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نمادهــا در طول تاریخ، در هنر هر قوم و ملتى بســته به نوع 
تفکر و جهان  بینى آنها به صور گوناگونى نمود داشــته اند  که این 
موضوع در هنر فلســطین، از جایــگاه و ضرورتى ویژه برخوردار 
بوده اســت. میراث عظیم و کهن همراه با شرایط سیاسى اى که 
فلسطینیان در آن زیست کرده و مى کنند، به ناچار و به ضرورت، 
رویکرد آنها را به این شــاخصه ى بیانى موجب شده است. نقش 
ایــن نمادها در واقع نوعى چکیده  نگارى شــرایط و موقعیت هاى 
مختلفى بوده که فلســطینیان در آن مى زیسته  اند. افزون بر این، 
الزم به ذکر است که هر دوره از تاریخ فلسطینان، موجبات خلق 
نمادهاى خاص خود را بنا به وقت و شرایط حاکم رقم زده است. 
     بدیهى است که هنرمندان فلسطینى اى که در سرزمین هاى 
اشغالى زندگى مى کردند، ترجیح داده اند بیش از هنرمندانى که 
در سایر کشورهاى عربى در تبعید به سر مى برند، از نماد استفاده 
کنند. آثار هنرمندان ســرزمین هاى اشغالى را مى توان در نگاهى 
کلى، از طریق سمبولیســم حاکم بر آنها بازشــناخت. این مهم 
براى آنهایى که در تصرف و اشــغال به سر مى برند، امرى طبیعى 
اســت، چراکه نمى توانند احساسات وطن  پرســتانه ى خود را از 
طریق کاربرد آشکار ســبک هاى واقع  گرایانه یا بیان گر بروز دهند. 
نمادگرایــى و دیگر گونه هاى انتقالــى و ارتباطى، به عنوان ابزار 

غیرمستقیم بیان، در این میان جایگزینى قابل استفاده و سودمند 
تلقى مى شوند و گاه تأثیر بیشترى به همراه دارند.

به همین ســبب، در این پژوهش با ذکر پیشــینه و مقدماتى 
شــامل: جایگاه نمادگرایى در هنر و مبانى اسالمى، تأثیرپذیرى 
فرهنگِى کشــورهاى عربى از تحوالت یک قرن اخیر غرب، و نیز 
هنر معاصر فلســطین به خصوص حوزه ى تجســمى (نقاشى)، 
مبحث اصلى طرح و عنوان شده است. این مبحث به شرح و بسط 
انواع نمادهاى تصویرى، خاصــه نقش مایه ى کاکتوس و نحوه ى 
ارائه و پردازش آن پرداختــه تا ابعاد و مفاهیم نهفته ى آن را در 
میان فلسطینیان و اسرائیلى ها واکاوى و بیان کند. در این رابطه، 
پرسش هایى وجود دارد که بدین صورت قابل طرح  هستند: انواع 
نقش مایه ى نمادیِن به کاررفته در نقاشى فلسطین، به ویژه در طول 
یک سده ى اخیر، کدامند و به چه صورت قابل طبقه بندى هستند؟ 
نحوه ى ارائه ى مضامین نهفته در آنها به چه طریق اســت؟ گیاه 
کاکتوس از چه ویژگى ها و پیشــینه اى برخوردار است که قابلیت 
انتقال مفاهیمى فراتر و متعالى تر را داراســت؟ و چه عواملى در 
بیان و ارائه ى این مفاهیم دخیل اند؟ پاسخ به این پرسش ها گامى 
اســت ارزنده در جهت بازشناســایى نقطه نظرات خاص هنرمند 
فلســطینى و درك جایگاه هنر در این سرزمین بعد از اشغال آن. 

مقدمه

جایگاه نماد و نمادپردازی در هنر و 
مبانی اسالمی

بــه عقیده ى بســیارى از متفکران و هنرشناســان، زبان هنر 
اســالم، زبانى نمادین و رمزگراســت: کیفیت و شــاخصه اى که 
هنــر در تمدن هاي دینی برمی گزیند و مفاهیم درونی خود را در 
آن قالب تبیین و تلخیــص می کند. در این جایگاه، «هنرمند به 
رسم و تصویر امور غیرتشــبیهى خلق خداوند اهتمام مى ورزد و 
تصویر را با بُعد ســوم درك نمى کند و به تعبیر دیگر، با مضمون 
معنوى اشــیاء ســروکار دارد و این مضمون، با قدرت حق تعالى 
که در اشــیاء مى دمد، ارتباط دارد» (البهنسى، 1385، 74-75). 
اینجاســت که کارکرد «نماد» اهمیت ویژه اى مى یابد و بیش از 
پیش خود را آشکار و متجلى مى سازد. هنگامى که دستاوردهاى 
متقدم  تر در این حوزه بررســى مى گردد، چنین برداشت مى شود 
که برخى محققان غربى در اوایل ســده ى بیســتم بر این تصور 
بوده اند که هنر اســالمى، هنرى «منحصراً تزئینى» و با «فقدان 
 Kuhnel, 1966, 24;) اسف بارى از شمایل  نگارى مذهبى» همراه
Kuhnel, n.d, 1) و نقاشــى آن نیز «بدون کارکرد دینى» بوده 
است (Arnold, 1932, 1). اما با گذشت زمان و به ویژه در دهه ى 
1970، مکاتــب فکرى دیگرى ظهور کردند که بر پایه ى تامالت 

شرق شناسان و اسالم  شناسانى چون ماسینیون1 و ُکربن2 و غیره 
استوار و بر این عقیده بودند که هر جزئى از یک محصول هنرى، 
معناى نهفته اى در خود داشــته که به طریق خاصى با فلسفه و 
آیین تصــوف پیوند دارد و در زمان، مفهــوم و مکان، الیتغیر و 
پایدار اســت (Irwin, 2000, 163-170): رویکردى که اساساً با 
برخورد و نگرش هنرمند مســلمان، همسوتر و سازگارتر به نظر 
مى رســید و در حال حاضر نیز در میان هنرشناســان و نظریه-

پردازان، از جایگاه ویژه اى برخوردار است.      
نمــاد «در معنــاى عام: بازنمایــى ادبى یا هنــرِى صفتى یا 
وضعیتى با وســاطت یک نشانه و در معناى خاص: تأویل بصرى 
از یک موضوع انتزاعى از طریق تبدیل مشــخصات آن موضوع به 
صفات ویژه ى شکل، رنگ و حرکت» (پاکباز، 1386، 604) است. 
تیتوس بورکهارت، متفکر بنام این حوزه نیز بدین مطلب تصریح 
می  کند که «نمــاد، امري مبهم و گنگ یــا حاصل یک گرایش 
احساسی نیست، بلکه نماد، زبان و لسان روح است» (بورکهارت، 
1386، 111) و از این  رو تجلی یا واسطه ى امري معنوي محسوب 
می  شــود. بنابراین معتقدیم نمادها به وراي صورت اشاره کرده و 
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از جنبه  اي اســتعالیی برخوردارند. آنها واقعیتی فراتر از گستره-
 ي مــادي و زمینی را مورد تاکید قرار مى دهند. این رموز، حامل 
معانى درونی و ذاتی بوده و تنها راه تامل در معناي هنر اسالمى 
و آثار هنري منبعث از آن- چه در گذشته و چه حال- بررسی و 

