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کند که آنچه در وصف عشق گفته است، درواقع در وصف  به این نکته اشاره می ، موالنا  در بیت آخرِ غزل زیر

 خدا بوده است: 

غالمِ مگو  غیرِ   ،قمرم  من  هیچ   ! قمر 

مگو رنج  مگو  !سخن  گنج  سخن   ! جز 

شدم دیوانه  و    ،دوش  دید  مرا   : بگفتعشق 

عشق»  :گفتم می  !ای  دگر  چیز  از   «. ترسم من 

 «؟خداست   نه که این وصفِ  !پدری کن   !ای دل»  :گفتم
 

مگو  هیچ  شکر  و  شمع  سخن  جز  من   !پیش 

بی این  از  مبر  ،خبریور  مگو  !رنج   ! هیچ 

مزن  ،آمدم» مَ  !نعره  مگو  !ردَجامه   «! هیچ 

دگر»  :گفت نیست  دگر  چیز  مگو  ،آن   ...  ! هیچ 

جانِ  ،هستاین  »  :گفت مگو  ولی  هیچ   «! پدر 
 

 (2219، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

دانیم که منظور او از این کتاب چیست، ولی  گوید. دقیقاً نمیدر بیت زیر، موالنا از »کتاب عیاری« سخن می 

 :  ظاهراً در عصر اوکتابی با این عنوان وجود داشته است

عَکْمَ  کتابِ و  را یّر  شما   اری 
 

را  ارْیّعَ  دلبرِ  عتابِ   ما 
 

 (112، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

   سر و جان هیچ ارزشی ندارد؛ یعنی فداکاری و ازخودگذشتگی رکنِ رکینِ دینِ عیاری است:»دینِ عیاری«  در

 اداری؟ وف  راهِ  در  د،باش  لمح   هچ   را  رسـ
 

 جوانمردی؟   دینِ  در  باشد،  قَدَر  چه  خود  جان 
 

 (2589، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

به هزار رنگ و شکل  خود را  عیاران    .کرده استبه زیبایی تمام به کارهای عیاران اشاره    زیر  غزلموالنا در  

پنهانیدآوردرمی  به  راحتی  به  و  راه  ترین حریم ترین و خصوصی ند  افراد  و منظور خود را عملی    یافتندمی های 

  :دردنکمی
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بچه بازار روستایی  درون  هست   ای 

