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Abstract 
One of the most interesting areas of study and research in Eastern literature is the 

interaction of literary works in Persian and Arabic languages, especially the common 

themes of Persian and Arabic poetry, which is one of the oldest topics in comparative 

literature. It is also one of the most difficult fields of research in this field. In the present 

study, which has been prepared by the scientific-research Institute, the author has tried 

to explore the influence of Arabic poetry and literature on the poetry of Farrokhi Sistani, 

a fifth-century Persian poet, in a comparative-descriptive-analytical manner based on 

the French school of comparative literature. The present study, after preface and deals 

with Farrokhi's poetic style, it briefly points to the influence of the Qur'an and Arabic 

words and the names on his collection. Among other things, it has been concluded that 

Farrokhi, while being influenced by the interpretations and images of Arabic poetry and 

literature, is a creative and thematic poet; furthermore, in the literature of the Orient, and 

especially in Farrokhi's poetry, the dominant culture of the pen on the arrow and the 

sword, which is the dream of the educated human beings of the present age, has been 

well illustrated. Hopefully, this exploration will further the long-standing connect 

between Persian and Arabic literature and it adds another source to the sources of 

comparative research. 

Keywords: Comparative Literature, Persian Literature, Arabic Literature, Poetry, Farrokhi 

Sistani. 
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 مقالة علمی

 فارسی( -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 111-171، صص. 1711(، بهار 73)پیاپی  1دانشگاه رازی، دورة دهم، شمارة 

 سیستانی فرّخیشعر  نةییادب عربی در آ

 5علیرضا منوچهریان
 تهران، ایرانانشگاه عالمه طباطبائی، دهای خارجی، ی و زبانفارس ادبیّات دانشکدة ،فارسی ادبیّاتگروه دانشیار 

 56/5/5635 پذیرش:   56/55/5636 دریافت:

 چکیده
هلای پارسلی و عربلی و    زمین، پرداختن به تأثیر متقابل  ثثلار ادبلی در زبلان    های مطالعه و پژوهش در ادبیّات مشرق ترین زمینهیکی از جذّاب

ترین مباحث ادبیّات تطبیقی و در عین حلا  از دشلوارترین   عربی است که از کهن های شعری پارسی وهای مشترک دیوانمایهدرون ویژه به

پژوهشلی فلراهآ ثملده، نگارنلده کوشلیده اسلت        –شیوة علمی رود. در جستار فراروی که بهشمار میبه های پژوهش در این عرصه نیز زمینه

ی، تأثیر شعر و ادب عربی را بر دیوان فرّخی سیستانی شلاعر پارسلی   توصیفی و بر اساس مکتب فرانسه در ادبیّات تطبیق -که با روش تحلیلی 

هلای   قرن پنجآ هجری کاوش نماید. پژوهش حاضر، پس از پیشگفتار و پرداختن به سبک شلعری فرّخلی، بله تلأثیر قلرثن و واوگلان و نلا        

اشعار و امثلا  عربلی بلا اشلعار      های متعدّدی از نمونه کوتاه نموده، سرانجا  به مبحث تفصیلی مقاله، یعنی مقایسۀ ایهعربی بر دیوان وی اشار

، در عین تأثیرپذیری از تعبیرها و تصلاویر شلعر و ادب عربلی، شلاعری خلّلاق و      به این نتیجه رسیده است که فرّخیو ازجمله   فرّخی پرداخته

هلای   قللآ بلر تیلر و شمشلیر کله ثرزوی انسلان      ویژه شعر فرّخلی، فرهنلغ بلبلۀ    زمین و بهثفرین است؛ دیگر اینکه در ادبیّات مشرقمضمون

نامله، پیونلد دیلرین ادب پارسلی و عربلی را بلیش از پلیش        گر شده است. امید، ثنکه ایلن کلاوش  خوبی جلوهفرهیختۀ عصر حاضر است، به

 های تطبیقی بیفزاید.بنماید و منبعی دیگر به منابع پژوهش

 .سیستانی فرّخیشعر،  بی،عرادب فارسی،  تطبیقی، ادب ادبیّات :واژگان کلیدی
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 پیشگفتار .1

گلذارد کله   ثن، جلای هلیت تردیلدی را بلاقی نملی      ایران، با قدمت بیش از هزارسلالۀ  ادبیّات ۀنگاهی به گذشت

فرّخلی،   نزدیک بله عصلر حاضلر، از منلوچهری،     لیۀ ظهور زبان دری تاشاعران بزرگ ادب پارسی از قرون اوّ

شلاوری،  همچلون ادیلب پی   ؛بله قلرن معاصلر    نزدیلک  اعرانی و حتّی شمولو سنایی و انوری تا سعدی، حافظ،

 اند. دو ادب پارسی و عربی بودههمگی استادان مسلّآ در 

هلای   بلکله در شلاخه   ؛تنهلا در عللو  ادبلی و فنلون عربلی     دانان نله جالب این است که بسیاری از این سخن 

بلا گسلترش و انشلعاب عللو  و     کله   بزرگ ینعمت ؛اند ای داشته کننده گوناگون علآ و دانش بشری، تبحّر خیره

و در دنیلوی،   ی و تردّدهلای با ثن اشلتااتت ملادّ   ،ثوردن به زندگی شهریزندگی بشری و رویشدن صنعتی

میلان رفتله اسلت و    از تقریبلا  املروزه  های بالب عصر تجلدّد و پسلاتجدّد،   سبب عوارض و اندیشهیک کلمه به

حلا  و  وقتلی انسلان شلر     الفنلون برچیلده شلده اسلت.    العللو  و کامل     بساط ثن دانشلمندان و ادیبلان جلامع   

کنلد و بلا ثن    اختیلار حلدیث نفلس ملی     گذراند، بی نظر میوران ملک سخن را ازیک از این نامسرگذشت هر

 (663: 5636« )علآ و ادب چیست کان تو ندانی؟ ز»کند که  سیستانی، ایشان را خطاب می فرّخیسخن 

نظیلری از قلرن چهلار  و پلنجآ     سیستانی است، شلاعر کلآ   فرّخیین مقا ، همین ازقضا موضوع و مبحث ا

ده اسلت  میان ثمل و تأثیر ادب عربی بر شعر وی کمتر سخن بهدانی  هجری که شاید تاکنون از تبحّر او در عربی

 است. چون منوچهری داماانی مطر  بودههمو شعر عربی بر سخنورانی  و بیشتر، سخن از تأثیر زبان

 تعریف موضوع .1-1

، از (5)سیسلتانی  فرّخلی درصدد پرداختن به ثن است، کاوش در دیلوان   نوشتار پیش روای که و مسئله موضوع

 فرّخلی سلبک شلعری    به سخن دربلارة  ابتدا گفتهپیشپیش از ورود به مبحث  ادب عربی است. دیدگاه شعر و

   .شودمیای اشارهعرب  اعرانسبک او با برخی از ش به مقایسۀو  ختهپردا

جهلد کلنآ تلا    »گویلد   ، لطافت و بداعت اشعار اوست و خود میفرّخیترین ویژگی سبک شعر گمان، مهآ بی

 نمونه بیت بدیع زیر را بنگرید: رای( ب36)همان: « بدیع گویآ هموار

 سرو و مهت نخوانآ، خلوانآ چلرا نخلوانآ   

 

 هللآ مللاه بللا کالهللی هللآ سللرو بللا قبللایی   

 

 (655)همان:  

 :ده و دلربای زیرنیز بیت سا

 بلله مللن بللازگرد ای چللو جللان و جللوانی  

 

 تللو مللرا زنللدگانی   کلله تلللت اسللت بللی    

 

 (653)همان:  
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جملله امثلا  سلائر و اقلوا      موجلب شلده اسلت کله ابیلات او از      سبکی لطافت و روانی، یتصوهمین خص

 ( کله در کتلاب  653)هملان:  « یدة روشلن جز دو دکور چه خواهد به»رای مثا : ب در ادب پارسی شود؛ مشهور

عملر دوبلاره   »کله گفتله اسلت:    نیلز ثنجا  (.5626: 6 ، ج5665ثملده اسلت )دهخلدا،     دهخدا نیلز  امثا  و حکآ

یلا   (666)هملان:  « بنلده باشلد  شلنید  کله جوینلده یا   »که یا این (266: 5636 )فرّخی سیستانی،« اند کسی را نداده

 .(632)همان: « نجیر بودشیر هآ شیر بود گرچه به ز»

و  فرّخلی قصلاید  : »گویلد  ه و ملی درکل را بلا سلعدی مقایسله     فرّخلی سلبک بالبلی    ،بدع البلدایع اصاحب 

 (653: 5666، انیگرک) .«بین اطناب و ایجاز( استسعدی بالبا  بر منوا  مساوات )ماهای  بز 

هملان سلادگی و لطلو  وق و دقّلت     »نویسلد:   سلنجد و ملی   های سلعدی ملی  را با بز  فرّخیصفا نیز قصاید 

« .گویلان داراسلت   درمیلان قصلیده   فرّخلی سلرایان دارد،  میلان بلز   و شیرینی بیان را که سلعدی در  تاحساسا

سلرای   یکی از بهترین شلاعران قصلیده   فرّخی»افزاید:  می فرّخی( صفا در بیان مقا  شعر و شاعری 565 :5656)

کله   فرّخلی  هلای هیدو قصل  راشلع اتلرین   شلود کله بهتلرین و برگزیلده     ی)هملان(. یلادثوری مل   « .فارسی اسلت 

 زیر است: هایلعاند، دو قصیده با مط شعار او برشمردهها را از نوادر کال  و عجایب ا، ثننویساننامه زندگی

 سیسلللتان  ه بلللرفتآ ز بلللا کلللاروان حلّللل  

 

 جللللان د  بافتلللله ز تنیللللده ز ۀبللللا حلّلللل 

 

 (5636 :663) 

 چون پرند نیلگون بر روی پوشلد مربلزار  
 

 کوهسلار رنلغ انلدر سلرثرد    پرنیان هفت 

 

 (566)همان:  

 ای که بیت ثبازینش چنین است: نیز قطعه

 سلللر دیلللد همللله نعلللیآ سلللمرقند سلللربه

 

 نظاره کرد  در باغ و راغ و وادی و دشت 

 

 (266)همان: 

ی شعر او محور کلّ که در حوزةلطیو است و... با این، تصویرها نر  و فرّخیدر شعر » گوید:کدکنی میشفیعی

ای از تصلویرهای تلازه از   و تکراری است... وللی... در سراسلر دیلوان او بله مجموعله     عمودی قصاید ضعیو 

( 236-235: 5633) «.ه اسلت جهلت قابل  توجّل   توان دسترس یافت کله از هر جان و طبیعت زنده میطبیعت بی

دبیرسلیاقی   محمّلد دسلت مصلحّد دیلوان او،    ، افسار سلخن را بله  فرّخیدر بیان لطو طبع و روانی شعر اینک 

دیوانش از ثباز تا انجا  یکدست و یکنواخت، لطیو و مالیلآ، بلنلد و بلدیع اسلت،     »گوید:  سپاریآ که می می

: 5636 )فرّخلی سیسلتانی،  « فزا و به گوش خلوش ثینلد، صلافی و پلاک و گلوارا      جویباری است با زمزمۀ جان

