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چکيده
دو شاعر متعهّد و اجتماعی مصر و ایران؛ یعنی امل دنقل و شفیعی کدکنی« ،خورشید» را به عنوان نماادی ناو در
مفاهیمی چون عدالت ،آزادی ،حقیقت و ...به کار گرفتهاند .با نگاهی به شعر این دو شاعر درمییاابی کاه نمااد
خورشید ،پیامآور امیدها ،آرزوها و آرمانهای از دست رفته یا دست نایافتنیای است که غبار تیرۀ ابرهای ظلا
و بیعدالتی و جهل ،چون پردهای در مقابل تشعشع انوار حقیقت و عدالتپرور خورشید قرار گرفتاه اسات .هار
دو شاعر تأکید میکنند؛ تنها راه برونرفت از این سایههای تاریک و ظلمانی ،کنار زدن حجابهایی اسات کاه
فراروی خورشید تابان حقیقت و عدالت قرار گرفته است .از ساوی دیگار ،خورشاید در شاعر ایان دو ،بازتااب
روشنی از عشق ،محبّت و انسانیت است که در مقابل آن ،سیاهی و تاریکی قرار دارد که آن ه بازتابی از ظل و
کینه و ددمنشی میباشد که انسان معاصر به آن دچار شده است .با توجّه به اهمیّتی که بازشناسی مسائل سیاسی و
اجتماعی و بازخورد نمادین آن در فرآوردههای ادبی ملل دارد ،این مقالاه ساعی دارد باا رویکاردی تقبیقای باه
بررسی کاربرد نماد خورشید ،که یکی از پر بسامدترین نمادهای ادبی  -اجتماعی در شعر ایان دو شااعر اسات،
بپردازد.
واژگان کليدی :امل دنقل ،شفیعی کدکنی ،خورشید ،نماد ،شعر معاصر ایران و عرب.

 .1تاریخ دریافت1333/3/22 :
 .2رایانامۀ نویسندۀ مسئولf.sohrabi7@yahoo.com :
 .3رایانامهy.marof@yahoo.com :

تاریخ پذیرش1333/5/22 :
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 .4پيشگفتار
نمادپردازی یا سمبلیس در شعر از جریانهای رایج و مه در شعر معاصر میباشد« .نماد یا رمه یکهی از
یوسه شهاعران معاصهر اسهت .نمادهها ابلیهت یأویهل و
اب ارهای اساسی بهرای القهای معهانی مهورد ن هر ّ
یفسیرهای مختلفی را دارند( ».بسیسو)233 :1333 ،
از عوامل اصلی یمایل شاعران معاصهر به شهعر نمهادین ،ی ییهر فیهای سیاسهی و اجتمهاعی جامعه و
اختناق و خفقان شدید ن امهای مستبد حاک و همچنین ،آشنایی شاعران با جریانههای شهعری غهر و
مکتب سمبلیس بوده است؛ در حقیقت از اهداف کاربردی نماد یا سمبل در شهعر شهاعران معاصهر چهون
شفیعی کدکنی و امل دنقهل و دیگهر شهاعران معاصهر ،خلهق فیهایی مهبه و چندالیه و یهأ یر بیشهتر در
مخاطهب و شههرکت دادن وی در آفهرین

معنههای شههعر و همچنهین بیههان دیهدگاهها و ن ههرات سیاسههی و

اجتماعی شاعران در البی نمادین است.
یاریخ کاربرد ادبی ،نماد نشان میدهد ک هر موضوعی مییواند ارزش نمهادین پیهدا کنهد ،به شهر
اینک فیا و بستر مناسب برای گسترش و بیکرانگی معانی آن مهیا شود( .شوالی  ،1332 ،ج )35 :1
در این میان« ،خورشید» نمادی است که از روزگهاران کههن یها به امهروز ،مهورد یوجّه شهاعران در
ادبیّات ملل دنیا و از جمل در ادبیّاتهای فارسی و عربی ،رار داشت است .البتّ شایان ذکر است کهاربرد
نماد خورشید و معناهایی ک شاعران امروز از این کهن نماد در ن ر دارند ،ب طهرز چشهمگیری متفهاوت
از گذشت میباشد.
بیشتر شاعران معاصر عر از نمادهای متنوّعی در شعر خود استفاده کهردهانهد؛ امهل دنقهل ( 1323م)
شاعر معاصر مصری ،یکی از شاعران بارز در عرصۀ شعر مقاومت عربی است ک ب گون ای هنرمندانه و
ظریف با استفاده از نمادهای یاریخی و اسقورهای و همچنین طبیعی یوانست فصل نوینی در عرصۀ شهعر
مقاومت عربی پدید آورد.
جانمایۀ شعر او با موضوع فلسقین عاین شده است و مییواند مصداق گفتۀ شهفیعی کهدکنی باشهد
ک میگوید« :نبض شعر عر  ،امروز با مسألۀ فلسقین مییپد)252 :1322( ».
امل دنقل نی همچون دیگر شاعران متعهّد معاصر عر  ،دغدغۀ اساسیاش بازگشت اعرا به ماهد
و ع مت گذشت شان و رهایی آنها از چنگال استعمار و استبداد و عقبمانهدگی اسهت و در ایهن راسهتا
ب خاطر فشار حکومتهای مستبد و خودکام به اسهتفاده از نمهاد در اشهعارش روی آورده و به خهوبی
یوانسهت به کمهک ایههن نمادههها به شههعر خهود عمههق و خرفههای الزم را بخشهیده و فریههاد عههدالتطلبی و
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آزادیخواهی خود را ب گوش مردم

برسهاند و در ایهن راسهتا خورشهید را در اشهعارش بها نمهادههایی

همچون عدالت و آزادی ،زندگی ،امید و ...ب کار گرفت است.
شفیعی کدکنی نی یکی از شاعران ب رگ معاصر ایران است ک اندیش های اجتماعی و موضهوعایی
همچون آزادی ،عدالتخواهی و استبدادستی ی از آرمهانههای او بهوده و حاه کییهری از اشهعار وی را
دربر گرفت است .او از متعهّدیرین شاعران معاصر ماست( .کیانوش)53 :1332 ،
وی در اشههعار خههود از خورشههید به عنههوان نمههادی از آزادی و زنههدگی و داسههت اسههتفاده کههرده و
همواره در بیان رسالت شاعران در آگاهیبخشی ب جامع  ،خود را ب من لۀ آین ای میداند ک رخهدادها،
حوادث اجتماعی ،بیداد ،استبداد ،فریاد مبارزان و کشتار آنها را در آن منعکس میکند.
 .4-4پرسشهای پژوهش
الف :بسامد نماد خورشید در اشعار امل دنقل و شفیعی کدکنی ب چ صورت است؟

 :زمین های سیاسی ،اجتماعی و ادبیِ حیور نماد خورشید در اشهعار ههر یهک از ایهن دو شهاعر کهدام
است؟
ج :خورشید در اشعار هر یک از این دو شاعر در چ مفاهیمی ب کار رفت است؟
د :وجوه اشتراک و افتراق کاربرد نماد خورشید در اشعار این دو شاعر منحصر ب چ مواردی است؟
 .4-4فرضيههای پژوهش
الف :امل دنقل و شفیعی کدکنی ب یناو از نماد خورشید در بیان مفاهی انتقادی خود بهره جست اند.

 :فیای ن چندان مساعد برای ابراز بیان انتقادهای سیاسی و اجتماعی در دو سرزمین و همچنهین له وم
وجود غموض شاعران  ،بر استفادۀ مکرّر از نماد خورشید در شعر هر دو شاعر دامن زده است.
ج :خورشید در اشعار ایهن دو شهاعر در مفهاهی حقیقهی چهون روز و روشهنایی و مفهاهی نمهادینی چهون
آزادی و آزادگی ،عدالتخواهی و ظل ستی ی ،هدایت و روشنایی ،عشق و امید و زندگی به کهار رفته
است.
د :کاربرد نمادین خورشید در اشعار ،از ویژگی بارز اشعار آنان در میامین سیاسی و اجتماعی است ،امّها
گستردگی و فراوطنی بودن کارکرد این نماد در شعر امل دنقل بی

از اشعار شفیعی کدکنی است.

 .1-4روش پژوهش

این یحقیهق از ن هر ماهیّهت ،پژوهشهی یوصهیفی  -یحلیلهی از نهوع یحلیهل محتهوا اسهت و از ن هر ههدف
پژوهشی ،بنیادی ن ری است.
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روش این پژوه  ،کتابخان ای است و در آن سعی شده با مراجع ب دواویهن و منهابع موجهود از ههر
دو شاعر ،اطّالعات مورد نیاز برای یحقیق گردآوری و سپس ب دست بندی اطّالعات مورد نیاز بهر اسهاس
موضوع یحقیق ا دام و آنگاه مواد و اطّالعات جمعآوری شده مورد یحلیل و بررسی رار گرفت و نتهایج
آن بیان شده است.
 .1-4پيشينة پژوهش

یاکنون پژوهشی ک ب بررسی و یحلیل کارکرد نمادین خورشید در اشعار امل دنقهل و شهفیعی کهدکنی
بپردازد اناام نپذیرفت و این یحقیق ب نوبۀ خود مییواند اوّلین پژوه

یقبیقی در این راستا یلقّی گردد.

