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 پيشگفتار. 4
نماد یا رمه  یکهی از » باشد.می های رایج و مه  در شعر معاصردر شعر از جریان سمبلیس پردازی یا نماد

سهت. نمادهها  ابلیهت یأویهل و شهاعران معاصهر ا یوسّه اب ارهای اساسی بهرای القهای معهانی مهورد ن هر 

 (233 :1333)بسیسو، « های مختلفی را دارند.یفسیر

از عوامل اصلی یمایل شاعران معاصهر به  شهعر نمهادین، ی ییهر فیهای سیاسهی و اجتمهاعی جامعه  و  

ههای شهعری غهر  و آشنایی شاعران با جریان و همچنین،های مستبد حاک  خفقان شدید ن اماختناق و 

نماد یا سمبل در شهعر شهاعران معاصهر چهون  یکاربرد اهدافدر حقیقت از بوده است؛  سمبلیس مکتب 

یر بیشهتر در و یهأ   یهچندالو امل دنقهل و دیگهر شهاعران معاصهر، خلهق فیهایی مهبه  و  شفیعی کدکنی

و ن ههرات سیاسههی و  هادیهدگاهدر آفهرین  معنههای شههعر و همچنهین بیههان  شههرکت دادن ویو  بمخاطه

 در  البی نمادین است. شاعران اجتماعی 

شهر   به  یواند ارزش نمهادین پیهدا کنهد،می ک  هر موضوعی دهدمیاد نشان نم ،کاربرد ادبی یاریخ 

 (35: 1 ج ،1332)شوالی ،  مهیا شود.معانی آن  یکرانگیباینک  فیا و بستر مناسب برای گسترش و 

در  شهاعران یوجّه نمادی است که  از روزگهاران کههن یها به  امهروز، مهورد  «خورشید» ،در این میان 

کهاربرد شایان ذکر است  البتّ  .ت  است رار داش های فارسی و عربی،ادبیّاتملل دنیا و از جمل  در  ادبیّات

ب  طهرز چشهمگیری متفهاوت  ،وز از این کهن نماد در ن ر دارندنماد خورشید و معناهایی ک  شاعران امر

 .باشدیماز گذشت  

( م 1323دنقهل ) امهل ؛انهدکهرده عی در شعر خود استفادهدهای متنوّعر  از نما شاعران معاصر بیشتر 

ای هنرمندانه  و شعر مقاومت عربی است ک  ب  گون  ۀبارز در عرص یکی از شاعران ،شاعر معاصر مصری

شهعر  ۀانست فصل نوینی در عرصوای و همچنین طبیعی یی و اسقورهاز نمادهای یاریخ یف با استفادهظر

 مقاومت عربی پدید آورد.

باشهد  شهفیعی کهدکنی ۀیواند مصداق گفتو می شعر او با موضوع فلسقین عاین شده است مایۀجان 

 (252: 1322) «.یپدمیین فلسق ۀنبض شعر عر ، امروز با مسأل» :گویدک  می

ش بازگشت اعرا  به  ماهد ااساسی ۀدغدغ ،معاصر عر  تعهّدمامل دنقل نی  همچون دیگر شاعران  

اسهت و در ایهن راسهتا  مانهدگیعقباز چنگال استعمار و استبداد و  هاآنشان و رهایی و ع مت گذشت 

ی آورده و به  خهوبی کام  به  اسهتفاده از نمهاد در اشهعارش روهای مستبد و خودب  خاطر فشار حکومت

و  طلبیعههدالتیوانسهت  بهه  کمهک ایههن نمادههها به  شههعر خهود عمههق و خرفههای الزم را بخشهیده و فریههاد 
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ههایی نمهاد بهاسهاند و در ایهن راسهتا خورشهید را در اشهعارش خود را ب  گوش مردم  بر خواهیآزادی

 ب  کار گرفت  است. عدالت و آزادی، زندگی، امید و...همچون 

های اجتماعی و موضهوعایی ایران است ک  اندیش معاصر  یکی از شاعران ب رگ نی  نیشفیعی کدک 

حاه  کییهری از اشهعار وی را  ههای او بهوده وستی ی از آرمهانو استبداد خواهیعدالتهمچون آزادی، 

 (53 :1332)کیانوش،  .یرین شاعران معاصر ماستتعهّدماز  او گرفت  است. بردر

رشههید بهه  عنههوان نمههادی از آزادی و زنههدگی و  داسههت اسههتفاده کههرده و اشههعار خههود از خووی در  

داند ک  رخهدادها، ای میآین  ۀبخشی ب  جامع ، خود را ب  من لبیان رسالت شاعران در آگاهی در همواره

 .کندمیرا در آن منعکس  هاآنحوادث اجتماعی، بیداد، استبداد، فریاد مبارزان و کشتار 

 شپژوه هایسشپر. 4-4
 ؟ب  چ  صورت است شفیعی کدکنینقل و بسامد نماد خورشید در اشعار امل د :الف
حیور نماد خورشید در اشهعار ههر یهک از ایهن دو شهاعر کهدام  اجتماعی و ادبیِ های سیاسی،زمین  : 

 است؟

 خورشید در اشعار هر یک از این دو شاعر در چ  مفاهیمی ب  کار رفت  است؟ ج:
 ؟ب  چ  مواردی است شاعر منحصراشعار این دو  تراق کاربرد نماد خورشید دروجوه اشتراک و اف د:
 های پژوهشفرضيه .4-4

 اند.ان مفاهی  انتقادی خود بهره جست ب  یناو  از نماد خورشید در بی شفیعی کدکنیامل دنقل و  الف:
 رزمین و همچنهین له ومفیای ن  چندان مساعد برای ابراز بیان انتقادهای سیاسی و اجتماعی در دو س  :

 ر از نماد خورشید در شعر هر دو شاعر دامن زده است.مکرّ وجود غموض شاعران ، بر استفادۀ
خورشید در اشعار ایهن دو شهاعر در مفهاهی  حقیقهی چهون روز و روشهنایی و مفهاهی  نمهادینی چهون  ج:

د و زندگی به  کهار رفته  ، هدایت و روشنایی، عشق و امیستی یظل و  خواهیعدالتآزادی و آزادگی، 

 است.
 امّهاخورشید در اشعار، از ویژگی بارز اشعار آنان در میامین سیاسی و اجتماعی است،  کاربرد نمادین :د

 .است شفیعی کدکنینقل بی  از اشعار بودن کارکرد این نماد در شعر امل د گستردگی و فراوطنی

 روش پژوهش .4-1

 ههدف ن هر و از اسهت محتهوا یحلیهل نهوع از یحلیلهی - صهیفییو پژوهشهی از ن هر ماهیّهت، یحقیهق این

 .است ن ری بنیادی پژوهشی،
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 ههر از موجهود منهابع و دواویهن ب  مراجع  سعی شده با آندر است و  ایکتابخان  ،این پژوه  روش 

بهر اسهاس  نیاز مورد اتاطّالع بندیدست سپس ب   و یحقیق گردآوری برای نیاز مورد اتاطّالع شاعر، دو

و نتهایج مورد یحلیل و بررسی  رار گرفت   شده آوریجمع اتاطّالع و دموا ا دام و آنگاهموضوع یحقیق 

 آن بیان شده است.

 پژوهش ةپيشين .4-1

 شهفیعی کهدکنیب  بررسی و یحلیل کارکرد نمادین خورشید در اشعار امل دنقهل و  پژوهشی ک  یاکنون

 ین پژوه  یقبیقی در این راستا یلقّی گردد.اوّلیواند خود می ۀام نپذیرفت  و این یحقیق ب  نوببپردازد انا

 پردازش تحليلی موضوع .4

 ایران و عرب ادبيّاتفرهنگ و خورشيد در . 4-4

 ،فهاطمی) .ستای  خورشهید )ههور( را به  انسهان آموختنهد ،کهن خوی  یمدّنها از نخستین روز آریایی

خهدایان شههمرده  یههرینب رگران از الد در فههالت ایهچههارم  بههل از مهی ۀخورشهید در ههه ار (113: 1313

رشهید طلهوع یعنهی طرفهی که  خو ،مردگان را ب  سوی مشهرق ، بل از میالد سوّمو  دوّم ۀدر ه ار .شدمی

سهت خهود را از هسهت و نی بخشهید وهها رونهق مهیخورشید به  زنهدگی آن. چون خواباندندمی ،کندمی

 (123 :1351 ،برزین) .دپرستیدنآن را می و ؛دانستندخورشید می

در  .اسهت (یی اسهب)اسهب ز ای دان م دیسنس و صفت او اروند خورشید نام یکی ا ،در دین زریشتی 

 .ا تهدار ایهران بهوده اسهت و ایرانیان ب  خورشهید سهوگند یهاد کهرده و عالمهت سهلقنت ،ایران باستان نی 

ادشهاهان  هرار ت بر روی درفه  پمملکخورشید ب  عنوان م هر  درت و  همچنین( 5-1: 1331 ،عفیفی)

 :(125 :1313 ،یاحقی)گرفت  است از طلوع خورشید اناام میداشت  و نبردها بعد 

 یکهی بدهد ز خورشههید پیکهر درفهه 
 

 سههرش مههاه زریههن، غالفهه  بههنف  
 

 (111 :1 ج ،1313 ،فردوسی)

آن فهوق یهوان و  ر نیسهتمیسّه  کسههی خورشید نماد  درت است و دستیابی ب  آن برای  ،از این رو 

 (211 :1321 ، بادی) .زیرا رست  نماد ع مت و  درت بریر بشر است ؛مگر برای رست  ،بشری است

نهور  به  ایهن یهودۀ ههاآن عال هۀ شدّتگویند نمایانگر برای خورشید بازمی شاعران ایراناوصافی ک   

همهان  ؛سهتایدیاغلهب بها صهفایی از خورشهید مه را شهاهنام  شهاعرانی چهون فردوسهی که  مهردان .است

 .دالنروشنخورشید پیکر و خورشید  ،خورشید بلند
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 ،رضهی) «هه ار گهوش و ده هه ار چشه  ۀهمیشه  بیهدار و دارنهد»خورشید با اوصاف  ،در خورشید یشت

دیهده  مکهرّراً «چشه  خورشهید»در متون ن   مورد ن ر این نوشهتار یرکیهب  و ؛شدستوده می (32 :1331

