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چکيده
ابراهيم نصراهلل از برجستهترين شاعران مقاومت فلسطين است که با استفاده از سمبل و زبان نشانه ،آثار
شعري فراواني در دفاع از فلسطين و مبارزه با استکبار و استبداد نيروهاي مداخله جو و رژيم اشغالگر

سروده است .دو ديوان «

»و«

» از جمله ديوانهاي شعري مشهور او در

زمينة نقد جنگ و ظلم و ستم استعمارگران و دعوت به مبارزه ،ايستادگي و مقاومت مردم فلسطين است
که سرشار از نشانه و نماد ميباشند .پژوهش حاضر با روش توصيفي -تحليلي و با هدف کشف کدها
و اليههاي پنهان تصاوير طرح جلد دو ديوان مذکور ،به بررسي و تحليل تصاوير رسمشده در اين دو
ديوان ،به عنوان بخش فرامتني کتابها ،بر اساس نظرية نشانهشناسي ميپردازد .يافتههاي پژوهش حاکي
از آن است که طرح روي جلد هر دو ديوان ،بر خالف طرح جلد بسياري از کتب که تنها زينتبخش
کتاب است ،کامال با محتوا و انديشهي اصلي اثر هماهنگ بوده و عامل گسترشدهندة متن است.
همچنين رمزگانهاي تصويري و زيباييشناختي موجود هر دو ديوان ،در راستاي هدف و مقصود اصلي
نويسنده و پيام اصلي متن طراحي شدهاند .عوامل بصري مانند رنگ ،خط ،بافت ،فضا و شکل تصاوير
از جمله عناصر ايجاد هماهنگي در تصاوير طرح جلد دو ديوان به شمار ميروند که نشان از دانش
بصري کتابها دارد .شاعر در راستاي بيان مقصود خود ،درطرح روي جلد هر دو ديوان از رنگهايي با
طيف رنگي و در طراحي تصاوير بخشهاي فرعي ديوان

از فضاي سفيد ،سياه،

خاکستري بهره برده است.
کليد واژهها :نشانهشناسي ،نشانههاي تصويري ،ابراهيم نصراهلل" ،

 -1نشاني پست الکترونيکي نويسنده مسئولrahmatimaryam88@gmail.com :

"" ،

"
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مقدّمه
دانش نشانهشناسي ،دانشي با زمينة علمي فرا رشتهاي محسوب ميشود که عرصههاي
گوناگوني مانند فلسفه ،هنر ،تاريخ ،ادبيات و ساير شاخههاي ديگر را در برميگيرد .اين
دانش ،تأثير فراواني در مطالعات ادبي و هنري و نيز تحليل و تفسير معاني نهفته در
ادبيات و تصاوير نقاشي دارد .ابراهيم نصراهلل از جمله شاعراني است که از طريق
پرداختن به قضية قدس و بيروت و اوضاع نابسامان حاکم بر آنها ،به صف شاعران
مقاومت فلسطين و لبنان پيوسته است و در ترسيم اين اوضاع ،از اشخاص ،پديدههاي
طبيعي و حتي تصاوير مدد ميجويد و هر يک را به عنوان نشانهاي قرار ميدهد تا
ضمن بيان دردهاي دروني خويش ،تصويري هنري را براي مخاطب بيافريند .اشعار وي
خصوصاً آن دسته که در راستاي ظلمستيزي و تعبير از دردها و رنجهاي مردمِ فلسطين
سروده شدهاند ،سرشار از نشانه و نماد است؛ بنابراين آثار وي از جنبة نشانهشناختي،
قابليت مناسبي براي پژوهش و بحث و بررسي دارد؛ چرا که شاعر با بيان برخي تعابير
در قالب نشانه و با اهداف سياسي-اجتماعي ،از احواالت عارض بر ملّتهاي عرب
خصوصاً مردم فلسطين چون ظلم ،رنج ،حزن و استکبارستيزي از جانب آنان پرده
برميدارد.
از جمله ديوانهاي شعري ابراهي م نصراهلل که شاعر در آن با زبان نشانه و نماد ،قصد
دفاع از فلسطين و ملت مظلوم آن و همچنين تشويق به دفاع از وطن و مبارزه با

استکبار جهاني و رژيم اشغالگر اسرائيل را دارد ،دو ديوان «

»و«

» ميباشد .يکي از نشانههاي مهم در اين ديوانهاي شعري ،تصاوير رسم شده
بر روي جلد ديوان است که به عنوان متني چند رسانهاي ،کارکردهاي فرهنگي و
اجتماعي گوناگوني دارد .از آنجايي که طرح روي جلد ،آستانة ورود به متن و اصلي-
ترين بخش فرامتني و پيرامتني کتاب محسوب ميشود و به عنوان اولين شاخصة
بنيادين هر کتاب ،مخاطب را به انديشيدن وا ميدارد؛ در اين پژوهش ،سعي شده است
تا از طريق ارتباط هنر و ادبيات ،از تصاوير طرح جلد دو ديوان مذکور ،با هدف بررسي
و تحليل نشانههاي تصويري و ارتباط آن با محتواي ديوانها ،نشانهها و کدهاي زباني
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متن و کشف داللتهاي ضمني دو اثر ،رمزگشايي شود .بنابراين پژوهش حاضر ،در پي
پاسخگويي به سؤاالت زير ميباشد:
 نقش دانش نشانهشناسي در تحليل و خوانش تصاوير جلد ديوانهاي ابراهيم نصراهللچيست؟
 چه رمزگانهايي در تصاوير جلد دو ديوان کدگذاري شده است؟ عناصر بصري طرح جلد دو ديوان ،چگونه باعث هماهنگي بين تصوير و پيام اثرشدهاست؟

