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  هاي ابوفراس حمداني تصوير فخر در سروده

  3 علي اكبر ماليي2دكتر حامد صدقي  ،1دكتر فيروز حريرچي

 چكيده

و خانـدانش در دفتـر      از خود    فاخر   ي تصوير ،ابوفراس، شاعر با ذوق قرن چهارم ادبيات عرب       
.  زندان متفـاوت اسـت     هنگام قبل و    قصايدشاعر در   فخر  محور  . ش ارائه كرده است   هاي  سروده

ي هدوران اسـارت نقطـ    در  ، ولـي    كردبيشتر توجه مي  مفاخرخاندانش  ، به   شاعرپيش از اسارت    
 و به تدريج تصوير برازندگي هاي شخصي بر فخـر قبيلگـي سـايه               باشدميخود   به   يتمركز و 

مردي و فضايل ديگـر، خـود و        وي به هر حال با مفاهيمي چون شجاعت، كرم، جوان         . افكندمي
  . هم تبارانش را ستوده است

  

  ابوفراس، فخر، فخر شخصي، فخر قبيلگي :هاكليد واژه

  

  مقدمه
هاي او  شعر غنايي است كه به ذكر محاسن شاعر و خودستايياز اي فخر شاخه

اين مفهوم شعري كه از غريزة حب ذات سرچشمه مي گيرد و ريشه در . اختصاص دارد
  سان دارد، در آثار ادبي ملت هاي مختلف داراي نمود بسيار استفطرت ان

                                                                                                              
 .استاد زبان وادبيات عربي دانشگاه تهران.  1

 استاد زبان وادبيات عربي دانشگاه تربيت معلم - 2

  akbar.m87@gmail.com             دكتري  زبان وادبيات عربي دانشگاه تربيت معلم تهران دانشجوي - 3
 15/10/89: تاريخ پذيرش    15/10/88:تاريخ دريافت 
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شاعران عرب از ديرباز به داشتن فضايلي از قبيل شجاعت، سخاوت و جوانمردي به 
در عصر . خود مي باليدند و برتري هاي ذاتي و قبيلگي  خويش را يادآور مي شدند

ب آسماني قرار گرفت و هاي مقدس اين مكت شكوهمند اسالمي، شعر تحت تأثير آموزه
 ة اثر فتوحات مسلمين، جلوه اي حماسي يافت و روح جمعي بر جنببرمفهوم فخر 

 درگيرهاي بني اميه  در زمان حاكميت ). 141و1/140:بي تا الفاخوري،( فردي آن غالب گشت
موجب پيدايش نوعي فخر و در نهايت . گشتسياسي، بر مفاخرات شاعران چيره 

  ). 20:بي تا محمد،( مدح حزبي و هجو سياسي گشتقبيلگي آميخته به 
با روي كار آمدن خاندان بني عباس و گشوده شدن دروازه هاي امپراطوري پهناور 
. اسالمي به روي ميراث تمدن بشري، مرزهاي مفاخرت ميان شاعران نيز توسعه يافت

ركزي در عصر موسوم به دول و امارات كه مصادف با دوران ضعف وپراكندگي دولت م
وي دربار خويش را . شام حكم مي راندة عباسي بود، سيف الدوله حمداني در منطق

هاي ناتمام اين امير بي باك با ارتش نيرومند  جنگ. مهد دلپذير علم و ادب ساخته بود
از ميان . اي را براي فخر و حماسه گشود روم و نيز شورشيان داخلي ميدان گسترده

تحقيق . ي، متنبي و ابوفراس شهرت بسزايي يافتندشاعران حاضر در محفل ادبي و
انواع و مراحل فخر را در ديوان ابوفراس شناسايي و تبيين  -1 :حاضر  بر آن است تا

 .هاي مختلف را بررسي نمايدهايش در موقعيتاز فخرورزي انگيزه هاي شاعر -2. كند
 ويژگي هاي كلّي -4.  معاني مورد مباهات شاعر را به صورتي آماري  مشخص كند-3

  .  سبكي و محتوايي فخريات وي را توضيح دهد
به يقين بررسي مفهوم فخر در ديوان شاعر بزرگي چون ابوفراس كه فراز و نشيب 

 حاالت و شرايط به ةزندگي خود را در قالب سروده هايش به تصوير كشيده و در هم
يك تحقيق شايسته ة د پايقابليت ها و فضايل خود و اهل قبيله اش باليده است مي توان

باري عمده ترين غرض شعري در ديوان ابوفراس، موضوع فخر و . قرار گيرد
توان به شناخت بيشتر شاعر و توان  خودستايي است كه از رهگذر چنين پژوهشي مي

 اين موضوع به طور ة دربار،تا آن جا كه بر نگارنده معلوم است. هنري وي دست يافت
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فخر ابي «:  از جمله كتابي با عنوان؛ صورت پذيرفته استهاي اندكي ويژه پژوهش
  .ميسر نگشت ها نيز   كه دسترسي بدانعبدالغني باجقني ةنوشت» فراس و ابي الطيب

  

  ابوفراس حمداني
ابوفراس الحارث بن سعيد بن حمدان الحمدوني از جانب عمو نسب به تغلب و از 

: تا ابن خلكان، بي( ق.ه320 به سالدر. )5: م1959الحمداني، ( رساند ي به تميم مييطرف دا

 هنوز سه بهار از عمرش سپري و )1/820:الفاخوري، بي تا(در موصل به دنيا آمد وي ) 61
 ةنشده بود كه پدرش قرباني رقابت هاي سياسي ميان خاندان گرديد و به دست برادرزاد

ومي بود كه بعد از مادرش كنيزي ر. )61  :ابن خلكان، همان( كشته شد خويش ناصرالدوله
دايره المعارف (اش را نزد پسر عمش سيف الدوله به حلب برد مرگ پدر، فرزند سه ساله

سيف الدوله سرپرستي ابوفراس را بر عهده گرفت و او علوم زمانش . )430:ش1372تشيع،
 نحوي فرا ةرا در محضر عالمان دربار اين امير و نام آورترين ايشان يعني ابن خالوي

شاعر هنوز به هفده سالگي نرسيده بود كه به فرمانروايي منبج . )495:م1985روخ،ف(گرفت 
 ق را در منبج گذرانيد351 تا336هاي  او سال. )120- 1/119:ق1370ابن عديم،( گماشته شد

و در اين مدت با حضور در نبردهاي پي در پي ) 120:دايره المعارف بزرگ اسالمي، همان(
. ه351( تا اين كه به سال، )14/78:م1982زيدان، ( اي بلند يافت هسيف الدوله عليه روم آواز

  مجروح گشت و به اسارت دشمن درآمد  ها در يكي از همين جنگ) ق
 روميان او را به خرشنه برده و از آن جا به قسطنطنيه منتقل كردند). 155:م1986زركلي،(
، تا اين )92: م1999شامي، (كشيداسارت ابوفراس چهار سال به درازا ). 75: م1984الثعالبي، (

: م1971التنوخي،( اسيران آزادي خويش را بازيافتة  ق و در جريان مبادل355كه در سال 

هاي وي در دوران تلخ و اندوهبار زندان است و  روميات ابوفراس سروده ).1/228
 و احساس درد و رنج ناشي از غربت و فراق را با زباني ساده و آشنا و لحني سوزاننده

فرزند سيف الي  خود ابوالمعةق توسط خواهرزاد357وي در سال .  بيان مي كندمؤثر
و ) 1/125: عديم،همان ابن(  كشته شد،الدوله كه به جاي پدر بر مسند حكومت نشسته بود
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هاي ميدان شعر و   از درخشان ترين چهرهيكيها با از دست دادن  بدينسان حمداني
  ).6: م1959اني، الحمد( شجاعت دچار خسران شدند