 :اندن ر خوی   رار داده ای را مدّآگاهان  این یرکیب اسقوره ،زبانیپارسشود. چ  بسا شعرای می

 گشههت روشههن ز فههرّ طلعههت یههو

 

 گسهههترچشههه  خورشهههید روشهههن 

 

 (113 :1333 ،مسعود سعد)

عهرا  بادیه  ایهن جهای مانهده از ا های بهراعرا  نی  رایج بوده است و سرودهن ایم ، درپرست  ستارگان

مهامی امهور از   بهر یدادنهد و آن را مسهلّث خهود  ربهانی مهینّمؤ ۀ  برای الهاعرا .کندعا را یأیید میمدّ

 :دیدندمی هایشانجنگجمل  

رررررررررررررررررررررررررَيفوَ  َوا     یررررررررررررررررررررررررر احل ررررررررررررررررررررررررر    َدةَقو 
 

ررررررررررررررررررر َ وَ        َ  م رررررررررررررررررررقَت ررررررررررررررررررر  َ      ررررررررررررررررررر  
 

َ(32َ:9191َ،)ع دهللا
 و جنهگ بهرای حهلّ حهاک  عهادلی اسهت که  به  هنگهام سهختی ،ها معتقد بودند ک  خدای خورشیدآن

رسهان آنهان خورشهید را یاری .آوردباطهل وارد مهی ۀشد و شکست سختی را بر جبهاختالفات حاضر می

هها خورشهید اسهت که  بهاران را بهرای آن دانستند و معتقهد بودنهد که  ایهنها میخوی  ب  هنگام سختی

 :فرستدمیفرو
َأم   ررررررررررر   َ  َ  َأ رررررررررر    أع ن ت نرررررررررر َیرررررررررر َ رررررررررر  

 

َض ررررر لت َ  ر ت ض ررررر لی َ  ترررررلَ  ت ررررر َ   ن ررررر    س 

 

َ()مه  
ورشهید را مهدیون خهدای خسرسهب ی مرایهع  ،گذراندندا از راه چوپانی میها ک  زندگی خود ریمنی 

مچنین اعرا  معتقد بودنهد که  ه «.وسلرت َ َةو إل  َامل اع َا وا َ » :فرستدها فرومیبودند ک  باران را برای آن

و نهور مهاه و سهتارگان و  دارد و صهاحب فعهل اسهت ای از فرشتگان است که  جهانفرشت  ،خورشید ۀاله

 (.133 :1325 ،البلتاجی) .کالنات از اوست ۀوجود هم

یوان ب  خورشید مردم سرزمین سبأ اشهاره کهرد که  خورشید در ن د اعرا  می اهمیّت از دیگر دالیل 

َس ر    َ» :گوی حیهرت سهلیمان و هدههد آمهده اسهتودر  رآن نی  در گفت َم رق   َ ئ ت ر َ  ََ...َ،  ن   ر  َی   ر َ و ج  و ج رد  ر 
ج د و َ  َ  َی س  م  َاّلللَ َو قر و  َد و   َم ق   (21-22 /نمل)َ«  ل لم   

پرسهتی جهای و خهدایانی از جهنس سهنگ و بهت بربستندگی اعرا  رخت زاز  رفت رفت  ،این اعتقادات

همچنهان جایگهاه خهود  خورشید امّا ،ها پیوستو پرست  خورشید ب  اسقوره پرست  خورشید را گرفتند

را در شهاعران محبهو  خهود  و ؛شاعران حفظ کرده بود خصوصاًرا در ضمیر ناخودآگاه اعرا  جاهلی 

 :کردند ک  طرف  از یکی از این شاعران استزیبایی ب  خورشید یشبی  می
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َ دا َ وَ  ل ررررررررر     َ َمررررررررر  لَا  رررررررررم    هررررررررر وجررررررررال

 

رررررررررررررررررردلد  ،َ  َیت     ع ل ترررررررررررررررررراَ  ترررررررررررررررررر َا ل ررررررررررررررررررو  

 

َ(32َ:9191َ،ت د    َ قَا )
چهین و  یرینکوچهک آنکه بدون  ،بر او پوشانده خوی  را ۀک  خورشید جامچونان صوریی داشت زیبا،: یرجم 

 چروکی داشت  باشد.

 دنقل املو  شفيعی کدکنیشعر در  «خورشيد»مضامين نماد  .4-4
 آزادی .4-4-4

و حاصهل بهروز احساسهات و عواطهف معاصر  ادبیّاتهای مقول یکی از  ،رهاییو  «خواهیآزادی» ۀمقول

و رسهالت  یعهّهدشاعر نسبت ب  خود و جامع  و اجتماع خوی  اسهت و از سهوی دیگهر بیهانگر احسهاس 

عصهر خهوی  بها بیهانی عهاطفی و  ۀجامعه اسهتبدادزدۀبا درک فیای بست  و  شاعر .اجتماعی شاعر است

ا و مقهام به  سهتای  آزادی و سهتی ه بهو متناسهب بها حهال  مخاطهب بهر مؤ ّرهای بیانی گیری از شیوهبهره

 (121 :1322 ،گلشنی و صحرایی) .پردازدعصر خوی  می ۀبخشی ب  جامعاستبداد و آگاهی

اس نسهبت به  اوضهاع اجتمهاعی و حسّه  تعهّهدمب  شهادت اشعارش در مقهام شهاعری  شفیعی کدکنی 

 کهدکنی شهفیعی .رده اسهتق آزادی را بارها در کالم خوی  یکرار کجامع  جلوه کرده و آرزوی یحقّ

آن بهها  ۀانتقههاد از اسههتبداد و رابقهه غیههر صههری  بهها بیههان میههامین و موضههوعایی چههون عمومههاًبهها زبههانی 

بهارزه بهرای ق آزادی و ضهرورت مامیهد به  یحقّه ،ضهرورت آزادی و سهتای  آن ،ی جامعه هانابسامانی

 .سازدکسب آزادی را مقرح می

 ،حکومهت پهلهوی پرسهتییامّلعهالوه بهر اعتهراض به  در آن  شهفیعی کهدکنییکی از اشعاری ک   

بهاور  شهفیعی کهدکنی .باشهدمهی «دیر است و دور نیسهت» ۀسرود ،دهدنابودی رخی  طاغوت را نوید می

خهود  یواننهد حهقّمهی مردم و .دهدو آمدن روزهای آفتابی را مژده میق خواهد شد آزادی محقّدارد ک  

سهوادی صهرف فهاه مهردم و از بهین بهردن فقهر و بیانی کشهور و ری ک  ب  جهای آبهادهای ملّروترا از  

گرچ  ممکهن اسهت  ،بستانند ،شودمی های گ اف آنسال  شاهنشاهی و ه ین  2522های برگ اری جشن

 :دور نیست امّا ،این آزادی اندکی دیر حاصل شود

  هنهوزان آن سهوی ایهن همیشه /زیخهوار لاهنغوکان لوش /جشن ب رگ مردا  /خوا  ۀجشن ه ار»

-111 :1331 شهفیعی کهدکنی،) «خورشهید آن حقیقهت سهوزان /مردابک حقیر شما را خواهد خشهکاند

112) 

مهردم را در  سهال 1222بدین خاطر اسهت که  اسهتبداد پلیهد یوانسهت   ،هااین جشن از دیدگاه شفیعی 

شهید را ین خوراین سرور برای آزادی و آبادی نیست بلک  ب  خاطر آن است که  سهرزم .خوا  نگ  دارد
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ورنهد بایهد بداننهد که  روزی صهفتان که  در لاهن اسهتبداد غوطه وک. ولی غهاندب  مردابی یبدیل کرده

 .مردابشان را خواهد خشکاند ،خورشید یابان حقیقت و آزادی

یوان در شهمار اشهعار چریکهی را می شفیعی کدکنی «بوی جوی مولیان»از دفتر  «شب و روز» ۀسرود 

خهوی  و از  فکهراندارد و از هه زنده می؛ (1)در  یام سیاهکل شعر یاد مبارزان جنگل را او در این .آورد

باشند و انتقام خون ایهن شههیدان راه ایشان  دهندۀادام هد ک  آرام ننشست  و خواخواهان جامع  میآزادی

 :را از حکومت جور بستانند

ههای جوانه بگهو جهوان بودنهد  /؟  خاموشیبگو برای چ /همیش  دریا طوفان دارد /همیش  دریا دریاست»

 (11: یابی شفیعی کدکنی،) «؟یرسیمیبگو برای چ   /برومند جنگل خاموش

دی یاد کرده است و باور دارد که  گرچه  در راه آزا «خورشید»شفیعی در این سروده از آزادی با عنوان 

او به   .اندن مسیر پر فراز و نشیب آزادیپویاهنوز هستند کسانی ک  از ره امّا ،ای کشت  و اعدام شدندهعدّ

آزادی سهر از خههاک  دمسهپیدهدانهد کهه  در گههل سهرخی مهی ۀمهر نشسهتن خهون شهههیدان را چهون بویه 

 :رسدکند و ب  خورشید میرشد می ،داردبرمی

د چنهان یها صهنوبر و خورشهی /میان مهرگ و شهفق /اشا در آین خون شم ۀک  سرخ بوی /دماخوشا سپیده»

 «جهاودانگی بخشهد /خه ر موجِو موج /آن بیش  برگِدر برگ /بودن را سرودِ /و باز بار دگر /ردی کیالّ

 (11 :همان)

بیهان  آفتها  که  اسهتعاره از خورشهید اسهت، «لفظ»و آن با  ستایدمیرا  آزادی« مناجات» شعرشفیعی در 

 :داردمی

ههای کلیهد  فهل /ههای یهوواخه /تشناسهممهی /هاستمی بان آفتا  سب  باغ /های یوچش  /شناسمتمی»

 (3 :یابی شفیعی کدکنی،) «ماست.

