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Abstract 
One of the great poets of the literary return career and Qajar era is Mirza Mohammad 

Khan Moosa Beig Kermanshahi, who is known as Nasibi Kermanshahi;one of his 

different works is the Collection of Rovnagh al Majales which might be only 

expansive collection due to the principles of Quran and the documents of Shi’ite hadis 

and narrations, but it has not yet been scientifically revived in the scientific and 

literary circles. The present study shows that this great work in its artistic and 

semantic field has received many influences from Qur'anic verses, religious traditions 

and Arabic mystical literature; Qajar's use of the combination of the two styles of 

Khorasan and Iraqi and, most importantly, his special acquaintance with Arab culture 

and literature, have made him effective in making the new combinations and 

innovating them in the translation and the application of Arabic vocabulary and 

combinations, the pride and self-esteem to the Arabic poets , sympathy or expression 

of their doctrinal teachings are considerable. 

Keywords: Comparative Literature, Arabic Culture and Literature, Nasibi Kermanshahi, 

Ronagh al-Majals. 
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 مقالة علمی

 فارسی( -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 34-33، صص. 8331 زمستان(، 36)پیاپی  4دانشگاه رازی، دورة نهم، شمارة 

 نصیبی کرمانشاهی رونق المجالسمنظومة بازتاب فرهنگ و ادب عربی در 

 5خسرو شهيدی
 کرمانشاه، ایرانعلوم انسانی، دانشگاه رازی،  و ادبيّاتفارسی، دانشکدة  ادبيّاتزبان و دانشجوی دکتری 

 6اهيم مالميرابرمحمّد
 کرمانشاه، ایرانوعلوم انسانی، دانشگاه رازی،  ادبيّاتفارسی، دانشکدة  ادبيّاتدانشيار گروه زبان و 

 5/8/5638 پذیرش:  66/6/5635 دریافت:

 چکیده  
 ؛هی اسرت ی، معررو  برن نبريکی کرمانشرا    بيگ کرمانشاهموسی خانمحمّدبازگشت ادبی و عهد قاجار، ميرزا  ةبزرگ دور شاعرانیکی از 

مکهرای مکرانی قرآنری و    اشرد کرن بر  ب یلمفبّر  ۀاست کن شراید نههرا مهمومر    رونق المجالس ۀد این شاعر کرمانشاهی، مجموعجملن آثار متعدّاز

بخش محافر  علمری و ادبری نشرده     هتح و علمی، احياء و زیصورت مهقّ ا ههوز بنامّ است؛ تقن حدیثی و روایی شيعی سروده شدهمستهدات مُ

ههری و معهایی خود، نأثيرات فراوانی از آیرات قرآنری، روایرات و احادیر       تدهد کن این اثر عميم در ساحنشان میحاضر هش پژو .است

 ةت سياسی، اشاعن و نروی  فرههرگ شريعی و بازگشرت شراعران دور    نحواّلبن  نوجّنهمچهين با  ؛عرفانی عربی پذیرفتن است ادبيّاتفرقانی و 

نبيکی نسرکت برن فرههرگ و ادر عررر، باعر  شرده        آشهایی خاصّ ،نرمهماز همن ق دو سکک خراسانی و عراقی و قاجار بن استفاده از نلفي

ی یخرر و خودسرتا  عربی در فارسی و ف یاهنوآوری در نرجمان و کاربرد واژگان و نرکيبنو و ثرپذیری وی در ساخت نرکيکات ا است کن

 د.باش نوجّنآنان، درخور  ۀشیسکک اندی نعليمی بنهایا بيان آموزه اندیشیعرر و هم نعرااسکک شبن

 .رونق المجالس کرمانشاهی، نبيکی ی،عرب ادبيّات و فرههگ نطکيقی، ادبيّات واژگان کلیدی:

                                                                                                                                             
 shahidikhosro@yahoo.com                   . رایانامن: 5

  dr.maalmir@gmail.com      ة مسئول:  . رایانامۀ نویسهد6

https://jccl.razi.ac.ir/


 8331 زمستان(، 36)پیاپی  4، دورة نهم، شمارة مة ادبیّات تطبیقیناکاوش 34
 

 . پیشگفتار8

 . تعریف موضوع8-8

روایرات، واژگران عربری، نرکيکرات     های قرآنی، احادیر  و  گيری از آیات و نشاننشاعرانی کن با بهره جملناز

ایرن اثرر معهروی     .است (5)عرر، اثر خویش را خلق نموده است، نبيکی کرمانشاهی نعراازبانی و نقليد از شدو

 -علريهم السر م    - نرین و مستهدنرین آثار مهموم در شرح احوال پيامکران الهی از آدم نا خانمکن یکی از متقن

 ةت اجتمراعی و سياسری دور  نحرواّل ی، نرأثير  های قرآندالی  ارنکاط موضوعی آن با مضامين و داستاناست، بن

يرامکران  احساسات و اعتقادات درونی شاعر نسرکت برن اسر م و پ    ،نرمهماز همن قاجار، نقویت فرههگ شيعی و 

بازگشرت ادبری، نرأثير     ةدور عرانشرا  ةشيونی و نقليد بنط بر مفاهيم قرآزبان عربی و نسلّ االهی و آشهایی وی ب

 عرر پذیرفتن است کن در این جستار، در زاویا و ابعاد مختلفری برن آن پرداخترن    ادبيّات بسيار شگرفی از زبان و

 .شودمی

 . ضرورت، اهمّیّت و هدف  8-8

دالیر  مختلفری ازجملرن    برن دی اسرت کرن نراکهون    شاعران بزرگ و صاحب آثرار متعردّ   بيکی کرمانشاهی ازن

 کرن  چهران  آنذشرت و شررح احروال و آثرار وی،     پژوهان نسکت بن نکيين و احيای سرگی و غفلت ادرنوجّه بی

 .فی نشده استادبی معرّ ۀعلمی، ادبی و عرفانی اوست، بن جامع شخبيّتابعاد مختلف  ۀشایست

ات دقيرق و  اطّ عر نوان برا داشرتن   کن می استبهایی ق این شاعر نوانا، ميراث گرانخ ّ ۀآثار نادر و اندیش 

هرا برطرر    ات دیهری و دقرایق عرفرانی را برا اسرتفاده از آن     اطّ ع ألهایخمستهد از احوال پيامکران، بسياری از 

ر از فرههرگ  کن مسرتهد برن آیرات و احادیر  و مترأثّ      رونق المجالسمعهوی  ۀفی مهموممعرّافزون بر این،  کرد؛

 زبران فارسری و عربری    ، راه را بررای پژوهشرگران  یباارزشر  مهکر   مثابرۀ  نوانرد برن  اس می و زبان عربی است، می

 .هموار سازد خبوص شعر ایشاندر

 های پژوهش . پرسش8-2

 عربی چن رویکردهایی داشتن است؟ ادبيّاتنبيکی کرمانشاهی در اثرپذیری از فرههگ و  -

 و ساختاری است یا محتوایی؟ عربی بيشتر لفمی ادبيّاتنأثيرپذیری نبيکی از فرههگ و  -

 داشتن است؟ ق المجالسرونعربی چن نقشی در غهای ب غی  ادبيّاتفرههگ و  -

 . پیشینة پژوهش8-3

رونرق   وی سرهگ  گرران اثرر  . کرمانشاه اسرت  پرور ادر ۀخطّ پرافتخارا امّ ،نبيکی کرمانشاهی از شاعران گمهام
برودن  یدلي  خطّر  و بن مورد غفلت واق  شدهدوستان ادرنگاه پژوهشگران و او، از شخبيّتهمانهد  ،المجالس

هرا  ها و پژوهشرکده همچهان در فضای علمی و کتابخانن شموضوع آن، جایگاه نبحيح و شرحو نپرداختن بن 
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نراکهون   کرن  دهرد ی نشران مری  های چاپی و خطّر شهاسیاز نسخن آمدهدستبنات اطّ ع .خالی باقی مانده است

الزم برن   .، انجرام نرداده اسرت   نوجّرن  درخورخبوص مضامين اندیشن و سکک شاعری وی کاری کس در هيچ

 یدسرت اقردام، گرزارو کونراه    شخبی خرود، در بخرش آثرار در    گاهوبدر  ،هایلمن احمدرضا نکذکر است 

کرن نراکهون    کررده ای برر آن خواهرد نوشرت، ارا رن     منو مقدّکهد میکن در آیهده این اثر را نبحيح مکهی بر ایه

 نشده است.یا مهتشر  اثری از ایشان چاپ

 و انرد دهبررسری کرر   کرمانشراهی  نبريکی  شرعر  دررا  حردی   و قررآن  هایجلوه( 5631) علویباباجانی و  

 جهکرن  دو ازرا  آن گونراگون  هرای جلروه  و احادیر  و  آیرات  از شراعر ة اسرتفاد  چگرونگی  کناند درصدد بوده

 و آیرات  مرتن  هرای جلروه  -6 .الحردی  علرم  و قرآنی اسامی و اصط حات و علوم هایجلوه -5هد: که بررسی

 از کلمرانی  یرا  کلمرن  آوردن کامر ،  حردی   یرا  آیرن  آوردن: بياید زیر هایصورت بن است ممکن کن روایات

 و... . ادبی هایآراین ابداع برای هاآن از کلمانی آوردن ها،آنۀ نرجم ها، آن

 طریرق و  بلقريس و سرليمان   مهمومرۀ  و شررح  ای کرن در نبرحيح  مندر مقدّ(، ر 5636) چينو دا ی مالمير 
یرک از ایرن آثرار    کرن هر  انرد دهکرر زنردگی و احروال وی را بررسری     ،نرد انبيکی نوشرتن  (الف 5636) الهجات

دوسرتان  شاعر نوانا برای پژوهشگران و ادرشهاخت بيشتر احوال و آثار این  ۀزميهدر یارزشمهد نوانهد مهک  می

 .باشهد

 . روش پژوهش و چارچوب نظری8-7

نررین آثرار حروزة    و مهرم  المجرالس رونق مطالعۀ کتار  براساس و ایکتابخانن ،نوشتار پيش رو پژوهش روو

های اثرپرذیری نبريکی از آثرار    ها و شيوه اشتراکات آن و محتوا نحلي  بن مطالعن، از عربی است کن پس ادبيّات

برر   نمرکز با و مطالعن مورد هایکتار از اتاطّ عگردآوری  و برداری از فيش پس ؛عربی پرداختن شده است

