
 

                                           

To order please contact in USA: 

Tel: 818-970-3345 

818-224-4164 

Fax: 818-992-4505 

E-mail: shahbazi@rapidtest.com 

Address: P.O.BOX 745 

Woodland Hills, CA 91365 

CD های گنج حضور و   DVD لیست     
 

CDC      CD & DVD  مقدمه  

CD & DVD 1 
 نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد

 
 حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد
 
 اقبال الهوری , پیام مشرق غزل میالد آدم
     

CD & DVD 2 
 چشم دریا دیگرست و کف دگر

 کف بهل وز دیدٔه دریا نگر
 

۱۲۷۰مولوی, مثنوی, دفتر سوم, سطر   
 

CD & DVD 3 
 مطرب عشق ابدم زخمه عشرت بزنم

 
 ریش طرب شانه کنم سبلت غم را بکنم
     
همولوی , دیوان شمس, غزل شمار ۱۳۹۵  

 

CD & DVD 4 
 دل من کار تو دارد گل و گلنار تو دارد

 
 چه نکو بخت درختی که بر و بار تو دارد
 

۷۵۸مولوی , دیوان شمس, غزل شماره    
 

 

CD & DVD 5 
 بانگ زدم نیمشبان کیست درین خانه دل

 
 گفت منم کز رخ من شد مه و خورشید خجل
 
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۱۳۳۵

 

CD & DVD 6 
 هله عاشقان بکوشید که چو جسم وجان نماند

 
 دلتان به چرخ پرد چو بدن گران نماند
 
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۷۷۱

 

CD & DVD 7 
 

 نگریستن عزرائیل بر مردی و گریختن 
آن مرد در سرای سلیمان و تقریر ترجیح توکل بر جهد و قلت 

 فایدٔه جهد
 

رمثنوی, دفتر  اول , سط مولوی, ۹۵۶  

 

CD & DVD 8 
 منگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی

 
 مفروش خویش ارزان که تو بس گرانبهایی

 
۲۸۴۰مولوی , دیوان شمس, غزل شماره    

 
 گریقصٔه مری کردن رومیان و چینیان در علم نقاشی و صورت

 
مثنوی, دفتر  اول , سطر ی,مولو ۳۴۶۷  

 

CD & DVD 9 
 چو در دل پای بنهادی بشد از دست اندیشه

 
 میان بگشاد اسرار و میان بر بست اندیشه
 

 ۲۲۹۷مولوی , دیوان شمس, غزل شماره    
 

CD & DVD 10 
 

 ای طربناکان ز مطرب التماس می کنید
 

 سوی عشرتها روید و میل بانگ نی کنید
 
ان شمس, غزل شمارهمولوی , دیو ۷۴۷    

  

CD & DVD 11 
 

 هله نومید نباشی که ترا یار براند
 

 گرت امروز براند نه که فردات بخواند 

CD & DVD 12 
 گر چه ما بندگان پادشهیم

 پادشاهان ملک صبحگهیم
 

 ۳۸۲حافظ, غزل شماره 
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CD & DVD 23 
  
 

 به زودی تکمیل خواهد شد
 

CD & DVD 24 
را شمع و شاهد نیست از بیرون خویشعارفان   

 
 خون انگوری نخورده باده شان هم خون خویش
 
  مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۱۲۴۷
  

CD & DVD 25 
 بر سر آنم که گر ز دست برآید

 دست به کاری زنم که غصه سر آید
 

۲۳۲غزل شمارٔه   حافظ 
 

CD & DVD 26 
 این چه کژطبعی بود که صد هزاران غم خوریم

 
ها با هم خوریمجمع مستان را بخوان تا باده  

 
 ۱۵۹۷ شمارهمولوی , دیوان شمس, غزل 

 
 ۷۶۵  مولوی , دیوان شمس, غزل شماره

CD & DVD 13 
مدیمما ز خرابات عشق مست الست آ  

 
 نام بلی چون بریم چون همه مست آمدیم
 

 ۶۰۵دیوان اشعار   ,عطا
  

CD &DVD 14 
 مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند

 مرا جمال تو باید قمر چه سود کند
 

 ۹۳۶ مولوی , دیوان شمس, غزل شماره
 
 

 قصٔه عطاری کی سنگ ترازوی او گل سرشوی بود و …… 
 

طرمثنوی, دفتر اول , س مولوی, ۳۴۶۷  
 

CD & DVD 15 
 ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

 
 منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست
 

 ۲۶حافظ, غزل شماره 

CD & DVD 16 
 شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان 

 
 که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان

 
 ۳۸۸حافظ, غزل شماره 

 
 خاریدن روستایی در تاریکی شیر را بظن آنک گاو اوست

 
مثنوی, دفتر دوم , سطر وی,مول ۵۰۳  

 
 

CD & DVD 17 
 خنک آن کس که چو ما شد همه تسلیم و رضا شد

 
 گرو عشق و جنون شد گهر بحر صفا شد
 

 ۷۶۰ مولوی , دیوان شمس, غزل شماره

CD & DVD 18 
 دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم

 
 واندرین کار دل خویش به دریا فکنم
 

 ۳۴۷حافظ, غزل شماره 

CD & DVD 19 
 بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی

 
 خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی
 

 ۴۷۹دیوان اشعار  حافظ

CD & DVD 20 
 وقت آن شد که بدان روح فضا آمیزی

 
 مرغ زیرک شوی و خوش به دو پا آویزی
 

 ۲۸۶۳ شمس,غزل شماره وانی, د یمولو

CD & DVD 21 
زیهله هشدار که با بی خبران نستی  

 
 پیش مستان چنان رطل گران نستیزی

 
 ۲۸۶۲ مولوی , دیوان شمس, غزل شماره

CD & DVD 22  
 آمد بهار ای دوستان منزل سوی بستان کنیم

 
   گرد غریبان چمن خیزید تا جوالن کنیم
 
مولوی , دیوان شمس, غزل شماره  ۱۳۷۰  
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CD & DVD 27 

 مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد
شدمرا قولیست با جانان که جانان جان من با  

 ۵۷۸  مولوی , دیوان شمس, غزل شماره
  

CD & DVD 28 
 می ده گزافه ساقیا تا کم شود خوف و رجا

 گردن بزن اندیشه را ما از کجا او از کجا

 ۳۳ مولوی , دیوان شمس, غزل شماره

CD & DVD 29 
 چندانک خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را

 می دان که دود گولخن هرکز نیاید بر سما
 ۲۰ , دیوان شمس, غزل شمارهمولوی 

CD & DVD 30 
 من غالم قمرم غیر قمر هیچ مگو

 پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۲۲۱۹

 

CD & DVD 31 
 

 به زودی تکمیل خواهد شد
 

CD & DVD 32 
 ای ساقی روشن دالن بردار سغراق کرم

 کز بهر این آورده ای ما را ز صحرای عدم
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۱۳۸۲

 

CD & DVD 33 
 
 

 به زودی تکمیل خواهد شد
 

CD & DVD 34 
 
 

 به زودی تکمیل خواهد شد
 

CD & DVD 35 
  

 به زودی تکمیل خواهد شد
 

CD & DVD 36 
 

 به زودی تکمیل خواهد شد
 

 

CD & DVD 37 
 
 

 به زودی تکمیل خواهد شد

CD & DVD 38 
حقیقی شعار نیستآن روح را که عشق   

 نابوده به که بودن او غیر عار نیست
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۴۵۵

 

CD & DVD  39 
 ساقیا زین همه بگذر بده آن جام شراب

 همه را جمله یکی کن که در این افرادیم
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۱۶۴۲

 

CD & DVD 40 
 
 

 به زودی تکمیل خواهد شد

CD & DVD 41 
 

 به زودی تکمیل خواهد شد

CD & DVD 42 
 

 به زودی تکمیل خواهد شد
 

 

CD & DVD 43 
 

 به زودی تکمیل خواهد شد

CD & DVD 44 
 

 به زودی تکمیل خواهد شد
 

CD & DVD 45 
 

 به زودی تکمیل خواهد شد

CD & DVD 46 
 

 به زودی تکمیل خواهد شد

CD & DVD 47 
 

 به زودی تکمیل خواهد شد
 

CD & DVD 48 
 المنه هلل که ز پیکار رهیدیم

 زین وادی خم در خم پرخار رهیدیم
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره  ۱۴۷۸
 

CD & DVD 49 
 چون در شوی در باغ دل مانند گل خوش بو شوی

 چون بر پری سوی فلک همچون ملک مه رو شوی
  مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۲۴۴۴
 

CD & DVD 50 
د کردمز زندان خلق را آزا  

 روان عاشقان را شاد کردم
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۱۵۰۲
 

 



 
CD & DVD 51 

 گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
 زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس

 حافظ, غزل شماره  ۲۶۸
 

 آن مایی همچو ما دلشاد باش
 در گلستان همچو ما آزاد باش
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۱۲۵۸
 

CD & DVD 52 
 چمنی که تا قیامت گل او ببار بادا

 صنمی که بر جمالش دو جهان نثار بادا

  مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۱۶۶
 

 

CD & DVD 53 
 یاران سحر خیزان تا صبح کی دریابد

 تا دره صفت مارا کی زیر و زبر یابد
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۵۹۸
 

 

CD & DVD 54 
چان سر و دستار مروهله ای شاه مپی  

 هله ای ماه که نغزت رخ و رخسار مرو
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۲۲۲۰   
 

 گاو آبی گوهر از بحر آورد
 بنهد اندر مرج و گردش می چرد
سطر  , ششم  دفتر,   ۹۰ مثنوی مولوی,   

 

CD & DVD 55 
 ای سخت گرفته جادویی را

 شیری بنموده آهویی را
 
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۱۱۶
 

 بود شاهی در جهودان ظلم ساز
 دشمن عیسی و نصرانی گداز
  

مثنوی مولوی, ,دفتر اول , سطر ۱۲  

CD & DVD 56 
 ای سگ قصاب هجر خون مرا خوش بلیس

هی یک لکیسزانک نیرزد کنون خون ر  
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۱۲۱۳
 

 

CD & DVD 57 
 در خانه نشسته بت عیاری کی دارد

 معشوق قمرروی شکربار کی دارد
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۶۴۲
 

CD & DVD 58 
 منم که شهره شهرم بعشق ورزیدن

 منم که دیده نیالوده ام ببد دیدن
 حافظ دیوان اشعار ۳۹۳
 

 
م ز بستان سرخری و برون شدگرفت خش  

 چو زشت بود به صورت به خوی زشت فزون شد
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۹۰۶

CD & DVD 59 
ای مطرب غمت در دل ما ترانهای زده   

 در سر و در دماغ جان جسته ز تو فسانه ای
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۲۴۸۶
 

CD & DVD 60 
جاب کندسخن که خیزد از جان ز جان ح  

 ز گوهر و لب دریا زبان حجاب کند
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۹۲۱
 

CD & DVD 61 
 در میان پرده خون عشق را گلزارها

 عاشقان را با جمال عشق بی چون کارها
  مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۱۳۲
 

CD & DVD 62 
 باده بده باد مده وز خودمان یاد مده

منشین داد مده روز نشاط است و طرب بر  
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۲۲۸۴

CD & DVD 63 
 اندیشه را رها کن اندر دلش مگیر 

 زیرا برهنه ای تو و اندیشه ز مهریر
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۱۱۲۲
 

CD & DVD 64 
 صنما جفا رها کن کرم این روا ندارد

 بنگر به سوی دردی که ز کس دوا ندارد
دیوان شمس, غزل شمارهمولوی ,  ۷۶۷  

 

http://rira.ir/rira/php/?page=view&mod=classicpoems&obj=part&id=209&ord=96


 

CD & DVD 65 
 صبا به تهنیت پیر می فروش آمد

 که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد
 حافظ, غزل شماره ۱۷۵
 

…… ی اعرابی درویش و ماجرای زن با اوقصه   
مثنوی مولوی, سطر  , اول  دفتر,  ۲۲۵۲  

 
 حکایت ماجرای نحوی و کشتیبان

 
سطر  , اول  دفتر,   ۲۸۳۵ مثنوی مولوی,   

 

CD & DVD 66 
 گر ساعتی ببری ز اندیشه ها چه باشد

ر بحر ما چه باشدغوطی خوری چو ماهی د  
مولوی , دیوان شمس, غزل شماره  ۸۴۴  
 

 کل عالم صورت عقل کلست
 کوست بابای هر انک اهل قل است
سطر  , چهارم  دفتر,   ۳۲۵۹ مثنوی مولوی,   
 

 
 
  

CD & DVD 67 
ن بر آن کسی شو کز وی گریز باشدخشمی  

 یا غیر خاک پایش کس دستگیر باشد
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۸۳۹
 

CD & DVD 68 
 در رنگ یار بنگر تا رنگ زندگانی

 بر روی تو نشیند ای ننگ زندگانی
مولوی , دیوان شمس, غزل شماره  ۲۹۶۱  

 

 
CD & DVD 69 

مندزدیده چون جان می روی اندر میان جان   
 سرو خرامان منی ای رونق بستان من
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۱۷۸۶
 

 

 

 
CD & DVD 70 

 هست عاقل هر زمانی در غم پیدا شدن
 هست عاشق هر زمانی بیخود و شیدا شدن
  ۱۹۵۷  مولوی , دیوان شمس, غزل شماره 

 

CD & DVD 71 
 زهی بزم خداوندی زهی می های شاهانه

شه قفجاق ترکانهزهی یغما که می آرد   
مولوی , دیوان شمس, غزل شماره  ۲۲۹۸  
 

CD & DVD 72 
 ای تو برای آبرو آب حیات ریخته

 زهر گرفته در دهان قند و نبات ریخته
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۲۲۸۶
 

 

CD & DVD 73 
 چرا ز اندیشه ای بیچاره گشتی

 فرو رفتی به خود غمخواره گشتی

غزل شمارهمولوی , دیوان شمس,     
 

 چرب کردن مرد الفی لب و سبلت خود را هر بامداد
مثنوی مولوی, سطر  , اول  دفتر,  ۲۶۶۰  

 

CD & DVD 74 
 من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم

ارها کمتر کنممحتسب داند که من این ک  

۳۴۶حافظ, غزل شماره   
 

CD & DVD 75 
 هر که از حلقه ما جای دگر بگریزد

 همچنان باشد کز سمع و بصر بگریزد
مولوی , دیوان شمس, غزل شماره  ۷۹۴   
 

 استدعای امیر ترک مخمور مطرب را به وقت صبح
مثنوی مولوی, سطر  , ششم دفتر,      ۷۰۳  

 

CD & DVD 76 
 کار جهان هر چه شود کار تو کو بار تو کو

 گر دو جهان بتکده شد آن بت عیار تو کو
مولوی , دیوان شمس, غزل شماره  ۲۱۴۴   
 

 رنجانیدن امیری خفته را که مار در دهانش رفته بود
سطر  , دوم دفتر,   ۱۸۷۸ مثنوی مولوی,   
 
 

CD & DVD 77 
 وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم

 بند را بر گسلیم از همه بیگانه شویم
مولوی , دیوان شمس, غزل شماره  ۱۶۴۹   
 

) قورباغه (حکایت تعلق موش با چغز   
مثنوی مولوی,  ۲۶۳۳سطر , ششم دفتر,    

CD & DVD 78 
 باز آمد آن مهی که ندیدش فلک به خواب

 آورد آتشی که نمیرد به هیچ آب
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۳۱۰   
 

ن دباغ که در بازار عطاران از بوی عطر بیهوش شدقصه آ  
سطر  , چهارم  دفتر,   ۲۵۷ مثنوی مولوی,   

CD & DVD 79 
 من بیخود و تو بیخود ما را کی برد خانه

 ه پیمانهمن چند تو را گفتم کم خور دو س
۲۳۰۹ه مولوی , دیوان شمس, غزل شمار  

 
 قصٔه اعرابی و ریگ در جوال کردن و مالمت کردن آن فیلسوف او

 را
۳۱۷۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، سطر   

CD & DVD 80 
ر و شر چه اندیشیچو سرمست منی ای جان ز خی  

 براق عشق جان داری ز مرگ خر چه اندیشی 
  مولوی , دیوان شمس, غزل شماره  ۲۵۰۳
 

                    اختالف كردن در چگونگی و شكل پیل
 

مثنوی مولوی, طر س ,  سوم   دفتر,  ۲۵۹۱  
 

http://rira.ir/rira/php/?page=view&mod=classicpoems&obj=part&id=209&ord=96
http://rira.ir/rira/php/?page=view&mod=classicpoems&obj=part&id=209&ord=96
http://rira.ir/rira/php/?page=view&mod=classicpoems&obj=part&id=209&ord=96
http://rira.ir/rira/php/?page=view&mod=classicpoems&obj=part&id=209&ord=96
http://rira.ir/rira/php/?page=view&mod=classicpoems&obj=part&id=209&ord=96
http://rira.ir/rira/php/?page=view&mod=classicpoems&obj=part&id=209&ord=96
http://rira.ir/rira/php/?page=view&mod=classicpoems&obj=part&id=209&ord=96
http://rira.ir/rira/php/?page=view&mod=classicpoems&obj=part&id=209&ord=96
http://ganjnama.com/View/97/105/8156/مولوی_Molavi.html
http://rira.ir/rira/php/?page=view&mod=classicpoems&obj=part&id=209&ord=96


 

 

CD & DVD 81 
قرار را گو كه چو مستقر نداریدل بی  

 سوی مستقر اصلی ز چه رو سفر نداری

مولوی , دیوان شمس, غزل شماره  ۲۸۴۷  
 
 تعریف كردن منادیان قاضی مفلس را گرد شهر   
سطر  , دوم دفتر,   ۵۸۵ مثنوی مولوی,   
  
 

CD & DVD 82 
اماین بار من یك بارگی در عاشقی پیچیده  

اماین بار من یك بارگی از عافیت ببریده  

مولوی , دیوان شمس, غزل شماره  ۱۳۷۲   
 
 

CD & DVD 83 
 ای گشته ز شاه عشق شهمات

                    در خشم مباش و در مكافات        
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۳۷۸
 

CD & DVD 84 
 از چشم پرخمارت دل را قرار ماند

 وز روی همچو ماهت در مه شمار ماند
مولوی , دیوان شمس, غزل شماره  ۸۴۸  

CD & DVD 85 
 چرا شاید چو ما شه زادگانیم

 كه جز صورت ز یك دیگر ندانیم        
, غزل شمارهشمس وانی, د یمولو ۱۵۳۷  

CD & DVD 86 
 

 به زودی تکمیل خواهد شد

CD & DVD 87 
 اگر تو عاشقی غم را رها کن

 
 عروسی بین و ماتم را رها کن

 ۱۹۰۵مولوی، دیوان شمس، شماره 

CD & DVD 88 
ل بقاش می زنممیل هواش می كنم طا  

 
 حلقه به گوش و عاشقم طبل وفاش می زنم
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۱۴۰۵  
 
  

CD & DVD 89 
 چون ز صورت برتر آمد آفتاب و اخترم

 از معانی در معانی تا روم من خوشترم
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۱۵۹۰  
 

CD & DVD 90 
 بازآمدم چون عید نو تا قفل زندان بشكنم

 وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشكنم
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۱۳۷۵  
 

CD & DVD 91 
 ساقیا ما ز ثریا به زمین افتادیم

 گوش خود بر دم شش تای طرب بنهادیم
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۱۶۴۲  
 

CD & DVD 92 
     

 به زودی تکمیل خواهد شد
 

  
 

CD & DVD 93 
گشت سر از غایت برگردیدنهر كه را   

 ساكنان را همه سرگشته تواند دیدن
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۱۹۹۷      
        

CD & DVD 94 
بیا كه قصر امل سخت سست بنیادست           
 بیار باده كه بنیاد عمر بر بادست
حافظ, غزل شماره   ۳۷  
 

CD & DVD 95 
 آب حیات عشق را در رگ ما روانه كن

ینه صبوح را ترجمه شبانه كنآ  
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۱۸۲۱  
 

CD & DVD 96 
 بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید

یریدذدر این عشق چو مردید همه روح پ   
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۶۳۶   
 

CD & DVD 97 
آرام ما با گل بگو پیغام ماای باد بی  

ی از گلشن جداكای گل گریز اندر شكر چون گشت  
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۱۳   
 

CD & DVD 98 
رودزهره من بر فلك شكل دگر می  

رودها همچو نظر میدر دل و در دیده  
شمس, غزل شماره  وانی, د یمولو ۱۶۸۵  
 

 حسد كردن حشم بر غالم خاص
مثنوی مولوی,  دوم, سطر دفتر,  ۱۱۶۶  
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CD & DVD 99 

ستعاقل آن باشد كه او با مشعله  
ستاو دلیل و پیشوای قافله  

ویمثن مولوی,   ۲۱۸۸  چهارم, سطر دفتر ,   
 

 قصهء آن آبگیر و صیادان و آن سه ماهی
مثنوی مولوی, چهارم , سطر  دفتر,  ۲۲۰۲  

  

CD & DVD 100 
شوم ز تو ای مه جان فزای منسیر نمی  

 جور مكن جفا مكن نیست جفا سزای من

 
۴۱۸۲ شمس, غزل شماره وانی, د یمولو     

 
 
  

CD & DVD 101 
 خیز كه امروز جهان آن ماست

 جان و جهان ساقی و مهمان ماست
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۵۰۴   
 

CD & DVD 102 
از محبت تلخها شیرین شود     
  از محبت مسها زرین شود

مثنوی مولوی,    دومدفتر ,    
 

 ای دل آن دم كه خراب از می گلگون باشی
 بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی
 حافظ, غزل شماره ۴۵۸
 

CD & DVD 103 
 برانید برانید كه تا بازنمانید

 بدانید بدانید كه در عین عیانید
س, غزل شمارهشم وانی, د یمولو ۶۳۷   
 

CD & DVD 104 
 اگر یار مرا از من غم و سودا نبایستی

 مرا صد درد كان بودی مرا صد عقل و رایستی
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۲۵۲۱   
 

CD & DVD 105 
 ملوالن همه رفتند در خانه ببندید

 بر آن عقل ملوالنه همه جمع بخندید
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۶۳۸  

CD & DVD 106 
 ای در طواف ماه تو ماه و سپهر مشتری

 ای آمده در چرخ تو خورشید و چرخ چنبری
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۲۴۲۹  

CD & DVD 107 
 بر آنم كز دل و دیده شوم بیزار یك باره

 چو آمد آفتاب جان نخواهم شمع و استاره
شمس, غزل شماره  وانی, د یمولو  ۲۲۹۱   
 
 
 

CD & DVD 108 
 ما دست تو را خواجه بخواهیم كشیدن

 وز نیك و بدت پاك بخواهیم بریدن
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۱۸۹۱  
 

        

CD & DVD 109 
خواستم گفتار خود را مشتریمن پیش از این می  

خواهم ز تو كز گفت خویشم واخریو اكنون همی  
  ۲۴۴۹ شمس, غزل شماره وانی, د یمولو    
 

غال در خم رنگ و رنگین شدنافتادن ش  
و دعوی طاوسی كردن میان شغاالن   

مثنوی مولوی,  دفتر  سوم, سطر ,  ۷۷۸   

CD & DVD 110 
 ای از تو من برسته ای هم توام بخورده
از توام فسردهگدازم چون هم در تو می  

شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۲۳۹۹   
 
 

CD & DVD 111 
رویای آن كه بر اسب بقا از دیر فانی می  

رویدانا و بینای رهی آن سو كه دانی می  
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۲۴۳۰  
 

 قصه خشم كردن پادشاه بر ندیم و …
مثنوی مولوی دفتر چهارم   

مثنوی مولوی,   ۲۸۱۶ سطر دفتر ششم ,,    

CD & DVD 112 
 این جا كسی است پنهان دامان من گرفته

 خود را سپس كشیده پیشان من گرفته
شمس, غزل شماره وانید , یمولو  ۲۳۸۸  

CD & DVD 113 
 جمع تو دیدم پس از این هیچ پریشان نشوم

 راه تو دیدم پس از این همره ایشان نشوم
 
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۱۳۹۸  
 

از مثنوی اول.دوم.چهارم و ششم ادبیاتی  تفسیر 

CD & DVD 114 
 من دزد دیدم كو برد مال و متاع مردمان

دزد را چون می بدزدد از میان این دزد ما خود  

شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۱۸۱۰  
 

 حكایت شب دزدان و سلطان محمود
مثنوی مولوی,   ۲۸۱۶ سطر دفتر ششم ,,    
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CD & DVD 115 

ما ای عجبا من چه منمزین دو هزاران من و   
 گوش بنه عربده را دست منه بر دهنم

شمس, غزل شماره وانی, د یمولو   ۱۳۹۷  
 

 عشق جالینوس برین حیات دنیا بود
مثنوی مولوی,   ۳۹۶۰ سطر دفتر   سوم ,,    

 

CD & DVD 116 
 نگفتمت مرو آن جا كه آشنات منم

 در این سراب فنا چشمه حیات منم

شمس, غزل شماره وانی, د یمولو   ۱۷۲۵  
 

 گفت هان ای سخرگان گفت و گو
 وعظ و گفتار زبان و گوش جو

مثنوی مولوی,   ۵۶۵ سطر تر اول,دف,    
 

CD & DVD 117 
 نازنینی را رها كن با شهان نازنین

 ناز گازر برنتابد آفتاب راستین
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو    ۱۹۳۸  
 

السالم طلب كردن امت عیسی علیه  

  
, دفتر اولی, مثنویمولو , سطر ۶۶۲  
  

CD & DVD 118 
آمدبه میان دل خیال مه دلگشا در  

 چو نه راه بود و نی در عجب از كجا درآمد
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو   ۷۷۴  
 

 بیان استمداد عارف از سرچشمهء
سطر ۳۵۹۶  مولوی مثنوی دفتر اول 

, دفتر اولی, مثنویمولو , سطر ۳۵۹۶  
 
 

CD & DVD 119 
 حكیمیم طبیبیم ز بغداد رسیدیم

 بسی علتیان را ز غم بازخریدیم
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۱۴۷۴  

 
 یافتن شاه باز را به خانهء كمپیر زن

, دفتر دومی, مثنویمولو , سطر ۳۲۳  
  

CD & DVD 120 
 چگونه برنپرد جان چو از جناب جالل

 خطاب لطف چو شكر به جان رسد كه تعال
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۱۳۵۳  

  غالم پاسبانانم كه یارم پاسبانستی
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۲۵۱۹  

CD & DVD 121 
 كی ز جهان برون شود جزو جهان هله بگو

 كی برهد ز آب نم چون بجهد یكی ز دو
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۲۱۵۵  

CD & DVD 122 
 هر روز پری زادی از سوی سراپرده

 ما را و حریفان را در چرخ درآورده
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۲۳۰۴  

ایبشنو الفاظ حكیم پرده  
ایسر همانجا نه كه باده خورده  

 

۳۴۲۶تا  سطر از , ۳۴۶۰   , دفتر اولی, مثنویمولو   
 

CD & DVD 123 
 یار شدم یار شدم با غم تو یار شدم

 تا كه رسیدم بر تو از همه بیزار شدم
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۱۳۹۲  

 نقطه عشق نمودم به تو هان سهو مكن
ه چون بنگری از دایره بیرون باشیور ن  

 
  ۴۵۸ غزل شماره  حافظ,  

 

 

