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واکاوی ماهیت و مفهوم درد و رنج در اشعار فهد العسکر
 -1حسین مهتدی
چکیده
فهد العسکر شاعر معاصر کویتی ،از شاعران دردآشنای کشورهای عربی حاشیۀ خلیجفارس است.
اشعار شاعر بیانگر دردهای شخصی و اجتماعی اوست .پژوهش حاضر به بررسی موضوو درد و
رنج در اشعار شاعر در حوزههای وجودشناسی ،غایتشناسی ،وظیفهشناسوی و علود درد و رنوج
میپردازد .نگار نده در این مقاله بر آن است تا به این سواال پاسود دهود کوه مهمتورین دردهوای
گریزپذیر و گریزناپذیر فهد العسکر چیست و علد آن کدام است؟ آنچه بوهعنوان فرضویه مرور
میشود این است که دردهوای گریزناپوذیر شواعر بیشوتر از زمورۀ دردهوای شخصوی و دردهوای
گریزپذیر او بیشتر از نو دردهای اجتماعی است .مهمترین هدف ایون مقالوه ،بررسوی ماهیوت و
مفهوم دردهای شاعر به منظور آشنایی با مشکالت و اوضا جامعۀ اوست .از منظر وظیفهشناسوی،
شاعر برای انسان دردمند وظایفی را بیان میکند؛ گاه صبر و شکیبایی و توکد بر خودا و گواه نیوز
بازگشت به دین ،اتحاد و داشتن روحیۀ امیدواری را وظیفۀ انسان دردمند میدانود .در زمینوۀ علود
درد و رنج نیز شاعر مهمترین علد درد و رنج بشری را گناه و دوری از فرمان خودا ،تعل خوارر،
محرومیت از حقوق ربیعی و حقوق بشر و نگاه به گذشته یا اینجایی و اکنونی نزیستن میداند .در
این پژوهش نگارنده با استفاده از روش استقرایی و توصیفی -تحلیلی به بررسی وجودشناسوی و
غایتشناسی و وظیفهشناسی و علد درد و رنج در اشعار فهد العسکر میپردازد.
کلیدواژهها :درد و رنج ،شعر معاصر عرب ،شعر معاصر کویت ،فهد العسکر.
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 -1مقدمه
هر انسانی در رول عمر خود رعم درد و رنج را چشیده است و در این توصیف هوی مناششوهای
نیست .آنچه مهم بهنظر میرسد این است که مهمترین علد دردها و رنجهای بشر چیسوت؟ فهود
العسکر همچون بسیاری از شاعران دیگر از شعر برای بیان دردهای بشری کمو

گرفتهاسوت .در

شعر او هرچند دردهای شخصی ناشی از عوارفی مثد عش و تنهایی و غربت و دوری از ورن به
چشم میخورد؛ اما نسبتبه بیان دردهای اجتماعی نیز توجه خاصی داشتهاست .بهویژه آنکه او در
جامعهای بسته زندگی میکرد که هرگونه انتقاد را نوعی بدعت میدانستند؛ بههمیندلید او در برابر
آداب و رسوم پوسیدۀ روزگار خود ایستاد و همین امر باعث ررد و انزوای او از جامعه شد .فهود
العسکر بهدلید همین انزوا رعم دردهای شخصی و اجتماعی زیادی را چشیده است .او درحقیقت
سخنگوی دردهای جامعۀ خود یعنی کشورهای عربی حاشیۀ خلیجفوارس اسوت .شواعر در برون
اجتما حضور دارد و نسبتبه دردها و بیعدالتیهای جامعۀ خود بیتفاوت نیست .او به شوعر و
شاعری رنگ و بوی دیگری بخشید و آن را در خدمت مردم و برای بیانکردن مشکالت آن شورار
داد .ظلم و بی عدالتی و مشاهدۀ رنج و دردهای بشری دغدغۀ همیشوگی فهود العسوکر اسوت .او
همیشه به انسانی میاندیشد که در سایۀ بیعدالتیها و تنگنظریها تنها نصیبش از زندگی ،درد و
رنج و آزردگی است.
 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
پژوهش حاضر بوه بررسوی موضوو درد و رنوج در اشوعار شواعر در حوزههوای وجودشناسوی،
غایتشناسی ،وظیفهشناسی و علد درد و رنج میپردازد .نویسنده در این پژوهش بر آن است تا به
سااالت زیر پاسد دهد:
 . 1از منظر وجودشناسی درد و رنج ،مهمترین دردهای گریزپذیر و گریزناپذیر شاعر کدام است؟
 .2مهمترین علتهای درد و رنج از نگاه شاعر چیست؟
 . 3غایت و هدف درد و رنج از نگاه شاعر چیست؟
 . 4از منظر فکری شاعر وظیفۀ انسان در رویارویی با درد و رنج چیست؟
آنچه در این مقاله بهعنوان فرضیه مرر میباشد این است که دردهای گریزناپذیر شاعر بیشتر
از زمرۀ دردهای شخصی و دردهای گریزپذیر او بیشتر از نو دردهای اجتماعی است؛ همچنین از
اهداف غایی درد و رنج در شعر فهد العسکر دعوت به آزادیخواهی و رهوایی از ظلوم و سوتم و
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تقویت روحیۀ شهادترلبی است .نگارنده در این پژوهش پس از اشارهای کوتواه بوه زندگیناموۀ
شاعر بهتفصید به هرکدام از این سااالت پاسد خواهدداد.
 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
هدف از تحقی حاضر بررسی و تحلید ماهیت و مفهوم درد و رنج در اشعار شاعر معاصر کویت،
فهد العسکر است و اهمیت و ضرورت پژوهش در این است که با بررسی دردها و رنجهای ایون
شاعر می توان با اوضا اجتماعی و مشکالت آن جامعه آشنا شد و این فرصت را به پژوهشوگران
می دهد تا بتوانند با مقایسۀ شواعران عربوی و فارسوی بوه دردهوا و رنجهوای مشوترد دو جامعوه
پیببرند.
 -1-3روش تفصیلی تحقیق
نگارنده در این مقاله با استفاده از روش استقرایی و توصیفی تحلیلی با تکیه بور دیووان شواعر بوه
بررسی اشعار او در زمینۀ درد و رنج می پردازد .نخست اشعاری که مربوو بوه درد و رنوج اسوت
استخراج شده سپس ضمن تقسیمبندی آن به تحلید آن اشعار و بیان وجودشناسی ،غایتشناسوی،
وظیفهشناسی و علد درد و رنج پرداخته میشود.
 -1-4پیشینۀ تحقیق
دربارۀ فهد العسکر تاکنون به زبان فارسی هی تحقیقی صورت نگرفتهاست؛ ولی مهمترین آثواری
که دربارۀ این شاعر نوشته شدهاست عبارتاند از« .1 :فهد العسکر حیاتوه و شوعره» (1956م) اثور
عبداهلل زکریا األنصاری .از آنجا که بسیاری از اشعار شاعر ناپدید شدهاست ،این کتاب درحقیقوت
تنها دیوان شعر شاعر است که توسط دوسوت او االنصواری گوردآوری شوده و مقدموهای دربوارۀ
زندگی شاعر و اشعاری در مد و رثای او از دوستانش آوردهاست .در این کتاب تحلیلوی دربوارۀ
اشعار فهد العسکر بیان نشدهاست؛ « .2معصیة فهد العسکر» (2013م) ،عقیود یوسوف عیودان ،دار
العین للنشر .نویسنده در این کتاب به موضو هستیگرایی یا باور به اصالتوجود در شعر العسکر
میپردازد و در برخی موارد به رد اتهاماتی میپردازد که از سوی مردم به شاعر نسبت دادهمیشود؛
« .3تطور الشعر الکویتی الحدیث دراس ة تاریخی ة نیی ة» (1973م) ،ابوراهیم عبودالرحمن محمود؛
«حولیات کلیة اآلداب جامعة عین الشمس» ،المجلد  :13این مقاله به بررسی سیر تحول شعر معاصر
کویت می پردازد و در خالل آن به برخی از شاعران مشهور کویتی ازجمله فهد العسکر نیز اشواره
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میکند .نویسنده در خالل بررسی اشعار العسکر تنها به تحلید یکی از شصائد او میپردازد ،بودون
اینکه اشارهای به دردها و رنجهای شاعر کند؛ بنابراین هی پژوهشی دربارۀ بررسی ماهیت دردهوا
و رنجهای فهد العسکر تاکنون انجام نشدهاست و این مقاله در نو خود نخستین پژوهشوی اسوت
که به این موضو میپردازد.
 -2نگاهی گذرا به زندگینامۀ فهد العسکر
دربارۀ تارید تولد فهد العسکر اختالفنظر است .آنچه بر آن بیشتر اتفاقنظر است ،این است که او
در سال 1917م متولد شد (العجیوری2006 ،م .)104 :او در خوانوادهای بسویار متودیّن و موذهبی
پرورش یافت .دروس اولیۀ خود را به شکد سنتی در مکتبخانوهها خوانود ،سوپس وارد مدرسوۀ
«المبارکة» شد .در این مدرسه با استاد محمود شوشیاألیوبی آشنا شد که ایشوان تویثیر فراوانوی در
نبوغ شعری او داشت (عیدان2013 ،م .)209 :روزگار او همزمان بود با اوضا بستۀ جامعۀ کویت،
آنچنان که در آن ایام اجازۀ هی گونه نوآوری دادهنمیشد .فهد العسکر پس از مدتی تحصید ،بوه
بصره رفت « .بصره اف فکری جدیدی در برابر شاعر باز کرد و در آنجا با منابع فکری جدید مانند
مربوعات و تیلیفات جدید آشنا شد» (البصیر2007 ،م .)168/1 :او با انبوهی از دیوانهای شوعری
به کویت برگشت و همین آشنایی او با این کتابها باعث شد تا نوعی روحیوۀ روشونفکری در او
بهوجود آید و در برابر سنتهای پوسیدۀ روزگار خود که هرگونه نوآوری را نمیپسندید ،بایستد.
همین مقاومت او باعث شد توا موردم او را از خوود رورد کننود و حتوی بسویاری از اشوعار او را
سوزاندند و به او نسبت الحاد و کفر دادند .آنچه از اشعار او باشیمانده است همان چیزی است که
دوست او عبداهلل زکریا االنصاری در کتاب «فهد العسکر حیاته و شعره» گوردآوری کردهاسوت .او
در زندگی ،دردها و رنجهای فراوانی را از جامعۀ بستۀ خود دید؛ چرا کوه جامعوهای کوه او در آن
زندگی میکرد ،تحمد افکار آزاداندیشانۀ او را نداشتند و با اتهاموات مختلوف او را از خوود رورد
میکردند .این اتهامات تا آن حد بود که حتی خانوادۀ شاعر نیز ارتبارشان را با او شرع کردند« .او
باالخره در تنهایی در اتاشی کوچ

