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 نشريـــــة ادب و زبـــان           

  و علوم انساني  ادبيات     دانشكدة 

  ـــد باهنر كرمانهي    دانشگـــــاه ش
  91، پاييز و زمستان 32، شمارة  �١سال 

  ) پژوهشي–علمي (*خورشيد و تصاوير مربوط به آن در خمسة نظامي
  ر احمد اميري خراسانيدكت                                               

  دانشگاه شهيد باهنر كرمان زبان و ادبيات فارسياستاد                  

  حكيمه مجاهدي                                                     

   فارسيادبياتدانشجوي كارشناسي ارشد زبان و       

  ر كرمانـــــد باهنـــــاه شهيـــدانشگ                                                        
  چكيده

خورشيد، به عنوان يك پديدة نجومي، زمينة ساخت مضامين و معاني بلند 

ارتباط و آميختگي خورشيد با اسطورة . ادبي در متون شعري شاعران شده است

  باز كرده است؛ادبياتمهر، راه را براي ورود باورهاي اساطيري پيرامون آن، در 

-همچنين باورهاي خرافي رايج در افواه مردم، در اين مورد نيز بازتاب گسترده

تصاوير طلوع و غروب خورشيد، بيشترين . اي در آثار شاعران و نويسندگان دارد

در اين مقاله، سعي شده است تا . سهم را در مجسم كردن خياالت شاعرانه دارد

به اين منظور، خمسة نظامي به . خورشيد و مظاهر آن در شعر نظامي بررسي شود

آوردن ابيات در متن . بندي شدطور كامل مطالعه و ابيات مرتبط، مشّخص و دسته

ابتدا شمارة بيت، سپس شمارة . ها استمقاله، به ترتيب سرايش هر يك از منظومه

  .صفحه و بعد حرف اختصاري مربوط به نام هر منظومه آمده است

  .، تصاوير هنري)مهر( خورشيد، اسطورهنظامي، خمسه، : ه هاكليد واژ

  مقدمه-1

با طلوع خورشيد و روشنايي . االيام، مورد توجه مردم بوده استخورشيد تابان از قديم
نور . پرداختشد و هر كس به كسب و تالش خود ميروز، زندگي از نو آغاز مي

 اساطير خورشيد يكي از. خورشيد، زندگي بخش همة موجودات و دشمن تاريكي بود
شكوه، عظمت و اهميت آن در ذهن مردم باستان، چنان بود كه او را چون . جهاني است

                                                 
 15/7/91:تاريخ پذيرش نهايي مقاله        27/10/90:تاريخ ارسال مقاله  *

    amiri@mail.uk.ac.ir:ايميل
  mojahedi_11@yahoo.com:ايميل
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2 32 نشرية ادب و زبان                                                  شماره                                                                     

از دل اين باورها شكل ) ميترائيسم(مذاهب مهرپرستي . پرستيدنددانستند و مياي ميالهه
اهميت و ارزش خورشيد، همين بس كه در قرآن كريم، سورة نود و يكم در اولين . گرفت

سوگند به خورشيد و : والشَّمسِ و ضُحاها: ((به آن سوگند ياد كرده استآيه، خداوند 
  .و در دين اسالم از جملة مطهرات است)) اشتابندگي

به دليل جرم زيادش، . از ديدگاه علمي، خورشيد منبع اصلي نور و گرما در زمين است
هاي ديگر در كند كه همين نيرو، سبب گردش سيارهنيروي جاذبة زيادي ايجاد مي

 درصد از وزنش را گازهاي هيدروژن و هليوم، تشكيل داده 90بيش از . مدارشان است
-جوشي، گرما توليد مياز اين هم. شوداست كه طي فرآيندي هيدروژن به هليوم تبديل مي

هاي خورشيد، در منظومة شمسي پخش  و اشعهشود كه مقدار كمي از آن به صورت انرژي
  . شودمي

  :هنگ اصطالحات نجومي، در تعريف خورشيد، آمده استدر فر
اي ؛در هيئت قديم، خورشيد، سياره)خور، هور، شيد، آفتاب، مهر، شمس (خورشيد «

گردد و در هيئت جديد، جسم مركزي منظومة است كه به گرد مركز عالم و زمين مي
برابر چگالي  25/5 برابر جرم زمين است و چگالي آن 333000قطر خورشيد  .شمسي است

خانة . السرطان و نقطة حضيض او را رأس الجدي گويندنقطة اوج خورشيد را رأس. زمين
وبال او .  درجة حمل است19آفتاب، برج اسد و قوت او در آنجاست و شرف خورشيد در 

 ) 1388:240مصفّي، (» . درجة ميزان است19در دلو و هبوطش در 

تر از همه، دردين ر و باورهاي مردم باستان و مهمبا توجه به جايگاه خورشيد در اساطي
عقايد و دانش مردم ، بستر مناسبي براي بازتاب و حفظ ادبياتاسالم و نيز با توجه به اينكه 

 استخراج كرد تا ضمن ادبياتضروري است كه اين تأّثرات را از بطن هر دوره است ،
  . هنري نيز كاربرد آنها سنجيده شوداجتماعي، از ديدگاه- گيآوري اين اطّالعات فرهنجمع

 فارسي، فوجي از تصاوير هنري پيرامون اين پديده، خلق شده و الحق ادبياتدر شعر و 
خمسة نظامي . كه نبوغ شعري شاعران در قدرت تأثيرگذاري اين تصاوير، مثال زدني است

ظريف نظامي، هاي پردازيدر اين پژوهش، اين خيال.  نمونة بارزي استاز اين ديدگاه،
  .گيردمورد بررسي قرار مي
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3                    خورشيد و تصاوير مربوط به آن در خمسة نظامي            91 زمستان

  :پيشينة تحقيق.1-1

هايي از نظر گذشت كه در حاشية موضوع اين مقاله در مورد پيشينة تحقيق، پژوهش
اي كه رأساً به موضوع اين تحقيق پرداخته بودند و تا آنجا كه بررسي شد، كتاب يا مقاله

