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 چکيده

 عصر عباسی، از جمله افرادیست که تصویرش به عنوان و ادیب نامبردار ایرانی ، وزیربن عبّادصاحب 

عباسی( انعکاس یافته  ة)شاعران عراقی دور شریف رضیو  سعدی نباتهابنتی بیگانه، در شعر شخصیّ 

ت صاحب، بر اساس مبانی مهم تصویرشناسی، در شعر این دو شاعر شخصیّ تصویر است. در این مقاله

تحقیق بیانگرآن است که تصویرسازی، به روش غیرمستقیم  ةمورد بررسی قرارگرفته است. نتیج

نباته و شریف( صورت پذیرفته و تصویر در دو حالت تسامح نگاری صاحب با ابنبینامتنی)از طریق نامه 

دوستانه میان صاحب  ةنگاری، باعث ایجاد رابطجایی که نامهو تحریف مثبت خوانش شده است. از آن

ها وکاهش نقش سایر عوامل در تصویرسازی گردیده وحالت تسامح نسبت به حالت تحریف و آن

 افزونتر شده است. ت وی در آثار ایشان، به واقعیت نزدیکداشته، تصویر شخصیّ  یمثبت،کاربرد بیشتر

از  سازی آن دوبیشتر تصویر آن، سبب شباهت هرچهر بره روش تصویرسازی و عوامل مؤثّبر این، تشاب

 ت صاحب گردیده است.شخصیّ

 نباته سعدی، شریف رضی.بن عبّاد، ابنادبیات تطبیقی، تصویرشناسی، صاحب واژگان کليدی:
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 يشگفتارپ .1

های اخیر باعث رشد و تکامل نقد ادبی گردید و افق هایپیدایش رویکردهای نوین نقدی در قرن

. ادبیات تطبیقی که رابطه و تعامل آثار ادبی ه استجدیدی را به روی ناقدان و پژوهشگران گشود

این رویکردهاست. رویکرد مذکور به  ةدهد، از جملها را مورد بررسی قرار میها و تأثیر و تأثر آنتملّ

مختلف در  هاینقد ادبی گردید و با گذر زمان و ظهور مکتب ةنظران فرانسوی وارد حوزهمّت صاحب

 این عرصه به دیگر کشورها راه یافت.

دیگری »که به بررسی تصویر  1«تصویرشناسی»است. های مختلفی دارای شاخه ،ادبیات تطبیقی 

ای که فرهنگ و های آن است. بر همین اساس، آثار ادبیپردازد، یکی از شاخهدر آثار ادبی می« بیگانه

اند. تصویرشناسی ةجهت بررسی در زمین ،است، آثاری درخور ها در آن ترسیم شدهتتمدن دیگر ملّ

فراتر  ،یپا را از تصویر فرهنگ ملّ ،کشورهای مختلف جهان نبایها حاکی از آن است که ادبررسی

عرب نیز از این قاعده مستثنی نیستند.  نبایاند. ادنهاده و به انعکاس فرهنگ دیگری در اثر خود پرداخته

ها ارتباط ها و عصور مختلف با دیگر ملتها در طی دورهگیردکه عربجا نشأت میاین امر از آن

 ؛گردداند. بر اساس مستندات و شواهد تاریخی، این ارتباط به قبل از اسالم برمیر نمودهنزدیکی برقرا

ها ها از طریق دو دولت حیره و غسّان با ایران و روم  به معاشرت پرداختند. ارتباط عربکه آنهنگامی

ه دلیل گسترش داشت، تا این که در عصر عباسی ب چنان ادامهبعدی همهای هها در دورتبا دیگر ملّ

ها و تعامل قوم عرب با سایر اقوام و تأثیرپذیری یابی آن به دیگر سرزمینقلمرو تمدن اسالمی و راه

های مختلف این تعامل که منجر به شکوفایی و پیشرفت در زمینه ها از یکدیگر، به اوج رسید.آن

 فرهنگ،بر آن داشت تا  را هاآندیگر فراهم کرد و های با ملت راعرب  نبایادموجبات ارتباط  ،گردید

)شاعران  (2)و شریف رضی(1)ینباته سعداثر خود به تصویر کشند. ابن را در هاآن یهاتن و شخصیّ تمدّ

های برجستة سیاسی، از طریق آشنایی با شخصیت که هستند نبایدر شمار این اد عراقی عصر عباسی(

های این کشورها ترسیم فرهنگ و شخصیتو گ کشورهایی چون ایران، شام و... علمی و ادبی و فرهن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              اند.را در شعر خود  به نمایش گذاشته« دیگری بیگانه»تصویری از 

است که  ایبیگانه هایتیکی از شخصیّ  ،وزیر و ادیب مشهور ایرانی در عصر عباسی ،بن عبّادصاحب

 . اندرا ترسیم نموده ت اوبخشی از اشعار خود  شخصیّدر ها آن

                                                           
1. Imagologic 
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ر تصوی ةت یاد شده، دارای قابلیت بررسی در حوزشخصیّ ةدربار ،اشعار این دو شاعر ،با این تفاسیر 

ت مذکور نسبت به شخصیّ دو آنرو در پژوهش حاضر با هدف اطالع از دیدگاه ناسی است، از همینش

زیر به دست  هایپرسشای برای کنندهگیرد تا پاسخ قانعمورد کاوش قرار می ایشانتصویر او در شعر 

 :آید

 بن عبّاد به چه روشی صورت پذیرفته است؟ت صاحبتصویرسازی شخصیّ -1

 بن عبّاد با چه حالتی خوانش شده است؟ت صاحبشخصیّ -2

 ت مطابقت دارد؟و شریف چقدر با واقعیّ نباتهبن عبّاد در شعر ابنت صاحبتصویر شخصیّ -3

 پژوهش، تبیین ةای گذرا به پیشینمذکور، در ادامه ضمن اشارههای پرسشبه منظور پاسخگویی به  

مبانی تصویرشناسی واکاوی  اساست او بربن عبّاد، شخصیّ فی صاحبتصویرشناسی، معرّ ةمقول

 گردد.می

 پژوهش ةپيشين .1-1

تاکنون پژوهشی به زبان فارسی صورت نگرفته است، اما برخی پژوهشگران  در باب موضوع این مقاله،

 اند:اند که راهگشای نگارنده نیز بودههایی مشابه این مقاله پرداختهدر برخی آثار به تحلیل نمونه

با استشهاد « تصویر دیگری»در این کتاب   ؛فوزی عیسینوشتة  :اآلخر فی الشعر العربی ةصور -1

ی، ابوفراس، بحتری، ابن دراج قسطلی، یحیی بن همچون أعشی، ابوتمام، متنبّ ،به شعر شاعرانی

 حکم جیانی، أبواسحاق بیری ، شوقی، عمر ابوریشه و ابراهیم عریض بررسی گردیده است. 

عوده أحمد یاسین، فارغ التحصیل ارشناسی ارشد میک ة)پایان نام «اآلخر فی الشعر الجاهلی» -2

تصویر »نابلس( در این پایان نامه با استفاده از شواهد شعری در اشعار جاهلی؛ دانشگاه النجاح شهر 

 دینی و نژادی تحلیل شده است . ةاز جنب« دیگری

کارشناسی ارشد خالد محمد غانم، فارغ التحصیل دانشگاه  ةنام)پایان «یاآلخر فی شعر المتنبّ» -3

عرب، های عرب و غیرتبر تصویر شخصیّبا تکیه « دیگری»نامه این پایان در النجاح شهر نابلس(

 اند، واکاوی گردیده است.ی مدح یا ذم شدهمسلمان و غیرمسلمانی که در شعر متنبّ 

نوشته شده توسط خلیل   ة)مقال «سکهيوکو ي و ش ايتيشعر عبدالوهاب الب يف يوفسکيايما ةصور » -2

ـ نویسنده و  های خوانش تصویر مایایوفسکیبر اساس حالت« دیگری»پروینی و دیگران( در این مقاله 

 نقد و تحلیل قرار گرفته است.  ةس در بوتشاعر روسی ـ در شعر عبدالوهاب البیاتی و شیرکوبیکه
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 پردازش تحليلی موضوع .1
 ت تصویرشناسی و تعریف آن ماهيّ . 1-1

در »رو  (؛ از همین23:1332)یسیر و دیگران،  تصویرشناسی با  تعدادی از علوم دیگر در ارتباط است

(؛ اما در معنای خاص 123: 1322 )نامورمطلق، «شود.ای محسوب میرشتهموضوعی بینا  ،معنای عام آن

)حمود،  های ادبیات تطبیقی استیکی از شاخه» ،آیدآن، که در این مقاله از آن سخن به میان می

ژان ماری کاره »( توسط  122: 1322 به عنوان یک دانش در قرن بیستم )نامورمطلق،» ( که52:  2333

 (. 63: 1331)پروینی، «در مکتب فرانسه بروز نمود.

