
گاهن خالق عشق هب  انم ی

 

 

  :غزل اصلی برنامه 

 

 75غزل شماره شمس،  دیوان مولوی،
 

را؟ قیامت روزِ این بینینمی خواجه ای  

را؟ قامَت و قَد خوش این را، خوبی یوسفِ این  
 

را؟ شیخی گوهرِ این بینینمی شیخ ای  

را؟ جَاللَت و جاه این را، نو شَعشَعۀ این  
 

را؟ جان ملکتِمَ این بینینمی میر ای  

را؟ سَعادَت و بَخت این را، دولت روضۀ این  
 

من؟ یا تویی دیوانه دامَن، خوش و دل خوش ای  

را مَالمَت بگْذار من، با قَدَحی دَرکَش  
 

الغر نَشَوی هرگز گَردش در که ماه ای  

را ضَاللَت بِدْریده تو جَاللِ اَنْوارِ  
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را تَیَمُّم بُگْذار دیدی، رَوان آبِ چون  

را ریاضَت بگْذار آمد، وصال عیدِ چون  
 

رامی کَشی ناز وَرْ خامی، کنی ناز گر  

را مالحَت و حُسن آن یابی بارکَشی در  
 

نوشی عسل زِ بهتر خاموشی که خاموش  

را اشارَت بگْذار را، عبارت دَرسوز  
 

هاجان تو مَشرقِ ای تبریزی، ُالْحَقِشمس    

 را حرارت شمس این یابَد تو تابشِ از

 

 لاو بیت -اصلی غزل: 

 را؟ امتـقی روزِ این یـبینیـنم هـخواج ای

 را؟ قامَت و قَد خوش این را، خوبی یوسفِ این
 (75مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ) 

 

 

 را؟ قیـامت روزِ نـای بینـینمـی واجـهـخ ای 

 را؟ قامَت و قَد خوش این را، خوبی یوسفِ این
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 را؟ قیـامت روزِ نـیا بینـینمـی واجـهـخ ای 

 را؟ قامَت و قَد خوش این را، خوبی یوسفِ این
 

   

 را؟ قیـامت روزِ نـای بینـینمـی واجـهـخ ای 

 را؟ قامَت و قَد خوش این را، خوبی یوسفِ این
 

  

 

 را؟ قیـامت روزِ نـای بینـینمـی واجـهـخ ای 

 را؟ قامَت و قَد خوش این را، خوبی یوسفِ این
  

 

«گیهمانیدمرکز ایرۀ د» :معرفی 
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«گی )عدم(دایرۀ مرکز واهمانید»معرفی:  

 

 
  

 

 را؟ قیـامت روزِ نـای بینـینمـی واجـهـخ ای 

 را؟ قامَت و قَد خوش این را، خوبی یوسفِ این
 

  
 را؟ قیـامت روزِ نـای بینـینمـی واجـهـخ ای 

 را؟ قامَت و قَد خوش این را، خوبی یوسفِ این
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 خیـال و فکـر برمگزین ،*مَهِـل دیـدار هَله، 

 مَـرو آثـار پِـیِ در مکَشـان، سَـر *عیـان از
 (2220غزل شماره  دیوان شمس، )مولوی،

 معنی فروگذاشتناز دست نده؛ فعل نهی از مصدر هِلیدن بهمَهِل: *
 ظاهر، آشکار: عیان*

 

 ،خیـال و فکـر برمگزین مَهِـل، دیـدار هَله 

 مَـرو آثـار پِـیِ در مکَشـان، سَـر عیـان از

 
  

 ،خیـال و فکـر برمگزین مَهِـل، دیـدار هَله 

 مَـرو آثـار پِـیِ در مکَشـان، سَـر عیـان از
 

 
  

 *لَـمـعَ یـرِـش ولی شیـران، هـمـه ما 

 دَمهـبدَم دـباش بـاد از انـشملـهـح
 (603بیت  ،مثنوی، دفتر اول ولوی،م)

 اند.کردهها رسم میر نقش شیر است که بر پرچممنظوشیرِ عَلَم: *
 

 عَلَـم شیـرِ ولی شیـران، همه ما 

 دَمبهدَم باشد بـاد از شانحملـه
 

  

 عَلَـم شیـرِ ولی شیـران، همه ما 

 دَمبهدَم باشد بـاد از شانحملـه
  

 

 ادـب داستـناپی و پیداست انـشحمله

 ادـمب مگـ زـرگـه ت،ـداسـناپی کـآن
 (460بیت  ،مثنوی، دفتر اول ولوی،م)
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 بـاد ناپیـداست و پیداست شانحمله 