رین یان دست به  کشهتار آخهعبّاسزمانی ک  یابی . نقل نی  ب  کارکرد خورشید دست میدر شعر امل د 

هها را آن ۀهها را منقهرض کهرده و ریشهزننهد یها بهرای همیشه  نسهل آنحکومهت امویهان مهی بازماندگان

ب به  اخل و ملقّهالهدّ عبهدالرّحمنبن عبدالملک معهروف به   هشام ۀبن معاوی  نو عبدالرّحمن ،بخشکانند

 اخل در انهدلس بهارالهدّ عبهدالرّحمن .گریه دل مشقت بسیار ب  اندلس مهیبا یحمّ مخفیان  و ،«صر  َقر ی »

گیهرد و ای مختلفی ک  در زمان او صورت مهیهب  بر شورشبا غل و ؛دارددیگر حکومت اموی را برپا می

و ماهد  گهذاردک  از خود در اندلس ب  یادگار مهیهمچنین یأسیس مساجد و بناهایی با معماری اسالمی 

 .گرداندبازمیو ع مت را ب  اسالم 
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ین اسهت شاعر در حالی که  انهدوهگ ،ک  از نام این  صیده پیداستهمچنان «   ئت َ ص  َق ی »ۀ در  صید

؟ صهقر  هری  در ایهن رسد آیا در انت هار خورشهید اسهتپدهد و از او میصقر  ری  را خقا   رار می

و یهاجمهات  اشه ال ،ی داخلیهامیل باطنی و ب  سبب جنگ رغ علی  صیده نماد روشنفکرانی است ک 

 امّها ،بندنهدربهی رخهت سهفر مهیبیهان به  کشهورهای غمقبوعات و نبود آزادی  ۀخارجی و یا فیای بست

 تصهادی وطنشهان غافهل نیسهتند و ی و اوضهاع اجتمهاعی و اسیاسه مسهاللالت داخلهی و ای از یحوّلح  

کهه  روزی طلههوع خورشهید را بههر فههراز  کننههد و امیدوارنهدگیههری مهیههها را پییهرین اخبههار و رویهدادمه 

 بخ زنهدگینماد آزادی است و با گرمهای  در این  صیده« خورشید» .کشورهای عربی ب  ن اره بنشینند

 :کندو خاورمیان  طلوع میشرق  زدۀیخخوی  بر فیای سرد و 

أ َ ر اَا  رم َ ََ  َ ه َ  قَلَ/ص    َ َح/َع َ   َاجملنَل...َأیَ َا صَلع َص    َ » َاا ا ر َ َ غسر  َيفَيتا  رَ/مثرااَ  َثَلَ/مر  َا   راا  
َا رثل َ  أ َ ر اَا  رم َ تفرر  َ َ/ لفرح   سررتل  ََوَ/ سررتل  َعلر َا   ر َ/ لَروَ  ر ا   ل رر  َو سردَاف رلَ َ/هر َ  ق ر َمثررااَ 

َ(524َ:3293َ،د   )َ«..َم    .أ  َذاَ   َعل َا  ای  ...َمصلو  َ َ/؟جن   
که  در  ؟به  راه بهودی یها خورشهید را ببینهی آیا بسیار چشه  ،خیرصب  ب ،بالای شاهین گشوده خیرب صب یرجم : 

آیها  ،خوابهدو بهر روی خهاک مهی کنهدمهی بهازیبرفهای سپس با گلول  ،شویدهای  را میها زخ آ  دریاچ 

هها یو همچنان بهر روی پرچ  ،بپوشانی هایتبالو افق مشرق را با  بسیار منت ر بودی خورشید را ببینی یا شاد شوی

 .ایمصلو  مانده

فلسهقین  ۀو آوار پنهاهت بینمهاد آزادی ملّه «خورشید»لفظ  ،«س    َالَیتسل َمف  تحَا  دس» ۀدر  صید 

 ۀکلمه (در معنهای آزادی)خورشهید  ۀ رینه و ؛یهر دانسهت بههاسره ه  بیای نا است ک  شاعر آن را از سکّ

آزادی شوم اسرالیل است که  مهانع از یابیهدن خورشهید  ۀانگی  در حقیقت سایخوف ۀسای و ؛است «  یر »

شان فاصهل  ها و خاک و کاشان بین آن ،کشیدن و آواره ساختن ساکنان  بنددرشود و با در فلسقین می

 .گیردفرامیرا  جاهم یاریکی  و کندایااد می

رررَوَ/ لررر َلَ َ سرررمَ ا  َ » َا  ل َ َ ا ظ رررَوا صررر  (ََو َ هرررااَا ت رررَع قررر ...َيفَعررر  ََسرررحَ قَیَ م ررر)َ/لَا ترررو َ   ررر َ َيفَ/ا زائررر َ َا ررردین  َ َهررر َ م  
..َ. ا َل..َ. رر  َلَ/ ر  َ َ... ر  َ َ/مر  َ ر  .َاخلرو َ  َم ر  َ  ضر  َ َوَ/ یفصر َ ر َاف ....َو تر /یتمرددَمرقَ ريتَ/اخلر ئ 

َ(393َ:مه  )َ«..َه  َل.ی  َل
ایهن روز گهرم عهرق مهرا  چه  کسهی در ،در طبق روز ،ارزشو خورشید یک دینار بی است رؤیاییخنده یرجم : 

و گه   انهدازدبین مهن و زمهین فاصهل  مهی ،یابدک  از زیر پای من امتداد می یرسناک ۀو در این سای ؟کندپاک می

 آزادی... ،عشق... ،ین یرس مرده استهمچون سخنی ک  در سرزم ،امشده

او به  برچیهدن بسها  ظله   ،اسهت بینانه خوش کهامالًنگهاهی  ،آزادی ۀبه  مقوله کدکنی نگاه شفیعی 
او ایمهان دارد که  خورشههید آزادی  .دهههدخواههان را نویهد مهیو پیههروزی آزادیپهلهوی امیهدوار اسهت 



 3/کدکنی  شعر امل دنقل و شفیعیبررسی نماد خورشید در 
 

آور و سرشهار از نشها  ،تفاده از کلمهایی پرشهورامید و ایمان خود را با اسه و ؛سراناام طلوع خواهد کرد

 ،خهون ،سرخ بویه  ،دمسپیده ،خوشا ،کلمایی چون خورشید سوزان .داردانرخی و حرکت بیان می ،رنگ
 (،و یأ یرگهذاری آن دوچنهدان شهده اسهت معنهایی بهارموج )ک  با یکرار موج ،بیش  ،سرود ،ییالّ ،شفق

نهوعی  و ؛ق آزادی در بین بی  و امید در نوسان اسهتدنقل ب  یحقّ املاعتقاد  امّا ؛آفتا  و باغ ،جاودانگی
   ئتر َ صر  َ» ۀ صهید او در .دوران رهایی وجهود دارد فرارسیدنیرس و ی ل ل در باور درونی او نسبت ب  

 «مفر  تحَا  ردسسر    َالَیتسرل َ» ۀدر  صهید امّها ؛داردای طلوع خورشهید آزادی را بیهان مهیانت ار بر «قر ی 

همچنهین بهرای القهای او  .کنهدبهها یشهبی  مهیای بهی بازد و خورشید را ب  سکّیدش ب  آزادی رنگ میام
را به   ائر ا زَ َین  ا ردَ و  ظر  ،خر ئ  ،خرو  ، لر کلمایی چهون  در این  صیده ،یأس خوی  ب  مخاطب شدّت

 .بردکار می
 حق و حقيقت .4-4-4

ز خفقهان حکومهت پهلهوی را یرسهی  کنهده افیهای سهرد و آ ،شفیعی کدکنی «دست کمک» ۀدر سرود

و محی  ینگ و بست  و خاموش و نبهود آزادی  له  و بیهان شهاعران و روشهنفکران را بها عبهارایی  کندمی
و در عین حهال بها  کشدب  یصویر می (اگر و آیا و آه ،شب سرد و نومید ،کاهدود غباران و غباران)چون 

به  رههایی و ایاهاد فیهای بهاز بهرای  (مرغهان صهحرا ،دریها ،خورشهید ،باران)استعانت از عناصر طبیعت 

از  دهنهدۀنااتم ههر زیبهایی و  ،پریوافشهانیمنبهع  «خورشهید»در این سهروده  .روشنفکران امیدوار است
 :کندک  بر سرما و شب ظلمانی غلب  می نماد حقیقتی است ،ییرگی و منشأ نشا 

ای اگهر نامه  /سهالم مهرا از دل کاههدود و غبهاران/ نهویسسالم مهرا نیه  ب/ نویسی ب  بارانای میاگر نام 

 ،)الهف( شهفیعی کهدکنیسالم مرا زین شب سهرد و نومیهد ) /سالم مرا نی  بنویس /یدشنویسی ب  خورمی
1323: 222) 

طلهوع کنهد بهر ظلمهت و داند که  اگهر را حقیقتی می «خورشید»دیگر  ،ایدر سروده شفیعی کدکنی 
ههای و مبارزانی است که  از دسهت کردگانیحصیلکالم هدایتگر  ،حقیقتشود و این وحشت چیره می

ی از مسهالل و بسهیار ،دات ننگین بین ایران و انگلیس باخبرند و اگر افشاگری کننهدپشت پرده و از معاه

 یرینکوچهکبها  زیهرا ؛ناچارنهد سهکوت کننهد امّها ،شهودبر مردم آشکار می هایشانبا روشنگری حقالق
شهدند و یها به  عنوان معاند و خالن یا یبعیهد می رود و ب ها نشان  میها ب  سوی آنج یهمتسخنی ییر آما

 :شدند و یا اعدام پایان راهشان بودزندان افکنده می

 ،ای دلقکهان یهاریخیر یبار یهمت هر سو روان ب  سهوی / ی /خورشید در گلوی  ،سرایدمردی است می
 (121: 1323 ،) ( شفیعی کدکنی)پوی  گرم آواز هراسید زکامروز می /!مشاطگان ابلیس
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دهد و معتقهد اسهت که  ای را مورد خقا   رار میمبارز نورست  ،خود «زنهار» ۀدر سرود شفیعی کدکنی

نبایهد  چیه هی به   ،طلب و گوش ب  فرمان اسهتبداد هسهتندآباد ک  همگی ریاکار و فرصتدر این خرا 

 شهفیعی کهدکنی و ؛نهارفیقی کننهد ب نگاه سرمأمور بیداد باشند و  دوستان ممکن است حتّیاعتماد کرد، 

کند که  ای یرسی  میب  گون  ،در میان مردم را ک  از نتایج گستردگی استبداد و خفقان است اعتمادیبی

