فصـلنامة ادبیات عــرفانـی و اسطـورهشنـاختی
س  12ـ ش  22ـ تابستان ( 95از صفحه  51تا )106

بررسی ارتباط واژگانی شمس با واژگان آفتاب و خورشید در غزلیات
شمس
رحمان برزگر* ـ دکتر بهمن نزهت** ـ دکتر فاطمه مدرسی

***

دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه ـ استاد زبان و و ادبیات فارسی دانشگاه
ارومیه ـ استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

چکیده
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مواردی برای تصویرسازی و مواردی برای توصیف شمس تبریزی .مولوی در تصویرسازی
همانند دیگر شاعران از واژه آفتاب استفاده کرده است ،اما در توصیف شمس تبریزی با آگاهی
به پیشینة اساطیری و دینی واژة خورشید ،ابتدا با بینش عرفانی ،آن را با واژة شمس آمیخته و با
تأویل هرمنوتیکی ،واژة شمس را از حدّ نشانه به کلمه رسانده و توانسته با دو واژة خورشید و
آفتاب ،همسان و به عنوان یک بنمایه یا اصطالح عرفانی ثبت نماید .با همسانی شمس با
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مقدمه
واژههای خورشید و آفتاب قبل از مولوی در عرفان و ادب فارسی در چندین
نمونه به صورت رمز به کار رفتهاند ،اما تکرار این واژگان در اشعار مولوی به
گونهای است که ما را بر آن میدارد بر هنر واژهگزینی شاعر تأکید نماییم« .هیچ
شاعری در دنیا خورشید و ظرفیتهای آن را به اندازة موالنا کشف نکرده است،
هم در شهود باطنی خود و هم در فعالیت شعری و زبانی خود ،اهمیت خورشید
در داللت بر معانی رمزی وسیع ،آن را به یکی از مهمترین نمادهای جهانی تبدیل
کرده است( ».محمدی آسیابادی )151 :1951بعد از مولوی در اشعار شاعران بعدی نیز
کمتر دیده میشود ،اما در شعر او به عنوان یک واژة عرفانی با شمس تبریزی
ارتباط یافته است ،به گفتة محققان ،علت اصلی اهمیت این واژگان برای مولوی
حضور معنوی شمس تبریزی در زندگی اوست« .هر زمان که ما در شعر مولوی
اشارهای به خورشید میبینیم ،میتوانیم یقین بدانیم که او آگاهانه یا ناآگاهانه
شمسالدین را در فکر داشته است( ».شیمل  )99 :1910چنانکه در منابع آمده است،
نام اصلی شمس ،محمد بوده و این واژه گویا لقبی است که قبل از مولوی به او
داده شده بود« .نام شمس به اتفاق عموم منابع محمد بوده و پدرش علی نام
داشته است .ملکداد نیز نام جد اوست .شمسالحق یا شمسالدین ،شمسالحقّ و
الدین در واقع لقب اوست( ».عباسی داکانی )199 :1990

هنرمندی مولوی این است که با حضور شمس ،با توجه به لقب او بهترین واژه
را برای توصیفش ،انتخاب نموده است؛ با بررسی پیشینة اساطیری ،قرآنی و
عرفانی واژگان ،ارتباط همگونة عرفان و اسطوره ودگردیسی اسطوره در عرفان
آشکار میشود که مولوی در اشعار خود واژة شمس را با تأویل هرمنوتیکی از
حد یک نشانه باالتر برده و با واژة خورشید همسان کرده است .بدین ترتیب
نقش خورشید به عنوان عنصر اصلی حیات با ویژگیهای ظاهری خاصی که در
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اسطورهها دارد ،در شعر عرفانی با یک دگردیسی مواجه شده و به رمز انسان
کامل تعبیر شده است .بیشک مولوی در کاربرد واژگان بر این نکتهها آگاه بوده
است .عالوه بر آن بررسی روانشناسی کاربرد واژگان نشان میدهد مولوی در
جستوجوی خویشتن خویش در فرآیند فردیت ،میخواهد در آفتاب وجود
شمس فانی شود ،در اینجا شمس دیگر عارف یا انسان کامل نیست بلکه تجلّی
ذات خداوندی است ،ظاهری دیدنی در وجود شمس تبریزی دارد و باطن
نادیدنی آن به صورت کهنالگو در ناخودآگاه مولوی جلوهگر خداست ،این
مسأله با دیدگاه یونگ در مورد اسطورة خورشید هماهنگ است .همانگونه که
نماد وجه آشکار و نمایان است و کهنالگو ناشناخته و فینفسه بیان نشدنی است.
(ستاری  )9 :1966از اینرو ،میبینیم با منطبق شدن شمس با ویژگیهای اساطیری
خدای خورشید ،مولوی از شمس به خدا رسیده است و در آنجاست که شمس
تبریز خود بهانه است .در این پژوهش ،ابتدا پیشینة واژگان در ادبیات اساطیری و
عرفانی بررسی شده و با توجه به چندین غزل که به صورت نمونه انتخاب شدند،
ارتباط واژگانی آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند .و به سؤال زیر پاسخ
داده میشود:
 -1چه ارتباطی میان سه واژة خورشید ،شمس و آفتاب در غزلیات شمس وجود
دارد و مولوی کجا و چگونه آنها را آورده است؟