CD & DVD 124 
 یكی لحظه از او دوری نباید

ها فزایدكز آن دوری خرابی  
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۶۸۲  

CD & DVD 125 
 خبری است نورسیده تو مگر خبر نداری

 جگر حسود خون شد تو مگر جگر نداری
شمس, غزل شماره نوای, د یمولو ۲۸۲۸  
 

 روی تو كس ندید و هزارت رقیب هست
ای هنوز و صدت عندلیب هستدر غنچه  

۶۳حافظ, غزل شماره   
 

CD & DVD 126 
 بداد پندم استاد عشق از استادی

 كه هین بترس ز هر كس كه دل بدو دادی
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۳۰۹۹  

CD & DVD 127 
رفتیبه عاقبت بپریدی و در نهان   

 عجب عجب به كدامین ره از جهان رفتی
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۳۰۵۱  

CD & DVD 128 
 در رخ عشق نگر تا بصفت مرد شوی 
 پیش سردان منشین كز دمشان سرد شوی
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۲۸۶۵  
 

روی بر بام ماای یوسف خوش نام ما خوش می  
ام ماای درشكسته جام ما ای بردریده د  

شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۴  
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CD & DVD 129 

ران و مترسعشق گزین عشق و در او كوكبه می  
 ای دل تو آیت حق مصحف كژ خوان و مترس

شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۱۲۰۴  
 

CD & DVD 130 
 از آن باده ندانم چون فنایم

دانم كجایمجا نمیاز آن بی  

زل شمارهشمس, غ وانی, د یمولو ۱۵۲۶  
 ما آتش عشقیم كه در موم رسیدیم

 چون شمع به پروانه مظلوم رسیدیم
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۱۴۸۱  

CD & DVD 131 
 تو نه چنانی كه منم من نه چنانم كه تویی

 تو نه بر آنی كه منم من نه بر آنم كه تویی
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۲۴۶۰  
 

….. را وفریفتن روستایی شهری   
, دفتر  سومی, مثنویمولو , سطر ۲۳۶  
 

CD & DVD 132 
 ای آنك امام عشقی تكبیر كن كه مستی

 دو دست را برافشان بیزار شو ز هستی
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۲۹۳۳  
 

 عشقی است سخت زیبا فقری است پای برجا
 بر آسمان نهی پا گر دست این دو بوسی
شمارهشمس, غزل  وانی, د یمولو  ۲۹۳۹  
 

 فریفتن روستایی شهری را و..…

, دفتر  سومی, مثنویمولو , سطر ۲۶۵  
 

CD & DVD 133 
 وای آن دل كه بدو از تو نشانی نرسد

 مرده آن تن كه بدو مژده جانی نرسد
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۷۹۶  
 

 قوت اصلی بشر نور خداست
 قوت حیوانی مرورا ناسزاست
, دفتر دومی, مثنویمولو , سطر ۱۰۸۳  
 

CD & DVD 134 
 اگر چه شرط نهادیم و امتحان كردیم

ها بگرشتیم و رایگان كردیمز شرط  
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۱۷۲۹  
  

 آب در كشتی هالك كشتی است
 آب اندر زیر كشتی پشتی است
, دفتر اولی, مثنویمولو , سطر ۹۸۵  
 

CD & DVD 135 
 باده ده آن یار قدح باره را

ترش روی شكرپاره رایار   
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۲۵۴  
 

 گام زان سان نه كه نابینا نهد
 تا كه پا از چاه و از سگ وا رهد
, دفتر  سومی, مثنویمولو , سطر ۲۷۹  
 

 كی نظاره اهل بخریدن بود
 آن نظاره گول گردیدن بود
, دفتر ششمی, مثنویمولو , سطر ۸۳۲  
 

CD & DVD 136 
ل آید او را عجب شناسیآن مه چو در د  

قیاسیدر دل چگونه آید از راه بی  
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۲۹۳۸  
 

 گفت چون شاه كرم میدان رود
آلتی آلت شودعین هر بی  

, دفتر اولی, مثنویمولو , سطر ۲۶۹۶  
 

 زانك استعداد تبدیل و نبرد
 بودش از پستی و آن را فوت كرد
تر چهارم, دفی, مثنویمولو , سطر ۱۵۲۹  
 

CD & DVD 137 

و نظرات گفتگو با بینندگان  
 

 وقت آن شد كه ز خورشید ضیایی برسد
 سوی زنگی شب از روم لوایی برسد
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۷۹۵  

 

CD & DVD 138 
 در غیب پر این سو مپر ای طایر چاالك من

 هم سوی پنهان خانه رو ای فكرت و ادراك من
  

۱۷۹۹شمس, غزل شماره وانی, د یمولو   
 

 پس سری كه مغز آن افالك بود
  اندر آخر خواجهء لوالك بود
, دفتر دومی, مثنویمولو , سطر ۹۷۴  
 



 
CD & DVD 139 

 سفر كردم به هر شهری دویدم
 چو شهر عشق من شهری ندیدم

شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۱۵۰۹  
 

عشق گمراهی درآمد عشق ناگاهیبدم بی  
م كاهی برای اسب سلطان رابدم كوهی شد  

شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۵۸  

 
 خواندم امیر عشق را فهم بدین شود تو را

 چونك تو رهن صورتی صورتتست ره نما
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۴۴  
 

 هر چه بر تو آید از ظلمات و غم
باكی و گستاخیست همآن ز بی  

۷۸, دفتر اول, سطر ی, مثنویمولو  

CD & DVD 140 
 

                                                                                

 هین كه منم بر در در برگشا
 بستن در نیست نشان رضا

 
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۲۵۰  
 

CD & DVD 141 
 پیمانه ایست این جان پیمانه این چه داند
رساندپریرد در خاك میاز پاك می  

شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۸۴۷  
 

 قصه آنكس كی در یاری بكوفت
۳۰۵۶, دفتر اول, سطر ی, مثنویمولو  

CD & DVD 142 
اندزان ازلی نور كه پرورده  

انددر تو زیادت نظری كرده  
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۹۹۳  
 

 فرمودن والی آن مرد را كی این
, دفتر دومی, مثنویمولو , سطر ۱۲۲۷   
 

CD & DVD 143 
 همه خوف آدمی را از درونست

 ولیكن هوش او دایم برونست

شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۳۳۵  

 
 خواندن محتسب مست خراب افتاده را به زندان

, دفتر دومی, مثنویمولو , سطر ۲۸۷۳   
 

 CD & DVD 144 
 آن خانه كه صد بار در او مایده خوردیم

ردیمبر گرد حوالی گه آن خانه بگ  
۱۴۷۹شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  

CD & DVD 145 
وفایی كار ماستعاشقی و بی  

 كار كار ماست چون او یار ماست
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۴۲۹  

CD & DVD 146 
 ما نه زان محتشمانیم كه ساغر گیرند

 و نه زان مفلسكان كه بز الغر گیرند
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۷۸۵  
 

 آمدن دوستان به بیمارستان جهت
پرسش ذاالنون مصری رحمة هللا علیه   
 

, دفتر دومی, مثنویمولو , سطر ۱۳۸۶  
اولقسمت  

CD & DVD 147 
كشددشمن خویشیم و یار آنك ما را می  

كشدغرق دریاییم و ما را موج دریا می  
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو   ۷۲۸  
 

تآمدن دوستان به بیمارستان جه  
پرسش ذاالنون مصری رحمة هللا علیه   

, دفتر دومی, مثنویمولو , سطر ۱۳۸۶   
 قسمت دوم

CD & DVD 148 
 رفتم ز دست خود من در بیخودی فتادم

 در بیخودی مطلق با خود چه نیك شادم
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۱۶۸۸  
 

 ای مطرب این غزل گو كی یار توبه كردم
توبه كردماز هر گلی بریدم وز خار   

شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۱۶۸۵  

 آمدن دوستان به بیمارستان جهت
پرسش ذاالنون مصری رحمة هللا علیه   

, دفتر دومی, مثنویمولو , سطر ۱۳۸۶  
 قسمت سوم  
 



 
CD & DVD 149 

خبر بكوش كه صاحب خبر شویای بی  
 تا راهرو نباشی كی راهبر شوی

 ۴۸۷حافظ, غزل شماره 
 
 

CD & DVD 150 
 عشرتی هست در این گوشه غنیمت دارید

 دولتی هست حریفان سر دولت خارید

 
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۸۰۱  

 

 آمدن دوستان به بیمارستان جهت
پرسش ذاالنون مصری رحمة هللا علیه   
 

, دفتر دومی, مثنویمولو , سطر ۱۳۸۶    

CD & DVD 151 
ترستتا نلغزی كه ز خون راه پس و پیش  

 آدمی دزد ز زردزد كنون بیشترست
 
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۴۰۹  

CD & DVD 152 
 وقتی خوشست ما را البد نبید باید

 وقتی چنین به جانی جامی خرید باید
 
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۸۵۸  

جان و خرد بـه نام خداوند  
برنـگذرد برتراندیشـه کزین  

و خداوند جای نام خداوند   
رهـنـمای ده روزی وندخدا  

 شاهنامه فردوسی آغاز کتاب
 

CD & DVD 153 
ای دال راست بگو نهان مكندوش چه خورده  

گنه روی بر آسمان مكنچون خمشان بی  
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۱۸۲۷  
 

CD & DVD 154 
 

ای كه راز من بر همگان بیان كنیآمده  
نشانه را جلوه دهی نشان كنیو آن شه بی  

شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۲۴۶۵  
 

CD & DVD 155 
 عیش جهان پیسه بود گاه خوشی گاه بدی

 عاشق او شو كه دهد ملكت عیش ابدی
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۲۴۵۴  
 

 شرابخانه درآ و در از درون دربند
 تو از كجا و بد و نیك مردمان ز كجا
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۲۱۵  
 

CD & DVD 156 
همرهیای یوسف خوش نام هی در ره میا بی  

 مسكل ز یعقوب خرد تا درنیفتی در چهی
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۲۴۳۷  
 
 

CD & DVD 157 
 ای محو راه گشته از محو هم سفر كن

 چشمی ز دل برآور در عین دل نظر كن
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۲۰۳۱  
 

و چیز دیگرای محو عشق گشته جانی   
 ای آنك آن تو داری آنی و چیز دیگر
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۱۱۱۴  
 

CD & DVD 158 
 ای امتان باطل بر نان زنید بر نان

 وی امتان مقبل بر جان زنید بر جان
 
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو   ۲۰۲۷  

 

CD & DVD 159 
 اگر ز حلقه این عاشقان كران گیری

ی فسردگان گیریدلت بمیرد و خو  
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۳۰۵۷  
 

CD & DVD 160 

و نظرات گفتگو با بینندگان  

CD & DVD 161 
 منم آن كس كه نبینم بزنم فاخته گیرم

 من از آن خاركشانم كه شود خار حریرم
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۱۶۱۲  
 

كردها دل طلب جام جم از ما میسال  
كرداشت ز بیگانه تمنا میوان چه خود د  

۱۳۶حافظ, غزل شماره    
 
 

CD & DVD 162 
 ز همراهان جدایی مصلحت نیست

روشنایی مصلحت نیستسفر بی  
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۳۴۳  

 
 همایی چون تو عالی قدر حرص استخوان تا كی

 دریغ آن سایه همت كه بر نااهل افكندی
  حافظ, غزل شماره  ۴۴۰ 
 



 
CD & DVD 163 

 مانده شدم از گفتن تا تو بر ما مانی
 خویش من و پیوندی نی همره و مهمانی

 
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۲۶۰۶     
 

 جنس رود سوی جنس بس بود این امتحان
رودرود خر سوی خر میشه سوی شه می  

 
 آب معانی بخور هر دم چون شاخ تر

رودشكر كه در باغ عشق جوی شكر می  
 

شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۱۶۸۵   

 
 

CD & DVD 164 
 گر تو مستی بر ما آی كه ما مستانیم

 ور نه ما عشوه و ناموس كسی نستانیم

شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۵۴۱۶    

 
 این ترازو بهر این بنهاد حق

 تا رود انصاف ما را در سبق
 از ترازو كم كنی من كم كنم

 تا تو با من روشنی من روشنم
چهارم دفتر , سطر ۱۸۹۷ , ی, مثنویمولو  
 

السالم به سبب زلت او"كژ وزیدن باد بر سلیمان علیه  

 
 

CD & DVD 165 
 

 خورانمت می جان تا دگر تو غم نخوری
 چه جای غم كه ز هر شادمان گرو ببری
 

ل شمارهشمس, غز وانی, د یمولو  ۶۵۳۰   

 
 پس ترا هر غم كه پیش آید ز درد

 بر كسی تهمت منه بر خویش گرد
 

 پس سلیمان اندرونه راست كرد
 دل بر آن شهوت كه بودش كرد سرد
 
چهارم دفتر , سطر ۱۸۹۷ ,ی, مثنویمولو  
 

ب زلت او"السالم به سبكژ وزیدن باد بر سلیمان علیه  
 

CD & DVD 166 
 

 قلم از عشق بشكند چو نویسد نشان تو
 خردم راه گم كند ز فراق گران تو
  

شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۷۵۲۲  

CD & DVD 167 
 

و نظرات گفتگو با بینندگان  

 
 
 
 
  

CD & DVD 168 
 گویند شاه عشق ندارد وفا دروغ

 گویند صبح نبود شام تو را دروغ
شمس, غزل شماره وانی, د یلومو  ۱۲۹۹   
 

 حكایت آن فقیه با دستار بزرگ و آنك بربود دستارش و بانگ
بری آنگه ببرزد كی باز كن ببین كی چه میمی  

 
چهارم دفتر , سطر ۱۵۷۸ , ی, مثنویمولو  

CD & DVD 169 
 باز گردد عاقبت این در بلی

 رو نماید یار سیمین بر بلی
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۲۹۱۰    
   
حكایت آن درویش كی در هری غالمان  

 آراستهء عمید خراسان را دید
دفتر پنجم , سطر ۳۱۶۵ , ی, مثنویمولو  
 

DVD 170 
 تو نقشی نقش بندان را چه دانی
شكلی پیكری جان را چه دانیتو   

شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۲۶۵۵  
 

CD & DVD 171 
هاتان نوش بادا هر زمان ای عاشقانعیش  

 وز شما كان شكر باد این جهان ای عاشقان
 
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۱۹۵۴  

منظرستاز هزاران یك كسی خوش  
 كه بداند كو به صندوق اندرست
 

سطر ۴۴۴۹ مثنوی مولوی دفتر ششم   
 

  مفتون شدن قاضی بر زن جوحی و در صندوق ماندن ……
  

CD & DVD 172 
 هین خیره خیره می نگر اندر رخ صفراییم

 هر كس كه او مكی بود داند كه من بطحاییم
 
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۱۳۸۷  
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CD & DVD 173 
 ببین این فتح ز استفتاح تا كی

 ز ساقی مست شو زین راح تا كی

شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۴۵۲۶   

 
 آدمیی، آدمیی، آدمی

  بسته دمی، زانك نهء آن دمی
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۳۱۷۷   
 
 

CD & DVD 174 
ایگفت مرا آن طبیب رو ترشی خورده  

ایدهگفتم نی گفت نك رنگ ترش كر  
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۳۰۲۲   
 
 كار به پیری و جوانیستی 
 پیر بمردی و جوان زیستی
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۳۱۷۵  
 

CD & DVD 175 
 ای یار مقامردل پیش آ و دمی كم زن

  زخمی كه زنی بر ما مردانه و محكم زن

شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۵۱۸۷   

 
……. دن قاضی بر زن جوحی و در صندوق ماندنمفتون ش  

, ی, مثنویمولودفتر ششم , سطر ۴۴۴۹  
 

CD & DVD 176 
 هله ای آنك بخوردی سحری باده كه نوشت

 هله پیش آ كه بگویم سخن راز به گوشت
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۴۰۴   
 

انا الحق گشت پستگفت فرعونی   
 گفت منصوری اناالحق و برست
, ی, مثنویمولودفتر پنجم , سطر ۲۰۳۵    
 

تر داری یا مرا ...معشوقی از عاشق پرسید كی خود را دوست  

, ی, مثنویمولودفتر پنجم , سطر ۲۰۲۰     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CD & DVD 177 

 كردم با كان گهر آشتی
 كردم با قرص قمر آشتی
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۳۱۷۶  
 

 آفرین بر عشق كل اوستاد
   صد هزاران ذره را داد اتحاد
, دفتر دومی, مثنویمولو , سطر ۳۷۲۷   
  

نام دیگر فهم  منازعت چهار كس جهت انگور كی هر یكی به
 كرده بود آن را

, دفتر دومی, مثنویمولو , سطر ۳۶۸۱   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CD & DVD 178 

 دی بنواخت یار من بنده غم رسیده را
 داد ز خویش چاشنی جان ستم چشیده را
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۴۶   
 

پوشكه تو آن هوشی و باقی هوش  
 خویشتن را گم مكن یاوه مكوش
ر, سط ۳۶۱۱ چهارم دفتر  , ی, مثنویمولو  
 

 ترك معشوقی كن و كن عاشقی
 ای گمان برده كه خوب و فایقی
دفتر پنجم , سطر ۳۱۸۸  , ی, مثنویمولو  
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CD & DVD 179 

سر نیست كسی به پای توجان و سر تو ای پ  
 آینه بین به خود نگر كیست دگر ورای تو

شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۲۱۴۸   
 

 انصتوا یعنی كه آبت را بالغ
خشكست باغهین تلف كم كن كه لب  

دفتر پنجم , سطر ۲۱۹۹  , ی, مثنویمولو  
 
 

شوخان ای چشمهست تعلیم خس  
چو نقش خرد كردن بر كلوخهم  

دفتر پنجم , سطر ۲۱۹۳ , ی, مثنویمولو  
 

CD & DVD 180 
 
 

و نظرات گفتگو با بینندگان  

 

CD & DVD 181 
نشان و ما غرقه در نشانشروحیست بی  

مكان و سر تا قدم مكانشروحیست بی  
۲۶۶۱ شمس, غزل شماره وانی, د یمولو   

 
 بگیر دامن لطفش كه ناگهان بگریزد

 ولی مكش تو چو تیرش كه از كمان بگریزد
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۹۰۰    
 

 هرچه اندیشی پریرای فناست
 آنك در اندیشه ناید آن خداست
 
, دفتر دومی, مثنویمولو , سطر ۳۱۷۷  
 

CD & DVD 182 
 

ف زنانم کردعشق تو مست و ک  
 مستم و بیخودم چه دانم کرد
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۹۷۱  
 

 حكایت آن شخص كی از ترس خویشتن
 …… ای انداخترا در خانه   

۳۸۵۲ دفتر پنجم , سطر  , ی, مثنویمولو  

 

CD & DVD 183 
 

ر مپرسدست بنه بر دلم از غم دلب  
 

 چشم من اندرنگر از می و ساغر مپرس
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۱۲۱۲    
  

CD & DVD 184 
 

 مرغی كه ناگهانی در دام ما درآمد
ها را بر المكان برآمدبشكست دام  

۵۸۴ شمس, غزل شماره وانی, د یمولو     

 
 

قصهء جوحی و آن كودك كی پیش جنازه پدر خویش نوحه 
كردمی  

طر, س ۳۱۱۶ , دفتر دومی, مثنویمولو   
 
 

CD & DVD 185 
 

و نظرات گفتگو با بینندگان  
 

 شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان
 كه به مژگان شكند قلب همه صف شكنان

۳۸۷حافظ, غزل شماره   
 

CD & DVD 186 
 مستی امروز من نیست چو مستی دوش

نكنی باورم كاسه بگیر و بنوشمی  
غزل شمارهشمس,  وانی, د یمولو ۱۲۷۰    
 

 رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شكار
۳۰۱۳, دفتر اول, سطر ی, مثنویمولو  

 

CD & DVD 187 
 رقصان شو ای قراضه كز اصل اصل كانی

دانك عین آنیجویای هر چه هستی می  
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۲۹۶۰  
 

 رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شكار
۳۰۱۳اول, سطر  , دفتری, مثنویمولو  

 

CD & DVD 188 
 هر آنچ دور كند مر تو را ز دوست بدست

وی ار نكوست بدستبه هر چه روی نهی بی  
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو  ۴۸۴  
 

 رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شكار
۳۰۱۳, دفتر اول, سطر ی, مثنویمولو  
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CD & DVD 189 

تیرسد هر ساعبانكی عجب از آسمان در می  
نشنود آن بانگ را اال كه صاحب حالتیمی   

شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۲۴۴۲    
 
 

 رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شكار
۳۱۰۲,دفتر اول, سطر ی, مثنویمولو  

 

CD & DVD 190 
 
 

و نظرات گفتگو با بینندگان   
 

 مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم
نده شدمدولت عشق آمد و من دولت پای  

۱۳۹۳حافظ, غزل شماره   
 

CD & DVD 191 
 

 هله پاسبان منزل تو چگونه پاسبانی
 كه ببرد رخت ما را همه دزد شب نهانی
شمس, غزل شماره  وانی, د یمولو ۲۸۳۰   
  
 

CD & DVD 192 
قرار را گو كه چو مستقر نداریدل بی  

 سوی مستقر اصلی ز چه رو سفر نداری
۲۸۴۷شماره  شمس, غزل وانی, د یمولو   
 

توحید صفت  
۳۰۷۷, دفتر اول, سطر ی, مثنویمولو    

CD & DVD 193 
 سنگ مزن بر طرف كارگه شیشه گری

 زخم مزن بر جگر خسته خسته جگری
۲۴۵۸شمس, غزل شماره  وانی, د یمولو   
     
 

گریقصهء مری كردن رومیان و چینیان در علم نقاشی و صورت  
۳۴۶۷ , دفتر اول, سطری, مثنویمولو   
 

CD & DVD 194 
 

 یك ساعت ار دو قبلكی از عقل و جان برخاستی
 این عقل ما آدم بدی این نفس ما حواستی

 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره    ۲۴۴۷  
 

CD & DVD 195 

 
دانید    کعبه جانست اگر نمی  حبیب 

 بگردانید به هر طرف که بگردید رو
۹۲۶, دیوان شمس , غزل شماره  یمولو   

  کردن هاروت و ماروت....  اعتماد  

۳۳۲۱, دفتر اول, سطر ی, مثنویمولو   
 
 

 

CD & DVD 196 

را در دو جهان سقا تویی گسستهتو ده  آب  
 بار تو ده شکسته را بارگه وفا تویی
, دیوان شمس , غزل شماره  یمولو ۲۴۷۳  
 

ما شاء هللا کان    تفسیر
۱۸۷۸مولوی, مثنوی, دفتر اول, سطر     
 

 حکایت صدر جهان بخارا کی………
۳۸۵۲مولوی, مثنوی,دفتر ششم, سطر     
  

 جواب گفتن خر روباه را …… 
۲۴۳۷مولوی, مثنوی, دفتر پنجم, سطر    

 

CD & DVD 197 
ای قند به صد ناز خوریطوطی و طوطی بچه  

ای بازپریاز شكرستان ازل آمده  

 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۲۴۶۲

ی هاروت و ماروت و نکال و عقوبت ایشان هم در باقی قصه
 دنیا بچاه بابل

مثنوی ی,مولو   ۳۳۴۴ سطر دفتر اول,,    
 

CD & DVD 198 
دینا چیکز مرده ه دیدر عشق زنده با  

 زاید عشق دانی که کیست زنده آن کو ز

۸۴۳, دیوان شمس , غزل شماره  یمولو  

  …عشق جالینوس برین حیات دنیا   

۳۹۷۷, دفتر  سوم, سطر ی, مثنویمولو  
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CD & DVD 199 

ماه و شمع روشنم یتو ا یرو دمیتا من بد  
 در گلشنم هر جا نشینم خرمم هر جا روم

 
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۱۳۸۳
 

راخ جومرغ جانش موش شد سو  
از گربگان او عرجوا دیچون شن  

 
۳۹۷۷, دفتر  سوم, سطر ی, مثنویمولو   

 

CD & DVD 200 
 

شود بیداریک کس نمی قافله زچرا   

 برد طرارکی باز می ز که رخت عمر
 
شمس, غزل شمارهمولوی , دیوان  ۱۱۳۴  
 

CD & DVD 201 
 جنتی شکر خندیدن ز را جهان کرد

 خندیدن آنک آموخت مرا همچو شرر
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۱۹۸۹
 

ی خدوکروزهامید عز ده  بر 
 دوک اند از غم چوگردن خود کرده

, دفتر دومی, مثنویمولو , سطر ۱۱۰۱  
 

ی زرد چون سازیآبگینه نقاب  
 

له نورزرد بینی جم  آفتاب 
مثنوی مولوی,   ۳۹۵۹ سطر دفتر اول,,    

 
پرستحق من نیم سگ  شیر حقم   

 شیر حق آنست کز صورت برست
مثنوی مولوی,   ۴۳۹۶ سطر دفتر اول,,    

 

CD & DVD 202 
 

 را نگر در مست ما آویخته مستان امروز
 بال آویخته افکنده عقل و عافیت و اندر

  
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۲۲۷۵
 

CD & DVD 203 
هر لحظه وحی آسمان آید به سر  هاجان  

 باشی برآمی کاخر چو دردی بر زمین تا چند  
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۲۶
 

 صورتش بر خاک و جان بر المکان

 المکانی فوق وهم سالکان 
مثنوی مولوی,   ۱۵۸۱ سطر دفتر اول,,    

 
 ویی از وجودی ترس که اکنون در

 شیی آن خیالت الشی و تو ال 
۱۴۴۷مولوی, مثنوی,دفتر ششم, سطر   

 
 نظاره اهل بخريدن بود یك

 آن نظاره گول گرديدن بود  
۸۳۲مولوی, مثنوی,دفتر ششم, سطر   

 
 

CD & DVD 204 
 
 

دگر یاری چو ما بیا بیا که نیابی   
 چو ما به هر دو جهان خود کجاست دلداری
 مولوی , دیوان شمس, غزل شماره ۳۰۵۵
   

   
 
 

CD & DVD 205 
 

ینیهمرنگ جماعت شو تا لذت جان ب  
ینیخرابات آ تا دردکشان ب یدر کو  

۲۵۷۷مولوی , دیوان شمس , غزل شماره     
 

ستیباقگنج زر گر نبود کنج قناعت   
 گدایان این داد آن که آن داد به شاهان به

۱۱۲, غزل شماره  اتیحافظ , غزل  
 

ستیتو چ نیگفتم به عروس دهر کاب  
منست نیگفتا دل خرم تو کاب  

 
۴۵خیام, رباعیات, رباعی, شماره   

 

CD & DVD 206 
 

 ؟ یخاکدان بر گذران نیدال چه بسته ا
یپر که مرغ عالم جان برون رهیحظ نیاز    

۳۰۳۸مولوی , دیوان شمس , غزل شماره     
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CD & DVD 207 
 
 

و نظرات گفتگو با بینندگان  

 
 

 

CD & DVD 208 
 

 و ای خالک ای عاشق ای زلفکرو رو که نه

 خلخالک ای نازک و ای خشمک پابسته به
۱۳۱۶مولوی , دیوان شمس , غزل شماره     

CD & DVD 209 

 ای مطرب جان چو دف به دست آمد

 این پرده بزن که یار مست آمد
۶۸۶مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   

 
 

