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بررسی جایگاه اساطیري خورشید و ارتباط آن با جمشید

  )در خسرو و شیرین نظامی(

  معصومه نظري

  دانشجوي دوره دکتراي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

  چکیده

ها گشته تمایه مضامین گوناگون در آثار آنشعرا بوده و دس اجرام فلکی به ویژه ستارگان و خورشید همواره مورد توجه

. اي است که از قبل از اسالم در ایران رواج داشته استی قرن ششم، میراث دار هنر ارزندهسراي نامنظامی داستان. است

او با سحر قلم . است گیرنده موضوعات تاریخیاي و حماسی و در برعبیرات نظامی داراي حالتی اسطورهبسیاري از تشبیهات و ت

اي رایج را به زیبایی ههاي دینی اش، افسانها و هدفی تازه و منبعث از اندیشهبخشد و با معنجانی تازه به اساطیر میخود،

ها را ترین صورتگیرد و نغزترین و لطیفمی او از همه مظاهر طبیعت و حتی معانی مجرد و انتزاعی یاري. نمایدبازسازي می

. اي دارندبوط به خورشید و جمشید نمود ویژهدر منظومه خسرو و شیرین، این اساطیر به ویژه اساطیر مر. آفرینده میهنرمندان

و گویاترین ترین جود در خسرو و شیرین به ذکر دقیقراقم این سطور در ارتباط با این موضوع، از میان شواهد گوناگون مو

  .ها بسنده کرده استنمونه

  .نظامی، اسطوره،خورشید، جمشید، خسرو و شیرین: هاکلیدواژه

  مقدمه

هر عنصري از خورشید و دریا تا کوچک . انسان بدوي معتقد بود که تمامی طبیعت تحت رهبري موجودات نامرئی است 

ند و بودند که پرستیده می شدۀ عناصر، هوا، آتش و آب همه عناصر ال. قرار داردۀ ترین چشمه و جویبار تحت مراقبت خاص ال

ذهن نسبتا صاف انسان بدوي، خود را تسلیم محض عمل مستقیم حواس . رب النوع هاي اصلی آنان منشا قدرت طبیعت بودند

براي او حرکت، مظهر حیات است و هر متحرکی جاندار و زنده خواهد بود . کرده و مشهودات حسی خود را حجت دانسته است

حیات می شود و سپس به آن، صورت آدمی و صفات آسمانی اعطا می  و خورشید که حرکتش نمایان است، نخست، واجد

  .گردد و به این صورت، خدایان و اسطوره ها خلق می شوند

آن چه اسطوره را می سازد یافته ها و . گونه اي جهان بینی باستانی است«اسطوره در گسترده ترین معناي آن  

زین و اسطوره اي در شناخت خود و جهان و کوشش هاي گرم و تب تالش هاي انسان آغا. دستاوردهاي انسان دیرینه است

  )6: 1390کزازي، (.»آلوده وي در گزارش جهان و انسان، دبستانی جهانشناختی را پدید آورده است که آن را اسطوره می نامیم

اور بسیاري از ملت ها در ب. از میان عناصر مادي، خورشید در اسطوره ها و باور ملل، از جایگاه ویژه اي برخوردار است

  )119: 1378شوالیه، (.»است) مظهر خداي اورمزدي(اگر خورشید خود خدا نیست، مظهر الوهیت «

در این میان اعتقاد قدما بر تاثیر افالکیان، در زندگی انسان ها قابل تامل است و این اعتقاد تا جایی بوده که باعث به  

پرست کهن با اعتقاد به این که ستارگان در سر نوشت آدمی موثرند بزرگداشت و  ادیان ستاره«. وجود آمدن ادیانی گشته است

به اعتقاد قدما هر یک از این هفت ستاره، فلک مخصوص به خود را . ستایش هفت ستاره را اساس و شالوده خود قرار داده اند

  )225: 1375یاحقی، (.»داشتند

رد توجه شعرا بوده و دستمایه مضامین گوناگون در آثار آنان گشته عناصر مادي، به ویژه ستارگان و خورشید همواره مو

زبان قدرتمند شاعرانه حکیم نظامی با خلق صور خیال بدیع و تصویرهاي ذهنی قوي با سحر قلم خود در این عرصه . است
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دلیل عظمت هنر نظامی سرآمد شاعران داستانسراي فارسی است که خود نیز ختم داستانسرایی را به . هنرنمایی می کند

او جانی تازه به اساطیر می بخشد و با معنا و هدفی تازه و منبعث از اندیشه . خویش پیش بینی می کند و چنین نیز می شود

در منظومه خسرو و شیرین، این اساطیر به ویژه اساطیر . هاي دینی اش، افسانه هاي رایج را به زیبایی بازسازي می نماید

  .ید نمود ویژه اي دارندمربوط به خورشید و جمش

  خورشید 

ملک النجوم، پادشاه ستارگان، قندیل ستاره . ستاره تابان و درخشان روز است -ج شموس. شمس؛ آفتاب، مونث است«

 -لغت نامه دهخدا(.»و آن در فلک چهارم و خانه برج اسد است و شرف آن در نوزدهمین درجه حمل است -سلطان آسمان -ها

  )ذیل کلمه

هنوز در » هور«. تبدیل شده است»خ«اوستایی است که مانند بسیاري از واژه ها به » هور«فارسی همان » خور«

خراسان . آمده است» شئت«بدون » هور«در گات ها، . گویند» هورخشَئت«خورشید را در اوستا، . فرهنگ ها باقی مانده است

به معنی برآینده و باال رونده است و در » آسان«و » خور«ن بوده مرکب از نیز که از قدیم تا به امروز اسم ایالت شرقی ایرا

  :فخرالدین اسعد گرگانی، در ویس و رامین گوید. مجموع، یعنی برآمدنگاه خورشید مشرق

  به لفظ پهـــــلوي هر کس سرآید                        خراسان آن بود کز وي خور آید

  )265: 1371اوشیدري، (                                                                                                   

  :نظامی نیز گوید

  ز عکس آن چنان روشن جنابی                   خراســــان را در افزود آفتـــــابی

  )138:خسرو و شیرین(                                                                                           

  خورشید در اساطیر ایران باستان و سایر ملل

خورشید نخستین کره آسمانی است که در ابتداي طلوع تمدن، بلکه در همان نخستین روزهاي نشو و نماي انسان،  

ل، من جمله برخی و شاید بسیاري از مل«این توجه تا بدان پایه پیش رفته که . توجه ساکنین زمین را به خود جلب کرده است

یا مهر را حتی در رواج سنت مزدیسنی » میثر«آنان . اندبا نظر پرستش به خورشید نگریسته هاي کهنمصریان قدیم و آریایی

به معنی » بیورچشم«در بندهشن کتاب دینی و در عین حال تقریبا نجومی زردشتیان، واژه . می پنداشته اند» چشم آسمان«

  )187: 1366مصفی، (. یا دارنده هزار چشم، صفت مهر آمده است» ار چشمیهز«

در تقویم کهن ایرانی، روز «.هاي اوستا از آن سخن رفته استاز ایزدان مزدیسنا است که در بخشخورشید، نام یکی 

نیز » خورمان«هر سال است  به قول بیرونی، دي که نام ماه دهم. یازدهم هر ماه خیر یا خور روز و به نام خورشید موسوم است