 .4پردازش تحليلی موضوع
 .4-4خورشيد در فرهنگ و ادبيّات ایران و عرب

آریاییها از نخستین روز یمدّن کهن خوی  ،ستای

خورشهید (ههور) را به انسهان آموختنهد( .فهاطمی،

 )113 :1313خورشهید در هه ارۀ چههارم بههل از مهیالد در فههالت ایهران از ب رگیههرین خهدایان شههمرده
میشد .در ه ارۀ دوّم و سوّم بل از میالد ،مردگان را ب سوی مشهرق ،یعنهی طرفهی که خورشهید طلهوع
میکند ،میخواباندند .چون خورشید به زنهدگی آنهها رونهق مهیبخشهید و هسهت و نیسهت خهود را از
خورشید میدانستند؛ و آن را میپرستیدند( .برزین)123 :1351 ،
در دین زریشتی ،خورشید نام یکی از ای دان م دیسنس و صفت او اروند اسهب (یی اسهب) اسهت .در
ایران باستان نی  ،ایرانیان ب خورشهید سهوگند یهاد کهرده و عالمهت سهلقنت و ا تهدار ایهران بهوده اسهت.
پادشهاهان هرار

(عفیفی )5-1 :1331 ،همچنین خورشید ب عنوان م هر درت و مملکت بر روی درفه
داشت و نبردها بعد از طلوع خورشید اناام میگرفت است (یاحقی:)125 :1313 ،
یکهی بدهد ز خورشههید پیکهر درفه

سههرش مههاه زریههن ،غالفه

بههنف

(فردوسی ،1313 ،ج )111 :1
میسهر نیسهت و آن فهوق یهوان
از این رو ،خورشید نماد درت است و دستیابی ب آن برای ههی کس ّ
بشری است ،مگر برای رست ؛ زیرا رست نماد ع مت و درت بریر بشر است ( .بادی)211 :1321 ،
اوصافی ک شاعران ایران برای خورشید بازمیگویند نمایانگر شدّت عال هۀ آنهها به ایهن یهودۀ نهور
است .شهاعرانی چهون فردوسهی که مهردان شهاهنام را اغلهب بها صهفایی از خورشهید مهیسهتاید؛ همهان
خورشید بلند ،خورشید پیکر و خورشید روشندالن.
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در خورشید یشت ،خورشید با اوصاف «همیشه بیهدار و دارنهدۀ هه ار گهوش و ده هه ار چشه » (رضهی،
 )32 :1331ستوده میشد؛ و در متون ن

مورد ن ر این نوشهتار یرکیهب «چشه خورشهید» مکهرّراً دیهده

میشود .چ بسا شعرای پارسیزبان ،آگاهان این یرکیب اسقورهای را مدّ ن ر خوی
گشههت روشههن ز فههرّ طلعههت یههو

رار دادهاند:

چشههه خورشهههید روشهههنگسهههتر
(مسعود سعد)113 :1333 ،

پرست

ستارگان ،در میان اعرا نی رایج بوده است و سرودههای بهر جهای مانهده از اعهرا بادیه ایهن

مدّعا را یأیید میکند .اعرا برای الهۀ مؤنّث خهود ربهانی مهیدادنهد و آن را مسهلّ بهر یمهامی امهور از
جمل جنگهایشان میدیدند:

َويفَاحل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر َوا ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ردةَقوی ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر

َ

َومر ر ر ر ر ر ر ر ررقَت ر ر ر ر ر ر ر ر ر َ

ررررررررر َ ررررررررر َ
(ع دهللاَ )32َ:9191َ،

آنها معتقد بودند ک خدای خورشید ،حهاک عهادلی اسهت که به هنگهام سهختی و جنهگ بهرای حهلّ
اختالفات حاضر میشد و شکست سختی را بر جبهۀ باطهل وارد مهیآورد .آنهان خورشهید را یاریرسهان
خوی

ب هنگام سختیها میدانستند و معتقهد بودنهد که ایهن خورشهید اسهت که بهاران را بهرای آنهها

فرومیفرستد:

أعنتن ر ر ر ر ر َی ر ر ر ر ر َ ر ر ر ر ر َ َأ ر ر ر ر ر َأم ر ر ر ر ر َ

رتض ر ر لیَ ت ر ررلَ ت ر ر َ نر ر ر سَضر ر ر ل ت َ
(مه ) َ

یمنیها ک زندگی خود را از راه چوپانی میگذراندند ،سرسهب ی مرایهع را مهدیون خهدای خورشهید

بودند ک باران را برای آنها فرومیفرستد« :و إل َامل اع َا وا َةَو لسرت َ» .همچنین اعرا معتقد بودنهد که

الهۀ خورشید ،فرشت ای از فرشتگان است که جهان دارد و صهاحب فعهل اسهت و نهور مهاه و سهتارگان و
وجود همۀ کالنات از اوست( .البلتاجی.)133 :1325 ،
از دیگر دالیل اهمیّت خورشید در ن د اعرا مییوان ب خورشید مردم سرزمین سبأ اشهاره کهرد که
در رآن نی در گفتوگوی حیهرت سهلیمان و هدههد آمهده اسهت« :وجئترََمرقَسر َ ن ر َی ر ََ...َ،وجرد رَ َ

َاّلل»َ(نمل)21-22 /
وقرومَ َیسجدو ََ ل ل م َمقَدو لَ

این اعتقادات ،رفت رفت از زندگی اعرا رخت بربست و خهدایانی از جهنس سهنگ و بهتپرسهتی جهای
پرست

خورشید را گرفتند و پرست

خورشید ب اسقورهها پیوست ،امّا خورشید همچنهان جایگهاه خهود

را در ضمیر ناخودآگاه اعرا جاهلی خصوصاً شاعران حفظ کرده بود؛ و شهاعران محبهو خهود را در
زیبایی ب خورشید یشبی میکردند ک طرف از یکی از این شاعران است:
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َووجر ر ر ررالَم ر ر ر ر ل َا ر ر ر ررم َ ل ر ر ر ر َ دا َه ر ر ر ر

علت ر ر ر ر ر ر ر رراَ تر ر ر ر ر ر ر ر ر َا ل ر ر ر ر ر ر ر ررو َ َ،یت ر ر ر ر ر ر ر ر ردلد

یرجم  :صوریی داشت زیبا ،چونانک خورشید جامۀ خوی

( َ قَا ت دَ )32َ:9191َ،
را بر او پوشانده ،بدون آنکه کوچهکیرین چهین و

چروکی داشت باشد.

 .4-4مضامين نماد «خورشيد» در شعر شفيعی کدکنی و امل دنقل
 .4-4-4آزادی

مقولۀ «آزادیخواهی» و رهایی ،یکی از مقول های ادبیّات معاصر و حاصهل بهروز احساسهات و عواطهف
شاعر نسبت ب خود و جامع و اجتماع خوی

اسهت و از سهوی دیگهر بیهانگر احسهاس یعهّهد و رسهالت

اجتماعی شاعر است .شاعر با درک فیای بست و اسهتبدادزدۀ جامعهۀ عصهر خهوی

بها بیهانی عهاطفی و

بهرهگیری از شیوههای بیانی مؤ ّر بهر مخاطهب و متناسهب بها حهال و مقهام به سهتای

آزادی و سهتی ه بها

استبداد و آگاهیبخشی ب جامعۀ عصر خوی

میپردازد( .صحرایی و گلشنی)121 :1322 ،

حسهاس نسهبت به اوضهاع اجتمهاعی
شفیعی کدکنی ب شهادت اشعارش در مقهام شهاعری متعهّهد و ّ
جامع جلوه کرده و آرزوی یحقّق آزادی را بارها در کالم خوی

یکرار کرده اسهت .شهفیعی کهدکنی

بهها زبههانی عموم هاً غیههر صههری بهها بیههان میههامین و موضههوعایی چههون انتقههاد از اسههتبداد و رابق هۀ آن بهها
نابسامانیهای جامعه  ،ضهرورت آزادی و سهتای

آن ،امیهد به یحقّهق آزادی و ضهرورت مبهارزه بهرای

کسب آزادی را مقرح میسازد.
یکی از اشعاری ک شهفیعی کهدکنی در آن عهالوه بهر اعتهراض به یامّلپرسهتی حکومهت پهلهوی،
نابودی رخی طاغوت را نوید میدهد ،سرودۀ «دیر است و دور نیسهت» مهیباشهد .شهفیعی کهدکنی بهاور
دارد ک آزادی محقّق خواهد شد و آمدن روزهای آفتابی را مژده میدهد .و مردم مهییواننهد حهقّ خهود
را از روتهای ملّی ک ب جهای آبهادانی کشهور و رفهاه مهردم و از بهین بهردن فقهر و بیسهوادی صهرف
برگ اری جشنهای  2522سال شاهنشاهی و ه ین های گ اف آن میشود ،بستانند ،گرچ ممکهن اسهت
این آزادی اندکی دیر حاصل شود ،امّا دور نیست:
«جشن ه ارۀ خوا  /جشن ب رگ مردا  /غوکان لوشخهوار لاهنزی /آن سهوی ایهن همیشه هنهوزان
مردابک حقیر شما را خواهد خشهکاند /خورشهید آن حقیقهت سهوزان» (شهفیعی کهدکنی-111 :1331 ،
)112
از دیدگاه شفیعی این جشنها ،بدین خاطر اسهت که اسهتبداد پلیهد یوانسهت  1222سهال مهردم را در
خوا نگ دارد .این سرور برای آزادی و آبادی نیست بلک ب خاطر آن است که سهرزمین خورشهید را
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ب مردابی یبدیل کردهاند .ولی غهوکصهفتان که در لاهن اسهتبداد غوطه ورنهد بایهد بداننهد که روزی
خورشید یابان حقیقت و آزادی ،مردابشان را خواهد خشکاند.
سرودۀ «شب و روز» از دفتر «بوی جوی مولیان» شفیعی کدکنی را مییوان در شهمار اشهعار چریکهی
آورد .او در این شعر یاد مبارزان جنگل را در یام سیاهکل()1؛ زنده میدارد و از هه فکهران خهوی

