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بررسی کاربرد معنایی تخلّص شمس در غزلهای مولوی



زهره احمدی پوراناری

چکيده
تخلّص در غزل ،نام شعری شاعر است که اغلب غزلسرایان آن را در مقطع غعزل یعا ا یعا

مابلعآ آن ذکعر مع کننعد.

جاللالدّین محمّد لخ  ،مشهور ه موالنا ،از عارفان و غزلسرایان زرگ برن هفتم است کعه  9223غعزل سعروده و عه
شمسالدّین تلریزی تقدیم داشته و از این رو در ا یا

پایان

سیاری از غزلهای خود ،نام «شمس تلریزی» و معادلهای

آن چون «شمسالدّین» و «شمسالحق» را ه کار رده است .یک از نکات که در حث تخلّص با آ ررس است ،کعار رد
معنای تخلّص و ه علار

دیگر موضوعا

و مضامین همراه ا آن است .در این زمینه ه طعور کلّع تفتعه شعده اسعت

موضوع که در کنار تخلّص م آید همان موضوع است که در ا یا

پیشین آمده و تذشته از آن مفعاخره و معدن نیعز

ذکر م شود .موالنا در پایان  332غزل ،تخلّص شمس را ه کار رده است .در این تحقیق دین نکته م پردازیم کعه ذکعر
نام مراد شاعر (نه نام شعری شاعر) ،در شعر موالنا ،چه کار ردی دارد و چه مضامین را ا خود ه همعراه آورده اسعت و
نیز این مضامین چه ارتلاط

ا ا یا

پیشین غزل دارند.

کليدواژهها :مولوی ،تخلّص ،شمستلریزی ،مضمون ،غزل
مقدمه
 .1پيشينه تحقيق
در اره تخلّص «شمس» ،پژوهش چندان صور

نگرفته است؛ اما رخ از محققان ،ه ررس علّت یا علآ ذکعر نعام شعمس ،عه

عنوان تخلّص ،در پایان غزلهای موالنا اشاره کردهاند ،رای مثال ویلیلم چیتیک تفتعه اسعت :عه دلیعآ نقعش شعمس در تحعول و
دترتون احوال موالنا ،نام او جانشین نام موالنا شده است و فرانکلین دی لوئیس نیز ،تخلّص شعمس را نشعانه همعذا

موالنا ا معشوبش دانسته است؛ اما دکتر محمدی آسیا ادی در خش از کتاب هرمنوتیک و نمادپردازی در غزلیا

پنعداری

شمس ،ه طور

مفصّآ ،ه یان ارزش زیلای شناس تخلّص شمس تلریزی پرداخته است (محمدی آسیا ادی.)943-913 :7931،
محمدی آسیا ادی تاکید کرده که شمس ،نام دیگر مولوی نیز هست؛ زیرا شمس ،تخلّص مولوی اسعت و تخلّعص ،نعام شععری
شاعر است (همان .)933 :وی همچنین نشان داده است که غزل مولوی از سیاری جها  ،حدّ واسط میان غزل و بصعیده اسعت و
یک از دالیآ وی ،آن است که مولوی ،شمس را ،ا همان تعلیرا
 استادیار تروه ز ان و اد یا

فارس  ،دانشگاه فرهنگیان

تاریخ وصول37/77/73:

تاریخ پذیرش32/6/71:

شاعران بصیده سرا ،مدن کعرده اسعت و ایعن نکتعه یعانگر آن
ahmadypoor@yahoo.com
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است که موض مولوی ،نسلت ه شمس ،در سیاری موارد ،موض شاعر مدّان است؛ نا راین موالنا ،تخلّص شمس را رتزیده تعا
ضمن مدن شمس ،او را مسلّب اشعار خود نشان دهد .نکته مهم دیگری که در این تحقیق در اره زیلای شناس تخلّص شمس یان
شده ،ذکر این نکته است که در غزلهای شمس ،نه تنها میان توینده و مخاطب ،وحد

ربرار است؛ لکه بول و بائعآ و مخاطعب

یک است؛ «او که توینده است ،شنونده هم هست ،در عین حال اصآ سخن که همان خاموش یا معناست ،هعم هسعت» (همعان:
.)967-963
 .2تخلّص
«تخلّص» در لغت ه معن «رهای جستن» و «تریز زدن» است (فرهنگ فارس معین) و در اصطالن اد ع

عه دو معنع معمعول

است -7 :نام شعری شاعر؛  -2تخلّص بصیده ه معن تریز زدن از تشلیب و تغزل ه مدن یا مقصود دیگرسعت (همعای :7933 ،
 .)33اما تخلّص در غزل ،ه معن نام است ،جز نام اصل  ،کنیه و لقب شاعر که در پایان غعزل مع آیعد (واعع کاشعف :7963 ،
 .)794تخلّص دین معنا ،در بصیده و هندر

در انواع دیگر شعر مانند ر اعیا

خیام و مثنویهعای ناعام

عه کعار رفتعه اسعت

(پژوهنده.)634 :7933 ،
در شعر پارس

هجایمانده از دوران نخستین ،نخستین تخلّصهای آتاهانه از آن رودکع اسعت و ععد از او در شععر دبیقع ،

کسای  ،منوچهری و سیاری از شاعران برن چهارم و آغاز برن پنجم دیده م شود (شفیع کعدکن  ،) 12 :7936 ،امعا کعار رد آن،
عمومیت و رونق چندان نداشت.
پیش از برن ششم ،تاه غزلسرایان ،تخلّص خود را در غزل م آوردند ،اما روش ثا ت نداشتند؛ چنانکه خابان غاللا تخلّعص
خود را ،در غزلهایش ذکر م کرد ،اما انوری در ذکر یا عدم ذکر تخلّص ،اصراری نداشت .سنای نیز تاه نام خعود را در مقطع
و تاه در وسط غزل آورده است (مؤتمن ،)33 :7932 ،اما از برن ششم ه عد ،ذکر تخلّص در مقط غزل یعا ا یعا

معا بلعآ آن

جزء و نشانهای از غزل تشت.
مهم ترین کارکرد تخلّص ،منتسب ساختن شعر ،ه شاعر آن است و کارکردهای دیگر آن علار

است از این که شاعر عه خعود

پند م دهد تا دیگران پند گیرند ،ه جای انتقاد از دیگران ،از خود انتقاد م کند ،تمعایز میعان شعاعر و معن شععری او را رجسعته
م سازد و تخلّص ه تونه مخاطل نمایش و فراتاریخ

