
ينقد ادب معاصر عرب يدو فصلنامة علم       

(1398) يعلم 17/ ياپيپ نوزدهمسال نهم/   

 

 

 

 م نصراهلليابراه يشعر يهاوانيجلد د ير رويوتصا يشناخت نشانه ليتحل

 (""و  "" يهاواني: ديمورد ي)بررس
 

 يراز دانشگاه ،يعرب اتيادب و زبان گروه ارياستاد ،1يرحمت ميمر

 يراز دانشگاه ،يعرب اتيادب و زبان گروه اريدانش ،يهمّت اريشهر

 يراز دانشگاه ،يعرب اتيادب و زبان ارشد کارشناس ،يکرم سارا
 

09/03/1397افت: يخ دريتار 20/50/8139رش: يخ پذيتار   
 

  دهيچک
آثار  ،سمبل و زبان نشانهن است که با استفاده از يشاعران مقاومت فلسط نيتربرجسته ابراهيم نصراهلل از

م اشغالگر يمداخله جو و رژ يروهايزه با استکبار و استبداد نن و مباريدر دفاع از فلسط يفراوان يشعر

مشهور او در  يشعر يهاوانياز جمله د« »و « »وان يدو داست.  سروده

ن است يو مقاومت مردم فلسط يستادگيان و دعوت به مبارزه، نقد جنگ و ظلم و ستم استعمارگرا ةنيزم
و با هدف کشف کدها  يليتحل -يفيپژوهش حاضر با روش توصباشند. يسرشار از نشانه و نماد مکه 
ن دو يشده در ار رسميل تصاويو تحل يرسبه بر ،مذکور وانيدر طرح جلد دو يتصاوپنهان  يهاهيو ال

 يپژوهش حاک يهاافتهيپردازد. يم يشناسنشانه ةيبر اساس نظرها، کتاب يبه عنوان بخش فرامتن، وانيد
 بخشزينتکه تنها  باز کت ياريبسبر خالف طرح جلد وان، يجلد هر دو د ياز آن است که طرح رو

. دهندة متن استاثر هماهنگ بوده و عامل گسترش ياصل يهشيتوا و اندکامال با محکتاب است، 
 يهدف و مقصود اصل يدر راستا ،وانيهر دو دموجود  يشناختييبايو ز يريتصو يهاهمچنين رمزگان

ر يمانند رنگ، خط، بافت، فضا و شکل تصاو يعوامل بصراند. شده يمتن طراح يام اصليسنده و پينو
نشان از دانش  روند کهيوان به شمار مير طرح جلد دو ديدر تصاو يجاد هماهنگياز جمله عناصر ا

با  ييهاوان از رنگيجلد هر دو د يان مقصود خود، درطرح رويب يشاعر در راستا ها دارد.کتاب يبصر

اه، يد، سيسف ياز فضا وان يد يفرع يهار بخشيتصاو يو در طراح يف رنگيط
 بهره برده است.  يخاکستر

 ""، ""م نصراهلل، ي، ابراهيريتصو يها، نشانهيشناس: نشانههاواژه کليد
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 مقدّمه

 يهاشود که عرصهيمحسوب م يافرا رشته يعلم نةيزمبا  ي، دانشيشناسنشانهدانش 

ن يرد. ايگيگر را در برميد يهار شاخهيات و سايخ، ادبيمانند فلسفه، هنر، تار يگوناگون

هفته در ن ير معانيو تفسل يز تحليو ن يو هنر يدر مطالعات ادب ير فراوانيتأث ،دانش

ق ياست که از طر يم نصراهلل از جمله شاعرانيابراهدارد.  ير نقاشيات و تصاويادب

ها، به صف شاعران روت و اوضاع نابسامان حاکم بر آنيقدس و ب ةيپرداختن به قض

 ياهدهي، از اشخاص، پداوضاعن يم ايو در ترسوسته است ين و لبنان پيمقاومت فلسط

هد تا ديقرار م يانشانهعنوان  بهک را يويد و هر جيمدد م ريتصاو يو حت يعيطب

 ياشعار و. نديافريبمخاطب  يبرارا  يهنر يريش، تصويخو يدرون يردهاان ديضمن ب

 نيطمردمِ فلس يهار از دردها و رنجيو تعب يزيستظلم يدر راستاآن دسته که خصوصاً 

، يشناختنشانه ةاز جنب يآثار ون يبنابرا ؛است، سرشار از نشانه و نماد اندسروده شده

 ريتعاب يان برخيکه شاعر با ب چرا ؛دارد يپژوهش و بحث و بررس يبرا يت مناسبيقابل

عرب  يهاملّت ، از احواالت عارض برياجتماع-ياسيدر قالب نشانه و با اهداف س

از جانب آنان پرده  يزيستن چون ظلم، رنج، حزن و استکباريخصوصاً مردم فلسط

 دارد. يبرم

م نصراهلل که شاعر در آن با زبان نشانه و نماد، قصد يابراه يشعر يهاوانياز جمله د

 ق به دفاع از وطن و مبارزه باين تشوين و ملت مظلوم آن و همچنيدفاع از فلسط

»و « »وان يل را دارد، دو ديم اشغالگر اسرائيو رژ ير جهانااستکب

ر رسم شده ي، تصاويشعر يهاوانيدن يامهم در  يهانشانهاز  يکيباشد. يم« 

و  يفرهنگ يکارکردها، ياچند رسانه يمتن که به عنوان است وانيجلد د يبر رو

-ياصلجلد، آستانة ورود به متن و  يکه طرح رو يياز آنجا .دارد ياگونگون ياجتماع

ن شاخصة يو به عنوان اولشود يکتاب محسوب م يرامتنيو پ يرامتنبخش فن يتر

است شده  يسع ،ن پژوهشيدر ا ؛دارديدن وا ميشياطب را به اندمخن هر کتاب، ياديبن

 يف بررسهدبا  ،مذکوروان ير طرح جلد دو دياز تصاو ،اتيو ادب هنر ق ارتباطياز طرتا 

 يزبان يها و کدهانشانهها، وانيد يو ارتباط آن با محتوا يريتصو يهال نشانهيو تحل
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 ين پژوهش حاضر، در پيشود. بنابرا ييرمزگشادو اثر،  يضمن يهاو کشف داللتمتن 

