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 چکیده

نقش مهمی را در آفرینش آثار ادبیی و   نماد است. این شیوه ،های پیچیدۀ تفکّر و بیان معانی یکی از شیوه

و اجتماعی موجود و سیاسی اوضاع در  ،چنین رویکردی ریشۀ. کند میناگفتنی شاعر ایفا  های اندیشهبیان 

شیاعر معاصیر    (ت 1401) هیواری  است. فکری و فلسفی او نهفته های گرایششخصی شاعر و  های تجربه

بیا اوضیاع و اایواا جیاری آن پیونید       کهاشغالی  های سرزمینو شعر او فرزند پایداری در است فلسطین 

د برای بیان درد و رنج مردم فلسیطین  از نما ،پیرامونی و اختناق ااکماوضاع مستقیمی دارد. او با توجه به 

، ز روش اسیتقرایی و تحلیلیی  بیا اسیتفاده ا   ،پژوهش ااضردر  .است بردهپایداری خود بهره  های اندیشهو 

 (4110) التکسیر النیای   ،(4111) ماقاله الغییم للشیجر   ،(1441) یاسمینالمرایا عناصر نمادین در سه دیوان 

در قالی    معنایی و مضامین مربوط یها داللتو  یبند دستهعنوان هشت . این نمادها در است شدهبررسی 

اغل  دو مفهوم  ،نمادهای شاعر که دهد یمنشان  ها یافتهاست. نتایج  ستند ارائه شدهبه طور م ییها جدوا

 ایستادگی و مقاومت با تمام امکانات.. 4. اشغاا سرزمین و ملزومات آن؛ 1: کند میکلّی را افاده 

 

 .محمود هواری صالح ،فلسطیننماد،  ،پایداریمعاصر، شعر شعر  :کلیدی های واژه
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 مقدمه. 1

انعکیا  ابعیاد   بعید از آن،   و مییالدی  1491از سیاا   یکی از پیامدهای اشیغاا فلسیطین  

اجتمیاعی در ادبییات منمیوم ایین      سیاسیی و  گوناگون استبداد و نژادپرستی در دو سیطح 

مردم  برپس از این ساا  اوادث ناگواری کهسرزمین است. آوارگی، خشونت، محرومیت و 

 شیاعران  .دهید  میشعر پایداری این دوره را تشکیل  مایۀ درون است، شدهفلسطین تحمیل 

و در زمینش  شدهو در آن ساکن  کردهدر شعرشان بنا را وطنی استعاری و آرمانی  پایداری،

 :4111بیدوی،  ) اعتیرا  اینان اامیل فرییاد و    قصاید .اند افشاندهقیام و امید  و بذر پایداری

تی است کیه خواهیان آزادی و اسیتقالا    و آرزوهای ملّ ها آرمانو کالمشان اامل  (07ی00

تمام توان خود را برای سلطه بر  ،از زمانی که صهیونیسم با امایت کشورهای غربی است.

هایی از این سرزمین را اشغاا و ساکنان  اندک بخش فلسطین به کار گرفت، توانست اندک

. آنان که تحمل بدا سازد (191: 1050کنفانی، )« خادمان یهود»آن را به شهروند درجۀ دو و 

فقی   ها پناه بردند و یا آوارۀ کشورهای مجاور شدند و  یا به اردوگاه ،این خواری را نداشتند

، تاریخ به بعد، این تراژدیآن های اشغالی باقی ماندند. از  در سرزمینایشان بخش کمی از 

شیعر معاصیر فلسیطین، شیعر      شد و از درون شعر فلسطین، ویژه به ،موضوع فراگیر ادبیات

 مقاومت ظهور کرد.

با مهاجرت دادن یهودیان به  ،از آنپیش و اتی  یالدیم 1491ساا از  ها صهیونیست

با تغییر بافت جمعیتی فلسطین و  ندا تالش کرده ،متعدد های سازی شهرکمناطق اشغالی و 

ۀ شناسینام هوییت و   نمادهای صهیونیستی، تاریخ و یاسالمی و جایگزین ی  محو آثار عربی

زندانی کردن  و کشتن بودن واز رطین را تغییر دهند و برای رسیدن به هدف خویش، سفل

امریکا به همیراه  پشتیبانی نمامی انگلیس و  ،در این میان .اند نورزیدهو قتل و غارت دریغ 

نقش مهمی در  ،شده المللی وابسته و مصادره دهای بینای غرب و نها ور رسانهامایت امپرات

ا بایید دانسیت کیه هیر     می ا انید،  عبیری داشیته  ۀ های نژادپرستان استتقویت و گسترش سی

که با  هایی است زدن تالش بشارتگر ذهنیت و تفکری نو برای دگرگونی و برهم مقاومتی،

 ،. ایین تفکیر  بکنید ت واقعی سیرزمینی  خواهد ملتی قالبی را جایگزین مل تمام ترفندها می

ادی  در »گوید  است، چنان که غسان کنفانی می داشته ،شعر ویژه به ،تأثیر عمیقی بر ادبیات

ناخواه  شعری که خواه. (114: 1404، محمد عطیه) «آید با سالح کلمات به میدان می ،جنگ آزادی
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 ااکمیت، هم اقایق وتهدید با وجود شود، بیشتر لحن نمادین دارد و  در این فضا تولید می

ااکم بر ۀ کند و هم سیر تفکر و اندیش میشده را بیان  گرفته های نادیده ها و اساسیت تمس

سازد و تضیادهای مییان تفکیر     میها و طبقات مختلف را از گذشته تا ااا مشخص  گروه

 .(11 :1014شیرازی، ) دهد ر مقاوم را نشان میااکم و تفک

 لهمسئبیان . 1ی1

 اسیت واکنش در برابر ااکمیت فضیای اسیتبدادی و نامشیروع    نمونۀ بارزترین  ،نمادگرایی

کیه هیزاران    ، دراالیچگونه شعر سرایم» :گوید می (57: 4110)هواری  صالح .(095: 1015، زارع)

 :1441همان، ) «هایم بسان دو گنجشک تشنه در قفس گرفتارند ل » یا «اند گرفتهدیوار مرا در خود 

گیان و تصیاویر   ژوا فرهنگیی غنیی از   آن شد که از یک طیرف   ی،چنین فضای ااصل .(11

زبان نمادین به شعر پاییداری فلسیطین وارد شیود و از     فرد در قال  هبصرمنحشفاف و گاه 

و نییز آفیرینش    شیده  شیناخته با پوشاندن معانی جدید به نمادهیای معمیوا و    طرف دیگر 

متفاوت  های تأویلامکان تفسیر و ، و به شعرِ مقاومت نمادهای بومی، توانایی زایش معانی

 .داده شود به خوانندهاز متن 

 پژوهشهای  پرسشهدف و . 4ی1

وجوه نمیادپردازی در  ۀ مطالعشناختن ادبیات پایداری در فلسطین و ااضر، پژوهش هدف 

دالیل نمیادگرایی شیاعر    .1 پژوهش نیز چنین است:های  پرسش است. شعر صالح هواری

فرینش نمادهای بومی چگونه اسیت؟  تنوع و ابتکارات شاعر در نمادپردازی و آ .4چیست؟ 

 ؟دارد و چه مفاهیمی را در برگیرد  می جای هایی دستهچه  نمادهای شاعر در .0

 وهشروش پژ. 0ی1

 یاسیمین المراییا   لی است. سیه دییوان شیاعر بیا عنیاوین     استقرایی و تحلی ،روش پژوهش

مطالعه شده و سپس نمادهیای   (4110) یالناالتکسر  ،(4111) للشجرماقاله الغیم ، (1441)

 و ابیزاری، زمیانی،  ، مکیانی  ،ایوانی طبیعی، نمادهایِ کشف و در قال  هشت عنوانِ ها آن

 بنیدی  طبقیه بید   هیای  شخصیت نیک، های شخصیت : جسمانی/ رواانی،انسانی نمادهایِ

اسیا  هشیت    ،نمیاد ۀ ایوز  پیردازان  نمریههای  ذوق نگارندگان در کنار دیدگاه. است شده

ایداکرری  بییان  مطالی  و   بندی نمامعنوان مذکور است. به منمور انسجام روند پژوهش، 

 .است شدهبرای نمایش نمادها و داللت معنایی هر یک طراای  هایی جدوا نتایج،
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 پژوهشپیشینۀ . 9ی1

