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 چکیده
و  اندیشه ۀترین نماد در گسترباره مهمپژوهشي است در ،آنچه در این نوشتار قصد پرداختن به آن را داریم

بیشهتر   دربرانگیهز  نهواز و پرسه   به طرزی ظریف و خالقانهه، چشهم  که  «محمد بلخی الدینجالل»زبان 
توانهد  بهازخوانی و بهازنگری ایهن تصهویر مهی      .بازنگري است ۀیستو شا به کار رفتهویژه مثنوی بهآثارش 
بها   گی مولهوی هاندیشه نظها    درو نهور   خورشهید ای را در آثار مولوی فراهم کند.های پژوهشی تازهزمینه

ایهن  یافته و از  تبلوربه وجهی خاص و  آمیخته استدر هم  ای، عرفانی، اسطورههاي دینيها و باور نگارها
های بنیادین اندیشهه مولهوی را بها    هنگامی که نماد .محسوب شده است وی روی یکی ازامتیازات شعری

خاص تفکر ایهن عهار     انگیز نوعدهیم به ژرفای شگفتشناسی مورد تحلیل قرار میتوجه به دان  نماد
اند و گرد این کانون به هایی که با خورشید گره خوردهبریم؛ چرا که منشوری از نمادگرا بهتر پی میسمبل

مولوی به مدد تصویر خورشید، . گذارندمیگرای او را به خوبی به نمای  وحدت ۀاند، اندیشحرکت در آمده
ل هبهه حه   کهاوی خالقانهه و هنرمندانهه   ا رواناشهته و به  وحدت پنهان در باطن این عالم را به نمای  گذ

های درونی و روانی پرداخته است. خورشید نه تنهها توانسهته روان آدمهی را در سهر حهد کمهال و       تعارض
 زیبایی قرار بدهد بلکه موجب افزای  قدرت، معنویت، امید و بین  نیز شده است. 

 

 ، وحدت.رشید، خومولوی ،مثنوی، شناسینماد :یکلیدهای واژه

                                                           
1
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 مقدمه.1
تواند هسهتی  ها در زندگی و فهم عمیق معانی نمادین بهتر میآدمی با معنادار ساختن نماد

برای بار دیگر متبلور گذشتگان  ۀاندیشها، واکاوی نمادبا و دنیای پیرامون خود را بشناسد. 
ههای  ز روششناسی، یکی ا. نمادشودای و محسوسی به آثار فکری ایشان میویژهو توجه 

هها و  بازبینی، بازخوانی، بازاندیشی و گاهی بازآفرینی بین ، من  و دان  است که پیونهد 
ترین آثهار ادبهی ایهران و    یکی از مهم ،مثنوی معنویکند. ها را شناسایی و تفسیر میتضاد

زبهان هنهری   محهل اعتنهای فهراوان اسهت.      ،هامنظر به کار گیری نمادجهان است که از 
گویا و منحصر به فرد  هنر، زبان نمادگرا بوده است. ،عین آفرینشگریمثنوی در در  مولوی

ها و مسائل باطنی و فراحسی و عقلی رو بهه رو اسهت   همواره با پدیدهعرفان است. عار  
العهاده و  که تقریباً غیرقابل بیان از راه الفاظ معمولی هستند. هنر بهه عنهوان زبهان خهار     

تواند مسائل عمیهق عرفهانی را تبیهین    ی با عرفان سنخیت دارد میاتوانمندی که تا اندازه
  (.36: 1392)کریمیان، کند 

گهذارد. وایتههد   ت نمادی مهی ههنرمند در آن سوی کردار هنری، خود را آزادانه در اختیار فعالی» 
ذهنی بشر مصهدر شهعور، اعتقهادات، عواطهف و      ۀگوید: هر گاه بعضی از اجزای تشکیل دهندمی

آن، عملکهردی نمهادی پیهدا     ۀتجربۀهای دیگر باشند نسبت به دیگر اجزای تشکیل دهنددکاربر
« مادهمفههو  نه  » کند. نخستین مجموعه اجزای تشکیل دهنده را نماد و دومهین مجموعهه را   می
آفریند که ناقل مفهومی خواهد بود ها را میها و رنگگویند. هنرمند نمادپرداز ترکیبی از شکلمی

شناختی دارد. از این لحاظ این گونهه هنهر را   هو  در هنر همواره رنگی عاطفی یا زیباییو این مف

شهکافی  شناسهی و سهمبل  نمهاد  (.25: 1374)رید، « توان انتقال نمادی عاطفه تعریف کردمی
 ایکهالن روایهت تعلیمهی    ویژهادبیات عرفانی و بهدر  ترین مباحثپیچیدهیکی از 
 .نمادین است به صورت آثارشاز  عظیمیی در بخ  بیان مولو مثنوی است.چون 

 درج اسههت در ایههن گفههتن، بنمههودن و بنهفههتن 
 

 ییک پرده برافکندی صد پهرده نهو بسهت    
 (27228: غزل، ب1378)مولوی،           

و از دیهد  با مثنوی هر چند در اولین برخورد  کالمی مولویاین ویژگی منحصر به فرد 
این کتاب و یا شاید به دلیل ماهیت تعلیمی « زیبا فسون» مجذوب و محصور این  ۀخوانند

 است؛ بوده است که سراینده بدان واقف  در خور تأملی ۀ، اما نکتشریف، غامض
 گرچهههه شهههد معنهههی در ایهههن صهههورت پدیهههد     

 انههههههد و درخههههههتدر داللههههههت همچههههههو آب
 

 صههورت از معنههی قریههب اسههت و بعیههد     
 چههون بههه ماهیوههت روی دورنههد و سههخت   

 (123: الف،1378مولوی، )                    
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و موجهب جهذابیت و جهاودانگی     ،و نمادین در کلمات و کلیت شهعر مولهوی  معانی پنهان 
ذههن اندیشهمندان و منتقهدان    های مولهوی،  اندیشیژر  و ها شدهتحلیل آن پس از قرن

ن نمهادی  ۀاعالنیه  نامهه، و در نهی  ی از همان ابتدالوومرا به خود جلب کرده است. بسیاری 
نمهادگرایی   دارد.و تأویهل  که سخن  نیهاز بهه شهر      کردهو اذعان  را بیان داشته خوی 

پذیر شود؛ هر خواننهده بها   مولوی موجب شده تا نص مثنوی تبدیل به متنی فعال و تأویل
توجه به عمق معرفتی خوی  یک ارتباط و مناسبتی تازه میهان نمهاد و مصهدا  در شهعر     

و مها   برانگیز بودهتأمل ها هموارهنماد (.162: 1380ی جهان تیغ، ) خلیلمولوی پیدا کرده است 
یکی از تصاویری که در مثنهوی بهه دلیهل دلبسهتگی     خوانند. را به یکباره به تفسیر فرامی

و به یک کالن نماد تبدیل شده اسهت؛   فراتر رفتهمولوی از کاربرد قاموسی و ادبی فراوان 
زیسهت و چهه وقتهی کهه در     بلخ )خراسان( مهی  مولوی چه آن زمان که درخورشید است. 

ترین تجلی حهق بهود از ایهن روی    معرض آفتاب شمس در قونیه قرار گرفت، محو تابناک
 ربازهاز دیه خورشهید   شهود. محوری در شناخت اشعار وی محسوب مهی  ۀکلیدواژ ،خورشید

عران ترین موضوع صورخیال در دنیا و به عنوان یک تصویر، همیشه مورد توجهه شها  رایج
 کردهقصیده که با خورشید و صبح آغاز  132قصیده از  40 اقانی با تخصیصخبوده است. 