در بازار «واجف» بور اثور بیمواری سود ریوه در سوال 1951م

درگذشت» (عیدان2013 ،م284 :؛ األنصاری1997 ،م.)82 :
 -3وجودشناسی درد و رنج در نگاه فهد العسکر
یکی از بزرگترین انگیزههای تحری

عوارف پنهان در انسان این است که لحظاتی را کوه درد و

نومیدی بر جامعه مسلط میشود ،تجربه کند و زندگی پنهان انسان ،تصویری از زندگی اجتمواعی

واکاوی ماهیت و مفهوم درد و رنج در اشعار فهد العسکر

221

اوست که در آیینۀ شعرش منعکس کند .این هنرمند خود را شربانی جامعه میکند و رو خوود را
تصویری صادشانه از جامعهای شرار میدهد کوه نمیتوانود از آن جودا شوود (زینیونود و عنبوری،
 .)101 :1395یکی از مهمترین موضوعات مربو به درد و رنج ،مسویلۀ وجودشناسوی آن اسوت.
منظور از وجودشناسی معنای عام آن است که به بحث مربو به وجوود یوا نبوود درد و انووا آن
میپردازد و بیشترین بحث در این حوزه به انوا درد و رنج با توجه به ساختها و ابعاد مختلوف
آن اختصاص دارد (گرجی ،کوپا و کهدانی .)147 :1389 ،انووا درد و رنوج را میتووان براسواس
چگونگی رویآوری به آن ،به دو دستۀ دردهای گریزناپذیر و دردهای گریزپذیر تقسیم کرد که در
ادامه بهتفصید به بررسی و تحلید این تقسیمبندی پرداخته میشود:
 -3-1دردهای گریزناپذیر
منظور از دردهای گریزناپذیر ،دردهایی است که ناخواسته انسان گرفتار آن میشوند و انسان هوی
اختیاری در شبول یا رد آنها ندارند .درحقیقت این دسته از دردها گریزی از آنها نیسوت و جوز
زندگی غمبار انسان است .از آنجا که انسان هی نقشی در پیدایش این نو دردها و رنجها ندارد و
بهنوعی همراه ذات و ربیعت وی هستند ،بههمیندلید در برابر چنین درد و رنجهوایی نیوز میودان
عکسالعمد برای او مانند دردهای گریزپذیر نیست .یکی از مهمترین دردهای گریزناپذیر در نگاه
فهد العسکر ،درد تنهایی و دلتنگی است « .یکی از عوامد اصولی درد و رنوج ،احسواس جودایی و
انزوا و احساس تنهایی کامد است؛ یعنی این احساس که شوخص هی چیوز نودارد کوه متّکوی و
وابستهبه آن شود .این یکی از عوامد برای وجوود درد و رنوج اسوت» (موورتی .)181 :1387 ،بوا
نگاهی به اشعار فهد العسکر ابیات فراوانی را میبینیم که شواعر در آن از تنهوایی و انوزوای خوود
شکوه میکند .شاعر ازجمله افراد آزاداندیشی بود که علیه آدابورسوم سنتی و دستوپاگیر موردم
روزگار خود و تعصبات کورکورانهشان شورید و از جامعۀ بسوتۀ کویوت انتقواد اساسوی داشوت؛
بههمیندلید اشعاری سرود که باعث شد تا به او نسبت کفر دهند و از سووی جامعوۀ خوود رورد
شود؛ بهروری که دوستان او و حتی خانوادهاش نیز با او ارتباری نداشوتند .تنهوا کسوی کوه بوا او
ارتبا داشت ،مادرش بود .او بعد از اینکه از سوی جامعۀ خود رورد شود ،در اشوعار متعوددی از
تنهایی خود شکوه میکند و این شکوه را برای مادرش چنین میگوید:
ا

أنااااااا مٌسااااااتها ا فا ااااااذٌرینی

 .1أنااااا شااااا رائ أنااااا بااااا
 .2أناااااا تا ياااااها فااااای یهااااا ٍ

شاااا لٌ الااااردی فیااااهي ریناااای
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 .3أناااااا السااااارینٌ بيعٌقاااااري داری

فاسااااا عيی شاااااکوی الساااااریني
(األنصاریئ )128 : 1997

« .1من شاعر و بیچارهام ،من دیوانۀ عشقم ،مادرم عذر مرا بپذیر؛  .2من سرگردان و آوارۀ در تواریکی
هستم ،شبح مرگ در آنجا همنشین من است؛  .3من در گوشۀ خانهام زندانی هستم ،ای مادرم ،شکوۀ ایون
زندانی را بشنو».