 مبـاد ـمگ هـرگـز ناپیـداست، آنـک
 

 
  

 بـاد ناپیـداست و پیداست شانحمله 

 مبـاد ـمگ هـرگـز ناپیـداست، آنـک
  

 

 استخوان؟ ردخُ آن اندر بـاد است چـهآن  

 خـوانقِصّـه صـوتِ و حَـرف پذیـرد کـو
 

 بَـس و است روپـوش بـاد و تخـواناس

 کَـس نیـست یـزدان غیـرِ عالَـم دو در
 (1023الی  1022بیت  ،مثنوی، دفتر ششم ولوی،م)

 

 
 *قَضـا هـر انـدر کـه او فرمـود ازـب 

 رضـا ایـدـب رضـا را مسلمـان مَـر
 (1364بیت  ،سوممثنوی، دفتر  ولوی،م)

 تقدیر و حُکم الهیقَضا: *
 

 قَضـا هـر انـدر کـه او ـودفرم بـاز 

 رضـا بـایـد رضـا را مسلمـان ـرمَ
  

 
 شد بنـده رضـایِ حـق، قضایِ چون 

 شـد خـواهنـده بـنـدۀ را او حُـکـمِ
 (1906بیت  ،مثنوی، دفتر سوم ولوی،م)
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 شد بنـده رضـایِ حـق، قضایِ چون 

 شـد خـواهنـده بـنـدۀ را او حُـکـمِ

 

 شد بنـده رضـایِ حـق، قضایِ چون 

 شـد خـواهنـده بـنـدۀ را او حُـکـمِ

 
 *رٌخَیْـ کَالصُّلْـحُ قْـحَ ستفرموده چو 

 یـگـانَـه ای را، مـاجَـرا کُـن اـرَهـ

   «  خَیْرٌ وَالصُُّلْحُ...  »*     (2346غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،م)

 « .است بهتر آشتی که»
 12۸ آیه ،(4)نسا سوره کریم، قرآن

 

 خَیْـرُ کَالصُّلْـحُ حَـقْ ستودهفرم چو 

 یـگـانَـه ای را، مـاجَـرا کُـن رَهــا
 

 
 

 خَیْـرُ کَالصُّلْـحُ حَـقْ ستفرموده چو 

 یـگـانَـه ای را، مـاجَـرا کُـن رَهــا

 
 *ریفَخْـ کَالْفَقْـرُ را، حِـرص کُـن رَهـا 

 هـنشـانَ زیـن داری نَـنـگ مـی چـرا

 «فَخْری اَلْفَقْرُ»*     (2346غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،م)

 «است من افتخار فقر»
 (حدیث)
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 فَخْـری کَالْفَقْـرُ را، حِـرص کُـن رَهـا 

 ؟هـنشـانَ زیـن داری نَـنـگ مـی چـرا
 

 
 فَخْـری کَالْفَقْـرُ را، حِـرص کُـن رَهـا 

 ؟هـنشـانَ زیـن داری نَـنـگ مـی چـرا
 
 

 

 بُـوَد آن کِـی ـمالْـقَلَجَـفَّ مـعنـیِ 

 بُوَد؟ یکسـان وفـا با جـفـاهـا کـه
 (3151بیت  ،مثنوی، دفتر سوم ولوی،م)

 

 ِبُـوَد آن کِـی الْـقَلَـمجَـفَّ مـعنـی 

 بُوَد؟ یکسـان وفـا با جـفـاهـا کـه

 
 

 ِبُـوَد آن کِـی الْـقَلَـمجَـفَّ مـعنـی 

 بُوَد؟ یکسـان وفـا با جـفـاهـا کـه

 

    دَمبـهدَم هایغُصّـه این تتوس فعلِ 

 الْـقَلَـمجَـفَّ قَـد مـعنـیِّ بُـوَد ایـن
 (31۸2بیت  ،مثنوی، دفتر سوم ولوی،م)
 

 ِدَمبـهدَم هایغُصّـه این توست فعل   

 الْـقَلَـمجَـفَّ قَـد مـعنـیِّ بُـوَد ایـن
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 پَـریـدن گَـهِ آمد آسمـانی، مـرغِ ای 

 چَـریـدن ـهِگَ آمد معانی، آهـویِ وی
 (2029غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،م)

 

 پَـریـدن گَـهِ آمد آسمـانی، مـرغ ای 

 چَـریـدن گَـهِ آمد معانی، آهـویِ وی
 

 گزیده عاشـقان بر ،*جَـریده عاشقِ ای

 آفـریـدن در بنگـر ده،ـآفـری ز بگْـذر
 (2029غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،م)

 فردتنها، مجرّد، من*جَریده: 
 

