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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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چکیده
هستی آدمی همراه با کارکردها و منشهایی که از خویش آشکار میکند ،از سرچشـمههـای فـراوان و گونـاگونی
آبشخور مییابد .یکی از این آبشخورهای اساسی و بنیادین که بر هستی آدمی سایه میاندازد ،کهنالگوها هسـتند.
کهنالگوها تصاویر یا نمادهای ناخودآگاه جمعی بشرند که ذهنیت ،اندیشه و رفتار آدمی را در سیطرۀ خود دارنـد و
خود را در حیات اجتماعی ،فرهنگی و هنری بشر ،در قالبهای گوناگونی هویدا میسازند .این تصاویر در ناخودآگاه
روان آدمی پنهان هستند و سرچشمۀ زایای اسـطورههـا ،آیـینهـا و روایـتهـا قرارمـیگیرنـد .خورشـید از جملـۀ
کهنالگوهای مشترک بین اقوام مختلف بشری است که روایتهای اسطورهای گوناگونی را در میان ملل ساخته و
پرداختهاست .این کهنالگو از جمله اساسیترین عنصر ذهنیت و اندیشۀ اسطورهای ایرانی است که از اعصار دور تا
به امروز در دورههای مختلف تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی ،سلطه و بازتاب خـود را در اندیشـه ،ذهنیـت و میـرا
هنری و ادبی فرهنگ ایرانی حفظ کردهاست .از میان طبقات اجتماعی و فرهنگی هر جامعه و ملّتی ،شاعران یکـی
از مهمترین طبقاتی هستند که از طریق شعر خویش ،انواع و اقسام درونمایهها و تصاویر کهنالگـویی را بـه ار
میبرند و آنها را به سپهر اندیشه و فرهنگ دوران بعد از خود منتقل میکنند« .خورشید» از کهنالگوهای مشترک
اقوام بشری است که با درونمایههای گوناگونی در آثار فرهنگی اقوام مختلف آشکار میگردد .از جمله شاعرانی که
در افق زبان و ادبیات فارسی به گونهای برجسته و متمایز از تصاویر و درونمایههای مربوط به کهنالگوی خورشید
در شعر خود بهره میبرد« ،نظامالدّین استرآبادی» است .انعکاس ایـن کهـنالگـو در منظومـۀ فکـری نظـامالـدّین
استرآبادی ،موضوعی است که این پژوهش به آن میپردازد .در این مقاله ،دیوان نظامالدّین اسـترآبادی بـر اسـاس
نظریۀ تحلیل کهنالگویی یونگ بررسی شدهاست و تأثیر کهنالگوی خورشید در منظومۀ فکری شاعر ،توصـیف و
تحلیل میگردد .بر اساس تحلیل کهنالگویی دیوان نظام« ،قدرت ،تاجـداری ،ثـروت ،زیبـایی و حیـات» از جملـه
درونمایههایی هستند که کاربرد کهنالگوی خورشید را در شعر نظام مکرر میسازد .سلطۀ این کهنالگو در فضای
فکری و هنری این شاعر ،در تصویرسازی و توصیفات شعری نظامالدّین کارکردی برجسته و متمایز دارد.

واژههای کلیدی :کهنالگو ،اسطوره ،خورشید ،نظامالدّین استرآبادی ،شعر.

 .1مقدمه
آدمی در جهان اندیشگی خویش که بنیان رفتارها و احساسهای او را میسازد ،تحت تأثیر
ناخودآگاه و تصاویر آن است .ناخودآگاه جمعی بشر ،ذخیرهگاه نیروها و تصاویری است که
از طریق توار یا انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر انتقال مییابد (ر.ک؛ یونـگ:1393 ،
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 .)47ممکن است چنین تصاویری در روساختهای مختلفی آشکار شوند ،اما ژرفساخت و
مضامین آن در همۀ فرهنگها یکسان است .یونگ این تصاویر نهان در ناخودآگاه جمعی
را «صورتهای ازلی» یا «کهنالگو» مینامید ،این تصاویر ازلی جهانشمول است و محدود
به نژاد یا منطقۀ خاص جغرافیایی نیست و در بین اقوام مختلف با تشابههای بسیار تکـرار
میشوند (ر.ک؛ کـالوین )46 :1393 ،و عصارۀ تحـول و تکامـل روانـی نـوع بشـر را تشـکیل
میدهند.
آدمی با این گنجینه از تجارب به دنیا میآید .بنابراین ،در مواجهه با امور زندگی اسـت
که این الگوهای درونی بروز میکنند و در کنار خاطرات و تجربـههـای شخصـی آدمـی،
شخصیت او را پایهگذاری میکنند .در واقع« ،محتوای یک صورت ازلی ،تنها زمانی که به
خودآگاهی میرسد ،مشخص میشود و در نتیجه ،از مواد موجود در تجربۀ خودآگاه آکنـده
میگردد» (همان.)49 :
بر اساس آنچه یونگ میاندیشد ،شعر از جمله زمینههای اساسـی اسـت کـه تصـاویر
ناخودآگاه میتوانـد در آن بـروز یابـد (ر.ک؛ حـرّی)10 :1388 ،؛ چراکـه اسـاطیر و محتـوای
کهنالگویی آن ،هرگز هشیارانه آفریده نشدهاند و نخواهند شـد .آنهـا پـیش از هـر چیـز
تجلّی خواستهای ناآگاهانه هستند (ر.ک؛ یونگ .)15 :1386 ،بنابراین:
«بهکار بردن اسطورهها در شعر ،از ظرفیت و استعداد اسطورهسازی ناخودآگـاه
قومی ذهن شاعر نشأت مـی گیـرد؛ زیـرا مضـامین اسـطورهای انسـان ابتـدایی،
گستردهترین بخش ناخودآگاه قومی هستند که در روند فرافکنی خـود بـه جهـان
خارج ،غالباً به گونهای نمادین جلوهگر میشوند» (تبریزی.)360 :1373 ،