شاعر در این ابیات هفت بار از ضمیر متصد و منفصد متکلموحده (أنا ،یا ) استفاده کردهاست
و این گویای آن اسوت کوه او در اوج تنهوایی میزیستهاسوت .تنهوا کسوی کوه بوا شواعر ارتبوا
داشتهاست ،مادرش است بههمیندلید فعدهای (فاعذُرینی ،فاسمعی) خراب به مادرش بودهاست.
او در این تنهایی احساس بیچارگی می کند و این غربت و تنهایی را همچون زندان و جهنمی برای
خود میداند و همواره مرگ را همنشین خود میبیند .در بیت آخر (عقور داری) اشواره بوه هموان
اتاشی است که در بازار «واجف» تا پایان عمر در آن زندگی کرد .درحقیقت «غم و اندوه ،شکوه و
شکایت از تنهایی در سرحی باالتر از این نو نوستالژی در میان شواعران وجوود دارد و هموه از
اینکه غریب افتاده و مظلوم و مهجور ماندهاند ،گلهدارند» (یوسفی.)38 :1387 ،
شاعر در برابر سنت های پوسیدۀ روزگارش ایستادگی کرد و همین امور باعوث شود توا بوه او
نسبت کفر دهند .شاعر از اینکه روزگوارش او را درد نمیکنود و اینچنوین بوه او نسوبت نواروا
میدهند ،به تنگ میآید و در پاسد به این اتهام میسراید:
 .1هااااااذا رمااااااانی بالشااااااذو ي

و ا رماااااااااانی باااااااااالرٌنون

 .2و تطاااااااااوص ال تعصاااااااا ون

و مااااااا کفاااااارتٌ و کفروناااااای

 .3یااااا ااااو ٌ کٌفااااوائ دیاااانٌکٌ

لکٌاااا ٌ و لاااای یااااا ااااو ٌ دیناااای
(األنصاریئ )129 : 1997

« .1از آنوان برخی مرا به غیرعوادی بودن و برخی دیگر به دیوانگی موتهم میکردنود؛  .2متعصوبان در
گفتار خود زیادهروی کردند .درحالی که من کفر نورزیده بودم ،آنان مرا به کفر نسبت دادند؛  .3ای شوم از
گفتار خود دست ب کشید ،دینتان برای خودتان و دین من نیز برای من است».

شاعر در برابر جامعۀ بسوتۀ روزگوارش کوه او را بوهخارر روشونفکریاش موورد اتهوام شورار
میدهند ،به تنگ آمدهاست؛ چراکه این مردم او را به کفر ،دیوانگی ،انحراف و غیرعادیبودن متهم
کرده و در گفتار خود زیادهروی میکنند؛ اما شاعر در برابر آنان عزتمندانوه میایسوتد و شورف و
وجدان خود را از هرگونه اتهامی مصون میداند و در آخر از آنجا کوه ایون موردم تووان فهمیودن
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سخن او را ندارند ،آنها را به حال خود وامیگذارد و از آنها میخواهد تا به دنبال دیون و آیوین
خود روند و او نیز به دین و اندیشۀ خود خواهدرفت.
یکی دیگر از دردهای گریزناپذیر در نگاه شاعر« ،تبعیض در ح زنان و بیتوجهی بوه ارزش
آنان و بهرور خالصه درد زنبودن» است .یکی از موضوعات دردآور جامعۀ آن روز کویت ،نگواه
حقارتآمیز آن جامعه به زنان بودهاست؛ بهروری که دختران در انتخاب همسران خوود هی گونوه
حقی نداشتهاند و گاه چنین می شد که دختری جوان را به ازدواج مردی سوالخورده درمیآوردنود.
شاعر در شصیدۀ «نوحی» به این موضو دردآور اشاره میکند:
 .1یاااااااا ةِااااااا ا
 .2باااااااالثَّ بااااااااة

اةسااااااا ا
اةز یااااااا

 .3ارح تااااااااا دق ة ااااااااا اااااااا

اةسااااااااااااا اة

اةنذاةااااااااااااا

ااااااای یااااااا ةیِاااااا اة اةااااااا
زد ّااااا لةااااا اةسااااا

اة یااااا

( ان)171-172 :

« .1شگفتا از این فرومایگی و کمخردی و پستی و هرزگی؛  .2تو را به بهای ناچیزی فروختند ای لیلی
عدالت کجاست؟  . 3خدا به او رحم کند؛ زیرا او تازه عروسی است کوه بوه زنودان ترسوناکی روانوه شوده
است».

شاعر از اینکه معشوشهاش لیلی را بهزور و نه با اختیوار خوودش بوه ازدواج شوخص دیگوری
درآوردهاند ،مینالد و این کار را کاری ناجوانمردانه ،بیخردانه ،ناعادالنه و مایۀ پستی و فرومایگی
جامعۀ خود توصیف میکند .واژۀ «باعود» به نهایت فقر فکری آن روزگار کویت اشواره دارد کوه
حاضر هستند دختران خود را بفروشند؛ چراکه در این کار هی عدالتی نیست و چه دردی از ایون
باالتر که شاعر را وادار به استفاده از چنین کلماتی کردهاست .با توجه به ذات و جووهر دردهوای
گریزناپذیر ،شاعر تنها راه روبهروشدن با این نو دردهوا را صوبر و شوکیبایی و توکود بور خودا
میداند؛ یعنی انسان در برابر این نو درد ،گریزی جز صبر و تحمد ندارد؛ بههمیندلید از عباراتی
همچون « ارَحمتاهُ لها» استفاده کردهاست .درحقیقت «علت دردها و رنجهای شاعر ،تسلیمنشودن
در برابر آداب و رسوم سنتی جامعۀ خود است؛ چراکه هرکس تالش کند تا در گفتار یا کوردار از
این آداب و رسوم سنتی خارج شود ،جامعه در برابر او میایسوتد و او را رورد میکنود» (عبوداهلل،
1974م.)26 :
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«آرزوهای ازدسترفته» یکی دیگر از دردهای گریزناپذیری است که شاعر را میآزارد .او خود
در این باره میسراید:
 .1وطنياااایئ وأدتٌ بااااا الشاااا ا

و کٌااااا مااااا ملکااااَ ی یناااای

 .2و ااااارتٌ فیاااااا ماااااواه ی

شاااااؤونی
و اساااااتنزفَ ٌللااااای ٌ

 .3و دفنااااٌَ شااااتی الااااذکریاتي

بيغااااااوري َااااااافقيی الطعاااااایني
(األنصاریئ )128 : 1997

« . 1ای ورنم ،جوانی و همۀ آنچه را که در دست داشتم در تو زندهبهگور کردم؛  .2استعدادهایم را در
تو دفن کردم و تشنگی هایم توانم را در انجام امورم به پایان نرسانید؛  .3خواررات متعوددی را در اعموال
شلب تپنده و زخمیم دفن کردم».