هها ترسهیم کنهد بلکهه موجهب      است؛ نه تنها توانسته حضور معناداری از این واژه در ذهن
نیز شده است. حضور خورشهید در اشهعار مولهوی امها امهری      « شاعر صبح»اشتهار خود به 
ههای  ی در مثنوی همچون تهابلو لوومگریز است. اشعار پاسخخیز و تا حدی جدی، پرس 

خورشهید و واژگهان متهراد  بها آن      ۀوی با نشاندن واژون گوک سرشار از خورشید است. 
معنایی ورای معنای ظهاهری آن، قهدرت    ۀکال  و اراد ۀچون آفتاب، شمس و ... در زنجیر

شهناختی بهه   ههای زیبهایی  نبهه خلهق ج در های گسترده و پیچیده و خود را در بیان اندیشه
. بدون اغرا  بایهد گفهت: حیهات معنهوی مولهوی وابسهته بهه        ساخته استروشنی نمایان 

 خورشید حقیقت بوده است. 
 بهههار ببریهههد  امیهههد  انصهههد ههههزار 

 تهههو مهههرا بهههاور مکهههن کهههز آفتهههاب 
 

 ازکه؟ از شمس، ایهن شهما بهاور کنیهد؟     
 آب صهههبر دار  مهههن و یههها مهههاهی ز  

 (235: الف1378وی، )مول                  

بار  181مولوی که منشور تحقق آفتاب را در سرانگشتان خوی  داشته است؛ در حدود 
بار از این  491شمس و در مجموع  ۀبار از واژ 38آفتاب و  ۀبار از واژ 272،خورشید ۀاز واژ

ای مضهامین اسهطوره   .برای مقاصد واالی خوی  بههره گرفتهه اسهت   در مثنوی و تصویر 
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سپردگی شورمندانه به شمس تبریزی ه(، روانکاوانه، مباحث نغز و عمیق عرفانی، دل)ایزدان
  و حتی مکان زندگی مولوی در گرای  به این نمادگرایی مؤثر بوده است.

 پژوه  ۀپیشین
و علهی قبهادی   اثهر حسهین  های کیهانی توان به کتاب آیینهدر آثار مولوی، می نماد ۀدربار

و هرمنوتیهک و   مولهوی تهألیف علهی تاجهدینی     ۀهها در اندیشه  هها و نشهانه  فرهنگ نمهاد 
بهه طهور جسهته و     شهماری بهی پژوهشگران محمدی آسیابادی اشاره کرد،  اثرنمادپردازی 

کهالن نمهاد   توجه این ماند و کاویده الدینجاللدر آثار های گوناگون، و با رویکرد گریخته
 ۀدربار ون پژوه  مستقل و منسجمیتا کنهیچ کدا  اما ، شده اند هنری در بیانات مولوی

 تحلیلهی  ۀبه شیو. این پژوه  بر آن است که اندارائه ندادهشناسی خورشید در مثنوی نماد
 بیاندازد. به این موضوعنگاهی مستدل  روشمند،و 
 تعریف نماد -1

ترین تعریف لغوی را در خصوص نماد ارائه داده است. ترین و جامعصاحب آنندراج، مناسب
به فتح یا ضم نون و سکون دال صورت فاعلی از ماضی نمودن و بهه معنهای ظهاهر     نماد

خوی  عیناً همین معنهی   ۀنامدهخدا نیز در لغت : ذیل نماد(. 1363/7)پادشاه، باشد کننده می
های اخیر های ادبی در سالبرخی از مترجمان کتاب .(771: 1364)دهخدا، را اراده کرده است 
اند از این رو رمز را که ، حکم به نارسایی معنای نماد کرده«نمود»معنایی به دلیل نارسایی 
 symboleانگلیسهی و   symbol یل عربی در فارسهی اسهت و معهادل واژۀ   جزء کلمات دخ
ای از جنس مینها،  به اشیای دو نیم شده (symbole)اند. در فرهنگ غربی، فرانسه برگزیده

ای خاص داشتند را یکی از دو نفری که با هم رابطهشد که هر نیمه چوب یا فلز اطال  می
شهدند،  )مثل طلبکار و بدهکار یا میزبان و میهمان( و یا برای مدتی طوالنی از هم جدا می

)شهوالیه و   آوردند، بیعت خود را به یاد میداشتند و با کنار هم قرار دادن آن دو نیمهنگاه می

پنهان چیزی اسهت،   ۀخود، همانا نیم ۀدر معنای اولینماد » بنابراین  (.34-35: 1378گربهران،  
نمهاد )رمهز(   (. Chevalier,1969: 453)« ای که خواننده همواره در پی کشف آن استنیمه

های رمزی مرقو  داشته برای بیان معهانی  آنچنان که پورنامداریان در کتاب رمز و داستان
ایمهاء، دقیقهه، نکتهه، معمها، عالمهت،       از جمله: اشاره، راز، سرو، ،متفاوتی به کار رفته است

مخصوصی کهه از آن مطلبهی درک شهود، چیهز      ۀاشارت کردن، اشارت کردن پنهان، نشان
ها و عالئم نهفته میان دو یا چند کس که دیگری بر آن آگاه نباشد و بیان مقصود با نشانه
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مرد الفی لب و  مولوی در داستان چرب کردن (.186: 1364 )پورنامداریان،قراردادی و معهود 
 گوید: سبلت، دقیقاً به یکی از معانی رمز که همان ایما و نشان است، اشاره کرده و می

 دسهههههت در سهههههبلت نههههههادی در نویهههههد  
 کهههاین گهههواه صهههد  گفتهههار مهههن اسهههت    

 

 رمهههز یعنهههی سهههوی سهههبلت بنگریهههد     
 وین نشهان چهرب و شهیرین خهوردن اسهت     

 (88: الف1378)مولوی،                         

 گوید: در جای دیگری میوی 
 هههههای اسههههرارت دهههههد  بههههس اشههههارت 

 
 بههههار بههههردارد ز تههههو کههههارت دهههههد  

 (47: الف1378مولوی، )                    

الف: 1378مولوی، ) «جان و سرو»و  (60الف: 1378مولوی، )« سرو و رمز»دادن  متراد  قرار

ها به کالمی که لفظ آن ابن منظور به جنبانیدن لب در کال  وی نیز جالب توجه است. (61
 ۀدایی پوشیده و مبهم که به وسیلغیر مفهو  و صدای آن ناآشکار باشد و همچنین به ص

ها ها در ساده کردن پدیدهرمز»  .: ذیل رمز(1405 )ابن منظور،شده رمز گفته است زبان ادا می
ه دلیل توسع ب (.135: 1383 )ضیمران،« روندبه منظور ایجاد ارتباط با مخاطب به کار می

معنایی این واژه و تعاریف گوناگون و متفاوتی که تاکنون برای نماد ارائه شده است، به دور 
 (.366: 1370)احمدی، واحدی مواجهه نیستیم  ۀاز گزا  نخواهد بود که بگوییم دیگر با پدید

هر خوانده، معتقد است که نماد به « سازجانور سمبل»ارنست کاسیرر که انسان را نوعی 
ای شود که از طریق آن محتوای ذهنی و معنا با نشانهگونه انرژی رو  اطال  می

داند را همان عمل تفسیر می« انرژی رو » شود. وی محسوس و ملموس مرتبط می
توان مستقیماً نست که چون نمیماحصل کال  کاسیرر ای (.3: پیشگفتار:1378کاسیرر،)
متناهی را کشف و در آن  ۀگستر ۀیشه باید هممتناهی را شناخت و دریافت، پس اندنا

نماد، موجب تکامل روحی انسان و پیشبرد او به سوی معنویت شده؛ درکی »کاوش کند. از این رو 

خود با جهان و عوالم برتر را دریابد و راه رهایی از  ۀهستی، رابط ۀبخشد تا در پهنشناسانه به او میزیبایی
« اخت خود و دنیای اطراف  پیدا کند و به ماوراء حقیقت دست یابدهای وجودی را در پرتو شنجنبه

همواره نمای  چیزی از معنی است که در اثر پیوند ناخودآگاه  ،نماد (.17: 1387زمرودی، )
ای عمیق میان فرد و اجتماع و طبیعت آید و رابطهخال  انسان و محیط او به وجود می

دهد که هر امری اعم از طبیعی )سنگ، ان میکند. تاریخ نماد نشاطرا  او ایجاد می
تواند ارزشی نمادین پیدا کند و فلز،گل، درخت و ...( و یا مجرد )اعداد، اساطیر و ...( می