 قصهء جوحی و آن كودك كی پیش
كردجنازه پدر خویش نوحه می   

۳۱۳۳ سطر مثنوی مولوی دفتر دوم    
 

CD & DVD 210 
 

پسر یعقل بند ره روانست ا  
پسر یا انستیه عبند بشکن ر  

۱۰۹۷مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 
 

منظرستخوش یکس کیاز هزاران   
 که بداند کو به صندوق اندرست
دفتر ششم  سطر ۴۵۰۵ مثنوی مولوی   
 
 

 فرجه صندوق نو نو مسکرست
کو به صندوق اندرست ابدیدر ن  

دفتر ششم  رسط ۴۵۱۶ مثنوی مولوی   

CD & DVD 211 
 

برو ستیغم آخر علف دود تو کم ن یا  
برو ستیکه ما را سر غم ن میعاشقان  

۵, شماره عاتیشمس , ترج وانی, د یمولو  
 

دیرس یریآنچنانک ناگهان ش  
دیکش شهیمرد را بربود و در ب  

۲۲۰۲, دفتر سوم, سطر ی, مثنویمولو  
 

 پا رهاند روبهان را در شکار
 و آن زدم دانند روباهان غرار

۲۲۲۷, دفتر سوم, سطر ی, مثنویمولو  
 

CD & DVD 212 
 

میآسمان رو یعاشقان که سو دیزیخ  
میجهان را تا آن جهان رو نیا میدید  

۱۷۱۳مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 
 

ن اصبح ماکم غوراانکار فلسفی بر قرائت ا  
۱۶۳۳, دفتر دوم, سطر ی, مثنویمولو  

CD & DVD 213 
 
 

ام من بر درت تا بوک برجوشد وفابنشسته  
 برخیز اندرآ باشد که بگشایی دری گویی که

۷مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   

 
 

جالینوس را و ترسیدن جالینوس دیوانه کردن تملق  
۵ ۲۰۹ , دفتر دوم, سطری, مثنویمولو    

 
 

 

 
 

CD & DVD 214 
 

ستیماریب نهیصبر مرا آ  
ستیعاشق غمخوار نهیآ  

۵۱۲مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

CD & DVD 215 
از جهانم رونیکامروز ب ایب  

کامروز من از خود نهانم ایب  
۱۵۱۹, دیوان شمس , غزل شماره مولوی   

 

CD & DVD 216 
ستیشهر که او مست ن نیدر ا ستیک  

ستیدست ن نیدور کز ا نیدر ا ستیک  
۵۱۳مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   

 
را براه یشبان کی یموس دید  

اله نندهیگز یا گفتیکو هم  
, دفتر دوم, سطری, مثنویمولو ۱۷۲۰   
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CD & DVD 217 

آخر آن شراب صاف را گردان کن ایساق  
الف را نیمحو کن هست و عدم را بردران ا  

 مولوی , دیوان شمس , غزل شماره ۱۳۵
 

 اذکروا هللا شاه ما دستور داد
ما را نور داد دیاندر آتش د  

, دفتر دوم, سطری, مثنویمولو ۱۷۱۵   
 

از خدا یموس یآمد سو یوح  
جدا یما را ز ما کرد یبنده  

تر دوم, سطر, دفی, مثنویمولو ۱۷۵۰   
 

CD & DVD 218 
  
شو داریرفت شب ب نیشو ه داریشو ب داریب  

شو زاریهم ب شیشو وز خو زاریشو ب زاریب  
 مولوی , دیوان شمس , غزل شماره ۲۱۳۳
 

دارم یدو کور یک لیسا ینایگفتن ناب  
, دفتر دوم, سطری, مثنویمولو ۱۹۹۳  
 

CD & DVD 219 
دارد که او از دل خبر نیبنش یدال نزد کس  

تر دارد یهارو که او گل یآن درخت ریبه ز  
 مولوی , دیوان شمس , غزل شماره ۵۶۳
 

  انکار کردن موسی علیه السالم
 )قسمت دوم( بر مناجات شوبان 
 

ر, دفتر دوم, سطی, مثنویمولو ۱۷۵۰  
 

CD & DVD 220 
بجستم ریدگربار دگربار ز زنج  

بجستم ریدام زبون گ نیبند و از ا نیاز ا  
 
مولوی , دیوان شمس , غزل شماره        ۱۴۷۲  
 

CD & DVD 221 
 

مانم یمانم به ک یخواجه بفرما به ک یا  
شهر جهانم نینه از ا بمیمن مرد غر  

 
۱۴۸۸مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   

 
پرستالسالم گوساله هیعل یفتن موسقصهء گ   

 !   و حزم تو کجاست یشیاندالیآن خ یرا ک 
 

, دفتر دومی, مثنویمولو   

 

CD & DVD 222 
 

؟یچون ارید نینادر، تو در بیغر یهله ا  
؟یخمار چون نیدولت، تو در میند یهله ا  

 مولوی , دیوان شمس ,ترجیعات چهلم
 

رستپالسالم گوساله هیعل یقصهء گفتن موس  
 !   و حزم تو کجاست یشیاندالیآن خ یرا ک 

 
, دفتر دوم, سطری, مثنویمولو ۲۰۳۶   
 

CD & DVD 223 
 

ییو قرا ییآن دلبر ز دانا یمرا سودا  
ییو سودا دایش نیبرون آورد تا گشتم چن  

۲۴۹۸مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

CD & DVD 224 
بنهاده است آن دلبرم یبر سرم تاج زر ید  

 
از سرم فتدین یآن م یزن یم یلیچندانک س  

 
۱۳۸۰مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   

 
سگان یگفت از بانگ و عالال  

کاروان یواگردد ز راه چیه  
 

۱۲, دفتر ششم, سطری, مثنویمولو  
 

CD & DVD 225 
شو وانهیشو د وانهیرها کن عاشقا د لتیح  

 و اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو

۲۱۳۱دیوان شمس , غزل شماره مولوی ,   
 

یفرورفته در غم کار شیبه خو ایا  
چه کار بود انیاز م یتو تا برون نرو  

 مولوی , دیوان شمس , غزل شماره ۹۲۲

CD & DVD 226 
مرد چیه یروزگار به باال اطیخ  

ندوخت که آن را قبا نکرد یراهنیپ  

۸۶۹مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
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CD & DVD 227 

یها بپرکه اندر همه دل شهیندمرغ ا  
یاثریبه خدا کز دل و از دلبر ما ب    

۲۸۷۲مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

CD & DVD 228 
کن طرب را بر من بزن تو خود را داریب  

چشم بد را یبگردان کور نیچن یچشم  

۱۹۱مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

خود نشاند شیپ اریرا  یکیآن   
خواند اری شیکرد و پ رونینامه ب  

۱۴۰۶, دفتر سوم, سطر ی, مثنویمولو  
 

CD & DVD 229 
 شده پنهان دل ظل در طرف این رندند چند یک
 شده بر جانشان تابان دل و آن آفتاب از سقف  

 
 ۲۲۷۷مولوی , دیوان شمس , غزل شماره 

 
 

نامه خواندنداستان مشغول شدن عاشقی به عشق و ...  
    

 

۱۴۰۶دفتر سوم, سطر , ی, مثنویمولو  
 

CD & DVD 230 
 

زمان نیچند نیا تویمن کجا بودم عجب ب  
در کف تو چون کمان ریتو همچو ت یدر پ  

۲۰۸۶مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

 

CD & DVD 231 
 

جان یرا جز ذوق مدان ا یدروازه هست  
 

جان یرا در جان بنشان ا نیرینکته ش نیا  
 

۱۸۶۸شماره  مولوی , دیوان شمس , غزل  
 

CD & DVD 232 
یجو شیست هم از جان خوآن دل که گم شده  

یجو شیز جانان خو شیآرام جان خو  
   

۳۰۰۵مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 
 

….. زادگاناز شه نیشدن بزرگ یمتوف   
 

۴۶۶۰, دفتر ششم, سطری, مثنویمولو  
 
 

وقت نمازست زیخ یرا ک هیمعاو سیکردن ابل داریب  
 

, دفتر دوم, سطری, مثنویولوم ۲۶۰۴   
 

 

CD & DVD 233 
قاعده مستان در همدگر افتادن یا  

 افتادن استیزه گری کردن در شور و شر
 

۱۸۶۱شمس , غزل شماره  وانی, د یمولو  
 

میگر چه ما بندگان پادشه  
میپادشاهان ملک صبحگه  

 
۳۸۱,شماره  اتیغزل وانیحافظ ,د  

 
وقت نمازست زیخ یرا ک هیمعاو سیکردن ابل داریب  

 (قسمت دوم)
 

, دفتر دوم, سطری, مثنویمولو ۲۶۰۴   
  

CD & DVD 234 
یاقبال خود صدتو کن یکن کویاگر ن اری یا  

یباشد که با ما خو کن یسو کن نیتا بوک رو ا  
 

۲۴۳۶شمس , غزل شماره  وانی, د یمولو  
 
 

گفتن حق است کیلب نیع ازمندیآنک هللا گفتن ن انیب  
 

۱۸۹دفتر سوم, سطر , ی, مثنویمولو  
 

CD & DVD 235 
یاارهیدر بتکده ع کشدیدامن کشانم م  

یاخون خواره یاندر پ دومیمن همچو دامن م  
 
شمس , غزل شماره وانی, د یمولو    ۲۴۳۹  

 

CD & DVD 236 
یاارهیدر بتکده ع کشدیدامن کشانم م  

یاخون خواره یاندر پ دومیمن همچو دامن م  
 
شمس , غزل شماره وانید , یمولو    ۲۴۳۹  

 قسمت دوم



 
CD & DVD 237 

 گرمابه بانی کو ز خلوت برآید طرفه
 

 اندرآید نقش گرمابه یک یک در سجود
 
شمس , غزل شماره وانی, د یمولو    ۸۰۹  
   

CD & DVD 238 
 آن خواجه خوش لقا چه دارد

از صفا چه دارد اشنهییآ  

 
شمس , غزل شماره وانی, د یمولو    ۷۰۱  
 

CD & DVD 239 
 شد برون و سرخری بستان ز خشم گرفت  
 

 شد زشت فزون چو زشت بود به صورت به خوی
 
شمس , غزل شماره وانی, د یمولو    ۹۰۶  

 

CD & DVD 240 
 

 پرید و کرد هوا عزم هم کبوتربچه این
 

 شنید چون صفیری و ندایی ز سوی غیب
 
شمس , غزل شماره وانی, د یمولو    ۷۹۱  

 
 

CD & DVD 241 
 

 امروز در این شهر نفیر است و فغانی
 

 از جادوی چشم یکی شعبده خوانی
 
شمس , غزل شماره وانی, د یمولو   ۲۶۳۴  
 

CD & DVD 242 
 

 بهره دلدارم که از دلدار بگریزمنه آن بی
 

 نه آن خنجر به کف دارم کز این پیکار بگریزم
 
شمس , غزل شماره وانی, د یمولو   ۱۴۲۹  
 

CD & DVD 243 
 یک غزل آغاز کن بر صفت حاضران

 
 ای رخ تو همچو شمع خیز درآ در میان

 
شمس , غزل شماره وانی, د یمولو  ۲۰۶۰  
 

CD & DVD 244 
 

 درده شراب یک سان تا جمله جمع باشیم
 

 های خود را یک یک فروتراشیمتا نقش
 
شمس , غزل شماره وانی, د یمولو  ۱۷۰۲  
 

CD & DVD 245 
قفص جانا پریدیاز این تنگین   

 وزین زندان طراران رهیدی
 

شمس , غزل شماره وانی, د یمولو  ۲۶۶۴  
 

CD & DVD 246 
 

 رودبانگ زدم من که دل مست کجا می
 

رودگفت شهنشه خموش جانب ما می  
 

شمس , غزل شماره وانی, د یمولو  ۸۹۸  
 

CD & DVD 247 
 دمد از بوستان نسیم بهشتکنون که می

 خش و یار حورسرشتمن و شراب فرح ب
 

۷۹حافظ غزل شماره   
 
 

فریفتن روستایی شهری را و بدعوت خواندن بالبه و الحاح 
 بسیار

  
۲۳۶, دفتر سوم, سطری, مثنویمولو  

CD & DVD 248 
 

 دل را تمام برکن ای جان ز نیک نامی
 تا یک به یک بدانی اسرار را تمامی
 
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۲۹۵۶  
 
 

سبا و طاغی کردن نعمت ایشان را.....  ی اهلقصه  
 

۲۸۲, دفتر سوم, سطری, مثنویمولو  
 
  

 



 
CD & DVD 249 
 

 نگفتمت مرو آن جا که مبتالت کنند

 که سخت دست درازند بسته پات کنند

 
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۲۹۵۶  

CD & DVD 250 
  

ی عیسی علیه جمع آمدن اهل آفت هر صباحی بر در صومعه

 م.......السال
 
 

۲۹۸, دفتر سوم, سطری, مثنویمولو  
 

CD & DVD 251 
 

 من خوشم از گفت خسان وز لب و لنج ترشان
 

 من بکشم دامن تو دامن من هم تو کشان
 

شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۱۸۱۵  

CD & DVD 252 
 

 مقام ناز نداری برو تو ناز مکن
 چو میوه پخته نگشت از درخت بازمکن
 
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۲۰۷۹  
 
 

ی اهل سباباقی قصه       

 
۳۶۴, دفتر سوم, سطری, مثنویمولو  

 

CD & DVD 253 
 

 تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را 
 

 تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را
 
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۱۶۲  
 
 

ی اهل سباباقی قصه   
 

۳۹۲م, سطر, دفتر سوی, مثنویمولو  
 

CD & DVD 254 
 

 ای طوطی عیسی نفس وی بلبل شیرین نوا
 

های جان فزاهین زهره را کالیوه کن زان نغمه  
 

شمس, غزل شماره وانی, د یمولو   ۱۱  
 
 

ی داستان رفتن خواجه به دعوت روستایی سوی دهبقیه  
 

۴۱۲, دفتر سوم, سطری, مثنویمولو  
 

CD & DVD 255 
 

 از نوپرده بگردان و بزن س
 هین که رسید از فلک آواز نو

 
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۲۲۶۲  

 
 

ی داستان رفتن خواجه به دعوت روستایی سوی دهبقیه  
 
۴۱۲, دفتر سوم, سطری, مثنویمولو  

                      

CD & DVD 256 
 

 دوستی را قدر و قیمت هست نیستخدمت بی
 

نیست خدمت اندر دست هست و دوستی در دست   
 
شمس, غزل شماره وانی, د یمولو ۳۸۸  
 

 بیان آنک روح حیوانی و عقل جز وی و وهم ..………
 

۳۰۳۰, دفترچهارم, سطری, مثنویمولو  
 
 
  

 

CD & DVD 257 

 
 ای روی تو بر ما ترشخواجه چرا کرده

 
 زین شکرستان برو هست کس این جا ترش
 

۱۲۷۴مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

بی سر بجنبد دمهر که او   بود 
 کزدم بود جنبش جنبشش چون
 

۱۴۳۰, دفتر چهارم, سطری, مثنویمولو  
 

 روی که در گوری مرگی چنان نه
 روی مرگ تبدیلی که در نوری

 

CD & DVD 258 

 
 در غم یار یار بایستی       

 یا غمم را کنار بایستی
 

۳۱۵۵شماره مولوی , دیوان شمس , غزل   
 



 
۷۲۳, دفتر ششم, سطری, مثنویمولو   

 

CD & DVD 259 
 

 حرام است ای مسلمانان از این خانه برون رفتن
 

 می چون ارغوان هشتن ز بانگ ارغنون رفتن
 

۱۸۴۶مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   

CD & DVD 260 
 

 من آن نیم که تو دیدی چو بینیم نشناسی
 تو جز خیال نبینی که مست خواب و نعاسی
 

۳۰۴۵ل شماره مولوی , دیوان شمس , غز  
 
 

CD & DVD 261 
 

 من آنم کز خیاالتش تراشنده وثن باشم
 چو هنگام وصال آمد بتان را بت شکن باشم
 

۱۴۳۳مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

 CD & DVD 262 
 

 در این خانه کژی ای دل گهی راست
 برون رو هی که خانه خانه ماست
 

۳۵۵مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

 ن خلق این ما و منیستنردبا
 عاقبت زین نردبان افتادنیست

 ترستهر که باالتر رود ابله
 که استخوان او بتر خواهد شکست

 

 ۲۷۶۳مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، سطر 
 

CD & DVD 263 
 
 

 بعدا کامل خواهد شد

CD & DVD 264 
 
 

 سپاس و شکر خدا را که بندها بگشاد
دمیان به شکر چو بستیم بند ما بگشا  

 
۹۳۰مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   

 
 آنک در چه زاد و در آب سیاه

 او چه داند لطف دشت و رنج چاه
 

۳۵۰۰, دفتر ششم, سطری, مثنویمولو  
 

 آه کردم چون رسن شد آه من

 گشت آویزان رسن در چاه من
 

  ۲۳۱۱, دفتر پنجم, سطری, مثنویمولو
 
 
 



 
CD & DVD 265 
 

 واهیسحرم هاتف میخانه به دولتخ

 
 گفت بازآی که دیرینه این درگاهی
 

حافظ, غزلیات  ۴۸۸,شماره   
 جمله عالم آکل و ماکول دان

 باقیان را مقبل و مقبول دان
 

۳۰, دفتر سوم, سطر ی, مثنویمولو  

 
 

CD & DVD 266 
 

 انا بیار باده و بختم تمام کنج

 
 عیش مرا خجسته چو دارالسالم کن
 

۲۰۵۰مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

 
گیرددعوی کردن آن شخص کی خدای تعالی مرا نمی ....   
 
, دفتر دوم, سطری, مثنویمولو ۳۳۶۴   
 

CD & DVD 267 
 

 ریاضت نیست پیش ما همه لطفست و بخشایش
 

همه عیش است و آسایشهمه مهرست و دلداری   

 
۱۲۲۵مولوی , دیوان شمس , غزل شماره    

 

CD & DVD 268 
 

 آن شنیدی که خضر تخته کشتی بشکست
 تا که کشتی ز کف ظالم جبار برست
 

۴۰۸مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

CD & DVD 269 
 

 ه دلبر کرد ناخوش چون بودهر چ
 هر چه کشت افزاست آتش چون بود
  

۸۲۹مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

CD & DVD 270 
 

 
 کردی که بهمن برگ ریز آمدها همیشکایت

 کنون برخیز و گلشن بین که بهمن بر گریز آمد
 

۵۸۹لوی , دیوان شمس , غزل شماره مو   
 

CD & DVD 271 
 

 گر چه اندر فغان و نالیدن
 اندکی هست خویشتن دیدن

 
۲۱۰۳مولوی , دیوان شمس , غزل شماره    

 

CD & DVD 272 
 

 مرا آن اصل بیداری دگرباره به خواب اندر
 افیون شور و شر ببرد از سر ببرد از سر بداد

 
۱۰۲۵مولوی , دیوان شمس , غزل شماره    

 

CD & DVD 273 
 

 به غم فرونروم باز سوی یار روم
 در آن بهشت و گلستان و سبزه زار روم
 

۷۱۷۲مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

CD & DVD 274 
 

 اندک اندک راه زد سیم و زرش
 مرگ و جسک نو فتاد اندر سرش
 

۱۲۵۵ مولوی , دیوان شمس , غزل شماره  
 

CD & DVD 275 
 

 جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را
 بگردانی چرااز زعفران روی من رو می

 
۲۱ مولوی , دیوان شمس , غزل شماره  

 

CD & DVD 276 
 
 

 م من چه کسم من که بسی وسوسه مندمچه کس
 گه از آن سوی کشندم گه از این سوی کشندم

 
۱۶۰۸مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
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CD & DVD 277 
 

 هست کسی کو چو من اشکار نیست

 هست کسی کو تلف یار نیست؟
 

 دهمند ب , رجیعاتتمولوی , دیوان شمس, 
 

CD & DVD 278 
 

 زاد مردی چاشتگاهی در رسید
 در سرا عدل سلیمان در دوید

 
اول, سطر ر, دفتمولوی, مثنوی۹۵۶  

 

CD & DVD 279 
 

 به خدا کت نگذارم که روی راه سالمت
 وز قیامتکه سر و پا و سالمت نبود ر

 
۴۰۵مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   

 

CD & DVD 280 
 

 اگر امروز دلدارم کند چون دوش بدمستی
 درافتد در جهان غوغا درافتد شور در هستی
 

۲۵۱۸مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

 
…… نامه خواندن وداستان مشغول شدن عاشقی به عشق  

 
, دفتر سوم, سطر ی, مثنویمولو ۱۴۰۶  

 

CD & DVD 281 
 

 بگفتم حال دل گویم از آن نوعی که دانستم
 برآمد موج آب چشم و خون دل نتانستم

 
۱۴۱۹ مولوی , دیوان شمس , غزل شماره  

 
 ادامه

نامه خواندن وداستان مشغول شدن عاشقی به عشق …  
 

, دفتر سوم, سطر ی, مثنویمولو ۱۴۰۶  
 

CD & DVD 282 

 مدبرجه ز خواب و بنگر نک روز روشن آ
  دل را ز خواب برکن هنگام رفتن آمد
 

۸۵۶مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

 ادامه
…… نامه خواندن و داستان مشغول شدن عاشقی به عشق  

 
, دفتر سوم, سطر ی, مثنویمولو ۱۴۰۶  

 

CD & DVD 283  
 

 مطربا این پرده زن کز رهزنان فریاد و داد
 داد خاصه این رهزن که ما را این چنین بر باد

 
۷۳۴مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   

 

CD & DVD 284 
 

 مطربا این پرده زن کز رهزنان فریاد و داد
 خاصه این رهزن که ما را این چنین بر باد داد

 
۷۳۴مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   

 
اعرابی و ریگ در جوال کردن و ٔ  قصه  

 مالمت کردن آن فیلسوف او را
 
تر دوم, سطر, دفی, مثنویمولو ۳۱۷۶  

CD & DVD 285 
 

 نوبت وصل و لقاست نوبت حشر و بقاست

 نوبت لطف و عطاست بحر صفا در صفاست
 

 ۴۶۴مولوی , دیوان شمس , غزل شماره 
 

 کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوی آب
 

 مولوی, مثنوی, دفتر دوم, سطر ۱۱۹۲
 

CD & DVD 286 
 

 

 من طربم طرب منم زهره زند نوای من
ق میان عاشقان شیوه کند برای منعش  

 
۱۸۲۵مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
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CD & DVD 287 
 

 من از کی باک دارم خاصه که یار با من
 از سوزنی چه ترسم و آن ذوالفقار با من
 

۲۰۳۲مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

 فرمودن والی آن مرد را کی این خاربن
ر کنای بر سر راه برا کی نشانده   

 
 مولوی, مثنوی, دفتر دوم, سطر ۱۲۲۷
 

CD & DVD 288 
 

 برخیز و صبوح را برانگیز

 جان بخش زمانه را و مستیز
 

۱۱۹۲مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

 ادامه
 فرمودن والی آن مرد را کی این خاربن

ای بر سر راه بر کنرا کی نشانده   
 
 مولوی, مثنوی, دفتر دوم, سطر ۱۲۲۷

 

CD & DVD 289 
 

 دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
 واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
 

حافظ,  غزل شماره  ۱۸۳  
 

 ادامه
 فرمودن والی آن مرد را کی این خاربن

راه بر کنای بر سر را کی نشانده   
 
 مولوی, مثنوی, دفتر دوم, سطر ۱۲۲۷
 

CD & DVD 290 
 
 به ساقی درنگر در مست منگر

 به یوسف درنگر در دست منگر
 

۱۰۴۴مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

CD & DVD 291 
 

 بگردان ساقیا آن جام دیگر
 بده جان مرا آرام دیگر
 

۱۰۴۵مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

CD & DVD 292 
 

 من اگر مستم اگر هشیارم
 بنده چشم خوش آن یارم
 

۱۶۷۹مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

 ادامه

 فرمودن والی آن مرد را کی این خاربن
ای بر سر راه بر کنرا کی نشانده   

 
 مولوی, مثنوی, دفتر دوم, سطر ۱۲۵۹

 

CD & DVD 293 
 

 گر خورد آن شیر عشقت خون ما را خورده گیر
 

 ارم هر دمی جان دگر بسپرده گیرور سپ
 

۱۰۷۲مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

CD & DVD 294 
 

 مسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاری را
 سازد جمالش نیم خاری راکه صد فردوس می

 
۵۷مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   

 
 ادامه

 فرمودن والی آن مرد را کی این خاربن
راه بر کنای بر سر را کی نشانده   

 
 مولوی, مثنوی, دفتر دوم, سطر ۱۲۹۳

 

CD & DVD 295 
 

 که شکیبد ز تو ای جان که جگرگوشه جانی
 

 چه تفکر کند از مکر و ز دستان که ندانی
 

۲۸۱۶مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

CD & DVD 296 
 

 تو آن ماهی که در گردون نگنجی
 

 تو آن آبی که در جیحون نگنجی
 

۲۶۵۰وان شمس , غزل شماره مولوی , دی  
 

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh183/
http://ganjoor.net/hafez/


 
CD & DVD 297 

 
 هابینی عنایتنالی نمیتو از خواری همی

 هاها و یا کم کن شکایتمخواه از حق عنایت
 

۵۹مولوی , دیوان شمس , غزل شماره    
 

 ادامه
 فرمودن والی آن مرد را کی این خاربن

ای بر سر راه بر کنرا کی نشانده   
 
دوم, سطرمولوی, مثنوی, دفتر  ۱۳۱۱  

 

CD & DVD 298 
 

 از بهر خدا عشق دگر یار مدارید
 در مجلس جان فکر دگر کار مدارید

 
۶۵۵مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   

 

CD & DVD 299 
 

 هر که شد محرم دل در حرم یار بماند
 

 وان که این کار ندانست در انکار بماند
 

حافظ  ۱۷۸غزل شماره   
 

CD & DVD 300 
 

 دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم
 

 و اندر این کار دل خویش به دریا فکنم
 

۳۴۸غزل شماره  حافظ   
 

 ادامه
 فرمودن والی آن مرد را کی این خاربن

ای بر سر راه بر کنرا کی نشانده   
 
 مولوی, مثنوی, دفتر دوم, سطر ۱۳۵۵

 

CD & DVD 301 
 

 دل خیالش زان بود تا تو به هر سو ننگری
 

 حد زان کند تا هیچ از حد نگذریو آن لطف بی
  

۵۰۲۴مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 
 

دیدن زرگر عاقبت کار را و سخن بر وفق عاقبت گفتن با  
 مستعیر ترازو

 
, دفتر سوم, سطری, مثنویمولو ۱۶۲۴  

 
 

 سبب جرات ساحران فرعون بر قطع دست و پا
 
, دفتر سوم, سطری, مثنویمولو ۱۷۲۱  
 

CD & DVD 302 
 
 
 

 فرمودن والی آن مرد را کی این خاربن
ای بر سر راه بر کنرا کی نشانده   

 
 
 مولوی, مثنوی, دفتر دوم, سطر  ۱۲۲۷

 

CD & DVD 303 
 کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

 
 یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

 
۱۶۷ماره غزل ش حافظ   

 ادامه
 

 فرمودن والی آن مرد را کی این خاربن
ای بر سر راه بر کنرا کی نشانده   

 
 مولوی, مثنوی, دفتر دوم, سطر  ۱۲۲۷

CD & DVD 304 
 

 فرمودن والی آن مرد را کی این خاربن
ای بر سر راه بر کنرا کی نشانده   

 
 مولوی, مثنوی, دفتر دوم, سطر  ۱۳۴۳
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CD & DVD 305 
 

