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 چکیده
ی مقابل مکتب هنر برای هنر قرار دارد. ارن مکتب در قرن نوزدهم و به دنبدال  ادبیات ملتزم رورکردی است که در نقطه

ی انیرشده، احسداس و هندر    اروپا شکل گرفت. منظور از التدزام مشدارکت آگاهانده   های ادبی گوناگون در شکوفاری مکتب

نورسنیه را شاعر در مسائل انسانی، ملی و قومی است. از ارن رو  به بکارگیری هنر و ادبیات برای تصورر اوضداع و احدوال   

نی اسدت کده شدعر خدود را در     های مردم التزام گفته می شود. احمدی مطدر از معدیود شداعرا    اجتماعی و بیان درد و رنج

تدررن  ای که زنیگی خود را وقف قوم عرب کرده است. مهدم خیمت درن، اخالق، سیاست، و مردم قرار داده است، به گونه

ارمغانِ مطر برای شعر معاصر، تعهی در ادبیات است. موضوعات شعری او به وضوح گواه ارن میعاست. پژوهش حاضدر بدر   

ی تحلیلی به بررسی انواع التزام در شعر احمی مطر بپردازد و میزان بسامی هدر ردک را بیدان    ی توصیفآن است تا با شیوه

دهی که التزام سیاسی نسبت به سارر انواع التدزام از بسدامی بداالتری برخدوردار اسدت و حملده بده        ها نشان میکنی. رافته

شعر او را به خدود اختصداص داده اسدت.     عیالتی حاکمان در جهان عرب بخش قابل توجهی از محتوایمظاهر ظلم و بی

 علت ارن امر پرورش رافتن شاعر در اوضاع خفقان بار سیاسی است.

 شعر معاصر عربی، ادبیات ملتزم، احمی مطر.  ها:کلید واژه

 صدی أنواع االلتزا  يف شعر أُحد مطر
 امللخص
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ها ه الدراساة  ه مان الشاعراءت وننتاجاتاه الشاعرية أحسان شااهد لقولناا ها اتاألمر ال ي قّلما جند مثله   شعر مان عاصاار  120
ااااول نلقاااء الرااوء علاای أنااوا  االلتاا اِ   شااعر أمحااد مطاار وتکشااف عاان ماادی تااردد کاال منهااا   قولااهت و تشااري النتااائج 

اِ و جااورهم   العااات علاای أن االلتاا اِ السياساای هااو أكثاار تااواترا  ابلنساابة نلاای غريهااا وأن اهلجمااة علاان مظاااهر أللاام احلكاا
العااارد قاااد احتاااّل جااا ء ا كباااري ا مااان مراااام  أشاااعارهت و يرجاااع ذلاااك نلااای نشااا ة الشااااعر   بيماااة يساااودها الظلااام والقماااع 

 السياسيت

، أمحد مطرت  ال لمات الرئيسة:  الشعر العرد املعاصر، األدب امللتِ 
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 مقدمه -1 121

ناقیان و صاحب نظران را از دررباز بده خدود    رکی از چالش برانگیزتررن مباحثی که توجه بسیاری از

ی التدزام اسدت. اردن    مشغول ساخته و بستری برای پژوهش هنری و ادبی فراهم کرده است، مسئله

ی طیف وسیعی از معانی و مفاهیم است که همواره رو به گسترش و فزوندی دارد  رورکرد دربردارنیه

ی التزام به قرن نوزدهم مدیالدی  ست. تاررخچهو در رونی خود دستخوش تغییر و تحوالت بسیاری ا

ی ادبیات و هنر گردد. اولین کسی که در عصر حاضر ارن اصطالح را به صورت رسمی در حوزهبرمی

-هدای مکتدب واقدع   رکی از شاخه»بود. او ارن رورکرد را  م( 1950-1980به کار برد ژان پل سارتر )

. (310:1997)غنیمی هالل، « بل مکتب هنر برای هنر بود.ی مقاگراری در اروپا دانست؛ مکتبی که نقطه

های مختلف از جملده ادبیدات عربدی    هاری از التزام ادبی در ادبیات ملتاگر چه در تاررخ ادبیات رگه

-قابل مشاهیه است، اما در گذشته ارن مسئله به صورت رک رورکرد را رک طرز تفکر ادبی با ورژگی

بود. علت آن کاخ نشین بدودن ادبیدات و هندر در بسدیاری از مراحدل       ها و سازوکار معین در نیامیه

 تاررخی و اجتماعی بوده است.

انی اما امروزه شدعر نیدز راه تعهدی را پیمدوده و     برخی التزام در ادبیات را تنها مختص نثر دانسته

ل و داندی. شداعر ملتدزم رسدو    دوشادوش ادبیات داستانی و سارر هنرها خود را ملتدزم و متعهدی مدی   

گیدر جامعده   هنرش، رسالتی است که در قبال آن مسئول است تا در مسائل و حوادثی کده گرربدان  

ی التزام و تعهی دو رورکرد متقابل دارد: رورکرد اول و مورد نظدر  است مشارکت داشته باشی. انیرشه

و  اش پاربنیی بده فرهندگ اصدیل مردمدی، دردن     نگارنیگان، متعلقِ آن تفکری است که محور اصلی

هدای اجتمداعی   ها و عملکردهاری است که در راستای حقوق مدردم، ارزش اجتماع و دفاع از سیاست

ها و حفظ هورت ملی و مردمی است. اردن رورکدرد شدور و شدوق خودبداوری و نقدش آفررندی را        آن

ها و اعتقادات درندی مدردم را تهیردی    تشورق و به مبارزه علیه هر آنچه که موجودرت و اصالت سنت

کنی و غارت آن رشدی و تعدالی انسدان و آزادی از قیدی و     رسانی دعوت میکنی را به آن آسیب میمی

های تازه اسدت. درگدری متعلدق آن تفکدری اسدت کده       بنیهای تحمیلی و گشودن راه به سوی افق

رنگ است؛ در خیمت غاصبان حقدوق  پاربنیی به فرهنگ تاررخی مردم در آن را وجود نیارد و را کم

گیدرد و بده توجیده    ها را در تغییر و تحوالت اجتماعی و سیاسدی نادردیه مدی   ست و نقش آنمردم ا

پدردازد و حقدوق اقلیتدی را بدر اکثرردت      ها میعملکردهای حاکمان ناالرق و طرز تفکر و سیاست آن

میزان التدزام  »دهی و به عنوان رک بلنیگو در خیمت چنین جررانی است. بنابرارن مردم ترجیح می

« شدود ب با میزان توجه شاعر به جامعه و نظر او در رابطه با مسائل مردمی و ملدی قیداس مدی   در اد

 .(13:1388)ضیف، 

پردازد از ارن رو در خور از آن جا که بحث التزام، به تعهیِ هنرمنی در مقابل جامعه و بشررت می

عنوان ادبیدات ملتدزم رداد    اهتمام و توجه بسیاری است و در هنر نیز از آن به ادبیاتی مستقل تحت 
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های متعیدی از جمله سیاسی، اجتماعی، درنی، فرهنگی و... غیره تقسدیم  شود که خود به شاخهمی 122

توان شاعران را اولین هنرمنیانی دانست که بدا قدیرت بیدان و سدحر     شود. از میان هنرمنیان میمی

ی التزام و تعهی به عنوان رک ظهور واژه ها را به کار گرفتنی.ها و ناراستیکالم، راه ستیز با ناهنجاری

ی پنجاه قرن بیستم جای خود را در شعر نورن عربی گشدود  رورکرد و طرز تفکر ادبی از اواسط دهه

هدا در نبدرد بدا رژردم     گدردد کده در اردن سدال عدرب     برمدی  1967و تجلی واقعی آن به بعی از سال 

 صهیونستی شکست خوردنی.

ای از زنیگانی خود را در زمدان حکومدت   احمی مطر است. او دوره رکی از شاعران متعهی معاصر 

از بین بردن »درکتاتوری صیّام و حزب بعث بر عراق گذرانیه است؛ حزبی که از ورژگی های بارز آن 

درصی کل مطبوعات بده برنامده    80ی اریئولوژرک با شیعیان، اختصاص دادن ی درنی، مبارزهروحیّه

زب بعث، منع ورود افراد غیر بعثی به مؤسسدات فرهنگدی، اذردت و آزار    اریئولوژرک ح-های سیاسی

بسیاری از مردم بی گناه با تکیه بر شعار هر که با ما نیست دشمن ماست، گسترش روحیده ی رفداه   

. از ارن جهت شداعر خدود را   (78:1393 )حییرران شهری،« طلبی و مصرف گراری در میان مردم و... بود

هدای حداکم بدر جامعده     ها، ظلدم و تعدیی  کفارتیها، بیها، مشقتعیالتیها، بیملزم به انعکاس رنج

دانست. شعرش را در خیمت اهیاف واالی انسانی به کار گرفدت و از آن همچدون سدالحی در برابدر     

آمیز حاکم بر جامعده بده خدود راه    استبیاد داخلی و خارجی بهره برد و اباری از ترسیم فضای هراس

گیری از آرات قرآن فضاری ی منحصر به فردی دارد؛ ابتیا با اقتباس و وامزام خود شیوهنیاد. او در الت

-کنی و بیرن طررق ذهن مخاطب را برای بیان افکار و اریهروحانی و معنوی برای مخاطب ارجاد می

گیرد، ارن بیان معناست که او التزام درندی را بده عندوان پدیش درآمدی      های سیاسی خود به کار می

دهی و در کنار فضارل درنی و دفاع از اسالم به موضدوعاتی اهتمدام   های خود قرار میود به انیرشهور

شداعر  »بشری و باألخص مسلمین است. او ملقدب بده   ی ورزد که در خیمت خیر و صالح جامعهمی

د را است ، چرا که مبارزه ی خدو « شاعر پالکاردها»و به ورژه « شاعر آزادی»، «شاعر تبعیی»، «کلمه

 شعرش به جنگ ظلدم و »و با (195:1394)مشارخی، « کنیشمشیر قلم آغاز می»در راه آزادی جامعه با 

روشدنگری و رسدوا   »مطر شاعری واقع گراست و رسدالت خدود را   . (506:1390)مجییی، « رودستم می

وری هدای مدزد  علیه رژردم  (11:1390)خزلی، « کردن حاکمان فاسی و خودکامه و شورانین مردم عرب

دانی که سیّ راه عیالت و آزادی هستنی. تأثیرگذاری احمی مطر در رونی شعر آزاد و پیونی خوردن می

هستی شعر او با التزام، آزادی، انقالب و دفاع از درن و مردم، نگارنیگان را بر آن داشت تدا مجموعده   

ی کاربست التزام و تعهی را ی آماری انتخاب و نحوهاشعار الفتات / پالکاردهای او را به عنوان جامعه

 در ارن مجموعه با روشی توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار دهنی.

 سؤاالت پژوهش -1-1

 بروز و ظهور التزام و انواع آن در شعر احمی مطر چگونه است؟  نحوه -1
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 کیامیک از انواع التزام در شعر او بسامی باالتری دارد؟ -2 123

 پیشینه -2-1

ره شاهدا ا تدررن آن مهدم به در زردر  ست که ه اشیم نجااحمدی مطدر ا   ردمودی در متعیی هشهاوژدپ

 د:میشو

ی فقر در شعر أحمد مطر از منظیر  تحلیل مسأله»ی در مقاله (1395) ابراهیمی و همکاران

ی فقدر  با تکیه بدر نظرردات و مندابع جامعده شدناختی بده تبیدین مسدئله        « شناسی ادبیاتجامعه

 در شعر أحمی مطر پرداخته است.های اجتماعی اقتصادی و نابرابری

های سیاسیی اشیعار   پژوهشی در اندیشه» ای به عندوان در مقاله (1393) حییرران شهری

سیمای سیاسی شعر مطر و برخی عناصر اریئولوژی شعر او را مورد بررسدی قدرار داده    «احمد مطر

 ت.است و ضمن بیان موضوعات سیاسی به بازتاب اقتصادی شعر او نیز پرداخته اس

به  «افسانه تمثیلی و کارکرد آن در شعر احمد مطر»ای به عنوان در مقاله (1392) حییری

 هاری از زبان حیوانات و تمثیل نمادها در شعر مطر پرداخته است.داستان

به « رسالت طنز در شعر میرزاده عشقی و احمد مطر»ای به عنوان ( در مقاله1391رجبی )

آثار دو شاعر را مدورد نقدی و بررسدی قدرار داده و وجدوه اشدتراا و       صورت تطبیقی کارکرد طنز در 

 ها را بیان نموده است.افتراق آن

موضوعات مربوط بده  « مظاهر األدب املقاومة فی شـعر أُحـد مطـر» هال( در مق1388سعیون زاده )

 لبنان و فلسطین، وطن دوستی، آزادی و مبارزه مورد بررسی قرار داده است. 

