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 استاديار زبان و ادبيات عربی دانشگاه کوثر، بجنورد، ايران .0
 جنوب، ايران نور، تهران   دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی دانشگاه پيام .6

 (06/00/0331تاري  پذيرش:  ؛69/06/0339 :فتتاري  دريا)
 چکيده

 است که عربی مشهور قصيدۀ دو محتوای و ساختار در توصيفی ـ تحليلی ای مقايسه حاضر، متن
ظاهری  شکل عالوه بر بررسی هدف آن، و است گرفته  انجام ای موازنه نقد رويکردهای به عنايت با
 موجـب  کـه  اسـت  تمهيـداتی  و شـگردها  بـه  دنبر پی  و ها، مايه بن روحيات، بازخوانی ساختاری، و

 و «زُهيـر  بن کَعب. »قرار گيرد شعر و سخن عرصۀ انديشان نازک نظر مقبول قصيده، دو هر است شده
 نيز و اخير موضوع اهميت. اند کرده پيروی ها آن از بسياری شاعران که هستند سخنورانی از «متنبّی»

و  يافتـه در شعرشـان   هـای اجتمـاعی بازتـاب    واقعيـت در  هر دو شاعر فکری و ادبی های رگه يافتن
دهـد،   برآيند پژوهش نشـان مـی  . شد حاضر پژوهش خوردگی آن با تجربۀ زندگی اعراب موجب گره

 و ذهنـی  قـدرت  ولـی  دارند، سبکی و فرهنگی فکری، گرايی هم تغزّل بخش در شاعر دو هر هرچند
 احساسـات  فنّی، جمال که آنجا تا است، فاوتمت با هم انتقال تِم و مضمون پرداخت در ها آن کالمی
 از يـک  هـر  به فردی به منحصر هويت سخن، بوطيقای در قوّت و کالم پويايی هنری، ظرافت رقيق،
 .است بخشيده قصايد اين

 .ای زهير، متنبّی، مدح، نقد موازنه بن  قصيده، کعب :ها واژهکليد

                                                           

E-mail: alirhosseyni@yahoo.com 


E-mail: zahrasaberinia@yahoo.com )نويسندۀ مسئول( 
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 . مقدمه0

، بـر کسـی   دهد میاز روح، انديشه و هنر  اعراب به شعر در قالب فنّی که خبر ۀعالق
ر.ک؛ ) انـد  دانستهپوشيده نيست. از همين روست که ديوان شاعر عرب را مظهر حيات او 

فرم شعر عربی اسـت کـه    ترين درخشان «قصيده»در اين بين،  .(039: 0393، کوب زرين
، زاده انیر.ک؛ ترجـ ) رسـد  مـی هفتگانـه  « سـموط »يا « معلّقات»، «مذهّبات»آن به  ۀپيشين
فرهنگی،  گرايی همسترگی هستند که عالوه بر ايجاد  متن پيشاين قصايد،  .(1ـ3: 0333

آبشخور الزم برای سحر بيان، بافت مستحکم، خلق تعبيرات شاعرانه و چگونگی پردازش 
بـه کمـک    داريم  سعیحاضر  ۀ. در مقالاند آورده فراهم محتوا را برای شاعران آن سامان 

توصـيفی از   ـ رود، رويکـردی تحليلـی   مـی که از انواع نقد تطبيقی به شمار  یا موازنهنقد 
قتضائات بر ا ات عربی ارائه دهيم که هرچند هر دو بنااختار و محتوای دو قصيده از ادبيس

مربـوط بـه آن    های انديشهو  ها نگاهولی از  اند، شدهت سروده روز و پس از دوران جاهلي
و الگوهـای   انديشـه که  شود میستار حاضر از آنجا ناشی دوران فارغ نيستند. ضرورت ج

و ايـن   اسـت  ذهنی هر دو شاعر، آبشخور فکری و هنری بسياری از شـاعران بعـد بـوده   
است. بدين منظور، ضمن بررسی شکل  ارتباط در اغلب موارد ماهيتی تقريباً تقليدی يافته

بـه ايـن نتيجـه دسـت      ايـم و  کرده ارزيابی ،آن را هم که مدح است مايۀ بنبيرونی شعر، 
که هرچند احتجاج عامل اصلی خلق اين دو قصيده بوده، ولی اين امر مانع خلق  ايم يافته

تا جايی که گـاه رسـانگی موجـود در ايـن تصـاوير       است، نشدهتصاوير هنری و توصيف 
 .است شدهمضمون مدح نيز  همپوشانیموجب 

 . ضرورت، اهميت و هدف6
گشـايش مرزهـای   مـتن ادبـی،    مسير گسترش بود و نمـودِ ترديد تحقيقی که در  بی

خيال مخاطب و تعميق نگرش او در دريافت پيـام شـاعر بـا هـدف      ذهنی، بازنمايی قوّۀ
در نقـد و   روی پژوهشـگران  مسير روشن و جديدی فرا تواند میانجام گيرد،  پرسشگری

ای ايـن دو قصـيده،   ين رو، در بررسی موردی ساختار و محتوتحليل اين آثار بگشايد. از ا
منجـر بـه    ها تحليل و مقايسه که با در کنار هم قرار آن اند شدهانتخاب  ای گونهابيات به 
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ت هر دو شاعر در آفرينش مضامين و محتوای ادبی، رويکردهای شناخت کامل از خالقي
 ها گردد. هنری و وجوه بيانی آن

 های پژوهش . پرسش3
ساختار  در هاست، اين پرسش است که: به آن پاسخگويیحاضر در پی  ۀآنچه که مقال

 نداشـتن رغـم   ايـن قصـايد علـی    ۀ؟ پيکردقصايد کهن عربی، ژانر مدح چه جايگاهی دار
؟ در تحليل محتوای قصـايد از  يابند میوحدت موضوع، چگونه به صورت يک متن نمود 

 ها يافت؟ در آن توان میپنهان را  های ويژگینگاه نقد، کدام 

 ش. پيشينۀ پژوه7
ها بـه صـورت جداگانـه     بن زهير، متنبّی و اشعار آن تحقيقات ارزشمندی دربارۀ کعب

، تحقيقی به اند کرده  بررسیولی تا آنجا که نويسندگان پژوهش حاضر  است، انجام گرفته
 است صورت مقايسه و تحليل تطبيقی در هيچ يک از قصايد اين دو شاعر صورت نگرفته