اي است كه   تمام نماي شخصيت اوست و مانند روزنامهةشعر ابوفراس آين
). 2/270: م1970السامر،( هاي زندگي و احوال دروني شاعر امير را ثبت نموده است لحظه

 او را در فضل و ثعالبي. فخر و غزل: هاي وي بر دو محور متمركز است  سرودهةعمد
 دوران و خورشيد روزگار ة و برازندگي و دالوري، يگانادب، كرامت و شرف، بالغت

هاي او را مهر ختامي بر شعر عربي به   سرودهصاحب بن عبادخويش خوانده است و 
  .  )1/57:م 1983الثعالبي،( شمار آورده است

  
  انواع فخر در ديوان ابوفراس

تري هاي و بر) فخر شخصي(فخر ابوفراس ذاتي است و به بيان قابليت هاي خود شاعر
وي عالوه بر باليدن به امتيازات منحصر به فرد خود و . تعلّق دارد) فخر جمعي(اش قبيله

دم زدن از چاالكي و بي باكي و عزت و اعتبار خويشتن، عرصه را براي يادآوري مناقب 
نياكان و بستگانش گسترده نگاه داشته و از اين رهگذر هر گونه حسن و كمالي را براي 

در اين ميدان توجه او به برازندگي خانوادگي و . ش به اثبات رسانده استخود و خاندان
 ةكفايت قبيلگي بدان پايه است كه بيشتر مفاخرش را به ستايش منزلت و جايگاه قبيل

 البته باليدن به اعتبار خاندان و شوكت قبيله، رسمي كهنه و ت؛خود اختصاص داده اس
فخر به اجداد و . دارداي دراز   عرب سابقه كه نزد شاعران قديمه استريشه دار بود

توجه به قبيله در سنّت شعري قديم به حدي بوده است كه شاعر وجود خويش را در 
  ). 232: م2008عبد سلمان، (برابر عظمت قبيله فراموش مي كرد و هويتي قبيلگي مي يافت

  

  هاي ابوفراس براي گرايش به فخر قبيلگي  انگيزه
مدان رواجي بسيار داشت و اين موضوع، خود دليلي روشن بر فخر در ميان آل ح

عظمت روح و اعتماد به نفس اين خانواده و تكيه و توجه آن ها به دالوري وگرايش به 
 بلند اجداد و پدران ابوفراس عامل ة درخشان و آوازةسابق). 10:باجقني،همان( قوميت است
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بني حمدان «آيد؛ چرا كه   مي فخر جمعي به شمارةمهمي در كشاندن او به عرص
ها و  ها و رساترين زبان پادشاهان و فرماندهاني بودندكه از گشاده ترين چهره

ابوفراس در ). 1/16:الثعالبي،همان (»  داشتندترين دستان و وزين ترين خردها بهره بخشنده
 بيت، گزارشي مختصر از فخرآفريني هاي تبار حمداني225اي طوالني مشتمل بر  قصيده

اين قصيده كه از بلندترين سروده هاي عربي در نوع . در گذر تاريخ ارائه داده است
خويش است، با وجود بلندي، بافتي يكدست و منسجم دارد و با ترتيبي تاريخي مناقب 

شاعر سروده اش را به تقليد از سرايندگان كهن، . آل حمدان را به نمايش گذاشته است
مورد ة بيت زير مطلع قصيد. بيت نسيب گفته است25ر از با تغزل آغاز كرده و در بيشت

  :   نظر است
j�·g�$̀ �̀�̀-f�̀ �̀ ç�:j�-?B̀ �̀�̀-f�̀³�       j�#·���̀ ·�#º��·B�#�̀��� ³6�#�̀T̀ ÄE#�̀³�  

  )124:ق1428،الحمداني(

 طوالني، به كامل بودن گزارش خود حرص ورزيده و تالش ةشاعر در اين قصيد
 كه از ديرباز تا زمان  را حمدانيةآن چه از افتخارات منسوب به شجركرده است تا هر 

به همين مناسبت وي . سرودن قصيده به خاطر دارد را به ترتيب ترسيم و ماندگار نمايد
از نياي تغلبي خود آغاز مي كند، به مناقب جدش حمدان اشاره كرده، اقدامات 

ستايد و خدماتشان را به جهان يعموهايش را در نبردهاي دامنه دارشان مة جسوران
شود و از شكست هاي سنگيني كه آل حمدان به ارتش  اسالم و قوم عرب يادآور مي

وي در اين ميدان با نگارگري فضائل خاندان . آورد اند سخن به ميان مي روم وارد ساخته
دب  اةخود كه به زعم او آغاز و انجام مكارمند، لوحي ارزشمند و جاودان در تماشاخان

  :خلق كرده است
j�·$�³¿ �̀ �M·Y³-�L̀ ¾�-�B̀ jH·���̀ �̀       ç�·T� �̀ ·.�B̀j��
	̀��� M·� Ë6º�³0 �D̀³�    

  ).128ق 1428،الحمداني(  

گفته شده كه مبادرت عبداهللا بن « در مورد علل اهتمام شاعر به آفرينش چنين اثري 
كر مفاخرات بكر و تغلب محمد بن ورقاء الشيباني به سرودن قصيده اي كه به ذ

 » را مهيا كرده است   اقدام شاعر به سرودن اين فخريهةاختصاص داشت، انگيز
 البته بايد اين نكته را نيز مد نظر داشت كه باليدن به محاسن ).414:م1993بروكلمان،(
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شكلي از اشكال تحكيم قدرت و وجهي از وجوه احساس حمايت و «قبيلگي خود 
ممكن است فردي از استعداد ذاتي برخوردار و به صفات قهرماني  زيرا ؛حفاظت است

هاي خود احساس پشتگرمي و  زني  الفةآراسته باشد، ولي  براي اين كه در عرص
اطمينان خاطر بيشتري كند و توانمندي خود را به اثبات برساند، به نيرويي سرشار و 

   ).55- 2/54: م1994القيسي،(» بازواني توانا نيازمند گردد

بي گمان عوامل ياد شده در سوق دادن توجه و گرايش شاعر به سمت فخر جمعي 
و قبيلگي مؤثر بوده است، اما نمود بيش از حد اين جنبه در فخريات ابوفراس و پررنگ 
تر بودن آن از فخر شخصي به ويژه در سروده هاي مربوط به دوران پيش از اسارت نياز 

هاي مختلف شاعر از  جيه اين مطلب و نيز فهم انگيزهبراي تو. به تأمل بيشتري دارد
 بايد به شناخت موقعيت او در دربار سيف الدوله ،امانش به تبار حمداني هاي بي بالندگي

  . و درك شرايط روحي او نائل آمد
با بررسي زندگي و شعر ابوفراس مي توان دريافت كه كليد شخصيت اين شاعر، 

 زمينه ها به ويژه در ميدان ةي مايل بود كه در همو. ميل به سروري و صدارت است
 سنگين نوابغي چون ةسياست و شعر، مقام اول را داشته باشد، اما در اين دو عرصه، ساي

وي در . سيف الدوله و متنبي را بر سرنوشت خود احساس مي كرد و رنج مي برد
ي خود مي باليد مواجهه با امير سيف الدوله به قابليت هاي شخصي و موهبت هاي ذات

. آورد  حمداني را سند برتري خود بر متنبي به حساب مية پرآوازةو انتسابش به قبيل
 تأثير گذار بودن متنبي بر ذوق عمومي شاعران دربار حمداني و گزينش ةنيكلسون دربار

با اين كه سرآمد ساير شعراي دربار بود، تحت «سبكي آن ها آورده است كه ابوفراس 
ي قرار گرفت كه با وجود اشتباهاتش كه قابل گذشت هم نيستند، تأثير الشعاع شخص
 شهرت خود تعيين مي كرد ةاي بر هم عصران خود گذاشت و با تأثير آمران فوق العاده