 کند: وران اشاره میت خصلت روانی و سهولت شعر نزد سخنخود نیز به اهمّیّ فرّخیه البتّ (؛پانزده
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 اسللت هملله خللع معجللز  کلردار او بلله نلزد  

 

 شللاعران سللخن سلله  معنللوی چللون نللزد 

 

 (233)همان:  

 حلدائع و  (6)وادرمجملع النّل  تلراجآ و تلذاکر قلدیآ و جدیلد پارسلی از       هلای بابسیاری از منابع ادبی و کت

 فرّخلی گلویی   رت سله  و ممتنلع  طبعی و نیز قد، بر خوشسخن و سخنوران و مجمع الفصحاءگرفته تا  حرالسّ

.« گفتلی بایلت نیکلو داشلت و شلعر خلوش      بعلی بله  ... ط فرّخلی : »نظامی عروضی گفته استاند.  ا عان کرده

ای ساده و طبیعی و از هرگونه تعقید و حشو برکنلار اسلت کله     اندازهابیاتش به: »گویدفروزانفر می (63: 5626)

: 5633) «.کله شلعر بگویلد، محلاوره کلرده     ی اینجابرده و بهظآ مخصوص ثن را از یاد گویی اسلوب شعر و ن

562) 

ناملدار علرب در    انشلاعر  با ابوفراس و بحتری ،راشعاسادگی و سالست را در  فرّخی ،ین وطواطرشیدالدّ

گوید که فنّ سه  و ممتنلع )گفلتن( در تلازی از ثنب ابلوفراس و بحتلری       عصر عباسی مقایسه کرده است و می

 (.66: تابی :)ر.ک فرّخیاز ثنب است و در پارسی 

 ت و هدفیّضرورت، اهمّ .1-2

کشلیدن  دسلت » 5قلو  فلرای  زیلرا بله   ؛کهلن پارسلی بلر کسلی پوشلیده نیسلت       ادبیّلات ضرورت پرداختن بله  

نظر دور داشلت کله یکلی از    ( اینک نباید از66: 5632ه ندا، )ط.« دادن تاریت استمعنای ازدستازگذشته... به

کهن پارسی، شعر و ادب عربلی اسلت کله ایلن جسلتار،       هایوانیپژوهشگران د نامۀر کاوشادبی د منابع مهآّ

 مثابلۀ بله  – متنبّلی کله   ایلن فرضلیه وجلود دارد   البتّله   ؛ده اسلت کلر سیستانی بررسی  فرّخیتأثیر ثن را بر دیوان 

داشلته   فرّخلی عر قدیآ عرب، بر شل  اعرانمیان شبیشترین تأثیر را در - اثرگذارترین شاعر عرب در ادب پارسی

نگاری تطبیقی، مطالعات مربوط بله تلأثیر را در ردة اوّ  اهمّیّلت    تا مدّت مدیدی تاریت»گفتنی است که  باشد.

 (  36: 5635، 6شور « )قرار داده بود.

سیسلتانی   فرّخلی ، ثشنایی با بخشی از منابع ادبی و متون معرفتی دیلوان  حاضر پژوهشترین اهداف از مهآ

پلیش   کله جسلتار  افلزون بلر ثن   ان این سخنور سترگ ادب پارسی اسلت؛ تر دیوخت علمی عمیعثنجا شناو از 

 افزاید.تطبیقی می ادبیّات، منبع پژوهشی جدیدی را به منابع رو

 پژوهش هایپرسش. 1-7

 ند؟اکدا  فرّخیتأثیر ادب عربی در شعر  هایشیوه -

                                                                                                                                                          
1. R. Frye 

2. Y. Chevrel 
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 ست؟بیشترین تأثیر را از کدا  شاعر عرب پذیرفته ا فرّخی -

د صلرف سلاخته   ؟ از او مقلّل است ثیری بر سبک او گذاشتهچه تأ عرب نعراااز ش فرّخیو تقلید  پذیریریتأث -

 است؟ ت او گزندی وارد نساختهقیّو خالّ یا به ابتکار

 پیشینة پژوهش. 1-4

اتت و مقل  هلا باسرایان نامدار ادب پارسی است، کتل سیستانی که از سخن فرّخیبدیهی است که دربارة شعر 

نظلر مباحلث ثن،   ماختصاص داشته باشلد و از  نوشتار حاضرکه به موضوع امّا پژوهشی  ؛توان یافتمیبسیاری 

صلور خیلا  در شلعر    ناگفتله نمانلد کله شلفیعی کلدکنی در کتلاب       پرداخته باشد، یافت نشد.  فرّخیبه دیوان 

نلد از  ارا ثورده است که عبلارت  عرب اعرانو اشعار ش فرّخیچند نمونه از تصاویر مشترک میان شعر  ،فارسی

ای معشلوق  ( و نیلز تصلویر کلیشله   625 ( و تنلوخی )هملان:  666و  623، 625: 5633کدکنی، )شفیعی ابن معتز

در  «خوشلۀ زللو  »جز ملورد   ،گفتهپیشای ه موارد مقایسهالبتّ (؛663 )همان: نق  از ثعالبیرضوان بهگریخته از 

ملرتب    نوشلتار پلیش رو  که با بخشی از مباحث  هاییپژوهشت یکی از گفتنی اسه است. داین مقا  تکرار نش

از ادب عربلی   پلذیری رینبودن منلوچهری در تأث داسلت کله بلر مقلّل     (5636) ریو عسلگ  وندزینی مقالۀ است،

بودن یلا نبلودن   های پژوهشی جستار حاضر نیز پرداختن بله مسلئلۀ مقلّلد   توضید اینکه یکی از جنبه تأکید دارد.

ی تطبیقلی شلعر   کله یکلی از پلژوهش هلای وسلیع در بررسل      پایان بایلد افزود درعربی است.  اعرانش از فرّخی

ت کله شلام  هلزار    امادی اسل د محمّدداثر سیّ مضامین مشترک در ادب پارسی و عربی پارسی و عربی، کتاب

 دست داده است.بی را از سراسر ادب پارسی دری بههایی از تطبیع با عرمدخ  است و نمونه

 پژوهش و چارچوب نظریروش . 1-1

اسلاس  توصلیفی و بر  –تحلیللی   شلیوة ا شلعر و ادب عربلی بله   بل  فرّخیبررسی تطبیقی شعر ، حاضر پژوهشدر 

ی تطبیقلی میلان   هلا را تزملۀ پلژوهش   ادبیّلات دو مکتب فرانسه صورت گرفته است که برخورد تاریخی میلان  

گویلد:  ملی تطبیقلی   ادبیّلات در شلر  مکتلب فرانسله در     ال  کفافیعبدالسّ محمّدشمارد. میدو زبان بر ادبیّات

زبلان دیگلر    ادبیّلات یک زبان با  ادبیّاتگونه ای که در دو زبان متفاوت صورت بگیرد بهبررسی تطبیقی باید »

در  (52: 5636) «.هآ برخلورد تلاریخی هلآ داشلته باشلند     با ادبیّاتکه ضروری است این دو مقایسه شود چنان

 شلود.  عربی پرداختله ملی   ادبو  فرّخیبینامتنی ثشکار و نهان میان شعر  هایی از رابطۀجلوه پیش رو، به جستار

ای شلیوه توضلید متلون،   »شر  و بیان شعر فرّخی، با نظر به شعر عربی، نلوعی توضلید تطبیقلی متلون اسلت و      

 .(36: 5633، 5ثید )وونشمار میبه «ممتاز در ادبیّات تطبیقی

                                                                                                                                                          
1. S. Jeune 
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 پردازش تحلیلی موضوع .2

هایی بلا فرهنلغ و تلاریت مشلترک     که از زبان ویژهبه، پیشین هایمتن و متنیک بخشی و اثرپذیری میان الها 

تطبیقلی بله مفهلو  کهلن      ادبیّلات ادبی بوده است و چله در   هایکشمکشگرفته باشند، از مباحث و  سرچشمه

کله قلرثن   ازثنجاه اسلت.  شلد  بررسلی همچون گفتگوی متون و بینامتنیلت،   ؛ات جدید ادبیثن و چه در نظریّ

و ادب  بحلث تلأثیر زبلان   در نوشلتار پلیش رو   ی و عربلی بلوده اسلت،    برای ادب فارس مهآ یالهامکریآ، منبع 

 :شودثباز می فرّخیهایی از قرثن در دیوان با جلوه فرّخی سیستانی،عربی در شعر 

 آیات قرآنی. 2-1

کله   اسلت؛ چنلان  بلرده    د یاد کرده و از ثیات ثن بهرهقرثن را در اشعار خو ،پارسی اعرانچون دیگر ش فرّخی

 (663: 5636)« .از خدایی که فرستاد به احمد قرثن»است:  دهکرقرثن اشاره  انزا یا  نا  قرثنگاهی به

 :ه استدسروهمچنین 

 مردمللان را خللرد و رای بللدان داد خللدای 

 

 تللا بداننللد بللد از نیللک و سللرود از قللرثن  
 

 )همان( 

 الکرسلی  آیة ( و نیلز  625)هملان:   خلالص سلورة ا ماننلد   ؛  سوره و ثیه تصرید کلرده اسلت  ناگاهی شاعر به

 نیز در بیت زیر:و ( 633)همان: « ق  أعو »مانند  ؛( و گاهی نیز به تضمین از قرثن پرداخته است236)همان: 

 اگللر بخلل  خواهللد کلله روی تللو بینللد     

 

 «لللن ترانللی »بلله گللوش ثیللد او را ز تللو    
 

 (663)همان:  

ثفرینلی امکلان   باید گفت که شاعر با هنلر تصلویرگری و قلدرت مضلمون     فرّخیتحلی  ادبی این بیت در 

 ده است.خساست و ممدو  را نفی ابدی کردیدار 

 و قرثن دتلت دارد: فرّخیبر بینامتنیت شعر  بیت زیر نیز

 ناچیزست ثنکه در او گآ شد و رب چه د  ایا

 

 چیزی کله بله شلش روز نهلاد ایلزد دادار      

 

 (556)همان: 

 است. (4 /)حدید ﴾م  ّی  أِست ِة  األرَض يفواِت وَ مَ َخَلَق الس  ﴿ ثیۀکه اشاره به 

 نیز بیت زیر:

 منّللت ننهللد بللر تللو بلله کللردار فللراوان      

 

 منّللت بشللود رونللع کللردار    دانللد کلله ز  

 

 (556: 5636 )فرّخی سیستانی،

 است. (464 /)بقره ﴾َواأْلذی ال تُ ْبِطُلوا َصَدقاتُِکْم ِِبْلَمن ِ ﴿به ثیۀ  (6)که اشاره
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 عبارات عربیو  واژگان. 2-2

ه افراط نپیملوده و زبلان   همچون برخی سخنوران پارسی را ؛عربی هایو عبارت واوگان گیریکاردر به فرّخی

گلویی  عربلی داشته، رعایت کرده است و گاهی نیز کله   یدوران خویش را که کمتر واوگان عرب شعری سادة

 ع نشده، گرچه مصراعی را به عربی اختصاص داده باشد:  نّو و تصده، دچار تکلّکر

 جهان به کلا  تلو داراد و رهنملون تلو بلاد     

 