بیان مسأله
از سه واژة خورشید ،شمس و آفتاب ،واژة خورشید یک واژة اساطیری است .این
واژه قبل از اینکه به عرفان وارد شود ،در اسطوره حضور داشته است« .تا قبل از
رنسانس ،خورشید به دلیل بزرگی ،نورانیت و منشأ تحول و روز و شب بودن در
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ناخودآگاه جمعی بشر جایگاه محوری داشته و حتی اسطورهشناسان آن را مبدأ
اصلی پیدایش اسطوره میدانند» (فدایی  )21 :1951این پدیده در اسطورة تمام
ملتها مورد ستایش بوده و چهره منفی نداشته است« .خورشید به واسطة نور و
عظمت و فایده همیشه نزد اقوام هند و اروپایی و سامی مورد تعظیم و تکریم
بوده و حتی در مصر قدیم خداوند خورشید (معبد خورشید) پرستش میشده
است( ».یاحقی  )995 :1956در میان اعراب نیز الهة خورشید ،فرشتهای از فرشتگان
است که جان دارد و صاحب فعل است ونور ماه و ستارگان و وجود همه کائنات
از اوست( .البلتاجی  )119 :1952در اسطورههای ایران «خورشید یا شمس نام یکی
از ایزدان مزدیسنا است که در بخشهای اوستا از آن سخن رفته و فرشته فروغ و
روشنایی مهر و با صفت تیزاسب معرفی شده است ،چنانکه از اوستا برمیآید
غیر از مهر است ولی از قدیم این دو باهم مشتبه شدهاند و خورشید با فروغ

مقدّس آن ،جاودانی شمرده شده است( ».یاحقی  )995 :1956یشت ششم در اوستا
مخصوص خورشید است.
در قرآن کریم در سورة شمس ،خورشید مورد ستایش شده است .درآیه  92سورة
نور ،از خداوند با عنوان «نور» یاد شده است« :اللَّهُ نُورُ السَّماوات وَ الْأَرْض مَثَلُ
نُوره كمِشْكاﺓ فیها مصْباحٌ الْمصْباحُ فی زُجاجةٍ الزُّجاجةُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ
منْ شجرﺓٍمُباركةٍ زیْتُونةٍ ال شرْقِيَّةٍ َو ال غرْبِيَّةٍ یَکادُ زَیْتُها یُضیءُ َو لَوْ لَ ْم تَمْسَسْهُ نارٌ
نُورٌ عَلی نُورٍ یَهْدی اللَّهُ لنُوره مَنْ یَشاءُ وَ یَضْربُ اللَّهُ الْأَمْثالَ للنَّاس وَ اللَّهُ بکُلِّ
شَیْءٍ عَلیمٌ».
(خدا نور (وجودبخش) آسمانها و زمین است ،داستان نورش به مشکاتی ماند
که در آن روشن چراغی باشد و آن چراغ در میان شیشهای که از تأللؤ آن گویی
ستارهای است درخشان ،و روشن از درخت مبارک زیتون که (با آنکه) شرقی و
غربی نیست (شرق و غرب جهان بدان فروزان است) و بیآنکه آتشی زَیت آن را
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برافروزد خود به خود (جهانی را) روشنی بخشد ،پرتو آن نو ر(حقیقت) بر روی
نور (معرفت) قرار گرفته است و خدا هر که را خواهد به نور خود (و اشراقات
وحی خویش) هدایت کند و ( این ) مثلها را خدا برای مردم (هوشمند) میزند
(که به راه معرفتش هدایت یابند) و خدا به همه امور داناست).
در آیة  119سورة نساء ،پیامبر اکرم (ص) نور مبین نامیده شده است« :یا أَیُّهَا
ن رَبِّکُمْ َو أَنْزَلْنا إلَیْکُمْ نُوراً مُبیناً( ».ای مردم ،برای
النَّاسُ قَدْ جاءَکُمْ بُرْهانٌ م ْ
هدایت شما از جانب خدا برهانی (محکم) آمد و نوری تابان به شما فرستادیم.
مفسران نور مبین را پیامبر اکرم (ص) گرفتهاند).
برمبنای این پیشینه ،در عرفان ،نور و مشتقات آن اهمیت واالیی یافته و قبل از
مولوی در شعر و نثر آمده است ،عرفا عوالم عالی فرشتگان و پیامبران و صعود
به قلمرو الوهیت و عالم ملکوت را از طریق نماد نور تشریح کردهاند( .نزهت

 )129 :1955واژة آفتاب و خورشید یک اصطالح عرفانی است؛ سجادی در
فرهنگ معارف اسالمی گفته است« :کلمة آفتاب به تازی شمس و یا اشعه شمس
را گویند در عرفان و به نزد اهل ذوق این کلمه گاه به معنی حیات است ،چنانکه
گویند آفتاب عمرش به زوال است ،گاه به معنی وجود ،آفتاب هستی ،شمس
وجود گاه به معنی دانش است ،آفتاب معرفت به معنی حقیقت وجود و هستی
است )16 :1965( ».دو نمونة آفتاب جالل و آفتاب وجود را نیز به عنوان تابش
انوار جبروت الهی آورده است( .همانجا) در فرهنگ اصطالحات تصوف گفته
است« :خورشید نزد اهل ذوق انوار حاصل از تجلیّات الهی و خورشید حقیقت،
نور خدا و ذات احدیّت است ،نیز اشاره به وحدت هم هست چنانچه مه و مهر
اشارت به کثرت است( ».سجادی )519 :1999

حاصل تطابق اسطوره ،دین و عرفان این نکته را روشن مینماید که بگوییم
با آغاز ادبیات عرفانی ،واژة خورشید با دگردیسی نمادین در عرفان از سطح یک
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واژه به صورت نماد از حدّ یک واژة متعالی با معنایی ژرف و عمیق فراتر رفته
است .البته در کلیت باید گفت« :اسطورهها تا روزی که با زندگی محسوس و
عملی جامعه خود مربوط باشند ،در میان توده مردم حیات دارند و روزی که با
این شرایط تطبیق نباشند ،از زندگی توده مردم خارج میشوند و از آن به بعد در
زندگی روش تفکرانه ،در ادبیات ،فرهنگ ،مطالعات و اینها میتوانند وارد بشوند
و ادامه حیات بدهند( ».بهار )969 :1990

