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 هچکید

زندگی  هموارهاست،  ای از آوارگی و تنگدستیشاعران صعالیک جاهلی، آمیزهه زندگی اينکرغم علی

اند. اين گروه نسبت به پديدة بالیده هايشجلوهداده، بر اصول آن پای فشرده و بر  ترجیح عیّاری را

اثری از  ،بن الورد ةعرو در تصويرهای شعری امیر صعالیک، رو از ايننگاهی مثبت داشتند؛ « صعلکه»

مندی و بهزيستی به ضايتر های شادمانی،های اين شاعر، نشانهشود. در سروده ديده نمی خرسندینا

شاعر  هایمتنی و سنجش سرودهخورد. در اين جستار، با واکاوی ديوان عروه، تحلیل درونچشم می

 و شادمانی وی از زندگی صعلوکی تبیین شده عیّارینگری عروه به سیرة ، مثبتشناسی روانمفاهیم 

زّت نفس، مشارکت اجتماعی و که ع شدو معلوم  گرديد بررسی هعرواست. همچنین علل شادمانی  

 است. ار بودهعیّ مندی اين شاعربینی از عوامل شادمانی و رضايت خوش
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 مقدمه .5

ط ناگوار اجتماعی و اقتصادی آن عصر، گروهی پديد يجاهلی، به مقتضای شرا ةدر دور

 ،در لغت شناسند. می« عیّاران»، يا «صعالیک»ها را با عنوان خ، آنآمدند که در تاري

مالی ندارد. حاتم طائی اين تعبیر را در  ةصعلوک انسان فقیری است که سرمايه و پشتوان

 گويد: است و می به کار برده« غنی»برابر واژه 
   

 (13/414:تابی )ابن منظور،                                                                             

از جام اين دو به ما نوشاند و فقر و ثروت گذرانديم و روزگار ه برا ای از زندگیدوره»

    .«زندگی مارا تلخ و شیرين کرد

ای فراتر از فقر، بر يک از زمان، اين واژه دچار تغییر شد و در دايره ایاما در برهه

 .(51: 1997)خلیف، پرداختند، اطالق گشتگروه اجتماعی که به  غارت و سلب اموال می

برابر کردن آن « صعلوک»ی لغوی ادر بررسی معن» است که   يکی از پژوهشگران معتقد

عدالتی و  و ريشه از بی استشکنی لغوی  پروايی و حرمت نوعی بی، با دزد و راهزن

ای مسأله« صعلوک» پناهی و تهیدستی؛ امّا بیداردهای ناروای اجتماع ناسالم نسبت

 .(41 :1394)فاضلی،  «فقیر و نادار بودند ،استثنا بی ،صعالیکة هم چون ؛پذيرفتنی است

 يع ثروت قبیلهدر پیدايش گروه صعالیک، عواملی مانند: نبود عدالت اقتصادی در توز

و عصیان در مقابل نظام طبقاتی قبیلة حاکم بر جامعة جاهلی نقش ( 95: 1431 )عاقل،

از قبیل عزّت نفس، ماجراجويی و  هايیعالوه بر اين، انگیزه .(39: 1434 )دعبیس، داشت

برخی از شاعران، به اين گروه  ازجملهخويشتن، سبب شد تا جوانان عرب جاهلی،  اثبات

 ؛ديدند شیوة عیاری در پیش گیرند. آنان نه تنها، در رفتار خويش عیبی نمیپیوسته و 

نگری، پیشة عیّاری را از مصاديق جوانمردی، راهی برای انتقام از افراد  بلکه با مثبت

 بن ورد، ةعرودانستند. بخیل، زمینة مشارکت ناگزير افراد و ماية همبستگی اجتماعی می

يکی از رفتارهای عیاران، يعنی غارت اموال ثروتمندان بخیل امیر الصعالیک در افتخار به 

 گويد: می

 (  43: 1994، ة)عرو                                                                                           
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داند که من به غارت  گیرد، نمی آن که به دلیل جود و بخششم پیوسته از من ايراد می»

اهان، بر آنچه برای خود برگزيده بود، يورش زنم. صبحگ های بخیل دست میاموال انسان

ای که از خشم بر  زدهحیرتبه صورت سپس او را آوردم.   به مالکیت خويش در بردم و

 .«پیچید، ترک گفتم خود می

-خانوادههای ثروتمند يا  برخی از خانواده»دهد که  بررسی زندگی صعالیک نشان می    

ها زيستن با عشیره و قبیله را  به صعالیک پیوستند. آن ؛دغدغة مالی نداشتندهايی که 

کردند و همین امر باعث رانده  را درک نمی هاافتند؛ زيرا خانواده يا قبیله روحیات آنبرنت

شنفری، در بیان علت جدايی از جمع  برای نمونه .(9/435: 1993 ،)« ها شدشدن آن

گويد: بدان جهت کند، بلکه میخانواده، مشکالت مالی و فقر و تهیدستی را مطرح نمی

و زيستن با حیواناتی وحشی از قبیل گرگ، پلنگ و کفتار را بر به ديگران تمايل دارد 

کنند و به دنبال ها راز ديگران را افشا نمی دهد که آناهل خويش ترجیح می

 ساختن شخص خطاکار نیستند.خوار
 

                                                                                     (41: 1994)الشنفری،                                                                         

رم. به جای تمن به گروهی جز شما مايل زيرا نیدهايتان را آماده ک برادرانم! مرکبای »

