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 2علیرضا منوچهریان
 ، تهران، ایرانمه طباطباییدانشگاه عالّ ،فارسی ادبیّاتان و یار گروه زباستاد

 3یمحمّدفائقه 
 ، تهران، ایرانمه طباطباییدانشگاه عالّ ،تطبیقی ادبیّاتارشد کارشناس

 چکيده
این   ةمشترک ادبی است. از جمل هایسنّترهنگی میان ملل و اقوام بشری، ف -همگرایی فکری  های مهمّیکی از جلوه

ّشمع است که به  شعردر ادب فارسی و عربی،  اهاشتراک نین  معنروا اسنت و از دیربناز در  بنار بر نی  معةادب الش 

وینهه تشنبیه، گیری اب ارهای هنری گوناگون بهبا به کار ،ای  سخنوران گویان انعکاس یافته است.سرایان و تازیپارسی

های بیننامتنی پهوهش ةتوان هنرنمایی  نان را دستمایه میاند و امروزشمع را در دواوی  و  بار  ویش به تصویر کشیده

 ینند. شنمار منیمنوچهری و میکالی به  ،پارسی و عربیپرداز در ادب شمع اعرانتطبیقی قرار داد. از جمله ش ادبیّاتدر 

شنمع  منوده ونمنایی ن دم غالباًلی میکالی است وو عناصر طبیعت بهره برده  ءاز اج ا منوچهری در توصیف شمع، بیشتر

زرد( یا عاشنقی ) یگل ةشا  ، شمع را همچونسخنوررا به انسانی عاشق یا معشوق همانند سا ته است. گاهی نی  هر دو 

 ةهنا دربنارهنای اندیشنیدن  نهای اشتراک و افتراق در تعابیر و تشبیهات دو شاعر و شیوهاند. ای  جنبهدانسته و زار زرد

 از جملنه  توصنییی فنراهم  منده اسنت  - تحلیلنی ةاسنت کنه بنه شنیو بنیادی ةقالبیقی ای  مشمع، موضوع پهوهش تط

 –وجوه دیگری از اشتراک فرهنگنی  ةزمی  و ارائمشرق تطبیقی در ادبیّاتوردهای ای  پهوهش، گسترش و تعمیق  ره

 ادبی میان ایران و ملل عربی است.
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 . پيشگفتار5

 . تعریف موضوع5-5

 - هنر دو - تطبیقنی، در تسنمیه و تعرینف ادبیّنات ةعلم و معرفت بشری، به انندازهای یک از شا هشاید هیچ

 ر.ک:) مختلینی بنرای  ن مطنرد شنده اسنتو تعناریف  تعندّدم هاینام چنانکه  ت  راء نشده باشددچار تشتّ

و روش بیننامتنی  نظریّنه»تطبیقی ارائه شده اسنت،  ادبیّاتهایی که برای نظریّهدر میان  .(11: 1331 منوچهریان،

متنونی » ،نظریّنهمطابق این   (111: 1331 )نجومیان،«  وانی بیشتری دارد.تطبیقی هم ادبیّات ةهای تازبا تعریف

 (82: 1324 )شمیسنا،« طند و بی   نان مکالمه اسنت.ادوار تاریخ به هم مربو ةکه موضوع مشترک دارند در هم

 2روابن  بیننامتنی از سنوی شکلوفسنکی و اصنطالد 1اصطالد منطق مکالمه از سوی بنا تی  برای نخستی  بار

 )کینافی،« دنبا هنم بر نورد تناریخی داشنته باشن»هایی که ای  ارتباط متون بی  زبان )همان( مطرد شده است.

 هناییکی از زمیننه چنانکهای است ویهه اهمّیّتبیقی با رویکرد مکتب فرانسه، دارای تط ادبیّاتدر  (14: 1322

در دو فرهنن   هنا ن و مضامی  ادبی  بار ةمقایستطبیقی،  ادبیّاتهای پهوهش ةبررسی و مطالعه در حوز مهمّ

« دیهنومی تناریخی دارداللت و م»تطبیقی  ادبیّات ،غنیمی هالل ةبه عقید است. هادر گذر زمان و زبان متیاوت

هنای هنای مختلنف، ینافت  پیوننددر زبنان ادبیّناتپهوهش در منوارد تالقنی » و موضوع تحقیق در ای  علم را

داشنته  تن بّربیر و نقشی که پیوندهای تاریخی در تن  ةائار کلّیادب در گذشته و حال و به طور  تعدّدپیچیده و م

 شنمردمنیبنر« کنریهنای فاتب ادبی و چنه از دیندگاه جرینانی در انواع مکهای اصولی فنّاست، چه از جنبه

 ملّنتپهواکنی در برابنر فرهنن   ةاست که هر شاعر و ینا نویسننده بنه م ابن گیتنی .(32: 1331 )غنیمی هالل،

بنه مسنائل  ملّنتنگاه ینک  کیییّتتوان  ویش است. از بی  سطور اشعار شاعر و یا  بار نویسنده است که می

یاسی  رد تماشا کرد. در پهوهش تطبیقی حاضر، بر نیم که نگاه دو شناعر نامندار ایراننی و گوناگون را در مق

ادبنی بنی  اینران و ملنل عربنی، از  - فرهنگی ةبه تبادل گسترد توجّهبا  شمع به تماشا بنشینیم. ةعربی را به پدید

تطبیقنی برداشنته  اتادبیّنهنای مطالعنات و پنهوهش ةبار کردن گنجینگامی در جهت پر ،رهگذر ای  پهوهش

 ادب ةبنیش از پنیش بنه عرصنهمچنی  شاعر توانمند عرب یعننی ابوالیضنل میکنالی را  ، واهد شد. ای  مقاله

 کند.می معرّفیفارسی 

 . ضرورت، اهمّيّت و هدف5-3

 چراکنه  ادبی ایران با ملل عرب بنر کسنی پوشنیده نیسنت - های پیوند عمیق فرهنگیضرورت شنا ت ریشه
                                                           
1. Bakhtin 
2. Shklovsky 
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 هنای مشنترکو سابقة تعامل تاریخی وجنود دارد. یکنی از ریشنه یجوارهمکیشی، ن و ای  ملل، هممیان ایرا

ادبی میان زبان پارسی و عربی را باید در بررسی تطبیقی دیوان منوچهری و میکنالی در مقولنة شنعر  - فرهنگی

 شمع جست.

 پژوهش هایپرسش. 5-2
 هست؟ اشتراک و افتراقی های منوچهری و میکالی چه وجوهنامهمیان شمع .1

بنه چنه  ت بیرپنذیریاگر چنی  است این   ؟از میکالی ت بیر پذیرفته است شمع یا منوچهری دامغانی در شعر  .2

 نحوی بوده است؟

 پژوهش ةپيشين. 5-3

ابنر  املقّرر  رس األديبمّخل  للّا الّخ  کتناب توان به بررسی تطبیقی شعر شمع بی  منوچهری و میکالی، می ةدر زمین

تحرینر در منده اسنت.  ةتطبیقنی بنه رشنت ادبیّنات ةدر حنوز ،اشاره کرد. ای  کتناب شوقی عبدالجواد رضوان

را کنه بنه  بیقی  غاز نموده،  نگاه چند مقالهتط ادبیّاتپردازی نظریّهنگارنده، کتاب  ود را با مباحث تئوری و 

 محمّندابنر  ،ی  مقالنه از این  کتنابوّمنداند، ذکر کرده اسنت. طور کاربردی به پهوهش در ای  رشته پردا ته

ای پس از ذکر پیشنینه ،است. ای  پهوهشگر« الفضّ  املکاّري وأيب الّخاماري يمعة بنی منوچهر أدب الش  »با عنوان  یونس

تنها چند بیت از اشعار مننوچهری و میکنالی را در این  زمیننه بررسنی  ،اجمالی از شمع در شعر فارسی و عربی

 امّنا ،شمع بی  منوچهری و میکنالی اسنت ادبیّات ةدر باب مقایس ادشدهی ة نکه عنوان مقال با وجودکرده است. 