این تصاویر اغلب در روساخت استعاره و نماد آشکار میگردد (ر.ک؛ یونـگ)133 :1393 ،؛
روساختی که بنیان شاعری و شعری را مـیسـازد و خـود ،ریشـه در ژرفـای ناخودآگـاه و
کهنالگوهای آن دارد و مقدمهای برای آفرینش هنری است:
«نماد ،وجه آشکار و نمایان کهنالگو ،ناشناخته و فینفسه بیاننشـدنی اسـت.
هر کهنالگو میتواند در جامۀ نمادهای مختلف ظاهر گردد و این نمادها به نوبـۀ
خود میتوانند مجموعـۀ صـورتهـای گونـاگون را تشـکیل دهنـد و بـه شـکل
دستههای تصاویری پیوسته درآیند» (ستاری.)464 :1366 ،

شعر ،جلوهگاه ظهور ناخودآگـاهی شـاعر در خودآگـاهی اوسـت .اثـر ادبـی« ،ترجمـان
ناخودآگاه جمعی و صور مثالی برای مردم عادی است» (رشیدیان.)76 :1370 ،
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«خورشید» از جملـۀ کهـنالگوهـای مشـترک بـین اقـوام مختلـف بشـری اسـت کـه
روایتهای اسطورهای گوناگونی را در میان ملـل سـاخته و پرداختـهاسـت .انعکـاس ایـن
کهنالگو در منظومۀ فکری نظامالدّین استرآبادی ،موضوعی است که این پژوهش بـه آن
میپردازد.
نظامالدّین استرآبادی ،شاعر قرن نهم و اوایل دهم است .او در استرآباد زیسـتهاسـت و
دیوان او قالبهای شعری مختلفی چون قصیده ،ترکیـببنـد و ترجیـعبنـد را در بـر دارد.
ارزشهای ادبی و فرهنگی نهفته در دیوان وی کم نیست؛ از جمله ،این ذخیرۀ فرهنگی و
ادبی ،دارای بسامد کارکرد کهنالگوی خورشید است .این پژوهش ،دیوان نظامالـدّین را از
منظر کهنالگوی یونگ بررسی میکند و به تجزیه و تحلیل ژرفساخت و درونمایههـای
اساسی آن تصاویر میپردازد و در پایان ،به اثبات این موضوع میپردازد که خورشید یکـی
از برجستهترین تصاویر شعری نظامالدّین استرآبادی است که ریشه در کهنالگوی خورشید
دارد و بر درونمایههای «قدرت ،زیبایی ،بینیازی ،کیمیاگری و جنگاوری» داللت میکند.
عباسعلی وفایی و سارا چاالک ( ،)1392دیوان نظامالدّین را از منظر مؤلفههای سـبک
هندی تحلیل کردهاند و بر این باورند که نظامالدّین در تصویرسازیهای خـود ،از نگـرش
سبک هندی به شعر و شاعری سود جستهاست .تاکنون دیوان ایـن شـاعر از منظـر تـأثیر
تصاویر کهنالگویی بررسی نشدهاست .کاوش و تحلیل دیوان نظـامالـدّین از ایـن منظـر،
آشکارگی بیشتر ذخیرۀ فرهنگی و شاعری ادبیات و شعر ایرانی و نیز شـناخت بنیـانهـای
تصویرسازی او و ریشههای جهانی آن است.
 .2بحث و بررسی
2ـ .1کهنالگوی خورشید در اندیشۀ بشری

نگرش اسطورهای بشر به خورشید ،در گذار از هزارههای رازآمیز زندگی بشر شکل میگیرد
و دورههای بعدی ،در قالب آیینها و رسوم پرستش خورشید آشکار میشود .مهرپرستی یا
میترائیسم یکی از آیینهای بزرگداشت الهۀ مهر است که ریشه در کهنالگوهای ناخودآگاه
بشری دارد.
یونگ در بررسی رؤیای افراد ،به کهنالگوی «چرخ» یا «خورشید» پی برد .او به تفسیر و
رازگشایی رؤیای مرد سیاهپوستی در جنوب آمریکا پرداخت که بر چرخی مصلوب شده بود.
یونگ به این باور رسید کـه تصـویر خورشـید در رؤیـای یادشـده ،ریشـه در کهـنالگـوی
ناخودآگاه دارد؛ زیرا تصلیب روی چرخ ،یک الگوی اسطورهای است که نماد چرخ خورشـید
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باسـتانی است .بنابراین ،تصلیب ،نوعی قربانی به پیشگاه خدای خورشید است ،تا خشـم او
فرونشیند (ر.ک؛ یونگ.)53 :1386 ،
خورشید در گذر زمان ،مورد احترام و پرستش اقوام مختلف بودهاست .شکوه ،عظمـت و
اهمیت آن برای مردم عصر باستان چنان واال بود که آن را همچون الههای میپرسـتیدند.
مذاهب گوناگون مهرپرستی نتیجۀ چنین تصوّری از خورشید بودهاست:
«نسلهای بیشمار ،شاهد گردش هر روزۀ خورشـید از افقـی بـه افـق دیگـر
بودهاند .تکرار این رویداد در ناخودآگاه جمعی به صورت خـدای خورشـید ،هیـأت
نیرومند چشمگیر روشنیبخش که بشر به او نسبت خـدایی داده و مـیپرسـتید و
وضع ثابتی پیدا کردهاست .خدایان دیگری نیز که بعدها تصـور شـدند ،از همـین
صورت نوعی خورشید سرچشمه گرفتهاند» (فدایی.)51 :1381 ،

در ایران باستان ،مذاهب متعددی پدید آمد که کهنترین آنها ،پرستش بعضی از قوای
طبیعت بود .ادیان قدیم با سرچشمههای مختلف قومی ،در آیـین مزدایـی کـه در سراسـر
ایران انتشار یافت ،یکپارچه شدند و مهرپرستی یا میترائیسم یکی از این مذاهب بود.
خورشید در فرهنگ باستانی ایرانی ،همواره مهم و متمایز بودهاست:
«[ایرانیان باستان] در اعیاد ،گردونۀ خورشید را میگرداندند .کورش لشـکریان
خود را به عادت قدیم ،پس از برآمدن خورشید ،حرکت میداد ،بسیاری از کارهـا،
از جمله نبردها ،پس از برآمدن خورشید انجام میشـدند .بـهعـووه ،خورشـید در
منابع کهن ،عومت اقتدار سلطنت و بقای ایرانزمـین بـود و بـه عنـوان مظهـر
مملکت ،باالی چادر شاه و یا حتّی روی درفش پادشـاهان ،نقـش خورشـید قـرار
داشتهاست» (یاحقی.)338 :1378 ،

