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 دهكيچ
ـ . ااسـت  يا ن و اسـطوره ينماد يردهاكارك ين در ذات و اصالت خود، دارايفلسط يداريشعر پا ن ي

برخوردارند. نمـاد و اسـطوره    يو فرا زمان يانكفرام يها يژگيت، ماندگار و از ويردها به لحاظ ماهكارك
ق داشته و سبب شده است تا در ين نقش عميشعر فلسط ينيآفر ريو تصو ييمعناگرا ةهمواره در دو حوز

گـون   گونه ينش اشعاريآفرنب حبش با يرند. زيارآمد مورد توجه قرار گك يلك، به شيندگيار سراكسازو
ن يتـر  ه از اسـطوره و نمـاد بـه عنـوان مهـم     كـ گذاشته  يبه جا يداريشعر پا ةارزشمند در عرص يراثيم

شف و كبه  يليتحل – يفيرده است. مقاله حاضر با روش توصكر ياستفاده چشمگ ين نوع ادبيشاخص ا
ه كپژوهش نشان داده  يها افتهيست. اربرده شده توسط شاعر پرداخته اكبه  يها ل نمادها و اسطورهيتحل

ـ ، حيمنف يمثبت، شخص ي، شخصيعيطب ةها را به شش حوز نگارنده نمادها و اسطوره ، مكـاني و  يواني
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 دارد. يپرده برم يو ادب يزبان يها تيظرف
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 مقدمه -1
در سـال   يات مقاومـت اسـت. و  يادب ةنب حبش از شاعران زن نوظهور و شاخص عرصيز
 يت و عطف و مهربـان ياش از عنا كيودكمتولد شد. در دوران  افايت الدجن يم، در شهر ب1942

ـ ين شخصـ يوكدر ت يه اثر مهمكمند شد  خانواده بهره ياز سو يدر خور  ياش بـه جـا   يت ادب
م بـه  1962رستان خـود را در نـابلس گذرانـد. در سـال     يو دب ييراهنما، ييابتدا ةگذاشت. دور

زبان و  ةسانس در رشتيل كوفق به اخذ مدرم م1965افت و در سال يه راه يدانشگاه دمشق سور
ن بازگشت به عنوان مدرس زبان يه به فلسطكن ين دانشگاه شد. بعد از اياز هم يسيات انگليادب
مبارزه و مقاومت مقابـل   ةم به بهان1967ار شد. در اواخر سال كمشغول به » فارعه«در  يسيانگل

ـ  كح از دوستانش، يست، به همراه جمعيدولت اشغالگر صهون م يم حبس به مدت دو سـال و ن
 كم موفـق بـه اخـذ مـدر    1982سـال   اهللا، رامبـه   يردن وكـ ه او صادر شد. بعـد از منتقـل   يعل
 1995تا  1969ت شد. از سال يرزياز دانشگاه ب يتيت و نظارت تربيريمد ةارشد رشت يارشناسك

در دو  يسـ يانگلزبـان   يبه عنوان مشـاور و بـازرس آموزشـ    يرسان كمك يالملل نيدر سازمان ب
ار كـ از  يسـندگ يمطالعـه و نو  ليـ دلار شده بود. سپس به كمشغول به » حايار«و » قدس« ةمنطق

ن بـر  يت فلسطيم و تربيدر وزارت تعل يا فهياسر عرفات وظي يرد. اما از سوك يريگ نارهكخود 
به مدت ت يم و تربيتعل ةتيمكر يل و وزكر يم به عنوان مد 1996نهاده شد و در سال  يو ةعهد

 ات است. يد حياهللا در ق نون در رامكهم ا يو ار شد.كسال در آن جا مشغول به  9
خـود   يشـاعر  يها تيها و خالق يياغلب در بروز توانا – يجز تعداد –شاعران مقاومت «

م و انتقـال احسـاس   يح و مسـتق يصر ين با زبانيدن عمق مصائب ملت فلسطيشكر يدر به تصو
ن به ينماد يشاعران زبان مسئلهن يحل ا ياند. لذا برا ل مواجه بودهكمش گران باين فاجعه به ديا
ـ گـر ا يد يد و از سويبخش ييواال يسو به شعرشان صفت انسان يكه از كار بردند ك ان كـ ن امي

 ير شفاف و منحصر به فرد در قالب زبانيس از واژگان و تصاويو نف يه فرهنگ غنكفراهم شد 
نـب حـبش بـه صـورت گسـترده در      ي). ز62، 2001(القـط،  » ات مقاومت شوديوارد ادب يرمز
ق اشـغال،  يم حقـا يان احساسات خود و ترسـ ين و اسطوره در بير نمادير از تعابينش تصاويآفر

ام دفاع از حق و يرساندن پ يشعر و ييرده است. هدف نهاكن استفاده يفلسط يتجاوز و آوارگ
از نمادهـا و   ي. واسـت ت نـامطلوب  يقعن و مقاومت در برابر وايملت فلسط يدگياظهار ستمد

 ياريبسـ  يهـا  ند. در نمونهك ياستفاده م يهنر ير و غنايأخذ تأث يبرا يراث فرهنگير و مياساط
به وجود  ييخته و فضايع با گفتگو، ندا و پرسش آمير شگفت و بدينب حبش، تصاوياز شعر ز

 يفـرار از فشـارها   يبـرا زد. شاعر مجبـور اسـت   يانگ يه به شدت عواطف را برمكآورده است 
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اورد تـا هـر   يـ ب يا ن و اسـطوره ين نماديو مضام يادب يها هيآرا ةي، حرف خود را در ساياسيس
 ند.كزان فهم خود، اشعار او را استنباط يس به مك

نب حبش است و يل عناصر نماد و اسطوره در اشعار زيو تحل ين پژوهش بررسيهدف از ا
 م،ير پاسخ دهيز يها م به سؤاليوشك يم

 ؟است نوعنب حبش چند يار برده شده در اشعار زك يا ن و اسطورهيعناصر نماد -
 ست؟ين عناصر در اشعارش چياربرد اكهدف شاعر از  -

 ،يهـا  نـب حـبش بـا نـام    يوان شعر از زين پژوهش، پنج ديمورد استفاده در ا يآمار ةجامع
ـ مـات   يللرمل، ال تقـول  يني و براعم الدم، قوليالجرح الفلسط  يراتي علـ كأمـي، حفـروا مـذ    اي

 است.جسدي و ألنّه وطني 
نمادهـا و   يبنـد  شـف و طبقـه  كاسـت. پـس از    يلـ يتحل - يفيتوصروش خاص پژوهش 

 رد.يگ يمورد بحث قرار م ينيها در شعر شاعر فلسط آن ييها، داللت معنا اسطوره

 پژوهش ةپيشين -2
به صورت مقالـه   ييها ژوهشنب حبش پيه بر اشعار زكين با تيفلسط يداريشعر پا ةحوزدر
آثـار   يه جداگانه به بررسك ييها از پژوهش ي، تعدادييآشنا ينامه انجام شده است، برا انيو پا

 م،ينك يم ياند، معرّف ن شاعر پرداختهيا
دراسة مقارنة لمظاهر المقاومـة فـي « با عنوان يا نامه انيپا

ـ )، در ا1393 ،ي(نظـر  »طـاهره صـفارزاده نب حبش ويأشعار ز ن ي
ـ پا يها جلوه يل و بررسيه در دانشگاه اصفهان انجام گرفته، پژوهشگر به تحلكنامه  انيپا  يداري

رد يكن در اشعار دو شاعر با رويمبارزه و سرزم ي، دشمن، مبارزه، رهبرييد، آرمانگرايچون شه
نـب حـبش و   ين در اشـعار ز يسـرزم  يقيتطب يبررس«عنوان  با يا پرداخته است. و مقاله يقيتطب

ده يبه چاپ رسـ  رمانشاهك يقيات تطبيش ادبيهما ةمجله در ك) 1393 ،ي(نظر» طاهره صفارزاده
نب حبش و طاهره يدر اشعار ز يداريپا يها هيدرونما يقيتطب يبررس«عنوان  با يا است. و مقاله

ـ ات پايـ ادب ةمجلـ ه در كـ ) 1392 ،ي(نظـر » صفارزاده تمـام   شـده اسـت.   چـاپ  رمـان ك يداري
ـ د ياسـت و پژوهشـ    پرداختـه  ينيشگان شاعر فلسطياند ةحوز يبه بررس باال يها  پژوهش ده ي

ـ (نماد و اسـطوره) در آثـار ا   كيعناصر سب يبه بررس يه به صورت اختصاصكنشده  ن شـاعر  ي
 پرداخته باشد.
ه كر در آمده است يبه رشته تحر يمتعدد يها ها و مقاله نه نماد و اسطوره پژوهشيو در زم
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گـران،  ير و دك(روشنف» ن پوريصر اميق يداريماد، نقاب و اسطوره در شعر پان«توان به مقاله  يم
مقاومت در شـعر   يها اسطوره«و مقاله » دانشگاه اصفهان يفنون ادب«ة) چاپ شده در مجل1392
ـ ات پايادب« ة) چاپ شده در مجل1388، يدريو ح ييرزاي(م» ن مناصرهيعزّالد و » رمـان ك يداري
زن « ة) چاپ شده در مجلـ 1390، يمي(مالابراه» نير شعر زنان فلسطد ينيد يها اسطوره«مقاله 

