
 

 شمس بررسی و تحلیل تصویر شمس در آینه غزلیات

 
 رامین محرمی

 عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی -دانشیار

 وندمرضیه علیقلی
 دانشگاه محقق اردبیلی -دانشجوي کارشناسی ارشد

 چکیده
شود. تصویرهایی که مولوي در اشعار خود هاي خاص شعر است، که در شعر هر شاعري دیده میتصویرسازي از ویژگی

ترین تصویر دیوان ترین و بنیادي شود. مهمآفریند، آن چنان بدیع و تازه است، که در دیوان کمتر شاعري مشاهده میمی
رفانی و تأثیرات شمس در اندیشه مولوي، شمس، شمس تبریزي است. در این مقاله سعی شده مواردي از قبیل جایگاه ع

هاي عرفانی مولوي از واژه شمس بررسی و تحلیل گستره طیف معانی واژه شمس در ذهن و زبان مولوي و برداشت
شود. همچنین تصویرهایی که مولوي با کلمه شمس پدید آورده، بررسی شود. پایه و اساس عرفان مولوي عشق است و 

چرخد. راه رسیدن به عشق حقیقی، شمس تبریزي است، که مولوي شمس، حول این محور می اکثر اشعار او در دیوان
زند و براي او اوصاف بسیاري قائل است. گاهی او را در هیأت آفتاب و گاه در هیأت مدام از عشق خود به او حرف می

 رد.کشد، که در راه رسیدن به عشق ازلی باید به کنه وجودشان پی بدریا به تصویر می
 : عرفان، تصاویر و مفاهیم، شمس، مولويواژگان کلیدي

 
 .مقدمه1

عرفان مکتب فکري و فلسفی ژرف و عمیقی است براي شناختن حق و حقیقت امور از طریق اشراق و کشف و شهود 
 شود، زیرا آن جز از طریق). در عرفان بیشتر به وجود حق و صفات و خصوصیات او پرداخته می 8: 1372(سجادي، 

کنند: شود. طرفداران نظریه نیازمندي عرفان براي دست یابی به حقیقت دو راه را معرفی میحاالت و اسماء شناخته نمی
توان به حق نائل شد توان از حق و حقیقت آگاه شد. راه باطن و عرفان؛ که میراه استدالل و برهان؛ از این طریق می

 ). 249: 1388(روحانی نژاد، 
شود زیرا دل جایگاه عشق است و در برابر عقل قرار دارد. موالنا که عارف ل، اعتبار بیشتري داده میدر عرفان به د

پیماید. پایه و اساس عرفان موالنا، عشق است. پس دید موالنا به جهان و هستی یک  بزرگی است تمام مسیر عشق را می
خواه حقیقی و خواه مجازي باشد، انسان را به حقیقت دید عاشقانه است. به نظر موالنا عشق از اوصاف الهی است. عشق 

بیند. در  دهد. عشق موالنا عشق حقیقی است که به دنبال رمز و راز هستی است و حقیقت را چنان که هست میسوق می
 داند. نظر موالنا مایه و جوهر هستی عشق است و آن را ازلی می

 ت و گوي خلق آن ره ره عشاق نیستهرچه گف عشق اندر فضل و علم و دفتر و اوراق نیست 
 شاخ عشق اندر ازل دان بیـخ عشق انـدر ابد                این شجر را تکیـــه عرش و ثري و ساق نیست
 ) 395: غ 1385( مولوي، 

موالنا داراي دو نوع شخصیت است، یکی قبل از آشنایی با شمس و دیگري پس از آشنایی با او. مولوي قبل از شمس 
بیش نبود اما با ظهور شمسدر دل موالنا، عشق در آن زنده شد و شمس براي رهایی موالنا از متعلقات به او، زاهدي 

 عشق را هدیه داد.
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 بگذرد زان سوي جان فرسنـگها راند و این مرکبش               در هر قـدم می برمرکب عشق تو دل می

 ) 22: غ 1385(مولوي، 
 دارم                   از حســـن جمـــاالت پــر خـــرم تــو جـانا و میدر عشــق تو خمــارم در سـرزت

 ) 90( همان: غ 
ترین اثرمولوي، که بن مایه آن عشق است و شاعر آن را در حالت جذبه و شور سروده است. دیوان دیوان شمسپرحجم

