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 چکیده

شعر امروز عالوه بر حفظ رسالت پیشین خود، ابزاري است در دست اندیشمندان جوامع بشري تا با 
احمد مطر، شاعر عراقی، از سخنورانی . ها دست یازند ها و ناراستی تکیه بر آن به مبارزه علیه کاستی

 اي آرمانی، براي روشنگري و افشاي دست زورگویان همچنین است که در جهت ساختن جامعه
شعر را با نگاه  ها فرمالیست. گیرد آحاد جامعه، از سالح سخن بهره می انگیزاندنترغیب و 

یکی از اصطالحات رایج در تحقیقات این . دهند مورد مطالعه قرار می شناسانه زبانو  شناسانه روان
. دشو شاعر گفته می هاي سرودهجامع  ي برجستهگروه وجه غالب است که به طور خالصه، به نقطه 

 یافته دستمقاله حاضر شعر احمد مطر را از این منظر مورد بررسی قرار داده و در پایان بدین نتایج 
مطابق  گرایی آرمانوجه غالب شعر او از نظر موضوع، مبارزه با نابرابري و از نظر اندیشه، : است

هایش  الل سرودهشهر رؤیایی که او در خ گرایی او در ترسیم آن آرمان آرمان. باورهاي شاعر است
زید و معرفی وجوه  هاي سیاسی زمان و مکانی است که شاعر در آن می ي بحران کند زاییده معرفی می

سرزمینی که تحقق جوانب آن با همان . مداري و رسالت شاعرانه اوست مختلف آن، برآمده از اخالق
 .نیست یافتنی تحققگیري که مورد نظر احمد مطر است گویی در عالم خارج  وسواس و سخت
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 مقدمه

نظران هاي روانشناسی در شعر بود که صاحب مایه متکی بر بن گرایی رویکرديفرمالیسم یا صورت

شناسی پراگ آن را بنا  ي زبانهاي زبان شاعرانه و حلقه شناسی مسکو یا انجمن پژوهش ي زبانحلقه

 .گذاران این مکتب کشف ادبیات و رازهاي پنهان در یک اثر ادبی استهدف پایه. نهادد

)1371:26،Brooks (کنند تا الیههاي شعري تالش میاین گروه ضمن توجه ویژه به زبان و صورت-

 .هاي آن را از خالل چیدمان صوت، صدا و لغات استخراج کنند هاي پنهان شعر را بشکافند و ناگفته

گرایان روس ترین مفاهیم در نظریه صورتترین و خالقترین و مفصلغالب نیز یکی از حیاتی وجه 

) Erlich،1981:75( .معرفی کرد» ي برجسته یک اثر ادبی مؤلفه« توان با عبارتوجه غالب را می. است

جزء بر این . جزء تمرکز دهنده به یک اثر هنري«: کند گونه معرفی مییاکوبسون وجه غالب را این

عنصر مسلط است که یکپارچگی . کند کند، متحولشان می ها را تعیین می راند، آناجزاي دیگر فرمان می

ي اثر ادبی وجه غالب جزء مرکزي از اجزاي سازنده) 130:1379فراست،( .»کند ساختار را تضمین می

ا را دگرگون و انسجام و کننده دارد جزئی که دیگر اجز ي تعیین دهد و جنبهو هنري است که فرمان می

شفیعی کدکنی، ( بخشدکند و هر اثر را تشخص می استواري ساخت و صورت را تضمین می

اي است که در آثار یک هنرمند  برجسته آید، وجه غالب، نقطه چنانکه از تعارف فوق برمی) 360:1391

غالب در شعر خیام دم  مثال وجه عنوان به .شود و بیشترین توجه او بدان معطوف بوده استدیده می

همچنین . او حتی در برخی رباعیات عاشقانه خود از این نکته غافل نبوده است. غنیمت شمردن است

 .ورزي و آموزندگی وجه غالب شعر سعدي است که او در همه حال بدان التفات داشته استعشق

اي یوتوپیا واژه. شده استگرفته ) Utopia( ي یوتوپیاشهر اصطالحی است که در اصل از واژه آرمان 

به معنی هیچستان گرفته شده  ut_toposاست یونانی که تامس مور آن را ساخته است و از ریشه 

 )16:1387مور،( .است

حکومت آریستوکراسی یا حکومت : افالطون در کتاب هشتم جمهوري از پنج نوع حکومت، شامل 

یگراسی یا حکومت گروه اندك و اقلیت، توانگران، ال اشرافی، تیموکراسی یا حکومت مالکان و

 آورد و با بیان ایراداتی هري مردم و حکومت استبدادي سخن به میان میحکومت عامه دموکراسی یا
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در واقع او . کند تا زمینه را براي معرفی حکومت فالسفه آماده سازد پنج نوع حکومت را رد می

 )86:1383روحانی،( .داند حکومت را حق فیلسوفان می

 اهمیت و ضرورت تحقیق 1 ـ 1
ي طلوع، نقدهاي نوین و دانشگاهی  شعر، نشانه هاي ادبی و پیاده کردن وجوه آن در التفات به نظریه

هاي فرمی  ي فرمالیست روسی جزء نظریاتی است که متن ادبی را از حیث فرم و قابلیت نظریه. است

آمده، تاکنون میان منتقدان کمتر مرکز توجه نیز که از دل این نظریه بر» وجه غالب«کند و  بررسی می

بنابراین نگاه دوباره به این نظریه و شناخت شعر شاعران معاصر جهان از این حیث،  بوده است؛

لذا پژوهش در . آرزوهاي یک شخص، یک ایدئولوژي و یک ملت را روشن سازد و تواند آمال می

 .شعر احمد مطر از این نظر داراي اهمیت است

 ؤاالت تحقیقس 2 ـ 1
 وجه غالب شعر احمد مطر چیست؟ :الف 

 گرایی او، تحقیق پذیر است؟ شهر احمد مطر، نظر به آرمان آیا ترسیم آرمان :ب 

 :جواب سؤاالت 1-3

ها و مقابله با حاکمان مزدور و  آگاهی بخشی به توده ستیزي، وجه غالب شعر احمد مطر ظلم :الف

 .استستمگر  هاي بزرگ و وابسته به قدرت
ها و جهان اسالم و  هاي احمد مطر نیاز به آگاهی بخشی به توده توجه به اینکه تحقق آرمان با :ب

عرب دارد وظیفه شاعر بیدارگري و آگاهی بخشی است که این مهم با عزم و اراده جدي جوامع و 

