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پروین گلیزاده
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز

مختار ابراهیمی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ دریافت مقاله 1396 /9/5 :تاریخ پذیرش مقاله 1396/10/25

چکیده
آنچه در این نوشتار قصد پرداختن به آن را داریم ،پژوهشي است درباره مهمترین نماد در گسترۀ اندیشه و
زبان «جاللالدین محمد بلخی» که به طرزی ظریف و خالقانهه ،چشهمنهواز و پرسه برانگیهز در بیشهتر
آثارش بهویژه مثنوی به کار رفته و شایستۀ بازنگري است .بهازخوانی و بهازنگری ایهن تصهویر مهیتوانهد
زمینههای پژوهشی تازهای را در آثار مولوی فراهم کند.خورشهید و نهور در نظها اندیشههگی مولهوی بها
انگارهها و باورهاي دیني ،عرفانی ،اسطورهای در هم آمیخته است و به وجهی خاص تبلور یافته و از ایهن
روی یکی ازامتیازات شعری وی محسوب شده است .هنگامی که نمادهای بنیادین اندیشهه مولهوی را بها
توجه به دان نمادشناسی مورد تحلیل قرار میدهیم به ژرفای شگفتانگیز نوع خاص تفکر ایهن عهار
سمبلگرا بهتر پی میبریم؛ چرا که منشوری از نمادهایی که با خورشید گره خوردهاند و گرد این کانون به
حرکت در آمدهاند ،اندیشۀ وحدتگرای او را به خوبی به نمای میگذارند .مولوی به مدد تصویر خورشید،
وحدت پنهان در باطن این عالم را به نمای گذاشهته و بها روانکهاوی خالقانهه و هنرمندانهه بهه حههل
تعارضهای درونی و روانی پرداخته است .خورشید نه تنهها توانسهته روان آدمهی را در سهر حهد کمهال و
زیبایی قرار بدهد بلکه موجب افزای قدرت ،معنویت ،امید و بین نیز شده است.
واژههای کلیدی :نمادشناسی ،مثنوی ،مولوی ،خورشید ،وحدت.
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.1مقدمه
آدمی با معنادار ساختن نمادها در زندگی و فهم عمیق معانی نمادین بهتر میتواند هسهتی
و دنیای پیرامون خود را بشناسد .با واکاوی نمادها ،اندیشۀ گذشتگان برای بار دیگر متبلور
و توجه ویژهای و محسوسی به آثار فکری ایشان میشود .نمادشناسی ،یکی از روشههای
بازبینی ،بازخوانی ،بازاندیشی و گاهی بازآفرینی بین  ،من و دان است که پیونهدهها و
تضادها را شناسایی و تفسیر میکند .مثنوی معنوی ،یکی از مهمترین آثهار ادبهی ایهران و
جهان است که از منظر به کار گیری نمادها ،محهل اعتنهای فهراوان اسهت .زبهان هنهری
مولوی در مثنوی در عین آفرینشگری ،نمادگرا بوده است .هنر ،زبان گویا و منحصر به فرد
عرفان است .عار همواره با پدیدهها و مسائل باطنی و فراحسی و عقلی رو بهه رو اسهت
که تقریباً غیرقابل بیان از راه الفاظ معمولی هستند .هنر بهه عنهوان زبهان خهار العهاده و
توانمندی که تا اندازهای با عرفان سنخیت دارد میتواند مسائل عمیهق عرفهانی را تبیهین
کند (کریمیان.)36 :1392 ،
« هنرمند در آن سوی کردار هنری ،خود را آزادانه در اختیار فعالیهت نمادی مهیگهذارد .وایتههد
میگوید :هر گاه بعضی از اجزای تشکیل دهندۀ ذهنی بشر مصهدر شهعور ،اعتقهادات ،عواطهف و
کاربردهای دیگر باشند نسبت به دیگر اجزای تشکیل دهندۀتجربۀ آن ،عملکهردی نمهادی پیهدا
میکند .نخستین مجموعه اجزای تشکیل دهنده را نماد و دومهین مجموعهه را « مفههو نههماد»
میگویند .هنرمند نمادپرداز ترکیبی از شکلها و رنگها را میآفریند که ناقل مفهومی خواهد بود
و این مفهو در هنر همواره رنگی عاطفی یا زیباییشناختی دارد .از این لحاظ این گونهه هنهر را

میتوان انتقال نمادی عاطفه تعریف کرد» (رید .)25 :1374 ،نمهادشناسهی و سهمبلشهکافی
یکی از پیچیدهترین مباحث در ادبیات عرفانی و بهویژه کهالن روایهت تعلیمهیای
چون مثنوی است .بیان مولوی در بخ عظیمی از آثارش به صورت نمادین است.
درج اسههت در ایههن گفههتن ،بنمههودن و بنهفههتن

یک پرده برافکندی صد پهرده نهو بسهتی
(مولوی ،1378 ،ب :غزل)27228

این ویژگی منحصر به فرد کالمی مولوی هر چند در اولین برخورد با مثنوی و از دیهد
خوانندۀ مجذوب و محصور این « زیبا فسون» و یا شاید به دلیل ماهیت تعلیمی این کتاب
شریف ،غامض ،اما نکتۀ در خور تأملی است که سراینده بدان واقف بوده است؛
گرچهههه شهههد معنهههی در ایهههن صهههورت پدیهههد
در داللههههههت همچههههههو آبانههههههد و درخههههههت

صههورت از معنههی قریههب اسههت و بعیههد
چههون بههه ماهیوههت روی دورنههد و سههخت
(مولوی،1378 ،الف)123 :
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معانی پنهان و نمادین در کلمات و کلیت شهعر مولهوی ،موجهب جهذابیت و جهاودانگی و
تحلیل آن پس از قرنها شده و ژر اندیشیهای مولهوی ،ذههن اندیشهمندان و منتقهدان
بسیاری را به خود جلب کرده است .مولوی از همان ابتدا و در نهینامهه ،اعالنیهۀ نمهادین
خوی را بیان داشته و اذعان کرده که سخن نیهاز بهه شهر و تأویهل دارد .نمهادگرایی
مولوی موجب شده تا نص مثنوی تبدیل به متنی فعال و تأویلپذیر شود؛ هر خواننهده بها
توجه به عمق معرفتی خوی یک ارتباط و مناسبتی تازه میهان نمهاد و مصهدا در شهعر
مولوی پیدا کرده است ( خلیلی جهان تیغ .)162 :1380 ،نمادها همواره تأملبرانگیز بوده و مها
را به یکباره به تفسیر فرامیخوانند .یکی از تصاویری که در مثنهوی بهه دلیهل دلبسهتگی
فراوان مولوی از کاربرد قاموسی و ادبی فراتر رفته و به یک کالن نماد تبدیل شده اسهت؛
خورشید است .مولوی چه آن زمان که در بلخ (خراسان) مهیزیسهت و چهه وقتهی کهه در
معرض آفتاب شمس در قونیه قرار گرفت ،محو تابناکترین تجلی حهق بهود از ایهن روی
خورشید ،کلیدواژۀ محوری در شناخت اشعار وی محسوب مهیشهود .خورشهید از دیههرباز
رایج ترین موضوع صورخیال در دنیا و به عنوان یک تصویر ،همیشه مورد توجهه شهاعران
بوده است .خاقانی با تخصیص  40قصیده از  132قصیده که با خورشید و صبح آغاز کرده
است؛ نه تنها توانسته حضور معناداری از این واژه در ذهنهها ترسهیم کنهد بلکهه موجهب
اشتهار خود به «شاعر صبح» نیز شده است .حضور خورشهید در اشهعار مولهوی امها امهری
جدی ،پرس خیز و تا حدی پاسخگریز است .اشعار مولوی در مثنوی همچون تهابلوههای
ون گوک سرشار از خورشید است .وی با نشاندن واژۀ خورشهید و واژگهان متهراد بها آن
چون آفتاب ،شمس و  ...در زنجیرۀ کال و ارادۀ معنایی ورای معنای ظهاهری آن ،قهدرت
خود را در بیان اندیشههای گسترده و پیچیده و در خلهق جنبههههای زیبهاییشهناختی بهه
روشنی نمایان ساخته است  .بدون اغرا بایهد گفهت :حیهات معنهوی مولهوی وابسهته بهه
خورشید حقیقت بوده است.
صهههد ههههزاران بهههار ببریهههد امیهههد
تهههو مهههرا بهههاور مکهههن کهههز آفتهههاب