 ست.هاي انسان الهی با معشوقی فراتر از جهان طبیعت اشمس مناجات هاي و نیایش
مولوي یکی از بزرگترین عارفان شاعر است. آثار وي به لحاظ عرفانی قابل بررسی و تحلیل است. از میان آثار موالنا، 
دیوان شمس داراي قابلیت و ظرفیت بیشتري براي تحلیل به لحاظ عرفانی است. در این مقاله سعی ما بر این است تا 

هاي عرفانی مولوي با شه مولوي، تاثیر شمس بر مولوي، برداشتاز جمله: شمس در اندی» شمس« مباحثی در مورد 
 رامورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.» شمس«و تصویرسازي مولوي با » شمس«

ي شمس را در معانی بستگی او به شمس سبب شده است تا او واژهآشنایی مولوي با شمس تبریزي و عالقه و دل
ي این مفاهیم هم به نوعی با شخصیت، افکار و تعالیم شمس تبریزي ارتباط مختلف در غزلیات خود به کار ببرد و همه

 تنگاتنگ دارد.
 
 . تآثیر شمس در مولوي2

داد معروف به شمس تبریزي که مردي فاضل و عارف کامل بود و تمام سخنان و گفتار او رنگ و بوي محمدبن ملک
دیگري برابر دیدگانش به تصویر کشید و باعث شد تمام ذهن عرفانی داشت، با پاسخ به پرسش هاي جالل الدین جهان 

و افکار موالنا در اختیار خودش (شمس) قرار گیرد. در حقیقت شمس با افکار خود وجود موالناي مبتدي که تشنه 
 .)207 :1376تدین،(  شمس و عرفان او بود را بازسازي کند

ه عارفی عاشق تبدیل شده بود. معلوم نبود که شمس به مولوي پس از رویارویی با شمس شخصیتش تغییر کرده و ب
موالنا چه گفته بود که این گونه او را واله و شیدا کرده بود. شمس از مولوي، مولوي دیگر ساخته و تحولی در وي ایجاد 

با شمس   کند کهکند و بیان می کرده بود که در مقابل معشوق تسلیم محض بود. مولوي در غزلی این موضوع را مطرح می
 داند:است و خود را برتر از همه و جزوي از شمس می به کمال رسیده

 مدـــنده شــق آمد و من دولت پایــلت عشدو     دم گریه بدم خنده شدمــدم زنده شــمرده ب
 ده شدمـــره تابنــرا زهــرست مـــره شیــزه   رست مراـــان دلیـــرا جـرست مـــدیده سی

 دمــدنده شــدم سلسله بنــه شــم دیوانــرفت     اي انه نهـاي الیق این خ هــوانه نــگفت که دی
 دمـدم وز طرب آکنده شــم و سرمست شــرفت     اي اي روکه ازاین دست نه گفت که سرمست نه

 دمـاه و خداونده شــده بدم شــده و خربنــبن    زد ز بطر ر الف همیــان وقت سحــصورت ج
 دمــده شــا وي ماننــر من بــد او در بــکآم     د توـح ر بیــو از شکــد کاغذ تـــر کنــشک
 ف زاینده شدمـون یوســودم ز کنــف بــیوس      دمـاه شدم چرخ دو صد تاه شــره بدم مــزه

 دنده شدمـن خنــو گلشــده تــر خنــز اثـک    ره قمر در من و در خود بنگر ـوام اي شهــاز ت
 دمــان فرخ و فرخنده شــز رخ آن شاه جهــک     اش چو شطرنج روان خامش وخودجمله زبان ب

 ) 1393: غ 1371( مولوي، 
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که غیر مرتبط با شمس تبریزي است  مثنوي، با تاثیري که شمس در مولوي داشته باعث شده بود در میان برخی از ابیات
بالفاصله ذهن مولوي شمس را تداعی کند. بعد از توصیف نور و خورشید و شمس آسمانی بالفاصه متوجه معشوق خود 

 محبوبش شمس الدین انداخته است. به یادشود. لفظ شمس (= آفتاب ) موالنا را  شمس می
 ستــس نیــــخود غریبی در جهان چون شم