او  .در این روزگار و در این اجتماع باید پرهیه  کهرد ،از نسیمک ک  نمادی از لقافت و نرمی است حتّی

گیرد ک  دیگهر به  کهس یها طبیعت در زبانی سمبلیک نتیا  می واخگان بردن کاربا ب   ،این شعردر ادام  

 ،اسهاس اسهتآن بهی ۀابر و گری .شود اعتماد کرد زیرا سراسر وجودشان رنگ و نیرنگ استچی ی نمی

وزد و خورشید راسهتین صهبحگاه داشت اینک ب  این سو و آن سو می باد ک  حرکتی صاف و یکنواخت

 :صبحی دروغین است ۀبلک  نشان ،نی  نشان از هی  حقیقتی ندارد

بفشهار در رکها   /زنهی افسهوسبیههوده خنهده مهی /گاه که  نهوازش ایهاموین /زنهار این نسیمک آرام»

مهن  /بامهداد خورشید ۀباور مکن ک  خند /باور مکن ک  باد /باور مکن ک  ابر /پای درنگ مرا /خموشی

 (11: 1311 شفیعی کدکنی،) «نیرنگ را شناس  این هم  رنگ ومی

 امّها ،شهودهها بازگردانهده مهیور دارد که  روزی حهق به  صهاحبان آنبا ،شفیعیامل دنقل نی  ب  مانند  

 شهفیعی کهدکنیدهد اندکی متفهاوت از مقصهود ی ک  معنای حقیقت می«خورشید»مقصود امل دنقل از 

شرای  سیاسی حاک  بهر  امّا ،آیندزمانی ب  دنیا می ۀدو در یک دور و امل دنقل هر شفیعی کدکنی .است

شهفیعی  .زنهداویی را برای ایهن دو شهاعر ر ه  مهیمتف   سیاسی حاک  بر مصر و جهان نگاهایران با شرای

 مقبوعهات وبیهان بهرای روشهنفکران آزادی  ۀدر ایاهاد فیهای فکهری بهاز و اجهاز را «حقیقت» کدکنی

ناشهی از شهرای  بحرانهی اعهرا   ،یابدنشیند و هرگ  التیام نمیدنقل میزخمی ک  بر دل امل  امّا ؛بیندمی

های سران عر  با رخی  صهیونیسهتی و همچنهین ز اسرالیل در جنگ ش  روزه و سازشبعد از شکست ا

ا در بازگردانهدن حقهوق ر «حقیقهت»دنقهل  و ؛پناه اسهتقین و کشت  شدن زنان و کودکان بیاش ال فلس

 ؛بینهدسهرزمینی عهاری از حصهار و کشهتار مهیدر یان اعقای حق زندگی ب  فلسقین و اعرا  ۀپایمال شد

شهفیعی یهر از خورشهید یر و سهوزانشید حقیقت امل دنقهل انهدکی درخشهانیوان گفت خورمی ،بنابراین

در حالی که  خورشهید  ،یازه طلوع کرده استشفیعی  در شعر گویی ک  خورشید حقیقت .است کدکنی

 .رسیده استان ل ب  اوج یابندگی خود در وس  آسمدر شعر دنقحقیقت 

اقروا َ»در  :گهذرانی قت را در شعر امل دنقل از ن هر مهیخورشید در معنای حقی ،چ  گفت  شدبا بیان آن 
 .گویهداری دیگهر از زبهان الیمامه  سهخن مهیبه امل دنقهل «وسأقوا َجدیدةَمقَ   َا  سر»از دیوان  «ا تم م 
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ای همچون ملت فلسقین ک  هی  وعهده ،پذیردای را نمیدر است و هی  فدی استار بازگشت پالیمام  خو

ذیرنهد و انتفاضه  را در پو ب  هی  وج  صل  و سازش را نمی بخشدیسکین نمیرا آنان  ۀ لب ب  درد آمد

 .اندپی  گرفت 

د بیهداری وا هع نمهاکه  در  کنهدیشبی  مهی (کلیب)را ب  چش  شهید « خورشید»دنقل  امل ،در این سروده

 شهاعر نه  ینهها بها .یدهگردموجودیت فلسقین مل ی  هاطی آناعرا  در برابر معاهدات ننگینی است ک  

ب  انور سادات ک  بعهد از وفهات جمهال  ای نمادینبلک  ب  گون  ،شودمی درده صدا و ه مردم فلسقین 

معتهرض  ،کنهدامیها مهی را صهیونیسهتیرخیه  منفهور صهل  بها  ۀمعاههد آیهد وروی کار می ،عبدالناصر

ای ههپیمهان شهود میهل آن اسهت که  جوجه ه زیرا از دیدگاه امل دنقل هر کس ک  با اسرالیل  ؛شودمی

نادیهده گهرفتن حهق کودکهان و  ،و در وا ع صهل  بها اسهرالیل دشهمن کندکبویران را ب  مارها یقدی  می

که  روزی دانهد را حقیقتی می «یدخورش»دنقل در این سروده  و ؛م لومان فلسقینی و ظلمی آشکار است

 :نشیندو خون شهیدان فلسقینی ب   مر می شودب  فلسقین بازگردانده می
ررَ/اآل َتر َ  لرر َ  لررلَا َلَا  ررم َ َهر َ » َ/...  ررتئ َ َخررتئ َ َاَیتسرر   َ دم رَ/يتَ ت مرر َخ خصرر ا  رَ–عرر َا  تترر ََ–ا تر ََ– َأ َأنل
رررَ هرررَ/...خرررتئ َ َوَخرررتئ َ َخیضررر َ َو َا تررر  َ َا فررر  سَ َ  ررر َمفررر  َ َ/  ررر َأ َیترررودَ َوؤسَ  رررو َا ررر َ َياهرررااَا  رررَ/؟ ررر  َلَ؟َأ َ نررر م َ ا   

َ(3293َ:252َ،د   )َ«ا  َتدَ 
ای که  اندیشهناک چشه  کشهت  شهدهیها  ،یا چش  است ،کندمان خورشید است ک  اکنون طلوع میاین هیرجم : 

این همهان خورشهید  .گرداندسب  می زمین را آرامآرامو  ری دفرومی  قره قرهاست؟ خون   خشک و خیره شده

 .بر سر سوارکار شهید عر  بازگرددگردد یا زمانی است یا یاج است؟ همانی ک  بر روی سرها می

نهد کی یشبی  مهی«خورشید»را ب  راه حقیقت خون شهیدان  «ا لتر َفخت  َ دثَيفا» ۀدنقل در  صید امل 

طلهوع خواهنهد دم آزادی و پیروزی حهق بهر باطهل یدهدر سپ امّا ،اندک  گرچ  در افق مرگ غرو  کرده

 :و ب  رنگ امید خواهد بود سب رنگآن  کرد و یأللؤ
یلررروثَا  َ ا رردَ َو» َمررر  َسرر خن َ  ررَ/ضرر    َ  رررَيت..َا  رررم َا  رر.ست رر  َا ررريتلََم َ هرررااَد َا    ررَ/... َ تغ َ س    ملَررر ََيتم َا  رررا   

 (945َ:مه  )َ«ت ید َا  تت َأخض َا  َ َ/و َ د َا  تت َأمح َا لَ َ/ ا دیدا 
خورشهیدی  ...خواههد یابیهد ...ن خورشهیدی اسهت که این خو /گرم بود شمشیر بران را آلوده بود خون ویرجم : 

شهده کشت خهون  /سهرخ اسهت شهدهکشت خون  /خورندمیآن را  هاکرمخورشیدی ک   /...ک  غرو  خواهد کرد

 ش سب  است.پریو

 عدالت .4-4-1

در  .عهدالتی اسهتفقهر و بهی ،نهابرابری ا تصهادی ،های خودکامه  و مسهتبدهای حکومتیکی از ویژگی

ههای گونهاگون میهان بیگانگهان و درگیری یوسّه ال ایهران مهرج ناشهی از اشه  وایهران نیه  ههرج  ۀجامع
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شهفیعی عهدالتی از ذههن اندیشهمندان و شهاعرانی چهون فقهر و بهی ۀشد مسهألسیاسی سبب میهای جناح

نمانهد و رسهالت اجتمهاعی خهوی  را بها سهرودن  دوریری برخوردار بودنهد سک  از روح حسا کدکنی

 ۀشهاعر در جههان عهر  در سهای :دنقهل نیه  عقیهده دارد امهل. کردنهد ایفهایی با میامین اجتماعی شعرها

 .2 .یا شهاعر نامیهده شهود نق  هنری .1 :سیاسی کنونی باید دو نق  اساسی ایفا کند –شرای  اجتماعی 

ی همههواره از و (325 :1321 ،فاضههل) .بهه  وطههن و پیشههرفت آن باشههد تعهّههدمیهها  نقهه  ملههی و میهنههی

پهرده در بهرد و بها بیهانی سهاده و بیاجتماعی و سیاسی جهان عهر  رنهج میهای و نابسامانی هاعدالتیبی

 .نمودهای کهن آن را یرسی  می الب نمادها و اسقوره

و به  یهأس و ناامیهدی  دانهدفرجهام مهیت اجتماعی بیبرای رسیدن ب  عدال های مبارزان رایالش شفیعی،

یهر و ای را یلهخههی  شهکنا  ،انهدشهده خهود آگهاهق و حقهوق برای کسانی ک  ب  حه و ؛گردددچار می

 :داندنمی فرورفتنان وا و در خود  ،ز سکوتیر اآورعذا 

  ایهن بهود که  دشواریرین شهکنا /آمد ظلماتِ عصر و نومید شدی  /عمری پی آرای  خورشید شدی »

 (23: یابیکدکنی، شفیعی ) «ب  درون خوی  یبعید شدی  یکیک /ما

 35رضهاخان و  سهال حکومهت دیکتهایوری 22در این سروده نماد عدالتی است ک  در طهول  «خورشید»

شهاعر  .را فراگرفته  اسهتجا عدالتی هم بین رفت  است و بیاز  محمدرضا پهلوی ۀسال حکومت مستبدان

 :رنگ خورشید عدالت را فراموش کرده است حتّیبیند و   میها را رو ب  عدالت بستیمام روزن 

و رنهگ / ک  شب در کااسهت روز کاها /در این غبار /من و یو هی  ندانستی  /ها بست  استیمام روزن »

 (13 :1323 ،)ج( شفیعی کدکنی) «ها چیستآ  و گل /اصلی خورشید و

روشنفکران و مبهارزان را به  و طلبد ب  یاری میرا مبارزان  «ل داودیم امیر گ» ۀدر سرود شفیعی کدکنی

 :کندمیدلی دعوت ایحاد و ه 

یها برآیهد  /بسهتاید یها صهب  /هها راسرایی کند و روشنی گله  /باران امشب ۀهست ک  با  قر کسهی 

 (13 :1313 شفیعی کدکنی،) خورشید.

