
 ينترنتي ايها  نشستهشتادجلسهء  تا مويک هفتاد  متن جلسهءيل حاوين فايا
. موالنا است و غزلياتي معنوي مثنويشرح داستانها  

:ديافت کنيو درين جلسات را از صفحه آرشي اي صوتيها ليفا  
http://masnawi.persianblog.ir 

 

¯¯¯ 
 :فهرستء ادامه

 
شـرح سـه    . 2 يت از دفتر ششـم مثنـو      یشرح چهار ب  . 1(کم  ی جلسه هفتادو  +

 و 911،  2039 يهـا   ت شـب عـرس بـه شـماره        یوان شمس با موضـوع    یغزل د 
683( 

 
قصـه احـد   "شرح . 2 "ر و غالمشیت امیحکا"شرح . 1( جلسه هفتاد و دوم  +

 )ي از مثنویاتیده ابیشرح گز. 3 "احد گفتن بالل
 
 اهل حلـب  ي عهیت داشتن شیتعز... "ت یشرح حکا. 1(د و سوم    جلسه هفتا  +

شـرح غـزل    . 3وان شمس   ی د 1827شرح غزل   . 2 "...ام عاشورا   ی در ا  یهر سال 
 )ریوان کبی د1750

 
ب یـ  از عاشق غر   یدن معشوق یپرس"ت  یشرح حکا . 1( جلسه هفتاد و چهارم      +

وان یـ  د38شـرح غـزل   . 2 "...یافتیـ خود که از شهرها کدام شـهر را خوشـتر           
 )شمس

 

http://masnawi.persianblog.ir


. 2 "ی تهـ ي  بر سـفره ی عشق صوفي  قصه"شرح . 1( جلسه هفتاد و پنجم       +
 )وان شمسی د1535شرح غزل 

 
،ســر او یســؤال ســائل از مرغ"ت یــشــرح حکا. 1(جلســه هفتــاد و ششــم   +

ش کــه از آن خانــه هرچــه یــقصــه درو"شــرح . 2 "ا دم اویــتــر اســت  فاضــل
 )"ستین: گفت یخواست، م یم
 
 بـه  2028ت یـ  از دفتر ششـم ب یاتیده ابیشرح گز. 1(تاد و هفتم   جلسه هف  +

 )Offline جلسات بشکل يبرگزار. 2بعد 
 
شـرح  . 2 از دفتر ششـم      یاتیده اب یادامه شرح گز  . 1( جلسه هفتاد و هشتم        +

 )وان شمسی د2965غزل 
  

. 2ار یـ  با موضوع جبر و اخت    ي از مثنو  یتیشرح حکا . 1( جلسه هفتاد و نهم        +
 )ریوان کبی د1375شرح غزل . 3نظرات دوستان ان یب
  

 ) ... و در صندوق ماندن وی بر زن جوحیمفتون شدن قاض ( هشتادم جلسه+
  
 

¯¯¯ 
 
 
 
 



 : و یکمهفتادجلسه 
 

 :متن جلسه هفتاد و يک
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 ٦٦٦دفتر ششم بيت : ي معنوي از مثنوياتيده ابي گزيشرح و بررس. ١            
 :وان شمسيشرح سه غزل از د. ٢           

 ..."ن تنها مرا رها کن يرو سر بنه به بال":   بمطلع٢٠٣٩غزل شماره . ٢-١                  
 ..."وز مرگ چو تابوت من روان باشد به ر":   بمطلع٩١١غزل شماره . ٢-٢                  
 :  بمطلع٦٨٣غزل شماره . ٢-٣                  

 "دي فزاي، مستي از آن گر نان پز           ديز خاک من اگر گندم برآ"
 
 

 ----------------------- 

 ٦٦٦دفتر ششم بيت : ي معنوي از مثنوياتيده ابي گزي شرح و بررس.١ 

 : کليک کنيداينجــا،  براي ديدن تصوير و خوانش اين سه بيت       
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 تباهة القرب حجاب االشي غا               ال عجب ان ال اراهي انت وجه     
  من وفور االلتباس المشتبک              ال عجب ان لم ارکي انت عقل     
 دينداء للبع" اي " ،"اي" کم اقل            دي جئت اقرب انت من حبل الور     
  ممن اغار ي اکتم من معي ک                  القفاري فيبل اغالطهم اناد      



       ---------------- 

 :وان شمس با موضوعيت شب عرسيسه غزل از دشرح . ٢

 ..."ن تنها مرا رها کن يرو سر بنه به بال":   بمطلع٢٠٣٩غزل شماره . ٢-١             

 : کليک کنيداينجــا براي ديدن تصوير و خوانش اين غزل، 
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 ترک من خراب شب گرد مبتال کن             ن تنها مرا رها کنيالرو سر بنه به ب 
  برو جفا کنيا ببخشا خواهي بيخواه          م و موج سودا شب تا به روز تنهاييما

 ن ره سالمت ترک ره بال کنيبگز                يفتيز تا تو هم در بال نياز من گر
 ا کني آسيده ما صد جايبر آب د             دهيده در کنج غم خزيم و آب دييما
 ر خونبها کنيد تدبيبکشد کسش نگو        چو خاراي است ما را دارد دليره کشيخ

  عاشق تو صبر کن وفا کني زردرويا               ان واجب وفا نباشديبر شاه خوبرو
 ا کنن درد را دويم کايپس من چگونه گو          ر مردن آن را دوا نباشدي است غيدرد

  ما کنيبا دست اشارتم کرد که عزم سو     دمي عشق دي در کويريدر خواب دوش پ
 ن زمرد هين دفع اژدها کنياز برق ا      است چون زمرديگر اژدهاست بر ره عشق

  ييخودم من ور تو هنرفزايبس کن که ب                               

 ه بوالعال کني گو تنبي بوعلخيتار                                    
   

 ..."به روز مرگ چو تابوت من روان باشد ":   بمطلع٩١١غزل شماره . ٢-٢  

 : کليک کنيداينجــابراي ديدن تصوير و خوانش اين غزل، 
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 ن جهان باشديمان مبر که مرا درد اگ       به روز مرگ چو تابوت من روان باشد 
 غ آن باشدي دريو درافتيبه دوغ د              غيغ دري و مگو دري من مگريبرا

 مرا وصال و مالقات آن زمان باشد              مگو فراق فراقينيجنازه ام چو بب
 ت جنان باشديکه گور پرده جمع             مگو وداع وداع يمرا به گور سپار

 غروب شمس و قمر را چرا زبان باشد               برآمدن بنگر يديدن چو بدفروش
 د خالص جان باشديلحد چو حبس نما              شروق بوديد وليتو را غروب نما

 ن گمان باشديچرا به دانه انسانت ا        ن که نرستيکدام دانه فرورفت در زم
 وسف جان را چرا فغان باشديز چاه               کدام دلو فرورفت و پر برون نامد

  آن طرف بگشا ين سوي از ايدهان چو بست                          

  تو در جو المکان باشدي هويکه ها                              
  

 :  بمطلع٦٨٣غزل شماره . ٢-٣  

 "دي فزاي، مستي از آن گر نان پز           ديز خاک من اگر گندم برآ"            

 : کليک کنيداينجــابراي ديدن تصوير و خوانش اين غزل،  
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 دي فزاي مستياز آن گر نان پز                      ديز خاک من اگر گندم برآ

 ديت مستانه سرايتنورش ب                        وانه گرددير و نانبا ديخم
 ديتو را خرپشته ام رقصان نما                     ارتيز يياگر بر گور من آ

 دين نشايکه در بزم خدا غمگ                   دف به گور من برادر يا بيم
 ديار خايون و نقل يدهان اف                    زنخ بربسته و در گور خفته

 ديا ز جانت درگشيخرابات                  ينه بندي زان کفن بر سيبدر
 دي به البد کار زايز هر کار          ز هر سو بانگ جنگ و چنگ مستان



 ديهمان عشقم اگر مرگم بسا               ست هدي عشق آفريمرا حق از م
 دي چه آي بجز مستيبگو از م                 عشقي و اصل من ميمنم مست

 زين تبريبه برج روح شمس الد                               

 ديک دم نپايبپرد روح من                                  

¯¯¯ 
  و دومهفتادجلسه 

 

 :موضوعات

 :ي معنويت از مثنوي دو حکايشرح و بررس. ١            
  به بعد٣٠٥٥ت يدفتر سوم، ب، "ر و غالمشيت اميحکا. "١ -١                          

  به بعد٨٨٨ت ي، دفتر ششم، ب..."ء احد احد گفتن بالل  قصه. "١ -٢                          
  به بعد٢٦٦٩ت ي بي از دفتر ششم مثنوياتيده ابيگز. ١ -٣                          