رمزگشایى همین رموز و نشانه  هاست.3 

تعامالت شــرق و غرب و تاثیرپذیری های 
فرهنگی- هنری در جهان عرب

ظهور مدرنیســم غرب و گســترش دامنه ى نفوذ آن در ملل 
شــرقى، از دالیل مهمى اســت کــه فرهنگ و به تبــع آن هنِر 
کشــورهاى عرب را در زمینه ى فرم و محتوا با تحوالتى اساسى 
مواجه ساخت. مسایل و رویدادهایى از قبیل وقوع جنگ جهانى 
و استیالى قدرت هاى ســلطه گر بر ملت ها؛ و همچنین، تحصیل 
دانش آموختگان و هنرجویان کشــورهاى شرقى و عربى در اروپا، 
در کنار حضور مستشــاران فرهنگى در برخــى مناطق مربوط، 
روند چنین تاثیرپذیرى هایى را سرعت و شدت بخشید. بر اساس 
مســتندات تاریخى، «در اوایل سده ى بیســتم میالدى و با آغاز 
جنگ جهانى اول، برخى از کشورهاى اسالمى به اشغال نیروهاى 
متفقین درآمدند. حضور بیگانگان در کشورها، تحوالت سیاسى- 
فرهنگى را نیز به دنبال داشــت، به طورى که در برخى مناطق، 
تحــوالت از حوزه هاى اجتماعــى فراتر رفته، شــامل تغییر در 
جهان بینى نیز شــد» (اسکندرى، 1384، 71). به گفته ى برخى 
محققان دیگر و در همین رابطه، «رشــد و توسعه ى هنر عرب از 
نقطه نظر مدرنیسم جهانى، در اوایل سده ى بیستم و در نتیجه ى 
مســتقیم افزایش تعامالت متقابل میان شــرق و غرب آغاز شد. 
تحوالت اساســى این دوره، خــود را در تمامى حوزه هاى جهان 
غرب و همچنین شــرق نمایان ســاخت که این موضوع دنیاى 
هنــر را نیز دربرمى گرفــت» (Roques, 2008, 131-132). در 
ادامه ى این روند و با اســتقبال یا تن  دادن به این پدیده ى جارى، 
«هنرمندان در کشــورهاى عربى، نقاشــى به سبک اروپاییان را 
آغاز نمودند. بســیارى از آنها پیش  تر در اروپا بودند و در ارتباط 
و تحت تاثیر جنبش هاى هنرى متفاوتى همچون امپرسیونیســم 
و اکسپرسیونیسم قرار داشــتند. در این میان، هنرمندان لبنان، 
مصر، سوریه و مراکش، به پیشگامانى براى سایر هنرمندان عرب 
تبدیل شدند. در دهه ى 1930 در شهرهایى مثل بیروت، قاهره، 
دمشــق و حتى رباط (مراکش) نخســتین گــروه از هنرمندانى 
شــکل گرفت که به جریان ها و تکنیک هاى هنر اروپا گرایش، و 

.(Ibid, 132) «با پیشینه ى فرهنگى خود را نیز ارتباط داشتند
ســرزمین فلســطین نیز - که محور اصلى مبحث پیش  رو را 
تشــکیل مى دهد - با آغاز جنگ جهانى اول به اشــغال درآمد. 
مقارن بودن این بازه از تاریخ منطقه با مدرنیســم و جریان هاى 
نوگرا، تاثیر بسزایى بر روند شکل گیرى رویکردهاى نوین و ظهور 
جریان هاى نوخاســته داشــت. به عنوان نمونه در دوران بعد از 
جنگ جهانى دوم، «جنبش هنر نو در فلسطین از حدود 1955، 

با جمعى از هنرمندان فلســطینى که تحصیل کرده ى کشورهاى 
عربى و اروپا و امریکا بودند شــکل گرفت [...] فعالیت و تبادالت 
هنرى ایشــان در جهان گســترش یافت و در ایــن امتداد، هنر 
فلســطین از هنرى بومى به بین المللى و از سنتى به مدرن تغییر 

پیدا کرد» (اسکندرى، 1384، 75). 
تحــوالت فوق، بعد از این هم توقــف نیافت و «پس از جنگ 
جهانى دوم [...] هنرمندان دســت به تجارب بیشترى زدند. آنان 
فرم ها، تکنیک ها و مواد جدیدى را آزمودند و اســتقالل بیشترى 
نسبت به مدل هاى اروپایى کســب کردند و بدین ترتیب، تاریخ 
و موقعیت خــود را نیز با برخوردى انتقــادى بازتاب دادند. این 
هنرمندان، گونه ها و ســبک هاى ســنتى مانند خوشنویســى یا 
هنرهاى تزیینى را اتخاذ و به شــیوه ى نوینى تفسیر و ترجمانى 
از آنهــا را در قالــب قاموس معاصرى از فرم هــا و نمادها عرضه 
نمودنــد» (Roques, 2008, 132). بازنمایــى پیکر انســان به 
شیوه هاى مختلف- فیگوراتیو و نمادین- نیز از دیگر اقداماتى بود 
که هنرمنــد عرب براى انتقال مفاهیم موجود در آثار خود آن را 

دستمایه ى کار ساخت.

هنر معاصر فلســطین: رســانه های روز، 
قالب های بیان و تحوالت اخیر

آرمان ، آرزو، آزادى، مقاومت و ستم  ستیزى، درد و تالم، دورى از 
دیار آبا و اجدادى و مواردى از این قبیل، مفاهیمى است که از زمان 
اشــغال فلسطین تا به امروز در ذهن و خیال فلسطینیان حضورى 
پایدار و پیوسته داشته و بخش عمده اى از هنر آنان نیز -که جزئى 
جدایى  ناپذیر از فرهنگ، زمانه و جهان  بینى آنهاست- ملهم از همین 
مفاهیم و اندیشه  هاست. آنچه در منابع مکتوب آمده و در مشاهده و 
بررسى کمى آثار موجود نیز هویداست، مبین همین نکته است که 
«بخش عمده اى از هنر اواخر سده ى 20 و اوایل سده ى 21، بازتابى 
 Bloom) «از واکنش هنرمندان به ادامه ى اشغال این سرزمین است
Blair, 2009, 104 &) - مفاهیم و آرمان هایى که نشــأت  گرفته از 
درون مرزها بوده، اما در شــکل عرضه و ارائه، تا حدود زیادى متاثر 
از سبک  ها و جنبش هاى هنرى برون  مرزى (غربى) است (دالیل و 

عوامل چنین تاثیرپذیرى هایى پیشتر بیان شد). 
ســرزمین فلســطین در گذشــته ى خود نیز چنین تاثیراتى 
را تجربــه نموده و «در طــول تاریخ، شــاهد ادوار و تمدن هاى 
مختلفى بوده اســت. این منطقه با قرارگرفتــن در میان تمدن 
بزرگ بین النهرین و سوریه از یک سو، و دره ى رود نیل از سویى 
دیگر، به گذرگاهى بدل شــده بود کــه تمدن هاى پیش  گفته در 
آنجا عــالوه بر ویرانى و تباهى، میــراث فرهنگى عظیمى را نیز 
برجا گذاشــته بودند. از این  رو پا گذاشــتن ارتش مسلمان عرب 
در فتح عظیم خود در این ســرزمین، رویدادى تصادفى محسوب 
نمى شد» (al-Ju’beh & Natsheh, 2004, 35). چنین روندى 
در ادوار تاریخى بعد هم تداوم داشــت و در نگاهى کلى- با تکیه 
بر مســتندات و مکتوبات- مى توان چنین گفت که «هنر معاصر 
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فلسطین ریشه در هنر بومى و عامه و نیز نقاشى سنتِى مسیحى 
و اســالمى اى دارد که مدت ها در این سرزمین رایج بوده است» 
(نك: Ankori, 1996). اما در دوره ى معاصر و پس از روز نکبت 
(یوم  النکبه) سال 1948، مضامین ملى  گرایانه رواج بیشترى گرفت 
و هنرمندان فلسطینى از رســانه هاى متعددى به منظور بیان و 
تفحص در ارتباط خویش با هویت و سرزمین  شــان بهره گرفتند. 
اما گذشــته از ابعــاد تاریخى، در بررســى جوانــب ماهوى 
و معنایى مســأله باید توجه داشــت در حالــى که ترکیب «هنر 
فلسطینى» براى اشاره به هنرى باستانى است که در محدوده ى 
جغرافیاى فلســطین تهیه و تولید مى شــده است، امروزه کاربرد 
جدید آن را عموماً براى آثار هنرمندان معاصر فلسطینى متصور 
مى شوند. «فلسطینیان به علت غارت و تسلط مدام اشغالگران بر 
سرزمین شان، در سراسر دنیا متفرق شده  اند و محکوم به زندگى 
در سرزمینى مى باشــند که به آن تعلق ندارند. آنهایى که پیش 
از ســال 1948 مقیم فلســطین بودند، به ملیت سران اشغالگر 
درآمدند، در حالى که فلسطینیان ساکن کرانه هاى باخترى رود 
اردن (1967)، همواره براى حفظ ملیت خود در حال مبارزه  اند» 
(تکتــک زارو، 1373، 118-117). در خصوص اینکه هنرمندان 
معاصر فلســطینى را در مجموع چه افرادى و در چه محدوده اى 
از جغرافیاى جهان تشــکیل مى دهند، نوشــته  اند: «هنر مدرن 
فلســطین، نه تنها آثــار هنرمندانى را که در اســرائیل و داخل 
خاك فلســطین به فعالیت مى پردازند در برمى  گیرد، بلکه شامل 
آن دســته آثارى نیز مى گردد که توسط پناهندگان فلسطینى، 
و مهاجرانى کــه در دنیاى عرب، اروپا و امریکا مشــغول به کار 
هســتند تولید مى شــود» (Bloom & Blair, 2009, 104). به 
عبارت دقیق تر: حوزه ى هنر فلسطین همچون ساختار اجتماعى 
فلسطین در چهار مرکز عمده ى جغرافیایى گسترش یافته است: 
«کرانه ى باخترى و نوار غزه، اســراییل، فلسطینیان پراکنده در 
 .(Ben Zvi, 2006 :نک) «جهان عرب، و ایاالت متحــده و اروپا
بنابراین، تعریف خاستگاه امروزِى هنِر این مرزوبوم را در دو حوزه 
یا جایگاه مى توان مد نظر قرار داد: نخست هنر فلسطینى، که در 
سرتاسر دنیا پراکنده شده اما به هنگام بیان عواطف وطن  پرستانه 
«همانند صداهاى منفرِد دسته ى همسرایان، در مواجهه ى هنرى، 
 Sabella, 2011,) «و طنین حاالت مختلف تجربه ى فلســطینى
87) متحد و یکپارچه مى گردد. و دیگرى هنر برخاسته از سرزمین 
فلسطین، که به هنرمندان مقیم کشور اشغالى منحصر مى شود. 
     امروزه هنر روز فلســطین- در زمینه ى تجســمى- شامل 
طیف گسترده اى از رسانه  ها (نقاشــى، گرافیک، دیوارنگارى، هنر 
خیابانى، مجسمه  سازى، عکاســى، ویدئو، چیدمان و ...) است که 
در ارائه و بیان، از شــیوه هاى خاص خود تبعیت مى کنند. یکى از 
این ویژگى هاى بارز، سمبولیسم یا نمادگرایى است که حضور آن 
در هنر اســالمى از گذشته تا به امروز (چنانچه در باال اشاره شد) 
محسوس بوده است. هنرمند فلسطینى در واقع از سبک هاى هنرى 
غرب به گونــه اى بهره مى گیرد که در خدمت آرمان و هدف خود 
باشد و این هدف، جدا از آرمان هاى جامعه ى او نیست. به عقیده ى 

