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  :غزل اصلی برنامه 

 2346غزل شماره شمس،  دیوان مولوی،
 

فَسانَه جانْ ای مرا رازِ مَکُن  

بِالْاَمانَه مَجالِسْ شنیدَسْتی  
 

النَّصیحَه؟ اَلدّینُ که شنیدَسْتی  

میانه از جَستن چیست؟ نَصیحت  
 

عَذابٌ؟ اَلْفُرقَهْ که شنیدَسْتی  

زَبانه با آمد آتش فِراقَش  
 

ستگفته مافاتْ عَلی سَوْاالتَأْ چو  

دانه دام، رنجِ به اَرْزَدنمی  
 

خَیْرٌ کَالصُّلْحُ حَقْ ستفرموده چو  

یگانه ای را، ماجرا کُن رَها  
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یَدْعُوا اللّهَ اِنَّ که بَرجِه! هَال  

خانه به رو کُن، رَها را غَریبی  
 

فَخْری کَالْفَقْرُ را، حِرص کُن رَها  

انه؟نش زین داری نَنگ می چرا  
 

رَبّی عِنْدَ اَبیتُ بُگْشاد رَه چو  

نانه؟خُشک آید کم گَر باشد چه  
 

کوهی زِ کم نی رَبُّهُ، تَجَلّی  

فَسانه را این مَخوان خود، بر بِخوان  
 

اَقْرَبْ نَحْنُ حاضِر، توست با خدا  

شانه چو آگَهْبی و زُلْفی آن دَر  
 

گردد زنده شانه زُلْفْ زان ولی  

بَنانَه تا وّینُسَ قُرآن بِخوان  
 

جان طوطیِ ای اَنْصِتُوا ستگفته چو  

 آشیانه تا رو و خاموش بِپَر
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 اوّل بیت - اصلی غزل: 

 هـفَسانَ انْـج ای راـم رازِ مَکُن

 هـبِالْاَمانَ سْـمَجالِ یـدَسْتـشنی
 2346مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 

 « بِالْأَمانَه اَلْمَجالِسُ » 

 «.است امانت به هامجلس»
 یثحد
 

 ولیـک عالَـم در مهمانَنـد جملـه 

 کیست مهمانِ او که داند کَسی کَم
 ۴۳۲ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،
 

 

 فناست پذیرای اندیشی، هرچه 

 خداست آن نایَد، اندیشه در کهآن
 ۳۱۰۷ بیت دوّم، دفتر مثنوی، مولوی،
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 خاست اندیشه از آواز،و سخن این 

 کجاست اندیشه بَحرِ ندانی تو
 ۱۱۳۷ بیت اول، دفتر مثنوی، لوی،مو

 

 کَنَدمی بیرون مُرده زنده زِ چون 

 تَنَدمی مرگی سویِ زنده نَفْسِ
 ۵۵۰بیت پنجم، دفتر مثنوی، مولوی،

 

 دلیل این بی مَرُو وادی اَندرین 

 لـخلی چون گو الْآفِلین اُحِبُّ ال
 ۴۲۶ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،

 

 فَلَمََّا ۖ  رَب َّي ذَاهَ قَالَ ۖ  كَوْكَبًا رَأَى اللََّیْلُ عَلَیْهِ جَنََّ فَلَمّا »

 «الْآفِلِینَ أُحِب َّ لَا قَالَ أَفَلَ

 است اين: گفت. ديد اىستاره فروگرفت، را او شب چون»

 دوست را شوَندِگان فرو: گفت شد، فرو چون. من پروردگار

 «ندارم
 ۷۶ آیه ،(۶)انعام سوره کریم،قرآن
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 مَنی بر عاشق نه حالی، عاشقِ 

 یـتَنمی نـم ربَ حال، دِـامی بر
 ۱۴۲8 بیت ،سوم دفتر مثنوی، مولوی،

 

 بُوَد کامل دَمی کم، دَم یک کهآن 

 بُوَد لـآفِ ل،ـلیـخ ودِـمعب نیست
 ۱۴۲9 بیت ،سوم دفتر مثنوی، مولوی،

 

 این و آن گَه و باشد آفِل کهنوآ 

 نـفِلیاآل بُّالاُحِ رـدلب تـنیس
 ۱۴۳۰ بیت ،سوم دفتر مثنوی، مولوی،

 

 تو مِچَش و انـزب من را او هـگفت 

 تو خشمِ و رضا من و واسحَ من 
 ۱9۳۷ بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،
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 توی رـیُبْصِ بی وَ عـیَسْمَ بی که رَوْ 

 توی سِرصاحب جایِ چه توی، رـسِ
 ۱9۳8 بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،

 

 *هْـوَلَ از هْلِلَّ ِانَـک نْـمَ دیـش چون 

 هْـلَ اهللُ ِانَـک که باشم، را وـت نـم
 ۱9۳9 بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،

 وَلَهْ: حیرت* 
 

 «لَه اهللُ كانَ لِلَّهَ كانَ مَنْ»

 «.اوست برای نیز خدا باشد، خدا برای كه هر»
 حدیث

 