 ةود. به عقیدشها اشاره میتعاریف گوناگونی از اصطالح تصویرشناسی ارائه شده که به برخی از آن

( به نظر برخی 122: 1322)نامورمطلق، «بازنمایی بیگانه در ادبیات است. ةتصویرشناسی مطالع»برخی 

( و بنا به قول 133: 1333)نانکت، «در متون ادبی است. «دیگری»تصویرشناسی بررسی تصویر» دیگر

بیگانه در آثار  هایتکه در آن تصویرکشورها و شخصیّ  تصویرشناسی دانش و روشی است»دیگری 

 ( 121: 1322نامورمطلق، «)شود.یک نویسنده یا یک دوره و مکتب مطالعه می

بیان با یکدیگر  ةدهدکه این تعاریف اگر چه در الفاظ و نحونشان می ،تعاریف مذکور ةمقایس

 ةنماید، واژها جلب توجه میچه در آناند و آنتفاوت دارند؛ اما از لحاظ مضمون و محتوا با هم مشابه

گیردکه همچون یک اصطالح در قرارمی «من»یا « خود»در مقابل »است که « دیگری یا بیگانه»

آید که چنین برمی ،این عبارت ( از21:  2332)الرویلی و دیگران،  «کاوی رواج یافته است.گفتمان

شود تبدیل می« خوانش دیگری»نقش خاصی در تصویرشناسی دارد؛ زیرا  ،«دیگری»نیز همچون « من»

« آن دیگری»خودش را در مغایرت با « من»)من( یا مناسبتی که « خود»به مناسبتی برای خوانش 

 (.26:  1331کند.)پروینی،شناسایی می

اند؛ به این دلیل که تصویرشناسی ةدو رکن اساسی تشکیل دهند« دیگری»و « من»با این تفاسیر  

تعریف « دیگری»یک  و« من»تصویرشناسی ویژگی اصلی تصویر را برآمدن آن از تفاوت میان یک »

  (136: 1333)نانکت، «کند.می

 شود که تصویرشناسی به عنوان یکی از رویکردهایبرداشت میچنین  ،مطالب مذکور ةاز مجموع 

توان با که از این طریق می ادبیات تطبیقی راهکار مناسبی جهت آشنایی با فرهنگ دیگری است

 فرهنگ خودی نیز آشنایی یافت.
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 ر بر آنتصویرسازی و عوامل مؤثّ .1-1

ت است، تصویرسازی و عوامل مؤثر بر آن است. حائز اهمیّ ،یکی از مسائل مهمی که در تصویرشناسی

تواند دقیقاً تصویری شود، نمیدر یک اثر ادبی منعکس می« دیگری»تصویری که از  ،بدون شک

و با وجود امانتداری و دقتی که تصویر در پی آن است؛ اما مطابقت کامل آن »محض از واقعیت باشد، 

 ةنطرفابازنمایی، بازتولید بی»(؛ زیرا تصویرسازی 26: 1331)پروینی، «ممکن است.با واقعیت امری غیر

:  1333)نانکت، «شود.واقعیت نیست و در این فرایند همواره چیزی به واقعیت افزوده یا از آن حذف می

112) 

ویر اتص»و  توان دریافت که در تصویرسازی عوامل مختلفی دخیل استبراساس این نظرات می  

گرفته از نیز برف تصویرساز و ی فرهنگ، مؤلّها، ایدئولوژدیگری تا حد زیادی متأثر از پیش داوری

ه وجود داشته تصاویر پیشینی هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم در خصوص موضوع مورد توجّ 

 (126:  1322)نامورمطلق، «است.

قان تصویرشناسی اغلب محقّ »بر این عوامل، نقش تاریخ و اجتماع را نیز نباید نادیده گرفت؛ زیرا  افزون 

کوشند با ورد مطالعه دارند.آنان میـار مـاجتماعی مرتبط با آث ـ اریخیـرک تداـه خاصی به متوجّ 

« ببرند. گیری تصاویر پیکنند و به چگونگی شکل ها را تجزیه و تحلیلمدارک،آن ةکلیوری گردآ

 (125)همان: 

آید که تأثیر عوامل گوناگون در خلق تصویرسازی بیان شد، این نتیجه به دست می ةچه دربارآن طبق 

ناپذیراست و هیچ تصویری در خأل و بدون دخالت دیگر عوامل شکل امری اجتناب« دیگری»تصویر از 

 گیرد.نمی

 های تصویرسازیروش .1-3
رت مستقیم و حضوری یا گیرد. تصویرساز یا به صوبه دو شکل صورت می« دیگری»تصویرسازی از 

ف خود در شود. در صورت مستقیم، مؤلّای با موضوع فرهنگ دیگری مرتبط میمستقیم و رابطهغیر

کند و در دهد، مشاهده میهدف یا دیده شونده، حضور دارد و تصاویری را که انتقال می ةجامع

به بیان دیگر این رابطه یا بینامتنی  گیرد.ها یا اشخاص انجام میمتن ةمستقیم، ارتباط به واسطصورت غیر

 (132)همان :« است و یا بینا ذهنی.
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شود آید، این است که ارتباط مستقیم موجب میروش مستقیم، گفتنی به نظر می ةای که دربارنکته

تر به واقعیت ایجاد شود، هر چند نباید از این مسأله غافل شد، که تصاویر پیشین چنان تا ارتباطی نزدیک

 (123)همان :  مستقیم را نیز عمیقاً متأثر سازند . ةتوانند تجربتأثیر گذارند که می

ش توان دریافت که تصویر آفریده شده از طریق رواین دو روش، می ةبا تأمل در این عبارات و با مقایس

در مستقیم در صورت عدم تحریف، و با وجود تأثیرپذیری از دیگر عوامل به دلیل حضور تصویرساز 

مستقیم، تصویری متن واقعیت و لمس آن از نزدیک، نسبت به تصویرخلق شده از طریق روش غیر

 تر و قابل اعتمادتر خواهد بود.واقعی

 «دیگری بيگانه» های خوانش حالت. 1-4 
های فهم و خوانش آن، بر طبق تأویل شود، بلکه حالتبیگانه در یک حالت خوانش نمی دیگری

 ترین حاالت خوانش عبارتند از:است. در همین راستا مهمد تصویر متعدّ

چیره « دیگری»احساس برتری بر « من آفریننده یا محقق»تحریف منفی: در این حالت بر   -1

جایی که کند. از آنشود و غالباً روابط خصمانه با دیگری، در طول تاریخ آن را تقویت میمی

گردد؛ از )مخالف( می «دیگری»گیری تصویر منفی از شکل فهمی منجر بهجویانه و بداحساسات ستیزه

شود و اگر به او رو به او اجازه برای شنیدن صدایش و نیز آزادی برای اظهار وجود داده نمی همین

تر ای پایینای است تا ادیب واقعیت فرهنگی بیگانه را در مرتبهبه شکل تحریف شده ،اجازه داده شود

 (25:  2313د. )حمود،از فرهنگ بومی جلوه ده

تر بودن( چیره احساس فرودستی)پایین« من آفریننده یا محقق»تحریف مثبت: در این حالت بر  -2

ی واقعیت فرهنگی بیگانه، در حالتی از برتری مطلق نسبت به فرهنگی ملّ ،شود و از طریق آنمی

 ةدهد، در نقطتر قرار میپایین ةشود؛ از همین رو در این حالت که آفریننده خود را در مرتبنگریسته می

( در من« )خود»شودکه حقارتش همراه می ةل )تحریف منفی( برتری مثبتِ بیگانه با عقدمقابل حالت اوّ

چنین در این حالت او به حدّی از شیفتگی نسبت به دیگری برد. همبرابر فرهنگ دیگری از آن رنج می

و به تصویرسازی از بیگانه به حساب تصویر واقعی از کند زدگی بر وی غلبه میکه خیال بهت می رسد

 (22شود.)همان : او، منجر می

و « خود»تری نسبت به دید متعادل« آفریننده یا محقق من»تسامح )مدارا(: در این حالت بر  -3

گردد؛ شود و تصویر دیگری با روحی عینی که مدارا بر آن حاکم است پردازش میچیره می« دیگری»

تصویر کند و اغراق نمی« دیگری»و « خود»در ارتباطش با  شود ومنحرف نمی« من آفریننده»بنابراین 
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تواند کی بر درک و بینش است و بدان وسیله میگیرد، دیدی که متّ سازی با دیدی آگاهانه صورت می

زدگی منتفی به دیگری به عنوان همانندی برای ذات )خود( بنگرد و به این ترتیب شیفتگی و بهت

 (22گردد.)همان : می

شود که حالت خوانش دیگری ارائه شد، استنتاج می ةهای سه گانحالت ةبراساس مطالبی که دربار 

 سوم حالتی منطقی و معقول، و انطباق آن با واقعیت بیشتر از حاالت دیگر است.

 بن عبّاد فی صاحبمعرّ. 1-5

احمد بن ادریس طالقانی، ملقّب به صاحب وکافی ابوالقاسم اسماعیل بن عبّاد بن عباس بن عّباد بن 

اصفهان متولد گردید. )بهمنیار،  ة( در طالقانچ252: 2ج تا،هـ.ق(،)کحاله، بی326) الکفات به سال

-32وزارت داشتند.)همان: ةرتبو  عباس از محترمین عصر خود بودند ( پدرش عبّاد و جدّش35: 1322

داد و مانند آن دو، به وزارت دست یافت. بنا به قول مورخان  ( صاحب نیز راه پدر و جدّش را ادامه33

هـ.ق( به قتل رساند، 366هنگامی که مؤیدالدوله أبوالفتح علی بن أبی الفضل پسر ابن عمید را در سال )»

هـ.ق(  353چنان وزیر او بود تا این که در سال ))صاحب( واگذار کرد و صاحب هم وزارت را به او

وزارت برگمارد، در حالی که نزد آن  الدوله جانشین او شد و صاحب را بهرش فخروفات یافت و براد

 (623:  2ج تا،بی )ضیف، «دو مورد احترام و دارای قدر و منزلت باالیی بود.

