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چکیده
طلوع و غروب خورشـید از دیرباز نقشـی بارز و چشـمگیر در تصویرسـازیهای شاعرانه داشتهاند.
در جسـتار فـرارو ،هـدف نگارنـدگان ايـن اسـت كـه تصاویـر طلـوع و غـروب را در خمسـة امیـر
خسـرو دهلـوی بررسـی کـرده ،میـزان توفیـق شـاعر را در ارائ ِـۀ ابعـاد و جلوههای گوناگـون اين
تصاویـر ،بویـژه تناسـب تصاویـر بـا موضـوع حکایات ،بـه خوانندگان نشـان دهنـد .روش پژوهش
در ايـن جسـتار ،توصيفـي -تحليلـي اسـت .نتيجـة كلّـي نشـان ميدهـد؛ اميـر خسـرو از ديدگاه
كمـي ،در خمسـهاش  45تصويـر طلـوع و  37تصويـر غـروب بـه دسـت ميدهـد؛ مثنوي"مطلـع
ّ
االنـوار" بـا  2تصويـر ،كمتريـن تصاوير و"هشـت بهشـت" با  40تصويـر ،بیشـترين تصاوير را به
خـود اختصـاص دادهانـد .از بعـد كيفي"،بـه گزينـي واژگان ،تركيبـات و عبارات""،رعايت ايجاز"
و"سـنخيت يـا تناسـب تـام تصاويـر طلـوع و غـروب بـا موضـوع حكايـات" بارزتريـن خصايـص
ّ
تصاويـر طلـوع و غـروب خمسـة امير خسـرو دهلوي اسـت.
کلمات کلیدی :امیرخسرو ،خمسه ،تصویر ،طلوع و غروب ،تصاویر غنایی ،تصاویر حماسی .
 -1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.
Shahvali1341@yahoo.com
 -2استاد راهنما،استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.
Mazahernikkhah@gmail.com- 3استاد مشاور ،استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.
Rezaporian@gmail.com
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مقدمه
ّ
عـدهای از صاحبنظـران علـوم بالغـت ،لفظ"تصویـر" را معـادل  imageمیدانن�د" :اصطلاح
ّ
تصویـر یـا صـورت خیـال در برابـر imageقـرار داده شـد کـه بـه معنی نقـش ،صـورت و تصویر
ذهنی اس�ت ( ”.فرهنگنامة ادب فارسی،انوش�ه :ص  .)367شـفیعی کدکنی خواسـتار برابر نهادن
ایمـاژ بـا کلمـة خیـال اسـت":با ت ّوجه بـه این کـه ایماژ ،هـم از نظر لغـت و هم از نظـر اصطالح،
برابـر اسـت با"تصویـر" یـک شـیء ،خـواه تصویر ذهنـی باشـد  ،خواه ما ّدی  ،شایسـته اسـت که
آنچـه در نقـد ادبـی و در کتابهـای بالغـت فرنگی به نـام ایماژ خوانده میشـود ،با کلمـة خیال که
در شعـر و ادب عربیـ و فارس�ی استـعمال ش�ده اس�ت ،براب�ر نه�اده ش�ود( ”.صور خیال در شـعر
فارسی،ش�فیعی کدکنی :ص )10
تعاریـف اصطالحـی تصویر تقریباً به هم نزدیک هسـتند ،براهنی به نقل از کتاب روانشناسـی
تخ ّیـل" ،تصویـر" را از زب�ان ژان پل س�ارتر چنین تعری�ف میکند“ :تصویر ،طریقة خاصی اسـت
کـه شـعور انسـانی ،بـه وسـیلة آن ،یک شـیء را در خـود ارائـه میدهـد( ".طلا در مس،براهنی:
ص )114فتوح�ی رود معجنـی در ایـن بـاره معتقـد اسـت ":در فرآینـد آفریدن تصویر ،شـیء از
طبیعـت وارد ذهـن و ضمیـر شـاعر میشـود و پـس از گـذر از منشـور جـان هنرمنـد ،بـه رنگ"
جـان هنـری" او در میآیـد  ،آنـگاه به یک شـیء هنـری بدل میگـردد (".بالغت تصوی�ر ،فتوحی
رود معجن�ی :ص )69
در حـوزة شـعر؛ واژگان ،تصویـر را میسـازند":در واقـع تصویـر شـعری  ،مجموعـهای از واژگان
اس�ت و نمیت�وان آن را ب�ه ص�ورت عین�ی دید ،پس ب�ه بیانی تصویر شـعری “ ،انـگاره" یا صورت
خیـال اسـت (".فرهنگنامةـ ادب فارس�ی ،انوش�ه:ص “ )367جبـری" نیـز ایمـاژ را در عامترین و
سـادهترین صـورت خـود از زبـان دی لوییـس 1اینگون�ه تعری�ف میکن�د“ :تصویـری اسـت که به

