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 مقدمه -5-5

بزرگ از لحاظمولویيكي ویبه آثار همه است. شاعر وترينعارفان بررسي قابل عرفاني

شاعرآنرادرحالتمايهآنعشقاست،بنکهيناثرمولوی،ترپرحجم تحلیلاست.ديوانشمس

مناجات ايناثر است. سروده شور و نیايشجذبه و الهيباها جهانهایانسان از معشوقيفراتر

باظهورخوددر،همانکسيکهتبريزیشمساست.«شمستبريزی»طبیعتاستوآنمعشوق

ينجهانحسيآشناساختوباعثشدتامولویخودرافراترازااوراباجهانيفراتراز،دلمولوی

همهوجزویازشمسبداند.

خودشمسبود دلیلومرشدراه کردازاينرومولویاورا حقیقتآشنا باحقو کهاورا

جانخاصيواردعرصۀشاعریشد.ویهمینديوانهیوانتخابکرد.بعدازشمس،مولویباشور

تازگيغزل همیندلیلماندگاریو و عشقشمسسروده در مولویرا میانآثار از ،هایاوست.

ظرفیتبیشتریبرایتحلیلبهلحاظعرفانياست. دراينقصدماديوانشمسدارایقابلیتو

هاوويژگيچهازنظرعرفاني،ویدرديوانکبیرکهوايناستنشاندادنعرفانمولوینامه،پايان

صفاتيرابهشمسقائلشدهونسبتدادناينصفاتبهچهعلتبودهاست.

تودربرابرعقلقرارشودزيرادلجايگاهعشقاسبهدلاعتباربیشتریدادهمي،درعرفان

،عشقاست.اوايهواساسعرفانپیمايد.پفبزرگياستتماممسیرعشقراميکهعاردارد.مولوی

بهنظرویپسديد عشقازاوصافالهياست.مولویبهجهانوهستييکديدعاشقانهاست.

بهحقیقتسوقميعشقخواهحقیقيوخواهمجازی حقیقييعشقلویدهد.عشقمو،انسانرا

مايهومولوی.درنظربیندياستوحقیقتراچنانکههستمياستکهبهدنبالرمزورازهست

داند.يميجوهرهستيعشقاستوآنراازل
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ناماوحقیقتياستکهنماداوست.شمس،استبرخودشمسبرترنامشمسدرنزدمولوی

کند.حقايقواموریکهدرظاهرکثرتتبريزیدرديوانکبیرنمادیاستکهبرحقايقداللتمي

وليع هستند جدا هم از و آندارند الم عالم وقتيشمستبريزینمادها است. اتحاد و وحدت

انندمولویدربرابراوبندگانيبیشنیستندبههمینشودديگرمولویوکسانيمحقیقتيواحدمي

شمستبريزی سخنميدلیلوقتيمولویاز جان( اصلِ اصلِ يا جان شمستبريزی) )گويد،

ردهومانعيبرایدرکآناست.وپدادتبريزی(حجابآنحقیقتملک

زندگيازجمله:«شمس»و«مولوی»سعيمابرايناستتامباحثيدرموردپژوهشدراين

الدينترمذیشاگردپدرشدرقبلازآمدنشمس،تأثیرپذيریویازپدرشبهاءولدوبرهانمولوی

و«شمس»مولویباهایعرفانيبرمولوی،برداشتدورانکودکيونوجواني،ظهورشمسوتاثیراو

موردبررسيوتحلیلقراردهیم.را«شمس»باتصويرسازیاو



 بیان مسئله-5-7

 مولوی ۀشمس در اندیش-5-7-5

چهمعروفاستمردیفاضلبنملکدادمعروفبهشمستبريزیبرخالفآنعليمحمدبن»

