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  مقدمه

که گردش نخبگان سیاسی با نبض جامعه همراه نیست، همه چیز  در کشورهایی

 هنر  يآینه در مردم نباشند، جامعه راستین يآینه هم، ها رسانه اگر. شود زده می سیاست

سیاه یا سپید  بوم در و ننوشتن، و نگفتن وحتی در سیاستند جستجوي در ادبیات و

 هیچ نامی، قذافی بر کشور لیب معمر سال حکومت 42طی در  .بینند نقاشی، سیاست می

فرهنگ لیبی،    .است از لیبی که کتابی نوشته باشد، از مرزهاي لیبی فراتر نرفتهي شهروند

 .است  گشته سینه میبهتر فرهنگی شفاهی بوده که سینهاي، بیش قبیله يبه طبیعت جامعه

که نمود آندون است، ب  حکایت بخشی از آن فرهنگ بوده و مثل و داستان شعر،

م قدرت خود را تحکیم بخشید و 1980قذافی در سال . خارجی چندانی داشته باشد

هاي  خواست به مدیرت جهانی بپردازد و به جاي نظام و می کتاب سبز خود را نوشت

تر جایی کم ،نتیجهدر. کمونیسم، راه سومی ارائه کندداري و  رایج روز، یعنی سرمایه

. کردند او را تأیید نمی دید که نظر روشنفکرانی میبراي نویسندگان و شعرا و 

رو، سانسور شدت یافت و دستگیري نویسندگانی که از خط قرمز او عبور  ازهمین

انقالب  يهدر نتیجه، در این دورهکه براي سرهنگ قذافی دور .کردند، آغاز شد می

رمندان و ادیبان هن ،قذافی. سر برنیاورد ینام صاحب نویسنده و شاعردیگر  ،فرهنگی بود

داد و حتی شعر و شاعري در محاصره  ها و پشت دیوارها قرار می ها در زندان را سال

کرد  کس چنین میمستقیم با مردم برقرار کنند و هراي  توانستند رابطه بود و نخبگان نمی

زندان و  رها را ب نمادها و استعاره انشاعر به همین دلیل،.شد سندان قذافی له می بر

از جمله شاعران لیبی در این دوره، علی الفزانی بود که براي . دادند شکنجه ترجیح می

این پژوهش تالش . ز نمادها در اشعار خود متوسل شدبیان عقاید و نظراتش به استفاده ا

                 :ها پاسخ گویددر شعر علی الفزانی به این سؤال بررسی نمادهاکند تا با توجه به می

ـ مفهوم این نمادها 2 ـ علی الفزانی در شعر خود از چه نمادهایی استفاده کرده است؟1

  کارگیري این نمادها چیست؟هدف شاعر از بهـ 3 چیست؟
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و حضرت ) ع(مانند حضرت مسیح  علی الفزانی در اشعار خود از نمادهاي دینیـ 

 مانند سیزیف،اي اسطوره، و شهرزاد سندبادمانند سنتی، نمادهاي و قابیل )ع(یوسف 

  .استفاده کرده استگواراچهمانند جنگی 

است  لیبی ياین نمادها برگرفته از زندگی شخصی شاعر و اوضاع جامعه يمایهدرونـ

  . کندرا بیان می.. .که مسائلی مانند ظلم، تمرد، فقر و 

 تشویق ملت ،ایجاد تحرك و نشاط در جامعه ،نمادهااین کارگیري هدف شاعر از به ـ

  .است قذافی به حل معضالت جامعه و قیام در برابر ظلم و ستم لیبی

در این پژوهش سعی شده است که نمادهاي مختلف در آثار علی الفزانی شاعر معاصر 

. روشن گردد ،لیبی با استناد به اشعار وي مورد بررسی قرار گیرد و ارتباط وي با نمادها

اي و توصیفی ـ تحلیلی است و در این پژوهش، از روش انجام پژوهش، روش کتابخانه

مورد  ،ها، نتایج کسب شدهچنین تحلیل آنطریق گردآوري منابع و اطالعات و هم

  .رفته استگتحلیل قرار 

 

  پیشینه تحقیق

که در مجالت  یهایکه با توجه به بررسیاین پژوهش باید گفت  يپیشینه يدرباره

هاي مختلف از جمله دانشگاه تهران، فردوسی مشهد، و تربیت مدرس و عالمه دانشگاه

اي در رابطه با موضوع تاکنون مقالهصورت گرفت و دیگر مراکز تحقیقاتی طباطبایی 

نمادپردازي در  ياما در زمینه. نمادپردازي در شعر علی الفزانی به چاپ نرسیده است

هاي درك زمینه« :هاآن يسیده که از جملهشعر معاصر عرب مقاالت متعددي به چاپ ر

، 1385پاییز زبان و ادب، یاز رضا ناظمیان در مجله» رمز و نماد در شعر معاصر عرب

ی، ترجمه موسی بیدج در از خلیل الموس» اسطوره در شعر معاصر عرب«، 29 شماره

بررسی تطبیقی اسطوره سندباد در شعر بدر شاکر «، 28، شماره 1379بهار ، مجله شعر

زبان و ادبیات  يلحی در مجلهعلی سلیمی و پیمان صادکتر از » السیاب و خلیل حاوي

 ردازي قرآنی در شعر معاصر فلسطینپنماد« ،4، شماره 1390بهار و تابستان  ،عربی

 در عبدالرسول الهاییو  علی مطوريو  علطی عبیاتاز  »)ع(شخصیت یوسف 
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که پژوهش حالیدر؛ 2، شماره 1393، تابستان هاي ادبی ـ قرآنی ي پژوهش فصلنامه

د بررسی و تحلیل قرار داده رفته در دیوان شاعر را مفصالً مورکارنمادهاي به ،حاضر

نمادها در شعر این است که تاکنون ها در با سایر پژوهشوجه تمایز این پژوهش  .است

پژوهش اولین پژوهش هیچ یک از شاعران کشور لیبی مورد بررسی قرار نگرفته و این 

به  ايي ادبیات و به ویژه شعر لیبی تاکنون مقالهچراکه در زمینه باشددر نوع خود می

       .ه نشده استنوشت این صورت

  

  در شعر معاصر لیبی پردازينماد

ي معمر قذافی به دو دلیل به شعر نمادین و سمبولیک روي معاصر لیبی در دورهشاعران 

ي لیبی و استبداد و اختناق شدید حاکم بر شرایط سیاسی و اجتماعی جامعهـ 1: آورند

شاعران معاصر لیبی به ویژه علی الفزانی به شد در واقع، عواملی که سبب . فضاي آن

شعر نمادین روي آورند، استبداد شدید قذافی، تبعید شاعران و ادبیان، اعدام مخالفان 

شاعران در بیان حکومت در مالعام، سرکوب مخالفان و رعایت جانب احتیاط از سوي 

اما عامل . ـ مقتضیات هنري2. مخالفت با حکومت معمر قذافی و عقاید و اندیشه بود

مهم دیگر، که شاعران معاصر لیبی را به کاربرد اشعار نمادین واداشت مقتضیات هنري 

هاي شعري غرب و نیز با تغییر دیدگاه و ان معاصر لیبی با آگاهی از جریانشاعر. بود

از میان شاعران . ان سعی کردند بر ابهام و عمق شعر خویش بیفزایندنگرش شعري ش

معاصر لیبی، علی الفزانی، علی صدقی عبد القادر، علی الخرم، جیالنی طریبشان، 

عبدالمجید القمودي صالح، عبدالحمید بطاو، حبیب السنوسی، خالد زغبیه در آثار خود 

  .)159: 1ج، 2004نصر، ( انداز نمادپردازي استفاده نموده

م در روستاي صرمان در غرب شهر طرابلس 1936علی عبدالسالم الفزانی در سال 

سالگی در مسجد سیدي زکریا 12با گرایش دینی محض پرورش یافت و در . متولد شد

گرفت م فقه را نزد پدرش فراوي مقداري از علو. در صرمان قرآن کریم را حفظ نمود

م 1953مهاجرت کرد و وارد بهداري شد و در سالم به شهر بنغازي 1947سپس در سال
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بان را در آکادمی دینی التحصیل شد، سپس اصول زاز آکادمی پرستاري بنغازي فارغ

