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   دهیچک
ای، ادبیات و فرهنگ عربي را هنرمنداني است که با درک جايگاه متون چندرسانه ةاز جمل ناجي العلي

عنوان يک به بینامتنیت کاربرد تمطالعة کیفیهای مختلف انعکاس داده است. در آثار خويش به شکل

، هدفي است که پژوهش حاضر بر مبنای آن نگاشته شد. بدين ناجي العلي آثار استراتژی متني در

، است داشته العلي آثار محتوای و فرم بر تأثیری چه ذيل اين پرسش که بینامتنیتمنظور نگارندگان 

وابط بینامتني موجود بین ادبیات عربي و هنر اين جستار را به سرانجام رساندند. در فرآيند بررسي ر

بینامتنیت در  ها اين نتايج بدست آمد:بندی شد. با تحلیل نمونهکاريکاتور نزد العلي، استخراج و دسته

صورت يک يا چند کلمه استفاده شده فقط به هوگااثر  در طرحِ هگا ،ساختاریاز جنبة ، ناجي العلي آثار

اما برند. و استفاده از متن، بهره مياثر ارد که از هر دو گزينه يعني الگوی هم وجود د نوع ديگریاست. 

م هیتالش کرده است تا ضمن استفاده از مفا کارگیری بینامتنیته ب در ، العليمايهدروناز نظر محتوا و 

ناجي ، ذهن مخاطب را به سمتي هدايت کند که رنج فلسطین را دريابد. اين تالش هامقبول نزد ملت

 رهنگ جهاني قابل مشاهده است کهفو  در انواع مختلف بینامتنیت تاريخي، مذهبي، فولکوريک العلي
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 . مقدمه0

ترين مؤلفة فرهنگي نزد جوامع  مختلعف، همعواره در کعانون     سنگعنوان گرانادبیات، به

تعوان بعه   گذاری بر هنعر قعديم را معي   تأثیرهنری قرار دارد. قدرت ادبیات در توجه نظام 

شکل جدی در معماری مشاهده کرد که چگونه از زيبعاترين اشععار بعرای تعزبین بناهعا،      

های مختلعف، شعکل   شد. اما در دورة معاصر اين تاثیر بر هنراستفاده مي کاری و ..کاشي

های خاصي برخوردار است. کاريکاتور يکعي از هنرهعای   ای به خود گرفته و از ظرافتتازه

 دارد.معاصر است که تحت تأثیر ادبیات قرار 

 بهعای ارابعه نقعد سیاسعي و اجتمعاعي در قالع      عنوان يکعي از روش به کاريکاتورهنر 

 عنوان يک الگوی ارتباطي کارآمد در دنیای رسانه، شناخته شود.تصوير، توانسته است، به

انحصعاری کعه در قعرن گذشعته تعا حعد زيعادی بعر         در حعال حاضعر،    کاريکاتورعکس و 

ارتباطعات را بعه    محصوالت متن محور استوار بود را تغییر داده و سهم بزرگعي از دنیعای  

 اند. خود اختصاص داده

 در کعه  اشیاء يا اشخاص تصاوير ارابه هنر »:کرد تعريف گونهاين توانمي را تورکاريکا

 بعه  وغیرطبیععي  مضحک آمیز، اغراق نحوی به شي، يا بارز فرد خصوصیات و صفات آن

 .Webster, 2008: 211)) «شودمي کشیده تصوير

 در را خعويش  دلخعواه  پیعام  که است طراحي ةمنزل به يستکاريکاتور توصیف، اين با

تلنگری  ،نقد گزنده کارگیری به با تا دارد تالش و کرده عرضه مخاطب به کاريکاتور قالب

 .  کند ايجاد مخاطب ذهن در

با توجه به تعريفي که از آن ارابه شد خود در يک بافت فرهنگي، سیاسي  کاريکاتور

اضر آثار بايد بدان توجه نمود. در پژوهش ح کاريکاتورجريان دارد که برای تفسیر  .و..