قالبهحالکشاند.شمساورابهعمقتصوفووکاملبود.موالنارازيروزبرکردوبهکليازعالم

جارفتوحدودشانزدهماهازآن243بهقونیهآمدودر242بهعرفانديگرکشاند.شمسدرسال

-باموالنابود.شمسموالناراباسماعوهواييديگرآشناکردهبودورفتهبودوموالنادرفراقاومي

(.11-1331:12)شمیسا،«سوخت

بنیادی باعثکمالانساناستانسانمربوطبههایمولویترينانديشهيكياز اموریکه و

معشوق،روحوجانهستي،پیر،وليوانسانکاملاستوعشقویمولۀشود.شمسدرانديشمي

اوبهشمستبريزیدرحقیقتعشقاوستبهانسانکامل.
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درنظرموالناکسيکهباازاهللاست.هخلیفمخداوندومظهرتجسّویشمسدرشعرهایمول

بینبردنهواینفسوبابهدستآوردنتوفیقالهيبهزندگيدنیویدستيابدوليکاملوانسان

(.1321:111)پورنامداريان،شودگرميکاملاستکهحقدراوجلوه

انغزلهایاوقهرمغزلداندودراغلبمولویدرمواقعيخداوندوشمستبريزیرايكيمي

يکمدنظرمولویشويمکهکدامکهباخواندنغزلمتوجهنميطوریهمخداونداستهمشمس.به

کم شگفتو يکپديده موالنا نظر شمسدر واست. الهيآگاهيداشت اسرار از او است. نظیر

ساخت.اوحتيازاقعيآشناميعالمورابادنیاوکردواوهایزندگيرابرمولویآشكارميحقیقت

(.1332:612داشت)تدين،هایخوبوبددرذهنانسانپردهبرميخاطره

 تأثیر شمس در مولوی-5-7-7

اورنگوبویعرفاني شمستبريزیمردیفاضلوعارفکاملبودوتمامسخنانوگفتار

يدگانشبهتصويرکشیدوباعثشدالدينجهانديگریبرابردهایجاللداشتوباپاسخبهپرسش

تاتمامذهنوافكارموالنادراختیارخودش)شمس(قرارگیرد.درحقیقتشمستوانستباافكار

(.1332:213)تدين،خودوجودموالنایمبتدیکهتشنهشمسوعرفاناوبودرابازسازیکند

انبرخيازابیاتکهغیرمرتبطباباعثشدهبوددرمی،ثیریکهشمسدرمولویداشتهأبات

درمثنویاينموضوعراکامألوینمولویشمسراتداعيکند.شمستبريزیاستبالفاصلهذه

خورشیدوشمسِ بعدازتوصیفنورو بالفاصهمتوجهمعشوقخودآسمانيمشخصآوردهاست.

لدينانداختهاست.امحبوبششمسبهيادشود.لفظشمس)=آفتاب(موالناراشمسمي

شامــسنیستـانباقئيکــــشمـسجستـخودغريبيدرجهانچونشمسنی

ويــرکــردــلاوتصـــممثــوانهـتـميردـرچــههســتفـــارجاگسدرخشم

ارجنظیـــرـــنودرخــــودشدرذهـنبـرـتاثیــيکــهازوشدهسـکشمسـلی

لاوــــــورمثـــــــددرتصــتــادرآيـوـنـــجکـــــصــــورذاتاوراگــدرت
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.ردرکشیدـــــارمآسمانســـسچشمـدـالدينرسیسثرویشمـــچونحدي