ییوان  نمادهیای پاییداری سیه د    تاکنون رسد میبه نمر  ،شده انجام های بررسیبا توجه به 

میرتب    مقاالتیاما  .است هنشدمطالعه و تحلیل  ،مستقل صالح هواری، در پژوهشیمذکور 

علیی   از: اند عبارت ها آن ترین مهموهش انجام شده که ژزمانی پۀ دورو  روش با موضوع و

مطالعیه  ) نمادهای پایداری در شعر معاصر مصیر » در مقالۀ (1011) سلیمی و اکرم چغازردی

کبیری روشینفکر،    کرمیان،  ادبییات پاییداری  نشیریۀ   1در شمارۀ « موردپژوهانه: امل دنقل(

نمیاد و اسیطوره در    عناصر گسترۀ» در مقالۀ (1041) مرتضی زارع برمی و اسینعلی قبادی

 نرگس انصیاری ، جستارهای زبانی مجلۀ 0در شمارۀ « میح القاسم و اسن اسینیاشعار س

انجمین   مجلیۀ  41در شیمارۀ  « جمیلر شعر مقاومت جواد نمادپردازی د» در مقالۀ (1044)

تحلییل  » در مقالیۀ  (1040) اامد صدقی و مرتضی زارع برمیی  ،ایرانی زبان و ادبیات عربی

 مجلۀ 01در شمارۀ « اعترا  در ادبیات معاصر عراق براسا  اشعار اسن السنید نمادهای

جسیتاری در شیعر پاییداری لبنیان و     »و نییز مقالیۀ   ، انجمن ایرانی زبان و ادبییات عربیی  

به طبع رسیده کیه در   (141: 1017) مجلۀ سوره 91شمارۀ از ضیاءالدین ترابی در « فلسطین

شود و موسیی بییدن نییز همیان      هواری دیده می« سه گلو بیست» آن ترجمۀ قطعۀ کوتاه

 .تاس هدکرترجمه و چاپ  (14 :7109، شمارۀ 1014بیدن، ) قطعه را در روزنامۀ رسالت

بییانِ  بیرای  خوبی روش  (1040) برمی زارعاامد صدقی و مرتضی ۀ مقال ،در این میان

ایین مقالیه بهیره     و برخی منابع از روش . جستار ااضر نیزاست هدنشان دااداکرری نتایج 

 ، با شعر پایداری هواری یکی اسیت، مذکور آمدهۀ مقالآنچه در ۀ جوهرن نیچهم. است برده

 :با آثار پیشین در موارد زیر استتفاوت پژوهش ااضر اما 

فلسیطینی کیه    معاصیر  یک شاعر دردمنید و توانمنید  در مقام صالح هواری معرفی  .1

خصوص اشیعار او  بررسی و نقد قابل توجهی درو هنوز  کند میاکنون در سوریه زندگی  هم

و شیناخت   جهیت  دردیگیر   های گامآغازگر  تواند میو پژوهش ااضر ، خورد نمیبه چشم 

 دربارۀ وی باشد؛تحقیق 

 نقد ادبی؛مبانی  براسا پایداریِ شعر  مبانی ترین مهمیکی از  تحلیل .4

 نمادپردازی در شعر پایداری صالح هواری.ۀ درباردقت و تعمق  .0

یکیی از   ،تنیدگی نمادهای مختلف در شعر صالح هواری درهمناگفته نماند که کررت و 
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تا عالوه بر آشنایی ذهن مخاط  با نمادهای این شاعر،  است هاین پژوهش بودۀ انگیزعلل 

 .شودپردازش آن ارائه ۀ نحونمادین وی و  های اندیشهتصویر روشنی از 

 صالح محمود هُواری. 5ی1

طین دیده به جهان گشود. وی در فلساری در روستای سمخ از توابع طبریۀ صالح محمود هو

به همراه خانواده مجبور به ترک  ،اسرائیلینیروهای ۀ املاثر بمباران منطقه و سالگی بر شش

 «لعیرب ا الکتاب»عضو اتحاد  تاکنون .م 1474هواری از ساا  .و کوچ به سوریه شد فلسطین

، (1477) العیزف المطر یبید   ، (1474) یتونازالدم یورق شعری او چنین است:  های یواند است.

 یلهیا مواو م  امید ال تبییع   ، (1419) الیدخان  یمیر بطیئیا   ، (1410) البرتقااالموت علی صدر 

عالوه  . وی(4110) یالناالتکسر  ،(4111) للشجرماقاله الغیم ، (1441) الیاسمین یامرا، (1441)

و هنادی  (1411) یبالدعصافیر  یها نامدو مجموعه قصائد به  ،برای کودکان یسینو قصهبر 

جوایز فراوانیی   تاکنوناو . است هنوشتغنایی برای کودکان ۀ نام نمایشو نیز سه  (1417) یتغن

ادبییات و هنیر دمشیق در     بهترین شعر از مجلس اعالیۀ یزجااز جمله:  است هگرفتدریافت 

او  قتلیوا الحمیام  کتیاب  . نییز  1471در سیاا   العرب الکتاباتحاد ۀ یزجا؛ 1409و  1400ساا 

فرهنگیی  ۀ یزجیا ۀ برندسب  شناخته شد و به همین برای کودکان  ای هنام نمایشبرترین کار 

 .(یمؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود البابطین لإلبداع الشعر)شد ی عرب انکودک رۀبادریونیسف 

 وهشژارچوب نمری پهچ. 0ی1

 شعر پایداری.1ی0ی1

و هوییت   هیا  آرمیان  ح شاعر است کیه بیا آن از موجودییت و   سال ترین برنده ه یا کلمه،ژوا

سیتم  بیر  غاصیبان و عصییان    علیهظهور خشم  ،ایداریپ شعر .کند میدفاع  اش شده تهدید

پذیرش اشغالگران و مشروعیت بخشییدن بیه   ، این ااسا  و هوشیاری عمیق. هاست آن

و ااکمیت بر  انو مقاومت و تالش برای بیرون راندن غاصب ،ذلت و خواریۀ نشانرا  ها آن

در »چنین ادبییاتی  که طبیعی است . داند می یک رسالت انسانی و الهیرا  سرنوشت خویش

شیکری،  ) «شیود افیراد بشیر را شیامل    ۀ همی و چهارچوب اجتماعی خاصی نگنجد و قال  ملهیچ 

، بیرانگیختن میردم و   (014 :1041، میرقادری و کییانی ) مبارزانروشنگری و هدایت  .(0: 1000

دعیوت بیه    ،ایجاد هوشیاری قیومی و وطنیی   ،، بیان رشادت کودکان و جوانانها آنبسیج 

پاییداری  شعر ۀ جوهرو پویایی که در ارکت و  ،(445: 4117 )المسیری،بیرون راندن اشغالگر 
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قدرت و قوت شیعر پاییداری در    . این است کهکند میثر ؤبه پیروزی کمک م ،نهفته است

 .استنهفته  پیروزی نهاییرهایی و  ایمان به

 نمادگرایی در شعر صالح هواریتحلیل . 4

. بخشیی از  جوشید  میی هواری از عمق تجربیه و از بطین زنیدگی خیود و میردمش       شعر

اس صادق و زبیان همیوار او   » :هواری صادق استۀ بارشعر محمود درویش در های ویژگی

دهد که اتیی بیا تفیاوت در     نکهتی می نشاند و به اثر  ترین ساات و بافت می عناصر را در خوش

 .(94: 1011اسوار، ) «ماند پایدار و تازه می تأمالت فردی ی موضوعات ی از مقاومت گرفته تاۀ دامن

این کارکردهیا بیه لحیاا ماهییت،     آن است. کارکرد نمادین  ،عد دیگر شعر هواریاما بُ

ۀ ایوز و همیواره در دو  را دارد فرامکیانی و فرازمیانی    هیای  ویژگیو است ماندگار و پایدار 

ایین دو ویژگیی ارزشیمند    . است هداشت تأثیرگذارایاتی و  نقش ،رایی و تصویرآفرینیگمعنا

ریح افکیار و  بییان صی  دلییل   آفرینی و فرار از مجیازات بیه  ادبی همراه با میل شاعر به نماد

در همیین   .(09: 1014 زارع برمیی، ) یابید نمیادین   ای چهیره شعرش ااساسات، سب  شده تا 

فرهنگی و اجتماعی عرب، نمادها و ۀ شد شناخته های ذهنیتۀ محدووی با خرون از زمینه، 

گیانی همچیون خیون،    ژ. واکنید  میی هستی انتزاع ۀ گسترد های عرصهرا از  آن های مدلوا