 و نهمريم  و علمری  نوصريف  برن  و اصول مطالعات نطکيقری،  ، براساس رووسرونق المجالعربی و  ادبيّاتآثار 

 شده است. پرداختن های مختلفدر بخش مطالب ندوین

 . پردازش تحلیلی موضوع2
 ی آنهای خطّو نسخه رونق المجالسفی مثنوی . معر2-8ّ

نررین  نررین و مرتقن  است با مضرامين و مفراهيم قرآنری، نراریخی و عرفرانی و کامر        ای، مثهویرونق المجالس

آیات قرآن و احادیر  و   ای است کن داستان زندگی پيامکران بزرگ الهی را از آدم نا خانم با استهاد بنمهمومن

این مهمومن کرن حاصر  ذوق سرشرار و روان و اعتقرادات و احساسرات       .است درآوردهنحریر  ۀرشتروایات بن

ات اطّ عر هرای ههرری و   گيرری از آرایرن  است، با بهرره  های دیهیلطيف درونی نبيکی نسکت بن اس م و آموزه

های قرآنی در قالب مثهروی و در بحرر هرزر سرروده شرده      ارزشمهد ناریخی و روایی و همچهين آیات و نشانن



 8331 زمستان(، 36)پیاپی  4، دورة نهم، شمارة نامة ادبیّات تطبیقیکاوش 36
 

 :است

 ، آن نيسررترونررق المجررالسبررن بحررر 

 بررود بحررر هررزر، لرريکن نررن ملفررو     

 مفرررراعلين مفرررراعلين فعررررول اسررررت 

 

 اشرراره، ایررن سررخن از دور کافيسررت    

 س هست، از آن بحر و محرذو  مسدّ

 کن نرزد ناممران، ایرن فرن قکرول اسرت      
 

 )همان(

 :، برای سرودن آن، شش ماه ن و کرده استگفتن رونق المجالسکن در  نبيکی چهان

 چو انمام سرخن کرردم برن شرش شرهر     

 چرون مرن گشرت سرادس     ،بن سال نمم

 

 افکرررار را بحرررر ،اص مرررنشررردم غررروّ 

 سرونررق بررر مجررال ،کررن ایررن جلررد اسررت
 

 )همان(

 زیرر برات  آن برا مشخّ  ۀی گزارو شرده اسرت کرن دو نسرخ    خطّ ۀسن نسخ ،بها و ارزشمهد معهوی گران از این

 ،برن آن اشراره شرده اسرت     سوم کن ۀن و برای دستيابی بن نسخ .ی و نباویر آن در اختيار ما قرار داردیشهاسا

گرام   هرا ر آیهرده در نکمير  پرژوهش   د ،صرورت دسرتيابی برن آن   درپژوهشرگران   رودميد میا .ثمربخش نکود

   بردارند:

نسرتعليق   برن خرطّ   55663و شرمارة ثکرت پيشرين:     56 -55366با شمارة مدرک: ایرران   566 شمارة نسخۀالف: 

  اسرت و در کتابخانرۀ مجلرس    ایی و عطف آن مشمّخود نبيکی نوشتن شده، جلد آن مقوّ وسيلۀههدی اص  بن

سطری است، پایران آن افتراده و کاغرذ آن را     51برگ  666اثر دارای  این شود. یمشورای اس می، نگهداری 

 موریانن خورده است.

ایرن   بررگ کرن   615شاعر در  نستعليق بن خطّ با خطّ 86661و شمارة پيشين )ثکت(  5/51566نسخۀ شمارة ر: 

یراد دارنرد و   ی زخوردگ رمکِشود. اوراق این نسخن  یمنسخن نيز در کتابخانۀ مجلس شورای اس می نگهداری 

 . ق است.  ه 5613-5666اند. جلد آن گاليهگور مشکی و ناریخ کتابت آن وصالی و نرميم شده

خان کرن در نراریخ اسرت، برن     محمّرد ميررزا   رونق المجالسای از نسخن درموردنهرانی  آقابزرگهمچهين  

 (666: 5661هرانی، الطّر.ک: ) آباد، گزارو داده است يضففارسی، در کتابخانۀ راجن 

 عربی ادبیّاتنصیبی از فرهنگ و  رونق المجالسهای تأثیرپذیری . جلوه2-2

 رونق المجالس. بازتاب مفاهیم و آیات قرآن در 2-2-8

هرای  حقایق مأخوذ از آیرات و نشرانن   ۀنبيکی کن با زبانی سليس و روان و ارا  رونق المجالسساختار محتوایی 

امکران و انکياء الهی پرداختن است، ایجرار نمروده نرا خرالق ایرن اثرر       شرح و بيان ناریخ و سرگذشت پيقرآنی بن
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ی از نروجّه  ارزشمهد عرفانی برای نبدیق و مستهدسرازی ایرن اثرر ادبری و نراریخی مانردگار، اثرپرذیری قابر         

ضررورت نيراز برن فهرم دقيرق موضروعات و مکرانی زنردگی          افزون بر این، ؛مفاهيم و مضامين قرآن داشتن باشد

این زميهن را فراهم کرده نا نبريکی برا پررداختن برن اصر  و اسراس مفراهيم قررآن، بيشرترین اقتکراس و            پيامکران،

عهروان پرر بسرامدنرین موضروع مرورد       آن بن خویش اختباص دهرد و برن   ۀنلميحات را از قرآن و آیات شریف

 :بح  قرار گيرد

 . اقتباس2-2-8-8

 را یررررراد بهمرررررود« ملمهرررررا نفسرررررها»

 

 د بهمررررودطلررررب از م،فرررررت، بهيررررا  
 

 )نبيکی، نسخۀ خطی(

 (32 ﴿قَاال رَب َّنَا ظََلْمنَا أَنْ ُفَسنَا َوِإْن ََلْ تَ ْغِفْر لَنَا َوتَ ْرََحْنَا لََنُكونَنَّ ِمَن اْْلَاِسرِين﴾ )اعراف/ این بيت، اقتکاس است از آیۀ شریفۀ

 کرررررررد بهيرررررراد «افتررررررار عليررررررن»

 

 برررن نوبرررن آمررردی برررا داد و فریررراد     
 

 )نبيکی، نسخۀ خطی(

﴿ُثَّ اْجتَه اُ  رَبه هُ  و (23 إِنَّهُ ُه َو التَّ وَّاُب ال رَِّميُ ﴾ )الهق ر /  َعلَْيهِ   ﴿فَ تََلقَّى آَدُم ِمْن رَب ِِه َكِلَماٍت فَ تَابَ : در قرآن کریم آمده است
 (233 )طه/ ﴾ َو َهَدى  َعلَْيهِ   فَ تَابَ 

 بررررن قرررررآن« ان اهلل اصررررطفی»کررررن 

 

 و آدم برررررود نررررروح و آل عمرررررران  
 

 )همان(

َ اْصطََفى آَدَم َونُوًما َوآَل إِبْ رَاِهيَ  َوآَل ِعْمرَاَن َعَلى اْلَعاَلِميَ اقتکاس از آیۀ شریفۀ   (22 عمران/﴾ )آل ﴿ِإنَّ اَّللَّ
 «قوسررين قررار»بگشررتی صرردر برردر   

 

 غکررار مقرردمش شررد نررور هررر عررين      
 

 )همان(

 (9 )جن /﴾َأْو َأْدنَ   قَ ْوَسْيِ   ﴿َفَكاَن قَابَ قار قوسين اقتکاس از آیۀ شریفۀ 
 . تلمیح2-2-8-2

ن آیرات  و همچهين شرح احوال پيرامکران کرن مسرتهد بر     رونق المجالسپردازی مهمومۀ بن سکک داستان نوجّنبا 

پرذیری از ادر عربری، سرکک نگرارو     نأثيرسطح ماهری  مثابۀ نکيا شده است، نلميح بنقرآن و ناریخ زندگی ا

 طراز متمایز ساختن است.ار هماین اثر را نسکت بن سایر آث

 :-علين الس م –اشاره بن داستان حضرت نوح 

 فرررود آمررد بررن جررودی، کشررتی نرروح  

 

 شررادی بررن رویررش گشررت مفترروح  درِ 
 

 )همان(
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َْم ُر َواْس َتَوْت َعلَ ى ِِ َي اَْ  ﴾ )ه ود/  َوِقي َل بُ ْع داً لِْلَق ْوِم اللَّ اِلِمي  وِديِ اْلُ   ﴿َوِقيَل ََي أَْرُض ابْ َلِعي َماَءِك َوََي ََسَاُء أَقِْلِعي َوِغيَض اْلَم اُء َوُق
 44) 

؛ 551-565: 6 ، ر5661الکحرانرری،  ؛565-515: 6 ، ر5686العياشرری،  ؛668: 5 ، ر5161القمرری، )ر.ک: نيررز 

 .(658-656: 6 ، ر5156الحویزی، 

 را: -علين الس م –انداختن برادران، حضرت یوسف داستان بن چاه

 گهررراهیباشرررد بررریروا کررری برررر نرررو 

 

 شرررود محکررروس انررردر قعرررر چررراهی   
 

 )نبيکی، نسخۀ خطی(
 (21 )يوسف/ ﴾  فَاِعِليَ  ُكْنُت ْ  ِإنْ  السَّيَّارَةِ  بَ ْعضُ  يَ ْلَتِقْطهُ  اْلُب ِ  غَيَابَةِ  ِف  َوأَْلُقو ُ  يُوُسفَ  تَ ْقتُُلوا الَ  ِمْنُه ْ  قَائِل   قَالَ ﴿
 .(666: 56 ، ر5166ی، ؛ المجلس586-563: 5161الجزا ری، )ر.ک: نيز 

 :داستان مکت شدن زنان مبری بن ب ی زليخا از دیدن یوسف

 نررررن  از دسرررت خرررود نشرررهاختهدی 

 قلرم کرردی سرر انگشرت     ،یک ازگزلک

 

