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 1كیدهچ

فردوسى و متنبى هردو در آثار جاودان خود، تصاویر 

بدیع و خیال انگیزى از عظمت گرد و غبار سپاهیان 

اند كه از زوایاى مختلف قابل تأمل است. هر آفریده

دو شاعر براى ترسیم عظمت گرد و خاك از مضامین 

اند. این اشتراك در و تصاویر مشترك استفاده كرده

مختلف ازجمله توارد،  تصاویر و مضامین به اشكال

اى، تأثیرپذیرى فردوسى از استفاده از الگوهاى كلیشه

 شعر متنبى یا شاعران قبل از او قابل تفسیر است. 

این تصاویر مشترك، اهداف این دو  ۀبا مقایس

و قدرت پرواز هر  شودمي شاعر در صورتگرى معلوم

گردد. فردوسى خود یك در آسمان خیال مشخص مى

به این سبب  .بیندل مردم كوچه و بازار مىرا در مقاب

با هدف خلق حماسه براى تأثیرگذارى در مردم و 

ایجاد روح مقاومت و وحدت ملى، تصاویرى كوتاه، 

در عوض متنبى  .آفریندروشن و كوبنده و پرشور مى

كسب رضایت ممدوح و رقابت با شاعران ۀ با انگیز

ره و دربار سیف الدوله، در اشعار خود به استعا

 شود. تصاویر پیچیده و چند الیه متوسل مى
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Abstract2 

Both Ferdowsi and Motanabbi, in their 

immortal works, have created 

innovative and imaginative images of 

grandeur dust which can be considered 

from different perspectives. Both poets 

have used the same themes and images 

to illustrate the magnitude of dust. The 

similarity of the images and themes has 

different forms including continuity, 

using stereotyped patterns which 

demonstrate that Motanabbi’s or poem 

or other poets before Motanabbi have 

influenced Firdausi.Comparing the 

common images,the objectives of the 

two poets in portraying becomes 

evident and power of imagination of 

both is clearly known. Ferdowsi sees 

himself in front of people in the streets. 

Therefore, in order to create epic to 

influence people and create a spirit of 

resistance and national unity, he 

portrays, bright and enthusiastic 

images. Instead, Motanabbi resorts to 

complicated and multilayered images to 

obtain consent and to compete with Saif 

al-Dawla’s court poets. 

 

Keywords: Firdausi, Motanabbi, 

Rhetoric, Epic,dust. 
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 مقدمه 

بلند ادب فارسى و عربى و ۀ قل ۀ دودربارسخن 

باریكى از ۀ هنرآفرینى آن دو در زاوی ۀمقایس

هاى رزم و پیكار است. یكى حكیم ابوالقاسم صحنه

: 8992)فردوسى است كه به اعتقاد نظامى عروضى 

شناسان و از سخن سخن استاد مسلمخود (كه 39

فردوسى سخن را به : »بزرگ عهد خویش است

ین برد و در عذوبت به ماء معین رسانید و یّآسمان علّ

من در عجم سخنى به این  .الحق هیچ باقى نگذاشت

 «.بینم و در بسیارى از سخن عرب همفصاحت نمى

قول چنین مردى براى ما برهانى قاطع است، خاصه 

همگان یافتهكه ع وشی چندانكه این دعوى 

و دیگرى كسى است  .(032: 8931صفا، اند)پذیرفته

ۀ دربار( از شارحان معروف اشعار متنبى)واحدى كه 

عرب ۀ گوید: با آمدن این شاعر، شعر گذشتاو مى

نابود گشته است و مردم در مجالس خود جز شعر او 

ها و رسایل خویش جز بیت خوانند و در نامهرا نمى

نقل از انوار،  ،شرح واحدى ۀمقدم)آورند او را نمى

8912 :02). 

بلند همواره از لوازم و گرد و غبار عظیم و 

هاى یك سپاه گران و توفنده است، تا آنجا كه ویژگى

برخاستن گرد از دشت را  (0/809: 8930) فردوسى

( 8/833: 8323)و متنبى ( 8)داند كنایه از جنگ مى

 نامد.الدوله را غبار جنگ مىسیف ۀخیم

هاى ى هنرآفرینى در صورتگرىهامایهیكى از جان

هاى هایى است كه صحنهرزم و پیكار، پرده ۀصحن

دار نبرد، چكاچك نگ ازجمله كشاكش و گیروج مختلف

هاى آهنین، زدوخوردهاى رنگ سالحاشمشیر، درنگ

سپاهیان، برق سالح، لرزش زمین، رعب و  شخونین، غر

كند، زیرا وحشت، كثرت خون و...را توصیف مى

با سازى حوادث جنگ وقتى نمایى و برجستهبزرگ

عد تأثیرى و هنرى آمیخته شود بُ كالمى فنى و

در این شود. چند برابر مياحساسى و حماسى آن 

از نبردهاى سنگین و كثرت  برخاستهمیان گرد و غبار 

 .خیال شاعران داردۀ اى در آبگینجایگاه ویژه ،سربازان

به همین مناسبت هر چه ترسیم كثرت، تیرگى و 

ود، شكوه و هیبت تر ارائه شعظمت غبار برجسته

دالوران و گیر و دار گرمگاه رزم و پیكار بهتر ارائه 

هاى زیبا، شود. حكیم طوس در نقاشى این پردهمى

بیشتر از تشبیه و كنایه و كمتر از استعاره سود 

جوید. براى نشان دادن بلندى و اوج گرد و غبار، مى

. كندابر، ستاره و...استفاده مى ،از آسمان، ماه، خورشید

انگیز فردوسى گرد و غبار را با طبع خیالۀ خام

انگیز و اى از غلو و اغراق شاعرانه، هراسصبغه

هاى محسوس دهد و از وجه شبهشگفت نشان مى

با استخدام همین هم متنبى  گیرد.مى هفراوان بهر

از انواع استعاره، عنصر اغراق و  گیريبهرهمصالح و 

 كند.ميمایى ورزى و هنرنتشبیهات مركب، خیال

وقتى گوهرهاى درشت و آبدار منظوم فردوسى را 

كارى و تصاویر مینیاتورى متنبى در ترازوى با منبت

دهیم گاه ترجیح یكى بر نقد و انصاف قرار مى

 در تصاویر نماید ولى غالباًدیگرى سخت دشوار مى

، روح بزرگ فردوسى، اهداف مقدس و عالى، شاهنامه

زند كرانگى، فرازمانى و فرامكانى موج مىتوجه به بى

در اشعار متنبى، تنگناى فضاى مدح و  كهدرحالي

ها و تزاحم در قالب ریزبینى ،كسب رضایت ممدوح

 كند.گرى مىتصویرهاى چند الیه و چند ضلعى جلوه

 

 هاى تحقیق سؤال

متنبى در تصویرسازى از گرد و غبار آیا فردوسى و . 8

 مضامین و تصاویر مشترك دارند؟  ،جنگ

تفسیر مضامین و تصاویر مشترك در اشعار  . 0

 فردوسى و متنبى چیست؟ 

هاى دو شاعر در خصوص تفاوت صورتگرى . 9
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 گرد و غبار جنگ در چیست؟ 

 

 هاى تحقیق فرضیه

هاى فردوسى و متنبى در مضامین و تصویرگرى. 8

 صوص گرد و خاك شباهت بسیار دارند. خ

اشتراك در تصویرسازى و مضامین اشعار . 0

فردوسى و متنبى ناشى از منابع مشترك، توارد و 

 تأثیرپذیرى فردوسى از متنبى است.  احتماالً

فردوسى با دیدگاه بلند خود، همواره به امور  .9

نگرد و براى مخاطبان خود كه مردم كالن و عظیم مى

از تصاویر پیچیده و نیازمند به تأمل استفاده هستند 

ه مخاطبان متنبى درباریان و كليكند، درحانمى

است و اغلب تصاویر  بینبه این سبب ریزند و خواص

 او محتاج اندیشه و فكر است. 