و از

آزادیخواهان جامع میخواهد ک آرام ننشست و ادام دهندۀ راه ایشان باشند و انتقام خون ایهن شههیدان
را از حکومت جور بستانند:
«همیش دریا دریاست /همیش دریا طوفان دارد /بگو برای چ خاموشی؟ /بگهو جهوان بودنهد جوانه ههای
برومند جنگل خاموش /بگو برای چ مییرسی؟» (شفیعی کدکنی ،بییا)11 :
شفیعی در این سروده از آزادی با عنوان «خورشید» یاد کرده است و باور دارد که گرچه در راه آزادی
عدّهای کشت و اعدام شدند ،امّا هنوز هستند کسانی ک از رهپویان مسیر پر فراز و نشیب آزادیاند .او به
مهر نشسهتن خهون شهههیدان را چهون بویهۀ گههل سهرخی مهیدانهد که در سهپیدهدم آزادی سهر از خههاک
برمیدارد ،رشد میکند و ب خورشید میرسد:
«خوشا سپیدهدما /ک سرخ بویۀ خون شما در آین اش /میان مهرگ و شهفق /یها صهنوبر و خورشهید چنهان
یالّی کرد /و باز بار دگر /سرودِ بودن را /در برگبرگِ آن بیش  /و موجموجِ خه ر /جهاودانگی بخشهد»
(همان)11 :
شفیعی در شعر «مناجات» آزادی را میستاید و آن با «لفظ» آفتها که اسهتعاره از خورشهید اسهت ،بیهان
میدارد:
«میشناسمت /چش های یو /می بان آفتا سب باغهاست /مهیشناسهمت /واخهههای یهو /کلیهد فهلههای
ماست( ».شفیعی کدکنی ،بییا)3 :
در شعر امل دنقل نی ب کارکرد خورشید دست مییابی  .زمانی ک عبّاسیان دست به کشهتار آخهرین
بازماندگان حکومهت امویهان مهیزننهد یها بهرای همیشه نسهل آنهها را منقهرض کهرده و ریشهۀ آنهها را
بخشکانند ،عبدالرّحمن بن معاوی نوۀ هشام بن عبدالملک معهروف به عبهدالرّحمن الهدّاخل و ملقّهب به
«صر َقر ی » ،مخفیان و با یحمّل مشقت بسیار ب اندلس مهیگریه د .عبهدالرّحمن الهدّاخل در انهدلس بهار
دیگر حکومت اموی را برپا میدارد؛ و با غلب بر شورشهای مختلفی ک در زمان او صورت مهیگیهرد و
همچنین یأسیس مساجد و بناهایی با معماری اسالمی ک از خود در اندلس ب یادگار مهیگهذارد و ماهد
و ع مت را ب اسالم بازمیگرداند.
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در صیدۀ « ئت َ ص َق ی » همچنانک از نام این صیده پیداست ،شاعر در حالی که انهدوهگین اسهت
صقر ری

را خقا

رار میدهد و از او میپرسد آیا در انت هار خورشهید اسهت؟ صهقر هری

در ایهن

صیده نماد روشنفکرانی است ک علیرغ میل باطنی و ب سبب جنگهای داخلی ،اشه ال و یهاجمهات
خارجی و یا فیای بستۀ مقبوعات و نبود آزادی بیهان به کشهورهای غربهی رخهت سهفر مهیبندنهد ،امّها
لح ای از یحوّالت داخلهی و مسهالل سیاسهی و اوضهاع اجتمهاعی و ا تصهادی وطنشهان غافهل نیسهتند و
مه یهرین اخبههار و رویهدادههها را پیگیههری مهیکننههد و امیدوارنهد که روزی طلههوع خورشهید را بههر فههراز
کشورهای عربی ب ن اره بنشینند« .خورشید» در این صیده نماد آزادی است و با گرمهای زنهدگیبخ
خوی

بر فیای سرد و یخزدۀ شرق و خاورمیان طلوع میکند:

ص َاجملنَلحَ/ع ََص ََ/ه َ َقل ََمثرااَأ َ ر اَا رم ََ/ا ريتَ غسر َيفَمر َا راا َاا ا رََ َ/ثلَ
«ع َص ََ...أیَ َا لَ
لَروَ ر ا َا رثل َ َ/سررتل َعلر َا ر  َ/سررتل َ َو لفرح َ/هر َ ق ر َمثرااَأ َ ر اَا رم َ تفر ََ/و سردَاف رلَ ل ر َ
جن ؟َ/أ َذاَ َعل َا ای َ...مصلو ََ...م »َ(د َ )524َ :3293َ،
یرجم  :صب بخیر ای شاهین گشودهبال ،صب بخیر ،آیا بسیار چشه به راه بهودی یها خورشهید را ببینهی؟ که در

آ دریاچ ها زخ های

را میشوید ،سپس با گلول های برفبهازی مهیکنهد و بهر روی خهاک مهیخوابهد ،آیها

بسیار منت ر بودی خورشید را ببینی یا شاد شوی و افق مشرق را با بالهایت بپوشانی ،یو همچنان بهر روی پرچ هها
مصلو ماندهای.

در صیدۀ «س

َالَیتسل َمف تحَا دس» ،لفظ «خورشید» نمهاد آزادی ملّهت بیپنهاه و آوارۀ فلسهقین

است ک شاعر آن را از سکّ ای ناسره ه بیبههایهر دانسهت ؛ و رینهۀ خورشهید (در معنهای آزادی) کلمهۀ
« یر » است؛ و سایۀ خوفانگی در حقیقت سایۀ شوم اسرالیل است که مهانع از یابیهدن خورشهید آزادی
در فلسقین میشود و با دربند کشیدن و آواره ساختن ساکنان  ،بین آنها و خاک و کاشان شان فاصهل
ایااد میکند و یاریکی هم جا را فرامیگیرد.

«ا َسررمَ ََ لر ر لَََ/وا ل رم َهر ر ََا رردین ََا زائر ر ََ/يفَ َ رلَا ت رروَ(َ/مر رقَیَسررحََعر ر ََع ق ر َ...يفَه ررااَا ت روََا صر ر )ََوا ظر ر ََ
اخلر ئ َ/یتمرددَمرقَ ريت/یفصر َ ر َاف َ....و تر َ َ/و ضر َ َم ر ََمر َ ر َ.اخلرو  َ/ر َ َ...ر َ َ/ر لَ َ...ا لََ...
ی لََ...ه لَ»َ(مه َ )393َ:
یرجم  :خنده رؤیایی است و خورشید یک دینار بیارزش ،در طبق روز ،چه کسهی در ایهن روز گهرم عهرق مهرا
پاک میکند؟ و در این سایۀ یرسناک ک از زیر پای من امتداد مییابد ،بین مهن و زمهین فاصهل مهیانهدازد و گه
شدهام ،همچون سخنی ک در سرزمین یرس مرده است ،عشق ،...آزادی...

نگاه شفیعی کدکنی به مقولهۀ آزادی ،نگهاهی کهامالً خوشبینانه اسهت ،او به برچیهدن بسها ظله
پهلهوی امیهدوار اسهت و پیههروزی آزادیخواههان را نویهد مهیدهههد .او ایمهان دارد که خورشههید آزادی
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سراناام طلوع خواهد کرد؛ و امید و ایمان خود را با اسهتفاده از کلمهایی پرشهور ،نشها آور و سرشهار از
رنگ ،انرخی و حرکت بیان میدارد .کلمایی چون خورشید سوزان ،خوشا ،سپیدهدم ،سرخ بویه  ،خهون،
شفق ،یالّی ،سرود ،بیش  ،موجموج (ک با یکرار بهار معنهایی و یأ یرگهذاری آن دوچنهدان شهده اسهت)،
جاودانگی ،آفتا

و باغ؛ امّا اعتقاد امل دنقل ب یحقّق آزادی در بین بی و امید در نوسان اسهت؛ و نهوعی

یرس و ی ل ل در باور درونی او نسبت ب فرارسیدن دوران رهایی وجهود دارد .او در صهیدۀ « ئتر َ صر َ

قر ی » انت ار برای طلوع خورشهید آزادی را بیهان مهیدارد؛ امّها در صهیدۀ «سر

َالَیتسرل َمفر تحَا ردس»

امیدش ب آزادی رنگ میبازد و خورشید را ب سکّ ای بهیبهها یشهبی مهیکنهد .او همچنهین بهرای القهای
شدّت یأس خوی

ب مخاطب ،در این صیده کلمایی چهون لر  ،خرو  ،خر ئ  ،ظر و ا ردَین َا َزائر را به

کار میبرد.
 .4-4-4حق و حقيقت

در سرودۀ «دست کمک» شفیعی کدکنی ،فیهای سهرد و آکنهده از خفقهان حکومهت پهلهوی را یرسهی
میکند و محی ینگ و بست و خاموش و نبهود آزادی له و بیهان شهاعران و روشهنفکران را بها عبهارایی
چون (کاهدود غباران و غباران ،شب سرد و نومید ،اگر و آیا و آه) ب یصویر میکشد و در عین حهال بها
استعانت از عناصر طبیعت (باران ،خورشهید ،دریها ،مرغهان صهحرا) به رههایی و ایاهاد فیهای بهاز بهرای
روشنفکران امیدوار است .در این سهروده «خورشهید» منبهع پریوافشهانی ،م ههر زیبهایی و نااتدهنهدۀ از
ییرگی و منشأ نشا  ،نماد حقیقتی است ک بر سرما و شب ظلمانی غلب میکند:
اگر نام ای مینویسی ب باران /سالم مهرا نیه بنهویس /سهالم مهرا از دل کاههدود و غبهاران /اگهر نامه ای
مینویسی ب خورشید /سالم مرا نی بنویس /سالم مرا زین شب سهرد و نومیهد (شهفیعی کهدکنی (الهف)،
)222 :1323
شفیعی کدکنی در سرودهای ،دیگر «خورشید» را حقیقتی میداند که اگهر طلهوع کنهد بهر ظلمهت و
وحشت چیره میشود و این حقیقت ،کالم هدایتگر یحصیلکردگان و مبارزانی است که از دسهتههای
پشت پرده و از معاه دات ننگین بین ایران و انگلیس باخبرند و اگر افشاگری کننهد ،بسهیاری از مسهالل و
حقالق با روشنگریهایشان بر مردم آشکار میشهود ،امّها ناچارنهد سهکوت کننهد؛ زیهرا بها کوچهکیرین
سخنی ییر آماج یهمتها ب سوی آنها نشان میرود و ب عنوان معاند و خالن یا یبعیهد میشهدند و یها به
زندان افکنده میشدند و یا اعدام پایان راهشان بود:
مردی است میسراید ،خورشید در گلوی  /ییر یبار یهمت هر سو روان ب سهوی  /ای دلقکهان یهاریخ،
مشاطگان ابلیس! /کامروز میهراسید ز آواز گرمپوی