يست فلسطیني که آثارش در بافت سیاسي، اجتماعي خاص کاريکاتور، ناجي العلي

، مورد بررسي قرار گرفته است. در آثار اين هنرمند، مربوط به اشغال فلسطین قرار دارند

های های منفعالنه حاکمان سرزمیناز ظلم بزرگي که اسرابیل و جامعه جهاني و سیاست

های مختلفي اند، سخن گفته شده و با تکنیکلسطین روا داشتهعربي بر کشور و ملت ف

 پرکاربردترين از يکي عنوانبه بینامتنیتجمله بینامتنیت به تصوير کشیده شده است. از

 به است، گرفته خدمت به خود انديشه انتقال و آثار خلق در العلي ناجي که هاييتکنیک

 صورتبه تکنیک اين ابعاد بايد اما. شودمي ديده او کاريکاتورهای در مختلف شکلهای

 ورای که ایانديشه و فکری الگوی به نهايت در بتوان تا شود واق  بررسي مورد علمي،
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 راهبرداين نگاه هنرمندانه و استفاده خالقانه از  .يافت دست دارد وجود بینامتنیت اين

که  کاريکاتورهنر ال را مطرح ساخت که کیفیت کاربرد بینامتنیت دربینامتن، اين سؤ

رود، چگونه است و عرصه به شمار ميهای معروف دنیا در اين چهره يکي از ناجي العلي

 ی بر فرم و محتوای آثار او داشته است؟تأثیربینامتنیت چه 

 اين در موجود ةانديش بینامتني، روابط انواع بندیدسته ضمن دارند تالش نگارندگان

 . دهند قرار بررسي و بحث مورد  را تکنیک اين وسیله به پیام انتقال هنر و اشاره روابط

های ناجي العلي در دفاع از حقانیت فلسطین و بیان رنج مردمش، شکل تالش

جديدی از جسارت و شجاعت را به هنرمنداني که در اين عرصه فعالیت داشتند، بخشید. 

سیاسي همراه بود، آثار  ابداعاتي که در تلفیق هنر کاريکاتور با مضامین و مفاهیم ديني و

 او را از جهات مختلف شايسته بررسي و تحقیق قرار داده است. 

ناجي  کتاب به توانمي رسیده چاپ به العلي ناجي ةدربار که آثاری ترينمهم جملهاز
 برخي بررسي به که کرد اشاره الیوسفي ماهر اثر العلي، مدهش امللهاة و مفجع املأساة

 به گذرا ایاشاره با نويسنده.  است پرداخته  هنرمند اين آثار يمعرف و شخصیتي جوانب

-بهرا  5«ةحنظل» شخصیت کاريکاتورهايش، در العلي ناجي ةاستفاد مورد نمادهای برخي

 أکله الذئب،کتاب  مورد، دومین. است کرده بررسي وی آثار سمبل ترينمهم عنوان
 ناجي آثار توصیف و معرفي به که است يلسالناب شاکر اثر يالسرية الفنية للرسام ناجي العل

 الفقیه خالد ةنوشت يکة الوعي يف کاريکاتري ناجي العلحر  کتاب اثر، سومین .پردازدمي العلي

 به آنها ترغیب و مخاطب در گریپرسش حس بیدارکردن در را العلي آثار نقش است که

 مورد امون،پیر جهان و انساني مصابب به نسبت حساس و کنجکاو شخصیت يک خلق

مهم   ةلفؤکاريکاتورهای ناجي العلي را بر چند م تأثیراين کتاب . دهدمي قرار بررسي

گذارد. کراسي، فقر و اتحاد ملي  به بحث و بررسي ميوسیاسي، مفهوم دم ةهمانند توسع

 نويسندگان از چند تني شخصي هایتجربه و هانوشته از ایمجموعه کتاب، چهارمین

 ناجي العلي نبض مل يزل فينا عنوان تحت که بوده، کاريکاتوريست اين ةدربار عرب جهان

الفضاء يف الكاريكاتري »علي البوجديدی تحت عنوان  ةمقال .است درآمده تحرير ةرشت به
 ناجي العليشناختي برخي آثار به بررسي نشانه ،«يةرسوم ناجي العلي الكاريكاتور  :الساخر

ناجي العلي، کامل الرتاب کتاب  در هنرمند اين ةنامزندگي نینچهمپرداخته است. 
محمود  توسط آثارش مشهورترين تصاوير ةضمیم به الفلسطيين، من أجل هذا قتلوين

 .است شده منتشرعبداهلل کلم 
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 ناجي العلي . 2

میالدی در روستای الشجره، 5591، هنرمند فلسطیني در سال العلیسلیم حسین  ناجی

روستای الجلیل میزبان  تا قبل از اشغال فلسطین،» ا آمد.نزديک شهر الناصره به دنی

های خونیني بین ساکنان روستا مسیحیان و مسلمانان بود، اما با ورود يهوديان، درگیری

ها بوجود آمد که تعداد زيادی از جوانان روستا کشته شدند. روستای ونیستهیو ص

 .(49:1223، يسداأل) «کردسقوط  ي،اسرابیل نیروهای کمک الشجره سرانجام با ورود
اش آواره شده ده ساله همراه با خانواده ، ناجي5541ِبه دنبال اشغال روستا، در سال  