کند. در مینان مقناالت و  بنار فارسنی نین  هنیچ بسیار گذرا چند بیت از ای  دو شاعر را بیان می ،یونس محمّد

تنر و سنی دقینقجنای  نالی برر ،بنه همنی  دلینل  در شعر ای  دو شاعر صورت نگرفته است تطبیقی پهوهشی

ت بیر ادب عربی بر شنعر مننوچهری،  ةناگیته نماند که دربار البتّه شد به  وبی احساس می ر ای  موضوعتشامل

مننوچهری و »(، تحنت عننوان 1332و عسنگری )ونند زیننی ةاز جمله مقال  گرفته است هایی صورتپهوهش

ا این  پنهوهش، مقالنة صنانعی و احمندی داراننی تری  مقالة مرتب  بنجدّی امّا  «شعر عرب  تقلید یا نو وری؟

ردیابی مضامی  لُغ  شمع منوچهری در شعر عرب و شعر فارسی از  غاز تا پایان قنرن هینتم »(، با عنوان 1331)

اند که منوچهری در لغ  شمع به چنه مین ان مقاله، در جستجوی ای  پرسش بوده ای است. نویسندگان « هجری

 پس از  ود چه ت بیری گذاشته است. اعرانه و بر شاز ادب عربی ت بیر پذیرفت

 پژوهش و چارچوب نظریروش . 5-1

: 1322 ،)کینافی« بر نورد تناریخی»ها  ن میان  بارعصر بوده و هم تقریباً (2)یکالیمو  (1)یمنوچهر که از  نجا
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این  دو شناعر  در شنعر شنمع مکتب فرانسه بنه بررسنی تطبیقنی بر مبنای ،هوهشپای   وجود داشته است، (14

کننیم. شنعر او( نقنل منی ةمیکالی )همراه با ترجم شعر شمع را از منوچهری و به ای  ترتیب که ابتدا پردازد.می

  انند،زمنانی انندکی از یکندیگر بنه  هنور رسنیده ةاین  دو ابنر کهن  کنه بنا فاصنل (3)سپس به ارتباط بیننامتنی

دو شاعر، نه تنهنا بنه لحناش اشنتراک موضنوع، بلکنه بنه  دهیم که شعر شمع در  بار ای پردازیم و نشان میمی

 منده از این  پنهوهش  به دسنتدر پایان نی  نتایج  لحاش تشابه زبان و بیان هنری در ور بررسی بینامتنی است.

 کنیم.را ذکر می

 موضوعتحليلی . پردازش 3

 شمع در شعر منوچهری. 3-5

شنمع  (4)لغن ای عنالی از غت فارسی به عننوان نموننهشعر معروا شمع در دیوان منوچهری دامغانی که در بال

عرای دربنار غ ننوی، ابوالقاسنم حسن  الشنّ منوچهری در مدد ملنک ةچکام ةمدر واقع مقدّ ،شنا ته شده است

  ن  ةب رگنان ادب قنرار گرفتنه اسنت کنه عنوفی دربنار توجّنهمورد  چنان ن ،بلخی عنصری است. ای  ابیات

ر تشبیه شمع گیته است  اطر جملنه فضنال را چنراا داشنت و همنه چنون یافتنه و ای  قصیده که د»گوید: می

منوچهری در بیت نوزدهم ای  قصیده، تشنبیب  (222: 1331)عوفی، .«  ن را جواب نتوانستند گیت البتّهشدند 

بنه  ابینات  غنازی  این  چکامنه کنه کند  امّناصی زیبا مدد  ود را  غاز می ود را به پایان برده، با حس  تخلّ

 شعر شمع منوچهری معروا شده، چنی  است:

 ای نهننناده بنننر مینننان فنننرق جنننان  ویشنننت 

 هننر زمننان رود تننو لختننی از بنندن کمتننر کننند

 گر نیی کوکب چرا پیندا نگنردی جن  بنه شنب

 کننوکبی  ری ولننیک   سننمان توسننت مننوم

 یهرکسننپیننره  در زیننر تنن  پوشننی و پوشنند 

 چون بمینری  تنش انندر تنو رسند زننده شنوی

 و ای  بس ننادر اسنت ییگریهم ی ندیهمتا 

 مهرگنننانیبنننبهنننار و پهمنننری نوشنننکیی بنننیب

 تننو مننرا مننانی و منن  هننم مننر تننو را مننانم همننی

  ویشننت  سننوزیم هننر دو بننر مننراد دوسننتان

 ان تنو زننده بنه تن جسم ما زنده بنه جنان و جن 

 بندن گنرددیهمنگویی انندر رود تنو مضنمر 

 ور نیی عاشنق چنرا گرینی همنی بنر  ویشنت 

 عاشننقی  ری ولننیک  هسننت معشننوقت لگنن 

 پیره  بر تن ، تنو تن  پوشنی همنی بنر پینره 

 چون شنوی بیمنار بهتنر گنردی از گنردن زدن

 (1)هم تو معشوقی و عاشق هم بتنی و هنم شنم 

 دهنن یبنندینندگان و بنناز  ننندی بگریننی بننی

 یم هنننر دو دوسنننتدار انجمننن دشنننم   ویشننن

 ا اننندر حنن ندوسننتان در راحتننند از مننا و منن
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 هر دو گریانیم و هنر دو زرد و هنر دو در گنداز

  نچننه منن  در دل نهننادم بننر سننرت بینننم همننی

 اشک تو چون زر که بگدازی و بر ری ی بنه زر

 بامنننداد نوشنننکیته (8)دیشننننبلتنننو چنننون روی 

  ینت  بنه روز اسنت و من  از بهنر تنو رارسم نا

 از فنننراق روی تنننو گشنننتم عننندوی  فتننناب

 م  دگنر یناران  نود را  زمنودم  ناا و عنام

 رازدار مننن  تنننویی ای شنننمع ینننار مننن  تنننویی

 بنه مهنر  نوانمیهمنو من  بنر تنو  یتابیهمتو 
 

 هر دو سوزانیم و هنر دو فنرد و هنر دو ممنتح 

 وانچننه تننو بننر سننر نهننادی در دلننم دارد وطنن 

 اشک م  چون ریخته بر زر همی بنر  سنم 

 وان مننن  چنننون شننننبلید پهمرینننده در چمننن 

 روز باشننم بننا وسنن  شننبهمهوسنن  باشننم بننی

 اری شدسننتم میتننت وز وصننالت بننر شننب تنن

 نننی یکیشننان رازدار و نننی وفننا اننندر دو تنن 

 غمگسننار منن  تننویی منن  زان تننو، تننو زان منن 

 هنننر شنننبی تنننا روز دینننوان ابوالقاسنننم حسننن 
 

 (21-23: 1324)منوچهری،  

اسنت.  حرا قافینه« ن»استعمال فارسی سروده شده است. یعنی یکی از بحور وزی  و پر ،ای  شعر در بحر رمل

اسنت  یتو نالانتخاب ای  قافیه با زیبایی درونی همراه است. شکل  اهری ای  واج گنود و  :گیتشاید بتوان 

تنوان این  حنرا را بنه شنمعدانی ماننند کنرد کنه شنمع ما، می ةیک نقطه قرار دارد. به عقید ،و در درون  ن

 معدان( است:شاعر، شمع عاشق لگ   ود )ش ةزیرا بر اساس گیت  گیردهمچون نقطه در درون  ن قرار می

 کننوکبی  ری ولننیک   سننمان توسننت مننوم
 

 عاشننقی  ری ولننیک  هسننت معشننوقت لگنن  
 

 (23: )همان

 ی ابیات است.د میهوم کلّقالب و فرم در  دمت محتوا قرار گرفته و مؤیّ ،به ای  ترتیب

مبالغنه  پنردازد وانگارد و در سراسر ای  تشبیب با او به سخ  میشعور میشمع را موجودی ذی ،منوچهری 