ب بازار  مهتر  و  محتسب  او  از   درد ه  که 

بگویند می»  :چون  ویرانیچرا  این   ؟کنی 

کند عهد  صد  دو  کردم »  :گوید  ،او  بس   من 

نکنم بد  این  از  شدم   ،بعد  هوشیار  و   عاقل 

گرو همسایه  بر  از  ببرد  حین  در   باز 

را   رنجوری خویشتن  فکند  کناری   به 

مسکینی  درفکند  تا  که  مکر  از  هم   این 

است  سیم  چندین  مکنت  مرا  که  بگوید   پس 

یارانه  یکی  باز  مرا  رنج  زین  که   هر 

بکند  تراشی  نیز  سر  شیفته  این  از   تا 

او  سر  بر  کند  خاک  برود  بداند   چون 

ازرق  بپوشد  گیرند  که  قصد  شود   چون 

 ست ا   گزه  یک زبان دارد صد گز که به ظاهر س 

کند  آغاز  لطف  عشرت  سر  کز  گهی   به 

عشق و  خاکی  و  کرم  و  مهر   انگیزی همه 

کند  آغاز  هنر  و  فضل  سر  از  گهی   و 

کند  آغاز  سخن  تقزز  و  زهد  از  که   تا 

را  ما  بسوزد  فقه  و  معرفت  از   روزی 

بکاوی مکاری گنده  ،دغلی  ،چون   بغل 

شکم جمله  او  از  نه  کاری  بسهیچ  و   خواری 

ک ز  امحتسب  الملکو  نظام  چو   ست ا  کفایت 

بزرگ  و  خرد  همه  که  او  کند  آغاز   زاری 

است تو  عقل  بازار   ،محتسب  صفاتت  که   دان 

گشتند  مسکین  و  عاجز  او  کف  از  همه   چون 

حیله   ،ستا  سحر  هک چون یک  مگر   نتانیم 

بصیرت  صاحبِ و  الدین  ، دید  شمس  ما   شه 

بیدادی  این  از  بخواهیم  داد  او  از   چو 

عیارکُرهسخ  ،زنیفال  ،دغلی  بس   ، نی 

فُ  از  او  از  فغانند  عطار َقدر  تا   عی 

می شرمی  و  درکش  دم  و  کن  کوته   «! داردست 

نجار  چون  شما  ز  نتراشم  کردم   توبه 

بیدار گشتم  و  بد  از  رسید  زخم  مرا   «. که 

با چنگی  بخورد  و  خمار   ،می  و  خمر  با   همه 

بُ تیز  تب  ساله  یک  به  نزار وَکه  گشته   د 

او   کند  رحم  او  بر  پندار که  و  گمان   به 

بسیار  نقدی  و  جای  فالن  به  کس  هر   پیش 

بار صد  من  بکنم  آن  عوض  در   بکند 

ناچار  و  چار  به  وام  و  گرو  طریق   به 

زنهار   به  چاک  زد  زنهار جامه  بی  این   از 

صافی گردد   آزار بی  صفتِصوفیی 

پرمار  چاهی  باشد  نگری  زخمش  به   چون 

گفتار آشکر آن  شکر  از  او  دهد   بت 

ت دل  بجوشد  جمله که  رود  تو  وز   قرار  و 

کار  به  است  زمان  لقمان  که  تو  بگویی   که 

خیار  چو  یا  کدو  چو  بتراشد  گردن  و   سر 

جنید که  بگویم  کبار ا  که  شیخان  ز  و   ست 

طبلیمزبله  ،آفتی شکم  جمله   خوار ای 

اشکم او  مصطبه  هر  به  گشت  آن  از   خوار پس 

دیوار  در  خود  رخ  کس  چنین  مکر  از   کرد 

چ ار  کنند  یاریش  بدیدند  همه   یساره 

نفِسآو او  در  هست  دغل   مکار   پلیدِ  ن 

سحر که  گفتند  فِنا  جمله  طرار   ست   این 

کبار  خداوند  نزد  او  کف  از   برویم 

نگار  روی  صد  چو  روح  رخ  گشت  او  از   که 

آزار  از  را  همه  رهاند  لحظه  یک  به   او 
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 ( 15، چاپ هرمس، قصیدۀ  کلیات شمس)  

 ***** 

ترین مسأله »فریبکاری و طراری و دزدی«  دزدد. در این تشبیه، مهم عیار و طرار است و عمر آدمی را می   نفس

  است:

را عمرها  این  ربود  طراری   به 

امروزهمه   هم  الغیرا  عمرت   ست 

بند  کمر  و  هستی  ز  بگشا   کمر 

رویت که  باشد  روا  کی   نمازت 
 

طرار  نفس  فردا  و  فردا  پس   به 

وعد  مشنو  عیار   ۀتو  طبع   این 

اغیار  نفس  زین  رهی  تا  خدمت   به 

هنگام بلغارا  نماز  به  سوی   ؟ ست 
 

 ( 14، چاپ هرمس، قصیدۀ  کلیات شمس)

 ***** 

  ت و همیشه شادمان:عیار اس عاشق

عالَ پُاگر  همه  باشد م   رخار 

بی  چرخِوگر  گردد   گردون  کار 

عاشق  جان  و  شوند  غمگین   همه 
 

باشد  دلِ  گلزار  همه   عاشق 

باشد  جهانِ کار  بر   عاشقان 

خرّ و  باشدلطیف  عیار  و   م 
 

 (662، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

توانند در  کند که شب برای دزدان، یعنی عیاران دراز است و آنها می موالنا در ابیات زیر، به این نکته اشاره می 

  :برد بزنندهای شاهان دستشب کارهای زیادی را انجام دهند و از جمله به خزانه 

 ست شب فراخ و دراز ا  برای عاشق و دزد 

خزین  از  دُ  ۀمن  و  عقیق  دزدم سلطان   ر 

شبِ  بیا  بساز   هال  دو  هر  کار  و   ! لولی 

قماشانی دزدم  که  خسیس   بزاز  ۀم 
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پرد لطیفشب  ۀدرون   ند ادزدان ها 

