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Abstract
Eulogy is one of the oldest and most frequent themes of poetry in Persian
literature. Indeed, it can be considered as a fundamental theme that arose
at the beginning of the formation of poetry. Originally, it comes from
Arabic literature. In eulogy, the purpose of the poet is to praise a person to
expresses his or her request to that person. Eulogy is a literary genre that,
due to exaggerated descriptions of some poets, is criticized for exploiting
literature. However, it should be noted that it has goals other than receiving
rewards, gaining reputation, and so on in the works of some poets. Anvari
is one of the most outstanding Persian poets who is considered as one of
the prophets of Persian poetry. Anvari’s divan (poetry collection) consists
of two volumes and the first volume includes eulogies. Abu Tayyeb
Mutanabbi is one of the most renowned Arabic poets and, like Anvari, is
considered as one of the prophets of Arabic poetry. He has written odes in
praise of Seif-o-Doleh. This article, which is a descriptive-analytical study,
aims at comparing the first volume of Anvari’s divan with Mutanabbi’s
odes in the framework of American comparative literature. It tries to
compare them in terms of their purpose of praise and their rhetoric. The
findings reveal that there are similar themes such as bravery and generosity
in their poetry. However, they differ from each other in that Anvari praises
the appearance, the estate, and other worldly belongings of the object of
his praise, while such praise is cannot be found in Mutanabbi’s poetry.
Besides, has a high self-respect and shows great arrogance in the major
parts of his poetry. Thus, the most important difference between them is
Mutanabbi’s narcissism. The analysis of these commonalities and
differences is one of the objectives of this comparative research.
Keywords: Anvari, Mutanabbi, Eulogy, Comparative literature, Arabic
poetry, Persian poetry.
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چکیده
در اين پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر مطالعۀ کتابخانهای انجام گرفته است ،در پی آنیم
تا موارد تشابه يا تفاوت دو شاعر شهیر مديحهگو در ادب فارسی و عربی يعنی انوری و متنبی را در زمینۀ
مدح و اغراض آن بکاويم تا ضمن تحلیل گونهها و دستهبندیهای اغراض مدح ،زبان و بالغت اين دو شاعر
را نیز بنا به روش تطبیقی بسنجیم .در شعر انوری تأکید بر جلد اول قصايد و در شعر متنبی تأکید بر
قصايدی است که در مدح سیفالدوله سروده شده است .پس از بررسی دريافتیم که ويژگیهايی همچون
طلب دهش ،کیاست ،دالوری و بخشندگی از وجوه تشابه و مواردی همچون انجام اعمال صالحه ،دادگری،
حُب ذات ،فروتنی ،حکمتورزی و ستايش کوشک ممدوح از موارد تفاوت دو شاعر است .يکی از وجوه
تفاوت عمدۀ هر دو شاعر در اين است که متنبی از بلندهمتی و مناعت طبع باالتری برخوردار است و در
قسمت اعظم مدايح خود ،به خودستايی پرداخته است .تحلیل اين مشترکات و افتراقات از اهداف اين
پژوهش تطبیقی است که چارچوب نظری آن بر مکتب امريکايی ادبیات تطبیقی استوار است.
واژههای کلیدی :انوری ،متنبی ،مدح ،ادبیات تطبیقی ،شعر عربی ،شعر فارسی.

 .1مقدمه
مدح يکی از موضوعات معمول و رايج در ادبیات هر سرزمین ،به ويژه ادبیات فارسی است.
بیشک اغراض متفاوتی در بازنمايی چنین موضوعی در عرصۀ شعر و ادبیات وجود داشته
است .نادر وزين پور مدح را نخستین ،کهنترين و رايجترين موضوع شعر فارسی میداند
( .)33 :1374آنچه شاعر را به اين کار سوق میدهد ،تقاضای دوسويه است؛ يعنی هم مداح
و هم ممدوح با اغراضی به اين امر اقبال دارند .نامگستری ،آرامش و تشفی خاطر درونی،
قوام بخشیدن به حکومت و تثبیت آن و نیز بسط قدرت ،از اغراضی است که ممدوح در
شعر ،به عنوان رسانۀ تبلیغی ،به دنبال آن است .از آن سو نیز مداح در پی گرفتن صله،
ارتقای مقام و نفوذ به دربار است .در همین باره سیدجعفر شهیدی میگويد« :پادشاهان
*  .رايانامۀ نويسندۀ مسئول:

a.azizifar@razi.ac.ir

ادب عربی ،سال  ،12شمارة  ،2تابستان 183  1399

میخواستند آوازۀ مردی ،دلیری ،جنگاوری ،دشمنشکنی ،کشورگشايی ،رعیتنوازی،
دادگستری و بخشش فراوان آنان به همه جا برسد تا دشمنان مرعوب و دوستان مجذوب
شوند» ( .)269 :1350مدح شايد از منظر نمايهها و درونمايههای مندرج در آن از منظر
اخالقی از نوع متعالی نباشد ،و نیز از استقالل فکری و آزادانديشی باز میدارد و از اتکاء
به خود دور میسازد (وزينپور)18 :1374 :؛ اما از آنجا که عرصۀ وسیعی را برای تاختوتاز
انديشه و خیالورزی فراهم میکند ،که از قِبَل آن شاعر به مضامین جديدی دست میيابد،
مطلوب است .از جمله ويژگیهای ذاتی مدح ،اغراق است که گاه تا حد ترک ادب شرعی
هم پیش میرود .شمس قیس در اين باره میگويد ...« :و از عیوب مدح يکی آن است که
از حد جنس ممدوح به طرفی افراط و تفريط بیرون برند ،چنانکه انوری کرده است ...و
اين نوع مدح جز پیغمبر را نشايد و بیرون از او در حق هر کس که گويند ،تجاوز باشد از
حد مدح» (قیس رازی.)312 :1373 ،
متنبی از بزرگان و ناموران شعر عرب و انوری ،قصیدهپرداز نامدار فارسی ،هر دو اقبال
گستردهای به درونمايۀ مدح داشته اند .به دلیل کثرت شعر و نیز اقبال زياد هر دو شاعر
به مقولۀ مدح و نیز از آن جهت که انوری يکی از پیامبران سهگانۀ شعر فارسی به حساب
می آيد و از آن سو ،متنبی ،از جهت نبوغ شاعری و شیوايی و رسايی زبانی ،پیامبرگونهای
در عرصۀ ادبیات عرب است ،نگارندگان به اين کار روی آوردند .در اين پژوهش برآنیم تا
مدح را به عنوان يکی از درونمايههای نخستین و پربسامد شعری در شعر دو شاعر برجسته
در اين حوزه بررسی کنیم .مسئلۀ محوری آن است که چه اهداف و اغراضی بر شعر متنبی
و انوری مترتب است و از جهت بسامد ،کدام اغراض بیشتر مورد تأکید بودهاند .فرض
نگارندگان براين است که از آنجا که مدح خاستگاهش در میان اعراب بوده است زبان و
بیان مداح در نزد شاعر عرب فخیمتر و غنیتر از شاعر همسان ايرانی اوست؛ از سوی ديگر
به نظر میرسد شخصیت و جايگاه فرد و نیز برمنشی و بلندهمتی شاعر در بیان مدح و
خواهش از ممدوح تأثیرگذار بوده است.
اين پژوهش به روش مطالعۀ توصیفی-تحلیلی به انجام رسیده است ،به اين صورت
که نويسندگان به دريافت شواهد مثال در ديوان هر دو شاعر پرداخته و به توصیف و
تحلیل اغراض مدح از ديدگاه هر دو شاعر پرداختهاند.
درباب پیشینۀ پژوهش میتوان به اين پژوهشها اشاره کرد :علی پورامن در مقالهای
با عنوان «مدح و قدح در ادب فارسی» (رشد آموزش زبان و ادب فارسی ،ش  )1388 ،89به
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صورت بسیار مختصر ،به مدح چیست و مداح کیست و تعريف آن ،ويژگیهای مدح ،قالب
مدح و مشاهیر مداحان و ممدوحان در عرصۀ ادب فارسی پرداخته است .مهدی ممتحن
و سمانه شريفی راد در مقالۀ «مدح در اشعار متنبی و حافظ» (مطالعات ادبیات تطبیقی ،دورۀ
 ،5ش )1390 ،20به سیر مديحهگويی در ادب فارسی و عربی پرداختهاند .مقالۀ مذکور بدون
توجه به مبانی نظری پژوهش و دستهبندی مباحث ،تنها به برخی مضامین مشترک مدح
در شعر متنبی و حافظ اشاره کردهاست .همچنین مريم ايرانمنش در مقالۀ «قصايد مدحی
خاقانی» (ادب و زبان فارسی ،دورۀ جديد ،ش  )1389 ،24و علی حیدری در مقالۀ «مدحگريزی،
فلسفۀ تجديد مطلع خاقانی» (نشريۀ دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان ،ش  )1384 ،11هر
يک مختصری از ويژگیهای بارز و گستردۀ قصايد شاعران سبک آذربايجانی در
عالقهمندی به اجتناب از مدح ،و نیز تالش آنان برای يافتن راهکارهايی در قصیده برای
گريز از ستايشگری را تبیین کردهاند .فاطمه شیخلووند در مقالۀ «مدح ناب در ادبیات
عرب صدر اسالم و شاعران برگزيده سبک خراسانی» (ادبیات فارسی ،دورۀ  ،6ش )1389 ،25
به سیر شعر مدحی در شعر عرب و ادبیات فارسی پرداخته و اين مضمون را در شعر چند
شاعر به صورتی کلی و گذرا کاويده است.
 .2نگاه انوری و متنبی به مدح
انوری که يکی از پیامبران سهگانۀ شعر فارسی است (به نقل از شفیعی کدکنی،)5 :1389 ،
برای دفع حوائج و نیارهای اولیهاش ناچار است شخصیتی دونمايه که برای ارزنی تکدی
میکند ،از خود ارائه کند ،هرچند به زعم برخی هیچکدام از اين موارد با حقیقت وجودی
انوری مطابقت ندارد و دلیل اين امر عصیان علیه طبقات اجتماعی است (محبتی:1382 ،
 .)410البته مجموعه عوامل تاريخی-اجتماعی نیز نقش عمدهای در تکوين شخصیت انوری
دارد .به اعتقاد شبلی نعمانی غالب شاعران اين عهد ،به آنچه خود میگويند ،عمل نمی-
کنند ،چنانکه صدها بیت در مذمت حرص و آز میسرايند ،اما خود حريصانه روزها در
پی لقمه نانی میدوند؛ از حرمت علم و شعر دم میزنند و هیچ احترامی به علم و هنر
نمینهند .انوری به درون که مینگرد ،راستی و صفا و صمیمیت را يک اصل میداند ،و به
پیرامون و اوضاع عصر خود که نگاه میکند ،هیچ يک از آنها را خريدار نمیيابد و برای
فرار از اين تعارض سهمناک ،راهی نمیيابد جز دلدادگی به لحظههای ناب سرودن تا کمی
از درد خود بکاهد (شبلی نعمانی .)219/1 :1327 ،در همین راستا انوری دوستدار بهرهمندی
از حکمت است تا شعر؛ آنجا که میسرايد:
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يارب از حکمت چه برخوردار بودی جان من

گر نبودی صاع شعر اندر جوالم برسری
(انوری)456/1 :1376 ،

ماهیت غالب و درونمايۀ محوری شعر انوری مديحهگويی است؛ همچنانکه تعبیر
زيبای مفلس کیمیا فروش شفیعی کدکنی ناظر به همین جنبه از شعر اوست ،هرچند در
مدحی شبیه به ذم او را به استناد سخنی از شاعر «پیامبر اشعار باطل» میخواند و خود
صريحاً اذعان میکند ،اين سخن به معنای تحقیر انوری نیست؛ چرا که بیگمان انوری
بهترين مديحهسرای زبان فارسی است (ن.ک :شفیعی کدکنی ،)123-122 :1389 ،با اين حال
انوری خود صريح ًا ماهیت و ذات شعر را چیزی بیرون از مدح تکسب نمیداند ،آنجا که
میگويد:
بدين دقیقه که راندم گمان کديه مبر

به بنده ،گرچه گدايی شعريت شعر است
(انوری)45/1 :1376 ،

در ادبیات عرب مدح وسیلۀ امرار معاش بوده و بزرگان هم برای آنکه خود را به چشم
رقیب بکشند ،به شاعران نیازمند بودهاند و اين امر پیوسته سبب میشده که مبالغه در
مدح راه يابد (ن.ک :حنا الفاخوری .)279 :1361 ،تا پیش از روی کار آمدن عباسیان ،شاعران
را «سائل» (گدا) میخواندند و جعفر برمکی وزير هارون شاعران را گرامی داشت و به آنان
لقب «زوار» داد (ن.ک :زيدان.)161-156/3 :1333 ،
متنبی در مدايح خود به کرّات به ستايش خود پرداخته است ،اوج خودستايی شاعر
آنجاست که ضمن مدح سیفالدوله ،به صورت تلويحی به مدح خود پرداخته و ای بسا
مقام خود را باالتر از ممدوح میداند:
فَلَمَأرََقبليَمَنَمَشیَالبَحرَحنوه َ َ و َال َأحداً َقبلي َيعانقه َاالُس ُدَ
(متنبی)308/1 :2007 ،
َ
َ

