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چکیده
هد عصــر معاصــر، شــاازجملههاي مختلف ادبی در دوره

ستیم که با  صعلوك در ادبیات عربی ه شاعرانی  ضور  ح
هاي یتاز محرومشـــاکی وآرزوهااشـــعارشـــان منادي 

ـــته از نظام اجتماعی  ندبودهبرخاس لدیب .ا عبدالحمید ا
چه . بررســی اینکهدیآیماین شــاعران به شــمار ازجمله

صعلوك یزندگوهایی در آثار مؤلفه شده  سبب  شاعر 
آیا اشــعارش قرابتی با پیشــگامان نامیده شــود ومعاصــر

مهم این پژوهش از اهدافصـعالیک جاهلی دارد یا خیر، 
ــمار  ــکه با روش دیآیمبه ش افتهیانجامیلی تحلیفیتوص

ــت.  ــخن از میبه نظراس ــوعی و س ــد وحدت موض رس
در قالب مقطوعات شـــعري و عواملی همچون هاتیواقع

تماعی در شورش بر محرومیت مالی و نداشتن جایگاه اج
ــتن، غربت و تبعید، مرگ در فخر بهي، اطبقهنظام  خویش

ساس این راه آزادگی شش، ا شود.نامگذارو بخ ي تلقی 
ـــان دادن  بال نش به دن ـــتگان  عبدالحمید برخالف گذش

نبوده و در اشعارش گزینیطلبی و چارهشجاعت و مبارزه
داده شکایاتش قرار انتقاد واغلب هجو و سخریه را کلید 
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Abstract
In periods ofliterary history including
contemporary age,we're witness to the
presence of the mystic poets in the Arabic
literature that with their poems were heralded
of wishes, and were the plaintiff of deprivation
arose from the social system. Abd El-Hamed
El-Deeb is among these poets to be considered.
Checking what components caused works and
the life of the poet to be called mystic
contemporary, and whether his poetry has any
adjacency with the pioneers of mystics
ignorance period or not, are the most important
objectives of this research which comes with
the methods of descriptive analytical findings.
It seems that unity and speaking of facts in the
form of poem pieces, and factors such as the
riots on deprivation of financial problems, and
lack of social position in class system, self
satisfaction, the nostalgia, and exile, the death
in the way of forgiveness and freedom, are the
basis of this nomenclature is deemed to be.
Abd El-Hamed, unlike the ancients hasn't seek
to show courage, defiance and remedy
implantation, his poetry often puts satirize and
mocking the key to his criticism and
complaints.
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مقدمه
جامعۀ عربی، شـــاهد حضـــور شـــاعرانی بوده که به 

یت هت محروم ماعی، ج گاه اجت جای عدم  مادي و 
و باگرفتند مســـیر جنگاوري و غارت را در پیش می
به آزادگی  یدن  ـــ ـــجاعت فراوان رس به و کمکش

قدامات خود قرار می ـــتاویز ا . دادندمحرومان را دس
درد وکردنــد و لــت اختیــار میبرخی نیز کنج عز

ـــان ـــتندیمرا براي همگان بیان رنجش ، اما آنچه داش
ــت و  ــعري اس درباره اینان حائز اهمیت بوده نبوغ ش

سلیم این نبوغ ادبیالبته ست که ت شده کمتر ادیبی ا ن
یک  ـــعال به ص ـــور این گروه افراد که  ـــد. حض باش

شته اندمعروف امري حالتابه، در ادبیات عرب از گذ
ـــت، مو ـــن جعفر کهيطوربهرد اهتمام بوده اس حس

ــونورالدین کتابش  ــعالیکعةموس ــعراء الص را به الش
هاي مختلف زندگی تمام شــاعران صــعلوك در دوره
اختصــاص ادبی با ذکر چندین نمونه شــعري از آنان

ــاعر  ــت. عبدالحمید الدیب ش ما در موردنظرداده اس
ست که در این کازجملهاین پژوهش  تاب شاعرانی ا

است.شدهیمعرفجزء صعالیک معاصر 
میالدي 1798در سال به مصر حمله ناپلئون با

ــی در  ــاران انگلیس ــتش اي در دریچهآنجا،و نفوذ مس
فرهنگ، تمدن ها باز شد براي آشنایی بامقابل مصري

از ســـویی پیامدهاي مثبت امر،و علوم جدید که این
از سوي و داشت آموختگان براي فرهیختگان و دانش

یان،دیگر قاثرات ز در فقرا ۀباري براي مردم و طب
نان بحران؛برداشــــت که ای اقتصــــادي و يهاچرا

سیاسی و فکري يهايسنگین را بر آزاديدوبندهایق
شهرها و مراکز مردم تحمیل می شغال  کردند. در پی ا

یاري ،مهم ـــ به مردم بس یدن  ـــ فت و رس ـــر از پیش
نیبنیااندند. درو زندگی آرام بازمشـانیهاخواسـته

شدند و تنها عدهقربانیِجمعی ياشرایط بد جامعه 
به ماد با اعت ند  ـــت تأثتوانس با  پذینفس و  کم از يریر

به سببعبدالحمید هم شرایط راه خود را ادامه دهند. 
ي اقتصــادي که در دهه ســی قرن بیســتم در هابحران
شت، اشیزندگدر منوفیه محل ژهیوبهمصر  رواج دا
نتوانســتت فقر و بدبختی بر او عارض شــد و حاال

ــب موقعیت  ــتمداران با کس ــیاس همچون ادیبان و س
ند. فقر  ها نه بر ما ناهمواري ز ماعی خود را از  اجت

ــاامیــدي از خــانواده خوارکننــده، ــــانیو خون ، ش
ب ببدهیفایبهاي جاییهجا ـــ مهبه س غذا و الق ي 

ستان شاعر عنوانبهسرانجام کینه بر دو سالح  تنها 
).373: 1428، (نورالدینبوده است

هدف و ضرورت پژوهش
نه کا ـــعلو یۀ ص فت روح یا له براي در قا در در این م

ـــهیاند ـــت نگاهی به ،و زندگی عبدالحمیدش نخس
معیارهاي این اندیشـــه در شـــعر صـــعالیک جاهلی، 

. راهیابی میاداشــتهبن الوردةشــنفري و عروژهیوبه
شع صعالیک جاهلی در  شعار  ضامین ا ر عبدالحمید،م

ي هانوشــتهآثار ادبی پیشــینیان در از اهمیت حضــور
میان هر عصـــر معاصـــر حکایت دارد که همواره در

شاعران، شته رویدادهايتأللؤ شاهد صنف  ادبی گذ
البتّه با رویکردي مشابه و متمایز هستیم. باید دانست 

صعلوك از نگاه برخی ناقدان، گذارنامکه  شاعر به  ي 
این پژوهش را فراهم کرده است.زمینۀ نگارش

سؤاالت پژوهش
شعر  شترکی بین  ضامین م ست که چه م سؤال اینجا

شاعر  صر واین  صعالیک جاهلی وجود معا شاعران 
دارد؟
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شعار و- آیا تفاوت دورة تاریخی بر نوع نگرش و ا
شاعر اثرگذار بوده و او را متمایز کرده یا خیر؟

ـــی ودیحمعبدالنامه با نگاهی به زندگی بررس
به ،اولیه اشــعارش که رنگ اســلوب شــعر کهن دارد