عملّس: تندپا(، پلنگ خالدار و کفتار يال ای دارم که شامل گرگ نرم پیکر )شما، خانواده

  .«سازندای هستند که راز را برمال نکرده و خطاکار را خوار نمیآنها خانواده .است بلند
 طرد شدگان منحرف گروه اول:صعالیک به سه گروه اصلی تقسیم شده بودند: »

پوست مادرانشان، جزو ساختار  رنگ  سببکه به  بودند هايیگروه دوم دو رگه ؛(ءعالَخُ)

. گروه سوم کسانی بودند که صعلوک بودن را عرب(ال بة)أغر آمدندقبیله به حساب نمی

 . (371: 5333 )ضیف،« سرآمد اين گروه بود وردالبن  ةعروپیشة خود ساختند و 

به صعالیک پیوست؛ زيرا به قول  ،آنکه مطرود خانواده و قبیله نبود رغم بهاين شخص 

علوک با همبستگی اجتماعی ص ةعیّاری را نوعی شرافت اخالقی و زمین»شوقی ضیف: 

وی تهیدستان را گرد آورده و به امور  .(394: )همان« دانست تهیدستان قبیلة خويش می

در  و (3/75: 1995 ،)ملقّب شد « الصعالیک ةعرو»رو به پرداخت؛ از اين آنان می

 )عروه،دانستند  به کرم و بخشش چنان بود که برخی وی را از حاتم طائی برتر می شهرت

 گفت:اش، ملجأ نیازمندان و بسترش، بستر آنها بود و می خانه .(15: 1994
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                                                                                                                                (93)همان:                                                                                                        

خانه ی بانواين مهمان به  توجهم از ام در اختیار اوست؛ و بسترم برای میهمان و خانه»

نوازی  گفتن از آداب میهمان کنم؛ زيرا سخن . همواره با او صحبت میشودمعطوف نمی

  .«است و توجّه دارم که به خواب نیاز دارد

زندگی تلخ و مرارت بار عیّاران، نه از  رغم بهدهد که وی،  سرگذشت عروه نشان می

انسانی، راه صعالیک را درپیش گرفت و با وجود  ای سر اجبار، بلکه به اختیار و با انگیزه

رو در ايناش شادمان بود؛ از های زندگی عیّاری، نسبت به راه برگزيده مشقت

، «احساس تنهايی»، «شدگی رها»، «عواطف منفی»هايش نشانی از تصوير  سروده

 شود.  ديده نمی« افسردگی»و « آزردگی»

مندی و  به علّت احساس رضايت فرض ما در اين پژوهش برآن است که عروه،

ايم با واکاوی  داد. در اين جستار کوشیده شادمانی از حرفة عیّاری به راهش ادامه می

در زندگی عیّاری اين شاعر را گرايی  درون متنی ديوان شاعر، عوامل شادمانی و مثبت

 تبیین کنیم.

جمله از ؛است های متنوعی صورت گرفته، پژوهشو شعر ايشانپیرامون صعالیک 

غربت و بیگانگی در شعر »  نةاز محمد برّو« »

از محمد « صعالیک، آزادگان مطرود»، (1394) عقدا رضا افخمیاز « صعالیک جاهلی

عباس از « تحلیل روانشناختی اشعار صعالیک بر اساس مکتب آدلر» ،(1394)فاضلی 

از « به شنفری درست است؟ العرب ةالمیآيا انتساب » ،(1393)پناه  عرب و يونس حق

 ةمیال ةهای اخالقی شنفری در قصیدارزش»، (1391)و همکاران  محمدرضا هاشملو

 بررسی ساختار دراماتیک شعر جاهلی»و  (1395)سمیه کاظمی و جعفر دلشاد از « العرب

قبالی و راضیه عباس ااز « )با تکیه بر معلّقات سبع و دو قصیده از شاعران صعالیک(

 .(1393)نظری 

ها، مضامین اشعار و مواردی از قبیل مفهوم صعلوک، استناد سروده هامقالهدر اين 

شادمانی عیّاران؛ به ويژه در  ةکنون، مقول العرب بررسی شده است؛ ولی تا میةتطبیق ال

 -کوشد، با روشی توصیفیپژوهش حاضر می رو از ايناست؛  شعر عروه بررسی نشده

ها  گرا را بر ديوان عروه تطبیق دهد و به اين پرسش مثبت شناسی روانلیلی، مفاهیم تح
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عوامل بیرونی از قبیل پايگاه ؟ ه استبپردازد که: چه عواملی ماية عواطف مثبت عروه بود

های  در سروده ؟است هبر رضايتمندی عروه مؤثر بودچه میزان جتماعی، ااقتصادی و 

س بهزيستی و ؟ و در نهايت؛ شاعر احساشود ادمانی ديده میعوامل درونی ش کدامعروه، 

 تا خود را از دايره صعالیک خارج نسازد؟ را چگونه تجربه کردهشادمانی 
 

 (happiness) شادمانی .2

، ویآنچه دربارة مفهوم شادمانی بیان شده، به نوعی وامدار تعريف ارسطو است. در نظر 

عملکرد »و در نظر خواص، شادی، معادل « تلذ»ترين سطح،  برای مردم عادی در نازل»