 پررراره سررراختهدی همرررن کرررف پررراره  

 یکی شبرت و یکری هرم پهجرن و مشرت     
 

 )نبيکی، نسخۀ خطی(
َع   ْ  ﴿فَ َلمَّ  ا ينًا ِم  ْنُهنَّ  َواِم  َدةٍ  ُك  لَّ  َوآتَ   ْ  ُمتََّك   ً  ََلُ  نَّ  َوَأْعتَ  َدتْ  نَّ إِلَ  ْيهِ  أَْرَس  َل ْ  ِبَْك  رِِهنَّ  َسَِ  َأْكََبْنَ  هُ  رَأَيْ نَ  هُ  فَ َلمَّ  ا َعلَ  ْيِهنَّ  اْخ  رُ ْ  َوقَالَ   ِ  ِس  كِ 
 (22 ﴾ )يوسف/  َكرِي   َمَلك   ِإالَّ  َهَذا ِإنْ  َبَشرًا َهَذا َما َّلِلَِّ  َماشَ  َوقُ ْلنَ  أَْيِديَ ُهنَّ  َوَقطَّْعنَ 
الکحرانری،   ؛566: 6 ، ر5686العياشری،   ؛615: 5 ، ر5161؛ القمی، 13: 5 ، ر5686دوق، يخ البّالشّر.ک: )نيز 

 .(151: 6 ، ر5156الحویزی، ؛ 566-556: 5161الجزا ری، ؛ 555-556: 6ر  ،5661

 یرررک بهررران شرررد از هرروانرررش آر 

 

 خرروان شرردبررن دسررت او حجررر نسررکيح 
 

 )نبيکی، نسخۀ خطی(

چهانچرن در  اشراره دارد؛   -صرلی اهلل عليرن و آلرن و سرلم      -ها در دست مکارک رسرول خردا   هگریزهبن نسکيح س

 :علي ه الس  م -اَل لَ هُ َعِل ي  قَ «  ِبِِْذِن اَّللَِّ   فَِإنَّ ِعيَسى يَ ْزُعُموَن أَنَّ هُ َأْميَ ا اْلَم ْوتى»قَاَل لَُه )لَِعِلی ( الَْيُهوِديه: » :آمده استروایات 
َُ   َس  هََّت ْ  حمم   داَن َك  َذِلَك وَ لََق  ْد َك  » َُ َمَا  يَاٍت ُتْس  َم ُوِدَه  ا وَ  ِف يَ  ِدِ  ِتْس   ُُ  ،ي)الطَبس   .« اَل رُوَح ِفيَه  ا لَِتَم  اِم ُم َّ  ِة نُ ُهوَّتِ  هنَ َغَماتُ َه  ا ِف 

2412  ، 2 :334)   
 همران،  ؛15: 56 ر، 5166المجلسی، ؛ 615: 5 ، ر5156الحویزی،  ؛656: 5 ، ر5166الحر العاملی، .ک: رنيز )

 .(663: 56ر 

 کاربرد حدیث .2-2-2

ای مکتهی بر احادی  متقن و مستهد شيعی است و بدیهی اسرت کرن از احادیر  فراوانری     مهمومن رونق المجالس
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نبريکی ضرمن   بهره برده باشد کن گاهی نق  بن مضمون و با نرکيکی از آیات قرآن است و در بسياری از موارد 

 پردازد:نمم آن میبننبریح بن متن حدی ، 

  هسرت  سرکب  ایرن  در دیگرر   حدی 

 داد او یرررراد  وقتررررنپرررره   صرررر ت

 فرزنرررد ز گرررر: گفترررا جکریررر  او برررر

 اسرررت چهرررانایرررن وقترررن،پررره  نمررراز

 بيررررارد برجررررا ایررررن، هرکررررن گهرررراه

 بررود سررکب ایررن را گشررتهش رخ نکررو

 

 بهشسررررت و جکریررر   بشرررد  آدم بررررِ  

 بههرررراد رو  سررررفيد  بررررر سررررياه 

 پهررد ایررن و،گررو انرردر گيرنررد، نررو ز

  اسررت عيرران سررفيدیت نيررره، از کررن

 نررردارد آنکرررن خوشرررا زایررر  شرررود

 بهمرررود نعلررريم امرررين جکریررر  کرررن
 

 )نبيکی، نسخۀ خطی(
ُمْزنُ هُ  قَ ْرنِ ِه ِإَى َقَدِم ِه َفطَ الَ  ظََهَرْت بِِه َشاَمة  َسْوَداُء ِف َوْجِهِه ِم نْ  -َلمَّا أُْهِهَط آَدُم ِمَن اْلَنَّةِ » م أَنَّهُ قَاَل: الس    َعْن َأِب َعْهِد اَّللَِّ عليه»
« ِم ْن َه ِذِ  الشَّ اَمِة الَّ َِ ظََه َرت ِب.»فَ َق اَل: « َما يُ ْهِكيَك ََي آَدُم؟»فَ َقاَل لَُه:  -الس م  عليه  –بَُكاُؤُ  َعَلى َما ظََهَر بِِه فَ َََتُ  َجَْبَئِيُل وَ 

ُوَى. قُ   ْ  ََي آَدُم َفَا   لِ  فَ َه   َذا َوقْ    ُ »قَ   اَل:  )ر.ک: نيرررز  (229-223: 3 ،  2231دوق، يخ الا    الش    )...  «الاَّ   َ ِة اَْ

 :55 ، ر5166؛ المجلسری،  666: 6 ، ر5665رقری،  ؛ الک55: 1 ، ر5163؛ الحر العاملی، 651: 5 ، ر5156، همان

 (16: 5161؛ الجزا ری، 655 :63 رهمان،  ؛555
 بپرسررريد صرررادق حضررررت از کسررر 

 ينالهکيّرر  خررتم سررکب اشرردب مرر  چررن

 پيمکرررر مجمررروع برررن سررررور شرررده

 هررراآن بعرررد از پدیرررد کرررنآن حرررال و

 آزاد سرررررو خرررود،  سرررا    جررروار 

 موجود گشت م  ک  روح ذ  از: یک

  خرویش  ایرن،  فرمروده  نکر   کنآن: دگر

 اقررررار کرررردم خررردای  برررر را خررردا

  یررزدان شررير حررق، قرردرت مررن از پررس

 دادار گفرررت چرررون کرررمربّ السرررت و

 گرررفتيم سررکقت زان و گفترريم «بلرر »

  خررررررالق ارواح عررررررالم در: دگررررررر

 هرررراآن از پيمررررانم و عهررررد گرفتررر  

 اميررد بررار فضررلت درگرراه ا : کررن 

  دیرررن پي،مکرررران، از سرررکقت گرفترررن

 سررررور گردیرررده پي،مکرررر  هرررر برررن

 ملجررررا و مرجرررر  را جملررررن بيامررررد،

 داد چهررين ایررن مرروزون، قرردّ کشرريده

 برررود نمررر  باعررر  اگرررر او، وجرررود

  پرريش همررن از ذر عررالم در مررن: کررن

 گفتررار بررن اوّل جرروار، مررن بگفررتم

  سررران زیرررن گفترررار، برررر اقررررار نمرررود

 اقرررار کررردیم مررا پرريش، هرررکس ز

  يمگرررفت عررزّت چهررين سررکقت، آن از

  خ یرررررق و انکياهرررررا برررررود  کرررررن

 جرا یرک  خرتم  و رسرول  باشرم  مر   کرن 
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  جانشررررريهم و امرررررام باشرررررد علررررر 

 حيررررردر اوالد در هسرررررت امامرررررت

 ایمرررران آوردنررررد و گفتهررررد «بلرررر »

 اقررررررار کردنرررررد مررررررا و را خررررردا 

  گررذار  مرر  را چهررينایررن ... حرردی 
 

 دیررهم و کرريش برجررا هسررت او از کررن

 محشررر یرروم نررا همررين حيرردر، از پررس

  پيمررران برررود ایرررن علررر ، برررر و مررررا

 یررار دل و جرران از شرردند هررم را علرر 

 آر ؟ خرررود رو  اجهکرر   دیگرررر بررن 
 

 )نبيکی، نسخۀ خطی(
 َس  َهْق َ  ءٍ  َش  يْ  ِبَِي ِ » :-وس  ل   وآل  ه وعلي  ه اَّلل ص  لى - اَّللَِّ  لَِرُس  ولِ  قَ  الَ  قُ   َرْي ٍ  بَ ْع  ضَ  َأنَّ » :- الس   م علي  ه - اَّللَِّ  َعْه  دِ  َأِب  َع  نْ »

َنْهِيَاءَ   َم نْ  َوَأوَّلَ  ِبِ  بِ رَ  آَم نَ  َم نْ  َأوَّلَ  ُكْن  ُ  ِإن ِ » :-  وس ل   وآل ه وعلي ه اَّلل ص لى - فَ َق الَ  .« - َخ اَمَُه ْ  وَ  آِخَرُه ْ  بُِعْث َ  أَْن َ  وَ  - اَْ
قْ  رَارِ  َفَس َهْقُتُه ْ  بَل ى قَ الَ  نَ ِ  ٍ  َأوَّلَ  َأنَ  َفُكْن  ُ  بِ َربِ ُكْ ﴾ َلْس ُ  أَ  أَنْ ُفِسِه ْ  َعلى َوَأْشَهَدُه ْ ﴿ النَّهِيِ يَ  ِميثَاقَ  اَّللَُّ  َأَخذَ  َمْيثُ  َأَجابَ   ِِبَّللَِّ  ِِبْْلِ
   (212 :2414 ،فار القميالا  )« .- َجلَّ  وَ  َعزَّ  -

 .(31 :6 ، ر5156 الحویزی، ؛666 :55 ، ر5166 المجلسی، ؛56 :6 همان، ر ؛115 : 5 ، ر5166 يخ الکليهی،الشّ)ر.ک: 

)ر.ک:  (431: 2 ،  2413 يخ الكلي ،،الش  ) «َمْن ُكْنُ  َمواَلُ  فَ َه َذا َعِل ي  َم ْواَلُ .» :اشاره دارد غدیرخم نيز بن حدی 

 .(656 :5 ، ر5156 الحویزی، ؛561 :5 ، ر5161 القمی، ؛586: 68 ان، رهم ؛65: 6 ، ر5166 المجلسی،
 کردنررررد دور کعکررررن ز را آدم چررررو

 برچيرررد خيمرررن و االمرررينروح بشرررد

  برداشرت  خرویش  برا  صرفا  از آدم پس

  آن را نمکّرر بررر چرررا باشررد مرر  کررن

 بررود حررم  اصر   گران،  خيمرن  جرا   برن 

 پرنرررار و پرنرررور خرررالق حکرررم برررن

  سررراین افکهرررد آن کعکرررن، جرررا برررن

  خروو  دلرت  ا : جکری  گفت آدم بن

 سررازد آبرراد خررود بيررت خررالق، کررن 

  فرزنرررردهایت و نررررو بهررررر آن کررررن

  کشررريد  خرررط آدم سررراین، دور برررن

  دم آن حجراالسرررود حرررق امرررر برررن

 مهررر از بررود روشررن و شررير از سررفيد

 