هنرمندان و مورخان فلسطینى، «استفاده ى فلسطینیان از اسلوب 
و دســتاوردهاى هنرمندان غربى، مثل رئالیسم، اکسپرسیونیسم، 
سورئالیســم، دادائیســم و حتى انتزاع گرایى را نمى توان به عنوان 
تقلیدى کورکورانه و جزءبه  جزء برشــمرد. بلکه به  عکس، کاربست 
این ســبک  ها، تحت تاثیر شیوه اى خاص و به گونه اى بوده که آنها 
 Shammout, 1988,) «را تقریباً «فلسطینى  شــده»4 کرده است
15). این هنر از پیشینه اى غنى برخوردار است و رویکرد و محتواى 
آن صرفاً تک  بعدى نیســت. به زعم آنان، اگرچه تالش و مبارزه ى 
فلسطینیان به عنوان منبع الهام براى بسیارى از هنرمندان به شمار 
مى آید، اما هنر فلســطین صرفاً با صفت و منش سیاسى فلسطین 
تعریف نمى شــود. «هنر مدرن فلســطین به بخشى از یک فرایند 
متوالى تبدیل شــده که در آن، فرهنگ و میراث فلسطین نقشى 
عمده را ایفا مى کند. درســت است که دوره ى پس از «روز نکبت» 
تاثیر بســزایى بر آثار هنرى داشته، اما نسل هاى جدید هنرمندان 
فلســطینى، مرزهاى نوینى از نمایش و خالقیت را مجدداً تعریف 
کرده  اند» (نــک: Farhat, 2013). آنها (پــس از انتفاضه ى اول) 
صورت «جمعِى» ارتباط با آرمان و انگیزه ى ملى برضد اشغالگرى 
را به شکل تجارب شــخصى و درونى، و تعابیرى از «آرمان ملى» 
کندوکاو کرده اند و به بیان شخصى ترى در این جهت دست یافته اند 

.(García Ramos, 2011, 27 :نک)
در واقــع «از 1948 و در واکنش به اشــغالگرى ســرزمین 
فلســطین اســت که مى توان دامنه اى از معانى نمادین را که با 
نمود هویت ملى ارتباط داشــته و پیوســته نیز تکرار مى گردند، 
مشــخص نمود؛ مواردى مانند دهقــان، کاکتوس، خاك، درخت 
زیتــون و پیکر زن همگى مظهر و نماینده ى معناى انســان ها و 
سرزمین از دست  رفته  اند» (Gandolfo, 2010, 49). البته تعدد 
و دامنه ى این نمادها در همین حد باقى  نمانده و طیف وســیعى 
از اشــیاء، گیاهان، حیوانــات و پدیده ها را شــامل مى گردد که 
گاه همســو و هم  معنا با معادل هاى جهانى، و در مواردى خاص 
نیز ســاخته و پرداخته ى ذهن و خیال هنرمندان فلسطینى  اند. 
مفاهیم نمونه هاى خاص  تر- اصــوالً و طبیعتاً- در جهان عرب و 
دنیاى اسالم قابل عرضه  یا دست  کم ملموس  ترند. موضوعى که در 

عنوان بعد (نقش  مایه ها و نمادها) مطرح مى شود.  

نقش  مایه ها و نمادها

مطالعات و مشــاهدات حاکى از آن اند کــه هر دوره از تاریخ 
فلســطین، بســته به موقعیت و شــرایط وقت، عــالوه بر تداوم 
مفهوم  پردازى هــاى کلى و پایــدار، نمادهاى متفاوت و خاصى را 
نیز پرورانده و ارائه کرده است- مسأله اى که از ویژگى هاى ذاتى 
نمادها به شــمار مى آید (اقتضاى شــرایط و ایجاب تفاوت). در 
بررســى عینى نقاشى معاصر فلســطین، به ویژه در آثار ناتورال، 
رئال، تجریدى و تزئینى، مى توان نمونه هاى متعددى از طرح  ها، 
اشکال و نقوش نمادین را رؤیت نمود که مفاهیم پیش  گفته را به 

خوبى بازنمایى مى کنند. 
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در تحقیــق پیش رو، این نقش  مایه هــا در دو زیرمجموعه  یا 
طبقه  بندى، تحت عناوین کلى «مفهومى» و «صورى» تقســیم 
شــده اند. در مجموعه ى نخست، مفاهیم (هویت، آزادى، اسارت، 
ســرزمین، قومیت، حق مالکیت، صلح و غیره) تداعى مى شوند؛ 
و در رده ى بعدى- که بیشــتر بدان پرداخته شده است- آرایه ها 
و نقوش بر اســاس ســنخیت و هماننــدِى ظاهر مــورد توجه 
قرارگرفته اند. نقش  مایه هاى دســته بندى اخیر، اشــیاء و وسایل، 
گیاهان و میوه ها، حیوانات، اجرام آســمانى، و نیز انســان، مکان 
و رویدادهاى ارزشــى را شــامل مى گردد. آن  چنــان که در باال 
اشاره شــد، برخى از اشــکال نمادیِن به کاررفتــه در آثار هنرى 
فلســطین، عمدتاً با مفاهیم بومى و ارزشــى مرتبطند که نمود 
و تجلى  شــان در فرهنگ و جهان بینى اســالمى، به ویژه در هنر 
سرزمین اشغالى، محسوس  تر و معنادارتر به نظر مى رسد. مفاهیم 
و نقوشى همچون بیت المقدس و قبه  الصخره، (چهره یا پیکره  ى) 
شهید، نقش چفیه، تیروکمان هاى بچگانه، گیاه کاکتوس و غیره، 

مواردى از این قبیل نمادها هستند. به عنوان مثال، شهید در هنر 
فلسطین به اشکال متعددى ظاهر مى شود: گاهى آن را از حرکت 
و جابجایى ســایر عناصر در نقاشــى مى توان احساس کرد و گاه 
این مفهــوم از طریق حاالتى که در چهره ها نمود مى یابند درك 
مى شود. در پاره اى موارد هم مى توان شهید را به عنوان پیکره اى 

خاموش که در آرامش خوابیده مالحظه کرد (تصاویر 1 تا 4).  
از این گذشته، نقوش طبیعت  گرایانه ى نمادین در آثار نقاشى،  
لزوماً به صــورت واحد و منفرد مورد اســتفاده نبوده و غالباً در 
ترکیــب با دیگر نمادهاى تصویرى به کار رفته اند و بعضاً مى توان 
آثارى را با چندین نقش نمادین مالحظه کرد (تصاویر 5 و6). به 
عنوان مثال، نقش حیوانات در برخى آثار، در کنار نقش اشــیاء و 
اجرام ســماوى و غیره، و یا نقوش گیاهى در ترکیب و همراهى 
با انســان یا دیگر موارد فوق استفاده شده است. از آنجا که تاکید 
پژوهش حاضر بر نقش ــمایه ى کاکتوس و دگردیســى مفهومى 
و ســایر شاخصه هاى سمبولیک آن اســت، در اینجا به اختصار، 

تصویر3- برگی از کتاب طراحی 2، اثر عاصم ابو شقره، 6-1985، مجموعه ی خانوادگی. 
(Boullata, 2009, 197) :مأخذ

تصویر2- مادر فلسطینی در هیئت باکره ی سوگوار، هنرمند ناشناس 
 .(Katie , 2010 :پایین تصویر)

(García Ramos, 2011, 41) :مأخذ

تصویر1- باکره ی سوگوار، اثر میکالنژ
(www.artlex.com) :مأخذ

تصویر4- برگی از کتاب طراحی 2، اثر عاصم ابو شقره، 6-1985، موزه ی اسرائیل. 
مأخذ: (همان)

خاســتگاه و دگرش مفاهیم در نمادپردازى  هاى تصویرى هنر 
فلسطین، با تاکید بر نقاشى معاصر و نقش مایه ى کاکتوس
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فهرســتى از نقوش نمادیِن به کاررفته در آثار نقاشــى هنرمندان 
فلســطینى در قالب جداول 1 تا 5 ارائه مى گردد. بررسى مفاهیم 
نمادین ذکر شــده در این مجال، قطع نظــر از جنبه ى زیبایى-

شناختى آثار بوده که خود موضوع و مبحثى مجزا مى طلبد. 

