
 

155 

 

پژوهشیانجمنایرانیزیانو-یعلمیمجله

هـ.ش1394بهار،34ادبیاتعربی،شماره

 155-175م،صص2015

درعمالآندرکشورهایعربیاِهایبازتابساختارقدرتوشیوه

شعراحمدمطر
اکبرمحسنیعلی

 یدانشگاه راز یعرب اتیگروه زبان و ادب اریاستاد

 07/11/1393:تاریخپذیرش14/07/1393:تاریخدریافت

 چکیده

 نگراه از  -اطق جهران خیزترری  منر   از بحران -عربی ةخاورمیاناجتماعی ، ای سیاسیه فهم زمینه
ادب سیاسری   منردان   عالقره برای ، اند کرده را رصد آنها، بخش ی که روشنفکرانه و رهاییشاعران

مبرانی عورو     اشررا  برر  برا   ،عراقری و پرآوازه  شاعر انقالبی ،احمد مطر. است بسیار سودمند
 از. اسرت  دهدابازتراب   و ی نمروده یراب  ریشه خود شعررا در  ها بحرانای   عوامل، سیاسی مدرن

 در آن ی اعمرا  سرنت در ساختار قدرت و شریوهای  ، ها منشأ بسیاری از ای  نابسامانی، منظر وی
ة برار در وی را های گاهددی، تحویویر  توصیفیای  با شیوه ةمقالای  . است نهفته کشورهای عربی

 بررسیکشورهای عربی به صورت موضوعی  عما  آن را درمنطق قدرت و شیوهای گوناگون اِ
های در کشرور ساختار قدرت ، است که از منظر ویاز آن  حاکیای  پژوهش  های یافته. کندمی

، شرکنهه ، ارعراب : چرون هرایی   ان آن با شیوهو حاکمفردی بوده  ةمبتنی بر قدرت مطوق، عربی
شرهروندان  ... تبویغرات درویری  و  ، نیروهای امنیتیة گسترد حضورها،  سانسور رسانه، سرکوب
ی فزاینرده و  ها بحرانساز انواع فسادها و بسترها،  کنند و همی  شیوه می کنتر  شدت بهخود را 
 .اجتماعی است های خیزش، درنتیهه

 

 .احمد مطر ؛شیوة اِعما  قدرت ؛منطق قدرت ؛شعر سیاسی:هاکلیدواژه

 

مقدمه.1
ماعی اجت ر ی سیاسیها جنبشو  ها بحرانة همیشه عرص، تاریخ معاصر در طو عربی ة خاورمیان

 اسرتعماری و ضد اهردا  اند یا  ضداستبدادی داشته گیری جهتیا ، یالباً ها جنبشای  . است بوده

                                                                                                                                                       

 : نویسندة مسئو              Nmohseni310@yahoo.com 
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عررب برر    هرای  توده ةخواهان و آزادی استبدادیضدمبارزات ، کنونی وضعیتدر . طوبانه استقال 

دن زیرا آنها بعد از پشت سرر نهرا   ؛است آنان سایه افکنده استعماریضد و طوبانه اهدا  استقال 

ساختار ارتهاعی قدرت داخوی و سررنگون   یریکه بدون تغ اند خوبی دریافته به، بسیار های تهربه

یکری از  . استعماری وجود نداردمبارزات ضدة امکان توفیق در صحن، خودکامگان ستمگر کردن

مبانی عوو  سیاسی مدرن و شناخت دقیق اوضاع کشورهای  بر تسوط که باای  بوندآوازه شاعران

عمرا   اِ های پرده از سیرت و صورت ساخت قدرت و شیوه، با زبان شعر و طنزی گزنده، عربی

 .شاعر انقالبی عراقی است احمد مطر، خاورمیانه برگرفته آن در

: گویرد  اد و اوضاع نابسامان جهان عررب مری  مبارزاتی خود با استبد ایه انگیزهة باردر، مطر

 …ا  و رفتره  یرارت  بره  تِبازپس گرفت  انسرانی تالشی است برای ، برای م ، نوشت  و سرودن»

چشم و مهراری تنفسسری ایر  مررد      ، دست، ای  امت و شعرة معهز، «کومه» دانم که م  میچرا

ای  گذشته ازجان ةفرماند، کند و شاعر ای است که فتیوه ای  بمب را مشتعل می شراره شعر. است

ی مرزا   ی کره شرغوش تسرو   نه مطرب، خویش یک شاهد و یک شهید است موتاست که برای 

: اسرت  گفتره  خرود ة برار در، گویرا  وکوتاه  وی بسیار .(32: 1367، حسینی) گسار باشد سالطی  باده

.(7: 2006 ،عایش) «مرد زودی خواهد هزندگی نکرد ولی ب، مردی که متولد شد»

و  مطرر  سیاسی شاعران بزرگی چون احمد های سروده تحویل است که ای  باور بر نویسنده

ترری    برا محروری   نخسرت، اران ادب سیاسی را ددوست، به صورت موضوعی و منسهم اندیگر

ی ها بحرانبا  دو ، ؛سیاسی یرب های وی از اندیشه تأثیرپذیری ویژه بهساسی او و ا های اندیشه

کارهرا و   برا راه  چهرار  و  ؛عوامرل آن  با عول و ؛ سو ،فراگیر و توخ کنونی جوامع عرب، فزاینده

 .سازد می آشنا ها بحران درمان ای روش 

 

پژوهشةپیشین.2
اسرت کره    موی تحریرر یافتره  أتر  ای درخوره مقاالت و کتاب، احمد مطر ای شعره ویژگیة دربار

 : کنم می اشاره دیگرة چند نمون به ذکر، ذیالً، مقدمه شده درمنابع یاد عالوه بر

 اسرت کره در   فرامررز میرزایری  از ای  عنوان مقاله، «متنی قرآن با اشعار احمد مطراروابط بین»

، 25 شماره« عوو  انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان ادبیات وة دانشکد»و در نشریة  1388سا  
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برداری مطرر از قررآن    هپذیری و بهرتأثیرهای گوناگون  شکل، وی در ای  مقاله. است یافتهانتشار 

بررسی  اشعارش ای عربی درکشوره ت موجودایهاد تضاد میان قرآن و وضعی نظورم بهرا  کریم

 گروه زبان و استاد، فؤاد محمد کتردة نوشت احمدمطرالتمرّدفیشعرالغضبو کتاب. است دهکر

، عصریانگری  سیاسری  عوامرل  ازای  پراره  بره  او. ه اسرت یرز  «األقصری »ادبیات عررب دانشرگاه   

 شرعر  در مفهرو  آزادی ».اسرت  دهکرر اشراره   وی سیاسری  های اندیشه، و نیز ات روانیخصوصی

ادبیرات  »نشرریه   کره در  د حیردری محمر  و مهیردی  حس از است ای  عنوان مقاله، «احمد مطر

ای  مقاله به . است شدهچاپ  چهار ة شمار، 1390 بهار در، «کرمان پایداری دانشگاه شهید باهنر

زور و سرتم  وی برا  ة در شعر مطرر و نیرز مبرارز    میه ، آزادی، «عشق»به مفاهیم ، گذراصورتی 

 احمرد ینریم  کامرل   از یا نا  مقاله« أحمد مطر المفارقة التصویریة فی شعر» .است کردهه اشار

 ینریم در . است شدهمنعکس  «بانک مقاالت عرربری» سایتدر  1389دی  21 تاریخ است که در

 مطرر را مرورد   در شعر احمرد مضامی  طنز  نیز و «تضاد» اسووب، ای بالییه نوآوری، ای  مقاله

 شرعر احمرد  أدب المقاومة فری   مظاهر»ة ر مقالر د نیز زاده سعدون جواد. است قرار دادهبحث 

: کرمرران برره صررورت گررذرا برره موضرروعاتی چررون« ادب پایررداری»ة نشررری منرردر  در، «مطررر

احمرد   انقالبری ة مبرارز ، و همچنی ، عراق، لبنان، قدس شریف جایگاه فوسطی  و، دوستی وط 

 ازاست ای  مقاله نا  «احمد مطر سیاسی اشعار های هپژوهشی در اندیش». اند گفته سخ ... ومطر 

ة شرمار ، المووری قرزوی    دانشگاه بی  «لسان مبی »ة فصونام در منتشر، حیدریان شهری احمدرضا

جایگراه  : جموهسیاسی مطر از های اندیشه ازای  به پاره، در ای  مقاله ایشان .1393 بهار، پانزدهم

خفقران سیاسری    وبیان یم آوارگان عرب ، سیاسی های هگرواستقال  شاعر از ، مرد  در شعر او

ای  مقالره  «مطر در شعر احمدگیری قرآنی  نقد و بررسی وا ». اند اشاره نموده... مرد  و حاکم بر

. 1390 تابسرتان  4شماره ، «ادبیات عربی زبان و»ة مهو در منتشر  یحیی معرواست از  تحویوی

به نقد  های احمد مطر از قرآن کریم را منفی اقتباس مثبت و های شیوه، مزبور ایشان در پژوهش

 .اند کشیده

 سره تفراوت عمرده و   ، شرده های یاد نسبت به پژوهش، رو رسد که پژوهش پیش  می به نظر

صرورت موضروعی مرورد    طق قردرت بره   ساخت و من: برای نخستی  بار؛ نخست: اساسی دارد

ة کراربرد قردرت بره گونر     عمرا  و ی اِی استبدادها روشو ها  شیوه؛ ؛ دو است بحث قرار گرفته



1394.بهار34شمارهپژوهشیانجمنایرانیزبانوادبیاتعربی-یعلمیمجله

158 

 

 هرای  از اندیشره احمد مطرر   تأثیرپذیریبه ، سو و  است شده استقصا احمد مطردر شعر ، عومی