 کردنررد مررأمور آن طررو   بررر ملررک 

 پيچيررد خيمررن آن طومار سرران هررم، بررن

 داشررت نگررن معمررورو بيررت زیررر بررن

  گرررردان چررررخ در ا  خانرررن آن برررود

 بررررود غررررم ز پررررر دل و آدم سررررتاده

 ابرررررر  پدیرررررردار  ۀلکّررررر  بيامرررررد 

 پایررررن بررررن بلهرررردیش بررررد ولرررريکن

 کررش خررط ابررر، ایررن نسررای دور بررن

 سررررازد ایجرررراد بلررررور، از جرررردارو

  جایررت اسررت الحررال کررن قکلررن، بررود

  آرميرررد  مرکرررز چرررو حلقرررن، آن در

  آدم برررر شرررد، مررراهر ابرررر، زیرررر ز

 چهررر سررين، گشررتش انعاصرري مررسّ ز
 

 )نبيکی، نسخۀ خطی(
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 فَ َلمَّ ا ِبَكِلَم اتٍ  َوتَ َلقَّ ا ُ  ِِبلتَّْوبَ ةِ  َعلَْي هِ  َم نَّ  - َج لَّ  وَ  َع زَّ  - اَّللََّ  ِإنَّ  ُثَّ  ...: »قَ الَ  - م الس    علي ه - اَّللَِّ  َعْه دِ  َأِب  َع نْ  إِبْ  رَاِهي َ  َأِب  َع نْ »
 ِإنَّ  لِهَِليَّتِ هِ  الاَّ ابِرُ  َخِطيئَتِ هِ  ِم نْ  التَّائِ بُ  آَدمُ  َيَ  َعلَْي كَ  السَّ َ مُ » فَ َق اَل: – الس  م علي ه - َجَْبَئِي لَ  إِلَْي هِ  بَ َع ثَ  وَ  َعلَْي هِ  اَّللَُّ  ََتبَ  ِِبَ ا َتَكلَّ َ 
َُعلِ َمكَ  إِلَْيكَ  أَْرَسَلِ،  - َوَجلَّ  َعزَّ  - اَّللََّ   َغَماَم ةً  َعلَْي هِ  اَّللَُّ  َوأَنْ  َزلَ  الْهَْي  ِ  َمَك انِ  ِإَى  بِ هِ  فَ اْنطََل َ  يَ ِد ِ بِ  فََ َخذَ  «ِِبَا. َتْطُهرُ  الََِّ  اْلَمنَاِسكَ  َِ

 ،  2412 اجمللس ي، ؛292: 4 ،  2413 لكلي ،،االش  يخ ) «... .اْلَمْعُم ورِ  الْهَْي ِ  ِبِيَالِ  اْلَغَماَمةُ  وََكاَن ِ  الْهَْي ِ  َمَكانَ  فََ ظَلَّ ْ 
22 :291) 
 سازی دو زبانی( در شعر نصیبیکیبی )تر. دوگانگی زبان2-2-3

زبان و فرههرگ عربری داشرتن اسرت؛     ی در شهاخت کن از شعر نبيکی پيداست، مهارت و نوانمهدی خاصّ چهان

آورده اسرت کرن در آثرار کمترر      وجرود بنها، اصط حات جدیدی پيوستن واژههمبنی کن با نرکيب و اگوننبن

نراميم. دربرارة ایرن    مری  5يلۀ یک فررد را دوزبرانی  وس بنکاربرد دو زبان » شود.شاعری این ابداع ههری دیده می

 طرور  برن زبانن، کسی است کرن برر دو زبران    ، دو6های گوناگونی وجود دارد. از دیدگاه بلومفيدکاربرد، دیدگاه

مطرالکی  م کهرد و بتوانرد برا آن دو زبران     نکلّر  هرا  آنیعهی هر دو زبان را بفهمد، بن ؛ ط باشدکام  و مساوی مسلّ

برر ایرن براور     ،1کری دانرد. مرن  زبانگی را، داشتن حداق  معلومات در دو زبان می، دو6بخواند و بهویسيد. دیکولد

 6شرود. فيشرمن  ناميده می« زبانندو»هاور مورد استفاده قرار دهد، مت طور بناست کن اگر فردی بتواند دو زبان را 

گفرتن، خوانردن و نوشرتن در    دادن، سخنگوو هارگانۀی چها مهارتطریق داشتن مهارت در ایجاد ارنکاط از

کههد و دوزبانی را یرادگيری  داند و گروهی دیگر نيز بن عدد دو بسهده نمیی زبان میدوگانگدو زبان را شرط 

 (666-665: 5653، )ساغروانيان« .دانهدهای غير مادری میزبان

 ولررريکن آنچرررن از علمرررم گذشرررتی   
 

 یآن واقرررر  بگشررررت کهررررون الحررررال 
 

 )نبيکی، نسخۀ خطی(

 برررون شررد الچرراریحکررم حررق بررن  ز
 

 دانم چرن گرویم مرن، کرن چرون شرد      نمی 
 

 )همان(

 گرراو فال ر چررار گوسرفهد و   فچهرار ال رر 
 

 نمرررودی ذبرررح او برررا نيررر  پرسررراو     
 

 )همان(

 بشررد بررر نررزد شرراه و کررار آن مرررد     
 

 یکجررا برررآورد حسررب الخواهشررشبررن  
 

 )همان(

                                                                                                                                             
1. Bilingualism 
2. Bloomfield 
3. Diebold 
4. Mackey 
5. fishman 
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 نئررری نرررو، آنکرررن برررا مرررن در شرررکانی
 

 چرانررریغَرررهَم نمرررودی روز و شرررب، 
 

 )همان(

 گرایی عربی. کهن2-3-4

یی از هرا  نمونرن ...، ، غلمان، حر ل، طروا ، کعکرن، حر  و    زکات، جهاد، وام، خمس، هدین، نذر، صدقن، حور

هرگرز   هرا  واژهکاربرد این  دند.عربی بن زبان فارسی وارد ش ی نفوذ ادرها سالی هستهد کن در آغازین ها واژه

از آن جملن شعر نبيکی خودنمرایی   و یفارس ادبيّات، بلکن امروز با رنگ و لعار بيشتری در اند نشده گرن کم

 کههد. یم

 غلمررانو  حررورنررن  ملررکدر خيرر  نررن 
 

 نکررررودی صررررورنی بررررر خرررروبی آن  
        

 )همان(

 آن از کرررم کرررد ،حرر لخرردا بررر مررا 
 

 کررررم برررر مرررا نمرررامی نعرررم کررررد     
 

 )همان(

 ره کرررددیگررر هفررت   طرروا  کعکررن 
 

 بهمررود و برراز از خررود گررره کرررد  دعررا 
 

 )همان(

 آمرررد نررررا مجمررروع مسرررئول کرررن بر
 

 گردیررررد مقکررررول حرررر نرررررا احکررررام  
 

 )همان(

 های شاعری نصیبی با شاعران عرب سویی مضمون. هم2-3

ی نشران  خروب  برن ا مضرامين شرعر او   امّر  ک از شاعران عرر اشاره نکرده اسرت؛ ینبيکی در شعر خود بن نام هيچ

نروان مسرير   زیررا از نگراه شرعر او مری    ؛ یک از شاعران عرر همراه است کدامبا  دهد کن اندیشن و افکارو می

 در مضمون شعر شاعران عرر، جستجو کرد.را  وراندیشن و نفکّ

 . مفاخره2-3-8

هرای ههرری و   هرای برروز نمرایش نوانمهردی    یکی از شاخبن مثابۀ ها بندورهی، در همن فخرفروشخودستایی و 

ی در بيران  شراعران هسرت؛ حتّر    خودسرتایی در بيران همرۀ   »عکرارنی  رود و برن شمار مری  باحت بيان شاعران بنف

گویهدگان بزرگی کن بن خودستایی نيازی ندارند! این امر، شاید ناشی از این باشد کن ههرمهدان باید برن نکروو و   

: 5685)دشرتی،  « شروند. برارور نمری  اقتدار خود واقف باشهد؛ زیرا بدون اعتماد برن قریحرن و موهکرت خرویش،     

، شرجاعت، سرخاوت،   نفس تعزّطک ،  مفاخره، شعری را گویهد کن شاعر در مرانب فض  و کمال، علوّ( »536

( نفراخر برن   166: 5686)داد، « افتخارات قومی و خانوادگی و در شرح نسکت و کمال خرویش سرروده اسرت.   
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... خاقرانی و  ناصرخسررو در اشرعار شراعرانی چرون     کرن  چهران  آنفض  و ههر و مهارت در سخهوری و شاعری 

 پایيهی دارد: شود، در شعر نبيکی بسامد یممشاهده 

 چو گروهر، نمرم کرردم سرر برن سرر را      

 کرررن آن آویرررزه نرررار شرررهان اسرررت 

 

 کشرريدم خررود بررن رشررتن آن گهررر را    
 چررن مرردح مهرردی صرراحب زمرران اسررت  

 

 )نبيکی، نسخۀ خطی(

 سویی دارد:رس، همار االخبا این شعر عکدال،فّ ،سخن شاعر

  ِبَْدِم            هِ  اْلَق            رِيضَ  أَْنَش            ْدتُ  َأنَ  ِإَذا
 ِبَِسِ       ه الَْهِس       يطَةَ  اَرضَ  َجابَ        ِ  َك        ْ 
 َق ئِ         د ِمْنَه         ا ال         دَّْهرِ  ِجي         دَ  تَقلِ          دُ 
 َم        َداِئ ِ  ُعُق        ودَ  ِفي        هِ  نََلْم         ُ  وََك         ْ 

 

 َنِش          د َأنَ  َم          ا اْلُعْليَ          اءُ  أُذنُ  َوَع           ْ  
 َش           َوارِد اءِ الثَّنَ            ِف  س           َوارٍ  قَ            َوافٍ 

 اْلَق َئِ                 د زَي َّنَْت                 هُ  جي                 دٍ  َربَّ  َوَيَ 
 فَ رَائِ            د اْلُعُق            ودِ  تِْل            كَ  ِف  َم            زَاََي ُ 

 

(2333 :213) 

