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 چکیده

های روحی ادیب در اثر وی اســ  انعکاس دغدغه نحوه نقد ادبی،یکی از مباحث رایج در 

ــعر، ب متون ادبی بجـا هه  و از آن ــوع شـ گیرد، های خود را از عمق روح آدمی میمایهخصـ

 ازپیشیشبادیب،  شـخصیت  های ادبی از شـرای  روانی حاهم بر  توان بر اثر پذیری آفرینشمی

  ثاب های روانی انسـان از حیث انســان بودن اصلی ی  هه ویژگصـحته نهاد  با ببو  ای  وابعیت 

 ءدوســـویه میان اثر ادبی و شـــرای  روانی ادیب در همه ءای  رابطهاســـ ، باید انعان هرد هه 

ــر دوره ــی ی هه با رهیاف  های تاریخی و ادبیات تمام ملل وجود دارد  پژوهش حاضـ –توصـ

ــگرفته،  صـــورت یلیتحل ــاس ههتری  داردد بصـ  یکی از عنوانبهرا  ینیبخودهمو نمود احسـ

د » شـخصـیت   فرآیندهای روانی  ّا مورد بررسی  -عصر جاهلی  بلندآوازۀشـاعر   -« عنرتة بن شد

وی از جمله جنگاوری،  شــخصــیت های گوناگون برار داده و بازتاب ای  احســاس را در جنبه

ه هاس    تری  دستاوردهای پژوهش حاضر ایمهم از بکشـد  عشـق و بدرت ادبی به تصـویر   

 غلبــه بر برای تالش و او جویییبرترحس  ،«عنتره»محرک رفتــارهــای  نیروی برانگیزنــده و

اثبات  ظهور و ای برایوسیله ،ای  شاعر های حماسیرفتارها و منش اس  وحقارت  احسـاس 

 باشد می وی شخصیت مثب  و متعالی  هایجنبه

  ، احساس ههتریادبیات شناسیروان ب  شدتاد،شعر جاهلی، عنترۀ  :هاهواژکلید

 مقدمه  -1

بان همواره ادیاثبات ندارد؛ چراهه شناسی امری بدیهی اس  هه نیاز به روانادبیات و  ءرابطه

نها ت روازای  ؛اندســخنوران برای بیان حا ت ن ســانی، از دســتاوردهای ادبی خود بهره گرفته و
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برن بیســتم همگام با  در  ای  رابطه و ت ســیر عناصــر آن هم  گماشــ  ســازیشــ ا باید به 

ــرف  علم در زمینه ــی روانهای مختلف، علم پیش ــناس ا ان یک دانش نوپییاروپا زعمبهنیز هه  ش

برار گرف   ای  محققان در تالش  و دانشمندانمحققان  پردازینظریهعرصه  ،شـد محسـوب می 

ــه رفتارهای آدمی و عل   ــیر هنندنظام ایگونهبهرا  هانآبودند ریشـ کی از   یمند تبیی  و ت سـ

های علم روانشــناســی غیر بابل انکار اس  گذاری شـالوده در پایه دانشـمندانی هه نظریات وی 

ــدمی1«آدلر» ــان  ،باشـ ــاس حقارتی ههرا وی مبنای رفتارهای انسـ از زمان هودهی در  در احسـ

 ناتوانی وابعیعقیده دارد ای  احساس هه اجباراً بر اثر  و داندیمفرد به وجود آمده  شـخصـیت   

شود ممک  اس  در طو  تحوت ، به عل  ریزی مینوباوگی و سپس هودهی در نه ، پی ءدوره

 تبعهبچنی  هم پیوندد وانبوهی از حوادث و ات ـابـاتی هه در رواب  فرد با دیگران به وبوم می  

  (12 ش:5933منصور، )دیگر تحکیم گردد وابعی بدنی یا روانی های وجود ههتری

ــاس حقارت»عقیـده دارد هه  « آدلر» ی برانگیزنده در رفتار یک نیرو عنوانبههمواره « احسـ

و چون ای  حال  در « انســان بودن یعنی خود را حقیر احســاس هردن»به نظر او  آدمی اســ ،

بر ای  باور اســ  هه  یو ضــعف یا ناهنجاری نیســ   ءها مشــترک اســ ، نشــانهانســان ءهمه

شود و پیشرف  و رشد انسان ناشی های آدمی محسـوب می تالش ءاحسـاس حقارت منبع همه 

سیار ی بای  احسـاس فرایند  پس های وابعی یا تخیتلی وی اسـ  از تالش برای غلبه بر حقارت

از هند امتا هافی برای تالش و رشــد را در وجود انســان ایجاد می ءضــروری اســ ؛ زیرا انگیزه

حقارت تبدیل  ءســـویی ناتوانی در غلبه هردن بر احســـاس حقارت، آن را تشـــدید و به عقده

عام و  طوربههه یک انســان  ییهاو ســختی هاچالشاز جمله   (593 ش:5911هند )شــولتز، می

 ءبروز احساس ههتری و عقده سازدیمخاع را از نظر روانی درگیر و آش ته  طوربهیک شـاعر  

 وی اس   یت شخصحقارت در 

ند اشناسان به ای  نتیجه رسیدهمعاصـر عربی با اسـتناد به دسـتاوردهای روان    یاتمنتقدان ادب

عنا ها مشناسی هه در رابطه با جوانب مختلف زندگی انسانهه آن دسته از اصو  و م اهیم روان

هه  جاز آنی جاهلی نیز حاهم بود و اپیدا هرده اســ ، بر رفتار و گ تار )ســبک زندگی( دوره 

توان های تاریخی یک اصـل ثاب  اس ، می ها در طو  دورهاصـو  اخالبی و سـرشـ  انسـان    

ــله ــو  بر زندگی جاهلی   ءگ   فاص ــر جاهلی با روزگار هنونی مانع تطبیق ای  اص زمانی عص
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با اســتناد به دســتاوردهای ادبی شــاعران عصــر جاهلی به  روازای (؛ 591 :تاهال ، بینیســ  )

ــی حا ت درونی  ــاعران در  پرداخته هاآنبررس ــتاوردهای ادبی ای  ش اند و دلیل محوری  دس

های نقدی ای  اســ  هه شــاعران بصــاید خود را میدانی جه  بیان و ابراز عواطف و  پژوهش

 ءدر رابطه با عوامل بروز عقده امتا ( 915 همان:دانســتند )های خویش میحا ت درونی و آرمان

ــاعرانمیان حقارت در  ــتی  دوره ش ــیاری موارد، دیدگاه  هاینخس ادب عربی باید گ   در بس

دوی، بشد )و احساس خردی او می پوس یاهسشاعر  یشکستگد جامعه به رنگ سـیاه، سبب  

را به افراد جامعه ثاب   های خویشاز شاعران حتی زمانی هه شایستگی دسته ی ا  (13 م:5322

ــ   خوارهننده بودند؛ نمونه هاآنهردنـد، در نظر  می ــاعران  ءهمواره بری  ای  صـ بارز ای  شـ

ها با شجاع  و د وری خود حامی ببیله بود و از اسـ  هه هرچند در جنگ « عنترۀ ب  شـدتاد »

ر و فشار جامعه بود با یی برار داشـ  امتا همواره مورد تحقی  ءنظر بدرت شـاعری نیز در درجه 

ــ ، از وی با نام و حتّی زمانی هه پیروزمندانه از جنگ بازمی ــوداءاب »گشـ هردند یاد می« السـ

شـاعران برجسته   از سـوارهاری  و ای  خصـوصـیات مربوب به جنگاور  (  125 م:5322)بدوی، 

از  هه« زبیبه»ی به نام مادر و در دامان زاده شد« نجد»م در 111عرب اسـ  هه در حدود سـا    

هنیززاده « عنتره»هه  جه ازآنعادات عرب جاهلی  و بر اســاس ، رشــد هردبود هنیزان حبشــی

 دانسته «شدتاد» را پدر اونام  یبرخ ( 111و  111 م:5323دانسـتند )فاخوری،  را برده می بود وی

ــدتاد عمرو ب »ای دیگر و عده نی هه تنها زما هه یپدر ؛هنندپدر وی معرفی می عنوانبهرا « شـ

ــمنان در یکی از جنگ ءدر برابر حمله« عبسبنی» ءاز ببیله «عنتره» ها حمای  هرد، اعترا  دشـ

ــ  ) «عنتره»هرد هه  ــ هانیافرزند وی اس بغدادی، و  11 م:5391، ینوریو د 193 /2 ،تا، بیص

های نهر اس  هه پذیرش از سوی پدر یکی از امور رایج در میان عرب یانشا ( 512 /5 م:5323

 صورتهبنیز به ای  پدیده  منابعنیز اتّ اق افتاد چرا هه در برخی « عنترۀ»جاهلی بود هه در مورد 

 گرفتند مگربرده به هار می عنوانبهها فرزندان هنیزان را اند هه عربهلّی اشــاره شــده و آورده 

ــان میزمانی هه آن برده ــجاع  و نجاب  نش پدر آن برده به دادند هه در آن هنگام ها از خود ش

به نقل دز دلفروسدة    دلعد ر دهلي،    ؛192 :تاخمیس، بی)هرد انتساب وی به خودش اعترا  می
 (11 :تلدلقةس   بی نوري محو ي



 چهاردهمشماره  سابق(                   ادبیات و علوم انسانی )مجله  زبان و ادبیات عربی مجله                      91  

 

، هاآنضـــم  بیان ت صـــیلی  «آدلر»برار دادن نظریات مالک  با شـــدهدر ای  مقاله ســـعی 

عصر جاهلی  ءههرسیه چ شاعر «بن شّد  ةعنرت » یت شخصدر های وجود احساس حقارت بازتاب

مایان ن روشنیبهمختلف علوم انسانی  هایگرایشتحقیقی هه در ضم  آن تعامل بررسی گردد؛ 

 ؛ به برده اس بهره یلیتحل -توصی ی نهر اسـ  هه پژوهش حاضر با رهیاف   یانشـا  گردد می

ــرح حا  مختصــری از   د »ای  صــورت هه در هنار بیان ش ّا تری  عالئم و نهر مهم «عنرتة بن شدددددد