 .روشنفکران قابل انجام است

 پیشینه 4 ـ 1

هاي مربوطه مشخص شد که در مورد و پایگاه منابع، مراجعبه  ي متون مرتبط و مراجعهبا مطالعه

هاي مرتبطی با موضوع مزبور اما پژوهش موضوع مورد بحث تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است؛

 :مثال عنوان یافت گردید به

که در آن به  »)1382( شهرام قاضی زاده«توسط » بررسی افکار و اشعار احمد مطر«اي به نام  نامه پایان 

زبان در « مقاالت» فرامرز میرزایی«. بک و سیاق اشعار احمد مطر پرداخته شده به چاپ رسیده استس
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را به چاپ رسانده ) 1388(»روابط بینامتنی قرآن با اشعار احمد مطر«و ) 1386(»گفتمان طنز احمد مطر

» ن حسینیسید حس«. هاي او پرداخته استکه در هردو اثر از منظر فرم و موضوع به سروده است؛

هاي طنز در شعر او تألیف نموده و گونه) 1367(»هاي تلخ احمد مطر شاعر خنده« اي تحت عنوانمقاله

طنز سیاسی اجتماعی در « اي به نامنیز مقاله» قاسم مختاري و همکاران«. را استخراج کرده است

در شعر این دو شاعر  اند و به وجوه مشتركچاپ کرده) 1392(»هاي عبید زاکانی و احمد مطراندیشه

اي که به موضوع مورد بحث این مقاله پرداخته باشد نوشته نشده که گفته شد مقاله اما چنان اند؛پرداخته

 .است

 نامهزندگی 5 ـ 1

اي فقیر در روستاي تنومه ـ یکی از نواحی شط العرب ـ در استان بصره احمد حسن مطر در خانواده«

او دوران ) 49:1998غنیم،(»اي که ده خواهر و برادر بودند، در خانوادهاو فرزند چهارم بود. متولد شد

جایی که اگرچه زندگی مردمان آن همواره . اش را در روستاي فقیرنشین زادگاهش گذراندکودکی

آمیخته با رنج کاستی و مشقت فقر آمیخته بوده اما طبیعت بکر و محیط روستایی آن مطابق روح 

طبیعی است که روح شاعري بدین ظرافت تحت تأثیر . ي شاعر بود عاطفهطلب و سرشار از  آزادي

 .بیند گردد و شیفتگی را صد چندان می چنین، بارور می محیطی این

ي خود هاي متعدد روي آورد و سرودن را با زبان آتشین ویژهي کتابپس از این دوران او به مطالعه 

در این قصاید بر خالف آنچه عرف فضاي قصیده بود او . ابتدا به سرودن قصیده پرداخت. آغاز کرد

هاي توانگران راه یابد تا قصیده عادت کرده بود که خاضعانه به کاخ« پیش از آن. دست به انتقاد زد

ها را مدح و ستایش کند تا وقتی احمد مطر آمد و آن را تبدیل به چاقویی در پهلو و تیري کرد که  آن

او شاعر ترانه و تغزل نیست ) 3):تا بی( فواد،(»جبار را به خود جلب کرد ناگهان توجه پاسبانان حاکمان

گونه شد که از همان آغاز جوانی،  و این«. رودي اربابان قدرت را نشانه میهاي شعرش گردهو دشنه

. »شعرهایش او را از لذت وطن و زندگی در زادگاهش خیلی زود محروم کرد. شاعر تبعید شناخته شد

کند و در آنجا نیز با فعالیت  مطر ابتدا از روي ناچاري به کویت فرار می) 67:1388شکوري،دلشاد و ا(

ي دست از مبارزه به وسیله» ناجی علی« و آشنایی با کاریکاتوریست مشهور عرب» القبس«در نشریه 

او، او ي هاي شعرگونه جویی اما کویت نیز براي او وطن مألوف نیست و مبارزه دارد؛ سالح قلم برنمی

هاي غربت و دوري، در اروپا همچنان مطر در سال. کند را مجبور به گریز و اقامت در انگلیس می
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» الفتات«شاعري سیاسی است و اشعارش با عنوان » احمد مطر«. ماندشاعري گویا و مبارز باقی می

روده علیه حکومت و با هدف کلی اعتراض و سرکوب نظام سیاسی س ـ سیاسی داراي مقام فکري

شک از  بی« .ي این اشعار به پالکاردها نظرات متعدد گفته شده استدر مورد وجه تسمیه. اندشده

نظرگاه ظاهري کوتاه بودن این اشعار و کوتاه بودن مضامین پالکاردي در جهان سیاست مورد عنایت 

. داند اري میاحمد مطر خود این پالکاردها را حاوي اشعار انفج) 29:1367حسینی،(»شاعر بوده است

-می» اي یا یک شهید زنده؟تو یک رزمنده«: پرسداو در پاسخ یکی از خبرنگاران عرب که از او می

هر روز با این افکار خودم . اي هستم با چندین تن افکار انفجاري در اعماق وجودممن رزمنده«: گوید

فایده بودن آن  اما اگر روزي بی م؛ها را یکجا منفجر کن کوبم تا خودم و آنکاران میرا به قصرهاي ستم

بر من ثابت شود، در آن روز بعید نیست که آخرین شعرم را با یک کامیون مواد منفجره بسرایم تا 

عالوه بر ) 159:1380حسینی و بیدج،(» گر سازمانفجار را و کیفیت آن را براي این حاکمان خفته جلوه

چهار مجموعه کوچک دیگر به چاپ رسیده  احمد مطر رود ازي او به شمار میالفتات که اثر برجسته

و دیگري به نام » العشاء االخیر لصاحب الجالله ابلیس االول«است؛ دو مجموعه شعر عمودي به نام 

انی «و » دیوان الساعه«هاي  و دو مجموعه شعر نو به نام در رثاي دوستش ناجی علی» ما اصعب الکالم«

شود در بستر بیماري است و این مقاله تحریر می» 1398«سال  اکنون که در هم. »المشنوق اعاله

 .کند روزهاي سخت مبارزه با سرطان را در غربت سپري می

 ـ تحلیل موضوع 2

شعر خود هنر است اما اینکه این هنر بتواند تا چه اندازه قبول عام پیدا کند هنر دیگري است که در 

اند  تاریخ شعر ثابت کرده همواره شاعرانی توانسته. ستهاي پنهان زندگی و شخصیت شاعر نهفته ا الیه

ي خود  ي ذهن و نگاه جامعهماندگار بمانند که با درك مسائل روز و فهم سلوك ادبی روزگار، نماینده