یشت ششم اوستا مخصوص خورشید است و چنان که از بندهشن برمی آید، گل مورد سفید به این فرشته . نامیده شده است

اختصاص دارد خورشید به واسطه نور و عظمت و فایده، همیشه نزد اقوام هند و اروپایی و سامی مورد تعظیم و تکریم بوده و 

بنا . در یک جا کالبد اهورامزدا دانسته شده است. پرستش می شده است) معبد خورشید(خداوند خورشید حتی در مصر قدیم  

در . بر بندهشن چون کیومرث از جهان درگذشت، نطفه اش به خورشید پیوست تا در آن جا پاك و منزه شود و محفوظ بماند

  .بوده است و در اعیاد، گردونه خورشید را می گرداندندتاریخ کهن ایران نیز خورشید از اعتبار و اهمیت خاصی برخوردار 
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در منابع کهن، عالمت اقتدار سلطنت و بقاي ایران زمین بوده و به عنوان مظهر مملکت باالي چادر شاه و حتی بر روي 

ورشید به به هر حال تطهیر و ازاله پلیدي ها یکی از عمده ترین وظایف خ. درفش پادشاهان، نقش خورشید قرار داشته است

است که در صدر ) الشمس(در فقه اسالمی هم خورشید در زمره مطهرات آمده و نام نود و یکمین سوره قرآن . حساب می آمد

  )1375:185یاحقی، (. »همین سوره به آن سوگند یاد کرده است

لزوم نیایش «.ه استدر اساطیر مزدیسنی، پایگاه خورشید تا بدان جاست که مقام آن و اهوراي بزرگ، یکسان فرض شد

سپیده دم، (روزانه خورشید در روایت پهلوي نمایان است و مطابقت اوقات شرعی نماز با زمان سه گانه خورشید در آسمان 

در آیین مانی، نماز به سوي آفتاب و ماه بر پا می شده و . در ریگ ودا، گاهان و شایست نشایست مندرج است) نیمروز، غروب

  )50: 1385زمردي، .(»آوردن سه بار نماز در برابر خورشید و در هر روز یادآوري شده است در مینوي خرد به جاي

خورشید با صفت باشکوه و اروند «.در اساطیر ایرانی، خورشید سلطانی دانسته شده است که داراي اسب تندروي است

او تیرگی . هریار روشنان خوانده می شودخورشید، چشم اورمزد و به همراه ماه، ش. توصیف شده است) داراي اسب تندرو(اسب 

خورشید پیرامون جهان، چون . و تاریکی را نابود می کند و اگر یک زمان دیر برآید، دیوان همه آفرینش را از میان می برند

 180روزن به سمت خراسان و 180بر البرز . افسري در گردش است که به پاکی بر زبر البرز کوه و پیرامون تیرگ باز می گردد

کره خورشید به اندازه ایرانویچ و یک . خورشید هر روز به روزنی درآید و به روزنی بشود. روزن به سمت خاوران وجود دارد

خورشید مانند همه پدیده هاي مادي داراي مینوي است که بخشی از روشنی خود را از این مینو و . هفتم خُونیرَس است

پیش . ماه و خورشید ساالر ستارگان هستند و بر فراز آنان قرار دارند. مردمان می گیرد) جوهر و عرض(بخشی دیگر را از آیینه 

پس از حمله . قرار داشت) پسران ایندرا(از ورود شر، خورشید بی حرکت در باالي جهان ایستاده بود و در پایگاه ربیهوین 

ید و ماه براي روشن سازي جهان و رشد دادن به اما همین حرکت خورش. اهریمن، خورشید و ماه و ستارگان به حرکت درآمدند

همه زاییدنی ها و روییدنی ها و درست داشتن روز و ماه و سال و تابستان و زمستان و بهار و پاییز و همه حساب ها و نظم 

گردش طبق اسطوره اي، اهریمن بسیار تالش کرد تا دوباره خورشید را بی حرکت کند زیرا حرکت خورشید، . جهان الزم است

  )195: 1387قلی زاده، (. روز را به همراه داشت و با گذشتن روزها، پایان کار اهریمن و شکست نهایی او نزدیک می شد

یکی از مظاهر خورشید نور و روشنایی است که با روز در . همان گونه که گفته شد، ایران باستان سرزمین خورشید است

تانی ایرانی، سرزمین سپند روشنی، سرزمین روز است و توران سرزمین دروند در نمادشناسی باس«ایران . پیوند می باشند

ایرانیان در روز راي می زنند و همواره . از این روي، ایرانیان فرزندان روزند و تورانیان زادگان شب. تیرگی، سرزمین شب است

رانیان همواره در روشنایی روز به انجام کار می از دیدي گسترده، ای. پیام هاي خویش را در روشنایی روز به دیگران می فرستند

  )177- 169تلخیص از صفحات : 1390کزازي، (.»پردازند و براي کردارهاي سترگ، روزهاي فرخنده و آیینی را برمی گزینند

که  در اساطیر ژاپن، خدابانویی است. عالوه بر اساطیر ایرانی،خورشید در اسطوره هاي سایر ملل، جایگاه ویژه اي دارد

خورشید و ماه، برادر و خواهر و ساکن سرزمین آسمان و دیاري هستند که به گونه اي «در اساطیر ژاپن. آماتراسو نام دارد

در این اسطوره ها خورشید و ماه یکی پس از دیگري بر آسمان نمایان می شوند و پدید آورنده . شگفت انگیز همانند ژاپن است

افسانه هاي مربوط به . ماتراسو نام دارد و دودمان امپراتوري ژاپن خود را از تبار او می دانندخدا بانوي خورشید آ. شب و روزند

می گویند سوسانو خداي توفان، . خورشید بسیار و مشهورترین آن ها افسانه اي است که از نهان شدن آماتراسو سخن می گوید

چنین بود تا سوسانو . رفتار او همیشه خواهر را آزار می دادبرادر خورشید و ماه و به تناسب کار خود خدایی تندخو بود که 

در این دیدار سوسانو کار را خراب تر کرد و با . براي دلجویی خواهر و جبران تندخویی هاي پیشین به دیدار آماتراسو شتافت

خشمگین از برادر، چهره نهان آماتراسو . رها کردن کره اسب هاي ابلق خویش در مزارع برنج آماتراسو این مزارع را نابود کرد

از خدایان ة پس خدابانویی همراه گرو. کرد و به تالفی کارهاي سوسانو در غاري پنهان شد و همه جهان در تاریکی فرو رفت

آینه اي بزرگ از پوالد ساختند و آینه را بر ) با یاري آهنگران آسمان(خدایان . کهتر و خدابانوان به چاره جویی پرداختند

بزمی بزرگ در برابر غار فراهم شد و خدایان به رقص و پایکوبی . رو در روي مدخل غار نهانگاه آماتراسو آویختنددرختی 
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آماتراسو با شنیدن هیابانگ شادي و براي ارضاي حس کنجکاوي سر از نهانگاه بیرون آورد و با نمایان  شدن چهره او . پرداختند

نه دست ساز آهنگران آسمان، نخستین آینه جهان بود و چنین است که خاندان آی. در آینه، جهان از تاریکی رهایی یافت

