
1 
 

 1(بررسی تحلیلی هجران در غزلیّات شمسدرد هجر مولوی)        

                                                                        4، عزیرالله توکّلی کافی آباد3فاطمه غفوری  ،2مرجان ابراهیمی کوهبنانی *                            

 به فراق بگو به هر چه بسوزی، بسوز جز  

                                                                                                                                                                                                  2 4/274/21922 روا نباشد و این یک ستم، روانه مکن                                                  

 چکیده

 مورد در او در غزلیّات شمس دیدگاه است.قرار گرفته بررسی و بحث متفاوتی مورد هایدیدگاه از اشعار مولانا  

است. در این پژوهش، نشدهاست که تا کنون به طور مجزّا بدان پرداخته برخوردار خاصّی هایویژگی از هجران

 هایجنبه عرفانی هجران و دیدگاه اسلام در مورد هجران، دیدگاه مولانا در مورد معنی بیان شده ضمنسعی 

برای این منظور، پس از مطالعة  .گردد تحلیل و تجزیه شواهد،  ذکر با همراه شمس غزلیّات در هجران مختلف

پس  ابیات مرتبط س برداری شده؛اشتآثار معتبر دربارة مولانا، شمس تبریزی، عشق و هجران از این منابع یادد

هجران به  هایتوان به شکلهای این مقاله میهای یافتهاز جمله تحلیل و بررسی  شد.برداری، فیشبا موضوع، 

و منفی و علل بینابین، آثار جسمانی  آن شامل دلایل مثبت انواع فراق و علل صورت توصیف، شکایت و ستایش،

هجران اشاره نمود. به  فواید یار از جمله اشتیاق، انتظار، صبر و شکر و فراق در عاشق و روحی هجران، وظایف

 .برسد اوج به تا سوزاندمی و کندمی پخته را خام انسان که است هجران این مولانا، نظر طور کلّی از

 .عشق، هجران، مولانا، غزلیّات شمس واژگان کلیدی:

                                                           
 به سال  دفاع شده« بررسی تحلیلی وصل و هجران در غزلیّات شمس»نامة کارشناسی ارشد با عنواناین مقاله برگرفته از پایان - 1

 در دانشگاه آزاد واحد انار است. 1391

، مدرّس مراکز آموزش عالی علمی کاربردی نشگاه آزاد واحد کرماندا زبان و ادبیّات فارسینویسندة مسئول: دانشجوی دکتری *  -2 

 Ebrahimimarjan54@gmail.com.                جهاد دانشگاهی کرمان و زرند

     استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار. -3 
 ات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.عضو هیئت علمی گروه ادبیّ - 4
 وهزار  سه شامل که است فرفروزان الزّمانبدیع دکتر تصحیح به جلدی ده نسخة استفاده، مورد( کبیر دیوان) شمس یّاتکلّ نسخة - 2

 غزلّیات به آن جلد هفت که باشدمی بیت( 34442) دو وشصت و ششصد و هزار چهـار وسی و غزل( 3229) نه و بیست و دویست

است. برای مثال این بیت در جلد چهارم ذکر شده چپ به راست از بیت شماره صفحه، جلد، به توّجه با هابیت نشانی دارد. تعلّق

 است. 21922آمده که شمارة آن در نسخة مورد استفاده،   274صفحة 
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Separation pain of Rumi(An Analytical Review of 

Separation in Divan - e -  shams’s Sonnets) 

Tavakoli,  -2Ghafuri, Fatemeh-1Ebrahimi kouhbanani, Marjan
3KafiAbad,Aziz Allah 

Abstract 

Molana`s poems have been investigated from different points of views .his views 

on Hejran (separation) in Divan e shams have different characteristics that nobody 

has investigated about them .In this research we tried to explain the mystic 

meaning of separation along with Rumi`s views about different aspects of 

separation in Shams sonnets using some poem samples as evidence.This research 

is radical one and it is done using library method and its subjects have been 

analyzed in order to achieve this goal ,we studied the authentic books written 

about Rumi ,Shams e Tabrizi ,love and separation. We took notes and then we 

studied the Shams sonnets and indexed the relevant verses and arranged poetic 

samples in a proper way.According to the results of this essay we can refer to 

several kinds of separations in the form of description ,complain and admiration 

and all kinds of separation and its reasons including positive, negative and neutral 

ones and physical and spiritual effects of separation, duties of the lover when 

he/she is separated from his/her beloved one, including eagerness, expectation 

,patience and thanks are among the subjects of this research.Generally speaking 

Rumi believed it is separation that turns the raw human to ripe one and causes 

him/her reach to climax. 

 Keywords: love, separation, MOlana(Rumi), Shams sonnets 
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 : مهمقدّ  -1

 مورد دیرباز از که شودمی مطرح فارسی، زبـان ادب و علم آسمان ستارگان پرنورترین از یکی عنوان به 1مولانا 

 در او نبوغی سبک و هادیدگاه مورد در بسیاری هاینوشته و هست و بوده ادیبان و نمحقّقا از بسیاری توجّه

 عرفانی، و اخلاقی زیبای هایحکایت و مضامین و آن ودنب پسندعامّه علّت به او معنوی مثنوی .است دسترس

 کمتر مبهم و مرموز هاینکته و زیاد حجم علّت به غزلیّات و گرفته قرار همگان توجّه مورد غزلیّات از بیشتر

   نویسد:دکتر شفیعی کدکنی در مقدّمة کتاب غزلیّات شمس، می .است شده واقع بررسی مورد

ین به گستردگی ازل تا ابد و اقالیم اندیشة او به فراخنای هستی است. دامنة الدّجلالآفاق عاطفی مولانا »   

-پیوندد و تصویری به وسعت هستی میاست که ازل و ابد را به هم میتخیّل و آفاق بینش او چندان گسترده

ترین و پیوستگی ژرف جــوید. تصـاویر شعـــرش از ترکیبکرانگی میآفریند. مولانا، زیبایی را در عظمت و بی

« ابد سوز»و هجرانش « درازای ازل و ابد»است به « طوماری»است. دل مولانا ترین معانی پدید آمدهو وسیع

های های زندگی اوست. اگر آنها را با غزلآور و موفّق ثبت لحظههای شگفتهای مولانا نمونهاست. اغلب غزل

های مولانا بیشتر حــدّی سرمشق او، بسنجیم، وحدت را در غزل سعدی که معاصر اوست یا عطّار، سَلَف و تا

ها، هر قدر از حیث عوامل موسیقایی و زبانی و تصویری، کنیم. شعر برای او تجربه است و این تجربهاحساس می

و متنوّع باشند، از وحدتی برخـوردارند که ناگزیر آن را باید وحدت حال نامید. این وحدت حال از جهان بینی 

شود و چون هر غزلش نتیجة جوشش ضمیر ناهشیار اوست و نظام فکری و نگرش ژرف و استوار او ناشی می