اكنون در تالش براى بیرون كشیدن نوعروسان 

به  ،لفظ ۀهاى ادب از حجلطبع این شیرمردان قله

 پردازیم.مى هاآنۀ مقایس

اكنون در تالش براى بیرون كشیدن نوعروسان 

به  ،لفظ ۀهاى ادب از حجلطبع این شیرمردان قله

 پردازیم. مى هاۀ آنمقایس

 

 عنصر خورشید در ترسیم گرد و غبار جنگ 

 واقعیتطبیعى براى ۀ استفاده از عناصر برجست

 گرایىها و محتویات ذهنى و برونبخشیدن به اندیشه

و تحرك، ضرورى است زیرا براى نشان دادن 

هیچ چیز سزاوارتر و كارآمدتر از  ،حوادث بزرگ

 (.32: 8938یاحقى، )عناصر مادى نیست 

ترین عناصرى است خورشید از آشناترین و بزرگ

بیند و بلندى و تابناكى آن را كه بشر آن را مى

بلند ادب  ۀبدیهى است كه این دو قل .كنداحساس مى

آن را دستاویز تصویرگرى خود قرار دهند. آیا باید 

ممكن است یكى از این دو شاعر براى اغراق در 

عظمت گرد و غبار، خورشید را نبیند؟ البته هردو، 

گذارند عظیم و بلند هستى مىۀ دست بر این پدید

ولى مهم این است كه خورشید چگونه در توصیف 

 شود؟ كار گرفته مىگرد و غبار به

فراست و ظرافت شاعرانه مدعى ترس و هردو با 

وحشت خورشید از انبوهى و بلندى گرد و غبار 

وحشت مردم از گرد و غبار طبیعى است  .شوندمى

جان در این است كه پاى عنصرى بىولي هنر آن دو 

كشند و میان مىعظیم و بزرگ را به اما احساسو بى

 با بركشیدن آن تا مرز موجودات جاندار و باشعور و

 . آرایندميكالم را  ،حیاتمند

 هوا گفتى از نیزه چون بیشه گشت 

 خور از گرد اسبان پر اندیشه گشت

 (0/800: 8930)فردوسي،    

 

فردوسى با این شگرد هنرى و ادبى مرزهاى زمان 

شكند و از طریق همنوایى با طبیعت، و مكان را مى

 كند. دیگران را در احساس خود شریك مى

متنبى خورشید را در قالب شاهدى حال آنكه 

بیند كه از ترس و وحشت با حجابى از پردگى مى

 كند:گرد و غبار، جمال خود را پنهان مى

 زْراًــَدَاقِ شـى األَحْـانِ فِـنُ الْفُرسَـطَاعِ

 ابُـقَـسِ نِـمْـرْبِ لِلشَّـحَـاجُ الْـجَـوَعَ

 (8/000: 8323)متنبي،                     

ۀ كسى است كه حدق (ممدوح متنبى)او ترجمه: 

 هدفچشم سواركاران را از چپ و راست با نیزه 

دهد و این درحالى است كه غبار جنگ براى قرار مى

 (.0) خورشید چون نقاب است

زند زیرا ممدوح متنبى، پیادگان را با نیزه نمى

هدف قرار دادن پیادگان در قیاس با سواران سهل 

نیزه را به  .زندبه این سبب او سواران را مى .است

ۀ زند بلكه به حدقها نمىسینه، سر و یا حتى چشم آن
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زند بلكه از چپ و از مقابل هم نمى .زندچشم مى

ها همگى در مصراع اول زند. این ظرافتراست مى

 كار رفته است. به

نقاب را به خورشید نسبت  ،در مصراع دومشاعر 

نقاب  ،در این بیت( 8/008: 8323)قى برقو .داده است

است. بر صاحبان ذوق سلیم  دانستهزنان  ۀرا روبند

پوشیده نیست كه تصور زیبارویى در آسمان با نقابى 

ۀ انگیز و شاعرانه است ولى رایحاز گرد و خاك، دل

چون آبي است كه غزل و لطایف مربوط به آن 

 هاي حماسه را سرد و خاموش كرده است. شعله

نماید كه فضاى مدیحه و ر این دقیقه بایسته مىذك

احتماالً محفل انس ممدوح، متنبى را بر آن داشته كه 

همت خود قرار داده و  ۀى را وجهئامور ریز و جز

مكنیه به جنس لطیف ۀ اشارتى ظریف از نوع استعار

كرانگى حماسه، چنین كه بىداشته باشد درحالي

 تابد.لطایفى را برنمى

ز خورشید را چون زنى ترسان و فردوسى نی

از هیبت گرد و غباِر جنگ در پس پرده  ،زدهوحشت

 كند:ترسیم مى

 ناك ـور تابـد خـرده درون شـبه پ

 ز جوش سواران و از گرد و خاك 

(3/098) 

فردوسى هرچند در  این است كهآنچه مهم است 

تصاویر خود از استعاره استفاده كرده است، ولى 

.او كه استاد كندعایت مىجانب احتیاط را ر

بر خود الزم است هاى بیان ها و ظرافتكارىریزه

محاق ابهام و پیچیدگى  بهداند كه تصویر را مى

كند كه پرده استفاده مىواژۀ به همین دلیل از  نیندازد.

زیرا هر كسى ممكن است از  ،اختصاص به زن ندارد

 ترس به پشت پرده پناه ببرد. 

كند خورشید دیگر ادعا مىمتنبى در جایى 

زده كه مردمكش دچار عالمتاب با چشمى وحشت

حیرت شده به گرد و خاك حاصل از جنگ ممدوح 

 نگرد:او مى

 اـهَـُعـاطِـاهُ سَـا القَــقُ مَــوُّ أَضْيَــَألج

 لِــرُ الْمُقَــهِ أَحْيَــسِ فِيــةُ الشَّمْـَوَ مُقْل

 رَةٌـــاظِـىَ نَـــهِا وَ ـدَ مِنْهَــالُ أَبْعَــيَنَ

 لِــــى وَجَــلَــهُ اال عَـلُـابِـا تُقَــمَـفَ

                                   (9 /802) 

فضا را پر كرده است ۀ غبار لشكر همترجمه: 

طورى كه فضا براى آن تنگ است و چشم خورشید به

است. غبار جنگ به  (به این غبار)ترین چشم حیران

رسد و خورشید جز با جایى دورتر از خورشید مى

 نگرد. ترس به این غبار نمى

آزمایى و شخصیت شاعر عرب در بیت باال با طبع

تصویرى بس  (مكنیه ۀاستعار)بخشیدن به خورشید 

انگیز براى توصیف بزرگى و عظمت زیبا و حیرت

اندیشي نازكویژه با به ؛گرد و خاك خلق كرده است

جاي اشاره به چشم، بر مردمك آن بیني بهو باریك

انگشت گذاشته تا یادآور تغییر شكل آن در زمان 

جز با )استفاده از حصر  ،افزون بر اینترس باشد. 

در بیت دوم لطافت و اغراق كالم  (نگردحیرت نمى

 را افزایش داده است.

در عین حال تنگ بودن فضاى آسمان براى غبار 

غبار به باالتر از خورشید دو اغراق زیبا و  و رسیدن

 شاعرانه است. 

آور اینكه فردوسى هم با دیدن غبار جنگ، حیرت

 بیند: چشم خورشید را حیران و درحال خواب مى

 چنان شد ز گرد سپاه آفتاب 

 كه از تیرگى رفت چشمش به خواب 

                                    (3/803) 

آفتاب، ۀ در بیت باال تنگناى قافیبدیهى است كه 

جاى بستن فردوسى را مجبور به استفاده از خواب به

خیالي ؛خوابي كه نشانۀ سكون و بيچشم كرده است
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است و خالي از تحرك و نشاط و احساس حماسي 

معناى به (الزمیت ۀبا عالق)هرچند خواب مجازاًاست. 

ات بستن چشم است ولى با تغییر قافیه، امكان تعبیر

 مناسب دیگرى هم ممكن است. 

ها و اشتراك ابیات باال و شباهت بسیار آنۀ از مقایس

و نیز « خورشید، پرده و گرد و خاك»سه عنصر 

داد كه بسیار توان احتمال مى« خورشید، چشم و غبار»

اند و یا فردوسى و متنبى از منابع مشتركى الهام گرفته

با اشعار عربى و  فردوسى به شكل مستقیم و یا غیرمستقیم

 (.9) متنبى آشنا بوده است

در بیت زیر، فردوسى چشم آسمان را از جنگ و غبار 

 :دهدآن خیره نشان مى

 سپهر اندر آن رزمگه خیره شد

 ره شدـها تیمـه چشـز گرد سپ

                                    (0 /32) 

هر دو شاعر در این ابیات درصدد تصویرسازى از 
خیرگى چشم را به خورشید و  ،شاعر عرب .غبارند گرد و

 فردوسى آن را به آسمان نسبت داده است. 

