
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 مللی ترویج زبان و ادب فارسیال های دهمین همایش بین مقاله مجموعة

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریور  6 تا 1

 

81 
 

 «نزهه المجالس»کتب  معشوق درناختی و بررسی تطبیق مقایسة زیباش

 «المحب و المحبوب المشموم و المشروب»و 
 زهرا آقابابایی

 علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور زرین شهر هیئتعضو 

 سمیه حسنعلیان

 وه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهانعلمی گر هیئتعضو 

 محبوبه جهانمرد

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور زرین شهر

 چکیده

بعد از فتوحات اسالمی در همان آغاز صدر اسالم و آمیخته شدن مردمان فارسی با عرب ها، این آمیختگی و ارتباط به حوزه زبان و 

آن اثرپذیری های  هیکی از نمون. یافت و در طی قرون شاهد داد و ستد قابل توجهی بین دو قوم فارسی و عرب هستیمادبیات راه 

فراوان کتاب فارسی نزهه المجالس تألیف جمال خلیل شروانی در قرن هفتم از کتاب المحب و المحبوب المشموم و المشروب اثر 

 . سری الرّفاء نگاشته در قرن چهارم است

تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات تطبیقی به بررسی مضامین مشترک در توصیف  -این رهگذر پژوهش حاضر با روش توصیفیاز 

 .، خال و چهره معشوق پرداخته استابرو، طرّه، چشم

ره، چشم، خال این بررسی بیانگر این حقیقت است که شاعران فارسی تحت تأثیر اشعار عربی در توصیف ابرو، طهای  همهمترین یافت

و چهره معشوق قرار گرفته اند و آن مضامین را در شعر فارسی خود به کار برده اند مانند هردو چهره معشوق را مانند گلنار دانسته و 

 . چشمان آبی معشوق را زیبا بیان کرده اند

 .لیل شروانی، طره، ابرو، چشم، خالالمحب و المحبوب المشموم و المشروب، نزهه المجالس، سری الرّفاء، جمال خ: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

این تأثیر . شود می زبان وسیله ای است برای برقراری ارتباط اجتماعی و به تبع عوامل و تأثیرات گوناگون دستخوش تغییرات فراوان

 . وفایی یکدیگر شده اندشود؛ زبان فارسی و عربی نیز بر اثر ارتباط با یکدیگر مایه شک می گذاری باعث شکوفایی متقابل دو زبان

و این رابطه کهن و دیرینه ؛ زبان فارسی بعد از زبان عربی، دومین زبان جهان اسالم است که بیشترین پیوند را با زبان عربی دارد

 . است

ران حکومت عراق قرار دادند، دو زبان عربی را، زبان نگارش دیوان ایران و( ق 16-63)در روزگار خلیفه عبدالملک بن مروان اموی »

شدند،  می در زمان عباسیان، اعراب با زبان فارسی کامالً آشنا بودند و با شنیدن آن شاد. آل بویه ادبیات عربی رشد چشمگیری کرد

ای که به گونه. رتباط وسیعی برقرار کردغزنه پایتخت غزنویان، با بغداد خالفت عربی، ا( ق 312-934)زمان حکمرانی غزنویان 

امیرازدگان نزد ( ق311-123)درروزگار سلجوقیان . خواستند تا به فرزندان آنها معلقات سبع را بیاموزند می از ادیبانبزرگان دولت 

لغت، ادبیات و های  ههای عربی در زمینآموختند و ادیبان و دانشمندان کتاب می دانستند، عربی می استادانی که زبان عربی را نیک

 (91-29: 4911ندا، .ک.ر. )«.نحو نوشتند

و تأثیر شگرفی بر همدیگر  را با ادب پارسی دارد، سرنوشت این دو زبان به هم گره خورده استها  ادب عربی نزدیکترین سنت

 . اندگذاشته

که به مطالعه و : ستگویند، علمی ا می «االداب المقارن»و در زبان عربی به آن  Comparative Literatureادبیات تطبیقی یا 

ت برای بررسی ادبیات ای اسادبیات تطبیقی وسیله. پردازد می فرهنگی گوناگونهای  های آثاری برخاسته از زمینقایسهبررسی م

 . متفاوتهای  ها از نژاد، رنگ، زبان و ملیتای است برای دیدن افکار و شنیدن حرفجهان، دریچه
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کند و از انعکاس ادبیات ملتی در  می مختلف را باهم مقایسه ادبیات تطبیقی شاخه ای از نقد ادبی است که روابط ادبی ملتهای»

به عبارت دیگر، . کند می گوید؛ مثالً از تأثیر ادبیات ایران در ادبیات عرب، فرانسه، انگلیس و برعکس بحث می دیگر سخنهای  ادبیات

بنابراین، آنچه در ادبیات تطبیقی . کند می یدادر ادبیات تطبیقی، تصویر ادبیات و فرهنگی ملتی در ملت یا ملتهای دیگر انعکاس پ

این بیان در واقع . گذارد می مورد نظر است، تحقیق در کیفیت، تجلی و انعکاس است که اثر ادبی قومی در ادب قوم دیگر به جا

به چه نحوی تلقی کرده  متضمن این است که نویسنده و شاعر قومی چگونه با مضامین و آثار قوم دیگر مقابله و آن آثار را چگونه و

« سنت بوو»در اروپا به کار برد و سپس  4121نقاد فرانسوی در سال « ویلمن»را اولین بار « ادب تطبیقی»تعبیر و اصطالح . است

گفتند فقط  می اما این ادب تطبیقی که ویلمن و سنت بوو از آن سخن. منتقد مشهور دیگر فرانسوی آن را ترویج داد و به کار برد

بعدها محققان ادبیات تطبیقی را گسترش دادند و سعی کردند در مناسبات و روابط . عی مقایسه بین شاعران ممالک مختلف بودنو

زرین . ک.ر. )«ادبی و ذوقی بین اقوام و ملل تحقیق کنند و این تحقیقات را مبتنی بر مدارک و شواهد دقیق درست تاریخی بنمایند

 (412-4936:414، کوب

فکری و مسائل انسانی در هنر محدود نیست؛ بلکه از تأثیر پذیری های  ادبی، جریانهای  هبیقی، تنها به بررسی گونادبیات تط

 . گوید و به عنوان پل ارتباطی میان کشورهای جهان نقش بسزایی دارد می نویسندگان و شاعران از ادبیات جهانی هم سخن

رسی و عربی تحقیقاتی صورت گرفته است ولی درباره کتاب عربی المحب و تاکنون در زمینه ادبیات تطبیقی بین شاعران فا