کمـک کلمـات ،سـاخته شـده اسـت  .یک توصیـف یا صفت ،یـک اسـتعاره  ،یک تشـبیه ،ممکن
اسـت یـک ایماژ بیافرینـد (".جبـری: 1391 ،ص )25
در خمس�ة امیرخس�رو ،واژگان تصوی�ر آفری�ن از جایگاه�ی وی�ژه برخوردارن�د“ :شـاعران و
نویسـندگان بعـد از او بارهـا از او به اسـتادی یـاد کردهاند مث ً
ال جامی او را در مرتبة داستانسـرایی
بعـد از نظامـی قـرار داده و سـخن نظامـی را به"گوهر" و کالم خسـرو را به"ز ِر َده َدهی" تشـبیه
ک�رده اس�ت( ”.تاریـخ ادبّی�ات در ایران ،صف�ا ،ج:3ص )788
توجه
امیرخسـرو  ،در خلـق و ایجـاد تصاویـر طلـوع و غروب خمسـة خویـش  ،توفیقی شـایان ّ
موفقیـت  ،یکـی برخـورداری او از خـوش قریحگـی ،روانطبعـی و
دارد ،دو عامـل اساسـی ایـن
ّ
نازکخیال�ی اس�ت و دیگ�ری نظیرهگوی�ی اس�تادانهاش از خمس�ة نظام�ی اس�ت“ .خسـرو از نظر
ش�یرینی کالم و پختگ�ی س�خن در اکث�ر ای�ن منظومهه�ا خاص�ه “هشـت بهشـت" بـه نظامـی
1- Day Lewis
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نزدیک شـده اسـت  .خمسـة امیر خسـرو – که در حدود هیجده هزار بیت اسـت – دلیل روشـن
برجـودت قریحـه ،سـرعت خیال و روانی طبع شـاعر اسـت( ".مقدم�ة دیوان دهلوی،روش�ن)14:
ضرورت تحقیق
توجـه به نقـش و جایگاه بارز خورشـید در باورهای مـردم باسـتان و نیز در دین
از یـک سـو بـا ّ
ادبیات آیینـه ای تمـام نما بـرای بازتـاب بینش و
اسلام و از سـوی دیگـر بـا ّ
توجـه بـه ایـن کـه ّ
دانـش مـردم هـر دوره بـه نسـلهای بعـد و بسـتری مناسـب برای حفـظ عقایـد و دسـتاوردهای
نسـلهای گذشـته اسـت ،انجام چنین پژوهشـی ضروری اسـت.
سؤال اصلی
تصاویر طلوع و غروب در خمسۀ امیر خسرو دهلوی چه جایگاهی دارند؟سـنخیت و تناسـب تصاویـر طلـوع و غـروب خمسـۀ خـود بـا موضـوع
آیـا امیـر خسـرو درّ
حکایـات مو ّفـق بـوده اسـت؟
پیشینۀ تحقیق
در مـورد ایـن موضـوع تـا کنـون پژوهشـی مسـتقل انجـام نشـده اسـت ،لیکـن چنـد پژوهش
انـدک و پراکنـده مرتبـط بـا این موضوع دیده شـد کـه به صورت اجمـال بدانها اشـاره میگردد:
آقـای احمدرضـا یلمـه هـا ( )1377در مقالة "طلـوع و غروب در شـاهنامة فردوسـی"  -که در
مجلّـة کیهـان فرهنگـی ،چـاپ شـده اسـت – تصاویـر طلـوع و غـروب را از دیـدگاه فردوسـی با
رویکردی حماسـی بررسـی کرده اسـت.
آقـای رضـا حبیبـی پـور ( )1378در پایـان نامـة کارشناسـی ارشـد خود بـا عنوان "بام و شـام
در نظـم فارسـی از آغـاز تـا قـرن هفتـم" نمونـه هایـی از تصاویـر طلوع و غـروب خورشـید را در
متون نثر فارسـی نشـان داده اسـت.
آقـای مظاهـر نیکخـواه ( )1388در مقالـة "تناسـب تصاویـر طلـوع و غروب با موضـوع حکایت
سـنخیت
در آثـار نظامـی گنجـوی" – که در فصلنامة ادبیات فارسـی به چاپ رسـیده اسـت_ به
ّ
و تناسـب تصاویـر طلـوع و غـروب خمسـة نظامی با موضـوع حکایات پرداخته اسـت.
خانمهـا نجمـة نظـری و معصومـة مظفـری ( )1389در مقالة "مقایسـة تصاویر طلـوع و غروب
در شـاهنامه با خسـرو و شـیرین" – که در مجلّة مطالعات زبانی بالغی به چاپ رسـیده اسـت-
هـدف کلّـی پژوهـش خـود را ،بررسـی تصاویـر طلـوع و غـروب در دو اثر برجسـتة ادب فارسـی،
یعنی شـاهنامه و خسـرو و شـیرین میدانند.
آقـای احمـد امیری خراسـانی و خانم حکیمه مجاهـدی ( )1391در مقالة "خورشـید و تصاویر
مربوط به آن در خمسـه نظامی"  -که در نشـریه ادب و زبان فارسـی به چاپ رسـیده اسـت -به
تجسـم خیاالت شـاعرانه پرداخته ،خورشـید و مظاهر
نقـش تصاویـر طلـوع و غروب خورشـید در ّ
آن را در شـعر نظامی بررسـی کرده اند.
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شیوۀ پژوهش(روش کار)
از نظـر روش شناسـی ،شـیوۀ پژوهـش در ایـن جسـتار توصیفـی -تحلیلـی و اسـتنباطی بـا
رویکـردی مبتنـی بـر تأویـل گرایـی اسـت در ایـن پژوهـش تمامـی تصاویـر طلـوع و غـروب در
خمسـۀ امیرخسـرو دهلـوی را اسـتخراج کـرده ایـم؛ پـس از آن آنهـا را مـورد بررسـی و تجزیه و
تحلیـل محتوایـی قـرار داده ،سـپس مواضع تصاویـر را از نظر درونمایه و تناسـب آنهـا با حکایات
ّ
مشـخص کـرده ایم.

یـادآوری :در خمسةـ امیرخس�رو دهلوی-کـه در قالـب مثنـوی اسـت -ابیـات دارای شـماره
نب�وده ان�د ،همچنیـن در غزلی�ات حافظ -که شـماره غـزل و بیت وجود نداشـته اسـت -به ناچار
در ارجـاع دهـی ،شـمارۀ صفحه ذکر شـده اسـت.
بحث و بررسی
الف) تناسب تصویر با موضوع حکایات:
در مبحـث تصویرآفرینـی گوینـدگان فارسـی زبـان ،بویـژه مثنویسـرایان ،تناسـب تصویـر بـا
اهم ّیـت شـایانی دارد؛ بنابراین شـاعری در خلق شـاهکار هنری توفیـق مییابد
موضـوع حکایـتّ ،
سـنخیت و تناسـبی هنرمندانـه ایجـاد کنـد .در
کـه میـان تصاویـر شـعری و موضـوع حکایـات،
ّ
زمینـة تصاویـر طلـوع و غـروب ،بـا نظـر داشـت توأمانـه به هـر دو حوزة شـعر غنایی و حماسـی
 ،بیتردیـد ،نظامـی ،برتریـن سـراینده اسـت؛ بـه عنـوان مثـال او در منظومـة خسـرو و شـیرین
در توصیـف "مجلـس آراسـتن خسـرو در شـکارگاه" ،ایـن تصویـر غنایـی از طلـوع خورشـید را
میآفرینـد:
جهـــان پوشـــید زیورهـــای جمشـــید
ســـحرگه چونروانشـــد مهدخورشـــید
برآمد دزدی از مشـــرق ســـبک دســـت
عـــروس صبـــح را زیـــور به هم بســـت
(خسرو شیرین ،مجلس آراستن خسرو در شکارگاه)
تعابیـر "روان شـدن مهد"" ،زیور جمشـید پوشـیدن جهـان" و "عروس صبح را زیور بسـتن"،
تعابیـری غنایـی در راسـتای ایجاد تصویر طلوع اسـت که اوج هنرنمایی نظامی را نشـان میدهند.
پس از
نظامی"عاریتناپذیر" که بدینسان با تکیه بر دل سرودههایش به خویش میبالد:
ِ

عاریـــت

کـــس

نپذیرفتـــهام

آنچــه دلــم گفــت بگــو گفتــهام
( مخزن االسرار ،در مقام و مرتبت مخزن االسرار)