 ( نیز خورشید را از ترس غبارِ 3/890) متنبّي بابوطیّ 
 است. تصویر كرده يجنگ چون شاهدى زیبارو

اداى معانى از رهگذر خیال، ۀ یكى از وجوه برجست
آفرینش استفاده از رنگ است كه از مؤثرترین عوامل 

خلق تشبیهات و ۀ واسطهاهمیت رنگ ب .هنرى است
هاى متحرك و حسى است )شفیعى كدكنى، استعاره
فردوسى در خلق تابلوهاى مربوط به غبار،  .(038: 8932

در ابیات زیر روى خورشید را به ترتیب قیرگون، بنفش، 
 بیند:سیاه، و تاریك و ناپدید مى

 بیاورد زان روى پیران سپاه 

 د تابان سیاهـگرد، خورشی شد از
 

                                    (3/802) 

 یكى تیره گرد از میان بردمید

 سان كه خورشید شد ناپدید بدان
 

                                    (3/833) 

استفاده  ،هاى متنبى از گرد و غباردر صورتگرى

ولى فردوسى در  ،شودهاى تند دیده نمىاز رنگ

، 3/030، 3/33،3/802، 0/883ازجمله)ابیات بسیارى 

خورشید را از كثرت و غلظت ۀ ( چهر2/830 ،2/893

 كند.غبار سیاه، تاریك و پنهان ترسیم مى

ادب حماسى ایران را در این ۀ اما تهمتن عرص

خصوص بیتى شگفت است كه سخن را در این باب 

 :ین رسانده استیّبه آسمان علّ

 ان شد ز گرد سپاه آفتاب چن

 كه آتش بر آمد ز دریاى آب 

                                   (3 /802) 

اى خلق كرده حكیم طوس در این بیت صحنه

اى از صفت است كه گویى حضرت حق او را جرعه

خالقیت خود در عالم خیال و تصویرپردازى نوشانده 

آسمان برده است كه اقیانوس را از قَعر زمین به اوج 

با گره زدن دو سوى تناقض، آتش ناسازگار با آب را 

 ده است.یاز دل آن برجهان

گرد و غبار به آتشى ۀ تشبیه خورشید در پس پرد

كه از دل دریا و در اوج آسمان زبانه كشیده بسیار 

و یادآور این سخن ( 3ست)انگیز و در اوج اعتالدل

كه  است (سر فلیپ سیدنى)یكى از ناقدان غربى 

شاعر است كه به كمك شور و اشتیاق  ،گوید: تنهامى

یابد و عماًل خود تعالى مى و توانایى ابداع و آفرینشِ

ها را یابد و اشیا و پدیدهبه طبیعتى دیگر دست مى

آفریند كه یا بهتر از آن چیزى است كه اى مىگونهبه

نو و تازه است و  شود یا كامالًدر طبیعت عرضه مى

 .شود...جهان طبیعت مسین استدر طبیعت یافت نمى

كنند )برت، تنها شاعرانند كه آن را طالیى ترسیم مى

8933: 82.) 

فردوسى  توان ادعا كرد كه صورتگرىِیقین مىبه

ترین سهل و ممتنع و با سادهۀ در این بخش با شیو

را  كلمات، به دور از صنایع دشوار و دیریاب، طبیعت
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اى توصیف كرده است كه هرگز این همه گونهبه

شگفتى در آن وجود ندارد و هرگز با هنرمندى متنبى 

 ءقابل قیاس نیست. این معجزه یعنى پیوند بین اشیا

شعر ۀ متنافر و متضاد و مطبوع نشان دادن آن، معجز

سازى و (. این برجسته833تا: بي است )عباس،

كالم فنى و هنرى نمایى حوادث جنگ كه با بزرگ

عد تأثیرگذارى و حماسى كالم را آمیخته شده، بُ

 تقویت كرده است. 

( 3/803،088، 092/ 8، 802/ 9در ابیات )متنبى 

 كند.آسمان ترسیم مى ۀوسعت گرد و غبار را به انداز

 

 تصاویر گرد و خاك و تاریكى روز و شب

هردو شاعر تاریك شدن روز را دستاویزى براى 

 اند: گرد و غبار قرار داده ترسیم عظمت

فردوسى، تاریكى غبار جنگ را چون شب تیره 

 بیند:مى

 ى نماندـایـه روشنــرد سپــز گ

 ز خورشید، شب را جدایى نماند

                                   (3/839) 

فتح ۀ مشهور ابوتمام دربارۀ با تأمل در قصید

هاى قابل توجهى در توصیفات ، شباهتيةعمور

شود مذكور دیده مى قصیدۀحماسى فردوسى و 

 ازجمله: 

 ْت ـدْ أَفَلَــنْ ذَا وَ قَــةٌ مِـسُ طَالِعَـفالشَّمْ

 بْـمْ يَجِـنْ ذَا وَ لَــةٌ مِـسُ وَاجِبَـوَ الشَّمْ

 (8/23تا:بي ابو تمام،)                    

شنى روز را محو و در بیت زیر، روفردوسي و 

 بیند:ناپیدا مى

 اندـز گرد سپه، روز روشن نم

 ز نیزه هوا جز به جوشن نماند 

                                   (2 /822) 

از فرط گرد و غبار، روشنى را در خورشید و او 

 :بیندماه نمى

 اه ـرد سپـــان و گـــز آواز اسب

 د و ماه ـبشد روشنایى ز خورشی

                                    (2/800) 

بیند و ابوطیب غبار كارزار را خودِ شب مى

رسد دو شب ظاهر گوید: وقتى روز به پایان مىمى

 ، شب واقعى و غبار:شودمى

 م ـهُـْ ؤءَ عَنــضَّـارُ الـهَـرَفَ النَّـــاِذَا صَ

 ارُــَبـُغــْلٌ وَ الـــيْــالنِ لَـــا لَيْــدَجَ

                                   (0 /021) 

ها هنگامى كه روز نور خود را از آنترجمه: 

شود، خود شب ها تاریك مىگیرد، دو شب بر آنميبر

 ر.و غبا

متنبى در گرو تناسى تشبیه است زیرا  زیبایى تعبیرِ

گوید خود گوید غبار مثل شب است بلكه مىنمى

قدر تیره ار جنگ را آنبه عبارت دیگر، غب .شب است

 .داندنیاز از تشبیه آن به شب مىبیند كه خود را بىمى

این تشبیه كنایى و غیرمستقیم كه نوعى تناسى در 

امرى محال و غریب، به  ۀشود براى ارائآن دیده مى

شكلى ملموس، ممكن و نزدیك است و از طرف 

بعد از تأمل و اندیشه بسى  ،یابى به مطلبدیگر دست

( ولى 830 :8930فاضلى، )تر است تر و ارزندهینشیر

شود، درك این تصاویر محتاج چنانكه مالحظه مى

تأمل و دقت فراوان است. بدیهى است كه این 

 ،توأم با تأمل و درنگ در فضاى دربار آفرینىِ حیرت

برانگیز است ولى هرگز احساسات مردم را تحسین

سكون و ها را در غرقاب كند بلكه آنتحریك نمى

جز در  شاهنامه چیزى كه در سراسر ؛اندازدجمود مى

شود دیده نمى آن مطلقاً ياشعار غنایى و تغزل

 (.به بعد 322 :8912، پورسبزیان)

 ؛شوداین بار فردوسى از در دیگرى وارد مى

میان عالوه بر توصیف مكان غبار، پاى زمان را نیز به
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گوید چهل روز، شب و روز از غبار كشد و مىمى

 یكسان بود: 

 گ بودـچهل روز یكسان همى جن

 شب و روز گیتى به یك رنگ بود 

                                   (3 /001) 

متنبى تاریكى روز را در اثر غبار و روشنى شب 

 : كندوصف ميچنین اینرا در اثر برق سالح 

 رُهُ ــا تُغِيـحِ مِمَّـوْءُ الصُّبْــضَلَّ ــدْ مَــفَقَ

 هُ ـا تُزَاحِمُـــلِ مِمَّــوَادُ اللَّيــلَّ سَــوَ مَ

                                    (3 /22) 

هاى تو و سیاهى شب نور صبح از غارتترجمه: 

 هاى تو دچار اندوه و مالل شدند.از مزاحمت

تضاد، بین در این بیت عالوه بر لمعان نگین 

تخیل  ۀروشنایى و تاریكى و نیز صبح و شب، دریچ

اندیشان باز شده است. از یك سو خسته براى نازك

كردن شب و روز، مفهوم مجاهدى نستوه را به ذهن 

خود، حتى شب  ۀوقفبيهاى كند كه با حملهمتبادر مى

عالوه بر دیگر سو، از و و روز را به ستوه آورده 

كه نور صبح  (مكنیه ۀاستعار)وجود صنعت تشخیص 

دهد، با دقت در و سیاهى شب را ملول نشان مى

ساخت این بیت به دو تشبیه پنهان و خوابیده در ژرف

بریم. نخست علت مالل شب و الفاظ پى مىهاي یهال

رقیبى قَدَر و تواناست كه كاالى  هروز، حسادت ب

ها یعنى سیاهى و روشنایى را از رونق انداخته آن

 . گرد و خاك بر شب و برق سالح بر روشنىِ است

اند. به ها شدهاند و موجب حسادت آنروز تفوق یافته

برق سالح ۀ مقایستشبیه و جاى تعبیر دیگر، شاعر به

با روشنى روز و نیز تاریكى غبار با تیرگى شب، از 

اى هنرى و هنجار متداول خارج شده، به شیوه

بار را بر تیرگى الب تشبیه مضمر، غقغیرمستقیم در 

 شب و برق سالح را بر روشنى روز برترى داده است. 

نگرشى  ۀافزون بر آن، فسحت میدان خیال، اجاز

دهد و آن اینكه شب و روز دیگرگونه به این تابلو مى

یعنى سالح با برق  ؛انداز دیدن مزاحم به تنگ آمده

خود و گرد و خاك با سیاهى، مزاحم كار شب و روز 

به تعبیر دیگر برق، شام را به روز و غبار، اند. شده

سان شاعر بدین سحر را به شب تبدیل كرده است.