نزهه مقایسه و بررسی انجام نشده است باتوجه به اینکه باب یازدهم  نزهه المجالسالمحبوب المشموم و المشروب و کتاب فارسی 
نه هایی از مضامین مشترک این دو کتاب با بخش المحبوب درباره معشوق است در این مقاله تالش بر این داشتیم تا نمو المجالس

 . را بیان کنیم

 :متن

توصیف و تشبیه معشوق از دیرباز در شعر شاعران پارسی گوی سابق داشته است؛ در عین حال بواسطه تأثیری که شاعران عرب زبا 

انکه میتوان بخش فراوانی از آنچن.شعری عرب به شعر فارسی راه یافته استهای  ن بر شعر فارسی گذاشته اند، بسیاری از مضمون

به حدی است که ها  تصویرها و خیالهای شاعران ایرانی را  برگرفته شده از تصویرها و خیالهای شاعران عرب بدانیم ؛زیرا مشابهت

د و زیسته ان می به خصوص که مشابهات موجود بیشتر مربوط به شاعران عربی است که در ناحیه عراق و شام نیز. قابل انکار نیست

این دو منطقه با مناطق فارسی زبان چندان تفاوت و یا از منظر اقلیم و آب و هوا نداشته است حتی شاعران اندلس نیز هم که کم و 

 بیش محیط جغرافیایی و اقلیم ویژه ای داشته اند در مجموع رنگ تصویرهای شعریشان نزدیک به شاعران مشرق است و به دشوار

 . دید توان تفاوتی در آنها می

توان از دو دیدگاه ساختاری و بالغی به مقایسه پرداخت به  می و نزهه المجالس المحب و المحبوب المشموم والمشروببین دو کتب 

به  نزهه المجالسدر بخش معشوق .  طرز کل از منظر ساختاری هر دو کتاب دارای بخش مستقل در باب اوصاف معشوق است

تشبیهات طره، زلف، ابرو و پیشانی و بناگوش، چشم و غمزه، گوش و حلقه، خط، در وصف نیکو  ترتیب ابواب شامل حسن و جمال،

رویی، قد و باال، خال، لب، در بوسه دادن و ندادن، دهان، دندان و زنخدان، کمر و میان، لباسهای او، بزرگواری و ناز، خوی، آمد و 

ی، سفر و وداع و بازآمدن، هر جایی و بی وفایی، عهد شکستن و کناره شد، نشست و خاست، خنده و شادی، غم و گریه، بیماری و به

گرفتن، عاشق شدن، عیبها که از ایشان گیرند، گفتن و ناگفتن و جواب تلخ و دشنام، آینه نگریستن، خواب و بیداری، جفا و 

شوق، افعال مختلف، دعای معشوق سنگدلی، عشوه و دم معشوق، ماللت و زود سیری، سوال و جواب، سرای و کوی و خانه، خیال مع

در  المحب و المحبوببابهای . توان یافت می نزهه المجالسنیز بخشهایی مشابه فصول  المحب والمحبوبحال آنکه در . و ایسائات

وصف مو، طره، مدح و نکوهش چهره، خال، گونه، رخساره، ابرو، چشم، بینی، دندان، عطر دهان، چهره و سفیدی و سیاهی، انگشت 

 . رنگین شده، گردن و آراستن، درآمد و شد، هیکل، قد و قامت، راه رفتن زنان، لباسها و رنگها است

توان چنین استنتاج کرد که  می آنچنانکه مذکور افتاده است در مقایسه ابواب هر دو کتاب از اوصاف معشوق در همین نگاه نخست

المحب و خصلت روحی ورفتاری محبوب پرداخته است چراکه در جمال خلیل شروانی بیش از سری الرّفاء موصلی به خوی و
اشعاری که در باب عهد شکستن وبستن، خواب و  نزهه المجالسصرفا به خصایص جسمی معشوق اکتفا شده امّا در  المحبوب

 .بیداری، مالمت و زودسیری حتی در آینه نگریستن معشوق هست از نظر دور نشده است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 مللی ترویج زبان و ادب فارسیال های دهمین همایش بین مقاله مجموعة

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریور  6 تا 1

 

86 
 

گویی که نگاه . تی هست به گمان ما، به دلیل نزدیکی ذوق زیباشناختی این دو قوم به یکدیگر استدر این دو کتاب اگر شباه

شود و ترتیب موجود در فهارس هر دو کتاب، میتواند گویای اهمیّت هریک  می زیباشناختی هر دو از رأس هرم انسانی یعنی سرآغاز

شود و با اندکی چشم پوشی خصایص رفتاری، به  می زیبایی از زلف و سر آغازآنچنانکه در هر دو کتاب . از اعضا و جوارح انسانی باشد

شود و به قد و  می شاید نگاه زیباشناختی ایرانیان که همواره در شعر فارسی از زلف که در راس هرم جمال است آغاز.انجامد می اندام

شوق باشد به توصیف چهره و اعضای آن پرداخته شده است انجامد و اینکه در شعر فارسی بیش از آنکه سخن از اندام مع می قامت

آنچنانکه در هر دو کتاب بخش مستقل و مجزایی به کوچکترین بخش صورت یعنی خال .شاید متوثر از جمال شناسی عرب باشد

 .اختصاص یافته است در حالیکه برای برخی قوایم نظیر دست و پا بخشی در نظر گرفته نشده

 استنزهه المجالس متقدم بر  المحب و المحبوبود در دو کتاب هم شاید بتوان گفت باتوجه به اینکه کتاب پیرامون صورخیال موج

از شاعران عرب المحب و المحبوب تأثیر گرفته اند و به این دلیل است که نظامی  نزهه المجالستوان گفت شاعران پارسی گوی  می

اما شاعری بدین درجه نرسد اال در عنفوان شباب و در »: نویسد می ی شعر و شاعرعروضی در کتاب چهارمقاله درباره شرایط الزم برا

روزگارجوانی بیست هزار بیت از اشعار متقدمان یاد گیرد و ده هزار کلمه از آثار متأخران پیش چشم کند و پیوسته دواوین استادان 

ایق سخن بر چه وجه بوده است، تا طرق و انواع شعر در همی خواند و یاد همی گیرد که درآمد و برون شد ایشان از مضامین ودق

طبع او مرتسم شود و عیب و هنر شعر بر صحیفه خود او منقش گردد تا سخنش روی در ترقی دارد و طبعش به جانب علو میل 

مان اینکه نظامی به گ(. 29-22: 4911عروضی نظامی، . )«کند و نام استادی را سزاوار شود و اسم او در صحیفه روزگار پدید آید