یکی از آرزوهای ازدسترفتۀ شاعر همین دوران جووانی اوسوت .شواعر در ایون ابیوات بیوان
می کند که او جوانی و تمام خاررات و استعداد خویش را بدون اینکه به آنها دست یابد ،در ایون
سرزمین (کویت) دفن کرده است .شاعر در تمام ایون ابیوات از افعوال ماضوی اسوتفاده کردهاسوت
(دفنتُ ،وأدتُ ،شبرتُ ،رجعتُ) .همۀ این افعال داللت بر آرزوهای ازدسترفتۀ شاعر میکند؛ حال
خواه آرزوهای شخصی او بُوَد یا آرزوهای اجتماعی او باشد.
 -3-2دردهای گریزپذیر
دردهای گریزپذیر از نو مشکالت اجتماعی و نتیجۀ زندگی انسان معاصر است (گرجی ،کوپوا و
کهدانی) 150 :1389 ،؛ برخالف دردهای گریزناپذیر که انسان نقشی در پیدایش آن ندارد .توجه به
دردها و رنجهای گریزپذیر از ویژگیهای شعر شاعران معاصر عرب است کوه ایون موضوو نیوز
نتیجۀ توجه آنان به مسائد و مشکالت اجتماعی جامعۀ خود اسوت .یکوی از دردهوای گریزپوذیر
شاعر «فقدان احساس ،انسانیت و گسترش فاصلۀ ربقاتی در جامعه» است:
 .1أمااا الفقیاارٌ فلااا تساااْ اان حاليااهي

حاااااصا ت یاااارٌ الهاااا و األحزانااااا

 .2أمااااا الغنياااای فقل ٌااااهٌ و ی ینٌااااهٌ

و اإلحسااااانا

الیعرفاااااني العطاااا

(األنصاریئ )119 : 1997

« .1اما فقیر ،حال او را فراموش نکن ،او حالی دارد که حزن و اندوه را برمیانگیزاند؛  .2اما ثروتمنود،
شلب و دستش احسان و عارفه را نمیفهمد».

کویت در اواخر دهۀ بیست تا اواید دهۀ چهد شرن گذشته از اوضا بسیار بد اشتصوادی رنوج
میبرد .در این میان بودند ثروتمندانی که زندگی خود را بهخوشی میگذراندند و در مقابود آنوان،
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فقیرانی وجود داشتند که بهسختی زندگی میکردند (البسام1993 ،م)112 :؛ بوههمیندلید شواعر از
فقر فقیران در آن دوران اندوهگین است و از مردم میخواهد تا آنان را فراموش نکننود؛ از رورف
دیگر ،او از اینکه ثروتمندان احساس و عارفۀ خود را از دست دادهاند و با وجود ثروتمندی خود
به کم

تهیدستان و محرومان نمیآیند ،آزردهخارر می شوود .اوج درد او زموانی اسوت کوه ایون

ثروتمندان نهتنها اشدام عملی نمی کنند؛ بلکه احساس و وجدان آنان نیز بیدار نیست توا مشوکالت
این مردم مستضعف را درد کنند .شاعر در شسمتی دیگر از گسترش فساد و فحشا در جامعۀ خود
انتقاد میکند و میسراید:
 .1أطفالٌنااا اتوااذوا الشااوارک مسااکنا

أفین غااااای أن نٌه ياااااا الصااااا یانا

شاا
 .2فی ي

و الفحشااا ٌ ضاارکٌ ل انيااهي

و الاااذن ٌ نااا ٌ ريجاليناااا و نساااانا

 .3اا

الفسااادٌ بنااا ف ع اار مٌلکنااا

و الرهااااٌ شاااتَ شااا لنا فکفاناااا
(األنصاریئ ) 119-120 : 1997

« .1کودکان ما در خیابانها مسکن گزیدهاند ،آیا شایسته است تا این جوانان را رها کنیم؟؛  .2در محیط
فسواد و فحشا بزرگ میشود و شیر فس و فجور را مینوشند و این گنواه ،گنواه مردان و زنانموان است؛
 .3فساد ما را به بازیچه گرفت ،درنتیجه حکومتِ ما را به همریخت و نادانی جمعِ ما را پراکنده کرد که این
ما را بس است».

شاعر از بیتوجهی والدین به فرزندانشان آزردهخارر میشود؛ چراکه اگر والودین بوه کودکوان
توجه نکنند و این کودکان محبت و مهر پدر و مادر را در خانه احساس نکنند ،ناچار خواهند بوود
که به دنبال محبت خیابانی بگردند و این سرآغاز مشکالت و فساد اجتماعی جامعه میشود و ایون
فساد و فحشا درنهایت حکومت ی

کشور را سرنگون خواهود کورد .از نگواه شواعر تموام ایون

مشکالت به بیتوجهی والدین نسبتبه کودکان برمیگردد .در بیت آخر «شاعر از صنعت اسوتعاره
با تصویر بصری متحرد بهره بردهاست» (محمود2011 ،م )74 :و در دو واژۀ (فسواد) و (الجهود)
استعارۀ مکنیه بهکار رفتهاست و آن دو را بوه انسوانی تشوبیه کورده و «عَبَوثَ» و « َشوتتتَ» را کوه از
ویژگیهای انسان است ،برای آن دو بهکار برده است و شاعر با اسوتفاده از ایون تصوویر متحورد،
جامعۀ فسادآلود روزگار خود را بهخوبی توصیف کردهاست .یکوی دیگور از دردهوای گریزپوذیر،
«واژگونی ارزشها و جایگزینی ضدارزشها در جامعه» است:
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 .1هاااااوتي الصاااااقٌورٌ فاااااا أری

فااای األفاااقي یسااا لٌ یااار باااو ي

 .2و أری األفاضااااا فاااای جحیااااا

ااااااا ٍ و األرا ص فاااااای نعاااااای ي

 .3اااد حاااار و الااارأیي الحصااای ي

وتاااااااه و العقاااااااي الحکاااااای ي
(األنصاریئ )176 : 1997

« .1عقاب ها فروافتادند و در آسمان فقط پرواز جغد را میبینم؛  .2میبینم که خوبوان در جهونم شورار
گرفتهاند و فرومایگان در بهشت؛  .3انسان صاحبرأی دوراندیش سرگردان شد و خردمند حکیم نیز گمراه
شد».