شب  از  ندارم  و  طمع   عیاری روی 
 

خان بام  به  حیلت  به  برند  ره   راز   ۀکه 

خزینبه شه  ۀجز  آن  عقیق  و   ناز شاه 
 

 (1201، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

کند که آنها هم مانند عیاران، شب را روز خود  میبه عاشقان خدا سفارش  ا  موالنرویِ عیاران،  شببا توجه به  

  :و بلکه روزبازارِ خود بدانند و از تاریکیِ شب برای رسیدن به وصال یار خود استفاده کنند

بستاند تو  عقل  تا  آید  آن  ازپی   خواب 

عیاریشب و  شو  یاری   ،رو  چنان  عشق   در 
 

خسبد  کجا  داند  ؟دیوانه  شب  چه  ... دیوانه   ؟ 

کا شود  باز  زتا  طرّ آری  بفشاندن  که   ه 
 

 (615، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

   نیز عیار است، ولی خدا از غم عیارتر است: غم

نیست  بار  منت  پیش  شوی  مو  اگر  غم   ای 

خون  تو  عیاره خواره گرچه  و  رهزن   ای ای 
 

شکرین  سرک  ۀدر  نیست   ۀیقین   انکار 

نیست  ۀقبل عیار  دلبر  آن  غیر   ما 
 

 (470، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

  کنند: رسد که ابیات زیر صراحتاً دربارۀ خدا صحبت میبه نظر می 

را   شَشما  و   خیالی   رِ عْاطلس 

عَکْمَ  کتابِ و  را یّر  شما   اری 

عید را  سالی  ،شما  بار  ،در   ستا  دو 

فراوان  بادا  زر  و  سیم  را   شما 

دلدارْ   خوبِ  خیالِ  را   آن   ما 

را  ارْیّعَ  دلبرِ  عتابِ  ما 

عید صد  دَ  ،ستا  دو  را   ،مهر  ما   کار 

را   ارْبّجَ  خالقِ  جمالِ  ما 
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اسبِ را  بی  شما  باد   حد  تازی 

عالَ عیداگر  همه  عِا  م  و   شرتست 
 

را   ختارْ مُ  احمدِ  راقِبُ  ما 

راعالَ  ،برو شما  را   یارْ   ،م   ما 
 

 (112، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

  نکتۀ   این  به  هشتم  بیت  در  آنگاه.  کندمی   اشاره  خدا  مکرِ  از  هایینمونه   به   ،این غزل  هفتم  تا  اول  ابیات  در  موالنا

  زیراکه   نیست؛  منفعتی  هیچ   پیِ  در  میانه  این  در  خدا  و   است  انسان  سودِ  به  صرفاً  خدا  مکرِ  که  کندمی   اشاره  مهم

  نیاز:بی  و است  لطیف و کریم خدا

عَ  ،فریبی  هکچون   !مانَصَ  فریبی ار  یّهمه 

آییَحسَ قمر  چون  درآیی  ،ری  خرابات   به 

نگیری  دلِ  نگیری خُ  دِ رَخِ  ،آشفته   فته 

گدازد سنگ  غمت  بسازد   ،ز  گرگ  با   رمه 

 ؟ تن را  تِوَّچه کنم قُ  ؟چه کنم جان و بدن را 

را  زنگیِ  قمرِ رومیِ   ،شب  کنی   رو مه   تو 

بگیری گوش  را  برسانی   ،همه   شنوایی 

فریبی که  آنی  نه  صَ  ،تو  کسی  بجویی رف ز   ه 

 تو در این لطف چنینی   ،دل و دینی  تو صالحِ 
 

جانی  !مانَصَ  همه  فریبی هُ  دلِ  ،چون   شیار 

بُبُ و  بسوزیت ت  فریبی   ، خانه  دلدار  و   دل 

بد نرگسِآتو  فریبی  ،فتهخُ  ن  بیدار   همه 

را و شبان  فریبی   ،رمه و گرگ  بار  به یک   تو 

جَ تو  فریبی  ،جهانی  ارِبّکه  بیمار   همه 

کورانِ را  همه  اَ  ،سیه  به  فریبی تو   نوار 

گشاییّ چشم  را  فریبی   همه  دیدار  به   و 

عطایی و  لطف  همه  فریبی   ،تو  ایثار  به   تو 

خارِ  کمین  را  که  فریبی   ،فنا  گلزار   سوی 
 

 (2818، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

ها، هیبت و شکوه و ها و قانونخدا از طریق به هم ریختنِ همۀ معادالتِ مرسوم و از راهِ بر هم زدنِ تمام سنت