 . بیست هزار بیت را مقید به فارسی نکرده است شاید دلیلی باشد بر اینکه او شعر فارسی و عربی را افاده کرده

پردازیم و بعد از آن مضامین مشترک دو کتاب را  می المحب و المحبوب المشموم و المشروبو  نزهه المجالسنخست به معرفی 

 . کنیم می بیان

 :سنزهه المجال
شاعر که اکثر آنها از فهلوی گویان سه سدة پنجم وششم  234رباعی از  1113جنگ دست چین شده ای است از نزهه المجالس

وهفت و اندک بعد از آن از سرزمین اران و آذربایجان و معدودی از شاعران بلند آوازة خراسان بزرگ و دیگر نقاط ایران که از آن 

 .اندخطه شهرت داشته و زبانزد بوده 

را محمدعلی فروغی درخواست کرد و اساس کار خود را تحقیق در رباعیهای خیام  نزهه المجالسنخست بار عکس از نسخه خطی 

محمد . را چاپ کرد نزهه المجالسفهرستی از نامهای شاعران « تاریخ نظم و نثر فارسی در ایران»سعید نفیسی در کتاب . قرار داد

پرداخت و آنگاه این کتاب به همت و تصحیح دکتر نزهه المجالس ای کتاب یک مقاله به معرفی تقی دانش پژوه در مجله راهنم

 . محمد امین ریاحی نخست بار به شکلی محققانه با مقدمه ای مبسوط به جامعه ادبی معرفی شد

پنجم، های  هعر فارسی سدشهای  همجموعه بیش از چهار هزار رباعی، از نزدیک به سیصد شاعر تابناک ترین دور نزهه المجالس»

هنر شعر اصیل ایرانی و واالترین و ژرف های  هایرانی، نغزترین نمونهای  ه، ارزنده ترین گنجینه تراننزهه المجالس. ششم و هفتم است

نزهه ر گذشته از خیل کلی گمنام، که نام و نمونه شعرشان تنها در این کتاب باقی مانده د. ترین یادگارها یا اندیشه ایرانی است
یا از شاعران معروفی که همه ، چون. رباعیهایی هست از دانشمندان و صوفیان نامی که کمتر به شاعری معروف بوده اندالمجالس 

عمر را صرف ایجاد شاهکار معروف خود کرده اند و طبق منابع قدیم دیوان نداشته اند یا اصال جز اثر معروف خود شعر کم سروده 

خیام را آورده که در واقع شاعری های  تایی از رباعی 96کهن ترین و مهمترین مجموعه  نزهه المجالس»( 44: 4933ریاحی، . )«اند

و دو رباعی از عنصری بلخی ( 123متوفی )قدیمی ترین شعر در این کتاب به یک رباعی از فرخی سیستانی . خیام را ثابت کرده است

 ( 43: 4933ریاحی، . )«است( 192متوفی )

جنبه مهمتر اینکه چون این کتاب در هفت قرن و نیم پیش در شروان »: نویسد می دکتر ریاحی در اهمیت کتاب چنینشادوران 

فراوانی از شاعران کهن از یاد رفته شمال غرب ایران از دو سوی ارس در سینه دارد که از نظر شناخت فرهنگ های  هتألیف شده تران

دانیم که شمال غرب  می این را خوب. توان یافت نمی بک سرایندگان آن دیار نظیری بر آنایرانی در آن و آشنایی ما با زبان و س

نخستین شاعر شناخته ایران در « محمد بن وصیف سگزی»ایران از آغاز همیشه پایگاه فرهنگ واالی ایرانی بوده است و پیش از آن 
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اب، تنها زیبایی و دالویزی و مردم پسندی آن بوده نه شهرت مالک انتخاب شعر برای این کت. سیستان سرودن قصیده را آغاز کرد

 . شاعری یا مالحظه ای دیگر

بوده و به ها  مجموعه شهرهای دلخواه و دلپذیر مردم آن روزگار است، شعرهایی که بر سر زبانها و مایه نزهت بزم نزهه المجالس

زیرا رباعی مردمی ترین و همگانی ترین نوع : صاص داده استاختها  همین دلیل هم هست که مولف اثر خود را به برگزیده رباعی

 . فرهنگ و اندیشه ایرانی استهای  هجلوهای  هشعر در ایران بوده و ناب ترین نمون

: شاعران نزدیک به محیط تألیف و شهر مولف از دو سوی ارس بیشتر در این کتاب جا داشته باشندهای  هاین طبیعی است که سرود

تن، از یازده شهر  4تن، از باکو و در بند و نخجوان هریک  3تن، از هریک از دو شهر تفلیس و بیلقان  41، از شروان تن 21از گنجه 

 2تن، خوی و زنجان و اهر هریک  9تن، ابهر  3تن، تبریز  3مراغه : آذربایجان و زنجان هم نام و شاعرانی به این تعداد آمده است

: 4933ریاحی، . رک. )«تن، دو تن از شاعران گیالن نیز آمده است 4هریک : و خالط و موصل تن، اردبیل و اشنو و سجاس و خونج

13-41) 

 :توان چنین برشمرد می را نزهه المجالسبه طور کلی نام شاعران کتاب 

افضل  -فراینیافضل اس -اشهری -اسدی -ادیب صابر -احمد جام -احمد غزالی -ابوعلی سینا -ابوالمعالی رازی -ابوسعید ابوالخیر»

رضی  -رشید بیلقانی -خاقانی شروانی -خیام -جمال خلیل شروانی -جمال اصفهانی -بختیار شروانی -اوحد کرمانی -انوری -کاشی

 -شهاب سهروردی مقتول -شمس تبریزی -سماوی -سنایی غزنوی -زکی مراغه ای -رفیع بکرانی ابهری -رشید و طواط -گنجه ای

فلکی  -فرخی سجستانی -فخر گرگانی -فخر رازی -عنصری -عطار -طغانشاه -ظهیر فاریابی -صدر خجندی -شهریار زوزنی

مهستی گنجه  -لؤلؤ سمرقندی -کیکاوس بن قابوس وشمگیر -کمال خجندی -کمال اسماعیل اصفهانی -قوامی گنجه ای -شروانی

اثیر  -ابوحنیفه اسکاف -ابوالفضل تبریزی -ابوالفرج رونی -ابوالبرکات -دبیر شروانی الدین مهذّب -موفق سراج -معزّی -ای

