
گاهن خالق عشق هب  انم ی

  :غزل اصلی برنامه 
 

 1129غزل شماره شمس،  دیوان مولوی،
 

 مَگیر حِسابَش هیچ رفت، عشقبی که عُمر

 پَذیر جانَش و دل در عشق، است حَیات آبِ
 

 دان آببی ِماهی عاشقان، زِجُ کِه هر

 وَزیر او بُوَد گرچه است پَژمُرده و مُرده
 

 درخت هر شود سبز رَخت، بُگْشاد چو عشقْ

 پیر شاخِ از نَفَس هر بَردَمَد، جوان بَرگِ
 

 مرگ؟ صیدِ او شود کِی عشق، صیدِ شود که هر

 تیر؟ زَخمِ رسدَش کِی بُوَد، مَهْ سِپَرش چون
 

 یافتی؟ رَهی هیچ تافْتی، خدا زِ سَر

 خیر خیرِ مَرو یاوه بازگَرد، رَهْ جانبِ
 

 باش رکهسِ نَخَری وَر بَالش، خَر شِکَر تَنگِ

 بِمیر رو نشوی، وَر شو، میر این عاشقِ
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 خاک اسیرانِ گشته پاک، هایجان جُمله

 اسیر بِرَهانَد تا زَر فروریخت عشقْ
 

 نریخت نان کسی هیچ تو زَنْبیلِ به کِه ای

 فَقیر ای بِطَلَب، هم خود زَنْبیلِ بُنِ در
 

 قُماش صد دَهَدَت حَق باش، مَرد و شو چُست

 شیر گشت سِیَه خونِ زَر، تگش سِیَه خاکِ
 

 بیا دین، و حق شَمسِ تَبریزیان، مَفْخَرِ

 قیر چوهَم گِلِ و آب ز دل پایِ بِرَهَد تا

 
 اوّل بیت -اصلی غزل: 

 مَگیر حِسابَش هیچ رفت، عشقبی که عُمـر

 پَذیر جانَش و دل در عشق، است حَیات آبِ

 (1129مولوی، دیوان شمس، غزل شماره )

 

 

   مَگیر حِسابَش هیچ رفت، عشقبی که عُمـر 

 پَذیر جانَش و دل در عشق، است حَیات آبِ

 (1129غزل شماره  دیوان شمس، ،ولویم)

 

   مَگیر حِسابَش هیچ رفت، عشقبی که عُمـر 

 پَذیر جانَش و دل در عشق، است حَیات آبِ

 (1129غزل شماره  دیوان شمس، ولوی،م)
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   مَگیر سابَشحِ هیچ رفت، عشقبی که عُمـر 

 پَذیر جانَش و دل در عشق، است حَیات آبِ

 (1129غزل شماره  دیوان شمس، ولوی،م)
 

 

  ای؟افتاده چون صرفه در ،*ایمُقامِرزاده تو گر 

 خُتَن خوبِ با که خاصه بُوَد، رسوا گَریصرفه
 (1795غزل شماره  دیوان شمس، ولوی،م)

   قمارباز فرزند: رزادهمُقامِ*
 

 

 

   مَگیر حِسابَش هیچ رفت، عشقبی که رعُمـ 

 پَذیر جانَش و دل در عشق، است حَیات آبِ

 (1129غزل شماره  دیوان شمس، ولوی،م)

  

 
 

«دایرۀ مرکز همانیده»: معرفی 
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   کنـدچـون ز زنـده مُـرده بیـرون می 

 تَنَـدنَفْـسِ زنـده سـوی مَـرگی مـی

 (550بیت  مثنوی، دفتر پنجم، ولوی،م)

  

 

«دایرۀ مرکز واهمانیده»معرفی:  
 

 

 

 مَپوش را *بَصَر و عقل ،گوش زِ کُن بُرون پَنبه 

 رَوَدمی رـبَصَ سویِ ،پوش*لّهـحُ *مِـصَنَ کان
 

 دـزَنَن وشیـگ پِیِ از را گـچَن و دَف و ایـن

 رَوَدیـم رـنِگَ شنَقـ انِبِـج انـجه شِـنق
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 مـدیق ورِـن زِ هست آن که وـج ریـنَظَ آن