 باشد: ير ميبه سؤاالت ز ييپاسخگو

م نصراهلل يابراه يهاوانير جلد ديل و خوانش تصاويدر تحل يشناسنقش دانش نشانه -

 ست؟ يچ

 شده است؟  يگذارديوان کدجلد دو ر يتصاودر  ييهاچه رمزگان -

ام اثر ير و پين تصويب يماهنگچگونه باعث ه ،وانيطرح جلد دو د يعناصر بصر -

 است؟شده

 

 نة پژوهشيشيپ

پژوهش ،م نصراهلليابراه يهاو رمان يات داستانيباب ادب درران و عرب يپژوهشگران ا

اين  يهارمان يو مضمون و محتوا يسينومانرو  اندانجام داده يريچشمگار يبس يها

به عمل آمده،  يبا توجه به جستجوهااما  ؛اندرا مورد کند و کاو قرار داده نويسنده

اشعارش تنها چند پژوهش  يهاوانيد يو بررس يرامون اشعار ويکه پمشخص شد 

»تحت عنوان  يتوان به کتابيها ماندک انجام شده است که از جملة آن

د يده از قصايسنده در کتاب مذکور، چند قصياشاره کرد که نو( 2004د )ياثر عب «

ها پرداخته است و شناسانة آنسبک ي را انتخاب کرده و به بررسم نصراهلليابراه يشعر

قرار داده است  يرا مورد بررس ياز اشعار و يواژگان برخ يهاداللت يبه صورت کل

به ( 2008)سنده يتوسط همان نو تحت عنوان  يگرين کتاب ديهمچن

در بخش و م کرده يرا به دو بخش تقس کتابر درآمده است که نگارنده، يرشتة تحر

د يم نصراهلل مانند قصايابراه يد شعرياز قصا يبرخ ييمعنا يهاداللت يبه بررس ،اول

به اين موضوع اشاره داشته پرداخته و  «»

تکه تکه شدة  ي، رؤياهاينيخانة فلسط يد، بر رويل قصايتمرکز شاعر در تحلاست که 

ل يو تحل يرسز به بريدر بخش دوم کتاب ناست؛ آنان بوده  يهادگاهيها و تبعينيفلسط

با  ياان نامهيز پاي( ن1394) يميابراه م نصراهلل پرداخته است.يابراه يهااز رمان يبرخ

به که در آن  نگاشته « م نصراهلليابراه ""وان ين ديمضام يبررس»عنوان 
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م نصراهلل يابراه ""وان يدر د يعيطب يهاو نشانه يدارين پايمضام يبررس

به « »و  «»وان يرامون دو دياما تاکنون پ پرداخته است.

 يها پژوهشوانين ديجلد ا يطرح رو يشناختل نشانهيتحل خصوصاً يصورت کل

ارشد با عنوان يان نامة کارشناسيبر گرفته از پاکه  –مقالة حاضر  وصورت نگرفته است 

 باشد. ين مسأله ميا يرسبر يدر پاست،  «م نصراهلليابراه يداريشعر پا يشناسنشانه»

 

 ات و ادبيم نصراهلل در گذر حيابراه

 ياهکوه يدر دامنه يگل يهااز کلبه يکيدر  يالديم 1954م نصراهلل در سال يابراه

م يپدر و مادر ابراه شد در شهر عمان زاده « نيرأس الع»

مجبور به شدن تقسيم فلسطين،  يم و پس از عمل1948در سال ش از تولد او ينصراهلل پ

به ن عمان يکه نصراهلل در سرزمرغم آن ين اوصاف، علي. با ان خود شدنديترک سرزم

است...،  من يوستار 1جيالبر»داند: ياش مين مادريرا متعلق به سرزم خود بود،دنيا آمده

ج يمن فرزند البرتوانم به آنجا بروم...، ينمکننده است که ار ناراحتيمن بس يو برا

-يکنم و با آن آرام ميحس م است که در وجودم يزين چيا ؛هستم نه فرزند اردوگاه

ت معلم، در يالت خود در مرکز تربيان تحصيپس از پا يو « رميگ

ول به دو سال مشغبه مدت در آنجا  .به عنوان معلم به عربستان سفر کرد م1976سال 

به  م1978سپس در سال  ؛بود« قنفذه»عربستان به نام  ن منطقةيتريس در جنوبيتدر

 مشغول کار در روزنامه شد  يعمان بازگشت و پس از مدت

به  .دانديدر اردوگاه م يون زندگيمد ياديزان زيخود را به م يهاتينصراهلل موفق

 ياش جوانهيهايدر اردوگاه با تمام کم و کاست يزندگ يهايمشقات و سخت يدة ويعق

ب و هنرمند است يشاعر، اد ،م نصراهلليرا پرورش داد که ثمر آن ابراه

مانده است که از  يسندة معاصر برجاينو ن شاعر وياز ا يفراوان يو نثر يآثار شعر 

 يهاتوان به کتابيم يو يآثار شعر جملة
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 اشاره کرد.

 

 ير نقاشيتصاو يشناختو نشانه يشناسنشانهعلم 

و اختالف  يپراکندگ ،يشناساصطالح نشانه يبرا يعرب يهاها و ترجمهيگذاردر نام

مانند:  ييهانام ،يدر ادب عرب يشناسمعادل نشانه معموالًوجود دارد.  يواضح

در نشان و عالمت است.  يبه معنا «»واژة است.  