 (.1337،مولوین.ک: «)تر است.پدید آمده، این وحدت حال نمایانه تأثیر موسیقی و وجد و شور سماع اغلب ب

شناسد انتخاب کند و او را که میشد تا بهترین شعری شود که از مصلح الدّین سعدی شیراز،  خواستهگفته می

رهبر  ،محمّد پارسا .کند که در سدة نهم/ پانزدهم ممی حکایت میجا» های مولوی را برگزید.یکی از غزل

گونه که بیشتر مردم ایران از ل زند، درست همانأّرسم بر آن بود که به دیوان شمس تف ،سلسلة نقشبندیّه را

 (. 219: 1371)شیمل،  «کنند.فاده میگویی استدیوان حافظ به نیّت پیش

های عرفانی و جهش روحانی نیز در آن در غزلیّات، زبان غزل از عشق و مستی لبریز است، امّا اندیشه»

باشد. بیان مطالب عرفانی و اشارات لاهوتی در غزلیّات به سبـک ساده متصوّفین نیست، بلکه با محسوس می

 (. 134: 1343، دشتی« )شور یک بشر عاشق دیوانه توأم است.

دانیم، به سراید؟ دربارة وی زیاد نمیامّا این شمس کیست که مولانا غزلیّاتی چنین پرشور برای او می

جوی مرشدی بزرگ در سراسر ورسد او شخصیّتی پرقدرت بود که با آن علوّ مرتبة روحانی در جستنظر می

کرد. هیچ یک از عارفان حتّی آنان که در قید حیات بودند آن سو سفر می ،های خاور نزدیک به این سوسرزمین

                                                           
 1273 دسامبر هفدهم/ 472 سنة الآخر جمادی پنجم یکشنبه روز غروب: وفات. قمری هجری 414 سنة الاوّل ربیع 4: ولادت -1

 .م
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نویسد که زمانی مرید وی دور بمانند. او خود در مقالات خویش می اند از انتقادهای تند نیشدارنتوانسته

-دید و هیچ کس ندیدهدر من چیزی بود که شیخم نمی»است: بریزی بوده و سپس او را ترک گفتهسبدبافی ت

 (.319: 1)افلاکی، « ا، خداوندگارم مولانا دید.بود، آن چیز ر

میلادی به  1244، یازدهم اکتبر 442الدّین، بامداد روز شنبه بیست و ششم جمادی الآخر سنة شمس»    

شصت ساله  ،هفت ساله و شمسوسی ،گویند در آن زمان مولانامی» .1(34: 1371، یمل)ش «قونیّه آمد.

  (.33: 1334، چیتیک)«بود.

 برخورد ایبیگانه به راه در گشتبرمی خانه به مــدرسه از مولانا که هنگـامی. داد رخ منتظره غیر امری ،روز آن

 بندیعبارت و کلمات از ما. افتد زمین بر هوشبی استاد شد سبب که پرسشی. کرد او از عجیب پرسشی که

 محمّد بزرگترند، کدام دو این از»: پرسید او از انهبیگ ،روایت ترینموثّق بر بنا امّا نیستیم، آگاه پرسش این دقیق

 چه«: »الله اِلّا جُبَّتِی ِفی ما َشأنِی اَعْظَمَ ما! سبحانی»: گوید می بایزید زیرا ؟(ایرانی عارف) بسطامی بایزید یا

 عظیـم تحوّلی که بود چنین این .(22: 1377،شیمل) «.نیست خدا جز امجبّه در من، مقام است منزّه و پاکیزه

 مطابق». شد شمس ةصوفیان هایخلوت نشینگوشه و نهـاد کناری را درس ،توانا استاد و داد روی مولانا در

 و نبوّت مقام با که خضر از است موسی جستجوی مانند ،شمس به مولانا عشق مولانا، پسر ،ولد سلطان روایات

 اکملی، طلب در جلالت و کمال ةهم با نیز مولانا و کردمی طلب را خدا مردان هم باز هیاللّکلیم رتبة و رسالت

 در سر و شد وی مرید و آورد دست به بود، غیرت قباب مستوران از که را شمس اینکه، تا. گذاشتمی روز

 مصاحبت». (39: 1332 ،دهباشی) «.خواند خویش ةخان به را او و گردید فانی او انوار در بارهیک و نهاد قدمش

 شعرهای مولانا چند هر نبود، عشقی ایرابطه آنها میان محبّت و بود کهل کامل مرد دو صحبت شمس و مولانا

: 1377 ،شیمل) «.بود ایاسطوره و زمانبی ایرابطه دو، آن رابطة دارد؛ شمس وصف در نیز شیرینی عاشقانة

 طلب، شوق،. گویدمی باز را عارفانه سودای مراحل تمام است،برخاسته تجربه این از که مولوی اشعار». (23

  .(42: 1371 شیمل،) «.پایانبی عشق و وصال به مدام امیّد و جووجست

 مولانا در برابر این افسون نیرومند درمانده بود:

 ام چغانه!از عشـــق گرفتـــه                           در دست همیشه مصحفم بود

                                                                                                                24372-2/141/4       شعـر است و دو بیتی و تـرانه!                      اندر دهنـی که بود تسبیـــح     

 از خود دلهرة و التهاب و شوق توفان از سخن رسایی و فصـاحت جهان یک با که نیست مولانا تنها، این     

 سابقهبی و بیکران التهابی چنین یک دستخوش نیز، «شمس» بلکه توفد،می و خـروشدمی «شمس» دیدار

 شناسیم،می ـ شمس دیوان به مشهور ـ او «کبیر دیوان» از همه را، مولوی التهاب زایتوفان خروش. استگشته

 بزرگ، ناشناختة هیجان این شناخت ایبر کلیدی شمس، سخنان. خبریمبی شمس درون توفان از عموماً لیکن

خواستم از کسی می» .(43 ـ 9:  1337 ،الزّمانیصاحب. )دهدمی دست به مولـوی به نسبت وی توفندة درون از

                                                           
 .33: 1334 ، چیتیک و 32: 1332 دهباشی،: همچنین -1
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بودم تا تو چه فهم کنی از این سخن که جنس خود که او را قبله سازم و روی بدو آرم که از خود ملول شده

بود که: عمر، این یک ساعت بر سر گوری نبشته(. »219: 1349، تبریزی« )م.بودگویم: از خود ملول شدهمی

 (.433)همان: « عمر است که به خدمت مولانا، آییم! فی ابن الوقت از آنِ ما این ساعتبود! الصو

 از عموماً که نمایدمی نیایشگرانه و لطیف چنان آن. شودمی گونه شعر مــولانا ةدربار شمس بیان پس، این از    

-می انتظار مغازله، و ابراز به نیاز احساس، عمــق عاطفه، رقّت همه این کمتر ساله، اند وشصت پیرمردی

 و سازدمی او جانشین را «وی خیـــال» مولانا با خــود هاینبودن در شمس، .(71: 1337 ،الزّمانی صاحب).رود

 گویی؟نمی ها،این جواب چرا، ـ: که کردممی مناظره. نشاندم پیش را، تو خیال دی،»: پردازدمی گفتگو به او با

-می دراز مناظره. گفتممی جواب من! برنجند که خواهمنمی نیز و ایشان از دارممی شرم ـ: که گفت خیالت، ...