  .)2:440، ج2004نصر، ( م در داروخانه مشغول به کار شد1968 گرفت و تا سالبیضاء فرا

نمود، فعالیت میهاي لیبی اندیش در بیشتر روزنامهلفزانی به عنوان ادیبی آزادا

: ها و مجالت لیبیایی بود از جملهاراي مقاالت و قصائدي در روزنامهچنین وي د هم

جیل و «، »األسبوع الثقافی«، »الحریۀ«، »الزمان«، »الکفاح«، »الحقیقۀ«، »الرواد«، »قورینا«

منتشر شد القاهره » المجلۀ« يچنین بعضی از آثارش در مجلههم، »الفکر الثوري«، »رسالۀ

، »العربیۀ الثقافۀ«، »الرقیب«، »األربعۀالفصول «: ها و مجالتی مانندچنین در روزنامهو هم

الکاتب «سوریه و » المعرفۀ«قاهره و » شعر« ياردن و مجله» األسبوع«سوریه و » تشرین«

وي در سال . آثار وي به چاپ رسیده است» الشمس«و » صوت الوطن«و » العربی

 3، ج1995البابطین، ( جا به خاك سپرده شدبنغازي وفات یافت و در همان م در شهر2000

:580(.  

ومت معمر قذافی در لیبی زندگی شاعري است که در دوران حکعلی الفزانی 

هاي  به مسائلی چون آزادي و سرکوبکرده است و از جمله شاعرانی بود که  می

اي نمادهاي دینی و فرهنگی و اسطوره در آثار خود او. اجتماعی و سیاسی توجه داشت

  . نمادهاي تاریخی در آثارش دیده نشده استو جنگی را به کار برده و فقط 

  

  نمادهاي دینی

نمادهاي دینی به لحاظ ماهیت مذهبی و تأکید شاعران بر محتواي غنی فرهنگ اسالمی 

س بودن منبعشان به دلیل مقد این نمادها،. ، نمود بیشتري دارنددیگرنسبت به نمادهاي 

، رایج است مردم يها نزد عامهباشند و به همین دلیل معانی آناي میداراي اهمیت ویژه

وي و معانی ها به اشاره کردن به امور معندار کردن وجدانکه شاعر براي بیتا جایی

الهام  کند و این نمادهاي دینی به متن شعرها نیروي تأثیر ومرتبط با آن اکتفا می

ی در شعر خود به کار برده است که علی الفزان از جمله نمادهاي دینی. بخشد می

  . اشاره نمود »قابیل«و  »)ص(یوسف پیامبر«، »)ع( مسیححضرت صلیب «توان به  می
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  )ع(صلیب حضرت مسیح 

کرد، پیش در سرزمین اسرائیل زندگی می سال 2000مردي که ) ع(عیسی مسیح 

هاي و گیرایی کلماتش دلهاست ملکوت آسمان پیامبري است که روح بزرگش از

آن حضرت  )ع(راساس روایات انجیل و سرگذشت مسیح ب. کندمشتاق را تسلیم می

خرد تا آنان را از گمراهی به جان میرنج وزحمت هدایت مردمان روزگارخود را

اعتقاد شود تا به اما در نهایت به صلیب کشیده می وجهلی که در آن غوطه ورند برهاند،

 ،قرآن يطبق آیات کریمهاما  .بدین طریق از عذاب گناه مردمان بکاهد مسیحیان،

به صلیب کشیده نشده و فرد دیگري بجاي ایشان به دار آویخته ) ع(حضرت عیسی 

وقَولهِم إِنَّا *:فرمایدشود که میمی تنباطسوره مبارکه نساء اس 157ین مطلب از آیه ا. شد

الْمسیح عیسى ابنَ مرْیم رسولَ اللّه وما قَتَلُوه وما صلَبوه ولَـکن شُبه لَهم وإِنَّ الَّذینَ قَتَلْنَا 

  *اخْتَلَفُواْ فیه لَفی شَک منْه ما لَهم بِه منْ علْمٍ إِالَّ اتِّباع الظَّنِّ وما قَتَلُوه یقینًا

که آنان ما مسیح پسر مریم پیامبر خدا را کشتیم و، حال آن: که گفتند و نیز بدان سببـ 

 يبارهآینه آنان که در دار نکردند بلکه امر بر ایشان مشتبه شد هرنکشتند و برمسیح را 

خود در تردید بودند و به آن یقین نداشتند تنها پیرو گمان خود  ،کردندیاو اختالف م

  .بودند و عیسی را به یقین نکشته بودند

از  کارکردي نمادین دارد و ،در شعر معاصر عرب) ع(مسیح بر این اساس شخصیت 

شدن وحتی نماد فدادر ادبیات در قالب نمادهاي مختلفی چون نماد رنج و،ويشخصیت 

 دلیل برخاستن و زنده شدن از قبر پس از سه روز استفاده شده استنماد رستاخیز به 

  .)161: 1نصر، ج(

 تعداد قابل توجهی ازدر شعر الفزانی به این دلیل بود که ) ع(حضور حضرت مسیح 

وي  .نماد دینی است) ع(مسیح حضرت ،در شعر علی الفزانی. مردم لیبی مسیحی بودند

به مردم که حیات مجدد را نماد درد و رنج انسانی، ایثار و از خود گذشتگی است 

. و در نهایت نمادي براي زندگی بعد از مرگ استدهد محروم و ستمدیده هدیه می

هدف الفزانی . داندرستاخیزي جاودانه می يریت و واسطهرا منجی بش) ع(مسیح  ،وي

  :وصف شرایط زجرآور حاکم بر جامعه است ،)ع(از توصیف درد مسیح 
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!... مل أقُلها إنّنی ُکنُت نَبيّاً / ِمن ُغُصوٍن قد تـََغنَّی فوقها شاٍد و ناِئح/ َصَلُبونی فوق أعواٍد حقرية

و / فـََوجدتُهُ / َعَرب َدربی... و تـََلمسُت طريقی ... / َو َصليبی فوق َظهری... َغَري أنّی ُعدُت يوماً 

: 1983الفزانی، ( !ها قد عاَد لألرِض املسيح... َصفَق األطفاُل / !يًا َتدمی ُخطایَ حاف/ َمَشيُته

