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تصویرشناسی ادیبان ایران از نگاه ادیبان عرب
(مطالعة مورد پژوهش :صاحببن عبّاد از نگاه ابننباته سعدی و شریف

رضی)1

زهرا افضلی

2

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه بوعلی سینا ،ایران

چکيده
صاحببن عبّاد ،وزیر ایرانی و ادیب نامبردار عصر عباسی ،از جمله افرادیست که تصویرش به عنوان
شخص ّیتی بیگانه ،در شعر ابننباته سعدی و شریف رضی (شاعران عراقی دورة عباسی) انعکاس یافته
است .در این مقاله تصویر شخصیّت صاحب ،بر اساس مبانی مهم تصویرشناسی ،در شعر این دو شاعر
مورد بررسی قرارگرفته است .نتیجة تحقیق بیانگرآن است که تصویرسازی ،به روش غیرمستقیم
بینامتنی(از طریق نامه نگاری صاحب با ابننباته و شریف) صورت پذیرفته و تصویر در دو حالت تسامح
و تحریف مثبت خوانش شده است .از آنجایی که نامهنگاری ،باعث ایجاد رابطة دوستانه میان صاحب
و آن ها وکاهش نقش سایر عوامل در تصویرسازی گردیده وحالت تسامح نسبت به حالت تحریف
مثبت،کاربرد بیشتری داشته ،تصویر شخص ّیت وی در آثار ایشان ،به واقعیت نزدیکتر شده است .افزون
بر این ،تشابه روش تصویرسازی و عوامل مؤثّر برآن ،سبب شباهت هرچه بیشتر تصویرسازی آن دو از
شخصیّت صاحب گردیده است.
واژگان کليدی :ادبیات تطبیقی ،تصویرشناسی ،صاحببن عبّاد ،ابننباته سعدی ،شریف رضی.

 .1تاریخ دریافت1332/3/22 :
 .2رایانامه:

تاریخ پذیرش1332/6/22 :
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 .1پيشگفتار
پیدایش رویکردهای نوین نقدی در قرنهای اخیر باعث رشد و تکامل نقد ادبی گردید و افقهای
جدیدی را به روی ناقدان و پژوهشگران گشوده است .ادبیات تطبیقی که رابطه و تعامل آثار ادبی
ملّتها و تأثیر و تأثر آنها را مورد بررسی قرار میدهد ،از جملة این رویکردهاست .رویکرد مذکور به
همّت صاحبنظران فرانسوی وارد حوزة نقد ادبی گردید و با گذر زمان و ظهور مکتبهای مختلف در
این عرصه به دیگر کشورها راه یافت.
ادبیات تطبیقی ،دارای شاخههای مختلفی است« .تصویرشناسی» 1که به بررسی تصویر «دیگری
بیگانه» در آثار ادبی میپردازد ،یکی از شاخههای آن است .بر همین اساس ،آثار ادبیای که فرهنگ و
تمدن دیگر ملّتها در آن ترسیم شده است ،آثاری درخور ،جهت بررسی در زمینة تصویرشناسیاند.
بررسیها حاکی از آن است که ادیبان کشورهای مختلف جهان ،پا را از تصویر فرهنگ ملّی ،فراتر
نهاده و به انعکاس فرهنگ دیگری در اثر خود پرداختهاند .ادیبان عرب نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
این امر از آنجا نشأت میگیردکه عربها در طی دورهها و عصور مختلف با دیگر ملتها ارتباط
نزدیکی برقرار نموده اند .بر اساس مستندات و شواهد تاریخی ،این ارتباط به قبل از اسالم برمیگردد؛
هنگامیکه آن ها از طریق دو دولت حیره و غسّان با ایران و روم به معاشرت پرداختند .ارتباط عربها
با دیگر ملّتها در دورههای بعدی همچنان ادامه داشت ،تا این که در عصر عباسی به دلیل گسترش
قلمرو تمدن اسالمی و راهیابی آن به دیگر سرزمینها و تعامل قوم عرب با سایر اقوام و تأثیرپذیری
آنها از یکدیگر ،به اوج رسید .این تعامل که منجر به شکوفایی و پیشرفت در زمینههای مختلف
گردید ،موجبات ارتباط ادیبان عرب را با ملتهای دیگر فراهم کرد و آنها را بر آن داشت تا فرهنگ،
تمدّن و شخص ّیتهای آنها را در اثر خود به تصویر کشند .ابننباته سعدی()1و شریف رضی(( )2شاعران
عراقی عصر عباسی) در شمار این ادیبان هستند که از طریق آشنایی با شخصیتهای برجستة سیاسی،
علمی و ادبی و فرهنگ کشورهایی چون ایران ،شام و ...و ترسیم فرهنگ و شخصیتهای این کشورها
تصویری از «دیگری بیگانه» را در شعر خود به نمایش گذاشتهاند.
صاحببن عبّاد ،وزیر و ادیب مشهور ایرانی در عصر عباسی ،یکی از شخص ّیتهای بیگانهای است که
آنها در بخشی از اشعار خود شخصیّت او را ترسیم نمودهاند.