 هایگفت نسبت به یعنی نگفتیم هیچ خود،! گفتیم؟ که بود چه خود نی، و ـ!نگفتیم؟ که ماند چه ـ: شد

-به نقل از صاحب 224:مقالات شمس«)!نگفتیم هیچ خویش، گفتِ به نسبت به و گفتیم همه ناقصان،

 (.71: 1337الزّمانی،

 مسئله بیان -1-1

گیرد. وصل و ترین افق شعری شعر فارسی را دربر میمایة ادبّیات غنایی فارسی است که وسیععشق، بن    

از یار موضوع بیشتر اشعار عاشقانة فارسی مقولة عشق هستند. هجران، فراق و دوری  دو رکن اساسیهجران 

بنابراین، برای بیان شود. های منظوم عاشقانه، به ناکامی عاشق و معشوق ختم میاست. پایان بیشتر داستان

افتد مفهوم اشعار غنایی لازم است علّت این امر، بررسی شود. از نظر مولانا، فراق بر اثر عوامل گوناگون اتفاق می

 هجران چون این بر عهدة عاشق است که باید انجام دهدزمان هجران، وظایفی در ید فراوانی دارد. و آثار و فوا

  برسد. اوج به تا سوزاندمی و کندمی پخته را خام انسان که است

  تحقیق پیشینة -1-2

قبل « بِّکُماَلَسْتُ بِرَ»عشق سرچشمة هستی و آفرینش انسان است و عمری به قدمت تاریخ دارد. آوای خوش    

-میاز اینکه وجود آدمی در قالب جسم جای گیرد؛ موسیقی دلنواز حیات شد که هنوز هم با گوش جان شنیده

 شود. 

هجران به عنوان یکی از ارکان اصلی عشق از همان آغاز خلقت آدم و رانده شدن وی از بهشت جان گرفت و    

 دلدادگی، و عشق بیان و شاعری و شعر شروع با نیز رسیفا ادبّیات و زبان داشت. درخیمة عشق را برپا نگاه

-گوی جان میپارسی شاعران نخستین زبان از ممتاز ادیبان الحان خوش موسیقی گام به گام هجران و وصل

عمری بس طولانی و البتّه ارزشمند دارد.  ؛گرددگیرد. بنابراین، پیشینة وصل و هجران به آغاز شعر فارسی برمی

، هر جا سخن از عشق به میان آمده بدون تردید وصل و هجران جلوه کارهای گوناگونی انجام شده در این زمینه

کند. گروهی از نویسندگان در آثار خود به طور کلّی به موضوع عشق پرداخته یا فصلی در مورد عشق نوشته می

حجوب اثر علی بن عثمان اند. همچون: کشف المو در ضمن آن نظری اجمالی به موضوع وصل و هجران افکنده
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هجویری، عشق صوفیانه و حالات عشق مجنون از جلال ستّاری، عشق و عرفان و تجلّی آن در شعر فارسی از 

اند مثل: داریوش صبور و ... .گروهی دیگــر تنها فصل یا بابی از کتاب خود را به این موضوع اختصاص داده

. . در خصوص وصـال به جــانان و مفهوم عرفــانی آن، در کتب مصباح الهدایه از عزالدّین محمود کاشانی و ..

بررسی مفهوم عرفانی وصال و موضوعات مربوط به آن »ای تحت عنوان: است. پایان نامهشدهدیگر مطالبی نوشته

« در شعر سبک هندی )با توجّه به دیوان های صائب، مخلص کاشانی، شفایی اصفهانی و محسن تأثیر تبریزی(

شده که به معنا و جایگاه وصل در در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان نوشته 1339لا کاشانی زمستان از سهی

ای پردازد و شواهدی را که مفهوم وصل و رسیدن دارد؛ مورد بررسی قرار داده که فقط اشارهسبک هندی می

از مریم پاک طینت در دانشگاه  «عشق و وصل در غزلیّات شمس»گذرا به هجران دارد. رسالة دیگری با عنوان: 

پردازد و در ضمن آن از وصال سخن به آزاد اسلامی واحد یزد به نگارش درآمده که بیشتر به مقولة عشق می

را « عشق و وصل»های بزرگان دربارة اندازد و تعاریف و دیدگاهمیان آورده و نگـاهی کوتاه به هجران می

ای های به عمل آمده از سوی نگارنده، تاکنون در هیچ کتاب یا مقالهبررسیاست. امّا با توجّه به گردآوری کرده

-موضوع هجران در غزلیّات شمس اشاره نشده بهبه صورت مبسوط و جامع و تخصّصی و با ذکر شواهد و ابیات 

 است. 

  تحقیق اهمیت و ضرورت -1-3

 به هجران دربارة اّما آمده، عرفانی عشق و مقام و حال با رابطه در کتب و مقالات گوناگونی کهبا توجّه به این   

رسد برای فهم ، ضروری به نظر مینیامده میان به سخنی عشق، به صورت مجزّا اصلی ارکان یکی از عنوان

 د.قرار گیربررسی مورد مایة اصلی غزل فارسی، این مقوله جداگانه عمیق عشق، بن

 :بحث -2

طلاح صوفیّه مقام غیبت را که عاشق از وحدت با معشوق محبوب باشد فراق به معنی جدایی است و در اص»   

افتد و موضع این آتش، دل است. این عشق آتشی است که در عاشق می» فراق گویند. عزیز الدّین سفی گوید: 

    «سازد.آید و در دل وطن میآتش از راه چشم به دل می

                                     ور عشق نبــــاشد به چه کــــار آید دل /ازد عشقگر دل نبـــود کجا وطن ســـــ                 

گرداند تا می   سوزاند و پاک و صافیرسد و به تدریج اندرون عاشق را میشعلة این آتش به همة اعضـا می

معشوق نیست گردد.  تواند کرد و بیم آن است که به تجلّیدلش لطیف شود. که دیدار معشوق را تحمّل نمی

 ) َلنْ تَرانِی(.«هرگز مرا نتـوانی دید.»دیدار خواست، حق تعـالی فرمود: موسی )ع( در این مقــام بود که چون 

« یابد.نهـد و از فراق راحت و آسایش بیش میدر این مقام است که عاشق فــراق را بر وصـال ترجیح می

 (.421: 1371)سجّادی، 

  ه اسلامهجران از دیدگا -2-1
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: غم دوری و سوز هجران را از زبان حضرت یعقوب )ع( باید شنید که در فراق هجران از دیدگاه قرآن -2-1-1  