  .)26و25

هایی که بر باالي آن از شاخه/ ارزش به صلیب کشیدندهاي بیمرا بر فراز چوب(ـ 

ها نگفتم که من فرستاده خدا به آن/ گر آواز سردادندخوان و قُمریان نوحهپرندگان آواز

ام در و بر دروازه./ ... پشتم بوددر حالی که صلیبم بر... بازگشتم اما روزي / ... هستم

که پابرهنه درحالی/ قدم برداشتمو روي آن !/ پس آن را یافتم./ جستجوي راهم برخاستم

هان مسیح ...  تشویق و تحسین کردندکودکان !/ شدهایم خون جاي میبودم و و از گام

  ).دوباره به زمین برگشته است

ي وصف شرایط زجرآور حاکم بر جامعه ،)ع(مسیح  رنجهدف الفزانی از توصیف 

قذافی بعنوان یک نظریه  م1970ياوایل دههدر .ي حاکمیت قذافی استدر دورهلیبی 

سوم جهانی نام دارد را  يپرداز و فیلسوف سیاسی شهرت پیدا کرد و چیزي که نظریه

او  يقذافی مدعی است که نظریه .در کتاب معروف خود موسوم به کتاب سبز ارائه داد

دهد که سبب یاسی، اقتصادي و اجتماعی قرار میجهان را در یک مسیر انقالب س

آور این است تلخ و شگفت ياما نکته .شودسرکوب و ستم میتمام مردم تحتیی رها

منافع نظام سیاسی حاکم به  در تئوري خود از بازکردن زنجیرهایی که که معمر قذافی

پاي وتئوري را در بستن زنجیر به دستپاي مردم بسته سخن گفته، اما او همین ودست

  . ملت خود به کار برده است

همین زنجیرهایی بود که قذافی به دست و پاي  ،منظور الفزانی از صلیبچه بسا 

انتقاد  که اگر لب بهلیبی با آگاهی از این يکشیدههاي رنجتوده. ملت لیبی بسته است

نظامی که  در.کردندمیپس به ناچار با او همراهی شوند زندان می يبازکنند روانه

هاي دیکتاتوري بود ي تحت سرکوب و ستم و برچینی نظامهاهدفش رهایی انسان

این قوانین شامل .دگذاشته ش ر به اجراقوانینی غیرانسانی تحت لواي حفظ امنیت کشو

هاي براندازي رژیم را ترویج دهد و ، حکم اعدام براي هرکسی که نظریهتنبیه جمعی



 نقد ادب معاصر عربی 156

 ،با این قوانین. کنندن اطالعات چهره رژیم را مخدوش میزندانی کردن کسانی که با داد

بسیاري از  .دالثر شدنشکنجه، اعدام یا مفقود ا ،بسیاري بدون محاکمه به زندان افتادند

آمیز و نظام جنونلیبی به جاي زندگی تحتیشهروندان تحصیلکرده و فرهیخته

  . خواسته در کشورهاي دیگر را برگزیدند و از لیبی گریختنداو تبعید خود يخودکامه

لم و اي است که مردم لیبی براي رهایی از ظور از مسیح در شعر الفزانی، منجیمنظ

همان انقالبی باشد که منجر به  ،چه بسا این منجی. کشیدندمیفساد قذافی انتظار آن را 

، نماد استقبال کودکان از بازگشت مسیح. درنگون شدن و سقوط حکومت قذافی گردیس

شاعر در وراي این . گناهی است که قربانی ظلم و ستم قذافی شدندهاي بیانسان

مبارزه و یروحیه کندتالش میاست، ) ع(مسیح  يعبارات و الفاظ که یادآور واقعه

فقر و ظلم  ه خاطراي که بها را به احیاي جامعهبیدار کند و آنفداکاري را در ملت لیبی 

  . در حال احتضار است، تشویق کند قذافی و جهالت

  

  )ص( یوسف پیامبر

دس نمادي براي زیبایی است و نمادي براي کمال عقل و نیروي ح ،)ص( یوسف پیامبر

خواب مرتبط است که باعث حسادت اش در تعبیربا توانایی و گمان که شهرت وي

اش باعث برسانند و این استعداد و تواناییشود و سعی کردند او به قتل برادرانش می

 يارهکه خواب وي را درب؛ هنگامیبه دست بیاورد عزیز مصراي نزد شد که جایگاه ویژه

» وق المئذنۀالموت ف« يعلی الفزانی در قصیده.هفت سال خشکسالی تعبیر نمود

  : گوید می

/ بابل ت سورَ قَ أحرَ / راريف القَ  عبة الرجالِ د�ا يف داخلي، وتلك لُ أوقَ / ارالنَّ  رقت بعضَ لت لكم سَ قُ 

 رددًا للوطنِ مُ / البعيدةِ  نَ له معي إىل املدائِ داخلي أمحَ أميت بِ  تاريخُ / ارتَ ت جحفل املغول والتَ مَ قاوَ 

 مُت أن أموَت فوقَ لکن أنا أقسَ / اءِ ت يف البكُ رقَ ا غَ مبَّ ا، ورُ مبَّ مرثية ورُ  وتارةً / قصيده لوب تارةً املسَ 

حزِنَةَعَرب ِسنی املوِت / نةِ املِئذَ 
ُ
  )297: الفزانی( کانت هلا ِ�ايَُة املطافَ / ِسنی يوُسَف الِعَجاف/ امل

ور ساختم، که بازیچه آن را در درونم شعله/ به شما گفتم بخشی از آتش را ربودم(ـ 

در مقابل لشکر مغول و تاتار مقاومت / دیوارهاي بابل را سوزاندم/ مردم در آرامش است
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براي / کنمتاریخ کشورم را در درونم و همراه با خودم تا شهرهاي دور حمل می/ کردم

و چه بسا غرق / و گاهی دیگر مرثیه کنماي تکرار میربوده شده گاهی قصیدهوطن 

هاي غم در خالل سال/ اما من سوگند یاد کردم که بر فراز گلدسته بمیرم/ گریه شدم

  ).که این سرانجام کار بود/ سال هاي قحطی و خشکسالی یوسف/ انگیز مرگ

آن  در تفسیر) ص(کند که یوسف پیامبر رویایی را بیان می ،نی در این شعرالفزا

ی از سپري شدن سختی یهاکند به عنوان نشانهگویی میهفت سال قحطی را پیش

در متن شعر مقاومت و ایستادگیچه مدت آن طوالنی است، و شواهدي از نوع اگر

اي بر اصرار و گلدسته به ل سوگند یاد کردن به عنوان نشانهوجود دارد که در خال

 يرغم همهعلیکه نحويیابد، بهد تبلور میلند مرتبگی و صداي بلنعنوان نمادي براي ب

 شودقاومت در نهایت به پیروزي ختم میگیرد که مها تصمیم به مقاومت میسختی

  .)1:163جنصر، (

بهره ) ع(او براي نشان دادن شدت فقر و محرومیت در جامعه خود، از نماد یوسف 

شاعر  در حقیقت. ستایمان اگیرد که در اصل سنت، نماد مقاومت و پایداري در راه می

زدایی انزیاح یا آشناییبه کار نبرده استکه به مفهوم وجه مشهورش را  ،از یک نماد

هاي الهی سربلند بیرون ترین آزمونمیراث دینی در برابر سخت این شخص در.است

ست عشقی که به گمان کند باعث آرامش من اتاب میآتشی که دیگران را بی .آیدمی

  .راري است آرام بخش من استقباعث بیمردم 

  