 :ريوان کبيشرح دو غزل از د. ٢           
 : بمطلع١٨٢٧غزل شماره . ٢-١    

 ..." دال؟ راست بگو، نهان مکن يش چه خورده ادو "                           
 : بمطلع١٧٥٠غزل شماره . ٢-٢    

 " دهنمي نکند از ميخال           ذقنم نيري نکند شيتلخ "                          
 

                                    -------------------- 

 :ي معنويت از مثنوي دو حکايشرح و بررس. ١  



  به بعد٣٠٥٥ت يدفتر سوم، ب، "ر و غالمشيت اميحکا. "١ -١       

 : کليک کنيداينجــات، يوير و خوانش اين حکابراي ديدن تص 
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 حكايت امير و غالمش كه نماز باره بود و انس عظيم داشت در نماز و مناجات با حق
  
 بانگ زد سنقر هال بردار سر                مير شد محتاج گرمابه سحر         

 تا به گرمابه رويم اى ناگزير          طاس و منديل و گل از التون بگير        
 بر گرفت و رفت با او دو به دو          سنقر آن دم طاس و منديلى نكو        

 آمد اندر گوش سنقر در مال               مسجدى بر ره بد و بانگ صال        
 گفت اى مير من اى بنده نواز              بود سنقر سخت مولع در نماز        
  تا گذارم فرض و خوانم لَم يكن              تو بر اين دكان زمانى صبر كن        
 از نماز و وردها فارغ شدند                 چون امام و قوم بيرون آمدند        
  مير سنقر را زمانى چشم داشت         سنقر آن جا ماند تا نزديك چاشت        
   اين ذو فنوننگذاردم گفت مى              گفت اى سنقر چرا نايى برون        

  نيستم غافل كه در گوش منى              صبر كن نك آمدم اى روشنى         
  تا كه عاجز گشت از تيباش مرد            هفت نوبت صبر كرد و بانگ كرد        
  تا برون آيم هنوز اى محترم               نگذاردم  پاسخش اين بود مى        
 دارد آن جا كت نشاند كيت وا مى          جد اندر كس نماند گفت آخر مس        
  بسته است او هم مرا در اندرون           گفت آن كه بسته استت از برون        
  نبگذارد مرا كايم برون مى                  آن كه نگذارد ترا كايى درون        

  او بدين سو بست پاى اين رهى           آن كه نگذارد كز اين سو پا نهى         
  خاكيان را بحر نگذارد درون                    ماهيان را بحر نگذارد برون        
  حيله و تدبير اينجا باطل است       اصل ماهى آب و حيوان از گل است        



  دست در تسليم زن و اندر رضا            قفل زفت است و گشاينده خدا        
 اين گشايش نيست جز از كبريا                     ذره ذره گر شود مفتاحها        
  يابى آن بخت جوان از پير خويش          چون فراموشت شود تدبير خويش        
 بنده گشتى آن گه آزادت كنند              چون فراموش خودى يادت كنند        

  به بعد٨٨٨ت ي، دفتر ششم، ب..."تن بالل ء احد احد گف قصه. "١ -٢      

 ...ء احد احد گفتن بالل در حر حجاز از محبت مصطفى عليه السالم  قصه  

  زد براى گوشمال  اش مى  خواجه           كرد آن بالل  تن فداى خار مى         
  ى بد منكر دين منى بنده             كنى  كه چرا تو ياد احمد مى        

 گفت بهر افتخار او احد مى             زد اندر آفتابش او به خار  مى        
  آن احد گفتن به گوش او برفت    گذشت  تا كه صديق آن طرف بر مى        
 يافت بوى آشنا  ز آن احد مى            چشم او پر آب شد دل پر عنا        
 دار اعتقاد كز جهودان خفيه مى           بعد از آن خلوت بديدش پند داد        
  گفت كردم توبه پيشت اى همام           عالم السر است پنهان دار كام        
  برفت آن طرف از بهر كارى مى                 روز ديگر از پگه صديق تفت        
  بر فروزيد از دلش سوز و شرار         باز احد بشنيد و ضرب زخم خار        
 ى او را بخورد عشق آمد توبه               باز پندش داد باز او توبه كرد        
 عاقبت از توبه او بيزار شد            توبه كردن زين نمط بسيار شد        
 ها كاى محمد اى عدوى توبه               فاش كرد اسپرد تن را در بال        
 توبه را گنجا كجا باشد در او             تو اى تن من وى رگ من پر ز        
   از حيات خلد توبه چون كنم         توبه را زين پس ز دل بيرون كنم        
  چون شكر شيرين شدم از شور عشق  عشق قهار است و من مقهور عشق         
 فتادمن چه دانم كه كجا خواهم               برگ كاهم پيش تو اى تند باد        
  شوم مقتدى آفتابت مى                 دوم  گر هاللم گر باللم مى        
 وار در پى خورشيد پويد سايه              ماه را با زفتى و زارى چه كار        



 كند خند سبلت خود مى ريش             دهد  با قضا هر كاو قرارى مى        
  رستخيزى و آنگهانى عزم كار           قرار؟ كاه برگى پيش باد آن گه        
  يك دمى باال و يك دم پست عشق          گربه در انبانم اندر دست عشق        
 نه به زير آرام دارم نه ز بر                گرداندم بر گرد سر  او همى        
 اند ل بنهاده بر قضاى عشق د           اند  عاشقان در سيل تند افتاده        
 قرار روز و شب گردان و ناالن بى                 همچو سنگ آسيا اندر مدار        
   تا نگويد كس كه آن جو راكد است   گردشش بر جوى جويان شاهد است        
   گردش دوالب گردونى ببين           بينى تو جو را در كمين  گر نمى        

 اى دل اختروار آرامى مجو          ست گردون را از اوچون قرارى ني         
... 

  سخره و سجده كن چوگان اوست         چون كه كليات پيش او چو گوست        
 قرار چون نباشى پيش حكمش بى           تو كه يك جزوى دال زين صد هزار        
 ر حبس گاهى در مسير گه در آخو            چون ستورى باش در حكم امير        
  چون كه بگشايد برو برجسته باش        چون كه بر ميخت ببندد بسته باش        
 باز آمد شاه ما در كوى ما                   باز آمد آب جان در جوى ما        
 زند نوبت توبه شكستن مى          كشد خرامد بخت و دامن مى  مى        
 فرصت آمد پاسبان را خواب برد                   ار دگر سيالب برد توبه را ب        
 رخت را امشب گرو خواهيم كرد      هر خمارى مست گشت و باده خورد        
 لعل اندر لعل اندر لعل ما                 ز آن شراب لعل جان جان فزا        
 دفع چشم بد اسپند سوز خيز             باز خرم گشت مجلس دل فروز        
  بايدم تا ابد جانا چنين مى                آيدم  نعره مستان خوش مى        
 زخم خار او را گل و گلنار شد                  نك هاللى با باللى يار شد        
 جان و جسم گلشن اقبال شد                 گر ز زخم خار تن غربال شد        
 جان من مست و خراب آن ودود             ن به پيش زخم خار آن جهود ت        

 رسد بوى يار مهربانم مى           رسد بوى جانى سوى جانم مى         
 بر باللش حبذا لى حبذا                 از سوى معراج آمد مصطفى        



  ى او دست شست  توبهاين شنيد از           چون كه صديق از بالل دم درست        
 
ى بالل را و ظلم جهودان را بر وى و احد احد گفتن او و  باز گردانيدن صديق واقعه 

ى جهودان و قصه كردن آن قضيه پيش مصطفى عليه الصالة و السالم و  افزون شدن كينه
  مشورت در خريدن او از جهودان

  حال آن بالل با وفاگفت                 بعد از آن صديق پيش مصطفى         
  اين زمان در عشق و اندر دام تست              كان فلك پيماى ميمون بال چست        
  در حدث مدفون شدست آن زفت گنج        باز سلطان است ز آن جغدان به رنج        
 زنند تن برهنه شاخ خارش مى             كنند  پيش مشرق چار ميخش مى        

 نهد گويد و سر مى او احد مى             جهد  از تنش صد جاى خون بر مى        
  سر بپوشان از جهودان لعين                    پندها دادم كه پنهان دار دين        
  تا در توبه بر او بسته شده ست           عاشق است او را قيامت آمده ست        
 اين محالى باشد اى جان بس سطبر                    كان صبر عاشقى و توبه يا ام        
 توبه وصف خلق و آن وصف خدا                توبه كرم و عشق همچون اژدها        
 عاشقى بر غير او باشد مجاز                  نياز  عشق ز اوصاف خداى بى        
  ظاهرش نور اندرون دود آمده ست            ز انكه آن حسن زر اندود آمده ست        
  بفسرد عشق مجازى آن زمان                   چون رود نور و شود پيدا دخان        