. بازتاب منش عصر خود هستند اي، بدین معناست که شاعران همچون آیینه این درواقع. اند بوده

ان نویسندگان مانند اعضاي دیگر جامعه پرورش یافته و شخصیت شاعر اندیشه و رفتار و«

هاي اجتماعی است که در آن  ها و پایگاه هاي فرهنگی و مبین رویدادها، ارزش ي ویژگی دهنده بازتاب

اگر انسان بدون اینکه دست به تالشی زند یا موضع خود را ) 111:1375االمینی، روح(. کنند زندگی می

ا شنیدن هر اثر هنري، به تجربه یا حالتی ذهنی برسد که این حالت ذهنی تغییر دهد هنگام خواندن ی

 



1399تابستان ، 2شماره ، مجله پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سال دوم  | 264 
 

اند را متحد کند، این اثر یک اثر هنري درست به او، هنرمند و دیگرانی که از آن اثر هنري تأثیر پذیرفته

 )39:1388احسان،(»رودشمار می

از شاعر بودن یک مبارز و بیش  وجه غالب اشعار احمد مطر، با توجه به اینکه او خود را پیش 

او . طلبانه و منتقدانه در جهت افشاي دست غاصبان حقوق مردم سرزمینش است داند، اشعار مبارزه می

اما هرگز  تاوان این انتقاد و اعتراض را با تبعید اجباري و گذران زندگی در غربت پرداخت کرده است؛

 .کند وجه را دنبال می هاي خود همیندست از مبارزه برنداشته و در اکثر سروده

اند به  زبان را مسلح کرده اند و تاریخ شعر پر است از بزرگانی که اوضاع دگرگون روزگار را برنتافته 

ویژه در روزگار معاصر که  به .حاکمان زورگو بستانند عبارات برنده تا داد از سردمداران و الفاظ و

ستیز را هنوز از بیشانی  دارد ننگ جهالت وآشتی طلبی به دوش  صلح و رغم اینکه جهان پرچم علی

زبان او زبان مردم روزگار خود  خیزد و او پیشاپیش مردم آزادیخواه به مبارزه برمی .خود نسترده است

ها، »خسروگلسرخی«ها، »ناظم حکمت«ها، »لورکا«چنین وضعی است که  دشواري تحمل این .است

 .کند را در جهان علم میها »احمد مطر« ها و»محمود درویش«ها، »چگوارا«

ي شعر احمد مطر در قالب یک تابلوي نقاشی باشد بر این بوم رنگ رنگ جز  اگر بنا بر ترسیم چهره 

 ي مردم آواره وبی سرپناه عرب که فریاد مقاومت را با هاي درهم خزیده دست هاي چروکیده و چهره

ي حاکمان  خیاالنه سو سکوت خوش کنند و از دیگر آسمان سیاه وطن آوار می هاي خیابانی بر سنگ

 .توان یافت هاي شرقی چیز دیگري نمی دردهاي مشترك سرزمین عرب و

او شعر و شاعر را تنها در خدمت دردهاي انسانی  .زند انسان است آنچه در شعر احمد مطر فریاد می 

و همواره از  اشد؛از نگاه او شاعر کسی است که بازتاب جهان دردمند پیرامونش ب و بیند؛ معنی شده می

 .کند این میانه سکوت اختیار کرده یا هنوز در بند زلف معشوق است اعالم برائت می شاعري که در

ي آزادي  هاي نایافته و شعر فتح دروازه رسالت هنر از نگاه او شاعر مبارزي است به شعر مسلح و 

که به بهاي له شدن زیر شعر او از سعادتی  .انسان و تکذیب خوشبختی پوشالی جهان معاصر است

همچون  و اسارت باشد بیزار است؛ خوار داشت و بر گردن نهادن یوغ بندگی و هاي تحقیر و چکمه

 .دهد شهداي کربال مرگ باعزت را سرافرازانه بر زندگی با ذلت ترجیح می
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 فان خريت منها اثتنتني«

 ان اغنی مرتفا عند يزيد

 و اصلی جائعا خلف احلسني

 )88:2001مطر،( »خلف احلسنيساصلی جائعا 

اگر ناگزیر به انتخاب میان این دو شوم که بایزید در شادي آواز بخوانم یا با حسین در حال گرسنگی 

 .نماز بخوانم، گرسنه با حسین نماز خواهم خواند

. مبارزه است نماد مقاومت و» ناجی علی«هاي دوست مبارز نقاشش »حنظله«شعر او همچون  

 قرون باشد یک هنرمند دردمند خود را در اگر دورنماي آن حتی آفاق نامتناهی اعصار واي که  مبارزه

مبارزان  ي آزادي با زبان هنر پیش روي طالبان و راهی جز ترسیم منظره بیند و برابر آن ناگزیر می

 همچون دیگر مبارزان عاشق و و جان در سر این کار نهد؛» لورکا«حتی اگر روزي همچون . بیند نمی

 بندگی خونش بر دردمند در جهت رسیدن به قصر شکوهمند رهایی و گسیختن تاروپود اسارت و

 .مبارزه نقش بندد هاي مغازله و سنگفرش

توان با شعر فرخی  میان شاعران فارسی می ي این نوع نگرش به هنر است در شعر او را که نماینده 

هر شاعر  .مقایسه کرد... جنتی و ي عشقی، خسرو گلسرخی، شاملو، حسین  میرزاده یزدي،

از آفاق  داند مجدانه قدم در این راه گذاشته و قبال آگاهی مردم مسئول می خواهی که خود را در آزادي

این خیل را به سرمنزل  با سوسوي شمعی، کند حتی اگر تالش می و تاریک این شیفتگی باکی ندارد؛

 .آزادي رهنمون شود

خیزشی  .ي اصالت انسانی است هاي دورادور و ودیعه میراث قرناین روح بزرگ شاعر است که  

خواه از  رها ساختن این مرغ آزادي راهی جز سرودن و بیند و درونی که شاعر خود را از آن ناگزیر می

اوست که موشکافانه  راند و گاهی این اوست که بر رفتار انسان حکم می .زبان ندارد حصار ذهن و

 دهد؛ انسان را در اختیار آزادي قرار می الفاظ را در خدمت رهایی و و دهد؛ می نیکی را از پلیدي تمیز

انسان تسلیم  .کدام شاعر نیک سرشتی است که در برابر این توفان جز تسلیم راهی برگزیند و
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 شاعر .چه جاودانه است آن آرمانی که ریشه در دردهاي بزرگوار مردم دارد هاي خود است و آرمان

