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Introduction: Recognizing the nature of human being with the aim of discovering 

the fundamental motives of human behavior and in the pursuit of human nature has 

been center of attention of researchers in various scientific fields such as 

psychology. Freud said that the main factor of effort and human activity in all 

spheres of life is the sensation of his failure, which is found in almost all human 

beings. He cites methods to compensate for the failure, one of which is  "

Association". Some contemporary Arab poets have expressed their aims and the 

problems of the society by hiding behind their masks. For this reason, in the 

contemporary era, the tendency to reflect on the Sa'alik works has become a 

common practice for the critics of the society. So, we can say that the agents of  

Saa`lik and the way they live is an effective behavioral approach throughout the 

history. The principles of Saa`lik`s life has made suitable patterns for contemporary 

poets. Ali Fode grew up in an environment full of anxiety and violence in his 

childhood. The emotional problems caused by the sudden death of his parents and 

the ignoring of the politicians on the Palestinian issue caused him to turn against the 

world like an ignorant Saa`lik and consider it as a model to achieve their goals. 

Methodology: This study is based on the qualitative analysis of the content of Ali 

Fode`s poems and the use of psychological criticism in the literature and the library 

resources. The purpose is to investigate why and how Ali Fode (1946-1982), the 

contemporary Palestinian poet, associate himself with the Saa`lik Jaheli.  

Results and Discussion: Regarding "empathy as a natural phenomenon" in his 

poetry, Ali Fode  avoided people because he had seen the cruelty of the society and 

the  incompetence of the Arab leaders against the ruling regime of Palestine. He was 

in a hard time and saw no one accompanying him on the path of defending his 

homeland and realizing the ideal of democratic aspirations. Concerning association 

with  Saa`lik, "enduring hardships to achieve the goal", it should be said that Ali 

Fode also had revolutionary and anti-oppression spirits; he could never tolerate the 

invasion of Palestine by the enemies and the indifference of Arab leaders to the 

occupation of this land. This caused the poet to consider the ignorant Saa`lik as his 

role model and to endure hardships like them and invite people to do the same. 
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Regarding Ali Fode`s association with Sa`alik in the phenomenon of "love for the 

desert", the concept of the desert in his poetry differs from that desert which was 

raised in the Sa'alik poem. The emptiness of the desert in the Sa'alik poem means the 

absence of human beings in that place, but, by desert, Ali Fode means that the hearts 

of the Arab officials are empty of compassion and sympathy with the Palestinians. 

Moreover, the word “desert” can be used as the land of Palestine which has become 

empty of self-conscious and heroic human beings. In the case of association in the 

attribute of " turning away from the relatives and friends", it must be said that from 

Ali Fode`s point of view, one of the factors in the success of Sa`alik in achieving 

their goals was their switching away from the tribe that did not help them.  For this 

reason, he avoided the people who had forgotten their goals and achieved their goals 

in isolation, as he did in order to achieve his goal of saving the Palestinian people. 

The last characteristic is " self-esteem " for which Ali Fode was tired of oppression 

and injustice against Palestinian people. So, he considered self-esteem as one of the 

factors in achieving his goals. To achieve his own purposes, he imitated Sa`alik. In 

general, Ali Fode`s poems are good evidence to prove his purposeful association 

with Sa'alik. From this contemporary poet`s perspective, in fact, the characteristics 

of Sa`alik were the key to success. To achieve his goals in the Palestinian 

environment, he identified himself with those characteristics. 

Conclusion: The results of the study show that Fode's emotional break in the family 

and the lack of support from his friends and Palestinian authorities to achieve his 

social aims caused him to unconsciously follow the Saa`lik Jeheli`s method. He did 

this in his imaginations by turning away from the society, associating with natural 

phenomena and identifying himself with the revolutionary poets of the Jaheli period. 

The main concepts of Fode's poems as a result of this association are empathy with 

natural phenomena, the tolerance of difficulties, rebellion against the enemies, love 

for the desert, turning away from the relatives and friends, self-steem and self-

respect. 

Keywords: Sa`alik Jaheli, Ali Fode, Psychological criticism, Freudian theory, 

Purposeful association. 
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با تکيه  )  «علي فودة » مجموعه اشعارصعاليک جاهلي در  بازتاب مضامين شعر

 ( فروید  یهدر نظری  جویانه هدف بر مکانيسم همانندسازی
 

 دانشگاه یزد ،آموخته دکتري زبان و ادبيات عربیدانش، 1شيدي فاطمه جم

 دانشگاه یزد  ،دانشيار بخش زبان و ادبيات عربی، وصال ميمندي

 دانشگاه شيراز  ،دانشيار بخش زبان و ادبيات عربی، حسين کيانی

  
 1399/ 22/10تاریخ پذیرش:  02/1399/ 19تاریخ دریافت: 

 ده يچک 
شخ  رشد  در  مهم  عوامل  از  اوصيت  یکی  برخورد  نوع  وي،  پيشرفت  و  ناکامی  انسان  و  با  ها 

هاي جبران  یکی از راه را سازي با دیگرانفروید همانند کند.تجربه می هایی است که در زندگیاضطراب 

نظر  که به اهداف مورد  است  خود با افرادي  ساختنهمانند  درصدد    ،دنبال آن فردکه به  داندمی  هاناکامی

یافته ادبيات، روان  رویکرد نقد  و  کيفیبا روش تحليل محتواي  در این پژوهش    .اندوي دست   شناسی 

شاعر معاصر  م(  1982  –  1946)  علي فودةسازي  یابی و بررسی چگونگی همانندریشهتا به  تالش شده  

  علي فودة ناکامی عاطفی  پرداخته شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که  فلسطينی با صعاليک جاهلی  
هاي اجتماعی با این شاعر در تحقّق آرمان  یسران فلسطين  دوستان و  ه و عدم همکاري انواددر محيط خ

 ، در عالم خيالصعاليک جاهلی را در پيش گيرد و    يشيوه  صورت ناخودآگاهبه  وي  گشت که  سبب  او،

پدیده  به  بردن  پناه  و  جامعه  از  رویگردانی  طبيعتبا  را    ،هاي  دورهبا  خود  شورشگر  شاعران    ي این 

با  انسمواردي همچون    جاهلی، همانند سازد. و   هاتحمّل سختیدر عالم خيال،    طبيعتمظاهر  گرفتن 

به تعلّق  احساس عدم  عليه دشمن،  از خویشانجامعه،    شورش  نفس و    رویگردانی  نزدیکان، عزت  و 

  اشعار   ي مجموعهاین همانندسازي در    يکه در نتيجه  باشد می  ترین مضامين شعرياز مهممناعت طبع،  

 .ه استمجال بروز یافت علي فودة

 

 .علي فودةسازي فروید، صعاليک جاهلی، ي همانندنظریه : هاکليد واژه
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 مهمقدّ

انسان، شناخت  توجّ  ماهيّت  دانش  و    بوده گوناگون علوم  پژوهشگران  هکانون 

تبيانسان   رفتار اساسی  هاي انگيزه هدف کشف  با  ، شناسیروان انسان  يدر پی  ن ماهيت 

عرصهباشدمی این  پژوهشگران  از  برخی    مهم ابزارهاي  از  یکی  عنوانبه  ادبيات از    ،. 

جستندروانکاوي    به خود   يهروانکاوان هاياندیشه  تأیيد براي   فرویدزیگموند  ».  بهره 

حضرت و «ادیپوس»   ينمایشنامه   مانند  کالسيک متون )ع(  داستان    تورات  در موسی 

 را  هنري، به خوبی ناخودآگاه آدمی سایر آثار و ی ادب عقيده داشت که متون  روي آورد و
 (.  17:  1374، اوري)ی کنند« می  تفسير 

تالش اصلی  عامل  فروید،  نظر  فعاليّتاز  و  عرصهها  تمامی  در  آدمی  هاي  هاي 

انسان در همه  تقریباً  که  ناکامی وي است  احساس  برههزندگی،  در  زندگی  ها  از  هایی 

ها  آنیکی از    که   شماردرا براي جبران این ناکامی برمیهایی  مکانيسم  شود. ويایجاد می

بارزترین   و  مکانيسم  نوعِ»همانندسازي«  هدف  ،این  اس»همانندسازي  ت  جویانه« 

   .(140 -  139:  1372نژاد، )نوابی 

جدیدي از مطالعه و    ي شناختی و روانکاوانه، شيوههاي رواننقد ادبی بر بنياد نظریه

نيمه در  است.  ادبی  نيمه  ي سنجش  و  نوزدهم  قرن  بيستم  يدوم  قرن  از    ،اول  شماري 

»زیگ مانند  روانکاو  و  روانشناس  یونگ«،  متفکران  گوستاو  »کارل  فروید«،  »آلفرد  موند 

بيات و ادبيات نمایشی  اد  ي به مطالعه  ،خودي  ه شناسانهاي روانآدلر« و دیگران با دیدگاه

آوردند،   اروي  براي  آن  نظریهاز  سودثبات  خود  اساس  وجستند    هاي  این  نقد  بر   ،

تعامل    در  روانشناسی و ادبيات همواره با یکدیگر  ،شناختی پدید آمد. از آن به بعدروان

به روانگونهبوده؛  پيدایش  ابتداي  از  که  و اي  مفاهيم  از  بسياري  نوین،  شناسی 

استفاده مورد  روانکاواناصطالحات  ریشهي  یا  شده  گرفته  ادبيات  از  یا  دار  اي،  د ادبی 

غالمحسين  )مهدوي روان  (. 78:  1392،  زادهو  دیدگاه  و  براساس  ناخودآگاه  شناسان، 

ها،  ها و کشمکشبب آفرینش ادبی است و این درگيريس  ،هاي موجود در آنکشمکش

 .باشدمیهاي ادبی بسياري از مضمون يدهنده الهام
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  ي فقر است امعنبه« الصعلکةتوشه و »به معنی انسان فقير و بی  ،در زبان عربی صعلوک