منزلتش به این زمینه شد و در  منداز منزلت باالیی بهرهصاحب عالوه بر سیاست، در علم و ادب  نیز 

کند که آن عبارتی به ذهنم خطور نمی»گوید: گونه میاو این ةثعالبی دربارحدی رسید که هم عصرش 

( این قول ضمن 222:  3،ج 1323)ثعالبی، «را برای پرده برداشتن از عُلوّ منزلتش در علم و ادب بپسندم.

ر او به علم و ادب د ةه و عنایت ویژکند، بیانگر توجّاین که به جایگاه علمی و ادبی صاحب اشاره می

در اصفهان بساط علم و ادب بگسترد و بر ترویج فضل »طور که نقل شده او عصر خویش است و همان

ت گماشت و سخنوران و نویسندگان نامی را گرد خود جمع و و دانش و تشویق فضال و دانشمندان همّ

و شعرا از اطراف پروری بلند آوازه شد رفته نام او به دانشتهها را به منادمت اختیار کرد. رفآن خواص

بالد به خدمت وی روی نهادند و در مدح وی قصائد فارسی و عربی گفتند و آستانش مجمع علم و 

 ( 33: 1322بهمنیار، «)ادب و مجتمع علما و ادبا گردید.

نظم و  ةخدماتی ارزنده و تدوین آثار مختلفی در زمین ةصاحب پس از گذراندن عمری پربار و ارائ

( او 231: 1، ج1352کان، )ابن خلّ «دار فانی را وداع گفت.« ری»ـ.ق( هجری در شهر ه322به سال )»نثر 

طور که در بیشتر برخوردار گردید و همانمنزلت  لوّ عُاش از پس از مرگ نیز مانند دوران زندگی
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وفات یافت، مردم رو به روی در قصرش جمع شده، منتظر هنگامی که »های تاریخی آمده است کتاب

بودند. ابتدا اربابش فخر الدوله و سپس سایر رؤساء حضور به هم رسانیدند. هنگامی که تابوت  تابوتش

وی مردم فریادی برآوردند و زمین را بوسه زدند، در حالی که فخرالدوله جل ةاز در خارج شد، هم

 (332:  2، ج1336)زیدان،  «کرد.تابوت با مردم حرکت می

بیانگر محبوبیت صاحب در میان ای باشکوه تشییع جنازه ؛یافتتوان درل در این قول، میبا تأمّ

 همگان بوده است.

 بن عبّادتی صاحبهای شخصيّویژگی. 1-1

سخن را با قول ثعالبی نیشابوری هم عصر او آغاز می کنیم با  ،تی صاحبهای شخصیّدر باب ویژگی

ترین فضائل و کارهای ارزشمندش و همت گفتارم فروتر از رسیدن به پایین» :گویداین بیان که می

تالش توصیفم عاجز از کمترین امتیازات و اقدامات اوست. با این وجود اعتقاد دارم که او پیشوای 

، 1323)ثعالبی، «عدالت و احسان است. ةروزگار و چشم ةمشرق زمین، تاریخ عظمت و بزرگی، برجست

 (222:  3ج

شود، ثعالبی که خود جزو مشاهیر و افراد صاحب نام است، ضمن که در این قول مالحظه میانچن 

که از صاحب به بزرگی و نیکی یاد کرده، از برشماری فضائل و صفات او اظهار عجز نموده است. این

شود که شخصیت صاحب، مزین به محاسن اخالقی بسیاری بوده است. نظر با این تفاسیر روشن می

زمان در فضائل  ةعجوبروزگار و ا ةاو نادر»گوید: جا که میخلکان بر این ادعا صحّه می گذارد آنبنا

کان  به شخصیت صاحب نسبت داده از خلّ ( فضائل و مکارمی که ابن222:  1، ج1352) «و مکارم است.

 ها عبارتند از:ترین آنگیرد که برجستهاو نشأت می ةخصال پسندید

از آغاز »خصال نیک صاحب است. به اعتقاد صاحب نظران او  ةوقار از جمل وقار: متانت و -1

جوانی به محفوظ بودن شرافت خود و موقّر و محترم بودن در انظار، مقیّد بود و با سنگینی و وقار تمام 

 ( 61: 1322)بهمنیار، «رفتار می نمود.

ه صاحب به عنوان تر بیان شد کحسن تدبیر:حسن تدبیر از دیگر صفات صاحب است. پیش -2

ها برخوردار گردید. او این جایگاه را با عملکرد وزیر مؤیدالدوله و فخرالدوله از جایگاه خاصی نزد آن

گونه که نقل شده او مناسب در مدیریت امور و به تعبیر دیگر حسن تدبیر به دست آورد؛ زیرا همان

 ( 623:  2)ضیف، بی تا، ج «بود.فردی شایسته برای سیاست و مدیر و مدبّر برای فرمانروایی »
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اند، صفت جود و سخاست، او سجایای مرضیه که صاحب را بدان ستوده»سخاوت: از دیگر  -3

اهل علم و ادب و اشراف و  ةدر هر سال افزون از صد هزار دینار در وجوه برّ و صدقات و برات و صل

 (51: 1322)بهمنیار،  «غربا و زوار و امثال ایشان بذل می کرد.

شجاعی  ةاو فرماند»جاعت: صفت شجاعت نیز زینت بخش شخصیت صاحب است. ش -2

در فنون لشگرکشی و رزم که از مظاهر شجاعت است نیز مهارت »( که 623:  2تا، جضیف، بی«)بود

 (62: 1322بهمنیار، «)داشت.

شک این شخصیت های بارز شخصیت صاحب، تبیین گردید. بیای از ویژگیدر این قسمت گزیده

ای بیش از آن است که شرحش در اند، متّصف به صفات حمیدهروزگار نامیده ةرگ که او را نادربز

این مجال امکان پذیر باشد. تنها قولی که شاید بتواند تا حّدی حّق مطلب را در بیان دیگر فضائل 

از های دیگری صاحب ادا کند، قول شهاب الدین عکری است که عالوه بر موارد مذکور به ویژگی

و  های مهماو از جمله شخصیت»گونه معرفی کرده است: شخصیت صاحب اشاره نموده و او را این

اندیشی، اراده، سروری، شرافت، بخشندگی، حیا، واالمقامی و سرشناس روزگار بود از جهت دور

 (223:  2،ج1323«)عدالت.

اند. حال پس به نمایش گذاشته صاحب، بیان شد، تصویری است که منابع تاریخی از وی ةچه دربارآن 

ها چقدر نباته و شریف چه تصویری از وی به نمایش گذاشته و تصویرسازی آنکه ابناین باید دیداز 

 موافق با تصویرسازی منابع تاریخی و چقدر مخالف با آن است.

 نباته و شریف ت صاحب در شعر ابنتصویرشناسی شخصيّ.  1-2

و را به مدح و دو قصیده را به رثا و یک قصیده را به سرزنش او  اشعارش قصائده پنج قصیده از ابن نبات

. بر و یک قصیده را به رثای او اختصاص داده است قصائد اشعارش را به مدح  ازشریف دو قصیده 

با تصویرشناسی و با استشهاد به  مرتبطمسائل  مبنای شخصیت وی بر تصویر در این قسمتهمین اساس 

 گیرد. مورد بررسی و تحلیل قرار می شواهد شعری

 ت صاحب روش تصویرسازی شخصيّ . 1-2-1
شد که تصویرسازی به  آمد و گفته آن سخن به میانر برو عوامل مؤثّهای تصویرسازی تر از روشپیش

در این خصوص به  ،ه به مطالب گفته شدهتوجّ  د. باپذیرمستقیم صورت میدو روش مستقیم و غیر

 ةابتدا باید نحوجهت آگاهی از این امر،  .شودمیبررسی روش تصویرسازی شخصیت صاحب، پرداخته 

مورد بررسی قرار گیرد . قول ثعالبی در این خصوص راهگشاست. او در  ارتباط او با ابن نباته و شریف
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ها و آن اند سخن به میان آورده تباط بودهصاحب، از کثرت شعرایی که با وی در ار ةتبیین زندگی نام

دوم به طور غیر حضوری با صاحب  ةاول به طور حضوری و دست ةرا به دو دسته تقسیم کرده است. دست

دوم قرار  ةنباته و شریف را در دستچنین ضمن اشاره به نام تعدادی از شعرا، ابناند. او همارتباط داشته

نگاری با صاحب در تعامل بوده و از این طریق مکاتبه و نامه ةته به وسیلداده و تصریح نموده که این دس

  (.    222 و 226:  3، ج1323ثعالبی، :ک.اند. )ربه مدح او پرداخته

اند و ها به طور حضوری صاحب را مالقات ننمودهتوان دریافت که آنقول ثعالبی می ل درأمّبا ت

 حضوری و تصویرارتباط آنها غیر، همین اساس ه است. برصاحب بودبین ایشان و  مکاتباتشان رابط

متونی است که از طریق نامه بین  مستقیم و مبتنی برغیر ،مستقیم بینامتنی است. به عبارت دیگرغیرزی سا

نباته و شریف( و ها رد و بدل شده است. البته این نکته را نیز باید متذکر شد که چون تصویرساز )ابنآن

های دیگر با هم تصویرشونده)صاحب(، همگی در قید حیات بوده و به طور زنده و بدون حضور واسطه

های مختلف مستقیم با واسطهتصویرسازی غیر مستقیم متفاوت ازاند؛ این تصویرسازی غیرتعامل داشته

 است و تا حدی به تصویرسازی مستقیم نزدیک است.