روابط بینامتنی قیرآن بیا اشیعار أحمید     »ای به عنوان ( در مقاله1388ران )میرزاری و درگ

هدای قرآندی مدورد بررسدی قدرار داده و      اشعار احمی مطر را از دری بینامتنی آرات و شخصیت «مطر

 های موجود در دروان وی را تقسیم بنیی نموده است.اقتباس 

د طنز در تصیاویر فکیاهی احمید    های کاربرشیوه»ای به عندوان  ( در مقاله1387معروف )

 های کاربرد طنز در شعر احمی مطر را مورد بررسی قرار داده است.اسلوب« مطر

به برخدی از  « ترین عناصر معنایی شعر احمد مطرمهم» ای به عنوان( در مقاله1384صیقی)

پرواردی و  مسائل سیاسی و اجتماعی موجود در شعر ارن شاعر پرداخته است و مفداهیمی چدون بدی   

بلنیپروازی شاعر، پلییی و سمجی جاسوسان، ستمگری و تکبر حکام، سرکوب مخالفان و غیدره.. را  

 بیان کرده است.

بخش پررنگ و قابل تدأملی از اشدعار احمدی مطدر کده حداکی از التدزام و تعهدی اوسدت از دردی           

ام گیرد. الزم به ذکر پژوهشگران به دور مانیه است، لذا ضرورت فوق ارجاب نمود تا ارن پژوهش انج

توسدط حسدین    "اإللتـزا  يف شـعر أُحـد مطـر: دراسـة نقديـة ُتليلـة"ای بدا عندوان   است که پاران نامده 
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 1435عبیاهلل العلیوی در مقطع کارشناسی ارشی در دانشگاه أم درمان اإلسدالمیة سدودان در سدال     124

 ی.هجری نگاشته شیه است که دسترسی به آن برای نگارنیگان مقیور نگردر

 نگاهی به مفهوم التزام در ادبیات

. بر اردن  (564تدا:  )زمخشری، بیدار شی شود إلت زم ه ، رعنی عانقه / به گردن گرفت و عهیهوقتی گفته می

ای معدین و انسدانی   انی که ادرب هنر خدود رادر خدیمت انیرشده   اساس التزام را چنین تعررف نموده

و احساس او در قضارای قومی، ملدی   (79:1974 )وهبده، نباشی درآورد و هیف او در ادبیات تنها زرباری 

و در خدیمت جداودانگی و    (73:1982)غنیمدی،  ها و آرزوهای مردم مشدارکت نماردی   و بیان دردها، رنج

. از ارن رو مقیاس التزام در ادبیات، میزان سازگاری ادرب (73:1979)حمودی قیسدی، قهرمانی قرار گیرد 

ی تبعدات آن سدوق   ل و مشکالت مردم است که او را بده مسدئولیت دربداره   را شاعر با جامعه و مسائ

. در تعررف التدزام دو جاندب حسدی و    (157:1392)عبیی، کنی دهی و رسالت هنری خود را ارفا میمی

شود که قیری از مدالش را در  گیرد، به عنوان مثال انسان متعهی میمعنوی انسان مورد نظر قرار می

امالا دولت تصرف کرده است بپردازد پ  او ملتزم است. در ارن مفهدوم حسدی   ازای زمینی که از 

که متضمن معنای التزام است امری معنوی نیز وجود دارد که انسان بیان ملتزم است و ارن ح  را 

داندی و آن را بدا وجدود خدورش آمیختده      دهی که در ازای امری که خود را بیان مکلف میبه وی می

کندی و اردن   ل با خود است و در مصاحبت با آن احساس آرامش و رضارت مدی است، همیشه در جیا

-. از همین جاست که به التزام حقیقی در ادبیدات مدی  (6:1408ت سعیی، ف)راهمان التزام معنوی است 

-بخش ادبیدات قدرار مدی   رسیم. هر هنرمنیی اعم از شاعر را نورسنیه، تحت تأثیر تعابیر پورا و الهام 

ها را دست آورزی برای تجلدی مسدائل   شود و آنی ارن تعابیر منفعل میی به واسطهگیرد و درون و

گوریم شداعر ردا نورسدنیه ملتدزم اسدت،      دهی. هنگامی که میهای مردم قرار میجامعه و درد و رنج

ای برای مشارکت آگاهانده در  بیرن معناست که به ارن افق واال دست رافته که هنر خورش را وسیله

ای از اردن جهدان   رنی، سیاسی، اجتماعی و ... جامعه قرار دهی. شاعر متعهی در هدر گوشده  قضارای د

هدا را در  رسدانی و احساسدات آن  پهناور صیای اعتراض خورش را در قالب شعر به گوش درگران مدی 

های انگیزد و همین سبب بییاری وجیاندریگان بر میهای ستممقابل ستمگران و غاصبان سرزمین

. ادرب را شاعر ملتزم آنچه را که از معدارف رقیندی بده    (15:1394)أحمی عثمان و درگران، گردد خفته می

کندی و  دست آورده است با خون خود آمیخته و در جنبش ادبی خود جز در راستای آن حرکت نمی

کشی و از افکار و مفاهیم اسدالمی،  در زنیگی شخصی خود و تعامل با هستی و جهان با آن نف  می

دهی و ارن التزام را به زرباری در شعر، رمدان، داسدتان، نمارشدنامه و...    بیری هنری و زربا ارائه میتع

-ی مردم و تصحیح انیرشهدهی. در التزام اجتماعی نیز ضمن دفاع از حقوق فراموش شیهبازتاب می

ورد انتقاد قدرار  ها و عقب مانیگی جامعه را مها، کاستیهای حاکم بر جامعه با زبانی نیش دار، ضعف

 دهی.می
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. در آغداز  بصره به دنیا آمی یدرنزدرک «همتنو»ی درروستا یپنجاه میالدی هده یاحمی مطر درابتیا

ی رومدانتیکی و تغزنلدی   چهارده سالگی به سرودن شعر پرداخت. شعرهای نخستین او، بیشتر صدبغه 

نزاع و کشمکش میان مردم و حکومت بدر سدر آزادی و عدیالت، او را    »داشت، ولی طولی نکشیی که 

سیاسی نمود تا جاری که سدراپای وجدودش بده شدورش، اعتدراض و انقدالب        یی مبارزهوارد عرصه

زردرا بده قدول    . بیرن ترتیب اشعار سیاسی جای اشعار تغزلدی را گرفدت ،  (5:2011)مطر، « تبیرل شی.

تا جاری که حتی تنفرش را نسبت  به تن کنی  عروسیرخت مجل  ماتم،  خوش نیاشت در خودش

بینندی ولدی طنداب    فرستی به شاعرانی که زلف رار را میکنی و لعنت میبه شاعران بی درد اعالم می

گوری: نوشتن و سرودن برای من، نوعی اعتراض علیه اوضداع  . تا آنجا که می(174)همان منبع:دار را نه 

رو ام و اردن از آن الشی است برای باز پ  گرفتن انسانیت به غارت رفتهنابسامان جهان عرب است؛ ت

« قلدم »است که خیاونی مرا خلق کرد به من امر فرمود که بخوانم و... من می کوشم که قبدرم را بدا   

ام را پیش از تعفنن بربارم تا بتوانم فرراد بزنم و در فررادم، فرراد هدزاران زندیه بده    نبش کنم و جنازه

ی اردن امّدت و شدعر، دسدت و چشدم و      معجدزه « کلمه»رگر را خالصه کنم؛ زررا من می دانم گور د

کنی و شاعر، ی ارن بمب را مشتعل میای است که فتیلهمجاری تنفنسی ارن مردم است. شعر، شراره

ای است که برای ملنت خورش رک شاهی و رک شهیی است، نه مطربی کده  ی از جان گذشتهفرمانیه

. بده خداطر اشدعار    (54، ص1985)روزنامده الدوطن العربدی،    ی مزاج سالطین باده گسدار باشدی   شغلش تسلن

 «القـب »سدردبیر روزنامده کدورتی    بده عندوان   نیز درکورت اش او را به کورت تبعیی کردنی. سیاسی
 لحن صدادقانه و . منتشر کرد)پالکاردها(  «الفتات» با عنوان را اشاشعار انقالبیو  مشغول به کار شی

هدای عربدی، دولدت    بر ضیّ حکومت صیّام و درگر حکومت« الفتاتش»ی مطر، و کلمات تنی و گزنیه

. قصاری او زبدان گوردای ملتدی گردردی کده از      (56:1388 )سعیون زاده،کورت را مجبور به تبعیی او کرد 

ن و مدن بده خداطر حدظ بدرد     »گوری: بودنی. او صراحتار می ترس جانشان مهرخاموشی بر دهان نهاده

سدرارم  تشورق درگران را برای ارنکه با لباسی از حررر، ننگ برهنگی خورش را فروپوشانم شعر نمدی 

)مطدر،  « سدرارم بلکه برای کمک به نیازمندیان، آزادی اسدیران و دفداع از هسدتی خدورش شدعر مدی       

کده تمدام   ای خاص از افراد نیستنی بلی او مخاطبان شعرهارش تنها فرد را طبقهبه گفته .(246:2008

و ارن مخاطبان را در حالی که در مقابل ارن همه ظلم و بییاد سکوت  (188:2001)مطر، مردم هستنی 

خواهدی قفدل   هدا مدی  خواندی و از آن کنی و به شورش علیه ظلم و ستم فدرا مدی  انی سرزنش میکرده

ی را کده در آن خداموش   اخوانی و زمانهمی "احلـّي امليّـ "ها را زبانشان را بشکننی و با پارادوکسی آن

 نامی.  می "ی خرانزمانه"انی مانیه

هدای قرآندی و نیدز    ی فدراوان از تلمدیح و اقتبداس   های شعر او اسدتفاده تررن ورژگیرکی از مهم

ای مدذهبی و آشدنا بدا قدرآن و     احادرث معصومین)ع( است که حاکی از پدرورش شداعر در خدانواده   
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طدور  مضمون اشعار او تأثیر بسزاری داشته اسدت. همدان  مضامین درنی است و همین در سبک و در  126

گوری: حمارت از مظلوم که هیف شعری من است رکی از برکات قرآنی اسدت  که وی در ارن باره می

 که در قلبم جای گرفته است.

ی تحرردر درآورده اسدت ولدی بده دلیدل      های زرادی را به رشدته ارن شاعر متعهی تاکنون تألیف

-ی الفتات را در سالها در اغلب کشورهای عربی ممنوع است. او مجموعهآنمحتوای سیاسی چاپ 

های عربدی اسدت کده    م سروده است. الفتات وصف حال مردم عراق و سارر ملت 1999-1948های 

ی استکبار و استعمار، هورّت خود را از دست داده اندی. محتدوای آن سراسدر تشدورق و     در زرر سلطه

ی کوتاه آوردن حقوق راستین و انسانی خورش است. نیز چهار مجموعهتحررک مردم برای به دست 

ماأصـعَ  الکـال  » (،1989) «ديـوان السـاعة» ،(1989)« إ  املنشـو  أعـاله»از او منتشر شیه اسدت:  
ارن آثار در سداختار سدنتی و   «. العشاير األخری لصـاْ  اجاللـة إبلـي  األّول»و « يف راثء ِجي علي

شداعر معاصدر   ی هگزردیه ای ازاشدعار مطدر بدا ترجمد      1385در سدال  انی. آمیه کالسیک به نظم در

 ه است.نیا با عنوان پالکاردها توسط انتشارات سوره مهر منتشر شی یعبیالرضا رضار

 های التزام در شعر احمد مطرجلوه -4

اعری، کندی. او ذوق شد  ها را هجو میاحمی مطر در اغلب آثارش مردم عرب را سرزنش و حاکمان آن

کنی تا رسدالت خدود را در   زبان تنی و قلم رسای خود را برای مبارزه در برابر اوضاع نابسامان ع ل م می

کفدارتی و  ی ملی اسدت و هدیفش افشدای بدی    قبال مردمش به انجام رسانی. شعر او سرشار از عاطفه

به بییاری فدرا خواندی.   ظلم زمامیاران حاکم است تا مردم خفته و ناآگاه خود را از سکوت باز دارد و 

ی سیاسدی، درندی و   زنی. التزام احمی مطر در سه حیطهی الفتات موج میصیق عاطفه در مجموعه