 (34-491 -4933ریاحی، . رک. )«زاهد -رشید و طواط -پسر قاضی دربند -پسر حافظ -بدیع بیلقانی -اثیر اومانی -اخسیکتی

ن به نکته ای که درباره نام شاعران قابل توجه است حضور زنان شاعر است که به جز مهستی گنجه ای و رضیه گنجه ای بیشترشا»

. دختر خطیب یا دختر ساالر البته حتی برخی شاعران مرد نیز تنها به نام پدرشان یاد شده اند: نام پدرشان شناخته شده اند مانند

 (www.iranmajazi.com. )«مانند قاضی دربند یا پسر خطیب گنجه

 :نزهه المجالسبابهای 

که در ترسالت به کار آید، عشق و صفت عشق و ها  همدح ودعا، وصف شمع وشاهد، خمریات، سماع، فصلها، ترانتوحید وعرفان، 

احوال آن، دل واحوال آن، غم و شکر وشکایت از غم، اوصاف وافعال معشوق، عشق، وصال، فراق، معانی حکیم عمرخیام، بیان احوال 

نزهه با بخش المحبوب در اوصاف معشوق ونمط ششم  المجالس نزههاب یازدهم ب. سالکان طریقت، شکایت از افالک و نامساعدی او
 .قابل مقایسه وبررسی تطبیقی اند المحب والمحبوب المشموم والمشروبدرباره فصلها والمشموم در کتاب  المجالس

 :معرفی سری الرّفاء الموصلی

گردد که به  می ر عربی متولد شد، نسبتش به قبیله کنده یمنی برابوالحسن سری الرّفا الکندی الموصلی در موصل در خانواده ای نجّا

 . کند می شمال جزیره عرب مهاجرت کرده او در بخشهایی از دیوانش به اصالت عرب خود افتخار
ووووووووو   و ملووووووووووحط   عووووووووو    ووووووووو      
ووووووووووو   وووووووووووو   م  وووووووووووو   إعّوووووووووووٍ م مو
 ر ع  یسووووووووووووووووووووووووووویرط  م وووووووووووووووووووووووووووو   

 

 تلوووووووووووووق   سسووووووووووووور  و  م ووووووووووووور      
 شووووووووووووووو   ممووووووووووووووو  ر و  ممووووووووووووووو   

وووووووووو و معئ ووووووووو و و سووووووووو   ت  ووووووووو  ت  مو

 

توانست که وظیفه تعلیمش را برعهده بگیرد پس به بازار رفته و به رفوگری پرداخت و از آنجا بود که  نمی پدرش تنگ مایه بود و

. کرد می درس را تجربههای  هلقب رفاء را گرفت سری حنیفی مذهب و شیفته ادب و شعر بود؛ در موصل مجالس ادب مختلف و حلق

کرد و شاید فقر و رنج برای کسب رزق و تالش در بازار رفوگران و غلبه  می خواند و از بر می ابهای لغت و ادب و دیوان شاعران راکت

 . بر حاسدان و دشمنان فراوان او را در کار آب دیده و مجرب کرد
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های  و وصفها  هنعتگر در استفاده از تشبیهمانا او شاعری با طبع بلند خوش، مأخذ ملیح، ص»: گوید می ابن ندیم در وصف سری

گویند شاید با ابی طیب متنبی معاصر بوده است و نیز او را هم عصر با النامی، الناشیء األصغر، الصنوبی،  می .شیرین گوناگون است

 (96-91: م613غالونجی، . رک. )«دانند می کشاجم، الوأواء الدمشقی، الخالدیّین، الببغاء  ابن نباته

المحب و میالدی چاپ شده، کتاب  4314هجری  و بار دوم در بغداد سال  4933یوان شعر بزرگ سری نخست بار در قاهره سال د»
 . از دیگر آثار اوست الدیرهو  المحبوب المشموم و المشروب

 ه تر از شعرهای اوکسی که از شامات لفظ هایی روشن تر با استواری و نرمی و گیرند»: گوید می ابوهالل عسکری درباره او

 .«گوید نمی

 .«دانند می شاعری سراینده معانی زیبا و بلی »خطیب بغداد سری را 

کتاب درسی   والمشروب المحب و المحبوب المشمومهمانا او شاعری نوآور با لفظهایی نرم و مالیم و معانی استوار است و کتاب 

 (96-34: م613رک غالونجی، . )«کند می با را بیاننیست بلکه کتابی است که شاعر در آن ابیات ساده و زی

سری الرّفاء را  دیوانی است که بیشتر در مدح سیف الدوله و مهبلی و وزیر و افراد خاندان حمدانی و نیز هجای برادران خالدی »

صنایع بیانی به رونق و شکوه  گیرد و سراسر حرکت و نور و سرور است، به کار بردن می شعر سری الرّفا از خیال صافی او مایه. است

 (بی تا( )329: آیتی. )«افکند می آن در افزوده است، زبانش سهل و اوزانش دلپذیر است و از آن موسیقی شادمانه در گوش طنین

 (13: م613غالونجی، . رک. )«هجری فوت کرده  است 962در تاریخ وفاتش اختالف است؛ ولی طبق روایتی درسال »

 :المحب و المحبوب المشموم و المشروبآشنایی با کتاب 
تألیف السری بن احمد الرّفاء الکندی الموصلی در چهار بخش  تنظیم شده و برای  المحب و المحبوب المشموم و المشروبکتاب   

 . نام نهاده  شده است المحب، المحبوب، المشموم و المشروبهای  هرکدام از آنها عنوان

دور از اندلس تا جرجان در قرن چهارم ذکر های  متفاوت و مکانهای  مختلف و زمانهای  هاز طبقدر این کتاب شعر سیصد شاعر »

قطعه است در  2223شعر در چهار بخش های  هتعداد قطع. این کتاب اولین بار به تحقیق استاد مصباح غالونجی چاپ شد. شده

 (www.alwaraq.ne. )«قطعه وجود دارد 124ب و بخش المشرو 914و در پاره المشموم  162، المحب 369بخش المحبوب 

های  باب تنظیم شده و حاوی اشعاری است که در وصف مو، طره، مدح و ذم چهره، خال، رخساره، ابرو، چشم 23فصل المحبوب در

قامت،  آبی، بینی، دندان، سیاهی رنگ و پریدگی صورت، گردن و آراستی آن، گونه، زیبایی سخن و صدا، انگشت رنگین شده، قد و

 . راه رفتن زنان، لباسها و رنگها آمده است

 . قطعه و تنها یک فصل است 612بخش المحب دارای 

باب است و بابهای آن درباره بهار، ابر، رعد و برق و باران، نسیم، گل شقایق، گلسرخ، بنفشه، بابونه، نرگس،  91بخش المشموم در 