ه جای مخاطب تاریخ بصیده مع نشعیند (محمعدی آسعیا ادی:7934 ،

 ،)62اما ا توجه ه آنکه موالنا ،در سیاری از غزلهای خود ،نام مراد خود  -شمس تلریزی  -را ذکر کرده است ،اید دید که ذکر
نام دیگری ،غیر از نام شاعر ،چه کارکردهای تازهای ه دنلال دارد.
 .3تخلّص موالنا در غزل
محمّد ،ملقّب ه «جاللالدّین» و «خداوندتار» که از وی ا عنوان «موالنا خداوندتار» نیز تعلیر م شود ،در ششعم ر یع االوّل سعال
او ه روم و موالنای روم

ه سلب ابامت وی در شهر بونیعه اسعت

 634هجری بمری در شهر لخ ه دنیا آمد؛ اما سلب شهر

که ابامتگاه و مدفن اوست (فروزانفر .)62 :7939،شمس تلریزی نیز عاشق شوریده حال

ود که در طلب شعیخ کامعآ ،تلریعز را

ترک تفت و ه سیر در آفاق پرداخت و چون شیخ کامآ در آفاق نیافت ،کمال خود را در موالنا جست (موحّد.)63 :7916 ،
شمسالدّین امداد روز شنله ،یست و ششم جمادیاالخری سال  642،ه بونیه رسید .موالنا که ا وجود همعه کمعاال  ،در طلعب
شیخ کامآتر ود مرید و عاشق وی شد ،درس و بال مدرسه را رها کرد و در انوار او فان تشت.
موالنا در اوج آسمان غزل عرفان برار دارد .غزلهای او ،نتیجه تجر ههای عارفانه اوست و اغلب این غزلها را در حال وجد و
شور و حال عارفانه سروده است (شمیسا .)731 :7913 ،عنصر غالب و مایه اصل غزلهای موالنا ،جنله غنای و موسیق اسعت و
نکته چشمگیر دیگر غزلهای وی ،تازه ودن مضمون غزلهای وی است (مؤتمن.)213-263 :7932 ،
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موالنا  9223غزل سروده است که در مقط  332غزل ،تخلّص شمس (همراه ا صفت یا مضافالیه و اغلب ا عنوان شمسالعدّین
و شمسالحق) ذکر شده است و تخلّص و تخلّص تونههای دیگری نیز در غزلهای موالنا دیده م شود:
در  332غزل ،تخلّص شمس ذکر شده است.
در  632غزل ،تخلّص خموش (خمش و خاموش و هندر

واژههای همخانوادهای چون خمشعان ،خمشعانه و غیعره) ذکعر شعده

است.
در  32غزل ،تخلّص شمس و خموش ا هم آمده است.
در مقط  773غزل ،تخلّصتونه « س» ذکر شده است.
در مقط  274غزل ،مترادفهای « س» (مانند ر ستن دهان ،ترک سخن و )...آمده است.
 .4بررسی کاربرد معنایی تخلّص شمس تبریزی در غزلهای موالنا
مضمون که شاعران غزل سرا ،در مقط و همراه ا تخلّص خود ذکر م کنند ،اغلب همان مضمون و موضوع است که در ا یعا
پیشین آورده شده است ،ول تاه مضمون که همراه ا تخلّص ذکر م تردد ،مستقآ از مضامین پیشین غزل اسعت و یشعتر شعامآ
مدن شاعر (مفاخره) یا مدن ممدون است (مؤتمن .)67 :7932،چنانکه ررس غزل سعدی و حعاف نشعان مع دهعد ،مهعمتعرین
است از :اظهار عاشق  ،پند و اندرز ه خود و دیگران ،مفاخره،

مضامین که همراه ا تخلّص سعدی و حاف آمده ه ترتیب علار
مدن ممدون و تاه مضمون رندانهای چون:
جمیعععع ع پارسععععععایان تععععععو دانیععععععد

کععععه سعععععدی تو ععععه کععععرد از پارسععععای
(سعدی)733 :7933 ،
چععه جععای محتسععب و شععحنه پادشععه دانسععت

حععدیث حععاف و سععاغر کععه م ع زنععد پنهععان

(حاف )772 :7962 ،
غزلهای موالنا معشوقمحور است؛ از این رو در سراسر غزل از معشوق سخن مع رود و در مقطع غعزل ،عا ذکعر نعام معشعوق،
محوریّت آن روشنتر م شود ،اما در غزلهای غزلسرایان چون سعدی و حاف  ،عاشق (شاعر) ،محور غزل اسعت و شعرن حعال
عاشق ،پایه سخن م شود؛ نا راین ا ذکر نام شاعر یا تخلّص ،ممکن است شاعر از فضای شعر یرون آید و ه ستایش شعر خعود
پردازد یا اینکه در همان فضای خیالانگیز غزل ماند و ر حاال

عاشقانه خود تأکید کند.

ا توجه ه آنکه موالنا ،رخالف سخنوران دیگر ،نام یا نام شاعری خود را ذکر نکرده است ،لکه ه ذکر نام معراد خعود  -شعمس
تلریزی -پرداخته است ،دین نکته م پردازیم که ذکر نام محلوب چه کار رد معنای ای در مضعمون مقطع غعزلهعای وی داشعته
است ،دین جهت ه ررس مضامین که همراه ا تخلّص شمس آمده است م پردازیم.
مهمترین مضامین که همراه تخلّص شمس ذکر شده ،ه ترتیب علار

است از:

 .4.1مدح
مهمترین مضمون که در کنار تخلّص شمس آمده ،مدن است؛ ه طوری که این مضمون در یعک سعوم از تخلّعصهعای «شعمس»
دیده م شود .مدن شمس تلریزی ا رنگ و وی عرفان و اله  ،مقط غزلهای موالنعا را جلعوه خاصّع

خشعیده اسعت ،حتّع

تشلیهها و استعارههای که رای شمس آورده شده ،آسمان (پدیدههای از آسمان) است ،چنانکه «مشلّه عه» اغلعب آن تشعلیههعا،
آفتاب ،صلح ،روز ،ماه ،نور محض و شم است .کار رد خورشید و آفتاب که ترجمه اسم شعمسالعدّین اسعت سعیار اسعت و در

