
 

 

شعر و ادبیات همواره بازتابی از رویدادهای زندگی فردی و اجتماعی افراد است. از سوی دیگر نقش 

برای های مختلف تاریخی در عین حال که ابزاری مهمی در ایجاد انگیزش دارد، لذا شعر در دوره

های مختلف داشته است. مصر بیان احساسات بوده است، قدرت زیادی نیز در ایجاد انگیزه در عرصه

از یکی از کشورهایی است که در دوره معاصر مجموعه پیچیده از رویدادهای داخلی و خارجی را 

هه با آن توان اینجا مطرح کرد، بازتاب این تحوالت و نوع مواجای که میتجربه کرده است. مسئله

عفیفی مطر از شاعران متعهد مصر  در اشعار شاعران معاصر مصری مانند محمد عفیفی مطر است.

ها شعر سروده های پایداری علیه استبداد داخلی و ظلم و ستم آنمایهدر دوره معاصر است که با بن

ستیزی، دوستی و ظلممیهنی و با تکیه بر وطن -و ملی بخشیهای مقاومت با رویکرد آگاهیو جلوه

تحلیلی و با  –. این مقاله با روش توصیفی شده است ی اصلی آثار و درون مایه اشعارش مشخصه

های این پژوهش حاکی از این است که مطر ای  انجام شده است. یافتههای کتابخانهتکیه بر داده

ها ای دلنشین برای بیان آرمانساختار شعر نو را بر قالب کهن شعر ترجیح داده و این قالب را وسیله

مضامینی چون برانگیختن مردم دیوان محمد عفیفی مطر  سرشار از و اهداف خود برگزیده است. 

خروج اشغالگران لزوم پرستی، عدم سکوت در برابر ظلم و ستم، برای مبارزه با حاکمان ستمگر، میهن

ت. همین مسئله سبب شده است تا توصیفات اساز مصر، امید به آزادی و از بین رفتن ظلم و جور و ... 

 بصری درباره آزادگی  و مقاومت در اشعار او مشهود باشد.
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 مقدمه

این نقش از ایجاد انگیزش مورد نیاز در حیات فردی و اجتماعی انسان تا  ؛انسان دارددر زندگی نقش مهمی ادبیات 

ک نهضت ی دارد، متغیّر است. در جهان معاصر  پایداری و تولید نیروی ایستادگی ینقش مهمی که در ایجاد غریزه

، در وزین جهان ماهنرمند امر .ای جهانی شده استادبی در برابر امپریالیسم به وجود آمده است که تبدیل به پدیده

های خرد. تحّوالت بزرگ و انقالبطیر و حساسی را به جان می، پایداری خافزار ادب خودامپریالیسم با جنگبرابر 

های سست گذشته را تخریب و بنیانی نو بر اساس تفکّرات و تحوّالت جدید ساز تاریخ جوامع بشری، بنیانسرنوشت

 در مصر نوگرای شاعران جمله از مطر عفیفی محمدالح توانمندی بوده است. قلم س، زندگی بشر. در کنندریزی میپایه

 مخالفان از و است داشته مصر جامعه قضایای و مسائل به انتقادی نگاهی خویش اشعار در که است میالدی شصت دهه

 نهایت در و دستگیر وقت، دولت سیاست با مخالفت خاطر به و بود مصر اسبق جمهوری رئیس سادات، انور سرسخت

 و عادالنه ایجستجوی جامعه در و خویش جویانهعدالت نگاه در متعهد شاعر یک عنوان به وی. شد اخراج از کشور

 هاینابرابری و تعدی، و ستم و جور و ظلم از بارها خود اشعار در آن، درخور هایکرامت و مواهب از مندبهره و انسانی

های هایی از نمادکه از خالل اشعار عفیفی مطر جلوه است آن بر پژوهش این. است آورده میان به سخن اجتماعی

عفیفی مطر در طول زندگیش تالش نمود تا مردم را نسبت  ها را به رشته تحریر درآورد.پایداری او را بیان نموده و آن

ا علیه حاکمان مستبد کند تا آنان رطلبی را در وجودشان بیدار وران خود آگاه کرده و روح مبارزهبه مسایل سیاسی د

ی پایداری و هااز عوامل اصلی بروز عناصر و جلوهستم موجود در جامعه  . حاکمیت استبداد و ظلم وتحریک نماید

                                                                                                                                                     .استقامت در شعر اوست

دهد تاکنون اثر مستقلی در این راستا به رشته تحریر در نیامده است. با بررسسی پیشینه پژوهش حاضر نشان می

مفاهیم تأثیر بالغی معانی و »با عنوان  ای نامهپایان  اند.حال، آثاری به جنبه هایی دیگر از شعر عفیفی مطر پرداختهاین

نوشته سمیرا فراهانی به « عبدالصبور(قرآن بر شعر سه تن از شاعران معاصر)أمل دنقل، محمد عفیفی مطر و صالح 

رشته تحریر در آمده است که نویسنده در این پژوهش به واکاوی مفاهیمی قرآنی در شعر مطر پرداخته است. همچنین 

تحلیل انتقادی تناص دینی، »از دکتر احمد جبر شعث؛ « ی مطرفجمالیات التناص فی شعر عفی»با عناوین:  مقاالتی

هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر محمد عفیفی »از مسعود اقبالی و علی سلیمی؛  «قرآنی در شعر محمد عفیفی مطر

و أحدها الحلم و الکیمیاء و الکتابة فی دیوان أنت »سمیرا فراهانی؛ از ابراهیم اناری بزچلوئی و حسن مقیاسی و « مطر

از دکتر غالی شکری و نوری « ل محمد عفیفی مطر: سالما حیث أنتالحیاة الثقافیة : اعتقا»از شاکر عبد الحمید؛ « 

از دکتر « فی مطرقضیة: البحث عن محمد عفی»از احمد جودة و « : حتی الشعراءحریة محمد عفیفی مطر»الجراح؛ 

حامد از شهریار همتی و « مد عفیفی مطر المقبرة و المقهی نموذجاًسردیّة األمکنة المغلقة فی شعر مح»؛ و غالی شکری

 در این آثار بیشتر به بازشناسی مفاهیم قرآنی در اثر عفیفی مطررداخته شده است. .پورحشمتی،  نگاشته شده است

تالش  به طور مشخص و با تکیه بر دیوان محمد عفیفی مطرو های پیشین پژوهش حاضر، با تالش متفاوت از نوشته

، ظلم ستیزی و دفاع آزادگی و مقاومتهای گوناگون شاعر و بررسی اشعار انقالبی او، به جلوه ضمن معرفی اینتا نموده 