امیرخسـرو ،مو ّفقتریـن نظیرهگـوی او  ،هـرگاه در حکایـات خمسـهاش ،از طلـوع و غروب سـخن
سـنخیتی تمام با موضـوع حکایات دارنـد .او در
بـه میـان مـیآورد ،تصاویـر ایجادیش ،تناسـب و
ّ
آنجـا کـه موضـوع و درونمایة حکایت غنایی اسـت ،در آفرینـش تصاویر طلوع و غـروب از واژگان
و ترکیبـات دربرگیرنـدة مضامیـن عیـش  ،لهـو و لعـب ،وطـرب بهـره میجویـد و در حکایـات بـا
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موضـوع و درونمایـة حماسـی  ،در تجلّـی تصاویـر طلـوع و غـروب  ،واژگان  ،ترکیبـات و تعابیر با
مضامیـن خشـم  ،خشـونت ،پرخـاش  ،فریـاد  ،هـراس ،جـوش و خروش را بـکار میبرد.
ب) تصاویر غنایی طلوع خورشید:
در"مطلـع االنـوار" ،تنه�ا تصوی�ر غنایی طل�وع در “حکایت خلـوت دوم" در دو بیـت زیر آمده
است :
همچـــو مـــی ســـرخ ز جـــام کبـــود
ســرخی مشــرق ز افــق رو نمــود
داد حریفـــان طـــرب را نویـــد
شــاهد صبــح از رخ لعــل و ســپید
(دهلوی)63 :
ترکیبـات ِ مـی سـرخ ،جـام کبـود ،شـاهد صبـح ،رخ لعل و سـپید ،و حریفـان طرب بـا همراهی
توجـه به سـرور و شـادمانی دل
فعـل" نویـد داد" ،همگـی تصویـر زیبـای طلـوع خورشـید را بـا ّ
شـاعر – کـه نتیجـة التـذاد معنـوی ناشـی از خلـوت دوم اسـت – متجلّی میسـازد.
در"مجنـون و لیلـی" خورش�ید تنه�ا ی�ک ب�ار در تصوی�ر طل�وع ،آن ه�م در ضم�ن حکای�ت
“غنـودن نرگـس لیلـی از بیمـاری و مجنـون بیخـواب را در خـواب دیـدن ،میخنـدد".
آراســـته شـــد ز صبـــح روشـــن
چـــون ســـبزة ایـــن کبـــود گلشـــن
چـــون نـــور دل نیازمنـــدان
خورشـــید بـــه اوج رفـــت خنـــدان
بـــر پشـــت جمـــازه محمل آراســـت
آن مهدنشـــین بـــه جهـــد برخاســـت
آن گـــم شـــده را بـــه خـــاک جویان
میرانـــد شـــتر بـــه دشـــت پویـــان
(همان)112 :
مهدنشـین یارگمکـرده ،مؤثّـر واقـع
خندانـی (درخشـانی) خورشـید اوجنشـین ،بـر حـال لیلـی
ِ
نمیشـود .زیـرا از یک سـو ،امیرخسـرو در همین منظومه در هـر طلوعی ،لیلی را ناخفتة با اشـک
معرفـی میکند :
چهرهشـویّ ،
ناخفتـــه ز گریـــه روی شســـتی
چـــون ســـرخ گل فلـــک ُبرســـتی
(همان)012:
و از سـوی دیگـر ،یـادآور یـک اصـل اسـتوار و تغییرناپذیـر در حوزة عشـقبازی و دلدادگی اسـت
مهیـا نشـود" از آن یـاد میکند:
کـه خواجـة شـیراز ،بـا تعبیـر" عیـش بییار ّ
مهیا نشـــود یار کجاســـت ؟
مهیاســت ولــی
عیش بی یار ّ
ســاقیو مطــربو میجملــه ّ
(حافظ)601 :
در منظومة “شـیرین و خسـرو" امیرخسـرو" ،عقد کردن خسـرو ،شـکراصفهانی را" طلوع هنگام
میداند:
عــروس صبحــدم چونپــرده برداشــت

جهــان را جلــوة خــور در نظــر داشــت
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ســپهر انــدر نثــار جلــوه حالــی

طبـــق هـــا را ز گوهـــر كـــرد خالـــی

شـــدند اندرپـــی پیونـــد جاویـــد
دوکار افتــاده کهتــر بــا صــد ا ّمیــد
(دهلوی)503 :
واژة عـروس در ترکیب"عـروس صبحـدم" و واژگان نثـار ،طبـق و گوهـر بـه همراهـی فعـل"
پـرده برداشـت"  ،همـه لـوازم ویـژة مجلـس عقد اسـت که شـاعر بـا آوردن آنها ،تصویـر جالب و
دلانگیـز طلـوع خورشـید را ضمـن حکایتـی طربانگیـز و شـادیبخش ،نشـان میدهـد.
امیرخسرو ،در حکایت “رفتن خسرو پیش فرهاد و مناظرة ایشان" میگوید:
گرفتــه ســاغری پــر شــیر در دســت
چوصبــحدیرخس ـب ازخــواب خوشجســت
روان شــد ســاغر و شــیرین فــرو ریخــت
ســپهر از جنبــش دوری کــه انگیخــت
بــه جــوی شــیر خواهــم رفــت امــروز
شهنشــه گفــت کــز بخــت دل افــروز
(همان)423 :
تعابیـر"از خـواب خـوش جستن""،سـاغر پـر شـیر در دسـت گرفتـن" "،روان شـدن سـاغر"
"،شـیرین فـرو ریختـن سـاغر" و"بخـت دل افـروز" همـه تعابیـری غنایـی اسـت کـه حکایت از
حالـت نشـاط و طـرب دارد و شـاعر در چنیـن حـال خوشـایندی ،تصویـر طلـوع را در نهایـت
زیبایـی ،ترسـیم میکنـد.
در حکای�ت “شـکرریزی خسـرو و شـیرین و فرسـتادن خسـرو انگشـتری را بـه رسـم پیمـان"
چنین سـروده اسـت:
فـــرو پیچیـــد گـــردون نطـــع مهتاب
چــو مــهدر چــادر شــبرفتدر خــواب
عروســـانه بـــر آمـــد بـــر ســـر تخت
عــروس صبــح را بیــدار شــد بخــت
مهیـــا
کننـــد اســـباب مهمانـــی
صنــم فرمــود کــز گنــج چــو دریــا
ّ
(همان)073:
مهیـا کـردن اسـباب
کلمـات چـادر ،عـروس ،تخت،عروسـانه ،و تعابیر"بیـدار شـدن بخـت" و" ّ
سـنخیت و تناسـب تمـام بـا عنـوان
مهمانـی "  ،همگـی ویـژة مجلـس بـزم اسـت کـه ضمـن
ّ
حکایـت ،موجـب و موجـد آفرینـش تصویـر غنایـی طلـوع اسـت.
امیر خسـرو در منظومة"آیین اسـکندری" ،ضمن حکایت “عیش و عشـرت اسـکندر با نوشـین
لب (کنیفوي چینی)" ،اینگونه سـروده اسـت :
ف�رــو شســـت خاـــل س���یه را ز روی
چو شـــد رومی صبح رخســـاره شـــوی
نمـــود از پـــس چـــادر شـــب جمـــال
عروســـانه خورشـــید چینـــی خیـــال
نشســـتند بـــا هم چـــو دو نخـــل موم
دگـــر ره مـــه چیـــن و خورشـــید روم
(همان)684 :
تعابیر"رخسـاره شـویی رومـی صبـح "،خـال سـیه از روی شسـتن صبـح"و" عروسـانه جمـال
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سـنخیت
نمـودن خورشـید چینـی خیال"،همگـی تعابیـری بزمی اسـت و ضمن تأیید تناسـب و
ّ
ابیـات بـا عنـوان حکایـت ،روشـنگر تصویـر طلـوع در حـال و هوایـی بزمی اسـت .
در منظومة"هشـت بهشـت " تصاویـر غنایـی طلـوع خورشـید در مقایسـه بـا تصاویـر غنایـی
طلـوع در چهـار مثنـوی دیگـر خمسـة امیـر خسـرو  ،بیشـتر اسـت ،بیشـک این بسـامد باالی
تصاویـر غنایـی طلـوع ،متأثـر از موضوع و درونمایة"هشـت بهشـت" اسـت که منظومـهای کام ً
ال
بزمی اسـت.
در حکایت"کوثرکشـیدن بهـرام روز یکشـنبه در بهشـت سـوم و بـه گنبد زعفرانی شـکر خندة
طـرب نمـودن و بـا آفتـاب نیمروز ،خانـه گرم کـردن" میگوید:
پـــر زر گشـــت
زرد بـــزم افـــروز
جاودانـــی کـــرد
آفتـــاب بلنـــد

