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کتاب شنایس متنیب در ایرانکتاب شنایس موضویع

گذر زم���ان پژوهش ه���ا و تحقیقات انبوهی  که در  ای���ن مهم باعث ش���ده 
در قال���ب پایان نام���ه، کتاب و مقال���ه دربارۀ احوال و آثار این ش���اعر نامِی 
ی بر شاعران و ادبای ایرانی در ایران به چاپ  عرب و میزان تأثیر گذاری و
ک���ه در این باره کتاب شناس���ی ای عرضه  رس���د. بدین منظور الزم اس���ت 
ش���ود تا از س���ویی پژوهش های پیش رو با سهولت و روانی بیشتری انجام 
ش���ود و از سویی تمام منابع موجود و به چاپ رسیده در ایران در دسترس 
که قباًل م���ورد بحث و  گی���رد و از انتخ���اب موضوعاتی  پژوهش���گران ق���رار 

بررسی قرار  گرفته، بازداشته شود.

این کتاب شناس���ی به ش���یوه »کتابخانه ای - بنیادی« تنظیم شده است 
که پژوهش ه���ای انجام گرفته در این باره  یاف���ت  و براس���اس آن می توان در
یخی و محتوایی به چند دس���ته تقسیم می شوند و  از نظر س���اختاری، تار
کار  کندگی آنها چگونه است. همچنین در پایان، برای تسهیل  میزان پرا

پژوهشگران، فهرست موضوعی پژوهش ها و تألیفات را آورده ایم.

درآمد
امروز بهره گیری از اطالعات پیش���ین برای تداوم حیات انس���ان امروزی، 
گرو استفاده و  امری الزم و ضروری می نماید تا آنجا که پیش���رفت فردا در 
بهره گی���ری از داده ها و اطالعات دیروز و امروز اس���ت و این همان چیزی 
کرده  کتاب شناس���ی را در دنیای ام���روزی دو چندان  که اهمیت  اس���ت 
اس���ت.1 به دیگر س���خن امروزه انجام پژوهش های جدید، بدون مطالعه 
پژوهش ه���ا و تحقیق���ات پیش���ین، امری ناممک���ن به ش���مار می آید، چرا 
ک���ه در این صورت ممکن اس���ت پژوهش جدید تنه���ا تکرار پژوهش های 
پیش���ین باش���د و هدررفت زمان و امکانات را به همراه داش���ته باش���د. از 

کلیات، ص 42 - 51. کتاب ماه  ین«؛  1. صبا، ایرج؛ »کتابشناسی ها: مقدمه ای بر شناخت و تدو

اشاره 
که  ابوالطیب متنبی ش���اعر ش���هیر دوره  عباس���ی )303 - 354ق( است 
با طبع آزمایی ش���اعرانه و بی همتای خود در میدان ش���عر و برخورداری از 
ش���خصیتی یگان���ه و بی نظی���ر، نه تنها بر ش���عر و ادب عربی که بر ش���عر و 
ادب فارس���ی تاثیر شگرف نهاده اس���ت. متنبی از این رهگذر شاعران و 
کرده است تا  ادبای بس���یاری را شیفته ش���خصیت و طرز ش���اعرانه  خود 
آنجا که بسیاری از شاعران فارسی گوی از همان آغاز، معانی او را اقتباس 
کرده، از درون مایه ها و عبارات ش���اعرانه اش در دیوان خود سود جسته و 

به یادسپردن چکامه هایش را مایۀ فضل خود  شمرده اند.

کتابشناسی
متنبیدرایران

سیدمحمدرضا ابن الرسولفاطمه اشراقی

چکی���ده: ابوالطی���ب متنبی ش���اعر دوره عباس���ی، نه تنها بر ش���عر و ادب عربی 

ک���ه ب���ر ش���عر و ادب فارس���ی تأثیر نهاده اس���ت تا آنجا که بس���یاری از ش���اعران 

فارس���ی گوی، معانی او را اقتباس کرده و از درون مایه ها و عبارات ش���اعرانه اش 

در دیوان خود س���ود جس���ته اند. از این رو در گذر زمان، پژوهش های انبوهی در 

قال���ب پایان نامه،کت���اب و مقال���ه در باب اح���وال و آثار این ش���اعر عرب و میزان 

تأثیرگ���ذاری وی ب���ر ش���اعران و ادب���ای ایرانی در ایران به چاپ رس���یده اس���ت. 

نویس���ندگان درنوش���تار حاض���ر س���عی در ارائه کتابشناس���ی ای درب���ارۀ متنبی 

داش���ته اند تا از س���ویی پژوهش های پیش رو با سهولت بیشتری انجام و از سوی 

دیگر پژوهش���گران از انتخاب موضوعات تکراری بازداش���ته شوند. نویسندگان، 

این کتابشناس���ی را به ش���یوه کتابخانه ای � بنیادی و به صورت الفبایی و در سه 

بخ���ش پایان نامه، کت���اب و مقاله و براس���اس مقاله »آیین تدوین کتابشناس���ی« 

تألی���ف محم���د اس���فندیاری تنظی���م کرده ان���د. از ای���ن رو، براس���اس آن می توان 

دریاف���ت که پژوهش ه���ای انجام گرفته در ای���ن باره از نظر س���اختاری، تاریخی 

و محتوایی به چند دس���ته تقس���یم ش���ده و میزان پراکندگی آنها چگونه اس���ت. 

نویس���ندگان در پایان مقاله خود، به منظور تس���هیل کار پژوهش���گران، فهرس���ت 

موضوعی پژوهش ها را درج نموده اند.                                                                

کتاب شنایس موضویع

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان 
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می آوردن���د و از برک���ردن چکامه های او را ادب و فضل می ش���مردند.6 نیز 
که در ب���اب هر موضوعی  مطالع���ه دیوان او را س���نت می دانس���تند و از او 
ه���ر چند ناچی���ز، بیت یا چکامه ای  س���روده با عنوان خ���اّلق المعانی ) = 
آفرینش���گر معان���ی تازه( ی���اد می کردند.7 این نکته رش���ید وط���واط را بر آن 
کن���د و دیوان او  ی یاد  که از دیگر ش���اعران، ب���ا عنوان فرزن���دان و داش���ته 
را ش���هره ع���رب و عجم بداند.8 از این رو بس���یاری از پژوهش���گران به ویژه 
ی و  پژوهش���گران ایرانی، از دیرباز سعی بر آن داش���ته اند به بیان زندگی و
شرح احوال و دیوان سترگ او بپردازند و از این رهگذر سعی بر شناساندن 
بیش از پیش این شاعر عرب به ایرانیان داشته باشند. حتی پای را فراتر 
ی و دیگر شاعران پارسی سرای و میزان  نهاده و به بررسی تطبیقی میان و
ی ب���ر آنه���ا بپردازند. همچنین به مقایس���ۀ می���ان او و دیگر  تأثیرگ���ذاری و
ش���اعران عربی س���رای بپردازند. برآم���د این پژوهش ها، ن���گارش تألیفات 

انبوه در این باره در ایران شده است. 