 
 ستــس نیــش امـــی کـان باقئــشمـس ج 

 
 ردـت فــرچــه هســس در خــــارج اگــشم

 
 ـر کــردـــویـــل او تصــم مثـــوان هـت می 

 
 ـرـت اثیـــد هســـک شمســی کــه ازوشـلی
 

 ظیـــرــارج نـــن و در خـــودش در ذهـبـن 
 

 کــــــو   ــج ـنـــــدر تصـــور ذات او را گ
 

 ـــل اوـور مثــــــد در تصــــدرآیـ  ـا ــتـ 
 

 ن رسیــدـدیــــث روي شمـس الـچون حدی
 

 دـــــر در کشیــمان سـارم آســـشمـــس چ 
 

 
 )119-123: ابیات 1390(مولوي،

 
یا بعد روحانی  ʽمن ملکوتیʼفرامن در حقیقت، « یا همان بعد روحانی است. » فرامن « همچنین شمس در نظر مولوي 

هر انسانی در عالم روحانی و فرشتگان است. دیدار و پیوستن به این منِ ملکوتی و شاهد و معشوق آسمانی منتهاي 
 ). 142: 1388(پورنامداریان، » آرزوي عارفان و نهایت مقصد سالکان طریق است

در تجربه زیستی مولوي، شمس و سپس  گیرد ورا با حق، جبرئیل، انسان کامل و معشوق یکی می» فرامن«مولوي این 
شوند که مولوي واسطه ایست میان آنها با حق. الدین چلبی همان فرامن محسوب میالدین زرکوب و حسامصالح

تجربی است. فریاد » منِ«فناي » فرامن«). شرایط وصول به 148گیرد (همان: بطوریکه مولوي در مقام وحی قرار می
 فناست.حالج نتیجه این » انالحق«

کند.  داند و خود را واسطه ابالغ معرفی میالدین چلبی میها را گفته شمس تبریزي و مثنوي را گفته حساممولوي غزل
شود که او این وضع خاص بر قرار گرفتن در شرایط وحی است که در آن به ظاهر، سخن از دهان کسی خارج می

هایش سخن او نیست کند که غزلدیگرند. موالنا بارها اشاره میخودنقشی در تولید آن ندارد و گوینده حقیقی کسانی 
 بلکه سروده آن دیگري (شمس) است که در جان او زنده و تپنده است.

 امروز نه هوش است ونه گوش است ونه گفتار         کـان اصــل هر اندیــشه و گفتــار مرا یــافت
 )330: 1385مولوي، (      

 اي خـــدا لیــکن                بـــی مــن از جــــان مــن فــغـــان آمــدمــن خــمـش کـــردم 
 ) 984( همان: غ                                          
 مولوي  .شمس در اندیشۀ3
 شمس در معنی پیر و انسان کامل-3-1
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و انسان کامل است و عشق او به شمس تبریزي در حقیقت عشق اوست به  پیر، ولیمولوي معشوق، شمس در اندیشه 

انسان کامل آن است که در شریعت و طریقت و «دهد:  نسفی تعریف جامعی در مورد انسان کامل ارائه می انسان کامل.
» ق نیک و معارفحقیقت تمام باشد. انسان کامل آن است که اورا چهار چیز به کمال باشد: اقوال نیک، افعال نیک، اخال

). والیت و اتصال به ولی کامل، عین اتصال به حق است. مولوي نیز معتقد است براي شناخت راه  74: 1379(نسفی، 
باید به پیر متوصل شد. هیچ عصري و زمانی از حجت وجود اولیاء و مردان خدا خالی نیست. مولوي اولیاء و مردان خدا 

 گوید:داند و می شمس را هم که نماد عشق است، باالتر از نوع بشر میداند و را نوع ممتاز بشریت می
 ترسم از خــداي که گویــم که این خداستازعشــــق شــرم دارم اگر گویــمش بـشر           می

 )450: غ 1385(مولوي،     
: 1376عین حق است ( همایی، گوید: حق تعالی در هیکل ناسوتی بشریت متجلّی شده است. پس انسان کامل مولوي می

کند که به عقیده مولوي سعادت بشري در پیوستن به مردان حق است و این جز با ). همایی در جایی دیگر بیان می808
).شاعر درجایی دیگر شمسراکهولی، پیر، انسان کامل و خلیفه خدا بر روي زمین 810بال و پر عشق میسر نیست ( همان: 