  : به َصعَلَکه  فعل »  ،«صعلوكى » از مادّه  آمده که   «ةأساس البالغ »در    (.منظور، الات: ذیل صعلک ابن)

را الغر و زبون کرد« او  بهمشتق می  ، معنی  نوعی  به  ،این معانی  رطور واضح دشود که 

هيچ و  شده  اشاره  معانی،  فقر  این  از  راهزن  بریک  و  دزد  ندامفهوم    رد داللت 

صعل1430الزخمشری،) ذیل  این  (:  از  خودصعلوک»رو  و  ادبی  کاربرد  در  معنا   ،«  دو  حول 

توان آن را معناي  کند و دیگري که میچرخد؛ یکی معناي لغوي که بر فقر داللت می یم

ها  ارزشعليه  او را به شورش    تنگدستیفقيري است که  قلمداد کرد،  اجتماعی این واژه  

در این  و    ، فقيري است که گرایش انقالبی داردصعلوک  ،ابراین معنا بن  ؛کشاندو تقاليد می

هایی  تفاوت  در مقابلزودرنج    شخصيّتی و    باال فقيري شجاع، قوي، داراي درکی  »  روش

می ثروتمندان  و  خود  ميان  که  و  است  جامعه  عليه  به شورش  را  او  امر  همين  و  بيند 

می بخيل  ثروتمندان  اموال  صعاليک  (.300:  1972،  احلويف)  «کشاندغارت  درمورد    امّا 

بر قبيله   عليه زندگی اجتماعیها گروهی بودند که  باید گفت آن  جاهلی   ي خودحاکم 

کرد ازشورش  روي  ند،  راهی  آنان  و  و    صحراگردان  از  شدند  غارتگري  و  راهزنی  با 

خود در    يه نوبنيز بهجاهلی    ي هساختار جامع  البتّه شتافتند.  ثروتمندان به یاري فقيران می

بسيار   جامعه  از  صعاليک  بودرویگردانی  راه   ؛سهيم  دو  تنها  قبيلگی  عصبيت  که  چرا 

به صحرا پناه    و یاقبيله در آید    يداد؛ یا اینکه تحت الحمایهروي صعلوک قرار میپيش

البته نباد فراموش کرد که صعاليک با ميل و رضایت  .  (268:  2007)طلیمات و أشقر،    ببرد.

شده  طوري که گفته را برگزیده بودند و از آن احساس رضایت داشتند؛ بهخود این شيوه  

ها  ي افتخار و تمجيد آناندیشی صعاليک نسبت به زندگی عيّاري، مایه»شادمانی و مثبت 

)اقبالی و زکایی،  ها شد«  اي مثبت در زندگی آناز رفتار خویش بود و باعث ظهور رویه

بخيل است و در آن    بيانگر شورش بر ثروتمندانِو که  راین گروه از اینشعر    (. 35:  1395

ها  پایداري در مقابل سختی  ، عزّت نفس وهاي واالي انسانی چون جوانمردياز ارزش

 ، اهميت فراوانی دارد.شودی صحبت م

هاي خود و  شدن پشت نقاب صعاليک، آرمانبرخی از شاعران معاصر عربی با مخفی

بيان می این  کنند؛مشکالت جامعه را  به  رو می از  توان گفت »در دوران معاصر گرایش 
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دوره، در برخی و شاعران این  بازتاب اعمال صعاليک، راهکاري جهت نقد جامعه است«

به صعاليک  از  میموارد،  استفاده  انقالب  رمز  مخفی عنوان  با  و  نقاب  کنند  پشت  شدن 

آرمان میآنان،  بيان  را  جامعه  مشکالت  و  خود  بههاي  نمونه  عنکنند؛  القاسموان   مسیح 

خود،  1939) دیوان  جاي  جاي  در  عدوان(  قصيده1941)  ممدوح  در  آخر  »  يم(  حّتی 
م(  1948)  قاسم حّداد «،  يف انتظار أتّبط شرّا»  يم( در سروده1942)  حیدر حممود«،  الصعالیك

من  »  يم( نيز در سروده1956)  بیان الصفديو  «  الصعالیك یفتحون العواصم»  يدر قصيده
الصحراءکت آرمان«،  اب  بر  تکيه  اصالحبا  اهداف  و  نوعی  ها  جاهلی،  صعاليک  گرایانه 

توان گفت »در دوران  ها را مرسوم کردند؛ از این رو میبازگشت به زندگی و اعمال آن 

معاصر، گرایش به بازتاب اعمال صعاليک، تبدیل به راهکاري جهت نقد اوضاع جامعه  

می   .(18  -  20:  2013اخلوالدة،  )«  شد برداشت  چنين  مذکور  مطالب  در  دقّت  که  با  شود 

دنبال کردند، به مثابه یک رویکرد    خود   راه و روشی که در زندگیاقدامات صعاليک و  

تا   و  ماند  بر جا  پا  تاریخ  در طول  تأثيرگذار  قرار    عصر حاضررفتاري  تقليد  مورد  نيز 

دوام اصول  گرفت؛ همچنين   و  و منشاستمرار  الگوهاي  آن  ،صعاليک  زندگی  به  را  ها 

 .ل کردیبدت  براي شاعران معاصر  مناسبی

یابی  ریشه اش شخصی   را در زندگی 1علي فودةناکامی  تا  در پی آن است  پژوهش  این

توان گفت با  رو می؛ از اینرا واکاوي کند  سازي با شاعران صعاليکچگونگی همانند و  

اینکه   به  فودةتوجّه  سرکش    علي  ر بودشاعري  خویش  قصاید  براي  ،  مناسبی  ميدان  ا 

 . ه استتجلّی این همانندسازي با شاعران صعلوک و اشعار آنان قرار داد

حاضر   پژوهش  که  در  اصل  این  بر  تکيه  انسانبا  سرشت  و  دوره»اخالق  در  هاي  ها 

است  اي پدیدهتاریخی   مانع    ي هفاصلو    ثابت  کنونی،  روزگار  با  جاهلی  عصر  زمانی 

شاع زندگی  بر  اصول  این  معاصران  تطبيق  با   ،(135  -  134ات:  ال)هالل،  «  شودنمیران 

ناکامی این    ،و صعاليک جاهلی  علي فودةشعر  در    راست آزمایی مضامين مشترک  علل 

شاعر در زندگی و عوامل روي آوردن وي به مکانيسم همانندسازي با صعاليک جاهلی  

 .ه استدگردی واکاويهاي این همانندسازي در شخصيت و اعمال وي و نيز شيوه
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هاي مربوط به روانشاسی  تحليلی و با تکيه بر یافته   -رویکرد توصيفی  پژوهش حاضر با

با ی شاعر در زندگی و چگونگی همانندهاي ناکامریشهبه بررسی    ،ادبيات سازي خود 

از روش    ،هاي خودپرداخته است. این پژوهش درتحليل یافتهجاهلی  شاعران صعاليک  

استفا  تحليل محتواي براي  »بر ارزش  که  ده کردهکيفی  توفيق  بر مبناي  ادبی  اثر  گذاري 

مجموعه    يه پس از مطالع.  (73:  1396  پور،)قاسمیدستيابی به اهداف خاص مبتنی است«  

شامل  اشعار   که  است،  107شاعر  نمونه  22  قصيده  که  همانندسازي    هاي قصيده 

تا     ه است و تحليل شد  دارد، انتخابدر بر  را  جاهلی  با صعاليک    علي فودةجویانه  هدف

 پاسخ دو سؤال پژوهشی ذیل تبيين گردد.

 به همانند سازي با شخصيت صعاليک جاهلی چيست؟  علي فودةلل گرایش  ع -1
 ؟ هستند، کدامند علي فودةهمانندسازي  ي دهندههایی که نشانفهمؤلّ -2

عی  اینگونه برداشت شد که وي در زندگی اجتما  «علي فودة»ي مجموعه اشعار  با مطالعه

 جویانه متوسّل شده است. خویش، به مکانيسم همانندسازي هدف

 

 تحقيق ی هپيشين

هایی در داخل و خارج از  کنون پژوهش تا  ولی  نيست،آشنا  شاعري نام  «علي فودة»اگرچه  

 ؛ از جمله:  اندپرداخته  این شاعر به بررسی شعر کشور 

شهيد    يمقالهدر   شعر  آینه  در  نفس  فودة»کرامات  نوعلي  اهلل    يهشت«،  »فضل 

ادبيات پایداري دانشگاه شهيد باهنر    يه ميرقادري« و »حسين کيانی« چاپ شده در نشری

هاي کرامت نفس در قالب صفاتی  ش؛ جلوه1390کرمان، سال دوّم، شماره چهارم، بهار  

عروة  « و »بالل حبشیهایی چون »چون شکيبایی، شجاعت و صداقت در اعمال شخصيّت
 است. ویر کشيده شدهتص« بهبن الورد

  يه « مجلاملقاومة يف شعر علي فودة» ي خود با عنوانمقاله« در عماد عبدالوّهاب الضمور»

اإلسالمیة» اإلنسانیة   اجلامعة  العدد  للبحوث  اردن،  مولّفه«  2012:  2،  بيان به  چون  هایی 

 هویّت فلسطينی، تقویت روح مبارزه و دعوت به آزادي اشاره کرده است. 
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«  ةلشهید علي فودر امظاهر املقاومة يف شع»  ي خود باعنوانهنامیانپازیبنده« در    »مرضيه

توصيف  (،  1393) مبارزه،  و  پایداري  به  دعوت  جمله  از  مقاومت  مظاهر  استخراج  به 

مقاومت   در  زن  نقش  و  شهادت  وطن،  به  اشتياق  اسارت،  فلسطينی،  آوارگان  اوضاع 

 پرداخته است. 