(و پیش از خود کسی را نديدهام که دريا به سوی او رود و نه کسی را که شیران با او دست به گردن
اندازند)

متنبی بر خالف انوری خود را متصف به صفات عالیه میداند و خود به معرفی شخصیت
ذاتی میپردازد ،چنانکه در اين ابیات آمده:
أان َإبن َاللقاء َأان َإبن َالسخاء َ َ أانَإبنَالضَرابَوَأانَإبنَالطَعان َ
أان َإبن َالفيايف َأان َإبن َالقوايف َ
َ

أان َإبن َالسروج َأان َإبن َالرعان َ
(متنبی)189/4 :2000 ،

َ
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( من فرزند جنگ ،فرزند بخشش ،فرزند ضربه زدن با شمشیر و فرزند زخم زدن با نیزه هستم .من فرزند
بیابانها ،فرزند قافیهها ،فرزند زين اسبها و فرزند قلۀ کوهها هستم)

 .3وجوه اشتراک مدح در دیوان اشعار انوری و متنبی
 .1-3رفع عسرت و طلب فسحت حال
در اين مورد هر دو شاعر هدفی نازل را دنبال میکنند؛ دهش ممدوح به منظور دفع
حوائج .در اين باره انوری برای رهايی از تنگدستی و مضايق زندگی و فراخی حال ،از
ممدوح تمنای راتبه و تدارک احوال میکند:
 ...در سمرقند و در بخارا هست

قدری

دخل آن در میان خرج فراخ

ديو آزرم را بود چو شهاب
(انوری)32/1 :1376 ،
کین دست شکسته نیک تنگست
(همان)74/1 :

درياب مرا و زود درياب

ملک

و

اندکی

اسباب

در اين ابیات انوری با حسن طلب ،از ممدوح تقاضای رسیدگی و تفقد حال دارد،
تعبیر«تنگ دستی» ،که تعبیری عامیانه است ،اوج اين اظهار نیاز را میرساند ،بخت نیز
همچون همیشه با شاعر نهتنها سر ناسازگاری دارد ،بل او را میآزارد؛ چون سنگی در موزه

که باز تعبیری عامیانه از شدت ناراحتی شاعر است ،متنبی نیز در قصیدۀ مشهور «الدينارية»
در مدح علی بن منصور حاجب چنین میگويد:
ک َسنان َقناته َو َبنانه َ َ يتباَراين َدماً َو َعرفاً َساکبَاً َ
مل ٌ
يستصغر َاخلطر َالکبري َلوفده َ وَيظنَدجلة َليسَتکفي َشار َبً َ
َ

(متنبی)125/1 :2000 ،

(او پادشاهی است که نوک نیزههای او با کف دستانش در ريختن خون دشمنان و بخشش نعمت ريزان بر
دوستان با يکديگر مسابقه میدهند .امر بزرگ را برای کسی که قصد درخواست کمک از او کرده است،
کوچک میشمارد و دجله را در برابر عطايای فراوان خويش که آنها را بنوشد کافی نمیداند)

در اين بیت شاعر به طريق کنايی و با اشارۀ ضمنی ،عالوه بر ايراد مقصود ،دو ويژگی
ديگر ممدوح را میستايد؛ بخشندگی و دالوری .فخامت کالم و بیان حماسی شاعر پیداست
و اين مسئله با مناعت طبع او در پیوند است ،هیچ انکسار و خذالن و تکدیگری در بیان
او نیست ،در واقع آن کهتری و حقارتی که در بیان انوری است در بیان متنبی ديده
نمی شود .شاعر در اين ابیات از صنعت جمع و تفريق بهره برده است بدينگونه که ابتدا
سر انگشتان و نیزهها را در هماوردی جمع کرده و در خونريزی و نیکی کردن تفريق
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میکند .ضمن اينکه لف و نشر مرتب در بیت پیداست .در بیت دوّم با استعارۀ مکنیه
مبالغه کرده است ،چنانکه نمیتواند عطش دجله را فرو نشاند .در همین مورد شاعر گاه
مبالغه را به حد رسانده و موجب ترک ادبی شرعی شده است؛ چنانکه گويد:
لج َالبحر َمثل َميينهَ َ َ ما َانشقَحتیَجازَفيهَموسی َ
لو َکان َ َ
لو َکان َللن َريان َضوء َجبينهَ َ
َ

عُبدتَ َفصار َالعاملون َجموسَاً
(متنبی)198/2 :2000 ،

(اگر قسمت عمیق دريا همانند دست راست او بود شکافته نمیشد تا موسی از آن عبور کند .اگر آتشها
نورانیت پیشانی او را داشتند مورد پرستش واقع شده و همۀ مردم جهان مجوس میشدند)

متنبی درجایجای ديوان به اين ويژگی ممدوح اشاره داشته؛ چنانکه قصیدۀ
«دالیه» او در همین باره است ،ممدوح میبخشد پیش از آنکه درخواست شود و شاعر
پیش از آنکه زاد و توشهاش پايان يابد ،قصد وی میکند ،پس ممدوح بدو میبخشد آنچه
مأمول اوست و بخل نمیورزد:
حممد َبن َزَريق َما َنری َأحدَاً َ َ إذا َفقدانک َيعطي َقبل َأن َيعدا َ
اد َقد َنفدا َ
حال َمقتب َ
و َقد َقصدتک َو َال َت ُ
والدار َشاسع َةٌ َو َالز ُ
ُ

فخل َکفک َهتمی َو َاثن َوابلها َ
َ

ت َو َإالَ َأغرق َالبلدا َ
إذا َاکتفي ُ
(متنبی)384/1 :2000 ،

(ای محمد ابن زريق ،آنگاه که تو را از دست دهیم کسی را نمیيابیم که ببخشد پیش از آنکه وعده دهد.
قصد تو را کرديم درحالی که زمان کوچ نزديک و خانه دور و توشه تمام شده است .پس کف دستت را رها
کن که ببارد و آن را از باران شديد منع کن ،آنگاه که ما به اندک آن کفايت کرديم و گرنه شهر را غرق
میکند)

ابیات از نظر بالغی دارای استعاره مکنیه است ،دست را به ابری تشبیه کرده است
که میبارد سپس ابر را حذف کرده و از لوازم آن «تهمی» را آورده است .همچنین بیت
ال و عادت ًا از ممدوح چنین کُنشی انتظار نمیرود
دارای مبالغه از نوع غلو است؛ چرا که عق ً
(الهاشمی ،)333 :1389 ،زيرا دست هر چقدر ببخشد ،نمیتواند سرزمینها را غرق کند .در
«وابلها» نیز دست را به ابری که به شدت میبارد تشبیه کرده ،ابر را حذف و از لوازم آن
باران شديد را بر سبیل استعاره مکنیه آورده است.
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 .2-3شجاعت و رزم آوری
شاعران به طريق مبالغه ،حتی زمین و زمان و فلک و ملک را مسخر شجاعت و رزمآوری
ممدوح توصیف میکنند؛ انوری در اين باره چنین میسرايد:
در نعره خناق آرد و درجلوه تشنج

گر بأس تو ياری ندهد کوس و علم را...