 محلللوّ  ااحلللوا  و مسلللبّب ااسلللباب   

 

(5636 :56) 

العلی  اطّ زبانی که اندکا هر پارسیکه معنای مصراع عربی رچنان ؛ساده و روان است بسیاراین بیت ملمّع 

جزئلی   منزللۀ که عبارتی عربی و کالمی دعایی را بها ، ثنجامث راییابد. یا ب شته باشد، درمیدا ادبیّاتو  زباناز 

بلارتی سلاده، روان و   هآ ع( بلاز 666)هملان:  « أحسن اهلل جزاهنتواند که نگوید »گوید:  ثورد و می از مصراع می

متلداو    بیرکاربرد و  کآان عربی واوگ فرّخی سیستانی،ر های شعهه گاهی در قافیالبتّبرد؛  میکار معروف را به

(. بالمحسلین یوسلفی در   653)هملان:  « وثلن »( و 633)همان: « وسن»کار رفته است همچون در زبان فارسی به

ضرورت وزن و قافیه یا رعایت نکات دیگلر، بعضلی     واسطۀبه فرّخی سیستانی،گاه در شعر »وید: گ باره می این

دیلده   –تلر اسلت    کلال  او مهجلور و سلنگین    ه دیگلر اجلزای سلادة   که نسلبت بل   –کلمات یا ترکیبات عربی 

 (625: 5653) «.شود می

 «أرج و»د، فعل  عربلی   کلر خلود جللب   نگارنلده را بله  که نظر  فرّخیاز کاربردهای الفاظ عربی در دیوان  یکی
کلار بلرده   از هلر شلاعر پارسلی دیگلر ثن را بله      بلیش  فرّخی بساچهکه است « امیدوار »یا « امید است»معنای  به

« جسلتگی بلود و فرخ  فرّخلی أرجلو کله   »که گوید  های سبکی اوست، چناناز ویژگی واوهاین  است و کاربرد

 سراید:مینیز  ؛(663)همان: 

 اصلل  بللزرگ دارد، خللوی شللریو دارد 

 

 بر که تا قیامت زین هردوان خورد « ارجو» 

 

 (535)همان: 

گویی افراط نکلرده اسلت    نر  و معیار ثن روزگار، در عربی نسبت به زبان فرّخیکه گفته ثمد،  حا  چنانهرهب

)هملان:  « پلذیر  بلع شعرهایی سره و معنلی او ط »بودن اشعار نیز تصرید کرده است: به لزو  سره و سلیس یحتّو 

 شعر او تقاب  زبان عربی و دری وارد شده است:( و گاهی در 536

 گللویی او گشللاد  انللدر عللرب درب عربللی  

 

 رسلللللیان را درب دریو او بلللللاز کلللللرد پا 

 

 (635)همان: 

 عرب و عجآ ثمده است. چند موضع از دیوان او تقاب  واوگاننیز در 
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  امثل بلرای   ؛پرداخته اسلت  یعرب زباندر  «مؤنّث»و  «رذکّم»جمله به علآ صرف از فرّخیسرانجا  اینکه گاهی 

 گوید:   که میثنجا

 ماه از ثن گفتآ کاندر لات و لفلظ علرب  
 

 مللاده و ملله باشللد نللر   چشللمۀ روز بللود   

 

 (535)همان: 

 (2)دارد.اشاره عربی  صرف و لاتدر  «قمر»بودن رو مذکّ «مشس»بودن ثنّکه به مؤ

 منابع ادبی بیان. 2-7

 لات و ادب عربی را در اشعار خود ثورده است: هایبانا  کت فرّخی سیستانی،گاهی 

 بلا سلخن بذللۀ او   « لالت   تهذیب»و « عین»

 

 دست بنی دست فقیر همچنان است که با 

 

 (536)همان: 

بلی  سنجی ممدو  خلویش را بلر منلابع اد   تشبیه تمثی ، سخنوری و سخن شاعر با استادی و مهارت تما ، با

 .دهدبرتری می هذیبالتّو  العینکالن و کهن عربی همچون 

و ادیلب   مندلیو خلی  بن احملد فراهیلدی، دانشل   نا  کتاب بسیار مهمّی در لات، تأ العینگفتنی است که 

ه برخلی  البتّل  ؛گذران علآ نحو عربیّت و نیز واضع علآ علروض اسلت  رگ قرن دو  هجری است که از بنیانبز

تلألیو ایلن    تنهلا انلد کله خلیل      فق  منسوب به خلی  است و از تألیفات او نیسلت. نیلز گفتله    العیناند که  گفته

  کردنلد  ، شلاگردانش ثن را کامل  ت اوکتاب را شروع کرد و اوائ  ثن را مرتّلب سلاخت و پلس از درگذشل    

 .(655: 5ج ، تابیابن خلکان، ر.ک: )

منصلور   لاوی معروف قرن چهار  هجلری، ابلو   بزرگاست که اثر  هذیبالتّتهذیب لات نیز همان کتاب 

 (.655 :6 ، ج6336رکلی، )الزّ «.مولد و مرگ او در هرات خراسان بوده است»که  ازهری است

 عربی اعالم. 2-4

 زشلاکران بیشلتر او را   »د ربیعه و مضر یلاد کلرده اسلت:    نی از قبای  بزرگ عرب ماندر دیوان خود گاه فرّخی

ه نمانلد  فتل ناگ( و گاهی از بزرگان عرب همچو وَهْب و حاتآ سلخن گفتله اسلت.    535: 5636)« مضر ربیع و ز

والفقلار او نیلز یلاد کلرده:     )ع( را در دیلوان خلود ثورده و گلاهی از      بارهلا نلا  امیرالملؤمنین عللی     فرّخیکه 

در دیلوان خلود،    فرّخلی  ن،عرااامّلا درخصلوص شل   (؛ 563)هملان:  « مد علی را  والفقارهمچنان کز ثسمان ث»

شلعر و   بزرگلی کله در   چنلان  ؛را نلا  بلرده اسلت    متنبّلی و بحتلری و   سرایان بزرگ عرب همچون جریلر  سخن

شلعر گویلد کله    »گویلد:   ابوسله  دبیلر ملی    به جریر و بحتری مث  زده است. در وصو شعر خواجله  ،شاعری

 نیز در شأن ممدوحی گوید: (.536)همان: « بنشناسند از شعر جریر
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 نلی   نقدی کند درسلت و درو هلیت عیلب   
 

 کللان نقللد را وفللا نکنللد شللعر بحتللری      

 

 (635)همان: 

: 5، ج 5253ر.ک: )در ستایش ابن عمید اسلت   متنبّییادثور شعر  ،در توان نقّادی ممدو  فرّخیاین بیت 

635). 

ای از  جلا کله صلفحه   ده اسلت، یعنلی هملان   ثورنیلز  را  متنبّینا  جایی از دیوان خود، در  فرّخیکه سرانجا  این

 :است دهو کافور اشاره کر متنبّیماجرای  عربی را ورق زده و به ادبیّاتتاریت 

 بللله بللللت بلللامی بشلللتافتآ بللله خلللدمت او

 

 بلله خللدمت کللافور   متنبّللیچنللان کجللا   

 

 

(5636 :535) 

هملان( کله   ر.ک: انلد )  کلرده ثبت  نیز« کامیتلت»صورت را در این بیت به« بلت بامی»که  جالب این است

اند، مطابقت دارد که کافور، مملدو  محبلوبی بلرای     و کافور گفته متنبّیبرخی دربارة ، با ثنچه صورتیندر ا

 نبوده است. متنبّی

 . امثال عربی2-1

مشهور علرب   سخناناز ادب عربی، امثا  سائر و  ادبی، العات وسیعبا ثن اطّ ،یفرّخچون همگمان شاعری بی

در  امثلا  و  سلخنان بله برخلی از ایلن      یل  در داشته است، بهرة وافری بلرده کله   ی بسیارت یّکه نزد ایشان اهمّ

ه ایلن  البتّل  ؛اسلت   منظو  های مثَاز نمونه بیشتر ،دشواینجا بررسی می . امثالی که درشودپرداخته می دیوان وی

ت یّل سلبب اهمّ به لیو ؛یعنی اشعار عربی نیز گنجاند پژوهش حاضر،توان در بخش بعدی میمنظو  را  هایمث 

 شوند.عنوان امثا  بررسی می باعربی،  ادبیّاتامثا  سائر و کلمات فاخر در 

 :)ر.ک س یافتله اسلت  گوناگون پارسی انعکلا  نعرااش هایوانیکهن عربی که در د هایمث یکی از  .2-1-1

َ الم  ْمسِ » :ده اسلت شل ثبلت   مجملع اامثلا    ر( مثل  معروفلی اسلت کله د    663 :6 ج، 5665، دهخدا ِْ  ََ  ُ  ِِ « یُطَ 
هلا ایلن مثل  را بلرای کسلی      علرب  کنلد.(  اندود می  چشمۀ خورشید را گ )ترجمه:  (442 :4 ج، 4002 ،املیداين)

 )همان(. وشاندهد حعّ واضد و ثشکاری را بپخوا زنند که می می

خورشلید را بله گل  نتلوان     » ه اسلت: چنلین ثملد   - دهخداامثا  و حکآ  –این مث  در مجمع امثا  پارسی 

 .(663 :5 ج ،5665« )اندود

 :سروده استدر این معنا  فرّخی سیستانی،

 کسللی کلله خواهللد تللا فضلل  تللو بپوشللاند

 

 انللدای گللو ثفتللاب درفشللنده را بلله گلل    

 

(5636 :666) 
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 سراید:میزاق نیز عبدالرّ ینالدّ جما 

 حسود کوشد تلا فضل  ملن بپوشلد لیلک     
 

 کجللا توانللد خورشللید را بلله گلل  انللدود   

 

(5663 :536) 

 کاربرده، اسدی است.ن شاعر پارسی که این مضمون را بهتری کهن ،ظاهربهناگفته نماند که 

، ثنجاسلت  خلورد چشآ ملی به نیزکه در ادب عربی و متون عرفانی  فرّخیدیگر در دیوان  مث  منظو  .2-1-2

این معنا بدان مضلمون معلروف عربلی اشلاره     ( 556: 5636)« .کس اندک او باشد بسیارنزد همه»گوید:  که می

ه د، وارد شل مشلخّ   گوینلدة ، بدون نسبت بله  فمصبا  الهدایه و شر  تعرّدر منابع عرفانی همچون  دارد که

 :است

 ولک             ن قلی                                یک ی             ي

 

 لی                قلیل                 ال یق               ا  ل                 ق 

 

 (432: 3231، کاشاين  ؛344 :3 ج ،3262، ي) ستمل
 گویند.( )ترجمه: اندکی از تو برایآ کافی است؛ ولی به اندک تو اندک نمی

ناگفتله   .تده اسل ( به ثن استشلهاد کلر  666: 6 ج، 5266)ین بس که سیوطی ت این بیت عربی، همیّدر اهمّ

ِِ  َأْب َ ُ ﴿ ثیۀ یادشده را در بیان معنای تنوین دربیت  نماند که وی ٌ  ِ  َن ا )ترجمله: )انلدکی از(   ( 14 )توب  / ﴾َوِرْض وا

« رض واٌ» ثورده است. او ملی گویلد کله تنلوین در کلملۀ     ها( است.( تر )و بهتر از نعمت بهشترضای الهی بزرگ
 نسلته اسلت  تقلیل  دا  سلبب نیز تنکیر مسلندالیه در ایلن ثیله را بله    گفتنی است که تفتازانی  .معنای تقلی  استبه

(5255 :33). 