  )17: 1373پیگوت، (.»امپراتوري ژاپن، آینه را یکی از نشانه هاي سلطنتی می دانند

به خورشید ) در معنی شکل و گونه(به اعتقاد ما روایت بندهشنی که آینه را «:در تاثیر این اسطوره، زمردي می نویسد

منسوب دانسته تحت تاثیر این رمز بوده است چنان که مرحوم استاد مهرداد بهار نیز در ذیل مفهوم آیینه به معنی گونه و 

از آن جا که انسان اصل خورشیدي دارد باید در این جا سرشت خورشیدي «سرشت در بندهشن خاطر نشان ساخته است 

  ) 66: 1385زمردي، (.»ور شده باشدانسان و طبیعت منظ

نیزبه همین » نیهون«آفتاب تابان نه تنها عالمت ژاپن است بلکه نام این کشور، «: شوالیه نیز در این زمینه می نویسد

بود و عمل او مانند عمل خاقان چین در ) به معناي خورشید طالع(» باالدیتیه«ها موسوم به »آنگکور«نیاي دودمان . معنا است

  )118: 1378شوالیه،(.»به انقالب منطقه البروج تشبیه شده است» نگ د آنگمی«

پسر خداي متعال و برادر رنگین کمان در نظر  «گاه خورشید را . در باور بسیاري از ملت ها خورشید مظهر الوهیت است

سترالیا خورشید را پسر در ا. خورشید براي پیگمه هاي سمونگ، براي فوئگویی ها و بیشه مردان چشم خداست. می گیرند

خورشید چشم سعد . می دانند) آسمان(سامویدها خورشید و ماه را چشمان نوم . خالق، تصویر خدا و معبود انسان ها می دانند

  . و ماه چشم نحس است

خورشید نماد جهانی . افالطون خورشید را مظهر نیکی می داند و آن چه همه چیز را در فلک قابل رویت می کند

خواب دید که خورشید وارد سینه اش شده است و سپس » هان«از سلسله » وو«مادر خاقان . ه و قلب مملکت استشهنشا

همه جا معابد رو به شرق . استة در این جا خورشید فقط نماد باروري نیست بلکه به خصوص نماد شهنشا. را به دنیا آورد» وو«

: 1378شوالیه،(.»اف به دور اماکن مقدس در جهت خورشید انجام می گیردبنا می شود که بعداً مدار روزانه خورشید است و طو

117-119(  

در اساطیر زروانی خورشید از . در اساطیر هند» سوریا«ایزد خورشید در اساطیر بین النهرین و » شَمش«قابل قیاس با 

  )22: 1384کرباسیان، (.در اساطیر یونان» هلیوس«قابل قیاس با . ازدواج اورمزد با مادرش به وجود می آید

که مربوط به ماه و » نظام شبانه روح«در رمزپردازي هاي خورشیدي از خورشید تحت عنوان نظام روزانه روح در مقابل 

تجدید حیات ادواري است یاد می شود و خورشید به عنوان بزرگترین نماد روح، به مانند چشمی است که به واسطه آن می 

از این روست که در دوران ودایی، هندوان خورشید و ماه را چشمان آسمان می . لم ملکوت نظر کردتوان از دریچه جان به عا

  )51: 1385زمردي، (.آفریده شده است» نارایانا«پنداشتند و معتقد بودند خورشید از مردمک چشمان 

بارور کننده و از سوي خورشید از یک سو . است که با همدیگر در تضاد می باشندۀ خورشید در نمادگرایی، چند وج

شعاع هایش نشانه اثرات آسمانی یا معنوي یی هستند . خورشید منبع نور، گرما و زندگی است«. دیگر سوزاننده و کشنده است

گنون خاطر نشان می کند که در شمایل نگاري، گاه شعاع هاي خورشید به تناوب با خطوطی مستقیم . که به زمین می رسند

عنصر خورشید با بسیاري از گل . دیگر نماد نور و باران بوده استة است و نماد نور و گرما و یا از دیدگا و مواج ترسیم می شده

و هم چنین با فلز طال که در کیمیاگري، ) از جمله گل داودي، لوتوس، آفتابگردان، عقاب، گوزن، شیر و غیره(ها و حیوانات 

  ) 120-1378:118شوالیه،(.خورشید فلزات است، مقایسه شده است
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  خورشید مؤنث است یا مذکر؟

در این . در بررسی اساطیر مذکور و نیز در لغت نامه دهخدا به موضوع جالبی بر می خوریم که خورشید مونث است

کلمه شمس در عربی مونث سماعی است و این ناشی از تصورات اساطیري درباره آفتاب پیش ملل «:خصوص، مصفی می نویسد

 Suryaو سوریا  Bhanuو بهانو  Aditayaولی در زبان سانسکریت و هند و اروپایی، آفتاب با نام هاي آدیتایا . سامی است

در احکام نجومی، خورشید و مشتري . هن، خنثی استیا مهر در فارسی ک Mitraمذکر آورده شده و در زبان هاي آریایی میترا 

  )250: 1366مصفی، (.»و مریخ و زحل و عطارد،مذکر و زهره و قمر مونث است

  :نظامی نیز بر مونث بودن خورشید معتقد است

  زناشویی به هم خورشید و مه را                     رحم  بسته به زادن صبــحگه را

  آغــوش                    شده خورشــید را مشرق فراموشگرفته آسمان را شب در 

  )238: خسرو و شیرین(                                                                                                  

  مهر

این خصوص به روشنگري می دکتر یاحقی در . در اساطیر و یا حتی ادبیات، مهر و خورشید به جاي هم به کار می روند

و در پهلوي ) Mitra(در سانسکریت میتره ) Mithra(مهر یا میترا که در زبان اوستایی و در فارسی باستان میثره «:پردازد

آمده به معناي مختلف عهد و پیمان و محبت و خورشید، هفتمین ماه سال و روز شانزدهم هر ماه شمسی آمده ) Mitr(میتر 

عهد و میثاق و فروغ در ایران باستان بود که او را فرشته مهر و دوستی و عهد و پیمان و مظهر فروغ و مهر فرشته .  است

در نظر آنان مهر، واسطه اي بود بین فروغ پدید آمده و فروغ ازلی، به عبارت دیگر واسطه بین . روشنایی می پنداشته اند

مهر در ادبیات فارسی به ندرت به عنوان . ی خورشید هم استعمال شدآفریدگار و آفریدگان و چون مظهر نور بود، بعدها به معن

ایزد عهد و پیمان و به حد وفور و شیاع به معنی محبت و دوستی و خورشید و آفتاب که اتفاقاً با بنیادهاي کهن آن هم بی 

اخته می شود اهمیت این واژه گذشته از این، وجود ترکیبات و واژه هاي متعددي که با کلمه مهر س. ارتباط نیست، مطرح است

  )405-404: 1375یاحقی، (. »و سوابق تاریخی آن را در زبان فارسی امروز نشان می دهد

چنان که از اوستا برمی آید خورشید غیر از مهر است ولی از قدیم این دو با هم مشتبه شده اند و خورشید «: همو گوید

  )185: نهما(.»با فروغ مقدس آن، جاودانی شمرده شده است

  جمشید و خورشید

شید به معنی روشن و روشنایی و روشنی بخش و پرتو و فروغ و نور و بهاء و شعاع و خور آمده است و از این رو شمس «