میان مي كشد تا با شركت دادن پاي شب و روز را به

ها در احساس خود، زمینه را براي یك اغراق آن

 هنري و ادبي فراهم نماید. 

 بیند:تاریك مى ،فردوسى روز را از گرد و غبار

 اندـن نمـروز روشز گرد سپه 

 ز نیزه هوا جز به جوشن نماند

                                  (2 /822) 

 بیند:متنبى غبار جنگ را خارى در چشم روز مى

 هِ ــِعـارُ بِنَقْ ـــهَـذِىَ النَّـــا قَــكَأَنَّمَـــفَ

 هِ ـنْ اجاْللِــرْفَ مِــهُ الطَّــضَّ عَنْــأَوْ غَ

                                   (9/813) 

قدر در اثر گرد و غبار روشنى روز آنترجمه: 

تاریك شد كه گویى خارى در چشم او رفت و یا 

چشم  (ممدوح یا غبار)خاطر عظمت او اینكه روز به

 فروافكند.

در تصویر فردوسى، تشبیه ساده و در واقع سهل 

زیبا،  ۀیك مبالغ و ممتنع است زیرا در مصراع بعد با

كند سپاهیان را به زرهى تشبیه مى ۀكثرت و تراكم نیز

ه كحاليآورده، در وجودبهكه سطح و پوششى از آهن 

بخشى به روز، غبار جنگ را براى روز متنبى با حیات

تواند چشمانش را بگشاید و در داند كه نمىرقیبى مى

 بندد.برابر شكوه و عظمت آن چشم فرومى

 

 آسمان و گرد و خاك 

آسمان نیز از عناصر تصویرساز براى  ۀفضاى گسترد

فردوسى . گرد و غبار در شعر هر دو شاعر است

 گوید:مى
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 بر آمد ز لشكرگه آواى كوس 
 همى گرد بر آسمان داد بوس 

                                    (2/023) 
تعبیر بوسه براى گرد و خاك و آسمان، هرچند با 

صنعت تشخیص، گویاى رسیدن غبار به آسمان است 

شود ولى و نوعى تخیل و لطافت در آن دیده مى

كوس حكیم طوس را به  ۀرسد تنگناى قافینظر مىبه

خارج از فضاى حماسى سوق داده است. این نكته نیز 

و فر نیست  در خور توجه است كه لشگرگاه جاى كرّ

بل و كوس و این در واقع صداى پر هیبت و بلند ط

 برد. است كه ذرات خاك را به آسمان مى

تر از آسمان متنبى گرد و خاك را برتر و وسیع

 بیند:مى

 اـَهـاطِعُ ـاهُ سَــا القَــقُ مَـوُّ أَضْيَــألجَ

 لِـرُ الْمُقَــهِ أَحْيَــسِ فِيــةُ الشَّمْــوَ مُقْلَ

                                  (9 /802) 

 

 غبار شدید و ندیدن اطراف 

گوید از شدت غبار دشت دیده فردوسى مى

 :شدنمى

 دـــگه بردمیــز رزمـرد كـز بس گ

 چنان شد كه كس روى هامون ندید

                                    (3/033) 

گوید: در غبار جنگ، تشخیص ( 022/ 9)متنبى 

 ها ممكن نبود.رنگ اسب

از شدت گرد و غبار گویى  ها و شترانو نیز اسب

 :دیدندبا گوش مى

 ارُهُ ـــلٍ سَتَرَ الْعُيُونَ غُبَــى جَحْفَــفِ

 آذَانِـالْـرْنَ بِــِصـبْــا يُــمَــَكَأَنّــفَ

                                  (3/982) 

ها را پوشانده در لشكرى عظیم كه غبار چشمترجمه: 

 دیدند.گوش مىها و شتران با بود گویى اسب

 .كندتازى مىدر تعبیرات فوق صنعت اغراق یكه

شود تبعیه محسوب مى ۀها استعاربا گوش دیدن اسب

كه یكى از موارد بالغت و زیبایى آن، مبالغه است 

 (. 901 :8930)فاضلى، 

تعبیر دیدن با گوش در اشعار بحترى آمده است 

 (. 8323:3/982)برقوقى، 

 

 گرد و خاك و برق سالح 

 گوید.هنرى مى يحكیم طوس در یك تابلو

 درخشیدن خشت و ژوبین ز گرد
 

 الجوردۀ چو آتش پس پرد
 

                                   (0/023) 

پرغبار جنگ و ۀ در این تشبیه مركب به مركب، صحن

ۀ به یك پرد ،ناشى از آن درخشش سالح در گرد و غبارِ

 یه شده كه آتش در آن قرار دارد.الجوردى تشب

هاى ترین انگارهدر جاى دیگر، یكى از بدیع

 هنرى را خلق كرده است:

 ستاره سنان بود و خورشید تیغ 

 از آهن زمین بود وز گرز میغ

 بتوفید ز آواز گردان زمین 

 ان آهنینـنان آسمـرك و ســز ت

                                    (2/828) 

در بیت اول تناسب و تناظر بین ستاره و خورشید 

ستودني و ابر و زمین و نیز سنان و تیغ و آهن و گرز 

است. همچنین یك تشبیه مضمر در پس پرده است 

كه با كنار زدن آن درمى یابیم كه سیاهى گرد و خاك 

به شب تشبیه شده و تشبیهات مفرد و محسوس زیر 

 كند.خودنمایى مى

، خورشید مثل شمشیر، زمین و ستاره مثل سنان

البته تشبیه ستاره  .آسمان مثل آهن و گرز مثل ابر شد

به سنان و خورشید به شمشیر از نوع مقلوب است كه 

اغراق آن بر ارباب نظر پوشیده نیست. در واقع شاعر 
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اى مطرح گونهادعاى خود را با تشبیه مقلوب به

ر دارند و كند كه گویى همگان بر این ادعا اتفاق نظمى

فاضلى، )این امرى است مسلم كه نیاز به اثبات ندارد 

8930 :818.) 

لرزش زمین از صداى دالوران و آهنین شدن 

دلبري دیگرى است كه ۀ آسمان از كثرت سالح، پیرای

 كند. دو چندان ميحریف دلبر ما را 

وجود خورشید در كنار ستاره  ،اما در ابیات فوق

كند. آیا ر شب چه مىخورشید د .نمایدغریب مى

توان در توجیه این پدیده، از خالقیت شاعر سخن مى

گفت كه توانسته است با گره زدن دو سوى یك امر 

محال، ستاره و خورشید را در كنار هم قرار دهد؟ یا 

ها را جدا از پیوند این تصاویر را قطع كنیم و آن

یا این ناسازگارى را بر این تابلوى ؟ یكدیگر بدانیم

اى چینى و كم سنگ چون تَرَكى مویین بر كاسهرانگ

 نظیر بدانیم؟ 

اندیشان پوشیده نیست كه پنج تشبیه البته بر ژرف

فوق در كنار یك اغراق شگفت، اي خوشهزیباى 

افق بلند دنیاى تصویرسازى و خالقیت معمارى ۀ نشان

 است كه كاخ نظم او از گزند باد و باران مصون است.

كالم فصیح ۀ گروهى از اندیشمندان الزمبه اعتقاد 

و بلیغ خالى بودن از تصنع و تكلف و از جهت تأثیر 

ها و زیادات كالم، سادگى و عارى بودن از پیرایه

(. محمدامین ریاحى پس از 031 :8931صفا، )است 

بیان نظر نظامى عروضى كه فردوسى سخن را به 

گوید: در قرن اخیر آسمان علیین برده مى

را با اصول نقد ادبى جهانى  شاهنامه ناسان،شسخن

اند و دقایق هنرى اند و به همین نتیجه رسیدهسنجیده

 (.002 :8932اند )ریاحى، او را در هر داستان ستوده

تاریكى غبار، سپرشدن نیزه، سنان چون ستاره، 

خورشید چون شمشیر، گرزهاى چون ابر، آهنین 

شدن زمین از سالح، لرزش زمین از فریاد سپاهیان و 

تر از پر آهن شدن آسمان تابلویى جاندارتر و پر طپش

اى به تابلوى اگر تماشاگر لحظه .تصویر متنبى است

بل نقاشى شود در عوض در مقامتنبى خیره مى

 .گرددفردوسى غرق تماشا مى

آلود را هاى خوندر بیت دیگرى، فردوسى سنان

 بیند.هاى خونین در شب تیره مىدر غبار، چون ستاره

 هاى نیزه به گرد اندرون سنان

 ه خونـى بـستاره بیالود گفت

                                   (3/030) 

ه وجه شبه آن شگفتا كه عین همین تشبیه تمثیل ك

( در شعر 92 :8389جازم، )مركب از چند جزء است 

 متنبى نیز آمده است:

 ةٍ ــاءِ عَجَاجَــى سَمَــزُورُ الْأَعَادِى فِــيَ

 بُــوَاكِـهَا الْكَـيـَانِبـى جَـــهُ فِـُأَسِنَّت

                                   (8 /092) 

رو هروب با دشمنان در آسمانى از غبارترجمه: 

هاى آن ها در دو طرف آن، ستارهشود كه نیزهمى

 آسمان هستند.