  : شودهاي مذكور، آورده ميوهشدر ادامه، نام چند مقاله از پژ. باشد، يافت نشد
الگوي خورشيد در ناخودآگاه قومي خاقاني و نظامي، دكتر تصوير استعاري كهن -

  .محسن ذوالفقاري و الهام حدادي

تصاوير بالغـي خورشـيد در شـاهنامه و بازتـاب اسـطورة مهـر در آن، سـيد رسـول                   -
  .موسوي

رضا راشد محصل و شعر خاقاني و جلوة اسطورة خورشيد در آن ، دكتر محمد
  .پورفهيمة حاجي

در اين مقاله، ابتدا جايگاه خورشيد در اساطير وسپس دين اسالم، مشخّص شده و در 
  .اين راستا، كاربردهاي مختلف آن در خمسه بررسي شده است

    اساطير-2

كوشيد تا براي هاي اطرافش نداشت، ميآن گاه كه بشر، دانش كافي براي درك پديده
       اش شكلنيافتهماتش، پاسخي مناسب بيابد و پندارهايي كه از انديشة تكاملرفع ابها

ها نزد اقوام مختلف، بستگي به پيدايش اسطوره. ها را به وجود آوردگرفت، اسطورهمي
هاي خورشيدي، از زماني تغيير و تحول زندگي اجتماعي آنان داشته است؛ مثالً اسطوره

با . ي كشاورزي روي آورد و به ارزش نور خورشيد پي بردشكل گرفت كه بشر به زندگ
در اين قسمت، . شودها ديده ميمطالعه در اساطير ملل باستاني، موارد مشابهي، بين آن

شود تا هم جايگاه خورشيد در اساطير اسطورة خورشيد، در فرهنگ چند كشور بررسي مي
  . شودده شود و هم موارد مشترك بين اين اقوام نشان دامشخّص 

  اساطير ايران-1 -2

پيش از پيدايش آيين ميترائي و دين زرتشت، خورشيد از خدايان بزرگ و مورد توجه 
در دين زردشت، مقامش تنزّل پيدا كرد و در ردة يكي از ايزدان قرار . و ستايش ايرانيان بود

 روشنايي او ايزد فروغ و. يشت ششم از كتاب اوستا، به خورشيد اختصاص دارد. گرفت
  : است كه صفتش، تيز اسب است و در مرتبة پرستش، همسان اهورامزدا است
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او تيرگي و . شود خورشيد، چشم اورمزد و به همراه ماه، شهريار روشنان خوانده مي«
. برندكند و اگر يك زمان دير برآيد، ديوان، همة آفرينش را از ميان ميتاريكي را نابود مي

 ) 196: ،ص1388قلي زاده،  (».ن، چون افسري در گردش استخورشيد، پيرامون جها

خاست زيستند، خورشيد، هر صبح از دل دريا برميدر باور مردمي كه در كنار دريا مي
در نظر مردم ديگر، خورشيد از دل تاريكي ظهور . رفتو هر شب در اعماق آن فرو مي

، نماز و نيايشي ويژه، در براي خورشيد. شدكرد و در نهايت، در ظلمات پنهان ميمي
در روايت . ها استجشن نوروز، بازماندة اين نيايش. شدبامدادان و شامگاهان برگزار مي

راندند چرا كه بر اين باور بودند كه اين است كه ايرانيان، بيماران برصي را از شهر بيرون مي
راني، روز يازدهم شماري كهن ايدر گاه. اندافراد، نسبت به خورشيد خطايي مرتكب شده

. ( شودناميده مي)) خورماه((نام دارد و ماه دهم هر سال، دي )) خور روز((هر ماه، 
  )148: 1383هينلز،

  :خورشيد نزد قوم ايراني، همواره اهميت داشت
كورش، لشكريان خود را به عادت قديم، . گرداندنددر اعياد، گردونة خورشيد را مي«

بسياري از . شوداين سّنت در شاهنامه نيز ديده مي. دادميپس از برآمدن خورشيد حركت 
شدند؛ به عالوه، خورشيد در منابع كارها، از جمله نبردها، پس از برآمدن خورشيد انجام مي

ان مظهر مملكت، باالي چادر كهن، عالمت اقتدار سلطنت و بقاي ايران زمين بوده و به عنو
  )338: 1375ياحقّي، (» .ورشيد قرار داشته استنقش خ پادشاهان،حتّي بر روي درفششاه و
  : اسطورة مهر-1 -1 -2

شود، از ايزدان كهن خوانده مي) mithra( مهر يا ميترا كه در فارسي باستان ميثره 
مرزهاي ايران آييني كه از.ه سبب پيدايش آيين ميترائيسم شدهندي و ايراني است ك

وان  اين ايزد، خداي عهد و پيمان و داور ر.هاي بسياري راه پيدا كردگذشت و به سرزمين
. شودميـل ازطلـوع آن،از فراز كوه ظاهرخورشيد نيست و قبها پس از مرگ است؛اوانسـان

هاي او از نشانه. شوداي متوّلد ميدر روايات، آمده كه مهر به صورت جواني، از دل صخره
يران، بعدها در ا. باروري استگاو،نشانةخون اين. بكشدآن گاوي راكه بايد باخنجري است

  . همان خورشيد استاين ايزد با خورشيد،يكي دانسته شد و هرجاكه نام مهربيايد،منظور
  :مهرپرستي، تأثير عظيمي هم در آيين زردشتي و هم در آيين مسيحيت داشت
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5                    خورشيد و تصاوير مربوط به آن در خمسة نظامي            91 زمستان

از آنجا كه با ظهور زرتشت، مهرپرستي، در بخش عظيمي از آسيا گسترش يافته بود، «
هاي خورشيد، خدايِ پيشين، به ايـزد مهـرِ زرتشـتي تفـويض زرتشتي هم ويژگيدر آيين 