  .ز وطن در اشعار این شاعر بپردازدا
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و ادبیات تکرار شود که به صور گوناگون در هنر مایه، شخصیت یا الگوی معّینی از ادبیات گفته میموتیف به درون

دهد. به دیگر سخن، نمادهای بصری، (. موتیف، هسته اصلی برخی از متون ادبی را تشکیل می85: 1383شود) داد، می

گیری فکری نویسنده هستند. موتیف یکی از اصطالحات رایج در هنر و ادب و همچنین علم و فن است. گر جهتنمایان

ها در اجزا و عناصر گیزندگی آن است. در ادبیّات نیز کم و بیش همین ویژگیترین ویژگی آن تکرارشوندگی و برانمهم

دهند. در موتیف تکرار بیشتر لفظی  است و موتیف در این تعریف در ساحت لفظی ادبی گوناگونی موتیف را شکل می

هم تشخیص آن در تر است و برانگیزی آن در مخاطب افزونو تصویری متن حضور دارد و به این دلیل، هم حساسیّت

(. بنابراین کاربست موتیف فرصت بیشتری به شاعر برای ابراز احساست 23:  1388تقوی و دهقان،تر است)متن آسان

 دهد.ها قرار میو آرمان

نمادهای بصری در شعر دارای کاربرد عاطفی هستند. کاربرد عاطفی موتیف این است که در برخورداری از درون مایه 

احساسات متفاوتی را در مخاطب ایجاد کند. شعر مقاومت و پایداری به خاطر خاستگاهش، شعری و محتوای شعر 

گرایی ذاتی ان، غالبًا عاطفه در آن بر تخیل و اندیشه غلبه دارد)صرفی و بسیار عاطفی است لذا صرف نظر از مفهوم

انگیزی است. نمادهای بصری از طریق ال(. کاربرد دیگر نمادهای بصری در شعر ایجاد تصویر و خی237: 1396دیگران، 

کنند که این امر به کنند عالوه بر زیبایی به نوعی ابهام هنری نیز کمک میمعنای استعاری و مجازی که ایجاد می

های خیال انگیز استوار است افزاید. اساساً چون بنیاد شعر بر تخیّل و صورتحسن تأثیر مخاطب بر درک محتوا می

کنند تا رسالت یک شعر در ایجاد تخیّل شناسانه و ابهامی هنرمندانه ایجاد میدر شعر نقشی زیبایینمادهای بصری 

توان گفت که موتیف ها با به نمایش گذارندن توأمان (. با این تفاسیر می27: 1387هنری به کمال برسد)فتوحی، 

و همین مسئله حاکی از این است که شعر احساس و اندیشه دارای قدرت بسیار زیادی در اثرگذاری اجتماعی هستند 

 جوید.های از این ابزار قدرتمند برای دستیابی به اهداف خود بهره میمعاصر متناسب با دغدغه

 . محمد عفیفی مطر  و  سبک شعری او2

 .آمد،  به دنیا م1935المنوفیة در سال   استان در« االنجب رملة»روستای  در مصر مشهور شاعر مطر، عفیفی محمد  

 انور وی از مخالفان سرسخت .شد مشغول کار به مصر  در ممعلّ عنوان به و داد ادامه فلسفه رشته در را تحصیالتش او

 به تبعید در دهه هفتاد میالدی در عراق پایان تا شد مجبور دلیل همین به و بود مصر اسبق جمهور ، رییسسادات

وی سرانجام در سال  .شد زندان روانه و بازداشت مصر در عراق جنگ با مخالفت دلیل به  ،م1991سال  در او .برد سر

 : 1391، اقبالی و سلیمی)در زادگاهش چشم از جهان فرو بستسالگی به دلیل نارسایی کبدی  75در سن  .م2010

 ایگسترده طور به او دیدگاه از جهان کلاو باید گفت،  شعرش موضوع و است مصری پیشرو شاعران ازمطر  عفیف .(66

 :1371بردبار، )است ستییرئالسو از تصاویر مختصر استفاده با اشارات، و حرکت از پر او شعر. دارد انعکاس اشعارش در

 برای آزادیِ زیباییِ لغت از جهتی آمیز در اشعارش استفاده کرده است، اسلوبی که. عفیفی مطر از اسلوبی مخاطره(128

رگونیِ با نشاطِ پاک را دگ ،، شعرِ سلطهداشته است. در تمرین این آزادیِ زیبایی دی احساس از جهتی دیگر تالشو آزا

ای بر« نفی منظم»منظور از نفی، قدرت شعری بر . ، میان نفی و اثبات استآفریدگارکند که استوار بر قانون تمرین می

شاعران  نیرومندترین و بزرگترین از شاعری مطر محمدعفیفی .(128 : 2007، )سالمساختِن لغتی استاندارد است

 عمیق انسانی و فرهنگی میراث از که فرد است به منحصر شعری مدرسه و عالی شعری نیروی صاحب و عرب معاصر
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مطالعه سبک شعری عفیفی مطر . (16: 1411العالم ،)گشایدمی کمیاب و نادر های افق در را نوآوری و آیدمی بیرون

 شعر عربی معاصر است. ویژه بخشی از اشعار شاعران دارای این سبک و مضامین  مصر،معاصرّدهد که در دوره نشان می

نوین به رهبری بارودی . این جنبش را شعرای مصر کرده استکه جنبشی گسترده از هر سو آن را احاطه  دهدنشان می

زیرا شاعران شعر  ابسته است،ست بلکه به شدت به آن و، شورشی علیه قدیم نیآغاز کردند. این جنبش در شکل کلی

ه در عصر عثمانی نزد مصریان دیده ، باز گرداندند و شعر سخیفی را کهمان رونقی که در عصر عباسی داشتعربی را به 

. جنبش های بلند ارتقا دهندها نیز بد و نازل بود و سعی کردند شعر خود را به افق؛ زیرا شعر آنشد، رها کردندمی

ا شِعرُ أن نَفُکَّ آنَ ی :گویدمعاصر جنبشی احیاگر و تجدیدکننده بوده است و حافظ به حق میهنری در شعر مصری 

سنّت دو  شعر معاصر در روند تأثیرپذیری از غرب و وفاداری به .( 513:  1384، )ضیفها ُدعاُة المحالِ قَیَّدَتنا ب قُیُوداً 

. دادبه تجدّد و نوسازی تمایل نشان می. رویکردی که به گذشته نظر داشت و رویکردی که رویکرد متضاد یافته بود