» بودكه الگوي ذوق ادبي در دنياي اسالم چگونه بايد باشد و آن شخص متنبي 
ق متنبي وارد دربار 337سالدر « :عمر فروخ آورده است كه). 313:ش1380نيكلسون،(

 ابوفراس در شعر و جنگ ةسيف الدوله شد، سيف الدوله با اين كار مي خواست ستار
 ابوفراس به فخر ة به گماني رويكرد بيش از انداز).495: فروخ،همان( »را كم فروغ كند
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قبيلگي و مباهات به مناقب خاندان حمداني نوعي تحدي و مبارزه طلبي با متنبي و 
 چرا كه متنبي از اصالت خانوادگي چنداني به شمار مي آيد؛هار فضل در برابر وي اظ

 گوي سبقت و برتري را از حريف ،برخوردار نبود و ابوفراس مي توانست از اين زاويه
نمونه هايي .  حمداني، تنها و بي پشتوانه رها كندةبربايد و او را در مقابل خاندان پرآواز

هاي ابوفراس در   و همسري را مي توان در برخي جهت گيرياز تجلّي احساس رقابت
  :  مقابله با متنبي دريافت

1-مفاخر ة دراز دامني كه در حقيقت شاسنامة ابوفراس در چند بيت پاياني فخري 
 درخشان سروران و نام آوران ةآيد، دم زدن از سابق تاريخي آل حمدان به شمار مي

بوده،  خود كه به گمان غالب همان متنبي» دشمن«ر  قهر و غلبه بةاش را وسيل طائفه
 سخن بر شاعر حمداني ةسرسخت نبود، عرص» خصم« اگر اين زيرا ؛معرفي كرده است

    :گشت  نميآزردهآمد و خاطرش  دشوار نمي
j���� �̀ j.���ºf�� jdj?º�·> �̀#³ß±0 �̀ �?̀·� M·	-�T̀ M³è ±6:±�³0                   M·<Ä�� j��̀j�·|�!  

j�·��T̀ ³1�T̀ �³� �̀ Ë6:³a M·�º�è �	̀³�              ¾R·�-DjB ·�-�³� -H·B �̀-<�̀��� M·��D̀·<-g� �³�:³� �̀!  
شاعر باب تحدي را بدين جا ختم نكرده است، بلكه نيش سخن را به زهر تعريض 

ده  حقارت و دون شأن خويش قلمداد كرة تكسب شعري را مايةو كنايه آغشته و حرف
دردمند ساختن و ناخرسند نمودن حريف، چنين سروده اي ة گويي وي به انگيز. است

  :  را به نظم كشيده است نه مانند شاعران متكسب به قصد دريافت صله و پاداش
 ç�·��³� )̀º�³2L̀ -�³a �	̀�·� ��̀³0 �³� �̀                 j�·���̀ �̀ºT³�L̀ �	̀�·� �³� �̀ ÓP��̀g̀  

      jf�̀M·2�·�+̀ ¼� : M·@·+��̀ �̀³8�ß³0 Ä1³0              j�·T�³@	̀��� ò̀�·L jZ-LÐP�K̀ �1·> �̀ [��j�è  
 jI�2³;�̀ jI-��̀<̀-B� �̀ M·-s³@·� M·Lq̀·Gè          j�·e�}̀ ��̀³0 �³� �̀ ç_�º�B̀ ��̀³0 �	̀³�  

)Q��	9�����¸ ���¸.(  
 اسباني را به عموزادگانش عرضه مي ، زماني امير سيف الدوله به رسم هديه-2

داشت، ولي ابوفراس از پذيرش پيشكش امير سيف الدوله سرباز زد و خود را  بي نياز 
  : از چنين عطايايي برشمرد و سرود

            ·> ·Z·f�@D̀·� ¼M·D�̀��� :̀j$ ºr�̀��� Ä1            ·���̀ ·�·ß�D̀	̀��� [·��è jZº�³0 -:³� �̀  
�B̀�8³ß [·�·���̀·� ·���̀·���� ·E-�J̀��� ±O�̀        M·��ºs�� ·)�:̀ºf�� j��̀è �³� �̀ ~���̀}̀   
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  ~Oº�je [·�-$�̀ ·���j�·� M·D<̀��³0 �³�          M·��³-�³0 jZ³��j�j+ Ä1³�³ß Mº<�̀  
)1��:��¡.(  

وان  امير حمداني بود و روزي خور خةدر حالي كه در چنان ايامي متنبي شاعر ويژ
شايد يكي از داليل اكراه ابوفراس از پذيرفتن اِنعام امير، اعالم . آمد دربارش به شمار مي

نزديك بين امير و ة انزجار و بيزاري از متنبي و ابراز خشم و حسادت نسبت به رابط
وانگهي متنبي در اين معني نظري مخالف با اظهار نظر ابوفراس . اش باشد شاعرِ ويژه

  :را از لوازم عمده و ضروري كسب مجد و بزرگي معرفي كرده استدارد و ثروت 
      -�B̀ �³³�#�̀-�¼��� M·� �̀#jUj�-�B̀ ÄE³a -H	̀·� ��̀-�¼��� M·� ³6�B̀ �³� �̀         jZ±��B̀ ÄE³a -H	̀·� �  
        ·Z·G-�è ·�:f-�	̀·� Mẁ-��̀ -HB̀ ·t�ºD�� M·� �̀     jU�³-g·� jZj�:ß-�B̀ �̀jUj��·g j4:Ä8���̀   

)�L k�M/YD<3�:�/¡¸�(  
هاي  اتي مخالف با انديشهيهاي ابوفراس، نظر توان در برخي فخرفروشي به عالوه مي
 مثال متنبي در جايي ظلم را جزئي از سرشت انسان ها دانسته و عنوان به ؛متنبي دريافت

  :عفّت را دليلي بر ناتواني ذكر كرده است
  -H·B jd�Æ̂ ��    -�·�L̀ �1·Ï³� ·t:±@¼D�� ·d�̀·}   Ä@·e �³z  #jd·�̂ #�̀ �³� ¾�Ä·�·Ð#³� ¾�  )1��:�/���(  

  :و ابوفراس در موضعي مخالف چنين سروده است
 ·)�s̀<̀-fj	���·� jI-f³� �̀ ÓP��̀·<-e·>          M·��j� :̀j$ -HB̀ ·d�·s<̀-fj	���·� jI-f³�  
 ·):j�jJ�·� ºbl̀��� ±6±V-�³0    �B̀ �³z·>    ·)�Ä
jl��� ±O�̀-�±a jZ-Dè -.�̀�̀è          
                    M�@³ß ·d·��³̂ 	̀��� M³�·> MÄ;J̀L̀ �³�     ·)�<̀-�³���� ·�·��+̀³0 -H·B ~��³V�̀   

)Q��	9�����¸ �¡��(  
ابوفراس تالش كرده است كه در بيان مفاخر خود جانب صداقت را نگاه دارد و  -3
 يا غلوي ناپسند دست يازد، در حالي كه متنبي در فخرياتش به شدتِ  متر به مبالغهك

در اين راستا ابوفراس كوشيده است . مبالغه و كالم آميخته به غلو و اغراق مشهور است
اين . براي ادعاهاي خود دليل و گواه بطلبد و مصاديق عيني فضايل خود را ابراز نمايد

هاي دور از واقعيت  نشي در مقابل الف زني ها و بلند پردازيموضوع مي تواند واك
  .متنبي باشد
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 دليل ديگر در رابطه با تأثير فراگير متنبي بر گرايش غالب ابوفراس به فخر قبيلگي، -4
 ةاين است كه وي پس از گرفتاري در زندان و خالص شدن از رقابت با متنبي، جنب

را در مفاخرش » خود«دستايي تغيير داد و گروهي فخرش را به گرايش فردي و خو
در اين دوران گرچه گاهي ابوفراس به وابستگان خويش مي . ساخت» قبيله«جايگزين 