در ترکیب با سایر نقوش نمادین (حاالت و نحوه ی بازنمایی)مفاهیم نمادین بومی/اسالمیمفاهیم نمادین رایج/جهانیعنوان (تصویر)

کلید و در

راز، معمــا یا کارى که بایــد انجام گیرد (و 
کلید، ابزار آن اســت) (ِسرلو، 1389، 629)؛ 
آزادسازى، معرفت، آیین رمزى و راز آشنایى 

(کوپر، 1379، 295)

 Zeidan, 2013,) عزم بازگشت به خانه
(Farhat, 2013) 5)؛ حق بازگشــت

کلید، کبوتر، زن و زیتون؛ کلید، دســت، هــالل ماه، آرایه هاى 
تزیینى و ســنتى و بناهاى کهن؛ کلید، هالل ماه و کبوتر؛ کلید، 

زن، زیتون و اسب
(ارتبــاط نمــاد کلیــد و کبوتر، داللــت بر معنویتــى دارد که 

گشاینده ى درهاى بهشت است (ِسرلو، 1389، 629))

اسلحه
اراده اى کــه بــه ســوى هدفى مشــخص 

نشانه گیرى شده است
(ِسرلو، 1389، 629)

محق بودن فلســطینیان براى دفاع 
از سرزمین و شرف آنها؛ حق قانونى 
بــراى دفــاع از زادگاه و ســرزمین 
اباواجــدادى و مبارزه با اشــغال و 

(Zeidan, 2013, 7) تجاوز

اسلحه و همسر (نیمى همسر و نیمى وطن)؛ اسلحه، زن و فرزند؛
((Farhat, 2013) آزادى پس از مبارزه) اسلحه و کبوتر

هویت و عشق به وطن-چفیه
(Zeidan, 2013, 16) چفیه و پروانه؛ چفیه و اسب

سنگ

اســتوارى، دوام، اطمینــان، ابدیــت (کوپر، 
1379، 206)؛ بودن، پیوند، آشتى و سازگارى 
با نفس خویشتن؛ وحدت و نیرومندى (ِسرلو، 
1389، 490)؛ ارتباط انسان با سنگ، چنان 
کهن و صمیمى اســت که سرآغاز تاریخ بشر 
 Ronnberg &) را «عصر ســنگ» نامیده اند

(Martin, 2010, 104

 Zeidan, 2013,) مقاومت و انقالب
 Jobel 20)؛ ســنگ هاى رودخانه ى
فســادناپذیر بود و بنیان اورشلیم را 

شکل داد (کوپر، 1379، 209)

ســنگ و زن (نقش زنان در انقالب)؛ سنگ به دست؛ سنگ، ماه، 
دست (مشت)، گل، کودك و تاریکى

-(همانند سنگ و اسلحه)(همانند سنگ و اسلحه)تیروکمان بچگانه

فلوت
ارتباط با خدایان و ارواح طبیعت؛ در اساطیر 
یونان، ســاز دیونیسوس و مستى هاى اوست 

(Ronnberg & Martin, 2010, 664)

نواى مداوم مقاومت 
(Farhat, 2013)فلوت، خروس و زن

میله هاى زندان و کبوتراسارت؛ (شکستن میله ها) رهایى و آزادىاسارتمیله هاى زندان

لباس هاى محلى و زن (پوشیده در تن زنان)پایبندى به سنن و باورها-لباس هاى محلى

تصویر 5- روز اسارت، اثر سلیمان منصور، 1980، در این تصویر سه نقش نمادین 
که به طور کل، نماینده ی مفاهیم آزادی و ملیت هستند، در ترکیب با یکدیگر به 

کار رفته اند: کبوتر، میله های زندان و چفیه. 
(Gonzalez, 2009, 204) :مأخذ

تصویر 6- مصطفی الحّالج؛ هنرمند در این اثر، اسب، خروس و انسان را به عنوان 
نمادی از فراخواندن خورشید و صبح آزادی ترسیم نموده است. 

(Zeidan, 2013, 20) :مأخذ

جدول1- اشیاء و وسایل. 
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در ترکیب با سایر نقوش نمادین (حاالت و نحوه ی بازنمایی)مفاهیم نمادین بومی/اسالمیمفاهیم نمادین رایج/جهانیعنوان (تصویر)

کبوتر
معنویت و نیروى تعالى (ِسرلو، 
حیــات،  روح  613)؛   ،1389
جان، صلح (کوپر، 1379، 287)

(در فرهنگ اســالمى) ســه باکره ى مقدس با 
ســنگ یا ســتون هایى که دور آنها را کبوترها 
احاطه کرده اند نشان داده شده اند (همان)؛ (در 

عبرى) نماد اسرائیل

(کبوتر همراه شاخه ى زیتون، نماد صلح و تجدید حیات است (همان))
کبوتر و اســب؛ کبوتر، زن و اســب؛ کبوتر و اسلحه؛ کبوتر و زن؛ 

کبوتر، زن و اسلحه

اسب

(داراى نمادپردازى بسیار 
پیچیده، از جمله:)

مــرگ و زندگــى، شمســى و 
قمــرى، عقل، خرد، اندیشــه، 
منطــق، نجابت، نــور، بادپایى، 
تیزفکرى، گذر ســریع زندگى، 
نیروهــاى جادویى، بــارورى و 

غیره (کوپر، 1379،20)

انقالب (Farhat, 2013)؛ اصالت، نیرو، و سرکشى 
(Zeidan, 2013, 11)؛ شادى و سالمتى (کوپر، 
1379، 20)؛ امید و نسل آینده اى که در راه است

حرکت در افق به سوى خورشید؛ اسب بر روى تزئینات سنتى؛ اسب 
و جنگجویان سنتى عرب؛ اسب، خروس و خورشید؛ اسب، چفیه و 
بیت  المقدس؛ اسب، فضاى معمارى، صنایع دستى، تزئینات و درخت

خروس

خورشید، هوشیارى، 
جنب وجوش و غیره (ِسرلو، 

1389: 365)؛ بارورى، 
محافظت، پرخاشگرى، شهوت 
(Ronnberg & Martin, 2010)

سحرگاه، آزادى، سپیده دم، آینده، تعهد و انتظار
(Zeidan, 2013, 18)

خروس و خورشید (فراخواندن نور و صبح)؛ خروس، زن و فلوت؛ 
خروس، شهید، اسب و پرنده

در ترکیب با سایر نقوش نمادین (حاالت و نحوه ی بازنمایی)مفاهیم نمادین بومی/اسالمیمفاهیم نمادین رایج/جهانیعنوان (تصویر)

خورشید

روشنایى، گرما، حیات، 
سرچشمه ى نیروى انسان و 

کیهان، نیروى آسمان و زمین 
و غیره

(Farhat, 2013) خورشید، اسب و خروس؛ خورشید و خروس؛ حرکت به به سوى آزادى
خورشید

ماه

بالندگى،  نوگردانــى،  تنــاوب، 
زمان، معرفت انعکاســى، دانش 
نظرى و غیره (شوالیه و گربران، 

1387، ج5، 123و121)

(در سنت یهود) جماعت عبرانى، یهودیان رانده 
از فلسطین، یهودیان سرگردان؛ (در قرآن) مرگ 

و رستاخیز (همان، 127-129)

هالل ماه، کلید، دست، آرایه هاى تزئینى و سنتى و بناهاى کهن؛ 
هالل ماه، کلید و کبوتر؛ ماه، سنگ و ماه، دست، گل، کودك و تاریکى