پيشينة پژوهش
پژوهشگران ايران و عرب در باب ادبيات داستاني و رمانهاي ابراهيم نصراهلل ،پژوهش
هاي بسيار چشمگيري انجام دادهاند و رماننويسي و مضمون و محتواي رمانهاي اين
نويسنده را مورد کند و کاو قرار دادهاند؛ اما با توجه به جستجوهاي به عمل آمده،
مشخص شد که پيرامون اشعار وي و بررسي ديوانهاي اشعارش تنها چند پژوهش

اندک انجام شده است که از جملة آنها ميتوان به کتابي تحت عنوان «
» اثر عبيد ( )2004اشاره کرد که نويسنده در کتاب مذکور ،چند قصيده از قصايد
شعري ابراهيم نصراهلل را انتخاب کرده و به بررسي سبکشناسانة آنها پرداخته است و
به صورت کلي داللتهاي واژگان برخي از اشعار وي را مورد بررسي قرار داده است
همچنين کتاب ديگري تحت عنوان

توسط همان نويسنده ( )2008به

رشتة تحرير درآمده است که نگارنده ،کتاب را به دو بخش تقسيم کرده و در بخش
اول ،به بررسي داللتهاي معنايي برخي از قصايد شعري ابراهيم نصراهلل مانند قصايد

«

» پرداخته و به اين موضوع اشاره داشته

است که تمرکز شاعر در تحليل قصايد ،بر روي خانة فلسطيني ،رؤياهاي تکه تکه شدة
فلسطينيها و تبعيدگاههاي آنان بوده است؛ در بخش دوم کتاب نيز به بررسي و تحليل
برخي از رمانهاي ابراهيم نصراهلل پرداخته است .ابراهيمي ( )1394نيز پايان نامهاي با
عنوان «بررسي مضامين ديوان "

" ابراهيم نصراهلل» نگاشته که در آن به
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بررسي مضامين پايداري و نشانههاي طبيعي در ديوان "

پرداخته است .اما تاکنون پيرامون دو ديوان «

" ابراهيم نصراهلل
» به

»و«

صورت کلي خصوصاً تحليل نشانهشناختي طرح روي جلد اين ديوانها پژوهشي
صورت نگرفته است و مقالة حاضر – که بر گرفته از پايان نامة کارشناسيارشد با عنوان
«نشانهشناسي شعر پايداري ابراهيم نصراهلل» است ،در پي بررسي اين مسأله ميباشد.

ابراهيم نصراهلل در گذر حيات و ادب
ابراهيم نصراهلل در سال  1954ميالدي در يکي از کلبههاي گلي در دامنهي کوههاي
«رأس العين» در شهر عمان زاده شد

پدر و مادر ابراهيم

نصراهلل پيش از تولد او در سال 1948م و پس از عملي شدن تقسيم فلسطين ،مجبور به
ترک سرزمين خود شدند .با اين اوصاف ،علي رغم آنکه نصراهلل در سرزمين عمان به
دنيا آمدهبود ،خود را متعلق به سرزمين مادرياش ميداند« :البريج 1روستاي من است،...
و براي من بسيار ناراحتکننده است که نميتوانم به آنجا بروم ،...من فرزند البريج
هستم نه فرزند اردوگاه؛ اين چيزي است که در وجودم حس ميکنم و با آن آرام مي-
گيرم»

وي پس از پايان تحصيالت خود در مرکز تربيت معلم ،در

سال 1976م به عنوان معلم به عربستان سفر کرد .در آنجا به مدت دو سال مشغول به
تدريس در جنوبيترين منطقة عربستان به نام «قنفذه» بود؛ سپس در سال 1978م به
عمان بازگشت و پس از مدتي مشغول کار در روزنامه شد
نصراهلل موفقيتهاي خود را به ميزان زيادي مديون زندگي در اردوگاه ميداند .به
عقيدة وي مشقات و سختيهاي زندگي در اردوگاه با تمام کم و کاستيهايش جوانهاي
را پرورش داد که ثمر آن ابراهيم نصراهلل ،شاعر ،اديب و هنرمند است
آثار شعري و نثري فراواني از اين شاعر و نويسندة معاصر برجاي مانده است که از
جملة آثار شعري وي ميتوان به کتابهاي
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اشاره کرد.

علم نشانهشناسي و نشانهشناختي تصاوير نقاشي
در نامگذاريها و ترجمههاي عربي براي اصطالح نشانهشناسي ،پراکندگي و اختالف
واضحي وجود دارد .معموالً معادل نشانهشناسي در ادب عربي ،نامهايي مانند:
» به معناي نشان و عالمت است .در

است .واژة «
فرهنگ لسان العرب ابن منظور تحت اصطالح

در مادة (س .و .م) چنين آورده

است:
 :منظور از عبارت

ا

«سَوَّم الفرس» يعني نشان و عالمت بر اسب گذاشت .و درباب آية مبارکه ﴿
﴾﴿

﴾2؛ سنگهايي از گِل از جانب پروردگارت

بر آنها (گناهکاران) بفرستيم که بر آنها نشانه گذاشته شده است .جوهري ميگويد
يعني برآن سنگها نشانه است ،يعني همانطوري که بر روي انگشتر با حکاکي
و نقشزدن نشانه ميگذارند ،بر آنها نيز نشانه است
اصطالح،