تمایزاتی و البتّهدریافت تشابه مضمونی رسیده است
ی نیست.پوشچشمقابلکه 

پیشینه تحقیق
هایی دربارة این شــاعر مصــري و اشــعارش پژوهش

ـــتانجام ـــده اس ها ش ندعبارتکه برخی از آن از:ا
ــاعر البؤس و « »  الفاقۀ و الحرمانعبدالحمید الدیب ش

ـــالح در مجل ـــته علی متولی ص ـــالهنوش و یا هالرس
ـــاعر البؤس و الهجاء« ـــته احمد » عبدالحمید ش نوش

هایی در تحلیل البته کتابه.الجندي در مجله المعرف
ـــده همچون  ـــعار وي تألیف ش ـــاعر البائساش ، الش

عبدالحمید و عبدالحمید الدیب اثر عبدالرحمن عثمان
نوشـــته فتحی الرملی و کتب رهالدیب حیاته و شـــع

ـــیح دیگر. در این مقاالت و کتاب به توض ها اغلب 
ــاعر هیمادرون ــیت ش ــخص ــعار و ش و بازخوانی اش

براي کسانی که شناخت کمتري داشته یا شدهپرداخته
صالً این سند،وي را نمیا اما از آن روي که وي شنا
صعالیک را میراث شمردهدار کوچک  و در ادامه اندبر

دربارة اندیشه صعلوکانه در آن اشاره خواهیم کرد،به
شاعر و ملقب شدن وي به این عنوان با نگاه ادبیات 

صورت نگرفته است.مستقلبه شعر قدیم، پژوهشی

مختصري پیرامون صعالیک و نمونه اشعار آنان 
یره عربی که سرزمینی است خشک و سوزان، جزشبه

سبنوعاً شینی منا شهرن ست. براي زندگی  ازنبوده ا
با ،روینا ند و  ـــین بود چادرنش نانش  لب ســـاک اغ

گذراندند، یممختصري کشاورزي و دامداري زندگی 
ـــطهبهاز قریش که یرغبه ادارة خانه کعبه بعد از واس

خاطر کوچ کردن از یمن و شام و نیز قحطانیان که به 
ي ســـرزمینشـــان از باران و حاصـــلخیزي برخوردار

شین بودند ش(شهرن سويو از) 4-5: 1383،لومها
قلبه دیگر، قالون ند. از این کاال میانت پرداخت

ـــادي به  فعالیت تجاري نوعی اختالل در توازن اقتص
ـــعالیک فقیر که از قافله و طبقهوجود آمد اي از ص

).135: 1959(خلیف، عقب بودند به وجود آمدند
به  غت  ـــعلوك در ل یا چیزبیفقیر معنیص  ،

ـــت  ـــتپناهبیتهیدس ـــعلوك«. از مادّه اس فعل ،»ص
َصعلَک «وبه معنی او را الغر و زبون کرد»َصعلکه« تَ

اندبردهکاربهشد، پناهبیآن مرد تهیدست و »: الرّجلُ
).851: 1990(ابن منظور، 

به معنی ریز » َصعل«واژه از این ماده ترینساده
شم و موي و  به معنی » َصعَل«سر، یا حیوان ریخته پ

ست که درخت نخل کج و » َصعله«نازك و الغر و  ا
بن فــارس، درا گوینــبرگبی ). 3/286: 1991(ا
معناي این واژه با مفهوم فقر و نداري مرتبط تردیدبی

شم ست. چ سوزان، حیوانات ا اندازهاي بیابان گرم و 
صحرا، قحطی فراگیر، احساس فقر شدید، شکایت از 

مندي در جامعه و جایگاه اجتماعی پایین، عدم ارزشــ
عدم مســـاوات و ناتوانی در بهره ندگی،  ندي از ز م

شرعی در زندگی سایل  (خلیف، محرومیت از تمام و
) و ســرانجام خوي شــهامت و هتاکی 33-32: 1959
هایی که غارت را راهی براي رسیدن به موقعیت عرب

دستاویز اشعار ،دانستندبهتر می
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سرایان عصر جاهلی شد.این سخن
سرودن خود را بهن اینا انداختندینمیسختدر 

در قالب ابیات زندگی را بسیاري از امور محسوسو
. صُعلوك از گرسنگى بیابان کردندیمبیانو تشبیهاتی 

گونه گرسنگی در تابستان آن،دهدیو فقر سیاه خبر م
ايیگونه تشنگ. آنسازدیکه چشم را از نور عارى م
علوك با قَطا ــُ ــاعر ص ــر یگمرغ ر(که ش خوار) بر س

مرغ را ،آخر انسانو دستورزدیجرعه آبى رقابت م
ـــنه باقى م اینان که از .)28و 46همان:(گذاردیتش

در اشعارشان ،خود طردشده بودندۀ جانب اهل و قبیل
ــعلوك ــیده لفظ ص را به هر دو معنی گاه در یک قص

یکی ورد در البن ةعروبردند.یمبه کار فقیر و راهزن 
ــایدش ــهمقااز قص ــعلوك فقیر که ايیس دارد بین ص

ست از مردم خوار  زندگی را راکد و خود را با درخوا
باالتر از مردم  که خود را  یل کرده و نوع دوم  و ذل

است.باكیو شجاع و ببیندیم
هلیلُ نَّ إذا جَ اً ـوکـصعلی اهللاُ ـلح

مجزرکلَّ آلفاً مضی فی المشاشِ 
لیلۀٍ کلَّ هنی من دهرِالغِدّ عُیَ

رمیسَّقراها من صدیقِ صابَ أ
هالمال إال لنفسِالتماسِ قلیلُ 

رالمجوّ ضحی کالعریشِ أإذا هو 
)66: 1998بن الورد، ة(عرو

خدا لعنت کند صـــعلوکی را که هنگام «ترجمه:
ي نرم استهااستخوانتاریکی شب در پی یافتن سر 

با  ـــتارگاهو  انس و الفت دارد. تمام ثروت وهاکش
ست  ست که از دو شبختی در روزگارش زمانی ا خو
متمکن به نان و نوایی برسد. طلب زاد و توشه اندك

ند، جز براي خودش ینم گاهک مه کهآن همچون کو
».شودیمفروریخته بر روي زمین پخش 

گویدیاشعار شاعر از صعلوکی سخن مایندر
لدان غا ـــ تاریکی شـــب در آش گام  به هن هاي یکه 

شتارگاه ستخوانها بک به وگرددیمي دورهاه دنبال ا
و نوع دیگر صعلوك آن استوینادنبال رفع نیاز از 

کشد:یبه تصویر مگونهینرا ا
هوجهِصفیحۀُ علوكٌ وهللا صُ

رالمتنوِّ القابسِ شهابِ کضوءِ 
هرونَ ه یزجَعلی أعدائِ مطالً 

المشهرالمنیحِ هم زجرَ تِبساحَ
هنون اقترابَیأمِا الوإن یعدو

الغائب المتنظرأهلِ فَ تشوّ 
هالقَ یَالمنیۀَ فذلک إن یلقَ 

رجدِ أیوما فَ غنِ ستَ و إن یَ حمیداً 
)67(همان: 

اشچهرهصـــعلوکی که از آنشـــگفتا «ترجمه: 
او بر دشــمنان خود . درخشــان اســتينورهمچون
شرف ست و آم با تیرهایی همچون تیرهاي را اوهانا

