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Abstract 
Human existence, along with the functions and origins it reveals, draw from a 
wide variety of sources. One of these basic sources that overshadows human 
existence are archetypes. Archetypes are images or symbols of the human 
subconscious that control the human mind, thought, and behavior and manifest 
themselves in human social, cultural, and artistic life in a variety of forms. These 
images are hidden in the human subconscious and are the source of the myths, 
rituals and narratives. The sun is one of the common archetypes between 
different human races that has created and dealt with various mythical narratives 
among nations. This archetype is one of the most basic elements of the mentality 
and thought of Iranian myths that has preserved its dominance and reflection in 
Iranian thought, mentality, artistic and literary heritage in different historical, 
cultural and social periods from ancient times until now. Among the social and 
cultural classes of any society and nation, poets are one of the most important 
classes - who, through their poetry, inherit all kinds of archetypal themes and 
images and transfer them to the sphere of thought and culture of the later period. 
The sun is one of the common archetypes of human races that is revealed with 
different themes in the cultural works of different races. Nizamuddin Astarabadi 
is one of the poets on the horizon of Persian language and literature who uses 
images and themes related to the archetype of the sun in his poetry in a 
prominent and distinctive way. The reflection of this ancient archetype in 
Nizamuddin Astarabadi's intellectual mindset is the subject of this research. In 
this article, Nizamuddin Astarabadi's Divan is studied based on Jung's theory of 
archetypal analysis and the effect of the archetype of the sun on the poet's 
intellectual system is described and analyzed. According to the analysis of the 
archetype of Nizamuddin Astarabadi's divan, "power and crowning, wealth, 
beauty, life" are among the themes that repeat the use of the archetype of the sun 
in Nizamuddin Astarabadi's poetry. The dominance of this archetype in the 
intellectual and artistic space of this poet has a prominent and distinct function 
in the illustration and poetic descriptions of Nizamuddin. 
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 استرآبادی الدّین نظام شعردر  «خورشید» یالگو کهن
 1محمدرضا پاشایی

 ادبیات، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران استادیار گروه زبان و

 هادی دهقانی یزدلی
 ادبیات، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران استادیار گروه زبان و

 پور  مهدی حمزه
 رهنگیان، تهران، ایرانادبیات، دانشگاه ف گروه زبان و مدرس
 19/08/1399 مقاله: پذیرش تاریخ ؛13/12/1398: مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی ـ علمی

 چکیده
فـراوان و گونـاگونی    یهـا  سرچشـمه از  ،کند یمکه از خویش آشکار  ییها منشهمراه با کارکردها و  هستی آدمی
. ندهسـت  الگوها کهن، اندازد یمبر هستی آدمی سایه . یکی از این آبشخورهای اساسی و بنیادین که ابدی یمآبشخور 
 خود دارنـد و  ۀ سیطر درتصاویر یا نمادهای ناخودآگاه جمعی بشرند که ذهنیت، اندیشه و رفتار آدمی را  الگوها کهن

. این تصاویر در ناخودآگاه سازند یمگوناگونی هویدا  یها قالبهنری بشر، در  خود را در حیات اجتماعی، فرهنگی و
ـ رواو  هـا  نیـی آ، هـا  اسـطوره زایای  سرچشمۀو  ندهست  پنهانروان آدمی   جملـۀ . خورشـید از  رنـد یگ یقرارمـ  هـا  تی

را در میان ملل ساخته و  گوناگونی یا اسطوره یها تیروامشترک بین اقوام مختلف بشری است که  یالگوها کهن
ایرانی است که از اعصار دور تا  یا اسطوره شۀیاندعنصر ذهنیت و  نیتر یاساساز جمله  الگو کهناست. این  پرداخته
مختلف تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، سلطه و بازتاب خـود را در اندیشـه، ذهنیـت و میـرا       یها دورهدر  مروزبه ا

تی، شاعران یکـی  . از میان طبقات اجتماعی و فرهنگی هر جامعه و ملّاست کردههنری و ادبی فرهنگ ایرانی حفظ 
را بـه ار    ییالگـو  کهنو تصاویر  ها هیما درونکه از طریق شعر خویش، انواع و اقسام  ندهست  یقاتطب نیتر مهماز 
مشترک  یالگوها کهناز  «خورشید». کنند یمرا به سپهر اندیشه و فرهنگ دوران بعد از خود منتقل  ها آنو  برند یم

. از جمله شاعرانی که گردد یمام مختلف آشکار گوناگونی در آثار فرهنگی اقو یها هیما دروناقوام بشری است که با 
خورشید  یالگو کهنمربوط به  یها هیما درونبرجسته و متمایز از تصاویر و  یا گونهدر افق زبان و ادبیات فارسی به 

 الـدّین  نظـام فکـری   منظومـۀ در  الگـو  کهـن انعکاس ایـن   است.« استرآبادی الدّین نظام»، برد یمدر شعر خود بهره 
اسـترآبادی بـر اسـاس     الدّین نظام. در این مقاله، دیوان پردازد یمدی، موضوعی است که این پژوهش به آن استرآبا
توصـیف و   ،فکری شاعر منظومۀخورشید در  یالگو کهنو تأثیر  است شدهیونگ بررسی  ییالگو کهنتحلیل  ۀینظر

از جملـه  « حیـات   یی وبـا ی، ثـروت، ز یتاجـدار  قدرت،»دیوان نظام،  ییالگو کهن. بر اساس تحلیل گردد یمتحلیل 
در فضای  الگو کهن این سلطۀ. سازد یم خورشید را در شعر نظام مکرر یالگو کهنکاربرد  که ندسته ییها هیما درون

 کارکردی برجسته و متمایز دارد. الدّین نظامفکری و هنری این شاعر، در تصویرسازی و توصیفات شعری 
 

 استرآبادی، شعر. الدّین نظامسطوره، خورشید، ، االگو کهن کلیدی: یها واژه
 

 مقدمه. 1
، تحت تأثیر سازد یماو را  یها احساسآدمی در جهان اندیشگی خویش که بنیان رفتارها و 

گاه نیروها و تصاویری است که  هناخودآگاه جمعی بشر، ذخیر ناخودآگاه و تصاویر آن است.
: 1393یونـگ،  ر.ک؛ ) ابدی یمسل دیگر انتقال از طریق توار  یا انتقال فرهنگ از نسلی به ن
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 1399/3 زمستان،  4ۀ، شمار9سال، بالغت ژپوهشنامۀ نقد ادبی و

و  ساخت ژرفاما  شوند،ار مختلفی آشک یها روساختدر  ممکن است چنین تصاویری. (47
یونگ این تصاویر نهان در ناخودآگاه جمعی . یکسان است ها فرهنگ ۀمضامین آن در هم

و محدود  است شمول جهاناین تصاویر ازلی ، دینام یم «الگو کهن»یا  «ازلی یها صورت»را 
های بسیار تکـرار   در بین اقوام مختلف با تشابهو  خاص جغرافیایی نیست ۀبه نژاد یا منطق

تحـول و تکامـل روانـی نـوع بشـر را تشـکیل        عصارۀو  (46: 1393، نیالوکـ ر.ک؛ )شوند  یم
 .دهند یم

