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  :چکیده

شتن شرایط درباري بودن و دا دلیل سیستانی و متنبی از شاعران بزرگ ادب فارسی و عربی هستند که بهفرخی 

ف نبرد، وح، وصي این مضامین: وصف ممدمحیطی و اجتماعی مشابه، مضامین شعري تقریباً مشترکی دارند. از جمله

ت، خشم، سخنوري، هیبت، هموصف عشق و وصف طبیعت است. در وصف ممدوح به مضامینی مانند: بخشندگی، 

وت که، ا این تفاند. باعدالت، علم، قدرت، فضیلت، حلم، تدبیر، اخالق نیکو، شیوایی قلم، و وصف ظاهر ممدوح پرداخته

صف نبرد وت. در ي این امور در وصف ممدوحان نپرداخته اسمتنبی بر خالف فرخی به جز برخی از این صفات به همه

، نگ، اسبجگستري و کافر خواندن دشمنان، فضاي وصف شجاعت و دالوري ممدوح، دیننیز به موضوعاتی مانند: 

الت و ابزارآ یواناتحاند. وجه افتراقشان نیز در وصف فیل، نیزه، شمشیر، غبار، لشکر و وصف مبارزان دشمن پرداخته

ف ت عشق، وصجنگی، غبار جنگ و وصف شجاعت ممدوح است. در توصیف عشق نیز، مضامینی مانند وصف حاال

ت. در عشوق استرین تفاوتشان در توصیف حاالت ماند؛ اما بیشحاالت عاشق و وصف حاالت معشوق را توصیف کرده

 رداخته درمدوح پها، ابر و آسمان، و وصف شکارموصف طبیعت نیز،  فرخی به وصف بهار، خزان، آب، خاك، انواع گل

به  مدوح نیز،مکاخ  وت. در توصیف بیابان، کوه، باد، باغ، پرندگان حالی که متنبی چنین مواردي را توصیف نکرده اس

ن ر بیان ایدشاعر  چنین هر دوتر به وصف این موارد اشاره کرده است. همجز وصف بیابان، متنبی بر خالف فرخی، کم

فت ه انواع صبست. ا اند؛ اما محور اصلی صور خیال فرخی تشبیه و متنبی استعارهمضامین از صور خیال استفاده کرده

تر ت بیشع دیگر صفدو نو اند؛ اما بسامد صفت بیرونی در اشعار هر دو شاعر ازبیرونی، درونی و نمادین نیز اشاره کرده

  حلیلی است.ت-ي توصیفیاست. روش پایان نامه نیز با رویکرد تطبیقی و به شیوه
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  مقدمه- 1-1

فکري و ادبی مبادالت ها و ي بین ادبیات ملتدانشی است که در خصوص رابطه ،ادبیات تطبیقی

تر در اروپا و غرب مطرح است و در ایران به این علم بیش .کندمی هاي مختلف جهان بحثاقوام و زبان

زمینه را  ،ي چندانی ندارد. ارتباط فرهنگی و ادبی بین ملت ایران و جهان عرب نیزطور آکادمیک سابقه

ر توان آثاکه می ،کمک این علم استبه  ي تطبیقی، بین این دو زبان فراهم کرده است.براي مطالعه

یکی از این  قرار داد. هاي مختلف ادبی مورد بررسیرا در زمینه شاعران و نویسندگان زبان فارسی و عربی

در به ها ، بلکه شاعران و نویسندگان اغلب ملتصیف است که نه تنها ادیبان ایران و عربها توزمینه

هاي جهان ها و زشتیزیرا توصیف زیبایی ؛انداز آن مدد گرفتهتصویر کشیدن تصاویر عینی و ذهنی خود 

، در این تحقیق نیز به یاري ادبیات تطبیقی ها از کارهاي فطري انسان است.ها و غمخارج و شرح شادي

است سیستانی و متنبی مورد مطالعه قرار گرفته فرخی  ،اشعار دو تن از شاعران بزرگ ایرانی و عربی یعنی

