
گاهن خالق عشق هب  انم ی

 

 

 غزل اصلی برنامه: 

 

 484 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 

 بَدَست دوست ز را تو مَر کنَد دور آنچه هر (1

 بَدَست نکوست اَر وِی، بی نهی روی هرچه به

 

 نکوست پوست درونِ در بُوَد خام مغزْ چو (2

 بَدَست پوست کهبدان پس این از گشت پخته چو

 

 گرفت بال و پَرّ مرغ آن چو بیضه درونِ (3

 بَدَست اوست حجابِ پس ازین بیضه که بدان

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 2 ح ف ص  

 

 کَس بسازد جهان با اگر خوب خُلقِ به (4

 بَدَست خوستنیک نه نشناسد، حق خُلقِ چو

 

 نیست اندک ست،اندک اگر دوست فراقِ (5

 بَدَست موست تایِنیم اگر چشم درونِ

 

 بگذشت وجوجُست به عُمْری چو فراق درین (6

 بَدَست وجوستجست نیز اگر مرگ وقتِ به

 

 گو را دین صَالحِ پس، ازین کن رها غزل (7

  بَدَست رُفوست غَزَل را نو خِلعَتِ آنکه از
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 3 ح ف ص  

 اول بیت - 808 اصلی برنامه غزل: 

 دَستـبَ دوست ز را تو رـمَ دـکنَ دور آنچه هر

 دَستـبَ نکوست اَر وِی، بی ینهِ روی هرچه به
 (484ان شمس، غزل شماره )مولوی، دیو

 

 

 808نامه بر اصلی اول غزل بیتدر تبیین مفهوم  ـ مثنویاز بیت  یک: 

 

 مـالْقَلَفَّـجَ وَدـبُ آن یـمعن بلکه 

 تمسِ و عدل من پیشِ یکسان نیست
 (3138، بیت مثنوی، دفتر پنجم )مولوی،

 

 

 

 

 الْقَلَـمجَـفَّ بُـوَد آن معنـی بلکه 

 متسِ و عدل من پیشِ یکسان نیست
 

 

 

 الْقَلَـمجَـفَّ بُـوَد آن معنـی بلکه 

 متسِ و عدل من پیشِ یکسان نیست
 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 4 ح ف ص  

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 5 ح ف ص  

 

 بَـدَست دوست ز را تو مَـر کنَـد دور آنچه هر

بَـدَست نکوست اَر وِی، بی نهِی روی هرچه به
  

 

 

 بَـدَست دوست ز را تو مَـر کنَـد دور آنچه هر 

بَـدَست نکوست اَر ،وِی بی نهِی روی هرچه به
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 بَـدَست دوست ز را تو مَـر کنَـد دور آنچه هر 

 بَـدَست نکوست اَر وِی، بی نهِی روی هرچه به

 

 

 بَـدَست دوست ز را تو مَـر کنَـد دور آنچه هر 

بَـدَست نکوست اَر وِی، بی نهِی روی هرچه به
  

 

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 6 ح ف ص  

 ومد بیت - 808 اصلی برنامه غزل: 

 وستـنک وستـپ درونِ در وَدـبُ امـخ زْـمغ وـچ

 دَستـبَ پوست کهبدان پس این از گشت پخته چو
 (484)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 
 

 نکـوست پـوست درونِ در بُـوَد خـام مغـزْ چـو 

بَدَست پوست کهبدان پس این از گشت پخته چو

 

 

 
 

 نکـوست پـوست درونِ در بُـوَد خـام مغـزْ چـو 

بَدَست پوست کهبدان پس این از گشت پخته چو

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 7 ح ف ص  

 سوم بیت - 808 اصلی برنامه غزل: 

 رفتـگ الـب و رّـپَ رغـم آن وـچ هـبیض درونِ

 ستدَـبَ اوست حجابِ پس ازین هـبیض که بِدان
 (484)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 
 

 ِگـرفت بـال و پَـرّ مـرغ آن چـو بیضـه درون 

بَدَست اوست حجابِ پس ازین بیضـه که بِدان

 

 

 
 