و در

«علمي است که به قوانين اشارههاي زباني موجود در جامعه مانند

واژههاي طبيعي و اشارههاي عبور و مرور و دريانوردي ميپردازد»
آنچه مسلم است اين است که «نشانهشناسي يک رويکرد ميان رشتهاي ،يا به قول
بعضي يک زمينة علمي فرارشتهاي تلقي ميشود که از گرايشها و رويکردهاي
گوناگون و تعاريف فلسفي مختلفِ يک موضوعِ مشخص ،تأثير پذيرفته است» (دينه
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سين ،)8 :1380 ،که در نهايت ،با تحليل پديدة داللت و ماهيتِ نشانهها ،از نحوة فهم آنها
بحث ميکند .علم نشانهشناسي به معناي امروزي در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن
بيستم توسط «لويي فردينان دوسوسور» ( )1913-1857زبانشناس سوئيسي و «چارلز-
سندرسپيرس» ( )1914-1839منطقدان و دانشمند آمريکايي تبار ،پايهگذاري شده-
است .اين دو دانشمند تقريباً همزمان با هم پا به اين عرصه گذاشتند ،اما الگوهاي
متفاوتي دربارة نشانهشناسي ارائه دادهاند« .سوسور معتقد است ،نشانهشناسي به ما
خواهد آموخت که نشانهها از چه تشکيل يافتهاند و چه قوانيني بر آنها حاکم است و
زبانشناسي را بخشي از اين دانش کلي ميداند .او هر نشانهي زباني را به دو بخش دال
و مدلول تقسيم ميکند .از ديد سوسور ،نشانه حاصل انطباق اين دو عنصر ،يعني دالّ و
مدلول است» (سجودي )13 :1393 ،اما پيرس «نشانهشناسي را علم پژوهش نظامهاي
داللت معنايي ميداند که زبان يکي از اين نظامهاست و بر اين باور است که زبان،
نظامي از نشانههاست که عقايد را بيان ميکند و از اين رو ،قابل قياس با نظام نگارش،
الفباي ناشنوايان ،آئينهاي نمادين ،قواعد رفتار مؤدبانه ،عالمتهاي نظامي و غيره
است» (کالر .)113-115 :1379 ،به صورت کلي دانش نشانهشناسي ،گسترة وسيعي از
زندگي را در بر دارد و قلمرو گستردهاي مانند نشانهشناسي فرهنگ ،تصاوير ،موسيقي،
هنر ،ادبيات و شعر را در بر ميگيرد.
مطالعة نشانهشناسانة تصوير ،زير مجموعة نشانهشناسي فرهنگي است؛ چرا که
تصوير ،پديدهاي است که خالق آن ،انسان و هدف وي ،بيان هويت و يا هدف و
مضموني فرهنگي است .بيگمان يکي از بارزترين جلوههاي تداعيکنندة مفاهيم ذهني
بشر ،تصاويري است که انسان خلق ميکند؛ حال چه اين تصاوير در حيطة هنر نقاشي
باشد چه در عرصة تصاوير پيشرفتهاي که با ادوات پيشرفته چون دوربين عکاسي تهيه
ميشود و ميتوان در وراي هر تصوير ،مطلوب ذهن هنرمندي را يافت که آن را تهيه
کرده است .مطالعه و بررسي نشانهاي چنين تصاويري نشاندهندة آن است که در پسِ
ظاهر اين تصاوير ،مفاهيم و معانياي نهفته است که نشانهشناس در پي دستيابي بدان
است .پس« ،متون تصويري در هنرهاي تجسمي از جمله زمينههايي است که روش
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نشانهشناسي در رمزگشايي از اليههاي مختلف آن به خوبي مورداستفاده واقع شده است.
به دليل جامعبودن جامعة آماري مورد بحث ،هرگونه متن تصويري اعم از نقاشي،
عکاسي و غيره از هر دورة زماني (از دورههاي بسيار قديم تاکنون) و از هر جامعة
فرهنگي (اروپا ،آمريکا ،آسيا و )...ميتواند در اين شيوه مورد رمزگشايي قرارگيرد»
(شهروسوند.)2 :1391 ،

تصوير ،يک ابزار ارتباطي چند منظورة موثر و عنصر مهمي از عناصر فرهنگي ملّت
ها است که از طريق آن ميتوان از اهميت دنياي بصري در توليد معاني و ايجاد ارزش-
هاي زيبايي شناختي و حفظ آن و شناخت روابط قدرت درون فرهنگي ،آگاهي پيدا
کرد ...اگرچه زبان به وسيلة واژهها و برحسب بافت زباني خاص ،مسائل مختلف را
شرح داده و روايت ميکند؛ اما تصوير به وسيلة فضاي ديداري و مؤلّفههاي گوناگون
آن ،مفاهيم مختلف را انتقال ميدهد .بنابراين هر تصويري داللتهايي دارد که ريشه در
جامعه و فرهنگي دارد که به آن منسوب بوده يا از آن سخن ميگويد
رنگ ،حرکات و توصيفات در نقاشي ،موسيقي و هنرهاي نمايشي و تجسمي ،اتفاقي و
بي قاعده نيستند؛ بلکه هنرمند ،با ذهن پوياي خود و همراه با آگاهي از عناصر هنري ،به
انتخاب طرح ،رنگ و واژه ميپردازد (عسگر نژاد و گذشتي.)222 :1394 ،

روالن بارت بر اين باور است که هيچ سيستم نشانه شناختياي مستقل از زبان نمي
تواند وجود داشته باشد .نشانههاي بصري هر چقدر هم که توان داللتگري نيرومندي
داشته باشند ،باز به صورتي ناگزير در درون خود ،حامل نظام نشانهشناختي زبان هستند
(ابوالقاسمي .)6 :1393 ،يوري لوتمن نيز معتقد است که در تمام تاريخ بشر هر قدر هم که
انسان به عقب برگردد ،دو نشانة فرهنگي مستقل و برابر ،يکي واژه و ديگري تصوير را
مييابد .وي در ادامه مينويسد :تصوير و واژه پيشفرض يکديگرند ،و هر يک بدون
ديگري نامحتمل است (لوتمن.)20-18 :1370 ،

