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 ۀاد بنحانگداارا  صلدانام   کد   مولوی شناس، محقق و روانشناس ارجمند، دکتر مهددی یدحاز داد   

تا کنو  آثار اردند  ای در دمحن  های عرصدانی بد  اوانندد ا      می باشد، آرما  و مدیر مسئول آ 

ک  روایت دایتا  های مثنوی مولوی بد   « پحمان  و دان »ارای  داد  ایت.  او دو یال پحش با کتاب 

مولدوی بد     ۀدبا  نثر و همرا  شرز های امرودین ایت، هوایی تاد  برای دویتدارا  شعر و اندیش

 اوانند ا  می شود.ب  آرما  تقدیم  ۀآ  اثر در هر شمارصلل های  ک ارمغا  آورد 

و دلحل ایدن نامگدااری را   « چاچراغ  شمسهفت »اینک دکتر یحاز داد  کتابی منتشر کرد  ب  نام 

 -چنحن توصحف می کند ک  هر غزل شمس، چراغی ایت ک  دنحای وجود اوانند  را روشن مدی 

 -ک  هستی انسا  را با ندور ادود دراشدا  مدی     این غزل ها، چاچراغ هایی هستند ۀکند و مجموع

  ردانند. 

عشق می پردادد، همچنحن یاد اری ایت تقدیم بد  عشدق دندد ی ایدتاد      ۀاین کتاب ک  ب  بن مای

یحاز داد ، شادروا  عزیز  ضرغام اصشار، همسر محبوبی ک  چندا  اد یفر ابدی اش نمی  ارد.  

 ی ارجمند، همچنحن می نویسد: نویسند  پس اد تقدیم کتاب ب  یاد آ  بانو

در اشت دردناک همسرم، ادام  نوشتن این کتاب را چند ماهی متوقف کرد، اما پدس  

اد  اار اد آ  واقع  اندوهبار، داتر صردان  ام دکتدر ندادیس یدحاز داد   محدحا آرامدش      

 بخش  اشت  ام را برای نوشتن صراهم آورد. بدین لحاظ اد او یپایگزارم و مهر اردندد  

 او را ارج می نهم. حضرت حق هموار  یار و یاور او باد !
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غدزل.    ۲۸۰شامل کل کتاب غزل ایت و  ۴۰ ۀهر چاچراغ در بردارند« چاچراغ  شمسهفت »در 

محقق در یادداشت آغادین این کتداب اههدار امحددواری مدی کندد کد  در آیندد  چاچدراغ هدای          

اطر نشا  می یادد این ایت ک  کاحد  غدزل   دیگری را عرض  کند.  اد جما  نکاتی ک  نویسند  ا

، بدا تلدحححات و حواشدی    «دیدوا  کبحدر  »یا « کاحات شمس»جادی  ۱۰های این کتاب، اد کتاب 

ایتاد بدیع الزما  صرودانفر برداشت شد  ایت.  چو  نحت نویسدند  اد نوشدتن ایدن کتداب، صدرصا      

مس بود  و کوشحد  کد  ماالدر را در   مشتاقا  موالنا با غزلحات قابل صهم تر ش ۀایجاد آشنایی اولح

 یاد  ترین بحا  عرض  کند.  

عرصدا   »باید اصزود ک  شرز این غزل هدا، مادالبی هسدتند کد  دکتدر یدحاز داد  در کدسس هدای         

در لس آنجاس مارز کرد  ایت.  دکتر یحاز داد  در یادداشت آغادین کتاب پحرامدو   «  موالنا

 تفاوت های مثنوی و غزلحات شمس می نویسد: 

ای ادبحدات و عرصدا    غزلحات شمس )دیوا  کبحر( ک  بددو  تردیدد یکدی اد شداهکاره    "

یال پدحش، ایدن چندحن اد اقبدال عامد  برادوردار نبدود. صقدا          ۲۰۰جها  ایت، تا حدود 

معدود مشتاقا  آثار مولوی و نحز پژوهشگرا  عرصا  بودند ک  این اثر شدگفت انگحدز را   

می اواندند و  اهی بر آ  شرز می نوشتند و اوانند  نوشدت  هدای آ  هدا هدم معددود      

مولوی اد همدا  آغداد یدرایش، اوانندد ا  بسدحاری داشدت و حتدی در         بود. اما مثنوی

