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Abstract 

This study tries to investigate epic imageries in al-Mutanabbi’s 

and Onsori’s divans (collections of poems) in odes which have 

particularly discussed the wars and campaigns of Sayf al-Dawla and 

Mahmoud Ghaznavi. It also tries to analyze the common themes in the 

epic images made by the two poets and by investigating the effect of 

local colour in the creation of these images, it seeks to answer this 

main question that what techniques did each of the poets used to 

create epic images and what effect did they eventually have on the 

superficiality or profoundness of images. The data was offered using 

an analytical method and at the end, it is concluded that there exist 

many similarities in the themes and imagery techniques used by the 

two poets. It was revealed that Onsori has offered fine examples of 

epic odes to Persian literature under the influence of al-Mutanabbi in 

most of the themes for which Onsori has presented images. 

Considering Onsori’s method in the creation of epic images, i.e., the 

use of techniques such as using meters appropriate to epic, epic words 

and collocations, similies and metaphors relevant to epic and 

moghtazab odes which help add more epical atmosphere to his odes, it 

can be claimed that although the images used by al-Mutanabbi are 

better than those used by Onsori in terms of nobility, variety, 

complexity and vividness, al-Mutannabi’s images are better 

considering the use of epic elements for creating epic tone in his odes. 

Also, showing the superficiality of epic images used by the two poets 

and their keeping away from the density of images that could lead to 

complexity and exaggeration in poetry is another finding of this study. 
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 نشریّة ادبیّات تطبیقی

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1397، پاییز و زمستان 19، شمارة   10سال 

 حماسی در دیوان متنبی و عنصریهای پردازیمقایسۀ تطبیقی تصویر
 1سار برامکی

 چکیده 
های حماسی دیوان متنبی و عنصری را در قصایدی است تا تصویرپردازیآن سعی این پژوهش بر

است، الدوله و محمود غزنوی، پرداختههای سیفها و لشکرکشیشرح جنگویژه بهصورت که به

رفته در تصویرهای حماسی کارتحلیل موضوعاتِ مشترکِ به ودهد و با تجزیه قراربررسی مورد 

-دهد که هراین پرسش اساسی پاسخ اقلیمی بر خلق این تصویرها، بهدو شاعر و بررسی تأثیر صبغة 

اند وکاربرد کرده هایی استفادهاین دو شاعر، برای خلق تصویرهای حماسی از چه تکنیکیک از

است. شیوة ارائه مطالب ویر گذاشتهابودن تصیری بر سطحی یا عمیقها در نهایت چه تأثاین تکنیک

یابد که مشترکات زیادی در میاین نتیجه دستدر این تحقیق، تحلیلی است و پژوهش در پایان به

عنصری با تأثیرپذیری از شود و میپردازی حماسی دو شاعر دیدههای تصویرموضوعات و تکنیک

هایی خوب از قصاید حماسی را به کرده، نمونهپردازیکه متنبی تصویر متنبی، در بیشتر موضوعاتی

کردن تراست امّا شیوة عنصری در خلق تصاویر حماسی که به حماسیکردهفارسی تقدیمادب

نظر های متنبی ازکرد هرچند تصویرشود که بتوان ادعامیکند، سبب میفضای قصاید او کمک 

-نظر بههای عنصری برتری دارند، تصاویر عنصری ازپویایی، بر تصویرتازگی، تنوع، پیچیدگی و 

دارند. گیری مجموعة عناصر حماسی برای ایجادِ لحنِ حماسی قصاید، در جایگاه باالتری قرارکار

تویی تصاویر دربودن از تراکم و توبودنِ تصاویر حماسی دو شاعر و دوردادن سطحیهمچنین نشان

 است. شود، برآیند دیگر این پژوهشخیالی شعر میبه پیچیدگی و دورنجر گونه که مآناز 
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 همقدم -1

و  فارسیتوجهی از دیوان اشعار بسیاری از شاعران دورة کالسیک  مدحیات بخش قابلِ

برخی از  ،گونه اشعارتوجه به بسامد اینای که باگونهبه است،دادهرا به خود اختصاص یعرب

حضر در خدمت ودر سفر معموالً افراد د. اینانگرفتهپرداز لقبشاعران مدح ،این شاعران

قابل  کردند. از این مدحیات سهمِرا مدح میاو های مختلف پادشاه بودند و به مناسبت

داشت و گاهی حوادث و اختصاصهای پادشاه ها و لشکرکشیی به شرح جنگهتوج

           ،بنابراین شد؛میکشیدهتصویر صورت دقیق و با ذکر جزئیات بهوقایع جنگ به

  است.هودپرداز بشاعران مدح قصاید حماسی، همواره یکی از ارکان هایپردازیتصویر

یعنی عنصری و متنبی که به دلیل فراوانی  ،دو شاعر قدرتمند ایران و عرب ،از این میان

،     رو این ازتوجه هستند. اند، قابلگرفتهقرار پردازشاعران مدح در دستة، اشعار مدحی

نامگذاری  «سیفیات»وله در دیوان متنبی به نام دالاشعار مربوط به مدح سیف کههمچنان

با  ،مدح محمود غزنوی استتوان اشعار مدحی دیوان عنصری را که در می ،استشده

ها و جنگ ةتوجه به مجموع با ،کرد. همچنیننامگذاری «یمینیات»یا  «محمودیات» عنوان

آکنده از  بخش مهمی از دیوان دو شاعر ،الدولههای محمود و سیفلشکرکشی

 .های این دو پادشاه استهای حماسی و توصیف جنگتصویرپردازی

الدوله را در سفر و حضر سیف، پادشاه محبوب خودمتنبی نزدیک به هشت سال 

هشت قصیده نیز در مدح ویک قطعه، سیو گذشته از سی ،تکرد و در این مدّهمراهی

 چهارو با رومیان و وی سرود که از این تعداد، چهارده قصیده در وصف نبردهای ا

و وصف نبرد و  سراییحماسه ،بنابراین نبردهای او با اعراب است؛ ةقصیده در مقول

جنگ و آالت و  ةسپاهیان، از موضوعات مهم قصاید متنبی است. او شیفترویارویی 

که چرا ،نظیر استدر توصیف معارک و میادین نبرد کمتصاویر او ادوات آن بود و 

است. او همچنین به محابا نیز بوده، جنگجویی بیبوداینکه سخنوری توانا  برعالوه ،خود

 الحدث»، «الثغور»، «خرشنه»الدوله از جمله سیفهای جنگتعدادی از توصیف 

ای خود، قصیده 63عنصری نیز از مجموع دیوان است. پرداخته «الدرب»و  «الحمراء

 ةویژه درباربهاین اختصاص است. داده چهل قصیده را به مدح محمود غزنوی اختصاص
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که برخی از آن چنان، است خراسان و ری ،ترکستان ،ها و فتوحات وی در هندوستانجنگ

  های محمود دانست. او در ها و لشکرکشیتوان همچون فهرستی از جنگقصاید را می

دهد و گاه در یک میهای محمود ارائهها و لشکرکشیشرحی از جنگ ،گونه قصایداین

 کند. می های او اشارهجنگ ةقصیده به مجموع

  سعیدر موضوعات شعری،  پذیری عنصری از متنبیتاثیر توجه به با ،در این مقاله

و  هابه توصیف جنگ چند قصیده از دو شاعر که اختصاصاً ةبا مقایستا است شده

 مورد های حماسیاشتراکات آنها در تصویرپردازی ،انددو پادشاه پرداخته هایشیکلشکر

مشترکات که  شودداده پاسخاساسی پرسش  اینبه  ،از این رهگذرگیرد و قرار توجه

چه برای آفرینش این تصویرها از  آنهاو  چیستتصویرهای حماسی دیوان دو شاعر 

  اند؟کرده هایی استفادهتکنیک

الدوله و متنبی های سیفاست که به شرح جنگشدهقصایدی انتخاب ،در این تحقیق

مقایسة تطبیقی آثار . هستندهای این دو پادشاه د و بعضی از آنها فهرستی از جنگنپردازمی

 سیرِ خطِ ها و مشترکات میان این آثار، به منظور تبیینِها یعنی بررسی مشابهتتادبی ملّ