 در یاحساس ههتر احسـاس ههتری هه از منابع روانشناسی جمع آوری شده اس ، نمود عالئم 

نیل  ؤا تسه تا پاسخ ای  شاعر با استناد به دیوان شعری وی توصیف و تحلیل شد شـخصیت  

  تبیی  گردد

 باشد؟شاعر یا نویسنده خود  شخصیت تواند بازتاب چگونه یک اثر ادبی می -5

د » شخصیت  در ههتری احسـاس – 1 ّا ، خود را در بالب چه رفتارهایی نشان «عنرتة بن شد

 داده اس ؟

  عنترۀ ب»ادبی  شـخصیت   سـازی برجسـته احسـاس ههتری چگونه توانسـ  سـبب     -9

 در مقایسه با دیگر شاعران جاهلی شود؟« شدتاد

 پژوهش ءپیشینه -2

، اندشناسی را در آثار ادبی مورد بررسی برار دادهنمود م اهیم روان هایی ههوهشازجمله پژ

لر»توان دو هتاب می عبتاس » هه راهایی و هتاب «دلنويه »از دهتر  «نودسنفسدددددة   ي»و « نفسددددة  بعدددددا

  چنیهم نام برد  تألیف هرده اســ « ابونواس»و « میرواب » شــخصــیت پیرامون  «ادعقّالمحمود 

تحلیل روانشناختی اشعار صعالیک براساس »اس  از جمله:  ای  زمینه نگاشـته شـده  در  یمقا ت

 نبا صعالیک به د اس  ههای  مقاله چنی  اسـتنتا  شـده    از ؛«عبتاس عربدهتر »از « لرمکتب آد

به تمرّد و شــورش هرده و  و حقارت ضــعف احســاس جامعه، اســالم بدرت دروجود الگوی ن

ــت اده  و، پرداختند ــع های مقابله،مختل ی از واهنش از انوامبا اس ــعف وپنها در یس  ن هردن ض

ــتی ــی دیگر، ه اطرافیان را به خود جلب هردندو به تبع آن توجت نمودههای خود هاسـ   پژوهشـ

ــی  روان»ء مقاله ــناس ــیت  ش ــخص ــار ب  برد از رهگذر زندگی  ش ــعر بش ای از نامه و گزیدهدر ش

سازد اشعار بشار در نتایج ای  تحقیق آشـکار می هه اسـ    «دهتر حمید احمدیان»از « اشـعارش 
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ن حرا، مبیت  بینی او اسـ  و خرسندی وی از نابینایی و ندیدن مردم بگویای خودهم ،زمینه فخر

ــ روحی وی  ــده در ای  زمینه دیگر پژوهش از  در ایجاد ارتباب با دیگران اس ــته ش های نگاش

 ،«دهتر ســعید بشــقایی»از « یدگرد آفر صــیت شــخ ءهاوانهتحلیل روان» توان به مقا تی چونمی

قاسم دهتر ابوال»از « بوسهل زوزنی بر اساس روای  بیهقی شخصیت حقارت در  ءبررسـی عقده »

نیز  و «ویچماســکوی  و دیمیر دهتر گئورگی»از « ر، حقارت، عشــق در آثار لرمانتفتن ّ» ،«بوام

ــی   تحلیل –حریر  از دوختند هودهی یکی» ءمقاله ــخص ــام ش  شونمای آدلر ءهنظری ءهپای بر س

صی  و شـخ مقا تی هه پیرامون  از البته نباید  اشـاره هرد  «دهتر مصـط ی صـدیقی  »از « درمانی

های تحلیل و بررسـی مصداق »تدوی  شـده غافل شـویم هه از آن جمله اسـ :    « عنتره»اشـعار  

ازتاب ب» ءمقاله و« د دزفولی و علی صیادانیدهتر محمت»از « فتوت در دیوان عنترۀ ب  شداد ءواژه

همچنی  در همی  راسـتا اس  مقاله    «دهتر امیر مقدم متّقی»از « ع ّ  در شـعر عنترۀ ب  شـداد  

د » ّا هه در ای  مقاله نویســنده مظاهر « نادیه عطا خمیس»از «  خالق دلفروسدددة    شددد ر عنرتة بن شددد

ــعر   ( 1( جنگ و نبرد و 5جنبه از زندگی او یعنی در دو « ةعنرت »جنگـاوری و د وری را در شـ

عشـق و عاط ه به تصویر هشیده هه در حال  اوت  به توصیف اعما  شجاعانه او در میدان نبرد  

پرداخته و در حال  دوتم توصــی اتی هه وی از محبوب خویش ارائه داده را مطرح هرده اســ   

د   ردسد  ننةا  لعد ر عنرتة»در مقاله  ّا فنّی  نویسنده به اسالیب« افظ محمتد بادشـاه ح»نوشـته  « بن شد

شـعر وی از جمله وصـف، تصـاویر شعری و خیالی )تشبیه، استعاره و هنایه(، معانی شعری و    

« عبس ةمنة  دلنفس    شدد لر عنرت »موسیقی غالب بر بصاید وی پرداخته اس   در هتاب  درنهای 

ــکندر بک ایکاریوس»نیز  ــتهو پاره« ةعنرت »نامه پس از بیان زندگی« اس امون های منقو  پیرای بص

 آیدیبرمهه  گونههمان  ای از بصـاید او را نهر هرده اس  های وی، گزیدهشـجاع  و د وری 

ــی های مذهور پژوهش از یکیچه ــخصــاحســاس ههتری در به بررس ــدتاد» یت ش « عنترۀ ب  ش

  نپرداخته اس 
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 شناسیادبیات و روان ءرابطه - 3

روح آدمی و تعبیری از ضــمیر ناخودآگاه وی اســ   ءباورند هه ادبیات زاییدهبرخی بر ای  

شــناســی و ادبیات، هر دو به موضــوم   عقیده دارد هه روان« روباک» ( 31 م:1113)بصــاب، 

 توان گ   بی  شاعرپردازند هه همان افکار، عواطف و خیا  اس  تا جایی هه میمشـترهی می 

ی اای وجود دارد هه ناگزیر در پارهگونهدوسـویه و پرسش و پاسخ  ءو عالم درونی او یک رابطه

توان گ   افرادی هه مخالف بررسـی و  می روازای دهد  خود را نشـان می های زندگی، از جنبه

ــانه  ــناس ــتند،  ءت هیم ادبیات بدیم در پرتو تحلیل روانش برای  یاندههنبانعدلیل  تنهانهمتون هس

انه شناسبا رویکرد روانر ای  افراد، بررسـی متون بدیم  ال  تصـوت برخدعوی خود ندارند بلکه 

ه تری از متون بدیم بتر و روش شـود تا از ای  رهگذر بتوان فهم دبیق ضـروری تلقی می  امری

ــیاری از نقاب ابهام متون گذشـــتهو به تبع آن دســـ  آورد  د را برای خواننده آشـــکار هر بسـ

اس  د ای  امر مؤیت متون ادبی ءدر زمینه شـناسانه های روانهشپژو ( 51 - 51 ،تااسـماعیل، بی )

ــد، عمل ادبی او نیز بازتاب همان  مبتالبههر زمان ادیب هـه   یک ناراحتی فکری و روحی باشـ

رفتار و  توان تأثیر اعما ،نقد ادبی می ء( هه در ســایه 11 همان:بحران فکری و روحی اســ  )

  چنیهم دارد را در آثار وی جستجو هرد،فرد هه ریشه در ضمیر ناخودآگاه او  ءنهنیات گذشته

ــیوه ءبه رابطهای  رویکرد نقـدی   ــالیب بیان های بهمیان حا ت روانی ادیب و شـ هارگیری اسـ

ادبی از  اثر وی توجته دارد تا از ای  طریق به تحلیل ( توس )واژگان، تعابیر، موسـیقی هالم و    

ــ  یازیک افق جدید  ــی،  ددس ــ تگی بنابرای  می (31 - 23 م:1113)هبیس توان گ   میان آش

  و معلولی وجود دارد و از جمله علّ ءاو نوعی رابطـه  ینوآور یزانمروحی و فکری ادیـب و  

هایی هه ادیبان نیز بسـیار به آن پایبند هستند آن اس  هه هسب توانایی و شایستگی  گیریجه 

 ها و موانع راهیتوان گ   سختیمی روازای پذیر اس ؛ ها امکانتیدر امور تنها با تحمل سـخ 

( و از رهگذر همی  15 ،تااسماعیل، بیاسـ  ) سـرآمد شـدن    برای رسـیدن به بلو،، نوآوری و 

 شود بخش میها برای آدمی آسان و لذتنوآوری اس  هه دردها و سختی

ند هه اشناسان به ای  نتیجه رسیدهمحی  باید گ   روان گذشـته و  رفتار انسـان با  ءدر زمینه

ا های مختل ی رشــخصیت هودهی خود برار داشــته و مت اوتی از  تافراد در معرض تأثیرا ءهمه

ی هاآید هه هودهانی هه در محی اند، همچنی  از روانشـناسی اجتماعی چنی  برمی پرورش داده
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ــده ــولتز، اند، در معرض تأثیرات مت اوت بزرگ ش اجتماعی و فرهنگی گوناگونی برار دارند )ش

زندگی هر انسانی نقش بسیار مهمی در رشد و  ءلیهیا پنج سـا  اوت  چهار روی ازا (؛51 ش:5911

های بسیاری در رشد ها امکان وبوم شکس وی دارد و در خال  ای  سـا   شـخصـیت   تکوی  

فرد هه از  بالی  شخصیت ی سنّی ورهد ی ازاپس( و 511 ش:5923غرایز وجود دارد )پِروی ، 

  به (519 ش:5911هند )شولتز، یر میتغی سختیبههای اجتماعی وی شـکل گرفته اسـ ،   تعامل

ت های مت اوشخصیت گیری موجب شکل دتوانهای مت اوت خانه میه محی شآدلر، همی ءعقیده

 اند،خواهند و او را طرد هردهنمیهند والدینش او را نمونه هودهی هه احساس می عنوانبه، شود

ز، شولت)شود ارزشی، خشم و فقدان عزت ن س می ، عدم امنی ، احساس بیدچار همبود محبت

 شـــخصـــیت و البته عالوه بر نقش مادر و اثرات آن در رفتار و رشـــد  (119و  115 ش:5911

ــد  ــو و نمای هودک غافل ش ــد ؛ چراهه بههودک، نباید از اهمی  نقش پدر در نش تدریج با رش