ازکه؟ از شمس ،ایهن شهما بهاور کنیهد؟
صهههبر دار مهههن و یههها مهههاهی ز آب
(مولوی1378 ،الف)235 :

مولوی که منشور تحقق آفتاب را در سرانگشتان خوی داشته است؛ در حدود  181بار
از واژۀ خورشید 272،بار از واژۀ آفتاب و  38بار از واژۀ شمس و در مجموع  491بار از این
تصویر در مثنوی و برای مقاصد واالی خوی بههره گرفتهه اسهت .مضهامین اسهطورهای
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(ایزدانه) ،روانکاوانه ،مباحث نغز و عمیق عرفانی ،دلسپردگی شورمندانه به شمس تبریزی
و حتی مکان زندگی مولوی در گرای به این نمادگرایی مؤثر بوده است.
پیشینۀ پژوه
دربارۀ نماد در آثار مولوی ،میتوان به کتاب آیینههای کیهانی اثهر حسهینعلهی قبهادی و
فرهنگ نمهادهها و نشهانههها در اندیشهۀ مولهوی تهألیف علهی تاجهدینی و هرمنوتیهک و
نمادپردازی اثر محمدی آسیابادی اشاره کرد ،پژوهشگران بهیشهماری بهه طهور جسهته و
گریخته و با رویکردهای گوناگون ،در آثار جاللالدین کاویدهاند و متوجه این کهالن نمهاد
هنری در بیانات مولوی شده اند ،اما هیچ کدا تا کنون پژوه مستقل و منسجمی دربارۀ
نمادشناسی خورشید در مثنوی ارائه ندادهاند .این پژوه بر آن است که به شیوۀ تحلیلهی
و روشمند ،نگاهی مستدل به این موضوع بیاندازد.
 -1تعریف نماد
صاحب آنندراج ،مناسبترین و جامعترین تعریف لغوی را در خصوص نماد ارائه داده است.
نماد به فتح یا ضم نون و سکون دال صورت فاعلی از ماضی نمودن و بهه معنهای ظهاهر
کننده میباشد (پادشاه : 7/1363 ،ذیل نماد) .دهخدا نیز در لغتنامۀ خوی عیناً همین معنهی
را اراده کرده است (دهخدا .)771 :1364 ،برخی از مترجمان کتابهای ادبی در سالهای اخیر
به دلیل نارسایی معنایی «نمود» ،حکم به نارسایی معنای نماد کردهاند از این رو رمز را که
جزء کلمات دخیل عربی در فارسهی اسهت و معهادل واژۀ  symbolانگلیسهی و symbole
فرانسه برگزیدهاند .در فرهنگ غربی )symbole( ،به اشیای دو نیم شدهای از جنس مینها،
چوب یا فلز اطال میشد که هر نیمه را یکی از دو نفری که با هم رابطهای خاص داشتند
(مثل طلبکار و بدهکار یا میزبان و میهمان) و یا برای مدتی طوالنی از هم جدا میشهدند،
نگاه میداشتند و با کنار هم قرار دادن آن دو نیمه ،بیعت خود را به یاد میآوردند (شهوالیه و
گربهران .)34-35 :1378 ،بنابراین « نماد در معنای اولیۀ خود ،همانا نیمۀ پنهان چیزی اسهت،
نیمهای که خواننده همواره در پی کشف آن است» ( .)Chevalier,1969: 453نمهاد (رمهز)
آنچنان که پورنامداریان در کتاب رمز و داستانهای رمزی مرقو داشته برای بیان معهانی
متفاوتی به کار رفته است ،از جمله :اشاره ،راز ،سرو ،ایمهاء ،دقیقهه ،نکتهه ،معمها ،عالمهت،
اشارت کردن ،اشارت کردن پنهان ،نشانۀ مخصوصی کهه از آن مطلبهی درک شهود ،چیهز
نهفته میان دو یا چند کس که دیگری بر آن آگاه نباشد و بیان مقصود با نشانهها و عالئم
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قراردادی و معهود (پورنامداریان .)186 :1364 ،مولوی در داستان چرب کردن مرد الفی لب و
سبلت ،دقیقاً به یکی از معانی رمز که همان ایما و نشان است ،اشاره کرده و میگوید:
دسهههههت در سهههههبلت نههههههادی در نویهههههد
کهههاین گهههواه صهههد گفتهههار مهههن اسهههت

رمهههز یعنهههی سهههوی سهههبلت بنگریهههد
وین نشهان چهرب و شهیرین خهوردن اسهت
(مولوی1378 ،الف)88 :

وی در جای دیگری میگوید:
بههههس اشههههارتهههههای اسههههرارت دهههههد

بههههار بههههردارد ز تههههو کههههارت دهههههد
(مولوی1378 ،الف)47 :

قرار دادن «سرو و رمز» (مولوی1378 ،الف )60 :و «جان و سرو» (مولوی1378 ،الف:

متراد
 )61در کال وی نیز جالب توجه است .ابن منظور به جنبانیدن لبها به کالمی که لفظ آن
غیر مفهو و صدای آن ناآشکار باشد و همچنین به صدایی پوشیده و مبهم که به وسیلۀ
زبان ادا میشده رمز گفته است (ابن منظور :1405 ،ذیل رمز) « .رمزها در ساده کردن پدیدهها
به منظور ایجاد ارتباط با مخاطب به کار میروند» (ضیمران .)135 :1383 ،به دلیل توسع
معنایی این واژه و تعاریف گوناگون و متفاوتی که تاکنون برای نماد ارائه شده است ،به دور
از گزا نخواهد بود که بگوییم دیگر با پدیدۀ واحدی مواجهه نیستیم (احمدی.)366 :1370 ،
ارنست کاسیرر که انسان را نوعی «جانور سمبلساز» خوانده ،معتقد است که نماد به هر
گونه انرژی رو اطال میشود که از طریق آن محتوای ذهنی و معنا با نشانهای
محسوس و ملموس مرتبط میشود .وی « انرژی رو » را همان عمل تفسیر میداند
(کاسیرر :1378،پیشگفتار .)3:ماحصل کال کاسیرر اینست که چون نمیتوان مستقیماً
نامتناهی را شناخت و دریافت ،پس اندیشه باید همۀ گسترۀ متناهی را کشف و در آن
کاوش کند .از این رو «نماد ،موجب تکامل روحی انسان و پیشبرد او به سوی معنویت شده؛ درکی
زیباییشناسانه به او میبخشد تا در پهنۀ هستی ،رابطۀ خود با جهان و عوالم برتر را دریابد و راه رهایی از
جنبههای وجودی را در پرتو شناخت خود و دنیای اطراف پیدا کند و به ماوراء حقیقت دست یابد»