پرسش سیاسری   چهارمقا  پاسخ به  در مقالهای  ، بنابرای  ؛است شدهسیاسی معاصر یرب اشاره 

 :  است مطر اشعار احمد ی درجد

 های عرب کدا  است؟در کشورقدرت  ای ساختاره ویژگیتری   مهم، از دید احمد مطر .1

 های عرب کدا  است؟در کشور اِعما  قدرتای ه شیوهتری   مهم، مطر شعر منظر از .2

 سیاسی احمد مطر چگونه است؟ های اندیشه سیاسی مدرن بر های اندیشه تأثیر .3

 در پی دارد؟ ای یوردهای کاربرداچه دست، تحویل موضوعی اشعار سیاسی احمد مطر .4

 

لهئمسةوفایدتاهمی.3
زیرر را   پیامدهای مفیدداران ادب سیاسی برای دوست، سیاسی احمد مطر در اشعاری اندیش ژر 

 :  به دنبا  خواهد داشت

 .خواهد ساختعربی آشنا  در خاورمیانهو حقوقی قدرت  ساختار سیاسیبا  مخاطب را .1

 کرد.خواهد  در کشورهای عربی آگاه اِعما  قدرت های مخاطب را نسبت به شیوه .2

 .کرد مفاهیم سیاسی مدرن آگاه خواهد ازای  پارهبه ادب سیاسی را با  مندان عالقه .3

 ی ضداستبدادی خاورمیانره عربری آشرنا خواهرد    ها جنبش مهم های با ریشه را مخاطب .4

 .کرد

 

بحثةزمین.4
 ر مرورد د، ایر  منطقره  » است کره  ای  باور انه بریخاورم تداو  استبداد درة دربار اسپوزیتوجان 

احتررا  بره حقروق بشرر و اقردامات      ، یاسر یس براز  یهاد فضایا چون مقاومت در برابر یمسائو

 .(78: 1391، اسپوزیتو) «است یاستثنای یا منطقه، یرسم یکراتکدم

 

چیست؟«اِعمالقدرت»و«ساختارسیاسی».5
و  (52: 1381، اییبخرار ) «فردة پیش بردن اراد قدرت عبارت است از»: اند گفته« قدرت»تعریف  در

  مررتبط برا قردرت    مراکرز و قروانی  ، نهادهرا ة مهموعر »: است آمده نیز« سیاسی ساختار»ة باردر
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ایر  سراختار دارای   . سیاسری نرا  دارد   ساختار ،دهند می ت واحد را تشکیلسیاسی که یک کوی

 :  است مهمچند عنصر 

 اختیرار آحراد   درا یر  اسرتبدادی( ) قدرت سیاسی که ممک  است در اختیار یک ت  باشد.1

 ؛دموکراسی() جامعه باشد

.(38-39: همان) «احزاب و انتخابات ،دولت، مانند مهوس ها زمانسا نهادها و. 2

 هرای  های سراخت قردرت و شریوه    ویژگیتری   مهماکنون به ، توضیح کوتاه ای به  توجهبا 

 :کنم می اشاره شعر احمد مطر های عربی از منظردر کشورعما  آن اِ

 

فردیوغیرانتخابیةقدرتمطلق.1-5
هرای   ویژگری ة ان سیاسی کالسیک و معاصر را دربرار نظر صاحب ازای  پاره های دیدگاه، نخست

سیاسری یررب    کنم تا نشان دهم که احمد مطر به مبانی تفکرر  می قدرت مطوقه و استبدادی یاد

در ایر  زمینره بررسری     را او هرای  سرروده  پس از آن. است پذیرفته تأثیرو از آنها  داشته اشرا 

حکومرت  ) حکومرت اسرتبدادی  »: گویرد  مری  فرردی  دربارة قدرت مطوقة ویمنتسک. کردخواهم 

کنرد   می و هوس خود اداره را به اراده چیز همهآن شخصی واحد  حکومتی است که در، مطوقه(

: است هباره نوشت درای  نیز هانا آرنت. (249: 1385، بوشه) «ای  نوع حکومت فقط ترس است فنرو 

قدرت خودسرانه که محدود به قانون نباشد و ، حکومتی که قدرت آن در دست یک فرد است»

 .(305: 1390، آرنرت ) «ترس مرد  از او استوار استة پای بر وفق مصوحت فرمانروای بیدادگر و بر

 با مبانی عورو  سیاسری امرروز دنیرا کرامالً     ، اوالًحاکی از آن است که او  احمد مطر های سروده

توانسرته برا    و های عرب را شرناخته در کشوربسیار هوشمندانه ساخت قدرت ، و ثانیاً آشناست

 هرای  از سرروده هایی  در زیر به نمونه. آنها را تحویل کند یفکاهزبانی هنری و استوار بر طنز و 

 :  کنم می اشاره باره درای وی 

/ا..ریتتس    َاستت   ر یا/ایئایالتتئاریتتس    یکن نتتئاناّت  تتااهتتارا)/ایئستت   ااریتتس    :/اهَتَفتت بالتتئیس    
ای1).ی290:ام2011؛امطس)ایکن نئاناّت ِ ااهاراریس    َار  سئ اال ر ا)

 وی در. مرد  عرب هیچ نقشی در انتخاب حاکمان خود ندارنرد  گوید که میبسیار روش  ، مطر

 :  گوید می با زبانی آمیخته به طنزای  نوع نقد در جای دیگری  هادام
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هللاباإهلتتئ ااکیاهت  ا ت:اقلت با/ا.یست بااّتتئا...ال:اقتئ /ا؟اجنبتنتئاااّت اریتتااهت  ا:امِاکلحتئاقلت بای»
هت  اا:اقلت /ا.الکت:ا/اقتئ ؟منتئکان احتاکهت  انت بابلبنتئامنت:اقلت با/ا.حئشتئارلنتئ:اقئ /ا؟فوقنئ
/ا ک /ا؟هتتاراریوبنتتئاکفوهبنتتئایتت/التتئا بتت سامبستتتام سانر َا تت  احئ تنتتئ فائّتت اینتتئا أتتسناا بتتئن 
اناختستتَ ارضرَ اای لتت/ائئ ا هتت ااقسنتتتنئاشتت:انتتئ/اقلتت باکاحستت باهتتارا باالا ا، ث ایتتنا:اقتتئ 
ّبستت  ا َا/النتتئ ئ ا احئکمتتتر/ار االتتئ ا/امئ متتتَ اإلنایستتَ اإالهتتتئ ا:اقلتت با/ا.الکتتت:ا/اقتتئ ؟نتَنَتتتئیإن ان ا

 ی2).ی209:امهئن) «تسکبببنئا،ایئارل َاریکار،افلمئلراناتتَزَ /ائ اا ا ر نئ اکا امئی/ا...منت بئ ا
ادعرای  ة دربرار  یفکراه ولی به زبان  در نقدی کوبنده، دیگری از اشعارش بخشهمچنی  در او 

مشروع برودن سراختار قردرت     رد، پیشگی حاکمان عرب و نیز خواهی و عدالت درویی  آزادی

 :گوید آنها می

بستتِلم  ا:ام اکتتقبلتت بای..ا. تتئ َا تتئارّت َتتئ  ا/ارسا لالتتئااِّممَتترساشتتس  ک اریأ تتاوَ ارس
ا...ِغنئهتتئارغتتمَا/اإنَّ

امَتتت  اا /اإهنتتتئاتس تتتألب بای ّاتتتئ  اا /ام مَتتت  اکإهنتتتئالاتتتو ئامباا /امبا  مَتتت  ا ایمبنتتتتاکِلتتتمیستتتسِقبلئایإنَّ
 ی3).ی45:امهئن)ارحلبأل ئ  ااریقبضئنَا اکلِامیا /ام  اکرسَح

... و گریسررکوب ، ییرانتخرابی برودن   ةنقاب از چهر، یفکاهزبان طنز و با  ،ها سرودهای   وی در

 .گرفته استحاکمان عرب برساختار قدرت 

 

خواهانوسرکوبآزادیافکنی(وحشت)ارعاب.2-5
سررکوب مخالفران و ارعراب    ، اسرتوار برر زور  ی هرا  روش اتخراذ  ی خودکامه به خراطر ها نظا 

؛ انرد  یی ییراخالقری ها نظا ، گوناگون های در عرصه حقوق آنها دنکرلگدما   و شهروندان خود

... »: گویرد  در ایر  مرورد مری    هانا آرنت. نیستندقائل  برای انسانپیشینی  رامتک آنان هیچزیرا 

نداشرته باشرد و    بسرتگی مخالفت با رژیرم   به گیرد که دیگر می تا  به خودة زمانی جنب ،ارعاب

: 1390، آرنرت ) «رژیم نایستاده باشد اهر سر کند که دیگر کسی بر می زمانی فرمانروایی مطوق پیدا

هرا   با ای  اندیشره ، یابیم که وی درمینیک ، مطر در ای  زمینه های رودهدر س تأمل با اندکی .(305

ه تعرابیری را بر  ، عربی های حکومت درقدرت و ساختار  او در نقد منطق؛ زیرا است بودهبیگانه ن

آگراهی دقیرق وی از مبرانی سیاسری یررب و شرناخت عمیرق وی از         بیانگراست که  کار گرفته

 :گوید می باره درای او . است حاکمان عرب اِعما  قدرتگوناگون  های شیوه



علیاکبرمحسنیهایاعمالآندرکشورهایعربیدرشعرحمدمطربازتابساختارقدرتوشیوه

161 

 