دامـــن کوهســـار
چون زر افشـــان شـــد آفتاب به دشـــت
شـــد در ایـــوان
روز یکشـــنبه آن ســـتارة روز
خانـــه را خلـــد
رغبـــت بـــرج زعفرانـــی کـــرد
زعفرانـــی چـــو
جامـــه را نیـــز کـــرد خنداخنـــد
(همان)516 :
تعابیـر"در دیـوان زرد بـزم افروختـن" "،رغبـت بـرج زعفرانـی کردن""،خانـه را خلـد جاودانـی
ً
کاملا بزمـی اسـت و تصویـر طلـوع را در چنین
کـردن" و"جامـه خنداخنـد کـردن"  ،تعابیـری
فضای�ی خوش�ایند و طربانگی�ز  ،ترس�یم میکن�د.
در حکایت"گلگشـت بهرام روز سـه شـنبه سوی بهشـت پنجم و گل افشـاندن در گنبدگلناری
و بـا گلعـذار تاتـاری گالب گلرنـگ از بلبله نـوش کردن"  ،چنین میسـراید :
از رخ صبـــح پـــردة قیـــری
تـــا برانداخـــت مـــاه شـــبگیری
مســـت بـــود و خمار ســـاقی داشـــت
شـــاه رغبـــت هنـــوز باقـــی داشـــت
(همان)746 :
تعابیر"باقـی بـودن رغبت " "،مسـت بودن" و"خمار سـاقی داشـتن"  ،تعابیری غنایـی و از لوازم
مجلـس عیـش و عشـرت اسـت که موجـب و موجد تصویـر جالب و ّ
جـذاب طلـوع در این فضای
نشـاط انگیز و شـادی آور است .
در حکایت"صندلـی نهـادن بهـرام روز پنجشـنبه در بهشـت هفتـم و در گنبـد صندلـی  ،نخل
صنـدل انـدام عـرب را چـون صندل تـر به سـینه مالیدن و جامه صنـدل فام کـردن " این چنین
سـروده است :
پنجشـــنبه کـــه صبـــح صندل ســـای
ســـاخت در بـــرج صندلـــی خانـــه
جلوهگـــر شـــد بـــت عراقیـــزاد
شـــاه بـــر روی آن بهشـــتی ذات

صنـــدل آلـــود چـــرخ را ســـر و پـــای
بســـت پیمـــان مـــی بـــه پیمانـــه
بوســـه بر دســـت و پـــای خســـرو داد
نـــوش میکـــرد سلســـبیل حیـــات
(همان)866 :
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تعابیر"پیمـان مـی بـه پیمانه بسـتن ""،جلوه گری بت عراقی زاد" و" سلسـبیل حیات (شـراب)
نـوش کـردن "  ،همـه تعابیـری غنایی اسـت که فضایـی نشـاطآور و شـادیبخش از مجلس بزم
را تداعـی میکنـد و شـاعر بـا دادن صفـت" صندل سـای " به صبـح و" به صندل آلـودن چرخ از
سـوی صبـح"  ،تصویر زیبـا و ّ
جذاب طلـوع را جلوهگر میسـازد .
ج) تصاویر حماسی طلوع :
امیـر خسـرو در سـه منظومـة مطلعاالنـوار  ،مجنـون و لیلـی  ،و شـیرین و خسـرو  ،هیـچ
تصویـری حماسـی از طلـوع خورشـید بـه دسـت نمیدهـد .بـه یقیـن ،درونمایـة حکمـی" مطلع
االنـوار " و درونمایـة عاشـقانة" مجنـون و لیلـی" و" شـیرین و خسـرو"  ،اجـازة خلـق چنیـن
تصویـری را بـه شـاعر نـداده اسـت  .در" هشـت بهشـت " تنهـا در "حکایـت افسـانه گفتن نخل
صنـدل انـدام عـرب" بـا رگـهای از تصویـر حماسـی طلـوع ،روبرو میشـویم:
پــردة چــرخ را پــر از خــون کــرد
صبـــح چـــون رخ ز پـــرده بیـــرون کرد
خــود بــرون شــد زدر چــو لعــل از ُدرج
رام بربســـت مـــاه را در بـــرج
(همان)766 :
تعابیر"پـر از خـون کـردن پردة چرخ" و" بربسـتن ماه (دختـر وزیر )در بـرج" ،راهنمای خواننده
به حماسـی بـودن تصویر طلوع اسـت .
امیـر خسـرو در این تصویر که شـرحش گذشـت و در سـه مـورد خلق و ایجاد تصویر حماسـی
طلـوع در"آییـن اسـکندری" کـه از این پس شرحشـان خواهـد آمـد ،واژگان ،ترکیبـات و تعابیر
دارای بـار معنایـی حماسـی را بـکار میبـرد تا بدینسـان تصاویر برخـوردار از روح حماسـی را به
خواننـده یـا شـنوندة اشـعارش القـا کنـد .در حکایت" رزم اسـکندر بـا خاقان چیـن " این چنین
سـروده است :
چو صبـــح از افـــق تیغ بیرون کشـــید

همــه دامــن چــرخ در خــون کشــید

در افکنـــد شـــبدیز ظلمـــات نعـــل

بپوشــید خورشــید خفتــان لعــل

کشورگشـــای

بـــه آرایـــش لشـــکر آورد رای

ســـکندر

جهانگیـــر

(همان)144 :
تعابیـر" تیـغ بیـرون کشـیدن " "،دامـن چـرخ در خـون کشـیدن "  "،نعـل در افکندن شـبدیز
ظلمـات " و" خفتـان لعـل پوشـیدن خورشـید"  ،همـه تعابیـری ویـژه میـدان رزم هسـتند کـه
حماس�ی ب�ودن تصوی�ر طل�وع را نش�ان میدهند.
در ادامة همین حکایت میگوید :
چــو زنگــی شــب دیــد روی ســیاه

در

آیینـــة

عالـــم

آرای

مـــاه
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زد آیینـــة مـــاه را بـــر زمیـــن

بخندیـــد نـــاگاه صبـــح از کمیـــن

روان کـــرد شـــه تخـــت جمشـــید را

بـــه منـــزل رهـــا کـــرد خورشـــید را

بـــه جوالنگـــه آمـــد صـــف آراســـته

به کوشـــش چو خورشـــید که خاســـته
(همان)854 :

تعابیر"بـر زمیـن زدن زنگـی شـب آیینة مـاه را" و به نـاگاه از کمین خندیدن صبح(خورشـید) ،
در کنـار همنوایـی بـا تعبیـر" صف آراسـته به جوالنـگاه آمدن اسـکندر" و" کوشـش (جنگ)" ،
سـنخیت و تناسـب تمـام گزینش واژگانی شـاعر
بـر حماسـی بـودن تصویـر طلوع داللـت دارند.
ّ
در ایـن دو جایـگاه از آییـن اسـکندری کـه شـرح آن گذشـت ،بیانگـر اسـتادی امیـر خسـرو در
تصویـر آفرینی اسـت .
در حکایت “سفر اسکندر به دریای مغرب" ،اینگونه سروده است:
چــو شــد چشــمة صبــح رخشــان ز شــرق

در آن چشــمه شــد کشــتی مــاه غــرق

بفرمـــود فرمانـــدة روم و زنـــگ

کــه در جنبــش کشــتی آیــد درنــگ
(همان)745 :