در ترکیب با سایر نقوش نمادین (حاالت و نحوه ی بازنمایی)مفاهیم نمادین بومی/اسالمیمفاهیم نمادین رایج/جهانیعنوان (تصویر)

شاخه ى زیتون
(درخت)

(خصوصاً همراه با کبوتر) صلح، 
برابرى و عصر طالیى
(کوپر، 1379، 187)

درخت زیتون براى مردمان باستانى یونان و روم، 
عبرى ها و البته مسلمانان، «درخت زندگى» بود 
(Ronnberg & Martin, 2010, 134)؛ (به طور 
کلى، درخت، نماد:) میراث فرهنگى، اقتصادى و 
معنوى فلسطینیان (Zarur, 2008, 53)؛ درخت 
زیتــون، زمین، و دهقان و زارع همواره بازنمودى 
از هویت فلســطینیان در تــالش براى به تصویر 
کشیدن الفت و پیوند بومیان با این سرزمین بوده 

(García Ramos, 2011, 25) است

زیتون و کبوتر؛ زیتون، پرنده، اســلحه و مبارز؛ زیتون، زن، کلید 
و اسب؛

زیتون، کلید، کبوتر و زن؛
شاخه ى زیتون، شهید، مشت گره  کرده

استقامت و پایدارى؛ صبورىکاکتوس
 (از نوع معقول)

(براى اســرائیلى  ها) ملیت، وابستگى و تعلق به 
سرزمین؛ (براى فلسطینیان) سلب مالکیت ملى 

و مصادره ى اموال
(Boullata, 2009, 183)

(اصوال محصور در گلدان، به دور از محیط طبیعى)

جدول 2- گیاهان. 

جدول 3- حیوانات.

جدول 4- اجرام سماوی. 

خاســتگاه و دگرش مفاهیم در نمادپردازى  هاى تصویرى هنر 
فلسطین، با تاکید بر نقاشى معاصر و نقش مایه ى کاکتوس
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نقش  مایه ی کاکتوس

- ویژگی های شاخص گیاهی
کاکتوس، گیاهى است بسیار مقاوم که در مناطق خشک و بایر 
مدت ها بدون آب سر مى کند؛ چیزى که از نماى زمخت و پُرخار آن 
پیداست. البته در پشت این ظاهر سرسخت و خشن، تناقضاتى هم 
به چشم مى آید؛ آن  چنان که دیده مى شود این درختچه در تابستان 
به زیبایى شکوفه کرده و میوه اى شیرین مى دهد که خارهایى فراوان 
داشته و گویى آن را به نوعى از دسترس سودجویان و تجاوزکاران 
در امان نگه مى دارد. براســاس تشابهات صورى، شکل نیرومند و 
اســتوار کاکتوس، چیزى شــبیه پیکره ى انسان و صفات شاخص 
و متمایز آن،  با برخى ویژگى هاى ممتاز و برجســته ى انســانى، 
از جمله ى روحیه ى ســرکش و خســتگى  ناپذیر بى  ارتباط نیست.

- کاکتوس در زبان عرب و عبری (وجه تسمیه و صفات)
معادل واژه ى «کاکتوس» (انگلیســى: Cactus) در زبان عربى، 
«الصبار» است که از ریشه ى «صبر» (بردبارى و استقامت) برگرفته 
شده است؛ مفهومى که به لحاظ ویژگى ها و خصایص ذاتى، فراخور 
و مقتضى نام این گیاه بیابانى است. صفاتى چون ثبات قدم، تزلزل -

ناپذیرى، عزم و اراده و قاطعیت در اتصال به زمین و ریشه دواندن در 
خاك، از وراى ظاهر این گیاه، شــرایط ظهور و تحول نمادى را مهیا 
ساخته که در سرزمین فلسطین و حتى در میان اسراییلیان، تداعى-

 کننده ى مفاهیم خاصى است که در ادامه بیشتر بیان مى شوند.
اما در زبان عبــرى، واژه ى Sabra (تلفــظ: tzabar) براى 
یهودیانى به کار مى رود که در اســراییل، زاده شــده  اند. «این 
کلمه در دهه ى 1930 و براى اشــاره به فردى یهودى   تبار بود 
که در فلســطیِن تحت قیمومت بریتانیا زاده مى شــد. از زمان 
تاســیس دولت اسراییل در سال 1948، اســراییلى ها این واژه 

را براى اشــاره به چنین فردى که در هر نقطه از این سرزمین 
تاریخــى به دنیا مى آمد به کار مى بردنــد؛ منطقه اى که امروزه 
 Apel, 2012,) «شــامل مرزهاى فلسطین و اســراییل مى شود
Kaschl, 2003, 60 ; 196). در واقع ریشه ى «نام عبرى گیاه، 
به شــیوه ى ذخیره  ســازى آب به منظور تحمــل و پایدارى در 
 www.blog.) «برابر دوره هاى خشکسالى درازمدت اشاره دارد

 .(eteacherhebrew.com

- پیشینه ی کاربرد
در آثار منظره  نگارى  هنر فلســطین، معمــوالً حضور تعداد 
معینى از درختان و پشــته اى از سنگ و خاروخاشاك، بازتابى 
از رابطــه ى نزدیک روســتاییان با عناصر ســاده اى اســت که 
موجب تکوین و شــکل بندى این ســرزمین شده  است (تصویر 
7). نخســتین عکس هاى گرفته شــده از فلسطین در سده هاى 

در ترکیب با سایر نقوش نمادین (حاالت و نحوه ی بازنمایی)مفاهیم نمادین بومی/اسالمیمفاهیم نمادین رایج/جهانیعنوان (تصویر)

(بسته به ســبک و پیام هنرمند:) آرامش، ترك -  شهید
(Zeidan, 2013, 9) کردن، مرگ

شــهید بر روى شانه و پرچم فلســطین و شاخه ى زیتون؛ شهید، 
مشت گره کرده و شاخه زیتون؛ شهید، خروس، اسب و پرنده

زن

هم هدایت نــاب معنوى و هم 
نیروهاى غریزى (کوپر،  اغواگر، 
1379، 182)؛ اصــل منفعــل 
طبیعت، وسوسه، مادر، دختر و 

... (ِسرلو، 1389، 453)

مادرى، بارورى و موطن (Zeidan, 2013, 24)؛ 
سرزمین مادرى، ســرزمین معشوق و سرزمین 

.(Sherwell, 2003, 124) بکر
زن و سبد روى سر (در حال کار در مزارع)؛ زن و تزئینات سنتى 
لباس؛ زن و فرزندان؛ زن و مرد (زندگى)؛ زن با گردنبد قبه الصخره

-دهقان و کشاورز

جایگاه به خطرافتاده ى ملت فلسطین 
،(Swedenburg, 1990, 19)

(Gonzalez, 2009, 206) اتحاد
 (ارتباط دهقان با کشت و زراعت و زمین)

دهقان، درخت زیتون و زمین

اورشلیم
(بیت المقدس)

استحاله ى نهایى جهان، بهشت 
بازیافته (کوپر، 1379، 42)

فلسطین و سرزمین صلح، آرزوى دیرینه، دورى 
از خانه و کاشانه

(Boullata, 2009, 32) 

اورشــلیم بر پشت پیرمرد (آن را هیچ گاه زمین نگذاشته و همراه 
خود دارند، اورشلیم به همراه قبه الصخره)؛ اورشلیم، در، و کبوتر

-انگیزه ى فلسطینیان (Farhat, 2013)-جشن عروسى

ابو شقره،  ولید  کاکتوس،  و  از سنگ  پرچینی  با  روستا  از یک  نمایی  تصویر 7- 
سیاه قلم روی مس، 35×50 سانتی متر. 