در اساطیر فرهنگهای دیگر نیز خورشید جایگاه و بزرگداشت ویژۀ خود را داشتهاست.
نماد خورشید در هند« ،سوریا» اسـت کـه از مهـمتـرین و مـشهورتــرین خـدایان ودایـ
است و تجل و عظمت آتش اله و منبـع و منـشاء نـور حیـات و معرفت است .او خود را
با دسـتبند و تـاج زرّین آراستهاست و تأللوی آن ،زوایای آسـمان را منـوّر مـیکنـد ...و
چکمههای بلند به پا دارد ...خدای خورشید سوار بر ارّابهای از طو در درون تـاریک سـیر
میکند ...سوریا یک چرخ دارد که به وسیلۀ دو اسب کشیده مـ شـود (ر.ک؛ ذکرگـو:1377 ،
60ـ.)65
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بیشتر فرهنـگهـا بـرای مـدتزمـانی مدیـد ،خورشـید را بـه ماننـد قـدرت کیهـانی
متعالی پرستیدهاند؛ یعنی نیرویی حیاتی کـه همـه چیـز را قـادر مـیسـازد تـا رشـد کنـد.
خورشــید بــه عنــوان منبــع گرمــا ،نمــاد نیــروی حیــات ،میــل نفســانی و نیــروی جــوانی
اســت و بــه عنــوان منبــع ن ـور ،بیــانگر روشــنگری اســت .همچنــین ،خورشــید نشــانه و
عومت سلطنت و امپراتـوری اسـت« :خورشـید ،نمـاد جهـانی شهنشـاه و قلـب مملکـت
اســت» (شــوالیه و گربــران .)120 /3 :1382 ،در نمادشناســی ،خورشــید «عومــت اقتــدار و
بزرگــی و بقــای ســلطنت در ایــران زمــین بــودهاســت و بــه عنــوان مظهــر مملکــت بــر
چــادر یــا درفــش شــاهان قــرار داشــتهاســت» (یــاحقی )185 :1378 ،و همچــون مرکــز
نمادین کیهان تصویر میشد.
خورشید در برخی سنّتها ،پدر جهانی ،و نیز طلوع و غـروب آن ،نمـاد تولـد ،مـر و
رستاخیز است:
«خورشید جاودان هر روز صبح طلوع میکند و هر شب در سـرزمین مردگـان
غروب میکند .در این هنگام ،افرادی را با خود میبرد و در موقع غروب ،آنها را
می میراند ،اما در همان زمان ،ارواحی را در اقالیم دوزخ رهنمایی میکند و فردای
آن شب ،با برآمدن روز ،آنها را به نور میآورد» (شوالیه و گربران.)117 /3 :1382 ،

همچنین« ،در میان مللی با اساطیر و آیـینهـای سـتارهپرسـتی ،خورشـید ،نمـاد پـدر
بودهاست ،چنانچه هماکنون نیز خورشید را در نقّاشی کودکان و یا در رؤیای بزرگساالن به
عنوان پدر تفسیر میکنند» (همان.)126 :
مفصّلترین مناسک مربوط به خورشـید ،در مصـر ،آمریکـای مرکـزی و پـرو بـود .در
اندیشۀ باستانی ،خورشید به همان اندازه که مهربان و نیـروی بارورکننـده اسـت ،کـارکرد
ویرانگری نیز دارد:
«موجد خشکسالی است که در تضاد با بارانِ بارورکننده است .به همین علت،
در چین ،هنگامی که خورشیدهای مزاحم مدتی طوالنی باقی میماندند ،با پیکان
به جنگ آنها میرفتند .آیینهـای طلـب بـاران در نقـاط مختلـف ،از جملـه در
کامبوج ،گاهی شامل قربانی کردن حیوانی خورشیدی میشود» (همان.)118 :

شاعر با بهرهگیری از اسطوره ،تصاویر کهنالگویی نهفته در ضمیر ناخودآگـاه خـود را
شکل بیرونی میدهد و در خودآگاه خویش متجلّی مینماید .در ادبیات و شعرِ هـر قـومی،
تصاویر و مضامینی با الگوی خاص وجود دارد که در دورههای مختلـف تکـرار و بـه ادوار
بعدی منتقل میشود .این تصاویر ادبی در روان کسانی که با این مضامین سروکار دارنـد،
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ریشه دارد و از نسلهای پیشین به ار رسیدهاست .شـاعر و ادیـب ،تصـاویر و باورهـای
نهفته در ناخودآگاه جمعی یک قوم را به زبان دورۀ خود ترجمه و تفسیر میکند .شـاعر در
حین آفرینش ادبی ،ضمن بهرهگیری از احساس ،تخیل ،دانـش و اندیشـههـای شخصـی
خویش ،از داستانها و اساطیر محفوظ در خیال جامعه نیز تأثیر میپذیرد .او با شـگردهای
ادبی ،مثل استعاره ،نماد ،تشبیه وتلمیح ،این مفاهیم را در آثار خود به تصویر میکشد.
2ـ .2درونمایههای کهنالگوی خورشید
2ـ2ـ .1تاجداری و قدرت

در اساطیر ایرانی ،خورشید از ایزدان مورد احترام در اداوار مختلف زندگی ایرانیـان باسـتان
بوده است .خورشید در آیین مزدیسنی ،ایزدی است که بـا صـفتِ «تیزاسـب» و «جاودانـه»
توصیف میشود .مهریشتِ اوستا در «کردۀ چهارم» ،خورشید را «نخستین ایزد مینـوی کـه
پیش از دمیدن خورشید جاودانۀ تیزاسب ،بر فراز کوه البرز برآید» ،وصف میکند (دوستخواه،
.)356 :1371