رانلده  معروف در ادب فارسی و عربلی، معنلایی اسلت کله سلعدی نیلز ثن را پرو       امثا یکی دیگر از  .2-1-7

ظلاهر ایلن معنلا از ادب عربلی بله شلعر       بله . (232: 5635) «ثمد از پَرب خویشهمانچه مورچه را بر سر» است که

 پارسی راه یافته است. شاعری به نا  طُرید گفته است:

 وإذا اس                َتوت لِل م                ِ  َأجِ َ                 ة

 

ََطَبُ               ُ    َحت                 َتط              َ   َ َق              د َ   
 

 (423: 3211 ،ي) ا ا 
 (.ة پریدن شود، هالک ثن نزدیک شودهای مورچه ثمادهرگاه با )ترجمه: 

کله   محاضلرات ای از ه در نسلخه البتّل  است؛ نق  کرده محاضرات اادباءگفتنی است که دامادی این بیت را از 

ابلب  الرّر.ک: ) ثبلت شلده اسلت    «یَط  »صلورت بله  «َتط  » اسلت، فعل    نگارندة پژوهش حاضلر س در دستر

 رسد.نظر میتر بهصحید «َتط »ا امّ (362: 2 ج ،5266اتصفهانی، 

 سراید:  می فرّخی
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 دشلمن خواجله بله بلا  و پلر مالرور مبللاد      

 

 که هالک و اج  مورچه با  و پر اوسلت  
 

(5636 :63) 

رخلی  وللی در ب  ؛«تفلاوت از زملین تلا ثسلمان اسلت     » و شعر عربی فرّخی، میان بیان شودیدیده مکه چنان

میلان دو   -از نوع پنهلان   اگرچه -دک رابطۀ بینامتنی د انشود که به مجرّنقد به سبک قدیآ دیده می های باکت

بلاب  کله در هلای قلدیآ عربلی    باکننلد. برخلی کتل   ر شاعر نخست متّهآ میه سرقت شعدیوان، شاعر دو  را ب

هلای بیلر   پلر از چنلین نقلدهای ظالمانله و داوری    نگلارش درثملده،   ن علرب بله  عرااشل  هایوانیموازنۀ میان د

عربلی گرفتله اسلت    یا مث  معروف مضمون کلّی را از شعر عرب  فرّخیدانشورانه است. حقیقت ثن است که 

ِ  »کلله  هرگللاه خللدا بخواهللد کلله )ترجملله: . (302 :3 ج، 4002 ،ی  داينامل) «.مل  ِة أتب    ن  ا ج  احِ ل  ال ال   إذا أرا  ا

و دشلمن  ریختله   تشلبیهی ضلمنی  ثنگلاه مضلمون را در قاللب     .(مورچه را هالک سازد، بلرای او دو بلا  برویانلد   

 .  چیزی شبیه حکایت از ثن ساخته است و تشبیه کردهخواجه را به مورچه 

خسلت، بلرای توضلید و    ه در درجلۀ ن لحاظ کارکرد تصویر در شعر قدیآ فارسی، تشلبی گفتنی است که از

    فارسی دری در عصر سلامانی و بزنلوی، تشلبیه، عنصلر مسللّ     در شعر دورة اوّ» کار می رود وتأکید معنا به

ترین روش برای مقصودی اسلت  تشبیه مناسب زیراصلی شعر است؛ است. در شعر قدیآ عرب نیز تشبیه رکن ا

 فرّخلی  ،بله دیگلر سلخن   ؛ (33: 5636 ،)فتلوحی  «طلبلد ملی تی از شلعر و تصلویر شلعری    که  هن و نگرش سنّ

 رة تقلید خارج ساخته است.دایر را از ده و تأثّی در شعر و مث  عرب کرف کاملتصرّ

 ، مضلمون «مورچله  پلر داشلتن  »بلر مضلمون    افزوندرپایان این مبحث و مثا ، ناگفته نماند که در ادب پارسی 

ملورد  زیلرا در  ؛دارنلد  تییّدو با هلآ تفلاوت ملاه   این اامّ شده است؛نیز مطر  « پر داشتن گربه»عنوان  با یدیگر

 سراید:میسعدی  ؛دو ، موجب هالک دیگرانداشتن، موجب هالک خویش است و در مورد نخست، پَر

 مسللللکین اگللللر پللللر داشللللتی   ۀگربلللل

 

 تخلللآ گنجشلللک از جهلللان برداشلللتی    

 

(5635 :36) 

جتملاعی در جواملع   شناسلی فلردی و ا  ز روانی اهلای مهمّل  جالب است که دو مضمون یادشلده، بلر جنبله   

ناسلبی بلرای طلر     ویژه مضلمون دو ، بسلتر م  و به گفتهپیشدو مضمون  ،بر ثن کنند؛ افزونانسانی دتلت می

تطبیقلی همچلون بررسلی     ادبیّلات  هلای مهلآّ  شلاخه  ،روششناسی سیاسلی اسلت و بلدین   برخی مباحث جامعه

 ایلن مقلا   ان است که خلارج از حوصللۀ   ناسی در اینجا قاب  طر  و بیششناسی و روانبا جامعه ادبیّاتتطبیقی 

 است.

بلر  »گویلد:   ثن اسلت کله ملی    فرّخی سیستانی،فارسی و عربی در دیوان  امثا  دیگر از پیوندای نمونه. 2-1-4
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 اشاره بدان بیت عربی معروف است: فرّخی(. این سخن 556: 5636...« )ند وبیهده کس را نستای

ُْ أْک     یَ  ٌْ َحْ     َدُحوا رَُج     اا ال      ا  ُس ِ      ْن أ

 

  ٌِ ْ            َدُه   َر إحس           ا َِ  َحت              یَ            َرْوا 

 

 (341 :4 ج ات،، يبعاليبث  )ال
   (ند.ثثار نیکی و احسان را مشاهده کنکه نزد او کسی را بستایند مگر ثنمرد  هوشیارتر از ثنند که )ترجمه: 

ثملده  معنلا  ( و نزدیلک بلدین  533: 6 ج ،5636.« )کس به بل  نا  نگیلرد »نیز ثمده است:  تاریت بیهقیدر 

برتلری   ،: ملرد  کسلی را بلدون شایسلتگی    )ترجمله . (402 :4 ج ،4002، ی داينامل« ). ُ یَُس و ُ  َ  ن َیس و أِل  ر   ا »است: 

، با نظر به چنین شعر معروفلی در ادب عربلی اسلت    فرّخیچون همدان بزرگی نظر نگارنده، عربیبه (دهند. نمی

 .«یهده کس را نستایندبر ب» گویدمی هک

 فرّخی. شعر عربی در آیینة دیوان 2-1

بلزرگ عربلی    نعراابرخی ش سیستانی و تطبیع شعر او با اشعار فرّخیتأثیر شعر عربی بر دیوان  به در این بخش

 .شودپرداخته می

 امرؤالقیس .2-1-1

 – تر نخستین شاعر بلزرگ علرب  بهعبارت بهیا  - ترینبه بزرگ فرّخیشعر عربی در دیوان های جلوهنخستین 

 :دذرگمینظر دو نمونه از  ی در و  یابدمیامرؤالقیس اختصاص 

 گوید: می فرّخی .2-1-1-1

 پلللیش او« نَبْلللکِ قِفلللا»شلللعر درازتلللر ز 

 

 کوتللله شلللود چلللو قافیلللۀ شلللعر مثنلللوی  

 

(5636 :233) 

 شود: جمله ثباز میمعروف امرؤالقیس است و معلّقه نیز با همین  قۀنا  معلّ« نَبْک قِفا»جملۀ 

 تَ ْب    ِ  ِ     ْن ذِْک    ری َحبِی       َوَ ْ      ِ ِ  ِق     ا

 

َ ال    د ُخوِ  َ َ ْوِ      ِ   ِْ  ِبِس    ْقِل الل     ِوی بَ     

 

(3401 :42) 
 انوار در ترجمۀ منظو  این بیت گفته است:

 ای همسفر درنغ که ریلزییآ اشلک بلآ   

 

(6)بللر یللاد یللار و منللز  سللق  و لللوای او    
 

 

اشلاره بله قصلیدة    »اسلت:    ، بیلت املرؤالقیس را ثورده و نوشلته   فرّخلی بیلت  خوشبختانه، دبیرسلیاقی  یل    

 (.233: 5636، سیستانی فرّخی« )امرؤالقیس است به مطلع...

 ؛اسلت  مهلآ از شعر امرؤالقیس کرده است، بسیار  فرّخیای که  دارد که تضمین استادانه نگارنده عرضه می 

نهایلت ایجلاز، شلعر کهلن علرب را بله       واقلع، در در ،«تب  »و  «ق  ا»زیرا او با همین دو لفظ و دو فع  متلوالیب  

قلدر نلزد ثنلان    چیز شعر علرب اسلت و ثن  همه )بیا تا بگرییآ(؛ «تب   ق  ا» زیرا ؛فی کرده استزبانان معرّپارسی
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گاه بخواهند بگویند کسی یا چیلزی بلیش از حلدّ    هر است و زیباییو  خوبیو زبانزد است که مَثَ  و مثا  زیبا 

در بیلت خلود،    فرّخلی البتله   هآ زیباتر اسلت؛  «تب   ق  ا»یعنی حتّی از  ؛«تَ ْب ِ  أمجُ  ِ ْن ِق ا»گویند:  ، میزیباست

آ اسلت.  ثن مسللّ  زیبلایی و  خوبی  جسته وگرنه نظر داشته است و بدان تمثّامرؤالقیس را در طو  قصیدة دراز

 (535: 5635« )ست ولی نه هر بلندیزیبا»پس بلندی این چکامه، نه از ثن دست است که سعدی گفته است: 

نیلز   فرّخلی ، ثنجاسلت کله   فرّخلی انگیلز شلعر املرؤالقیس در دیلوان     هلای د  لوهیکی دیگر از ج .2-1-1-2

کله زلفلش چلو خوشلۀ     ثن» گویلد:  فرّخلی )یب انگور( تشبیه کرده است.  همچون امرؤالقیس زلو را به خوشه

... َکِق  ِو...» :اش سلروده اسلت  قله معلّ (. املرؤالقیس در یکلی از ابیلات   56: 5636) «عنب اسلت  : 3401) «و َ رٍ 
درخصلوص اشلتراک تصلاویر شلعری     کلدکنی  شلفیعی  (.نمودهایی که خوشه میبسیار زلوو چه )ترجمه:. (21

هلا کله در صلور خیلا      نباید فراموش کرد کله بعضلی از مشلابهت   » نویسد:های پارسی و عربی، میوانیمیان د

فلاق قابل  توجیله    زبان وجود دارد، دیگر از رهگلذر تلوارد و اتّ  با بعضی شاعران عرباعران ایرانی بعضی از ش

، بلیش وکلآ از طلرز    که خود در ثثارشان اشارت دارنلد یریآ که بعضی ازگویندگان، همچناننیست و باید بپذ