که  کتاب شناس���ی ای از تألیفاتی  کار پژوهش���گران،  به منظ���ور س���هولت 
درباره  این ش���اعر نامی عرب انجام گرفته، تدوین ش���ود تا از سویی منابع 
گیرد و از سوی دیگر آنها را  موجود در این باره در دسترس پژوهندگان قرار 
گاه س���ازد و از انجام پژوهش های  از پژوهش ها و تحقیقات انجام گرفته آ

که هیچ سودی به همراه ندارد، باز دارد. تکراری و مشابه 

کتاب  کتاب شناس���ی به صورت الفبایی و در سه بخش پایان نامه،  این 
و مقال���ه و بر اس���اس مقال���ه  »آیین تدوی���ن کتابشناس���ی«، تألیف محمد 
اس���فندیاری تنظی���م ش���ده اس���ت. همچنی���ن در پای���ان مقاله ب���ه منظور 
تس���هیل کار پژوهشگران، فهرست موضوعی مقاالت را درج نموده ایم که 
که در موضوعی خاص، چه پژوهش هایی انجام  به پژوهشگر می نمایاند 

گرفته است.

کارشناس���ی و مقاالت ارائه ش���ده در  گفتنی اس���ت پایان نامه های مقطع 
همایش ها در این  فهرس���ت نیامده اس���ت. نیز در این مختصر س���عی بر 
که ن���ام متنبی در عنوان آنها ذکر ش���ده،  ک���ه تنها ب���ه آثاری  آن داش���ته ایم 
که  یخ ادبیات و تذکره ها یا تألیفاتی  کتاب های تار یم. از ای���ن رو از  بپرداز
صفحاتی از آنها به ذکر نام این ش���اعر اختصاص یافته، نامی برده نش���ده 
که در  کتاب های س���نگی و تألیفاتی  اس���ت. همچنین از نس���خ خطی، 
خارج ایران تدوین ش���ده و شمار آنها از حوصله  این مقاله خارج است و 

کرده ایم: خود مقاله ای مستقل می طلبد، چشم پوشی 

6. محفوظ، حسینعلی؛ متنبی و سعدی؛ ص 18.
7. دودپوتا؛ تأثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی؛ ص 18.
8. محفوظ، حسینعلی؛ متنبی و سعدی؛ ص 18 - 19.

کتاب شناس���ی های مرتبط با موضوع پژوهش، نخس���ت  این رو، رجوع به 
گس���تره دید پژوهندگان را وس���عت می بخشد و دو دیگر آنکه به پژوهشگر 
کاماًل جدید است. سه دیگر  که موضوع برگزیده  این اطمینان را می دهد 
گاه می توان���د به منزله  آنکه آش���نایی و وق���وف بر موضوع���ات انجام گرفته 
گزینش موضوعات جدید باش���د و مس���یر جدیدی را در امر  راهنمایی در 
ی را به ادامه کار دیگر پژوهشگران و  ی پژوهشگر بگشاید و و پژوهش فرارو

تکامل بخشیدن به یافته های آنها در آن موضوع رهنمون سازد.2

گرفت و و مردمان را به خود مش���غول س���اخت.3  که آمد عالم را فرا متنبی 
گفت، ای���ن عبارت بهتری���ن تعریف برای ش���ناخت متنبی  ش���اید بتوان 
و فرایادک���ردن جاودانگ���ی او باش���د. ابوطیب احمد بن الحس���ین الجعفی 
کوفه  الکن���دی الکوفی معروف به متنبی در س���ال 303 هج���ری قمری در 

گشود و در آنجا نشو و نمو یافت.4 دیده به جهان 

که  ی در س���ال 337 هجری به دربار س���یف الدوله حمدانی در حلب  و
نماد دولت پرش���کوه عرب بود، راه یافت و در ن���زد او مقامی بزرگ یافت؛ 
که بس���یاری  اما غرور بیش از حد او و روحیه بلندپروازانه اش باعث ش���د 
یان آرام ننش���ینند و میان او و س���یف الدوله جدایی افکندند. از  از دربار
ای���ن رو ب���ا دلی لبری���ز از اندوه، حلب را ت���رک گفت و آهنگ مص���ر و کافور 
کاف���ور نیز او را  گفت.  کرد و برخ���الف میل باطن���ی اش او را ثنا  اخش���یدی 
گذش���ت دو س���ال محقق نگش���ت.  وعده حکومت داد؛ اما وعده اش با 
ک���ه وعده اش دروغی بیش نب���وده؛ از این رو  یافت  که متنبی در آنج���ا بود 
کوفه گریخت. آن گاه به قصد دیدار  کرد و ب���ه  در چکام���ه ای کافور را هجو 
ابن العمید رهس���پار ارجان و سپس رهسپار ش���یراز شد و مدایح خویش 
را نث���ار عضد الدول���ه کرد. عضدالدول���ه نیز او را با ص���الت فراوان خویش 
نواخت. پس از چندی قصد بازگش���ت نمود؛ ولی در راه بازگش���ت فاتک 
بن ابوجهل که متنبی خواهرش را هجو گفته بود با تنی چند از یارانش راه 

گرفته، او را به همراه فرزندش محسن به قتل رساندند.5  را بر او 

بالشر راز جاودانگی و موفقیت متنبی را در بداوت، بوی کهنگی برخاسته 
از چکامه های���ش، فراوان���ی تفاصی���ل اندرزآمی���ز، عب���ارات حکمت آمیز و 
که با ظرافت تمام توانس���ته آنها را در یک بیت بگنجاند و  کلمات قصار 
که به حق نیز چنین است.  که هوای فلسفی دارد می داند  ی  غزل های و