  .(مقّدمه : 1389، )سیدینازک المالئکة بودند، أدونیس و نمایندگان رویکرد دّوم، بدر شاکر السّیاب

اوج خود رسید. یک و نظام عروضی خلیل گرایش داشت، با احمد شوقی به رویکرد نخست که به احیای سنّت کالس

هه دوم و سوم . در دموضوع به مسایل جدید گرایش داشت ، زیرا در بیان وتوان نئوکالسیک نامیدالبته شوقی را می

ی شعری غرب استفاده بایست از تجربهر جهانی همگام ساخت و ناگزیر می، خود را با کاروان شعقرن بیستم شعر عربی

که در امریکای شمالی « مهجر شمالی»که گروهی موسوم به گروه اشت تا این. روند تقلید از شعر غربی ادامه دکند

ند که ها دریافت. آنند، توانستند با ادبیات جدید غرب تعاملی آزادانه بورزو به مکتب رمانتیسم وابسته بودندزیستند می

. به حساس شعری بوجود آیدتغییر در ا، شکل و مضمون و باالتر از همه گیری، اسلوبباید نوآوری بزرگی در موضع

. رمانتیسم ه وجود آمد، تغییر اساسی در شعر معاصر عرب بها، بویژه جبران و رمانتیست«مهجر شمالی»وسیله گروه 

بنیان تمامی  .(23 : 1389، )سیدیعناصر شعر برای شاعران عرب گشود ای را با غلبه عاطفه و خیال بر دیگرجهان تازه

. این اعتقاد نه همسو با روزگار خویش داشته باشد این اندیشه است که شعر باید صورتی پویا و زنده و ،هااین تالش

ایبندی چون پ تحول در صورت و ساختار نیز بود.، بلکه نیازمند طلبدیر و دگرگونی در مضمون شعر را میتنها نیاز به تغی

همسویی چندانی نداشته اند و با احساسات درونی شاعر تواند به مضمون شعر آسیب برسبه وزن و آهنگ و قافیه می

. گویی شاعر در صدد آن است که خود را از اقتدار و سیطره شکل غالب رها سازد و امکان گسترش عبارات را با باشد

 المالئکه، سیّاب ور است که پیشاهنگان عراقی شعر نو، یعنی نازک. مشهومتناسب با آن از آغاز فراهم آوردموسیقی 

. عفیفی مطر در شعر خود بیشتر (14 :1978)عبّاس ، بیاتی، با تأثیرپذیری از شعر انگلیسی، پیامبران این نهضت بودند

های عارفانه به شاعران لبنان در نیمه دوم قرن بیستم از جمله آدونیس گرایش داشت. ردپای شعر قدیم عرب، نوشته

ها در واژگان زبانی و استفاده از طبیعت مصر و ین مضامین و شاخصهشود. کاربست او فلسفی نیز در اشعار او دیده می

(. با این تفاسیر محمد عفیفی 6: 2010ها، اثر او را منحصر به فرد ساخته است )بدرنصار، زندگی روستایی در کنار آن

ای بیان مطر در سبک شعری خود دنبال رو نهضتی جدید شد که در شعر معاصر عرب به وجود آمده بود. سبک بر

 اهداف و احساسات شاعر  نست به تحوالت زمانه نوعی آزادی در سبک را برگزیده بود.

های ادبی آیات های بارز شعر محمد عفیفی مطر، کاربست آیات و مفاهیم قرآنی در اشعار اوست. او جنبهاز دیگر ویژگی

دهد. او نیز مانند بسیاری از ش قرار میرا با متون شعری خود در هم آمیخته و تصاویری بدیع، فراروی مخاطب خوی

ی های به کار رفته در بافت روایی قرآن و نیز متأثر از حافظهگیری از ساختار و ظرافتشاعران گذشته و معاصر با الهام

ذهنی خود، در سرودن اشعار خویش در تعامل و ارتباط مستقیم با قرآن کریم است. حضور گسترده آیات و واژگان 

(. استفاده مطر از آیات قرآن، همسو با 47: 1391ها دیوان شعر اوست)اناری بزچلوئی و دیگران، ت از ویژگیقرآنی اس
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ای از این ویژگی مرهون های شعری معاصر و عناصر مسلط بر ساختار شعر جدید است. عبدون شک بخش عمدهجریان

های ادبی آن را در خاطر خود استحکام آیات و ظرافتباورهای مذهبی شاعر است. او از کودکی با قرآن مدنوس بود و 

(. این مسئله یادآور 72همان، سخنان خود عمق و قوت بخشیده است)با کالم الهی به  دداشته است و با پیوند کالم خو

ح این نکته است که مذهب همواره  قابلیت کاربست به عنوان یک ایدئولوژی پویا را دارا است. این رویکرد عفیفی مطر

 در آفرینش نمادهای بصری در اشعارش تأثیرگذار بوده است.

ها به سالهای بینامتنی قرآنی، دینی و عرفانی در اشعار عفیفی مطر و در دوران عمرش با گذر زمان افزایش یافت. اوج آن

نشان دهنده گیرد. این امر درصد از دیوان هایش را در بر می 50گردد که بیش از باز می 90و اواسط دهه  70دهه

های با اهمیت در که بینامتنی با متون کهن، یکی از ویژگیطوریخاص شاعر به منابع قدیم است. بهتوجه و عنایت 

ای که فهم معانی و ساختارهای شعری او جز از طریق فهم تناص در اشعارش ن شعری او به شمار میرود به گونهگفتما

که تناص عفیفی مطر در چنیدین زمینه صورت گرفته است که قرآن کریم، میسر نیست. باید به این نکته اشاره داشت 

 (.66-65: 1391ها است)اقبالی و سلیمی،مفاهیم عرفانی و صوفیانه، اشعار قدیم عربی و شعر لورکا از جمله آن

 مفهوم آزادگی.3

شود و در مراتب عالی بندگی و سلوک معنوی مفاهیم مهم که به عنوان یک کمال و فضیلت انسانی شناخته مییکی از 

از حاصل خواهد شد مفهوم آزادگی است. زمانی انسان به حریت و آزادگی میرسد که مراتب عالی سلوک را طی کرده 

مطلق است قید  . آزادی بشر در مقایسه با آزادی خداوند که آزادیرها شده باشدبند نفس و تعلقات مادی کامالً 

اما وقتی بشر از طریق بندگی خداوند از رقیت و  شود.قدرت و اختیار محدود انسان تعریف می محسوب و در محدده