نمهاد  ایناا  در با باد ک ،های بعدزیرا در سقر ،ستمقصود شاعر از خورشید عدالت ا ،در این سروده 

 آشهیان  ،در بهاغ عهدالتی و ظله  بهردارد وکه  دسهت از بهیخواههد گوید و از او مهیظل  است سخن می

شههعر را بهها  امّهها ؛ننمایههد آلودگههلصههحرا را آشههفت  و  ۀویرانهه  نکنههد و جههوی آبشههخور پروانههرا  (ایههران)

 هفهت بهار عبهارت پرسشهی و ؛کنهدآغهاز مهی ،رسهاندو انکهار را مهیبار معنایی آن نفهی ک   «کسهی »

در بقهن کهالم  آنچه در حقیقت شاعر در انت ار جوابی نیست زیرا  .کندرا یکرار می «...هست کسهی »
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شهاعر  .ردآوبیهان صهری  آن دله  را به  درد مهی بلکه  خبهری اسهت یلهخ که  ،پرس  نیسهت ،او است

ها را لتیعهداست  با مبارزانی ک  چون باران بهیهای ییره ظل  و شب د بگوید کسی نیست ک  درخواهمی

هها در دل ایهن مبهارزان بکهارد و به  آننیست ک  امیهد را  کسهی همراه شود و  کننداز جامع  پاک می

 .نوید طلوع خورشید را دهد

دور از دسهترس اعهرا  را  زدۀبحهران  جوامع بازگشت عدالت ب ،شفیعیامل دنقل نی  گرچ  ب  مانند  

ههای ییهره بیهرون ک  روزی خورشید عدالت از پشهت ابهراو ایمان دارد  ،داندآن را محال نمی امّابیند می

 .امیدی ب  طلوع خورشید عدالت ندارد شفیعی کدکنی امّا ،آیدمی

 ۀبه  صهحن -بکهر و ی لهب  ۀ بیله هرمان جنگاور  -یمام  دختر ب رگ کلیب  «م اثر َا تم مر » ۀدر  صید 

آرزوههای نههان  ،های آکنده از عواطف انسانی با عموی  مهلههلاو در خالل گفتگو .آیدمی وگوگفت

ن دیه  پهدر و پهذیرش صهل  امتنهاع از گهرفتیمامه   .کنهدر مورد بر راری عدالت را ماس  مهیخوی  د

مهانی مهن یها ز ،«ااسرديفَهرااََمر َدامر َ و ر َ،الَأصر  َ  ر َاف ردَ نَ » :گویهدورزد و با زبانی کودکان  میمی

در  البی هنری به  حاکمهان و هت جههان  ،دنقل در این سروده امل. »کن ک  جان در بدن دارم صل  نمی

هوشهیار  ههایدار داده و از یمهامی اعهرا  و ملهتعر  نسبت ب  پیامدهای سوء سهازش بها اسهرالیل هشه

های اش الی ادامه  سرزمینگیری سرای رسیدن ب  هدف نهایی و باز پخود را ب ۀخواست نمود یا مبارزدر

 «مهلههل» ههای م لهوم اسهت وملهت ۀهای ب  ناحق ریخته  شهددر شعر وی نمادی از خون «کلیب» ،دهند

 (33 :1322 ،چقازردی و سلیمی) «.رودندگی و امید ب  آینده ب  شمار میز ،نمادی برای نشا 

مایهد نبخ  یرسی  میای امیدرا ب  گون ه ب  بازگشت کلیب فیا شاعر در بند آخر این سروده با اشار 

درنهگ اند و او بهیپر او را آی  زده ،کند ک  با بحرانی شدن اوضاعیشبی  می و بازگشت او را ب  عنقایی

هها را از بنهد ایهن ظله  و و آن رسهاندها مهییونیسهتصه یوسّه  شهدهاش الهرهای ویرانه  و خود را ب  ش

ر»به  صهورت یرکیهب اضهافی  «خورشید» ،ع از شعراین مققدر  .رهاندها مییخونری  نهور و ) «م سرن َا  ل

سهیاه و  خورشید در این سروده نمهاد عهدالتی اسهت که  در پشهت ابهر و ؛درخش  خورشید( آمده است

مبهارزی اسهت که  ابرههای ییهره و ان اسرالیل پنههان شهده اسهت و در انت هار دسهتگری سهمگین وحشی

هها امنیهت و آزادی را بهر ایهن سهرزمین ،را کنار زند و خورشید عدالتش ال و آوارگی ظلمانی کشتار، ا

 .پریو افکند
رررقررردَأ  ق ررَتن رر  َ مَ َ/...یترررودَ َملترر َ »  فررر دَ..َأزهررر ََو.يفَسرررن َا  ررم َ–  جررر َ لت َرر ََو/َ...هبرر أ ََظرر َاحل ت ررر َ  تَ َ/َ  َ ی  

َ(245َ:3293َ،د   )َ« و َمدائقَ نَضَمقَذم ی  َاخل ا َ/...أجن  َا غد
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بها ی یها حقیقهت همچنهان درخشهان  /همچون عنقایی ک  پرش را آیه  زده باشهی /...گرددبازمیکلیب : یرجم 

 یهاز ههای فهردا یکّه بهال .../ وشهودیهر مهییر و باشهکوهش  خورشید... درخشاناو در پریو درخ اسلحۀ .../ وبماند

 آشوبند.می د وخی نها ب  پا میز شهرهایی ک  از یادآوری ویرانی.../ بر فراشوندمی

ایهن  .سهرایدمهی 1313روزه  1ک سال  بهل از جنهگ یعنی ی 1315را در سال  «یر  ةا زَ » ۀ صید ،مل دنقلا

اردن و لبنهان رخ داد و بها پیهروزی مقلهق اسهرالیل به   ،نبرد بین اسرالیل و کشورهای عربی مصر، سهوری 
مبرهن است ایهن اسهت که  اسهرالیل واض  و  آنچ  .ها را یصرف کرد سمتی از خاک آن و ؛پایان رسید

 بهها هها نداشههت وهایی بههود کهه  ههی  حقههی در آنخواههان غصههب سهرزمینا گذاشههتن عههدالتبها زیههر په

دفهاع مردمهی بایسهتد و برابر نیروهای بیها یوانست در اری  ماه  و ب  پشتیبانی ابر درتبرخورداری از 
حهد از سهازمان ملهل متّ یگر کشورهای عربیهای مصر و ددرخواست .از آغاز نبردی نابرابر شکل گرفت

آن را به  مهردم  ۀگوید ک  وعهدحق و عدالتی سخن می از «ةیر َ ا زَ » ۀمل دنقل در  صیدا .نتیا  مانده  بی

 :شودمحقق نمی گاههی  امّا ،دهندمی
و ل ر ََ/ع ر یقَ ل ر َ رداَوصرو اوأ ل رواََ/م ر  َ تثر َا  ر  َأسرت  لاَيفَوَ/م َ  ر فَ َ َجر  َ ..َ  ر.الَ:قتر َ وَ َ/َیج   َ َی   َ »
َ(49:    َ،د   )َ« ااَ إ َا  م َ َ    َعلتن َذ لَا ص   َ/م دَا  م َيَف

و در فرودگهاه، هیهأت یشهریفات از او  /نه  ... بلکه  دیهروز آمهده اسهت /اسهت نیامده گویند:گروهی مییرجم : 

به  همهین  /ای نی  ب   لب خورشهید زدنهدو گلول  /ب  مناسبت ورودش بیست گلول  شلیک کردند /استقبال کردند

 روز صب  خورشید بر ما طلوع نکرد.خاطر، آن 

آن را در سراسر عهال  دارد و بر راری  ۀحد داعیعدالتی ک  سازمان ملل متّنماد  «خورشید»در این  صیده 
 .دوشدر عمل هرگ  محقق نمی امّا ؛دهدآن را ب  م لومان جهان می ۀوعد

 تمجد و عظم .4-4-1

شهکوه و ع مهت   گذشت  با پلی ب ،زمان خود ۀهای جامعرای انتقاد زیرکان  از نابسامانیب شفیعی کدکنی

غهر  یها شههر  یمدّنی معتقد است ک  و .یر ب  نمای  گذاشت  استیمامایران را با زیبایی هرچ   ۀگذشت

 وا  عمیهقبه  خهاکنهون  ، یهاهبشر بهود یمدّنساالر  افل ولی ما ک   ،نور و خورشید و آزادی پی  رفت

او معتقهد اسهت مها از . ایه ن عل  و دان  و پیشرفت عقب ماندهو از کاروا فرورفت  ماندگیجهل و عقب

آن ، از امروز با چیرگهی دیهو اسهتبداد امّا ،بوده است یمدّنمهد فرهنگ و  گاریک  روز هستی ینی سرزم

 فروغی رو ب  افول با ی نمانده است: ج  خورشید یابان

نیرنهگ از خورشهید پهر  /رنهگبیبازیها  پریهوی  /نهورشبیلیک اکنون اگر فروغی مانده در چشمان »

 (112 :1331 ،شفیعی کدکنی) «مرزی دور و بیگان  است
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ن ماهد و ع مهت از آن خورشهید خهاور ایه امّا ،نماد ماد و ع مت است «خورشید» ،در این سروده 

ا در ههای علمهی و صهنعتی خهود راندکی از پیشهرفت ،ر غ .استبلک  بازیابی از خورشید باختر  ،نیست

سهازد و بههای آن خهود مهی در مقابل امتیهازات بسهیاری را در خهاک ایهران از امّا ،دهداختیار ما  رار می

 -خودشهان در شهرق اسهت ک  آن ه  در جهت پیشبرد اهداف  -سنگینی را در ازای امکانات محدودی 