، يشـهر  يدريـ (ح» يل حاويخل يها در سروده يزشيخ ينمادها يبررس«و » در فرهنگ و هنر
 رد.كاشاره » نين قزويلسان مب«ة) چاپ شده در مجل1391

 مادهـا فرهنـگ ن تاب كها بر اساس  و اسطوره اثر نمادهكار در شناخت و استخراج اكروش 
 است.» يليسودابه فضا« ةترجم» ه و آلن گربرانيژان شوال«ف يتأل

 بحث  يم نظريمفاه -2
 نماد و اسطوره -2-1

نـه از   يو ذهنـ  يدرون يها ار و عواطف و جوششكان افيف نماد آمده است، هنر بيدر تعر
مشخص،  و ينيع يرهايار و عواطف به تصوكار آن افكه آشيله تشبيم، نه به وسيراه شرح مستق

جاد آن عواطـف  يا يح برايتوض يب يها و استفاده از نمادها آن يق اشاره به چگونگيه از طركبل
 ).1، 1375، ك(چدويار در ذهن خواننده دانست كو اف

م ير مسـتق يـ بارز نماد، ابهام، نداشتن صراحت و غ يژگياست. و يادب يها هياز آرا يكينماد 
سـت  يالم نكـ ، مراد و مقصود، ظاهر و صـورت  يكسمبل ه در زبانكن معنا يبودن آن است؛ به ا

ـ تر از آن اسـت. نمادگرا  قيظاهر و فراتر و عم يورا يه مفهومكبل  يشـعر نقاشـ  «ان معتقدنـد،  ي
قـت  يه بـا حق كشود  يشعر از آنجا شروع م ةاست. عرص ياز حاالت روح يا ه جلوهكست بلين

 ).546، 1376، ينيد حسي(س» ابدي يت ادامه مينها ين عرصه، تا بيواقع، قطع رابطه شود و ا
تـوان از آن   يه مـ كـ دارد، چنـان   يعيار وسياسم عام، مفهوم بس يكاصطالح نماد به عنوان 

ر يـ آن را غ يم بـه موضـوع  يمسـتق  ةاشـار  يه به جاكرد كاستفاده  يانيب ةويف هر شيتوص يبرا
نماد  ة، واژيات ادبند. در فرهنگ واژگان اصطالحك يان ميگر بيد يموضوع ةم و به واسطيمستق

 ).39، 1369، ينير شده است (حسكسمبل ذ يها همراه با رمز و مظهر به عنوان معادل
وند را بـا نمـاد دارد. اسـطوره در    ين پيشتريام، ساختار و قالب، بياسطوره به لحاظ مفهوم، پ

 يا اسـطوره را واژه «سان عـرب  ينو گداللت رمزگونه است. فرهن ين و نوعيام نماديپ يكواقع 
» انـد  آور آورده اد و شگفتيبن يها و سخنان ب آن را افسانه يسطر و معنا ةشياند از ر عرب دانسته

، يراسـت  يخبر و سخن راست، جسـتجو  ي، به معنيونانين واژه از اصل ي). ا2، 1385، يزازك(
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 ).3، 1374(آموزگار، » و داستان گرفته شده است يآگاه
در آغـاز  «ه كـ ن باور است يرر بر اياسكدارند.  يآگاه دشه در ناخوينماد و اسطوره هر دو ر

از  يكه هر كشوند، بل يدار نميگر نمادها پديز از ديمستقل و متما يا از نمادها به گونه يكچ يه
 ياسـطوره فقـط بـه زبـان     .)97، 1367رر، ياسـ ك» (ديان آياسطوره ب كد از زهدان مشتريها با آن

 د زبان نمادها را دانست.ير بايل با زبان اساطامك ييآشنا يشود برا يان مين بينماد

 رد اسطوره در شعركارك -2-2
اگـر انسـان   «ن تجربه است. يبا ا ياست. و اسطوره زندگ يشاعرانه از هست ةان تجربيشعر ب
گنگ را لفظ در لفـظ سـرود، امـا     يد و هستيل گردياء مستحين در ذات اشيپرداز نخست اسطوره
ـ بگـذارد امـا شـاعر را     يپـا  يافت هسـت يها بگذرد و به در امدارد تا از مرز ن يشاعر سع  ياراي

 يهـا  افـت يپرداخـت در  زبـان در بـاز   ةست و هنجـار روزمـر  يش نيخو يافت درونيدن درينام
ان، يدي(رشـ » گـردد  يم يرياساط يرويلمه سرشار از نكابد و ي يم يرياساط يتيماه يو ةآلود راز

ان يـ دهـد و در واقـع ب   يوند ميو اسطوره را به هم پشعر  يايه دنك يزين چيتر ). مهم18، 1370
را بـه   يا ه اسطورهك ي) و شاعر هنگام49، 1968، يركال است (شيباشد، خ ين دو مينش ايآفر

موجود در بطـن   يا ت اسطورهيقت با شخصيند، در حقيگز يش بر ميغالب خو ةيعنوان درونما
گـر   رده و جلـوه كخود را بازگو  يها شهياند يا اسطوره ةچهر«ن ين شده و از زبان ايحادثه عج

ـ زا ي(عشـر » شـود  يمـ  يا اسـطوره  ةن حال شاعر همان چهـر يسازد. در ا يم ). 240، 1978د، ي
نامحدود به شعر ببخشد و  يريتعب يياش قادر است توانا گسترده يها انات و دادهكاسطوره با ام
ا ي يت اسطوره، عامل فنيجذاب گريمتصل سازد. بعد د يالهام و وح يران برايكب يرويآن را به ن

نواخـت  يك ةتواند شعر را از مالل عاطف يه اسطوره مكن معنا ياسطوره است. به ا يكينكت يغنا
خ و ياز تار يت و آگاهيفراخور خالق يش بدهد. هر شاعريو نما يبرهاند و به آن رنگ داستان

ـ بـه روا  يا اسـطوره ار ببـرد. شـعر   كـ تواند اسطوره را در شعر بـه   ين خود مير سرزمياساط ت ي
ان يـ ب يبـرا  يشود و ابـزار  يده ميه اسطوره آفركه به همت شاعر است كپردازد بل ياسطوره نم

 شود. يتوان گفت، م يد گفت و نميآنچه با

 نب حبش ينماد و اسطوره در شعر ز -3
 ةن بـه شـش حـوز   يم مضامياز عناصر، با روش تقس يكهر  يح معانين بخش به توضيدر ا

 م.يپرداز يگر ميو موارد د يانك، ميواني، حيمثبت و منف ي، شخصيعيطب
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 عت  يبرگرفته از طب يا ن و اسطورهيعناصر نماد -3-1
ن است. اسطوره هنگام بروز و كنامم يگرير بدون در نظر گرفتن ديبحث از نمادها و اساط

ه ك يينب حبش با استفاده از نمادهايشود؛ ز يم يمتجل يكو سمبل يرمز يها ظهور در صورت
ت خود را بر آنچه از دست رفته نشان دهد. كيوشد تا مالك ين است، ميعت فلسطيبرگرفته از طب
ل كيمـدلوالت را تشـ   ياصـل  يها ه بخشكن يشاعر عالوه بر مفهوم سرزم يعيطب يالبته نمادها

 يها و مدلول ينيت سرزمين، هوين فلسطيدان، سرزميدهد، شامل مردم، جنبش مقاومت، شه يم
 شود. يم رهيغو  ييايدن يها چون لذت تر يجزئ

 درخت -3-1-1
تـاب خواهـد   ك يـك  ييآن به تنها يابشناستكه كج است يو را ين غنياز مضام يكيدرخت 

اسـت   يگر درخت نماديد ياست. از سو يخود، نماد زندگ ير دائمييل تغيدرخت به دل«شد. 
 ييمرگ و باززا ةها نشان رگدهد. به خصوص ب يرا نشان م يهانكيرات ييتغ يا ت دورهيه وضعك

آور  اديپوشند،  يها را برم شوند و دوباره برگ يه درختان هر ساله برهنه از برگ مكن يهستند و ا
ها  شهين را به ريرزميند، زك ياست به عالوه درخت سه سطح جهان را با هم مرتبط م هن دوريا

شـود مـرتبط    يده ميشكآسمان  نور به سمت ةليه به وسك ييها ن را با ساقه و شاخهيو سطح زم
). درخـت  188، 3، ج1388ه و گربـران،  ي(شـوال » شود ين ميآسمان و زم يند و نماد ارتباطك يم
ـ  ةن سرچشـم يت مطلق و عير و واقعيناپذ انيپا يو بارور يرمز زندگ« ات يـ و آب ح يمرگـ  يب