این دگردیسی به وسیلة زبان نمادین صورت گرفته است؛ زبان نمادین
ظرفیتهایی در اختیار شاعر قرار میدهد که بتواند از عناصر مختلف برای بیان
مفاهیم شعری بهره بگیرد؛ زیرا «نمادها ،رویدادهای اسطورهای را از تک مخاطبی
و شخصی شدن و در زمانی و مکانی بودن دور میکنند و با تأثیر بر ناخودآگاه
مخاطب باعث میشوند که اسطوره از حالت مصداقی به مفهومی ،از جزئی به
کلی و از زمانی و مکانی به فرازمانی و فرامکانی تبدیل شود .از این رو ،بقای
اسطورهها در نمادین بودن آنهاست( ».قبادی  )116 :1956در عرصة تأویل ،سنایی
را نیز مبتکر پیوند اسطوره و عرفان معرفی کردهاند( .همان )961 :این واژگان در
شعر او نماد عرفانی نیافته است ،بلکه بعد از او عطار از اسطوره در شعرش سود
برده است؛ در شعر او نیز این واژگان کم تواناند ،اما مولوی شاعری است که
توانسته این واژگان را تأویل عرفانی نماید.

پیشینة پژوهش
چندین محقق در بخشهایی از کتابشان ،به موضوع حضور واژة خورشید در شعر
مولوی پرداختهاند ،آنه ماری شیمل در موالنا ،دیروز ،امروز و فردا نماد آفتاب را
بررسی و بیان میکند این نماد ،نماد کلیدی بسیاری از بیانهای نمادین اوست و
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اشاره میکند که آفتاب در تاریخ بشر متعالیترین نماد الهی بوده است و در اشعار
موالنا نیز نقش مهمی در نمادگرایی او ایفا نموده است« .اما موالنا «آفتاب نماد» را
تنها به علت ارزش مرسوم آن ،یا به این علت که آفتاب ،پدیده مسحورکنندة
طبیعت است ،برنگزیده است بلکه این انتخاب به این دلیل است که رابطة عارف
را با شمسالدین ،آفتاب مذهب ،آفتاب تبریز بیان میدارد( ».همان )69 :در ادامه
میگوید بعد از مرگ شمس ،صالحالدین زرکوب و حسام را با نماد خورشید
آورده است .در شکوه شمس نیز همین مسأله را به گونهای دیگر آورده است ،در
مبحثی با عنوان «خیالبندی خورشید» به بحث صورخیال مولوی از واژه خورشید
و واژگان مترادف آن پرداخته و بیان کرده است؛ «از ادیان بیشماری که خورشید
را به صورت خدا میپرستند و یا دست کم آن را یکی از خدایان میدانند و
پرستش میکنند نامی به میان نمیآوریم ،اما پیوند این تشبیه کهن اعصار یا عشق
حقیقی مولوی به شمسالدین ،صفتی بسیار شخصی و زنده به خیالبندی مولوی
از خورشید میبخشد( ».شیمل  99 :1910ـ )99

شمیسا در موالنا و چند داستان مثنوی در چند صفحه با عنوان «اسطورة آفتاب»
بیان نموده است که موالنا ،شمس تبریزی را آفتاب نامیده است .محمدی
آسیابادی در هرمنوتیک و نمادپردازی در غزلیات شمس بحث مفصلی با عنوان
تأویل نشانه شمس آورده و به تأویل عرفانی واژة شمس پرداخته است .وی بیان
می کند کلمة شمس در نظر موالنا از حد نشانه باالتر رفته است و توانسته به کلمه
تأویل شود «نام شمس در اصل نام خورشید است و تأویل یا تبدیل نشانة شمس
تبریزی به کلمه ،امکان استفاده از مترادفات این واژه را برای مولوی فراهم
میکند ،مولوی از این مرحله به بعد میتواند به جای استفاده از شمس یا شمس
تبریزی از مترادفات آن و یا استعارهها و یا وصفهایی که از کارکرد معنایی

یکسانی در داللت بر خورشید دارند ،استفاده کند 119 :1951( ».ـ  )119در فرهنگ
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نوادر لغات و کنایات مثنوی معنوی ،نماد آفتاب ،شمس ذکر شده است ،برای
آفتاب آمده کنایه از ذات الهی و اولیای الهی است( .تقوی بهبهانی )12 :1990و
شمس جان را مراد از روح الهی گرفته که در کالبد مردان خدا قرار میگیرد.
(همان )150:اما در فرهنگ اصطالحات و مفاهیم عرفانی شمس این واژگان نیامده
است.
خاتمی در راهنمای پژوهش در مثنوی آورده است که آفتاب تعبیری از حقیقت،
تعبیری از مرد حقّ ،تعبیری برای حقّ ،تعبیری برای ولی کامل ،تعبیری برای
جمال پیامبر اکرم (ص) ،تعبیری از تجلّی حقّ است 59 :1990( .ـ  )52خورشید
«تعبیری برای حضرت حقّ ،تعبیری برای حقیقت ،تعبیری برای انسان کامل و
مرشد ،تعبیری برای عارف و مرد واصل»است( .همان965 :ـ  )929در مورد شمس
تبریزی گفته «تعبیر او به شاهی که سایه حقّ است( ».همان)261 :

نجفی ( ،)1999در مقالهای با عنوان «شیوههای گوناگون داللتپردازی آفتاب در
زبان موالنا» ،نمادهای آفتاب را در مثنوی بررسی کرده است« ،مهمترین و
پرکاربردترین نشانهها در زبان موالنا واژة آفتاب است که آن را به عنوان دالی
برای مدلولهای متفاوت و نیز برای ویژگیهای مختلف یک مدلول به کاربرده
است .اگرچه آفتاب از نشانههای زبانی رایج در متون عرفانی است ،شیوة کاربرد
موالنا نشان میدهد که وی این نشانه را تحت تأثیر تجربیات عرفانی خویش به
کار میبرد و به تقلید از شاعران پیش از خود نپرداخته است .به همین سبب این
واژه حوزة داللتی وسیعی را در بر میگیرد و مقاصد گوناگونی را به مخاطب القا
میکند)909 :1999( ».