نباته و شریف با صاحب به علت هم عصر بودن تباط ابنار ةهرچند قول ثعالبی در خصوص نحو 

دهد. این خاصی تا حدی قول او را تحت الشعاع قرار می ةها مورد اطمینان است؛ اما مسألوی با آن

هاست. اگرچه به نام  برخی مسأله سفر صاحب به بغداد و دیدار او با برخی علما و ادبا و معاشرت با آن

نباته و شریف در این زمینه به ها مالقات داشته اشاره شده؛ اما نامی از ابناز اشخاص که صاحب با آن

( با این تفاسیر احتمال ارتباط حضوری صاحب با 112–113: 1322بهمنیار،  :میان نیامده است.)ر.ک

نباته و شریف به علت نبود دالیل متقن و مستندات تاریخی در بغداد احتمال ضعیفی است که قابل ابن

 ةدر تصویرشناسی شخصیت صاحب، باید به تصویرسازی غیرمستقیم با واسط ؛ از همین رو اد نیستاعتم

چه نباید از نقش عوامل دیگر که ممکن است در تصویرسازی تأثیر نهاده  باشند، بینامتنی تکیه کرد؛ اگر

 ترین این عوامل عبارتند از:غافل شدکه مهم

نباته و شریف با او. ممکن است ادبا و آشنایی ابنت صاحب، قبل از تصاویر پیشین از شخصیّ  -1

نباته  و شریف ترسیم ها در بغداد معاشرت نموده، تصویری از او را برای ابنعلمایی که صاحب با آن

 کرده باشند.
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 نباته و شریف که در آن تصویرایدئولوژی فرهنگ یا فرهنگ حاکم بر جامعه در عصر ابن -2

نباته و ذ از طریق مدیحه سرایی امری مرسوم بوده است. ممکن است که ابنسازی از رؤسا و افراد با نفو

 ر شده باشند. شریف از این امر مرسوم  متأثّ

که در آن عصر به نگارش درآمده  های برجستهتشرح حال شخصیّ ةکتب تاریخی دربار -3

مذکور، در کتب  ةصاحب به وسیل ةنامنباته و شریف با آگاهی از زندگیاست. ممکن است ابن

 تصویرسازی از او تحت تأثیر  قرار گرفته باشند.  

 ت صاحبحالت های خوانش شخصيّ . 1-2-1

تحریف منفی، تحریف مثبت و تسامح تقسیم  ةهای خوانش دیگری به سه دستدر صفحات پیشین حالت

هر یک توضیحاتی ارائه گردید. اینک بر اساس حاالت یاد شده، چگونگی خوانش شخصیت  ةو دربار

شود. به دلیل اینکه آگاهی از چگونگی خوانش نباته و شریف واکاوی میصاحب، در شعر ابن

 مرتبط با اوست؛ از همین رو مسائل تصویر شده ةشخصیت صاحب، مستلزم بررسی مسائل تصویر شد

نباته گردد تا از این طریق روشن شود که کدام یک از حاالت خوانش در شعر ابنتشریح و بررسی می

حاکی از آن است که در تصویرسازی از صاحب؛  ،آمده و شریف نمود یافته است. تحقیقات به عمل

اش نباته و شریف را به خود معطوف ساخته، نه حوادث زندگیه ابنتی او بیشتر توجّهای شخصیّ ویژگی

ها امکان پذیر نشده تا از شود که معاشرت حضوری با صاحب برای آنجا ناشی می ر از آنو این ام

ترین مسائل نزدیک شاهد حوادث زندگی او باشند وآن را در شعرشان به تصویر کشند؛ بنابراین مهم

 نباته و سپس در شعرتی صاحب است که  ابتدا در شعر ابنهای شخصیّتصویر شده، متمرکز بر ویژگی

 ها عبارتند از:گردد. اهم  این ویژگیمی و تحلیل شریف تبیین

 شجاعت. 1-2-1-1

نباته ی یافته است. ابننباته و شریف تجلّاست که در شعر ابن تی صاحبلین ویژگی شخصیّ اوّ ،شجاعت

شجاعت صاحب را با سرودن چندین بیت در رثای او و چندین بیت در مدح او به تصویر کشیده است 

این میان تعداد ابیات مرثیه، بیش از اشعار مدیحه است. او در برخی از ابیات با حالت خوانش که در 

تحریف مثبت، به ترسیم این صفت در وجود او پرداخته و به حدّی در شجاعت او اغراق نموده که او 

 :گویدای به شمار آورده و به آن قسم یاد کرده و میرا شمشیر برنده

  هح ئلح احَ  يالذ سامِ لح وبِ 
 

  هرح من ق ح  وفح يالقنا والس دنح لح  
 

 (223:  2، ج1365نباته، ابن)  
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 ()نیام( آن است. های نرم بند آن و شمشیرها غالفای، که نیزهقسم به شمشیر برنده)ترجمه: 

             ه    فح ه واصِ يار فحَ  يالذ أعين

    قبهِ لَ  املظلوم يف فاةِ الکح  وکايف 
 

 (223)همان: 

ها که در لقبش، ترین شایستهاش حیران گردید، شایستهاو درباره ةکنندمنظورم کسی است که توصیف)ترجمه: 

 (.است مورد ظلم

شمشیر تیزی  ةنباته در بیت اول شجاعت بی حدّ و حصر صاحب را به وسیلابن ،شودکه مالحظه میچنان

شوند و )بند و غالف آن( محسوب می ها و شمشیرها جزء لوازم جانبی آنبه نمایش گذاشته که نیزه

ها ندارد. او آن قدر شجاع است که در جنگیدن نیازی به آن ،به تعبیر دیگر .ندارند یدنجنگنقشی در 

« أعين»د زند، در بیت دوم، با لفظ نباته برای این که بر دیدگاه خود نسبت به دلیری صاحب، مهر تأییابن

)لقب دیگر صاحب(  ةالکفا وکايفمنظور خود را به طور دقیق مشخص کرده و تأکید نموده که این دالور 

کنندگان او و مظلومیتش در است، افزون بر این که در این بیت نیز اغراق نموده و از حیرت توصیف

 سخن به میان آورده است. ةالکفا وکايفملقّب شدن به 

او پرداخته  ةدیگری به توصیف ابزار جنگی مورد استفاد جای نباته در ترسیم شجاعت صاحب درابن 

 کثرت غالف شمشیرها بیانگر این مدّعاست. ةاست. بیت ذیل دربار

                   عن  غمادِ األ خائرِ ذَ لِ 

 مَ املالحِ  صفح تَ  ة  قفوَ  دکَ  

 (221)همان :  

 ها را توصیف که این حالت حماسههای شمشیر( حالتی نزد تو دارند )غالف هاهای غالفخزانه)ترجمه: 

 (کند.می

آفرینی او در حماسه ةهای موجود نزد صاحب اشاره کرده و آن را نشانشاعر در این بیت به غالف

زدگی و با حالت تسامح، ها دانسته است. او در این بیت از اغراق عدول نموده و بدون بهتجنگ

شجاعت صاحب را خوانش کرده است. تصویر شجاعت صاحب در این حالت به تأیید منابع تاریخی 

در ایام وزارت »اند که گفتههای زیادی را به نام خود ثبت کرده و چناننیز رسیده است؛ زیرا او حماسه

 ( 66: 1322)بهمنیار،  «خویش پنجاه قلعه را فتح نموده و به فخر الدوله تحویل داده است.

نباته این صفت او را با اشاره به بیمناک شدن عالوه بر ابیات ذکر شده در وصف شجاعت صاحب، ابن

 بینیم.که در بیت زیر میدشمنان از وی ترسیم کرده است، چنان
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ُح  ه تَ  يهدعَ                ه    ِ  ةح افَ العح  سن

 ههبِ من رَ  عداءح األ ذح يستعيَ و  
 

 (223: 2، ج1365نباته، )ابن 
گیرند و دشمنان از هیبت او پناه ت که جویندگان روزی با او انس میشناخت من از او این اس)ترجمه:

 (جویند.می

به پناه  ،ضمن این که از انس و الفت طالبان روزی با صاحب سخن به میان آورده ،نباته در این بیتابن

در این بیت نیز مانند او جستن دشمنان در رویارویی با او که نشانگر شجاعتش است، اشاره کرده است. 

جانب اعتدال را رعایت نموده و با حالت تسامح، شجاعت صاحب را به نمایش گذاشته و این  ،بیت قبل

مورخان پنجاه قلعه را فتح کند، دشمنان  ةاین شاهد صادق است؛ زیرا کسی که طبق گفت ةلت دربارحا

 از او هراسان خواهند شد.

این نتیجه به  ،نباته بیان شدتصویر شجاعت صاحب، در شعر ابن ةه به آن چه درباری با توجّبه طور کلّ 

را نگه داشته و گاهی از آن منحرف آید که او در خوانش صفت مذکور گاهی حد اعتدال دست می

                                                  شده و به مبالغه و اغراق روی آورده است.                