همچنان كه مسيحيت بعد از اين، بخش عظيمي از مهرپرستي را در غرب، ... شودمـي
دارد و هاي آيين مهـرپرستي را نگه ميكند، آيين زرتشتـي نيز بسياري از جلـوهجـذب مي

كنند و چنين است كه  خود را بر اين آيين استوار ميدر واقع، اين هر دو آيين، بناي
پنج و، يعني شانزدهم مهر ماه، در آيين زرتشتي، به جشن مهرگان و روز بيست))مهرروز((

  )111:باجالن فرّخي(» .يابددسامبر، يعني روز توّلد مهر، به روز توّلد عيسي اختصاص مي
در اين روز ،شهرياران؛ تاجي با . رودجشن مهرگان ، از اعياد بزرگ ايراني به شمار مي

- آمد، در نامگذاشتند و اگر كـودكي در ايـن روز به دنـيا مـينقش خورشيد بر سـر مي

هنوز هم آثار . شد؛ مانند مهرداد، مهردخت و مهرنوشاش از واژة مهر استفاده ميگذاري
اماكن مقدس و بر سر شود؛ مثل روشن كردن شمع در بازماندة اين آيين در ايران ديده مي

مزارها كه يادآور شمع افروختن در غارها، به مناسبت آن است كه مهر، گاو نر را در آنجا 
  )241و242: 1383هينلز،. (از پا درآورده و خونش را براي باروري، جاري ساخته است

  .اين بود اهم آنچه كه در اساطير ايراني، پيرامون خورشيد و مهر وجود دارد
  رشيددر اساطير هند خو-2 -2

تر از مابقي در اساطير هند، مثلّثي از خدايان خورشيدي وجود دارد كه سوريا ،مهم
، )savitri(، سويتري )suria(هاي سوريا در اساطير هند، از سه خورشيد خدا، با نام«.است

هاي سوريا، خورشيد خدايي است با موها و دست. شودياد مي) vivsavat(و ويوسوت 
نشيند و آسمان را در سواري است كه هر روز، بر گردونة زرين خويش ميو گردونهزرين 

-ها،گردونة سوريا توسط هفت ماديان و به روايتي، مـاديان هفتدر ايـن روايت.نـورددمـي

   )1383:252 هينلز،(» .دانندو ميتره مي) varuna(شود و او را چشم وارونا سركشيده مـي
هايي مربوط به خود دارند ولي در گر هم، صفات و ويژگيدو خداي خورشيدي دي

، »ويوسوت««.شوندنهايت، همگي در يك خدا كه همان سوريا است، متجلّي مي
خورشيدي است كه از افق برخاسته و خداي خورشيديِ ديگري است كه موئي زرين دارد 

» .سيده استافق غرب نر نيز خورشيدي است كه از افق شرق برآمده و به» سويتري«و 
  )109: باجالن فرّخي(
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اي شوند، از نكات جالب اسطورهگانة خورشيدي كه در آخر يكي ميخدايان سه
كشند، دربارة خورشيد است و نيز ماديان هفت سر يا هفت مادياني كه گردونة سوريا را مي

  .تواند نماد هفت اختر در آسمان باشدمي
  ابل و آشورسومر و اكد و ب  خورشيد در اساطير-3 -2

هاست با موهاي طاليي و ، نام خورشيد در اساطير اين سرزمين)shamash(َشمش 
  :پيمايداي كه با آن، آسمان را ميارابه
نام دارد و خدائي » َشمش«، »آشور«و » بابل«و » اكد«و » سومر«خورشيد در اساطير «

بي كوهستان شرق و هر بامداد، مردان عقر. است كه خاستگاه او از كوهسار شرق است
موي بر درگاه  گشايند و خورشيد زرين ، دروازة كاخ خورشيد را مي»شمش«پاسدار 

نشيند و آسمان و  ايستد و با ارة درخشان خود كه كليد كوهسار شرق است، بر ارابه مي مي
اش در كوهستان غربي ناپديد مي شود و  كند و غروب، ارابه زمين را غرق در نور مي

تمام شب را در زير زمين، در راه است و بامداد از دروازة شرق، . رود اي زمين ميژرف  به
، چون خورشيد ايراني، در هيأت خداي »شمش«با گذشت زمان، . كند ديگر بار طلوع مي

دهد و انوار او،  راند و خطاكاران را كيفر مي ها را مي شود و سايه عدالت و داوري نمايان مي
او قاضي آسمان و زمين است و معبد . اندازد دام مي  كاران را بهتور بزرگي است كه بد

  )111:باجالن فرّخي(» .گيرد در بابل، خانه قضاوت جهان نام مي» شمش«
   خورشيد در اساطير مصر-4 -2

 هاي متفاوتهاي مصري، افسانهدراسطوره. است) rā(نام خداي خورشيد مصريان، را 
  :خوردبا ملل ديگر، به چشم مي

پيكر و آسماني است كه هر روز، يك  خورشيد در اسطورة مصري، تخم يك غاز غول«
داري است، خورشيد،  هاي بعدي كه احتماالً از دورة گلّه گذارد و در اسطوره تخم مي
شود و سرخي آسمان بامدادي، ناشي از  اي است كه هر روز بامداد، از مادر زاده مي گوساله

شود و هر غروب،  بالد و بزرگ مي اين گوساله مي. ادن است هنگام ز  خون ماده گاو، به
در اسطورة ديگري، . شود خورد و بامداد ديگر، باز از مادر متوّلد مي مادرش آن را مي

پيكر، يعني خپري  گرداني غول خورشيد، گوي بزرگ و غلتاني است كه سرگين
)khepri(هاي   در اسطورهگرداند و حركت خورشيد از اوست و ، آن را در آسمان مي
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است كه تن آدمي ) hor(نام هور  بعدي، در روزگار مفرغ، خورشيد، چشم راست عقابي به
دختري » را«ها،  در يكي ديگر از اين اسطوره. و سر عقاب دارد و ماه هم چشم چپ اوست