کزازی  (.241: 1389کنت الدمد، )جز تاریخ چیزی نخواهد بود  ،تمدنی که نماد نداشته باشد
برترین است در آنچه  ۀان بر آن بود که نماد، نمونتومی» تعریفی روانکاوانه از نماد ارائه داده است: 
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-ای همهاز گونه ،نماید. از این رو، نماد به ناگزیر در سرشتتاباند و باز می-میرمزی باز ۀآن را به شیو

-توان گفت که نماد به گونه )جنس( میرویگی )جمعی( برخوردار است. به سخن دیگر میسویگی و همه

: 1376کزازی، )« هاستفرد ۀگیرد، نماد، گویای همها را دربرمیز و جاودانه فردرازآمی ۀماند که به شیو

ترین تعریف نماد را آقاحسینی ارائه داده است: وی در تعریف شاید بتوان گفت جدید (.162
رسانی است که معانی و مفاهیم غیرمحسوس، ناشناخته، رازناک ای از بیان و پیا گونه» نگارد: نماد می

شود که معموالً رقابل بیان به شکل مبهم و غیرقطعی و با ویژگی بسیار معنایی در آن متجلی میو غی

های نکته ،تعاریف ایندر هریک از  (.17: 1389آقاحسینی،)کند معنی روساختی خود را نیز حفظ می
این تعاریف باشد که برخی نماد را راهی به  ۀشاید با توجه به هم .لطیفی نهفته است

اثر و گروهی دیگر آن را با اسرار و امور  ۀمایای آن را برابر دروناند و عدهد دانستهتجری
ماد هریف نهسردرگمی و تشوی  در تع (.11: 1384پورحسین، )اند مکتو  یکی تلقی کرده

نماد، عنصری سرک  و غیرقابل تعریف است و تأمل و » این مطلب است که  ۀکنندبیان
کرانگی و عروج بیشترش تعریف نماد فقط به ناگشودگی، بی تالش هر چه بیشتر برای

  (.347: 1388قبادی، )رساند مدد می
 شناسی خورشیدنماد -2

موجهب معنهازایی و بهه حرکهت در آوردن و      ،مولهوی  ۀهای ناب و تصرفات خالقاناندیشه
 ایهن تصهویر   ۀچرخ  خورشید در سپهر مثنوی و در نتیجه پوشاندن لباسی فاخر بر پیکهر 

شده است. مولوی پس از غروب شمس تبریزی، هزاران شهمس را در سهپهر مثنهوی بهه     
؛ وی در بازآفرین  تألیفی دو وجه مینوی و مادی خورشهید، قدسهیانه   آورده استطلوع در 

تصویرشناسهی  اسهت.   کرده خلق تصاویر هنریدر ش  دفتر چون شمس فلک، شروع به 
راه بوده و معانی گونهاگونی را بازتهاب داده   خورشید در مثنوی همواره با تحول عمیقی هم

پردازیم با توجه به اهمیت و تکرار در شناسی خورشید که در این بخ  بدان میاست. نماد
 شود. مثنوی مطر  می

 بخشیاتحاد -2-1
بخه  مولهوی   هر جا نوری هست؛ وحدت و یگانگی نیز حضهور دارد. در مثنهوی وحهدت   

شود برای گرایند. در این وادی، آفتاب، رمزی میوحدت میها در پرتو نور معنوی به کثرت
بیانی است که بارهها در آثهار   « خورشید» و « نور»تشبیه پروردگار به وجود بسیط و حضرت حق. 

انگیز اسهت و ههم دلربها و از    این خورشید هم هول» مولوی و از جمله فیه مافیه تکرار شده است 
: 1381)مولوی، « که روؤ  و ودود و در عین حال قهوار استاین رو تمثیل کامل آن خداوندی است 

جهان در نظر مولوی، یگانه و به وحدت حقیقی متصف است، ولی در لبهاس   حقیقت (.437
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شود و به هیچ کند، بنابراین او در همه چیز ظاهر میگری میاشیاء و معانی گوناگون جلوه
 گوید: اند چنانکه میهور حقیقتها هم محدود نیست، زیرا اشیاء مراتب ظیک از آن

 ههههههاآفتهههههاب جهههههان مفتهههههر  شهههههد  
 استعاره از حق                             

 هههههههههههادر درون روزن ابههههههههههدان 
 (197: الف 1378مولوی، )                  

مقصود مولوی آن است که فریب صورت را نباید خورد و چشم بر اصل و در این بیت، 
ه و اختال ، امری زمانی و مکانی و متعلهق بهه رو  حیهوانی و    حقیقت باید گماشت. تفرق

بدن جسمانی است در حالی که نفس واحد از رو  انسانی است. رو  انسانی خارج از عهالم  
 مکان و متعلق به عالم وحدت است.

 المکهههههانی کهههههه درو نهههههور خداسهههههت   
 

 ال  کجاسههتماضههی و مسههتقبل و حهه   
 (407:الف  1378مولوی، )                  

های رمزی ترین داستانرمز و رازترین و پرالغربیه که یکی از پیچیدهسهروردی در قصه
ها را رمزی از قوای محرکه، و جوی دانستهآفتاب را رمزی از رو  طبیعی و نفسانی  ،است

کهه   کهرده اسهت  مضطرب و ده را عالم صغیر و ... بیهان   ۀزجامواج متالطم را رمزی از ام
انسانی و اسارت در سالسل و اغالل جهان کون  ۀبوط رو  یا نفس ناطقی است از هرموز

نفس برای گذشتن از این موانع که سهرانجا    ۀو زندان تن و بعد کوش  و مجاهدو فساد 
 (.342: 1364)پورنامهداریان،  شهود پدر و دیدار با وی منجر می ۀبه رسیدن به طور سینا، صومع

بخشی را عرفان منشانه و روانکاوانهه در ال  وحدت ۀمولوی همچون عرفای دیگر بارها، اید
نگهری در عرفهان بهه    به الی برخی تصاویر برجسته و هنری، مطر  ساخته است. وحهدت 

کردند. تمها   متعالی مطر  بوده است و عارفان در کل آفرین ، اتحاد را مشاهده می ۀشیو
؛ بازگشهت بهه اصهل    انهد هایی در صیرورتی کمالی به سوی نور در حرکتهستی چون ذره

شمیسها،  ) شود موجودات عالم به طور ذاتی احساس می ۀخوی ، خواهشی است که در هم

در نگاه عرفانی، انسان، عالم صغیری است که عالم کبیر را در بطن و ضمیر  (.1/507: 1377
خوی  دارد. پس هر موجودی، خورشیدی را در درون خوی  دارد؛ شاید همهان خورشهید   

الهی که همچنان روی به اصل خوی  دارد و طبق بیهان موالنها آن    ۀنفح معرفت، رو  و
وحدت، گویی دشمن اصل  ۀها کند با توجه به اندیشکه از خورشید روی گرداند و ذ  خوبی

گونهه  گراید، گامی در جهت تبدل و آفتابو فطرت خویشتن است و آن که به خورشید می
خویشتن نیهز دوسهتی بها آفتهاب حقیقهت       شدن خوی  برداشته است؛ چنان که دوستی با

بخشی و یگانگی با عالم خارج از وجود، یکی از فصول مهم و مشترک عرفهان  است. اتحاد
یهک   ۀشناسی است. مولوی هم نظر با فردریک پرز و آبراها  مزلو به انسان به منزلو روان
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ادل و سهالمت  های خود و نیل به تعه نگرد که برای رهایی از تن ارگانیز  و یک کل می
اصهلی   ۀاگهر تعهارض، پایه    (.188: 1365شفیع آبادی، ) روانی تمایل به ظهور کلیوت خود دارد 

های روانی در نظر گرفته شود، هماهنگی و یکپارچگی روانی، اساس سالمت روان بیماری
 خواهد بود.