يافتـه   هـای انجـام   پژوهشاين باب است. ما به برخی از  و جستار حاضر نخستين گام در
 کنيم: میهر دو شاعر اشاره  دربارۀ
 "بانَـت سُـعاد  "قصـيدة  هشام النحوية فی شَرحه عَلـی   نظرة عابرة علی مقدرة ابن»ـ 
پـژوهش ادب  ) لسـان مبـين   ۀفصـلنام  زاده در رجـب از احمد پاشازانوس و زهرا  «لِلکَعب
 .0331 زمستانششم،  ۀيد، شمارجد ۀم، دور(، سال سوعربی
و  پـور  سـبزيان از وحيـد  « مضامين تغزّلی مشـترک بـين متنبّـی و حـافظ     ۀمقايس»ـ 

 .0394ۀ هفده، پاييز و زمستان ، سال نهم، شمارنامهکاوش ۀمحمّدرضا سوری، فصلنام
زبـان و   ۀپوريان، فصـلنام  اهللا شجاع از ولی« م و امثال متنبّیکَمضامين قرآنی در حِ»ـ 
 .0343دو، بهار و تابستان يک و  ۀ، شمارلوم قرآنع

بن زهير با  ۀ بانت سُعاد کعبامام محمّد بوصيری و بُرد ۀتحليل بالغی قصيده بُرديّ»ـ 
از مهنـاز  « ها در شعر فارسی سـبک عراقـی تـا قـرن نهـم      اشاره به مضامين مشترک آن

 .0393دانشگاه محقّق اردبيلی، نامۀ کارشناسی ارشد،  پاياننظامی، 
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 . پردازش تحليلی موضوع9
ست که قصد شاعر از ا و شعری قصدشدهفعيلی است به معنی مفعول؛ يعنی  «قصيده»

شاعر به مـدح ممـدوح را در ادبيّـات     آوردن  روی ،به همين دليل آن مدح باشد.سرودن 
اين قالب شعری که ريشـه در   .(643، الف: 0333ر.ک؛ شميسا، ) گويند میعربی، قصيده 

مشـهور  « Ode» بـه و در فرانسه « چکامه»، «چامه» بهات سنّتی عرب دارد، در فارسی ادبيّ
قصايد کالسيک عربی در ساختار  ۀهم .(976: 0390ران، ديگو  پور ر.ک؛ کهنمويیاست )

شـعری   خواسـتند  مـی طولی، تقريباً شکل يکسانی دارند و شاعران هرگـاه   ۀکلّی و پيکر
، به نحوی که غفلت يا عدول از اين ديدند مین ساختار خود را ملزم به رعايت آ ،بسرايند

فرهـود و اليـازجی،   ر.ک؛ ) شد میچارچوب، موجب از هم گسيختگی ارتباط طولی ابيات 
دستاورد بررسی ساختاری اين قصـايد بيـانگر آن اسـت کـه ايـن       .(096ـ079: ق.0703

را به عنوان يـک   ها و اگر ما آن هستند  موضوعیقصايد به عنوان يک متن، فاقد وحدت 
نام ه بها نيست، بلکه به علت حضور عاملی  به دليل انسجام مضمونی آن پذيريم، میمتن 
يکی از علل حکومت واحد بيت در عروض عربی هـم، همـين    است. شايد «توالی قافيه»

مانع حضور آن به صـورت   ظاهری قصيده، نمايی گسسته . ولی بايد توجه داشتامر باشد
کـه   ای گونهبه  ، افکار و آمال شاعران نيست،فاخر برای بيان احساساتفق و يک فرم مو

 فرانسویشاعر  رگ و به قول آلفونس دو المارتين،بز های روحشاعران عرب آن را طنين 
( خـود  74: 0397، کـوب  ر.ک؛ زرينزبان فراغت و احالم ) ونی،در م.( نغمۀ0913ـ0431)
 ۀ، محتوای اين قصايد عرصـ شويم میورتر مشهور به جاهلی د ۀچه از دورشمردند. هر می

( م.6116ـ0311) آلمانیفيلسوف معاصر  گئورگ گادامر، قولو به دارند  تر ذهنی گسترده
. از داليل اين امر، پررنگ شدن مدح است. بـرای تبيـين   يابند می داری دامنهافق معنايی 

که يکی در ايم  هتحليل کردمدحی را  قصيدۀبيشتر موضوع، ما ساختار و محتوای اين دو 
 .است ی و ديگری چند قرن بعد سروده شدههای حکومت اسالم آغازين سال

 بن زُهَير درنگی کوتاه بر زندگی کعب. 1
« مخضـرمين »بـه   م اسـت کـه  دورۀ دو سـرايان  قصـيده از ( م. 171 د.) زُهَيربن  عبکَ
ـ  بیأبن زهير ،پدرش .(34: م.0347سالم،  ابن ر.ک؛) هستند مشهور از ( م. 164 د.) لمیسُ
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ت. هنگام اس« ميميه» قافيۀسبعه با  قاتيکی از معلّ ۀو سرايند جاهلی دورۀ شعرای بزرگ
علنـی   به صـورت  ص()پيامبر که زمانیو  سرود میجاهلی شعر  ظهور اسالم، کعب به شيوۀ

رای چراندن گوسفندان خـود  ب روزی ،«يرجبُ» ،برادرشو  به تبليغ آيين اسالم پرداخت، او
جير برای آشنايی با دين پيامبر از برادر جدا شد و با رفته بودند، بُ« أَبرَق العَزّاف» به منطقۀ

و او  شـت اثر نامطلوبی گذا شاعراين واقعه در پيوستن به رسول خدا، نزد کعب بازنگشت. 
شمشير شعر را از نيام برکشد و با يادآوری تعصّبات عرب جـاهلی بـه   را تحريک کرد که 

 که قسمتی از سرود )ص(پيامبر در مالمت ين رو، چند بيتی بپردازد. از اهللا رسولمعارضه با 
: م.0399الحمـوی،  ) ...«ا قُلتيمَفَهَل لَکَ فِ * ةًالَرِسَ راًيْبُجَی ا عَنِّأَبلِغَ أَالَ»چنين است:  آن
رسيد، حضرتش برآشفت و خونش را هدر اعـالم   به گوش پيامبر شعر اوهنگامی که  .(4

بـود و   ايشانبرادر کعب نيز در رکاب  و شد اين شهروارد  هفتح مکّ فرمود. پيامبر پس از
کـه  « بـن الزِبَعـرا   اهللاعبـد »ماننـد   یديگـر  یشـعرا آن حضرت نسبت بـه  از رحمت چون 