و ی اشعارشان بررسی و مقایسه شده مضامین وصفي توصیف، وجود اشتراکات بسیار در زمینهبه دلیل و 

  ها در این زمینه بیان گردیده است. وجوه اختالف و اشتراك آن

  بیان مسئله - 2- 1

متنبی از شاعران قرن چهارم هجري و هم دوره با عصر عباسی است. از جهت فکري عصر عباسی از «

اعتالء عقول یکی از اعصار درخشان عربی است. پدید آمدن دربارهاي متعدد و رقابتی حیث نضج افکار و 

شد هر امیري تالش کند تا مجالس ها درگرفته بود، باعث میي ارتقاء علم و فرهنگ میان آنکه در زمینه

داد، تا به فراوان میي ها صلهدربار خود را به علما، ادبا و شعرا زینت دهد، بنابراین آنان را نواخته و به آن

ها بیاورند تا شهرت او در جهان منتشر شود. در این ذکر مناقبش بپردازند و اخبار و آثارش را در کتاب

(الفاخوري، » شددوران تعداد شعرا و نویسندگان رو به فزونی بود و آثار منظوم و منثور بسیاري نوشته می
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این دوران است که در دربار امیران بسیاري از جمله، ). متنبی نیز از جمله شاعران درباري 432:1393

  الدوله و تنی چند روزگار گذرانده و به مدح  این امیران پرداخته است.سیف

فرخی سیستانی نیز، از شاعران مشهور اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم و هم دوره با عصر «

ي اول قرن پنجم، ان قرن چهارم و نیمهي غزنوي در پایي حکومت سلسلهغزنوي است. قدرت و توسعه

یعنی، در دوران پادشاهی ناصرالدین سبکتکین و پسرش محمود و پسر محمود یعنی مسعود بود. در این 

هاي بزرگ و ثروتمند غزنوي همانند امراي عصر عباسی، به داشتن علما و نویسندگان، دوران امرا و خاندان

شد؛ به خصوص مدح ؛ زیرا این افراد از لوازم ریاست شناخته میي بسیاري داشتنداز جمله، شعرا عالقه

). درست همانند شرایطی که 209:1389صفا،»(ی براي شهرت پادشاهان بودندي بزرگشاعران، که وسیله

در عصر و در دربارهاي عباسی حاکم بود. فرخی نیز همانند بسیاري از شاعران، براي به دست آوردن نام و 

  پرداخت.دربارها شده بود و به مدح سالطین و پادشاهان می ي ایننان روانه

ي ادبیات، شود، یا موجبات مقایسهي اشعار فرخی سیستانی و متنبی میچه باعث مقایسهاما آن

به «کند، ادبیات تطبیقی است، که ي شاعران و نویسندگان ملل مختلف را فراهم میهااشعار و نوشته

هاي فکري و تأثیرگذار بر دو یا چند هاي جریاناتصال دو ملت و درك ریشههاي دنبال یافتن رشته

  ).2:1390(شعبانی، » فرهنگ است

-توصیف از راه«اند، توصیف است. حال در این میان، یکی از مضامینی که هر دو شاعر به آن پرداخته

» سفرنامه و... کاربرد داردهاي علمی، داستان، شعر، هاي رایج پروردن معانی و مطالب است که در نوشته

  ).53:1391محمدي، علی (اسداللهی، 

در سرودن اشعار وصفی، محسوسات نقش مهمی در تصویرنگاري شاعر و پیدایی صور خیال او «

هاي زندگی و طبیعت چه را از اشخاص، صحنهدارند. زیرا سرایندگان توانا به مدد نیروي ذوق، هر آن

دست آن را به تصویر نمایند، چونان نقاشی چیرهروي تخیل بازآفرینی میکنند و یا به کمک نیاحساس می