 داند:می» هادي و رهبر « است، 
 خامــش بــاش و پیــــر عشــق را بــاش                        کـنــدر دو جــهـــــان تــرا امــامــســت

 ) 374: غ 1385(مولوي،      
 کند:معرفی می» موال«در جایی دیگر او را 

 بـــریزُ منـــه کَـــالفَرادیـــسِ قَـــد غَــداو ذلــــک شَمـــس الدیــنِ مـولّا و سیِّـدأ                     و تَ
 ) 286( همان: غ       

گوید براي قدم گذاشتن در وادي  کند. او می حتی در مثنوي هم شاعر شمس را ولی کامل و سایه خداوند معرفی می
 شت. سلوك و عشق باید دست به دامان ولی کامل شد و بدون مرشد و ولی قدم در این راه نگذا

 مـــردة  ایـــن  عـــالـــم  و  زنـــدة  خـــدا                 ســــایه یـــزدان بـــــود  بــنـــــده خــدا
 دامـــن  او  گـیـــر زودتـــر بـــی گـمـــان                 تـــا  رهـــی  در  دامـــن  آخـــر  زمـــــان

 اولیـــاســـت                کـــو دلیـــل نـــور خــورشیـــد خــداســتکیـــف مـــد الظِّـــلِّ نقـــش 
 انـــدرایـــن وادي مـــرو بــی ایـــن دلیــل                 ال أحـــب اآلفلـیـــن کـــو چـــون خلــیــل

 ـن شــه شمـــس تبـــریــزي بتـــابروز  ســـــایه  آفــتـــــابی  را  بــیـــاب                    دامــــ    
 )423-427: ابیات 1390(مولوي، 

داند و در اغلب غزل هاي او قهرمان غزل هم خداوند است هم  مولوي در مواقعی خداوند و شمس تبریزي را یکی می
ندگی شمس. شمس در نظر مولوي یک پدیده شگفت و کم نظیر است. او از اسرار الهی آگاهی داشت و حقیقت هاي ز

ساخت. او حتی از خاطره هاي خوب و بد در ذهن انسان  کرد و اورا با دنیا وعالم واقعی آشنا می را بر مولوي آشکار می
 ). 516: 1376داشت( تدین،  پرده برمی

 
 شمس در معنی جان-3-2

اي خاص پیدا کرده ترین واژگان و تصاویر شمس در دیوان شمس است که جلوهجان یکی از پربسامدترین و کلیدي
 گوید جانی معنوي و آسمانی است که به آن دل بسته است.جانی که مولوي از آن سخن میاست. 



 ۱۸۷٥/  شمس شمس در آینه غزلیاتبررسی و تحلیل تصویر 
 
روح و روان و جان منشأ حرکت و زندگی است و  باعث پویایی و تحرك است. از آنجایی که شمس با ظهور خود در 

 داند. و جان خود می دل و جان مولوي جانی تازه به وي بخشید، لذا مولوي شمس را روح
 توي جان من و، بی جان ندانم زیست من باري                 توي چشــم من و بی تو نــدارم دیــده بیــنا

 ) 69: غ 1385(مولوي،     
 جان در غزلیات شمس شیرین و حالوت انگیز است:

 خوش بی کبـر با صد کبریاشــاهوش بر عاشقان هجرکش                   در فرقــت آن اي جان شیرین تلخ
 ) 23(همان: غ         

آورد و معتقد است تن بدون جان هیچ ارزشی ندارد. او شمس را جان و در مواقعی مولوي جان وتن را در کنار هم می
 داند.جان اشخاص را تن می

 این، تا جان دهم جانا بــاست م ریــدل داده ام د             جان چه ارزدخود بدن یجان تو وجانها چون تن ب يا
 ) 16( همان: غ                                        

 
 برداشت هاي عرفانی مولوي از شمس. 4

مفاهیم و مضامین عرفانی است. مولوي در  ،برد عمده مفاهیمی که مولوي در غزلیات شمس در مورد شمس به کار می
بیشتر غزل ها از شمس با عناوین و تعبیراتی یاد کرده است که در آن ها اغراق فراوانی به کار برده است که در چند 

 توان بررسی کرد: حوزه می
ابل رؤیت است حق را که غیر ق شاعررود.  گاه شمس، در غزل هاي موالنا با تعابیري که در شأن خداست به کار می