  رغبت افزون گشت او را هم به گفت مصطفى زين قصه چون خوش بر شكفت          
 هر سر مويش زبانى شد جدا          مستمع چون يافت همچون مصطفى        

  گفت اين بنده مر او را مشترى است       مصطفى گفتش كه اكنون چاره چيست        
  در زيان و حيف ظاهر ننگرم                   خرم  هر بها كه گويد او را مى        

  

  به بعد٢٦٦٩ت ي بي از دفتر ششم مثنوياتيده ابيگز. ١ -٣     
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  ان را فى صاله دائمونعاشق                   پنج وقت آمد نماز و رهنمون         

 كه در آن سرهاست نى پانصد هزار                     نه به پنج آرام گيرد آن خمار        
  سخت مستسقى است جان صادقان             ى عاشقان وظيفه" زر غباً "  نيست         
  ا ندارند انس جاندري ز انكه بى               ى ماهيان وظيفه" زر غباً "  نيست         
  اى است با خمار ماهيان خود جرعه            اى است  آب اين دريا كه هايل بقعه        
  وصل سالى متصل پيشش خيال                 يك دم هجران بر عاشق چو سال        
   در پى هم اين و آن چون روز و شب    عشق مستسقى است مستسقى طلب        
  تر است  چون ببينى شب بر او عاشق       روز بر شب عاشق است و مضطر است        
  از پى همشان يكى دم ايست نيست           ايست  نيستشان از جستجو يك لحظه        
  هوش اين اين بر آن مدهوش و آن بى             اين گرفته پاى آن آن گوش اين        
  در دل عذرا هميشه وامق است              اشق است در دل معشوق جمله ع        
  در ميانشان فارق و فاروق نيست                در دل عاشق بجز معشوق نيست        
 بگنجد اين دو را؟" زر غباً " پس چه                    بر يكى اشتر بود اين دو درا        
 هيچ كس با خود به نوبت يار بود              نمود" زر غباً "  هيچ كس با خويش         
 فهم اين موقوف شد بر مرگ مرد                     آن يكيى نه كه عقلت فهم كرد        
  قهر نفس از بهر چه واجب شدى               ور به عقل ادراك اين ممكن بدى        
 ؟" نفس، كش: "رت چون بگويدضرو  يب        ان رحمت كه دارد شاه هش با چن        

               ---------------- 

 :ريوان کبيشرح دو غزل از د. ٢  
   

 ١٨٢٧غزل شماره شرح . ٢-١            

 : کليک کنيداينجــابراي ديدن تصوير و خوانش اين غزل، 
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 ده اي دال راست بگو نهان مکن  دوش چه خور

      چون خمشان بي گنه روي بر آسمان مکن      

 باده خاص خورده اي نقل خالص خورده اي

                بوي شراب مي زند خربزه در دهان مکن

 روز الست جان تو خورد ميي ز خوان تو 

                خواجه المکان تويي بندگي مکان مکن

 تي وز بر ما گريختيدوش شراب ريخ

                        بار دگر گرفتمت بار دگر چنان مکن 

 من همگي تراستم مست مي وفاستم

                با تو چو تير راستم تير مرا کمان مکن

 اي دل پاره پاره ام ديدن او است چاره ام

 کن                   او است پناه و پشت من تکيه بر اين جهان م    

 اي همه خلق ناي تو پر شده از نواي تو  

      گر نه سماع باره اي دست به ناي جان مکن                                    

 نفخ نفخت کرده اي در همه دردميده اي  

                  چون دم توست جان ني بي ني ما فغان مکن      



  کار دلم به جان رسد کارد به استخوان رسد 

   ناله کنم بگويدم دم مزن و بيان مکن                 

 ناله مکن که تا که من ناله کنم براي تو

   گرگ تويي شبان منم خويش چو من شبان مکن                        

 هر بن بامداد تو جانب ما کشي سبو 

 ن  کاي تو بديده روي من روي به اين و آن مک                          

 شير چشيد موسي از مادر خويش ناشتا

  گفت که مادرت منم ميل به دايگان مکن                         

 باده بنوش مات شو جمله تن حيات شو

   باده چون عقيق بين ياد عقيق کان مکن                    

 باده عام از برون باده عارف از درون

 بوي دهان بيان کند تو به زبان بيان مکن                                   

                  از تبريز شمس دين مي رسدم چو ماه نو 

                  چشم سوي چراغ کن سوي چراغدان مکن

  

 

 



 :١٧٥٠ه غزل شمارشرح . ٢-٢      

 : کليک کنيداينجــابراي ديدن تصوير و خوانش اين غزل، 
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  دهنمي نکند از ميخال              ن ذقنميري نکند شيتلخ 
 ا من جامه کنميد که بيگو             يان کندم هر صبحدميعر

 او بس نکند پس من چه کنم            در خانه جهد مهلت ندهد 
 است تنمدن او جان ياز د           ج است سرمياز ساغر او گ

 رهنمي رود او در پيچون م       تنگ است بر او هر هفت فلک
 ن سخنميريدر عربده اش ش                ردلميره او من شياز ش
 من ساختمت چونت نزنم        ي گفت که تو در چنگ منيم

  من تن تننميتو زخمه زن         من چنگ توام بر هر رگ من 

  ي تو ز من دل برنکنحاصل                       

 ست مرا من خود چه کنميدل ن                     

 

¯¯¯ 
  و سومهفتادجلسه 

 
 : و سومهفتادمتن جلسه 

 :موضوعات



 در ي اهل حلب هر سالي عهيت داشتن شيتعز"... ت ي حکايشرح و بررس. ١            
 ٧٧٧ت ي، بي معنوي، دفتر ششم مثنو..."ام عاشورا يا
  

 :شرح دو غزل از ديوان کبير. ٢           
 : بمطلع١٨٢٧غزل شماره . ٢-١    

 ..."دوش چه خورده اي دال؟ راست بگو، نهان مکن  "                           
 : بمطلع١٧٥٠غزل شماره . ٢-٢    

 "خالي نکند از مي دهنم           ذقنم تلخي نکند شيرين "                          
 

                                    -------------------- 

 

ام ي در اي اهل حلب هر سالي عهيت داشتن شيتعز. "..ت ي حکايشرح و بررس. ١ 
 ٧٧٧ت ي، بي معنوي، دفتر ششم مثنو..."عاشورا 

  

 تشبيه مغفلي کي عمر ضايع کند و وقت مرگ در آن تنگاتنگ توبه و استغفار کردن     
ي انطاکيه و  ي اهل حلب هر سالي در ايام عاشورا به دروازه گيرد به تعزيت داشتن شيعه

 ب شاعر از سفر و پرسيدن کي اين غريو چه تعزيه استرسيدن غري

  

  باب انطاکيه اندر تا به شب                       روز عاشورا همه اهل حلب 

  ماتم آن خاندان دارد مقيم                  گرد آيد مرد و زن جمعي عظيم 



 را براي کربال شيعه عاشو                          ناله و نوحه کنند اندر بکا 

  کز يزيد و شمر ديد آن خاندان                      بشمرند آن ظلمها و امتحان 

 گردد همه صحرا و دشت  پر همي             رود در ويل و وشت  هاشان مي نعره

  روز عاشورا و آن افغان شنيد                 يک غريبي شاعري از ره رسيد 

  قصد جست و جوي آن هيهاي کرد           راي کرد شهر را بگذاشت و آن سوي 

  چيست اين غم بر که اين ماتم فتاد                 شد اندر افتقاد  پرس پرسان مي

  اين چنين مجمع نباشد کار خرد                    اين رئيس زفت باشد که بمرد 

 م من شما اهل ده ايد که غريب                    نام او و القاب او شرحم دهيد 

  تا بگويم مرثيه ز الطاف او                  چيست نام و پيشه و اوصاف او 

  تا ازينجا برگ و اللنگي برم                      مرثيه سازم که مرد شاعرم 

 اي اي شيعه عدو خانه  تو نه                اي  آن يکي گفتش که هي ديوانه

  ماتم جاني که از قرني به است                 که هست داني روز عاشوار نمي

  قدر عشق گوش، عشق گوشوار              پيش مؤمن کي بود اين غصه خوار 

 تر باشد ز صد طوفان نوح  شهره                       روح  پيش مؤمن ماتم آن پاک

  