یابی به نقاط مشترک و های دستترین شیوهروابط و پیوندهای ادبی آنها، یکی از مهم

سهم آثار  ،انهاست. در این میتی هر کشور با ادبیات دیگر ملّروابط تاریخی ادبیات ملّ

عالوه بر  ،است و مقایسة آثار آنها کنندهمطرح و تأثیرگذار در هر زبان بسیار تعیین شاعرانِ

کشف آبشخورهای مشترک  ی و خروج از انزوای ادبی و فرهنگی، سببِتقویت ادبیات ملّ

ت ملیّها فارغ از نژاد، دهندة این حقیقت است که انسانشود و نشانگانی نوع انسان میاندیش

مند هستند. های ناب حقیقت انسانی بهرههای واال از سرچشمهاندیشه در زمینة ارائة و مکان،

شود که مقایسة تصویرهای حماسی متنبی میآنجا احساسضرورت این پژوهش از ،روایناز

دهنده قدرت تخیل و نبوغ گذاری متنبی بر عنصری، نشانعالوه بر اثبات تأثیر ،و عنصری

صبغة اقلیمی خود، تصویرهای  توجه به بافت فرهنگی و تحت تأثیر یک باآنهاست که هر

 اند.داشته  حماسی ماندگاری را به ادبیات خود تقدیم
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 تحقیق ۀپیشین -1-1

پس از  ،«بررسی تطبیقی اشعار مدحی عنصری و متنبی» مقالة ( در1392ها)احمدرضا یلمه

در موضوعات مختلف شعری، به بررسی مشترکات  ثیرپذیری عنصری از متنبیأشرح ت

 های نیکِپس از بررسی خصلتها . یلمهاستمضمونی در اشعار مدحی دو شاعر پرداخته

عنوان یکی ، بهاز جنگاوری و قهرمانی ممدوح در اشعار دو شاعر،از ممدوح شده منعکس

هایی از کاربرد این مضمون است و به آوردن مثالگفته سخن دو آناز موضوعات مشترک 

های عربی بر تأثیر سروده» مقالة در (1386)است. مهدی ممتحنکرده بسنده دو آندر شعر 

یعنی ابوتمام، متنبی و  ،یری عنصری از سه شاعر عربذثیرپأبه بررسی ت ،«قصاید عنصری

مدحی متنبی بر ثیر اشعار أکلی به تصورتبه ،. ممتحن در این مقالهاستابونواس پرداخته

( 1393اصغر حبیبی و مرتضی سلیمانی )است. علیکرده اشعار مدحی عنصری اشاره

الدوله در شعر متنبی با مدح محمود غزنوی در شعر سی تطبیقی مدح سیفبرر»درمقالة 

مریم دشتی و  اند.کردهپردازی دو شاعر اشارهبه موضوعات مشترک در مدح« عنصری

به بررسی لحن  ،«لحن حماسی در قصاید عنصری»( در مقالة 1388) دعلی صادقیانمحمّ

دهند که عنصری با استفاده از اند تا نشانکردهتالشاند و حماسی قصاید عنصری پرداخته

وحید  است.به قصاید خود فضایی حماسی بخشیده ،عناصر رزمی و حماسی در اشعار خود

حماسه در شعر متنبی و فردوسی)مطالعة بررسی تطبیقی » ( در مقالة1393) پورسبزیان

برخاسته از  غبارِوهای دو شاعر از گردتصویرپردازی ،«موردی: تصویر گرد و غبار جنگ(

 فیروز حریرچیاست. های این تصویرپردازی را بررسی و تحلیل کردهلشکریان و شیوه نبردِ

به بررسی انواع صورخیال  ،«صورخیال در شعر متنبی»( در مقالة 1380) اکبر محسنیعلیو 

نیز ( 1390) رادمرتضی قائمی و پروین فرخی د مهدی مسبوق،. سیّندادر شعر متنبی پرداخته

نقش تصاویر شنیداری در  ،«صورخیال در شعر متنبی بررسی پویایی و حیاتِ»در مقالة 

 است.  دادهمایة مضمون قرارایجاد پویایی و حیات را در اشعار متنبی دست

ای اشعار عنصری و هایی که به بررسی مقایسهدر بیشتر پژوهش ،دوشمی که دیدهچنان 

 ةدر زمیناست و گرفتهقرار توجه ، موضوعات مشترک مدحی آنها مورداندمتنبی پرداخته

صورت های حماسی دیوان متنبی و عنصری، تاکنون پژوهشی که بهتصویرپردازی ةمقایس
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های ایجاد فضا و لحن حماسی اشعار این دو تصویرهای حماسی و تکنیکمستقل به بررسی 

 است. نگرفته  شاعر، پرداخته باشد، انجام

 مفهوم تصویر -2

بار در نقد ادبی عرب، جاحظ را برای اولین (poetic image)اصطالح تصویر شعری

همانا شعر یک صناعت »است: ساخت. وی در تعریف شعر گفتهه.ق( مطرح 255)ف بصری

بن ه و قدام (131: 1958ظ،ح)جا «از تصویرسازی است.شکلی و نوعی بافندگی و 

چهره، شکل »آن را معادل برد و کارمقابل مضمون به ةرا ماد «صورت»ه.ق(  337جعفر)ف

     (140-135: 1385 فتوحی،از نقلبه  جاحظ،) «است.کار بردهبه اشیاو صفت بیرونی 

موسوم به  ةبا طرح نظری ،منتقد نامدار ادبیات عرب ،ه.ق( 471)ف جرجانیعبدالقاهر 

این باور بود  دهد. او بر انگی لفظ و معنا در مناقشات ادبی پایانگکرد که به دوتالش «نظم»

      تعبیر آمیزی را دارد و معنایی هم که بهو رنگ یحکم صورتگر ،موقعیت کالم»که 

مانند  گیرد؛میهمان موقعیت و مقام چیزی را دارد که نگاره و رنگ بر آن قرار ،آیدمیدر

( در 197: 1420جرجانی،) «شود.مینقره و طالیی که از آنها انگشتری یا دستبند ساخته

 ( است؛ بدینformرسد که منظور جرجانی از تصویر، همان شکل کلی)مینظراینجا به

نهد و هویت و حضور  وجود عرصة به واسطة آن پابهنیازمند قالبی است که  ،که محتوامعنی

داللت دیگری نیز  ،کند. البته تصویر حاصل از پیوند واژه و معنی نزد او خویش را اظهار

است. چنین داللتی را گرفته ( نامimage) «تصویر»دارد که امروزه در ادبیات انگلیسی، 

است، قائلای که بین تصویر شعری و تصاویر نقاشی در مقایسهتوان از دیدگاه وی می

  است:باره گفتهایناو دردریافت. 

بخش است، شعر نیز در انگیز، دلربا و شادیبرتحسین )نقاشی(، طور که آنهمان»

 به کند،چنین کاری می ،افکندها میکند و مفاهیمی که در دلمیتصاویری که عرضه

 فصیح  آورِجان، زبانبی نماید و گنگِایستا، زنده و گویا می ای که جامداتگونه

همانند  و شودمی گرحکم موجود و مشهور جلوهو معدوم و مفقود درشود.. میپنداشته

       (317)همان:  «کند.می تصاویر نقاشی عمل
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 را معادل امور حسی به «هصور»ه.ق( کلمه  637)ف اثیرابن ،پس از گذشت یک قرن

 «معنی»را در مقابل «صوره»داد، بندی که از انواع تشبیه ارائهبرد و در یک تقسیم کار

شعر را کالمی موزون و »محاکات ارسطو،  ةثر از نظریأبا ت البلغا،و صاحب منهاج کردمطرح

 «شود.میثیر حرکت نفس و انفعال آن، از نیروی خیال صادرتأ ی خواند که تحتمقفّ

و  «صوره»عربی با عناوین  ( این اصطالح که در نقد ادبی جدید71ِ :1986)قرطاجنی، 

لحاظ لغوی در معانی بدل، که به image ةشود، در زبان انگلیسی با واژمیشناخته «تصویر»

 است. گشته کپی، شکل، تشبیه و ... آمده، مطرح

 های مشترکتصویرپردازی -3
، )پادشاه( ممدوح بودنِد و جنگجوقدرتمن ،بودننظر درباریاز متنبی و عنصریهای شباهت