 نماری.اجتماعی برجسته می

 التزام سیاسی -1-4

هدای  هدا و آشدفتگی  ها، سیاهیعیالتیها، بیاحمی مطر شاعری است که خود را ملزم به انعکاس رنج

دوستی و ترس را رها کرده و به مییان خطرآفدررن  نموده است. او فردرت، خوداش موجود در جامعه

ی سیاسی قیم گذارده است تا بیرن وسیله مردمش را از ظلم ظالمان و آشفتگی اوضاع آگداه  مبارزه

ی سکوت رها شونی و به مبارزه بدا ظلدم برخیزندی. اردن شداعر،      سازد و به آنان جرأت دهی تا از پیله

ی ننگ بده حسداب   دانی و آن را مارهمحور را پذررش خواری و ذلنت میظلم بر سیاستسکوت در برا

داندی و  ی استبیاد نظام حاکم میها و فسادها را نتیجهعیالتیها و بیی تمام آشفتگیآورد. ررشهمی

 ی.  نماردر سراسر اشعارش گاه با بیانی صررح و گاه در ساختاری نمادرن و رمزگونه بیان اشاره می
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 استبداد   -1-1-4 127

ی ظلدم و  هاچنان که گذشت احمی مطر در آغاز به تغزل توجه بیشتری داشت اما هنگامی که نشانه

ی اسدتبیاد سدتیزی و اشدعار    چشیی، گام در عرصده اختناق را در جامعه دری و طعم تلخ استبیاد را 

کورت تبعیی نمود. بدا اردن    سیاسی نهاد. همین امر خشم رژرم مستبی بعثی را برانگیخت و وی را به

ی خود را علیه ظلم و اسدتبیاد ادامده   ای، سرودن اشعار آتشین و کوبنیهحال مطر بیون هیچ واهمه

سوز او موجب شی که در تبعیی )کورت( نیز جباران عرب گرربدان مطدر   زبان تنی، گزنیه و ستم»داد 

رکردنی تا کورت را ترا کنی. پ  از آن . به همین خاطر او را مجبو(32: 1367)حسینی، « را رها نکننی

مطر در تبعییی اجباری به لنین رفت و در آنجا سکونت کدرد. وی در محکومیدت اسدتبیاد چندین     

 سراری:می

/ َلسنا من األْياء يف أوْیاننا/ و ال من األموات/ َاُرب من ظاللنـا/ خمافـَة انتماونـا/ » و حنُن نسَل آد  
داإلاتي/ اــرب مــن هروبنــا/ خمافــة اعتقالنــا/ بتممــة املــر املــرآم/ خــوب مــرآم يف وجوهنــا/ و نکســللَاــرب 

:/ ای أيّما الوالم/ نريد أن نکوَن ْيـواِت/ نريـد أن نکـوَن ْيـواِتي  )مطدر،   «احليام/ صحنا بصوت  ایئ  

2011 :79). 

ما نسل آدم در وطن خودمان نه جزة زنیگانیم و نه مردگان. از ترس هتک حرمت و حقوقمان از 

شدکنیم،  کنیم و آرنه را مدی هارمان در آرنه فرار میکنیم. با درین چهرهی خودمان نیز فرار میساره

کندیم، مبدادا بده    ی ناگهانی قرار گیررم از گررختن خود نیز فرار مدی از ترس ارنکه مبادا مورد حمله

خدواهیم حیدوان   یزنیم: ای حاکمان، ما مد تهمت زنیگی کردن، بازداشت شورم. با ناامییی فرراد می

 خواهیم حیوان باشیم.باشیم، ما می

کنی؛ همان ملتدی کده اسدتبیاد حداکم     بار مردم را بیان میارن قطعه، اوضاع خفقان آمیز و اسف

. تدرس از  اندی هدا هسدتنی و نده از مردگدان    هترسانی، گوری نه جزة زنیها را حتی از ابراز وجود میآن

مردم رخنه نموده است که حتدی جدرأت زرسدتن و در آرنده     حکومت و زنیانی شین چنان در ذهن 

ها در برابر استبیاد را نگاه کردن را هم نیارنی. از ارن رو شاعر در پاران قصییه، ناامییی و ناچاری آن

خواهی حیوان بودن را به انسدانی  گذارد، گوری میبه نمارش می "خواهیم حیوان باشیممی"با فرراد 

و تحت ستم و استبیاد هیئت حاکمه درآمیه اسدت، تدرجیح دهدی. تکدرار     که اشرف مخلوقات است 

نماردی و حد  بیدزاری او را    ی مذکور درد و رنج حاکم بر آنان را برای مخاطب محسدوس مدی  جمله

 انگیزد.نسبت به رژرم مستبی بر می

مدرده،   یبا ترسیم خود  بعنوان رک زندیه  "احلـّی امليّـ "ی درگری با عنوان احمی مطر در قصییه

اندی امدا سدکوت و عدیم تفکدر در      در واقع به احوال ملتی نظر دارد که اگرچه به لحاظ جسمانی زنیه

ی سیاسی که در آن جاسوسان جزئی از خون افراد هستنی، آنها را به مردگانی بدی اراده  فضای بسته

انیرشه زندیگی  ماننی ساخته است.  ملتی که باری همچون خران به انیا شعیری قانع باشنی، بیون 
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ای کده  کننی و نطق و تفکری نیاشته باشنی. در حقیقت ، داشتن آگاهی، هشیاری و تعقدل در زمانده   128

 شود.نامییه است، از سوی حاکمان جرم تلقی می (36)همان منبع:  "ی خرانزمانه"احمی مطر آن را 

ر جامعه اسدت. شداعر در   هاری است که پیامی استبیاد حاکم برفتار منافقانه و رراکارانه از رذرلت

رکی درگر از قصاریش با اشاره به رواج نفاق در میان مردم، با تعررض و کناره نیکان و ضعیفان را به 

خوانی تا آنان نیز همرنگ جماعتی شونی که دوروری و نفاق را نردبدان ترقدی خدود قدرار     نفاق فرا می

گوری:نفاق بورز، ندادانی اسدت اگدر    ملتش می انی. او خطاب بهو افراد صادق را به سقوط واداشته داده

. گوری شاعر با ارن تعبیدر  (60)همان منبع:  بگذاری منافق از جسم نحیف تو باال برود و تو سقوط کنی

 ی فاسیی است.خواهی بگوری که ارن خصلت نکوهییه تنها راه بقا در چنین جامعهمی

دهدی. او در  به مخاطب نشدان مدی   يد""مواعی مطر اوج استبیاد و خشونت حکومت را در قصییه

گوری اگر قصی داری قرار مالقاتی با من بگذاری، از زمان، مکدان و  ارن قصییه خطاب به دوستش می

داندم کِدی کجدا    نمدی »چگونگی مالقاتمان از من مپرس؛ زررا از پاسخ دادن به آن معذورم، چرا کده  

ی من از دولدت بپدرس، زردرا او    لکه دربارهخواهم بود و چگونه خواهم بود، پ  لطفا از من مپرس. ب

. از اردن سدخن بده دسدت     (107)همان منبع: « تر از )سرنوشت( من استنسبت به من از خودِ من آگاه

داندی کده نسدبت بده فدردای خدود هدیچ        ای مدی ارادهآری که شاعر افراد کشورش را موجودات بیمی

-تبیی که هر لحظه ممکن است به بهانهداننی تحت حاکمیت چنین دولت مسذهنیتی نیارنی و نمی

ثبداتی  ای آنان را دستگیر را مجازات کننی، چه سرنوشتی خواهنی داشت. بنابرارن مردم به جهت بی

ای »شان بینیرشنی و تصدمیمی بگیرندی.   تواننی در مورد فردای زنیگیاوضاع و استبیاد حاکمان نمی

ی ذهن را گدرفتن،  ام، انیرشیین و عصارهته شیهدوست من، من از انیرشیین به آرزوهارم نیز بازداش

 .)همان منبع(« ی مرا خواهی گرفتممنوع است، زررا در ارن صورت دولت عصاره

ی مطر تا حیی است کده مهدر خاموشدی بدر     ی استبیاد زدهفضای خفقان آورِ موجود در جامعه

ی مرگ جرأت اعتراض و ابدراز  ای که نه تنها افراد از ترس حکومت و سارهدهان همگان زده به گونه

شدود  وجود نیارنی بلکه پژواا صیا هم جرأت انعکاس نیارد و از ترس، خالف آنچه را که گفتده مدی  

-هرگاه فرراد می»گوری کنی و میای هنرمنیانه توصیف میکنی. مطر ارن فضا را به گونهمنعک  می

بیرن معنی که حتدی صدیای    (14منبع:)همان « شنوممی "نعم"پژواا آن را از ترس مرگ،  "ال"زنم: 

 سازد.شاعر از ترس مرگ، انعکاس بر عکسی دارد و آنچه را که هیف شاعر است منتقل نمی

شمار در قیم به های اختناق در جامعه را حضور مخبران و جاسوسان بیشاعر رکی درگر از جلوه

اندی و  کنی که بده او چسدبییه  می هاری تشبیهدانی. او ارن جاسوسان را به موررانهقیمِ سرزمینش می

شونی و حتدی در  گردنی، در جوهرش شناور میانیازنی، کیفش را میرود بر او ساره میهرکجا که می

و با ارن وجود باز هم دست از مبارزه طلبی بدر   (21)همان منبع:  اش هم حضور دارنیهای شبانهخواب

دارد کده هدزار و ردک در اطدراف او را     ان اعالم میدارد و در شرارطی التزام ادبی خود را به همگنمی
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انی که اگر به کسدی شدک   هاری )جالدانی( گمارده شیهمحاصره کرده و بر هر کیام از ارن درها سگ 129

 .(56)همان منبع:  زننیها را میای را ببیننی گردن آنتررن اشارهداشته باشنی و را کوچک

 "تعررض و کناره"ی کشورش را با استمیاد از زدهاحمی مطر گاه اوضاع از هم گسیخته و خفقان

گوردی: اوضداع مدا    دانی و میای میآور و معمای پیچییهدارد. او اوضاع جامعه را امری اعجاببیان می

ای است که حتی جن هم از حل ارن معما عاجز است و تاررخ نیز نظیدر آن  همچون معمای پیچییه

آور . مطر ضمن قصاری درگری تاررخ را از درین اوضاع شگفت(151)همان منبدع:   را به خود نیریه است

کنی که قطعا تاررخ با نهارت تعجدب  ی کشورش متعجب معرفی کرده است و چنین فکر میو آشفته

ی رهبدری  کده بده شدیوه   و حتدی هنگدامی   (158)همان،  شودو درمانیگی به تاررخ دوران ما خیره می

)همدان   شودن روزگاران از شیت خواری در سلول انفرادی حب  مینگررم تاررخ آهای فاسی مینظام

 .(317 منبع:

 دعوت به ایستادگی و مقاومت -2-1-4

شود بلکه هیف اصلی او از ارن کار های تلخ جامعه محیود نمیمنش احمی مطر تنها به بیان واقعیت

او را به ارن نتیجه رسانی آن است که جرأت و جسارت را در مخاطب رنجور و درد آشنا زنیه نماری و 

"قـف و رتـل ی که بهتررن راه مقابله با حاکمان فاسی و ناالرق خیزش و انقدالب اسدت. او در قصدییه   
خواهی که در برابدر  کنی و از او میمخاطب عربش را از هجرت نهی می سوره النسف علی رأ  الـوثن"

بده هجدرت    ردد. در ارن قصییه با اشارهاش بازگزورگوران بارستی تا وطن تبعیی شیه به جارگاه اصلی

ی مدردان  ای کده هدیچ رداوری نیسدت وهمده     شود که چنین هجرتدی در دوره پیامبر)ص( رادآور می

نبدی  »نتیجده اسدت.   اندی بدی  ها گرفتارنی و غارها نداامن و جاسوسدان در کمدین   خواه در زنیانآزادی

« غار، عنکبوت و کبوتر راران او بودندی  اکرم)ص( زمانی که هجرت را برگزری صحابه و رارانی داشت و

ی انقالب و حرکت بده  ، اما در ارن عصر، هجرت همان مرگ است؛ مرگی که بر پاره(91: 2004)غندیم،  

 سوی تغییر و اصالح اتفاق افتاده است.