 نکته گفتن آن شاعر جهت طعن شيعه حلب

 ! کي بدست اين غم؟ چه دير اينجا رسيد                   زيد گفت آري ليک کو دور ي 



  گوش کران آن حکايت را شنيد                 چشم کوران آن خسارت را بديد 

  که کنون جامه دريديت از عزا                    خفته بودستيد تا اکنون شما 

 د مرگيست اين خواب گران زانک ب                پس عزا بر خود کنيد اي خفتگان 

  جامه چه درانيم و چون خاييم دست                  روح سلطاني ز زنداني بجست 

  وقت شادي شد چو بشکستند بند               اند  چونک ايشان خسرو دين بوده

  کنده و زنجير را انداختند                     سوي شادروان دولت تاختند 

  گر تو يک ذره ازيشان آگهي              و شاهنشهي روز ملکست و گش 

  زانک در انکار نقل و محشري                       اي آگه برو بر خود گري  ور نه

 بيند جز اين خاک کهن  که نمي                     بر دل و دين خرابت نوحه کن 

 سير تدار و جانسپار و چشم پش                       بيند چرا نبود دلير  ور همي 

  گر بديدي بحر کو کف سخي                    در رخت کو از مي دين فرخي 

  خاصه آن کو ديد آن دريا و ميغ                      آنک جو ديد آب را نکند دريغ 

                                   --------------- 

   

 :يوان کبيرشرح دو غزل از د. ٢           
   

 ١٨٢٧غزل شماره شرح . ٢-١            



 : کليک کنيداينجــابراي ديدن تصوير و خوانش اين غزل، 
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 دوش چه خورده اي دال راست بگو نهان مکن  

      چون خمشان بي گنه روي بر آسمان مکن      

 ده خاص خورده اي نقل خالص خورده ايبا

                بوي شراب مي زند خربزه در دهان مکن

 روز الست جان تو خورد ميي ز خوان تو 

                خواجه المکان تويي بندگي مکان مکن

 دوش شراب ريختي وز بر ما گريختي

                        بار دگر گرفتمت بار دگر چنان مکن 

  همگي تراستم مست مي وفاستممن

                با تو چو تير راستم تير مرا کمان مکن

 اي دل پاره پاره ام ديدن او است چاره ام

                    او است پناه و پشت من تکيه بر اين جهان مکن    

 



 اي همه خلق ناي تو پر شده از نواي تو  

      گر نه سماع باره اي دست به ناي جان مکن                                    

 نفخ نفخت کرده اي در همه دردميده اي  

                  چون دم توست جان ني بي ني ما فغان مکن      

 کار دلم به جان رسد کارد به استخوان رسد  

   ناله کنم بگويدم دم مزن و بيان مکن                 

 ناله کنم براي توناله مکن که تا که من 

   گرگ تويي شبان منم خويش چو من شبان مکن                        

 هر بن بامداد تو جانب ما کشي سبو 

   کاي تو بديده روي من روي به اين و آن مکن                          

 شير چشيد موسي از مادر خويش ناشتا

 م ميل به دايگان مکن گفت که مادرت من                         

 باده بنوش مات شو جمله تن حيات شو

   باده چون عقيق بين ياد عقيق کان مکن                    

 باده عام از برون باده عارف از درون

     بوي دهان بيان کند تو به زبان بيان مکن                               

 سدم چو ماه نو                  از تبريز شمس دين مي ر



                  چشم سوي چراغ کن سوي چراغدان مکن

  

 :١٧٥٠غزل شماره شرح . ٢-٢           

 : کليک کنيداينجــابراي ديدن تصوير و خوانش اين غزل، 
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 الي نکند از مي دهنمخ              تلخي نکند شيرين ذقنم 
 گويد که بيا من جامه کنم             عريان کندم هر صبحدمي

 او بس نکند پس من چه کنم            در خانه جهد مهلت ندهد 
 از ديدن او جان است تنم           از ساغر او گيج است سرم

 چون مي رود او در پيرهنم       تنگ است بر او هر هفت فلک
 در عربده اش شيرين سخنم                 من شيردلماز شيره او

 من ساختمت چونت نزنم        مي گفت که تو در چنگ مني
 تو زخمه زني من تن تننم         من چنگ توام بر هر رگ من 

  حاصل تو ز من دل برنکني                       

 دل نيست مرا من خود چه کنم                     

 

¯¯¯ 
 
 



 
 

  و چهارمهفتادجلسه 
 

 :متن جلسه هفتاد و چهارم

 :موضوعات

 :تي حکايشرح و بررس. ١       

 ..."يافتيب خود که از شهرها کدام شهر را خوشتر ي از عاشق غريدن معشوقيپرس"      

 ٣٨٠٨ت يدفتر سوم، ب   

 :وان شمسيشرح دو غزل از د. ٢     

 ..."ن نفس و هوا زنده بال مرده بال يرستم از ا: "  بمطلع٣٨غزل شماره . ٢-١         

 :  بمطلع١٥٣٥  غزل شماره. ٢-٢         

 "ميگر نمانيکدي که تا ناگه ز          ميگر بدانيکديا تا قدر يب "                      

 
                             ------------------------ 

  

 :تيکا حيشرح و بررس. ١ 



ب خود که از شهرها کدام شهر را خوشتر ي از عاشق غريدن معشوقيپرس "     
 ٣٨٠٨ت يدفتر سوم، ب     ..."يافتي

  

 :ديک کني کلنجايات ين حکايات ايدن ابيدن و شني ديبرا
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 و يافتي از شهرها کدام شهر را خوشتر يب خود کي عاشق غر ازيدن معشوقيپرس
 تر و دلگشاتر تر و پر نعمت تر و محتشم انبوه

  

  بس شهرهايا دهي تو به غربت د            ي فتي به عاشق کايگفت معشوق

  دلبرستي که در وي گفت آن شهر           ن شهر ز آنها خوشترست يپس کدام

 اطي هست صحرا گر بود سم الخ                    اط هرکجا باشد شه ما را بس

ست ارچه که باشد قعر چاه ا جنت                باشد چو ماه يوسفيهر کجا که   

                                      --------------- 

 

 :ريوان کبيشرح دو غزل از د. ٢  
   

 ٣٨غزل شماره شرح . ٢-١            



 : کليک کنيداينجــابراي ديدن تصوير و خوانش اين غزل، 
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 ن نفس و هوا زنده بال مرده باليرستم از ا

 ست بجز فضل خداين زنده و مرده وطنم                     

  شه و سلطان ازليت و غزل اين بيرستم از ا

 مفتعلن مفتعلن مفتعلن کشت مرا              

 الب ببريه و مغلطه را گو همه سيقاف

 پوست بود پوست بود درخور مغز شعرا                        

 ي پرده آن نغز مني مغز مني خمشيا

  کش نبود خوف و رجايشکمتر فضل خم                      

 ن کوچ و قالنيران نبود عشر زميبر ده و

 مست و خرابم مطلب در سخنم نقد و خطا                        

  دهد آن گنج به منيتا که خرابم نکند ک

  کشدم بحر عطايلم ندهد کي تا که به س                     

  همچو شکريمرد سخن را چه خبر از خمش



 خشک چه داند چه بود ترللال ترللال                 

 نه ام مرد مقاالت نه امينه ام آيآ

 ده شود حال من ار چشم شود گوش شمايد                                

 

 دست فشانم چو شجر چرخ زنان همچو قمر

 ن پاکتر از چرخ سمايچرخ من از رنگ زم                 

 تو کنم ينده بگو تا که دعايعارف گو

  وقت دعايچونک خوش و مست شوم هر سحر                           

  نبوديغيدلق من و خرقه من از تو در

 م تو رايم مرا ني و آنک ز سلطان رسدم ن                         

 از کف سلطان رسدم ساغر و سغراق قدم

 د بود جرعه او را چو گدايچشمه خورش                    

 نده بگويمن خمشم خسته گلو عارف گو                  

  من چو کهم رفته ز جايزانک تو داود دم                  

   

 :١٥٣٥غزل شماره شرح . ٢-٢

 : کليک کنيداينجــابراي ديدن تصوير و خوانش اين غزل، 
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 ميگر نمانيک دي که تا ناگه ز                    ميگر بدانيک ديا تا قدر يب

 مينه ما روگراني چرا با آ              ن شديقينه مومن يچو مومن آ

 مي بگذار ما هم مردماني سگ           دوست کردنديمان جان فدايکر

 ميگر نخواني چرا در عشق همد                فسون قل اعوذ و قل هو اهللا

 مي غرض ها را چرا از دل نران               رايره دارد دوستيغرض ها ت

 مي چرا مرده پرست و خصم جان        رمي از من که مي خوشدل شويگه

 مي همه عمر از غمت در امتحان        کردي آشتيگ خواهچو بعد از مر

 ميم ما چون مردگاني که در تسل                کن يکنون پندار مردم آشت

 مي رخم را بوسه ده کاکنون همان           بوسه دادنيچو بر گورم بخواه

 راي دل ازيخمش کن مرده وار ا         

 مينن زباي متهم ما زيبه هست          

 