 زا پذیری عنصری از متنبیثیرأو تسو  یک از های دو پادشاههمراهی شاعران در جنگ

 به های حماسی آنها از جهات فراوانی شبیهپردازیتصویرکه است شده ، سببدیگر سوی

 کرده، تصاویری ارائه پردازی. عنصری در بیشتر موضوعاتی که متنبی تصویرباشدیگر یکد

پرداز به ت شاعران مدحاساس سنّبر ،چند بسیاری از آنها بدیع و تازه نیستکه هر استکرده

است تا کردهو تالش استهای نبرد و ابزار و آالت جنگی پرداختهها و صحنهذکر جنگ

 تاوزان مناسب حماسه، واژگان و ترکیبا از استفاده چون هاییکارگیری تکنیکهطریق باز

کردن لحن و فضای  ترکه به حماسی ،امین حماسیضهایی با متشبیهات و استعاره ،حماسی

  کند.تقدیماز قصاید حماسی را به ادب فارسی  خوب هایینمونهکند، میقصاید او کمک

این موارد  توان ازمی ،در تصویرپردازیموضوعات حماسی مشترک دو شاعر  از جمله

جنگی، فراوانی  راوانی غنائم جنگی، فراوانی اسرایهای محکم، ف: توصیف قلعهبردنام

در میان  هاغبار حاصل از حرکت اسبان وتیرگی هوا و درخشش برق شمشیروسپاهیان، گرد

هراس جنگ و خونریزی در میدان وها، هولسواران و اسبغبار، پوشش جنگی وگرد

های فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی دو سرزمین در به ویژگیتوجهبا موضوعاتی کهجنگ. 

 است.کرده پیدا یای خاص تجلّگونهشعر دو شاعر به
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 قلعه با پردازیتصویر -3-1

های گوناگون ، جلوهای با همین نام، در توصیف قلعهالحمراءمتنبی در شرح جنگ الحدث

آن  خاکبودن توجه به سرخ بار به رنگ قلعه که بادهد. یکمیقرار توجه این قلعه را مورد

آمیزی علت رنگ رنگ قلعه و ةکند و دربارمیالحمراء نیز مشهور بوده، اشارهبه نام الحدث

  دهد.می سخن داد ،استکرده را سیراب آنکسی اینکه چه آن و

       وتَعلَـــمُ أَی الســـاقِیَینِ الغَمــائِمُ هَـلِ الحَـدَثُ الحَـمراءُ تَعـرِفُ لَونَها 

 (96: 1938متنبی، )                                                                                                 

داند که کدام دارد؟ و آیا می یاد الحمراء رنگ نخستین خود را بهالحدث ةآیا قلع»ترجمه: 

  «بر آن ساقی بودند؟ )ابرها یا کاسه سر دشمنان( ابرها

 آن را سیراب ،سر دشمنان ةداند که با کاسالدوله را ساقی این قلعه میاو همچنین سیف

  :کندمی

ـــقَتها  ـــهِ   سَـ ـــلَ نُزول ـــرب قَب ـــامُ الغُ  الغَمـ

 

ـــاجِمُ    ـــقتها الجَم ـــا س ـــا منه ـــا دَنـ  فَلمـ

 (96)همان:                                              

      آن قلعه را آبیاری  ،الدولهپیش از نزول سپاهیان سیف ،دارابرهای آذرخش»ترجمه: 

 آن را سیراب ]با خون خود[ هاجمجمه ،شدندردند ولی آنگاه که لشکریان نزدیککمی

  کردند.

های جنگ های کشتهالشه ،این قلعه گرفتار جنونی شده که تنها تعویذ آن ،از نظر او

 :است

 وَکــانَ بِهـــا مِثـــلُ الجُـــنونِ فـــأَصبَحَت 

         

ـــائِمُ    ـــا تَم ـــلَي عَلَیه ـــثَلِ القتَ ـــن جُ  ومِـ

 (96)همان:                                        

ای شد و جسد مردگان چون دیوانه ،های اواضطراب حمله ةواسطهو آن قلعه ب»ترجمه: 

  «همچون تعویذی بود بر آن.

 داند که در کشاکش حوادث دهر همواره دنبالون شکاری میچقلعه را  ،و در ادامها

  :استشدهممدوح به دامن اسالم آورده ةبه واسط ،شده و سرانجام

ـــا  ـــاقَها فردد تهــ ـــرق ســ ـــدةُ دَهــ  عـلي الــدِینِ بــالخَطّیو والدَهــرُ راغِـمُ       طَرِیــ
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 (96)همان:                                                         

آن را  ،بود و روزگارشده چون شکاری از سوی حوادث روزگار دنبال ،این قلعه»ترجمه: 

هایت به آغوش مسلمانان برگرداندی، در حالی را با نیزه بود ولیکن تو آنبه سوی خود برده

  «شد.مالیده خاک روزگار به ةکه پوز

است که را موجودی انگاشته آنبا دادن ویژگی انسانی به قلعه،  ،متنبی در این اشعار

 هایبردن فعلکارهاست و بکرده را سیراب آنسر دشمنان  ةبا کاس ،الدولهسیف، ساقی

در این ابیات با  ،بنابراین است؛بخشیده تانگاری را قوّاین انسان ،«تَعـرِفُ»و « تَعلَـــمُ»

رنگ رعایت تناسب بین رنگ قلعه که قرمزبا هستیم و  روهروبانگاری تشخیص یا جاندار

نه سرخی رنگ خاک  شده، دلیل سرخی رنگ آن را  است و رنگ خونی که با آن سیراب

 داند. بلکه سرخی رنگ خون می

که سلطان محمود آنها را است هبرد های فراوانی نامخود از قلعه دیواندر  نیز عنصری

 یا قلعهچندین حصار از ای است که شاعر در آن، قصیده ،52 ةقصید است. مثالًکرده فتح

 ،که این قصیده از آغاز تا پایانایگونهبه ؛استکردهآنها را تسخیر ةبرد که شاه هممی نام

بلندی و  ،نصریهای دیوان عترین ویژگی قلعهپادشاه است. مهم ةشدهای تسخیرقلعه شرح

  ست.ا استحکامات آنها

 شـید سـپاه  کهم از نخست به شرسـاوه بـر  

 هـاش ماه کنگرهه پشت ماهی قعرش، به ب

ــح   ــده بیشــه ز رم ــدق او بردمی  بگــرد خن

 

 سـر برابـر سـرطان   یکی حصاری کـش   

 او را قواعـد و ارکـان  از سنگ خاره مر

 چنان که غرم در آن بیشه نگذرد آسان

 (2217-2215:  1342)عنصری،          

دی با کند که از بلنمی مهاون را توصیف و بکواره، مرنههای قلعه ،همچنین در ادامه

  شود و در اطراف می رنجه ،( و زمین از گرانی آن234) اندآسمان پیمان بسته چرخِ

 (226-224یابد. )همان: آن راه درون توانست بهای بود که وهم هرگز نمیبیشه ،شاخندق

کند می بودن قلعه را به آهن و روی تشبیهنفوذقابلبودن و غیرِمحکم ،ای دیگریا در قصیده

گویی بر فراز مجره  ،برود اگر مردی بر روی دیوار آن راهای است که اندازه و بلندی آن به

  دارد:یا کهکشان قرار
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 بنای بـارة او روی و مغـز آهـن و روی   

 رفتــیچــو مــرد بــر ســر دیــوار او همــی

 

 پیکــربـرج دو هکشـیده پیکـر بــرجش بـ    

 ست بـر مجـره مقـر   اهتو گفتی که گرفت

 (1324-1323)همان:                             

در تصویرپردازی از  ،عنصری برخالف متنبیشود، میدیدهعنصری که در تصاویر چنان

ها ها و استحکامات قلعهپردازد و تنها به ویژگیها، به شرح جنگ و مبارزه در قلعه نمیقلعه