؛ مشک، کافور، عنبر و عود و نامهای مشک، عود، عنبر و زعفران شعرهایی وجود دارد: سوسن، نارنج، سیب، انار، به، زعفران و مانند

 .نزهه المجالس استتوان یافت که قابل مقایسه با کتاب   می در این بخش نیز اشعاری در توصیف بهار وگلها
هنه، نو، قرمزف نرم و روان، شراب ترش، خوشمزه، ک می و نوعهای آن مانند می باب دارد در آغاز بخش درباره 91بخش المشروب 

باب درباره حالتهای  91شعری بیان کرده است و بعد از آن های  هانگور، شراب خرما و تریاک و وسایل شراب توضیح داده و نمون

آخر  شرابخواری، شراب روز، شب، نور، شمع، آتشدان، در ذکر ساقی، ندیم و آوازخوانان و شراب خواری در جاهلیت و اسالم و فصل

 . درباره دوری از آالت لهو و لعب از شاعرانی شعر بیان کرده است

 . به کتابخانه لیدن هلند منتقل شده است 612شده و در سال  می نسخه ای ازاین کتاب در دمشق نگه داری

 :شماری از شاعران المحب و المحبوب

وهفان، الخلیع، السروری، المعوج الشامی، ابن المعذل، ابوفراس، ابن الرومی، دعبل بن علی الخزاعی، المتنبی، دیک الجن، ابودلف، اب

ابوتمام، الصنوبری، البسامی، الموصلی، جریر، الناجم، مسلم بن ولید، عمر بن ابی ربیعه المخزومی، ابونواس، الیعقوبی، حمزه البکری، 

ابن کیغل ، ابن المعتز، الخبزرزی، محمد بن وهیب، الوأواء، ابن درید، ابومسلم الرّستمی، الرّقّیّ، العلوی، ابوتمام، التمّار الواسطی، 

 .احمد بن أبی طاهر، الوجیهی، الرّاضی،الناشیء، العلوی، النوفلی، المهلبیّ، الزّاهی
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در بخش المحبوب کتاب المحب و المحبوب المشموم و المشروب ابیاتی در وصف معشوق است خال در چهر معشوق را مانند نقطه 

داند، بینی سرباال، دندان تیز، صورت گرد و مانند گل انار، ابروهای کمانی، چشمان سرمه کشیده و درشت  می ینه ماهیسیاهی در زم

 . شعری در این بخش وجود داردهای  هداند و نمون می مانند نرگس و حتی چشمان آبی را نیز زیبا

 .یمدان می را درباره معشوق زیباها  ما نیز در شعر فارسی این وصف 

متأخز از المحب و المحبوب المشموم و المشروب است، میتوان نتیجه گرفت که شاعران پارسی گوی  نزهه المجالسباتوجه به اینکه 

 . از شاعران عرب تأثیر و از مضامین شعری آن بهره گرفته اند

 مضامین مشابه در وصف طره -4

 :سراید می ین گونه شعردر وصف طره آویخته معشوق بر چهره اش ا 21ابن المعتز -4-4
    عٍ فم       ط  معطّز لو م   یعٍ
 أی عتط أعٍّ مجعوٌ   و ط ّئط 
 ذو  ّر   ع ظ مت فٍ   ج ج  هت 
      خ    ذ ر  فوق    رو و و 

 

 م  س مو ط  م لبو فٍ  م طعی    مفتو و  
ع   ط   طذرط  ممج عی و   ومی  مٍ  و
ر فی و   م  ش عر و  ل   ً سو    مز 

ر   و عسری و می     ط آ    لٍ و 

 

 (96: الرّفاء)

 . مرا رها کن که فرمانبردار از ستایش گران در مرام من نیست که عاشق در دنیا دلی خالی از درد ندارد

 . ایمان آوردم که به دوستی شما من دیوانه در حالیکه بهانه و عذر دیوانگان را نیز ندارم

گویی که خط چهره اش بر چهره اش . ه است دسته ای از مویش دو دسته حلقه سیاه استطره ای که بر عاج پیشانی اش مرتب شد

 . میدان مورد بر گل سرخ و نسرین است

 . خلیل شروانی این مضمون را این چنین به کار برده است
 پوش  مٍ    عیست،    مشق الم  ر 

  ی   ّر  هع وی تو،   ری  ز م 

 

 پوش  مٍ یععٍ خ ، خ ، تو فر  
 پوش ؟ مٍ پیش عٍ روشعت چر 

 

هر دو شاعر توصیف طره سیاه معشوق که بر پیشانی اش ریخته پرداخته اند با این تفاوت که ابن المعتز طره را به مورد و چهره رابه 

 . گل سرخ و نسرین و خلیل شروانی طره را به مشک و چهره را به هالل تشبیه کردهاست

 :مقایسه است با شاعر پارسی گوی خلیل شروانیقابل  24این مضمون الصنوبری -4-2
 ملوووووووووووووووووو  لوّ فیوووووووووووووووووو و   ج  و طوووووووووووووووووو 
ووووووووووووووووو ط  سووووووووووووووووو و فیووووووووووووووووو و ش مسط  مل ط
ووووووووووووووووو  و و فوووووووووووووووووٍ خووووووووووووووووو ّو و   ومصط
ووووووووووووووووذ رط  ٌٍ ی صووووووووووووووووی ط  و  ظ وووووووووووووووو

 

وووووووووووووووووئلو فیووووووووووووووووو و   ر  و طووووووووووووووووو   ّ  ملشو
 وهوالمطوووووووووووووووووووووووووووو ط و و  و طوووووووووووووووووووووووووووو ط 

ق   وووووووووووووووووورٌ  ت ع ووووووووووووووووووو     تو طوووووووووووووووووو    
 یووووووووووووووووو   ووووووووووووووووو فولی   و شووووووووووووووووو رو ط 

 

 (93: الرّفاء)

 . و در چهره اش عجایبی است در عشوه او شگفتی هاست

 .در زیباییش خورشید، هالل ماه و ستارگان جمع

 . و طرّه اش در گونه اش گویی حرفی است که نویسنده آن را نگاشته است

 .زند ای بی خبران می آهویی است که چهره اش و سبیلش فریاد

 :کند می خلیل شروانی چهره معشوق را اینگونه توصیف
 ق ز موی ی ت فت       ش 

 تش    ق  و   روی تو،    خو ٍ جف
 

 وی س خت  آییع  خورشی  زروی 
 یععٍ    همیش  جفت   ش    روی

 