زندگی اسـت  ، در مواجهه با امور بنابراین .دیآ یمتجارب به دنیا  آدمی با این گنجینه از
شخصـی آدمـی،    یهـا  تجربـه کنار خاطرات و و در  کنند یماین الگوهای درونی بروز  که

محتوای یک صورت ازلی، تنها زمانی که به »در واقع،  .کنند یم یگذار هیپاشخصیت او را 
خودآگاه آکنـده   تجربۀاز مواد موجود در  ،و در نتیجه شود یم ، مشخصرسد یمخودآگاهی 

 (.49: همان) «گردد یم
اساسـی اسـت کـه تصـاویر      یها نهیزم، شعر از جمله شدیاند یمچه یونگ بر اساس آن

اسـاطیر و محتـوای    کـه چرا ؛(10: 1388 ی،حـرّ  ر.ک؛) ابـد یدر آن بـروز   توانـد  یمناخودآگاه 
هـا پـیش از هـر چیـز      آن .شـد  و نخواهند اند نشدهآن، هرگز هشیارانه آفریده  ییالگو کهن
 :بنابراین (.15: 1386یونگ، ر.ک؛ ) ندهست  گاهانهناآ یها خواستتجلّی 

ناخودآگـاه   یساز ت و استعداد اسطورهیاز ظرف ،ها در شعر اسطوره بردن کار به»
ـ گ یمـ  ذهن شاعر نشأت یقوم ـ ز رد؛ی  ،ییانسـان ابتـدا   یا ن اسـطوره یرا مضـام ی

خـود بـه جهـان     ینکه در روند فرافکهستند  ین بخش ناخودآگاه قومیتر گسترده
 (.360: 1373 ،یزی)تبر «شوند یگر م ن جلوهینماد یا به گونه غالباً ،خارج

؛ (133: 1393یونـگ،  ر.ک؛ ) گردد یمنماد آشکار  ت استعاره واین تصاویر اغلب در روساخ
ریشـه در ژرفـای ناخودآگـاه و     و خـود،  سـازد  یمـ ی را شاعری و شعرروساختی که بنیان 

 است: رینش هنریبرای آف یا مقدمهو  آن دارد یالگوها کهن
نشـدنی اسـت.    بیان نفسه یف، ناشناخته و الگو کهنوجه آشکار و نمایان  ،نماد»
ـ نمادهای مختلف ظاهر گردد و این نمادها به نو جامۀدر  تواند یم الگو کهنهر   ۀب
و بـه شـکل   تشـکیل دهنـد    را گونـاگون  یهـا  صـورت  مجموعـۀ  توانند یمخود 
 (.464: 1366اری، ست) «پیوسته درآیندتصاویری  یها دسته

ترجمـان  »ظهور ناخودآگـاهی شـاعر در خودآگـاهی اوسـت. اثـر ادبـی،        گاه جلوه ،شعر
 (.76: 1370رشیدیان، )« ناخودآگاه جمعی و صور مثالی برای مردم عادی است
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مختلـف بشـری اسـت کـه      مشـترک بـین اقـوام    یالگوهـا  کهـن  جملـۀ از  «خورشید»
 انعکـاس ایـن   اسـت.  سـاخته و پرداختـه  ان ملـل  در میگوناگونی را  یا اسطوره یها تیروا

ی است که این پژوهش بـه آن  موضوع ،استرآبادی الدّین نظامفکری  منظومۀدر  الگو کهن
 .پردازد یم

اسـت و   زیسـته  استرآباد است. او در نهم و اوایل دهم شاعر قرن ،استرآبادی الدّین نظام
ـ  قصیده، ترکیـب  چون شعری مختلفی یها قالباو  دیوان . ددار بـر را در  بنـد  ترجیـع  د وبن
فرهنگی و  رۀیذخاین  ه،از جمل رهنگی نهفته در دیوان وی کم نیست؛ادبی و ف یها ارزش
را از  الـدّین  نظام دیوان این پژوهش، خورشید است. یالگو کهنبسامد کارکرد دارای ادبی، 
 یهـا  هیما درونو  ساخت ژرفو به تجزیه و تحلیل  کند یمیونگ بررسی  یالگو کهنمنظر 

که خورشید یکـی   پردازد یمبه اثبات این موضوع  پایان،و در  پردازد یماساسی آن تصاویر 
د یخورش یالگو کهناسترآبادی است که ریشه در  الدّین نظامتصاویر شعری  نیتر برجستهاز 

 .کند یمداللت « جنگاوری و ، کیمیاگرییازین یب قدرت، زیبایی،» یها هیما دروندارد و بر 
سـبک   یها لفهؤمرا از منظر  الدّین نظامدیوان  ،(1392) باسعلی وفایی و سارا چاالکع

خـود، از نگـرش    یها یرسازیتصودر  الدّین نظامو بر این باورند که  اند کردههندی تحلیل 
است. تاکنون دیوان ایـن شـاعر از منظـر تـأثیر      بک هندی به شعر و شاعری سود جستهس

از ایـن منظـر،    الـدّین  نظـام است. کاوش و تحلیل دیوان  شدهنیی بررسی الگو کهنتصاویر 
ـ بنشـناخت  نیز فرهنگی و شاعری ادبیات و شعر ایرانی و  ۀآشکارگی بیشتر ذخیر  یهـا  انی
 .است جهانی آن یها شهیرتصویرسازی او و 

 و بررسی . بحث2
 بشری شۀیانددر  ی خورشیدالگو کهن. 1ـ2

 ردیگ یمشکل  رازآمیز زندگی بشر یها هزارهار از در گذ ،دیبشر به خورش یا نگرش اسطوره
. مهرپرستی یا دشو یمو رسوم پرستش خورشید آشکار  ها نییآبعدی، در قالب  یها دورهو 

ناخودآگاه  یالگوها کهنمهر است که ریشه در  الهۀبزرگداشت  یها نییآمیترائیسم یکی از 
 بشری دارد.

. او به تفسیر و برد  یپ «دیخورش»ا ی «چرخ» یالگو هنک بهیای افراد، در بررسی رؤ ونگی
مصلوب شده بود.  یچرخ بر هک پرداختا یکجنوب آمر در یپوست اهیسمرد  یایرؤ رازگشایی
ـ ؤر خورشـید در  ریه تصـو کـ  به این باور رسید یونگ  یالگـو  کهـن  درریشـه   ،ادشـده یی ای

د یچرخ خورشـ مادنه کاست  یا اسطوره یالگو یکچرخ،  یب رویرا تصلیزدارد؛  ناخودآگاه



 1399/5 زمستان،  4ۀ، شمار9سال، بالغت ژپوهشنامۀ نقد ادبی و

تا خشـم او   ،د استیخورش یشگاه خدایبه پ یقربان ینوع ،بیتصل ،بنابراین .است یباسـتان
 .(53: 1386ونگ، یر.ک؛ ) ندینشفرو

است. شکوه، عظمـت و   اقوام مختلف بودهمورد احترام و پرستش  ،خورشید در گذر زمان
. دندیپرسـت  یم یا الهه همچوناهمیت آن برای مردم عصر باستان چنان واال بود که آن را 

