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  موالنا كبيروان سيماي شمس تبريزي در دي               
  دكتر بهروز بامدادي

   b_bamdadi41@yahoo.com    داستاديار دانشگاه آزاد مرن
  

  :چكيده
 اسـت  ان آوردهبه ميـ زي در آثارش تبري نده ي ِآثارِ موالنا بعد از آشنايي با شخصيت موالنا و ذكر كثيري كه وي از شمسخوان

ي از مصـاحبت وي  شمس كه بوده ؟ چه شخصيتي داشته ؟ چگونه اين همـه شـور و شـيداي    نشود بداند كه ايعالقه مند مي 
سـوخته و بـه چـه     راوفته ي ابه موالنا فروخته  چگونه جان شي چه شكّري ،ن مرد به ظاهر شكرفروشايحاصل شده است ؟ 

ز حـاالت و اوصـاف و   ري كه ـ به گمان من ـ مـي تـوان ا    ته است ؟ بهترين تصويبر باالي وي دوخ عشق فترتيب اين تشري
. كه موالنا براي وي برشمرده اسـت دقت در اوصافي است  و درباره ي وي افت ، مجموع گفته هاي موالناسكنات شمس دري

ـ  ر طوالني و خارج از حوصاي بسيه بحثچون بررسي همه ي آثار موالنا ب بـراي ترسـيم   ،  دارد زنيـا  ك مقالـه له و گنجـايش ي
مـي  به شعر موالنا مراجعه مي كنيم و نگاه او رابه چهره ،شخصيت ورفتـار شـمس تفسـير    تصويري از چهره ي شمس الدين ،

  آنچه از اين سير در ديوان شمس حاصل مي شود اين. كنيم 
   خصال جميع نيكان در وجود شمس جمع استفوق انساني دارد و جميع  است كه شمس از نظر موالنا شخصيتي

  براي نيل به اين هدف،. انساني اند گرفته تا عشاق كه به نازكي طبع ودل شهره اند  ياء اهللا كه صاحب كماالتلاز او
  .ابمديوان شمس تبريزي را برگزيدم و اميدوارم به انجام اين كار توفيق ي

  
  :د واژه ها كلي

  .موالنا و شمس  -صفات شمس ن ـ س الديشمس تبريزي ـ شمس الحق ـ شم
  
  

  3330     ستانييو بد ز خانه ي دل             نور سبحاني               شمس تبريز√
  12287شمس تبريز را بشر بينند                          چون گشايند ديده ها كفّار                              

  
  مسائل زندگي تي از ، مسائل بزرگ و پراهمي» وي مثن« ر كتاب مستطاب در آثار ارجمند موالنا خصوصاً د

ري انسان هم نشيني با اوليا و تأثير پذي: الف : موضوع د دو مي آياما به نظر . مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته استانسان 
توجـه اسـت و هـم     تكرار قابـل   واز جهت بسامد نده و شنونده هم م و قربِ روح ميان گويو تفاه بحث سازگاري: ها   ب 

ـ  هو همرا نِ خوبموالنا در آثارش ارزش همنشي .ع استدامنه ي موضوع بسيار وسي وان شـمس و  حقيقي را برشمرده و در دي
اره ي صريحي به دشمني اطرافيان موالنا خصوصـاً  د اشناليده است ـ كه شاي » همدل « و » رازفهم « وست ِ مثنوي از نداشتن د

  .س بوده استمن با شديپسرش عالءال
 صافي حري« موالنا اثرِ بي مانند ي آثارش گوشزد كرده است و دست مايه اي از تمثيل فـراهم  را به خواننده » راه دان « و » ف

بـي شـك او   . ني سخن گفته است ين همنشيافتن از اي جه، ارجساخته و از هم نشيني كاه و كهربا و سنگ با خورشيد و در نتي
  ت شمس را در نظر داشته و از بن دندانشخصياحوال در همه ي 



وال س و  ه ای  ش  وی             ھما د  ی وا ه آزاد اسال   ١٣٨٩    ماه ٢٩و  ٢٨                                                  دا

٢ 
 

انش نسبت به شمس اطرافي  از دوستي هاي. گران برشماردالقه مند بوده تا حسن و جمال و نيكي و كمال شمس را براي ديع 
  .دشمنايگي عوام الناس ، مكدر و رنجيده خاطر مي شده استاز كدورت و   و محظوظ 