 مبالغه ،ردبمیکاربرای تصویرسازی حصارها بهعنصری که  صنعتیترین مهم کند.می بسنده

بخشیدن به عظمتدهد که برای این امکان را می اوبه  ،و غلو( اغراق) است. صنعت مبالغه

        خویش، امور  ةقصیدهای وقایع پهلوانی کردن صحنهشکوهمندو حوادث و  اشیا

یعنی  ،ان قصیدهرد قهرمکعملانسانی و توصیف امور غیرِالعاده و فوق طبیعی را در خارق

تناسب و  یحماس هایت موضوع شعراین صنعت بدیعی با کلیّ. کاربرد وارد کند ،ممدوح

   خود لحنی حماسی  ةبه قصید ،این صنعت و عنصری از طریق استخدامِ سازگاری دارد

  .دهدمی

 جنگی هایبکمربا پردازی تصویر -3-2

های ها و لشکرکشیجنگ الدوله و شرحدر مدح سیف متنبی هایی کهقصیده بیشتردر  اسب

و  الدولهسیف    های اسبهای اصلی بسیاری از تصاویر است. او هستهاز  سروده،او 

است. گاهی کشیده تصویر و به کردهمدح اتکرّبه ی لشکر دشمن را لشکریان او و حتّ

 است: رسیده کرده و صدای آنها به جوزااین اسبان گوش فلک را کر ةشیه

 بِشَـرقِ األرضِ والغَربِ زَحفُـهُ خَـمِیسٌ 

 

 وفـــــی أذُنِ الجَـــــوزاءِ منــــهُ زمــــازمُ 

 (100: 1938)متنبی،                               

به هیاهوی آنها  بانگو  استشرق و غرب زمین را فراگرفتهلشکر عظیمی که »ترجمه: 

 «.رسدمی گوش جوزا

های کارزار از آنها را در صحنه پوشیده از سالح و سوارانِ اسبانِمتنبی همچنین  

  :مسلح هستند دهد زیرا هر دوی آنها کامالًنمی همدیگر تشخیص

ــ ــوکَ یَجُــ ــربونَ أَتَــ ــدَ کأنّمــ  االحَدِیــ

 إِذا بَرَقُـــوا لـــم تُعـــرَفِ البِـــی ُ مِـــنهُمُ 
 

 سَــــرَو ا بِجِیــــادل مــــا لَهُــــن  قَـــوائِمُ     

ــن   ــابُهُمُ مـــ ــثِیـــ ــا ومِثلِهـــ  ائِمُالعَمـــ
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   (100-99)همان:                                   
 

هنگامی بودند و پوشیدهآهنگویی  ،از کثرت سالح(هایی آمدند که )با اسبآنها »ترجمه: 

 «پا ندارند. )غرق در سالح بودند( هاآن اسبگویی  ،رفتندمی هااسبآن که در شب با 

(              در زیر نور ماه)که هنگامی ،(های آهنینها و برگستوانلباسب پوشیدن بس)به»

  «.قابل تشخیص نبودشان های آهنیندرخشیدند، شمشیر از میان آنها و لباسمی

بر روی شکم  همچون مار گاهی ؛کنندمیسنجیده عمل ،ها در هر موقعیتیاین اسب

 ،باد بیابان و سراب شانقوتای که گونهبه ،گاهی بسیار صبور هستند آنهاکنند. میحرکت

 آنان از آب است:  ةکنندنیازبی

ـــا      ـــیتَها بِبُطُونِهـــ ـــت مَشَــــ  إِذا زَلِقَــــ

               

 کَمــــا تَتَمش ـــي فـــی الصَعیـــد األَراقـــمُ    

 (105همان:)                                           

ه آنها را بر روی شکم لالدوافتادند، سیفها( میراههنگامی که )از دشواری کوره»ترجمه: 

 «خزند.سفیدی هستند که بر روی زمین میوراند، گوئی ماران سیاهمیپیشبه

 وَخَــــیالً تَغتَــــذی ریــــحَ المَــــوامی   

                              

 یَکفیهـــــا مِـــــنَ المـــــاءِ السَـــــرابُ وَ 

 (85)همان:                                              

نیاز بی ،شان باد بیابان است و سرابگشت( که قوتمی رودر)رو و نیز با اسبانی»ترجمه: 

 «.است آنان از آب )روان( ةکنند

های ای که جوجهگونهبه ،رفتندهای کوه باالتا قله ،جوی دشمنانواین اسبان در جست

 نها را مادران خود پنداشتند.آپرندگان، 

 تَـدُوسُ بِـکَ الخـیلُ الوُکورَ علي الذبرَى

 فِــــراخُ الفُتـــخِ أَنـــکَ زرتَهـــا    تَظُــنب  

                      

 قـد کَـثُرَت حَـولَ الوُکــورِ المَطـاعِمُ   و 

 بِأُمَّاتِهـــــا وَه ـــــیَ العِتـــــاقُ الصَّــــالدِمُ

 (104-105)همان:                                   

امان بی کردی و )پس از کشتارِ های کوه دنبالدشمنان را تا قله ،تو با سپاهیانت»ترجمه: 

 «.های پرندگان فراوان شدها در اطراف النهتو( طعمه

که آن خیل مادر ایشان هستند در حالی ،کردند که سپاهیان توگمان ،پرهای نرمجوجه»

 «اسبان سخت بود.
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؛ اندشدهتوصیفجنگی در لشکر سلطان محمود دو نوع  هایمرکب ،در قصاید عنصری

 عنصری با انتخاب و دنیابمینمود بیشتری ر قصاید عنصری داسب و پیل. البته پیالن جنگی 

حضور حیوانات در » زیرا بخشدمی لشکر ممدوح هب جنگی، شکوه و عظمت بیشتری نپیال

 «شود که حس خشونت و حماسه را منتقل سازد.ای انتخابگونهتواند بهمی ،شعر

آتش جنگ سلطان محمود را  ،پیل جنگی»اینکه  دلیلهمچنین به( 104: 1383)پارساپور، 

 نبرد حضور هزارها پیل در میدانِ د،های سلطان محمودر بعضی از رزم ،کردمی گرم

به وصف پیالن در میدان نبرد  فراوانیبهعنصری  ،( بنابراین285: 1378)طالبیان،  «.داشتند

 بیشتر به گرانی و استواری آنها توجه ،. عنصری برای تصویرپردازی با پیالنپردازدمی

نبرد به کوهی عظیم که  ین را در میدانِهای زرّپیالن با برگستوان صفِ است وکرده

  است. کرده تشبیه ،باشدن شکفتهزاری بر آزعفران

 یــــنصــــف پــــیالنش انــــدر ســــاز زرّ

 

 یکی کوهیدویست پیل در آن جنگ هر

ــران     ــکفته زعف ــوهی ش ــر ک ــو ب  زارچ

 (245: 1342)عنصــری،                      

 ناورد، خاک کرده حجر زیر پای بهه ب

 (1292)همان:                                        

     ها نیز های خود از پیالن جنگی، به توصیف اسبعنصری در کنار تصویرپردازی

. تصویرپردازی از اسب در استکردهشان توجهبودن آنها و جنگاوریبه آهنین و پردازدمی

عنصری برای است. متفاوت ،استهکرداز پیل ارائه او قصاید عنصری با تصویرهایی که

شان بودنجنگ در کردن و مدامآنها در حمله ها و شگفتی آنها، به سرعتِوصف اسب

کردن طبیعت آنها است و حملهشده هایی که تنشان از حرب سرشته؛ اسبکندمیاشاره

 است: 

 استشان شدهسرشته تنشان از حرب و طبع

 ســوار ایشــان بــر پشــت اســب چونــان بــود 

                                                          

 شان به سـهر رده چشمکبردن و خوبه حمله 

 کجـــا برویـــد بـــر تیـــ  کوهســـار شـــجر 

 (1358-1357)همان:                                 
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 فراوانی سپاه تصویرپردازی  -3-3

-فراوانی سپاهیان در صحنهیکی دیگر از تصویرهای مشترک دو شاعر، تصاویر مربوط به 

است. متنبی گاه آنها غبار برخاسته از تکاپوی و خروش اسبان و گردوهای نبرد و جوش

  :آیندمیتنگها از آنها بهداند که سرزمینمیحدیفراوانی سواران را به

ــا   ــانُ عَن هـــ ــزُ األر ســـ ــادٌ تَع جَـــ  جِیـــ

 