تطبيق »  يهمقالدر   بنبررسی  در شعر  مایهی  پایداري  ادبيات  فودة  هاي  و سپيده  علي 

هاي تطبيقی زبان و ادبيات  پژوهش  ي هفصلنام )همکاران،    ی« از »حدیثه متولّی« وکاشان

یک شماره  اوّل،  سال  شاعر    (،1394:  ملل،  دو  این  شعر  در  پایداري  مظاهر  نگاهی  به 

  ست.دارد و سایر مضامين شعري وي را بررسی نکرده ا تطبيقی 

در   کيانی«  »حسين  و  جمشيدي«  عنوانهمقال »فاطمه  با  خود  استدعاء  »  ي  مجالیات 
علی  شعر  يف  الرتاثیة  املعاصر)«  فودة  الشخصیات  األدب  شماردراسات  نهم،  سال  :  34ي  ه، 

رسيده«  1396 نتيجه  این  که  به  فودةاند  ار  علي  و شز براي  خود  اشعار  به  بخشيدن 

مخاطبان،  بر  بيشتر  شخصيت  تاثيرگذاري  از  برخی  بازآفرینی  دینی  به  و  سياسی  هاي 

  پرداخته است.

« از »فاطمه جمشيدي و  مالمح االغرتاب يف شعر علي فودة وردود فعله علیها»  يهمقالدر  

به  ( نيز  1396:  27ي  ، شماره7، سال  إضاءات نقدیة)  يهشده در فصلنام«، چاپهمکاران

در این مقاله انواع    پرداخته شده است.  دةعلي فو ی در شعر  گبيان مظاهر غربت و بيگان

از:  مختلف اغتراب )بيگانگی( در شعر این شاعر مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند 

هاي  العملاغتراب اجتماعی، سياسی، روحی، دوستانه، زمانی و مکانی. بارزترین عکس

فاده از عنصر  شاعر در مقابل این احساس نيز تکرار الفاظ داّل بر احساس بيگانگی، است 

 هاي طبيعت، گفتگوي شاعر با مادر مرحومش است. گفتگو، انس گرفتن با پدیده

ر اساطير حماسه ملّی  و حض»  ي خود با عنوانه مقالفاطمه جمشيدي و همکاران در  

شعر   فودةدر  گرمارودي«  علي  موسوي  سال  )  و  تطبيقی،  ادبيات  مطالعات  فصلنامه 

خود با   مجموعه اشعار در  فودةر شدند که  را متذکّ این نکته    (1398  :49سيزدهم، شماره  

معرّفی  جاودان   هاي اسطوره عنوان ب  را  ، آنها مبارزان فلسطينی برخی  هاي شرح دالوري

  کرد.
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پژوهش در  درنگ  صورتبا  میهاي  گفت  گرفته  به   مذکور  نویسندگانتوان   تنها 

جویانه  هدفسازي  انند همفرآیند    کدام،هيچپرداختند و    علی فودة  مضامين شعراستخراج  

 . اندکردهبررسی ن با صعاليک جاهلی  این شاعر را

 

 ز دیدگاه فرویدا های دفاعي مکانيسم

زندگی  انسانت  شخصي  اوّل  سال  پنج  می  در  انسانیو    گيردشکل  جریان    هر  در 

را در محيط و...  خشم    ، حسادت،شدن، عواطف مختلفی مانند محبّت، فداکاريعی اجتما

می  خانه مسألهتجربه  نوع  هر  و  در  کنند  برادهخانواي  تأثير    ،  اعضا  سایر  زندگی 

ک  از  پس »   فروید  طبق دیدگاه  .گذاردمی ندوران  بر  شو و  ودکی، رشد شخصيت عالوه 

هاي دفاعی صورت  مکانيسم  ي آموختن و استفاده از وسيله نماي بدنی )فيزیولوژیک(، به

  کشمکش   خواه ناخواه با ناکامی،  ومی در زندگی هميشه کامروا نيست  گيرد؛ زیرا آدمی

بر هر چيزي    «ناکامی»اصطالح  رو  ؛ از این( 36:  1374،  )سياسی  «شودو دلواپسی روبرو می 

هيجان رفع  مانع  رنجکه  شودات  میآور  اطالق  »مهمگردد،  برانگيختنترین  .  در    عامل 

بيزاري  ،ناکامی و  نفرت  در معرض  کند  احساس  انسان  موجب شود    رفتاري است که 

دارد«   قرار  ر»  يو  .( 32:  1368،  )منوچهریاناطرافيان  ناکامیبراي  این  از  غالباً  هاهایی    به، 

  «شوندخوانده می  یدفاعهاي  زند که مکانيسمدست به اقداماتی می  ،صورت ناخودآگاه

فروید    (.37:  1374،  )سياسی دیدگاه  مکانيسم» از  که  آفر  ،هااین  هستند  بهیندهایی    فرد 

توان  در یک کالم می .  ( 43: 1394،  )تایسن  «دکن شده را پنهان میامر سرکوب  ،هاآن  يهوسيل

مکاني  .کاهندمی   اضطراب  از  که  هستند  ناهشياري  یندهاییآفر   دفاعی  هايمسگفت 

فرافکنی،    دفاعی ي  هامکانيسم  بارزترین» وارونه،  واکنش  انکار،  سرکوبی،  از:  عبارتند 

از   .(66:  1386،  و شولتز  )شولتز  «همانندسازي  تراشی، تعویض، پاالیش ودليل روي،  واپس

فر  ییآنجا پيرامون  پژوهش حاضر  »همانندسازيآکه  « است، ضروري  جویانههدف  یند 

 نماید که در ادامه توضيحاتی در این زمينه ارائه گردد.می
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 جویانه هدف  سازی همانند مکانيسم 

  شخص،  به   شدن  صلمتّ  قطری   از   بودن،  ارزشمند  افزایش  به   تمایل  یعنی  ،«همانندسازي»

  خود  آرمانی  هايشخصيت  و  اشخاص  با  را  همانندسازي   انسان،  .مهم  سازمانی   یا  گروه

  در  سعی  کند،می  تصور  خود  ذهن  در  که  آرمانی  هايویژگی  به  هتوجّ   با  و  دهدمی  انجام

  به  رسيدن شرایط   یا  و دارد را  ها ویژگی آن به شباهت  بيشترین که چيزي با  همانندسازي 

براي  راهی    ،این تمایل به تقليد از دیگرانکند.  می  د،ن سازمی   مهيا  برایش  را  هاژگیوی  آن

مخالفت  شرّ  از  دیگرانرهایی  همانندسازي،  »  . است  هاي  انگيزنده    ناکامیهمان  نيروي 

و   هماننداست  روند  در  که  می صفاتی  گرفته  انسان سازي  شخصيت  جزو    شوند، 

تنها صف می به  گزیند که آناتی را برمیگردند. در همانندسازي، فرد  ها را براي رسيدن 

  از جمله  :انواع مختلفی دارد ،این مکانيسم. (159: 1387، )مولّلی «دانداهداف خود، مفيد می

همانندسازي  » خودشيفتگی،  و هدفهمانندسازي  مفقود  شیء  با  همانندسازي  جویانه، 

پرخاشگر عامل  با  همانندسازي  ادیق  مص  .(109  -  110:  1348،  )هال  «همانندسازي 

هستندهدف معمولی  بسيار  پسر    مثالً ؛  جویانه  رشدیک  جریان  خوددر  پدر  به  شبيه    ، 

همانمی پدر  که  است  زمانی  آن  و  را اهداف  شود  آرزو   ی  نيز  پسر  که  آورد  دست  به 

 . کندمی

 

 « علي فودة»ناکامي در شخصيت  های ریشه

دا  ي متفاوتی دست پمتنوّع و  ج  ینتا  توان به، میهاي شاعراندیوان  شناختی ل روانيبا تحل

  ادّعا کرد یک شاعر    قصایدبر مبناي برخی از  بتوان  ممکن است    ؛ به این صورت کهکرد

مبتالرواناز  اي  گونههب  ويکه   حالی  ،است  رنجوري  اشعارش،  در  دیگر  خوانش  که 

مستثنی  ن قاعده  یاز انيز به عنوان یک شاعر    علي فودة  و  نشانی بر سالمت روانی او دارد

مطالعه  نگارندگان   ست.ين اشعار  ي با  فودة  مجموعه  شکل  ،علي  احساس    گيري عوامل 

را شخصيّت  ناکامی  شاعر    در  کهاین  کردند  از:    شناسایی  مادر،  عبارتند  براي  دلتنگی 

نامادري،بی و  پدر  خشم  و  سران  بی  مهري  فلسطين  عرباعتنایی  مسائل  عدم  و    به 

اهد  به  رسيدن  براي  او  با  ميان    .افهمکاري  گفت  از  بتوان  شاید  مذکور  عوامل 
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، مرگ  علي فودةترین عامل مؤثّر در ایجاد و تقویت احساس کهتري در شخصيّت  عمده

بود که   از درد و »مادرش  افتاد و از همان دوران زندگی ماالمال  در کودکی وي اتفاق 

سای زیر  را  کردنامهربانی  ةمحنتی  آغاز  خویش  نامادري  و  پدر  النجار  سم)القا«  هاي  ، و 
2014 :121). 

 

 جاهلي  صعاليکبا  علي فودةهمانندسازی 

بررسی بازتاب  ،  انشاعر  هاي پی بردن به همانندسازي یک شاعر با دیگرشيوهیکی از  

. براي توجيه مشابهت درونمایه در دو اثر  است  وي  در آثار  دیگراناشعار  هاي  مایهدرون

دو ادیب خود را    مانند زمانی که  ؛ل اجتماعیعوام»  ، یعنیعواملاز  باید به برخی    ،ادبی

که  ؛ همچون شرایطی  شناختیو دالیل روان  ،بينندمی  یکسانی  بحران اجتماعی  در معرض

روشهر  ذهن   ادیب  تجربهدو  به  پاسخ  براي  مشترکی  داردهاي  بشري  واحد    «هاي 

نمود  (58  -  57  :1393،  )پراور به  لذا  ؛اشاره  مؤلّفه  دو  فرهاین  بافت  مشترک  همراه  نگی 

و   صعاليک  فودةزندگی  آک  علي  محيطی  در  زندگی  که  محروميت  و  تبعيض  از  نده 

براي  می ناگفته  فراهم کردبا شاعران صعلوک    این شاعر همانندسازي  کردند، زمينه را   .