ای بـه او   نامـه  درجان برادر ترسيد و جريان را  برآگاه بود، ، سرنوشتی چون کعب داشتند
 جبـران و بـرای   نمـود  توبـه  گذشته گناه از برادر،کعب با اطمينان به سخنان . اطالع داد
ساالر رحمـت و رأفـت بـه     پاس  قافله ا سرود.را در مدح رسول خد حاضر قصيدۀ ،گذشته

خوانـده شـود،    نامـه  توبـه زيرکانـه و شـاهکاری از    ای گونهکه شايسته است  اين قصيده
هـم مشهورسـت و   « ةأَلبُـرد »، و «أَلکَعبيـة »به شاعر بود. اين قصيده به  ای بُردهبخشيدن 
ه مـورد توجـ  ای  که بـه صـورت گسـترده   ست ا )ص(مدحی در باب پيامبر قصيدۀنخستين 

ـ     بسياری نيز و است شاعران قرار گرفته تصـوير روشـن و    ۀدليـل ايـن ويژگـی را در ارائ
 .(714ـ711: م. 0391حسين، ر.ک؛ ) دانند می )ص(از فضايل حضرت رسول اکرم تکلّف بی

 . درآمدی مختصر بر زندگی مُتنبّی4
به دنيا  عربی.(، عصر طاليی شعر ق 313) چهارمن عرب است که در قرن او از مولّدا

نماد دولت وی که سرود؛ کسی حاکم حمدانی « الدّوله سيف»حاضر را در مدح  قصيدۀ. آمد
اصلی  ۀبا روميان دستماي الدّوله سيف ۀجانان ۀ. مقابلدر برابر تجاوز روميان بود مقتدر عرب

ند. ايـن قصـايد نـام    هسـت  مشهور« السّيفيّات»به  ،شاعر است که در مجموع قصيدۀچند 
در تاري  حماسی و مـدحی ادبيـات عـرب جاودانـه     « الدّوله سيفبالطِ »را با عنوان  شاعر

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%AA%D8%AD+%D9%85%DA%A9%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%AA%D8%AD+%D9%85%DA%A9%D9%87
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دنيای قصيده، بستر الزم با ورود متنبّی به  .(3ـ9: 0341پوريان،  شجاعر.ک؛ )است  ساخته
ه قشـر  های هنرمندانه، توجـ  نوآوریل مضامين شعری فراهم شد. او با ابداع و برای تحو

 انـد  گفتهاو  دربارۀ که  طوریجم را به خود معطوف کرد، به عظيمی از شاعران عرب و ع
قيروانـی،  ر.ک؛ را بـه خـود مشـغول سـاخت )     هـا  انسانمتنبّی که آمد، عالم را پُر کرد و 

است که به مقام شعری او دست يابـد، حتّـی    ( و بعد از او شاعری نتوانسته033: م.0313
بود و تصوّرات عالی داشت، خود  العاده قفوکه در احاطه به علم و ذکاوت  أبوالعالء معرّی
 .(693: 0393بهروز، ر.ک؛ ) دانست نمیرا برتر از او 

 . وصف و مدح در قصيده9
در پرداخت مضمون قصيده بيشتر به توصيف فضـای   نشين باديهن عرب تجمل و تفن
 و شـد  مـی فراق يار خالصـه  و نيز ب، شراب و نيز مويه بر اطالل و دمن، بکر باديه، مرکَ
اس شـاعرانه  . آنچه بود، عاطفه و احسزد نمیر خيالی در آسمان اين قصايد پَ ۀاغلب پرند

مردم که چنين تقاضايی داشتند، هماهنـگ بـود و هـم ترغيـب      بود که هم با ذوق عامۀ
قلبی آنان را بـه همـراه داشـت. مورخـان بـر ايـن باورنـد کـه         هيجان مخاطبان و رقّت 

ست که در قصايد خود به کمک توصيف بر ا شاعری نخستين .(م 911ـ971) امرءالقيس
، محمّـد  ر.ک؛ جـان ) اسـت  داده جانسـوز سـر   های مويهعاشقانه و  های نالهاطالل و دمن 

، با اين بيت شروع است اوصاف کوتاه او که پيشامتن ذهنی شاعران بعد بوده .(71: 0390
 :شود می

 قِفَا نَبْکِ مِنْ ذِکْرَی حَبِيبٍ وَمَنْزِلٍ»
 

 0«سَقْطِ اللَّوَی بَيْنَ الدُّخُولِ فَحَومَلِبِ 
 .(3ـ6: 0333، زاده ترجانی)          

را  ای پسـنديده مراتـب   ، شاعرِ فضائل اخالقـی، ا مدح، فنّی کالمی است که در آنام
. از نظر محتوا، قصيده متّکی به مدح و وصف است. نقـش  شمارد برمیبرای ممدوح خود 
کشـد. بـدون وصـف،     مـی که زندگی ممدوح را به تصوير ست ا آن ۀ مدحوصف در گستر

هرگاه  ،که نياز به مدح داشت. بنابراينآن توان وصف کرد بی میولی  مدح غيرممکن است،
، بهتر است که از نگاه ساختاری، آن را روايت بخوانيم و شوددر ابيات مدحی، وصف ديده 

 ولی شامل توصيف هستند. روايت،کار ببريم که فاقد  بهابياتی  دربارۀوصف را فقط  ۀمقول
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است. زمانی که مدح با خيال کـه از   تر متنوّعت مدح در قصيده نسبت به وصف وضعي
، يابـد  میامتزاج  ،(73: 0396 غريب،) «از عوامل محرّک عاطفه است» ووجوه ادبی کالم 

ا ارتق 6«نمط عالی»هستيم که سبک شاعر را گاه تا يک  ای پرمايهشاهد مضامين هنری و 
عهده  در انتقال تصاوير ذهنی و آشنا نمودن شنونده با دنيای شاعر بر ای عمدهداده، سهم 

ی هسـتيم  هـاي  محتوای ابيات مدحی، شاهد توصيف . از اين رو، گاهی در تحليلگيرد می
ه ها با توجـ  خيال بر صورت دارند. اين توصيف نازکی از ۀو پرد اند آمدهکه به کمک مدح 
اهی به ابيات زير از م بر قصيده، بستر الزم برای بازآفرينی دارند. نگبه فضای داللی حاک

 :باشدخوبی بيانگر مطلب  تواند به می هر دو قصيده
 بَانَتْ سُعَادُ، فَقَلْبِـی الْيَـومَ مَتْبُـولُ   »
 

ــولُ    ــدَ مَکْبُ ــمْ يُفْ ــا، لَ ــيَّمُ إِثْرَهَ  «مُت
 .(64: م.0399الحموی، )            