 روحـی چگونه روحـی ،*فتوحـی را تو آمد

 دویـدن هادیـده در دانـد خیـال چون کو
 (2029غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،م)

 هاها، پیروزیجمعِ فتح؛ گشایش: *فتوح
 

 نمایـد نـو تعلیـمِ بیـاید، *حَـکَم دَم این

 دنـدی ماه دیدهبی شنیـدن، سِرّ گوش،بی
 (2029ل شماره غز ،دیوان شمس ولوی،م)

 داور، قاضی*حَکَم: 
 

 کردنزنده ردهـمُ هم ردن،ـببُ*لـسَبَ داند

 دنـپروریبنده هم دادن، بخت و ختتَ هم
 (2029غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،م)

 ای سرخ که در چشم پدید آید.نوع بیماری چشم؛ موی و رگهیک*سَبَل: 

 

 انیـرایگ جـگن وآن ی،ـانـمع فـیوس آن

 دنـخری عجب دانی؟ فروشد، اگر را خود
 (2029غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،م)
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 مجدّد(اول بیت -اصلی غزل(: 

 را؟ امتـقی روزِ این یـبینیـنم هـخواج ای

 را؟ قامَت و قَد خوش این را، خوبی یوسفِ این
 (75مولوی، دیوان شمس، غزل شماره )

 

 دوم بیت -اصلی غزل: 

 را؟ شیخی رِـگوه این یـبینیـنم خـشی ای

 را؟ اللَتـجَ و اهـج این را، وـن *ۀشَعشَع این
 (75مولوی، دیوان شمس، غزل شماره )

 درخشش، هشیاری *شَعشَعه:

 را؟ شیخی گوهـرِ این بینـینمـی شیـخ ای 

 را؟ جَـاللَت و جـاه این را، نـو شَعشَعـۀ ینا

 
 

 را؟ شیخی گوهـرِ این بینـینمـی شیـخ ای 

 را؟ جَـاللَت و جـاه این را، نـو شَعشَعـۀ این

 
 

 سوم بیت -اصلی غزل: 

 را؟ جـان کـتِـمَمل ایـن بینـینمـی میـر ای

 را؟ سَعـادَت و بَخـت این را، دولت *روضـۀ این
 (75مولوی، دیوان شمس، غزل شماره )

 باغ، بوستان :*روضه
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 را؟ جـان کـتِـمَمل ایـن بینـینمـی میـر ای 

 را؟ سَعـادَت و بَخـت ینا را، دولت روضـۀ این

 

 را؟ جـان کـتِـمَمل ایـن بینـینمـی میـر ای 

 را؟ سَعـادَت و بَخـت این را، دولت روضـۀ این

 
 

 چهارم بیت -اصلی غزل: 

 من؟ یا تویی دیوانـه ،*دامَن خوش و دل خوش ای

 را *مَالمَـت *بگْـذار من، بـا *قَدَحـی دَرکَـش
 (75ه مولوی، دیوان شمس، غزل شمار)

  جام، ساغر، کاسۀ بزرگ*قَدَح:   دامن، عفیفپاک دامن:*خوش

 سرزنش، نکوهش :مَالمت*   کردنکردن، رهاترک :گذاردن*

 

 من؟ یا تویی دیوانـه دامَن، خوش و دل خوش ای 

 را المَـتـمَ بگْـذار ن،ـم بـا قَدَحـی دَرکَـش
 

 من؟ یا تویی دیوانـه دامَن، خوش و دل خوش ای 

 را مَـالمَـت بگْـذار مـن، بـا قَدَحـی رکَـشدَ

 
 پنجم بیت -اصلی غزل: 

 الغـر نَشَـوی هرگز گَـردش در که مـاه ای

 را ضَـاللـت بِـدْریـده تـو جَـاللِ اَنْـوارِ

 (75مولوی، دیوان شمس، غزل شماره )

 گمراهی، اشتباه، انحراف :*ضاللت
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 الغـر نَشَـوی هرگز گَـردش در که مـاه ای 

 را ضَـاللـت بِـدْریـده تـو جَـاللِ اَنْـوارِ

 

 الغـر نَشَـوی هرگز گَـردش در که مـاه ای 

 را ضَـاللـت بِـدْریـده تـو جَـاللِ نْـوارِاَ

 
 

 ششم بیت -اصلی غزل: 

 را مُّمـیَـتَ گْذاربـ دی،ـدی رَوان آبِ ونـچ

 را *تـریاضَ گْذارـب آمد، وصال دِـعی چون
 (75، غزل شماره مولوی، دیوان شمس)