ــدّیَارُ      ــا الـــ ــیقُ بهـــ ــانِ تَضِـــ  وَفُر ســـ

 (75: 1938)متنبی،                                

و شود نمیشان یافتکافی افسار برای ةاندازبه)از فراوانی( که آنان را اسبانی است »ترجمه: 

 «د.نآیتنگها از آنها بهسوارانی که سرزمین

است که سواران ممکن تار کردهوها، چنان هوا را تیرهغبار برخاسته از سم اسبوو گاه گرد

   :همدیگر را نشناسند است

 تُثِیــــــرُ عَلــــــي سَــــــلَم یَةَ مُس ــــــبَطِرّاً 

                                                          

ــعَارُ    ــو ال الشّــــ ــهُ لَــــ ــاکَرُ تَح تَــــ  تَنَــــ

 (75)همان:                                              

کردند که اگر می پاممتدی برکه اسبان بر فراز سرزمین سلمیه چنان غبار حالیدر»ترجمه: 

 .«دکردنیکدیگر را حاشا می ،)سواران( ها نبودنشان

 کرد: غباری که چنان گسترده و فراگیر بود که حتی پرندگان را دچار زحمت می

ــهِ   ــانُ فِیــــ ــرُ العِق بــــ  عَجَاجــــــاً تَعثُــــ

                                                         

ــلِ     ــوّ وَع ـــ ــأنّ الجَـــ ــارُکَـــ   أو  خَبَـــ

 (75)همان:                                          

  «بود. ریگزاری یالغزیدند؛ پنداری هوا زمینی نرم چنان غباری که عقابان در آن می»ترجمه: 

، تصویری هاحاصل از حرکت اسب غبارِوبه فراوانی سپاه و گردبرای اشاره عنصری نیز 

های آلود و نیزهغبار را به آبگیری گلوهوای پر از گرد ،صورتی هنرمندانهآورد که بهمی

این تصویر  . درکندمی تشبیه به نیلوفر در آبگیر ،خونین جنگجویان را در این هوابرافراشتة 

 : استشدهگرفتهدرنظر رنگکم رنگ قرمزِ ،برای نیلوفر

 رنـگ هـوا     چـو آبگیـر شـده روی آب   

                              

ــوفر      ــر نیلــ ــان در آبگیــ ــنان ایشــ  ســ

 (1297: 1342)عنصری،                          
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 پردازی با خون تصویر -3-4

-تصویرشده بر آبگیر را چون شقایقی بر ریحان ریخته خونِ ،متنبی در یکی از قصاید خود

-توان در این زمینه ارائهیکی از زیباترین تصاویری است که می ،نگارنده نظرکند که بهمی

  :داد

ــا  َتررررر      ال وَ ــا وَما ُهـــ ــدرانَ إِلّـــ   الغُـــ

                                             

ــقائِقِ     ــتَ الشَ ــانِ تَح ــدَمِ کَالرَیح ــنَ ال  مِ

 (  71)همان:                                           

خون چون ریحان در زیر  آن از فراوانیِ و بر آبگیری نگذشتند جز آنکه آبِ»ترجمه: 

چون  ،درخشدی آب غلبه دارد و آب از میان خون میزشقایق بود. )سرخی خون بر سب

 «.ریحان در زیر شقایق(

از  ،شده در دشت و بیابانریخته رنگِسرخ خونِ شیدنکتصویرا برای بهامّ عنصری

فرهنگ ایرانی و . استفاده از عقیق برای خون تحت تأثیر استکرده زار استفادهعقیق تصویرِ

فضای درباری شاعران سبک خراسانی است. عنصری نیز همچون بسیاری از شاعران 

است. گرفتهالت آن میمّعناصر تصویرهای شعری خود را از محیط دربار و تج ،درباری

فراوانی قیمتی چون عقیق، لعل، کهربا و مروارید در اشعار این دوره بههای کاربردن سنگبه

  شود.میدیده

 خـون  کـه ز  زار شدست آن زمین ز بسعقیق

           

 شدست آغازه روی دشت و بیابان فروب 

 (801: 1342،)عنصری                           

 تصویرپردازی با ابزار جنگی -3-5

نظیر میان تصاویر شاعران عرب و فارسی کمدهد درمیشمشیر ارائهتصویرهایی که متنبی از 

نوشیدن خون دشمن،  ةآمده بر جمجمشمشیر فرود ةای از شدت ضرباست. او در قصیده

شدن شمشیر در و پنهان شمشیر ممدوح ةوسیلبه تشنگی شدتِ دلیلهبآمده از قلب بیرون

د آفریننظیر میتصاویری بی ،استشدهتشبیه زمینشدن سوسمار در پنهان که بهها کشته بدنِ

 اثیر. ابنادبیات عرب هستند ةماندگار و جاودان تصاویرِ ةاز جمل ،خشونت آنهااز که جدای 

ثیر بسیار أداند که از قدرت تتوصیفات متنبی را از میدان نبرد، توصیفاتی زیبا و زنده می

 باالیی بر مخاطب برخوردار هستند.
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فرد داشت. او وقتی میدان نبرد را بهای منحصرشیوه ،متنبی در توصیف میدان جنگ» 

تر بود. او با کلمات چنان میدان شجاع تر و از پهلوانانِزبانش از تی  برنده ،کردمیتوصیف

دارد و جنگ حضور کرد در میدانکرد که شنونده احساس میمیمیدان چنگ را توصیف

 (14: 1419ابن اثیر،« )است.رفتهفرو هم هایشان درو سالح اندگرفتهقراردو گروه مقابل هم 

ــاراً    ــهُ نـــ ــاجمِ منـــ ــي الجَمـــ                                                     أنّ علـــ

 مـــــاءٌ المُهَجـــــاتِ جَـــــواریَ کـــــأنّ

 فَوَلّــــــو ا بَــــــینَ ذی رُوحق مُفــــــاتل  

ــرق ــلِ ومُنعَفِـــ ــیفِ لنَصـــ ــهِ السّـــ  فیـــ

ــدمّی ــلِ أیـــدی بعـــ ُ یُـ ــاً الخیـ  بَعضـ

ــا ــدٌ ورائِعُهــــ ــم وحیــــ ــه لــــ  یَرُع ــــ

 

ــراشِ  و  ــةُ الفَــ ــو مِ أجنحَــ ــدی القَــ  أیــ

 عُطـــــاشِ مِـــــن  المُهَنّـــــدُ یُعاوِدُهـــــا

ــاشِ   ــلق مُطـــ ــقق وذی عَقـــ  وذی رَمَـــ

ــواری ــبّ تَ ــافَ الضّ ــن خ  احتــراشِ م

 ار تِهــــــاشِ أثَــــــرُ بِعُجایَــــــةق ومــــــا

   والمُســـــــتَجاشِ جَی شِـــــــهِ تَباعُـــــــدُ

    (323-318: 1938)متنبی،                      

 به ،کندمیای که به آنها واردربهضت ،های دشمن را از شدویی او جمجمهگ»ترجمه: 

      شود و در اطراف او می او قطع شمشیرِ ةواسطههای آنان که بکشد و دستمی آتش

 «سوزد.که در آتش شمع یا شعله می ای استهای پروانهچون بال ،ریزدمی

ت چون آب است و شمشیر او از شدّ ،شودمی ویی که خونی که از قلب دشمنان جاریگ»

  «نوشد.آن را می ،تشنگی

یا  بودشدهشان جدایا روح ازتن سه گروه بودند: .آنهاخوردندشکست ة )دشمنان(هم»

    شان زایلعقل ،این واقعه وگروه سوم نیز از هولِ بودندهام شان باقیاندک رمقی برای

 «.بودشده

-فرورفتهشان تا نیمه آلود بود و شمشیر در بدنشان خاکدشمن که بدن بسیار پهلوانانِچه»

 «باشد.شده اش پنهانکه  سوسماری از ترس در النههمچنان ،بود

ها نبود بلکه از خونی سم کوبیدنِبود و این از برهمشده آلودهای بعضی از آنها خوندست»

 «بود.بود و به دست آنها رسیدهشدهها جاریکشتهبود که از 

 «    نند.کمیای است که همه از او سپاه طلبترساند. او یگانهنداشتن سپاه او را نمی»
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شود میدر تصویرهای عنصری از شمشیر، مالیمت کمتری نسبت به تصاویر متنبی دیده