ي شعر وصفی به کشند. وصف شاعرانه، حاصل احساس لطیف شاعر است، توأم با صور خیال. سرایندهمی

ها و دیگر موجودات، احساس و جان طبیعت، پرندگان، گلو قوي خود به عناصر بی یاري تخیّل سازنده
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» بخشروح را جان می) کاینات بیPersonnificationبخشد و با عمل تشخیص (میصفات بشري 

پرداز، عنصر خیال و تصاویر توصیف . فرخی سیستانی و متنبی نیز به عنوان شاعرانی)135:1390(رزمجو،

ر ي شعر هر دو شاعاي که خیال جان مایهبه گونه اندبالغی را در بیان مضامین وصفی خود به کار برده

است. بنابراین در این پژوهش بیان مسئله این است که به کمک ادبیات تطبیقی مضامین وصفی فرخی 

  سیستانی و متنبی مورد بررسی و مقایسه قرارگیرد. 

  هاي پژوهشالؤس - 1-3

  سوال هاي این پژوهش عبارتنداز: 

  اند؟. فرخی و متنبی به کدام مضامین توصیفی در اشعار خود پرداخته1

  وجوه افتراق و اشتراك مضامین وصفی فرخی و متنبی در چیست؟. 2

  اند؟. فرخی و متنبی در توصیفات خود از کدام تصاویر بالغی استفاده کرده3

 هدف و ضرورت تحقیق - 4- 1

کردند که اوضاع اجتماعی و فرهنگی جهان اسالم در در شرایطی زندگی میو متنبی فرخی سیستانی 

ود زیادي یکسان بوده است. به وجود شاعران در دربارها اهمیت زیادي داده تمام قلمروهاي آن تا حد

شد و شعرا نیز به امید دست یافتن به نام و نان روانه این دربارها ي زیادي به آنان پرداخت میشده، صله

شاعران و هاي ها و نوشتهجا که سرودهپرداختند. از آنمی شدند و به توصیف و مدح امیران و سالطین می

نویسندگان متناسب با شرایط و محیط زندگی آنان است، متنبی و فرخی نیز به عنوان شاعران مشهور 

ها، از جمله اند، که تا حدود زیادي مضامین آنزمان خود، با توجه به شرایط عصرشان اشعاري سروده

ب گفته شده به دلیل آن که، مضامین وصفی اشعارشان با یکدیگر مشابهت دارد. بنابراین با توجه به مطال

ي مضامین وصفی فرخی سیستانی و متنبی صورت نگرفته تاکنون تحقیق خاصی در خصوص مقایسه

ها مورد پژوهش قرار گیرد و اهداف زیر دنبال است، در این تحقیق ضرورت دیده شد مضامین وصفی آن

  شود:
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  فرخی سیستانی و متنبی مقایسه و تطبیق مضامین وصفی- 1

 هاآنمضامین وصفی ان وجوه افتراق و اشتراك بی - 2

  هابررسی تصاویر بالغی در توصیفات آن - 3

  ي پژوهشپیشینه - 5- 1

اثر مجزا و مستقلی در خصوص بررسی تطبیقی مضامین وصفی قصاید متنبی و فرخی سیستانی 

متنبی در  ي فرخی سیستانی ووجود ندارد. تنها یک مقاله غالمعلی صادقی در خصوص نقد دو قصیده

در حد وسع و مجال، دیدگاه فرخی است ي ادبیات تطبیقی نوشته است و در آن تالش کرده حوزه

ها هاي مختلف در آنسیستانی و متنبی را، البته باتوجه به دو قصیده، که اختالفات و اشتراکاتی در زمینه

  اشاراتی داشته باشد. هاهاي  ذوقی، هنري، موضوعی و محتوایی آناست، مقایسه کند و به جلوه

خی سیستانی و یک پایان نامه نیز محمد عبداللهی در خصوص بررسی مضامین تغزلی قصاید فر

جا که مقدمات قصاید عربی (تشبیب، کند: از آننامه بیان میي این پایاندر چکیده متنبی نوشته است و