از . جمشید را به سبب جمالش چنین لقب دادند. خور، قرص آفتاب باشد و شید، روشن و روشنی. و آفتاب را خورشید گویند

  )76: 1375صدیقیان، .(که هر جا رفتی، روشنایی از وي تافتی آن رو جم شیدش خواندند

که صفت خور نیز است، بدان سبب بدو انتساب یاقته که جم در آغاز رب النوع » خشئت«یا » شید«صفت «و جمشید 

ز خاور محل ظهور دوباره جمشید نی. آفتاب بوده است و به همین سبب، ستارگان هم به طور طبیعی رمه او به حساب می آیند

  )165: 1375یاحقی، (.دور، محل طلوع خورشید است

  :در این خصوص، نظامی گوید
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  خندان شو چو خورشید                    که انده بر نتابد جـــاي جمشــید: مرا گویند

  )139:رو و شیرینخس(                                                                                                

جمشید تنها یکی از پهلوانان .نشستة پسر تهمورث پس از پدر به پادشا«بنابر آن چه در شاهنامه آمده است، جمشید 

اساطیري و ملی ایرانیان نیست بلکه متعلق به قوم هند و ایرانی است و به تحقیق می توان گفت که دیري پیش از تقسیم این 

ایرانی، نام جمشید در میان آن قوم بوده و اگر در دعوي خود به خطا نروم او یکی از پهلوانان یا نژاد به دو قسمت هندي و 

  )418: 1390صفا، (.»شاهان تاریخی نژاد هند و ایرانی پیش از افتراق و هنگام سکونت، در سرزمین اصلی نژاد مذکور است

م و نشانی داشت و قدمت زمان او به حدي بود که اندك جمشید در میان نژاد هند و ایرانی از زمان هاي بسیار قدیم نا«

  )419: همان(.»اندك در نظر این نژاد به مرتبه یی نزدیک الوهیت رسید و دوران قدرتش را دوره حیات جاوید شمردند

سبب جمشید گفتن آن شد که او سیر عالم می . یعنی سلطان و پادشاه بزرگ نام داشت) جم(در آغاز یمه «جمشید 

چون به آذربایجان رسید روزي بود که آفتاب به نقطه حمل آمده بود که تخت مرصعی را در جاي بلند گذاشتند و تاج  کرد

شعاعی در غایت . چون آفتاب طلوع کرد، شعاع و پرتو آفتاب بر آن تاج و تخت افتاد. مرصعی بر سر نهاد و بر آن تخت نشست

افزوده و وي را جمشید یعنی » جم«ورشید را شید گویند این لفظ را بر روشنی پدید آمد و چون به زبان پهلوي، شعاع خ

پسر خورشید و نخستین ) جم(در ودا، یمه . و در آن روز جشنی عظیم کردند و آن روز را نوروز نام نهادند. پادشاه روشن گفتند

، او نخستین کسی است که 2فصل  به قول وندیداد،. او بر دوزخ حکومت می کند. بشري است که مرگ بر او چیره شده است

  )235: 1371اوشیدري، (. اهورامزدا دین خود را بدو سپرد

  نظامی و اساطیر ایران باستان

بر روي هم دو گونه اسطوره در میان اساطیر . عناصر اساطیري در صور خیال شاعران فارسی زبان به وفور دیده می شود

بهره گیري شاعران از . ه هاي غنایی و دیگر اسطوره هاي قهرمانی و حماسینخست، اسطور«. مورد نظر شاعران می توان یافت

با همه نیرو و سلطه اي که نژاد ترك در چندین قرن بر زبان و ادب . اساطیر نژاد سامی اندك است و بیشتر جنبه ایرانی دارد

اسطوره هاي عربی، یونانی و گاه هندي،  پارسی داشته، نشانه هاي تاثیر اساطیر ترکی مطلقا در ادب پارسی دیده نمی شود اما

اشاره به اساطیر، خواه . کم و بیش در شعر شاعران ایرانی تاثیر کرده و در صور خیال شاعران ترکیب هاي گوناگون یافته است

: 1380شفیعی کدکنی، (.».اساطیر ایرانی و غیر ایرانی، در تصویرهاي شاعران مختلف، رنگ هاي گونه گون به خود گرفته است

  )243-238تلخیص از صفحات 

قدما در کتاب هاي بالغت، مسئله بهره مند شدن شاعر را از اساطیر، در باب ویژه اي با عنوان تلمیح آورده اند و در 

این است که شاعر در خالل شعر خویش به داستانی یا شعري یا مثلی اشارت کند و به گونه رمز و نشانه اي «: تعریف آن گویند

بیاورد و چنان که می بینیم باب خاصی براي اسطوره ها قائل نشده اند و از اهمیت آن در موضوع صور خیال سخنی  از آن را

  )243: همان(. »نگفته اند

در این میان،نظامی داستانسراي نامی قرن ششم، میراث دار هنر ارزنده اي است که از قبل از اسالم در ایران رواج داشته 

رایی فارسی ابتدا در شاهنامه فردوسی دیده می شود و سپس در منظومه زیباي عاشقانه ویس و رامین اوج هنر داستانس. است

قرن ششم از . از فخرالدین اسعد گرگانی که زمینه ساز شکوفایی چهار مثنوي بزرگ نظامی، خصوصا خسرو و شیرین می گردد

نظامی زمینه داستان . د، تاثیر بسیار بر آیندگان می گذاردادوار ممتاز و پر رونق ادب فارسی است و نظامی با سرودن خمسه خو

خسرو و شیرین را از فردوسی گرفته است او با سحر قلم خود،جانی تازه به اساطیر می بخشد و با معنا و هدفی تازه و منبعث از 

رین، این اساطیر به ویژه در منظومه خسرو و شی. اندیشه هاي دینی اش، افسانه هاي رایج را به زیبایی بازسازي می نماید
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او با نقش این . خورشید و جمشید، جلوه اي ویژه دارندة اساطیر مربوط به خورشید و اهورایی بودن آن و به تبع آن پادشا

از سلمان ساوجی دو مثنوي بر جاي مانده است، یکی جمشید و خورشید و دیگري .  اسطوره ها بر آیندگان نیز تاثیر می گذارد

ز مطالعه این دو مثنوي تاثیرپذیري سلمان که حدود یک قرن و نیم پس از نظامی می زیسته است، آشکار و مسلم ا. فراقنامه

  .می شود

  نظامی و خسرو و شیرین

از میان عناصري که در باب آفرینش مطرح است خورشید مهم ترین تجلی جهان شمول قداست به شمار می رود و 

بسیاري از تشبیهات و تعبیرات .  ازتابی در ادبیات ما داشته است مربوط به خورشید استبیشتر اساطیر مربوط به آفرینش که ب

او از همه مظاهر طبیعت و حتی معانی .نظامی داراي حالتی اسطوره اي و حماسی و در بر گیرنده موضوعات تاریخی است

براي دیدن زیبایی هاي طبیعت باید . می آفریندمجرد و انتزاعی یاري می گیرد و نغزترین و لطیف ترین صورت ها را هنرمندانه 

  . چشمی بیدار و ذوقی سرشار داشت که نظامی از عهده این مهم به خوبی برآمده است

********  

شواهدي که در این قسمت از خسرو و شیرین نظامی آورده می شود، به صورت عناوینی است که منطبق بر بخش  