 /33فنون اد  ،سال هفتم ،شماره( ،7پیاپ  )72هار و تا ستان 7934

عض ا یا

رمز شمسالدّین و تاه

سیط و حضر

ه معن اصل آن است و در عض موارد که ه معن اصل

حق یا نشانهای از آن انسان کامآ در عد عرفان و وحد

شعععععمس تلریعععععز ،آفتعععععا

آفتعععععاب

ه کار رفته ،رمزی رای وجعود

وجودی است (فاطم :)223/7964 ،

شعععععم جعععععان و شعععععمعدان را رشعععععکن
(کلیا

شعععععمس تلریعععععز  ،نعععععور محضععععع

شمس)7323/2 ،

زیعععععععرا کعععععععه چعععععععرا آسعععععععمان
(همان)7934/2 ،

همچنین شمس تلریزی ه سلب وسعت و عامت روح

ه دریا تشلیه شده است:
جان صعدف اسعت و سعوی حعر ،تهعر مع رود

جان سوی تلریز شعد در هعوس شعمس دیعن

(همان)419/7 ،
و اطن ود نه صور

شمس رای موالنا سراسر شور و عشق و عرفان ود .عشق او ه سیر

و بالب ،دین سعلب موالنعا وی را

ه مشک و عنلر (که وی اطن دارد نه رنگ و ظاهر) تشلیه کرده است:
شععمسالحععق تلریععزی ،در لخلخععه آمیععزی

هععم مشععک و هععم عنلععر ،از مععا

سععالماللّععه

(همان)2:7732،
یک از ویژت های مدن شمس تلریزی در غزلهای موالنا ،اغراق فراوان است و موالنا را ر آن داشته که چنین علار های را ه
کار لرد :اصآ وجود و ایجاد (همان )7343:،2،از نامش فلک لرزیده (همان ،)2:7223 ،او را نیست ثان (همان )7933 :2 ،و...
مدن و ستایش شمس تلریزی در زمینههای زیر دیده م شود:
 .4.1.1مدح شمس از دیدگاه مذهبی
لقبهای که موالنا رای شمس ه کار رده ،یشتر مذهل است؛ لقبهای چون شمس دین ،شعمسالّعدین ،شعمسالحعق ،شعمس
ملّت و دین و تاه این لقبها ا صفات همراه شده است ،مانند شمس دین عه حعق (همعان )237،634،333 /7 ،و شعمس دیعن
اب اعل (همان )369/7 ،و شمس دین

نایر (همان .)7336/7 ،تذشته از این لقبها که در یشتر غزلها دیده م شود ،شعمس

ا عناوین و تعلیرات یاد شده که در کار رد آنها ،اغراق فراوان و هنجارتریزی دیده م شود ،این تعا یر را م تعوان در چنعد حعوزه
رشمرد:
الف) انتساب شمس به خدا
تاه در غزلهای موالنا ،شمس ،ا تعا یری که در شأن خدا ه کار م رود ،وصف شده است؛ دین سلب که « عرای مولعوی ،حعق،
مطلق و منزّه و غیربا آرؤیت در جهان ،در وجود شمس ،جلوهای محسوس و با آرؤیت هم داشت که دیدار او جدا از وابعههعا و
مکاشفا

یرون از بلمرو جهان محسوس م توانست هیجانا

کشاند و از خود
موالنا این صفا

عاطف او را دامن زند و او را ه

براریهعای دیوانعهوار سعماع

خود کند» (پورنامداریان.)743 :7933 ،
خدای را رای شمس رشمرده است :خعدا خلعق (کلیعا

شعمس ،)7919/2 ،سعرّ صعفا

رحمعان (همعان،

 ،)7633/2خاص خاص سرّ حق (همان ،)7336/7 ،نور رحمان (همان ،)7939/2 ،لطف خداونعد جعان (همعان ،)7416/7 ،جمعال
کردتار (همان ،)331/7 ،نقش خداوندی (همان ،)344 /7 ،عشق خداوندی (همان ،)7933/7 ،همای عرش (همان.)7223 /2 ،
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نعععده عععا وصعععف خعععدا آمیختعععه

سرّسّععر شععمس دیععن ،مخععدوم مععا پیععدا شععده

تعععا لینع ع

خداونعععععدیّ شعععععمسالعععععدّین تلریعععععز

کعععععععه عععععععوی خعععععععالق جلّعععععععار دارد

(همان)7233 /2،

(همان)967/2 ،
ب) انتساب صفات و جایگاه پيامبر (ص) به شمس
در رخ از سخنان مدنآمیز ،حوادث از زندت پیاملران اله  ،ه شمس تلریزی ،نسلت داده شده است و این عه جهعت نمودتعار
پنداری داستانهای پیاملران از دیدتاه مولوی است؛ «ازین دیدتاه داستان پیاملران مثال و ماهر عین و محسوس حعواد
مستمر حواد

مکعرر و

نفسان و انسان است .داستان پیاملران تنها حادثهای تاریخ که یک ار اتفاق افتاده و تمام شده اشد نیست ،لکه

حادثهای است که در وجود هر کس و در هر زمان تکرار م شود و نقد حال هست انسان است» (پورنامعداریان)31 :7933 ،؛ زیعرا
هر انسان  ،ا غلله ر نیمه حیوان و نفس امّاره خود ،م تواند یک انسان کامآ شود و در شمار وارثان نور اله و ماهر پیعاملران و
اولیای بلآ از خود برار تیرد (خلیل جهانتیغ .)736 :7933،یت زیر نمونهای از نمودتار پنداری معراج پیاملر(ص) است که موالنا
آن را در اره شمس تلریزی صادق دانسته است:
ای شععاه شععمس ،مفخععر تلریععز عع نایععر

در بععاب بععوس بععرب و در ادنعع چگونععهای؟
(کلیا

شمس)7373 /2 ،

عشق و عالبه موالنا ه پیاملر اسالم (ص) ،چنان پر شور و عمیق ود که «او شمس تلریزی را نیز ه چشم پیامآور و نماینده پیاملر
م دید ،کس که از طریق او «نور محمدی» پرتو افشان م کرد» (شیمآ )92 :7936 ،در یت زیر شعمس« ،وابعف اسعرار رسعول»
خوانده شده است:
شععمس تلریععز ،تععوی وابععف اسععرار رسععول

نععام شععیرین تععو هععر تععم شععده را درمععان ععاد
(کلیا

شمس)426 /7 ،

ج) تشبيه شمس به پيامبران
موالنا در جایگاه تخلّص ،رای وصف شمس تلریزی ،وی را ه پیاملران اله تشلیه کرده است ،از میان پیعاملران خعدا ،نعام پیعاملر
اسالم(ص)( 4ار) ،آدم (ع)( 7ار) ،موس (ع)( 1ار) ،عیس (ع)( 2ار) ،یوسف (ع)( 6ار) ،یعقوب (ع)( 7ار) و سلیمان (ع)( 2ار)،
در کنار تخلّص شمس رای مدن ه کار رفته است:
تععوهر آدم ععه عععالم ،شععمس تلریععزی ،تععوی

ای ز تععو حیععران شععده ،حععر معععان  ،شععاد ععاش
(همان)643 /7 ،

موسعع ّ خضععر سععیر  ،شععمسالحععق تلریععزی

از سععر ،تععو بععدم سععازش ،بصععد یععد یضععا کععن
(همان)367 /7 ،

شعععمسالحعععق تلریعععز ،تعععوی موسععع ایّعععام

عععر طعععور دلعععم ،رفتعععه عععه میقعععا  ،افنعععدی
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(همان)7947 /2 ،
شععععععمس تلریععععععز ،عیسعععععع عهععععععدی