1. Imagologic
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با این تفاسیر ،اشعار این دو شاعر ،دربارة شخصیّت یاد شده ،دارای قابلیت بررسی در حوزة تصویر
شناسی است ،از همین رو در پژوهش حاضر با هدف اطالع از دیدگاه آن دو نسبت به شخصیّت مذکور
تصویر او در شعر ایشان مورد کاوش قرار میگیرد تا پاسخ قانعکنندهای برای پرسشهای زیر به دست
آید:
 -1تصویرسازی شخصیّت صاحببن عبّاد به چه روشی صورت پذیرفته است؟
 -2شخصیّت صاحببن عبّاد با چه حالتی خوانش شده است؟
 -3تصویر شخصیّت صاحببن عبّاد در شعر ابننباته و شریف چقدر با واقعیّت مطابقت دارد؟
به منظور پاسخگویی به پرسشهای مذکور ،در ادامه ضمن اشارهای گذرا به پیشینة پژوهش ،تبیین
مقولة تصویرشناسی ،معرّفی صاحببن عبّاد ،شخص ّیت او براساس مبانی تصویرشناسی واکاوی
میگردد.
 .1-1پيشينة پژوهش
در باب موضوع این مقاله ،تاکنون پژوهشی به زبان فارسی صورت نگرفته است ،اما برخی پژوهشگران
در برخی آثار به تحلیل نمونههایی مشابه این مقاله پرداختهاند که راهگشای نگارنده نیز بودهاند:
 -1صورة اآلخر فی الشعر العربی :نوشتة فوزی عیسی؛ در این کتاب «تصویر دیگری» با استشهاد
به شعر شاعرانی ،همچون أعشی ،ابوتمام ،متنبّی ،ابوفراس ،بحتری ،ابن دراج قسطلی ،یحیی بن
حکم جیانی ،أبواسحاق بیری  ،شوقی ،عمر ابوریشه و ابراهیم عریض بررسی گردیده است.
« -2اآلخر فی الشعر الجاهلی» (پایان نامة کارشناسی ارشد میعوده أحمد یاسین ،فارغ التحصیل
دانشگاه النجاح شهر نابلس) در این پایان نامه با استفاده از شواهد شعری در اشعار جاهلی؛ «تصویر
دیگری» از جنبة دینی و نژادی تحلیل شده است .
« -3اآلخر فی شعر المتنبّی» (پایاننامة کارشناسی ارشد خالد محمد غانم ،فارغ التحصیل دانشگاه
النجاح شهر نابلس) در این پایاننامه «دیگری» با تکیه بر تصویر شخصیّتهای عرب و غیرعرب،
مسلمان و غیرمسلمانی که در شعر متن ّبی مدح یا ذم شدهاند ،واکاوی گردیده است.
« -2صورة مااييوفسکي يف شعر عبدالوهاب البيايت و شيوکو يکهس» (مقالة نوشته شده توسط خلیل
پروینی و دیگران) در این مقاله «دیگری» بر اساس حالتهای خوانش تصویر مایایوفسکی ـ نویسنده و
شاعر روسی ـ در شعر عبدالوهاب البیاتی و شیرکوبیکهس در بوتة نقد و تحلیل قرار گرفته است.
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 .1پردازش تحليلی موضوع
 .1-1ماه ّيت تصویرشناسی و تعریف آن
تصویرشناسی با تعدادی از علوم دیگر در ارتباط است (یسیر و دیگران)23:1332 ،؛ از همین رو «در
معنای عام آن ،موضوعی بینا رشتهای محسوب میشود( ».نامورمطلق)123: 1322 ،؛ اما در معنای خاص
آن ،که در این مقاله از آن سخن به میان میآید« ،یکی از شاخههای ادبیات تطبیقی است (حمود،
 )52 : 2333که «به عنوان یک دانش در قرن بیستم (نامورمطلق )122: 1322 ،توسط «ژان ماری کاره
در مکتب فرانسه بروز نمود( ».پروینی.)63 :1331،
تعاریف گوناگونی از اصطالح تصویرشناسی ارائه شده که به برخی از آنها اشاره میشود .به عقیدة
برخی «تصویرشناسی مطالعة بازنمایی بیگانه در ادبیات است( ».نامورمطلق )122 :1322،به نظر برخی
دیگر «تصویرشناسی بررسی تصویر«دیگری» در متون ادبی است( ».نانکت )133 :1333،و بنا به قول
دیگری «تصویرشناسی دانش و روشی است که در آن تصویرکشورها و شخص ّیتهای بیگانه در آثار
یک نویسنده یا یک دوره و مکتب مطالعه میشود(».نامورمطلق)121: 1322 ،
مقایسة تعاریف مذکور ،نشان میدهدکه این تعاریف اگر چه در الفاظ و نحوة بیان با یکدیگر
تفاوت دارند؛ اما از لحاظ مضمون و محتوا با هم مشابهاند و آنچه در آنها جلب توجه مینماید ،واژة
«دیگری یا بیگانه» است که «در مقابل «خود» یا «من» قرارمیگیردکه همچون یک اصطالح در
گفتمانکاوی رواج یافته است( ».الرویلی و دیگران )21 : 2332 ،از این عبارت ،چنین برمیآید که
«من» نیز همچون «دیگری» ،نقش خاصی در تصویرشناسی دارد؛ زیرا «خوانش دیگری» تبدیل میشود
به مناسبتی برای خوانش «خود» (من) یا مناسبتی که «من» خودش را در مغایرت با «آن دیگری»
شناسایی میکند(.پروینی.)26 : 1331،
با این تفاسیر «من» و «دیگری» دو رکن اساسی تشکیل دهندة تصویرشناسیاند؛ به این دلیل که
«تصویرشناسی ویژگی اصلی تصویر را برآمدن آن از تفاوت میان یک «من» و یک «دیگری» تعریف
میکند( ».نانکت)136 :1333،
از مجموعة مطالب مذکور ،چنین برداشت میشود که تصویرشناسی به عنوان یکی از رویکردهای
ادبیات تطبیقی راهکار مناسبی جهت آشنایی با فرهنگ دیگری است که از این طریق میتوان با
فرهنگ خودی نیز آشنایی یافت.
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 .1-1تصویرسازی و عوامل مؤثّر بر آن
یکی از مسائل مهمی که در تصویرشناسی ،حائز اهمیّت است ،تصویرسازی و عوامل مؤثر بر آن است.
بدون شک ،تصویری که از «دیگری» در یک اثر ادبی منعکس میشود ،نمیتواند دقیقاً تصویری
محض از واقعیت باشد « ،و با وجود امانتداری و دقتی که تصویر در پی آن است؛ اما مطابقت کامل آن
با واقعیت امری غیرممکن است( ».پروینی)26 :1331،؛ زیرا تصویرسازی «بازنمایی ،بازتولید بیطرفانة
واقعیت نیست و در این فرایند همواره چیزی به واقعیت افزوده یا از آن حذف میشود( ».نانکت: 1333،
)112
براساس این نظرات می توان دریافت که در تصویرسازی عوامل مختلفی دخیل است و «تصاویر
دیگری تا حد زیادی متأثر از پیش داوریها ،ایدئولوژی فرهنگ ،مؤلّف تصویرساز و نیز برگرفته از
جه وجود داشته
تصاویر پیشینی هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم در خصوص موضوع مورد تو ّ
است( ».نامورمطلق)126 : 1322،
افزون بر این عوامل ،نقش تاریخ و اجتماع را نیز نباید نادیده گرفت؛ زیرا «اغلب مح ّققان تصویرشناسی
جه خاصی به مـدارک تـاریخی ـ اجتماعی مرتبط با آثـار مـورد مطالعه دارند.آنان میکوشند با
تو ّ
گردآوری کلیة مدارک،آنها را تجزیه و تحلیل کنند و به چگونگی شکلگیری تصاویر پی ببرند».
(همان)125 :
طبق آنچه دربارة تصویرسازی بیان شد ،این نتیجه به دست می آید که تأثیر عوامل گوناگون در خلق
تصویر از «دیگری» امری اجتنابناپذیراست و هیچ تصویری در خأل و بدون دخالت دیگر عوامل شکل
نمیگیرد.
 .3-1روشهای تصویرسازی
تصویرسازی از «دیگری» به دو شکل صورت میگیرد .تصویرساز یا به صورت مستقیم و حضوری یا
غیرمستقیم و رابطهای با موضوع فرهنگ دیگری مرتبط میشود .در صورت مستقیم ،مؤلّف خود در
جامعة هدف یا دیده شونده ،حضور دارد و تصاویری را که انتقال میدهد ،مشاهده میکند و در
صورت غیرمستقیم ،ارتباط به واسطة متنها یا اشخاص انجام میگیرد .به بیان دیگر این رابطه یا بینامتنی
است و یا بینا ذهنی( ».همان )132:
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نکتهای که دربارة روش مستقیم ،گفتنی به نظر میآید ،این است که ارتباط مستقیم موجب میشود
تا ارتباطی نزدیکتر به واقعیت ایجاد شود ،هر چند نباید از این مسأله غافل شد ،که تصاویر پیشین چنان
تأثیر گذارند که میتوانند تجربة مستقیم را نیز عمیقاً متأثر سازند ( .همان )123 :
با تأمل در این عبارات و با مقایسة این دو روش ،میتوان دریافت که تصویر آفریده شده از طریق روش
مستقیم در صورت عدم تحریف ،و با وجود تأثیرپذیری از دیگر عوامل به دلیل حضور تصویرساز در
متن واقعیت و لمس آن از نزدیک ،نسبت به تصویرخلق شده از طریق روش غیرمستقیم ،تصویری
واقعیتر و قابل اعتمادتر خواهد بود.
 .4-1حالتهای خوانش « دیگری بيگانه»
دیگری بیگانه در یک حالت خوانش نمیشود ،بلکه حالتهای فهم و خوانش آن ،بر طبق تأویل
تصویر متعدّد است .در همین راستا مهمترین حاالت خوانش عبارتند از:
 -1تحریف منفی :در این حالت بر «من آفریننده یا محقق» احساس برتری بر «دیگری» چیره
میشود و غالباً روابط خصمانه با دیگری ،در طول تاریخ آن را تقویت میکند .از آنجایی که
احساسات ستیزهجویانه و بدفهمی منجر به شکلگیری تصویر منفی از «دیگری» (مخالف) میگردد؛ از
همین رو به او اجازه برای شنیدن صدایش و نیز آزادی برای اظهار وجود داده نمیشود و اگر به او
اجازه داده شود ،به شکل تحریف شدهای است تا ادیب واقعیت فرهنگی بیگانه را در مرتبهای پایینتر
از فرهنگ بومی جلوه دهد( .حمود)25 : 2313،
 -2تحریف مثبت :در این حالت بر «من آفریننده یا محقق» احساس فرودستی(پایینتر بودن) چیره
میشود و از طریق آن ،واقعیت فرهنگی بیگانه ،در حالتی از برتری مطلق نسبت به فرهنگی ملّی
نگریسته میشود؛ از همین رو در این حالت که آفریننده خود را در مرتبة پایینتر قرار میدهد ،در نقطة
مقابل حالت اوّل (تحریف منفی) برتری مثبتِ بیگانه با عقدة حقارتش همراه میشودکه «خود» (من) در
برابر فرهنگ دیگری از آن رنج میبرد .هم چنین در این حالت او به حدّی از شیفتگی نسبت به دیگری
می رسد که خیال بهتزدگی بر وی غلبه میکند و به تصویرسازی از بیگانه به حساب تصویر واقعی از
او ،منجر میشود(.همان )22 :
 -3تسامح (مدارا) :در این حالت بر «من آفریننده یا محقق» دید متعادلتری نسبت به «خود» و
«دیگری» چیره می شود و تصویر دیگری با روحی عینی که مدارا بر آن حاکم است پردازش میگردد؛
بنابراین «من آفریننده» منحرف نمیشود و در ارتباطش با «خود» و «دیگری» اغراق نمیکند و تصویر
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سازی با دیدی آگاهانه صورت میگیرد ،دیدی که م ّتکی بر درک و بینش است و بدان وسیله میتواند
به دیگری به عنوان همانندی برای ذات (خود) بنگرد و به این ترتیب شیفتگی و بهتزدگی منتفی
میگردد(.همان )22 :
براساس مطالبی که دربارة حالتهای سه گانة خوانش دیگری ارائه شد ،استنتاج میشود که حالت
سوم حالتی منطقی و معقول ،و انطباق آن با واقعیت بیشتر از حاالت دیگر است.
 .5-1معرّفی صاحببن عبّاد
ابوالقاسم اسماعیل بن عبّاد بن عباس بن عبّاد بن احمد بن ادریس طالقانی ،ملقّب به صاحب وکافی
الکفات به سال (326هـ.ق)(،کحاله ،بیتا ،ج )252 :2در طالقانچة اصفهان متولد گردید( .بهمنیار،
 )35 :1322پدرش عبّاد و جدّش عباس از محترمین عصر خود بودند و رتبة وزارت داشتند(.همان-32:
 )33صاحب نیز راه پدر و جدّش را ادامه داد و مانند آن دو ،به وزارت دست یافت .بنا به قول مورخان
« هنگامی که مؤیدالدوله أبوالفتح علی بن أبی الفضل پسر ابن عمید را در سال (366هـ.ق) به قتل رساند،
وزارت را به او (صاحب) واگذار کرد و صاحب همچنان وزیر او بود تا این که در سال ( 353هـ.ق)
وفات یافت و برادرش فخرالدوله جانشین او شد و صاحب را به وزارت برگمارد ،در حالی که نزد آن
دو مورد احترام و دارای قدر و منزلت باالیی بود( ».ضیف ،بیتا ،ج)623 : 2
صاحب عالوه بر سیاست ،در علم و ادب نیز از منزلت باالیی بهرهمند شد و در این زمینه منزلتش به