رابر این هواي مقدس ایستادگی کند چراکه خاستگاه این شیفتگی اصالت ازلی وجود کیست که در ب

داند  او خود را مسئول می .اي راهی جز این نیست سراید چرا که براي چون او دلداده او می .بشر است

 .از جنس او و برادر او هستند از سرزمین او، ي او، در برابر مردمی که از قبیله

 ةاحلضار يريدون منی بلوغ«

 وکل الدروب اليها سدی

 )26:2001مطر،( »واخلطی املستعاره

ها عاریتی  ي درها بسته است و گام که همه درحالی. خواهند از من حرکت به سمت تمدن را می(

 ).است

تر  در واقع او براي اینکه نیش زبان خود را کاري .هاي بارز شعرا و کاربرد طنز است از دیگر ویژگی 

طنز تلخی که رسالت او گریاندن است نه  .جوید زورگویان استوار کند از این اسلوب سود میدر بدن 

نوازد بانگ  تري بر این طبل خاموش می هاي کاري این شیوه عالوه بر اینکه زخم و به خنده واداشتن؛

 .اي است شده ي فراموش چیزي که در میان مردم پیرامون او قصه .بلند آن موجب بیداري است

گاه  هستند و اند؛ هاي او گاه دژخیمان متجاوز که در شعر او بیشتر لباس حاکم به تن کرده آماج کنایه

 خبرچین و اغلب در لباس جاسوس و در تراژدي او اند و ي این تیره را خورده مردمی که فریب تیره

ت به عمق بایس که می یک تراژدي دردناك است؛ یک طنز تلخ، .کنند انسان ترسو ایفاي نقش می

در این  فهماند و او با زبان تلخ کنایه مقصود خود را می. هاي آن پی برد تا ظرافت آن را دریافت کنایه

 .تحقیر سیاهان شعر خود ابایی ندارد میان گاه از تمسخر و

 ابليس فکر مرة فی ان يطور شغله«

 لبصر اکثر جمرما و بصري اکثر آئما

 و بصري اکثر مرهفاَ ومنافقا ومکذاب
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 دفن امسه فی صدره...و 

 )421همان،(» وغدا بسمی حاکما

یک بار ابلیس به این فکر افتاد که در شغلش تحول ایجاد کند تا جرم و جنایتش بیشتر و گناهکارتر، (

 .)حاکم شد پس او نامش را در سینه دفن کرد و. شود... تر و  منافق

ها  داند انسان دردمند امروز اگر حتی گاهی کنایه میدهد چراکه  ي کالم خود قرار می مایه او طنز را بن 

این براي او بسنده است که مخاطب خود  و جذب اسلوب طنز خواهد شد؛ خوبی متوجه نشود؛ را به

هاي پنهان معنا رفتن را به او  از پوست به الیه رفته اندیشیدن و را با افسون کالم سحر کند و رفته

ي خود ظرافت شعر را با شیوایی  ي افکار منتقدانه ست که در کنار ارائهتمام تالش او این ا .یادآور شود

ي معترضانه به یک موسیقی مالیم  آوري حفظ کند و کالم خود را از یک خطابه زبان کالم ورسایی هنر

 .حالی که هنوز از شراب شاعرانگی آن سرمست است دارد درعین تبدیل کند که شنونده را به پا می

دهد که همراه با  به خواننده مجال می .کند هایش فاش نمی نز خود را در ابتداي سرودهاو معموالً ط 

کند تا  مشتاقانه آن را دنبال می را درنیافته است و مخاطب او شعري که خواننده، .سیر شعر پیش برود

 .این آن چیزي است که خود شاعر به دنبال آن است و مقصود شاعر را دریابد؛

خوبی از این شیوه  و او به نشیند؛ استهزاء همراه باشد بیشتر به دل می و تحکما شاید طنزي که ب 

کند  چنان چاشنی شعر می اند مالحت گفتار را آن حالی که ادب کالم محفوظ مهم درعین .کند استفاده می

-سپس ناخودآگاه لبخند می شود و اي در دریافت عمق مطلب دچار تردید می که خواننده براي لحظه

 .ندز

 شاعر، تحت تأثیر محیط 1 ـ 2

کند و  ها و باورهاي خود باز میشهر مطلوب خود راه را براي نفوذ در اندیشه یک شاعر با ترسیم آرمان

تر به کشف رازهاي نهفته در  دهد تا آسوده هاي خود میاین امکان را به منتقدان و جویندگان سروده

شهري که یک شاعر بدان میل دارد، شهري است که اگرچه از رؤیاهاي شاعر آفریده . آثار او نائل آیند
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چنانکه افالطون نیز . شده اما بناي آن بر گذشته خود شاعر و اوضاع روزگار خود او استوار شده است

 .تأثیر همین رویکرد قرار داشت در معرفی اتوپیاي خود تحت

افالطون در زمانی پرورش یافت که حیات قبلی یونانیان در شهر زادگاه او، آتن، به یک دوره  

نماید که خود او نیز به  استاد محبوب او بعد از محاکمه اعدام شد و چنین می. استبدادي انجامیده بود

طور تامس مور  همین) 61:1383حلبی،( .ا ترك کردخطر افتاده بود و در کنار دیگر یاران سقراط آتن ر

کند که شرایط سیاسی و اجتماعی اروپا در نابسامانی و بحران شدید موجه  نیز وقتی اتوپیا را معرفی می

شهر احمد مطر الزم است خالصه از اوضاع عراق در  به زوایاي آرمان بنابراین پیش از پرداختن است؛

 .زمان حیات شاعر توجه شود

 اوضاع سیاسی ـ اجتماعی عراق 2 ـ 2

ي پادشاهی  هاي خودکامه در طول سالیان دراز حاکمیت عثمانی بر عراق و بعدازآن حکومت«

به وضعیت  به بهاي حکومت خود توجهی هاي مستبد کودتایی که دولت ي انگلیس و الحمایه تحت

کامل به سر ببرد، نبود ماندگی  اند موجب شد عراق در عقب معیشتی و فرهنگی مردم عراق نداشته

اقتصاد ) 23:1965عزالدین،(» توان دلیل این سخن دانست امنیت، آموزش، عدالت و آزادي و فقر را می

افزایش . ي صنایع دستی و تجارت بود ي کشاورزي و در شهرها بر پایه این کشور در روستاها بر پایه

تأثیر بسیار عمیقی در  ها نیز ها و آشوب نگج. هاي دولتی مردم را در تنگنا قرار داده بود اخذ مالیات

» جهل بر کشور سایه افکنده بود و هیچ نظم و امنیتی برقرار نبود. ماندگی اجتماعی عراق داشتند عقب