«: وَ تَوَلّی عَنْهُمْ َو قالَ یا اَسَفی َعلی یُوسُفَ وَ ابْیَضَّتْ عَیْناُه مِنَ الحُزْنِ فَهُوَ کَظیمٌ»سوزد: حضرت یوسف )ع( می

و از گریة غم « وا اسفا! بر فراق یوسف عزیزم»و گفت:  حزن( روی از آنها بگردانید تگاه یعقوب )از شدّآن

 (.34چشمانش )در انتظار یوسف( سفید شد و سوز هجران و داغ دل بنهفت. )یوسف/ 

اَوْ تَکونَ مِنَ  قالُوا تَاللهِ تَفْتَئُوا تَذْکُرُ یُوسُفَ حَتّی تَکُونَ حَرَضاً»آثار فراق نیز در این داستان مشهود است:     

به خدا سوگند که تو آن قدر یوسف یوسف کنی، تا از غصّة فراقش »فرزندانش به ملامت گفتند: «: الْهالِکِینَ

 (. 32مریض شوی و یا خودرا به دست هلاک سپاری. )یوسف/ 

وَ »شود: یوظایف عاشق در دوری از معشوق با تعبیرات زیبایی از زبان حضرت یعقوب )ع( بیان م ،در قرآن  

)برای «:  ما تَصِفُونَ  جاؤُ عَلی قَمِیصِهِ بِدَمٍ َکذِبٍ َقالَ بَْل سَوَّلَتْلَکُمْ اَنْفُسِکُمْ اَمْراً فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَ اللهُ الْمُستَعانُ عَلی

بلکه این امر زشت را » اثبات کذب خود( پیراهن یوسف را آلوده به خون دروغ نزد پدر آوردند. یعقوب گفت:

فس در نظر شما جلوه داده )در هر صورت( در این مصیبت صبر جمیل کنم )و از خدا یاری می طلبم( که بر ن

قاَل اِنّما اَْشکُوا بَثّی وَ (. »13رفع این بلیّه که شما اظهار می دارید، پس خداست که مرا یاری تواند کرد. )یوسف/ 

من با خدا غم و درد دل خود گویم و از » یعقوب به فرزندان گفت:«: عْلَمُونَحُزْنِی اِلّی اللهِ وَ اَعَْلمُ مِنَ اللهِ ما لا تَ

 (.  34)یوسف/ « حساب خدا چیزی دانم که شما نمی دانید.لطف بی

 حضرت از سخنی گیرد،می بر در را هجـران موضوع صراحتاً که حدیثی : تنهاهجران از دید روایات -2-1-2

 .(11 :73 مجلسی،ج) «.است عشق کیفر هجران،»: فرمودند که است( ع) علی

 هجران در ادبیّات فارسی -2 -2

توان گفت بی یابد. تا بـدان جا که میدرون مایة شعر غنایی فارسی، اغلب با محوریّت عشق، سمت و سو می»  

زادند و حزن عاشقی، ناشی هیچ تردید عشق، بهانة سرایش است و اگر بپذیریم که حبّ و حسن و حزن سه هم

های ادب ترین بُن مایهز هجران و یا ترس از هجران است؛ پس موضوع هجران و اشتیاق وصال یکی از مهما

درد دوری، غم عشق و های فراق، آید که لزومًا وابسته به عشق است. همچنین توصیف لحظهغنایی به شمار می

های پر جاذبة ادب فارسی است. به تصویرگری لحظة جدایی دردناک عاشق و معشوق و وداع آنها با هم از جلوه

توان تقسیم بندی ها مینامهها و فراقطور کلّی در ادب غنــایی مضمون هجران را به دو بخش وداعیّه

ها به سبـک خراسانی و منظومة ویس و نامهو فـراق 1نویسینامه(. پیشینـة ده79: 1333ها، علّاف«)کرد.

فرستد. از هایی برای او میس در فراق رامین و در سوز و گداز هجران، نامهگردد، که در  آن ویرامیـــن باز می

                                                           
 به نامه دهمین ارسال با ها نامهده اغلب در که شیرین کشاکشی و شودمی بدل و رد معشوق و عاشق بین که عاشقانه هایامهن - 1

 .انجامدمی وصال
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های ششم تا هشتم هجـــری وفایی معشوق از موضوعات غزل در سدهطرفی فراق، آرزوی دیدار و وصف بی

 است که موضوع بحث این پژوهش، هجران در غزلیّات مولانا نیز مربـوط به همین برهة زمان است.

 در غزلیّات شمس هجران -2-3

است. بیت زیر مطلع الدّین و همچنین معشوق حقیقی سرودهشماری در فراق یار ـ شمسمولانا غزلیّات بی     

 ترین و زیباترین غزلیّات اوست: یکی از معروف

 شودتو به سر نمیبی همگان به سر شود، بی

 2/17/2372   شود د این دلم، جـــای دگر نمیداغ تو دار                                               

کاهد و بهترین راه رسیدن به پختگی در واقع از نظر مولانا، هجران سبب کمال است و از عشق چیزی نمی    

من جهت مصلحت تو پنجاه سفر بکنم. سفر من برای برآمد »علّت غیبت شمس نیز همین است:  معنوی است.

تفاوت از روم تا شام؟ در کعبه باشم و یا در استنبول، تفاوت نکند اِلّا آن است که مرا چه کار توست. اگر نه، 

تر یا پختة فراق؟ این که در وصال کند. اکنون، مُهذّب و پختة وصـال اولیکند و مهذّب میالبتّه فراق پخته می

ه یابد؟ چه ماَند بدان که در پخته شود و چشم باز کند کجا و آن کجا که بیرون ایستاده بوَد تا کی در پرده را

 گفتگوی این که رسدمی نظر به(. 231: 1334)از مقالات شمس، به نقل از چیتیک، « اندرون پرده باشد مقیم؟

 بازگشت به مربوط یکدیگر با دو آن واقعی گفتگوی یک از شاعرانه برداشتی و بازگویی مولانا، با شمس ذهنی

 و نیازی بی که نبودی آن تو! نماییمی نیاز که آنی تو»: باشد ولویم بار نخستین ترک از پس دمشق از شمس

 که رنجانم چگونه را تو من، آخر !نبودی تو، که رنجانیدمش می آن، بهر از! بود تو دشمن آن! نمودمی بیگانگی

ز به نقل ا 212مقالات شمس:«)!کند خسته را تو پای درخَلَد، من مژة که ترسم دهم، بوسه تو پای بر اگر

: 1371)شیمل،  «لازمة نمو و نیرومندتر شدن عاشقان، گدازش ظاهری آنان است.» (.72: 1337الزّمانی،صاحب

433.) 