 . مضامین حکمی2-3-2

برررای  نعرااذهررن شررای اسررت کررن انرردازهواژگرران در زبرران فارسرری و عربرری بررن  ع دایرررةگسررتردگی و نهرروّ

ی مضراميهی در حروزة زبران    ا گراه کههرد، امّر  ، کمکودی احسراس نمری  های ذههییربرداری و نبویرسازینبو

هرای نعليمری   یابهد. مضامين حکمی و آمروزه ت بيشتری میابيّجذّ ،پرداختن شود ها آنکن هرچن بيشتر بن  هست

ر شراعران  بيشرت جملن موضوعانی هستهد کن با روح و عواطف انسانی سر و کار دارند و عباره و مکهای شرعر  از

هرای روزگرار، پيرری، جروانی، مررگ و      رفتاری و نامرادیميان، مضاميهی چون ک دههد. در اینمی را نشکي 

ی از هرای قادو برن مبر  رداخترن اسرت   هرا پ خروبی برن آن  زندگی، عشق، عاطفن و... وجود دارنرد کرن نبريکی برن    

 شود:گونن مضامين در زیر اشاره می این

 ی روزگاررفتار کج. 2-3-2-8

داند و همواره از روزگرار و ناسرازگاری زمانرن    سو با مراد و آرزوهای خویش نمیگار را همنبيکی، رفتار روز

 برد:رن  می

 رونرر اسرت از بخرت عاشرق    فلک ک 

 

 چررو معشرروق اسررت گيترری نرراموافق     
 

 )همان(

های او ریشرن در اندیشرن و فکرر یونران و فرههرگ      حکمت»اند. لقب حکيم داده ،شاعر معرو  عرر متهکّیبن 

همرواره   ،ها و مهرارت در سرخهوری  ت برخورداری از این ویژگیعلّنيز بن متهکّی  دارد. ن و فرههگ نبوّایرا

برن ردّپرای او در   نروان  مری بهرابراین  ؛ (565: 5636ونرد،  )زیهری « .شاعران و ادیکان ایرانی بوده اسرت  نوجّنمورد 
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گویرد:  و مری    استمانهد نبيکی از حوادث و ب یای روزگار در رن نيز نبيکی در ابيات زیر پی برد. او اندیشۀ

 :زبان بن شکایت گشودبتوان مدار، یکی دو نا نيست کن ب یای روزگار و چرخ ک 

 نُعاتِ         بُ  في         هِ  ال         د ْهرِ  ُص         ُروفِ  َي  
 

 نُطالِ                               بُ  ب                               وِْترٍ  رَزاَي ُ  َوأي   
 

 (323: 2 ،  َتِب، تنه ی)امل
 . پیری2-3-2-2

ی کرن نيراز برن    ا گونرن  برن دانرد،  بازد و پيری را پایان زنردگی مری  کام  خود را میطور بنزمان پيری،  نبيکی در

 کهد:  ی میۀ او را امری ضروری نلقّجانک همنفرزند و حمایت 

 بررردین پيرررری مررررا مگرررذار برجرررای 

 نرررا مررن پرررورو کررردم، بررن پيررری    

 کهرررون در عرررين ضرررعف و نرررانوانی  

 

 نررررررردارد اعتکررررررراری دار دنيرررررررا   

 ز پرررا اوفرررتم دسرررتم بگيرررری   چرررو ا
 جررردا گرررردی زمرررن چرررون زنررردگانی  

 

 )نبيکی، نسخۀ خطی(

ده برود، بررخ   اعتقراد نبريکی     عررر کرن پريش از ایرن آرزوی پيرری کرر      ، شراعر و حکريم معررو     متهکّی

ت و عزیمرت مرن برا پيرری جسرم نرانوان       اسرت، ولری همّر   همرراه  ضرعف و نرانوانی   با چن پيری گوید: اگر می

 های سخت و سهمگين باشهد:نيزهام مانهد سرهای سپيد چهرهد، اگرچن موشو نمی

 بَش      ْيِههِ  َتش      يبُ  ال نَف          الْس       ِ  َوِف 
 

 ِم       رَابُ  ِمن       هُ  الَوْج       هِ  ِف  َم       ا أن   َولَ       وْ  
 

 (913: 2َت،   ِب)
ام چرن در چهرره  شرود، اگرچرن همرۀ آن   پيرر نمری  « نن»تی نهفتن است کن با پيری آن و در نن من، عزیمت و همّ)نرجمن: 

   هایی باشهد.(است. سر نيزه« پدیدار»

نفس باالیی دارد. او در اور پيری و خستگی روزگرار خرود را   ، ارادة قوی و اعتمادبنعکس نبيکیبر متهکّینيز 

 کهد:بازد، بلکن امهار قدرت مینمی

 ُأِع          ده ُ  ظُْف          ر   َك          ل   إنْ  ظُُف          ر   ََلَ          ا
 

 َنبُ   ِ الَف                     ِف  يَ ْه                     َ  َلَ  إَذا َوَنب   
 

 )مهان(
آن چهگال عرزم   ،دزم و اراده است کن اگر چهگالی دراثر پيری فرسوده و پوسيده شوآن جسم را چهگالی از ع)نرجمن: 

 اه کن در دهان، دندان نيش نماند.(گسم را نيشی از عزم و همت است، آنو اراده را آماده سازم و نيز آن ج

 کاری. نیکو2-3-2-3

نيرز در همراهری برا او نيکوکراری را،      متهکّری کهرد.  ی بن دشرمن سرفارو مری   نيک را حتّنبيکی، انجام کارهای 

کرن   دهرد مری  ن نشانداند و اینيکوکار می کوبيت، عدم کار نيک را نرک احسان و زیکانرین چهره را چهرةمح

 زند: یمدو مور ورزی در اندیشۀ هرنيکوکاری و نيک
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 هررا نررو از مررن   يحتنبررطلررب بهمررا  

 عرو  برين   ای، نيکری  چو نيکی کرده
 

 م بررر خررویش، دشررمن ااگرچررن دانرری  

 هرررا چرررينگلرررزار نبررريحت غهچرررن ز
 

 )نبيکی، نسخۀ خطی(

 اندیشن است:خبوص با نبيکی همدر این متهکّی

 حُمهَّ       بُ  المي       لَ  يُ       وِ   ام       رىءٍ  وك       له 
 

 طَي          بُ  الِع         زَّ  يُ ْنهِ          ُ  َمك         انٍ  وَُك         له  

 

(2412 :434) 
 ت( برویاند پاکيزه و خوو است.(د محکور است و دیاری کن ارجمهدی )عزّ)نرجمن: هر انسانی کن نيکی که

ْكُ   ملُْتِس         نٍ  َخ         ْ    لإلْمَس         انِ  َولَل           
 

 رَبي          بِ  غَ           َ  اْلمس          انَ  َجَع          لَ  إذا 
 

 (232)مهان: 
 )نرجمن: نرک احسان برای نيکوکار بهتر است هرگاه کن نيکی خویش را نانمام قرار دهد.(

 حُمس     نٍ  وج    هُ  ىال    َور  ف وْج    هٍ  ف مَس    نُ 
 

 ُم         نِع ِ  ك         فه  ف         يه ُ  ك         ف ٍ  وأميَ         نُ  
 

 (443 )مهان:
 دههده است.(نرین دست، دست نعمت)نرجمن: از زیکانرین چهرة ميان مردم، رخسار نيکوکار است و خجستن

 (516نا: ؛ ابن مشر ، بی566: 5156، نق  از المرزبانی یبانیةملیکة الش  ؛ 586و  655: 5886خرس، األ)ر.ک: 
 سرایی(. می )باده2-3-2-4

 فزایرردمرری ار نلررخ اسررت، دانررش مرری 

 

 چمررن را هررم گرر  و هررم خررار شرراید   
 

 )نبيکی، نسخۀ خطی(

 :ه استدسرودر همين مضمون ابن معتز 

 اْس                                        ِقيان َخِليلَ                                        يَّ  َي
 

 َُحَيَّ                                           ا ذاتَ  قَ ْه                                           َوةً  
 

 (443َت: ِب)
؛ 566: 1، ر 5336نيا، ؛ ابرن ابری الردّ   566: 1ر  ،5166، عرالکی نقر  از الثّ  نيز )ر.ک: ابوالحسن احمد بن المؤمر  

 .(66: 5665ابونؤاس، 

 . مقایسه در مقام تشبیه2-4
 بررن رویررش مهررر هرگررن رو گرررذارد    

 

 

 سررررها کررررردار او نرررروری نرررردارد    
 

 )نبيکی، نسخۀ خطی(

 از آن جملن: ؛در شعر عرر نيز این مقایسن فراوان است

 ض            يائه ف كالسه            ها رأي   ع            نَّ  إذا
 

 ف   اكتفى الش   م  رأي   ه أذك   ى يك   ف وَل 
 

 (229: َتِب ،بن َحدي ا)
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 َكالُس            ها َشَ             اءُ  َكالهَ            درِ  ُمنَ            وِ رَة  
 

 َص            ةِ  َوِعن           دَ  َم            ٍ   ف َوُُتَف           ضُ  
 

 (99: 2   ،2933 ،يشوقاَحد )
ََ  و  كالسه                  ها كوكه                  اً    أطل                  

 

ِِ              ياء قلي             لَ   ََ  ال  اَُف             ولِ  س             ري
 

 (239: 2994 ،ءفاالر   ير الس  )
 امثال و حکم.  2-7

 پررررردر هرچرررررن کهرررررد، اوالد آن را 
 

 

 آورد جرراخلررف گررر همّررت او مرری    
 

 )نبيکی، نسخۀ خطی(

 َوالِ     د  َك     انَ  َم     ا عل     ى الاَّ     ِغ  ينش     و
 

َُ  ِإن   الش          ر يْنه          َعلَْيَه        ا ُص        ولا
 

 (231: 3 ،  2933، ي)نقل از العسکر 
 

 َوالِ     د  َك     انَ  َم     ا عل     ى ينش     و واالب     ن
 

 الش           ر تْنه           َعلَْيَه         ا ع         روقال نإ 
 

 (32: 2232)الوشاء، 

 گرسهن چون شرد آن صراحب آههرگ   
 

 نمررودی شررکر و بسررتی بررر شررکم سررهگ  
 

 )نبيکی، نسخۀ خطی(
   (244: 2 ،  2239 آشوب، )ابن شهر «ْلُوِع.ِمَن ا  بَطِْنهِ   وََكاَن يُ َعاِ ُب اْْلََ َر َعَلى»
 (242: 2 ،  2421 )ورام، «. بَطِْنه  َلىَشدَّ اْْلََ َر عَ »