ن آورده يدر مادة )س. و. م( چنفرهنگ لسان العرب ابن منظور تحت اصطالح 

 است:

از عبارت منظور  :ا

﴿ة مبارکه ينشان و عالمت بر اسب گذاشت. و درباب آ يعني« م الفرسوَّسَ»

از گِل از جانب پروردگارت  ييها؛ سنگ2﴾﴿ ﴾

د يگويم يجوهر .ها نشانه گذاشته شده استم که بر آنيها )گناهکاران( بفرستبر آن

 يانگشتر با حکاک يرو که بر يطورهمان يعنيها نشانه است، برآن سنگ يعني 

و در  ز نشانه است يبر آنها ن ،گذارنديزدن نشانه مو نقش

موجود در جامعه مانند  يزبان يهان اشارهياست که به قوان يعلم» ،اصطالح

« پردازديم يانورديور و مرور و درعب يهاو اشاره يعيطب يهاواژه

 
 قول به اي ،يارشته انيم کرديرو کي يشناسنشانه» که است نيا است مسلم آنچه

 يکردهايرو و هاشيگرا از که شوديم يتلق يافرارشته يعلم نةيزم کي يبعض

 نهيد)« است رفتهيپذ ريتأث مشخص، موضوعِ کي مختلفِ يفلسف فيتعار و گوناگون
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 آنها فهم نحوة از ها،نشانه ماهيتِ و داللت پديدة تحليل با ،تينها در که ،(8: 1380 ن،يس

 قرن لياوا امروزي در اواخر قرن نوزدهم و معناي به يشناسنشانه علم .کندمي بحث

-چارلز» و يسيسوئ شناسزبان (1913-1857) «دوسوسور نانيفرد ييلو» توسط ستميب

-شده گذاريهيپا تبار، ييکايدان و دانشمند آمر( منطق1914-1839) «رسيپسندرس

 الگوهاي اما گذاشتند، عرصه نيا به پا هم با همزمان باًيتقر دانشمند دو نيا است.

 ما به يشناسنشانه است، معتقد سوسور». اندداده ارائه يشناسنشانه دربارة يمتفاوت

 و است حاکم هاآن بر ينيقوان چهو  اندافتهي ليتشک چه از هانشانه که آموخت خواهد

 دال بخش دو به را يزبان ينشانه هر او. دانديم يکل دانش نيا از يبخش را يشناسزبان

 و دالّ يعني عنصر، دو نيا انطباق حاصل نشانه سوسور، ديد از. کنديم ميتقس مدلول و

 يهانظام پژوهش علم را يشناسنشانه»رس يپ اما (13: 1393 سجودي،)« است مدلول

 زبان، که است باور نيا بر و هاستنظام نيا از يکي زبان که دانديم ييمعنا داللت

 نگارش، نظام با اسيق قابل رو، نيا از و کنديم انيب را ديعقا که هاستنشانه از ينظام

 رهيغ و ينظام يهاعالمت مؤدبانه، رفتار قواعد ن،ينماد يهانيآئ ان،يناشنوا يالفبا

از  يعية وس، گستريشناسدانش نشانه يبه صورت کل. (113-115: 1379 کالر،)« است

، يقير، موسيفرهنگ، تصاو يشناسمانند نشانه ياو قلمرو گسترده داردرا در بر  يزندگ

 رد.يگيات و شعر را در بر ميهنر، ادب

چرا که  ؛است يفرهنگ يشناسر مجموعة نشانهير، زيشناسانة تصومطالعة نشانه

ا هدف و يت و يان هويب ،يانسان و هدف و ،است که خالق آن يادهير، پديتصو

 يم ذهنيکنندة مفاهيتداع يهان جلوهياز بارزتر يکي گمانياست. ب يفرهنگ يمضمون

 يطة هنر نقاشير در حين تصاويحال چه ا ؛کندياست که انسان خلق م يريبشر، تصاو

ه يته ين عکاسيچون دورب شرفتهيکه با ادوات پ ياشرفتهير پيباشد چه در عرصة تصاو

ه يافت که آن را تهيرا  يمطلوب ذهن هنرمند ،ريهر تصو يتوان در ورايم و شوديم

دهندة آن است که در پسِ نشان يرين تصاويچن يانشانه يکرده است. مطالعه و بررس

بدان  يابيدست يشناس در پنهفته است که نشانه يايمعانم و يمفاه ،رين تصاويظاهر ا

 روش که است ييهانهيزم جمله از يتجسم هنرهاي در رييتصو متون» ،است. پس
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 است. شده واقع مورداستفاده يخوب به آن مختلف هايهيال از ييرمزگشا در يشناسنشانه

 ،ينقاش از اعم رييتصو متن هرگونه بحث، مورد آماري جامعة بودنجامع ليدل به

 جامعة هر از و (تاکنون ميقد اريبس هايدوره از) يزمان دورة هر ازره يغ و يعکاس

 «رديقرارگ ييرمزگشا مورد وهيش نيا درتواند ي.( مو.. ايآس کا،يمرآ اروپا،) يفرهنگ
 (. 2: 1391)شهروسوند، 

ملّت ياز عناصر فرهنگ يچند منظورة موثر و عنصر مهم يک ابزار ارتباطير، يتصو

-جاد ارزشيو ا يد معانيدر تول يصرب يايت دنياز اهم توانيق آن مياز طرها است که 

پيدا  ي، آگاهيو حفظ آن و شناخت روابط قدرت درون فرهنگ يشناخت ييبايز يها

خاص، مسائل مختلف را  يحسب بافت زبانها و برلة واژهيزبان به وس چهاگر ...کرد

گوناگون  يهاو مؤلّفه يديدار ير به وسيلة فضاياما تصو ؛کنديت ميشرح داده و روا

شه در يدارد که ر ييهاداللت يرين هر تصويدهد. بنابرايم مختلف را انتقال ميآن، مفاه

 د يگويا از آن سخن ميدارد که به آن منسوب بوده  يجامعه و فرهنگ
و  ياتفاق ،يو تجسم يشينما يو هنرها يقي، موسيفات در نقاشيرنگ، حرکات و توص

، به ياز عناصر هنر يآگاههمراه با خود و  يايستند؛ بلکه هنرمند، با ذهن پويقاعده ن يب

 (.222: 1394، ي)عسگر نژاد و گذشتد پردازيانتخاب طرح، رنگ و واژه م

يزبان نم مستقل از يايستم نشانه شناختيچ سين باور است که هيروالن بارت بر ا

 يرومندين يگرهر چقدر هم که توان داللت يبصر يهاوجود داشته باشد. نشانهتواند 

زبان هستند  يشناختر در درون خود، حامل نظام نشانهيزناگ يبه صورتداشته باشند، باز 

خ بشر هر قدر هم که يارز معتقد است که در تمام تيلوتمن ن يوري .(6: 1393، ي)ابوالقاسم