 ...رخنه در کوه افکند که؟ کر و فرت

لرزه بر چرخ افکند چه؟ گیر و دارت

 ...روز هیجا که از طرادۀ لعل

موکبت

(انوری 7/1 :1376 ،و )39
گرفت
اللهزار
شکل

سپهت

صورت

قهر

کردگار

گرفت

ناخورده

پیشیار

گرفت

کارزار

از

هزاهز

از نهیب تو شیر گردون را

آب

(همان)95/1 :

طبعاً برای چنین مدحی ،زبان و بیان حماسی الزم است ،هرچند انوری از عناصر و
مواد کاربردی در حماسه بهره برده؛ هچون هیجا ،کارزار ،کر و فر ،رخنهافکندن،
لرزهافکندن ،گیرودار ،بیلک ،گردون گذار ،کوشش ،سوار ،نهیب ،لشکر ،دشمن ،خنجر و،...
ولی آهنگ و لحن حماسی بسیار پايین است ،تعبیر«پیشیار گرفتن» اين بیان را عامیانه
کرده است ،متنبی در اينباره چنین میگويد:
سل َعن َشجاعته َو َزره َمساملَاً َ َ و َحذار َمث َحذار َمنه َحمار َبً َ
فاملوت َتعرف َبلصفات َطباعه َ مل َتلق َخلقاً َذاق َمواتً َآيبا َ
َََََ َََ(متنبیَ )126/1 :2000 ،
َ
(دربارۀ شجاعتش [از ديگران] سؤال کن و با او ديدار کن در حالیکه خواهان صلح هستی و به شدّت تو
را بر حذر می دارم از اينکه با او وارد جنگ شوی .پس سرشت مرگ با عالئم آن شناخته میشود؛ مخلوقی
را مشاهده نمیکنی که مرگ را چشیده و بازگشته باشد)

زيبايی و بالغت زبان متنبی بسیار هويداست ،تحذير و تحذير ،نکتۀ تأکیدی و محور
شاعر است برای تأيید گفتار و تشديد ويژگی ممدوح ،تکرار مفید تأکید و تحذير است ،در
بیت اول آرايۀ مقابله ديده میشود و در بیت دوم استعارۀ تبعیه ،اقتباس معنوی از آيۀ

«کل ٍ
نفس ذائقة املوت» ديده میشود ،طباق بین «مساملا» و «مارب» به منظور بیان
سماحت و حدّت ممدوح است .نکتۀ بالغی ديگر واجآرايی میان «س» در مصراع اول بیت
اول و «ح» در مصراع دوم همان بیت است که داللت معنايی عمیقی با دو صفت سماحت
و حدّت ممدوح دارد ،که در علوم بالغی با عنوان «تساقب األلفاظ مع املعاين» از آن ياد

میشود.
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وقتی شاعر به بخشش ممدوح اشاره میکند ،به شق ديگر آن ،که اتفاقاً هر دو از کف
ممدوح جاری میشود ،نیز اشاره میکند؛ همچنانکه در بیت زير عالوه بر بخشندگی،
شجاعت او را نیز ستوده است:
و
َحلظت َامنلهُ َفسلن َمواهبَاً
ُ

َ
وَملست َمنصلهَُفسالَنفوسَاً
ُ
َََََ(متنبی)199/2 :2000 ،

َ

َ

َ

(انگشتانش را مشاهده کردم پس شروع به ريختن بخششها کردند و تیغۀ شمشیرش را لمس کردم پس
جانها از آن ريختند)

در اين بیت دو استعارۀ مکنیه ديده میشود؛ در مصراع نخست انگشتان را به رودی
تشبیه کرده است که نعمات از آن جاری است ،رود حذف و از مالئمات آن؛ يعنی جاری
شدن ذکرشده است؛ در مصراع دوم نیز شمشیر به رود تشبیه شده است که بازهم رود
حذف و از مالئمات آن «سال»؛ جاری شدن ذکر شده است.
از ديد شاعر شجاعت ممدوح در نیزهزنی است و البته از اين حیث با ديگر طاعنان نیز
متفاوت است ،چرا که ضرب نیزۀ او فقط جراحت به بار نمیآورد ،بلکه از آن جانکاهتر ،فرو
رفتن در قلب دشمن است همچون غمی جانگداز:
وَقدَصغت َاألسنةَ َمنَمهوم
ُ
وَيومَجلبتهاَ ُشعثََالنواصي

َ

َ

فما َخيطرنَ َإالَ َيف َالفوادَ
مقعدة َالسبائب َللطرادَ

َ

َ

(متنبی)360/1 :2000 ،
(تو نیزههايت را از جنس غمها ساختهای که جز در قلب فرو نمیآيند .و روزی که اسبها را برای جنگ
فراخوانی [آماده نمايی] و موی يال و دم آنها برای تعقیب دشمن گره زنی [به مقصود خويش دست می
يابی])

از جهت بالغی تشبیه آشکار است ،عالوه براين کنايه در بیت اول ديده میشود ،که
کنايه از دقت عمل ممدوح است ،در بیت دوم با تشبیهی بلیغ موی پیشانی اسبان را به
کمندی تشبیه کرده که اسیران را بدان دربند میکنند ،در واقع شاعر به صورت تلويحی
و کنايی میخواهد بگويد که اسب ممدوح نیز يک اسب کُشنده و درگیر جنگ است .اوج
بالغت شاعر درآنجاست که به طريق مبالغه ،خواب دشمن را مرادف مرگ میداند ،در واقع
ممدوح چنان رزمنده ی سهمناکی است که حتی دشمن در خواب میبیند که با نیزه بر
سرش کوبیده شده ،بنابراين در حالت بیداری از نگريستن به نیزهی ممدوح وحشت دارد:
يریَيفَالنومََ ُرحمَکَيفََکالهَُ

وَخيشیَأنَيراهُ َيف َالسهادَ
(متنبی)364/1 :2000 ،

َ
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(او در خواب نیزه را در پهلوی خويش میبیند و میترسد از اينکه آن را در بیداری ببیند)

 .3-3بخشندگی و سخاوت
در بیشتر موارد انوری به سخا و بخشندگی ممدوح اشاره دارد و پیوسته اورا به اين کُنش
نیک ترغیب میکند:
گنج را الغر کند بذل سمینت