تشبیه نیزه به ستاره در آسمانى از گرد و غبار، در 

اشعار بشار بن برد كه قبل از فردوسى و متنبى بوده، 

 (.901 :8932شفیعى، )آمده است 

 مْ ــِـهـِوْقَ رُؤُســعِ فَــقْـارَ النَّـــكَأَنَّ مَثَ

 هُــبُـِوَاكــاوَى كَــلٌ تَهَــا لَيْــافَنـيَوَ أَسْ

 (8/039: 8380 بشار،)                     

البته باید یادآورى كرد كه بشار از شاعران 

تبار و با فرهنگ و ذهنى ایرانى و ضد عربى ایرانى

است و احتمال ایرانى بودن این تصاویر و نفوذ آن به 

 (.033 :8933 ادبیات عرب منتفى نیست )عاكوب،

هاى موجود در این ابیات كاريبا توجه به ریزه

نوعى از ماند كه فردوسى و متنبى بهشكى نمى

 اند. آبشخور مشترك سیراب شده
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( 0/990، 8/020) دیوان متنبىدر  اًتصویر فوق عین

 نیز آمده است.

 گوید:اى دیگر مىمتنبى در انگاره

 قٌـــلَ ـعُ أَبْــقْـالنَّرُّومِ وَ ــالدَ الـقُّ بِـيَشُ

 مُـعِ أَدْهَــقْـالنَّـوُّ بِـــهِ وَ الْجَــافِـأَسْيَـبِ

                                    (3/088) 

كشور روم را زیر پا  (عمربن سلیمان)او ترجمه: 

كه غبار باالى سرش با برق شمشیر نهد، درحاليمى

شود. سبب غبار تیره و تار مىدرخشد و آسمان بهمى

قدرت  (تبعیه یا مكنیهۀ استعار)لفظ پاره كردن روم 

قدرى باال برده است كه گویى كشور روم لشكر را به

اى است كه ممدوح متنبى آنرا پاره كرده ارهق پور

 است. 

 

 و باران  تصویرسازى از گرد و خاك با ابر

 گوید:فردوسى مى

 همى گرز بارید و پوالد و تیغ 

 ز گرد سپاه آسمان گشت میغ 

                                      (0/93) 

تخییل بسیار هموار است، زیرا ۀ در بیت باال جاد

تعبیر بارش گرز و پوالد و شمشیر، فرود آمدن هزاران 

امان، هاى باران، پى در پى و بىسالح را چون قطره

مجاز با )انتخاب لفظ پوالد  .كندىدر ذهن نقاشى م

جاى سالح، عالوه بر آهنگ سنگین به (جنسۀ عالق

كند، معنى را خود كه صالبت و سختى را القا مى

نماید زیرا هر سالحى را انگیز و ِكشدار مىخیال

جاى آن تصور كرد. اصوالً شاعر در زمانى توان بهمى

توانند كند كلمات والفاظ نمىكه احساس مى

احساسات و عواطف درونى او را انتقال دهند و در 

لفظ بریزد به  ۀتواند در كوزواقع بحر معنى را نمى

(. این 833 :8931شود )دستغیب، مجاز متوسل مى

هاى جنگى به جاى سالحمطلب از انتخاب پوالد به

 و ضمنًا تناسب بین بارش .شودشكل كامل فهمیده مى

بر گردن این شاهد زیبا زیوري آسمان و ابر، چون 

 كند.گرى مىخیالى جلوه

متنبى براى ترسیم ابر و غبار، گرد و خاك را به 

ها ابر آسمان تشبیه كرده براى ایجاد تناسب عرق اسب

 را باران آن قلمداد كرده است:

 ارِضٍــى عَــعِ فِــقْـنَ النَّــنَ مِـرَجْـخَ

 لِــى وَابِــضِ فِـرَّكْـرَقِ الــنْ عَـــوَ مِ

                                   (9 /822) 

سوى كارزار ها در ابرى از غبار بهاسبترجمه: 

 روان شدند و بارانى از عرق بودند. 

سرعت ۀ باران عرق با اغراق موجود در آن، نشان

تصاویر فوق،  ۀمقایس .حمله و دالورى سپاهیان است

 ورزى را در تابلوى فردوسى پرمغزترخیالۀ مای

نماید. زیرا هر دو شاعر ضرورت استفاده از باران مى

درك حاصل از گرد و غبار را براى تناسب با ابرِ 

رش گرز و پوالد و )بااند ولى انتخاب فردوسى كرده

آورتر از بارانِ عرق اعجابتر و حماسيبسى  (تیغ

 متنبى است. 

 

 غبار به زنگى گرد و تشبیه 

 صورتِ  لشكر را به رنگ سیاهِ ۀهر دو شاعر غبار تیر

فردوسى پس از تشبیه غبار به  ،اندزنگى تشبیه كرده

شمار رنگ زنگى، در مصراع دوم خبر از خیل بى

 دهد:ها مىكشته

 هوا گشت چون روى زنگى سیاه

 ت راهـدند بر دشــه ندیــز كشت

                                   (3/022) 

ن دو عنصر متضاد و فردوسي آسمان و زمین، ای

دور از هم را در خدمت تصویرگري خود قرار داده، 

هر دو را شلوغ و مسدود و نفوذناپذیر ترسیم كرده 

است؛ هوا از شدت گرد و غبار و زمین از كثرت 
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كشتگان. فردوسي با این هنرپیشگي دست ذهن 

آورد تا خواننده را مي گیرد و از آسمان به زمین مي

كرانگي را در این ایي و بيحركت و جنبش و پوی

 هاي حماسي ملموس كند. صحنه

حق  ،متنبى با ابداع یك تشبیه مركباما 

ادا كرده است. در این نوعي دیگر تصویرآفرینى را به

كارى متنبى چشمگیرتراست زیرا هیئت بخش، شیرین

حاصل از برق شمشیر و سالح را در تاریكى غبار به 

آور ترس و رعب كه یادزنگى تشبیه كرده ۀ خند

. ولى بخش دوم این تشبیه یعنى تصور موهاى است

براى ترسیم برق سالح در  ،سفید در موهاى سیاهِ سر

 زند:غبار جنگ، چنگى به دل نمى

 اـوَادَهَـدِيدُ سَــرَكَ الْحَــةً تَــاجَـوَ عَجَ

 اً ــائِبــذَاالً شَــــمَ أَوْ قَــسَـَاً تَبـجـزَنْ

                                   (8 /022) 

هاى آهنى چه بسا غبارى كه برق سالحترجمه: 

خندد و یا موهاى پوستى شباهت دارد كه مىبه سیاه

 شود. سپیدى است كه در سیاهى سر آشكار مى

در بیت باال خنده مستلزم باز شدن دهان و نمایان 

 (.الزمیت ۀمجاز با عالق)شدن دندان است 

در ذیل این بیت متنبى ( 022/ 8: 8323)برقوقى 

گوید این تشبیه در شعر عرب بسیار رایج است و مى

 كرده است.  ذكراز ابونواس و محمود الوراق ه دو نمون

 

 عقاب در گرد و خاك 

گوید گرد و غبار به چشم عقابان بلند فردوسى مى

 :پرواز رسید

 درون آفتاب ــنهان شد به گرد ان

 شد چشم پران عقاب پر از خاك

                                    (0/823) 

ها كند عالوهبر اینكه غبار به عقابمتنبى ادعا مى

قدر غلیظ و متراكم بود كه عقابان مسكین رسید، آن

خوردند، گویى بر زمینى در هوا بر روى آن لیزمى

 دارند:زار قدم برمىگِلناك و شن

 هِ ـــيْ ـانُ فِـــقْبَــِ الْع رُــُ ثـاً تَعْـجَاجــعَ

 ارُـــبَـثٌ أَوْ خَــــوَ وَعْـــأَنَ الْجَـــكَ

                                   (0/020) 

 (كند وپا مىبه) چه بسا گرد و خاكى كهترجمه: 

گویى آسمان مانند زمینى  ؛لغزندها در آن مىعقاب

 نرم یا پر از شن است.