نيز با اختيار کامل و تمایل قلبی به همانندسازي با صعاليک پرداخت    علي فودةنماند که  

ها را در پيش گرفت و ت و شرایط زندگی معاصر، راه و روش آنو با توجّه به مقتضيا

اصالح اقدامات  می  ي هگراناز  رضایت  احساس  جامعه  در  ادامه  کرد.خود  این  ،  در 

 شود.بررسی می علي فودة قصاید  با تکيه بر  سازي همانند 

 

 با مظاهر طبيعت انس گرفتن 

ها  يوانات و زندگی در کنار آنراهی جز الفت با ح  ،گردانی از قبيلهروي  ،براي صعاليک

س  انعکا آن را در اشعار خود    و  راضی بودند  زندگی  يهاین شيواز    هاآنباقی نگذاشت.  

 جمله: از خود ابيات زیادي در این راستا سرود يه « در الميشنفری؛ »ندداد

َعَملَّسٌ  ِسیٌد  أهلوَن  دوَنکم   ويل 
 

َجیأل    وَعرفاء   ز هل ول   2وأرَقط  
 

الرَّ  ذائعٌ ه م   ر  السِّ م ستودَع  ال   هط 
 

َذل    ُي  جرَّ  ِبا  اجلَاين  وال   3َلَدیِهم 
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 ( 59: 1996، الشنفری)
 ه است:گفتمضمون چنين   ایندر تأکيد  نيز اشعار خود و در پایان

حَ  الصُّحم   األراوي  کأّّنا ترود    ويل 
 

املذیَّل     الء  
امل علیهّن   4عذاری 

 

کأّنن  حويل  ابآلصاِل   ویَرک دَن 
 

أعَقل    الکیَح  یَنَتحي  أدفی  الع صِم   5ِمن 
 

 ( همان)

کفایتی سران عرب در و بی  هاز ظلم حاکم بر جامع  ،نيز که از یک سو  علي فودة

فکر  را هم  هيچ کسو از سوي دیگر    آمده بود  به تنگ  حاکم بر فلسطين،مقابل استبداد  

یاور خو تحقّ   دو  و  ميهن  از  دفاع  راه  آرماندر  اصالحق  مردم دینمی  ایانه گرهاي  از    د، 

:  2003،  فودة)«  6أسراري   کلِّ والّدنیا/ وحّدثت  الغراَب بِ   کبت  احلوَت والتّنيَ ر»  :دگردانمی  يرو

به    (82 أحنن »  :ه استدراشاره ک  حيوانات و گياهان با  خود  صميميت  و در جاي دیگر 
املوج  لب  للب   للنّ وعِ ل  للع شبِ اقةِ ،  أحنن  األصیل/  للم هر  القَ والنَّ   ،  أحنن    ذعِ تیل/ حتت جِ هر  الربتقالة/ 

ظلَّ والذِّ   /ئبِ للذِّ  الذي  یَ ئب  وَ   يف  دائماً  أصحابِ عوي  آن(  386  همان:)  «7اللة اجلَ   جه  که و  گاه 

را  يافتنهمدمی   معرّفیعنوان  به ، حيوانات  الغِ »  کرد  دوستان خود  أمشي مع  مع  قد  رابن 
  گرفت ها الفت  چنان با آنو آن (  93  همان:)  «8!حيبصَ   همعلب/ فصاروا کلُّ والثَّ   یدانِ ذان والدِّ ر جلِ ا

آنگاه که از تنهایی ميان مردم به تنگ    ؛شتاگذمیها در ميان  راحتی راز دل را با آنکه به

ت  ابلسّر إاّل لنرجسة  : »گونه به توصيف خود پرداختآمد، این ، ما ُب    همان: )  «9مفرداً ِسرت 

دیگرو  (  309 زرافه    در جاي  به  زرافة  »:  ن گفتهاي هموطنا از خيانتخطاب  بوين  لَ سَ   ای 
السَّ ه  قليب وأشاحوا وجهَ   نصفَ  رّدوا  وما  آن(  384همان:  )   «10الم م عّن/  عنوان ها  و  به  را  وي 

تسمعن  »  :است  بيان شدهگونه از زبان این شاعر  این  ند کهفتنوعان خود پذیر یکی از هم
ویسمعن    والینبوع    والوردة    خرة  قال/ تسمعن الصَّ ت  الرب    صن  وغ    والبحرَ   ورسَ مال/ یسمعن النّ الشِّ   ریح  
 .(358: همان )«  11ماءيف السَّ   والغیوم    جوم  الل/ تسمعن النُّ الشَّ 

با توجه به اینکه در دنياي معاصر امکان همنشينی با حيوانات به آن صورت که در  

با حيوانات و    خود،   در عالم خيال   علي فودةزندگی صعاليک مرسوم بود وجود ندارد،  

طبيعت   مظاهر  آنو هر  خو گرفتسایر  از  قایک  در  را  نمادین  ها  و  رمزي  لب عناصر 

پدیده  .بردکار  به وي  گل، همچنين  پرتقال،  درخت  دریا، شاخه  باد،  مانند  طبيعت  هاي 
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تواند راز دل  که می   دانستریایی میدل و بیهاي سادهنها را سمبل انسا چشمه و ستاره

ها را راهنمایی و از اهداف شوم دشمنان آگاه ها در ميان بگذارد و صادقانه آنرا با آن

  هاي روزگار انسان  هاي اجتماعی و سياسی خود برايدنبال بيان آرمانبه  فودة  زمانیکند.  

با  که قصد دارد    داند گر میمعاصر است و خود را صعلوکی تنها و در عين حال شورش 

اندیشه  و  شودصعاليک جاهلی همانند   باید  را که در راستاي اهداف  ناگزیر  هاي خود 

با زندگی معاصر عرضه  صعاليک است، در ساختاري متفاوت از شعر آن ها و متناسب 

که  همچنين    .کند آنجا  فودةاز  خود  بحران  علي  زندگی  اجتماعی  همچون  هاي  را 

از جامعه به    گيريبه این نتيجه رسيد که صعاليک با کناره  دانست،معضالت صعاليک می

بودند رسيده  اینموفقيّت  از  و  یافت  هاآنرو  ؛  همانندسازي  براي  مناسبی  الگوي  و    را 

گرفت   پيش  در  خيال  عالم  در  هرچند  را  شيوه  این  نيز  طبيعت    هايپدیدهبا    وخود 

 . را تسلّی بخشد ناکامی خودبتواند  تامأنوس شد 

 

 رسيدن به هدف  برای  هاتحمّل سختي

نفس   ي هبه فراخور روحي از غرور صعاليک و عزّت  این پدیده در جاي  آنان  سرشار   ،

؛ ابيات  کردندمیافتخار  و به این ویژگی خود بسيار    خوردبه چشم میشان  ر جاي اشعا

 گواهی بر این سخن است: شنفریزیر از 

أِمیَته  حّتی  اجل وع  ِمطال   أدمی  
 

 12وأضرب  عنه الذّکَر َصفحاً فأذهل   
 

ا ت رَب  له وأسَتفُّ  الی ری  کی   ألرض 
 

م تَطوِّل    امروٌء  الطَّوِل  من   13عليَّ 
 

 )الشنفری، 1996: 62(14 
فودة ظلم  نيز  علی  و  انقالبی  نمی  و  داشتستيز  روحی  برابر    ستتوانهرگز  تجاوز  در 

و فلسطين  به خاک  سرزمينبی  دشمنان  این  اشغال  به  عربی  کشورهاي  سران   ،اعتنایی 

باشدبی پدیده  تفاوت  این  سبب  .  شاعر،  نيز  این  که  الگوي  گشت  را  جاهلی  صعاليک 

مردم را نيز به این کار دعوت    ها را تحمّل کند وها سختیون آنند و همچخویش بدا

درونی   ؛نماید احساس  این  مصادیق  از  فودة  که است  آنجا    یکی  انسان    ،علی  یک 

است کرده  اینچنين خطاب  کل  بر  داللت جزء  باب  از  را  »فلسطينی  ولکن    /ـملَّ أتَ ـم  لَّ أتَ   : 
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دَ صَ بِ  ِمن  وإاّیك  أتَ االحنِ   ةِ معَ مت   فلتَ   /ـملَّ ناء/  میتة /  ِمن  بّد  ال  فإن کان  واقفاً/  میتةَ ک  ومت    ن 
نمو  .(199:  2003،  فودة)«  15رفاءالشّ  این  مرگ  اه،  ندر  با    باعزتو  توأم  زندگی  به  را 

د ترجيح  و  اخواري  دیگري  د  جاي  خودر  سختیرا    دقدرت  تحمّل  به  ها  در  چنين 

  تدَّ : ال../ لن تَ خ  وط/ ولکّن أصر  السَّ   هري/ وأان حتتَ وط علی ظَ وط.. السَّ السَّ »د:  ي تصویر کش
فوقها/ هذا    لیقة  الطَّ   صافي  قليب والعَ   أیدي اجلاّلدین!/ ***/ ال أابيل/ هذه األشجار    حَ صافِ دي لت  یَ 

/ ولست  یتن هذا الرّ القّناص/ لیس ي   أخشي طلقةَ   ه وأمضي/ لست  ح  رد أسفَ دمي للوَ    ب  أرهَ  صاص 
در این ابيات شاعر عبارت    .( 249  :همان )«  16رایین يف شَ   ش  یعشِّ   قاتلي/ لکّنن قليب علی وطن  

به   ،"الّسوط"  يهداند و با تکرار واژرا کنایه از شکنجه دشمنان می  «الّسوط علی ظهري»

لن َتتدَّ َیدي لت صاِفَح أیدي  رت »کند و از خالل عباها اشاره میشدّت و کثرت این شکنجه
دهد. عالوه بر این موارد، ها را نشان میتحمّل خود زیر بار این شکنجهاوج  «  اجلاّلدین!