(111-123:ابیات،دفتراول1316)مولوی،

 های عرفانی مولوی از شمسبرداشت -5-7-9

بردمفاهیمومضامینعمدهمفاهیميکهمولویدرغزلیاتشمسدرموردشمسبهکارمي

بیشترغزل مولویدر عناويعرفانياست. ازشمسبا اغراقکهدرآننوتعبیراتييادکردهها ها

توانبررسيکرد:فراوانيبهکاربردهاستکهدرچندحوزهمي

انتساب شمس به خدا -5-7-9-5

رود.مولویحقراکههایموالناباتعابیریکهدرشأنخداستبهکارميگاهشمس،درغزل

رامحرمشودواوبیندوبهویصفاتخداوندیقائلميغیرقابلرؤيتاستدروجودشمسمي

دهد.داندکهازغیبخبرمياسرارالهيمي

ــارداردـویخـــــالقجبــــــکـــهبــنتبـــريزــديالسـداونــدیشمــــــخ

(261:غ1331)مولوی،

دانــکبیــفزاييايــنبــادهبیـفزايدچنـحقتبريزیـالقخداوندی،شمـسـایعش

(236)همان:غ

ياستدراسرارـتوراقدرتشتابکنکههاداریخرتبريزچارهـستبريزمفـتوشم

(1131)همان:غ

 گاه و صفات پیامبران الهی به شمسانتساب جای -5-7-9-7

گونهبگويیمکهاولیاءقراردادهاست.اينءوانبیاءخداوندصفاتجمالوجاللخودرادراولیا

بريم.خداوندپيميهابهزيباييوعظمتبررویزمینآئینهخداوندهستندوبامشاهدهجمالآن

اولیا» نیزهمهمءپیامبرانو جنبهفرشتگيوجودخويشدرؤو الهيو تحققجوهر با منانيکه

مي آنانقرار آنشمار با واحدیهستندو نور نظرروحيگیرنداز نظرجسمانيمعدودنداز از که

اند.پیداستوخیروخوبيديگریاستوهمهمظهرحقۀحدند.بنابراينهريکازآنانبهمنزلمتّ
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دلبست نفسو برده و بنده شهواتمادیشدهۀکهدشمنانآنانکه اندنیزهريکمظهرعاليقو

(.1321:11)پورنامداريان، «اندديگریوهمهمظهرشیطانوشرّوناپاکي

بلپیامبرانواولیایقشمستبريزیکهپیروانسانکاملعصرمولویاستمظهرهريکاز

دروجودء.مولویظهوربرخيازصفاتانبیاستنمونهومظهراوءيکازپیامبرانواولیاوهرازخود

راهۀداندلذااوراادامهدهندمياوراپیرومرشدزمانخودچونیدهاستوشکشمسرابهتصوير

رازندهاوستکهاوۀقداستکهشمسنمردهاستوانديشمولویمعتداند.وسنتانبیایالهيمي

گرمولویبودهاست.هدايتسشمۀنگهداشتهاست.انديش

ایابقــــيتــواستخـــوانوريـــشهــمایانانديـشهوهمـــرادرتــــــایبـــ

(233ب:،دفتردوم1316)مولوی،

)ص(پیامبر اکرم -5-7-9-7-5

درغزلیاتویرااغلبنمادشمستبريزیآورده،داشتص()موالنابخاطرعشقيکهبهپیامبر

راتاحدیرابهشمسنسبتدهد.مقاماو)ص(عشقاوبهشمسباعثشدهبودصفاتپیامبراست.

شود:داندوجبرئیلازپياودوانميرساندکهمعراجپیامبررادرشمسصادقميمي

دنيبیاأوأکسنیستشاهامحرمتدرقربرتبتواندولتبامكرمتایقابقوسینم

(12:غ1331)مولوی،

پيخويــشدوانکردنرازريلامیــجبـقرعشــــالحقتبـريزچوبگشادپسـشم

(243)همان:غ

داند:همچنیناورادرفهماسرارالهيهمنفسپیامبرمي

رارعشقهمنفسمصطفاستــآنکدراستبريزيانرـانمفخـخشجـــشاهشهيب

(422)همان:غ

  پیامبراندیگر  تشبیه شمس به-5-7-9-7-7

:)ع(وحضرتداود)ع(،سلیمان)ع(،عیسي)ع(،موسي)ع(،يوسف)ع(حضرتآدم
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شادباشرمعانيـایزتوحــیرانشدهبحيآدمبهعالــمشمستبـريزیتويـگوهر