و اغراق متنبى شگفت و  یقین تصویرآفرینىبه

انگیز است ولى پریدن عقاب با لفظ پرارتعاش حیرت

و لیز خوردنعقاب در تصویر متنبى  شاهنامه پران در

دور و بلند فردوسى و محدودیت افق  ۀنشانگر اندیش

 است.در حصار مخاطبان درباري فكرى 

پرداز عرب در بیتى دیگر با استفاده از شاعر سخن

مار كه متناسب با جنگ و از شوجود كركسان بى

لوازم یك رزم خونین است، دست به ابداع دیگرى 

 گوید: زده است زیرا مى

 ةٌ ـىَ ضَعِيفَــسُ وَ هْــهِ الشَّمْــْرُّ عَلَيــتَمُ

 مِـشَاعِـشِ الْقَــنِ رِيــنْ بَيْــهُ مِــتُطَالِعُ

                                  (3/032) 

خورشید كه در اثر گرد و غبار، نور ترجمه: 

سختى از البالى پر كركسان به زمین ضعیف شده، به

 تابد.مى

قابل تأمل در ابیات فوق مالزمت گرد و ۀ نكت

ۀ عقاب را الزم ،خاك و عقاب است كه هر دو شاعر

درستي معلوم نیست بهاند. گرد و خاك لشكر دانسته

ست یا هاتیزبینى و دقت نظر آنۀ آیا این نشانكه 

فردوسى از متنبى تأثیر پذیرفته؟ یا اینكه وجود این 

فرسود شاعران گذشته و از نوع تصاویر مشترك دست

اى است كه در ذهن شاعران وجود تصویرهاى كلیشه

 اند؟ دارد؟ و هر دو از آثار گذشتگان متأثر بوده
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 تشبیه گرد و خاك به لباس

فردوسى گرد و خاك را چون پیراهنى بر بدن 

 كند: ترسیم مى

 كفن شد كنون جوشن و مغفرش

 ر و گرد پیراهنشـاك افســز خ

                                    (3/809) 

متنبى نیز همین تصویر را براى ترسیم غبار آورده 

الدوله و دشمن را در كنار است، زیرا لشكریان سیف

 دهد:در لباسى از گرد و غبار نشان مى ةباآبى به نام ج

 اــهَـمُّ فِيـــضُـيَ ةِاـَ بــِالْجـرُّوا بِــوَ مَ

 عٍ إِزَارُـــقْـنْ نَـــنِ مِـيـَيشـالَ الجَــكِ

                                    (0/023) 

لباسى از  كهدرحاليعبور كردند  ةباجاز ترجمه: 

 گرد و غبار هر دو لشگر را پوشانده بود.

 

 تشبیهات متفرقه 

 فردوسى 

 دریا

متنبى از عنصر دریا براى توصیف گرد و غبار استفاده 

 گوید:نكرده ولى فردوسى در دو بیت زیبا مى

 ز گرز و تیر از گرد سواران و 

 سر كوه شد همچو دریاى قیر

                                   (3/809) 

 چنان شد ز گرد سپاه آفتاب 

 كه آتش برآمد ز دریاى آب 

                                   (3 /802) 

هم بر سر كوه تصویر دریایى از جنس قیر، آن

انگیز زمین تشبیهى تخییلى و دلۀ یعنى بلندترین نقط

در بخش خورشید و گردو غبار به بیت دوم  .است

 اشارت رفت.

رسد كه شاعر عرب را قدرت تشبیه مىنظر به

بلندپرواز خیال فردوسى ۀ غبار به دریا نبوده ولى پرند

این مهم برآمده، تركیب ۀ با تركیب دریا و قیر از عهد

جدیدى از دو عنصر محسوس در قالب تشبیه تخییلى 

( به نام دریاى قیر خلق كرده 893 :8930دیباجى، )

كوه قرار داده و  است. شگفت آنكه این دریا را بر سر

با آشتى دادن دو عنصر ناسازگار آب و آتش است كه 

در بیت اخیر آمده شگفتى بر شگفتى افزوده است. 

این پرده را باید در چشم ذهن تصور كرد تا لطافت و 

عمق آن را دریافت. افزون بر آنچه گفته شد، حكیم 

اى ماده)از نیل  ،طوس براى ترسیم غباِر جنگ

( و سنگ سیاه 2/33: 8930فردوسي، ) (كبودرنگ

 كند.( استفاده مى3/831همان: )

 

 کالغ 

 تو گفتي بجنبد همي دشت و راغ     

 شده روي خورشید چون پر زاغ

                                    (3/809) 

سیاهي پر كالغ دستمایۀ تشبیه دیگري براي  

ترسیم تیرگي و كثرت غبار در حماسۀ فردوسي 

 (. 2است)
 
 راه راهۀ پارچ

دار هاى خطجنگ مانند پارچه گوید غبارِمتنبى مى

قدرى بزرگ منظور او این است كه لشكر به .شده بود

و وسیع بود كه چندین سرزمین و منطقه را پوشانده 

اى بنا به جنس خاك بود و از آنجا كه غبار هر منطقه

آن بخش، رنگى ویژه دارد، این غبارها در باالى سر 

 :راه شده بودراه ۀمثل یك پارچ

 ارِهِ ـى غُبَــةً فِــَرْبـلُّ أَرْضٍ تُــتْ كُـحَثَ

 رْدِــى الْبُ ــقِ فِـطَّرَائِـهِ كَالــنَّ عَلَيْـــفَهُ

                                   (0/832) 

هر سرزمینى خاكى را در غبار او ترجمه: 

راه هاى راهچهها مانند پارغبار این خاك .پراكندمى

 شده بود.
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هاي مختلف، نشانۀ هرچند غبارهاي گوناگون از زمین

 ،ین بیتكثرت و اغراق در عظمت لشكر است ولي از ا

اشرافیت، رنگ و بوى تصنع و تكلف به ۀ عالوه بر صبغ

جایى طبقات زمین و آسمان هرسد. انصاف را جابمشام مى

عناصر بزرگ زمین و آسمان و  !راه كجاراه ۀكجا و پارچ

سوى آسمان كنده شدن یك طبقه از زمین و حركت به

برد ۀ ن اهداف عالى و بزرگ حماسى فردوسى و پارچمبیّ

 یادآور كوتاهى افق دید متنبى است.

 

 تشبیه گرد و خاك به رواق 

قدر بزرگ توصیف سپاه را آن ،در بخشى دیگرمتنبي 

ى سر لشكر در زمانى شود غبار باالكند كه مدعى مىمى

كنند از باال به هم متصل كه از رودى بزرگ عبور مى

 دهد:یك رواق بزرگ تشكیل مى شود ومي

 صٌ ــل  ـَ ِن مُخـتَيْـاجَ ـَن عَجَ ــاُء بَيْــوَ الْمَ

ـِ تَقــْلـهِ وَ تَـــــانِ بِــرَّقَـفَ ــَّتـت  انِ ــيَـ

                                    (3/988) 

 

غبار در  .آب در بین دو غبار جداكننده بودترجمه: 

 شد.شد و یك جا متصل مىیك بخش جدا مى

 

 زین و پوشش اسب 

ها چون زین شاعر عرب در بیت زیر غبار را بر بدن اسب

 :كندو باالپوش ترسیم مى

 نَّ ـــجَ الــدْ نَسَ ــوَانِ قَ ــاِت الْأَلْ ــخَافِيَ 

 اً وَ جاِلالَــعــرَاقِ ـا بَـهَـلَيــعُ عَ ـــــقْ

                                 (9 /022) 

ها پنهان رنگ آن كهدرحاليها رسیدند اسبترجمه: 

 هانقاب و زین بافته بود. زیرا غبار بر هیكل آن ،بود

این تعبیر كه غبار براى اسبان پوشش بافته بود در آثار 

 (. 022/ 8323:9پیش از متنبى آمده است )برقوقى، 

 

 رنگ پشمى سیاهۀ پارچ

در جاى دیگر خاك را از خون چون زعفران و غبار 

 بیند:بر روى زمین مى (نمد)آسمان را چون لحافى 

 دُ ـد مَاءِ مَجَاسِ ـنَ الــرَابِ مِــى التُّــوَ عَلَ

 وحُ ـنَ العَجَاجِ مُسُـاءِ مِ ـى السَّمَ ــوَ عَلَ

                                    (8/930) 

بر خاك رنگى چون زعفران و بر آسمان  ترجمه:

 اى پشمین و سیاه از غبار قرار گرفته بود.پارچه

 

 راه رفتن بر غبار 

هاى گرد و خاك از نوع مبالغه هرچند بیشتر توصیف

است ولى غلو در بعضى از ابیات درخشش بیشترى دارد. 