توان گفت او به آزادی و به معنی حقیقی تحقق بخشیده و به مرتبه ای از آزادی بند مخلوق و غیره رها شد، می قید و

ای از آزادی الهی تمثل و تقرب یافته است. الهی که افتقار کامل به حق و غنی مطلق حقیقی تحقق بخشیده و به مرتبه

اهلل فانی و به حق باقی شد، بنابراین وقتی انسان تنها به خداوند افتقار جست و غنی باللهله فانی شد، از خود و ماسوی

رسد. انسانی که با مبارزه با نفس، اخالص عمل و قطع جمیع به حریت که باالترین سطح آزادی نزد مخلوق است می

یق و مرادات و قبول قیومیت و والیت خداوند به مقام حریت راه یافته باشد، از خصوصیات ویژه کمال یافته انسانی عال

ش در جامعه مدار پرورش روحیه فتوت و آزاد مردی و کماالت انسانی دو اخالق ربانی برخوردار است. وجو

ای سلوک انسان اطالق گی به متعلق به مرحلهبا این تفاسیر مفهوم آزاد (.653: 1397)سلیمانی، مالمحمدی، است

 سازد.میگردد که زمینه را برای رشد و تکامل حیات فردی و اجتماعی او فراهم می

انسان اگر بخواهد به آزادی حقیقی دست یابد،  های مختلفی موجود است.پیرامون راز و رمز دستیابی به آزادگی دیدگاه

خدا که در اصطالح عرفان به آن بنده آزادی گویند. این بندگی برخالف بندگی  باید که بنده باشد، آن هم بنده خالص

» گویدی به نقل از رقاق در این باره میمخلوق که با اسارات و بردگی همراه است، حریت و آزادگی را در پی دارد. قشیر

ه برخاسته از اندیش اسالمی و این دیدگاه ک (.342: 1379هر که در دنیا آزاد بود، از بندگی او آزاد بود)قشیری، 

داند. در هر جامعه برای نشان دادن و انتقال عناصر این های عرفانی است آزادگی را تمثیلی از رهایی انسان میانگاره
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توان به آثار هنری و ادبی و تاریخی اشاره کرد. این آثار از طریق انتقال آزادگی ابزارهایی وجود دارد که از آن میان می

 ادها نقش مهمی در سیر تکوینی جوامع بشری و حفاظت از اصول مورد نظر هر جامعه دارند.این نم

 در شعر محمد عفیفی مطر نمادهای بصری آزادگی .4

در معناشناسی  نمادهادهد. ای از نمادهای موجود در جوامع بشری را تشکیل مینمادهای بصری بخش قابل مالحظه

شوند. این نمادها در آثار ادبی و هنری قابل مشاهده ایجاد تحول فردی و اجتماعی میساز گاه با کارکردهایی زمینه

برخی از نمادی بصری ارتباط نزدیکی با مذهب و خدایان در هر دوره دارند. البته تصاویر خلق شده بر پایه مفهوم  است.

یک نماد در سیر و تحول و تطور خود ها استوار است. ها و نه براساس شکل ظاهری آنپدیدهء و و جوهر درونی اشیا

باید به گذشته  بررسی نمادهای یک قوم به ناچاریابد. در گیرد و تکامل میبسیاری از معانی و مفاهیم را به خود می

با این تفاسیر باید گفت نمادهای بصری به عنوان گروهی مهم در نمادهای موجود در یک  (.13: 1358بازگشت)گدار، 

الی بخش یک جامعه باشد، قادر به انتقال مفاهیم مهم از البهتواند عامل وحدت بخش و هویتکه میاینرغم جامعه علی

های بروز نمادهای بصری محسوب گاهو شعر یکی از جلوهادبیات  خورد.آثاری است که این نمادها در آن به چشم می

 ای در انتقال مفاهیم بصری هستند.اهمیت ویژهشوند و به علت بار احساسی و انگزیشی که دارا هستند دارای می

 و پایداریوطن دوستی  . 1.4

های به علت ویزگی  ها کهدر بسیاری از جوامع در جریان مبارزه با ظلم و استعمار در حالت خفقان سیاسی، دیوار نوشته

عفیفی مطر این سبک مبارزه  های مبارزه بوده است.خاص خود در مالء عام بودن، دسترسی سریع یکی از اولین جلوه

را در شعر خود به تصویر کشیده است که هم نوعی انعکاس سبک مبارزه در این دوره است و هم نوعی تشویق برای 

 ای از  شعر خود در این بار آورده است:شود. او در قطعهترویج این نوع مبارزه محسوب می

:  1998، احتفاالت المومیاء المتوحشة ، )عفیفی مطر« غسلها المطرنداءاٌت على الجدراِن لم تقَشّرها االظافُر و لم یَ »

120). 

ا نشانه های نوشته شده روی دیوارها رعفیفی مطر پیام .اندها نشسته، و بارانتراشیدندها ن، ناخنهای روی دیوار راپیام 

ند و آب باران نیز قادر به از بین ها را بخراشتوانند آنها هم نمیدانست که حتی ناخندوستی مردم کشورش میوطن

به اینکه  ، با توجهدر طول تاریخ. ه از عمق وجود مردم برخواسته استداند کها را حقایقی میآنها نیست. او بردن آن

، لذا عفیفی مطر حاکمان ها بوده استحاکمیت ستمگران بر آنساز نظام استبدادی و ناآگاهی و غفلت یک ملت، زمینه

بر حذر را مردم هستند ، مشغول ظلم و ستم تکنولوژی مدرن )قطار شتابان( سرزمینش را که با استفاده ازمستبد 

 .داندبیدار و آگاه میهای زمینی ایستگاه، برای اینکه مردم سرزمینش داردمی

اختبىء فاإلقامة مأهولةٌ   / ، فاألرضُ َمکشوفةٌ و المحطاتُ مفتوحةٌ تحت ضوء السفرالحلمِ فیفلتختبىء یاقطاراً یهرولُ » 

وهجٍ   -األفیشات -جسد للعشیرة، أعضاؤه انفََرطَت/   کالعناقید فی ورق الملصقات  /.بوحوش القرابة واأللفةِ الناعمة

وبعثرها فی الریح، فهل کل  !تََنفَّسَت حقائبُ الوطن، یاهلل،/  هل یملک کلَّ هذه المالبس الداخلیة؟  /.النیون المشاکسِ

عفیفی مطر ، احتفاالت )« .وغربت الشمُس فکلُّ طریقٍ صباٌح وکل صباٍح طریق  /!هذه األلوان من/ شمس واحدة؟