رسد هه رفتار وی در رشد شود و زمانی میآشکار می ازپیشیشبجسـمانی هودک، اهمی  پدر  

جا از آنپس  (؛513 ش:5919ی هودهش اثرات خاصتی خواهد داش  )عظیمی، شخصیتتصـ ات  

ــان و واهنش ءلیههه میان تجارب عاط ی اوت محکمی وجود دارد  ءهای عاط ی بعدی او رابطهانس

وی  شـخصیت  گی انسـان در  آغاز زند ازاز حا ت روانی هه اگر  یکی( 591 ش:5911ی ، )پِرو

ــکـل گیرد، تـ   گذارد، های مختلف رفتار وی بر جای میا پـایان عمر اثرات خود را در جنبه شـ

  احساس ههتری اس  هه در ادامه به ت صیل مورد بررسی برار گرفته اس 

 احساس کهتری - 4

ی خود ؛ ای  حس نوعندهست بیشتر افراد با آن درگیر یباًتقرای اس  هه یدهپد ،احسـاس ای  

راد بسیاری از افمن ی   ءمثب  دارد و هم جنبه ءهه هم جنبهباشد یمبینی و احسـاس حقارت  هم

  وجود ای به خاطری نیز خراند و بدرجات با تری دســـ  یافتهی  حس به به خاطر داشـــت  ا

احساس ههتری را باید در شکستی هه  ءیشـه ر  اندمل شـده زیادی را متححس ضـربات روحی  

ریشـه احساس ههتری را باید در  هرد )شـود، جسـتجو   تمایل به ت وتق و برتری با آن مواجه می

 ش:5933)منصور،  شود( یک شکس  جستجو هرد هه تمایل به ت وتق و برتری با آن مواجه می

هند و احساس ههتری را نامساعدی را ای ا می نقش یخانوادگی نخس  محی  در وهله ( هه59
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( ای  احســاس از هودهی 51 همان:زند )هه در بدو امر عادی اســ ، به طرز نامطلوبی دام  می

شود و منظور از ای  محی ، ای اس  هه از محی  ناشی میگیرد و تجربهدر وجود فرد شکل می

جاد ههتری و حقارت در فرد، یکی منبع ای دو  محی  درماندگی و وابســـتگی به دیگران اســـ 

نخســ  « آدلر»( هه براســاس نظر 593 ش:5911)شــولتز،  توجتهیعضــوی اســ  و دیگری بی

ــاعدی را ای ا می ــهمحی  خانوادگی غالباً نقش نامس  وادهخانتوجتهی ابتدا در ای  بی ءهند و ریش

انی در ایجاد اهمی  نوابص جسم نهر اس  هه یانشا ؛(51 ش:5933گیرد )منصـور،  شـکل می 

ــولتز، نامد )می« ههتری وابعی»آن را  «آدلر»هه  ههتری ــ  هه در جا ( تا593 ش:5911ش یی اس

 1ش:5923در نقص جسمانی اس  )ناصحی و رئیسی،  ای  احساس ءریشهشـد  آغاز تصـور می 

 گاه  دیدگاه شـــدند ی به ادر آثار خود بائل نیز  شـــناســـانروانو برخی  (22ش:5915و یلی، 

هه ای افراد بدون آنها و خصـوصـیات عجیب و غیرعادی در پاره  ای صـ ات، نشـانه  وجود پاره

ــد،  ءجنبه ــته باشـ دهد در معرض تمســـخر و تحقیر برار می ها راآنیک ههتری وابعی را داشـ

ــولتز،  ــمیتس،  و 15 ش:5911)ش چنی   در تکمیل ای  نظر« آدلر»بعدها ( اما 111 ش:5923اش

تواند در توجتهی برار گرفت  نیز میمورد بی همچونهـای خانوادگی  وبعیـ  افزود هـه برخی م 

استناد به  با ( 1ش:5923ته باشد )ناصحی و رئیسی، داش ایهنندهیی تعایجاد ای  احسـاس نقش  

با  در ارتباب هاآنحقارت در هودهان به دنبا  احساس ضعف  ءمبنی بر اینکه عقده« آدلر»سخ  

ــکل می  ــا ن ش ــتد   هرده منتقدان عربیرد، گبزرگس ــر چنی  اس اند هه عرب بدوی در عص

ــری در همان دوره و یا حتّی در   ــه با یک فرد حض ــادگی فطرت در مقایس جاهلی هه از نظر س

دیگری منســوب اســ  و از نظر ســبک زندگی بر وی  ءمقایســه با یک عرب بدوی هه به ببیله

ش شبیه حا ت درونی ای  هودک اس  و برتری دارد، حکم همی  هودک را دارد و احسـاسـات  

دهد هه دا  بر من ی یا مثب  بودن هایی را از خود نشان میالعملبه تبع همی  احسـاس، عکس 

ــ    ــاس اس ــبب محرو  وای  احس ــد دارد عواملی را هه س می  و نادیده از رهگذر آن، فرد بص

ه ای موارد نیز برا هاهش دهد و حتّی در پاره هاآناز بی  ببرد و یا  ابل  گرفت  وی شده اس ،

ــورت امکان، برتری خود را اثبات هند ) ــ  هه در صـ  (؛511 - 519 ،تابیهال ، دنبا  آن اسـ

شتر و  همچونای عناصر گاه در شعر جاهلی هد  شاعر از وصف دبیق و م صتل پاره روازای 
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ی درونی را برآورده ای نیازهااسـب ای  اسـ  هه احسـاسـات خود را به تصویر هشیده و پاره    

 ( 21همان:خود را فراموش هند )اندوه سازد و حزن و 

 «عنترة بن شّداد» شخصیّت عالئم احساس کهتری در -5

یک نیروی  عنوانبههمواره « احساس حقارت»دارد هه  یدهعق« آدلر»شـد  هه بیان  گونههمان

 یو ،ن یعنی خود را حقیر احساس هردنبرانگیزنده در رفتار آدمی اسـ  و به نظر او انسان بود 

ــتر در معرض  های خود صــ ات و رفتارهایهمچنی  در بررســی مشــترک میان افرادی هه بیش

ر نه« عنترۀ ب  شدتاد»هایی از شعر هرد هه در ادامه با نهر نمونه را هشـف  اندبوده حس حقارت

 اند و بررسی شده

 دخشم و تهدی -1–5

ید، آشمار می به جوییوبرتری طلبیبدرت جاودانی تجلّی و مظهر هه اسـ   ان عالی خشـم 

دارد   برار وی سـر راه  بر هه اسـ   بابدرت موانعی و سـریع  بردن بی  از هد  فرد خشـمگی  

ان گیرد تا بر دیگرفردی اســ  هه با جدیت ، نیرو و توان خود را به هار می خشــمگی  فرد یک

ید  وبتی آگاه به شکل بدرت طلبی جاودانی درمیبرتری پیدا هند  تالش فرد برای بازشناسایی 

 هانآها هه حس بدرتمندی شـــویم هه به همتری  محرکرو میافتد با افرادی روبهای  ات اق می

فرد تحقیر یا نادیده گرفته . 2(13 ش:5923دهند )بوام، هند با خشم زیاد پاسخ میرا تحریک می

نسب  به دیگران،  روازای هنند و حساس حقارت میهای زندگی اشده، در هنار آمدن با خواسته

اوتلی  واهنش فرد در « آدلر» ء( و به عقیده519ش:5911شـوند )شولتز،  جو میمتخاصـم و انتقام 

رسد هه به نظر می ( و1 ش:5923رابطه با ای  احسـاس، پرخاشـگری اس  )ناصحی و رئیسی،   

دیه و نشو و نما در محیطی آهنده از جنگ ای  پدیده در رابطه با شـاعر جاهلی هه زندگی در با 

 جرم  نماید وشـکیب و مت اعل ساخته اس ، امری بدیهی می و سـتیز ببیلگی وی را فردی بی 

های خود ایمان داشــته باشــد، به تهدید مخال ان نیز خواهد درصــورتی هه ای  فرد به توانمندی

  پدیده در شــخصــیت  وی آشــکار ای« عنتره»پرداخ  هه در ادامه با نهر و شــرح چند بی  از 

 شود:می
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   کفا  بةوِم کريه     ی ُسلَّ  ت  م  
 
ر ِ نال نرق  مل بنی  دل

ُ
 عليِخ ودل

 (13 م:5331)تبریزی،                                                                                            

ِّ  ي بةتُ   نقولود حلصن  إن ت للی عّدويت    ع،ی نلر  ِمن دحلزِن ودلو ج

 (13 همان:)                                                                                                  

 ي،قی  خلک دلذي قّغراه دلُ ص بُ   دلةوم  ت ، ُم يل ن ملُن  يا نتی  

 (11 همان:)                                                                                       

 هبُ تف   نت  شلرِ وال ت رِ  کأس  ح      ع  م   ط  الالک  ُعّ بِ  ل    ي  يل طلمِ     
 (12 همان:)                                                                                       

 

شــود، شــاعر با اســت اده از    به وفور یاف  می« ةعنرت »در دیوان  هاآندر ای  ابیات هه مانند 

آور ترس و هراس در جان دشم  مغضوب اس  واهنش برگرفته از فطرت ساده هلماتی هه پیام

پردازد  در ابیات به تهدید دشــمنان نیز می هاآنســازد و در خال  یک بادیه نشــی  را نمایان می

ــم و  «و هأس حتف کیوم هریهة، عداوۀ، نار، أیت فتی، هال»فوق، هلماتی مانند  ــو ن خشـ رسـ

 ءروانشـناسان ای  خشم به دنبا  برتری جویی ناشی از عقده  ءهسـتند هه به عقیده « عنتره»انتقام 

 ( 31 ش:5921هند )هریمی، حقارت بروز می

 منفی عالی برای محو صفات موروثی به صفات خود آراستن-5-2

ــ اتی عالی ــ اتی هه فقدان جبران ههتری با ص ــان را رنج می هاآنتر از ص دهد، دروابع انس

و  13 ش:5933اس  )منصور،  تری  راه جبران برای فرد مبتال به احساس ههتریبهتری  و عالی

ــیم ( هه11 ــبندی واهنشدر تقس یش در پ»اس ههتری از ای  پدیده با نام های افراد دربرابر احس

ــ  هه وبتی فردی نمی یاد می« های دیگرگرفت  هد  ــورت اس ــود و آن بدی  ص تواند تراز ش