 تحمل رنج و مشقت :*ریاضت
 

 را تَـیَـمُّم بـگْذار دیـدی، رَوان آبِ چـون 

 را ریاضَـت بـگْذار آمد، وصـال عیـدِ چون

 

 

 را تَـیَـمُّم بـگْذار دیـدی، رَوان آبِ چـون 

 را ریاضَـت بـگْذار آمد، وصـال عیـدِ چون

 
 

 هفتم بیت -اصلی غزل: 

 یـرام یـشـکَ ازـن وَرْ ی،ـامـخ نیـک ازـن رگ

 را *الحَتـم و نـحُس آن یـابـی *یـارکَشـب در
 (75مولوی، دیوان شمس، غزل شماره )

 بودنرویزیبا و خوب*مالحَت:   صبر، شکیبایی :بارکَشیدن*
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 رامـی یکَـش نـاز وَرْ خـامـی، کـنی نـاز گر 

 را مـالحَت و حُسـن آن یـابـی بـارکَشـی رد

 
 

 رامـی یکَـش نـاز وَرْ خـامـی، کـنی نـاز گر 

 را مـالحَت و حُسـن آن یـابـی بـارکَشـی در
 

 هشتم بیت -اصلی غزل: 

 یـنوشلـعس زِ بهتر یـوشـخام که وشـخام

 را *ارَتـاش ذارـگْـب را، *ارتـبـع وزـدَرس
 (75مولوی، دیوان شمس، غزل شماره )

 مطلبی را القاکردنبا حرکات  :*اشارت  وقال ذهنقیل :*عبارت
 

 نوشـیعسـل زِ بهتر خامـوشـی که خامـوش 

 را اشـارَت بـگْـذار را، عـبـارت دَرسـوز

 

 نوشـیعسـل زِ بهتر خامـوشـی که خامـوش 

 را* اشـارَت بـگْـذار را،* عـبـارت دَرسـوز

 

 نهم بیت -اصلی زلغ: 

 هاانـج تو رقِـمَش ای زی،ـریـتب قِـُالْحَسـشم

 را رارتـح سـشم نـای دـابَـی وـت شِـابـت از
 (75ان شمس، غزل شماره یومولوی، د)

 هاجـان تو مَشـرقِ ای تبـریـزی، ُالْحَـقِشمـس 

 را حـرارت شمـس ایـن یـابَـد تـو تـابـشِ از
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«خوشبختی های دوالیۀمثلث»معرفی:  
 

 

 

«بدبختی ۀهای دوالیمثلث»معرفی:  
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  2101شماره غزل  – برنامه یجانبغزل: 

 
 

 انـخَس ازهایِـن زِ مـگشت رـسی 

 *انـبَلَس نـروغ چو من *زَنَم مـکَ

 (2101غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،م)

 کردن فروتنی انگاشتن، کم را خود: زدن *کم

 .رسدمی دارویی مصرفِبه که دارد صمغی که گیاهی: *بَلَسان
 

 انـخَس زهایِنا زِ گشتم رـسی 

 انـبَلَس نـروغ چو من زَنَم مـکَ

 

 دارم انـنَه را دـشَه نـازی بَعد 

 انـگسـم دروـاَنْ دـنـفتـنی اـت
 (2101غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،م)

 

 دُزدم چنان نـازی بَعد را شـخوی 

 *انـعَسَس راـم رـمَ دـابنـنی هـک
 (2101غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،م)

 ان، داروغه، شبگردپاسب: عَسَس*

 

 ازَمـت رــدِگ بِانِـج انـزم رـه 

 ان ـکَس و انـحاجی و انـرفیق بی
 (2101غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،م)

 

 امهـگُریخت چون تو در داـخ ای 

 انـرسمَ من به را قوم چنیناین
 (2101غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،م)
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  389شماره غزل  – برنامهغزل جانبی: 

 

 نیست سود یـنشینهم باشد،ن من با دِلَت چون 

 نیست سود چنینی چون نِشینی،می من با گرچه
 (3۸9غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،م)

 

 نیست سود نشینـیهم نباشد، من با دِلَت چون 

 نیست سود چنینی چون نِشینی،می من با گرچه

 
 نیست سود نشینـیهم نباشد، من با دِلَت چون 

 نیست سود نینیچ چون نِشینی،می من با گرچه

 

 بُوَد آتش جگر در باشد، بسته دهانَت چون 

 نیست سود یـبینآب دَرآیی، وـج انِـمی در
 (3۸9غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،م)

 

 بُوَد آتش جگر در باشد، بسته دهانَت چون 

 نیست سود بینـیآب دَرآیی، جـو میـانِ در

 
 بُوَد آتش جگر در باشد، بسته دهانَت چون 

 نیست سود بینـیآب دَرآیی، جـو انِمیـ در

 