 هیا  آنهمگی یا برخی از  (10یی 10 :1474 اسماعیل،) درخت، باران، ستاره، ابر، ش ، گنجشک

ارتبیاط   ابتکیار شیاعر در برقیراری   اما  وجود دارد، و در شعر معاصر فلسطین در شعر قدیم

بیه تمیایز و موفقییت وی در     ،فلسطین اشیغالی  گان و فضای ااکم برژمعنایی بین این وا

 ،سیاسیی  ی نمادهای جهانی بیا میاهیتی ادبیی،   فراوریا  بومی() ابتکاریآفرینش نمادهای 

 .(57: 1471 نصر،) است هپایداری انجامید

 :1444الحمییری،  ) «گشیایش انفتیاح و  » رمزو  رامت و اکمت نماد ،برخی اشعارباران در 

را نمیاد درد و رنیج و    آن «هللا الصغیر یعود شاهرا  عیاره ا بوعبد» شعرهواری در اما  ،ستا (041

غزّة تکتنزُ اآلن بأمطارٍ/ » :است  دانستهسرزمین فلسطین  نمادی برای تمامو نیز  غزه مرگ در

تو اکنون انباشیته از بیارانی/ بیاران تیو      ای غزه! ؛ یعنی:(91: 1441هواری، )« التشبه  مطارک

شیهادت   زندگی و سرزندگی و پیروزی ومعنای مختلف،  یها فرهنگنخل در  مانند ندارد.

و پایداری  نماد مقاومت ،جنگی فارسی و عربی یها نامه فرهنگو در  (017: 1017هاا، )دارد 

نماد عراق اسیت کیه بیه فلسیطین      ،در شعر هواریولی  (117: 1900انصاری و سیفی، )است 
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: 4110هواری، ) «لتحق النّخلُ بالبرتقاایالعراق/ و یغنّیدٌ/ وتحت الرصاص یدٌ... نشینش» ونددیپ یم

 .پیوندد یمخواند/ و نخل به پرتقاا  یمسرودی... سرودی/ و زیر گلوله، عراق  :؛ یعنی(74

. بیه نیدرت موضیوعی در اشیعار او     مهم شعر هواری است های ویژگیاز  ،زبان نمادین

جیز   که در آن نماد اضور نداشته باشد. چون او متعلق به سرزمینی است که شود میدیده 

 تیرین  مهیم یکی از  ،نماد ،. در چنین شرایطیکند نمیبر آن اکومت چیزی  ،زور و سرنیزه

بیا   گزینید  برمی، نمادهایی که مانند سایر شاعران فلسطینی ابزارهای شاعر است و هواری

 نمیاد را در اشیاره بیه ظلیم و سیتم      ،شیاعران فلسیطینی  » .ارتباط داردمقاومت و ملزومات آن 

الغیزاوی،  ) «میرتب  اسیت  پاییداری   پیرامون موضوعاتی که بیا  و نیز اند بردهبه کار  ها یونیستصه

 هیواری  که گویی یگانه موضوعی که بر پیشانی شعر ؛ طوری(47: 1477ابوالشباب،  ؛00: 1410

فلسیطینیان  ۀ رفتی  ایق و اقیوق ازدسیت   ۀ اعادمقاومت و فداکاری الزم برای  ،نقش بسته

شیعری  ۀ قطعکه گاه در یک  اند تنیدهاست. نمادهای موجود در اشعار هواری چنان به هم 

، و در ایین  انید  شیده معنای مورد نمر ذکر ۀ افاداو چند نماد در کنار هم و یا با فاصله برای 

بیر آن مترتی  باشید، تین      ای فاییده چند هر»، دهد میانسان به اشیا  یی که عادتِکار، به معنا

هواری نمادهای خیود  . (51: 1011اسوار، ) «کند میجستجو  ها آنو معنای دیگری برای  دهد نمی

نمادهیا  »و خود بیا   کند میرا آگاهانه و متناس  با اوضاع پیرامونی و اوادث جاری انتخاب 

تیا هیم نییاز و ضیرورت      (415 :1444)الحمییری،   «شود می پارچه یک ها آنو با  پیوندد میدرهم 

پییام   ،اشغالی را نشان دهد و هم با تحمل کمترین هزینه و تعقی  های سرزمینموجود در 

 مادهای او از یک سو بیا نژادپرسیتی و  خود را به مخاط  برساند. از این رو ن بخش آگاهی

رتب  است و از سوی دیگیر بیا   شکنجه و آزار و تضییع اقوق ملّی فلسطینیان م سرکوب و

. در همیراه اسیت   امید رهایی و گسستن زنجیرهیای تحمیلیی   خیزش و آوارگی و خشم و

. شیرح داللیت   کند میدو یا سه مفهوم را افاده  ،چنین فضای انباشته از نماد، گاه یک نماد

 اری چنین است:نمادهای هو ترین مهممعنایی برخی از 

یتون در شعر وی گاه نماد مقاومت و قیام با تکیه بر نیروی مردمی و نمیاد اصیالت و   ز

 «واقفیه  رواهیا تونةٍ نازفه/ فیوق تیلّ النیدی/ اسیلمت     یسالمٌ لز»: استبقا و استقالا فلسطین 

  سپرد./ که ایستاده جان ها پشتۀ شبنم؛ یعنی: سالم بر زیتون تکیده/ روی (0: 1441هواری، )

کیوهی از کشیمش و   یعنیی:  ؛ (11همیان:  ) «نٍی ٍ وتی یجبلٌ من  زَب یمع»: فلسطین نمادگاه و 
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وانسیج بالرصیاص/   »: اشیغالی  هیای  ینسیرزم و گاه نمادی از فلسطین و  .زیتون با من است

؛ یعنی: از (5: 4111، همان) «تونیالشّجر/ هذا  وان الشدّ/ خارجة عن الزّ ی/  ذّن فیخالصک العربّ

بانیگ زن/ اکنیون زمیان قیدرت      ،/ رهایی عرب بودنت را/ در گوش درختاند بافتهگلوله 

نمادی از فلسطین که همواره سرسبز و مقیاوم و   و گاه .است// در بیرون از سرزمین زیتون

 (44: 4110، همیان ) «رَ قابلةٍ للجفافیتونة / غینُ/ زیکما شکّلتکِ فلسط یوکون»: پایدار خواهد ماند

 .ناپذیر وار/ خشکی / زیتون:صورتت بخشید باش ،گونه که فلسطین آن یعنی:

 /ین شوارعِ امصَ دعیون یب»: است آن در راه گل سرخ در شعر هواری نماد عشق و ایرار

امیص   هیای  یابیان خدر  یعنیی:  ؛(11 :1441، همیان ) «جمرةِ الوردِ ماتَ یعل جن یکد یرافقنی

و نمیاد   .اسیت  هاست که بر اخگر گل سیرخ آرام گرفتی   «دیک جنی»همراهم  صدایم زنید/

 ؛(44: همیان )« / ااتیف الحمیام  یا الورد/ فیوق نوافیذ  ی نا شاعرٌ/ من ضلعه انحدرت/ صبا»: عاطفه

/ کبوتران گیرد  یمها پنجرهمن شاعرم/ از درونم اشتیاق گل سرخ جاری است/ روی یعنی: 

ء الوردةُ مین نیب    یالنحلةُ من عطر الورده/ تبتدء یتبتد»: نماد عشق و زندگی نیز و .اند آمده

زنبور از بیوی گیل سیرخ    یعنی: ؛ (74: 4111، همان) «ء المصباح/ من موت فراشهیبتدیالنحله/ 

 .کند/ و چراغ از مرگ پروانه یمجوش زنبور آغاز و / گل سرخ از جن کند یمآغاز 

 :1011، دیگیران شیوالیه و  )اسیت  ماد بیاروری  ن ،دار  هسته های یوهممانند تمام که  پرتقاا

، و شاعر خیود  پشتیبان شاعر استو شعر هواری نماد فرهنگ و تمدن فلسطین  در( 4/119

هیواری،  ) «نٍیمةٌ من انیغ یمع /وبحرٌ من البرتقااِ /نٍی ٍ وتیجبلٌ من  زَب یمع»منادی آن است: 

همراهم کوهی از کشمش و زیتون است/ و دریایی از پرتقیاا/ همیراهم    ؛ یعنی:(11: 1441