شکل سومی از شادمانی را تشخیص داد که بر اثر زندگی همچنین است. « خوب

ان از مفاهیم معادل نیز تو در اين مورد، می .(11 :1371 )آيزنک،« شود متفکرانه ايجاد می

شادمانی يا در معنای  غالباًکه ( well being) برای مثال، در مورد بهزيستی ياری جست؛

کنند:  فالسفه و مبلغان دينی دو معیار را مطرح می شود، دانشمندان، رفاه آورده می

. در واقع، (Eudaimonic)واقعی يا تعالی  ، دوم شادمانی(hedonic)گرايینخست لذّت

ارسطو شادمانی »شود. برای مثال؛  شادمانی به منزلة معیار اصلی بهزيستی دانسته می

داند و بر اين باور است که چنین  آل و هدف، مبتذل و پست می عنوان ايده را به گراذّتل

سازد. در عوض، او شادی حقیقی را چون و چرای تمايالت میبی ةشادمانی، انسان را برد

آيد که کار  داند و معتقد است اين شادمانی، وقتی به دست میفضیلت و تقوا میبرابر با 

شادی يکی از  . از نظر دينهوون(144: 5331، دسیان و )راي «دهیم انجامبا ارزشی را 

)میرشاه کند هرکس به فراخور خود، آن را تجربه می رو از اينهیجانات اساسی بشر است؛ 

    .(14: 1391 جعفری،
 

  (Components of happiness)  های شادمانیمؤلفه .9

ر باشد، میزان ی بیشتهايی است که اگر در فردشادمانی با هر معنايی، دارای مؤلّفه  

و  . در چنین حالتی فرد زندگی کنونی را ترجیح دادهبیشتر است رضايت او از زندگی

يا  هايیچنین مؤلّفه دهد. قطعا نسبت به تغییر وضعیت خويش، روی خوش نشان نمی

 ه همین سبب بررسیب ؛درون فرد يا تجلی اجتماع و موقعیت است ةمنعکس کنند

 دهد:ان حس بهزيستی شاعر ياری میما در جهت برآورد میز ها بهتک اين شاخص تک
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 (Economic base)  پایگاه اقتصادی .9-5

 مثبت ةسازد، باعث بروز عاطف از آنجا که ثروت، برخی از نیازهای انسان را برآورده می

درآمد شخص، تاثیر مثبتی بر «: »ساکس»شادمانی است. در نظر  ةو افزايش دهند شده

: 5313)ساکس و همکاران،  «ثیر مثبت داردأچرا که بر ديگر معیارهای آن ت  ؛ردبهزيستی دا

، تن دادن به فقر و فالکت دربارة آن گرايی و مثبتعروه از شیوة صعالیک رمز شادی  .(1

نبود، بلکه شادمانی وی در آن بود که از راه غارت اموال ثروتمندان بخیل، به ثروت و 

توانست نیازهای تهیدستانِ رهاشده را تأمین کند. ت و میيافپايگاه اقتصادی دست می

 گويد:در اين باره می
 

 (93: 1994)عروه،                                                                                       

دست  ای از شترانآن است که به مجموعهها  فم از اين سفرها و بار بربستنچه بسا هد»

 .«کندها دفاع می ع و بخل ورزيدن از آنکه صاحبش با موان يابم

: 1995، ) نامیدندصعالیک(  ةگیرند)دست یکلالصعا ةوعربه همین دلیل وی را  

 گويد:نیازی است و می وی از فقر گريزان و به دنبال بی .(79 /3
 

 

 (41 :1994 ،ة)عرو                                                                                               

بدترين، دورترين و خوارترين  چرا که در نزد من ؛بگذار برای رسیدن به ثروت بکوشم»

خیر باشد. در  ةها است؛ حتی اگر دارای اصل و نسب بوده و سرچشم فقیرترين آنمردم، 

کند، همسرش تحقیرش کرده و حتی کودکان هم او  چنین حالتی، دوستش او را دور می

شود که گويی دارای  ای برخورد میثروتمند به گونه ند. اما در مقابل، با انسانران را می

ايستد، نزديک است که از شدت هیجان  بزرگی است و قلب کسی که در مقابل او می

گويند: خداوند  شود و می پرواز کند. گناه ثروتمند، هرچند بسیار باشد، کم شمرده می

 .«بخشد گناهان صاحب ثروت را می
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خويش و  ةاز راه عیّاری حقوق پايمال شدکوشیدند تا که گروهی می محیطیدر 

و در زندگی ننگین را بر مرگ رنگین عروه نیز ند، را به دست آوررها گشته گرسنگان 

 گويد: دهد و می بند فقر، ترجیح می
 

                                                                                                        (49: همان)                                                                             

 تر از دوست ورتر از زندگی مستمندانه و بهبه راستی که مرگ برای جوانمرد ب»

 .«فرستدها )دشمنی( را به سمت انسان می خويشاوندی است که عقرب

های شاعر، گاه به صورت حديث نفس و گاه از زبان همسرش، خطرپذيری در سروده

ماية هیبت و بزرگی  نشینی نکوهیده است. ثروت، ه و خانهو کسب غنیمت، پسنديد

در غارت اموال او یّاری عروه و رويکرد است. ناگفته پیداست که همین موارد، انگیزة ع

 ديگران و ماية رضايتمندی وی بود.
 