ملک را فربه کند کلک نزارت
(انوری)39/1 :1376 ،

در اين بیت با بیان استعاری-کنايی در پی تجسم بخشندگی ممدوح است ،مدح شبیه
به ذم؛ نکته هنری زيبايی که در هردو مصراع ديده میشود ،بیان مجازی در کلک نیز به
زيبايی بیان شاعر اشاره دارد ،انوری در جايی ديگر و البته زيباتر از قبل در ستايش همین
ويژگی ممدوح چنین سروده است:
ز غايت کرم اندر کالم تو «نی» نیست

دراعتقاد تو ضّد است «نون» مگر «يی» را
(همان)2 :

شاعرحتی در ستايش ممدوح چنان مبالغه میکند که گويی از کرم و سخای اوست
که ماهیت و طبیعت اشیاء و موجودات دگرگون میشود:
روايح کرمت با ستیزه رويی طبع
وجود جود تو رايج فتاد اگر نه وجود

خواص نیشکر آرد مزاج کسنی را
بهنیمه باز قضا میفروخت اجری را
(همان)2 :

مدح سخای ممدوح باالترين بسامد را داراست و اين بسامد البته متناسب با ساختار
مدح است؛ استعارههای به کار رفته در اين باره ،استعارههای کلیشهای همچون ابر ،دريا و
کان هستند؛ نکتۀ قابل توجه و البته بسیار حائز اهمیت ،زبان شاعر است ،زبان او در اين
بخش بسیار زيبا ،بلیغ و شیواست و بیانگر اين مسئله است که شاعر برای ترغیب و تحريض
ممدوح به سخا ،نهايت چربزبانی و ذالقت زبانی را به کار برده تا بیانش مؤثر باشد ،متنبی
در اين باره چنین سروده است:
کالبدر َمن َحيث َالتفت َرأيته َ َ يهدي َالی َعينيک َنوراً َاثقباًَ َ
کالبحر َيقذف َللقَريب َجواهرَاً َ جوداً َو َيبعث َللبعيد َسحائبَاً َ
َ...کالشمسَيفََکبدَالسماءَوَضؤوها َ يغشیَالبالدَمشارقاً َوَمغار َبً
َ

َ

(متنبی)130/1 :2000 ،
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(همانند ماه به هر سو که رخ بگردانی او را میبینی که نور درخشان را به چشمان تو هدايت میکند.
همانند دريا که با کرم خويش برای نزديک گوهر میافکند و برای دور ابرها را میفرستد .مانند خورشید
که در دل آسمان است و نورش شرق و غرب زمین را میپوشاند)

شاعر از همان تشبیهات مستعمل قاطبۀ شاعران ،همچون دريا ،ابر و خورشید که همه
عناصر طبیعی هستند ،بهره گرفته ،تنها صفت «البدر» تفاوت دارد .نکتۀ قابل توجه و البته
هوشمندانۀ شاعر به کاربردن صفت ابر «سحائباً» برای افراد دور از دربار است ،طبعاً شمول
و وسعت نعمت ابر ،بیش از درياست ،چرا که همه از دريافت دريا بهرهمند نیستند ،اما از
ابر همه بهرهمندند ،نکتۀ ديگر آنکه زر و سیم مجالی دهش ممدوح است که شاعر در
اينجا با بهکاربردن اختران اين فلزات؛ يعنی خورشید و ماه ،بر بالغت و ظرافت زبانیاش
افزوده است .در بیت آخر واژۀ «کبد» مفید معنای عدالت و نیز اعتالی ممدوح در صفت
بخشندگی اوست؛ بدين معنا که ممدوح در بخشندگی نه متمايل به مشارق است و نه به
مغارب ،از سوی ديگر آنگاه که خورشید در اوج توش و توان خود است ،گويند در«کبد»
آسمان است ،به همین نسبت ممدوح نیز در کبد آسمان بخشندگی است ،بنابراين بالغت
و رسايی زبان متنبی بیش از همتای ايرانی اوست.
 .4-3کاردانی و کیاست
يکی از مهمترين ويژگیهای ذاتی يک امیر ،کاردانی و کیاست اوست ،چه از اين قِبَل
بسیاری از مکايد و فِتَن مرتفع میشود ،عنصرالمعالی در الزام چنین امری پادشاهان را
چنین گفته است ...« :و به هر کاری که بخواهی کردن چون در او خواهی شدن نخست
بیرون رفتن آن کار نگر و تا آخر نبینی اول مبین ...و اندر پادشاهی غافل مباش از آگاه
بودن از احوال عالم» (عنصرالمعالی .)279-291 :1381 ،انوری در اين باره چنین سروده است:
تا ملک ز اهتمام تو تمهید يافتست
ای سروری که حزم تو تسديد ملک را

شغل ملوک و کار ممالک ممهدست
هنگام دفع حادثه سد مسددست
(انوری)55/1 ،1376 ،

ممدوح از جهت همین ويژگی است که بر شاهان گذشته برتری دارد؛ از نظر شاعر
ممدوح در اين صفت يگانه است؛ چرا که او کسی است که خداوند از ِقبَل او ،گمانهای
بد را برطرف میکند و از اين منظر با تمام بنیبشر متفاوت است ،او چنان زيرک و کاردان
است که اگر «ذوالقرنین» چنین ويژگی را داشت ،تاريکی بر او روشن میشد:
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بشر َتصور َغاية َيف َآية َ َ تنفی َالظنون َو َتفس ُد َتقييسا َ
ٌَ
لو َکان َذوالقرنني َاعمل َرأي َهُ َ ملا َأتی َالظلمات َصرن َمشوسَاً َ
(متنبی)198-197/2 ،2000 ،
َ
َ

(او بشری است که منتهای [کمال] را در آيهای به تصوير کشیده است که گمانها را [از رسیدن به کنه
خويش] باز میدارد و مقايسه کردن را فاسد میگرداند .اگر ذوالقرنین آن زمان که وارد تاريکیها شد،
انديشۀ او را به کار میبست ،تاريکیها خورشید [روشن] میگشتند)

ف بشر»
نکره آوردن مبتدأ در اينجا دال بر فخامت و عظمت میکند؛ همچون «بشر کي َ

تلمیح در بیت واضح است ،طه حسین دربارۀ اين بیت چنین میگويد« :متنبی در مبالغه،
اغراق نموده است و از حدود مرزهای دينی به سبب قرمطی بودنش ،درگذشته است و
آنجا که ابن زريق را مدح کرده است ،گويی که ابالفضل کوفی را مدح کرده است ،که در
کودکی آن را معبودی ساختند که بزرگتر از آن است که در بیداری و رؤيا ديده شود»
(حسین.)77 :1962 ،