(1243)همان:غ

اراگو:درانبازارجويیدشـــمراخوانصفـفاآمــدريزیببازارصچويوسفشمستب

(1221)همان:غ

وطهدهـراغاـــرافوطهدهویآبماـخمـــایشی

اـازنعصـــرآبدريــابـــرانبیـــایموسـيعم

(14)همان:غ

اــانشدهبرطارممینابیـهسيپنـایعیــاایيوسفآخرسویاينيعقوبنابینابی

(12)همان:غ

تآمدبرایعزلشیطانراـخـمانيبتسلیـتآمدمدگهايثاررخـهاليارانکهبختآ

(61)همان:غ

اــيمنچوکهمرفتهزجـزانكهتوداوددموـعارفگويندهبـگمنخمشمخستهگلو

(31)همان:غ

 تخلص شمس -5-7-4

دودربیتآخرنکنانتخابميتخلصدراصطالحشاعرانناميالقبيکهشاعرانبرایخود

.دنآوررادرضمنشعرميغزلياقصیدهآن

-کردهمولویهمانندشاعرانديگرکهاغلبنامممدوحخودرابهعنوانتخلصخودانتخابمي

بهالدينياشمسهایخودتخلصشمسياترکیبشمسانددرپاياناغلبغزل کاربردهالحقرا

جهتاستکهايننامبراگرموالناتخلصشمستبريزیرابرایخودبرگزيدهاستازآن»است.

ينبرحقیقتاندکههمجاناوهمجاناناوستوشايدهیچناميبهترازکحقیقتيداللتمي

نكند داللت کسي )محمدی«وجودی 1313آسیابادی، محمدی361: ديگر(. جای در آسیابادی



 1 

نامشعریتخلصمولویاستوتخلصکیدداردکهشمسنامديگرمولوینیزهستزيراشمسأت

(.366شاعراست)همان:

رفورنگوبوبيشمسکيتابدضیاءـبيحایشمستبريزیبگوسرشهـانشاهخو

(13:غ1331)مولوی،

عشقشاززیوـالدينتبريســادیکنزشمــتوش

هافشحمايتــلطازايابيوـشصفـــعشقکهاز

(61)همان:غ

مااـویبـمتبینندهشــشودچشچونبازدــدلگويۀيزیباغــچالحقتبـرسشمـ

(34)همان:غ

 تخلص خاموشی -5-7-1

گويیمبايدبروجودخداوندداندومعتقداستکههرچهميموالناسخنگفتنراازخدامي

بههمیندلیلدرپاياناغلبغزل لفظخمشوخاداللتکند، بهکارميهایخود، برد.موشرا

تاوهرگزبننمايدقفاـــهگفـدکـــتاگوياـرّدازاسرارمـپخامشکهاينگفتارمامي

(21:غ1331)مولوی،

سرودهاستوهرجاکهبههردلیلادامهسخنراصوابالبديههميموالنااشعارخودرافي»

(.1313:334)محمدیآسیابادی،«خواندهاستفراميدانستهخودرابهخاموشينمي

خواندوازکسديگریکهسرچشمهمعانيمولویخودرابهخاموشيفراميدربرخيازابیات

شمستبريزینماد مياستو بهآناست، را او و دهد ادامه غزلرا که عنوانخواهد عارف»

کند:معرفيمي«زبانخودش»و«گوينده

همرفتهزجايمنچوکُـــكهتوداوددمـزانگوـمنخمشمخستهگلوعــارفگويندهب

(31)همان:غ
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ا،تاروزمشیــنازپاــوبـاشزبــانمــتاماکيخسبدجانجاناچونجانخمشیم

(13)همان:غ

 «شمس » تصویرسازی مولوی با  -5-7-6

برجستهرويباشگردتص» سازیگریدرحقیقتشاعربهواالترينغرضسرايشخودکههمانا

-ميایشخصيياجمعياستوکالمعروجيملكوتيایمخیلواحساسيياانديشهوعقیدهلحظه

«گیرد عباسي، قبادی، (1311 :111 نميگستردگيدامنۀ(. را توانباشاعرانديگرخیالموالنا

تصويره کرد. ميمقايسه خود اشعار در مولوی که آنايي اينآفريند استکه تازه و بديع چنان