دشمن در راه آزادي    يآورد که شکنجهرا نيز در تأکيد این مفهوم می  «الأابيل»شاعر فعل  

در راستاي    علي فودة  ،شودمشاهده می طور که  همان  فلسطين براي من قابل تحمّل است.

قدرت    وااز دیدگاه    زیرا؛  روي آورد  شيوهبه این    جویانه با صعاليکدسازي هدفهمانن

 .فشان بودها به اهدارسيدن آنیکی از عوامل مؤّثّر در ها تحمّل صعاليک در برابر سختی 
 

 صحرا  احساس تعلّق به 

بيابان زتوصيف  صعاليک  که  پرخطر  آنهاي  را  خود  سپر ندگی  میجا  از    ،کردندي 

غ  آنمضامين  بر شعر  ذیل  که    هاستالب  اوصاف  نمونهدر  این  از  شنفری    نزدهایی 
 :بيان شده است 

َقطعت ه  َقفر   ِس  الرتُّ َکَظهِر   وَخرق  
 

ی عمل    لیَس  َظهر ه   17ِبعامَلتِي 
 

م وِفیاً  ِِبخراه   أوال   فأحلَقت  
 

وأمث ل    ِمراراً  أقِعي  قـ نَّة    18َعلی 
 

 

 ( 72: 1996، یالشنفر )
می  وي خود  مأواي  و  زندگی  محلّ  را  مباهات    دانست صحرا  آن  در  زندگی  به  و 

 :ین مضمون سروده است ادر ابيات زیر را نيز رو کرد؛ از اینمی
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بَ  اع هوواد   مج  ضنك   الع مِق   عیِد 
 

أخَوف    الرأِس  قانِت  أمی    19َمراصد  
 

م ضّلة  و   الذائِب  زاد  موًی   حوش  
 

مأَلف  للجِ ه  ن  واطِ بَ   واألسِد   20ّن 
 

 ( 99 :همان )

وي به صحرا و مهارت در توصيف آن را    يتوان عالقهها میبا تأمّل در این نمونه

کرد.   شرادرک  ذیل    اتبط  ابيات  در  انساننيز  از  که  پرداخته  خود  توصيف  دوري  به  ها 

 : است  خریدهجان ها را بهسختی ،هاسير در بيابان و با گزیده
التش یصیب ه  قلیل   للمهّم   ّکي 

 

شَ   اهلوی  النَّ کثي   والّتی   21سالكِ مَ ـوی 
 

بِ  بِغيهامَ ـیظلُّ  وي سي   وماة  
 

ال  ظ هوَر  یعَرورِي   22هالكِ مَ ـَجِحیشاً 
 

حَ مِ   یحِ الرِّ   وفدَ   ق  سبِ ویَ   حي نتَ یَ   یث  ن 
 

مِ   املتداركِ ِب نَخرق  شّدة   23ن 
 

 24(151: 1984، أتّبط شرّا)

صحرا و رویارویی با مرگ و خطرات مباهات کرد و این اقدامات   نيز به سير در عروة

که    خود  خطاب به همسرداد و  ها ترجيح  را بر وابستگی به ثروتمندان و قبول نعمت آن

 کرد؛ چنين سرود:از دوري و فراق وي گالیه می 

أطوِّ  لعّلنی َذرینی  البالد  فی   ف 
 

أغنیك أخلّ   أو  سوءِ   یك   25ضریحمَ   عن 
 

فازَ  لِ سَ   فإن  أک  لمَ هٌم  مل   ن نّیة 
 

عَ جَ   وهل  م  زوعاً،  ِمن  ذاك   26تأخرِ ن 
 

 (67: 1998، عروة)
صحرا را مأواي خود    محيط  ،د که صعاليکتوان پی برها میبا تأمّل در این نمونه

این    بازتابمثال براي    بهترین شاهد  .دانستند و مهارت باالیی در توصيف آن داشتندمی

صعاليک  شعري  اشعار مجمو در    مضمون  فودة  عه  همانندسازي   علي  بر  داّل    که 

آنجاباشدمی  صعاليکبا  او    جویانههدف قصيده،  در  که  اللوتس»  يست  چنين   «زهرة 

../  النِ یصَ عَ ال   هورَ ز    وطن کانَ مَ  رجان../مَ ـء والو ن الؤل ، غاابٌت مِ سِ وتاللّ   وطن ای زهرةَ مَ گوید: »می
نمونه  .(938:  2003،  فودة)  «27..الزمانَ   ن کانَ وطِ مَ  این  در    ،در  ولو  مکانی  نظر  از  شاعر 

ي دیگري براي خود اختيار کرده مأواهمانند صعاليک  خيال خود از مردم دور شده و  

صحرا    ،«خلةَ سقي النَّ عروة بن الورد ی  »  يقصيدهو در  خود    اشعار   يمجموعه در    ي و  .است

پدیده تمام  موجوو  به خود  هاي  متعلّق  را  آن  در  ای  دانستد  عبارت ن  و  با  را    قصيده 
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الصَّ » غِ هذه  ا/  أعشاُب  يل/  الصَّ حراء   هذه  ا/  أحزاّن  ا/   . دکرآغاز  (  419  همان:)«  28يل  حراء  زالّن 

متفاوت  شد،  میآن بيابانی که در شعر صعاليک مطرح  با  ،  علي فودةدر شعر    صحرا  مفهوم

 ،استها در آن مکان  بودن صحرا نزد صعاليک، عدم حضور انسانلیاست؛ منظور از خا

از یک سواز صحرا  علي فودةکه مراد  در حالی   هاي قلببودن  لیخا  معنايبه  تواندمی   ، 

و  از   سران عرب فلسطينيان و نوع  دلسوزي  با  از سوي دیگر  همدردي  و  باشد  دوستی 

اه، مبارز و هاي آگوجود انساناز    ي صحرا را سرزمين فلسطين دانست کهواژه  توانمی

رمز کودکان    «أحزان»و    «أعشاب»  يدو واژهدر این نمونه،    .استجان برکف تهی گشته  

موازات  است   یفلسطينگناه  بی به  و  که  اجتماعی  محيط  نيز  و  خانواده  عاطفی    شرایط 

به اندیشه و مضمون شعر صعاليک    ويتوجّه  سبب    ،ن شاعرای  يزمانه  الت سياسیتحوّ 

 . ها فراخواندربرد آنرا به تغيير واژگان و کا اوو شد 

 

 و نزدیکان رویگرداني از خویشان
در شعر  بازتاب   پدیده  ویژهصعاليک  این  داردجایگاه  زیر   با  را  شنفری، المیه؛  اي  بيت 

 کرده است:  مشخص قبيله مقابل آغاز و از ابتدا موضع خود را 

َمطیِّکم  ص دوَر  أّمی  َبن   أقیموا 
 

ألمَیل  إ  فإينّ   ِسواک م  قوم    29لی 
 

 ( 58: 1996، الشنفری)
کند که هيچ یک از  مهري مردم آزرده خاطر بود، در ابيات زیر اشاره میکه از بی  وي

سر مویه  وي  مرگ  از  پس  راه  نمی  خویشان،  دل  به  اندوهی  او  مرگ  از  پس  و  دهند 

 : نخواهند داد، گویی او هرگز به این قبيله تعلّق نداشته است

أتَ إذا   أابهِلاما  مل  َحتَفيت   تن 
 

وعَ   الدُّموَع  خااليت  ت ِذر   30يتمَّ ومل 
 

َهّنأُت  م إن  وما  قوٌم  يب   وه ّنیء 
 

ِب نیيت  ولیسوا  قوم   يف   31وأصبحت  
 

 ( 98 همان:)
 خود آورد:  شعراین مضمون را در گردان بود، از قوم خود روي نيز که عروة

رِکابِ  ص دوَر  ل بَنی  َبن   کم أِقیم وا 
 

اهلزلِ   من  خٌي  الّنفِس  مناای   32فک لُّ 
 

 (89: 1998، عروة)
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نمونه   این  در  دقّت  ارزش  ،عروةگفت  توان  می با  و  که  اهداف  درونی خویش  هاي 

آن از  نمیاثري  قبيلگی  نظام  در  سرس   را  بيندها  و  قبيله  در  ماندن  قوانين  بر  به  پردن 

 . دهددور از عدالت آن ترجيح مینژادپرستانه و به

صعلوکی    مانند  سازي با صعاليک جاهلی روي آورده بود،که به همانندنيز    علي فودة

بی از  دمطرود،  هموطنانمهري  و  نمونهو    داشت گالیه    وستان  ت ذیل،    يدر  بر  أ با  کيد 

م عرفت ک  » :قرار دادها از آن  اي براي دوريتنهایی خود، این امور را بهانه  وها اعتنایی آنبی
أصدقاء   فواحِ وا  ای  الصَّ   وبِ م کالثَّ ست کِ بِ لَ   /داحداً  الشّ   یفِ يف  أصدقاء  بِ لَ   /تاءويف  ای    مَّ ـ ث    / ست کم 

  / یدَ کم س  غضَ وب    /یدَ کم س  بَّ م.. ألّن ح  عت ک  لَ خَ   / شاهداً   دق  والصِّ   /عت کم.. وکان احلزن  شاهداً لَ خَ 
أصدقاء  لَ خَ  ای  فواحِ واحِ   عت کم  دَ   /داً داً  بِ مثّ  صارَ . لبِ القَ   قاعِ فنت ک م  يف  فَ   / جمهداً   القلب    .  ِسرت  

ن  بعد عَ ن ی  أّواه مَ   /فیکم أحداً   ف  أعرِ   /ن فیکم وال.. عرف  یَ   ال أحدَ   /داشرَّ اتئهاً م    يوحد  حراءِ الصَّ 
الصَ  نمونه  در.  (429  :2003،  فودة)  «33دی م  ـدري  اشعار    ،این  یادآور  وي  کالم  صراحت 

خود    ،عاليکهمچون صاي دیگري  در ج  علي فودةصعاليک خطاب به افراد قبيله است.  