تواند تغییر جه  دهد و همان هوشش اس  ح ظ هند، می متصور بودههه برای خود  را شیزار

ی  صورت هر اندازه   در اهند با مانعی روبرو نیسـ ، به هار اندازد را در راهی هه احسـاس می 

جدید  ءبه همان نسب  در زمینهببلی از احسـاس ههتری بیشـتر رنج برده باشـد،     ءفرد در زمینه

  (19 همان:ق نشان دهد )ر و موفّهند بیشتر خود را مؤثّتالش می

ــی هه در هنگام تولد دارای یک یا  مبنی بر اینکه« آدلر» ءهمچنی  با توجته به عقیده هر هسـ

زند هایی بچند ضـعف بالقوته باشد، ای  ضعف ممک  اس  سبب شود هه وی دس  به هوشش 
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ــبب   ــاس ههتری اگر از حد تجاوز نکند، س ــاند؛ پس احس هه آن نقص و ناتوانی بالقوه را بپوش

ــرف  ــ  )هریمی، و تربّ پیش ــدتادعنتر»( در رابطه با 31 - 39ش:5921ی آدمی اس باید « ه ب  ش

های اجتماعی ی موارد ســبب شــکســ   اگذشــته از اینکه عامل رنگ پوســ  در پاره  گ  

  شخصیتطلبی را در مبارزه ءشود، اما از یک سو، نوعی روحیهخصـوع در رواب  عاشقانه می ب

 یابد و از سوی دیگر او را به تالش برایهند هه ای  امر در شعر وی انعکاس میشاعر ایجاد می

هند هه در میزان شجاع  و د وری های خود در جامعه وادار میو شایستگی شـخصیت  اثبات 

های ها و جســارت باهیشــود  شــایان نهر اســ  هه ای  جنگاوری از نوم بی  گر میاو جلوه

ــا همی  نوم عابالنه ــده هه پیامبر ءغیرعابالنه نیســ  و چه بس ــبب ش اهرم )ع(  جنگاوری س

ر باشم مگ هیچ اعرابی برای م  توصـیف نشـد هه مشـتاق دیدن او   »اند: ودهفرم« عنترۀ»درمورد 

ص ات عالی  به نهر هاآنشود هه شاعر در ادامه ابیاتی آورده می در ( 93م:5322)بدوی، « عنتره

 :پردازددر وجود خود می
 

 سنیبح  دلص   ةلضِ ن ب   ،ی مِ فِ بِ   ی نا  ونی غی  ةل ل  شبةه دل،ا      

 (31 م:5331تبریزی، )                                                                        

  ،ی  نَّه  کذُب دلنالسفِ  ُريه بِ       ةبنیّنا  سوٌ  لةُ إومن قلل      
 (22 همان:)                                                                                                       

نی دل ِ  حُ بةُض خ  و       ودِ  ج،ّيس  ّی بِ تُ یا  ود دو دلسَّ صلئ،ی َت 
 (13 همان:)                                                                                                       

 

و  یموروثی اس  و باعث تحقیر و ص تی ابتدا به رنگ سـیاه خود هه  «عنتره» ،در ای  ابیات

ــده خرده ــاره میگیری دیگران بر او شـ را در رفتار و هردار خود و برتری خود  هند اما علوتاشـ

ران گیگویان و خردهاز صبح هرده و هذب سخ  یاوه ترروش رفتاری هه نهر و نام او را  داندیم

در  پیداس هه  همانطور را اثبات هرده اس  و رنگ سیاه او را محو و به فراموشی سپرده اس  

هه همان رنج بی حد و  پرده از راز درون ،شـاعر ابتدا با اشاره به عامل تحقیر خود  هانمونهءهمه

ات و ترهیب در بالبرا افعا  و ص ات برتر  به خود یآراستگ ،در ادامه دارد ومیحصـر اس  بر 

ــائ»چون عباراتی  ــبح أ»و « لیبیض خص ــنی م  بیاض الص ــ ات نکوهیده و  جه « س محو ص

 هندمی بیان یشموروثی خو
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 ودری جلرتی مأوديلحتای يُ    و ُغض  طرنی مل ب ّ ت لی جلرتی  .

 وديلي   جوج  دل،َّ  فس  ال دُتبع دلنَّ    ٌّ ملجِ   ِ ،ةق  ح دخ  إنای دمرٌؤ س    

 (112 همان:)                                                                        
 

 یو هند،در ای  دو بی  نیز شــاعر به وجود دو صــ   ســتوده در ن س خویش مباهات می

ی بخشنده و هریمانه دارد و از یخلق و خو او  داردیمپاهدام  اسـ  و چشم از زنان غریبه باز  

 هند هواهای ن سانی پیروی نمی
 

ِّ دل     ِ ّ  إن کنُت نی ع    لِ دألعز   كملريال ودلسا دلثا  وق  ن       ماتیهِ ن   بة
 (591 همان:)                                                                                               

 

ــا حقارت خود هه هنیز زاده بودن و بردگی دوتمابتـدا به عامل   «ةعنرت »نیز  بیـ  در ای     سـ

و محو عوامل  بوی و محکم خود را عاملی در جه  نیل به مدار  وا  ءهند ولی ارادهاشاره می

  هند معرّفی می ایجاد ههتری

ــایـان  ــجاع  و د وری  شـ ــ  هـه در باب شـ در منابع متعدتدی نیز « عنتره»های نهر اسـ

 ؛را در اشعار وی تأیید هرد هاآنتوان نمود به خوبی می هاآنشده هه با مطالعه نقل هایی داستان

د   و جل  »هه در مقدتمه هتاب از جمله ای  ّا  «دلبطول  بنی دلعدددددددد ر دلانليی و دلسددددددددیة دلعدددددددد بة   عنرتة بن شدددددددد

ای  بود هه از گذشته تا هنون ای  « عنتره»نتیجه اعما  بهرمانانه و شـجاعانه  »چنی  آمده اسـ :  

، «عنتر»را « بوی»شـجاع  و جنگاوری شناخته شده تا جایی هه شخص  ء اسـوه  عنوانبهشـاعر  

 و هجوم شدید و سخ « حمل متعنتر»بار سـنگینی را هه هر هسی توان بلند هردن آن را ندارد،  

همواره در مجالس و محافل زنده بود و در « عنتره» ءگویند  همچنی  سیرهمی« هجمة عنتریة»را 

 «عنتره» ءشـود یا از سیره هایی هه پیرامون اعما  حماسـی و جنگاورانه نگاشـته می  همه پژوهش

وی به یکی از موضوعات  ءشـود و در حقیق  سیره ای از آن نهر میشـود و یا خالصـه  یاد می

ده خاع تبدیل ش طوربههای ادبیات تطبیقی عام و پژوهش طوربههای ادبی ژوهشاساسی در پ

 أ و ب(  م:1115)الع ی ی، « مطرح شده اس « دلبطول  دإلسالمة »رمز  عنوانبهنیز « عنتره»و خود 
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 کوشش برای بهبود وضعیت اجتماعی-5-3

در  هایی هه ویباشد، هوشش  اجتماعی فرد وبتی احساس ههتری مربوب به مقام و موبعیت

آورد، خواسته یا ناخواسته در تخ یف یا راه اصـالح و بهبود وضعی  اجتماعی خود به عمل می 

توان ها میاز جمله ای  هوشش؛ (19 ش:5933منصـور،  شـوند ) تقلیل ههتری وی مؤثر وابع می

ات یک عقده در عبارت اســ  از باطل هردن اثر هه به اســت اده از مکانیســم جبران اشــاره هرد

ضـم  ایجاد یک رفتار معکوس موفق و رضـای  بخش هه فرد به منظور به تأیید رساندن خود   

های مغتنم را برای هسب اعتبار در بلمرو مت اوتی به های وابعی یا فرص از راه جبران، مهارت

ــ  )یلی،  ان را به رام دیگره و احتتوجت ،( و امید دارد هه از ای  طریق11 ش:5915هار برده اسـ

ارائه  ،برای تقلیل ای  احساس« عنتره»ای از ابدامات در ادامه نمونههه ( 22 همان:دسـ  آورد ) 

 شده اس :
 

ّ     عوّن  نُأعذ رُ   موت    و ُسؤيل نأُ رِک    دلُ ال               ط ، بِ    دلسَّ      ج
 (12:م5331 تبریزی،)                                                                                                 

ّ    عين   ت بِ دلر   ِمن دلُقصوی دلالي    دلطا،ِب                 و بُ،غُ    دل  ،ةلءِ  إلی  ج
ُحو س ود ي ع ، ی                    ردضة ٌ  وي  ُتضح  ع ب،    ل لا        اض بِ دل ُصورة وَت 

 (93:همان)                                                                                                               
 

خواهد هه به او فرص  دهند تا در راه رسیدن به بزرگی شـاعر از اطرافیان می  اوت ءدر نمونه

ؤيل نُأ رِک  »همی  بی  در ضم  ترهیب  دوتمو شراف  گام بردارد و در مصرام  شود یادآور می« سدُ

هه هد  اصلی وی از زندگی، رسیدن به بزرگی اس  تا از ای  طریق موبعی  خود را در میان 

را تکرار و تأهید هرده اســـ  و در  اوت نیز مضـــمون مثا   دوتمءنمونه در افراد ببیله ترفیع دهد 

ــیدن به    م از همی  نمونهبی  دوت ــد م  از رس ــته هه بص ــراح  بیان داش بزرگی و مکارم به ص

اس  تا عیب ظاهری م  یعنی سیاه بودن رنگ پوس  را فراموش « عبله»اخالق، جلب رضای  

 خود را پیدا هنم  ء، جایگاه اجتماعی مناسب و شایسته«عبله»هرده و به تبع وصا  
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 حزن و اندوه فراوان -5-4

رتری  وق و بهایی چون شـکس  ناشی از تمایل به ت احسـاس ههتری وبتی هه بر اثر عل  

( شدید 593 ش:5911توجتهی و همبود محبت  )شولتز، (، نقص عضو، بی59 ش:5933)منصور، 

( و در اغلب 11 ش:5933آورد )منصور، شود، در وجود فرد رنج و اندوهی جانکاه به وجود می

ر های معمو  را جبران هند، احساس درماندگی و اندوه بتواند حقارتموارد، زمانی هه فرد نمی