 هههای دل پشههتم شکسههتکههز تنههاقض
 

 مههال دسههت  بههر سههر  جانهها بیهها مههی     
 (988الف: 1378)مولوی،                         

 شمس و تبریز جان مولوی ۀانگار -2-1-1
عمدتاً با دو نوع کشهمک  مواجهه بهود. از     ،مولوی پس از آشنایی با شمس در درون خود

کرد، یعنی خواست باشد، تجربه میکشمکشی درونی را میان آنچه بود و آنچه می ،یک سو
وابستگی او به جهان  ۀکه نتیج که حاصل آموزش فرهنگی و خودی« محدود» میان خود 

گیهری جدیهد و   و کل بشریت بود و از دیگر سو تضاد بیرونی میان آنچه مربوط بهه جههت  
خواستند در وجودش در جریان بود، یعنی میان راه جدید به سوی تغییر مرد  می ۀآنچه هم

الم حهس  شمس تبریزی که نها  او بها آفتهاب عه     (.60و  59: 1372) آراسته، های سنتی و راه
یکسان است؛ همان نقشی را که خورشید در زندگی کاینات دارد برای زندگی تاریک و در 

ای الهدین، تجربهه  گمان مالقات با شمسبی: » گویدکند. آن ماری شیمل میخأل مولوی ایفا می

د. کرهای گوناگون خورشید مشاهده میساز در زندگی مولوی بود؛ او پیوسته شمس را به صورتسرنوشت
آسا با همه در عالم معنا، شمس، خورشید معار  است و مانند آفتاب حقیقی از همه جدا و همچنان معجزه

بینهیم،  ای به خورشید مهی هر زمان که در شعر مولوی اشاره (.95: 1367)شیمل، « متصل است
ته است. توانیم به یقین بدانیم که او آگاهانه و یا ناآگاهانه، شمس تبریزی را در فکر داشمی

شمس، زندگی او را کامالً دگرگون ساخت و او را به کمال طریقت و حقیقت رساند. آفتاب 
انگیز شمس، آن گونه در فضای جان مولوی تابیده اسهت کهه تمها  تصهورات     وجود سحر

بهرای  » نشهاند.  سوزاند و او را در معراج روحی واالتر از ماه و سهتاره مهی  آور را میتشوی 
داند و خود با این انسان روحانی ماجرا که انسان کامل را تجلی حق می کسی چون مولوی

زریهن  )« ناپهذیر اسهت  الحق، امری اجتنابدارد؛ انتقال از مفهو  شمس حق به تصور شمس

شمس برای مولوی، نور اشرا  بود؛ کسی که تما  روابط عینی و ذهنی را  (.59: 1382کوب، 
و « افگنهد ود را در حضور شمس چهون سهایه مهی   خ» حل کرده است. از این روی مولوی 

 ۀتر کهه دایهر  ای بزرگانند دایرهدرست م» آنچنان که یونگ به درستی توضیح داده است 
کنهد. شهمس،   خود را به شمس تسهلیم مهی   (96: 1368یونهگ،  )« کندتر را احاطه میکوچک

نابراین مولوی حق بدیل. بو بی« فانکشنال»تولدی برای مولوی بود؛ آن هم تولدی از نوع 
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بخواند؛ چرا که آفتاب، شمس است که او « غال  آفتاب»و « رسول آفتاب»داشت که خود را 
سازد تا به حقایق جهان دست یابهد. مولهوی از همهان ابتهدای     را از خواب غفلت بیدار می

با آشنایی با شمس در پی وحدت با آن رو  جهانی بود آن هم با حفظ تما  کیفیات روانی 
ن بیمهارا  ۀی )دایره( بیشتر اوقات به وسیلهای مانداالیرو . یونگ بر آن است که طر آن 

: 1383یونهگ،  )گهذارد  بارزی بر حالت روانی ذهن تأثیر می ۀشود و به گونروانی کشیده می

کند که مولوی در پهس ایهن   حضور پررنگ شمس در مثنوی این حدس را تقویت می (.43
در پهی رسهیدن بهه     (Reexperience)شهاید بازسهازی تجربهه    واژه و با تجدید خاطره یها  

هیجانی است؛ وی در این هیجانات نمادین، تصهویر یهک سهیر     ۀکاتارسیس و نوعی تخلی
سازد. زرین کوب بر آن است که سماع نیز بها آن حرکهات   صعودی را در ذهن، مترسم می

شمس  ۀرا از تعلق به خاطراشته تا وی ای برای مولوی تأثیری شبیه به روان پاالیی ددایره
جالل ستاری بر آن است که مولوی با درونهی کهردن    (.194: 1370زرین کهوب،  )رهایی دهد 

شمس در صدد رسیدن به آرام  است؛ زیرا دیگر فرا  و هجرانی وجود نهدارد کهه درد و   
پریشانی و اضطراب بود در ملک  ۀمای ،ارشو استت برانگیزد و کسی که دوری و غیبترنج 
طال  هاصه  ،ود عاشق یا طالب جا خوش کرده؛ با وی همخانهه شهده اسهت. از ایهن رو    وج

 (. 41: 1384ستاری، )تر است فکنی برای این حضور گسترده شمس در مثنوی، مناسبدرون

 گریهدایت -2-2
 آفرینی آن در هدایتگری است.ترین ویژگی خورشید، نق برجسته

 تهههههها برآمههههههد آفتههههههاب انبیهههههها  
 

 شهههو صهههافی بیههها  گفهههت ای غههه  دور 
 ( 201الف: 1378)مولوی،                      

خورشید، در بیان مولوی گاه رمز باطن اولیاء و مردان کامل است که بهه راه نیافتگهان   
ب، هاین مطلشد. هبخکند و نورانیت میهدایت میدهد و آنان را به طریق راست، جهت می

ها، گمراهان راه حهق  یت معنوی آنای است بر کش  و جذب مردان حق که شخصقرینه
نیازمنهدان از   ۀکند. بنابراین وجود انبیاء و اولیا مانند خورشید اسهت کهه همه   را هدایت می

های عهالج و  ابواب معامالت و مجاهدات مانند نسخه» برند. خورشید آنان بهره می ۀچشم
.. هریهک از انهواع   ها را بشناسهد. درمان است؛ طبیبی باید که امراض رو  و راه درمان آن

حکمهت آنکهه    (.1/275: 1364فروزانفهر،  )« داروی نوعی از امراض بهاطنی اسهت...   ،معامالت
مولوی، خورشید را رمز انبیاء و اولیاء معرفی کرده است، ریشه در قرآن و روایهات دارد. در  

اند که مقصود از شمس، وجهود حضهرت   شمس، روایات متعددی مطر  کرده ۀتفسیر سور
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)ع( است. در تفاسیر  شمس در حرکت است، امیرالمؤمنین ۀص( و قمر که به دنبال) محمد
ل هسان کامه هالشهمس را انه  مطلع ،فرمایدذوالقرنین که قرآن مطر  می ۀذیل قص ،عارفانه

افشاند. استفاده از قرص خورشهید و شهکل   دانند که انوار روحانی را بر مریدان خود میمی
ر علو  کشفی و تعبیر رؤیا و حتی در هندسه، امری ثابت شده مدوور آن برای انسان کامل د

است. دایره، نماد آسمان و قداست شناخته شده و در اسال  شکل مدوور تنها شکل کهاملی  
 (. 52: 1382) تاجدینی، تواند جالل خداوندی را بیان کند است که می

 در پههههی خورشههههید وحههههی آن مههههه دوان 
 

 وان صهههحابه در پهههی  چهههون اختهههران   
 (1014الف: 1378)مولوی،                      

های نمادین و اساطیری با هویتی نورانی، در آیین هرمس، زردشت و گنوس، شخصیت
» کنند. شود، هدایت میسالک را در جهان دیگر که ابها  آن به ظلمت و تاریکی تشبیه می

 (.147: 1372الیهاده،  )  «ممتاز بهوده اسهت   ۀهای طبقدر مصر، خورشید همواره راهنمای روان
« آفتهاب »مولوی نیز در ابیات متعددی، انبیاء و اولیا و اقطاب حقیقهت و پیهران طریقهت را    

 . (769الف:  1378مولوی، ) نامیده است

 افزاییامید -2-3
ها گوشزد کرده است که ایمان همچون خورشیدی رخشان موجهب  مولوی این اصل را بار

  (.919: الف 1378مولوی، )  دهدبینی را در افراد افزای  میشود و خوشامیدواری می
 سههههتلیههههک خورشههههید عنایههههت تافتههههه

 
 سهههت آیسهههان را از کهههر  دریافتهههه   

 (1062الف:  1378مولوی، )                 