 گویند.کند  گویی  ودش بنا شنمع سنخ  منی ود را به جای شاعر احساس می ، واننده :نیست اگر بگوییم

هنای ادبنی گیتنی است که سخ  گیت  شاعر با شمع در عداد صنعت بدیعی تجاهل العارا است که از  راینه

وسنیعی را در  نسنبتاً ةداینر ،تانگی  است و از قدیم در شعر پارسی و عربی متداول بنوده اسنت. این  صنناعدل

)ر.ک.  اننواع و اقسنام  ن اشناره رفتنه اسنتمطنوّل بنه  سنن گرانشنود و در ابنر سخنان شاعرانه شامل منی

 (.443: 1418التیتازانی، 

مست نی نیسنت. نینازی بنه یناد وری  کلّی ةتشبیه است و ای  قصیده نی  از ای  قاعد ،های منوچهریبنیاد سروده

کند. در ای  شنعر نین  اننواع مختلنف بک  راسانی از تشبیهاتی محسوس و روان استیاده مینیست که شاعر س
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: شمع را بنه انسنان، سنتاره و گنل و... م الً  حداقل یک تشبیه وجود دارد ،در هر بیت زند. تقریباًتشبیه موج می

 داند: ن می ةکند و رود او را شعله، جسمش را موم و پیراهنش را فتیلتشبیه می

 ای نهننناده بنننر مینننان فنننرق جنننان  ویشنننت 

 

 جسم ما زنده به جان و جنان تنو زننده بنه تن  
 

 

 

(1324 :23) 

دهند: پینراه  در زینر بندن با  یال لطیف  ود، چندی  امر  الا عادت را به شمع نسبت می ،منوچهری 

م، بهبنودی بنا چشندهان و گریست  بنی، زنده شدن با  تش،  ندیدن بیزمانهمپوشیدن،  ندیدن و گریست  

 گردن زدن، شکیت  بدون بهار، پهمردن بدون پایی .

ای زیبا از موسیقی شعر شناور کرده که گنوش شننونده پی در طول شعر، ابیات را در پردهدرپی یهایی راواج

 نوازد:را به نیکی می

 یهرکسننپیننره  در زیننر تنن  پوشننی و پوشنند 

  ویشننت  سننوزیم هننر دو بننر مننراد دوسننتان
 

 ر ت ، تنو تن  پوشنی همنی بنر پینره پیره  ب 

 دوسننتان در راحتننند از مننا و مننا اننندر حنن ن
 

 )همان(

گینرد. گنویی تنابلوی شاعر طبیعت است. او به  نوبی عناصنر طبیعنت و لنوازم  ن را بنه کنار منی ،منوچهری

 :کرده است ی ی مرن دست  ن را بینیم که نقاشی زبرای را مینقاشی

 رری ی به زربگدازی و ب کهزراشک تو چون 
 

 اشک م  چون ریخته بر زر همی بر  سنم  
 

 

 (21: )همان

تشابه میان شمع و شاعر اسنت. مننوچهری بنی   نود و  ةلئموضوع دیگری که در ای  ابیات چشمگیر است مس

 کند:با زبانی شاعرانه بیان می ،شمع دست به مقایسه زده و مواردی را در تشابه و ا تالا  ود با شمع

 انیم و هر دو زرد و هر دو در گندازهر دو گری

  نچه من  در دل نهنادم بنر سنرت بیننم همنی

 

 هر دو سوزانیم و هر دو فرد و هنر دو ممنتح  

 وانچننه تننو بننر سننر نهننادی در دلننم دارد وطنن 
 

 (23: )همان

 شعر ميکالی شمع در .3-3

هنای سنه قصنیده بنا قافینه شنامل وارد شنده اسنت و بادزهّر اآکتاب  دوّمجلد شمع، در  ةاشعار میکالی دربار

 نماییم:ها را نقل و ترجمه می ن الًیذمتیاوت است که ما 
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 «ر» قافية .3-3-5

 ولکّّّ ل ونِّّّّوِ  اوِظِّّّّر أو   نمِّّّّة ا ِّّّّ ِ 

 

 

 ِنصِّّّّّلنر لِراِ کِِّّّّّّ ِ مّّّّّّودا  ِمّّّّّّ  ال  ِّّّّّّ ِ 

 

 ( 747ات: ، يب)ا صري القریواي
سنتونی از طنال  ،بنرای انسنان امیندوار بنه  ن شنب جنوهر کنهرن  هجران یا سنیاهی  چه بسا شبی تاریک به ترجمه:)

 (برافراشتیم.

ّّّّّّّر ّّّّّّّخبِ ا  ا    ِّّّّّّّّن ال ّّّّّّّیب ِ لبک  ِیش 

 

 

ِّّّرنی بّّّنِی أیِّّّخینر ِ مّّّودا  ِمّّّ  الِفظّّّرِ    تِّ
 

 )مهر (
 (پدیدار است. دمدهیسپما ستونی از  رویفراپنداری شکافد های  لمت را میجامه ،ترجمه:  ن ستون)

ّّّّّّّّّّّّرِو  ر واِ  ال ُِّّّّّّّّّّّّی  ّّّّّّّّّّّّقنِی بِِنوِن  عرِش

 

 

ّّّخ  وذوِب ِحِشّّّرو  و  ّّّرِييتموِع ال ّّّال َِ   
 

 )مهر (
 ماند.(میعاشقان هایش به حال و روز و  ب شدن دلش و جاری گشت  اشک رن  و رو ترجمه:)

ُِن ِّّّ ِ ّّّونی   ِلّّّل أ ا  ّّّررِي  الّّّخامِی یِن

 

 

ّ ب لذ ِ ّ وِ هِخي ُِ   رِيِبِخمِی العّنِی یِن
 

 )مهر (
 اشنک چشنم وقتنی جناری  داننم،من  منی چنانکنهکنند، در حنالی کنه او را زار و ن ار منی ، انیراشک البتّهترجمه: )

 (رود.از بی  می شود،  ودمی

 تِِّلّّّّّّخانی لِنّّّّّّر ورلا صِّّّّّّ   ِّّّّّّخ ا  و و ِِّّّّّّ

 

 

ّّّّّّّعرعم وّّّّّّّ    منِّّّّّّّ   لکنِّّّّّّّة الِلّّّّّّّخرِ   ش 

 

 ( 747ات: ، يب)ا صري القریواي
وه کرد که بر فراز  ن پرتوی بود که پنداری ما در )فروا( ماه شنب چهنارده بنه سرو قامتش در حالی بر ما جلترجمه: ) 

 (بریم.سر می

ِّّّّّّّّ وّّّّّّّّرِم م  ِّّّّّّّّ  ک ّّّّّّّّورا  ِح ف  ّّّّّّّّ   ن  َِتِما

 

 

ِ نِّّل والن     هِّّو لّّو یِّّخرِيو کِّّ حکّّرال  ا
 

 )مهر (
 (یش و نوشش.هم مرگش در  ن نهیته است و هم ع - اگر بداند -در او نوری هست که ترجمه: )

ِّّّّّّّّ لذا مّّّّّّّّر ّّّّّّّّ ا رأ   ّّّّّّّّةم    ِّّّّّّّّ  نِ   ِ نِِ 

 

 

  ِکخ ّّّريف    ٍّّّوبل  خیّّّخل مّّّ  الع مّّّرِ 

 

 )مهر (
 (. رامدجدیدی از زندگی می ةدر جامشود،  نگاه ترجمه: هرگاه بدان  سیبی رسد سرش بریده )

 «ق»قافية  .3-3-3

 ای ر ب  غ صّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ل نِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّور و  

 

 

 ی ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ رِي بنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوِر الشّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفیِ 

 

 )مهر (
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 (نماید.مقدار می ن، پرتو شیق را  وار و بی ةای که شکوفترجمه: بسا شا ه)

 یِظِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ب  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّويِف   مّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرِو

 

 

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ل أِر ِ  یِلِا  جِبف

 

 )مهر (
 (گرید. واب و بیدار میهایی بیترجمه: تمام طول عمرش را با پلک)

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنِ    ُِ  ا ِشّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّر  ر  امل 

 

 

 املِفِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّر ِ   ر و  و 

 

 )مهر (
 (ترجمه:  تش عاشق در دل است و  تش او در سر.)