 حمداني  از طرفي مي دانيم كه ناصرالدوله. بالد، اما محور فخريات او، فرد است نه قبيله
كه شاعر،  پس جاي شگفتي است ؛آمد  شاعر، قاتل پدرش نيز به حساب ميةعموزاد

ديوانش را سرشار از نام نيك كساني كند كه پدرش را به مسلخ برده و او را قرباني 
واقعيت اين است كه حضور متنبي در دربار، فرصت هرگونه . مطامع خويش ساختند

كينه توزي يا حسدورزي با ديگري را از شاعر حمداني گرفت و جريان زندگي او را از 
خويش خارج كرد و زبان شعري او را به نوعي مبارزه حالت عادي و روند معمول 
اي از فخر  اين چنين بود كه ابوفراس خواه ناخواه در دايره. طلبي و جدال مبدل ساخت

، و گرنه همين شاعر وقتي كه در نبودقبيلگي قرار گرفت كه متنبي را ياراي ورود بدان 
آزادسازي خود از اسارت سياهي زندان از ياريگري اهل قومش و اقدام آن ها جهت 

نوميد گرديد، از بي وفايي و نيرنگ اهل قبيله و وطن خود به تنگ آمد و دوري از وطن 
  :را بر زندگي با چنان اقوام و آشناياني ترجيح داد و سرود

-$³0 ò̀�̀�0�̀ �̀:±���	̀��� H̀³�:̀��� ·X�̀# jZ±       ���}̀�³
L̀ H̀�·VÄ�� ·E-$³���� ·Hè ��e �̀  
³�³��³@+̀ -HB̀ 	̀¼�j� �̀ M³@-+³0 -HB̀ ò̀±-$     j�·��G̀è -IÄ³a �̀ ç���̀ -I�̀�̀�̀ �1·> �̀   

)Q��	9�����¸ ����(  
ابوفراس در يادكردِ خود از جنگ ها و توصيف رخدادهايش داراي نفَسي كامالً  -5

يا  نبردها را بيشتر به عنوان گواهي براي اثبات سلحشوري ةملحمي نيست، بلكه خاطر
شايد از همين زاويه آدم .  عفو و عطوفت خود و خاندانش ذكر مي كندةعاطف

 نظامي دانسته و مفاخر ةميتز،خاورشناس سوئيسي، وي را فاقد هر گونه مجد و مرتب
البته  ).1:1967/503ميتز،( جنگي او را اموري واهي و به دور از واقعيت قلمداد كرده است

باشد، بلكه حتي طبيعت دل  نه هاي نبرد نمياين موضوع تنها محدود به وصف صح
انگيز سرزمين منبج نيز در طبع لطيف و احساس رقيق او اثري ننهاده و در خيال شعري 

 اين مسأله، توجه شاعر به موضوعاتي ةبه نظر مي رسد كه دليل عمد. وي ننشسته است
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ن از او و ديگر باشدكه به گمان غالب همان رقابت با متنبي و سعي در پيشي گرفت
نكته جالب توجه در اين مورد، اشتياقي است كه . تثبيت موقعيت خويش در دربار است

شاعر در زندان به وصف منزل خود در منبج و مرغزارهاي آن سامان نشان داده است و 
گاهي از نبردهايش عليه دشمنان داخلي و خارجي ياد كرده و به توصيف جزئي آن ها 

 سنگين حضور متنبي و سختي ةضوع نشان مي دهد كه سيطراين مو. سرگرم  شده است
رقابت و همسري با او توانسته بود شاعر حمداني را تا حدود زيادي از برخي گرايش 
هاي طبعي خويش دور كند و جاي برخي موضوعات را در ذهن و احساس او اشغال 

يمات هاي فطري و مال  به طوري كه با حذف اين رقيب سرسخت، شاعر گرايشكند؛
ها و  اي به بيان ديدگاه ذوقي خويش را بيش از پيش دريافت و با كمتر مالحظه

  . احساسات راستين خويش مبادرت ورزيد
  

  مراحل فخر در ديوان ابوفراس
ابوفراس شاعري است فاخر و بالنده كه در هر مناسبت و ميداني فخر مي فروشد و 

 شرافتي كه از نياكانش به ارث ؛ارددائما در سروده هاي خود تاجي از شرافت بر سر د
  :برده و در راه پاسداشت آن دوشادوش ديگر مردان استوار حمداني تبار گام بر مي دارد

j�·w�� j�T̀� �̀ ¾Ñ�B̀ ç��̀}̀ �D̀³�                    �:D̀�̀ �	̀³ß M·D-Y�̀ �̀ ��j��}̀ �	̀³ß j��·G�̀   
پيش از . پيش از آن متفاوت استمدلول فخر ابوفراس در دوران اسارت با روزگار 

 ة فخريات شاعر گسترده است و ذات او با نام قهرمانان و فخرآفرينان خانوادةزندان داير
هاي روزگار زندان ناظر بر خروج   در حالي كه سروده؛حمداني پيوند خورده است

 خويشان است و او به نظر، تك سواري است كه بر سمند افتخارات ةشاعر از داير
 نشسته است و با اعتماد به نفس سركش و بي قرار خود به پيش مي تازد و خويش

. سخن از ياران و باليدن به دودمانش را در غباري از اندوه و شكايت فرو برده است
وي پيش از زندان با لحني فخرآميز ،آل حمدان را شاهزادگاني اصيل و نيكوكار و 

آورد و از زبان قوم خود چنين  هاي مستحكم مجد و سيادت به شمار مي شالوده
  :سرود مي
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         -H·B )̀·��³
	̀��� ��j��}̀        M³��±���� �d¼G��·� j.-�J̀³� j.-�J̀³� �³z·> �̀»·1��̀-	�̀ M·D�̀«  
jH-l�̀ -H·B ·.��̀�ºf�� ±1·���̀B̀ �̀       �³j���� M·��±0 ·	:±j	��� :jD�̀ j	:±j	��� »·1��̀-�è«  

        ��� �̀-�	̀##-��̀ j�#   jZj��³ß-�³0 �D̀º�³0 jd³   ·1�³ß-�³���� M³è ç�·	<̀-�jB jI-�Ỳ��� �̀      
       �:jD·f-lj� -d³� jdj$-�jY-JL̀ M<̀B̀ M·B:³a         ·1�f̀-�·���� �̀ ·�-�j���� ·X�D̀·;-+� �̀-�³�  

  ).334ق 1428،الحمداني(

 ةدوران اسارتش، نه تنها خود را از حلقدر حالي كه پس از گذشت مدت زماني چند از 
نامداران آل حمدان جدا ساخت، بلكه در معرفي خويشتن به عنوان چراغ شب افروز 

  :محفل بي رونق اين گروه ترديدي نورزيد
M·�j�±ß�V�̀K̀-dj$¼�·g º�g̀ �³z·> M·B:³a         j�-�Ỳ��� j�³2<̀�@j� ·P�	̀Ä̂ �� ·�³-�Ä�� M·� �̀     )165:نهما(  

 غالب شاعراز فخر و مباهات قبل از اسارت را تحدي و مبارزه طلبـي بـا          ةاگر انگيز 
توانيم مقصود او را از اين معني در اوقات اسارت به طور عمده               رقيبانش فرض كنيم، مي   

. اش در تنگنـاي زنـدان تلقـي نمـاييم           توجيه قوم خود و تقويت روح شكـست خـورده         
كه زماني ساالر سواران بود و بي محابا بر قلـب سـپاه            بديهي است كسي چون ابوفراس      

  :دشمن مي تازيد و از تيغ شمشير دشمن هراسي به دل نداشت
    l̀��� ºH³@·�L̀ �³� �̀#-D·e 4̀-�#?º�·Ï³� [·�Ð#     �  M·���̀}̀ �̀ �Ỳ���� jI-�·� �VjB M·B��̀³�     