زندگي او در اردوگاه چیزی جز گذران »سکني گزيدند که  در لبنان هو در اردوگا

زبانه کشید و راه در وجودش  اههای آگنپايید که شعلهديری حقیرانه ايام نبود، اما 

 .(54: 5775کلم، ) «يدی پیش گرفتجد

عبدالکريم  تأثیررا در همان نوجواني، تحت  اکسپرسیونیستي کاريکاتور، ناجي العلي

آنجا بود که »کرد، آغاز نمود. ه در اردوگاه کنار آنان زندگي ميشاعر فلسطیني ک الکرمي

رسه و محدوديت های معمول مدنمايان شد اما برنامه کاريکاتوري به استعداد و عالقه ناج

در سال  .(51: 5515 عابودی،) کردگرای او را قان  نميانديشه کمال امکانات اردوگاه،

سال در آنجا اقامت  نجام يک عمل جراحي به عربستان سفر کرد و دوبرای ا 5510

آنجا به آکادمي هنر  گرايان عرب پیوست.ز آن به لبنان رفت و به جنبش ملي. پس اگزيد

یر و از ماه دستگ را آغاز کرد اما پس از چند کاريکاتور ةتحصیل در رشت پطرس پیوست و

او  کاريکاتورزندان نتوانست هنر او را متوقف کند. اولین  حالتحصیل بازماند. با اين ةادام

 به چاپ رسید و طولي نکشید آوازة «الحرية»در نشريه  5515صورت رسمي درسالبه

 به جای مانده است. کاريکاتور چهارهزارو نزديک به شهرت او مرزها را درنورديد. از ا

جا به نادر لندن ترور و همونیستي هیص دست عوامله ب میالدی5510ناجي در سال 

 خاک سپرده شد.

روابط  ، انواعيت ضمنینامتنیکه بر اساس ب تالش دارند هشن پژوينگارندگان ا

را در  يو فرهنگ جهان (فولکلور)انه یمفرهنگ عا، يخيتار، ينيد از مختلف اعمّ ينامتنیب

 ند. کن يت آن را بررسیفین و کییتب يالعل يناج یکاتورهايارک
 

  ينیت دینامتنیب .9

های کاريکاتورای در ستفاده در بینامتنیت جايگاه ويژهاستفاده از آيات قرآني به منظور ا

مسلمانان بدين جهت است که قرآن به دلیل اشتراک بین همه  لهمسئالعلي دارد. اين 
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آفرين دچار اختالف هستند، کارکردی وحدتکه ممکن است در ديگر مسابل مذهبي 

شود. به بیان ديگر، سطه آن با سهولت بیشتری انجام ميواه داشته و انتقال پیام ب

های گوناگون است که نوعي زبان مشترک بین نحلهاستفاده از قرآن به خاطر اين 

 شود.اسالمي محسوب مي
 

 
به ياد مخاطب  را )س(ميحضرت مر يداستان قرآن، کاتورين کارين نگاه به اینخست 

ر آن يدر ز کهرا  ييدرخت خرما ةتن ،م به دستور خداونديضرت مرکه در آن حآورد يم

از با الهام  العلي .5زديفرو رشان يبر ا تازه یخرما ،از آن تادهد يتکان م نشسته بود

گرفته است. در اينجا حضرت ن به کار یفلسط ةلئدر مورد مس آن را ،يان قرآنداست

م يرژ یهابمب، تنه درخت خرمابا تکان دادن که  نماد فلسطین بوده )س(مريم

برای او  يستیم غاصب صهونيرژ یهاجز بمب  يقوتشود و يم بر سر او روانه يستیصهون

 ست.زير قابل مشاهده ا کاريکاتوردر  يقرآن تینامتنیب ن ینچهم شود.حاصل نمي
 

 
ینامتنیت را در طرح کلي به کار گرفته و تصوير خود را ب ز العليین کاريکاتورن يدر ا

 يکشت یبه معنا «نة نوحیسف» ةاو با نوشت يک داستان قرآني ترسیم کرده است. ةبر پاي

ات ين آيدر ا .9کنديم يتداع اذهان در هود را ةسور 45 و 47 تياآ يمضمون قرآن، نوح

خود  يرا به درون کشت يزوج یبه دستور خداوند از هر موجود )ع(حمبارکه حضرت نو
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نوح را  ين مفهوم کشتیهم يالعل يناج. خواند تا با آمدن طوفان در امان باشنديفرا م