دٌ/ یدٌ... نشینش»: پیوندد یمی نماد عراق که به نخل ی و نیز نماد فلسطین  .ابری از شوق است

األر ُ/ مین وردة   هیا  یمتقیو لتحق النّخلُ بالبرتقیاا/ و تشیتق    یالعراق/ و  یغنّیو تحت الرصاص 

؛ (74: 4110، همیان ) «ن/ لتأخذ صفصافةُ الموت/ شکل البُیراق یاالاتراق/ فسبحان من مَزَن المشعل

/ و زمین پیوندد یم/ و نخل به پرتقاا خواند یمسرودی... سرودی/ و عراق زیر گلوله یعنی: 

منیزه اسیت آن کیه دو مشیعل را بیه هیم        /آتیش/ ۀ غنچ/ از کشد یمتقویم آن را بیرون 

 .درآمیخت/ تا درخت مرگ/ شکل براق گیرد

در شعر هواری نماد ولی  ،نمادی از رامت و اکمت است ها تملباران در فرهنگ اکرر 

ا نهیرُ  ی یکوعل /اقترب  یمنّ»: اسرائیل و بازگرداندن طراوت به فلسطینضدخیزش سراسری 
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حدِّدُه  ی /دٍیدونما ق یو مش /یتکمن األمطارِ ممل /یدُ  ن   بنیو ر /یاختنقَت  خُطا ک نا مرلُ /األمان 

 یمهیا  گام/ مانند تو ام آوردهبه تو پناه  !نزدیکم شو/ ای نهریعنی: ؛ (19: 1441، همان) «یسِوا

بنید راه روم/ دیگیران   قیدو یبسیازم/ از بیاران کشیورم را/ و بی     خیواهم  یمگرفتار است/ و 

غیزّة تکتنیزُ اآلن بأمطیارٍ/    »: و گاهی نمادی از درد و رنج و مرگ در غیزه . کنند یممحدودم 

 ای غزه! تو اکنون انباشته از بارانی/ باران تو مانند ندارد.؛ یعنی: (91: همان) «التشبه  مطارک

سیتم و تیاریکی و نییز نمیادی بیرای      ۀ کنندمحو باران وۀ مقدمهواری از ابر به عنوان 

إذا اشیتعلت فیی ثییاب     /لحزنیک طعیمُ الغییوم    /!بیالدی » :است هفلسطینی بهره گرفتمبارزان 

ابرهیا از انیدوه توسیت/ آنگیاه کیه در لبیا        ۀ مز/ !سرزمینمیعنی: ؛ (59: همان) «الصحاری

: چندان پایدار نیسیت  ها آنو گاهی نماد استبدادگرانی است که ظلم  ور شود.  ها شعله یابانب

الطقس السیی جدّا / من  ین تجیءُ الطیرُ إلی نبعتنا/ و طریق الغیم إلی ضییعتنا/  / فی هذا یا ربی!»

/ در این فضیای سیخت   یعنی: پروردگارا!؛ (41: 4110، همان) «ما عاد له/ فی اللیل  مانٌ و  مانه

ابرها به کشتزار ما/ راه بازگشت  که دراالی/ ؟سار ما درآیند پلید/ پرندگان چگونه به چشمه

 .آرامش و آسایش است ،که در ش ا آنندارند/ ب

آن تیالش   که شیاعر بیا   شعر هواری نمادی از خلوص و یاری و اتحاد است روغن در

لٍ یی مترعٌ بالرّماد  نا/ بقل» مردم فلسطین را به وادت و اتحاد برای آزادی دعوت کند: کند یم

یعنیی:  ؛ (79: 1441، همان) «ک ااترقیعلی ساعد ی/ إنّ قلبیمصباحَ قلبت منکِ/  ضمّدُ یمن الز

/ دلم بر بازوانت زبانیه  کنم یملبریز از خاکسترم/ با اندکی از روغن تو/ چراغ دلم را درمان 

به زیر برای پیوستگی مردم به عنوان نماد روغن از  ،در بخش دیگری از اشعارش .کشد یم

قطرةُ ضیوءٍ منیک/ و قطیرة ضیوءٍ     »: است بهره گرفته استبداد ی اد اختناق و نم ش  ی کشیدن 

قطرۀ نوری از تو/ و قطرۀ نوری یعنی: ؛ (41: 4111، همیان ) «حُ... تولدیلٌ/ و مصابیسق  لی/ یمنّ

 .شود  ها متولد می  کند/ و چراغ  از من/ ش  سقوط می

در کیه نیور    گوید یمو کند  میاستفاده روشن  همچون نمادی برای آیندۀنور هواری از 

خیود را   بخشیی  یروشین گسیتره و   اشغالی ی  های ینسرزمنمادی از ی  تاریک یرالجزا مجمع

! وم مین یای قیعنی: ؛ (10: 4110، همان) «التنا المعتمهی رخب یالضوءَ/ ف یانفُخ !یقوم»: دمد یم

پایان یافتن نمادی از ه عنوان یب از آن نیز. الجزایرهای تاریک ما د/ در مجمعیور بدمییدر ن

 «ین الضّیحا... التخیاف  یبی یمن کسیوفک/ اتیی    یفابُغ»: است هاستفاده کردداد و خفقان یاستب
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 .متر  .دار سازد..یپدی دم را  ات گردنکشی کن/ تا سپیده  در فروپوشانییعنی: ؛ (44همان: )

در شیعر هیواری    گنجشیک  دارد: وی توجه خاصی به کودکان و نیز مبارزان فلسطینی

 یرَ فی یو طرتُ علی فر ٍ من غنیاء/ جمعیتُ العصیاف   »: است نماد افراد تحت تعقی  و کودکان

سوار بر یعنی: ؛ (9: 1441همان، ) «مامة اطّت/ علی غصن ماءیسااة القل / نمتُ علی صدره/ کال

اسیبم  ۀ ینسی گیرد آوردم/ بیر    نیازی به پرواز درآمدم/ گنجشکان را در فضای دلم  اس  بی

ا یی  !ا الیوةَ الحلیواتِ  یی »: نماد فرد مبارز و .ترۀ شاخگونه که کبوتر فرود آید/ بر  خوابیدم/ آن

یعنیی:  ؛ (74)همان:  «ناهاکا امر ة  بال ماءٍ تریو /ه !یرِ الجنوبیبالعصاف/ ا تفّااةَ الحز نِ المضرَّنِیو !/قانا

/ و ای !آمیخته/ با گنجشکان جنوب/ و ای سی  اندوهگین !ای قانا !ها یرینیشای شیرینی 

نماد کودکیان و مبیارزان فلسیطینی کیه     نیز  .ساا و دالوری که تنهایت گذاشتیم زن کهن

 /ه لَیوراءَ شجرةٍ ظل /ادا یتُ صیر  /ةایهذه الح کنم رتُ من شبا»: هاست آنترور صدد دراسرائیل 

ۀ پنجراز یعنی: ؛ (09و  00: 4111)همان،  «لَة یالقصائدَ الجَم / هغتااَ من شفاهی /کیغافلُ العصفور ی

گنجشک را  کند یمداری/ غافلگیر   این زندگی نگاه کردم/ صیادی دیدم/ پشت درخت سایه

 .تا/ با زبانش به قتل رساند قصاید زیبا را

نمادهایی است که هواری برای اشاره به اسرائیل بیه   ،یملخ و افع بوت و خفاش وکعن

را اش  هداییر  کیم  کیم و  تنید  می ای گوشهکه تارهای خود را در هر  عنکبوت .است بردهکار 

إذا ااتدم الجمرُ  کریر/  »: زند میآرامش زنان و مردان را به هم  ،کند می تر وسیعو  تر گسترده

رون اولیکِ/  ودیی ئون من آخر الحلیم/ ثیم   یجیعلی اذر/ قد  ی/ ثم نامیقمتی یادخل یعل یناد

وقتی آتش بیشتر زبانه کشید/  یعنی: ؛ (11: 4110، همان) «الخُطا یبشباک العناک / شدّ یالترق

/ و دورت آیند یما یاه/ از آخرین رؤ/هشیار بخواب م فریاد زند که داخل شو/ سپسا بیداری