زرگانی چون ابن رشیق قیروانی، تغزل و نسیب) در نقد قدما از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و ب

نماید در اند، ضرورت میاي داشتهابوهالل عسکري و دیگران، به نقد این قسمت از قصاید، اهتمام ویژه

، در این پایان نامه، مورد تحلیل قرار بگیرد. به همین دلیل ادبیات فارسی نیز مقدمات قصاید شاعران

  ر گرفته است.مقدمات قصاید فرخی و متنبی مورد بررسی قرا

  تحقیقات دیگري که در پیرامون موضوع این پایان نامه قرار گرفته عبارتند از :

)، 1393الدوله در شعر متنبی با مدح محمود غزنوي در شعر عنصري  (بررسی تطبیقی مدح سیف - 

  علی اصغر حبیبی و مرتضی سلیمانی آسیک.

  ها.احمد رضا یلمه )،1392بررسی تطبیقی اشعار مدحی عنصري  و متنبی، ( - 

  )، مهدي ممتحن و سمانه شریفی راد.1390مدح در اشعار متنبی و حافظ، (  - 

  )، قاسم صحرایی.   1385ستایش و توصیف، دو جوالنگاه فرخی سیستانی در شاعري، ( - 

  )، اسماعیل امامنی نصیر محله.1380اي از مدایح او، (مدح در اشعار متنبی و ترجمه و شرح گزیده - 
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  )، سید عباس حسینی.1388تشبیه در شعر متنبی، ( - 

  )، بتول اوویسی. 1390بررسی انواع تشبیه در دیوان حکیم فرخی سیستانی، ( - 

دیگر، درخصوص تطبیق اشعار متنبی و فرخی سیستانی با اشعار  يو مقاله و چندین پایان نامه

  گرفت.نامه قرار نمی شاعران دیگر انجام یافته است که در پیرامون موضوع این پایان

  ها) و روش پژوهش مواد (داده - 6- 1

آماري شامل  ياي، از نوع توصیفی و تحلیل محتوایی و جامعهروش و اجراي طرح، به صورت کتابخانه

و  مورد مطالعه قرار گرفتهبدین صورت که، ابتدا اشعار فرخی و متنبی  اشعار فرخی و اشعار متنبی است.

؛ شده استداده  که داراي مضامین و توصیفات مشترك هستند، استخراج و با هم تطبیق سپس ابیاتی را 

، چنین از منابعی که با موضوع تحقیق حاضر مرتبط است، مباحث مورد نظر را یاداشت برداري کردههم

یز، پس از بندي و به صورت موضوعی فصل بندي شده و در ادامه ندستهرا سپس اطالعات به دست آمده 

  به تدوین و نگارش پایان نامه پرداخته شده است. ررسی مطالب استخراجی ب
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  فصل دوم

  مبانی نظري پژوهش

  

  

  

   

 



 

8 
 

  

  

  

  

  تطبیقی ادبیات تعریف - 1- 2

در فرانسه پدید آمد و این اصطالح 19) در اواسط قرن Litterature compareادبیات تطبیقی («

فرانسوي به نام ویلمن به کاربرد و بعد از او نقاد دیگر فرانسوي که سنت بوو نام داشت را اولین بار نقادي 

ي بین استعمال کرد. ادبیات تطبیقی که این دو منتقد استعمال کردند، روش علمی نداشت و فقط مقایسه

(زرین  »شاعران کشورهاي مختلف بود. بعدها این رشته توسط محققان و منتقدان رشد و توسعه پیداکرد

بینیم که ). اما در خصوص ادبیات تطبیقی اگر بخواهیم تعریف دقیقی ارائه بدهیم می125:1392کوب،

  اند:هریک از پژوهشگران تعریفی متفاوت از آن ارائه داده

گوید: ادبیات تطبیقی عبارت است از تحقیق کوب در خصوص ادبیات تطبیقی میعبدالحسین زرین«