پرواضح اس���ت که متنبی نه تنها بر ش���عر عربی که بر شعر فارسی نیز تأثیر 
ش���گرف نهاده است. شاعران فارس���ی زبان، از دیرباز معانی او را اقتباس 
می کردند، ابی���ات او را تضمین می کردند، نام او را در ضمن قصاید خود 

کتاب ماه ادبیات، ص 76  2. همان، 43 و بیگی و ابن الرس���ول؛ »کتاب شناس���ی فخرالدین عراقی«؛ 
.83 -

3. ابن رشیق قیروانی؛ العمدة فی محاسن الشعر و آدابه؛ 1963، ج 1، ص 193.
یخ ادبیات عربی؛ ص 434. 4. الفاخوری، حنا؛ تار

5. همان، ص 428 - 429.
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به راهنمایی جعفر خضیر. دانشگاه عالمه طباطبایی. 1377.

26. حمی���دی عنب���ران، صالح الدی���ن. ترجم���ه و نق���د و تحلی���ل بالغی 
کارشناس���ی ارش���د. ب���ه راهنمایی  بیس���ت قصی���ده از دیوان متنبی. 

ابراهیم اقبالی. دانشگاه آزاد اسالمی - واحد اردبیل. 1388.

کتاب شناسی متنبی   .1
1 - 1 پایان نامه ها

1.آذرشب، مرتضی. بررسی حکمت در دیوان متنبی. کارشناسی ارشد. 
به راهنمایی رسول تقوی. دانشگاه آزاد - واحد تبریز. 1387.

کلمات قصار امام علی )ع( در  2. آینه چی، اصغر. تأثیر اشعار حکمی و 
کارشناسی ارش���د. به راهنمایی سیدامیرمحمود انوار.  اشعار متنبی. 

دانشگاه آزاد اسالمی - واحد تهران مرکزی. 1376.

3. ابراهیم���ی اتانی، امراهلل. مقایس���ه اش���عار حکمی متنبی و فردوس���ی. 
کارشناس���ی ارش���د. به راهنمایی وحید س���بزیان پور. دانش���گاه رازی 

کرمانشاه. 1383.

کلیل���ه و دمنه  عرب���ی و دیوان  4. احم���دی، طوب���ی. مقایس���ه مضامی���ن 
کارشناسی ارش���د. به راهنمایی وحید س���بزیان پور. دانشگاه  متنبی. 

کرمانشاه. 1389. رازی 

5. احمدل���و، زهرا. بررس���ی تطبیق���ی خردگرایی در اش���عار متنبی و ناصر 
ک.  کارشناسی ارشد. به راهنمایی احمد جرفی. دانشگاه ارا خسرو. 
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کارشناسی  6. اربابی، عبدالعزیز. األمثال والحکم بین بش���ار والمتنبی. 
ارشد. به راهنمایی مهدی ممتحن. دانشگاه آزاد جیرفت. 1389.

کارشناسی  7. ازوغ، حمیدرضا. تصویر مرگ و زندگی در اش���عار متنبی. 
ارش���د. ب���ه راهنمای���ی محمدکاظم ح���اج ابراهیمی. دانش���گاه آزاد - 

واحد نجف آباد. 1391.

8. اس���دی بزچلوئی، محمد. کاربرد صور خیال تشبیه در اشعار متنبی. 
کارشناسی ارشد. به راهنمایی محمد جنتی فر. دانشگاه آزاد - واحد 

قم. بی تا.

9. اس���فندیار، محمود. الفن���ون البدیعیة وجمالیاتها فی ش���عر المتنبی. 
گنجی���ان. دانش���گاه عالمه  کارشناس���ی ارش���د. ب���ه راهنمایی عل���ی 

طباطبایی. 1382.

10. اس���ماعیل زاده، محم���د. دراس���ه مضامی���ن المتنب���ی االجتماعی���ة. 
کارشناس���ی ارش���د. ب���ه راهنمایی س���ید امیر محم���ود انوار. دانش���گاه 

تربیت مدرس. 1378.

العرب���ی:  األدب  ف���ی  الحبس���یات  ش���عراء  انس���یه.  امام جمع���ه،   .11
کارشناس���ی  أبوالعتاهی���ة، أبون���واس، المتنبی وأبوف���راس الحمدانی. 
ارش���د. به راهنمایی فیروز حریرچی. دانش���گاه آزاد اس���المی - واحد 

قم. 1386.

12. امام���ی نصی���ر محله، اس���ماعیل. مدح در اش���عار متنب���ی و ترجمه و 
کارشناس���ی ارش���د. ب���ه راهنمایی فیروز  گزیده ای از مدایح او.  ش���رح 

حریرچی. دانشگاه آزاد اسالمی - واحد تهران مرکزی. 1380.
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ین���ی. دانش���گاه تربیت  کارشناس���ی ارش���د. ب���ه راهنمای���ی خلیل پرو
مدرس. 1381

39. س���بزیان پور، وحید. مقایس���ه تصویرگری های حماس���ی فردوس���ی و 
متنبی. دکتری. به راهنمایی س���ید امیرمحمود انوار. دانشگاه تربیت 

مدرس. 1380.

40. س���رگلزاری ج���وان، عل���ی. مقایس���ه ضرب المثل ه���ا و حکمت های 
پندآمی���ز در قصای���د ابوالطیب متنبی و گلس���تان و بوس���تان س���عدی 
کارشناسی ارشد. به راهنمایی حمید صمصام. دانشگاه  ش���یرازی. 

آزاد اسالمی - واحد زاهدان. 1390.

41. سروش فرد، مرضیه. امثال و حکم در آثار متنبی و مولوی. کارشناسی 
یان. دانش���گاه آزاد اس���المی - واحد  ارش���د. به راهنمایی ماجد نجار

فالورجان. 1387 - 1388.

42. س���عادتمند، معصومه. اس���لوب کنایه در دیوان متنبی. کارشناسی 
ارشد. به راهنمایی محمد فاضلی. دانشگاه تربیت مدرس. 1378.