 ).26، 1376اده، ي(ال» است
ن يو مبـارزان فلسـط   يچـون بـارور   يمدلوالت مثبتـ  يدارا »فاطمة يإل« ةدرخت در سرود

 ينيفلسـط  ةاز فاطمـه زن رزمنـد   يعـاطف  ين سروده، در قالب عبـارات ينب حبش در اياست، ز
و  ينيه خدا، درختان سبز (مبارزان فلسـط كه غم و اندوه به دل خود راه ندهد چرا كخواهد  يم
ـ ان محروم در حماكودك يات جاودانه) و تماميح  يسـت يونين صهت از او در مبـارزه بـا دشـم   ي

ا شامخَة الرأسِ/ أمـاَم قضـاِة يفاطمَة الفقراِء/ ا يهستند، 
لِم/ ال تَ  فاهللاُ َمعَ كالظ بي/  ضُر/ واألرضُ كتئ ّجُر األخ / والش

 ). 15، 1994(حبش،  نَ يُع األطفاِل المحروميالسمراُء/ وجم
و  يروزيـ رو، پيـ ه، نكيـ ، تزيسرشار از نمادها، اعم از صـلح، بـارور   يتون درختيدرخت ز

تـون بـن   يتون بن عالمت صلح اسـت. در اسـالم ز  ي، زيحيو مس يهوديپاداش است. در سنت 
تـون  ي). ز491، 3، ج1388ه و گربران، يو شخص حضرت رسول است (شوال ينماد انسان جهان
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 »تنفث السم يمس التالشّ«در سروده  ين و مقاومت است. وينب حبش نماد فلسطيدر اشعار ز
 يها دن سميه از پاشكخواهد  ي) ميستيوني(دشمن صه يز، از مار افعيآم ديتهد يدر قالب عبارات

النافثُة سموَم  يُتها األفعيأنـد،  ك يريتون (وطن) جلوگينه بر زكيحقد و 
غ ليال هِر الز يِظ/ ع قدَ يَز ي ِح سمومَ  كتونِ/ ابَتلِع / كو

ماِق  في أع ضِرُب  ذورًا َت صار ُج لزَّمَن/ و َر ا فالزهُر اخَتَص
 ).22، 1994ش، (حب األرضِ 
نب ين است، زيفلسط يدارياز مقاومت و پا ينماد »ت الثورةيز«تون در سروده يز

ـ ن را محـل مقاومـت و پا  يس و روان فلسـط يسـل  يلماتكن سروده در قالب يحبش در ا  يداري
ن آـتـونِ/ إن لـم أيا مغرسَ الزّ ي/ يا َموِطني ند،ك يم يمعرف

 ).62، 1997(حبش،  ونيك يأنا ُهنا/ فمن ُتر
نـب  ي). ز14، 2، ج1388ه و گربـران،  يعت اسـت (شـوال  يطب يو جاودانگ ييبادام نماد باززا

در سـروده   ين قـرار داده اسـت. و  ين فلسـط يحبش درخت بادام را در اشعار خود نماد سـرزم 
= الثمـر ، يني= نمـاد اطفـال فلسـط   الزهرن، ي= نماد فلسطاللوزن (ينماد يبا زبان» نيأطفال فلسط«

ن ين چنيرا ا يستيونيبر دشمن صه يحتم يروزيانه، بشارت پيگرا آرمان يديد ) ويروزينماد پ
(حـبش،   نـا الثّمـرَ  يعطينّ الشجرَ/ صار/ قبلَ الزهـرِ/  كحصد الموت/ زهور اللوزِ/ ليدهد،  يسر م

1994 ،59 .( 
ه و ياست (شوال يمتعدد دارند، نماد بارور يها ه هستهك ييها وهيم ةدرخت پرتقال مانند هم

 »ملحمة الحب والفـداء«نب حبش در سـروده  ي). ز185، 2، ج1388بران، گر
ن يدر ا يبرد، و يار مكن به يت بخش فلسطيو هو يفرهنگ ياز نمادها يكيپرتقال را به عنوان 

، او را قهرمـان و  ينيد فلسـط يش بسام شـه يضمن ستا يو احساس يعاطف يلماتكشعر در قالب 
ـ ن هوين و مـردم فلسـط  يبـه سـرزم   ه با خون خودشكند ك يم يمعرف يديشه بخشـد،   يت مـ ي

ساُم/  فيب عراسِ  فارسَ األ ها يٍة/ ُتغنّ يانِ أغنيشر يا 
 َر البرتقالِ يعب ينباُت الحوِر/ للَبَطِل اّلذي بدمائه َروّ 

 ).  12، 1993(حبش، 
ان، نماد عدالت اسـت و در  يهوديتاب مقدس كاست. در  يبابل ينخل درخت مقدس آشور

سـبز   يهـا  گاه جهان است. برگ و شـاخه  هكيو ت يادآور درخت زندگيها،  ونمصر به عنوان ست
 يحيمسـ  ينمـاد شـهدا   يحين مسيياست. در آ يو جاودانگ يدگينخل نماد فتح، عروج، بازآفر

فـا  يش ايضمن ستا »فا شتاليا«نب حبش در شعر ي). ز402، 5، ج1386ه و گربران، ياست (شوال
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و  يامالً احساسـ كـ  ييرد)، در فضـا كازدواج  ينيفلسط ةمنده با رزكاالصل  يشتال (مبارز سوئد
ـ نخـل را نمـاد مقاومـت و پا    يعاطف  يـكنَ يعَ  يألَمـُح فـقـرار داده اسـت،    يداري

 ةٍ يـٍل باسقٍة/ وتـالَل صـخوٍر وردينِ/ غاباتِ نخيالخَضراوَ 
 .)53، 1994(حبش، 

 گل -3-1-2
 ييسازد، سرخ، نمادگرا يار مكرا آش يروان يها شيش گرايها گل مفهوم آن بر حسب رنگ

ر يـ ت متغينها ي، بيروان يها شين گراير اي. اما تفسير واقعيغ ياهايرو يي، نمادگراين؛ آبيخون
ـ يـ هـا ن  از گل ياستعار ة).  استفاد742، 4، ج1388ه و گربران، ياست (شوال ـ نها يز ب ت اسـت،  ي

رود.  يار مـ كـ  ل بـه يـ ن قبياز ا ي، سخن، تقوا و موارديز، جوانييان صفات بهار، پايب يها برا گل
 يالهـ  ي، از خاسـتگاه يروح ةالياز مفسران آن را نماد و حامل س ياست. بعض يزنبق گل بهار

تنوع و تعـدد در دالالت اسـت.    ينب حبش داراي). زنبق در اشعار ز316، 1دانند (همان، ج يم
ن يدر ا ين است، وين شاعر و وطنش فلسطيبا بيز ييگفتگو »باقة الصمود« ةديقص
ـ نب حـبش در ا يدهد؛ ز ين قرار ميده گل زنبق را نماد فلسطيقص  ين سـروده خـود را شـاعر   ي
زهـرَة فشـاند،   ين) ميگل زنبق (فلسط يرا بر رو يداريوه پاكه جمال و شكند ك يم يمعرف

سن لال تن بِق/ وا ذيالزن نِ اّل قاَح/ َم  ي/ والفُلَّ واأل
 فـاحِ كلن أُرشُّها/ بروعِة الّصـموِد/ واآرشُّها/ إن لم أي

 ).12، 1999(حبش، 
ب يو بـا بهـره بـردن اسـال     يبا و احساسـ يز يدر قالب عبارات »أحمد«نب حبش در شعر يز

ـ اق را تقويه حـس شـوق و اشـت   كـ قـرار داده   يداني، زنابق را نماد شـه يانيب گرداننـد،   يت  مـ ي
شّد  لوطنِ/ وت صرِة ا ند خا غِرق/ ع شواُق، َت َتتَرنَُّح األ

 ).12 (همان، قامَتها الزنابقُ 
شـود، درسـت    يه از اغتشاش خارج مكاست  يريس است. ضميزيسنبله در مصر عالمت ا

 »المقتـول القاتـل  « ة). گل سنبله در سـرود 627، 3، ج1388ه و گرابران، يمانند تولد روح (شوال
وسـته در حـال جهـاد و مبـارزه هسـتند،      يه پكـ اسـت   ينيدان فلسـط ينماد مردم، مبارزان و شه

 ).58، 1994(حبش،  أثوابها الخضراء والصفراء/ و انضَمت تُناضلُوالسنابلُ/ خلعت 
 يهـا  ه در راهكـ اسـت   ينينماد مردم و مبارزان فلسط »كالدرب الشائ« ةديگل سنبله در قص

/ تُزرع األلغـام/ وتُحـرَقُ   كدربِنا الشّائ يفشوند،  يع شهادت نائل ميرف ةشده به درج يگذار نيم
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ه ف السنابلُ/ والجوع11(همان،  ه/ هو المناضلُيوحد.( 
، 2، ج1388ه و گربـران،  يشـه اسـت (شـوال   ياند يعنيخاص به انسان،  ةنشان يوحش ةبنفش