مخاطب هنگام مشاهدة جلد بيشتر کتابها ،با دو الية اصلي زباني و غيرزباني روبه
رو است که هر دو جنبة ديداري يافتهاند .اين دو اليه در مجموع يک "قاب" هستند و
در نتيجه يک "متن" را ميسازند که اليهاي از يک متن بزرگتر يعني کالن متن کتاب
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هستند و در ارتباط با آن کالن متن ،آستانة ورود محسوب ميشود .الية زباني جلد
کتاب جنبة ديداري – تصويري دارد بنابراين به طور همزمان هم داللت زباني و هم
داللت بصري را در بر ميگيرد .در واقع ،مخاطب با مشاهده جلد کتاب با دو سطح زبان
تصويري و زبان نوشتاري مواجه است که از برآيند اين دو ،به سطح داللتهاي ضمني
ميرسد (اکبر زاده .)1 :1395 ،بنابراين طرح روي جلد هر کتاب ،نشانهاي چند رسانهاي
(ديداري و نوشتاري) است که با رمزگشايي کدهاي آن ميتوان به اليههاي پنهان و
داللتهاي ضمني آن پي برد.

داللتهاي پيرازباني نشانههاي طرح جلد ديوانهاي شعري ابراهيم نصراهلل
براي فهم داللتهاي طرح جلد کتابها بايد از سطح محاکاتي و رويي تصوير عبور
کرد و به سطح معنايي و زيرين آن و ارتباط معنايي تصوير روي جلد با محتواي اصلي
کتاب پرداخت« .در واقع مخاطب در خوانش جلد کتاب به گفت و گو با متن
فراخوانده ميشود و از آنجايي که همة مخاطبين يک متن ،به يک اندازه به رمزگانهاي
متفاوت دسترسي ندارند ،گاهي يک طرح جلد براي عدهاي مفهوم است و براي برخي
ديگر هيچ کنش ارتباطي را برنميانگيزد .چرا که آنان به برخي رمزگانهاي دخيل در
کارکرد آن متن آگاهي ندارند (اکبر زاده.)2 :1395 ،

نگاه ريزبينانة نصراهلل به عنوان يک روزنامهنگار در تصاوير حکشده بر جلد ديوان
هايش کامال نمايان است .او در تنظيم ديوانش نيز همچون يک روزنامهنگار عمل کرده-
است؛ بدين معنا که همانطور که روزنامهنگاران براي بيان محسوستر و ملموستر
گفتههايشان از عکسهاي وقائع بهره ميبرند و سر تيتر اخبارشان را با تصاويري که
بازگوکنندة محتواي روزنامه است آغاز ميکنند؛ نصراهلل نيز از تصاوير ياري جسته و در
صفحهآرايي جلد ديوانهايش و نوع نگارش عنوان ديوان ،دقّتنظر به خرج داده و
سعينموده به نحوي با مضمون و محتوايي که مدّ نظر دارد ،همخواني داشته باشد .براي
درک محسوس اين سخن ،به بررسي نشانههاي به کار رفته در تصاوير و نوشتههاي
مستعمل در ديوانهاي مورد پژوهش پرداخته ميشود.
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نقد و بررسي نشانههاي طرح جلد ديوان

از جمله ديوانهاي شعري مهم ابراهيم نصراهلل ،ديوان «

» ميباشد؛ پيام

اصلي ديوان که بر تمام قطعات شعري آن سايه افکنده ،تشتّت ،آوارگي و تبعيد
فلسطينيان و در نهايت نويد به بازگشت به وطن است؛ که اين مفهوم را از همان ابتدا و
در سراسر ديوان ميتوان مشاهده کرد .اين ديوان به سه بخش تقسيم شده و هر بخش
هم دربردارندة ده قطعة شعري است که البته بخش نخست ،سه قطعة شعري افزون بر
ساير بخشها دارد و اين سه قطعة شعري عبارتند از« :
آغازين ديوان (

»؛ قطعة

) ،همچنان که از عنوان آن بر ميآيد ،بر شروع سفري در

جستجوي رؤيايي گمشده داللت دارد و در نهايت تمامي بخشهاي ديوان تحت عنوان
گرد آمدهاند که به نحوي با پيام اصلي ديوان ،همخواني دارد.
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رنگ ،نوشته و صفحهآرايي جلد ديوان

خود بيانگر محتواي

ديوان است؛ جلد آن با رنگ سفيد پوشيده شده است که رنگ سفيد معموالً مثبت و
روشن ،رنگ پاکي ،تقدّس و عاري از آلودگيها و «مقابل سياهي و تاريکي است .سفيد،
نماد و نويد پناهگاهي امن و روزهايي خوش است»

سفيد در شعر

غالباً رنگي مقدّس و نماد آزادي و معصوميت است و در تصوير روي جلد ديوان نيز
نماد تفاؤل و اميد به آيندهاي روشن و بازيافتن کرامت و عربيت برباد رفته است .نبايد
از نظر دور داشت که داللتهاي طرح جلد ديوان کامال با معنا و مفاهيم ارائه شده در
متن اشعار هماهنگ است؛ همچنان که شاعر در قطعهاي از همين ديوان چنين آورده
است:

(بر زمين گام مينهد ،اميد را ميان انگشتانش ميکارد ،اکنون با آتش درونش انس
ميگيرد).
نصراهلل خطي غيرمتعارف را براي نگارش نام نعمان برگزيده است که به نوعي
ميتواند بيانگر رسالت واقعي ديوان ،که همان بيان رنج و سختيهاي فلسطينيان است،
باشد .از آنجايي که تأکيد شاعر در نگارش اين ديوان بر روي «نعمان» يعني همان
فلسطينيان رنج کشيده و مبارز در راه وطن است ،بنابراين اين کلمه را باالتر و بسيار
درشتتر از جملة «