تعبیر"غرق شـدن کشـتی ماه در چشـمة صبح " در کنـار همراهی آن بـا ترکیبیات"فرماندة روم
و زنـگ" و"جنبش کشـتی"  ،از حماسـی بـودن تصویر طلوع سـخن میگوید.
د) تصاویر غنایی غروب :
امیـر خسـرو  ،در دو منظومة"مطلـع االنـوار" و" مجنـون و لیلـی" ،هیـچ تصویـری غنایـی از
غرـوب خورش�ید بـه دس�ت نمیده�د .در منظومـة "شـیرین و خسـرو " میگویـد :
چــو آمــد در غنــودن چشــم خورشــید
مهیـــا
شـــراب و عشـــرت و نقلـــی ّ

ضحــاک و جمشــید
بــه مرقــد رفــت چــون ّ
کنیــزی پنــج و شــش همچــون ثریّــا
(همان)372 :

تعبیـر" در غنـودن آمدن چشـم خورشـید "  ،تصویر غنایـی غروب آن را در کنـار برپایی مجلس
بـزم و طرب برخوردار از شـراب و نقل و عشـرت نشـان میدهد.
در حکایت"بردن شکر خسرو را به خانة خویش به مهمانی" چنین میسراید :
چــو گیتــی کــرد صــاف خویــشرا درد

ســپهر بوالعجــب خنجــر فــرو بــرد

بــه صــد خواهشــگری شــه را پریــروی

بــه عشــرتگاه خــود شــد میهمانجــوی

شهنشــه نیــز نگذشــت از رضایــش

بــه مهمــان رفــت در مهمانســرايش
(همان)403 :
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تعابیر"گیتـی صـاف خـود را ُدرد کـردن" و"خنجـر فـرو بردن سـپهر" همزمان با میهمان شـدن
خسـرو در عشـرتگاه شـکر اصفهانـی ،بیانگر تصویـر زیبای غنایی غروب اسـت .
در منظومة "آیین اسکندری"  ،در حکایت "پس از اسارت خاقان چین" چنین میسراید:
مهمـــان

نوازندگـــی

همــه روز بــا بــرگ ســازندگی

همیکـــرد

چــو آمــد شــب تیــره مهمــان روز

برافروخـــت مـــه شـــمع گیتیفـــروز

ملــک میزبــان وار از جیــب پــر

بــه دامــان مهمــان فــرو ریخــت در

بفرمـــود فرمانـــدة روم و شـــام

کــه مهمــان کنــد ســوی بســتر خــرام
(همان)064 :

همچنین در حکایت “عیش و عش�رت اس�کندر با نوش�ین لب (کنیفوی زن رزم آور اسـیر شـدة
چینـی )" میگوید:
چــو خورشــید را چشــم درخــواب رفــت

پیالــه فتــاد و مــی نــاب رفــت

بــه بربطزنــی زهــرة پــرده ســاز

شـــد از پـــردة نـــاز بربطنـــواز

بــه پــرده درون خســرو پــرده پــوش

بــه خاتــون پــرده نشــین دادنــوش

(همان)584 :
الفـاظ و تعابیـر هـر دو حکایت به روشـنی داللت بـر تصویرزیبای غروب در فضـای بزمی و عیش
و عشـرت آلود دارند.
در منظومـة “هشـت بهشـت" در حکایـت" کوثر کشـیدن بهرام روز یکشـنبه در بهشـت سـوم
و بـه گنبـد زعفرانـی شـکر خندة طـرب نمودن و بـا آفتاب نیمـروز ،خانه گـرم کـردن" ،اینگونه
سـروده است:
بــاده بــر روی ســرخ گل میخــورد تــا فــرو رفــت از آســمان ُگل زرد
(همان)516 :
سـنخیت تمـام با عنـوان حکایت بویژه
از " ُگل زرد" ،خورشـید را اراده میکنـد کـه رنـگ زرد آن،
ّ
گنبـد زعفرانـی دارد و بـا تعبیر"فـرو رفتـن گل زرد از آسـمان" تصویر زیبای غنایـی غروب را در
فضـای بزمی ترسـیم میکند.
پیشتر ،نظامی"گل زرد" در معنای خورشید را در تصویر طلوع خورشید آورده است:
هـــزاران نــرگــس از چــرخ جــهــانــگــرد فــــرو شــــد تا بــرآمــــد یــــک گــــل زرد
(خسرو و شیرین ،اندام شستن شیرین در چشمۀ آب)
در حکایت"مجلس آراستن بهرام روز دوشنبه در بهشت چهارم به گنبد ریحانی" میگوید:
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چــون شــب تیــره گشــت گوهــر ســنج

در زمیــن در شــد آفتــاب چــو گنــج

شــاه مســت و حریــف هــم ســر مســت

رفتــه بیــرون عنــان هــر دو ز دســت
(همان)726 :

از تعبیـر" در زمیـن در شـدن آفتـاب چو گنج" ،در کنار تعابیر" مسـتی شـاه وسرمسـتی حریف
" و" عنـان هـر دو از دسـت رفتن"  ،تصویـر زیبای غنایی غروب را در اوج بزمی سرشـار از عیش
و عشرت نشـان میدهد.
در حکایت"عشرت بهرام روز چهارشنبه به بهشت ششم در گنبد بنفش " اینگونه میسراید:
تــا شــب آن روز عیــش ســازی کــرد

خوشــی و مهمــان نــوازی کــرد

شــب چــو دریــای چــرخ بــرزد زنــگ

چشــمة مهــر شــد بــه کام نهنــگ

(همان)256 :
تعبیـر" بـه کام نهنگ شـدن چشـمة مهـر"  ،تصویر نو و زیبای غنایی غروب خورشـید اسـت که
در فضای بزمی انتهای یک روز سرشـار از عیش و عشـرت  ،متجلّی میشـود.
هـ) تصاویر حماسی غروب :
تصاویـر حماسـی غـروب خورشـید را تنهـا در منظومـة "آیین اسـکندری" میبینیـم  ،به یقین
در"مطلعاالنـوار "  ،درونمایـة حکمـی آن و در سـه منظومـة دیگـر ( مجنـون و لیلـی ،شـیرین و
خسـرو  ،و هشـت بهشـت ) درونمایـة عاشـقانة آنهـا  ،مانـع آفرینـش چنین تصویری بوده اسـت.
در حکایت"رزم اسکندر و خاقان چین " میگوید:
چــو مــه لشــکر آرای شــد بــر ســپهر

زمیــن در میــان کــرد شمشــیر مهــر

عباســـیان
بـــرآورد شـــب چتـــر ّ

شماســیان
ّ

طالیــه بــرون آمــد از هــر دو ســوی

نگــون

کــرد

بجاسوســـی

رایــات
یکدگـــر

گرمپـــوی

(همان)734 :
تعبیر"شمشـیر مهـر در میـان کـردن"  ،تصویـر زیبـای غروب اسـت که امیر خسـرو با اسـتادی
شماسـیان
عباسـیان برآوردن شـب" و"رایات ّ
در کنـار تعابیر"لشـکر آرایـی ماه بر سـپهر" "،چتر ّ
نگـون کـردن " - ،کـه همـه تعابیری رزمی و حماسـی اسـت – آن را ترسـیم کرده اسـت .
پس از آن در همین حکایت  ،در تصویر غروبی دیگر چنین سروده است:
ســپر چــون بــرآب افکنــد آفتــاب