(شفیعی کدکنی ( ))121 :1323 ،
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شفیعی کدکنی در سرودۀ «زنهار» خود ،مبارز نورست ای را مورد خقا

رار میدهد و معتقهد اسهت که

در این خرا آباد ک همگی ریاکار و فرصتطلب و گوش ب فرمان اسهتبداد هسهتند ،به هی چیه نبایهد
اعتماد کرد ،حتّی دوستان ممکن است مأمور بیداد باشند و سر ب نگاه نهارفیقی کننهد؛ و شهفیعی کهدکنی
بیاعتمادی در میان مردم را ک از نتایج گستردگی استبداد و خفقان است ،ب گون ای یرسی میکند که
حتّی از نسیمک ک نمادی از لقافت و نرمی است ،در این روزگار و در این اجتماع باید پرهیه کهرد .او
در ادام این شعر ،با ب کار بردن واخگان طبیعت در زبانی سمبلیک نتیا میگیرد ک دیگهر به کهس یها
چی ی نمیشود اعتماد کرد زیرا سراسر وجودشان رنگ و نیرنگ است .ابر و گریۀ آن بهیاسهاس اسهت،
باد ک حرکتی صاف و یکنواخت داشت اینک ب این سو و آن سو میوزد و خورشید راسهتین صهبحگاه
نی نشان از هی حقیقتی ندارد ،بلک نشانۀ صبحی دروغین است:
«زنهار این نسیمک آرام /وینگاه که نهوازش ایهام /بیههوده خنهده مهیزنهی افسهوس /بفشهار در رکها
خموشی /پای درنگ مرا /باور مکن ک ابر /باور مکن ک باد /باور مکن ک خندۀ خورشید بامهداد /مهن
میشناس این هم رنگ و نیرنگ را» (شفیعی کدکنی)11 :1311 ،
امل دنقل نی ب مانند شفیعی ،باور دارد که روزی حهق به صهاحبان آنهها بازگردانهده مهیشهود ،امّها
مقصود امل دنقل از «خورشید»ی ک معنای حقیقت میدهد اندکی متفهاوت از مقصهود شهفیعی کهدکنی
است .شفیعی کدکنی و امل دنقل هر دو در یک دورۀ زمانی ب دنیا میآیند ،امّا شرای سیاسی حاک بهر
ایران با شرای سیاسی حاک بر مصر و جهان نگاه متفاویی را برای ایهن دو شهاعر ر ه مهیزنهد .شهفیعی
کدکنی «حقیقت» را در ایاهاد فیهای فکهری بهاز و اجهازۀ آزادی بیهان بهرای روشهنفکران و مقبوعهات
میبیند؛ امّا زخمی ک بر دل امل دنقل مینشیند و هرگ التیام نمییابد ،ناشهی از شهرای بحرانهی اعهرا
بعد از شکست از اسرالیل در جنگ ش

روزه و سازشهای سران عر با رخی صهیونیسهتی و همچنهین

اش ال فلس قین و کشت شدن زنان و کودکان بیپناه اسهت؛ و دنقهل «حقیقهت» را در بازگردانهدن حقهوق
پایمال شدۀ اعرا و اعقای حق زندگی ب فلسقینیان در سهرزمینی عهاری از حصهار و کشهتار مهیبینهد؛
بنابراین ،مییوان گفت خورشید حقیقت امل دنقهل انهدکی درخشهانیر و سهوزانیهر از خورشهید شهفیعی
کدکنی است .گویی ک خورشید حقیقت در شعر شفیعی یازه طلوع کرده است ،در حالی که خورشهید
حقیقت در شعر دنقل ب اوج یابندگی خود در وس آسمان رسیده است.
با بیان آنچ گفت شد ،خورشید در معنای حقیقت را در شعر امل دنقل از ن هر مهیگهذرانی  :در «اقروا َ
ا تم م » از دیوان «أقوا َجدیدةَمقَ

َا سروس» امل دنقهل بهاری دیگهر از زبهان الیمامه سهخن مهیگویهد.
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الیمام خواستار بازگشت پدر است و هی فدی ای را نمیپذیرد ،همچون ملت فلسقین ک هی وعهدهای
لب ب درد آمدۀ آنان را یسکین نمیبخشد و ب هی وج صل و سازش را نمیپذیرنهد و انتفاضه را در
پی

گرفت اند.

در این سروده ،امل دنقل «خورشید» را ب چش شهید (کلیب) یشبی مهیکنهد که در وا هع نمهاد بیهداری
اعرا در برابر معاهدات ننگینی است ک طی آنها موجودیت فلسقین مل ی گردیده .شهاعر نه ینهها بها
مردم فلسقین ه صدا و ه درد میشود ،بلک ب گون ای نمادین ب انور سادات ک بعهد از وفهات جمهال
عبدالناصر ،روی کار میآیهد و معاههدۀ صهل بها رخیه منفهور صهیونیسهتی را امیها مهیکنهد ،معتهرض
میشود؛ زیرا از دیدگاه امل دنقل هر کس ک با اسرالیل ه پیمهان شهود میهل آن اسهت که جوجه ههای
کبویران را ب مارها یقدی میکند و در وا ع صهل بها اسهرالیل دشهمن ،نادیهده گهرفتن حهق کودکهان و
م لومان فلسقینی و ظلمی آشکار است؛ و دنقل در این سروده «خورشید» را حقیقتی میدانهد که روزی
ب فلسقین بازگردانده میشود و خون شهیدان فلسقینی ب مر مینشیند:

«هر ََا ررم ََ لررلَاَلتر َ لر ََاآل َ/أ َأ لنر َ –َا تر َ –َعر َا تتر َ –َا ريتَ ت مر َخ خصر َ/دمراَیتسر ََخررتئََ ررتئََ/...

َوخیض ر ََخ ررتئََ َوخررتئََ/...هر ر َا رم َ؟َأ َ نر ر َ ر ر لَ؟َ/هررااَا ر رايَ ررو َا ر رَوؤسََ ر ر َأ َیتررودَ َ/ر ر َمف ر ََا فر ر سََا تر ر ََ
ا َتدَ» َ(د َ )252َ:3293َ،
یرجم  :این همان خورشید است ک اکنون طلوع میکند ،یا چش است ،یها چشه کشهت شهدهای که اندیشهناک
خشک و خیره شده است؟ خون

قره قره فرومیری د و آرامآرام زمین را سب میگرداند .این همهان خورشهید

است یا یاج است؟ همانی ک بر روی سرها میگردد یا زمانی بازگردد بر سر سوارکار شهید عر .

امل دنقل در صیدۀ «افخت َ دثَيفَا لتر » خون شهیدان راه حقیقت را ب «خورشید»ی یشبی مهیکنهد
ک گرچ در افق مرگ غرو کردهاند ،امّا در سپیدهدم آزادی و پیروزی حهق بهر باطهل طلهوع خواهنهد
کرد و یأللؤ آن سب رنگ و ب رنگ امید خواهد بود:

ريتَست ر َ...ا ررم َا ريتَس رتغَ ََ/...ا رم َا ريتَ ملَ ر َ
« َوا رردَ ََم ر َس ر خن َیلرروثَا َض ر َ/هررااَد َا رم ََا ر لَ
ا دیدا َ /د َا تت َأمح َا لَو ََ/د َا تت َأخض َا َت ی»َ(مه )945َ:
یرجم  :و خون گرم بود شمشیر بران را آلوده بود /این خون خورشهیدی اسهت که  ...خواههد یابیهد ...خورشهیدی

ک غرو خواهد کرد /...خورشیدی ک کرمها آن را میخورند /خون کشت شهده سهرخ اسهت /خهون کشت شهده
پریوش سب است.
 .1-4-4عدالت

یکی از ویژگیهای حکومتهای خودکامه و مسهتبد ،نهابرابری ا تصهادی ،فقهر و بهیعهدالتی اسهت .در
یوسه بیگانگهان و درگیریههای گونهاگون میهان
جامعۀ ایهران نیه ههرج و مهرج ناشهی از اشه ال ایهران ّ
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جناحهای سیاسی سبب میشد مسهألۀ فقهر و بهیعهدالتی از ذههن اندیشهمندان و شهاعرانی چهون شهفیعی
کدکنی ک از روح حساسیری برخوردار بودنهد دور نمانهد و رسهالت اجتمهاعی خهوی

را بها سهرودن

شعرهایی با میامین اجتماعی ایفها کردنهد .امهل دنقهل نیه عقیهده دارد :شهاعر در جههان عهر در سهایۀ
شرای اجتماعی – سیاسی کنونی باید دو نق
نقهه

اساسی ایفا کند .1 :نق

هنری یا شهاعر نامیهده شهود.2 .