بخش گوى سبقت را از فردوسى ربوده  متنبى در این

 . است

كه  بیندقدر متراكم و غلیظ مىدر بیت زیر غبار را آن

 :داندراه رفتن را بر آن ممكن مى

 راًلــيَ ـْا عِثـَ يهـهَا عَلَ ـُ كـابِ ـدَْت سَنَـقَـعَ

 اــنـَ كـهِ أَمْ ــْيـاً عَلَــنَقـى عَ ــغِ ـتَـََوْ تَبْ

                                  (3/990) 

غبارى قرار  (جنگ ۀصحن)سم اسبان بر آن ترجمه: 

 روى ممكن بود. بخواستى بر آن راه داد كه اگر مى

مضمون بیت باال در آثار شاعران قبل از متنبى 

 (. 8323:3/990آمده است )برقوقى، 

قدر سپاهش غبار كند آندر جایى دیگر ادعا مى

كرده است كه اگر آسمان صاف گردد احساس  پابه

 آلود شده است:شود غبارمى

 اــَمـأَنَّ ـاجِ كَــدْرَ العَجَــهَا كُـتْ لَــلَبِسَ

 افٍ أَنْ تَرَى الْجَوَّ صَافِياً ــرَ صَــْرَى غَيـتَ

                                   (3/303) 

ه گرد و غبار آنچنان آسمان را پوشاند كترجمه: 
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 .یافتىصاف مىنادیدى آن را اگر آسمان را صاف مى

هاى تو همیشه سبب جنگكنایه از اینكه آسمان به

 نماید.غبارآلود است و صاف بودن آن غیرعادى مى

 

 گیرینتیجهبحث و 

اشعار شاعران  (محور افقى)با برش عمقى  .8

توان حكم قطعى براى ترجیح یكى بر دیگرى نمى

براساس اصول نقد ادبى جدید الزم است  .صادر كرد

ها با هم و هیئت آنۀ اجزاى یك اثر و رابط ۀهم

شود. بررسى  (محور طولى)حاصل از تركیب هنرى 

وقتي حاصل كار این دو شاعر زبان فارسي و عربي را 

شود. كنیم ارزش آن دو مشخص ميمقایسه مي

ساید و سازد كه سر به آسمان ميفردوسي كاخي مي

ماند ولي متنبي همان حوادث روزگار در امان مياز 

هاي كوتاه و یك آورد و خانهمصالح را به پاي كار مي

 سازد. طبقه مي

تصویرهاى پیچیده و نیازمند شرح و تأمل  .0

سبك ادبى حاكم بر آن ۀ اول زایید ۀدر درج ،متنبى

روزگار در عراق و شام بوده، در درجه بعدى، این 

ت شعر مدحى و دربارى است. تصاویر از مقتضیا

تصاویر فردوسى روشن، كوبنده، مؤثر و  كهدرحالي

 مردمى است.

هر دو شاعر به رموز خیال و دقایق شعر  .9

 ،هر دو در تصویرسازى از گرد و غبار جنگ و آگاهند

در این میان  .گذارندمىانگشت  بر عناصر طبیعى

خورشید نقش مهمى دارد زیرا بلندى، حیرت، 

و پنهان شدن خورشید از ترس و وحشت،  خیرگى،

 .از ابزار مشترك تصویرگرى هر دو شاعر است

عالوه تشبیه غبار به تاریكى شب و تشبیه برق به

سالح به درخشش ستارگان، همچنین تشبیه غبار به 

از دیگر عناصر مشترك  ،لباسو  سیاه زنگى ۀابر، چهر

. گرد و خاك است در موردپردازى دو شاعر در خیال

هاى بلند و كالن است ولى رویكرد فردوسى به افق

ۀ نگر است. ماده متنبى ریزبین و جزیىكدرحالي

 ۀتصویر و خیال در ابیات موجود در این مقاله نشان

ستون فقرات  .هاى این دو شاعر استاهداف و آرمان

، در صورتگرى، عناصر و موجودات شاهنامه

ارجمندى چون آسمان، خورشید، ماه، ستاره، زمین، 

كوه، دریا، ابر، آفتاب، هامون، دشت، دریاى قیر، آتش 

و موجوداتى عظیم و پرهیبت از این دست است كه 

موجب شكوه و شوكت این اثر جهانى شده 

پردازى متنبى كوچك، جزیى و ابزار خیال كهدرحالي

راه، زین اسب، راهۀ یت است ازجمله پارچاهمبى

پشمى سیاه، رواق، ۀ نقاب، مردمك چشم، پارچ

سفیدى مو، خار در چشم، پَر كركس، تبسم زنگى، 

یقین  ها و چیزهایى شبیه به اینها. بهعرق اسب

هاى فرازمانى و فرامكانى، از كرانگى و توجه به افقبى

یان كرده را متعلق به جهان شاهنامه عواملى است كه

 است. 

بیست تصویر و مضمون حداقل چهار بیت از  .3

بیت متنبى كه در این مقاله آمده، متأثر و  و یك

یقین احتمال به .برگرفته از آثار شاعران قبل از اوست

دیگر ابیات او نیز  مورد اقتباس و تأثیرپذیرى در

براساس اصول نقد ادبى  حالوجود دارد. با این 

در مضمون و تصویر عیبى براى  جدید، این اشتراك

بلكه مهم این است كه  شودشاعر محسوب نمى

معمارى حاصل از این مصالح تا چه اندازه بدیع و 

شگفت است. دیگر اینكه اگر امثال فردوسى و متنبى 

شاعران قبل از خود را طى نكنند هرگز  ۀرفت راهِ

 .توانند در مقامى برتر و واالتر از آنان بنشینندنمى

و اشعار  اهنامهش این نخ طالیي كهابراین در توجیه بن

را در برخي تصاویر و مضامین به هم مربوط متنبى 

باید گفت: برخى از نقاط اشتراك متأثر از كند مي

سیرابى هر دو شاعر ۀ اشعار گذشتگان است كه نشان
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ها یكسانى ۀاست و بقیایرانى و عربى از منابع مشترك 

ثیرپذیرى فردوسى از اشعار متنبى تأ با توارد و احتماالً

 قابل تفسیر است. 

 

 هایادداشت

فردوسي به  شاهنامۀرا از  شاهنامه . در این مقاله اشعار8

كوشش دكتر سعید حمیدیان و اشعار متنبي را از دیوان 

 ایم. شاعر با شرح عبدالرحمان برقوقي نقل كرده

الزم به یادآورى است كه قبل از فردوسى و متنبى  .0

 چنین مضامینى در ادبیات عرب وجود داشته است ازجمله: 

 ةً ــرِيَّـضَـةً مُــضْبَـبْنا غَـِضـاغَــاذَا مَ

 سِ أَوْ تُمْطِرَ الدَّمَاـابَ الشَّمْـكْنَا حِجَـَهَت

 ( 0/298: 8380بشار، )                     

 تیزي فردوسي امري قطعي است وس.هرچند عرب9

ترین سند این ادعاست ولي این مطلب هرگز مهم شاهنامه

معناي بیگانگي فردوسي با زبان و ادب عربي نیست. به

داني فردوسي و تأثیر او از قرائن زیر در خصوص عربي

 متنبي قابل تأمل است: 

الف( فضاي حاكم بر سه قرن اول ایران پس از اسالم 

ست كه حتي در دربار نخستین دولت ایراني چنان عربي ا

شعرا شعر »ستیز، همه چیز عربي است؛ مستقل عرب

گفتندي به تازي ... در آن روزگار نامه پارسي نبود ... و 

شعر میان ایشان به تازي بود و همگنان را معرفت شعر 

(؛ طاهر ذوالیمینین 023: 8983، تاریخ سیستان« )تازي بود

دهد ( و دستور مي38: 8932)همایي، سراید شعر عربي مي

هاي فارسي سوزانده شود )براون، در قلمرو او همۀ كتاب

(. دیوان اداري محمود غزنوي عربي 8/282: 8999

یابد و شود، مسعود غزنوي در زبان عربي مهارت ميمي

كند )شمیسا، فرخي او را براي این موفقیت ستایش مي

( همزمان با 923-332(. ابوسعید ابوالخیر )23ـ03: 8933

فردوسي و در میهنه در نزدیكي زادگاه فردوسي سي هزار 

: سي(. 8938بیت شعر عربي از حفظ داشته )شفیعي، 

هاي شفیعي كدكني بیش از نیمي از تصویرها و خیال

شاعران ایراني را در این دوره برگرفته از شاعران عرب 

ن معاصر هاى آثار شاعرااز ویژگى»داند و معتقد است: مي

 فردوسى، تأثیرپذیرى شدید از شاعران عرب است

( 8/803: 8930كوب )(. زرینبه بعد 903 :8932شفیعى، )

عروضي شدن شعر فارسي را معلول نفوذ شعر عربي 

سراي دربار ساماني را داند و ثعالبي تعداد شاعران عربيمي

/ 8: 8932شمارد )نقل از ناتل خانلري، صد و نوزده نفر مي

تمدن اسالمي »( معتقد است: 90: 8909(. محقق )921

چنان وحدتي میان عرب و عجم ایجاد كرد كه شعراي 

عرب و ایران الفاظ و اصطالحات و تعبیرات و تشبیهات 

بردند خاصه آنكه همه با كار ميخاصي را در اشعار خود به

و « خواندندبرنامۀ خاصي و در مدارس معیني درس مي

وارد براون براي شرح و تحلیل همین موجب شد كه اد

تاریخ ادبیات ایران تا قرن سوم به منابع عربي روي آورد 

زیرا در این دوره اثري از ادب ایراني به زبان فارسي دیده 

شود. كاري كه پس از براون نیز همۀ كساني كه در نمي

اند ـ خواه باب تاریخ ادبیات ایران دست به تألیف زده

هاي گوناگون به آن رانیان ـ به شیوهخاورشناسان و خواه ای

 (.890: 8912اند )آذرنوش، عنایت داشته

ب( هرچند فردوسي از طبقۀ دهقانان است و همۀ 

محققان برآنند كه این گروه اجتماعي حافظ آداب و سنن 

( و 831-822: 8930ایران باستان هستند )تفضلي، 

كه  هاست، از یك نكته نباید غافل بودفردوسي در رأس آن

همین طبقه نقش واسطه میان مردم و حاكمان عرب را 

عهده آوري مالیات و حل مشكالت مختلف بهبراي جمع

دانستند و در ترویج بایست عربي ميناچار ميداشتند و به

و توسعۀ ادبیات عرب سهم بسزایي داشتند )محمدي، 

دهند كه بنا (. منابع موثق، خبر از زرتشتیاني مي02: 8913

دانستند )آذرنوش، خوبي ميلحت، زبان عربي را بهبه مص

8912 :811-899 .) 