 يگـل بنفشـه را نمـاد    »ملحمة الحّب والفداء« ةدينب حبش در قصـ ي). ز120
 »رحلة الدم«ر عبارت كده با ذين قصيدر ا ينيدان قرار داده است. شاعر فلسطيشه يبرا
راه  ةان را بـه ادامـ  ينيند؛ فلسطك يخبر م م شهادت بايه خوانندگان را از رسالت عظكنيوه بر اعال

 رحلـةُ  يهـنـد،  ك يج مـ يـي ز تهيـ تش نين و هوين فلسطيشهادت جهت حفاظت از سرزم
ا زهَر يماُت/ يا غيا حقوَل الَقمح/ ي/ يا ِدمائيالّدِم/ 

سجِ/  مانٌ يا ربيالبنف هذا ز طاِء/  ماٌن للع هذا ز  ُع/ 
 ).13، 1993(حبش،  للفداءِ 

 وهك -3-1-3
علو و رفعت برخوردار  يفضا يپرداز از رمز يياست؛ از سو يا وه صاحب قداست دوگانهك

ن اعتبار اقامتگـاه  يو به ا يات قداست آثار جوياإلطالق قلمرو تجل يگر، عليد ياست و از سو
 ييوه، فضـا كنار كبر در كاهللا أ يها نب حبش با طرح نغمهي). ز106، 1376اده، يان است (اليخدا

ه كداند  يم يبه عرش اله يك، نزديبلند و عال يانكوه را مك يبخشد و يبه شعر خود م يروحان
دور از مردم تصور  يانكوه را مكشود. شاعر  يانداز م نيبر و اهللا در آن طنكاهللا أ يبايز يها نغمه

َمـُع لي/ ُتَبـرَعم نغـٌم/ يِمن قلـبِ الصـمتِ األزلـرده است، ك
ــ ــِد/ هللاُ أآ ــنغَم آالنجِم الواح ــذا ال ــرّدُد ه ــر/ وت ب
 ).9، 1994(حبش،  َن الجباِل/ هللا... هللا ... هللاية/ بيمفونيالس

 آب -3-1-4
ز كـ ات، مريـ ح ةرد، چشـم كـ خالصـه   يتوان در سه مضمون اصل ين آب را مينماد يمعان«
خداونـد عطـا    يز سـو ه اكـ اسـت   يو ذات خداوند يمعنو يدوباره و آب نماد زندگ يزندگ

شـود.   يل مقدس شـمرده مـ  ين دليننده دارد، به همك هكيتز يلتيخود فض يشود. آب به خود يم
اسـت؛ نمـاد    يو روحـان  يجسـمان  ةات و عنصر تولد دوباريظهور، اصل ح يل جوهركآب ش
اسـت.   ينييطهارت آ ةليلت است. در همه جا آب وسيت و فضكمت، برك، خلوص، حيبارور

ه از آسـمان فـرود   كرا  كق است. قرآن آب متبرياز حقا ياريز، آب نماد بسين يمدر سنت اسال
 ةنـب حـبش در سـرود   ي). ز15، 2، ج1388ه و گربـران،  ي(شـوال » دانـد  يم ياله يد، عالمتيآ يم
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 يت و بـارور كـ ، بريو روشـن  كيآب را نماد پا »صدر الحبيب يإغفاءة عل«
اش را  نانـه يب ار خـوش كـ از اف يريانه تصـو يگرا نآرما يركن سروده با طرح تفيداند، او در ا يم

ن سر ين چنيوطن را ا يو بارور يبازساز ةآورد و وعد يشعر م ةن به پرديفلسط ةندينسبت به آ
مـلَ اللقـاء/ بـاألرضِ/    كنَ نَصحو من أحالمنا معاً/ نَبسم في حنان/ نَعـود بعـدها لنُ  يوحدهد،  يم

 ).40، 1994(حبش، / نَرُشُّها بالماء نَحرِثُها معاً/ نَزرعها معاً

 شب و صبح -3-1-5
رد و يـ گ يو فساد صـورت مـ   يه هستك يي، جايكتار ةدو جنبه است؛ جنب ينماد شب دارا

ه و گربـران،  يجوشـد (شـوال   يرون مـ يـ از آن ب يه نور زندگك ييروز، جا يبرا يساز آماده ةجنب
فقـان و وحشـت اسـت و صـبح نمـاد      شب نماد خ »العشق القاتل« ة). در سرود30، 4، ج1388

جامعه،  يها ينابسامان كده با درين قصينب حبش در اين است، زيان اشغال فلسطيو پا يروزيپ
رغـم  دهد،  يد ميان نوينيد همراه با زوال ظلم و ستم را به فلسطيروشن و سرشار از ام يا ندهيآ

وف نَصـنع    يقُ الظّالم/ ومن علَّ شيء في بالدنا حرام/ سنسحقُ الظّالم/ سنسحكأنَّ  ونِ الفجـرِ سـ
 الم25، 1993(حبش، الس.( 

 گندم -3-1-6
 ياست. گندم غذا يزندگ يةس، مرگ و تولد دوباره است. نماد عطيريگندم نماد اوز ةخوش
 ة). خوش756، 4، ج1388ه و گربران، ياز طرف خداوند است (شوال يا هي، تنها هديه و اصلياول

ن ين فلسطيسرزم ييوفاكو ش ينماد بارور »ملحمة الحّب والفداء«گندم در شعر 
 يروزين است، پين فلسطيسرزم يقطع يروزيگر پ فين سروده توصيدر ا ينياست. شاعر فلسط

القَمح ينضج في الغد اآلتي/ وست، ينه چندان دور به وقوع خواهد پ يا ندهيه در آك يو فتح
روها يفَخلّوا أغنلراتي/ ال تَبذناظرِه قريلالبلِ/ وغداً لي البتأت ياحِ/ فَفي غد1993(حبش،  ب ،

15.( 

 طوفان و باد -3-1-7
ر يـ و به خصوص خشـم خداونـد تعب   ياله ةتاب مقدس و طبق سنت، طوفان به مداخلكدر 

ه و يگـرفتن انتقـام اسـت (شـوال     يبـرا  يـي فرود آمـدن بال  ين حال به معنايشده است و در ع
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و  يشـان يپر ةطوفـان را نشـان   ،»ق السـجن يرف«نب حبش در شعر ي). ز228، 4ج ،1388گربران، 
َدمَعـٌة ن قـرار داده اسـت،   يم بر جامعه، و غربت و مصائب مردم فلسطكاوضاع حا يثبات يب

رّ  فوَق َجبيَح وَّت  سقُف عيني/ َه فإذا ال ظرت/  وٌن ي/ فن
 ).20، 1999(حبش، ِر العاصفةيخائفة/ ِمن َهد

ا يباد را نماد بال »ح الغضوبةيالر«گر موسوم به يد يا سرودهدر  ينيشاعر فلسط
 يهـا  و وزش يرانگـر يت ويدانسـته اسـت. طوفـان بـا خاصـ      يستيونيو مصائب و دشمن صه

 يتلق ينب حبش آن را به عنوان نماد منفيآورد؛ لذا ز يار به بار ميسامان معموالً خسارت بس يب
ـ در ا ينيرده، شاعر فلسـط ك ـ تهد يب عبـارات ن سـروده در چـارچو  ي بـه بـاد    يز و حماسـ يدآمي

را وجـود آورد؛   ياريبسـ  يها يه هر چند به شدت بوزد و خرابكند ك يست) گوشزد ميوني(صه
ا يـاعِصـفي ن نخواهد گذاشـت،  يم نخواهد شد و سالحش را بر زمين او هرگز تسلكل
قِد/ ير قذِفي بالح ُموِعي/ وا ذويَ ش لن َت شئَت/ ف ما  ٌح 

ضِبي/ ثوِري/ فلن ألقي بالشرِّ/ ففي الغيب د موِعي/ اغ
ل الحِي/ فع نُت  يِس نوِد السُّمِر/ أعل ا يفاحِي/ آدربِ الز
ضح لريَح كبالِدي/ إ سحِقي ا يِع/ وا فِل الود جِر/ للط ي للف
 ).34، 1997(حبش،  ا عروبةيالغضوبَة/ 

 نب حبشيمثبت در اشعار ز يشخص يها نمادها و اسطوره -3-2
ش از يها (پ ملت يكه در بخش تاركهستند  يو ماندگاربرجسته  يها تيها، شخص اسطوره
اء و ينه، بـا اشـ  ينه بـه سـ  يو سـ  يل نقـل شـفاه  ياند و به دل ستهيتابت) زكو  ينگار شروع تاريخ

هـا و   آن يبـرا  يتيهـو  يانـد و بـه نمادهـا    ها در آميختـه  ملت يها ها و آرمان حوادث و سمبل
ـ قـت و رؤ يندارنـد و در وجودشـان، حق  قـت  يحق ياند، گرچه به تمام ل شدهيفرهنگشان تبد ا ي