 ( 1 ش:5923شود )ناصحی و رئیسی، وی مستولی می

شـاعر با توجته به صـ ات ظاهری خود، مغضوب بوم خویش اس  و با وجود اثبات    ءعنتره

  همی  یابدباز هم رفتارهای توهی  آمیز افراد ببیله ادامه می ،برتری خود در بسیاری از هارزارها

ابیاتی از دیوان وی  ،  در ادامهآوردیمرنج و اندوهی جانکاه به وجود « عنتره»مســئله در درون 

 عاس  هه مؤیتد ای  مدت شودیمآورده 
 

 ددصلبدددددددددددد دلتَّ  دددددددددددددّ زد   ق   بدددددددددددلُ  ال يددددددددددل ع  
 

 ذدبدددددددددددددددددینددددددددددددددددی ع   كُموق ددددددددددددددد وم  جلا دلة دددددددددددددددو   
 

 (91 م:5331)تبریزی،                                                                                   

ّاير  يُددددددد ةدددددددت  نةلل    دددددددددددباتی  حِ  ّّن نَّ دلددددددد
 

 ددددددددددددددددصلئبیإلدددددددددددددددیا م   ّّنمدددددددددددددل يُدددددددددددددإلدددددددددددددیا ک   
 

 (91 همان:)                                                                                               

دددددور    شدددددُ و دللِ  إلدددددی ُهدددددم ق دددددومی ج   وظُ،م 
 

ِّ  ع ، دددددددی ِخدددددددالا    ِجدددددددّ ل   إ د  ُّ  دلُب ددددددد  يدددددددد ض
 

 (11 همان:)                                                                                                 
 

تشی  خود اوت  و دوتم شـاعر معشـوق خود را مورد خطاب برارداده و از عشــق آ   ءدر نمونه

ســتیم رو هبا آن روبه« عنتره»ای هه تقریباً در تمام بصــاید ، پدیدهگویدنســب  به او ســخ  می

گالیه  خوددادن در عی  حا  از لجاج  مردمان در آزار جـا  (  امـتا در ای  1 م:5225، ديكدلريوس)

ها را هه مصیب  گونههمانروزگار دوسـتانش را به او برسـاند   هاش  یا هههند آرزو می دارد و

  اســت اده از اســلوب ندا برای جلب ترحتم معشــوق و نیز اســت اده از دهدیمبر ســر راه او برار 

وتم س ءاسـ   در نمونه « عنتره»بیانگر حزن و اندوه چیره بر روان « یا لی َ»اسـلوب تمنای محا   

 گریآن هنگام هه هیچ یاری، ی رهایی از غم و اندوه ناشـی از ظلم و ستم دیگران نیز شـاعر برا 

ه هشود زونی غم و اندوه باعث میف ها،تمام ای  نمونههند  در شـکوه به درگاه خدا می  یابدنمی
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ــوق خود نیز آزارها می  «عنتره» د و در بینبـا یک دید بدبینانه به زندگی بنگرد؛ زیرا وی از معشـ

  گرددهای زیادی روبرو میگیرد و با مصیب فراق مورد سرزنش او و بومش برار می وصـا  و 

اه تجلّی یافته اســ ، بیانگر دیدگ ای  ابیاتهای زندگی هه در پیکار هر روزه شــاعر با مصــیب 

 باشد بدبینانه شاعر و به تبع آن اندوه جانکاه وی می

 بدگمانی -5-5

بینی از سوی افراد دارای احساس ههتری ای  اس  یکی از خصـوصـیات اخالبی بابل پیش  

هه  (519 ش:5911غلبه دارد )شولتز،  هاآنهه بدگمانی به اطرافیان و حوادث روزگار، بر رفتار 

ــ  ءتا حدودی با پدیده ــابه اس ــعر و  یأس نیز مش ــتاوردها و  عنوانبه« عنتره»در ش یکی از دس

 دارد: هیوی، بازتاب بابل توجت ءتراوشات روح شاعرانه
 

ددددددددددددددددح   ّ  س   ندددددددددددددددددوبمددددددددددددددددلن  ُ دلزا  نليت عندددددددددددددددد
 

 وبةُددددددددددددددددددددددددددددددددددوعُ   ٌ ذمادددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددليل م  ونِ  
 

  دددددددددددددددددددل بُ  بةدددددددددددددددددددبِ صدددددددددددددددددددة  ِمدددددددددددددددددددن دحل  ون  
 

 صدددددددددددددددددددددةبنددددددددددددددددددددده ن  مِ  ادددددددددددددددددددددیي دلدددددددددددددددددددددّنو  ولِ  
 

 (11م:5331تبریزی، )                                                                                                

 مدددددددددددددددددع زمدددددددددددددددددلّن ری يل کدددددددددددددددددلَّ يدددددددددددددددددوم   
 

 تلبددددددددددددددددددددددددددل    دلِب ددددددددددددددددددددددددددل  و  دلتاددددددددددددددددددددددددددّدّنعِ  
 

ُّ مددددددددددددددددددددذلا  وي دددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددد ّورُ يريدددددددددددددددددددد  ويلح 
 

 جب دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةِ  دلنالئبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلت إ د ر ّن 
 

 (111همان:)                                                                                                         
 

نگرد؛ چراهه از نظر وی تمام هامالً من ی به جامعه میبا دیدی « عنتره»های مذهور، در نمونه

رفتارهای نابهنجار تلقی شده و واهنش من ی  ءوی به نوعی در زمره ءاعما  مثب  و خیرخواهانه

دور از نی  و انتظار شـــاعر اســـ   ای  بدگمانی تا جایی  به جامعه را به دنبا  دارد هه ای  امر

همواره با حوادث و رویدادهای  توز برشمرده ههدشمنی هینهروزگار را چونان رود هه پیش می

 با  خوار و نلیل هردن شاعر اس  نو به د دهدمیمختلف او را هد  حمالت پیاپی خود برار 

 متفاوت بودن از دیگران -5-6

  هند، نیاز به توجه مثبجامع رشد می صورتبهگیرد و فرد شکل می شـخصیت  هنگامی هه 

یـابـد و اگر نیاز به ای  توجه از جانب دیگران بیش از اندازه برای فرد   پرورش میدر وجود او 

 گاه ( 111 ش:5911هند )پِروی ، مهم باشـد، وی خود را مت اوت از سایر افراد جامعه تلقی می 
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د؛ هنافراطی جبران می صــورتبهبرد، نقص و ههتری خود را فردی هه از ای  احســاس رنج می

بهتر و با تر از  سعی دارد ،مشـکل خود  عالوه بر سـخ  هوشـی برای حل  به ای  صـورت هه  

( و به تبع ای  اعما ، مت اوت از دیگران جلوه 1ش: 5923ناصحی و رئیسی،) یردگدیگران برار 

های فرد مبتال به احســاس ههتری آن اســ  هه وی خود را به عبارت دیگر یکی از ویژگی؛ هند

ب بیند و در اغلمعیارهای پذیرفته شده از سوی خانواده یا جامعه میمت اوت و گاه در تضـاد با  

ا هند بموارد برای رفع ای  احسـاس و به تبع آن مورد ببو  وابع شـدن از سوی جمع، سعی می  

را بر دیگران نشان دهد هه  خویش یبرتر ردن خصـوصـیات اخالبی و رفتاری خود،  بر زبان آو

 :اس ه   سرودبا ای  محوریت را ابیات زیر
 

 حمددددددددددددددددددددددد رُ  نلنُ ِسدددددددددددددددددددددددم  و ولدددددددددددددددددددددددوال صدددددددددددددددددددددددلرِ 
 

ددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددت بنددددددددددددددددددددوعبس  عِ ن  ل مددددددددددددددددددددل ر     ل دم 
 

 (11 م:5331تبریزی، )                                                                             

ددددددددددددددن  بد   ددددددددددددددةددددددددددددددُت    ددددددددددددددم بللسَّ  ّد  عددددددددددددددةَّ مُ  ّد  ةِف م 
 

ددددددددددل تد  ن    ددددددددددن دددددددددد،ما يُ ليی م  ددددددددددّمُ ُّ ددددددددددّيم ي   ود م 
 

 (13: همان)                                                                                           

 ريينث،ددددددددددددددددددددددددددد  ندددددددددددددددددددددددددددليجُ وإن  بصدددددددددددددددددددددددددددرِت مِ 
 

ددددددددددددددددددددددد ي،حقكوال    ود يعدددددددددددددددددددددددلٌر ِمدددددددددددددددددددددددن س 
 

 (11و  11 :همان)                                                                                   

دددددددددددددددددددددددددددددددب قُت ل دددددددددددددددددددددددددددددددل  ن    ضدددددددددددددددددددددددددددددددل  وإّنا قّس 
 

دددددددددددددددند    ر ل م دددددددددددددددن ي رتِقددددددددددددددد  مِ ه 
 
 دقددددددددددددددد ث،ددددددددددددددد  دل

 

 (513م:5331تبریزی، )                                                                                           
 

ــاعرو دوتم،  اوت  ءدر نمونه ــهرت  ش  دجنگاوری خورا مرهون « عبسبنی»مجد، عظم  و ش

بدرت مجاز از « سیف»و « سنان رمحی»، «صـارمی »رسـد هه واژگانی چون  داند و به نظر میمی

وید و گم با اطمینان بیشتری پیرامون ت اوت خویش سخ  میوتو د وری او هسـتند  در بی  س 

ــ  و ای  م هوم ازدهر می ءگویی خود را یگانه ــانی با وی نیسـ  داند هه احدی را یارای همسـ

م نیز با است اده از اسلوب است هامی شود  در مثا  چهاربرداشـ  می « عبله»سـخ  او خطاب به  

دارد هه هیچ ضرس باطع اعالم می هخار  شده و بر ن ی د ل  دارد، بهه از غرض اصلی خود 

 م  به سرحد بزرگی و فضیل  نرسیده اس   ءهس به اندازه
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 برای تسکین درد حقارت گرایش عاطفی به دیگران -5-7

ــایع در افرادحایکی از  ــاس ههتری  ت روانی شـ گرایش به دیگران  ء، پدیدهمبتال به احسـ

ز م رب به تأیید و پذیرش ا ءاســـ  هه به تبع ای  میل درونی، فرد ســـعی دارد تا با ابراز عالبه