أن  مطلوب علی وّل احملاور/ ال هتاجر/ قف وما أنَ / ورّتل سـورم النسـف/ علـی رأ  الـوثن/ إاـُ »
 .(50و49: 2011)مطر،  «جنحوا للسلُ/ فاجن/ للذخائر/ ليعود الوْین املنهي منصوراً/ إلی أرض الوْینقد 

ی ها تحدت تعقیبدی. هجدرت مکدن، همدانطور کده هسدتی بارسدت و سدوره         ی مکانتو در همه

هاردت  انی و تو نیز به انیوختهها قطعار به صلح تمارل پییا کردهها بخوان، آننسف)وررانی(را بر سر بت

 تمارل پییا کن تا وطن تبعیی شیه پیروزمنیانه به سرزمین وطن بازگردد.

را خطاب به فلسدطینیان بده کدار     "إر  احلجـر"شاعر به طور مکرر  عبارت  "انتها ه" یدر قصییه

-برد. او عالوه بر تشورق آنان به مبارزه و استمرار آن، ارستادگی و پاریاررشان را در برابدر اشدغال  می
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کنی که از هر سو، از زمدین و آسدمان   به صالبت، صمود، استقامت و خموشی سنگ تشبیه میگران  130

 آرنی و آنان سالحی جز سنگ نیارنی.همچون امور مقیر، بر سر آنان فرود می

گوردی:  کنی و مدی آسای حاکمان به صبر و استقامت دعوت می شاعر مردم را در برابر رفتار مغول

-ی به پاران خواهی رسیی، همچون قوم مغول که با هجدوم بده سدرزمین   روزگار چنین حاکمان ظالم

های بسیاری را به آتش کشیی اما در نهارت ارامش به سر آمدی.  هاری که مهی علم و تمین بود، کتاب

رسدی ، امدا سدرانجام هدر فصدلی      آمیز زمستان که به اوج مینیز همچون تپش پاریز و سرمای جنون

 .(124مان منبع: )ه رسیدولتش به اتمام می

 آزادی و آزادگی -3-1-4

بخش عظیمی از الفتات احمی مطر دعوت به آزادی و آزادگی است. غالب واژگان او به نوعی مردمان 

خواندی. ندزاع و کشدمکش میدان مدردم و      عرب را به بییاری، ظلم ستیزی و شکستن سکوت فرا مدی 

-ی مبارزهدر او بییار و وی را وارد عرصهخواهی روح تفکر سیاسی را حاکمان بر سر آزادی و عیالت

)مطدر،  « سراپای وجودش تبیرل به شورش، اعتراض وانقدالب گردردی  »ی سیاسی نمود، تا جاری که 

2011 :5). 

عرِب أِ: عرِبٌّ أِ أرثـيـنـي../ شّقي يل قـ اً ../ و اخـهـيــين مـن جبـين/... غّصـ  ابخلـوب شـرا يـيــين/ »
/  اً بـل فـأر مـا عـدت لمــا أمسـى أســداً..  ِِ ... أفزعــه نصـل الســ  / أســلم  قيـادى لخـروب  ِِ م ســور العـ

 .)همان( «ور ي  رن أبقى صهراً.. أو ُت  الصهِر بعشريِن...

من عرب تبارم، رثای مرا بخوان...، برارم قبری حفر کن...، از ترسم مرا مخفدی کدن. تدرس تمدام     

ام، نیستم، بلکده همچدون مدوشِ کدور گشدته     رگهارم را پر کرده است، درگر همچون گذشته شیری 

ام به ارنکه صدفر  ی چاقو او را ترسانیه است، راضیای که لبهای خود را تسلیم کردم، برنههمچون برنه

 ها برابر زرر صفر.باقی بمانم و را ده

های عرب تبار را مورد خطاب و چه در ارن قصییه احمی مطر نه تنها هموطنانش بلکه تمام ملت

و   "مدوش کدور  " دهی. او سعی دارد بدا نسدبت دادن  ی خود قرار میمورد سرزنش و عتاب گزنیهبسا 
اندی، آگداه سدازد و بدا     به مردم عرب، آنها را از ظلمت، سکوت و خفتی که بدیان دچدار گشدته    "بره"

. ور نماردی ی خیزش به سوی آزادی را در آنان شعلهکنی، احساس و ارادهتلنگری که به آنان وارد می

درگدر همچدون گذشدته    "ی کنی، با آوردن جملده هاری که نثار ملت عرب میدر کنار چنین سرزنش
اندیازد تدا   های طالری حیات عربی در قرن دوم تا قرن ششم میآنان را به راد دوران "شیری نیستم 

شیه بده  بیرن طررق روح شهامت و امییواری را در آنان برای قیام و بازرافت هورت و اصالت فراموش

 تکاپو وا دارد.
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 آزادمنشی، بیزاری از ظلمِ باطدل و طرفدیاری   "االختيـار"ی شاعر آزاده  بار درگر در ضمن قصییه 131

دارد که اگر میان سپاه رزری و امام حسین شود و اظهار میخود را نسبت به حق به ملتش رادآور می

)همدان منبدع:   رسدنه نمداز بخواندی    دهی که پشت سر امام حسین )ع( با شکم گمخیّر شود، ترجیح می

125)     . 

 فلسطین -4-1-4

های متعهدی اسدت. در اردن    خواهان و انسانفلسطین و مظلومیت ملت آن، درد مشترا تمام آزادی

راستا احمی مطر نیز به عنوان رک شاعر متعهی که اشعارش نوعی زلزلده ردا خیدزش بدرای بیدیاری      

ی فلسطین و اشدتیاق بدرای رهدا    قضیه "قیس"کوشی تا با راد کردن از های خفته است، میوجیان

 ی مخاطبان همواره زنیه نگه دارد:شین آن از چنگال غاصبان را در ذهن و انیرشه

بِ يد  القد : ای قد  ای سيدال معذرم فلـي  يل يـدان/ ولـي  يل أسـلحة ولـي  يل ميـدان /لـل »
اره ابهظــة ، واملــوت اب ــان/ ســيدال أْــرجتين، فــالعمر ســعر  النطــ  ای ســيدال أســع الــذ  أمل ــه لســان/ و

: 2011)مطدر،   «لي  يل عمـران/ أقـول نصـف للمـة ، ولعنـة اّلل علـى وسوسـة الشـيطان... للمة واْدم و

36). 

خدواهم، دسدتانی ندیارم و اسدلحه و میدیانی      در پیشگاه قیس: ای قیس ای بانوی من، عذر مدی 

ان است. ای سرورم سخن گفتن قیمت گرانی دارد و مدرگ رارگدان   نیارم. تمام آنچه که دارم رک زب

است. سرورم در تنگنارم نهادی، قیمت رک کلمه رک عمر زنیگی است و من فرصت دوبدار زندیگی   

 ی شیطان باد...آورم: لعنت خیاونی بر وسوسهکردن نیارم. لذا نصف کلمه را بر زبان می

دانی، انیوهگین است، به همین خداطر  ملت عرب میشاعر به خاطر اشغال، که آن را ننگی برای 

کنی که نتوانسته به عنوان رک عرب از او که سرور از قیس عذرخواهی می ""سـيدالی در آغاز با واژه

-همگان است پاسیاری و حمارت کنی. او علت حمارت نکردن را ناتوانی و خالی بودن دستانش مدی 

ز انجام هرگونه حرکتدی بازداشدته اسدت. در چندین فضدای      دانی؛ دستانی که استبیاد حاکم آنان را ا

ها چسدبییه و  ها نیز به کام دهانها قیرت عمل نیارنی، بلکه زبانآمیز نه تنها دستآور و خفقانرعب

جرأت نطق نیارنی؛ چراکه قیمت رک کلمه حرف زدن برابر اسدت بدا مدرگ و فندا شدین ردک عمدر        

ای تواندی حدیاقل نصدف کلمده    کنی که با آن مدی ش اشاره میزنیگی. او به تنها سالح خود رعنی زبان

ی مظلومیت فلسطین و درد حرف بزنی و بر حکام مستبی، خشن و هزار چهره لعنت بفرستی. انیرشه

زنی. از محتوا و پیدام  موج می "عائـدون" و "منهيـون"های آن در قصاری درگر احمی مطر از جمله و رنج

ت که فلسطینیان تبعییی و آواره روزی فرراد آزادی سدر خواهندی   قصاری فلسطینی ارن شاعر آن اس

 ی خود بازخواهنی گشت. داد و به زادگاه درررنه
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شاعر در برخی درگر از قصاریش مردم فلسطین را مدیح و سدتارش گفتده و تدالش آندان بدرای        132

گی کده در  را نوعی عبادت تلقی نموده اسدت و عقیدیه دارد کده سدن     شان با غاصبانرهاری و مبارزه

 ی درگدری بندام  در قصدییه  .(136)همان منبدع:   دستان کودا فلسطینی است خود عین عبادت است

شدداعر بدده روزگددار فلسددطینیانی اشدداره دارد کدده در برابددر غاصددبان  "ْیلـ  االنتمــاء للعصـر احلجــری"

هدا را عصدر   سالحشان سنگ است و آرمانهارشان برحق است. او در اردن قصدییه روزگدار فلسدطینی    

نامی و آزادگانی می "اهـل اجنـة" "فاُتة القـرآن"، "خاَتة األْزان"، حجری نامییه است و فلسطینیان را

 .  (137: منبع )همان انیکه همگی به ررسمان الهی چنگ زده

 هجو حاکمان -5-1-4

ی وسیعی از اشعار احمی مطر را به خود اختصاص داده است. حاکمدان و  هجو حاکمان عربی گستره

گذارندی.  عیالتی را در مورد آنان به اجرا مینی که برای مردم هیچ حقی قائل نیستنی و نهارت بیوالیا

گوری اگر سگِ والی را حاکم، ما را گاز بگیرد و سگ بمیرد ما را به جرم مسدموم  در ارن باره مطر می

امدیاران از  . گاهی شداعر در هجدو و بیدان پلیدیی زم    (53: 2011)مطر،  نمودن سگ اعیام خواهنی کرد

گیرد. همانطور که در قرآن به امور بزرگ، مهم، اعجداب آور و تأثیرگدذار   اسلوب قرآنی قسم بهره می

ی حاکمدان  مرگ را محصدول سدلطه   "ال اقسـُ هبـذا البلـد"ی شود شاعر نیز در قصییهسوگنی راد می

عنصدر همدواره    ی حاکمیت ارن جباران و زورمیاران دروغدین و سسدت  دانی. مردم در سارهعرب می

کنندی:  ای است، بر سر خود احساس مدی ی مرگ را که در جستجوی طعمهشبح سرگردان و گرسنه

ی مدا. بده   سوگنی به دروغ و باطل، سوگنی به حاکمان پسدت و فاسدی، سدوگنی بده ملدت سدتمیریه      

 .(126)همان منبع:  "در سرزمین ما، گرسنه و الغر در حال جوالن دادن است راستیکه مرگ

از حاکمیدت ظالمانده و بدی ثبدات      "صـندو  العجائـ "ای نمدادرن بده ندام    می مطر در قطعده اح

دارد. او  با نشان دادن ردک عروسدک چدوبی فقدر و اوضداع      حاکمان مستبی و ناالرق عرب پرده برمی

ای که در دست عروسک ترسیم نموده بیدانگر تماردل   شود. شمشیر برنیهانیوهبار مردم را رادآور می

مدردم از   کفارت است. سکوت عروسک نماد خفقان و ناتوانیواهان برای مبارزه با حاکمان بیخآزادی

ی حاکمان است. همچنین توصیف شاعر از پیری که با درین بدازی  های ظالمانهاعتراض به سیاست

کنی و با پیچاندین گوشدش او را   اش را جمع میشود و بساط بازیفرزنیش خشمگین و مضطرب می

-ی است که نمدی ادریه، اشاره به ارن است که او نیز رکی از مردم رنج(53)همان منبع:  نمارییتنبیه م

ی ناپسنی حاکمدان عدرب را در پدیش گیرندی؛     راه ظالمانه و طررقه های بعییخواهی فرزنیان و نسل

هسدتنی کده   ای ها بازرچده انی و آنحاکمانی که مردم را همچون عروسکی، ابزار دست خود قرار داده

ی ی خشنودی آنان را هم نیارنی و همین مارهحتی حق خشمگین شین و اعتراض به اعمال ظالمانه

 هاست.آن
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 ظلم و بی عدالتی -6-1-4 133

اش بده دنبدال   رابیم که شداعر در جامعده  با دقت در عنوان و واژگان برخی از قصاری احمی مطر درمی

اندی، در جسدتجوی آن   از دررباز مردم با آن غرربه گردد و آن عیالت است. عنصری کهای میگمشیه

توانی پاریار بمانی امدا بدا   گوری حکومت در رک جامعه با کفر میرابنی. شاعر میهستنی اما آن را نمی

سازد، اگرچه ظالمان بده  ها را در قتل، ظلم، غارت و خونررزی متوجه درن نمیظلم نه. او گناه انسان

گوردی: هدر   ررزنی. مطر خطاب به حاکمان مدی کننی و خون میی، ظلم میکشننام درن درگران را می

مقام و منصبی که دارری داشته باشیی اما عیل را برپا دارری. من خواهدان شدکل خاصدی از حکومدت     

 .(194: 2011)مطر،  ارد عیل سلطان استنیستم تنها چیزی که برارم اهمیت د

گوردی و ظلدم را در قالدب موجدودی     سدخن مدی  عیالتی گزنیه شاعر گاهی در توصیف ستم و بی

کنی و همچدون کسدی کده    کشی که غل و زنجیری با خود حمل میانزجارآمیز و نج  به تصورر می

تدر  تر شدین احدوال و ظالمانده   رود و از تیرهدریه میبرد، سراغ مردم رنجای میخبر مرگ به در خانه

 دهی.شین اوضاع خبر می

بِعينيـِه َوعيـد/ رأُسـُه مـا  غالَل الَعبيد/ بِشٌع/ فی َفِمِه َعدوی/ وفی َوهيـه نَعـٌی/ وَ َدّ  اببی وائٌن  ِمُل أ»
َِ رجليِه/ وَ   .  (260)همان منبع:  «رِجالُه ِدماٌء َو ِذراعاُه َصديد ب

ام را کوبیی، موجودی زشدت رو، کده در   موجودی که غل و زنجیر اسیران را به پا داشت درِ خانه

ستانش خبر مرگ و در چشمانش غرش و تهیری بود. سرش میان پاهارش بدود،  دهانش عفونت، در د

 پاهارش خونین و ساعیش چرکین. 