در فرهنـگ  » كضـحا «و » اوهكـ «، »ارياسـفند «، »رستم«(آرمان)، به هم گره خورده است، مانند، 
ـ آد«، »ليآشـ «، »اطلـس «در حجـاز و  » ييحاتم طـا «ن، يالنهر نيدر ب» لگمشيگ«و  يرانيا و » پي
 در مصر.» سيرياوز«ونان و يدر » گونيآنت«

ند و ك يملل استفاده م ينيو د يخيتار يها تيو شخص يا ث اسطورهراياز م ينيشاعر فلسط
ـ هـا تعر  ن اسـطوره يدارد تا راز تداوم جامعه را در توجه به ا يسع نـد. در شـعر مقاومـت    كف ي

 اند. ل شدهيو وحدت تبد ييو عوامل همگرا يساز تيها به منبع مهم هو اسطوره
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 )يلفرام يها س و هوروس (اسطورهيريس، اوزيزيا -3-2-1
ـ ا«) با خواهرش يشاورزك ي(خدا» سيرياوز«گفتند  يم ميان قديمصر مـادر)   ة(الهـ » سيزي
س به دست يريا آمد. اوزيآفتاب) به دن ي(خدا» هوروس«به نام  يشان فرزنديرد و از اكازدواج 

ـ س جسد شوهر مقتولش اوزيزيشته شد. اك) يسالكخش ي(خدا» ست«برادر خود به نام  س يري
ه سـت از  كـ  يرد. هنگامكان به دست آورد و آن را به مصر برگرداند و پنهان را با زحمت فراو

رد و آن را به چهارده قطعه پاره پاره ساخت و هر قطعه را در كدا يه آگاه شد جسد را پين قضيا
آن جسـد آبـاد و بـارور شـدند.      يهـا  ت پـاره كها به بر انكسپرد. آن م كدر مصر به خا يانكم

 يـك ه كـ د و بـا آن يـ خود جنگ يپدر، با عمو يده بود، به خونخواهنون بزرگ شكه اكهوروس 
س آورد. يزيش ايرد و نزد مادر خوكر يروز شد و او را اسيچشم خود را از دست داد، بر عمو پ

وند داد و يگر پيديكد. آنگاه هوروس قطعات جسد پدر را به يس برادر شوهر خود را بخشيزيا
ن عـالم را بـه   يس از آن پس، در جهان نماند و ايريوزرد. اكمت او را زنده كح يخدا كمكبه 

، 1999مردگان شد (رضوان،  ين رفت و فرمانروايرزميسپرده و به جهان ز» هوروس«فرزندش 
ـ  يشـگ يگر نـزاع هم  ميترس »فا شتاليا« ةدينب حبش در قصي). ز118 مهـاجم و   يرويـ ن دو نيب

جـاد  يانات جهت اكام يه تمامك ظالم و مزدورانش يطرف داستان پادشاه يكمقاوم است. در 
ه ك يمقاومت يها گر جنبشيد يار دارند و در سويبر اساس رعب و وحشت را در اخت يومتكح

 يروهايرا نماد ن» سيزيا«نب حبش ين سروده زياست. در ا يثار و از خودگذشتگيسالحشان؛ ا
گرفتـه   يزنـدگ  ةو سرچشـم  يس و هوروس را نماد بـارور يريو اوز يار و جنبش مقاومتكفدا

نَ/ يس فلسطيزيا إيفا شتال/ يااند،  غما بردهيرده و به كآن را نابود  يستيونيه دشمنان صهكاست 
 ). 53، 1994(حبش،  سيخَطَفوا حور كرس/ من أحشائيخَطَفوا أوز يكنِ ذراعيمن ب
ـ ا« ةاز اسـطور  »ة ووعديأغن« ةدينب حبش در قصـ يز اصـالت   يه داراكـ » سيزي
ط يرگر شـرا يه تصـو كـ  يهن را در قالب امـروز ك يا اسطوره ير شده است. واست متأثّ يمصر
ه شـاعر بـه مـردم    كـ اسـت   يا قت اشارهيدر حق »سيزيا«بندد.  يار مكن باشد به يفلسط يبحران
ـ ده اين قصين دارد، او در ايفلسط ه دشـمن  كـ دهـد   ين قـرار مـ  يمـردم فلسـط   ةس را نشـان يزي
ـ  شينما ةديادت رسانده است، شاعر اساس قصرده و به شهكوب كآنان را سر يستيونيصه  ةگون

باال  ياز نردبام ييهستند، گو يت دائمكخود را بر اسلوب گفتگو بنا نهاده است، واژگان در حر
ِفـي جـداِر  يـكدوا ِرجلَ يسُ/ هل قَ يزيا إيسُ/ يزيإرونـد،   يم

ي األسال ي األشواكالموتِ/ ِف ي حدوِد الغك/ ِف ي ي/ ِف بِ/ ِف
، 1993(حبش،  اِن والعنوان؟!كِخ والميّتارة اليأسطورة منس
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53.( 

 )ينيراث دي(م يح، داوود، موسيمس -3-2-2
ه كـ ا آمـده  يـ ا و اوليـ انب ةدربـار  يز فراوانيانگ اليم شاعرانه و خينب حبش مفاهيدر اشعار ز

و داوود در  يچـون موسـ   ياست. اگرچه رسـوالن  ير مذهبيشان به اساطيانگر توجه و اقبال ايب
 ةجانبـ  ق و همـه يـ رد عميكار هستند اما روكآش ينقش و نمود يشان دارايا يها ينيآفر مضمون

ر يـ نظ مك ةن چهريشان به ايد ايو تعلق خاطر شد يت از دلبستگياكح حيت مسيشان به شخصيا
ـ ا ةنب حبش در پرداخـت شـاعران  يه زكرسد  يدارد. به نظر م ياله ت از قصـص و  ين شخصـ ي
اند.  ل مختلف است، بهره گرفتهيه برگرفته از اناجكان يحيمس ان مسلمانان ويع در ميات شاياكح
 يح مصـلوب يد خـود را همچـون مسـ   يبرادر شـه  »نيح القرن العشريمس« ةنب حبش در سروديز
خته شده يها به دار آو جان انسان يالبد بكدر  يدن زندگيت و دميبشر يل اعتاليه به دلكداند  يم

رده و كنه يخالق و به يا ح، استفادهيردن مسكستان بر دار دا يرياساط يها هيما است. شاعر از بن
 كمـ كبـه   يـك تراژد يمـاجرا  يـك ده است. او با الهام گرفتن از يد را آفريقهرمان شه ةاسطور

ح ياز مسـ  يلـ يتمث يجاودانـه در قالـب نمـاد    ييش، الگـو ير ذهن خـو يپذ قدرت خلّاق و الهام
چـون   ييوسـته شـهدا  يه پكـ نـد  ك يگونه القا من ير و همه شمول آن ايم فراگيسازد و با تعم يم

ش در دفاع از وطن بر آرامش يخو يه به سبب تعهد انسانكهستند  يدانيح، قهرمانان و شهيمس
ـ دهنـد، ز  يح ميات سبز ترجيزنند، آنان مرگ سرخ را بر ح يپشت پا م يموقت يطلب تيو عاف را ي

يِّ/ َصـَلُبوِني/ فوَق الجسِر الخشبسـت،  ين يگذشتگ از جان ييشان را پروايا
سام بي/ يِبَم لبِ ترا ن ق وِني/ ِم لِم/ دّق سوِة والّظ ِر الق

سيَح  ََحبوِني/ وم فاِل/ س ائي األط بينِ أحّب ن  وِني/ ِم َخَلُع
 ينير فلسـط ين سروده از اسي). شاعر در ا37(همان،  نِ/ َجَعُلوِنييالقرنِ العشر

روسـت، بـا عنـوان     ها روبه نجهكو شد، ير، تهديبا انواع تحق يستيونيم صهيرژ يها ه در زندانك
ت اشغالگران و گزنـد  يمكند. شاعر در روزگار آتش و خون، حاك ياد مي »نيح القرن العشريمس«
نـد.  يب يخـواه را مغلـوب و بـر دار مـ     قـت يان حقيسايم عيعظ ة، جبهيزيست يو آزادگ يرسم يب

 يآلود نـدا  ز و مرگيگان وحشت يها ن رعشهين آخريدار در ح يبر بلندا يه حتك يشگانيپ ستم
 نند.ك ياد ميرا فر يآزاد

، 5، ج1388ه و گربـران،  ياست (شـوال  يت شاه نمادهاست و نماد زندگيحيمس يح برايمس
امبر يـ ه پكـ  يغالباً هنگـام  ينيرد. شاعر فلسطك يه مردگان را به امر خدا زنده مك يامبري). پ245
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رده كـ ان استفاده يحيمس ينيو د يخيرراث تايدهد، از م ي(ع) را خطاب قرار م يسيت، عيحيمس
نـد؛  ك يه جهان را سرشار از عدل و داد مـ كدانند  يعالم م يح (ع) را منجيهود مسياست. مردم 