هسععععت در عهععععد تععععو ،چنععععین یمععععار
(همان)633 /7 ،

صد هزاران حسن یوسف ،در جمال روی کیست؟

شمس تلریزیّ ما ،آن خوش نشعین خعوش نشعان
(همان)334 /7 ،

د) تشبيه شمس به امام علی (ع)
موالنا ،ا نار ه امیر مومنان (ع) ،شمس تلریزی را مرتضای عشق خوانده و در جای دیگری او را ه حیدر (ع)تشلیه کعرده اسعت:
(با آ ذکر است که در این مقاله تنها یتهای که تخلّص شمس در آن ه کار رفته ،ررس شده است)
مرتضای عشعق ،شعمس العدین تلریعزی لعین

چون حسینم خون خود در ،زهرکش همچعون حسعن
(همان)334 /7 ،

ه) جایگاه روحانی  -عرفانی شمس
موالنا شمس را ،پادشاه خطّه

حدّ اله نامیده و مقام وی را تا دان حد رسانده که جلرئیآ در را ر او پر م نهد:

شععععععععمس تلریععععععععز ،پادشععععععععاه

در خطّعععععععه ععععععع حععععععععد الهععععععع
(همان)7433 /2 ،

ر سر نهاده غاشیه ،مخدوم شمسالدّین کسع

کععز ععس جمععال ع عزّتش ،جلریععآ پععر نهععاد ازو
(همان)7334 /2 ،

موالنا در یان جایگاه آسمان و اله شمس ،چنین تعلیرهای را ه کار رده است :اصعآ اصعآ جعانهعا (همعان ،)364/7 ،آفتعاب
جانها (همان ،)637/7 ،سرّ دلآمیز (همان ،)634/7 ،شاه جان (همان ،)417 /7 ،للآ ا ارم (همعان ،)492/7 ،ضعیای لشعکر دیعن
(همان ،)333 /7 ،خورشید وجود (همان ،)996 /7 ،ملک مطی اوست (همان ،)991/7 ،کرّ و فعرّ روزه (همعان ،)7733 :2 ،چشعمه
کوثر (همان ،)7333 /2 ،اصآ اصآ رون (همان ،)7643/2 ،نور حق (همعان ،)7373/2 ،شهنشعاه یعنش (همعان ،)7322/2 ،شعمس
معارف (همان ،)7342/2،اصآ وجود و ایجاد (همان ،)7343/2 ،رحمت صرف و سرّ صفا

رحمان (همان.)7633 /2 ،

از آن جا که فضای غزلهای موالنا ،عاشقانه -عارفانه است ،مدنهای عاشقانه و عارفانه ،در این غزلها با آتوجه است .مهمتعرین
نکتهای که در مدن عرفان شمس دیده م شود ،تأکید ر صیر
نوشته ر رایت که این ،نقعش خداونعد ،شعمس دیعن

و یقین و تسلّط ر دریای معان و اسرار است:
از مفخععر تلریععز و چععین ،انععدر بصییيرت آیتعع
(همان)7246/2 ،

صععاحب دیععد و بصییيرت ،شععه مععا شععمسالععدین

کععه ازو تشععت رر رون ،چععو صععد روی نگععار
(همان)319/7 ،

ررس کار رد معنای تخلّص شمس در غزلهای مولوی 39/

چععون ععر دلععم رسععید سععپاهش ععه غععارت

تلریعععز شعععمس دیعععن ،کعععه بصیییيرت ازو عععود

(همان)7371/2 ،
شمس دریای از معان است که حر معان را حیران خود م سازد .سرّ دلآمیزی است که دیعده یقعین ،در ععالم غیعب وانمعوده
است ،چنانکه عقآ ازو ه حیر
دریعای مععان

م افتد:

عین ،ع بیمعت و ع کععا ین

تلریععز ،ز شععمسالععدّین ،عع صععور

دریععای

(همان)7979/2 ،
تععوهر آدم ععه عععالم شععمس تلریععزی ،تععوی

ای ز تععو حیععران شععده حععر معععان  ،شععاد ععاش
(همان)643/7 ،

شمس محرم اسرار اله است ،سفیری است که از عالم غیب ما را خلر م دهد:
تو شمس تلریز مفخعر تلریعز ،چعاره هعا داری

شععتاب کععن کععه تععو را بععدرت اسععت در اسععرار
(همان)331/7 ،

ای شععاه شععاد ،مفخععر تلریععز ،شععمس دیععن

تللیعععغ راز کعععن ،کعععه تعععو اهعععآ سعععفارت
(همان)7376/2 ،

تعلیرات که موالنا در وصف جایگاه عرفان شمس ه کار رده ،علار

اسعت از :صعور

عشعق (همعان ،)612/7 ،تعوهر عشعق

(همان ،)633/7 ،خواجه جان (همان ،)7399 /2 ،دیده جان (همان ،)7393/2 ،نما و اغلان عشق (همان ،)7323 /2 ،شهنشعاه همعه
مردان و بطب جهان(همان ،)343/7 ،جان جان جان عشق (همان:)439/7 ،
یا که صعور

عشعق اسعت شعمس تلریعزی

کععه ععاز مانععد ز عشععق لععلش ،دهععان سععماع
(همان)612/7 ،

شععععمس تلریععععز ،تععععوهر عشععععق اسععععت

تعععععوهر عشعععععق را تعععععو ،خعععععوار معععععدار
(همان)633/7 ،

نقش شمسالدین تلریزست جان جعان عشعق

کین عه دفترهعای عشعق انعدر ازل مسعطور عود
(همان)439 /7 ،

 .4.1.2مدح شمس از دیدگاه اخالقی
در میان مضامین مدنآمیز غزلهای موالنا ،هندر

ه فضایآ اخالب نیز اشاره شده است .از جمله فضایآ اخالب که موالنا عرای

شمس نام رده است م توان این موارد را ذکر کرد :کمسخن ودن ،صلر ،امانتداری ،احسان ،سخاو  ،ایثعار ،خشعش ،رد عاری و
لطف و مهر ان :
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شععععمس تلریععععز کععععم سععععخن ععععود

شععععععاهان همععععععه صععععععا ر و امیننععععععد
(همان)916/7 ،

زهعع سعععخاو

و ایثعععار شعععمس تلریعععزی

کععه شععمس تنلععد خضععرا ،ازو عطععا خواهععد
(همان)337 /7 ،

شعععمس تلریعععزی ،تعععوی خعععوان کعععرم

سعععیر شعععد کعععون و مکعععان از طعععوی تعععو
(همان)7793 /2 ،

کوه حلم  ،شمس تلریزی ،دو عالم تخت تعو

ععر نهععان و آشععکارش معع نگععر از بایععه یعع
(همان)7426 /2 ،

 .4.1.3مدح شمس از دیدگاه اجتماعی
در کنار تخلّص شمس تلریزی ،عناوین و القا

رای مدن ه کار رفته است که از نوع اجتماع است .القا

سلطان ،شاه محمود ،خسرو اکلر ،خسرو عهد ،شاهنشه شهزاده ،میر ،ساالر جهان و کیقلاد.