َِِ /ا ِ تفبورایتتیاحئکمتتئ ا َتترسا/ا،منتتابانمتتئن ا،انایقتت ََ نایبطِلتتِ ا/اا/اناخیبتت انایبکتتاِ  /افتنتتر ار امَا
خَلتَ اِحبتئِ ا/اناََیبتس/اناخیتِبتعا ت اشتاب /ارسئَ ا لیامَت ام حت اناینثبسِا/ارین ئَرا لیام الَمَّ با

 (4).(253ا:2011،امطس) رضسِلح 
 برر  حکومرت اسرتوار   عویره  محابرا  بری  های کوبنرده و نقرد  وها  دیگری از سروده بخشوی در 

 :  افزاید ، میخشونت حاکمان عرب زور و، کشی آد 

ِ    َناان اابلبتَ اتسخ/اا باِشتتا سا ت/ا نت مئاغن اییستئّایلتتَتسَاریتوری ایلتَتتَتسَاریتتوری/ای ارضغتئّیتاتئ ال
امکایإی/ای بااغئّارسلایتئلئتکایف/ایس ئارآّاا ی إل ا/ا ر ا تقایِر لَتای لتایئِن/ا َنَتََاریتوریک  ِ
ارینئِساامأکاایَالایرآّ /ایلإ ت رمایاَمَتسَاریتوری/ا.یواهَتورّک ئمتئ ااشت/اییسئّا ایف اک  َناا/ای  ِ
 (5).(15:امهئن) ایئّکَن االسَح اما /ا...َنااهِت  اا /ات ن مئامَسَّااتانااب َف   ا/ایضّ ا

، کنترر  مررد   منظرور   بره  حاکمان عرب در جامعره  افکنی فراگیر ر از وحشتتوصیف احمد مط

 :است انگیز شگفتژر  و بسیار 

ایفتتتایطالتتت یتتت…/اریس تتت  اایاتتتحوالقلبتتتیایغفتتتوتایفتتت/ا…ریس تتت  اایقفتتتزاحتتتوییایقمتتتتیایفتتت
ال  ترس/ا اا   اخکلال اریاس /ااایفف…/اری ر  اایفایتبانی/ای ملایفایس  ّی/ایمنزی  اکتئ  
ا نحرس/ا ااکف …/اریفضئ اریسح  اای/ا افینتیهسل ایلاحسر ام ام …/ا وتالّ  اا کس 

 ی6).ی64:امهئن)ا…ئارلنئام ا مال اریغس  ایإیط النئا…/ا سخ ام  اریقل  ا
تری فرراوان و فراگیرر از    نیروهرای امنی  بسیج بدون، ارعاب اعما  سرکوب و کاربرد ،از دید وی

و مخالفان را  ها ت آد سگ حتی نی چون: نیروهایی که به تعبیر او. سوی حکومت ممک  نیست

 :کشند ینیز بو م

ا  َبا توَتاراشتئر اتأتمااریمنتوَنا /ا ل لتئاکتال باریکتال /التئ افمئل ننئاای بالئ   ا /اتستَم
القطتَاریس ِقتئ ا؟ ِِ َبا قَ اریفتسر هتمایبطلقتوناریکتالَ ا لتیااا /افک ت اسممضتیاِیقات ا/اتقط

ا ر  ا ای7).ی24ا:امهئن).اهمایسلطونارحِلألئرنا /اک  ِ
 اتتر از حیوانر فرو یانسانی حت کرامت شهروند عرب را در برخورداری از آزادی ومنزلت وی 

 : که آورد برمیدردمندانه بانگ ، رسد می به مشا  نیز دانسته و با کالمی که از آن بوی نومیدی

یستنئا/انت اّست َاآ مساا /ا...لالمبضتئیقئت//ارض ورتالمّکس/اتباس بارحلمیبام اافکئر ا ...ا
هنتتس بامتت ا/ا...ََمئفتترَارّتلئِکنتئ/اهَنتتس بامت اِالِینتتئ/االامتت ارضمتورتا /امت ارضح تتئ افتیاا بئِّنتتئ

ّبسیتتتت بااناّکتتتتوَنا/اای لتتتتئاریتتتتوبالن:اِ تتتتحنئالاتتتتوِتایتتتتئ   ا/التلمتتتتِرارحل تتتتئن/اَمئفتتتترَار تقئِینتتتتئ/اهبس ِلنتتتتئ
ب تتتئلسرتالتتتتتممَلورایتتت/اه لتتتئت:اقتتتئیوراینتتتئ/اّبسیتتت بااناّکتتتوَنارحل ورّتتتتئت/ارحل ورّتتتئت مطتتتتس،ا)ا اارس
ای8).ی79:ا2011
تصرویری  ، کنرد  می عرب ترسیم های حکومت در اِعما  قدرتخش  ة از شیو تصویری که مطر
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 .توان یافت می فاشیستی تاریخ های در حکومتآن را تنها ة است که نمون

کینه ، خشونت، اعتمادی فضای بی، افکنی وحشت استوار بر ارعاب و حکومت، به گمان وی

احسراس نراامنی روانری و اجتمراعی را     ، خرود ة کند و ای  به نوبر  می بینی عمومی را تولیدو بد

 :است ا ترسیم کردهبامنی روانی و اجتماعی را بسیار زیای  نا، زیر در شعر وی. دهد می گسترش
ِ فَتئراایا تتئلا/انَمَتتِ ارضحتتسررِاایفت ئ اخَتَتتای امبق لَِتتت/ااخَتَتتئ بامتت ااش تتاَئرااا فتتئتسا/ااخَتَتتئ بامتت اا

 ئرِاکتِرارضفی بامت اِ شتئ َخِأت/ا...ین نتکی/ایم الَت َِّا/االئیِفسَررِاکیِاریتفایس تبافک/افَااام اإلا ئرا
ای9).ی47:امهئن)

ا
مبارزهبانقدقدرتفراگیروسانسور.3-5

 وهرا   سانسرور رسرانه  ، یاسرتبداد  هرای  در حکومت اِعما  قدرت ی رایجها روشیکی دیگر از 

خرروش  ، حقایق و درنتیهره ة از آگاهی مرد  دربار شدت بهآنها یرا ؛ زبیان است یکوب آزادرس

 وجره  هریچ  بره ، رو ازایر   ؛ترسند می حکومت های بیدادگریو  ها کاری خیانتآنها عویه  و خیزش

 یحقر ، آزادی بیران بررای انسران   بردیهی اسرت کره    . دهنرد  نمری نقد قدرت را به احدی ة اجاز

و  ایردئولوژیک  های آن را به بهانه توان نمی، رو ازای  ؛ستا طبیعی و فرادینی، پیشینی، خدادادی

 .سیاسی از انسان سوب کرد

 نرا  ه ب ای با پدیدههمیشه ، عربة بیان در جامع یآزاد نبودِ، احمد مطرشعر در  گفتنی است

ایر   ، به دلیل تداو  تاریخی استبداد، او نظربه . است پیوند خورده، (جاسوس مراقب و) «بیرق»

تبدیل شده و در عقل و جان انسران عررب جرا خروش کررده و در       یداخو یودبه موج» بیرق

 .(391:  1992، النقاش) «ک اوستیهمراه و شر او نیز خواب اتاقخوردن و  در یذا حتی جا همه

برا  را  خواهران  عوامل استبداد برا آزادی ة رحمان برخورد سخت و بی، دیگریة وی در سرود

 : دهد می چنی  توضیح، و مهازها ها بر استعاره استوار یها انیباستفاده از انواع 

االتتما /ا...الم اکتتا تتاَ اریمئ/االم اکتتا تتاَ اری/امئیمستتماا ایافمتتیماتتلولرسالتتای احسبفتت... 
ا ااالتتما /ا؟رضمستتئ ِاااورامنلتتئاستتواکتتِاینا/اارنبتتنئا ،امتتونَاکیار   /اشتتاببنئا ،امتتونَاکیشتتا  

اکیا/ا ؟مبطئرَ ر امبوربِ اریغبسلئ ا /اا بئّ ایَ اری رِرافیئاغسا ی/اراقائ ِاامتأاِ  سالئیقت ا  ئت  
اا /اَبتتتتئ ا تتتتوتا الیتتتتِرارضمتتتتسر /ااقالمبتتتت بامأتتتت   نسا مطتتتتس،ا)... / الحبارلتتتت یتتتتا«لئینقتتتت ِا»ینئقتتتت  

ای10).ی9-6:ا2011
کنرد کره    مری  اشراره  درسرتی  بره ، برزر  معاصرر   پرردازان  نظریهوی همچون هانا آرنت و دیگر 



علیاکبرمحسنیهایاعمالآندرکشورهایعربیدرشعرحمدمطربازتابساختارقدرتوشیوه

163 

 

 :  کنند می سرا تهس آنهاذه  و نیت  حتیآگاهی مرد   از سر وحشت از، مطوقه های حکومت

ا /اریبحتتتتِیافتتتتیاامِتاَتتتتتیا /ارجلَتتتت  ِاا ،اریتتتتت ق  ا ،اریفحتتتت ِاا /ارحلتتتتب ِاامتتتت الاتتتتِ اریض تتتتسِ ا 
/اغتتئ ر رامتت اشتت  ِناری تتمسِاانایتَابثسِرجلبنتت با لتتیاقاتت  تیا /افتتیاّفستتیا /اریبحتتِیافتتیا ستتمی

ّ نی/ایکتت َّاکلبتتئ امتتئکسر ا ا /افتتمبلَ ارجلنتت باسَتتسرحَا بث تتتی/اائراافتتیالرکستتتیامحتت بااشتت/ااختتمهمالتتم
ای11).ی62:امهئن)ا ئ ر راراسی

 

وانبوهجاسوسانحضورفراگیر.4-5
عمرومی را در اشرغا  داشرته     هرای  مکران ، نظرامی  شبه یو نیروها ها اگر گزمه»: گوید می تاسیت