 نیست ذوق را صورتش نباشد، جان تَن در که چون 

 نیست سود سینی و صَحن نعمت، و نان نباشد چون
 (3۸9غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،م)

 بزرگ کاسۀ قَدَح؛: *صَحن
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 نیست ذوق را صورتش نباشد، جان تَن در که چون 

 تنیس سود نیسی و صَحن نعمت، و نان نباشد چون

 

 

 آسمان تا شود پُر *عَنبَر و مُشک از زمین گَر 

 نیست سود یـبین راهِ را یـآدم نباشد چون
 (3۸9غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،م)

 بوخوش مادۀ نوعی: *عَنبَر
 

 آسمان تا شود پُر عَنبَر و مُشک از زمین گَر 

 نیست سود یـبین راهِ را یـآدم نباشد چون

 

 خَمیر چون خامی و تُرش زی،ـگُریمی آتش زِ تا 

 نیست سود *یـزینـگُمی دِلْبَر و ارـی هزاران گَر
 (3۸9غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،م)

 کردن، پسندیدنانتخاب: گُزیدن*

 

 خَمیر چون خامی و تُرش گُریزی،می آتش زِ تا 

 نیست سود گُـزینـیمی دِلْبَر و یـار هزاران رـگَ

 

 

 دفتر اول منتخبی از مثنوی ابیات: 

 

 ردـنک آن رِـشُک و ردـبُ یـبوی که چون 

 وردـخَ اشیـبین و دـآم تـعمـن رِـکُف
 (442بیت  ،مثنوی، دفتر اول ولوی،م)
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 نکـرد آن شُکـرِ و بُـرد بویـی که چون 

 خَـورد اشبینـی و آمـد نـعمـت کُفـرِ

 

 است نـاَحسَ دایِـخ قِـعش زـج هـرچـه 

 است کَندَنانـج آن است، واریـخرـشِکَ گَر
 (36۸6بیت  ،مثنوی، دفتر اول ولوی،م)

 

 است اَحسَـن خـدایِ عشـقِ جـز هـرچـه 

 است کَندَنجـان آن است، خـواریشِکَـر گَر

 

 است اَحسَـن خـدایِ عشـقِ جـز هـرچـه 

 است کَندَنجـان آن است، خـواریشِکَـر گَر

 

 

     نـمَکُ یـبین و،ـمَشُ رِّهـغِ ن،ـکُ رـشُک 

 نـمَکُ یـودبینـخ چـهی و دار وشـگ
 (3270بیت  ،مثنوی، دفتر اول ولوی،م)

 مغرورشدنکردن، تکبّر: کردنبینی* گرممغرور به چیزی، پشت ه:غِرِّ*
 

     مَکُـن بینـی مَشُـو، غِـرِّه کُـن، شُکـر 

 مَکُـن خـودبینـی هیـچ و دار گـوش

 

     ده باشـرا بن رانـمَـر شاک ن،ـکُ رـشُک 

 اشـده بـو، پاینـرده شـمُ ایشان پیشِ
 (443بیت  ،مثنوی، دفتر اول ولوی،م)
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     باش بنـده را شاکـران مَـر کُـن، شُکـر 

 بـاش پاینـده شـو، مُـرده ایشان پیشِ

 

 

 1372شماره  غزلاز ی منتخب ابیات: 
 

 دهد حلوا صد کهزان بِهْ کُند، حلوا را تو عینِ 

 امدهـنشنی لَبش از جز جانْ حلوایِ لذَّتِ من
 (1372غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،م)

 

 ِدهد حلوا صد کهزان بِهْ کُند، حلوا را تو عین 

 امنشنیده لَبش از جز جانْ حلوایِ لذَّتِ من

 

 ِدهد حلوا صد کهزان بِهْ کُند، حلوا را تو عین 

 امنشنیده لَبش از جز جانْ حلوایِ لذَّتِ من

 
 

 نـهَدَ از دـبِیُفتَ واـحل ن،ـسُخَ دَرـکَانْ کن خاموش 

 امدهـبویی من که سانزان بَرَد، وـب ممَردُ ت،ـگفبی
 (1372غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،م)

 

 بیا زی،ـریـتب سِـشَم کِای دهـشُ ناالن ییورهـغ هر 

 *امدهـچَغْزی نـویشتـخ در ی،ـذَّتـلبی و یـامـخ زـکَ

 (1372غزل شماره  ،دیوان شمس ولوی،م)
 کردن، زاریکردن ناله و آه :چَغزیدن*
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