 .(121-122:  1998المومیاء المتوحشة ، 
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، که پنهان شو  های زمینی پیدایند و در زیر نور سفرها عریان /که ایستگاه  /نهان شو ای قطار شتابان در رؤیا پس پ

ها در است / چون خوشه های تن عشیره پراکندهنرم و نازک است !/  پاره مملو از وحشت خویشاوندی و الفت اقامتگاه

، خدای من/  وطن این همه لباس اندهای وطن نفس تازه کردهدانهجامو نور مزاحم نئون.../   -کاردها پال -پوسترها

اند، آیا این همه رنگ از یک خورشید است؟/  و حال که خورشید که در باد پراکنده شده هایی رنگیلباس زیر دارد؟!/ 

 است پس هر راهی به صبحی است و هر صبحی به راهی.   رفته

کاربست واژه قطار به عنوان نماد مدرنیسم و استعمار در نگاه شاعر نوعی موتیف واژگانی است. شاعر در وصف  

داند و این نهایت ترسیم ملموس و بصری از میهن و شده از گوشت و پوست هم وطنانش می، آن را ساخته سرزمینش

 پرستی است.میهن

 وطنُ السِّر اّلذی یطلعُ منی/ خُطوتی تاریخُُه/ رأسی فَضَا أنجمِهِ/ لَحمی عالماتُ التُّخوم/

 .(25:  1998المتوحشة ، ، احتفاالت المومیاء مُدُّ الجِسَر حتّی َیقتُلونی  )عفیفی مطرو .. أ

هایِ حد ، عالمتگوشتم ام /  قدمهایم ، تاریخِ آن است / سَرَم ، فضای ستارگانش است /رازِ سرزمینی را، که من ساخته

 دهم تا بکُشند مرا. امتداد میو مرز آن است / .. پُِل آن را 

های خروشانش زدیکتر از جانش دانسته و آب، آن را ندن شدت عشق و عالقه خود به میهنشعفیفی مطر برای نشان دا  

 .  داندهای هم میهنانش می، خونرا

 هل قلتُ إنّ األرَض أقرُب مِن َدمی ،/ إنّ الدَّم الفوّاَر طَمیٌ مِن خَرائطها/

المومیاء المتوحشة ، ، احتفاالت )عفیفی مطرو مَشویٌّ مِن القِرمیدِ یَدفُقُ بِالسُّالالتِ القدیمِة/و الرُّفاتُ مِن الخرائبِ ؟!  

1998  :196). 

پخته  های جغرافیائیش / و آجرهای ، لبریز شده است از نقشهخونِ جوشان /تر از خونم است آیا گفتم زمین، نزدیک

 /  ها از ویرانهشوند از خاندان قدیمی / و استخوان های مرده شده، سرازیر می

 بخشدالهی به سخنان خود عمق و قوت می پیوند کالم خود به کالم ، باکه از کودکی با قرآن مأنوس بوده عفیفی مطر 

داند و خواستار باز پس گرفته شدن آن و مستبد افتاده ، کشور گم شده میو  کشورش را که در اختیار حاکمان ظالم 

 .تا احکام الهی در آن جاری گردداست 

عفیفی  ) ألرُض ضَلّةُ روحی و عِصیانُها / األرضُ سَجّادةٌ لِلعبادةِاألرضُ مَملکتی الضائعةُ / األرضُ َمملکتی الُمستعادةُ / ا 

   .( 61: 1998  1 ،مطر ، مالمح من الوجه األمبیذوقلیسی

___________________ 

 «فیلسوف و شاعر یونانی»ق م empedocles  (430 – 490  )امپدوکلس  -1

ی درباره»و با خلق اثر مشهور تحت عنوان  گشودچشم به جهان « سیسیل»واقع در « آکراگاس»در « وکلسامپد»

ای دو هزار سال معتبر باقی ، هوا و آتش را به عنوان چهار عنصر اساسی معرفی کرد و این عقیده بر، خاک، آب«طبیعت
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، مایه باز پس گرفته شده من است  / زمین، کشورِ گمشده من است / زمین ، کشورِ زمین(. 147:  1382، قربانی )ماند

 ین، سجّاده ای است برای عبادت .معصیان من است / ز گشتگی وسر

 ظلم ستیزی و سکوت نکردن در برابر ظلم. 2.4

های جوامع بشری بوده است. مقارن با انحصاری شدن ترین دغدغهمسئله مبارزه با ظلم و ظلمت از دیرباز کی از مهم 

گردد. مقابله با خفقان و سرکوب در جامعه مطرح میقدرت در درست نیروهای شر و استبدادی، مسئله ایجاد رعب و 

کند. لذا باید گفن مبارزه با ظلم و این وضعیت نامناسب وازه پایداری را در ذهن و روح انسان حق طلب ایجاد می

ظلم  ، باعث تداومبیدار و آگاه در برابر ظلم و ستمهای همیشه سکوت انسان پایداری ریشه در میراث کهن بشری دارد.

  .داندمطر سکوت در برابر ظلم و ستم را، با مرگ یکی می به همین جهت عفیفی و جور حاکمان مستبد گردیده است.

ظلم بوده است. یکی از موارد  انعکاس این پیام در قالب واژهای شورانگیز در جای خود نوعی فراخوان برای مبارزه با

مخالفت با جنگ عراق دستگیر ، عفیفی مطر را به دلیل مصری ستیزی مطر مخالفت او با جنگ عراق بود. نیروهایظلم

ر نیروهای آمریکایی در منطقه نابودی سپاه و ملتِ عراق بود و مخالف دخالتِ آشکا، برای اینکه او مخالف ویرانی و کردند

ها و زییشه ضد این ملت و ضد بلند پرواهای امنیتی بود که هم. عفیفی مطر مخالف شکنجه وحشیانه دستگاهبود

 ها به تصویر کشیده است:او این باور خود را در اشعارش به طریق واژه .ها و ارزش و تاریخ و فرهنگش بودنوآوری

 فی صورتی الفصولُ/ و غُسِلَت مَالمِحی بِالجوعِ و الُحقولُ  لَقد وُلِدتُ َمیتًا / و نُفِخَت  

  ( 22: 1998،  عفیفی مطر ، مالمح من الوجه األمبیذوقلیسی )فَجِئُتکم ِلکَی أقولُ / أو أموتُ لو ظَلَلتُ صامِتًا .. 