یرک   در»: اسرت  تقرد نیرز مع آرنت . (143: 1385، بوشره ) «است انسان شاهد یک نظا  جبار، باشند

خرود را تحرت    هرر فرردی  هرکس پویس دیگری است و ، جایی همهنظا  جاسوسی همگانی و 

احمد  .(250: 1390، آرنت) «وجود ندارد وجه هیچ بهشغوی  امنیتکند و  می مراقبت دائمی احساس

 های عربری در کشرور  ها تئوری مصادیق عینی آن ةمالحظو  یادشده های از نظریه با آگاهیمطر 

 :  است چنی  سروده
ب تم َن؟/افملرانااکتبِ اریأ اسااّتئ..ا.ا رااان ااشائراا نونا/ا ...ا إلراا /اک ت ایات  بارس

/امبتتتئلرایتتتئاتبتتتساا /افمتتت ایَستتتتألِولون؟/اإلرانارب تتَقَتتت اح  تتتئ اا /امتتت ایَاتقلتتتوَن؟/انااشتتتتبِمارحلک تتتئمَا
ای12).ی68ا:ا2011مطس،ا)ا لیام اَیکبمون؟ا/هؤال اریبؤسئ ا /ایام باارلئ باریقبضئن؟

، امنیتری نیروهرای   وسیوة بهعمومی و مدنی  های اشغا  عرصهة باراست که احمد مطر در جالب

بردیهی  . گفتره بودنرد   ترر  شیپر ... و «آرنت»، «تاسیت» زند که می همان حرفی را، زیرة در سرود

 را به کنتر  وها  ای  عرصه، ترس از قیا  و خیزش اجتماعی مرد  به خاطر دیکتاتورهااست که 

 : آورند میاشغا  خود در

تتسبِراریس تتسِی رِا/اکتت ااریتت ار ِ ارمتتت ت ریأ تتکسباِیلتتورییا لتتیاخبطَّتتتِ اا /افئحلمتت بعا لتتیارمحتتت ِا/الئیأا
ِبِکاریأسبرباِشمر افئرغئ ا/ارضمن  ر ای13).ی104ا:2011مطس،ا)امیبک اانایسلبَک باریض ح  ر/انای

 س درتهسر ، خودکامره  های حکومتة هم اِعما  قدرتاً یکسان رایج و تقریب های از شیوهیکی 

تخریرب و   وبررای آنران    امنیتری  سازی پرونده منظور بهمخالفان ، ویژه بهمرد  و  امور خصوصی

ز یر مررد  ن  و خوندر گوشت و پوست  ی  مخبران حتیا». گیرد می آنها صورت شخصیتترور 

 :  گوید می ن که ویهمچنا ،(77: 1384، یمیقد، یدقص) «ندا نفوذ کرده
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،اال خفتت اریتتتو  اقلتتت..ا./.ا ارس تتتئفسکتتتایفتتاکا  تتتئفا ،ارقتتتمارینئقتتراماتتتس  /ا؟ی امتضتتتیتتا
شئ س/ات افإناریأاسااکتق اإّس/االکلرااکتق اإّال...ا/.اسکریاسئاااارضر ام اهامیفم 

تیسر تئاا ا فتئتس/استو ایحتمت االاتت ا کتالا ،اتقسا سحسایلمأئ س/افالافحأئ ا  ایفتاکلقّو
 اکتتت اریس تتتئ /اایتتت ر/االاتستتت اا تتترمتتتِإاإناشتتتئ ا حا-/.اّئشتتتساکئتتتتیطبتتتَاآییتتت اا ارحلتتتب /
 ا تت اریتت ر ا ئستتوسا م تتمتتترمس/ا ارفایا تتاکّتتئمامبتتم رااارهتت ارا تقتتئ /افئیتتااکا تتحئل
بتوت/اک اریان تئترال های ا لت آیراتستألااتساا /ا امحئمرکشاییبغَمئا لااتساا ..ا./.ایل  ر س
ای14).ی49ا:مهئن)اوتکریسایفایلمراحتکتلقطاری

 :  باشی زیرا تخیوی مواظب خود باید، بنابرای 

/ا.کهَتالاا...مهسترسامنت /ا.کهَتالاا...ّمتسنسامنت /ا.کِشتسَراا متئ سا ااقلب اجتتساایَممس/افا ئرساایی
فتتإلرامتتئایبتتاَتالئیاتتم ا/ا.کِ انررا تتن هتتواإناحئ یتتَ اان/ا تتسَ امتت ا /ا.کهَتتالاا...رمحتترسامنتت 
َ اای/افإلراناکرستثئرا هتواا/ا اکسرایت ا تن غمإبا ی ن مئااحتی/هوااک غئَراال َ الئضمسِاکستط

ای15).ی82:امهئن)ا...ا اغ ر ا  اامضیااا رایهواا /ا.ک اهنئرا  اامضیااا رای
 هرای  مورچره  و همچرون  مخالفان حرکت نمودهة سای به سایه، جاسوسان حکومت، مطر به تعبیر

 روز شربانه  در تمرا  و  ظره لح به لحظهرا  آنهارفتارهای ة هم، و پنهان از نظر ناپذیر خستگیسمج 

 : زیر نظر دارند

َساکااِ ن  /ائین م لت  اکایل ِات بالتی/اِل ت  اای لتایلقتی/ایباِستستباَمتمسا تفح/اَباقویَت  ا استَطال/االمساررِ 
َبایتی/ایِممَتتایسبحبافی/ایبت حَقایبحیبافی ،اومتئ ای،اإلراقتَب لت بااحتتی/الت  ا  َّایکترحلبل تِمااایفتایط ِلت

اری /این  َت ای/ا ی  ااشابسباانَّ مر افایقَ  ا َنََا   ای16).ی21ا:مهئن)ا.ا...ریقببل  ا/ایَمب
ر یر بع کمالر ) «نرد یب یبر رفتار و اعمالش م یاو را به عنوان مراقب، رود می کها هر، گوید شاعر می»

 .(168: ق1428، یاالسد

سیاسیهایزندانگسترش.5-5
و زنردانیان   هرا  زنردان کثررت  ، اسرتبدادی  های حکومتة شد و شناخته مهم های شاخص یکی از

 ،و گنراهی چ جرر   یبردون هر   بسریاری  در ای  کشرورها افرراد  ، به باور وی. آنهاست سیاسی در

 :گیرند می قرارها  و شکنههها  و مورد انواع بازجویی شوند می زندانی

ا.ی70ا:2011مطس،ا) «!ستألولو  ایتَّلمو  ا/ا َا لو  /اقب َاانایقب َاانا/احَبَسو  ا»

، دانشرگاه ، کارخانره  را آنهرا جرای   و برچیده شروند  ها زندانای  ، د است که روزیمطر آرزومن

 :ردیگب... کار و های کارگاه، مدرسه
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َ ا تتأل َاإیتت/انتترکرستتتب یوراِمأتتنَتَقر امبئاا /ایتتواقلبتتورامباتتتَقال اِیماتتَن   اکتتا /امَ  رَسَتتر ااییتتواحو یتتوراریس ِ
تت /ایئِتاإیتتیا ررِقاریوشتتئ املوّ  ا /ا َبَنَتتئ ااائلَتتر امب بتتز/ایتتوا اَلتتوراستتوَقارجلتتوررایتتوالتتئ َیورا ل ا/ا فتتئتس 

ا/ لتتتایفتتت/احلَق قتتتورارّتاتتتئرَهم ا/اموربَنتتت ایحو یتتتوراریتتتسِ َقاإیتتت ا رِحتتتَ ن  :امهتتتئن)انَر ا  ب تتتئِناریا تتتلایحلمتتتر 
ای17).ی280

 :  گوید می باره درای خود  دیگری از شعر بخش وی در 

 با تتتریأتتتاو باتفارِ ا/ أتتتس نا ئمتتتئ ا حضتتتسِنار تتتماا َا ییلم تتتما/انتتترسا ریتتتبال بارها أتتتس نا ئمتتتئ ا 
ای18).ی6-9ا:مهئن)..ا. بالئیسألنئ ِاک منلئ لئاریتن/اریسألونام ررسساا/ أس نا ئمئ ا 

 

هامبراندازیبهمخالفانکردناتبرایواردمحاکماتفرمایشی.6-5
آگراهی   از: ثانیراً  ،کننرد  را سرکوبخواهان  آزادی: اوالً راحتی بهبرای آنکه بتوانند  اران عربجب

 از، آنها را بره انقیراد خرود درآورنرد    : و ثالثاً ،موجود جووگیری نمایند وضعیتنسبت به ها  توده

هرد  را از راه   و ایر   جوینرد  مری  به آنان بهرره  «براندازی»ها  ات ازجموهو گوناگون  های شیوه

مایشری  ن های هد  محاکمه»: گوید می باره درای  آرنت. برند می تشکیل محاکمات نمایشی پیش

 «بررای اجبرار افرراد بره اطاعرت برود      ، که مستوز  اقرار ذهنی به گناه از سوی دشمنان عینی بود

فرمایشی آلمان هیتورری عویره مخالفران نرازی      های تشکیل دادگاهة باروی در .(240: 1390، آرنت)

ه آمرد  اکنون به عنوان بخشی از یک آیری  در ، ت ساختگیااعتراف محاکمات مبتنی بر»: گوید می

اسرتبدادی   هرای  حکومرت ، مطرر  دید احمداز  .(168: همان) بود مهماز نظر داخوی بسیار  بود که

هم و سرپس محکرو  بره    مخالفان خود را مرت ، تشریفاتیة محاکم با یک تهمت توخالی و گاهی