ناچـــخ خـــود ز آب
بـــرآورد مـــه َ

شــب تیــره در صحــن زنگارگــون

چــو هنــدوی ناچــخ زن آمــد بــرون
(همان)844:
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تعابیر"ناچـخ خـود بـر آوردن مـاه از آب" و"چـو هنـدوی ناچخ زن بـرون آمدن شـب" ،تعابیری
حماسـی اسـت کـه زمینـة خلق و ایجاد تعبیر"سـپر بـر آب افکندن آفتاب " اسـت که شـاعر در
آن تصوی�ر زیب�ای غ�روب را در فضایی حماسـی  ،ترس�یم میکند.
سپس در ادامة این حکایت  ،اینگونه میسراید :
ّ
قــاب ســیم از کیمــن زد هــال
چــو

بــه خــون غــرق شــد تــرک چینــی خیــال

شــهاب از ســر نیــزة دیــو ســوز

شــد آتــش فکــن در ســلیمان روز

(همان)944 :
دو تعبیـر"از کمیـن ّ
قلاب سـیم زدن هلال" و"آتـش از سـر نیـزه افکنـدن شـهاب " ،تعابیری
ً
کاملا حماسـی اسـت که شـاعر در چنین فضایـی ،تصویر جالب و ّ
جذاب شـفق غروبی حماسـی
را در تعبیر"بـه خـون غـرق شـد تـرک چینی خیـال"  ،نش�ان میدهد .
بیـت زیـر از همیـن حکایـت نیـز بیانگـر اوج اسـتادی امیـر خسـرو در آفرینش تصویـر هنری
غروبی حماسـی اسـت:
چــو شمشــیر خورشــید شــد در نیــام

بــرون تاخــت ادهــم ســپهدار شــام
(همان)544 :

و) ایجاز تصاویر طلوع و غروب :
یکـی از مظاهـر زیبایـی در تصاویـر طلـوع و غـروب خمسـة امیرخسـرو  ،رعایـت ایجاز اسـت،
از ایـن نظـر ،کارش چونـان کار حکیـم تـوس اسـت کـه شـفیعی کدکنـی در مورد شـاهکارش ،
شـاهنامه ،میگویـد":در طـول حـوادث ایـن حماسـه  ،بارهـا خورشـید طلـوع و غـروب میکنـد و
حـد نیازمنـدی
بـا ایـن کـه او مجـال هرگونـه دراز سـخنی و اطنـاب در ایـن زمینـه را دارد  ،از ّ
مقـام هیـچ گاه تجـاوز نمیکنـد و اغلـب بـا ترسـیم یک خـط  ،ترکیب عمومـی شـعر را از هنجار
پسـندیدهای کـه دارد ،بیـرون نمـیآورد ،هیـچ شـب و صبحی چـه در آغاز و چه در خلال آن از
دو بیـت تجـاوز نمیکنـد (".ص�ور خیال در ش�عر فارسیـ ،ش�فیعی کدکن�ی:ص  )441در تصاویر
طلـوع و غ�روب ایج�ادی از س�وی امیرخس�رو نی�ز تصویر  ،بیش�تر در قالـب یک بیـت و کمتر در
دو بیـت ارائـه میشـود و هیـچ تصویـری در سـه بیـت عرضه نمیگـردد ،ماننـد این تصویـر طلوع:

بامــدادان کــه ایــن غزالــة نــور

مشــک شــب را نهفــت در کافــور
(دهلوی)595 :

یا این تصویر غروب :
چــو خورشــید برقــع بــه رخســاره کــرد
کشــید

آســمان

بهرمــان

کبــود

ســیاره کــرد
فلــک ســرمه در چشــم
ّ
حریـــر معنبـــر بپوشـــید زود
(همان)254 :
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ز) جايگاه های طلوع و غروب خورشيد
ّ
توجـه در مورد
معم�والً طلـوع و غ�روب خورش�ید  ،در
مح�ل کوهه�ا واقع میشـود  ،نکتـة قابل ّ
تصاویـر طلـوع و غـروب خمسـة امیرخسـرو  ،ایـن اسـت کـه تنهـا در چهـار جایـگاه (دو تصویـر
طلـوع و دو تصویـر غـروب)  ،کلمـة" کـوه" یا"کوهسـار" را مـیآورد  ،در طلـوع میگوید:
چــو اســکندر صبــح برشــد بلنــد

در انداخــت بــر کنگــر مــه کمنــد

شــد از رنــگ ســرخی سرکوهســار

چــو پیشــانی پیــل شــنگرف دار

یا در غروب میگوید:
چــو پنهــان کــرد رو خورشیدرخشــان

(همان)744 :
درون کــوه چــون لعــل بدخشــان
(همان)803 :

ایـن پاییـن بـودن بسـامد کوه در کنـار تصاویر طلوع و غروب ِامیر خسـرو  ،چندان جای شـگفتی
نـدارد؛ زیرا شمیسـا در بحث"اسـطوره چیسـت؟" ،میگوید":خورشـید  ،عالوه بر کـوه ،در آب هم
طلـوع و غـروب دارد .مخصوصـاً در سـرزمینهایی کـه در آنهـا کـوه نبـوده اسـت (".نقـد ادبـی،
شمیسا)233 :
نکتة دیگر شایان گفتن این است که خورشید گاه از"چشمة روز" طلوع میکند:
بــرون آمــد چــو صبــح عالــم افــروز

بــه ســان جــوی شــیر از چشــمة روز

(دهلوی)013 :
و گاه خـو ِد خورشـید ،چشـمهای اسـت کـه بـا طلوعـش ،ماه کشـتی سـان در آن چشـمه غروب
میکند :
چــو شــد چشــمة صبحرخشــان زشــرق

در آن چشــمه شــد کشــتی مــاه غــرق

(همان)745 :
و گاه با طلوع ماه  ،خورشید در زمین غروب میکند :
چــو مــه لشــکرآرای شــد بــر ســپهر

زمیــن در میــان کــرد شمشــیر مهــر
(همان)734 :

نیامـدن کلمة"کـوه" در کنـار تنهـا سـه تصویـر ایجـادی طلـوع و غـروب در منظومة"مجنـون و
لیلـی"  ،بـه سـبب بیابانی بودن سـرزمین عربسـتان (منطقـة جغرافیایی وقوع حوادث داسـتان )
 ،مهـر تاییدی بـر نظریة شمیساسـت.
ح) نوع توصیفات تصاویر طلوع و غروب :
شـاعران توصیفگـرا ،گاه در توصیـف وارد جزئیـات نمیشـوند و بـه کلّیگویی بسـنده میکنند،
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زرینکـوب میگوید":مـواردی هـم هسـت کـه وصـف  ،فقـط کلّـی اسـت و شـاعر از توصیفی که
ّ
ّ
میکنـد جـز القـاء و تلقیـن یـک حالـت عـام و کلـی در غیـر نظـری نـدارد از آنکـه میخواهـد از
آنچـه کـه خـود دریافته اسـت بـه غیر ،فقط گوشـهای نشـان دهد – گوش�های مبه�م و مرموز -.
اصـرار و افـراط در همیـن طرز فکر اسـت که شـعر قدمـا را از آنچه امروز رنگ محلّـی میخوانند،
تقریبـاً خالـی کرده اسـت؛ چنانکه شـاعر رازی و شـاعر غزنوی  ،طلـوع و غروب آفتـاب را تقریباً
نقاب،زرین ک�وب:ص .)145-144
یکگونـه وصف کردهاند( ".ش�عر بی دروغ ،ش�عر ب�ی
ّ
ایـن گرایـش بـه توصیـف کلّـی را در تصاویـر طلـوع و غـروب امیرخسـرو در خمسـهاش نیـز
میبینیـم؛ مثـل ایـن تصویـر طلـوع:
هـــم