حدی رسید که هم عصرش ثعالبی دربارة او اینگونه میگوید« :عبارتی به ذهنم خطور نمیکند که آن
را برای پرده برداشتن از عُلوّ منزلتش در علم و ادب بپسندم( ».ثعالبی، 1323،ج )222 : 3این قول ضمن
این که به جایگاه علمی و ادبی صاحب اشاره میکند ،بیانگر توجّه و عنایت ویژة او به علم و ادب در
عصر خویش است و همانطور که نقل شده او «در اصفهان بساط علم و ادب بگسترد و بر ترویج فضل
و دانش و تشویق فضال و دانشمندان همّت گماشت و سخنوران و نویسندگان نامی را گرد خود جمع و
خواص آنها را به منادمت اختیار کرد .رفتهرفته نام او به دانشپروری بلند آوازه شد و شعرا از اطراف
بالد به خدمت وی روی نهادند و در مدح وی قصائد فارسی و عربی گفتند و آستانش مجمع علم و
ادب و مجتمع علما و ادبا گردید(».بهمنیار)33 :1322 ،
صاحب پس از گذراندن عمری پربار و ارائة خدماتی ارزنده و تدوین آثار مختلفی در زمینة نظم و
نثر «به سال (322هـ.ق) هجری در شهر «ری» دار فانی را وداع گفت( ».ابن خلّکان ،1352 ،ج )231 :1او
پس از مرگ نیز مانند دوران زندگیاش از عُل ّو منزلت برخوردار گردید و همانطور که در بیشتر
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کتابهای تاریخی آمده است «هنگامی که وفات یافت ،مردم رو به روی در قصرش جمع شده ،منتظر
تابوتش بودند .ابتدا اربابش فخر الدوله و سپس سایر رؤساء حضور به هم رسانیدند .هنگامی که تابوت
از در خارج شد ،همة مردم فریادی برآوردند و زمین را بوسه زدند ،در حالی که فخرالدوله جلوی
تابوت با مردم حرکت میکرد( ».زیدان ،1336 ،ج)332 : 2
با تأمّل در این قول ،میتوان دریافت؛ تشییع جنازهای باشکوه بیانگر محبوبیت صاحب در میان
همگان بوده است.
 .1-1ویژگیهای شخصيّتی صاحببن عبّاد
در باب ویژگیهای شخصیّتی صاحب ،سخن را با قول ثعالبی نیشابوری هم عصر او آغاز می کنیم با
این بیان که میگوید« :همت گفتارم فروتر از رسیدن به پایینترین فضائل و کارهای ارزشمندش و
تالش توصیفم عاجز از کمترین امتیازات و اقدامات اوست .با این وجود اعتقاد دارم که او پیشوای
مشرق زمین ،تاریخ عظمت و بزرگی ،برجستة روزگار و چشمة عدالت و احسان است( ».ثعالبی،1323،
ج)222 : 3
چنانکه در این قول مالحظه میشود ،ثعالبی که خود جزو مشاهیر و افراد صاحب نام است ،ضمن
این که از صاحب به بزرگی و نیکی یاد کرده ،از برشماری فضائل و صفات او اظهار عجز نموده است.
با این تفاسیر روشن می شود که شخصیت صاحب ،مزین به محاسن اخالقی بسیاری بوده است .نظر
ابنخلکان بر این ادعا صحّه می گذارد آنجا که میگوید« :او نادرة روزگار و اعجوبة زمان در فضائل
و مکارم است ،1352( ».ج )222 : 1فضائل و مکارمی که ابنخ ّلکان به شخصیت صاحب نسبت داده از
خصال پسندیدة او نشأت میگیرد که برجستهترین آنها عبارتند از:
 -1وقار :متانت و وقار از جملة خصال نیک صاحب است .به اعتقاد صاحب نظران او «از آغاز
جوانی به محفوظ بودن شرافت خود و موقّر و محترم بودن در انظار ،مقیّد بود و با سنگینی و وقار تمام
رفتار می نمود( ».بهمنیار)61 :1322،
 -2حسن تدبیر:حسن تدبیر از دیگر صفات صاحب است .پیشتر بیان شد که صاحب به عنوان
وزیر مؤیدالدوله و فخرالدوله از جایگاه خاصی نزد آنها برخوردار گردید .او این جایگاه را با عملکرد
مناسب در مدیریت امور و به تعبیر دیگر حسن تدبیر به دست آورد؛ زیرا همانگونه که نقل شده او
«فردی شایسته برای سیاست و مدیر و مدبّر برای فرمانروایی بود( ».ضیف ،بی تا ،ج)623 : 2
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 -3سخاوت :از دیگر «سجایای مرضیه که صاحب را بدان ستودهاند ،صفت جود و سخاست ،او
در هر سال افزون از صد هزار دینار در وجوه برّ و صدقات و برات و صلة اهل علم و ادب و اشراف و
غربا و زوار و امثال ایشان بذل می کرد( ».بهمنیار)51 :1322 ،
 -2شجاعت :صفت شجاعت نیز زینت بخش شخصیت صاحب است« .او فرماندة شجاعی
بود»(ضیف ،بیتا ،ج )623 : 2که «در فنون لشگرکشی و رزم که از مظاهر شجاعت است نیز مهارت
داشت(».بهمنیار)62 :1322 ،
در این قسمت گزیدهای از ویژگیهای بارز شخصیت صاحب ،تبیین گردید .بیشک این شخصیت
بزرگ که او را نادرة روزگار نامیدهاند ،متّصف به صفات حمیدهای بیش از آن است که شرحش در
ق مطلب را در بیان دیگر فضائل
این مجال امکان پذیر باشد .تنها قولی که شاید بتواند تا حدّی ح ّ
صاحب ادا کند ،قول شهاب الدین عکری است که عالوه بر موارد مذکور به ویژگیهای دیگری از
شخصیت صاحب اشاره نموده و او را اینگونه معرفی کرده است« :او از جمله شخصیتهای مهم و
سرشناس روزگار بود از جهت دوراندیشی ،اراده ،سروری ،شرافت ،بخشندگی ،حیا ،واالمقامی و
عدالت،1323(».ج)223 : 2
آنچه دربارة صاحب ،بیان شد ،تصویری است که منابع تاریخی از وی به نمایش گذاشتهاند .حال پس
از این باید دیدکه ابن نباته و شریف چه تصویری از وی به نمایش گذاشته و تصویرسازی آنها چقدر
موافق با تصویرسازی منابع تاریخی و چقدر مخالف با آن است.
 . 2-1تصویرشناسی شخصيّت صاحب در شعر ابننباته و شریف
ابن نباته پنج قصیده از قصائد اشعارش را به مدح و دو قصیده را به رثا و یک قصیده را به سرزنش او و
شریف دو قصیده از قصائد اشعارش را به مدح و یک قصیده را به رثای او اختصاص داده است .بر
همین اساس در این قسمت تصویر شخصیت وی بر مبنای مسائل مرتبط با تصویرشناسی و با استشهاد به
شواهد شعری مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.
 .1-2-1روش تصویرسازی شخص ّيت صاحب
پیشتر از روشهای تصویرسازی و عوامل مؤثّر برآن سخن به میان آمد و گفته شد که تصویرسازی به
جه به مطالب گفته شده ،در این خصوص به
دو روش مستقیم و غیرمستقیم صورت میپذیرد .با تو ّ
بررسی روش تصویرسازی شخصیت صاحب ،پرداخته میشود .جهت آگاهی از این امر ،ابتدا باید نحوة
ارتباط او با ابن نباته و شریف مورد بررسی قرار گیرد  .قول ثعالبی در این خصوص راهگشاست .او در
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تبیین زندگی نامة صاحب ،از کثرت شعرایی که با وی در ارتباط بودهاند سخن به میان آورده و آنها
را به دو دسته تقسیم کرده است .دستة اول به طور حضوری و دستة دوم به طور غیر حضوری با صاحب
ارتباط داشتهاند .او همچنین ضمن اشاره به نام تعدادی از شعرا ،ابننباته و شریف را در دستة دوم قرار
داده و تصریح نموده که این دسته به وسیلة مکاتبه و نامهنگاری با صاحب در تعامل بوده و از این طریق
به مدح او پرداختهاند( .ر.ک :ثعالبی ،1323،ج 226 : 3و .)222
با تأمّل در قول ثعالبی میتوان دریافت که آنها به طور حضوری صاحب را مالقات ننمودهاند و
مکاتباتشان رابط بین ایشان و صاحب بوده است .بر همین اساس ،ارتباط آنها غیرحضوری و تصویر
سازی غیرمستقیم بینامتنی است .به عبارت دیگر ،غیرمستقیم و مبتنی بر متونی است که از طریق نامه بین
آنها رد و بدل شده است .البته این نکته را نیز باید متذکر شد که چون تصویرساز (ابننباته و شریف) و
تصویرشونده(صاحب) ،همگی در قید حیات بوده و به طور زنده و بدون حضور واسطههای دیگر با هم
تعامل داشتهاند؛ این تصویرسازی غیرمستقیم متفاوت از تصویرسازی غیرمستقیم با واسطههای مختلف
است و تا حدی به تصویرسازی مستقیم نزدیک است.
هرچند قول ثعالبی در خصوص نحوة ارتباط ابننباته و شریف با صاحب به علت هم عصر بودن
وی با آنها مورد اطمینان است؛ اما مسألة خاصی تا حدی قول او را تحت الشعاع قرار میدهد .این
مسأله سفر صاحب به بغداد و دیدار او با برخی علما و ادبا و معاشرت با آنهاست .اگرچه به نام برخی
از اشخاص که صاحب با آنها مالقات داشته اشاره شده؛ اما نامی از ابننباته و شریف در این زمینه به
میان نیامده است(.ر.ک :بهمنیار )112–113 :1322 ،با این تفاسیر احتمال ارتباط حضوری صاحب با
ابن نباته و شریف به علت نبود دالیل متقن و مستندات تاریخی در بغداد احتمال ضعیفی است که قابل
اعتماد نیست ؛ از همین رو در تصویرشناسی شخصیت صاحب ،باید به تصویرسازی غیرمستقیم با واسطة
بینامتنی تکیه کرد؛ اگر چه نباید از نقش عوامل دیگر که ممکن است در تصویرسازی تأثیر نهاده باشند،
غافل شدکه مهمترین این عوامل عبارتند از:
 -1تصاویر پیشین از شخص ّیت صاحب ،قبل از آشنایی ابننباته و شریف با او .ممکن است ادبا و
علمایی که صاحب با آن ها در بغداد معاشرت نموده ،تصویری از او را برای ابننباته و شریف ترسیم
کرده باشند.
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 -2ایدئولوژی فرهنگ یا فرهنگ حاکم بر جامعه در عصر ابننباته و شریف که در آن تصویر
سازی از رؤسا و افراد با نفو ذ از طریق مدیحه سرایی امری مرسوم بوده است .ممکن است که ابننباته و
شریف از این امر مرسوم متأثّر شده باشند.
 -3کتب تاریخی دربارة شرح حال شخصیّتهای برجسته که در آن عصر به نگارش درآمده
است .ممکن است ابننباته و شریف با آگاهی از زندگینامة صاحب به وسیلة کتب مذکور ،در
تصویرسازی از او تحت تأثیر قرار گرفته باشند.
 .1-2-1حالت های خوانش شخص ّيت صاحب
در صفحات پیشین حالتهای خوانش دیگری به سه دستة تحریف منفی ،تحریف مثبت و تسامح تقسیم
و دربارة هر یک توضیحاتی ارائه گردید .اینک بر اساس حاالت یاد شده ،چگونگی خوانش شخصیت
صاحب ،در شعر ابننباته و شریف واکاوی میشود .به دلیل اینکه آگاهی از چگونگی خوانش
شخصیت صاحب ،مستلزم بررسی مسائل تصویر شدة مرتبط با اوست؛ از همین رو مسائل تصویر شده
تشریح و بررسی می گردد تا از این طریق روشن شود که کدام یک از حاالت خوانش در شعر ابننباته
و شریف نمود یافته است .تحقیقات به عمل آمده ،حاکی از آن است که در تصویرسازی از صاحب؛
ویژگیهای شخص ّیتی او بیشتر توجّه ابننباته و شریف را به خود معطوف ساخته ،نه حوادث زندگیاش
و این امر از آن جا ناشی میشود که معاشرت حضوری با صاحب برای آنها امکان پذیر نشده تا از
نزدیک شاهد حوادث زندگی او باشند وآن را در شعرشان به تصویر کشند؛ بنابراین مهمترین مسائل
تصویر شده ،متمرکز بر ویژگیهای شخصیّتی صاحب است که ابتدا در شعر ابننباته و سپس در شعر
شریف تبیین و تحلیل میگردد .اهم این ویژگیها عبارتند از:
 .1-1-2-1شجاعت
شجاعت ،اوّلین ویژگی شخص ّیتی صاحب است که در شعر ابننباته و شریف تجلّی یافته است .ابننباته
شجاعت صاحب را با سرودن چندین بیت در رثای او و چندین بیت در مدح او به تصویر کشیده است
که در این میان تعداد ابیات مرثیه ،بیش از اشعار مدیحه است .او در برخی از ابیات با حالت خوانش
تحریف مثبت ،به ترسیم این صفت در وجود او پرداخته و به حدّی در شجاعت او اغراق نموده که او
را شمشیر برندهای به شمار آورده و به آن قسم یاد کرده و میگوید:
وِبل ِ
سام
ح