کارشناس���ی  43. س���عیدی، س���ید ابراهیم. الهجاء فی أش���عار المتنبی. 
ارش���د. به راهنمایی فیروز حریرچی. دانش���گاه آزاد اس���المی - واحد 

تهران مرکزی. 1381

44. س���لیمی ترکانی، کبری. مقایسه ش���خصیت زن در اشعار سعدی و 
کارشناس���ی ارش���د. به راهنمایی علی دهقان. دانشگاه آزاد  متنبی. 

اسالمی - واحد تبریز. 1390.

45. س���وری، محمدرضا. مقایسه اشعار غزلی متنبی با غزلیات حافظ. 
کارشناس���ی ارش���د. به راهنمایی وحید س���بزیان  پور. دانش���گاه رازی 

کرمانشاه. 1384.

46. س���یادتی، س���یدجالل الدین. مردم گرای���ی و مردم گری���زی در اش���عار 
متنبی و س���عدی. دکت���ری. به راهنمایی ابراهیم دیباجی. دانش���گاه 

آزاد اسالمی - واحد علوم و تحقیقات. 1385 - 1386.

یان، ول���ی اهلل. بررس���ی اخالق و حکمت عملی در ش���عر  47. ش���جاع پور
متنبی. دکتری. به راهنمایی سید ابراهیم دیباجی. دانشگاه تهران. 
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48. شریفی راد، سمانه. األدب بین المتنبی وحافظ والقرآن. کارشناسی 
ارش���د. به راهنمایی مهدی ممتحن. دانش���گاه آزاد اس���المی - واحد 

جیرفت. 1389.

49. ش���عبانی چافجی���ری، ه���ادی. اس���لوب قص���ر در دی���وان متنب���ی. 
ین���ی. دانش���گاه تربیت  کارشناس���ی ارش���د. ب���ه راهنمای���ی خلیل پرو

مدرس تهران. 1380.

50. ش���عبانی میناآب���ادی، احمد. تأثر مضمونی خاقان���ی، مولوی، حافظ 
و صائب تبریزی از متنبی. کارشناس���ی ارش���د. به راهنمایی مجتبی 

تم���ام  وأب���ی  المتنب���ی  بی���ن  الم���دح  قصائ���د  نص���رت.  خان���گاه،   .27
کارشناس���ی ارش���د. ب���ه راهنمای���ی نادر نظ���ام تهرانی.  وخصائصها. 

دانشگاه آزاد جیرفت. 1388.

28. خواجه پ���ور، مرضی���ه. مقایس���ه فخ���ر در ش���عر متنب���ی و خاقان���ی. 
کارشناس���ی ارش���د. به راهنمایی یابر دلفی. دانش���گاه آزاد اسالمی - 

واحد آبادان و خرمشهر. 9.1386

29. دادگس���تر، اس���ما. الفخ���ر عن���د أب���ی ف���راس الحمدان���ی والمتنب���ی. 
کارشناس���ی ارش���د. ب���ه راهنمایی ن���ادر نظ���ام تهرانی. دانش���گاه آزاد 

اسالمی - واحد جیرفت. بی تا.

30. دانش���ور، صم���د. آراء الکوفیی���ن م���ع البی���ان من دی���وان المتنبی فی 
ش���رحه التبیان للعالمة العکبری. کارشناس���ی ارش���د. ب���ه راهنمایی 

سیدرضا سلیمانزاده نجفی. دانشگاه اصفهان. 1384.

کارشناس���ی ارش���د. به  31. ذبیح���ی، یوس���ف. بررس���ی ع���رب و متنبی. 
راهنمایی احمد رنجبر. دانش���گاه آزاد اسالمی - واحد تهران مرکزی. 

بی تا.

ینب. بررس���ی پدیده نرجس���یه )خودش���یفتگی(  32. رحیم زاده دیالی، ز
در دی���وان متنبی. کارشناس���ی ارش���د. به راهنمایی مل���ک پیرزادنیا. 

کرمانشاه. 1388. دانشگاه آزاد اسالمی -واحد 

33. رس���ولی، محم���د. ف���ن الفخ���ر وتجلیاته بی���ن المتنبی واب���ن هانی. 
کارشناس���ی ارش���د. ب���ه راهنمای���ی به���روز حس���ن زاده. دانش���گاه آزاد 

اسالمی - واحد جیرفت. 1389.

34. رش���مه، آذر. ش���رح و ترجم���ه جل���د چه���ارم دی���وان متنب���ی )قافی���ه 
کارشناس���ی ارش���د. ب���ه راهنمای���ی قاس���می  می���م، 226 بی���ت اول(. 

گرمسار. 1387. حاجی آبادی. دانشگاه آزاد اسالمی - واحد 

35. رضوان���ی حقیق���ی ش���یرازی، محمدمهدی. مقایس���ه می���ان متنبی 
مش���رق و متنبی مغ���رب )ابوالطی���ب احمد بن الحس���ین و ابن هانی 
اندلسی(. دکتری. به راهنمایی س���ید امیرمحمود انوار. دانشگاه آزاد 

اسالمی - واحد علوم و تحقیقات. 1379.

کارشناسی  ینب. تأثیر قرآن و حدیث بر اشعار متنبی.  36. روس���تایی، ز
ارش���د. ب���ه راهنمایی محم���ود آبدان���ان مهدیزاده. دانش���گاه ش���هید 

چمران اهواز. 1382.

37. زارعی ف���ر، ابراهی���م. بررس���ی تطبیق���ی ش���عر منوچه���ری و متنب���ی. 
کارشناسی ارشد. به راهنمایی فیروز حریرچی. دانشگاه آزاد اسالمی 

- واحد علوم و تحقیقات. 1384 - 1383.

ینی ون���د، ت���ورج. مقایس���ه بی���ن متنب���ی و خاقان���ی در ش���عر فخ���ر.  38. ز

9 . گفتنی است که نام خانوادگی صاحب اثر، در کتابنامه  پایان نامه های زبان و ادبیات عربی در سراسر 
کشور، تالیف دکتر رضایی خواجه زاده درج شده است.
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کارشناس���ی ارش���د. ب���ه راهنمایی  امیرالمؤمنی���ن در دی���وان متنب���ی. 
محمد اسماعیل زاده. دانشگاه آزاد اسالمی - واحد تبریز. 1390.