  M·<�̀-?jB ·q·B�f̀	̀��� j��a�̀ -I³��̀è -�³a �̀            M·��$̀·> ·6:j�¼D�� ·�-�j� -Hè b̀�2j} �̀  
  )52و51: همان( 

 اكنون كه در بند استخوان ساي دشمن از يادها رفته و ازجانب بدخواهانش به ضعف و 
 ةزوال منتسب گشته است، زبان به خودستايي بگشايد و از اعتبار فزاينده و نقش برجست

ت  عالوه بر قو،يان آورد؛ شايد با چنين ادعايياش سخن به م خود در ميان اهل قبيله
بخشيدن به قلب دردمند خود، ابراز وجودي كرده باشد و قومش را نسبت به خالص 

دارد  نياز به خودنمايي و تقويت ذات، فرد را وامي«كردن خود از بند تشويق نمايد؛ زيرا 
ر است به اقداماتي كه از شخصيت خود و اين كه او هنوز ياراي بخشندگي دارد و قاد

  ).96: تا راجح، بي(»سترگ مبادرت ورزد، سخن به ميان آورد
  فردگرايانه است ة  كه داراي جنب را فخريات مربوط به دوران زندان شاعر

  . منتسب ساخت زيرمي توان به ويژگي هاي
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شاعر مادام كوشيده است كه در ميدان فخرورزي جانب احتياط را نگاه دارد؛ با اين  -1
اش كامال   پيوند ميان وي و قبيلهة فخريات او، تقريبا هيچ گاه رشتةوضيح كه در عرصت

 ��³z·> M·B:³a M·D±�·��l̀j( گسيخته نمي شود و بر همين مبناست كه شاعر بعد از بيت ياد شده
پردازد و به فخر جمعي مشغول  به ترميم شكاف ايجاد شده ميان خود و بستگانش مي...)
ه رهايي شاعر تنها به دست آن ها ميسر خواهد بود، بنابراين پس از گردد؛ چرا ك مي

  :كند بيت مذكور نواي فخر قبيلگي خويش را چنين ساز مي
-l�̀ �̀#¼K:̀L̀ �³� çt��̀±0 jH#D̀D̀-��̀ ³°#  �     j�-Y³2��� �³0 \̀·	³���̀��� ³1�j� j�-�º��� �D̀³�  

      ±@j� M·���̀	̀��� M·� �D̀-�³è ±1:j?L̀         �D̀jK: j�-?	̀��� �?̀·-�j� -d³� ÐP�D̀-fl̀��� j�·;-J�̀ -HB̀ �̀   
         �³j���� [·�³z M³-e³0 �̀ ��̀-�¼��� M·D�̀ ¼�è³0 j�-J³� �³� �̀ ·4��̀¼<�� �̀:³� -HB̀ j)�̀�ß³0 �̀   

  )166و165:همان(

يز از تـسليم     گويا اين گونه فخرفروشي ها نوعي مقاومت در برابر هجوم يأس و گر             -2
 .است و به عبارتي نوعي نمايش قهرماني است نه احساس عميق نسبت به قهرمان بودن              

 كودكانـه  ةدر اين مسير گاه شاعر تا بدانجا پيش مي رود كـه بـه نـوعي تعليـل و فلـسف            
 مثال وي گاهي سبب پافشاري خود بر  آزادي و بازگـشت بـه   عنوان به ؛شود  متوسل مي 

  :ر مادرش و رسيدگي به حال پريشان او معرفي كرده استوطن را اشتياق به ديدا
#·� j�:j��̀��� �³�:³� »¾®·Y-DB̀«       -Zº�·D	̀��� 4̀�Ỳ-K³0 jI�@·T �B̀  

�̀ ³�K̀ �º	è M·� ³1�³
³�#�      #-Zº�·�³0 ç��@�̀ ��̀·@��� H̀·B jI  
  ) 355:همان(   

 تقاضاهاي ة كارزار را بهانةو به دور از صحنيا در مناسبتي اكراه از مردن در ديار غربت 
  :مكرّر خويش از سيف الدوله براي آزاد سازي خود اعالم كرده است

[�̀º��� H̀·B j��T̀³0 M��³0 �³� ò̀�·���̀±0       ·�³� M³�·> ¾):�̀ q̀·T��L̀ M·�L̀-�³0 ã³� �̀   
       [�̀·���� )̀�̀<̀-T� �̀ ¼M�;J̀��� d̀�;j�-�³a �̀        ·�#/D?̀j	��� �M·��̀#-G	̀��� ¼�#�̀ ³E�#±� �̀  
     ·��� M·� .̀:	̀��� jI�@·�³0 -H·
³� �̀    ¾��̀-�±�     ·�	̀�ß³0 ³�<̀·�·B ·R�j���� [�̀��̀ºD�� [·�-�³�·�  

  )97:همان( 
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 ة وفاداري و رزمندگي خود اشاره كند و هم به خواستةتا بدين وسيله هم به روحي
 زنجير اسارت است، نائل ةن آزادي از ذلّت بند و رهايي از سيطرراستينش كه هما

  .گردد
 با وضع و حال او تناسب ، فضايلي كه شاعر در زندان به خود نسبت مي دهد-3

 چرا كه عوامل رواني، محيطي و اجتماعي مؤثر در پرورش وي، شخصيتي ؛مستقيم دارد
شاعر در تاريكي و تنگناي  بنابراين ؛كند شجاع، جنگاور و بزرگ منش را طلب مي

ة زندان از لشگر كشي ها و پيروزي هاي جنگي خود سخن به ميان آورده و نغم
  :دالوري سر داده است

      ·� �³� �1³0 ~O�̀º:�̀jB                 ¾�Ỳ�·<³ß �E#±
·� ç��º��̀³� M��·> �̀#j�-�ºD�� �?̀·� ÄE  
               ·� Ë6�º�D̀³� M/�·> �̀        ¾�³�:jJB̀ �E±
        j�-�ºG�� j�³̂ ºD�� �?̀·��º�j� M³�·> çq·8³ß    
                �D̀³2��� �̀ j{�·Y��� [·:L̀-�L̀ �1³0 M³�·> [�-+³�³� j�-fDÄ�� �̀ j����V�� �̀Ỳ-G�̀ Mº<�̀ j��̀-K³0 �̀   

  )164:همان(

اراي رنگ و بوي قبيلگي پس معلوم شد كه فخر ابوفراس قبل از زندان بيشتر د
است و اين امر خود داراي داليلي است و فخر مربوط به دوران اسارت او ناظر بر تغيير 
رويكرد وي از قبيله به فرد است كه نوعي تالش جهت تقويت روحيه و گزينشي 

  .       دفاعي در برابر آفت يأس و دلشكستگي به حساب مي آيد
  

  موضوعات فخر در ديوان ابوفراس
. شود، غرض فخر و مباهات است بارزترين مفهومي كه در ديوان ابوفراس يافت مي

  بيت يعني نزديك به يك 824بيت است كه حدود 4535ديوان ابوفراس مشتمل بر
كمتر از نصف اين تعداد، به فخر شخصي . چهارم از كلّ، در اشغال مفهوم فخر است

 به  دليل اين رويكرد عمده.  داردبه فخر جمعي اختصاص) بيت436( و تعداد )بيت388(
فخرورزي اين است كه ابوفراس شاعري بلند پرواز بود و جز مجد و مردانگي در ميدان 

هاي شرافت و  شناخت و ميل داشت كه دائم بر فراز قله زندگي معناي ديگري نمي
زندگي راستين شاعر . سروري جوالن زند و از هر گونه كسالت و حقارتي بركنار باشد
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اي در تار و پود  توان با كمتر مبالغه تصوير رؤياها و آرمان ها و عقايدش را ميو 
حضور ابوفراس در خط مقدم نبردهاي دامنه دار دولت حمداني . هايش دريافت سروده

