توصیفات(نمادهای) بصری آزادگی در اشعار محمد عفیفی مطر
چکیده
شعر و ادبیات همواره بازتابی از رویدادهای زندگی فردی و اجتماعی افراد است .از سوی دیگر نقش مهمی در ایجاد
انگیزش دارد ،لذا شعر در دوره های مختلف تاریخی در عین حال که ابزاری برای بیان احساسات بوده است ،قدرت
زیادی نیز در ایجاد انگیزه در عرصه های مختلف داشته است .مصر از یکی از کشورهایی است که در دوره معاصر
مجموعه پیچیده از رویدادهای داخلی و خارجی را تجربه کرده است .مسئلهای که میتوان اینجا مطرح کرد ،بازتاب
این تحوالت و نوع مواجهه با آن در اشعار شاعران معاصر مصری مانند محمد عفیفی مطر است .عفیفی مطر از شاعران
متعهد مصر در دوره معاصر است که با بنمایههای پایداری علیه استبداد داخلی و ظلم و ستم آنها شعر سروده و
جلوههای مقاومت با رویکرد آگاهیبخشی و ملی -میهنی و با تکیه بر وطندوستی و ظلمستیزی ،مشخصهی اصلی آثار
و درون مایه اشعارش شده است .این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر دادههای کتابخانهای انجام شده
است .یافته های این پژوهش حاکی از این است که مطر ساختار شعر نو را بر قالب کهن شعر ترجیح داده و این قالب را
وسیلهای دلنشین برای بیان آرمانها و اهداف خود برگزیده است .دیوان محمد عفیفی مطر سرشار از مضامینی چون
برانگیختن مردم برای مبارزه با حاکمان ستمگر ،میهنپرستی ،عدم سکوت در برابر ظلم و ستم ،لزوم خروج اشغالگران
از مصر ،امید به آزادی و از بین رفتن ظلم و جور و  ...است .همین مسئله سبب شده است تا توصیفات بصری درباره
آزادگی و مقاومت در اشعار او مشهود باشد.
اهداف پژوهش
 .1بررسی مضامین تشکیلدهنده اشعار محمد عفیفی مطر
 .2تبیین و ترسیم نمادهای بصری آزادگی و پایداری در اشعار محمد عفیفی مطر
سؤاالت پژوهش
 .1اشعار محمد عفیفی مطر دارای چه مضامینی است؟
 .2نمادهای بصری آزادگی و مقاومت چه جایگاهی در اشعار محمد عفیفی مطر دارند؟
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مقدمه
ادبیات نقش مهمی در زندگی انسان دارد .این نقش از ایجاد انگیزش مورد نیاز در حیات فردی و اجتماعی انسان
تا نقش مهمی که در ایجاد غریزه ی پایداری و تولید نیروی ایستادگی دارد ،متغیّر است .در جهان معاصر یک
نهضت ادبی در برابر امپریالیسم به وجود آمده است که تبدیل به پدیدهای جهانی شده است .هنرمند امروزین
جهان ما ،در برابر امپریالیسم با جنگ افزار ادب خود ،پایداری خطیر و حساسی را به جان میخرد .تحوّالت بزرگ
و انقالبهای سرنوشتساز تاریخ جوامع بشری ،بنیانهای سست گذشته را تخریب و بنیانی نو بر اساس تفکّرات و
تحوّالت جدید پایهریزی میکنند .در زندگی بشر ،قلم سالح توانمندی بوده است .محمد عفیفی مطر از جمله
شاعران نوگرای مصر در دهه شصت میالدی است که در اشعار خویش نگاهی انتقادی به مسائل و قضایای جامعه
مصر داشته است و از مخالفان سرسخت انور سادات ،رئیس جمهوری اسبق مصر بود و به خاطر مخالفت با سیاست
دولت وقت ،دستگیر و در نهای ت از کشور اخراج شد .وی به عنوان یک شاعر متعهد در نگاه عدالتجویانه خویش
و در جستجوی جامعهای عادالنه و انسانی و بهرهمند از مواهب و کرامتهای درخور آن ،در اشعار خود بارها از
ظلم و جور و ستم و تعدی ،و نابرابریهای اجتماعی سخن به میان آورده است .این پژوهش بر آن است که از
خالل اشعار عفیفی مطر جلوههایی از نمادهای پایداری او را بیان نموده و آنها را به رشته تحریر درآورد .عفیفی
مطر در طول زندگیش تالش نمود تا مردم را نسبت به مسایل سیاسی دوران خود آگاه کرده و روح مبارزهطلبی
را در وجودشان بیدار کند تا آنان را علیه حاکمان مستبد تحریک نماید .حاکمیت استبداد و ظلم وستم موجود در
جامعه از عوامل اصلی بروز عناصر و جلوه های پایداری و استقامت در شعر اوست.