اي که به تحقیق در این رشته اشتغال بین ملل و اقوام مختلف جهان و پژوهنده در باب روابط و مناسبات

دارد، ناظر است به تمام مبادالت و معامالت فکري و ادبی که بین قوم خود و اقوام دور و نزدیک دیگر 

چه در ادب تطبیقی مورد توجه و نظر اهل تحقیق است آن تصرف و تدبیري است که دهد و آنروي می

  ).126:1392» (کندنماید اعمال میچه از آثار ادبی قوم دیگر أخذ و اقتباس میومی در آنهر ق

دهد و کوب ارائه میاسالمی ندوشن نیز در خصوص ادبیات تطبیقی، تعریفی متفاوت از تعریف زرین«

ادبی کرده اي وارد قلمرو گوید: ارتباط گسترده با سایرکشورها و کنجکاوي انسان متجدد، مبحث تازهمی

هاي است، که عبارت باشد از: مقایسه و سنجش ادب ملی با ادب سرزمین» ادبیات تطبیقی«است و آن 

اي که با دنیا ایجاد شده براي درك درست ادب ي ایشان امروز به دلیل ارتباط همه جانبهدیگر. به گفته

  ).266: 1370» (ي جهانی حاصل شودملّی باید آگاهی مختصري از آثار برجسته



 

9 
 

شود زیر تعریف دو مکتب به طور کلی تعاریف متعددي که از ادبیات تطبیقی و عملکرد آن ارائه می

  فرانسوي و آمریکایی قرار دارد.

  مکتب فرانسوي

گر ي پژوهششود و وظیفهاي از تاریخ ادبیات محسوب میدر مکتب فرانسه ادبیات تطبیقی، شاخه«

داند. این ها میعمدتًا فرهنگ فرانسه و سایر فرهنگ - هاي مختلف گاین رشته را بررسی روابط بین فرهن

ي تطبیقی را مشروط بر ورزد و هر گونه مطالعهي مستندات و مدارك تاریخی اسرار میمکتب بر ارائه

داند. از دیدگاه مکتب فرانسوي، تطبیق، صرفًا وسیله یا ي تاریخی بین دو فرهنگ مختلف میاثبات رابطه

  ).21:1394،محرمی  ،(فتحی» هاي مختلف استبراي تبیین تعامالت و مبادالت ادبی بین ملتروشی 

  مکتب آمریکا

هاي مختلف، ادبیات ي ارتباطات ادبی بین فرهنگمکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی، عالوه بر مطالعه«

نند: تاریخ، فلسفه، نقاشی، هاي علوم انسانی و هنرهاي زیبا ماتطبیقی را در ارتباط تنگاتنگ با سایر رشته

اي جهانی است که اجزاء آن، یعنی: بیند. از منظر این مکتب ادبیات پدیدهموسیقی و سایر هنرها می

خالصه، در این مکتب ادبیات  وار و انساجمی یگانه برخوردارند. به طورهاي ملی از وحدتی اندامادبیات

هاي اندیشه ي ادبیات با سایر حوزهو هم چنین مقایسه هاي دیگري یک ادبیات با ادبیاتتطبیقی مقایسه

  ).22- 21(همان:» و ذوق بشریست

  شوم از بین این دو مکتب، مکتب آمریکایی مد نظر این رساله است.جا یادآور میدر این

یف که در ابتدا به پیشنه و تعار ي ادبیات تطبیقی است، جا داردنامه حاضر در حوزهجا که پایاناز آن

ي حاضر در نامهکه پایانچنین به دلیل اینهم تلفی که در خصوص آن وجود دارد، پرداخته شود؛مخ

ي توصیف، تعریف توصیف و وصف، خصوص مضامین وصفی فرخی سیستانی و متنبی است، به پیشینه

بی هاي بیانی توصیف، توصیف در ادب فارسی و عربی، توصیف در اشعار فرخی و متنانواع توصیف، تکنیک