داوا هل( مهمولوی معتقد است؛ افسردگی روحی با درمانگری خورشید روان )انسان کام
کی ههی پزشه هوی در این خصوص تها حهدودی دارای توجیه   های عرفانی مولشود. باورمی
 باشد. می

 تههههن بمهههههردت سههههوی اسهههههرافیل ران  
 

 دل فسههههردت رو بههههه خورشههههید روان  
 (1058الف:  1378مولوی، )                     

ی ههای زمستانیهدرمانگر است؛ درمان با نور در تسکین افسردگ ،وجه بیرونی خورشید
مهارتین سهلیگمن نهوعی سهرما      ۀافسهردگی بهه گفته    (.4: 1386 نهایبی، )تواند مؤثر باشد می

اگرچه این تشبیه به دلیهل شهیوع فهراوان ایهن      (9: 1378گیلیان باتلر، )خوردگی روانی است 
امهروزه اصهلی علمهی، مسهلم و      ،اختالل روانی است؛ اما تأثیر درمانی گرما و نور خورشید

آفتاب به طور  ۀامراض روانی به وسیل ۀجمعال ۀرود. روبرت لیتل در مقالار میقطعی به شم
 (.363-368: 1342لیتل، )نویسد مستوفی از تأثیر درمانی خورشید می
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 شهههود مبهههدل بهههه خورشهههید تمهههوز  مهههی
 

 آن مههههههزاج بههههههارد بههههههرد العجههههههوز  
 (1020الف: 1378)مولوی،                        

 خواهیکمال-2-4
طلهب نهور خواسهت    » ل شخصیتی اسهت.  انسجا  و برخورداری از تعاد ۀجویی، ثمرکمال

دستیابی به ساحت راستین آغازین و رهانیدن نفس و رو  است تا سالک به اصل خود که کمهال محهض   

خواهنهده   (.98: 1376)پیربایهار،  « است دوباره بتواند تا برتهرین مهرز، یعنهی معرفهت حهق صهعود کنهد       
 خورشید، خواهنده کمال، اوج و بلوغ است. 

 رشههید کمههال عشههق ربانیوسههت خو 
 

 امههر، نههورس اوسههت، خلقههان چههون ظههالل     
 (1006الف:  1378)مولوی،                   

و در زیرساخت گفت و گوی موش و ...« تدبیر کردن موش به چغز » مولوی در داستان 
قورباغه به طرز ظریفی به این نکته اشاره دارد که تجلی خورشیدوار حضرت حق از طریق 

رساند. شاید در تصویر تقابلی خورشید و خفاش، در برخهی از  به کمال میاولیاء، ناقصان را 
ههای  تهر شهود. خفهاش در فرهنهگ    خواهی و روشنگری آفتاب نمایانابیات مولوی، کمال

مایگی، دان  سطحی، کند ذهنی، کوری فیزیکی یا فکری، مختلف نماد دشمنی با نور، بی
گفتنهی اسهت کهه     (.122تها:  گرترود، بی)است  حرمتی به مقدساتگرایی و بیگویی، مادهکفر

 ۀعودی خود متوقف شده است نه در ردای ناقص است که در مسیر تکامل صخفاش، پرنده
چنانچهه صهفت    (.109: 1378شوالیه، )تر از خود باال ۀگیرد و نه در ردز خود قرار میتر اپایین

الهی  ۀشخص دشمن آیین؛ به طور حتم آن خفاشی و آفتاب دشمنی در فردی متمکن شود
تابد موالنا در وصف آنانی که از معنا و حقیقت رو بر می (.32: 1365مولوی، )رود به شمار می

د از تصویر خورشید و خفهاش بههره   نکنو به سیاهی و تاریکی درون خوی  دل خوش می
بیند و خفاشی که همواره خواب جهانی یتیم از آفتاب را می .(222الف: 1378مولوی،) گیردمی

کند کهه  ی چنین کسی را کوری معرفی میلوومخواهد بر شمع خدا پف آرد. به عبارتی می
 زند و او در اصل دشمن خوی  است. زیانی به او نمی ،آفتاب اش بانابینایی و دشمنی

 افزاییبین  -2-5
 آفتهههههاب معرفهههههت را نقهههههل نیسهههههت

 
 مشهههر  او غیهههر جهههان و عقهههل نیسهههت    

 (191: الف 1378مولوی، )                       

تشبیه معرفت به آفتاب اختصاص به مولوی ندارد، تشبیهی متعار  و مشههور اسهت و   
کند و سهبب راهنمهایی   جهت تشبیه روشن است، زیرا معرفت، ظلمت جهل را برطر  می

گیهرد و زشهت و   شود همان طور که آفتاب خارجی، تاریکی شب را از جهان میانسان می
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تابد؛ از آفتاب، جان و هنگامی که آفتاب معرفت نیز بر جان و عقل می .دهدمیزیبا را جلوه 
. مولوی معتقد است که ندخواشود از این رو عقل و رو  را مشر  معرفت میخرد، طالع می

بنابراین حرکت و انتقال که از صفات اجسا  است در آنجها راه   معرفت، امری معنوی است
آن  ۀشود و تحهت و فهو  دربهار   تصف نمیاست به جهت م مادیندارد و چون معرفت غیر

مصداقی ندارد. مولوی، معرفت حقیقی را که حاصل عقل منهزه از شهوایب اسهت، آفتهاب     
 خوانده است. 

 چههههون نمایههههد ذروه پههههی  آفتههههاب  
 

 همچنههان اسههت آفتههاب انههدر لبههاب    
 

 (605الف:  1378مولوی، ) 

 1378مولوی، )   مولوی قابل توجه استدر کالدر این راستا  نیز« خورشید بین » تعبیر 

گوید: خورشید پس از آن که با میدر این باره در رساله در تاریخ ادیان نیز الیاده  (.529الهف: 
به مرور در جهان یونان و رو  اصهل و مبهد     ،آت  یا اخگر هوشمندی و عقل همانند شد

ع و شار  در آسمان جسهمانی  خورشید طال» در دید عرفانی  (154: 1372الیاده، ) کیهان شد 
یدن هت درخشه هقلی معرفه هور عه های است که در آن نمثال حسی و نمودار مجازی لحظه

ههای خورشهید در   افزایی و سایر ویژگیجالب است که بین  (.12: 1388خسروی، )« گیردمی
اش بهه  بهه دلیهل التهزا  همیشهگی     (1) نقوش بازمانده از دوران ماد و هخامنشی بهه اسهب  

 (. 42: 1392شریفی و ضرغامی، )ید نسبت داده شده است خورش

 بخشیقدرت -2-6
)بیرونهی،  شاهان و بزرگهان بهوده اسهت     ۀد گذشتگان، نماد قدرتمندی و ستارخورشید در نز

هر شب بوشسب مانند پلیدی بر روی زمین و آب و نیهز بهر   » ...  :خوانیمدر بندهشن می .(384: 1367

دیوان را بزند و زمین را پاک سازد. ایهن را نیهز    ۀ)بتازد( چون خورشید برآید، همرد آفریدگان پرهیزکار دوا
آفرین  را بمیراند. خورشید، تیرگی و تاریکی  ۀهمگوید که اگر خورشید یک زمان پس )دیر( برآید، دیوان 

) عفیفهی،  « روش و دزدان و کیکان و ستمکاران را نابود کنهد و دیوان تیره تخمه و سیژ )درد و رنج( نهان

دارای زعامت و اقتداری کیهانی و زیستی است و در بیان اقتهدار آن   ،خورشید (.503: 1374
ای از خهدا بهه عنهوان مثهال     النهوع( یها پهاره   خود خدا ) رب» ها همین بس که در اسطوره

 (.110: 1376پیربایار، )« چشم  و یا پسر ذات متعال تلقی شده است
 چنههههد گههههویی مههههن بگیههههر  عهههههالمی    

 گههردد سههر بههه سههر    بههر جهههان پههر  گههر 
 تمثیلههههی از حشههههمت و قههههدرت دنیههههوی   

 

 