ست. آنچه که در پيشانی اين ق يار، شاعر را چون ديوانگان ساخته اقلب آشفته از فرا
. چـون  شود میدر اين بيت نمودار  ،مشترک فرهنگی و فکری گفتيم های رگهاز  پژوهش

. کننـد  مـی قربـانی   او  بهبودیو برای  کشند میدر فرهنگ گذشتگان، ديوانه را به زنجير 
چشم ۀ خيالی آهومحبوب ن بس که بدانيم، هميشاعر در اين بيت ۀمعشوق دربارۀ ،همچنين

و هر روز چون غـوالن بـه رنگـی نـو و      است شاعر که راه هجران را برگزيده وفای بیو 
بيت اخير را با اين بيـت از   .نداردی ۀ پدرش تفاوت خاص، با معشوقآيد درمیتازه  ای چهره
 د:توان مقايسه کر میمتنبّی  ۀقصيد
 لَمْ يَدَعْ لَنَـا  وَکَيْفَ عَرَفْنَا رَسْمَ مَنْ»
 

ــا    ــومِ وَالَ لُبَّ ــانِ الرُّسُ ــؤَاداً لِعِرْفَ  «فُ
 .(703: م.0390حسين، )            

بـاقی   هـا  ويرانـه که عشقش، عقل و دلی برايمان در شـناخت  ما آثار ديار آن »يعنی؛ 
 «.نگذاشت، چگونه شناختيم؟

و « متبول» نی چونيف خود ساخته، مديون واژگاکه کعب در توص آميزی مبالغهفضای 
است که عالوه بر تقويت مضمون، زمينه را برای اشتراک فکری او با مخاطـب  « مکبول»

گونـه را   داسـتان روايتـی   توان می ۀ بيت او، تا جايی که پشت صحناست کردهپيام فراهم 
 .رساند میولی توصيف متنبّی فقط شگفتی او را  سراغ گرفت،
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ـ  تَنْفِیَ الرِّيَاحُ»  هُ وَ أَفْرَطَـهُ القَذَی عَنْ
 

 «مِنْ صَوبِ سَـارِيهِ، بَـيْوٌ يَعَالِيـلُ    
 .(30: م.0399)الحموی،             

پُر ابر سفيد، شب آن را  های بارانو  کنند میبادها، خار و خاشاک را از آن دور »يعنی؛ 
 «.کنند می

 نَذُّمُ السَّحَابَ الْغُـرَّ فِـی فِعْلِهَـا بِـهِ    »
 

 «کُلَّمَـا طَلَعَـتْ عَتْبـا    وَ نُعْرِضُ عَنْهَا 
 .(093: 0396)منوچهريان،          

[ ،محـو سـاخته  ] راکـه منزلگـاه يـار    پرباران( را بـه دليـل آن  ) سپيدما ابرهای »يعنی؛ 
 «.گردانيم برمیها روی  سرزنش، از آن ۀو هرگاه نمايان شوند، به نشان کنيم مینکوهش 

و به کمک تشخيص  است ل درهم آميختهتوصيف متنبّی از منزلگاه يار با چاشنی خيا
پيام کلّی بيت کعب  کنندۀ روشن ای گونه  به، عالوه بر خلق تصوير هنری، زا بارانابرهای 
 .باشد مینيز 

متّکـی   او  ذهنی های پايهاست که قدرت فکری و  نشين بيابانکعب، شاعری بدوی و 
تر از مدح اوسـت.   و قوی تر گپررن ، توصيفات اوين روه بيابان و موجودات آن است. از اب

 :گويد میخود  آل ايده ۀاو در توصيف ناق
 ضَــخْمٌ مُقَلَّــدُهَا، فَعْــمٌ مُقَيَّــدُهَا   »
 

 «فِی خَلْقِهَا عَنْ بَنَاتِ الْفَحْلِ تَفْضيلُِ 
 .(71: م.0399الحموی، )             

نـوع خـود،    فراا است و از ديگر شتران هـم   يک پيشانیگردنی ضخيم و  صاحب»يعنی؛ 
 «.برتر و نيکوتر است

 يَمْشِـی الْقُـرَادُ عَلَيْهَــا، ثُـمَّ يُزْلِقُــهُ   »
 

 «مِنْهَـــا لَبَـــانٌ وَأقْـــرَابُ زَهَالِيْـــلُ 
 .(73)همان:                           

و بـه   لغـزد  مـی اين شتر، لغزنده است و کَنه بر پوسـتش   خاصرۀسينه و لگن »يعنی؛ 
 «.افتد  میپايين 

بـا بدنـۀ   هـا   انسجام مضمونی آن نبودِمحتوا، بارزترين ويژگی ابيات توصيفی، از نظر 
گرنه از نظر شکل بيرونی بين اين ابيـات بـا   اصلی و ابيات غايی قصيده ـ مدح ـ است، و  

گفت که وصف جايگاهی در  توان می ،. به همين دليلشود نمیابيات مدحی تفاوتی ديده 
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 د، بلکه راهی برای روايت و تصوير زنـدگی ممـدوح  و مضمون اصلی مدح ندار انتقال تِم
ـ روايتی که ويژگی آن مب ؛است  تـر  برجسـته ل شـاعر  الغه است و تصويری که گاه با تخي
ات محتوايی ابيات توصيفی، آن است که اين ابيات به عنـوان  نمايد. از ديگر خصوصي می

غيـب احساسـات   جاهليّت، طرحـی شـاعرانه بـرای تر    ۀميرا  برجای مانده از قصايد دور
. نبايـد فرامـوش کـرد کـه شـاعران      شـوند  مـی ممدوح و تحريک عواطـف او محسـوب   

به منظور صله و پـاداش، دريافـت    ای عده. اند داشته در سرودن مدحمختلفی  های انگيزه
 و تنهـا بعـد از اسـالم،    انـد  پرداختهسياسی به مدح  های انگيزهکم حکومتی و برخی با حُ

و تثبيت ديـن اسـالم    ص()پيامبرت م که با انگيزه اثبات حقانيانی هستيشاهد حضور شاعر
سـرايان   قصـيده  .(74: م.0331محمود سـالم،  ر.ک؛ ) اند کردهدر تمجيد و مدح هنرنمايی 

و  زدنـد  مـی که فضايل بزرگان را فريـاد   اند بودهشيپوری  ۀات عربی، به مثابمداح در ادبي
اخـالق ممـدوحان، کلمـات پرطنطنـه و      سـجايا و و برای روايت  افراشتند میقدرشان را 
يـا بـه    کردنـد و  مـی يا کسب معاش  ،و از اين راه بردند کار می بهطمطراقی را ترکيبات پر
برجای مانده  های قصيدهدر  .(634: م.0347الفاخوری، ر.ک؛ ) صيل منصبی بوددنبال تح