 است: خورشید بوده ری ازچنین تصوّ جۀینتمذاهب گوناگون مهرپرستی 
خورشـید از افقـی بـه افـق دیگـر       روزۀشاهد گردش هر  ،شمار یب یها نسل»
تکرار این رویداد در ناخودآگاه جمعی به صورت خـدای خورشـید، هیـأت     .اند بوده

 و دیپرسـت  یمـ او نسبت خـدایی داده و   که بشر به بخش یروشننیرومند چشمگیر 
خدایان دیگری نیز که بعدها تصـور شـدند، از همـین     .است کردهوضع ثابتی پیدا 

 .(51: 1381 ،)فدایی «اند گرفتهصورت نوعی خورشید سرچشمه 
پرستش بعضی از قوای  ،ها نآ نیتر کهنکه  مذاهب متعددی پدید آمد ،در ایران باستان

اسـر  در آیـین مزدایـی کـه در سر    قومی،مختلف  یها سرچشمهبا  طبیعت بود. ادیان قدیم
 .بود مذاهبمهرپرستی یا میترائیسم یکی از این  و دندش پارچهکیایران انتشار یافت، 

 است: بوده و متمایز همواره مهم نی،ایرا در فرهنگ باستانیخورشید 
لشـکریان   ش. کورگرداندند یمخورشید را  گردونۀدر اعیاد، ]ایرانیان باستان[ »

بسیاری از کارهـا،   ،داد یمخود را به عادت قدیم، پس از برآمدن خورشید، حرکت 
خورشـید در   ،عـووه  . بـه شـدند  یماز جمله نبردها، پس از برآمدن خورشید انجام 

و بـه عنـوان مظهـر     زمـین بـود   عومت اقتدار سلطنت و بقای ایرانمنابع کهن، 
پادشـاهان، نقـش خورشـید قـرار     درفش  حتّی روییا مملکت، باالی چادر شاه و 

 (.338 :1378 )یاحقی، «است داشته
است.  خود را داشته ژۀیو خورشید جایگاه و بزرگداشت دیگر نیز یها فرهنگدر اساطیر 

ـ رشهوـمو  رینـت مـمهاز  هـک تـسا «یارسو» ،هنددر  شیدرخو دنما  یـ  ودا نیااخـد  رینـت
خود را او  .ستا معرفتو  تاـحی روـن شاءـنمو  عـمنبو  له ا تشآ عظمتو  تجل و  ستا
و  ...کنـد  یمـ  رمنـوّ را  نسـما آ ییازوا ،آن یلوتأل و است ستهآرا ینزرّ اج ـتو  تبندـسد با

 سـیر  یک رتـا در درون  طواز  یا بهاارّ بر ارسو شیدرخو یاخد ...دارد پا به بلند یها چکمه
: 1377، ذکرگـو ر.ک؛ ) شـود  مـ   هیدکش سبدو ا به وسیلۀ کهدارد  خچر یک یارسو ...کند یم

 .(65ـ60
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، خورشـید را بـه ماننـد قـدرت کیهـانی      مدیـد  زمـانی  بـرای مـدت   هـا  فرهنـگ بیشتر 
 .تـا رشـد کنـد    سـازد  یمـ حیاتی کـه همـه چیـز را قـادر      ییعنی نیروی ؛اند دهیپرست یمتعال

خورشــید بــه عنــوان منبــع گرمــا، نمــاد نیــروی حیــات، میــل نفســانی و نیــروی جــوانی 
ه و نشــان خورشــیدهمچنــین،  .ور، بیــانگر روشــنگری اســتنــ بــه عنــوان منبــع اســت و

خورشـید، نمـاد جهـانی شهنشـاه و قلـب مملکـت       » :عومت سلطنت و امپراتـوری اسـت  
ــت ــران، ) «اس ــوالیه و گرب ــید   (.120 /3 :1382 ش ــی، خورش ــدار و  »در نمادشناس ــت اقت عوم

ان مظهــر مملکــت بــر بــه عنــو و اســت بــودهبزرگــی و بقــای ســلطنت در ایــران زمــین 
ــاهان   ــش ش ــا درف ــادر ی ــتهچ ــرار داش ــت ق ــاحقی، ) «اس ــز و ( 185: 1378ی ــون مرک همچ

 .شد یمنمادین کیهان تصویر 
و ، نمـاد تولـد، مـر     آنع و غـروب  طلونیز  پدر جهانی، و ،ها تسنّدر برخی خورشید 
 :رستاخیز است
گـان  کند و هر شب در سـرزمین مرد  خورشید جاودان هر روز صبح طلوع می»
ها را  آن ،و در موقع غروب برد یمافرادی را با خود  ،در این هنگام کند. ب میغرو
کند و فردای  اما در همان زمان، ارواحی را در اقالیم دوزخ رهنمایی می ،میراند می

 (.117 /3 :1382 شوالیه و گربران،) «آورد را به نور می ها آنمدن روز، آن شب، با برآ

نمـاد پـدر    ،پرسـتی، خورشـید   سـتاره  یهـا  نیـی آلی با اساطیر و در میان مل»همچنین، 
االن به اشی کودکان و یا در رؤیای بزرگساکنون نیز خورشید را در نقّ ، چنانچه هماست بوده

 (.126 همان:) «کنند عنوان پدر تفسیر می
در در مصـر، آمریکـای مرکـزی و پـرو بـود.       ،مناسک مربوط به خورشـید  نیتر مفصّل

کـارکرد  که مهربان و نیـروی بارورکننـده اسـت،    به همان اندازه خورشید  ،تانیباس شۀیاند
 :داردویرانگری نیز 
 ،به همین علت بارورکننده است. در تضاد با بارانِموجد خشکسالی است که »

با پیکان  ،ماندند مزاحم مدتی طوالنی باقی می یدهایخورشهنگامی که  ،در چین
از جملـه در   ،طلـب بـاران در نقـاط مختلـف     یاهـ  نییآرفتند.  می ها آن جنگبه 

 (.118 همان:) «شود می بانی کردن حیوانی خورشیدیگاهی شامل قر ،کامبوج
نهفته در ضمیر ناخودآگـاه خـود را    ییالگو کهناز اسطوره، تصاویر  یریگ بهرهشاعر با 
قـومی،  هـر   . در ادبیات و شعرِدینما یمو در خودآگاه خویش متجلّی  دهد یمشکل بیرونی 

تکـرار و بـه ادوار    مختلـف  یها دورهتصاویر و مضامینی با الگوی خاص وجود دارد که در 
این تصاویر ادبی در روان کسانی که با این مضامین سروکار دارنـد،   .شود یمبعدی منتقل 
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است. شـاعر و ادیـب، تصـاویر و باورهـای      پیشین به ار  رسیده یها نسلریشه دارد و از 
در  . شـاعر کند یمخود ترجمه و تفسیر  دورۀگاه جمعی یک قوم را به زبان نهفته در ناخودآ

شخصـی   یهـا  شـه یانداز احساس، تخیل، دانـش و   یریگ بهرهضمن  ،حین آفرینش ادبی
. او با شـگردهای  ردیپذ یمو اساطیر محفوظ در خیال جامعه نیز تأثیر  ها داستانخویش، از 