 برررود بربسرررتن درهرررا صرررکر، مفتررراح   
 

 

 شررود راحعهررب از صررکر، در خررم مرری 
 

 )نبيکی، نسخۀ خطی(

 :- م السّ علين -مام علی ا

 يُ َرجَّ                ى م                ا ِمْفتَ                احُ  الاَّ                َْبُ 
 

 يك                    ون بِ                   هِ  خ                      وك                   ل   
 

(2429 :241) 

 اللََّف                         ر ِمْفتَ                         احُ  الاَّ                         َْبُ 
 

 ِِبْلَق                         َدر ََيْ                        رِي َواََْم                        رُ  
 

 (92: 3 ،  2429، يوميدالت  )
 محمود سامی الکارودی:

َّّ  نَ ْف           ُ  َيَ  فَاْص          َِبِي  َتْلَف          رِي َم          
 

 َف          راللَّ  مفت          احُ  َبِ الا            ُمس          نَ  إنَّ  
 

(3123 :223) 

 کررن مررن ایررن نمررم گررر گفررتم برررفتم  
 کرررردن مردمررری نيسرررت مررررا پامرررال

 

 برررن زیرررر خررراک زیرررر پرررا نهفرررتم     

 کررن مررردان را طکيعررت کژدمرری نيسررت
 

 )نبيکی، نسخۀ خطی(
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 عق        ربٍ  لس        عةَ  أمن         ُ  ش        توتُ  وإذا
 عاب        دٍ  بس        هتة مش        ي خلته        ا ق        د

 

 الق          ادحِ  زندِ  م          ن ط          ارتْ  ارِ كالن            
 رام           با         عدةَ  مش         ي لق         د ك          

 

 (933: 3   ،2434 ،يعسکر ال)
 . مدح2-6

 کس نمر نداشتن است: ع( بن هيچ) یعلشاعری است کن جز ستایش خداوند و مدح پيامکر و حضرت  ،نبيکی

 د. ستایش خداون2-6-8

 بررن حمررد حررق غ مررت نررر زبرران کررن 
 

 مرررا در مرردح خررود بهمررا سررخن ور    
 

 چو کردی نر زبان، صراحب بيران کرن    

 کرررن گرررویم انکيررراءرا قبرررن یکسرررر   
 

 )نبيکی، نسخۀ خطی(

 :نيز چهين مضمونی را سروده است الکرعی

 يك     نْ  وم     نْ  الك     َبَيءِ  َيذا اْلم     دُ  ل     كَ 
 ْلاص       رٍ  يع       ده  ال َح       داً  اْلم       دُ  ل       كَ 

 

 الش    كرا أم    رزَ  فق    د ش    كرٍ  ذا ِبم    دكَ  
 والقط  را م  لَ والر   والنه   َ  اْلا  ىَ  أحيا  ي

 

(2213 :1) 
 . مدح پیامبر2-6-2

 مرررررا مرررررردم ثهرررررای او نيایرررررد    ز

 گفتن برررن آن حضررررت نررروانی  ثهرررا

 کسی مدح و ثهرایش مری نروان گفرت    
 

 ثهرررررای خررررراک پرررررای او نيایرررررد   

 ر رسرررانینررو خررود را برخررردایی گرر   

 کن سهگ خاره با مژگران نروان سرفت   
 

 سخۀ خطی()نبيکی، ن

 غيرررب ةکرررس از پررررد  نيامرررد هررريچ 

 از کررر [ و] طفيررر  او برررود از جرررزو 

 

 عيرب مثر  و بری  چو ختم المرسلين بری  

 دریرررای شرررفاعت گشرررتی او پررر  برررن
 

 (همان)

 :هایی را در ستایش پيامکر سروده استنيز چهين مضمون یحلّین الدّصفی

  ال        وف       ات َ  الك       رامِ  الر س       لِ  خ       ا َ  َي
 َهفُوه      ا نَف       ٍ  ذن      وبَ  كَ إلي       أش      ُكو

 َْ  ِعا             يانُهُ  ش             انَهُ  لَعْه             دٍ  فاش             َف
   إذا  حُمه             يكْ ، ف الش             فاعةُ  فَل            كَ 

 

 اْلمس       انُ  ل       هُ  وَم       ن اِلس       اِم، ن ع ِ          
  َ  اْلنس              انُ  رُك               بَ  علي              هِ  طه              

 الِعا                 يانُ  يش                 يُنها العهي                 دَ  إن  
 املي          زانُ  وعل           َ  الا          راُ ، نا          بَ 

 

 (33: َت)ِب
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 - السالمهعلی -. مدح حضرت علی 2-6-3

 علرری، خورشرريد هفررتم آسررمان اسررت 

 گرررر او سررراقی نکرررد، کررروثر نکرررودی 
 

 کن روشن از رخش، هردو جهان است 

 نکرررود اسرررر می، ار حيرررردر نکررررودی 
 

 )نبيکی، نسخۀ خطی(
   :در ستایش امام علی )ع( سروده است الکرعی

 واوالل             فاعةِ ِبلش             الكرام           ةِ  ف           ردُ 
 ذيال          مي        درةَ  الس        هطيِ  أِب عل       ىو 

 

 م      االل   م      نَ  العه      ادَ  امل      روى ثرِ الك      و و    
ِ          اَلزب        رِ  اْل        ربِ  ف زالَ  م        ا  يغماال

 

(2213 :39-31) 

 عشّاق عرب ها، عرایس وشخصیّت.  2-3

 او برررود از جرررزو ]و[ از کررر   طفيررر 
 

 

 برررن دریرررای شرررفاعت گشرررتی او پررر  
 

 )نبيکی، نسخۀ خطی(

هرای مرردم   و نهگدستی بن شرادی  یاميّن کن در حالت سخت یبهف طفيلی باشد. شخبی بوده است از شاید مخفّ

گفتهد و فارسيان این لفظ را بن دو معهری اسرتعمال کههرد: یکری مهمران      طلب رفتی و او را طفي  العرا س میبی

 .(666: 6 ، ر5386کلی، رزّالر.ک: ) طلب و ضيافتاخوانده و دوم همراه کسی رفتن بین

 زليخا:

 را ز غرررم طاقرررت بشرررد طررراق ليخررراز
 

 

 هررگ صررکرو اوراقج ةشررد از شرريراز 
 

 )نبيکی، نسخۀ خطی(

برود کرن   « قطفيرر برن رحيرب   »اند، همسر عزیز مبر گفتن« نکا»روایتی نو ب« راعي »زليخا کن نام اصلی او را 

 (161: 5685 یاحقی،ر.ک: ) زیستفرعون مبر می« ریان بن وليد»در زمان سلطهت 

 یوسف:

 فتادنرررد یوسرررف کهعررران برررن پرررای  
 

 

 فتادنررررردولرررريکن از دل و از جرررران    
 

 )نبيکی، نسخۀ خطی(

یعقور دوازده پسر داشرت کرن از    و برادر نانهی بهيامين بود. یوسف پسر یعقور از راحي ، زن محکور او»

داشرت و بررای او ردای   نرر و پردر او را سرخت دوسرت مری     نر بود و گرامری ميان یوسف از همن نيکورویآن

 (356: 5685 )یاحقی، «مخبوص ساختن بود.
 :هونو مج ليلی
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 دميدی هریک از یرک سروو افسرون   
 

 

 مجهرررونلقرررا از عشرررق   ليلررریهمرررن  
 

 )نبيکی، نسخۀ خطی(

نرام   و نمایهردة  کر  معرو  مجهون است کرن در ادر فارسری ممهرر کامر  عشرق و عشرق        ۀليلی، معشوق» 

و بن ربيعن بود و مجهون بن قريس برن ملروح عاشرق ا     معشوق شاعران شده است. او دختر مهدی بن سعد یا مهد

گشرت. در ادر عرفرانی فارسری، ليلری ممهرر       خوردمشد و از عشق او سر بن بيابان نهاد و با وحوو و غزاالن 

هرای جانکراه دیوانرن    بشری است کرن براثرر دردهرا و رنر      ناآرامانی و الهی است و مجهون ممهر روح عشق ربّ

ن وادی عشرق افتراده و   وجوی وصال حرق بر  شده و در صحرای جهون و دلدادگی سرگردان است و در جست

رسد، مگر روزی کن از قفرس نرن رهرا    ا بن این مقام نمیخواهد بن مقام قرر حضرت الیزال واص  شود، امّمی

 (666: 5685 )یاحقی، «شود.

 . کاربرد عناصر فرهنگ عربی2-1

 . اساطیر تاریخی و مذهبی2-1-8

 ی بررن نررک خهررگ هرروس را  درآورد
 

 

 مگررس را عهقرراچررو هررم پررر دیررد بررا    
 

 )نبيکی، نسخۀ خطی( 

 بررررر رخسرررراره آن مرررراه پررررر نررررور  
 

 وادی طررررورشررررده صررررحرا مثررررال   
 

 )همان( 

 سررر بررا بيررت معمررور  جهرران را سررربن 
 

 نفخرررۀ صرررورنمرررودی بررراد همچرررون  
 

 )همان( 

 کارد و رسرمان این گو بن دستت چيست؟
 

 

 قربرررانمگرررر خرررواهی پسرررر را کررررد  
 

 )همان(

)اعم از انسران،  در عالم ادیان عکارت است از گرفتن زندگانی موجود زنده ة قرر( قربانی )در عربی از مادّ 

 نمرر آنران  کردن یا خروردن برا هرد  نقررّر برن خردایان و جلرب       کشتن، سوزاندن، دفن حيوان و نکات( ازراه

 (.518: 5685یاحقی، ر.ک: )

 آر زنرررردگانیبررررن لفمررررم همچررررو 
 

 

 نهررران گررروهر صرررفت یکجرررا معرررانی 
 

 خطی( )نبيکی، نسخۀ

 ف ج               ابِ،  خاطْهتُ               ه َهيَ               فٍ  وِذي
 

 وأْع        َذبِ  اْلي        اةِ  م        اءِ  م        ن ِبطْي        بَ  
 

 (34: 2 ،  2434، )احمل   
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 کررررد و حرررق شرررفا داد اليررراسدعرررا 
 

 