» نگاشته است .در پايين صفحه قطرهاي خون پاشيده شده

است و «رنگ سرخ نماد نشاط ،شور ،شرم و حياء و عشق و خون است» (بايار:1376 ،

 .)131همچنين اين رنگ ،رنگ قيام ،شکنجه ،جراحت ،قربانيان ،مبارزه و شهادت مي-
باشد

 .شاعران غالباً اين رنگ را به عنوان نمادي از خشم و

جوشش ،زندگي ،شهادت و انتقام به کار ميبرند .در اين تصوير نيز خون سرخرنگ
پاشيده شده ،بيانگر خون شهدايي است که در راه مقاومت در برابر دشمن خونآشام
اسرائيلي ريخته شده ،و نعمان از آن روئيده است .نعمان بسان درخت نخل راست
قامتي است که با وجود بادهاي سهمگين ،نميشکند و بيانگر تعالي و بزرگي است .در
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طرح روي جلد« ،الف» نعمان کشيده شده که نشان از طوالنيبودن مسيري است که اين
شخصيت در پيش گرفته است .مسير مبارزه با اشغالگران ،که با غم و اميد و شکست و
پيروزي همراه است ،مسيري طوالني است .نقطة نون نعمان ،بزرگ است و با رنگ قرمز
پر شده است و اين امر بر حجم وسيع رنج و دردهايي که نعمان براي گذر از مصائب و
فجائع موجود در بحبوحة جنگ و مقاومت متحمّل ميشود ،داللت دارد .همانگونه که
از عنوان دي وان (نعمان خونش را باز پس خواهد گرفت) بر ميآيد ،ميتوان چنين
استدالل کرد که خون پاشيدهشده در قسمت پاييني تصوير ،همان خون ريخته شدة مردم
بيگناه فلسطين است که نعمان به عنوان مبارز خستگي ناپذير فلسطيني درصدد انتقام
گرفتن از اين خونها و گرفتن حق ملت مظلوم است؛ لذا اين خون به صورت پررنگ
در نقطة نون نعمان جمع شده است .شاعر همچنين در ديوان خود ،در قطعة شعري
 ،به اين مسير و خوني که بدان آغشته گشته ،اشاره ميکند:
(اي نعمان ،اين کوچ من به سوي توست ،اين فضاي غمگين [ناشي از] خون من
است).
از ديگر سو ،شاعر واژة نعمان را با رنگ آبي تيره رنگآميزي کرده است «رنگ آبي،
حس ارتفاع و عمق را در بيننده به وجود ميآورد؛ ارتفاعي به اندازة ايمان گسترده و
عمقي به اندازة ژرفاي دريا» (حجتي .)99 :1383 ،آبي دريا ،نماد آرامش ،زيبايي ،يک
رنگي ،بيآاليشي و فرونشستن پريشانيها است

هدف شاعر از

انتخاب چنين رنگي نيز بيان اين نکته است که نعمان به عنوان يک فلسطيني ،هر چند
راهِ پر از خطر ،همراه با سختيها و درد و رنج و آميخته به خون مردمان بيگناه را
جهت ادامهدادن راه آنها طي ميکند ،اما با خود ،عنصر اميد به آيندة سرشار از آرامش،
به دور از درد و پريشانيها را به همراه دارد .همچنان که در متن ديوان در ضمن قصيدة

«

» نيز به اين مضمون اشاره کرده است:
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(خون ،او را دنبال ميکند ،ويترين غم را ميشکند و تصويري جديد را از زخم افق
ترسيم ميکند و امروز را از خواسته و رويايش کوچکتر ميبيند).
عالوه بر اين ،شاعر عبارت

را در زير واژة نعمان نوشته و از سوي

ديگر با رنگ سرخ ،رنگآميزي کرده است .مقصود نصراهلل از اين امر ،آن است که
نشاندهد مسير بازگشت به کرامت پيشين عرب ،مستلزم خونآلود شدن زمين به خون
» به

مبارزان و شهداي راه آزادي است .شاعر در قطعة «
مضموني مشابه اشاره کرده و چنين آورده است:
(همان.)18 :

(امروز وارد بمباران ميشود و تا نيمة روز با خون جاري ميگردد ،آرزو و خستگان
يکديگر را ياري ميدهند و انفجار به سوي ساية روز ميرود و شهرهاي زمين در آن با خاک
يکسان ميشود و خون کشته شدگان با سخنرانيها جبران نميشود).

نقد و بررسي نشانههاي طرح جلد بخش اول ديوان
همانطور که پيشتر بيان شد ،ديوان «

» به سه بخش تقسيم شده است.

بخش نخست با تصوير زير آغاز گشته؛ تصويري از يک مرد محزون و اندوهناک که
زني را که چشم به آسمان دوخته ،در آغوش گرفته و سر بر سينة وي نهاده و آه سر
ميدهد و از آمال و آالم خويش براي او سخن ميگويد .زن در تصوير زير نماد وطن
(فلسطين) است که مبارز فلسطيني حتي در آخرين لحظات زندگياش همچنان به فکر
در آغوشکشيدن و حمايت از آن است .به نظر ميرسد تصوير فردي که در پايين
صفحه و کنار پاي زن ترسيم شده است ،نمادي از هزاران مبارز فلسطيني است که جان
بر کف گذاشته و خالصانه آمادهاند که در راه وطن جانفشاني کنند .ماه که در حقيقت
نماد روشنايي ،اميد و آزادي است ،در پايين صفحه و نزديک به شهيد قرار گرفته است
و نشان از آن دارد که اميد به آزادي فلسطين چيزي دور از دسترس نيست؛ بلکه قريب
الوقوع است .از طرفي ديگر ،شهيدِ در حال جاندادن نيز دستش به سمت ماه نشانه
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رفته است که اين تصوير نيز داللت بر همان آيندة درخشاني دارد که شهيد با فدا کردن
خون خود از آن خبر ميدهد.