 .کشد یماین مفاهیم را در آثار خود به تصویر  ،تلمیحو مثل استعاره، نماد، تشبیه ،ادبی
 خورشید یالگو کهن یها هیما درون. 2ـ2
 . تاجداری و قدرت1ـ2ـ2

ـ رانیا ید احترام در اداوار مختلف زندگزدان مورید از ای، خورشیرانیر ایدر اساط ان باسـتان  ی
« ودانـه جا» و «اسـب زیت» ه بـا صـفتِ  کاست  یزدیا ،یسنین مزدییدر آخورشید . است بوده
ه کـ  ینـو یزد مین اینخست»خورشید را  ،«چهارم ۀردک»در اوستا  شتِیمهر. شود یمف یصتو
 )دوستخواه، کند یموصف  ،«دیوه البرز برآکاسب، بر فراز زیت ۀجاودان دیدن خورشیدم ش ازیپ

1371: 356.) 
بر کوه برآمدن خورشید، آن هم کوه البرز که در فرهنـگ باسـتانی ایرانـی، مقـدس و     

ـ ما درونبر اشـراف، تسـلو و قـدرت خورشـید دارد. ایـن       یا اشاره  است، نماد و ستر  ۀی
تسـلو و   تحـت  ،تـا از سـویی   دارد یمـ یعنی سطوت و قدرت، نظام را بر آن  ،ییالگو کهن

اوصـاف   از ایـن نظـر،   وبرای ممدوح خویش نمادپردازی کند  ،الگو کهنتأثیرگیری از این 
 دهد: ید را به ممدوح نسبت میخورش
 ردْاوجِ فــلکِ قـَ ۀفـروزنـد ــدِیخــورش»

 

 
ـ  کهمظفر   ک، خـواجهمُلْ دِیخورش  تـو  رِدْقَ
 

 مـن اسـت   جهانتابِ دِیرخســار تو خورش
 

 «مظفـر   ظفر، خواجه ـدانِیافکن مـ خصم 
 (268: 1391استرآبادی، )                   

 

 «بـاد  دیـ عــرشِ مج  ۀـــیاوجِ پا زِبرتـر 
 (183همان: )                                 

 

 «رُخـت، آن روز مبـاد   نمیـ کـــه نب یروز
 (579همان: )                                 

 

. این همتایی تحـت تـأثیر   ندیب یمدر نظرگاه نخست، ممدوح را همتای خورشید  شاعر
سپس  .ندینش یمنقش و کارکرد خورشید در ساختار خیال شاعر  ییالگو کهن یها هیما درون
خـود را از  شـعر   ممدوح، ها هیما درونبا تأسی بر این گونه  الدّین نظامتا  گردد یم یا مقدمه

از ممـدوح او نـور و    تنهـا  نـه  ،شاعر خورشید باالتر بینگارد. خورشید در این مرحله از خیالِ
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ـ ، بلکه آنردیگ یم گرمی  نیـز  همچـون بحـر و کـان    خورشـید اسـت،   ۀچه ساخته و پرداخت
 ممدوح شاعر است: پروردۀ دست
 رهگـــذرش هــــــر آن غبــار کــه برخاســته زِ»
 
 حـــــاصل بحر و کــــــان، تـو را بـر کـف    »
 
 ترَنــوَ ی اَرأچـــون سـازِ بــزمِ عـیش کنــد     »
 
ـ   »  خورشـید  ۀ بـرین، شهی که هسـت بـرین غرف
 
 زیر پای تــو، خــورشید افکنـد    هــــــر صبح»
 
 ر شـام شکر تـــــو درین صـومعه هـ   ۀدرسجد»
 
 رـــدَبهـر تــــــــو در صبــاح ازل، رایض قَ»
 
 کشـد  هـــر صبحدم به قصـد عــدوی تو مـی »
 

 «خورشـید، کـرده کحـل بصـر     به میـل شعشـعه   
 .(258همان: )                                         

 «قرص خــــــــورشید و مَـه، تـو را بـر خـوان     
 (616)همان:                                           

ـ خـــــورشید رَ   «جـام تــو  د از رشـحِ وَای بُــ حهشْ
 (619همان: )                                          

 «او محتـاج  فــروز  عالــم  بــه نــــــور طلعـتِ  
 (165همان: )                                          
 «یعَـبقَــر استـبـرق شعـاع بــر ایــن فــرش   

 .(482همان: )                                         
 «مُـوصــق خــــــورشید،   ۀبا خاک شود جبهـ 

 .(551همان: )                                         
 «نهـاد خــــورشیــد، زیـن    بـر تـوسـن سپهر زِ

 .(174همان: )                                         
 «قِـــراب ـر خـــــورشید از  دست زمانـه، خنجـ  

 .(105همان: )                                         

 یداشتن بندگان و چاکران ستۀیشااست که درخور و  یخورشید شاعر، شۀیانددر « شاه»
سـطوت، قـدرت و    ۀیما درونبرگرفته از  ،. چنین توصیفیندیسا یماست که جبهه بر خاک 
و بـه ممـدوح خـود     ستاند یمرا از خورشید  ها یژگیوشاعر این اما  تاجداری خورشید است،

 :گردد یمو سوار بر او  نهد یمزین که خورشید را اوست  و این ممدوح دهد یمنسبت 
 ی اَنــوَرت رأچـــون سازِ بـزمِ عیش کنـد »
 
 شهی که هست برین غرفۀ برین، خورشـید »
 
 هر صـبح زیـر پـای تــو خــورشید افکنـد      »
 
 امتو دریـن صـومعه هـر شـ    شکر  در سجدۀ»
 
 دَرقَـــ اح ازل، رایـــضِبهــــر تـــو در صـــب»
 

 «ای بُوَد از رَشحِ جـام تـو   خــــورشید رشحه 
 (.619همان: )                                    

ــت   ـــور طلع ــه ن ـــمب ـــروز عال ــاج ف  «او محت
 (.165همان: )                                    

 «ـن فــرشِ عَـبـقَـریاستـبـرق شعــاع بــر ای
 (.482همان: )                                         

 «با خاک شـود جبهـۀ خــورشید مُـوصــق    
 (.551همان: )                                    

 «سپهر زِ خـورشیــد زیـن نهـاد    بـر تـوسـنِ
 (.174همان: )                                    
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. او بـر  پـردازد  یمـ خورشید به زورآزمایی  مهر با ایزدِ ایرانی، ایزدِ یا اسطوره ۀشیانددر 
ر.ک؛ ) گردد یم مانیپ همراه و ممهر با خورشید ه ایزدِ سرانجام،اما  ،دشو یم خورشید پیروز

دو یاران وفادار هـم   ،خورشید نهاد و از آن پس رِتاجی بر سَ ،پس مهر» :(21: 1383، آموزگـار 
سان پادشـاهی بـر دیگـران    شید که نشان از قدرت او دارد و بتاجداری خور .ن()هما «شدند
در آن  ۀدارد کـه ریشـ   الـدّین  نظـام  یپـرداز  الیـ خ در سپهرِی ا ژهیوجایگاه  ،راند یمحکم 
 است:کارکرد خورشید  یالگو کهن
 هر روز، تاجِ تـارک گـردون فتـد بـه خـاک     »
 