¯¯¯ 
  و پنجمهفتادجلسه 

 : و پنجمهفتادمتن جلسه 



 :موضوعات

 ٣٠١٤ت ي، دفتر سوم، ب"ي تهي  بر سفرهي عشق صوفي قصه " يشرح و بررس. ١ 

 :  بمطلع١٥٣٥  غزل شمارهشرح . ٢ 

 "ميگر نمانيکدي که تا ناگه ز          ميگر بدانيکديا تا قدر يب "                   

 Woozab ي   با برنامهييآشنا. ٣ 

                           ------------------------ 

  

 ٣٠١٤ت ي، دفتر سوم، ب"ي تهي  بر سفرهي عشق صوفي قصه " يشرح و بررس. ١ 

 ي تهي  بر سفرهيقصه عشق صوف 

  

 ديدر يها را م زد جامه ي چرخ م                 د ي سفره ديخ روزي بر مييصوف

 دردها را نک دوا قحطها و                       نوا  ي بيزد نک نوا يبانگ م

 ار شدي بود با او ي هر که صوف                  ار شد يچونک دود و شور او بس

 شدند يخود م ي مست و بي چندي تا               زدند  ي ميي و هوي و هايکخ کخ

 ستيخته وز نان تهي آويا  سفره         ست ي را که چي گفت صوفيبوالفضول

 يستي که عاشق ني تو بجو هست                     يستيمعن يگفت رو رو نقش ب

 ست هر کو صادقستي ني بند هست              عاشق است ي نان غذايعشق نان ب



 ه سودي سرماي عاشقان را هست ب                      عاشقان را کار نبود با وجود 

 برند يدان مي گو ز م دست نه و                         پرند  يبال نه و گرد عالم م

 ل بافتي زنبيده همي دست ببر                 افت ي ي بوي کو ز معنيريآن فق

 رنگ و نفس واحدند کي چون عدم                     مه زدند يعاشقان اندر عدم خ

  

  کز عدم ترسند و آن آمد پناه                   ن غلط کردند راهيجمله عالم زا

  رستن استي قرب حق از حبس هست                    رفتنستينه پستقرب نه باال 

 ريست را نه زود و نه دورست و دي ن             ر؟ ي باال است و زيست را چه جاين

 ستيست چي ني، چه داني هستي  غره               ست  يستيکارگاه و گنج حق در ن

  

 يستين بحر ايم تا بري کوش دا                  يستي شرح بحر نيديچون شن

 ستينشانست و ته ي که خال و ب               ست يستيچونک اصل کارگاه آن ن

  انکساريند و جاي جويستي ن                      اظهار کار يجمله استادان پ

  و ال بوديستي کارگاهش ن                       الجرم استاد استادان صمد 

  کار حق و کارگاهش آن سرست                 ترست  افزونيتسين نيهر کجا ا

 شان سبقي بر همه بردند درو              ن طبق يي چون هست بااليستين

 يستي آردت گر ني هستي سو              يستي گشت خنگ نيخوش براق



                                 --------------- 

 :وان شمسي از د١٥٣٥غزل شماره شرح . ٢ 

 : کليک کنيداينجــابراي ديدن تصوير و خوانش اين غزل، 
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 ميگر نمانيک دي که تا ناگه ز                   ميگر بدانيک ديا تا قدر يب

 مينه ما روگراني چرا با آ               ن شديقينه مومن يچو مومن آ

 مي بگذار ما هم مردماني سگ           دوست کردنديمان جان فدايکر

 ميگر نخواني چرا در عشق همد               فسون قل اعوذ و قل هو اهللا

 مي غرض ها را چرا از دل نران              ا ريره دارد دوستيغرض ها ت

 مي چرا مرده پرست و خصم جان     رمي از من که مي خوشدل شويگه

 مي همه عمر از غمت در امتحان        کردي آشتيچو بعد از مرگ خواه

 ميم ما چون مردگاني که در تسل                کن يکنون پندار مردم آشت

 مي رخم را بوسه ده کاکنون همان          دادن بوسه يچو بر گورم بخواه

 راي دل ازيخمش کن مرده وار ا        

 مين زباني متهم ما زيبه هست         

  



 ¯¯¯ 
 

  و ششمهفتادجلسه 
 
 : و ششمهفتادتن جلسه م

 : موضوعات
، دفتر "تر است يا دم او سؤال سائل از مرغي،سر او فاضل"شرح و بررسي حکايت . ١

 ١٢٦ششم، بيت 
، "نيست: گفت خواست، مي قصه درويش که از آن خانه هرچه مي"شرح و بررسي . ٢

  ١٢٥٠دفتر ششم، بيت 
 :  با مطلع ديوان شمس٢٩٦٥غزل شماره شرح . ٣
                   "مايي زار  شاخ زعفرانم، تو اللهمن   اي برده اختيارم، تو اختيار مايي"  

                                  ------------------- 

  

، دفتر "تر است يا دم او سائل از مرغي،سر او فاضلسؤال "شرح و بررسي حکايت . ١ 
 ١٢٦ششم، بيت 

  

ترست و عزيزتر  سؤال سايل از مرغي کي بر سر ربض شهري نشسته باشد سر او فاضل
 تر يا دم او و جواب دادن واعظ سايل را به قدر فهم او تر و مکرم و شريف

  

 تر قايلي منبر را سني کاي تو                     واعظي را گفت روزي سايلي 



  اندرين مجلس سؤالم را جواب                   ستم بگو اي ذو لباب  يک سؤال

 ست؟  از سر و از دم کدامينش به                 بر سر بارو يکي مرغي نشست 

 دان که به  روي او از دم او مي             گفت اگر رويش به شهر و دم به ده 

  خاک آن دم باش و از رويش بجه             رويش به ده ور سوي شهرست دم،

  پر مردم همتست اي مردمان                         پرد تا آشيان  مرغ با پر مي

  خير و شر منگر تو در همت نگر           عاشقي که آلوده شد در خير و شر 

 دش موش باشد شد حقير چونک صي                     نظير  باز اگر باشد سپيد و بي

  او سر بازست، منگر در کاله                   ور بود جغدي و ميل او به شاه 

  بر فزود از آسمان و از اثير                     آدمي بر قد يک طشت خمير 

  که شنيد اين آدمي پر غمان                     هيچ کرمنا شنيد اين آسمان 

  شاد با احسان و گريان از ضرر؟             ر از خير و شر؟جان چه باشد؟ با خب

 ترست تر با جان  هر که او آگاه               چون سر و ماهيت جان مخبرست

  هر که را اين بيش اللهي بود                             روح را تاثير آگاهي بود 

  

                                   -------------------- 

، "نيست: گفت خواست، مي قصه درويش که از آن خانه هرچه مي"شرح و بررسي . ٢  
  ١٢٥٠دفتر ششم، بيت 



  

 نيست: گفت خواست، مي ي درويشي کي از آن خانه هرچه مي قصه

  

 اي نانه خواست يا ترنانه  خشک                    اي  سايلي آمد به سوي خانه

 اي، کي اين دکان نانباست؟  خيره         جا کجاست؟نان اين: خانه گفت صاحب

 آخر نيست دکان قصاب:  گفت                  باري، اندکي پيهم بياب : گفت

  گفت پنداري که هست اين آسيا؟                   ي آرد ده اي کدخدا  پاره: گفت

  جو يا مشرعهآخر نيست:  گفت                      باري آب ده از مکرعه : گفت

 کردش فسوس گفت و مي  چربکي مي         هر چه او درخواست از نان يا سبوس 

  اندر آن خانه به حسبت خواست ريد                  آن گدا در رفت و دامن بر کشيد 

  تا درين ويرانه خود فارغ کنم         تن زن اي دژم : گفت! هي هي: گفت

  بر چنين خانه ببايد ريستن                چون درينجا نيست وجه زيستن 

  دست آموز شکار شهريار،              اي بازي که گيري تو شکار  چون نه

  که به نقشت چشمها روشن کنند،                 نيستي طاوس با صد نقش بند 

  گوش سوي گفت شيرينت نهند،         اي طوطي که چون قندت دهند  هم نه

 زار، خوش بنالي در چمن يا الله                  وار زار  بلبل که عاشقاي  هم نه

 لک که وطن باال کني،  نه چو لک               ها کني  اي هدهد که پيکي هم نه



 ! تو چه مرغي و ترا با چه خورند؟               !در چه کاري تو؟ و بهر چت خرند؟

  تا دکان فضل، که اهللا اشتري                       زين دکان با مکاسان برتر آ 

  زانک قصدش از خريدن سود نيست                هيچ قلبي پيش او مردود نيست 

  