 با یار بساز تا توانی

 کس و مبتال نمانیتا بی
 

۲۷۷۳مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

  
 اختالف کردن در چگونگی و شکل پیل 

 
 مولوی, مثنوی, دفتر سوم, سطر  ۱۲۵۹
 

CD & DVD 306 
 
 اختالف کردن در چگونگی و شکل پیل 

 
مثنوی, دفتر سوم, سطر مولوی,  ۱۲۷۵  

 

CD & DVD 307 
 

 زنند در دل ماصد دهل می
 بانگ آن بشنویم ما فردا

 
۲۴۶مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   

 
 

 دفع گفتن وزیر مریدان را
 

 ۵۶۵اول, سطر  ر, دفتمولوی, مثنوی
 

 

CD & DVD 308 
 

 با چنین شمشیر دولت تو زبون مانی چرا 
 

 ومانی چراگوهری باشی و از سنگی فر
 

۱۳۷مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

CD & DVD 309 
 
 اختالف کردن در چگونگی و شکل پیل 

 
 ۱۲۵۹  مولوی, مثنوی, دفتر سوم, سطر 

   
   

CD & DVD 310 
 
 اختالف کردن در چگونگی و شکل پیل 

 
 ۱۲۹۷  مولوی, مثنوی, دفتر سوم, سطر 

 

CD & DVD 311 

 
و شکل پیلاختالف کردن در چگونگی    

 
 ۱۳۰۸  مولوی, مثنوی, دفتر سوم, سطر 

 

CD & DVD 312 

 
 اختالف کردن در چگونگی و شکل پیل 

 
 ۱۳۱۹  مولوی, مثنوی, دفتر سوم, سطر 

 

CD & DVD 313 
 

 گفتم دوش عشق را ای تو قرین و یار من
 

 هیچ مباش یک نفس غایب از این کنار من
 

۱۸۲۹مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 
   
 اختالف کردن در چگونگی و شکل پیل 

 
 ۱۳۱۹  مولوی, مثنوی, دفتر سوم, سطر 

  

CD & DVD 314 
 

 بایدتدم مزن گر همدمی می 
 

 بایدتخسته شو گر مرهمی می
  

۱۸دیوان اشعار    عطار,
 

 اختالف کردن در چگونگی و شکل پیل 
 

 ۱۳۱۹  مولوی, مثنوی, دفتر سوم, سطر 
  

 



 
CD & DVD 315 
 

 می ما را بگردان بیا ساقی

 بدان می این قضاها را بگردان
 

۱۹۱۲مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

 
 ... توفیق میان این دو حدیث کی الرضا بالکفر کفر و حدیث   

 
 مولوی, مثنوی, دفتر سوم, سطر ۱۳۶۲

 

CD & DVD 316 
 

 ی ندارد این جهان تا چند گل کاری کنمکار

 
 حاجت ندارد یار من تا که منش یاری کنم
 

۱۳۷۶مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 
   

CD & DVD 317 
 

 اال ای رو ترش کرده که تا نبود مرا مدخل
 نبشته گرد روی خود صال نعم االدام الخل

 
۱۳۳۷مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   

 
 

 تو اندر شهر کاشگر عمر نامی 
 کس بنفروشد به صد دانگت لواش
 
 مولوی, مثنوی, دفتر ششم, سطر ۳۲۲۰
 
   

CD & DVD 318 
 

 من دلق گرو کردم عریان خراباتم
 خوردم همه رخت خود مهمان خراباتم

 
۴۴۵۱مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   

 

CD & DVD 319 
 

 دارمیک لحظه و یک ساعت دست از تو نمی
 

 زیرا که تویی کارم زیرا که تویی بارم
 

۱۴۵۸مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

CD & DVD 320 
 

 ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان
 

 گوش جانم می رسد طبل رحیل از آسمان در
 

۱۷۸۹مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

CD & DVD 321 
 

 دردعاشق به سوی عاشق زنجیر همی
 دردگردد تدبیر همیدیوانه همی

 
۶۲۷مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   

 
 
مثل در بیان آنک حیرت مانع بحث و فکرتست      
 
 مولوی, مثنوی, دفتر سوم, سطر ۱۳۷۶
 

CD & DVD 322 
 

 نه در وفات گذارد نه در جفا دلدار
 کرت بگذارد نه بر سر اقرارنه من

 
۱۱۳۳مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   

 

CD & DVD 323 
 

 ما دو سه رند عشرتی جمع شدیم این طرف
 

 چون شتران رو به رو پوز نهاده در علف
 

۱۰۱۳  مولوی , دیوان شمس , غزل شماره  
 

CD & DVD 324 
 

 جان به فدای عاشقان خوش هوسی است عاشقی
 

 عشق پرست ای پسر باد هواست مابقی
 

۲۴۷۰مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

CD & DVD 325 
 

 سوخت یکی جهان به غم آتش غم پدید نی
 

 یچ کسی بدید نیصورت این طلسم را ه
 
 مولوی , دیوان شمس , غزل شماره ۲۴۷۱
 
 

قصٔه دیدن خلیفه لیلی را   
 

CD & DVD 326 
 

 هر چه آن سرخوش کند بویی بود از یار من
 

 هر چه دل واله کند آن پرتو دلدار من
 
 مولوی , دیوان شمس , غزل شماره ۱۹۴۵
 
 

یفه لیلی رادیدن خل ٔ  قصه   
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 ۴۰۷مولوی, مثنوی, دفتر اول, سطر 

 
 ۴۰۷مولوی, مثنوی, دفتر اول, سطر 

 

CD & DVD 327 

  
 درمان کدامستطبیب درد بی

 پایان کدامسترفیق راه بی
 

 ۳۵۱مولوی , دیوان شمس , غزل شماره 
 
 

دیدن خلیفه لیلی را ٔ  قصه   

 
 ۴۰۷فتر اول, سطر مولوی, مثنوی, د

 

CD & DVD 328 

 
 برکناری شو ز هر نقشی که آن آید پدید

 
 تا تو را نقاش مطلق زان میان آید پدید

 
    ۳۷۲ ٔ  غزل شماره,دیوان اشعار,  عطار

 

CD & DVD 329 
 

 وفا جانی که او بر ذوالوفا عاشق نشدای بی
 

 قهر خدا باشد که بر لطف خدا عاشق نشد

 
 مولوی , دیوان شمس , غزل شماره ۵۲۳
 

CD & DVD 330 
 

 ای که بشد دیده تو را پردهز لقمه
 

 مخور تو بیش که ضایع کنی سراپرده

 
۴۱۴۲  مولوی , دیوان شمس , غزل شماره 

  
   

  

CD & DVD 331 
 

رود ای عجب او جان کیستآنک چنان می   
 

رود سرو خرامان کیستسخت روان می  
 
 مولوی , دیوان شمس , غزل شماره ۴۶۷
 

CD & DVD 332 
 
 تو پس روی به پیش آتا چند  

 در کفر مرو به سوی کیش آ
 
 مولوی , دیوان شمس , غزل شماره ۱۲۰
 

 

CD & DVD 333 
 

 ها جانب او مایلستنقش بند جان که جان
 

 عاقالن را بر زبان و عاشقان را در دلست
 
شمس , غزل شمارهمولوی , دیوان  ۴۰۲  

 
بیان حال خودپرستان و ناشکران در نعمت وجود انبیا و اولیا 

 علیهم السالم
 

 ۳۰۵۹مولوی, مثنوی, دفتر دوم, سطر
 

 کردن شیر گرگ را و گفتن کی پیش آی ای گرگ بخش امتحان
اکن صیدها را میان م  

 
 ۳۰۴۲مولوی, مثنوی, دفتر اول, سطر 

 

CD & DVD 334 
 

 ها جانب او مایلستنقش بند جان که جان
 عاقالن را بر زبان و عاشقان را در دلست

 
 مولوی , دیوان شمس , غزل شماره ۴۰۲

 

CD & DVD 335 
 

 و دانه را چه شدست ز دام چند بپرسی
 

 به بام چند برآیی و خانه را چه شدست  
 
 مولوی , دیوان شمس , غزل شماره  ۴۹۲
 

 

CD & DVD 336 
 

 برست جان و دلم از خودی و از هستی
 شدست خاص شهنشاه روح در مستی

 
 ۳۱۰۲غزل شماره  مولوی , دیوان شمس , 

 
 بیان آنک هللا گفتن نیازمند عین لبیک گفتن حق است

 
۱۸۹مولوی, مثنوی, دفتر سوم, سطر   
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CD & DVD 337 
 

 صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن

 دور فلک درنگ ندارد شتاب کن
 

, ۳۹۶غزل شماره  حافظ   
 

بیان آنک نفس آدمی بجای آن ......   
 

۵۲۵۲  مولوی, مثنوی, دفتر سوم, سطر 
 
گریختن عیسی علیه السالم ......   

 
۷۰۵۲  مولوی, مثنوی, دفتر سوم, سطر 

 

CD & DVD 338 
 

 تو درعقیله ترتیب کفش و دستاری

 چگونه رطل گران خوار را به دست آری
 
 مولوی , دیوان شمس , غزل شماره ۳۰۶۷
 

CD & DVD 339 
 

 آینه جان شده چهره تابان تو
ایم جان من و جان توهر دو یکی بوده  

 
مولوی , دیوان شمس , غزل شماره    ۲۲۴۳   

 
ر حماقت ایشان و اثر ناکردن نصیحت انبیا دقصٔه اهل سبا و 

 احمقان
 مولوی, مثنوی, دفتر سوم, سطر ۲۶۰۰
 

CD & DVD 340 
 

 سیر نیم سیر نی از لب خندان تو
 ای که هزار آفرین بر لب و دندان تو
    
مولوی , دیوان شمس , غزل شماره    ۲۲۴۴  
 

 شرح آن کور دوربین و آن کر تیزشنو و آن برهنه دراز دامن
 

مولوی, مثنوی, دفتر سوم, سطر ۲۶۲۸  
 

CD & DVD 341 
 

 مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد
 
 مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد

 
۸۷۵ مولوی , دیوان شمس , غزل شماره    

  
  

  
  

CD & DVD 342 
 

هایندیش میندیش که اندیشه گریم  
هاچو نفطند بسوزند ز هر بیخ تری  

 
  ۹۳ مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   

 
 

تیزشنو و آن برهنه دراز دامن شرح آن کور دوربین و آن کر  
 
 مولوی, مثنوی, دفتر سوم, سطر ۲۶۲۸

CD & DVD 343 
 

 ننگ هر قافله در شش دره ابلیسی
 تو به هر نیت خود مسخره ابلیسی
 
 مولوی , دیوان شمس , غزل شماره ۲۸۷۹

 
 تمامت کتاب الموطد الکریم 

 
 مولوی, مثنوی, دفتر ششم, سطر ۱۱۹

 

CD & DVD 344 
 

 عاشقی بر من پریشانت کنم
 کم عمارت کن که ویرانت کنم
 
۱۶۶۵   وان شمس , غزل شمارهمولوی , دی 

CD & DVD 345 
 

 هر روز بامداد درآید یکی پری
 بیرون کشد مرا که ز من جان کجا بری
 
۲۹۷۷   مولوی , دیوان شمس , غزل شماره  
 
 

ه هدیه بردن عرب سبوی آب باران از میان بادیه سوی بغداد ب  
 امیرالمؤمنین بر پنداشت آنک آنجا هم قحط آبست

 
۳۰۷۲ , سطر دفتر اولمولوی, مثنوی,    

CD & DVD 346 
  
باده کند جان مرا مست کجاستآنک بی   
 و آنک بیرون کند از جان و دلم دست کجاست
 
۴۱۲ مولوی , دیوان شمس , غزل شماره                           

 
    

....تمثیل مرد حریص نابیننده رزاقی حق را و خزاین و رحمت او را  
 

۶۰۸ دفتر ششم, سطر مولوی, مثنوی,   
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CD & DVD 347 
 

پریای که ازین تنگ قفس می  

بریرخت به باالی فلک می  
 

۳۱۷۲ مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

CD & DVD 348 
 

 بر آستانه اسرار آسمان نرسد 

رسدبه بام فقر و یقین هیچ نردبان ن  
  

۹۱۰ رهمولوی , دیوان شمس , غزل شما   
 
 

ه السالم و گریختن عایشمصطفی علیه در آمدن ضریر در خانهٔ 
  ....رضی

۰۷۶  مولوی, مثنوی, دفتر ششم, سطر 

CD & DVD 349 
 

 ما ز باالییم و باال می رویم
 ما ز دریاییم و دریا می رویم

 
۱۶۷۴ مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 
   

CD & DVD 350 

 فزود آتش من آب را خبر ببرید
بردم غم ز کافرم بخریداسیر می  

 
۹۵۴ مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   
 

CD & DVD 351 
 

 تا تو حریف من شدی ای مه دلستان من
 

 همچو چراغ می جهد نور دل از دهان من
 
۱۸۳۰ مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   

CD & DVD 352 
 

 خیزید مخسپید که نزدیک رسیدیم
 

 آواز خروس و سگ آن کوی شنیدیم
 
۱۴۸۰مولوی , دیوان شمس , غزل شماره     

CD & DVD 353 
 

آوردمشآنک بیرون از جهان بد در جهان   
 

کرد او کرانه در میان آوردمشو آنک می  
 
 مولوی , دیوان شمس , غزل شماره ۱۲۴۵

 
در بزم امیر حکایت آن مطرب کی  

.یا.. ترک این غزل آغاز کرد کلی  
   

۳۰۷  مولوی, مثنوی, دفتر ششم, سطر 
 

CD & DVD 354 
 

 یوسف کنعانیم روی چو ماهم گواست
 

واستهیچ کس از آفتاب خط و گواهان نخ  
 

۲۶۴  مولوی , دیوان شمس , غزل شماره 
 
 

CD & DVD 355 
  
 مطربا این پرده زن کان یار ما مست آمدست 
 
 وان حیات باصفای باوفا مست آمدست
 

 مولوی , دیوان شمس , غزل شماره  ۳۹۱
 

ای دوست پیش از مرگ اگر....بمیر  
 

۷۲۳مولوی، مثنوی، دفتر ششم، سطر   
   

CD & DVD 356 
 

چند صدری شه مجلسیتو هر   
 

 ز هستی نرستی در این محبسی
 

 مولوی , دیوان شمس , غزل شماره   ۸۲۳۱
 
 
  
 

CD & DVD 357 
 

       اگر تو مست وصالی رخ تو ترش چراست 
 
 برون شیشه ز حال درون شیشه گواست
 

۴۸۹مولوی ، دیوان شمس ، غزل شماره    

CD & DVD 358 
 

ااز سینه پاک کردم افکار فلسفی ر  
 
 در دیده جای کردم اشکال یوسفی را
 

۷۸۱مولوی ، دیوان شمس ، غزل شماره   
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CD & DVD 359 

 
 این جا کسیست پنهان خود را مگیر تنها

 
 بس تیز گوش دارد مگشا به بد زبان را
 

۸۸۱مولوی ، دیوان شمس ، غزل شماره   

CD & DVD 360 
 

 ای طبل رحیل از طرف چرخ شنیده

 
 ان جای کشیدهوی رخت از این جای بد

 
۴۲۳۳مولوی ، دیوان شمس ، غزل شماره   

CD & DVD 361 
 

 ای غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست
 

 در شکرینه یقین سرکه انکار نیست
 

۰۷۴   مولوی ، دیوان شمس ، غزل شماره 
 

CD & DVD 362 
 

 آن کیست آن آن کیست آن کو سینه را غمگین کند
 

یرین کندچون پیش او زاری کنی تلخ تو را ش  
 

 مولوی ، دیوان شمس ، غزل شماره ۵۲۸
 

 در همه عالم اگر مرد و زنند
 دم به دم در نزع و اندر مردنند

 
۱۶۷مولوی، مثنوی، دفتر ششم، سطر   

 

CD & DVD 363 
 

ایجان بسی کندی و اندر پرده  
ایزانک مردن اصل بد ناورده  

 
۳۲۷مولوی، مثنوی، دفتر ششم، سطر   

CD & DVD 364 
 

 وز چرخ را ز مه ما تحیریستامر
 

 خورشید را ز غیرت رویش تغیریست
 

۴۵۸  غزل شماره  دیوان شمس، مولوی،  
 

 زاغ در رز نعرٔه زاغان زند
 بلبل از آواز خوش کی کم کند

 
 ۲۸مولوی، مثنوی، دفتر ششم، سطر 

 

CD & DVD 365 
 
 هم آگه و هم ناگه مهمان من آمد او  
 
 دل گفت که کی آمد جان گفت مه مه رو
 

۲۱۷۲مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 تفسیر و هو معکم
 

 فرق سریک سبد پر نان ترا بی
 

 تو همی خواهی لب نان در به در
 

۱۰۷۳مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، سطر   

CD & DVD 366 
 

 برجه ز خواب و بنگر صبحی دگر دمیده
 

 جویان و پای کوبان از آسمان رسیده
 

 ۲۳۹۳مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 
 

 هوش را توزیع کردی بر جهات
 ای آن تُرَّهاتنیرزد تَرهمی

 
 ۱۰۸۴وی، دفتر پنجم، سطر مولوی، مثن

 

CD & DVD 367 
 

 با وی از ایمان و کفر باخبری کافریست
 

 آنک از او آگهست از همه عالم بریست
 

 ۴۶۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 
 

 بخوابچشم تو بیدار و دل خفته 
 

 چشم من خفته دلم در فتح باب
 

 ۳۵۵۰مولوی، مثنوی، دفتر دوم، سطر 
 

CD & DVD 368 
 

 ست چشم دلدارینگاهبان دو دیده
 

 نگاه دار نظر از رخ دگر یاری
 

۳۰۶۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 
   

 مرغکی اندر شکار کرم بود
 

 گربه فرصت یافت او را در ربود
 

۷ ۱۹پنجم، سطر مولوی، مثنوی، دفتر  
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CD & DVD 369 
 

 تا نقش تو در سینه ما خانه نشین شد

 
 هر جا که نشینیم چو فردوس برین شد
 

۶۴۴مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 
 

 کارت این بودست از وقت والد؟
 کردن از دام وداد؟ صید مردم

 
 ۴۰۰مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، سطر 

CD & DVD 370 
 

 باز به بط گفت که صحرا خوشست

 
 گفت شبت خوش که مرا جا خوشست

 
۵۱۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 ایبشنو الفاظ حکیم پرده  
 
 ایسر همانجا نه که باده خورده
 

۳۴۲۶مولوی، مثنوی، دفتر اول، سطر   
 

CD & DVD 371 
 

 خواجه سالم علیک گنج وفا یافتی
 
 دل به دلم نه که تو گمشده را یافتی
 

۳۰۰۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 علمهای اهل دل حمالشان
 

 علمهای اهل تن احمالشان
 

۳۴۴۶مولوی، مثنوی، دفتر اول، سطر   
 
 

CD & DVD 372 
 

 باز درآمد طبیب از در رنجور خویش
 

 دست عنایت نهاد بر سر مهجور خویش
 

۱۲۷۱مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 
 ایشکلی خواجهبود لقمان بنده

 ایبندگی بر ظاهرش دیباجه

  
۱۴۸۴مولوی، مثنوی، دفتر دوم، سطر   

 

CD & DVD 373 
 

پیشه عاشق بجز دیوانگی کردن چه باشد  
 

 چه باشد ناز معشوقان بجز بیگانگی کردن
 

۱۸۴۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 
 گفتش که جنسیت یقینعقل می

 
 از ره معنیست نی از آب و طین
 

۲۹۵۲مولوی، مثنوی، دفتر ششم، سطر   
 

CD & DVD 374 
  

 یار شو و یار بین دل شو و دلدار بین
 

 در پی سرو روان چشمه و گلزار بین
   

۲۰۵۷مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 
 

 ِسِر چاُرق را بیان کن ای ایاز
 

 پیش چارق چیستت چندین نیاز؟
  

۳۳۵۱مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، سطر   
  

 

CD & DVD 375 
 

 همه جمال تو بینم چو چشم باز کنم
 

 همه شراب تو نوشم چو لب فراز کنم
 

 ۱۷۲۴، غزل شماره مولوی، دیوان شمس
  

 مرد و گریان آن عربآن سگی می
 

 گفت ای کرببارید و میاشک می
 

 ۴۷۷وی، مثنوی، دفتر پنجم، سطر مول
 

CD & DVD 376 
 

 ها شب فراز باید کرددیده
 

 روز شد دیده باز باید کرد
 

۹۷۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 هللا هللا زان دز ذات الصور
 

 بترسید از خطر دور باشید و
 

۳۶۳۳مولوی، مثنوی، دفتر ششم، سطر   
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CD & DVD 377 

 
 ای دشمن روزه و نمازم

 
 وی عمر و سعادت درازم

 
۱۵۶۵مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 آن ایاز از زیرکی انگیخته

 پوستین و چارقش آویخته
 

 ۱۸۵۷مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، سطر 
 

CD & DVD 378 
 

 م و حق ز جادوی بری شد جادوی حرا

 
 بر تو حرام نیست که محبوب ساحری
 
 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۹۷۶

 
 زاده تویدانک شهای برادر 

 در جهان کهنه زاده از نوی

 
 ۳۱۸۹مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، سطر 

 
 

CD & DVD 379 
 

 صبح است و صبوح است بر این بام برآییم
 

 از ثور گریزیم و به برج قمر آییم

 
۱۴۸۵مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 

 CD & DVD 380 
 

ای دارم ز تو در اقتضای آشتیدریوزه  
 

ای جان را برای آشتیای فرمودهدی نکته  

 
۲۴۵۱ مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

 
 میرشد محتاج گرمابه سحر

 بانگ زد سنقر هال بردار سر
 

 ۳۰۵۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، سطر 

CD & DVD 381 
  

 سخنهای بیبشنو از دل نکته
 و آنچ اندر فهم ناید فهم کن

 
۲۰۱۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 

 آمد که ای طالب بیابانگ می
 جود محتاج گدایان چون گدا

 
 ۲۷۴۴مولوی، مثنوی، دفتر اول، سطر 

 

CD & DVD 382 
 

 کردم با کان گهر آشتی
 کردم با قرص قمر آشتی

 
۳۱۷۶زل شماره مولوی، دیوان شمس، غ  

 
 

 در معانی قسمت و اعداد نیست
 در معانی تجزیه و افراد نیست

 
۶۸۱مولوی، مثنوی، دفتر اول، سطر   

 
 

CD & DVD 383 
 

 چند نظاره جهان کردن
 

 آب را زیر که نهان کردن

 
۲۰۹۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 

  
 زاهد ار راه به رندی نبرد معذور است

 
 موقوف هدایت باشدعشق کاریست که 

 
 ۱۵۸حافظ، غزلیات، شماره 

 
  

 

CD & DVD 384 
  

 ن یار زنیمروز آن است که ما خویش بر آ
 
 نظری سیر بر آن روی چو گلنار زنیم

 
۱۶۴۶مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 

 قصه سلطان محمود و غالم هندو 
 

  ۱۳۸۳مولوی، مثنوی، دفتر ششم ، سطر  
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CD & DVD 385 

 
 رسدپرد مگر آن یار میچشمم همی

 
 رسدجهد نشانه که دلدار میدل می

 
۸۷۰ه مولوی، دیوان شمس، غزل شمار  

 
 

 ای ز غم مرده که دست از نان تهیست
 
 چون غفورست و رحیم این ترس چیست

 

۳۰۸ ۷مولوی، مثنوی، دفتر دوم، سطر  

CD & DVD 386 
  

 من غالم قمرم غیر قمر هیچ مگو

 
 ع و شکر هیچ مگوپیش من جز سخن شم

 
۲۲۱۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
  

 وفاستن خاک بینقشی که رنگ بست از ای
 
 نقشی که رنگ بست ز باال مبارکست

 
۴۵۱مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 

CD & DVD 387 
 

 کار جهان هر چه شود کار تو کو بار تو کو
 

 بت عیار تو کوگر دو جهان بتکده شد آن 
 

۲۱۴۴مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 
 

 صبح نزدیکست خامش کم خروش
 

 کوشم پی تو تو مکوشمن همی
 

۴۱۱مولوی، مثنوی، دفتر سوم، سطر   
  

CD & DVD 388 
 

 ساقی فرخ رخ من جام چو گلنار بده
 

 ندهی بهر دل یار بدهبهر من ار می
 

۲۲۸۳مس، غزل شماره مولوی، دیوان ش  
 
 
 رهیهنگام و راه بیمرغ بی 

 آتشی پر در بن دیگ تهی
 

۱۲۲۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، سطر   
 

 

CD & DVD 389 
 

 من ز وصلت چون به هجران می روم 
 

 در بیابان مغیالن می روم
 

۱۶۶مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 
 

رزقش کم شود شاد آن صوفی که  
 

   آن شبه ش در گردد و اویم شود
 

۱۸۶۰مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، سطر   
 

CD & DVD 390 
 

 خفته نمود دلبر گفتم ز باغ زود
 

د نخفته بودشفتالوی بدزدم او خو  
 

۸۷۳مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 
 هر که او بی سر بجنبد دم بود

 
 جنبشش چون جنبش کزدم بود
 

۱۴۳۰مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، سطر   
 
 

CD & DVD 391 
 

 چند گریزی ای قمر هر طرفی ز کوی من
 

 صید توایم و ملک تو گر صنمیم وگر شمن
 

۸۳۸۱دیوان شمس، غزل شماره  مولوی،  
 
 

سرچون ترا وهم تو دارد خیره  
 

 از چه گردی گرد وهم آن دگر
 

۲۶۶۲مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، سطر   
 
 
 

CD & DVD 392 
 

ر که بیبگفتم عذر با دلب  گه بود و ترسیدم
 

 جوابم داد کای زیرک بگاهت نیز هم دیدم
 

۱۴۲۴مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 
 

   خویش ابله کن تبع می رو سپس
 
 رستگی زین ابلهی یابی و بس

 
۱۴۱۹مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، سطر   
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CD & DVD 393 

  
 اد مدهباده بده باد مده وز خودمان ی

 
 روز نشاط است و طرب برمنشین داد مده

 
۲۲۸۴مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 

 ای عاشق جریده بر عاشقان گزیده
 

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن
 

۲۰۲۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

CD & DVD 394 
 

 بی جا شو در وحدت در عین فنا جا کن

 
 هر سر که دوی دارد در گردن ترسا کن
 

۱۸۷۶مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 
 صبر کردن جان تسبیحات تست

 
 صبر کن کانست تسبیح درست

 
۳۱۴۵مولوی، مثنوی، دفتر دوم، سطر   

 
CD & DVD 395 
 

 گرمی مجوی اال از سوزش درونی
 

 زیرا نگشت روشن دل ز آتش برونی
 

۲۹۴۳مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 

CD & DVD 396 
 

 روبهکی دنبه برد شیر مگر خفته بود
 

 ه کور و کبودجان نبرد خود ز شیر روب
 

۸۸۷مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 
 

 قیاستکیف بیاتصالی بی
 الناس را با جان ناسهست رب

 
۷۶۰مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، سطر   

 

CD & DVD 397 
 

ست و مرا درمان چیستچند گویی که چه چاره  
 

ست تو را خود آن چیستچاره جوینده که کرده  
 

۴۰۶س، غزل شماره مولوی، دیوان شم  
 
 