 :  کنند می وحشیانه  مهازاتانواع 

ای19).ی146:ا2011س،ا)مطاانایاهبورام اغِیارَ اَرا/اتتبَلمساشت ی/اتَکفیا مرسا رح نسا
گیرری اجبراری و مهرازات وحشریانه و ییرانسرانی       اعتررا   هرای  شیوه، صریح در عباراتیوی 

 :  افکند می بر آفتابعرب را چنی   های حکومتفرمایشی  های ان سیاسی در دادگاهخواه آزادی

مقلتتتتت اایألئرن افتتتت ابفتتتتم راستتتت…/استتتتتألولو ای تتتتالو /اقبتتتت اانا…/تلمتتتتو یقبتتتت اانا/احبستتتتو 
/ا  قاتتوراشتتفت…/االاالاتتس:اقتتئ /اریو تتو ؟ااستت اهتتا…اقتت :/ا  س لی/ سنتتورالاتتإاریتاتتئ ا
ِرفتتتئ ا/ وراان اکتتتا را/التتتس ا  …الاتتت اشتتتلس ا…/اشتتتنقو /انطقتتتو ی استتتئا ألتتتز راانا..ا.بلبتتتورامنتتت ار 

ای20).ی70ا:مهئن)ا.ل ااخو /ا اهورسطلو اا ال ا /اییریفت
 :  کنند می تمتهمبه جاسوسی  اعتراضی حداقلیا  هکو شِ تری  کوچکمصیبت آنهاست که با 
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تئاقت امسات افتیال تلتئا توَتاریباللت /النت با بت هللاایت احت تئا...ا مئتا بت هللاافتیاریس تأل /ااهن 
تتئا ئسوستترسابباتتئ ا/ابتتویال ا /ا.رلنتتیامبثتتیساِیلقالِقتت ا /اشتتق قیاختتئ  ا /ا تتساافونتتوا اا /ا...إهن 
ای21).ی186ا:مهئن)ابئ ایموتوناقسا س

چنری    بسریار کوبنرده  طنزآمیرز و  ، نما با آفریدن تصاویری متناقض تراژیک را وضعیتوی ای  

 : دهد می توضیح
 ا/افألثتراررقاتراحتت احبتئ ارسأتنقر/اا ا مترالئهلسبقتر/اا ا مرالئیّز قر/افتلمرالئیسسقر...ا

ُبا ستَطاحلِملتئ/ا ایحوهلتئاستس سامت اریبباتو /ا ا:مهتئن)او  تطتسحاریبی ا/امت ا ِملتئااستتوایغتو
ای22).ی211

 : افزاید می فکاهیزبان  ویژه بهو با زبان استعاری و  آمیزی حس ف وی با بهره جست  از 

َارینتتتتوِم/احتتتتسرمکتتتتسااناتنتتتتئم/ااکتتتتتاا/ا نتتتت مئاتتتتتاه ایلنتتتتوم اختتتتئِر اختتتتِااریفسشتتتتئنَاا ا/ا ا ا تتتتحو 
/اریأتسبربااک مهیتتمم ااناالم/ااّ االکم الاِإاریاکااسنئّیلایاغس امئاتبقا /ارساألونَا

افکایقیئا  ی/ا...ائمرسنایفایحت ااستقئِ ارینمتئم ریمالما/هواختطتای افا   ا:مهتئن)ا...اطاس
ای23).ی94

 از آگراهی عررب  ة هراس شدید حاکمان خودکامر ، و کوبندهبسیار نیشدار  ،طنزآمیزبا زبانی  وی

 :است به باد سخره گرفته گونه ای  نیز اجتماعی مرد  را ی رسیاس

تتئ َرَنلالارحتتئ ِا/اک تت ؟الالک ف  تتر/اکتت اهکتتار...ا ری تتئکَااناتَنتِقتتَ ا/ارحلَنألَتتسَنار تتسببالغتتیِاا /اِمب
اریماتتتسبَ اریقتتتئهسن/افقتتت اتتباَتتت ااسبتتتبَّر اِیلقَتتتَ رِااری تتتئکَااناتأتتتکوَا/اریبقتتتسنافقتتت اتتتتؤلااشتتتاور/اریتتتس  ثَا

ای24).ی156ا:2011)مطس،ا...امبؤرمسناا :ا ن ّئاک ااامس اا .ا/رسکتو /ار اِیل  ِ ارجملئِ رنا


تبلیغاتدروغبافرمانرواوتقدیستعظیم.7-5
، قدسی از حاکم مطوقهیا  حماسی، ای اسطورهای  ساخت  چهره در قالبپرستی  شخصیتترویج 

اصروی تقردیس افراطری و    ة انگیرز  در مرورد آرنرت  . احان وابسته به قدرت استرایج مدة شیو

ر   برترر اوسرت   هرای  داسرتعدا  به خاطرتقدیس رهبر نه »: گوید می خواه تیتبویغاتی رهبران تمام

، داننرد کره بردون رهبرر     می افرادجهت که ای  از آن  بوکه ر  دانند که چنی  نیست می اطرافیانش

 هرای  از سرروده  در بسریاری مطرر   .(157: 1390، آرنرت ) «از دست خواهد رفت چیز همه درنگ بی

به تمسخر عرب را چنی   گوی دروغو خود حاکمان ها  رسانه یعاهااد با لحنی طنزآمیز، خویش

 :گیرد می
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ااَتتفِ  باریتتا لئ ایا حویتت انتتارارض ستتئبَالئیاقتتئ /یوما تت ارینمئفتتر/ا ا تتطبتت باریخی با بتتسلر /ایتترا
ای25).ی18:ا1984،امطس)
 یذبراب( را بره پراک   ) اسرت کره مررد  نرادان فرومایره      ینماد حراکم عربر   ،خرما موشدر اینها 

اسرت کره آنران در ایفرا       انگر ای بیحاکمان  یزدن مرد  برا و کفهورا کشیدن . خواند فرامی

نهرا عنصرر   یدر ا» دیگرر ة به گفت. را با خود همراه کنند آنها افکاراند  مرد  توفیق یافته و توانسته

 «توافرق دو طرر  اسرت    یکند و مدع ی  تناقض را انکار میشاعر ا. ان استینما خوبی بهتضاد 

از جهت تولید ) فرهنگ کشورش در فراز دیگری ضم  تشبیه وزارتمطر . (124: 1387، معرو )

کررده و   توقری تبویغاتی را منشأ بسریاری از فسرادها    های رسانه پراکنی دروغ، «توالت» دروغ( به 

 : کند می حاکمان خالی سر خشم خود را بر چنی  ای 

بتتایاوَنارِ تتسر ا ...ا ا /اک تت اتمت نتتئارین مئفتترب؟ا/َغِضتتَ اهللاا ل نتتئ/ا...رالرتباخبسرفتترا ا /ارس
ای26).ی224:ا1984)مطس،االونرررتاریث قئفر/امناباال ینئارسسرح َإای ینئ/اهَتنئاری باآفربا َا
وابسته به قدرت را در تقدیس حاکمان چنی  به  غاناز تبویغات مبوای  نمونه، زیرة مطر در سرود

 :است تصویر کشیده
ثنئارامتئم/اف  اقتئَ ا/ا.ئم ا  اریطئ تتِرا اریا تاخبطبتِرارجلبم اتتِر/ا ت افضتئ ِ ارینمتتئم /ا اریاتمِاایَح َّ

ایِسارجِللتتتئ َافتتتکا ایتتتنَّتتتت باناکی/ا.الم اکتتتثتتتسِناریکبر الابتتتِ ِ ارلتتتتال  /ال إلراارر َارلانتتتئ/امباتتت:/امتتتئامانتتتئ  ا
ئ  /اقئَ ایَنئکاَلایَاخبط بَِتتِ /ا اح ای27).ی60:ا1987،امطس) !م اماریستال ک ل:اّس

  لقرب را برا   یر اسرت کره شراعر ا    یحاکم عربنماد « إما » لفظ، در ای  عبارات بدیهی است که

 از راه تکثیرر گسرترده و فراگیرر    را نا  حاکمان عرب نمایی بزر ، وی. است تمسخر بر او نهاده

ا بر  ونمروده   توقری  و تحکیم حکومت آنان اِعما  قدرتاز  دیگر بخشی، آنان در جامعه تصویر

و زنردگی   برار  اسرف رد  از وضرع  بیشتر م که درحالی: عی استمد نما متناقضزبانی دردآلود و 

 :  شود می اماک  دولتی و عمومی خندان نمایش دادهة تصاویر او در هم، گریانند بار خود رقست

ئ  اکایِمافک ورنبارحلئا ارجتِ  ئاّتسر  ایا/ا  ِ ایفتا /اریتونرررِتاایفت/ایرسالهتای/افتیرسقتئهایفت/اانمتئاِستّس
ِتتتتتئهِسا تتتتت ررِناایفتتتتتا /ایرسبغتتتتتا /استتتتتسحِارسا /اریتلفتتتتتئنِاا /ارضستتتتتورِقاا /اریبتتتتتئررِتاارحلتتتتتئررتا 
ئاّتتتسر یا/ائ  ا تتت رختتتِ ا  ررِتارسایفتتتا /ارساتتتح ئِتا اایفتتت/ا/الئِستتتمساانمتتتئاستتتّس متتت اریقلتتتِسااکتتتیبیللتتت  

ا.ی327:امهئن)اا؟مبأسقسا/اائ  اکلبا
بره   گونه ای استفاده از دی  را در سوء فریبی حاکمان کاری و عوا ریا، نمادی ای  وی در محاکمه