شـان  يه اكهستند  يان منتظر منجيه جهانكاند  دهيگرد يل به ظالمانيهود خود تبديقوم  كنياما ا
نماد  »فا شتاليا« ةح (ع) در سروديد. مسان دهين ظالمان برهانند و به قائله ستم پايرا از دست ا

است او وجـود دارد و بـا تبـر حـق      يبشر يها ه محقق آرمانكاست  ينيمبارزان فلسط يرهبر
دهـد و مردگـان    يده) را شفا ميماران (مردم ستمديند و بك ين مك شهيخود نهاد ظلم و ستم را ر

َن الثـورَة ُتنِبـيُء/ كلگرداند،  يدگان خاموش مردم باز ميرا زنده و نور را به د
حًا يجمُع شمَل الَمخطوفيَن/ الثورُة تنبيُء/ يمس كأّن هنا

 يمســيحًا يشــفي األرواَح/ ويــرّد النــوَر إلــ كأّن هنــا
 ).54، 1994(حبش،  العينينِ المطفأتينِ 

ه جراحـت، رنـج و عـذاب هموطنـانش     كد يگو ي(ع) م يموس ةنب حبش با الهام از قصيز
 يپرسـتان  يهمان سـامر  يستيونيا دشمن صهيبلعد. گو يرا م يموس ةه معجزكم است يآنقدر عظ

ا يـ)، 68، 1390، يمـ يرون براننـد (مـال ابراه  يـ نشـان ب ياند تا آنان را از سرزم ه آمدهكهستند 
س صايمو هب ِبع صاي/ لك/ إذ لَع ع جزًة أن تبت / كست مع

/ فجِراحِي/ قادرٌة كبعصا يا موسيحباَل السحرِة/ إذهب 
 ).50، 1996(حبش،  كالسحرة/ وأن تبتلَع عصا أن تبتلَع حبالَ 
ه كـ است، در تـورات آمـده اسـت     ينينب حبش نماد مبارزان فلسطيداوود (ع) در اشعار ز

 يمرم يالقدس عل« ةدر سرود ينيآورد. شاعر فلسط يرا از پا در م يه سنگ غولكت يكداوود با 
ت داوود يه در نهاكند ك يم يادآوريها  ستيوني، به صهينيراث ديدن به ميبا استناد ورز »الحجر

، 1393، ين خواهد بـرد (نظـر  يها) را از ب ستيوني) جالوت (نماد صهيني(نماد رزمندگان فلسط
بالحجِر الوطنيِ الجّباِر/ »/ جالوتاً «قِتُل ي»/ داودٌ «)، 91

ن ين سروده عالوه بر اينب حبش در اي). ز44، 1993(حبش،  بزجاجِة ناٍر حارقةٍ 
 ند.ك يان ميب ييباين را به زيمردم فلسط ةستان داوود (ع) است، نوع مبارزادآور دايه ك

 يشنفر -3-2-3
ـ زش پديـ آم يدر راسـتا  يگذشته در واقع تالشـ  يراث ادبياستفاده از م متضـاد و   يهـا  دهي
 يزنـدگ  ةاز نحـو  يپـرداز  ريتصـو  ياست. نـوع  يت انسانيبا موضوع ير زندگيمتفاوت در مس

ـ ن پديز انطباق آن با ايو ن يت انسان عربيم واقعيسو و ترس يكاز ا قهرمانان آن ي يكصعال ده، ي
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ن، يفلسـط  ين اشـغال يشاعر در سرزم يزندگ يت زمانيه با توجه به موقعكباشد  يگر سو مياز د
قـرار   يظالم و طـاغ  يروين يكمتفاوت در برابر  يطيو در شرا يه هر بار به نوعكخود اوست 

ي، كـ ركدهـد (ال  يط همـان زمـان بـروز مـ    يرا مطابق با شراالعمل خاص خود  سكرد و عيگ يم
1989 ،53.( 
گرفتـه اسـت. شـاعر بـا      ينيرا به عنوان نماد مقاومت و مبارزان فلسط ينب حبش، شنفريز
 يعصر معاصـر و شـنفر   ينيان انسان فلسطيم يخود به خوب يشاعر يها تياز خالق يريگ بهره

راث گذشـته و انتقـال آن بـه عصـر     يم ةهنرمندان يريارگكرده است. شاعر با به كارتباط برقرار 
شـتار  ك، يان رنـج آوارگـ  يـ ن بـه ب ين و مـردم آن سـرزم  يق آن با حـوادث فلسـط  يمعاصر و تلف

و  يبـر اصـول ملـ    يملت صبور، پافشار ييباكيها، تحمل و ش ات در حق آنيان و جناينيفلسط
/ إصـَرخ يشنفراست،  م بر آن پرداختهكط حايدر برابر اجتماع و شرا يو آگاه ياخالق

ا شاعَر النضاِل/ فالّدُم َيمأل الشوارَع العتيقَة/ يَمعي 
مأل ال لّدُم ي صاِرهم كوا خَب انت جوسَ/ ن شرُبه الم ؤوسَ/ ي

 ).12، 1994(حبش،  األطفالِ  يعل

 يمنف يشخص يها نمادها و اسطوره -3-3
ـ دن جنايشكر يبه تصو يبرا يمنف يها تينب حبش از شخصيز اسـتفاده  دشـمن،   يهـا  تي

 رده است.ك

 تاتار -3-3-1
دشـمن اشـغالگر اسـت،     يو درنـدگ  يگرينمـاد وحشـ   »يحتـرق  ياألقصـ « ةتاتار در سرود

ـ  تجـاوز  يخـو  و ه با زور و خلـق ك ياند. در حال مشغول يوبيكه به بزم و پاك يارانكتيجنا  ةمĤبان
ـ ان وينيسـط هـا را بـر سـر فل    اشـانه كسوزانند و خانـه و   يه را مكخود مساجد و معابد متبر ران ي

ش، يم خـو يدن و تعظـ يشكنار بركدشمن، در  ير و استهزاين سروده با تحقينند. شاعر در اك يم
ويـرقص التتـار/   دهـد،   يار ما قرار مين آثار خود را در اختيتر وهكش ن و بايتر ياز حماس يبخش

، 1997(حـبش،   بـارِ كوال وت فوقَ أهلهـا الصـغارِ  يسرقُ المعابد/ ويهدم البيحرقُ المساجد/ ويو
55.( 
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 جالوت -3-3-2
 ةديدر قصـ  يند. وك ياد مي» جالوت«متجاوزگر با عنوان  يستيونينب حبش از دشمن صهيز

ه سـرانجام  كـ ند ك يم يادآوري يستيوني، به دشمن صهينيراث ديبا استناد به م »ينيالدم الفلسط«
قالب داوود (ع) ظهـور خواهنـد    در ينيان فلسطكودك، در انتظارش است و يجالوت و امثال و

اِة/ وعـاد يالح يجالوٌت عاَد إلت خواهند رسـاند،  كرد و او را به هالك
ال تفَرح » جالوتٌ «دٍة/ ين بألقابٍ جدكُر/ ليالصغ» داودٌ «
(حـبش،   رٍ ي/ بمقالٍع صـغياألخر كنَ يرًا/ فالطفُل َيفَقُأ عيثآ

1993 ،24.( 
و  يامالً اجتمـاع كـ  ييسـو  و او سمت ييارمزگراست و رمزگر ينب حبش شاعريگمان ز يب
د از يـ متر درصدد اقتباس و تقلكگر است  نشير و آفركمبت يه او شاعركدارد. از آن جا  ياسيس

به فراخور زمـان   يا ن تازهينماد يها ها قصه ه با الهام گرفتن از آنكهن برآمده، بلك يها اسطوره
رده كـ آور و زبانزد  ن خصوص نامير انب حبش را ديده است. آنچه زيخود آفر يان زندگكو م

 يرياسـاط  يها رمق از انگاره يارانه و بك محافظه يسيو بازنو ينياوست نه بازآفر يت هنريخالق
 ين نشان سترگيه اكشاعر است  يكروح  يخود نمود عظمت و بزرگ يساز هن چه، اسطورهك

 نب حبش درخشش دارد.ينه فراخ زيبر س

 يوانيح يها نمادها و اسطوره -3-4
ه اغلب شامل صلح، كاست  يمدلوالت متنوع ينب حبش دارايوانات در اشعار زيح ياسام
 شود. يو دشمن م ينيزش، مهاجران فلسطي، خيداريست، بك، شيروزيعظمت، پ

 مرغيس ةپرند -3-4-1
پنداشتند، از آنجاست  يگر ميد يا و از گونه» ييفراسو« يدگانيهن پرندگان را آفركمردمان «

 ياركمرغان ش يباستان يها دارند. در فرهنگ يا اسطوره يواال در نمادها يگاهيان جاه پرندگك
تابنـد؛   يهـا را بـر نمـ    ين مرغان پسـت يرا اياند، ز داشته يشتريب ينيو نماد ينييپرواز ارزش آ زيت