شجاعت صاحب را در چند بیت در مدح و رثای او به تصویر کشیده  ،نباتههمچون ابن ،شریف نیز

 :است. او برای تصویر این صفت صاحب وی را در بیتی قهرمان خوانده و چنین سروده است

 بطاال  األ رُنطِقَتُ ذا المنونُأکَ
 

 االجبَاأل عُعضِضَيُ الزمانُ ذاأکَ 
 

               (152:  2، ج1333الشریف،)          

            (سازد؟را نابود می هان چنین روزگارکوهکند؟آیا ایزده میچنین دست اجل قهرمانان را مصیبت آیا این)ترجمه:

شود شریف در این بیت ضمن اظهار تأسف از مرگ صاحب با حالت پرسشی طور که مالحظه میهمان

                 مجسم ساخته است.                                                                                                               اشقهرمانی و دلیری به ترسیم شجاعت او پرداخته و این صفت را با اشاره به 

را با ترسیم حالتش در مواجهه با دشمنان به نمایش  وه بر این، در جای دیگری شجاعت ویعال 

 :گذاشته است. بیت زیر گواه این مدعاست

    د  ي وعيغ ِ  أة   فاجها مح يف  یدَ طأ العِ يَ  ة  بيتوکَ   لِ کح لِ  ف  لَ سَ 

 (843 :1،جهمان )                                                                                                                      
است، در حالی که دشمنان را بدون وعید و تهدید  ایسواره نظام غافلگیرکننده ةجلودار هر دستترجمه: )

               (کند.لگدکوب می
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ها و رویارویی او با دشمنان و سرکوب مضمون این بیت از طرفی بیانگر فرماندهی صاحب در جنگ

 او و از سوی دیگر نشانگر شجاعت و دالوری اوست.                                 به وسیلة  ها آن

توان دریافت که شریف با حالت تسامح، به خوانش شجاعت صاحب می ،با تأمل در مضمون این ابیات 

رج نباته که در برخی شواهد از حالت اعتدال خاپرداخته و در خوانش صفت مذکور بر خالف ابن

 رخان است، برگزیده است.                                                مؤهای روی را که منطبق با گفتهحالت میانه ،شده

 سخاوت. 1-2-1-1

نباته  تصویر گر شده است. ابننباته و شریف جلوهسخاوت دومین صفت صاحب است که در شعر ابن

او جهت اش برای وی گنجانده است و این امر مبین آن است که در ابیاتی از مراثیبیشتر  این صفت را 

در ترسیم وی به بخشش اقدام به تصویر این صفت ننموده است. طمع به مال صاحب و تحریکش 

که در ند، چنانافرادی دانسته که در پی کسب روزی هست ةرا پیوند دهنداو سخاوت صاحب در جایی 

 ت:بیت زیر آمده اس

                    ظام هلم  السنِ  ة  فاعح  قدح عَ  وکانَ دقَ 

 اد  رصَ نهم بِ مِ  هح انئلح  و وکانَ  
 

 (165 : 2، ج1365نباته، )ابن 
که بخشش او در کمین لیای بود که هیچ قاعده و قانونی نداشتند در حااتصال جویندگان روزی ةحلق)ترجمه:  

  ها بود.(آن

فتن قوت و روزی بوده اند در اشخاصی سخن به میان آورده که در صدد یااین بیت از  نباته درابن

رسد که مقصود شاعر از این ها را اطراف او گرد آورده بود. به نظر میکه جود و کرم صاحب آنحالی

های اند. گفتهمند شدهسرایی برای صاحب از صله و هدایای او بهرهاشخاص شعرایی است که با مدیحه

های تر بیان گردید شعرا از سرزمینطور که پیشزیرا همان ؛نباته مطابقت داردبا نظر ابن مورخان نیز

شود مختلف گرد صاحب جمع شدند و به مدح و ستایش او پرداختند. با توجه به این مطالب روشن می

مح به روی را اختیار کرده و با حالت تسانباته در این بیت برای تصویر سخاوت صاحب میانهکه ابن

 خوانش این صفت مبادرت ورزیده است.

نموده نباته در بیت دیگری با اشاره به بذل و بخشش فراوان صاحب، سخاوت وی را چنین توصیف ابن 

 :است

 هح فح وِ  سَ يح  عد   ال وَ  لَ يز الَ  يعطيح 
 

 اد  عَ يإد  عإال  َ  بح  قِ عايح وال 
 

 (162)همان:                      
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 (کند، مگر بعد از تهدید.ای که آن را به تأخیر اندازد و مجازات نمیبخشد بدون وعدهمیبه وفور )ترجمه: 

ضمن اشاره به عقاب و مجازات صاحب از بخشش فراوان و بدون تأخیر و درنگ  ،نباته در این بیتابن

قادیر زیادی صاحب م ،خانمورّ ةکه قبالً نیز اشاره شد بنا به گفتطوراو سخن به میان آورده است. همان

نباته آگاهانه و به شکل اوست که ابن و بخشندگیبیانگر کرم  ،بخشید. این امرهای مختلف میرا در راه

 معقول و منطقی آن را به تصویر کشیده است.

مانند »نباته به عنوان شاعری که توان دریافت که ابنچه در این عبارات بیان شد، میه به آنبا توجّ

( و شعرش را چون ابزاری برای به 32 :1، ج1355)ابن نباته،« جاه بوده ی ثروت ودر پشاعران معاصرش 

در تصویر سخاوت صاحب، پا را  از حد منطق فراتر ننهاده و برای  ،دست آوردن مال به کار گرفته

برانگیختن او به منظور کسب مال بیشتر افراط و اغراق ننموده است، به ویژه این که سخاوت صاحب را 

دستی صاحب جز گشاده ،هیچ دلیلی ندارد ،به تصویر کشیده است. این امرمرگش  بعد ازر رثای او  و د

نباته نیز به این که کسی از او درخواست و تقاضایی کند. ابنآنکه او را به بخشیدن ترغیب نموده بی

 گونه گفته است:آن این ةمسأله اعتراف کرده و دربار

 ها تبذلَدوی فَالجَ أن أسألَ م ترضَلَ
                 

 لبادیلِ الفضلُ ارَفصَ حتی ابتدأتَ 
 

 (162)همان : 
آغازکردی و تو]بخشیدن[ را  کهن درخواست بخشش کنم و تو عطا کنی، تا اینراضی نبودی که م)ترجمه: 

 (فضل و برتری از آن آغازکننده شد.

 او برای است. این صفت بیشتر در رثای پرداختهصاحب به توصیف سخاوت  نباتهشریف نیز مثل ابن

دریافت صله از داشتی به خورد و این مسأله نشانگر آن است که شریف هیچ چشمصاحب به چشم می

را ترسیم ننموده است؛ زیرا اش این ویژگی برانگیختن او به بذل و بخشش،نداشته و جهت او  سوی

 .«کسب درآمد نبوده استای برای شعر او وسیله» کنندمنابع تاریخی نیز اذعان می کهرطوهمان

 (221: 1326فاخوری،)

را او شریف در اتصاف صفت سخاوت به صاحب با مخاطب  قرار دادن جویندگان بخشش، این صفت 

 :گونه به تصویر کشیده استدر ابیات زیر این

                      هح مح نَ  قَ ل  حَ  املعروفِ  اطالبَ ايَ 

 االجَ ل األطِ  و عَ  ولَ مح الح  ط  حح  
 

 ( 156: 2، ج1333)الشریف، 
 (کن.متوقف ها را و شتران را کجاوهاوج گرفت فرود آوراو  ةبخشش که ستار ةای جویند)ترجمه: 
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 يالذ هبَ قد ذَ فَ  س  يَ لی م عَ أقِ وَ 
 

 االيداه عِ علی سنَ  انمح األ وکانَ  
 

 (156: )همان                      
 (او بودند. بخشش خواراز میان رفت آن که خالیق، روزی شو؛ زیراامید و نا)ترجمه: 

که در جای دیگری نیز خود صاحب را مورد خطاب قرار داده و به ترسیم صفت جود او پرداخته چنان

  :آیددر بیت می

             هاعدَ  َ  کَ والِ من سنَ  وکف  أت رغَ فَ 

 شغاالاأل صا کَ مح  ظمح عح  لَ اوأاط 
 

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

این بخشندگی نیز اوست که با مرگش  بیانگر بخشندگی صاحب در زمان زندگی ،مضمون این ابیات 

مندان از خوان بخشش صاحب به ناامیدی و نیز ضمن فراخواندن بهره ،ریفرو به زوال نهاده است. ش

)پایان یافتن آن( پس از وفاتش، بدین روش به سخاوت او  ها از این نعمتاشاره به خالی شدن دست

نباته به شکل معقول و منطقی و در حالت تسامح که روشن است همچون ابنچنان اقرار نموده است. و

فرد سخی و  ،صاحب ،طور که پیشتر بیان شدکرده است؛ زیرا همان صفت مذکور را خوانش

زیادی را شامل شده است و این امر به تأیید منابع تاریخی نیز رسیده  ةای بوده و سخاوت او عدبخشنده

 است.