 دهد. داند که از غیب خبر می محرم اسرار الهی میو شود  بیند و به وي صفات خداوندي قائل می دروجود شمس می
 ـوي خـــــالق جبــــــــــار داردــکـــه بــ             ن تبـــریزــدیــداونــدي شمــــس الــــــخ
 ) 659: غ 1385(مولوي،          

 ـاده بیـفزایدــریزي        چنــــدانــک بیــفزایی ایــن بــحق تبـــوندي، شمـس الق خداــاي عش
 ) 635( همان: غ 

 رارــی است در اسـن که تو را قدرتــاب کــا داري        شتـــخر تبریز چاره هـس تبریز مفــتو شم
 ) 1139( همان: غ 

انبیا قرار داده است. این گونه بگوییم که اولیا بر روي زمین  همچنین، خداوند صفات جمال و جالل خود را در اولیا و
پیامبران و اولیا و نیز همه مومنانی «بریم.  آئینه خداوند هستند و با مشاهده جمال آنها به زیبایی و عظمت خداوند پی می
هستند و با آنکه از  گیرند از نور واحدي که با تحقق جوهر الهی و جنبه فرشتگی وجود خویش در شمار آنان قرار می

نظر جسمانی معدودند از نظر روحی متحدند. بنابراین هریک از آنان به منزله دیگري است و همه مظهر حق و خیر و 
خوبی اند. پیداست که دشمنان آنان که بنده و برده نفس و دلبسته عالیق و شهوات مادي شده اند نیز هریک مظهر 

 )99: 1369( پورنامداریان، .»پاکی انددیگري و همه مظهر شیطان و شرّ و نا
مظهر هریک از پیامبران و اولیاي قبل ازخود است و هریک از  ،شمس تبریزي که پیر و انسان کامل عصر مولوي است

او  چونیده است و شپیامبران و اولیا نمونه و مظهر او. مولوي ظهور برخی از صفات انبیا در وجود شمس را به تصویر ک
داند.مولوي معتقد است که شمس ي راه و سنت انبیاي الهی میداند لذا او را ادامه دهندهرا پیر و مرشد زمان خود می

 هدایت گر مولوي بوده است.س نمرده است و اندیشه اوست که اورا زنده نگه داشته است. اندیشه شم
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 اي شهـــو استخـــوان و ریـــــما بقــــی تــ اي            و همــــان اندیـــشهـــرادر تــــــاي بـــ

 )194: ص 1385( مولوي، 
باعث شده بود صفات  ،خاطر عشقی که به پیامبر(ص) داشت و هم چنین عشق او به شمسه پیامبر اکرم (ص):موالنا ب

اند و جبرئیل از پی او د رساند که معراج پیامبر را در شمس صادق می پیامبر را به شمس نسبت دهد. مقام اورا تا حدي می
 شود: دوان می

 اها محرمت در قرب او ادنی بیاـست شـرمت        کس نیــــاي قاب قوسین مرتبت وان دولت با مک
 ) 16: غ 1385(مولوي، 

 ـش دوان کردـــن را زپی خویـــق   جبــریل امیـــر عشــــریز چو بگشاد پـشمــس الحق تبـ
 ) 643( همان: غ 

 داند: اورا در فهم اسرار الهی هم نفس پیامبر میهم چنین 
 استـق هم نفس مصطفشرار عــــک در اســـخر تبـــریزیان     آنــان مفــخش جـــشاه شهی ب

 ) 462( همان: غ 
یوسف (ع)، موسی (ع)، عیسی (ع)، سلیمان (ع) و حضرت داود نوح (ع)، حضرت  تجلی صفات انبیا در وجود شمس:

 (ع):
 زمـــانــه هــیــــــن روان کـــن                ایـــن کشـــتــی طـبـــع لــنـــــگــري را اي نـــوح

 )                      129( همان: غ 
 ازار جوییدشــو: دران بــوان صفا را گــد      مر اخـــچو یوسف شمس تبریزي ببازار صــفا آمــ

 ) 1221( همان: غ 
 اـا بر آب دریا زن عصــران بیــی عمــاي موسـ ده              وطهــده وي آب مارا غخ مارا فوطه ــاي شی