63. فرهان���ی ع���رب، مس���عود. الغزل عن���د المتنبی. ب���ه راهنمایی جواد 
س���عدون  زاده. کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی - واحد آبادان 

و خرمشهر. 1385.

64. فالحتی، صغری. بررسی موضوعی و آماری تشبیه در دیوان متنبی. 
دکت���ری. به راهنمایی محمود خورس���ندی. 1382. دانش���گاه تهران. 

.1385

65. فیض���ی، علیرض���ا. رث���اء در اش���عار متنب���ی. کارشناس���ی ارش���د. به 
راهنمایی س���یدامیرمحمود انوار. دانشگاه آزاد اسالمی - واحد تهران 

مرکزی. 1373.

66. قارلق���ی، مجتبی. تحلیل و بررس���ی روانی اجتماعی اش���عار متنبی. 
کارشناس���ی ارش���د. ب���ه راهنمای���ی وحید س���بزیان پور. دانش���گاه آزاد 

کرمانشاه. 1389. اسالمی - واحد 

کارشناسی  67. قاس���می، عبدالرس���ول. تأثیر المتنبی من اإلمام علی.10 
ارش���د. به راهنمایی مهدی ممتحن. دانش���گاه آزاد اس���المی - واحد 

جیرفت. 1390.

68. قاس���می حاجی آبادی، لیال. قول و غزل در دیوان سعدی و متنبی. 
دکتری. به راهنمایی س���یدابراهیم دیباجی. دانشگاه آزاد اسالمی - 

واحد علوم و تحقیقات. 1383.

کارشناسی ارشد. به راهنمایی  69. قلی  پور، عزیز. فخر در ش���عر متنبی. 
فیروز حریرچی. دانشگاه آزاد اسالمی - واحد تهران مرکزی. 1380.

70. قنبری مرند، محمدتقی. تحقیق و بررس���ی مدح در دیوان ابوالطیب 
کارشناسی ارش���د. به راهنمایی رسول تقوی. دانشگاه آزاد  المتنبی. 

اسالمی - واحد تبریز. 1387.

کرامت انس���انی در شعر  کاظمی پور، زهرا. بررس���ی تطبیقی آزادگی و   .71
کارشناس���ی ارش���د. به  ناصر خس���رو قبادیانی و متنبی ش���اعر عرب. 
کرج.  راهنمایی عبدالحس���ین فرزاد. دانش���گاه آزاد اس���المی - واحد 

.1388

72. گندمیکال، ناهید. بررسی زندگی و شعر ابوطیب المتنبی در مصر. 
کارشناسی ارشد. به راهنمایی فیروز حریرچی. دانشگاه آزاد اسالمی 

- واحد تهران مرکزی. 1372.

گ���ودرزی، محم���د. بررس���ی و تحلیل مقایس���ه  ای حکمت در ش���عر   .73
کب���ری  متنب���ی و احم���د ش���وقی. کارشناس���ی ارش���د. ب���ه راهنمای���ی 

روشنفکر. دانشگاه تربیت مدرس. 1378.

10. عنوان پایان نامه درس���ت نیست. به جای »تأّثر«، از واژه »تأثیر« استفاده شده است. وانگهی هیچ 
کار نمی رود. یک با حرف جر »من« به 

عالم خواه. دانشگاه آزاد اسالمی - واحد اردبیل. 1388.

متنب���ی.  دی���وان  در  وص���ف  ف���روغ.  قطب آب���ادی،  صادق���ی   .51
کارشناسی ارشد. به راهنمایی سیدامیرمحمود انوار. دانشگاه تهران. 
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52. صاعد واقفی انوش���ته، مریم. بررس���ی مفهوم مج���د در دیوان متنبی. 
کارشناسی ارشد. به راهنمایی عبدالحسین فقهی. دانشگاه تهران. 

.1380

53. عبادی، فاطمه. مضامین رزمی ش���اهنامه فردوس���ی با ش���عر متنبی 
کارشناس���ی ارش���د. به راهنمایی علیرضا منوچهریان.  )جلد 1 و 2(. 

دانشگاه عالمه طباطبایی. 1389.

54. عبداله���ی، اس���فندیار. حی���ات در اندیش���ه  متنبی و احمد ش���وقی. 
کارشناس���ی ارش���د. به راهنمایی اردش���یر صدرالدینی. دانشگاه آزاد 

اسالمی - واحد مهاباد. 1391.

55. عبداله���ی، کام���ران. معج���ز أحمد وقضای���اه النحویة بی���ن المتنبی 
کارشناسی ارشد.  والمعری مع ترجمة القسم الثانی من الجزء األول. 
ب���ه راهنمای���ی محمده���ادی م���رادی. دانش���گاه عالم���ه طباطبایی. 

.1389

کارشناسی ارش���د. به راهنمایی  ینه. المتنبی فی ایران.  56. عرفت پور، ز
محمدعلی آذرشب. دانشگاه تهران. 1376.

57. علی عسگری، اسداله. معجز احمد وقضایاه الصرفیة بین المتنبی 
والمع���ری م���ع ترجمة النص���ف األول م���ن الجزء الثانی. کارشناس���ی 
ارشد. به راهنمایی محمد هادی مرادی. دانشگاه عالمه طباطبایی. 

.1389

کرم. مقایس���ه نمونه هایی از اش���عار حکمی  یارتگاهی، ا 58. علیخانی ز
کارشناس���ی ارش���د. ب���ه راهنمای���ی س���هیال  متنب���ی و ناص���ر خس���رو. 
پرس���تگاری. دانش���گاه آزاد اس���المی - واح���د فالورج���ان. 1385 - 

.1386

59. فاضل���ی، محم���د. متنبی و مختص���ری از نقد و بالغت اش���عارش. 
کارشناسی ارش���د. به راهنمایی عبدالحمید بدیع الزمانی. دانشگاه 

تهران. 1347.

کارشناس���ی ارش���د. به  60. فاضل���ی، ملیح���ه. الفخر فی ش���عر المتنبی. 
راهنمای���ی محمدجواد اس���ماعیل غانمی. دانش���گاه آزاد اس���المی - 

واحد آبادان و خرمشهر. 1384.

61. فتوحی خرشتمی، مجید. هجو در اشعار متنبی. به راهنمایی علی 
کارشناس���ی ارش���د. دانش���گاه آزاد اس���المی - واح���د تبریز.  قهرمانی. 