ر را يتصو يگريواژه و د يکي ،مستقل و برابر ي، دو نشانة فرهنگدگردبه عقب برانسان 

ک بدون يگرند، و هر يکديفرض شير و واژه پيسد: تصوينويدامه مدر ا ي. وابدييم

 (.20-18: 1370)لوتمن، محتمل است نا يگريد

روبه  يزبانريغو  يزبان ية اصليبا دو ال ،هاشتر کتابيبجلد مخاطب هنگام مشاهدة 

هستند و  "قاب"ک يه در مجموع ين دو اليا .اندافتهي يداريکه هر دو جنبة داست رو 

کالن متن کتاب  يعنيک متن بزرگتر ياز  ياهيسازند که اليرا م "متن"ک يجه يدر نت
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جلد  ية زبانيشود. اليو در ارتباط با آن کالن متن، آستانة ورود محسوب م هستند

و هم  ين به طور همزمان هم داللت زبانيدارد بنابرا يريتصو – يداريکتاب جنبة د

جلد کتاب با دو سطح زبان ، مخاطب با مشاهده رد. در واقعيگيرا در بر م يداللت بصر

 يضمن يهابه سطح داللت ،ن دويند ايکه از برآ استمواجه  يو زبان نوشتار يريتصو

 ياچند رسانه ياجلد هر کتاب، نشانه ين طرح رويبنابرا .(1: 1395زاده، )اکبر  درسيم

پنهان و  يهاهيتوان به اليآن م يکدها يي( است که با رمزگشايو نوشتار يداري)د

 برد.  يآن پ يضمن يهاداللت

 

 م نصراهلل يابراه يشعر يهاوانيطرح جلد د يهانشانه يرازبانيپ يهاداللت

ر عبور يتصو ييو رو يد از سطح محاکاتيها باطرح جلد کتاب يهافهم داللت يبرا

 ياصل يجلد با محتوا ير رويتصو يين آن و ارتباط معنايريو ز ييکرد و به سطح معنا

جلد کتاب به گفت و گو با متن در واقع مخاطب در خوانش »کتاب پرداخت. 

 يهااندازه به رمزگان کيک متن، به ين يکه همة مخاطب ييشود و از آنجايخوانده مفرا

 يبرخ يمفهوم است و برا ياعده يک طرح جلد براي يندارند، گاه يمتفاوت دسترس

ل در يدخ يهارمزگان يچرا که آنان به برخ .زديانگينمرا بر يچ کنش ارتباطيگر هيد

  .(2: 1395)اکبر زاده،  ندارند يکارکرد آن متن آگاه

وانيشده بر جلد دحک ريتصاونگار در ک روزنامهينانة نصراهلل به عنوان يزبينگاه ر

-نگار عمل کردهک روزنامهيز همچون يوانش نيم ديدر تنظاو  ان است.يش کامال نمايها

تر تر و ملموسان محسوسيب ينگاران براوزنامهرن معنا که همانطور که ياست؛ بد

که  يرياخبارشان را با تصاو تريرند و سر تبيوقائع بهره م يهاشان از عکسياهگفته

جسته و در  يارير يز از تصاوينصراهلل ننند؛ کيآغاز م روزنامه است يبازگوکنندة محتوا

نظر به خرج داده و وان، دقّتيش و نوع نگارش عنوان دياهوانيجلد د ييآراصفحه

 يداشته باشد. برا يخوانکه مدّ نظر دارد، هم ييبا مضمون و محتوا ينموده به نحويسع

 يهار و نوشتهيبه کار رفته در تصاو ياهنشانه ين سخن، به بررسيمحسوس ا درک

 ود.شيمورد پژوهش پرداخته م يهاوانيمستعمل در د
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وان يطرح جلد د يهانشانه ينقد و بررس

 
 

ام يپ باشد؛يم« »وان يد، م نصراهلليراهمهم اب يشعر ياهوانياز جمله د

د يو تبع يآوارگه افکنده، تشتّت، يآن سا يطعات شعروان که بر تمام قيد ياصل

و ن مفهوم را از همان ابتدا يکه ا ؛د به بازگشت به وطن استيت نويهاان و در نينيفلسط

شده و هر بخش م يوان به سه بخش تقسيدن ياوان مشاهده کرد. تيموان يدر سراسر د

افزون بر  يسه قطعة شعر البته بخش نخست، کهاست  يهم دربردارندة ده قطعة شعر

؛ قطعة «»عبارتند از:  ين سه قطعة شعريها دارد و ار بخشيسا

در  يبر شروع سفرد، يآيم برعنوان آن  ازکه  چنانهم(، )وان ين ديآغاز

تحت عنوان وان يد يهابخش يت تماميگمشده داللت دارد و در نها ييايرؤ يجستجو

 دارد. يوان، همخوانيد يام اصليبا پ ياند که به نحوگرد آمده 
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 يانگر محتوايخود ب وان يجلد د ييآرارنگ، نوشته و صفحه

د معموالً مثبت و يکه رنگ سف ده شده استيد پوشيسفبا رنگ  آنجلد  وان است؛يد

 است. سفيد، تاريکي و مقابل سياهي»ها و ياز آلودگ ي، تقدّس و عاريرنگ پاکروشن، 

د در شعر يسف « است خوش و روزهايي امن ينويد پناهگاه و نماد

ز يوان نيجلد د ير رويت است و در تصويو معصوم يمقدّس و نماد آزاد يغالباً رنگ

د ينبات برباد رفته است. يعربو افتن کرامت يروشن و باز ياندهيد به آينماد تفاؤل و ام

م ارائه شده در يوان کامال با معنا و مفاهيطرح جلد د يهااز نظر دور داشت که داللت

ن آورده يوان چنين دياز هم يادر قطعهمتن اشعار هماهنگ است؛ همچنان که شاعر 

 ت: اس

اکنون با آتش درونش انس  کارد،يان انگشتانش ميد را مينهد، امين گام ميبر زم)

 رد(.يگيم

 يکه به نوعده است ينگارش نام نعمان برگز يرمتعارف را برايغ ينصراهلل خط

ان است، ينيفلسط ياهيان رنج و سختيوان، که همان بيد يانگر رسالت واقعيتواند بيم

همان  يعني «نعمان» يوان بر روين ديد شاعر در نگارش ايکه تأک يياز آنجا باشد.