ی مدردم  شمار و غیدر منصدافانه  عیالتی را کشته شین بیهای ظلم و بیشاعر رکی درگر از جلوه

داران و گوری که بدا شمشدیر سدرماره   کنی. او از مردمی سخن میتوسط زمامیاران حکومتی بیان می

های ارن شونی و در نهارت حاکمان بر کشتی جنازهصاحبان عمامه و عِقال )حاکمان عرب( کشته می

 .(131)همان منبع: انی  افراد و در درراری از خون آنان سوار

 التزام دینی -4-2

ث های قرآنی، اقتباس از قرآن و احادراز جمله التزام درنی در شعر احمی مطر به کارگیری شخصیت

و اشاره به اصول درنی در راستای مضامین سیاسی است که شاعر تالش نموده بدا تمسدک جسدتن    

های استبیاد هیئت حاکمه رهداری بخشدی. در زردر بده     ی مسلمان عرب را از آالم و رنجبیانها جامعه

 شود:برخی از مصادرق آن اشاره می
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 های دینیبه کارگیری شخصیت -1-2-4 134

درنی و قصص قرآنی رکی از راهبردهای احمی مطر برای بازنماری اوضداع  های به کارگیری شخصیت

هدای  ی احمی مطر توسدل جسدتن بده شخصدیت    سیاسی و اجتماعی کشور خورش است. در انیرشه

درنی عالوه بر زنیه کردن میراث و عواطف درنی کارکرد درگری نیز دارد و آن طرح مسائل سیاسدی  

دهی و هدیف او  طر را موضوعات و دریگاه سیاسی او تشکیل میی اصلی تفکر ممارهاست. چراکه بن

های نابخردانه حکومت و اوضاع متالطم جامعه اسدت. رکدی از اردن    از التزام درنی تاختن به سیاست

-های قرآنی که شاعر آن را به کار گرفته است حضرت ابراهیم و رؤرای اوست. آنجا که میشخصیت

 گوری:

ُْ إغمد» ال َتخـذك الرأفـُة فيـِه  ،اقـِبْق أْجـَرَك مـن أصـحاِب الهيـلْ  س ِّيَنَذ للَمْقـَبق و ای موالِ ابراهي
ــْذ ر ایَك و ای مــوالِ إْن مل  ،لــن ينــزَل لــبٌش .. ال َتمــْل ابلتبــدُّلْ  .ال اــنْ/ للتأويــلْ  بــديِن البيــِ  األبــيْقي نـَهِّ

 .(23: 2011، )مطر «فمذا  مٌن آخر يُهدى فيِه ال بُش إبااعيْلي ،تذحْبُه نذحْبذَ 

ای موالی ما ابراهیم، چاقورت را تا دسته فرو کن، و پاداشت را از اصدحاب فیدل بگیدر. عطوفدت     

نسبت به درن کاخ سفیی تو را از ارن کار بازنیارد. رورارت را انجام بیه و برای تاورل آن مکوش زردرا  

ر نکن. اگر او را ذبح نکنی گوسفنی قربانی هرگز فرود نخواهی آمی... موالی من به جارگزرن کردن فک

-ای که در آن اسماعیل فیای گوسفنی مدی ی درگری است، زمانهکنیم، اکنون زمانهما تو را ذبح می

 شود.

تدر و  اش را آشدفته شاعر در ارن فراز با تلمیح به داستان حضرت ابراهیم)ع( اوضاع فعلی جامعده 

به موالرش ابراهیم کده سدمبل پاکبدازی و     کنی. او خطابی نمرود ستمگر معرفی میتر از دورهسیاه

گوری که منتظر نازل شین گوسفنی قربانی نبداش، چراکده   بنیگی و اطاعت پروردگار است چنین می

ی  حاکمیت کاخ سفیی بر جهان است. او زمان حاکمیدت زمامدیاران مسدتبی عدرب را آنچندان      دوره

اسماعیل را جارگزرن گوسفنی قربدانی   کنی که در پارانواژگون و آشفته برای مخاطبانش ترسیم می

شود. لذا با ارن زبان تلدخ و  است که قربانی گوسفنی میگوری در ارن دوره، اسماعیل)ع( کنی و میمی

شدود. احمدی مطدر بدا آوردن عبدارت      پدرده برداشدته مدی    بار جامعده گزنیه از اوضاع نابسامان و اسف

ه ابرهه تشبیه نموده که در پارمال نمدودن جدان و   حاکمان ظالم و متکبر را به سپا "أصـحاب الهيـل"

 مال و اعتقادات امت عرب از هیچ تالشی فرو گذار نیستنی.   

أقــزا  ْیـــوال: ....هــو إبلـي  فــال تندهشــوا لـو أن إبلــي  َتــادى يف الضـالل حنــن ابلدهشــة أوَ مــن »
 .(76و75: 2011)مطر،  «ية فرعون وموسى فل  البحر رشالء العيالافدماِ صبغ  ر  .سواِ
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کندی،  روی مدی های قیبلنی: او ابلی  است پ  تعجب نکنیی. اگر ابلی  در گمراهی زرادهکوتوله 135

-ی تعجبیم. خونمان پرچم فرعون را رنگین کرد و موسی با جسدم خودِ ما بیشتر از درگران شارسته

 ی بینواران دررا را شکافت.  های  پاره

ای درنی هستنی که احمی مطر در اردن شدعر بده آن    هابلی ، موسی و فرعون از جمله شخصیت

گوردی و  اشاره نموده است. او در ارنجا باز هم از سیاهی و تباهی موجود در نظام حاکمده سدخن مدی   

تدازد تعجدب   گوری که اگر ابلی  در گمراهدی پدیش مدی   نوعان و مردم عرب چنین میخطاب به هم

عدیالتی  تعجب و شگفتی هستیم. شاعر ظلم و بدی  نکنیی خود ما با حاکمانی که داررم بیشتر سزاوار

حاکمان عرب را با نماد فرعون به نمارش گذاشته و مجاهیان و انقالبیون را بده حضدرت موسدی)ع(    

 ی بینواران است.پاره تشبیه نموده که همراهان او جسم

سدروده اسدت    بئر البرتول" "يوسف يفای با عنوان قصییهت عالوه بر موارد راد شیه، مطر در الفتا

کدده در آن شخصددیت روسددف و داسددتان در چدداه انددیاختنش را اقتبدداس نمددوده و بدده زمامددیاران و  

 قیرتمنیان گرگ صفت اشاره کرده است. 

 اقتباس از قرآن و احادیث -2-2-4

میراث درنی همواره منبعی سرشار برای الهام پذرری شاعران بوده است. آنان با تأثیرپدذرری از اردن   

انی بر غنای شعری خود بیفزارنی. در ارن میان قدرآن کدررم ارزشدمنیتررن    سعی داشتهمیراث درنی 

 خورد. اثری است که به عنوان رک میراث درنی و ادبی همواره در آثار شاعران متعهی به چشم می

احمی مطر به عنوان رک شاعر سیاسی که در روزگار ردک حکومدت اسدتبیادی و تحدت فضدای      

هدا و آردات   کرده است، در اشعار خود با استمیاد از اسلوب اقتباس از سدوره  اختناق آمیز آن زنیگی

 ی فراوان برده است.قرآنی بهره

ــدا أبــی هــ  ،دب: قــرأت فــی القــرآنقلــة األ» ــ  ي ذعــان: أن الســکوت مــن اإلعلنــ  وســائل أف ،تّب
ْنجـرال جبـر  قلـه فصـودرت ، غنـی عنـه مالـه و مـا وسـ أمـا ، تـ  أْبب  فقـری.. مل أَ ل أتلـو:و ،ذه 
   .(13: 2011)مطر،  «.. ّْر نی علی الَشَغ ي.نهأل ،صودر القرآن و ،دباأل

ای اعالم کردنی کده  کم بودن ادب: در قرآن خوانیم: دستان ابی لهب شکسته باد. ابزارهای رسانه

حال او خوانم: شکسته باد، اموال و دارائیش به سکوت از طالست... فقرم را دوست دارم، همچنان می

ام به جرم نیاشتن ادب مصادره شی و قرآن نیز مصادره شی؛ چراکده مدرا   سودی نیاشت. پ  حنجره

 به ستیز تشورق نمود.

داندی، ولدی خدود بدا     شاعر سکوت در برابر حکومت مستبی را )برای ضعیفان( بهتررن غنیمت می

کنی و فقیر باقی بمانی. ترجیح می دهی که از ارن غنیمت چشم پوشی  "أْببـُ  فقـر "آوردن عبارت 

"مـا و  هـ " ِبأ"تبّـ  يـدا ی ی مسی و ذکدر دو آرده  ی مبارکهاقتباس صررح از آرات اول و دوم سوره



 انواع التزام در شعر احمی مطر یتجل          

 

136 
 

ی مسی را به شعر احمی مطر منتقدل کدرده و وزن و   ساختار آهنگین سوره اغنی عنه ماله وما وسـ " 136

 ای به شعر او بخشییه است. آهنگ ورژه

،  وأرابب النضـــال املـــدمنون، ســـاءهُ مـــا يشـــمدون، فمضـــوا يســـتن رونعائـــدون: ....ای فلســـطِ»
  وعلــى هــز البطــون، عائــدون، ولقــد عــاد األســى للمــرم األلــف، فــال وُو ــون النضــاالت علــى هــز القنــا

  .(20)همان منبع: «عدِ والهُ  زنوني

از ارن عبدارت   در پاران شعرش، به اقتباس "وال هـُ  زنـون"ی فوق احمی مطر با آوردن در قطعه

هاری از جمله بقره، آل عمران، مائدیه، انعدام، اعدراف و ردون  ذکدر      متیاول قرآنی که مکرر در سوره

 شیه، پرداخته است. 