مار از حریم خود  ندیمق ـــودیمگونهنیا.ران اگر ش
شوند شمنان از او دور  شدن،د در امان شاز نزدیک 

ستند و در هرلحظه منتظر نبردي  شند.مینی چون همبا
که پیوسته در انتظارند و به هر سو خانواده فرد غایبی

پس آن فرد اگر مرگ را دریابد آن را به .کنندینگاه م
یک م نا شــــد و مرگ او راندیبیفال ن و اگر توا

ست براي پس او ،فرانگرفت سزاوار ا سته و  شای چه 
».زندگی

صعلوکان در  صیف غارتگري  برخی از این  تو
مثالً.استشدهنقلبسیاري از کتب ادبی و تاریخی 
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ـــنفري اندآورده ـــانده 99که ش نفر را به هالکت رس
لدین، اســـت نار این گرچه؛)21: 2007(نورا در ک

ثبت اخالقی هم هاي میژگیوروحیه خشونت، برخی 
آشنا آنهاکه در ادامه با ذکر شواهد شعري با اندداشته

شد.  صعلوك به اینکهسخنکوتاهخواهیم  شعراي 
غارتگري و  گاوري و  عت، کرم، جن جا ـــ ویژگی ش
ـــاعري چون  که هر ش ـــهورند  به فقیران مش کمک 

ـــنفري، عرو یا چند ،ةش یک  به  حاتم و افراد دیگر 
ند. شـــعر صـــعالیکاها متصـــفویژگیینمورد از ا

.هاستیتواقعبیانگر روحیات و بازتاب 

عبدالحمید الدیبزندگی
ـــال الیدعبدالحم ـــتاي .م1898دیب در س در روس

ــد ــتان منوفیه متولد ش ــیش از توابع اس کوچک کمش
قصــابدیب ال. پدر او ســید )374: 2007(نورالدین،

لت بود و به ع گار نوجوانی  ید نیز در روز بدالحم ع
خانواده، همراه پدر به این شــغل خشــن شــدت فقر 

او را براي ،ن بودآقرۀکه شـــیفتمشـــغول شـــد. پدر
ـــپردآموزش تا س ـــ یه روس مان،به فق .)1تا:یب(عث

براي فراگیري علوم ،دوم زندگیۀدر دهعبدالحمید
به  که  به دارالعلوم  جا  ـــر رفت و ازآن به االزهر مص

اما ،دمتمایل ش،دادنددانشجویانش حقوق ماهیانه می
ساند پس به آنازوتعلیم خود را در آنجا به پایان نر

سیر قهقرایی گرفت.اشیبیچارگی زندگعلت فقر و
یدا کرد یاد پ خدر اعت به مواد م مدتی  عد از  وي .ب

بدبختی خود همواره مل  عا یان را  عه و اطراف جام
سالگی به علت سکته 54دانست تا اینکه در سن می

ندوه مام غم و ا فتوهااز ت یا هایی  مان، (فقر ر عث
).1-2: تایب

نگاهی به شعر شاعر
صــعالیک اســت که با دار کوچک عبدالحمید میراث

شناخته شد. برخی معتقدند که او اشيشعراستعداد 
کرد یا نگارش نثر و نظم با کسی رقابت نمینهیزمدر

ــتعداد خود را در بازار تجارت  ــانی نبود که اس از کس
به خاطر مال هم کســی را مدح وندفروشــیمحزبی 

). وي از شاعرانی است 656: 1976،(رضوانکردنمی
شعري او  صداي  ساسباکه  حزن و رنج خود و اح

ـــدهختهیآممردمانش  ـــعر خود را از واقعیت ش و ش
ـــت. وي ـــتعداد باکردیمگمان زندگی گرفته اس اس

ــعر م ؛فقر رهایی یابدۀ از ورطتواندیخدادادي در ش
یاجتماعۀ عنوان یک وظیفبه شــعر بهاگر جامعهالبته

گاه می ته احترام ن ـــ ـــایس این امر ممکن بود،کردش
قاش، تاب ).1998:284(الن باز عارش  ـــ ـــتر اش بیش

جامعه به هجو از سویی و نداشتن سرپناه و یگرسنگ
ــت ــاحبان ادب اس آنچه این ادیب را به .و برخی ص

ست، شته پیوند داده ا صاویر بدوي و رگذ دپایی از ت
با .آیدیمشعر جاهلی است که در قصائدش به چشم 

که نگ خودش را از قرآن وشــــاعر،این نظر  فره
شعر عربمعلقات و بخش وام گرفته اسـتهایی از 

سب 199: 1968، عثمان( سلوب وي از مبالغۀ نامنا ). ا
به همین جهت قریحهتکلفو  ـــت.  اش به دور اس

. براي مثال در طراوت و تازگی شعر حضري را ندارد
ــعر جاهلی از  ــاید همچون مطلع ش مطلع یکی از قص

سراید:یمدیار محبوب و ترك کردن دوستان 
لیَّ عوجا نلتمُس لقلوبناـخلی

من الهّم سلوي، ال أبا ألبیکما
)286: 2005(رضوان، 
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ستانم راه بگردانید. اي بی پدران! ترجمه: اي دو
لب ـــلیبراي ق هان تس ندوهگین خود خوا و هاي ا

تسکین هستیم.
جاهلی بل همچون شــــاعران  یت ق لفظ در ب

طب ســـاختن دو نفر»خلیلیَّ« خا کار را براي م به 
ندي وجود ندارند. نفردوکه یدرحال؛بردیم این مان

سراید:یمبیت نابغه جعدي است که 
راـو تهجّعةً اـا سـوجـلیَّ عـخلی

ذرالو ما علی ما احَدَث الدهُر أو
)60: 1964الجعدي، (

شعر اطالل بر خرابه صري و یا همچون  هاي ق
گرید که حوادث روزگار بر تهی شـــدن و مهجور می

اش توطئه کرده و شـــاعر نیز از این حوادث یرانگیو
درامان نخواهد ماند:

ها الطللُ ُ یا ايِّالبکاءَ لو استطیعُ 
بکیتُ حتی شکت من دمعی المقلُ 

اري الحوادَث آسادا... مقذفۀً 
قتلــوري تعدو و تألــدون علیّ 

)320: 2005(رضوان،
به«ترجمه:  ـــتم بگریم، ها اگر میاي خرا توانس

گریستم تا جایی که کاسۀ چشمم از اشکانم شکوه می
بینم، تنها بر حوادث را چون شیرانی یورشگر میکند.
».کشندمرا میوتازندیممن 

عبدالحمید ابیاتی پراکنده نیز به چشــم در شــعر
یات قریم ته از آ ید برگرف که .نآآ یت زیر  همچون ب

ـــتنیخوثمره  فتي در فقر را دارش ی دامنپاكو ع
لِلْفُقَرَاء الَِّذیَن «ســوره بقره 273بیند، شــاعر به آیهمی

ْستَطِیعُونَ َضرْباً فِی اَألْرِض  أُحِصرُواْ فِی َسبِیلِ اللّهِ الَ یَ
َسبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِیَاء مِنَ ِسیَماُهمْ یَحْ »التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِ

اشاره دارد:

قد کساه اإلباءُ زٍ عوِ فکم مُ
ذي القدر الغالیاتِ حصانۀَ 

)326: 2005(رضوان،
که «ترجمه: ندي  یازم نده و ن ما یار در ـــ چه بس

پاکدامنی و  باس  به او ل نداري و خودداري  ـــت خویش
».سنگ پوشانده استگرانعفتی ارزشمند و

اعر  برگرفته از امور محســـوس این شـــشـــعر
یل و متروك در  گان ثق کاربرد واژ پیرامون اســــت. 