ار يبسباالتر و ن کلمه را ين ايبنابرا ،ده و مبارز در راه وطن استيان رنج کشينيفلسط

ده شده يخون پاش ياصفحه قطرهن ييدر پا نگاشته است.« »جملة تر از درشت

: 1376ار، ي)با «اء و عشق و خون استيشور، شرم و حرنگ سرخ نماد نشاط، »و  است

-يم شهادت و مبارزه قيام، شکنجه، جراحت، قربانيان، رنگهمچنين اين رنگ،  .(131

از خشم و  ين رنگ را به عنوان نماديشاعران غالباً ا. باشد 

رنگ ز خون سرخير نين تصويبرند. در اي، شهادت و انتقام به کار ميجوشش، زندگ

آشام است که در راه مقاومت در برابر دشمن خون ييانگر خون شهدايب ،ده شدهيپاش

نعمان از آن روئيده است. نعمان بسان درخت نخل راست و ، خته شدهير يلياسرائ

در است.  يو بزرگ يتعالبيانگر کند و شين، نميسهمگ يکه با وجود بادها است يقامت
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اين است که  يريبودن مسياز طوالن ده شده که نشانينعمان کش« الف» ،جلد يطرح رو

د و شکست و يکه با غم و امر مبارزه با اشغالگران، يه است. مسش گرفتيدر پ شخصيت

است. نقطة نون نعمان، بزرگ است و با رنگ قرمز  يطوالن يريهمراه است، مس يروزيپ

گذر از مصائب و  يکه نعمان برا ييع رنج و دردهاين امر بر حجم وسيپر شده است و ا

همانگونه که . ، داللت داردودشيبحبوحة جنگ و مقاومت متحمّل م فجائع موجود در

ن يچن توانيد، ميآيوان )نعمان خونش را باز پس خواهد گرفت( بر مياز عنوان د

خته شدة مردم يهمان خون ر ،ريتصو ينييپاقسمت شده در دهياستدالل کرد که خون پاش

 درصدد انتقام ينير فلسطيناپذ يمبارز خستگن است که نعمان به عنوان يگناه فلسطيب

ن خون به صورت پررنگ يلذا ا ؛ها و گرفتن حق ملت مظلوم استن خونيگرفتن از ا

 يقطعة شعر وان خود، دريد ن دريشاعر همچندر نقطة نون نعمان جمع شده است. 

 ند:کيکه بدان آغشته گشته، اشاره م ير و خونين مسيبه ا ،

 
از[ خون من  ين ]ناشيغمگ يفضان يتوست، ا ين کوچ من به سوينعمان، ا يا)

 است(.

، يرنگ آب» کرده است يزيآمره رنگيت يرنگ آبشاعر واژة نعمان را با  گر سو،ياز د

رده و مان گستيبه اندازة ا يآورد؛ ارتفاعيننده به وجود ميحس ارتفاع و عمق را در ب

يک  زيبايي، آرامش، نماد دريا، آبي .(99: 1383، ي)حجت« ايدر يبه اندازة ژرفا يعمق

هدف شاعر از   است هاپريشاني و فرونشستن آاليشيبي رنگي،

هر چند  ،ينيک فلسطين نکته است که نعمان به عنوان يان ايز بين ين رنگيانتخاب چن

گناه را يخون مردمان بخته به يها و درد و رنج و آميپر از خطر، همراه با سخت راهِ

ندة سرشار از آرامش، يد به آيعنصر ام ،کند، اما با خوديم يها طدادن راه آنجهت ادامه

قصيدة وان در ضمن يمتن دها را به همراه دارد. همچنان که در يشانيبه دور از درد و پر

 :ن مضمون اشاره کرده استيبه از ين« »
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د را از زخم افق يجد يريشکند و تصوين غم را ميتري، وکندي، او را دنبال مخون)

 ند(.يبيش کوچکتر ميايخواسته و رو کند و امروز را ازيم ميترس

 يو از سو ر واژة نعمان نوشتهيرا در ز شاعر عبارت ن، يعالوه بر ا

ن امر، آن است که ياهلل از اکرده است. مقصود نصر يزيآمگر با رنگ سرخ، رنگيد

ن به خون يآلود شدن زمن عرب، مستلزم خونيشير بازگشت به کرامت پيدهد مسنشان

به  «»است. شاعر در قطعة  يراه آزاد يمبارزان و شهدا

 ن آورده است: يمشابه اشاره کرده و چن يمضمون

 .(18: همان) 
گردد، آرزو و خستگان يم يمة روز با خون جاريشود و تا نيمبمباران امروز وارد )

با خاک ن در آن يزم يو شهرها رودية روز ميسا يبه سودهند و انفجار يم ياريگر را يکدي

 شود(.يها جبران نميکشته شدگان با سخنرانخون شود و يکسان مي

 

وان يطرح جلد بخش اول د يهانشانه ينقد و بررس

م شده است. يقسبه سه بخش ت« »وان يان شد، ديتر بشيهمانطور که پ

 ک مرد محزون و اندوهناک کهياز  يريآغاز گشته؛ تصو رير زيبخش نخست با تصو

نهاده و آه سر  ينة ويدر آغوش گرفته و سر بر س را که چشم به آسمان دوخته، يزن

ر نماد وطن ير زيزن در تصو گويد.ياو سخن م يش برايدهد و از آمال و آالم خويم

اش همچنان به فکر ين لحظات زندگيدر آخر يحت ينين( است که مبارز فلسطي)فلسط

ن ييکه در پا ير فرديرسد تصوينظر مت از آن است. به يدن و حمايکشدر آغوش

است که جان  ينياز هزاران مبارز فلسط ينمادم شده است، يزن ترس يصفحه و کنار پا

قت يد. ماه که در حقکنن يفشاناند که در راه وطن جانانه آمادهخالص و بر کف گذاشته

گرفته است د قرار يک به شهين صفحه و نزديياست، در پا يد و آزاديام، يينماد روشنا

ب يقربلکه  ؛ستيدور از دسترس ن يزين چيفلسط يآزاد بهد يو نشان از آن دارد که ام

ز دستش به سمت ماه نشانه يدادن ندِ در حال جاني، شهگريد يالوقوع است. از طرف
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د با فدا کردن يدارد که شه يندة درخشانيز داللت بر همان آير نين تصويرفته است که ا

 دهد. يم خون خود از آن خبر

 
 