 نقد را از نقل نشناسد غویست
 

 هین ازو بگریز اگر چه معنویست
 

۲۵۶۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، سطر   
 
  

 

   CD & DVD 398 
 

 ند گل خوش بو شویچون درشوی در باغ دل مان
 

 چون برپری سوی فلک همچون ملک مه رو شوی
 

۲۴۴۴مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

CD & DVD 399 
 ز فلک قوت بگیرم دهن از لوت ببندم

 
 شکم ار زار بگرید من عیار بخندم

 
۱۶۰۷مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 قوت اصلی بشر نور خداست

 
 قوت حیوانی مرورا ناسزاست

 
۱۰۸۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، سطر   

CD & DVD 400 
 کسی کو را بود در طبع سستی

 
 نخواهد هیچ کس را تندرستی

 
 ۲۶۵۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 اه نیستتر در رای زین صعبعقبه

 
 ای خنک آنکش حسد همراه نیست

 
 ۴۳۱مولوی، مثنوی، دفتر اول، سطر 
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CD & DVD 401 
 

 عدو توبه و صبرم مرا امروز ناگاهان

 
 شاهانمیان راه پیش آمد نوازش کرد چون 

 
۱۸۴۵مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 

CD & DVD 402 
 

 کار مرا چو او کند کار دگر چرا کنم

 
 چونک چشیدم از لبش یاد شکر چرا کنم

 
۱۴۰۴مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 ای دهندٔه قوت و تمکین و ثبات

 
 ثباتی ده نجاتخلق را زین بی

 
۱۱۹۷ر پنجم، سطر مولوی، مثنوی، دفت  

 

CD & DVD 403 
 خواهی ز جنون بویی ببری

 
باش بریز اندیشه و غم می  

 

۳۱۳۶مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 در سخای آن شه و سلطان جود
 

 مر ترا کفشی و شلواری نبود
 

۱۷۴۷مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، سطر   
  

CD & DVD 404 
 

 بیا تا عاشقی از سر بگیریم
 جهان خاک را در زر بگیریم

 

۱۵۳۲مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 خویشتن نشناخت مسکین آدمی
 

نی آمد و شد در کمیاز فزو  
  

  ۱۰۰۰ مولوی، مثنوی، دفتر سوم، سطر
 

  
 

 

CD & DVD 405 
و این سو بیا ای گلبن خندان منآن سو مر  

 
 ای عقل عقل عقل من ای جان جان جان من

 
۱۸۰۶مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 تتمه اعتماد آن مغرور بر تملق خرس

 
۲۱۲۴مولوی، مثنوی، دفتر دوم، سطر   

 

CD & DVD 406 
 ایمما قحطیان تشنه و بسیارخواره 
 

 ایمبیچاره نیستیم که درمان و چاره

 
۱۷۰۹لوی، دیوان شمس، غزل شماره مو  

 
 مس را که زر کنند یکی علم دیگر است 

 
 کنی نشود زر بهل مکنها که میزین

 
۲۰۴۵مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 

CD & DVD 407 
 اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد

 
 نشاط و عیش به باغ بقا توانی کرد

 
۹۵۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 

 این عجب که جان به زندان اندرست
 

 وانگهی مفتاح زندانش به دست
 

۲۰۳۴مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، سطر شماره   

CD & DVD 408 
 چو آمد روی مه رویم چه باشد جان که جان باشد

 
 چو دیدی روز روشن را چه جای پاسبان باشد

 
 ۵۶۸، غزل شماره مولوی، دیوان شمس

http://www.ganjnama.com/View/97/99/4469/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/99/4028/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/108/8600/مولوی_Molavi/ای%20دهندهٔ%20قوت.html
http://www.ganjnama.com/View/97/99/5760/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/99/4156/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/106/8216/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/99/4430/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/105/8111/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/99/4333/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/99/4669/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/99/3583/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/107/8484/مولوی_Molavi/این%20عجب%20که%20جان.html
http://www.ganjnama.com/View/97/99/3192/مولوی_Molavi.html


 
CD & DVD 409 

 چندانک خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را
 

 دان که دود گولخن هرگز نیاید بر سمامی
 

۲۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 لم از اوگفت که من مژده ده وصصبر همی
 

 گفت که من صاحب انبارم از اوشکر همی
 

۲۱۴۲مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

CD & DVD 410 
 گر تو خواهی وطن پر از دلدار

 

 غیارخانه را رو تهی کن از ا
 

 ۱۱۵۷مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 شکر نعمت خوشتر از نعمت بود
 

 شکرباره کی سوی نعمت رود
 

 ۲۸۸۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، سطر شماره 

CD & DVD 411 
 تدبیر کند بنده و تقدیر نداند

 
 تدبیر به تقدیر خداوند نماند

 
۶۵۲مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 سم ز اولیاشناقوم دیگر می

 که دهانشان بسته باشد از دعا
 

۱۸۸۰مولوی، مثنوی، دفتر سوم، سطر شماره   

CD & DVD 412 
 بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید

 
 مردید همه روح پذیریددر این عشق چو 

 
۶۳۶مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 جویم به هر سو آدمیگفت می

 که بود حی از حیات آن دمی
 

۲۸۹۰مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، سطر شماره   

 

CD & DVD 413 
 چون بر رخ ما عکس جمال تو برآید

 
 بر چهره ما خاک چو گلگونه نماید

 
۶۵۳ولوی، دیوان شمس، غزل شماره م   

 
 غیرنطق و غیر ایما و سجل

 صد هزاران ترجمان خیزد ز دل

 
۱۲۰۸مولوی، مثنوی، دفتر اول، سطر شماره   

CD & DVD 414 
 

 خبران نستیزیبا بیهله هشدار که 
 

 پیش مستان چنان رطل گران نستیزی
 

۲۸۶۲مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

CD & DVD 415 
 خنک آن کس که چو ما شد همه تسلیم و رضا شد 

 
 گرو عشق و جنون شد گهر بحر صفا شد

 
 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۷۶۰ 

  
 دوزخ و جنت همه اجزای اوست

 باالی اوست هرچه اندیشی تو او
 
 ۰۶۱۳  مولوی، مثنوی، دفتر دوم، سطر شماره 
  

  
  

 

CD & DVD 416 
 چو در دل پای بنهادی بشد از دست اندیشه

 
 میان بگشاد اسرار و میان بربست اندیشه

 
  مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۲۹۷
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CD & DVD 417 
 

 منتهایای رستخیز ناگهان وی رحمت ب

 
 هاای آتشی افروخته در بیشه اندیشه

 
 ۱ مولوی، دیوان شمس، غزل شماره

 
 پوشکه تو آن هوشی و باقی هوش

 
  خویشتن را گم مکن یاوه مکوش
    
 مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، سطر شماره ۳۶۱۱  

  

CD & DVD 418 
 

 قبله امروز جز شهنشه نیست

 هر که آید به در بگو ره نیست
 
 
 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۵۰۰

 
    
 
  
  
 

CD & DVD 419 
 میان تیرگی خواب و نور بیداری

 
 چنان نمود مرا دوش در شب تاری

 
مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  ۳۱۰۷  
 

 مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو
 

 یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو
 

  ۴۰۷ حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 
   
 
  
 

CD & DVD 420 
 خشم مرو خواجه! پشیمان شوی

 
 یجمع نشین، ورنه پریشان شو

    
 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۳۱۷۱ 

 
 زنمچونک هر دم راه خود را می

 
 با دگر کس سازگاری چون کنم

 
   مولوی، مثنوی، دفتر ششم، سطر شماره ۵۲ 
 

CD & DVD 421 
 کجا شد عهد و پیمانی که کردی دوش با بنده

 
 حسنت هر سه پاینده که بادا عهد و بدعهدی و

   
 ۹۰۲۲   مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
      

 پنج حسی هست جز این پنج حس
 

 آن چو زر سرخ و این حسها چو مس
 

۹۴اره مولوی، مثنوی، دفتر دوم، سطر شم  

CD & DVD 422 
 من خفته وشم اما بس آگه و بیدارم

 
 هوشم در کار تو هشیارمهر چند که بی

    
 ۱۴۵۷مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

 
 عجز زنجیریست زنجیرت نهاد

 
 اید گشادچشم در زنجیرنه ب

 
۷۶۸مولوی، مثنوی، دفتر ششم، سطر شماره   

CD & DVD 423  
 ساقی تو شراب المکان را

 
 نشان راآن نام و نشان بی

 
مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  ۱۲۴  
 

 سرکش گدازان کن برنجصورت 

 
 تا ببینی زیر او وحدت چو گنج

 
 مولوی، مثنوی، دفتر اول، سطر شماره ۶۸۳

  
 

CD & DVD 424 
 من آن ماهم که اندر المکانم

 
 جانممجو بیرون مرا در عین 

 
 ۱۵۱۸ مولوی، دیوان شمس، غزل شماره

 
 ای رفیقان راهها را بست یار

 
 آهوی لنگیم و او شیر شکار

 
۵۷۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، سطر شماره   
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CD & DVD 425 

 این کیست این این کیست این شیرین و زیبا آمده
 

 سرمست و نعلین در بغل در خانه ما آمده

     
مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  ۲۲۷۸  

CD & DVD 426 
 چگونه برنپرد جان چو از جناب جالل

 

 خطاب لطف چو شکر به جان رسد که تعال
 

 ۱۳۵۳ مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
    

 صاحب تاویل باطل چون مگس
 وهم او بول خر و تصویر خس

 
۱۰۸۸مولوی، مثنوی، دفتر اول، سطر شماره   

 

CD & DVD 427 
 ها چراستبر شکرت جمع مگس

 
 نکته الحول مگسران کجاست
   
شمس، غزل شماره مولوی، دیوان ۵۰۳   

  
 نقطه عشق نمودم به تو هان سهو مکن

 
 ور نه چون بنگری از دایره بیرون باشی

 
  حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره ۴۵۸

CD & DVD 428 
 آن خواجه را در کوی ما در گل فرورفتست پا

 
 با تو بگویم حال او برخوان اذا جاء القضا
 
شمس، غزل شمارهمولوی، دیوان  ۲۷   

 
 جنگ خلقان همچو جنگ کودکان

 
 مغز و ُمهانمعنی و بیجمله بی

 
۳۴۳۵مولوی، مثنوی، دفتر اول، سطر شماره   

 

CD & DVD 429 
 شمس و قمرم آمد سمع و بصرم آمد

 
 وان سیمبرم آمد وان کان زرم آمد

 
 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۶۳۳
  

 مادح خورشید مداح خودست
 

 که دو چشمم روشن و نامرمدست

 
۹مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، سطر شماره   

 
 

CD & DVD 430 
 ز بانگ پست تو ای دل بلند گشت وجود

 
 تو نفخ صوری یا خود قیامت موعود؟
 
 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۹۱۴ 
 

 گیتی به مثل سرای کار است
 

 تا روز قیام و نفخت صور

 
  ناصر خسرو، دیوان اشعار، قصیده شماره ۱۰۹ 
 

 

CD & DVD 431 
 نوشد و پا کوبد هر ذره که بر باال می

 
 خورشید ازل بیند وز عشق خدا کوبد

 
 ۶۲۴   مولوی، دیوان شمس، غزل شماره       

  
 معنی بانگ کردن و نالیدن سگ

بچگان در شکم مادر   
 

۱۴۴۵ی، مثنوی، دفتر پنجم، سطر شماره مولو  
 
 

CD & DVD 432 
 وقتی خوشست ما را البد نبید باید

 
 وقتی چنین به جانی جامی خرید باید

 
  ۸۵۸   مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 اده ز آغاز و سرشتملکانید و ملک ز

 
 زاریدگر چه امروز گدایانه چنین می

 
 ۸۰۱   مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

CD & DVD 433 
 چند گریزی ز ما چند روی جا به جا

 
 ست همچو گلوی عصاجان تو در دست ما

 
 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۰۵ 
 

 ُفرجه صندوق نَو نَو ُمْسکِرست
 

 ر نیابد کو به صندوق اندرستد
 

۴۵۱۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت شماره   
 

CD & DVD 434 
 فریبیبازم صنما چه می

 
 فریبیبازم به دغا چه می

 
 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۷۴۰ 
 

 این ثنا گفتن ز من ترک ثناست
 
 کین دلیل هستی و هستی خطاست

 
۵۱۷وی، مثنوی، دفتر اول، بیت شماره مول  
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CD & DVD 435 
 حکیمیم طبیبیم ز بغداد رسیدیم

 
 بسی علتیان را ز غم بازخریدیم

 
  مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۴۷۴ 

 

 در هوای آنک گویندت زهی
 

 ای در گردن جانت زهیبسته
 

۲۲۴۰مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت شماره   
 

CD & DVD 436 
 مرغ دل پران مبا جز در هوای بیخودی

 
بیخودیشمع جان تابان مبا جز در سرای   

 
 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۷۷۵ 

  

 گر بیخودی ز خویش همه وقت وقت تو است
 
 گر نی به وقت آی که اسرار نازکست

 
مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  ۴۴۷    

CD & DVD 437 
 بسوزانیم سودا و جنون را

 
 درآشامیم هر دم موج خون را

 
مس، غزل شمارهمولوی، دیوان ش ۱۰۱   

 
 کنیآنچ تو گنجش توهم می

 
 کنیزان توهم گنج را گم می

 
۲۴۷۵مولوی، مثنوی، دفتر اول، سطر شماره   

 

CD & DVD 438 
 ن و تنخرامان می روی در دل چراغ افروز جا

 
 زهی چشم و چراغ دل زهی چشمم به تو روشن

 
 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۸۴۷ 

 
 به خرمنگاه جان بازآمدیم ما
 

 جانب شه همچو شهباز آمدیم

 
 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۶۷۰  
 

CD & DVD 439 
 خرامان می روی در دل چراغ افروز جان و تن

 
 به تو روشنزهی چشم و چراغ دل زهی چشمم 

 
 مولوی، دیوان شمس، غزل شمار ۱۸۴۷ 
 
 

 )قسمت دوم(

CD & DVD 440 
 کشیمحابا میکشی، بس بیمیای آنک ما را 

 
 کشیتو آفتابی ما چو نم، ما را به باال می

 
 مولوی، دیوان شمس، ترجیعات، شماره ۲۸  

  
 

CD & DVD 441 

 به باغ و چشمه حیوان چرا این چشم نگشایی
 

 ای از ما چو تو در اصل از ماییبیگانهچرا 
 
 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۵۱۱  

  
 بیان آنک حصول علم و مال و جاه بدگوهران را فضیحت اوست و

زنچون شمشیریست کی افتادست به دست راه  
 
 

   ۱۴۳۶بیت شماره  مولوی، مثنوی، دفتر چهارم،
 

CD & DVD 442 

 نهادم پای در عشقی که بر عشاق سر باشم
 
 منم فرزند عشق جان ولی پیش از پدر باشم
 

 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  ۰۱۴۳
 

و و حکایت کافری کی گفتندش در عهد ابا یزید کی مسلمان ش
 جواب گفتن او ایشان را

 
 

۶۵۳۳ شماره بیت وی، دفتر پنجم، مولوی، مثن  
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CD & DVD 443 

 ای عاشقان ای عاشقان آمد گه وصل و لقا
 

 از آسمان آمد ندا کای ماه رویان الصال
 

۳۴ مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 

 خشت اگر زرین بود بر کندنیست
 

 چون بهای خشت وحی و روشنیست
 
 

۹۴۷۴ مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت شماره  
 

CD & DVD 444 
 اَلِمنُة هلل که ز پیکار رهیدیم

 

 زین وادی خم در خم پرخار رهیدیم

 
۸۷۱۴ مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

 
 ما دراین انبار گندم می کنیم

 
 گندم جمع آمده گم می کنیم

 
 

۴۷۳ شماره بیت ، مولوی، مثنوی، دفتر اول  

CD & DVD 445 
 آید مرا مانا که باشد یار منبویی همی

 
 یاد من پیمود می آن باوفا خمار منبر 

 
۱۹۱۷ مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

 
 گران گوشی گران جسمی گران جانی نذیر آمد

 
 «اال یا ِعْلُج ال تَأَمْن » که می گوید تو را هر یک: 

 
 

۷۴۸۱ مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 

CD & DVD 446 
 چونک ِسرکه ِسرکگی افزون کند

 
 فزونی بودپس ِشکر را واجب ا

 
 ۱۷ مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت شماره

 
 جمله َخلقان ُسخرٔه اندیشه اند

 
 زان سبب خسته دل و غم پیشه اند

 

 
 ۳۵۵۹بیت شماره   مولوی، مثنوی، دفتر دوم،

CD & DVD 447 
 آید مرا مانا که باشد یار منبویی همی

 
 )قسمت دوم(

 
 ۱۷۹۱ مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 اید تا چو ُخسپد او ستانپیل ب
 

 خواب بیند ِخطّٔه هندوستان
 

 ۳۰۶۸ بیت شماره مولوی، مثنوی، دفتر چهارم،

 

CD & DVD 448 
 بده آن باده جانی که چنانیم همه

 
 که می از جام و سر از پای ندانیم همه 

 
 ۳۳۷۹ مولوی، دیوان شمس، غزل شماره

 

 از کفر و از ایمان رهد جان و دلم آن سو رود
 

 زخ بود گر غیر آن باشد فن و کردار مندو
 

 ۱۷۹۱ مولوی، دیوان شمس، غزل شماره
 

CD & DVD 449 
 یک ساعت ار دوقبلگی از عقل و جان برخاستی

 
 این عقل ما آدم بدی این نفس ما حواستی

 
 ۲۴۴۷ مولوی، دیوان شمس، غزل شماره

 
 َحبَّذا کاریز اصل چیزها

 
 فارغت آرد ازین کاریزها

 
۶۹۵۳ نوی، دفتر ششم، بیت شمارهمولوی، مث  

 

CD & DVD 450 
 نشانینشانت کی جوید؟ که تو بی

 
 مکانیمکانت کی یابد؟ که تو بی

 
۹۱۱۳ه مولوی، دیوان شمس، غزل شمار  

 
 نوبت کهنه فروشان درگذشت

 
 نوفروشانیم و این بازار ماست

 
۴۲۴ مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

CD & DVD 451 
 خویش ز خود دور کنیمهله خیزید که تا 

 
 نفسی در نظر خود نمکان شور کنیم

 
 ۲۲، ترجیعات شماره مولوی، دیوان شمس

 
 هر ندایی که ترا باال کشید

 
  دان که از باال رسیدآن ندا می

 
 ۱۹۵۸بیت شماره   مولوی، مثنوی، دفتر دوم،

CD & DVD 452 
آمدن مهمان پیش یوسف و تقاضا کردن یوسف ازو تحفه و 

 نارمغا
 

 
 ۳۱۵۷بیت شماره  ،اولمولوی، مثنوی، دفتر 

 
 آینه آوردمت ای روشنی

 
 تا چو بینی روی خود یادم کنی

 
 ۳۱۹۹بیت شماره  ،اولمولوی، مثنوی، دفتر 



 
 

CD & DVD 453 
قراری صبری او در بال به اضطراب و بیتمثیل گریختن مؤمن و بی

 نخود
 

 بنگر اندر نخودی در دیگ چون
 

 شد ز آتش زبونجهد باال چو می

 
۹۵۱۴ مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت شماره  

CD & DVD 454 
 کشیدن موش مهار شتر را و ُمْعِجب شدن موش در خود

 
 

 موشکی در کف مهار اشتری
 
 در ربود و شد روان او از ِمری

 
 ۳۴۳۶بیت شماره  مولوی، مثنوی، دفتر دوم،

CD & DVD 455 
 

 کی به زبان بخواستی حکایت صدر جهان بخارا کی هر سایلی
دریغ او محروم شدیاز صدقٔه عام بی  

 
 

 غیر مردن هیچ فرهنگی دگر
 

 گردر نگیرد با خدای ای حیله
 

۸۳۸۳ مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت شماره  

CD & DVD 456 
 

 اگر تو عاشقی معشوق دور است
 
 وگر تو زاهدی مطلوب حور است

 
۳۶عطار، دیوان اشعار، غزلیات، شماره   

 
ای حکایت آن دو برادر یکی کوسه و یکی اَْمَرد در عزب خانه

 خفتند
۴۳۸۳ مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت شماره  

CD & DVD 457 
 

 رو رو ای جان سبک خیز غریب سفری
 
 سوی دریای معانی که گرامی گهری

 
 ۲۸۷۳ مولوی، دیوان شمس، غزل شماره

 
 ...ر آوردقصٔه آنک گاو بحری گوهر کاویان از قعر دریا ب

 
 

 ۲۹۲۳ مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت شماره

 

CD & DVD 458 
   

 ای جبرئیل از عشق تو اندر سما پا کوفته

 ای انجم و چرخ و فلک اندر هوا پا کوفته
 

۶۷۲۲ مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 

حکایت آن گاو کی تنها در جزیره ایست بزرگ حق تعالی آن 
...نبات و ریاحینجزیرٔه بزرگ را پر کند از   

 
۵۵۸۲ شماره بیت مولوی، مثنوی، دفتر پنجم،   

CD & DVD 459 
 ای داده جان را لطف تو خوشتر ز مستی حالتی

 

 آلتیباده و بیخوشتر ز مستی ابد بی
 

۲۴۴۸اره مولوی، دیوان شمس، غزل شم  
 

 چارٔه آن دل عطای ُمبدلیست
 داد او را قابلیت شرط نیست

 
 ۱۵۳۷مولوی، مثنوی، دفتر پنجم ، بیت 

 

CD & DVD 460 
 خندبیا ای زیرک و بر گول می

 

 خندبیا ای راه دان بر غول می
 

 ۶۶۱مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 خفته آن باشد که او از هر خیال 

 دارد اومید و کند با او َمقال

 
۱۳۴مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت   
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CD & DVD 461 

 فقیر است او فقیِر ابِن الفقیر است او فقیر است او
 

 خبیر است او خبیر است او خبیِر ابِن الخبیر است او
 

 ۲۱۶۵مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 به هستیش باید که َخستو شوی
 
 ز گفتار بیگار یکسو شوی

 
 فردوسی، شاهنامه، آغاز کتاب

 

CD & DVD 462 
 برگذری درنگری جز دل خوبان نبری

 

 سر مکش ای دل که از او هر چه کنی جان نبری
 

۲۴۵۵مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 شکر نعمت خوشتر از نعمت ُبَود
 
 ُشکْرباره کی سوی نعمت رود

 
 ۲۸۹۵ مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت

CD & DVD 463 
 نگارا مردگان از جان چه دانند؟

 
 کالغان قدر تابستان چه دانند؟
 

۶۸۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

بیان آنک عمارت در ویرانیست و جمعیت در پراکندگیست و 
مرادیست و وجود در ت و مراد در بییسگشکست درستی در
...عدم است  

 
۲۳۴۱مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت   

 

CD & DVD 464 
 دوزخ آشامان جنت بخش روز رستخیز

 
 حاکمند و نی دعا دانند و نه نفرین کنند
 

۷۳۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

ای را کی مار در دهانش رفته بودرنجانیدن امیری خفته  
 
 
 

۱۸۷۸مولوی، مثنوی، دفتر دوم بیت   

CD & DVD 465 
ر راه افتم دقصٔه شکایت استر با شتر کی من بسیار در رو می

...آیی این چراست ورفتن تو کم در روی می  
 
 

۳۳۷۷هارم ، بیت مولوی، مثنوی، دفتر چ  
 

 وان عصاکش که گزیدی در سفر
 

 خود ببینی باشد از تو کورتر
 

۱۹۳۴مولوی، مثنوی، دفتر ششم ، بیت   
 

CD & DVD 466 
 کشییعیسی جان را از ثَری، فوق ثُریا م

 
 کشیفوق و تحتی هر دمش تا َربِ اَعلی میبی

 
۲۸مولوی، دیوان شمس، ترجیعات شماره   

 
 ش دام بودحیله کرد انسان و حیله

 

  دآشام بوآنک جان پنداشت خون

 
۹۱۸مولوی، مثنوی، دفتر اول ، بیت   

CD & DVD 467 
 مفروشید کمان و زره و تیغ ، زنان را

 
 ها بجز از تیغ زنان راکه سزا نیست ِسلَح

 
 ۱۶۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 

CD & DVD 468 
 طواف حاجیان دارم بگرد یار می گردم

 
 نه اخالق سگان دارم نه بر مردار می گردم

 
 ۱۴۲۲مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 مغز کو از پوستها آواره نیست
 
 از طبیب و علت او را چاره نیست

 
۵۷۳۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت   

 

CD & DVD 469 
 ن خواهممرا اگر تو نخواهی منت به جا

 
 وگر درم نگشایی مقیم درگاهم

 
  ۱۷۲۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
ر تصدیق کردن استر جوابهای شتر را و اقرار کردن بفضل او ب

 خود و ازو استعانت خواستن…
 

۳۴۰۷مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت   
 

CD & DVD 470 
 آن خواجه خوش لقا چه دارد؟

 
 اش از صفا چه دارد؟آیینه

 
۷۰۰ان شمس، غزل شماره مولوی، دیو  

 
السالم به سبب َزلَِّت اوکژ وزیدن باد بر سلیمان علیه  

 
 

۱۸۹۷مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت   
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CD & DVD 471 

 رسید آن شه رسید آن شه بیارایید ایوان را
 

 رید ساعدها برای خوب کنعان رافروبُ 
 

 ۵۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 تو خلیل وقتی ای خورشیْدُهش
 

 زن را بُکشاین چهار اَطیاِر ره
 

۳۱مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت شماره   
 

CD & DVD 472 
 ای زیان و ای زیان و ای زیان و ای زیان

 

 هوشیاری در میان بیخودان و مستیان

 
۱۹۵۵غزل شماره مولوی، دیوان شمس،   

 
 داستان آن عجوزه کی روی زشت خویشتن را َجنَدره و

 آمدشد و پذیرا نمیساخت و ساخته نمیگلگونه می
 
 

 ۱۲۲۲مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 

CD & DVD 473 
 مانی در غم پیدا شدنهست عاقل هر ز

 
 هست عاشق هر زمانی بیخود و شیدا شدن

 
۱۹۵۷مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 حکایت در بیان توبه نصوح…

 
 

۲۲۲۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت   

CD & DVD 474 
 تعریف کردن ُمنادیان قاضی ُمفلسی را گِرِد شهر

 
 
 

 بود شخصی ُمْفلِسی بی خان و مان
 
 مانده در زندان و بند بی امان

 
 

۵۸۵مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت   

CD & DVD 475 
  تعریف کردن ُمنادیان قاضی ُمفلسی را گِرِد شهر

 
 )قسمت دوم(

 
 جو در المکانچشم را ای چاره

 
 
 هین بنه چون چشِم ُکشته سوی جان

 

 
۶۸۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت   

CD & DVD 476 
 بقیه قصه مفلس )قسمت سوم(

 
 از درون خویش این آوازها

 
 منع کن تا کشف گردد رازها

 
 کارُکن در کارگه باشد نهان

 
 تو برو در کارگه بیَنش عیان

 
 ۷۵۹مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 

CD & DVD 477 
 

 مالمت کردن مردم شخصی را کی مادرش را کشت به تهمت
 
 آن یکی از خشم مادر را بکشت

 
 هم به زخم خنجر و هم زخم مشت

 
 