شم نمی ساده و شعرش به چ شبیهات  پاشیپآید. ت
شان دادن قواعد اندافتاده و ابیاتش مثال خوبی براي ن

و اصـــول صـــرفی و بالغی نیســـت. وي در تمامی 
ـــف، مدح، غزل و اخوانیات  یی آزماطبعاغراض وص

(همان: غلبه داردبر شــعرشکوه و هجا کرده، اما شــ
شنا). عبدالحمید گرچه با ادبیات کهن عربی 287 ییآ

ده، اما کریی از آن را در ابیاتش پیاده هابارقهداشــته و 
شباهت  سنده این  شاعر گذارنامبه نظر نوی ي وي به 

صعالیک از دید ناقدان با جستاري در فهم ابیات وي 
شخص  صعالیک به حتم چراکهشود؛ یمم شاعران 

یی به هم خواهند داشـت که در ادامه بدان هاشـباهت
شود.اشاره می

شعر عبدالحمید متأثر از صعالیک بحث و بررسی 
جاهلی

ـــبک زندگی و تمردش بر  عبدالحمید با توجه به س
ــبت به مردم به هاارزش ــتی او نس ي جامعه و تنگدس

سبت داده  صعالیک در میراث گذشته عربی ن شعراي 
ریشــه چنانچه پیشــتر گفتیم، صــعلوك در.شــودمی

لغوي به معناي فقر و احتیاج شـــدید اســـت، اما این 
به معناي فقر و تمرد با هم است.حالت براي شاعران
روحیه انقالبی در مخالفت لحاظازعبدالحمید الدیب 
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با فقر و نقض جایگاه اجتماعی و نادیده گرفته شــدن 
ستعدادوجودبا صعالیک یکیتوانایی و ا شاعران  از 

ـــمار  ـــوان، (دیآیمبه ش ـــعالیک .)7: 2005رض ص
با غارت و کهابرمردهایی تیزرو و با اســتقامت بودند 

ي هاارزشو هاعادتچپاول بر ســـاختار و قوانین و 
ي را اطبقهي شوریدند که هدف نابودي ساختار الهیقب

که یوسف طورهمان. شعر صعلوکی اندداشتهبا خود 
اســت که لنز تصــویر فوتوگرافی،داردیمن خلیف بیا

: 1959خلیف، (کندیمدوربین صـــعالیک آن را ثبت 
در دریافت این نوع نگرش در شعر عبدالحمید ).283

صعالیک را  شعر  ست ظواهر فنی  مطرح توانیمنخ
ـــت.  ـــعر الدیب نمود یافته اس زندگی کرد که در ش

ست کهتوأمصعالیک زندگی  ضطرابی ا با نگرانی و ا
. پس آیا این امر اندمشــغولدر راه معیشــت به مبارزه 

شاعر این امکان را  که به دنبال بازنگري و دهدیمبه 
شــاعر روســت کهاینزیباســازي شــعرش باشــد؟ از

ــطرابات  را در قالب مقطوعات کوتاه و اشیروحاض
کند.موجز بیان می

همواره جزو مقطوعات شعري از دوران گذشته
؛بوده استهاعربدر نزد استفادهمورداشکال هنري 

شکل شدهگفتهکهيطوربه شعر به این  آغاز پیدایش 
ـــت. یازش را هاتیبدربوده اس ي کوچک که فرد ن

صعالیک می شعر  ست.  مقطوعات کوتاهی همگفته ا
کند مانند تائیه اســـت که از بیســـت بیت تجاوز نمی

ساچهشنفري و  صعالیک ب شعر  شیوع  علت آن عدم 
شد شان آنان را کنار قبایچراکه؛با شتهل ، ة(مرواندگذا
موضــوعی از ظواهر فنی شــعر وحدت).170: 1386

صعالیک  شعر  ضوعات  ست و وقتی به مو صعالیک ا
ـــدن در ورغوطهکه اینان ازمینیبیممیکنیمنگاه  ش

عالم خیال که آنان را از جهان واقعیت به عالم اوهام 

ستهدوري ،بردیم ضوعات ورطهمان. اندج که در مو
و اندکردهثبت دقتبهحوادث را مینیبیمشانيشعر

و توجه وصــف دقتبههر آنچه بر ســرشــان آمده 
). شــاعر صــعلوك از واقعیتی که 172(همان: کنندیم

دورازبهکند تصــویر راســت و دقیق در آن زندگی می
در ادامه بحث موضوعات کند. ارائه میخیال و مبالغه 

که عبدالحمید با میکنیمك را مطرح شـــعري مشـــتر
الهام از ادبیات جاهلی و شیوه صعالیک گذشته به کار 

قرائتی از متون گذشته گرفته است. از آن روي که وي
داشته است.

فقر و محرومیت مادي و اجتماعی 
یک در  عال ـــ عهص ندگی اجام قاتی ز ظام طب با ن ي 

ـــب و قبیله، جاي درایتکردندمی و که توجّه به نس
ثروت و ،رویناازکــاردانی افراد را گرفتــه بود و 

ـــد و یمی تلقی دهارزشقدرت مالك تمایز و  دوش
ي اهـامعـجد محصول چنین ـر و ثروتمنـفقیهـطبق

هستند.
ست که در جامعه  ضعیفی ا شخص  نبایدفقیر 

ـــایع ثروتمندان کهیدرحال،کندحق ثروتمندان را ض
ندیم ـــتی توان نديوبه خواري و پس پس ،بیفزای

سر فرود آورد تا لحظه مرگ با زبونیصعلوك یا باید 
ــورش یا و ــتی به ش ــعالیک ثمرة این .برآورددس ص

ند.  ـــت قاتی هس عارض طب قت به معل گاه  معروف ه با ن
.دریافتدر شعرش ي فقر راهانشانهتوانیشنفري م

ها شــده، یابانبروانه رد واو که از اهل و قوم خود ط
سپري مصبرا بهشب و کندیح در جوار حیوانات 

به تصــویر گونهینای راو گرســنگيدرروزگار دربه
:کشدیم

أطوي علی الخُمص الحوایا، کما انطوت
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ار و تُفَتلُ غاري تُمُ ۀطخُیو
ما غداـ، کالزهیدِ وأغدو علی القوتِ 

لُ أزّل تهاداه التّنائُف، أطحَ و
)6: 1996(الشنفري، 

ـــنگی در هم یم رهــاروده«ترجمــه:  ا بر گرس
ـــنده درهم هانخکهچنانپیچمیم پیچید و یمي ریس

صبحگاهان با غذاي شود.یمگردد و بافته یممحکم 
غاز  ندك روز خود را آ نانکنم، یما گرگ الغر کهچ

طرف و یناها او را به یابانبکه -رنگيخاکسترمیان 
».کندیمروز خود را آغاز -کشانندیمطرفآن

هاکه استخوانکند یمتوصیف یفش را جسم نح
ــتاز کمییهابالشــت او شــده و همچون مهره یگوش

:اندثابت مانده
هاآلُف وجَه األرض، عند افتراشِ 

ناسُن قُّحلُ بأهدأ تنبیه سَ
)67(همان: 