نکته بالغی ديگر در دو اسم نکرۀ «غاية» و «آية» است که طباق معنوی زيبايی را به

تصوير کشیده است؛ زيرا نکره در غاية مفید معنای بزرگی و در آية مفید معنای کوچکی
است.
 .5-3عدل ،دادگری و انصاف
عدالت و دادگری ممدوح آن چنان شايع و شامل است که نه تنها جامعۀ انسانی ازآن
برخورداراست ،که حتی حیوانات و جمادات نیز از اين عدالت متمتعاند و باعث صیرورت
ويژگی ذاتی آنها میشود:
انصاف بده تا درانصاف تو بازاست
دست عدلت خاک رابیرون کند از دست باد
 ....دست عدلت گر بخواهد آشیان داند نهاد

غمخوارتر از گرگ شبان نیست غنم را...
پای قهرت بسپرد مر باد را در زير آب...
کبک را در مخلب شاهین و منقار عقاب
(انوری 2/1 ،1376 ،و )24

در ابیات فوق شاعر برای برجستهتر نشان دادن اين ويژگی ممدوح ،در طبیعت و
ماهیت عناصر اربعه دخالت کرده ،و خاک را که مظهر سکون و آرامش است ،و پیوسته در
دست باد که مظهر چاالکی و پويايی است ،رهانیده است ،خاصیت و طبیعت مستی و سُکر
را از شراب می گیرد ،همین عدالت اوست که باعث صیرورت رفتار و طبیعت حیوانات نیز
شده ،چنانکه کبک را همخانۀ عقاب میکند.
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در تأيید همین موضوع است که در جايی ديگر شاعر میگويد:
ز اعتدال هوايی که دولتت دارد

جماد را چو نبات انتمای نشو و نماست
(همان)43 :

متنبی نیز در همین رابطه در توصیف سیفالدوله میگويد:
ايَأعدَلَالناسََإالََيفََ َُمعامليت

وَاحلکمَ
صم َ
صام َوَأنتَ َاخلَ َُ
َ فيکَ َاخلَ َُ
ُ

َ

(متنبی)289/2 :2007 ،
(ای عادلترين مردمان جز در رفتار با من ،دعوا بر سر توست ،درحالیکه هم دشمنی و هم قاضی)

شاعر با ذکر «إلّا» که مفید استثناست ،به گونهای گستاخانه عدالت ممدوح را
جهانشمول و عمومی نمیداند ،چرا که اگر جهانشمول بود ،شاعر نیز در ذيل مشموالن
عدالت ممدوح قرار میگرفت .در بیت ذم شبیه به مدح ديده میشود؛ زيرا شاعر ابتدا او
را به عادلترين مردمان مدح میکند ،اما با آوردن «إلّا»ی استثناء او را درحق خويش
ستمگر میبیند ،بنابراين ممدوح مطلقاً عادل نیست.
 .4وجوه تفاوت مدح در دیوان اشعار انوری و متنبی
دو شاعر در بسیاری از موارد ويژگیهايی از ممدوح ستودهاند که در نزد ديگری مورد توجه
نبوده يا مطرح نشده است:
 .1-4شرافت و اصالت نژاد
از موارد تفاوت انوری و متنبی ،همین مورد است؛ متنبی درمدح محمدبن عبیداهلل علوی
معتقد است که او و خاندانش شريفترين خاندانهای قريش است؛ زيرا جد او رسول
خداست که از قريش میباشد:
ريُ َقَريش َأبً َو َأجمدها َ َ أکثرها َانئالً َو َأجودها َ
خَ
احهَاَ َُمسَ َو َُدها َ
أطَ َعنُها َبلقناة َأ َ
ضرَُبا َ بلسَيف َجَحَجَ ُ
(همان)305/1 :
َ
َ

(او بهترين قريش از نظر پدر و بزرگوارترين و بخشندهترين و نیکوترين آنان است .بهترين نیزهزن و
شمشیرزن قريش ،آقای بزرگوار و سرور برگزيدۀ آن است)

ابیات فوق دارای ايجاز حذف است؛ يعنی مسندٌالیه به دلیل شهرت ،حذف شده ،گويی
که برای خواننده شناخته شده است .شاعر در جايی ديگر به دلیل وجود سیفالدوله از
قبیلۀ «تغلب» میخواهد که به خود ببالند؛ زيرا آنان قبیلۀ جنگجوی حمدانی هستند:
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فتيهاً َوَفخراً َتغلبَابنهَوائل َ َ فأنت َخلري َالفاخَرينَقبيل َ

َ
(همان)109/3 :
(پس ای تغلب ،ای دختر وائل برخود افتخارکن که تو قبیلۀ بهترين فخرکنندگانی [سیفالدوله])
َ

دراين بیت ايجاز حذف ديده میشود ،مصدر به جای فعل محذوف آمده است تا بر تأکید
داللت کند.
رب َيف َإحسانه َالعجم َ
کَالع ُ
رب َيف َالدنيا َمبحتدهَ َ َ وَشار ُ
َالع ُ
تفرد ُ
(همان)376/3 :
َ
َ

(عرب در دنیا در فخر به اصل ونسب او يگانه است و عرب و عجم در برخورداری از نیکی و بخشش او
شريکند)

متنبی در جايی ديگر به خاندان سیفالدوله و پدران بخشنده و بزرگوار او چنین اشاره
میکند:
بنهُ َ َ تشابه َمولو ٌد َکَر َيٌ َو َوال ٌدَ َ
جاَابنَمحدانََايَاَ َ
َُ
وَأنتَابوالَي
وَمحدا ُنَمحدو ُنَوَمحدو ُنَحارث َ و َحارث َلقمان َو َلقما ُن َراشد َ

اب َاخلالفة ََکلها َ
اولئک َأني ُ
َ

َسائر َأمالکَ َالبالد َزوائد َ
و
ُ
(همان)279-277/1 :

َ

(تو ابوالهیجا پسرحمدانی ای پسر او  ،پسر کريم و پدر شبیه يکديگرند [در کرم و ساير صفات پسنديده
همانند پدر خويش هستی] حمدان همان حمدون و حمدون همانند حارث و حارث همان لقمان و لقمان
نیز همانند راشد است .آنها همگی دندان های نیش خالفتند و ساير پادشاهان ممالک زايد و بیاهمیتند)

ک» که برای اشاره به دور است ،میخواهد
در اين ابیات شاعر با استفاده از ضمیر «اولئ َ
شأن پدران و اجداد ممدوح را تعالی بخشد ،ضمن اينکه تشبیه زيبايی در بیت وجود دارد
که غرض از آن ،ابالغ شأن خاندان سیفالدوله است در برابر شأن ديگر شاهان ،در حقیقت
غرض از تشبیه بیان حال مشب ٌهبه است.
يکی ديگر از موارد مدح که در ذيل همین قسمت قابل ذکر است« ،عروبیت» ممدوح
است ،از نظر متنبی ،ممدوح امیر و سرور حقیقی تمام اعراب است و پناهگاهی است که
چشم مسلمانان بدان دوخته شده است:
فهمت َالکتاب َابرَ َالکتب َ َ فسمعاً َألمري َأم َريالعرب َ
ُ
(همان)96/1 :
َ
َ