  قابیل

از آن به عنوان نماد سرکشی  شاعران،هایی است که بسیاري از از جمله شخصیتقابیل 

بر روایات قابیل، بنا .اندهاي خویش بهره گرفتهعصیان یا فساد و تباهی در سروده و

فرمان داد ) ع(هنگامی که خداوند به حضرت آدم . بود) ع(فرزند ناخلف حضرت آدم 

زیبارو خواهر دو قلوي قابیل را به » اقلیما«تا هابیل را جانشین خود قرار دهد و 

را به همسري هابیل درآید، قابیل به خواهر دو قلوي قابیل » لوذا«همسري هابیل و 

ن دو در پیشگاهش کدام از آخاست و خداوند دستور داد هرلهی برفت با امر المخا
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اش را و قابیل کشاورز، بهترین قوچ گلهکه شبان بود  ،هابیل قربانی آورند؛

پس  .)50ـ49: ت.دطبري، ( اش را به عنوان قربانی حاضر کردندمزرعهترین گندم  نامرغوب

خداوند فقط قربانی هابیل را پذیرفت و قابیل سوگند یاد کرد که هابیل را به قتل 

  .برساند

. سرگذشت هابیل و قابیل در ادبیات جهان، کارکردهاي نمادین متفاوتی یافته است

اند زیرا از دیدگاه آنان، حق با قابیل بوده در ادبیات غرب، شاعران، جانب قابیل را گرفته

: 1997عشري زاید،( پوشی نمایدن بوده که نخواسته از حق خود چشمش ایو تنها گناه

 يگناهکاري و تباهی، نقطه ياما در ادبیات معاصر عربی، قابیل به عنوان اسطوره .)99

علی الفزانی نیز در اشعار خود به  .مقابل هابیل است که به رمز قربانی تبدیل شده است

  :گویداي میقصیده شاره نموده است از جمله درقابیل ا

يف قرب / قابيل َواَرى جثة أخيه/ من أجل املرأة الوحيدة يف العامل/ قابيل قَتَل رجًال واحدًا فقط

يقطعهم / واحدةٍ  ألف إنسان يف ساعةٍ / الواحد ل الطاغيةُ قتُ يَ / يف القرن العشرين الدموي/ دافئ

  )250: الفزانی( لقاتله صفقُ يَ / بال رأسٍ هل رأيتم إنساناً مقتوالً / حيرقهم/ أشالءً 

قابیل جسد برادرش را / به خاطر تنها زن دنیا/ قابیل فقط یک انسان را به قتل رساند(ـ 

گر، هزاران انسان را در یک طغیان/ در قرن خونین بیستم/ در قبري گرم/ به خاك سپرد

/ سوزاندها را میآن/ کنداجسادشان را قطعه قطعه می/ کندیک ساعت قتل عام می

ي بدون سري، را آیا شما انسان کشته شده/ شودوحشت به دنبال مرگ ایجاد می

  ). که قاتل خویش را تشویق کند/ اید دیده

خواهد گناه او را کم جلوه دهد همان نظر غربی ها را دارد که می جا شاعر،در این

عالم آن روز، پس چرا که او تنها یک نفر را کشت، آن هم به خاطر یک زن موجود در 

برادرش را کشت  ،قابیل. به نظر شاعر گناه قابیل در مقابل قاتالن قرن بیستم اندك است

 ؛کندنیز صدق میزدایی کامال در مورد نماد قابیل آشنایی. قبري گرم جاي دادو او را در 

به عنوان یک شاعر از قابیل  ،جا؛ در اینطور که در نماد یوسف نیز وجود داشتهمان

، چه آشنا و شناخته شده استآن متفاوت کردنو در واقع هدف او کند میمظلوم یاد 

  :نمایدچنین اشاره مینماد قابیل ایننیز به و در جایی دیگر . باشدمی
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َعَلنًا َحتت / إنّنی نسُل اجلرمية/ لسُت قابيل القدمي. أنا من قابيل نسلی / أيّها الّساقی الَوسيم

  )185: همان( إنّه العدل اجلديد/ الّشمس أقتلُ طيف 

من از نسل جنایت / من از نسل قابیل هستم ـ نه از نسل قابیل قدیم/ اي ساقی زیبارو(ـ 

  )این همان عدل جدید است/ رسانمارا در زیر نور خورشید به قتل میآشک/ هستم

ها داند و در توصیف آناران امروزي را از قابیل بدتر میر الفزانی، جنایتکعدر این ش

کنند و معتقد است این معناي عام میو در زیر نور خورشید قتل گوید که آشکارامی

. معمر قذافی است ،منظور شاعر از جنایتکاران امروزي در حقیقت! استعدالت جدید 

هاي تلویزیونی  در کانال ها کرد و اعدام ألعام اعدام میرژیم قذافی اغلب مردم را در م

 ،طبق معیارهاي مطبوعات آزاد، لیبی تحت فرماندهی قذافی. شدند تی مرتباً تکرار میدول

ها  اي از دیپلمات قذافی شبکه. شمال آفریقا بودترین کشور در خاورمیانه و  سانسورکننده

وکنار ترور سیاسی صدها منتقد در گوشهاي را براي  را استخدام کرد و نیروهاي تازه

-بود به لیبی در مدت طوالنی به سرزمین اسرار تبدیل شده .کار گماشتجهان به

را شکنجه، کشتار دهد زیدرت نداشت که نداي آزادیخواهی سرکه هیچ مظلومی ق طوري

  . اش را به دنبال داشتیا نابودي قبیله

  

  فرهنگیسنتی و نمادهاي 

یا ساختمان، سمبل، آرم، نام، چهره، شخصیت، تصویرتواند یک  نماد فرهنگی می

کلی چیزي یا طورشود و به جسته می، شاخص و برولتچیزهاي دیگري باشد که به سه

 يارائه. دهد به گروه فرهنگی بزرگی ارائه میفرهنگیطرز فکري را با یک مفهوم وسیع 

باشد که وضع منحصر به  یک شیء یا شخصیت ممکن است از این جهت حائز اهمیت

یا گروهی از مردم داشته باشد یا تاریخاي از  مکان خاص یا دوره يفردي در بیان و ارائه

  .ها مهم باشدقشر خاصی از مردم آن را دوست بدارند یا براي آن

  

  سندباد

بسیاري از شاعران معاصر واقع شده، سندباد از  يعالقههاي مشهوري که مورداز افسانه

یشتر شعرا، به منظور هایی است که بسندباد از شخصیت. ار و یک شب استکتاب هز
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چه در آنبراساس  .)156 :زایدعشري ( اندخود، نقاب آن را بر چهره زدههاي بیان اندیشه

آمده است، سندباد جوانی ماجراجو و از اهالی بغداد بود که » هزار و یک شب«کتاب 

با . ا از دست دادآن ر يثروت زیادي از پدرش به ارث برد، اما طولی نکشید که همه

یا به سفر و تجارت امید نشد و به همراه چند جوان دیگر، از راه درنا وجود این

ام حوادث که در هر کد هاي سندباد در هفت سفر اتفاق افتاده استحکایت. پرداخت

ها را با موفقیت آن يآید، ولی او با کیاست و زیرکی، همهخطرناکی براي وي پیش می

طی سالیان  ،این افسانه. گرددمیروتی فراوان به دیار خویش بازگذارد و با ثپشت سرمی

که طوريهمگیري گذاشت، بتأثیر چشگذشته عالوه بر ادب شرق بر ادب غربی هم 

جبوري، ( فراوانی ساختند هاي خیالیداستان ،با استفاده از آن رنسانسها در اروپایی

شاعر زه، براي به سبب قدرتی که در خلق معانی تا ،اياین شخصیت افسانه. )180: 2003

: 1981کیلطو، ( اصر عرب شده استاز شاعران نوگراي معکند، محبوب بسیاري فراهم می

65(.   