ءاهللا با مردم عوام  كه از سوي مخالفان شمس صورت مي گرفته رنجش خاطر خود را اظهار كـرده و  موالنا بارها از قياسِ اوليا
در جواب آنان گفته است كه اگرچه دو نوع زنبور ظاهرشان همسان است ولي حاصل يك نوع ، نيش و از آنِ ديگـري نـوش   

  دو نوع آب اگرچه در ظاهر همگون هستند ، يك نوع از آن تلخ و. است
» آنـي  «  ز اگرچه در ظاهر مثل همه ي مردم است امـا پس شمس ني. ات استمايه ي حين و ريشيگر ه است و نوعي ديشوراب

  .دارد كه همه از شناختن آن عاجزند
؟ » راستي اين شـمس كيسـت   « : د د مي آيخواننده ي آثار موالنا پدي راي منبع سؤالي است كه ب ،ياين همه شيفتگي و شيداي

 فقيـه و خطيبـي  ست ؟ كسي كه آتشي به جان موالنا افكنده كـه  كي» خيزابه ي شور و شيدايي « و اين » اگهان رستخيز ن« اين 
چنـين مـردي    نقيي. »خت اانِ همه ي عاشقان جهان اندآتش به ج«  هل نمود كرا به چنان دلباخته ي شيدايي تبدي موقّر ومتين

از فـرط ابهـت و شـكوه ، چهـره ي      ن است كهواقعيت اي. تن استروحي بلند و شخصيتي بي مانند دارد كه شايسته ي شناخ
ان از چهره ي شمس پس بزنيم و تصويري روشن از او ترسيم كنيم ، بهترين م غبار زماگر بخواهي. شمس ناشناس مانده است

روشـن از   والنا براي شمس برمي شـمارد ؛ تصـويري  اوصاف و حاالتي كه م. ه ي ما خود موالنا و گفته هاي اوستدست ماي
صت و مجال بزرگي الزم است ، در اين مقاله فقط تمامي آثار موالنا فرچون براي بررسي . ت شمس به دست مي دهدشخصي

يات ديوان كبير خصوصاً مقـاطع غزليـات بهـره    م و از بررسي اجمالي غزلن قرار داديديوان شمس را منبع شناخت شمس الدي
   .مگرفتي

كار  استمداد از موالنا شمس را چگونه مي ديده وبراي او چه صفاتي قايل بوده است؛ بهترين  اگر حقيقتا بخواهيم بدانيم كه
شمس در موالنا  وشيفتگيي كه حضرت موالنا نسبت به شمس داشته است؛ بايد  بي شك اثر شگرف. خود موالناست

مجموع صفاتي راكه  ر اين نوشته ،من د.گرفته باشدكه قابل توجه وشناختن است  ازصفات اخالقي وعملي ممتازي سرچشمه
  استخراج كرده ام يعني  تماميبرده است ؛ موالنا در شمس يافته ونام

و از مجموع آن ها در مـي يـابيم كـه موالنـا      است ابيات غزليات كه در آن ها صفت يا حالتي از شمس بيان شده گلچين شده
  ع شناخت مارابه سوياين نو اميدوارم كه .چنين اوصافي براي شمس قائل بوده است 

    :دوستداران شمس عزيز وجناب موالنا خوش ايد  به مذاق  حقيقت رهنمون شود واين كار  
  
  صفات قدسي وآسماني شمس  - 1
  :شمس مظهر جمال كردگار است : الف  

  11200مس تبريزيش گويم با جمال كردگار زآن كه آن سو در نوازش رحمتي جوشيده است      ش    
  :الدين  صاحب تشريف كرّمنا ومنازل اجالل ويزرگي است شمس : ب  
  3112زهي تشريف كرّمنا زهي انوار رباني         زعشق شمس تبريزي است فيض ايده ي باطن      √ 
  :شمس صاحب اسرار ازلي و جف القلم است : پ  

  33628اني     زان كه سرّ صفات رحم        شمس تبريز رحمت صرفي                          
  14710از مفخر من شمس دين از اول جف القلم       الست آورده اي         تبريز اين تعظيم را تو از  
    :شمس تبريزي باعث كمال جهان هستي است وبرلوح وقلم منت دارد : ت  
  1165      نما اي شمس تبريزي كمالي                    كه تا نقصي نباشد كاف ونون را          



وال س و  ه ای  ش  وی             ھما د  ی وا ه آزاد اسال   ١٣٨٩    ماه ٢٩و  ٢٨                                                  دا