                                  ----------------------- 

 : ديوان شمس٢٩٦٥غزل شماره  يشرح و بررس. ٣ 

 :ديک کنينجـا کلين غزل ايدن اي خواندن و شنيبرا
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 ييمن شاخ زعفرانم تو الله زار ما                    ييار مايارم تو اختي برده اختيا

 ييار ماين قدر نداند کآخر تو ي غم ا       گفتم غمت مرا کشت گفتا چه زهره دارد
 يي باغ مرا بخندان کآخر بهار ما                 ده خزانميانم سوزمن باغ و بوست
 يي تو چون در کنار مايست زاريپس چ           يي و اندر ترنگ ماييگفتا تو چنگ ما
 ييگفتا ببر سرش را تو ذوالفقار ما             درد سر است ما راياليگفتم ز هر خ

 يي در خمار ماي نيگفت ار چه در خمار            که در خمارميعنيسر را گرفته بودم 
 يي قرار ماي بي ني قراري گفت ار چه ب         قرارميگفتم چو چرخ گردان واهللا که ب
 يي آن راز را نهان کن چون رازدار ما               يعنيد يشکرلبش بگفتم لب را گز

 ييار ماي هم از ديبي آخر تو هم غر               بلبل سحرگه ما را بپرس گه گهيا
 يي وز مرغزار مايد آن جهانيتو ص                ي مرغ خاکداني نيتو مرغ آسمان

 ييا کردگار ماي ي تو نور کردگار    ست گشته وز دوست هست گشتهيش نياز خو
 يي دان چون در قمار مايکيان يسود و ز             ي فتادي در آتشياز آب و گل بزاد



 يي دان چون در شمار مايکين هر دو را يا    ن ما و تو چه باشديجد ا نگنين جا دويا
  ي خاموش کن که دارد هر نکته تو جان                               

 يي مسپار جان به هر کس چون جان سپار ما                          
 

 :لغات

 دي ساز برآيه از تارها کييآواـ ٢  ـ صداي زه كمان هنگام انداختن تير١  :ترنگ   

 
 

¯¯¯ 
  و هفتم هفتادجلسه 

 
 : و هفتمهفتادمتن جلسه 

 : موضوعات
رو به دريايي  (٢٠٢٨دفتر ششم، بيت شرح و بررسي گزيده ابياتي از مثنوي معنوي، . ١

 ...)اي هي زادهکه ما
 :  با مطلع ديوان شمس٢٩٦٥غزل شماره شرح . ٢
 "زار مايي  من شاخ زعفرانم، تو الله                اي برده اختيارم، تو اختيار مايي"
                                               

                                 ------------------- 

رو به دريايي  (٢٠٢٨دفتر ششم، بيت شرح و بررسي گزيده ابياتي از مثنوي معنوي، . ١
 ...)اي که ماهي زاده



 :ديک کني کلنجــايادن آن يز شنيات مورد نظر و نيدن ابي ديبرا
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 اي چو خس در ريش چون افتاده هم                   اي زاده ماهي رو به دريايي که

 در ميان موج و بحر اوليتري            اي دور از تو رشک گوهري خس نه

 ستگوهر و ماهيش غير موج ني            بحر وحدانست جفت و زوج نيست

 دور از آن دريا و موج پاک او                 اي محال و اي محال اشراک او

 ليک با احول چه گويم هيچ هيچ               نيست اندر بحر شرک و پيچ پيچ

 الزم آيد مشرکانه دم زدن                چونک جفت احوالنيم اي شمن

 د به ميدان مقالجز دوي ناي           آن يکيي زان سوي وصفست و حال

 يا دهان بر دوز و خوش خاموش کن             يا چو احول اين دوي را نوش کن

 زن والسالم احوالنه طبل مي             يا به نوبت گه سکوت و گه کالم

 گل ببيني نعره زن چون بلبالن                چون ببيني محرمي گو سر جان

 لب ببند و خويشتن را خنب ساز               چون ببيني مشک پر مکر و مجاز

 ورنه سنگ جهل او بشکست خنب                    دشمن آبست پيش او مجنب

 خوش مدارا کن به عقل من لدن                    با سياستهاي جاهل صبر کن

 
                          ----------------------- 

 : ديوان شمس٢٩٦٥غزل شماره  يشرح و بررس. ٣ 

 :براي خواندن و شنيدن اين غزل اينجـا کليک کنيد
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 ييمن شاخ زعفرانم تو الله زار ما                  ييار مايارم تو اختي برده اختيا
 ييار ماين قدر نداند کآخر تو ي غم ا     گفتم غمت مرا کشت گفتا چه زهره دارد

 يي باغ مرا بخندان کآخر بهار ما               ده خزانميمن باغ و بوستانم سوز
 يي تو چون در کنار مايست زاري پس چ        يي و اندر ترنگ ماييگفتا تو چنگ ما
 ييما گفتا ببر سرش را تو ذوالفقار            درد سر است ما راياليگفتم ز هر خ

 يي در خمار ماي ني گفت ار چه در خمار          که در خمارميعنيسر را گرفته بودم 
 يي قرار ماي بي ني قراري گفت ار چه ب        قرارميگفتم چو چرخ گردان واهللا که ب
 يي آن راز را نهان کن چون رازدار ما              يعنيد يشکرلبش بگفتم لب را گز

 ييار ماي هم از ديبي آخر تو هم غر            ا بپرس گه گه بلبل سحرگه ما ريا
 يي وز مرغزار مايد آن جهاني تو ص               ي مرغ خاکداني نيتو مرغ آسمان

 ييا کردگار ماي ي تو نور کردگار     ست گشته وز دوست هست گشتهيش نياز خو
 يي دان چون در قمار مايکيان ي سود و ز            ي فتادي در آتشياز آب و گل بزاد

 يي دان چون در شمار مايکين هر دو را يا    ن ما و تو چه باشدي نگنجد اين جا دويا
  ي خاموش کن که دارد هر نکته تو جان                             

 يي مسپار جان به هر کس چون جان سپار ما                          
 

 :لغات

 دي ساز برآي که از تارهاييآواـ ٢   زه كمان هنگام انداختن تيرـ صداي١  :ترنگ    

 
 

¯¯¯ 
  و هشتمهفتادجلسه 

 



 :متن جلسه هفتاد و هشتم

 : موضوعات 
 ٢٠٢٨دفتر ششم، بيت شرح و بررسي گزيده ابياتي از مثنوي معنوي، . ١بخش            

 ...)اي رو به دريايي که ماهي زاده(
 :  با مطلع ديوان شمس٢٩٦٥غزل شماره شرح . ٢بخش            

 "زار مايي  من شاخ زعفرانم، تو الله                   اي برده اختيارم، تو اختيار مايي " 
                                                             

                                         ---------------- 

  

رو به دريايي  (٢٠٢٨دفتر ششم، بيت شرح و بررسي گزيده ابياتي از مثنوي معنوي، . ١
 ...)اي که ماهي زاده

 :د کليک کنياينجــابراي ديدن ابيات مورد نظر و نيز شنيدن آن 
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 اي چو خس در ريش چون افتاده هم                  اي زاده ماهي رو به دريايي که

 در ميان موج و بحر اوليتري          اي دور از تو رشک گوهري خس نه

 گوهر و ماهيش غير موج نيست          بحر وحدانست جفت و زوج نيست

 دور از آن دريا و موج پاک او                اي محال و اي محال اشراک او

 ليک با احول چه گويم هيچ هيچ               نيست اندر بحر شرک و پيچ پيچ

 الزم آيد مشرکانه دم زدن                چونک جفت احوالنيم اي شمن

 جز دوي نايد به ميدان مقال           آن يکيي زان سوي وصفست و حال

 يا دهان بر دوز و خوش خاموش کن             يا چو احول اين دوي را نوش کن



 زن والسالم احوالنه طبل مي              يا به نوبت گه سکوت و گه کالم

 گل ببيني نعره زن چون بلبالن                مي گو سر جانچون ببيني محر

 لب ببند و خويشتن را خنب ساز               چون ببيني مشک پر مکر و مجاز

 ورنه سنگ جهل او بشکست خنب                    دشمن آبست پيش او مجنب

 من لدنخوش مدارا کن به عقل                     با سياستهاي جاهل صبر کن

 
                           ----------------------- 

 

 : ديوان شمس٢٩٦٥غزل شماره  يشرح و بررس. ٢ 

 :براي خواندن و شنيدن اين غزل اينجـا کليک کنيد
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 من شاخ زعفرانم تو الله زار مايي                  يياي برده اختيارم تو اختيار ما