حیاتی و جباری ( ،)1996در مقالهای با عنوان «بررسی و تحلیل کالن نمادهای
تقابلساز در مثنوی و غزلیات شمس مورد مطالعه :کالن نمادهای شیر و
خورشید» تقابلهای دوگانه دو نماد شیر و خورشید را بررسی کردهاند ،در این
بررسی ،شمس را مترادف آفتاب دانسته و تقابلهای معنایی این واژهها را با
واژههایی چون شب ،برف ،زمهریر ،یخ از مثنوی و غزلیات شمس استخراج
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کردهاند ،ولی به ارتباط معنادار واژه شمس و خورشید اشارهای نداشتهاند و صرفاً
رابطه تقابلی واژگان را در نظر داشتند.
این پیشینه دستاورد مفیدی است که شاید در نگاه اول ما را از این پژوهش باز
دارد ،اما با بررسیهای مجدد ،مشخص شد ،بررسی سه واژه در ارتباط با هم با
رویکرد اساطیری ،عرفانی و روانشناسی در تحقیقات یاد شده کمرنگ است؛
پژوهشهای تازهای در این مورد کار نشده است و پژوهش حاضر میتواند در
ادامه پژوهشهای قبلی گامی برای شناخت چهرة اسطورهای عرفانی مولوی باشد.

بررسی ارتباطهای واژگانی سه واژه
واژگان خورشید و آفتاب همانند سایر پدیدههای طبیعی در تصویرسازی شاعر
قرار گرفتند ،همانگونه که در اشعار شاعران دیگر به وفور دیده میشود ،در این
مرحله مولوی با دیگر شاعران همسان است ،برای وصف حاالت عرفانی،
معشوق الهی ،پیامبر اکرم (ص) ،سیمای عارفان ،وحدت و کثرت و ...از آن
استفاده کرده است ،اما وقتی از مرحلة صورخیال عبور میکند و به مرحله نماد
عرفانی میرسد ،آن را فقط برای شمس تبریزی به کار برده است ،در این مرحله
با جهانبینی اسطورهای آمیخته شده و شمس ویژگیهای اسطورة خورشید را
یافته است.

کاربرد واژگان به عنوان عناصر تصویرسازی
در واژههای برخی ابیات ،تعابیر عرفانی و جهانبینی اسطورهای دیده نمیشود و
نمیتوان آنها را بنمایة عرفانی در نظر گرفت؛ زیرا آنها به عنوان پدیدههای
طبیعی در مفهوم لغوی و حقیقی خود به کار رفته و فقط دستمایة تصویرسازی
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شاعر هستند .به عنوان نمونه در توصیة مخاطب به اینکه به سوی خدای واحد
روی بیاورد و از هرچه غیر اوست برگردد ،از واژگان آفتاب استفاده کرده است،
در اینجا آفتاب کامالً متضاد معنای عرفانی خود آمده است.
به آفتاب و به مهتاب التفات مکن

یگانه باش و به جز قصد آن یگانه مکن
(مولوی )165 :1911

در بیت زیر برای توصیف مقام عرفانی گفته است ،آتش (عشق عرفانی) از
خورشید نیست بلکه از رخ تابندة خداوند متعال است.
آتش دولت ما نیست ز خورشید و اثیر

سبحات رخ تابنده ز سبحان داریم
(همان)609 :

مولوی در توصیف و توجیه مفاهیم عرفانی از عناصر خورشیدی استفاده کرده
است که در درون تصاویر ،شاید بتوان رمزهای عرفانی را بازشناخت ،اما آشکارا
قصد رمزپردازی ندارد ،در بیت زیر جان پاکان را به شعاع آفتاب مانند کرده و در
خاصیت آفتاب ،نور بخشی آن در نظر گرفته است:
پاکان

جان

چون

شعاع

آفتاب

از چنان باال به پستان میرسند
(همان)909 :

در ابیات زیر عارفی را وصف کرده که در جهان مادی اسیر است ،او را به
خورشید یک رنگ مانند کرده که در دنیای ابری گرفتار مانده است:
حدیث آب و گل جمله شجون است

چه یک رنگی کنم چون در شجونم

غلط گفتم که یک رنگم چو خورشید

دونم

ولی

در

ابر

این

دنیای

(همان)260 :

در وصف عشق «آفتاب معرفت» را آورده است:
عشق
در

اکنون
شعاع

مهربانی

میکند

جان

آفتاب

معرفت

ذرهذره

جان

امروز
غیب

جانی
دانی

میکند
میکند

(همان)902 :
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در وصف وجد عرفانی ،آفتاب و خورشید را مترداف یکدیگر با دو تصویر
مجزا آورده است:
بیامدیم دگربار چون نسیم بهار

برآمدیم چو خورشید با صد استظهار

چو آفتاب تموزیم رغم فصل عجوز

فکنده غلغل و شادی میانه گلزار
(مولوی  952: 1911ـ)959

در وصف پیامبر (ص) وی را خورشید عرب نامیده است:
تا برف وجود تو خورشید عرب بیند

نوبت بگذار و رو نوبتزن احمد شو

(همان)595 :

کاربرد واژگان خورشید و آفتاب برای وصف شمس تبریزی
مولوی بهترین وصفها را برای شمس به کار برده است ،آنچنان که از اشعارش
قابل بیان است ،به گفته چیتیک ،شمس برای مولوی تجسم معشوق الهی است
(چیتیک  )59 :1955در مواردی که بدون به کار بردن واژه شمس ،او را وصف کرده
است ،از واژة ماه و ستاره استفاده کرده که خورشید و آفتاب در برابر او شرمنده
هستند:
ستارهایست خدا را که در زمین گردد

که در هوای ویست آفتاب و چرخ کبود
(مولوی )990 :1911

خورشید پیشت چون شفق ای برده از شاهان سبق

ای دیده بینا به حقّ وی سینه دانا بیا
(همان)11 :