دامان او پناه   كه خدابانوي آسمان است و خورشيد، هر شب به) hathor(نام هاتور  دارد به
  )115:باجالن فرّخي(» .برد مي

   خورشيد در اساطير يونان-5 -2

ها، آپولو نيز خداي بعد. نام دارد) helios(در اساطير يونان، خداي خورشيد، هليوس 
- هليوس، جواني بود كه در نبردي با عمويش، در دريا غرق مي. شودخـورشيـد خوانده مي

  :پيمايداش، آسمان را مينهرود و سوار بر گردوشود و پس از آن ،به آسمان مي
هليوس، خورشيد، يكي از خدايان يا الاقل يكي از پريان بود كه با وجود و شخصيت «

هليوس را معموالً به ... ممتاز خود، از ساير خدايان خورشيدي، مانند آپولون، متمايز بود
واقع، به اي فرا گرفته بود كه در كردند، اطراف سر او را اشعهصورت جواني تصوير مي

وي با ارابة نوراني و مشتعل خود، سراسر آسمان را . كردصورت گيسوان زرين جلوه مي
» .شداين ارابه به وسيلة چهار اسب كه سرعت عجيبي داشتند، كشيده مي. گشتمـي

  )368:1357گريمال،(
هاي خورشيد، در باور اقوام آنچه در اين بخش از نظر گذشت، مروري بود بر اسطوره

شد، خصوصيات مشتركي براي خورشيد، در فرهنگ هر قوم  همان طور كه ديده . ختلفم
اي است كه به وسيلة اسباني وجود دارد؛ از جمله اينكه خورشيد، شاهانه، سوار بر گردونه

از موارد متشابه ديگر، اين است كه . پيمايدشود و سراسر آسمان را ميتيز تك، كشيده مي
در مصر نيز . ن، چشم اورمزد است و در اساطير هند، چشم وارونا استاو، در اساطير ايرا

  .دانداي، او را چشم يك عقاب به نام هور مياسطوره
   خورشيد از ديدگاه قرآن-3

هاي گوناگون وجود دارد شماري در فرهنگهاي بيدربارة اين ستارة فروزان، افسانه
از اسطوره و افسانه كه . ودات استكه اين حاكي از نقش حياتي خورشيد در زندگي موج

قرآن مجيد بارها به . بريممان، قرآن، نيز پي ميبگذريم، به ارزش آن در كتاب آسماني
. ها امر فرموده استآفرينش خورشيد و ستارگان اشاره كرده است و به تدبر در خلقت آن

ينيم در زمان بخداوند متعال، حّتي به آنها سوگند ياد كرده است و جالب است كه مي
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در . شودخوردند و بازتابش در آثار ادبي هم ديده ميباستان، مردم به نام خورشيد قسم مي
  .دين اسالم، خورشيد در زمرة مطهرات است

سه بار در قرآن مجيد آمده و قرآن به ذكر آن، وخورشيد؛ اين كلمه، سي: شمس«
َلا يرَونَ ِفيها َشمسا وَلا ((ده، مگر در آية الم ذكر شواهميت بسيار قائل است و پيوسته با الف

وسخَّرَ الشَّمس والَْقمرَ ((خورشيد به امر خدا، مسّخر و رام شده است . )13:انسان()) زمهرِيرًا
ومِنْ آياتِهِ اللَّيلُ ((و از آيات قدرت خداوند است ) 2: رعد)) (ُكلٌّ يجرِي ألَجلٍ مسمى

النَّهرُوالَْقمو سالشَّمو لت...)) (ار67:  1378قرشي،( » ).37: فص(   
پس از اينكه به طور مجمل، به نقش وجايگاه خورشيد در اساطير و قرآن پرداخته شد، 

ارزيابي اين نكته، مهم است كه اين شاعر . شودرد و نشان آن در اشعار نظامي بررسي مي
به اين منظور، تحت عناوين و . نري كرده استبزرگ چگونه با اين پديده، برخورد ه

  .  توضيحاتي، ابياتي براي نمونه آورده شده است
   خورشيد در خمسه-4

در اين قسمت، با در نظر درگرفتن آنچه كه دربارة خورشيد، گفته شد، جايگاه آن در 
مهر و ردپاي آن در خمسه،  عناوين اصلي اين قسمت،. شودخمسة نظامي  بررسي مي

رات نجومي نظامي  دربارة خورشيد، باورهاي خرافي دربارة خورشيد و كاربرد ادبي اشا
نشاني ابيات خمسه، به ترتيب شمارة بيت و بعد، شمارة صفحه از . خورشيد در خمسه است

عالمت اختصاري مربوط به هر منظومة نظامي هم به دنبال  . منبع مورد استفاده، آمده است
االسرار، ، نشانة مخزن)م(آمده است؛ به اين ترتيب كه حرف شمارة بيت و شمارة صفحه 

، نشانة )هـ(، نشانة ليلي و مجنون، حرف )ل(، نشانة خسرو و شيرين، حرف )خ(حرف 
  . نامة نظامي است، نشانة اقبال)اق(نامه و حرف ، نشانة شرف)ش(پيكر، حرف هفت
   مهر و ردپاي آن در خمسه-1 -3

در اينجا، به مواردي . ، هر دو يكسان اندادبياتاوت دارد اما در ايزد مهر با خورشيد، تف
  . ها را مد نظر داشته استشود كه نظامي آندربارة مهر اشاره مي

اي درخشان و در سّنت هندي نيز گردونه. مهر، ايزد مهر و دوستي و پيمان است« 
كند و مان را بشكند، دشمني مياو با هركه پي. اقامتگاهي زرين با هزار ستون و هزار در دارد

تعدادي از نقوش برجسته، مهر را ... شوددر اين صورت است كه به خداي جنگ  بدل مي
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-كنند، نشـان ميرود و مـاري و شيري او را همراهي ميسـوار بـر اسب كه بـه شكـار مي