 :  کشد می چالش
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ایسئّ/ا... ...امضتموَناریاَت ِ ا/ایا ِ تز ایت/اطئن ا سقب بایلأتیتاکقلبتا /الَلجبالئسماهللاِایاکانَّ
اإکریا /افسساکئنباریم ئِنباامیرا/ا.زرن ا اتَ ِ ارسیإن ان ا/ا تئن اااِ ن اکنبا قیا  /هارااائن امیفسباریائ  ب
ام/ا.تَتتتَ اریسمحتتتئن اکمتتتئاا ِ ایهتتت  اتفتتتتحبایلتتت ِا/ا؟ّتتت ار ن امتتتئلراتفاَتتت باا..ا.زرَناریاتتت ِ ا/ تتتالاتا تتتِ  ب
ّ ای28).ی194ا:مهئن)ا... ا؟ئن اک باایام احتِبسب باف/ا..ئ ری ا

 :سرانها  اینکه و

ایَغفوتبنتئاتتمت/اا بئّنئابببتو  اای سئ  بارا الِماف/اشباولبنئابببو  ا/اوشبنئابببو  ا  با/ائمبنئابببو  اکحبا
ای29).(158ا:مهئن)ا....قَسقَاراریطابو  اای ل



یریگنتیجه.6
که خود هم در مرت    چون احمد مطر و آگاهیهوشمند ، انقالبی شعر شاعران تحویل موضوعی

 آنهرا  بره  طوبانره  برا دیردی انتقرادی و اصرال      و هرم انرد   خاورمیانره زیسرته   رویدادهایو بط  

سیاسری   ارزشمند کسب تهارب، درنتیهه و رویدادهاای  ای  و ریشه فهم عمیق در، اند نگریسته

بیان  دقیق از و تفسیری هنری یتصویر، اواسی یس های سروده زیرا ،است ر سودمندبسیاو ادبی 

 .ستهااز آن برآمده ی اجتماعی ها جنبشو  ها بحران ای 

 هرای  و شریوه  کنونی خاورمیانره در سراختار   یها بحرانبسیاری از ة ریش، مطر دید احمداز 

 .کشورها نهفته استآن  اِعما  قدرت

د که وی با بسیاری از مبانی عورو  سیاسری و   نده می نشان وضو  به، احمد مطر های سروده

از آرای بزرگان سیاسی اسرال  و یررب   ها  کامالً آشناست و در ای  سروده، مدرن شناسی جامعه

 .است فراوان برده های بهره

وابسرتگی بره    بردون ای  هریچ حکومرت خودکامره    دهد کره  می احمد مطر نشان های سروده

 .بقا ندارد حمایت خارجی امکان

 اِعمرا  قردرت  اسرتبدادی   های خود پرده از روی بسیاری از شیوه های احمد مطر در سروده

بازتراب   روشرنی  به دار خنده و گاه آلود یم طنزی توخ و در قالبو آنها را  رفتهگدر خاورمیانه بر

 .است داده

شرور   ،گزندگی و کوبندگی، شهاعت صراحت و، جدیتو طنز ، احمد مطر های سروده در

از  نظیرری  و کرم  دنیرای رنگارنرگ   و تنیرده  درهمکامالً ... و و خیا عقل ، و عملعوم ، و شعور
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 .دهد می تعویم و دانش اجتماعی را به مخاطبان خود یادب، سیاسی های آموزه

 در خاورمیانره  اجتماعی های خیزش بموجی که اِعما  قدرت های شیوه، از منظر احمد مطر

 : از عبارت است، است شده

 ؛ها زمینهة در هم بر مرد  العنان مطوقحاکم  های تحمیل دیدگاه .1

 بررای ایر    هرا  زندانساخت ة توسع و؛ مخالفان سیاسی و عقیدتی و آزارشکنهه ، حبس .2

 ؛منظور

 ؛شدید برای آزادی بیان محدودیتو ایهاد ها  رسانهة گسترد سانسور .3

 ؛بویغاتی حکومتسیاسی و ت های دستگاه وسیوة بهتحریف حقایق . 4

 ؛تبویغاتی حکومت های دستگاه وسیوة به، تصاویر آنانة حاکمان و تکثیر گسترد تقدیس. 5

 هرای  خیرزش جوروگیری از وقروع    و انبروه خبرچینران بررای ارعراب مررد       گرفت کار به .6

 ؛اجتماعی

 ؛فرمایشی و ظالمانه های تشکیل دادگاه درویی  به مخالفان از طریق های اتها بست   .7

 .د  سادهمرد   و ایفا فریب افکار عمومی  منظور به، ریاکارانه از دی  برداری بهره .8



:هانوشتپی
                                                                 

ای  !(، هررانجمهررور نکررردیمرئرریس او را ! )البترره مررا جهررور مرر  ای رئرریس داد زد :  جمهررور سررر رئرریس بررر. 1

 .(ایم او را به ریاست برنگزیده رئیس و فرمانروا! )البته ما هرگز

یسرتم. گفرتم: آیرا خداونرد ترو را بره عنروان        ای؟، گفرت: خیرر، مر  ن    وجرود آورده ه به حاکم گفتم: تو ما را بر . 2

مرا   منرزه اسرت. گفرتم: آیرا مرا از ترو خواسرتیم کره برر          اسرت؟، گفرت: خردا از ایر  امرر      ما حاکم نموده خدا بر

دردنخرور برود و مرا آن     آنهرا زیرادی و بره    حاکم شوی؟، گفت: هرگز! گفرتم: آیرا مرا ده کشرور داریرم و یکری از      

چنری  نبروده و چنری  چیرزی ممکر  نیسرت. گفرتم: آیرا چیرزی بره مرا قرر               را به تو بخشیدیم؟، گفت: نه ای 

مررا را خواهررد بوعیررد؟، گفررت: هرگررز!، گفررتمش: اکنررون کرره خرردا   ،طوبررت را نپررردازیم زمرری  ای کرره اگررر داده

ای ابر  فرالن     طوبکرار نیسرتی، پرس    از مرا  و مرا نیسرتی   نیسرتی، مالرک  مرا  نیستی، پدرمان نیستی، حاکم انتخابی 

 شوی؟ ما سوار می هویتی حاکم( پس چرا هنوز بر تحقیر و بیان بی )کنایه برای

گرویم: ایر  مررد      ولری مر  مری    ...شران انتخرابی و مشرروع اسرت     انرد(: نهادهرای حکرومتی    )حاکمان مدعی. 3

هررای  آیرد. آنهررا بررت  مسرومان بررا وجررود ثرروت فراوانشرران فقیرنررد و فریادشرران خراموش و صدایشرران در نمرری   
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کنررد، همرران  تحقیررق، کسرری کره امرروا  مررد  را یررارت مری    کننررد. بره  پرسررتش مری  جدیردی )حاکمرران عررب(،  

 .شخص، قاضیان، دستگاه قضا و نگاهبانان را در ید قدرت خود دارد

ای، کشررتاری، درویرری و  کنررون مرتکررب فتنره  ترا  گذشررته هررای توصریف کنیررد کرره از زمران   محراکمی را برررای . 4

نتقرردان خررود آتررش نگشرروده باشررد، برره مررداحان خررود حررق موررت خررود( نشررده باشررد، بررر روی م خیررانتی )در

 .مالی نبخشیده باشد، ستم نکرده باشد و خود را از مرد  خویش پشت اسوحه مخفی نکرده باشد

نگرفترره بررود ، و وقترری کرره   هفرمررانروا، هنگررامی کرره شررعر  را سرررود ، زبررانم را بریررد؛ زیرررا از وی اجرراز  . 5

 هرایم را قطرع نمرود و چرون مررا دیرد کره در        ا ، دسرت  فرسرتاده هرایم را برا پتسرت بره جاهرایی       دانست سرروده 

کرنم، برا ایر      شردن خرویش شرکوه مری     صردا از تحقیرر   بسرت. مر  بری    رو ، پاهایم را زنهیرر  میان مرد  راه می

عبرور کررد، بررایش کرف نرزد  و هرورا نکشرید          او وصف، وی دستور اعدامم را صرادر کررد چرون وقتری کره     

 .و از جایم بوند نشد 

دلررم  حکومررت در گیرررد و برره وقررت یفوررت و خررواب، هررراس از هنگررا  بیررداری، مرررا وحشررت فرررا مرری برره. 6

کنررد؛ زیرررا در کشررورهای  جررا ترررس رهررایم نمرری کررار، در راه و... همرره در سرراعاتشررود. در خانرره،  بیرردار مرری

ه بر  شرهر  رو، از آیرد. ازایر    صردایی گنراه بره شرمار مری      هرر  دنی جرر  و یاندیشر  تصوری بدعت، هرر  عربی، هر

عررالم! مررا را از گزنررد مررزدوران  ای پروردگررار بیابرران گررریختم، برره فضررایی برراز... و بررا تمررا  وجررود فریرراد زد : 

 .نگاه دار در امان یرب

هرا و   هرا، نیرت آد    انرد. ایر  سرگ    گماشرته  یرک سرگی   اند و برر در هرر   میان ما ایهاد کرده در واریهزار درود. 7

زننرد. مر  چگونره بره دنبرا  هردفم بررو ؟ زیررا          هرا را مری   گرردن ، زنگراه کننرد و سرر ب   های آنها را بو مری  اشاره

 .اند هر راهی سگی رها کرده سر اند، بر ها را بسته که سنگ آنها، درحالی

کنرد. ولری مرا     بردون مرانعی، اندیشرة خرود را بیران مری       هایشترری  صردا   خرراش  جا، االغ نیز با گوش همه در. 8

سرایة خرویش    مردگران. از تررس هترک حرمتمران از     ءنردگانیم و نره جرز   ز ءمیه  خود، نره جرز   زادگان در آدمی

گریررزیم، چررون مررتهم برره زیسررتنیم. نومیدانرره فریرراد   مرری ترررس برره دا  افتررادن، از فرررار نیررز از .هراسررناکیم نیررز