   :گذارددهد و او را حیران و سرگشته بر جای می ود را به انسان نشان می پایانِ خقدرتِ بی 

 ؟ چه حریصی که مرا بی خور و بی خواب کنی

تلخ  دهنم  در  را  زَ آب  از  کنی تر   هر 

کنی   محراب  به  روی  مرا  و  روی   درکشی 

بِهره زَ را  غمِ   ،ریبَام  کنی  در  آب   خود 
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بادیه   در  و  رانی  حج  کنی سوی  قطع   ام 

خشکی گه   زَ مَثَ  1به  و  کنی   عِرْر  خشک   مرا 

دامِ ز  گریزم  چون  دوزی   ،تو  تیرم  به   تو 

باشم برو  ،باادب  که  نه   ،گویی   ای مست 

تو  بباری  بارانِ   ، گر  بامم   ،مرَکَ  چو   بر 

رُ   ،زلتعُ  گهِ چو  که  بگویی  گشتیتو   ؟ هبان 

قَ دلِبصَگر  نپیچم  غمِ  وار  در   تو   خود 

تَ سُ  ،لکُّوَدر  سبب  که  بگویی   ماست   تِنّتو 

کنی  بازِ  صید  درشکنی   لِچنگَ  ،جان   او 

دُ  خِ رُ  رنگِ   زرگرِ چو  گیردما   کانی 

باشم که  درگاهِ   ؟ من  به   صادق  صبِح  ،تو  که 

نَ را  کنیفْهمه  چندان   ، ی  صد   بازدهی 

گردنِ تیغِ  ،مُجنْاَ  بزنی  به   خورشید   تو 

خَ کردمُچو  چو  ،ش  و  بگو  که   بگفت   بگویی 
 

رَاُ و  قسمتِ  ختِ شتر  کنی اَ  مرا   عراب 

بارانْ به  سُ   شْگه  کنی  ۀخرهمی   سیالب 

روم دام  سوی  مِ  ،چون  به  کنی دست   ضراب 

گردمبی قِ   ،ادب  کنی   ۀصّتو   آداب 

چشمم دو  قطره  ،هر  و  نم  کنی   ،ز  میزاب   چو 

دشمنِ  ،حبتصُ  گهِ مرا  کنی   تو   اصحاب 

قَ هالکِ  ،پیچ ب صَچون  کنی   مرا   مهتاب 

تَ نکوهیدنِ  ،ببُّسَدر  کنی  تو   اسباب 

کَ شود  کنی تُ   ،ملَّعَ مُ  بِلْتن  ناب  بی   ش 

قَ  زرگرِ  لقبِ همه  را  کنی لّما   اب 

لرزان کَ  ؛هست  که  مباداش  کنی ذّکه   اب 

کنی   دهیّ  یْدِ ایجاب  همه  بهارش  به   و 

فروزِ تو  هم  کنی نّعُ  خِرُ  بازشان   اب 

فَ»  :شاگویی  چرا  تو  کنی  ِح تْپس  باب   «؟ چنین 
 

 (2883، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

زیر  در   آورده   را   خدا  کارهای   بودنِ  بینیپیش   قابلِ  غیر  و  کاریوارونه   از  دیگری   هاینمونه   موالنا  نیز،  غزل 