 .را استوار دار یتها گامبه تارهای عنکبوت اطمینان مکن/  //زنند یمالقه 

 کیه  و ملیخ  زنید  میی کودکان فلسطینی را بیرهم  ۀ معصومانبازی و آرامش که  خفاش

کل  »: است شدهسب  آشوب و بدبختی در فلسطین و است تصویرگر بال و آفت و ویرانگری 

ل/ منفضة  للخراب/ و تلک الجنادبُ تلعی  مفتونیة /   یشُ قامت/ لتصنع من معطف اللیتلک الخفاف

/ اند خاستهپا  یعنی: تمام آن خفاشان به؛ (90: همان) «مدخل الزّمن المُربک یر/ فیبعقوا العصاف

/ کننید  یموار بازی   دیوانه ها ملخ/ و آن ها یرانیوش  بسازند/ گردگیری برای  ،تا از پوشش

 .گنجشکان/ در ورودی زمان آشفته و پریشانبا خرد
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بازگشت شاعر معتر  به وطن پیچیده و تودرتو برای جلوگیری از  نماد موانع که افعی

خیونم  یعنی: ؛ (44: همان) «یأکلن من بلحیعلی الرمل/  یو األفاع /وااةٌ... یدم»: است خویش

 .خورند یممن ۀ یومدر ریگستان/ از  ها یافعزمین سرسبز و آبادی است.../ و 

و بیدین  بسیاری دارد  های یتشکاشاعر از فضای اختناق و خفقانِ موجود در فلسطین 

؛ از است هبهره جست یکتارۀ یسکو  اصار و قفسبه صورت نمادین از کلماتی مانند سب  

 ی نمادی از زندان و خفقان ی  که در قفساست  هیاد کردهمچون دو گنجشک لبان خویش 

دو  نمی هیای   لی  یعنی: ؛ (10ی11 :1441، همان) «ل یقفص الغل یعُصفورانِ ف یشَفَتا»گرفتارند: 

دانسیته کیه در    یا پرنیده شاعر خویشتن را  ،دیگرجای در  .کام در قفس تشنه اند گنجشک

نماد اختناق و خاکستر نمیاد نیابودی و    ی کهقفس و اصار؛ استدر بند قفسی از خاکستر 

؛ (55: همیان ) « نیتَ  فیک  الحصیارا    ،بجمیرک   نا الطیرُ فی قفصٍ من رمادٍ» :است پایان زندگی

 ین اصاری.تر دروغمنم پرنده در قفسی از خاکستر آتشت، و تو یعنی: 

: کشید  یمبه بند  که اسرائیل، کودکان را درون آناز زندان تاریک نیز نمادی است ۀ یسک

یعنیی:  ؛ (44)همیان:   «س المیالم یکی  یرَ فی یلف  الطی/  نا لستُ قنّاصا / ی/ و  فهم علی قبل األن إل»

 .تاریک بپیچمۀ یسکاکنون نزدم آی/ و به من بفهمان/ من شکارچی نیستم/ که پرنده را در 

اصیلی ادبییات پاییداری اسیت کیه در شیعر        های یهما بندیگر  از ،روشنۀ یندآامید به 

کیه   روشنایی و امنیت ن است؛ نمادی ازآیکی از نمادهای  ،نمود بارزی دارد. چراغ هواری

ه/ یی نیمشِّ  بالضیوء ع یتم کنارا  یإن ر »: کند یمتر  و کوری ناشی از استبداد و ظلم را محو 

ای با   اگر دیدید قنارییعنی: ؛ (00: همان) «یح/ فهو دمیعاند نافورة الریتم سراجا / یفهو  نا/  و ر 

/ ورزد یمباد دشمنی با سرعت  // آن قناری منم/ یا دیدید چراغیآراید یمچشمانش را  ،رنو

من رقصیةِ   /نه یحرموا الفراشةَ الحزیل /صادرونَ شعلةَ المصباح  ی». و یا: خون من است ،آن چراغ

غمگین را محروم ۀ پروان/ تا کنند یمچراغ را مصادره  ۀشعلیعنی: ؛ (15همان: ) «الموتِ المباح 

الکیوخ هنیاک/ سیرانٌ لیم      یف»است:  روشن نماد آیندۀ یگاه و. سازند/ از رقص مرگ پاک

ت/ التبیکِ  ینام بالبیتُ یل األسود/ و البیت/ و عجوزٌ تطحنها/ عرباتُ اللیقطرةَ ز یستجدی وقَّد/ی

، همیان ) «تولید  حُ...یلٌ/ و مصیاب یی سیق  ل ی/ یها... التتنهّد:/ قطرةُ ضوءٍ منک/ و قطرة ضوءٍ منّیعل

/ و خواهید  یمی ای روغین    در آلونک اینجا/ چراغ خاموشی اسیت/ قطیره  یعنی: ؛ (41: 4111

/ بر خوابد یمش  سیاه/ و خانه بدون ساکنش  یها چرخ/ کند یمپیرزنی است که او را خرد 
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ای از نیور مین/ شی       / و قطیره ای از نیور تیو    او گریه مکین... آه درنیاک مکیش:/ قطیره    

 .شوند یم... متولد ییها چراغ/ و افتد یمفرو

شیکارچی و   رائیل، از نمادهایی ماننید نگهبیان و  نشان دادن ظلم اس بهتر برایهواری 

 هیم پیوسیتن   همیانع از بی  نماد دژخیمان اسرائیلی است کیه   ؛ نگهباناست هتاتار بهره گرفت

 یأَنَّ فی کل /ل!یها النهرُ الجمیا  ی»به یکدیگر است: ی   نماد فرد انقالبی و فداکاری   نهر اجزای

 ییک بیأنَّ عل  ی َدر /عین الضّیفاف    /ولو فصیلوا الضیفافَ   .قُل هُ.. /؟ممّن  تخاف  /سرّا  غامضا  یکنیع

!/ گوییا در چشیمانت   زیباۀ رودخانای یعنی: ؛ (10یی 11 :1441، همان) « ن  تبوح  یوتخش /ارَّاسا 

اگر جدا سازند ساال را/ از ساال/  .../ به او بگو؟ترسی یمای است/ از چه کس  سر پیچیده

 .اسرار را آشکار سازی ترسی یم/ و تو اند گماشتهدانم که بر تو نگاهبانی   می

کودکیان   کالم اق ی ی نماد بیان  د اسرائیل است که از آواز خواندننمانیز  شکارچیو 

لیف   ی/  نا لسیتُ قنّاصیا /   ی فهم عل/ وی...  قبل األن إلیقیا صدی» :کند یمجلوگیری فلسطینی 

ای دوست من... اکنون به مین روی آر/ و بفهیم   ؛ یعنی: (44: همیان ) «س المالمیک یرَ فیالط

 نهد. ای نیستم که/ پرنده را در کیسۀ تاریکی می / من شکارچیکه

إن  هاجَمَنا تتَرُ »: استو هجوم و در شعر هواری نماد اسرائیل  گری یواشنماد هم تاتار 

 ،همیان ) «مةِ بر د یسألوذُ من البردِ بغ /العَربه  یوصبّوا النّار عل /قبل بلوغِ الشَّمسِ شبابَ الملِّ /العتمةِ

تیره و تاریک بر ما امله آورد/ پیش از رسیدن خورشید به  اگر تاتارِیعنی: ؛ (90و  95: 4111

 .برم یمما افکنند/ از سرما به ابر سرد پناه ۀ کالسکآغاز سایه/ و آتش بر 

 نمادها در شعر صالح هواریۀ گستر. 0

 ماقالیه الغییم   و (1441) یاسیمین المرایا  در سه دفتر شعری هواریۀ قصید 141از مجموع 

 کشیف و  ،بیار  114بیا بسیامد   مورد نماد  74تعداد  ،(4110) یالناالتکسر  و (4111) للشجر

نمادهیای میذکور در بخیش    ۀ گانی  تفصیل هر ییک از عنیاوین هشیت    .است شدهاستخران 

 پژوهش چنین است:

 نمادهای طبیعی. 1ی0

در شیعر هیواری    ،پرنیده  زیتون و آتش و باران و ابیر و  طبیعت و نمادهای طبیعی از جمله

افکیار سیاسیی و نییز     ،کارکرد نمادشناختی پررنگی دارند و وی با استفاده از ایین نمادهیا  

مردم  ،. او با عناصر آتش و سنگاست هکرداعترا  خویش را به ظلم و ستم اسرائیل بیان 
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نابودی ستم و بازگشت طیراوت بیه فلسیطین را     ،و با ابر و بارانکرده را به مبارزه دعوت 