سررازمان  خررواهیم حیرروان باشریم! گفتنررد: هرگررز از  مرری ؛خررواهیم حیرروان باشریم  ای حاکمرران! مررا نیرز مرری  زدیرم:  

 .نی  توقعی نداشته باشیداطالعات، چ

دفترهررایم از اشررعار  م، هررای هررایم از نرراخ  ، انگشررت)حاکمیررت آزادی در دنیررا( خواهرران آزادیروزگررار  در. 9

 لریک  ، فررو رفرتم   فررار از بردنم  هنگرا  فکرر کرردن، در اندیشرة     ترسرد.   مری  هرایم  چشماز  هایم و مردمک چشم

 عویه خود  ترسید . چینی افکار  از سخ 

گفرت  چقردر سرخت اسرت! بسریار       انرد. آه! سرخ    یم میان گوش و دهانم بره صرویب کشریده شرده    ها حر . 10

. برر کردا    گذاشرتند هرایی براقی ن   کننرد؟ چرون، از کشرور جرز نرا       اینهرا برر کردا  کشرور حکومرت مری       !سخت

اسرت. مررد     پاشریده شرده  خواهرانش شریرازة آن از هرم     قترل و تبعیرد آزادی  برا   کننرد؟ زیررا   مرد  حکومرت مری  

. نرد تحرت تعقیب  در کشرور بیگانره نیرز    همیشره  وکننرد،   زنردگی مری   هرا و بیگانگران   همچون یریبهمیه  خود  در



علیاکبرمحسنیهایاعمالآندرکشورهایعربیدرشعرحمدمطربازتابساختارقدرتوشیوه

171 

 

                                                                                                                                                       
و بسرریاری از منتقرردان  شکسررته  کومررت در هررم اشررارة حخواسررت و هررایش بررا   نویسررندهبسرریاری از قوررم 

 .روند به مسوخ میحکومت 

گرررفت   زیررسرری دقیررق انرردامم و نو برر جویی، پررس از شررکنهه کررردن، زنرردانی نمررودن، برراز . )بازجویرران(11

مررا رهرا کردنرد.     هرایم دسرت نیافتنرد و برا نومیردی بسریار       نبض و کاویدن وسرایل و تر  و روانرم، بره سرروده     

ا ، پرس آنران ترنم را رهرا و      ا  نگره داشرته   ، به آنهرا خبرر داد کره مر  شرعرهایم را در حافظره      گر وهیولی سگی ح

 .سر  را مصادره کردند

ه شرعرهایم، عری  جنوننرد. پرس اگرر مر  شرعری نسررایم، خبرچینران چگونره زنردگی            دانم کر  م  نیک می. 12

کنند و به چره کراری مشرغو  شروند؟ اگرر حاکمران را نقرد و مالمرت نکرنم، پرس آنران چره کسری را زنردانی               

بره نظرر شرما! اگرر امثرا  مر         کنند؟ و اگر مر  زنردانی نشرو ، پرس بازجویران چره کسری را برازجویی کننرد؟         

 !ها چه کسی حکومت کنند؟ ای  بیچاره ن به چه شغوی اشتغا  یابند و برنباشند، قاضیا

اسرت. پرس خداراشرکر! و از حراکم نیرز سپاسرگزار         هرا از نیروهرای امنیتری پرر شرده      گرذرگاه  ها و همة راه. 13

اش یرک وجرب زمری  خرالی حتری بررای راه رفرت          پوریس و نیروهرای نظرامی    زیررا اش،  نقشرة امنیتری   به خاطر

 است. باقی نگذاشته دش نیزخو فداییان

هرا   هرا و کالنترری   شرمار شرترانت معورو  اسرت. تمرا  سروابق ترو در پاسرگاه         روی( مری  روی؟ )در کها مری . 14

توبره   !دانری یرا شراعر هسرتی     جرا حضرور دارنرد. مگرو چیرزی مری       نظامیان در همره  !  بروااست. کمی آر موجود

احساسرات اسرت. بنرابرای ، چیرزی نخروان و      دارکننردة   جریحره  و سرت ک ! زیرا سررودن شرعر در حکرم فحشا   

هرا و آثرارت را چراپ     ننویس و قوم و دفتری برا خرود مبرر، زیررا بره زنردانت خواهنرد افکنرد و ناشرری نوشرته          

تروانی تنهرا بررو! مپررس کره یارانرت کهاینرد، چرون همرة آنهرا در زنداننرد. پرس آنکره در               می نخواهد کرد. اگر

رود، جاسرروس و مررزدور  ات راه مرری شررانه برره گررر اسررت و آنکرره شررانه خوابررت خوابیررده، خبرچینرری توطئرره اترراق

انرد )ترا    هرا را بره صرورت خانرة عنکبروت درآورده      هرا را بره شرکل کبروتر و رادیوضربط      نظا  اسرت. آنران مری    

 .قادرند کومات ذه  تو را حتی به هنگا  سکوتت نیز ضبط کنند، آنها با ای  وسایل .فریبمان دهند(

یرک نگراه تنرد و حتری      .است. در شرریان قورب او، خرون و توره برا هرم جریران دارنرد        ا  جاسوس  همسایه. 15

بینررد  ! اگررر بخررواهی از او بگریررزی تررو را مرریرا در پرری دارد نررابودی، آرا  او مررر  و محبررتشو اشررارة حررر  

، از سررخنی نکشرردکرره از خررودت او هنگررامی آشرروبد.  و چررون بخررواهی از سررکوت لررذت ببررری تررو را برمرری 

 ویبینرد.   ، ترو را مری  اسرت  را بسرته  هرایش  چشرم  ی کره هنگرام او حتری  کت سخ  خواهد کشرید.  فرزندان کوچ

 ای و فردا چه خواهی کرد! داند که روز را چگونه گذرانده می

مرر   اش را بررر رو  خبرچینرری سررایه کهررا مرری هررر؛ زیرررا ترروانمش گفررت انگیررز دار  ولرری نمرری سررخنی د . 16

جویررد و جرروهردانم را  اسررت. وی، کرریفم را مرری   چسرربیدهبرره مرر سررماجت( )در «مورچرره»افکنررد و چررون  مرری

کرنم کره حکومرت     بوسرم، احسراس مری    بیرنم، حتری وقتری کره زنرم را مری       کاود. هر شرب کرابوس او را مری    می

 است! جاسوسی برای تعیی  حهم عشقم به زنم نیز تعیی  نموده
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هررا را برره مدرسرره و   زنرردانهررا را برره کارگرراه و سررکوهای اعرردا  را برره ماشرری  کررار و     اگررر بازداشررتگاه. 17

هررا را بره دسررتگاه پخرت نران و بررازار کنیزفروشران را برره      هرای بررازجویی را بره دفترهررای رنگری  و تانرک     برر  

چیرز ازجموره دشرمنان     هریچ تردیرد و ترأخیری برر همره      کردنرد، بری   وط  و بردگران را بره شرهروند، تبردیل مری     

 .شدند صهیونیستی پیروز می

 کره مررد  بیردار   اسرت   بیسرت سرا   . وگران خبرچینران و راسرای آنهاسرت    بیست سا  است کره کشرور گر  . 18

شررکنهة  آنهررا« یتربیترر»انررد منتهررا روش  برره مدرسرره تبرردیل شررده هررا زنرردان . بیسررت سررا  اسررت کررهانررد شررده

 است! زندانیان

 .بازگشت کافی است بندند، یکی از آنها برای رفتنی بی های گوناگونی می اتها . 19

اش کننررد، سرریگاری  از آنکرره بررازجویی پرریشهررا  شررود، برره زنرردانش افکندنررد و  پرریش از آنکرره تفهرریم ات. 20

و تصرراویری را در برابرررش نهادنررد و از وی خواسررتند تررا بگویررد آنهررا   نرردکرد افروخترره را در چشررمانش فرررو

بیرنم. سرپس لبرانش را بریدنرد و از او خواسرتند کره اعتررا  کنرد و چرون           چه کسانی است؟ گفرت: نمری   از آن 

  د برره سررخنش آورنررد، دارش زدنررد و پررس از یررک مرراه او را تبرئرره کردنررد، چررون دانسررتند کرره وی آننتوانسررتن

 دنبالش بودند بوکه برادر وی بود!به کسی نبود که آنها 

منررزلش صرردای بوبررل شررنیده بررود. زنرردگی دختررر عبررداه نیررز دیررری    در زنرردان مرررد، چررون در عبررداه. 21

. بررادر  خررائ  و فرزنررد   از آب در خواهرد آمررد  س دشررم  یرا آشرروبگر احتمراالً او نیررز جاسرو  . نخواهرد پاییررد 

 .که خواهند مرد آفری  است. پس زودا نیز بحران

کشریده و جسرمش را برر روی آن بره      بره طنراب دار   بدکیشری  ودینری   بری دزدی یرا   را یرا بره اتهرا     فرد... . 22

و از  اندازنرد  مری د و بره بردنش چنرگ    گیرر  هرا فررا مری    و پیرامون آن را نیرز گروهری از مگرس    دارند یم رقص وا

 .کنند گذاری می د و تخمونش میخونش سیراب 

حررا  و ممنروع اسرت.    ، گونره آگراهی خرار  از خرواب     کره هرر   آر خرواهی بخروابی، یراد    هنگامی کره مری  . 23

 از ترروهایررت پررا! کرر !    الی دنرردان مانرردة سررخنانت را از البرره   خمیردنرردان و مسررواکت را برگیررر و برراقی  

ای دوسرت مر ! در ایر  نظرا ، هرر حرکتری در         پوریس حتری در خرواب نیرز ایمر  نیسرتی.       گهرانی سررسیدن نا

