
گاهن خالق عشق هب  انم ی

 

 

  :غزل اصلی برنامه 

 2072غزل شماره شمس،  دیوان مولوی،
 

 کو؟ شیوۀ اسالم آخر عشقْ خالصۀ در (1

 کو؟ اِعْالم صاحبِ مُشکالتَش فِکُشو در
 

 خودست نافۀ عاشقِ خود او که عَرشی آهویِ (2

 کو؟ دام بر او طوفِ دانه، به او اِلتفاتِ
 

 بُوَدمی سالی وچهم هجران به روزی هر گرچه (3

 کو؟ اَیّام یا لَیْل گُذشتی، هجران از کهچون
 

 رَحِم وَز ،نَر و ماده از زادَنَش را جانور (4

 کو؟ اَرحام بگو روحانی هایِوِالدت در
 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 2 ح ف ص  

 دریافتن را عشق نتوان هشیار ساقیا (5

 کو؟ جام آخر کرد، قَرارمبی جامَت بویِ
 

 را هستیْت جامۀ حَج، این در اِحْرامَت هست (6

 کو؟ اِحْرام این شرطِ بِکَندن، سِرََّت سَرِ از
 

 بین روح اَندر روح فکندی، را هستی کهچون (7

 کو؟ اَجْرام گَهجای آن فرد، جمله و جوقجوق
 

 یافتند چون را بَحر تشنه هایِجان همه وین (8

 کو؟ عَلَّام یکی جُز جا آن اَندر گشتند مَحو
 

 سَواد و اِقلیم و شهر و ضیاع و نزدیک و دور (9

 کو؟ اِقْالم یا شهر سوآن از بَحرست، سویِنزی
 

 یَقین نَبْوَد قَلَمبی نویسدمی تَن این آنچه (10

 کو؟ اَقْالم حاجتِ نویسد، خود بر جان کِه آن
 

 استوِیْ سَردیَِّ زِ زادیآدمی عقلِ و هوش (11

 کو؟ اَحْالم یا عقل کردَش گرم یْمَ آن که چون
 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 3 ح ف ص  

 هست گون دیگر هوشِ آری، بیهوشی، آن اَنْدَر (12

 کو؟ اَحْالم رؤیَتِ و کجا بیداری هوشِ
 

 ستدیگری حُکمِ به باشد قَفَص اَندر تا مرغ (13

 کو؟ اَحکام آن از وِی بر شد، و بشکست قَفَص چون
 

 گُنَه از نَفْس بر است آثام عقلْ حضورِ با (14

 کو؟ آثام را نَفْس این عقلْ عقلِ حضورِ با
 

 ردمَ استحَمّام محتاجِ تَن،بهتَن مِساسِ در (15

 کو؟ حَمّام حاجتِ خود هاروح مِساسِ در
 

 جهان جمله شود رامَت خود رام، تو شَوی گَر (16

 کو؟ رام آخر ،رَخْشَت این ای،زاده رُستم تو گَر
 

 باشَدَت مُسْکِر خام، گویی، پخته تَرکِ تو گَر (17

 کو؟ خام بویِ و آثار سَر جامِ در را تو پس
 

 غیب دریایِ در بخْرام قدمبی بِخوردی چون (18

 کو؟ بخْرام ییمَستانه بیا مَستی، اگر تو



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 4 ح ف ص  

 

 بگو آخر را عشق عبادت، شد الزم فرضِ (19

 کو؟ اِستِلزام و تعلیم و واجب و نَدْب و فرض
 

 زور؟ و اِکراه گَهیوآن جان هایِبازی عشق (20

 کو؟ اِکرام ولی ای و کجا بَربَسته عشقِ
 

 او جانِ اَنْدَر راحت عاشق رُخسارِ بر رنج (21

 کو؟ اِنْعام جُز به جا آن یی،زهآوا خود رنج
 

 وَلیک باشد را اَنْعام خود خوفْ از خدمتی (22

 کو؟ کَالْاَنْعام اَمْثالِ را عشق از خدمتی
 

 دستگیر باشد توفیق گر ستراه قَدم یک (23

 کو؟ اَعوام رفتنِ و دور راهِ حدیثِ پس
 

 اوفتد تو بر که باید صَنَم آن سایۀ لیک (24

 کو؟ اَصْنام ۀلجُم اَندر مِثل، کِش صَنَم آن
 

 او کُفْوِ دین، و الْحَقشَمسُ حقبه خداوندِ آن (25

 کو؟ اَعْمام در و اَجداد در و آبا همه در



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 5 ح ف ص  

 

 بَحر هفت آن شود کِی یَتیمَش دُرِّ دَرخورِ (26

 کو؟ اَجسام یا ارواح در هست نَظیرش گَر
 

 روحیان قبیلِ از عشقش اسپِ رِکابِ در (27

 کو؟ بهرام یا کاووس و سَنجَر و قُباد جز
 

 باد آراد اَرمغان تبریز خاکِ از را دیده (28

 کو؟ آرام را خاکیش این خاک،آن جز که زان

 

 

 
 اول بیت -برنامه  اصلی غزل: 

 کو؟ المـاس وۀـشی رـآخ قْـعش ۀـخالص در

 ؟کو *اِعاْلم صاحبِ مُشکالتَش *(فِکُشو)شکوفِ در
 (2072مولوی، دیوان شمس، غزل شماره )

 

 صاحب دانش، بیدارکننده :صاحبِ اِعالم *  کردندن، رخنهگشوشکوف( =) :کشوف *

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 6 ح ف ص  

:«گیهمانیددایرۀ » معرفی 

   گی )عدم(واهمانیددایرۀ »معرفی»: 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 7 ح ف ص  

:«(بدبختی) بلوغ عاطفیعدم هایمثلث»معرفی  

 
 

:«(بختیخوشبلوغ عاطفی ) هایمثلث»معرفی  

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 8 ح ف ص  

 