 ) 14( همان: غ 
 اــنا بیــــا      اي عیـــسی پنــهان شده بر طارم میــنا بیــاي یوسف آخر سوي این یعقوب نابی

 )16( همان: غ 
 زل شیطان راـراي عـــسلیـــمانی بتخت آمد بار رخــت آمد           ـال یاران که بخت آمد گه ایثـــه

 ) 58( همان: غ 
 اــه زجـم رفتــــزانکه تو داود دمی من چو که        ارف گوینده بـــگوــه گلو عــمن خمشم خست

 ) 38( همان: غ  
 

 »شمس  «تصویر سازي مولوي با . 5
این نوع ویژگی در شعر هر شاعري   اهمیت و  به طوري که. رودهاي خاص در شعر به شمار می تصویرسازي از تکنیک

هاي الزم یک شاعر است که باید از این طریق براي  تصویرگري در شعر از ویژگی .رساندارزش معنایی شعر شاعر را می
 ماندگاري شعر بکوشد.

آفریند، آن چنان خود میتوان با شاعران دیگر مقایسه کرد. تصویرهایی که او در اشعار  گستردگی دامنه خیال موالنا را نمی
آید. او حتی از مضامینی که دیگران مکرر آورده اند و  بدیع و تازه است که این تصویرسازي از هیچ شاعر دیگري بر نمی
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با آن تصویر سازي کرده اند را با مهارت ونوآوري و نبوغ خاصی تصویرهاي متفاوتی از آن ها ساخته است. مهارت او 

 ) 24: 1379( فاطمی، و استعاره است.بیشتر در زمینه تشبیه 
سازد بسیار زیبا و بدیع است. نماد نیز یکی از برجسته ترین نبوغ  تشبیه و استعاره هایی که مولوي با کلمه شمس می

 ینمادین اغلب غزل هاي اوست.واژه»شمس « مولوي است که در دیوان کبیر،
 
 تشبیه-5-1

 دریا و کعبه عشاق تشبیه کرده است. مولوي شمس را به سبب وسعت و عظمت روحی به
 شمـــس الحــق تبریزي شاهنشه خون ریـزي          اي بحـــر کمـــر بســته پیـــش تـو گهر جانا

 ) 85: غ 1385(مولوي، 
 تـــو کعبــه عشــاقی شمــس الحـق تبریزي!            زمـــزم شکـــر آمیـــزد از زمـــزم تـــو جانا

 ) 90( همان: غ 
خورشید و  بلبل باغ ارم، آفتاب جان، چشمه حیوان، مولوي شمس را چشمه کوثرتشبیه شمس به مفاهیم عرفانی و قرآنی:

 داند: می وجود
 را؟ـرا چـش هجر تو منم خشک دهان چـــــري زآب حیات خوشتري       زآتـر و کوثـــچشمه خض

 ) 50( همان: غ 
 گوید حذر از چشمه حیوان چرا؟عشـق او                جــــانـش میتـــن همی گوید بجــان پرهیز کن از 

 ) 141( همان: غ 
 وان آرندــو از روضه رضـــوت تــــاغ ارمی     بــــاش تا قـــــل بـبشمــس تبــــــریز اگــر بل

 ) 804( همان: غ 
 وگل چون بست گردجان مااب از تو خجل        آخرببین کین آب ــــاي آفتاب جان و دل، اي آفت

 ) 29( همان: غ 
 ران داردـان چرخ به چرخست آن کانجا سیــکید وجـــود آمد      ــشمس الحق تبــریزي خورش

 )603( همان: غ 
 

 استعاره-5-2
 ادابـن ــــــاد چنیـاشخاص همه جان شد تا بان شد         ـــــن گلستــآن ماه چو تابان شد کونی

 ) 82: غ (همان
 لذا گیرد و نور شمس نیز از خداوند است، خواند و چون ماه نور خود را از شمس می مولوي گاهی شمس را ماه می

گیرید از خداست و بازتاب نور حق است. ماه در اساطیر منشأ باروري است و در کار  نوري هم که شمس تبریزي می
اهان و نباتات. همانگونه که ماه آسمان به هستی جان از جمله تاثیر در رویش گی ،خلقت و طبیعت تاثیري شگرف دارد