 خواهد شدن بر بادِ مر  سان ذرّهسر چو آخر »
 
ــارۀ » ــهِ نظّ ــر کبریــ   گ ــوان قص ـــوای  ای ت
 
 صبـح زِ مطلـع طلـوع کـرد شــه مشـرقی     »
 
ــید  » ـــ  برکش ــین، تی ــۀ چ ــینِ خط  مسندنش
 
 شـــد خسرو خاور به هزیمت زِ شـه زنـگ  »
 
 مُــلکِ روز  زنِ  یـ تساخت سَرِ خـود نهـان،   »
 

 «گـویا بـر اوج کنـگـر قَـدرت کــــند نگـاه    
 (.447: 1391استرآبادی، )                       

 «، افسر کسـی آفتابگو بنه بر فرقِ خویش از 
 (.621همان: )                                     

 «بـه خاک از تارک گردون فتاده تـاج جبّـاری  
 (.467همان: )                                     

ـ قـافبود پیِ نظم دهــر،    «از قـفــا  ســان  ـهی
 (.77همان: )                                            

 «درهم شکـست معرکـــــــۀ شــاه زنگبـار  
 (.240همان: )                                     

 «خـود را بـه سـوی مملکـت بـاختر انـداخت    
 (.125همان: )                                     

 «داشت هـــراسی مـگر، از غضـبِ بــوتراب  
 (.111همان: )                                     

نشان از آن دارد که نقش و کـارکرد   ،«پادشاه»با  «خورشید»بسامد چشمگیر همنشینی 
 یالگـو  هـن کشـاعر دارد و برگرفتـه از    یرکـ ف منظومـۀ در حضوری عمیق  ،نماد خورشید
 یادشاهپ نیست. شاعر صرفِ یرسازین و تصوتفنّ به دلیل صرفاًاوست و  یناخودآگاه جمع

است  ق بودهیعم یو باور ذهنیت، یزرتشت شۀیانددر ر از آن ین مهر و به تأثییدر آد یخورش
قدرت و  نمادِنیز  ،شده لیتبد قابل احترام ییالگو هنک به ن قوم،یا یزندگ یها ه در هزارهک

زمـین   دیگر مشرق یها فرهنگارتباط خورشید با شاه و قدرت او در  .است بوده یشاهنشاه
خاقـان   مملکت اسـت. مـادر   و قلبِ خورشید نماد جهانی شهنشاه» دیرینه دارد: ابقۀسهم 

را بـه   "وو" و آنگـاه  است شده اش نهیسخواب دید که خورشید وارد  "هان" سلسلۀاز  "وو"
 یها با جلوه ،شه در ذهن و زبان شاعرین اندیهم (.120 /3 :1382، و گربران شوالیه) «دنیا آورد
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وه در کممدوح و معشوق خود را از نظر قدرت و شنیز و شاعر  ابدی یم فرصت بروز یمختلف
از  ینشان آن نیزهم  و کردند یماد یسوگند  «دیخورش»ان به یرانیا است. دهید دیئت خورشیه

 شاهنامهدر  .است نقشی از آن داشتهو درفش شاهان  است بوده یرانیسلطنت و اقتدار قوم ا
 نـۀ یزمو  ،رشـید نقش درفش کاووس، خوکه  چنان؛ استنماد قدرت و شوکت  ،نیز خورشید

 آن به رنگ بنفش است:
ــرز  » ــی ب ــیدپیکریک ــش خورش  درف

 

 «سرش مـاه زرّیـن، غوفـش بـنفش     
 .(2/509: 1386 ،ی)فردوس                

 ثروت ود یخورش .2ـ2ـ2

 «ثـروت »با  ،دیخورش ینمادپرداز یها هیما درونیکی دیگر از پربسامدترین  ،در دیوان نظام
ه ثـروت  کچرا ؛داردم یارتباط مستق« و قدرت یپادشاه» با نماد ین نگرشیچن .ابدی یمپیوند 

 ،رانیا یفرهنگ ۀدر گذشت ،نیا بر عووه .است بودهو اقتدار  یپادشاه یشگیاز ملزومات هم
گـاه ذهـن   در نهان ارتبـاط ن یو ا د در ارتباط استیبا خورش یپرو و لعل یاگریمکیکارکرد 
ـ   خ .اسـت  ییالگـو  کهـن ن نگـرش  یبروز ا یبرا یا نهیمز ،شاعر ار و ورشـید کیمیـاگری قهّ

و  ر به خورشـید منسـوب اسـت   یعنی زَ ،ها آناز میان فلزات، گرانبهاترین »و تردست است 
اهی با صفت بدان حد که از آفتاب، گ ،دانستند یمخورشید  ر را در خاک بر اثر پرتوتکوین زَ
 .(256: 1357 ی،)مصفّ «است شدهچرخ یاد  زرگرِ

ه کـ ند ک یر میتصو یریاگر پیمکید را یخورش ،شاعر در بسیاری از ابیات دیوان خویش
 م است:یر و ساطرافش انباشته از زَ

 بــه مغــرب اســت یکــی پیــرِ کیمیاصــنعت»
 
ـ کرد سبک سـبیکۀ سـیم، عیـان زِ مـ    »  واه ن
 

 ««اریبســ  کــه مـنتشـر شـده گِـردش، دراهـم  
 (.229: 1391استرآبادی، )                          

 »«یاگریمیکمِهر کــه شد به مُلک غرب از پی 
 (.456همان: )                                        

 یهـا  شـه یانداسـت کـه مقـام خورشـید را از      یا گونـه شـعر نظـام بـه     حۀیمدساختار 
ممـدوح را برتـر از   خـود،   شاعران سلفِ نۀیریدت و بر اساس سنّ ردیگ یموام  ییالگو کهن

 .نشـاند  یمـ  یاگریمکیدر دانش و مقام شاگردی ممدوح  برو خورشید را  نشاند یمخورشید 
 یا اسـطوره ناخودآگـاه و   یهـا  شـه یاندتحـت لـوای   شعر خـود را  در هر دو صورت، شاعر 

 :دیسرا یم

 روز، مِهــر از خــاک راهــت کیمیــا اندوختــه»
 

 «صبح از این شادی کُـله بر آسـمان انداختـه   
 (.522همان: )                                    



 1399/11 زمستان،  4ۀ، شمار9سال، بالغت ژپوهشنامۀ نقد ادبی و

ـــشت » ــزی زِ دانـ ــه، رمـ ــاب یافتـ ــا آفتـ  تـ
 
 او نوردِ گـــردونـسیرِ گَــــردِ مرکَبِ زِ اکـ»
 
 جــای آن دارد کــه گــردد زآفتــابِ تیــ ِ تــو»
 

ــاگری  ــد همــه شــب کیمی ـــین کن ــرِ زم  «زی
 (.483همان: )                                    

ــاب  ــد آفتـ ــرهشـ ــر بهـ ــا بـ ــنّ کیمیـ  «از فـ
 (.71همان: )                                      

 «دیده بـدخـواه حـاسد، معــدن لعـل مـذاب   
 (.91همان: )                                      