 ستاند.از ایران می

شهاعر  .سرایدو یک سال پس از شکست اعرا  می 1312سال  در را «م ا َاملتنب َمقَمَا» ۀد صی مل دنقلا

و از نهایوانی  کنهدمشکالت داخلی جهان عهر  شهکایت مهی در این  صیده از اوضاع نابسامان سیاسی و

 ۀشهاعر اوضهاع آشهفت .نالهدمهی شدّتر برابر هاوم بیگانگان ب  در حفظ امنیت و دفاع از ملت د حاکمان

نمهاد انسهانی  متنبّهی ،در ایهن  صهیده .کنهدیعنی  رن چهارم هاهری مقایسه  مهی متنبّیخوی  را با عصر 

سهیاهی  ۀکافور اخشیدی بهرد .فرهیخت  و روشنفکر است ک  گرایشات  ومی و استعدادهای بسیاری دارد

ته  او را فریف یمتنبّهبه   یدتعههوالی ۀاسهت و بها دادن وعهد با مکر و نیرنگ بر مصر مسل  شهده است ک 

ک  ب  ناحق بر یخت پادشاهی یکیه  زده  کفایت استو بیالیق اد حاکمی ناکافور نم ،راز ن ر شاع .است

در شهرای  پهس از شکسهت از جنهگ شه  روزه دردناک جههان عهر   او در این  صیده اوضاع .است

سهیف »کافور ب  یاد از  راوانهای فبیان دلتنگی کند و در ا نای  صیده و پس ازرا یرسی  مییل لعلی  اسرا

 :نامدمی «من اَا ت  »کند و وی را یاد می بخ نااتنوان یک انسان افتد و از او ب  عمی «الدول 
َحلظ  َا      َ  َا دو  َوَ/ لم   َا  رَوَ/ج ند ک َا   جت  َیَتفو  َی َست   َا  لرم   ممتت ر ََ/يتَختتفر َيفَه  ر َا غ ر  َعنردَااو ر أ   

َ(911َ:3293)د   ،َ.َوجاَجنودَا  و َ ص خَيفَ/ ...،َخ ه اَ  س ملَا  وی َمَل  َ جوادکَافخَ
 :زدنهدالی ک  سربازان شااع یهو فریهاد مهیدر ح ،دیدم ها سرازیر شده بودی را ک  اشکایای آن لح  رؤیرجم : 

یبایهت و شمشهیر بهر اسهب ز رسهوا ،ای از غبهار پنههان شهده بهودیو یو خورشیدی بودی ک  در هال  سیف الدول 

 .زدیدر برابر سپاهیان روم فریاد می ،ات در دستتبرنده

شههامت و  نمادههای یوسّه  ک نماد ماد و ع مت اعرا  در گذشت  است  ،خورشید در این  صیده 

 امّها ؛ده اسهتشهاز آن صهیانت مهیای عر ، حاک  مشهور و اسقوره ،ول الدّچون سیف حماس  همچون

حهاک  بهر  انکفایتهیهدبیر و بهیدولتمهردان بی مسبب آن کشند ک ی را بر دوش میتذلّ بار ،اکنون اعرا 

از آن  یدبیر آنان اوضاع کشورهای عربی ب  جهایی رسهیده اسهت که سوء ۀو ب  واسق ندستهجهان عر  

 شهدّتو از  کنهدها با حسرت یاد مهیجای مانده ک  شاعر از آن ایی بره ینها اس ،هم  افتخارات گذشت 
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 بینهد؛ا بسیار دشوار و دست نایهافتنی مهیریازه  ماد و ع مت اعرا  و کسب افتخاراتاحیای  ،یناامید

 در دفتر یاریخ اعرا   بت شود و جاودان  بماند. ،بار دیگر افتخارایی ک 

 زندگی .4-4-1

 یهابی درمیبا نگهاهی بهر اشهعار وی  .نگاهی سرشار از امید و نشا  است ،ب  زندگی شفیعی کدکنینگاه 

 ،از من ر او در پس هر زمسهتانی ،ستایدرا می ی آنهاو زیبایی استاز آمدن بهار سرمست او همواره  ک 

آورد و بهاغ از ارم هان مهی  ی و بابونه  را به های ا اک  با خود عقر گل خواهد آمد بخ زندگیبهاری 

 :شوداز خوا  بیدار می ،باران یرنّ های گل و نفس

خورشید صب  نرمتا  مهاه  /چشمان ز خوا  ناز برداشت /از بوی باران بیدار شدهای گل و باغ از نفس»

 (1: 1355 شفیعی کدکنی،) «اسفند یابید بر روی دشت و کوهساران

ور آپیهام در کهارکردی نمهادین، امّهان دیک است اگرچ  ب  معنای مصدا ی نی   ،خورشید در این سروده

 «کهاروان» ۀهمچنین در سرود شفیعی کدکنی .استانی زمستشدن زمین از خوا   زندگی دوباره و بیدار

یشهبی  کهرده اسهت و معتقهد اسهت  و ب  بهشت ب  دشت سب  و نگارین خاک ایران را، «دفتر شبخوانی»از 

سهرزمینی که  خورشهید آن یابشهی  ،در دل همین سرزمین باوینهد را شانآرزوهایسرزمین  باید جوانان 

گهاه صهدا ت و نیست. خورشید سرزمین وطهن، یالهیای مدرنیت  خبری راستین دارد و از زرق و برق دنی

 انگی :سوی ابرهای وه  آن است و خورشید غربت، خورشیدی است پنهان شده در محبّت

  /هاسهتدشهتی همه  خهار و خاشهاک و افسهردگی /یر چهون نههی گهامآن سوی /! درنگیلختی درنگی»

 (1 :همان) «هر رفت  دل در  فا بست  دارد /هاستپوشیده از میغ دلمردگی /روشنا خون خورشیدبی

و به   «خهون خورشهید»نماد زندگی است که  به  صهورت یرکیهب اسهتعاری  «خورشید» ،در این شعر 

ورشید زنهدگانی فروغهی نهدارد زیرا شاعر معتقد است ک  در غربت خ ؛معنای شوق زندگانی آمده است

 .ه استابرهای سیاه دلمردگی و یأس پوشاند ار جاو هم 

او عصهر معاصهر و  .ای نوستالژیک بیان شهده اسهتنگاه شاعر ب  زندگی ب  گون  «آواز بیگان »در سروده 

ایمهانی و روزگهار آههن و در  هرن بهیو خهود را  سهتیشبی  کرده ا « لب مصنوعی»زندگی ماشینی را ب  

ای در کلبه  ،روسهتایی آالیه و بهی زندگی سادهاست برای  بیند ک  دلتنگای میبیگان همچون سیمان 

بهوی شهبدر  شهود و فیها را ازی و شهقایق گشهوده مهیعبّاسهای الل  ای با گلاش رو ب  باغچ ک  پناره

 :کندآکنده می
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او  /ایمهاندر  هرن بهی /خورشهید ۀر شهب بها لهاهدر  عه /ستاید صب  رااو می /در روزگار  لب مصنوعی

.. .شهقایق را ،شهبدر را /ی وعبّاسهسهتاید الله  او مهی /سیماناز روزگار آهن و  /ده را ۀساد ۀستاید کلبمی
 (11 :1323 ،ج() شفیعی کدکنی)

اسهت که  در روسهتا  زیسهتنی شهادمان نمهاد زنهدگی و  ،در این شهعر «خورشید ۀلها» اضافییرکیب  

ر بها است. شهاعبدان گرفتار آمده  نماد روزمرگی زندگی شهری است ک  شاعر «شب  عر»و  جریان دارد

ب  یصهویر  روزهای صاف و آفتابی پاک روستا ۀدلبست خود را شاعری ،ک یفاوت این دو نوع زندگیدر

شهید اسهت و به  زبهان دل و زبهان او بها خور امّها ،بهردب  سهر مهی (شهر در)گرچ  در  عر شب  و کشدمی

 .آالی  و ب  دور از رنگ و ریای زندگی شهری استبی ،گوید و کالم  پاکخورشید سخن می

، طبیعهت و یقابهل شههربینهد و ر را مکانی دور از صفای روسهتا مهیشه شفیعی کدکنیل دنقل نی  مانند ما

مکهان از بهین رفهتن مهاه  ،شههردر شهعر او  ،گیهردیصویری منحصر ب  فرد ب  خهود مهی ویانسان در شعر 

 :است

َ(25َ:3293َ،د   )َ«ت   َا  م قَ َ/م َاملدین َيَفَ/م  ن قلواَا ن  َاف ت َعل َ  یدَا  َ َو»
 .خبر دردناک کشت  شدن ماه را برای ه  نقل کردند ،سوار بر پیک خورشید در سراسر شهریرجم : 

صهویر بکشهد میهل از بهین رفهتن فایهده به  یبهار و بهیزیهاناخالل در طبیعت را خواهد روند شاعر می 

و گرچه  نمهاد زنهدگی  گیرددر ییاد با ماه  رار می خورشید در این  صیده (11 :1332 ،رجبی) یوسف.

  هدرآناند و سهت و مهردم به  روزمرگهی گرفتهار شهدهاین زندگی در ازدحام شههر گه  شهده ا امّااست 

رسهان بها نام  خورشهید بسهان پیکهی کرده اسهت که  درگیرها را ها و مشکالت زندگی شهری آنسختی

و یکاپو است و ن  شب، مهتهابی، شا  ن ۀمای خورشید در روز أللؤن  روشنایی و ی .رودآید و میشتا  می

 .بخ  استانگی  و آرامخاطره

 ۀهها و در دریچهپناره ۀا را در ازدحام ییرهای برق و لبه، آوارگی پرندهترو ا  َ دنقل در شعر  ،همچنین 

انسان در یالش است یا عناصر طبیعت را ب  اسهتحال   اینک کشد و از ب  یصویر می چندطبق های آپاریمان

 ایهن  درنهایهتو  پهردازدنشهینی انسهان بها عناصهر طبیعهت مهیهه بیان او ب   .کندف میهار یأسّاظ ،کشدب

طمهع  ،کنهدچ  در شعر دنقل خودنمایی مهیآن .کندها عنوان میباعث نابودی آنمعاشرت را نشینی و ه 

 (:13 همان:)است ک  چش  ب  طبیعت دوخت  است.  انسانی

رررا  َ » َ« ل رررم َم خررروق َيفَامترردادَا سرررَ  َاملضررتئاَ/ لرر یحَ: ررر َأ سررج َا تن  رررو َا فضرر ئ مرر ََ/موا تررو َمتل رر َيفَا س 
َ(291َ:3293َ،د   )
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ر امتهداد ییرههای نهورانی سهریع د /میان یارهای فیایی عنکبوت: برای بهاد/ معلق است هاآسمانپرنده در یرجم : 

 خورشید.