 کو؟ اسالم شیوۀ آخر عشقْ خالصۀ در 

 و؟ک اِعْالم صاحبِ مُشکالتَش( کُشوفِ)شکوفِ در

 
 

 کو؟ اسالم شیوۀ آخر عشقْ خالصۀ در 

 کو؟ اِعاْلم صاحبِ مُشکالتَش( کُشوفِ)شکوفِ در

 

 
 

 کو؟ اسالم شیوۀ آخر عشقْ خالصۀ در 

 ؟کو اِعْالم صاحبِ مُشکالتَش( کُشوفِ)شکوفِ در
 

  

 

 کو؟ اسالم شیوۀ آخر عشقْ خالصۀ در 

 و؟ک اِعاْلم صاحبِ شمُشکالتَ( کُشوفِ)شکوفِ در
  

 

 
 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 9 ح ف ص  

 را اهلل اِلّاَ و ال یـوانـنخ اـت 

 را راه این *جـمَنْهَ یـنیابدَر
 (2411 م، بیتپنجدفتر  ،مثنوی )مولوی،

 راه روشن و آشکارمَنْهَج: *

 را اهلل اِلّاَ و ال نخـوانـی تـا 

 را راه این مَنْهَـج نیابـیدَر

 
 بَعث زِ این؟ گردد معلوم چه زِ هی 

 حثبَ عثْبَ اندر کن کم جُو، را عثبَ
 (820 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 بَعث زِ این؟ گردد معلوم چه زِ هی 

 بَحث بَعثْ اندر کن کم جُو، را بَعث

 

 است ردنـمُ اول بعث، روزِ شرطِ 

 است کردنزنده مُرده از بعث کهزان
 (821 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 ِاست مُردن ولا بعث، روزِ شرط 

 است کردنزنده مُرده از بعث کهزان
 

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 10 ح ف ص  

 راه کردند غلط زین عالَم جمله 

 پناه آمد آن و ترسند عَدَم کَز
 (822 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 راه کردند غلط زین عالَم جمله 

 پناه آمد آن و ترسند عَدَم کَز
 

 

 
 تو یِفْنَ از پیش اثبات رَمَدمی 

 وـب باتْاثزِ ریبَ تا کردم یْفْنَ
 (721 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 وت یِفْنَ از پیش اثبات رَمَدمی 

 وبـ اثباتْزِ بَری تا کردم یْنَفْ
 

 

 وت یِفْنَ از پیش اثبات رَمَدمی 

 وبـ اثباتْزِ بَری تا کردم نَفیْ

 

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 11 ح ف ص  

 را ازـس این یْفْنَ به آرَم واـنَ دَر 

 را راز گوید مرگ ری،ـبمی چون
 (722 دفتر ششم، بیت ،مثنوی ولوی،)م

 

 را سـاز این یْنَفْ به آرَم نَـوا دَر 

 را راز گوید مرگ بمیـری، چون

 

 نیست عْالماِ ضِدّ، نفیِ جز زمان این 

 نیست دامبی دَمی ،نَشأت اَندرین
 (737 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 نیست عاْلماِ ضِدّ، نفیِ جز زماناین 

 نیست دامبی دَمی نَشأَت، اَندرین

 

 *لُبابذُو ای آن، باید تحجابَبی 

 حجاب ندَر آربَ و بُگْزین را مرگ
 (873 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 خِردمند: ذُولُباب*

 لُبابذُو ای آن، باید تحجابَبی* 

 حجاب ندَر آربَ و بُگْزین را مرگ

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 12 ح ف ص  

 را هنگامبی رغِـمُ هر مرَـالجَ 

  را عْالماِ است واجب ریدنبُ سَر
 (2524 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 خِردمند: ذُولُباب*

 را هنگامبی مُـرغِ هر الجَـرَم 

  را عْالماِ است واجب بُریدن سَر
 

 

 را هنگامبی مُـرغِ هر الجَـرَم 

  را عْالماِ است واجب بُریدن سَر
 

 
 

 ضرر آمد عشق کویِ کَزْ شُمَر، هاعنایت از این 

 نتهااِ است حق عشقِ بر گُذَر، را یمجاز عشقِ
 (27دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

 
 ضرر آمد عشق کویِ کَزْ شُمَر، هاعنایت از این 

 اِنتها است حق عشقِ بر گُذَر، را مجازی عشقِ

 

 
 

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 13 ح ف ص  

 دهدمی چوبین شمشیرِ خود، پورِ دستِ به *غازی 

 زاـغَ در گیرد رـشمشی شود، اـاُست آن در او تا
 (27دیوان شمس، غزل شماره  ،)مولوی

 مجاهد جو؛جنگ: غازی*
 

 دهدمی چوبین شمشیرِ خود، پورِ دستِ به غازی 

 غَـزا در گیرد شمشیـر شود، اُستـا آن در او تا
 
 

 دبُوَ آن چوبین شمشیرِ بُوَد، انسان بر که عشقی 

 اِبْتِال آید آخِر چون شود، رحمان با  عشقْ آن
 (27اره دیوان شمس، غزل شم )مولوی،

 

 

 بُوَد آن چوبین شمشیرِ بُوَد، انسان بر که عشقی 

 الـِاِبْت آید آخِر چون شود، رحمان با  قْـعش آن
 

 
 

 کودکی نرفتی، بیرون لَعِب از 

 ذَکی؟ باشد یکِ روح، ذکاتِ بی
 (3432 دفتر اول، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 کودکی نرفتی، بیرون لَعِب از 

 ؟ذَکی باشد کِی روح، ذکاتِبی

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 14 ح ف ص  

 کودکان جَنگِ چوهم خَلقان گِجَن 

 انـمُه و زـمغبی و یـمعنبی جمله
 (5343 دفتر اول، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 ِکودکان جَنگِ چوهم خَلقان جَنگ 

 مُهـان و مغـزبی و معنـیبی جمله

 

 شانجَنگ چوبین شمشیرِ با جمله 

 شانآهنگ عیـفَـیَنْال در جمله
 (3634 بیت دفتر اول، ،مثنوی )مولوی،

 