شاعر در جامعۀ بستۀ خود شاهد آن است که انسانهای باارزش رها شدهاند و بیارزشوان بوه
اوج رفتهاند .واژۀ «الصقور» نماد انسان باارزش و «بووم» نمواد انسوان بویارزش اسوت .در چنوین
جامعهای دیگر به فکر و اندیشۀ انسان خردمند توجه نمیکنند و زندگی در چنین جامعهای بورای
شاعری روشنفکر همچون فهد العسکر بسیار دردآور است.
«جنگ و ناامنی» یکی دیگر از دردهای گریزپذیر شاعر است که در اشعار خوود بوه آن اشواره
میکند:
 .1إنااا بعصاارٍ الیعاایو بااه سااوی
 .2هٌ أ لنوا الحر

ساوا
العوان لی ي

 .3األرضٌ ترجٌاا ٌئ و الساا ا مٌغ اار ٌ

ساااانانا
ماااان ی لاااااٌ ااااارما و ي
و أ لنٌااااوا حربااااا لیااااا وانااااا
و بکٌااااا احیاااا ٍ تااااری شاااایطانا
(ه ان)120-121 :

« . 1ما در عصری هستیم که فقط هرکس که شمشیر و نیزه داشتهباشد میتواند زندگی کند؛  .2آنان بور
تو و غیر تو اعالم جنگی بیرحمانه کردند؛  .3زمین می لرزد و آسمان غبوارآلود اسوت و در هور ناحیوهای
شیرانصفتهایی را مییابی».

شاعر از گسترش جنگ و ناامنی در جهان ناراحت میشود؛ جهانی که فقوط زور و شودرت در
آن حاکم است و جنگ بیرحمانهای که پیور و جووان و زن و مورد را میکشود و در آن از انووا
سال ها استفاده میکند .او در این مصیبت و نگرانی به خدا پناه میبرد و از او میخواهد تا به این
خونریزیها پایان دهد .شاعر در بیت سوم از استعارۀ مکنیه استفاده کردهاست؛ چراکه «األرض» را
به انسانی تشبیه کرده که از ویژگیهای آن «ترجف= میلرزد» اسوت و «آن درواشوع یو

تصوویر

بصری متحرد است» (محمد2011 ،م )74 :و شاعر با این تصویرسازی ،وخامت اوضا جنوگ و
ناامنی را در جامعۀ خود نشان میدهد.
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 -4ایَشناسی درد و رنج

غایت شناسی به بررسی اهداف و نتایج درد و رنج و تیثیر آن بر روی اراده و آیندۀ زنودگی انسوان
میپردازد« .آگاهی بشر در گرو رنج کشیدن اوست .رنج راه آگواهی اسوت و موجوودات زنوده بوا
رنجکشیدن به خودآگاهی دستمییابند؛ زیرا دستیافتن به آگواهی از خویشوتن و «مونش»یوافتن،
همانا شناختن خویش است و خود را جدا از دیگران احسواسکردن و ایون احسواس جودایی بوا
تکانی شدید همراه است و با کشیدن رنجی کمابیش گران و پیبردن به محودودیت وجوود خوود
بهدست میآید» (اونامونو )193 :1385 ،درحقیقت درد و رنج باعوث حرکوت و تکواپو در انسوان
دردمند میشود و او را به تالش برای رهایی از آن وامیدارد .یکی از اهداف غایی درد و رنوج در
شعر فهد العسکر ،دعوت به آزادیخواهی و رهایی از ظلم و ستم است:
 .1یاااا بنااا اة ااااّای حتّاااا
 .2اااا اة اااا
 .3قدااا ْ م ااا

ن اااای

ااا
ل یاااا ا

سااااُّد اة عِاااثُّ لساااا ا

ااا رٍاااث ٍ یااا اةنّ اااثید ا بیااا
یاااا

اَّ اُبااااا د یاااا اةا یّاااا

ّشاااااار باااااااة ّ ِّاااااا رد حیّاااااا
(األنصاریئ )114-116 : 1997

« .1ای فرزندان فاتحان ،تا کی در رکود و بیحرکتی هستیم؟ آن جانهای عزتمند کجاسوت؟  .2مایوۀ
زیانکاری است که بهصورت برده زندگی کنیم ،آن عزتمندی کجاست؟ آن حماسه و شور کجاست؟  .3بوا
من برخیز تا از آثار و بقایای برجایمانده بپرسیم ،شاید با پاسد آن تشنگی روحیمان درمان شود».

شاعر در این ابیات با تکرار استفهام «أینَ» سعی می کند تا مردم را از ظلم و ستمی که بر آنوان
رفتهاست ،بیدار کند و آنان را از پذیرش روحیۀ بردگی و تسلیم در برابر استعمار برحذر مویدارد؛
چرا که این کار چیزی جز زیانکاری برایشان ندارد.
گاه رنجکشیدن و تحمد درد ،روحیۀ شهادترلبی را در انسان تقویت میکند:
ال راااادٌ للشااااهیدي ال ااااانی

 .1کٌل اااا ااافق العٌاااا ليشاااهیدٍ

هتاااا

 .2ثااااور ٌ زلزلااااَ لوبااااا و أروا

حااااا ف ااااا العاااادٌو بالوااااذالني
(ه ان)198 :

« . 1هرگاه بلندمرتبگی برای شهیدی دست زند ،مجد و عظموت شوهید دوم را صودا میزنود؛  .2ایون
انقالبی که دلها و جانها را به لرزه درآورد و باعث شد دشمن خوار و ذلید برگردد».
اااد القرباناااا

 .1یاااا ناااو ٌ دمااا د یعااارٌ ٍ لیاااا

ااااا رجا هاااا ٌااا

 .2أ سي لهاا یاا ناو ٌئ إن ناادی ال ٌاا

اااانادی للاااو یئ أن تلااا ي

األکفاناااا
(ه ان)121 :
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« .1ای جوان ،امت یعرب امیدشان به شماست ،برخیز و شربانی تقدیم کن؛  .2ای جوان برای او سوگند
یاد کن که اگر منادی به جنگ فراخواند ،کفنپوش به جنگ روی».

گاه درد و رنج غایتی ،فراتر از شیام دارد و آن تقویت روحیۀ شوهادترلبی و ازخودگذشوتگی
است .شاعر در ابیات شبود ،از «شیوام ،ثورة  ،انفجوار» سوخن میگفوت؛ ولوی در اینجوا پوا را فراتور
گذاشتهاست و با استفاده از واژههایی همچون «شهید ،شربان ،اکفان» و تشبیه تیثیرگذاری شدرت آن
به آتشفشان ،بر تیثیر روحیۀ شهادترلبی در جهت رهایی از درد و رنج ناشی از ظلم و ستم تیکید
می کند .در دردهای گریزناپذیری همچون درد فراق آنجا که صبر نتیجوهای نداشتهباشود ،چوارهای
جز گریه و زاری ندارد:
 .1و سااردتٌ إجالااا و تعظی ااا لهااا

ساارٌودی
و اسااتع رتْ رٌوحاایئ وطاااص ٌ

 .2فتأوه اَْ و استساال َْ و ا رور ااَْ

یناااای ر ااا ترلاااديی و ٌااا ٌودی
(ه ان)163 :

« .1بهخارر گرامیداشت و بزرگداشت در برابرش سجده کردم و رو من گریست و سجدهام روالنی
شد؛  .2روحم آهی کشید و تسلیم شد ،چشمانم با وجود صبر و سکوتم غرق در اش

شد».