ه  ديکشتصویر  تان را با لحنی شدید بهاز دوس  یشبيزاري خوو    را از مردم جدا دانست 

حمي  ـ وکوا لَ ل  قوين/ ال تَـ عتَ م أان/ فاقهاک  مَ   ّوادِ ن ر  لست  مِ »  :چنين گفتها  و خطاب به آن  است
 . ( 136  :همان) «34عويندَ فَ قائي/ نکم أصدِ ست  مِ جوين/ لَ غوصوا يف جراحي وش  ال تَ  / رَ األخضَ 

نمونه،  این  »  در  این شاعر  به  ، «م أانقهاک  مَ   ّوادِ ر  لست  ِمن  عبارت  بيانگر تالش  خوبی 

عامل    ،در عصر جاهلیقبيله  طور که  جدایی خود از اطرافيان است؛ زیرا همان  بيانبراي  

بود، در دوران معاصر اعضا  د  مينه گرز  ،هاخانهچون قهوههمهایی  مکان  نيز  یکپارچگی 

همانطور که شاعران صعلوک با    علي فودة  روو از این  دکنهم آمدن دوستان را فراهم می

خود را از جمع دوستان  کردند،  پناه بردن به صحرا، از وحدت با اعضاي قبيله امتناع می 

قهوه نبیل»  يخانهدر  م  «أم  در  دوستانش  و  وي  اجتماع  »محل  بود«    يله حکه  رصيف 

النجا  )القاسم بار منفی فعلکردجدا    (17:  2014،  رو  نيز تکرار فعل  . ناگفته نماند که  ها و 

خواهد او را ترک کنند، بيانگر این است  کيد شاعر بر اینکه از دوستانش میأو ت   «دعوين»

زندگی   در  یکسان  اجتماعی  و  فرهنگی  شرایط  فودةکه  و  علي  صعاليک    همسویی   و 

واداشته  وي را به کاربست چنين افعال و عباراتی ها، آن این شاعر با  ها و عواطفاندیشه
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وطنان به اعتنایی همجز بی  چيزي  علي فودةبنابراین عامل اساسی نگرانی و غربت  است؛  

یابی  فلسطين و دست  يشدهکه وي براي دفاع از حقوق پایمال   ايگرایانهاهداف اصالح

آن آزادي  کرده  جابه  نيستقصد  جهتو    ،  این  و  از  تنها  را  و   بيندمییاور  بی  خود 

  توانمیدر تکميل این مطالب    .اردزده ند غفلت  يگردانی از آن جامعهاي جز رویچاره

به اهداف خود    علي فودةاز نظر  گفت   توفيق صعاليک در رسيدن   یعنی یکی از عوامل 

هایی که  در راه آرمان  وي را  قبيله بود که  ها از، رویگردانی آنیاري گرسنگان و مظلومان

همچون صعاليک براي رسيدن به اهداف خود  نيز    رو اوکردند. از این یاري نمی  ت،داش

فلسط مردم  نجات  سلطهکه  از  که    يين  افرادي  از  بود،  برنامهاشغالگران  و  هاي  او 

غفلتگرانهاصالح الک  در  و  گرفته  نادیده  را  به    اش  و  رویگردان شد  بودند،  فرورفته 

 .عملی کرد  راهاي اجتماعی خویش تنهایی آرمان

 

 مناعت طبع ت نفس و  عزّ 

  پس ازو اهدافی که    صحرادر  سخت  زندگی    ناشی از  مقاوم  يهصعاليک به خاطر روحي

-و بیظلم  مقابلهرگز  داشتند و عزّت نفس باالیی   ند،در پيش گرفت رویگردانی از قبيله 

 : متجلّی است  شنفریدیوان نمود این حالت در د. ردن ککرنش نعدالتی 

عَ   األرضِ   ويف  للَکرمی  األذی منأًی   ن 
 

م َتعزَّل    الِقلی  خاَف  ِلَمن   35وفیها 
 

عَ  ِضیٌق  اِبالرض  ما  امرئ  لَعمر ك   لی 
 

یَعِقل    وهَو  راِهباً  أو  راِغباً   36َسَری 
 

 ( 59 – 58: 1996، الشنفری)
داد و عقيده داشت یکی از دالیل تبعيض  به مسائل دنيوي توجّه نشان نمینيز    عروة

افر  ب  ادميان  براي ستم  دستاویزي  را  آن  که  است  قوم  بزرگان  ثروت  زیردستان  قبيله،  ر 

ميلی خود را به اموال دنيوي در ابيات زیر به تصویر کشيد و  بی  رودهند؛ از اینقرار می

 : عزّت نفس و عدم پذیرش خواري را واالتر از مال دنيا شمرد

مال   آذاك  فامَتِهنه إذا   ك 
 

املِ   قـَرََع  وإن   37راح  جِلاِدیه 
 

أخنَ  فَـ وإن  علیك  َتَِدهلَ ی   م 
 

الِقراح    واملاء   األرِض   38فَنبت  
 

 (53: 1998، عروة)
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خود را به هرگونه سختی عادت    شنفریشود که  گونه برداشت می از ابيات فوق این

 و  و غبار صحرا  هان بر خود احساس نکند، گردتی از جانب مرفّداد و حتّی براى آنکه منّ

تح  گرسنگی منّ  کردمّل میرا  پيش  نبردتتا عرض حاجت  به مسائل  نيز    عروة  .گذاران 

نمی نشان  توجّه  داشت  دنيوي  عقيده  و  ثروت  که  داد  قبيلگی،  تبعيض  دالیل  از  یکی 

ب ستم  براي  دستاویزي  را  آن  که  است  میبزرگان  قرار  زیردستان  اینر  از  به   رودهند؛ 

کشيد و عزّت نفس را واالتر از مال  ر میتصویميلی خود را به اموال دنيوي بهیب  کرّات

 . دانستدنيا می

فلسطين و    سرزمين  بار و ظلم و نابرابري در حقّکه از شرایط خفقان  نيز  علي فودة

از عوامل مهم در رسيدن  دیگر  یکی    این ویژگی صعاليک را   مردمانش به تنگ آمده بود،

میآن اهدافشان  به  این جهت ويها  از  رسيدن   دانست؛  خود  براي  مقاصد  این به  در   ،

شاعران صعلوک    به  همرفتاري  ویژگی   با  و  همانندسازي  آورد  عبارات،در  روي    این 

و سرکشی   درمقاومت  را  ظلمب  خود  م  »:  ددانشان    رابر  رجٌل  ِبنیابِ أان  هم/  ـتعٌب حاَصروين 
/ غَ فَ عت  رَ کَ باً/ ما َر صِ م نتَ   وِسرت  علی الّدربِ   /قت  احِلصارَ فاخرتََ  / ويف ع  رَ   ریباً ضت    أّمي   شِّ حلت 

رافِ   فت  زَ نَـ  رافِ دمي..  رافضاً کلَّ ضاً  ساوَ مَ   ضاً/  فعل (  455:  2003،  فودة)  «39موينن  آوردن  که 

به خوبی عزّت نفس شاعر و اجتناب وي از سازش با    ، « رافضاً »و تکرار لفظ  «  رفضت  »

بيان میدشمنان   آن  .کندرا  احساس  این  از  به دجاست که  نمود دیگري  شمنان  خطاب 

  ةِ ریبَ م  ـفات الر  ن الشُّ دّلی مِ تَ ق/ کانت أابریق کم تَـ قُّ شَ التَّ   دَّ نت  حَ ئاً ک  کم ظامِ وقفت  علی اببِ : »گفت
در این ابيات    و  (309  :)همان  «40شيطَ ل: اطفئوا عَ م أق  ـحیٌم/ ولکّنن لَ قليب جَ حیٌم بِ ثلوجًة/ جَ مَ 

با دو عبارت کنایی » را  نياز خود  التَّ ظامئاً کنت  حَ اوج  »ققُّ شَ ّد  بِ جَ « و  «  .. جحیمليب قَ حیٌم 

قيد    کهکند  بيان می با  اوّل  عبارت  التشّقق»در  واژه  يو در جمله  «حّد  تکرار  با    يدوّم 

کند. در مقابل، برخورداري دوستان خود از نعمت و  بر این نيازمندي تأکيد می  "جحیم"

کند و  « ترسيم میثلوجةً مَ   ةِ ریبَ م  ـفات الر  ن الشُّ دّلی مِ تَ کانت أابریق کم تَـ »  يه آسایش را در جمل

پایانی مناعت طبع خویش را    عبارتها و اشاره به نياز خود، در  پس از این مقدّمه چينی

می جانش  و  کند  آشکار  در  که  عطشی  فرونشاندن  نيازهاي    است از  رفع  از  کنایه  و 
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سرباز همچنين    زند.می  اوست،  ذیلوي  راستا  ادر    را  عبارت  سارِ إنَّ »  :سرودین  قو  کم 
لَ ک  ولکنَّ   حيرَ فَـ  أبداً  تَـ م  دَ رَ ن  لَ معَ وا  یَ   دَّ أم    نيت/  مَ إلیکم  إن  اقطَ دَ دي/   «41.. وها ع  اقطَ   ..وهاع  دت  
ابيات،    .( 311  :همان ) این  سيهدر  و  فلسطين  اشغال  اصلی  عامل  را  دشمنان  روزي شاعر 

اطق مختلف، فشارهاي  دنبال آوارگی در منداند که بهمردم این سرزمين می  خود و سایر

لَ »  يه دو جمل  .سياسی و روانی زیادي را متحمّل شدند أبداً  تَـ لکّنکم  ن  لَ « و »يتمعَ وا دَ رَ ن 
خوبی از عزّت نفس این شاعر و عدم کرنش او در برابر دشمنان پرده  ، به«ديإلیکم یَ  دَّ أم  

دشمنان و طلب  دارند. این دو جمله هر دو کنایه از عدم التماس و البه در مقابل  برمی

آن  یاري خواننده  از  ذهن  در  را  زیبایی  تصویر  که  جمله  دو  این  با  شاعر  و  هستند  ها 

می  می ایجاد  تثبيت  دشمن  ذهن  در  را  خویش  غرور  و  نفس  عزّت  واژکنند،    ي ه کند. 