عليه ارتش روم و ايمان جزم او به تعاليم ناب شيعي كه تاريخي سرشار از خون و 
اي مقدس در وجودش پرورش  را چون ملكه شجاعت و جنگاوري ةحماسه دارد، غريز

بر اين مبناست كه بالندگي شاعر به شجاعت و دالوري بيش از هر فضيلت ديگري . داد
 دلخواه خود را شمشير زني معرفي كرده و ةوي حرف. در ديوانش نمود يافته است

  :نها به شمار آورده استه آشعرش را اسباب همسري با شاعران و تعرض ب
   �D̀·+ �̀·P��̀�̀¼G��·� ·�-��G�� M·� çÑ���̀<̀jB         M·Dº�·> �̀ ·�:j�¼f�� j4-�ẁ M·<è  )20: همان(  

اي دارد و اين  دالوري در قاموس ارزش هاي مردان حمداني، برجستگي ويژه
فضيلت، بذري است كه در ضمير هر كدام از فرزندان اين تبار ريخته شده و در 

بنياد بناي عزّت . منان و مدعيان، بارور و شكوفا گشته استكشاكش ستيز و آويز با دش
  :و عظمت سرداران و دالوران حمداني بر نيزه و شمشير است

     M·ß�³V	̀��� �D̀·f·���̀B̀ M·� ±°�̀-�jL �̀     D·jg-�³0 H̀-��̀ j	j�-YL̀ �̀Ð#¬j4�³ß���� �  
 M·��:̀#�̀��� jZ#<̀Ỳ�|³0 ¼�#·���� �³V#?³�  $ �̀       j4��̀�s�� jZD̀Ä
B̀ jò�j	��� �³V  

  )38: همان(

كوشد تا براي ادعاهاي خود مبني بر شجاعت و جنگاوري به نمونه  ابوفراس مي
هايي عملي تمثّل جويد و ذهن مخاطب را از فضاي خيال پردازي شاعرانه خارج و 

 عنوان به ؛دنماي  عملي اثبات ميةمتوجه وقايعي نمايد كه دالوري هاي شاعر را در حيط
طلبد و به  را به گواهي مي» بني كالب« مثال در مناسبتي براي اثبات ادعاي خود، قوم

  :پردازد  درگيري و اشخاص حاضر مي ذكر مكان
      ³O��̀K̀ �ºDè M·K̀ »¾4�³·ß M·D�̀          «#·�»�̀·���̀ «M·��:̀�̀��� ·��̀<̀-GjB �̀-D·e! )278:همان(  

 جنگي خود تا آن جا پيش مي رود كه خواننده يا ة بيان روحياز طرفي ابوفراس در
شنونده گمان نكند وي شخصي جنگ طلب و ستم پيشه است، بلكه در بسياري از 
مناسبات فخري خود كه به وصف نبردهايش با دشمن تعلق دارد، از جوانمردي و 
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حبانش سخن عطوفت خود نسبت به زنان و ضعيفان يا بازگرداندن اموال و غنايم به صا
  :اي كه بدين مطلع سروده است  مانند قصيده؛به ميان آورده است

  
       ·EÄ³@jB j�-�³� ·R-�ºf�� ��l̀³ß ç)-�è �̀                     ·EÄ�³VjB j�-�³� ·��
·Y��� éP��̀·> åP��̀·>  

 به بازپس دادن غنايم و ،وي در اين قصيده پس از شرح پيروزي خود بر دشمنان
  :اخت غرامت به گروه مغلوب اشاره كرده استپرد
  

·E�s̀jB �E±ß )̀-�±� M·��B̀ jI�@Ä³ß �̀             jZÄ±ß �̀��̀ �B̀ ·m-��̀��� ·d���̀·� j.-��̀�  )272:همان(  ̀

بعد از مفهوم شجاعت، بيشترين توجه شاعر به بيان منزلت واالي خود و خاندانش 
 وي در ابياتي علو شأن خود را چشم اندازي بلند .و كرامت شأن و مقامشان بوده است

  :و مطلبي ديرياب معرفي كرده و چنين سروده است
  

          Ð³0     �³je -H·B jI�·� �B̀ ·E-��̀ M·� ~��·$�g̀ ��̀   	̀�̀-��̀j�      !·�·$�g̀ �̀-�³� �?̀j<�·� M��·>!  
        Ë��̀·@T̀ M·���̀	̀��� j�-�±� �B̀ 	̀j�-	�̀³�         ·�·+�³2·� �̀-�³� ·�-�ºf�� {̀-��̀ ºH·
³� �̀   
                 M·DjY�·��̀ �	̀�·� ·H-�D̀-��̀��� �̀·$�K̀ ��̀ �̀        j�-�³� [³z³���� M·� M·�-�³� Ä1·> �³�³0  ·�·$�K̀   

  )100:همان(

اني شاعر به سخاوتمندي خود و تبار حمداني نيز اشاراتي كرده و بدين فضيلت انس
هاي  در ميدان « طبيعي است كه شخصي در جايگاه ابوفراس كه. مباهات نموده است

نبرد، جانش را به بازي گرفته است، در بذل مال و منال بخل ورزي 
 آل حمدان ارجي واال و مقامي شامخ دارد و ةمهمان در خان). 25: 2000الحايك،(»نكند

  :اهل منزل تابع بي چون و چراي دستورات اويند
  

�D̀·�·�-D	̀·� ��̀�³�-�³0 jR-�ºs�� j¤·Y-�j� �̀        M·s-	�̀ �̀ 	̀�³V·� Mẁ-��̀�D̀�·� jZj	�
j�    
  )324:همان( 
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مفهوم كرم و مهمان نوازي در ديوان ابوفراس با همان تعابير سابقه دارِ موجود در ديوان 
شتران هاي شعري قديم مانند برافروختن آتش بر بلندي، جهت جلب مهمان و هراس 

گرچه گاهي شاعر اين معاني را با بياني . شود از كثرت نحر به قصد پذيرايي شناخته مي
  :تازه و بديع به تصوير كشيده است

  
                       -Z�̀·��B̀ M·	-�³0 jI-f³� �̀ _̀            �Ỳj� �1³0 M�·��̀ M·	-�³0  
                      �³2��� j):±ß M·D±��J̀L̀ �̀       -Z�̀·L��̀·e ºH·B³0 -�³a �̀ ·_        

           -Z�̀·��ºf�� ·�:j�¼s·� j®#       #ºg³�L̀ ¾��̀}̀ M³è [·���̀  
                         M·Y·-�L̀ -d³� �1·> j���̀ ��̀         -Z�̀·��D̀·� Ì-f³³� ~�@-�ẁ   )354:همان( 

 

 ةهاي پسنديد برشمردن صفات و موهبتتا با كوشدميمفاخر خويش  شاعر در
 افتخارات تاريخي قوم بني حمدان به ةخود و هم تبارانش، لوحي زرين در گنجين

 جاويد اوج و عروج انسانيت و كمال ةيادگار گذارد و مفهوم جوانمردي و ايثار را نغم
خود و مي شود كه شاعر  در دفتر مفاخر ابوفراس معاني ديگري نيز يافت. قلمداد نمايد

نگارنده براي رعايت اختصار و نظم در بيان اين .  استكردهخويشانش را بدان متّصف 
 ذكر است كه مراد از هر معني در جدول شايان. معاني به رسم جدولي اقدام كرده است

 ة ذكر صريح يا ضمني آن توسط شاعراست و تمام ابيات موجود در يك قصيد،زير
. اند وارد اين آمار نشده است ير از فخر داللت داشتهفخريه چنان چه به امور ديگري غ

از طرفي گاه بيتي مشتمل بر چند فضيلت  است يا ابياتي را مي توان به چند معني 
 بنابراين شايد لحاظ ؛نسبت داد كه كار تفكيك و جدول بندي را دشوار مي نمايد
 . ظر برسدمرزهايي  نفوذ ناپذير در اين تقسيم بندي امري مبالغه آميز به ن