 این جهان را پهر کهنم از خهود همهی؟     
 بگههدازدش بهها یههک نظههر خههورتههاب 

 تمثیلههههههی از قههههههدرت الهههههههی
 

 (29: الف 1378مولوی، )      
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همواره جهل و حرص و گنهاه   ،(318و  325: 1369شمس تبریزی، ) به تعبیت از شمسمولوی 
هاست تو بر تهو  ها و بر این معاصی و ظلم و بدی همچون یخ» تعبیر کرده است. را به بر  و یخ 

های معاصی جمله جمع گشته چون آفتاب انابت و پشیمانی و خبر آن جهان و ترس خدای درآید، آن بر 
  و اگدازاند اگر برفی و یخی بگوید که من آفتاب را دیدهها را میها و یخبگدازند هم چنانک آفتاب، بر 

محال اسهت کهه آفتهاب     ،هیچ عاقل آن را باور نکند .آفتاب تموز بر من تافت و او برقرار بر  و یخ است
 .(22: 1365)مولوی،  (220: 1381)مولوی، « نگدازد... تموز بیاید و بر  و یخ

 هوشههههیاری آفتههههاب و حههههرص، یههههخ
 

 هوشهههیاری آب و ایهههن عهههالم وسهههخ    
 ( 97الف: 1378)مولوی،                     

 سازیزیبایی -2-7
تهر  ها به شمار رفته است. هر چه قدر وجود نور قویزیبایی ۀهم ۀسرچشم ،نور و روشنایی

گاه که بر مریم تر است. مولوی در وصف حضرت جبرئیل آنباشد، زیبایی، افزونتر و کامل
 (،323 :الهف  1378مولهوی،  )و یا در وصف حضهرت یوسهف    (523 :الهف  1378مولوی، )ظاهر شد 

. تاب  خورشید، خون را به زیر (719الف: 1378مولوی، )ورشید را مظهر زیبایی دانسته استخ
چنانکهه در   ،هاستسرآمد رنگ ،آورد. رنگ سرخرویی پدید میکند و سرخپوست جمع می

توماس آکویناس، زیبهایی   ۀزبان روسی مفاهیم سرخ و زیبا بسیار به هم نزدیکند. به عقید
 -3تناسب شایسهته   -2عیبی، تمامیت، کمال بی -1که عبارتند از: دارای سه ممیزه است 

 ها را خورشید داراست. این ویژگی (.71: 1392کریمیان، )روشنی، درخشندگی و تأللو 
 سههههرخ رویههههی از قههههران خههههون بههههود

 ههههها، سههههرخی بههههود بهتههههرین رنههههگ
 

 خهههون ز خورشهههید خهههوش گلگهههون بهههود   
 رسهههدوان ز خورشهههید اسهههت و از وی مهههی 

 ( 235الف: 1378)مولوی،                           

شود و سمبلی برای تجدیهد حیهات   رویی از حرکات خون پدیدار میرویی و خوشسرخ
عالمت خورشید اسهت و از انهوار    ،گویند: سرخکیمیاگران می .(556: 1366/3جعفری، ) است. 

جهانی؛ سهرخ  انسانی  ۀمتمرکز خورشید ترکیب شده، سرخ، نماد کبریت احمر است و نشان
 .(6: 1388فضهائلی،  ) به معنای خروج از مقتضیات شخصی و دستیابی به راز بزرگ نیز است 

 ۀوابستگی تمها  بهه مرتبه    ،دریافت زیبایی ۀعارفان مسلمان معتقدند: وسعت، عمق و مرتب
استکمال روحی دارد. از همین روی، مولوی ههم   ۀت و زیبایی وابستگی تما  به مرتبدریاف

بر آن است تا سالکان راه معنهوی  « خداوند ۀچهر» نیکوالس کوزائی مؤلف کتاب  عقیده با
ای کهه تمثهال خداونهد باشهد. از     را از طریق یک چهره به قلمرو امور الهی برساند؛ چههره 
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نامد؛ زیهرا  می« سرخ قبا» همین روی، مولوی در غزلی، شمس تبریزی را )همچون میترا( 
 یده است. تجلی خداوند در او به کمال رس

 بخشیدرمان -2-8
 های روحی بشر است. در مثنوی، نور، عامل ایجاد امنیت و مسکن قوی برای التیا  درد

 لیههک گههر باشههد طبیههب  نههور حههق   
 گههر بمیهههرد اسهههتخوان  غهههر  ذو  

 

 نیست از پیری و تب نقصان و د  
 اش در شههعاع نههور شههو  ذره ذره
 (803: ، الف1378مولوی، )        

الهی بر اعما  جان  تابیده اسهت در دوران پیهری، نقهص و کوبیهدگی      کسی که نور
تا چنهین  هلل و النحهل در ایهن راسه   هراهی به او ندارد. جالب است شهرستانی در کتاب الم

سهاختند کهه در   یا پرستندگان خورشید برای ایجاد ارتباط بها آفتهاب بتهی مهی    « شمس ۀعبد»نویسد: می

دادند. این خانهه بها داشهتن    ای ویژه قرار مید و آن بت را در خانهدست  جوهری به رنگ آت  گرفته بو
جسهتند  ضیاع و خدمه از تقدس بسیاری برخوردار بود تا آنجا که بیماران برای معالجه بهه آن توسوهل مهی   

این مطلب را توضهیح  « سالمتی و نور» جان ات در کتاب معروف   (.454: 1350شهرستانی، )
راسهمن،  )صورت طیف کامل برای سالمتی انسان ضرورت دارد  دهد که نور خورشید بهمی

1381 :92.)  
 بخشندگی -2-9

بخشد و بر عهادل و ظهالم   زندگی می یز خورشید به همه چیز، خوب یا بددر نگاه طبیعی ن
های ابتهدایی، حرکهت   های کهن فرهنگحتی در الیه» الیاده  ۀپاشد. بنا به گفتیکسان نور می

لقات خدای سماوی به الوهیت خورشیدی و نیز پیوند و آمیختگی ذات اعظم با انتقال صفات و متع

هههای خورشههید در دلیههل بزرگداشههت (.136: 1372الیههاده، ) «خههدای خورشههیدی نمایههان اسههت
توانهد وابسهتگی وضهع و موقعیهت خورشهید بهه خداونهد و        شامگاهان دوران باستان، مهی 

خورشید در مراسم عبهادی در   -احضور خد »ها باشد. مناسبات  با باروری و حدیث رستنی
: همهان )بخشهی و کارسهازی آن اسهت    اش و دوا  ثمرنخست به علت فضایل بارورانه ۀوهل

139.)  
 چنهههد خورشهههید کهههر  افروختههههه   

 
 تههها کهههه ابهههر و بحهههر جهههود آموختهههه      

 (27الف: 1378)مولوی،                          

در کال  مولهوی داللهت دیگهری بهر ایهن      « آفتاب نعمت» و « خورشید جود» دو تعبیر 
... ایزد دادگهری اسهت ... داور   نیزخورشید در اساطیر آشور و بابل » ویژگی خورشید است. 

  (.70: 1375دالپورت، )« ایزدان و خداوندگار دادگری است... ۀپایها و زمین و داور بلندآسمان
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 بخشیگرما-2-10
پرست  باال برده و  ۀرما در زندگی، آن را تا مرتبشاید نق  خورشید به عنوان منبع نور و گ

 چون و چرا نشانده است.بر تخت قداستی بی
 زمهههین را گهههر  کهههرد   ۀشهههمس ههههم معهههد  

 شمس گرمی ندارد مگر بعد از تابیدن به زمین
 تههها زمهههین بهههاقی حهههدثها را بخهههورد    

 ( 1080: الف 1378مولوی، )                 

 سازیشفا  -2-11
گیهری و جاسوسهی معرفهی شهده     طیر مشهر  زمهین، خورشهید بهه عنهوان ابهزار انهدازه       بر اساس اسها » 

رود و کردار البروج( میگاه اعلی )منطقهآید، به آن منزلخوی  بر می ۀبین که از خاناست...خورشید جهان
  (.181: 1383کمبل، )« کندآدمیان را گزارش می

 هسهههههت ذروات خهههههواطر و افتکهههههار 
 

 شههههکارپههههی  خورشههههید حقههههایق آ 
 (982: الف 1378مولوی، )                 

: 1383کمبهل،  )« خورشهید حشهر  » و  (843: 1383کمبهل،  )« آفتاب رستخیز» تعابیری چون 

هها در روز  کننهدگی مطلهق راز  در کال  مولوی ناظر به چنین ویژگی آفتاب و آشهکار  (401
 رستخیز بوده است. 