از

ا ّول

بامـــداد

آفتـــاب

یا این تصویر غروب :
در پــر زاغ چــون نهــان شــد مهــر

بــه فرخنــده طالــع در آمــد ز خــواب
(دهلوی)084 :
پـــر طـــاووس بـــاز کـــرد ســـپهر
(همان)756 :

ط) تحلیل شمارگان تصاوير طلوع و غروب
کمـی ،آنچـه در مـورد تصاویـر طلـوع و غروب ،شـایان گفتن اسـت این اسـت که با
از دیـدگاه ّ
توجه بشـمارگان ابیات خمسـة امیر خسـرو دهلوی 17888( ،بیت)  ،بسـامد یا شـمارگان تصاویر
ّ
طلـوع و غـروب  ،چشـمگیر نیسـت ؛ از آنجـا کـه امیـر خسـرو را مو ّفقتریـن نظیره گـوی نظامی
میداننـد ،انتظـار میرفـت در ایـن زمینـه همچون نظامی بسـامد بیشـتری از تصاویر خورشـید را
در شـعرش بیـاورد ا ّمـا در مجمـوع  82 ،تصویـر ( 45تصویـر طلـوع و  37تصویر غـروب )  ،ایجاد
کـرده اسـت در حالـی که بسـامد تصاویر طلـوع و غروب نظامـی در  29159بیت خمسـه اش به
تناسـب تعـداد ابیات ،بسـیار بیشـتر اسـت":در آثـار نظامـی [در خمسـۀ او ] تعـداد  222تصویر
طلـوع و  126تصویـر غـروب بـکار رفتـه اسـت (".نیکخـواه: 1388 ،ص  )57پژوهشـگرانی دیگر
بسـامد تصاویر مربوط به خورشـید را در خمسـۀ نظامی بسـیار بیشـتر میدانند":در کل خمسـه
نظامـی ،بیـش از  560بیت به خورشـید و تصاویـر مربوط به آن اختصاص دارد که ا ّول ،شـرفنامه
و پـس از آن خسـرو و شـیرین ،بیشـترین ابیـات را در بـر دارند(".امیـری خراسـانی و مجاهدی،
:1391ص )18
در ادامـه بسـامد تصاویـر طلوع و غـروب کاربردی هر منظومه از خمسـۀ امیرخسـرو دهلوی به
تفکیـک بـه شـرح جـدول زیـر آمده اسـت و درصـد تصاویر طلـوع و غـروب در مجمـوع و در هر
ّ
مشـخص گردیده اسـت :
منظومـه نیز
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بسامد تصاویر طلوع

بسامد تصاویر روب

جمع تصاویر

درصد از کل
تصاویر (با تقریب)

درصد از تصاویر
طلوع (با تقریب)

درصد از تصاویر
غروب ( با تقریب)