پاک دارند، بـه   یرا که گوهر ییها سنگتابش آفتاب، بر اساس باورهای کهن ایرانی، 
 و نظـر اصـحاب  » در ادب فارسی انعکاسـی وسـیع دارد:   . چنین مضمونیندک یملعل بدل 

، گردانـد  یم، لعل و یاقوت رنگ یب چنانچه آفتاب، سنگِ دولت را آن اثر است که آفتاب را؛
 (.258: 1357، ی)مصفّ« کند یمکامون  قبولِ خامون را لعلِ نهادِ اقبال، سنگِ اربابِ اثر نظرِ

 :است بخش یتعالکه  ندیب یمآفتابی  را ممدوح نظام نیز تربیت
 گــــر آفتــاب تربیتـت پـرتــو افـکـــند   »
 
 قضاست طفل دبستان خاطرت، خـــورشید »
 

 «گــردد عــدیلِ جَـــزْعِ یَمــان، ســنگ کهربــا 
 (.72: 1391استرآبادی، )                        

 «زری کـه جود تـو بـر تختـۀ نگـار انـداخت     
 (.124همان: )                                      

 زیبایی و خورشید. 3ـ2ـ2

زیبـایی در اطـوار گونـاگون     جاذبۀهنری خویش تحت تأثیر  یها نشیآفرآدمی در سراسر 
خـویش را در قالـب آثـار     شـدۀ  تجربـه تا زیبایی  ازدی یمطبیعت است و دست به خوقیت 

و تصاویر  ها جنبهشاعر را از  هنری بازآفرینی کند. در این بازآفرینی و بازاندیشی، هنرمند و
ضـمیر و ناخوآگـاه    ناخودآگاه فردی و جمعی گزیری نیست. شاعر در ارتباط با این تصاویرِ

 ،خـود  یند و در ساختار ذهنک یه مید تشبیبه خورش ییبایممدوح و معشوق را در ز خویش،
اری آن را بـه  پدید ییبایز ،توصیف یا برایند و ک یاس مید قیرا با خورش ییبایز ۀدیهر پد
 ند.ک ید مانند میخورش

ـ یقـوم ا  یا اسـطوره فرهنگ   دیخورشـ  یشـناخت  ییبـا یز یر و نمادهـا یبـا تصـاو   ،یران
برآورد.  با سریوه زکن از فراز آن یزرّ یورهایه آراسته به زک یسکن ینخست» ت:اس درآمیخته

 :1371 ،وسـتخواه د) «بنگـرد  یرانیا یها خانمان همۀد بر نار توانمیهر بسه آن مِکجاست از آن

نزد ایرانیان، تصـوّری چنـین در بـاب    » و است تأثیر گرفته ین مهرییشه از آین اندیا(. 356
، وی بـا  کشـند  یمرا  . پیشاپیش خورشید جاودان که اسبان تیزپا آنشود یمخورشید دیده 

 .(262: 1357 ی،)مصـفّ « ردیـ گ یفرامـ زیبای بلنـد را   یها قله ،اول از همه ،طویی خود زینتِ
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بشری نیز  یها فرهنگبلکه در دیگر  ،ایرانی یا اسطورهدر ذهنیت  تنها نه ،چنین تصویری
ان ین خداین و مشهورتریتر از مهم« ایسور»هند،  یا اسطوره شۀیاند در. شود یممکرر دیده 

 سوریا. ات و معرفت استینور ح و منشاء یعظمت آتش اله نماد و گاه یتجلّاست و  ییودا
 پیکرتمام  دارد. ییطو یشیسوان و ریبرد. گ ید به سر میه در خورشکاست ی نیموجود زرّ

دارد و خود  یا بان است. چشمانی به رنگ قهوهمشعشع و تا نیز شیها ناخن کنو یحتّ ،او
ـ زوا ،آن یو تأللو دیآرا یمن یزرّ یبا دستبند و تاجرا  ر.ک؛ )د نـ ک یآسـمان را منـوّر مـ    یای

 ست با موهـای افشـان کـه   ا یا الههدر اساطیر یونان، آفتاب، »همچنین،  .(65: 1377 رگو،کذ
و شـامگاهان در دریـای    کشـند  یمـ را در آسـمان   آن ،سوار بر گردونه و چهار اسب سفید

 .(262: 1357 ی،)مصفّ «گردد یمسابق خود نمایان  و بامدادان در محلّ رود یمبیکران فرو
ـ  یها رار در هزارهکت سبببه  ین نگرش باستانیا   یبشـر، بـه صـورت الگوهـا     یدگزن
در  ،یبعـد  یهـا  و در زبان نسل است جای گرفته گون اگوناقوام  یدر ناخودآگاه جمع مشابه

اسـت.   افتـه یمجـال ظهـور    ین و اسـتعار یل نمادکبه ش ،یستیز یها اثر برخورد با تجربه
که  یداسترآبا الدّین نظامی مربوط به خورشید در شعر ها فیتوصدست از ن یابسامد بسیار 

او  الگو اسـت.  هنکن یا یاز تجلّ یا جلوه ،دهد یمخورشید را در اوج زیبایی و دلربایی قرار 
ـ ار یر بسـ ینند و با تعـاب ک ید مانند میبه خورشممدوح خویش را در زیبایی  ـ از ا گوناگون ن ی

 :ندیآفر یر میموضوع تصو
ــودی    » ــو نب ــال ت ــید جم ــو خورش ــر پرت  گ
 
ــی» ــور    ب ــد ن ــالش نده ــید جم ــو خورش  پرت
 
ــد  » ــی دهن ــده را آب ــم، دی ــنگان وادی غ  تش
 
 است چون خورشید تابان روی تو افروز عالم»
 

 «ذرّات کـــی از روزن امکــــان بنمـــودی   
 (.553: 1391استرآبادی، )                      

 «خـرمن  بـر چــرخ، مـه منـخســفِ سـوخته     
 (.554همان: )                                    

 «خـود برانـدازی نقــاب   گر زِ خورشید جمالِ
 (.86همان: )                                      

 «چهره مالـیدی مگر بـر خاک پـای بوتـراب
 (.86همان: )                                      

اما شـاعر بـا تکیـه بـر همـین       زیبایی و دلبری است، یالگو کهنچه خورشید نماد اگر
 :ندیب یمی، ممدوح خود را گاهی برتر از خورشید و نمادپرداز الگو کهن
 چنان نکوست عذارت کـه شـامگه، خورشـید   »
 
 دائـم به حـقّ شـاهدِ خورشـیدچهرِ روز کــه     »
 

 «زِ رشک روی تو خود را ازین حصـار انـداخت   
 (.122همان: )                                      

 «گیسویی اسـت مجعّـد   ای وی افتادهشب از قف
 (.205همان: )                                       
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ــیم » ــاهروی سـ ــد از دَرَم آن مـ ــدام درآمـ  انـ
 

 «چــــو مِهر، پرتــوی رویش فتاد بر در و بام
 (.505همان: )                                       

 ییالگو کهنریشه در نماد  چنان آن ،مضامین زیبایی پرداخت درشاعر سازی تصویر یول
وام  الگـو  کهناز این د یع او در تغزل قصایبد یها یرسازیاز تصو بسیاریه ک د داردیخورش