  کند:میشمشیر و نیام آن اشارهو شاعر بیشتر به پرند شمشیر و درخشش و نقش و نگارهای 

 ی هستشان تو گویپرند گوهر شمشیر

 

 شـان بـه نبـرد   فروغ تیـ  یمـانی بدسـت   

 

ــ   دمیـــده سیســـنبرنو روی آینـــه بـــره بـ

ــری،                  (1387:  1342)عنصـــ

 شعاع داده چـو بهـرام در کـف کیـوان    

 (  2229)همان:                                      

سازد که یکی از دو جزء ترکیب، ابزار جنگی است. او با ترکیباتی میعنصری همچنین 

است و هم به قصاید خود ترکیبات حماسی افزوده ةساختن چنین ترکیباتی، هم بر حوز

                 است؛ شاعر با استفاده از کلماتی چون شمشیر، سپر و تیر لحن حماسی بخشیده

 است: کردهسازییبکتر

 انگشـت دست و تیرتن و شمشیرهمه سپر

 

 تیـ  صبر و صـاعقه جگر و کوههمه زمین

 

ــپر   ــه س ــوم ــیرشــکن و دی ــد و ش  شــکار       بن

 (74)همان:                                                  

ــپهر ــر سـ ــادگرد و ابـ ــاختن و بـ ــپهرتـ  سـ

 (138)همان:                                              

 جنگ از  ترساز مضمون تصویرپردازی  -3-6

   ترین ترین و عاطفیهای نبرد، عمیقتصویرکشیدن هول و هراس صحنهمتنبی برای به

زنان و مردان  ،ای که از ترس روز نبردگونهبه ،استدادههای انسانی را هدف قراررابطه

ماده سقط و اشتران نرهای درون پاالن شتران و بچهو جنین اندکردههمسران خود را رها

  :اندشده

ــوارِکل   ــرَ فَــ ــوانُ غَیــ ــیهِمِ النِســ                                        تُخَلِّــ

ــا   ــاةِ وَبَینَهــ ــینَ الکُمــ ــا بَــ ــرِّقُ مــ                                            یُفَــ

 

ــقِ    وَ  ــرَ طَوالِـ ــوانَ غَیـ ــوِ النِسـ ــم خَل ـ  هُـ

ــربهُ   ــلّی حَـ ــربق یُسَـ ــقِ بِضَـ ــل  عاشِـ             کُـ

 (66-65 :1938)متنبی،                           

 نی رهامزنان همسران خود را بدون دش ،بودت و هول آنچه به آنها رسیدهاز شدّ»ترجمه: 

پهلوانان و  میانای با ضربهالدوله سیف کردند. کردند و مردان نیز زنان را بدون طالق ترک

  «کرد.فراموش رااش معشوقه ،که عاشق ایگونهبه ،افکندآنان جدایی زنانِ
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ــا   وَ ــی الوَالیــ ــةُ فــ ــقِطَتِ األَجِن ــ      أُســ

                                                   

  أُجهِضَـــــتِ الحَوائِـــــلُ وَالسِـــــقابُ وَ 

 (74)همان:                                             

شتران نر و ها درون پاالن اشتران و )نیز( بچهجنین، هراسشان(ت هول و و )از شدّ»ترجمه: 

 «گشتند.ماده سقط

 است: کردهخلق زیبانیز در این مضمون تصاویری  عنصری

ــرد                                     ــده خـ ــا رمیـ ــان از مغزهـ ــیم ایشـ  ز بـ

 

 ن اقلیم                          در آن گروه که آن جنگ دید زآ

 هـا رمیـده بصـر      ایشـان از دیـده  ز هول  

 (1308:  1342)عنصری،                       

ــر نزای ــادر  پس ــب آن، م ــز از نهی ــد نی  ی

 (     1404)همان:                                        

 غنائم جنگی از تصویرپردازی -3-7

ه های خود بغنائمی که محمود در جنگ ةد خود درباریعنصری در بسیاری از قصا

 فراوانی، تنوع و ارزش آنها ةژه دربارویبه . اواستداده سخن ، داددست آورده

   :استکردههای زیبایی ارائهتصویرپردازی

ــه  ــت کـ ــم  از آن غنیمـ ــهریار عجـ  آورد شـ

 دیدنـــدبـــه بلـــخ یکســـره بنهـــاد تـــا همـــی

 گشت دیده و مغز                              خیره ز رنگ و بوی همی

 

ــر خــدای  ــد آنجــا چــه ب  رفــت از گــن گدان

ــان   ــگ در بیابـ ــود ریـ ــزون از آن نبـ ــافـ  هـ

ــ ــه هبـ ــای خیمـ ــتر    جـ ــر اشـ ــاد بـ ــا نهـ  دیبـ

 مه دار ملک خود آورد تخت ملک بهه ب

ــزد داور    ــد جــز ای  کســی درســت ندان

 سرای گشـته بـدو همچـو لعبـت بربـر      

ــر    ــة عنب ــاقوت و بیض ــة ی ــس طویل  ز ب

 (1314-1312)همان:                            

 زر و سیم و سلیح و ز جامـه و زیـور  ز 

 که پیش شاه جهـان بـود تـودة گـوهر    

 جـای موکـب گـوهر نهـاد بـر اسـتر      هب

 ز سیم خام و چو بتخانه پرنگار و صور

 (1376-1373)همان:                      

اسیرانی که از  ؛استگفتهاز فراوانی اسیران نیز سخن ،عنصری در کنار غنائم جنگی

 است: نمانده بالد زمین جای خالی باقی ةبسیاری آنها در هم

 نـه همانـا کـه زنـده مانـد بقـر       ،بدان زمین   زمـین                         ز بس اسیر که در خـام کـرد شـاهِ   
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   ز بس مهان که اسیرند از آن دیـار هنـوز                      

ــدانی                               ــت چنـ ــویی گرفـ ــیر گـ   ور از اسـ

  عرض جهان                  و بگرفت طولگروه ایشان 

 

 دگر به است جای یک در تنگسیستانبه

 شــان بــالد و قفــارکــه تنــگ بــود ز انبــوه

 ر برزنـی قطـار قطـار    هـ  هـر رهـی و بـه   ه ب

 (811-808)همان:                                   

وار از این اشارهکرده و جانب ایجاز را رعایت م جنگیئغناموضوع در ا متنبی امّ

  :دگذرموضوع می

ـــا   ـــوارِمُ والقَن ـــهُ المـــالَ الصَّ       وتُحـــیِی لَ

                         

ـــدا   ـــمُ والجَ ـــا تُحـــیِی الت بَسا ـــلُ م    ویَقتُـ

       (68: 1938)متنبی،                                

رویی و بخشش ا گشادهد امّنکنمی مال فراوانی را برای او زنده ،هاشمشیرها و نیزه»ترجمه: 

  «برد.میبیناز ،آوردهدستاو آنچه را به

بسیاری از  .کندمی الدوله در حق اسیران جنگی اشارهبخشش و ترحم سیف بهمتنبی 

سپاهیان بودند و پس از  ها همراهدر جنگ ،دهند که در قدیماین اسیران را زنان تشکیل می

آمدند. می، به عنوان اسیر جنگی به اسارت سپاه پیروز دردو طرف شکست یکی از سپاهیان

تر است، مهربانی آنچه برای او مهم بلکهکند می این اسیران توجه زیاد تعدادِتنها به متنبی نه

الدوله، احساس اسیر از بودن در خدمت سیف که زنانِجاییتا ،است آنها ممدوح در حق

    :کنندغربت و ناراحتی نمی

 

 کَفکِــــفُ عَــــنهُمُ صُــــمَّ العَــــوالی   اُ

 

ــعابُ   وَ  ــنِهِمِ الشَــ ــرِقَت بِظُعــ ــد شَــ     قَــ

 (63)همان:                                           

داشتی، حال آنکه میهای سخت را از آنان بازسرنیزه ،ت(تو )از سر مهر و محبّ»ترجمه: 

 «شان لبریز بود.ها از زنان)ایشان گریختند( و گردنه

 فَعُـــــدنَ کَمـــــا أُخِـــــذنَ مُکَر مـــــاتل

 

ــالبُ    ــدُ وَالمَـــــ ــیهِن  القَالئِـــــ       عَلَـــــ

    )همان(                                                    
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)به جایگاه مخصوص خویش(  شانزنان ،یافتی( کالب دستچون تو بر بنی»)ترجمه: 

ت و حرمت بوده، گالب و گلوبندهایشان را شدن با عزّدر حالی که چون ستانده ،بازگشتند

 «با خود داشتند.