(زمرودی .)17 :1387 ،نماد ،همواره نمای چیزی از معنی است که در اثر پیوند ناخودآگاه
خال انسان و محیط او به وجود میآید و رابطهای عمیق میان فرد و اجتماع و طبیعت
اطرا او ایجاد میکند .تاریخ نماد نشان میدهد که هر امری اعم از طبیعی (سنگ،
فلز،گل ،درخت و  )...و یا مجرد (اعداد ،اساطیر و  )...میتواند ارزشی نمادین پیدا کند و
تمدنی که نماد نداشته باشد ،جز تاریخ چیزی نخواهد بود (کنت الدمد .)241 :1389 ،کزازی
تعریفی روانکاوانه از نماد ارائه داده است « :میتوان بر آن بود که نماد ،نمونۀ برترین است در آنچه
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آن را به شیوۀ رمزی بازمی-تاباند و باز مینماید .از این رو ،نماد به ناگزیر در سرشت ،از گونهای همه-
سویگی و همهرویگی (جمعی) برخوردار است .به سخن دیگر میتوان گفت که نماد به گونه (جنس) می-
ماند که به شیوۀ رازآمیز و جاودانه فردها را دربرمیگیرد ،نماد ،گویای همۀ فردهاست» (کزازی:1376 ،

 .)162شاید بتوان گفت جدیدترین تعریف نماد را آقاحسینی ارائه داده است :وی در تعریف
نماد مینگارد « :گونهای از بیان و پیا رسانی است که معانی و مفاهیم غیرمحسوس ،ناشناخته ،رازناک
و غیرقابل بیان به شکل مبهم و غیرقطعی و با ویژگی بسیار معنایی در آن متجلی میشود که معموالً

معنی روساختی خود را نیز حفظ میکند (آقاحسینی .)17 :1389،در هریک از این تعاریف ،نکتههای
لطیفی نهفته است .شاید با توجه به همۀ این تعاریف باشد که برخی نماد را راهی به
تجرید دانستهاند و عدهای آن را برابر درونمایۀ اثر و گروهی دیگر آن را با اسرار و امور
مکتو یکی تلقی کردهاند (پورحسین .)11 :1384 ،سردرگمی و تشوی در تعهریف نهماد
بیانکنندۀ این مطلب است که « نماد ،عنصری سرک و غیرقابل تعریف است و تأمل و
تالش هر چه بیشتر برای تعریف نماد فقط به ناگشودگی ،بیکرانگی و عروج بیشترش
مدد میرساند (قبادی.)347 :1388 ،
 -2نمادشناسی خورشید
اندیشههای ناب و تصرفات خالقانۀ مولهوی ،موجهب معنهازایی و بهه حرکهت در آوردن و
چرخ خورشید در سپهر مثنوی و در نتیجه پوشاندن لباسی فاخر بر پیکهرۀ ایهن تصهویر
شده است .مولوی پس از غروب شمس تبریزی ،هزاران شهمس را در سهپهر مثنهوی بهه
طلوع در آورده است؛ وی در بازآفرین تألیفی دو وجه مینوی و مادی خورشهید ،قدسهیانه
در ش دفتر چون شمس فلک ،شروع به خلق تصاویر هنری کرده اسهت .تصویرشناسهی
خورشید در مثنوی همواره با تحول عمیقی همراه بوده و معانی گونهاگونی را بازتهاب داده
است .نمادشناسی خورشید که در این بخ بدان میپردازیم با توجه به اهمیت و تکرار در
مثنوی مطر میشود.
 -1-2اتحادبخشی
هر جا نوری هست؛ وحدت و یگانگی نیز حضهور دارد .در مثنهوی وحهدتبخه مولهوی
کثرتها در پرتو نور معنوی به وحدت میگرایند .در این وادی ،آفتاب ،رمزی میشود برای
وجود بسیط و حضرت حق .تشبیه پروردگار به «نور» و « خورشید» بیانی است که بارهها در آثهار
مولوی و از جمله فیه مافیه تکرار شده است « این خورشید هم هولانگیز اسهت و ههم دلربها و از
این رو تمثیل کامل آن خداوندی است که روؤ و ودود و در عین حال قهوار است» (مولوی:1381 ،

 .)437حقیقت جهان در نظر مولوی ،یگانه و به وحدت حقیقی متصف است ،ولی در لبهاس
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اشیاء و معانی گوناگون جلوهگری میکند ،بنابراین او در همه چیز ظاهر میشود و به هیچ
یک از آنها هم محدود نیست ،زیرا اشیاء مراتب ظهور حقیقتاند چنانکه میگوید:
مفتهههههر شهههههد آفتهههههاب جهههههانهههههها
استعاره از حق

در درون روزن ابههههههههههدانههههههههههها
(مولوی 1378 ،الف)197 :

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

ماضههی و مسههتقبل و حههال کجاسههت
(مولوی 1378 ،الف )407:

سهروردی در قصهالغربیه که یکی از پیچیدهترین و پررمز و رازترین داستانهای رمزی
است ،آفتاب را رمزی از رو طبیعی و نفسانی دانسته و جویها را رمزی از قوای محرکه،
امواج متالطم را رمزی از امزجۀ مضطرب و ده را عالم صغیر و  ...بیهان کهرده اسهت کهه
رموزی است از هبوط رو یا نفس ناطقۀ انسانی و اسارت در سالسل و اغالل جهان کون
و فساد و زندان تن و بعد کوش و مجاهدۀ نفس برای گذشتن از این موانع که سهرانجا
به رسیدن به طور سینا ،صومعۀ پدر و دیدار با وی منجر میشهود (پورنامهداریان.)342 :1364،
مولوی همچون عرفای دیگر بارها ،ایدۀ وحدتبخشی را عرفان منشانه و روانکاوانهه در ال
به الی برخی تصاویر برجسته و هنری ،مطر ساخته است .وحهدتنگهری در عرفهان بهه
شیوۀ متعالی مطر بوده است و عارفان در کل آفرین  ،اتحاد را مشاهده میکردند .تمها
هستی چون ذرههایی در صیرورتی کمالی به سوی نور در حرکتانهد؛ بازگشهت بهه اصهل
خوی  ،خواهشی است که در همۀ موجودات عالم به طور ذاتی احساس میشود ( شمیسها،
 .)507/1 :1377در نگاه عرفانی ،انسان ،عالم صغیری است که عالم کبیر را در بطن و ضمیر
خوی دارد .پس هر موجودی ،خورشیدی را در درون خوی دارد؛ شاید همهان خورشهید
معرفت ،رو و نفحۀ الهی که همچنان روی به اصل خوی دارد و طبق بیهان موالنها آن
که از خورشید روی گرداند و ذ خوبیها کند با توجه به اندیشۀ وحدت ،گویی دشمن اصل
و فطرت خویشتن است و آن که به خورشید میگراید ،گامی در جهت تبدل و آفتابگونهه
شدن خوی برداشته است؛ چنان که دوستی با خویشتن نیهز دوسهتی بها آفتهاب حقیقهت
است .اتحادبخشی و یگانگی با عالم خارج از وجود ،یکی از فصول مهم و مشترک عرفهان
و روانشناسی است .مولوی هم نظر با فردریک پرز و آبراها مزلو به انسان به منزلۀ یهک
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ارگانیز و یک کل مینگرد که برای رهایی از تن های خود و نیل به تعهادل و سهالمت
روانی تمایل به ظهور کلیوت خود دارد ( شفیع آبادی .)188 :1365 ،اگهر تعهارض ،پایهۀ اصهلی
بیماری های روانی در نظر گرفته شود ،هماهنگی و یکپارچگی روانی ،اساس سالمت روان
خواهد بود.
کههز تنههاقضهههای دل پشههتم شکسههت

بههر سههر جانهها بیهها مههیمههال دسههت
(مولوی1378 ،الف)988 :