الذي

َحائلحهح

وف من قححر ه
لحد حن القنا والسي ح

(ابننباته ،1365 ،ج)223 : 2

 /32کاوشنامة ادبیّات تطبیقی ،سال پنجم ،شمارة ،12تابستان 1332

(ترجمه :قسم به شمشیر برندهای ،که نیزههای نرم بند آن و شمشیرها غالف (نیام) آن است).
وکايف ال حکفاةِ املظلوم يف لَ ِ
أعين الذي حار فيه و ِ
قبه
اص حفه
َ

(همان)223:
(ترجمه :منظورم کسی است که توصیفکنندة او دربارهاش حیران گردید ،شایستهترین شایستهها که در لقبش،
مورد ظلم است).

چنانکه مالحظه میشود ،ابننباته در بیت اول شجاعت بی حدّ و حصر صاحب را به وسیلة شمشیر تیزی
به نمایش گذاشته که نیزهها و شمشیرها جزء لوازم جانبی آن (بند و غالف آن) محسوب میشوند و
نقشی در جنگیدن ندارند .به تعبیر دیگر ،او آن قدر شجاع است که در جنگیدن نیازی به آنها ندارد.
ابن نباته برای این که بر دیدگاه خود نسبت به دلیری صاحب ،مهر تأیید زند ،در بیت دوم ،با لفظ «أعين»
منظور خود را به طور دقیق مشخص کرده و تأکید نموده که این دالور وکايف الکفاة (لقب دیگر صاحب)
است ،افزون بر این که در این بیت نیز اغراق نموده و از حیرت توصیفکنندگان او و مظلومیتش در
ملقّب شدن به وکايف الکفاة سخن به میان آورده است.
ابننباته در ترسیم شجاعت صاحب در جای دیگری به توصیف ابزار جنگی مورد استفادة او پرداخته
است .بیت ذیل دربارة کثرت غالف شمشیرها بیانگر این مدّعاست.
لِ َذخائ ِر

األ ِ
غماد

عن

دک وقفة تَصف ِ
املالح َم
ح
ََ

(همان )221 :
(ترجمه :خزانههای غالفها (غالفهای شمشیر) حالتی نزد تو دارند که این حالت حماسهها را توصیف
میکند).

شاعر در این بیت به غالفهای موجود نزد صاحب اشاره کرده و آن را نشانة حماسهآفرینی او در
جنگها دانسته است .او در این بیت از اغراق عدول نموده و بدون بهتزدگی و با حالت تسامح،
شجاعت صاحب را خوانش کرده است .تصویر شجاعت صاحب در این حالت به تأیید منابع تاریخی
نیز رسیده است؛ زیرا او حماسههای زیادی را به نام خود ثبت کرده و چنانکه گفتهاند «در ایام وزارت
خویش پنجاه قلعه را فتح نموده و به فخر الدوله تحویل داده است( ».بهمنیار)66 :1322 ،
عالوه بر ابیات ذکر شده در وصف شجاعت صاحب ،ابننباته این صفت او را با اشاره به بیمناک شدن
دشمنان از وی ترسیم کرده است ،چنانکه در بیت زیر میبینیم.
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الع َفاةح ِه
سنُ ح
َعهدي ه َت ح

و يَستعي حذ األعداءح من َرهبِه

(ابننباته ،1365 ،ج)223: 2
(ترجمه:شناخت من از او این است که جویندگان روزی با او انس میگیرند و دشمنان از هیبت او پناه
میجویند).