بر کوه برآمدن خورشید ،آن هم کوه البرز که در فرهنـگ باسـتانی ایرانـی ،مقـدس و
ستر است ،نماد و اشارهای بر اشـراف ،تسـلو و قـدرت خورشـید دارد .ایـن درونمایـۀ
کهنالگویی ،یعنی سطوت و قدرت ،نظام را بر آن مـیدارد تـا از سـویی ،تحـت تسـلو و
تأثیرگیری از این کهنالگو ،برای ممدوح خویش نمادپردازی کند و از ایـن نظـر ،اوصـاف
خورشید را به ممدوح نسبت میدهد:
«خــورشیــدِ فـروزنـدۀ اوجِ فــلکِ قـَدْر

خصم افکن مـیـدانِ ظفر ،خواجه مظفـر»
(استرآبادی)268 :1391 ،

خورشیدِ مُلْک ،خـواجه مظفر که قَـدْرِ تـو

برتـر زِ اوجِ پایـــۀ عــرشِ مجیـد بـاد»
(همان)183 :

رخســار تو خورشیدِ جهانتابِ مـن اسـت

روزی کـــه نبیـنم رُخـت ،آن روز مبـاد»
(همان)579 :

شاعر در نظرگاه نخست ،ممدوح را همتای خورشید میبیند .این همتایی تحـت تـأثیر
درونمایههای کهنالگویی نقش و کارکرد خورشید در ساختار خیال شاعر مینشیند .سپس
مقدمهای میگردد تا نظامالدّین با تأسی بر این گونه درونمایهها ،ممدوح شـعر خـود را از
خورشید باالتر بینگارد .خورشید در این مرحله از خیالِ شاعر ،نـهتنهـا از ممـدوح او نـور و
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گرمی میگیرد ،بلکه آنچه ساخته و پرداختـۀ خورشـید اسـت ،همچـون بحـر و کـان نیـز
دستپروردۀ ممدوح شاعر است:
«هــــــر آن غبــار کــه برخاســته زِ رهگـــذرش
«حـــــاصل بحر و کــــــان ،تـو را بـر کـف
«چـــون سـازِ بــزمِ عـیش کنــد رأی اَنــوَرَت
«شهی که هسـت بـرین غرفـۀ بـرین ،خورشـید
«هــــــر صبح زیر پای تــو ،خــورشید افکنـد
«درسجدۀ شکر تـــــو درین صـومعه هـر شـام
«بهـر تــــــــو در صبــاح ازل ،رایض قَـــدَر
«هـــر صبحدم به قصـد عــدوی تو مـیکشـد

به میـل شعشـعه خورشـید ،کـرده کحـل بصـر»
(همان.)258 :
قرص خــــــــورشید و مَـه ،تـو را بـر خـوان»
(همان)616 :
خـــــورشید رَشْـحهای بُـوَد از رشـحِ جـام تــو»
(همان)619 :
بــه نــــــور طلعـتِ عالــم فــروز او محتـاج»
(همان)165 :
استـبـرق شعـاع بــر ایــن فــرش عَـبقَــری»
(همان.)482 :
با خاک شود جبهـۀ خــــــورشید ،مُـوصــق»
(همان.)551 :
بـر تـوسـن سپهر زِ خــــورشیــد ،زیـن نهـاد»
(همان.)174 :
دست زمانـه ،خنجــر خـــــورشید از قِـــراب»
(همان.)105 :

«شاه» در اندیشۀ شاعر ،خورشیدی است که درخور و شایستۀ داشتن بندگان و چاکرانی
است که جبهه بر خاک میسایند .چنین توصیفی ،برگرفته از درونمایۀ سـطوت ،قـدرت و
تاجداری خورشید است ،اما شاعر این ویژگیها را از خورشید میستاند و بـه ممـدوح خـود
نسبت میدهد و این ممدوح اوست که خورشید را زین مینهد و سوار بر او میگردد:
«چـــون سازِ بـزمِ عیش کنـد رأی اَنــوَرت

خــــورشید رشحه ای بُوَد از رَشحِ جـام تـو»
(همان.)619 :
بــه نـــور طلعــت عالـــمفـــروز او محتــاج»
(همان.)165 :

«هر صـبح زیـر پـای تــو خــورشید افکنـد

استـبـرق شعــاع بــر ایـن فــرشِ عَـبـقَـری»
(همان.)482 :

«در سجدۀ شکر تو دریـن صـومعه هـر شـام

با خاک شـود جبهـۀ خــورشید مُـوصــق»
(همان.)551 :
بـر تـوسـنِ سپهر زِ خـورشیــد زیـن نهـاد»
(همان.)174 :

«شهی که هست برین غرفۀ برین ،خورشـید

«بهــــر تـــو در صـــباح ازل ،رایـ ـضِ قَـ ـدَر
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در اندیشۀ اسطورهای ایرانی ،ایزدِ مهر با ایزدِ خورشید به زورآزمایی مـیپـردازد .او بـر
خورشید پیروز میشود ،اما سرانجام ،ایزدِ مهر با خورشید همراه و همپیمان میگردد (ر.ک؛
آموزگـار« :)21 :1383 ،پس مهر ،تاجی بر سَرِ خورشید نهاد و از آن پس ،دو یاران وفادار هـم
شدند» (همان) .تاجداری خورشید که نشان از قدرت او دارد و بسان پادشـاهی بـر دیگـران
حکم میراند ،جایگاه ویژهای در سپهرِ خیـال پـردازی نظـامالـدّین دارد کـه ریشـۀ آن در
کهنالگوی کارکرد خورشید است:
«هر روز ،تاجِ تـارک گـردون فتـد بـه خـاک
«سر چو آخر ذرّه سان خواهد شدن بر بادِ مر

«گــهِ نظّــارۀ ایــوان قصــر کبریــای تـــو
«صبـح زِ مطلـع طلـوع کـرد شــه مشـرقی

گـویا بـر اوج کنـگـر قَـدرت کــــند نگـاه»
(استرآبادی.)447 :1391 ،
گو بنه بر فرقِ خویش از آفتاب ،افسر کسـی»
(همان.)621 :
بـه خاک از تارک گردون فتاده تـاج جبّـاری»
(همان.)467 :
بود پیِ نظم دهــر ،قـافیــه ســان از قـفــا»
(همان.)77 :