  :است

بست  زرگرِ را  می   ۀآفتاب   کنیگاز 

نتایِج و  شب  و  حبشیّ  روز  را   این  روم   و 

حقّ  جازِمَ  ،گاه را  دهی   بنده  حقیقتی   و 

نقشِ هم   خاطرِ را  باد  می ُحجُ  چو   دهیود 

شبِ   درآوری عله شْمَ  ، غم  ابرگینِ  در   ها 

را  ۀرتکُ  مه  ،شام  می   ،ز  طراز  و   کنینقش 

مَ می گِ  ،صولشاناُ   لِثَبر  دراز  و   کنیرد 

بُوآن حقیقتی  مَزْ هَ  ،دوَکه  و  می ل   کنیجاز 

پُبی   خاطرِ را  مینیاز  نیاز  ز   کنیر 

دلِ می   ،هرِگِ  رپُ  نگِتَ  در  باز   کنیپنجره 

 
 در نسخۀ استاد فروزانفر، »ببخشی« است و بر اساس نسخۀ قونیه تصحیح شد. - 1
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دمشقِ به  مُ  ،تو  عشقِ  ما  و   تو   بهرِ  ،قیممست 

زَ  ،گاه نیم  همیهم   بر  ،تیلّز   زنی شان 

هِ  ،گاه را  راه  می  تِ مّگدای   دهیشاه 

زیرِ  ،شکنیمی  را   نوایب رَطَ  نایِ   ،پا  به 

همی  ،گاه  ،مرا  تِرَشْعِ  ربطِبَ تا   کنیسه 

مغزِ  ،تو  جودِ  ز وجودِ  ،جان  و  شدغْنَ  آمد   ز 

می  می   ،کنمچند خموش   رومسوی سکوت 
 

دَ ز  عِتو  و  می عَ  زمِ عَ  ،خود  زِّالل   کنیزاز 

کبیر  ،گاه از  می   چشمْ   ،هاه خود   کنی فراز 

بند  ،گاه را  شاه  و  می   ۀ قباد   کنیآز 

الیقِ شکسته   چنگِ را  می   بسته   کنی ساز 

راوسَبُ  ۀپرد می حِ  ، گاه  ، لیک   کنیجاز 

 ؟کنیچو پیاز می چون هم   ،هاشباز ز پوست 

رَ   ،مرا  هوشِ می   ناطقِ  ،من  مِغْبه   کنیراز 
 

 (2494، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

  :برای سود بردن خودش نیست مکر خدا

عَ  ،فریبی  هکچون   !مانَصَ فریبی یّهمه   ار 

فریبی که  آنی  نه  صَ  ،تو  کسی  بجویی ز   رفه 
 

جانی  !مانَصَ  همه  فریبیهُ  دلِ  ،چون   ...  شیار 

عطایی و  لطف  همه  فریبی   ،تو  ایثار  به   تو 
 

 (2818، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

  :دهدها را وارونه به آنها نشان می کند و واقعیت ها تصرف می دائماً در این دنیا و در دیدگانِ انسان خدا 

سخت   را ای  جادوی   گرفته 

سِ اَ  رِْحاز  دیده ا  لوَحْتو   ست 

تُمودهنْبِ  از  آلو نرای   ج 

بَ  رِْحسِ نمود  گرگ رّتو  را   ه 

سِ  شورِنْمَ  نموده   ترَْحبقا 

بادِپُ ریشش ا  هدایت  ر   ست 

سِ  کرد   ترَْحسوفسطاییم 

ب  را نشیری  آهوی   موده 

نهاده در   را دیده  دوی   ای 

یافت را  ترنْج  کی   ؟ آلوی 

را نْبِ جوی  گندمی  ز   موده 

را طَنْمُ  خیالِ  طومارِ  وی 

سِ جاهلِ   رِْحاز  را غَ   تو   وی 

تُ را ای  هندوی  نموده   ! رک 
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پشّ وقتِ چون  نموده   پیکار   ه 

آرند   راست  و  کنند  جنگ   تا 
 

را   نِتَمْهَتَ  پیالنِ  قوی 

مُ قضای  و  را تَسْتقدیر   وی 
 

 (116، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

تواند بدون هیچ  که می   است؛ به همین سبب است ها زده  آتش در خرمن همۀ سود و زیان   خدا الابالی است و