٣ 
 

  6346واهللا كه بسي منّت بر لوح وقلم دارد        شمس الحق تبريزي بر لوح چو پيداشد          
  : او از بلي گويان الست است : ث  
  814آمد ندا از حق     بده تبريز از اول بلي گويان الستش را     "الست "در آن روزي كه در عالم   
  : نبال شمس مي دودجبرئيل امين شيفته وار به د:ج 

  6717جبريل  امين  را ز پي خويش دوان كرد        شمس الحق تبريز چو بگشاد پر عشق          
  :شمس تبريز اصل هر نوري بلكه نور خدايي است : چ  
  28724برآ  اي شمس تبريزي زمشرق                   كه اصل اصل اصل هر ضيايي         
  5074شمس تبريزي       كدام اختر كه از شمس او منور نيست   خاليق اختر و خورشيد   
  :شمس الدين خورشيد حقيقت است وهمه ي خلق سايه ي آن خورشيد هستند : ح  
  7068شمس تبريز كه مشهورتر از خورشيد است       من كه همسايه ي شمسم چو قمر مشهورم    
  :  ا نشان دارد خسرو ملك بي نشاني است واز المكان ه ،آن مراد: خ  

  29041آن خسرو ملك بي نشاني             شاه كه است شمس تبريز      آن               
  29021شمس تبريز المكان ديد                 برساخت زالمكان ، مكاني                        
  :شمس آيينه ي جمال نماي خداست: د  

  10829گر غير خدا بينم باشم بتر از كافر               ت   شمس الحق تبريزي در اينه ي صاف      
  :شمس امانت حق را در زمين براي بندگان خدا گسترده است: ذ   
  20852چون امانت هاي حق را آسمان طاقت نداشت      شمس تبريزيچگونه گستريدش در زمين     
   

  : قرب است  "قاب قوسين وادني "شمس الدين در : ر   
  31731اي شاه شمس مفخر تبريز بي نظير            در قاب قوس قرب و در ادني چگونه اي ؟         

  صفات اولياء اهللا  -2 
  

  : شمس موسي ايام است : الف 
  27892بر طور دلم رفته به ميقات  افندي           شمس الحق تبريز تويي موسي ايام        
  6405تا آب شود پيشت هر نيل كه خون باشد      جام موسي كش شمس الحق تبريزي      
  : وي دلق آدم را پوشيده است : ب  

   8814آن پادشاه اعظم در بسته بود محكم        پوشيده دلق آدم امروز بر در آمد     
  : شمس الدين ملك الملك سليمان است : پ 
  34000روي به شمس الحق تبريز كن         تا ملك الملك سليمان شوي         
  : وي يوسف جان هاست وهمچون يوسف به چاه افتاده است : ت 
  شمس تبريزي به چاهي رفته اي چون يوسفي      اي تو آب زندگي چون از رسن پنهان شدي       
  12241به غير حضرت او را تو اعتبار مگير       كيست يوسف جان شاه شمس تبريزي                  

  :شمس تبريز مسيح جان هاست : ث  
  13060شمس الحق تبريزي در عشق ، مسيح آمد          هركس كه از او دارد زنّار بشوريدش         
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  :او مثل ذوالنّون است : ج  
  12939ي چوتو ذوالنّون خوش اي شمس تبريزي توي كاندرجاللت صدتوي    جان من است آن ماهيي در و 
  :وهم نفس اوست ) ص(شمس واقف اسرار حضرت رسول : چ  

  792شمس تبريزي تويي واقف اسرار رسول     نام شيرين تو هر گم شده را در جان باد     
  4910شاه شهي بخش جان مفخر تبريزيان           آن كه در اسرار عشق هم نفس مصطفاست   

  409جهان كيست بگو      شمس تبريز شهنشاه كه احدي الكبر است     مونس احمد مرسل به √
  : شمس تبريز صفت رشادي دارد وباعث ارشاد عالم مي شود : ح  
  گر شمس  در اين آينه خود را ننمودي       در كارگهش آدم خاكي چه كسستي   
  3141بسستي    گر گوش تو را پنبه ي غفلت نگرفتي          ارشاد تو را يك نفس شمس  √
  : در راه عشق فدا شده است ) ع(شمس مرتضاي عشق است وچون حسن وحسين : خ 
  20517چون حسينم خون خود در زهر كش همچون حسن   ي عشق شمس الدين تبريزي ببين   مرتضا 
  :او مفخر و نور اولياست : د   

  430است     شمس تبريزي كه فخر اولياست         سين دندان هاي ياسين من√     
      4517شمس تبريزي كه نور اولياست          با چنان عزّ وشرف  سلطان كيست ؟         