(Boullata, 2009, 188) :مأخذ

جدول 5- انسان، مکان و رویدادها. 
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نوزدهم و بیســتم میالدى، حضور فراگیر پرچین هاى کاکتوس 
را کــه در چشــم اندازها دیده مى شــوند، نشــان مى دهند. به 
اســتناد منابع تاریخى، «این گیاه خاردار و سرسخت، به عنوان 
طبیعى ترین نشــانه و عالمــت در تعیین قلمرو و خطوط مرزى 
در سرتاسر حومه ى شهر براى روستاهاى دهقان  نشین کاربردى 
عملى داشــت» (Boullata, 2009, 184)؛ یعنــى در واقع به 
صورت حصار و پرچینى طبیعى براى تعیین مرز میان روستاها 
و زمین هــاى آنان عمل مى کرد. «روســتاییان نام آن را در یک 
ترانه ى محلى و در اعتراض به «بیانیه ى بالفور»5  ســال 1917 
گنجانده و چنین مى گویند: «یا َعین ُکن صبارا»، به معنى: «اى 

.(ibid, 186) ««!چشم، کاکتوس باش
در تاریخ تصویرســازِى روایات ملى، کاکتــوس در میان تمام 
گیاهان بومى کشــور، از جایــگاه منحصربفردى- هــم در میان 
فلســطینیان و هم اســراییلى  ها- برخوردار بوده است. در دهه ى 
1920 و زمانــى که این درختچه ى خــاردار، عنصرى مهم براى 
یهودیان (با الهام از محیط جدید خود) در نقاشى محسوب مى شد، 
میوه ى آن موضوعى بود که در تاریخ معاصر نقاشى فلسطین کاربرد 
یافته بود؛ آن  چنان که هنرمندان پیشرو، چنین چیزى را در زباِن 
تازه اتخاذشــده ى خود به کار مى گرفتند. از این رو در همان حال 
که ســکنه ى یهودى در پى بومى  سازى زبانى بودند که از واپسین 
مکاتب نقاشى اروپایى با خود همراه داشتند، نقاشان فلسطینى، در 
کشاکش رهاسازى سنن هنرِى بومِى خود از محدودیت هاى سخت 
و انعطاف  ناپذیر نمادگرایى و شمایل سازى بیزانس، به سر مى بردند.

اما به نقل از منابع تاریخى، «با سقوط فلسطین در سال 1948 
و گسســت متعاقب زندگى اجتماعى فلســطینیان، درختچه ى 
کاکتوس و میوه هاى خاردارش ظاهراً از حافظه ى بیان خالقانه ى 
فلسطینیان محو شد. براى فلسطینیانى که اکنون از ریشه ى خود 
جدا افتاده بودند، کاکتوس، دیگر آن درختچه ى وحشى اى نبود 
که احســاس از دست رفتن سرزمین ایشــان را در خود خالصه 
کند؛ بلکه این درختســتان هاى نارنج یافا بود که در پشــت سر 
به جا گذاشــته مى شد. [...] تا ســال 1967 و زمانى که کرانه ى 
باخترى و نوار غزه به اشغال نظامى اسراییل درآمد، نسل جدیدى 
از فلسطینیان در منطقه و زاغه اى فرهنگى پرورش مى یافتند که 

از باقى دنیاى عرب جدا و محروم مى ماندند. در نظر آنان، درخت 
زیتون کهن، اســتعاره اى بازگرداننده و مکرر بود که بدان وسیله، 
رابطه ى عمیق ایشان با سرزمین و دیار خود بازگو و بیان مى شد» 
(ibid, 186). این روند تا دوران اخیر (اوخر قرن بیستم) و زمانى 
که فرایند بازگشــت به مفاهیم و سنن گذشته بار دیگر از سوى 

هنرمندان در پیش گرفته شد، تداوم داشت.  

- کاکتوس به مثابه  شمایل
از زمــان تولد اســراییل، کاکتوس به صــورت نقش  مایه و 
حتــى فراتر از یک نــگاره، به مثابه ى ســمبل و مظهرى پویا 
در هنر فلســطین وجود داشته اســت. «این گیاه بومى براى 
اســراییلى  ها، نمادى ملى و نشــانى از وابستگى و تعلق آنها به 
این ســرزمین بوده، در حالى که فلســطینیان آن را تجسمى 
از ســلب مالکیت ملى و مصادره ى اموال خود مى دانســتند» 
(Ibid, 183). «اسراییلیان در وراى ظاهر و پوست ضخیم این 
گیــاه، محتوى نرم و لطیفى را مى یافتند که در قیاس با خود، 
www.) «مصداقى از برون خشن و درونى شیرین و لطیف بود

.(blog.eteacherhebrew.com
     امــا در حوزه ى هنر و بیان ســمبولیک، تصویرگرِى نقش 
کاکتوس، مســاله اى است که به اشــکال و صور گوناگون در آثار 
نقاشــى هنرمندان فلســطینى و اسراییلى به چشــم مى خوَرد. 
عاصم أبو َشــقرة، نقاش فلسطینى- اسراییلى، یکى از مطرح ترین 
هنرمندان در این حوزه محسوب مى شود که چنین موضوعى در 
آثارش، به ســبک و شــیوه اى منحصر، همراه با مفاهیمى خاص 
تجلى یافته اســت. کمال بوالتــا، هنرمند و مورخ فلســطینى، 
دربــاره ى این نقاش و آثار او اظهار مى کند: در آنجا که «هنرمند 
شــهرى، از طریق نماى جذاب میوه هاى خاردار، در جســتجوى 

کاغذ،  روی  روغن  رنگ   ،1987 ابوشقره،  عاصم  کاکتوس،  پرچین   -9 تصویر 
140×205 سانتی متر. 

(Boullata, 2009, 189) :مأخذ
تصویر 8- کاکتوس (به صورت انتزاعی)، آبرنگ روی کاغذ، 30×30 سانتی متر. 

(www.artsy.net) :مأخذ
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آوردن حومه ى شــهر به خانه هاى ساکنین شهر است، به عکس، 
عاصم ابو شــقره، از طریق تطهیر و تقدس  بخشى نقش کاکتوس، 
در پى اعــاده و احیاى معناى نمادین ایــن گیاه بومى در محل 
 Boullata, 2009,) «طبیعى چشــم  انداز خانه ى خویش اســت
198) (تصاویــر 8 تــا 10). بدیــن ترتیب در نگاهــى فراگیر، 
نقاشــى هاى متوالى عاصم از درختچه ى کاکتوس، که بازتابى از 
سنت در نقاشــى شمایلى است، شکلى از حاجت یا نیایش است 
که در آن، خاطره ى جمعِى یک ملت در تصویرى برگزیده متبلور 
مى گشت. در این حوزه از شمایل  سازى، تصاویر «مصائب حضرت 
مسیح» نیز بعضاً توســط هنرمندان مورد استفاده قرار گرفته تا 
«رســاننده ى جایگاه و اهمیت کاکتوس براى دهقان فلسطینى و 
به آن طریقى باشــد که گویى در حال مطالبه ى نوعى تقدیس و 
تطهیر گیاهى بومى اســت که قابلیت آن در شکوفه دادن از دل 
مرگ، در ذهن دهقان، مطابق با اعتقاد به روز رســتاخیز و معاد 

است» (Ibid, 197-198) (تصویر 11).

- دگرش مفاهیم و ازآنِ خودسازی سنن
تاریخ فلســطین در سده ى بیستم میالدى، عالوه بر پذیرش 
ســلطه  و ســیادت سیاســى- نظامى بیگانگان، نوعى استیالى 
فرهنگى را نیز متحمل  شد. در واقع حضور اسراییلیان در خاك 
فلسطین، تهاجمى همه جانبه قلمداد مى شد که جوانب متعددى 
از زندگــى و فرهنگ رایج را تحت  الشــعاع قرار مى داد؛ چنانچه 
صاحب  نظران عقیده دارند «اســتعمار صهیونیســت و تصاحب 
فلسطین و فلسطینیان هیچ  گاه محدود به سرزمین هاى اشغالى 
نبــوده، بلکه این تملّک و تخصیص، به فرهنگ، هنر و حتى غذا 
نیز تســرى یافته اســت. مثًال اهمیت گیاه کاکتوس (صبار) در 
فرهنگ فلسطین، بى  درنگ توسط اســتعمارگران صهیونیستى 
تصاحب و به عنوان نامى به این فرزنِد تازه متولد شده در فلسطین 

اعطا شــد. غارت خانه هاى فلسطینیان، مضامین و ظرفیت هاى 
آنها، از جمله اشــیا و لوازم هنرى، بــه همراه تالش هاى مداوم 
باستان شناسانه ى اسراییل براى پاکسازى حضور فلسطینیان در 
این کشور و جعل موردى مشابه، همواره دست  به  دست مصادره ى 
ســرزمین فلســطین و تبعید و بیرون راندن فلسطینیان از آن 
بوده اســت» (نــک: Massad, 2007). در این میان، اهمیت و 
نقــش کاکتوس نیز در زندگى اعراب فلســطینى، از نگاه اولین 
ســاکنان یهودى پنهان نماند. «هنرمندان تعیلم دیده بودند تا 
مناظر اتریشى، رومانیایى و روسىِ یافت  شده در این گیاه بومى 
و طبیعى را به عنوان جزئى شــگفت و تازه براى هنر جدیدشان 
بیابند» (Boullata, 2009, 184). بدیــن ترتیب کاکتوس که 
زمانى حاکــى از بیگانگى و انتقال مالکیــت مهاجران و قرابت 
زمینِى بومیان فلســطین با محیطشــان بود، در آثار ســاکنان 

اولیه ى یهود نیز ظاهر شد.
در آن زمان، تنها حوزه اى که کاکتوس در آنجا مجال بقا یافت، 
صور خیال (صنایع بدیعــى) محبوب در گفتار محاوره بود. واژه ى 
«صبر»- که در زبان عرب نه تنها به معنى «کاکتوس» بلکه هم-

معنى «بردبارى» و «استقامت» است- هیچ  گاه طنین خاص خود 
را از دســت نداد. به عنوان مثال، محمود درویش، شــاعر شــهیر 
فلســطینى، به کّرات از میوه ى خاردار آن به عنوان نمادى از مردم 
فلسطین در آثارش بهره برده بود. در پس  آیند گسستگى جامعه ى 
فلسطینیان نیز به هر طریق این واژه کماکان برقرار ماند- آن چنان 
که در 1917 و در عزم تجدیدشــده ى دهقانان. اما در همان ایام 
و در پى پیدایش اســراییل در 1948، تصویر گیاه بومى کاکتوس، 
جایگاه ویژه اى در روایت ملى اســراییل کســب کرد. آنچه بخشى 
از پیشــینه اى بومى محسوب مى شــد، اکنون پیش افتاده بود و 
به نشــانه اى دگرش مى یافت که بر هویت شــهروندى یهودى و 

متولد شده در این ملت جدید داللت داشت.