ام تا شسته شد و آمدهها با گرسنگی ام و دشتخطوط چهرهام/ و ها دمیده شد در چهرهفصلمرده به دنیا آمدم/ و 

 ../.میرم اگر سکوت کنم بگویم/ می

از درگیری  خیزند وبه پا می، اندی خود به ستوه آمدهه از جور و ستم حاکمان زمانه، کهای ستم دیدهم، انسانسرانجا 

عفیفی مطر در این شعر باور قلبی خود به مقاومت را ترسیم کرده  .افتدبا رژیم ظالم و مستبد، حماِم خون، به راه می

 های شعری اوست.، تالش شاعر برای ترسیم آرمان«سکوت کنممیرم اگر می»است. به دیگر سخن کاربست جمله 

عفیفی مطر ، احتفاالت المومیاء )و أنا فَزَّاعَةُ الطیِر بارِض الفقراء  / کنتُ فی قلِب العَراء  / مُسَتحمًا ِبعِراکِ الطّیرِ فی الرّیحِ 

 (  27 : 1998، المتوحشة 

حمام خونی راه در میان نبرد پرندگان در دل باد  / در دل برهنگیای بودم در سرزمین گرسنگان / و من مترسکِ پرنده

 .افتاد

رغم اینکه خواستار افشای ظلم و ستم حاکمان مستبد خود هستند، اما علی هایی وجود دارند کهدر طول تاریخ انسان

ین عوامل قرار نگرفته کنند. عفیفی مطر تحت تأثیر هیچکدام از امیبه دلیل ترس و یا تهدید و تطمیع  سکوت اختیار 

 . دست حاکمان مستبد را سر داده استو فریاد گرفتار شدن کشور در 

، و األرُض / اِستَنامَت تحَت إّلا بِالداً مِن دَم الصَّلصالِنادَیتُ لو أسمَعُت أو بَلَّغتُ ../ ما کانَ امتداُد النّهرِ فی طیِن الکالم  / 

 ( 176 : 1998، ت المومیاء المتوحشة ، احتفاال)عفیفی مطر/   بلورِ الظّالم
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، مگر سرزمینی از خون تدادِ رودخانه در سرشتِ سخن نبودفریاد زدم به امید آنکه به سمع و اطالع کسی برسانم / ام

یکی، تظاهر به خواب کرده است. او در این بخش از شعر خود سرزمین به تاریک ، و سرزمینی که زیر بلورِ تارگِل خشک

یه کرده است که رسیدن به روشنایی در آن منوط به حرکت و مبارزه با ظلم در نهایت خود و مواجهه با ای تشبخانه

مرگ در مسیر مبارزه است. بنابراین این شعر  در عین حال که تجسم وضعیت بد جامعه مصر است سعی دارد مردم را 

 برای مبارزه با ظلم تحریک و تشویق کند.

 حضور بیگانگان در خاک میهن . 3.4

آفرینی در تحوالت داخالی یکی از مشکالت جدی کشور مصر در دوره معاصر، حضور استعمارگران در این کشور و نقش 

مبارزه با استعمار تبدیل به یکی از مضامین شعری عفیفی مطر شود.   این مسئله سبب شده است تا و خارجی آن بود.

شاعر اعتراض خود به هایی را برای استعمارگران و هم برای مردم بیان کرده است. د پیاماو در قطعاتی از اشعار خو

اِمنَحوا وَجهَ هذا »ی : کاَن المغنی یُغنّکند : گونه بیان میها را اینحضور اشغالگران در سرزمینش را و بیرون رفتن آن

.(181 : 1998 البدایات، مجمرة ، منعفیفی مطر)«َیتََفتَّقُ َکالجُرحِ  وَطناً الحَجَرِ / قَداسةَ خُطواتِکم و اخُرجوا .. / و اکتُبوا

  

ز وطنی که : ببخشید این آب و خاک را /  قداست قدمهایتان را و خارج شوید .. / و بنویسید اخواندخوان آواز میآواز

شاعران و مردم خواسته به این بنابراین او ضمن اعتراض به حضور استعمارگران، از دیگر  .مانند زخم شکاف برداشت

بر ملتش وارد شده  ر هیاهو و سر و صدای اشغالگران، و ترس و لرزی که از آن عفیفی مط وضعیت واکنش نشان دهند.

 کند:ت را این گونه در اشعارش بیان میاس

دِ ، یَهوی قطرًة قطرة / فََیجری صوتُهُ بَینَ قناطرِ األصواتِ / َیسیُر الماءُ فی القر می /الظّلماتِ یَسیرَُُ الِجسرُ تحتَ عباءةِ

 المجنونُ یَخمِشُ أوجَهَ الجدران / و نحنُ اثناِن تحتَ َقناطرِ األصواتِ یَرتَعشانِ / تَدوُس حَوافرُ األصواتِ وجهینا فَیَرتَعدانِ 

 .(164 : 1998 ، البدایات مجمرة ، منعفیفی مطر) /

ه چکه/ چکد چکها و میرود آب، میان خشتهای صداها / راه میلشب / میان پی( رود پل در شوالی )خرقهراه می

های کنند سمهای صداها / و له میلرزیم زیر پلچهره دیوارها را / و من و تو می خراشدرود و میاش، میو صدای دیوانه

 افتد.به لرزه می مانرا / آن گاه چهره صداها چهره ما دو نفر

 

 زندان و تبعید  .4.4

ولِ زندانش و تحمل ، در اشعارش آورده و از ندیدن نور و کثیف بودنِ سلوضعیت زندگی خود در زندان رااعر ش

رژیم مستبد کشورش را ، برای سکوت در برابر اعمال ظالمانه ی گوید و همین طور نپذیرفتن هدیههای آن میسختی

 . کندبیان می

معروشةٌ بِالسّبِع ، لم یُنصَب  نتیلم یَترُک طریقًا لِلفِرار / زِنزا میُّ الیو یَ نهار / تدمیر قلبیالسِّجِن .. لم یَشرُق عَلی  فی

.. أشِمُ الطّیَن و  مشیالَعبیر . / أ یَّالبَحر ، / کوٌن یَرشَحُ الطّینَ المدار فیلم تَغَتسِل  لّتیحوالیها جِدار / ُشبّاکُها الرّیحُ ا
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عفیفی الطّریق ) فیالتَّحایا  لقیعُروق / ال أسألُ الَقومَ الصِّغار / رِفداً .. و ال أ یصدر فیو ال تَهتَزُّ  مشیالعَطرَ المُمِیت / أ

 ( 148 -147 : 1998 ، ، من مجمرة البدایاتمطر

ی است برای حیوان ، تختسلول زندانِ مندر زندان .. نتابید بر قلبم روز / نابودیِ روزانه، برایم راه فراری باقی نگذاشت / 