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّر    ماّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّربل  ِح لن

 

 

  ِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّردا    ِمشِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّر ِ 

 

 )مهر (
 (کشاند.شود و ما را به )روشنایی( مشرق میترجمه: در ) لمتِ( غروب، برای ما  شکار می)

 «ب»قافيه  .3-3-2

ّّّّّّّّّّّر  النُّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّ  بن ّ و ضّّّّّّّّّّّکّنل م

 

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ   ِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّخِ  الِاعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرب    ّ

 

 )مهر (
 (گر شود.جلوهنخلی که در قامت دوشی گان نارپستان  ةشا  ترجمه: چه بسا)

 لّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّو ی شّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلِ العرشِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّی  

 

 انسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّارب دمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّیل ذي ل و  

 

 )مهر (
 (ماند.به عاشق می  انیراشکاو در رن  ر ساره و ترجمه: )

ّّّّّّّّّّّّّّر ِ  منِّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّا الل ّّّّّّّّّّّّّّخ ِوِس  ِ 

 

 ِوِهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّو  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرای   ا هّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّربِ  

 

 )مهر (
 نده در حالی که  اهرش عریان است.(ترجمه: درون  ود را پوشا)

 ّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ذا مّّّّّّّّّّّّّّّّّّر أنعّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  األبّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  قِواِل منهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّر هّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّو لنشا
 

ّّخاِ  منلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوس  ال      کّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّربِ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ابِ ل ل و   بّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 

 )مهر (
هنای  شن   نود در بخشد، او از جامنهت و راحتی میها لذّپوشند، به بدنهایی که )همگان( میجامه هرچندترجمه: )

 (رنج و عذاب است.

شنعر  سننّتدر  عموالًمرائیه در بحر طویل سروده شده است و  ةقصیدگیتنی است که  ،در پایان ای  بخش 

میاهیم و اهداا بن ر  و وسنیعی همچنون  ةشود که شاعر بخواهد دربارعربی، زمانی از ای  بحر استیاده می
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 بر وردار است.  اصّیکه شمع در نظر میکالی از جایگاه  میابییدرمجن  سخ  بگوید. از همی  نکته 

میانگی  در هر بینت حنداقل میکالی است. به طور  ةمعیتری  صنعت بالغی در شبسامدتشبیه پرگیته نماند که نا

ب، بلین  و... در این  ابینات وجنود شود. انواع تشبیه از جمله: تشبیه جمع، تیریق، مرکّدو تشبیه دیده می یک تا

در نت، دوشنی گان نورسنته و عاشنق  ةمیکالی شمع را به انسان، ستونی از طال، ماه شب چهنارده، شنا  دارد.

 ی است:حسّ ،ت. تشبیهات او نی  همچون منوچهریتشبیه کرده اس

  و ِِّّّّّّتِِّلّّّّّّخانی لِنّّّّّّر ورلا صِّّّّّّ   ِّّّّّّخ ا  و 
 

ّّّّّّّعرعم وّّّّّّّ    منِّّّّّّّ   لکنِّّّّّّّة الِلّّّّّّّخرِ     ش 
 

 (747ات: يب)
ِّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّقنِی بِِنوِن ّّّّّّّّّّّّرِو  ر واِ  العرِش  ُی 

 

ّّّخ  وذوِب ِحِشّّّرو  و   ّّّرِيموِع ال ّّّال  يت َِ
 

 (747: مهر )
 رساند:ود را با قدرت بیشتری میشاعر با  وردن تضادهای متوالی مقصود  

ّّّّّّّر ّّّّّّّخبِ ا  ا    ِّّّّّّّّن ال ّّّّّّّیب ِ لبک  ِیش 
ِّّّّّّّّ وّّّّّّّّرِم م  ِّّّّّّّّ  ک ّّّّّّّّورا  ِح ف  ّّّّّّّّ   ن  َِتِما

 

ِّّّرنی بّّّنِی أیِّّّخینر ِ مّّّودا  ِمّّّ  الِفظّّّرِ     تِّ

ِ نِّّل والن    هِّّو لّّو یِّّخرِيو کِّّ حکّّرال  ا
 

 (747-747: مهر )
 های مشترک شمع بين منوچهری و ميکالیویژگی .3-2
 است و در باالی آن قرار دارد آن ةشعل ،معش روحِ. 3-2-5

 منوچهری:

  نچه من  در دل نهنادم بنر سنرت بیننم همنی 

 ای نهننناده بنننر مینننان فنننرق جنننان  ویشنننت 
 

 

 

 وانچننه تننو بننر سننر نهننادی در دلننم دارد وطنن  
 

 جسم ما زنده به جان و جنان تنو زننده بنه تن 
 

 

(1324 :23) 
 میکالی:

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنِ    ُِ  ا ِشّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّر  ر  امل 

 

 املِفِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّر ِ   ر و  و  
 

 

 (747ات: ، يب)ا صري القریواي
و تشنابه تعنابیر او بنا میکنالی در شنعر فنوق از سنوی  سنوکیاز    منوچهری دامغانی به شعر و ادب عربیتسلّ

عینب و  وجنهچیهاین  ا نذ مضنمون، بنه  ،البتّنه سنازد و تقلید او از میکالی را تقوینت منی ت بّردیگر، احتمال 

شعر پارسنی بهنره بنرده اسنت. بنه دیگنر  هایاسلوبکه او در بیان  ویش از   چرانیست اشکالی بر منوچهری
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منوچهری هنم داننش شنعر عربنی را دارد و هنم قندرت سنرایش شنعر پارسنی را. پنس در واقنع کنار  ،سخ 

ای از کنار هننری مننوچهری، بایند گینت کنه بینت است. به عنوان نمونه« نور علی نور»منوچهری به اصطالد 

اسنت ولنی چننی  صنناعتی در شنعر میکنالی  (2)«صننعت عکنس و تبندیل»نوچهری در اینجا، دارای نخست م

 نیست.

 شمع حيات ةشب، هنگام. 3-2-3

 منوچهری:

 گر نیی کوکب چرا پیدا نگردی جن  بنه شنب

 

 ور نیی عاشق چنرا گرینی همنی بنر  ویشنت  
 

(1324 :23) 

 میکالی:

ّّّّّّّر ّّّّّّّخبِ ا  ا    ِّّّّّّّّن ال ّّّّّّّیب ِ لبک  ِیش 

 

ِّّّرنی    بّّّنِی أیِّّّخینر ِ مّّّودا  ِمّّّ  الِفظّّّرِ  تِّ
 

 (747ات: ، يب)ا صري القریواي
را با تشبیهی ساده بینان کنرده ولنی مننوچهری « نورافشانی شمع در شب»بینیم، میکالی مضمون می چنانکه 

مکنینه  ةدر سخ ، صناعت ورزیده است و مراد  ویش را با تشبیه مضمر بیان نموده اسنت کنه اسناس اسنتعار

 تر است.به دیگر سخ ، بیان منوچهری هنری است.