 رَوَدیـم رَرـشَ وـچهَم ،اَتاریـن رِـنَظَ کین
 

 اِمْتِحان این بُوَد بَس ،سجِن سویِ رَوَد سجِن

 رَوَدمی خَر سویِ خَر رَوَد،می هْـشَ سویِ هْـشَ
 

 (888غزل شماره  دیوان شمس، ولوی،م)
 

 *بَصَر: بینایی

 *صَنَم: دلبر، معشوق زیبا، بت

 *حُلّه: جامه، لباس نو
 

 

  مَگیر حِسابَش هیچ رفت، عشقبی که مـرعُ 

 پَذیر جانَش و دل در عشق، است حَیات آبِ
 (1129غزل شماره  دیوان شمس، ولوی،م)
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  مَگیر حِسابَش هیچ رفت، عشقبی که عُمـر 

 پَذیر جانَش و دل در عشق، است حَیات آبِ

 (1129غزل شماره  دیوان شمس، ولوی،م)

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

   ایذره هر زناننعره یاتَره هر خوش و سرسبز 

 اـالرِّض  تاحُمِفْ رُـوَالشُّک رَجـفَالْ تاحُمِفْ رُـکَالصَّبْ

 (۳۳ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

  بُوَد نعمت از ترخوش نعمت، شُکرِ 

 رَوَد؟ نعمت سویِ یـکِ بـارهشُـکر
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    پوست چو نعمت و نعمت جانِ شُکرِ،

 دوست کوی تا را تو آرَد کرشُ زآنکه

 

   *اهـبـاِنتِ رـکشُ و تـفلـغ آرَد تـنعم

 اهـش رِـشُک دامِ به نـکُ نعمت دِـصی
 (2897الی  2895بیت  م،مثنوی، دفتر سو ولوی،م)

 آگاهی و بیداری: اِنتِباه*

 

 

   ایدیـده آن تـو جسم، این اینـه تـو 

 ایدیـده جـان گـر جـسم، از وا رَهـی 
 

  پـوست و گـوشت باقی است، دیـد آدمی

 اوست چیـز آن است دیده چشمش هرچه
 (812الی  811بیت  مثنوی، دفتر ششم، ولوی،م)

 

 

   *مَمَرّ نقشِ بر افسرد حِس چشمِ 

 *مُستَقَر او و، بینیمی مَمَر تُش 
 

  است اَحوَل دید اوصاف دویی این

 است اوّل رـآخِ ر،ـآخِ اول هـورن
 

 

 ...«هُوَ الْاَوَّلُ وَالْآخِرُ » 

 «وست اوّل و آخر ...ا»
 (۳ آیه ،(57)حدید سوره کریم،قرآن)
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   ثـبَع ز این؟ گردد معلوم چه ز یـهِ

 بحث ثـعبَ اندر کن کم جُو، را بَعث

 

   است ردنـمُ اوّل ث،ـبَع روزِ رطـش

 است کردن زنده مرده از بَعث زآنکه

  

   راه دـکردن لطـغ زین مـعالَ جمله

 اهـپن آمد آن و، دـترسن مدَـعَ زـک
 (822الی  818بیت  مثنوی، دفتر ششم، ولوی،م)

 عبور محلِّ مجرا، گذرگاه،: *مَمَر

 گرفتن قرار محل: *مُستَقَرّ
 

 

   *نـمُعیالْمَـنِعْ یا کرد یـتان وـت هم 

 نـبیهست را نـبیدومـعمَ دۀـدی 

 

   دـدیـپ دـآم دَمـعَ از وـک ایدهـدی

 دـید دومـمَع هـهم را یـهست ذاتِ
 (826الی  825بیت  مثنوی، دفتر ششم، ولوی،م)

 ، بهترین یاورانیاور نکو: َالمُعین*نِعم

 

   بُـوَد ریـدنخْـبِ اهـل نَظـاره کِـی

 بُـوَد گـردیـدن گـولِ ظـاره،نَ آن
 (8۳2بیت  مثنوی، دفتر ششم، ولوی،م)

 

 