افِلـِ  الَبْحــَر وأْیِبْقــُه علـى حَنْــِر األسـاْیيِل وأعنــاِ   الغري : ...أْلِقــِه أفعـى إَ أفئِـَدِم احلُّ اِ  تسعى و»
ُْ قَـاملَساْیيِل  ـْر ِمن بقـاایُه اراِت الز بَــْد. إن  ِفرَعـــوَن ْیغـى، ای أيُّمـا الّشعــُر، فـأيِقْ  َمــْن َرقَــْد. قُـل هـَو  ذوَْیمِّ

عـــُر وَ  ـــْد. قاَهــا الشِّ َْ ـــْد. قُــل هــَو اّلّلُ أ َْ ـــْد. قُــل هــَو اّلّلُ أ َْ أتـــى ِمــْن  و ،َمـــد  الّصـــوَت، والّصـــوُت نـََهـــدْ  اّلّلُ أ
فَــوَ  أشــداِ  دراويـش  َُیُــّدوَن صــدى صوتــي علـى حْنــرَ  ْبــالً ِمـن  ،عـْد واِهـَن الّروِ  حُماْیـاً ابلّرَصــدْ بـَْعـِد بَ 

 .  (330)همان منبع:  "ي«َيصْيحــوَن " َمـَدْد  َمَسـْد وَ 

های قرآنی است. مطر در پربسامیتررن شعر مطر از لحاظ اقتباس "الغريـ "توان گفت قصییه می

های مختلف قرآن )طه، توحیی و مسدی(  ی فوق به طررقی زررکانه رک اقتباس متنوع از سورهقصییه

آفرریه است که حاصل آن شعری تأثیرگذار، با صالبت و آهنگین است واز ذوق، ذکداوت و پاربندیی   

 کنی.    شاعر به کتاب مقیس قرآن حکارت می

ی خاب نموده اسدت؛ همچدون قصدییه   احمی مطر عنوان برخی از اشعارش را از عبارات قرآنی انت

"فبـأّ  آالء الّشـعوب ی همچنین در قصییه ."إن اإلنساَن َلهـي ُخسـر"ی و قصییه "ال أقسُ هبذا البلد"
ی بدار در سدوره   31کده   "فبأ ِّ آالِء رَبُِّکمـا ُتَکـذِّابن"ی قرآنی با انیکی تغییر و تصرف در آره ُتکّذابن"

ی مبارکده پرداختده اسدت. او بدا پیدروی از سدیاق و       از ارن آرده  رحمان تکرار شیه است، به اقتباس

ی الرحمن، چنیرن بار ارن عبدارت را تکدرار نمدوده و بدا روشدی کنداری بده        ی مبارکهساختار سوره

پرسدی  پرداخته است. او با استفهامی تمسخرآمیز از مردم مدی ی حاکمان برشمردن اقیامات ظالمانه

 کنیی.  های حاکمان را انکار میتها و موهبکه کیامیک از نعمت

 "َاـر  مـن َُتِتمـا األاـار"به اقتباس بخشی از عبارت قرآندی   "احلبل السـری"شاعر در پاران قصییه 
های بقره، آل عمران، نساة، مائیه، توبده، رعدی، ابدراهیم، نحدل، طده، حدج،       که به طور مکرر در سوره

صف، تغابن، طالق، تحدررم، بدروج و بینده آمدیه،      فرقان، عنکبوت، زمر، محمی، فتح، حیری، مجادله،

پرداخته است و به مضامینی همچون فقر، اختناق حاکم بر جامعه و عوامل ارجاد فساد اشاره نمدوده  
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، و أممـا فـی جنـة ، اـری مـن ُتتمـا "اآلابر" ي»است. او می گوری:  137  ُ )همدان منبدع:    «ما لَنـا نعـيش فـی جمـن

کندیم، درحالیکده مدادرش در بهشدتی اسدت کده زردر        زنیگی می. ما را چه شیه که در جهنمی (17

 هاری جاررست.درختانش چاه

های نفتی است که در زرر زمدین جاررسدت، درحالیکده مدردم از اردن      چاه "آابر"منظور شاعر از 

ثروت ملی جز فقر هیچ سهمی نیارنی، بلکه ارن حاکمان و جباران عرب هستنی که از فروش آن روز 

"الصـحو کننی. در قصدییه  شونی و مردمشان را با استبیاد و خفقان سرکوب میتر میثروتمنیبه روز 
و  "وسـوا "ی از دو  واژه )مـن شـرِّ الوسـوا  اخلنّـا (سوره نداس   4 شاعر با اقتباس از آره يف الامالـة"

ن بداور اسدت   های عربی تاخته است. او بر اربهره برده و سخت به استبیاد حاکم بر سرزمین "خّنا "

ورزرم. در چنین اوضاعی ای است که حتی به خالق خود کفر میکه اختناق حاکم بر جامعه به انیازه

هداری از شدراب احسداس مدرده و     شود. شداعر بدا پیالده   فکر و انیرشه بیش از کفر منجر به اعیام می

ان و مکداران  گدر ورزان، وسوسده کندی و در عدالم مسدتی بدر تمدام دسیسده      خاموش خود را بییار می

ترسی و با ارن توجیه خدود را تسدلی   فرستی. او از کشته شین و قربانی شین نمیروزگارش لعنت می

. احادردث نبدوی رکدی درگدر از     (23)همان منبع: است دهی که گناه در عالم مستی امری بخشودنیمی

نمدوده اسدت. او   ذخارر سرشاری است که مطر گاهی عناورن قصاری خود را با بخشی از آنها متبدرا  

دارد کده خدود اقتباسدی از حدیرث      "من املمد الی اللحـد"ای با عنوان در مجموعه اشعار خود قصییه

 «.اْیلبوا العلُ من املمد الی اللحد»فرماری: پیامبر گرامی اسالم است که می

 جهاد در راه وطن -3-2-4

داندی و  رشه و مهی خود مدی ضمن ابراز عشق خود به وطنش، آن را ر "يسـق  الـوْین"مطر در قصییه 

. او وطدن را همچدون   (127)همدان منبدع:    "أِب الوْین، أمي الوْین، رائدِ ْ ُّ الـوْین"سراری: چنین می

گیرندی. بده   دانی که افراد رک ملت موجودرت، حیدات و اسدتقرار خدود را از آن مدی    پیر و مادری می

راه حفظ آن جهاد کنندی و در اردن راه ،   دانی تا در وطنانش الزم میهمین خاطر شاعر بر خود و هم

ی آنان است. شاعر در ادامه به لزوم از خود گذشتگی بدرای حفدظ و   عشق به وطن محرا و فرمانیه

 .)همان منبع( "منوت وی  يی الوْین"گوری: کنی و میحراست از وطنشان اشاره می

خواندی؛  وطدن فدرا مدی   هموطنان را به جهاد و حرکت برای نجات  "مادر"ی همچنین در قصییه

زده هسدتنی. او اردن حالدت را    های تحمیل شیه  و صدیاری خفقدان  وطنی که افرادش دارای انیرشه

داندی. او اردن پراکندیگی و تفرقده را     ناشی از پراکنیگی و از هم گسیختگی مردم و هموطندانش مدی  

-از فسداد فدرا مدی   کنی و مخاطب را مکرنر به جهاد در راه اصالح وطن و رهدا نمدودن آن   گوشزد می

 خوانی.    
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رمـــاد: ْـــي  علـــی اجمـــاد/ وّنـــا...و وانـــ  خيمـــٌة تَـــدور يف املـــزاد/ تَـــدور... ّ أّاـــا/ تَـــدور...    أّاـــا/ » 138
يَبتاُعما الکساد/ ْي  علـی اجمـاد/ تهکـریُِ ُمـ ّمُ/ و صـوتُنا مبـاد/ مرصوصـُة صـهوفُنا...واّلَ علـی انهـراد/ 

 .(29: 2011)مطر،  «مشرعُة نوافذ الهساد

شورم. می ای هستیم که در مزاریه دست به دستجهاد بشتابیی، ما و وطن خیمهرای خاکستر: ب

مان تابع و صدیارمان  خرد. به جهاد بشتابیی. انیرشهی ما را کساد میچرخیم. خیمهچرخیم و میمی

هدای فسداد   جدره و پن بدررم همگی در تنهاری به سر مدی  ،هارمان از هم پاشییهنابود شیه است. صف

 است. شیه گشوده

داندی و  در فرازی درگر مطر سالح خود را برای دفاع از وطن و شورش علیه استبیاد قلم خود می

سراری: قلم من دستی است که به مبارزه برخاسته، دهانی است که نیای اعتراض سر داده، چنین می

در مبارزه ررختده شدیه اسدت و     مانی که به سوی دشمن شلیک شیه، خونی است کهای میبه گلوله

رود و جسدارت  در جاری که هیچک  جرأت به پا خاستن نیارد ارن قلم اوست که بدیون پدا راه مدی   

آردی،  . چنان که در جای جای دروان او بر مدی (39)همان منبع: رابی شوررین علیه هیئت حاکمه را می

و زنجیر بسته انی و حتی حکدم   اش شکنجه شیه و بر دست و پارش غلبارها به سبب اشعار سیاسی

اعیامش  را صادر و میام مرگ را فرا رو و پشت سر خود احساس کرده است، اما با ارن وجود باز هم 

دست از مبارزه طلبی، آزادی خواهی و دفاع از وطن بر نیاشته است. گاه بده صدراحت ظلدم و سدتم     

نمادرن از بیدیاد و تعدیی حاکمدان     حاکمان عصر را از دم شمشیر نقی خود گذرانیه و گاه به صورت

با اردن  »گوری ظالم پرده برداشته است و از افشای ستم آنان اباری نیاشته است. خود در ارن باره می

-که مرگ بر بنی بنی وجودم در حال راه رفتن است و دهانم زخمی است باز هم کلمات خونینم مدی 

دهدی  شورشگر و انقالبی شاعر به او اجازه نمدی  . روح(78)همان منبع: خوابی گورنی: چشم ترساران نمی

خواهی با سکوت خود را از مهلکه برهانی، امدا  تفاوت باشی؛ از سوری میکه نسبت به اوضاع جامعه بی

ی مبارزه طلبی اش چشم درین حزن و انیوه حاکم بدر جامعده را ندیارد،  همدان     از درگر سو روحیه

نورسدم بلکده   گوردی: مدن اشدعار را نمدی    می "ی آزادیپیکرهاشکی بر "ای با عنوان طور که در قطعه

خواهم سکوت کنم تا زنیه بمانم اما کسی هست کده مدن را بده سدخن وا     نورسنی. میاشعارم مرا می

  ت(90همان منبع: )دارد و ارن حزن و انیوه است می

 التزام اجتماعی -3-4

انست چرا که تعهدی اجتمداعی او حکاردت    توان درس مقاومت و پاریاری داجتماعی مطر را می التزام

آردی و بدا ندیای پاردیاری و     ها و فررادهای حزن برانگیزی است که از نای انسانی فرهیخته بر میناله

آزادی همراه است. او ارن نوع التزام را نیز با مسائل سیاسی ممزوج ساخته و همگان را به قیام علیده  

 خوانی:  ارن اوضاع نابسامان فرا می
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 فقر -1-3-4 139

کندی فقدر و   مطر به عنوان شاعری متعهی که خود در فقر و محرومیت پرورش رافته است، تالش می

های اجتمداعی در جوامدع   اش را در اشعارش منعک  نماری. اوفقر و نابرابریمشکالت مردم و جامعه

داندی.  عربی را ناشی ازحکومتهای ستمگر و سوةتیبیر آنان و همچنین سکوت و ناآگداهی مدردم مدی   

روزی های استعمارگر درجوامع عربی را عامل درگری بدرای فقدر و تیدره   ی قیرتاستفاده نفوذ وسوة

 دانی:مردم می

 وال دبءَ  ال و / الـِنه َ  خُنـرِج /.ظـامئِ منشـی و .. املـاءَ  حَنِمـلُ  /.جـائعِ نغهـو و .. األرضَ  نَـزرعُ »
)مطدر،   «!اجـائرين لذويـهِ  ِنصـفٌ  وَ  ريـهِ واج فَِنصـفٌ  / املـالِ  ِقسـمهِ  فـی ُمنصـفٌ  أمـری املـ منِ و /..لنـا  وءَ 

2001 :160(. 