 (912: شروانی)

                                                           
21
بیشتربهوصفپرداختهومهارتشدرمیانصنایعبهکاربردناستعاره.المتوکلدرسامرامتولدشدابوالعباسعبدهللافرزندخلیفهالمعتزبن-

 .است
24
چناندروصفطبیعتنامآورشدکهبرخیازناقداندرادبیاتعرباورانخستینشاعر.ابوبکردمحمبناحمدالصنوبریدرانطاکیهمتولدشد-

.است«روضیات»اشعاراوازجمله.طبیعتدانستهاند
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یابیم که در زیبایی چهره معشوق خورشید و ماه و ستارگان یک جا جمع اند و چهره معشوق به اندازه همه  می با مقایسه این دو شعر

غیر از خورشید، چهره معشوق را به زیبایی آهو تشبیه و زیبایی طره آویزان در چهره را نیز بیان کرده  آنها زیباست و صنوبری به

 . خلیل شروانی موی پیچیده معشوق را دام و ابروی جفت را نیک دانسته. است

 :سراید می کند این چنین شعر می درباره طره آشفته معشوق که عقل را پریشان المحبوب شاعری دیگر در -4-9
ووووووووووووووووور  و یط لوووووووووووووووووٍ   مووووووووووووووووو  إ  یطمو

ٍّو  لووووووووووووووووو    م ووووووووووووووووو رو  عووووووووووووووووو    متج 
ٍّو و فوووووووووووووووووٍ  متعووووووووووووووووو   لووووووووووووووووو عو  ٍ مط

وووووووووووووووووٍ یطشوووووووووووووووووّوو      لوووووووووووووووووٍ  موئ 

 

 (92: الرّفاء)

 . کند نمی و چه بسا قتل مرا مباح کرده است تلخ و شیرین

 . پانزده ساله است و مانند بدر زمان آشکار شدن است

 . و باعث بیماری ام در دور شدن او از من است شود می باعث سالمتی ام است زمانی که نزدیک

 . طره را پریشان نکرد مگر اینکه بخواهد عقل مرا پریشان سازد

 :گوید می در تشبیه زلف شور انگیز این چنین نزهه المجالسو کمال اسماعیل در 
 ز هرگ  سر زم  تو شور  عگی

 و آعج      م     روت تیر زع 

 

   ز  ر ، هز ر  ل فرو آویز 
 ! رخیز ه    آو ز  ز ، زگوش

 

 (912: شروانی)

گویند طره تو  می شاعر عرب و شاعر پارسی در این ابیات به طره که دلیل پریشان و آشفته کردن دل و عقل است اشاره کرده اند و

 . شود مگر اینکه عقل را پریشان کند نمی پریشان

 :گشاید می چنین لب به سخنشاعر عرب در وصف طره بر پیشانی این  22ابوتمام -4-1
ج   ج   مّم   ست ت    می مٍ  م  ر م   و
 و هز  أ ال ط م   و وی و أسفلط ط 
 ت    یطعرضط   متجمی و ف متزج

ت  ط فٍ   جو ج  هت و    أّ   ر 

 

هجو   ق   مس ه   م   یعی و فٍ  ممط  وفو 
جو  ج  ر  ش ر ط ط و  جت     م ط  و  خ  

ال   ط   متئریرو   و  مغعج معّ   مم 
لت  ط،  و  ٌ م   مس      جو إذ  تأم 

 

 (91: الرّفاء)

 . از تیر چشمانش برترشدها  آنگاه که شبهای بدر در سالها کامل شده و در اصابت به جان

 . آوردها  هپایین کمرش را به بلندی رساند و موی سبیلش سبز شد و بهان

 . یختشروع به عشق بازی کرد پس مالحت با تکرا و ناز در آم

 . گویی که طره اش در عاج پیشانی اش چون نیک بنگری رشته ای از کهرباست

 :درادب فارسی شبیه این مضمون به زبان خلیل شروانی نیز وجوددارد
 ش پو مٍ    عیست،    مشق الم  ر 

  ی   ر  هع وی تو،   ری  ز م 

 

 پوش  مٍ یععٍ خ ،خ ّ تو فر  
 پوش ؟ مٍ پیش عٍ روشعت چر 

 

 (913:شروانی)

هر دو شعر اشاره به طره دارد که پیشانی را پوشانده است ابوتمام طره را به کهربا تشبیه و شروانی به طره هندی و چهره معشوق را 

 . اند ردو به مشکی بودن طره توجه داشتهبه الله هم تشبیه کرده و ه

 :شاعر عرب در کتاب المحب والمحبوب -4-3
ووووووووووووووو   ووووووووووووووو ل ی ووووووووووووووورو    ر      

وووووووووووووو   ی  یطشوووووووووووووویر ت  وووووووووووووو  ت  صط

 

سووووووووووووقو فووووووووووووٍ  خوووووووووووو ّو أسوووووووووووویلو    مو
  و أموووووووووووووووووٍ  وجووووووووووووووووو و جمیووووووووووووووووولو 

 

                                                           
22
شاعریمعنیگراستو.بهغیرازدیوانشهفتاثردیگردارد.هـمتولدشد481/م796ابوتمامحبیبدرجاسمقریهاینزدیکدمشقدرسال-

 .شعراوپرازجناساستازجناس،طباق،انواعاستعاره،مجاز،کنایهومراعاتنظیر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 مللی ترویج زبان و ادب فارسیال های دهمین همایش بین مقاله مجموعة

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریور  6 تا 1

 

94 
 

 (93: الرّفاء)

 . چهره اش را به مشک در چهره نرم و هموار عیب گرفتند

 . گونه اش زیر دو طره ای است که از چهره ای زیبا حکایت میکند

 :این مضمون قابل مقایسه است با رباعی صدر خجندی
 فت  ستگویٍ ر  تو   ر  گع   گر 

 ستت  ظ  ع ر   سٍ،    م   گرفت 

 

 (916: شروانی)

و هر دو شاعر . پوشاندند می دهد اوالً طره ریخته بر پیشانی دو قسمت بوده است و دوماً بخشی از چهره را با زلف می این ابیات نشان

وصیف طره پرداخته اند و صدر خجندی با بر مشکی بودن طره نظر داشته اند با این تفاوت که در المحب و المحبوب با مشک به ت

 . عنبر سیاه به توصیف طره پرداخته است

 بررسی تطبیقی توصیف چشم و ابرو در دو کتاب -1

در نزهه المجالس ترانه ای در وصف معشوق ازرق چشم امده که گوینده این رباعی خود چشم کبود معشوق خویش را به » -2-4