 پوشدپيراهن را در زیر تن می. 3-2-2

 منوچهری:

 یهرکسننپیننره  در زیننر تنن  پوشننی و پوشنند 
 

  پیره  بر ت ، تنو تن  پوشنی همنی بنر پینره  
 

(1324 :23) 
 میکالی:

ّّّّّّّّّّّّّّر ِ  منِّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّا الل ّّّّّّّّّّّّّّخ ِوِس  ِ 

 

 ِهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّو  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرای   ا هّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّربِ وِ  
 

 

 (747ات: ، يب)ا صري القریواي
 ی و حيات دوباره با بریده شدن سربهبود. 3-2-3

 منوچهری:

 چون بمیری  تش اندر تنو رسند زننده شنوی

 

  چون شوی بیمنار بهتنر گنردی از گنردن زدن 
 

(1324 :23) 
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 میکالی:

ِّّّّّّّّ ّّّّّّّّ ا رأ   ّّّّّّّّةم    ِّّّّّّّّ  نِ   لذا مّّّّّّّّر ِ نِِ 

 

   ِکخ ّّّريف    ٍّّّوبل  خیّّّخل مّّّ  الع مّّّرِ  
 

 (747ات: ، يب)ا صري القریواي
دوبناره، امنروزه از لحناش نقند ادبنی و مبحنث صنور اسناطیری در  تولّندتنی اسنت کنه مضنمون منر  و گی

 رکنی تاین   معموالًدوباره را  تولّدمضمون مر  و » 1ابرم نقشی اساسی دارد و به قول  ادبیّات سا تژرا

: 1334 )شمیسنا،.« انددانسنتهو  ن را وجه شبه گردش فصول با گردش زنندگی انسنان  اندگیتهها  رکی تای 

 کمندی الهنیبسنیاری از  بنار ادبنی از جملنه...  ةزمینن»دوبناره  تولّنداف اید که مضمون مر  و ابرم  می (38

 )همان(« . را به وجود  ورده است.دانته..

 امان()بی گریان و در سوز و گداز رخ زرد و. 3-2-1

 منوچهری:

 گندازهر دو گریانیم و هنر دو زرد و هنر دو در 

 اشک تو چون زر که بگدازی و بررین ی بنه زر

 بامنننداد نوشنننکیتهن شننننبلید روی تنننو چنننو
 

 هر دو سنوزانیم و هنر دو فنرد و هنر دو ممنتح  

 اشک م  چون ریخته بر زر همنی بنر  سنم 

 وان مننن  چنننون شننننبلید پهمرینننده در چمننن 
 

(1324 :23) 

    مکارلا:
ِّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّقنِی بِِنوِن ّّّّّّّّّّّّرِو  ر واِ  العرِش  ُی 

   مّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرِو یِظِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ب  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّويفِ 
 

ّّّخ  و   ّّّرِيموِع ال ّّّذوِب ِحِشّّّرو  وال  يت َِِ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ل أِر ِ   یِلاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  جِبف

 

 (747-747ات: ، يب)ا صري القریواي
عاشقی است که ذکر  ن در مبحث بعدی  واهند  های مهمّگیتنی است که رن  زرد و چشم گریان از نشانه

 . سعدی گوید: مد

 نخواستم که بگویم حدیث عشق و چه حاجنت
 

 ینندة سننر م بگیننت و چهننرة زردمکننه  ب د 
 

(1321 :432) 

 . عاشقی3-2-2

صنیت عاشنقی در شنعر  ،البتّنه  یکی از اوصاا مشترک شمع در شعر منوچهری و میکالی، عاشق بودن است

                                                           
1. Abrams 



 1331 پایی ، 23نامة ادبیّات تطبیقی، سال ششم، شمارة / کاوش144

 ةنامنشنمع ای  تصریح و ت کید به عشق و عاشقی،  ود از وجوه میارقنتتر بیان شده است و منوچهری صریح

 تواند باشد:یمنوچهری و میکالی نی  م

 کننوکبی  ری ولننیک   سننمان توسننت مننوم

 

 عاشننقی  ری ولننیک  هسننت معشننوقت لگنن  

 

(1324 :23) 

عاشنقی را بنه شنمع نسنبت داده  صنیت، میرمسنتقیغمیکالی حال شمع را با عاشق قیاس نموده است و به طنور 

 است:
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنِ    ُِ  ا ِشّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّر  ر  امل 

 

 املِفِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّر ِ  و ر و   

 

 (747ات: ، يب)ا صري القریواي
 شمع را هم عاشق دانسته است و هم معشوق: ،جالب است که منوچهری

 (23: 1324)« شَمَ هم بتی و هم  هم تو معشوقی و هم عاشق،»

سعدی شنمع را  امّا معشوق و پروانه سمبل عاشق است، نمادگیتنی است که گرچه در سن  ادبی پارسی، شمع 

 شمع در  تش عشق، بیشتر ایستاده است: چراکه  استتر از پروانه دانسته استاد ،در کار عشق

  نننام ةتنننو بگریننن ی از پنننیش ینننک شنننعل

 تنننو را  تنننش عشنننق اگنننر پنننر بسنننو ت
 

 ام تنننننا بسنننننوزم تمننننناممننننن  اِسنننننتاده 

 منننرا بنننی  کنننه از پنننای تنننا سنننر بسنننو ت
 

 (282: 1321 ،سعدی)

 برای آسایش و رفاه دیگران یازخودگذشتگفداکاری و . 3-2-7

 منوچهری:

 و من  هنم منر تنو را منانم همنی تو منرا منانی

  ویشننت  سننوزیم هننر دو بننر مننراد دوسننتان
 

 دشننم   ویشننیم هننر دو دوسننتدار انجمنن  

 دوسننتان در راحتننند از مننا و مننا اننندر حنن ن
 

(1324 :23) 
 میکالی:

  ّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ذا مّّّّّّّّّّّّّّّّّّر أنعّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  األبّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  قِواِل منهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّر هّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّو لنشا
 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّخاِ  منلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوس  ال      کّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّربِ ّ

  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ابِ   بّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل ل و 
 

 (747ات: ، يب)ا صري القریواي
ِّّّّّّّّ  کِّّّّّّّّ وّّّّّّّّرِم م   ّّّّّّّّ   نّّّّّّّّورا  ِح ف   َِتِما

 

ِ نِّّل والن      يهِّّو لّّو یِّّخرِ و کِّّ حکّّرال  ا
 

 (747: مهر )



 141/ رواب  بینامتنی در شعر شمع منوچهری و میکالی

انسنانی  ةفداکاری و ای ارگری و سا ت  جامعن ةمنوچهری و میکالی با سرودن چنی  ابیاتی، روحی ،در واقع 

ی و شناسننروان علننم ی ازمهمّنن یهننانکتننههننا حنناوی اننند و شننعر شننمع  نبرتننری را اشنناعه و تننرویج نمننوده

یابنند، از  ن که وقتی افراد جامعنه، فضنیلت فنداکاری را در وجنود کسنی منیتوضیح ایناست.  یشناسجامعه

 ةدوسنتی ماین»و  محبّنتکننند. این  می محبّتشوند و نسبت به مردمی که دارای  ن هستند، احساس می ت بّرم

شناسنان ( جالنب اسنت کنه بر نی جامعنه233: 1323ارن  و بکنر، )ب« جامعه ]فاضله[ است. تحقّقرفاه انسان و 

( و 111: 1333)روسنو، « به فداکاری و گذشت بسیار نیازمند است.»اند که لیظ دموکراسی در جامعه نی  گیته

بنرای  چراکنهگذار حکومت دموکراسی واقعنی باشنند توانند پایهگذشت نمیهای  ود واه و بیانسان اساساً

مردم باید ا الق و عادات ساده،  وب و سالمی داشته باشند تا کارهنا را بنه سنرانجام »کومتی تشکیل چنی  ح

 هنایر شمع نه تنها الگویی بنرای رفتنارد از ودگذشتگی ة( جالب است که روحی33)همان: « درستی برسانند.