چون :مخعدوم ،شعاه،

تردید این القاب در غزلهعای موالنعا

تذشته از معان نمادین که دارد جذبکننده عناصر مدح شعر سلک خراسان است و برینهای است کعه نشعان مع دهعد موضع
موالنا نسلت ه شمس ،در سیاری موارد موض شاعر مدّان است (محمدی آسیا ادی )964 :7931 ،و مصداق اجتماع نعدارد .در
غزلهای موالنا ،مدن اجتماع

هندر

و ه نحو سیار کمرنگ دیده م شود از آن جمله است؛ شعمس و بعدر

روحع او عر

همگان پنهان است و خفّاش صفتان ،توانای دیدن او را ندارند:
فاش گو که شعمس دیعن ،خاصعلک و شعه یقعین

در تلریععز همچععو دیععن ،اوسععت نهععان و مشععتهر
(همان)393 /7 ،

دل دلهاسععععععت شععععععمسالعععععدّین تلریععععععز

نتانععععععد شععععععمس را خفععععععاش دیععععععدن
(همان)319/7 ،

یک از نکات که موالنا در اره روا ط اجتماع شمس ا دیگران (یا خودش) دان اشاره کرده ،شیرینز ان اوست:
نلا

مصر چعه حاجعت کعه شعمس تلریعزی

دو صعععد نلعععا

ریعععزد ز لفععع شعععکّر عععار
(همان)331/7 ،

دکععان بنععد طلععب کععن ز شععمس تلریععزی

تععو مععرد سععرکه فروشعع  ،چععه الیععق عسععل ؟
(همان)7317/2 ،

موالنا ه عتاب شمس اشاره کرده و آن را سیار سازنده شمرده است:
یک سوزی است سازنده ،عتعاب شعمس تلریعزی

رهم از ععالم نعاری ،چعو عا ایعن سعوز درسعازم
(همان)147/7 ،

ررس کار رد معنای تخلّص شمس در غزلهای مولوی 33/

شمس همچنین «عجیب» و «نامدار» معرف شده است:
خععععععدا خلقعععع ع  ،عجیلعععع ع  ،نامععععععداری

کیسعععت آن معععه ،خداونعععد شعععمس تلریعععز

(همان)7919/2 ،
 .4.1.4مدح صورت ظاهر شمس
در غزلهای موالنا آنچه در مدن شمس آمده  ،وصف سیر

و اطن است و از توصیف صور

ظاهر خلری نیست ،امعا در چنعد

مورد جمال ظاهر شمس ه وصف در آمده است که در همین موارد هم ا توجه ه براین کالم ،معلوم م تردد که صعور
مناور موالنا نلوده است و وی ه سیر
علار

و اطن شمس توجه داشته است .برینه اول آنکه ایعن توصعیفا

ظعاهر

سعیار کلّع اسعت ،عه

دیگر موالنا رر و جمال را «مشلّه» تشلیه برار داده است ،نه یک از اجزای چهره را؛ دوم آنکه «مشلّه ه» از حوزه مذهب یا

نمادی از عرفان و مذهب است ،مانند ماه که همچون واژه شمس م تواند نماد نور عشق و ایمان اشد:
کعععه اشعععد ععععو حععع ّهعععای پذرفتعععه
رر چعععو کعلعععه نمعععا شعععاه شعععمس تلریعععزی
(همان)7226 /2 ،
شععععععمس تلریععععععز صععععععورتت خععععععوش

و انععععدر معنعععع چععععه خععععوش معینعععع
(همان)7436/2 ،

در یت زیر نیز ا توجه ه واژه «پرتو» که مفهوم اثرتذاری معنوی شمس را القا م کند و ا توجه ه تعلیر «نیستشماری» کعه عر
غیربا آشمردن و وصف کردن تأکید کرده ،هروشن معلوم است که صحلت از جمال ظاهر نیست:
آخععر ز کجععای تععو؟ علعع اللّععه ،چععه یععاری؟
در سجده شعدم ع خعود و تفعتم کعه :نگعارا
او تفععت کععه از پرتععو شععمسالحععق تلریععز

کاوصععععاف جمععععال رر او نیسععععت شععععماری
(همان)7942/2 ،

 .4.1.4مدح شمس با انتساب وی به تبریز
موالنا تاه رای مدن شمس ،او را ه تلریز منتسب ساخته و او را چنین توصیف کعرده اسعت :مفخعر تلریعز (همعان 313 /7 ،و،)..
خسرو تلریزی (همان ،)7394 /2 ،نار صر تلریز (همان ،)393 /7 ،زینت تلریز (همان ،)133/7 ،شعمس مشعرق تلریعز (همعان/2 ،
 ،)7264شه تلریز (همان ،)7949 /2 ،خسرو یگانه تلریز (همان ،)7344/2 ،هر دو عالم صدبه تلریز است (همعان ،)611 /7 ،خعاک
تلریز از وی یداری یافت (همان:)7313 /2 ،
ایععا دو دیععده تلریععز ،شععمس دیععن ععه حععق

تععو کهر ععای دلعع  ،دل ععه عاشععق کععه توسععت
(همان)237 :7 ،

 .4اظهار عشق
دومین مضمون پرکار رد که در کنار تخلّص شمس تلریزی دیده م شود ،اظهار عشق است و در این زمینه ر اصول زیر تاکید شده
است:
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 .4.1آسمانی بودن عشق موالنانسبت به شمس
شعععمسالحعععق تلریعععزی ،در آینعععه صعععافت