 ِگـرفت بـال و پَـرّ مـرغ آن چـو بیضـه درون 

بَدَست اوست حجابِ پس ازین بیضـه که بِدان

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 8 ح ف ص  

 چهارم بیت - 808 اصلی برنامه غزل: 

 سـکَ ازدـبس انـجه اـب اگر وبـخ قِـخُل هـب

 ستدَـبَ خوستنیک نه نشناسد، قـح قِـخُل چو
 (484دیوان شمس، غزل شماره )مولوی، 

 

 
 

 کَـس بسـازد جهـان بـا اگر خـوب خُلـقِ بـه 

بَدَست خوستنیک نه نشناسد، قـح قِـخُل چو

 

 

 
 

 کَـس بسـازد جهـان بـا اگر خـوب خُلـقِ بـه 

بَدَست خوستنیک نه نشناسد، قـح قِـخُل چو

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 9 ح ف ص  

 بیت پنجم – 808 اصلی برنامه غزل: 

 نیست دکـان ست،دکـان گرا دوست راقِـفِ

 ستدَـبَ وستـم ایِـتمـنی اگر مـچش درونِ
 (484)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  هجران جدایی؛ دوری؛: فِـراق*
 

 
 

 ِنیست انـدک ست،انـدک اگر دوست فِـراق 

بَـدَست مـوست تـایِنیـم اگر چشـم درونِ

 

 

 
 

 ِنیست انـدک ست،انـدک اگر دوست فِـراق 

بَـدَست مـوست تـایِنیـم اگر چشـم ونِدر

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 10 ح ف ص  

 مشش بیت - 808 اصلی برنامه غزل: 

 بگذشت وـوججُست به عُمْری چو راقـفِ درین

 ستدَـبَ وجوستجست نیز اگر رگـم وقتِ به
 (484)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  هجران جدایی؛ دوری؛ :فِـراق*
 

 
 

 بگذشت وجـوجُست به عُمْری چو فِـراق درین 

بَـدَست وجوستجست نیز اگر مـرگ وقتِ به

 

 

 
 

 بگذشت وجـوجُست به عُمْری چو فِـراق درین 

بَـدَست وجوستجست نیز اگر مـرگ وقتِ به

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 11 ح ف ص  

 آخر( مهفت بیت - 808 اصلی برنامه غزل(: 

 گو را نـدی الحِـصَ پس،نـازی کن اـره زلـغ

 ستدَـبَ ستوـرُف زَلـغَ را وـن خِلعَتِ کهآن از
 (484)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 لباس :خِلعَت*   مصلحت خیر؛ :صَالح*

.نشود معلوم آسانیبه آن رَدِّ کهطوریبه پارچه با جامه سوراخِ و پارگی دوختنِ :رُفوکردن*
  

 

 
 

 گو را دیـن صَـالحِ پس،ازیـن کن رهـا غـزل 

ـدَستبَ رُفـوست غَـزَل را نـو خِلعَتِ کهآن از

 

 

 
 

 گو را دیـن صَـالحِ پس،ازیـن کن رهـا غـزل 

بَـدَست رُفـوست غَـزَل را نـو خِلعَتِ کهآن از

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 12 ح ف ص  

 اول: بیت - 808 جانبی برنامه غزل 

 ستـونَدگرگ نـم نِـنِگاری که دـش روز هـس

 ست؟چونَ رُشـتُ رـشِکَ آن نَبُوَد، رُشـتُ رـشِکَ
 (485)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

    روخوب محبوبِ معشوق :نِگارین*
 

 

 
 

 دگرگـونَست مـن نِگاریـنِ که شـد روز سـه 

چونَست؟ تُـرُش شِکَـر آن نَبُوَد، تُـرُش شِکَـر

 

 

 
 

 دگرگـونَست مـن نِگاریـنِ که شـد روز سـه 

چونَست؟ تُـرُش شِکَـر آن نَبُوَد، تُـرُش شِکَـر

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 13 ح ف ص  

 دوم: بیت - 808 جانبی برنامه غزل 

 ودـب یـزندگان آبِ دَرو که ییـهچشم به

 ستپُرخونَ چشمه که دیدم و بِبُردم سَبو
 (485)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