 آسهمان و زمهین یعنهی مهوازی ورمحه دو بهین را خهود که  اسهت شاعر همان پرنده، دیگر، نگاهی از 

 او در مهرگ و زنهدگی به  نسهبت متیهاد عواطفی سرطان، بیماری عالل  بروز با و بیندمی معلق و گرفتار

 طبیعهت عناصهر بین در را خود شاعر. آسمان ن  و داندمی زمین ب  متعلق ن  را خود دیگر او آید،می پدید

 از یکهی نیه  «خورشهید» که  طبیعت عناصر  صیده، این در. بیندمی محصور بشری هایساخت  همچنین و

 ماهرور و جهار یرکیهب از ههاآن بین اریبا  ایااد برای و اندزندگی نماد همگی است، شده عنوان هاآن

 سهروده 1322-1321 هایسال بین در را  صیده این دنقل( م یح،َ ل َ موا ،َ ل َ يفَا سَ : )است شده استفاده

 گفهت یهوانمهی. شهد مهرگ یسهلی  1323 سال در یلخ شکلی ب  سرطان با جدال و جنگ از پس و است

 زنهدگی به  انه وا و یأس ۀپنار از و است بوده رناور و ضعیف بسیار  صیده، این سرودن هنگام ب  شاعر

 بها شهاعر. نیسهت سهرزندگی و نشها  آورپیهام و دیگهر صبحی نویدبخ  دیگر یابنده خورشید. نگردمی

 به  را او درخشهان گهوی ایهن طلهوع ههر زیهرا گهردد،مهی پژمهرده و دلتنگ پی  از بی  خورشید دیدن

 و فهرار و اسهت درآورده پهای از را شهاعر بیمهاری و درد ضهعف،. سازدمی ن دیک اشزندگانی غرو 

 بها صهب  ههرروز دلافسرده پرندۀ این و بیندمی سرطان چنگال از رهایی راه ینها را آسمان سوی ب  پرواز

 :گشایدمی زندگانی و دنیا روی ب  چش  پرواز، فکر

َياا فرررر ا َا  ررررَ رررت َأم مررررلَارررراَا فررر ا َ/–صرررر  و ََ:ا   رررر َاملسررررت ت و َواملسرررت   و َوَ-َ/أم مرررلَت َ ل رررر رَ َ/... َ  ررر َ  َ »
َ(291َ:)مه  َ«   ا صَ َم َ َ...یتجدد

راههی به  / زننهدمیاد : فریهشدهمسخ و خودباخت  هایانسان و/ پس دیگر در مقابل یو نیست /پرواز کرد...یرجم : 

 شود.می ... یکرارصب  هرروزج  فرار پی  روی یو نیست. فراری ک  

ها در فلسقین آغهاز یونیستهصک  با حسرت و اندوه ناشی از ست  و اش ال نی   «الَوقر َ ل  ر  » ۀدر  صید

 «خورشهید» ،کنهداشهاره مهی شدهاش الو سرزمین  شدهکشت بر کودکان  و ب  گری  و زاری وطن شودمی

ر جریهان دارد در ههای دیگهاست که  چگونه  زنهدگی در سهرزمینو شاعر در حیرت  نماد زندگی است

 ،و آواره در صهحرا انهدکودکهان و مهادران از خانه  رانهده شهده)فلسهقین(  ای از دنیاحالی ک  در گوش 

 هاچشه ت از فت اسهزه ک  از طلوع خورشید در شگهمان اندا ب  و .ندبینمرگ ع ی انشان را ب  چش  می

 22در شهوند! امهل دنقهل ایهن  صهیده را مهینکور  ،هاچگون  از دیدن این مصیبتک   کندنی  یعاب می

دن ایهن در سهرو ،و وع پیوست  سپتامبر ب  13ک  در نی   «سیاه سپتامبر» ۀو گویی حاد  سروده 1332سپتامبر 
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ههای جانبه  به  مراکه  یامهع چریهکهمه  ۀملهدر این یاریخ اری  اردن با ح یأ یر نبوده است. صیده بی

 :ان پرداختنیکشتار فلسقیاخراج و  روز متوالی ب خاک اردن طی ده فلسقینی در 

«َ ررهررااَا  رر)ا  ررم   َ ررو َا ض رر/(  َ رراَاسررت ت  يتَ رر مَمررقَا    َ:مهرر  )َ«؟والَجترر  َم فرر اَ../.ف َافخرر امترر َ  رر اَ  رر  
343)َ

 ۀفهراز کرانه کنهی چگونه  ازفکهر مهی ،-آیهدون شرم و حیا از مشرق میدی ک  بداین خورشی -خورشید یرجم : 

 شود؟و خاموش نمی کنددیگر عبور می

به  عنهوان نمهادی  «خورشهید»و امل دنقل هر دو از  شفیعی کدکنی :گفت یوانمی کلّیدر یک نگاه  

مفههومی  فرایهر نههاده وپها  در شعر امل دنقل از معنهای فهردی آن «خورشید»مفهوم  امّا ،اندیاد کرده کلّی

  یابندگی خورشید زنهدگی خهوی  ب  خاطر بیماری ب دیگر شاعر .کنددوستان  و اجتماعی پیدا میانسان

 .نوعان فلسقینی خود خواهان استک  طلوع خورشید زندگی را برای ه بل ،اندیشدنمی

 اميد و آرزو عشق، .4-4-6

که  آن را در  زنهدهها مهوج مهیآنو شور زنهدگی در  ای خاص داردامید و آرزو جلوه شفیعی،در اشعار 

کاربرد این واخگان باعث پویهایی و ایاهاد  .ری دآور و حرکت آفرین میا  الب عبارات و واخگانی نش

 اشهعاراز جمله   .اسهت هیاانی را به  وجهود آوردهاز  پر و فیای دی و امید در سراسر شعر شاعر شدهشا

ههای از دفتهر زم مه  «ههازم مه »شهعر  ،در معنای امید و آرزو آمده «خورشید» ک  در آن شفیعی کدکنی

طهور که  و همهان شدهیر شمع و مهتا  بی  ۀخورشید با همراهی دو واخ ۀواخ یأ یرگذاری ،شفیعی است

کاهد و راه را بر رهگذر روشهن می آید و مهتا  یاریکی شب ران مییک شمع در یاریکی ب  یاری انسا

طلوع کرده و دنیای شهاعر امید و آرزویی است ک   پرفروغخورشید  ،و  در دل شاعرنگاه محب ،کندمی

 :کندمیرا غرق شادی و سرور 

روشهن  صهفای در /آرزو زوالبهیای طلهوع  /ههاها مهتها خورشیدها شمع /ای نگاهت جاودان افروخت 

 (2 :1311 شفیعی کدکنی،) ها.محرا 

 بخه  انگیه  و امیهدشهید نشها محبهو  را ماننهد خور ۀنهداین سهروده خ دوّمدر  سمت  شفیعی کدکنی

بهر  ،ی جمهع«هها»و نی  افه ودن پسهوند  «خورشید ۀآیین»داند ک  با آوردن خورشید در یرکیب اضافی می

 :کرده است دوچندانی بخشی آن را انرخکالم اف وده و بیشتر گذاری یأ یر

 (2 :)همانست صد ه ار آهو رها در نگاهت/ خورشیدهاست ۀات آیینخنده

 :کندآغاز می ،در معنای امید و آرزوسروده را با آوردن لفظ خورشید  شاعر  سمت شش  این
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عشهق منهی  ۀسهای /ههااوج فشان پرای همای  /آفتا  ظلمت یردید باش /خورشید باش من ۀدر شب خند

 (1 :همان)جاوید باش 

یمییلی  عشق خهود به  معشهوق را به   ۀبا استفاده از استعار« خورشید گل ۀ ص» شعر در شفیعی کدکنی 

ههای گهل ن دیهک یوانهد به  بهرگگهاه نمیبی  کرده است. خورشید یابنهده هی عشق گل و خورشید یش

یهر از یر و شهکنندهای در عال  هستی لقیفشود، زیرا خورشید بسیار سوزان است و هی  پدیده و آفریده

رسد. از این رو شاعر طبع محبو  خهوی  گل نمی ب  وصال گاههی بنابراین خورشید  ؛گل وجود ندارد

در وا ع شاعر به  محهال بهودن  و ؛ک  خود را گرفتار رنج عشق کند بیندمییر از آن یر و حساسرا لقیف

 وصال اشاره دارد.