ارجاعات در بخش (. این مقال، می باشد و در صورت لزوم به آن ها اشاره خواهد شد» خورشید در اساطیر ایران و سایر ملل«

  )اساطیر آمده اند

با بیانی ) ص(چنان که سنت معمول شعرا می باشد، نظامی ابتدا به آفریننده خورشید و بعد به جمال نورانی پیامبر  

  :فاخرمی پردازد

  شب و روز آفرین و ماه و خورشید    غم و شادي نگار و بیم و امید               

  ز رفعت تاج داده مشتري را                  ربــــوده ز آفتـــــاب انگشتـــــــري را

  )364/ 4: خسرو و شیرین(                                                                                                

  نشاه و قلب مملکت خورشید نماد جهانی شه

  )133: 1372میرچا، (.»رود خورشید غلبه داردها میپهلوانان و امپراتوريجا سخن از دولت شاهان، هر«به گفته الیاده 

جا که مطابق روایات ایرانی، جلوس جمشید بر تخت پادشاهی، هنگام تحویل خورشید به برج حمل روي داده، از آن

حمل، منزل یا برج اول خورشید است و شرف آن در «برج . مضمون شاعرانه جمشید و خورشید در ادبیات ما رواج یافته است

  )246: 1366مصفی، (.»ه اندبه این سبب حمل را بیت الشرف خورشید گفت. درجه حمل است 19

  خورشید و حمل - الف

  ز پرگار حمـل، خورشید منظور                      به دلو اندر فکنده بر زحل نور

  )137:خسرو وشیرین(                                                                                            

  برج حمل و جمشید - ب

  د به دولتگاه جمشید                          چو در برج حمل تابنده خورشیدفرود آم

  )315:همان(                                                                                                  

  خورشید و جمشید - ج



٨

  سلـــطانی برآمد نام خورشیــــد بدین تخـــت روان با جام جمشیـــد                       به

  )12:همان(                                                                                                           

  خورشید و جام جمشید -د

  زمین و آسمان روشن چو خورشید                      همی تابید همـــچون جام جمشیـــد

  ر بر کنند از جام جمشید                         که تابان است چون رخشنده خورشیدجواه

  )347/ 189:همان(                                                                                                         

  )محراب جمشید(خورشید و جاي جمشید - ه

  ب جمشید                         که حاجتمند برقع نیست خورشیدبر افکن برقع از محرا

  )276:همان(                                                                                                       

  خورشید و زیور جمشید -و

  زیورهاي جمشــــیدسحرگه چون روان شد مهد خورشید              جهان پوشید 

  )290:همان(                                                                                                   

  خورشید و گلزار جمشید - ز

  مگر وقت شدن طاوس خورشید                  پر افشان کرد بر گلزار جمشــید

  )296: همان(                                                                                              

  خاور دور، محل طلوع خورشید و جمشید

  :محل ظهورجمشید، خاور دور، محل طلوع خورشید است

  ازین پس آفتــــــــابت رو نماید                  مه اقبـــــــــالت از خاور بر آید

  )207: همان(                                                                                              

  خندان شو چو خورشید               که انده بر نتابد جاي جمشـــــید: مرا گویند

  )139: همان(                                                                                             

  چو من زین ره به مشرق می شتابم             مگر خورشــــید روشـــن را بیابم

  )78:همان(                                                                                             

  تشیبه سلطان به خورشید

  :اري از جاها،سلطان به خورشید مانند شده استعالوه بر ارتباط تنگاتنگ خورشید و جمشید، در بسی

  )در وصف محمد بن ایلدگز(

  جهــــانگیر آفتـــــــاب عالم افروز                  به هر بقعه قران ساز و قرین سوز

  به هر کشور که چون خورشید راندي              زمین را بدره بدره زر فشــــــاندي

  )22/ 16: همان(                                                                                                 

  :در وصف خسرو

  جهاندار مهین، خورشید آفاق                    که زد بر فرق هفتورنگ شش طاق

  )221: همان(                                                                                                 



٩

  :در وصف قزلشاه

  نشسته شاه چون تابنده خورشید                   به تاج کیقبـــاد و تخت جمشـــــید

  )374:همان(                                                                                                   

  :سلطان از نسب جمشید، دانسته شده است

  چو خورشید -به حمد اهللا -ز جمشید             حسب پرسی -به نام ایزد - نسب گویی

  )59: همان(                                                                                                    

  زمین را تخــمی از جمشــید مانده       به خوبیش آسمان خورشید خوانده     

  )57: همان(                                                                                                  

  خورشید نماد کشور ژاپن 

  :ستنظامی در بیتی که در وصف رخسار خسرو می باشد، او را به نشان آفتاب هفت کشور تشبیه کرده ا

  که هست این صورت پاکیزه پیکر               نشـــــان آفتـــــــاب هفــــت کشـــــور

  )57: همان(                                                                                                       

ن و ماچین باشد که هفتمین اقلیم جهان در تقسیم بندي در این بیت به نظر نگارنده، احتماال مراد از هفت کشور، چی

اقلیم یکم هندوستان، دوم عرب و (ابوریحان در التفهیم الوائل الصناعه التنجیم، جهان را به هفت اقلیم . ابوریحان بیرونی است

تقسیم می ) اچینحبشستان، سوم مصر و شام، چهارم ایران شهر، پنجم صقالب و روم، ششم ترك و یأجوج و هفتم چین و م

  )167: 1362ابوریحان بیرونی، (.کند

  )در این مورد، شاهدي یافت نشد و جاي بسی تأمل دارد(.و ممکن است کل اقالیم هفتگانه مورد نظر باشد 

  خورشید خازن چین 

  چو بر زد بامدادان خازن چین                     به درج گوهرین بر، قفل زرین

  چینی                    شدن را کرده با خود نقش بینیبرون آمد ز درج آن نقش 

  )62:همان(                                                                                               

  آهوي ختن گرد

  :آهوي ختن گردي است که خود را از ناف مشکین خویش می آویزد

  ز ناف مشک خود، خود را رسن کرد         شباهنگام کآهوي ختن گرد        

  هزار آهو بره، لب ها پر از شیر            بر این ســبزه شــدند آرامـــگه گــیر

  )281:همان(                                                                                             

  خورشید، چشمه نور

  :منبع گرماست خورشید، چشمه نور و

  به گرد خــرگه آن چشمه نـــور                   طوافی کرد چون پــــــروانه شـــــاپور

  نومید                   دلش می سوخت از گرمی چو خورشید   چو آمد ســوي لشگرگاه

  )282/ 293: همان(                                                                                                 

  :و در جایی،خورشید را چشمه خون می داند



١٠

  نه خورشید جهان، کاین چشمه خون                  بدین کار است گردان، گرد گردون

  )71:همان(                                                                                                        

  خورشید از ایزدان مزدیسنا

خورشید، نام یکی از ایزدان مزدیسنا است که در بخش هاي اوستا از آن سخن رفته و فرشته فروغ و روشنایی مهر و با 

در اساطیر ایرانی، خورشید، اروند اسپ یعنی دارنده اسب تیز تک معرفی شده . معرفی شده است» تیز اسب«صفت 