 ۷۷۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

CD & DVD 478 
 

 امتحان پادشاه به آن دو غالم کی نو خریده بود
 

 پادشاهی دو غالم ارزان خرید
 
 با یکی زان دو سخن گفت و شنید

 
 

 ۸۴۳، مثنوی، دفتر دوم، بیت مولوی
 

CD & DVD 479 

 
 امتحان پادشاه به آن دو غالم کی نو خریده بود

 
 

 امپس مگو که من عملها کرده
 

 ، َمَرمَدخِل آن اَعراض را بنما
 
 

 ۹۵۶ بیت مولوی، مثنوی، دفتر دوم،

CD & DVD 480 

 
 حسد کردن حشم بر غالم خاص

 
 

 کار، آن دارد که پیش از تن ُبدست
 

 بگذر از اینها که نو حادث شدست
 
 

 ۱۰۵۱مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت
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CD & DVD 481 

 ای خواستی از آسمانمایده
 

 رسدخیز ز خود دست بشو می
 

 ۹۹۷مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 پوشکه تو آن هوشی و باقی هوش
 
 خویشتن را گم مکن یاوه مکوش

 
 ۳۶۱۱، بیت مولوی، مثنوی، دفتر چهارم

 

CD & DVD 482 
 اگر تو عاشقی غم را رها کن

 

 عروسی بین و ماتم را رها کن
 

 ۱۹۰۵مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 هر که او بی سر بجنبد ُدم ُبود
 

 ُجنبشش چون ُجنبش کژدم ُبود
 

 ۱۴۳۰ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م
 

CD & DVD 483 
 عاشقانی که باخبر میرند

 
 پیش معشوِق چون شکر میرند

 
 ۹۷۲مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 جان گرگان و سگان هر یک جداست

 
 شیران خداست متّحد جانهای

 
 ۴۱۴مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 

CD & DVD 484 
 هله زیرک، هله زیرک، هله زیرک، هله زوتر

 
 هله کز جنبش ساقی بدود باده به سر بر

 
 ۱۰۸۳مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 انٔه هر میوه آمد در زمیند

 
 بعد از آن سرها بر آورد از دفین

 
 ۴۵۹مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 

CD & DVD 485 
 از این اقبالگاه خوش مشو یک دم دال تنها

 
 خانوش باده جان و یک لحظه شکر میدمی می 

 
۵۴مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 در ُعلِوّ کوه فکرت کم نگر

 

 که یکی موجش کند زیر و زبر

 
۴۶۳۳   مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

CD & DVD 486 
 سیمرغ و کیمیا و مقام قلندری

 
 وصف قلندرست و قلندر از او بری

 
 ۳۰۰۶وان شمس، غزل شماره مولوی، دی

 
 ای عاشق جریده بر عاشقان گزیده

 

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن
 

 ۲۰۲۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

CD & DVD 487 
 ر زهر نهی در جاممخوش بنوشم تو اگ

 
 پخته و خام تو را گر نپذیرم خامم

 
۱۶۵۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 صورتی از صورتی دیگر کمال 

 
 گر بجوید باشد آن عین ضالل 
 

۳۷۴۶بیت  مولوی، مثنوی، دفتر ششم ،  

 

CD & DVD 488 
 جفای تلخ تو گوهر کند مرا ای جان

 
 که بحر تلخ بود جای گوهر و مرجان

 
۲۰۷۲مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 همچو روغن در میان جان شیر

 
 میالمکان اندر مکان آید ه

 
 ۲۸۹۷مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

CD & DVD 489 
 ای تو برای آبرو آب حیات ریخته

 
 زهر گرفته در دهان قند و نبات ریخته

 
۲۲۸۶مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 ایاین همه که مرده و پژمرده

 
 ایزان ُبود که تَرک َسرور کرده

 
 ۱۹۹۵مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 

CD & DVD 490 
 رستم از این نفس و هوا زنده بال مرده بال

 
 زنده و مرده وطنم نیست بجز فضل خدا

 
۳۸وان شمس، غزل شماره مولوی، دی  

 
 در زمین مردمان خانه مکن

 
 کار خود کن کار بیگانه مکن

 
۲۶۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت   
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CD & DVD 491 

 داد جاروبی به دستم آن نگار
 

 کز دریا برانگیزان غبارگفت 

 
 ۱۰۹۵مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 خویش را صافی کن از اوصاف خود

 
 تا ببینی ذات پاک صاف خود

 
 ۳۴۶۰مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 

CD & DVD 492 
 بر چرخ سحرگاه یکی ماه عیان شد

 

 از چرخ فرود آمد و در ما نگران شد
 

 ۶۴۹غزل شماره مولوی، دیوان شمس، 
 

 این جهان زندان و ما زندانیان
 

  کن زندان و خود را وا رهانحفره
 

 ۹۸۲مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

CD & DVD 493 
 یستوجود من به کف یار جز که ساغر ن

 
 نگاه کن به دو چشمم اگرت باور نیست

 
 ۴۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 هایی که بود جویای نورسایه

 
 نیست گردد چون کند نورش ظهور

 
 ۴۶۶۰مولوی، مثنوی، دفتر سوم ، بیت 

 

CD & DVD 494 
 من از عالم تو را تنها گزینم

 
 روا داری که من غمگین نشینم؟

 
 ۱۵۲۱مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 آنک ارزد صید را عشقست و بس

 
 لیک او کی گنجد اندر دام کس؟

 
 ۴۰۹ مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 

CD & DVD 495 
 رغبت به عاشقان کن ای جان صد رغایب

 
 بنشین میان مستان اینک مه و کواکب

 
 ۳۰۶مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 صبح کاذب را ز صادق وا شناس

 

 رنگ می را باز دان از رنگ کاس
 

 ۷۵۵ مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
 

CD & DVD 496 
 دلم همچون قلم آمد در انگشتان دلداری

 
 نویسد زی نویسد باز فردا ریکه امشب می

 
۲۵۳۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 پس قلم بنوشت که هر کار را

 

 الیق آن هست تاثیر و جزا
 

۳۱۳۲مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت   

CD & DVD 497 
 قرارستسماع از بهر جان بی

 
 سبک برجه چه جای انتظارست

 
 ۳۳۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 جنگ خلقان همچو جنگ کودکان

 
 مغز و ُمهانمعنی و بیجمله بی

 
 ۳۴۳۵مولوی، مثنوی، دفتر اول ، بیت 

 

CD & DVD 498 
 سماع آمد هال ای یار برجه

 
 ُمسابق باش و وقت کار برجه
 

۲۳۴۱مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 گر ترا آنجا برد نبود عجب
 
 منگر اندر ِعجز و بنگر در طلب
 

۱۷۳۳مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت   

CD & DVD 499 
 
دنیا و غفلت او مثل قانع شدن آدمی به دنیا و حرص او در طلب  

 …از دولت روحانیان
 

 ۱۰۴۵چهارم، بیت  مولوی، مثنوی، دفتر
 

 دزد؟زین خران تا چند باشی نعل
 
 گر همی دزدی بیا و لعل دزد

 
 ۱۰۹۸چهارم، بیت  مولوی، مثنوی، دفتر

CD & DVD 500 
 بیایید بیایید به گلزار بگردیم

 
 بر این نقطه اقبال چو پرگار بگردیم

 
 ۱۴۷۳مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 هرچه اندیشی پذیرای فناست

 
 آنک در اندیشه ناید آن خداست

 
 ۳۱۰۷مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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CD & DVD 501 

 بجوشید بجوشید که ما بحر شعاریم
 

 بجز عشق بجز عشق دگر کار نداریم
 

۱۴۷۵مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 چونک بد کردی بترس آمن مباش
 
 زانک تخمست و برویاند خداش

 
 ۱۶۵یت مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، ب

 

CD & DVD 502 
 ایبود شاهی بود او را بنده

 

 ایزندهُمرده عقلی بود و شهوت
 

۱۴۹۰مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت   
 

دن وفایی خود را نمونصیحت دنیا اهل دنیا را به زبان حال و بی
 به وفا طمع دارندگان ازو

 
 

۱۵۹۲مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت   

CD & DVD 503 
 بیار آن که قرین را سوی قرین کشدا

 
 فرشته را ز فلک جانب زمین کشدا

 
 ۲۲۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
در طول عمرتان، تجلیات خداوند به صورت نسیم خوشبو به جان 

 شما می وزد، خود را در معرض آن قرار دهید.
 
 

 ۱۹۵۱مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

CD & DVD 504 
 تو جان توستچون به اصل اصل در پیوسته بی

 
 تو که از تو آن تویی پنهان توستپس تویی بی

 
 ۳۸عطار، دیوان اشعار، غزل شماره 

 
 گیری و تعصب خامی استسخت

 
 آشامی استتا جنینی کار خون

 
 ۱۲۹۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 

CD & DVD 505 
 برو ای دل به سوی دلبر من

 
 ان خورشید شرق و شمع روشنبد

 
۱۹۱۵مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 اختالف خلق از نام اوفتاد

 

 چون بمعنی رفت آرام اوفتاد
 

 ۳۶۸۰ مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت
 

CD & DVD 506 
 ایپیش شمع نور جان، دل هست چون پروانه

 
 ایدر شعاع شمع جانان، دل گرفته خانه

 
 ۲۷۸۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
منازعت چهار کس جهت انگور کی هر یکی به نام دیگر فهم 

 کرده بود آن را

 
 

 ۳۶۸۱مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

CD & DVD 507 
 آید هر دم رسول از طرف شهر یار

 
 شهریار با فرح وصل دوست با قدح

 
۱۱۳۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 آفرین بر عشق کل اوستاد

 
 صد هزاران ذره را داد اتحاد
 

 ۳۷۲۷مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 

CD & DVD 508 
 ببین این فتح ز استفتاح تا کی؟

 
 زین راح تا کی؟ ز ساقی مست شو،

 
 ۲۶۵۴مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 پروردشانقصٔه بط بچگان کی مرغ خانگی 

 
 
 

 ۳۷۶۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

CD & DVD 509 
 تو نقشی نقش بندان را چه دانی؟

 
 تو شکلی پیکری جان را چه دانی؟

 
 ۲۶۵۵مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 گر ز نام و حرف خواهی بگذری

 
 پاک کن خود را ز خود هین یکسری

 
 ۳۴۵۸مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 

CD & DVD 510 
 ساقی بیار باده که ایام بس خوشست

 
 امروز روز باده و خرگاه و آتش است

 
 ۴۴۴مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
به حیلت در سخن آوردن سایل آن بزرگ را کی خود را دیوانه 

 اخته بودس
 
 

 ۲۳۳۸مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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CD & DVD 511 

 عشق شمس حق و دین کان گوهر کانیست آن
 

 در دو عالم جان و دل را دولت معنیست آن
 

 ۱۹۷۶مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 خویشترهر جا حیاتی بیشتر مردم در او بی
 
 خواهی بیا در من نگر کز شید جان شیداییم

 
 ۱۳۸۷مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 

CD & DVD 512 
 جمله یاران تو سنگند و توی مرجان چرا؟

 

 آسمان با جملگان جسمست و با تو جان چرا؟
 

 ۱۴۱مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 
 

 حَتِسب مست خراب افتاده را به زندانخواندن مُ 
 
 

 ۲۳۸۷مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

CD & DVD 513 
 که دید ای عاشقان شهری که شهر نیکبختانست؟

 
 که آن جا کم رسد عاشق و معشوق فراوانست

 
۳۲۵مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 چونک عاشق اوست تو خاموش باش

 
کشد، تو گوش باشاو چو گوش ات می  

 
۱۷۴۲مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت   

 

CD & DVD 514 
 جز لطف و جز حالوت خود از شکر چه آید؟

 
 جز نور بخش کردن خود از قمر چه آید؟

 
 ۸۵۲مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 ر ما را ازین نفس پلیدباز خ

 
 کاردش تا استخوان ما رسید

 
 ۲۴۴۵مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

CD & DVD 515 
 ما همه از الست همدستیم

 
 عاقبت شکر بازپیوستیم

 
 ۱۷۶۱مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 ایگفتهیاد آور چه دعا می

 

 ایآشفتهچون ز مکر نفس می
 

 ۲۴۵۸مثنوی، دفتر دوم، بیت مولوی، 

CD & DVD 516 
 هر کی بمیرد شود دشمن او دوستکام

 
 دشمنم از مرگ من کور شود والسالم
 

۱۷۱۵مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 رویم و در اخیرسالها ره می
 

 در منزل اول اسیر همچنان
 

۲۴۸۵مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت   
 

CD & DVD 517 
 مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا

 
 مهمان صاحب دولتم که دولتش پاینده با

 
 ۱۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 عهد ما بشکست صد بار و هزار

 
 عهد تو چون کوه ثابت بر قرار

 
 ۲۴۹۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 

CD & DVD 518 
 هین که هنگام صابران آمد

 
 ت سختی و امتحان آمدوق

 
۹۸۴مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 بس دعاها کان زیانست و هالک

 
 نشنود یزدان پاکوز کرم می

 
 ۱۴۰مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 

CD & DVD 519 
 یک نفس این جا بنشین هی چه گریزی چندین؟

 
 صبر تو کو ای صابر ای همه صبر و تمکین
 

۱۸۲۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 این زمان جز نفی ضد، اعالم نیست
 

 دام نیستاندرین نشأت دمی بی
 

۷۳۷ششم، بیت مولوی، مثنوی، دفتر   
 

CD & DVD 520 
 ای که در تو ز جان هیچ بوی نیستای مرده

 
 رو رو که عشق زنده دالن مرده شوی نیست
 

۴۵۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 لعنت این باشد که کژبینش کند
 

 خودبین و پر کینش کندحاسد و 
 

۲۵۱۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت   
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CD & DVD 521 

 لرزیبر یکی بوسه حقستت که چنان می
 

 لرزیز آنک جان است و پی دادن جان می
 

۲۸۷۷شماره  مولوی، دیوان شمس، غزل  
 

 گر مراقب باشی و بیدار تو
 
 بینی هر دم پاسخ کردار تو
 

۲۴۶۰مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت   

 

CD & DVD 522 
 هله تا ظن نبری کز کف من بگریزی

 

 حیله کم کن، نگذارم که به فن بگریزی
 

۲۸۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 َکه نِیَم کوهم ز ِحلم و صبر و داد
 
 کوه را کی در رباید تند باد؟
 

۳۷۹۴، بیت مولوی، مثنوی، دفتراول  

CD & DVD 523 
 خانه دل باز کبوتر گرفت

 
 مشغله و بقر بقو درگرفت
 

۵۱۵مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 ماهیان را بحر نگذارد برون
 
 خاکیان را بحر نگذارد درون
 

۳۰۷۱دفتر سوم، بیت  مولوی، مثنوی،  
 

CD & DVD 524 
 مرغ دلم باز پریدن گرفت

 
 طوطی جان قند چریدن گرفت
 

۵۰۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 چشم چون نرگس فروبندی که چی؟
 

 ؟هین عصااَم کش که کورم ای اَچی
 

۳۴۹۰مولوی، مثنوی، دفتر ششم ، بیت   

CD & DVD 525 
 چندان بگردم گرد دل کز گردش بسیار من

 
 نی تن کشاند بار من نی جان کند پیکار من
 

۱۸۰۲مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 نوی از دم زناندم مزن تا بش
 
 آنچ نامد در زبان و در بیان
 

۱۳۰۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت   
 

CD & DVD 526 
 پایمدست و بیندارد پای عشق او دل بی

 
 که روز و شب چو مجنونم سر زنجیر می خایم
 

۱۴۳۸دیوان شمس، غزل شماره  مولوی،  
 

 اندعاشقان در سیل تند افتاده
 

 اندبر قضای عشق، دل بنهاده
 

۹۱۰مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت   
 

CD & DVD 527 
 ایسایه خدا، گوهردلی پرمایه آه کان

 
 ایآفتاب او نهشت اندر دو عالم سایه

 
۲۸۰۶مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 گر چه دیوار افکند سایٔه دراز

 
 باز گردد سوی او آن سایه باز
 

۲۱۴مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت   
 

CD & DVD 528 
 یار مرا عارض و عذار نه این بود

 
 باغ مرا نخل و برگ و بار نه این بود
 

۸۹۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 خردعشق چون وافیست وافی می
 

 ننگردوفا میدر حریف بی
 

۱۱۶۵مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت   

CD & DVD 529 
 هم آگه و هم ناگه مهمان من آمد او

 
 «مه مه رو»جان گفت: « کی آمد؟»دل گفت که: 

 
۲۱۷۲مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 هر چه صورت می وسیلت سازدش

 
 زان وسیلت بحر، دور اندازدش
 

۳۱۱۱مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت   
 

CD & DVD 530 
 در غیب هست عودی، کاین عشق از او است دودی

 
 نیست رنگی، کز او است هر وجودی یک هست

 
۲۹۴۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 چون ازینجا وا رهی آنجا روی

 
 در شکرخانٔه ابد شاکر شوی
 

۱۶۰مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت   
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CD & DVD 531 

 ات روحانی که شد تابان از این صحراببین ذرّ 
 

 زنند این جاها که بر هم میببین این بحر و کشتی
 

 ۶۵مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 زآن فراخ آمد چنین روزی ما
 

 که دریدن شد قبادوزی ما
 

 ۳۵۳مثنوی، دفتر پنجم، بیت مولوی، 
 

CD & DVD 532 
 سر فروکرد از فلک آن ماه روی سیمتن

 

 آستین را می فشاند در اشارت سوی من
 

۱۹۵۶مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 از خدا غیر خدا را خواستن
 

 افزونیست و کلی کاستن ظَّنِ 
 

۷۷۳مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت   

CD & DVD 533 
 ای دل تو در این غارت و تاراج چه دیدی؟

 
 تا رخت ُگشادی و دکان بازکشیدی
 

۲۶۲۶مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 رخت خود را من ز َرْه برداشتم
 

 غیر حق را من عدم اِْنگاشتم
 

۳۷۹۰مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت   
 

CD & DVD 534 
 ار مگیرَمِه تو یار ندارد جز او تو ی

 
 رخش کنار ندارد ازو کنار مگیر

 
 ۱۱۵۳مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 کردی به دامپس تو خود را صید می

 
 که شدی َمْحبوس و َمْحرومی ز کام

 
 ۴۰۶ مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت

 
CD & DVD 535 

 دال، رو رو، همان خون شو که بودی
 

 بدان صحرا و هامون شو که بودی
 

۲۶۶۲، غزل شماره مولوی، دیوان شمس  
 

 یک زمان تنها بمانی تو ز َخلق

 
 در غم و اندیشه مانی تا به َحْلق
 

۵۸۰مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت   

 

CD & DVD 536 
 تا کی گریزی از اجل در ارغوان و ارَغنون؟!

 
 نک کش کشانت می برند انّا الیِه راِجُعون
 

۱۷۸۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 چون که تو یَْنظُر بِناِرهللا ُبدی

 
 نیکوی را وا نديدی از بدی
 

۲۱۳۳مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت   

CD & DVD 537 
 معنینهان شدند معانی ز یار بی

 
 کجا روم که نروید بپیش من دیوی
 

۳۰۶۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 چون به قعر خوی خود اندر رسی
 

 پس بدانی کز تو بود آن ناکسی
 

 ۱۳۲۴مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 

CD & DVD 538 
 ای بر سر بازارت صد خرقه به ُزنّاری

 
 عالم هر روی به دیواری وز روی تو در

 
۲۵۹۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 اهلَل اهلَل زان ِدِز ذاُت ٱلصَُّور

 
 دور باشید و بترسید از خطر
 

۳۶۳۵مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت   

CD & DVD 538-1 
 

 
 نامه ویژه پیامهایبر

 تلفنی بینندگان

CD & DVD 539 
 من آن نیم که بگویم حدیث نعمت او

 
 که مست و بیخودم از چاشنئ ِمحنت او
 

۲۲۴۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 استگر بپرّانیم تیر، آن نه ز م
 ما کمان و تیراندازش خداست
 

۶۱۶مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت   
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CD & DVD 540 

 ای دال؟ راست بگو، نهان مکندوش چه خورده
 

 گنه روی بر آسمان مکنچون خمشان بی
 

۱۸۲۷شماره مولوی، دیوان شمس، غزل   
 

 آنک نشناسد نقاب از روی یار
 

مس است دست از وی بدار  عابُِد الشَّ
 

۴۵۴۰مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت   
 

CD & DVD 541 
 گر رود دیده و عقل و خرد و جان، تو مرو

 

 که مرا دیدن تو بهتر از ایشان، تو مرو
 

۲۲۱۵مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 قفل زفتست و گشاینده خدا
 
 دست در تسلیم زن واندر رضا

 
 ۳۰۷۳مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

CD & DVD 542 
 ای گوهر خدایی، آیینه معانی

 
 هر دم ز تاب رویت بر عرش ارمغانی
 

۲۹۴۱مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 چند بر َعمیا دوانی اسب را؟
 

 باید اُستا پیشه را و کسب را
 

۴۱۴۲مثنوی، دفتر ششم، بیت مولوی،   
 

CD & DVD 543 
 بازآمدی که ما را درهم زنی، بشوری

 
 داوود روزگاری، با نغمه زبوری
 

۲۹۵۳مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 راهی پر از بالست ولی عشق پیشواست
 

 علیممان دهد که در او بر چه سان رویمت
 

۱۷۱۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   

CD & DVD 544 
 ای تو امان هر بال، ما همه در امان تو

 
ه لطف جان توجان همه خوش است در سای  

 
۲۱۵۳مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 شرط تسلیم است نه کار دراز

 

تازسود نَْبَود در َضاللَت تُرک  
 

 ۴۱۲۳مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 

CD & DVD 545 
 شب محنت که بد طبیب و تو افکار یاد کن

 
بکند چنان خار یاد کنکه ز پای دلت   

 
۲۰۹۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
بخت و محرمستداند او کو نیک  

 

 زیرکی ز ابلیس و عشق از آدمست
 

 ۱۴۰۲مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

CD & DVD 546 
 دی دامنش گرفتم، کای گوهر عطایی

 
 رنجان کامشب از آن ماییشب خوش مگو، م

 
 ۲۹۶۴مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم

 
 لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی

 
 ۴۹۳حافظ، غزل شماره 

 

CD & DVD 547 
 مرادز عشق آن رخ خوب تو ای اصول 

 
 اش قبول مبادهرآنکه توبه کند توبه

 
 ۹۲۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 هر چه بر تو آید از ظُلمات و غم

 
 باکی و گستاخیست همآن ز بی

 
 ۸۹ فتر اول، بیتمولوی، مثنوی، د

 

CD & DVD 548 
 برد عقل و دلم را براق عشق معانیب
 

 مرا بپرس کجا برد؟ آن طرف که ندانی
 

 ۳۰۳۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 س بَد یقینست نفگرگ درنده
 

 نهی بر هر قرین؟چه بهانه می
 

 ۴۸۵۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 

CD & DVD 549 
 و سوزد چه باشد دوایش؟!دلی کز ت

 
 چو تشنه تو باشد که باشد سقایش؟!

 
 ۱۲۸۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 چون خیالی در دلت آمد نشست

 
 گریزی با تو استهر کجا که می

 
 ۳۷۷۴ ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیتم
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CD & DVD 550 

 شراب داد خدا مر مرا تو را ِسرکا
 

 چو قسمتست چه جنگست مر مرا و تو را؟
 

 ۲۲۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 ایه هایی که بود جویای نورس
 
 نیست گردد چون کند نورش ظهور

 
 ۴۶۶۰مولوی، مثنوی، دفتر سوم ، بیت 

 

CD & DVD 551 
ام خود عاشقان را خواب کو؟دوش خوابی دیده  

 

جستم که آن محراب کو؟کاندرون کعبه می  
 

۲۲۰۵مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

ودهر که او بی سر بجنبد ُدم بُ   
 

 ُجنبشش چون ُجنبش کژدم ُبود
 

۱۴۳۰ی، دفتر چهارم، بیت مولوی، مثنو  
 

CD & DVD 552 
ام من بر درت تا بوک برجوشد وفابنشسته  

 
 باشد که بگشایی دری، گویی که برخیز اندرآ
 
۷مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 کم گریز از شیر و اژدرهای نر

 
 ز آشنایان و ز خویشان کن حذر
 

 ۲۲۲۶ششم ، بیت مولوی، مثنوی، دفتر 

CD & DVD 553 
 روی را پاک بشو، عیب بر آیینه منه

 
 نقد خود را َسره کن، عیب ترازوی مکن
 

۱۹۹۲مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

ا در خود َکَشمحر گوید: من تو ر  
 

الفی که من آب َخوشملیک می  
 

 ۲۲۵۲بیت  مولوی، مثنوی، دفتر سوم،
 

CD & DVD 554 
 چون گل بشکفت و روی خود دید

 
  زان پس ز قبول و رد نترسد

 
۷۰۳مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 چون خدا خواهد که پردٔه کس درد

 

اندر طعنٔه پاکان برد میلش  
 

۸۱۵مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت   
 

CD & DVD 555 
م این دو چشم که خواب است یا خیالمی مال  

 
کنم عجب ای دوست کاین منمباور نمی  

 
۱۷۰۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 نک در چه زاد و در آب سیاه

 

و رنج چاه؟او چه داند لطف دشت   
 

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۳۵۰۰  

CD & DVD 556 
 چون نظر کردی همه اوصاف خوب اندر دلست

 
 وین همه اوصاف رسوا، معدنش آب و گلست

 
 ۴۰۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 فکر و حس و ادراک شماوهم و 

 
 همچو نی دان مرکب کودک هال

 
 ۳۴۴۵ مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت

 

CD & DVD 557 
 روز آنست که ما خویش بر آن یار زنیم

 
 وی چو گلنار زنیمنظری سیر بر آن ر

 
۱۶۴۶مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 هللا هللا زود بفروش و بَخر

 
 ای ده بحر ُپر گوهر ببرقطره

 
   مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۲۶۲۲

CD & DVD 558 
 در وصالت چرا بیاموزم

 
 در فراقت چرا بیاموزم؟
 

۱۷۵۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 اول ای جان دفع شر موش کن
 

 وانگهان در جمع گندم جوش کن
 
  مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۳۸۰

CD & DVD 559 
 هر کسی در عجبی و عجب من اینست

 
 آید؟کو نگنجد به میان چون به میان می

 
۸۰۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   

 
 زانکه جنسیّت عجایب جاذبی ست

 
 جاذبش جنس ست هر جا طالبی ست

 
  مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۲۶۷۱
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CD & DVD 560 

 بگریز ز غم به سوی شه رو
 

 وز خانه عاریت برون جه
 

۲۳۵۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   
 

 ده خداوندی عاریت به حق
 

 تا خداوندیت بخشد ُمتََّفق
 
  مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۲۷۷۸
 

CD & DVD 561 
 تر آ پیشتر، ای بوالوفاپیش

 

 از من و ما بگذر و زوتر بیا
 

۲۵۱مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   
 

 کار است و پوستینکه بر کار است بی
 

 توانک پنهان است مغز و اصل اوس
 
  مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۱۲۸۲
 

CD & DVD 562 
 صنما خرگه توم، که بسازی و برکنی

 
 ام به دست تو، که تراشی و بشکنیقلمی

 
۳۱۳۹مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   

 
 هر کجا خواهد خدا دوزخ کند

 
 کند اوج را بر مرغ دام و َفخ

 
۲۸۱۱مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت   

 

CD & DVD 563 
 شب شد و هنگام خلوتگاه شد

 
 اه شدقبله عشاق روی م

 
۸۳۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   

 
 عقل جزوی را وزیر خود مگیر

 
 عقل کل را ساز ای سلطان وزیر
 

۱۲۵۸مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت   
 

CD & DVD 564 
 روی او فتوی دهد کز کعبه بر بتخانه زن

 
 ن بازی، رسنزلف او دعوی کند کاینک رس

 
۱۹۵۹مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   

 
 ی نظرتان بر گهر بر شاه نها

 

 تان غول ست و جادٔه راه نهقبله
 
  مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت ۴۰۷۷
 

CD & DVD 565 
 تو دیدی هیچ عاشق را که سیری بود ازین سودا؟!