 داد بـاز و دیـد بار صـد را کالـه

 بـاد ودپیم او؟ پیمـود کِـی جامـه
 (8۳5بیت  مثنوی، دفتر ششم، ولوی،م)
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 بجـو را *مُسَمّـی رو خوانـدی، اسم 

 جُـو آبِ انـدر نَـه دان، بـاال به مَـه
 

 بگـذری خواهـی ـرفحَ و نـام زِ گَـر

 سَرییک هین خود، ز را خود کن پاک
 

  شـو رنـگبی آهنـی، ز آهـن چوهم

 وـش گـزنیـب هـآین ریاضـت، در
 

   خود اوصافِ از کن صافی را خویش

 ودـخ افِـص اکِـپ ذاتِ یـنـببی اـت
 

 (۳460الی  ۳457بیت  مثنوی، دفتر اول، ولوی،م)
 

 نام صاحب شده، کردهنام شده، نامیده: *مُسمّی 
 

 

 

 

  دان جسـم این ماننـدۀ را لَفـظ 

 جـان مانندِ درون در را اشمَعنی

 

  بُـوَد بیـننْـتَ دایـماً تـن دیـدۀ 

 وَدـبُبین پُر فَنْ جانِ جان، دیـدۀ 
 (654الی  65۳بیت  ،ششممثنوی، دفتر  ولوی،م)

 

 

 شـاه تختِ تا دَمـی هر عارف سیرِ 

 راه روزهیک مَهـی هر زاهـد سیرِ 
 

   شِگَـرف روزی بُوَد را زاهد گرچه

 ؟*اَلْف خَمْسینَ او روزِ یک بُوَد کِی
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 فَالْ خَمْسینَ مِقدارهُ کانَ یَومٍ فِی اِلَیهِ الرُّوحُ وَ المَالئِکَةُ تَعْرُجُ»

 .«سَنَةٍ

ا جبدان روح و است، فرشتگان سال هزار پنجاه مقدارش که روزی در »

 .«روندفرا 
 (4 آیه ،(70)معارج سوره کریم،)قرآن

 
 کـار مَـردِ عُمـرِ ز روزی هر قدر

 هزار پَنجَـه جهان سالِ از باشد
 

 ردَ ز بیرون بُوَد رّـسِ زین هاعقل

 دَرـبِ:  گو رَّد،بدَ اَر مـوَهْ زَهـرۀ 
 

 عشق پیشِ اندر نیست مویی ترس،

 عشق شِـکی درـان دـقربانن هـجمل
 
 

 فخَوْ که امّا ست،ا زدـای فـوص عشق

 *فوْجَـ و *جرْـفَ مبتالیِ بنـدۀ فـوص

 (2185الی  2180بیت  مثنوی، دفتر پنجم، ولوی،م)

 هزار پنجاه: لْفاَ *خَمسینَ

  شرمگاه: *فَرج

 چیزی؛ جمع: اَجواف داخل درون، شکم،: *جوف
 

 

 

  دُم تو جُنبانمی دور دوری، چه گر 

وا  کُنتُـمْ ما حَـیْثُ   وَجْـهَکُـم  فَوَلُـّ

 او جنس از) او با آشنایی دُماز دور  ،دوری او از و هستی ذهن در گرچه

 هر در: گویدمی که کن توجه قرآن آیه این به آر. در حرکت به را (بودن

 .کن او به رو هستی جا
 (۳۳54بیت  مثنوی، دفتر دوم، ولوی،م)
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 ازوارـب ،*ازعـمن انِـمرغ جمله 

 ارـشهری ازـب طبلِ این بشنوید

 

 ادـاِتّح ویـس خویش، اختالف ز

 شاد گردید روان جانب هر ز هین

 

 مـوَجْهَکُ واـفَوَلُّ مـکُنْتُ ما یْثُـحَ

 مـهَکُـیَنْ لَمْ ذیـالَّ ذَاـه وَهُـنَحْ

 آن از را شما خدا که است چیزی این که بگردانید سلیمان آن یا و وحدت آن سوی به را خود رویدر هر وضعیتی هستید 

 .است نداشته باز
 (۳745الی  ۳74۳بیت  مثنوی، دفتر دوم، ولوی،م)

 گرکننده، ستیزهنزاع*منازع: 

 

 

واُ  کُـنْتُـمْ مـا حَـیْثُ   شَطْـرَهُ  فَـوَلَـّ

 توییـم *خـوانپَـری دل *زُجـاجۀ با
 (167۳غزل شماره  دیوان شمس، ولوی،م)

 *زُجاجه: شیشه

 خواند.طرف خود میخوان: کسی که پری را به*پَری

 

 «شَطْرَهُ ...  وُجُوهَکُمْ فَوَلُُّوا کُنْتُمْ مَا وَحَیْثُ » ...