 -1-1-2انگارۀ شمس و تبریز جان مولوی
مولوی پس از آشنایی با شمس در درون خود ،عمدتاً با دو نوع کشهمک مواجهه بهود .از
یک سو ،کشمکشی درونی را میان آنچه بود و آنچه میخواست باشد ،تجربه میکرد ،یعنی
میان خود « محدود» که حاصل آموزش فرهنگی و خودی که نتیجۀ وابستگی او به جهان
و کل بشریت بود و از دیگر سو تضاد بیرونی میان آنچه مربوط بهه جههتگیهری جدیهد و
آنچه همۀ مرد میخواستند در وجودش در جریان بود ،یعنی میان راه جدید به سوی تغییر
و راههای سنتی ( آراسته 59 :1372 ،و  .)60شمس تبریزی که نها او بها آفتهاب عهالم حهس
یکسان است؛ همان نقشی را که خورشید در زندگی کاینات دارد برای زندگی تاریک و در
خأل مولوی ایفا میکند .آن ماری شیمل میگوید « :بیگمان مالقات با شمسالهدین ،تجربههای
سرنوشتساز در زندگی مولوی بود؛ او پیوسته شمس را به صورتهای گوناگون خورشید مشاهده میکرد.
در عالم معنا ،شمس ،خورشید معار است و مانند آفتاب حقیقی از همه جدا و همچنان معجزهآسا با همه

متصل است» (شیمل .)95 :1367 ،هر زمان که در شعر مولوی اشارهای به خورشید مهیبینهیم،
میتوانیم به یقین بدانیم که او آگاهانه و یا ناآگاهانه ،شمس تبریزی را در فکر داشته است.
شمس ،زندگی او را کامالً دگرگون ساخت و او را به کمال طریقت و حقیقت رساند .آفتاب
وجود سحرانگیز شمس ،آن گونه در فضای جان مولوی تابیده اسهت کهه تمها تصهورات
تشوی آور را میسوزاند و او را در معراج روحی واالتر از ماه و سهتاره مهینشهاند « .بهرای
کسی چون مولوی که انسان کامل را تجلی حق میداند و خود با این انسان روحانی ماجرا
دارد؛ انتقال از مفهو شمس حق به تصور شمسالحق ،امری اجتنابناپهذیر اسهت» (زریهن
کوب .)59 :1382 ،شمس برای مولوی ،نور اشرا بود؛ کسی که تما روابط عینی و ذهنی را
حل کرده است .از این روی مولوی « خود را در حضور شمس چهون سهایه مهیافگنهد» و
آنچنان که یونگ به درستی توضیح داده است « درست مانند دایرهای بزرگتر کهه دایهرۀ
کوچکتر را احاطه میکند» (یونهگ )96 :1368 ،خود را به شمس تسهلیم مهیکنهد .شهمس،
تولدی برای مولوی بود؛ آن هم تولدی از نوع «فانکشنال» و بیبدیل .بنابراین مولوی حق
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داشت که خود را «رسول آفتاب» و «غال آفتاب» بخواند؛ چرا که آفتاب ،شمس است که او
را از خواب غفلت بیدار میسازد تا به حقایق جهان دست یابهد .مولهوی از همهان ابتهدای
آشنایی با شمس در پی وحدت با آن رو جهانی بود آن هم با حفظ تما کیفیات روانی با
آن رو  .یونگ بر آن است که طر های مانداالیی (دایره) بیشتر اوقات به وسیلۀ بیمهاران
روانی کشیده میشود و به گونۀ بارزی بر حالت روانی ذهن تأثیر میگهذارد (یونهگ:1383 ،
 .)43حضور پررنگ شمس در مثنوی این حدس را تقویت میکند که مولوی در پهس ایهن
واژه و با تجدید خاطره یها شهاید بازسهازی تجربهه ( )Reexperienceدر پهی رسهیدن بهه
کاتارسیس و نوعی تخلیۀ هیجانی است؛ وی در این هیجانات نمادین ،تصهویر یهک سهیر
صعودی را در ذهن ،مترسم میسازد .زرین کوب بر آن است که سماع نیز بها آن حرکهات
دایرهای برای مولوی تأثیری شبیه به روان پاالیی داشته تا وی را از تعلق به خاطرۀ شمس
رهایی دهد (زرین کهوب .)194 :1370 ،جالل ستاری بر آن است که مولوی با درونهی کهردن
شمس در صدد رسیدن به آرام است؛ زیرا دیگر فرا و هجرانی وجود نهدارد کهه درد و
رنج برانگیزد و کسی که دوری و غیبت و استتارش ،مایۀ پریشانی و اضطراب بود در ملک
وج ود عاشق یا طالب جا خوش کرده؛ با وی همخانهه شهده اسهت .از ایهن رو ،اصههطال
درونفکنی برای این حضور گسترده شمس در مثنوی ،مناسبتر است (ستاری.)41 :1384 ،
 -2-2هدایتگری
برجستهترین ویژگی خورشید ،نق آفرینی آن در هدایتگری است.
تهههههها برآمههههههد آفتههههههاب انبیهههههها

گفهههت ای غههه دور شهههو صهههافی بیههها
(مولوی1378 ،الف) 201 :

خورشید ،در بیان مولوی گاه رمز باطن اولیاء و مردان کامل است که بهه راه نیافتگهان
جهت میدهد و آنان را به طریق راست ،هدایت میکند و نورانیت میبخهشد .این مطلهب،
قرینهای است بر کش و جذب مردان حق که شخصیت معنوی آنها ،گمراهان راه حهق
را هدایت میکند .بنابراین وجود انبیاء و اولیا مانند خورشید اسهت کهه همهۀ نیازمنهدان از
چشمۀ خورشید آنان بهره میبرند « .ابواب معامالت و مجاهدات مانند نسخههای عهالج و
درمان است؛ طبیبی باید که امراض رو و راه درمان آنها را بشناسهد ...هریهک از انهواع
معامالت ،داروی نوعی از امراض بهاطنی اسهت( »...فروزانفهر .)275/1 :1364 ،حکمهت آنکهه
مولوی ،خورشید را رمز انبیاء و اولیاء معرفی کرده است ،ریشه در قرآن و روایهات دارد .در
تفسیر سورۀ شمس ،روایات متعددی مطر کردهاند که مقصود از شمس ،وجهود حضهرت
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محمد (ص) و قمر که به دنبالۀ شمس در حرکت است ،امیرالمؤمنین (ع) است .در تفاسیر
عارفانه ،ذیل قصۀ ذوالقرنین که قرآن مطر میفرماید ،مطلعالشهمس را انههسان کامههل
میدانند که انوار روحانی را بر مریدان خود میافشاند .استفاده از قرص خورشهید و شهکل
مدوور آن برای انسان کامل در علو کشفی و تعبیر رؤیا و حتی در هندسه ،امری ثابت شده
است .دایره ،نماد آسمان و قداست شناخته شده و در اسال شکل مدوور تنها شکل کهاملی
است که میتواند جالل خداوندی را بیان کند ( تاجدینی.)52 :1382 ،
در پههههی خورشههههید وحههههی آن مههههه دوان

وان صهههحابه در پهههی چهههون اختهههران
(مولوی1378 ،الف)1014 :

در آیین هرمس ،زردشت و گنوس ،شخصیتهای نمادین و اساطیری با هویتی نورانی،
سالک را در جهان دیگر که ابها آن به ظلمت و تاریکی تشبیه میشود ،هدایت میکنند« .
در مصر ،خورشید همواره راهنمای روانهای طبقۀ ممتاز بهوده اسهت» ( الیهاده.)147 :1372 ،
مولوی نیز در ابیات متعددی ،انبیاء و اولیا و اقطاب حقیقهت و پیهران طریقهت را «آفتهاب»
نامیده است( مولوی 1378 ،الف.)769 :
 -3-2امیدافزایی
مولوی این اصل را بارها گوشزد کرده است که ایمان همچون خورشیدی رخشان موجهب
امیدواری میشود و خوشبینی را در افراد افزای میدهد ( مولوی 1378 ،الف.)919 :
لیههههک خورشههههید عنایههههت تافتهههههسههههت

آیسهههان را از کهههر دریافتههههسهههت
(مولوی 1378 ،الف)1062 :