 انشجَنگ چوبین شمشیرِ با جمله 

 شانآهنگ یَنْـفَـعیال در جمله

 
 دوم: بیت -برنامه  اصلی غزل 

 خودست نافۀ عاشقِ خود او که *عَرشی آهویِ 

 کو؟ دام بر او *طوفِ دانه، به او *اِلتفاتِ
 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 کردن؛توجه: التفات*  آسمان بلندایِ ؛هاآسمان همۀ از فراتر از جایی: عَرشی*

  گردیدن چیزی گِراگِردِ طواف؛: طوف*   کسیبه داشتن لطف و توجه

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 15 ح ف ص  

 
 

  ِخودست نافۀ عاشقِ خود او که عَرشی آهوی 

  کو؟ دام بر او طوفِ دانه، به او اِلتفاتِ

 

 

  ِخودست نافۀ عاشقِ خود او که عَرشی آهوی 

  کو؟ دام بر او طوفِ دانه، به او اِلتفاتِ

 

 

 

 
 وییـت هم رورتـض *یِّـمُفت: فتگ 

 شَوی مُجرم خُوری، گَر رورتـضبی
 (530 م، بیتدفتر شش ،مثنوی )مولوی،

 فتوادهنده: مُفتی*

  تویی هم ضـرورت مُفتـیِّ: گفت 

 شَوی مُجرم خُوری، گَر ضـرورتبی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 16 ح ف ص  

 هْـبِ زـپرهی هم هست، ضرورتوَر  

 دهـبِ آن *انِـضَم باری خوری، وَر
 (531 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 گرفتنعهدهبه کردن؛تعهد: ضَمان*
 

  بِـهْ پرهیـز هم هست، ضرورت وَر 

 بِـده آن ضَمـانِ باری خوری، وَر

  
 

 

 بمانْد *فَخْ اَندر گندم، آن بخورْد چون 

 دـخوانْ امـلْاَنْعاََو نـاسیـی او چند
 (533 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 دام: فَخ*

  بمانْد فَخْ اَندر گندم، آن بخورْد چون 

 خوانْـد َاَلْاَنْعـامو یـاسیـن او چند
 

 آه؟ چه و افسوس چه ماندندَر عدِبَ 

 سیاه دودِ این بایست آن از پیش
 (534 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

  ِآه؟ چه و افسوس چه ماندندَر بَعد 

 اهسی دودِ این بایست آن از پیش
 

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 17 ح ف ص  

 هَوس و جنبید حرص که زمان آن 

 فریادرس ای که گومی زمان آن
 (535 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

  هَوس و جنبید حرص که زمان آن 

 فریادرس ای که گومی زمان آن
 

 

 زنراه شدمی دیو که زمان آن 

 خواندن یاسین بایست زمان آن
 (540 دفتر ششم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 
 
 

 پناه ای استاین هُو اِلّا هْال ال 

 اهسی دیگِ را تو مَه نماید که
 (868 دفتر چهارم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

  پناه ای استاین هُو اِلّا اله ال 

 سیاه دیگِ را تو مَه نماید که
 

 
 
 
 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 18 ح ف ص  

 

 بیت سوم: -برنامه  اصلی غزل 

 بُوَدمی سالی چوهم هجران به روزی هر گرچه 

 کو؟ *اَیّام یا *لَیْل گُذشتی، رانهج از کهچون
 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 جمع یوم به معنی روزها: اَیّام*     شب، شامگاهلَیْل: *

 

  بُوَدمی سالی چوهم هجران به روزی هر گرچه 

 کو؟ اَیّام یا لَیْل گُذشتی، هجران از کهچون

 
 

 بُوَدمی سالی چوهم هجران به روزی هر گرچه 

 کو؟ اَیّام یا لَیْل گُذشتی، هجران از کهچون

 

 

 دنـریـپَ هِـگَ آمد انی،ـآسم رغِـم ای 

 دنـچری هِـگَ آمد معانی، ویِـآه ای
  

 گزیده عاشقان بر ریده،ـجَ قِـعاش ای

 دنـآفری در رـبنْگ ده،ـریـآف زِ ذرـبگْ
 (2029دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

 

 

 



 برنامه طرح اساس لیست ابیات بر       

 

ه | 19 ح ف ص  

 *رـصب و رـشُک در تواَم صُنْعِ قِـعاش 

 ؟*گَبْر چو باشم یکِ وعـمصن قِـعاش
 (1360 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 کافرگَبر: * .بالست و نعمت از کنایه جااین درشُکر و صبر: *
 

 وَدـبُ رـفَ با داـخ *نْعِـصُ قِـعاش 

 دوَـبُ رـافـک او *وعِـمصن قِـعاش
 (1360 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 آفریده، مخلوقمصنوع: *  آفرینشصُنع: *

 
 

 بیت چهارم: -برنامه  اصلی غزل 

 رَحِم وَز ر،ـنَ و ماده از شـزادَنَ را روَـجان

 کو؟ *اَرحام بگو *روحانی هایِوِالدت در
 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 کمال عالَمِ به وِی رسیدنِ و مادّی قیدهای و نقص از روح آزادشدن: های روحانیوالدت*
 رَحِم جمعِ: اَرحام*
 

 رَحِم وَز نَـر، و ماده از زادَنَـش را جانـوَر 

 کو؟ امـاَرح بگو انیـروح هایِوِالدت در
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 بیت پنجم: -برنامه  اصلی غزل 

 نـافتـدری را قـعش وانـتْنَ ارـهشی اـساقی

 کو؟ جام آخِر کرد، قرارمبی جامَت بویِ
 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

  ندریافت را قعش نَتْـوان هشیـار قیـاسا 

 کو؟ جام آخِر کرد، قرارمبی جامَت بویِ

 

 

 ندریافت را قعش نَتْـوان هشیـار ساقیـا 

 کو؟ جام آخِر کرد، قرارمبی جامَت بویِ

 