رخداد تراژیک فلسطین باعث شد دردهاي مشترك و جمعی  در کنار این) 20:1965عزالدین،(

گرایش بیشتر به  مصر و 1952 قیام شود، ویژه در شعر عرب معاصر هاي شخصی به جایگزین غصه

، نفوذ استعمار )21:1371فرزاد،  نک(1967 رئالیسم اجتماعی، شکست حاکمان عرب از اسرائیل در

طرف و از طرف دیگر به قدرت رسیدن رژیم بعث که در رأس آن شخص  فرانسه و انگلیس ازیک

. هنري را در کشور محدود کرده بودهاي ادبی و  داشت وضع آزادي قرار »صدام«دیکتاتوري همچون 

ي حکومت دیکتاتوري بر مردم باید افراد  اند که براي ادامه تمامی حاکمان مستبد بر آن« ازآنجاکه

معتضد، (» برجسته و آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی و نخبگان علمی را از میدان به در کرد
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هاي گزافی صورت  وشنفکران هزینهسکوت اجباري ر براي ایجاد خفقان اجتماعی و) 421:1382

هاي عربی را گرفته بود در این شرایط  ها پیش گریبان سرزمین مشکالت معیشتی نیز که از سال. گرفت

بنابراین احمد مطر در شرایطی دست به قلم شد که احوال سرزمین  زد؛ به وخامت اوضاع دامن می

 .دید خود را تا بدین حد وخیم می

 مطرشهر احمد آرمان 3 ـ 2

ي دنیا  گوشه سرزمین کوچکی در. ي جغرافیایی زادگاهش نیست از نگاه احمد مطر، وطن، محدوده

هاي شرقی بل تمام  وطن او تمام سرزمین. اند نیست که حاکمان زورگو آرامش را از آن سلب کرده

جا  هر دهد و ي اندوهناکی سر می جا انسان غمگینی ترانه هر. هاي شرقی و غربی دنیاست سرزمین

خود را با  کند و کشد او ضرورت سرودن پیرامون آن را احساس می فرمانروایی شراب شرارت سر می

دین از  وطن و. گیرد داند و براي رهایی آن سالح سرودن را به کار می وطن می ساکنان آن مرزوبوم هم

 .نگاه او داراي قداست محبوبی است اما جهالت ساحت مقدس آن را به ننگ آلوده است

این آن چیزي  و برد؛ انزوا آن را از صحنه به در می کند و خمودگی یک ملت را منزوي می سکوت و

او شاعري مبارز یا  .آید طالبان رهایی برنمی ي عاشقان آزادي و است که تحمل بار سنگین آن از عهده

 و خواند؛ یخواه را به خود فرا م اي است که هرچه آزادي مبارزي شاعر است که کالمش چتر گشوده

را از  تنها او آوارگی که نه .تبعید را براي او به ارمغان آورده است گستري است که آوارگی و این سایه

تري آفریده که  هاي تازه براي او دغدغه را سوهان زده و هاي زبان او سرودن باز نداشته است بلکه دشنه

 .کند سرودن صدچندان می را براي زخم زدن و ي او داعیه

ها  محدودیت. بیند گیري حکومت بعث را در کشور خود به چشم می مد مطر دوران پرآشوب شکلاح 

او اندوه خود را نسبت . کار باشد دوست سازش خواه و وطن توانست با روح آزادي ها نمی و ممنوعیت

 :دارد گونه ابراز می به احوال وطنش این

 کلما فی بلدتی«

 مال قلبی ابلکمد
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 اجلسدبلدتی غربة روح و 

 غربة من غري حد

 )488:2001مطر ( »غربة فها ماليينو ما فيها احد

کند؛ سرزمینم تجسم غربت و روح جسم من است؛  هر چیزي در سرزمینم قلبم را آکنده از درد می(

ها نفر در آن حضور دارند اما در واقع یک نفر در آن یافت  غربتی بی حدومرز که در ظاهر میلیون

 ).شود نمی

هاي ملی دیده، همچنان  هایی که در راه پاسداري از ارزش سختی ها و ي شکنجه وجود همهاو با  

وطن براي احمد مطر بیانگر تمام عشق است، او بسیار از عشق « کند عاشقانه وطن خود را ستایش می

 شود، وطن تاریخ یک  زیرا وطن با پول خریده نمی مثابه عشق اول است؛ به وطن دم زده است و آن به

در جاي دیگري وطن را معشوق قرار ) 59:1388سعدون زاده،(»ي اوست ملت و گذشته و حال و آینده

 :گوید داده می

 تَنَطفی اَالحداق...حَني ُاطاِلُع امسَُه «

 ُحتِرُق اَالوراق...و حَني اَکتُب امسَه

 يلَذُعنی املذاق...وحَني اَذکُر امسَه

 احَس ابِالخِتناق...وحَني اکتُم امسَه 

 تَنَکِمُش اآلفاق...وحَني اشُري امسَه

 !� لالسی ِمنُه،عليِه،دونَه،فيه، بهِ 

 )227:2011مطر،( »َکم ُهَو اَمُر شاق، َان اِمحَل الِعراق

/ گیرد نویسم، کاغذها آتش می که نامش را می هنگامی/ شد خوانم چشمانم بسته می وقتی نامش را می(

چون / کنم دارم احساس خفگی می چون نامش را پوشیده می/ سوزاند میبرم زبانم را  چون نامش را می

چقدر دشوار /چه اندوهی است از او، بر او، زیر او، در او، با او/شود گسترم جهان تنگ می نامش را می

 )است که عراق را بر دوش کشم
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عی، فرهنگی و هاي اجتما تر گفته شد معموالً هرگاه یک شاعر یا نویسنده نابسامانی چنانکه پیش 

یابد، در اثر خود به  بیند و خود را در تنگناي خفقان و رنج اسیر می سیاسی پیرامونش را به چشم می

این امر با توجه به شرحی که از وضعیت عراق در . ورزدشهري دست نایافتنی، مبادرت می خلق آرمان

ي سرزمینی است که  او زاییدهچر که . کند زمان حیات شاعر داده شد در مورد احمد مطر نیز صدق می

بدین  حال باید دید شاعري چون او که تا. ها را براي او به ارمغان آورده استها و شکنجهانواع رنج

 .کند حد از وضعیت فعلی ناراضی است براي خلق وطن آرمانی خود چگونه فضایی را آرزو می

 زمامداران 1 ـ 3 ـ 2 

هاي اجتماعی و ي خود، در اشعارش، به نابرابريمعموالً طنزگونهآمیز و مطر بارها با همان لحن کنایه