 (.663-663: 5633).« اندهای شاعران عرب مایه گرفتهتصویرها و خیا 

 بن ابی سلمیزهیر .2-1-2

ملرد چلون بنگلری د  اسلت و     »سلراید:   ، ثنجاست که ملی فرّخیای دیگر از تأثیر شعر جاهلی در دیوان  مونهن

بلی سللمی، شلاعر حکلیآ عهلد جلاهلی کله        ای است به بیت معروف زهیلر بلن ا   ( که اشاره633: 5636« )زبان

 گوید: می
ْْ     ا   ُ      اُ هُ  ْْ     ا  َوِت ٌُ اْلَ ت       ِت  ِلس     ا

 

 ال       د مِ اللْ        ِم وَ ْم یَ ْب       َق إال  ص       ورُ   َ لَ        

 

 (13ات: )يب
 (.ماند جز تصویری از گوشت و خون می)چیزی( باقی ن زبان ثدمی، نیمی است و نیمی دیگر، د ب او. پس )ترجمه:

زیلرا اگلر    ؛مقاب  مصراع نخست بیت زهیر است ولی ترجملۀ لفظلی سلخن زهیلر نیسلت     در فرّخیمصراع 

، در فرّخلی واقلع  در«. ثدمی نیمی د  است و نیآ دیگر هآ زبان» :سرودبود، شاعر عبارتی نظیر این را میچنین 

بلا   شاعر«. چون بنگری» ملیحی بدان افزوده و فرموده تصرّف دلنشینی کرده و جملۀ معترضۀکال  شاعر عرب 

شناسلی  عللآ روان  ه مخاطب را به یکلی از نکلات مهلآّ   ده است و توجّکرسازی چنین اطنابی، کال  را برجسته

کلرده اسلت   ت قلب و زبان ثدمی فراخوانلده و بله وی تأکیلد    یّاو را به تأمّ  بیشتر در درک اهمّ جلب کرده و

عهلده  ت فلردی، اجتملاعی انسلان، نقشلی اساسلی و حیلاتی بر      در ساختن شخصیّ که سالمت قلب و ادب زبان

  دارد.

کله   گفلت ، بایلد  بیشلتری شلود  کاو وو زهیر کنلد  فرّخیشناسی این شعر های رواناگر دربارة زمینه اینک
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 راههلای پیچیلده از  شناسان قدرت انتقلا  افکلار و اندیشله   های اوست. برخی روانزبان ثدمی، ابزار بیان اندیشه

افلزون بلر ایلن،     ؛(266: 5662، و همکلاران  5)اتکینسلون  انلد برشلمرده « ترین دستاورد نوع بشلر بزرگ»زبان را 

یار مهلآ اسلت.   یند ارتبلاط بسل  و شیوة طر  کال ، در فرا بانشناسی اجتماعی کاربردی، نقش زامروزه در روان

ینلد ارتبلاط   افر»شناسلی اجتملاعی اسلت.    از مفلاهیآ و مباحلث کلیلدی در روان   یند ارتباط ناگفته نماند که فرا

« .گویلد ابلب چنین خالصه شده است: چه کسی، چه مطلبی را چگونه، بله چله کسلی و بلا چله اثرهلایی ملی       

فتار، نقطلۀ مشلترک مهلآ،    د که اثرگذاری گثیمی دستبهمهآ  نتیجۀجا این ز همین(. ا665: 5635 ،6)ازکمپ

بزرگلی   نعرااویژه بالبت اسلت و بالبلت سلخن هملان چیلزی اسلت کله شل        و به ادبیّاتشناسی و  میان روان

شلده در شلعر   ت مقولۀ دیگر مطر یّاند. اینک در بیان اهمّکردهف ثن و زهیر عمر خود را صر فرّخیچون هم

که مرکز سلالمت تلن و   چنان ؛ن انسان استبد ، باید گفت که قلب از اعضای اصلیو زهیر، یعنی قلب فرّخی

 ت قلب ثدمی بسنده است.  یّقلب است و همین سخن در اهمّ - هردو – روان

)و به تبع، در این جهان( را به داشتن قلبلی سلالآ    است که قرثن کریآ نیز ارزش ثدمی در ثن جهان گفتنی

ی( اموا  و فرزندان سودی به حا  ثدملی  چیزی حتّ)هیت فرماید که در روز جزاداند. قرثن میمیی پاک و دل

ِ َ ی وَم ال یَ َ  ُ    ا   وَ ﴿ مگر کسی که با خود قلبی سالآ و سللیآ بله درگلاه خلدا بیلاورد:      ،ندارد ٌَ إال  َ  ن أت   ا  ال بَ  ُ و
   ع بر قلب پاک باشد.رّباید متف نیک نیز بان خوش و کار. بدیهی است که ز(33 عراء/)الم   ﴾بَِقل   سلیم  

تلر از ثن  قلدیآ  ،ه شدقلب و زبان ثدمی ثورد دربارة -شاعر جاهلی -ی که از زهیرناگفته نماند که مضمون

 نتیجلۀ ده اسلت کله   حکایتی از لقملان ثمل   کشو اتسراردر  زیرا ؛ع به شاعر دوران جاهلی باشداست که متعلّ

کله لقملان در ثبلاز بلال  بلود.      ا حکایلت، ثن امّ ثمده است؛ فرّخیاست که در شعر زهیر و ثن، همین معنایی 

تلر و نیکلوتر اسلت بله     گوسپندی به وی داد. گفت این را قربانی کن و ثنچه از جانور خلوش » روزی موتیش

و ثنچله از   داد کله ایلن را قربلان کلن     من ثر. لقمان از ثن گوسپند، د  و زبان بیاورد. گوسپندی دیگر بله وی 

تر، به من ثر. لقمان هملان د  و زبلان بله وی ثورد. خواجله گفلت ایلن چله حکملت         بتر است و خبیث جانور

کله  (. بلاری، چنلان  233: 6 ج، 5633 )المیبلدی،  «.است... خواجه ثن حکمت از وی بپسندید و او را ثزاد کرد

ت را سلبق گلوی  در ایلن مضلمون،   پس شاعر علرب  «. ثدمی چون بنگری، د  است و زبان» گفته است فرّخی

 رفِپلس صِل   ده باشلند. از لقمان نیز شاید دیگر حکیمان، این معنلا را پرورانل   پیشلقمان و  ،او از نربوده و پیش

سلبک کلال  و    ،تر استبلکه ثنچه در عالآ شعر و شاعری، مهآ ؛د او نمی سازدرا مقلّ فرّخینظر به شعر زهیر، 

                                                                                                                                                          
1. R. Atkinson 

2. S.  Oskamp            
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 امل رءُ »ثملده اسلت:    مجملع اامثلا   هسلت و در   نیلز معنلا در امثلا  عربلی     بیان است. گفتنی است که این شیوة
 ()د  و زبان(. ترش استثدمی )بسته( به ثن دو چیز کوچک )ترجمه: (206 :4 ج ،4002، )املیداين« ِِبْصَغَریْ ِ 

قلبله   (5)ریهاشاره است به: المرء بأصلا »است که:   ثورده« مرد چون بنگری...»که  فرّخی ی  بیت  نیز دبیرسیاقی

در  یافزایلد کله ایلن مثل ، بیلت معروفل       ملی  نوشلتار پلیش رو  (. نگارندة 633 :5636 )فرّخی سیستانی، «و لسانه

کملا  انقطلاع در مبحلث وصل       هلای  امثاست که از  مختصر المعانی جملههای بالبت عربی ازبابرخی کت

 است:

 إّن                           ا امل                          رُء ِِبْص                          َغَریْ ِ وَ 

 

 َلَدیْ             ِ  ُک            ْ  ا             ریء  رَْل            ن  ِ             ا 

 

 (424 :3 ج ،3212، )ت تازاين
 ابوتمام .2-1-7

و  فرّخلی  (6)و ثثلار ادب عربلی، قطعلۀ قللآ     فرّخلی میلان دیلوان    مقایسله جمله زیباترین قطعات شلعری قابل    از

متلأثّر  ابوتملا   از در سرودن این قطعله،   فرّخی ،احتما  قویاسی است که بهدورة عبّ اعرانسلسلۀ شابوتما ، سر

، نُله بیلت را بله وصلو     بن عبدالملک زیات سروده محمّدمد  ای که در . ابوتما  در اواس  قصیدهبوده است

 .است قلآ و نفو  و قدرت ثن اختصاص داده

بیلان شلوکت و   بن محمود، در طلی یلازده بیلت از اواسل  قصلیده، بله       محمّدنیز در مد  ابو احمد  فرّخی

، امّلا خالصلۀ   طلبلد تلری را ملی    این دو قطعه مجا  فراخقدرت قلآ پرداخته است. گرچه بررسی تطبیقی کام

سلرنیزه و   ، قلآ را سرور و ساتر تیغ دانسته است و گفتله کله  فرّخیثن است که ابوتما ، شاعر متقدّ  بر  مطلب

ُُ الَق  ا...» برد:شمشیر از قلآ فرمان می نیلز   یفرّخل  (.انلد ها فرمانبر قلآسرنیزه )ترجمه: (444: 3434« )أطاَت  أط را

، فرّخلی در شلعر   بالبلی لطیلو   –( نکتلۀ ادبلی   553: 5636) «.تلر ؛ بلکله فاضل   قلآ برابر تیغ اسلت : »سرایدمی

 های ادبی است.رجوع است که از لطایو ثرایه صناعت

تلرجید  در دیگر مواضع دیوان خویش نیز، با هنلر تصلویرگری و فنلون سلخنوری، در      فرّخیجالب است که 

 ، دادِ سخن داده است:سرنیزه قلآ و زبان بر شمشیر و

 دسلتش گلویی بلدیع جانوریسلت    ه قلآ بل 

 بلله دشللمنان لعللین ثنچلله او کنللد بلله قلللآ  

 بللله جنلللبش قلملللی زان او اگلللر خواهلللد
 

 را بصللارت و الهللا   خللدای داده مللر ثن  

 سللا   بلله تیللغ و تیللر همانللا نکللرد رسللتآ   

 بلللرد بللله نیلللا  هلللزار تیلللغ کشلللیده فرو 
 

 (625 )همان:

 سراید:مینیز 
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 زمان که به شمشیر کار بایلد کلرد  شد ثن 

 

 کلرد بایلد و بله زبلان    کنون بله نامله هملی    
 

 (636 )همان:

سلا   تلوان از هزار نظر گذشت، با کما  شگفتی، میقلآ و شمشیر از بابهای پارسی و عربی که دربیتاز 

بیلان و ثنچله    ت قللآ و یّل در اهمّ –ویژه ادب پارسلی را  زمین و بهپیشرفت و تعالی فرهنغ و ادب مشرقپیش، 

و  تأمّل  خلوبی دریافلت و دانسلت کله بلا      بله  -ثیلد شلمار ملی  ن انسلانی بله  امروزه از مظاهر فرهیختگی و تملدّ 

 د!ندر سایۀ قلآ و بیان، زیستی متعالی یاب ندتوانمی هادر متون فرهنغ و ادب این سرزمین، انسان اندیشی ورف

 بحتری .2-1-4

 گوید: ، ثنجاست که میفرّخیدر دیوان  های تأثیر شعر عربی یکی دیگر از جلوه

 قلللدر گهلللر جلللز گهرشلللناس ندانلللد    

 