ملههی و میهنههی یهها متعهّههد بهه وطههن و پیشههرفت آن باشههد( .فاضههل )325 :1321 ،وی همههواره از

بیعدالتیها و نابسامانیهای اجتماعی و سیاسی جهان عهر رنهج میبهرد و بها بیهانی سهاده و بیپهرده در
الب نمادها و اسقورههای کهن آن را یرسی مینمود.
شفیعی ،یالشهای مبارزان را برای رسیدن ب عدالت اجتماعی بیفرجهام مهیدانهد و به یهأس و ناامیهدی
دچار میگردد؛ و برای کسانی ک ب حهق و حقهوق خهود آگهاه شهدهانهد ،ههی شهکنا ای را یلهخیهر و
عذا آوریر از سکوت ،ان وا و در خود فرورفتن نمیداند:
«عمری پی آرای

خورشید شدی  /آمد ظلماتِ عصر و نومید شدی  /دشواریرین شهکنا ایهن بهود که

ما /یکیک ب درون خوی

یبعید شدی » (شفیعی کدکنی ،بییا)23 :

«خورشید» در این سروده نماد عدالتی است ک در طهول  22سهال حکومهت دیکتهایوری رضهاخان و 35
سال حکومت مستبدانۀ محمدرضا پهلوی از بین رفت است و بیعدالتی هم جا را فراگرفته اسهت .شهاعر
یمام روزن ها را رو ب عدالت بست میبیند و حتّی رنگ خورشید عدالت را فراموش کرده است:
«یمام روزن ها بست است /من و یو هی ندانستی  /در این غبار /ک شب در کااسهت روز کاها /و رنهگ
اصلی خورشید و /آ و گلها چیست» (شفیعی کدکنی (ج))13 :1323 ،
شفیعی کدکنی در سرودۀ «م امیر گل داودی» مبارزان را ب یاری میطلبد و روشنفکران و مبهارزان را به
ایحاد و ه دلی دعوت میکند:
هی کس هست ک با قرۀ باران امشب /ه سرایی کند و روشنی گلهها را /بسهتاید یها صهب  /یها برآیهد
خورشید( .شفیعی کدکنی)13 :1313 ،
در این سروده ،مقصود شاعر از خورشید عدالت است ،زیرا در سقرهای بعد ،با باد ک در ایناا نمهاد
ظل است سخن میگوید و از او مهیخواههد که دسهت از بهیعهدالتی و ظله بهردارد و در بهاغ ،آشهیان
(ایههران) را ویران ه نکنههد و جههوی آبشههخور پروان هۀ صههحرا را آشههفت و گههلآلود ننمایههد؛ امّهها شههعر را بهها
«هی کس» ک بار معنایی آن نفهی و انکهار را مهیرسهاند ،آغهاز مهیکنهد؛ و هفهت بهار عبهارت پرسشهی
«هی کس هست »...را یکرار میکند .در حقیقت شاعر در انت ار جوابی نیست زیرا آنچه در بقهن کهالم
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او است ،پرس

نیسهت ،بلکه خبهری اسهت یلهخ که بیهان صهری آن دله

را به درد مهیآورد .شهاعر

میخواهد بگوید کسی نیست ک در شبهای ییره ظل و ست با مبارزانی ک چون باران بهیعهدالتیها را
از جامع پاک میکنند همراه شود و هی کس نیست ک امیهد را در دل ایهن مبهارزان بکهارد و به آنهها
نوید طلوع خورشید را دهد.
امل دنقل نی گرچ ب مانند شفیعی ،بازگشت عدالت ب جوامع بحهرانزدۀ اعهرا را دور از دسهترس
میبیند امّا آن را محال نمیداند ،او ایمان دارد ک روزی خورشید عدالت از پشهت ابهرههای ییهره بیهرون
میآید ،امّا شفیعی کدکنی امیدی ب طلوع خورشید عدالت ندارد.
در صیدۀ «م اثر َا تم مر » یمام دختر ب رگ کلیب  -هرمان جنگاور بیلهۀ بکهر و ی لهب  -به صهحنۀ
گفتوگو میآید .او در خالل گفتگوهای آکنده از عواطف انسانی با عموی
خوی

مهلههل ،آرزوههای نههان

در مورد بر راری عدالت را ماس مهیکنهد .یمامه از گهرفتن دیه پهدر و پهذیرش صهل امتنهاع

میورزد و با زبانی کودکان میگویهد « :نََالَأصر َ ر َاف ردَ،مر َدامر َ و ر َيفَهرااَااسرد» ،مهن یها زمهانی
ک جان در بدن دارم صل نمیکن « .امل دنقل در این سروده ،در البی هنری به حاکمهان و هت جههان
عر نسبت ب پیامدهای سوء سهازش بها اسهرالیل هشهدار داده و از یمهامی اعهرا و ملهتههای هوشهیار
درخواست نمود یا مبارزۀ خود را برای رسیدن ب هدف نهایی و باز پسگیری سرزمینهای اش الی ادامه
دهند« ،کلیب» در شعر وی نمادی از خونهای ب ناحق ریخته شهدۀ ملهتههای م لهوم اسهت و «مهلههل»
نمادی برای نشا  ،زندگی و امید ب آینده ب شمار میرود( ».سلیمی و چقازردی)33 :1322 ،
شاعر در بند آخر این سروده با اشاره ب بازگشت کلیب فیا را ب گون ای امیدبخ
و بازگشت او را ب عنقایی یشبی میکند ک با بحرانی شدن اوضاع ،پر او را آی

یرسی مینمایهد

زدهاند و او بهیدرنهگ

یوسه صهیونیسهتها مهیرسهاند و آنهها را از بنهد ایهن ظله و
خود را ب شهرهای ویرانه و اش الشهده ّ
خونری یها میرهاند .در این مققع از شعر« ،خورشید» به صهورت یرکیهب اضهافی «سرن َا ل رم » (نهور و
درخش

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

سهمگین وحشیگری اسرالیل پنههان شهده اسهت و در انت هار دسهتان مبهارزی اسهت که ابرههای ییهره و
ظلمانی کشتار ،اش ال و آوارگی را کنار زند و خورشید عدالت ،امنیهت و آزادی را بهر ایهن سهرزمینهها
پریو افکند.

«ملت ر ََیتررودََ/...مَتن ر ََقرردَأ ق ر َ ی رَ  َ/تَظ ر َاحل ت ر ََأَهب ر َ َ/...و ج ر َ لتَ ر َ –َيفَسررن َا ررم َ...أزه ر َ َو ف ر دَ
أجن َا غد َ /...و َمدائقَ نَضَمقَذم ی َاخل ا » َ(د َ )245َ:3293َ،
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یرجم  :کلیب بازمیگردد /...همچون عنقایی ک پرش را آیه
بماند /...و اسلحۀ او در پریو درخش

زده باشهی /یها حقیقهت همچنهان درخشهان بها ی

خورشید ...درخشانیر و باشهکوهیهر مهیشهود /...و بهالههای فهردا یکّه یهاز

میشوند /...بر فراز شهرهایی ک از یادآوری ویرانیها ب پا میخی ند و میآشوبند.

امل دنقل ،صیدۀ «ا َزیر ة» را در سال  1315یعنی یک سال بهل از جنهگ  1روزه  1313مهیسهراید .ایهن
نبرد بین اسرالیل و کشورهای عربی مصر ،سهوری  ،اردن و لبنهان رخ داد و بها پیهروزی مقلهق اسهرالیل به
پایان رسید؛ و سمتی از خاک آنها را یصرف کرد .آنچ واض و مبرهن است ایهن اسهت که اسهرالیل

بها زیههر پها گذاشههتن عههدالتخواههان غصههب سهرزمینهایی بههود که ههی حقههی در آنهها نداشههت و بهها
برخورداری از اری

ماه و ب پشتیبانی ابر درتها یوانست در برابر نیروهای بیدفهاع مردمهی بایسهتد و

از آغاز نبردی نابرابر شکل گرفت .درخواستهای مصر و دیگر کشورهای عربی از سهازمان ملهل متّحهد

ه بینتیا ماند .امل دنقل در صیدۀ «ا َزیر َة» از حق و عدالتی سخن میگوید ک وعهدۀ آن را به مهردم
میدهند ،امّا هی گاه محقق نمیشود:

«ی ََ َ َیج َ َ/وقتر ََ:ال َ...ر َجر ََ ر فَم َََ/وأسرت لاَيفَم ر َ تثر َا ر َ/وأ ل رواَع ر یقَ ل ر َ رداَوصرو اَ/و ل ر َ
َعلتن َذ لَا ص » َ(د َ )49: َ،
يفََم دَا م  َ /ااَ إ َا م َ َ
یرجم  :گروهی میگویند :نیامده اسهت /نه  ...بلکه دیهروز آمهده اسهت /و در فرودگهاه ،هیهأت یشهریفات از او
استقبال کردند /ب مناسبت ورودش بیست گلول شلیک کردند /و گلول ای نی ب لب خورشهید زدنهد /به همهین
خاطر ،آن روز صب خورشید بر ما طلوع نکرد.