، روح از بدنش جدا يآنجا که مردقطعة وان، در يمتن دشاعر در 

در آغوش همسرش  که يدر حالشده است د يرا وداع گفته و شه يات فانيگشته و ح

 نکته اشاره دارد: نيهمبه  ده،يآرم

  (16 :همان) 
سخن گفت.. نگونه ياو با او  اش بوسه زدنهيبر سافت، يل يقلب همسرش تما يبه سو)

ن ين سرزمي، آه.. من عاشق اکنميم، غرق پوشانديها را منين سرزميکه ا يزمان را در ابر

 خونش شکوفا شد(.سرخ از تم/../ گلهس

 استعاري طوربه شب، ستارةست. ماه، ان اير ماه نماين صفحه، تصوييدر قسمت پا

 نور خورشيد انعکاس جز نور اين اما است؛ ظلمت در نوري نشانگر و زيبايي يادآور

 هر نماد خورشيد، نور بازتابندة به عنوان بارور در شب و يبه عنوان اصل نيست. ماه
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 .(123/ 5 :1385)شواليه و آلن، ود شمي گرفته نفوذ تحت و موقت نااستوار، است که آنچه

 کنندةروشن و ديشه است. ماه همراه يد و آزاديامر، ماه نماد روشنايي، ين تصويدر ا

د آنگاه که در آغوش همسرش در حال جان ين است. شهيتاريک حاکم بر فلسط فضاي

 يندة درخشانيبه آن امر داللت يماه نشانه رفته است، که ا يدادن است، دستش به سو

دهد. همچنان که شاعر در قطعة يخون خود از آن خبر م فدا کردند با يکه شهدارد 

 : کنديممفهوم اشاره  نيهمبه  

  
 است(.  يناگهان بازگشت سرزده و يبرا يها، بادبانود و هلهلهشيخم م يماه)

 ين تراژديآن است که نشان دهد ا، يرين تصويچنذکر ر واقع، هدف شاعر از د

سّرنخواهد بود. چه ير، مين مسيشدن خون آنها در اختهيخ، جز با مقاومت مبارزان و رتل

که با بذل جان و خون خود، دشمنان را در برابر اراده و خواست ملّت،  ييار شهدايبس

 م کردند.يتسل

 

وان يطرح جلد بخش دوم د يهانشانه ينقد و بررس

سر به  يگشته و همچون کوه يکين يم که با زمينيبيوان، نعمان را ميدر بخش دوم د

ن ياست و مقصود از ا ينيد فلسطيسخن، شه ن پاره ازيآسمان دوخته است. نعمان، در ا

م تنة يشته است و ننعمان با آن متّحد گ ينييم تنة پاين است که نينش فلسطين، سرزميزم

 آن قرار دارد.  يسرافراز بر رو يبسان کوه زين يو ييباال

به  يريتفس ياز به عنوان نشانهيرنگ ن ،ير بخش فرعيگر تصاوير و دين تصويدر ا

ن و خستهيغمگ يها، فضاين نقاشيا يخاکستر يانتخاب فضاکار برده شده است، 

 . کنديرا به مخاطب منتقل م ياکننده
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برداشت  يهاکه متناسب با داللت -نکته  نيهمبه  شاعر در قطعة 

 اشاره دارد:، -وان استيشده از طرح جلد بخش دوم د

  
 د است(.يتو در تبع ينة زخمين سي)ا

 :ن آورده استيچنز در قطعة ين يو

 (58)همان:  
گندم ]مردمان[ آن را جمع است که خوشة  ينيسرزم ياق من براياشت ين صدايا)

 خواهد کرد(. 

وطن، جان خود را نثار کرده و  ياست که در راه آزاد ييم شهدايترس ،هدف شاعر

ها و ها خوشهاز خون آنو  اده استديکر آنها را در خود جاي، خون و پخاک وطن

است ن مهم يان اياند. در واقع هدف شاعر براب گشتهيده و سي، روئاهان جوانه زدهيگ

ات و کرامت يدهند تا حياند و خون خود را مکه شهدا پس از شهادتشان همواره زنده

 از دست رفته را دوباره بازگردانند.

وان يطرح جلد بخش سوم د يهانشانه ينقد و بررس

در گرفته را در آغوش يکه زن شدهميترساز نعمان  يريوان، تصويدر بخش سوم از د

مانند  ييهاتفنگ يستاده است و پشت سر ويز کنارش ايکوچک ن يپسر که يحال
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ن ييگر است و در پاماه هم در آسمان شب جلوهاند، مسجد افراشته شده يهاگلدسته

 ست که جوانه زده و رشد کرده است.ا يتونيصفحه، شاخة ز

 
 

و  (76/ 2 :1385)شواليه و آلن،  عروج و بيداري نماد ،ان ذکر است که گلدستهيشا

 است بهاري دوبارة زندگي و پارسايي عقل، شاخصة رستگاري، عفو، صلح، پيامتون يز

و عروج است، شاعر با ساختن گلدسته  يداريکه گلدسته نماد ب يياز آنجا .(9/ 4: همان)

 يدن نوايچيکه عروج اسالم و پن مفهوم را به مخاطب القاء کند يدارد ا ياز تفنگ، سع

همچنان به دست خواهد آمد.  يطلبن، با تفنگ و مبارزهين فلسطيسرزماسالم در  يواقع

مردم در  يهايآوارگها و م ظلمي، پس از ترسيدارياز شاعران متعّهد و پا ياريکه بس

ر يز تصوينصراهلل ن .پردازنديروشن م ياندهيو آ يمنجآمدن د يدادن، نوديجنگ، به ام

دوبارة ملّت عرب است و تون که همان تولّد يزدن زوانش را با جوانه يد يانيپا

، ياشغال يهانياسالم در سرزم يدن نوايچيمسجد و پ يهاشدن گلدستهبرافراشته

ن يدر ان است. نعمان يشير پين دو تصويجمع ب ير به نحوين تصويازده است. ونديپ

از زنان  ش،يبا بذل جان خو ر شده است کهيتصو ينيد فلسطيشهروح به عنوان ر يتصو
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و با هدف  يد، با ارادة قوي، نسل جديو فرزندان وطن محافظت نموده و از خون و

و صلح و آرامش  يو آزاد يات و بزرگيکه ح يادامة راه شهدا، متولّد گشته است. نسل

 ن به ارمغان خواهند آورد.يفلسط يو اصالت عرب و اسالم را برا

 

وان يطرح جلد د يريتصو يهانشانه ينقد و بررس
 

 
 