ت و دیگـر تصـویرهای مربـوط بـه     ، بُپوش اطلس، ترک چهر گلو خورشید را به  ردیگ یم
 :کند یمآراستگی و دلربایی همانند 

 محـرمان ز اطـراف شارع، اجنبـی کــردند دور  »
 
 مینـا، صـبحدم   ، زین دیرکردگان یصبوحچون »
 
 گــر گردد به عرشِ عبقـری، تُـرک خـتن   جلوه»
 
 جیـب آسمـان آیـد بـرون   هـر سحر گـردی زِ»
 
 ریسـمـانِ چـاهِ مشـرق گـــردد انــوار سحــر  »
 
ــرکِ   » ــن تُ ــرِ رخِ ای ــلهج ــدامِ گ ــوز ان  جهانس
 
 ر چشـم بـه نظـاره هــر طـرف شــد بـاز      هـزا»
 
 نگـرد  یمـ به ما نگـر کـــه چـه خورشـید تیـز      »
 
ــکســپهر ســاخت چــو م» ــاطگان چاب  دســت شّ
 
 بـدن  تـک، تـازی ابیــض    زد بـه سـر کــــوه  »
 

 «نقـاب  یبـ هست یعنی در گـــذر، گلچهر خاور،  
 (.90همــان: )                                         

 «آیـد بـرون   چکان یخوخاور،  پوش اطلستُرک 
 .(419همان: )                                        

 «همچو طاوسی کـه صبح از بوستان آیـد بـرون  
 (.419همان: )                                        

 «آیـد بـرون   کشان دامن قبـا گـلگـونکــین بت 
 (.419همان: )                                        

 «چـه با ریسمان آیـد بـرون   یوسفِ گـــردون زِ
 (.420همان: )                                        

 «شفق در جگر انـداخت  بس خون کـه فلک را زِ
 (.125همان: )                                        

 «عروس چـرخ نهـان گشـت زیـر ستــر عفـاف     
 (.319همان: )                                        

 «است به چشم عروس چــــــــرخ، حیـا   نمانده
 (.75همــان: )                                         

 «فــام  ــــاهـد روز، از پــرندِ غــالیه نقـاب شــ
 (.377همان: )                                        

 «ناف نافه به مغرب زِ ،آهـــــوی دوران فکــند
 (.321همان: )                                        

ن نگرش برآمده یشاعرانه است و ا یرسازید، فراتر از تصویخورش اد زیبایینم ،بنابراین
دار در ذهـن   شـه یق و ریعم ین الگویا است. ینهفته در ناخودآگاه جمع یهنذ یالگوهااز 

یاد کند  ییبایاز ز یمختلف یاز آن به نمادها ،دیبه خورش نظرهر  تا در گردد سبب می شاعر
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خلق  یعیر بدین و تصاویرنگ یها ، استعارهخویش یها تجربهن نمادها با یختن ایآمدربا  و
 د.ینما
 پرندگان خورشید .4ـ2ـ2

ژگـان آن، در کنـار   اپرندگان در دیوان نظام در بسیاری از ابیـات و در محـور همنشـینی و   
مرغ » و «بال مرغ آتش»، «نیباز زر»، «باز صبح» چون و در ترکیباتی رندیگ یمخورشید قرار 

ـ رانیا یا و اسـطوره  یفرهنگـ  گذشـتۀ در  .گردنـد  یمآشکار شاعر در زبان  «نیچ ـ ا ،انی ن ی
هـن  ک ییبه الگوو  است بودهو فرهنگی یر مسلّوهمراهی خورشید و پرندگان تیزبال از تصا

قبـل از عصـر ادبیـات     ،در عصر اساطیر کـه بـه قـول نـورتروا فـرای     »؛ است شدهل یتبد
 جنبـۀ در آیـین مهرپرسـتی،    ،از ایـن رو  ، شاهین یا عقاب، سمبل خورشید بود واست بوده

نمـاد   ،نیهـن، شـاه  ک یهـا  فرهنـگ در  ،بر این اساس (.197: 1378، )شمیسا «تقدس داشت
در . این نمـاد  است بوده و اشراف قدرت ییالگو کهن ۀیما درونبیانگر  ،در نتیجه د ویخورش

 :اسـت  بودهین از عناصر اساسی تصاویر نماد پادشاهان یها سلسلهی ها نقش و نگار درفش
 هاسـت.  از آن ید همراه است و نمادیان خورشیبلندپرواز با خدا یها گر پرندهیو دن یشاه»

 «ل اسـت کان جانورشـ ین خـدا یتـر  میز قدا یکین، یل شاهکبه ش یمصر یخدا ،هوروس
زیبـا و مقتـدر    یا پرنـده خورشـید را بـه صـورت     ،نظام در ابیات بسـیاری  .(60: 1380هال، )

 :کند یمتوصیف 
 بازِ زرّین گشت ظـاهر، سیمگــون مرغابیـان   »
 
 ز بیـمِ بــازِ جــــولِ تــو، در ازل خــود را    »
 
 چـــــو بازِ صبح زِ صحرای خاوران برخاست»
 
ـــرید  » ـــز پــــــــــ ـــانِ سبـ ــن بلندآشی  زی
 
 دود ظلمانی نهان شـد، گـشت اخگـر آشـکار  »
 
 در زیر بـام خــاک، نهـان گشـت بـوم شـب      »
 

 «بردنـد ســر در زیــر آب    سر سربـهاز نهیبش  
 (.89: 1391استرآبادی، )                          

 «تـــذرو مهــر دریـــن سـبزْشاخســـار انــداخت
 (.123همان: )                                      

 «به هر طرف زِ خروس سـحر فغـان برخاسـت   
 .(505همان: )                                       

ــرغِ  ـــشآمــ ـــاحِ تــ ــزرّ جـنــ ـــر ـنیــ  «پــ
 .(265همان: )                                      

 «رَست یعنی مـرغ زرّین از تــه بــال عقــاب   
 .(90همان: )                                        

 «منـقـــارِ مـرغِ چـیـــن    ۀانجم شـدند چینــ 
 .(431همان: )                                      

بـا عقـاب نیـز در     که با خورشید پیوندی نزدیک داشته،آیین میترائیسم در همان حال 
به مجردی که درفش عقاب، نشان سپاه روم در زمین یک ساخلو کاشته » :است بودهارتباط 
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ـ پدو بدون شک چنـین   افتی یماستقرار  ، دین میترا هم در همان جا فوراًشد یم از  یا دهی
شاعرانه از  یها فین گونه توصیا .(35: 1380)ورمازرن،  «د رواج یافتقرن دوم میودی به بع

ـ دار بـودن ا  شـه ی، نشـان از ر دیخورش نماد ه فراتـر از  کـ ن اسـطوره در ذهـن شـاعر دارد    ی
 ناخودآگاه دارد. یالگوها کهن است و ریشه در توار  یفرد یستیز یها تجربه

 خورشیدآتش  .5ـ2ـ2

ـ انگ الیخو برای بیان تصویرهای  ندینش یمآتش  در کنارد یخورشنظام،  شۀیانددر  و یـا   زی
 ۀو جنب بسیار واالستن زرتشت ییگاه آتش در آیجا. ردیگ یمکار  باریک آن را به یا شهیاند
واره ارزشـی  آتش در فرهنگ ایرانی همـ » :است بودهروان یآن مورد احترام پ ینندگکریهتط