در این صیده «خورشید» نماد عدالتی ک سازمان ملل متّحد داعیۀ بر راری آن را در سراسر عهال دارد و
وعدۀ آن را ب م لومان جهان میدهد؛ امّا در عمل هرگ محقق نمیشود.
 .1-4-4مجد و عظمت

شفیعی کدکنی برای انتقاد زیرکان از نابسامانیهای جامعۀ زمان خود ،با پلی ب گذشت شهکوه و ع مهت
گذشتۀ ایران را با زیبایی هرچ یمامیر ب نمای
نور و خورشید و آزادی پی

گذاشت است .وی معتقد است ک یمدّن غهر یها شههر

رفت ،ولی ما ک افل ساالر یمدّن بشر بهودهایه  ،اکنهون به خهوا عمیهق

جهل و عقبماندگی فرورفت و از کاروان عل و دان

و پیشرفت عقب ماندهایه  .او معتقهد اسهت مها از

سرزمینی هستی ک روزگاری مهد فرهنگ و یمدّن بوده است ،امّا امروز با چیرگهی دیهو اسهتبداد ،از آن
خورشید یابان ج فروغی رو ب افول با ی نمانده است:
« لیک اکنون اگر فروغی مانده در چشمان بینهورش /بازیها پریهوی بیرنهگ /از خورشهید پهر نیرنهگ
مرزی دور و بیگان است» (شفیعی کدکنی)112 :1331 ،
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در این سروده« ،خورشید» نماد ماد و ع مت است ،امّا ایهن ماهد و ع مهت از آن خورشهید خهاور
نیست ،بلک بازیابی از خورشید باختر است .غر  ،اندکی از پیشهرفتههای علمهی و صهنعتی خهود را در
اختیار ما رار میدهد ،امّا در مقابل امتیهازات بسهیاری را در خهاک ایهران از آن خهود مهیسهازد و بههای
سنگینی را در ازای امکانات محدودی  -ک آن ه در جهت پیشبرد اهداف خودشهان در شهرق اسهت -
از ایران میستاند.
مقَمام ا َاملتنبَ» را در سال  1312و یک سال پس از شکست اعرا میسراید .شهاعر
امل دنقل صیدۀ « َ
در این صیده از اوضاع نابسامان سیاسی و مشکالت داخلی جهان عهر شهکایت مهیکنهد و از نهایوانی
حاکمان در حفظ امنیت و دفاع از ملت در برابر هاوم بیگانگان ب شدّت مهینالهد .شهاعر اوضهاع آشهفتۀ
خوی

را با عصر متنبّی یعنی رن چهارم هاهری مقایسه مهیکنهد .در ایهن صهیده ،متنبّهی نمهاد انسهانی

فرهیخت و روشنفکر است ک گرایشات ومی و استعدادهای بسیاری دارد .کافور اخشیدی بهردۀ سهیاهی
است ک با مکر و نیرنگ بر مصر مسل شهده اسهت و بها دادن وعهدۀ والیتعههدی به متنبّهی او را فریفته
است .از ن ر شاعر ،کافور نماد حاکمی ناالیق و بیکفایت است ک ب ناحق بر یخت پادشاهی یکیه زده
است .او در این صیده اوضاع دردناک جههان عهر در شهرای پهس از شکسهت از جنهگ شه

روزه

علی اسرالیل را یرسی میکند و در ا نای صیده و پس از بیان دلتنگیهای فراوان از کافور ب یاد «سهیف
الدول » میافتد و از او ب عنوان یک انسان نااتبخ
لم َحلظ َا

یاد میکند و وی را «من اَا ت » مینامد:

ََ َ/وجندکَا جت َیَتفو َی َست َا دو ََ/وأ َا ل رم َا ر يتَختتفر َيفَه ر َا غ ر َعنردَااو ر َ/ممتتر َ

جوادکَافخَ َ،...خ ه اَ س ملَا وی َمَل َ َ/ص خَيفَوجاَجنودَا و (َ.د َ )911َ:3293َ،
یرجم  :رؤیای آن لح ای را ک اشکها سرازیر شده بود دیدم ،در حالی ک سربازان شااع یهو فریهاد مهیزدنهد:
سیف الدول و یو خورشیدی بودی ک در هال ای از غبهار پنههان شهده بهودی ،سهوار بهر اسهب زیبایهت و شمشهیر
برندهات در دستت ،در برابر سپاهیان روم فریاد میزدی.

یوسه نمادههای شههامت و
ّ
خورشید در این صیده ،نماد ماد و ع مت اعرا در گذشت است ک
حماس همچون چون سیفالدّول  ،حاک مشهور و اسقورهای عر  ،از آن صهیانت مهیشهده اسهت؛ امّها
اکنون اعرا  ،بار ذلّتی را بر دوش میکشند ک مسبب آن دولتمهردان بییهدبیر و بهیکفایتهان حهاک بهر
جهان عر هستند و ب واسقۀ سوءیدبیر آنان اوضاع کشورهای عربی ب جهایی رسهیده اسهت که از آن
هم افتخارات گذشت  ،ینها اس هایی بر جای مانده ک شاعر از آنها با حسرت یاد مهیکنهد و از شهدّت

 /11کاوشنامۀ ادبیّات یقبیقی ،سال چهارم ،شمارۀ  ،11یابستان 1333

ناامیدی ،احیای ماد و ع مت اعرا

و کسب افتخارات یازه را بسیار دشوار و دست نایهافتنی مهیبینهد؛

افتخارایی ک بار دیگر ،در دفتر یاریخ اعرا

بت شود و جاودان بماند.

 .1-4-4زندگی

نگاه شفیعی کدکنی ب زندگی ،نگاهی سرشار از امید و نشا است .با نگهاهی بهر اشهعار وی درمییهابی
ک او همواره از آمدن بهار سرمست است و زیباییهای آن را میستاید ،از من ر او در پس هر زمسهتانی،
بهاری زندگیبخ

خواهد آمد ک با خود عقر گلهای ا ا ی و بابونه را به ارم هان مهیآورد و بهاغ از

نفسهای گل و یرنّ باران ،از خوا بیدار میشود:
«باغ از نفسهای گل و از بوی باران بیدار شد /چشمان ز خوا ناز برداشت /خورشید صب نرمتا مهاه
اسفند یابید بر روی دشت و کوهساران» (شفیعی کدکنی)1 :1355 ،
خورشید در این سروده ،اگرچ ب معنای مصدا ی نی ن دیک است امّها در کهارکردی نمهادین ،پیهامآور
زندگی دوباره و بیدار شدن زمین از خوا زمستانی است .شفیعی کدکنی همچنین در سرودۀ «کهاروان»
از «دفتر شبخوانی» ،خاک ایران را ب دشت سب و نگارین و ب بهشت یشهبی کهرده اسهت و معتقهد اسهت
جوانان سرزمین

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

راستین دارد و از زرق و برق دنیای مدرنیت خبری نیست .خورشید سرزمین وطهن ،یالهیگهاه صهدا ت و
محبّت است و خورشید غربت ،خورشیدی است پنهان شده در آن سوی ابرهای وه انگی :
«لختی درنگی! درنگی /آن سوییر چهون نههی گهام /دشهتی همه خهار و خاشهاک و افسهردگیهاسهت/
بیروشنا خون خورشید /پوشیده از میغ دلمردگیهاست /هر رفت دل در فا بست دارد» (همان)1 :
در این شعر« ،خورشید» نماد زندگی است که به صهورت یرکیهب اسهتعاری «خهون خورشهید» و به
معنای شوق زندگانی آمده است؛ زیرا شاعر معتقد است ک در غربت خورشید زنهدگانی فروغهی نهدارد
و هم جا را ابرهای سیاه دلمردگی و یأس پوشانده است.
در سروده «آواز بیگان » نگاه شاعر ب زندگی ب گون ای نوستالژیک بیان شهده اسهت .او عصهر معاصهر و
زندگی ماشینی را ب « لب مصنوعی» یشبی کرده اسهت و خهود را در هرن بهیایمهانی و روزگهار آههن و
سیمان همچون بیگان ای میبیند ک دلتنگ است برای زندگی ساده و بهیآالیه

روسهتایی ،در کلبه ای

ک پنارهاش رو ب باغچ ای با گلهای الل عبّاسی و شهقایق گشهوده مهیشهود و فیها را از بهوی شهبدر
آکنده میکند:
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در روزگار لب مصنوعی /او میستاید صب را /در عهر شهب بها لهاهۀ خورشهید /در هرن بهیایمهان /او
میستاید کلبۀ سادۀ ده را /از روزگار آهن و سیمان /او مهیسهتاید الله عبّاسهی و /شهبدر را ،شهقایق را...
(شفیعی کدکنی (ج))11 :1323 ،
یرکیب اضافی «لهاۀ خورشید» در این شهعر ،نمهاد زنهدگی و زیسهتنی شهادمان اسهت که در روسهتا
جریان دارد و « عر شب» نماد روزمرگی زندگی شهری است ک شاعر بدان گرفتار آمده است .شهاعر بها
درک یفاوت این دو نوع زندگی ،خود را شاعری دلبستۀ روزهای صاف و آفتابی پاک روستا ب یصهویر
میکشد و گرچ در عر شب (در شهر) ب سهر مهیبهرد ،امّها دل و زبهان او بها خورشهید اسهت و به زبهان
خورشید سخن میگوید و کالم

پاک ،بیآالی

و ب دور از رنگ و ریای زندگی شهری است.

امل دنقل نی مانند شفیعی کدکنی شهر را مکانی دور از صفای روسهتا مهیبینهد و یقابهل شههر ،طبیعهت و
انسان در شعر وی یصویری منحصر ب فرد ب خهود مهیگیهرد ،در شهعر او شههر ،مکهان از بهین رفهتن مهاه
است:

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

شاعر میخواهد روند اخالل در طبیعت را زیهانبهار و بهیفایهده به یصهویر بکشهد میهل از بهین رفهتن
یوسف( .رجبی )11 :1332 ،خورشید در این صیده در ییاد با ماه رار میگیرد و گرچه نمهاد زنهدگی
است امّا این زندگی در ازدحام شههر گه شهده اسهت و مهردم به روزمرگهی گرفتهار شهدهاند و آن هدر
سختیها و مشکالت زندگی شهری آنها را درگیر کرده اسهت که خورشهید بسهان پیکهی نام رسهان بها
شتا میآید و میرود .ن روشنایی و یأللؤ خورشید در روز مایۀ نشا و یکاپو است و ن شب ،مهتهابی،
خاطرهانگی و آرامبخ

است.