نگردي و ماجراجویی در کشف پروازي، جهانماد بلند ،باد در شعر معاصر عربدسن

مندي شاعران اساسی در بهره ينکته )815: 2001الجیوسی، (. هاي جدید استسرزمین

معاصر عرب از شخصیت سندباد، کاربرد آن براي بیان آن آشفتگی فراگیري است که بر 

سندبادهاي جهانگرد ایشان سفرهایشان را با  ،از این رو .زندگی امت عربی حاکم است

ماندگی و ت گذشته وطن خویش و رهایی از عقبآرزوي بازگشت به شکوه و عظم

 ،ماد سندباددر شعر علی الفزانی ن )816:  همان(کنند ز میکهنه پرستی حاکم بر جامعه آغا

کشف کند و شاعر سفر خود به عمق کلمات و حروف براي ابعاد معرفتی پیدا می

  :ي کشف عالم خارج تشبیه نموده استمجهوالت را به سفرهاي سندباد برا

ِخبًُطی َتدِمی و / ی ُمثَ َعادَ تَاَه حينًا فی الَصحارِ / رِحالُت السندباد/ رحالِتی فی ِحبَاِر الکلمات

و ... صاَر َزيفًا / أهرَقَتُه الريُح ِمنِّی و املَِداد/ حاَل الشوُق و اَحلرُف َرَمادو استَ / َحلِن ُمستَـَعاد

  ) 81: الفزانی( َدفـَُنوها فی الرَّواِبی مع رُفَاِت السندباد/ أباريُق الرََّماد

گاهی در صحراها / سفرهاي سندباد است/ چونسفرهاي من در دریاي کلمات هم(ـ 

و اشتیاق و / هاي خونین و آهنگ مکرربا گام/ گرددسرگردان است و سپس باز می
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بی ارزش شد / باد، مرکب آن را از من گرفت و سوزاند/ تبدیل شدحروف به خاکستر 

  ).هاي سندباد دفن کردندها همراه با استخواناو را در تپه/ هاي خاکسترو ابریق

، معادل سفر شاعر به براي کشف عالم خارج سندباد سفرهاي دائمیدر این شعر، 

به شکست و  سفر او در محیطی خشک است آمیخته. درون و عمق کلمات است

به را کلمات  ،آتش يکند و شرارهها را سرکوب میسرخوردگی که احساسات و اشتیاق

دف با و کلمه در حقیقت مترا. دسازکند، تبدیل میها را پخش میخاکستري که باد آن

شود اما هاي سندباد دفن میشود و همراه با استخواندروغ و تکبر و خودخواهی می

ماند تا از ماند و منتظر میوشن باقی میاین کلمات همیشه در زیر خاکستر ر يشراره

  .)173: 1نصر، ج( هاي آن دوباره برانگیخته شوداستخوان

  

  گوشهرزاد قصه

هزار و یک هاي  گو یا چهرآزاد، نام شخصیت اصلی در داستان شهرزاد قصه

و بعدها مورد توجه استایران، شاه شهریارها براي  قصه يکننده روایت ،شهرزاد.تاسشب

» ادبیات عرب«در غرب به عنوان بهترین کتاب ادیبان و هنرمندان عرب قرار گرفت و 

. شناسند شهرزاد را نیز به عنوان فردي عرب می ،جهانشناخته شده استاز اینرو در سطح 

طبیعی هزار و یک شب، نخستین انگیز و غیرها و حوادث شگفتماجراجویی ،در واقع

  .)57: 1367ستاري، ( در میان عرب بود اروپایی يتأثر به شیوه يجرقه

بخش بسیاري از آثار ادبی در کشورهاي شرقی، عربی و اروپایی شده ، الهاماین اثر

اهمیت هزار و یک شب نه در اصالت و یکپارچگی آن، بلکه در همان درهم . است

آمیزي و سازگاري فرهنگی و تاریخی آن است که موجب شده به صورت میراث 

ها أثیر جهانی قصهي این تعلت عمده. در بین اغلب ملل بزرگ دنیا قرار بگیرد ،همگانی

ها و ردگی و تنوع موضوعی و فرهنگی قصهگست: توان در دو محور جستجو کردرا می

تدبیر و توسل به قدرت کالم و تواند با که می) شهرزاد(خصیت اصلی داستان مهارت ش

هاي هولناك پادشاه ز حکیمانه، کشور را از دست جنایتگویی و با سخنان پندآمیقصه

در این قصه، . تعادل فکري و اخالقی برساند يداده، شاه را نیز به مرحلهسفاك نجات 
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در واقع شهرزاد، زنی . دهدلت انسانی زن را نشان میشهرزاد اولین زن دنیاست که منز

کند و مثل ملکه افسونگر مصر، یشه و کمال، کارهایش را تدبیر میاست که با فکر و اند

بلکه پیروزي  ،کندآرام را رام نمیآوازه و بیبلند مهرورزي سرداري يبه وساطت غریزه

-مردم: اندازدیار را برمیشهرزاد، مرهون مساعدت سه عامل است که بنیاد ظلم شهر

و  خود گذشتگی و ایثار، خردمندي و ایمان، و اتکا به خداوند و حددوستی بیش از

هزار و یک شب،  نکته مهم شخصیت شهرزاد، در .)197ـ194:  1386ستاري، ( مشیت الهی

اد است که در پیدایش این دانایی به همراه عشق، دو ویژگی مؤثر شهرز. دانایی اوست

  .گیري داردگیري شخصیت داستانی حضور چشمحوادث و شکل

ان امللك ک  /حتكي ألف ليلة وليلة/ ذات اجلمال الطَّريِّ العابث/ ظمت شهرزاد الذّكية

لعبة األمم والدوائر  -مل تشر إىل/ ا�اعات والغليان الشعيبمل تتحدث عن / شهرياريصغي باهتمام

هذه امرأة ذكية / حزمة من الآللئ والعقود واألحجار الكرمية/ قلدها امللك شهريار -لذا/ السرية