 هرگز را سوختگی و شیدایی این ولی کردمی فیض طلب وجودش از او بود، مولانا کنار در همیشه شمس اگر    

 این و گــداخت فراق و عشق کورة در را مولانا همیشه، برای او شدن ناپدید و کوتاه غیبت. آوردنمی دست به

 و پایندگی او به که عشقی گشت؛ ورشعله وجودش در حقیقی و واقعی عشق و شد آسمانی پلّکان هجـــران،

 . کرد مولانا را مولانا و بخشید جاودانگی

 از پس سرانجام است، کرده وصف نیاموخته، دیگر کس هیچ که چنان را اشتیاق و هجران درد که مولوی    

: 1371شیمل، . )باشد جدا او از تواند نمی معشوق که آموخت گفت، ترک را او همیشه برای الدّینشمس کهآن

 : نیست جدا عاشق از گاه هیچ و دارد جای جان، در معشوق که است این . حقیقت(479

                                     هجران نه جو، وصل نی حیران، باش عقل ای

                                                                                       1/134/3327        غایب؟ نیست که آن کس ز داری، گوش وصل چون                                        

 صیف، : در غزلّیات شمس، هجران عموماً به سه شکل عمدة توشکلهای هجران -2-3-1

 شود.  شکایت و ستایش بیان می
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 توصیف هجران:  -2-3-1-1

 هجران عذابی بس دردناک است: -

                                                                                                        2/137/24319          زبانه       با آمــد آتش فـــراقش        /؟ عَذابٌ اَلْفُــرقَه که شنیدستی

 مانند زهر تلخ است:  -

                                                                                                                    4/241/21319            واهی کن ولیکن آن مکنهر چه خ       /ترران تلخنیست در عالم ز هج

 شود: مستانی است که مانع از شکوفایی میهجران ز -

 ها را بسته بودهجر سرد چون زمستان راه

 4/139/21413        های بوستان   در زمین محبوس بود اشکوفه                                   

 تنها اندوه و غصه در دنیا، هجران است:  -

                                                                                                   2/47/23211              الم اندُهان کو؟ دل و جان را به ع     /به جز از هجر آن مخدوم جانی

 مردن بهتر از هجران است:   -

 من راحت و طرب مردن، تو هجران ز ای

 4/229/21132        لَبَن و شهد مَثَل توبی شــده من بر مــرگ                                  

 هجران، حرام است: -

                                                                                                            1/222/4171              است امرحـ عــاشقان مذهب در      /دوری یار کـــوی ز لحظه یک

 ترین فراقها، از نظر مولانا فراقی است که بعد از وصل روی دهد.  البتّه سخت

                                                                                                                         3/132/13911         خـــاصّه فـــــراقی ز پی اعتنـاق    /سخت بود هجر و فراق، ای حبیب

 های ادبی برای بیان فراق؛ از جمله تشبیه و تشخیص:استفاده از زیبایی -

طپیممی خاک بر ماهی چو تو بحر بی  

                  4/231/31373          کنی جدا آبش ز چو کند همین اهیم                                       

 کرد از خون سرشکدوش دیدم عشق را می

                                                                                   4/112/29731         ای م از هجـر، خون انداییر بام دلبر س                                      

 واریدزدیده دل ز حسنت از عشق، جامه

                                                                                                      2/143/22271         فـــراقت، دستــان دل بریدهتا شحنة                                       

شب هجران کافر، مانند: هجر بدمست،  ؛مولانا در توصیف هجران از ترکیبهای بدیع و زیبایی استفاده کرده    

 رو، یتیمان فراق.یام، هجر ازرق، هجر عربده کن، هجر ترشهجر تلخ پ

 : معشوق از شکایت -2-3-1-2

                                                                                                          4/32/23323         فزاییجان هستی که جایی هر به         /کجــایی یارا نیستی، من بَرِ

 4/19/23122       از بهـــر من خسته تو تدبیر نکردی /بیمار شدم از غم هجر تو و روزی

 ـراقم؟ دردمندی؟ که چــونی در ف/ چه کم گردد ز جاهت گر بپرسی
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 23124ـ  4/23/2          دی تو آنی که خــلاص مستمن       /دممن آنم کز فـــراقت مستمن

 نیز شکایت دارد. 4و ملامت دیگران 3و عتاب و سرزنش او 2، تمسخر1ی معشوقمولانا از جفا     

 گردد:ستایش هجران: هجران سبب ارزشمندی عاشق می -2-3-1-3

                                                                                                                   1/221/4224        بار ماستابر آتش ،عشق و هجران    /بننماید گهـــــر ،آتــشخاک بی

 انواع فراق -2-3-2

فراق : فراق جاودانی  -ب. شودماند و سپری میفراق فانی فراق دنیوی است که باقی نمی :فراق فانی -الف

: «عَلی عَذَابِکَ فَکَیْفَ اَصْبِرُ عَلی فِراقِکَ اِلهِی وَ سَیِّدِی وَ مَوْلایَ وَ رَبِّی صَبَرْتُ » جاودانی جدایی در آخرت است.

ات را تحمّل کردم و بر آن بردباری ای خدای من! سرور من! سرپرست من! پرورش دهندة من! گیرم که شکنجه

 ات را چگونه تحمّل کنم؟  )فرازی از دعای کمیل(.  نمودم، دوری

 ز فراق جــــاودانی  افغـــان                 فرمود که این فراق فانی است

                                                                                                                                      29423ـ  4/94/9           از هــر دو فــراق وا رهانی؟!                   یارب چه شود اگـر تو مـا را

علل فراق  -2-3-3   

و بینابین)خنثی(  ، منفیتوان به سه دستة کلّی مثبتبه نظر نگـــارنده علل فراق و هجـران را از نظر مولانا می

 تقسیم کرد: 

 لطف و توّجه معشوق:   -: دلایل مثبت -2-3-3-1

 «هجر خونم خورد، بشنو آه مهجوران»بگفتم: 

 آن دام لطف مــاست کاندر پات پیچیدم»بگفت:                                                                            

 چو یوسف کابن یامین را به مکر از دشمنان بِستُد

                                                        «                                                                 تو را هم متّهم کـــردند و من پیمــانه دزدیدم                      

 12144ـ  3/193/2

 رسیدن به کمال:  -

                                       بســوز ای دل که تا خــامی، نیاید بوی دل از تو

                                                                                                                               2/31/4132    د؟     کجا دیدی که بی آتش، کسی را بوی عود آم                                             

                                 که آب لطف آن دلبــر گرفته قاف تا قاف است  

                                                                                                                               2/243/27139    از آن است آتش هجران که تا پخته شود خامی                                                

 ـ قدرشناسی: 

                                                           
 4/24/23444کجـا رفت آن وفا و مهربانی؟                                            جویی نشانی؟ز مهجوران نمی - 1
                                                                1/21/312      تسخُـــرکنان بر عاشقان، بازیچه دیده عشق را      رفت اوکشان میاو، دامن جبّاروار و زفـت -2
                     4/219/21443کنی، مکن          عزم عتاب و فرقت ما می              کنی، مکن/  بینمت که عزم جفا میمی - 3
 2/217/24211    رسدم ملامتی   آه که از هـــوای او می                آه که در فراق او هر قدمی است آتش - 4
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 ـة زمینندبستـ ،روزی دو سـه   /مرغـــان ضمیـــر آسمـــانند