نجات  ک زنيک مجروح که يرد و با نشان دادن یگيبه کار م ينیآوارگان فلسط بارةدر

 يآوارگمفهوم غربت و  ،ستا يبه داخل کشت شدر حال کشاندنافته از جنگ ي

  .کشدير ميان را به تصوینیفلسط

 . است ينيت دینامتنیق بياز مصاد يکيز یر نيز ةنمون

 
 قابل مشاهده است.اسالمي  -هايي از میراث ديني مسیحيدر اين کاريکاتور  نشانه

به اعتقاد مسیحیان و  )ع(حضرت مسیح شیدنتصوير صلیب در اينجا نماد بر صلیب ک

مقاومت مسلمانان يادآور  «يکتاست ،يکتاست خداوند» به معنای «أحد أحد»ت کلما

بن خلف، از  ميةأ بردة« رباح بن بالل»در مقابل شکنجه مشرکان است. صدر اسالم 

داغ  هایسنگ روی و برد مي بیرون خانه از را اربابش روزها او پیشگامان توحید است.

به  سوگند بخدا: گفتمي بدو و گذاردمي شا سینه روی بزرگي سنگ و خواباندمي مکه

 را عزی و الت و برداری دست محمد خدای از يا و بمیری تا بود خواهي حال همین

 .(44: 5911 )محالتي، «...حدأ... حدأ»: گفتمي بود که حال همان در بالل. کني پرستش

که ملت در حال رفتن به مذاکرات است فلسطیني  ةکنندمذاکره کاريکاتوردر اين  

فلسطین همچون بالل حبشي که توسط اربابش  به سنگ بسته مي شد، به ريل قطار 

نشان پافشاری اين ملت بر حقوق  (يکتاست يکتاست) «أحد أحد»و ندای بسته شده است 

که به معني همه  «کامل التراب»های اشغالي خود است. گیری سرزمینپسبازخود و 

است که در ادبیات سیاسي فلسطین بسیار مورد  جمله واژگانياز خاک فلسطین است،

در کنار هم قرار  های مقاومت است.یرد و به عبارتي يکي از کلیدواژهگاستفاده قرار مي

آزادی  گرفتن اين عبارت با ندای توحید بالل، حاوی اين پیام است که مقاومت بر سر

 خاک فلسطین تا پیروزی نهايي ادامه خواهد يافت.  ةهم

 کشد وهايش را به شکل کريه ميکاريکاتورهای بد تیعلي همواره شخصناجي ال

رتج  با های متورهای او دارند، آنها نماد نظامها حضوری دابم در کاريکااين شخصیت»
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با سرهای  او آنها را بدشکل، ین آنها است،های موجود بهمه رنگ و لعاب و اختالف

های غربي در حال تبعیت از نظام ماًکند که دابهای گنده ترسیم ميبزرگ و شکم

 .(43 :1292 العابودي،)« هستند

  

ش ياسک حج و با لباس احرام نمامن یاز حجاج را درحال اجرا یار عدهيتصون يا

بزرگ و  ياندام شه ناجي العلي آنها را بایکه هم منفي یهاتیدهد که در آن شخصيم

که  است ين در حاليا ،اندپوشیدهد رنگ احرام یلباس سف ،کشدير ميه به تصويکر

 ةکاتور نوشتيکار یباالو  اندشدهمُحرم اه یبا لباس س پوش فلسطینيسیاه یهاتیشخص

 یايخورد که گويبه چشم م« انداه احرام کردهیوطنشان با لباس س حجاج محروم از»

ن دست یکه از نصرت ملت فلسط است يعرب ین به کشورهایاعتراض ملت فلسط

دست به  يناجي العل یهاکاريکاتورشتر یکه در ب يتیشخص حنظله يحت، داندهیکش

و با ملت اه رنگ احرام کرده است ینجا با لباس سيدر ا شوديمم یگر ترسو نظاره پشت

 . کنديم ین همدردیمظلوم فلسط
 

  يخیت تارینامتنیب .4

  يبه وقاد است. او های اين هنرمنتاريخي، يکي ديگر از استراتژی یتتناستفاده از بینام

وجدان ملت عرب را  يخيتار یهان نماديشود بلکه ايممتوسل  يخيتار یهاتیو شخص

 . زدین برانگیفلسط ةلئمسدر دفاع از 
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های مسلمان های سیاسي و دولتکه بیانگر اختالف شديد جرياندر اين کاريکاتور 

 ه ويل کريبا شماسه شخص گیری در خصوص قضیه فلسطین است، نحوة جهت دربارة
اد زدن و يهر کدام در حال فرهای منفي در آثار اوست، عالمت شخصیتبزرگ که  ةجث
دمداران از سر «واعروبتاه»دادن  اد سريهستند شخص اول با فر يدن از کسیطلب یاري