                                                                                           (14)همان:                                                                                                    

؛ چرا که نشستن با آوری خود را در کارهای بزرگ و پر خطر بینداز تا غنیمت به دست»

ذلت و شود و در فقر،  مرد نیست. دارايی باعث هیبت و بزرگی فرد می ةزيبندخانواده، 

 .«رسوايی نهفته است

صعالیک نسبت به غارت اموال »بر اين باور است که  ، پژوهشگر معاصرحوفیاحمد ال

دانستند و معتقد بودند که اغنیاء هیچ احساس ناگواری نداشتند و خويشتن را محق می

 :1999، هعرو)« آورندخود و برادران ناتوان خويش را فراهم میاز اين راه، اسباب آسايش 

ل وی توجه دارد و رفتار عروه، در کنار تشويق صعلوک به خطرپذيری، براستقال  (37

کند و به پشتوانة دوست دستی را که از باقیماندة غذای ديگران تغذيه میصعلوک تهی

 کند:شمارد؛ نکوهش می نیاز میثروتمندش، خويشتن را بی
 
 

                                                                                                (37)همان:                                                                      
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و سر  رفته، به کشتارگاه رسدفرا میخدا لعنت کند صعلوکی را که وقتی شب »

بیند که هر شب  بی نیازی خويش را در اين میچنین فردی گزيند. ها را بر می استخوان

 .«کندغذايش را از دوست ثروتمند )يا قماربازش( تامین 

کند و حتی نیازی دعوت می عروه در اين مسیر خويشتن را به هجرت و کسب بی

 رود: بدون نگرانی و ترس به استقبال خطر می
 

 ( 77 :)همان                                                                                                  

]دو راه چراکه در نهايت . نیازی باشبه راه بیفت و به دنبال بیدر سرزمین خداوند »

و عذری  یمیرمیيا در راه هدفت  و کنیمی[ يا ثروتمند زندگی تو است روی پیش

 .«داری

سروری  ةماي ،رسد و رفتار نیک ادت نمیدر نگاه اين شاعر، هیچکس با ثروت به سی

 است:
 

 (57: 1994)عروه،                                                                 

رسد بلکه کردار نیکو، باعث  مندی به سروری نمی هیچ انسان صاحب منصبی، با ثروت»

د، با او در زيادت اموال مسابقه سیادت و برتری است. وقتی دوستم زندگی راحتی دار

دارم. گذارم و اگر در معاش خود به تنگنا افتاده باشد، خودم را از فخر فروشی باز مینمی

برد و اگر به  ام از بخشش و برخورداری من بهره می نیاز باشم، همسايه اگر ثروتمند و بی

 .«کنمخسیس کرنش نمی هرگز در برابر صاحب ثروتِ ،فقر افتادم

اندوزی نیست و با  دلباختة ثروت ،دهد که شاعرمّل در ابیات مذکور نشان میتأ

نفس  برد و بر اثر فقر و تهیدستی نیز، عزّتبه ثروت، بخشندگی را از ياد نمی دستیابی

 کند. ثروتمند خسیس دراز نمی سویدارد و دست نیاز به خويش را نگه می

 -افراد صاحب پايگاه اقتصادی»یست؛ زيرا شادمانی نة ترديد، ثروت به تنهايی، ماي بی

اجتماعی پايین که از روحیة باالی معاشرت برخوردارند، در مقايسه با اشخاصی که 

اجتماعی باال و معاشرت اندک هستند، عاطفة مثبت بیشتری را  -دارای جايگاه اقتصادی
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روت و شادمانی . از طرفی برخی از روانشناسان بین ث(114 :1371 )آيزنک،« کنندتجربه می

ها قايلند، بر اين  و برخی که به ارتباط بین آن( 35: 1991)وينهوون،  بینند ارتباطی نمی

دارند، يکی با هم ارتباطی که  رغم بهباورند که مفهوم کیفیّت زندگی و مفهوم شادمانی، 

. برای (44: 5339، جورکاسکس)ساسنئین و  باشندتوانند برعکس هم  نیستند و حتی می

که اين افراد در  دهدمینشان  استده: مطالعاتی که در زمینة فقرای کلکته انجام شنهنمو

يابند بخش میهای بزرگ، بخش زيادی از زندگی خود را رضايتمواجهه با سختی

تواند به انگیزة اگر فردی با فقر دست و پنجه نرم کند، می رو از اين ؛(77 :1399 )سلیگمن،