.1387

خطبه ه���ای  حکم���ی  مضامی���ن  تبل���ور  بررس���ی  وحی���د.  فرض���ی،   .62
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کارشناسی ارشد. به راهنمایی شفیع  ضرب المثل های ترکی آذری. 
برهانی. دانشگاه آزاد اسالمی - واحد مهاباد. 1390.

کارشناس���ی ارش���د. ب���ه راهنمایی  87. مهدی خ���واه، محمد. المتنبی. 
عبدالحمید بدیع الزمانی. دانشگاه تهران. 1348.

88. میثاقی، ناصر. معجز أحمد وقضایاه الصرفیة بین المتنبی والمعری 
م���ع ترجم���ة النص���ف األول من الج���زء األول. کارشناس���ی ارش���د. به 

راهنمایی صادق خورشا. دانشگاه عالمه طباطبایی. 1389.

89. میراخورل���ی، صغ���ری. ش���رح و ترجمه و تحقیق جل���د چهارم دیوان 
کارشناس���ی ارش���د. به راهنمایی  متنبی )قافیه میم 226 بیت اول(. 
لیال قاس���می حاجی آبادی. دانش���گاه آزاد اس���المی - واحد گرمس���ار. 

.1387

90. ن���ادری، محم���د. تأثیرپذیری متنبی از امثال و حکم قرآن در اش���عار 
خود. کارشناسی ارشد به راهنمایی سیدمحمد امیری محمدآبادی. 

دانشگاه آزاد اسالمی - واحد نجف آباد. 1391.

91. ناظ���ری، حمیده الس���ادات. حکم���ت متنب���ی ب���ر مح���ک حکم���ت 
س���هیال  راهنمای���ی  ب���ه  ارش���د.  کارشناس���ی  )ع(.  عل���ی  حض���رت 

پرستگاری. دانشگاه آزاد اسالمی - واحد فالورجان. 1389.

المتنب���ی.  ش���عر  ف���ی  العربی���ة  الش���خصیة  محم���د.  نبهان���ی زاده،   .92
کارشناسی ارشد. به راهنمایی حسین چوبین. دانشگاه آزاد اسالمی 

- واحد آبادان و خرمشهر. 1385

یجان���ی، ناص���ر. بررس���ی اش���عار متنبی و مناس���بات  93. نصراله���ی داو
کارشناس���ی ارش���د. ب���ه راهنمای���ی فی���روز حریرچی.  یخ���ی آنه���ا.  تار

دانشگاه تهران. 1373. 

94.نظری، مجتبی. المتنبی والفخر بالذات )متنبی و خودس���تایی او(. 
کارشناس���ی ارش���د. به راهنمایی بهروز افشار. دانشگاه آزاد اسالمی - 

واحد علوم و تحقیقات. 1387.

95. نوروزی، علی. امثال و حکم در ش���عر متنبی. کارشناس���ی ارشد. به 
راهنمایی محمدعلی آذرشب. دانشگاه تهران. 1370.

96. هوش���یار، صدیق���ه. معجم اللغ���ة علی دیوان المتنبی. کارشناس���ی 
ارش���د. به راهنمایی ابوالحسن امین مقدس���ی. دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد قم. 1380.

97. یوزباش���ی، میرتوحید. ش���رح و تحقی���ق 600 بیت از اش���عار متنبی. 
کارشناس���ی ارش���د. به راهنمای���ی خلیل حدی���دی. دانش���گاه تبریز. 

.1375

کتاب  1 - 2
1. ابراهیم���ی آتان���ی، ام���راهلل؛ مقایس���ه  اش���عار حکی���م متنب���ی و فردوس���ی؛ 

کرمانشاه: بی نا، 1383. 

کب���ر. ص���ور خی���ال در ش���عر متنب���ی. دکت���ری. ب���ه  74. محس���نی، علی ا
راهنمایی فیروز حریرچی. دانشگاه تربیت مدرس. 1379.

75. محف���وظ، حس���ینعلی. رواب���ط متنب���ی و س���عدی. دکتری. اس���تاد 
راهنم���ای ای���ن پایان نام���ه به ثبت نرس���یده اس���ت. دانش���گاه تهران. 

.1334

76. محمدی، مرضیه. صور خیال در دیوان متنبی. کارشناس���ی ارشد. 
به راهنمایی علی قهرمانی. دانشگاه تربیت معلم تبریز. 1389.

و  آراء  در  تطبیق���ی  پژوهش���ی  محمدعل���ی.  محمدی اس���کی،   .77
اندیش���ه های ادبی، اعتق���ادی و اجتماعی ابوالطی���ب متنبی و ناصر 
یان.  کارشناس���ی ارش���د. ب���ه راهنمای���ی ول���ی اهلل ش���جاع پور خس���رو. 

دانشگاه آزاد اسالمی - واحد آبادان و خرمشهر. 1384.

78. مختاری، مریم. ش���رح و ترجمه و تحقیق جلد چهارم دیوان متنبی 
کارشناس���ی ارش���د. به راهنمایی حامد  )قافیه میم، 226 بیت دوم(. 

گرمسار. 1387. صدقی. دانشگاه آزاد اسالمی - واحد 

کارشناس���ی ارش���د. به  79. م���رادی، رحم���ان. تش���بیه در دیوان متنبی. 
راهنمایی محمدعلی آذرشب. دانش���گاه آزاد اسالمی - واحد تهران 

مرکزی. بی تا.

80. مرادی، فرش���اد. مقایس���ه س���بکی هجویات در دو دی���وان خاقانی و 
کارشناسی ارشد. دانشگاه  متنبی. به راهنمایی س���یداحمد پارس���ا. 

کردستان. 1385.

از اش���عار متنب���ی.  گزی���ده ای  81. معصوم خان���ی، صغ���ری. ش���کوه در 
کارشناس���ی ارشد. به راهنمایی س���یمین ولوی. دانشگاه آزاد - واحد 

تهران مرکزی. 1386.

82. مقص���ودی، علی اصغ���ر. زندگ���ی و آث���ار متنب���ی )ترجم���ه و تحقی���ق 
کارشناس���ی ارش���د. به  بخش���ی از جل���د دوم کتاب اعیان الش���یعه(. 
راهنمایی س���یدامیرمحمود انوار. دانشگاه آزاد اسالمی - واحد تهران 

مرکزی. 1371.