داردبه  «غرور» منفی  معنایی  بار  کلّی  انسان   گاهآنامّا    ،طور  فودةهمچون    یکه  این    علي 

در   را  بهاحساس  و  از خود نشان میمقابل دشمن  با ظالم و خيانت،  دهد،  قصد مقابله 

علي   ، کند. در پایان این ابياتبدون شک مفهومی جز عزّت نفس و مناعت طبع پيدا نمی
کرده    «اقطعوها» فعل    فودة تکرار  بار  دو  نشانرا  عدم  که  از  شاعر  این  اطمينان  دهنده 

قصد تأکيد در معرّفی نفس سرکش خود در    و به  باشدمیخضوع خود در برابر دشمنان  

  باشد بدین شرح میمقابل دشمن آن را تکرار کرده است؛ زیرا مفهوم کلّی این عبارت  

  که من هرگز دستم را در مقابل شما دراز نخواهم کرد و از شما یاري نخواهم طلبيد.

ویژگی   فودةاین  توانا  علي  بيان  براي  را  زمينه  او  نيز  اهدافش  کرعملی  جهتدر  یی  دن 

ها و نيازهاي خود از چشم کردن ضعفگونه که صعاليک با مخفیهمان  ؛کندفراهم می

  ،هایی که بر سر راه خود داشتندها رهایی یافتند و بر کاستیآن  ينان، از بار سلطهدشم

  نيز به خوبی صادق است. علي فودة غلبه کردند و این امر در مورد  

بار سياسی حاکم بر زندگی  ثير منفی شرایط خفقانأوان ت ت می   هابا دقّت در این نمونه

با داشتنتوان گفت  را درک کرد و به جرأت می  علي فودةفردي و اجتماعی   چنين   او 

تر از شاعران صعلوک  اي بهتر و شایستهحسّاس و اهداف اجتماعی واال، نمونه  يروحيه

که   آننيافت  با  را  هخود  سازد  م ها  به    وانند  رسيدن  مکانيسم  اهد براي  از  خود  اف 

به پنهانهمانندسازي  براي  راهی  ناکامیعنوان  شخصی  کردن  و هاي  بگيرد  بهره  خود 
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ملتزمهب شاعر  یک  را    عنوان  جامعه  دردهاي  نيز،  آگاه  کندو  واژگان  بيان  از  استفاده   .

  طلقة »،  «کربیت»،  «البارود»متناسب با زندگی در دنياي پر از جنگ و آشوب معاصر مانند  
، در مقایسه با آنچه در اشعار صعاليک مشاهده شد،  هانمونهدر این    «صاصالرّ »و    «قناصال

 است.  و نشان دادن عزّت نفس خویش بيانگر تالش وي براي این همانندسازي

 
 يجهنت

فودة کودکی  علي  از    دوران  آکنده  محيطی  در  گذراند  باضطرا را  خشونت  بحران  ؛  و 

اعتنایی  پدر و نامادري از یک سو و بی  مهريو بیعاطفی ناشی از فوت زودهنگام مادر  

با  فلسطين    يقضيه   به  سياستمداران همکاري  عدم  فودةو  پيش  علي  اهداف    د بربراي 

صعاليک،  و    خود  يهیانراگاصالح محيط  مشابه  فرهنگی  و  اجتماعی  بافت  در  زیستن 

علي و هم    کردندیعنی محيطی آکنده از ظلم و تبعيض که هم صعاليک در آن زندگی می
  يهمچون صعاليک دورهوي نيز  سبب گشت که    ،کردبا آن دست و پنجه نرم می  فودة

مردم جامعه از  مشابه   جاهلی  و روحی  اجتماعی  به شرایط  توجّه  با  و  رویگردان شود 

اف خود در نظر  عنوان الگویی براي رسيدن به اهدها را بهود با صعاليک جاهلی، آنخ

همانند به  و  ببگيرد  آنسازي  بپردازدا  دليل  .ها  همين  قصاید    ،به  خواندن  از  پس  وي 

ها با و تطبيق آن  شها در ذهنهایی پيرامون زندگی آنفرضگيري پيشصعاليک و شکل

آن اجتماعی زندگی خود، اهداف و شخصيت  با اهداف خویش  شرایط روانی و  را  ها 

د انعکاس داد؛ خو  رمجموعه اشعاها را در  شعري آن  مضامينیکسان دید و بسياري از  

اهدافش    اب  علي فودة  يهمانند   موجبکه    یمضامينترین  مهم به  براي رسيدن  صعاليک 

و شورش عليه دشمن،   هاتحمّل سختی ،  طبيعتمظاهر  انس گرفتن با  عبارتند از:    ،شدند

  ت نفس و مناعت طبع عزّ و نزدیکان و    رویگردانی از خویشان،  صحرا  احساس تعلّق به

جویانه  هدفاثبات همانندسازي    تواند دليل خوبی برمی  هاین مؤلّفها  شعري  مصادیقو  

حقيقت همين    در،  این شاعر معاصر  دیدگاهاز    زیرا  باشد؛  جاهلی  صعاليکبا    علي فودة

آنرم صعاليک،    هايویژگی موفقيت  می ز  محسوب  اوها  و  به    هم  شد  رسيدن  براي 
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با این گروه همانند  در این مؤلّفهخود را  در محيط فلسطين،    یشاهداف خو   و  کردها 

 را در پيش گرفت.  هازندگی آن يشيوه

 

 ها نوشتپي

هاي آغازین سالو    دنيا آمدبه  "حیفاء"از توابع شهر    "قّني"م در روستاي  1946در سال    علي فودة  -1

با رسميّت   او  بود.  یافتنزندگی  از شکست  وي  کشور اسرائيل مصادف  ،  م1948سال    اعراب در   پس 

کرانه   همراه به  واقعه    يبا خانواده  از  پيش  تا  اردن رفت و  بود.1967شرقی رود  آنجا  فشارهاي    م در 

دادن مادر از سوي دیگر، وي را به  و اندوه از دست  غم آوارگی از یک سو  سياسی حاکم بر فلسطين و

راه تحقّق    درمبارزه    ، اندوه وپس از گذراندن عمري مملو از آوارگی  و  غربت و تنهایی کشاند  يورطه

(. در رابطه  81  -  76:  2005،  و اآلخرون   خلیلم به شهادت رسيد )1982، در سال  هاي فلسطينآرمان

بيشتر  او  ،  فلسطيناجتماعی حاکم بر    توجّه به شرایط سياسی  با   که  باید گفت  وي با موضوعات شعري  

سرزمين خود و دیدن    برخورد با شرایط اسفبار  ينتيجهدر    و  ادبيات مقاومت توجّه داشت  مضامين  به

اثر هایی که  نابسامانی ، به شاعري سرکش و متمرّد  ه بودجا حاکم شدگر بر آنحضور دشمن اشغال  در 

 ت. شگتبدیل 
م  هاي دره گرگی تيز پا و پلنگی نرم پوست و کفتاري با یال  من غيراز شما خویشان و اقوامی دارم:  -2

 . و پرپشت 
و نه گنهکار را    گشایندنه زبان به افشاي راز می  )چراکه( ؛  ندمن هست  خویشاوندان حقيقیفقط    هانآ   -3

 . کنندبه گناهش مؤاخذه می
آمد می  -4 اطراف من رفت و  فام در  مادّه سرخ  که بزهاي کوهی  به دوشيزگانی شبيه هستند  کنند و 

 اند. دار بر تن کردهلباس بلند و دنباله
ها  ترین آنترین و بزرگگریزند(، گویی من قويیمانند )از من نمو عصر هنگامان در اطراف من می  -5

 پيماید. کند و میها و تنگناهاي کوه را قصد میهستم که کناره
 سوار بر ماهی و دنيا و اژدها شدم و تمام اسرار خود را به کالغ گفتم.  -6
کره  -7 و  شتر  براي  و  دردمند  بلبل  می براي  کرنش  اصيل  رودخااسب  و  علف  براي  همچنين  نة  کنم، 

کشته شده در زیر ساقة پرتقال/ و براي گرگ.. همان گرگی که همواره رو در روي سالطين باعظمت  

 کشد. زوزه می
 ها دوست من شدند. ها و روباه و همة آنها و کرمشوم و گاه با موشقدم میها همگاه با کالغ -8
 به تنهایی به راه افتادم و راز خود را فقط براي گل نرگس گفتم.  -9

 اي زرافه! نيمی از قلب مرا دزدیدند و از من روي برگرداندند و سالمم را پاسخ نگفتند.  -10
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خوار و دریا و شاخة پرتقال و صخره و گل و  شنود و همچنين مرغ ماهیباد شمال ]صداي مرا[ می -11

 ها و ابرهاي آسمان. شنوند و همينطور ستارهچشمه و آبشار ]صداي مرا[ می
و ذهنم را از یاد آن منصرف نموده و   ين ببرمبکنم تا آن را از    یرا تحمل م  یازه گرسنگتا آن اند  -12

 آن را فراموش کنم. 
 توانگر مپندارد که بر من فضل و منّتی دارد.  انسان تا کنم می تغذیه زمين  خاک از -13
 . (63 – 62م،   1996، ، شرح: امیل بدیع یعقوبالشنفریدیوان هاي بيشتر در: )نمونه -14
اي  درنگ کن درنگ کن امّا در سکوت، و اشک نریز. درنگ کن و ایستادگی پيشه بنما و اگر چاره  -15

 جز مرگ نداشتی، پس شرافتمندانه بمير. 
می   -16 پشتم  بر  تازیانه  میتازیانه..  فریاد  ولی  تازیانه هستم/  زیر  من  و  دستم  خورد/  هرگز  نه../  زنم: 

با جلّادان دراز نخ  دادن  این گنجشکبراي دست  این درختان و  نميکنم/  اعتنا   /... آزاد واهد شد/  هاي 

آن  میروي  گل  براي  را  آن  که  است  من  خون  این  هستند/  من  قلب  میها،  و  شليک ریزم  از  روم. 