 
 

 بیت ششم: -برنامه  اصلی غزل 

 را هستیْتۀ جام حَج دَرین اِحْرامَت هست

 کو؟ اِحْرام این شَرطِ بِکَندن، سِرَّت سَرِ از
 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

*
 .کعبه زیارت از پیش روز چند حالل کارهایِ و چیزها بعضی کردنحرام خود بر: اِحْرام 
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  را هستیْت جامۀ حَج دَرین اِحْرامَت هست 

 کو؟ اِحْرام این شَرطِ بِکَندن، سِرَّت سَرِ از
 
 

 ار هستیْت جامۀ حَج دَرین اِحْرامَت هست 

 کو؟ اِحْرام این شَرطِ بِکَندن، سِرَّت سَرِ از
 

 
 

 تو مِـچَش و انـزب من را او هـگفت 

 تو خشمِ و اـرض من و واسـحَ من 
 (1937 دفتر اول، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

  تو چَشـمِ و زبـان من را او گفتـه 

 تو خشمِ و رضـا من و حَـواس من
 

 

 

 ویت رـیُبْصِ بی وَ عـیَسْمَ بی که رَوْ 

 توی سِرصاحب جای چه توی، سِر
 (8193 دفتر اول، بیت ،مثنوی )مولوی،
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  ْتوی یُبْصِـر بی وَ یَسْمَـع بی که رَو 

 توی سِرصاحب جای چه توی، سِر
 

 

 

 *هـوَلَ از لِلّهْ ِکانَمَنْ شدی چون 

 هـلَ اهللُ ِکانَ که باشم، را تو من
 (1939 دفتر اول، بیت ،مثنوی )مولوی،

  .«لَهُ اهللُ کانَ لِلّهَ کانَ مَنْ»    حیرت : لَـهوَ*

 .«اوست برای نیز خدا باشد، خدا برای کههر»
 ()حدیث

 

 

  وَلَـه از لِلّهْ ِکانَمَنْ شدی چون* 

 لَـه اهللُ ِکانَ که باشم، را تو من
 

 

 

 ممن گاهی را، تو گویم توی گَه 

 روشنم آفتابِ گویم، هـهرچ
 1940 اول، بیت دفتر ،مثنوی )مولوی،

 

  منم گاهی را، تو گویم توی گَه 

 روشنم آفتابِ گویم، هـهرچ
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 بیت هفتم: -برنامه  اصلی غزل 

 نـبی روح اَندر روح فکندی، را هستی کهچون

 کو؟ اَجْرام گَهجای آن فرد، جمله و جُوقجُوق
 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

    گروهگروه دسته؛دسته: جُوقجُوق*
 اجسام ها،تَن جِرم؛ جمع: جراماَ*

 
 

  بیـن روح اَندر روح فکندی، را هستی کهچون 

 کو؟ اَجْرام گَهجای آن فرد، جمله و جُوقجُوق

 

 

 بیـن روح اَندر روح فکندی، را هستی کهچون 

 کو؟ اَجْرام گَهجای آن فرد، جمله و جُوقجُوق

 

 

 

«  ۚ   ...« ٰ   نُورٍ ٰ  عَلَى نُورٌ ...

 ...« نور فرازِ بر نوری... »
 (35 آیه ،(24)نور سوره کریم، )قرآن
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 بیت هشتم: -برنامه  اصلی غزل 

 یافتند چون را *بَحر تشنه هایِجان همه وین

 کو؟ *عَلّام یکی جُز جا آن اَندر گشتند مَحو
 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

*
*   دریا : بَحر 

 دانشمند دانا؛ بسیار: عَلّام 
 

 یافتند چون را بَحر تشنه هایِجان همه وین 

 کو؟ عَلّام یکی جُز جا آن اَندر گشتند مَحو
 

 

 یافتند چون را بَحر تشنه هایِجان همه وین 

 کو؟ عَلّام یکی جُز جا آن اَندر گشتند مَحو
 

 
 

 فَن زِ *بَر نخوردی لحظه یکی چون 

 *الْمِنَنرَبُّ طلبمی گو، فن تَرکِ

 (1733 ، بیتدفتر دوم ،مثنوی )مولوی،

*
* میوه؛ ثمره: بَر 

 هانعمت پروردگارِ: الْمِنَنرَبُّ 

 فَن زِ بَر نخوردی لحظه یکی چون 

 الْمِنَنرَبُّ طلبمی گو، فن تَرکِ
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 فَن زِ بَر نخوردی لحظه یکی چون 

 الْمِنَنرَبُّ طلبمی گو، فن تَرکِ

 
 

 علوم این تو بر نیست مبارک چون 

 شُوم ِز بگْذر و، نک *ولیگُ خویشتن
 (3174 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

*
  احمق نادان؛ اَبْله؛: گُول 

 علوم این تو بر نیست مبارک چون 

 شُوم ز بگْذر و، کن گُولی خویشتن
 

 

 علوم این تو بر نیست مبارک چون 

 شُوم ز بگْذر و، کن گُولی خویشتن

 
 

 لَنا عِلْمَ ال: که گو مالیک چون 

 اـنـمْتَـعَلَّ اـم رَـیْـغَ ی،ـلهاِ اـی
 (5317 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 .یآموخت ما به خود آنچه جز نیست دانشی را ما خداوندا،: بگو فرشتگان مانند
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  «؛حَکیمُالْ الْعَلیمُ اَنْتَ اِنَّکَ عَلَّمْتَنا ما اِلّا لَنا عِلمَ ال حانَکَسُبْ قالُوا»
 «.حکیم ایِدان تویی نیست؛ دانشی ای،آموخته ما به خود آنچه جز را ما. تو منزهی: گفتند»

 (32 آیه ،(2)بقره سوره کریم، )قرآن
 

 
  