« سرماية اجتماعی»، «هدفمندی»، «قیاس»، «حفظ عزّت نفس»های ديگر مانند مؤلفه

 شادمان باشد. « بینی خوش»و 
 

 (self-esteemعزّت نفس ). 9-2

ارزش و اهمّیّت خود دارد. کسی که به  ةباررعزت نفس، باور و اعتقادی است که فرد د

ای دهد، بايد بر های اجتماعی و اقتصادی و عدم درک جامعه از روحیاتش تن می سختی

از  اين مؤلفهها دلیل محکمی داشته باشد. اين دلیل جز عزّت نفس نیست.  تحمل سختی

که ريشه  (359: 5335، فورنهام)چنگ و  است شدهگزارش  شناسی روانهای  ترين کنش قوی

شود تا اشخاصی که از عزّت نفس بیشتری  سبب می و در شخصیت افراد دارد

زندگی و مشکالت،  هایسختی، در برابر آنبرخوردارند در مقايسه با اشخاص فاقد 

مقاومت کند،  مشکالتمقاومت بیشتری از خود بروز دهند؛ چرا که هرکس در برابر 

 شود. در غیر اين صورت تن به هر ذلت و خواری خواهد داد.  امکان موفّقیتش بیشتر می

 ةوحیقراری و جابجايی خود را برخاسته از عزّت نفس و ر شنفری، شاعر صعلوک، بی

 گويد: داند و همین ماية آزادگی شاعر است. وی می ناپذيری خويش می ستم
 

 

 (45 :1994الشنفری، )                                                                                        

 .«قرارم همواره بی رو از ايندهد؛  پذيری من تن نمی نفس آزاده، بر ستم»

چنین رفتاری بند عزت نفس خويش است،  کند و پای شاعری که هدفمند زندگی می

ثری عران صعالیک، اهای شا در سروده رو از ايناند؛  . صعالیک از اين دستهنخواهد داشت

شود و از دريافت صله توسط ايشان  ديده نمی درباری گويی و اعتذاريات شاعران از تملّق

های رفتار يک آشوبگر  رفتار صعالیک، فراتر از زمینه ةنداريم. انگیز نیز گزارشی

ناشی از فقر داشتند، شاعرانشان بايد در  های کوتاه مدتِاگر هدف»شکن است.  هنجار
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های  ز زيباترين ويژگیآوردند و اين عدم تمکین ا حکام سر فرود می نزريّمقابل قفس 

 ها است.  شادمانی و رضايت از نوع زندگی آن ةو نشان (74: 1997 )ديوب، «ها آن

هايی از قبیل: رازداری، خويش، ويژگی ةشاعران صعالیک در تالش بودند تا در جامع     

و  نهادينه کنند نفس را شجاعت، خطر پذيری، جوانمردی، بخشندگی و حفظ عزّت

، خساست و حرص را بزدايند. اگرچه در شعرخويش اندوزی عشق به مالهايی مثل  صفت

ها تنها نشانگر تمايل يا آرزومندی اين  گويند، ولی اين سخناز مال و منال سخن می

افراد برای برخورداری از يک زندگی اجتماعی آسوده، بسان ديگر افراد جامعه است؛ با 

کنند و  گرا را متهم می معة مادیجا»اين حال در مسیر نشان دادن اين رويکرد، 

حتی در  .(153 :1349 )رشید، «ها گرفته استگويند که حق زندگی طبیعی را از آن می

فقدان عزت نفس  ةهايی که حکايت از گرسنگی عیاران دارد، اين شِکوه، نشان سروده

که به نوعی با افتخار به  استها  نیست، بلکه بیانگر چهرة ديگری از عزّت نفس آن

 .(147 :1973 ،) استمردانگی و کرامت همراه 
 

                                                                                                       (45: 1994)الشنفری،                                                                            

حرفی از آن به میان  هرگزسازم، تا آن را از پای درآورم و گرسنگی را آنقدر طوالنی می»

 .«آورم، تا آن را به دست فراموشی بسپارمنمی

عزّت نفس باال و همچنین تداوم   که افزون بر نمود تفسیرگونه  توان اين به عالوه می

  .(33 :1391، ة)هداردار باشند که خويشتن اندآموخته ،فقر و گرسنگی
  

                                                                                           (19: 1994)الشنفری،          

ترين فرد در میان جمع رود و حريص به سوی توشه میبرای خوردن ها  وقتی که دست»

 .«گیرمکنم و صبر پیش میبرای خوردن شتاب نمی کند؛عجله می

 دهد، عروه طبیعی است که اگر شنفری در اين سطح رفتار خوبی از خود بروز می

بايد بسی برتر از وی باشد. به همین دلیل خود را از هر گونه بخل و خشک دستی بیزار 

-ل نشان دهد. میيدهد، تا با بیان اين فضايل، خويشتن را پیراسته از آن رذانشان می

 گويد:
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                                                                                                (51: 1994، ة)عرو                                                                                  

من با بخل هیچ سازگاری ندارد. من چه  ةلَیمی به خوبی دانسته است که انديشسُ»

 .«رود دستی نمیام به سراغ خسّت و خشکتشنه باشم و چه سیراب، انديشه

های خود را نیز به  يابد که حقوق همسايه عزّت نفس اين شاعر تا به جايی گسترش می   

تواند هر پیمان و تعهدی را  به راحتی میشناسد. آن هم در سرزمینی که می رسمیت

 نقض کند:

                                                                                                        (19)همان:                                                                                

 ،های ستم بیند. من مثل کسی نیستم که با نیش ام ستم نمیدر هیچ زمانی، همسايه»