  )394- 399:قلي زاده (» .دهند
ز زادن، برآن شد تا نيروي خود را اي حاكي از اين است كه اين ايزد، پس ااسطوره«

بسنجد؛ از اين روي، نخست با خورشيد زورآزمايي كرد و در اين كار، خورشيد، تاب 
نيروي مهر را نياورد و بر زمين افتاد؛ سپس، مهر او را ياري داد تا برخيزد و دست راست 

ه خورشيد با اين نشان آن بود ك. خود را دراز كرد و اين دو ايزد با يكديگر دست دادند
پس مهر، تاجي بر سر خورشيد نهاد و از آن پس، دو ياران وفادار هم . مهر بيعت كرد

هاي اين اسطوره به اي از ويژگيدر ميان اشعار نظامي، پاره ) 21 :1383آموزگار، (» .شدند
  :آيدخورد كه در ادامه، با ذكر عنوان ميچشم مي

   مهد يا همان گردونة مهر-1-1 -3

  ون روان شد مهد خورشيد            جهان پوشيـــد زيــــــورهاي جمـــشيدسحرگه چ
  )، خ307، ص66ب(      

  رخنـــه در مــــهد آفتـــاب كنـــــم           قلعـــــة مــــاه را خـــــــراب كنـــــــم
  )، هـ721، ص174ب(      

   همراهي مار و شير با مهر-1-2 -3

  ا، شيـــــري          وآفــــتابي كشيــــده شمـــــــــــشيريگـــــر نديدي بــــر اژده
  )،هـ630، ص35ب(      

   تاج زرين خورشيد-1-3 -3

  تاج تــــــو وراي تاج خــورشيـــــد            تـــخت تو فــزون ز تـــــخت جمـشيد
  )،ل457، ص2ب (      

    پايين تــخت تو بنـــــــــدد كمـــرهمـــه روز خورشيـــد با تــــاج زر              بــه
  )، ش937، ص78ب (      

  كينة مهر-1-4 -3

شود و شايد براي همين است كه شكنان، به خداي جنگ بدل مي مهر، در برابر پيمان
  :نظامي از تعبير كينة مهر استفاده كرده است

  ـــه شيــرگير استنظيــر است              چون مــهر به كينـــــچون صـــبح به مهر بي
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  )، ل455، ص50ب(      
  بستـــگان سپـــــــــهر              از شبيــــخون مـــــاه و كيـــنة مــــــهرآگـه از روي

  )، هـ646، ص16ب(      
   خورشيد و گل آفتابگردان-1-5 -4

هاي هليوس از زوجة خود، پرِسئِس يا پرسه، و از معشوقه«:استدر اساطير يوناني آمده 
او لئوكوتوي را نيز اغوا كرد و براي اين كار، خود را به . متعدد خود، فرزندان بسيار داشت

كلوتيه كه قبالً معشوقة هليوس بود، از فرط . شكل مادر او، يعني ائورونومه، درآورد
كه شاه ِپرسيا، ايران، بود گفت و ) لئوكوتويپدر (حسادت، همه چيز را به اورخاموس 

هليوس، لئوكوتوي را به درخت كندر تبديل . اورخاموس، دختر خود را زنده به گور كرد
پرست  تبديل شد كه هميشه، سرش به طرف مسير كلوتيه جان باخت و به گل آفتاب. كرد

   )485 : 1384گرانت، ( » .خورشيد در آسمان است
 :گويدنظامي مي

                  آفتــــابش به قرص خـــوان گردد  ــــركه همرنگ آسمان گرددهـ
  گــــل ازرق كه آن حساب كند                     قرصــــــه از قرص آفتـــــاب كند

                   گـــــــل ازرق در او نـــظـــــر دارد  هر ســــويي كĤفتـــاب سر دارد 
  پرست                 خواندش هـنـــــــدو، آفتاب   ازرق است الجرم هر گلـــي كه

  )، هـ761، ص443-445ب(     
   اشارات نجومي نظامي دربارة خورشيد-2 -4

اي از موارد نجومي كه نظامي دربارة خورشيد، در اشعارش به كار در اين بخش، پاره
  .شودبرده است، آورده مي

  گيرند از خورشيد مي ستارگان و ماه، نور خود را-2-1 -4

  چنان چون شمس كانجم را دهد نور             دهد ما را سعادت، چشـــم بـــــــد دور 
  )، م134 ، ص8ب(       

  همان ملك را داري از فتنـــــــه دور            كه مـــــــه نايب مهـــــــر باشد به نــور
  )، ش1034، ص32ب (      
   خورشيد و ذره-2-2 -4
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شماري در آثار اين موضوع، سبب ايجاد تصاوير هنري بي. شوده، جذب منبع نور ميذر
نظامي از آن . انداغلب، ذره را عاشق و خورشيد را معشوق فرض كرده. شاعران شده است

  .ارزش بودن، تواضع، عشق و كار غير ممكن  استفاده كرده استبراي بيان كم
           ذره بـود عــــــرش در آن آفتــــــــابروزن حاجـت چو بود صبــح تـاب      

  )، م11، ص25ب(       
  ذره صـــفت پيش تو اي آفتــــاب              بــــاد دعـــــاي سحـــرم مستـــــــجاب

  )،م18، ص40ب(       
  مبا شبيــخون مــــاه، چـــون كوشم              آفتـــــابي بـــه ذره چـــون پـــوشـــــ

  )،هـ711،ص 433ب(       
  كسوف-2-3 -4

كسوف، يك پديدة علمي است و هرازگاهي با قرار گرفتن ماه در راستاي زمين و 
جا، دليل ضعف نظامي، كسوف را يك. گيردخورشيد، خورشيدگرفتگي صورت مي

كند، قدرت و توان تأثير بر زندگي مردم را ندارد و در جاي داند كه ثابت ميخورشيد مي
  .داند كه به خورشيد رسيده استزخمي مي با تخيلي ظريف، آن را اثر چشمديگر،