مولوی معتقد است؛ افسردگی روحی با درمانگری خورشید روان (انسان کامهل) مهداوا
میشود .باورهای عرفانی مولوی در این خصوص تها حهدودی دارای توجیهههی پزشههکی
میباشد.
تههههن بمهههههردت سههههوی اسهههههرافیل ران

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

وجه بیرونی خورشید ،درمانگر است؛ درمان با نور در تسکین افسردگهیهای زمستانهی
میتواند مؤثر باشد (نهایبی .)4 :1386 ،افسهردگی بهه گفتهۀ مهارتین سهلیگمن نهوعی سهرما
خوردگی روانی است (گیلیان باتلر )9 :1378 ،اگرچه این تشبیه به دلیهل شهیوع فهراوان ایهن
اختالل روانی است؛ اما تأثیر درمانی گرما و نور خورشید ،امهروزه اصهلی علمهی ،مسهلم و
قطعی به شمار میرود .روبرت لیتل در مقالۀ معالجۀ امراض روانی به وسیلۀ آفتاب به طور
مستوفی از تأثیر درمانی خورشید مینویسد (لیتل.)363-368 :1342 ،
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مهههیشهههود مبهههدل بهههه خورشهههید تمهههوز

آن مههههههزاج بههههههارد بههههههرد العجههههههوز
(مولوی1378 ،الف)1020 :

-4-2کمالخواهی
کمالجویی ،ثمرۀ انسجا و برخورداری از تعادل شخصیتی اسهت « .طلهب نهور خواسهت
دستیابی به ساحت راستین آغازین و رهانیدن نفس و رو است تا سالک به اصل خود که کمهال محهض

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

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

مولوی در داستان « تدبیر کردن موش به چغز  »...و در زیرساخت گفت و گوی موش و
قورباغه به طرز ظریفی به این نکته اشاره دارد که تجلی خورشیدوار حضرت حق از طریق
اولیاء ،ناقصان را به کمال میرساند .شاید در تصویر تقابلی خورشید و خفاش ،در برخهی از
ابیات مولوی ،کمالخواهی و روشنگری آفتاب نمایانتهر شهود .خفهاش در فرهنهگههای
مختلف نماد دشمنی با نور ،بیمایگی ،دان سطحی ،کند ذهنی ،کوری فیزیکی یا فکری،
کفرگویی ،مادهگرایی و بیحرمتی به مقدسات است (گرترود ،بیتها .)122 :گفتنهی اسهت کهه
خفاش ،پرندهای ناقص است که در مسیر تکامل صعودی خود متوقف شده است نه در ردۀ
پایینتر از خود قرار میگیرد و نه در ردۀ باالتر از خود (شوالیه .)109 :1378 ،چنانچهه صهفت
خفاشی و آفتاب دشمنی در فردی متمکن شود؛ به طور حتم آن شخص دشمن آیینۀ الهی
به شمار میرود (مولوی .)32 :1365 ،موالنا در وصف آنانی که از معنا و حقیقت رو بر میتابد
و به سیاهی و تاریکی درون خوی دل خوش میکنند از تصویر خورشید و خفهاش بههره
میگیرد (مولوی1378،الف .)222 :خفاشی که همواره خواب جهانی یتیم از آفتاب را میبیند و
به عبارتی میخواهد بر شمع خدا پف آرد .مولوی چنین کسی را کوری معرفی میکند کهه
نابینایی و دشمنیاش با آفتاب ،زیانی به او نمیزند و او در اصل دشمن خوی است.
 -5-2بین افزایی
آفتهههههاب معرفهههههت را نقهههههل نیسهههههت

مشهههر او غیهههر جهههان و عقهههل نیسهههت
(مولوی 1378 ،الف)191 :

تشبیه معرفت به آفتاب اختصاص به مولوی ندارد ،تشبیهی متعار و مشههور اسهت و
جهت تشبیه روشن است ،زیرا معرفت ،ظلمت جهل را برطر میکند و سهبب راهنمهایی
انسان میشود همان طور که آفتاب خارجی ،تاریکی شب را از جهان میگیهرد و زشهت و
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زیبا را جلوه میدهد .هنگامی که آفتاب معرفت نیز بر جان و عقل میتابد؛ از آفتاب ،جان و
خرد ،طالع میشود از این رو عقل و رو را مشر معرفت میخواند .مولوی معتقد است که
معرفت ،امری معنوی است بنابراین حرکت و انتقال که از صفات اجسا است در آنجها راه
ندارد و چون معرفت غیرمادی است به جهت متصف نمیشود و تحهت و فهو دربهارۀ آن
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
(مولوی 1378 ،الف)605 :

» نیز در این راستا در کال مولوی قابل توجه است (مولوی1378 ،

تعبیر « خورشید بین
الهف .)529:الیاده نیز در رساله در تاریخ ادیان در این باره میگوید :خورشید پس از آن که با
آت یا اخگر هوشمندی و عقل همانند شد ،به مرور در جهان یونان و رو اصهل و مبهد
کیهان شد ( الیاده )154 :1372 ،در دید عرفانی « خورشید طالع و شار در آسمان جسهمانی
مثال حسی و نمودار مجازی لحظهای است که در آن نهور عههقلی معرفههت درخشههیدن
میگیرد» (خسروی .)12 :1388 ،جالب است که بین افزایی و سایر ویژگیههای خورشهید در
نقوش بازمانده از دوران ماد و هخامنشی بهه اسهب ( )1بهه دلیهل التهزا همیشهگیاش بهه
خورشید نسبت داده شده است (شریفی و ضرغامی.)42 :1392 ،
 -6-2قدرتبخشی
خورشید در نزد گذشتگان ،نماد قدرتمندی و ستارۀ شاهان و بزرگهان بهوده اسهت (بیرونهی،
 .)384 :1367در بندهشن میخوانیم ... « :هر شب بوشسب مانند پلیدی بر روی زمین و آب و نیهز بهر
آفریدگان پرهیزکار دوارد (بتازد) چون خورشید برآید ،همۀ دیوان را بزند و زمین را پاک سازد .ایهن را نیهز
گوید که اگر خورشید یک زمان پس (دیر) برآید ،دیوان همۀ آفرین را بمیراند .خورشید ،تیرگی و تاریکی
و دیوان تیره تخمه و سیژ (درد و رنج) نهانروش و دزدان و کیکان و ستمکاران را نابود کنهد» ( عفیفهی،

 .)503 :1374خورشید ،دارای زعامت و اقتداری کیهانی و زیستی است و در بیان اقتهدار آن
همین بس که در اسطورهها « خود خدا ( ربالنهوع) یها پهارهای از خهدا بهه عنهوان مثهال
چشم و یا پسر ذات متعال تلقی شده است» (پیربایار.)110 :1376 ،
چنههههد گههههویی مههههن بگیههههر عهههههالمی
گههر جهههان پههر بههر گههردد سههر بههه سههر
تمثیلههههی از حشههههمت و قههههدرت دنیههههوی

این جهان را پهر کهنم از خهود همهی؟
تههاب خههور بگههدازدش بهها یههک نظههر
تمثیلههههههی از قههههههدرت الهههههههی
(مولوی 1378 ،الف)29 :
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مولوی به تعبیت از شمس (شمس تبریزی 325 :1369 ،و  ،)318همواره جهل و حرص و گنهاه
را به بر و یخ تعبیر کرده است « .این معاصی و ظلم و بدی همچون یخها و بر هاست تو بر تهو
جمع گشته چون آفتاب انابت و پشیمانی و خبر آن جهان و ترس خدای درآید ،آن بر های معاصی جمله
بگدازند هم چنانک آفتاب ،بر ها و یخها را میگدازاند اگر برفی و یخی بگوید که من آفتاب را دیدها و
آفتاب تموز بر من تافت و او برقرار بر و یخ است .هیچ عاقل آن را باور نکند ،محال اسهت کهه آفتهاب
تموز بیاید و بر و یخ نگدازد( »...مولوی( )220 :1381 ،مولوی.)22 :1365 ،
هوشهههیاری آب و ایهههن عهههالم وسهههخ
هوشههههیاری آفتههههاب و حههههرص ،یههههخ
(مولوی1378 ،الف) 97 :