دّ پای عنصر ، رشود میقدر شدّت اين ترغيب بيشتر هرشاهد آن هستيم که  ،از اين دوران
 .گردد میاحساس  تر قویو  عميقخيال هم 

 . موازنه و تحليل ساختار و محتوای دو قصيده3
مـورد   قصـيدۀ جاهليّـت هسـتند.    ۀهر دو قصيده شبيه قصايد دور ،از منظر ساختاری

متنبّی در بحر طويل  قصيدۀو « مضموم ۀالميّّ» ۀبحث کعب در بحر عروضی بسيط با قافي
بيابـانی   های حسّی و مادّی کـه منشـاء   صورت. استفاده از اند شدهسروده « بائيه» قافيۀبا 

دارند، در هر دو مشهود است. از منظر تحليل محتوا، بخش نخست در هر دو قصيده بـه  
 سـازد،  مـی و تنها فضا را برای تحريک عاطفه آماده  کند میعنوان يک پندار قالبی عمل 
. اين بخش که بر ندارداصلی قصيده، يعنی مدح نی با طرح وگرنه هيچ گونه ارتباط مضمو

ناميد، تنهـا از طريـق وزن عروضـی و    « نسيب»آن را  توان میبندی سنّتی  اساس تقسيم
توالی قافيه است که به طرح اصلی پيوسته و با انسجام متن، ساختار قصـيده را تشـکيل   
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هـر دو شـاعر   با سـه مضـمون در قصـيدۀ    . تأمّل در محتوای بخش اخير، ما را دهند می
 کند. میرو  به رو

 گونه و توصيفی از يار و فراق او . روايت داستان0ـ3
اسـت. شـايد    ار شـده دو قصيده بر اساس سنّت ادبی تکـر  اين موضوع مشترک در هر

تأثير سخن از هجران يار در اين بخش به دليل تأثير آن بر مخاطـب و تحريـک    ۀجوهر
ست کـه بـر سرنوشـت محتـوم عاشـق حکـم       رقّت قلبی او بر اساس نيروهای مبهمی ا

گمشده  ۀاست. مخاطب، شاعر را در اين باب نيم تر مأنوسو فطرت انسان با آن  رانند می
فراق به عنوان مضمون غالب و  مايۀ جان. تأثير عميق شود میو با او همدل  يابد میخود 

زاج آدمی آشناتر که اساساً غم و نامرادی با م شود میبرجسته در اين بخش، از آنجا ناشی 
ر.ک؛ ) ناکامان بالکش از شـادکامان واصـل بـه مراتـب بيشـتر اسـت       بوده، طرفداری از

قصـيدۀ کعـب را بـه خـود اختصـاص      اين موضوع دوازده بيـت از   .(44: 0397صورتگر، 
« غَدَاةَ الْبَيْن»و « بَانَتْ»(. واژگانی چون 9، به جز بيت 03تا پايان بيت  0از بيت ) است هداد
تشـديدکنندۀ تِـم   « عُرْقُـوب »و « تَلَوَّنُ»، «تَبْدِيلُ»، «إخالَفٌ»، «وَلَعٌ»ور مضمون فراق و يادآ
متنبّی،  ۀا در قصيد. اموفايی معشوق است که شاعر سعی در انتقال آن به مخاطب دارد بی

متنبّی را شبيه  قصيدۀآنچه که نسيب  او. های وفايی بیسخن از فراق و هجران است، نه 
عربی است که مضمون فـراق  است، رعايت سنّت ادبی قصايد  يدۀ کعب ساختهقصنسيب 
تر از ، بـاال که معشوق متنبّی در قصـيده يافتـه   احترام و حرمتی سو، يک ولی از  را دارند،

از سوی ديگر، بينش و نگرش متنبّی ( دارد و معشوقه کعب) شأن و مقامی است که سُعاد
تا جايی کـه او بـه جـای نکـوهش معشـوق، بـه        ،تاز کعب اس تر حکيمانه ،به اين فراق

 :پندارد میو آن را عامل اصلی هجران يار  است مالمت روزگار و دنيا پرداخته
 نَزَلْنَا عَـنِ الْـأَکْوَارِ نَمْشِـی کَرَامَـةً    »
 

 «لِمَنْ بَـانَ عَنْـهُ أَنْ نُلِـمَّ بِـهِ رَکْبَـا      
 .(093: 0396منوچهريان، )         

[ به پاس و حرمت يـاری کـه از ايـن ديـار     ،ه به منزلگاه يار رسيديمزمانی ک»]يعنی؛ 
 «.مبادا به آنجا سواره وارد شويم  کوچ کرده بود، از شتران فرود آمديم تا

 :گويد میاست،  ودهکوتاهی که از فراق معشوق سر شکوائيۀکعب در واگويه و 
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 وَيْلُ أُمِّهَا خُلَّـةً، لَـوْ أَنَّهَـا صَـدَقَتْ    »
 

 «دَهَا، أَوَلَو أَنَّ النُّصْـحَ مَقْبُـولُ  مَوْعُو 
 .(36: م.0399)الحموی،             

پـذيرفت، دوسـت    مـی را  هـا  نصيحتو  بوددار و پايبند اگر او به عهد خود وفا»يعنی؛ 
 «.خوبی بود
 قَـدْ سِـيطَ مِـنْ دَمِهَـا     لَکِنَّهَا خُلَّـةٌ »
 

 «إِخْـالَفٌ وَ تَبْـدِيلُ   وَ فَجْعٌ، وَ وَلَـعٌ  
 .همان()                               

 است. خُلف وعده و تقلّب سرشته شدهبا مصيبت، دروغ،  اما خون سعاد خون
 فَمَا تَقُومُ عَلَـی حَـالٍ تَکُـونُ بِهَـا    »
 

ــولُ    ــا الْغُ ــی أَثْوَابِهَ ــوَّنَ فِ ــا تَلَ  «کَمَ
 .(33همان: )                          

؛ مانند غولی مدام تغييـر  کند نمینيست و به عهدش وفا  او در رفتار خود ثابت»يعنی؛ 
 «.آيد ی به شکل ديگر درمیو از شکل کند می

تفـنّن   دهـد  مـی با فضای داللی بيابان نيست که نشـان   مناسبت بی «غول»شبه  وجه
در حالی که متنبّی برخالف کعب،  د به فضا و بافت محيط زندگی اوست،خيالی او محدو