   :ترسی ببخشد و ببخشاید و کینه به دل نگیرد

              کنیم   آزادش   وارالاُبالى 

              مُباح  شد  را  کسى  مر   بالىالاُ

              کَرَم   از  برفروزیم  خوش   آتشى

              شرار   کمتر  اششعله   کز  آتشى

              زنیم   انسانى  بُنگاهِ   در  شعله

              م نُه  چرخِ  از  فرستادیم  ما

              مُستقَر  نورِ  پیشِ   باشد  چه   خود
 

 برزنیم  خط  همه  را   خطاها  وآن 

 صالح   از   و  غَدْر   ز   نَبْوَد  زیان   شکه

 کم  و  بیش  زَلَّت،  و  جُرْم  نمانَد  تا

 اختیار  و  جبر  و  جُرم   بسوزدمى

 کنیم   روحانى  گلزارِ  را  خار

 «أعمالَکُم  لَکُم  لِْحیُص»  کیمیا

 بُوالْبَشَر؟  اختیارِ   فَرِّ  و  کَرّ
 

 (1846 - 1852/  5، د مثنوی)

 ***** 

اش هم این است که هیچ کس به پایان کار خود ایمان نداشته  ار و الابالی بودن خدا یک فایده به نظر موالنا عی

  :باشد؛ چراکه خدا هر لحظه ممکن است پوستین را وارونه کند و جای ابلیس و آدم را عوض کند

بَ  ،رو بر  زن  کم  طعنه  و   ! دانبترس 

ک  چشمِ بلیسی  بر  شَاآدم   ستا   قیو 

خودگُخویش  آمد  و  کرد   زین بینی 

غیرت   برزد  صَفی! بانگ  کای   حق 

کند گر  بازگونه  را   پوستین 

عجزِکْحُ  دامِ  پیشِ  بِ  م   ! دانخود 

حقارت بنْ  ،از  زیافت   گریست وز 

کارِ بر  زد   عین لَ  ابلیسِ  خنده 

نمی استو  ز   خفی   رارِ دانی 

بُ از  و  بیخ  از  را  برکَکوه   د نَن 
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دَ  ۀپرد آن  آدم  بردَصد   درَم 

آدم »گفت  نظر :  زین  کردم   توبه 
 

بلیسِ  آورد  صد   . نومسلمان 

ننْ گستاخ  چنین  دگراین   «.دیشم 
 

 (3892 - 3898/ 1، د مثنوی)

 ***** 

هیچ  لذا  است؛  دانایی  نهایتِ  نمیخدا در  برابر چنین خکس  در  بنابراین  بفریبد؛  را  او  همۀ  تواند  از  باید  دایی 

 : رو شدصفتانه دست برداشت و تنها با سادگی و صداقت و خلوص با او روبه های روباه های بارِد و دانایی زیرکی 

بادا سعادت  را  جالل  ،تو  و  جمال  آن   ! در 

یک  بفروزیبه  یک  ،دمم  بکُبه   شی دمم 

فریبم چگونه  را  کنم  ؟تو  جوال  در   ؟ چه 
 

مُ  اگر  عاشق  حالل  خونِ  ،ردهزار   ! مات 

 ! صالخِای لطیف  ،تو  به پیشِ  ،چو آتشیم

اصلِ  توییّ کْمَ  که  چراغِ   ر  مُ  و   حتالهر 
 

 (1354، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

  :شویمگرفتار می ، باز در دستان او که بگریزیم ا توان فرار کرد و هرجاز دست دلبر عیار نمی 

یافت مرا  عیار  دلبر  آن  دگر   بار 

مخمور نرگس  از  شدم  دید   ،پنهان   مرا 

چیست ن  ؟؛بگریختنم  جان  او  کس کز   برد 

ک شهرم  انبوهی  در  که   ؟ بیابد  ه گفتم 

غمز آن  که  مژده  جُغمّ   ۀای  مرا   ست از 
 

همی   یافت سرمست  مرا  بازار  به   گشت 

خمار  خانه  از  یافت   ،بگریختم   مرا 

یافت   ؟؛شدنم چیستپنهان   مرا  بار   چو صد 

یافت  مرا  اسرار  انبوهی  در  که  کس   آن 

طر آن  که  بخت  یافت طرّ  ۀ وی  مرا   ار 
 

 (330، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 