(نامه را ،بهترين نامهها را فهمیدم ،پس از فرمان فرمانروای عرب اطاعت کردم)
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شاعر با به کاربردن «مصدر» به جای فعل ،قصد تأکید دارد تا با جانشینی اسم به جای
فعل ،اطاعت را از قید زمان بیرون برد و جاودانگی بخشد؛ يعنی در هر زمان و هر لحظه

ما گوش به فرمان تو هستیم ،اقتباس معنوی از آيۀ شريفه «اولوا األمر» مشهود است ،با
ابر الکتب» که منظور قرآن است ،در واقع شاعر با همین دستان هنری،
توجه به قرينۀ « َ

اطاعت از سیفالدوله مصداق اطاعت از اولوا األمر است .شاعر در جايی ديگر در همین باره
چنین سروده است:
هتابَسيوفَالندَوَهيَحدائ ٌَد َ َ فکيف َاذا َکانت َنزاَريةًَ َ ُعر َبً َ
ُ
(همان)61/1 :
َ
(شمشیرهای هندی ترسناکند در حالی که آنها آهنند ،پس چگونه است آنگاه که نزاری عربی باشند
[مراد از نزاری عربی سیفالدوله است که از شمشیرهای هندی برندهتر میباشد])

 .2-4حُب ذات
شاعر در مواردی غرض از مدح را نه اغراض مادی ،بلکه دوستداشتن و عشق ذات ممدوح
بیان میکند؛ چنانکه گويد:
ابَ َ
فاملالَه ٌَ
إ
الودََ ُ
ُ
ني َ َ وََ ُک جَل َالذي َفوق َالتاب َتر ٌ
ذاَنلتَمنکَ ُ
(همان)198/1 :
َ
( اگر من به دوستی تو دست يابم پس مال خوار و بیمقدار است و تمام آنچه که روی خاک است ،خاک
است)

در اين بیت واژۀ «إذا» برای شرط قطعی الوقوع به کار رفته است ،زمانی که گوينده
بسیار دوست دارد که آن امر اتفاق بیفتد ،يا اينکه میداند و يقین دارد که اين امر اتفاق
خواهد افتاد ،از واژۀ «ان» شرطیه استفاده نمیکند ،بلکه به جای آن از «اذا» بهره میگیرد
و به همین دلیل است که در قرآن مجید هرجا قطعیت مطرح است از «اذا» استفاده

میشود مانند :إِذَا وقَع ِ
ت الْ َواقِ َعة (واقعه ( ،)1 :)27إذا الشمس ک ِوَرت (تکوير ( )1 :)30و...
ََ
شاعر نیز در اينجا چون بسیار میل دارد که ممدوح دوستی خالصانۀ خود را به او ارزانی
دارد ،از «اذا» استفاده میکند وحاضر است در برابر اين دوستی ،هرچه از مال دنیا دارد،
تقديم کند ،شاعر در مصراع دوم با آوردن تشبیه بلیغ ،هرآنچه از طال و جواهرات و ثروت
دارد ،با تشبیه کردن به خاک ،ارزش آن را در برابر مودت و دوستی ممدوح ناچیز میداند،
ب» است.
شايان ذکر است که به کار بردن «وُدَ» بسیار عمیقتر از «حُ َ
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 .3-4فروتنی و تواضع ممدوح
متنبی در اين زمینه ضمن اينکه ممدوح را فاتحی قاهر میداند که ظفر و فتح عادت
معهود اوست ،اما با اين حال از چنان متانت و فروتنی برخوردار است که بدين فتوحات
نازشی نمیکند:
َفتح َغري َمفتخ ٍَر َ َ وَقدَاعدَاليهَغريَمفتحلَ َ
عود َمنَکل ٍ
ي ُ
َ

(همان)39/3 :

(از هر پیروزی بدون آنکه افتخار کند ،باز میگردد و پیروزی به او سرايت کرده است ،بدون آنکه آن را
بزرگ بشمارد)

اهمیت اين بیت در آنجاست که بسیار مورد توجه سیفالدوله بوده و سبب برتری شاعر
بر ديگر شاعران شده است و سیفالدوله به چنین مضامینی در برابر رقبای او استدالل
میکند.
 .4-4عقل و حکمت
از نظر متنبی ،سیفالدوله از جهت عقل و حکمت واالترين افراد است ،آنجا که میسرايد:
مضر َکوضع َالسيف َيف َموضع َالندی َ
َ...وَوضعَالندیَيف َموضعَالسيفَبلعال َ َ ٌ

و َلکن َتفو ُق َالناس َرأ َايً َو َحکم ًةَ َ
َ

کما َفقتهم َحاالً َو َنفساً َو َحمتداًَ َ
(همان)289/1 :

( بخشش به جای شمشیر زيانبار است ،همانگونه که شمشیر به جای بخشش مضر است .اما تو در انديشه
و حکمت بر مردمان برتری داری همانگونه که از نظر حال و جان و نژاد بر آنان برتری يافتهای)

در اين ابیات شاعر به صورت کنايی سیفالدوله را چنین توصیف میکند که شخصی
عادل ،عاقل و حکیم است که بخشش را درجای خود به کار میبرد ،از جهت بالغی نوعی
تأکید مدح با شباهت به ذم است (أتکيد املدح مبا يشبه الذم) ،شاعر با آوردن «و لکن» در صدر
بیت دوم ،چنین به ذهن متبادر میکند که گويی ذم میکند ،درحالیکه با برتری دادن
او بر مردمان در انديشه و حکمت ،صفت مدح ديگری را برای او بیان میکند.
 .5-4اهتمام در امر دین
انوری از اينکه ممدوح در تقويت و تحکیم دين تالش شايان میکند ،به بیانی شاعرانه از
او سپاسگزاری میکند:
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سپهر فتح ابوالفتح آنکه هست ردای
زهی به تقويت دين نهاده صد انگشت

ز ظل رأيت فتحش سپهر أعلی را
مآثر يد بیضاست دست موسی را
(انوری)2/1 :1376 ،

در اين ابیات که در ستايش ناصرالدين ابوالفتح است ،شاعر ممدوح را در کنار موسی
آورده که پس از قرنها ،کردار و کوشش او برای تقويت دين ،همچون موسی اعجابآفرين
و معجزهگون است ،بازی زبانی در کلمۀ «فتح» به خوبی آشکار است ،همیشه آسمان بر
سر زمینیان سايه می افکند ،اما در اينجا به طريق عکس ،ممدوح در رفعت و اعتالء بر
آسمان چیره است و اوست که سايه بر فلک انداخته است ،در بیت بعد تلمیح آشکار است،
انوری در جای ديگر درهمین باره چنین گفته است:
شاها زمانه بندۀ درگاه جاه تست
فیروزشاه عادلی و بر دوام ملک