برخی دردها همچون درد فراق و جدایی که امیدی به وصال آن نیست ،در نگاه شاعر بعود از
تحمد صبر و سکوت چارهای جز گریه و زاری ندارد؛ چرا کوه از ایون رریو اسوت کوه انسوان
می تواند درد و رنج ناشی از فراق معشوق را در خود تحمد کند .شاعر در این ابیات با اشواره بوه
جدایی و فراق معشوشهاش که هرگز نتوانست با او ازدواج کند میگوید که صبر خوود را در ایون
زمینه از دست دادهاست و چارهای جز گریهکردن ندارد.
 -5وظیفهشناسی یا اَاق درد و رنج
در مبحث وظیفهشناسی درد و رنج ،بهدنبال این مرلب هستیم که انسان در برابور ایون درد و رنوج
چه وظیفهای برعهده دارد و چه کاری باید انجام دهد .در دیدگاه شاعر ،گاه وظیفۀ انسان دردمنود
صبر و توکد بر خداست ،خواه درد گریزناپذیر باشد؛ مثد:
 .1أیهاااااذا الشاااااا رٌ ال ٌغاااااا

اااااااتري ٌ ال اااااااکی أ اااااایا

 .2حسااااااااا ٌا ادٌ ترلااااااااادْ

واتئياااااااد و اهااااااادأْ لااااااایا
(ه ان)200 :

« .1ای شاعر غربتگزیدۀ گریان در هنگام غروب ،خداوند برای تو کافی اسوت ،صوبر پیشوهکن و در
رفتارت تینی داشتهباش و کمی آرام باش».
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یا درد گریزپذیر:
فاااادٌ نيعااا العاااوني جاااا جالٌاااهٌ

إن تعاااادي األنصااااار و األ وانااااا
(ه ان)121 :

«اگر یاوران و کم کارانی نداشتهباشی ،خداوند بهترین یاریگر بزرگ و بلندمرتبه است».

شاعر در اینجا بیان می کند که در دردهای گریزناپذیر مثد درد تنهایی ،وظیفۀ انسان توکود بور
خداست و در درد و رنجی که افراد در مبارزه با ظلم و ستم متحمد میشوند ،پس از تمام تالشی
که بهکار میگیرند ،باید به مدد الهی توکد کنند و از کمی یاران و دوستان در این راه شکوه نکنند.
یکی دیگر از وظایف انسان دردمند ،تقویت روحیۀ اتحاد در دفا از ورن است:
 .1و ليا للتعصا ٌ بال اذاهي يئ یااا بناای

األوطاااني و هااو أساااٌُ کٌااا هااواني

 .2فقلوبٌنااااا دي و األجسااااا ٌ للااااا

ااااااااغ را ي و األرواحٌ لألوطااااااااني

 .3فتعاضااادٌوا و تکااااتفٌوا و تااافلفوا

و تسااااااندٌوا کتساااااانٌدي ال ٌنیااااااني
(ه ان)126 :

« .1تعصبات مذهبی برای چه؟ ای همورنان چرا کوه ایون تعصوبات اسواس هموۀ خواریهاسوت؛ .2
شلبهایمان برای خداست ،جسمهایمان برای بیگانگان و جانهایمان برای ورن است؛  .3مانند سواختمان
یکدیگر را یاری کنید و بههمپیوسته باشید».

شاعر از ی ررف از تعصبات مذهبی در جامعۀ بستۀ خود رنج میبرد؛ ولی از ررف دیگر بوه
آزادی عقد و فکر اعتقاد دارد و بههی وجه تعصبات مذهبی و رایفهای را نمیپسندد؛ چرا که ایون
فرشهگرایی به اتحاد و وحدت مردم آسیب میرساند و باعث تضوعیف جامعوه و کشوور میشوود؛
بههمیندلید برای رهایی از این درد و رنج از مردم میخواهد کوه ایون تعصوبات موذهبی را کنوار
بگذ ارند و با اتحاد و وحدت از کشور خود دفا کنند .یکی دیگر از وظایف انسان دردمند داشتن
روحیۀ امیدواری به آیندۀ روشن است:
 .1مٌتفا ياااائ ال الیااأٌُ یعااريفٌ ماادَا

ليفاااؤاديهي و هٌاااو الشاااريیئ فیااادٌَاٌ

بحزميااهي و یقینيااهي

و مياان الوساااوُي مااا یحااز و یقتٌاااٌ

 .2اارک الشااکو

(ه ان)196 :

« .1او خوشبین است و ناامیدی به دل او هی راهی ندارد؛ درحالی که مضررب است وارد میشوود؛
 .2با عزم و یقینش ش ها را ازبینمیبرد و از وسوسهها آنچه را که باعث ناراحتی میشود ،نابود میکند».

شاعر که این ابیات را در شصیدۀ «الحنین إلی الورن» سرودهاست ،ضمن اشاره به غوم غربوت
خود در جامعۀ بستۀ روزگارش ،این مرلب را بیان میکند که او همواره باارادۀ محکم امیودوار بوه
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برونرفت از این مشکالت است و هی وشت ناامیدی و تردید در او راهی ندارد .شاعر در استقبال
از هیئت فلسرینی که به کویت سفر کردهاند آنان را به شیام علیه رژیم صهیونیستی فرامیخواند:
 .1ثٌاااوروا ورٌدوا کیااادهٌ ااا نحاااريهي

و ٌیوليااااه ال اااااش کٌااااا ج اااااني

 .2ثٌااورٌوا بيوجااهي الناااک ین هااوده

الغاشااااا ینئ ک اااااور ال ٌرکااااااني
(ه ان)123 :

« .1شیام کنید و به نیرنگش پاسد دهید ،مرگ بر انسانهای ترسو؛  .2مانند جوشش آتشفشان در برابر
پیمانشکنان ستمگر شیام کنید».

شاعر از جوانان فلسرینی میخواهد که اگر میخواهید از درد و رنج اشغالگری و ظلم و ستم
رهایی یابید ،باید در برابر این دشمن بپاخیزید و همچون آتشفشانی علیه آن شیام کنید« .بسویاری
از شاعران جهان عرب نیز راه نجات فلسرین را در خوون و شوهادت و شیوام و انتفاضوۀ جوانوان
میدانند» (مهتدی .)381 :1395 ،امید شاعر در این مبارزه جوانان است و هرگز این ورنفروشوی
جوانان فلسرینی ،زمینفروشوی آنوان را آن هوم بوا شیمتوی

را تحمد نمیکند .شاعر برای تحری

پایین ،به بخشش آن به اسرائیلیها تشبیه کردهاست.
یکی دیگر از وظایف انسانهای دردمند ،بازگشت به دین است .شاعر اگور از بیدینوی موردم
خود مینالد ،درمان آن را در بازگشت به دین میداند:
 .1شاا ی د اة اااا َ ّاا
 .2جاااث اةسااا ا

ا حسااا ّا

ااا اةایاااا

 .3باةااا ّی قااا ااااُّ اة دااا

ةااا

د مدناااا د د

ااااا لااااااة اُ ااااااُّ اةنسااااایان
دن ااااذ اااا اةایااااا
ّاااا ا رباااا

اماااا اة اااا ن

ب اااا ا زمااااان

(ا صارَ )124 : 1997

« .1درحالی که شریعتِ هدایتگر را در جهان فراموش کردهایم؛  .2در زندگی امید رسیدن به سعادت
داریم ،درحالی که در زندگی دستورات شرآن را اجرا نکردیم؛  .3اجدادمان بهوسیلۀ دین به خواستههایشان
رسیدند و به پروردگارم سوگند که مایۀ شادی روزگاران شدند».