 «اهلللل  ادب را ادیللللب دانللللد مقللللدار » 
 

(5636 :36) 

 مصراع دو  این بیت همان شعر زیبای بحتری، شاعر نامدار عرب است:

ٌَ ِخ         األ ی      ِ  َحق       اا وَ   » َل      ْ  یَ ْع      ک      ا
 

ُُ َح          ق  األ ی          ِ  إال  األ ی           ُ               ِر

 

 (324 :3 ج ،3432)
 شناسد؟( ا حعّ ادیب را جز ادیب میحقیقت یار ادیب بود و ثیدراو )ترجمه: 

هملان مضلمون بیلت بحتلری را ادا کلرده       فرّخلی و بحتری باید گفلت کله    فرّخیدر بررسی تطبیقی بیت 

 ت:افتلاده اسل   هلا زبلان ده که در زبان و ادب پارسی چنلین بلر   کر را با تمثیلی زیبا و مشهور همراه امّا ثن ؛است

 (.5566: 6 ج ،5665 )دهخدا، «قدرگوهرگوهری ،قدر زر زرگر شناسد»

و مشاهدة چنین رواب  بینلامتنی بلا اشلعار عربلی در      فرّخیسرایان ادب پارسی همچون  مطالعۀ دیوان سخن

 سلازد و هلآ ضلرورت   پارسلی بله شلعر و ادب عربلی را ثشلکار ملی       اعرانش مهارتها، هآ میزان تسلّ  و ثن

دهلد و ایلن سلخن را    عر و ادب پارسلی را نشلان ملی   های شل بردن به ریشهادب عربی، برای پی واکاوی شعر و

دهد، نشناخته باشیآ، ثنگلاه نخلواهیآ توانسلت    اگر مناسبتی که ما را به دیگری پیوند می»رساند که اثبات می به

 (536: 5636 )احمدی،« .خودمان را بشناسیآ

 متنبّی .2-1-1

شلعرای علرب، سلخنوری     میلان در فرّخلی ده اسلت، بیشلترین تلأثیر را بلر شلعر      کلر ی بررس هنگارندکه تاثنجا

آ و نظل ر نثل متلون   تیتبله رسد هیت شاعر عربی دیگری به این اندازه نلا  و سلخنش در    نظر میداراست که به

کله  ، شاعر نیمۀ نخست قرن چهار  هجری و نظر بله ثن متنبّیکسی نیست جز ابوالطیّب  پارسی نیامده است و ثن

کله   متنبّلی : سی و نه( و بله روزگلار   5636 ،سیستانی فرّخیر.ک: ) ، ربع اخیر همان قرن زاده شده استفرّخی
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 نُماید.ری طبیعی میثّنزدیک بوده است، چنین تأثیر و تأ - زمین رواج داشتدر ثن زمان شعرش در مشرق

معروف در ادب پارسلی و عربلی اسلت     ، همان مضمونفرّخیبر شعر  متنبّیاز تأثیر کال   اینمونه .2-1-1-1

 :6 ج ،5665)دهخلدا،  « کلی بلود ماننلد دیلدن    شلنیدن  »کننلد:   زبانان از ثن چنلین تعبیلر ملی   رسیکه امروزه پا

 (666: 5636« )؟عیان گفتا خبر برابر بوده است با»در این معنا سراید:  فرّخی. (5366

 :گویدمی متنبّی
  ِ أْس            َتْکِ ُ األخب            اَر قَ ْب            َ  لِقا ِ            وَ 

 

  َلم          ا الَْتَقْی          ا َص         غ َر اْ َ         َ َ اْ ُ         ْ ُ  
 

 (443 :3 ، ج3433)
 .(وللی چلون بله او رسلید ، او را بلیش از خبرهلا دیلد         ؛شلمرد   و من پیش از دیدارش خبرها را بلزرگ ملی  )ترجمه: 

 (663: 6، ج 5636منوچهریان، )

 بیهقلی  تلاریت و  و دمنله  کلیلله یافته است و در ای در شعر و ادب پارسی انعکاس  طرز گستردهبه متنبّیاین بیت 

گفتنی است که پدر شعر فارسی، رودکی نیلز در ایلن معنلا     همان(. سعدی و مولوی ثمده است )ر.ک:و شعر 

 سروده است:

 مللرا تللو راحللت جللانی، معاینلله، نلله خبللر  

 

 که را معاینله ثملد، خبلر چله سلود کنلد؟       

 

(5636 :235) 

رودکلی در سلرودن    نباید فض  تقلدّ   ،متنبّی)احتمالی( او بر  قدّ  زمانیبه قدمت رودکی و ت با توجّهپس 

 اعران بلزرگ پارسلی توجّله   و شل  نبلا ینظر دور داشت، گرچه ادیافتن ثن به ادب پارسی را از ره این مضمون و

 عینله بله  تلاریت بیهقلی  و  کلیلله چلون  همی هایبااند و بیت او در این مضمون در کت داشته متنبّیای به شعر  ویژه

ل یس ا     » :صلورت مثل  عربلی وارد شلده اسلت     بله معنا نیز این نامهقابوسنق  شده است. ناگفته نماند که در 
 (63: 5636)عنصرالمعالی،  «.کاملعای ة

 سراید: می فرّخیثنجاست که  متنبّیو  فرّخیهای مشترک شعر مایهای دیگر از دروننمونه. 2-1-1-2

 هربللاند  پللر د  ولللیکن مهربللان م   پللر

 

 «قلللادر قلللادر وللللیکن بردبلللار بردبلللار   » 
 

 (5636 :533) 

ِْل ِم يف»گویلد   که می متنبّیخن سمصراع دو  این بیت، به مضمون  ِْ : 3، ج 3433)« َحْ ِ  قُ ْدرَ    رأیتُ َ  َحْ َ  ا
و  نزدیلک اسلت   (66: 6، ج 5636)منوچهریلان،   .(من تو را محض شکیبایی در محض توانایی دیلد   )ترجمه: (463

هلایی از شلعر پارسلی،    ن نمونله بلا دیلدن چنلی    اسلت.  متنبّیناظر به شعر  نوعیبه، فرّخیتوان گفت که بیت می

ملورد   قینی که بخواهند مبادی شلعر پارسلی را جلدّا    ۀ محقّیّکلّ»شود که تداعی می 5سخن کازیمیرسکی بازهآ
                                                                                                                                                          
1. W. Kazimirski 
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 (623 :5 ج ،5666، 5)براون« .را بخوانند متنبّیمطالعه قرار دهند، باید ثثار 

بینامتنیلت   بیلانگر اسلت و   فرّخلی که درخور بررسی تطبیقلی بلا شلعر     متنبّی هایبیتیکی دیگر از  .2-1-1-7

 است:   متنبّیاست، این سخن  یادشدهثشکار و نهان میان دیوان دو شاعر 

 َتظَ          ْ  ُ لُ          وُل اأْلْرِض خاِش          َعةا لَ           ُ 

 

 تُ ارِقُ             ُ َلْلک              َوتَ ْلق            اُه ُس              دا 

 

 (464: 3ج  ،3433)
انلد و  گوینلد کله هلالک    حالی تلرک ملی  که( وی را در گردند )چنان پادشاهان زمین دربرابر او سرافکنده می)ترجمه: 

 (26 :6 ج ،5636)منوچهریان،  ند.(اکنند که سر برخاک لی دیدارش میحادر

 سراید:میدر این معنا سیستانی  فرّخی

 همللله بزرگلللان کانلللدر زملللین ایراننلللد  

 

 او بلللر زملللین نهلللاده جبلللاه  بللله ثسلللتانۀ 

 

(5636 :663) 

نظلر  آ و معلروف او اسلت، ثشلکار بله    مهل  هلای هدکه در یکی از قصی متنبّیاز این بیت  فرّخیاحتما  تأثّر 

جملله  ؛ ازبلکه برعکس با بداعت و صناعت هملراه اسلت   ؛وجه جنبۀ تقلید محض نداردهیت؛ گرچه بهرسد می

امّلا چنلین جنلاس     ؛خلود را دارد  نیز زیبایی خاصّ متنبّیه بیت البتّ ؛«جباه» و« ثستانه»و تقاب   «مینز»جناس لفظ 

 سرچشمه گرفته است. فرّخیموسیقایی شعر است، از هنر سخنوری  و تقابلی که از عناصر مهآّ

ان معتقدنلد کله مضلمون ثن بله دیلوان برخلی از       پژوهشلگر کله برخلی    متنبّیبیتی دیگر از دیوان  .2-1-1-4

 گوید: یافته باشد، ثنجاست که می ره فرّخیهمچون عنصری و پارسی  نعرااش

 ا اُت ُکْلُه          مُ ِِبجلَ          ْیِع َحْتَ ِ          ُ  الس           

 

 اْنَْی          اِء َحْتَ ِ           ُ  ِِببْ          ِن أيب  اجْلَ         ْیعُ وَ  

 

 (224 :3 ج ،3433)   
 یابد.( الهیجاء قوّت میابن ابی  تو( با )تو ای(یابند و لشکر ) قوّت و قدرت می ،رهمۀ بزرگان و شاهان با لشک)ترجمه: 

وللۀ حملدانی   یعنی سلیو الدّ  متنبّیدر این بیت، ممدو  محبوب « ابن ابی الهیجاء»که مراد از  گفتنی است

 )همان(« این معنایی نیکوست.»وید: گ می گفتهپیشاست. عکبری در شر  بیت 

 سراید: در این معنا می فرّخی

 مردمان گویند سلطان لشلکری دارد قلوی  

 

 ر اوست در هیجا به حعّ کردگارپشت لشک 

 

 (5636 :65) 

اسلت و هلآ بیلت عنصلری را کله        طورکامل  ثورده را بله  متنبّلی هلآ بیلت    فرّخلی دبیرسیاقی در  ی  این بیت 

   گوید: می
                                                                                                                                                          
1. E. Browne 
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 گر به حرب اندر بود لشکر پنلاه خسلروان  

 

 چون که روز حرب باشد تو پنلاه لشلکری   

 

 )همان( 

از  فرّخلی گرفتله اسلت و    متنبّیثید که عنصری این مضمون را از  چنین برمیه از سیاق کال  دبیرسیاقی البتّ

مسلتقیآ از  طلور  بله خلود نیلز    ،فرّخیدان چون  دارد که شاعری بزرگ و عربی عنصری، امّا نگارنده عرضه می

گرفته است. ناگفته نماند که فروزانفر این بیلت عنصلری را ترجملۀ     بهره می متنبّیچون همعرب  اعرانسخن ش

 (.556: 5633ر.ک: ) قلمداد کرده است متنبّیصرید بیت 

 توان مشاهده کرد:می فرّخیرا در بیت زیر از  متنبّیای از تأثیر احتمالی سخن هآ نمونهباز .2-1-1-1

 نللللللللامی رامللللللللردی و نیللللللللکراد

 

 او نهلللللاده اسلللللت در جهلللللان بنیلللللاد  

 

(5636 :22) 

َُ ُ بتَ ِد ا » گوید:می متنبّی طَ ُ  املَعُرو کنلد کله ثن را    حالی نیکی میاو در )ترجمه: (241: 3 ، ج3433) « بِ  ِ َویَْ