 -7-2زیباییسازی
نور و روشنایی ،سرچشمۀ همۀ زیباییها به شمار رفته است .هر چه قدر وجود نور قویتهر
باشد ،زیبایی ،افزونتر و کاملتر است .مولوی در وصف حضرت جبرئیل آنگاه که بر مریم
ظاهر شد (مولوی 1378 ،الهف )523 :و یا در وصف حضهرت یوسهف (مولهوی 1378 ،الهف،)323 :
خورشید را مظهر زیبایی دانسته است(مولوی1378 ،الف .)719 :تاب خورشید ،خون را به زیر
پوست جمع میکند و سرخرویی پدید میآورد .رنگ سرخ ،سرآمد رنگهاست ،چنانکهه در
زبان روسی مفاهیم سرخ و زیبا بسیار به هم نزدیکند .به عقیدۀ توماس آکویناس ،زیبهایی
دارای سه ممیزه است که عبارتند از -1 :بیعیبی ،تمامیت ،کمال  -2تناسب شایسهته -3
روشنی ،درخشندگی و تأللو (کریمیان .)71 :1392 ،این ویژگیها را خورشید داراست.
سههههرخ رویههههی از قههههران خههههون بههههود
بهتههههرین رنههههگههههها ،سههههرخی بههههود

خهههون ز خورشهههید خهههوش گلگهههون بهههود
وان ز خورشهههید اسهههت و از وی مهههیرسهههد
(مولوی1378 ،الف) 235 :

سرخرویی و خوشرویی از حرکات خون پدیدار میشود و سمبلی برای تجدیهد حیهات
است ( .جعفری .)556 :3/1366 ،کیمیاگران میگویند :سرخ ،عالمت خورشید اسهت و از انهوار
متمرکز خورشید ترکیب شده ،سرخ ،نماد کبریت احمر است و نشانۀ انسانی جهانی؛ سهرخ
به معنای خروج از مقتضیات شخصی و دستیابی به راز بزرگ نیز است ( فضهائلی.)6 :1388 ،
عارفان مسلمان معتقدند :وسعت ،عمق و مرتبۀ دریافت زیبایی ،وابستگی تمها بهه مرتبهۀ
دریافت و زیبایی وابستگی تما به مرتبۀ استکمال روحی دارد .از همین روی ،مولوی ههم
عقیده با نیکوالس کوزائی مؤلف کتاب « چهرۀ خداوند» بر آن است تا سالکان راه معنهوی
را از طریق یک چهره به قلمرو امور الهی برساند؛ چههرهای کهه تمثهال خداونهد باشهد .از
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همین روی ،مولوی در غزلی ،شمس تبریزی را (همچون میترا) « سرخ قبا» مینامد؛ زیهرا
تجلی خداوند در او به کمال رسیده است.
 -8-2درمانبخشی
در مثنوی ،نور ،عامل ایجاد امنیت و مسکن قوی برای التیا دردهای روحی بشر است.
لیههک گههر باشههد طبیههب نههور حههق
گههر بمیهههرد اسهههتخوان غهههر ذو

نیست از پیری و تب نقصان و د
ذره ذرهاش در شههعاع نههور شههو
(مولوی ،1378 ،الف)803 :

کسی که نور الهی بر اعما جان تابیده اسهت در دوران پیهری ،نقهص و کوبیهدگی
راهی به او ندارد .جالب است شهرستانی در کتاب المهلل و النحهل در ایهن راسههتا چنهین
مینویسد« :عبدۀ شمس» یا پرستندگان خورشید برای ایجاد ارتباط بها آفتهاب بتهی مهیسهاختند کهه در
دست جوهری به رنگ آت گرفته بود و آن بت را در خانهای ویژه قرار میدادند .این خانهه بها داشهتن
ضیاع و خدمه از تقدس بسیاری برخوردار بود تا آنجا که بیماران برای معالجه بهه آن توسوهل مهیجسهتند

(شهرستانی .)454 :1350 ،جان ات در کتاب معروف « سالمتی و نور» این مطلب را توضهیح
میدهد که نور خورشید به صورت طیف کامل برای سالمتی انسان ضرورت دارد (راسهمن،
.)92 :1381

 -9-2بخشندگی
در نگاه طبیعی نیز خورشید به همه چیز ،خوب یا بد زندگی میبخشد و بر عهادل و ظهالم
یکسان نور میپاشد .بنا به گفتۀ الیاده « حتی در الیههای کهن فرهنگهای ابتهدایی ،حرکهت
انتقال صفات و متعلقات خدای سماوی به الوهیت خورشیدی و نیز پیوند و آمیختگی ذات اعظم با
خههدای خورشههیدی نمایههان اسههت» (الیههاده .)136 :1372 ،دلیههل بزرگداشههتهههای خورشههید در

شامگاهان دوران باستان ،مهی توانهد وابسهتگی وضهع و موقعیهت خورشهید بهه خداونهد و
مناسبات با باروری و حدیث رستنیها باشد « .حضور خدا -خورشید در مراسم عبهادی در
وهلۀ نخست به علت فضایل بارورانهاش و دوا ثمربخشهی و کارسهازی آن اسهت (همهان:
.)139

چنهههد خورشهههید کهههر افروختههههه

تههها کهههه ابهههر و بحهههر جهههود آموختهههه
(مولوی1378 ،الف)27 :

دو تعبیر « خورشید جود» و « آفتاب نعمت» در کال مولهوی داللهت دیگهری بهر ایهن
ویژگی خورشید است « .خورشید در اساطیر آشور و بابل نیز ...ایزد دادگهری اسهت  ...داور
آسمانها و زمین و داور بلندپایۀ ایزدان و خداوندگار دادگری است( »...دالپورت.)70 :1375 ،
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-10-2گرمابخشی
شاید نق خورشید به عنوان منبع نور و گرما در زندگی ،آن را تا مرتبۀ پرست
بر تخت قداستی بیچون و چرا نشانده است.
شهههمس ههههم معهههدۀ زمهههین را گهههر کهههرد
شمس گرمی ندارد مگر بعد از تابیدن به زمین

باال برده و

تههها زمهههین بهههاقی حهههدثها را بخهههورد
(مولوی 1378 ،الف) 1080 :

 -11-2شفا سازی
« بر اساس اسها طیر مشهر زمهین ،خورشهید بهه عنهوان ابهزار انهدازهگیهری و جاسوسهی معرفهی شهده
است...خورشید جهانبین که از خانۀ خوی بر میآید ،به آن منزلگاه اعلی (منطقهالبروج) میرود و کردار
آدمیان را گزارش میکند» (کمبل.)181 :1383 ،
پههههی خورشههههید حقههههایق آشههههکار
هسهههههت ذروات خهههههواطر و افتکهههههار
(مولوی 1378 ،الف)982 :
تعابیری چون « آفتاب رستخیز» (کمبهل )843 :1383 ،و « خورشهید حشهر» (کمبهل:1383 ،

 )401در کال مولوی ناظر به چنین ویژگی آفتاب و آشهکارکننهدگی مطلهق رازهها در روز
رستخیز بوده است.
 -12-2پاکسازی
در فقه اسالمی خورشید در زمرۀ مطهرات بوده و در سوره نهود و یکهم قهرآن نیهز بهه آن
سوگند یاد شده است (شمس.)1/
مهههینجویهههد لطهههف عههها و تهههو سهههند

آفتهههابی بهههر حهههد هههها مهههیزنهههد
(مولوی 1378 ،الف)1080 :