ستر خود  سازم با آن یمترجمه: وقتی زمین را ب
ــانهبا همآنگیرم، یمانس  ــخت و خمیده که اش ي س
شانه را برافراشته.کمر آني خشک، پشت هامهره

ـــتویژگی قابل مالحظه ي الالبهکه در اي اس
بدالحمید  عار ع ـــ ـــوددیده میوفوربهاش چهوش آن

ــتتوجهقابل ــتفاده از زبان طنز براي ،و تمایز اس اس
شرایط  ضایتی از  شدیماعالن نار سدیمبه نظر. با ر

معترضــین او با این کار خود را از هجمه مســتقیمکه 
ي براي بیان الهیوســبه دور داشــته و این نوع کالم را 

ـــت. هاتیمحروم یانش قرار داده اس ي خود و اطراف
سرماي  همچون این ابیات که با طنزي زیبا از فقر در 

:استمندگلهزمستان 

الفقــراءدوَّـــیا عإیــه یا فصـلَ الشتاءِ
سائیــنی فیک غذائی.. خاننی فیک کخانَ 

عّز الدفُء فی داري و فی دور األصدقاءحین 
»جزائیارَ ـــعل النــاج«ی: ـلُت هللا تعالـق

)405: 2005،(رضوان
بازترجمه: اي فصل زمستان، اي دشمن فقیران، 

ـــمبگوهم باس غذا و ل چه در  نت براي  یا بر من خ
ـــتانم خانکردي. وقتی گرما در  ارزشا به من و دوس

به گفت ندمرت ند بل به خداو ـــد،  آتش (جهنم) را «م ش
».پاداش من قرار بده

ناشناخته که استیتیشخصعبدالحمید الدیب 
شــرح و حالش را با زبان شــعري براي همگان بیان 

حجرة کوچکش در کوي االزهر را کهآنگاهدارد. می
کشــد، آن را با گورســتان مردگان برابر به تصــویر می

بیند که یاي مرا رداي کهنهاشو تمام داراییداندمی
اندازد. به ظن ما چون کفن مردگان است:رویش می

جرتی یا رب، أم أنا فی لحديأفی حِ
أال شدَّ ما ألقی من الزمِن الوغدِ 

عطفیمُ ــفاثِ ــترانی بها کَل األث
من البرد!ءِ فراٌش لنومی أو وقا

)256: 2005(رضوان، 
ـــتم یا در «ترجمه:  یا آیا من در اتاقم هس خدا

رســد بر یمهان! چه ســخت اســت آنچه ،مگور خود
ـــت و فرومایه. من را با تمام  من از این روزگار پس

بینی، پس تنها پالتو من رختخوابیماثاث و وســایل 
».براي خوابم یا محافظ در برابر سرما است

صیبی براي خود نمیشاعر از یابد جز زندگی ن
ــیم هم براي او باد  ــک که نس آرمیدن بر درختی خش

و داغ دارد:سوزان
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ذابلۀًو األیکُۀ الخرساءُ ــحظی ه
اقومًا غیَر خفّـم سمـو النسیـه

)317همان: (
صدا و من آن درخت پژمرده و بیبهره«ترجمه:

ـــوزان ـــیم بــا وزش بــادهــاي گرم و س یبآن نس
».اندحرکت

،این نوع حیات که برگرفته از فقر مادي اســـت
ــ ــتگان تا معاصــران به چش آید. م میدر زندگی گذش

شبیهات و  شتگان به جهت کاربرد ت صیف گذ البته تو
ـــتنیاازواژگان ابیات فراوانی تنوع را به خود دس

ــعار عبدالحمید  ــت. بر تمامی اش ــاص داده اس اختص
ـــوده و از  ـــخره و هجو گش حتی آنجا که زبان به س

فت دم می ـــرا قهآزادگی و ش بار ند،  هاي از فقر و ز
محرومیت نهاده شده است.

ح عی و م تمــا ج میــت ا ــه ریگخردهرو ي ب
ي گذارقانوني و مندقانونســیاســتمداران در ســطح 

ي است که تنها صعلوك معاصر آن را به خود ایژگیو
ید  بدالحم به کرده اســــت. ع ماعی نظرازتجر اجت

سین، عقاد و مازنی  همچون بزرگان دیگر چون طه ح
را از ورطه فقر و ســختی برهاند و با نتوانســت خود

ارتباط خوبی ،ســیاســی که حامی ادبا بودنداحزاب 
نزاع نافعکه احزاب براي مبرقرار کند. او با این باور

وشاید گزبان به اعتراض می، دارند نه از روي اصول
کند:از اوضاع شکایت می

ساسنَ ةالحیابأي قوانینِ 
داس؟نَ یوم بالطغامِ وفی کلِّ 

قالوا: تکبرابینا الذلَّ أاذا ما 
ساسا فی العالمین جَ و یغتابن

بالهديمُ قدِّ ع أیدینا تُ قطَّوتَ

»تباس«امِ ــئدي اللــــوأی
)312: 2005(رضوان،

مه:  ـــتی،«ترج کدامین قوانین هس به  جه  با تو
ـــویم و هرمیرهبري عدهش ـــط  اي عوام روز توس

ویزپرهاز ذلت و خواري کهآنگاهشویم. لگدمال می
ـــان دوري کردیم گفتند: تکبر ورزید ـــوس ید و جاس
ي ما که به هادســتپشــت ســر ما بدگویی کردند. 

دســتان کردند ورفت را قطع یمســمت هدایت پیش 
».شودیمبوسیده ي پست،هاانسانفرومایگان و 

که سدینویمالبته فتحی الرملی در کتابش چنین 
ــعبدالحمید عقیده  ــیس کرد، در پنهان نمیرااشیاس

، احزابی را شــدیمن مقابل دســتمزدي که برایش تعیی
مدح و حزبی دیگر را با دریافت نظیر همان دســتمزد 

کرد یا بیشــتر با خصــومت شــخصــی، افراد هجو می
). بــدین 23: 1944(الرملی، کردیمحزبی را هجو 

صیتی و عدم تعادل  شخ ست با دوگانگی  سبب نتوان
فردي به جایگاه مناسب اجتماعی دست و فقرروحی 

شک سرکش،  ایت از روزگار و هجمه بر یابد. روحیه 
ست.  صادقانه کرده ا شعار او را پر حرارت و  جامعه ا

گرفتن را به دستت سالح أاو با جسم ضعیفش جر
سالح  شت پس  .دیگري را به کار گرفتنابودگرندا
که بدخواهانش را در گرمسخرهسالح شعر گزنده و 

شعیمهم  ري این روح ـــــکوبید و در اغلب مفاهیم 
وجود دارد:کنندهتیشکاو سرکش

رزیئتیأشّد ما ألقاه یومَ 
یالهجَو الوجیَع سالحأن أجعلَ 

)352: 2005رضوان،(
شدیدترین چیزي که در روز مصیبت«ترجمه: 

ـــت که ام ایراد مییچارگیبو  کنم؛ هجوي دردآور اس
».دهمآن را سالح خود قرار می
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اش به اوضــاع ســیاه مصــر یزندگاو در دوران 
ینداران زممقام و منصــب در کنارکرد که اعتراض می

کارانطمعو فرماندهان احزاب براي دزدان و وزراو 
هم منصب و جایگاهی وجود دارد:

تحیَّرُت فی مصر فمرجُع خیِرها
الی ثعلب یعدو علی الناِس أو الذئب

إذا ما کشفنا کنَزها آٍض تبره
لمن لم یکن منه علی مرکب صعبٌ 

)365همان: (
که خیر آن به امزدهشگفتدرباره مصر «ترجمه: 

ــاه و گرگــانی  گردد کــه بر مردم هجوم یبرمروب
ـــف کردیم یم ـــر) را کش آورند. وقتی گنج آن (مص

طالي قیمتی شد براي کسانی که دیگر بر مرکب خود 
».آوردندینمسختی و دشواري وارد 

آزادگی و آمادگی براي مرگ
بل ســتودنی ســخن از جوانمردي و آزادگی ویژگی قا

اوج مفاهیم زیباي شــعري اســت. صــعالیک حاکی از
سرکش، زبونی و پستی و آنچه جامعه بر آنان تحمیل 

با یم لب  ته و اغ پذیرف ند را ن ـــوموآدابکرد رس
. )150: 1982الخشــروم،(موافق نبودندشــانجامعه

سترده  صعلوك یقین دارد که زمین براي آزادمردان گ
ستیبو  سعی وانتها توان از تباهی و تالش میو با 

ظلمت رهایی جست:
لعمرك ما باالرض ضیٌق علی امريٌ 

سري راغبًا او راهبًا وهو یعقل
)58: 1996(الشنفري، 

به جانت سـوگند که عرصـه زمین تنگ ترجمه: 
ــد ب ــبانگاه،ر آدمی نباش ــانامیدوارانهکه ش و یا ترس

اششــهیاندکهیدرحال،ردیگیمراه ســفر پیش نگران 
.بنددیما به کار ر

هان آزادگی و ـــعلوك خوا به ص ـــتیـابی  دس
جاودانگی اســت. او حریصــانه مرگ شــرافتمندانه را 

). عروه بن ورد مرگ 228: 1996، مية(روکندآرزو می
کان  ندگی نزدی نت و فریب نه و م ندگی فقیرا را بر ز

کند:و کرامتش را حفظ میعزتدهد، او ترجیح می
یاتهــــــفَللموُت خیٌر من ح

ولی تدّب عقاربُهـو ِمن مفقیرا
)48: 1998ابن الورد،ة(عرو

مرگ براي آزادمردان بهتر از تهیدســتی «ترجمه: 
».رسان استدار و زیانوغشو خویشاوندان غل

حمــل  ت بر  یر را  ق ف مرگ  هم  میــد  ح ل عبــدا
دهــد و آن را هــاي دنیــایی ترجیح میمحرومیــت

ـــفادهنده و رهایی ـــاش داند که نی میبخش جان کس
شده است:آنان تنگعرصۀ زندگی بر

من امريالغلیلَ لم یشفِ ذا المالُ إ
و الدمُ المنیۀُ فأشفی من المالِ 

درك حنانا  لعیشۀٍو إن أنت لم تَ 
مُ فإن الردي أحنی علیک و أرحَ 

)336: 2005(رضوان، 
ــان را «ترجمه:  ــنگی انس وقتی مال و دارایی تش

تر از مال و خون شــفادهندهدهد، پس مرگ شــفا نمی
ـــوزي را  ندگی رحم و دلس ند. اگر تو در ز ـــت هس

سوزتر مهربان ست بر نفهمیدي پس همانا مرگ دل تر ا
».تو
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خُذنی إذا ما الماُل أمسی عسیرا
الفقیرِ ةفالموُت خیٌر من حیا

)362: 2005(رضوان،
ند بگیر«(ترجمه:  وقتی ،این جمله را) از من پ

ـــخت می(دامنه) مال و ثرو ـــودت تنگ و س پس ،ش
».مرگ بهتر از زندگی فقیرانه است

ها شرافتمندانه وخوي صعلوكباید دانست خلق
چه جوانمردي یت در برابر آن ـــون و بوده و براي مص

شه شان را خد انتها بیمراقبهوعفتکرد، دار میکرامت
ــته اجتماعی با این عفت و اند. در تمام رفتارهايداش

ن ـــدند و به ه از دیگران متمایز میاخالق بزرگوارا ش
ــانی که از این اخالق و عفت به دور بودند، جزء کس

البته شدند وشناخته میافراد به عفت و اخالقبقیه
بار بوده اســــتاین نظر یان اخ کار راو هم مورد ان

.)1987:337، ین(حف

نوازيمهمانروحیه بخشش و
ــعالیک، اما اینارغم به ــن و هتاك ص ن از روحیه خش

هاي انسانی و سجایاي اخالقی همچون برخی ویژگی
ــه دور نمــانــدهجود و کرم و مهمــان ــد. نوازي ب ان

ـــتیبه مام راس نان براي آزادي و آزادگی ت که فریاد آ
گاهی هاي بیانســــان جای که  نوا و مطرودي بوده 

ته ـــ ند و خود نداش به جود و بها نداري  رغم فقر و 
شده صف  صعلوکی همچون کاند. چنانمهربانی مت ه 

پناه اســـت و نهایت تمام اهتمامش به مهمان بیهعرو
شش  شش مادي بخ ست که عالوه بر بخ جود او آن ا

گوید:می.معنوي هم دارد
هوالبیُت بیتُفراشی فراُش الضیفِ 

ولم ُیلْهنی عنــه غزاٌل ُمقَنع
من القـرىالحدیـثَ أحدّثُــه إنَّ 

نفسی أنّه سوف یهجعوتعلمُ 
)83: 1998بن الورد،ة(عرو

ست و خانه«رجمه: ت ستر مهمان ا ستر من ب ام ب
توانند مرا از او به خود خانۀ او و زنان زیبارو هم نمی

ــخن می ــغول کنند. با او س ــخن ؛گویممش چراکه س
دانم او من میوگفتن هم از اســباب پذیرایی ســت

و آنگاه به کار خویش خواهمزودي خواهد خوابیدبه
».پرداخت

صیدهو در ستنامییکناي دیگر خواهان ق و ا
که  قاد  ی پس از مرگ خیر و رمز جاودانگبا این اعت

نیکی است:
نّنیإحسان مَ أذرینی و نفسی 

مشتريالبیعَ أملکَ أن البها قبلَ 
خالدٍ بقی و الفتی غیرُ تَحادیثُ أ

تحت صیَّرمسی هامۀٌ أذا هو إ
)67(همان: 

زیرا ؛حال خود واگذارام حسان مرا به «ترجمه: 
یدار نام نیک خر،قبل از اینکه مرگ به سراغ من بیاید

هستم. چراکه نام نیک جاودانه است و هر انسانی در 
».گیرد فناپذیر استآن زمانی که در گور قرار می

شعري، رغم پراکندگیبهدرباره عبدالحمید،  هاي 
شی و زیاده صرانش به وجود اخالروي، همسرک ق ع

ــریف و متعالی در نهاد وي معترف بوده چراکه ؛اندش
ثمرگی در گاه جنون ناشـی از بیثباتی واو با تمام بی

اشيارـفداکو از بر عزتمنديـان، بـان هموطنـمی
ن ـــان سخـــر و ایمـــد و از صبـــروشـــفر میـــفخ
د:ـرانمی

مـهرائِـَن ثـومی مـقاطِ ـنمأزَّ ـوع
الباقییفنی، و عزّي من بؤسی هو

یتیضحِانی و تَـیري و اـزّي بصبع
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خالقی...أی دینی و لعفاظِ وبالحِ
)2005:331رضوان،(