همچنین ،دنقل در شعر ا َترو  ،آوارگی پرندهها را در ازدحام ییرهای برق و لبۀ پنارههها و در دریچهۀ
آپاریمانهای چندطبق ب یصویر میکشد و از اینک انسان در یالش است یا عناصر طبیعت را ب اسهتحال
بکشد ،اظهار یأسّف میکند .او ب بیان هه نشهینی انسهان بها عناصهر طبیعهت مهیپهردازد و درنهایهت ایهن
ه نشینی و معاشرت را باعث نابودی آنها عنوان میکند .آنچ در شعر دنقل خودنمایی مهیکنهد ،طمهع
انسانی است ک چش ب طبیعت دوخت است( .همان:)13 :

«ا َتررو َمتل ر َيفَا س رموا َ/م ر َ ر َأ سررج َا تن ررو َا فض ر ئ  َ:ل ر یحَ/م خرروق َيفَامترردادَا سررَ َاملضررتئاَ ل ررم »َ
(د َ )291َ :3293َ،
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یرجم  :پرنده در آسمانها معلق است /میان یارهای فیایی عنکبوت :برای بهاد /سهریع در امتهداد ییرههای نهورانی
خورشید.

از نگاهی دیگر ،پرنده ،همان شاعر اسهت که خهود را بهین دو محهور مهوازی یعنهی زمهین و آسهمان
گرفتار و معلق میبیند و با بروز عالل بیماری سرطان ،عواطفی متیهاد نسهبت به زنهدگی و مهرگ در او
پدید میآید ،او دیگر خود را ن متعلق ب زمین میداند و ن آسمان .شاعر خود را در بین عناصهر طبیعهت
و همچنین ساخت های بشری محصور میبیند .در این صیده ،عناصر طبیعت که «خورشهید» نیه یکهی از
آنها عنوان شده است ،همگی نماد زندگیاند و برای ایااد اریبا بین آنهها از یرکیهب جهار و ماهرور
استفاده شده است( :يفَا سَموا  َ،لَیح َ،ل َم ) دنقل این صیده را در بین سالهای  1322-1321سهروده
است و پس از جنگ و جدال با سرطان ب شکلی یلخ در سال  1323یسهلی مهرگ شهد .مهییهوان گفهت
شاعر ب هنگام سرودن این صیده ،بسیار ضعیف و رناور بوده است و از پنارۀ یأس و انه وا به زنهدگی
مینگرد .خورشید یابنده دیگر نویدبخ
دیدن خورشید بی

از پی

صبحی دیگهر و پیهامآور نشها و سهرزندگی نیسهت .شهاعر بها

دلتنگ و پژمهرده مهیگهردد ،زیهرا ههر طلهوع ایهن گهوی درخشهان او را به

غرو زندگانیاش ن دیک میسازد .ضهعف ،درد و بیمهاری شهاعر را از پهای درآورده اسهت و فهرار و
پرواز ب سوی آسمان را ینها راه رهایی از چنگال سرطان میبیند و این پرندۀ افسردهدل ههرروز صهب بها
فکر پرواز ،چش ب روی دنیا و زندگانی میگشاید:

«َ ر رَ َ َ/...رَلر رت ََأم م ررلََ-َ/وا ر ر َاملس ررت ت و َواملس ررت و َ:صر ر و َ – َ/ررت َأم م ررلَا رراَا فر ر ا َا فر ر ا َا ر رايَ
یتجددَ...م ََا صَ »َ(مه َ )291َ:
یرجم  :پرواز کرد /...پس دیگر در مقابل یو نیست /و انسانهای خودباخت و مسخشده :فریهاد میزننهد /راههی به
ج فرار پی

روی یو نیست .فراری ک هرروز صب  ...یکرار میشود.

در صیدۀ «الَوقر َ ل ر » نی ک با حسرت و اندوه ناشی از ست و اش ال صهیونیستها در فلسقین آغهاز
میشود و ب گری و زاری وطن بر کودکان کشت شده و سرزمین اش الشده اشهاره مهیکنهد« ،خورشهید»
نماد زندگی است و شاعر در حیرت است که چگونه زنهدگی در سهرزمینههای دیگهر جریهان دارد در
حالی ک در گوش ای از دنیا (فلسهقین) کودکهان و مهادران از خانه رانهده شهدهانهد و آواره در صهحرا،
مرگ ع ی انشان را ب چش میبینند .و ب همان اندازه ک از طلوع خورشید در شگفت اسهت از چشه ها
نی یعاب میکند ک چگون از دیدن این مصیبتها ،کور نمهیشهوند! امهل دنقهل ایهن صهیده را در 22
سپتامبر  1332سروده و گویی حاد ۀ «سپتامبر سیاه» نی ک در  13سپتامبر ب و وع پیوست  ،در سهرودن ایهن
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صیده بییأ یر نبوده است .در این یاریخ اری

اردن با حملهۀ همه جانبه به مراکه یامهع چریهکههای

فلسقینی در خاک اردن طی ده روز متوالی ب اخراج و کشتار فلسقینیان پرداخت:

«ا ررم َ(هررااَا ريتَ ر مَمررقَا ر َ رراَاسررت ت )/متر َ ر اَ ر َ ررو َا ض رف َافخ ر اَ/...والَجت ر َم ف ر ا؟»َ(مه ر َ:
َ )343
یرجم  :خورشید  -این خورشیدی ک بدون شرم و حیا از مشرق میآیهد  ،-فکهر مهیکنهی چگونه از فهراز کرانهۀ
دیگر عبور میکند و خاموش نمیشود؟

در یک نگاه کلّی مییوان گفت :شفیعی کدکنی و امل دنقل هر دو از «خورشهید» به عنهوان نمهادی
کلّی یاد کردهاند ،امّا مفهوم «خورشید» در شعر امل دنقل از معنهای فهردی آن پها فرایهر نههاده و مفههومی
انساندوستان و اجتماعی پیدا میکند .شاعر دیگر ب خاطر بیماری ب یابندگی خورشید زنهدگی خهوی
نمیاندیشد ،بلک طلوع خورشید زندگی را برای ه نوعان فلسقینی خود خواهان است.
 .6-4-4عشق ،اميد و آرزو

در اشعار شفیعی ،امید و آرزو جلوهای خاص دارد و شور زنهدگی در آنهها مهوج مهیزنهد که آن را در
الب عبارات و واخگانی نشا آور و حرکت آفرین میری د .کاربرد این واخگان باعث پویهایی و ایاهاد
شادی و امید در سراسر شعر شاعر شده و فیای پر از هیاانی را به وجهود آورده اسهت .از جمله اشهعار
شفیعی کدکنی ک در آن «خورشید» در معنای امید و آرزو آمده ،شهعر «زم مه هها» از دفتهر زم مه ههای
شفیعی است ،یأ یرگذاری واخۀ خورشید با همراهی دو واخۀ شمع و مهتا بی یر شده و همهانطهور که
یک شمع در یاریکی ب یاری انسان میآید و مهتا یاریکی شب را میکاهد و راه را بر رهگذر روشهن
میکند ،نگاه محبو در دل شاعر ،خورشید پرفروغ امید و آرزویی است ک طلوع کرده و دنیای شهاعر
را غرق شادی و سرور میکند:
ای نگاهت جاودان افروخت  /شمعها خورشیدها مهتها هها /ای طلهوع بهیزوال آرزو /در صهفای روشهن
محرا ها( .شفیعی کدکنی)2 :1311 ،
شفیعی کدکنی در سمت دوّم این سهروده خنهدۀ محبهو را ماننهد خورشهید نشها انگیه و امیهدبخه
میداند ک با آوردن خورشید در یرکیب اضافی «آیینۀ خورشید» و نی افه ودن پسهوند «هها»ی جمهع ،بهر
یأ یرگذاری بیشتر کالم اف وده و انرخی بخشی آن را دوچندان کرده است:
خندهات آیینۀ خورشیدهاست /در نگاهت صد ه ار آهو رهاست (همان)2 :
شاعر سمت شش این سروده را با آوردن لفظ خورشید در معنای امید و آرزو ،آغاز میکند:
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در شب خندۀ من خورشید باش /آفتا ظلمت یردید باش /ای همای پر فشان اوجهها /سهایۀ عشهق منهی
جاوید باش (همان)1 :
شفیعی کدکنی در شعر « صۀ خورشید گل» با استفاده از استعارۀ یمییلی عشق خهود به معشهوق را به
عشق گل و خورشید یشبی کرده است .خورشید یابنهده هی گهاه نمییوانهد به بهرگههای گهل ن دیهک
شود ،زیرا خورشید بسیار سوزان است و هی پدیده و آفریدهای در عال هستی لقیفیر و شهکنندهیهر از
گل وجود ندارد؛ بنابراین خورشید هی گاه ب وصال گل نمیرسد .از این رو شاعر طبع محبو خهوی
را لقیفیر و حساسیر از آن میبیند ک خود را گرفتار رنج عشق کند؛ و در وا ع شاعر به محهال بهودن
وصال اشاره دارد.
امل دنقل نی در صیدۀ « فلتَ » از یرکیب «ق ل َا َم » در هیبت عشقی دستنیافتی یاد کرده است:

«م ََم َمر ََ/أ رلاَمر ََ تر َََ َ/یَ رقَ الََ...م ردأاَ َ/و تر ةََذا َثغر ََ َوی رتَ َق لر ََا رم َ َ/راواَظمر ا»َ(د ر َ:3293َ،
َ )32
یرجم  :یکی بود یکی نبود ،جوانی بود ،چیه ی نداشهت به جه  ...و دختهری که لبههایی داشهت مشهتاق بوسهۀ
خورشید یا عقش

را فروبنشاند.