  بر مـــه و خورشيــــد مياور وقوف                مه خور و خورشيد شكن چون كسوف
  )، م66، ص60ب(       

 خورشيـد كه نيلگون حروف است                هــــم چــشم رسيدة كســــــوف است

  )ل، 475، ص38ب (       
   شرف خورشيد، در برج حمل-2-4 -3

منجمان احكامي، رفتن . قرار گرفتن خورشيد در برج حمل، آغاز اعتدال ربيعي است
- داننـد و شـاعـران هـم با استفاده از آن، بـه مضمـونخورشيد در ايـن برج را شرف آن مـي

  :هايي از هنرنمايي نظامياينك،      نمونه. اندپردازي پرداخته
  گاه، جمـشيد          چو در برج حمل، تـــابنده خــــــورشيدـرود آمـــد به دولتفــ
  ) ، خ324 ، ص 30ب (        

  شــرف يافته آفتــــاب از حــــــمل            گـــراينده از علــــــم سوي عمـــــــــل 
  )، ش945، ص 53ب (       
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   خانة خورشيد-2-5 -4

خانة خورشيد .گانه را اختصاص دادنداي از بروج دوازدهره، خانه  احكاميان به هرهفت سيا
  .نيز برج اسد است

  چو در خانة خويش رفت آفتـــاب                   زگرمي شد انـــدام شيــران كبـــــاب 
  )، اق1422،ص 3ب (       

  . خورشيد و ماه، برخالف ستارگان ديگر، داراي يك خانه هستند-2-6 -4

   عطــــارد شد، دو پيــكر             تــــو خــورشيدي، تو را يك برج بهتــر ســــزاوار
  ) ،خ282، ص29ب (       

   وبال خورشيد در برج دلو-2-7 -4

  بـــرون رفت از چاه دلو، آفتــــاب               بــــه ماهي گــرفتن، ســوي حوض آب 
  )، ش1053،ص 11ب (     

   خورشيد  باورهاي خرافي دربارة-3 -3

گرفت هاي اطرافشان شكل ميدر طول زمان، ، باورهايي در بين مردم، پيرامون پديده
گذار خورشيد رخشنده نيز در زندگي بشر تأثير. شان داشتكه تأثير ژرفي در روند زندگي

در قرآن كريم نيز خداوند متعال، بارها به خورشيد و . خوردندبود و حتّي به او قسم مي
اين موضوع، از آن جهت در زمرة باورهاي خرافي . (وگند ياد كرده استستارگان، س

بـازتـاب اين افكار، در خمسـه .) پرستيدندآورده شده است كه در گذشته، خورشيد را مي
  :شود؛برخي از اين باورها به قرار زير استنيـز ديده مي

   سوگند به خورشيد-1 -3 -4

  نـد            بــــه خــــورشيد روشن، به چـرخ بلنـدبه رخشنده آذر، به استـــــــــا و ز
 )، ش992، ص20ب(       

  به قـــدر گنبـــــدِ پيــروزه گلشـــــن           به نـــــور چشمـــــة خورشيــــد روشن
  )، خ301، ص58ب(       

   خورشيدو آيين زرتشتي-2 -3 -4

  خــورشيد كه زرتشتــــي استروي به دين كن كه قوي پشتي است            پشت به 
  )، م38، ص34ب(       
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  به ديــــن حنيــــفي پنـــــاه آورند                همــــه پـــشت بر مـــهر و مــــاه آورند
  )، ش1020، ص45ب(       

   خورشيد و خانة عيسي-3 -3 -3

 .مسيح به آسمان عروج كرده است و در فلك چهارم، همنشين خورشيد است

   كن اين پـــردة عيسي گراي               تـــا پـــر عيــسيت بـــرويد ز پــــــــايپـــاره
  )، م38، ص39ب(       

  گـــازري از رنگرزي دور نيـــست             كـــلبة خورشيـــد و مسيـــحا يكيـــست
  )، م46، ص27ب(      

   خورشيد و خانة معمور-4 -3 -4

 خانة كعبه در آسمان است كه فرشتگان به طواف آن خانة معمور، به روايتي، قرينة
  .مشغول اند و اين خانه در فلك چهارم،جايگاه خورشيد است

 از آن شد خــانة خــورشيد معمـور               كــه تاريكـــــان عالـــم را دهد نـــــور

  )، خ133، ص26ب(      
  گري خورشيد و لعل-5 -3 -4

شوند اما گاه در نظر يي كه قابليت دارند، به لعل بدل ميهااز تابش نورخورشيد، سنگ
پذيرد و به لعـل شاعر، خود خورشيد سنگي است كه با جلوة رسول خدا، عيـار مي

  :شود و گاه در تركيب لعل آفتاب، خود آن را به لعل مانند كرده است تبديـل مـي
  ــــوهر او لـــــعل گـــــر آفتــــــابسنبـــــل او سنبــــــلة روز تــــاب               گـ

  )، م9، ص4ب(      
  چو لـــــعل آفتاب از كــــان بر آمد             ز عشــــــــق روز، شب را جان بر آمــد

  )، خ277، ص44ب(      
   زناشويي ماه و خورشيد-6 -3 -4

 است و اين دو، شده و باور پيشينيان، ماه، مذّكر و خورشيد، مؤنث تصور ميادبيات در 
  .دلدادة هم بودند

  زناشويي به هـــم خورشيد و مــــه را          رحــــم بستـــه به زادن، صبــــحگــه را
  )، خ272، ص11ب(      
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ـّـه   اي زاده است        زهــــره، شيــــر عطــــاردش داده استماه و خورشيــــد، بچـ
  )، هـ734، ص31ب(      

  ين و حبش خورشيد و چ-7 -3 -4

خورشيد به مناسبت طلوع از مشرق، شاه چين است و در مقابل آن، تاريكي و شب، 
  :منسوب به سرزمين حبش است

  ابـروي حبش به چيـــــن درآمــــــد         كĤيينة چيــــــــــن، ز چيـــــن برآمـــد
  )، ل511، ص50ب(      