«مسندنشــینِ خطــۀ چــین ،تیـــ برکشــید
«شـــد خسرو خاور به هزیمت زِ شـه زنـگ
«ساخت سَرِ خـود نهـان ،تیـ زنِ مُــلکِ روز

درهم شکـست معرکـــــــۀ شــاه زنگبـار»
(همان.)240 :
خـود را بـه سـوی مملکـت بـاختر انـداخت»
(همان.)125 :
داشت هـــراسی مـگر ،از غضـبِ بــوتراب»
(همان.)111 :

بسامد چشمگیر همنشینی «خورشید» با «پادشاه» ،نشان از آن دارد که نقش و کـارکرد
نماد خورشید ،حضوری عمیق در منظومـۀ فکـری شـاعر دارد و برگرفتـه از کهـنالگـوی
ناخودآگاه جمعی اوست و صرفاً به دلیل تفنّن و تصویرسازی صرفِ شاعر نیست .پادشاهی
خورشید در آیین مهر و به تأثیر از آن در اندیشۀ زرتشتی ،ذهنیت و باوری عمیق بودهاست
که در هزارههای زندگی این قوم ،به کهنالگویی قابل احترام تبدیل شده ،نیز نمادِ قدرت و
شاهنشاهی بودهاست .ارتباط خورشید با شاه و قدرت او در فرهنگهای دیگر مشرقزمـین
هم سابقۀ دیرینه دارد« :خورشید نماد جهانی شهنشاه و قلبِ مملکت اسـت .مـادر خاقـان
"وو" از سلسلۀ "هان" خواب دید که خورشید وارد سینهاش شدهاست و آنگـاه "وو" را بـه
دنیا آورد» (شوالیه و گربران .)120 /3 :1382 ،همین اندیشه در ذهن و زبان شاعر ،با جلوههای
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مختلفی فرصت بروز مییابد و شاعر نیز ممدوح و معشوق خود را از نظر قدرت و شکوه در
هیئت خورشید دیدهاست .ایرانیان به «خورشید» سوگند یاد میکردند و هم آن نیز نشانی از
سلطنت و اقتدار قوم ایرانی بودهاست و درفش شاهان نقشی از آن داشتهاست .در شاهنامه
نیز خورشید ،نماد قدرت و شوکت است؛ چنانکه نقش درفش کاووس ،خورشـید ،و زمینـۀ
آن به رنگ بنفش است:
«یکــی بــرز خورشــیدپیکر درفــش

سرش مـاه زرّیـن ،غوفـش بـنفش»
(فردوسی.)509/2 :1386 ،

2ـ2ـ .2خورشید و ثروت

در دیوان نظام ،یکی دیگر از پربسامدترین درونمایههای نمادپردازی خورشید ،با «ثـروت»
پیوند مییابد .چنین نگرشی با نماد «پادشاهی و قدرت» ارتباط مستقیم دارد؛ چراکه ثـروت
از ملزومات همیشگی پادشاهی و اقتدار بودهاست .عووه بر این ،در گذشتۀ فرهنگی ایران،
کارکرد کیمیاگری و لعلپروی با خورشید در ارتباط است و این ارتبـاط در نهانگـاه ذهـن
شاعر ،زمینهای برای بروز این نگـرش کهـنالگـویی اسـت .خورشـید کیمیـاگری قهّـار و
تردست است و «از میان فلزات ،گرانبهاترین آنها ،یعنی زَر به خورشـید منسـوب اسـت و
تکوین زَر را در خاک بر اثر پرتو خورشید میدانستند ،بدان حد که از آفتاب ،گاهی با صفت
زرگرِ چرخ یاد شدهاست» (مصفّی.)256 :1357 ،
شاعر در بسیاری از ابیات دیوان خویش ،خورشید را کیمیاگر پیری تصویر میکند کـه
اطرافش انباشته از زَر و سیم است:
«بــه مغــرب اســت یکــی پی ـرِ کیمیاصــنعت
«کرد سبک سـبیکۀ سـیم ،عیـان زِ مـاه نـو

کــه مـنتشـر شـده گِـردش ،دراهـم بســیار»»
(استرآبادی.)229 :1391 ،
مِهر کــه شد به مُلک غرب از پی کیمیاگری»«
(همان.)456 :

ساختار مدیحۀ شـعر نظـام بـه گونـهای اسـت کـه مقـام خورشـید را از اندیشـههـای
کهنالگویی وام میگیرد و بر اساس سنّت دیرینۀ شاعران سلفِ خـود ،ممـدوح را برتـر از
خورشید مینشاند و خورشید را بر مقام شاگردی ممدوح در دانش و کیمیاگری مـینشـاند.
در هر دو صورت ،شاعر شعر خـود را تحـت لـوای اندیشـههـای ناخودآگـاه و اسـطورهای
میسراید:
«روز ،مِهــر از خــاک راهــت کیمیــا اندوختــه

صبح از این شادی کُـله بر آسـمان انداختـه»
(همان.)522 :
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«تـــا آفتـــاب یافتـــه ،رمـــزی زِ دانــــشت
«زِ اکــسیرِ گَــــردِ مرکَبِ گـــردوننوردِ او
«جــای آن دارد کــه گــردد زآفتــابِ تی ـ ِ تــو

زی ـرِ زمـــین کنــد همــه شــب کیمیــاگری»
(همان.)483 :
شـــد آفتـــاب بهـــرهبـــر از فـ ـنّ کیمیـــا»
(همان.)71 :
دیده بـدخـواه حـاسد ،معــدن لعـل مـذاب»
(همان.)91 :

بر اساس باورهای کهن ایرانی ،تابش آفتاب ،سنگهایی را که گوهری پاک دارند ،بـه
لعل بدل میکند .چنین مضمونی در ادب فارسی انعکاسـی وسـیع دارد« :و نظـر اصـحاب
دولت را آن اثر است که آفتاب را؛ چنانچه آفتاب ،سنگِ بیرنگ ،لعل و یاقوت میگردانـد،
اثر نظرِ اربابِ اقبال ،سنگِ نهادِ خامون را لعلِ قبولِ کامون میکند» (مصفّی.)258 :1357 ،
نظام نیز تربیت ممدوح را آفتابی میبیند که تعالیبخش است:
«گــــر آفتــاب تربیتـت پـرتــو افـکـــند
«قضاست طفل دبستان خاطرت ،خـــورشید