تعععر غیعععر خعععدا یعععنم ،اشعععم تعععر از کعععافر
(همان)347 /7 ،

عشععق شععمسالععدّین تلریععزی اسععت ایععن

کعععاو عععرون اسعععت از جهعععان رنعععگ و عععو
(همان)7793 /2 ،

 .4.1دو سویه بودن عشق شمس و موالنا
تفتنععد ز شععمسالحععق تلریععز چععه دیدیععد ؟

تفتععیم کععزان نععور ععه مععا ایععن ناععر افتععاد
(همان)939/7 ،

اتر نعه مفخعر تلریعز شعمس دیعن جویاسعت

چععرا شععود غععم عشععقش موکّععآ و سععرهنگ؟
(همان)633 /7 ،

چون عشعق شعمس تلریعز آهعن ر عای اشعد

معععا عععر طریعععق خعععدمت ماننعععد آهنعععیمش
(همان)631/7 ،

تلریععز را کرامععت شععمس حععق اسععت و او

تععوش مععرا ععه خععویش کشععیدن ترفععت ععاز
(همان)623/7 ،

 .4.3تسليم بودن موالنا در برابر شمس
عیععععد اکلععععر ،شععععمس تلریععععزی ععععود

عیععععععد را ،بر ععععععان اعاععععععم شععععععدم
(همان)333/7 ،

شععمس تلریععز کععه آفععاق ازو شععد پععر نععور

مععن ععه هععر سععوی ،چععو سععایه ز پععیش تردیععدم
(همان)391 :7 ،

 .4.4نور بخشی و ارشادگری موالنا با عشق شمس
چو رون معن فعزوده اسعت شعمس تلریعزی

عععه سعععوی او عععرم از عععا رون ریحعععان
(همان)7362 /2 ،

ا شمس تلریزی اتر هم خعو و هعم اسعتارهام

چون شمس اندر شش جهت اید که انواری کعنم
(همان)173 /7 ،

 .6قدرت و تاثير روحانی شمس بر دیگران

ررس کار رد معنای تخلّص شمس در غزلهای مولوی 31/

سومین مضمون پرکار رد ،که همراه تخلّص شمس تلریزی آمده ،سخن تفتن از همّت شمس است؛ شمس ا بدر

روحان خود،

موالنا (و طلق غزلهای شمس ،دیگر یاران خود) را در راه عرفان یاری م کرد و راه رسیدن ه معلود آسعمان را عر آنعان همعوار
م ساخت .ررس مضامین تخلّص شمس تلریزی نشان م دهد که مهم ترین مصداقهای همّت روحان شمس علارتند از:
 .6.1تکامل روح و قرب الهی
رون عاشق شمس کیمیای است که مس وجود را ه زرّ ناب ،ملدّل م سازد تا جای که رون ،مقلول درتاه حق م تردد و خاصّه
ایزد م شود ،چنانکه از کرّو یان درتاه در م تذرد و مقامش از فراز چرر االتر م رود:
شععد انععاالحق م ع زنععد

هرکععه نععام شععمس تلریععزی شععنید و سععجده کععرد

رون او مقلععول حضععر

نیععک ختععان در جهععان سععیار آینععد و رونععد

لیععک ععر درتععاه شععمسالععدّین نلایععد رد شععود

هر که او یک سجده کردش تر چه کردش از نفاق

در دو ععععالم عابلعععت او خاصّعععه ایعععزد شعععود

(همان)437 /7 ،

(همان)433/7 ،
 .6.2عشق بخشيدن
مسععت ز جععام شععمس دیععن ،میکععده السععت ععین

صعععد تلریعععز را ضعععمین از غعععم آب و آذری
(همان)7264/2 ،

شععععععاه شععععععمسالععععععدّین تلریععععععز مععععععرا

مسععععت معععع دارد ،خمععععار انععععدر خمععععار
(همان)313 /7 ،

میر مست و خواجه مست ورون مست و جسم مسعت

از خداونععد شععمس دیععن آن شععاه تلریععز و زمععن
(همان)7337 /7 ،

 .6.3یاریگر جانها بودن
اال ای جان خونریزم ،هم پعر ،سعوی تلریعزم

هم تو نام شمسالدّین اتعر جعای تعو درمعان
(همان)7939/ 2 ،

شععععمس تلریععععزی گیععععرد دسععععت تععععو

تعععععر ز چشعععععم عععععد عثعععععاری دیعععععدهای
(همان)7437 /2 ،

 .6.4دور داشتن خطرها از جان انسان
شمس تلریزی ،سالکان طریق را از آسیبها و خطرا

ر حذر م دارد؛ زرگترین آفت این راه غرّه شدن ه دنیا و ترفتعار شعدن

در دام شیطان است ،اما کس که در پرتو شمس پناه رده ،هرتز فتنه غوالن راه نم تردد؛ چه غوالن از نور شمس م تریزند:
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شمسالحق تلریعزی ،آن جعا کعه تعو پیعروزی

از تععا ش خورشععید  ،هرتععز خطععر دی نعع
(همان)7971/2 ،

مگر الطاف مخدوم خداوندی شعمس العدّین

ر ایعد مععر تعو را چععون عاد از وسععواس شععیطان
(همان)7933/2 ،

هرتععز نکنععد مععا را ،عععالم ععه جععوال انععدر

کععز شععمس حععق تلریععز پععر کععردم خععورجین
(همان)7997/2 ،

نععور خععدایگان جععان در تلریععز شععمس دیععن

کععرد طریععق سععالکان ایمععن ،اتععر تععو غععولک
(همان)7263/2 ،

 .6.4روشن ساختن معانی و اسرار بر جان عاشقان
عالم هست پر از رمز و رازهای است که توجه دان حق و حقیقت را آشکار م سازد ،اما رمعوز هسعت نیازمنعد شعرن و تفسعیر
است .دلهای پاک و شیفته حقیقت مانند آینهای هستند که این اسرار را درم یا ند و منعکس مع سعازند و شعمس از جملعه آنعان
است .موالنا شمس را دریای از معان م داند و ه سوی او م شتا د تا تأویآ و تعلیر اسرار را از او پرسعد ،سعایرین را نیعز عدو
م خواند ،ترچه شرن شمس نیز ا ز ان کنایه است و نیازمند توضیح:
ای شمس تلریزی گو شرن معان مو عه معو