نامحدودی تمایل  ؛ چنی  فردیهند جانب دیگران، اضـطراب و نگرانی درونی خود را سرهوب 

 ،های درونی خود مقابله هند( تا از ای  طریق با دغدغه553 ش:5923بـه محبـ  دارد )پِروی ،   

 دهد:در ادامه ابیاتی نهر شده اس  هه بر ای  پدیده گواهی می
 

ددددددددددل  و    يلسددددددددددقم  بددددددددددر   فسدددددددددد  و ی ن  ف  قددددددددددّ ش 
 

دددددددددددددقِ   مِ عندددددددددددددرت  ق دددددددددددددد يكِس و  ودرِ ةدددددددددددددُل دلف   ّ 
 

 (521 همان:)                                                                                                

 ل ِمددددن شددددفلئهلن ددددشددددفل دلددددنافُس مددددينا  و     
 

 وابِ ص دددددددددددددددت  تد دددددددددددددددر   يُهُم ِمدددددددددددددددن حدددددددددددددددلل   مُ  
 

بددددددددددددددددددلِ م   ت صددددددددددددددددددةُح دلرا ينددددددددددددددددددلُت   ح ج 
 

 ثقادددددددددبِ وديل   دلث قدددددددددلِ  دلدل  ددددددددد ةلح  ِصددددددددد 
 

 (91 همان:)                                                                                                   

  عدددددددددددددفِ بدددددددددددددُل ي  يلع   ةدددددددددددددللِ دخ   ةدددددددددددددف  إنا ط  
 

 ئةددددددددددددددددبی بدددددددددددددددده نددددددددددددددددؤد ي دل   ّدوِ يُددددددددددددددددو   
 

 (11 همان:)                                                                                                   

دددددند     کمللِددددد يدددددل دبنددددد    دأليادددددلمُ  حُ سدددددم  ل ت  ه 
 

ّ  ّدوِ صدددددل  يُدددددو  بِ        ي دلق،دددددُب ِمدددددن  ِل دلصاددددد
 

 (35 همان:)                                                                                                   
 

از صدای دیگر سوارهاران هه از وی برای حمله به دشم  همک  م شاعر  و دوتاوت ءنمونهدر 

ــی میدانند، به لذّخواهند و درحقیق  او را عامل پیروزی خود میمی ــد ههت و آرامش ای   رس

بسزایی در تسکی  احساس ههتری وی دارد  نقش ناشی از م ید و هارساز بودن، احسـاس لذّت 

را چه در عالم خواب و چه در عالم  و وصا  او ، روی آوردن معشوقو پنجمبی  چهارم و در 

تا جایی هه حتّی اعترا  هرده اس  هه اعما   داند ی درد درونی خویش میعامل تسـلّ ، بیداری

ــیدن به     ــ ، آن« عبله»جنگـاورانـه و بهرمـانانه وی در میدان نبرد تنها به خاطر رسـ جا هه اسـ

 سراید:می

 ضدددددددددددددددرُب دلودضددددددددددددددد و ون عبة، ددددددددددددددد   
 

 وط  دددددددددددددددددددٌن منددددددددددددددددددده ت ت حدددددددددددددددددددُل دلددددددددددددددددددد ق  
 

 (513 م:5331تبریزی، )                                                                                                 
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 فداکاری -5-8

 ش:5913اسپربر، اســ  )ی فداهار های افراد مبتال به احسـاس ههتری، از ویژگیدیگر یکی 

 سراید:جا هه میخود را نشان داده اس ، آن« ةعنرت » زیر از هه ای  پدیده در اشعار (93
 

دددددوم ددددد  ح  
 
   عدددددت  دلدددددذي الت   وتِ   دل

 

 ت اماُدددددددددددمِ  غدددددددددددی   رد دددددددددددل دألبطدددددددددددللُ م  غ   
 

 أِخمإ  يد تاقددددددددددددددون  ي دألسددددددددددددددنا   ل مدددددددددددددد
 

ددددددددددددددع    م نه   ّ  ل ول ددددددددددددددو ت ضددددددددددددددلي    ُمقدددددددددددددد
 

 (525همان:)                                                                                                         

 ِ لاددددددد    ل  وإّنا ألمحددددددد  دهدددددددلر  ِمدددددددن ُکددددددد
 

  
ُ
 جُ ةِم و ب دددددددددددِقدددددددددددو ندددددددددددر ُح بللضادددددددددددةف دل

 

 يتَّّ مُ  ولِ ی طُ ،  ی قوم  ع  مِح   و مِح 
 

 ف  ُ ر جُ فددددددددددددلئِ وّن   دل،َّ ی   إلددددددددددددی  ندددددددددددد 
 

 (11همان:)                                                                                                           
 

ت شـاعر به فداهاری خود در میدان جنگ اشـاره هرده اسـ  هه با وجود شدت    اوت ءدر نمونه

های دشــم  برار ســپری در برابر نیزهافراد ببیله مرا حمالت دشــم  و ســخ  بودن شــرای ، 

ل در تکمی دوتمدر مثا   دهم دهند و م  نیز از پذیرفت  ای  مسـئولی  هراسی به د  راه نمی می

توصـیف فداهاری خود در میدان جنگ، به بیان از جان گذشتگی خود برای همسایگان و ابوام  

ه دارد هبه صراح  اعالم می «أُدرَ ُ  ائفونی فی اللَّرَیَإلی أن»پردازد و در ضـم  عبارت  نیز می

 هشم زمان مرگ نیز از حمای  و فداهاری در راه بوم خویش دس  نمیم  تا 

 ت دربرابر معشوقخواری و ذلّ -5-9

 ،سازدرا با اغلب شـاعران عصـر خود همانند می  « عنترۀ ب  شـداد »هایی هه از جمله ویژگی

سد راما به نظر می؛  های اهتسـابی اسـ  اناییعشـق ورزیدن او به یک معشـوق و نیز فخر به تو  

ای  شاعر سیه چرده، به ای  اشتراهات رنگ و بویی دیگر  شخصیت ههتری در  وجود احسـاس 

  م رب در برابر معشــوق از لّواری و نبخشــیده و او را از دیگران متمایز ســاخته اســ   خ  

 های عملی ای  درد نه ته اس  بازتاب

و گویا  م، اختالب و عجی  شــدن عشــق با مرگ اســ عربی بدیهای شــعر یکی از ویژگی

سوز اس ؛ عشقی هه حتی خود عاشقان نیز های ای  عشـق جان مرگ تنها راه رهایی از سـختی 

ــآن را یک بیماری ماندگار می ــبور، دانسـ   ای  ویژگی در عشـــق اهثر (19م:5321تند )عبدالصـ
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شق ع ءگردد هه دایرهبه ای  پدیده بازمی و دلیل ای  امر خوردشـاعران سیاه پوس  به چشم می 

ه پوســ  دلبستیاههه هرگاه به زنی غیر از زنان سـ خصـوع ای  ب ؛بسـیار محدود بود  هاآنبرای 

چیزی نبود جز نابودی و شـکس ، و حتّی در برخی موارد   هاآنای  امر برای  شـدند، نتیجه می

نزد  شد؛ به همی  دلیل عشقپوس  میپوسـ  منتهی به بتل شاعر سیاه عشـق به غیر زنان سـیاه  

عنترۀ »هه ای  پدیده درمورد  گونههمانشــد منجر به نوعی بیماری و احســاس خواری می هاآن

 «آدلر»با توجته به آنچه از تل یق نظریات  روازای ؛ (123م:5322هند )بدوی، صدق می« شدتادب  

ی از یک توان گ  میشود، با سـخنان نابدان عرب پیرامون عشق شاعران سیاه پوس ، درک می 

ــاس هه ءحا ت روانی هه در نتیجه ــیت  تری در احس ــخص ــاعران مبتال به ش ای  پدیده بروز  ش

« عنتره» باشد وا تر و برتر  معشوبی هه از طبقه ؛  دربرابر معشـوق اسـ   نلّ خواری و ،هندمی

 از موبعی دوران هودهی خود را ســـپری هرد و وبتی وی ی  پدیده مســـتثنی نیســـ ؛ نیز از ا

ای شد هه در جامعهمی امرمانع از ببو  ای   عزت ن س او آگاه شد،یاه خود اجتماعی و رنگ س

ای   ءگردد، و همهوی عیب محســوب  ءههای شــکافتلب پوســ  و زندگی هند هه رنگ ســیاهِ

 با سرسختی و وی هه البته گش ای  شاعر شخصیت در  عوامل سـبب احسـاس خواری و نلّ   

نباید فراموش همچنی    (11م:5331و تسلیم نشد )سویلم، جدتی  در برابر ای  شـرای  ایسـتاد   

  داد و هرگز مقابل دشمنان به هرنش تنها در برابر معشـوق ت  به خواری و نلّ « عنتره»هه  دهر

  حال  اس  هه ای واضح ا توجته به اهتمام و گرایش شاعران به اسالیب زبانی،  بنی تادو خ ّ  

« شــدتاد عنترۀ ب »طور هه ابیات زیر از خواهد داشــ ، همان هاآنای در شــعر بازتاب گســترده

 س :دلیلی بر ای  مدتعا
 

ددددددددددم   دري م ددددددددددن تُ  ُّ إلددددددددددی ک    ذلَّ م دددددددددد ريدددددددددد
 

 اضدددددددبُ ت  ضدددددددليل و  جهدددددددّي   رِ  لُ  بدددددددذُ و   
 

دددددد  ل  نددددددزِ م   بدددددعِ ی ر  ، دددددی ع  لقدددددّ  لا م دددددن  مس 
 

يلرِ  سددددددددددمِ ی ر  ، ددددددددددع   نددددددددددوحُ ي    ّا  نددددددددددّبُ ي  و  دلدددددددددد
 

 همث،ِ ِمدددددددددث،ددددددددد  لِ مِ  لَّ ی مدددددددددل   و  وال د  دددددددددول ددددددددد
 

ددددددددددت  ُ    ض ددددددددددوال خ    ُّ دلف   بِ  للِدددددددددد،ثَّ  لِ ال  سدددددددددد
 

 (91 م:5331تبریزی، )                                                                                                 

دُر  ت دددددد ِمددددددن  يددددددن   ّا  علشدددددد ٌ ك نا ّري دلدددددد
 

ّ   و عِ    ددددددددددددددددددندددددددددددددددددد  بت،ددددددددددددددددددیمُ  كنارٌب بددددددددددددددددددأيل خ 
 