   )91: الفزانی( لقد خرجت من احملنة الطويلة/ ولطيفة

هزار و یک شب / استانگیزي داراي زیبایی شگفت/ رسدشهرزاد، زیرك به نظر می(ـ 

به هیچ چیزي دیگري / سپاردپادشاه شهریار، با دقت به او گوش می/ کندرا حکایت می

هاي مردمی سخنی ها و شورشاز قحطی/ ولی این زن باهوش/ کردتوجه نمی

به همین دلیل / کرداي نمیها و حوادث پنهان اشارهي ملتو به بازیچه/ گفت نمی

هاي با ارزش به گردنش دي از لؤلؤها و مرواریدها و سنگگردنبن/ پادشاه شهریار

  ).  از غمی طوالنی رها شد/ طبع بوداین زن باهوش و نازك/ آویخته بود

  

  جنگ بسوس

اشعار   که  بود  شیبانىمرّة بن جساس يه، خال دختر منقذ تمیمى  نام  لدر اص  بسوس

  بکر و تغلب هدو قبیل  را میان  طوالنى  و کشمکش  جنگ  آتش  ،آمیز وي تحریک

  من  اشأم: درآمد  مثل  صورت  به  اعراب  در میان  وي  رو، بدیمنى از این.  برافروخت

با   که  بکر و تغلب هدو قبیل  میان طوالنی  کشمکشى  وقوع  به  چه، آن ر هر حالد .البسوس

  جا بههمان ، اي ناقه  شدن  یا زخمى  نیز داشتند، انجامید، کشته  نزدیک  خویشاوندي  هم
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  در بالد نجد، حجاز و اطراف  را که  ربیعه  قوم  ریاست  يو. بود  ربیعه  بن  کُلَیب  دست

  گیر بود و در بیرون قدرتمند و سخت  امیري ، کلیب.  داشت  داشتند، برعهده  سکنى  تهامه

  به  تردیديبود،   کرده  غصب  که  هایىها از سرزمین دیگر عشیره  افراد یا چارپایان  راندن

،  داشت  تعلق  بسوس  به  هک  ناقه  این  شدن  کشته  در پى جا، همان ضلفَم.داد نمى  خود راه

از ماجرا   ربیعه  بن  لمهله  نام  به  برادر کلیب  ونچ. درآوردرا از پا  کلیب ، مرهبن جساس

  براي  دیه  با پیشنهاد پرداخت  قبیله  سران  تالش.  برخاست  خواهى خون  ، به یافت  آگاهى

  طوالنى  نبردي  به  رو، افراد دو قبیله از این. نبخشید  سودي  ، چندان فتنه  آتش  فرونشاندن

ها و جنگ بسوس نماد جنگدر شعر عرب، . )50-49: 1990، حموي( پرداختند

خواهی انتقام و خونکلیب نماد آشوب و فتنه و مهلهل نماد ، هاي جدید اعراب درگیري

از شهرت بسیاري برخوردار است  بکر و تغلب يو اختالف میان دو قبیله. است

  . اندار خود به این مسأله اشاره نمودهدر اشعکه اکثر شاعران عرب طوري به

  -ورآين الّناس يف صفّ / املهلهلْ  -كنت يف جند/ تعرف البسوس وجهي/ أيُّها الّساقي الوسيم

هكذا شئُت / وأنا يف العدوة األخرى مكني/ حامًال ُرحماً ومصحف/ يف الفتنة الكربىوأنا / ُكليبْ 

  )188: الفزانی( حاضراً يف اللعبتني/ وأبغي أن أكون

که درحالی/ در لشکر مهلهل بودم/ سدشناي مرا میبسوس چهره/ ساقی زیبارواي (ـ 

حامل نیزه و / بودماي بزرگ هو من در فتن/ مردم مرا در صف لشکر کلیب دیدند

چنین خواستم و این/ و من در دشمنی مستحکم دیگري بودم/ مصحف قرآنی بودم

  ). ها باشمطالب این بودم که در نیرنگ هردوي آن

شاعر و  شوداي بزرگ اشاره میدر شعر الفزانی نیز، به جنگ بسوس به عنوان فتنه

و با . هم از جانب کلیب استمعتقد است که این نیرنگ و فتنه هم از جانب مهلهل و 

خواهد مرز حق و باطل را مشخص کند و در نهایت معتقد آن، میاشاره به نیزه و قر

توانستند جلوي این فتنه صد نیرنگ و فتنه داشتند وگرنه میها قاست که هر دوي آن

جویی ادر کلیب است نشان از روح انتقامکه در لشکر مهلهل برو این .بزرگ را بگیرند

  . که در شاعر وجود داشته است تاس
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  اينمادهاي اسطوره

فرهنگ و تمدن یک  اسطوره در. اسطوره، پیوند بسیار نزدیکی با هنر، به ویژه شعر، دارد

ي در باور عامه. اسطوره ارائه کرد شاید نتوان تعریف دقیق و روشنی از. ملت ریشه دارد

هاي کهن حماسی، واقعی، داستانغیره، چیزهاي خیالی و مردم، اسطوره با افسانه، قص

مقتضیات اسطوره با توجه به . هاي عامیانه و تاریخ و دین پیوند خورده استداستان

  ، بیانی است که یابد، اما در نگاه نخست، اسطورهتعاریف گوناگونی می ،زمان

  .)86: 1383شمیسا، ( ساخت آن حقیقت و تاریخ و روساخت آن افسانه باشدژرف

ي کنندهنقل ،دیدگاه میرچا الیاده اسطوره شناس بزرگ و برجسته، اسطورهاز 

وایت یک به بیانی دیگر، اسطوره همیشه متضمن ر. سرگذشتی قدسی و مینوي است

گوید چگونه چیزي پدید آمده، موجود شده و هستی خود یعنی به ما می. خلقت است

ده و به تمامی پدیدار شده داوي، فقط از چیزي که واقعا راسطوره. را آغاز کرده است

ـ 14: 1362الیاده، ( هاي اسطوره، موجودات مافوق طبیعی هستندشخصیت. گویدسخن می

15(.  

  

  یفسیزاسطوره 

هفت حوریه « 5به نام مروپ 4، با یکی از پلئیادها3ائول، پسر 2پادشاه کورنت1سیزیف

، و 6پسر او گلوکوس .پیوند زناشویی بست»بودند که نام یکی از آن ها مروپ بود

در اساطیر یونان آمده که سیزیف به هنگام مرگ، ناشیانه برآن شد . بود 7اش بلروفون نوه

پس به وي فرمان داد تا پس از مرگ پیکرش را به خاك . تا عشق همسرش را بیازماید

وي که . گرفتار دوزخ گردید رو،دان همگانی رهایش کند، ازهمیننسپرد و میان می

فرمانبرداري همسرش سخت به خشم آمده بود از خداوند اجازه خواست تا به عدماز

اما . زمین برگردد تا همسر خود را که در کفن و دفن وي کوتاهی کرده بود، کیفر دهد

چنان او را فریفت که پیمان خدایان را از یاد هاي جهان زیبایی ؛چون به زمین بازگشت

ا خدایان برآن شدند ت ،زد و به کیفر همین گناه برد و از بازگشت به سایه دوزخ سرباز

ی که ها جدا ساخته و به زور به دوزخ، جایبه بندش کشند، و وي را از شادي
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ان، سیزیف به دلیل نافرمانی و طغیان نسبت به خدای .آماده بود کشاندند ،سنگ هتخت