 منَم گاهی را، تو گویم توی گَه 

 روشنم ابِـآفت م،ـگوی هـچ هر
 ۱9۴۰ بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،
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 یـدَم *مِشکاتِ ز تابَم کجا هر 

 عالَمی مُشکالتِ جاآن شد حل
 ۱9۴۱ بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،

 دان*مشکات: چراغ

 

 بَرنداشت کآفتابش را ظلمتی 

 *چاشْت چو ظلمت آن گردد ما، دَم از

 ۱9۴۲ بیت ،اول دفتر مثنوی، مولوی،

 روزنیم و روز هنگام ت:*چاشْ

 

 شود ویران خود خانه این عاقبت 

 شود عُریان یقین زیرش از گنج
 ۲۵۴۳ بیت ،چهارم دفتر مثنوی، مولوی،

 

 روح کهزان نباشد، تو آن لیک 

 *فُتوح آن کَرْدَنستَش ویران مُزدِ

 ۲۵۴۴ بیت ،چهارم دفتر مثنوی، مولوی،

 گشایش سالک، باطنی حالِ در گشایش: فتوح *
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 دوم بیت - اصلی غزل: 

 ؟هـیحَـصالنَّ نُـدّیـاَل که یـدَسْتـشنی

 هـمیان از *ستنـجَ چیست؟ تـیحـنَص
 2346مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 جهیدن شدن، رها گریختن،: جَستن*

 

 « النَّصِیحَه اَلدّینُ»  

 «.است نصیحت دین »
 حدیث

 
 ومس بیت - اصلی غزل: 

 ذابٌ؟ـعَ هْـرقَـاَلْفُ که یـدَسْتـشنی

 هـانـزَب اب دـآم شـآت شـراقَـفِ
 2346مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 «عَذابٌ ةُـالْفُرقَ و ةٌـرَحْمَ ةُـاَلْجَماعَ»  

 «.است عذاب پراکندگی و است رحمت جماعت»
 حدیث
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 مچهار بیت - اصلی غزل: 

 ستهـگفت اتْماف عَلی وْاتَأْسَ ال چو

 هـدان دام، جِـرن هـب اَرْزَدیـنم
 2346مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 ... « فَاتَکُمْ مَا عَلَى تَأْسَوْا لِکَیْلَا » 

 «...نباشید اندوهگین رود،مى تاندست از چهآن بر تا »
 23 آیه ،(۵۷)حدید سوره کریم،قرآن

 
 ي حِبُّ لَا اللهه وَ آتَاكُمْ ب مَا تَفْرَح وا وَلَا فَاتَكُمْ مَا عَلَى تَأْسَوْا لِكَیْلَا »

 «فَخُورٍ م خْتَالٍ كُله

 هچبدان و نباشید اندوهگین رود،مى تاندست از چهآن بر تا»

 بّرمتك هیچ خدا و. نكنید شادماني آيدمي تاندست به

 «.ندارد دوست را ایخودستاينده
 ۲۳ آیه ،(۵۷)حدید سوره کریم،قرآن
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 جهان در گردی شاد وِی از هرچه 

 انـزم آن شـدیـبین او راقـفِ از
 ۳۶9۷ بیت ،مسو دفتر مثنوی، مولوی،

 

 شد شاد کَس بس شاد، گشتی زآنچه 

 شد ادـب ونچهم و جَست وِی از آخر
 ۳۶98 بیت ،مسو دفتر مثنوی، مولوی،

 

 هـمَن وِی بر دل تو بِجْهَد، هم تو از 

 هبِجِ تو وِی از بِجْهَد کو آن از پیش
 ۳۶99 بیت ،مسو دفتر مثنوی، مولوی،
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 مپنج بیت - اصلی غزل: 

 رٌـخَیْ حُلْـکَالصُّ حَقْ ستفرموده چو

 هـیگان ای را، *راـماج نـکُ اـرَه
 2346مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 خاطر کدورتِ و جنگ: ماجرا*
 

 ... « رٌـیْـخَ حُـلْـوَالصُُّ...  » 

 ... « است رـبهت یـآشت که...  »
 ۱2۸ آیه ،(4)نسا سوره کریم، قرآن

 

 مشش بیت - اصلی غزل: 

 واـیَدْعُ هَـاللّ اِنَّ که هـبَرج الـهَ

 هـخان به رو کُن، رَها را یـغَریب
 2346مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 إِلَى یَشَاءُ مَنْ وَیَهْدِی السَُّلَامِ دَارِ إِلَى یَدْعُو وَاللَُّهُ »  

 «مُسْتَقِیمٍ صِرَاطٍ

 هر و خواندمی فرا( بهشت) سالمت سرای به خداوند»
 «.کندمی هدایت راست راه به بخواهد را که

 2۵ آیه ،(۱۰)یونس سوره کریم،قرآن
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 مهفت بیت - اصلی غزل: 

 ریـفَخْ رُـفَقْکَالْ را، رصـحِ کُن اـرَه

 ه؟ـنشان نـزی داری گـنَن یـم راـچ
 2346مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 « ریـخْـفَ رُـفَقْـاَلْ»  