، با «»وان ي، بر خالف د«»وان يجلد دطرح در 

 ين حال کدورت روحيجاد غرور و در عياه ايرنگ س»م. يشوياه مواجه ميس ياصفحه

مورد  ين جهت در عزادارياه بديرنگ غم است، رنگ اندوه است. رنگ س ،اهيکند. سيم

 «کنديشه در درون انسان حفظ ميهم ، غم رايرد که به عنوان نماديگياستفاده قرار م

 جوان است که نقاب بر چهره نهاده است يز مردير نيدر وسط تصو (45: 1375)فرزان، 

را  يچهرة و ييبلکه قسمت باال ؛پوشانديرا به طور کامل نم يالبته نقاب، صورت و که

 يهامشخّص است و کناره ،دهيکه نور بر آن تاب يصورت و ينييپوشانده و بخش پا
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ک به طور يتار ييدر فضا ييروشن است و پرتوهيسانيز به صورت  يصورت و

غرب را  يرخواهيتظاهر به خ ر،يتصو نيا يبه صورت کلده است. يتاب ينامشخّص بر و

داللت بر زرق و برق گمراه کنندة غرب دارد. از  ،به ذهن متبادر ساخته و نقاب روشن

بر  نقاب، يرو بر هم آن شوديم ريغافلگ که يانسان به روباه حملة ريگر تصويد يطرف

 عرب جهان يبرا استعمار که يشوم يايرؤ به توانيم يدقت اندک با که آن داللت دارد

 به يازين و شناخت را آنها شوديم هم نقاب يرو از ن معنا کهيبد .برد يپ ،دارد نظر در

متناسب با « »دة يقصکه شاعر در چنانهم. ستين آنها اتين کنه به بردنيپ

 گويد:ين ميچنشود، يده ميجلد فهم ير رويکه از تصو ييهان داللتيهم

  
افسار کنم و حال آنکه  تو را با مه انفجار شانيمرد.. مرا رها کن، تا بامدادها يا)

 نشسته است( انم شب بر چهرة کودکانششبن

 که غالب جلد را در ياهيس يد گفت: فضايوان، ابتدا باين دياه جلد ايدربارة رنگ س

 ياهي، توپ و تانک و دود، سياهيپر از ظلم و س يداللت بر فضااز يک سو، برگرفته، 

م؛ يبا دو چهره هست يگر شاهد انسانيد ياز جنگ دارد و از سو يناش يهايرانيو و

ظلم و ستم و  کهيدر حال گر در پشت نقاب پنهان گشتهيد يميو ن يقياز آن حق يمين

اه است و ير گل و گين به تصاوياما نقاب مز ؛خود را در پس آن نهان ساخته است يبد

سبز را فراگرفته است.  ين فضاياشود، ير مشاهده ميکه در تصودرخشان  ينور

 کند:ين منظره اشاره ميبه از ين (U.S.A)در قصيدة شاعر که  چنانهم

(19: همان)

نجا يزن! ا ي؟ اينيبيا ميد وجود دارد.. آيخورش يهاکرانهدر  ينجا، صبحيمرد! ا يا)

 (. ؟ينيبيا مياه وجود دارد.. آيگ

د که در يتوان ديرا م يشده است، مرد ينقاب نقاش يکه رو يرياز تصو يدر بخش

ک ياز ن صحنه هم ياز پشت به او حمله کرده است. از ا يو روباه ستادهياهان ايان گيم
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در گذر از آن  يرا متصور شد که مرد يامنظره و داشت يواقع يتوان برداشتيمطرف 

 گريد ييسواز پشت به او حمله کرده است و هم از  کهگرفتار آمده  يبه مکر روباه

روباه از آن داشت؛  يشناسنشانه يبرداشتوان، يد يبه محتوا دادن آنونديتوان با پيم

کا بر جهان که يب آمريرنگ و فريبر مکر و ندارد داللت  ،تر عنوان شدشيهمانطور که پ

 بنده و دلربايفر يهايظاهرساز م و بايرمستقيشده، به طور غ يزيربرنامه يهااستيبا س

بر  يحات کاذب خود، سعيش، به سمت زرق و برق و تفرياندجذب مردمان ساده و

ان روشده است، از يجهان يهمه جانبه بر جهان دارد. اما دست او برا ياعمال قدرت

و مبارزه با استبداد و استکبار  يداريب يهادر جهان اسالم، شاهد جنبشتوان يمرو نيا

کا يکه آمر يبيو فر ن مکريم نصراهلل، اي. لذا ابراهبودکا ينشاندة آمردست يهاو قدرت

م ير، ترسين تصويعرب را در قالب ا يهاملّت يآگاهو کردن آن دارد بر پنهان يسع

 نموده است. 

 را خويش زمان روحش است و ينصراهلل فرزند زمانة خوتوان گفت: يدر مجموع م

فقدان و محروميّت و نده دارد و ياو چشم به آ نحو دريافت کرده است. بهترين به

سيم شاعرانة خود تر يخورند، در رؤيايآل را که با حلقة غم به هم پيوند محقيقت ايده

 وضعيّت يک از گسستش درخت از دل خاک، انديشة ياست. شاعر با ترسيم رو کرده

و مثبت  ينانسا يهابر ارزش نعمان .کارديم ذهن مخاطب در را اجتماعي-يتاريخ

 ياز اوضاع حاکم و تغيير شرايط در راه نيل به جامعة آرمان ينماد رهاي داللت دارد و

خون گستره را فراگرفته است؟  يشاعر، چرا بو يآرمان يشاعر است. اما در اين دنيا

طريق ترسيم  از کنديم سعي ،يتوان گفت که شاعر در ضمن اين تصويرسازيچنين م

دنيايي به  کند و يزداييهست آن از ،خود مطلوب شهرِآرمان در آلودآسمان و زمين خون

و پيوند  يهنر يآميزدور از جنگ و خون را نه در قالب توصيف رئاليستي، که با رنگ

 کند.يبا طبيعت ترسيم م

جلد  يرو يهانوشتهر و ياز تصاو نگارندگان يساده و البته شخص ينگاه نيا

ارتباط  يبرقرارها و وانيد ديکه البته با خوانش کامل قصا م نصراهلل استين ابراهيدواو