دارنـد  طبيعی آن که سعی  های پديدهت دنيا و معشوق، تنها به مذم به دليل حرمتو نيز 
 .است کردهام وصل را از بين ببرند، بسنده ياد خوش اي

 3«ايديل. »6ـ3
بيابـانی دارنـد.    هـای  پديـده ب و ساير اوصافی که هر دو شاعر از اطالل و دمن، مرکَ

د و آن را معادل اصطالح نامي« کوتاه بيابانی های قصيده» توان میمحتوای بخش اخير را 
 همگرايـی هستند که خبـر از   هايی انگارهدر نقد ادبی نوين دانست. اين اوصاف  «ايديل»

شترين سهم را کعب، بي قصيدۀ. مضمون اخير در دهد میها  بين آن ۀفکری و وحدت روي
 قصـيدۀ است. گستردگی وصف شتر به عنوان نمادی از بيابـان در   به خود اختصاص داده

سـتی  متن، گاه خواننده را با رکود و سُ های قسمتالوه بر گسستگی معنايی بين کعب، ع
 مانند اين بيت: کند؛ میمواجه 
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 وَقَالَ لِلْقَـومِ حَـادِيهِمْ وَقَـدْ جَعَلَـتْ    »
 

 «وُرْقُ الْجَنَادِبِ يَرْکُضْنَ الْحَصَی قِيلُوا 
 .(73همان: )                            

شـرايطی کـه   تحريک قوم برای حرکـت اسـت، در    اش وظيفهکه  خوان حُدی»يعنی؛ 
، به قوم دسـتور خـواب چاشـتگاهی    کوبند میپاهايشان را از شدّت گرما بر سنگ  ها مل 
 .«دهد می

که متنبّی با تلفيق اوصـاف بيابـانی بـا مضـامين ديگـر، سـعی در       است در حالی اين 
تی و سهم از گسستگی معنايی کالم و هم از سُ ،و با اين شگرداست  ها داشته تلطيف آن

ايـن امـر    کنـد.  میاست. متنبّی به جای شتر، اسب را توصيف  ايستايی متن دوری جسته
ـ الدّ هايی از جنـگ سـيف   صحنهبنا به فضای داللی حاکم بر مدح که  اينکهعالوه بر   ۀول

 تواند می، دهد میو اقتضای پيروزی ممدوح او را نشان  کند میحمدانی با روميان را بيان 
تمدّن بود،  اعر از زندگی بيابانی و جاهلی که يکی از نمودهايش نبودِبيانگر دوری ذهن ش

 هم باشد:
 وَتَرْدِی الْجِيَادُ الْجُرُدُ فَـوْقَ جِبَالِهَـا  »
 

 «وَ قَدْ نَدَفَ الصِّنَبَّرُ فِی طُرْقِهَا الْعُطْبَا 
 .(046: 0396منوچهريان، )          

الی که ، در حتازند میمَرعَش( = ) قلعهآن  های کوهموی بر بلندای  اسبان تُنُک»يعنی؛ 
 .«کنند میبادهای خنک در مسيرهای منتهی به آن قلعه ندّافی 

ولی  است، لق تصوير تخيّلی بهره بردهخوبی از تندبادهای بيابان برای خَ او در بيتی به
 :است ، اين تصاوير را با مدح ممدوح درهم آميختهبرای پرهيز از گسستگی معنايی

ــيْشٌ وَ» ــ جَ ــلَّيُثَنَّ ــودٍ ی کُ ــهُ طَ  کَأَنَّ
 

 «غُصُْـناً رَطْبَـا   خَرِيقُ رِيَاحٍ وَاجَهَـتْ  
 (.049)همان:                         

به  های آنان را[ لشکری دور کرد که عظمت آن نيزه]حمالت دشمن و تيزی »يعنی؛ 
 .«جنگد میشکننده  ای شاخهتندبادی است که با  ،دو کوه است و گويی اين کوه ۀانداز

لّـص اسـتفاده   او دو بـار از تخ  است که قصيدۀ کعب موجب شدهگسستگی معنايی در 
ر.ک؛ ها را قصايد بيابانی خوانديم ) صال ابيات مغازله به ابياتی که ما آنکند. بار اول در ات
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يعنی  ۀ اصلی قصيده،زمانی که شاعر قصد دارد وارد تن ،مو بار دو (34: م.0399الحموی، 
 :مدح شود
 ی الْغُـوَاةُ بِجَنْبَيْهَـا، وَ قَـولُهُمْ:   يَمْشِ»
 

 «إِنَّکَ، يَا ابْنَ أَبِی سُـلَمِی، لَمَقْتُـولُ   
 (.96)همان:                           

 . صدای پنهان شاعر3ـ3
که هر دو شاعر غالباً به صورت صدای پنهـان در  هستند مضامينی اين صدا در واقع، 

ۀ کعب کمتـر از قصـيد   ۀ. بسامد اين مضامين در قصيدندا کردهخود بيان  قصيدۀ الی البه
 متنبّی است:
 فَالَ يَغُرَّنَّکَ مَا مَنَّتْ وَ مَـا وَعَـدَتْ  »
 

 «تَضْـــلِيلُ وَالْـــأَحْالَمَ الْأَمَـــانِیَّ إِنَّ 
 (.34)همان:                           

أَيُّهَا » فرمود: است که ع()علیامام  76 ۀخطب يادآور اين سخن گهربار از مضمون بيت
ی فَيَصُدُّ النَّاسُ، إِنَّ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْکُمُ اِثْنَانِ: اِتِّبَاعُ الْهَوَی وَ طُولُ الْأَمَلِ، فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَ
ترسـم:   َعِن الْحَقِّ َو أَمَّا ُطوُل اْلأََمِل فَيُنْسِـی الْـآِخرََة: ای مـردم  بـر شـما از دو چيـز مـی       

کند  رستی و داشتن آرزوهای طوالنی. پيروی از هوای نَفْس، انسان را از حق دور میهواپ
 (.14ـ11: 0396دشتی، )« برد و آرزوهای طوالنی، آخرت را از ياد می

 گويد: میاز مرگ  آميز کنايهکعب در تعبيری حکيمانه و 
 کُلُّ ابْنِ أُنْثَی وَ إِن طَالَتْ سَالَمَتُهُ»
 

ــةٍ  ــی آلَ ــولُ يَومــاً عَلَ ــدْبَاءَ مَحْمُ  «حَ
 (.97همان: )                          