خوابم

ببستهای

امروز

چرخ

بگشا

قمر

ای

نقاب

تا سجدههای شکر کند پیشت آفتاب
(همان)156 :

را

ز

مه

ما

تحیریست

خورشید را ز غیرت رویش تغیریست
(همان)925 :

عجب مدار از آن کس که ماه ما را دید

چو آفتاب در آتش چو چرخ بیسر و پاست
(همان)159 :
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اما وقتی که واژة شمس را به کار میبرد ،دیگر ماه و ستاره را کنار گذاشته و
یک قدم باالتر رفته و او را با آفتاب و خورشید برابر میکند؛ این احتمال وجود
دارد که گویی مولوی در بعضی ابیات به این موضوع واقف نبوده و در طی
کشفی به این همسانی رسیده است ،فراوانی این ابیات در غزلیات ،نشان میدهد
اصلیترین کاربرد دو واژه برای وصف شمس بوده است ،در این ابیات سه واژة
شمس ،خورشید و آفتاب از بنمایههای اصلی عرفان مولوی گشته است:
شمس تبریزی برآمد بر افق چون آفتاب

شمعهای اختران را بیمحابا میکشد
(مولوی )519 :1911

از تبریز شمس دین روی نمود عاشقان

ای که هزار آفرین بر مه و آفتاب ما
(همان)91:

شمس

زهی

خورشیدوش

تبریز

که خود را بود سخت اندرخور او
(همان)555 :

خداوندان

خداوند

اسرار

زهی خورشید در خورشید انوار
(همان)959 :

شاعر از آمدن کسی خبر میدهد که برای معرفی او از واژة آفتاب استفاده
میکند ،وی آفتاب را استعاره از شمس گرفته ،که بوی آن که مانند جان و جهان
است آشکارا و نهان به سوی او میآید و شاعر آماده است تا پروانهوار شمع
وجود او را بپرستد:
از

رفته

دل

نشان

میآید

بوی

آن

مستان

آشکارا

طرفی

میتابد

پای

کوبان

مشعلهداران

فلک

آتش

دل

میبندد
میان
ما پنهان بود

شمع
سوی

روشن
ما

نعره

و

غلغله

گوهر

از

هر

از
جان
آفتابی

در

پروانه
که ز

تیر از غیب اگر پرّان نیست

پس

آن

و

جان
و

چرا

جهان
نهان

سوی
به

جان

میآید
میآید
میآید

دهان

میآید

به میان
نورفشان

میآید
میآید

کمان

میآید

بانگ

(همان)909-910 :
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شاعر برای شمس ترکیبات مختلفی را به کار برده است ،از جمله ترکیب
خورشید حقایقها (مولوی  /)91: 1911آفتاب جان (همان /)956 :آفتاب جهان (همان:

 )925آفتاب هر دو کون (همان )905 :آفتاب باقی (همان )919 :خورشیدی که زبان
مولوی از مدح او الکن است (همان /)125 :خورشید خوب اسرار (همان/)950 :
خورشید بقا( .همان)920 :

در این تعابیر شمس با خورشید و آفتاب یکی شده است ،مولوی با رویکرد
هرمنوتیکی ،حضور واژة خورشید را در کنار واژة شمس توجیه میکند وقتی
شمس میتواند همان خورشید باشد ،پس هرچه در پیشینة عرفانی و باستانی واژة
خورشید است ،در واژة شمس نیز منطبق میشود« .داللت نشانه شمس تبریزی
در کلمة شمس یا خورشید محو و فنا شده است و دیگر هرآنچه متعلق به
خورشید است ،اعم از آنچه مربوط به اسطورهها ،قصص ،روایات و احادیث
است و آنچه در علم نجوم ،هیأت ،کیمیاگری و غیره به خورشید مربوط میشود،
متعلق به شمس تبریزی هم هست ،در نتیجه شمس تبریزی نیزهمانند خورشید
طلوع میکند و در افالک میتابد( ».محمدی آسیابادی  )112 :1951همچنین «گاه از
لفظ آفتاب استفاده میکند که از نظر ادبی میتوان گفت مجازاً به معنی خورشید
است و نیز میتوان گفت نام دیگر خورشید است( ».همان)111 :

بعد از تثبیت شمس در همسانی با خورشید ،در برابر او خورشید و آفتاب را
به عنوان پدیدههای طبیعی کنار میگذارد ،چنانچه در ابیات بسیاری شمس را
آفتاب یا خورشید خطاب کرده ودر تقابل واژهها ،شمس بر خورشید و آفتاب
برتری یافته ،به گونهایکه آفتاب و خورشید آسمان در برابر عظمت او ناچیزند:
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تشبیه شمس تو معنوی بود آن نه که منطوی بود

صد مه و آفتاب را نور توست مقتبس
(مولوی )920 :1911

ای آفتاب جان و دل ای آفتاب از تو خجل

آخر ببین کاین آب و گل چون بست گرد جان ما

(همان)59 :
برآمد

آفتابت

محو

شد

گفتارها

شمس تبریزی تویی خورشید اندر ابر حرف

چون

خود آفتاب جهانی تو شمس تبریزی

ولی مدام نه آن شمس کو رسد به زوال

(همان)69 :
(همان)205 :
ز آفتابی کآفتاب آسمان یک جام او است

ذرهها و قطرهها را مست و دست انداز بین
(همان)111 :

خورشید

و

هزار

همچو

خورشید

در

حسرت

تست

ای

معال
(همان)60:

همسانی شمس با ویژگیهای اساطیری خورشید
در نگاه موالنا به شمس در مییابیم که برخورد او با شمس ،همانند پرستش
خورشید در اساطیر است .شمس تبریزی در ذهن موالنا به حدی اساطیری است
که موبهمو با اساطیر مربوط به آفتاب مطابقت دارد( .شمیسا  )191 :1999گفته شد
«خورشیدپرستی در کیشهای بیشماری به صورتهای گوناگون نمودار گشته
است( ».یاحقی  )999 :1956جالب است بدانیم در تعبیر واژة شمس از واژة
خورشید در تحقیقی آمده است:
«ایزد خورشید به عنوان یکی از مهمتری خدایان آسمانی در ادیان خدا ـ
خورشید پرستش میشد و در سومریان اوتو و به زبان اکدی شَمَش نامیده
میشد و در هنر بینالنهرین با نقشمایههای گوناگون در انواع آثار هنری و یا به
صورت اسطوره در بسیاری از افسانهها و سرودها به کار برده شده است .این
نماد بر فراز بسیاری از لوحها ،سنگهای یادمان و در نقوش داستانی مهرهای
استوانهای به وفور دیده میشود( ».مبینی و دیگران )25 :1999
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«اوتو 1خدای سومری خورشید و نام اکدی آن شَمَش بود .او نور درخشان
خورشید را نشان میدهد که هر روز برای روشن کردن زندگی بشر و اهدای
گرمای روح بخشی که منجر به رشد گیاهان میشود ،باز میگردد( ».بلک و دیگران

 )909 :1995در واقع« ،از آنجایی که پژوهشگران زبان اکدی را جدّ زبان عربی
میدانند احتمال میرود که کلمة عربی شمس برگرفته از نام اکدی شَمَش باشد».
(مبینی و دیگران )25 :1999

مولوی نیز شمس را نور خدا یا خود خدا نامیده است:
یا

نور

خدایی

یا

خدایی

اگر کفر است اگر اسالم بشنو

تو

خمش کن چشم در خورشید درنه

که مستغنی است خورشید از گدایی
(مولوی )996 :1911

در غزلهای دیگر به طور مستقیم خود را خورشیدپرست و خورشید خودرا
شمس تبریزی معرفی میکند:
آفتاب رخ او را حشم تیغ زنیم

که نخواهیم به جز دیدن او ادراری

ما چو خورشیدپرستیم بر این بام رویم

تا نپوشد رخ خورشید ز ما دیواری

کیست خورشید بگو شمس حقّ تبریزی

که نگنجد صفتش در صحف گفتاری
(همان)1029 :

در بیت زیر گفته است
جز قصة شمس حق تبریز مگویید

از ماه مگویید که خورشیدپرستیم
(همان)292 :

خدای خورشید اساطیری در همه ادیان آمده است و متعلق به ملت خاصی
نیست در اصطالح گفته میشود نه شرقی است نه غربی .جالب است مولوی نیز
بیان کرده شمس نه شرقی است نه غربی بلکه از جان بیرون آمده است ،این تعبیر

1. Utu
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را البته از آیة  92سورة نور نیز ـ که در بیان مسأله آمده است ـ میتواند گرفته
باشد که در آن به شرقی و غربی نبودن نور اشاره شده است.
آفتابی نی ز شرق و نی ز غرب از جان بتافت

ذرهوار آمد به رقص از وی در و دیوار ما
(مولوی )69 :1911

زهی عنقای ربّانی شهنشه شمس تبریزی

که او شمسیست نی شرقی و نی غربی و نی در جا
(همان)91 :

ای شمس تبریزی که تو از پرده شب فارغی

الشرقی و الغربیی اکنون سخن کوتاه شد
(همان)505 :

«ویژگیهای شمس تبریزی نیز با ویژگیهای اسطورة خورشید همانندی دارد
در اسطورهها خدای خورشید دشمن تاریکی ،بیماریها و اهریمنانی بود که از
دیرباز نماد تاریکی بودند ،خورشید در این روایات پاسدار ستمدیدگان و خدایی
بود که آسمان را هر روز از افق شرق تا غرب در مینوردید و حتی در کیهان
شناخت بین النهرین در جهان زیرین سفری چون سفر در جهان مرئی داشت».
(گری  )55 :1915در اساطیر ،خورشید نیزه به دست است ،در اوستا آمده است:
«درگردونة مهر فراخ چراگاه ،هزار نیزة تیز تیغه خوش ساخت هست که به شتاب
نیروی خیال پرتاب شود و به شتاب نیروی خیال به سوی سر دیوان پرواز گیرد».
(اوستا  ،1955مهریشت،بند  ،)19مولوی در توصیفات شمس به نیزه و تیغ نمادین او
اشاره کرده است:
پرتو روی عشق دان آنک به هر سحرگهان

شمس کشید نیزهای صبح فراشت رایتی
(مولوی )902 :1911

همچنین شمس همانند خورشیدی میداند که تیغ میکشد و به جان ما نور
میدهد:
شمس تبریز برآ تیغ بزن چون خورشید

تیغ خورشید دهد نور به جان چو مجن
(همان)191 :

تیغ زن ای آفتاب گردن شب را به تاب

ظلمت شبها ز چیست کوره خاک کدر
(همان)915 :
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خورشید در اسطوره همیشه همراه با شاهان توصیف شده است« .درکیشهای
خورشید مصر ،پادشاهان با خورشید ارتباط مییابند و آنها را فرزندان خورشید
میدانند؛ چرا که شاه را با خورشید همذات میپنداشتند( ».الیاده )191 :1916

مولوی نیز شمس را پیوسته شاه خطاب میکند:
شاه خورشید که بر زنگی شب تیغ کشید

گر پی هیبتش افکند سپر میرسدش
(مولوی )969 :1911

در جای دیگر اورا شهنشاه نامیده است:
شمس تبریز شهنشاه همه مردان است

ما از آن قطب جهان حجت و برهان داریم
(همان)609 :

سوی آن سلطان خوبان الرحیل
کاروان

بس

گران

آهنگ

کرد

سوی آن دریای مردی و بقا
آفتاب

روی

شه

عالم

گرفت

سوی

آن

هین

سبکتر

ای

ای

مردمان

مردوار
صبح

شد

خورشید

ای

جانان

الرحیل

گرانان

الرحیل

هان

الرحیل

پاسبانان

الرحیل

(همان)999 :

از آنجا که خورشید متعلق به شاهان است ،در اساطیر صاحب فرّ بوده و
دارای هالة ایزدی است« .هنگامی که خورشید فروغ بیفشاند و تابان شود ،هنگامی
که خورشید بدرخشد ،صدها وهزارها ایزد مینوی برخیزند واین فرّ را فراهم
آورند و فرو فرستد( ».اوستا ،مهریشت ،بند« )1آن نیرویی نادیدنی و کارساز و
پیروزی آفرین است که به موجب خواست میترا به شهریاران تعلق پیدا میکرد.
در زامیادیشت و مهریشت به روشنی از ارتباط فر کیانی با میترا یاد شده است».