اسیت کیه    ای گونیه . اضور این نمادها در چینش اشعار و ابیات هواری بیه  است هکردده ارا

پود این نمادها بدمد تیا بیه   ، روح خیزش را در تاروبا تمام ااسا  و عاطفه خواهد میگویا 

 47از  ،آیند و دوش به دوش فلسطینیان مملوم بجنگند. او در این بخشبان و ارکت درز

 :است هجستبار تکرار بهره چهل نماد با بسامد 
 ها آنو داللت معنایی نمادهای طبیعی 

 نیفلسیط نماد مقاومت و قیام با تکیه بر نیروی مردمی و نیز نماد اصالت و بقیا و اسیتقالا   

: 4111، همیان ) یاشغال یها نیسرزم. نماد فلسطین و (11همان: ) صلح. نماد (0: 1441، همان)

 .(44: 4110، همان) است. نمادی از فلسطین که همواره سرسبز و مقاوم و پایدار (5

 1 زیتون

 4 آتش .(4: 1441، همان) اشغالگراننماد قیام و نیز ظرفیت نهفته در مردم برای مبارزه با 

 0 خرمن .(همان) مردماتحاد و هماهنگی اجتماعی و دمیدن روح امید در وجود نماد 

 9 سی  .(74همان: ) یزندگو نماد بقای عشق و  (11: همان) شناختابزار معرفت و 

 5 گل سرخ .(74: 4111، همان) یزندگنماد  .(44همان: ) عاطفهو نماد  (11: همان)نماد عشق و ایرار 

 0 انجیربن .(11: 1441، همان) هموطنباروری پس از مرگ و نمادی برای و  نماد فراوانی و برکت

 7 پرتقاا .(74: 4110، همان) ونددیپ یمکه به عراق  نماد فلسطین .(همان) نیفلسطنماد فرهنگ و تمدن 

 1 سنگ .(11: 1441، همان) اسلحها نماد مبارزه ب

 4 نهر .(14: همان) مبارزنماد فرد انقالبی و 

 11 ساال .(10 :همان) دارندقصد جدا ساختن آن را  ها یلیاسرائنماد سرزمین فلسطین که 

 نیفلسطاسرائیل و بازگرداندن طراوت به ضدنماد رامت و اکمت و نماد خیزش سراسری 

 .(91: همان)و نماد مرگ و رنج و سختی در غزه  (19: همان)

 11 باران

. (59: همیان )کننده ستم و تاریکی و نیز نمادی برای مبارزان فلسیطینی  مقدمۀ باران و محو

 .(41: 4110همان، ) ستینچندان پایدار  ها آننماد استبداگرانی است که ظلم 

 14 ابر

 10 بیابان .(59: 1441، همان) سازد یمنمادی از ستم اسرائیل که ابر و باران آن را نابود 

 19 ترخاکس .(55و  79: همان)نماد مرگ و پایان زندگی 

 15 شعله .(55: همان) شود یمنماد قدرت که با آن اصار کنار زده 

 10 اصار .(همان) استبدادنماد اختناق و 

 17 باد .(00: همان)نماد دشمن اشغالگر و ظالم 

 11 روغن .(41: 4111؛ همان، 79همان: )نماد خلوص و نور و نماد یاری و اتحاد 

 14 بادام .(47: 1441، همان) استقامتنماد جاودانگی و 

 41 درخت .(17: 4110، همان) رود ینمکه از بین  دار شهیر. نماد انقالبی (5: 4111، همان) یعربنماد ملّت 

 41 سرما .(95: 4111، همان)نمادی از مرگ و نابودی 
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 44 شبنم .(5: 4110، همان) استگسترش خفقان و استبداد رفتن شبنم نماد  ازبین

نمیادی   ،ن نور و روشنایید. آشکار ش(10: همان) استروشن  ، نمادی برای آیندۀدمیدن نور

 .(44: همان) استاز پایان یافتن استبداد و خفقان 

 40 نور

 49 خاک .(07: همان)رزمندگان نماد 

 45 نخل .(74: همان) ونددیپ یمنماد عراق که به فلسطین 

 40 خوشه .(17: همان)ملّت  نماد قربانیان و شهیدان

 47 لیمو .(همان) نیفلسطنماد غزه و 

 

 نمادهای ایوانی. 4ی0

های سیاسی خیود   تر کردن اندیشه هواری از نمادهای ایوانی برای تصویرسازی و ملمو 

ه خود فلسطینیان است اند: برخی مربوط ب . این نمادها در اشعار او دو گونهاست هجستبهره 

آزار و  بیی  که موجیوداتی سیودمند و آرام و   ،زنبور عسل مانند گنجشک و کبوتر و پروانه و

به اشغالگران اسیت ماننید خیوک و     برخی مربوط هم ببینند؛اند و ممکن است آزار  یفضع

اند و هر کجا اضیور یابنید آرامیش و     کشنده خفاش و ملخ و افعی که شرور و آزاردهنده و

نماد یازده رسانند. هواری در مجموع از  آسی  میآنان و به سازند  میامنیت مردم را مختل 

 :است بردهبار بهره  40ایوانی با بسامد تکرار 
 ها آنو داللت معنایی نمادهای ایوانی 

 1 اس  .(9: 1441، همان) استبدادنماد رهایی از 

. نماد رامشیگر  (74و  11: همان) مبارز. نماد فرد (همان) کودکاننماد افراد تحت تعقی  و 

)همیان،   ینیفلسط پناه یب. نماد کودکان (09: 4111، همان) یخواه یآزادعشق و آزادی و 

4110 :90.) 

 4 گنجشک

 0 کبوتر .(110: )همان نیفلسط دفاع یب. نماد مردم (44و  9: 1441)همان،  یآشتنماد صلح و 

و  44: )همیان  ینیفلسیط  پنیاه  یبکودکان مبارز و نماد . (1: )همان ینیفلسطنماد نوجوانان 

 .(41: 4110)همان،  یانقالب. نمادی از فرد مبارز و (55

 9 پرنده

 5 خوک .(4: 1441)همان،  ها یلیاسرائنماد 

 0 پروانه .(74: 4111)همان،  فداکار. نماد انقالبی و (15: همان) یانقالبنماد فدایی و 

 7 زنبور عسل .()همان مرگنماد و عالمت زندگی پس از 

سب  ایجیاد  نماد اسرائیل که . (11: 4110)همان،  زند ماد اسرائیل که آرامش را برهم مین

 .(111همان: ) است خفقان و استبداد

 1 عنکبوت

 4 خفاش .(01و  90: )همان زند یمکه آرامش کودکان فلسطینی را برهم  نماد اسرائیل
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اسرائیل که سب  آشوب و بدبختی در فلسیطین  و نماد ویرانگری آفت و تصویرگر بال و 

 .(90: )همان است

 11 ملخ

 11 افعی .(44: )همان شیخونماد اسرائیل و در واقع نمادی از موانع بازگشت شاعر معتر  به وطن 

 

 نمادهای مکانی. 0ی0

یک کشور  تر  بزرگاسم یک شهر یا منطقه و در مقیا  فق  مکان در ظاهر ممکن است 

 کنید  میهواری در دمشق زندگی  .یابد میوسعت معنایی بیشتری شد، باشد، اما وقتی نماد 

زمانی  .(7: 1411 عرمان،) اوستامتداد همان هستی فلسطینی  ،در این مکاناش  ولی هستی

اشیغالی   هیای  سیرزمین تمیام  ، منمورش کند میبه ظلم و ستم در قانا یا غزه اشاره او که 

نمادهیایی از پاییداری و    هیا  سیرزمین ایین   ،کند مییا زمانی که از قد  یا رفح یاد  ،است

در شعر وی نمادی از سیرزمین فلسیطین    گرانادا() غرناطه .فلسطین استمقاومت در تمام 

بابیت  میالدی به یهودییان واگیذار شید و شیاعر غیم خیویش را        1491از پیش است که 

هواری با این نمادها، سرزمین فلسیطین را بیا خویشیاوندان     .کند میرفتن آن بیان  ازدست

هر دو را از هم گسسته و  که گویی یک سرنوشت  دهد میچنان به هم پیوند  اش دورافتاده

بیار تکیرار   نُه نماد مکانی با بسامد نُه در مجموع از  او یک دست پلید هر دو را آلوده است.