 (559 همان:)                                                                                                   
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 جددددددددددددددّيرِط و  ِمددددددددددددددن ن دددددددددددددد    ب، دددددددددددددد   لِ   ُ ل  
 

نةل ديتِ هددددددددددددددددددددل ِمددددددددددددددددددددن ،ُ  ج   و    ّا  مددددددددددددددددددددلم دلدددددددددددددددددددد
 

 (522 همان:)                                                                                                  

دددددد  یر  زدر  دخةددددددلُل  خةددددددلُل عب،دددددد     دل  
 

 وِل دل دددددددددددددددددددددددری،ُدددددددددددددددددددددددعدددددددددددددددددددددددودن  حم  م  ن  ةَّ ت دددددددددددددددددددددددمُ لِ  
 

 (11 همان:)                                                                                                              
 

ر در براب« عنترۀ»توان نمود نلّ  و خواری دتب  و امعان نظر در ابیات فوق، به وضوح می با

ــاهده هرد؛ در نمونه ــوق را مش ــق در ایجاد ای  پدیده در  ءمعش اوت ، وی تلویحاً به عاملی  عش

ا ر« عبلة»م پرده از ای  راز برگرفته و عشق و سوت دوتمخود اشـاره نموده و در مثا    شـخصـیت   

ــلی خواری خویش معرّ عنوانبه ــاعرپایانی نیز  ءهند  در نمونهفی میعامل اص  ءبا آوردن واژه ش

ــ   مذهور را در وجود خویش ای و یـاد هردن از خود با  « متیتم» تثبی  هرده و به  عنوان، صـ

نهر اس   یانشـا  داند می« عبلة»  را مولود عشـق به  ، ای  خواری و نلّ«خیا  عبلة»دنبا  نهر 

و « عبلة»آورد، در هنار آن از   به میان میســـخ  از خواری و نلّ« عنترۀ»در هر موضـــعی هه 

 از ای  ابدام آن اس  هه یادآور شود او تنها در برابر هند و چه بسـا بصـد وی  عشـق نیز یاد می 

 دهد و محا  اس  هه در مقابل دشم  ببو  نلّ  هند؛ و بهمی معشـوق اس  هه ت  به خواری 

در هنار نلّ  و خواری از باب احتراس و دفع توهم اســ  تا و عشــق « عبلة»عبارت دیگر نهر 

 شود مقهور نلّ  می هاموبعی در تمامی « عنتره»د هه مبادا خواننده گمان هن

 فخر به خویشتن -5-11

ــید هه تنها از  «ةعنرت » ــرای  و موبعی  متزلز  خود در ببیله به ای  نتیجه رس برای مقابله با ش

تواند فضایل و برتری خود را جاودانه سازد؛ طریق سـرودن شـعر و آفرینش ادبی اسـ  هه می   

( و تصــمیم 13 م:5331به شــاعری روی آورد و ســرودن معلقه را آغاز هرد )ســویلم،  روازای 

چنان هه هســـ  گرف  از طریق آفرینش ادبی خود را در نظر معشـــوق و به تبع آن جامعه، آن

 جلوه دهد 

ه ماسح عنوانبه هاآنبرخی عقیده دارند آن دسـته از شعرهایی هه در ادبیات بدیم عربی از  

شد هه شاعر بصد داش  عواطف و احساسات خود را سروده می تنها در شرایطیشـود،  یاد می

پوس  اهبینیم هه شاعر سیدر برابر ممدوح ابراز هند و نیز زمانی هه به دنبا  فخر به خود بود می

یر گبسته و سخ  ءهای خود در آن جامعهای برای اثبات شـایستگی ای  نوم از شـعر را وسـیله  
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ــت اده می روازای داند؛ می هند و از ای  طریق خود را به به جای واژگان جمع، از ال اظ م رد اس

مقابل ای  دیدگاه نیز باید  در ( 955 - 951 م:5322هند )بدوی، ممـدوح و محبوب اثبـات می  

 هاییادآور شـویم هه یکی از شـگردهای شـاعران در مقابل دشمنان، است اده از ضمایر و صیغه   

ــت اده می هاآنام فخر به ببیله خود، از جمع بود هـه بـه هنگ   ــویر اسـ هردند تا عالوه بر به تصـ

، بی کنند )خمیس هاآنهشیدن هیب  و شکوه آن برای دشمنان، ترس و وحشتی عمیق در جان 

(  دهتر 511 م:5311، به نقل از أیام العرب وأثرها فی الشعر الجاهلی، منذر الجبوری، 111تا، بی

 هایگاه هه شاعری هنیززاده بود، به جای فخر به مادر و داییآن»گوید: یم« احمد محمتد حوفی»

توان دلیل (؛ از ای  رو می192 همان:« )هردخود به شـجاع  و د وری خویش فخرفروشی می 

ــت اده  ــعار خویش را درک هرد « ةعنرت »اسـ ــمایر م رد در اشـ از جمله معانی و  همچنی  از ضـ

 شد،، افتخار محسوب میهاآنمورد سـتایش وابع شـده و داشت     م اهیمی هه در عصـر جاهلی 

نوازی و سخنوری، اجتناب از پذیرفت  ظلم و ننگ، ، جنگاوری، ع  ، وفاداری، مهمانشجاع 

پوشــی و ع و به هنگام هرم و جود، دســتگیری از دردمندان و فرودســتان، وفای به عهد، چشــم

هه ظاهر خود را « ةعنرت »  (11تا، و ضــیف، بی 513 م:5323)فاخوری، اســ  بدرت و توانمندی 

ی او ندگهه ارزش انسان به بدرت بیانی، بهرمانی و بخش از مادر به ارث برده بود، عقیده داش 

جا ویژه آنهنیم؛ بهبرخورد می فخر ءپدیده فراوان با وی در شعر ( و13 م:5331اسـ  )سویلم،  

 گوید:هه می
 

 بسدددددددددددةَّ   رخ    ع  ةهم ص دددددددددددرخُت نِدددددددددددص دددددددددددن  
 

ِّ تُدددددددددددِّوی ندددددددددددی قُ ک     رِ سددددددددددد   ،دددددددددددوِب دل   للرَّعددددددددددد
 

دددددددددوع    مُصددددددددد،ُت ع،دددددددددةهو ُيُم و  ط فدددددددددُت   
 

مُت م ددددددددددددددددص ددددددددددددددددو     ِّر دألجب ددددددددددددددددرِ ص ددددددددددددددددوِکب هم بِ ّ 
 

 (21 م:5331تبریزی، )                                                                                                 
 

ــجاع  و جنگاوری خود مباهات هرده و  «عنترۀ» مذهورهای در مثـا   باوجود همراه به شـ

گوید، فریادهای رعدآســای در جنگ با دشــمنان، پیوســته از خود می «عبسبنی»داشــت  ســپاه 

 هاآنآورد و بر می یاندارد، اوس  هه به سوی دشمنان رواوسـ  هه بلب سـپاه را به لرزه می  

 زند صدمه می هاآنو به هاروان  آوردیمهجوم 
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دددددد  رت ثلويددددددلل   غ دددددد بددددددلُ يددددددل ع   س  م نددددددلرِ ک 
 

 مندددددددددددل ِ     ضَّدددددددددددع   ةدددددددددددهِ فَّ ی ک  ، دددددددددددع    دددددددددددض  ي   
 

 (531 همان:)                                                                                            

ددددددددددددوإن ددددددددددددی ق دددددددددددد  م  دأل عددددددددددددل یبُت    رِ ّ ش 
 

 ومدددددددددددددل رِويدددددددددددددتُ بِأ قحدددددددددددددلِ  دلدددددددددددددر ُؤوِس  
 

 (92 همان:)                                                                                                           
 

مانی شکستی هه پشی ؛دهدشـکس  دشمنان را به خود نسب  می  «ةعنرت »در ای  دو نمونه نیز 

را در هأس  آن و ریزدیمدشـمنان را در پی دارد و در عی  حا  شاعر جنگاور خون دشمنان را  

  شودنمینوشد و سیراب می هاآنهای جمجمه
 

ِّ قددددددددددُت ِمددددددددددن  دحل  ،ِ خُ  َّّ ق   ّيدددددددددد دددددددددد  ،بددددددددددل   ش 
 

ُّ و  ،ِددددددددی  ّ ب  وق دددددددد   ِ،ةددددددددتُ مددددددددل بُ دحلّيدددددددد
 

 (92 م:5331تبریزی، )                                                                                              

 نتیجه

ر د آدلر مکتب شناسیو راس  آزمایی اصو  روان« ب  شـداد  عنترۀ»های سـروده  بررسـی با 

ههتری در شخصیت  ای  احساس هه بسیاری از عالئم  گرددیمبه وضـوح آشـکار    اشـعار وی، 

در ص اتی چون فخر به خویشت ، فداهاری، انتقام از  تجلّی یافته و خود راشـاعر عصـر جاهلی   

آن    باید گ  همچنی  ه اســ   نشــان دادبه به مورد توجه وابع شــدن و   عامالن ههتری، عال

ی یرتری جوحس ببود، همان « عنتره»ک رفتارهای غالب در زندگی نیروی برانگیزنـده هه محرّ 

 «ترهعن»رفتارهای اصلی نیروی انگیزشـی عل    اسـ  و همی  و غلبه بر حس تحمیلی حقارت 

ــ و بود ــخصـ ــرایان متمایزر معلقهگاز دیوی را  یت شـ هه آنچه را برای دیگر  ایگونهبه؛ ردهسـ

ا اراده ه بشد برای ای  شاعر سیه چهرمیی محسوب یهد  نها در زمینه عشق و جنگ، شاعران

رودن ها، سی از ببیل شره  در جنگرفتارهای و هردبرای رسیدن به هد   ایهواسـط تبدیل به 

ــق  ــعر و عش ــیت   های مثب  و متعالیجنبهبرای اثبات  ابزاری وی در نگاه همگی ش ــخص  و ش

ه ب هرگز هه با توجته به معانی و م اهیم اشعار شاعر اصـال  خود و غلبه بر حس حقارت اس  

ز هه ا ههتری و ای  احســاس گردد، تبدیل نشــدرت هه ســبب یأس و ناهامی فرد میعقده حقا

های تا پایان عمر اثرات خود را در جنبهدر شــخصــیت  وی شــکل گرف ، « عنتره»آغاز زندگی 