کب���ر. موازن���ه بی���ن متنب���ی و اب���ن هان���ی األندلس���ی.  83. مالی���ی، علی ا
کارشناسی ارشد. به راهنمایی سعید شیبانی. دانشگاه تربیت معلم 

تهران. 1383.

84. منوچهریان، علیرضا. ترجمه، شرح و تحلیل جزء اول دیوان متنبی 
از شرح برقوقی. دکتری. به راهنمایی سید امیرمحمود انوار. دانشگاه 

تهران. 1378.

کارشناسی  85. موسوی، هدی. تحلیلی بر موضوع فخر در شعر متنبی. 
ارش���د. ب���ه راهنمایی علیرض���ا محکی پور. دانش���گاه ش���هید چمران 

اهواز. 1389.

ی، محمدرض���ا. مطابق���ت امث���ال حک���م منظ���وم متنب���ی با  86. مه���دو



85 140سال بیست و چهارم،مشارۀدوم، خــــــــرداد و تـــری 1392

کتاب شنایس متنیب در ایرانکتاب شنایس موضویع

تطبیق با شروح واحدی، عکبری و یازجی؛ 2 ج، تهران: زوار، 1388.

ی، محمدرض���ا. امثال و حکم متنب���ی و ضرب المثل های زبان  19. مه���دو
کوله پشتی، 1391، 242 ص. ترکی - آذری؛ تهران: 

20. مهدی خواه، محمد؛ المتنبی؛ تهران: صادق، 1386، 272 ص.

3 - 1 مقاله
1. آذرش���ب، محمدعلی. »المتنبی فی ایران«. مجله  دانشکده ادبیات و 
علوم انس���انی دانش���گاه ته���ران. س 34، ش 1 و 2، 1375. ص 125 - 

.140

2.ابن  الرس���ول، س���یدمحمدرضا. »مولوی و متنب���ی«. فرهنگ. ش 63 و 
64، پاییز و زمستان 1386. ص 1 - 60.

3. اس���ماعیل زاده، یوس���ف. »درباره ترجمه دیوان متنبی«. آینه پژوهش. 
ش 6، بهمن و اسفند 1384. ص 36 - 39.

4. ان���وار، امیرمحم���ود. »مقایس���ه اف���کار متنبی و س���عدی«. ذک���ر جمیل 
سعدی. ش 3، 1364. ص 195 - 202. 

5. بهمنیار، احمد. »جش���ن هزار س���اله متنبی«. ارمغان. ش 1، فروردین 
1316. ص 25 - 40.

6. پارس���ا، س���یداحمد و فرشاد مرادی. »مقایسه  س���بک هجویات در دو 
دیوان خاقانی و متنبی«. پژوهش���نامه علوم انسانی. ش 58، تابستان 

1387. ص 1 - 22.

7. پروین���ی، خلی���ل و ت���ورج زینی  ون���د. »فخر در ش���عر متنب���ی و خاقانی«. 
فصلنامه جستار های ادبی. ش 145، تابستان 1383. ص 155 - 173. 

8. پیشگر، احد. »معانی غنایی مشترک در شعر ناصر خسرو و متنبی«. 
پژوهشنامه  ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان. س 9، ش 17، 

پاییز و زمستان 1390. ص 33 - 52.

9. تاج بخش، اس���ماعیل. »دو س���وگنامه ناب از متنبی«. پژوهشی ادبی. 
ش 4، زمستان 1384. ص 123 - 133.

10. ترکاش���وند، فائزه. »ترجمه و تحلیل دیوان متنبی«. کتاب ماه ادبیات. 
ش 141، تیر 1388. ص 93.

11. دس���تگردی، وحید. »جشن هزار س���اله متنبی: شخصیت متنبی«. 
ارمغان. ش 177، خرداد 1315. ص 165 - 172.

12. دس���تگردی، وحید. »جشن هزار س���اله متنبی: شخصیت متنبی«. 
)2(. ارمغان. ش 176، اردیبهشت 1315. ص 108 - 115.

13. دس���تگردی، وحید. »جشن هزار س���اله متنبی: شخصیت متنبی«. 
)3(. ارمغان. ش 178، تیر 1315. ص 245 - 253.

14. دس���تگردی، وحید. »جشن هزار س���اله متنبی: شخصیت متنبی«. 
)5(. ارمغان. ش 180، شهریور 1315. ص 401 - 414.

2. اب���ن عب���اد، صاح���ب بن اس���ماعیل؛ األمث���ال الس���ائره؛ ترجم���ۀ  فیروز 
حریرچی؛ تهران: سحر، 1356، 126 ص.

3. امام زاده، احمد؛ متون نظم عربی: معلقات، قصایدی از متنبی؛ تهران: 
کلک سیمین، 1389، 208 ص.

4. امامی نصیر محله، اس���ماعیل؛ مدح در اش���عار متنبی و ترجمه و شرح 
گزیده ای از مدایح او؛ تهران، بی نا، 1380. 

5. انوار، امیرمحمود. س���یر ش���عر و ادب از دوران قبل از اسالم عرب تا پایان 
دوره عباس���ی و مقایس���ه افکار س���عدی و متنبی و داوری میان دو شاعر 

نامی پارسی و تازی؛ تهران: انوار دانش، 1380، 88 ص.

6. ایمانی، علی؛ بررسی شخصیت سیف الدوله در اشعار متنبی و مقایسه  
کرمانشاه: بی نا. 1385. آن با شخصیت رستم در اشعار فردوسی؛ 

7. حس���ینی، عبدالزهرا؛ مائه ش���اهد وش���اهد من معان���ی کالم اإلمام علی 
)علی���ه الس���الم( ف���ی ش���عر المتنب���ی؛ ته���ران: مؤسس���ه نه���ج البالغه، 

1984ق.

8. راث���ی، محس���ن؛ بانت س���عاد از کعب ب���ن زهیر ابی س���لمی: به انضمام 
قصای���دی چن���د از ابوالعالء معری و متنبی با ش���رح لغ���ات و مفردات و 

ترکیب و ترجمه ابیات؛ تهران: آوام، 1384، 144 ص.