گــردد عــدیلِ جَـــزْعِ یَمــان ،ســنگ کهربــا»
(استرآبادی.)72 :1391 ،
زری کـه جود تـو بـر تختـۀ نگـار انـداخت»
(همان.)124 :

2ـ2ـ .3خورشید و زیبایی

آدمی در سراسر آفرینشهای هنری خویش تحت تأثیر جاذبۀ زیبـایی در اطـوار گونـاگون
طبیعت است و دست به خوقیت مییازد تا زیبایی تجربـهشـدۀ خـویش را در قالـب آثـار
هنری بازآفرینی کند .در این بازآفرینی و بازاندیشی ،هنرمند و شاعر را از جنبهها و تصاویر
ناخودآگاه فردی و جمعی گزیری نیست .شاعر در ارتباط با این تصاویرِ ضـمیر و ناخوآگـاه
خویش ،ممدوح و معشوق را در زیبایی به خورشید تشبیه میکند و در ساختار ذهنی خـود،
هر پدیدۀ زیبایی را با خورشید قیاس میکند و یا برای توصیف ،زیبایی پدیداری آن را بـه
خورشید مانند میکند.
فرهنگ اسـطورهای قـوم ایرانـی ،بـا تصـاویر و نمادهـای زیبـاییشـناختی خورشـید
درآمیختهاست« :نخستین کسی که آراسته به زیورهای زرّین از فراز آن کوه زیبا سر برآورد.
از آنجاست که آن مِهر بسیار توانمند بر همۀ خانمانهای ایرانی بنگـرد» (دوسـتخواه:1371 ،
 .)356این اندیشه از آیین مهری تأثیر گرفتهاست و «نزد ایرانیان ،تصـوّری چنـین در بـاب
خورشید دیده میشود .پیشاپیش خورشید جاودان که اسبان تیزپا آن را میکشـند ،وی بـا
زینتِ طویی خود ،اول از همه ،قلههای زیبای بلنـد را فرامـیگیـرد» (مصـفّی.)262 :1357 ،
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چنین تصویری ،نهتنها در ذهنیت اسطورهای ایرانی ،بلکه در دیگر فرهنگهای بشری نیز
مکرر دیده میشود .در اندیشۀ اسطورهای هند« ،سوریا» از مهمترین و مشهورترین خدایان
ودایی است و تجلّیگاه و نماد عظمت آتش الهی و منشاء نور حیات و معرفت است .سوریا
موجود زرّینی است که در خورشید به سر میبرد .گیسوان و ریشی طویی دارد .تمام پیکر
او ،حتّی نوک ناخنهایش نیز مشعشع و تابان است .چشمانی به رنگ قهوهای دارد و خود
را با دستبند و تاجی زرّین میآراید و تأللوی آن ،زوایـای آسـمان را منـوّر مـیکنـد (ر.ک؛
ذکرگو .)65 :1377 ،همچنین« ،در اساطیر یونان ،آفتاب ،الههای است با موهـای افشـان کـه
سوار بر گردونه و چهار اسب سفید ،آن را در آسـمان مـیکشـند و شـامگاهان در دریـای
بیکران فرومیرود و بامدادان در محلّ سابق خود نمایان میگردد» (مصفّی.)262 :1357 ،
این نگرش باستانی به سبب تکرار در هزارههای زنـدگی بشـر ،بـه صـورت الگوهـای
مشابه در ناخودآگاه جمعی اقوام گوناگون جای گرفتهاست و در زبان نسلهـای بعـدی ،در
اثر برخورد با تجربههای زیستی ،به شکل نمادین و اسـتعاری مجـال ظهـور یافتـهاسـت.
بسامد بسیار این دست از توصیفهای مربوط به خورشید در شعر نظامالدّین استرآبادی که
خورشید را در اوج زیبایی و دلربایی قرار میدهد ،جلوهای از تجلّی این کهنالگو اسـت .او
ممدوح خویش را در زیبایی به خورشید مانند میکنند و با تعـابیر بسـیار گونـاگون از ایـن
موضوع تصویر میآفریند:
«گــر پرتــو خورشــید جمــال تــو نبــودی
«بــیپرتــو خورشــید جمــالش ندهــد نــور
«تشــنگان وادی غــم ،دیــده را آبــی دهنــد
«عالم افروز است چون خورشید تابان روی تو

ذرّات کـــی از روزن امکــــان بنمـــودی»
(استرآبادی.)553 :1391 ،
بـر چــرخ ،مـه منـخســفِ سـوختهخـرمن»
(همان.)554 :
گر زِ خورشید جمالِ خـود برانـدازی نقــاب»
(همان.)86 :
چهره مالـیدی مگر بـر خاک پـای بوتـراب»
(همان.)86 :

اگرچه خورشید نماد کهنالگوی زیبایی و دلبری است ،اما شـاعر بـا تکیـه بـر همـین
کهنالگو و نمادپردازی ،ممدوح خود را گاهی برتر از خورشید میبیند:
«چنان نکوست عذارت کـه شـامگه ،خورشـید
«به حـقّ شـاهدِ خورشـیدچهرِ روز کــه دائـم

زِ رشک روی تو خود را ازین حصـار انـداخت»
(همان.)122 :
شب از قفای وی افتادهگیسویی اسـت مجعّـد»
(همان.)205 :
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«درآمـــد از دَرَم آن مـــاهروی ســـیمانـــدام

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

ولی تصویرسازی شاعر در پرداخت مضامین زیبایی ،آنچنان ریشه در نماد کهنالگویی
خورشید دارد که بسیاری از تصویرسازیهای بدیع او در تغزل قصاید از این کهنالگـو وام
میگیرد و خورشید را به گلچهر ،ترک اطلسپوش ،بُت و دیگـر تصـویرهای مربـوط بـه
آراستگی و دلربایی همانند میکند:
«محـرمان ز اطـراف شارع ،اجنبـی کــردند دور
«چون صبوحیکردگان ،زین دیر مینـا ،صـبحدم
«جلوهگــر گردد به عرشِ عبقـری ،تُـرک خـتن
«هـر سحر گـردی زِ جیـب آسمـان آیـد بـرون
«ریسـمـانِ چـاهِ مشـرق گـــردد انــوار سحــر
«هجــرِ رخِ ایــن تُــرکِ گــلانــدامِ جهانســوز
«هـزار چشـم بـه نظـاره هــر طـرف شــد بـاز
«به ما نگـر کـــه چـه خورشـید تیـز مـینگـرد
«ســپهر ســاخت چــو مشّــاطگان چابــکدســت
«زد بـه سـر کــــوه تـک ،تـازی ابیــضبـدن