ابننباته در این بیت ،ضمن این که از انس و الفت طالبان روزی با صاحب سخن به میان آورده ،به پناه
جستن دشمنان در رویارویی با او که نشانگر شجاعتش است ،اشاره کرده است .او در این بیت نیز مانند
بیت قبل ،جانب اعتدال را رعایت نموده و با حالت تسامح ،شجاعت صاحب را به نمایش گذاشته و این
حالت دربارة این شاهد صادق است؛ زیرا کسی که طبق گفتة مورخان پنجاه قلعه را فتح کند ،دشمنان
از او هراسان خواهند شد.
به طور ک ّلی با توجّه به آن چه دربارة تصویر شجاعت صاحب ،در شعر ابننباته بیان شد ،این نتیجه به
دست میآید که او در خوانش صفت مذکور گاهی حد اعتدال را نگه داشته و گاهی از آن منحرف
شده و به مبالغه و اغراق روی آورده است.
شریف نیز ،همچون ابننباته ،شجاعت صاحب را در چند بیت در مدح و رثای او به تصویر کشیده
است .او برای تصویر این صفت صاحب وی را در بیتی قهرمان خوانده و چنین سروده است:
أکَذا المنونُ تُقَنطِرُ األبطاال

أکَذا الزمانُ يُضَعضِعُ األجبَاال

(الشریف ،1333،ج)152 : 2
(ترجمه:آیا این چنین دست اجل قهرمانان را مصیبتزده میکند؟آیا این چنین روزگارکوهها را نابود میسازد؟)

همانطور که مالحظه میشود شریف در این بیت ضمن اظهار تأسف از مرگ صاحب با حالت پرسشی
به ترسیم شجاعت او پرداخته و این صفت را با اشاره به قهرمانی و دلیریاش مجسم ساخته است.
عالوه بر این ،در جای دیگری شجاعت وی را با ترسیم حالتش در مواجهه با دشمنان به نمایش
گذاشته است .بیت زیر گواه این مدعاست:
َسلَف لِ حک ِل َوکتيبة يَطأ العِ َدی

فيها حمفاج أة ِغي وعيد

( همان،ج)843 :1

(ترجمه :جلودار هر دستة سواره نظام غافلگیرکنندهای است ،در حالی که دشمنان را بدون وعید و تهدید
لگدکوب میکند).
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مضمون این بیت از طرفی بیانگر فرماندهی صاحب در جنگها و رویارویی او با دشمنان و سرکوب
آنها به وسیلة او و از سوی دیگر نشانگر شجاعت و دالوری اوست.
با تأمل در مضمون این ابیات ،میتوان دریافت که شریف با حالت تسامح ،به خوانش شجاعت صاحب
پرداخته و در خوانش صفت مذکور بر خالف ابن نباته که در برخی شواهد از حالت اعتدال خارج
شده ،حالت میانهروی را که منطبق با گفتههای مؤرخان است ،برگزیده است.
 .1-1-2-1سخاوت
سخاوت دومین صفت صاحب است که در شعر ابننباته و شریف جلوهگر شده است .ابننباته تصویر
این صفت را بیشتر در ابیاتی از مراثیاش برای وی گنجانده است و این امر مبین آن است که او جهت
طمع به مال صاحب و تحریکش به بخشش اقدام به تصویر این صفت ننموده است .وی در ترسیم
سخاوت صاحب در جایی او را پیوند دهندة افرادی دانسته که در پی کسب روزی هستند ،چنانکه در
بیت زیر آمده است:

قد حعفاة السنِظام هلم
قَدوکا َن َع ح

ِ ِ
رصاد
و وکا َن انئلحهح منهم ب َ

(ابننباته ،1365 ،ج)165 : 2
(ترجمه :حلقة اتصال جویندگان روزیای بود که هیچ قاعده و قانونی نداشتند در حالیکه بخشش او در کمین
آنها بود).

ابننباته در این بیت از اشخاصی سخن به میان آورده که در صدد یافتن قوت و روزی بوده اند در
حالیکه جود و کرم صاحب آنها را اطراف او گرد آورده بود .به نظر میرسد که مقصود شاعر از این
اشخاص شعرایی است که با مدیحهسرایی برای صاحب از صله و هدایای او بهرهمند شدهاند .گفتههای
مورخان نیز با نظر ابننباته مطابقت دارد؛ زیرا همانطور که پیشتر بیان گردید شعرا از سرزمینهای
مختلف گرد صاحب جمع شدند و به مدح و ستایش او پرداختند .با توجه به این مطالب روشن میشود
که ابن نباته در این بیت برای تصویر سخاوت صاحب میانهروی را اختیار کرده و با حالت تسامح به
خوانش این صفت مبادرت ورزیده است.
ابن نباته در بیت دیگری با اشاره به بذل و بخشش فراوان صاحب ،سخاوت وی را چنین توصیف نموده
است:

يحعطي الَزي َل ال َوعد يح َس ِوفحهح

ِ
ب إال َع د إي َعاد
واليحعاق ح

(همان)162 :
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(ترجمه :به وفور میبخشد بدون وعدهای که آن را به تأخیر اندازد و مجازات نمیکند ،مگر بعد از تهدید).

ابننباته در این بیت ،ضمن اشاره به عقاب و مجازات صاحب از بخشش فراوان و بدون تأخیر و درنگ
او سخن به میان آورده است .همانطورکه قبالً نیز اشاره شد بنا به گفتة مورّخان ،صاحب مقادیر زیادی
را در راههای مختلف میبخشید .این امر ،بیانگر کرم و بخشندگی اوست که ابننباته آگاهانه و به شکل
معقول و منطقی آن را به تصویر کشیده است.
با توجّه به آنچه در این عبارات بیان شد ،میتوان دریافت که ابننباته به عنوان شاعری که «مانند
شاعران معاصرش در پی ثروت و جاه بوده» (ابن نباته ،1355،ج )32 :1و شعرش را چون ابزاری برای به
دست آوردن مال به کار گرفته ،در تصویر سخاوت صاحب ،پا را از حد منطق فراتر ننهاده و برای
برانگیختن او به منظور کسب مال بیشتر افراط و اغراق ننموده است ،به ویژه این که سخاوت صاحب را
در رثای او و بعد از مرگش به تصویر کشیده است .این امر ،هیچ دلیلی ندارد ،جز گشادهدستی صاحب
که او را به بخشیدن ترغیب نموده بیآنکه کسی از او درخواست و تقاضایی کند .ابننباته نیز به این
مسأله اعتراف کرده و دربارة آن اینگونه گفته است:
لَم ترضَ أن أسألَ الجَدوی فَتبذلَها

حتی ابتدأتَ فصَارَ الفضلُ لِلبادی

(همان )162:
(ترجمه :راضی نبودی که من درخواست بخشش کنم و تو عطا کنی ،تا اینکه تو[بخشیدن] را آغازکردی و
فضل و برتری از آن آغازکننده شد).

شریف نیز مثل ابننباته به توصیف سخاوت صاحب پرداخته است .این صفت بیشتر در رثای او برای
صاحب به چشم می خورد و این مسأله نشانگر آن است که شریف هیچ چشمداشتی به دریافت صله از
سوی او نداشته و جهت برانگیختن او به بذل و بخشش ،این ویژگیاش را ترسیم ننموده است؛ زیرا
همانطورکه منابع تاریخی نیز اذعان میکنند «شعر او وسیلهای برای کسب درآمد نبوده است».
(فاخوری)221: 1326،
شریف در اتصاف صفت سخاوت به صاحب با مخاطب قرار دادن جویندگان بخشش ،این صفت او را
در ابیات زیر اینگونه به تصویر کشیده است:
ِ
اطالب املعروف َحل َق َن حمهح
َاي َ

ول و َع ِطل األجَاال
ححط الح حم َ
(الشریف ،1333،ج) 156 :2

(ترجمه :ای جویندة بخشش که ستارة او اوج گرفت فرود آورکجاوهها را و شتران را متوقف کن).
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ِ
هب الذي
َوأقم َعلی َيس فَقد ذَ َ

انم علی سنَداه ِعياال
وکا َن األ ح
(همان)156 :

(ترجمه :و ناامید شو؛ زیرا از میان رفت آن که خالیق ،روزیخوار بخشش او بودند).

در جای دیگری نیز خود صاحب را مورد خطاب قرار داده و به ترسیم صفت جود او پرداخته چنانکه
در بیت میآید:

عدها
فَر َغت أوکف من سنَوالِ َ
ک ََ

ک األشغاال
ظم حمصا َ
وأاطا َل حع ح
(همان)121 :

(ترجمه :مشتهایی بعد از آن از بخشش تو تهی شد و بزرگی مصیبت تو کارها را تعطیل کرد).

مضمون این ابیات ،بیانگر بخشندگی صاحب در زمان زندگی اوست که با مرگش این بخشندگی نیز
رو به زوال نهاده است .شریف ،ضمن فراخواندن بهرهمندان از خوان بخشش صاحب به ناامیدی و نیز
اشاره به خالی شدن دستها از این نعمت (پایان یافتن آن) پس از وفاتش ،بدین روش به سخاوت او
اقرار نموده است .و چنانکه روشن است همچون ابن نباته به شکل معقول و منطقی و در حالت تسامح
صفت مذکور را خوانش کرده است؛ زیرا همانطور که پیشتر بیان شد ،صاحب ،فرد سخی و
بخشندهای بوده و سخاوت او عدة زیادی را شامل شده است و این امر به تأیید منابع تاریخی نیز رسیده
است.
 .3-1-2-1علوّ منزلت
علوّ منزلتی که صاحب قبل از مرگ و بعد از مرگ بدان نائل شد ،سومین صفت از صفات پسندیدة
اوست که در شعر ابننباته و شریف به وصف کشیده شده است .ابننباته در بیتی ،علوّ منزلت صاحب را
با اعتراف به دشواری مدح آن ترسیم نموده و دربارة آن چنین سروده است:
َوکفاه علو ال َقد ِر حوکلفةَ م ِ
دحه
ح ح
َ

ِ
مام املطو حق
ويَغنی عن الطَوق الَ ح

(ابننباته ،1365 ،ج)236 :2
(ترجمه :بسنده است او را علوّ منزلت از جهت سختی مدحش [چنانکه] فاخته(کبوتر طوقدار) از طوق و
گردنبند بینیاز است).