برخالف امل دنقهل که از کهودکی در انت هار مرگهی زودهنگهام بهود و به نهدرت مهییهوان شهعری بها
درونمایۀ عاشقان در اشعارش یافت ،شفیعی کدکنی ،اشعار بسیاری با میمون عشهق دارد؛ و درونمایهۀ
اوّلین دیوان او یعنی «زم م ها» ک در سال  1311با  12غ ل ب چاپ رسید ،عشق و دلدادگی است.
در زیر ب بیتی در رابق با کاربرد نماد «خورشید» در اشعار عاشقانۀ شفیعی کدکنی اشاره میشود:
چون شبن گلها سحر از جلوۀ خورشید /در پریو روی یو سراناام بمیرم (همان)3 :
شفیعی کدکنی در این شعر ،سیمای زیبای یار را ب خورشید یشبی کرده است و همانطور که شهبن
صبحگاهی با یاب

خورشید یبخیر میشود ،شاعر نی با بیانی اغراقآمی اظهار میدارد ک با دیدن چههرۀ

زیبای محبوب  ،سراناام جان از کف میدهد.
امل دنقل گرچ هی گاه ناامید نشده و همواره با شااعت در مقابل نامالیمات ایستاده است ،امّا به دلیهل
بیماری صعبالعالج سرطان ک گریبانگیهرش کهرده بهود ،نمهییوانهد چونهان شهفیعی کهدکنی ،چنهدان
امیدواران ب زندگی (در معنای زنده ماندن و عمر) بنگرد .در صهیدۀ «دسهامبر» ،امهل دنقهل مهرگ را در
هیبت پرندهای افسان ای یرسی میکند و خهود را به مهرگ ن دیهک مهیبینهد و بها آن سهخن مهیگویهد.
دسامبر از ماههای سرد میالدی است امّها دنقهل آن را به صهورت یرکیهب اضهافی «دیسرم َا سر خن » یعنهی
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دسامبر داغ میآورد و ب گون ای ییاد نی ایااد کرده است .از آناا ک ایهن صهیده در آخهرین دیهوان
شاعر یعنیَ«أو ا َا غ ر َ »9ب چهاپ رسهیده اسهت و من هور از «ا غ ر َ »9ایها ی اسهت که شهاعر واپسهین
روزهای عمرش را در آن و در بستر بیماری ب سر برده است:

«ه ر َهرروَا ر خََذوَاملَ ل ر َت روَََ/...تَ م ر ََجث ر ََدیسررم ََا س ر خن َ/ه ر َهرروَا ر خَیََ ر َ/وا س ر

ََ ل ر َعل ر َا رم َ

تَ َا دامن »َ(د َ )293َ :3293َ،
یرجم  :این پرندۀ افسان ای رخ است ک با چنگالهای

ب پرواز درآمده یا جسد دسامبر داغ را با خود ببهرد ،ایهن

پرندۀ رخ است ک فرود میآید ،در حالی ک ابرها پرده یاریکشان را روی خورشید انداخت اند.

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

از سیاست و اشعار سیاسی دست کشیده است .و ب ن ر میرسد ،من ور شهاعر از «دیسرم َا سر خن »

رنج و درد شدید ناشی از سرطان باشد و استعاره از یبی سوزان است ک در سهرمای سهخت دسهامبر و از
شدّت ضعف و یحلیل وای جسمانی به آن دچهار شهده اسهت؛ و «خورشهید» نیه در ایهن صهیده ،نمهاد
امیدی است ک ب ناامیدی مبدل گشت و ابرهای یأس و مرگ بر آن سای افکنده است.
نتيجه
 .1خورشید ،در اشعار شفیعی کدکنی و امل دنقل جایگاه ویژهای دارد؛ با بررسهی پیشهینۀ یهاریخی «خورشهید» در
دو سرزمین ایران و مصر باستان ک هر دو دارای یمدّنی کهن ب بلندای یاریخ هستند ،بر این امر وا ف شهدی که
خورشید ن د این دو فرهنگ ،از یقدّس خاصّی برخوردار بوده اسهت و مهردم آن را به عنهوان خهدای بلندمریبه و
خدای روشنی ،هم نگر و منبع حاصلخی ی و حیات مورد پرست

رار دادهاند.

 .2شرای و اوضاع سیاسی و اجتماعی بره ههایی از زنهدگی دو شهاعر آنهان را واداشهت یها بها زبهانی نمهادین ،از
عناصری طبیعی همچون خورشید ک مییواند بر پیچیدگی و غموض اشهعار آنهان بیف ایهد و همچنهین کهارکردی
زیبایی شناسان و نمادین در ساحت اشعار انتقادی آنان داشت باشد ،بهره گیرند.
 .3در شعر هر دو شاعر ،خورشید دارای رم ی دوپهلو است؛ زیرا در میهان دو سهاحت روشهنایی روز (سهعادت) و
یاریکی شب (شقاوت) رار دارد .هر دو شاعر ،از درخش

خورشید و روشهنای روز ،بهرای بیهان مفهاهیمی چهون

آزادی و عدالت بهره بردهاند ،زیرا همانطور ک وجود خورشید برای کالنات ضروری اسهت و بها افهول آن یمهام
هستی از بین میرود ،سلب آزادی ،بیعدالتی و پایمال نمودن حقیقت در یک جامع ب میابۀ مهرگ یهدریای آن
جامع است.
 .1عالوه بر ابعاد و کارکرد اجتماعی ک نماد خورشید در شعر این دو شاعر دارد ،بعد فردی را نی مهییهوان بهرای
این نماد در شعر آنان یبیین نمود .ابعاد عاطفی نماد «خورشید» در شعر ایشان شامل مفاهیمی چهون زنهدگی ،امیهد،
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آرزو و عشق میشود ،زیرا همانطور ک حیات موجودات وابست ب وجود خورشهید اسهت ،آدمهی نیه به عشهق،
امید و آرزو زنده است.
 .5با مقایسۀ نمهاد خورشهید در اشهعار ایهن دو شهاعر درمییهابی که مفههوم «خورشهید» در اشهعار آنهان از بسهامد
همسانی برخوردار نیست ،ب گون ای ک گاه پر فروغ اسهت و گهاه ک فهروغ ،گهاه در پشهت ابرههای سهت پنههان
میشود و گاه از پشت ابرها بیرون میآید .ب بیهانی دیگهر خورشهید در برخهی از اشهعار امهل دنقهل دارای انهرخی
بیشتری است و از ن ر گرمها بخشهی معنهایی ،هدرت و شهدّت بیشهتری دارد ،به طهور میهال خورشهید (به معنهای
حقیقت) ک در اشعار شفیعی کدکنی ینها نماد آزادی بیان اسهت ،در شهعر امهل دنقهل در مفههومی نمهادین ابعهاد
گستردهیری از آزادی را یداعی میکند .او آزادی را ن فق ب محدودۀ گفتار و نوشتار ک ب همهۀ ابعهاد سیاسهی
و اجتماعی و حتّی فرایر از مرزهای ج رافیایی سرزمین مصهر و در سهرزمینههای دیگهری چهون لبنهان و فلسهقین
اش الی پیوند میزند .عکس این یی نی صادق است .ب این صورت ک در برخی از اشعار شفیعی کهدکنی ،ایهن
بیشتری برمییابهد و روشهنگر جههانی سرشهار از عشهق و امیهد و آرزو در سهاحت

خورشید اوست ک با درخش
اشعار او میشود.

پینوشتها
( )1یام سیاهکل :حملۀ مسلّحانۀ هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ب پاسگاه خاندارمری سهیاهکل در یهاریخ
 13بهمن سال  1313ب جنب

سیاهکل معروف گشت ک با هدف آزادی یکی از اعیا دستگیر شدۀ آنان صورت گرفت

و در این وا ع س ین از چریکها کشت و ده نفر دستگیر و در نهایت اعدام گشتند .این وا ع نخستین حرکت مسلحان بها
هدف سیاسی در یاریخ ایران بود.
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ا ثَعقَ مزَا م َيفَأخت َأم َد َوخفتت ََمدم

1

خنداَسَ ا
املاجستوه يف فرع اللغة العربیة وآداهبا ،جامعة سازي کرمانشاه ،ایران

2

َتت َمت و
أستاذ يف قسم اللغة العربیه وآداهبا ،جامعة سازي كرمانشاه ،ایران

3

املل َص َ
بس ةةبی س ةةیطرة ا وتن ةةاق وهیمن ةةة األن م ةةة ا س ةةتبدادیة عل ةةی اعتمع ةةا ،:واص ةةة عتمع ةةا :الع ةةا الثال ة  ،مع ةةم الش ةةعراا ک ةةانوا
مضطرین الستخدام الرمز يف أشعاسهم حتی یعربوا بواسطته عن احلریةة وأفاةاسهم حةول العدالةة وماافحةة ال لةم بصةوسة سمزیةة؛ مةن
هذا املنطلق استخدم شاعران ملتزمان من مصر ومن ایران ،أمل دنقل وشفیعي کدکين سمز الشمس يف إطةاس سمةوز جدیةدة للعدالةة
واحلریة واحلقیقة؛ إضافة إ لی املوضوعا :السیاسیة وا جتماعیة استخدما سمز الشمس للتعبو عن عواطفهما وأحاسیسهما کاحلی
واحلیاة وأیضا لتعبو عن اآلمال ومیوهلما .فیعاجل هذا املقال سمز الشةمس يف اشةعاس هةذین الشةاعرین معتمةدا علةی القیةاس واملقاسنةة
بینهما.
ا لم َا دَ تلتَا :أمل دنقل ،شفیعي کدکين ،الشمس ،الرمز ،الشعر العريب والفاسسي املعاصرین.
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