 هـــر چنــد ستـــارگان دینند    /زانشـان ز فلـک گسیــل کردند

 7192ـ  2/37/4                         تـا درد فــــراق حـــق ببینند    /تا قــــدر وصــال حق بدانند

 :  ـ کوتاهی کردن و تقصیر عاشق: دلایل منفی -2-3-3-2

                            خامان و گر روزی در آن خدمت کنم تقصیر چون

                                                                                                4/142/19232            شــود دل خصم جان من، کند هجران سزای من                                 

  ـ  فریب دشمن:

                                                                                                             1/221/4241            عاقبت         کردی عزم هجران سوی           عاقبت بخوردی دشمن عشوة

نیز اسباب فراق را مهیّا  هاـ عدم درک صحیح موقعیّتها: گاهی استفاده نبردن از فرصتها و مغتنم نشمردن لحظه

 کند.می

                        « کوکو»بگـــوید فاخته: « یا هو»چو گوید مرغ جان: 

                                                                                            2/32/4121                  «ار آمدچون نبـــردی بو، نصیبت انتظ»د: بگــوی                            

 ـ غرور کاذب عاشق: 

 2/193/9221         که جـــدایی بزاداز سبب باد بود آن    /گشت جدا موجها، گر چه ُبد اول یکی

 ـ قدر ناشناسی:

                                      چـــو ز هجـــر تو بنالم، ز خـــدا جواب آید؟

                                                                                                4/139/31223        «       چو یوسفی خریدی به چه در مزاد دادی؟»که:                              

 ـ امتحان و آزمایش عاشق:  علل بینابین )خنثی(: -2-3-3-3

 ندر فراق انداختهوان دگر را ز امتحان ا

                                                              2/147/24931                 سرّ سرّ عـــاشقـــانش در بلا آموخته                                      

 قضا و قدر:   -

 امام، جفت جمالی ُبدهیار وصـالی ُبده

                                                                                                              3/132/14794               فلسفه بر خواند قضا، داد جدایی به فنم                                      

                                                                                                            4/94/29424                         از هیبت حکــــم آسمـــانی         /این درد ز غصّة فراق است

 فتنه و ناز و غمزه معشوق:   -

 این شب هجران دراز با تو بگویم چراست؟

                                                                                            3/111/13449       «         رخویشفتنه شد آن آفتاب بر رخ مستو»                                  

 آثار هجران -2-3-4
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: آثاری که هجران بر جسم آدمی می الف( آثار جسمانیتوان از سه بعد مورد بررسی قرار داد: آثار هجران را می

 . 4و سپیدمویی 2، قدکمانی4، رنجوری3، زردرویی2، گریه1خوابیند از: بیگذارد، عبارت

هجران باعث دگرگونی عوامل طبیعی  ج( آثار طبیعی:. 9، دیوانگی3، پریشانی7قراری: حیرانی و بیب( آثار روحی

    دهند:شود به طوری که خاصیّت خود را از دست میمی

                       من     تو ای حیاتبه جـان تو که بی»بدو گویم: 

                                                                                    1/49/317    کند صهبا           کند عشرت، نه مستم مینه شادم می                                      

                                                                                                                          2/92/7342                         بی روی تو سورها عزا شد                       با روی تو ســور شد عزاها

وظایف عاشق در فراق  -2-3-2  

2 ـ3 ـ 2 ـ1ـ اشتیاق: مراد از شوق، هیجان داعیة تمتّع از محبوب است. در باطن محبّ و وجود آن، لازم صدق 

وق به و ش« اَلشَّوْقُ ثَمَرَهُ الْمَحَبَّهِ مَنْ اَحَبَّ اللهَ اِشْتاقَ اِلَی لِقائِهِ»که، ابو عثمان حیری، گوید: محبّت است؛ چنان

ب و حمت و احسان محبومنقسم شود به دو قسم: شوق محبّانِ صفات به ادراک لطف و ر حسب انقسام محبّت،

شوق محبّانِ ذات به لقای وصال و قرب محبوب و این شوق از غایت عزّت، چون کبریت احمر قلیل الوجود 

                                                           
 2/132/3124        خواب من زهر فراق تو بنوشید و بمُرد            خوابم از دیده چنان رفت که هرگز ناید/  - 1
 گریه در شد های های او« چونی دلا؟ » گفتمش:  - 2

 4/214/21323        از فـــراق مـاه روی همنشـــان همنشیــــن                                                          
 جانم چو کوره ای است پر آتش بَسَت نکرد - 3

 4/241/21491            کنی، مکن   چو زر میروی من از فــــراق                                                          
 4/32/29229           دلتنگ ز غـــم چو کاف کوفی                             از هجر تو دو تا چو لام گشتیم/  - 4
 قد ما چـــون تیر بوده، گشته در هجران کمان - 2

                                                                                                         1/93/1444             شک، خون آلود گشت و جمله دلها، دالها     ا                                                       

 
 3/44/12213          است مو کافور     است روز، سیاه و شدهشده        به آب چشم بگویش که از زمان فراق - 4
 دل من در فراق جان چو ماری سرزده پیچان - 7

                                                                                                2/22/4111به گرد نقش تو، گردان، مثال آسیا باشد                                                                       

 میر شکار من! که مــرا کرده ای شکار      

 3/22/11312بی تو نه عیش دارم و نه خواب و نه قرار                                                                      
 اگر با جمله خویشانم چو تو دوری، پریشانم - 3

 2/249/27124مبادا ای خدا کس را بدین غــایت پریشــانی                                                             

 چـــو دوش آمد خیـال او به خــواب اندر تفضّل جو       

 2/272/11319«       بی تو بس مضطر»بگفتم: « چونی تو؟» مرا پرسید:                                              

 4/19/23142حیران و پریشانم و تعبیر نکردی                 سر زلف تو در خواب بدیدم/    از آن شب که       
 2/37/23931قلم از عشق بشکند چو نویسد نشان تو/            خِرَدم، راه، گم کند ز فراق گران تو          - 9
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الرّحیم و هزار عبدالرّحمان و عبد»است: اند، نه طالبان اله. صاحبدلی گفتهاست؛ چه بیشتر، طالبان رحمت الهیّه

: 1332انی،)کاش« ی طالبان رحمت بسیارند و طالبان خدا، کم.عبدالکریم بینی که یک عبدالله نبینی؛ یعن

234 .)  

گر ابن عطا را از شوق پرسیدند، گفت: سوختن دل و جگر بود و زبانه زدن آتش در او و پاره ]پاره[ شدن ج»   

 شوق ]از جای[ برخاستن دل بود به دیدار محبوب ]و شوق»(. استـاد امام گوید: 292: 1337)قشیری، «]بود[.