 . چشم سیاه برتری داده استستود و حتی آن را به  می زیبایی
 چش  تو زفیروز  گرفت  ست جم ل
  ر خو ، چشمت خجست    ر  هم  س ل

 

 فیروز      ز ش    و   ر هم    ل 
 فیروز ،  لٍ خجست    رع     س ل

 

 (311: 4966شروانی، )

 . این مضمون در شعر عرب هم هست
ر  ٌ  فلتط مهط      مو   و و زط
ق  م       ط م ت رو   م  ز    ر 

 

ج    ص مط ط  م  هو   وذ ح  ت م ت خو
ج   مٍ س   ج    «     ی   فیروز 

 

 (469: الرّفاء)

 (13-442: 4913آقابابایی، )

 :گشاید می در توصیف ابرو، چشم، دندان و موی معشوق این چنین لب به سخن المحب و المحبوبالموصلی در  -2-2
ج    فوقو  معیو   و جٌب زط

ل لو    معو  بو و إعّم  یعظر   م  خ 
م        مط ل    و إذ  عظر   ر 
ئ        ر    ئ      و  و إذ     و
س    لتو إذ  ع ز    ی   ه   ت ر 

جیجو ف ل  ّئ   مل    و  فی   م 

 

 ت ت   م و جبو أط طیٌ   ط جط  
ٌق فطلجط  و  و  ت ت   مع  ب    
ه   طعجط  شوط  ت س ٍ  مع ول  و   
   ذبو  مرط  بو  أعّ    لجط 

تو  ذو  وٌب سط جط فو  ق   ممط
ج  ی سل    وه   م  مط رو     

 

 (31-13: الرّفاء)

 ابروان باریکی است، و زیر ابروان چشمهای سیاهم ها  باالی چشم

 .نگرند و در زیر آن دندانهای سفید فاصله دار دارند می از البالی نقاب

 . باید و آکنده از کرشمه استر می نگرند که عقلها را می و زمانی که نگاه کنند با چشمی

 .خندند می خندد با دندان برف گون آب شیرین دهان می چون

 . شود می آورند گیسوان سیاه بر پشتشان رها می و زمانی که لباسهایشان را در

 . در برابر حج گزاران آمدند ولی به خاطر ایشان حج هیچ محرمی صحیح نبود

 . ی اینگونه آمده استتشبیه ابرو در رباعی اسعد گنجه ا
   روت،    پیوست      ل  ز ی  
   الی  و چش  توست،  ر معصب  س 

 

 خو  ر   چو چش  رو    رو گر ی   
 !تو    ی   عمٍ ز  ، چش  تو  

 

 (919: شروانی)

 .معشوق را زیبا دانسته اندداند و هر دو شاعر ابروی  می الموصلی چشم معشوق را رباینده عقل و اسعد گنجه ای ابرو را رباینده دل

 :گوید می عبداهلل بن أبی الشّیص در بیتی -2-9
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میتط م   مهوی رتط  مهوی  تٍ رط ذو    
م   ی    م  لوب  مئ ع ه ر   ی   ف أصم 

 

ٍّو  م و جبو     أصر  و س ه   فٍ  وس
 خ ٍ ی  ط  مر مٍ م  فٍ  ممغ یبو و تط 

 

 (13: الرّفاء)

 . ا تیری استوار و صاف که در کمان ابرو بود، مورد هدف واصابت قرار گرفتماز عشق پرهیزکردم ولی درنهایت ب

 . رود می زنان تیری پرتاب کردند و به جای ابروان قلبها را نشانه گرفتند و دست تیرانداز در تاریکی به خطا

 :کند می با رباعی این تشبیه را اینگونه بیان نزهه المجالسکمال خجندی در 
 ر   روی پر چی  سه چشمت     ه   

 ز گوش  چش مٍ گفت      روی تو،  

 

 ه  ر ج   جه عی   فئع ،  ز  ی  س 
   سعت، زهٍ  م      چع ی  سه 

 

 (914: شروانی)

گذارد اشاره  می توان دریافت که کمال خجندی و عبداهلل بن أبی الشیّص به کمان ابرو که مانند تیر بر دل اثر می با دقت در این بیتها

 . دارند

 المحب و المحبوبو  نزهه المجالسبررسی و تطبیق خال در  -9

 :خوانیم می از شاعری دیگر در المحبوب -9-4
 فٍ  مس  و و  سیم  خ ٌل م ط 

  أع ط مو  س   ج  ف  و   
 مو لط  مسطوی  وو  لٍ  م  لبو  

ّ ب  فٍ مطؤمؤ  ر  ب   ر   مط

 

 (62-69: الرّفاء)

 . مثل سیاهی برقلب استدر بازوی راستش خالی دارد 

 . گویی که او از شبه سیاهی در مرواریدی تازه در آمیخته است

 :رشیدی سمرقندی این مضمون را این چنین بیان کرده است نزهه المجالسدر 
   آ  خ ل سی   ر آ  س   ت،  ی  ور عژ

  ی      عهع  مشق،  ر آت  تیز

 

        ست  سٍ خرم   مه   ر   
 ،  سٍ مشق عه   ر آب ع ی     

 

 (916: شروانی)

هردو شاعر به خال بازو اشاره کرده اند در المحبوب خال بازو را مانند شبه در مروارید و سیاهی بر قلب تشبیه کرده و رشیدی 

سمرقندی خال بازوی زیباروی را باعث از دست رفتن دلها و عاشق شدن دانسته است و مشک را برآتش و قرمزی دیده است و بر 

 . روی آب و سفیدی ندیده

 :سراید می دیک الجن شاعر عرب -9-2
 فٍ خ  ّو  خ ٌل  أ   

عوٌث  أ     هللا أمب خ 
ع تو و  ج   و ت ری  لٍ و 

 

الً ص  غ ت ط   م     أع مو
ل  س  ط  طشور    م طّرو   جو

ر    فٍ أّّیو  ی   جو ت  و 

 

 (64: الرّفاء)

 . را از روی عمد رنگین کرده در چهره اش خالی است گویی سر انگشتانی آن

 . قرار داده است( پوشش آن)لطیف گویا خدا پوسته مروارید را به عنوان پوست آن 

 . آید می نگری در هر زمان گلی می و بر چهره اش که

 :این رباعی آمده است نزهه المجالساز صدر خجندی در 
  یٍ ر   رض سی  آ   ت یغم

 همچو  سر عگشت،     ز ر ع یٍ

 