در پایان سنگ به سنگی بزرگ را از دامنه کوهی باال ببرد محکوم گردیده تا هر روز تخته

غلتد، این سرنوشتی است که بارها تکرار شده و ه پایین میخواست خدایان از کوه ب

تر از انجام مرگ اساطیر، دهشتناكدر جهان بی خواهد شد؛ خدایان دریافته بودند که

 ، وجود نداردکاري بیهوده خصوصا که کاري دشوار چون غلطاندن سنگی عظیم باشد

  .)156:  1384کامو، (

راي او در جهان زیرین ، مجازاتی است که ایزدان بهادر افسانهدلیل شهرت سیزیف 

او محکوم است سنگی را تا باالي قله کوهی بغلتاند ولی هرگز به قله . اندتعیین کرده

مجبور  ،بختتیرهسیزیف . غلتدمیسیار بزرگ همیشه به پایین فروزیرا آن سنگ ب ،نرسد

سیزیف در شعر معاصر . )258: 1383اشمیت، ( را از نو آغاز کندمواره این کار است ه

  . ها است، نماد تحمل مصائب و سختیعرب

و نـَُعانی ما / نَربُط األحجاَر و األطَماَر بِاَخلصِر النحيف/ و َرِصيفنَدما ُکنَّا ِجياعًا بَني َجنٍع عِ 

  )305: الفزانی( آالم سيزيفَسَغب الصحراِء و املوَتی و / نـَُعانی ِحمَنًة َعَرب اخلريف

هاي کهنه را ها و لباسسنگ/ لخیز و آبشارها گرسنه بودیمگاه که بین مراتع حاصآن(ـ 

/ دیمبرو از مصیبت و عذاب فصل پاییز بسیار رنج می/ بستیمبه کمر الغر و نحیف می

  ).هاي سیزیف را داشتیمگرسنگی صحرا و مردگان و رنج

کشد باز هایی که میها و سختیرغم رنجلینماد انسان شریفی است که ع ،سیزیف

ین و رسالتی ي سنگنماد اندوه و مشغله ،جاخره در اینص. گرددمیبه جاي اول باز

دهد تا به قله برسد و د و اندوه، این روند را ادامه میرغم درشریف است و شاعر علی

الفزانی در این شعر، معانی .بهتري دست یابد نسیم آزادي را استنشاق کند و به زندگی

  .)181: 1نصر، ج( قر و گرسنگی را ارائه نموده استتنگدستی و نیاز و مظاهر ف

موجود مسائل واقعی هاي شعر نو در لیبی است که یکی از گرایش ،گرایش وطنی

ي در تجربهها و بررسی آن این آگاهی از واقعیت. کنددر وطن و جامعه را مطرح می

ها و عدم تسلیم علیه این وقایع و محکوم کردن آنبا رویکرد اعتراض بر ،شعر نو لیبی

یابد، زیرا ترسیم وقایع تلخ، اولین گام براي حرکت به سمت ها تحول میدر برابر آن
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 ،ي لیبیبررسی مظاهر فقر در جامعه. ي استهاي بعدي گامآزادي است و مقدمه

ي مشکالت امعه و در امتداد تجارب در زمینهدر درون جي شعر نو اي از تجربهنشانه

دهد که ررسی را در چارچوبی هنري قرار میو این ب. هاسترایج در محیط زندگی آن

شاعران لیبی تالش . نوسان است ي هنري درهاي واقعی و مرزهاي تجربهمیان مشغله

ان فقرا و ثروتمندان کردند مظاهر گرسنگی و رنج و درد و تناقض حاکم در جامعه می می

ه بر تناقضات اجتماعی افزوده را در شعر خود منعکس کنند که این مسأله باعث شده ک

  .)209: همان( شود

معتقد است که عامل بروز انقالب را باید در ،جامعه شناس مشهورمارکس 

هاي اجتماعی هستند، تغییر در واقع نابرابريمنابع تضاد، در. جست تضادهایطبقاتی

شود و در اد و برخورد میان طبقات مختلف میباعث افزایش تض ،هاي تولیدنیرو

ا نهایت، بمنجر به تنش و در تواندتضادهاي طبقاتی افزایش یابد، می کهصورتی

لیبی با سطح تولیدي که قابل قیاس با کشورهاي .گیري آن به انقالب تبدیل شود اوج

رسید زمان فقط به سه میلیون نفر میآن خلیج فارس بود و با جمعیتی که در  يحوزه

در انحصار قذافی و  ،، اما این ثروتتوانست در مدتی کوتاه ثروت زیادي به دست آورد

  . فرزندان وي بود

  

  نمادهاي جنگی

کسانی که در  ؛داشتند طلب حضوربعضی از نمادهاي بارز مبارزه ،یبیلمعاصر در شعر 

غم رعدالت نقش چشمگیري داشتند و علی هاي انسانی و حاکمیتپیروزي ارزش

هاي بعدي با خشیدند و به شهادت رسیدند تا نسلبسرکوب و ظلم به زندگی معنا می

هاي تا راه آزادي روشن گردد و نشانه عزت و کرامت زندگی کنند و خود سوختند

  .)233: 1نصر، ج( فردایی روشن ترسیم گردد

  

  )ايانقالبی افسانه(	گواراارنستو چه

ترین وفشود، یکی از معرشناخته می، »گواراچه«، که معموال به عنوان 8گواراارنستو چه

 ونام ،او. تر از آن استیشپدر تاریخ قرن گذشته و یا  و انقالبیون در تاریخ جهان



  167 )شاعر معاصر لیبی(نمادپردازي در شعر علی الفزانی 

که براین باورند قرار داده است تبدیل به بخشی از روح و نماد کسانی هاي خود راآرمان

تواند به در این دنیا، تنها میو بدترین اشکال استثمار انسان هاي اجتماعی عدالتیکه بی

مردم به  ها نفر ازچنان نزد میلیونهم »گواراچه« .و زدوده شودپاك  انقالب يوسیله

گی گذشتاي خود و ازخودیل زندگی انقالبی افسانهبه دل ،قهرمان يعنوان یک چهره

او مردي است که نه تنها با اصول . گرفته شده استبراي اعتقادات انقالبی خود درنظر

ها از بدست آوردن آنبراي  کرد، بلکه جان خود را به خاطر مبارزهخود زندگی می

ت که تاریخ نماد مبارز انقالبی مارکسیستی اس ،در شعر معاصر لیبی »گواراچه«.دست داد

به خاطر تحقق سعادت  ،یگذشتگهاي وي است و نماد ازخودجنگ سرشار از فداکاري

و انسانی را نماد مبارز انقالبی  »گواراچه«علی الفزانی نیز در شعر خود . جامعه است

  . داندمیآزاده 

و طريُق / غري أّن احلبَّ أقوی/ !يُوَلُد اإلنساُن ُحر�ا ، مثَّ يُقتل/ ال تَعَجل... ولکن ... مات غيفارا 

  )127ـ126: الفزانی( و ُدروُب احلبِّ أفَضل/ اخلِري أنأی

گاه کشته می شود، آنآزاده متولد می ،انسان/ شتاب نورز... ولی ... مرده است » گوارا«(ـ 