گردونه خورشید در آسمان سیر می کند و با حرکت اسبان ... اها، اوپانیشادها، یشت ها و اساطیر آشور ومطابق روایت ود«.است

  )63: 1385زمردي، (.»به پیش می رود

  :در سخن نظامی نیز می تواند تداعی کننده چنین ارتباطی باشد) اسب شیرین(تشبیه خورشید به اسب گلگون 

  ستام افکند چون گلبــرگ بر بید         چو بر شبدیز شب گلگون خورشید       

  مه و خورشید دل در صید بستند                  به شبدیز و به گلگون بر نشستند

  )117: خسرو وشیرین(                                                                                               

  :و یا اسب بور رنگ

  بامدادان بور گلرنگ                        غبار آتشین از نعل بر سنگچو بر زد 

  طرازية گشاد از گنج در هر کنج رازي                       چو دریا گشت هر کو

  )52:همان(                                                                                                 

  زرتشتیانآفتاب و 

لزوم نیایش روزانه خورشید در روایت پهلوي نمایان است و مطابقت اوقات شرعی نماز با زمان سه گانه خورشید در 

  . در ریگ ودا، گاهان و شایست نشایست مندرج است) سپیده دم، نیمروز، غروب(آسمان 

  آتــش پرستندهمان گبران که بر آتش نشستند                      ز عشــق آفتـــــاب، 

  )29:همان(                                                                                                         

  .خورشید، سلطان است

خورشید با صفت باشکوه و اروند .در اساطیر ایرانی نیز، خورشید سلطانی دانسته شده است که داراي اسب تندروي است

  :توصیف شده است) داراي اسب تندرو(اسب 

  سلطان بودن خورشید - الف

  چو خورشید از حصار الجوردي                 علم زد بر ســـــــــر دیوار زردي

  )37:همان(                                                                                              

  دزرافشانی کردن خورشی - ب

  :خورشید، مانند سلطانی است که به اطرافیان خود، زر نثار می کند

  نخستش خواند باید با صد امید                 زر افشانی بر او کردن چو خورشید

  )188:همان(                                                                                              

  



١١

  خورشید و ماه

  .خورشید و ماه، بیشتر در مدح و مقابله و مقایسه و تناسب آمده استة همرا

  جهان آراي، خسرو بود کز راه               نظر می کرد چون خورشید در ماه

  )76: همان(                                                                                            

  مهمان عزیز است                شما ماهید و خورشید آن کنیز است فرود آرید کان

  )67: همان(                                                                                             

  خورشید و ذره

ریکی در نور خورشید پیدا می در داخل استوانه روشنیی که از سوراخ سقف یا پنجره به درون اتاق یا فضاي نیمه تا«

مشاهده پیاپی این حالت، آن هم در ساختمان هاي گنبدي . شود، همچون ظرف بلورین آب، ذرات بی شماري به چشم می آید

در » ذره و خورشید«قدیم، مناسبت شاعرانه و نیز عرفانی و حکیمانه اي میان ذره و خورشید به وجود آورده و عشق تمثیلی 

  )255: 1366مصفی، (.»ن شعر فارسی وارد شده استشمار مضامین که

  :نظامی نیز از این مضمون، تصویرهاي بدیعی ساخته است

  به ذره آفتــــابی را که گیرد؟                           به گنجشکی عقابی را که گیرد؟

  یدفرو ماندم ز تو خالی و نومید                          چو ذره کو جدا ماند ز خورش

  )305/ 21: خسرو و شیرین(                                                                                              

  خورشید و احجار کریمه

مولف بندهشن، تکوین زر را نتیجه تجزیه و «. به آفتاب منسوب است) احجار کریمه(آفرینش زر، لعل و عقیق و یاقوت 

اما در روایات بعد از اسالم . غول اولیه یعنی کیومرث می داند و بر آن است که زر از جان کیومرث پدید آمده است - مسخ انسان

  )64: 1385زمردي، (.»و در نجوم احکامی تکوین زر به خورشید مربوط است

را در خاك بر اثر  از میان فلزات، گرانبهاترین آن ها یعنی زر به خورشید منسوب است و تکوین زر«در نجوم احکامی

با صفت زرگر چرخ در شعر یاد شده است و در مواردي شاعران بر خالف ة بدان حد که از آفتاب، گا. پرتو خورشید می دانستند

  )256: 1366مصفی، (.گفته هاي خود، آفتاب را بخیل و غیر راد و بی گذشت جلوه داده اند

باور کهن دیگري بوده است که خورشید، سنگ را لعل و عقیق می گرداند و یاقوت نیز بر اثر تابش آفتاب به وجود می  

  )257: همان. (بهترین لعل در یمن و بهترین عقیق در بدخشان بوده است. آید

  ز عکس روي آن خورشید رخشان                  ز لعل آن سنگ ها شد چون بدخشان

  )205: خسرو وشیرین(                                                                                                 

  :نظامی، خورشید را به لعل و ستارگان را به لؤلؤي خوشاب تشبیه کرده است

  دگر روزینه کز صبح جهانتاب                          طلی شد لعل بر لولوي خوشاب

  عل آفتاب از کان بر آمد                          ز عشق روز شب را جان بر آمدچو ل

  )246/ 102:همان(                                                                                              

  :و یا خورشید به رنگ یاقوت است



١٢

  شکم پر کرد ازین یکدانه یاقوت    شباهنگام کاین عنقاي فرتوت                

  به دشت انجرك آرام کردند                       به نوشانوش می در جام کردند

  )53:همان(                                                                                              

  خورشید و کوه

خورشید پیرامون . بی ما بیشتر کوه البرز مورد نظر است به کرات مطرح شده استتقارن خورشید با کوه که در متون اد

روزن به سمت  180بر البرز . جهان، چون افسري در گردش است که به پاکی بر زبر البرز کوه و پیرامون تیرگ باز می گردد

  :روزن به سمت خاوران وجود دارد 180خراسان و 

وصفی که منوچهري در پایان قصیده معروف خود از «ی شود از آن جمله است طلوع خورشید، گاه از البرز دیده م

  :خورشید کرده است

  سر از البرز برزد قرص خورشید             چو خون آلود دزدي سر ز مکمن

و عدم این توجه، بعید (به وصف منوچهري داشته باشد ۀ مصراع اول این بیت را نظامی گنجوي احتماال بی آن که توج

  :در خسرو و شیرین در توصیفی از صبح آورده است) به نظر می رسدهم 

  چو مشکین جعد شب را شانه کردند                چراغ روز را پروانه کردند

  خورشید               جهان را تازه کرد آیین جمشید  جرم   بر زد    البرز سر از

  )263: 1366مصفی، (                                                                                      

فریدون ضحاك را در کوه دماوند به بند کشید و کیخسرو با آن جذبه . در اسطوره ها نیز کوه محل بروز شگفتی هاست

پایان زمین می  که هیچ مرغی جز هماي مجال پرواز بر بلنداي آن نداشت،ة عارفانه به کوه بر رفت و ناپدید گشت و قاف را کو

در داستان خسرو و شیرین، نظامی در بیان نژاد شبدیز، اسبی که به خسرو هدیه شد، از گفته رهبانی چنین نقل می . دانستند

به هیات ة کند که در هر قرنی مادیانی از سرزمین هاي دور در غاري می رود که دهانه اي تنگ دارد و در آن غار سنگ سیا