ـ    انسان هر»يعنی؛  تـابوت سـوار    ۀقدر هم که عمرش طـوالنی باشـد، روزی بـر تخت
 .«شود می

 متنبّی نشانگر تأثير دين اسالم بر گفتمان اوست: قصيدۀکمی در بسامد مضامين حِ
ـ »  تْوَ مَنْ صَحِبَ الدُّنْيَا طَوِيالً تَقَلَّبَ
 

 «عَلَی عَيْنِهِ حَتَّی يَرَیَ صِدْقَهَا کِذْباً 
 (.097: 0396)منوچهريان،          

ون نمايـد و راسـتش را   و هر که با دنيا همنشينی کند، دنيا به چشـمش واژگـ  »يعنی؛ 
 «.دروغ پندارد
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 وَ يَخْتَلِفُ الرِّزْقَـانِ وَالْفِعْـلُ وَاحِـدٌ   »
 

 «لِذَا ذَنْبـا  اإِلَی أَنْ يُرَی إِحْسَانُ هَذَ 
 (.013همان: )                        

تـا جـايی کـه     ،]گاهی[ عمل دو نفر يکسان، ولی روزی آنـان متفـاوت اسـت   »يعن؛ 
 .«گناه است ،نيکی نمودن يکی برای ديگری پنداری می

برتری تقدير خدا بر تدبير انسان، مضمون مشترکی اسـت کـه کعـب چنـين مطـرح      
 است: کرده
 خَلُّوا طَرِيقِـی، الَ أَبَـا لَکُـمْ    فَقُلْتُ:»
 

ــولُ   ــرَّحْمَنُ مَفْعُ ــدَّرَ ال ــا قَ ــلُّ مَ  «فَکُ
 (.93م.: 0399الحموی، )            

چـه خـدا قسـمت    پدران  هر بیپس به دوستان دروغين گفتم: کنار برويد، ای »يعنی؛ 
 .«شود میکند، همان انجام 

 ه. تحليل ساختار و محتوای تنۀ اصلی دو قصيد7ـ3
الحموی، بيست بيـت   ۀکعب بر اساس نسخ ۀبُرد قصيدۀپنج بيت از و پنجاهاز مجموع 
بيشـتر و  متنبّی،  ۀاين ابيات در قصيد ۀدامن که حالیدر  اص دارد،اختص )ص(به مدح پيامبر

يـز از  نمـايی، گر  قصيدۀ کعب، مضامينی که حاوی حقيقتاست. از نظر محتوا در  تر وسيع
بينانه به رخدادهای مهم حکومت اسالمی پيـامبر و انعکـاس    اقعتوصيفات پيچيده، نگاه و

از ساير مضامين و اوصاف شاعرانه است.  تر برجستهفضايل و مکارم اخالقی ايشان است، 
 الت دور و دراز ونيازی به آراستن کالم با تخي )ص(شاعر برای بيان احتجاج خود به پيامبر

برآيـد، الجـرم بـر دل    ت که هر آنچه که از دل و آگاه اس بيند نمیآميز  نيز اوصاف اغراق
حضـرت پيـامبر    ی با شأن و مقـام نشيند. خصوصيات يادشده عالوه بر آنکه تناسب خاص

گردد. به همـين دليـل   است که کالم شاعر در اين بخش فصيح و بليغ  دارد، موجب شده
پيـامبر   در آن از آشـکارا اسـت؛ زيـرا شـاعر     نامه توبهکعب نوعی  قصيدۀ است که گفتيم

)همان:  :است ه به ذکر فضايل ايشان هم پرداختهنام طلبد و در ضمن اين توبه میشفاعت 
97) 

 نُبِّئْــتُ أَنْ رَسُــولَ اهللاِ أَوْعَــدَنِی  »
 

ــأمُولُ   ــولِ اهللاِ مَ ــدَ رَسُ ــوُ عِنْ  «وَالْعَفْ
 (.97)همان:                           
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ايشان مردم از  ۀ، در حالی که هماست کردهديد هللا مرا تها باخبر شدم که رسول»يعنی؛ 
 .(99)همان:  «انتظار عفو و بخشايش دارند 

 أَعْطاَکَ نَافِلَةَ آلٍ مَهْالً هَدَاکَ الَّذِی»
 

ــيلٌ  ــوَاعِيظٌ وَ تَفْصِ ــا مَ ــانُ فِيهَ  «فُرْقَ
 )همان(.                               

و  موعظهآن  داده که در قرآنو نعمت ای کسی که خدا به ت نکمتر تهديدم ک»يعنی؛ 
 .«بخشايش است

ــأَقْوَالِ الَ تَأخُــذَنِی» ــاةِ بِ ــمْ الْوُشَ  وَ لَ
 

 «أُذْنِبُ، وَلَـو کَثُـرَتْ فِـیَّ الْأَقَاوِيـلُ     
 )همان(.                               

هـا   هرچند حـرف  گناهم، بیکه چينان مؤاخذه نکن، حال آن مرا به سبب سخن»يعنی؛ 
 «.بارۀ من بسيار استدر

متنبّی  قصيدۀ دربارۀزهير گفته شد،  قصيدۀ ابنفصاحت و بالغت مدح در  دربارۀ آنچه
ۀ الت شـاعران به آن متفاوت است. عـاملی کـه تخـي    تنها راه رسيدن کند و میهم صدق 

 هـا  آنو از پيچيـدگی، اغـراق و تکلّـف     اسـت  تلطيـف نمـوده   متنبّی را در وصف ممدوح
تا آنجا که مخاطب آگاه، شاعر را در  هاست، پويايی و ديناميک بودن آن ،کردهجلوگيری 
 هـای  صـحنه و جوانـب مختلـف و    اسـت  که به دنبال ممدوح به راه افتاده يابد میمقامی 
 کند: میوصف  ع حيات او را همراه با خصوصيات آنمتنوّ

 فَيَوْماً بِخَيْـلٍ تَطْـرُدُ الـرُّومَ عَـنْهُمُ    »
 

 «دٍ تَطْرُدُ الْفَقـرَ وَالْجَـدْبا  وَ يَوْماً بِجُو 
 (.019: 0396)منوچهريان،          

ـ  باديگر  یو روز رانی میروزی روميان را »يعنی؛  م، فقـر و قحطـی را دور   رَجود و کَ
 .«کنی می

 :است کردهدر توصيف دشمنان ممدوح استفاده  آميز طعن ۀاو از اين شيو
 الْقُـرَی وَخَلَّی الْعَذَارَی وَالْبَطَارِيقَ وَ»
 