 لوّ منزلتع. 1-2-1-3

 ةپسندیدکه صاحب قبل از مرگ و بعد از مرگ بدان نائل شد، سومین صفت از صفات منزلتی علوّ

علوّ منزلت صاحب را  ،نباته در بیتیاست. ابن به وصف کشیده شده نباته و شریفاوست که در شعر ابن

 آن چنین سروده است: ةبا اعتراف به دشواری مدح آن ترسیم نموده و دربار

                ه  دحِ مَ  ةَ لفوکح   درِ القَ  لو  عح  فاهح وکَ 

 قح املطو   مامح الَ  وقِ عن الطَ  یغنيَ و  
 ( 236: 2، ج1365نباته، ابن) 

دار( از طوق و که[ فاخته)کبوتر طوقمنزلت از جهت سختی مدحش ]چنان بسنده است او را علوّ )ترجمه: 

 (نیاز است.گردنبند بی

ستودن آن را کار دشواری دانسته و همین  ،ضمن اشاره به شأن و مقام صاحب ،نباته در این بیتابن

یادآور شده که  ،دشواری را دلیلی بر ارتفاع شأن و مقام او به شمار آورده، سپس از طریق تشبیه ضمنی

طوق بر  تندار است و نیازی به آویخطوق این صفت در وجود او صفتی ذاتی است، مانند فاخته که ذاتاً
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مرتبگی از تعریف و تمجید بی نیاز. با این  مرتبه است و در بلند بلند گردن آن نیست، صاحب نیز ذاتاً

نباته نیز به آن اقرار نموده؛ اما با توضیحات اگرچه در بلند مرتبگی صاحب هیچ شکی وجود ندارد و ابن

اخته و تا حدّی در این خصوص اغراق کرده؛ زیرا صاحب با دحالت تحریف مثبت به خوانش آن پر

دارای  ،نه این که به شکل ذاتی و از بدو تولد ،متّصف به این صفت شده است ،ستهانجام کارهای شای

فراتر رفته تا جایی که  ،نباته برای تصویر صفت یاد شده در اغراق از این حداین صفت بوده باشد. ابن

 که گفته است:      چنان ،خورشید را از آن فروتر پنداشته

ُِ لشَ لِ                ت عدَ ا إذا صَ هَ أوجِ  يف م

 همن رتبِ  سنوِ  الدح  يف ة  مرتب 
 

 ( 222)همان:  
                                                                                                                           (ای نزدیک به مقام و منزلت اوست.که باال رود، دارای مقام و رتبه اوجش هنگامی ةخورشید در نقط)ترجمه: 

نباته، مقام و جایگاه صاحب را از جایگاه خورشید به هنگام ابن ،شودطورکه مالحظه میهمان

 ،گیرده اگر خورشید در این جایگاه قرارشده ک آسمان، برتر شمرده و متذکر ةدر باالترین نقط ،صعود

منزلت  لوّقدر از عُنباته آنتوان دریافت که ابنبیت می این بارةدرل تأمّشود. با به جایگاه او نزدیک می

این صفت را خوانش  ،عال رسانده و با حالت تحریف مثبته که مبالغه را به حد أصاحب به شگفت آمد

نظیر صاحب است که منجر بی بیانگر عظمت و شوکت ،مضمون این دو بیت ،به طور کلی  کرده است.

 انشی گردیده است.               نباته و تصویرسازی او از این عظمت و شوکت با چنین خور ابنبه تحی

به  قرار داده و آن را در شعرش  منزلت صاحب را درکانون توجه خود علوّ  ،نباتهشریف نیز مانند ابن

خطاب اغراق را اختیار کرده و او را  ،ابن نباته در ترسیم بلند مرتبگی صاحبیده و چون تصویرکش

 :گفته استنموده و

 داصعَ و مَ الَ  يف ق  ال اشتَ إ دِ من الَ      دا قعَ مَ  رضِ األ يف ما احتل   يالذ وأسنتَ 

  (323:  1، ج1333الشریف،) 

اوج را در آسمان  ةکه نیمی از نقطجز این ،نکرده استو توکسی هستی که در زمین جایی را اشغال )ترجمه: 

  (گرفته است.

در  ةشریف در این بیت به جایگاه صاحب اشاره کرده و تا حدی آن را باال دانسته که زمین را شایست

 .برگرفتن این جایگاه به شمار نیاورده، بلکه نیمی از آسمان را به آن اختصاص داده است
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قدر شریف را به اعجاب صاحب آنمنزلت و رفعت شأن  لوّ شود که عُروشن می ،با توجه به این مطالب 

نباته، اغراق و مبالغه را در ترسیم این صفت از حد گذرانده و با و شگفتی واداشته که او نیز مانند ابن

 حالت تحریف مثبت به خوانش آن پرداخته است.

 قاطعيت .1-2-1-4

نباته این خصلت است. ابننمود یافته نباته چهارمین خصلت صاحب است که فقط در شعر ابن ،تقاطعیّ

 :چنین گفته استصاحب را در رویارویی او با مشکالت به نمایش گذاشته و این

                   بون عن  سنَ  طوبح الح  لکَ تِ 

 م  ارِ صَ  دِ  الِ  يماض ک و أسنتَ  
 

 (221 :2، ج1365نباته، ابن)  
 (که تو جدی و قاطع هستی.آن حوادث سخت در کنار تو جست و خیز می کنند در حالی)ترجمه: 

استواری و قاطعیت صاحب در مواجهه با رویدادهای ناگوار است که  ةمضمون این بیت دربردارند

رسیم این ویژگی نباته در تابن ،شودکه مالحظه مینباته با این تعابیر از آن پرده برداشته است. چنانابن

از میانه روی عدول نکرده است؛ زیرا صاحب یقیناً فرد قاطعی بوده است و بهترین دلیل برای تأیید این 

)قبالً به آن اشاره شد(؛ چرا که قاطعیت یکی از لوازم شجاعت است و شجاعت  مدعا شجاعت اوست

نباته با حالت تسامح ویژگی شود که ابنبدون آن معنی ندارد. با این اوصاف این نتیجه حاصل می

 مذکور را خوانش کرده است.

صفت قاطعیت صاحب تصویری ارائه ننموده است؛ بنابراین در شعر او شاهد مثالی در  ةشریف دربار 

 این خصوص یافت نشد که در این قسمت مورد بررسی قرار گیرد.

 دوراندیشی  .1-2-1-5

نباته این .  ابنشوددیده مینباته وشریف ابنشعر پنجمین ویژگی اوست که در  ،دوراندیشی صاحب

ز ویژگی را با حالت تسامح مورد خوانش قرار داده و آن را ابزاری برای اتخاذ تصمیمات سرنوشت سا

 :او دانسته و این چنین گفته است

 ع  لِ ضطَ مح  الریِ  لکن أبرضِ 
 

 ربح ه الَ دِ يوکَ   آخرح م ز لَ بِ  
 

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

ساز جنگ سرنوشت ةنباته در این بیت ضمن اشاره به اقتدار صاحب از نوع نگرش او نسبت به مسألابن

آن با تأمل و دوراندیشی، سخن به میان آورده است.  ةگیری درباربه عنوان آخرین راه چاره و تصمیم
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مضمون این قول از طرفی بیانگر این است که صاحب، گرایشی به جنگ نداشته و به آن اقدام 

مگر در صورت ضرورت و نبود راهکاری دیگر و از طرف دیگر مبین آن است که او فرد  ،نمودهنمی

داده است. این دوراندیشی از درایت ری را انجام نمیدوراندیشی بوده و بدون سنجیدن تمام جوانب کا

آن ارائه  ةتوضیحاتی دربار ،تر با استناد به منابع تاریخیگیرد که پیشو حسن تدبیر صاحب نشأت می

نباته آن را برای خوانش صفت یاد شده، در شودکه حالت تسامح که ابنشد؛ بنابراین روشن می

 ل و در راستای نظر مورخان است. ت صاحب برگزیده، حالتی معقوشخصیّ

 :گفته است ده ووترسیم نماندیشی صاحب را با این تعابیر نباته دورابن مثل شریف نیز

 اّن  إو  احِ الرمَ  ر أاطرافَ    دَ وَ 
 

 داد  سَ مح  أايا ر  عنِ الطَ  بلَ قَ  رح  ِ  دَ يح  
 

                                       (       322:  1ج،1333)الشریف،                                
 (گیرد. ها را هماهنگ کرد، هر چند که او قبل از نیزه زدن فکر درست را به خوبی به کار میسرِ نیزه)ترجمه: 

صاحب از تدبیر او در اعمال  به دستها ضمن اشاره به نظم و ترتیب دادن سرِ نیزه ،شریف در این بیت

ها در جنگیدن، سخن به میان آورده است. این امر بر دوراندیشی آن کارگیرینظر صحیح، قبل از به

نماید، که شریف با این تعابیر و با حالت خوانش تسامح از جنگیدن داللت می ةصاحب و تأمل او دربار

 ةاندیشی صاحب، به وسیلبیت که در آن دورکه مضمون این است آن پرده برداشته است. شایان ذکر 

نباته در مهمی چون جنگ ترسیم گردیده، مشابه با مضمون بیت پیشین از شعر ابن ةمسأل ةشریف دربار

 اند. شود که آن دو در این باره با یکدیگر هم عقیدهاین خصوص است. با این تفاسیر روشن می

را به  هرکدام نباته و شریفهای شخصیتی صاحب، که ابنترین ویژگیای از مهمگزیده ،در این قسمت

گرفتن حاالت نظراند، با استناد به شواهد شعری و با در عنوان فضیلتی از فضائل او به تصویر کشیده

خورد که در آن دو به چشم می خوانش دیگری، بررسی و تبیین شد. عالوه بر این، شواهدی در شعر

ها از فضائل او به طور کلی سخن به میان آمده است، نه به شکل موردی و جزئی. به تعبیر دیگر آن آن

کماالت و خصال نیک دانسته و برخی از ابیات شعرشان را به  ةدو مانند مورخان، او را جامع هم

 عاست:نباته بیانگر این مدشعر ابناند. بیت ذیل از تصویرسازی در این زمینه اختصاص داده