 شررررفا را حررررق برررررای آن دعررررا داد  
 

 )نبيکی، نسخۀ خطی(

جانرب  اسرت کرن از   اس از پيرامکران . الير (566 و صرافات/  86 بار نام الياس آمده است )انعرام/  در قرآن، دو 

 .(565: 5685ر.ک: یاحقی، ) پرستيدندرا می« بع » یا زنی بن نام خداوند مأمور هدایت قومی شد کن بت

 گیرینتیجه .3
کرن نبريکی کرمانشراهی نسرکت برن فهرم مفراهيم و مضرامين قررآن و          اوّل ایه :دهرد برآیهد حاص  از این جستار نشان می

ميزان استفاده از نرکيکرات، اصرط حات، واژگران عربری و      دوم ایهکنگيری داشتن است؛ ط و نوانایی چشماحادی  نسلّ

همچهين اسامی عرر، حاکی از آن است کن وی آشهایی بسيار عميقی با فرههرگ و ادر عررر داشرتن اسرت. برر ایرن       

ت دیهری و  دلي  موضوعيّ نها و آیات قرآنی و احادی  بپذیری نبيکی از مفاهيم، نشانننأثيرنوان گفت: ميزان اساس، می

ات کرافی وی در حروزة زبران و واژگران عربری،      اطّ عر ی دارد. بيهش فرردی و  نوجّهسطح قاب  رونق المجالسعرفانی 

د واژگان عربی و اصط حات کهرایی متهاسرب   کارگيری متعدّاست نا نسکت بن ساخت نرکيکات دوزبانی، بن باع  شده

گيرری از  یشی مفهرومی شراعران عررر در خلرق اشرعار مرورد مطالعرن و بهرره        اندبا سکک دورة بازگشت و همچهين هم

 ای رقم زند.اصط حات نجومی، فلسفی، دیهی و مضامين حکمی در شعر خود، ابداعات نازه

ه یا نلميحی برن  ات گستردة ایشان در حوزة فرههگ اس می، قرآن و زبان عربی، اشاراطّ عوجود ن باکایه مهمنکتۀ  

حضررت   ن در آغاز اثر و مردح پيرامکر )ص(،  کن جز ستایش و ثهای خدای متعال کشاعران عرر نداشتن است. دیگر ایه

ميران نيراورده اسرت و ایرن موضروع      برن یرک از بزرگران زمران مردح     صورت خاص، از هيچ و اه  بيت )ع( بن علی )ع(

 ادی و احساسات درونی شاعر است.دههدة عمق پایکهدی وی بن مسا   دیهی و اعتق نشان

 هانوشتپی. 4
عرا، ميررزا  فخرر الشّر  : »گویرد مری  هرانری ط آقرابزرگ  .گفتار استز شاعران نوانمهد، پرکار و نادرها ق.(ه .  5655)متوفی  نبيکی (5)

وی . (65 :5661)« .سرت از اه  ای  زنگهن بروده ا  خان موسی بيگ کرمانشاهی، اه  یکی از ای ت کرمانشاهان است و ماهراًمحمّد

جرا برن سرال    در آخر عمر بن ههدوستان مهاجرت کرد و در شهر لکههو اقامرت گزیرد و در همران   »از شاعران قرن سيزدهم است کن 

 (خانمحمّد: ذی  نبيکی 5686)دهخدا، « .درگذشت ق.ه .  5655

رونرق  ا خرود در اثهرای   ت نيسرت، امّر  زندگی ایرن شراعر گمهرام در دسر     احوال واوضاع آنکن شرحی گویا و روشن از  باوجود 
بيران   .دارد سياسی و اجتماعی زمان، فقر و نهگدستی خود را بيان مری  های نابسامانیهایی از زوایای اندیشن، دفعات گوشنبن المجالس

تی، مرددکاری، فقرر و نهگدسر   بری  .خوشی نداشرتن اسرت   روز وحال آن است کن وی پيش از سفر بن ههد،  دههدةنشانها دردمهدی

. انرد و وادار برن سرفر برن سررزمين ههرد نمروده      کررده  ر و شاهزادگان وقت، خاطر وی را مکردّ  انمکامهری و برخورد نامهاسب ح بی

گيررد، امّرا   ام محر  قررار مری   تی شاهزادگان و حکّمحکّمهری و بینبيکی کرمانشاهی پس از ورود بن سرزمين ههد در ابتدا مورد بی»

ین، عرزّ و جراهی یافرت، وزیرر     وی پرس از چهردی کرن از دربرار نبريرالدّ      .نهرد اقکال او رو بن طلوع مری بخت و  ةنی ستارپس از مدّ

یکی از اه  کتار، بردگویی نبريکی را    ،مياندر این .شوداموال شاه می ۀعهده گرفتن و مالک همین حيدر، عهان ملک را برنبرالدّ
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گراهی غربرت و احسراس     ،در گرذر زمران   (.556-566: 5666ميررزا،   )رضراقلی « .شرود کهد و روزگار نبيکی سياه مینزد وزیر می

 :دهدمیهای روزگار، شکوه سردهد و از نابرابرینههایی، درون او را آزار می

 مررن ایررن اشررعار گفررتم کررنبررن عهرردی 

 بررن ملررک ههرررد بررودم برری مرررددکار    
 

 هرررررای ناسرررررفتن، بسرررررفتم  لئرررررالی 

 ردون، دل در آزارمررررردام از دور گررررر
 

 ()نبيکی، نسخن خطی

 رونرق المجرالس  کهرد و در خانمرۀ   هرای آن روزگرار را فرامروو نمری    گاه روزگار سخت پيش از سفر بن ههد و نلخی يچهنبيکی، 

 نماید:بار دیگر آن را مرور می یک

 چرررو زلرررف دلکرررران برررودم پریشررران  
 

 وم و خویشررانبررن ههررد افترراده، دور از قرر 
 

 )همان(

جرات، رونرق المجرالس،    ید بيضا، طریق الهّجملن: های زمانن آثار بسياربزرگی ازابریوجود مکارزه با مشک ت زندگی و نابرنبيکی با
 گوید:کن می جای گذاشت. چهانبر را از خویش بلقيس و سليمان، یوسف و زليخا، ختم االنکياء، واقعات و دیوان اشعار

 موسررر  نمرررودم  ۀچرررو ذکرررر قبّررر  

 کترررراب  نمررررم بهمررررودم ز نفسررررير    

  کترررراب  بعررررد بلقرررريس و سررررليمان   

  برررن بحرررر مثهرررو  هرررر دو حکایرررت  

  دگررررر یوسررررف زليخررررا را کترررراب   

  نمودسررتم عيرران مررن  ،بررن هررر صررفحن 

  اسررت آن  رونررق المجررالس بررن بحررر  

 خرررررتم األنکيرررررا را  ۀدگرررررر قبّررررر 
 

  بررررا یررررد و بيضررررا نمررررودم  ،نمررررودم 

 جملگرر  بررا نيررک نقریررر  ،هررا قبرر 

 م از احرررروال ایشرررران  نمررررودم نمرررر 

  یرررک از روایرررتنمررودم نمرررم، یررک   

 اهر آفتررررراب مررررر ،ليرررررک ،بگفرررررتم

  نگهررردارو خررردا از چشرررم دشرررمن  

 هررا باشررد زرافشرران  صررفحن ،ز نممررش

 نمرررررودم نمرررررم در جملرررررن سرررررراپا
 

 )همان(

 منابع
 قرآن کریم.

دألوىل دنطّبعنن بننأعب نن بننأبننق  ،بننأقنن هلل ن  نناعبنن دببننأ نن د   نن   حمّمنن عبنن دببننأ.قنن ادنفنن  (.7991)إبننأ ادننن    
ل .دن ايض: ض دءدنس

 بریوت:دد ص د ..دحس ،عب سمنهصححهوق ّ.دی د،دبأ  یهلل.(اتادبأ  یهلل عب دجلب  )
 :عالمه.قمدالونی دنطّبع .م  قبآل اط نبعل همدنسالم(.7719)دبأشه آش بم ز   دىن حمّم بأعلى

سنن د بتبنن مؤبّ:دهلقنن محدبعنن  دن ّدنطّبعنن .دینن د،دبننأمفنن مح.(اتادنتم مننن)دبننأمفنن مح   نن بننأعلنننبننأحسننيبننأمفنن محدننن    
.دنقالح دإلحس ء

بریوت:دد دن  د ..دی د،دبأد عتز.(اتا)عب سعب دبّدبأد عتز دب دن
 ،.د کتب دن ط    مطبئ مجع دنق  .دن ؤدسدی د،دا(.7737)دب  ؤدس حسأبأ  ين

 بریوت:دد دنع دة..( دنک مل ع یّعم لدنفّت)دأل ق  دنفّ(.7911)ند  ش ق
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 دبت  ب ل.   عزتف  وقن .خ س دزدال قهلليفشع دألدنطّ.(7111)خ س عب دنغق  دأل
وننی بنریوت:دنطّبعن دأل.یمننه:حسنيدالعلمنمجعنهوضنبطهوقن ّ.ط ننببنأدانم معلندی د،دإل(.7179ط نب)بأدانم معلدإل

 علمینلمطب ع ت.س دألبّؤم
المللری   برين  همایش ليناوّ .کرمانشاهی نبيکی شعر در حدی  و قرآن هایجلوه .(5631) باباجانی، زیهب و زیهب علوی

 .انسانی علوم و ههر در نحقيق و نوآوری

   ف .عل مودنثّس    دوی نلتّم  :مؤبّ.يدنب  ودندی د،حمم دب م(.2372)نحمم دب م يدنب  ود
:قننمدالونننی دنطّبعنن .سنن دنبعثنن مؤبّ دبنن تدإلبننالم  قسننمدن ّ.دنرب نن ،يفسقسننریدن نن آ،(.7711)   شننمبننأبننل م ، بنن ّدنبحنن دين

س دنبعث .مؤبّ
م نن :.حمّمنن  أملتزمننهعبنن دننن ّب لننمت سبننهو.   فودن ّننب بنن اب  نن ودن ّد نن د ادن ّيفندینن د،دنربعنن(.7731 نن ) ح مبننأعبنن دننن ّ ندنربعنن

د طبع دنبه  .
 . قم:دد دنبتبدإلبالم ّ     دنثّدنطّبع .یأجاللدن ّثن  احم ّ.دحمل بأ(.7717بأخ ن )حمّم   بأ  ندنربق