  غم اين قدر نداند کآخر تو يار مايي     گفتم غمت مرا کشت گفتا چه زهره دارد
  باغ مرا بخندان کآخر بهار مايي               من باغ و بوستانم سوزيده خزانم

 تو چون در کنار مايي پس چيست زاري         گفتا تو چنگ مايي و اندر ترنگ مايي
  گفتا ببر سرش را تو ذوالفقار مايي          گفتم ز هر خيالي درد سر است ما را
  گفت ار چه در خماري ني در خمار مايي         سر را گرفته بودم يعني که در خمارم
  گفت ار چه بي قراري ني بي قرار مايي       گفتم چو چرخ گردان واهللا که بي قرارم

  آن راز را نهان کن چون رازدار مايي              بش بگفتم لب را گزيد يعنيشکرل
  آخر تو هم غريبي هم از ديار مايي            اي بلبل سحرگه ما را بپرس گه گه
  تو صيد آن جهاني وز مرغزار مايي               تو مرغ آسماني ني مرغ خاکداني

  تو نور کردگاري يا کردگار مايي     هاز خويش نيست گشته وز دوست هست گشت



  سود و زيان يکي دان چون در قمار مايي            از آب و گل بزادي در آتشي فتادي
 اين هر دو را يکي دان چون در شمار مايي    اين جا دوي نگنجد اين ما و تو چه باشد

   خاموش کن که دارد هر نکته تو جاني                             

  مسپار جان به هر کس چون جان سپار مايي                          
 

 :لغات

 يي که از تارهاي ساز برآيدآواـ ٢  ـ صداي زه كمان هنگام انداختن تير١  :ترنگ    

 

¯¯¯ 
  و نهمهفتادجلسه 

 
 : و نهمهفتادمتن جلسه 

 : موضوعات
و صحت امر و نهى و بيان آن حكايت هم در جواب جبرى و اثبات اختيار . ١بخش       

 ... كه عذر جبرى در هيچ ملتى و در هيچ دينى مقبول نيست و 
       )جبر و اختيار(  ٣٠٧٧ دفتر پنجم، بيت                                                    

  دوستاني نظرها.٢ بخش      

 :  با مطلع ديوان شمس١٣٧٥غزل شماره شرح . ٣ بخش      
  د نو تا قفل زندان بشکنميآمدم چون عباز  "           

 "ن چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنميو                                 
 



                                      ---------------- 

  

حكايت هم در جواب جبرى و اثبات اختيار و صحت امر و نهى و بيان آن كه عذر . ١
 ... جبرى در هيچ ملتى و در هيچ دينى مقبول نيست و 

 )جبر و اختيار(  ٣٠٧٧ دفتر پنجم، بيت                                           

 

 و صحت امر و نهى و بيان آن كه عذر حكايت هم در جواب جبرى و اثبات اختيار
 ... جبرى در هيچ ملتى و در هيچ دينى مقبول نيست و 

  

  مي فشاند آن ميوه را دزدانه سخت               آن يكى ميرفت باالى درخت        

  كنى از خدا شرميت كو چه مي              صاحب باغ آمد و گفت اى دنى        

 گر خورد خرما كه حق كردش عطا                 خدا بندهي خدا گفت از باغ        

  بخل بر خوان خداوند غنى                 كنى  عاميانه چه مالمت مي         

  تا بگويم من جواب بو الحسن                 گفت اى ايبك بياور آن رسن        

  بر پشت و ساقش چوب سختزد او   مي    پس ببستش سخت آن دم بر درخت        

 گنه را زار زار كشى اين بى مي                گفت آخر از خدا شرمى بدار        

  اش زند بر پشت ديگر بنده مي             اش  گفت از چوب خدا اين بنده        

 من غالم و آلت فرمان او              چوب حق و پشت و پهلو آن او        



 اختيار است اختيار است اختيار             فت توبه كردم از جبر اى عيار گ        

 اختيارش چون سوارى زير گرد              اختيارات اختيارش هست كرد        

 امر شد بر اختيارى مستند                       اختيارش اختيار ما كند        

 هست هر مخلوق را در اقتدار                 اختيار  حاكمى بر صورت بي         

 تا برد بگرفته گوش او زيد را                 اختيارى صيد را  تا كشد بي         

 اختيارش را كمند او كند               هيچ آلتى صنع صمد  ليك بي         

 صيدش كنددام حق  سگ و بي  بي                   اختيارش زيد را قيدش كند        

 و آن مصور حاكم خوبى بود                    آن دروگر حاكم چوبى بود        

  هست بنا هم بر آلت حاكمى                 هست آهنگر بر آهن قيمى        

  وار ساجد اندر اختيارش بنده            نادر اين باشد كه چندين اختيار        

 كى جمادى را از آنها نفى كرد                  ت از نبرد قدرت تو بر جمادا        

  نفى نكند اختيارى را از آن                 قدرتش بر اختيارات آن چنان        

                                   ----------------------- 

 : دوستانينظرها. ٢ 

  

 : از جلسات گذشتهآقاي قدسي،هاي  دريافت يادداشت

       :يادداشت اول
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 : ديوان شمس١٣٧٥غزل شماره  يشرح و بررس. ٣ 

 :ديک کنينجـا کلي اقرائت آن،دن يو شنق يبخط نستعلن غزل يا  خواندنيبرا 
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 د نو تا قفل زندان بشکنميبازآمدم چون ع 

 ن چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنمي و                                    

 
  خورنديان را مين خاکي آب را کايهفت اختر ب

 م هم باده هاشان بشکنم هم آب بر آتش زن                                     

 
   آغاز من پران شدم چون باز منياز شاه ب

 ران بشکنمير وي خوار را در دي تا جغد طوط                      



 
  شه کنمين جان فداي کرده ام کايز آغاز عهد

 مان بشکنمي بشکسته بادا پشت جان گر عهد و پ                     

 
 رمان در کفمر و فيامروز همچون آصفم شمش

 ش سلطان بشکنميتا گردن گردن کشان در پ                     

  غم مخورينيان گر سبز بي دو باغ طاغيروز

 خشان از راه پنهان بشکنمي بيچون اصل ها                       

 
 ا ظالم بدغور رايمن نشکنم جز جور را 

 رم اگر آن بشکنمي دارد نمک گيگر ذره ا                             

 
  بردي بود چوگان وحدت ويي گويکيهر جا 

 دان نسپرد در زخم چوگان بشکنمي که مييگو                        

 

 دم عزم اويم بزم او چون لطف ديگشتم مق

 طان بشکنمير راه او تا ساق شي گشتم حق                        

 
 مک حبه بودم کان شديچون در کف سلطان شدم 



 زان بشکنمي دان که مي ميم نهيگر در ترازو               

 
 يچون من خراب و مست را در خانه خود ره ده

 ن بشکنم آن بشکنمين قدر کاي ايپس تو ندان                   

 

 
 يزم جام مي بري بر ويد که هيگر پاسبان گو

 نمدربان اگر دستم کشد من دست دربان بشک                      

 
 خ و اصلش برکنميچرخ ار نگردد گرد دل از ب

  کند گردون گردان بشکنميگردون اگر دون                          

 
 يشم برده اي مهمان خويخوان کرم گسترده ا

  اگر من گوشه نان بشکنميگوشم چرا مال                     

 
 ل مهمانان توي منم سرخوان تو سرخي نين

  دو بر مهمان کنم تا شرم مهمان بشکنميجام                       

 
 ي کنين شعرم ميان جان من تلقي که ميا



 گر تن زنم خامش کنم ترسم که فرمان بشکنم                        

 
  اگر باده رسد مستم کنديزياز شمس تبر                       

 وان بشکنمي ک وار خود استونيمن الابال                       
  

¯¯¯ 
 هشتاد ءجلسه

 :متن جلسه هشتادم

 : موضوع
مفتون شدن قاضى بر زن جوحى و در صندوق ماندن و "ر داستان ي شرح و تفس        

   ٤٤٤٩، بيت ششمدفتر ... "  
 

                                    ---------------- 

 :متن داستان 

  

  صد هزار آزاد را كرده گرو           رو اى تن كژ فكرت معكوس         

   چند دم پيش از اجل آزاد زى            مدتى بگذار اين حيلت پزى        

 رو حريف ديگرى جز من بجو              مدتى رو ترك جان من بگو        

  ديگرى را غير من داماد كن               نوبت من شد مرا آزاد كن        



 عمر من بردى كسى ديگر بجو            اى تن صد كاره ترك من بگو        

  

 

 