ند و در يگشا يآسمان بال م ينا ند. نازان و برمنش در فرازيجو يها را م يب بلندكيش يهمواره ب
نو، با جهان نهان، يز پر با آسمان، با ميمرغان ت ين رويرند؛ از ايگ يان ميوهساران بلند آشكغ يست
 يتـر  فـزون  ينـ ييانـد و از ارج آ  شـده  يونـد انگاشـته مـ   يشـتر در پ يبرتر، با فراسو ب يروهايبا ن

 ). 73، 1380، يزازك» (اند برخوردار بوده
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ان يـ ب يمرغ بـرا يا سيعنقاء  ةاز پرند يليو تمث يان رمزيبا ب »أحمد« ةنب حبش در سروديز
ـ خود بهره برده است. عنقاء در ا ةگرايان مقاصد ملي ن سـروده نمـاد فلسـطين تـاريخي اسـت.      ي

سازي فلسطين به شـهادت رسـيده اسـت؛ او بـه آسـمان       ه براي آزادكاحمد، برادر شاعر است 
و هر دم بر دهان او  رد و عنقاء (سرزمين فلسطين) را در آغوش خواهد گرفتكعروج خواهد 

يا أحمد الحبشي يا فنيقَ هذا العصرِ/ يصعد للسماء/ ويعانقُ العنقاء يلثم ثغرَهـا  بوسه خواهد زد، 
 ).14، 1999(حبش،  صباحاً مساء
ن يه زمـ ين سروده شاعر با تشبيزش است. در ايعنقاء نماد خ »البحر سوف يقوم« ةدر سرود

از  ييخفته جهـت رهـا   يرويام و نيزش و قيمرغ از خيند) به سنك يم يه بر آن زندگك يسانك(
ه بـه  كخفته است  ييرويده عنقاء در واقع نماد نين قصيدارد. در ا يپرده برم يستيونيدشمن صه

ـ وب شـده را بـه پا  كن بال خواهد گشود و انتظـار مـردم سـر   يملت فلسط ياري يبرا يزود ان ي
... والفجـُر آتٍ/ ا بحـُر/ فالصـخُر آتٍ يـالَتبَتئس رساند،  يم

انِ/ ِمن تحتِ الرُّفاتِ/ واألرضُ آالبرآقوُم يوالبحُر سوف 
ش ن ن ماِد/ وِم قاِء الّر ثَل عن نَهضُ م تدئ يَت فتحِ تب ِد ال

 ).52(همان،  الحياةُ 

 بلبل -3-4-2
أحالم « ةنب حبش در سـرود ياست. ز ي، مهر و محبت، صفا و آزادگيبلبل سمبل دوست

به خانه  يه آرزو دارد روزكن قرار داده است يفلسط ةردم آواربلبل را نماد م »ةينيفلسط
ن شـعبِ   كه يأحلُم يا وطني تصيرُ/ يرنو إل خود برگردند، ةاشانكو  األصـيلِ  كلُّ بلبلٍ مهـاجرٍ/ مـ 

 ).8، 1993(حبش، 

 بوترك -3-4-3
د يكاش تأ ييمثبت نمادگرا يها ه همواره بر ارزشك يت اجتماعينها ياست ب يا بوتر پرندهك

القـدس   د مظهر روحيه در عهد جدكبوتر ك يحيمس – ييهود ييشده است. در سراسر نمادگرا
ه و گربـران،  ياسـت (شـوال   يد و خوشـبخت ي، امي، صلح، هماهنگياست، نماد خلوص و سادگ

بوتر را نماد ك »االنتفاضة يأغنية إل«نب حبش در شعر ي). ز526، 4، ج1388
مملو از عاطفه محسـوس و ملمـوس بـه     ييدر فضا ي. وقرار داده است يصلح و صفا و آزادگ

ـ را ا يق صلح و دوسـت ير عميورزد، و تأث ي) عشق ميبوتر (صلح و دوستكدن يشكپر ن ين چنـ ي
 ونَعشقُ بالروحِ/ رف الحمـامِ/ ونغسـلُ بالحـب/ جـرح القـدر     د، ينما يم ميخوانندگان ترس يبرا
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 ).56، 1993(حبش، 

 د (البرّاق)ياسب سف -3-4-4
ن يوب، محمل و مظـروف اسـت، بنـابرا   كست، اسب مريگر نيوانات ديد مانند حياسب سف

ـ غر ةدهند نشان يد آسمانير است. اسب سفيناپذ ييسرنوشتش از سرنوشت انسان جدا مهـار   ةزي
ـ ات جديبردار است و بنابر اخالق ع و فرمانيشده، مط اسـت   يبشـر  يروزيـ ن پيتـر  فيد، شـر ي

اسـت.   يد، نمـاد شـاهوارگ  يدرخشان اسـب سـف   يدي). سف136، 2، ج1388ه و گربران، ي(شوال
د شـاهانه  ين اسـب سـف  ير نمـاد ينام دارد. تصـو » ن و حقيام«ه كبر آن سوار است  يسكاغلب 

بـزرگ   يهـا  تيدر هنگام معراج است. تمام شخصـ  يسان و بزرگان معنويب قهرمانان، قدكمر
د يسـف  يمد (ص) سوار بر اسباس حضرت محين قيهستند. بر هم ين اسبيسوار بر چن يحيمس

در واقع رمز قهرمان شـجاعي   »اقت للبرّيل«د در شعر ي). اسب سف160رود (همان،  يبه معراج م
سازي سرزمينشـان و پـاك كـردن آن از دشـمن صهيونيسـتي       است كه ملت فلسطين براي آزاد

ت للبـراق  يـ نِ السـنابلِ/ ل ي/ من بكت للبرّاقِ منجل/ يحصد األشوايل به او نياز دارند، (األشواك)
 ).57، 1994(حبش،  معول/ يجرِف األقذار/ يحمي األرض/ من غدرِ القنابلِ

 گرگ -3-4-5
اسـت. امـا زبـان نمادهـا      يگر و گرگ ماده مترادف با هرزه يگريگرگ نر مترادف با وحش

ند. در يآ يدر مل گرگ كان، جادوگران به شيند. گاه خداك ير ميمتفاوت تفس يا گرگ را به گونه
). گـرگ در  714، 4، ج1388ه و گربـران،  يارواح اسـت (شـوال   يگـرگ راهنمـا   يمفهوم عرفان

آن اسـت. شـاعر در    يدرندگ يو خو يستيونياز دشمن صه ينماد »اءيلن تقاوموا الض« ةسرود
دهـد و   يپرده به دشمن دشنام مـ  يرده است و بكز همراه يآم ديتهد ير را با لحنين سروده تحقيا

يا حفنَة الذئابِ/ لن ُترهبونـا خوانـد،   يصفت م ها را جماعت گرگ آن
 ).57، 1997(حبش،  بالعذابِ/ لن ُترهبونا بالتفننِ بالعذابِ 

 ر و روباهيش -3-4-6
بـا و پـرده برداشـتن از    يز يلـ ياربردن حسـن تعل كبا به  »حوار عائلي«نب حبش در شعر يز

را در تـرس   يسـت يونيدشمن صه ةليوس به ين ووت واداشتكل به سيم بر جامعه، دلكخفقان حا
لماذا ال ند، ك يم ي) معرفينيران (نماد شاعر و مبارزان فلسطيها (نماد دشمنان)، از غرش ش روباه
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 ). 35، 1994(حبش،  رَ األسوديزئ ييريدونَ أن ال أغنّي؟!/ ألنّ الثعالب يزعجها الشدو/ تخش

 يمار افع -3-4-7
ه كـ شـان قـرار داده اسـت     يدرنـدگ  يهـا و خـو   يليرا نماد اسرائ يفعمار ا ينيشاعر فلسط

نـب  يرده اسـت. ز كـ خود آلوده  ةنكيرده و آن را با سموم كتون) را غصب ين (زين فلسطيسرزم
ه كشد ك يها) خط و نشان م ستيوني(نماد صه يافع يا برايو پو يحماس يلماتكحبش در قالب 

ـ انـد و نسـبت بـه گذشـته پا     ن دواندهياق زمشه در اعمي) رينيگل (نماد مبارزان فلسط دارتر و ي
ـ ان مقاومت و پايجر ةدر ادام ينه و غضب آنها خللكياند و  استوارتر شده جـاد  يشـان ا يا يداري

زهـِر  يِظ/ عليالنافثة سموَم الغ يأّيُتها األفعرد، كنخواهد 
/ فــالزهُر اختصــَر كوســمومَ  كتــونِ/ ابتلعــي حقــدَ يالز

 ).22(همان،  تضرُب ِفي أعماِق األرضِ الزمَن/ وصار ُجذورًا 

 يانكنماد م -3-5
ت يان گذشـته و وضـع  ين و بيمردم فلسط يها بتيآالم و مص ينيآفر رينب حبش در تصويز
 ييهـا  انكـ از م يكيند. ك ياستفاده م يابداع يين از نام شهرها به عنوان نمادهاين سرزميا يفعل
ن يمردم فلسط يها بتيو آالم و مص ينيآفر رينب حبش از آن به عنوان نماد در جهت تصويه زك