 ظاهر فُرقت از آید، در به جگر از که بود آتشی شوق»: اندگفته (. بعضی294)همان: «  بر قدر محبّت بود[.

      .(294: همان) «.شود

                 ام من، تو بحر اکرامیمـــاهی               چه دهم شرح اشتیاق؟ که خود

33343ـ  7/39/4    جــان را تو دانه و دامی ای که               آبـــاهی تشنه چون بوَد بیم   

 : تسلیم بودنـ 2-3-2-2

 ره، ز حجـره تا ســر کوشبم ز بام به حج                    ر خوهزار بار کشیده است عشـق کاف

 وش سبوفته گوش مرا سخت همچو گگر        «هی، برخیز»ان و به گاه آمده که: شب آن چن

 سبو اسیر سقاست چــون گریزد از او                 ممن سبوی تسلیمم، از هــر چــه پُر، کُنَدَ

 وشکست او خوشم آید ز شوق و ذوق رف                      و را به سنگ بشکست اوزار بار سبه

 وس که غـوطه خورَد غوطه در میانة جوبدان ه               وش با هزاران دلرده بدو گو سپسب

  23344ـ  2/32/3                                                                                                      

 : گریه کردنـ 2-3-2-3

 تر که چشم نخسبد ز شوقو این طرفه

                                                                                              2/73/23473       گرمابه رفتـــه هر سحری از وصال تو                                                 

 : زنده داریشبـ 2-3-2-4

 خیزیریزی، ز بیداری و شبز عشق شمس تب

                                                                              2/33/22941( 2/31/22911)    ای گردان، پریشانم به جان تومثال ذّره                                

 : دل و روح منتظر بشارتی از طرف دلدار هستند.انتظارـ 2-3-2-2

 از تو دل ار سفــر کنـــد با تبش جگـر کند

                                                                                               1/32/241              «    بیا»اش: بر سر پاست منتظر تا تو بگویی                                    

 بنالد هر دمیروح موقوف اشارت می

  3/291/14732( 3/293/14793)  بر ســر ره منتظر موقوف یک آریستم                               

 طربرد و ملول و بیروح که سایگی بوَد، س
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 2/223/24311        منتظرکه نشسته او، تا که رســـد بشـــارتی                                         

                                                                                                     1/244/4312     و الله که هیچ مرگ بّتر ز انتظار نیست       نظّــــاره گو مباش در این راه و منتظر 

                                                                                                        4/197/31224       انتظــار ندهد هرگز دوا، دواییبی             بگذشت چند سالی در انتظار این دم 

صبر و  (.144:  4)میزان الحکمه، ج«صبر در کارها به منزلة سر در بدن است.»: امام علی )ع(: صبرـ 2-3-2-4

 :الف ـ تشویق به صبریابد: شکیبایی در غزلیّات شمس به دو صورت تجلّی می

                                                                                                2/124/3212            که دلبر، جور را آغار کردزان                     ای دل از سر، صبر را آغاز کن  

 رویان واجـــب وفا نبـاشدبر شـــاه خوب

                                                                                             4/221/21497     ای زردروی عاشق، تو صبر کن، وفا کن                                                    

 رساند: کشاند و به مراد میزیرا که صبر آدمی را به صدر می

 در، اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا

                                                                                            2/129/3111          ند         ز پس صبــــر، تو را او به سر صدر نشا                                     

 ای دل روشــن ضمیر، بر همـــه دلها امیر

                                                                                          2/192/9224      صبـــر گزیدی و یافت، جان تو، جمله مراد                                              

                                                                                                               2/243/11321                       عـاقبت خوشگوار خواهد بود            تلخی صبر اگر گلوگیر است

-و تشویق به آن، در جای جای غزلیّات به ابیــاتی برمی : با این همه خصوصیّات مثبت صبرب ـ نکوهش صبر

 تواند صبور باشد:کند که در فراق یار نمیکند و علناً اظهار میخوریم که مولانا صبـر را نکوهش می

                                                                                                            3/14/11432                 با لب لعلت کجـا ماند صبور؟!          ه صبرنهی یعنی کدست بر لب می

                                                                                                          3/232/14442        د نپذیرم ز صبر و پندها را بشکنمپن       ای از لاابالی در دو گوش دل نهمپنبه

 ماهیان را صبر نبود یک زمان بیرون آب

                                                                                               4/211/21733عاشقان را صبر نبود در فراق دلستان                                                           

                                                                                                        3/14/11431                     ورمن ندانم صبر کردن در تن       «صبر کن؟!»آتشی کردی و گویی: 

 گویی بیـــا که بر تو کنــم صبر را شبان

                                                                                               4/241/21444کنی؟! مکن               بر برّه گرگ را چه شبان می                                         

 1/97/1724          خرق عادت بود اندر لطف این مخراق را     رم فراق پایدارت خرق کردپردة صب

 گویی به این جمله اشارت دارد که:  

 « ـلُاِّلا عَلَیْـــکَ فَاِنَّهُ لا یَجْمُـــ                 اَلصَّبْرُ یَجْمُلُ فِی الْمَواطِنِ                      »

 .(339: 1337) قشیری، .نیست زیبا آن که عشق بر مگر زیباست، موطنی هر در صبر

عمر خطّاب، »نویسد: : از دیگر وظایف عاشق در فراق، شکر است. قشیری در رسالة خود میشکر -2-3-2-7

یری، قش« )رضی الله عنه، گوید: اگر صبر و شکر دو مرکب بودند بر هر کدام که نشستمی باک نداشتمی.
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گویند شکری بوَد و آن شکر علما بوَد به زفان و شکری بوَد که شکر عابدان باشد به افعال و »(. 342: 1337

 (.323)همان:  «شکری بوَد و آن شکر عارفان است به استقامت ایشان در جمله احوال.

 تا تراشیده نگردی تو به تیشة صبر و شکر

                                                                                                    4/197/21243خــــوان و )اِلّا الصّابِرُونَ(         فرو می 1)لا یُلَقّیها(                                        

 فواید هجران -2-3-4

 های انجام شده در مورد فواید هجران نتایج زیر حاصل شد: در بررسی

 پالایش روح و جسم: ب هجران، سب  -

 شمس الحق تبریزی، پالود مرا هجرت

                                                                                                 2/299/27493         ق نبینی گر، صد بار، بپالایی     جــز عش                                           

 افزایی فراق: جان  -

 در فراق شمس تبریزی از آن کاهید تن

                                                                                            2/297/11272        فـزایی سیر سیر          تا فــزاید جانها را جان                                      

   به گه وصـــال آن مه چه بود؟ خدای داند

                                                                                        4/144/31321که گه فراق، باری طرب است و جانفزایی                                                     

 ارزش بخشی فراق به عاشق:  -

 که ابر هجـر تو، ماه تو را پوشیده کردچون

                                                                                         2/293/11212     صد هزاران درّ و گوهر بر سـرم باریده گیر                                             

 :نتیجه-3

 ایشهره. مانده ناشناخته هم هنوز که است این است مسلّم آنچه امّا شده، گفته بسیار خنس مولانا مورد در   