حضور عنصر آت و خاصیت پاکی و پاککنندگی آن ،یک وجه بارز خدایی و قداسهت
خورشید بوده است؛ چنان که این دو صفات مشترکی نیز یافتهاند؛ گذر از آت  ،وسهیلهای
برای پاکی و مطهر شدن بوده است.
 -1-12-2شر  ،روان پاک
مولوی بر آن است که فطرت همۀ انسانها به دلیل دور بودن و پاک بودن از آالیه هها،
خورشید گونه بوده است؛ خورشیدی که در مکان نمیگنجد و از آن جا که با اصل آفتهابی
خوی در پیوند است ،زوالی هم در پی ندارد ( مولوی ،1378 ،الف .)163 :در اساطیر نیز نسبت
خورشید با پاکان و مقربان قابل مالحظه است « :خورشیدپایه ،نا سهومین طبقهۀ بهشهت
است که جایگاه نیککرداران و پاکانی که روانی روشن همچون خورشید داشتهاند ،است (
عفیفی.)504 :1374 ،
حههس ابههدان قههوت ظلمههت مههیخهههورد

حههههس جههههان از آفتههههابی مههههیچههههرد
(مولوی1378 ،الف)191:
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بنابراین ،آفتاب گون شدن در نگرش مولوی ،شرط پاک شدن و خلهوص و معرفهت
است .در باورهای بشر نوعی از گذشته ،مشر به عنوان جایگاه برآمدن خورشهید ،بهشهت
روی زمین انگاشته شده است؛ جایی که انسان از آن دور شده و میخواهد به آن باز گردد
(مولوی1378 ،الف « .)605 :شر  ،وطن آرمانی انسانها (ناکجاآباد) اسهت و فراسهوی شهر ،
جنبۀ آرمانی وجود آدمی و غرب ،جنبۀ خاکی آن است» (خسروی.)95 :1388 ،
-12-2بهسازی و کیمیاگری
آفتاب ،مربی و مؤدِّب است.
تربیههههههۀ آن آفتهههههههاب روشهههههههنیم

ربوههههههیاالعلههههههی از آن رو مههههههیزنههههههیم
(مولوی 1378 ،الف)881 :

به زعم مولوی کیمیای اشرا  ،میتواند مس وجود آدمی را مبدل به طال کنهد .همهان
طور که آفتاب میتواند سنگهای معمولی را به یاقوت بدل سازد؛ کیمیای فضل الهی نیز
قادر است سنگ بیارزش انسان را به جواهری از روحانیت و تقدس بدل کند (مولوی1378 ،
الف.)606 :

 -13-2حیاتبخشی
حیات ،پایۀ زندگی است و خورشید عامل آن اسههت .در اسههطوره ،خورشههید را نهریهنههه
میپندارند(( )2هال .)205 :1386 ،خورشید در نقاشی کودکان و در رؤیای بزرگسهاالن نیهز بهه
عنوان پدر( )3تفسیر میشود .در کتاب رمزپردازی آت  ،خورشهید جهانافهزا را فقهط قابهل
مقایسه با آت میداند و دو نوع آت را معرفی میکند :هنرمند و ناهنرمندانه و خورشید را
از نوع اول میشمارد (پیربایار .)113 :1376 ،آت در هند رمزی از زندگی است (پیربایار:1376 ،
 )247در اساطیر چین نیز ذات خورشید از آت و عنصر یانگ ( )yangاست که در اتحاد بها
یین ( )yinرو حیاتی را پدید میآورد (کمبهل .)35 :1383 ،شمس در بابل نیز مهرده را زنهده
میکرد و ایزد عدالت و داوری بود (ذوالفقاری.)72 :1389 ،
ایهههن جنهههین در جنهههب

آیهههد زآفتهههاب

کافتههاب

جههان همههیبخشههد شههتاب
(مولوی 1378 ،الف)174:

تدبیر دمیدن رو در ماه چهار بعد از افتادن نطفه در رحم با آفتاب که رئیس ستارگان
است ،میباشد؛ او چیره بر همۀ موجودات مادون فلک قمهر اسهت (شههیدی.)257/7 :1373 ،
وقتی آفتاب مخلو مسکین بتواند احیاگر شود ،پیداسهت کهه قهدرت اعجهازآمیهز آفتهاب
روحانی تا چه اندازه میتواند مؤثر باشد .بقا و فنای این عالم وابسته به نور اعلی و غنهی و
خورشید حقیقی است.
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.3نتیجۀ
در شعر مولوی ،تصویر خورشهید بها آن ظهاهر دایهره شهکل  ،جاذبهۀ مسهحور کننهده و
کارکردهای االهیاتی و اقناعی دارد .قابلیت تصویری خورشهید در مثنهوی موجهب غنهای
بالغی زبان مولوی شده است و شاعر هنرمندانه از تما سطو و امکانات تصویری بههره
گرفته تا بتواند اندیشههای خود را به مخاطبان منتقل کند .مولوی به مدد تصویر خورشید،
خالقانه و هنرمندانه وحدت پنهان در باطن این عالم را به نمای گذاشته و در پرتو آن به
حل تعارضهای درونی و روانی پرداخته است .روانشناسی مولوی ،روانشناسهی بها حهق
بودن است از این رو ،مولوی بارها در آثارش و از جمله مثنوی ،پروردگار را بهه «نهور» و «
خورشید» تشبیه کرده است .مولوی با اندک مناسبتی از ذکهر کلمهات خورشهید ،شهمس و
آفتاب ،خاطرۀ شمس تبریزی را در دلها زنده نگه داشته که این خهاطرات ،خهود سبههب
نورپاشانی و بیان معار شگرفی شده است .با نمادشناسی خورشید مبرهن شهد کهه ایهن
تصویر از عناصر ممتاز و مؤثر در اندیشۀ تداعیگهر و معنهیآفهرین مولهوی بهوده اسهت.
روایتهای مصوری که به مدد نماد خورشید ،در مثنوی تعلیمی و به شیوه منسجم مطهر
شده؛ راهبرد تربیتی تازهای بوده که مولوی آن را برای تزکیه خود و مخاطبان اتخاذ کرده
است.
پینوشت
 .1خدای خورشید سوار بر ارابهای از طال در درون تاریکی سیر میکند ،سوریاک چرخی دارد که توسط دو اسب
کشیده میشود (ذکرگو.)65 :1377 ،
 .2جالب است در عرفان مولوی ،پدر وصف خداست «گفتم ای دل پدری کن نه همین وصف خداست گفت این
هست ولی جان پدر هیچ مگو» ( مولوی 1387 ،ب 65:غزل .)2219از نظر دان نمادشناسی پدر ،اصل مردانگی،
نشانگر خودآگاه و نمادی برای نور و بهشت بوده است (.)A Dictionary of symbols
 .3مصریان و آزتک ها (قبایلی که در آمریکای مرکزی سکونت داشتند) تصوری مردانه از خورشید داشتند؛ به زعم
آنها خورشید ،پدر درخشندهای بود که مادر زمین را با شعاع نافذ و حرارت خود باردار میکرد (غراب:1384 ،
217و.)145