ابننباته در این بیت ،ضمن اشاره به شأن و مقام صاحب ،ستودن آن را کار دشواری دانسته و همین
دشواری را دلیلی بر ارتفاع شأن و مقام او به شمار آورده ،سپس از طریق تشبیه ضمنی ،یادآور شده که
این صفت در وجود او صفتی ذاتی است ،مانند فاخته که ذاتاً طوقدار است و نیازی به آویختن طوق بر

تصویرشناسی ادیبان ایران از نگاه ادیبان عرب 23 /

گردن آن نیست ،صاحب نیز ذاتاً بلند مرتبه است و در بلند مرتبگی از تعریف و تمجید بی نیاز .با این
توضیحات اگرچه در بلند مرتبگی صاحب هیچ شکی وجود ندارد و ابننباته نیز به آن اقرار نموده؛ اما با
حالت تحریف مثبت به خوانش آن پرداخته و تا حدّی در این خصوص اغراق کرده؛ زیرا صاحب با
انجام کارهای شایسته ،متّصف به این صفت شده است ،نه این که به شکل ذاتی و از بدو تولد ،دارای
این صفت بوده باشد .ابننباته برای تصویر صفت یاد شده در اغراق از این حد ،فراتر رفته تا جایی که
خورشید را از آن فروتر پنداشته ،چنانکه گفته است:
ِ
ِ
لش ِ
عدت
ص َ
ل َ
مُ يف أوج َها إذا َ

الدسن ِو من رتبِه
مرتبة يف ح

(همان)222 :
(ترجمه :خورشید در نقطة اوجش هنگامی که باال رود ،دارای مقام و رتبهای نزدیک به مقام و منزلت اوست).

همانطورکه مالحظه میشود ،ابن نباته ،مقام و جایگاه صاحب را از جایگاه خورشید به هنگام
صعود ،در باالترین نقطة آسمان ،برتر شمرده و متذکر شده که اگر خورشید در این جایگاه قرارگیرد،
به جایگاه او نزدیک میشود .با تأمّل دربارة این بیت میتوان دریافت که ابننباته آنقدر از عُلوّ منزلت
صاحب به شگفت آمده که مبالغه را به حد أعال رسانده و با حالت تحریف مثبت ،این صفت را خوانش
کرده است .به طور کلی ،مضمون این دو بیت ،بیانگر عظمت و شوکت بینظیر صاحب است که منجر
به تحیر ابننباته و تصویرسازی او از این عظمت و شوکت با چنین خوانشی گردیده است.
شریف نیز مانند ابننباته ،عل ّو منزلت صاحب را درکانون توجه خود قرار داده و آن را در شعرش به
تصویرکشیده و چون ابن نباته در ترسیم بلند مرتبگی صاحب ،اغراق را اختیار کرده و او را خطاب
نموده وگفته است:
سنت الذي ما احتل يف األ ِ
قعدا
وأ َ
رض َم َ

ِ
صعدا
من الَد إال اشتَق يف الَو َم َ
(الشریف ،1333،ج)323 : 1

(ترجمه :و توکسی هستی که در زمین جایی را اشغال نکرده است ،جز اینکه نیمی از نقطة اوج را در آسمان
گرفته است).

شریف در این بیت به جایگاه صاحب اشاره کرده و تا حدی آن را باال دانسته که زمین را شایستة در
برگرفتن این جایگاه به شمار نیاورده ،بلکه نیمی از آسمان را به آن اختصاص داده است.
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با توجه به این مطالب ،روشن میشود که عُل ّو منزلت و رفعت شأن صاحب آنقدر شریف را به اعجاب
و شگفتی واداشته که او نیز مانند ابن نباته ،اغراق و مبالغه را در ترسیم این صفت از حد گذرانده و با
حالت تحریف مثبت به خوانش آن پرداخته است.
 .4-1-2-1قاطعيت
قاطعیّت ،چهارمین خصلت صاحب است که فقط در شعر ابننباته نمود یافته است .ابننباته این خصلت
صاحب را در رویارویی او با مشکالت به نمایش گذاشته و اینچنین گفته است:
طوب سنَبون عن
تِل َ
ک الح ح

ِِ
صا ِرم
ک و أ َ
سنت ماضي الد َ

(ابننباته ،1365 ،ج)221 :2
(ترجمه :آن حوادث سخت در کنار تو جست و خیز می کنند در حالیکه تو جدی و قاطع هستی).

مضمون این بیت دربردارندة استواری و قاطعیت صاحب در مواجهه با رویدادهای ناگوار است که
ابننباته با این تعابیر از آن پرده برداشته است .چنانکه مالحظه میشود ،ابننباته در ترسیم این ویژگی
از میانه روی عدول نکرده است؛ زیرا صاحب یقیناً فرد قاطعی بوده است و بهترین دلیل برای تأیید این
مدعا شجاعت اوست (قبالً به آن اشاره شد)؛ چرا که قاطعیت یکی از لوازم شجاعت است و شجاعت
بدون آن معنی ندارد .با این اوصاف این نتیجه حاصل میشود که ابننباته با حالت تسامح ویژگی
مذکور را خوانش کرده است.
شریف دربارة صفت قاطعیت صاحب تصویری ارائه ننموده است؛ بنابراین در شعر او شاهد مثالی در
این خصوص یافت نشد که در این قسمت مورد بررسی قرار گیرد.
 .5-1-2-1دوراندیشی
دوراندیشی صاحب ،پنجمین ویژگی اوست که در شعر ابننباته وشریف دیده میشود .ابننباته این
ویژگی را با حالت تسامح مورد خوانش قرار داده و آن را ابزاری برای اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز
او دانسته و این چنین گفته است:

ِ
أبرض الر ِی حمضطَلِع
لکن

ِ
رب
ِبلَزم
آخر َوکيده الَ ح
ح

(همان)222 :
(ترجمه :لیکن در سرزمین ری ،قدرتمندی است که آخرین ترفند او جنگ با دور اندیشی است).

ابن نباته در این بیت ضمن اشاره به اقتدار صاحب از نوع نگرش او نسبت به مسألة سرنوشتساز جنگ
به عنوان آخرین راه چاره و تصمیمگیری دربارة آن با تأمل و دوراندیشی ،سخن به میان آورده است.
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مضمون این قول از طرفی بیانگر این است که صاحب ،گرایشی به جنگ نداشته و به آن اقدام
نمینموده ،مگر در صورت ضرورت و نبود راهکاری دیگر و از طرف دیگر مبین آن است که او فرد
دوراندیشی بوده و بدون سنجیدن تمام جوانب کاری را انجام نمیداده است .این دوراندیشی از درایت
و حسن تدبیر صاحب نشأت میگیرد که پیشتر با استناد به منابع تاریخی ،توضیحاتی دربارة آن ارائه
شد؛ بنابراین روشن میشودکه حالت تسامح که ابننباته آن را برای خوانش صفت یاد شده ،در
شخصیّت صاحب برگزیده ،حالتی معقول و در راستای نظر مورخان است.
شریف نیز مثل ابننباته دوراندیشی صاحب را با این تعابیر ترسیم نموده و گفته است:
ِ
بل الطَع ِن رأايا حم َسددا
اح و إّنا
الرم ِ
َوَد ر أاطر َ
اف َ
يح َد حر قَ َ
(الشریف،1333،ج)322 : 1
(ترجمه :سرِ نیزه ها را هماهنگ کرد ،هر چند که او قبل از نیزه زدن فکر درست را به خوبی به کار میگیرد) .

شریف در این بیت ،ضمن اشاره به نظم و ترتیب دادن سرِ نیزهها به دست صاحب از تدبیر او در اعمال
نظر صحیح ،قبل از بهکارگیری آنها در جنگیدن ،سخن به میان آورده است .این امر بر دوراندیشی
صاحب و تأمل او دربارة جنگیدن داللت مینماید ،که شریف با این تعابیر و با حالت خوانش تسامح از
آن پرده برداشته است .شایان ذکر است که مضمون این بیت که در آن دوراندیشی صاحب ،به وسیلة
شریف دربارة مسألة مهمی چون جنگ ترسیم گردیده ،مشابه با مضمون بیت پیشین از شعر ابننباته در
این خصوص است .با این تفاسیر روشن میشود که آن دو در این باره با یکدیگر هم عقیدهاند.
در این قسمت ،گزیدهای از مهمترین ویژگیهای شخصیتی صاحب ،که ابننباته و شریف هرکدام را به
عنوان فضیلتی از فضائل او به تصویر کشیدهاند ،با استناد به شواهد شعری و با در نظرگرفتن حاالت
خوانش دیگری ،بررسی و تبیین شد .عالوه بر این ،شواهدی در شعر آن دو به چشم میخورد که در
آن ها از فضائل او به طور کلی سخن به میان آمده است ،نه به شکل موردی و جزئی .به تعبیر دیگر آن
دو مانند مورخان ،او را جامع همة کماالت و خصال نیک دانسته و برخی از ابیات شعرشان را به
تصویرسازی در این زمینه اختصاص دادهاند .بیت ذیل از شعر ابننباته بیانگر این مدعاست:
ِ
املکرمات َغايتَها
انل ِمن
َ