بشنری امنروز نین   بلکه در پیشرفت اقتصادی جوامنع ،است مسائل ا القی ةدر حیط هافردی و اجتماعی انسان

 ةنظنران معتقدنند کنه کشنورهایی چنون کنراست. به عنوان نمونه، بر ی صناحب زائدالوصفی اهمّیّتدارای 

هننا را منندیون اننند، اینن  پیشننرفتهننای اقتصننادی چشننمگیری داشننتههننای ا یننر پیشننرفتجنننوبی کننه در دهننه

انند و گنذاری بنودهسرمایه جویی وکوشی و صرفهسخت ةمردم  ود هستند که دارای روحی از ودگذشتگی

 جوانب زندگی بشر پی برد. ةبخشی در بهبود همتوان به نقش فرهن  و ادب و  گاهیجا میاز همی 

 حيات در فنای جسم. 3-2-1

 منوچهری:

 هنر زمننان رود تنو لختننی از بندن کمتننر کننند

 

 گنردد بندنگویی اندر رود تنو مضنمر همنی 
 

(1324 :23) 
 :میکالی

ّّّّّّّّورا   ّّّّّّّّ   ن ِّّّّّّّّ وّّّّّّّّرِم م َِتِما ِّّّّّّّّ  ک  ِح ف 

 

ِ نِّّل والن  و    يهِّّو لّّو یِّّخرِ  کِّّ حکّّرال  ا
 

 

 (747ات: ، يب)ا صري القریواي
میناهیم  تنری اند. جالب است که از کلیندیجسم او دانسته فنایهم منوچهری و هم میکالی حیات شمع را در 

از ابیاتی است که مییند این   ، جستجوی حیات حقیقی در فنای جسم است و اشعار عرفانی، ماالمالنی عرفانی 

 معناست، مانند:

  زمنننودم منننر  مننن  در زنننندگی اسنننت

 

 چننون رهننم زینن  زننندگی، پایننندگی اسننت 

 

 (111: 1331)مولوی، 
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 نی  همانند:
 ی زندگی  نواهییش از مر  اگر مبمیر ای دوست پ

 

 که ادریس از چننی  منردن بهشنتی گشنت پنیش از منا 
 

 (12: 1321 )سنایی،

 شمع و شاعر یدارزندهشب. 3-2-3

 منوچهری:

  یت  به روز اسنت و من  از بهنر تنو رارسم نا

 

  روز باشننم بننا وسنن  شننبهمهوسنن  باشننم بننی 
 

(1324 :21) 

 نی :

 بنه مهنر  نوانمیهمنو م  بر تنو  یتابیهمتو 
 

  هننر شننبی تننا روز دیننوان ابوالقاسننم حسنن  
 

 (همان)
 میکالی:

 ولکّّّ ل ونِّّّّوِ  اوِظِّّّّر أو   نمِّّّّة ا ِّّّّ ِ 

 

 ِنصِّّّّّلنر لِراِ کِِّّّّّّ ِ مّّّّّّودا  ِمّّّّّّ  ال  ِّّّّّّ ِ  
 

 (747ات: ، يب)ا صري القریواي
 . نتيجه2
نظنر بنه  ، تشبیه اسنت.اندبردهتری  اب ار بیانی که منوچهری دامغانی و ابوالیضل میکالی در توصیف شمع به کار مهم. 1

و  ن را بنه سنتاره،  انندبردهشنمع بنه کنار  ع و گوناگونی که منوچهری و میکالی در توصنیفتشبیهات و تعبیرات متنوّ

هنا هنای  ننامنهر شمع نامید که در شنمعرا شاع سخنورتوان، ای  دو اند، میدر ت، گل، انسان عاشق و... تشبیه نموده

 ی هست.توجّه ور ارتباط بینامتنی در

م زمنانی نظنر بنه تقندّ لنینیست و مشخّص قاًیدقاز دو شاعر مورد بررسی در ای  مقال  کیچیهگرچه تاریخ والدت . 2

  تام و تمام منوچهری بر شعر و ادب عربی و نی  تشابه بر ی تعابیر و تصاویر این  دو شناعر میکالی بر منوچهری و تسلّ

چین ی از ارزش ادبنی و زیبنایی اشنعار  ت بّرای  ت بیر و  ،البتّه نست دا ت بّرتوان منوچهری را از میکالی مشمع، می ةدربار

 دهد.رش در دو ادب فارسی و عربی را نشان میفنون بودن او و تبحّبلکه ذی ،کاهدی نمیمنوچهر

ت بیر منوچهری )گیرنده( از میکالی )فرستنده( بنرای سنرودن در بناب شنمع را  ،تطبیقی ادبیّاتبر اساس مبانی نظری . 3

در سطح وسیعی از دیوان  نود، داشته و عرب  شنایی کامل  ادبیّاتمنوچهری با  چراکه  باید یک ت بیر مستقیم دانست

تطبیقنی، کنار مننوچهری در شنعر  ادبیّناتدر ( 2)تن بّراز حیث نمودار تن بیر و  ،البتّه  است از شعر و ادب عربی بهره برده

 شمع، ابداع است نه تقلید.
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، نتنایج گیاز ودگذشنتاز بر ی مضامینی که در شعر شمع منوچهری و میکالی به کار رفته است، همچنون صنیت . 4

هنای تالیّنفعّ ةدر حیط یفردی، اجتماعی و حتّ هایرفتار ةها در زمینانسان ی برای بهبود و پیشرفت زندگیتوجّهجالب 

  ید.می به دستها ناقتصادی  

 فرهنگی ایران با ملل عربی است. –وجه دیگری از تقارب فکری  ةوردهای ای  پهوهش، ارائ از جمله ره. 8

 هانوشتپی. 3
ل قرن پنجم هجری قمنری اسنت. ل ایران در نیمة اوّالنجم احمد ب  قوا ب  احمد منوچهر دامغانی از جمله شاعران طراز اوّابو( 1)

( 21212: 14 ، ج1322)دهخندا،  یناق افتناده اسنت...های نخستی  قنرن پننجم هجنری قمنری اتّقرن چهارم یا سال  اهراًوالدت او 

ام کودکی، چنان ذکی بود کنه هنر ننوع کنه از او در شنعر و پیرایة سرو بوستان براعت بود. در ایّ منوچهری،  رایندة چهرة بالغت»

نوشنته شنده  432( وفات او بنه سنال 222: 1331)عوفی،  «امتحان کردندی بدیهه بگیتی و  اطر او به موانات  ن مسامحت کردی.

   است.

 سنازد. پنای گنر منیب و شنادمانی مخصوصنی ]را[ جلنوهفکر اسنت. سنبک شنعری او طنرطبنع و برننامنوچهری، شناعری جنوان

رقصد. در تمام دیوانش که ن دیک به سه ه ار بیت است یک لیظ انندوهگی  و ینک  واند و میافشاند، میکوبد و دست میمی

فروزانینر، ر.ک: ) اسنی اسنت.عبارت غمناک نیست. اساس شعر او تشبیه و مقایسه و تم یل و در ای  طریق پیرو عبداهلل ب  المعت  عبّ

را از بر کنرده. بنر  ملّتاز ادبیّات عرب به معنی جامع، اطاّلع کامل داشته و اشعار شعرای ب ر   ن »منوچهری  (134-138: 1312

( 134)همنان: « ا و به همان حس  که در عربی است، ادا کند.ها را در فارسی بدون تصرّ واهد  ن یاالت ایشان محی  بوده، می

 ر بیت زیر بر ک رت اطاّلعات و محیو ات  ود از اشعار عربی ت کید کرده است:منوچهری د

 منن  بسننی دیننوان شننعر تازیننان دارم ز بننر
 

 تو ندانی  واند ااَل هُبِّی بِصَحنِک فَاصبَحِی  
 

 (31: 1324)منوچهری، 

 اشاره است به ای  بیت از عمرو ب  کل وم که مطلع قصیدة اوست:

ِنِ   ِ  ّّّّّّّّّّّا بِصُّّّّّّّّّّّ کنرأِ ه لِ  ُِ  رصِّّّّّّّّّّّل
 

ِّّّّّّّّّّّّّّّّّخرینر  ّّّّّّّّّّّّّّّّّوِر األن  ِو ت لقّّّّّّّّّّّّّّّّّا   
 

    (59: 8637وزي، )ال   
 )ترجمه: هان )ای ساقی بر ی  و( قدد را بگردان و ما را از بادة صبحدم سیراب ساز و هیچ از شراب اندرونی باقی مگذار.(

سیاسنی و فرهنگنی از شنهرتی واال و  هنای گونناگونم تا پننجم، شناهد مشناهیر بسنیاری بنود کنه در زمیننه( نیشابور در قرن سو2ّ)

های متنیّذ نیشنابور بودنند از معدود  اندان ،تری  ایشان، میکالیان است. ای  دودمانجایگاهی ویهه بر وردار بودند. یکی از برجسته

ی، اقتصنادی و م تا اواسن  قنرن پننجم، در امنور سیاسنی، اجتمناعها را در طول بیش از دو قرن  یعنی اوا ر قرن سوّپای  ن که ردّ

 (82-81: 1321کنیم. )حسینی، فرهنگی  راسان مالحظه می

اهلل است )زرکلی، نام کامل میکالی را چنی  ضب  کرده اسنت: تری  عضو ای   اندان در شعر و ادبیّات، ابوالیضل عبیدمشهور 

یش در مینادی  سیاسنی و منذهبی و ادبنی (( که در طول حیات  و131: 4، ج 2112عبیداهلل ب  احمد ب  علی المیکالی، ابوالیضل )
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های شایانی به دست  ورده بود  امّا از  نجایی که مرجع اصلی ما در معرّفی وی بعالبی است و او هرگ  بنه امنور سیاسنی و تقیّموفّ

همنان: ک: ر.های ابوالیضل در ای  دو زمینه، بسیار اندک است. )مذهبی عصر  ویش توجّهی نشان نداده، اطاّلعات ما از کوشش

های  غازی  حیات او اطاّلعی در دست نیست  امّا قنرائ  متعندّدی در ا تینار اسنت از تاریخ والدت و سال»گیتنی است که  (111

 (111)همان: « دهد وی ا تالا سنی چندانی با بعالبی نداشت.که نشان می

( فرمانروا، نویسنده و شاعر و از اهنالی  راسنان هن 438 -ب  احمد ب  علی میکالی )... داهللیعبنویسد: زرکلی دربارة میکالی می 

هنایی از ن نر و نظنم زیبنای او را درج نمنوده نموننه هرالّخ   ی کمةرا برای کتابخانة او تصنیف کرد و در  مثرر القنوباست. بعالبی کتاب 

سیار ستوده است و هنم بالغنت و گیتنی است که بعالبی هم اصالت و شرافت و حس  امارت میکالی را ب .(131: 4، ج 2112است )

 امنروز در روی زمنی  کسنی نیسنت کنه کتنابتش از او زیبناتر و بالغنتش از او »نویسند: منی هری کمّة الّخ  حس  کتابت او را. وی در 

 در وصف او  ورده است: ابو تمام(. نی  221: 4تا، ج )بی« تر باشد.کامل

ّّّّّّّّّر   ِ ِ ِنِّّّّّّّّّ  هکهّّّّّّّّّرِ  أ  اتِّّّّّّّّّا ال م
 

  ِ ِنِّّّّّّّّّّّّّّّّّّ لِلخکّّّّّّّّّّّّّّّّّّ    ل ا ال مّّّّّّّّّّّّّّّّّّر ِ  
 

(8481 :636) 
 زمانه در  وردن همچو اویی بخیل است.( گمانیبرا بیاورد.  همچو او)ترجمه: هیهات که زمانه )دوباره( کسی 

 لنق  هاسنت کنه شناعر، بنا وجنودکوتاهی قالب  ن های اشعار او،همشخّصاز جمله : »بارة سبک شعری میکالی باید گیتدر 

ق نبوده است  امّا اشعار از اسنتحکام لینظ، شنکل و یع در استمرار بخشیدن به  ن و پرورش قدرت  یال موفّبر ی تصاویر زیبا و بد

تنوان هنا نمنیها از ناحیة یک غیر عنرب سنروده شنده اسنت در  نمحتوا به  وبی بر وردار است و هیچ عاملی که نشان دهد  ن

دوسنتان بنود کنه تمایل او و دیگنر هنرمنندان و هنر ر و احساس وذوق، تیکّیافت. او به قصد فروش هنر، پای در ای  راه ننهاد بلکه 

هنای ادبنی بنه ابوالیضنل نسنبت ( منابع،  باری چند را در زمیننه113: 1321)حسینی، «  لق ابر هنری را از جانب او به دنبال داشت.

تنوان بنه این  منوارد جمله  بنار منسنوب بنه وی منیاز  ی و طبیعی زمان از میان رفته است در حوادث سیاس ها ناند که بیشتر هداد

 و... شرد دیوان متنبّی، ملح الخواطر و منح الجواهر، تمامابو ةشرد حماس، همخ ن البالغ، فضایل الملوک، دیوان اشعاراشاره کرد: 

ر.ک: مکالمنه اسنت ) ادوار تاریخ به هم مربوطنند و بنی   ننان ةکی متونی که موضوع مشترک دارند در همشکلوفس ةبه عقید (3)

 .(182: 1324شمیسا، 

  ن رابپرسنند و از این  جهنت در  راسنان  سنؤال قیبه طراز معانی در کسوت عبارتی مشکل متشابه  یایمعنلغ   ن است که  (4)

 (422و  428: 1322ازی، چیست  ن  وانند. )الرّ

ای  جهنان چنون بنت اسنت و منا شنمنیم )نییسنی،  (. رودکی گوید:14111 :11 ، ج1322پرست را گویند )دهخدا، بت ،( شم 1)

1322 :118) 

 زردرن شنبلید: گلی  (8)

 .(424: 1418المطوّل،  :ر.ک) توضیح پیرامون صنعت عکس و تبدیل برای (2)

 .(22: 1 ، ج1424فضل،  ر.ک:)تطبیقی  ادبیّاتدر  ت بّربرای  گاهی از نمودار ت بیر و  (2)



 143/ رواب  بینامتنی در شعر شمع منوچهری و میکالی

 کتابنامه
 هاکتاب :الف

 الکتب العلمیة. انیة، بریوت: داربعة الث  شرحه شاهنی عطیة، الط  ، ضبطه و مترم دیوا  ايب(؛ 1111ام )مت ابو. 1
 .  الفکر العريب ، قاهرة: دار  صرال أه  العصردمکة القصر و ات(؛ ابخزری، ابواحلسن علی بن احلسن بن علی )يب. 1
، ترجمنه و اقتبناس جدیـد( ة ابتدایی تا جامعـة)از جامع یاجتماع تاریخ اندیشة(  1323) بکرهوارد بارن ، هری المر و . 3

 .ریرکبیاممجیدی، چاپ پنجم، تهران:  اصغریعلجواد یوسییان و 

 .يابعة، قم: مکتبة الداور بعة الر  ، الط  املطو يف(؛ 1111ین )الد  فتازانی، سعد. الت  1
 قه ابراهیم صقر، مکتبة مصر.حق  م له و د  ، قه  العصرأحمر    هر  ی کمة الخ  ات(؛ ، ابو منصور )يبعاليبث  ال. 5
 ، مشهد: دانشگاه فردوسی.)در ادب عربی( های سخنفيروزه(  1321باقر ) محمّدحسینی، . 8

 .  الفکر العريب قاهرة: دارال، 1 ،جزهر اآدابات(؛ )يب ي، ابو اسحاق ابراهیم بن علالقریواين ياحلصر . 7
 جدید، تهران: دانشگاه تهران. ةاز دور دوّم، چاپ خداده ةناملغت(  1322) اکبریعلدهخدا، . 2