(کومن  )95 :1950مولوی نیز شمس را خورشیدفر خطاب کرده است:
هرچند شادم در سفر در دشت و در کوه و کمر

در عشقت ای خورشیدفر در گاه و در بیگاه من
(مولوی )665 :1911

صحرا خوشست لیک چو خورشید فرّ دهد
خورشید دیگریست که فرمان و حکم او

بستان خوشست
خورشید

را

لیک
برای

چو گلزار برّ
مصالح

سفر

دهد
دهد

(همان)956 :
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طبق اسطورهها مردمان برای الهه خورشید قربانی میکردند و مناجات
میخواندند ،میخواستند با قربانی و دعا نظر خدای خورشید را جلب کنند،
یونگ نیز در تفسیر رؤیای مردی که روی یک چرخ مصلوب شده بود گفت:
«تصویر رؤیا ،یک کهنالگو است؛ زیرا تصلیب روی چرخ ،یک الگوی
اسطورهای است که این همان چرخ خورشید باستانی است و تصلیب ،نوعی
قربانی به پیشگاه خدای خورشید است تا خشم او فرو نشیند( ».یونگ )29 :1956

مولوی در ابیات بسیاری میخواهد خودش را قربانی شمس کند:
برم تیغ و کفن پیشش چو قربانی نهم گردن

که از من دردسر داری مرا گردن بزن عمدا

تو میدانی که من بیتو نخواهم زندگانی را

مرا مردن به از هجران به یزدان کاخرج الموتی
(مولوی  99 :1911ـ )95

فنای موالنا در خورشید شمس
اگر تنها بر این باور باشیم که مولوی در منشأ اشعارش به متون قرآنی اکتفا کرده
است باید بگوییم «قرآن امکانات تازهای برای پیوند جانمایة خورشید با خداوند
به مولوی بخشیده است( ».شیمل  )92 :1910اما وقتی آن را با اسطوره مقایسه
مینماییم ،در مییابیم که ،بر مبنای جهانبینی اساطیری مولوی ،دستاورد تازهای به
دست میآید ،اسطوره و عرفان هر دو تمایل دارند تا بشر را از موقعیت و
وضعیت زمانی و مکانی خود فراتر ببرند ،در نظریات الیاده آمده است ،سرچشمه
آنها ناخودآگاه است و ناخودآگاه در بردارندة فرا تاریخ روانی بشر است.
آیینهای دینی و عرفانی وقتی به ارزش و معنی معهود خود میرسند که آگاهانه
به تکرار کردارهایی بپردازند که در آغاز ایزدان ،پهلوانان و یا نیاکان وضع
کردهاند )50 :1959( .این هدف مشترک ،خود به خود آن دو را با روانشناسی
همسو میکند ،اولین فردی که میان اسطوره و روانشناسی پیوند ایجاد کرد یونگ
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بود ،وی با تأکید بر روانشناسی ضمیر خودآگاه بیان کرد خورشید در برخی
قبایل ،تصویری از خداست« :خورشید با میلیون و میلیونها انقالبش ،طال در
زمین میافشاند .خورشید کمکم تصویر خود را بر زمین نقش کرده است و آن
تصویر طالست .خورشید ،تصویر خداست .قلب به عنوان جایگاه خورشید،
تصویر خورشید در آدمی است ،چنانکه طال ،تصویر خورشید در زمین است و
خدا در طال شناخته میشود( ».یونگ  )965 :1919حال وقتی عرفان مولوی را
بررسی میکنیم ،میبینیم خورشید در وجود شمس از مرحلة انسان کامل فراتر
رفته و رمزی از تجلّی خداوندی شده است همانگونه که «در تمامی آئینها و
اساطیر مردم جهان ،خورشید جایگزین ذات آفریدگار میشود و استمرار آفرینش
را به نمایندگی از سوی او بر عهده میگیرد( ».غراب  )5 :1959در غزلیات نیز
مولوی شمس را خدا معرفی میکند .در این مرحله مولوی دیگر در جستوجوی
شمس نیست ،بلکه خویشتن خویش جستوجوی میکند که با فرآیند فردیّت
یونگ قابل بررسی است ،سیر رشد روانی انسان در روانشناسی یونگ به عنوان
«فرآیند فردیّت» نامگذاری شده است ،به عقیدة یونگ «زمانی که نقطه اوجی از
زندگی فرد فرا میرسد ،شخصیت برتر ناپیدای فرد به واسطه نیروی الهام بر
شخصیت حقیرتر متجلّی میشود .این امر سبب میشود تا حیات فردی به سمت
و سویی برتر و عالیتر جهت یابد و گونهای از دگرگونی درونی شخصیت را
پدید میآورد ،این فرآیند ،تحت عنوان «فرآیند فردیّت روانی» مطرح میشود».
(یونگ  )19 :1965در اینجا ،شمس شخصیت برتر مولوی است ،که با جان شاعر
یکی میشود ،شمس همان صورت مثالی خداست که احساسات عرفانی موالنا را
برانگیخته است .به گفته یونگ در ناخودآگاه هر چیز میتواند هم خودش باشد و
هم به شکل دیگر جلوه کند مانند شمس تبریزی که هم خودش است و هم
خورشید( .شمیسا 199 :1999ـ  )191و خورشید رمزی از خداوند است که موالنا آن
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را در وجود شمس میبیند ،میخواهد در آن فانی شود .در توصیفها خود را
غالم آفتاب نامیده است ،که همانند او میتواند نور داشته باشد و در خرابهها
بتابد:
چو غالم آفتابم هم از آفتاب گویم

نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم

چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی

پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم

به قدم چو آفتابم به خرابهها بتابم

بگریزم از عمارت سخن خراب گویم
(مولوی  299 :1911ـ)295

طبق جهانبینی عرفانی ،مولوی با شمس تبریزی به تولد دوباره رسیده است.
(استاجی  )52 :1959در نظر دارد از شمس به خدا برسد ،شمس به خدا پیوسته
است و نمودار تجلّی خداوندی است مولوی با جان او یکی میشود و همچون او
آفتابی میدد که هزاران انجمن را روشن میکند.
جان من و جان تو هر دو یکی است

گشته یکی جان پنهان در دو تن

جان من و تو چو یکی آفتاب

روشن از او گشته هزار انجمن
(مولوی  119 :1911ـ)119

مولوی در غزل زیر بیان کرده ،که زندگی ما وابسته به نور کبریایی (نور
خداوندی)ست ،در ابیات بعدی از نور کبریایی به شمس تبریزی رسیده است و
شمس را نیز در برابر نور کبریایی کنار گذاشته و بهانه نامیده است .از بیت دوم تا
ششم عظمت وجودی انسان را وصف کرده است و در تشبیهی پنهان به آفتابی
مانند کرده که ماه با دیدنش از خودبینی و غرورش توبه میکند و بال و پر
خورشید در مقابل روشنایی او میسوزد ،در بیت بعدی تشبیه آدم به آفتاب ،آن
هم آفتابی که ماه و خورشید طبیعت در برابر آن کم میآورد نشاندهندة عظمت
آدم است .در بیت بعدی میگوید در نگاه به آدم ،آن دم (اشاره به نفخت روحی)
را بنگر تا جانت به لطف الهی ربوده شود ،ما از حقّ جدا نیستیم گرچه ابلیس
خیال کرد که ما جداییم .بعد از اثبات این مسأله ،در بیت دیگر میگوید شمس
تبریز بهانه است ،خداوند شاه است و ما گدا هستیم و خرسندیم که شایستهایم
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که گدای درگاه حقّ باشیم ،بهانه بودن شمس نشاندهندة عبور مولوی از
شخصیت شمس است ،اما از آنجا که شمس برای او نمودار تجلّی خداوند است،
در بیت آخر نیز میگوید محو حُسن شمس تبریزیم و در این محو ،یکی شدهایم:
ما

به

زنده

کبریاییم

نور

بیگانه

نفس است چو گرگ لیک در سر

بر

بینی

گر

مه

توبه

کند

درسوزد
این

پر

ز
و

آدم

هیکل

خویش

شمس
با

خلق

بگو

محویم

به

ما

بال

خورشید

است

روپوش

ما

قبله

خود
برای

روپوش

ما را چه ز شاهی و گدایی
حسن

رخ

چون

بهانهست

شمس

تبریز

خود
پر

ماییم
کو

به
ما

به
شاه

شادیم

بال

برگشاییم

لطف دررباییم
ق جداییم
ز ح ّ

کریم

لطف

ماییم

ما

گداییم

و

شاه
نه

نماییم

سجدههاییم

حسن

که
محو

به

و

مه

جمله

تا جانت
پنداشت که

در

مصر

برفزاییم

یوسف
ما

آن دم بنگر مبین تو آدم
ابلیس نظر جدا جدا داشت
تبریز

و

سخت

آشناییم

او

را
بود

سزاییم
نه

ماییم

(مولوی 215 :1911ـ )211

نتیجه
در پژوهش حاضر ،ارتباطات واژگانی واژههای آفتاب ،خورشید و شمس در
غزلیات شمس مورد بررسی قرار گرفت .فرضیة ما این بود که مولوی از واژة
شمس یک بنمایة عرفانی ساخته است و همسان با مفهوم اساطیری و عرفانی
واژگان خورشید و آفتاب به کار برده است .اشعاری در غزلیات وجود دارد که
آفتاب و خورشید تنها به عنوان پدیدههای طبیعت در تصویرسازیها آمده است،
اما مولوی در برخی از اشعارش آن را به طور مستقیم به شمس مرتبط داده است،
در این ابیات با همسانی ویژگیهای اسطورهای عرفانی خورشید ،شمس را
توصیف کرده و از آن رمز انسان کامل و جان معنوی و معشوق الهی و سرانجام
خود خداساخته است ،به طور کلی سه رویکرد در ارتباط خورشید و آفتاب با
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واژة شمس دیده میشود ،در رویکرد اول ،از آنها به عنوان پدیدههای طبیعی
برای صورخیال و تصویرسازی استفاده کرده است که در اشعار شاعران دیگر نیز
یافت میشود ،در رویکرد دوم با یک جهانبینی اسطورهای و عرفانی به واژه
نگریسته و از آن نماد عرفانی ساخته است ،در این رویکرد شمس برای مولوی
مانند یک انسان کامل و جان معنوی شده ،مترداف خورشید و آفتاب گشته و
تمامی ظرفیتهای اسطورهای و عرفانی دو واژه را گرفته است .در رویکرد سوم
با توجه به همان پیشنیة اساطیری خورشید ،شمس را از حد انسان کامل به خود
خدا رسانده است و با فنا شدن در وجود شمس به گونهای در جستوجوی
خویشتن خویش برای پیوستن به ذات الهی است ،در اینجاست که شمس یک
بهانه و وجود خدا اصل است.
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