 :دد ص د .نب  ،بع  دن دّدنطّبع .ددددن  ضنو:ن  ا.خ   دنب    ودنذّ(.7179بأدنعب س)حمّم  ح  ي  ب ح  ،علنبأدنتّ
حمّمننن ا:مق ننن م نننحّواحمّ ننن.  يفحم بنننأ  ننن دنع ننن یت مننن دنننن ّ(.7123)بنننأإي ع ننن حمّمننن   بننن م  ننن  عبننن د لننن بنننأعننن ن دنثّ

 .:دد دنبتبدنعلم ّبریوت.قم ح 
 .جقند  عفندن ّمبتب آی دبّقم:ونی دألدنطّبع .د  بليق صدأل ب  ءو  د بييفدن ّ(.7131)بأعب دبّ  عمتدبّيدجلزد  

.نعلمونی بریوت:دألدألدنطّبع .د عجزدت  صوإثب تدهل دةابن ّ(.7123)بأحسأحمّم  ندحل دنع مل
دن  د .بریوت:دد .نیأدحللّدن ّندی د،صق.(اتایأ)دن ّنصقن دحللّ

 .دي ع ل  ،:دبع  قمدن ّدنطّبع .حماليت ب يل  شمن  ا.سقسری   دنث لي(.7173بأمجع )ن عب عليزدحل ی
 مروارید. :نهران فرههگ اصط حات ادبی. .(5686داد، سيما )

 ککير.چاپ سوم، نهران: امير .آشهاخاقانی شاعری دیر (.5685دشتی، علی )

نهران: دانشرگاه   کوشش غ مرضا ستوده و همکاران.بن د جعفر شهيدی.مر سيّزیر ن .نامنل،ت .(5686اککر )دهخدا، علی

 .نهران

 .اساطير :نهران نبحيح اص،ر فرمانفرمایی قاجار و حسين بن عکداهلل سرابی. .سفرنامن (.5666رضا قلی ميرزا )

 منلمالیي.:دد دنعلدخل مس  بریوتدنطّبع .دألعالم(.7913یأ)دن ّ كلن خریدنزّ
 ،نعليمری  ادبيّرات  پژوهشرهامۀ  .و سهایی متهکّیآميز در شعر ( بررسی نطکيقی مضمون های حکمت5636وند، نورر )زیهی

6 (53)، 565-551. 

 نما. :شهد .5 لدج .شهاسیفرههگ اصط حات زبان( 5653ساغروانيان، جلي  )

بننریوت:دد .م دجعننهی  نن جعقنن .شنن حتنن مدنبسننت  یس نن وو.فنن ءن ّ یددینن د،دنسّنن(.7991) نن دنک نن ی یبننأدن فنن ء بنن ّي دنّسنن
 ص د .

ندفن د تفنن  دتدبننالم:قننم دنث س ن دنطّبعنن .غقن  ادكننربنعلن:ن  ننا.مننأالرفن لدنق  ننه(.7177)نبننأعلنحمّمن  وق  خدنّ نندنّفن
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.ودبستهبهج معهم  بيح زلعلم ه
 .يف وشىددو ونی قم:كت بدألدنطّبع . د ع دنفّعل(.7713)-----------------

دد :دن دبعنن  انن د، دنطّبعنن .آخ  نن احمّمنن ويغقنن  دكننربنعلننن  ننا.دنبنن يف(.7131)بننأیع نن ببننأدبننح قحمّمنن   خدنبل ننيدنّفنن
. دنبتبدإلبالم ّ

  نننناحمسننننأبننننأعب بننننعلىن.علنننن همصننننّلىدبّ حممّنننن ج تيفففنننن   آلب نننن   دننننن ّ(.7131بننننأحسننننأ)حمّمنننن  نق  دن منننندنّ نننن
 .جقند  عفندن ّمبتب آی دبّدنث     قم:دنطّبع .نابغك چه

مفه : ف م سفى.ونی دألدنطّبع .خ ب ،ابق حمّم   ان.ج جدإلحتج جعلى   دنلّ(.7137)د  بأعلى رببندنطّ
چ پخ  هجملهلل.:ا د، ونیبعهدألدنطّ. ع نیس     دنفّإ یعهدنذّ.(7711آق بز گ) ه د یدنطّ

 .دد دنغ بدإلبالمنبریوت:.دی د،د ع ين(.7121)دنعسب ي  ب  اللدحلسأبأعب دبّ
   ن  ثّدندنطّبعن .عبن دي ن قطن م  بن دنقفن إبن د  موحمّمن ن  ا.مجه ةدألمث ل(.7911)----------------------

دد دنقب .
.  ا د،:د طبع دنعلم ّونیدألدنطّبع . ب ىلحمالسى  شمن  ا.سقسریدنع ّ شن(.7713بأمسع د)حمّم  ندنع  ش

.دنبت ب قم:دد ثّ نث دندنطّبع .م ب اجزد  ا:ن  ا.سقسریدن من(.7131) علىبأدب د  مندن م
ميررزا   .جات نبيکی کرمانشاهیطریق الهّ ۀومعين الحيات شرح مهم (.الف 5636چين )دا یمهين هيم و ابرامحمّدمالمير، 

 چاپ اوّل، نهران: انباری. .خان زنگهنمحمّد

 .بليقريس و سرليمان نبريکی کرمانشراهی     ۀلؤلؤ و مرجان شرح مهمومر  (.ر 5636) -------------------------

 نهران: انباری.چاپ اوّل،  .خان زنگهنمحمّدميرزا 

 ف .دن ّب ع وبریوت:دد بریوتنلطّ.دی د،د ت  ّ.(7137    بأحسيدجلعقی)ت ّ د 
 .دثدنع ابریوت:دد إح  ءدن ّ     دنثّدنطّبع .حب  دأل  د (.7137ابق )حمّم  نديلس
دنطّبعنن . ع  ینن ن  ننا  نن.ر  نن و شننح طننالءدحل  نن  قحنن دن ّ(.7121)حمّمنن یأبننأدننن ّبننأحمننبّبننأ مننيبننأففنن دبّحمّمنن  دحملننّ 

. دألوىل بریوت:دد دنبتبدنعلم ّ
دنطّبعن .لیجنن نالوبن منمبنندنعن ينمننه: هوق ّح ّ.س ء شع  دن ّ(.7173بأعم د،بأم بى)حمّم بأد  زابين  ب عب  دبّ

 زیع.ف ودنتّب ع ودن ّطّدألوىل دد ع ملدنبتبنل
 مجلس شورای اس می. ، کتابخانۀ51566 ی شمارةخطّ ۀ. نسخرونق المجالس، خانمحمّدميرزا  ،نبيکی کرمانشاهی

   نن  دنثّدنطّبعنن  .م ننطقىن  نناكمنن ل. فنن ء محودن ّد  شننى دن ّنن(.7717بننأ  نن بننأإبننح قبننأرنن   بنن دنط ننب)حمّمنن دن شنن ء 
تم د.مطبع دالع:م  

 : فرههگ معاصر.نهران فارسی. ادبيّاتها در وارهداستان فرههگ اساطير و (.5685جعفر )محمّدیاحقی، 



 

 بحوث فی األدب المقارن
https://jccl.razi.ac.ir/ 

 6565-5656 :الرتقيم الدويل املوحد للطباعة

 6565-5666 :الرتقيم الدويل املوحد اإللكرتوين
 

 مقالة علمي ة

 ِبوث ف اَدب املقارن )اَدبي العرِب والفارسي(
 94-32، صص. 2442 شتاء(، 24) 4جامعة رازي، الس نة الت اسعة، العدد 

 يکرمنشاه  ي لنا رون  اجملال  ف دب العرِبواَ فةالثقا صدی

 1خسرو شهيدي
إی د،  ف ل ك م  دزي ج مع نعل مدإل س  ّ  دودآلددب  ّكلّ  وآددهب غ دنق  ب ّدنلّف عكت  دليف ّدنط نب

 2ابراهي  مامل حمم د
 إی د،  ف ل ك م دزي  ج مع  نعل مدإل س   ّددآلددبو  ّكلّ  وآددهب غ دنق  ب ّقسمدنلّيف بت ذمف  ك

 27/2/7117القهول: 23/9/7171الوصول:

   امللخ ص
 ع دنک م فن  نجمم عن دنع ن دن جن .منأآه  نذددنّفنمنأشنع دءع ن دالسّبن عدالداوخ ،م بنیب نادنک م فن  نشن ع تبنریحمّمن مریزد

 د ت  ن وملی نباعلنیشنک  ع ّ دنّفنود  ّندن ّد سنت  دتدحل یثن و و آ  ّنذيق یک ،م   م مق ل   ف علی بن سدألصن لدن دنّ و ادي نهلل
 د  أتثّن أتثّند ع  یّن و ّن نذلدألثن دنع ن ميفدين التدنق ّ،ّ دبن ی منأ ل مأ ذلدن ّت ج دحمل ّ .دن ّدب ّ ودألیزیأدي نهللدنعلم ّم ّ اوعلمنر یو

 وإسّبن ع ع ّ  فن دنّفن فن دنثّ وإشن ع و  بن ّطنّ  دنسّسنب إيلدنتّیهنّمذتن لابن ّو  دنع ف   ّندآلددبدنع ب ّ ودنق ق   ّدألح دیثتثرید مأدآلايتدن  آ   و
ّ،ننی إدألدبدنعن ا ّدی  فن و إننیدنثّهن مع فن   ن  دخل ّصنأتلّ و  نّممندنع دق ّن ودبتق دةمأسلق اد   ب دخل دب   ّشع دءدنع  دن ج إنی

دتعلننی بننل بمتج نن دنننذّدنقخنن و يفدنق  بنننودت ننبدنع ب ّنندن ّمجنن ودبننتعم لد قنن ددتوإبنن دعدن ّغنن ودت ننبصنن  عندنلّ لمننأ بننل بدن ّأتثّنن
   یهم. مث  بل بفک  موعل م ّسب يد ف ميدنتّ يوش دکيفدن ّدوع دءدنع ب ّيدنفّ

. و ادي نهلل ت م ف  ن         ، دنثّ  ف ودألدبدنع ادألدبد:املفردات الر ئيسية

 

                                                                                                                                             
 shahidikhosro@yahoo.com.دنع  د،دإلنک وين:1
dr.maalmir@gmail.com.دنع  د،دإلنک ويننلک سبد سؤول:2

https://jccl.razi.ac.ir/