    سفالی کوزۀ :سَبو*
 

 

 
 

 بـود زندگانـی آبِ دَرو که ییچشمـه به 

ستپُرخونَ چشمه که دیدم و بِبُردم سَبو

 

 

 
 

 بـود یزندگانـ آبِ دَرو که ییچشمـه به 

ست پُرخونَ چشمه که دیدم و بِبُردم سَبو

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 14 ح ف ص  

 سوم: بیت - 808 جانبی برنامه غزل 

 رُستمی لـگُ زارـدهصَ دَرو که ییروضه به

 ستهامونَ و سنگ و خار گُل، و میوه جایِ به
 (485)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

    گُلِستان باغ؛ :روضه*
  آمدن پدید روییدن؛ :رُستن*
 دشت هموار؛ زمینِ :امونه*

 

 
 

 رُستمی گُل صَدهزار دَرو که ییروضه به 

هامونَست و سنگ و خار گُل، و میوه جایِ به

 

 

 
 

 رُستمی گُل صَدهزار دَرو که ییروضه به 

هامونَست و سنگ و خار گُل، و میوه جایِ به

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 15 ح ف ص  

 چهارم: بیت - 808 جانبی برنامه غزل 

 مـدَمَـبِ ریـپَ نآ رویِ بر و بخوانَم ونـسفُ

 ستاَفسونَ همیشه خوانپَری کارِ کهآن از
 (485)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

   طلسم جادو؛ :فُسون*
 .کندمی جن اِحضارِ کهآن گر؛افسون :خوانریپَ*

 

 
 

 بِـدَمَـم پَـری آن رویِ بر و بخوانَم فُسـون 

ستاَفسونَ همیشه خوانپَری کارِ کهآن از

 

 

 
 

 ُبِـدَمَـم پَـری آن رویِ بر و بخوانَم سـونف 

ستاَفسونَ همیشه خوانپَری کارِ کهآن از

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 16 ح ف ص  

 پنجم: بیت - 808 جانبی برنامه غزل 

 نشد هـشیش ونِـزب ها،ونـفُس به من ریِّـپَ

 ستبیرونَ هـانـفس و ونـفُس زِ او ارِـک که
 (485)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 عاجز اتوان؛ن بیچاره؛ :زبون*

 

 
 

 ِّنشد شیشـه زبـونِ ها،فُسـون به من پَـری 

بیرونَست فسـانـه و فُسـون زِ او کـارِ که

 

 

 
 

 ِّنشد شیشـه زبـونِ ها،فُسـون به من پَـری 

بیرونَست فسـانـه و فُسـون زِ او کـارِ که

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 17 ح ف ص  

 م:شش بیت -  808 جانبی برنامه غزل 

 ستهـریندی هایمـخش او رویِـاَب انِـمی

 ست مَجنونَ هالکِ یـلیل رویِـاَب در رِهـگِ
 (485)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 

 
 

 ِستدیرینـه هایخشـم او اَبـرویِ میـان 

ستمَجنونَ هالکِ لیلـی اَبـرویِ در گِـرِه

 

 

 
 

 ِستدیرینـه هایخشـم او اَبـرویِ میـان 

ستمَجنونَ هالکِ لیلـی اَبـرویِ در گِـرِه

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 18 ح ف ص  

 م:هفت بیت -  808جانبی برنامه  غزل 

 نیست یـانـزندگ وـت بی راـم که اـبی اـبی

 ستجیحونَ مـچش وـت بی مرا که ببین ببین
 (485)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

   رود؛ رودخانه :ونجیح*

 

 
 

 نیست زندگـانـی تـو بی مـرا که بیـا بیـا 

ستنَجیحو چشـم تـو بی مرا که ببین ببین

 

 

 
 

 نیست زندگـانـی تـو بی مـرا که بیـا بیـا 

ستجیحونَ چشـم تـو بی مرا که ببین ببین

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 19 ح ف ص  

 م:هشت بیت -  808جانبی برنامه  غزل 

 کُن روشن چشم که ماهت چو رویِ حقِّبه

 ستزونَـاَف لقـخَ جمله از من رمِـجُ اگرچه
 (485)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 
 