 ةليوسـ  ت و قتل عام مـردم بـه  يفر قاسم نماد مقاومت، مظلومكاست. » فر قاسمك«رده، كاستفاده 
رو  م با قتل عام روبه1956ه در سال كن است يدر فلسط يا دهكفر قاسم دهكهاست.  ستيونيصه

ـ نمـادگرفتن ا  با »فَر قاسم والبراعمك« ةدر سرود ينيشد. شاعر فلسط ن يسـرزم  يان بـرا كـ ن مي
ن يفرقاسم (سـرزم ك يشتار اهالكات دشمن و ين، از عمق جناياندوهگ يانين، با لحن و بيفلسط
ن را سـر  ين سـرزم يه دشمن، فرزندان اكدارد  يدهد و اعالم م يع ارائه ميبد يرين) تصويفلسط

فرقاسـم/ آَقَتلوها/ ، ختند و اموالشان را به يغما بردنديدند و آنان را به دار آويبر
ساوَر/  ها األ ََلبوا ِمن ها/ س ي حجِر ها ِف حوا أبناَء َذَب

شــجرة جمّيــز  يفرقاســم/ وعلــآوالخَــواِتَم/ شَــَنقوها/ 
(حـبش،   قديمة/ َعَلُقوها/ َرووا ِمن ماِء عيِنها/ الجـرائم

1996 ،55.( 
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 گريد ينمادها -3-6
را  يقبلـ  يهـا  يبنـد  ميرفتن در تقست قرار گيت قابليه به لحاظ ماهكمتفرقه  يتنوع نمادها

مناسـب   ةار و اسـتفاد كـ ن مسـئله از ابت ير است. ايار چشمگينب حبش بسينداشتند، در اشعار ز
 دارد. ي، پرده برميو ادب يزبان يها تياز ظرف ينيشاعر فلسط

 نان -3-6-1
آن اسـت   يه از معـان كيـ تز يبـرا  ياست. محنت فقر، آمـادگ  ياصل ين نان نماد غذايقيبه 

از جملـه   ينب حـبش نـان مـدلوالت متنـوع    ي). در اشعار ز393، 5، ج1388ه و گربران، يشوال(
از آرامـش و صـلح اسـت.     ينان نماد »نكنحب السالم ول«ره دارد. در شعر يصلح، آرامش و غ

ش يآال يساده و ب ين موضوع در جوش بوده و در قالب عباراتين شاعر دائم در ايآفر طبع سخن
ـ محرومـان اسـت، را ا   يبرا (الخبز)ت يه حامل آرامش و امنكرا عشق خود به صلح  ن ين چنـ ي

نحب السالم الّذي يحملُ األمنَ/ للخـائفين/ نحـب السـالم الّـذي يحمـلُ الخبـزَ/       دارد،  يابراز م
 ).14، 1999(حبش، ن يللجائع

 بيصل -3-6-2
ننده ك . نماد عروجده استيب را غنا بخشيصل يينمادگرا يآور به طرز شگفت يحيسنت مس

ردن كـ  يثار و قربـان يق ايه از طركاست  يو افتخار يدگان است. جالل ابدياست. بهشت برگز
نـب  يب در شعر مقاومت زي). صل166، 4، ج1388ه و گربران، يخود به دست آمده است (شوال

ه حـدود دو هـزار سـال قبـل     ك يانيهودين دارد. ين فلسطيسرزم ةبا گذشت ياملكحبش ارتباط 
شـتن شـاعر و هموطنـانش فـراهم     ك ينون آن را بـرا كردند؛ هم اكح برپا يقتل مس يبرا يبيلص
وا آـلـم يترشتار اسـت،  ك يبرا ينماد ينين شاعر فلسطيب در اشعار اياند. صل ردهك
لَب الجريح/ فعلي رٍة/ يبآا سدرٍة يبقا يا لوحتي الق

 ).8، 1997(حبش،  حِ يبي/ قرَب ُجثمانِ المسيَدقُّوا صل

 پنجره -3-6-3
، 2، ج1388ه و گربـران،  ياسـت (شـوال   يبه هوا و نور نماد پذيرندگ يپنجره به عنوان منفذ

در  ينياسـت. شـاعر فلسـط    ييو رهـا  ينب حبش نماد ارتبـاط، آزاد ي). پنجره در اشعار ز256
 ين همراه با صدق عاطفه به صـلح يساده و نماد يدر قالب عبارات »نكنحب السالم ول« ةسرود
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) را ييو رهـا  يها (نماد آزاد ه پنجرهكاست  يسانك يت براكر و بريه حامل خكورزد  يعشق م
نُحب السالم الّـذي يحمـلُ الخيـرَ/ للفـاتحينَ     نند، ك ين قدس) باز ميد (نماد سرزميخورش يبرا

/ للغارقينَ بنورِ اإلله ونورِ القمرِ   ).14، 1999(حبش، النوافذَ للشّمسِ

 واريد -3-6-4
ـ  يتواند حجاب يوار ميجاد ارتباط است. دينماد تمام موانع در ا واريد ن خداونـد و انسـان   يب

 يإلـ«نـب حـبش در شـعر    يانسـان اسـت. ز   يه مانع تعـال كا و متعلقات آن يباشد؛ نماد دن
يا بنَت الشّعبِ/ وار را نماد مانع، محاصره و اسارت قرار داده اسـت،  يد »فاطمة

ُر مثلَ  وطني مسجونًا  يّرطبِة/ فأرعبَر الجدرانِ ال كأنُظ
لي/ وأر لذهنِ/ وأر يِمث شاردة ا ضي  ظاَهُر  يأر َعبي َيَت ش
 ).16، 1994(حبش،  ِفي الّطرقاتِ 

  گيري جهينت -4
اند از  ه عبارتكت است يفكيشش  ينب حبش دارايدر اشعار ز يا ن و اسطورهيعناصر نماد

) نمادها 3مثبت،  يشخص يها اسطوره) نمادها و 2عت، يبرگرفته از طب يها ) نمادها و اسطوره1
) 6، و يانكـ م ي) نمادهـا 5، يوانيـ ح يهـا  ) نمادهـا و اسـطوره  4، يمنف يشخص يها و اسطوره

را نداشـتند. نمادهـا و    يقبلـ  ينمادها ةت درج در حوزيت قابليه از لحاظ ماهكگر يد ينمادها
 يها ه بخشكن يم سرزمعالوه بر مفهو ينيعت در اشعار شاعر فلسطيبرگرفته از طب يها اسطوره

ـ دهد، شامل مقاومت و پا يل مكيمدلوالت را تش ياصل دان، فرهنـگ و  ي، مبـارزان و شـه  يداري
نب حبش با اسـتفاده از نمادهـا و   ياست. ز ييايدن يها تر چون لذت يجزئ يها ت و مدلوليهو

ن دهـد.  ت خود را بر آنچه از دست رفته نشـا كيوشد تا مالك يعت ميبرگرفته از طب يها اسطوره
 يهـا  تيشخصـ  ين بـه بـازآفرين  يان نمـاد يو ب يا اسطوره يها هيما نب حبش با استفاده از بنيز

دارد تا راز تداوم جامعه را  يپرداخته و سع ينيد يا اسطوره يها تيو شخص يفرامل يا اسطوره
ـ ها به منبـع هو  ها و اسطوره تين شخصيه اكند، كف يم تعرين مفاهيدر توجه به ا و  يسـاز  تي

هنرمندانـه،   يالمكنب حبش با يل شده است. زيها تبد ينين فلسطيو وحدت ب ييوامل همگراع
ـ يرگر شـرا يه تصـو كـ  يمثبت را در قالب امروز ينيد يها تيها و شخص ن اسطورهيا  يط بحران

نب حـبش  يچون تاتار و جالوت در اشعار ز يمنف يها تيبندد. شخص يار مكن است، به يفلسط
و  يزيانـد و بـه خـونر    خ داشـته يدر تـار  يا ه چهـره كـ  ين هستند. افرادبرگرفته از دشم ينماد
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 يتنـوع و گونـاگون   يدر شعر شـاعر مـورد بحـث دارا    يوانيح ياند. نمادها توحش شهره شده
 يام هستند. نمادهـا يزش و قي، عزت، خيروزيه نماد دشمن، صلح، پك يواناتيهاست، ح مدلول

ـ ان مقاومت، جناين، جرينب حبش به فلسطيدر اشعار ز يانكم  يهـا و آوارگـ   سـت يونيات صهي
 يند. تنوع نمادهـا ك ياستفاده م يابداع يها به عنوان نمادها انكن ميمردم اشاره دارد. و از نام ا

ـ ر اسـت. ا يار چشـمگ يبسـ  ينين شاعر فلسطيمتفرقه در اشعار ا  ةار و اسـتفاد كـ ن مسـئله از ابت ي
 دارد.  يم پرده بر ،يو ادب يزبان يها تياز ظرف ينيمناسب شاعر فلسط
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