هست یعنی در گـــذر ،گلچهر خاور ،بـینقـاب»
(همــان.)90 :
تُرک اطلس پوش خاور ،خویچکان آیـد بـرون»
(همان.)419 :
همچو طاوسی کـه صبح از بوستان آیـد بـرون»
(همان.)419 :
کــین بت گـلگـونقبـا دامنکشان آیـد بـرون»
(همان.)419 :
یوسفِ گـــردون زِ چـه با ریسمان آیـد بـرون»
(همان.)420 :
بس خون کـه فلک را زِ شفق در جگر انـداخت»
(همان.)125 :
عروس چـرخ نهـان گشـت زیـر ستــر عفـاف»
(همان.)319 :
نماندهاست به چشم عروس چــــــــرخ ،حیـا»
(همــان.)75 :
نقـاب شــــــاهـد روز ،از پــرندِ غــالیهفــام»
(همان.)377 :
آهـــــوی دوران فکــند ،نافه به مغرب زِ ناف»
(همان.)321 :

بنابراین ،نماد زیبایی خورشید ،فراتر از تصویرسازی شاعرانه است و این نگرش برآمده
از الگوهای ذهنی نهفته در ناخودآگاه جمعی است .این الگوی عمیق و ریشـهدار در ذهـن
شاعر سبب میگردد تا در هر نظر به خورشید ،از آن به نمادهای مختلفی از زیبایی یاد کند
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و با درآمیختن این نمادها با تجربههای خویش ،استعارههای رنگین و تصاویر بدیعی خلق
نماید.
2ـ2ـ .4پرندگان خورشید

پرندگان در دیوان نظام در بسیاری از ابیـات و در محـور همنشـینی واژگـان آن ،در کنـار
خورشید قرار میگیرند و در ترکیباتی چون «باز صبح»« ،باز زرین»« ،مرغ آتشبال» و «مرغ
چین» در زبان شاعر آشکار میگردنـد .در گذشـتۀ فرهنگـی و اسـطورهای ایرانیـان ،ایـن
همراهی خورشید و پرندگان تیزبال از تصاویر مسلّو فرهنگی بودهاست و به الگویی کهـن
تبدیل شدهاست؛ «در عصر اساطیر کـه بـه قـول نـورتروا فـرای ،قبـل از عصـر ادبیـات
بودهاست ،شاهین یا عقاب ،سمبل خورشید بود و از ایـن رو ،در آیـین مهرپرسـتی ،جنبـۀ
تقدس داشت» (شمیسا .)197 :1378 ،بر این اساس ،در فرهنـگهـای کهـن ،شـاهین ،نمـاد
خورشید و در نتیجه ،بیانگر درونمایۀ کهنالگویی قدرت و اشراف بودهاست .این نمـاد در
نقش و نگار درفشهای سلسلههای پادشاهان از عناصر اساسی تصاویر نمادین بودهاسـت:
«شاهین و دیگر پرندههای بلندپرواز با خدایان خورشید همراه است و نمادی از آنهاسـت.
هوروس ،خدای مصری به شکل شاهین ،یکی از قدیمتـرین خـدایان جانورشـکل اسـت»
(هال .)60 :1380 ،نظام در ابیات بسـیاری ،خورشـید را بـه صـورت پرنـدهای زیبـا و مقتـدر
توصیف میکند:
«بازِ زرّین گشت ظـاهر ،سیمگــون مرغابیـان
«ز بیـمِ بــازِ جــــولِ تــو ،در ازل خــود را
«چـــــو بازِ صبح زِ صحرای خاوران برخاست
«زیــن بلندآشیـــانِ سبــــز پـــــــــــــرید
«دود ظلمانی نهان شـد ،گـشت اخگـر آشـکار
«در زیر بـام خــاک ،نهـان گشـت بـوم شـب

از نهیبش سربـهسر بردنـد ســر در زیــر آب»
(استرآبادی.)89 :1391 ،
تـــذرو مهــر دریـــن سـبزْشاخســـار انــداخت»
(همان.)123 :
به هر طرف زِ خروس سـحر فغـان برخاسـت»
(همان.)505 :
مــــرغِ آتـــــشجـنـــــاحِ زرّیـــــنپـــــر»
(همان.)265 :
رَست یعنی مـرغ زرّین از تــه بــال عقــاب»
(همان.)90 :
انجم شـدند چینــۀ منـقـــارِ مـرغِ چـیـــن»
(همان.)431 :

آیین میترائیسم در همان حال که با خورشید پیوندی نزدیک داشته ،بـا عقـاب نیـز در
ارتباط بودهاست« :به مجردی که درفش عقاب ،نشان سپاه روم در زمین یک ساخلو کاشته
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میشد ،دین میترا هم در همان جا فوراً استقرار مییافت و بدون شک چنـین پدیـدهای از
قرن دوم میودی به بعد رواج یافت» (ورمازرن .)35 :1380 ،این گونه توصیفهای شاعرانه از
نماد خورشید ،نشـان از ریشـهدار بـودن ایـن اسـطوره در ذهـن شـاعر دارد کـه فراتـر از
تجربههای زیستی فردی است و ریشه در توار کهنالگوهای ناخودآگاه دارد.
2ـ2ـ .5آتش خورشید