               ها تَ ياغَ  ن املکرماتِ مِ  انلَ 

 هبِ سَ إلی سنَ  ينتميَ  سب  نتَ مح  
 

 (221: 2، ج1365نباته، ابن) 
کسی که اصل و نسبش را با متعلق بودن به خاندانش آشکار  ،های نیکو دست یافتبه نهایت خصلت)ترجمه: 

  (کرد.
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محاسن و مکارم اخالقی سخن به میان  ةنباته از نائل آمدن صاحب به همابن ،شودکه مالحظه میچنان

کرده است  فیآورده و سپس اعتراف نموده که او با این کامیابی، خاندانی را که به آن تعلق دارد، معرّ

 اند. ها نیز در این زمینه زبانزد بودهاند که آنو منظور او از این خاندان، آبا و اجداد صاحب

فضائل را به  ةنباته در این بیت با برخی از مورخانی که صاحب را جزء نوادر روزگار برشمرده و همابن

ها تا حدّی در این زمینه اغراق و اتفاق نظر بین او و آنعلی رغم متفق القول است؛ اما  ،انداو نسبت داده

کماالت باشد، با  ةز عیب و دارای همتواند عاری امبالغه وجود دارد؛ زیرا هیچ انسانی به طور مطلق نمی

نباته این صفت را در حالت تحریف مثبت خوانش کرده است. اغراق شود که ابناین تفاسیر روشن می

شود، بلکه از آن تجاوز کرده، تا نباته در اتصاف صاحب به تمام فضائل  به این حد منحصر نمیابن

 ر است:ت ذیل مبین این امخواند. بیترین مخلوقات میجایی که او را کامل

ََ ّن  أا خرا فَ  ةِ ياملن حسبح          ت   رَ فِ ا 

 د  و من بَ  ضر  من حَ  لقِ الَ  أبوکملِ  
 

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

که او را نسبت به صاحب به اوج رسیده، طورینباته شود شیفتگی ابنکه در این بیت مالحظه میچنان

در مقایسه با سایر مخلوقات در باالترین جایگاه قرار داده و از او تصویری آرمانی ساخته است. این 

ممکن است که صاحب با وجود محاسن تصویر نیز با حالت تحریف مثبت خوانش شده است؛ زیرا غیر

 قرارگیرد.مخلوقات  ةگوناگون از جهت کمال در صدر هم

. او در این زمینه پا را از هم عقیده است نباتهکماالت به صاحب با ابنتمام  شریف نیز در منحصرکردن  

نباته فراتر نهاده وکمال مطلق و بی قید و شرط را به او نسبت داده و آن را عامل دچارشدن او به ابن

 مصیبت و بدبختی دانسته و این چنین گفته است:

                ه ه ألسن  يی علنَ جَ  مالَ ی الکَ و أرَ 

 ماالوکَ   عيَ ن أح  م وائبِ النَ  رضح غَ  
 

                                      ( 131: 2، ج1333الشریف،) 
ها قرار کس که به او کمالی داده شود، هدف مصیبتزیرا هر معتقدم که کمال به او جنایت کرد؛ و)ترجمه: 

 (گیرد.می

عیار تلقی کرده که کمالش  آید که شریف، صاحب را فردی کامل و تماممیبیت بر از مضمون این

شودکه شریف در و مصیبت را برای او فراهم نموده است. با این اوصاف روشن می موجبات بال
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تواند بدون عیب و نقص و زیرا هیچ انسانی نمی؛ خوانش این صفت کامالً به اغراق گراییده است

 باشد. صاحب کمال مطلق

آید که حاالت بر اساس شواهد شعری که در این بخش بررسی و تحلیل شد، این نتیجه به دست می

خوانش شخصیت صاحب، بین دو حالت تحریف مثبت و تسامح در نوسان است و تحریف منفی در 

نباته و ناب ةترین علت این امر دوستی و رفاقتی است که بر رابطشواهد مورد استناد مصداقی ندارد. مهم

نباته که در رثای او سروده شده، گواه این ، سایه انداخته است. بیت زیر از ابنشریف با صاحب

 :گویدجا که میآن .مدعاست

ََ ع لِ ت ِ مَ         ه فارقح تح  ل   من خِ  کَ ا

 يلوادبِ  ومِ ي عد ال لکَ  فال أخ   
 

 (162: 2، ج1365نباته، ابن)  

 (مند کن. از امروز به بعد، تو در وادی برادری نداری.شوی، بهرهاز آن جدا میچشمت را از دوستی که )ترجمه:

نباته و صاحب کامالً مثبت و حسنه بوده است و اگرچه ابن ةبیانگر آن است که رابط ،مضمون این بیت

صاحب  ةاندیشیده است؛ اما عملکرد وی درباراو در سرودن شعر برای دیگران بیشتر به منافع مالی می

 افراد بوده است. ةمتفاوت از بقی

 :ستشریف و صاحب نیز حاکم بوده است. بیت زیر بیانگر این مسأله ا ةرفاقت و دوستی بر رابط

 دیتَ يح ی و عطَ يح  تی وکالِب ِ الفَ  د  و وح   هيَ غَ  ءَ یال شَ  د  الوح  کَ يلإ بتح طَ خَ 
                                       ( 322:  1، ج1333الشریف،)             

است که احسانی من فقط دوستی تو را به دست آوردم، نه چیزی جز آن را و دوستی جوانمرد همچون )ترجمه: 

  (د.گردمیدرخواست و   شودمی ارزانی

شریف در این بیت صاحب را مورد خطاب قرار داده و از دوستی خود با او  ،شودکه مالحظه میچنان

نباته آیدکه او نیز مانند ابنمذکور این نتیجه به دست میاز مضمون بیت  .سخن به میان آورده است

 با صاحب داشته است. انهی صمیمارتباط

گاهی به چشم آن دوجای شگفتی نیست، که  ،صاحب با ابن نباته و شریف ةحسن ةبا توجه به این رابط 

بنگرند و او را همانندی برای خود فرض نمایند و حالت تسامح را برای خوانش یک دوست به صاحب 

ای که او را برتر از خود ها را مبهوت سازد، به گونهآن ت او اختیارکنند وگاهی نیز محاسنششخصیّ

های حالت ةمهمی که دربار ةنکت تش برگزینند.بینند و حالت تحریف مثبت را برای خوانش شخصیّ 

افزون بودن تعداد ابیات رثاء در مقایسه با تعداد ابیات  ،خوانش تصویر صاحب باید به آن اشاره شود
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نباته و شریف را در اندوزی ابنمال ةضمن این که شائب ،سروده شده در مدح صاحب است. این مسأله

نماید و نقش عوامل اثبات می با او را هاآن ةدوستان ة، رابطکندسرودن شعر برای صاحب برطرف می

)بینا شخصی(، ایدئولوژی فرهنگ، تصاویر پیشین و منابع تاریخی را در  دیگر از قبیل اشخاص واسطه

مذکور بیش از سایر عوامل در تصویرسازی  ةدهدکه رابطسازد و نشان میرنگ میتصویرسازی کم

 تأثیرگذار بوده است.

ه قرار گیرد، این است های خوانش تصویر صاحب مورد توجّحالت ةمهم دیگری که باید دربار ةنکت

 ةرابطهمان  که حالت تسامح نسبت به حالت تحریف مثبت دارای کاربرد بیشتری است و این امر از

 ها بیش از اندازه از حد تعادل و منطق تجاوز نکنند.گیرد که سبب شده آننشأت می ةدوستان

 ت صاحب با واقعيت       انطباق تصویر شخصيّميزان  .1-2-3

بردن به میزان انطباق تصویر صاحب با واقعیت، مستلزم آگاهی از روش تصویرسازی و عوامل مؤثر پی

ت اوست که در مباحث پیشین مورد بررسی قرار گرفت. با برآن و نیز چگونگی حاالت خوانش شخصیّ

نگاری نامه) متنیوش غیر مستقیم بینانباته و شریف از طریق رمذکور روشن شد که ابن ةبررسی دو مقول

تش شخصیّ  او در شعر خود پرداخته و تشخصیّ بدون واسطه(، با صاحب ارتباط یافته و به تصویرسازی

مستقیم تصویرسازی به روش غیر  چهاند. اگردر دو حالت تسامح و تحریف مثبت خوانش کردهرا 

های رد و بدل صورت گرفته؛ اما به دلیل این که در متن نامه با او نگاری آن دومتنی و از طریق نامهبینا

دوستانه ای ها وجود نداشته؛ همین امر موجب ایجاد رابطهشده، دخل و تصرفی از سوی دیگر واسطه

اقعیت گردیده تصویر با و ةنقش سایر عوامل در تصویرسازی وکاهش فاصل ،رنگ شدنها و کمبین آن

همین مسأله باعث خلق  ،سوی دیگر چون خوانش، بیشتر با حالت تسامح صورت گرفته است. از

توان برداشت تصویری معقول و منطقی شده و آن را به واقعیت نزدیک ساخته است. با این تفاسیر می

 دارد.نمود که تصویر ساخته شده از شخصیت صاحب تا حد زیادی با واقعیت تاریخی مطابقت 

 نتيجه  .3

عرب  یبانتصویرشناسی شخصیت صاحب، ضمن این که از جایگاه و منزلت باالی او از نگاه اد -1 

 فی کرده است.تاریخ به دیگران معرّ ةهای برجستتاو را به عنوان یکی از شخصیّ است،

دال بر تحریف مثبت در خوانش تصویر صاحب، بیانگر چیرگی احساس ، وجود برخی شواهد -2

شخصیتی  ةها در برابر صاحب نیست، بلکه نشانگر جاذبنباته و شریف و خود باختگی آنحقارت بر ابن