 «.است من افتخار رـفق »
 حدیث نبوی

 

 متهش بیت - اصلی غزل: 

 یـرَبّ دَـعِنْ اَبیتُ ادـبُگْش رَه چو

 ؟*هـنانخُشک آید کم گَر باشد چه
 2346مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 خُشک نان :نانهخُشک*
 

 «یـیَسْقین و ییُطْعِمُن یـرَبّ دَـعِن اَبیتُ»  

 و طعام مرا او کنممی بیتوته پروردگارم پیش من»

 .«دهدمی آب
 حدیث
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 منُه بیت - اصلی غزل: 

 یـکوه زِ مـک یـن هُ،ـرَبُّ یـجَلّـتَ

 هـفَسان را این مَخوان خود، بر بِخوان
 2346مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 ... « اـدَک ُّ جَعَلَهُ لِـَبـلِلْجَ هُـرَبُُّ ىـتَجَلَُّ اـفَلَمَُّ» ...  

 «... کرد خُرد را کوه کرد، تجلّی کوه بر پروردگارش چون... »

 ۱43 آیه ،(۷)اعراف سوره کریم،قرآن

 

 ۖ   كَإ لَیْ أَنْظُرْ أَر نِي رَب َّ قَالَ رَب َّه  وَكَلََّمَه  لِمِیقَاتِنَا ۖ  م وسَى جَاءَ وَلَمََّا »

 سَوََْفَ مَكَانَه  اسْتَقَرََّ فَإ ن  الْجَبَل  إ لَى انْظُرْ كِن لَوَ تَرَانِي لَنْ قَالَ

 فَلَمََّا ۖ   صَعِق ا ۖ  م وسَى وَخَرََّ دَك َّا جَعَلَه  لِلْجَبَل  رَب َّه  ۖ  تَجَلََّى فَلَمََّا ۖ   تَرَانِي

 « الْم ؤْمِنِینَ أَوََّلُ وَأَنَا إ لَیْكَ تُبْت  س بْحَانَكَ قَالَ أَفَاقَ

 گفت، سخن او با پروردگارش و آمد ما میعادگاه به موسى چون »

 مرا هرگز: گفت. كنم نظر تو در تا بنماى، من، پروردگار اى: گفت

 مرا یزن تو يافت، قرار خود جاى بر اگر بنگر، كوه آن به. ديد نخواهى

 وسىم و كرد خُرد را كوه كرد، تجلَّى كوه بر پروردگارش چون. ديد خواهى

 ازگشتمب تو به م نزَّهى، تو: گفت آمد هوش به چون. بیفتاد هوشبي

 .«مؤمنانم نخستین من و
 ۱۴۳ آیه ،(۷)اعراف سوره کریم،قرآن
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 مهد بیت - اصلی غزل: 

 رَبْـاَقْ نُـنَحْ ر،ـحاضِ توست با داـخ

 هـانش چو *هْـآگَبی و یـزُلف آن دَر
 2346مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 ناآگاه خبر،بی: هـآگَبی* 

 

 

 «الْوَرِیدِ حَبْلِ مِنْ إِلَیْهِ أَقْرَبُ وَنَحْنُ»...  

 .«تریمنزدیک او به گردنش رگ از زیرا ...»

 ۱6 آیه ،(۵۰)ق سوره کریم،قرآن

 
 إ لَیْهِ قْرَب أَ وَنَحْنُ ۖ   نَفْس ه  ب هِ تُوَسْو س  مَا وَنَعْلَم  الْإ نْسَانَ خَلَقْنَا وَلَقَدْ »

 «الْوَر يدِ حَبْل  مِنْ

 از رازي هستیم، آگاه او نَفْس هاىوسوسه از و ايمآفريده را آدمى ما»

 .«تريمنزديك او به گردنش رگ
 ۱۶ آیه ،(۵۰)ق سوره کریم،قرآن
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 مهدیاز بیت - اصلی غزل: 

 گردد دهـزن انهـش فْـزُل زان ولی

 *هـانَـبَن تا وّیـنُسَ رآنـقُ وانـبِخ

 2346مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 سَرانگشتان: نانبَ*

 

 « بَنَانَهُ نُسَوُِّیَ أَنْ عَلَى قَادِرِینَ بَلَى » ... 

 «.کنیم برابر را انگشتهایش سَر که هستیم قادر ما آری،... »

 4 آیه ،(۷۵)قیامة سوره کریم،قرآن

 

 مهدزدوا بیت - اصلی غزل: 

 جان طوطیِ ای *اَنْصِتُوا ستگفته چو

 هـانـآشی اـت رو و وشـامـخ رـبِپ
 2346مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 باشید خاموش: اَنْصِتُوا*

 

 « ونَـرْحَمُـتُ مْـلَعَلَُّکُ واـصِتُـوَأَنْ»...  

 «.شوید خدا رحمت مشمول شاید باشید، خاموش... »
 2۰4 آیه ،(۷)اعراف سوره کریم،قرآن