بررسسی پیشینه پژوهش حاضر نشان میدهد تاکنون اثر مستقلی در این راستا به رشته تحریر در نیامده است .با
این حال ،آثاری به جنبه هایی دیگر از شعر عفیفی مطر پرداختهاند .پایاننامهای با عنوان «تأثیر بالغی معانی و
مفاهیم قرآن بر شعر س ه تن از شاعران معاصر(أمل دنقل ،محمد عفیفی مطر و صالح عبدالصبور)» نوشته سمیرا
فراهانی به رشته تحریر در آمده است که نویسنده در این پژوهش به واکاوی مفاهیمی قرآنی در شعر مطر پرداخته
است .همچنین مقاالتی با عناوین« :جمالیات التناص فی شعر عفیفی مطر» از دکتر احمد جبر شعث؛ «تحلیل
انتقادی تناص دینی ،قرآنی در شعر محمد عفیفی مطر» از مسعود اقبالی و علی سلیمی؛ «هنجارگریزی معنایی
قرآن در شعر محمد عفیفی مطر» از ابراهیم اناری بزچلوئی و حسن مقیاسی و سمیرا فراهانی؛ «الحلم و الکیمیاء
و الکتابة فی دیوان أنت و أحدها » از شاکر عبد الحمید؛ «الحیاة الثقافیة  :اعتقال محمد عفیفی مطر :سالما حیث
أنت» از دکتر غالی شکری و نوری الجراح؛ «حریة محمد عفیفی مطر :حتی الشعراء» از احمد جودة و «قضیة:
البحث عن محمد عفیفی مطر» از دکتر غالی شکری ؛ و « سردیّة األمکنة المغلقة فی شعر محمد عفیفی مطر
المقبرة و المقهی نموذجاً» از شهریار همتی و حامد پورحشمتی ،نگاشته شده است .در این آثار بیشتر به بازشناسی
مفاهیم قرآنی در اثر عفیفی مطررداخته شده است .پژوهش حاضر ،با تالش متفاوت از نوشتههای پیشین و به طور
مشخص و با تکیه بر دیوان محمد عفیفی مطر تالش نموده تا ضمن معرفی این شاعر و بررسی اشعار انقالبی او،
به جلوههای گوناگون آزادگی و مقاومت ،ظلم ستیزی و دفاع از وطن در اشعار این شاعر بپردازد.

نتیجهگیری
شعر و مضامین موجود در آن قدرت منحصر به فردی در انتقال انگارههای سیاسی و فرهنگی مختلف دارند .از این رو
بسیاری از شاعران در انجام این رسالت اجتماعی در شعر خود کوشیدهاند .بررسی مضامین اشعار محمد عفیفی مطر
نشان می دهد که آزادگی و مبارزه با ظلم دغدغه اصلی شاعر است .این شاعر مصری با در اختیاز گرفتن اصلوب شعر
نو ،کوشیده تا فارغ از التزام و انحصار شعر سنتی ،اهداف و آرمانهای خود را به تصویر بکشد .مردم را تشویق به مبارزه
و آگاهی کند .حاکمیت استبداد و گسترش ظلم و بیعدالتی از عوامل اصلی بروز عناصر و جلوههای پایداری در شعر
محمد عفیفی مطر است .او که از دوران کودکی با قرآن مأنوس بوده بر اساس آموزههای الهی ،عدالتخواهی و ستم
ستیزی ،از جلوههای نمادین استبدادستیزی در شعرش می باشد و آزادیخواهی و پایداری در برابر ظلم در اشعارش
بسامد باالیی دارد .از مؤلفههای جلوههای پایداری در اشعار وی م توان وطندوستی ،عدم سکوت در برابر ظلم ،خروج
اشغالگران از وطن ،امید به پیروزی و آزادی و نا بودی ظلم و ستم  ،و  ...را بیان نمود .عفیفی مطر معتقد است که
ناآگاهی و سکوت مردم ،زمینه ساز نظام استبدادی گردیده و باعث تداوم ظلم و جور حاکمان ستمگر میشود اما از
آنجایی که خداوند در مسند عدالت نشسته ،گیرنده حق مظلومان و هالککنندهی ظالمان است به گونهای که عذاب
ظالم ،مرهمی برای دل مظلوم خواهد شد .بنابراین بخشی از مفاهیمی که عفیفی مطر برای انتقال مفاهیم مورد نظر
خود برگزیده است ،مفاهیم بر گرفته از قرآن و فرهنگ اسالمی است .تمسک به مذهب در برابر ظلم و تمسک به
فرهنگ مذهبی در برابر فرهنگ غربی شیوهای است که عفیفی مطر برگزیده است.
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