 م:نه بیت -برنامه  اصلی غزل 

 *سَواد و اِقلیم و شهر و *ضیاع و نزدیک و دور

 کو؟ *اِقْالم یا شهر سوآن از بَحرست، سویِزین
 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

*
* امالک و کشاورزی هایزمین معنیِبه ضَیْعَۀ جمعِ: عضیا 

 بزرگ؛ شهر: سواد 

 مغرب و مشرق میان زمین قسمت هفت از یکی: اِقالم *   شهر یک جمعیتِ

 

  سَواد و اِقلیم و شهر و ضیاع و نزدیک و دور 

 کو؟ اِقْالم یا شهر سوآن از بَحرست، سویِزین

 

 

 سَواد و یماِقل و شهر و ضیاع و نزدیک و دور 

 کو؟ اِقْالم یا شهر سوآن از بَحرست، سویِزین
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 م:ده بیت -برنامه  اصلی غزل 

 نـیَقی وَدـنَبْ مـقَلَبی نویسدمی نـتَ این آنچه

 کو؟ اَقْالم حاجتِ نویسد، خود بر جان کِه آن
 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

*
 قلم جمعِ: اَقالم 

  یـنیَق نَبْـوَد قَلَـمیب نویسدمی تَـن این آنچه 

 کو؟ اَقْالم حاجتِ نویسد، خود بر جان کِه آن
 

 

 ـنیَقی نَبْـوَد قَلَـمبی نویسدمی تَـن این آنچه 

 کو؟ اَقْالم حاجتِ نویسد، خود بر جان کِه آن

 
 است خامی تعصّبْ و گیریسخت 

 است امیـآشخونْ کارْ ی،ـجَنین تا
 

 شـفتنَـگ اـام د،ـانْـم رـدیگ زـچی 

 مَنَشبی گوید *دْسـالْقُروحُ تو، با
*

 حضرت جبرئیل: الْقُدْسروحُ 
 

 خویشتن گوشِ به هم گویی تونی  

 من تو هم ای من، غیرِ نی و من نی
 (1299الی  1297ابیات م، سودفتر  ،مثنوی )مولوی،
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 م:یازده بیت -برنامه  اصلی غزل 

 است وِیْ ردیِّـسَ زِ زادییـآدم عقلِ و هوش

 کو؟ *اَحْالم یا عقل کَردَش، گرم یْمَ آن کهچون
 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

*
  رویا؛ اوهام؛ معنیبه م،حُلْ جمع: اَحالم 

 و دَرهم شوریده هایخواب

  است وِیْ سَـردیِّ زِ زادیآدمـی عقلِ و هوش 

 کو؟ اَحْالم یا عقل کَردَش، گرم مَیْ آن کهچون
 

 

 است وِیْ سَـردیِّ زِ زادیآدمـی عقلِ و هوش 

 کو؟ اَحْالم یا عقل کَردَش، گرم مَیْ آن کهچون

 
 

 

 است *منایِ *مِـحُلْ که اـدنی چنانهم 

 است دایم خود این که پندارد فتهخُ
 (3654 م، بیتچهاردفتر  ،مثنوی )مولوی،

*
*  خواب: حُلم 

 خوابیده است، خواب در که شخصی: منایِ 
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 نایِم است لْـمِحُ که دنیـا چنانهم 

 است دایم خود این که پندارد خُفته
 

 

  است مقای صورتبه که را جهان این 

 است مایِـن مِلْـحُ که رـپیغمب گفت     
 (3173 وم، بیتسدفتر  ،مثنوی )مولوی،

  

 است قایم صورتبه که را جهان این  

 است نـایِم حُـلْمِ که پیغمبـر گفت     

 
 
 

 م:زدهادو بیت -اصلی غزل 

 هست )لون(دیگرگون هوشِ آری، بیهوشی، آن نْدَراَ

 و؟ـک *المـاَحْ تِـرؤیَ و اـکج داریـیـب وشِـه
 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

*
 برباری، شکیبایی معنیبه م،حِلْ جمع: اَحالم 

 

  هست گون دیگر هوشِ آری، بیهوشی، آن اَنْدَر 

 کـو؟ ـالماَحْ رؤیَـتِ و کجـا بـیـداری هـوشِ
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   پوشهوش باقی و هوشی آن تو که 

 مکوش یاوه مکن گم را خویشتن
 (1136 دفتر چهارم، بیت ،مثنوی )مولوی،

*
   هوش پوشانندۀ :پوشهوش 

 پوشهوش باقی و هوشی آن تو که   

 مکوش یاوه مکن گم را خویشتن
 

 

 بَنگ چو و خَمرست چو شهوت هر کهدان 

 *دَنگ تزوس عاقل و ستاوشـهپـردۀ  

 (3612 ، بیتچهارمدفتر  ،مثنوی )مولوی،

*
   هوشبی احمق، :دَنگ 

 بَنگ چو و خَمرست چو شهوت هر کهدان 

 دَنگ زوست عاقل و استهـوش پـردۀ 
 
 

  وشـه یِّـسرمست نیست هاـتن ر،ـخَم 

 گوش و چشم بندد ستاشهوانی هرچه 
 (3613 دفتر چهارم، بیت ،مثنوی )مولوی،

  

 ،هـوش سرمستـیِّ نیست اتنـه خَمـر   

 گوش و چشم بندد استشهوانی هرچه 
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 زدهم:سیبیت  -برنامه  اصلی غزل 

 ستریـدیگ حُکمِ به اشدـب صـقَفَ دَرـاَنْ اـت رغـمُ

 ؟کو اَحْکام نآاز وِیْ بر شُد، و بِشْکَست قَفَص چون
 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

*
*  قفس؛ جعبه؛ صندوق: قَفَص 

 شدنعازم ؛رفتن: شدن 

  ستدیگـری حُکمِ به بـاشد قَفَـص اَنْـدَر تا مُـرغ 

 کو؟ اَحْکام ازآن وِیْ بر شُد، و بِشْکَست قَفَص چون

 
 