 بخشد. وجود شمس نیز به اشخاص جان تازه می ،بخشد می
 نماد-5-3

 دریااست. و بیشتر نماد آفتاب، ماه، نور، جان جان، عشق» شمس«در غزلیات 
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 مه و آفتـاب مار ــزار آفــرین بـــــه هــاي کــقان      ـن روي نمــود عاشــــازتبــریز شمس دی

 ) 48: غ 1385(مولوي، 
 دریده ضــاللت راــــو بــــالل تــــوار جـــانـوي الغــــر     ــز نشـــاي ماه که در گردش هرگ

 ) 75( همان: غ 
 ان دل زابر گمان چرا چرا؟ــی میــس دودلـــبـل       ـجــران خــاي تو به نور مستقل وي زتو اخت

 ) 50( همان: غ  
 ان چه کارآیدمگر ازبهرقربان راـشش جـبهپیـان       ـام جـــچو آمد جان جان جان نشاید برد ن

 ) 58( همان: غ 
 دم کاهی براي اسب سلطان راــی شــدم کوهــاهی       بــق ناگــی درآمد عشـبدم بی عشق گمراه

 ) 58( همان: غ 
 ن شاهی که ازتو مانده ام تنهاـت بکــن رحمــبکخواهی     ا منم ماهی چنان دارم که میـتوي دری

 ) 64( همان: غ 
از بین این کلمات (آفتاب، ماه، نور، شاه و...) بسامد کلمه آفتاب یا خورشید بیشتر از دیگر کلمات است. از آنجایی که 

را دریک بیت شمس در حقیقت به معنی خورشید است، مولوي با مهارت خاصی هردو شمس (معشوق و آفتاب) 
 گنجانده است.

 شمـس تبریز که خورشیـــد یکـی ذره اوســت           ذره را شمـــــس مگوییــــدش و پرهیـز کنید
 ) 807 همان: غ(

 خالیـــــق اختر و خورشیـــد شمـس تبریزي           کدام اختـــــر کز شمــــس او منـــور نیست
 ) 477همان: غ( 

 بـــرد انـــوار ــس تبریزي              که آفتـــاب از آن شمـــس میدرا بــــه مجلــس عشــاق شمــ
 ) 1135( همان: غ 

 
 .نتیجه6

دو نوع است: مجازي و حقیقی. عشق او به شمس عشقی » عشق«پایه و اساس عرفان مولوي عشق است. در نظر مولوي 
شمس در اندیشه وي و مفاهیم عرفانی و حقیقی است. استفاده مداوم شاعر از کلمه شمس نشانگر جایگاه عرفانی 

تصویرهایی که آفریده است بیانگر مهارت و نوآوري اوست. مولوي شمس را ولی، قطب، پیر، و انسان کامل عصر خود 
 داند و معتقد است براي شناخت راه باید به پیر متوصل شد.می

 ـنــدر دو جــهـــــان تــرا امــامــســتخامــش بــاش و پیــــر عشــق را بــاش                        ک
 ) 374(همان: غ 

اي بین شمس با حق یا همان بعد روحانی است که باعث شده تا خود را واسطه» فرامن « همچنین شمس در نظر مولوي 
او هایش سخن او نیست بلکه سروده دیگري (شمس) است که در جان کند که غزلبداند تاحدي که وي بارها اشاره می

 زنده و تپنده است.
 مــن خــمـش کـــردم اي خـــدا لیــکن                      بـــی مــن از جــــان مــن فــغـــان آمــد

 ) 984( همان: غ       
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هایش با تعابیري که در شأن ارائه کرده است بیشتر عرفانی است . گاه شمس در غزل» شمس«مفاهیمی که مولوي با 
رود و گاه مظهر اولیا و پیامبران قبل از خود است. تصاویري هم که شاعر پدید آورده است آنچنان کار میخداست به 

آید. بیشترین مهارت او در زمینه تشبیه و استعاره و همچنین نماد، که بدیع و تازه است که از هیچ شاعر دیگري برنمی
اي اوست و بیشتر نماد: حق، آفتاب، جان، ماه و هانگیزي شاعر است. شمس تبریزي نماد اغلب غزلاوج خیال

 است.» شمس تبریزي« دریاست.شاعر با سرودن دیوان شمس به این نکته تأکید دارند که منظور ازین همه 
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