دریا،/ هستی، ترشح می کند  ، دیواری نصب نشده است / نرده پنجره اش، بادیست که غسل نکردهاطرافشدرنده، 

خواهم ها / نمی، رگاملرزد در سینهروم و نمیمی /ای را بویم گِل و عطرِ کُشندهروم .. میداری را / مییه رایحهماخمیر

 سالم را در راه /  کنم درود وای را .. و رها نمیکوچک / هدیه از قومِ 

گیرد و حال و روز خود ه با رژیم فاسد و مستبد در کشورش، مورد تبعید قرار می، به علت آزادیخواهی و مبارزشاعر  

 :   کندر مسیر تبعید و در تبعید بیان میرا د

یَغلی ، / کانَت الصَّرخَةُ رِجلی و مکانی  جئتُ محموالً عَلی نَقَّالةِ الرَّعدَِة و الخوفِ / و فی فوَضی الجَسد / کان ُخبزُ النَّفی

 (28 : 1998، ،  احتفاالت المومیاء المتوحشة )عفیفی مطرَفتََمشَّیتُ عَلی النَّهِر / أرَی فوقَ مَرَایا سطحِهِ الرّاکِدِ وجهی /

کت در رودخانه حرجوشید، / فریاد پایم و جایم بود / و در آشفتگی بدن / ناِن تبعید میبا کشتِی ترس و لرز آمدم / 

 ام را .  هبینم در سطحِ راکدش، چهرکردم / می

راد پست و کند که سرزمینش با افتبعید شدن از وطن را به گرفتنِ کودک از شیر مادر تشیبه میمحمد عفیفی مطر  

 فرومایه اشغال شده است:

ر،  عفیفی مطنا أرُض األذِلّاِء المَهانیَن )، بَینَ مُومَة  / و فِطامٍینَنا أرُض أبَینَنا نَهرٌ مِن الماِء و نَهرٌ مِن ِمساحاِت الوجوه / بَ

 (29 :1998، احتفاالت المومیاء المتوحشة

و از شیر گرفتن کودک،  /ها / میانِ ما سرزمینِ مادری است چهره میانِ ما رودی است از آب و رودی است از سطوح

 .، سرزمینِ افرادِ پست استمیان ما

کند:کند و آرزوی مرگ میگوید و رنجی را که در آن متحمل شده است بیان میو روز خود در تبعید میعر از حال شا  

  

أمُدُّ الجسرَ حتی َیقتُلونی / أجعَلُ النّهَر دَمًا یَلِفظُ أسماَک الجَرائم  / أرفَُع القُمَّلَ و السّوسَ غمائم  /  -آه من الکُره -و أنا

،  )عفیفی مطر  اُوَلِّی و أهاجِم  / و أمُدُّ الِجسرَ حّتی َیقتُلونی عَلَّنی أغسِلُ وجهی ،/ عَلَّنی أبداً فی نَهر دَمی عُن فُ السِّباحَة  

 .(30 : 1998، ء المتوحشةاحتفاالت المومیا

اندازد نند خونی که بیرون می، مادهم رود راد مرا / قرار می، بکُشنکنم پل رادراز می –، آه از نفرت و بیزاری و من

کنم / و امتداد له میگردانم و حمم شپش و بید را، همچون ابری / و روی بر مینهبه کنار میهایِ جریمه شده را / ماهی

و ، شقاوت خونم ، در جویبارمرا همیشه ام را / بیمار کرد، تا بشویم چهرهمرا بیمار کرد /د مرا.، تا بُکشنم پُل رادهمی

 .  خشونت شناست

 سرانجام حکومت ظالم. 5.4
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اید در انتظار بنابراین آنان ب، که زورگویان بر مردم حکومت کنند خداوند در مسند عدالت نشسته و اجازه نخواهد داد 

اقلیت  ، سیاسی و اقتصادی  توسطکشی فرهنگیری و سلطه جویی و استعمار و بهرهگعقوبت الهی باشند. سلطه

رد و فرجامشان نیز مانند آغازشان، پذیهای محروم، سرانجام پایان میطلب، بر خیل عظیم تودهمحدودی زورگو و منفعت

 توأم با خفت و خواری است:

 مَضَت حِقَبٌ لیس َیدری أوائلَها أو خَواتیمَها /أحدٌ غیرُ میراثِهِ مِن دٍم ملکیٍّ و فطرتِهِ فی /

 مُغالَبَة الموِت بِاإلرثِ أو فی غِالبِ السُّقوِط عَن/ العَرش بِالنَّسِل أو بِانتِشارِ مَالمِحه فی / 

، جِلسونَ عَلی العَرش، / یَحیَونیَ –واحدًا واحداً  –الخَلَفِ الوارثین/ و هم السُّاللَة أو بِانتِقالِ الشَّرائعِ و الصَّولَجاناِت فی / 

- 166:  1998، ، احتفاالت المومیاء المتوحشة ت لحظةُ الموت ماتوا کأیِّهمو )عفیفی مطرآخرهُم مثلُ أوَّلهم، / فإذا أِزفَ

میراثش از خون پادشاهی و طبیعتش،  غیر از  /داند دورانِ طوالنی، سپری شد، کسی سرّ آغاز و پایانش را نمی .( 167

طر انتشارِ چهره ، یا به خااز اوج، به خاطر ازدیاد نسل، یا در کشمکش با سقوط است کندبه خاطر ارث با مرگ ستیز می

 /نشینند بر تختمی –یکی یکی  –ها به وارثان واقعی / و آنها ا به خاطر انتقال قوانین و چوکان، یظاهرش در خاندان

، مُردند یک شد، نزدری و ذلت است( / پس هنگامی که لحظه مرگ، پایانشان مانند آغازشان است )خواباشندزنده می

ها. کاربست مضامینی دینی در اینجا توسط شاعر نوعی نماد بصری ایجاد کرده است که قادر است پویند قدرمتندتری آن

 با خوانند برقرار سازد.