اندوباآنآيد.اوحتيازمضامینيکهديگرانمكررآوردهتصويرسازیازهیچشاعرديگریبرنمي

بامهارتوتصويرسازیکرده ختهاست.هاسانوآوریونبوغخاصيتصويرهایمتفاوتيازآناندرا

(.1324:22)فاطمي،تشبیهواستعارهاستبیشتردرزمینۀمهارتاو

 تصویرهای بیانی -5-7-6-5

)نماد(نیزهاسمبلاينبردرعلمبیانسخنازمجاز،تشبیه،استعارهوکنايهاست.امروزهعالوه

نمادرابیشترتشبیهواستعارهو«شمس»مولویدرغزلیاتباگیرد.درعلمبیانموردبحثقرارمي

است.بهکاربرده

 تشبیه-5-7-6-5-5

آسان دلیل به وآن است. موارد ساير از مولویبیشتر اشعار در تشبیه استبسامد يابيآن

(.21:همان)هاييکهمولویساختهاستبسیارزيباوبديعاستتشبیه

رودرميــگهرـدفستوسویبحــجانصنجانسویتبريزشددرهوسشمسدي

(111:غ1331)مولوی،

کرانگياستمولوینیزشمسرابهسببوسعتتوبيها،نمادروحانیّدريادرفرهنگسمبل

 وعظمتروحيبهدرياتشبیهکردهاست.
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 تشبیه شمس به مفاهیم عرفانی و قرآنی-5-7-6-5-5-5

 جایگاه آسمانی و الهی شمس -5-7-6-5-5-5-5

داند:کوثر،بلبلباغارم،آفتابجانوخورشیدوجودميۀچشممولویشمسرا

رتومنمخشکدهانچراچرا؟ـشهجـزآتکوثریزآبحیاتخوشتریچشمهخضرو

(61)همان:غ

هرضوانآرندـوازروضـــوتتـــاشتاقبــاغارميــلبـبـــريزاگــربلشمــستبـ

(114)همان:غ

وخجلـابازتـــــابجانودل،ایآفتـــــایآفت

نآبوگلچونبستگردجانماــــنکیـــببیآخر

(21)همان:غ

کانچرخبهچرخستآنکانجاسیرانداردودآمدريزیخورشیدوجـشمسالحقتبــ

 (213)همان:غ

 جایگاه عرفانی شمس -5-7-6-5-5-5-7

صورت»شمسکهنمادیازعشقاستجايگاهيعرفانيدادهوبهمفاهیميچونمولویبه

تشبیهکردهاست:«عشقجانِعشاق،گوهرعشق،جانِۀعشق،کعب

لاندردلمايادآــقکـورتعشـــایصــادیادیاندردلمايــــایصورتهرش

(11)همان:غ

اناـوجـزداززمــزمتــیــزمشكـــرآمزمزیـريــالحقتبـعشاقيشمـــسۀتوکعب

(11)همان:غ

ـدارـــوارمـــوخــــقراتــشرعـگــوهــقاستعشرــوهــشمــستبــــريزگـ

(1124غ)همان:
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عشقانِــجانِــالدينتبريزيستجســــنقششم

وربودـــقاندرازلمسطـــشرهایعـــدفتهبكنب

(343غ)همان:

 استعاره -5-7-6-5-7

ديوانشمسچشمدامنۀ کلمۀاستعارهنیزدراشعارمولویبهخصوصدر ویبا گیراست.

بهوجودآوردهاست.شمساستعاره شودبههمینبهذکرميدراستعارهفقطمشبهُهایزيباييرا

دلیلفهمآندشواراست.

نباداـــانشدتابادچنیـاشخاصهمهجانشدـنگلستــماهچوتابانشدکونیآن

(12:غهمان)

گیردونورشمسنیزازخواندوچونماهنورخودراازشمسميمولویگاهيشمسراماهمي

ماهدرگیريدازخداستوبازتابنورحقنوریهمکهشمستبريزیميلذاخداونداست، است.