 
 تو دیدی هیچ ماهی را که او شد سیر ازین دریا؟!
 

۶۴مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   
 

 ور تو ريو خويشتن را منكرى
 

 از ترازو و آینه کی جان بری؟
 
   مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۳۵۸۳

CD & DVD 566 
 پاره شود ی که ز یک تابش تو کوه احدا

 
 چه عجب ار مشت گلی عاشق و بیچاره شود؟!

 
 ۵۴۴مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 چون خدا خواهد که پوشد عیب َکس

 
 کم زند در عیب معیوبان نََفس

 
 ۸۱۶  مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت

 

CD & DVD 567 
 ها تاب تو تابستان ماای از ورای پرده

 
 ما را چو تابستان ببر دل گرم تا ُبستان ما
 

۲۹مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   
 

 خاتم تو این دل ست و هوش دار
 
 تا نگردد دیو را خاتم شکار
 

مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت ۱۱۵۱   

 

CD & DVD 568 
 نمایند از نقابآه از این زشتان که مه رو می

 
 از درون سو کاه تاب و از برون سو ماهتاب
 

۲۹۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   
 

 ترا در خود کشمبحر گوید: من 
 

 الفی که من آب خوشملیک می
 

سوم، بیتمولوی، مثنوی، دفتر ۲۲۵۲    

 

CD & DVD 569 
 سلیمانا بیار انگشتری را

 
 مطیع و بنده کن دیو و پری را
 

۱۰۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   
 

 اندکز نیستان تا مرا ببریده
 

 انددر نفیرم مرد و زن نالیده
 
۲مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت   
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CD & DVD 570 

 ر را؟چون نالد این مسکین که تا رحم آید آن دلدا
 

 خون بارد این چشمان که تا بینم من آن گلزار را
 

۲۴مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   
 

 بان اشقیاستبانگ دیوان گله
 

 بانگ سلطان پاسبان اولیاست
 

۴۳مولوی، مثنوی، دفتر سوم ، بیت ۴۳  
 

CD & DVD 571 
 آواز داد اختر بس روشنست امشب

 

 «مه با منست امشب » گفتم ستارگان را: 
 

 ۳۰۵مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 
 

 مه فشاند نور و سگ َوْع َوْع کند
 

 اه کی َمْرتَع کند؟سگ ز نور م
 

 ۲۰۸۷  مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت
 

CD & DVD 572 
 خویش کن باخویش راای نوش کرده نیش را، بی

 
  خویش را، چیزی بده درویش راباخویش کن بی

 
 ۱۵مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 باد درویشی چو در باطن بود

 
  بر سر آب جهان ساکن بود

 
 ۹۸۸  اول، بیتمولوی، مثنوی، دفتر

 

CD & DVD 573 
 رویای آن که بر اسب بقا از دیر فانی می

 
 رویدانا و بینای رهی آن سو که دانی می

 
 ۲۴۳۰مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 دشمن راه است خر مست علف

 
 را کرد او تلف ای که بس خربنده

 
 ۲۹۵۴ مولوی، مثنوی، دفتراول، بیت

 
 

CD & DVD 574 
 بنشستم رستم، در عربده در مجلس آن

 
 صد ساغر بشکستم، آهسته که سرمستم

 
 ۱۴۴۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 برگزینآزاری و جام می بی

 
 که گوید که نفرین به از آفرین

 
  داستان خاقان چین فردوسی، شاهنامه،

 

CD & DVD 575 
 این شکل که من دارم ای خواجه که را مانم؟

 
 یک لحظه پری خوانم یک لحظه پری شکلم،

 
 ۱۴۶۷مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 بینی تو استغفار کنچونک غم

 
 غم به امر خالق آمد کار کن

 
 ۸۳۶  مولوی، مثنوی، دفتراول، بیت

 

CD & DVD 576 
 رسد یوسف مصری، همه اقرار دهیدمی

 
 خرامد چو دو صد تنگ شکر، بار دهیدمی

 
 ۸۰۲ مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

 
 ِدله گر ندانی یار را از ده

 
 از مشام فاسد خود کن گله

 

 ۴۸۹۵ مولوی، مثنوی، دفترششم، بیت
 

CD & DVD 577 
 مانی؟!جانا، به غریبستان چندین به چه می

 
 بازآ تو از این غربت، تا چند پریشانی؟!

 
 ۲۵۷۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 رنگ باقی ِصْبَغُة هللا است و بس

 
 چون َجَرسر آن بر بسته دان همغی

 

 ۴۷۱۱مولوی، مثنوی، دفترششم، بیت  
 

CD & DVD 578 
 زن مطربا، بردار چنگ و لحن موسیقار

 
 آتش از جرمم بیار و اندر استغفار زن

 
 ۱۹۷۰مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 مرا مام من، نام مرگ تو کرد

 
 زمانه مرا پتک ترگ تو کرد

 
 داستان کاموس کشانیفردوسی، شاهنامه، 

 

CD & DVD 579 
 من دگرگونست سه روز شد که نگارین

 
 شکر ترش نبود، آن شکر ترش چونست؟
 

۴۸۵مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   
 

 اند اال در تودرها همه بسته
 

 تا ره نبرد غریب اال بر تو
 

۱۵۶۷مولوی، دیوان شمس، رباعی شمارٔه   
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CD & DVD 580 

 ما یما را سفری فتاد ب
 

 ما آن جا دل ما گشاد بی
 

 ۱۲۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 
 

 اندک اندک خوی کن با نور روز
 

 ورنه خفاشی بمانی بیفروز
 

 ۲۱۸۴مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 

CD & DVD 581 
 ای تو ترش کرده رو تا که بترسانیم

 

 بسته شکرخنده را تا که بگریانیم
 

 ۱۷۱۸شمارٔه  مولوی، دیوان شمس، غزل
 

 چون بحق بیدار نبود جان ما
 

 هست بیداری چو دربندان ما
 

 ۴۱۰  مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت

CD & DVD 582 
 این طرفه آتشی که دمی بر قرار نیست

 
 گر نزد یار باشد و گر نزد یار نیست

 
 ۴۴۵مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 با قضا پنجه مزن ای تند و تیز

 
 هم قضا با تو ستیز تا نگیرد

 
 ۹۱۰ مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت

 

CD & DVD 583 
 ما را در پیش رو سپر نی اندر مصاف

 
 ما را از نای و دف خبر نی و اندر سماع

 
 ۲۹۴۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 نفی بهر ثبت باشد در سخن

 
 نفی بگذار و ز ثبت آغاز کن

 
 ۶۴۰مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

CD & DVD 584 
 هست کسی صافی و زیبانظر

 
 تا بکند جانب باال نظر؟

 
 ۱۱۶۹مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 سرهای بستهجسم ها چون کوزه

 

 تا که در هر کوزه چه بود؟ آن نگر
 

 ۶۵۰ مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت
 

CD & DVD 585 
 تا نزند آفتاب خیمه نور جالل

 
 د پر و بال؟!حلقه مرغان روز کی بزن

 
 ۱۳۴۹مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 نظیرم ال شویددر شعاع بی

 

 ورنه پیش نور من رسوا شوید
 

 ۶۷۹مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

CD & DVD 586 
 آه از عشق جمال حوریی

 
 کو گرفت از عاشقانش دوریی
 

۲۹۲۴مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   
 

 یترک َجْلدی کن کزین ناواقف
 

 لب ببند، اللُه اعلَْم بِاْلَخفی
 

۴۴۵۳مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت   

 

CD & DVD 587 
 چنان گشتم ز مستی و خرابی

 
 دانم ز آبیکه خاکی را نمی

 
 ۲۷۱۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 خفتٔه بیدار باید پیش ما

 
 تا به بیداری ببیند خوابها

 
 ۱۱۱۴ مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت

CD & DVD 588 
 کسی که غیر این سوداش نبود

 
 ز ذوق ماش یاد ماش نبود
 

۶۸۱مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   
 

 المکانی که درو نور خداست
 

 ماضی و مستقبل و حال از کجاست؟
 

۱۱۵۱مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت   
 

CD & DVD 589 
 سالکان راه را محرم شدم

 
 ساکنان قدس را همدم شدم

 
 ۱۶۶۱، دیوان شمس، غزل شمارٔه مولوی

 
 دوزخ ست آن خانه کان بی روزن است

 
 اصل دین ای بنده روزن کردن است

 
 ۲۴۰۴ مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت



 
CD & DVD 590 

 قرارشگردان و بی آن مه که هست گردون
 

 وان جان که هست این جان وین عقل ُمسَتعارش
 

۱۲۶۵مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   
 

 اسبان بر خوابناکان بر فزودپ
 

 ماهیان را پاسبان حاجت نبود
 

۳۵۲۲مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت   
 

CD & DVD 591 
 بیدار کن طرب را بر من بزن تو خود را

 

 چشمی چنین بگردان کوری چشم بد را
 

۱۹۱مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   
 

 وهللا که بجز شاد نمیدانم زیست
 

 انم چیستغم میشنوم ولی نمید
 

۲۶۲مولوی، دیوان شمس، رباعی شمارٔه   

CD & DVD 592 
 گیرم که نبینی رخ آن دختر چینی

 
 از جنبش او جنبش این پرده نبینی؟!

۲۶۴۱مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   
 

 ای اسیر این جهان بازگونه
 

 نام خود کردی امیر این جهان
 

۶۵۱مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت   

CD & DVD 593 
 امشب ای دلدار، مهمان توییم

 
 شب چه باشد؟! روز و شب آن توییم

 
 ۱۶۷۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 من نخواهم لطف مه از واسطه

 
 که هالک قوم شد این رابطه

 
 ۷۰۲ مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت

 

CD & DVD 594 
 آن که مه غاشیه زین چو غالمان َکَشدش

 
 بستان کشدش بوکه این همت ما جانب

 
۱۲۵۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   

 
 ایتو ترازوی احدخو بوده

 

 ایبل زبانٔه هر ترازو بوده
 

۳۹۸۲مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت   
 

CD & DVD 595 
 بار دگر از راه سوی چاه رسیدیم

 
 وز غربت اجسام به هللا رسیدیم
 

۱۴۹۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   
 

 به چشم خود نگر داری تو چشم
 

 خبرمنگر از چشم سفیهی بی
 

۳۳۴۲مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت   

CD & DVD 596 
 در دلش خورشید چون نوری نشاند

 
 پیشش اختر را مقادیری نماند
 

۲۸۷۵مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت   
 

 آیدَو ُهَو َمَعُکم از او خبر می
 آیددر سینه از این خبر شرر می

 ایکه خویش نشناختهزانی ناخوش 
 آیدچون بشناسی دگرچه در می

 

۸۳۷مولوی، دیوان شمس، رباعی شمارٔه   
 

CD & DVD 597 
 آمدی ها خاک پایت صورت اندیشای که جان

 
 دست بر در نه درآ، در خانه خویش آمدی
 

۲۷۹۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   
 

 کردم ندانستم همی توسنی
 

 تر گردد کمندکز کشیدن سخت
 
 

۲۹ابوسعید ابوالخیر، تکه   

CD & DVD 598 
 در این رقص و در این های و در این هو

 
 میان ماست گردان میر مه رو

 
 ۲۱۸۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 کنی اندر دکانزی میدوپاره 

 
 زیر این دکان تو مدفون دو کان

 
 ۲۵۵۰مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 

CD & DVD 599 
 ساقی ز پی عشق روان است روانم

 
 لیکن ز ملولی تو کند است زبانم

 
 ۱۴۸۹مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 گفت حقشان: گر شما روشن گرید

 
 منگرید َفلُمغْ  کاراندر سیه

 
 ۳۳۵۰مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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CD & DVD 599-1 

 
 برنامه ویژه نوروز سال

۱۳۹۵ 

CD & DVD 600 
 ای سنایی، گر نیابی یار، یار خویش باش

 

 در جهان هر مرد و کاری، مرد کار خویش باش
 

 ۱۲۴۴مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 
 

 کی تراشد تیغ دستٔه خویش را
 

 را و به جراحی سپار این ریشر
 

 ۳۲۲۲مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 

CD & DVD 601 
 یکی لحظه از او دوری نباید

 
 ها فزایدکز آن دوری خرابی

 
 ۶۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 تر حاصل شودور بپرسی دیر

 
 سهل از بی صبریت مشکل شود

 
 ۱۸۴۸مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 

CD & DVD 602 
 که او یاری پسنددجانی  ُخنک

 
 کزو دوریش خود صورت نبندد

 
 ۶۶۵مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 خبرچند چندت گیرم و، تو بی

 
 ای پا تا به سرمانده در َسالِسل

 
 ۳۳۶۹مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 

CD & DVD 603 
 چمن جز عشق تو کاری ندارد

 
 وگر دارد، چو من، باری ندارد

 
 ۶۶۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 چون سفر کردم، مرا راه آزمود

 

 آوردم چه بود؟زین سفر کردن ره
 

 ۱۸۰۹تر دوم، بیت مولوی، مثنوی، دف
 

CD & DVD 604 
 زان شاه که او را هوس طبل و علم نیست

 
 دیوانه شدم، بر سر دیوانه قلم نیست

 
 ۳۳۱مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 صبح کاذب، صد هزاران کاروان

 

 داد بر باد هالکت ای جوان
 

 ۱۶۹۳مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 

CD & DVD 605 
 او مگر دگر، یا زمهریرست آمد تُُرش رویی

 
 برریز جامی بر سرش، ای ساقی همچون شکر

 
 ۱۱۷۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 هیچ کنجی بی دد و بی دام نیست

 
 جز بخلوتگاه حق آرام نیست

 
 ۵۹۱مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 

CD & DVD 606 
 ده منی ساقی، بیار باده َسغراق

 
 اندیشه را رها کن، کاری است کردنی

 
 ۳۰۰۰مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 جمله عالم زین سبب گمراه شد

 
 حق آگاه شد کم کسی ز اَبدال

 
 ۲۶۴مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

CD & DVD 607 
 مرگ ما هست عروسی ابد

 
 سر آن چیست؟ ُهَو هللُا اََحدْ 

 
 ۸۳۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 نحس شاگردی که با استاد خویش

 
 همسری آغازد و آید به پیش

 
 ۱۵۷۸مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 

CD & DVD 608 
 عمر رفت و تو منی داری هنوز

 
 راه بر ناایمنی داری هنوز

 
 ۴۱۳عطار، دیوان اشعار، غزل شمارٔه 

 
 میم و واو و میم و نون تشریف نیست

 
 تعریف نیست لفظ مؤمن جز پی

 
 ۲۹۲ بیت اول، دفتر مثنوی، مولوی،
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CD & DVD 609 

 ز شام هر کس بنهد چراغ و خوانیچو نما
 

 منم و خیال یاری، غم و نوحه و فغانی
 

 ۲۸۳۱مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 
 

 چونک جزوی عاشق جزوی شود
 

  ودزود معشوقش به کل خود ر
 

 ۲۸۰۲مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 

CD & DVD 610 
 شاه گشادست رو دیده شه بین که راست؟

 

 ون شه بر گل و نسرین که راست؟باده گلگ
 

 ۴۶۱مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 
 

 اینت دریایی نهان در زیر کاه
 

 پا برین َکه هین منه در اشتباه
 

 ۲۵۰۳مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 

CD & DVD 611 
 آبگون بانگ آید هر زمانی زین رواقِ 

 
 ُعونآیِت اِنّا بََنْیَناَها َو اِنّا ُموسِ 

 
 ۱۹۴۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 این کلید صبر را اکنون چه شد؟

 
 ای عجب منسوخ شد قانون؟ چه شد؟

 
 ۳۸۹۵مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 

CD & DVD 612 
 ای برادر تو چه مرغی؟ خویشتن را باز بین

 
 گر تو دست آموز شاهی خویشتن را باز بین

 
 ۱۹۵۱مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 غیرنطق و غیر ایماء و ِسجِل

 
 صد هزاران ترجمان خیزد ز دل

 
 ۱۲۰۸مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

CD & DVD 613 
 ببین ذرّات روحانی که شد تابان از این صحرا

 
 زنند این جاها که بر هم میببین این بحر و کشتی

 
 ۶۵مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 کس به زیر ُدّم خر خاری نهد

 

 جهدخر نداند دفع آن، بر می
 

 ۱۵۴مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 

CD & DVD 614 
 عشق در کفر کرد اظهاری

 
 بست ایمان ز ترس، ُزنّاری

 
 ۳۱۶۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 یی که آن بر گلوی ماست سختعقده

 

 بخت؟یا نیک که بدانی که َخسی
 

 ۵۶۲مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 

CD & DVD 615 
 عجب ای ساقی جان، مطرب ما راچه شده ست؟

 
 نزند ره؟ ره او را که زده ست؟هله چون می

 
 ۴۱۱مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 آمد کریم باقیاُت الصّالحات

 
 و بیم َرسته از صد آفت و اَخطار

 
 ۳۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 

CD & DVD 616 
 جنبند، مانا روز شدخلق می

 
 روز را جان بخش، جانا روز شد

 
 ۸۱۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 کوری خود را مکن زین گفت، فاش

 
 خامش و در انتظار فضل باش

 
 ۲۷۲۳مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 

CD & DVD 617 
 چو آمد روی مه رویم، که باشم من، که باشم من؟

 
 چو زاید آفتاب جان، کجا ماند شب آبستن؟

 
 ۱۸۵۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 زانکه ال شرقی است و ال غربی است او

 
 با ُمَنجِّم روز و شب حربی است او

 
 ۹۳مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 

CD & DVD 618 
 زر غم، آخر غم با زر بهبا زر غم و بی

 
 چون راه روی باری، راهی که برد تا ده

 
 ۲۳۰۰مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 آموخته شقانعی با دان

 
 در چراغ غیر، چشم افروخته

 
 ۹۹۲بیت مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، 
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CD & DVD 619 

 آن عشق جگرخواره کز خون شود او فربه
 

 ای بارخدا، بر ما نرمش کن و رحمش ده
 

۲۳۳۰مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   
 

 زندان اندر استاین عجب که جان به 
 

 وانگهی مفتاح زندانش به دست
 

۲۰۳۴مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت   
 

CD & DVD 620 
 پرده بگردان و بزن ساز نو

 

 هین که رسید از فلک آواز نو
 

 ۲۲۶۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 
 

 بر ار دوری ز اصل، میپی، پیاپی
 

 تا رگِ مردیت آرد سوِی وصل
 

 ۳۶۹۸مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 

CD & DVD 621 
 را از زر برون کن تو نقِد قلب

 
 برون کن وگر گوید زرم، زوتر

 
 ۱۹۰۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 زخم نیش، اما چو از هستی توست

 
 غم قوی باشد، نگردد درد ُسست

 
 ۳۲۵۰مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 

CD & DVD 622 
 شنیدی تو که خط آمد ز خاقان؟

 
 که از پرده برون آیند خوبان

 
 ۱۹۰۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 جوَمنبلی نی کو بود خود برگ

 
 جوام الابالی، مرگمنبلی

 
 ۳۹۴۸مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 

CD & DVD 623 
 چه باشد گر چو عقل و جان نخسبی؟

 
 برآری کار محتاجان نخسبی؟

 
 ۲۶۴۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 من عجب دارم ز جویای صفا

 

 کو رمد در وقت صیقل از جفا
 

 ۴۰۰۸مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 

CD & DVD 624 
 خشمین بر آن کسی شو کز وی گزیر باشد

 
 یا غیر خاک پایش کس دستگیر باشد

 
 ۸۳۹مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 اندنفس و شیطان، هر دو یک تن بوده

 

 انددر دو صورت خویش را بنموده
 

 ۴۰۵۳مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

CD & DVD 625 
 به گرد تو چو نگردم، به گرد خود گردم

 
 به گرد غصّه و اندوه و بخت بد گردم

 
 ۱۷۳۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 این تصور، وین تخیل لُعبَت است

 
 تا تو طفلی، پس بدانت حاجت است

 
 ۴۱۱۲مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 

CD & DVD 626 
 ست دلم کآتشی بگیرانمبران شد

 
 پیش تو بمیرانم که هر کی او نَُمَرد

 
 ۱۷۴۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 خشم و ذوقت هر دو عکس دیگران

 
 ه و خشم َعوانشادی َقوّاد

 
 ۴۶۶۲مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

CD & DVD 627 
 خوشی، خوشی تو، ولی من هزار چندانم

 
 دانمام، نمیبه خواب دوش که را دیده

 
 ۱۷۴۰ مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

 
 گر نخواهی نُکس، پیش این طبیب

 
 بر زمین زن زرّ و َسر را ای لَبیب

 
 ۲۷۲۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 

CD & DVD 628 
 چه مایه رنج کشیدم ز یار تا این کار

 
 بر آب دیده و خون جگر گرفت قرار

 
 ۱۱۳۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 آنکه آدم را بدن دید، او رمید

 
 دید، او خمید و آنکه نور ُمؤتََمن

 
 ۳۱۹۸مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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CD & DVD 629 

 ؟(۲)خواند در گوَشت که ابرو پر گره داری که افسون
 

 ین که باشد از طرب عاری؟با کسی منش نگفتم:
 

 ۲۵۳۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 
 

 نامم پیش حق، عبدالعزیز :گفت
 

 پیش این یک مشت حیز عبد ُعزّی
 

 ۳۲۳۱مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 

CD & DVD 630 
 دل پیغام ز پنهانیانِ  سماع چیست؟

 

 دل غریب بیابد ز نامه شان آرام
 

 ۱۷۳۴مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 
 

 هرچه از تو یاوه گردد از قضا
 

 تو یقین دان که خریدت از بال
 

 ۳۲۶۰مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

CD & DVD 631 
 بیار باده که اندر خمار َخّمارم

 
 خدا گرفت مرا، زان چنین گرفتارم

 
 ۱۷۳۷مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 را نشنوی ای که نُْصح ناصحان

 
 رویفال بد با توست هر جا می

 
 ۲۹۶۹مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 

CD & DVD 632 
 مجوی شادی چون در غمست میل نگار

 
 که در دو پنجه شیری تو ای عزیز، شکار

 
 ۱۱۳۹مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 چون خلیل آمد خیال یار من

 
 شکنصورتش ُبت، معنی او ُبت

 
 ۷۴مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

CD & DVD 633 
 مندیش از آن ُبت مسیحایی

 
 تا دل نشود َسقیم و سودایی

 
 ۲۷۲۵مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 ا ترازو راست کردهم ترازو ر

 

 هم ترازو را ترازو کاست کرد
 

 ۱۲۲مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

CD & DVD 634 
 ز بامداد چه دشمن کشست دیدن یار

 
 بشارتیست ز عمر عزیز روی نگار

 
 ۱۱۴۱ مولوی، دیوان اشعار، غزل شماره

 
 آنکه تخم خار کارد در جهان

 

 هان و هان او را مجو در گلستان
 

 ۱۵۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
 

CD & DVD 635 
 سیر گشتیم از غریبی و فراق

 
 سوی اصل و سوی آغاز آمدیم

 
 ۱۶۷۰مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 هین های یار بد َمنیوشعشوه

 
 دام بین، ایمن مرو تو بر زمین

 
 ۲۵۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 

CD & DVD 636 
 خندی؟در دلت چیست عجب که چو ِشَکر می

 
 خندی؟َسَحر می دوش شب با که ُبدی که چو

 
 ۲۸۶۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 مه فشاند نور و سگ عو عو کند

 
 تندهر کسی بر خلقت خود می

 
۱۴مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت   

CD & DVD 637 
 از دلبِر ما نشان که دارد؟

 
 در خانه مهی نهان که دارد؟

 
 ۷۲۷ مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

 
 پردگرچه عقلت سوی باال می

 
 چردمرغ تقلیدت به پستی می

 
 ۲۳۲۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 

CD & DVD 638 
 بشکن قدحِ باده که امروز چنانیم

 
 کز توبه شکستن سِر توبه شکنانیم
 

۱۴۸۴مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   
 

 اصل کینه دوزخ است و، کین تو
 
 جزو آن کّل است و، خصم دین تو
 

 ۲۷۴مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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http://ganjnama.com/View/97/105/8068/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C.html
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CD & DVD 639 

 خلقان همه نیکند، جز این تن که ُگزیدیم
 

 که از َسَفهش بس سر انگشت َگزیدیم
 

 ۱۴۹۱ مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 
 

 آدمی دید است و باقی پوست است
 

 دید، آن است آن، که دید دوست است
 

 ۱۴۰۶مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 

CD & DVD 640 
 بود جست و جوی دوست بر عاشقان َفریضه

 

 بر روی و سر چو سیل دوان تا به جوی دوست
 

 ۴۴۲مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 جست و جویی از ورای جست و جو
 

  دانی، بگودانم، تو میمن نمی
 

 ۲۲۱۱مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  
 

CD & DVD 641 
 لب را تو به هر بوسه و هر لوت میاال

 
 تا از لب دلدار شود مست و ِشَکرخا

 
 ۹۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 چون َخطائَین، آن حساب با صفا

 
 گرددش روشن، ز بعد دو خطا

 
 ۴۱۸۲مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 

CD & DVD 642 
 نام آنکس بر که ُمرده از جمالش زنده شد

 
 های جمله عالم در وصالش خنده شدگریه

 
 ۷۳۷مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 مرادی های خویشعاشقان از بی

 
 ز موالی خویشباخبر گشتند ا

 
 ۴۴۶۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 

CD & DVD 643 
 بینی؟ست خشم، میز آب، تشنه گرفته

 
 کند بینی؟گرسنه آمد و با نان همی

 
 ۳۰۷۸شماره  مولوی، دیوان شمس، غزل

 
 ور رهی خواهی ازین ِسجِن َخِرب

 

 سر مکش از دوست َو اْسُجْد َواْقَتِربْ 
 

 ۳۶۰۷مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 

CD & DVD 644 
 چو بگشادم نظر از شیوه تو

 
 بشد کارم چو زر از شیوه تو

 
 ۲۱۸۵مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 هین مزن تو از ملولی آِه سرد

 

 درد جو و، درد جو و، درد، درد
 

 ۴۳۰۴مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 
CD & DVD 645 

 تو عاشقی؟ چه کسی؟ از کجا رسیدستی؟
 

 نگری کژ؟ به شب خریدستی؟مرا چه می
 

 ۳۰۸۱مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 سلطان رسیدست، چون عقل چون ِشحنه
 

 ِشحنٔه بیچاره در ُکنجی خزید
 

 ۲۱۱۰ مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت

 

CD & DVD 646 
 به باغ و چشمه حیوان چرا این چشم نگشایی؟

 
 ای از ما، چو تو در اصل از مایی؟چرا بیگانه

 
 ۲۵۱۱مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 ذاتشکِل هستْ نک جهان نیست