 «وَ شُعْثَ النَّصَارَی وَالْقَرَابِينَ وَالصُّلْبَا 
 (.019همان: )                        

و  هـا  ملـک ]دمتريوس[ در حالی که زيبارويان، سـرداران، روسـتاها، راهبـان،    »يعنی؛ 
 .«از شدّت ترس گريخت[و ] ها را رها ساخت صليب
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 گيری نتيجه. 01

 کرد: بندی دستهبه طور خالصه چنين  وانت میبرآيند پژوهش حاضر را 
ولـی در   دارد،از نظـر سـاختار   شکل يکسـانی  هر دو شاعر، هرچند  ۀقصيد ۀپيکر ـ0
 است. )= مدح( ادغام شده ۀ اصلی قصيدهبخش نسيب کوتاه و اغلب با تن ،متنبّی
توصيفات متنبّی پوياتر از توصيفات کعب است؛ زيـرا او خـود را اسـير پنـدارهای      ـ6
ثابت   نقّاشی الگویممدوح را به صورت يک  ،او های توصيف. در است کردهبی قصيده نقال

 .بينيم نمیمقابل شاعر 
ـ ـ توصيف فراق يار و م3 کعـب، موجـب گسسـتگی معنـايی در آن      قصـيدۀ ب در رکَ
در  ، تنهـا تـوالی قافيـه اسـت،    بودگی اين قصيده است، تا جايی که عامل اصلی متن شده

 است و جوانب مختلف زندگی ممدوح را اصل قرار داده ها صحنهايت از حالی که متنبّی رو
 است. به ضرورت آوردهپنهان و  ۀو ساير توصيفات و مطالب حکمی را به شيو

 ها احتجاج مشترک است. آن ۀمدح با اهداف متعدّدی صورت گرفته، ولی در هم ـ7
شاعر بر  ۀست و تکيو بدون اغراق ا تکلّف بیکعب ساده،  قصيدۀمضامين مدح در ـ 9

 .است کرده تر نزديکنامه  از سوی پيامبر، آن را به يک توبهعفو و بخشش گناه او 

 ها نوشت پی. 00
همسفران بايستيد تا به ياد ياری بگرييم که منزلش در ريگـزار باريـک و   »ـ يعنی؛ 0

 «.است کجی بين دخول و حومل واقع است و هنوز آثارش باقی مانده
ميالدی، اديب و سـخنور رومـی، اسـتاد علـم      643به سال  تهدرگذش لونگينوس، ـ6

است  يات نوشتهسبک عالی و فاخر در ادب ۀدر زمين ای رسالهمنطق و معانی و بيان بود. او 
 .(71 ، ب:0333ر.ک؛ شميسا، ) کنند میاز آن به نمط عالی ياد  کوب استاد زرينکه 
عشـق و دلـدادگی را در    کـه در آن شـاعر   شـود  مـی کوتاه گفته  قصيدۀبه نوعی  ـ3
جز شعرهای  «بوکوليک»و « اگلوگ». اين نوع شعر به همراه سرايد میروستايی  ای صحنه

 .(713: 0390، پور ر.ک؛ کهنمويی) توصيفی و شبانی هستند
اسـت و آن   برده کار به ـ  فرماليست معروف روس ـ  ياکوبسن رومن اصطالحی که ـ7

 .اصلی در اثر ادبی است های ارزشراتبی از م نظام سلسله ناظر به ارزش برجسته در
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 منابع. 06
 . تبريز: انتشارات دانشگاه تبريز.تاري  ادبيّات عرب(. 0393بهروز، اکبر. )

 . تهران: سروش.9. مقدمۀ جليل تجليل. چ شرح معلّقات سبعه(. 0333زاده، احمد. ) ترجانی
 . تهران: اميرکبير.7تاش آذرنوش. چ . ترجمۀ آذرتاري  ادبيّات عرب (.0390محمّد، عبدالجليل. ) جان

 نا. . بيروت: بی0. ج من تاري  األدب العربیم.(. 0390حسين، طه. )
 نا. . بيروت: بی0. ج المجموعة الکاملة ؛فی األدب الجاهلم.(. 0391. ) ــــــــــ

 . الرّياض: مکتبة المعارف.بن زُهَير شرح قصيدة کعبم.(. 0399حجّة. ) الحموی، إبن
 .ع()ـ تحقيقاتی اميرالمؤمنين . قم: مؤسسۀ فرهنگی3. چ البالغه نهج ۀترجم(. 0396محمد. )دشتی، 

 . تهران: علمی.نقاب دروغ شعر بی شعر بی(. 0371کوب، عبدالحسين. ) زرين
. تهـران:  3. چ )از مقاالت، نقدها و اشـارات(  ها ها و انديشه يادداشت(. 0397)ــــــــــــــــــــــ . 

 جاويدان.
 . تهران: اميرکبير.0. ج نقد ادبی(. 0393ـــــــــــــــــــــــ . )

. اهواز: انتشـارات دانشـگاه شـهيد    اخالق و حکمت عملی در شعر متنبّی(. 0341اهللا. ) شجاعپوريان، ولی
 چمران.

 . تهران: ميترا.9. چ انواع ادبی(. الف. 0333شميسا، سيروس. )
 . تهران: ميترا.6. چ ادبی نقد(. ب. 0333ـــــــــــــــ . )
 . تهران: دانشگاه تهران.های غنايی ايران منظومه(. 0397صورتگر، لطفعلی. )

. ترجمۀ نجمـه رجـايی. مشـهد:    نقد بر مبنای زيبا شناختی و تأثير آن بر نقد عربی(. 0396غريب، رز. )
 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

 . ترجمۀ عبدالمحمد آيتی. تهران: نشر توس.بیتاري  ادبيّات عر(. 0347الفاخوری، حنا. )
 . حلب: مطبعة دارالقلم العربی.المعلّقات العشرم.(. 0703فرهود، احمد عبداهللا و زهير مصطفی اليازجی. )

 . قاهره: مطبعة السعادة.0. ج العمدة فی محاسن الشعر و آدابهم.(. 0313رشيق. ) قيروانی، ابن
 ۀ. تهران: مؤسس0. چ فرانسه ـ فارسی() فرهنگ توصيفی نقد ادبی(. 0390پور، ژاله و ديگران. ) کهنمويی

 انتشارات دانشگاه تهران.
. با مقدّمۀ فيروز حريرچی. جزء اوّل از شـرح  ترجمه و تحليل ديوان متنبّی(. 0396منوچهريان، عليرضا. )

 .برقوقی. همدان: انتشارات نور علم



 

 

 