خليل نيز  آمار به كار رفته در جدول، شرح  ديوان مورد استناد براي بيان صفحات ابيات و : نكته

  .است الدويهي
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                            فخر  جـمعي                                               فـخر  شـخصي         

ت  موضوع فخر
تعداد ابيا

ت  صفحه  
تعداد ابيا

  فحهص  

  
  

شجاعت . 1
  وجنگاوري

276  ،35،36،31،32،81،82،78،129،34-
148،116،117،269،50 278،                          271259
315،314،320،321،290،294،295،2

85،280،338،339،327،345،  

188  24،25،37،55،49،54،61،20،58،
67،68،71،81 ،

279،278،234،221،182،181،11
6،126،100  ،
101،98،

119،120،241،242،313،326،32
7،343،344،328،335،325،340،

341،334،  
عزّت و . 2

كرامت و بلند 
  همتي

31  16،34،91،128،137،139،37،38،17
5،116،165،166،221،248،249،259

،280،314،91،126،158،348،312  

51  41،59،65،98،85،100،101،126،
174،116،198،181،182،166،20

5،212،233،283،158  
 كرم و .3

  سخاوت
25  81،91،108،128،129،130،259،314

،321،285،308  
24  46،101،181،182،164،165،223

،234،  
و  بردباري. 4

  بخشايندگي
18  221،308،89،  21  54،38،116،312،290،46،100،2

92  
  ،49،98،174،102،198  5  ،129،137،139،108،175،91،308  18  مجد -5

 مروت و .6
  جوانمردي

7  278  6  188،189،  

  ،220،305،49،54،38،174  6  ،59،82،175،49  7    نجابت.7

   حريم  حفظ.8
و  همسايه 

  حمايت وي

6  221،82،33،345  4  354  

  40،42،58،158،183،164،223  9  ،325  2  مناعت طبع.9

 عزم و .10
  اراده

3  144،140  3  313،158،126  

 وفاداري و .11
  قدرشناسي

-  -  10  234،283،41،42،62،56،175،
106،121  
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احسان و .12
  انصاف

3  130،339،342  1  278  

 شعر و .13
  فصاحت

-  -  6  102،98،327،341،91،49  

 و كالم عفّت.14
  پاكدامني

-  -  3  83،125،182  

  موضوعات.15
  ديگر فخر

40    56    

   بيت824=مجموع كلّي ابيات  388    436  مجموع ابيات

 

  ويژگي هاي كلّي فخريات ابوفراس
   : است به شرح زيراز نظر محتوا و ساختار داراي ويژگي هاييفخريات ابوفراس 

 در ديوان ابوفراس، غرض فخر به طور عمده با اغراضي چون اخوانيات و -1
شاعر همچنين برخي از قصايد فخري خود را مانند . شكوي و عتاب، درآميخته است

 ةآوردن مقدم « البته، گذشتگان با تغزّل آغاز نموده استةهاي مدحي و به شيو چكامه
غزلي در آغاز فخر نسبت به مدح از تناسب بيشتري برخوردار است، زيرا در فخر روان 

، منفعل، هيجان زده و برآشفته است و غزل نوعي ابراز توانمندي و جوانمردي و )شاعر(
). 68: م1971بكّار،( »بلند نظري است كه با فضايل مورد مباهات شاعر هماهنگي دارد

بالد و به   در فخر، شاعر به فضايل و روحيات انساني خويش ميتوضيح اين كه
 ةها در اساس، جنب كند، ولي اين گونه فخرفروشي وارستگي و فداكاري خود افتخار مي

.  هيجانات دارند و الزاماً  داراي مصداق واقعي و عيني نيستندةابراز احساسات و تخلي
ش براي تقرّب به دلدارش قدم به چنان كه در تغزل نيز شاعر، در وادي عواطف خوي

دهد تا  گذارد و در عالم خيال به هرگونه جانفشاني و ايثار تن مي  قربانگاه عاشقان مي
رضايت معشوق را جلب كند، در حالي كه انتظاري براي تحقق عملي اين ادعاها از 
 ،رجانب وي و ديگران وجود ندارد؛ لذا فضاي عاطفي تغزّل با جو رواني حاكم بر فخ

  . نسبت به مدح از تناسب بيشتري برخوردار است
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هاي دور و   از مبالغه،شاعر عمدتاً در فخرياتش جانب صداقت را نگاه داشته -2
 فضايل افراد مورد ةوي در بيان هم. غلوهاي ناپسند تا حد زيادي بركنار مانده است

اب است؛ لذا  آن ها بي تةفخرش حرص مي ورزد و در اظهار تمام ويژگي هاي پسنديد
ورزد و  او آن گاه كه فخر مي«. تر مي شود تا به شعر گاهي شعرش به نظم نزديك

گويد و  كند، سخني راستين و منطبق بر عمل مي سرايد و از جنگ ها ياد مي حماسه مي
آورد و به چيزي  كند سخن به ميان مي همانند آن كس نيست كه بدان چه عمل نمي

فت نمي شود؛ زيرا شخصيت وي رشد كرده است و خطوط كند كه در او يا مباهات مي
: ق1416الحسيني،( » اطمينان رسيده استةكلي آن در فضايي شفّاف استوار گشته و به درج

مي توان اين ويژگي را منحصر به ابوفراس دانست؛ چرا كه كمتر شاعري در ذكر  ).16
بر همين . صون مانده است ناروا و گزند افراط، مةبرازندگي هاي خويش از طغيان مبالغ

فخر ابوفراس بسيار سرزنده و پوياست، « :مبناست كه شوقي ضيف ادعا كرده است
»  اساسها پرداخته است نه اوهام و تخيالت بي چون وي ضمن آن به تصوير واقعيت

چيزي بيش از حقيقت در مفاخر « :سامي الدهان نيز بر آن است كه). 352:ضيف،بي تا(
) رسيدن به( پدران حمداني او و اقداماتشان در راه ةشود و آن، سير نميابوفراس يافت 

خالفت است و توصيفي از سخاوت و شجاعت و جنگ هايشان عليه خوارج و 
 آن ها بر قرامطه و شورشيان و نبردشان با روم و تأديب قبايل عرب  پيروزي هاي

 غلوآميز نيست و به واقعيت فخر ابوفراس قبل از اسارت،). 15: م1944الحمداني،(»باشد مي
نزديك است، ولي اين واقع گرايي در زمان اسارت، نمايان تر مي شود و با جوشش 

آه و اندوه شكست و نوميدي، هربار از نهاد . اشتياق و خروش خشم شاعر در مي آميزد
. هايش مي نشاند  تمام واژگان و عبارتةشاعر برمي خيزد و رنگ درد و ماتم را بر چهر

 اوست و واژگان و تركيباتش با سوهان محنت ة تجربةنسان فخرياتش راستين و زادبدي
و مشقّت و نه تكلّف و صنعت صيقل خورده است و آوايش را درد و داغ برانگيخته 

  . است
  لحن جدي بر بيشتر مفاخر ابوفراس سيطره دارد و آن به دليل اقدام  -3 

با روم است، گر چه اين جديت را در حمداني ها به نبردهاي خرد كننده و پيگير 
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 زندان، مي توان نوعي تحدي درونگرايانه دانست يا صدايي كه اوج مي ةفخريات مرحل
گيرد تا در ساحت ذات شاعر طنين افكن شود و در روح افسرده و گرفتار او شور و 

  .حماسه برانگيزد
است و از همين هاي فخرآميز خود داراي نفسي بلند  ابوفراس گاهي در سروده -4

  : بيت بدين مطلع سروده است225رهگذر يكي از بلندترين قصايد فخري عربي را در 
j�#·���̀ ·�#º��·B�#�̀��� ³6�#�̀T̀ ÄE#�̀³�               j�·g�$̀ �̀�̀-f�̀ �̀ ç�:j�-?B̀ �̀�̀-f�̀³�   