 ستدیگـری حُکمِ به بـاشد قَفَـص اَنْـدَر تا مُـرغ 

 کو؟ اَحْکام ازآن وِیْ بر شُد، و بِشْکَست قَفَص چون
 

 

 دهم:چهاربیت  -اصلی برنامه  غزل 

 هـگُنَ از سنَفْ بر است *آثام عقلْ حضورِ با

 کو؟ آثام را سنَفْ این عقلْ عقلِ حضورِ با
 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

*
 بِزِه و گناه معنی به اِثْم، جمع: آثام 
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  هگُنَـ از نَفْس بر است آثام عقلْ حضورِ با 

 کو؟ آثام را نَفْس این عقلْ عقلِ حضورِ با
 

 

 هگُنَـ از نَفْس بر است آثام عقلْ حضورِ با 

 کو؟ آثام را نَفْس این عقلْ عقلِ حضورِ با

 

 

   زنیمیـبَرم همبه هایـشتکَ چو ما 

 روشنیم آبِ در و مـچشمی رهـتی
 (1272 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

  

 زنیمبَرمـی همبه هاکَشتـی چو ما   

 روشنیم آبِ در و چشمیـم تیـره
 

 

  خواببه رفته تَن یِـشتکَ رد تو ای 

 آب آبِ در رـنگ دیدی را آب 
 (1273 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

  

 خواببه رفته تَن کَشتـیِ در تو ای  

 آب آبِ در نگـر دیـدی را آب 
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  دَشـرانَمی وـک ستیـآب را آب 

 خواندشمی کو ستروحی را روح 
 (1274 دفتر سوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

  

 رانَـدَشمی کـو ستآبـی را بآ   

 خواندشمی کو ستروحی را روح 

 
 

 

 دهم:پانزبیت  -اصلی برنامه  غزل 

 مَرد است حَمّام مُحتاجِ تَن، به تَن مِساسِ در

 کو؟ حَمّام حاجَتِ خود هاروح *مِساسِ در
 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

*
 مباشرت کردن،لمس: مَساس 

 

  مَرد است حَمّام مُحتاجِ تَن، به تَن مِساسِ در 

 کو؟ امـّحَم حاجَتِ خود اـهروح مِساسِ در
 

 

 مَرد است حَمّام مُحتاجِ تَن، به تَن مِساسِ در 

 کو؟ امـّحَم حاجَتِ خود اـهروح مِساسِ در
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 شد جُفت عقلی چو عقلی با کهزان 

 دش تـگف بَد و یـفعل بَد عِـمان
 (02 تدفتر دوم، بی ،مثنوی )مولوی،

  

 شد جُفت عقلی چو عقلی با کهزان 

 شد گفـت بَد و فعلـی بَد مانـعِ
 

 

 شد یار چون دِگر نَفْسِ با نَفْس 

 شد کاربی و عاطِل جُزوی عقلِ
 (21 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

  

 شد یار چون دِگر نَفْسِ با نَفْس 

 دش کاربی و عاطِل جُزوی عقلِ

 
 شود اـدوت رـدگ لِـعق با لـعق 

 شود پیدا ،رَه و گشت افزون نور،
 (26 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 شود دوتـا دگـر عقـلِ با عقـل 

 شود پیدا رَه، و گشت افزون نور،
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 شود دانـخن دگر سـنَفْ با سـنَفْ 

 دشو پنهان رَه و گشت افزون ظُلمت
 (27 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

  

 شود دانخنـ دگر نَفْـس با نَفْـس 

 شود پنهان رَه و گشت افزون ظُلمت

 
 

 شکار مردِ ای توست، چشم یار، 

 دار پاک را او خاشاک و خَس از
 (28 دفتر دوم، بیت ،مثنوی )مولوی،

  

 ،شکار مردِ ای توست، چشم یار 

 دار پاک را او خاشاک و خَس از
 

 
 

   را خورشید یخ و برف بدیدی گر 

 را دـاومی یـبرداشت یـیخ از
 (3431 دفتر پنجم، بیت ،مثنوی مولوی،) 

  

  را خورشید یخ و برف بدیدی گر    

 را اومیـد برداشتـی یخـی از
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   هرِـگِبی و روقـعُبی گشتی آب 

 هزِرِ ردیـک واـه داودِ آب ز 
 (3432 دفتر پنجم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 گِـرِهبی و عُـروقبی گشتی آب   

 زِرِه کـردی هـوا داودِ آب ز 

 

  «؛الْحَدِیدَ هُلَ وَأَلَنَّا ٰ   وَالطَّیْرَ مَعَهُ أَوِّبِی جِبَالُ یَا ٰ   فَضْلًا مِنَّا دَاوُودَ آتَیْنَا لَقَدْ»َ
 آهن و شوید؛ آوازهم او با پرندگان، اى و هاکوه اى: که دادیم فضیلتی خود سوى از را داوود»

 «.کردیم نرم برایش را

 «؛ِصِیر بَ تَعْمَلُونَ بِمَا إِنِّی  صَالِحًا وَاعْمَلُوا  السَّرْدِ فِی رْوَقَدِّ سَابِغَاتٍ اعْمَلْ نِاَ»
 به من که کنید شایسته کارهاى و. دارنگه را هااندازه زره بافتن در و بساز بلند هاىزره که»

 «.بِصیرم تانکارهای
 (11 الی 10ات آی ،(34)سبا سوره کریم، )قرآن

 

 درخت هر جانِ درمانِ شدی پس 

 بختنیک قدومش از درختی هر
 (3433 دفتر پنجم، بیت ،مثنوی )مولوی،

 

 درخت هر جانِ درمانِ شدی پس 

 بختنیک قدومش از درختی هر
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 مانده خود در ردهـسُبِفْ یخی آن 

 خوانده درختان با یـاسـالمِس
 (4343 دفتر پنجم، بیت ،مثنوی )مولوی، 

*
  کردنلمس سودن، را یکدیگر: مِساس 

  مانده خود در بِفْسُـرده یخی آن 

 خوانده درختان با المِسـاسـی

 
 