چنی  هم  باعث رشد و تعالی شخصی  وی گش  درنهای گذاش  و  بر جای اومختلف رفتار 
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غلبه  های جبران برایسـیستم هارگیری هدر ب «عنتره»موفقی   میزاننباید از نظر دور داشـ  هه  

بدی  معنا هه تالش او برای اثبات خود و جدا شدن از طبقه  ؛باشدبر احسـاس ههتری نسبی می 

به  یکی از اعضــای خانواده و عنوانبهو به نتیجه رســید  بردگان با تغییر رویکرد پدرفرودســ  

  حقیق  صحته بر ایتوان میبنا بر ای  تحقیق یک هالم باید گ    در  ببیله شناخته شد تبع آن

  بلکه نیس بیهودهعلوم جدید هاری  هایاستناد به دستاوردبررسـی شـعر بدما با    تنهانههه نهاد 

 رساند ها یاری میما را در شناخ  ادبیات بدیم و تحلیل متون آن دوره ،ای  هار

 

 یادداشت ها

بود هه به عنوان نخستی  پیشگام  اتریشی( از روانشناسان بنام 5391—5211آل رد آدلر ) -5
 شود تلقّی می روانکاویگروه روانشناسی اجتماعی در 

شــناســی، تألیف: آل رد آدلر، ترجمة رجوم هنید به: شــناخ  طبیع  انســان از دیدگاه روان -1

 ش 5913طاهره جواهرساز، تهران، انتشارات رشد، 
 

 کتابنامه

 منابع فارسیالف( 

  ترجمه: علی صــاحبی  «خودهامگیشــناختی اســتبداد و روان» ( ش5913  )نساماســپرنر،   5

  انتشارات ادب و دانش :تهران

ترجمه:   «ادبی جدید و ادبیات هالسیک ءدرآمدی بر نظریه» ( ش5923  )اشـمیتس، توماس   1

  دانشگاه تبریز انتشارات  تبریز  و صمد علیون خواجه دیز  حسی  صبوری

ــیت  » ( ش5923  )پِروی ، لورنس ای، الیور پی  جان  9 ــخص ترجمه:   «ه و پژوهش()نظری ش

  دوتمچاپ   انتشارات آییژ :تهران  د جع ر جوادی و پروی  هدیورمحمت

ترجمه: یحیی سیتد   «شخصیت های نظریه» ( ش5911  )شولتز ل اشـولتز، دوان و سـیدنی     1

  نشر هما :تهران  محمتدی

: تهران  «ی )رفتار شناسی(شـناس مباحث اسـاسـی در روان  » ( ش5919  )عظیمی، سـیروس   1

  دوتمچاپ 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B7%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C
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چاپ   نشر ویرایش ءهموسس: تهران  «شخصیت شناسی روان» ( ش5921  )هریمی، یوسـف   3

  ه تم

  انتشارات دانشگاه تهران :تهران  «احساس ههتری» ( ش5933  )منصور، محمود  1

د رضــا شــجام رضــوی،   ترجمه: محمت  «های روانیعقده» ( ش5915  )یلی، روژه موهی  2

  ضویت آستان بدس رانتشاراموسسه چاپ و مشهد: 

 منابع عربیب( 

  لرابعةالطبعة ا  مکتبة غریب :باهره  «الت سیر الن سی لألدب» ( تاریخدون  )اسماعیل، عزّالدی 

 :وتیرب ( اًن مجلد)أربعة وعشــرو«األغانی» ( تاریخ)دون بوال ر  علی ب  الحســی األصــ هانی، ا

  دار إحیاء التراث العربی

بعة الط منشورات بیروت:  «منیة الن س فی أشعار عنتر عبس» ( م5225  )اسکندر بک، ایکاریوس

  ثانیةالّبعة طّال  الوطنیة

الهیئة المصریة العامة   «الشـعراء السـود وخصـائصـهم فی الشعر العربی    » ( م5322  )بدوی، عبده

 للکتاب 

تحقیق وشرح:   «لسـان العرب لبت لباب  خزانة األدب و» ( م5323  )البغدادی، عبدالقادر ب  عمر

  الطبعة الثالثة  مکتبة الخانجی :القاهرۀ ( اًمجلّد ثالثة عشر  )عبدالسالم محمتد هارون

ــدت» ( م5331  )التبریزی، خطیب ــرح دیوان عنترۀ ب  شـ دار بیروت:   تقدیم: مجید طراد  «ادشـ

  اب العربیالکت

تعلیق الحواشـی: مصط ی أفندی  و التصـحیح   «الشـعر والشـعراء  » ( م5391  )بتیبه، اب ینوریالدت

 الطبعة الثانیة المعاهد  مطبعة :مصر، اقالس

 باهره: الدار المصریة اللبنانیة   «عنترۀ ب  شدتاد )ال ارس األسود(» ( م5331  )سویلم، أحمد

 الطبعة الرابعة   باهره: دار المعار   «الرثاء» ( دون تاریخ  )ضیف، شوبی

 الطبعة الثالثة   بیروت: دار العودۀ  «براءۀ جدیدۀ لشعرنا القدیم» ( م5321  )عبدالصبور، صالح

البطولة بی  الشــعر الغنایی والســیرۀ الشــعبیة )عنترۀ » ( م1115  )محمتد أبوال توح محمتدالع ی ی، 

 الطّبعة األولی   القاهرۀ: ایتراک للنشر والتوزیع  «ب  شدتاد نمونجاً(



د » شخصیت  در ههتری احساس واهاوی                   شتمهسا     ّا  15                       «عنرتة بن ش

 

  دار الجیل :یروتب  «الجامع فی تاریخ األدب العربی )األدب القدیم(» ( م5323  )ال اخوری، حنا

  دمشق: دار ال کر  «مناهج النقد األدبی الحدیث )رؤیة إسالمیة(» ( م1113  )بصتاب، ولید ابراهیم

 الطبعة الثانیة 

  دار الیازوری :عمان –اردن   «قد األدبیمداخل فی النّ» ( م1113  )الکبیسی، طراد

اب اتّحاد الکتّ :دمشق  «حرهة النقد العربی الحدیث فی الشعر الجاهلی» ( دون تاریخ  )ریمهال ، 

  العرب

 تمقاالج( 

یة مجلة اللغة العرب  «أخالق ال روسـیة فی شعر عنترۀ ب  شدتاد » ( ن تاریخود  )خمیس، نادیة عطا

 العاشر  العدد ( 121 - 191وآدابها )صص

 بوسهل شخصی  در حقارت عقدۀ بررسـی » ( ش5923بهار   )بوام، ابوالقاسـم، و احسـان ببو   

  اوت سا   ( 32 - 13ادب پژوهی )صص ءمجله  «بیهقی روای  براساس زوزنی

م های علوتازه  «مروری بر نظریات آدلر» ( ش5923  )ناصــحی، عباســعلی و فیروزه رئیســی   

  5شماره   3سا    شناختی
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 غة العربية وآدابها بجامعة يزد، يزد، إيران()األستاذ المشارک في اللّ  1رضا أفخمي عقداکتور الدّ 

 غة العربية وآدابها بجامعة يزد، يزد، إيران(کتوراه في اللّ فاطمة جمشيدي )طالبة الدّ 
 غة العربية وآدابها بجامعة يزد، يزد، إيران(کتوراه في اللّ جمشيد قاسمي )طالب الدّ 

 

 عبَر قصائده« عنترة بن شّداد»قص في شخصية الفحص عن تجلّيات عقدة النّ 

 الملخّص

لعر دلروحة    ش رهمب  ل  ،ای خ ، جلنلت دلعدا إحّی دلقضدليل د لما    دلناقّ دأل بی نی يومنل يذد يو ج 
رو  يُثبُت تأثد ر  دألعملل دأل بة  بللظ   لكدلعددددددددددد ر ودلنثر ي نب ُع من  عملِق روِح دإلنسدددددددددددلن     نَّ دأل ب  ِمن

ُه ةِمن  ع  
ليل دلراوحةا  دل ،ای دلق ضددددد  ّ ی ج  بصدددددة   دأل يب  نُةمِ ُننل  ن ن بح ل م  ، ی دلنافسدددددةِ  دلتی تُؤث ر ع،  شددددد 

 ش بصةاِ    بلِء دل  رِب ِخالِل دلت أمِل نی  عملِ م  دأل بة  ِطودل  ُُمتد ، ف دلفرتدتمب
 
 
ة دلنَّق ِ ت قوُم يذه دل  ّ بصدددةاِ   قللُ  بللب حِل ع ن َت  ث ِل ُعق رتة بن عن»کإحّی دل  م ،ةالِت دلنَّفسدددةا  نی شددد 
 نهج دلو صددددفی« شددددّد  دل بسددددی

هیع،ی  سددددلِس دل لعر دهلي،ی دلعددددا ه حتای دلتَّح،ة،ی ِمن ِخالل  شدددد لرِ –دلعددددا
ف   ل نةهدل ِمن دلُبطولد   ع ن ک ةفةداِ  دنِ  دلِس يدذه دل قدِّة نی ُُمتد ، ف ج ودنِدبِ  ي  عددددددددددددددِ ةدلتِده  دِ   ودحلُدب  وقُدّر تِده ح 

حب
 
 ةِل إلی دلُبطُولةالِت ودلف بِر بللنَّفس وک ثر ِة ت ذ ک رِه بِلل

لعرنی دل وِبمب ِمن  يم  دأل بةا  لِ،ُوصددول إلی ح ودِنِز دلعددا
دعة   دلرَّئةس   و  ّا ُح ر ک    لددددددددددددددد مل و ص ، ت إلةهل يذه دلقلل ُ  ِمن دلناتلِئج ي   نَّ دل
   عمللِه ي  ُشُ ورُه « ةعنرت »دل

ت للةِ  
ُ
ه لِ،ا ، بدِ  ع،ی ُعقِّة دلنَّقِ   نإنا  عملله  دحلملسددددددددددددددةا   ي  و سددددددددددددددة،ٌ  إلظهلر دهودنِب دل ُّ بدللتَّ دليل و جهد

 لع بصةاِتهمب
 لنق مبد: دلع  ر دهلي،ی  عنرتة بن شّد  دل بسی  ع،م دلنَّفس لأل ب  ُعقّة الکلمات الّرئيسة
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