 نیافتی یاد کرده است:در هیبت عشقی دست «م ق ل َا  َ »از یرکیب  « فلتَ » ۀدنقل نی  در  صید امل

َمر َم  َ » َمر  َ أ لرَ/ َ م  :3293َ)د  ر ،ََ«/َ راواَظمر ام َ ا   رَی رتَ َق لر َ َوَذا َثغر َ َ تر ةَ َوَ/...َم ردأا رقَ ال ََیَ  َ َ/ تر َ َا
32)َ

 ۀداشهت مشهتاق بوسه ههاییلبکه   دختهری و چیه ی نداشهت به  جه ... ،یکی بود یکی نبود، جوانی بودیرجم : 

 .فروبنشاندیا عقش  را  خورشید

یهوان شهعری بها مرگهی زودهنگهام بهود و به  نهدرت مهی ودکی در انت هاردنقهل که  از که املبرخالف  

 مایهۀدرون و ؛، اشعار بسیاری با میمون عشهق داردشفیعی کدکنیعاشقان  در اشعارش یافت،  مایۀدرون

 غ ل ب  چاپ رسید، عشق و دلدادگی است. 12با  1311ک  در سال « هازم م »ین دیوان او یعنی اوّل

 :شودمیاشاره  شفیعی کدکنی ۀدر اشعار عاشقان« خورشید»رابق  با کاربرد نماد  در زیر ب  بیتی در

 (3 :در پریو روی یو سراناام بمیرم )همان /خورشید ۀسحر از جلو هاگلچون شبن  

شهبن   طور که سیمای زیبای یار را ب  خورشید یشبی  کرده است و همان ،در این شعر شفیعی کدکنی 

 ۀدارد ک  با دیدن چههرآمی  اظهار میی  با بیانی اغراقشود، شاعر نید یبخیر میصبحگاهی با یاب  خورش

 .دهدمیزیبای محبوب ، سراناام جان از کف 

به  دلیهل  امّا ،قابل نامالیمات ایستاده استو همواره با شااعت در م نشده ناامیدگاه ی امل دنقل گرچ  ه

چنهدان  ،کهدکنی شهفیعی انیوانهد چونهنمهی ،بهود گیهرش کهردهک  گریبان سرطان العالجصعببیماری 

مهرگ را در  دنقهل امهل ،«دسهامبر» ۀدر  صهید .بنگرد (امیدواران  ب  زندگی )در معنای زنده ماندن و عمر

 .گویهدسهخن مهیآن بینهد و بها و خهود را به  مهرگ ن دیهک مهی کندای یرسی  میای افسان پرندههیبت 

یعنهی  «ا س ر خن دیسرم َ»دنقهل آن را به  صهورت یرکیهب اضهافی  امّهاهای سرد میالدی است دسامبر از ماه
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ک  ایهن  صهیده در آخهرین دیهوان  از آناا .است ای ییاد نی  ایااد کردهو ب  گون  آوردداغ میدسامبر 

  شهاعر واپسهین ایها ی اسهت که «9َا غ  ر » و من هور از ب  چهاپ رسهیده اسهت «9َأو ا َا غ  ر »َشاعر یعنی

 :است برده سرو در بستر بیماری ب   آنا در روزهای عمرش ر

ررذوَاملَ َهرر َهرروَا رر  خَ » رر خن َدیسررم َ َجثرر َ َ مررر َ تَ ../َ َ .و َ  ل رر َت  ررَ/َرر  هرر َهرروَا ررر  خَیَ َ/ا س  رررَ  َ وا س  م َ ل رر َعلرر َا   
َ(293َ:3293َ،د   )َ«   تَ َا دامن 

ایهن  ،یا جسد دسامبر داغ را با خود ببهرد دهدرآمب  پرواز  های چنگالای رخ است ک  با افسان  ۀاین پرندیرجم : 

 .اندیاریکشان را روی خورشید انداخت  ابرها پرده ک  حالیدر  ،آیدرخ است ک  فرود می ۀپرند

زیرا شاعر در ایهن دوران به  دلیهل وخامهت  ؛ای سیاسی اشاره ندارددسامبر در ایناا ب  وا ع  ،بنابراین 

 «ا س ر خن دیسرم َ»من ور شهاعر از  ،رسدن ر می ب  و .شیده استحال  از سیاست و اشعار سیاسی دست ک

رنج و درد شدید ناشی از سرطان باشد و استعاره از یبی سوزان است ک  در سهرمای سهخت دسهامبر و از 

نمهاد  ،نیه  در ایهن  صهیده «خورشهید» و ؛ضعف و یحلیل  وای جسمانی به  آن دچهار شهده اسهت شدّت

 .و ابرهای یأس و مرگ بر آن سای  افکنده است گشت بدل م ناامیدیامیدی است ک  ب  

 نتيجه
در  «خورشهید»یهاریخی  ۀبا بررسهی پیشهین ؛ای داردهژجایگاه وی دنقل املو  شفیعی کدکنیدر اشعار خورشید، . 1

  که بر این امر وا ف شهدی  ،ی کهن ب  بلندای یاریخ هستندیمدّندو سرزمین ایران و مصر باستان ک  هر دو دارای 

و  بلندمریبه ن را به  عنهوان خهدای برخوردار بوده اسهت و مهردم آخاصّی  ساز یقدّن د این دو فرهنگ، خورشید 

 .اندی ی و حیات مورد پرست   رار دادههم  نگر و منبع حاصلخ ،خدای روشنی

نمهادین، از یها بها زبهانی  داشهتواههایی از زنهدگی دو شهاعر آنهان را ی  و اوضاع سیاسی و اجتماعی بره شرا. 2

بیف ایهد و همچنهین کهارکردی یواند بر پیچیدگی و غموض اشهعار آنهان ک  می ناصری طبیعی همچون خورشیدع

 بهره گیرند. ،شناسان  و نمادین در ساحت اشعار انتقادی آنان داشت  باشدزیبایی

 و سهعادت() روز ییروشهنا سهاحت دو میهان در زیرا ؛است دوپهلو رم ی دارای خورشید در شعر هر دو شاعر،. 3

چهون  میبهرای بیهان مفهاهی، ر، از درخش  خورشید و روشهنای روزهر دو شاع. دارد  رار )شقاوت( یاریکی شب

بها افهول آن یمهام  ک  وجود خورشید برای کالنات ضروری اسهت و طورهمانزیرا  ،اندبهره بردهزادی و عدالت آ

مهرگ یهدریای آن    میابۀل نمودن حقیقت در یک جامع  بعدالتی و پایمابی ،سلب آزادی ،رودهستی از بین می

 .جامع  است

یهوان بهرای و شاعر دارد، بعد فردی را نی  مهیعالوه بر ابعاد و کارکرد اجتماعی ک  نماد خورشید در شعر این د. 1

 ،امیهد ،گینهدز ایشان شامل مفاهیمی چهوندر شعر  «خورشید»ابعاد عاطفی نماد  این نماد در شعر آنان یبیین نمود.
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 ،آدمهی نیه  به  عشهق ،طور ک  حیات موجودات وابست  ب  وجود خورشهید اسهت، زیرا همانشودآرزو و عشق می

 .امید و آرزو زنده است

بسهامد  از آنهاندر اشهعار  «خورشهید»مفههوم که   یهابی درمیید در اشهعار ایهن دو شهاعر نمهاد خورشه ۀبا مقایس. 5

 پنههان  ههای سهت گهاه در پشهت ابر ،فهروغک فروغ اسهت و گهاه  رگاه پ ک ای همسانی برخوردار نیست، ب  گون 

ار امهل دنقهل دارای انهرخی از اشهع خورشهید در برخهی ب  بیهانی دیگهر .آیدشود و گاه از پشت ابرها بیرون میمی

 به  معنهای) به  طهور میهال خورشهید ،تری داردبیشه شهدّت هدرت و  ،است و از ن ر گرمها بخشهی معنهاییتری بیش

در مفههومی نمهادین ابعهاد شهعر امهل دنقهل ، در آزادی بیان اسهتینها نماد  شفیعی کدکنیدر اشعار  ( ک یقتحق

ابعهاد سیاسهی  ۀک  ب  همه گفتار و نوشتار ۀفق  ب  محدوداو آزادی را ن   کند.یری از آزادی را یداعی میگسترده

ههای دیگهری چهون لبنهان و فلسهقین سهرزمینو در  رافیایی سرزمین مصهرفرایر از مرزهای ج  حتّیو اجتماعی و 

ایهن  شفیعی کهدکنی،از اشعار  رخیدر ب ب  این صورت ک  صادق است.عکس این  یی  نی   .زند الی پیوند میاش

در سهاحت و آرزو  عشهق و امیهدو روشهنگر جههانی سرشهار از  یابهدبرمیی ترک  با درخش  بیشخورشید اوست 

 شود.اشعار او می
 

 هانوشتپی
های فدایی خلق ایران ب  پاسگاه خاندارمری سهیاهکل در یهاریخ هواداران سازمان چریک ۀحانمسلّ ۀ یام سیاهکل: حمل (1)

 آنان صورت گرفت ۀاعیا دستگیر شدک  با هدف آزادی یکی از  ب  جنب  سیاهکل معروف گشت 1313بهمن سال  13
ها کشت  و ده نفر دستگیر و در نهایت اعدام گشتند. این وا ع  نخستین حرکت مسلحان  بها و در این وا ع  س  ین از چریک
 هدف سیاسی در یاریخ ایران بود.
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 .121-33صص  ،12 ۀشمار، ، سال هفت ادب غنایی، دانشگاه سيستان و بلوچستان

نشـریة ادبيّـات ، «شفیعی کدکنیهای جاری در موسیقی درونی شعر زالل زم م » (؛1333) اهلل. فوالدوند، ع ت32

 .32-33، صص 55ۀ ، شمارهای حافظو زبان
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َ
َ
َ

 1مدم  ََأخت  َأم َد   َوخفتتَزَا  م َيفعقَ مَا   ث

2َ  خنداَسَ ا 
 کرمانشاه، ایران  سازي ، جامعةآداهباغة العربیة و فرع الل   يفاملاجستوه  

 3تت َمت و َ
 ، ایراننشاهاكرم سازيجامعة آداهبا، العربیه و  غةقسم الل   أستاذ يف

َصاملل َ 
الشةةةعراا کةةةانوا  مع ةةةمعلةةةی اعتمعةةةا:، واصةةةة عتمعةةةا: العةةةا  الثالةةة ،  هیمنةةةة األن مةةةة ا سةةةتبدادیةبسةةةبی سةةةیطرة ا وتنةةةاق و 

مةن  ؛ماافحةة ال لةم بصةوسة سمزیةةیةة وأفاةاسهم حةول العدالةة و ر  یعربوا بواسطته عن احل حت یستخدام الرمز يف أشعاسهم المضطرین 
للعدالةة إطةاس سمةوز جدیةدة  الشمس يفسمز  ي کدکينشفیعران ملتزمان من مصر ومن ایران، أمل دنقل و استخدم شاع هذا املنطلق

حاسیسهما کاحلی عبو عن عواطفهما وألت  لسمز الشمس لی املوضوعا: السیاسیة وا جتماعیة استخدما إاحلقیقة؛ إضافة حلریة و او 
اس واملقاسنةة اشةعاس هةذین الشةاعرین معتمةدا علةی القیة . فیعاجل هذا املقال سمز الشةمس يفمیوهلماأیضا لتعبو عن اآلمال و احلیاة و و 

 بینهما.

 .، الش عر العريب والفاسسي املعاصرین، الشمس، الرمزأمل دنقل، شفیعي کدکين ا: تلتَ ا  لم  َا دَ 
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