اي در ایران و خراسان حاكم گونهج( زبان عربي به
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شده بود كه یكي از معاني عوام بودن، بیگانگي با زبان 

عربي بوده است. ثعالبي كه همزمان با فردوسي در نیشابور 

كتاب  كرده بخشي ازو در چند قدمي فردوسي زندگي مي

( 00: 0229« )العامةمن امثال العجم و »خود را با عنوان 

قابل تأمل است:  تاریخ سیستانآورده. این عبارت نیز در 

دانست ... فالن عالم نبود و تازي او عالم بود و تازي مي»

(. از دیگر 8/982: 8932)نقل از خانلري، « دانستنمي

اني ایراني چون دالیل این ادعا تألیف آثار ماندگار دانشمند

ابن سینا، بیروني، ثعالبي و... به زبان عربي است. همچنین 

ناماني چون صاحب بن دیدگاه شدیداً تحقیرآمیز صاحب

عَبّاد، زمخشري، ابوحاتم، ابوالحسن عامري و... نسبت به 

عنوان زبان عوام، نشانۀ این است كه زبان فارسي به

شده وب ميسوادي محض محسناآگاهي از زبان عربي بي

؛ براي آگاهي بیشتر ر.ك. 833: 8912است )آذرنوش، 

(. بنابراین امكان ندارد كه 020: 8919راشد محصل، 

عنوان خالق یك حماسۀ جهاني كه برآیند فردوسي به

مانند اوست، از افكار حاكم هاي پیشینیان و نبوغ بياندیشه

 خبر باشد. بر روزگار خود بي

اسلوب و روش »است: د( سخن فروزانفر شنیدني 

گرفته شده و هر چه در  قرآناز اسلوب  شاهنامه نظمي

آنجا از حیث بالغت منظور و طرف بحث بلغاست، اینجا 

طور كنایاتي كه در شود. همینتقلید و نظیر آن ایجاد مي

اشعار عرب مقبول است به شخص و یا نظیر ترجمه شده 

ادي توانا و ... فردوسي به احتمال قوي در علوم عربیت است

اند كه استاد طوس را در زبردست بوده ... . بعضي پنداشته

عربیت بصیرتي نبوده ... زیرا هر كس از این دو زبان 

)فارسي و عربي( مطلع باشد و بتواند خیاالت را به 

یكدیگر مربوط و سلسلۀ افكار را به هم پیوسته كند به این 

ملك الشعراي (. 31: 8922عقیده خواهد خندید )فروزانفر، 

، منابع عربي و یا شاهنامه بهار مأخذ داستان اسكندر را در

(. هانري 38-18: 8933داند )بهار، اي از عربي ميترجمه

دانست قدر عربي ميشاید آن»گوید: ( مي03: 8932ماسه )

-80مهدوي دامغاني )ص «. كه الاقل متون دیني را بخواند

 شاهنامه از ( نیز حدود هشتاد تصویر و توصیف را3

استخراج كرده كه صورت زیباتر و آراستۀ مضامیني است 

كه در اشعار جاهلي و مخضرمین آمده است. از دیگر 

قراین، انتساب هزار بیت عربي به فردوسي است )ریاحي، 

8930 :902.) 

ه( شهرت متنبي در زمان حیاتش كه تقریباً معاصر 

ي فردوسي اي است كه احتمال آشنایگونهفردوسي بوده به

( كه معاصر 922-303با اشعار او بسیار است زیرا ثعالبي )

كرده فصل مشبعي از او بوده و در نیشابور زندگي مي

خود را به او نسبت داده )زرین كوب،  الدهر يمةتيكتاب 

(. ابوالقاسم قشیري و ابن باكویه از مشایخ 920: 8930

اند بزرگ تصوف هر دو شعر متنبي را از او سماع داشته

(. سلطان مسعود غزنوي قصاید او را 000: 8938)شفیعي، 

: ؟؟( و 8933كرده )تاریخ بیهقي، نقل از كسایي، حفظ مي

شناخته بلكه از تنها او را مي( نه303فرخي سیستاني )ف. 

حوادث زندگي او نیز آگاهي داشته زیرا خود را به او مانند 

 كند: مي

     به بلخ بامي بشتافتم به خدمت او 

 چنان كجا متنبي به خدمت كافور

 ( 830: 8938)فرخي،                      

و( این فرضیه كه سبب تشابه برخي تصاویر و 

نفوذ فرهنگ باستاني ایران  دیوان متنبيو  شاهنامه مضامین

در فرهنگ عربي است نیز سخت قابل تأمل است، زیرا داد 

یك مضمون اي است كه گاه گونهو ستدهاي فرهنگي به

هاي متفاوت مانند برخي كاالهاي صنعتي با شكل و لباس

گردد و هر شود، به مبدأ خود بازميدست به دست مي

رود كه به ملت خاصي تعلق دارد. در آثار زمان گمان مي

جا مانده از فرهنگ پهلوي خاصه در متون عربي به

هاي بسیاري وجود دارد كه فرضیۀ باال را تأیید نشانه

هاى ایرانى جستارى در كشف ریشه»ند. در مقالۀ كمي

پس از یك « مفاهیم مشترك حكمى متنبى و فردوسى
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هاي الزم براي نفوذ فرهنگ مقدمۀ مفصل دربارۀ زمینه

ایراني در فرهنگ عربي، به بیست مضمون مشترك در 

اشاره شده و نشان داده شده كه  شاهنامه اشعار متنبي و

یا غیرمستقیم متنبي از فرهنگ  احتمال تأثیرپذیري مستقیم

الف:  8913پور، باستاني ایران بسیار زیاد است )سبزیان

مقایسۀ حكمت در شاهنامه »(. همچنین در مقالۀ 809-32

اثبات شده است كه « و متون عربى قرن سوم تا پنجم

هاي ایراني و باستاني دارد و زمینه شاهنامه خردگرایي

احتمال نفوذ این اندیشه به ادب عربي بسیار زیاد است 

شناسي باز»(. و در مقالۀ 803-831ب:  8913پور، )سبزیان

نشان « دهخدا كتاب امثال و حكمهاي عربي منابع حكمت

داده شده كه صدها پند و اندرز حكیمانۀ ایراني وجود دارد 

از فرهنگ ایراني به فرهنگ عربي  كه در نهضت ترجمه

اي كه محققان گونهمنتقل شد و لباس عربي پوشید به

ها غافل دوستي چون دهخدا نیز از ریشۀ ایراني آنایران

 (. 22-01ج:   8913پور، اند )سبزیانمانده

هایي از فوران . این تصویر تداعي كنندۀ صحنه3

به مدد  هاي آتشفشان در دل دریاست كه امروزهگدازه

ها فراهم آمده وسایل پیشرفته، امكان تصویربرداري از آن

 است. 

خود از گرد و غبار، از كالغ  . متنبي در تصاویر5

استفاده نكرده ولي در دو جا در وصف كشتگان از 

 مالزمت كالغ و گرگ سخن گفته است: 

 اــانــعـمِ طِــهِــايِــی دونَ ثــوَالق

 رابُـــبَ الغُــئذِــدَهُ الــی عِنــياُلق

                                   (8/080) 

دید كه هایشان نیزه زدني ميدر اطراف آغلترجمه: 

ها( با گرگ )از كثرت كشتگان( كالغ )براي خوردن كشته

 كرد.مالقات مي

( بیت زیر 3/829: 8329قابل توجه است كه ثعالبي )

 را ترجمۀ امثال ایراني دانسته است:

 ل صيده ـی كـب فـلذئاراب ـی الغـواسـي

 لـف النخــی سعـربان فـاده الغـا صـوم

كالغ در شكارش همراه گرگ است ترجمه: 

 هاي درخت خرماست.كه شكار كالغ در شاخهدرحالي

این نمونه از قرایني است كه احتمال تأثیرپذیري متنبي 

دهد )براي آگاهي بیشتر از فرهنگ ایراني را نشان مي

 (.32: 8932و محقق،  3ـ  1: 8913پور، انسبزی
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