حمنتَسب يَنتمي إلی سنَ َسبِه

(ابننباته ،1365 ،ج)221: 2
(ترجمه :به نهایت خصلتهای نیکو دست یافت ،کسی که اصل و نسبش را با متعلق بودن به خاندانش آشکار
کرد).
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چنانکه مالحظه میشود ،ابننباته از نائل آمدن صاحب به همة محاسن و مکارم اخالقی سخن به میان
آورده و سپس اعتراف نموده که او با این کامیابی ،خاندانی را که به آن تعلق دارد ،معرّفی کرده است
و منظور او از این خاندان ،آبا و اجداد صاحباند که آنها نیز در این زمینه زبانزد بودهاند.
ابن نباته در این بیت با برخی از مورخانی که صاحب را جزء نوادر روزگار برشمرده و همة فضائل را به
او نسبت دادهاند ،متفق القول است؛ اما علی رغم اتفاق نظر بین او و آنها تا حدّی در این زمینه اغراق و
مبالغه وجود دارد؛ زیرا هیچ انسانی به طور مطلق نمیتواند عاری از عیب و دارای همة کماالت باشد ،با
این تفاسیر روشن میشود که ابن نباته این صفت را در حالت تحریف مثبت خوانش کرده است .اغراق
ابن نباته در اتصاف صاحب به تمام فضائل به این حد منحصر نمیشود ،بلکه از آن تجاوز کرده ،تا
جایی که او را کاملترین مخلوقات میخواند .بیت ذیل مبین این امر است:
ِ
خرا أّنا ََ ِفَرت
ح
حسب املنية فَ ا

ِ
أبوکمل الَ ِلق من َحضر و من َبد

(همان)163 :
(ترجمه :افتخار مرگ همین بس ،که برکاملترین آفریدگان [خدا] در آبادی و بادیه ،چیره شد).

چنانکه در این بیت مالحظه میشود شیفتگی ابننباته نسبت به صاحب به اوج رسیده ،طوریکه او را
در مقایسه با سایر مخلوقات در باالترین جایگاه قرار داده و از او تصویری آرمانی ساخته است .این
تصویر نیز با حالت تحریف مثبت خوانش شده است؛ زیرا غیرممکن است که صاحب با وجود محاسن
گوناگون از جهت کمال در صدر همة مخلوقات قرارگیرد.
شریف نیز در منحصرکردن تمام کماالت به صاحب با ابننباته هم عقیده است .او در این زمینه پا را از
ابن نباته فراتر نهاده وکمال مطلق و بی قید و شرط را به او نسبت داده و آن را عامل دچارشدن او به
مصیبت و بدبختی دانسته و این چنین گفته است:
مال َجنَی عليه ألسنه
و َأری ال َک َ

ِ
عي َوکماال
َغ ح
رض النَوائب م ن أح َ
(الشریف ،1333،ج) 131 :2

(ترجمه :و معتقدم که کمال به او جنایت کرد؛ زیرا هرکس که به او کمالی داده شود ،هدف مصیبتها قرار
میگیرد).

از مضمون این بیت برمیآید که شریف ،صاحب را فردی کامل و تمام عیار تلقی کرده که کمالش
موجبات بال و مصیبت را برای او فراهم نموده است .با این اوصاف روشن میشودکه شریف در
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خوانش این صفت کامالً به اغراق گراییده است؛ زیرا هیچ انسانی نمیتواند بدون عیب و نقص و
صاحب کمال مطلق باشد.
بر اساس شواهد شعری که در این بخش بررسی و تحلیل شد ،این نتیجه به دست میآید که حاالت
خوانش شخصیت صاحب ،بین دو حالت تحریف مثبت و تسامح در نوسان است و تحریف منفی در
شواهد مورد استناد مصداقی ندارد .مهم ترین علت این امر دوستی و رفاقتی است که بر رابطة ابننباته و
شریف با صاحب  ،سایه انداخته است .بیت زیر از ابننباته که در رثای او سروده شده ،گواه این
مدعاست .آنجا که میگوید:

ک من ِخل تحفارقحه
َمتِع ِلاََ َ

ک عد الي ِوم ِبلوادي
فال أخ ل َ

(ابننباته ،1365 ،ج)162 :2
(ترجمه:چشمت را از دوستی که از آن جدا میشوی ،بهرهمند کن .از امروز به بعد ،تو در وادی برادری نداری).

مضمون این بیت ،بیانگر آن است که رابطة ابن نباته و صاحب کامالً مثبت و حسنه بوده است و اگرچه
او در سرودن شعر برای دیگران بیشتر به منافع مالی میاندیشیده است؛ اما عملکرد وی دربارة صاحب
متفاوت از بقیة افراد بوده است.
رفاقت و دوستی بر رابطة شریف و صاحب نیز حاکم بوده است .بیت زیر بیانگر این مسأله است:
الود ال َشیءَ َغ َيه
بت إلي َ
َخطَ ح
ک ح

و ود ال َفتی ِ ِ
وکالب يحعطَی وحيتَدی
ح

(الشریف ،1333،ج) 322 : 1
(ترجمه :من فقط دوستی تو را به دست آوردم ،نه چیزی جز آن را و دوستی جوانمرد همچون احسانی است که
ارزانی میشود و درخواست میگردد).

چنانکه مالحظه میشود ،شریف در این بیت صاحب را مورد خطاب قرار داده و از دوستی خود با او
سخن به میان آورده است .از مضمون بیت مذکور این نتیجه به دست میآیدکه او نیز مانند ابننباته
ارتباطی صمیمانه با صاحب داشته است.
با توجه به این رابطة حسنة صاحب با ابن نباته و شریف ،جای شگفتی نیست ،که آن دوگاهی به چشم
یک دوست به صاحب بنگرند و او را همانندی برای خود فرض نمایند و حالت تسامح را برای خوانش
شخصیّت او اختیارکنند وگاهی نیز محاسنش آنها را مبهوت سازد ،به گونهای که او را برتر از خود
بینند و حالت تحریف مثبت را برای خوانش شخص ّیتش برگزینند .نکتة مهمی که دربارة حالتهای
خوانش تصویر صاحب باید به آن اشاره شود ،افزون بودن تعداد ابیات رثاء در مقایسه با تعداد ابیات
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سروده شده در مدح صاحب است .این مسأله ،ضمن این که شائبة مالاندوزی ابننباته و شریف را در
سرودن شعر برای صاحب برطرف میکند ،رابطة دوستانة آنها را با او اثبات مینماید و نقش عوامل
دیگر از قبیل اشخاص واسطه (بینا شخصی) ،ایدئولوژی فرهنگ ،تصاویر پیشین و منابع تاریخی را در
تصویرسازی کمرنگ میسازد و نشان میدهدکه رابطة مذکور بیش از سایر عوامل در تصویرسازی
تأثیرگذار بوده است.
نکتة مهم دیگری که باید دربارة حالتهای خوانش تصویر صاحب مورد توجّه قرار گیرد ،این است
که حالت تسامح نسبت به حالت تحریف مثبت دارای کاربرد بیشتری است و این امر از همان رابطة
دوستانة نشأت میگیرد که سبب شده آنها بیش از اندازه از حد تعادل و منطق تجاوز نکنند.
 .3-2-1ميزان انطباق تصویر شخصيّت صاحب با واقعيت
پی بردن به میزان انطباق تصویر صاحب با واقعیت ،مستلزم آگاهی از روش تصویرسازی و عوامل مؤثر
برآن و نیز چگونگی حاالت خوانش شخصیّت اوست که در مباحث پیشین مورد بررسی قرار گرفت .با
بررسی دو مقولة مذکور روشن شد که ابننباته و شریف از طریق روش غیر مستقیم بینامتنی (نامهنگاری
بدون واسطه) ،با صاحب ارتباط یافته و به تصویرسازی شخصیّت او در شعر خود پرداخته و شخص ّیتش
را در دو حالت تسامح و تحریف مثبت خوانش کردهاند .اگرچه تصویرسازی به روش غیر مستقیم
بینامتنی و از طریق نامهنگاری آن دو با او صورت گرفته؛ اما به دلیل این که در متن نامههای رد و بدل
شده ،دخل و تصرفی از سوی دیگر واسطهها وجود نداشته؛ همین امر موجب ایجاد رابطهای دوستانه
بین آنها و کمرنگ شدن ،نقش سایر عوامل در تصویرسازی وکاهش فاصلة تصویر با واقعیت گردیده
است .از سوی دیگر چون خوانش ،بیشتر با حالت تسامح صورت گرفته ،همین مسأله باعث خلق
تصویری معقول و منطقی شده و آن را به واقعیت نزدیک ساخته است .با این تفاسیر میتوان برداشت
نمود که تصویر ساخته شده از شخصیت صاحب تا حد زیادی با واقعیت تاریخی مطابقت دارد.
 .3نتيجه
 -1تصویرشناسی شخصیت صاحب ،ضمن این که از جایگاه و منزلت باالی او از نگاه ادیبان عرب
است ،او را به عنوان یکی از شخصیّتهای برجستة تاریخ به دیگران معرّفی کرده است.
 -2وجود برخی شواهد ،دال بر تحریف مثبت در خوانش تصویر صاحب ،بیانگر چیرگی احساس
حقارت بر ابننباته و شریف و خود باختگی آنها در برابر صاحب نیست ،بلکه نشانگر جاذبة شخصیتی
اوست که عالوه بر آن دو ،دیگران نیز از آن متأثّر شده و با اغراق و مبالغه از او یاد کردهاند.
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 -3به دلیل این که روش تصویرسازی و عوامل موثر بر آن در تصویرسازی ابننباته و شریف مشابه
بوده؛ از همینرو تصویر آن دو از شخصیّت صاحب دارای تشابهات زیاد و اختالفات اندک است.
 -2از آن جایی که حالت تسامح در خوانش تصویر شخصیت صاحب کاربرد بیشتری داشته و
تصویرسازی غیرمستقیم بینا متنی بدون واسطه(نامه نگاری صاحب با ابننباته و شریف) باعث ایجاد
رابطة دوستانه بین آن ها و تضعیف نقش سایر عوامل در تصویرسازی گردیده ،تصویر به واقعیت
نزدیکتر شده است.
 .4پی نوشت
( )1ابونصرعبدالعزیز بن عمر بن محمد بن احمد بن نباته السعدی معروف به ابننباته السعدی در سال (325هـ.ق) در بغداد
متولد شد(.فروخ،1335،ج .)25 :3ثروت پدرش فرصت توشه برداشتن از چشمههای علم و ادب را برای او مهیا کرد».
(ابننباته،1355،ج )26 :1و از او شاعری زبردست ساخت و سبب شد که در زمرة «شاعران طراز اول» (ثعالبی،1323،ج:2
 )225قرارگیرد« .وی درکشورها به گشت و گذار پرداخت و پادشاهان و وزرا و رؤسا را مدح گفت( ».کحاله ،بیتا ،ج:2
 )222ممدوحان او را افراد مختلفی تشکیل میدهند و از سرزمینهای گوناگونی چون عراق ،شام و ایراناند که صاحببن
عبّاد نیز از جملة آنهاست( .ر.ک :ابننباته ،1355 ،ج )32 - 22 : 1ابننباته سرانجام در سال(232هـ.ق) ،هجری در بغداد
درگذشت (کحاله ،بیتا ،ج )222 : 2و یک دیوان بزرگ شعری در موضوعات مختلف و چندین مقاله از خود به یادگار
نهاد( .ابننباته ،1355 ،ج)32 : 1
( )2ابوالحسن محمد بن طاهر ملقّب به شریف رضی (زیدان ،1336 ،ج  )222:2یکی از شاعران مشهور عصر عباسی «در
سال (323هـ.ق) در بغداد متولد شد(» .ثعالبی ،1323،ج )122 :3پدرش رئیس علویان بود و او پس از فوتش منصب وی را
به عهده گرفت( .متز ،بیتا ،ج  )232 :1شریف با خلفا ،امرا و وزرا در تعامل بود و برای آنان شعر میسرود .صاحب بن
عباد نیز در زمرة آن هاست که وی بخشی از شعرش را به مدح و رثای او اختصاص داده است( .ر.ک :الشریف،
،1333ج )13-21: 1شریف در سال(236هـ.ق) در بغداد دار فانی را وداع گفت و در کرخ به خاک سپرده شد.از او دیوان
شعری در موضوعات گوناگون و تألیفات ارزشمندی در زمینة علوم قرآن ،لغت و نحو برجای مانده است( .زیدان،
،1336ج)222-222 :2