 :است هبهره جست
 ها آنو داللت معنایی نمادهای مکانی 

 1 قد  .(00: 1441، هواری) نیفلسط ننماد پایداری و سرزمی

 4 غزه .(91: )همانسرزمین فلسطین و  یداریپانماد 

 0 غرناطه .(94: )همان رایگان به متجاوزان فروخته شد بهنماد شهری اشغالی که 

 9 قانا .(74: )همانهستند اختناق دچار فلسطینی که  یها نیسرزمنماد تمام 

 ،ااکم اسیت و منمیورِ شیاعر    ها آنکه استبداد و خفقان در  ییها نیسرزمنمادی برای 

 .(10: 4110)همان،  استفلسطین 

 ریی الجزا مجمع

 تاریک

5 

 0 باغچه .(07: )هماننمادی از وطن و سرزمین فلسطین 

 7 رفح .(74: )همان ینیفلسط یها نیسرزمنماد تمام 

 1 عراق و جیکور .(45: )همان مرگسرخوردگی و  نمادهایی از سرکوب و

تمیام   تیر  یکلی ای شاعر به آن و در فضیایی  ونمادی از عراق و اس تعلق مکانی و ر

 .(45: )همان نداردآن که اکنون وجود  عربی و نیز اشاره به عممت گذشتۀ یها نیسرزم

 4 دجله
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 نمادهای زمانی. 9ی0

با این نمادها  .است هبخش دیگری از شعر هواری را به خود اختصاص داد ،نمادهای زمانی

بییان  جیا بیرای    و بهبه خوبی  سه بار(مورد با بسامد )فق  سه کم بودن تکرار و بسامد وجود 

ۀ بازگوکننید نمیاد  تنها ، طوری که اند شدهاستبداد و خفقان ااکم بر فلسطین به کار گرفته 

البته هواری در این زمینیه  . شود میمشخص خالصه ۀ واژفلسطین محروم و دربند در چند 

است کیه در   ای نمادهای قراردادیی مکانی او همان نداده و نمادهانشان نوآوری چندانی 

 :شود میدیده هم شعر سایر شاعران 
 ها آنو داللت معنایی نمادهای زمانی 

 1 فصلِ بد .(41: )هماننمادی از اوضاع بد کشور 

 4 زمستان .(74: )همان ااکمنماد سختی و استبداد 

 0 ش  .(41: 4111)همان،  رود یمنماد ظلم و استبداد که با روشن شدن چراغ از بین 

 

 نمادهای ابزاری. 5ی0

کیه   دهید  میوسیع نشان ۀ گسترمقابل هم را در یک ۀ جبهدر شعر هواری دو این نمادها 

هیم شکسیتن   رای بقا و مانیدگاری ییا زواا و در  با تمام امکانات ب چگونه ااکم و محکوم

برخی از این نمادها در شعر شاعران دیگر هم دیده . اند کشیدهمقابل هم صف  ،طرف دیگر

نیوینی از   هیای  جنبه ،نمادهای دیگرولی چاقو و دیوار،  جمله زنجیر و شمشیر و از شود می

بیا   ،زر و زور و تزوییر  که چگونه ملتی محیروم و در اصیارِ   دهند میشعر هواری را نشان 

نماد ابیزاری بیا بسیامد    یازده هواری از . آفرین شگفتیاست و  ساز اماسهابزارها  ترین ساده

 :است هکردبار تکرار استفاده بیست 
 ها آنو داللت معنایی نمادهای ابزاری 

 1 چمدان .(1: 1441)همان، نماد سفر برای انجام یک کار بزرگ 

 4 زنجیر .(11و  4: )همان رنجنماد درد و 

: 1011شیوالیه و گربیران،   ) اسیت  هنماد نیروی ضعیفی که به مبارزه با نیرویی غال  برخاست

 .رساند یمنیز تقریبا  همین معنا را  (17: 4111همان، ؛ 11: 1441). در شعر هواری (9/041

 0 فالخن

 9 قفس .(04و  55همان: ) خفقاننماد اختناق و  و (14: 1441)همان،  زنداننماد 

 5 تاریک  کیسۀ .(44: )همان دهد یمقرار کودکان را درونش  ،نماد زندان که اسرائیل

 0 پنجره .(94همان: ) ندهیآو نماد رهایی و روزهای پرامید  (44: )هماننماد پذیرندگی 
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 7 شمشیر .(00: )همان یریگ میتصمنماد قدرت و 

 :)همیان  کنید  یمنماد روشنایی و امنیت که تر  و کوری ناشی از استبداد و ظلم را محو 

 .(41و  74: 4111)همان،  دیامروشن و  و نماد آیندۀ (15، 79، 00

 1 چراغ

 4 کشتی .(15: 1441)همان،  داردرا نماد آرامش و سکون که دشمن سعی در برهم زدن آن 

 11 چاقو .(110: )همان نیفلسطمردم و نیز استبداد ااکم بر ۀ رامان کشتار بینماد و ابزار 

 11 دیوار .(57: 4110)همان،  یاشغال یها نیسرزمنمادی برای جدایی و اختناق ااکم بر 

 

 رواانی /جسمانی انسانی: نمادهای. 0ی0

نمادهیای انسیانی   » شیود.   بخش دیگری از نمادهای شعر هواری شامل نمادهای انسانی می

ۀ وییژ اندیشه و عواطیف   گر بیانتصاویر نمادین ملمو  و مجرد،  .شخصی نمادپردازی استۀ جنب

 .(74: 1040، برمیی  زارعصیدقی و  ) «شیهیدان قییام اسیت    شاعر در قباا مردم، مبارزان، زنیدانیان و 

در  هیا  آنکم است ولی برخی از ت روای و روانی در شعر هواری، جسمانی و ااال اعضای

 :است هبار تکرار بهره جستده نماد با بسامد شش در مجموع از او . نوع خود جدید است
 رواانی /جسمانی انسانی: نمادهای

 1 آواز خواندن .(57: 4110همان، ؛ 00: 4111همان، ؛ 04و  1: 1441)همان،  اقنماد بیان کالم 

. (1/115 :1011شیوالیه و گربیران،   )نماد یک عملکرد، یک موقعیت یا یک مأموریت الهیی  

 .(9و  4: 1441، هواری) د آمادگی شاعر برای سرودن شعر دربارۀ وطننما

 آراستن مو
4 

 0 دست .(1: )همان مبارزنماد افراد مقاوم و 

 9 راز .(10: )همان کند یمسنگینی و وزنی درونی ایجاد  کهنگرانی ۀ سرچشم

 5 خون .(00: )هماننماد جوشش و استمرار و ایستادگی و دعوت به مبارزه 

 6 رؤیا .(11: 4110)همان،  زند آن را بر هم می عنکبوت() لیاسرائنماد آرامش موجود در وطن که 
 

 مشاغل نیک و بد، اقوام و ها شخصیت. 7ی0

 هیای  داللیت نمیاد بیا    معمیوال  ، در شیعر معاصیر   ،و افراد سرشنا  و مشاغل ها شخصیت

به نحوی به هر گاه نماد  :هاستفاده کرداین نمادها به دو شکل . هواری از هستندگوناگون 

نمادهیا بیا    کیه داللیت  هیر گیاه   و  نمیادین نییک   های شخصیتاز  ،مربوط است فلسطین

هیواری در  . است بهره جسته بدو اقوام و مشاغل  ها شخصیتاز  ،همخوانی دارداشغالگران 

چهار بد با بسامد  و قوم شخصیتسه بار تکرار و ده شخصیت نیک با بسامد نُه  مجموع از

 .است هبار بهره گرفت
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 ها آنو داللت معنایی نمادین نیک  های شخصیت

)همیان،  کننید   میی نماد تمام زنان مقاوم فلسطین که دوشادوش مردان مبارزه 

1441 :1). 