ــه «ترجمــه:  عزتمنــدي و افتخــار قوم من ب
؛دولتمندي و وفور نعمتشــان از دســت رفتنی اســت

ـــت. که عزتمندي مندرحالی بر بینواییم ماندگار اس
صبر و ایمان و ست/ و عزت من به  بر فداکاري من ا

».حفظ دین و اخالق من است
لحمیــد خود را یــاور درمــانــدگــان و  عبــدا

گوید:داند و میستمدیدگان می
هو غوثِهیفِ اللَمن عونِ نُ أأسجُ 

داًؤبّ مُ جناً وم سِـی المظلـصرتو نُ
)338(همان:

مه:  ندانی «ترج نده ز ما یاري در خاطر  به  یا  آ
».؟شوم و کمکم به مظلوم زندانی ابدي در پی داردمی

را در دسترس صعلوك جاهلی آنچه خود داشته
ـــت و مهمان قرار می داده با این نظر که کرامت دوس

نزد عروه مثالًانسانی جزء الینفک وجود آدمی است. 
غارت و چپاول وســیله و هدف نهایی نبود، بن الورد

سانی و  سیله و هدف این کار تحقق گرایش ان بلکه و
س ستی او بوده ا سیالی سو شه  : 1959(خلیف، تاندی

49.(
یده  ند ـــ یاري مظلوم و پس ید هم بر  بدالحم ع
شمردن سجایاي اخالقی و صبر معترف است و زبان 

گشاید، اما به شکایت از اوضاع خود و همگنانش می
ي ســفره نوازمهمانرســمبههمچون گذشــتگان که 

سترانند و خانه را خانه مهمان قرار میمی و با دهندگ
است.دورماندهکنند به یماع شجاعت از دوستان دف

ايیلهقبي و اطبقهفخر به خویشتن نه فخر 

ست که وي در  صعلوك بر این ا فکر ، شجاعتنظر 
ین اوجودبااز دیگران بوده، ولی توانمندتریشه و اند

ست ضر چراکه؛از ثروت و مکنت برخوردار نی او حا
نشــده براي رســیدن به مال و ثروت و غذاهاي لذیذ، 

ا به کارهاي پســت و غیرانســانی آلوده کند. او خود ر
کشد:را نمینااهالنخورد، اما منت یمخاك 

واستفُّ تُرَب االرِض کی ال یَري له
عََلیَّ ِمن الَطوِل اُمرٌؤ متطوَّلٌ 

و لوال إجتناُب الذَأم لم ُیلَف َمشرَبٌ 
یُعاُش به إلّا َلديَّ و َمأَکلَ 

)62-63: 1996(الشنفري، 
بان را مترجمه:  یا تا خورمیخاك خشـــک ب

انسان بخشنده نبیند که به خاطر فضل و احسانش بر 
هیچ ،ار نبودعاگر پرهیز از عیب و /من برتري دارد

در نزد من یافت خوردنی و نوشــیدنی نبود مگر آنکه
.معاش کنمواسطه آن امرارکه بهشدیم

از روحیه انســانیت و شــاعریت که عبدالحمید 
شته به دور نمانده است.در این صعا اولیک وجود دا
شعرش سنگی و فقر را وجودش، افتخار بهبادر  گر

ـــایه و بیندمیاشیمالزم و همراه زندگ،همچون س
:ندارد که بگویدییمنع و ابایچه

انا أغنی امرئ بدمــی و عرضی
وإن جردُت مــن جـاه و مال

)394: 2005(رضوان، 
ندترین فرد من در خون و آبرو «ترجمه:  ثروتم

».امهستم گرچه از مقام و دارایی جدا مانده
ـــاعر ـــادت اقبالی برآمده فقر را از بدش از حس

نه قان توزان وکی ناف یان و م با دورو ند، مینزاع  تا دا
ــمه وجودش را بر کرامت اخالقی ی جای ــرچش که س
:گویدیکی از قصایدش میدر.بیندمی
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قد رفعتموهالنجوم أناسٌ بینَ 
رزاقیأوا باَب السماء فسدّإلی

نوَح سفین أنشئُت حرماوکنتُ 
راقیـازونی باغــالمین فجـللع

ملةٌّ ی عاـهلتنی وهـۀ جــیا أم
شراقیإأنّ الکواکَب من نوري و

)316(همان: 
را آنهابین ستارگان مردمانی هستند که «ترجمه: 

پس درِ روزي مرا بســتید. من به آســمان باال بردید.
ساختم، نوح ناخد ستم که حرمی را براي جهانیان  ا ه

به اما با غرق کردنم مرا مجازات نمودند. اي امتی که
سبت جهالت دادید  ستارگان دانیدکه مییدرحالمن ن

.»انداز من، نور و روشنایی گرفته
ـــتن چنان پیش فخر واو در مباهات به خویش

شمرد و یبرمرود که خود را نوح ناخداي همگان یم
یی روشناداند که فروغ ستارگان از یمخورشید چون 

گیرد صــبر برایش بهتر اوســت و ســرانجام نتیجه می
است:

محنتیعیشی وبأساءُ ْذا عظمتإ
قوي و أعظمأفصبري علی البأساءِ 

)336: 2005(رضوان، 
ـــیبت زندگی و «ترجمه: رنجم درد ووقتی مص

تر و بزرگ شـــود پس صـــبرم بر این مصـــیبت قوي
».استتربزرگ

غربت و آوارگی از مکان
ـــت که در تقابل امقولهفرهنگ  قرار عتیبا طبي اس

ستهدارد. در فرهنگ  ست که در وي بندد تمایزاتی ه
ــت. در طبیعت هر چیزي جایگاه خود  را طبیعت نیس

م دارد ـــّ ـــت. حیوانات تجس و ارزش آن محفوظ اس

عت خبري از ارتبـاطـات  ــــت. در طبی عت اس طبی
نیست.سوداگرانِ

سخن صعالیک از ناامیدي سبت به مردم  شان ن
شـــدند وگویند. به همین خاطر به صـــحرا روانه می

را با جهان حیوانات را برگزیدند و این جهانیزندگ
بر دنیاي آدمیان ترجیح دادند. با این نظر که حیوانات 

ـــان ـــتر از انس ـــتند ،ها اخالص دارندبیش عقیده داش
نات دزدي نمی ندحیوا هد،کن ند و به ع فادار خود و

.)143: 1982(الخشـروم، کننده نیسـتندسـوءاسـتفاده
گوید:شنفري می

سٌ لَّ مَعَ یدٌ سِ:هلونأ،کمدونَ،لیو
رفاُء جیألُ ُط زهلوٌل و عَ ـو أرق

شائعٌ ُع السرِّ ستودَ ال مُ هطُ هم الرَّ 
لُ ُیخذَ رَّ بما جَانیجَ الم و ال یهِ لدَ

)59: 1996(الشنفري، 
غیر از شما خویشاوندانی است که مرا «ترجمه: 

ـــت و از گرگ تیزرو، پلنگاندعبارتآنها نرم پوس
یال تار  ـــاوندان من.دارکف نان خویش ندفقط ای زیرا ؛ا

شودینم، فاش شدهگذاشتهرازي که نزدشان به ودیعه 
نافرد و کارج جام داده بهیت چه ان ها خوار وآن تن