شاعر ضمن انتقاد از دینگریزی مردم و فاصلهگرفتن آنان از احکام شرعی ،علت عقبماندگی
و بدبختی جامعۀ خود را همین دوری از دین میداند و با یادآوری دینداری اجداد گذشتهشوان از
آنان میخواهد تا در جهت نید به اهداف عالیه و رسیدن به آرزوهای خود به شرآن و اجرای احکام
الهی برگردند.
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 -6لَهای درد و رنج

درد و رنج در زندگی انسان علتهای متعددی میتواند داشتهباشد که با توجه بوه عنصور زموان و
دوره بووه دو دسووته تقسوویم میشووود .1 :علتهووای درد و رنووج از منظوور انسووان پیشووین (گنوواه و
تعل خارر)؛  .2علتهای درد و رنج از نگاه انسان معاصر (محرومیت از حقوق ربیعوی و حقووق
انسانی و اینجایی و اکنونی نزیستن) (گرجی ،کوپا و کهدانی .)152 :1389 ،حال به بررسوی ایون
علد میپردازیم:
 -6-1لَهای درد و رنج از منظر انسان پیشین (سنتی)
مهمترین علتهای درد و رنج از نگاه انسان پیشین ،انجام گنواه و دوری از امور شدسوی و ضوعف
ایمان و تعل خارر است که در این میان علت گناه و دوری از احکام دین در شعر شاعر از بسامد
بیشتری برخوردار است.
 -6-1-1گناهکاری و دوری از دستورات الهی
برخی معتقدند که «علت همۀ دردها و رنجها این است که آدمیان ،با استفاده و بوه تعبیور دشیو تر،
سو استفاده از اختیار خود نسبتبه خدا عصیان ورزیدهاند و از اوامر و نواهی او اراعت نکردهاند.
این عصیان و عدماراعت است که از آن به گناه تعبیر میشود» (ملکیان .)54 :1383 ،فهد العسوکر
در شصیدۀ «بسمة و دمعة» که به مناسب میالد رسول اعظم(ص) سروده است ،به مهمترین گناهوان
جامعۀ روزگار خود یعنی دینگریزی و فراموشکردن تعالیم خداوند ،اشاره میکند:
لوبنااا

إنااااا ن ااااذنا الاااادین و القرآنااااا

ٌ .1ا و اهادينا و ا ٌاار َارا

 .2ویااااه أه لناااا التعاااالی التااای

جاااا الکتاااا ٌ بهاااا ف اااا أشاااقانا
(األنصاریئ )119 : 1997

« .1برخیز و ما را هدایت کن و شلب خرابمان را آباد کن ،ما دین و شرآن را کنار گذاشتیم؛  .2وای بر ما
از اینکه تعالیم اسالمی را که شرآن برایمان آوردهاست ،نادیده گرفتیم درحالی که این شرآن موا را بهسوختی
نینداخت».

بههمیندلید شاعر مردم را برای رهایی از دردها به رعایت تقوا دعوت میکند:
تاااافمرٌوا بااااال ير و التقااااوی و ال

تتااااافمرٌوا بااااااإلث ي و العٌااااادواني
(ه ان)126 :

«یکدیگر را به تقوا و نیکی دعوت کنید ،نه به گناه و دشمنی».
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بنابراین یکی از علد دردها و رنجها ،کیفر گناهکاری ماست؛ بههمیندلید گناهکاری و دردهوا
و رنجها با یکدیگر تناسب مستقیم دارند :هرچه گناهکاری بیشوتر شوود ،دردهوا و رنجهوا بیشوتر
میشوند و هرچه از ارتکاب گناه کاهش یابد ،دردها و رنجها نیز کاهش مییابد (ملکیوان:1383 ،
.)54
 -6-1-2تعلقَاطر
تا زمانی که برای غیر آن حقیقت سرمدی ،واشعیتی شائد هستیم و به آن واشعیتِ متوهم دلبستهایم
و تعل خارر داریم ،از درد و رنج هی گریزی نداریم .عدمدلبستگی و تعل خارر یکی از راههای
رهایی از درد و رنج است؛ چرا که دلبستگی خود درد و رنج به همراه دارد (ملکیان.)58 :1383 ،
این دلبستگیها گاه پیروی از لذتها و حرص و آرزوهای دور و دراز است:
 .1الوتاااٌ و التاادجیاٌ ااد فتکااا بنااا

و تقودٌناااااا أط ا ٌناااااا ٌ یاناااااا

 .2کٌاااام ب یاااداني اللذا اااذي و الهاااوی

یراااری و ماااا تلقااای لدیاااه يناناااا
(األنصاریئ )119 : 1997

« .1نیرنگ و فریبکاری ما را کشت و حرص و آرزوها ما را کورکورانوه بوا خوود میبورد؛  .2هموه در
لذتها و هوا و هوس غرق شدهاند و هی افساری بر این لذتها نزدهاند».

این دلبستگی و تعل خارر به دنیای مادی و حقیقت سرمدی است کوه انسوان را کورکورانوه
بهسمت حرص و رمع میکشاند و او را به میدان لذت و هوای نفسانی میبرد و در چنین میدانی
نیرنگ و دروغ گریبانگر انسان میشود و تا این آرزوهای مادی را افسار نزنیم ،هی راهوی بورای
نجات از درد و رنجهای زندگی مادی نداریم .گواه ایون تعل خوارر پولپرسوتی و ثروتانودوزی
است:
 .1ال ااااصٌ سااایدٌنا و نحااانٌ یااادٌه

أ و لااا تااار التسااالی و اإل اناااا

 .2أ و مااا ترانااا بال ااادی و الض ا ا يري

نفاااادی األ اااافر الرنانااااا

کیاااا

(ه ان)119 :

« . 1ثروت و پول سرور ماست و ما بردۀ او هسوتیم ،آیوا تسولیم و خوواری را نمیبینوی؛  .2آیوا موا را
نمیبینی که چگونه اصول و وجدان را فدای پول میکنیم».