 ال فــــی فَقـــــدِهِن  بَنــــی کِـــــالبق   وَ

 

ــرنَ   ــرابُ إِذا أَبصَــــ ــکَ اِغتِــــ   غُر تَــــ

 )همان(                                                  

)شوهران و خویشان،  کالبدر فقدان و فراق بنی ،ن زنان چون سیمای تو را ببینندآ»ترجمه: 

  «احساس( غربتی ندارند.

 خورده سپاهیان شکستاز  پردازیتصویر - 3-8

ی یکند که گومی ای توصیفگونهخورده و در حال فرار را بهسپاهیان شکستمتنبی 

تصویر فراریانی که در حال فرار،  ،به نظر نگارندهحال اجراست. نمایشی بر صحنه در

افتاده باعل لغزش و افتادن زمینبر شود و سرِمی تی  ممدوح از بدن آنها جدا ةسرشان بوسیل

بسیار  ةدلیل قدرت تخیل و عاطفآن، به خشونت و آزاردهندگیِ ةبا هم ،شودفراری میبدن 

 :های تصاویر خیال در ادبیات عرب استشاهکاریکی از  ،ی که در تصویر هستقو

 مَضَــــو ا مُتَســــابِقی األع ضــــاءِ فیــــهِ   

 غَطَــــــا بــــــالعِث یَرِ البَی ــــــدَاءَ حتــــــي

 

ــارُ     ــأر جُلِهِم  عِثَـــــ ــهِم  بـــــ  ألِر  سِـــــ

ــارُ   ــالی وَالعِشَـــــ ــرَتِ المَتَـــــ                   تَحَیّـــــ

 (75-77)همان:                                  

 سرها بهکه چنان ،دفتنشتاگرفتند، میمی هم پیشی آنان در حالی که عضوها بر»ترجمه: 

پای  ،کنند و آنها در حال دویدن هستندلغزیدند. )وقتی سر فراریان را قطع میمی پاها وسیلة

 «(.افتدمیزمینلغزد و فرد بهمی ،شدهشخص فراری بر اثر اصابت به سر کنده

 هایشانکرهباردار و پیشاپیشِ شترانِ)فراریان( بیایان را چنان با غبار پوشاندند که ماده»

  «ماندند. رهسپار، حیران

      تنها کند که نهمی ای توصیفگونهبه شته راگبربخت و عنصری این هزیمتیانِ

امید صدمات ناشی از جنگ،  دلیل شدتِبهاند، بلکه تی  و سپرافکندهدریده و شکستهجوشن

شان بیمار جان و روح ،اندهزیمتیانی که اگرچه زنده اند؛دادهدستلی ازکخود را نیز به
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شیرها در ذهن و ضمیرشان صدای چکاچاک شم ،است و تا همیشه در خواب و بیداری

  .ماندخواهدباقی

 امیـد تـن و گسسـته   جوشن و خسـته دریده

ــی ــه همـ ــدند بـ ــان شـ ــارگی هزیمتیـ  بیچـ

 است از آن هزیمتیانبمانده کسی که زنده

 بمغــزش انــدر تیــ  اســت اگــر بــود خفتــه 

ــدِ   ــد بنــ ــر بجنبــ ــاد  اگــ ــای او از بــ  قبــ

 

 ســـپر دل و فکنـــدهتیـــ  و شـــمیدهشکســـته 

ــته ــهپشــت و شکس ــار   گرفت ــ  را هنج  گری

 است، هست جان بیمار چه تنش درستاگر

 چشمش انـدر تیـر اسـت اگـر بـود بیـدار      ه ب

 خـورد بـر جگـر مسـمار    برد که همـی گمان

 (806-802:  1342)عنصری،                       

واژگان و ترکیبات حماسی و کارگیری همیزان ب ،شودمیدیدهنیز که در این ابیات چنان

های متنبی از نظر تصویر .ابزار و آالت جنگی در تصویرهای عنصری از متنبی بیشتر است

             ا از نظر امّ دارندهای عنصری برتریبر تصویر ،تازگی و تنوع و پیچیدگی تصاویر

عنصری در  یرِقصاید، تصاو حماسیِ عناصر حماسی برای ایجاد لحنِ ةگیری مجموعکارهب

 د.ندارجایگاه باالتری قرار

 هاکشتهاز پردازی تصویر -3-9

 ،. این تصویرکندمی های کوه احیدب را به نثارهای ریخته بر سر عروس تشبیهمتنبی کشته

به مرگ و عزا زمان هم ،سویک کند که دردر ظاهر این ایراد را به ذهن متبادراست  ممکن

نظر  ا بهامّ زندمی را مثال عروسی و شادی و نثار بر سر عروس ،دیگر دارد و در سوی اشاره

خیال او برای  های متنبی و قدرتِنماییاز هنر را انتخاب چنین تصویریاست بهتر ،نگارنده

شدن زیرا کشته بدانیمواحد  از یک اتفاقِ متضاد دو روایتِ زمانِهم کشیدنِتصویربه

برای  ،کننده و دردناک استاگرچه برای آنها ناراحت ،احیدب دشمن بر باالیِ جنگجویانِ

 : استآورمتنبی شادی ممدوحِ

 نَـــــثَرتَهُمُ فَـــــوقَ األُحَـــــیدِبِ کُلِّـــــهِ

                            

 کَمـا نُـثِرت فَــوقَ العَــرُوسِ الــدَراهِمُ     

              (104: 1938)متنبی،                              

که درهم بر باالی سر عروس چنان ،های دشمنان را بر کوه احیدب ریختیالشه»ترجمه: 

  «شود.میریخته
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 :  داندمیکردگان گمراهنمای راه را های بیابان سماوهکشتهدر تصویری دیگر،یا 

     إذا سَـــــلَکَ السّـــــمَاوَةَ غَیـــــرُ هَـــــادل

                                

ــارُ     ــهِ مَنَـــــــ ــت الهُم  لِعَی نَی ـــــــ  فَقَـــــــ

 (                                                       74)همان:                                           

 ةبیابان سماوه را بپیماید، اجساد آن فراریان برای او به منزل ،اگر کسی غیر از راهنما»ترجمه: 

  «راه است. ةنشان

 گوید: مضمون میو عنصری در این 

 گروه ایشان در دست شاه گشته سـتوه   

 اوبارش بخورد در جیحـون مرد نهنگِ 

                              

ــرســپاه  ــر شــان دل پ  کــین و شهرشــان ابت

 اوبار     هر آنکسی که برست از نهنگ جان

 (797: 1342)عنصری،                           

سپاهیان سلطان محمود است که شاعر با استفاده از کلماتی اوبار استعاره از نهنگ مرد

شدن در بیت، جنگ جان است و با ایجاد فضای کشته ةچون نهنگ و ویژگی آن که بلعند

حن باعل ایجاد ل ،سازد. این عاملو کشتار در میدان را در ذهن خواننده ملموس می

 شود. می قصیدهحماسی در بیت و ساختار 

 اقلیمی تصاویر ۀصبغ -4

 ةزندگی در یک منطقدهد که میهای مختلف، نشانمانده از دورهآثار برجایاشعار و 

 و ت و آدابتنها در نوع فرهنگ، سنّنه است،جغرافیایی که از لحاظ آب و هوا یکسان 

 در نگارش مردم نیز نقش ثیرگذار است، بلکه در نوع گفتار وأرسوم مردم آن منطقه ت

ت در ساختار روحی مردم آن شدّهای طبیعی بهدارد؛ یعنی محیط، طبیعت و پدیده مهمی

افراد آن نوشتاری  ةخود عامل مهمی است که در سبک و شیو ،کرده و اینناحیه نفوذ

، یا نویسندگانی که در نواحی کوهستانی اعرانش ،مثالعنوانبه ؛است کنندهتعیینمنطقه 

های بسیار نمونه در آثار آنها  ،کنندمیزندگیاطق جنوبی بیابانی و کویری، جنگلی و من

 .شودمیشان دیدههای طبیعی محیط اطرافزیادی از عوامل محیطی و پدیده

کویر است. شده در بیابان و کویر ارائه ،ویژه متنبیبسیاری از تصویرهای دو شاعر و به

بسیار محدود  هایگونهداغ در زیر آفتاب سوزان. جز  هایزارای است پوشیده از شنمنطقه

شود. افرادی که در این نمی نوع پوشش گیاهی در این مناطق یافت، هیچمخصوص بیابانو 
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نوع در سایر نقاط جغرافیایی دارند. مرمان کنند، روحیاتی کامالً متفاوت با میمناطق زندگی