  :سواري برپاست و مادیان

  بدان سنـــگ سیه رغبت نماید                     به شهوت خویشتن بر سنگ ساید

  )49: خسرو و شیرین                                                                                               

  :و بدین سان آن مادیان بار می گیرد و

  ز دوران تـک برد وز باد رفتـــــار                  بود بار   هر آن کره کزان تخمش 

  چنین گوید همیدون مرد فرهنگ                  که شبدیز آمده است از نسل آن سنگ

  )همان(                                                                                                        

  خورشید و آینه

امپراتوري ژاپن که خود را از نسل خداي، بانوي خورشید می «از این رو . ن که گذشت، آینه نماد سرزمین ژاپن استچنا

محفوظ داشته اند و به همین خاطر ژاپن، ) Ise(دانند این آینه را به عنوان یکی از نشانه هاي سلطنتی خود در معبد آیسه 

  )1385:66زمردي، (. سرزمین آفتاب نامیده شده است

آینه آسمان، : ماه یا آسمان، در ترکیبات وصفی و تشبیهیة کنایه یا تشبیه یا تعبیر دیگري است از خورشید و گا«آینه

  )10: 1366مصفی، (.آینه چرخ، آینه چینی، آینه اسکندري، آینه صبح، آینه فلک، آینه گردون، آینه ماه، آینه محشر، آینه مهر



١٣

  : ت نظامی به خوبی مشهود استارتباط خورشید و آینه در این بی

  چو روز آیینه خورشید در بست                شب صد چشم هر صد چشم بر بست

  )179: خسرو وشیرین(                                                                                          

  :و در جایی خورشید را به شیشه، تشبیه می کند

  شیشه خورشید بر سنگ                   جهان بر خلق شد چون شیشه تنگچو آمد 

  )116:همان(                                                                                                    

  خورشید و مؤنث بودن آن

  :نظامی نیز آن را مونث می داند. خورشید، مونث است

  هم خورشید و مه را                     رحم  بسته به زادن صبــحگه را زناشویی به

  گرفته آسمان را شب در آغوش                      شده خورشید را مشرق فراموش

  )238: همان(                                                                                                

  :عالم تشبیه شده که  آزرم دارد به عروس

  پاره کردن                عــــروس عالم از زر یاره کردن جهان رست از مرقع

  شه از بهر عروس آرایشی ساخت              که خور از شرم آن آرایش انداخت

  )314:همان(                                                                                            

  رفتن ماه و آمدن خورشید

در این اسطوره ها خورشید و ماه یکی پس از دیگري بر آسمان . در اساطیر ژاپن، خورشید و ماه، برادر و خواهر هستند

  . نمایان می شوند و پدید آورنده شب و روزند

  نها چو خورشیداز آن جا رفت جان و دل پر امید                  بماند آن ماه را ت

  )61:خسرو و شیرین(                                                                                         

  خورشید و موسیقی

. در بین آثار نظامی، منظومه خسرو وشیرین او یکی از منابع اساسی براي اصطالحات و نغمات دوران ساسانی می باشد

در اوایل قرن «: در این خصوص مهري باقري می نویسد. ورشید، یازدهمین لحن  از سی لحن باربد استترکیب  آرایش خ

حاضر ضمن کشفیاتی که در ناحیه ترفان انجام گرفت در میان آثار مانوي قطعه اي یافت شد که ابتدا مولر و سپس زالمان آن 

نمی توان آن را از اشعار دینی مانویان دانست بلکه از مفهوم آن  با توجه به مفهوم ابیات این قطعه، به یقین. را منتشر کردند

ترجمه آن قطعه به . چنین بوده باشد» ماه بر کوهان«و یا » آرایش خورشید«: چنین برمی آید که مضمون سرودهایی مانند

  :فارسی جدید چنین است

پرندگان تابناك به شادمانی برآن چتر می  خورشید روشن و ماه فروزان می درخشند و نور می افشانند از تنه این درخت

  )248: 1372باقري، (.»چتر می زنند کبوتران و طاووسان رنگارنگ. زنند

ایشان معتقدند که یکی از هزاران نکته اي که می توان از خسرو و شیرین نظامی استنباط کرد، ارتباط موسیقی و شعر 

  :ستدر دوران پیش از اسالم به ویژه در دوره ساسانیان ا



١۴

  در آرایش بدي خورشید ماهی             ة چو زد ز آرایش خورشید را

  )158: خسرو و شیرین(                                                                                  

  خورشید و زیبا رویان

در کاربرد ادبی اسطوره، هر گاه سخن از زیبایی شگرف یا شدت معنویت کسی سخن به میان می آید، به خورشید  

در . این موضوع، ما را به روایت اساطیر ایرانی که انسان را داراي اصل خورشیدي می داند نزدیک می کند. تشبیه می شود

است و روشنی خورشید عالوه بر این که از روشنی مینوي خورشید  نطفه آدمی در خورشید پایه«روایت پهلوي آمده است که 

و تمثالی همانند آدم در خورشید پدیدار گشت و ماده «:در متون مانوي نیز آمده است. است از جوهر و عرض مردمان نیز هست

  )62: 1385زمردي، (.»...را تحریک کرد

  :زیبارویان را به خورشید تشبیه می کند از این روست که نظامی در جاي جاي منظومه خسرو و شیرین،

  در وصف خسرو - الف

  رخی از آفتـــــاب اندوه کش تر                    شکر خندیدنی از صبح خوشتر

  جهان آراي، خسرو بود کز راه                   نظر می کرد چون خورشید در ماه

  )76/ 34: خسرو و شیرین(                                                                                               

  در وصف شیرین - ب

  رخش تقویم انجـــم را زده راه                          فشانده دست بر خورشید و بر ماه

  )44: همان(                                                                                                       

  )ع(خورشید و عیسی 

  :در ادبیات فارسی، جایگاه خورشید، فلک چهارم، مأمن پیامبرانی چون ادریس و عیسی است

  بزن چون آفتاب آتش درین دیر               که بی عیسی نیابی در خران خیر               

  )343:همان(                                                                                           

  خورشید و قناعت

  :در شعر فارسی،خورشید غنی خوانده شده و به تنهایی قناعت کرده است

  به تنهایی قناعت کن چو خورشید               که همسر شرك شد در راه جمشید

  شیدي، چنین تنــها چرایی؟جدایی              نه خـــور   خود اختراناز  ماهچو 

  )64/ 222:همان(                                                                                               

  خورشید و بید

  :بید و خورشید در این منظومه، چشمگیر استة همرا

  باده روان در ســــایه بیــــدخورشید                  شـــــده   ز  روشن تر در آن مهتاب

  )119: همان(                                                                                                         

  خمیده بیدش از سوداي خورشــــید                  بلی، رسم است چوگان کردن از بید

  )72:همان(                                                                                                           
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  درون رفتم، تنی لرزنده چون بید                    چو ذره کو گراید سوي خورشــــید

  )375:همان(                                                                                                     

در این جا، ذکر این نکته ضروري می نماید که قدما بر این باور بودند که افالکیان بر زندگی آدمیان، تاثیر دارند و این 

کارسازي ها و سعادت نظامی نیز گرچه گاه دست فلک را در . اعتقاد تا جایی بوده که باعث به وجود آمدن ادیانی گشته است