تفاوتی حاکمان و دیگر مسئولین حکومتی است تاخته است  مباالتی و بی ي بیکه نتیجه شکاف طبقاتی

ماندگی،  او فقر، عقب. داند زبانی این طیف را مسئول مشکالت موجود می و همواره به زبان بی

ي  ظالمانه مدبرانه و مشکالت جامعه را نتیجه عملکرد خودخواهانه و غیري  سوادي و همه بی

قرار  در دو شعر زیر او حاکم را در یکجا کنار دزد و در جاي دیگر در کنار شیطان. بیند زمامداران می

 :داده است

 اثنا فی اوطاننا«

 يرتعدان خيفة

 من يقظة النائم

 )157:2001مطر،( »اللص واحلاکم

 )دزد و حاکم. ترسند نفر از بیداري شخص خوابیده می ما دودر کشورهاي (

داند که شرایط دشواري را براي  ي زیر نیز دوباره رهبري حکومت را دست افرادي می و در دو سروده

ي خود نسبت به  نفرت و کینه. اند و موجب مرگ، گمراهی و غارتگري هستند جامعه رقم زده

 :دهد ن میهاي جبارانه را بدین شکل نشا حکومت

 اذا الضحا� سئلت«
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 ابی ذنب قتلت

 النتفضت اشالوها وحلجلت

 بدنب شعب خملص

 )82همان،( »لقائد عميل

به : دهند اند اجسادشان تکانی خورده جواب می اگر از قربانیان پرسیده شود به چه گناهی کشته شده(

 )اند آالیش که سرسپرده رهبري مزدور بوده گناه ملت ساده و بی

 اذا ما خطر احلاکم لیانی «

 )٢٤١مهان،(» الشتهی الطعام

 )شود اشتهامي کور می. افتم وقتی که به �د حاکم می(

 ترک اللص لنا ملحوظة«

 /فوق احلصري

 جاء فيها

 لعن هللا االمري

 ...مل ند شيئا لنا نسرقة 

 )٤٧٧:٢٠٠١مطر (» اال الشخري

خداوند امیر را لعنت کند که چیزي : آمده بوددزد براي ما یادداشتی روي حصیر گذاشت که در آن (

 )جز خرناس براي دزدیدن ما باقی نگذاشت

گرا همچون مطر، در معرفی  شود که شاعري آگاه و آرمان چنین برداشت می هاي فوق ایناز سروده

جویی که وجه غالب شعر اوست هدف دیگري را دنبال  حکام ناکارآمد جامعه، غیر از انتقاد و آشتی

کند که زمامداران آن در کنار مردم  او با تاختن به عملکرد حکام در واقع شهري را ترسیم می. ندک می
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این رویکرد در شعر او . کنند و بیگانگی نسبت به امور مردم روزگار سپري نمی خبريهستند و با بی

اي  راي ایجاد جامعهافالطون ب. آورد همان اعتقاد افالطون در مورد سپردن پادشاهی به فالسفه را یاد می

از نگاه احمد مطر نیز حاکمان مستبد و بیگانه با . داند آرمانی بهترین گزینه را براي حکومت فالسفه می

 .ي زمامداري باشند توانند شایسته حکمت و دانایی نمی

 معیشت مردم 2 ـ 3 ـ 2

شک  بی. جامعه استتنگدستی آحاد  در شعر اجتماعی امروز یکی از پربسامدترین موضوعات فقر و

ماند و خود را در قبال  دستی و فقر غافل نمی شعر اجتماعی که واگویی اوضاع جامعه است از تهی

 .داند هاي اقشار فرودست جامعه مسئول می ها و نیازمندي دستی تهی

ي مردم سرزمین خود است  هاي زندگی فقیرانه دشواري ها و احمد مطر نیز که خود شاهد رنج 

بدین مسائل  ها را نادیده بگیرد و خود را در قبال آن، ملزم به پرداخت صمیمانه این رنج تواند نمی

ي زبان او آشکار است، مقصودش را همواره تعمداً با  که از فحواي کالم و لحن گزنده و چنان بیند؛ می

خوبی  مبارز بههاي انتقادي است که شاعران  ي سروده و این خود الزمه دارد؛ آمیز بیان می طنزي کنایه

هاي وجه غالب در شعر او توجه توان گفت یکی از جلوه بنابراین می اند؛ کیفیت بیان آن را درك کرده

 .به معیشت مرم و انتقاد از فقر و گرسنگی است

 

 حنن لنا فقرا«

 بلغت ثروتنا مليون فقر

 وغدی الفقر لدی امثا لنا

 )476:2001مطر ( »وصفا جديدا اللثراء

فقر در نزد مردمی چون ما / ها فقر رسیده است ثروت ما به نزدیک میلیون/دستان هستند دارایی ما تهی( 

 )اي است از ثروتمندي توصیف تازه
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 دستی جامعه نیست، بلکه اي خام از تهی ي بیان اعتراض و انتقاد او نسبت به فقر صرفاً گالیه شیوه 

 .ماوراي آنچه در جامعه جاري است و خلق افقی درها  اعتراضی است مجدانه نسبت به نابرابري

 قرر احلاکم اصالح الزراعه«

 عني الفالح شرطی مرور

 وبنته فالح بياعه فول

 قفزة نوعية فی االقتصاد

 اصبحت بلدتنا االولی

 بتصدير اجلراد

 )483:2001مطر،( »...و ابنتاج اجملاعة

دختر کشاورز . مأمور راهنمایی و رانندگی شدکشاورز، . حاکم قرارداد اصالح زراعی را امضا کرد(

کشور ما در صادر کردن ملخ و تولید قحطی مقام . این جهشی اساسی در اقتصاد است .باقالفروش شد

 ).اول را کسب کرد

شود؛  داري متصور میاي که احمد مطر حاکمانش را در عین سواد عاطفی و اخالق مردم جامعه 

ي فوق حائز اهمیت است بنابراین آنچه در دو سروده تنگدست و فقیر؛تواند مردمان داشته باشد  نمی

تر ترسیم دورنمایی از یک مدینه ي عملکرد بد اربابان و از همه مهمنقد شاعر از اوضاع مردم، درنتیجه

 .که در آن فقر جایگاهی ندارد فاضله است

. کند، لزوم توجه حکام به مردم است هایی که در آن از فقر انتقاد مییکی از تأکیدات مطر در سروده 