 سازیپاک -2-12
مطهرات بوده و در سوره نهود و یکهم قهرآن نیهز بهه آن       ۀزمردر فقه اسالمی خورشید در 

  (.1)شمس/سوگند یاد شده است 
 نجویهههد لطهههف عههها و تهههو سهههند   مهههی

 
 زنهههدهههها مهههی آفتهههابی بهههر حهههد    

 (1080الف:  1378مولوی، )                 

کنندگی آن، یک وجه بارز خدایی و قداسهت  حضور عنصر آت  و خاصیت پاکی و پاک
ای وسهیله  ،اند؛ گذر از آت ست؛ چنان که این دو صفات مشترکی نیز یافتهخورشید بوده ا

 برای پاکی و مطهر شدن بوده است. 
 شر ، روان پاک -2-12-1

هها،  ها به دلیل دور بودن و پاک بودن از آالیه  انسان ۀمولوی بر آن است که فطرت هم
جا که با اصل آفتهابی   گنجد و از آنخورشید گونه بوده است؛ خورشیدی که در مکان نمی

در اساطیر نیز نسبت  (.163، الف: 1378مولوی، ) پیوند است، زوالی هم در پی ندارد خوی  در 
بهشهت   ۀنا  سهومین طبقه   ،پایهخورشید» خورشید با پاکان و مقربان قابل مالحظه است: 

) است اند، کرداران و پاکانی که روانی روشن همچون خورشید داشتهاست که جایگاه نیک
 (. 504: 1374عفیفی، 

 خهههوردحههس ابههدان قههوت ظلمههت مههی     
 

 چههههردحههههس جههههان از آفتههههابی مههههی 
 (191الف:1378)مولوی،                        
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گون شدن در نگرش مولوی، شرط  پاک شدن و خلهوص و معرفهت   بنابراین، آفتاب
رشهید، بهشهت   های بشر نوعی از گذشته، مشر  به عنوان جایگاه برآمدن خواست. در باور

 خواهد به آن باز گرددروی زمین انگاشته شده است؛ جایی که انسان از آن دور شده و می
اد( اسهت و فراسهوی شهر ،    آبها )ناکجاشر ، وطن آرمانی انسان»  .(605الف: 1378مولوی، )

 (. 95: 1388خسروی، )« خاکی آن است ۀدمی و غرب، جنبآرمانی وجود آ ۀجنب
 میاگریسازی و کیبه-2-12

 آفتاب، مربی و مؤدِّب است. 
 آن آفتهههههههاب روشهههههههنیم ۀتربیههههههه

 
 زنههههههیماالعلههههههی از آن رو مههههههیربوههههههی 

 (881: الف 1378مولوی، )                            

تواند مس وجود آدمی را مبدل به طال کنهد. همهان   به زعم مولوی کیمیای اشرا ، می
یاقوت بدل سازد؛ کیمیای فضل الهی نیز های معمولی را به تواند سنگطور که آفتاب می
 1378مولوی، )واهری از روحانیت و تقدس بدل کند ارزش انسان را به جقادر است سنگ بی

 (. 606 الف: 

 بخشیحیات -2-13
ه هنه هریهید را نهطوره، خورشه هت. در اسه هزندگی است و خورشید عامل آن اسه  ۀحیات، پای

 (2)پندارندمی
ید در نقاشی کودکان و در رؤیای بزرگسهاالن نیهز بهه    خورش .(205: 1386هال، )

افهزا را فقهط قابهل    پردازی آت ، خورشهید جهان  در کتاب رمز شود.تفسیر می (3)عنوان پدر
کند: هنرمند و ناهنرمندانه و خورشید را داند و دو نوع آت  را معرفی میمقایسه با آت  می

: 1376پیربایار، )  در هند رمزی از زندگی است آت (.113: 1376)پیربایار، شمارد از نوع اول می

است که در اتحاد بها   (yang)در اساطیر چین نیز ذات خورشید از آت  و عنصر یانگ  (247
شمس در بابل نیز مهرده را زنهده    (.35: 1383)کمبهل،  آورد رو  حیاتی را پدید می (yin)یین 
 (. 72: 1389ذوالفقاری، )کرد و ایزد عدالت و داوری بود می

 ایهههن جنهههین در جنهههب  آیهههد زآفتهههاب    
 

 بخشههد شههتاب کافتههاب  جههان همههی  
 (174الف: 1378)مولوی،                 

تدبیر دمیدن رو  در ماه چهار  بعد از افتادن نطفه در رحم با آفتاب که رئیس ستارگان 
. (7/257: 1373)شههیدی،  موجودات مادون فلک قمهر اسهت    ۀباشد؛ او چیره بر هماست، می

آمیهز آفتهاب   وقتی آفتاب مخلو  مسکین بتواند احیاگر شود، پیداسهت کهه قهدرت اعجهاز    
تواند مؤثر باشد. بقا و فنای این عالم وابسته به نور اعلی و غنهی و  روحانی تا چه اندازه می
 خورشید حقیقی است.
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 ۀیجنت.3
و  ور کننهده سهح م ۀ، جاذبه بها آن ظهاهر دایهره شهکل      در شعر مولوی، تصویر خورشهید 

تصویری خورشهید در مثنهوی موجهب غنهای      قابلیت اقناعی دارد.و االهیاتی کارکردهای 
بالغی زبان مولوی شده است و شاعر هنرمندانه از تما  سطو  و امکانات تصویری بههره  

. مولوی به مدد تصویر خورشید، های خود را به مخاطبان منتقل کندگرفته تا بتواند اندیشه
در پرتو آن به و وحدت پنهان در باطن این عالم را به نمای  گذاشته  خالقانه و هنرمندانه

شناسهی بها حهق    شناسی مولوی، روانهای درونی و روانی پرداخته است. روانحل تعارض
» و « نهور »مولوی بارها در آثارش و از جمله مثنوی، پروردگار را بهه   ،بودن است از این رو

ندک مناسبتی از ذکهر کلمهات خورشهید، شهمس و     مولوی با ا. کرده استتشبیه « خورشید
ب هسبه  ، خهود ها زنده نگه داشته که این خهاطرات شمس تبریزی را در دل ۀآفتاب، خاطر

ایهن  کهه   شهد مبرهن  نمادشناسی خورشیدبا . بیان معار  شگرفی شده استپاشانی و نور
اسهت.   وده آفهرین مولهوی به   گهر و معنهی  تداعی ۀتصویر از عناصر ممتاز و مؤثر در اندیش

  رمنسجم مطه  شیوهبه و تعلیمی  مثنویهای مصوری که به مدد نماد خورشید، در روایت
ای بوده که مولوی آن را برای تزکیه خود و مخاطبان اتخاذ کرده تازهتربیتی  راهبردشده؛ 
 است. 