باروریاستودرکارخلقتوطبیعتت دررويشتأثیرثیریشگرفداردازجملهأاساطیرمنشأ

بخشدوجودشمسنیزبهاشخاصگونهکهماهآسمانبههستيجانمي.همانو...گیاهانونباتات

بخشد.جانتازهمي

 نماد -5-7-6-5-9

نماداوجخیالگرخالقیتآفرينشۀترينثمرنمادبرجسته» هنریاست. انگیزیواثرادبيو

(.شمستبريزی1311:3قبادی،عباسي،)«شدنخالقیتدرذهنآفرينندهاستگرملكهنشان

درغزلیاتنماداعظمبیشترغزل جانِ«شمس»،هایموالناست. شاه، نور، ماه، نمادآفتاب، بیشتر

ت.اس)ص(جان،عشق،دريا،جانوپیامبراکرم

هوآفتـابماـزارآفــرينبرمـــههــایکقانريزشمسدينروینمــودعاشــازتبـ

(41:غ1331)مولوی،
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ـوبــدريدهضــاللتراــانـوارجــاللتــویالغــــرــایماهکهدرگردشهرگزنش

(36)همان:غ

ابرگمانچراچرا؟سدودليمیاندلزـبـلـجــایتوبهنورمستقلویزتواخترانخ

(61)همان:غ

قربانرابهرمگرازپیششجانچهکارآيدبهانجاننشايدبردنامجــجانِچوآمدجانِ

(61)همان:غ

رايبرایاسبسلطانـبدمکوهيشدمکاهاهيــبدمبيعشقگمراهيدرآمدعشقناگ

(61)همان:غ

عانرارایخوبکنـدساعــدهابـفروبريــوانراـرسیدآنشهرسیدآنشهبیارايیداي

(61)همان:غ

امتنهاتوماندهبكنرحمتبكنشاهيکهازخواهيتویدريامنمماهيچناندارمکهمي

(24)همان:غ

نتایروحاالمیــاهسدين!ازجــمشمــمخدومجان

يبیاـــداقصــــنازمسجـــیرشمكـــريزچونعتب

(12)همان:غ

خودبدنجانچهارزديچونتنباهجانتووجانیا

ایمجانابـــاندهـــاستمن،تاجرـــيامددلداده

(12)همان:غ

 تصویرهای بدیعی -5-7-6-7

 جناس -5-7-6-7-5

ناباکلمهشمسساختهبیشترجناستاماست:جناسيکهموال
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زکنیدـدشوپرهیــــهراشمسمگويیذرّتــهاوسيذرّـشمستبريزکهخورشیديك

(113:غهمان)

گونهجناس،جناستامناميكسانهستندودرمعنيمتفاوتکهاينألفظ«شمس»دوکلمه

دومخورشیداست.مصرعیودراولمعشوقمولومصرعدارد.شمسدر

 ایهام -5-7-6-7-7

بینيدروجوهدالالتهایآننیازبهسرعتانتقالودقتوباريکايهامصنعتياستکهتصوير»

متّ بیشتر ذهنياستکه بازیفكریو نوعي مشترکلفظيالفاظدارد، الفاظياستکه كيبه

«باشند 1324)فاطمي، همانندهاييفهمايهام(.211: آورده کلمهشمسبهوجود کهمولویبا

استعارهدشواراستوبهتأملزيادینیازدارد.

ساومنورنیستــــرکزشمـــــکداماختدشمستبريزیـــقاختروخورشیــخالي

(433:غ1331)مولوی،

داست،کهاخترانشمسدرمصرعدومدرمعنينزديکمعشوقمولویومعنيدورآنخورشی

.گیرندکهمعنيدورآنمدنظرشاعراستنورخودراازآنمي

 های( پژوهشسؤال )سؤال -5-7-2

 

؟رابهتصويرکشیدهاستدينيینمامضکدام«شمس»کلمۀمولویبا.1

؟شمسارائهکردهاستۀواژبااستفادهازهایعرفانيمولویچهبرداشت.2

پديدآوردهاست؟«شمس»ۀرادبيباکلممولویچهتصاوي.3

مولویکدامطیفمعانيومفاهیمرابهوجودآوردهاست؟ۀشمسدرانديش.4
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