اي  آورد بدین موضوع نیز اشارهو فقر مردم به میان می جا سخن از تنگدستی در واقع او معموالً هر

شهر  نتیجتاً ساکنان آرمان. کن شود تواند در جامعه ریشه دارد که در صورت کارآمدي مسئوالن فقر می

 .او مردمانی رها و در عین رفاه هستند
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 مردم 3 ـ 3 ـ 2

داند که به احوال مردم التفات ویژه  اینک این سؤال مطرح است که وقتی او حاکمانی را شایسته می

مردمی که قرار است ساکن . دارند و از احوال آنان غافل نیستند؛ مردم را چگونه آرزومند است

 .استه باشندشهر خیالی او باشند از کدام خصلت نکوهیده مبرّا و به کدام حسنه آر آرمان

کنار دیگر اقشار  در شعر او مردم نیز در. احمد مطر در نکوهش مردم سرزمینش ید طوالیی دارد 

چرا که او معتقد است براي رهایی از دام ظلم بایست ایستادگی کرد، . گیرند جامعه مورد انتقاد قرار می

گویا در رفتار مردم ي او اما این خواسته گردد؛ سکوت و تفرقه موجب جسور شدن ظالمان می

عنوان  خواهد سکوت و ترس را به در اشعار زیر او به طرزي نمادین می. شود سرزمینش کمتر دیده می

 .صفتی نکوهیده و ناپسند در میان اعراب معرفی کند

 !)� غبی(قال الصبی حلمار«

 )299:2001مطر ( »!)� عربی:(قال احلمار للصبی/ 

 !)االغ به کودك گفت اي عرب! اي احمق: کودك به االغ گفت(

 .کند ي فوق را منعکس می طور در شعر زیر مضمون سروده همین

 /فی مطار اجنبی «

 حدق الشرطی بی

 قبل ان يطلب اوراقی

 وملل مل جيد عندی لسا�او شفا

 زم عينيه وابدی اسفه

 قائال اهال وسهال

 )96همان،(» � صديقی العربی...
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چون زبان و لبی در . قبل از درخواست مدارکم به من چشم دوختدر فرودگاه کشور خارجی پلیس (

 )خوش آمدي دوست عربم :من ندید چشمان خود را بست و با تأسف گفت

گونه  زر که در واقع مانیفیست او در مواجهه با جامعه و پیرامونیان خود است این طور در سروده همین

 :کند از وضع حاکم گالیه می

 يعوی الکلب«

 الضرب ان اوجعه

 ...فلماذا ال يصحو الشعب

 ...الظل بساحتنا يسعی

 ...فلماذا نرفض ان حنبو؟

 حنن نفوس

 �نف منها العار

 )42همان،( »...و خيجل منها العيب

؟ خواري و ذلت در ...شوند  پس چرا مردم بیدار نمی. کند اي سگ را به درد آورد پارس می اگر ضربه(

افرادي هستیم که ننگ و عار از ما دوري  خیزیم؟ ما نمی پس چرا بر .دهد اطراف ما جوالن می

 )ما خود گناهیم... گناهی نداریم ... ما گناهی نداریم ... کشد  جوید و عیب از ما خجالت می می

کند که سرسپردگی آنان به حاکمان و اربابان قدرت،  هاي فوق او مردمی را معرفی میدر سروده 

بنابراین او مردم ساکن ر شهر خیالی خود را  کند؛ برایشان دشوارتر میشرایط زندگی را روز به روز 

ذلت را نپذیرند،  به دانایی آراسته باشند و از نادانی فاحش بپرهیزند، خواري و: گونه دوست دارد این

رفته خود را که  جایی که آبروي ازدست تسلیم نباشند و براي گرفتن حقوق خود کوتاهی نورزند تا

 .هاي فراوان در مقابل زورگویان است، بازیابندشدگیس، سکوت و تسلیمناشی از تر
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 تمدن و پیشرفت 4 ـ 3 ـ 2

ها و همچنین  ي پیشرفت وآمد مردم به اروپا و مشاهده پس از انقالب صنعتی و به دنبال آن رفت

ر گیري مدارس نوین و آشنایی بیشتر مردم با اصول کشورداري و درك ضرورت در مشارکت د شکل

داري خیل روشنفکران کشور بر سر راه تجدد و پیشرفت، التفات بیشتر به  امور کشور و همچنین چراغ

در این میان . عنوان یک ضرورت در جامعه شناخته شد مراکز علمی و توجه به علوم و فنون نوین به

جهت  ي روشنگري و روشنفکري تالش کردند تا با در صحنه قرار دادن مردم دربرجستگان جبهه

 .ها علمی گام بردارندعنایت به پیشرفت

مطر شرایط موجود براي . شود این نگاه روشنفکرانه در اشعار احمد مطر نیز به وضوح دیده می 

توان  داند و معتقد است تا این شرایط بر جامعه حاکم است نمی حرکت در مسیر تمدن را نامناسب می

-ي سیاسی و امنیتی و از طرف دیگر غارتگري د فضاي بستهدان خوبی می او به. به پیشرفت امیدوار بود

 :کند گونه زبان به گالیه باز می درجایی او این. تواند شرایط فعلی را بهبود بخشدهاي موجود نمی

 يريدون منی بلوغ احلضاره«

 وکل الدروب اليها سدی

 )26:2001مطر،( »واخلطی املستعاره

 )ها عاریتی است ي درها بسته است و گام که همه درحالی. خواهند میاز من حرکت به سمت تمدن را (

اي فاضل است که تالش، تکاپو و حرکت در مسیر کمال علمی را مهمل نگذاشته و در  بنابراین جامعه 

 اي که متصدیان آن با فراهم جامعه. گیر فراهم استزوایاي آن شرایط مناسب براي نیل به تمدنی همه

سازند و نیکوتر اینکه مردم نیز بدان  مناسب مسیر را براي تکامل و تمدن هموار میآوري ابزارهاي 

نتیجه اینکه با بستن . توانند در یک مسیر هموار آن جامعه ارمانی را تحقق بخشند التفات دارند و می

 .ها و ابزارها آن آرزوهاي ارمانی محقق نخواهد شدبودن درها و عاریتی بودن گام
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 مذهب و باور 5 ـ 3 ـ 2

گیري فکري خود  هاي دینی ـ مذهبی براي نشان دادن جهت از نوعی فراخوانی شخصیت« احمد مطر 

و ابوذر که در گذر تاریخ ) ع( هاي دینی تاریخی چون امام حسین شخصیت. استفاده کرده است