 (663: 6 ج ،5636 )منوچهریان، (.ثبازدمی

تصلویر هنلری مشلترکی میلان شلعر او و       فرّخلی سرانجا ، در بررسی تطبیقی ادب عربی بلا دیلوان    .2-1-1-1

 گوید:   که در مد  ممدو  خویش میشود، ثنجادیده می متنبّی

 ی که بایلت رادی تلویی ز خللع   ای مهتر
 

 ت ب  کله تلو ز بایلت رادی از ثن سلوی     
 

(5636 :235) 

مشلرب  در ستایش ممدو  صلوفی نموده که  متنبّیدر سرودن این بیت نظر به ثن سخن  فرّخی، نگارنده باوربه

 :است خود سروده

 جَل      دَت َحت         کِ      دَت تَبَ       ُ  ح      اِ اا وَ 

 

 ءُ روِر بُک            اِ             َن الس             لِلم َتَه              وَ  
 

 (46: 3ج  ،3433)
کله  یی و بخل  نملایی، همچنلان   ب مرز کر ( بلازث -) خاطر رسیدن به پایانقدر بخشیدی که نزدیک بود به)ترجمه: تو ثن

 (33: 5 ج،5633منوچهریان، ر.ک: ) (.ند( فرجا  شادی اندوه است و زاریا)گفته

انگیلز  در فارسلی، ثرایلۀ د    متنبّلی  در انعکاس این تصویر شعری فرّخیجمله ابتکارات گفتنی است که از

 است. «ب ت»رجوع با ادات 

از  فرّخلی که ثنچه در باب حسلن بیلان و برگلردان    رسد. یکی ایننظر میدرپایان،  کر دو نکته ضروری به

های دتللی کله در ابیلات    طور کلّی بیشتر جنبهو به کندرا نفی نمی متنبّیهای شعر ، زیباییه شدگفت متنبّیشعر 

در نوشتار پیش رو ثمده است، در شعر فرّخی نیست؛ بلکه برض ثن است که فرّخلی در   متنبّیشده از بررسی
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اقتباس تصاویر و مضامین از شاعران عرب، هرگلز مقّللد نیسلت؛ بلکله مبتکلر و خّللاق اسلت و مضلامین ادب         

 کند.ثفرینی میعربی را به سبک خود در پارسی باز

بلی بایلد پدیلدة دگردیسلی را نیلز      تطبیقی معانی و مضامین شلعر پارسلی و عر  که در بررسی نکتۀ دیگر، ثن

ربی بله پارسلی راه یافتله    رسد از ادب عنظر میکه به امثالیو  راشعاداشت. توضید اینکه مضامین برخی  نظردر

املروز  ن کلرده و  لباس عربی به تل »اص ، برگرفته از ادب و حکمت ایرانیان باستان بوده است و ثنگاه باشد، در

دهلد کله ایلن    ای که کمتر کسی احتما  ملی گونهیک مث  عربی شهرت یافته است، به عنواندر منابع عربی به

زمینلۀ دشلوار،   پژوهشلگرانی کله در ایلن   (. یکلی از  533: 5636پور و بهراملی،  )سبزیان.« مضمون، ایرانی باشد

فرهنلغ و ادب  » گویلد: صلوص ملی  خپلور اسلت. وی در ایلن   هایی انجا  داده است، وحیلد سلبزیان  پژوهش

هلای ثن  توان نشلانه سادگی نمیرهنغ و ادب عربی نفو  کرده که بهچنان در ف ،شک  خزندهایرانیان باستان به

کلوب  یلن نظر در سدة اخیر، عبدالحسلین زرّ نماند که یکی از پژوهشگران صاحب ناگفته )همان( «.را پیدا کرد

هلای  موده اسلت و بخشلی را بله اندرزنامله    ی را ارائه نای تطبیقی مهمّهپژوهش ازگذشتۀ ادبی ایران در کتاب»

 (562: 5636، )پروینی.« مزدیسنان و تأثیرشان در ادب عربی اختصاص داده است

 گیرینتیجه. 7
 ی نا  برخی از منابع لالت و ادب که حتّچنان ؛رخ نموده است فرّخی ثیینه شعرادب عربی در  گوناگونی از هایجلوه -

 خورد.چشآ مینیز در دیوان او به عربی

ده و در شل ع و تکلّلو ن دچلار تصلنّ   ،بلرده اسلت   یوافلر  عربلی بهلرة   راشلع او  امثلا  در دیوان خود از  فرّخیکه با ثن - 

سلرایان  ر از سلخن او در تتبّلع و تلأثّ   ه اسلت. دجانب افراط و اسراف مای  نشل های عربی بهو عبارت واوگان کارگیری به

 ثفرین است.ق و مضمونبلکه خالّ ؛دین نیستزمرة مقلّعرب، از

هلای فرهیختلۀ عصلر    آ بر تیر و شمشیر که ثرزوی انسلان قل ۀ، فرهنغ بلبفرّخیویژه شعر زمین و بهمشرق ادبیّاتدر  - 

 .است هگر شدخوبی جلوهحاضر است، به

 ر او بیش از دیگلر شلاعران علرب بلود و    شعبر  متنبّی، تأثیر شدبررسی  فرّخیی که از دیوان دهای متعدّدر میان نمونه -

، نا  و سخنش در مطلاوی  متنبّیبزرگ عرب، همچون  اعرانهیت شاعری از ش زیرا ؛شدبینی میهآ پیش این امر از قب 

 است.طنین نیفکنده و نثر پارسی آ متون نظ

 پیشنهاد
هلای فارسلی و عربلی، بله روابل       در رشلته های دکتلری  ویژه رسالهها و بهنامهها و پایانشود که در پژوهشپیشنهاد می

تلری نسلبت بله مبلادی     روش، ثگاهی عمیلع ت بیشتری داده شود تا بدینیّفارسی و عربی اهمّ اعرانبینامتنی میان ثثار ش

ان این دو زبان بیشتر شناخته شود؛ نیز میزان ابلداع و ابتکلار   ادبی مشترک می هایتشعر و ادب پارسی حاص  ثید و سنّ
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اعران عربلی دانسلته شلود.    ثنلان از شل   پذیریرین پارسی در خلع مضامین شعری و تصاویر هنری و مقدار تأثسرایاسخن

 افزاید.تطبیقی می ادبیّاتع چنین اهدافی، به رونع و رواج مباحث گمان تحقّبی

 ها نوشت پی. 4
و نلا  پلدرش در    هفلت اقللیآ  و  اتلبلاب   لبلاب  تانی اسلت. کنیله و نلا  او در تلذکرة    سیسل  فرّخلی او ابوالحسن علی بن جوللوغ  ( 5)

 از سیستان بلود پسلر جوللوغ سیسلتانی     فرّخی: گویدنظامی عروضی می(. 562: 5633فروزانفر، ر.ک: است ) بیان شده...  چهارمقاله

 «انلد شلته هجلری نو  263سا  وفات وی را » زیرا باشد؛او در ربع ثخر قرن چهار  زاده شده شاید گوید:  دبیرسیاقی می(. 63: 5626)

ا نسلبت  امّل )همان: سلی و نله(؛    «گفتۀ لبیبی شاعر معاصر وی هنوز در شمار جوانان بودهبههنگا  وفات نیز »و  : چه (5636 ،فرّخی)

 تصرید ثمده است:در برخی ابیات او به ؛دانند ب میکه اه  اد، یعنی سیستانی نیز چنانفرّخی

 من قیاس از سیسلتان ثر  کله ثن شلهر ملن اسلت     
 

 پلللی خویشلللان ز شلللهر خویشلللتن دار  خبلللر وز 
 

 (532 همان:)

 .(66: 5633 ان،یمنوچهر :)ر.ک قرار دارد نیزمخوشبخت مشرق یدر سپهر شعرا یاست که فرخ یگفتن

 فرّخلی اند بسیاری از اقوالی کله کتلب تلذکره دربلارة      اثر نظامی عروضی است و گفته چهارمقالهنا  اصلی کتاب وادر مجمع النّ (6)

 : سی و هفت(.5636، فرّخی اند، برگرفته از این کتاب است )ر.ک: ثورده

مله  در دانشلگاه عالّ  فارسلی  ادبیّلات  یدکتلر یاسلر دالونلد، دانشلجوی    پلژوهش   فرّخلی تطبیع دو مضمون قرثنی اخیر بلا شلعر    (6)

   شدند.این مقاله را متحمّ خوانیاست که زحمت باز طباطبائی

 دالوند است. تالش ثقای یاسر ،تحقیع این بیت (2)

 است.د امیر محمود انوار ها و تقریرات سیّاین بیت از سروده( 6)

ثبلت  « بله أصلاریه  »صلورت  اشتباه، بهبه« بأصاریه»ختیار نگارنده است، بیرسیاقی که در ادتصحید به فرّخیای از دیوان  در نسخه (5)

 اشتباه چاپی بوده است. بساچهشده که 

بیاتی چند از یک قصیده است که هریک از دو شلاعر پارسلی و عربلی    بلکه مراد، ا ؛ع ادبی قطعه نیستنو« قطعۀ قلآ»مقصود از ( 6)

 اند.به وصو قلآ اختصاص داده -و ابوتما   فرّخی -

 منابع
 قرثن کریآ.

نن ألیخالنن  للالعبننامشل نن لابننخلکانننابولابنن  نن لل.مننابا لالز لنننبوفینناالایایننابلوأ بننا لأل(.0341)لمحنن لبننخل    .لمحخلامل اشننا النن  للابنن تقنن حمل   
 .ا لالع يا یةولبریوا:لدارلإحیا لالت لالط بعةلالث ل
تقی براهنلی و   محمّدترجمۀ  .زمینۀ روانشناسی (.5662) هیلگارد .اتکینسون و ارنست رریچارد س. و  .اتکینسون، ریتا  

 تهران: رشد. همکاران.