  م  نیییس، خدیجیییه، 

 عائشه شرکسیه

1 

 4 دیک الجن .(11: )همان صدا یبمرگ مملومانه و ماد ن

 ریالصیییغ  بوعبیییدهللا  .(00: )همان کننده یارینماد فرمانده و 

 آخرین ااکم غرناطه()

0 

 9 مادر()  م .(94: )همان وطننماد سرزمین و 

 5 محبوب .(74همان: ؛ 94: )همانو وطن  نیسرزمنماد 

 0 محبوب شاعر() هیهن .(11: 4110)همان، وطن و  نیسرزمنماد 

 7 عشتار .(57: همان) طراوتاسطوره و ممهر سرسبزی و 

عبور شاعر از سختی و مرزهیای خفقیان و    در معران و وسیلۀ )ص(رک  پیامبرمَ

 .(74: )همان اشغالگراناستبداد 

 1 بُراق

 4 صعالیک .(19: )همان شاعراسوه و ممهر اقتدار نزد 

 

 ها آنو داللت معنایی  نمادین بد های شخصیت

 1 نگهبان .(14: 1441)همان، شوند  می نماد انقالبی و فداکار() هانهرپیوستن که مانع دژخیمان اسرائیلی  نماد

که کودکان  ها یلیاسرائنماد  .(44: )همیان  شوند یمکه مانع از بیان کالم اق  ها یلیاسرائنماد 

 .(00: 4111)همان،  اندازند یمتاریک  یها سهیکرا در  پناه یب

 4 شکارچی

 0 تاتار .(95: )همان ها یلیاسرائو هجوم و نماد  یگر یواشنماد 

  نتیجه. 9

، التکسر النیای هیواری   ،ما قاله الغیم للشجر، مرایا الیاسمینبا بررسی نمادهای سه دیوان 

 نتایج زیر را به دست داد: توان می

، دالییل نمیادگرایی هیواری را بایید در میتن واقعییت موجیود        پرسش نخست پاسخ بهدر 

 ،بیان زور و ز کند میکه در آن فق  سرنیزه و زور اکومت کرد جو و فلسطین اشغالی جست

نه خواص و نه عوام ااسا  امنیت  ؛شناسد نمیهیچ اریم خصوصی و عمومی به رسمیت 

پاسیخی جیز مشیت آهنیین      ،و با اظهار هر نوع اعتیرا  ییا مخالفیت    کنند نمیو آرامش 

متعالی هواری از یک  های اندیشهو  گرایی آرمان، بنابراین، همراه با چنین وضعی. بینند نمی

 در داللت بر معانی مختلف، در رویکرد او به نماد مؤثرند. رندگی نمادسو و بُ

تنوع و ابتکارات هواری و آفرینش نمادهای بومی باید گفت  دربارۀ دومپاسخ به پرسش در 

در اید   ،بیرد  میی او از نمادهای رایج در ادبیات فلسطین و سایر کشیورها بهیره   اگرچه که 
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فرهنگی و ۀ شد شناخته های ذهنیتا گذر از ب او .شود نمیداللت معنایی این نمادها متوقف 

و میان معنیای جدیید   دارد  برمیهستی ۀ گستررا از  ها آناجتماعی عرب، نمادها و مدلوا 

ایین نمادهیا مربیوط بیه      .کنید  میی واژگان و فضای موجود فلسطین اشغالی ارتباط برقرار 

فولکلوری هستند که با هم تجمیع   ف فکری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،مختل های اوزه

 تا تصویر مورد نمر شاعر را در اختیار مخاط  قرار دهند.اند  کرده

. گاه ییک  دارندتنوع معنایی  ،مفاهیم نمادهای هواریباید گفت سوم، پاسخ به پرسش در 

 ،و در فضای دیگیر  کند مییک داللت معنایی را افاده  قطعه، نماد در فضای یک قصیده یا

نمادهای او دو یا سه معنا را با خود به همراه دارند. هواری عیالوه   دیگر. از این روداللتی 

نمادهای عمومی، با آفرینش نمادهای شخصی و بومی و نیز زاییش  ۀ شد ی شناختهبر معان

تا تصویر روشنی از فلسطین اشغالی ارائه دهد. مفاهیمی چون ستم،  کوشد میمعانی جدید 

 تیرین  مهیم از  ،اتحیاد  ، سرزمین، ایسیتادگی، امیید،  گری واشیزورگویی، آوارگی، ویرانی، 

 مضامین نمادهای هواری است.

 منابع
 ،، چیاپ اوا، بییروت  القصیة الفلسیطینیة المعاصیرة    یفی  یصیورة الفلسیطین  (، 1477) واصیف ابوالشباب، 

 دارالطلیعة.

 دارالعودة. ،، چاپ دوم، بیروتقضایاه و ظواهره الفنیة ،الشعر العربی المعاصر(، 1474) عزالدیناسماعیل، 

 ،، چیاپ اوا، تهیران  پیشگامان شعر امروز عرب ،سرخاز سرود باران تا مزامیر گل (، 1011) موسیاسوار، 

 سخن.

دراسیة مقارنیة بیین الشیعر العربیی و      ) عاشوراءالرمزیة فی شعر »(، 1900) سیفیانصاری، نرگس و طیبه 

 .104ی 110 (، ص0) 14 ، شمارۀالعلوم اإلنسانیة الدولیة مجلة، «الفارسی المعاصرین(

 دارالینابیع. ،، چاپ اوا، دمشقالعشق و االغتراب فی شعر یحیی السماوی(، 4111) جاهینبدوی، محمد 

المؤسسیة   ،، چیاپ اوا، بییروت  الذات الشاعرة فیی شیعر الحداثیة العربییة    (، 1444) عبدالواسعالحمیری، 

 الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع.

دکتری زبان و  ، رسالۀ«اجتماعی در شعر معاصر ایران های مایه درونسیر تحوا »(، 1015) غالمعلیزارع، 

 دانشگاه تربیت مدر . ،ادبیات فارسی، تهران

، سیداسن اسینی و قیصیر  تحلیل عناصر مقاومت در اشعار سمیح القاسم»(، 1014) مرتضیزارع برمی، 

 دانشگاه تربیت مدر . ،ارشد زبان و ادبیات عربی، تهران نامۀ کارشناسی ، پایان«پور امین

 نو. ،محمداسین رواانی، تهران ، ترجمۀادب مقاومت(، 1000) غالیشکری، 
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 ،سودابه فضیایلی، چیاپ سیوم، تهیران     ، ترجمۀنمادها و اساطیرفرهنگ (، 1011) دیگرانشوالیه، ژان و 

 جیحون.

 ، شیمارۀ 11، سیاا  ادبییات داسیتانی   ، مجلیۀ «ادبیات و انقیالب ۀ دوسویۀ رابط»(، 1014) کامیارشیرازی، 

 .19ی11 ، ص70ی75

، تحلیل نمادهای شیعر اعتیرا  در ادبییات معاصیر عیراق     »(، 1040) برمیصدقی، اامد و مرتضی زارع 

 .17ی 01، ص 01 ، شمارۀانجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ، مجلۀ«اشعار اسن السنید براسا 

 دارالحداثة. ،، چاپ اوا، بیروتإضاءة النص(، 1411) اعتدااعرمان، 

 .91ی00 ، ص09، العدد یالفجر األدب، مجلة «القصة القصیرة ی ساسیات ف»(، 1410) عزتالغزاوی، 

 چکیده. ،، تهرانزاده نوریعلیرضا  ، ترجمۀزیتون های شاخهبا (، 1050) غسانکنفانی، 

، شیمارۀ  اآلداب، بیروت، مجلیة  «فی الرورة الفلسطینیة و ادب غسان کنفانی»(، 1404) اامدمحمد عطیه، 

 .15ی14ص ، 0

 مکتبة الشروق الدولیة. ،، چاپ اوا، قاهرهدراسات فی الشعر(، 4117) عبدالوهابالمسیری، 

شیاعر   :شیعر شیهید علیی فیوده     کرامت نفس در آینۀ»، (1041) کیانیاسین و  هللاا سیدفضلمیرقادری، 

 .090ی011 ص ،9 ، شمارۀ4، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ساا ادبیات پایداری ، نشریۀ«پایداری فلسطین

 داراألندلس للطباعة و النشر. ،، چاپ سوم، بیروتالرمز الشعری عند الصوفیة(، 1471) جودهنصر، عاطف 

رقییه بهیزادی، چیاپ سیوم،      ، ترجمیۀ نمادها در هنر شرق و غرب ای نگارهفرهنگ (، 1017) جیمزهاا، 

 فرهنگ معاصر. ،تهران

 منشورات اتحاد الکتاب العرب. ،، دمشقدیوان مرایا الیاسمین(، 1441) محمودهواری، صالح 

 الکتاب العرب. منشورات اتحاد ،، دمشقدیوان ماقاله الغیم للشجر، (4111) یییییی

 الکتاب العرب.منشورات اتحاد  ،، دمشقالنای دیوان التکسر(، 4110) یییییی

 اینترنتی های وبگاه

 .(15/11/1040 :آخرین بازنگری) الشعریمؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود البابطین لإلبداع 
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