های صحرا، لب زار، عطشِزار و شورههایی چون شننگارش این مردمان، از سمبل

های کویری، صدای باد، تنهایی و سکوت درختان فراز آسمان، گلبلندپروازی عقاب بر

هایی نشانه ،شود. در فرهنگ مردمان کویرمی آفتاب استفاده ةخشکیده و گرمای سوزانند

ر است و به آنها شود. معلم آنها کوینمیها دیدهاز دریای خروشان یا استواری قامت کوه

 .گیردعناصر صحرا الهام می ازدهد. ذهن و فکر شاعر ها را میدرس مبارزه با سختی 

العبور های صعبو کوهستان های گرم و سوزان عربستانعنوان شاعری که بارها بیابانبه

  سماوه همنشین نشینِبادیه مدت دو سال با اعرابِی بهو حتّ استکردهرا تجربه اطراف آنها

 افتاد، شرکتمی های شام و حلب اتفاقالدوله که در بیابانهای سیفبوده و بارها در جنگ

 شود؛ بهمیدیدهمتنبی های عربستان در بسیاری از تصویرثیر محیط جغرافیایی أ، تکرده

با سم  هاها غبارآلود است، اسبهوا بر اثر تکاپوی اسب ،ای که همواره در اشعار اوگونه

کنند، میهای عقابان را ویرانهای آنها النهکنند و بر فراز قلهمیکوبها را لگدخود کوه

کد، بانگ شتران و مها را میشده از قلب کشتهخون جاری ،شمشیر از عطش شدید

   یف اسبانی که از هر مانعی صبرای تومتنبی  .رسدمیگوشهمواره به گوسفندان و بزها

 را مثال خورشید باشد ةی اگر آن آب در چشمیابی به آب حتّکنند، دستعبورتوانند می

به سوسمار پنهان در زمین و بسیاری تصاویر  ،یر درون بدن مجروحشو تصویر شم زندمی

 تاثیر محیط جغرافیایی شاعر بر تصویرپردازی اوست.  ةدهنددیگر که همگی نشان

او در  است.شدهنکشیدهتصویر متنبی به ةاندازبهگذاری ثیرأاین ت ،در اشعار عنصری

کند و می العبور حرکت سپاهیان محمود را توصیفهای صعببسیاری از قصاید خود، راه

گوید میها که چون خسک است و از خارهای چون کژدم آن سخناز خاک درشت راه

 ریزد: چنگال و پر آنها می ،که اگر گرگ و عقاب از این راه بگذرند

 کسَـ های خَش چو تودهارهی که خاک درشت

 اگـــرش گـــرگ بپویـــد بریـــزدش چنگـــال     

ــات ــدی    نبـ ــه کژدماننـ ــی کـ ــاش تـــو گفتـ  هـ

 

 و کشـور ا انـدر  سان عـالم و منزلگـه  هب 

ــهپر  ــرد بیفتـــدش شـ ــاب بپـ  ورش عقـ

 گــره شــده و خارهــا بــر او نشــترگــره 

 (1332-1330همان:)                     
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تصاویر دیگران را بگیرد و با تصرفی  کوشد تابا توجه به سبک عنصری که میا امّ

 جای طبع، کمک هکند و در حقیقت از صنعت بگرتازه جلوهرا به صورتی  آن ،عقالنی

تا  استکردهشعری کرده و تالش ةصنعت را جایگزین حس و تجرب ،به این دلیل و گیردمی

های مصنوع کمک تناسب الفاظ و نوعی ارتباطه را ب های بسیار عادی عصر خودخیال

   تر است. رنگهای اقلیمی کمثیر جنبهأ، تکنددوباره در شعر خویش عرضه

 گیرینتیجه -5

 این دیوان متنبی و عنصری به حماسی هایاین پژوهش با مطالعه و تحلیل تصویرپردازی

 هم به نظر مضمون، شبیهعنصری ازسیاری از تصاویرحماسی متنبی و رسد که بمی نتیجه

اند. از جمله کردهپردازیهستند؛ یعنی هر دو شاعر در موضوعات مشترکی تصویر

ها و ها، غنایم و اسرای جنگی، مرکبتوصیف قلعه ،موضوعات مشترک تصاویر آنها

ابزار  وسیلة هپردازی بو تصویر ، خون و خونریزیهراس جنگ و پوشش جنگی آنها، هول

  .است و آالت جنگی

تصاویری در  ،یکلّحالتدر تصاویر حماسی متنبی و عنصریتوان گفت همچنین می

پردازی در خلق تصاویر متنبی از استعاره و شخصیت وجود استفادة فراوانِبا سطح هستند.

 های متعدد معنایی گیری الیهکه سبب شکل است هاییپیچیدگیفاقد خود، تصاویر او 

یابند و خیال در ذهن بازتاب می ،گونه که هستندهمان اشیادر تصاویر عنصری نیز  .شودمی

بعدی نیستند تودرتو و چنددو شاعر تصاویر  ،بنابراین ؛کندنمی شاعر چندان در آنها تصرف

 در تصویرهای ،شودخیالی شعر نجر به پیچیدگی و دورکه م نوعی از ،و تراکم تصاویر

/ صورت قطبی حقیقت و مجازشود. اساس تصویرهای آنها بر نظام دونمیآنها دیده حماسی

-درکچندان زیاد نیست که تصویر قابل ،مجاز و حقیقت ةو فاصل استاستوار و محتوا

  . باشدن

قصاید عنصری که تا حدود زیادی خاص اوست، قصاید فاقد های از دیگر ویژگی

است که این ویژگی از  غالب قصاید عنصری مقتضب ،دیگرعبارتتغزل و تشبیب است؛ به

که  زیرا فقدان این بخش از قصیده ،شدن لحن قصاید وی استترثر در حماسیعوامل مؤ

افزاید و در بر صالبت و جزالت قصاید وی می پردازد،به بیان عشق و مضامین عاشقانه می
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قصاید کامل خود،  ی در. عنصری حتّاست ثرجاد روح و فضای حماسی در قصیده مؤای

نیز با استفاده از واژگان، ترکیبات  ندیعنی قصایدی که مشتمل بر تغزل یا تشبیب هست

ثر در ایجاد لحن حماسی، حال و هوای خیال، صنایع ادبی و دیگر عوامل مؤحماسی، صور 

 است.پردازد، حفظ کردههای ممدوح خود میحماسی قصایدی را که به شرح جنگاوری

 ،اقلیمی بر تصاویر و انعکاس آن در تصویر در اشعار متنبی ةثیر صبغأتاز سوی دیگر 

های مختلف محیط است جنبهدارد و متنبی توانسته بیشتری نمود ،نسبت به عنصری

اینکه در بسیاری  وجود کند. عنصری بااش منعکسجغرافیایی خود را در تصاویر حماسی

شجر محیط  های راه و کوه والعبور و خار و خسکصعبهای از قصاید به توصیف راه

که صنعت را جایگزین حس و خود خاص  ةبه شیو توجهبا ،پردازدجغرافیایی خود می

های بسیار عادی عصر خود را به کمک تا خیال استکردهکرده و تالششعری  ةتجرب

های یر جنبهثأتکند، شعر خویش عرضه تناسب الفاظ و نوعی ارتباط مصنوع دوباره در

  . شودمیدیدهتر رنگاقلیمی کم
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