ر دنیاگرایی و ظلم که مظه ي ایثار، معنویت و ایمان و در مقابل فرعون و یزید عنوان نماد و اسطوره به

ي عرب امروز را در  وروز جامعه او که حال) 364،2002جبر شعث،(»اند هستند مورد اشاره قرار گرفته

ي  ي ویژه بیند، در شعري بیانیه گونه، نگرش خاص خود و سیره اندیشی می قهقراي آزادمنشی و نیک

 :سازد چنین مطرح می شعرش را این

 فان خريت منها اثتنتني«

 ی مرتفا عند يزيدان اغن

 و اصلی جائعا خلف احلسني

 )88:2001مطر،( »ساصلی جائعا خلف احلسني

اگر ناگزیر به انتخاب میان این دو شوم که با یزید در شادي آواز بخوانم یا با حسین در حال گرسنگی (

 .»نماز بخوانم، گرسنه با حسین نماز خواهم خواند

 هاي دینی و بزرگداشت مفاهیم قدسی در شعر خود به مؤلفه ي زیر نیز با رویکردطور در سروده همین

 .کند پنج شخصیت ادبی خود را معرفی می» بیانگرانه«

 کان جاری ملحدا«

 لکنه يومن جدا

 ...اببی ذر الغفاری 

 هذا رجل امن ابهلل

 وقد جاهد فی هللا
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 )326همان،( »ابمر هللا

ابوذر مردي بود که به خدا ایمان داشت و به . داشتهمسایه من ملحد بود اما به ابوذر غفاري ایمان (

 ).کرد فرمان خدا در راه خدا مبارزه می

هاي بدیعی کالم آشنایی عمیق دارد براي اینکه بتواند  عالوه بر این مطر که خود با سلوك شعر و شیوه 

ید که از مفاهیم زبانی بگو به مخاطبان شعرش به زبان بی لحن کنایه آمیزش را نافذتر کند، یا در واقع

تضمین قرآنی در  با استفاده از تلمیح و«در واقع . زند اند به آیات و روایات نقب می قرآنی فاصله گرفته

حاجتی و (» هاي دینی را در جهت گفتمان غالب به کار گرفته است جاي جاي اشعارش اندیشه

 و) 8:2001مطر،(» ...یدا ابی لهبتبت / فی القرآن« :آغازد گونه می او شعري را این) 57:1393همکاران،

ها همه اشاراتی است  این) 114همان،(» ...الی غیر صراط مستقیم/ انا ال ادعو« گونه شعر دیگري را این

بخشد؛ چنانکه که گفته شد به تعریض غاصبان قدرت را از  که عالوه بر اینکه به هنر شعر تعالی می

 .کند مفاهیم قرآن دور شده معرفی می

اورهاي قدسی از نظر احمد مطر الزمه یک زندگی آرمانی باشد بدین شرط که در جهت دین و ب 

زند  هایی که مطر در خالل شعرش به تعالیم دینی و مذهبی میاز نقب. آزادي و آزادگی بدان تکیه شود

ها و دیگر مشکالت جامعه را به نوعی نتیجه ها، نابرابريها، کاستیتوان دریافت که او ضعف می

چراکه اگر به این . ویژه حکام جامعه از معتقدات دینی و آسمانی است و دور شدن جامعه به گانگیبی

شد و در نتیجه عدالتی و نابرابري بسته می مفاهیم به لحاظ عملی التفات مجدانه وجود داشت؛ راه بر بی

دینه فاضله او بنابراین در م گرفت؛ اي آراسته به فضیلت اخالقی و منزلت انسانی شکل می جامعه

 .بیگانگی به تعالیم دینی جایگهی ندارد و همه بدان پایبند هستند

 :گیرينتیجه

گیرد تا اهداف بلند خود را در راه تحقق احمد مطر از شاعران مبارزي است که از سالح قلم بهره می

یه بر رویکرد این پژوهش شعر او را از این منظر و با تک. شهري در دوردست باورها دنبال کند آرمان

هاي روسی در نقد شعر است، مورد مطالعه قرار داده و وجه غالب که یکی از اصطالحات فرمالیست

 :در پایان نتایج زیر را حاصل نموده است
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هاي احمد مطر تغزل و ترانه نیست؛ بلکه انتقاد از وضعیت حاکم به انحاي مختلف وجه غالب سروده 

گیري از زبان طنز ویژه خود  ویژه سرزمین عراق، با بهره عرب به و به سخره گرفتن شرایط تلخ جهان

 .او است

اگرچه . اي که دارند غالباً سرزمین دور از دسترسی استشهر شاعران با توجه به روحیات ویژه آرمان 

 کند به نوع دموکراسی اي که افالطون معرفی میگانههاي پنجتوان گفت او در میان حکومتمی

هایش بدان التفات دارد، آرزوي ساختن آنچه او در سروده قائل است، اما) بر مردم حکومت مردم(

ویژه بر  سرزمینی است که با توجه به فضایی که از آغاز تاکنون بر جهان حاکم بوده و امروز نیز به

 :کشوري که در آن. رسد هاي شرقی استیال دارد دور از دسترس به نظر میسرزمین

ي چندانی میان اند، از احوال مردم غافل نیستند، فاصلها شایستگی به قدرت رسیدهزمامداران ب: الف 

 .کنندخود و رعیت احساس نمی

برند و این آرامش برآمده از امنیت و تالشی است که  مردم در عین رفاه و آسایش به سر می: ب

خوابند دست یافتن  ی میدر سرزمینی که مردم با گرسنگ. اند مسئوالن کشور با شایستگی فراهم آورده

 .هاي عاشقانه جایگاهی ندارد به آرامش و پرداختن به امور هنري و حتی سرودن ترانه و تغزل

تر  دارند و از همه مهم مردم در این سرزمین، پویا هستند و در جریان مسائل پیرامون خود قرار: ج

اي واکنش نشان  به هر مسئلهتفاوت نیستند و در همه حال  اینکه نسبت به اتفاقات جهان خود بی

 .دهند ها و قدرتمندان نمیدهند و اجازه زورگویی به قدرت می

و  گیري از دانش اسباب پیشرفت و ترقی براي همه فراهم است و علم و تکنولوژي سوغات بهره: د

 .دانش سوغات رفاه و امنیت است

بشر را به سمت حرکت و آسایش باورهاي دینی کنار گذاشته نشده و جانب معنویاتی که زندگی : ه

عنوان منشور اخالقی مورد توجه است نه صرفاً،  دین و مذهب به. برد مهمل نمانده است پیش می

 .جویی و انکار دگراندیشان ابزاري است براي برتري
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