کتابنامه
الف :کتابها

 .1ا ن خلکان ،مشُ الدين ()1793؛ وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان ،حتقيق :احسان عباس ،يوت :دارصادر.
 .2ا نسنباته ،عبدالعزيز ن عمر ()1799؛ديوان ابننباته السعدی ،حتقيق :عبداألمي مهدی حبيب الطائی ،غداد :دارالرية.
 .8بهمنیار ،احمد ()1322؛ صاحببن عبّاد ،شرح احوال و آثار ،تهران :دانشگاه تهران.

 /23کاوشنامة ادبیّات تطبیقی ،سال پنجم ،شمارة ،12تابستان 1332

 .4ثعالبی ،عبدامللک ()1738؛ يتيمة الدهر فی حماسن أهل العصر ،حتقيق :مفيد حممد قميحه ،الطبعة األولی ،يوت:
دارالکتب العلمية.
 .5حود ،ماجده ()2212؛ صورة اآلخر فی الرتاث العربی ،الطبعة األولی ،يوت :الدار العر ية للعلوم انشرون .
 .6الرويلی ،ميجان و ديگران () 2222؛ دليل الناقد األدبی ،الطبعة الثالثة ،يوت :املروکز الثقافی العر ی.
 .9زيدان ،جرجی ()1776؛ اتريخ آداب اللغة العربية ،الطبعة األولی ،يوت :دار الفکر.
 .3الشريف ،حممد ()1777؛ ديوان الشريف الرضی ،الطبعة األولی ،يوت :داراالرقم ن نی االرقم.

 .7ضيف ،شوقی ( ی ات)؛ اتريخ األدب العربی عصر الدول و اإلمارات ،الطبعة الثالثة ،قاهره :داراملعارف.

 .12العکری ،شهاب الدين ()1737؛ شذرات الذهب فی أخبار من ذهب،حتقيق حممود االانرانووط ،الطبعة األولی ،يوت:
دار ا ن وکثي.
 .11فاخوری ،حنا ()1736؛ اجلامع فی اتريخ األدب العربی ،الطبعة األولی ،يوت :داراليل.
 .12فروخ ،عمر ()1779؛ اتريخ األدب العربی ،الطبعة السادسة ،يوت :دارالعلم للماليني.
 .18وکحاله ،عمررضا ( یات)؛ معجم املؤلفني  ،يوت :دار إحياء الرتاث العر ی .
 .14متز،آدم ( یات)؛ احلضارة االسالمية فی القرن الرابع اهلجری ،ترجة حممد عبد اهلادی ا وريده ،الطبعة الامسة ،يوت:
دارالکتاب العر ی.

ب :مجلهها
 .15پروینی ،خلیل و دیگران ()1331؛ «صورة مايووکوفسکی فی شعر عبدالوهاب البياتی و شيوکو يکهس»،

مجلة

اضاءات نقدیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،شمارة  ،2صص . 52 -22
 .16حمود ،ماجده()2333؛ «صورة الشرق لدی هرمان هيسه» ،دمشق :مجلة دانشگاه دمشق ،شماره  ،1+2صص
. 115 -53
 .19نامورمطلق ،بهمن ()1322؛ «درآمدی بر تصویرشناسی معرفی یک روش نقد ادبی و هنری در ادبیات

تطبیقی» ،جیرفت ،مجلة مطالعات ادبيات تطبيقی دانشگاه آزاد ،شماره  ،12صص . 132-113
 .13نانکت ،التیشیا ()1333؛ «تصویرشناسی به منزلة خوانش متون نثر معاصر فرانسه فارسی» ،ترجمة مژده
دقیقی ،تهران ،مجلة ادبيات تطبيقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،شماره  ،1صص . 112-133
 .17یسیر ،خالد عمر و دیگران()1332؛ «الذات واآلخر فی الرواية السورية تکريُ مبدأ القوة» ،سمنان ،جملة دراسات يف

اللغة العربية و آداهبا ،العدد  ،12صص. 32 -53
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صورولوجيا أدابء إيران عند أدابء العرب

(الصاحببن عبّاد عند ابننباته السعدي و الشريف الرضي منوذجا

املل ّخص

)1

زهرا

افضلی2

استاذة مساعدة فی قسم اللغة العر ية و آداهبا ،جبامعة وعلی سينا ،ايران

إن الصاحب ن عباد الوزير اإليراين واألديب الشهي يف العصر العباسي ،من الذين قد اسنعکست صورته صفته شخصية أجنبية يف
شعر ا ن سنباتة السعدي و الشريف الرضي (الشاعران العراقيان يف العصر العباسي) .قدتت دراسة صورة شخصية الصاحب يف
شعر هذين الشاعرين وفق ا ألصول صورولوجيا اهلامة يف هذه املقالة .تدل سنتييجة الدراسة علی أن التمثيل قدت بألسلوب غي
املباشر معتمدا علی التناص (من خالل مکاتبة الصاحب ا نسنباته و الشريف) و قد تت قراءة الصورة يف حالتی التسامح و
التشويه اإلياي .و با أن املکاتبة قد سببت إسنشاء العالقات الودية ني الصاحب و إايمها ،و تنقيص دور سائر األسباب يف
التمثيل وأن حالة التسامح وکاسنت أوکثر إستعماالا بلنسبة إلی حالة التشويه اإلياي قد أصبحت الصورة أوکثر إقرتاب من الواقع .و
بإلضافة إلی هذا ،قد أدی تاثل أسلوب الشاعرين يف التمثيل و األسباب املؤثرة فيه إلی املزيد من تاثل صورة شخصية
الصاحب عندمها.
الکلمات ال ّدليلية :األدب املقارن ،الصورولوجيا ،الصاحب ن عباد ،ا ن سنباتة السعدي ،الشريف الرضي.
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