تقنی محمّندق ویننی و  محمّند، تصنحیح المعجم فی معایير اشعار العجم(  1322ب  قیس ) محمّد  یالدّشمسازی، الرّ. 3

 ل، تهران: زوار.مدرس رضوی، چاپ اوّ

 ، تهران: ابر سیید.مدوّسعید حبیبی، چاپ  ، ترجمةداد اجتماعیقرار(  1333روسو، ژان ژاک ). 11

بع   ة الط   ،املس شّّّر نیسّّر  مّّّ  العّّّرب واملسّّ عربنی و  ّّّريف والن  األ ّّّلم  ّّّرموس تّّرا   ألشّّّهر الر  (؛ 1007ین )، خریال  د  يرکل  ز  ال. 11
 مالینی.العلم لل ابعة عشرة، بریوت: دارالس  
 : الغدیر.، هترانالط بعة األولی، لیقر  الس  شرح املعن  (؛ 1611، ابوعبدهللا )وزينالز  . 11
منه و علی فروغی، تصنحیح و مقدّمحمّد، بر اساس تصحیح و طبع ات سعدیکلّيّ(  1321. سعدی، مصلح ب  عبداهلل )13

 م، تهران: دوستان. رمشاهی، چاپ سوّ  یبهاءالدّتطبیقات و فهارس 

وی، چناپ ششنم، تقی مدرس رضن محمّد، به سعی و اهتمام دیوان سنایی غزنوی(  1321. سنایی، مجدود ب   دم )14

 تهران: سنایی.

 ، تهران:  گاه.صور خيال در شعر فارسی(  1388رضا )محمّدشییعی کدکنی، . 11

 ، ویرایش دوّم، چاپ اول، تهران: میترا.نقد ادبی  (1324شمیسا، سیروس ). 18

 ، چاپ پنجم از ویراست چهارم، تهران: میترا.انواع ادبی(  1334) -----------. 12

 العلوم العربیة. ولی، بریوت: داربعة األ، الط  املقرر  رس األديبمخل  للا الخ  (؛ 1110داجلواد رضوان، امحد )شوقی عب. 12

 الکتب العلمیة. ، بریوت: دارا مر ةشر ر الفخر و  انيب مرو ب  ون وم ال   (؛ 1116جنیب ) يعطوی، عل. 11
 حاد.تهران: اتّ ، تصحیح سعید نییسی،لبابلباب األ(  1331عوفی، محمّد ). 10



 1331 پایی ، 23نامة ادبیّات تطبیقی، سال ششم، شمارة / کاوش111

، فرهنـ  و ادب اسـیمی یاثرگـذارو  یریاثرپـذل، ادبيّات تطبيقی تـاریخ و تحـوّ(  1331غنیمی هالل، محمّد ). 21

 شیرازی، تهران: امیرکبیر. زادةاهللد مرتضی  یتترجمه و تحشیه و تعلیق سیّ

 ، تهران:  وارزمی.سخن و سخنوران(  1312) مانال ّعیبدفروزانیر، . 22

الکت ا   دار :بع ة األول ی، ب ریوت، الط  الاومکخای ا وکّة لّخان ا قر ة ا  لمکة  األدب املقرر  أتٍری ال   (؛ 1111فضل، صالح ). 23
 .يدار الکتا  املصر القاهرة: و  بناينالل  
ن قندس ل، مشنهد:  سنتادی، چناپ اوّد حسنی  سنیّ، ترجمة سیّادبيّات تطبيقی(  1322الم )کیافی، محمّد عبدالسّ. 11

 رضوی.
 د محمّد دبیرسیاقی، چاپ پنجم، تهران: زوار.به اهتمام سیّ ،دیوان منوچهری(  1324قوا ) احمد ب منوچهری، . 21

 .هرمستهران: تصحیح رینولد ا. نیکلسون، چاپ پنجم، ، مثنوی معنوی(  1323محمّد )  یالدّجاللمولوی، . 28

 ، تهران: اهورا.و اشعار رودکیمحيط زندگی و احوال (  1322نییسی، سعید ). 22

 .ریرکبیام، به کوشش مظاهر مصیا، تهران: مجمع الفصحا(  1341هدایت، رضا قلی  ان ). 22

 تب: مجیّ
، شنورای نامـة پارسـی، «!(تقلید ینا ننو وری؟) یو شعر عرب منوچهری»  (1332)و فاطمه عسگری  وند، تورجزینی. 23

   .231-214 ، صص2و  1هم، شمارة گسترش زبان و ادبیّات فارسی، سال هجد

 ةجدیند، شنمار ة، دوردوّم، سنال تطبيقـی ادبيّـات ةنشـری ،«تطبیقنی ادبیّناترؤینای »(  1331منوچهریان، علیرضا ) .31

 .228-212چهارم، صص 

، 32 ، شنمارةهای ادبـیپژوهش، «تطبیقی و نقد تطبیقی ادبیّاتبه سوی تعرییی تازه از »(  1331نجومیان، امیرعلی ) .31

 .132-111صص 

 
 
 
 



 
حمك مة( -حبوث   األدب املقرر  ) صنک ة  نمک ة   

 ون ک ة اآداب والعنوم ا نسرنک ة،  رمعة رازي ورمرنشرو
515-522م، صص  3152هّ.  /  5321هّ. ش/  5231 لریف، 32الس نة الس رد ة، العخد   

 5 نا أ رس نظری ة ال  نرص رنی ومکاريهمنوتشوصف الش معة   شعر 

 3ر منوچهرای  نریض
 ، طهران، ایرانيباطبائط  المة عال  الجامعة  آداهبا،و  ةالفارسی   غةقسم الل   يف مساعدستاذ أ

 2خي رئقِ حمم  
 ، طهران، ایرانيباطبائط  ال ةمعال  الجامعة د  املقارن، فرع األ ة يفری املاجست

 صاملنخ  
جتل   ی من  ذ  يذمعة ال   ة املش  ةکة    ا فیه  ا أد  الش   نن األدبی   الس    عو ،الش   ب  نی األق  وام و  ق  ايفالث  و  يق  ار  الفک  ر م  ن أه  م  م   اهر الت  

ة امل تلف  ة ی   آاثره  م ابس  ت دام األس  الیب الفن   مع يفعراء ص  و روا الش   الع  ر . ّن  ه  الء الش   عراء الف  رو و ش  عار بع  ش الش   أ الق  دم يف
األدب   نی  معة يفاألد  املق   ارن. ّن  م   ن ش   عراء الش     ص   لة ابلت ن   ا   يفی   ة عرض   ه للبح   و  املت  إبمکانن   ا الی   وم أن جنع   ل أعم   ا م الفن  و

بیعی  ة لک  ن  العناص  ر الط  معة، األج  زاء و وص  ا الش    يف ير هحی  أ أکث  ر م  ا اس  ت دم منوتش   میک  ايو  ير همنوتش   الع  ريبو  يالفارس  
 باق ةتش بیهها ب يف اعرانق د یش ةا الش  معة إبنس ان عاش أ أو معش وق و ش ب ه الش  ش  ی  و الت  صناعة من  قد استفاد کثریا   املیکاي

امه ا بش  ن ری طریقة تفکاعرین و تشبیهات الش  تعابری و  ّن  وجوه اإلشةاا أو اإلفةاق يفورد )أصفر( أو عاشأ ابا شاحب اللون. 
 تعمی  أ األد  املق  ارن يفح  أ، توس  یع و بدراس  ة مقارن  ة یلیلی  ة. م  ن نت  ائ  ه  ذا الب ت   يذمعة ص  ارت موض  وع ه  ذا البح  أ ال   الش   
 ة.ول العربی  الد  بنی ایران و  األديب - قايفالث  بادل می مزید من وجوه الت  تقدرق و الش  

 . والفارسيالعريب نید  املقارن، األدب، األمعةالش   ، شعر، ابوالفضل املیکايمغايناالد   ير ه: منوتشةلکنک  الانمر  الخ  
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