 ي در چيــــن، يكي در حبـــشدوروي است خـــورشيد آيينـه وش             يكي رو

  )، اق1370، ص146ب(        
   كاربرد ادبي خورشيد در خمسه-4 -4

- هاي نجومي، در ساخت اشعارش دارد، بهرههايي كه شاعر از پديدهيكي از استفاده

به اين منظور، آنها را دستاويزي براي ايجاد تركيبات و . گيري از آنها در تصويرسازي است
در اين بخش، ابتدا اشعاري كه به طلوع و غروب . كندارات زيبا ميتشبيهات و استع

شود؛ سپس، به ابيات ديگري كه شامل خورشيد و خورشيد مربوط هستند، بررسي مي
  .شودمظاهر آن هستند، از ديدگاه ادبي، پرداخته مي

   تصاوير طلوع و غروب خورشيد-4-1 -4

سازي شاعرانه به ان بوده و اغلب در تصويرهايي كه از ديرباز مورد توجه شاعراز پديده
نظامي نيز تصاوير زيبايي از اين پديده، . كار رفته، منظرة طلوع و غروب خورشيد است

  :توان آنها را به دو دسته تقسيم كردخلق كرده است كه مي
   تصاوير حماسي طلوع و غروب-4-1-1 -4

صطالحات حماسي، براي بيان دراين تصاوير، آفتاب، شخصيت يافته است و شاعر از ا
سپرافكندن، علم زدن، . مقصود خود بهره جسته و هر بار، تابلويي باشكوه ساخته است

سراپرده زدن، سر شب را از تن روز جدا كردن، ستام افكندن و منجوق بركشيدن، از اين 
خورشيد را شاهنشاه صبح، شاه چين، خازن چين، ترك سلطان شكوه و بور . قبيل است

  :نامدده رنگ ميبيجا
  چون سپـــــر انـــداختن آفتــــــــاب             گشــت زمين را سپر افــــكن بــــر آب
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  گشت جهـــان از نفسش تنــــگ تــر           وزسپــــــر او سپــــرك رنــــگ تــــر
  ـــــــد ســــرشبا سپـــــر افكندن او لشكـــــــــــرش          تيــــغ كشيدند بـــه قص

  )، م22، ص1- 3ب(      
  افروز             ســـــر شب را جـــــدا كـرد از تن روزگه كĤفتــــاب عالــــمسحــــر

  )، خ148، ص15ب(      
  تيـــــغ يك ميخ آفتــــاب گذشت             جـــــوشن شب هـــزار ميــــخي گشت

  )، هـ782، ص190ب(      
 يي طلوع و غروبتصاوير غنا-4-1-2 -4

شيشة خورشيد، تنور صبح، لعل . صور خيال، بسامد بااليي در اين دسته از تصاوير دارند
اضافة (آفتاب،آتش مشرق، چشمة نور، عروس خورشيد، چشمة آفتاب، ياقوت خورشيد 

، گل زرد، گوهر سرخ صبحگاهي، يوسف رخ مشرقي، ترنج روي شسته و ياقوت )تشبيهي
تعداد اين ابيات زيبا و با شكوه در خمسه زياد است و . اند از اين جمله)استعاره از خورشيد(

  .آوردن همة آنها در اينجا ميسر نيست
  گـرد            فـــــرو شــــد تا برآمــــد يك گل زردهزاران نرگس از چرخ جهــان

  )،خ168، ص65ب(      
  ــف رخ مشرقــــــي رسيــــــديهــــر روز كه صبـــح بـــر دميــدي              يوســـ

  كردي فلــــــك ترنج پيـــــــــكر               ريحــــــــــاني او، تـــــرنـــــجي از زر
  )، ل472، ص1و2(    

  چـــو ياقوت خورشيــد را دزد بـرد             بــــه ياقـــــــوت جستن جهان پي فشرد
  ا            كه او بـــــــرد از آن جوهــر آن تاب رابــه دزدي گرفتنـــد مهتـــــــاب ر
  )، ش1002، ص121,120ب(    

  دگر روز كــــز عطـسة آفتـــــاب               دميدند كافــــــور بر مشـــــك نــــاب
  )، ق1386، ص1ب(      

   كاربردهاي ادبي خورشيد در ساير ابيات خمسه-4-2 -4

 دست آويزي براي ايجاد - ر خاص در اينجا خورشيد به طو- اصطالحات نجومي
تصاوير هنري و تعابير شاعرانه شده است؛ گاه، خورشيد در قالب استعاره و تشبيه توصيف 
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در ادامه، . گيردها  و حاالت  قرار ميشود و گاه، خود ابزاري براي وصف شخصيتمي
  :شود تا از ديدگاه ادبي بررسي شوندابيات ديگري ذكر مي

  تشبيه-4-2-1 -4

هاي بديعي به كار برده است؛ مانند تنهازدن، نظامي در تشبيهات، اغلب وجه شبه
مثل خورشيد با (، پيوستگي و مالزم بودن )يكرنگي(پيش يكي بودن وروسپيد كردن، پس

  :شود؛ در زير نمونه هايي آورده مي)در مورد خورشيد تابندگي(و خنداندن )نور
   نوميــد              در اين شب روسپيدم كن چو خــورشيدشبـــي دارم سياه، از صبــح

  )، خ274، ص 61ب(      
  بر دشمـــــن اگر فـــراسيـاب است              تنــــــها زدنـــــش، چو آفتــــاب است

  )، ل456، ص59ب (      
  پس و پيش چون آفتابـم يكي است              فـــروغم فـــراوان فـــريب اندكي است

  )، ش928،ص41ب(      
  كسي را كه در گريـه آرم چـو آب               بخـــندانمــــش بـــاز چـــون آفتــــاب

  )، ش928، ص54ب(    
   استعاره-4-2-2 -4

در اينجا ابتدا استعاراتي كه براي خود خورشيد به كار رفته است، به طور جداگانه، 
  .استعاره از موارد ديگر است، آمده استد،كه درآنان خورشيآورده شده است و بعد ابياتي 