از نظر علم نشانه ها به دست آمده است.وانيد يمحتوا يزبان ين طرح جلد و کدهايب
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شتر يب يو يو اجتماع يط روحيسنده و شرايط نويخواننده با مح ييهرچه آشنا يشناس

 يهاتيکه با شخص يکس نيبنابرا شتر خواهد بود؛يب يزبان يهاداللتباشد، امکان درک 

 يداريت و جهان پر از آشوبِ جنبش بي، يا از موقع«نعمان»اشعار روايي شاعر همچون 

ن با ي، همچنهو جنگ جهان اسالم با استکبار و اشغالگران که شاعر خود آن را لمس کرد

افتن يدر در ،ها، آشنا نباشدو ارتباط نزديک او با انسان ينگارو روزنامه يشغل معلم

 . متن، دچار مشکل خواهد شد يکدها

 

 يريگجهينت

 وانير دو ديتصاو يضمن يو معناها يشناختييبايو ز يريتصو يهارمزگان يدر بررس

 ر حاصل شد: يج زينتا ،م نصراهللياثر ابراه« »و « »

اند. شده يمناسب با متن اثر طراح ييارتباط معنادر ها با دقت و جلد کتاب يطراح -

ر يان تصاويم يجاد هماهنگير از جمله عوامل ايخط، رنگ، فضا، شکل و بافت تصاو

 ام مورد نظر شاعر است. يمذکور و پ

است که  يادهيکشرنج ينينعمان نمود فلسط  يوان شعريدر د -

ن دو يروت و عمان گشته، اما ايب يجنگ و خون را در وطن مشاهده کرده و راه

 ين برايدر واقع، فلسط .رديپذين نمين فلسطيگزيجا ين را هرگز به عنوان وطنيسرزم

کند ياد مي يبا عنوان مادر ين روح است که شاعر از وينعمان تنها منبع آرامش و تسک

 کشد. يآغوش مکه فرزندانش را در 

 يعني ،يو نشانة زبان يرينشانة تصو يهاهيالوان يدطرح جلد در  -

قت يباشند و در حقيگر ميکديبا  يامل تنگاتنگدر تعکسان و يکامال  ،همان عنوان کتاب

ظ و برجسته شده و يجلد کتاب غل يرو ، بريک نشانة زبانيوان، به عنوان يعنوان د

 مهم است.  يالقا کنندة مفهوم متضمّن و

افتن يروشن و باز ياندهيد به آيوان مذکور، نماد تفاؤل و اميد در جلد ديرنگ سف -

نگارش نام نعمان انتخاب شده است  يکه برا يت بر باد رفته است. خطيکرامت و عرب

ده شده بر يان است. خون سرخ پاشينيفلسط يهايانگر رنج و سختينامتعارف و ب يخط
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 يليآشام اسرائدر راه مقاومت در برابر دشمن خوناست که  ييصفحه، خون شهدا يرو

شدن  ينشان از طوالن ،شدن الف نعماندهيده است. کشييو نعمان از آن روخته شده ير

ن يو همره است يت يش گرفته است. رنگ نعمان رنگ آبيدارد که نعمان در پ يريمس

 يشانيندة سرشار از آرامش و به دور از درد و پريد به آياز وجود عنصر ام يمسأله حاک

 کند. ياست که نعمان با خود حمل م

ن نکته را يکه اقرمز است رنگ انتخاب شده در نگارش عبارت  -

ن عرب مستلزم خونيشيزت و کرامت پر بازگشت به عيسازد که مسيبه ذهن متبادر م

 ن به خون مبارزان است. يشدن زمآلود

نشانه يم ضمنيت مفاهينها درکنشانه و به خوانش پس يذر از خوانش اکتشافبا گ -

-ييبايو ز يريمزگان تصوز مشخص شد که رين« » وانيموجود در د يها

 ييوان تناسب معنايد يتواکامال با متن و مح ،وانيجلد د يموجود در طرح رو يشناخت

 دارد. 

ع يها و فجاياز زشت ،رمزآلود يهادر قالب سروده ،«» وانيدر دسنده ينو -

و ش يگانگان در کشور خويبه حضور ب و خن گفتهبانه سياد يبا زبان يداد داخليب

انگر آن است که شاعر با دقت و ين مسأله خود بيهم واست  تاختهآنان  يهارنگين

 پرداخته است.وان خود يجلد د يآگاهانه به طراح

 يجاد کدورت روحياه را که نماد غرور و ايرنگ س ،وانين دير جلد ايشاعر در تصو -

 ،يچهرة شخص موجود در نقاش يکه بر رو يان شدهييده و با نقاب تزياست برگز

استعمارگران  يرخواهيده است، پرده از زرق و برق گمراه کنندة غرب و عدم خيکش

ن اثر، کامال با محتوا و ير طرح جلد ايتصو يبندبيترک يبه صورت کلبرداشته است. 

 شده است.  ياثر هماهنگ طراح يام اصليپ

 

 هانوشتيپ

 .واقع در نوار غزه است ييج روستايالبر .1

 .33و34ات/ يالذار .2
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Abstract 

Ebrahim Nasrallah is the most remarkable Palestinian poet who has 

used symbols and sign language to write poems in favor of 

Palestinians and in objection to the arrogance and autarchy of the 

intervening forces as well as the occupation regime. Two of his works 

are “Fazihat-ol-Sa’lab” and “Na’man Yestared-ol-Looneh”, which 

include his most famous poems in criticism of war and colonialists’ 

injustice and oppression. In addition, his poems that invite Palestinians 

to fight and resistance are full of symbols and symptoms. This study is 

done by a descriptive-analytic method and aims to discover the hidden 

secrets of images as encoded on the covers of these two anthologies. 

An attempt is also made to survey the drawn images as meta-

contextual concepts based on the semiotic theory. The results show 

that the studied images have a complete coherence with the content 

and the main idea of the works, and the imaginative and semiotic 

codes within these works are consistent with the main goal of the 

author and the content. In addition, the visual features including 

colors, lines, textures, spaces and shapes play important roles in the 

coordination between the designs and the meanings of the poems. This 

is suggestive of the poet's knowledge of visual perception. To design 

the covers of both books, the author has used spectral colors, whereas 

the designs in the subdivisions of "Na’man Yestared-Al-Looneh" 

benefit from a combination of white, black and gray spaces. 
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