جه به دستان یماند در نتيجواب م ياو ب یندا يد وليجوياستمداد م يعرب یکشورها
 یداده است و از کشورهاسر «اسالماه وا»اد يه است که او فرزد چنگ یگريشخص د

دهد يم« اسالماه وا»اد يکه فر يشخص است که ين در حاليا خواهديکمک م يماسال
کا پناه يامرسرداده است و به  «کايأمر وا» یدااست که ن یگريخود به دنبال شخص د

در آن مسلمان توانستند با که  يخيه به آن داستان تاریبا تک يالعل يناج. آورده است
ت دردآور جامعه مسلمانان و ین واقعيان ایبند جهت عزت لشکر روم را شکست ده

ن تضاد ياز ا هبا استفادکند و يکا استفاده ميچون آمر یمستکبر یهااز نظامت آنها یتبع
رد که در گذشته چگونه یگيرا به سخره م يعرب یوجود کشورهات میوضعدر الفاظ 
ار یالنه سکوت اختیلن چگونه ذیفلسط ةلئمسدند و امروز در مقابل يورزيشهامت م

 .اندکا شدهيمرآو دنباله رو  اندکرده
 :است يخيت تارینامتنیب ةدربردارند زین کاريکاتوراين 
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 يخيتار یهاتیکاتور سابق به سراغ شخصيکاتور همانند کارين کاريدر ا اجي العلين

کردن آن سه يش و مقايهاکاريکاتوربا حاضر کردن آنها در  تا روديمعروف جهان اسالم م

 ک نوع تضاد و حس خشم رايحال حاضر جهان اسالم  یهاتیها با شخصتیشخص

م یترس يشخص کاريکاتورن يدر ا. دار کندیدر خواننده ب يعرب ینسبت به سران کشورها

به چاپ  «نیطّجنگ ح»از  يآن  مطلب است که در یاشده که درحال خواندن روزنامه

را زمزمه  «ن زنده بوديح الداگر صال» ةکاتور جمليت خوب کاریصن شخيا 4.ده استیرس

ر گنظاره العلي يناج یهاکاريکاتورشتر یکه در ب يتیشخص هحنظل ،در جواب کند ويم

ن دو يا .«کردنديرا ترور م او»دهد که يت جواب مین بار با زل زدن به جمعياست ا

که  یاست که جهان عرب به آن مبتال است به طور یت دردآوریجمله پرده از واقع

کند باز آنها به ظهور ينين روزگار صالح الدير دران کشورها چنان فاسدند که اگيسران ا

همان  در. کنند را ترور شوند تا اويگانه مجبور میب یشان به کشورهايخاطر سرسپردگ

را  يجامعه عرب بزرگ در یهاتیاز فقدان شخص يالعل يت ناجحسر ،کاتورين کاريحال ا

ها يبیها  قدس را از چنگال صلرشادتگونه در سابق توانستند با دهد که چينشان م

توسط حاکمان  ،ام دهندانج يستیم صهونيه رژیعل يالنه اگر حرکتیذل آزاد کنند و امروز

 :داردوجود  يخيت تارینامتنیب از یگريد ةر نمونيز کاريکاتوردر . شونديخود ترور م

 
 

 ذکر تاريخي مناب  . دربه پادشاه روم اشاره دارد الرشیدهارون ةبه نام کاريکاتوراين 

 تا و کشید لشکر صغیر آسیای به بزرگ سپاهي با هارون ق هع 515 سال کهاست  شده

 صلح در از نداشت را هارون سپاه با مقابله توان که روم ةملک و رفت پیش قسطنطنیه

 چند .(45: 5905 خضری،) بفرستد خالفت درگاه برای غرامتي ساالنه که داد تعهد و درآمد

 ناديده را مذکور صلح قرارداد سیر  رسید، روم امپراطوری به «نقفور» که آن از پس سال

 آماده جنگ برای گرنه و بازگرداند را غرامتها که نوشت هارون برای اینامه در و گرفت

 سپاهي با و نوشت کننده تحقیر و تند لحن با اینامه روم امپراطور پاسخ در ونهار. شود

 طبری،) پذيرفت صلح برای را قبلي شرايط ناچار به امپراطور و نورديد در را صغیر آسیای
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ناجي العلي با اشاره به اين واقعه تاريخي که عظمت مسلمانان در دوران  .(971 :5510