 
  ثَباتبی و آن جهاِن هسْت شکلِ 

 
۵۷۹ مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

 
CD & DVD 647  

 ای تو نگاِر خانگی، خانه درا از این سفر
 

 پسته لَعل برگشا تا نشود گران ِشَکر
 

۱۰۲۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

امبر سر گنج، از گدایی ُمرده  
 

  ام زانکه اندر غفلت و در پَرده
 

۴۳۲۳، بیت مولوی، مثنوی، دفتر ششم  

CD & DVD 648 
 مرا پرسید آن سلطان به نرمی و سخن خایی

 
 ؟عجب، امسال ای عاشق بدان اِقبالَگه آیی

 
 

  ۲۵۱۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 وکورم از غیر خدا، بینا بد
 ومقتضاِی عشق این باشد بگ

 
 ۲۳۶۳مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت

 



 

 

CD & DVD 649 
 شود سوِی تو َقدیدهر آن نوی که رسد 

 
 چو آبِ پاک که در تن رود، پلید شود

 
 ۹۵۱ مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

 

 ایرا شیر یزدان خوانده ای که خود
 

 ایسال ها شد، با سگی در مانده
 

۶۱۲۹مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت   
 

CD & DVD 650 
 از بس که ریخت ُجرعه بر خاِک ما ز باال

 
 را آورد در َعالالهر ذرّه خاِک ما 

 
۱۸۵مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   

 

 گمرهی را َمنَهجِ ایمان کند
 

 کژروی را َمحَصِد احسان کند
 

۴۳۴۲مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت   

CD & DVD 651 
 تنت زین جهان است و دل زان جهان

 
 هوا یاِر این و خدا یاِر آن

 
۲۰۸۹مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   

 
 شد تبغیض بر اهل تُقیَ  نَهی،

 
 شد نَهی، بر اهل هوا تَحریض

 
۳۶۶۰مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت   

 

CD & DVD 652 
 بهره، از بهرام ترسای دِل بی

 
 ترس وز شهان در ساعِت اِکرام

 
۱۲۰۹مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   

 
 آن نظر که بنگرد این َجرّ و َمد

 
 زد نَقب او ز نحسی سوی َسعدی

 
 ۱۵۵۱لوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت مو

 

CD & DVD 653 
  چه روز باشد کاین جسم و رسم بِْنَوردیم

 
 میاِن مجلسِ جان حلقه حلقه می گردیم

 
۱۷۳۰مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   

 
 مرادت کرد َربدر سبب چون بی

 
 نگردی در َسبَب؟ پس چرا بَدظَن

 
۳۶۸۷مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت   

 

CD & DVD 654 
 کو؟ خداوندا، چو تو صاحب قِران

 
 برابر با مکاِن تو مکان کو؟
 

 ۲۱۸۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 
 

 است صندوق نو نو ُمسکِر ُفرجه
 

 در نیابد کو به صندوق اندر است
 

۴۵۱۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت   

CD & DVD 655 
 صحرا خوشست، لیک چو خورشید َفر دهد

 
 ت، لیک چو گلزار بَر دهدُبستان خوشس

 
 ۸۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 پخوابناکی، لیک هم بر راه ُخس

 
 اهلَل اهلَل بر َرِه هللا ُخسپ

 
 ۳۲۳۶مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 

CD & DVD 656 
 هم به درد این درد را درمان کنم

 
 هم به صبر این کار را آسان کنم

 
۱۶۵۶ارٔه مولوی، دیوان شمس، غزل شم  

 
 آفتابی در یکی ذره نهان

 
 ناگهان آن ذره بگشاید دهان

 
۴۵۸۰ مولوی، مثنوی، دفتر ششم،بیت  

 



 
CD & DVD 657 

 آید که من دل را کنم قربانمرا در دل همی
 

 نباید بَدِدلی کردن، بباید کردن این فرمان
 

۱۸۴۴مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   
 

 نیست کسب، امروز مهمان توام
 
 نگ، بهر تو زنم، آِن توامچ
 

۲۰۸۵مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت   

CD & DVD 658 
 کاشکی از غیر تو آگه نبودی جان من

 

 من خود ندانستی بجز تو جان معنی دان
 

۱۹۴۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   
 

 کن برای کردگارخدمتی می
 

 با قبول و َرِدّ َخلقانت چه کار؟
 

۸۴۵مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت   
 

CD & DVD 659 
 سلمانان، از این خانه برون رفتنحرام است ای م

 
 رفتن مِی چون ارغوان ِهشَتن، ز بانگ اَرَغنون

 
۱۸۴۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه   

 
 خاص هر که آگاه شد ز آن ِجرایِ 

 
 شد گاهاو سزای قرب و اِجری

 
۱۱۸۶مولوی، مثنوی، دفتر چهارم بیت    

 

CD & DVD 660 
 پذیرفت این دل ز عشقت خرابی

 
 رابی، چو تو آفتابیدرآ در خ

 
۳۱۱۷مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 من هم از بهر خداوند غفور

 
 زنم بر در به اّمیدش َسحورمی

 
۸۷۸مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت   

CD & DVD 661 
 ای درآورده جهانی را ز پای

 
 بانگِ نای و بانگِ نای و بانگِ نای
 

۲۹۰۲مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

از عشق در جان بر فروز آتشی  
 

  سر بسر فکر و عبارت را بسوز
 

۱۷۶۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت   

CD & DVD 662 
 روزی که مرا ز من ستانی

 
 ضایع مکن از من آنچه دانی
 

۲۷۵۴مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 گر زنی در شاخ دستی، کی ِهلَد؟
 

 هر کجا پیوند سازی، بِْسُکلَد
 

۹۱۵، دفتر ششم، بیتمولوی، مثنوی       

CD & DVD 663 
 ایای، زانکه تهی رودهجای دگر بوده

 
 ایای، زانکه گل آلودهآب دگر خورده

 
 ۳۰۲۵مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 باز آمد آب جان در جوی ما

 
 باز آمد شاه ما در کوی ما
 

۰۴۹مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت   
 

CD & DVD 664 
 سوختم و دود نکرد بر سِر آتِش تو

 
 آب بر آتش تو ریختم و سود نکرد

 
 ۷۸۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 ستخوان و باد، روپوش است و بسا

 
 در دو عالَم غیر یزدان نیست کس

 

۳۲۰۱مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

CD & DVD 665 
 هله َصدر و بَدِر عالم، منشین، مخسب امشب

 
 ذا' َفَرْغَت َفاْنَصبْ که ُبراق بر در آمد، َفاِ 

 
۳۰۱مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 سر مکش اندر گلیم و رو مپوش

 
 که جهان جسمی ست سرگردان، تو هوش

 
۴۵۱۴مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت   

 

CD & DVD 666 
 ایای دِل چون آهنت بوده چو آیینه

 
 ایآینه با جاِن من، مونسِ دیرینه

 
 ۳۰۱۲شماره  مولوی، دیوان شمس، غزل

 
 این تو را و آن مرا، بردیم سود

 
 دین ای ُجهود هین لَُکم ِدیٌن َولی

 
۲۱۰۵مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت   

 

http://ganjnama.com/View/97/109/8749/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%20%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%B4%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE%DB%8C.html
http://ganjnama.com/View/97/109/8749/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%20%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%B4%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE%DB%8C.html


 
CD & DVD 667 

 گردی دگرباربه گِرد فتنه می
 

 دارو مستی، هوش می لِب بامست
 

۱۰۳۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 چون تو را دیدم، بدیدم خویش را
 

 را آن آینٔه خوش کیش آفرین
 

۱۰۸۳مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت   
 

CD & DVD 668 
 مسلمانان، مسلمانان، مرا تُرکی است یَغمایی

 

 های شیران را بدرّاند به تنهاییکه او صف
 

۲۴۹۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 تاختند شهسواران در ِسباقت
 

 در پایگه انداختند َخربَطان
 

۳۰۱۱دفتر ششم، بیت مولوی، مثنوی،   

CD & DVD 669 
 هر نََفسی از درون، دلبِر روحانیی

 
 عربده آرد مرا، از ره پنهانیی

 
۳۰۱۱مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 تن چو مادر، طفِل جان را حامله

 
 مرگ، درد زادن است و زلزله

 
۳۵۱۴مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت   

 

CD & DVD 670 
 ایز بیگانه این َسماع هست بستگیِ 

 
 ایجغد گشت حلقه چو ویرانه َز ارَچلیِ 

 
۴۳۰۲مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 خاک بر جا ماندند ُمثَقالنِ 

 
 در راندند سابُِقوَن الّسابُِقون

 
۳۷۳۹مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت   

CD & DVD 671 
 پیشتر آ، پیشتر، چند از این ره زنی؟

 
 ویی و منی؟چون تو منی من توام، چند ت

 
 ۳۰۲۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 پس نماز هر چهاران شد تباه

 

 گویان بیشتر گم کرده راهعیب
 

۳۰۳۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت   
 

CD & DVD 672 
 ای، خواجه، مگر عاشقی؟چرا گشته خیره

 
 کاسه بزن کوزه خور، خواجه اگر عاشقی

 
 ۳۰۲۶مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 چون مالیک، گوی: ال ِعْلَم لَنا'

 
 تا بگیرد دست تو َعلَّْمَتنا'

 
۳۰۱۱مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت   

 

CD & DVD 673 
 گر آخر آمد عشق تو، گردد ز اوّلها فزون

 
 خدا َکاِخُروَن الّسابُِقون بنوشت توقیعت

 
 ۱۷۸۷مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 هم برون افکن هر آنچ افکندنی ست

 
 ست در میا با آن که این مجلس َسنی

 
۴۱۱۳مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت   

 

CD & DVD 674 
 باده ده، ای ساقی هر متّقی

 
 بادٔه شاهنشهِی راَوقی
 

 ۳۱۷۳مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 صبر و خاموشی َجذوبِ رحمت است
 

 وین نشان جستن، نشان علّت است
 

    ۲۷۲۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت
 

CD & DVD 675 
 اگر صد بخت بینی تو ز مکِر حق مباش ایمن

 
 ها را گر به پنداِر یقینی توبمال این چشم

 
 ۲۱۶۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 چون ُبِت سنگین، شما را قبله شد

 
 شد لعنت و کوری شما را ظُلّه

 
 ۲۷۶۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 

CD & DVD 676 
 سیماتُُرش آمد آن خواجه

 
 تُُرش وان ِشَکَرش گشته چو ِسرکا

 
۱۲۹۲مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 ترس و نومیدیت دان آواز غول

 
 کشد گوش تو تا قعِر ُسفولمی

 
۷۱۹۵بیت  مولوی، مثنوی، دفتر دوم،  
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CD & DVD 677 

 شدم به سوِی َچِه آب همچو سّقایی
 

 برآمد از تِک َچه، یوسفی ُمَعاّلیی
 

 ۳۰۶۵ی، دیوان شمس، غزل شماره مولو
 

 کوهم و هستِیّ من، بنیاد اوست
 

 ور شوم چون کاه، بادم باِد اوست
 

۳۷۹۷مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت   
 

CD & DVD 678 
 صد خمار است و طرب در نظِر آن دیده

 

 که در آن روی نظر کرده ُبَود دزدیده
 

 ۲۳۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 حکم ُکن َفکان پیش چوگانهای
 

 دویم اندر مکان و المکانمی
 

۲۴۶۶مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت   
 

CD & DVD 679 
 شتران مست شدستند، ببین رقصِ َجَمل

 
 ز اشتِر مست که جوید ادب و علم و عمل؟

 
 ۱۳۴۴مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 گر قضا پوشد سیه، همچون َشبَت

 
 هم قضا دستت بگیرد عاقبت
 

۸۱۲۵مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت   
 

CD & DVD 680 
 بازآمدم خرامان تا پیش تو بمیرم

 
 ای بارها خریده از غصّه و َزحیرم
 

 ۱۹۴مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 خراشو می تراشاندرین ره، می
 

 تا دم آخر، دمی فارغ مباش

 
 ۱۸۲۲مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 

CD & DVD 681 
 هله ای فلک، به ظاهر اگرت دو گوش بودی

 
 ز فغاِن عشق، جانت چه خروش ها نمودی!
 

 ۴۱مولوی، دیوان شمس، ترجیعات، شماره 
 

 دشمن ار چه دوستانه گویدت

 
 دام دان گر چه ز دانه گویدت

 
 ۱۱۹۲ی، مثنوی، دفتر اول، بیت مولو

 

CD & DVD 682 
 رسید ساقِی جان، ما خماِر خواب آلود

 
 گرفت ساغِر َزرّین، سِر َسبو بگشود
 

 ۹۲۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 
 

 رنگی رسی کان داشتیچون به بی

 
 موسی و فرعون دارد آشتی
 

 ۲۴۶۸مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 

CD & DVD 683 
 مشربِ عشقست و مونسِ اصحاب ُرباب

 
 اند ُربابکه ابر را عربان نام کرده

 
 ۳۱۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 وار زودُملک برهم زن تو اَدَهم

 
 چو او ُملَک ُخلودتا بیابی هم

 
۷۲۶مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت   

 

CD & DVD 684 
 جمعِ تو دیدم، پس از این هیچ پریشان نشوم

 
 دیدم، پس از این همرِه ایشان نشوم راِه تو

 
۱۳۹۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 نالٔه ُسرناو تهدیِد ُدُهل

 
 چیَزکی مانَد بدان ناقوِر ُکل
 

 ۷۳۲مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 

CD & DVD 685 
 منم آن عاشقِ عشقت که جز این کار ندارم

 
 که بر آنکس که نه عاشق، به جز انکار ندارم

 
۱۶۱۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 آن سلیمان، پیش جمله حاضرست

 
 بند و ساحرستلیک غیرت چشم

 
۳۷۸۲مولوی،مثنوی، دفتر دوم، بیت   

 

CD & DVD 686 
 هله دوَشت یَله کردم، شِب دوَشت یَله کردم

 
 َدَغل و عشوه که دادی، به دِل پاک بخوردم

 
۱۶۰۶مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 ه گویی ای َدِم هستی از آنهر چ

 
 پردٔه دیگر بر او بستی، بدان

 
۴۷۲۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت   
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CD & DVD 687 

ایاز بامدادان ساغری پر کرد خوش َخّماره  
 

ایچون َفرَقدی، َعرَعرقدی، شکّرلبی، مه پاره  
 

۲۴۴۵مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 شویوفایان میچون فدای بی
 

 روی؟ِن بَد، بدان سو میاز گما
 

 ۳۳۸مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 

CD & DVD 688 
 بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست

 

 بگشای لب که قنِد فراوانم آرزوست
 

۴۴۱مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 مال، مار آمد که در وی َزهرهاست
 

 و آن قبول و سجدٔه خلق، اژدهاست
 

۷۸۲م، بیت مولوی، مثنوی، دفتر سو  

CD & DVD 689 
 دویدشب گشته بود و هرکس در خانه می

 
 ناگه نماِز شام یکی صبح بردمید

 
۳مولوی، دیوان شمس، ترجیعات هفتم، شماره   

 
 گر مراقب باشی و بیدار تو

 
 بینی هر دم پاسخِ کردار تو

 
۲۴۶۰مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت   

 

CD & DVD 690 
 یند روزنی استاز دل به دل برادر، گو

 
 روزن مگیر، گیر که سوراخِ سوزنی است

 
۴۴۳مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 چون ز ساعت، ساعتی بیرون شوی

 
 چون شویچون نماند، َمحرِم بی

 
۲۰۷۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت   

CD & DVD 691 
 پیش آ، ای عاشقِ بیچاره ناموس مکن

 
رهتا مرِد نظر باشی، نی مردِم نَظّا  

 
 ۲۳۰۶مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 زان رهش دورست تا دیدار دوست

 

 کو نجوید سر رئیسیش آرزوست
 

۸۲۳۵مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت   
 

CD & DVD 692 
 هاای صوفیاِن عشق بدرّید خرقه

 
 صد جامه ضرب کردگل از لذتِ صبا
 

۱۹۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 حِدّ خویشنازنینی تو، ولی در 
 

 اهلَل اهلَل پا َمنِه از حّد، بیش
 

۳۳۰۵مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت   
 

CD & DVD 693 
 عشقِ تو آورد َقَدح ُپر ز بالِی دِل من

 
 گفتم: می می نخورم، گفت: برای دِل من
 

 ۱۸۱۴مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 آرزواین جهان دامست و دانه ش 
 

 آر، زو در گریز از دام ها، روی
 

۸۳۷مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت   

 

CD & DVD 694 
 ام الیقِ لطف و آفرینبدیده ایواقعه

 
 خیز، ُمَعبُِّرالَزمان، صورتِ خوابِ من ببین
 

۱۸۳۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   
 

 هرچه از وی شاد گردی در جهان
 

 از فراِق او بیندیش آن زمان
 

۶۹۷۳ مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

 

CD & DVD 695 
 ای ساقی جان پر کن آن ساغِر پیشین را

 
 آن راه زِن دل را، آن راه ُبِر دین را

 
۸۱مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 مادرش گر سیلیی بر وی زند

 
 هم به مادر آید و بر وی تََند

 
۲۹۲۵مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت   

 

CD & DVD 696 
 وایش؟دلی کز تو سوزد، چه باشد د

 
 چو تشنه تو باشد، که باشد َسقایش؟

 
۱۲۸۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 معیوب بْخریده ُبدم کالهٔ 

 
 واقف شدم ُشکر کز عیبش پَِگه

 
۱۵۰۷مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت   



 
CD & DVD 697 

 برین دل هوسی دگر گماری تو نََفس نََفس
 

 گذاریچه خوش است این صبوری، چه کنم، نمی
 

 ۲۸۲۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 هر ولی را نوح و کشتیبان شناس
 

 شناس صحبِت این خلق را طوفان
 

 ۲۲۲۵مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 

CD & DVD 698 
 نرسد مر تو را که توزان مزِد کار می

 

 پیوسته نیستی تو درین کار، گه گهی
 

 ۲۹۸۱مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 ، هین بچش با احتیاطشناسا می
 

 ز اختالط تا میی یابی ُمَنزَّه
 

 ۲۶۹۴مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 

CD & DVD 699 
 ای دل، اگر کم آیی، کارت کمال گیرد

 
 مرغت شکار گردد، صیِد َحالل گیرد

 
 ۸۶۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 پس هماره روی معشوقه نگر

 
 راین به دسِت توست، بشنو ای پد

 
 ۳۰۹۷ مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت

 

CD & DVD 700 
 َمها به دل نظری کن که دل تو را دارد

 
 دارد به روز و شب به مراعاتت اِقتِضا

 
 ۹۳۱مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 داننفس اگر چه زیرک است و ُخرده

 
 اش دنیاست، او را ُمرده دانقبله

 
 ۱۶۵۶مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 

CD & DVD 701 
 ای دیوانه، رو مر خویش را دیوانه سازگر نِه

 
 گر چه صد ره مات گشتی، مهره دیگر بباز

 
 ۱۱۹۴مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 شمع از برقِ مکرّر بر شود

 

 خاک از تابِ مکرّر زر شود
 

۳۶۰۳مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت   
 

CD & DVD 702 
 ِن بقا داری؟از مرگ چه اندیشی، چون جا

 
 در گور کجا گنجی، چون نوِر خدا داری؟
 

 ۲۵۹۴مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 ای گرِد جهان گشته و جز نقش ندیده
 

 بر روی زن آبی و یقین دان که به خوابی
 

۲۶۲۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

CD & DVD 703 
 دال تا نازکی و نازنینی

 
 برو که نازنینان را نبینی

 
۲۶۵۷لوی، دیوان شمس، غزل شماره مو  

 
 برادرم، پدرم، اصل و فصِل من عشقست

 
 که خویِش عشق بماند، نه خویشی نََسبی

 
 ۳۰۴۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

CD & DVD 704  
 مایی هله ای دلی که خفته، تو به زیِر ِظلِّ 

 
 شب و روز در نمازی، به حقیقت و غزایی

 
 ۲۸۵۵اره مولوی، دیوان شمس، غزل شم

  
 باید که ره تا ِده برد حاِزمی

 
 َحزم نبود طمع طاعون آورد

 
۴۷۵مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت   

CD & DVD 705 
 کِهَتری هر طربی که در جهان گشت ندیِم 

 
 برمد ازو دلم، چون دِل تو ز َمقَذریمی

 
۲۴۶۴مولوی، دیوان شمس، غزل شماره   

 
 آن زمان که حرص جنبید و هوس

 
 گو که ای فریادرسزمان میآن 

 
۵۳۵مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت   

 

CD & DVD 706 
 کاریمنم که کار ندارم به غیِر بی

 
 دلم ز کاِر زمانه گرفت بیزاری

 
 ۳۰۵۴مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 چون نباشد قوّتی، پرهیز بِه 
 

 در فراِر ال ُیطاق آسان بِجِه
 

 ۴۹۶ مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت
 



 
CD & DVD 707 

 کسی که باده خوَرد بامداد زین ساقی
 

 خماِر چشِم خوشش بین و فهم کن باقی
 

 ۳۱۰۱مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 با چنین غالب خدواندی، کسی
 

 چون نمیرد؟ گر نباشد او َخسی
 

 ۵۳۰مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 

CD & DVD 708 
 ز بامداد درآورد دلبرم جامی

 

 ناشتاب چشانید خام را خامی به
 

 ۳۰۵۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 مرغ، کو اندر قفس زندانی است
 

 نجوید َرستن، از نادانی است می
 

 ۱۵۴۱مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 

CD & DVD 709 
 تو ز من َملول گشتی، که من از تو ناشتابم

 
 صنما، چه می شتابی؟ که بُکشتی از شتابم

 
 ۱۶۲۲، دیوان شمس، غزل شماره مولوی

 
 هر که داد او، ُحسِن خود را در َمزاد

 
 صد قضای بد، سوی او رو نهاد
 

 ۱۸۳۵مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 

CD & DVD 710 
 ست عجب دوش که من َمخمورم؟دل چه خورده

 
 ست که من در شورم؟یا نمکداِن که دیده

 
 ۱۶۲۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 کفر قانون کپی ست جاجآن ل

 
 نبی ست وآن سپاس و شکر منهاج

 
 ۱۸۲۹مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

CD & DVD 711 
 گفتی شکار گیرم، رفتی شکار گشتی

 
 قرار گشتیگفتی قرار یابم، خود بی

 
 ۲۹۳۴مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 حکِم حق گسترد بهِر ما بساط

 
 که: بگویید از طریقِ اِنبِساط
 

 ۲۶۵۹مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 

CD & DVD 712 
 دیده از خلق ببستم، چو جمالش دیدم

 
 مسِت بخشایشِ او گشتم و جان بخشیدم

 
 ۱۶۲۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 گر به هر زخمی تو پر کینه شوی

 
 صیقل، آیینه شوی؟پس کجا بی

 
 ۲۹۸۰مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

CD & DVD 713 
 سوزگر آتش است یارت، تو برو در او همیا

 
 به شِب فراق سوزان تو چو شمع باش تا روز
 

 ۱۱۹۷مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

  چیست جان کندن؟ سوِی مرگ آمدن
 

 دست در آبِ حیاتی نازدن
 

 ۳۶۸۷مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 

CD & DVD 714 
 هر کس به جنِس خویش درآمیخت، ای نگار

 
 س به الیقِ گهِر خود گرفت یارهر ک

 
 ۱۱۱۶مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 عکس، چندان باید از یاراِن َخوش

 
 َکشعکس، آبکه شوی از بحِر بی

 
 ۵۶۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 

CD & DVD 715 
 هر کآتِش من دارد، او خرقه ز من دارد

 
 زخمی چو ُحسینستش، جامی چو حسن دارد

 
 ۶۲۶وان شمس، غزل شماره مولوی، دی

 
 از بهاران کی شود سرسبز سنگ؟

 
 خاک شو، تا گل برویی رنگ رنگ

 
 ۱۹۱۱مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 

CD & DVD 716 
 چو بگشادم نظر از شیوه تو

 
 بشد کارم چو َزر از شیوه تو
 

 ۲۱۸۵مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 هر که از دیدار، برخوردار شد
 

 ر چشِم او ُمردار شداین جهان د
 

 ۵۸۲مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
 



 
CD & DVD 717 

 مرغان، که کنون از قفسِ خویش جدایید
 

 رخ باز نمایید و بگویید کجایید؟
 

 ۶۵۶مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 آنچه آبِست است شب، جز آن نَزاد
 

 ها و مکرها با دسِت بادحیله
 

 ۱۰۵۴ت مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بی
 

CD & DVD 718 
 ُبتی کاو ُزهره و َمه را همه شب شیوه آموزد

 

 دو چشِم او به جادویی دو چشِم چرخ بردوزد
 

 ۵۶۶مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 ِدلهگر ندانی یار را از َده
 

 از َمشاِم فاسِد خود کن گله
 

 ۴۸۹۵مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 

CD & DVD 719 
 َجعدیَنش یش خوش، وان طُِرّهرویش خوش و مو

 
 صد رحمت هر ساعت بر جانش و بر دینش
 

 ۱۲۲۷مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 کاِر من بی علّت است و مستقیم
 

 هست تقدیرم نه علّت، ای َسقیم
 

 ۱۶۲۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
 

CD & DVD 720  
 چه باشد ای برادر، یک شب اگر نخسبی؟

 
 اشی، همچون َشَرر نخسبی؟ب چون شمع زنده

 
 ۲۹۳۲مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 
 گر دو سه ابله تو را منکر شدند

 
 تلخ کی گردی چو هستی کاِن قند؟
 

 ۲۰۸۱مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
 

CD & DVD 721 
 نوشد و پا کوبد هر ذرّه که بر باال می

 
 خورشیِد ازل بیند وز عشقِ خدا کوبد
 

 ۶۲۴شمس، غزل شماره مولوی، دیوان 
 

 لعنت این باشد که َکژبینش کند
 

 و خودبین و ُپر کینش کند حاِسد
 

 ۲۵۱۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
 

CD & DVD 722 
 دیدی چه گفت بهمن؟ هیزم بنه چو خرمن

 
 گر دی نکرد سرما، سرمای هر دو بر من
 

 ۲۰۴۳مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 کنیمی در َوَحل تأویِل ُرخَصت
 

 خواهی کز آن دل بَر َکنیچون نمی
 

 ۳۳۵۸مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
 

CD & DVD 723 
 مانده شدم از گفتن، تا تو بِر ما مانی

 
 خویشِ من و پیوندی، نی همره و مهمانی
 

 ۲۶۰۶مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 چونکه آبش هست، جو خود آن بود
 

 آدمی آنست کو را جان بود
 

 ۲۸۸۵ لوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیتمو

 

CD & DVD 724 
 بینی و زادن نیهر لحظه یکی صورت، می

 
 جز دیده فزودن نی، جز چشم گشودن نی
 

 ۲۵۷۵مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 را نشنوی (۵۱)ناِصحان (۵۰)ای که نُصحِ 
 

 رویفاِل بد با توست هر جا می
 

 ۲۹۶۹مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 

CD & DVD 725 
 ای شاِه مسلمانان، وی جاِن مسلمانی

 
 پنهان شده و افکنده در شهر پریشانی
 

  ۲۵۷۱مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 ذاتشکِل هستنک، جهاِن نیست
 

 ثَباتو آن جهاِن هست شکِل بی
 

 ۷۹۵ولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 

 



 
 