 کُن روشن چشم که ماهت چو رویِ حقِّبه 

ستاَفزونَ لقـخَ جمله از من رمِـجُ اگرچه

 

 

 
 

 کُن روشن چشم که ماهت چو رویِ حقِّبه 

ستاَفزونَ لقـخَ جمله از من رمِـجُ اگرچه

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 20 ح ف ص  

 م:نُه بیت -  808جانبی برنامه  غزل 

 چیست؟ جُرمم که دلم بَرآید خویش گِردِ به

 سترونَـقمَ هـنتیج با یـسبب هر کهآن از
 (485)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 زدن چرخ خود دورِ :بَرآمدن خویش گِردِ به *
 پیوسته نزدیک؛ :مَقرون *

 

 
 

 چیست؟ جُرمم که دلم بَرآید خویش گِردِ به 

ستقـرونَمَ نتیجـه با سببـی هر کهآن از

 

 

 
 

 چیست؟ جُرمم که دلم بَرآید خویش ردِگِ به 

ستقـرونَمَ نتیجـه با سببـی هر کهآن از

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 21 ح ف ص  

 م:ده بیت -  808جانبی برنامه  غزل 

 اَزل کمِـحُ قیبِـنَ از دَمـرسَیـهم داـن

  ستاکنونَ زَ نه سبب کاین مجو، خویش گِردِ که
 (485)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 سَرور مِهتر؛ آقا؛ :نَقیب *
 

 اَزل حُـکمِ نَـقیبِ از رسَـدَمهمـی نـدا 

ستاکنونَ زَ نه سبب کاین جو،م خویش گِردِ که

 
 

 اَزل حُـکمِ نَـقیبِ از رسَـدَمهمـی نـدا 

 تساکنونَ زَ نه سبب کاین مجو، خویش گِردِ که

 

  808برنامه  یجانب غزل دهم بیت در« ندا» در تبیینـ  مثنوی دفتر سوم بیت ازدو : 

 شگفتنَ امّا انْد،ـم دیگر زِـچی 

 مَنَشبی گوید قُدْسالْروحُ تو اـب
 (1٢٩8 بیت سوم، دفتر نوی،مث مولوی،)

 جبرئیل حضرت :الْقُدْسروحُ *
 

 خویشتن گوشِبه هم گویی تو نی، 

 من  تو هم ای من، غیرِ نی و من نَی،
 (1٢٩٩ بیت سوم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 22 ح ف ص  

 م:یازده بیت -  808جانبی برنامه  غزل 

 ردـبِبَ و ارَدـبی رد،ـگی و دـبخش دایـخ

 ستموزونَ لْـعق زانِـمی به نه او کارِ که
 (485)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 
 

 بِبَـرد و بیـارَد گیـرد، و بخشـد خـدای 

ستموزونَ عقـلْ میـزانِ به نه او کارِ که

 

 

 
 

 بِبَـرد و بیـارَد گیـرد، و بخشـد خـدای 

ستموزونَ عقـلْ میـزانِ به نه او کارِ که

 

 

 



 برنامه طرح اساسبر   تمامی اشعار لیست       

 

 

ه | 23 ح ف ص  

 م:هدوازد بیت -  808جانبی برنامه  غزل 

 فَیَکُونْکُنْ لطفِبه اکنون هم که اـبی اـبی

 ستمَمْنُونَ رِـغَیْ که ایدـبگش دَر بهشت
 (485)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 
 

 کُونْفَیَکُنْ لطفِبه اکنون هم که بیـا بیـا 

تسمَمْنُونَ غَیْـرِ که بگشـاید دَر بهشت

 

 

 
 

 ونْفَیَکُکُنْ لطفِبه اکنون هم که بیـا بیـا 

ستمَمْنُونَ غَیْـرِ که بگشـاید دَر بهشت

 «ف يَكُونُ كُنْ ل هُ يَقُول  أ نْ ش يْئًا أ رَادَ إِذ ا أ مْرُهُ إِن َّمَا»
 «.شودمی موجود پس شو، موجود: گویدمی که است این فرمانش بیافریند، را چیزی بخواهد چون»