و توضیحاتی در خصوص مضامین وصفی این دو شاعر یعنی، وصف ممدوح، وصف جنگ، وصف عشق و 

  وصف طبیعت پرداخته شده است.  
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  پیشینه توصیف - 2- 2

هاي گفتمانی، از بدیهه گویی شعر در یونان باستان پدیدار گردید و در قرون وسطی به دیگر بافت«

قضایی)، مجلس یاد بود و نوع گفتمان تجملی ملحق گردید و بدین جمله مجلس (نوع شورا)، دادگاه (نوع 

ي بعد، عینی شد. در مرحله طور که کهروالن بارت به آن اشاره دارد، کامالً گونه گفتمان (کالم) همان

اي قابل انتقال از یک کالم به ها، قطعهترین آنهاي معدودي تقلیل یافت که معروفگفتمان به بخش

(بصیر زاده، تشکري » هاي داستان استها و شخصیتشامل توصیفی منظم از مکانکالمی دیگر، 

  ).80:1391و...،

توصیف در فن سخنوري یونان باستان، پیرو بیان دقیق و شرح جزئیات در منطق یونانی بوده است «

دا، گفتمان کار در ابت که شاید بتوان آن را به مثابه یک عبارت مجزاي استداللی تعبیر کرد. البته این

چنین توصیف هم ها یا لحظات برتر را دربرداشت؛تجملی را احیا کرد که توصیف ستایش آمیز افراد، مکان

را چنین بیان  که مارمونتل جایگاه آنچنان) «80؛ (همان:»اي داشتدر شعر و فن سخنوري جایگاه ویژه

  کند:می

- شود، بلکه تصویري از جذابیء نمیدر شعر و فن سخنوري، توصیف، محدود به تعیین مشخصات ش

کند. اگرتوصیف، موضوع (شیء) خود را بر ها ارائه میترین رنگ و لعابترین جزئیات شیء را با سرزنده

ي شعر، زیرا تاریخ نویسانی خواننده، مشخص و ملموس سازد، نه به سخنوري تعلق دارد و نه به حوزه

» اندتصاویري بسیار زیبا ارائه دادهچون تیت الیو و تاسیت، هم از موضوعات خود 

  ).457:1787(مارمونتل،

دهی درونی توصیف سخنی به میان آورد، زیرا کارکرد توصیف، توان از سازماندر قرون وسطی نمی«

هایی قراردادي و آرمانی، اجتماعی است و شاهد به کارگیري مکان مشترك (مکان - کارکردي خارجی 

هاي تکراري) بین کاربران توصیف با جویبارها، نهرها و عباراتی بیانی و نظریهها، نظیر صحراها، چشمه

هاي اي، اعمال ضروري (تکالیف)، مکانها هستیم. کاربرد مکان معلوم کنایهتوجه به توافق فرهنگی آن
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 »هاي داستانی (تیپ)...هاي محدودي از شخصیتتکراري و بیان ویژگی - هاي نحوي د شیوهردقیق، کارب

  ) 81:1391،(بصیر زاده، تشکري و...

میل به زیبایی در قرن شانزدهم و هفدهم حاکم بوده است: در نوشتار، تصوراتی در خصوص «

کرد، محاکات و تقلید بود. به چه بر نوشتار حکم فرمایی مینویسنده [خالق] و اصالت وجود نداشت و آن

هاي اصالت و الهام) و تخییل وارد عرصه شدند و در موازات تحوالت اجتماعی، تصورات نبوغ سازنده (ایده

توان به آثاري گرایی توصیف درانواع ادبی پدیدار شد که از جمله میهاي واقعطول قرن هجدهم، صورت

اثر دیدرو اشاره کرد. پس از آن توصیف ادبی » ژاك لوفالیست«اثر ژان ژاك رسو و » هلوئیذ«چون: نوؤل 