ام را کنار زند خود را به نديدن  خانة زن همسايه ةدوستش را بیازارد و اگر بادی پرد

 .«زنم تا اينکه آن خانه پوشانده شود می
 

 (Analogy)  قیاس .9-9

ترين ابزارهای  ها با قیاس عجین شده است. در واقع، قیاس يکی از کاربردی روحیة انسان

بشر برای پیشرفت و تعالی است. انسان دوست دارد خودش را با ديگران قیاس کند. در 

شادمانی ما، نه فقط از مقايسه با شرايط متفاوت خويش، بلکه از مقايسه با  واقع، سطح

 .(93 :)همانپذيرد ديگران نیز تاثیر می

شود؛  قیاسی از جانب همسر شاعر که  مصاديق قیاس ديده می ،ههای عرو در سروده

 مندی است و قیاسی از جانب خود او که نشان دهندة عاطفة مثبت و رضايت نومید کننده

 و شادمانی وی است.

خواهد همانند مردهای ديگر رفتار کند تا به  در اين خصوص، همسر عروه از وی می

از « الويالت»زندگی آسوده دست يابند و شادمان شوند. تندخويی همسر عروه و اطالق 

 نشان دهندة آشفتگی وی است. ،جانب او، خود
 
 

                                                                                                   (34: 1994، ة)عرو                                                                                               
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نظام و یادهپ ه همراهخیزی؛ گاهی ب گويد: وای بر تو! آيا به نبرد بر نمی میهمسرم »

 .«هاگاهی با  اسب سوار

شادمانی برخاسته از قیاس عروه آنجاست که خويش را با عیّاری ديگر مقايسه 

»عروه در »به نظر برخی منتقدان، کند و از رفتار خود رضايت دارد.  می

کوشد معنی چهره منفی صعلوک را از ذهن خود و مخاطبان عصر  می «

حمیت قرار دهد. از همین  جاهلی بزدايد و صعلوک واقعی را در برابر صعلوک شرور و بی

افزايد و زيبنده است که خودش  جا است که بر قیمت و ارزش اين واژه می

  .(199 :1344، ة)شرار« باشد 
 

 

 (37 :1994، ة)عرو                                                                                          

گیرد، به کشتارگاه رفته و سر  خدا لعنت کند صعلوکی را که وقتی شب او را فرا می»

گزيند. ولی عیّار درستکار، کسی است که صورتش  مانده را بر می های نرم باقی استخوان

 .«چون نور شهاب سنگ، آتشین و پرنور است

ها  و ربیع که مرگ به سراغ آن خويش با بزرگان قبیله يعنی قیس ةعروه، با مقايس

 ها،  نگران نیست:رفته است، از پیامدهای مرگبار ماجراجويی
 

 

 (                         93)همان:                                                                                         
ترسانی! حال آنکه پیشینیانی از ما مانند قیس و ربیع و ديگران از بین  مرا از مرگ می»

 .«اندما رفته

همچنین عروه، نسبت به جنگ و ستیز نگاهی مثبت دارد و در برابر حوادث روزگار 

 تابی ندارد:بی
 

 (91 :)همان                                                                                                  

بی تابی  ،مدهای جنگ شکوه ندارم و برای آنچه روزگار پیش آوردهمن نسبت به پیا»

 .«کنمنمی
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 (Goal Pursuit) ند بودن و پیگیری فمهد. 9-2

کوشد در زندگی خويش اهدافی نگر ديگر میعروه همچون هر انسان شادمان و آينده

آن احساس شايستگی و اثر بخشی که در رابطه »داشته باشد؛ زيرا در نظر دانشمندان، 

 «ست.آيد، با تاثیرات مثبت و احساس بهزيستی همراه ابا اهداف در فرد به وجود می

-که با به دست آوردن هدف اگر شخص شادکام آدمی است .(141: 5331، دسی)رايان و 

پس  ،(147 :1344 )هدفیلد،کند  هايش در زندگی احساس رضايت خاطر و کمال می

هايش بگويد که هدف او کسب نام  طبیعی است که شاعر در جواب همسرش از برنامه

 ه است:نیک و برخورداری از يک زندگی سعادتمندان
 
 

 (31 :1994 )عروه،                                                                             

ای همسرم! مرا به حال خود بگذار؛ تا قبل از مردن، نام نیک را به دست آورم، زيرا »

بر روی قبرش نشست، )از دنیا رفت( تنها، نام « هامه»آدمی جاودانه نیست و بعد از آنکه 

 .«ماند نیک او می

گاهی شاعر به دنبال برطرف کردن مشکل فقر خانوادة خويش است تا مجبور نشوند  

 عام، دست گدايی دراز کنند: در مأل
 
 

                                                                                                      (34)همان:                                                                            

خم. تا تو را رها گذارم و يا از اين وضعیت های مختلف بچر رهايم کن؛ در سرزمین»

شوم و آيا  تاب نمی ناگوار بی نیازت سازم. اگر در اين قمار، تیر مرگ پیروز شد، بی

توان مرگ را به تاخیر انداخت؟ و اگر تیر من پیروز شد ، ديگر الزم نیست پشت درب  می

 .«خانة مردم نشسته و پیش روی ديگران گدايی کنید

دهد که شاعر عیّار در گزينش پیشة خويش هدفی را دنبال  یات نشان میاين نمونه اب

کند و رسیدن به اهدافی همچون جاودانگی نام و تأمین نیاز خانواده ماية شادمانی  می

 وی است.
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 (Social Capital ) اجتماعی ةسرمای .9-1