آنجا که مردي ،روح از بدنش جدا

شاعر در متن ديوان ،در قطعة

گشته و حيات فاني را وداع گفته و شهيد شده است در حالي که در آغوش همسرش
آرميده ،به همين نکته اشاره دارد:
(همان)16 :

(به سوي قلب همسرش تمايل يافت ،بر سينهاش بوسه زد و با او اينگونه سخن گفت..
زمان را در ابري که اين سرزمينها را ميپوشاند ،غرق ميکنم ،آه ..من عاشق اين سرزمين
هستم /../گلسرخ از خونش شکوفا شد).

در قسمت پايين صفحه ،تصوير ماه نمايان است .ماه ،ستارة شب ،بهطور استعاري
يادآور زيبايي و نشانگر نوري در ظلمت است؛ اما اين نور جز انعکاس نور خورشيد
نيست .ماه به عنوان اصلي بارور در شب و به عنوان بازتابندة نور خورشيد ،نماد هر
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آنچه است که نااستوار ،موقت و تحت نفوذ گرفته ميشود (شواليه و آلن.)123 /5 :1385 ،

در اين تصوير ،ماه نماد روشنايي ،اميد و آزادي است .ماه همراه شهيد و روشنکنندة
فضاي تاريک حاکم بر فلسطين است .شهيد آنگاه که در آغوش همسرش در حال جان
دادن است ،دستش به سوي ماه نشانه رفته است ،که اين امر داللت به آيندة درخشاني
دارد که شهيد با فدا کردن خون خود از آن خبر ميدهد .همچنان که شاعر در قطعة
به همين مفهوم اشاره ميکند:
(ماهي خم ميشود و هلهلهها ،بادباني براي بازگشت سرزده و ناگهاني است).
در واقع ،هدف شاعر از ذکر چنين تصويري ،آن است که نشان دهد اين تراژدي
تلخ ،جز با مقاومت مبارزان و ريختهشدن خون آنها در اين مسير ،ميسّرنخواهد بود .چه
بسيار شهدايي که با بذل جان و خون خود ،دشمنان را در برابر اراده و خواست ملّت،
تسليم کردند.

نقد و بررسي نشانههاي طرح جلد بخش دوم ديوان
در بخش دوم ديوان ،نعمان را ميبينيم که با زمين يکي گشته و همچون کوهي سر به
آسمان دوخته است .نعمان ،در اين پاره از سخن ،شهيد فلسطيني است و مقصود از اين
زمين ،سرزمينش فلسطين است که نيم تنة پاييني نعمان با آن متّحد گشته است و نيم تنة
بااليي وي نيز بسان کوهي سرافراز بر روي آن قرار دارد.
در اين تصوير و ديگر تصاوير بخش فرعي ،رنگ نيز به عنوان نشانهاي تفسيري به
کار برده شده است ،انتخاب فضاي خاکستري اين نقاشيها ،فضاي غمگين و خسته
کنندهاي را به مخاطب منتقل ميکند.
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شاعر در قطعة

به همين نکته  -که متناسب با داللتهاي برداشت

شده از طرح جلد بخش دوم ديوان است ،-اشاره دارد:
(اين سينة زخمي تو در تبعيد است).
وي نيز در قطعة

چنين آورده است:
(همان)58 :

(اين صداي اشتياق من براي سرزميني است که خوشة گندم [مردمان] آن را جمع
خواهد کرد).
هدف شاعر ،ترسيم شهدايي است که در راه آزادي وطن ،جان خود را نثار کرده و
خاک وطن ،خون و پيکر آنها را در خود جايداده است و از خون آنها خوشهها و
گياهان جوانه زده ،روئيده و سيراب گشتهاند .در واقع هدف شاعر بيان اين مهم است
که شهدا پس از شهادتشان همواره زندهاند و خون خود را ميدهند تا حيات و کرامت
از دست رفته را دوباره بازگردانند.

نقد و بررسي نشانههاي طرح جلد بخش سوم ديوان
در بخش سوم از ديوان ،تصويري از نعمان ترسيمشده که زني را در آغوشگرفته در
حالي که پسري کوچک نيز کنارش ايستاده است و پشت سر وي تفنگهايي مانند
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گلدستههاي مسجد افراشته شدهاند ،ماه هم در آسمان شب جلوهگر است و در پايين
صفحه ،شاخة زيتوني است که جوانه زده و رشد کرده است.

شايان ذکر است که گلدسته ،نماد بيداري و عروج (شواليه و آلن )76 /2 :1385 ،و
زيتون پيام عفو ،صلح ،رستگاري ،شاخصة عقل ،پارسايي و زندگي دوبارة بهاري است
(همان .)9 /4 :از آنجايي که گلدسته نماد بيداري و عروج است ،شاعر با ساختن گلدسته
از تفنگ ،سعي دارد اين مفهوم را به مخاطب القاء کند که عروج اسالم و پيچيدن نواي
واقعي اسالم در سرزمين فلسطين ،با تفنگ و مبارزهطلبي به دست خواهد آمد .همچنان
که بسياري از شاعران متعّهد و پايداري ،پس از ترسيم ظلمها و آوارگيهاي مردم در
جنگ ،به اميددادن ،نويد آمدن منجي و آيندهاي روشن ميپردازند .نصراهلل نيز تصوير
پاياني ديوانش را با جوانه زدن زيتون که همان تولّد دوبارة ملّت عرب است و
برافراشتهشدن گلدستههاي مسجد و پيچيدن نواي اسالم در سرزمينهاي اشغالي،
پيوندزده است .اين تصوير به نحوي جمع بين دو تصوير پيشين است .نعمان در اين
تصوير به عنوان روح شهيد فلسطيني تصوير شده است که با بذل جان خويش ،از زنان
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و فرزندان وطن محافظت نموده و از خون وي ،نسل جديد ،با ارادة قوي و با هدف
ادامة راه شهدا ،متولّد گشته است .نسلي که حيات و بزرگي و آزادي و صلح و آرامش
و اصالت عرب و اسالم را براي فلسطين به ارمغان خواهند آورد.