 ...«کنید  جانب بدان روى باشید که جا هر» ... 

 (144 آیه ،( 2)بقره سوره کریم،)قرآن

 

 سْجِدِالْمَ شَطْرَ وَجْهَكَ فَوَلُِّ ۖ   تَرْضَاهَا قِبْلَةً فَلَنُوَلُِّیَنَُّكَ ۖ   السَُّمَاءِ فِی وَجْهِكَ تَقَلُُّبَ نَرَى قَدْ» 

 الْحَقُُّ هُأَنَُّ لَیَعْلَمُونَ الْکِتَابَ أُوتُوا ینَالَُّذِ وَإِنَُّ ۖ   شَطْرَهُ وُجُوهَکُمْ فَوَلُُّوا کُنْتُمْ مَا وَحَیْثُ ۖ   الْحَرَامِ

 «یَعْمَلُونَ؛ عَمَُّا بِغَافِلٍ اللَُّهُ وَمَا ۖ   رَبُِّهِمْ مِنْ
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. گردانیممى دىپسنمى که اىقبله سوى به را تو. بینیممى آسمان اطراف به را نگریستنت

 دانندمى ابکت اهل. کنید نبجا بدان روى باشید که جا هر و. کن مسجدالحرام جانب به روى پس

 .نیست لغاف کنیدمى چهآن از خدا و .استبوده پروردگارشان جانب از و حق به دگرگونى این که
 (144 آیه ،( 2)بقره سوره کریم،)قرآن

 

 

  شَبَت چونهم سیَه، پوشد قضـا گر 

 عـاقبت بگیـرد دستـت قضـا هـم
 

  کند جـان قصد بار، صد قضـا گر

 کند درمـان دهد، انتج قضـا هم

 

 زَنَـد راهت اگر بار صد قضـا این

 زَنَـد *خـرگاهت چـرخ فـراز بَر
 (1260الی  1258بیت  مثنوی، دفتر اول، ولوی،م)

 *خرگاه: خیمه بزرگ

 

  المکـان از نهد وِی بر قـدم حقْ

 فَکانکُنْ از شود ساکن او گَـهآن
 (1۳81بیت  مثنوی، دفتر اول، ولوی،م)

 
 

 باش کشت: گوید کهچون گردم، سبز 

 باش زشت: گوید کهچون گردم، زرد

 

 اهـسی دَم یک کند، مـماهَ ایهـلحظ

 اِلـه؟ ارـک ن،ـای غیرِ باشد چه ودـخ
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 انـفَکنْـکُ حکم هایانـچوگ پیش

 انـالمک و انـمک درـان مـدَوییـم
 (2466الی  2464بیت  مثنوی، دفتر اول، ولوی،م)

 

 

 دوَبُ آن یـکِ قَلَمالْجَفَّ معنیِ 

 د؟وَبُ یکسان وفا با جفاها که

 

 الْقَلَمجَفَّ جفا هم را، جفا لبَ

 الْقَلَمجَفَّ وفا هم را وفا وآن
 

  «…ۖ   فَلَهَا أَسَأْتُمْ وَإِنْ ۖ   لِأَنْفُسِکُمْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ إِنْ »

  «…کنید می خود به کنید بدى اگر و ،کنیدمی نیکی  خود به کنید نیکی اگر »
 ( 7 آیه ،(17)اسراء سوره کریم، )قرآن

 

 امید فَرِّ وـک لیک باشد، وـفْعَ

 د؟ـروسپی تقوا ز بنده بُوَد که

 

 رَدـبَ انـج ،باشد عفو گر را دزد

 شَوَد؟ مخزن *خازِن و رـوزی کی
 

 (۳154الی  ۳151بیت  مثنوی، دفتر پنجم، ولوی،م)
 