 ٤٤٤٩ت يدفتر ششم، ب

 مفتون شدن قاضى بر زن جوحى و در صندوق ماندن و نايب قاضى صندوق را      
خريدن، باز سال دوم آمدن زن جوحى بر اميد بازى پارينه و گفتن قاضى كه مرا آزاد 

   آخر القصهكن و كسى ديگر را بجوى الى

  

   رو به زن كردى كه اى دل خواه زن            جوحى هر سالى ز درويشى به فن        

  تا بدوشانيم از صيد تو شير            چون سالحت هست رو صيدى بگير        

 بهر چه دادت خدا از بهر صيد                        قوس ابرو تير غمزه دام كيد        

  دانه بنما ليك در خوردش مده                     رو پى مرغى شگرفى دام نه        

  كى خورد دانه چو شد در حبس دام                   كام بنما و كن او را تلخ كام        

  كه مرا افغان ز شوى ده دله                        شد زن او نزد قاضى در گله        

 از مقال و از جمال آن نگار              كوته كن كه قاضى شد شكار قصه         

  من نتانم فهم كردن اين گله               گفت اندر محكمه است اين غلغله        

  از ستمكارى شو شرحم دهى                  گر به خلوت آيى اى سرو سهى        



  باشد از بهر گله آمد شدى              ى تو ز هر نيك و بدى  گفت خانه         

 صدر پر وسواس و پر غوغا بود                    ى سر جمله پر سودا بود  خانه        

 اند و آن صدور از صادران فرسوده                     اند  باقى اعضا ز فكر آسوده        

 آن شقايقهاى پارين را بريز                   در خزان و باد خوف حق گريز        

  كه درخت دل براى آن نماست            هاست  اين شقايق منع نو اشكوفه         

 سر ز زير خواب در يقظت بر آر          خويش را در خواب كن زين افتكار        

  ى اين كنيزك بس تهى است گفت خانه       گفت قاضى اى صنم معمول چيست        

   بهر خلوت سخت نيكو مسكنى است     خصم در ده رفت و حارس نيز نيست        

 ريا سمعه است و بى  كار شب بى                   امشب ار امكان بود آن جا بيا        

  ست  زنگى شب جمله را گردن زده        جمله جاسوسان ز خمر خواب مست        

  آن شكر لب و آن گهانى از چه لب           عجبهاى   خواند بر قاضى فسون        

           ...  

  

 ى زن جوحى و حلقه زدن جوحى به خشم بر در و گريختن قاضى  رفتن قاضى به خانه 
  در صندوق الى آخره

  

  قاضى زيرك سوى زن بهر دب                    مكر زن پايان ندارد رفت شب        



 اين آب خورد  گفت ما مستيم بى        نقل مجلس راست كرد زن دو شمع و         

 جست قاضى مهربى تا در خزد                  اندر آن دم جوحى آمد در بزد        

  رفت در صندوق از خوف آن فتى                   غير صندوقى نديد او خلوتى        

  اى وبالم در ربيع و در خريف             اندر آمد جوحى و گفت اى حريف        

  كه ز من فرياد دارى هر زمان             من چه دارم كه فدايت نيست آن        

  گاه مفلس خوانيم گه قلتبان                 بر لب خشكم گشادستى زبان        

 خداآن يكى از تست و ديگر از                اين دو علت گر بود اى جان مرا        

   ى گمان  ى تهمت و پايه هست مايه             من چه دارم غير آن صندوق كان        

  داد واگيرند از من زين ظنون                      خلق پندارند زر دارم درون        

  از عروض و سيم و زر خالى است نيك        صورت صندوق بس زيباست ليك        

 اندر آن سله نيابى غير مار              زراق خوب و با وقار چون تن         

 پس بسوزم در ميان چار سو                من برم صندوق را فردا به كو        

 كه در اين صندوق جز لعنت نبود                   تا ببيند مومن و گبر و جهود        

  خورد سوگند ان كه نكنم جز چنين         گفت زن هى در گذر اى مرد از اين        

 زود آن صندوق بر پشتش نهاد                   از پگه حمال آورد او چو باد        

  زد كاى حمال و اى حمال بانگ مى             اندر آن صندوق قاضى از نكال        

 د بانگ و خبررس كز چه سود در مى            كرد آن حمال راست و چپ نظر        



  كند پنهان طلب ام مى  يا پرى          هاتف است اين داعى من اى عجب        

  گفت هاتف نيست باز آمد به خويش           چون پياپى گشت آن آواز و بيش        

  بد ز صندوق و كسى در وى نهان              عاقبت دانست كان بانگ و فغان        

  گر چه بيرون است در صندوق رفت             كاو در غم معشوق رفت عاشقى        

  جز كه صندوقى نبيند از جهان                 عمر در صندوق برد از اندهان        

  از هوس او را در آن صندوق دان                آن سرى كه نيست فوق آسمان        

  گفت اى حمال و اى صندوق كش              اش  اين سخن پايان ندارد قاضى        

  نايبم را زودتر با اين همه                    از من آگه كن درون محكمه        

 ى ما برد همچنين بسته به خانه              خرد  تا خرد اين را به زر زين بى        

 صندوق بدنمان واخرندتا ز                    اى خدا بگمار قومى روحمند        

  كى خرد جز انبيا و مرسلون                   خلق را از بند صندوق فسون        

   كه بداند كاو به صندوق اندر است        از هزاران يك كسى خوش منظر است        

 او در اين ادبار كى خواهد طپيد            آن كه هرگز روز نيكو خود نديد        

 يا خود از اول ز مادر بنده زاد                  يا به طفلى در اسيرى اوفتاد        

 هست صندوق صور ميدان او                     ذوق آزادى نديده جان او        

 از قفس اندر قفس دارد گذر               دايما محبوس عقلش در صور        

 رود از جا به جا در قفسها مى                 منفذش نه از قفس سوى عال        



 او سمايى نيست صندوقى بود               گر ز صندوقى به صندوقى رود        

        ...  

  

   آمدن نايب قاضى ميان بازار و خريدارى كردن صندوق را از جوحى الى آخره 

  

  دهند  نهصد بيشتر زر مىگفت               نايب آمد گفت صندوقت به چند        

 گر خريدارى گشا كيسه بيار                       آيم فروتر از هزار  من نمى         

 قيمت صندوق خود پيدا بود                 گفت شرمى دار اى كوته نمد        

  بيع ما زير گليم اين راست نيست   رويت شرى خود فاسدى است  گفت بى         

 تا نباشد بر تو حيفى اى پدر                    ارزد مخر  بر گشايم گر نمى        

 خرم با من بساز سر ببسته مى                  گفت اى ستار بر مگشاى راز        

 تا نبينى ايمنى بر كس مخند                  ستر كن تا بر تو ستارى كنند        

  بر دگر كس آن كن از رنج و گزند             آن باشد پسند آنچه بر تو خواه         

  دان كه بادى اظلم است ليك هم مى          گفت آرى اين چه كردم استم است        

  با سواد وجه اندر شادييم                 گفت نايب يك به يك ما بادييم        

   او نبيند غير او بيند رخش        همچو زنگى كاو بود شادان و خوش        

 داد صد دينار و آن از وى خريد                  ماجرا بسيار شد در من يزيد        



 ... 

  

ى پارسال و شناختن   ى قاضى سال دوم بر اميد وظيفه   باز آمدن زن جوحى به محكمه  
  قاضى او را، الى اتمامه

  

  رو به زن كرد و بگفت اى چست زن               بعد سالى باز جوحى از محن        

  ى من گو سخن پيش قاضى از گله              ى پار را تجديد كن آن وظيفه         

  مر زنى را كرد آن زن ترجمان                زن بر قاضى در آمد با زنان        

  اش ى ماضى ياد نايد از بال             اش  نا بنشناسد ز گفتن قاضى        

  ليك آن صد تو شود ز آواز زن               ى غماز زن  هست فتنه غمزه         

  ى تنهاى زن سودى نداشت غمزه            تانست آوازى فراشت  چون نمى         

  تا دهم كار ترا با او قرار         گفت قاضى رو تو خصمت را بيار        

  كاو به وقت لقيه در صندوق بود        يش نشناخت زود جوحى آمد قاض        

  در شرى و بيع و در نقص و فزون                  زو شنيده بود آواز از برون        

  گفت از جان شرع را هستم غالم          ى زن چرا ندهى تمام  گفت نفقه         

  مفلس اين لعبم و شش پنجزن                ليك اگر ميرم ندارم من كفن        

   ياد آورد آن دغل و آن باختش         زين سخن قاضى مگر بشناختش        



  پار اندر شش درم انداختى            گفت آن شش پنج با من باختى        

 با دگر كس باز دست از من بدار               نوبت من رفت امسال آن قمار        

... 

¯¯¯ 
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