دستش ده پایش ده ،چون صور

سعر سعاخت

(همان)7291/2 ،
چه ماه و چه تردون ،چعه عرج و چعههعامون

همععععه رمععععز آن اسععععت دریععععاب ار آنعععع

اتععر شععرن خععواه  ،لععین شععمس تلریععز

چععععو او را لینعععع تععععو ایععععن را ععععدان
(همان)7333/2 ،

تلریععز رو دال ،وز شععمس حععق ایععن پععرس

تعععا عععر عععراق سع عرّ مععععان  ،شعععوی ،سعععوار
(همان)333/7 ،

از کنایععععععععا

شععععععععمس تلریععععععععزی

شعععععععرن معنععععع ع تعععععععذار ایسعععععععت
(همان)7632/2 ،

چشم شدی غیب ین ،تعر ناعر شعمس دیعن

مفخعععر تلریزیعععان ،عععر تعععو شعععدی غمعععزه زن
(همان)7337/2 ،

شععععععمس تلریععععععز ،سععععععرمه دیگععععععر

در دو دیععععععععده خععععععععرد کشیدسععععععععت
(همان)7636/2 ،

ررس کار رد معنای تخلّص شمس در غزلهای مولوی 33/

ای دفتععر هععر سععرّی ،شععمسالحععق تلریععزی

ای طرفعععه غعععدادی ،معععا را همعععدان کعععرده
(همان)7733/2 ،

 .6.6جاری ساختن غزل بر جان و زبان موالنا
شعر موالنا سخن او نیست ،لکه خداست که ه او تلقین سخن م کند و او در پایان هر سعرودهای سعرتردان مع مانعد؛ از سعوی
م پندارد که اید ر سخن یفزایعد و از سعوی دیگعر مع پنعدارد عه فرمعان سعخن خعش خعود ،ایعد سعخن را عه پایعان آورد
(سرّام  )36 :7963،شمس رای موالنا جلوهای از خداست و او تفتار خعود را ،پعژواک سعخنان شعمس مع دانعد؛ موالنعا سعخن
نم توید ،لکه شمس ،سخن خود را در دهان وی م تذارد ،ازین روست که تاه پرتو همّت شمس ،در آسعمان حضعور و غیلعت
ازو دور م شود و صحلت او ناتمام م ماند:
مفخععر تلریزیععان ،شععمس حععق و دیععن گععو

لکععه صععدای تععو اسععت ،ایععن همععه تفتععار مععن
(کلیا

ای شععمس حععق تلریععز ،در تفتععنم کشععیدی

شمس)7343/2 ،

روزی دو در خموشعع ع  ،دم در کشععععید ایععععد
(همان)431/7 ،

سخن خش ز ان من ،چو اشد شمس تلریزی

توخامش ،تا ز انها خود ،چو دل جنلان من اشعد
(همان)923/7 ،

م  ،از شعمسالحعق تلریعز ،مسعت تفتعنم

طععوطیم ،یععا لععللم ،یععا سوسععنم ،ایععنالفععرار
(همان)362/7 ،

 .7دعوت به شمس
تعداد با آ توجه از غزلهای موالنا (در حدود یک دهم ) ،ا دعو
شمس را وظیفه خود م دانسته ،ازین رو ضمن مدن و یان بدر

خود و دیگران ه شمس پایان یافته است .موالنا ،دعو

روح شمس ،ه تللیغ پرداخته ،اما تذکر داده که شعر اول آن

است که مرید ،خود را ،از خود خال سازد و ا توشه صلر و تقوی بدم ه این راه گذارد:
گععععو القععععاب شععععمسالععععدّین تلریععععز

معععععدار از تعععععوش مشعععععتابان ،نهعععععانش
(همان)646/7 ،

تر تو خواه شمس تلریزی شود مهمعان تعو

خانه خال کن ز خود ،ای کدخعدای ع خعودی
(همان)7479/2 ،

اتععر مشععتاق اشععرابا

شععمسالعدّین تلریععزی

عه

شراب صلر و تقوی را ،تو

اکراه و صفرا خعور
(همان)343/7 ،
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انگیزه دعو

ه شمس در این ا یا  ،عالج درد دلها ،هره ترفتن از فضآ شمس ،کشف شدن معان

ر دل و دریافتن عیش اب

ذکر شده است (غزلهای  7933 ،7236 ،323و  .)616تاه موالنا در فرا خواندن ه سوی شمس راه اغراق پیش ترفتعه و آن کعه را
نده شمس نلاشد رون از آدمیان خوانده و تاه ه نحو معتدل سخن تفته است:
چعععععو نعععععده شعععععمس تلریعععععزی نلاشعععععد

تععععو او را آدمعععع مشععععمر ،ععععرون کععععن
(همان)314/7 ،

یا جانب تلریعز رو ،از شعمس دیعن محاعو شعو

یععا از ز ععان واصععفان از صععدق نمععا ععاوری
(همان)7294/2 ،

 .8شکوه از فراق و طلب وصل شمس
موالنا پس از دیدن شمس و انقالب روح  ،ترفتار درد هجران تشت .یان درد فراق یک از انگیزههای وی در سرودن غزل عوده
است که این نکته همراه ا ذکر تخلّص شمس ه روشن ذکر شده است:
ای آب حیعععععا
چون صعلر عود از شعه شعمسالحعق تلریعز؟

ا عععععد از شعععععاه چشعععععیده
(همان)7733/2 ،

 .9مژده وصال شمس
شمس تلریزی پس از غیلت اول خود ه نزد موالنا ازتشت ،مژده ازتشت شمس در شانزده غزل ،از غزلهعای موالنعا و در کنعار
تخلّص شمس ذکر شده است:
شعععمس تلریعععز آمعععد و جعععان شعععادمان

چععون کععه ععا شمسععش بععرآن اسععت ای پسععر
(همان)316/7 ،

شعععمسالحعععق تلریعععز رسیدسعععت ،گوییعععد

کعععز چعععرر صعععفا ،آن معععه اسعععرار رآمعععد
(همان)932/7 ،

 .11تمنّا و تقاضا از شمس
موالنا تاه ا ذکر تخلّص شمس تلریزی ،تمنّا و تقاضای را یان کرده است ،که اللته شمار آن اندک است ( 73مورد)؛ روشن اسعت
که در این موارد هم موالنا ،رای دل عاشق و رون شیفته خود درمان طللیده است:
شعععمس تلریعععزی تعععو معععا را محعععو کعععن

زان کعععه تعععو چعععون آفتعععا  ،معععا چعععو فععع
(همان)7434/2 ،

شمس تلریز ،ازیعن خعوف و رجعا عاز رهعان

تععا رآیععد ز عععدم خععوف و رجععای  ،عجلعع
(همان)7434/2 ،

ررس کار رد معنای تخلّص شمس در غزلهای مولوی 67/

عشق تو را چعو مفرشعم ،آب عزن عر آتشعم

ای مععه غیععب آن جهععان ،در تلریععز شععمس دیععن
(همان)396/7 ،

 .11پند و اندرز
تاه ه ندر

همراه ا تخلّص شمس تلریزی ،عالوه ر مدن نکتهای پند آموز نیز آورده شده است؛ مثالً در یت زیعر موالنعا تاکیعد

کرده که اتر «صور

روحان » ر دل تو رسد ،دل «حامله» آن رون پنهان م تعردد و هرتعاه ،از شعمس تلریعزی حمعآ صعور