 (8٢ آیه ،(36) سوره یس کریم،)قرآن
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 «ف يَكُونُ كُنْ ل هُ يَقُولُ ف إِن َّمَا أ مْرًا ۖ  ق ض ى وَإِذ ا ۖ   وَالْأ رْضِ اوَاتِالسََّمَ دِيعُبَ»
 گیرد، صورت کارى که خواهد چون و است زمین و هاآسمان آرندهپدیدنو[ خدا]»

 «.شودمى موجود[ الحالفی] و شو موجود: گوید تنها
 (117 آیه ،(٢) بقرهسوره  کریم،)قرآن

 «مَمْنُونٍ غ يْرُ أ جْرٌ ل هُمْ الصََّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا ذِين ال َّ إِن َّ»
 «.دارند نیناگسست و پایانبی پاداشی اندکرده شایسته کارهای و آورده ایمان کهکسانی البته»

 (8 آیه ،(41) فصلت سوره کریم،)قرآن

 

 808برنامه  یجانب م غزلزدهابیت دودر   "فَکانکُن"ـ مرتبط با  اول مثنوی دو بیت از دفتر: 

 المکان از هَدن وِی بر قدم حق، 

 فَکانکُنْ از شود ساکن او گهآن
 (1381 بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)

 فَکانکُنْ حُکمِ هایچوگان پیش 

  المکان و مکان اندر دَویممی
 (٢466 بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)
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 م:سیزده تبی -  808جانبی برنامه  غزل 

 عَجب هایِهـوفـشک ببینی ارـخ نِـعی ز

 ستارونَـق جِـگَن که ببینی سنگ نِـعی ز
 (485)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 
 

 عَجب هایِشکـوفـه ببینی خـار عیـنِ ز 

تسقـارونَ گَنـجِ که ببینی سنگ عیـنِ ز

 

 

 
 

 عَجب هایِشکـوفـه ببینی خـار عیـنِ ز 

تسقـارونَ گَنـجِ که ببینی سنگ عیـنِ ز
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 آخر( مچهارده بیت -  808جانبی برنامه  غزل(: 

 کلید هزار آن از و اَبدست تا لطف که

 ست نونَ ۀـسفین و کاف همیان انـنه
 (485)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 
 

 کلید هزار آن از و اَبدست تا لطف که 

تسنونَ سفینـۀ و کاف میانه نهـان

 

 

 
 

 کلید هزار آن از و بدستاَ تا لطف که 

ستنونَ سفینـۀ و کاف میانه نهـان
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 808برنامه  یجانب م غزلدر بیت چهارده« میانه کاف»با  ـ مرتبط مثنوی ماز دفتر ششبیت  دو: 
 

 کریم ای ندارم، چیزی اَلِف چون 

 میم چشمِ از ترگـدلتن دلی جز
  (٢3٢٩ بیت ششم، دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 مرا سازد بِه هیچ، ندارم خود 

 عَنا صد این است دارم  وَهمِ زِ که
 (٢334، بیت ممثنوی، دفتر شش )مولوی،

 

 808برنامه  در بیت چهاردهم غزل جانبی« کاف و نون»با مثنوی ـ مرتبط اول بیت از دفتر  سه: 

 ونـکن شو کم غلط شد، اـیکت رشته 

 نون و کاف حروفِ بینی اـت دو گَر
 (3078 بیت ل،او دفتر مثنوی، مولوی،)

 

 جَذوب آمد مندکَ چونهم نون و کاف 

   خُطوب در را عدم مَر کشانَد تا
 (307٩ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)

 جاذب مبالغۀ صیغۀ کننده؛ جذب بسیار :جَذوب *
 بزرگ و مهم کارِ معنیِبه طْبخُ جمع :خُطوب *

 

 وَرـصُ اندر کمند باید اـت دو پس 

 رـاث در دو آن اشدـب اـیکت گرچه
 (3080 بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،)
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 ( 805در  ادامه طرح این ابیات در برنامه ) 808دو غزل برنامه مرتبط با  -ای از مثنوی دفتر پنجم بریده: 