 

 

 دهم:انزشبیت  -اصلی برنامه  غزل 

 جهان جُمله شود رامَت خود رام، تو شَوی گَر

 کو؟ رام آخِر رَخْشَت این یی،زادهرُستم تو گَر

 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

*
 ستمنام اسب رُ: رَخش 

 

  مَرد است حَمّام مُحتاجِ تَن، به تَن مِساسِ در 

 کو؟ امـّحَم حاجَتِ خود اـهروح مِساسِ در
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 دنـریـپَ هِـگَ آمد انی،ـآسم رغِـم ای 

 دنـچری هِـگَ آمد معانی، ویِـآه ای
 (2029دیوان شمس، غزل شماره  )مولوی،

 
  

  پَـریـدن گَـهِ آمد آسمـانی، مـرغِ ای 

 چریـدن گَـهِ آمد معانی، آهـویِ ای
 
 

 
 

 

 *کَشهکین آن را باس مر بِزَد گَر 

 *شسُکَسُکْ بر زد باس بر نزد آن

 (4013 م، بیتسودفتر  ،مثنوی مولوی،) 

*
 گیرنده انتقام جو،انتقام: کشکینه 
*

هب اند،ببجن سخت را خود رفتنراه ضمن و کند حرکت تند که اسبی: سُکْسُکْ 

  ؛برود راه بد که اسبی ؛شود شدید هایتکان دچار سوار کهطوری

 ضد راهوار ؛تیزرو اسب
 

 شود پِیخوشْ وارَهد سُکسُک ز تا 

 شود یْـمِ تا یـنکُ زندان را رهـشی
 (4401 م، بیتسودفتر  ،مثنوی مولوی،)

*
 خوخوش راهوار، و رفتارخوش: پِیخوشْ 
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 دهم:هفبیت  -اصلی برنامه  غزل 

 دَتباشَ *مُسْکِر خامْ گویی، پُخته تَرکِ تو گَر

 کو؟ خام بویِ و آثار ر،ـسَ جامِ در را تو پس
 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

*
 آورد مستی نوشیدنش که چیزی آور،مستی: مُسکِر 

 

  باشَدَت مُسْکِر خامْ گویی، پُخته تَرکِ تو گَر 

 کو؟ خام بویِ و آثار سَـر، جامِ در را تو پس
 

 

  باشَدَت مُسْکِر خامْ گویی، پُخته تَرکِ تو گَر 

 کو؟ خام بویِ و آثار سَـر، جامِ در را تو پس
 

 

 

 طبع رویِ کز کارها خود بر گیر آسان گفت 

 کوشتسخ مردمان بر جهان گرددمی سخت
 (286، غزل شماره غزلیات، دیوان حافظ)
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 رَوَد صندوقی به صندوقی ز گر 

 بُود یدوقـصن نیست اییـسَم او
 (4515 م، بیتششدفتر  ،مثنوی )مولوی،

*
 آسمانی: ماییسَ 

 رَوَد صندوقی به صندوقی ز گر 

 بُود صنـدوقی نیست سَمـایی او
 

 رستـمُسکِ نُو نُو دوقـصن ۀفُرج 

 اَندرست صندوق به کو نیابد در
 (4516 م، بیتششدفتر  ،مثنوی )مولوی،

*
 فُرَج :جمع ؛دوچیز میان گشادگیو شکاف: فُرجه 

 *
 آورمستی: مُسکِر 

 مُسکِرست نُو نُو صندوق فُرجۀ 

 اَندرست صندوق به کو نیابد در
 

 هادوقـصن بدین *رّهـغِ نشد گَر 

 رها و *طالقاِ جوید قاضی چوهم
 (7451 م، بیتششدفتر  ،مثنوی )مولوی،

*
 رهاکردن،: اِطالق * چیزیبه مغرور فریفته،: غَرّه 

 آزادکردن

 هاصنـدوق بدین غِـرّه نشد گَر 

 رها و اِطالق جوید قاضی چوهم
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 دهم:جهبیت  -اصلی برنامه  غزل 

 غَیب دریایِ در *خْرامب قَدَمبی بِخوردی، چون

 ؟کو *رامـخْب ییهـانتـسمَ اـبی ،یـمَست اگر تو
 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 زیباییبه و وقار و ناز روی از رفتنراه: خرامیدن*
 

  غَیب دریایِ در بخْرام قَدَمبی بِخوردی، چون 

 و؟ک بخْـرام ییمَستانـه بیـا مَستـی، اگر تو 

 

 
 

 دهم:نوزبیت  -اصلی برنامه  غزل 

 وـبگ آخِر را قـعش عبادت، شُد الزم فَرضِ

 کو؟ *زامتِلاِس و تعلیم و واجب و *بنَدْ و فَرض
 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 نکردن ولی بردمی ثواب عاعلش که شرع در عملی هر: نَدب*

 لزوم وجوب،: لزامتِاِس*  ندارد گناهی آن
 

  ِبگو آخِر را عشق عبادت، شُد الزم فَرض 

 کو؟ اِستِلزام و تعلیم و واجب و نَدْب و فَرض
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  ِبگو آخِر را عشق عبادت، شُد الزم فَرض 

 کو؟ اِستِلزام و تعلیم و واجب و نَدْب و فَرض

 

 

 

 م:بیست بیت –اصلی برنامه  غزل 

 زور؟ و اِکْراه گَهیآن و جان هایِبازیعشق

 کو؟ رامـاِکْ وَلی آن و کجا *هـستبَربَ قِـعش
 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 اصلبی و ساختگی: ستهبَربَ*
 

  زور؟ و اِکْراه گَهیآن و جان هایِبازیعشق 

 کو؟ اِکْـرام وَلی آن و کجا بَربَستـه عشـقِ

 
 

 

  زور؟ و اِکْراه گَهیآن و جان هایِبازیعشق 

 کو؟ اِکْـرام وَلی آن و کجا بَربَستـه عشـقِ
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 م:یکوبیست بیت –اصلی برنامه  غزل 