  ). و درهاي محبت برتر است/ و راه خیر دورتر/ تر استاما عشق قوي!/ شود

از زندگی محروم شده و به  گردد، بنابراینمیارزش انسان مبارز باعث آزادي وي 

که منجر به خالص شدن و گردد به جاي اینراه آزادي منجر به قتل می رسد،قتل می

نماد مبارزي است که در راه آزادي از زندگی دست شسته » گوارا«ولی . رهایی گردد

 ،یدوران حکومت قذاف.گرددسعادت و خیر او در زندگی ابدي میباعث  ،است و این

سرکوب شدید، خفقان مطلق، ترور آور، هاي رعباعدام. سراسر خون و کشتار بود

هاي هاي امنیتی در سایه و گروهی در خارج از لیبی، تشکیل سازمانمخالفان حت

 ،دادنداي آن را مزدوران خارجی تشکیل مینظر فرزندان قذافی که اعضنظامی زیر شبه

از این . ایجاد شودوار ت بسته، پلیسی و قفسهمگی باعث شد تا از لیبی کشوري به شد

الفت با حکومت جان خود را فدا ، همواره مبارزانی وجود داشتند که به خاطر مخرو

  . کردند که در لیبی امثال این مبارزان کم نبودندمی
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  گیري نتیجه

موجود در مسائل واقعی هاي شعر نو در لیبی است که یکی از گرایش ،ـ گرایش وطنی

شعر ي در تجربهها و بررسی آن این آگاهی از واقعیت. کندوطن و جامعه را مطرح می

ها و عدم تسلیم در برابر علیه این وقایع و محکوم کردن آننو لیبی با رویکرد اعتراض بر

یابد، زیرا ترسیم وقایع تلخ، اولین گام براي حرکت به سمت آزادي ها تحول میآن

  .ي استهاي بعدي گاماست و مقدمه

و اجتماعی و استبداد شدید حاکم بر فضاي  شاعر علی الفزانی به دلیل عوامل سیاسیـ 

چراکه در . نمادین و سمبولیک را برگزیدزبان  ،ي معمر قذافیي لیبی در دورهجامعه

گردید یا در زندان ، یا تبعید میکردمیمت بازکس زبان به انتقاد از حکواین دوره، هر

  . شدمورد شکنجه واقع می

ـ  1936(ي لیبی در دوران حیات شاعر اوضاع جامعهي این نمادها برگرفته از مایهـ درون

ي مبارزه و فداکاري را کند روحیهتالش می نمادهاشاعر در وراي این . می باشد )م2000

اي که به خاطر فقر و ظلم و جهالت ها را به احیاي جامعهدر ملت لیبی بیدار کند و آن

  . قذافی در حال احتضار است، تشویق کند

ز نماد براي بیان حقایقی بهره ا ،او. ي وسیعی دارددامنه ،در شعر الفزانیرمز و نماد ـ 

وقایع  ،الفزانی. دها سخن بگویتواند از آنطور واضح و روشن نمیکه که بهرد گیمی

  . الب نماد بیان کرده استهاي معمر قذافی را در قمربوط به جنایت

او در به کار دهد که میل الفزانی نشان میزبان نمادین علی بررسی  ،کهي دیگر آننکتهـ 

امیدوارانه را در ذهن متبادر  هاي مثبت و عناصر زبانی که معانیبردن نمادها و سمبل

بسیار کم است، بلکه اغلب حاکمیت  ،آفریندآور و نویدبخشی میفضاي نشاطکند و می

  .با عناصر زبانی است که بار معنایی منفی دارند

و در بعضی از نمادها مثل نماد حضرت  نمادها تصرف کرده استگاهی شاعر در ـ 

زدایی روي بلکه به انزیاح و آشنایی بیل وجه مشهور آن را بکار نبرده،قاو ) ع(یوسف 

  . آورده است
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  ها پی نوشت

1- Sysyphus 
2- Cornet 
3- Evil 
4- Pleiades 
5- Mrvp 
6- Glvkvs 
7- Bellerophon 
8- Ernesto Che Guevara 
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  .  ، الجزء األولالوطنیۀ

 دارالکتاب فی لیبیا فی العصر الحدیث، بیروت ـ لبنان الشعریۀ الحرکۀ، )م2004( نصر، قریرة زرقون ،

  .  ، الجزء الثانیالوطنیۀ
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  )الّشاعر المعاصر الّليبي(الّرمزية في شعر علی الفزاني 

  

   1مرضیه زالی

   2حسین ناظري

   3علی نوروزي

   4بالسم محسنی

  

 ص الملخّ 

 السياسية العوامل بسبب و نعاماً يوأربع نيإثن استمرت یالت ليبيا، يف القذايف معمر اللييب حكومةالزعيم خالل

 عن ريللتعب ةيالرمز  یإل مالوا ينيالليب الشعراء إنّ  ليبيا، فضاء يف السائدة والرقابة والطغيان ا�تمع يف واالجتماعية

 االجتماعية املسائل نظرهفي وجهات ميتقد حياول یالفزان عليييايبيالل الرمزي الشاعر. ةيوأفکارمهالذات عواطفهم

 يف املستخدمة الرموز من أنواعا دراسة إىل املقالة هذه فتحاول. الرمزي التعبري أشكال من شكل يف والسياسية

) السالم عليه( يسوع:"ةينيالد اقسام أربعة إىل تنقسم للشاعر الدينية والرموز. شعره وانيد یف الوصفي التحليل

 يف". فارايج تشي" ةياحلرب" سيزيف" ةيواألسطور  القصاصة وشهرزاد سندباد" التقليدية و"وقابيل) ع( ويوسف

 على للحفاظ املقاومة مظاهر من مظهر) ع( يوسف اهللا نيب والتضحيات، اإلنسانية املعاناة رمز يسوع النيب شعره

 احلاكم إرادة على الرجل قدرة لعدم ورمزا اإلنسانية للمعاناة رمزا سيزيف التمرد، رمز وقابيل النقاء،والنجابة

. الثورويني للمقاتلني رمزا"  فارايج تشي" والسياحة، رمزاًللطموحات سندباد واحملبة، للحكمة رمزا شهرزاد هم،يعلى

 جداً  الً يقل التفاؤلتکون هو معناها اليت اإلجيابية الرموز تطبيق يف رغبته عدم نيتب یالفزان لعلي الرمزية اللغة ودراسة

 اناً يأح الرموز یف الشاعر وتصرفت سلبية داللة هلا اليت اللغوية العناصر مع ادةيالس تکون األحيان من كثري يف بل

  .احياإلنز  یإل ليمي بل هاري مشاه وجوه تستخدم وال

  

ةلرمزي،اعلی الفزانی،الشعر املعاصر ،ليبيا:ةالکلمات الرئيس  

                                                           
 فردوسی مشهد جامعۀو آدابها  العربیۀ اللغۀ فی الدکتوراه طالبۀ -1

  ۀیاإلنسان العلوم و اآلداب ۀیکل مشهد، یفردوس جامعۀ مساعد أستاذ -2

   اإلنسانیۀاآلداب و العلوم  کلیۀفردوسی مشهد،  جامعۀأستاذ مساعد  -3

  اإلنسانیۀاآلداب و العلوم  کلیۀأستاذ مساعد جامعۀ فردوسی مشهد،  -4



 

 

 

 

 

 