دادن او را از اضطراب السَّالم آن عَرَبِ مهمان را و تسکیننواختنِ مُصطفی علیه

 جالت و ندامت و آتش نومیدی  کرد در خو گریه و نوحه که بر خود می
 

 برَعَ آن ندارد، پایان سخن این 

 عجب در هـشَ آن اَلطافِ از مانْد 
 (168مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 رَمید عقلش شدن، دیوانه خواست 

 کشید شبازَ مُصطفی عقلِ دستِ 
 (16٩مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 
 

 رَمید عقلش شدن، دیوانه خواست 

 کشید شبازَ مُصطفی عقلِ دستِ 

 
 

 چنانآن بیامَـد آ، سو این: گفت 

 گران خوابِ از برخیزد کسی که 
 (170مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 سنگینگران:  *
 

 چنانآن بیامَـد آ، سو این: گفت 

 گران خوابِ از برخیزد کسی که 
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 آ خود با هین مکن آ، سـواین: گفت 

 کـارها تو با هست سـوازیـن که
 (171مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 

 آ خود با هین مکن آ، سـواین: گفت 

 کـارها تو با هست سـوازیـن که

 

 

 خُنس در آمددر زد، رُو بَـر آب 

 کنعرضه شهادت حق شهیدِ ایکِ
 (17٢مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 

 سَخُن در آمد در زد، رُو بَـر آب 

 نکعرضه شهادت حق شهیدِ کای

 

 

  شَـوَم بیـرون و بِدْهَم گواهـی تا 

 شَوَم هامون آن در هستی، از سیرم
 (173مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 دشت، بیابان، صحراهامون:  *

 شَـوَم بیـرون و بِدْهَم گواهـی تا  

 شَوَم هامون آن در هستی، از سیرم
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 قَضـا قاضـیِّ هلیـزِدِ این در ما 

 بَـلـی و تیـماَلَس دَعـویِّ بَهـرِ
 (174مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

خداوند عادل و دادگرقاضیِ قَضا:  * جا منظور دنیا است.راهرو؛ در ایندِهلیز:  *

 ازل؛ زمانی که ابتدا ندارداَلَست:  * 
 

 قَضـا قاضـیِّ هلیـزدِ این در ما 

 بَـلـی و اَلَستیـم دَعـویِّ بَهـرِ

 
 

 «...ۖ  بَل ى ق الُوا ۖ  بِر بَِّكُمْ أ ل سْتُ ...»
 «...آری: گفتند نیستم؟ پروردگارتان من آیا..»

 (17٢ آیه ،(7) اعرافسوره  کریم،)قرآن
 

 

 808برنامه  مثنویدر « لیو بَ اَلَست»با ـ مرتبط  غزلیاتدبوان از  بیت چند: 

 قدیمیم عشِق َرِه بالنوِش لحظه یک 

 َاَلستیم مناجاِت گوِیبلی لحظه یک
 (ت هفتم، بی1477 ۀشمار غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

 راـَازی نداریم رـصب یـبل گفِت از 

 مَاَلستی راِقـَسْغ ۀـُرستَبر و هـِرشتـِبْس
 (، بیت هشتم1477 ۀشمار غزل شمس، دیوان مولوی،)

 شراب کوزۀ چینی؛ یا سفالی دارِلوله کوزۀ: سَغْراق *
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ه | 31 ح ف ص  

 

 ربودی ییحلقه َگر گشودی، را لقَح صد 

 ِبَخستی ییسینه َگر ِبدادی، دل و جان صد
 (دهمیازت ، بی٢٩33 ۀشمار غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

 بگویم ونـجن از چههر من، امگشته دیوانه 

 یـَاَلست َرِمـَمْح رـَگ گو، یـبلیـبل رـزودت
 (دهمازدوت ، بی٢٩33 ۀشمار غزل شمس، دیوان مولوی،)

 
 