هايی برقرار پیرامون خويش پیوند ةبا جامع طبعاً ،کند انسانی که در اجتماع زندگی می

های اجتماعی که شامل کمک به پیوند»آيند.  کند که از سرماية فرد به حساب میمی

و  )تیکیچ«ای تنگاتنگ داردديگران و ارتباط با دوستان است با شادمانی، رابطه

ها به ياری  ها وقتی دوستان مناسبی دارند که در سختی انسان. (539: 5334، لیوبومیرسکی

کنند و طبیعی است که از بودنشان و به حل معضالتشان کمک میشتابند  آنان می

رابطة شادمانی و روابط اجتماعی دو سويه است. شادمانی، »کنند.  احساس شادمانی می

شود بلکه ماية لذّت بردن از زندگی و موجب  موجب انفعال و خود پرستی نمی

: 1999)وينهوون، «است برانگیختگی و مشارکت فعال گشته و مشوق مشارکت اجتماعی

13). 

های عروه از پیوستن به گروه صعالیک آن بود که از اين رهگذر به  جمله انگیزهاز

به  (3/77، 1995 ،) اندبرسد که رهاگشته یناتوان افرادبیماران، سالمندان و  کمک

درک عمیق او از لوازم  ةتوان به منزل را می تهیدستانهمین دلیل، مشارکت در امور 

 .(74 :1997 )ديوب،انسانیت دانست 
 

 

                                                                                                         (19: 1994)عروه،                                                                

کنم، همانطور که نوشندة آب،آب  ام، برادرانم را در کام مرگ رها نمی تا زمانی که زنده»

 .«دارد کند و به آن نیاز را رها نمی

برادرانش که قبیله و  رب« ماية حیات»توجه عروه به اين سرماية اجتماعی و اطالق 

 مندی شاعر است. دهندة رفتار به هنجار و رضايتگیرد، خود نشاندوستانش را در بر می

 گويد : وی درجای ديگر می
 

                                                                                                            (59)همان:                                                                                           

گزينم و تو انسان بخیلی هستی که من انسانی هستم که ظرفی مشترک را بر می»

کنی. آيا مرا به دلیل فربه شدنت و رنگ پريدگی خودت به تنهايی از ظرفت استفاده می

دهی؟ بايد بدانی که انسان صاحب حق همیشه  مورد تمسخر قرار می (مق بودن)حاصل از ح
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شیر  باکه  را آب سردیکنم و تقسیم می یهای بسیاردنرا در ب پیکرماينگونه است. 

 .«نوشم مخلوط نشده می
لیک بن يعنی شنفری، تأبّط شرّا و سُ ؛بن ورد برخالف ديگر شاعران صعالیک ةعرو»

زيست و در خیمة خود فقیران خويش می ةلکه، از قوم خويش جدا نشد بلکه با قبیلسُ

آورد و  غنائم حاصل از غارتگری خود را در میاش را گرد و درماندگان و بیماران قبیله

 .(45 :5333 )ضیف، «کردمی تقسیمبین آنان 

داند و عظمت خود را به رخ مخاطب  شاعر، مشارکت را برتر از تنهايی و تکروی می

داند.  با ديگران می شادمانی خود را در تقسیم اموال و بودنمندی و کشد و رضايت می

کند و  آورد به نیکی ياد می نوازی از بزرگان را پیش می نوی از شب که فرصت میهما

 گويد: می

 (139 :1994 ،ة)عرو                                                                                            

آورد و صبحگاهان، اموالم بسیار  ای را می های بزرگ و بخشنده شب برای من، مهمان»

 .«اندک است

يابد. به نوعی ديگر از سرماية اجتماعیِ ماية شادمانی، در ارتباط با خانواده تحقق می

رسد عروه در زندگی زناشويی خويش نیز موفق بوده است. وی صبورانه و با نظر می

ای گويد و همین نشانه شادمانی اوست؛ زيرا در خانواده ل، با همسرش سخن میاستدال

بخشند از سطوح  کنند و خطاهای يکديگر را می که افرادش با احترام و صريح صحبت می

ای با زنان پديده همهربانی عرو .(41 :1397 )کار، باالتری از رضامندی برخوردار است

شد.  آن ت و پاسخگويی او با همسرش متوجهتوان از طرز صحب مشخص است که می

 :در همین راستاستبه انتقادات همسرش  ویاو و صبورانه پاسخ دادن  ةمودبان برخورد
 



 (31 :1994، ة)عرو                                                                                           

ای دختر منذر! سرزنشت را کم کن و بخواب و اگر دوست نداری بخوابی بیدار باش. ای »

 .«نام نیکميدار ام حسان! مرا به حال خودم واگذار؛ چرا که قبل از آنکه بمیرم خر

کند. در اين آمده است و اين امر را تايید می اغانیچنین داستانی در کتاب هم

به خدا »گويد:  داستان يکی از همسران عروه که از او جدا شده است، در حق وی می
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رفتارتر،  قسم زنی از عرب را نمی شناسم که در کنار شوهری بهتر، سربه زيرتر، خوش