در نتیجه  عي دارد آن را با وضعیت امروز فلسطین بسنجد وس ،کندگذشته را روايت مي

 یکه از سو یانامه دنیکه با کش یطوره ب ؛خوانندگان القا کند طنزی تلخ را به

نوشته  يو عرب ياسالم یبه کشورها «سحاق شامیرا» يستینم صهوير وقت رژيوزنخست

ن صورت ير اید در غیکن ه پرداختيد جزيا بايد يشويم میا تسلي»کند يآن ذکر م و در

را  يعرب یسران کشورهابار مسلمانان و ت خفتیوضع ،«شما جنگ خواهد بود ن ما ویب

د يبادر امان ماندن  یبران ین فلسطیرد که امروز عالوه بر اشغال سرزمیگيبه سخره م

 . ه پرداخت کننديجز يستیبه دشمن صهون

حادثه سقوط ديوار يعني  ،معاصر جهان يخي  تارياز وقا يکيز به یر نيز کاريکاتور

 :اشاره داردبرلین 

 
و اتحاد دو آلمان  یخود که همان آزاد یهابر خواسته نملت آلما یرار و پافشارصا

در قبال  يعرب و ياسالم یهاملت يسستدارد تا يوامناجي العلي را  ،شرقي و غربي است

و ن یوار برليدن دیه با کشک یبه طور، ر بکشدين گونه به تصويارا ن یفلسط یسازآزاد

اعالم ، يعرب یهاملت ابت از خود ویبه ن» :حک شده استچنین  که بر آن  اینوشته

و سردمداران آنها  يعرب یهاملت يياعتنايبقصد دارد  ،«دیخواهد پاشکا فرويکنم آمريم

انزجار  ،اابت از آنهیبه ن هااند که آلمانو سست شده اقتیليرد که چنان بیگبرا به سخره 

 .دنکنياعالم م يستیم صهونيکا و رژيآمر یهااستیخود را از س یو ناخرسند
  

   انه )فولکلور(یت فرهنگ عامینامتنیب. 5

راث و افتخارات آن به یهر قوم و ملت جزء م يوم سنتو آداب و رس اشعار ،هاداستان

کوشد تا از آنها يخود م يت مليزبان و فرهنگ و هو حفظ برای يد و هر ملتيآيشمار م

 آنها ست.هاستيکاتوريا همواره مورد توجه کارهرسوم و سنت، ن آدابيا. کنند یپاسدار

چراکه  ؛نها بهره ببرندشتر با مخاطبان خود از آیبارتباط برقرارکردن  کنند برایمي يسع
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ر یثأاز ت ن خاطریبه هم ؛خاص آن جامعه توجه دارند يات فرهنگیخصوص ها بهن سنتيا

انه ین آداب و رسوم عامياز ا زینالعلي . برخوردارندبر افراد آن جامعه  يد چندانص

ن طنز يا. کندين استفاده میفلسط ةلئمسخدمت به ان جهت ینیو فلسط يعرب یهاملت

و  ن و جهان عرب داردیانه و شفاهي ملت فلسطیبا فرهنگ عام يقیوند عمیپاه العلي یس

به خود که به نوکرد  يتجسم یرهاهن را وارد يهنگ عربفر یاهین ابعاد حاشياوست که ا

مردم را  عمومانه وجدان یارتباط با زبان عامشود چراکه يقلمداد م يار مهمیقدم بس

به آفرينش زبان و  کندگذر  ینوآورد به یتقل ةمرحلشود از ميباعث رد و یگيهدف م

ر يز کاريکاتوربه  توانياو م یرآثار فولکلو از .(55: 5774، أبوراشد) شود منجرهنری خاصي 

 رد:اشاره ک

 
ج در ين سنت راياز ا ناجي العلي .اشاره دارد 1«دبکه» يبه رقص سنت کاريکاتورن يا

 يستیصهون ميا رژب يعرب یاز سران کشورها يبرخ يان همدستیب برایآن کشورها 

م یترس ،ندادهیآن منطقه را پوش يعرب يکند و چند شخص را که لباس سنتياستفاده م

خورد و دوش به دوش آنها در يلي به چشم میک سرباز اسرابينها ان آیکند که در ميم

م کرده یده ترسیعبوس و درهم کشاشخاص را  ةالعلي از قصد چهر. است يکوبيحال پا

 م ين رژيجز تعامل با ا یاچ چارهیو نداشتن ه يعرب یکشورها عجز یاياست که گو

 .است

 یبرداربهره یگريبه شکل د يمين سنت قدياز االعلي  یگريد مشابه کاريکاتوردر 

 . کنديم
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ر يرا به تصو اهللحزب يچند سرباز مقاوت اسالم ن بار ناجي العلييا کاريکاتورن يدر ا