1

1

2

% 4/2

%2

% 7/2

شیرین و خسرو

11

5

16

% 5/19

% 5/24

% 5/13

هشت بهشت

% 7/48

نام منظومه

مطلع االنوار

مجنون و لیلی

آیین اسکندری

2
9

1

3

% 7/3

% 5/4

22

12
18

21

% 6/25

% 8/48

% 49

جمع

45

37

82

% 100

% 100

% 100

درصد از ّ
کل تصاویر

55

45

-

-

-

-

40

% 20

% 7/2

% 4/32

در خمسة امیرخسرو ،بسامد طلوع  ،بر غروب برتری دارد  ،بدین معنا که در برابر  45تصویر
طلوع (  % 55تصاویر) 37 ،تصویر غروب (  % 45تصاویر) را میبینیم  .در مطلع االنوار تصاویر طلوع
و غروب (هر کدام  1تصویر)  ،با هم برابرند .در آیین اسکندری  ،تصویر غروب  12 ،بار (تقریباً 60
 %تصاویر ) بر  9تصویر طلوع (تقریباً  % 40تصاویر ) پیشی گرفته است  .در سه منظومة عاشقانه
(مجنون و لیلی  ،شیرین و خسرو  ،و هشت بهشت )  ،در برابر  35تصویر طلوع  24 ،تصویر غروب
آمده است به عبارت دیگر در این سه منظومه ،نسبت تصاویر طلوع و غروب  3 ،به 2است ،یعنی
طلوع %60 ،تصاویر و غروب  % 40 ،تصاویر را به خود اختصاص دادهاند .نتیجة کلّی حاصل از
ّ
مشخص میکند که طبع امیرخسرو گرچه در تنها منظومة با درونمایه حماسی
این بسامدگیری ،
(آیین اسکندری) با تصویر غروب سازگارتر است ،ا ّما در این سه مثنوی عاشقانهاش ،خوشی و
طرب مجالس بزمی را در طلوعگاهان خوشایندتر و دلپذیرتر میداند و این موضوعی است که
ّ
مشخص نیست ،بلکه ذائقة عموم مردم
مختص شاعران یا مردم ساکن در محدودة جغرافیایی
جهان ،از ظلمت و تاریکی اندوهآفرین  ،گریزان و با نور و روشنایی طراوت افزایِ طرببخش  ،ذاتاً
مأنوس است .ارنست اپلی 1در این موضوع میگوید ":خورشید بزرگترین و درخشانترین سمبل
انرژی است .وقتی خورشید در خواب ظاهر میشود باید در انتظار نتایج مثبت ،نیرومند و روشن
1. Ernest Appeli
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بود ... .خورشید مترادف حیات ،آفرینش و باروری است برعکس غروب که معنایی منفی دارد و
نشانة پایان یک دوران آگاهی و روشنبینی است (".رؤیا و تعبیر رؤیا  ،اپلی:ص )299-298
ی) مقایسۀ اجمالی تصاویر طلوع و غروب خمسۀ نظامی با خمسۀ امیر خسرو دهلوی
صاحبنظران امیر خسرو را بهترین و مو ّفقترین مقلّد خمسۀ نظامی میدانند از این رو نگاهی
اجمالی به مقایسۀ تصاویر این دو شاعر خواهیم داشت ”:نظامی به عنوان "شکارچی لحظه ها"
و یکی از تصویر آفرینان بزرگ ادبّیات فارسی در ایجاد تصاویر و تناسب آنها با حکایات خود در
خمسه ،د ّقت نظر خاصی داشته است و از تمام باورهای کهن یک ملّت برای ایجاد این تصاویر
استفاده کرده است و چنانچه این تصاویر در کنار موضوع حکایات آورده شده است بیگمان همگان،
خواص و عوام از زیبایی شعر نظامی ّ
لذت بیشتری خواهند برد .در این خصوص به این حقیقت
ّ
ّ
خاصی به موضوعات
میتوان دست یافت که نظامی با تفکر و اندیشة دقیق و باریک بینی عالقة ّ
متنفاوت اطراف خود نگریسته و با ایجاد تصاویر بکر ،برگیرایی شعر خود افزوده است بگونه ای که
اگر سالهای سال از قدمت شعر وی بگذرد شعر او دچار کهنگی نخواهد شد(".نیکخواه:1388،ص
" )13امیر خسرو دهلوی به سبب آشنایی با زبان فارسی و ترکی از الفاظ و معانی شاعران
متصوف ایرانی سود میجست .خمسهاش از خمسههای تمام مقلدین نظامی نسبتاً بهتر و برتر
است(”.پارسیگویان هند و سند ،سدارنگانی ،هرومل:ص )125
امیرخسرو ،نظامی را استاد خود و خود را فرزند نظامی میداند:
مثالــی بســتم از تعلیــم اســتاد
"بدیــن ابجــد کــه طفــان را کنــد شــاد
بدــان پن�جـ آزمایــم پنجــة خویــش
گش��اد او پنـ�ج گن��ج از گنجــة خویــش
زهــی شایســته شــاگرد نظامــی"
کــه تــا گویــد مــرا عقــل گرامــی
(دهلوی)404 :
نظامی در ایجاد تصاویر طلوع و غروب مانند سایر تصاویر ایجادی در خمسه اش مو ّفق است“ :وی
با قدرت و نبوغ شاعری خود و با استفاده از صور خیال ،تصاویر زیبا و ماندگاری را از خورشید خلق
خاص خود اوست و استعاراتی جالب که در آن مهارت
کرده است؛ تشبیهاتی زیبا و دل انگیز که
ّ
دارد ،برخاسته از نیروی خیال پردازی قوی و نبوغ شعری اش است .زیباترین خیال پردازیهای
شاعر ،در توصیف مناظر طلوع و غروب خورشید دیده میشود که میتوان آنها را به دو دستة تصاویر
حماسی و تصاویر غنایی تقسیم کرد(”.امیری خراسانی و مجاهدی :1391 ،ص )19
در اینجـا بـه وجـوه تفاوتهـا و شـباهتهای تصاویـر طلـوع و غروب در خمسـۀ نظامی و خمسـۀ
امیرخسـرو اشـاره خواهیم کرد :نظامی اسـتاد آفرینشـگر اسـتعاره اسـت از این رو رنگ اسـتعاره
طلوعیه
در تصاویـر طلـوع و غروبش بسـیار درخشـان و برجسـته اسـت در حالی کـه در تصاویـر
ّ
غروبیـۀ دهلـویِ ایهامگـرا ،رنگ ایهام از اسـتعاره بیشـتر اسـت" .نظامی در تصاویر خود بیشـتر
و
ّ
از عناصـر اشـرافی اسـتفاده کـرده اسـت درحالی کـه در تصاویر خمسـۀ دهلوی عناصـر صوفیانه
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بیشـتر دیده میشـود عناصری که در بیشـتر مثنویهـای او نقش زینتـی دارند(".نظری و مظفری،
 : 1389ص )144
تف�اوت س�بکی می�ان خمس�ۀ دو ش�اعر نی�ز موج�ب تف�اوت در تصاوی�ر گردی�ده اس�ت .تفاوت
سـبک ایـن دو اثر(سـبک آذربایجانـی خمسـۀ نظامـی و سـبک بینابیـن عراقی و هندی خمسـۀ
دهلـوی) موجـب پیچیدگـی و گاه اطنـاب تصاویر در خمسـۀ نظامـی گردیده اسـت در حالی که
تصاویـر خمسـۀ دهلـوی از ایـن نـگاه در مجموع سـاده ترند.
حسـی و ملموس اسـت ،از
از نظـر وجـوه اشـتراک" ،هردو اثر برونگرا هسـتند و تصاویر معموال ّ
این رو در هردو از رنگها و عناصر طبیعت به شـکل گسـترده اسـتفاده شـده اسـت تصاویر طلوع
و غـروب در هـردو اثـر بیانگـر ابتـکار ،نگاه نـو و هنرمندی کم نظیر هر دو شـاعر اسـت(".یدی و
وفایی : 1392 ،ص ) 37
نتیجه
هنر تصویرگری امیرخسرو دهلوی در خلق و ایجاد تصاویر هنری طلوع و غروب خورشید از دو
کمی او در خمسة مشهور خویش 82 ،تصویر
کمی و کیفی شایان ّ
توجه است  :از دیدگاه ّ
دیدگاه ّ
طلوعیة او با %55
( 45تصویر طلوع و  37تصویر غروب) به دست میدهد به عبارت دیگر تصاویر
ّ
غروبیه با ّ % 45
ّ
کل تصاویر  ،پیشی جستهاند  .ضمن این که نتیجة کلی
کل تصاویر بر تصاویر
ّ
نشان میدهد که طبع امیر خسرو بویژه در عاشقانه سرودهها با تصاویر طلوع سازگارتر است ،نتایج
دیگری نیز از نظرگاه کمی به شرح زیر ،حاصل گردیده است:
.1منظومـة” مطلـع االنـوار “ بـا  2تصویر از مجموع تصاویـر طلوع و غـروب (ّ % 4/2
کل تصاویر)
 ،کمتریـن تصاویـر و” هشـت بهشـت” بـا  40تصویـر ( ّ % 48/8
کل تصاویر)  ،بیشـترین تصاویر
را بـه خود اختصـاص دادهاند.
”.2مطلعاالنـوار “ بـا  1تصویـر از مجموع�ة تصاویـر طلـوع ( % 2تصاویـر طلـوع )  ،کمتریـن
تصاویـر طلـوع و هشـت بهشـت با  22تصویـر ( 49%تصاویـر طل�وع ) ،بیشتریـن تصاویر طلوع
را دارند.
.3دو منظومـة” مطلعاالنـوار” و” مجنـون و لیلـی” هـر کـدام با 1تصوی�ر از تصاویر غـروب (2/7
 %تصاوی�ر غ�روب )،کمتری�ن تصاوی�ر غروب و “هشـت بهشـت " بـا  18تصویـر ( % 48/7تصاویر
غـروب)  ،بیشـترین تصاویـر غروب را بـه خود اختصـاص دادهاند.
اهمیت فراوان است:
از دیدگاه کیفی نیز هنر تصویرگری امیرخسرو از جهات زیر حائز
ّ
 .1واژگان  ،ترکیبـات و تعابیـر تصویرآفریـن در خمسـهاش از جایگاهـی ممتـاز و ویـژه برخـور
دارندـ ،او هن�گام خل�ق و ایج�اد تصاویـر  ،در ایـن سـه بـه بـه گزینـی میپـردازد و بهتریـن واژه ،
ترکیـب و یـا تعبیـر را بـکار میبـرد .
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سـنخیت و تناسـب تام بـا موضوع حکایـات دارد؛ بدینمعنا که
.2تصاویـر هنـری طلوع و غروبش
ّ
آنج�ا کـه موض�وع و درونمایةـ حکایت غنای�ی اس�ت ،از واژگان ،ترکیبـات و تعابیری بهـره میبرد
کـه در برگیرنـدة مضامیـن غنایـی اسـت و در آنجـا کـه درونمایـه یـا موضـوع حکایت ،حماسـی
متضمن بار معنایی حماسـی
اسـت ،در تجلّـی تصاویـر طلوع و غـروب ،واژگان ،ترکیبـات و تعابیر
ّ
را بـکار میگیرد.
.3از بارزتریـن خصای�ص تصاوی�ر طلوع و غ�روب امیرخس�رو ،خصیصة ” ایجاز” اسـت ،در توصیف
طلـوع و غـروب  ،بیشـتر یـک بیـت را میبینیـم و گاه تصویـر در دو بیـت مطـرح میشـود و هیچ
تصویـری در سـه بیت عرضـه نمیگردد.
 .4اميـر خسـرو تنهـا در  4جايـگاه (2تصويـر طلـوع و  2تصوير غ�روب) ،كلمة كوه يا كوهسـار را
ميآورد.
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