 آ   خ ل سی  عگر      زی  یٍ 
 عٍ، و  ر م  س یٍ ر ع ر تر ز

 

 (911: شروانی)

دیک الجن خال در چهره را مانندانگشتان رنگین که بر چهره زده شود، پوست معشوق را مانند مروارید لطیف و سفید و چهره اش را 

یی زیبا و سفید دانسته و خالی که بر چهره اوست را و شاعر پارسی چهره معشوق را مانند بت یغما. به مانند گل تشبیه کرده است
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یابیم که هردو  می با مقایسه دو نمونه شعری در. مانند انگشتان رنگی شده با عنبر که در چهره ماه مانند زنند توصیف کرده است

 . ه اندشاعر به سفید و درخشان بودن چهره و خال که مانند انگشتان رنگین شده بر چهره زده شود اشاره کرد

 :گوید می عبدالملک بن عبدالرحیم الحارثی درباره خال -9-9
  أعّ  ع   ٌ  ومسقو 

 

 ال   ٌ فٍ  ی ضو   جو  

 

 (61: الرّفاء)

 گویی نقطه ای به مشک است روشنی در سپیدی چهره ات

 :مهستی با این مضمون رباعی سروده نزهه المجالسدر 
   گلآ  خ ل سی   ر آ  رخ،  ی خرم

 گر زم ع   ز رفت  گلترسی  م

 

 مشق  ست و  سٍ ع ی  مشق  ز ت  گل 
  ز مشق ز   ست میخ،  ر   م  گل

 

 (913: شروانی)

شاعر عرب خال در چهره سپید را مانند نقطه مشک بیان کرده و مهستی نیز مانند حارثی خال را به مشک تشبیه کرده و معشوق را 

زده اند را به خاطر این دانسته که از رفتن گل ترسیده و برای محکم شدن آن  مانندگل توصیف کرده و دلیل اینکه بر گل، مشک

 . میخی از مشک بر آن زده اند

 مقایسه تشبیه چهره -1

برای  المحب و المحبوباین توصیف را . یکی دیگر از تشبیهات مشترک بین دو شعر عربی و فارسی تشبیه چهره به گلنار است

 . ای چهره به کار برده و هردو قرمزی چهره معشوق را مدنظر دارندپوست صورت و نزهه المجالس بر

 :گوید می شاعر عرب درباره چهره گلنار این چنین -1-4
ش وط خ  ّی و  لّع رط  و  جط

 أ و ط  یر    فٍ ه و  ط 

 

جهط ط  مشم ط و  معّ    ه رط و  و 
عٍ م  ظ ط  ممط  رط   یط  یرط

 

 (91: الرّفاء) 

 . و چهره اش خورشید و روزپوست صورتش گل انار است 

 . چرخاند می زنم نگاه گردانش مرا می سرگشته در عشقش چرخ

 :کند می بدین صورت بیان نزهه المجالسکمال اصفهانی این تشبیه را در 
 لع ر  ی  ی  ، خی ل روی چو  گ

 وی  ل تو سر  ر   ع ر   ر 

 

 گذ ر  ر خو  ز ی،  ز چش  فروم 
 ر عیق آوری     ست م ئ    

 

 (916: شروانی)

 :از مجموع آنچه بیان شد میتوان اینگونه نتیجه گرفت که

 . اشعار عربی تأثیر شگرفی به شعر و ادب فارسی به خصوص شاعران قرن چهارم تا هفتم گذاشته اند -4

متفاوت و گاه شبیه مضامین فراوانی از اشعار فارسی مأخوذ از شعر و ادب عرب است و شاعران این مضامین را به صورتهای  -2

 . به کار برده اندها  همان

توان مشابهت هایی بین ابیات فارسی  می ا درین دو کتاب نیز جدای از مشابهت ساختاری دو کتاب، در صورخیال و تشبیهات نیز9

 :وعرب یافت

طرّه سیاه که پیشانی را پوشانده که در هر دو کتاب چهره معشوق به خورشید و گل انار و گل تشبیه شده، ها  باتوجه به این توصیف

و طرّه ریخته شده بر پیشانی که دو قسمت شده، ابروی کمانی که به تیر مانند شده و چشمان آبی ستوده شده است،خال را مانند 

ه شود و طره سیا می مشک تشبیه کرده و خال بازوی معشوق را زیبا دانسته اند، زلف و طره معشوق باعث از دست رفتن دل عاشق

به دلیل اینکه شعر . توان گفت که شاعران پارسی گوی از شاعران عرب تأثیر گرفته اند می .را شبیه مشک و عنبر بیان کرده اند

 . فارسی به تقلید از شعر عربی بوده ذهن شاعران پارسی گوی از همان ابتدا از ادب عرب پر شده بود

از نظر ساختاری و  المحب و المحبوب المشموم و المشروبرب کتاب توان گفت شاعران نزهه المجالس از شاعران ع می -1

 . زیباشناختی تأثیر گرفته اند
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 کتابنامه

 .دارصادر: ،پنجم، بیروتلسان العرب(. 4141. )ا ابن منظور،محمّدبن مکرم4

 .نی: ، پانزدهم، تهرانفرهنگ معاصرعربی فارسی(.4932.)ا آذرنوش، آذرتاش2      

 .علمی: ، دوم، تهراننزهه المجالس(. 4933. )لیلا شروانی، جمال خ9

 .دانشگاه تهران: ، تهرانلغت نامه(.4923.)ا دهخدا، علی اکبر 1     

 .غالونجی، مصباح، مجتمع اللغه العربیه الدمشق. المحب و المحبوب المشموم و المشروب(. 613. )ا الرّفاء، سری بن احمد3

 .سپهر: ، چهارم، تهرانایی با نقد ادبیآشن(. 4936. )ا  زرین کوب، عبدالحسین6

 .توس: آیتی، عبداهلل، سوم، تهران .تاریخ ادبیات زبان عربی( بی تا. )ا الفاخوری، حنا3

 .امیرکبیر: ، دوازدهم، تهرانبرگزیده از چهار مقاله عروضی سمرقندی(. 4911. )ا نظامی، احمد بن عمر1

 .فروزان: هرا، اول، تهرانخسروی، ز. ادبیات تطبیقی(. 4911. )ا ندا، طه3

 هاو سایتها  همقال

 .442-13، پنجم، عرفانی پژوهش ادبنامتعارف زیبایی در ادب فارسی، های  هبررسی نشان(. 4913. )آقابابایی خوزانی، زهرا -4

2- www.iranmajazi.com 
3- www.alwarag.net 
 

  
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