تصویر 10- گلدان ها و کاکتوس در پنجره، عاصم ابو شقره، 1988، رنگ روغن روی کاغذ، 140×100 سانتی متر، 
مجموعه ی جاناتان کولبر. 

(Ibid, 182) :مأخذ

تصویر 11- برگی از کتاب طراحی 2، اثر عاصم ابو شقره، 
6-1985، موزه ی اسرائیل. 

(Ibid, 197) :مأخذ



67

- نقش کاکتوِس محصور در گلدان 
طبق تعاریف موجود در قاموس  هــا، «زمینه  زدایى کردن» یا 
«زیرمتن  زدایى کردن»6، فعلى است به معنى «سنجیدن و مورد 
توجه قراردادن چیزى (عنصرى زبان شناسانه، کنش و غیره) جدا 
از متــن و زمینــه ى آن» یا «صرف نظر نمــودن از موقعیتى که 
در آن وجود دارد یا حادث مى شــود». عمل «زمینه  زدایى» نیز، 
«روش و روندى است به منظور بازگرفتن و بى  بهره  کردن چیزى 
 .(www.oxforddictionaries.com) «از زمینه ى موجود در آن
یکى از مصادیق چنین فرایندى که در مبحث پیش رو- و در ارتباط 
با اصول و روابط نمادینى که پیشــتر عنوان شــد- مطرح است، 
بریدن بخشى از تنه ى گیاه و کاشتن آن در گلدانى کوچک است.   
     نشا کردن (جابجایى و کاشت) گیاهى وحشى به درون گلدانى 
سفالین، خود وجهه اى نمادین دارد: بدین معنا که گیاه از زمینه ى 
طبیعى و جایگاه عمومى  اش بیرون برده شــده تا با تبدیل شدن به 
شیئى قابل  حمل، به طور خصوصى مطالبه گردد؛ یادگارى شخصى 
براى ســرگرمى و نمایش مالک آن یا بــراى آزمایش در زیر نگاه 
برخى گیاه  شناسان. «گیاهِ کاشته  شده در گلدان، به عنوان عنصرى 
تزیینى در محیط شــهرى، مظهر یا نمادى از تخصیص و اقتباس 
(ازآنِ  خودســازى) طبیعت و اهلى  سازى گســتره ى بیابان است» 
(Boullata, 2009, 192). این عمل که مطابق با کار تمامى جوامع 
مهاجر و مقیم اروپایى  است، سرانجام «موجب ارتقاى سطح اصول 
و قراردادهاى زیبایى  شــناختى اى گشت که به شاخصه ى محیط 
فرهنگى اســراییلیان یهودى تبدیل مى شــد. مادامى که سرتاسر 
این چشــم  انداز، که منبعى حیاتى از همه ى گیاهانى بود که تحت 

تصرف نیروهاى نظامى قرار مى گرفت و عملیات ى که موجب بیرون 
راندن اکثر اعراب بومى مى گشت، تکمیل شد، ساکنان منطقه به 
شرح و گسترش سنن زیبایى  شناســانه ى خود پرداختند. چنین 
اقدامى به زودى موجب انفصال اســباب و لــوازم خانگى و ابزار و 
آالت زراعى اعراب فلسطینى از کاربرد اولیه و اصلى آنها شد. امروزه 
این متعلقــات همچنان به کرات راه خود به میان تزیینات داخلى 
اســراییلیان باز مى کنند که از آن جمله گلدان هایى اســت حاوى 
گونه هاى مختلفــى از کاکتوس هــا» (Ibid) (تصاویر 12 تا 14).

گیاه کاشته شــده در گلــدان، «مانند هنرمند فلســطینى، در 
حومه ى شهر از ریشه ى خود بیرون آورده شده، و همچون میراث 

تصویر 12- برگی از کتاب طراحی1، عاصم ابو شقره، 1985-6، 
مجموعه ی خانوادگی. 

(Ibid, 196) :مأخذ

ابو  عاصم  کاکتوس،   -13 تصویر 
شقره، 1987، رنگ روغن روی کاغذ، 

100×70 سانتی متر. 
(Ibid, 194) :مأخذ

تصویر 14- کاکتوس، عاصم ابو شقره، 
1989، رنگ روغن روی کاغذ، 120×80 

سانتی متر. 
(Ibid, 195)  :مأخذ
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مردم خود، به شــیئى تزیینى مبدل گشته که از زمینه و محیط 
طبیعی اش جدا افتاده اســت. وجود تنهــا و منزوی اش، بى  صدا به 
محیط شــهرى اش نظر دوخته و حضور بى  سایه  اش از کسى تقاضا 
و توقعــى مطالبه نمى کند. آنچه رمز و نظام  نامه ى مرکزى ســلب 
مالکیت فلســطینیان بود، اکنون در گلدانى محبوس مى شود و به 
آرامى مالکش را انتظار مى کشد و همین انتظار، نام عربى «صبر» 
را بر آن مى نهد» (Ibid, 195-196). براى یک شخص عرب که در 
اسراییل زندگى مى کند، همان گونه که حضور کاکتوس در طبیعت، 
یادآور نبوِد روستاست، حضور کاکتوس در گلدان نیز یادآور غیاب 
آن در طبیعت است. از نظرگاه حافظه، هنرمند بومى به نوعى شاهد 
عینى کمیاب بدل مى شود: هوشیارى و مراقبت سرسخت هنرمند، 

در واقع بیننده را به بازسازى فضاى تصّورشده فرا مى  خواند.   

- رنگ  مایه ها و کیفیات نور
در بررسى نمونه آثارى که در آنها نقش  مایه ى کاکتوس و گلدان 
به چشم مى خوَرد، مشاهده مى گردد اغلب آثارى که کاکتوس هاى 

محصور و در گلدان  نشسته را به تصویر کشیده  اند ، در فضاى داخلى، 
در بخشى به دور از نور آفتاب و جایى هستند که منبع عمده ى نور 
به صورتى جلوه کرده که گویى کســوف یا خسوفى جزئى صورت 
گرفته است. «رنگ  سایه هاى ظریف که یادآور حال  وهواى مرتعش 
و بیمناك مزرعه ى گندمى در تابســتان است، در تضاد با نقاشى 
دیگرى اســت با نواحى ســخت و ثابت به رنگ هاى یاسى و نیلى 
براى تعریف و تعیین ســنگینى گلدان و سختى و صالبت سنگ. 
در جایى دیگر، رنگ  مایه هاى ظریف  ترى از همان رنگ هاى ســرد، 
به ته رنگ هایى تلطیف  شــده تبدیل شده  اند. شکوفه هاى ناپایدار و 
زودگذر یک کاکتوس آبى رنگ که در نور شبانه فرو رفته، لکه هایى 
به رنگ قرمز خشخاشى اســت» (Ibid, 202). در اکثر نقاشى  ها، 
گلدان ها سایه ندارند که این مساله- چنان که اشاره رفت- مى تواند 
نشانگر عدم تابش هیچ گونه نورى  از فضاى بیرون باشد. در برخى 
موارد نیز نور چراغى به چشم مى خورد که جایگزین نور خورشید 
شده است (تصاویر 15و16)، ضمن آنکه آسمان آبى رنگى هم در 

کار نیست و گلدان و گیاه در فضایى مسقف قرار گرفته  اند.