ترسم/ اما قلبم با وطنی است  ترسم/ این گلوله من را نخواهد کشت/ و از قاتل خود نمی شکارچی نمی

 ده است. هاي من النه کرکه در رگ 
بيابان  -17 بسا  چه  ]پياده[ و  خود  پاي  دو  با  را  آن  که  سپر  پشت  همچون  پهناور  و  خشک  هاي 

 ها پا نگذاشته بود. هایی که[ هيچ کس ]قبل از من[ بر پهنه آن ]بيابان درنوردیدم
گاهی    از ابتدا تا انتهاي آن را پيمودم تا اینکه به قلّه کوهی رسيدم در حالی که ]از شدّت خستگی[  -18

 ایستادم. نشستم و گاهی می می
هاي آن تنگ و کمينگاه افعيان و مارهاي ترسناک و کج سر و وادي دوري در اعماق صحرا که درّه  -19

 است. 
اي است که خوراک گرگان درّنده هستند و و  و پناهگاه و ملجأ حيوانات وحشی از راه به در افتاده  -20

 الفت و زندگی است. اعماق آن براي جنّيان و شيران محلّ 
کنم و محبّت بسيار و نيز رسد، بسيار کم شکوه و گالیه میمن در امور مهم و سختی که به من می  -21

 هاي مختلف و گوناگونی براي برآوردن حاجات و نيازهاي خود دارم. اهداف و مقاصد فراوانی و راه
رساند و شب را در بيابان دیگري به  ها به تنهایی روز را به شب میمن کسی هستم که در بيایان  -22

 گذارد. ها میگاههاي خطرناک و هالکترساند و پا در مکانصبح می
 رود. گذارد و به آنجا که قصد کند، میهایی سریع و بلند، باد را پشت سر میبا گام -23
 (.152  – 151م، صص  1984دیوان أتّبط شرّا، شرح: علی ذوالفقار شاکر، هاي بيشتر در: )نمونه -24
ها به گشت و گذار بپردازم، چه بسا با کشتن شدن خودیش تو را نجات دهم و بگذار در سرزمين   -25

 نياز سازم. آور خود در منزل که فاقد مخارج زندگی و نفقه براي شما است، بییا اینکه از حضور مالل
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م و آیا کسی هست که از آن  کناگر در این سفر تير مرگ بر من مستولی شود، من جزع و فزع نمی  -26

 )مرگ( در امان باشد؟ 
باغ  -27 من  نيلوفر وطن  من شکوفهاي شکوفة  است. وطن  مرجان  و  مروارید  از  هاي سریشک  هایی 

 است. وطن من، زمان است. 
 هایش. این صحرا از آنِ من است. هایش، آهوانش، اندوه این صحرا از آنِ من است، علف -28
 دارم.  شی از شما گرا ريغ  یقوم به که من   رای خود را آماده کوچ کنيد؛ ز اشترانخویشان من  اي -29
 کنند. هایم نيز بر من گریه نمیها و عمه دهم و خاله زمانی که مرگم فرابرسد، من به آن اهميّتی نمی -30
ها خشنود و راضی نبودم و در  شوند اگرچه من هرگز از آنبا مرگ من قومی شاد و خوشحال می  -31

 ها مطلوب و خواسته من نبودند )من ناخواسته به این قوم منسوب شدم(. قومی درآمدم که آن زمره 
شود،  هاي خود را آماده کنيد؛ چرا که تمام حوادثی که به مرگ منجر میاي فرزندان لبنی مرکب  -32

 بهتر از سخنان هزل و پوچ است. 
شما را ]همچون لباس[ بر تن کردم/ اي دوستان تک تک شما را شناختم/ در تابستان و زمستان    -33

و   است/  حقيقت[  ]این  گواه  اندوه  و  درآوردم/  به  تن  از  کردم/ سپس  تن  بر  لباس[  ]همچون  را  شما 

به درآوردم/ چراکه محبّت شما پوچ است/ و بغض و کينه شما نيز   از تن  راستی گواه است/ شما را 

به درآور از تن  یکی  رایکی  اي دوستان، شما  را در عمق قلب خود دفن  بيهوده است/  آنگاه شما  دم/ 

مرا  شما  از  هيچيک  نه  افتادم/  راه  به  بيابان  در  آواره  و  سرگردان  و  تنها  و  شد/  قلبم خسته  و  کردم.. 

ميشناسد  و نه من هيچيک از شما را/آه چه کسی چاقو ]ي خيانت و ناسپاسی دوستان[ را از سينه من  

 آورد؟ بيرون می
نَجَوید/ در زخمن قهوهاز بزرگان و پيشتازا  -34 ها و  خانه شما نيستم/ مرا رها کنيد/ گوشت سبز مرا 

 هاي من غوطه نخورید/ اي دوستان! من از شما نيستم/ پس رهایم کنيد. اندوه
  ي برا   آن وجود دارد و در    يبسيار  يجا  تی از آزار و اذ  يدور  يانسان بزرگوار برا  يبرا در زمين    -35

 وجود دارد.  یاست، پناه گاه شی به خو تی و اذآزار  نرسيدن  که خواهان یکس
  ي برا   آن وجود دارد و در    يبسيار  يجا  تی از آزار و اذ  يدور  يانسان بزرگوار برا  يبرا در زمين    -36

 وجود دارد.  یاست، پناهگاه شی به خو تی آزار و اذ نرسيدن  که خواهان یکس
داراییآن  -37 و  مال  که  بگاه  بخشيدن  با  گشت،  تو  آزار  مایه  کنندهات  طلب  مقابل  ه  در  را  آن  اش 

ات را از دست  چشمان وي خوار کن، حتّی اگر اصطبل خانه تو خالی از چهارپایانت شود )تمام دارایی

 بدهی(. 
ها قانع اما اگر مال بر تو خيانت کرد و آن را نيافتی، به گياه روي زمين و آب خنک و گواراي درّه  -38

 باش. 
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گاه حصار را آتش زدم و   هاي نيش خود مرا محاصره کردند. آندندانمن مردي خسته هستم که با    -39

بر روي دروازه با قامتی افراشته به راه افتادم. قامت خم نکردم و سر باز زدم. غریبانه سفر کردم و در  

که رد کردم رد کردم رد کردم همة افرادي را که به دنبال توافق النة مادرم خون خود را ریختم.. حال آن

 مصالحه با من بودند. و 
هاي شما در  هایم[ تشنه بودم/ و تنگمقابل درِ شما ایستادم در حالی که تا حدّ شکافته شدن ]لب  -40

آویزان بود/ در قلب من دوزخی برپاست.. دوزخی    ناکشبهههاي  حالی که آبشان یخ زده بود، از ایوان 

 .برپاست/ اما من نگفتم که عطش مرا فرونشانيد
ارقان شادي من هستيد/ امّا هرگز اشک مرا نخواهيد دید/ هرگز دستم را ]براي طلب یاري[  شما س  -41

 به سوي شما دراز نخواهم کرد/ اگر آن را ]به سویتان[ دراز کردم/ آن را قطع کنيد.. آن را قطع کنيد.. 
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 يک اجلاهلي يف دیوان علي فودة جتّلي املضامنی الّشعریّة للصعال 

 )علی أساس مکانيسم الّتشابه املُهِدف يف نظریة فروید( 
 

 *1فاطمة مجشیدي 
 2وصال میمندي 
 3حسي کیاين 

 
 امللّخص 

شخصیته   تکوین  يف  الرئیسة  العوامل  من  هو  واالضطراب  احلرمان  ِمن  به  ی صاب   ما  َتاه  اإلنسان  معاملة  إّن 
یری   تش  "فروید "وتنمیتها.  یتشابََه  أّن  أن  یسعی  فهو  احلرمان  إزالة  يف  الطّرق  إحدی  هو  ابآلخرین  اإلنسان  ابه 

ت اليت  األهداف  یتبعون  الذین  املقالة  شابآلخرین  هذه  ِبهدافه. کِتَبت  الکیفي    به  التحلیلي  املنهج  أساس  علی 
( فودة  علي  الفلسطین  الشاعر  أشعار  النّ 1982  –  1946ملضامي  املنهج  من  أ ست فید  والکتبِ م( کما   فسي 

َل الّستاَر عن کیفیة تّسک هذا الّشاعر ابلّتشابه ابلصعالیک اجلاهلي والفحص عن علل هذا  حّتی ت سدِ   املختلفةِ 
الّتشابه. استنَتَجت املقالة  إلی أّن احلرمان العاطفي يف حیاة علي فودة العائلیة وعدم إعانة أصدقائه إاّیه يف حتّقق 

للمجتمع اإلصالحّیة  عن   أهدافه  اإلعراض  يف  الصعالیک  طریَق  شاعر ان  یتَبَع  أن  إلی  إلی    اجملتمع  سبَّبت  واملیل 
هِدف ابلصعالیک هي:  مظاهر الطّبیعة يف عامل اخلیال.

 
أهّم املضامي اليت ظهَرت يف شعر علي فودة إثَر تشاُِبه امل

األقرابء  و عّلق ابلصحراء، اإلعراض عن العشية األنس ِبظاهر الطّبیعة، حتّمل املشاّق والثّورة علی العدّو، الّشعور ابلت
 وکذلک األنفة وعزّة الّنفس. 

 
 الّصعالیک اجلاهلي، علي فودة، الّنقد الّنفسي، نظریة فروید، الّتشابه املهِدف.  الکلمات الرئيسة: 
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