».شودنمی
جا و مکان بدون عبدالحمید هم از آوارگی و بی

. او درد آنهاســتگوید که خود یکی از محرومانی می
یابد که در آن با ی براي خود نمیو وطنهجرت دارد 

آرامش سکنی گزیند:
َ و ال سکنُأَذلَُّه الدهر ال مالٌ 

نُ حَ علی أنفاسه المِ تزیدُ فتیً 
تُهبلَقِاألرضِ عی فجمیعُ إذا سَ 

و ال وطنُ و إن أقام فال أهلٌ 
ٌر بین أقطار األسی أبدامهاج
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نُ ـرتهد األرزاء .. مُیَه بِـکأنَّ
)319: 2005(رضوان، 

روزگــار او را بــدون پول و جــاي «ترجمــه: 
سختی ذلیل کرد.خوار وسکونت،  جوانی که رنج و 

فزونی یافت. وقتی حرکت کند تمام زمین جانشبر
ــتقبله  ي دارد و اخانوادهو اگر اقامت گزیند نه اوس

ــرزمیننه وطن ــه بین س در و اندوههاي درد ی، همیش
ــــت  ــــت، گویی چون گرویی در دس هجرت اس

سراید:و نیز می»هاستیبتمص
فی ربوعکممن حبیبٍ یلیس ل

یـوراقأالمی و ـقأال الحبیبین: إ
)316: 2005رضوان،(

در سرزمین شما من دوستی ندارم جز «ترجمه:
».هاي من استها و برگهدو محبوب که قلم

پناه بردن شاعر جاهلی به ،این اشعارهمهدر
صري به  صعلوك م صحرا و روي آوردن  حیوانات و 
قلم و کاغذ در میان تنهایی، هر دو مصداقی از غربت 

و آوارگی است.
ي اشعار، اندیشه شاعر مصري را الالبهگرچه از 

ـــته ـــعلوکان جاهلی نزدیک دانس ایم، اما با با نگاه ص
در قرار گرفتنمعاصر وعصر توجه به حضورش در 

بانوع تعامل او،محیطی متفاوت از عصرهاي گذشته
ـــرایط و گاه جامعه اطرافش از تمایزاتی برخوردار  ش

از آن دسته صعالیکی نیست که برايبوده است. وي
کار اســاســی انجام داده باشــد. او را ،رهایی از فقر

وع با صعالیک شجاع و توانمند نتا حد زیاد توانینم
کند مشابه اش بازگو میدوم که عروه در معلقه

صرف بهعبدالحمید ساخت. ضعف اراده به م جهت 
ـــعی می خدر روي آورد. س کار مواد م با این  کرد 

شتهمحرومیتو هاسرخوردگی را جبران اشهاي گذ
صعالیک جاهلی که از .)17تا:ی(عثمان، بکند گویی 

پناه راحیوانات صـــحبه ،اهلشـــان طردشـــده بودند
دید به شــده میآوردند و شــاعر که خود را راندهمی

این مواد پایان کار او . مصرف مواد مخدر پناه آورد... 
شانید ستان ک سپس تیمار شی.را به زندان و  و ءهر 

ـــت مکه یپول براي مواد مخدر خرج ،آوردیبه دس
ــاعر به زندان بهمی ــتن کرد. رفتن ش ــافه عدم داش اض

علمی دو مانع شــد که هايییســتگصــالحیت و شــا
او با ظاهري . شــاعر نتواند یک کار مناســبی پیدا کند

ـــته و لباسنه کهنه و اعتیادش مورد يهاچندان آراس
اعتماد کسی واقع نشد و کسی بر توانایی او بر کار و 

ـــت،عمل ـــن ظن نداش -288: 1998النقاش،(حس
از خود را شاعر براي اینکه تهمت معتاد بودن .)287

ــورانه بربر ــعاري جس ــنن دینی پا اند در قالب اش س
ند.می یات نه ـــرف مواد مخدر و او در این اب از مص

:گویدمیاشیالهپکننده به هممست
تیسیرٌ اهللاِ المداَم فدینُ هاتِ 

وأسعُد الناس مخدوٌر ومخمور
لمتربتیْالمداَم والتعّرضهاتِ 

القواریرلم تغلُ مهما غال العیشُ 
)268: 2005(رضوان، 

ست «ترجمه:  سان ا شراب را بده که دین خدا آ
ـــت.  ـــعادتمندترین مردم فرد معتاد و خمار اس و س

شگر من مخالفت نورزشراب را بده وقتی ،و با نواز
».شودینمشود شیشه شراب گران زندگی گران

اجتماعی و ارتباط فردي در نداشتن جایگاه
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ـــهري که برآمده از فقر مادي و ه بزندگی مدرن ش
ي صحیح است، باعث عدم هايگذارقانونعدم سبب

ــد. در  ــاعر ش ــازنده و مفید براي ش ــیت س ــخص ش
عه یات افراد اجام که ح ید  جد منوط شیازپشیبي 

ـــادي و  ـــت و نوع تعامالت اقتص زندگی جمعی اس
ستگی  سازنده فرد ب صیت  شخ سی به  سیا فرهنگی و 

از شــرایط رفتبروندارد که تنها قدرت فکري براي 
ـــتناگوا ي الهیقبولی در جامعه ،ر مثمر ثمر بوده اس

ــاده و ارتباطات پیچیده نبوده،  ــته که اقتصــاد س گذش
ضمن کردیمسنت و عرف معیارهایی را تعیین  که مت

زر بود و زور وو در خــدمــت منــافع یعــدالتیب
شدن از این  سمی براي خارج  ستقامت و قدرت ج ا

شد.تنگنا به کار گرفته می

یريگنتیجهبحث و 
با بررســی زندگی و اشــعار عبدالحمید الدیب و نگاه 

که:دشواقدان به وي این حقیقت آشکار مین
ـــعلوکان در - ـــه ص ي هادورهمفاهیم و اندیش

ـــانی با یکدیگر  مختلف تا حدودي نزدیکی و همس
سی حیات ادبی با نگاه عبدالحمید الدیبدارند و برر

شته این همخواهامؤلفهبه  صعالیک گذ شعر  نی را ي 
کند.اثبات می

ـــکایت- بر محرومیت مادي و بیان تمرد و ش
مرگ و آزادگی، روحیه بخشــش اجتماعی، فراخوانی

سانکمکو  سوی و ر شتن و غربت از  یی فخر به خوی
با که جملگی  ید  گاه هجوي و تبع لحنی طنزآمیز و 

ـــري را ـــاعر مص ـــده، این ش به وادي تند همراه ش
ي براي بهبود شرایط صعلوکان کشانیده است. البته و

. برنداشتگام بزرگی 

و عدم یافتن جایگاه مناســب بین ادیبان دیگر-
نهقهوهروها و یادهپحیات ادبی در  به ها خا یاد  و اعت

مواد مخدر او را به تنبلی و از دســت دادن احترام در 
سستی وبین همگنانش محکوم کرد، شعر او این  اما 

.البته پیچیدگی را در خود نداشت
نگاه وي به وضع سیاست در ناگفته نماند که-

با عه  ـــخریه و ی همراه بوده وتحرککمجام بان س ز
ـــالحیعنوانبههجو ـــکین درد و ابزار س براي تس

ـــایتی  ـــترفتهکاربهنارض مجموعه این عوامل .اس
دهد و به عبدالحمید را در جرگه صـــعلوکان قرار می

کرد.ي را توجیه خواهدگذارنامحتم دلیل این 
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