منابع
قرآن کریم ،)1381( ،ترجمۀ مهدی فوالدوند ،چ دو  ،قم.
آراسته ،رضا ،)1372( ،تولدی در عشق و خالقیت ،برگردان حسین نجاتی ،تهران ،انتشارات فرا روان.
آقاحسینی ،حسین ،خسروی ،اشر « ،)1389( ،نماد و جایگاه آن در بالغت فارسی» ،بوستان ادب،
پیاپی.58/1
ابن منظور ،عالمه جمال الدین محمد ،)1405( ،لسان العرب ،بیروت ،دار احیاء الترا العربی.
احمدی ،بابک ،)1370( ،ساختار و تأویل متن ،چ  ،5تهران ،انتشارات مرکز.
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الیاده ،میرچاده ،)1372( ،رساله در تاریخ ادیان ،ترجمۀ جالل ستاری ،تهران ،سروش
باتلر ،گیلیان و هوپ ،تونی ،)1378( ،درمان افسردگی ،ترجمۀ کوشیار کریمی طهاری ،تههران ،نسهل نهو
اندی .
بایار ،ژان پیر ،)1376( ،رمزپردازی آت  ،ترجمه جالل ستاری ،تهران ،مرکز.
بیرونی ،ابوریحان ،)1367( ،التفهیم الوائل صناعهالتنجیم ،به اهتما جاللالدین همایی ،تهران ،هما.
پادشاه ،محمود ،)1363( ،فرهنگ آنندراج ،چ دو  ،تهران ،انتشارات کتابفروشی خیا .
پورحسین ،قاسم ،)1384( ،هرمنوتیک تطبیقی ،چ اول ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
پورنامداریان ،تقی ،)1364( ،رمز و داستانهای رمزی ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی.
تاجدینی ،علی ،)1382( ،فرهنگ نمادها و نشانهها در اندیشه موالنا ،تههران ،سهروش ،انتشهارات صهدا و
سیما.
جعفری ،محمد تقی ،)1366( ،تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی ،تهران ،انتشارات اسالمی.
خلف تبریزی ،محمدبن حسین ،)1361( ،برهان قاطع ،به اهتما محمد معین ،تهران ،امیرکبیر.
خسروی ،حسین « ،)1388( ،نگاهی به نماد خورشید در تمثهیالت سههروردی» مجلههی زبهان و ادبیهات
فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران -جنوب ،شمارهی .15
خلیلی جهان تیغ ،مریم ،)1380( ،سیب باغ جان ،تهران ،سخن.
الدمد ،کنت ،)1389( ،سنت گرایی در پرتو فلسفهی جاویدان ،ترجمۀ رضاکوررنگ بهشتی ،تهران ،بینا.
دالپورت ،ل؛ ژیران ،؛ الکوئه ،)1375( ،اساطیر آشور و بابل ،ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور ،ج،1
تهران ،فکر روز.
دهخدا ،علی اکبر ،)1364( ،فرهنگ لغت ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
ذکرگو ،امیرحسین ،)1377( ،اسرار اساطیر هند ،تهران ،فکر روز.
ذوالفقاری ،محسن و  « ،)1389(...تصویر استعاری کهن الگوی خورشهید در ناخودآگهاه قهومی خاقهانی و
نظامی» ،مجلهی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی ،شماره.20
راسمن ،جان ،)1381( ،تصویر سازی ذهنی ،ترجمۀ مهدی قراچه داغی ،تهران ،انتشارات نق و نگار.
رید ،هربرت ،)1374( ،فلسفه هنر معاصر ،ترجمۀ محمد تقی فرامرزی ،تهران ،نگاه.
زرین کوب ،عبدالحسین ،)1382( ،زبان شکسته ،تهران ،سخن.
ههههههههههههههههههههههه ،)1370(،پله پله تا مالقات خدا ،تهران ،انتشارات علمی.
زمرودی ،حمیرا ،)1387( ،نمادها و رمزهای گیاهی در شعر فارسی ،تهران ،زووار.
ستاری ،جالل ،)1384(،عشقنوازیهای موالنا ،تهران ،نشر مرکز.
شریفی ،لیال و ضرغامی ،ادهم « ،)1392( ،سیر تحول اسب از دورهی ماد تا دورهی هخامنشی» ،فصنامه
نگره ،شمارۀ .28
شفیعآبادی و ناصری ،)1365( ،نظریههای مشاوره و رواندرمانی ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.
شمس تبریزی ،محمد بن علی ،)1369( ،مقاالت شمس تبریزی ،تصحیح محمهد علهی موحهد ،تههران،
خوارزمی.
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شمیسا ،سیروس ،)1377( ،فرهنگ اشارات در ادبیات فارسی ،تهران ،فردوس.
شوالیه ،ژان و گربران ،آلن ،)1378( ،فرهنگ نمادها ،ترجمۀ سودابه فضائلی ،تهران ،نشر جیحون.
شیمل ،آنماری ،)1367( ،شکوه شمس ،ترجمۀ عبدالرحیم گواهی ،تهران ،دفتر نشر و فرهنگ اسالمی.
شهرستانی ،ابوالفتح محمد بن عبدالکریم ،)1350( ،الملهل و النحهل ،ترجمهه افضهل الهدین صهدر ترکهه
اصفهانی ،تهران ،اقبال.
شهیدی ،جعفر ،)1373( ،شر مثنوی ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی.
ضیمران ،محمد ،)1383( ،درآمدی بر نشانهشناسی هنر ،تهران ،نشر قصه.
عفیفی ،رحیم ،)1374( ،اساطیر فرهنگ ایران ،چ اول ،تهران ،توس.
غراب ،راحله ،)1384( ،نماد خورشید ،مشهد ،محقق.
فروزانفر ،محمد حسن ،)1364( ،شر مثنوی شریف ،تهران ،دانشگاه تهران.
فضائلی ،سودابه ،)1388( ،فیروز مقدس (بحثی در نمادشناسی « حاجی فیروز» ،طالیهدار نهوروز و بههار)،
مجله آزما ،شماره.64
قبادی ،حسین علی ،)1388( ،آیین آیینه ،چ دو  ،تهران ،مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس.
کاسیرر ،ارنست ،)1378( ،فلسفۀ صورتهای سمبولیک،ترجمۀ یداهللا موقن ،تهران ،انتشارات هرمس.
کریمیان صیقالنی ،علی ،)1392( ،مبانی زیبایی شناسی در عرفان اسالمی ،تهران ،سمت.
کزازی ،میرجالل الدین ،)1376( ،رؤیا ،حماسه ،اسطوره ،تهران ،نشرمرکز.
کمبل ،جوز  ،)1380( ،قدرت اسطوره ،ترجمۀ عباس مخبر ،تهران ،مرکز.
گرترود ،جابز ( ،بیتا) ،سمبلها ،ترجمۀ محمدرضا بقاپور ،تهران.
لیتل ،روبرت« ،)1342( ،معالجۀ امراض روانی به وسیلۀ آفتاب» ،ترجمۀ احمد احمدی ،یغما ،شهماره ،184
ص.363-368
مولوی ،جالل الدین محمد ،)1381( ،فیه مافیه ،بر اساس نسخهی استاد بدیعالزمان فروزانفر ،به کوش
زینب یزدانی ،تهران ،عطار.
ههههههههههههههههههههههههههه ،)1378( ،الف ،مثنوی معنوی بر اساس نسخه نیکلسون ،به کوش ناهیهد
شادمهر ،تهران ،نشر محمد.
ههههههههههههههههههههههههههه ،)1378( ،ب ،کلیات شمس تبریزی ،تصحیح و حواشهی فروزانفهر ،تههران،
امیرکبیر.
ههههههههههههههههههههههههههه ،)1365( ،مجالس سبعه ،بیجا ،انتشارات کیهان.
نایبی ،بتول و همکاران« ،)1386( ،تأثیر نور فضاهای داخلهی بهر کیفیهت زنهدگی و رفتهارههای اخالقهی
انسان» ،سال دو  ،شماره 3و.4
هال ،جیمز ،)1386( ،فرهنگ انگارهای نمادها ،ترجمۀ رقیه بهزادی ،تهران ،فرهنگ معاصر.
یونگ ،کارل گوستاو ،)1368( ،چهار صورت مثالی ،ترجمۀ پروین فرامرزی ،مشهد ،آستانه قدس مشهد.
هههههههههههههههههه ،)1383( ،روانشناسی و شر  ،ترجمۀ لطیف صدقیانی ،تهران ،جامی.
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