را  روردم. نفدت   راه مدی  تشدنه  کندیم و  مدی  حمدل  را آب میخدوابیم.  کاررم و گرسنهزمین را می

 تقسدیم  در حداکم(   نوری. امیرمومنان )را همان نه و دارد برارمان گرماری نه کنیم ولیمی استخراج

 !دهیستمکارش قرار می اربابان  نیمی برای  و نزدرکانش  برای نیمی پ  است منصف مال

ی امدوال  عدیالتی حاکمدان و تقسدیم ناعادالنده    مطر در ارن قصییه علت فقر مردم را در ظلم، بی

دانی. در پاران با ررشخنیی تلخ و زبانی گزنیه حاکمان را در تقسدیم امدوال منصدف و    میان آنان می

گوری که امیر مؤمنان اموال را به طور مساوی میان نزدرکان خود و چنین می کنی وعادل معرفی می

نفدت را  "گوری کنی. آنجا که میهای استعماری هستنی، تقسیم میاربابان ستمگرش که همان قیرت

کندی  روزی مردم اشاره میبه رکی از علل تیره "گیررمکنیم اما نور و گرماری از آن نمیاستخراج می

 خوار است.  های جهانت ذخائر طبیعی کشور توسط قیرتو آن غار

َـــْن بعــَق والایِت الَوْیـــنْ » ـــودات:  اَر الــّرئيُ  امل ََت ي نــا قــاَل لنــا : هــاتوا ش اوالـــُ  و ،مهقـ َْ َِ  اَر  ْــ
ـــْن و َســـْن (:  بِصـــد   يف الَعَل َْ ـــ )  ِْ ـــْن. فقــاَل صا ـــْد مضــى ذاَك الّزَم ـــداً.. فَق َْ ـــد  أيــَن ال َةافـــوا َأ ای سّي

ُِ الّسَ ـْن   وأيـَن توفرُی امِلَمـْن   وأيـَن َمــْن يُوفّــُر الـّدواَء للهقـرِی دومنــا َ َــْن   ای  الّرغيُف و الَّلبَـْن   وأيَن َتم
ُْ نَـَر ِمن ذلَذ شيئًا أبداً   .(104: 2011)مطر،  «سـّيد  لـ

ی ما بازدری کرد بده  هنگامیکه از محلههای وطن درین کرد و رئی  مورد اعتماد از برخی والرت

های خود را با صیاقت و بدیون پدرده بگوریدی و از کسدی نترسدیی. آن زمدان درگدر        ما گفت: شکارت

گذشت. دوستم حسن گفت: ای سرورم، نان و شیر کجاست؟ مسکن و سر پناهمان کجاست؟ فراهم 

کنی؟ سدرورم، از اردن مدوارد    نمودن شغل چه شی؟ کجاست کسی که برای فقرا داروی رارگان تهیه 

 ارم.  تاکنون چیزی نیریه

است که مطر در آن عالوه بر ذکر بیعهیی حاکمدان و   "مفقودات"ی متن باال بخشی از قصییه

های مردمش که فقر بارزتررن و اولین آنهاست اشاره مدی کندی. او   دغل بازی آنان به مشکالت و رنج
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هدای  وری که به ظاهر برای رفع مشکالت مردم از بخدش گدر ارن قصییه از از زبان حاکمی سخن می 140

گوردی:  کنی، او چندین مدی  کنی و هر ک  که دم از مشکالت بزنی، سر به نیست میمحروم درین می

هارتان را بگوریی و از کسی نترسیی. شاعر از ارن طررق قصی دارد به مخاطبش بگوری رکدی از  شکارت

ی قصییه رئی  مدورد  مان مستبی و ظالم است. در ادامههای فقر ، سکوت و ترس مردم از حاکعلت

-کنی و همان سوال را از اهالی آنجدا مدی  اعتماد پ  از رک سال بار درگر به همان محله مراجعه می

گیرندی کده بده    را می "حسن"پرسی، اما ارن بار مردم درگر عالوه بر غذا، مسکن، دارو و شغل سراغ 

یاشته ها و نیازهارشان شیه بود، اما به جرم خواستار حقوق خود خود جرأت داده و خواستار تامین ن

 بودن سر به نیست گشته است. 

 نکوهش سکوت مردم در برابر ظلم -2-3-4

ها در برابر ظلدم  احمی مطر در سراسر دروانش از سکوت، جهل مردم، عیم خیزش و تسلیم شین آن

رابی کده دارد بدا   که خود را تنها  کسی میو استبیاد حاکمان همواره در خشم و اعتراض است؛ چرا 

و پشت  و مردمان از ترس مرگ خود را پنهان ساخته (68)همان منبدع:  کنی شمشیر قلم خودکشی می

رابی کده سدوختش بداران    ای میی برافروختهشعله»انی. شاعر  خیزش منفرد خود را او را خالی کرده

ت مدردمش را بده جدوش و خدروش در برابدر      . بدیرن جهد  )همدان( « ور شدود است، پ  چگونه شعله

داندی. گداهی بدرای بده     ی ننگ و خفت آنان میکنی و پذررش ظلم را مارهزمامیاران عرب دعوت می

سگ اگر مورد آزار و اذرت قدرار گیدرد عوعدو    »گوری: گیرد و میها، به سخره شان میخود آوردن آن

. در جدای  (100)همدان منبدع:   « کننیرش نمیآرنی و شوکنی ارن مردم را چه شیه که به خود نمیمی

ی شدطرنج  سدازد کده در صدفحه   ی خاموش را به سربازان شطرنجی ماننی میزدهدرگر مردم خفقان

ی زرر مدردم سداکت را بده گوسدفنیی     . در قصییه(37)همان منبع: انی زنیگی، وطن خود را فیا نموده

داده است و با ذکر امتیازاتی کده دارندی مدی    مطیع تشبیه کرده و حتی گوسفنیان را بر آنان برتری 

تر از حیوانات قرار دارنی. در پاران قصدییه از خدود   گوریکه مردم از لحاظ محرومیت در ردرفی پارین

)همدان منبدع:   ی ندام گوسدفنی هسدتیم؟    هاری شارستهپرسی که آرا ما با چنین اوصاف و محرومیتمی

 با ارن عتاب تنی و گزنیه سعی دارد ملت را هشیار کنی و سکوت آنان را مذمت نماری.       .(183

أوصـــاب ِقـصـــة: نــزعُ أننــا بشــر ل ننــا خــرابي لــي  َتامــاً.. إمنــا يف ظــاهر األوصــاب. نُقــاد مالمــا  »
إخـتالب. حنـن بـال بينمـا  نعُ. نُذعن مالما  نعُ. نُذب/ مالما  نعُ. تلذ ْیبيعة الغنُ. ل ْن.. يظل بيننـا و

 هــي ب ــل موســُ تســتبدل األظــالبي و هــي ْیــوال عمرهــا ترفــل ابألصــوابي حنــن بــال أْذيــة و أرِديــة.. و
ــــو و. هـــي لقـــاء ذهـــا.. ـــل ذحبمـــا تهـــو   حنـــن ْـــ  صـــمتنا مـــن صـــوته ُـــابي و ال ةـــاب. و تـاغ هـــي قُبي

)همدان منبدع:    «خلـراب يحنن ْ  جوعنا  يا على ال هابي هـل نسـتح ، ای تـرى، تسـمية ا ابألعالب. و

183). 
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کنیم که بشر هستیم اما همچون گوسفنیانیم  اما نه در تمدامی اوصداف   اوصافی ناقص: گمان می 141

کندیم  شورم؟ بله. گمان مدی بلکه در اوصاف ظاهری شبیه گوسفنیان هستیم. همچون آنان رانیه می

چهارپاران است. اما میدان مدا و    شورم؟ بله. ارن طبیعتماننی آنها هستیم؟ بله. همچون آنان ذبح می

هارشدان آمدیو رفدت    آنها اختالفی هست. ما بیون ردا و لباسیم ولی آنان  در طول عمرشان با پشدم 

روندی. او اگدر بدا خدواری     هارشان راه میکننی، ما بیون کفش هستیم اما آنان در هر فصلی با نعلمی

ترسی. قبل از ذبح شین ی از صیای او هم میترسی اما صیای ما حتزنی و نمیروبه رو شود فرراد می

مان به کفاف قانع است. به نظر تو حق است که نام گوسفنی بر خوراننی اما ما گرسنگیعلف به او می

 خود نهیم؟ 

آورد و از آنها حرارت و جنبشی شاعر مردم ساکتی را که به رکود و خواری خو کرده، به خود می

کنی درحالیکه ام فوران گوری چگونه آتش و گرمی آن در سینهود میطلبی و خطاب به خانقالبی می

کدنم، و ردا بدرق انقدالب چگونده در روحدم خواهدی        از سرما شکارت می ام و فقط(حرکت نشسته)بی

. شاعر عیم تالش برای رهاری از (22)همان منبع: درخشیی تا زمانیکه از غرش رعی هراس داشته باشم 

ی نهراسدیین از غدرش رعیآسدای مسدتبیان     کندی و الزمده  نکدوهش مدی   سردی و وخامت اوضاع را

ای درگر جهت ترسانین دشدمن  درخشیین نور شجاعت و جنبش در روح و جان افراد است.در زاوره

کنی که همچون آرامدش قبدل از طوفدان اسدت و در     به سکوتی اشاره می "قال الشـاعر"ی در قصییه

گوردی  کندی و مدی  ری شاعر ارن بار حاکمدان را تهیردی مدی   پ ِ آن شورش و انقالبی نهفته است. گو

 .(123)همان منبع: دهی سکوت هرگاه طوالنی شود از تنی بادهاری شیری خبر می

 لزوم همبستگی ملی -3-3-4

به لزوم حرکت جمعی و اتحداد میدان هموطندانش بدرای ارسدتادن در برابدر        "نبـوءم"مطر در قصییه 

جباران رژرم حاکم، سخن می گوری. او معتقی است اگر تا درروز مردم بصورت فردی در قدیس نمداز   

 خوانینی امروز درگر زمان اتحاد فرا رسییه و الزم است امت عرب نمازشان را به جماعت ادا کننیمی

ا با تکیه بر راری الهی بتواننی از عزت خود دفاع کننی. در ارن قصییه همچون سدارر  ت (15)همان منبع: 

دهدی و  کنی و مردمش را مدورد عتدابی سدرد قدرار مدی     گو استفاده میاشعارش از زبانی تنی و نقیضه

بستگی و رفع مشدکالت جامعده   های مختلف که بهینبال همگوری که وجود احزاب و گروهچنین می

انی. او با اشاره به ارن امر و با تشبیه نوعی انشقاق و گسستگی را در جامعه موجب شیه هستنی، خود

رونی، قصی دارد بگوری برای رفدع  های آتش که به سرعت از بین میاحزاب مختلف و متعید به شراره

مشکالت رک همبستگی ملی و به تمام معنا الزم است و افراد رک ملت باری تحت رک حزب و لوای 

حی قرار گیرنی تا بتواننی هیف رکسانی پییا کننی و بدرای بهبدود احوالشدان در ردک مسدیر واحدی       وا

 حرکت کننی.
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ـاالُت الطّــالِ  . ِعنــَدِ عشـَرُم أْــزاب  وِنصـُف احلِـزِب » 142 ألَاُر األشـياِء يف بَلَدتِنــا األْــزاُب والَهْقــُر ْو
ـ ِِ َشــق اِن يف ُللِّ  ُقــاِ  ي ُللُّمــا يسعــى إَ نْبــِذ الشِّ ـّق ِِ ويَنَشــ ُّ علـى الش  قاِ  ي ُلّلمـا يَنَشـ ُّ يف الّساعــِة َشـّق

َويَنشـّقاِن عـن َشـّقيِمما .. مــن أجــِل ُتقيــِ  الِوفـــاِ  ي َْجَــراٌت تَتمــاوى َشــَرراً والَبـــْرُد بــاِ  ُ ّ ال يبقــى هــا إالّ 
ُْ يـَُعـْد عنـد  َرفيـ ٌ  َُ أن  البلـَدَم الَتّظْ  ةالِب الّرفـاِ  ي ولِـذا َشّ لُ  من نَهســَي  رمـاُد ا إل ْتِـراِ  ي لَـ َرْغـ

ُّ إنّـي ِماَل للِّ الّنا ِ  زبـاً ثُـ  .(329: 2011)مطر،  ي«أعَلنُ  عن احلِـْزِب انِشقاقي ِْ

های مختلف طالق اسدت. مدا در هدر    بیشتر آنچه که در کشور ما وجود دارد احزاب، فقر و حالت

ی نصف رک حزب است. همگی آنها برای نابود کردن پراکندیگی و از  حزب داررم که انیازه کوچه ده

تدری  هدای کوچدک  ی آنها در رک ساعت بارها به گروهکننی درحالیکه همههم گسیختگی تالش می

هدای آتشدی   شونی با ارنکه قصی دارنی همبستگی و وفاق را تحقدق بخشدنی. ارندان شدراره    تقسیم می

های آتش جز خاکستری ررزنی اما همچنان سرما باقی است و ارن جمرهآسمان فرو می هستنی که از

مانی. نزد من رک رفیق هم باقی نمانیه است درحالیکه سرزمینم پدر از رفیدق اسدت.    از آن باقی نمی

ام خود را عضو حدزب انشدقاقی و از هدم    پ  از خودم رک حزب ساختم و ماننی هر فردی در جامعه

 رفی کردم.گسیختگی مع

سروده است که اقتباسدی از ضدرب المثدل معدروف      "النا  للنا "ای با عنوان احمی مطر قصییه

است و در آن به لزوم اتحاد میان مردم اشاره دارد. امدا خوانندیه پد  از     "النـا  للنـا  و الکـل ابّلل"

مدری کده احمدی    ی او خبری از اتحاد و رکیستگی نیسدت، ا رابی که در جامعهخوانین قصییه در می

کنی. بندابرارن شداعر جزئدی از    ی خود لم  میی متالطم و پر از دغیغهمطر فقیان آن را در جامعه

اش برگزریه تا به کناره بگوری مدا ملتدی متحدی هسدتیم و     ارن ضرب المثل را برای نامگذاری قصییه

ی مردمدان  قده و بدیرن طرردق بده پراکندیگی و تفر     (186)همدان منبدع:   اردم  پشت به پشدت هدم داده  

 سرزمینش اشاره کنی.