 .شود برای براندازی حکومت توقی میای  توطئهتاریکی شب 

حنهررره فریرراد بکررش! از  کسرری! برری سررخ  بگررو، ولرری نرره بررا !خاصرریت چنرری  برراش! چگونرره؟ برری ایرر  . ...24

یررا  حرراکمکنرری، مبررادا از اوضرراع  دار مرری ا را خدشررهانتقرراد مکرر ، چررون احساسررات گاوهرر  حیوانررات سرررگی 

خرواهی بنرویس منتهرا     اسرت. هرر گونره کره مری      کشورهای همسایه گوه کنی، ای  اعترا  بره سرنوشرت مقردر   

 توطئه عویه ماست! بکنی ربط به امور ای  دنیا و آخرت بنویس، چون هر اقدامی سفید و بی

هررا را تهدیررد برره مهررازات  رانررد و کثافررت سررخ  مرری نظافررت رةخرمررایی را دیررد  کرره دربررا امررروز مرروش. 25

 .زدند ها پیرامونش را فراگرفته و برایش کف می که مگس کرد، درحالی می

پراکیزگی و صرداقت   ممکر  اسرت کره    پررداز اسرت. چگونره     بافنرد و رادیرو، خرافره    گویندگان خبر، افسرانه . 26
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انرد، گرفترار    ی وزارت فرهنرگ را گرفتره  هرا جرا   به ما رو کند؟خردا برر مرا خشرم گرفتره و از وقتری کره توالرت        

 .یما هزاران فساد شده

امررا  در خطبررة نمازجمعرره، از فضررایل نظررا ، صرربر، اطاعررت و روزه برررای مررا سررخنرانی کرررد. و گفررت:     . 27

اش مصریبت بخواهرد او را بره پرحرفری دچرار       کره بررای بنرده    معنای آن ایر  اسرت کره پروردگارمران هنگرامی     

 گفت بر شما باد صوح! ،نمودیم یچیزی نگفت و زمانی که او را یادآورکند. اما دربارة جهاد  می

رقصرد. بره صرورت     بر زبانرت نرا  خردا جراری اسرت ولری دلرت بررای شریطان مری          »خطاب به حاکمان(: . )28

ترو درویری بریش نیسرت. ایر  حرر  خداسرت کره:          کوتاه عدالت را برایم معنا کر . اگرر عراد  نباشری، یقری       

چیرز برا عردالت برابرر نیسرت. اکنرون بره چره کراری           عاد  عی  ایمان اسرت. هریچ   کفر وایمان ستمگر عی  کفر 

 «.؟!یا زندانی نمودهآن را هستی؟ آیا دی  را دکان دنیایت قرار داده و 

شران طبرل هسرتند )درویری  و      هرای تبویغراتی سررزمی  مرا همره      ، سپاهیان مرا، مورت مرا، رسرانه    حاکمان ما. 29

 .گیرد ها خوابمان می لسروصدای ای  طب ازتوخالی(. 

ا

کتابنامه

فارسی(الف
 ثالث. تهران: محس  ثالثی، چاپ سو ، :ترجمم، توتالیتاریسم(، 1390)آرنت، هانا 

فروز، چاپ  محمدتقی د  :ترجمم، مدنیودموکراسیدرخاورمیانهةجامع، (1391)جان  ،اسپوزیتو

 .فرهنگ جاوید: او ، تهران

 گا  نو. :، چاپ او ، تهرانسیودشمنانشدموکرا(، 1381بخارایی، احمد )

 .نگاه معاصر :تهران، چاپ او ، آموزشدانشسیاسی، (1380)بشیریه، حسی  

 .نگاه معاصر :تهران، چاپ او ، ساالریگذاربهمردم، (1387)بشیریه، حسی  

 .مروارید :تهرانفریدون مهوسی، چاپ او ،  :ترجمم، هایجباریتنظریه(، 1385)بوشه، راجر 

)به نقل از:  49، مهوه کیهان فرهنگی، شماره هایتلخشاعرخندهاحمدمطر، (1367)حسینی، حس  

 .(54، ص 1985، 431الوط  العربی، سا  نهم، شماره 

)به نقل از  49، مهوه کیهان فرهنگی، شماره هایتلخخندهشاعراحمدمطر، (1367)حسینی، حس  

 .(1986الصبا ، چاپ تونس، ة روزنام

، فصونامة لسان هایسیاسیاشعاراحمدمطراندیشهپژوهشیدر(، 1393)یدریان شهری، احمدرضا ح

  .15المووی قزوی ، شمارة  دانشگاه بی  مبی 
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 چاپ دوازدهم، تهران: میزان.حقوقاساسی،ش(، 1386طباطبایی مؤتمنی، منوچهر )

 .هرمس و ناقد: فر، چاپ او ، تهران محمد کیوان م:ترجم، حقوقبشر، (1387)فریم ، مایکل 

، نشرریة ادبیرات پایرداری    مفهومآزادیدرشعراحمدمطـر، (1390)حیردری  ؛ محمد ، حس مهیدی

 .4ة دانشگاه شهید باهنر کرمان، شمار

ادبیات عربی،  مهوة زبان و ،گیریقرآنیدرشعراحمدمطرنقدوبررسیوام، (1390)معرو ، یحیی 

 .123ص ص، 4شماره

، نشرریة دانشرکدة ادبیرات و عورو      رآنبااشعاراحمدمطرروابطبینامتنیق(، 1388میرزایی، فرامرز )

 .300، صص25انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، شمارة 



 عربی(ب

ا،اکوی :ا رراسائ اریابئح.ثالثون عاما مع الشعر و الشعراء، الطّبعة االولیمی،ا1992ینقئش،ار ئ ا)ر
،اّأتتسیرار ل تتئتاائیتت رراا رّأتت ئ اشتتل  التتئهنساا د مطاارمظااا ر ب ا ااواومااة عاای  ااعر ا اای،ا1388نر  ،ا تتور ا)استتا  ن

اکسمئن،اسئ ار  .
ا.29،اریوب اریاسلی،امشئر االشاعر االنتحاریمی،ا1987شحورا،ارؤ  ا)
ا،اریط بارارال یی،الی ت:ا ررریفکس.ب  د مطر  اعر اانفیمی.ا2006 ئی ،اِمم ا)

 Bank of)ارّتأتئرا ر:الئّتتکامقتئالتا تسلتتتیمطاار،  اافارقااة التیاوةرةة عاای  اعر ا اا دی،ا1389غنت م،ارمحت اکمتتئ ا)

Arabic articlesی 
ا،افلسطی:ا ئمارارضقای.الغضب و التمر  عی  عر ب  د مطرفور ،اِمم ؛ا ی اریسلطئنا)ل  ناتئریخی،ا

ا،اریقئهس :ا رررحل ئن.األعمال الشعرةّة الکاملة، الطّبعة االولیمی،ا2011مطس؛ارمح ،ا)
ا
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ا
 بساليب ممارستها يف البل دان العربية يف  عر ب  د مطر دى بنية الو درة و ص

ابكرب حمسين علي
اآ ر ئاجبئماراررنيااستئلامسئ  ايفاقسماریلغراریاسل را 

 االّخص
ا الیزر اریم س   َلَراریتَّئریخارسائ ِسام امنئب اتسو بهئارضنمرا ریتَّوتاسافوقارحل ِ  اریاسيباِب ت  ارض  سطب اكئَناریأَّسقب اَق  

ا ا ارضنمئتار یسَّئ  نا لىاها ارسنطقرايفااسواارضحور .اف كونا  يارحلقو اریس  ئس ِرا را تمئ  ِراریيتاتَتَتال  ب
اریتَّوتاسرتالسؤیراتَّنویسیرا منقان.ايفاهارا اَرَ  ب ر اریأ اسر اریا یَ اَق   امنموِر قَت ِ مئ ایِلألئنیاإىلارض  اریس ئسياِم  

ا الَتل َوَر اق  اَ َلىاریاَّ  ، النئ   اشاس ؛ ارضنمئتالَی اها  ا ا َر امطس، اامح  اریاِ   ا رین ب   َب اریار  اریاسرقي  ریأئ سب
ااسئس ئتاریالوماریس ئس رارحل یثر.احس اراياامح امطس،اتس َاها اریتفئقمئتارسستاا را مالومئت اریورساراِم  

رستلئايفاری    اریاسل ر.ام اهارارسنطل ،ایَتَتَا َّىايفاكثی ام ارضح ئناإییاّمئماریسلطرا ارضسئی  اریتقل  یراسمئ
ارسقئ اسنط اریقو ناا اس ئسراریسلطرايفاریبل رناریاسل رالئضسلو اریو فيا ریتحل ليامبستو بئ ا ریكئت ايفاهار

اّمئماریسلطرايفاری    اریاسل رامِا اهارارسقئ اّسىاانَّ ارؤیراامح امطسامبتَِّسقئ امَارسونوع.ام ارینتئ جارستوخئناِم     
اریتَّاای ،ا اكئارهئ ، المسئی  اكثین الئیغر  ارسوربنیالأ ن  اَ َلى ایسرقبون افحبك ئملئ الئیسالطر؛ اریتفس  ا لى یقوم
املَّ اریطَّسیَ ا ئلاها ااسئی  اَق   ریس قئلراَ َلىارسطبو ئت،اریت ور  ارسكث ایِقورِتارضم ،اری   ئیراریزر فرا ...افئختِ 

ار اا.یتحلا ا رضنمئتارست فِ قرا لئیتئيلاق اآَ اإىلارِّ الِعارالّتفئنئتارال تمئ  رِیأَّتَّ
ا
اریأاساریس ئسي،امنط اریقون،ا ئرسراریق رن،ارمح امطس.رض  ارسائ س،اا:الرئيسة لکلماتا



                                                                                                                                                       

 ااااااااااااااااااااائت ارسسؤ  :ریک Nmohseni310@yahoo.com 