 ِبُگشاد بندها که را خدا ُشکْر و سپاس 

 ادـِبُگش ما بنِد م،ـبستی چو رـُشک به میاْن
 (اولت ، بی٩30 ۀشمار غزل شمس، دیوان مولوی،)

 

 گفتند یـبل هاجان و حق گفت تَلْسَا 

 ادـِبُگش الـَب ِهَر قـح یـبل ِصدِق براِی
 (هفتمت ، بی٩30 ۀشمار غزل شمس،ن دیوا مولوی،)

 

 انـامتِح ِزِ را آن و گفتیم بَلی که 

 انـبی و است شُهود ما قولِ و علفِ
 (175مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 امتحـان ز را آن و گفتیم بَلی که 

 بیان و است شهود ما قولِ و فِعل
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 زدیم؟ تَن قاضی دهلیزِ در چه از 

 آمدیم؟ گواهی بهرِ ما که نه 
 (176مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 شدن خاموش و ساکت :زدن نتَ *

 زدیم؟ تَن قاضی دهلیزِ در چه از 

 آمدیم؟ گواهی بهر ما که نه 
 
 

 واهـگ ای یـقاض زـدهلی در چند 

 اهـپگ از ادتشه دِه اشی؟ـب سحب
 (177مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

  صبح زود؛ سَحَرپگاه:  *

 گواه ای قاضی دهلیز در چند 

 پگاه از شهادت دِه باشی؟ حبس
 

 
 

 گواه ای قاضی دهلیز در چند 

 پگاه از شهادت دِه باشی؟ حبس
 

 

 تو که تا جاینبد بخواندَندَت زآن 

 عُتُـو نـآری و بدْهی گواهی آن
 (178مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 سرکشی؛ نافرمانیعُتُو:  *
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 تو که تا جابدین بخواندَندَت زآن 

 عُتُـو نـآری و بدْهی گواهی آن

 
 

 ییشَستـهبنْ خویشتـن لِجـاجِ از 

 ییبَسته لب و کف تَنگی اندرین 
 (17٩م، بیت مثنوی، دفتر پنج )مولوی،

  دندگی؛ ستیزهلجاجت؛ یکلِجاج:  *
 

 ییبنشَستـه خویشتـن لِجـاجِ از 

 ییبَسته لب و کف تَنگی اندرین 
 

 

 شهیـد ای گواهی آن بِنَدْهی تا 

 رهید؟ خواهی کَی دهلیز این از تو 
 (180مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 شهیـد ای گواهی آن بِنَدْهی تا 

 رهید؟ خواهی کَی دهلیز این از تو
 

 

 تـازبِ و بگزار ستا کار زمان یک 

 دراز برخود کنم را کوتـه کارِ 
 (181مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 دادن؛ ادا کردنانجامگزاردن:  *
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 تـازبِ و بگزار ستا کار زمان یک 

 دراز برخود کنم را کوتـه کارِ 

 

 

 

 بتـاز و بگزار ستا کار زمان یک 

 دراز دبرخو کنم را کوتـه کارِ 
 

 

 زمانیک خواهی سال، صد در خواه 

 وارَهـان و واگُـزار امـانت این 
 (18٢مثنوی، دفتر پنجم، بیت  )مولوی،

 

 زمانیک خواهی سال، صد در خواه 

 وارَهـان و واگُـزار امـانت این 

 
 

 

 ن أ شْف قْ وَ يَحْمِلْن ها أ نْ ف أ بَيْن  الْجِبالِ وَ الْأ رْضِ وَ السَّماواتِ عَل ى الْأ مان ة  عَر ضْن ا نَّااِ »

 «جَهُوالً؛ ظ لُوماً كان  إِنَّهُ الْإِنْسانُ حَمَل هَا وَ مِنْها
 .ترسیدند آن از و زدند باز سَر آن تحمل از داشتیم، عرضه هاکوه و زمین و آسمانها بر را امانت این ما»

 «.بود نادان و کارستم او که گرفت، دوش بر امانت آن انسان
 (7٢ آیه ،(33) حزاباسوره  کریم،)قرآن

 

 880برنامه شماره  اشعارپایان 

 

 

 