اسالم در حمايت و دين در پناه تست
بهتر گواه عدل بود و او گواه تست
(همان)53 :

بايدگفت با وجودی که متنبی که در شهر کوفه؛ مهمترين و قديمیترين مرکز تشیع،
پرورش يافت و در يکی از مدارس علويان به تحصیل پرداخت (حسین ،)36 :1962،فراوان از
مضامین قرآنی و حديثی در شعرش بهره میگیرد (ن.ک :رفیعی و رضايی65-47 :1393 ،؛
شجاعیان پور ،)9-1 :1379 ،اما به وضوح همچون انوری ممدوح را در اين ويژگی نمیستايد،
چرا که در بهرهگیری از مضامین دينی و قرآنی ،به طريق تلويح و ايماء عمل میکند و
همچون انوری تصريح نمیکند ،و در باب سیفالدوله در اين باره تصريحی ندارد:
ت َالعيش َيفَ َأرب َالنفوس َ
فمويت َيف َالوغی َأريب َألَنی َ َ رأي ُ
َ

(متنبی)433/1 :2004 ،

(کشته شدن در میدان جنگ آرزوی من است ،زيرا من زندگانی را در آرزوی جانها ديدم)

بیت فوق ناظر به آيۀ قرآنی و ال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل هللا أمواات ،بل أحياء عند رهبم
يرزقون و مخاطب نفس شاعر است ،نه ممدوح.
 .6-4زیبایی و صباحت ممدوح
در برخی موارد زيبايی ظاهری ممدوح انگیزۀ مدح شاعر است:
ای از کمال حسن تو جزوی در آفتاب
زلف چو مشک ناب ترا بنده مشک ناب
آنجا که زلف تست همه يکسره شب است

خطت کشیده دائرهی شب بر آفتاب
روی چو آفتاب ترا چاکر آفتاب
وانجا که روی تست همه يکسر آفتاب
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باغیست چهره تو که دارد ستارهبار

سرويست قامت تو که دارد بر آفتاب
(انوری)19 :1376 ،

همان گونه که پیداست در اين ابیات غنايی ،توصیف و تشبیه ممدوح به همان مواردی
است که در سنن ادبی رايج است ،به ويژه در غزل؛ چنانکه روی به آفتاب و موی به شب
و قامت به سرو تشبیه میشود؛ يعنی مشبهٌ به تکراری است ،و در مواردی تشبیه تفضیلی
است.
 .7-4ستایش قبه و کوشک ممدوح
در اندک مواردی انوری به ستايش و مدح بقعه و کوشک ممدوح پرداخته است و
کارگزاران ،مواد و مصالح به کاررفته درآن را زمینی و مادی نمیداند:
 ...قبهای کز نوای مطرب او
قبهای کز فروغ ديوارش

کوه را در سر از صدا سورست
آسمان پر تموج نورست
(انوری)67/1 :1376 ،

شاعر در چهار قصیدۀ ديگر به همین نحو ،به ستايش قصر ممدوح پرداخته است.
(همان 103 ،69 :و .)129
 .5نتیجه
از آنچه که در اين پژوهش به آن پرداخته شد ،میتوان نتايج زير را به دست داد:
 .1مخاطب مدايح انوری دو گروهاند؛ نخست مخاطبان سیاسی و مالی که همان دربار است
و ديگر ،مخاطبان هنری که همان اقران و هماالن هستند .اما متنبی از بلند همتی و
مناعت باالتری برخوردار است و هر کسی را شايسته مدح نمیداند و به اندک بخشش
ممدوح قانع نیست ،حال آنکه انوری مشهور است که برای ارزنی ،سوزنی و تايی کاغذ به
مدح پرداخته است.
 . 2متنبی برای ستايش ممدوح به ذکر يک صفت يا ويژگی شاخص بسنده نمیکند ،او
تالش میکند از طريق ذالقت زبانی ،چندين صفت او را بستايد؛ چنانکه صفاتی همچون
بخشندگی ،دالوری و کاردانی او را در يک بیت گنجانده است .در اين بین به نظر میرسد
در قیاس با انوری ،متنبی دو صفت بخشندگی و دالوری را بیشتر مورد تأکید قرار داده و
اين دو ويژگی باالترين بسامد را داراست و البته اين امر طبیعی به نظر میآيد؛ چنانکه
اعراب به اين دو ويژگی شهره بودهاند.
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 .3مبالغه و اغراق در مدح هر دو شاعر تا بدانجا رسیده که به ترک ادب شرعی منجر
شده است« ،دست» در نظر هر دو شاعر هم مظهر بخشندگی و هم دالوری است.
عناصری همچون دريا ،خورشید و ابر به عنوان نمادها و مظاهر بخشندگی و البته
عظمت و مجد ،در شعر هر دو شاعر ديده میشود.
 .4حس میهنپرستی و نژادپرستی در شعر متنبی ديده میشود ،بهويژه آنجا که در مدح
«عروبیت» ممدوح سخن میراند ،حال آنکه چنین غرضی در شعر انوری ديده نمیشود.
 .5شعر متنبی پس از پیوستن به سیفالدوله پیشرفت خود را آغاز کرده است ،شخصیت
محوری مدايح متنبی ،سیفالدوله حمدانی است ،به گونهای که يک سوم مدايح شاعر به
اين شخصیت اختصاص دارد.
 .6متنبی در اشعار مدحی خود بیشتر از حروف «ق»« ،ر» و «ع» بهره گرفته که از اصوات
دارای صفت «جهر» است که برای تصويرسازی جنگهای سیفالدوله بهکار رفته است و
اين از نبوغ و کیاست شاعر خبر میدهد .از اين منظر بیان او حماسیتر و فخیمتر است و
از اينجا میتوان گفت شخصیت متنبی فخیمتر از انوری است.
 .7بیان ويژگی های ظاهری و تمجید روی و موی ممدوح در شعر انوری ،بوی مداهنه و
تملق را به مشام خواننده میرساند ،حال چنانچه ديده شد ،در شعر متنبی به چنین
اموری اشاره نشده است .از سوی ديگر تمجید کوشک و قصر ممدوح و کیفیت ساخت و
پرداخت آن در شعر انوری ،بیانگر همین مسأله است که شاعر پارسی بیشتر به تمجید
ويژگیهای ظاهری ممدوح و داشتههای عینی او نظر دارد.
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