نقد و بررسي نشانههاي تصويري طرح جلد ديوان

در طرح جلد ديوان «

» ،بر خالف ديوان «

» ،با

صفحهاي سياه مواجه ميشويم« .رنگ سياه ايجاد غرور و در عين حال کدورت روحي
ميکند .سياه ،رنگ غم است ،رنگ اندوه است .رنگ سياه بدين جهت در عزاداري مورد
استفاده قرار ميگيرد که به عنوان نمادي ،غم را هميشه در درون انسان حفظ ميکند»
(فرزان )45 :1375 ،در وسط تصوير نيز مردي جوان است که نقاب بر چهره نهاده است
که البته نقاب ،صورت وي را به طور کامل نميپوشاند؛ بلکه قسمت بااليي چهرة وي را
پوشانده و بخش پاييني صورت وي که نور بر آن تابيده ،مشخّص است و کنارههاي
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صورت وي نيز به صورت سايهروشن است و پرتويي در فضايي تاريک به طور
نامشخّص بر وي تابيده است .به صورت کلي اين تصوير ،تظاهر به خيرخواهي غرب را
به ذهن متبادر ساخته و نقاب روشن ،داللت بر زرق و برق گمراه کنندة غرب دارد .از
طرفي ديگر تصوير حملة روباه به انساني که غافلگير ميشود آن هم بر روي نقاب ،بر
آن داللت دارد که با اندک دقتي ميتوان به رؤياي شومي که استعمار براي جهان عرب
در نظر دارد ،پي برد .بدين معنا که از روي نقاب هم ميشود آنها را شناخت و نيازي به
پيبردن به کنه نيات آنها نيست .همچنانکه شاعر در قصيدة «

» متناسب با

همين داللتهايي که از تصوير روي جلد فهميده ميشود ،چنين ميگويد:

(اي مرد ..مرا رها کن ،تا بامدادهايشان را با مه انفجار تو افسار کنم و حال آنکه
شبنم شب بر چهرة کودکانشان نشسته است)
دربارة رنگ سياه جلد اين ديوان ،ابتدا بايد گفت :فضاي سياهي که غالب جلد را در
برگرفته ،از يک سو ،داللت بر فضاي پر از ظلم و سياهي ،توپ و تانک و دود ،سياهي
و ويرانيهاي ناشي از جنگ دارد و از سوي ديگر شاهد انساني با دو چهره هستيم؛
نيمي از آن حقيقي و نيمي ديگر در پشت نقاب پنهان گشته در حاليکه ظلم و ستم و
بدي خود را در پس آن نهان ساخته است؛ اما نقاب مزين به تصاوير گل و گياه است و
نوري درخشان که در تصوير مشاهده ميشود ،اين فضاي سبز را فراگرفته است.
همچنان که شاعر در قصيدة ( )U.S.Aنيز به اين منظره اشاره ميکند:
(همان)19 :

(اي مرد! اينجا ،صبحي در کرانههاي خورشيد وجود دارد ..آيا ميبيني؟ اي زن! اينجا
گياه وجود دارد ..آيا ميبيني؟).
در بخشي از تصويري که روي نقاب نقاشي شده است ،مردي را ميتوان ديد که در
ميان گياهان ايستاده و روباهي از پشت به او حمله کرده است .از اين صحنه هم از يک
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طرف ميتوان برداشتي واقعي داشت و منظرهاي را متصور شد که مردي در گذر از آن
به مکر روباهي گرفتار آمده که از پشت به او حمله کرده است و هم از سويي ديگر
ميتوان با پيونددادن آن به محتواي ديوان ،برداشتي نشانهشناسي از آن داشت؛ روباه
همانطور که پيشتر عنوان شد ،داللت دارد بر مکر و نيرنگ و فريب آمريکا بر جهان که
با سياستهاي برنامهريزي شده ،به طور غيرمستقيم و با ظاهرسازيهاي فريبنده و دلربا
و جذب مردمان سادهانديش ،به سمت زرق و برق و تفريحات کاذب خود ،سعي بر
اعمال قدرتي همه جانبه بر جهان دارد .اما دست او براي جهانيان روشده است ،از
اينرو ميتوان در جهان اسالم ،شاهد جنبشهاي بيداري و مبارزه با استبداد و استکبار
و قدرتهاي دستنشاندة آمريکا بود .لذا ابراهيم نصراهلل ،اين مکر و فريبي که آمريکا
سعي بر پنهانکردن آن دارد و آگاهي ملّتهاي عرب را در قالب اين تصوير ،ترسيم
نموده است.
در مجموع ميتوان گفت :نصراهلل فرزند زمانة خويش است و روح زمان خويش را
به بهترين نحو دريافت کرده است .او چشم به آينده دارد و فقدان و محروميّت و
حقيقت ايدهآل را که با حلقة غم به هم پيوند ميخورند ،در رؤياي شاعرانة خود ترسيم
کرده است .شاعر با ترسيم رويش درخت از دل خاک ،انديشة گسست از يک وضعيّت
تاريخي-اجتماعي را در ذهن مخاطب ميکارد .نعمان بر ارزشهاي انساني و مثبت
داللت دارد و نماد رهايي از اوضاع حاکم و تغيير شرايط در راه نيل به جامعة آرماني
شاعر است .اما در اين دنياي آرماني شاعر ،چرا بوي خون گستره را فراگرفته است؟
چنين ميتوان گفت که شاعر در ضمن اين تصويرسازي ،سعي ميکند از طريق ترسيم
آسمان و زمين خونآلود در آرمانشهرِ مطلوب خود ،از آن هستيزدايي کند و دنيايي به
دور از جنگ و خون را نه در قالب توصيف رئاليستي ،که با رنگآميزي هنري و پيوند
با طبيعت ترسيم ميکند.
اين نگاهي ساده و البته شخصي نگارندگان از تصاوير و نوشتههاي روي جلد
دواوين ابراهيم نصراهلل است که البته با خوانش کامل قصايد ديوانها و برقراري ارتباط
بين طرح جلد و کدهاي زباني محتواي ديوانها به دست آمده است .از نظر علم نشانه
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شناسي هرچه آشنايي خواننده با محيط نويسنده و شرايط روحي و اجتماعي وي بيشتر
باشد ،امکان درک داللتهاي زباني بيشتر خواهد بود؛ بنابراين کسي که با شخصيتهاي
اشعار روايي شاعر همچون «نعمان» ،يا از موقعيت و جهان پر از آشوبِ جنبش بيداري
و جنگ جهان اسالم با استکبار و اشغالگران که شاعر خود آن را لمس کرده ،همچنين با
شغل معلمي و روزنامهنگاري و ارتباط نزديک او با انسانها ،آشنا نباشد ،در دريافتن
کدهاي متن ،دچار مشکل خواهد شد.