در اندیشۀ نظام ،خورشید در کنار آتش مینشیند و برای بیان تصویرهای خیالانگیـز و یـا
اندیشهای باریک آن را بهکار میگیرد .جایگاه آتش در آیین زرتشت بسیار واالست و جنبۀ
تطهیرکنندگی آن مورد احترام پیروان بودهاست« :آتش در فرهنگ ایرانی همـواره ارزشـی
آیینی و نمادین داشتهاست و سپند و ارجمند شمرده میشدهاست .گذشته از فرهنگ ایران،
در دیگر فرهنگهای آریایی نیز آتـش را چونـان پدیـدهای رازآمیـز و فراسـویی ،گرامـی
میداشتهاند و در پارهای آیینها میکوشیدهاند که آن را همواره فروزان و زنده نگاه دارند»
(کزازی .)114 :1370 ،نظام در جایگاه شاعری که زبان گویای فرهنـگ ناخودآگـاه جمعـی و
قومی است ،در مواجهه با کهنالگوی خورشید ،گـاه آن را بـه صـورت آتـش بـه تصـویر
میکشد:
«آتـــش خـــور نشســـت و خاســـت از او
«بـه یکـدگر نــرسد از تحــیّرش لـبهـا

دود در زیـــــــر گنبــــــد اخضـــــــر»
(همان.)265 :
که مرده آتـش و برجاست صـدهزار شرار»
(همان.)230 :

در گذشتۀ اساطیری اقوام دیگر نیز جنبۀ آتشین خورشید در اقبال تام و تمام بودهاسـت.
در افسانههای اقوام آسیای مرکزی چهار خورشید بر زمین میتابیـدهاسـت .از تـابش ایـن
چهار خورشید ،گرمای طاقتفرسایی زاییده میشد .بنابراین ،جنگجویان درۀ آمور به جنگ
خورشیدها رفتند و تنها به یکی از آنها رخصت دادند که همچنان بتابد .بدین ترتیب ،نسل
بشر از اضمحول و نابودی نجات یافت (ر.ک؛ شوالیه و گربران.)125 :3 /1382 ،
نظام در شعر خود ،خورشید و آتش را در کنار هم مینشـاند و آنهـا را مایـۀ گرمـی و
روشنایی و حیات میبیند؛ همان درونمایهای که تصاویر کهنالگـویی خورشـید و آتـش،
ابزاری برای بیان و آشکارگی آنهاست .از این رو ،ترکیباتی چـون «مشـعل خـور»« ،گـل
آتشین»« ،تفسنده مجمر»« ،شمع جهـان تـاب»« ،سـراج»« ،مجمـر طویـی»« ،مجمـر زر»،
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«آتشین مجمر» و «سفال پُرآتش» از جمله ترکیبهایی است که نظام با سـاختن آنهـا ،از
سرچشمههای تصاویر کهنالگویی خورشید ،شعر خود را سیراب میکند.
«مشـــعل خـــور نشســـت و خاســـت از او
دود ظلمانی نهان شـد ،گـشت اخگر آشکار
گشت این مرغی که عالم را کشیده زیر بال
در بــاغ روزگـــار ،گــل آتشــین شــکفت
شمع جهان تاب مُرد ،دود برآمد بــه چــرخ
قضــا ندیــده بــه جــز طلعــت همــایونش
آســــمان بهــــر عطــ ـرِ عنبــ ـر شــــب
ســپهر دام ـن خـــود را بــر آتشــین مجمــر

دود ظلمــــانیِ شــــــبِ شـــــبهفـــــام»
(استرآبادی.)370 :1391 ،
رَست یعنی مـرغ زرّین از تـه بـال عقــاب»
(همان.)90 :
قطرهافشان کز تفِ تفسندهمجمر شد کباب»
(همان.)90 :
وَز بــاد صــبح ،نخــل فلــک را نمانــد بــار»
(همان.)240 :
اشک به رخسارهاش گشت دوان از شـهاب»
(همان.)111 :
سحرگهی که برین قصر برفروخـت سـراج»
(همان.)165 :
زیـــــر دامـــ ـن گرفـــــت مَجمَـــ ـر زر»
(همان.)265 :
فروفکند و بـرون آمـدش عـرق زِ مــسام»
(همان.)377 :

در قریحۀ شاعری نظام ،آتشین دیدن خورشید و وصف آن با تصاویر متناسـب بـا آن،
هم متأثر از گذشتۀ فرهنگی آیینهای کهن ایرانی است که آتش را نمادی الهـی و قابـل
احترام میشمرند و هم تحت تأثیر کهنالگوی ناخودآگاه جمعی خورشید که در هیئت آتش
آسمانی ،در ناخودآگاه شاعر نقش بستهاست.
 .3نتیجه
کاربرد کهنالگوها در شعر ،در یک سطح بیانگر عمـق اندیشـههـای شـاعر و در الیـهای
ژرفتر انعکاسی از روح جمعی ملتی است که شاعر در فضای فرهنگـی آن زیسـتهاسـت.
کهنالگوها نماد تأموت ،اندیشهها و دغدغههای انسانی هستند که بـه زبـان ،فرهنـگ و
ژرفای اندیشگی و هنری میبخشند .شناخت کهنالگوها در یک اثر هنری ،مخاطب را به
علل و مایههای خوقیتهای استعاری ،هنری و زبانی شاعر رهنمون میسازد .نظامالـدّین
استرآبادی در ساختار ذهنی خود از کهنالگـوی خورشـید بـرای خلـق تصویرسـازیهـای
گوناگون استفاده کرده که منجر به ظهور استعارهها و تشبیهات متنوعی شدهاست .در شعر
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وی ،پنج درونمایۀ «قدرت و تاجداری ،ثروت ،زیبایی ،حیات» ،نسبت بـه دیگـر مضـامین
بسامد باالیی دارند .شاعر با تکیه بر الگوهای کهنی که از خورشید در ذهن خود دارد ،بـه
بیان اندیشهها و تخیوت شعری خویش میپردازد .چنـین کـاربردی بـه یکـی از عناصـر
مسلو ساختار ذهنی ،فکری و هنری شاعر بـدل مـیگـردد و در نتیجـه ،بسـامد پرتکـرار
تصویرسازی با کهنالگوی خورشید ،یکی از برجستهترین ویژگیهای ساختار سخنپردازی
و شاعری نظامالدّین استرآبادی شدهاست .او نه تنها میرا دار الگوهای اندیشگی فرهنـگ
و آیینهای ملت و فرهنگ خویش است ،بلکه در گسترهای جهانی ،زبان به شعر و شاعری
گشودهاست.
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