 اند.ر شده و با اغراق و مبالغه از او یاد کردهاوست که عالوه بر آن دو، دیگران نیز از آن متأثّ
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و شریف مشابه  نباتهبه دلیل این که روش تصویرسازی و عوامل موثر بر آن در تصویرسازی ابن -3 

 دارای تشابهات زیاد و اختالفات اندک است.ت صاحب دو از شخصیّ رو تصویر آنبوده؛ از همین

جایی که حالت تسامح در خوانش تصویر شخصیت صاحب کاربرد بیشتری داشته و از آن -2

ث ایجاد نباته و شریف( باعتصویرسازی غیرمستقیم بینا متنی بدون واسطه)نامه نگاری صاحب با ابن

ها و تضعیف نقش سایر عوامل در تصویرسازی گردیده، تصویر به واقعیت دوستانه بین آن ةرابط

 تر شده است.نزدیک

 پی نوشت .4

هـ.ق( در بغداد 325نباته السعدی در سال   )ابونصرعبدالعزیز بن عمر بن محمد بن احمد بن نباته السعدی معروف به ابن( 1)

 «های علم و ادب را برای او مهیا کرد.پدرش فرصت توشه برداشتن از چشمه (. ثروت25 :3،ج1335شد.)فروخ،متولد 

: 2،ج1323)ثعالبی،« ولشاعران طراز ا» ة( و از او شاعری زبردست ساخت و سبب شد که در زمر26: 1،ج1355نباته،)ابن

 :2تا، ج)کحاله، بی «هان و وزرا و رؤسا را مدح گفت.کشورها به گشت و گذار پرداخت و پادشاوی در» گیرد.( قرار225

بن اند که صاحبهای گوناگونی چون عراق، شام و ایراندهند و از سرزمین( ممدوحان او را افراد مختلفی تشکیل می222

هجری در بغداد  هـ.ق(،232نباته سرانجام در سال)( ابن32 - 22:  1، ج1355نباته، ابن :ک.)ر هاست.آن ةعبّاد نیز از جمل

و چندین مقاله از خود به یادگار  در موضوعات مختلف ( و یک دیوان بزرگ شعری222 : 2ج تا،)کحاله، بی درگذشت

                                (            32:  1، ج1355نباته، )ابن نهاد.

در » مشهور عصر عباسی انشاعر یکی از( 222:2، ج 1336)زیدان،  ابوالحسن محمد بن طاهر ملقّب به شریف رضی( 2)

پس از فوتش منصب وی را او ( پدرش رئیس علویان بود و 122 :3ج ،1323)ثعالبی،« هـ.ق( در بغداد متولد شد.323سال )

سرود. صاحب بن شریف با خلفا، امرا و وزرا در تعامل بود و برای آنان شعر می (232: 1 تا، ج)متز، بی به عهده گرفت.

الشریف،  ر.ک:هاست که  وی بخشی از شعرش را به مدح و  رثای او اختصاص داده است. )عباد نیز در زمرة آن

دیوان او رده شد.از هـ.ق( در بغداد دار فانی را وداع گفت و در کرخ به خاک سپ236در سال) شریف (13-21: 1،ج1333

 )زیدان، نحو برجای مانده است. رآن، لغت وعلوم ق ةدی در زمینتألیفات ارزشمن شعری در موضوعات گوناگون و

 ( 222-222: 2،ج1336

 کتابنامه

 هاالف: کتاب

 .وت: دارصادري احسان عباس،   :قيحتق ان و أنباء أبناء الزمان،يات األعيوف (؛1793) نيکان، مشُ الدا ن خل   .1

 .غداد: دارالرية الطائی،  بي مهدی حبيعبداألم :قيحتق ،السعدینباته وان ابنيد(؛1799) ز ن عمريسنباته، عبدالعز ا ن .2

 ، تهران: دانشگاه تهران.بن عبّاد، شرح احوال و آثارصاحب(؛ 1322) بهمنیار، احمد .8
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وت: ي ،  الطبعة األولیحه، يد حممد قميمف :قي، حتقالدهر فی حماسن أهل العصر ةميتي(؛ 1738) ثعالبی، عبدامللک .4
 .ةيدارالکتب العلم

 للعلوم انشرون . ةيوت: الدار العر ي،  الطبعة األولی، اآلخر فی الرتاث العربی ةصور  (؛2212) حود، ماجده .5

 وت: املروکز الثقافی العر ی.ي ،  الطبعة الثالثة ل الناقد األدبی،يدل (؛ 2222گران )يجان و ديلی، ميالرو  .6

 وت: دار الفکر.ي ،  األولیالطبعة ، يةالعرب ةخ آداب اللغياتر (؛ 1776دان، جرجی )يز  .9

 وت: داراالرقم  ن  نی االرقم. ي ، الطبعة األولی ،ف الرضیيوان الشر يد(؛ 1777ف، حممد )يلشر ا .3

 قاهره: داراملعارف. ،الطبعة الثالثة، خ األدب العربی عصر الدول و اإلماراتياتر  ف، شوقی ) ی ات(؛يض .7

وت: ي ،  الطبعة األولیاالانرانووط،  ق حممودي،حتقمن ذهب شذرات الذهب فی أخبار(؛ 1737) نيالعکری، شهاب الد .12
 .يدار ا ن وکث

          ل.يوت: دارالي ،  الطبعة األولیخ األدب العربی، ياجلامع فی اتر  (؛1736فاخوری، حنا ) .11

 .ينيوت: دارالعلم للمالالطبعة السادسة،  ي ، خ األدب العربیياتر (؛ 1779) فروخ، عمر .12

 اء الرتاث العر ی .يوت: دار إح ي ،  معجم املؤلفني ات(؛) یوکحاله، عمررضا  .18

وت:  ي ، الطبعة الامسة، دهيترجة حممد عبد اهلادی ا ور  ،فی القرن الرابع اهلجری يةاالسالمة احلضار  ات(؛) ی متز،آدم .14

 دارالکتاب العر ی.

 هاب: مجله

مجلة  ،«سکهيوکو ي اتی و شيعبدالوهاب البووکوفسکی فی شعر ماي ةصور »(؛ 1331پروینی، خلیل و دیگران ) .15

 . 52 -22، صص 2 ةشمار واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، ،اضاءات نقدیه

، صص 1+2، شماره مجلة دانشگاه دمشق، دمشق: «سهيالشرق لدی هرمان ه ةصور »(؛ 2333حمود، ماجده) .16

53- 115                 . 

هنری در ادبیات  تصویرشناسی معرفی یک روش نقد ادبی ودرآمدی بر »(؛ 1322) نامورمطلق، بهمن .19

 . 132-113 صص ،12 ، شمارهمجلة مطالعات ادبيات تطبيقی دانشگاه آزاد، جیرفت، «تطبیقی

، ترجمة مژده «فارسی تصویرشناسی به منزلة خوانش متون نثر معاصر فرانسه» (؛1333) نانکت، التیشیا .13

 . 112-133، صص 1شماره  ،فرهنگستان زبان و ادب فارسیمجلة ادبيات تطبيقی دقیقی، تهران، 

 دراسات يف جملةسمنان، ، «ةالقو  ُ مبدأيتکر  ةيالسور  ةيالذات واآلخر فی الروا»(؛ 1332یسیر، خالد عمر و دیگران) .17

 . 32 -53، صص12 العدد ،و آداهبا يةالعرب ةاللغ
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 أدابء العربعند ران يأدابء إا يلوجو صور 

 1( منوذجا ف الرضييو الشر  ينباته السعدابنعند بن عّباد صاحب)ال
 2زهرا افضلی

 ، ايرانجبامعة  وعلی سينا ،فی قسم اللغة العر ية و آداهبامساعدة استاذة 

 صامللخّ 
يف ة يأجنبة ي صفته شخصسنعکست صورته ان قد يالذ ، منيالعصر العباس  يفيالشه بيواألد راينياإل ري ن عب اد الوز صاحبالإن  

 يف صاحبالة يشخصصورة دراسة  تت  . قدان يف العصر العباسي(ي)الشاعران العراق ف الرضييالسعدي و الشر   ن سنباتةاشعر 
 يبألسلوب غ ل قدت  يالتمث أن   الدراسة علی جةييسنت . تدل  يف هذه املقالة هلامةا ايصورولوجصول وفقاا أل نين الشاعر يهذ شعر

حالتی التسامح و  و قد تت قراءة الصورة يف (فيو الشر  سنباتهصاحب ا نال ةتبمکاخالل  )من علی التناصاملباشر معتمداا 
 يف سبابص دور سائر األي، و تنقمهاايإو   الصاحبني  ةيسنشاء العالقات الودإت سبب  قد کاتبة امل . و با أن  اييه اإليالتشو 
و  من الواقع. قرتابإوکثر أأصبحت الصورة  قد اييه اإليسبة إلی حالة التشو نستعماالا بلإوکثر أحالة التسامح وکاسنت أن  و  ليالتمث

ة يشخص صورةتاثل د من يه إلی املز يرة فاملؤث   سباباألو  ليلتمثا يف نيالشاعر  أسلوب قد أد ی تاثل ،بإلضافة إلی هذا
 . عندمها الصاحب

 ف الرضي.يي، الشر  ن عب اد، ا ن سنباتة السعدا، الصاحبيالصورولوجاألدب املقارن،  :ةيليلالکلمات الدّ  
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