تیرد ،دل م شوی و ه سوی غیب پران م تردی:
چععو حمععآ صععور تیععرد ز شععمس تلریععزی

چو دل شوی تو و چون دل ه سوی غیعب پعری
(همان)7363/2 ،

در یت زیر موالنا این نکته را توشزد م کند که تلریز و شمس همه هانه است؛ زیرا خود را از بید دو عالم رها ساخته است:
کععز وی دو کععون را ،تععو خطّعع در کشععیدهای
تلریععز و شععمس دیععن و دترهععا هانععه اسععت
(همان)7331/2 ،
همچنین در جای دیگری تذکر داده شده که تنها ،عشق ،شمس را م شناسد و خرد از شناخت شمس ناتوان است:
شمس تلریعز تعو را عشعق شناسعد ،نعه خعرد

ععععر دم ععععاد هععععاری نرسععععد پوسععععیده
(همان)7277/2 ،

 .12گفتوگو با شمس
مضمون تعداد معدودی از تخلّصهای شمس تلریزی ،تفتوتوی موالنا عا شعمس اسعت .در یعت زیرموالنعا از هویّعت شعمس
م پرسد و شمس چنین پاسخ م دهد:
گفعععتم شعععمس تلریعععزی ک ععع ؟ تفعععت

شعععععمایم معععععن شعععععمایم معععععن شعععععمایم
(همان)136/7 ،

ا یا

زیر نیز تفتوتوی موالنا ا شمس است:
تفتم ه شمس تلریز ،کعاین خامشعان کیاننعد؟

تفتععا چععو وبععت آیععد ،تععو نیععز هععم نپوشعع
(همان)7333/2 ،

تفععتم ععه شععمس مفخععر تلریععز :نگععرش

تفتعععا :عجعععب معععدار چنعععان اسعععت آن یکع ع
(همان)7323/2 ،

در سجده شدم ع خعود و تفعتم کعه :نگعارا

آخععر ز کجععای تععو؟ علعع اللّععه چععه یععاری
(همان)7934 /2 ،
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او تفععت کععه از پرتععو شععمسالحععق تلریععز

کاوصععععاف جمععععال رر او نیسععععت شععععماری
(همان)7942 /2 ،

تاه تفتوتو یک سویه و از سوی موالناست:
ز ععع صعععلری گعععویم :شعععمس تلریعععز

چنینعععع و چنععععان  ،مععععن چععععه دانععععم ؟
(همان)139 :7 ،

تاه نیز تنها شمس سخن تفته است:
شمس تلریز مرا دوش همع تفعت :خمعوش

چععون تععو را عشععق لععب ماسععت نگععه دار ز ععان
(همان)7371 /2 ،

در ا یا

زیر تفتوتوی موالنا و شمس در بالب یک آرزو یان شده است:
هشت لطعف و لنعدی ،خعدیو شعمسالعدّین

زهعععع شععععفای سععععقم الالععععه الّععععااللّععععه

دلععم طععواف ععه تلریععز معع کنععد ،محععرم

در آن حعععععریم حعععععرم ،الالعععععه الّعععععااللّعععععه

زه خوش که گویم که کیستهعان عر در؟

گویععععد او کععععه مععععنم الالععععه الّععععااللّععععه
(همان)7224/ 2 ،

نتيجه
ررس کار رد معنای تخلّص شمس تلریزی نشان م دهد که موالنا از تخلّص شمس رای یان ایعن مععان
مدن شمس تلریزی  -2اظهار عشق ه شمس  -9یان بدر
روشن ساختن معان عرفان

هعره عرده اسعت-7:

روحان شمس درتکامعآ رون انسعان ؛ عشعق خشعیدن عه جانهعا؛

ر عاشقان؛ درمان درد جانها و جاری ساختن غزل ر جان و ز ان موالنا  -4دعو

ه سوی شعمس

-3شکوه از فراق و طلب وصال شمس  -6مژده وصال شمس  ( -1ه ندر ) تمنّا و تقاضا از شمس  ( - 3ه ندر ) تفتوتعو عا
شمس.
ررس مضامین تخلّص شمس تلریزی نشان م دهد که شاعر تخلّص خود را مدن م کند ،ا او تفتوتو م کند و شعر خعود را
ه تخلّص منتسب م سازد؛ اترغزلسرا نام شعری خود را رای تخلّص ذکر کند ،خود و شعر خعود را معدن و سعتایش مع کنعد و
چنانچه مانند موالنا نام شخص دیگری چون شمس را تخلّص برار دهد ،آن شخص دیگر مدن م شود ،همچنین شاعر ا تخلّعص
خود تفتوتو م کند؛ خواه تخلّص نام شعری شاعر اشد خواه تخلّص ،شخص غیر از شاعر اشد و دیگر آن که شعر ه تخلّص
منتسب م شود؛ سخنوران که نام شعری خود را ه عنوان تخلّص ذکر کردهاند ،شعرشان را ه خویش منتسب ساختهانعد و موالنعا
که شمس تلریزی را ،تخلّص برار داده ،تاکید کرده که سخن او ،تفتار شمس تلریزی است که ه او تلقین شده است.
اما نکته دیگر :ا توجه ه آنکه مضمون تعداد با آ توجه از تخلّصهای موالنا ،دعو
از تخلّصها در مدن و یان بدر

ه شمس تلریزی و تعداد سعیار یشعتری

روحان شمس است؛ نا راین ،ذکر تخلّص شمس تلریزی جنله تللیغ نیعز پیعدا کعرده و ایعن

مورد یک از کارکردهای تازه تخلّص است که موالنا از آن هره رده است.

ررس کار رد معنای تخلّص شمس در غزلهای مولوی 69/

در اره ارتلا مقط یا ا یا

پایان غزل مولوی که تخلّص شمس تلریزی در آن ه کار رفته ا ا یا

حاوی تخلّص شمس ،پیوستگ
دارد؛ رای مثال تمام ا یا

سیاری ا ا یا

پیشین آن ایعد تفعت ،یعت

مابلآ دارد و تخلّص شمس تلریزی ،از ناعر معنعای  ،جنلعه تاکیعدی و تفسعیری

غزل  ،شرن روایت عشق و ه یغما رفتن جان عاشقان است و در آخعر موالنعا ایعن نکتعه را روشعن و

موکّد م سازد که مناور از این همه «شمس تلریزی» است چنانکه دو یت زیر:
ازیعععععرا شعععععمس آمعععععد ععععععالم جعععععان
معععرادم کیسعععت زیعععنهعععا؟ شعععمس تلریعععز
(همان)111 :7،
او را تعععو اعتلعععار مگیعععر

کیسععت یوسععف جععان؟ شععاه شععمس تلریععزی

عععه غیعععر حضعععر

از تلریز و شمس دین ،رمز و کنایت است این

آه چه شد کعه پعیش او ،معن شعده ترجمعان ای

(همان)634 :7 ،

(همان)7213 :2،
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