  :بخشی ها باز گذاشته و گفته

  فرو خوان قصه دارا و جمشید                 که با هر یک چه بازي کرد خورشید

  فلک چون کار سازي ها نماید                   نخســـــت از پــــرده بازي ها نماید

  )326/200:  همان(                                                                                               

اما به طور کلی، در جاي جاي خسرو و شیرین، آسمان و ستارگان و چرخ و دهر را در احوال آدمی و زمینیان بی تاثیر 

  :می داند

  بدین نزدیکیت آییـــــــــــــنه در پیش                فلک چبــــــود؟ بدآن دوري میندیش

  نمودار دو عـــــالم در تو جمع است        چرخت طشت شمع است         آن نوري که تو

  )339: همان(                                                                                                     

  :ند دارند،به چشم می خورندعالوه بر شواهد مذکور، کنایاتی بدیع از خورشید که با اساطیر پیو

  )165: 1366مصفی، (.»جمشید فلک،کنایه از آفتاب است«:جمشید فلک

  )134: 1366مصفی، (.»ترنج زر، ترنج زرین، ترنج طال، ترنج مهرگان کنایه از خورشید است«: ترنج

  بر آمد یوسفی نارنج در دست                         ترنــــج مه زلیـــــخا وار بشکست

  )151: خسرو وشیرین(                                                                                                 

  )667مصفی، .(»گوي انگله، گوي زر، گوي زرین کنایه یا وصف خورشید است«: گوي

  گه شاهشیـــــرین گرو دادي و ۀ خورشید بردي گوي و گه ماه                 گۀ گ

  )104: همان(                                                                                                      

خورشید و ماه نظامی تنها چراغ خواب و بیداري نیست و روشنایی و رنگی دیگر دارد و داراي نام هاي گوناگون است که 

گل زردي است که می شکفد و نرگسان فلک تاب حضورش را نمی آورند و با طلوعش . دیگر داردة براي او هر بار جلوه و شکو

  :محو می شوند

  هزاران نرگس از چرخ جهانگرد                فرو شـــد تا برآمد یک گـــــل زرد

  )65: همان(                                                                                                   

شعر نظامی از حیث قدرت تشخیص هنري سرشار است و از این رو همه مظاهر طبیعت به سادگی در تصویر او تجلیگاه 

  .صفات، حاالت و اندیشه هاي انسان قرار می گیرد

  کمر بستن خورشید و ماه - الف

  خورشید و چون ماهبه شام و صبح، اندر خدمت شاه                 کمر می بست چون 

  )66:همان(                                                                                                   

  جدا کننده سر شب از تن روز  - ب
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  سحر گه کآفتاب عالم افروز                         سر شب را جدا کرد از تن روز

  )38:همان(                                                                                             

  خورشید، صفراوي مزاج  - ج

  به یک صفرا که بر خورشید رانده                   فلک را هفـــت میدان باز مـــانده

  )46:همان(                                                                                               

  خورشید روز رو  -د

  چو باز جره خورِ روز رو باش      هواداري مکن شب را چو خفاش              

  )279:همان(                                                                                           

حتی . از منظر نظامی نباید گردي از درد به دل راه داد. ومه به چشم می خوردشادي و شادکامی در سراسر این منظ

  :خورشید نظامی نیز خندان است

  خندان شو چو خورشید                  که انــــده بر نتابد جاي جمشـــــــید: مرا گویند

                  ب استتو شادي کن که امروز آفتا   صواب است                  به روز ابر غم خوردن

  )139/269:همان(                                                                                                    

  گیرينتیجه

از بررسی منظومه خسرو و شیرین چنین برمی آید که بسیاري از تشبیهات و تعبیرات نظامی داراي حالتی اسطوره اي و 

حماسی و در بر گیرنده موضوعات تاریخی است و این منظومه نه تنها منظومه اي عاشقانه بلکه منظومه اي است که سرشار از 

نظامی نه تنها در تصویر پردازي هاي غنایی، استاد بالمنازع است بلکه در زمینه . بن مایه هاي اساطیري و تاریخی می باشد

او خسرو و شیرین حکیم توس را  با معنا و هدفی تازه و منبعث از . نمایی می کنداساطیري و حماسی نیز با صالبت، هنر 

اسطوره خورشید در این منظومه، تنها اسطوره . اندیشه هاي دینی اش و روحیه خوشباشی خاص خود، تولدي دوباره می بخشد

و شیرین، سرشار از اساطیر مختلف می اي نیست که نظامی به آن پرداخته باشد بلکه همان طور که اشاره شد، منظومه خسرو 

  .باشد که راه در این زمینه براي تحقیقات دیگر باز است و جاي بسی تأمل دارد

  کتابنامه

، نشر 1362ابوریحان بیرونی، محمد بن احمد، التفهیم الوائل صناعه التنجیم، با تعلیقات عالمه جالل الدین همایی، 

  .بابک

  .، تهران، نشر مرکز1371دیسنا، چاپ اول، اوشیدري، جهانگیر، دانشنامه مز

  .، تهران، نشر اساطیر1373پیگوت، ژولیت، شناخت اساطیر ژاپن، ترجمه باجالن فرخی، چاپ اول، 

، مجموعه مقاالت کنگره بین المللی بزرگداشت نهمین سده تولد )شعر و موسیقی در ایران دوره ساسانی(باقري، مهري،

  .، تبریز، نشر دانشگاه تبریز1372صور ثروت،  حکیم نظامی گنجوي،به کوشش من

  .، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران1372دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، 

، 1385زمردي، حمیرا، نقد تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و منطق الطیر،چاپ دوم، 

  .تهران، نشر زوار

  .، تهران، نشر آگاه1380صور خیال در شعر فارسی، چاپ هشتم، شفیعی کدکنی، محمدرضا، 

  .، جیحون1378، ترجمه سودابه فضایلی، ، فرهنگ نمادهاآلن گربران -شوالیه، ژان
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، تهران، نشر پژوهشگاه علوم انسانی و 1375حماسی ایران، ج اول، چاپ اول،  -صدیقیان، مهین دخت، فرهنگ اساطیري

  .مطالعات فرهنگی

  .، تهران، نشر فردوس1390ح اهللا، حماسه سرایی در ایران، چاپ پنجم، صفا، ذبی

  .، تهران، نشر پارسه1387قلی زاده، خسرو، فرهنگ اساطیر ایرانی، چاپ اول، 

  .، تهران، نشر اختران1384موضوعی اساطیر ایران باستان، چاپ اول،  -کرباسیان، ملیحه، فرهنگ الفبایی

  .، تهران، نشر مرکز1390حماسه، اسطوره، چاپ ششم کزازي، میرجالل الدین، رویا، 

  .،تهران، نشر موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی1366مصفی، ابوالفضل، فرهنگ اصطالحات نجومی، چاپ دوم،

  .، تهران نشر سروش1372میرچا، الیاده، رساله در تاریخ ادیان، ترجمه جالل ستاري، 

  .، تهران، نشر زوار1388ی حسن وحید دستگردي، چاپ دوم، نظامی گنجوي، خسرو و شیرین، تصحیح و حواش

  .، تهران، نشر سروش1375یاحقی، محمد جعفر، فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی، چاپ دوم، 
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