 : نشر مرکز.چاپ هجدهآ، تهران .ساختار و تأوی  متن (.5636) احمدی، بابک

 نشر.. ترجمۀ فرهاد ماهر. چاپ ششآ، مشهد: بهشناسی اجتماعی کاربردیروان (.5635) ازکمپ، استوارت

مبناارر لوفننا لليالالفناک رلنللأبیاتنولحن ننضننبابلشلش نق قننولوب  بنولوهن حولولحل.القنی لئدینن ابلامن لل(.0311)لبنخلحجرنن لبنخلا نار ولاإمن االقی 
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 اجلیل.لدارلبریوا:لایول ولالط بعةل.البا  
 اجلیل.لبریوا:لدارلایول ولالط بعةل. حملحن الالفاک ریتقه حلولل.يدی ابلالبحتلل(.0301)ل أب لاباد لال لی لبخلابی لبخلحيیوليبحتلال

 کتابخانۀ ابن سینا. چاپ دو ، تهران: و تحشیه و تعلیع علی پاشا صالد.ترجمه  .تاریت ادبی ایران (.5666) براون، ادوارد

 تهران: مهتاب. چاپ دهآ، کوشش خلی  خطیب رهبر.. بهتاریت بیهقی (.5636) بن حسین محمّدابوالفض  بیهقی، 

 ولهت اب:لمست.الط بعةلالث ا یةل.(ةوتطبیقی للة)دراساال ظ ی للدبلاملقاربایل(.0414)لولکایلپ ویين
 .  الحکم  دارقآ:  چاپ پنجآ، .شر  المختصر (.5666) یندالدّعتفتازانی، س

 .يال اورللةولقم:لمنتبةابعال  للةبعالط لل.لاملط  لل(.0301)ل------------
لمنتبةلمص .جا:لب .لمللولوحق قولایستاذلاب اهیملصق ق  لل.هللالعص أ اسخلليفله ال  للیتی ةل(.اتي)لمنص رلولاب عاليبث لال

چلاپ   تصلحید وحیلد دسلتگردی.   ه. بل ین اصفهانیالدّدیوان جما  (.5663) اقبن عبدالرزّ محمّدین اصفهانی، لدّا جما 

 تهران: نگاه.  ،اوّ

 چاپ دو ، تهران: دانشگاه تهران. .مضامین مشترک در ادب فارسی و عربی (.5663) محمّددامادی، سید

 تهران: امیرکبیر. چاپ نهآ، .امثا  و حکآ (.5665) اکبر دهخدا، علی

ولننن ولایلةبعنننالط لل.رایضلاب ا  یننن لمننن ادحتقیننن لل.باغنننا الع ا لولراالالش ننن ننناولدش لول اضننن االایل(.0341)لولاب القاسنننماغننناللاهصنننف ايال  ل
 بریوا:لدارلصادر.

کوشلش سلعید نفیسلی. چلاپ     . بله محی  زندگی و احوا  و اشعار رودکی(. 5636) دابوعبداهلل جعفر بن محمّرودکی، 

 اوّ ، تهران: اهورا.

 العامللا الینی.لبریوا:لدارلاش  وابعةلالس للالط بعة.لایاالمل(.4112)لیخال  للولکریيرکاالز ل
لبنریوا:لهن کةلدارلایرقننملأيل.بنا مللنولا ن لفنناروطلالط لقن  ل ص صنولولضننبابلهن حولولل.سنا  لدین ابلرهننریلبنخلأيل(.اتي)لسنا  لرهنریلبنخلأي

 ایرقم.
-632، (6و 5) 53، پارسی ۀنام )تقلید یا نوثوری؟!(. منوچهری و شعر عربی (.5636) عسگریفاطمه وند، تورج و زینی

666. 

 ، تهلران:  چلاپ اوّ  ی.حسلن فروبل   ۀترجمل  ی(.راهبلرد  ۀ)رسلال  یقیتطب اتیّو ادب یعموم اتیّادب .(5633) مونی، سوون

 سمت.

ناملۀ   کلاوش ردّ پای یلک اندیشلۀ ایرانلی در بوسلتان سلعدی و ادب عربلی.        (.5636پور، وحید و مریآ بهرامی )سبزیان
 .536-536(، 66) 5، ها(ها و نکته)پارهتطبیقی  ادبیّات

مله،  علی فروبلی و تصلحید، مقدّ  محمّلد براسلاس تصلحید و طبلع     ،یلات سلعدی  کلّ (.5635سعدی، مصلد بن عبداهلل )

 تهران: دوستان. چاپ سو ، ین خرّمشاهی.الدّقات و فهارس بهاءتعلی

 الفن .لول ولبریوا:دارایلةبعالط لل. الن حمابل    حتقی لل.ارارلالق آبإليفلق ابمعتکلایل(.0344)لمحخولاب ال  ليی طالس ل
 تهران: ثگاه. چاپ هشتآ، .صور خیا  در شعر فارسی (.5633) رضامحمّدکدکنی، شفیعی
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   .ریکبریام  ، تهران:چاپ اوّ ی.طهمورث ساجد ۀترجم .یقیتطب اتیّادب .(5635) ویشور ، ا

 کبیر.تهران: امیر چاپ سو ،. ایران ادبیّاتتاریت  (.5656) اهلل صفا،  بید

  ، تهران: ثوا .چاپ اوّ ۀ حجت رسولی.ترجم تطبیقی. ادبیّاتتاریت  (.5632) طه ندا

 چلاپ شلانزدهآ،   اهتملا  و تصلحید بالمحسلین یوسلفی.    بله  .نامهقابوس (.5636) ووس بن اسکندرکیکاعنصرالمعالی،

 تهران: علمی و فرهنگی.

 تهران: سخن. ،. چاپ سو بالبت تصویر (.5636) ، محمودفتوحی

 چلاپ هفلتآ،   دبیرسلیاقی.  محمّلد کوشلش  . بله سیسلتانی  فرّخلی دیوان حکیآ  (.5636) علی بن جولوغ ،سیستانی فرّخی

 تهران: زوّار.

 تهران: خوارزمی. چاپ پنجآ، .سخن و سخنوران (.5633) مانالزّفروزانفر، بدیع

باسلی و  حید و توضلیحات عفلت کر  مله، تصل  مقدّ.  و مفتةاح الکفایة مصباح الهدای  (.5636) کاشانی، عزّالدین محمود

 تهران: زوّار. چاپ سو ،رضا برزگر خالقی. محمّد

 نشر. ، مشهد: بهدی. چاپ اوّد حسین سیّترجمۀ سیّ .تطبیقی ادبیّات (.5636) عبدالسال  محمّد کفافی،

چلاپ   تجلیل .  مۀ جلیل    حسین جعفری و مقدّاهتما. بهابدع البدایع (.5666) حسین شمس العلماءمحمّدانی، حاج گرک

 .رتبریز: احرا  ،اوّ

لالط بعنةلایولن ولبنریوا:لهن کةلدارلایرقنملبننخلأيي.لعنن لاللالبقنا لابن ال للايبشن حلل.تننيب لاللاملالطی نلدین ابلأيل(.0301)ولابن لطی ناللتننيب لامل
 ایرقم.
مله و تصلحید و تحشلیۀ    قدّم. باف لمذهب التصلوّف عرّشر  التّ (.5656) محمّدابراهیآ اسماعی  بن  ری، ابومستملی بخا

 تهران: اساطیر.  ،چاپ اوّروشن.  محمّد

 تهران: زوّار. چاپ سو ، .5لد ج .متنبّیترجمه و تحلی  دیوان  (.5633) منوچهریان، علیرضا

 تهران: زوّار. چاپ دو ، .6لد ج .متنبّیترجمه و تحلی  دیوان  (.5636) --------------

 ار.: زوّچاپ چهار ،  تهران  .طانیق هیانس یهمکاربا .نامه ( با شناخت5) یمتنب یها عاشقانه( 5633) --------------

اصار حکمت. چاپ هشلتآ،  سعی و اهتما  علیبه .براراا ةسرار و عدکشو اا (.5633) ینالدّابوالفض  رشید المیبدی،

 کبیر.تهران: امیر

 منتبةلاهلالل.بریوا:لدارلوللایول ولالط بعةل.قص لا سنیلحتقی لوه حلوف  سة.لجم علایمثالل(.4114)للولاب الفضی ايامل
اهتملا   قزوینلی. بله   محمّلد سلعی و اهتملا  و تصلحید    به .وادرمجمع النّ (.5626) ظامی عروضی، احمد بن عمر بن علین

 ناشر کتابخانۀ ابن سینا. چاپ هفتآ، معین. محمّد

 محمودی.فروشی . کتابحرحدائع السّ (.تا)بی ینوطواط، رشیدالدّ

 تهران: علمی. چاپ دو ، .سیستانی فرّخی (.5653) حسینیوسفی، بالم



 

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

 6565-5656 :التـرقيم الـدولـي املـوحد للطبـاعة

 6565-5666 :الرتقيم الدويل املوحد اإللكرتوين
 

 

  قالة َلمی ة

 حبوث يف األ ب املقاٌر )األ ِب العريب وال ارسي(
 323-322، صص. 3443 ربی (، 21) 3، العد  العاشر جا عة رازي، الس  ة 

 یستاينالس   ي ر خ ر   شعر ال يف األ ب العريب

 1َل ضا   وچهرّیٌ
ل  ابولای ابطوليمولطباطبا اال للجامعةلوةغاالایجنبی لایدبلالفارسيلوالا لوآداهباوکا ی ةللالفارسی ةمشارکليفلقسملالا غةللأستاذ

 03/04/0341لالقبو : ل4/1/0341لالوصو :

 املل  ص
ع لةلاملضننامنیلاملشننتکةلبنننیلدواویننخلالش ننکاص ننوللالعنن يولليایدبلالفارسننلریلاملتبننادللبنننیأثدراسننةلالت ننلويایدبلاملقنناربلالشنن قللابحننولواملطالعننةليفب ننةلمننخلا قنن للا ال ل

ایمنن ل ننالللیقنن ملهبنن الي ارمشلال ننهنن الالنناللیب لالنن  لل فنن لال قننتولمننخلأصننعاللحقنن للالبحننوليفل  لمننخلأقنن ملانن  لایدبلاملقنناربلويفحیننولتعننلالعنن يولليالفارسنن
لالش ننلعلشلعاننملالنن ايفمع فننةلکاماننةلع لبعنن لذلنن لیت ت ننليأبلیعنن الایدبلالفارسنن أثریاالوالنشنن لحت نن لیننت نخ لمننخلاسننتیعابلمنن اردلالت ننلع لوایدبلالعنن يفی ننالّننل 
لایدبلالعنن يع لول  لاانن لجا نناللمننخلشثننریلالش ننالقننا لالض ننليفللب ارسننةلمقار ننةلحتایایننةولسننع لشحث ننات للي هنن الالبحننولال ننليفلغتنننی.دواویننخلالا لان ننالکنناللل صنن  لول

 لذلنن لیتطنن  طلإلنن لشثننریلبعننولليف  کننلاليع لسننا بلالش ننینن رمشلایلمننةلع لالبحننولمبق  للئیبتنن ل.يوهنن لمننخلهننع ا لالقنن بلا ننام لاهلرنن للیسننتايلس لاليف  کنناانن لدینن ابل
منخلل.يف  کن نالمنخلهنع لالةلمنعلمنالیقابامثناللالع بی نارلوایمقار نةلاناذشلهنت  لمنخلایهنعليةلوهنإلن لدراسنةلتفصنیای لليةلاان لدی ا نولوینت نایانالملالع بی نالق آبلوایلفاظلول

نننمننخلتعننابریلول لمننعلکننل لمننالشث ننليف  کننلبحننولأب لال تننا هلهنن الا مننخل تا رننولایکنن یلأب لثقافننةلتغا نناللایقننالملااننن لومفاقننا .لوللقننا لکال لولیعنن  لهنناا لع لالعنن يتصنناوی لالش 
ل هننا هلللأْبلینشنن لهنن الاملقنناللااانن لأمننلواضننحا.لرا لتبانن لليف  کنندینن ابلاللةليفکاص ننولليق لع لالش ننالش ننلجلیننللاملثق نن لاجل ینن ولقنن لتبانن رليفایسننیاالال تنن لی  نن لإلی ننالا
لمصادرلدراسةلایدبلاملقارب.لأکث لمخلقبللویزی ليفلالع يولليالع یقةلبنیلایدبلالفارس

ل.يلالس یستايف  کع ولالولالش لالع ي لایدبلوليالفارسایدبلایدبلاملقاربولل:امل ر ات الر  یسیة
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