- نمادپردازى، کیفیت و شاخصه اى است که هنر در تمدن هاي 
دینی برمی گزینــد و مفاهیم درونی خود را در آن قالب تبیین و 
تلخیص مى نماید تا بدین صورت، بازنمود یا فرانمودى از یک ایده 
یا موجودیت را عرضه دارد. این خصلت در هنرهاى اسالمى و به 

ویژه در هنر فلسطین همواره وجود داشته و دارد.
- حضور مستشــاران فرهنگى در کشورهاى اسالمى، تحصیل 
دانش ــآ موختگان و هنرجویــان این بالد در اروپــا و وقوع جنگ 
جهانى و ســلطه ى قدرت ها، از عوامل مهم تأثیرگذارى غرب بر 

نتیجه

تصویر 15- کاکتوس، عاصم ابو شقره، 1989، رنگ روغن روی کاغذ، 43×28 سانتی متر. 
(www.artnet.com) :مأخذ

تصویر 16- کاکتوس زیر نور چراغ.
(Ibid) :مأخذ
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پی نوشت ها

1  لویى ماســینیون Louis Massignon (1962-1883)، شرق   شناس و 
اسالم  شناس فرانسوى.

2  هانرى ُکربن Henry Corbin (1978-1903)، فیلســوف، شرق شناس، 
ایران شناس، اسالم شناس و شیعه شناس فرانسوى و استاد دانشگاه سوربن پاریس.

3  در این میان، متفکران، تفاوتى ظریف و حائزاهمیت میان نماد و نشــانه 
قائل شده و بیان مى کنند که «هر دو به وراي خودشان اشاره دارند، اما نمادها 
 ,Stiver) «عموماً رابطه  اي قراردادي یا عرفی با آنچه بدان اشاره می  کنند دارند
1996, 122). بــه عبارت دیگر، «نماد، برخالف نشــانه، عبارت از دال موجه 
و مســتقلى اســت که با مدلولش مشــابهتى دارد. از این رو نماد ساختگى و 
قراردادي نیست، بلکه همانند استعاره یا مجاز حاکى از اندیشه ى بى  واسطه ى 

فردي است» (واحددوست، 1381، 117-118).
4  Palestinianized.

Balfour Declaration  5؛ نامه اى تاریخى بود که در تاریخ 2 نوامبر 1917 
میالدى، توســط آرتور جیمز بالفور، وزیر خارجه وقت بریتانیا، خطاب به والتر 

روتشیلد، سیاست مدار یهودى تبار و عضو مجلس عوام بریتانیا نوشته شد و در 
آن از «موضــع مثبت» دولت بریتانیا براى «ایجاد خانه ملى براى یهودیان در 
فلسطین» خبر داده شد. بیانیه بالفور، سرآغاز تالش در عرصه بین المللى براى 

تاسیس کشور اسرائیل بشمار مى رود.
6 Decontextualization.
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نشریه هنر و معمارى: هنرهاى تجسمى، شماره 22، صص 70-77.

بورکهــارت، تیتوس (1386)، مبانی هنر اســالمی، ترجمــه و تدوین امیر 
نصري، انتشارات حقیقت، تهران.

البهنسى، عفیف (1385)، هنر اسالمى، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمى، تهران.

پاکباز، روئین (1386)، دایره المعارف هنر، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران.

فرهنگ و طبیعتاً هنر سرزمین هاى مغلوب بوده است.
- هنرهاى کشورهاى اسالمى پس از جنگ جهانى اول، تحت 
تاثیر اســتعمارگران قرار گرفت و در شــیوه ى ارائه  و نمودشان 
تغییراتى ظهور کرد (مدرنیســم)، ولى الزامــاً مفاهیم دگرگون 
نشدند. تأثیرپذیرى هاى یادشــده در مواردى جذب فرهنگ مد 
نظر شده، و به صورت بومى سازى و در خدمت اهداف و نیات آن 

ملت درآمده است.
- حوزه ى هنر فلسطین، همچون ساختار اجتماعى آن، در چهار 
مرکز عمده ى جغرافیایى گسترش یافته است؛ این مراکز عبارتند 
از: 1- کرانه ى باخترى و نوار غزه، 2- اســراییل، 3- فلسطینیان 
پراکنــده در جهان عرب، و 4- ایاالت متحــده و اروپا. از این رو 
تولیدات هنرِى فلسطین در دو حوزه ى مختلف قابل جمع هستند: 
نخست «هنر فلسطینى»، که در سرتاسر دنیا پراکنده شده اما به 
هنگام بیان عواطف وطن  پرســتانه، متحد و یکپارچه مى گردد؛ و 
دیگرى «هنر برخاســته از سرزمین فلسطین»، که به هنرمندان 
مقیم کشــور اشغالى منحصر مى شود. شکل ارائه ى این هنرها به 

تدریج از قالب جمعى به صورت شخصى تر درآمده است.
- وســعت کاربردِى نمادها در هنر فلسطین و خاصه نقاشى، 
طیف وســیعى از اشــیاء، گیاهان، حیوانات و پدیده  ها را شامل 
مى گردد. این نمادها گاه همســو و هم  معنا با معادل هاى جهانى، 
و در مــواردى خــاص نیز ســاخته و پرداخته ى ذهــن و خیال 
هنرمندان فلســطینى  اند. به عنوان نمونه، مفاهیم نمادین نهفته 
در نقوشى مانند تیروکمان بچگانه، چفیه، شهید، دهقان، جشن 
عروســى، بیت المقدس، نارنجســتان و البته کاکتوس، در جهان 
عرب و دنیاى اسالم قابل عرضه  یا دست  کم ملموس  تر مى نمایند. 
- نمادهاى تصویرى در نقاشــى معاصر فلسطین، مضامین و 
مفاهیمى انسانى و متعالى از قبیل آزادى، ظلم  ستیزى، پایدارى، 
صلح و ســازش، امید و غیره را القــا مى کنند. این نمادها، اصوالً 
در ترکیب با یکدیگر بــه کار رفته اند و هر اثر را معموالً مى توان 

بازنمودى از چند الگوى تصویرى و نمادین در نظر گرفت.
- «مکان» به عنوان یکى از مولفه هاى مضمون  بنیاد و اساسى 
در هنر فلســطین و در طول تاریخ این ســرزمین توصیف شده 
اســت. نزدیکى و دورى از زادگاه تاریخى فلســطینیان و ارتباط 
میان هنرمند و مکان فعلى اقامت او، عاملى مهم در راهبرى هنر 
فلســطین محســوب مى گردد. طبق نتایج حاصل از بررسى هاى 
اخیر، در هنرى که طى نخســتین دهه هاى پس از 1948 تولید 
مى شود، آثار تهیه  شده به دست هنرمندانى که در اسراییل به سر 
مى برند، عموماً فیگوراتیو اســت، در حالى که آن دسته آثار خلق 

شده توسط هنرمندان خارج از کشور، غالباً انتزاعى است.
- از زمان تولد اسراییل، کاکتوس به صورت نقش  مایه و حتى 
فراتــر از یک نگاره، به مثابه ى ســمبل و مظهــرى پویا در هنر 
فلســطین وجود داشته اســت. در حالى که این گیاه بومى براى 
اســراییلى  ها، نمادى ملى و نشانى از وابستگى و تعلق آنها به این 
ســرزمین بوده، فلسطینیان آن را تجسمى از سلب مالکیت ملى 
و مصادره ى اموال خود مى دانســتند. اهمیــت این گیاه به مرور 
توســط استعمارگران صهیونیســتى تصاحب و به عنوان نامى به 
این فرزند تازه متولدشــده در فلسطین اعطا شد که خود نوعى از 

آن خود سازى یا تصّرف در سنن محسوب مى گردد.
- تصویر کاکتوِس کاشته شده در گلدان نیز عالوه بر نقش مایه ى 
ِصرف و مســتقِل این گیاه، بار مفهومى ویژه اى دارد که مى توان 
از آن به عنوان ســلب مالکیت ملى و یا گنجینه  و خزانه ى نهایِى 
تمامِى عواطف سرکوفته اى یاد کرد که روستایِى عرب در اسراییل 
تجربــه کرده اســت. کاکتوس محصور در گلــدان، به دور از نور 
خورشید، بدون آسمان باالى سر و یکه افتاده در محیطى مصنوعى 
و مســّقف (بعضاً در زیر نور چراغ)، خود نمادى از سلب مالکیت، 
اسارت، جدایى، بدون ریشــه بودن، تبعید، غربت و انزواست که 
نمود بارز آن را مى توان در نقاشى هاى اواخر سده ى بیستِم نقاش 
فلســطینى- اســراییلى، عاصم ابو شــقره، به وفور مشاهده کرد. 

خاســتگاه و دگرش مفاهیم در نمادپردازى  هاى تصویرى هنر 
فلسطین، با تاکید بر نقاشى معاصر و نقش مایه ى کاکتوس
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