   :صفت بقا در شمس   -3 
  :شمس اصل اصل وجود و ايجاد است : الف  
     3052بيار مفخر تبريز شمس تبريزي                        مثال اصل كه اصل وجود وايجادي      √  
  : شمس الدين در فناها بقاست : ب  
  8991بر فانيي نتافت كه آن رابقا نكرد               خورشيد روي مفخر تبريز شمس دين       

  31405كه از باغ بي زماني در ما  نگر زماني       تبريز شمس دين را از لطف البه اي كن        
  3334در فناها بقاست  تا داني                شمس گر گشت   فاني  بالذات             √  
  :وي صفات ابدي دارد : پ  

   28148به عشق شمس تبريزي بده جان                كه تا چون عشق او پاينده باشي         
  16340شمس تبريز جان جان است                      در  برج   ابد  برابر  آييم                    

  :در شمس مستحيل ومستهلك مي بيند  موالنا خود را: ت 
  3049خمش كه مفخر آفاق شمس تبريزي            بشست نام ونشان مرا به خوش لقبي             

  3175نه موالناست اين بحر درافشان                   حقيقت شمس تبريزي است با وي         √         
  16066شمايم من شمايم من شمايم                         :      گفت ؟بگفتم شمس تبريزي كيي        

   صفات كمال بخشي شمس -4
  :شمس مثل خورشيد وموالنا مثل عقيق ولعل  است  : الف 

  17109شمس تبريز كه سرمايه يلعل است وعقيق       ما از او لعل بدخشان وعقيق يمنيم        
  :ز او كمال وارجمندي مي يابد شمس الدين كيمياست و مس وجود موال نا ا: ب  

  11242جسم خاك از شمس تبريزي چو كلي كيمياست     تابش آن كيميا بر مس ايشان گمار     
  : وي گنج ودرياي معاني است : پ 
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  3339تويي لطف جبار  و فيض دو عالم                 تويي شمس تبريز و گنج معاني       √
  : او مفتاح عرش است : ت  

  33273بهانه است اين ها بيا شمس تبريز                 كه مفتاح  عرشي و فتّاح بابي         
  :شمس باعث طهارت روح وجاودانگي است : ث  
  24582شمس الحق تبريزم همرنگ تو مي خيزم        من مرده تو گرد من بحر نمكي بوده     
  : ستشمس تبريز باعث عروج موالنا به بام گردون شده ا:ث  

  10396شمس تبريز نردباني ساخت          بام گردون برآ كه آسان شد         
  صفات تاريخي ، حماسي واسطوره اي  -5 
  :شمس قباد جان هاست :  الف   
  4170گرنه شمس الدين تبريزي قباد جان هاست     صد هزاران جان قدسي هر دمش منقاد چيست  
  : وي مثل بهرام برهمه مسلط است: ب  

  32770برآ  زمشرق تبريز دين بخرام             كه بر ممالك   هردو جهان  چو بهرامي         
  :كيقباد در مقابل او ناتوان است : پ 
  26625ايا تبريز اگر سرت شدي محسوس  هرحسي        غالم خاك تو سنجر  ، اسيرت كيقبادستي    
  
  
  :شمس الدين همچون حاتم كريم است : ت  
  4026مر حاتم را مگو كريم است                 اي ديده كرم زشمس تبريز                  
  : او از سنجر برتر است : ث  
   26625، اسيرت كيقبادستي  هرحسي       غالم خاك تو سنجر ايا تبريز اگر سرت شدي محسوس     
  : او از سلطان محمود نبز برتر است : ج  
  30469نيست در هر دو جهان چون تو شه محمودي  وجان شمس حق تبريزي        دل  اي ايازت      
  12716چون تو محمودي را نيامد همچو من ديگر اياز    لطان سلطانان جان          شمس تبريز تويي س  
   صفات تغزلي -6
  : لفظ شمس شيرين وشكربار است : الف  

  13697كه باز ماند زعشق لبش دهان سماع                  بيار قند معاني زشمس تبريزي          
  12093دو صد نبات بريزد زلفظ شكّربار        نبات مصر چه حاجت كه شمس تبريزي       