 ،. گذشته از فرهنگ ایراناست شده یمده و سپند و ارجمند شمر است آیینی و نمادین داشته
ـ پدآریایی نیز آتـش را چونـان    یها فرهنگدر دیگر  رازآمیـز و فراسـویی، گرامـی     یا دهی

 «همواره فروزان و زنده نگاه دارندکه آن را  اند دهیکوش یم ها نییآ یا پارهو در  اند داشته یم
 ناخودآگـاه جمعـی و   فرهنـگ  یایه زبان گوک یگاه شاعرینظام در جا. (114: 1370 ،یکزاز)

ر یگـاه آن را بـه صـورت آتـش بـه تصـو        د،یخورش یالگو هنکبا  همواجهاست، در  یقوم
 :کشد یم

ــور نشســـت و خاســـت از او »  آتـــش خـ
 
 هـا  لـب بـه یکـدگر نــرسد از تحــیّرش    »
 

ـــر  ــد اخضــــ  «دود در زیـــــــر گنبــــ
 (.265همان: )                                 

 «رجاست صـدهزار شرارکه مرده آتـش و ب
 (.230همان: )                                 

. اسـت  بودهتمام  و تام اقبالد در ین خورشیآتش جنبۀز ین گریداقوام  یریاساط گذشتۀ در
ـ تاب یمچهار خورشید بر زمین  اقوام آسیای مرکزی یها افسانهدر  اسـت. از تـابش ایـن     دهی

آمور به جنگ  درۀجنگجویان  ،. بنابراینشد یمزاییده  ییفرسا طاقتچهار خورشید، گرمای 
نسل  ،رخصت دادند که همچنان بتابد. بدین ترتیب ها آنخورشیدها رفتند و تنها به یکی از 

 (.125: 3 /1382 شوالیه و گربران،ر.ک؛ ) بشر از اضمحول و نابودی نجات یافت
ـ مارا  هـا  آنو  نشـاند  خورشید و آتش را در کنار هم می ،در شعر خودنظام  گرمـی و   ۀی

خورشـید و آتـش،    ییالگـو  کهنکه تصاویر  یا هیما درون؛ همان ندیب یمروشنایی و حیات 
گـل  » ،«مشـعل خـور  »چـون   ، ترکیباتی. از این روهاست آنابزاری برای بیان و آشکارگی 

، «مجمـر زر » ،«مجمـر طویـی  »، «سـراج »، «تـاب  جهـان  شمع»، «تفسنده مجمر»، «آتشین
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، از هـا  ه نظام با سـاختن آن ک است ییها بکیاز جمله تر« آتشرسفال پُ» و «مجمرآتشین »
 .کند یمخورشید، شعر خود را سیراب  ییالگو کهنتصاویر  یها سرچشمه

ــ» ــعل خـ ــت از اومشـ ــت و خاسـ  ور نشسـ
 

 آشکار دود ظلمانی نهان شـد، گـشت اخگر
 

 گشت این مرغی که عالم را کشیده زیر بال
 

ـــار،   ــاغ روزگ ــین شــکفت  در ب  گــل آتش
 

 د بــه چــرخ  تاب مُرد، دود برآم شمع جهان
 

ــا ن ــدقض ــ  دهی ــه ج ــا ب ــت هم  ونشیز طلع
 

ــ  ــرِ عنبــ ــر عطــ ــبآســــمان بهــ  ر شــ
 

ــ ــر آتشــین مجمــر ســپهر دام  ن خـــود را ب
 

 «فـــــام هدود ظلمــــانیِ شــــــبِ شـــــب  
 .(370: 1391استرآبادی، )                     

 «رَست یعنی مـرغ زرّین از تـه بـال عقــاب 
 .(90همان: )                                     

 «مجمر شد کباب تفسنده کز تفِ افشان قطره
 .(90همان: )                                     

ــاد صــبوَ ــار ز ب ــد ب ــک را نمان  «ح، نخــل فل
 .(240همان: )                                   

 «گشت دوان از شـهاب  اش رخسارهه اشک ب
 .(111همان: )                                   

 «ه برین قصر برفروخـت سـراج  سحرگهی ک
 .(165همان: )                                   

 «ر زرن گرفـــــت مَجمَـــــزیـــــر دامـــــ
 .(265همان: )                                   

 «مــسام  فکند و بـرون آمـدش عـرق زِ   روف
 .(377همان: )                                   

آن،  تصاویر متناسـب بـا  د و وصف آن با یدن خورشین دی، آتششاعری نظام حۀیقردر 
و قابـل   یالهـ  یه آتش را نمادک است یرانیهن اک یها نییآ یفرهنگ گذشتۀهم متأثر از 

آتش  در هیئت هک دیخورش یناخودآگاه جمع یالگو هنک ریتأث  تحتو هم شمرند  یاحترام م
 است. ، در ناخودآگاه شاعر نقش بستهیانآسم
 جهینت .3

 یا هیـ شـاعر و در ال  یهـا  شـه یانگر عمـق اند یب سطح یک، در شعردر  الگوها کهنکاربرد 
 .اسـت  زیسـته آن  یفرهنگـ  یه شاعر در فضاکاست  ملتی یجمع روح ی ازاسکانعتر  ژرف
ـ  ه بـه ک ندهست  یانسان یها دغدغهو  ها شهیاند نماد تأموت، الگوها کهن  و فرهنـگ  ان،زب

در یک اثر هنری، مخاطب را به  الگوها کهنشناخت  .بخشند یمژرفای اندیشگی و هنری 
 الـدّین  نظام .سازد یماستعاری، هنری و زبانی شاعر رهنمون  یها تیخوق یها هیماعلل و 
 یهـا  یرسـاز یتصوبـرای خلـق    خورشـید  یالگـو  کهن خود از یدر ساختار ذهن یاسترآباد
. در شعر است شده یهات متنوعیها و تشب منجر به ظهور استعاره که کردهاستفاده گوناگون 
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 گـر مضـامین  ینسبت بـه د  ،«حیات  ،ییبای، ثروت، زیقدرت و تاجدار» ۀیما درونپنج  ،وی
بـه   ،ذهن خود داردد در یه از خورشک یهنک یه بر الگوهاکیشاعر با ت دارند. ییبسامد باال

. چنـین کـاربردی بـه یکـی از عناصـر      پردازد یمشعری خویش تخیوت و  ها شهیاندبیان 
بسـامد پرتکـرار    ،و در نتیجـه  گـردد  یمـ مسلو ساختار ذهنی، فکری و هنری شاعر بـدل  

 یپرداز سخنساختار  یها یژگیو نیتر برجستهیکی از  ،خورشید یالگو کهنتصویرسازی با 
الگوهای اندیشگی فرهنـگ   دار را یم. او نه تنها است هشداسترآبادی  الدّین نظامو شاعری 

هانی، زبان به شعر و شاعری ج یا گسترهملت و فرهنگ خویش است، بلکه در  یها نییآو 
 است. گشوده
 منابع
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