 دار*خازن: نگهبان خزانه، خزانه
 

 
 

 بپوش سالههمه بافی،می زآنکه 

 بنوش ساله همه کاری،می زانکه
 

   دَمبهدَم هایغُصّه این توست فعل

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       
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 الْقَلم جَف قد معنی بُوَد این
 (۳182الی  ۳181بیت  مثنوی، دفتر پنجم، ولوی،م)

 

 

 مجدد(اوّل بیت -اصلی غزل(: 

 حِسابَش هیچ رفت، عشقبی که عُمـر

 مَگیر

 پَذیر جانَش و دل در عشق، است حَیات آبِ

 (1129)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 

 دوم بیت -اصلی غزل: 

 دان آببیِ ماهی عاشقان، جُـزِ کِه هر

 وَزیر او بُوَد گرچه است پَژمُرده و مُرده
 (1129)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

   

 

 سوم بیت -اصلی غزل: 

 تدرخ هر شود سبز رَخت، بُگْشاد چو عشقْ

 پیر شاخِ از نَفَس هر بَردَمَد، جوان بَرگِ
 (1129)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 «القٍ  اَنت بِما القَلَمُ جَفَُّ» 

 « بودی سزاوار آنچه به قلم شد خشك» 
 نبوی( )حدیث
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 چهارم بیت -اصلی غزل: 

 مرگ؟ صیدِ او شود کِی عشق، صیدِ شود که هر

 تیر؟ زَخمِ رسدَش کِی بُوَد، مَهْ سِپَرش چون

 (1129)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 

 

 پنجم بیت -اصلی غزل: 

 یافتی؟ رَهی هیچ تـافْتی، اخـد زِ سَر

 خیر *خیرِ مَرو یـاوه بازگَرد، رَهْ جانبِ
 (1129)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

    سبب، عبث*خیر: بیهوده، بی

 

 یافتی؟ رَهی هیچ تـافْتی، خـدا زِ سَر 

 خیر خیرِ مَرو یـاوه بازگَرد، رَهْ جانبِ
 (1129)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

   

 

 

 ششم بیت -اصلی لغز: 

 باش سِرکه نَخَری وَر ،*بَالش خَر شِکَر تَنگِ

 رـبِمی رو وی،نشَ وَر شو، رـمی این عاشقِ

 (1129)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

    بَالش: یعنی بالی معشوق را به بار شِکر خریداری کن.*
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 باش سِرکه نَخَری وَر بَالش، خَر شِکَر تَنگِ

 بِمیـر رو نشَوی، وَر شو، میـر این عاشقِ

 (1129)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

   

 

 

 هفتم بیت -اصلی غزل: 

 خاک اسیرانِ گشته پاک، هایجان جُمله

 اسیـر بِرَهـانَد تـا زَر فروریخت عشـقْ

 (1129)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 

 

 

 خاک اسیرانِ گشته پاک، هایجان جُمله

 اسیـر بِرَهـانَد تا زَر فروریخت عشـقْ

 (1129)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 

 هشتم بیت -اصلی زلغ: 

 نریخت نان کسی هیچ تو زَنْبیلِ به کِه ای

 فَقیـر ای بِطَلَب، هم خود زَنْبیلِ بُـنِ در

 (1129)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
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 نریخت نان کسی هیچ تو زَنْبیلِ به کِه ای

 فَقیـر ای بِطَلَب، هم خود لِزَنْبی *بُـنِ در
 (1129)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 *بُن: بیخ، ته، بنیاد

 

 

 نهم بیت -اصلی غزل: 

 *صدقُماش دَهَدَت حَق باش، مَرد و شو *چُست

 شیـر گشت سِیَـه خونِ زَر، گشت سِیَه خاکِ

 (1129)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 *چُست:چابک و زیرک، چاالک

 : پارچه، جنس، کاال*قُماش

 

 

 

 دهم بیت -اصلی غزل: 

 بیـا دین، و حق شَمسِ تَبریزیـان، مَفْخَـرِ

 قیـر چوهَم گِلِ و آب ز دل پـایِ بِرَهَـد تا

 

 

 

 

 

 979پایان ابیات و آیات برنامه شماره 

 

 

 