  استعاره براي تصوير خورشيد) الف

ريز، زنگلة روز، لعبت زرنيخ،  مشعلة صبح، جام سحر، خشتك زر، چشمة سيماب
هايي هستند كه نظامي مشرقي صبح بام، طشت زر، عروس عالم گل زرد، همگي استعاره 

  .براي خورشيد به كار برده است
  ريز             خـــوانده چو سيمــــــاب، گريزا گريزن چشمة سيمــاببا كفــــش اي

  )، م15، ص24ب(      
  طفل شب آهيخت چو در دايه دست              زنگـــــــلة روز فـــــــراپاش بســـــت

  )، م22، ص5ب(      
  ــل كردخــــنديدن قــــرص آن گـــل زرد              آفـــــاق به رنگ ســـــرخ گــ
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  )، ل513، ص2ب(      
  خورشيد، استعاره از تصاوير ديگر)ب

  :در اكثر ابيات، خورشيد و آفتاب، استعاره از چهره يا خود شخص است
  هنــــــوزش آفتاب از ابــر پاك است           زابــر و آفتـــــاب او را چــه باك است

  )،خ163، ص72ب(      
           ز خــــورشيد، آسمــــان را كرد خــاليبه شوخي پشت بر شه كرد خــــالي    

  )، خ292، ص71ب(      
  شـــــه، پــــرستنده در به دريــا داد              بلـــــكه خــــورشــــيد را ثـــــــريا داد

  )، هـ743، ص 254ب         (    
  : شودهاي ادبي ديگر هم اشاره ميبه دونمونة بارزتر از آرايه

   ايهام تناسب-4-2-4 -4
  :در اين ابيات، كلمة مهر در معني محبت، با خورشيد، ايهام تناسب دارد

  گــــرم شو ازمهر و زكين سرد باش            چون مه و خـــورشيد جوانــــــمرد باش
  )، م40، ص86ب(      

  ار، قــــــاهردرمــــهر چو آفتـــــاب ظـــــــاهـر             در كينــــــه، چـــــو روزگ
  گير استنظير است             چون مــــــــهر، به كينه شيـــرچون صبــــح به مهـــر بي

  )، ل455، ص49و50ب(    
  كنايه-4-2-5 -4

نظامي، از تصوير پوشاندن خورشيد توسط ِگل، زياد استفاده كرده است و اغلب ،كنايه 
  .از كار غير ممكن است

 داشتداشت            به گـــل خورشيد را پوشيده مييده ميسرِخُم بر  ميِ جــــوش

  )، خ186، ص 15ب(      
  در عشق شكيـــــب كي كند سود                خورشيـــــد به گــــل نشايــــد اندود

  )، ل473، ص18ب(      
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گيري ادبي حكيم نظامي از خورشيد، با در نظر داشتن اين بود بررسي كيفيت بهره
بديهي است كه هر چه در اين مقاله آمده است، متناسب با . آن در باورها و عقايدجايگاه 

  .ترين  نكات در هر مورد ذكر شودگنجايش آن بوده است و سعي شده كه مهم
  نتيجه

ترين ستارة منظومة شمسي است كه عامل نور و گرمادهي به جهان خورشيد، بزرگ
خورشيد، در قرآن . ه اجرام سماوي ديگر دارداي، نسبت باست و در اساطير، جايگاه ويژه

 33لفظ شمس، . مجيد نيز از اهميت برخوردار است و خداوند به آن سوگند ياد كرده است
  .بار در قرآن آمده است

 بيت به خورشيد و تصاوير مربوط به آن اختصاص 560دركلّ خمسة نظامي، بيش از 
 .ين، بيشترين ابيات را در بر دارندنامه و پس از آن خسرو و شيرداردكه اول، شرف

اي،علمي،اعتقادي و هاي اسطورهنظامي، با توجه به دانش نجومي خود،ازهمة جنبه
كه در خالل ابياتش اشارات نجومي.خرافي مربوط به خورشيد،در اشعارش بهره جسته است

 اين مورد اش به دانش نجوم و حتّي باورهاي خرافي رايج درشود، حاكي از احاطهديده مي
اي كه دربارةخورشيد وجود داشته است،آگاه بوده و به نظامي از باورهاي اسطوره. است

به رسم پيشينيان، به خورشيد سوگند خورده است و از ساير . خوبي، استفاده كرده است
  .اعتقادات عاميانه  پيرامون خورشيد، در اشعارش بهره جسته است

 استفاده از صور خيال، تصاوير زيبا و ماندگاري را وي با قدرت و نبوغ شاعري خود و با
انگيز كه خاص خود اوست و استعاراتي از خورشيد خلق كرده است؛ تشبيهاتي زيبا و دل

  . اش استپردازي قوي و نـبوغ شـعريجالب كه درآن مهارت دارد،برخاسته از نيروي خيال
 و غروب خـورشيـد ديـده هاي شاعر، در توصيف مناظر طلوعپردازيزيباترين خيال

 .توان آنها را به دو دستة تصاوير حماسي و تصاوير غنايي تقسيم كردشود كه ميمـي

مواردي كه . خورشيد با درنظر داشتن  اهميتش، هميشه مورد توجه هنرمندان بوده است 
نظامي در آنها از خورشيد استفاده كرده است، سواي توصيف طلوع و غروب، براي وصف 

بايي، شرح عظمت و بزرگي مشبه است؛ ضمن اينكه استفاده از اصطالحات دانش نجوم زي
  .در شعر، در عصر شاعر رايج بوده است و اصالً نوعي فضل نمايي محسوب مي شده است
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  . 7،سال سوم، شماره اول، شمارة پي در پي )بهار ادب(سبك شناسي نظم و نثر فارسي 

تصاوير بالغي خورشيد درشاهنامه و بازتاب «).1388.( موسوي،سيد رسول-5
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