 ياند و در حالا شدهیمه يستیم صهونيقابله با رژم برایده و ید که لباس رزم پوشکشيم

که نماد هستند ستاره  ريبر تصو يکوبيدر حال پا ،اندکه پرچم لبنان را به دست گرفته

 ید خود برایتنها ام ، ر قبلير برخالف تصوين تصوياو با ا. است يستیم صهونيرژ

وس و يمأ يعرب یداند و از کشورهاين را حزب اهلل میفلسط یهانیسرزم گیریپس

 :دانديار ميآن د يو مردم يقاومت اسالمن را میدلسرد شده است و تنها راه نجات فلسط
ز یچ چیه ،نده استيخوش در آ ید دهنده روزهايد موجود ونویچون مقاومت تنها ام»

  یشعارهاانبوه  ،امانوره ،هاشکل. شود تا ناجي العلي به آن بشارت دهد يمان  از آن نم

ر يون و تصویتنها بر مقاومت و انقالب و، کندياو را سردرگم نم ،و صاحبان آنها يانقالب

 ،سلمان) «کنديم یربذه پافشار يمعهود و پاک آنها  همچون أبوذر و اهال ، ادهس

5519: 5). 
 

   يت فرهنگ جهانینامتنیب .6

گر يد یبا کشورها يدادوستد فرهنگخود به  يخيتار یهادوره مةه در يملت هر

بهره  دوردست به اشکال گوناگون يرامون خود و حتیپ یهااز فرهنگ پرداخته ويم

لعکس اب ؛ديآيفرهنگ به حساب نم ینقص برا کي وجهچیبه ه ن امريا. برده استيم

خود  ييار در اوج شکوفاذرگیثأو ت يغن یهانشان داده است که فرهنگ يخيتار ةتجرب

 .اندها بردهها بهرهگر ملتيد يراث فرهنگیاند و از مگر بودهيد یهارتباط با فرهنگدر ا

به . ستین ين قاعده مستثنيگذار از اریثأت مهم و یز هنرهاا يکيعنوان کاتور بهيکار 

گر يد یهاملت يو ادب يراث علمیو رسوم و م کاتورها از نمادها و آدابيکه کار یطور

ها ستيکاتورين کاريا ةاز زمر ناجي العلي. ردندکيود استفاده من خیان مضامیجهت ب

از  يکيان ین جهت بیغرب زمم يو فلسف ير از فرهنگ علميز کاريکاتوراست که در 

 . ن بهره برده استیفلسط ةجامع یهامشکالت و درد
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لسوف یف دکارت معروف ةکشد که جملير ميرا به تصو یقبر ور العليکاتين کاريدر ا

شم پس يانديمن م» :ه است که در آن آمده استآن نصب شد یبر باالفرانسوی نامدار 

خنده و استهزاء را با حسرت و درد در ، بايز سبکن ياو با ا .(551 :5900 ،)دکارت «هستم

خفقان و نبود  يعنيوس آن جوام  ممل يتیعله به واقین وسيخته است و بدیهم آم

تواند نوشته، بر اين داللت دارد که مرگ نمياز سوی ديگر، متنِ سنگ. اشاره دارد یآزاد

های فکری با ايجاد حرکت حرکت افراد صاحب انديشه و تفکر را متوقف کند. اين انسانها

های مبتني بر انديشه، از پايان يافتن زندگي به وسیله مرگ جلوگیری و جنبش

 کنند. پس مرگ و يا شهادت آنان، مانعي بر سر ادامه راهشان نخواهد بود.مي
 

   جهینت .1

نیست. اشکال  خاص محدود به يک نوع ناجي العليکاربرد تکنیک بینامتنیت نزد 

شود که به او مشاهده مي آثارامتنیت تاريخي، ديني، فرهنگي و... در مختلف بین

کاربرد بینامتنیت در جهت انتقال انديشه  ةنحوفني هايي از آنها اشاره شد. بررسي نمونه

ساختاری  ةجنب دو ، شاملناجي العليهای کاريکاتورو پیام نويسنده به ذهن مخاطب در 

 و محتوايي است.

و هم کلمات يا جمالتي  کاريکاتوربرخي آثار، هم خود  در .الف ،ساختاری از جنبة 

و  )س(ت مريممربوط به حضر ةبینامتن است. مانند نمون ةرفته بر پاي که درآن به کار

  هم بخشي از بینامتن است. کاريکاتورها خود در اين نمونه )ع(کشتي نوح

ای به يگر کلمه يا جملهاست و د کاريکاتوره آثاری که بینامتن در آنها مربوط ب ب.