 عدم آزادی اجتماعی -4-3-4

پردازد، سرکوب آزادی بیان از سوی حکومدت اسدت. او   مطر در آغاز دروانش به اولین چیزی که می

من است امدا شدما اردن     "قصاری"کنی که ارن اشعار اگرچه به مخاطبانش وصیت می در آغاز الفتات

؛ همدان چیدزی   (12: 2011)مطر،بخوانیی  "قربانی خنجر سخن"م را من بنامیی و خود "گور"قصاری را 

که حکومت در تالش برای سرکوب و خفه کردن آن است. شاعر از آغاز تدا پاردان دردوانش بده اردن      

قضیه اشاره نموده که در چنین فضاری و تحت حاکمیت مستبیی همچون رژرم بعث، سرودن اشعار 

ای کده حکومدت مهدر    و سرکوب خواهی شی. در چنین جامعده آمیز و انقالبی منجر به مرگ اعتراض

بارست موجب بییاری و هشیاری افدراد باشدنی   خاموشی بر لبان ملت زده است، حتی عواملی که می

-خواننی، همچنان که صبحگاهان زنگ ساعت خطاب به مردم عرب مدی به خاموشی و خفتن فرا می
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. مطدر در بخدش درگدری از    (13)همدان،   واب استگوری: ای فرزنیان عرب، بخوابیی که اکنون وقت خ 143

گوردی و قلمدش را کده در جیدب پدالتورش      اشعارش، با اسلوبی کناری از عیم آزادی بیان سخن مدی 

کنی. مخفی نمودن قلم خود کناره از اوضاع خفقان مخفی نموده به عنوان دست و زبانش معرفی می

خطاب بده پزشدکی کده بدرای ردافتن علدت        آمیز سیاسی و نبود آزادی بیان و حق اعتراض است. او

کندی  کنی، قلمش را دست و دهان خود و همچنین خون و گلوله معرفدی مدی  دردش او را معارنه می

. ارن جمله کناره از آن است که اشعار اعتراض آمیزی که خطاب به اوضداع نابسدامان   (20)همان منبع: 

گونده  ومت شود؛ چراکه حاکمان هیچتوانی منجر به کشته شینش توسط حکسیاسی نوشته است می

 تاری.اعتراض و مخالفتی را از سوی مردم بر نمی

ُْمــا تب ــي  ) احلريــة (: يف انتظــار غــودو» ــة  َســقهي ْه . ِجرا لانــْ  َمعــي َصــبي ْه مربوْیــًة مالــي علــى ِمرْو
َْضـــنُتما ردُمعـــي. قلـــُ  هـــا:  ُْمـــا َترثـــي لـــُه الَوْشـــي ةي  ُِ َهـــا .. وَ نْو ـــ ال ال َازعـــي. مممـــا اســـَتطاَل الس 

ْشـــَرَجَة املَِني ـــْة: وا أَســـها ای.َقمـــرُِ  َْ ْشـــرَجْ   َْ ـــْة. َتطَل عـــَ  إيل ،     ُـــد  أْن تُـــدرَِلنا احلُر ي َِ  .. ال ب َســـيِّد  إّ ِ َأ
 .(244)همان منبع:   يي«احلُري ةْ 

ی روی ردک پنکده   ی اسدیر همچدون مدن بدر    در انتظار گودو )آزادی(: همراه من رک دختر بچه

هدارم او را در  گررنی. با اشکاب است که چاقوها برای آن میهارش به گونهسقفی نشسته است. زخم

تابی مکن. هر چقیر هم که ظلم و قهر بر ما طوالنی شود ناچدار آزادی  آغوش گرفتم. به او گفتم: بی

و گفت متاسفم سرورم رابی. به روی من برگشت و چرخشی همچون چرخش مرگ نمود ما را در می

 من همان آزادی هستم. 

کندی کده بدا    ای سقفی توصیف مدی خود را بر رک پنکه (")احلرية "يف انتظار غودومطر در قصییه 

انی. او پ  از گفتگو با ارن کودا اسیر و زخمی او را دلیاری و تسلی  کودکی مجروح و اسیر نشسته

آزادی را در آغدوش خواهندی گرفدت. امدا در پاردان       دهی که بدزودی بخشی و به او ارن امیی را میمی

خدواهم سدرورم مدن    گوری معدذرت مدی  کنی و میقصییه ارن کودا خود را با شرمساری معرفی می

اش را از ندام رکدی   همانطور که پییاست شاعر عنوان قصییه .(244)همان منبع:  هستم "آزادی"همان 

نموده است. مطر با ارن اقتباس قصی داشدته آزادی را  ی معروف ساموئل بیکت اقتباس نامهاز نمارش

ی نامده آلود تبیرل شیه بود( به گودو شخصیت تخیلی نمارش)که در کشورش به امری ناپییا و وهم

تشبیه نماری؛ شخصیتی که هرگز ظهور نکرد. ارن دو شخصیت اسیر و منتظر کده مطدر در شدعرش    

عر است که بیون هیچ حرکدت و تقالردی بدینبال    توصیف نموده، رمزی برای ملت خفته و ساکن شا

همان آزادی مورد انتظار است که به سبب  "گودو"رهاری و آزادی از زنیان ستم و استبیاد هستنی. 

گرانه تبیرل به رک امر تخیلی شیه است که تنها در اذهان ملدت اسدت.   های سرکوبإعمال سیاست

ی سدقفی، اشداره  بده اردن     نینش بدر روی پنکده  در ارن قصییه چه بسا توصیف نورسنیه از معلق ما
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خواه اگرچه در بنی هستنی و در حالدت تعلیدق بده سدر     مضمون باشی که ملت سرکوب شیه و آزادی 144

 برنی اما به حکم چرخش روزگار بر ارن حالت ثابت و باقی نخواهنی مانی.می

 نتیجه بحث -5

به خود جلدب نمدوده و همدواره مدورد      رکی از مباحث بحث برانگیزی که توجه بسیاری از ناقیان را

اهتمام ادربان در حوزه هنر و ادبیات بوده مسئله التزام اسدت. التدزام در لغدت بده معندای همراهدی       

باشی اما از لحاظ اصطالحی به معنای مشارکت آگاهانه هنرمنی و ادردب  میاوم، پیوستگی و تعهی می

باشی. احمی مطر شاعر انقالبی ملت ... میدر مسائل بشری از جمله مباحث سیاسی اجتماعی درنی و

آمدیه.  عراق است و کسی است که خود در درد و رنج مردم شررک بوده و از اقشار محروم بشمار می

بینی و طعم تلخ فقدر  ی حکومت را نسبت به ملتش میوی از آن زمان که اعمال مستبیانه و ظالمانه

نهی و دشمن سرسخت حکومت مستبی عراق ی میی اشعار سیاسچشی پا در مییان پرمخاطرهرا می

 شود.می

احمی مطر در سراسر دروانش دارای زبانی تنی، گزنیه و سرشار از عتداب و اعتدراض اسدت. او در    

ارستی و در کنار ملت است تا زبان گورای آندان باشدی، اگرچده گداهی بدا      اشعارش مقابل حاکمان می

 کنی. صدیاقت، تعصدب و دلسدوزی   به بییاری دعوت میعتابی تلخ و طنزی گزنیه آنان را سرزنش و 

ی عرب به اشعارش التزام و تعهی بخشدییه  های مظلوم و ستمیریهبار ملتمطر نسبت به اوضاع اسف

 است.

ی خدود و تمدام   کشدییه احمی مطر زنیگی و قلم خود را صرف دفاع از ملت اسدتبیاد زده و رندج  

به هجو حاکمان بیتیبیر و مستبی پرداخت. سراسر دروان های عرب تبار نمود و با صراحت تمام ملت

احمی مطر سرشار از اعتراض، انقالب، عتاب، شورش و دعوت به بییاری است. به همین دلیل التدزام  

سیاسی در دروانش بسامی بسیار زرادی دارد. وی در اشدعارش بده موضدوعات اجتمداعی مربدوط بده       

تگی ملی و نادریه گدرفتن حقدوق انسدانی پرداختده     ملتش همچون فقر، سرکوب آزادی، لزوم همبس

-است. بهمین خاطر التزام اجتماعی را نیز در آثارش و در قالب زبانی صررح کناری و گاهی تلخ مدی 

های التزام در آثار شعری احمی مطدر اقتبداس از قدرآن، بکدارگیری     توان مشاهیه نمود. از درگر جلوه

 مضامین درنی نشان داده است.   های درنی است که تعهی مطر را بهشخصیت

 منابع
  دار صادر. :بیروت .لسان العرب .م(1995) ابن منظور

بررسدی تطبیقدی   »ش(. 1394پوری و نرگ  لرستانی و حیرثده متدولی )  احمی عثمان، حمزه و مسعود باوان

-24، 40، سال دهم، شماره فصلنامه مطالعات نقد ادبی«. التزام سیاسی در شعر عزالیرن مهیوبی

9. 



            1400دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی، دوره اول، شماره اول، پاریز و زمستان 
 

145 
 

 ه.ستارچاپ اول، بی مک، ، فی شعر أحمد مطر یبداع الفنعناصر اإل .(م2004أحمی غنیم، کمال) 145

 .185العالم، لنین، شماره مجلة ، «لقاء مع أحمد مطر» .م(1987) حسن، عبیالرحیم

 .دانشکیه ادبیاتبغیاد،  دانشگاه، األدیب واإللتزام .(م1979حمودی القیسی، نوری)

فصیلنامه  ، «های سیاسی اشدعار احمدی مطدر   پژوهشی در انیرشه»ش(. 1393احمی رضا )حییرران شهری، 

 .1-23، سال پنجم، شماره شانزدهم، لسان مبین

 . چاپ اول، ارالم، جوهر حیات.های هنری در شعر احمد مطرمؤلفهش(. 1390خزعلی، فاطمه )

 دار الصادر.. بیروت: ةساس البالغأ (.تأررخ )ال اهلل ، جاریزمخشر

، ولشدماره ا ، ادبیات پاییداری  «.شعر أحمی مطدر  یمظاهر أدب المقاومة ف» .(ش1388سعیون زده، جواد)

70-51. 

مک، دار الهیارة للطباعة والنشدر و  ال  .االلتزام فی التصور اإلسالمی لألدب .ق(1408) سعیی، محمی راقت

 ، جامعة المتوفیة.الطبعة األولی التوزرع،

 .چاپ اول، بیروت، دار روسف للطباعة والنشر والتوزرع .مطر شاعر المنفی أحمد .م(2006) عارش، محمی

سال ، إضاءات نقدیة، «اإللتزام فی اشعار عبیالوهاب بیاتی»(، ش1392) عبیی، صالح الیرن و لیال عسکری

 .دوازدهم شماره، سوم

 .2العید الرابطة، مجلة غزه، ، «لقاء مع أحمد مطر». م(1995) غنیم، کمال محمی

 القاهرة، دارالشعب.الحدیث،  یالنقد األدب .م(1973) غنیمی هالل، محمی

، نشریه ادبیات پایداری، «مفهوم آزادی در شعر احمی مطر»ش(. 1390مجییی، حسن و محمی حییری )

 .505-518، 4شماره 

ری نشریه ادبییات پاییدا  ، «بازتاب پیامیهای استبیاد در شعر احمی مطر»ش(. 1396محسنی، علی اکبر )

 .237-258، 16، سال نهم، شمارهدانشگاه باهنر کرمان

، «تحلیل کهن الگوهای نقاب و ساره در الفتات احمی مطدر »ش(. 1394مشارخی، حمییرضا و زهرا شجری )

 .108-212، 1، شمارهپژوهشنامه نقد ادب عربی

 .54، 431 شماره، سال نهم ،یروزنامه الوطن العرب م(.1985) أحمی مطر بامصاحبه 

 .دارالحیاة :قاهرة .األعمال الشعریه الکاملة .م(2011) طر، أحمیم

 .دارالحررة :چاپ اول، بیروت .المجموعة الشعریة .م(2011) مطر، أحمی

 . چاپ اول، ال مک، منتیی سور األزبکیه.الفتاتم(. 1984مطر، أحمی )

 دارالقلم. :چاپ اول، بیروت .معجم مصطلحات األدب .م(1974)ی وهبة، مجی