انده هاي طوالني به اثبات رس وي در اين قصيده، توانايي خود را در آوردن سروده
اين قصيده مانند شماري از قصايد ديگر موجود در ديوان شاعر، داراي برخي . است

ويژگي هاي شعر حماسي است، اما نمي توان آن را حماسه ناميد؛ زيرا بر خالف 
حماسه كه با سبكي داستاني به ذكر ماجراها مي پردازد تا مخاطب را دچار اعجاب و 

 فخرفروشي و تغنّي به ةگزارشي است و تنها جنبشگفتي سازد، اين قصيده داراي لحني 
  . فضائل را دارد

برخي از فخريات ابوفراس بنا به حكمت يا مناسبتي سروده شده و با در آميختن  -5
 ؛ شاعرانه عرضه گشته استةمعاني فخرآميز با ابياتي حكيمانه و پندآموز و قدري مبالغ
برخي . حكيمانه نزديك مي شوداين گونه است كه گاهي فخر او به تجارب و كالم 

 اين تقليد تا ةديگر از فخريات وي نيز به تقليد از فخر قديم سروده شده است و دامن
بدانجاست كه گاه خواننده مي پندارد در برابر شاعري جاهلي قرار گرفته است و از 

هاي نظامي  و سالح جنگي موجود در روزگار ابوفراس  دولت و ارتش منظم و نبرد
به ويژه در برخي ابياتش مي توان مبالغات جد بزرگش عمرو بن كلثوم را . نيستخبري 

  .مالحظه كرد
برخي مفاخر ابوفراس داراي ويژگي حماسه است و شاعر ضمن آن با زباني رسا و  -6

اش  هاي قبيلهسبكي مناسب به ترسيم صورت نمادين خويش و تدوين حكايت قهرماني
 قصايد داراي نفسي حماسي است و گاهي به گزارش وي در اين گونه. پرداخته است

داستان گونه و تصوير پيگير حوادث و ترسيم قهرماني تجسم يافته در قالب سواركاران 
چيره و هم مغلوب و وصف ابزارها و اسب هاي جنگي و ذكر اسامي اشخاص و اماكن 
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ويي و ذكر هايي مانع دراز گ  واحد در چنين سرودهةقافي. كارزار مشغول شده است
   . مفصل مناظر و ماجراها  گشته و صحنه ها با تراكم و ايجاز بيان شده است

شموخ و رفعت ة شاعر قبل از اسارتش سري پرشور داشت و هر چيزي را با ديد -7
اي فخريات اين برهه از زندگي او داراي زباني  متناسب با چنين روحيه. نگريست مي

 است؛ ولي پس از گرفتار شدن در زندان  -ان جاهليمانند شاعر -نسبتاً فخيم و بدوي
و مبتال گشتن به رنج و خواري اسارت، دلش شكست و آن لحن همگرايانه و زبان 

زبان حال . اش غلظت خود را از دست داد و رقيق و شفّاف گشت فخيم و بدوي گونه
ويشانش را او در اسارت، زبان اندوه و انتظار و پافشاري بر تقاضايي است كه اقدام خ

فخر او در اين ايام، نوعي . كرد براي آزاد  سازي او از بند حقارت بار زندان مطرح مي
وي در زندان، ذاتش را محور امور قرار مي دهد و . مدح ذات يا خويشتن ستايي است

 درخشان خود كه يادآور جوانمردي و دالوري اوست مي پردازد و ةبه بازنمايي گذشت
هايي كه در جهت پاسباني از ميراث قوم و اعتبار دين خود  جانفشاني  قهرماني ها و به

بذل كرد، اشاره نموده، مجد و منزلت واالي دين ودولت حمداني را در گرو مجاهدت 
هاي بي دريغ خويش قلمداد مي كند و از اهمال آن ها مبني بر گشودن بند اسارت از 

  .پاهاي خود ناله مي كند و عتاب سر مي دهد
ارب فخرآميز ابوفراس از دو عنصر صداقت و انفعال برخوردارند، اما اين تج -8

 شعري دارند، براي ايجاد اثري سترگ و ةاي كه در تجرب دوعنصر با وجود اهميت عمده
 ةجهان شمول داراي كفايت الزم نيستند و شايسته است كه شاعر به عالوه از پشتوان

د باشد تا بتواند احساسات خود را در جوي من  شامل و فراگيري بهره،فكري و فرهنگي
 انساني عرضه كند و با فرو رفتن در اعماق ةگسترده با مرزهايي فراگير به وسعت جامع

وجوه رواني خويش، پيوندهاي مشترك ميان سرشت و گرايش انسان ها را كشف كرده 
واطفش هاي ع و آوايي سر دهد كه نفوذش حصار زمان ومكان را در هم بشكند و شعله

ابوفراس در اين راستا و در جهت تبديل تجارب خود، به . را تا ابديت باال بكشد
 تالش چنداني نكرده است و لذا معاني موجود در مفاهيمي عمومي و مشترك،

 ةبه عبارت ديگر حوز. هايش بيشتر رنگ جغرافياي خاص شاعر را پذيرفته است سروده
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  اين چنين است كه  ؛اجتماعي چنداني نداردانديشگي او فردي است و برد انساني و 
 نمي كوشد تا به مفهوم كلي اين معاني ،وقتي شاعر از زندان يا آزادي سخن مي گويد

توجه كند و به طور مثال از زندان بزرگي سخن به ميان آورد كه انسانيت را در ميان 
بلكه از نظر گرفته است و يا خواهان آزادي بشريت از زنجيرهاي ظلم و بردگي شود؛ 

 آزادي جز با رهايي وي از بند معنا ة و واژندارداو زنداني جز بند اسارت روميان وجود 
  . نمي شود

از واژگان نامتعارف تهي  ممتاز و   ملوكانه و شدت گيرايي ةفخر ابوفراس به رايح -9
در دام او در فخرياتش به الفاظ ساده و مؤثّر تكيه كرده و . )371:م1988البستاني،( است

پيچيدگي روحي و رواني نيفتاده است؛ بنابراين قصايد فخرآميزش داراي اوزاني جوشان 
و نغمه هايي كوبنده و روان است؛ زيرا شعرش حاصل انفعاالت ژرف و باورهاي 
. راستين قلبي اوست، نه تكلف و تالش آگاهانه اش براي اسطوره سازي و قصه پردازي

 فخرياتش از  لحاظ تندي عاطفه و صدق انفعال به به نظر مي رسد كه ابوفراس در
   ).141: م1960حاوي،(عمرو بن كلثوم نزديك باشد

  نتيجه
وي در هر مناسبتي . ابوفراس از چهره هاي نامدار فخريه سرايي در ادبيات عربي است 

تصوير خاندان ابوفراس در سروده هاي قبل از اسارت . به خود و تبارش باليده است
ة گي ويژه اي دارد، كه اين موضوع به عواملي چون درخشان بودن چهرشاعر برجست

قبيلگي آل حمدان و پيروي شاعر از سنت گذشتگان و نيز نوعي مبارزه طلبي با شاعر 
 او از خودستايي و يادآوري نقش ممتازش در قبيله ةانگيز. بزرگ، متنبي، بستگي دارد

، نوعي مبارزه با نوميدي و از كار نيز كه حاصل سروده هاي او در ايام اسارت است
افتادگي و اظهار توانمندي و اقتدار خود به اهل قومش است كه منكر شأن و شوكت 

وي همواره در مفاخرش، خود و خويشانش را با معاني بلندي چون . وي شده بودند
شجاعت و سخاوت و مجد وسروري تمجيد كرده است، در حالي كه پررنگ ترين 

از ويژگي هاي فخريات او . نه سروده ها، شجاعت و سلحشوري استمعني در اين گو
  .مي توان به صداقت و صميميت شاعر و گرمي عاطفه و جوشش ذوق او اشاره كرد
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