  های مربوط به نوع فولکوريک در اين دسته قرار دارند.نمونه آن اضافه نشده است.

و طرح مدنظر خود را مستقل از بینامتن، ترسیم  کاريکاتورآثاری که هنرمند ابتدا  ج.

ه ن است، مانند نمونه مربوط بکرده و سپس جمله يا کلماتي به کاربرده که بیانگر بینامت

هارون الرشید. در اين دسته از آثار، بینامتن فقط در جمالت و متن به کارگفته نامة 

 شده جريان دارد.

ای ا، آيات، شعارها و... تمرکز ويژههالعلي در استفاده از داستان ،ييمحتوا ةاما از جنب

ه کشتي نوح و يا حضرت مريم در هم ةلمسئشمول و فراگیری آنها دارد. به طور مثال بر 

مربوط به دکارت  ةهمچنین جمل اديان به اشکال گوناگون مورد اشاره قرار گرفته است.

که بسیار معروف بوده و مخاطب در فهم انديشه نهفته در اين موارد با مشکل مواجه 

کارگرفته است تا ه ای بدر آثار خود، بینامتن را به گونهديگر آنکه ناجي  مسئلة شود.نمي
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تضاد و.. در ذهن مخاطب، توجه او را به طرح جلب کرده و افکار  ب،ال، تعجبا ايجاد سؤ

اين تقابل همان چیزی است که ند و او را به سمت و سوی مدنظر خويش هدايت ک

ناجي ويژگي ديگر  از بینامتنیت در آثارش را متمايز کرده است. ناجي العلياستفاده 

ان آالم ها در خدمت بیو ملت م و يا نمادهای ديگر کشورهاهی، استفاده از مفاالعلي

ها، ظرافت کار نويسنده برای ساخت الگوی مدنظرخود و فلسطین است. در اين نمونه

استفاده از حس  ايجاد حس مشابه در وجود مخاطب به خوبي قابل مشاهده است.

فلسطین  ةقضی دربارةذات پنداری، به چالش کشیدن باورهای انساني در قبال سکوت هم

اشغال سرزمین و وطن خود از منظر مذهبي، سیاسي،  مسئلةجانبه به همهو پرداختن 

است که تکنیک بینامتنیت نیز در  ناجي العليهای فرهنگي و تاريخي از ديگر ويژگي

 .ر او از اين مختصات برخوردار استآثا
 

 نوشتپي
قد اوضاع را ايفا های ناجي علي است که نقش شاهد و منتکاريکاتور ةحنظله، شخصیت ثابت در هم. 5

حنظله به فلسطین وفادار است و » حنظله گفته است: ةای معروف دربارکند. ناجي علي در جملهمي

عرقي در پیشاني من است تا هر وقت  ةدهد غیر از اين باشم، او همچون قطرگاه به من اجازه نميهیچ

د يافته له آيکوني است که تولنشیني به خاطرم خطورکند يادآوری من باشد،  حنظفکر ترسیدن و عقب

غلتیدن در سراشیبي انحطاط نجات دهد. آيکوني است که مسیر بیت المقدس را تا روح و جانم را از فرو

 .(11: 5775)عبدالعزيز، « دهدنشان مي

 .(22: ميْط َعَلْيِك ُرطًَبا َجِنيًّا )مر و ُهزِّي إِلَْيِك ِِبِذِْع النَّْخَلِة ُتَساقِ  .2
قَ تَّي إِذا جاءَ أَمْرُنا وَ فارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فيها مِنْ کُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ أَهْلَکَ إِالَّ مَنْ سَبَح  .3

وَ قالَ ارْکَبُوا فيها بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها إِنَّ  - ليلٌعَلَيْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِالَّ قَ

 .(04-04هود: ) رَبِّي لَغَفُورٌ رَحيمٌ
در  (میالدی 5510) ق عه 119جنگ حطین جنگي است که در روز بیست و چهارم ربی  اآلخر سال  .4

ه سختي یبیون را بصل الدين ايوبيصالحدر آن مسلمانان به فرماندهي  روی داد و طبريه ةدرياچغرب 

جمله يان پراکنده صلیبي تمام شهرها ازسادگي با شکست دادن لشکرشکست دادند و پس از آن به

 را پس گرفتند. المقدسبیت

 اردنو  سوريه،  لبنان،  فلسطینخاوری دريای مديترانه همانند  ةوعي رقص که در کشورهای کرانن .1

 آيد.های فولکلوری آن خطه به حساب ميعنوان يکي از سنترايج است و به
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