 .(3/73 :1995،)« تو باشداز  ياورترو نیکوتر
 

 (OPTIMISM) بینی خوش. 9-2

ها، از سطح بیشتری از  بین در مواجهه با استرس افراد خوش»دهد که  تحقیقات نشان می

برند، به  مندند. اين گونه افراد تالش خود را به طور متمرکز به کار می بهزيستی بهره

های مثبت مسئله ها به جنبها سختیدنبال حمايت اجتماعی هستند و در مواجهه ب

کند فرد را مسرور می قع چیزی از درون،در وا .(5: 5334،شومان)اددينگتون و  «تاکید دارند

در او به وجود بینی را خوش ،و امید به تغییر اوضاع و بهبود حال و رسیدن به آرزوها

به ويژه  ی شادمانیهامولفه ةبینی با هم انديشی و خوش توان گفت: مثبت میآورد. می

 هدفمندی ارتباطی تنگاتنگ دارد.
 

                                                                                                     (44: 1994، ة)عرو                                                                                      

نیازی باش. چراکه در نهايت ]دو راه در سرزمین خداوند به راه بیفت و به دنبال بی»

روی تو است[ يا ثروتمند زندگی کنی يا در راه هدفت بمیری و عذری داشته  پیش

 .«باشی

بینی عروه در آن است که در هیچ بیتی از اشعارش اثری از عاطفه  شان خوشن      

کند و  تابی نمیشود. او در برابر حوادث روزگار بی منفی و افسردگی و نومیدی ديده نمی

 گويد:  می

 (91 :همان)                                                                                                     

 .«تابمبینه از آنچه جنگ بر سر ما آورده شکوه دارم و نه از حوادثی که روزگار رقم زده »

اش دهاين خصلت ماية ستايش صعلوکی ديگر يعنی تأبّط شرا گشته و در مدح عموزا

 است: آورده

 (111 :1994)تأبّط شرا،                                                                                  

کند و در چنین  متر شکايت میدهد، ک او نسبت به حادثة ناگواری که برايش رخ می»

های گوناگون رسیدن دهد و اهداف و راه و آرزوهای خود را توسعه می وضعیتی آمال

 .«گزيند ها را بر میبدان
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دادند و با نسبت می« دهر»هرچند برخی از شاعران جاهلی، گرفتاری خود را به 

 ةبه عنوان نمونه، عنترها بود نگريستند و همین ماية دلنگرانی آننگاهی منفی بدان می

 گويد:بن شداد می
 

 (44 :1993)عنتره، 

های آن مرا شکار کرد. در میان مردمان،  زده کردند و حیلهحوادث روزگار مرا مصیبت»

 ؟«کدام يک روزگار خوشايندی را داشته است

بلکه تالش هر  ؛انسان معتقد نیست ةنقش بودن ارادولی عروه، به سلطة دهر و بی

 گويد:یرد و میگکم نمی فرد را ماية دستیابی به هدف دانسته و ارادة بشری را دست
 
 

 (77: 1994، ة)عرو                                                                                      

مگر آن کسی که در میان مردمان کسی نیست که در پی نیازهای گوناگون باشد، »

 .«بکوشد و آستین همت را باال بزند
 

   نتیجه .2

به ويژه فقرا با  های مختلف جامعهگروهجاهلی،  ةدر فضای پر از تنش و سختی دور

کردند. در اين میان، شاعران صعلوک  ها و مشکالت زيادی دست و پنجه نرم میکاستی

ی دستگیری رها شدگان تصادی براجاهلی از رهگذر عیّاری در پی کسبِ موقعیت اق

 صعالیکبرخی عوامل در شادکامی  صعالیک، ةهای سیرسختی رغم به پناه بودند.بی

مؤثر بود، عواملی مانند: احساس حفظ عزت نفس، هدفمندی، « وردالبن  ةعرو» ازجمله

مندی شاعر از نوع زندگی خود  و تالش  انديشی و رضايت بینی و امید که در مثبت خوش

و همین امر سبب شد از رويکرد فعلی خود دست  نقشی مهم داشتند برای حفظ آن

 نکشد.

شادمانی و مثبت انديشی صعالیک نسبت به زندگی عیّاری، ماية افتخار و در واقع 

ای مثبت در اين گروه انجامید و در تمجید از رفتار خويش بود و به ظهور رويه

های شادمانی عروه آن  يکی از مايههای عروه تجلی يافت.  اشعارشان؛ به ويژه در سروده

شتافت. تالش اين عیار،  بود که با رويکردی انسانی، به ياری تهیدستان رها گشته می
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اجتماعی عیاران عرب و ايجاد همبستگی و مشارکت اجتماعی  ةگیری از سرماي برای بهره

 شود.  از عوامل درونی شادمانی وی تلقی می

داد، هدفمندی انجام می های که عروآورد مقايسهنقش عیّاری در حفظ عزّت نفس، ره

انديشی اين شاعر بینی و مثبتاجتماعی، خوش ةدر زندگی عیّاری، برخورداری از سرماي

گرايی و شادمانی آوردن به دالوری ها و مثبتیگ و روعوامل نهراسیدن از مر ازجمله

 شاعر بود.
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