نتيجهگيري
در بررسي رمزگانهاي تصويري و زيباييشناختي و معناهاي ضمني تصاوير دو ديوان

«

»و«

» اثر ابراهيم نصراهلل ،نتايج زير حاصل شد:

 طراحي جلد کتابها با دقت و در ارتباط معنايي مناسب با متن اثر طراحي شدهاند.خط ،رنگ ،فضا ،شکل و بافت تصاوير از جمله عوامل ايجاد هماهنگي ميان تصاوير
مذکور و پيام مورد نظر شاعر است.
 -در ديوان شعري

نعمان نمود فلسطيني رنجکشيدهاي است که

جنگ و خون را در وطن مشاهده کرده و راهي بيروت و عمان گشته ،اما اين دو
سرزمين را هرگز به عنوان وطني جايگزين فلسطين نميپذيرد .در واقع ،فلسطين براي
نعمان تنها منبع آرامش و تسکين روح است که شاعر از وي با عنوان مادري ياد ميکند
که فرزندانش را در آغوش ميکشد.
 -در طرح جلد ديوان

اليههاي نشانة تصويري و نشانة زباني ،يعني

همان عنوان کتاب ،کامال يکسان و در تعامل تنگاتنگي با يکديگر ميباشند و در حقيقت
عنوان ديوان ،به عنوان يک نشانة زباني ،بر روي جلد کتاب غليظ و برجسته شده و
متضمّن و القا کنندة مفهومي مهم است.
 رنگ سفيد در جلد ديوان مذکور ،نماد تفاؤل و اميد به آيندهاي روشن و بازيافتنکرامت و عربيت بر باد رفته است .خطي که براي نگارش نام نعمان انتخاب شده است
خطي نامتعارف و بيانگر رنج و سختيهاي فلسطينيان است .خون سرخ پاشيده شده بر
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روي صفحه ،خون شهدايي است که در راه مقاومت در برابر دشمن خونآشام اسرائيلي
ريخته شده و نعمان از آن روييده است .کشيدهشدن الف نعمان ،نشان از طوالني شدن
مسيري دارد که نعمان در پيش گرفته است .رنگ نعمان رنگ آبي تيره است و همين
مسأله حاکي از وجود عنصر اميد به آيندة سرشار از آرامش و به دور از درد و پريشاني
است که نعمان با خود حمل ميکند.
 -رنگ انتخاب شده در نگارش عبارت

قرمز است که اين نکته را

به ذهن متبادر ميسازد که مسير بازگشت به عزت و کرامت پيشين عرب مستلزم خون
آلودشدن زمين به خون مبارزان است.
 -با گذر از خوانش اکتشافي به خوانش پسکنشانه و در نهايت مفاهيم ضمني نشانه

هاي موجود در ديوان «

» نيز مشخص شد که رمزگان تصويري و زيبايي-

شناختي موجود در طرح روي جلد ديوان ،کامال با متن و محتواي ديوان تناسب معنايي
دارد.

 -نويسنده در ديوان «

» ،در قالب سرودههاي رمزآلود ،از زشتيها و فجايع

بيداد داخلي با زباني اديبانه سخن گفته و به حضور بيگانگان در کشور خويش و
نيرنگهاي آنان تاخته است و همين مسأله خود بيانگر آن است که شاعر با دقت و
آگاهانه به طراحي جلد ديوان خود پرداخته است.
 شاعر در تصوير جلد اين ديوان ،رنگ سياه را که نماد غرور و ايجاد کدورت روحياست برگزيده و با نقاب تزيين شدهاي که بر روي چهرة شخص موجود در نقاشي،
کشي ده است ،پرده از زرق و برق گمراه کنندة غرب و عدم خيرخواهي استعمارگران
برداشته است .به صورت کلي ترکيببندي تصوير طرح جلد اين اثر ،کامال با محتوا و
پيام اصلي اثر هماهنگ طراحي شده است.

پينوشتها
 .1البريج روستايي واقع در نوار غزه است.
 .2الذاريات34 /و.33
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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 metacontextual 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.
Keywords: Semiotics, Imaginative symptoms, Ebrahim Nasrallah,
Na’man Yastareddu lawnahū Fazihat-ol-Salab.
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