ي رئالیست، گوستاو فلوبر آغاز کرد و در زمان رئالیستی با حضور نویسنده عصر طالیی خود را در رمان

  ).82(همان: » ي ناتورالیست، به پایان رساندامیل زوال، نویسنده

ي یابد و هدف اصلی نویسندگان رئالیست، ارائهدر توصیف رئالیستی، نوشتار ارزش ادبی خود را می«

ي رمان رئالیستی حوادث و حرکات شیء است. نویسندهتصویري معنادار از یک موجود و یا یک 

زمان، روایت کنش در  کند و داستان به طور همهاي داستانی را در فضایی مشخص ترسیم میشخصیت

هاي داستانی و فضاي داستان است. بنابراین توصیف مکثی روایی در ساختار زمان و توصیفی از شخصیت

دهد. از اطالعاتی کمابیش دقیق در مورد قهرمانان و فضاي داستان ارائه میآورد و نویسنده رمان پدید می

گرایی چون بالزاك و زوال، جهان قابیلت بیان شدن با کلمات را داراست. براي دیدگاه رمان نویسان واقع

س اي در پاریمثال بالزاك براي برجسته ساختن فضاي کنش داستان در بابا  گوریو، ابتدا به توصیف محله

جا سکنا گزیده، به تصویر ، قهرمان داستان، در آن»راستیناك «را که » وکر«ي پرداخته و سپس خانه

کشیده است. به عبارتی دیگر، نویسنده، مسیر حرکتی توصیف را از اساس (مبدأ علت) آغاز کرده است، تا 

ستان ضروري است. واقعیت در نوشتار پدیدار گردد؛ زیرا معتقد است اطالعات دقیق در فهم کل دا

توان در اي که کارگرد خبري را میبنابراین توصیف داراي دو کارکرد خبري و توضیحی است؛ به گونه

هاي داستانی جستجو کرد و کارکرد هاي داستانی یا فضاي زندگی شخصیتتوصیف یک بنا، شخصیت

  ي زندگیشان یافت. در هاي داستانی و فضاشناختی شخصیتتوان در کنش متقابل روانتوضیحی را می
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Abstract: Farokhi Sistani and Mutanabbi are of the greatest poets of Persian and Arabic 

literature that have common poem themes due to being contemporary and being in the 

court and also having same environmental and social condition. Among these themes: 

description of Mamdouh, description of battle, description of the love and description of 

the nature. They involved with themes in Mamdouh description such as generosity, anger, 

eloquence, fear, ambition, justice, knowledge, power, virtue, patience, tact, good morals, 

pen eloquence and Mamdouh exterior description.With this difference that: Mutanabbi 

Unlike farokhi has not paid to all of these things in Mamdouh description excep of some of 

these traits. And in description of battle, he paid to such objects as: Description of  

Mamdouh,s courage and bravery, spread the religion and infidels enemies, space of war, 

horses, elephant, spears, swords, dust, and army and enemy fighters description. And their 

difference aspect is in description of animals and tools of war, fog of war and description 

of  Mamdouh,s courage. They have described the themes such as describing the loving 

states, describing the lover’s states and describing the love’s states in description of the 

love.But the biggest difference is in the description of Lover states. In the nature 

description, however, farokhi has been described spring, fall, water, soil, types of flowers, 

clouds and sky and descriptions of Mamdouh,s hunting, while Mutanabi has not been 

described such cases.In describing the desert, the mountains, the wind, gardens, birds and 

Mamdouh,s House, Motanabbi Unlike farokhi less mentioned to description of this cases. 

Also, both poets have used to express this themes from imagery style, but the farokhi,s  

core of imagery style is similarity and Mutanabi,s core of imagery style is metaphors. They 

also mentioned different characteristics of the outer, inner and symbolic traits, but the 

frequency of the external traits in both his lyrics is greater than the other two types. 

Methodology of this thesis is comparative approach and analytical-descriptive method. 
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