 نوشتپی
چرخی دارد که توسط دو اسب کند، سوریاک ای از طال در درون تاریکی سیر میخدای خورشید سوار بر ارابه. 1

 (.65: 1377شود )ذکرگو، کشیده می
گفتم ای دل پدری کن نه همین وصف خداست   گفت این ». جالب است در عرفان مولوی، پدر وصف خداست 2

 (. از نظر دان  نمادشناسی پدر، اصل مردانگی،2219غزل 65:ب 1387مولوی، « ) هست ولی جان پدر هیچ مگو
 (. A Dictionary of symbolsو نمادی برای نور و بهشت بوده است )نشانگر خودآگاه 

ها )قبایلی که در آمریکای مرکزی سکونت داشتند( تصوری مردانه از خورشید داشتند؛ به زعم . مصریان و آزتک3
: 1384کرد )غراب، ای بود که مادر زمین را با شعاع نافذ و حرارت خود باردار میها خورشید، پدر درخشندهآن

 (. 145و217

  منابع
 مهدی فوالدوند، چ دو ، قم.  ۀ(، ترجم1381، )قرآن کریم

 .، برگردان حسین نجاتی، تهران، انتشارات فرا روانتولدی در عشق و خالقیت(، 1372)آراسته، رضا، 
، بوستان ادب، «نماد و جایگاه آن در بالغت فارسی»(، 1389آقاحسینی، حسین، خسروی، اشر ، )

 . 1/58پیاپی
 ، بیروت، دار احیاء الترا  العربی.، لسان العرب(1405ابن منظور، عالمه جمال الدین محمد، )

 ، تهران، انتشارات مرکز. 5، چ ساختار و تأویل متن(، 1370احمدی، بابک، )
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 جالل ستاری، تهران، سروش ۀ، ترجمرساله در تاریخ ادیان(، 1372الیاده، میرچاده، )
کوشیار کریمی طهاری، تههران، نسهل نهو      ۀترجم، درمان افسردگی(، 1378)پ، تونی، باتلر، گیلیان و هو

 اندی .
 .، مرکز، ترجمه جالل ستاری، تهرانرمزپردازی آت (، 1376)بایار، ژان پیر، 

 الدین همایی، تهران، هما.، به اهتما  جاللالتنجیمالتفهیم الوائل صناعه(، 1367بیرونی، ابوریحان، )
 ، چ دو ، تهران، انتشارات کتابفروشی خیا . فرهنگ آنندراج(، 1363د، )پادشاه، محمو

 ، چ اول، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی. هرمنوتیک تطبیقی(، 1384پورحسین، قاسم، )
 ، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.های رمزیرمز و داستان(، 1364)پورنامداریان، تقی، 

در اندیشه موالنا، تههران، سهروش، انتشهارات صهدا و      هاها و نشانهدفرهنگ نما(، 1382)تاجدینی، علی، 
 سیما.

 .، تهران، انتشارات اسالمیتفسیر و نقد و تحلیل مثنوی(، 1366)جعفری، محمد تقی، 
 ، به اهتما  محمد معین، تهران، امیرکبیر.برهان قاطع(، 1361)خلف تبریزی، محمدبن حسین، 

ی زبهان و ادبیهات   مجلهه « به نماد خورشید در تمثهیالت سههروردی  نگاهی » (، 1388خسروی، حسین، )
 .15ی جنوب، شماره -فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران

 ، تهران، سخن.سیب باغ جان(، 1380خلیلی جهان تیغ، مریم، )
 نا. رضاکوررنگ بهشتی، تهران، بی ۀ، ترجمی جاویدانسنت گرایی در پرتو فلسفه(، 1389الدمد، کنت، )

، 1، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور، جاساطیر آشور و بابل(، 1375پورت، ل؛ ژیران،  ؛ الکوئه، )دال
 تهران، فکر روز. 
 ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. فرهنگ لغت(، 1364دهخدا، علی اکبر، )
 ، تهران، فکر روز. اسرار اساطیر هند(، 1377ذکرگو، امیرحسین، )

تصویر استعاری کهن الگوی خورشهید در ناخودآگهاه قهومی خاقهانی و     » (، 1389ذوالفقاری، محسن و ...)
 . 20ی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، شماره، مجله«نظامی

 .مهدی قراچه داغی، تهران، انتشارات نق  و نگار ۀ، ترجمتصویر سازی ذهنی(، 1381)راسمن، جان، 
 . د تقی فرامرزی، تهران، نگاهمحمترجمۀ ، فلسفه هنر معاصر(، 1374)رید، هربرت، 
 .، تهران، سخنزبان شکسته(، 1382)عبدالحسین، ، زرین کوب
 .، تهران، انتشارات علمیپله پله تا مالقات خدا(، 1370)،ههههههههههههههههههههههه

 ، تهران، زووار. های گیاهی در شعر فارسیها و رمزنماد(، 1387زمرودی، حمیرا، )
 ، تهران، نشر مرکز.های موالنانوازیشقع(، 1384ستاری، جالل،)

نامه ، فص«ی هخامنشیی ماد تا دورهسیر تحول اسب از دوره» (، 1392شریفی، لیال و ضرغامی، ادهم، )
 . 28ۀ نگره، شمار

 .، تهران، مرکز نشر دانشگاهیدرمانیهای مشاوره و رواننظریه(، 1365)آبادی و ناصری، شفیع
، تصحیح محمهد علهی موحهد، تههران،     مقاالت شمس تبریزی(، 1369)ی، شمس تبریزی، محمد بن عل

 .خوارزمی
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 ، تهران، فردوس.بیات فارسیات در ادفرهنگ اشار(، 1377)، شمیسا، سیروس
 .سودابه فضائلی، تهران، نشر جیحون ۀ، ترجمهافرهنگ نماد(، 1378)شوالیه، ژان و گربران، آلن، 

 .عبدالرحیم گواهی، تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسالمی ۀجم، ترشکوه شمس(، 1367)، شیمل، آنماری
، ترجمهه افضهل الهدین صهدر ترکهه      الملهل و النحهل  (، 1350)شهرستانی، ابوالفتح محمد بن عبدالکریم، 

 . اصفهانی، تهران، اقبال
 .تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، شر  مثنوی(، 1373)، شهیدی، جعفر

 ، تهران، نشر قصه. شناسی هنربر نشانهدرآمدی (، 1383ضیمران، محمد، )
 ، چ اول، تهران، توس.اساطیر فرهنگ ایران(، 1374عفیفی، رحیم، )
 ، مشهد، محقق. نماد خورشید(، 1384غراب، راحله، )

 .، تهران، دانشگاه تهرانشر  مثنوی شریف(، 1364)فروزانفر، محمد حسن، 
، (دار نهوروز و بههار  ، طالیه«حاجی فیروز» ادشناسی (، فیروز مقدس )بحثی در نم1388فضائلی، سودابه، )

 .64مجله آزما، شماره
 ، چ دو ، تهران، مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس. آیین آیینه(، 1388قبادی، حسین علی، )

 هللا موقن، تهران، انتشارات هرمس. اید ۀ،ترجمهای سمبولیکصورت ۀفلسف(، 1378کاسیرر، ارنست، )

 .، تهران، سمتمبانی زیبایی شناسی در عرفان اسالمی(، 1392)، صیقالنی، علیکریمیان 
 ، تهران، نشرمرکز. رؤیا، حماسه، اسطوره(، 1376کزازی، میرجالل الدین، )

 عباس مخبر، تهران، مرکز.  ۀ، ترجمقدرت اسطوره(، 1380کمبل، جوز ، )
 .تهران محمدرضا بقاپور، ۀ، ترجمهاسمبلتا(، ) بیگرترود، جابز، 
، 184یغما، شهماره   احمد احمدی، ۀ، ترجم«آفتاب ۀامراض روانی به وسیل ۀمعالج»(، 1342)، لیتل، روبرت

 .363-368ص
الزمان فروزانفر، به کوش  ی استاد بدیع، بر اساس نسخهفیه مافیه(، 1381)مولوی، جالل الدین محمد، 

 .زینب یزدانی، تهران، عطار
به کوش  ناهیهد  ، بر اساس نسخه نیکلسون مثنوی معنوی(، الف، 1378)، ههههههههههههههههههههههههههه

 .تهران، نشر محمدشادمهر، 
تههران،  تصحیح و حواشهی فروزانفهر،   ، کلیات شمس تبریزی(، ب، 1378)، ههههههههههههههههههههههههههه

 .امیرکبیر
 هان.جا، انتشارات کی، بیمجالس سبعه(، 1365، )ههههههههههههههههههههههههههه
ههای اخالقهی   های داخلهی بهر کیفیهت زنهدگی و رفتهار     تأثیر نور فضا»(، 1386)نایبی، بتول و همکاران، 

 .4و3، سال دو ، شماره «انسان
 .رقیه بهزادی، تهران، فرهنگ معاصر ۀ، ترجمهاای نمادفرهنگ انگاره(، 1386)هال، جیمز، 

 .پروین فرامرزی، مشهد، آستانه قدس مشهد ۀ، ترجمچهار صورت مثالی(، 1368)، یونگ، کارل گوستاو
 لطیف صدقیانی، تهران، جامی.  ۀ، ترجمشناسی و شر روان(، 1383هههههههههههههههههه، )
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