 ظلم و ستم نابودیانتظار برای آزادی و .6.4

رهایی ، انتظار آزادی و و با اتحاد مردم و صبر و پایداری، امید به خداوند دارد برای رهایی از ظلم و ستم حاکمان شاعر 

 گران را دارد:از دست سلطه

 فَهَل أملی لکِ و أمهِلُکِ الرّویدَ ِمن شَبَقِ البَحر / و استِنامَِة األرضِ لِألجساِد الذّائبة !/

 األرحامُ الموَلَّهة/ و َرجرَجَةُ الماءِ فِعلُ الذُّکورة / فأمهُِلک .. أسمَُع فَوَرَاَن األنسابِ / یعٌ هصُدو

 .(308:  1998، ، احتفاالت المومیاء المتوحشة لِک .. )عفیفی مطر یو تَالقَُح االختیاراِت / و أمل

کند برای اجساِد ذوب شونده ! / ظاهر به خواب میکه ترانی دریا / و زمین به تو مهلت دهم ؟ مهلتی از جنس شهوت 

شنوم صداِی دهم به تو .. می/ و لرزش و نوساِن آب، کاِر مردانه است  / مُهلت می های واله و سرگردانندرحمشکافها 

  ها / به تو مهلت دهم ..تخاب، / و یکی شدن انجوششِ خویشاوندان را

باشد و دین بر سرزمینی عاری از ظلم و ستم میشاعر در انتظار نابودی حاکمان مستبد کشورش و طلوع خورشید  

 باره سروده است: 

، مالمح من عفیفی مطر)السّفینة .. فیالمَوتِ أو  فی/  یفِرار الَمدینه / یا بَحرُ هَیِّئ ی/ یَومًا بِهذ یل یفَلتَطَّلِعیا َشمسُ  

 .( 311 - 310: 1998،  یوقلیسالوجه األمبیذ

 / در مرگ یا در کشتی. ، پس طلوع کن بر من / روزی در این شهر  / ای دریا هموار کن فرار مراای خورشید

تسلیم ناپذیریش در برابر حاکمان مستبد های مقابله با دشمن میداند او از را یکی از راه سرسخت بودنعفیفی مطر 

سرسازش ها ، هرگز در برابر آنظلم و ستم واقع شودگران ظالم مورد از سوی سلطهگوید که هر چه سخن میکشورش 

 فرو نخواهد آورد: 
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 یالقدیمة / مَُکفَّنا بِجاِمدِ الدِّماء / و أخرَساً ، وِسادَت یمقبرت فی/ لو نِمُت  یعباءِة الهزیمة / فأفسِحوا طریق فیلو جِئتُ 

 یبِطِینةٍ لئیمة / فإنّن یموسِم البُروق / و لَطِّخوا وجه فیمُثلًَة  ی/ و صَلِّبون یرئت فی/ و خَوِّضوا  یالغِناء / فَمَزِّقوا جُمجمت

 یحِضن فییا أرضُ  یعَباءَِة الهَزیمة / فلتَسُقط فیأقُومُ / مُضَرَّجَ القَصائد مغمغمًا بِما اِستََرقتُ مِن دفاتِرِ القیامة / لو جِئتُ 

  .(264 : 1998 ، البدایات مجمرة ، منعفیفی مطر)مَِة العین / أزهارَکِ الَمشئُومَة .. / مِن ظُل یو لتَقطِف /

کفن  گاه که در شوالی شکست باز آیم / پس راهم را بگشایید / و چون در گورستان قدیمی خویش آرام گیرم /آن 

هایم فرو روید / و مرا بشکافید / و در ریهام را جمجمه ، ترانه باشد بالشم /دو فرو بسته های لخته / گنگ وپوشِ خون

خیزم / فریاد خواهم زد بر می ام را / با گلی پلید آغشته کنید / منها / مثله مصلوب سازید / و چهرهدر موسم آذرخش

ام از اسفار رستاخیز / آنگاه که در شوالی شکست باز آیم / پس ای زمین ، در ی خون آلودی را که ربودههاچکامه

های شومت را. بنابراین عفیفی مطر در شعر خود کوشیده است تا از ظلمت چشم ها / گل شم هبوط کن / و بچینآغو

به موازات ترسیم شرایط سیاسی و اجتماعی مصر، مشکالت داخلی و خارجی، نوعی پیام آور مبارزه و پایداری در برابر 

نی دینی به آفرینش اثر ادبی خود پرداخته است و مخاطِب این وضعیت باشد. این شعر نیز مجدد شاعر با تکیه بر مضامی

های دینی در ایجاد مقاومت و کند و انگیزهبه راحتی ارتباط برقرار می ها یا مضامین مذهبیمذهبی با این متوتیف

 یابند.پایداری در برابر ظلم نقش قدرتمندی می

 گیرینتیجه

های سیاسی و فرهنگی مختلف دارند. از این رو در انتقال انگاره شعر و مضامین موجود در آن قدرت منحصر به فردی 

اند.  بررسی مضامین اشعار محمد عفیفی مطر بسیاری از شاعران در انجام این رسالت اجتماعی در شعر خود کوشیده

لوب شعر دهد که آزادگی و مبارزه با ظلم دغدغه اصلی شاعر است. این شاعر مصری با در اختیاز گرفتن اصنشان می

های خود را به تصویر بکشد. مردم را تشویق به مبارزه نو، کوشیده تا فارغ از التزام و انحصار شعر سنتی، اهداف و آرمان

داری در شعر های پایاز عوامل اصلی بروز عناصر و جلوهعدالتی حاکمیت استبداد و گسترش ظلم و بیو آگاهی کند. 

خواهی و ستم های الهی، عدالتقرآن مأنوس بوده  بر اساس آموزهن کودکی با او که از دورا محمد عفیفی مطر است.

در اشعارش  باشد و آزادیخواهی و پایداری در برابر ظلمهای نمادین استبدادستیزی در شعرش میزی، از جلوهستی

ابر ظلم، خروج کوت در بر، عدم سدوستیتوان وطن های پایداری در اشعار وی مهای جلوهبسامد باالیی دارد. از مؤلفه

عتقد است که . عفیفی مطر مظلم و ستم ، و ... را بیان نمود ، امید به پیروزی و آزادی و نابودیاشغالگران از وطن

اما از شود تداوم ظلم و جور حاکمان ستمگر میساز نظام استبدادی گردیده و باعث ناآگاهی و سکوت مردم، زمینه

ای که عذاب است به گونهی ظالمان کنندهگیرنده حق مظلومان و هالک ،دالت نشستهی که خداوند در مسند عآنجای

بنابراین بخشی از مفاهیمی که عفیفی مطر برای انتقال مفاهیم مورد نظر  .ظالم، مرهمی برای دل مظلوم خواهد شد

خود برگزیده است، مفاهیم بر گرفته از قرآن و فرهنگ اسالمی است. تمسک به مذهب در برابر ظلم و تمسک به 

 ای است که عفیفی مطر برگزیده است. فرهنگ مذهبی در برابر فرهنگ غربی شیوه
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