  :همه ي شور و مستي ها از شمس است واو باعث سرمستي وشيدايي جهان گشته است : ب 
  4252عشق گشتست اين در و ديوار مست  از شراب    شمس تبريزي برآمد در دلم بزمي نهاد         
  14550من الابالي وار خود استون كيوان بشكنم       از شمس تبريزي اگر باده رسد مستم كند      
  15326تا حشر من افتاده آهسته كه سرمستم       شمس الحق آزاده تبريز ومي ساده             
  12906با لطف شمس حق از مي وشكّر مپرس       رو تو ، به تبريز زود  از پي اين شكر را     
  13053كه اي فتنه ي جاويدان اي سحر حاللت خوش      تبريز بگو آخر با غمزه ي شمس الدين       
  4213كافر و مؤمن خراب و زاهد وخمار مست        شمس تبريز به دورت هيچ كس هشيار نيست   
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  :و خونخوار است شمس مثل هر معشوقي نازك طبع ، تند خو : پ 
  4712منگر تو خوار كان شه خونخوار نازك است              اندر خيال مفخر تبريز شمس دين         
  13921كجا يابم تو را اي شاه ديگر ياد پنهانك     مكن اي شمس تبريزي چنين تندي چنين تندي  
  :   شمس گوهر عشق است و باعث شيدايي دل هاي دوستدار عشق مي شود: ت  
  12353گوهر عشق را تو خوار مدار        شمس تبريز گوهر عشق است                      
  25032مردگان كهنه بيني عاشق ومجنون شده       پيش شمس الدين تبريزي برو كه از رحمتش      
  5215ست   تو كهرباي دلي دل به عاشقي كه تو   ايا دو ديده ي تبريز شمس دين به حق               
   صفات شگفت - 7
  :شمس خداخلق و نامدار وشگفت است : الف  

  28616كيست آن مه خداوند شمس تبريز           خداخلقي ، عجيبي ، نامداري    
  : شمس الدين مهي غريب با اركان غريب است : ب  

  5187غريب مهي و غريب اركانت     بيا تو مفخر آفاق شمس تبريزي            كه تو   
  : شمس الدين شرار در جهان هستي مي زند : پ  

    28521تو شمس الدين تبريز ارملولي          به هر لحظه  چه افروزي شراري      
  :وي نور زمينيان و باعث جمال زمانه است : ت  

  1993نورهاي شمس تبريزي چو تافت     ايمنيم از دوزخ واز نارها       
   31719بريز شمس دين     نور زمينيان وجمال زمانه اي    اي شاه شاه و مفخر ت   
  او از دوزخ وآتش ايمني مي بخشد : ث  

  1993نورهاي شمس تبريزي چو تافت       ايمنيم از دوزخ و از خارها        
  : سجده بر شمس باعث ايمان است اصال خود شمس قبله ي نماز موالناست : ج 

  1222كه ايمان است سجده آن صنم را                 بنه آن سر به پيش شمس تبريز  
    1688شمس الحق است  رازم تبريز شد نيازم        او قبله ي نمازم او نور آب دستم   √
    
  
 
   

  
  

  :ري نتيجه گي
و  افكار روشـن  ، ت عاليچهره اي كه موالنا در ديوان شمس براي شمس الدين تبريزي ترسيم كرده به روشني بيانگر شخصي

انسـاني   ،پخته  ون را به عارفي خوش فكر آن شخص جدي و عبوسِ مدرسه نشي ر ارزشمندي است كه بر موالنا داشته وتأثي
دن به حق مختص شـده و بـه همـه ي    سيري و كند كه همه ي آمال او به كمال جويل مي تبديده لطيف ذوق و عاشقي شوري

  .ست بلكه نور حق استني شمس از ديد او شمس. جهان هستي عشق مي ورزداجزاي 
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و  قـي از آن شـمس اسـت   م كـه وجـود حقي  ينو كريمان و بزرگان اعصار است و نهايتاً مي بي اولياء اهللا عصاره ي روح همه ي
اري در اين خالصه مقاله به دليـل كمـي مجـال ، انـدكي از بسـي     . وجودهاي فاني همه در شمس مستحيل و مستهلك شده اند

   .شد نموده 
  
  
  
  
  
  
  جلدي  9ره ي ابيات از كليات شمس به تصحيح بديع الزمان فروزانفر ، دوره يشما ٭
  .انتخاب شده است  1355چاپ انتشارات اميركبير    
  
  مشخص شده است ؛ درنسخه ي فروزانفر ثبت نشده بلكه از   √ده بيت كه با عالمت  ٭٭ 

 .غزل نوشته شده است كليات شمس به تصحيح محمد عباسي چاپ انتشارات طلوع  وشماره     
 