 وقتی نگریم، مولانامی بدو دیگر ایزاویه از ما امروز و شده پنهان هستی سالة هفتصد پس در شهرتش که است

 شاعرانه را شاگردی قّداد، حمی پیوند( حقیقی عشق) عرفان عراق به را( مجازی عشق) عشقها ترینخراسانی

 این در. شدسروده وصال آرزوی و فراق در فارسی شعر عارفانة غزلیّات زیباترین که بود گونهاین و کرد معنی

 آمده، دست به نتایج که گیـرد، قرار بررسی و تحلیل مورد او دیدگاه از هجـران که بوده آن بر سعی پژوهش،

 شود. می بیان وارخلاصه

 در کلّی طور به. برسد اوج به تا سوزاندمی و کندمی پخته را خام انسان که است هجران این مولانا دیدگاه از    

 توصیف در مولانا اشعار بیشترینة. ستایش و شکایت توصیف،: یابدمی نمود شکل سه در هجران شمس، غزلیّات

 هنوز مولانا نظر به و کندمی استفاده. .. و اندوه و غصه تلخ، زهر دردناک، عذاب: چون تعبیراتی از و است هجران

سبب  هجران، او نظر از چه ستاید،می را هجران اوصاف این همة با. آیدنمی در توصیف به هجران هم،

                                                           
 .31قصص:  -1
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 است فراقی فراق، ترینسخت و است جاودانی فراق فانی، فراق او دید از فراق انواع .گرددارزشمندی عاشق می

 : کرد تقسیم دسته سه به توانمی مولانا دیدگاه از را فراق للع .دهدمی رُخ وصال از بعد که

 .است قدرشناسی و کمال به رسیدن معشوق، توجّه و لطف: مثبت دلایل ـ 1

 کاذب غرور موقعیّتها، صحیح درک عدم دشمن، فریب عاشق، قصور و کوتاهی خاطر به منفی که دلایل ـ 2

 .افتدمی اتّفاق او قدرناشناسی و عاشق

 . معشوق است غمزة و ناز و عاشق و فتنه آزمایش و امتحان قدر، و قضا آن سبب که بینابین علل ـ 3

 :داد قرار بررسی مورد بُعد، سه از توان می نیز را مولانا دیدگاه از هجران آثار

 .مویی سپید و کمانی قد شدن، رنجور و لاغر و گریستن، زردرویی خوابی، بی: جسمانی آثار ـ 1

 پریشانی و دیوانگی. قراری،بی حیرانی،: روحی آثار ـ 2

 آورد، نمی مستی صهبا: شودمی آن طبیعت دگرگـونی باعث و گذاشته تأثیــر عوامل طبیعی بر که آثاری ـ 3

 .  ... و شودمی عزا سورها

 فواید از شکر. صبر، انتظار، داری،زندهشب بودن، تسلیم اشتیاق،: از عبارتند یار فراق در عاشق وظایف     

 توصیف همچنین مولانا برای .نمود اشاره ارزشمندی، افزایی، جان جسم، و روح پالایش به توانمی هجران

 به. کندمی اثبات را وی خلّاقیّت که کرده استفاده بدیعی ترکیبهای از و برده بهره زیبایی هایاغراق از هجران

 به کیفیّت و است وصال آنِ از کمّیّت ،شمس غزلیّات دردر مقایسة دو مفهوم متضاد وصل و هجران  کلّی طور

 .دارد تعلّق فراق

 منابع و مآخذ

 قرآن کریم -1
 دعای کمیل -2
  مجلّد: آنکارا. 2 .یازیچی تحسین ویراستة .العارفین مناقب .1929 ـ 1941 .الدّین احمدمسش افلاکی، -3
 .، تهرانعطائی مطبوعات .خوشنویس احمد تصحیح .شمس مقالات .(1349).الدّین محمّدمسش تبریزی، -4
، مروارید انتشارات عباسی. الدّین شهاب ترجمة .(تبریزی شمس زندگی) مولانا و من .(1334).یلیامو چیتیک، -2

 .تهران
  .سوّم ، تهران، چاپجاویدان انتشارات .شمس دیوان در سیری .(1343).لیع دشتی، -4
، سخن انتشارات .(رومی الدّینجلال مولانا آثار و زندگی در سیری) جهانی آن هایتحفه .(1332).لیع دهباشی، -7

 .تهران
کتابخانة ) ایران فرهنگ و زبان نشر .عرفانی تعبیرات و اصطلاحات و لغات فرهنگ (.1371) .یاءالدّینض سجّادی، -3

  .اوّّّل ، چاپ(طهوری

 انتشارات تشرک .لاهوتی حسن ترجمة .(مولانا افکار و آثار در سیری) شمس شکوه (.1371).ن ماریآ شیمل، -9

  .دوم ، چاپفرهنگی و علمی
 انتشارات  .ایبدره فریدون دکتر ترجمة .مولانا آثار و زندگی دربارة آتش تو و بادم من (،1377)ــــــــــــ. . -11

 .، تهرانتوس
، اسلامی ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات دوم. و بیست چاپ .سوم خطّ  (.1339).اصرالدّینن الزّمانی،صاحب -11

  . تهران
 الزّمان بدیع تصحیحبه  .عثمانی احمد ابن حسن علی ابو ترجمة .قشیریّه رسالة (.1337).بوالقاسما قشیری، -12

 .، تهرانزوّار انتشارات. فروزانفر
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 محمّدرضا دکتر و کرباسی عفّت به تصحیح. الکفایه مفتاح و الهدایه مصباح (،1332).محمود عزالدّین کاشانی، -13
 .، تهرانارزوّ  انتشارات .خالقی برزگر

 .، بیروتداراحیاء التراث العربی، 73جلد بحارالانوار )(. .مجلسی، محمّدباقر -14
 چاپ سازمان انتشارات. حسینی حمید سیّد تلخیص .الحکمه گزیدة میزان (.1334).حمّدم شهری، ری محمّدی -12

 ، چاپ دوم. دارالحدیث نشر و
 .، تهرانکبیر امیر انتشارات. فروزانفر الزّمان بدیع :شکوش به. تبریزی شمس کلّیّات (.1343).الدّینمولوی، جلال -14
، انتشارات سخن .گزینش و تفسیر محمّدرضا شفیعی کدکنی .غزلیّات شمس تبریز (.1337.)ـــــــــــــــــ  -17

 .تهران
 مقاله

مندرج در فصلنامة  )سبک عراقی(. نمودهای گوناگون سوز هجران در ادب غنایی .(1333) علافها، زهرا. -1
 .41شماره  .ان و ادب پارسیزب
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