درحقیقت شاعر در همۀ این ابیات از عادتهوای اجتمواعی پوسویدۀ روزگوار خوود همچوون
پولپرستی ،فخرفروشی ،نیرنگبازی و فرورفتن در لذتهای دنیوی به درد آمدهاست و ریشۀ همۀ
این دردها و رنجها را در دلبستگی به زندگی مادی دنیا میداند.
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 -6-2لَ درد و رنج از نگاه انسان معا ر

از نگاه انسان معاصر علت درد و رنج میتواند محرومیوت از حقووق ربیعوی و حقووق انسوانی و
اینجایی و اکنونی نزیستن باشد .حال به بررسی و بیان شواهدی از هرکدام میپردازیم:
 -6-2-1محرومیَ از حقوق ط یعی و حقوق بشر
شاعر در اشعار خود به حقوق اولیۀ انسان که همان نابرابری ،بیتمدنی ،عودمآزادی و عودمرعایت
حقوق ضعیفان است ،اشاره میکند:
 .1یاااا بنااای الفااااتحینئ إناااا بعصااارٍ

ال مٌساااااااوا فیااااااهئ ال مدنیااااااه

 .2ال إَاااا ا ک اااا اد اااوائ ال حقاااوقا

لضاااااای ٍ ااااااانٍ و ال حٌریااااااه

 .3بااا بعصاارٍ فیااه الضااعی ٌ مٌهااانا

فالنراااااا النراااااا بال يشااااارفیه
(ه ان)115-116 :

« . 1ای فرزندان فاتحان ،ما در عصری زندگی میکنیم که در آن برابری و تمدن نیست؛  .2آنچنان کوه
ادعا میکنند در آن روحیۀ برادری نیست ،حقوق ناتوان رعایت نمیشود و همچنین خبری از آزادی نیست؛
 . 3در روزگاری هستیم که انسان ضعیف در آن خوار است و تنها راه نجات چنگزدن به شرافت است».

یکی از دردهای شاعر ،نابرابری و عدمرعایت حقوق شهروندی اسوت کوه در جامعوۀ کویوت
رعایت نمیشد؛ همچنین شاعر یکی دیگر از حقوق انسوان را برابوری و عودالت میدانود؛ هموان
چیزی که در آن روزگار برای انسانهای ضعیف نادیده گرفتهمیشود .حو آزادی یکوی دیگور از
حقوق انسان است که شاعر به آن اشاره کردهاست .او راه نجات را در استفاده از ابزارهای شرف و
بزرگی میداند و آرزو میکند تا کشورش بوه شوکلی اداره شوود کوه حقووق ضوعیفان ،فقیوران و
کودکان و مسیلۀ عدالت و برابری در آن رعایت شود.
 -6-2-2گذشتهنگری و اینرایی نزیستن
یکی دیگر از علتهای درد و رنج از نگاه انسان معاصر این است که انسان بوهجای زنودگیکردن
در زمان حال ،به گذشته بیندیشد و زندگی حال خود را فودای گذشوته کنود؛ بوههمیندلید چنوین
انسانی بهجای لذتبردن از زندگی ،همواره احساس درد و رنج میکند (گرجی ،کوپوا و کهودانی،
 .)155 :1389مصداق این موضو بیشتر در تجربوۀ عاشوقی شواعر و دوری او از معشووشهاش و
به ناچار زیستن با خاررات معشوق (گذشته) و نه با حضور او (حال) ترسیم میشود:
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 .1ااااا باااااا ما ّاااااا ٌ ا د ٍُّّ
 .2اااا بااااا ما ر ٌ ّداااان
.3

ی ااااااَّد اةاااااان ا ّ اااااا م

ااااااا

دا ر ا

ح باااااظ یدسااااان د اة دِداااااث شاااااذا ا

ااا اةیاااث یناااظٌ مااا ل اااا ٍ

با ااااااااا

قاّااااااااظ ا د م ااااااااا

(ا صارَ )228 : 1997

« . 1او دیروز دختری جوان و دارای عشوه بود که دیودنش جانهوا را از غبروه پور میکورد؛  .2او دیوروز
همچون گلی سرخ بود که جانها را زنده میکرد و بوی خوش او دلها را مست میکرد؛  .3و او امروز به
هیکلی از استخوان تبدید شدهاست ،خدا پدر و مادرش را بکشد».

و گاه اکنونی نزیستن و یاد گذشته بهخارر عظمت ازدسترفته است:
 .1اةیااث

یاا حُااار د اة اا

اةّتاا

 .2بنایااا د اة ااا اةّتااا قااا ا اااا ْ
 .3لصااا

ب اااا ریااادد اة ساااا

ثارد ااااا عاااا

لِاااا ا ٍااااثان

اةساااا ّاَّ مشاااا ظ اة ااااان
ااااا ّ

ااا

ا رٍااااان رّاااا منالاااا ا رٍااااان
( ان)125 :

« .1امروز آن تمدن عربی که انوارش بر تمام گیتی تابیدهاست کجاست؟  .2آن بنای مجدی کوه توا سوتارۀ
سمّاد باال رفت و بهچراغ عرفان رسید کجاست؟  .3باد فساد بر آن وزیدن گرفت ،ولی بوا وجوود بلنودی
پایههای آن ،آن پایهها را ویران کرد».

یکی از گذشتههای شاعر که فکر او را بسیار به خود مشوغول کردهاسوت ،تمودن و پیشورفت
گذشتۀ جهان اسالم اسوت .شواعر از آنجوا کوه در روزگوارش کشوورهای اسوالمی دچوار چنوین
عقبماندگی شدهاند ،به درد میآمد و یادآوری آن تمدن پیشرفته که انوار توسعهیافتگی آن سراسر
جهان را گرفتهاست ،روزبهروز بر درد و رنج او میافزود.
 -7نتیره
 .1در وجودشناسوی درد میتوووان دردهووای فهود العسووکر را بووه دو دسوتۀ دردهووای گریزپووذیر و
گریزناپذیر تقسیمکرد .مهمترین دردهای گریزناپوذیر شواعر عبارتانود از :احسواس تنهوایی ،درد
زنبودن ،آرزوهای ازدسترفته و درد عش و فراق است و مهمترین دردهای گریزپوذیر در نگواه
شاعر عبارت اند از :فقدان عارفه و احسواس و انسوانیت و گسوترش فاصولۀ ربقواتی در جامعوه،
گسترش فساد و فحشا در جامعه ،واژگونی ارزشها و جوایگزینی ضودارزشها ،روحیوۀ نفواق و
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چاپلوسی ،جنگ و ناامنی و مصیبت مردم فلسرین است .دردهوای گریزناپوذیر او بیشوتر از زمورۀ
دردهای شخصی و دردهای گریزپذیر او بیشتر از نو دردهای اجتماعی است.
 .2از اهداف غایی درد و رنج در شعر فهد العسکر دعوت به آزادیخواهی و رهایی از ظلم و ستم
و تقویت روحیۀ شهادت رلبی است .برخی دردها همچون درد فراق و جدایی که امیدی به وصال
آن نیست ،در نگاه شاعر بعد از تحمد صبر و سکوت چارهای جز گریه و زاری ندارد؛ چراکوه از
این رری است که انسان میتواند درد و رنج ناشی از فراق معشوق را در خود تحمد کند.
 .3در دیدگاه شاعر ،گاه وظیفۀ انسان دردمند صبر و توکد بر خداست؛ خواه درد گریزناپذیر باشد
یا گریزناپذی ز .یکی دیگر از وظایف انسان دردمند تقویت روحیۀ اتحاد در دفا از ورن و داشوتن
روحیۀ امیدواری به آیندۀ روشن است .از دیگر از وظایف انسانهای مظلوم در نگاه شاعر ،شیوام و
مبارزه علیه ظلم و اشغالگری و بازگشت به دین است.
 .4علد درد و رنوج از منظور انسوان پیشوین در اشوعار فهود العسوکر عبارتانود از :گناهکواری و
تعل خارر به زندگی دنیوی و از نگاه انسان معاصر میتووان بوه محرومیوت از حقووق ربیعوی و
حقوق بشر و گذشتهنگری و اینجایی نزیستن اشاره کرد.
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