 او جانِ اَنْدَر راحت عاشقْ رُخسارِ بر رنج

 کو؟ اِنْعام جُزبه جاآن یی،آوازه خود رنجْ
 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

  او جانِ اَنْدَر راحت عاشقْ رُخسارِ بر رنج 

 کو؟ اِنْعام جُزبه جاآن یی،آوازه خود رنجْ
 

 

  او جانِ اَنْدَر راحت عاشقْ رُخسارِ بر رنج 

 کو؟ اِنْعام جُزبه جاآن یی،آوازه خود رنجْ
 

 

 م:دووبیست بیت –اصلی برنامه  غزل 

 وَلیک باشد، را اَنْعام خود خوفْ از خدمتی

 کو؟ *امـکَالْاَنْع الِـاَمْث را قـعش از خدمتی
 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 چهارپایان معنیبه نَعَم جمع: اَنعام*
 

  وَلیک باشد، را اَنْعام خود خوفْ از خدمتی 

 کو؟ کَالْاَنْعـام اَمْثـالِ را عشـق از خدمتی
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 وَلیک باشد، را اَنْعام خود خوفْ از خدمتی 

 کو؟ کَالْاَنْعـام اَمْثـالِ را عشـق از خدمتی

 

 لَا أَعْیُن  لَهُمْوَ بِهَا یَفْقَهُونَ لَا قُلُوبٌ لَهُمْ ٰ   وَالْإِنْسِ الْجِنِّ مِنَ کَثِیرًا لِجَهَنَّمَ ذَرَأْنَا لَقَدْ»َ

 ٰ   لُّأَضَ هُمْ بَلْ کَالْأَنْعَامِ ئِکَأُولَ ٰ  بِهَا یَسْمَعُونَ لَا آذَان  وَلَهُمْ بِهَا یُبِْصِرُونَ

 «؛الْغَافِلُونَ هُمُ ئِکَأُولَ
 و فهمندمىن بِدان که است هاییدل را ایشان. بیافریدیم را اِنس و جِن از بسیارى جهنم براى»

 همانند اینان .شنوندنمى بِدان که است هایىگوش و بینندنمى بِدان که است هایىچشم

 «.غافالنند خود اینان هایند؛آن از ترگمراه حتی چارپایانند
 (791 آیه ،(7)اعراف سوره کریم،)قرآن

 

 

 م:وسوبیست بیت –اصلی برنامه  غزل 

 دستگیر باشد توفیق گَر است راه قَدَم یک

 کو؟ *وامـاَعْ رفتنِ و دور راهِ حَدیثِ سـپ
 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 سال معنیبه عام جمع: اموعْاَ*
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  ردستگی باشد توفیق گَر است راه قَدَم یک 

 کو؟ اَعْـوام رفتنِ و دور راهِ حَدیثِ پـس

 
 

 ردستگی باشد توفیق گَر است راه قَدَم یک 

 کو؟ اَعْـوام رفتنِ و دور راهِ حَدیثِ پـس

 
 

 م:چهاروبیست بیت –اصلی برنامه  غزل 

 اوفْتَد تو بر که باید *مـصَنَ آن ۀسای لیک

 کو؟ اَصْنام ۀجُمل اَنْدَر مِثلْ کِشْ صَنَم آن
 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 زیبا معشوق دلبر،: مصَنَ*
 

  تَداوفْ تو بر که باید صَنَـم آن سایۀ لیک 

 کو؟ اَصْنام جُملۀ اَنْدَر مِثلْ کِشْ صَنَم آن
 
 

 تَداوفْ تو بر که باید صَنَـم آن سایۀ لیک 

 کو؟ اَصْنام جُملۀ اَنْدَر مِثلْ کِشْ صَنَم آن
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 م:پنجوبیست بیت –اصلی برنامه  غزل 

 او *کُفوِ دین، و الْحَق شَمسُ حَقْ به خداوندِ آن

 کو؟ *امـاَعْم در و دادـاَجْ در و *اـآب هـهم در
 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 نیاکان اجداد،: آبا*  همتا نظیر، همانند،: وْکُفْ*

 پدر برادرِ عمو، معنیبه عَمّ عمج: اَعمام*

  او کُفوِ دین، و الْحَق شَمسُ حَقْ به خداوندِ آن 

 کو؟ اَعْمـام در و اَجْـداد در و آبـا همـه در
 

 

 او کُفوِ دین، و الْحَق شَمسُ حَقْ به خداوندِ آن 

 کو؟ اَعْمـام در و اَجْـداد در و آبـا همـه در

 

 

 م:ششوبیست بیت –اصلی برنامه  غزل 

 بَحْر هفت آن شود کِی *یَتیمَش دُرِّ دَرخورِ

 کو؟ اَجْسام یا ارواح در هست نَظیرش گَر
 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 .باشد صدف در تنها دانهیک که است بزرگ مروارید از کنایه: دُرِّ یتیم*
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 ِبَحْر هفت آن شود کِی یَتیمَش دُرِّ دَرخور 

 کو؟ اَجْسام یا ارواح در هست نَظیرش گَر

 
 

 م:هفتوبیست بیت –اصلی برنامه  غزل 

 روحیان قبیلِ از عشقش اسپِ رِکابِ در

 کو؟ بهرام یا کاووس و سَنْجَر و قُباد جُز
 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 اسب: اسپ*

 روحیان قبیلِ از عشقش اسپِ رِکابِ در 

 کو؟ بهرام یا کاووس و سَنْجَر و قُباد جُز

 
 

 م:تشهوبیست بیت –اصلی برنامه  غزل 

 ادـب *آراد انـاَرْمغ زـتبری اکِـخ از را دهـدی

 کو؟ آرام را خاکیش این خاک، آن جُز کهزان

 (2072)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 آوَرَد: آراد*

 280برنامه شماره  اشعارپایان 

 

 