مکتر اان  های قدیم درس داد  می شد. حداقل دو دلحدل عمدد  را مدی تدوا  در ایدن      

ایت و همحن واژ  عشدق  « عشق»مورد برشمرد: نخست این ک  تم اصای غزلحات شمس 

ادس  دیندی محسدوب    اد دید یردمدارا  دینی دما   اشت  مفهومی ناپسند و مخالف ا

می شد. عامل دیگر این بود ک  مثنوی حاوی دایتا  هایی ایت ک   رچ  موارد عمحدق  

عرصانی در البسی ابحات آ  بحا  شد ، اما، حداقل بهر  ای ک  اوانندد  اد آ  مدی بدرد،    

درک صوری آ  دایتا  ها ایت. اما غزلحدات شدمس نحداد بد  آ داهی در بداب عرصدا         

در « پادشا  و کنحدزک »ات ترمحنولوژی آ  دارد.  باور مثال دایتا  مولوی و بویژ  شنا

مثنوی )ک  پادشاهی بود و عاشق کنحزکی شد و ...الی آار(، کششی دارد کد  اوانندد    

عادی را ب  اود جار می کند. اما درک مثس این بحت اد غزلحات شدمس، بددو  پدحش    

 مکن ایت:آ اهی اد مفاهحم عرصا  و اصاسحات آ  تقریبا غحر م

 هفت ااترِ بی آب را، کاین ااکحا  را می اورند
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 هم آب بر آتش دنم، هم بادهاشا  بشکنم

 ۳/۱۳۵۳۵شمس 

و غحدر   « شکسدتن آب و آتدش  »، «اورد  ااکحا »، «هفت ااتربی آب»درک  مفاهحم: 

 بدو  داشتن پحش دمحن  قبای اد محاالت ایت.  

)یدا یدالک( را مدی  حدرد و آرام      در مثنوی، مولوی یک معام ایت ک  دیدت شدا رد  

آرام او را ب  یوی تعالی رهنمو      می شود، اما در غزلحات شدمس، عاشدق شدورید  و    

شحدایی ایت ک  در کمال ناهشحاری، عشق تسکحن ناپایر اود ب  حضرت حدق را بحدا    

می کند. در این را  شمس تبریزی، صسز الدین قونوی و حسام الدین چابی نماد هدای  

درک بدرای انسدا  ، اد آ  مفهدوم انتزاعدی ماادق )اددا( هسدتند.  اد آنجدایی کد            قابل

مولوی هنگام یرود  بسحاری اد غزل های دیوا  شمس در حال یدما  و در ناهشدحاری   

و ب  قول اود او وصل ب  دریای معرصت بود ، شاید بتوا   فت ک  در برادی اد ابحدات   

 «:آ  دیگر، نی د »بود  و « نی»او  غزلحات شمس، اود نمی دانست  چ  می  وید.

 لر تو مَثَلِ نای جمادیم و امُش بی

  چ  نواها دنم آ  دَم ک  دَمی در نایم

 ۴/۱۷۱۷شمس 
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 نیِ بحچار  چ  داند ک  ر ِ پرد  چ  باشد

 دَم نایی یت ک  بحنند  و دانایت ادایا

 ۱/۱۰۵۰شمس 

ندد ندی( بحدرو  مدی ریختد  و       ویی کسی، نحرویی، این دُرهای قحمتی را اد دها  او )مان

مریدا  او، آ   وهر های پربها را ب  صورت نوشت  جمع آوری می کرد  اندد. ادود او   

 جایی می  وید: 

 ای ک  محا  جا  من تاقحن شعرم می کنی

  ر تَن دنم اامش کنم تریم ک  صرما  بشکنم

 ۳/۱۴۵۴۹شمس 

اوانندد  را در ادود    مثنوی دریایی ایت اروشا  ک  موج پشت موج در لباس دایتا ،

غر  می کند، اما غزلحات شمس آتش پار  هایی هستند ک  اان  ایمن دروندی اوانندد    

 را می یودانند:

 اوش شد  ام ، اوش شد  ام ، پار  آتش شد  ام

 اان  بسودم بروم تا ب  بحابا  بریم.  

 ۳/۱۴۸۳۴شمس 

شدعا  ور شدود    کسم بنحادین غزلحات شمس عشق ایت. عشقی آتشحن. آتشی کد  وقتدی  

 -را مدی « دودخ»قحامت های پر آتش د هر یویی  بر می انگحزاند. چنا  آتشی ک  حتدی  

 یوداند.

 مرا عاشق چنا  باید ک  هرباری ک  براحزد

 قحامت های پر آتش د هر یویی برانگحزد

 دلی اواهحم چو  دودخ، ک  دودخ را صرو یودد

 دو صد دریا بشوراند ، د موجِ بحر نگریزد.

 ۲/۶۰۵۷شمس 

راه تماس مستتیم  اتا تکتتر حتما       را می توان از "چلچراغ شمسهفت "کتاب 
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