گزیده  9. رضایی هفتادری، غالم عباس و نیری زاده، محمدحسن؛ شرح 
دیوان متنبی؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1383، 437 ص، چ 

2، 1386، 437 ص.

یان، ولی اهلل؛ اخالق و حکمت عملی در شعر متنبی؛ اهواز:  10. ش���جاع پور
دانشگاه شهید چمران اهواز، 1376، 307 ص.

11. عس���کری، ص���ادق؛ الحکم���ة بی���ن المتنبی وس���عدی: دراس���ة مقارنه؛ 
سمنان، ان-تشارات دانشگاه سمنان، 1387. 

12. فاضل���ی، محم���د؛ التعری���ف بالمتنب���ی م���ن خالل أش���عاره؛ مش���هد: 
انتشارات دانشگاه فردوسی، 1372. 139 ص.

13. قاس���می حاجی آب���ادی، لی���ال؛ بررس���ی قول و غ���زل در دیوان س���عدی و 
متنبی؛ یاسوج: دانشگاه آزاد اسالمی - واحد یاسوج، 1390، 471 ص.

14. متنب���ی، احم���د بن حس���ین؛ چکامه ه���ای متنبی: دیوان چن���د زبانه؛ 
ترجمۀ موسی اسوار. تهران: هرمس، 1384، 292 ص.

15. محفوظ، حسینعلی؛ المتنبی وسعدی؛ تهران: 1377ق.

16. ������������������������������������������������� . متنب���ی و س���عدی و مآخ���ذ مضامی���ن س���عدی در 
ادبیات عربی؛ چ 2: تهران: روزنه، 1377، 332 ص.

17. منوچهری���ان، علیرضا؛ ترجمه و تحلیل دیوان متنبی از ش���رح برقوقی: 
تطبیق با شروح واحدی، عکبری و یازجی؛ همدان: نور علم، 1382. 

18.  ������������������������������������������������� ؛ ترجم���ه و تحلی���ل دی���وان متنب���ی از ش���رح برقوقی: 
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27. س���بزیان پور، وحید و محمدرضا س���وری. »مقایس���ه مضامین تغزلی 
کاوش نامه.  مش���ترک بین متنبی و حافظ«. فصلنامه علمی پژوهش���ی 

س 9، ش 17، پاییز و زمستان 1387. ص 93 - 140.

یشه های ایرانی مفاهیم  28. س���بزیان پور، وحید. »جس���تاری در کشف ر
مش���ترک حکمی متنبی«. فرهن���گ. ش 55، پاییز 1384. ص 83 - 
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یان، ولی اهلل. »مضامین قرآن���ی در حکم و امثال متنبی«.  29. ش���جاع پور
زبان و علوم قرآن. ش 1 و 2. بهار و تابستان 1379. ص 57 - 65.

30. شعبانی میناآباد، احمد. »تأثر مضمونی حافظ از متنبی«. فصلنامه 
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العلوم اإلنسانیه. ش 1. پاییز و زمستان 1368. 109 - 114.

38. فرزاد، عبدالحسین. »نقد و بررسی اندیشه خردگرایی و آزاداندیشی 
در ش���عر متنبی شاعر عرب و ناصر خسرو قبادیانی«. پژوهشنامه  علوم 

انسانی. ش 45 و 46، بهار و تابستان 1384. ص 175 - 188.

ی���ان، مه���دی. »بررس���ی تطبیق���ی س���ه ترجم���ه از س���روده های  39. فیروز
متنب���ی«. کتاب ماه ادبیات. ش 155. ش���هریور 1389. ص 89. ص 

.99 - 89

15. دس���تگردی، وحید. »جشن هزار س���اله متنبی: شخصیت متنبی«. 
)6(. ارمغان. ش 181، مهر 1315. ص 481 - 495.

16. جمال���ی بهن���ام، علی محمد. »مبالغ���ه و اغراق در مدای���ح متنبی«. 
دانش���کده ادبی���ات و علوم انس���انی دانش���گاه ته���ران. تابس���تان و پاییز 

1380. ص 333 - 354.

17. حبیب  الهی، ابوالقاس���م. »متنبی در ش���یراز«. نش���ریه زب���ان و ادبیات 
دانش���کده ادبیات و علوم انسانی دانش���گاه فردوسی مشهد. ش 1، بهار 

1344. ص 77 - 11.88

18.  ���������������������������������������������� . »متنبی ش���اعر معروف عرب در ش���یراز«. چهامین 
کنگره تحقیقات ایرانی. ش 10، 1353. ص 97 - 106.

کبر محس���نی. »صور خیال در شعر متنبی«.  19. حریرچی، فیروز، و علی ا
مدرس علوم انس���انی. س 5، ش 3، )پیاپ���ی 20(، پاییز 1380. ص 11 

.26 -

کتاب األمثال الس���ائره من ش���عر المتنبی  20. حریرچ���ی، فیروز. »ترجمه 
تألیف صاحب بن عباد«. دانش���کده ادبیات و علوم انس���انی دانشگاه 

تهران. ش 97و 98، بهار و تابستان 1356، ص 365 - 385.

21. رضایی هفتادری، غالمعباس. »رثا در شعر متنبی«. مجله دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. بهار و تابستان 1381. ص 107 

 127 -

22.  �������������������������������������������������  . »ش���رح و تحلی���ل قصیده عتابیه متنبی«. مجله 
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران. ش 145 و 146، اسفند 1376. ص 

.194 - 184

23. رضوان���ی، محمدمه���دی. »مقایس���ه می���ان متنبی مش���رق و متنبی 
مغ���رب )ابوطی���ب احمد بن الحس���ین و ابن هانی اندلس���ی(«. مجله 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. بهار و تابستان 1381. 

ص 317 - 339.

24. زرک���وب، منص���وره. »الم���دح فی ش���عر المتنبی و میزات���ه«. فصلنامه 
علمی پژوهش���ی علوم انسانی دانشگاه الزهرا. س 14. ش 52، زمستان 

1383. ص 78 - 109.

25. زمانی، مسلم. »متنبی در دربار سیف الدوله«. فصلنامه جستارهای 
ادبی. ش 147، زمستان 1383. ص 135 - 146.

گودرزی. »تحلیل و بررس���ی تطبیقی  کی، محمدرضا و محم���د  26. س���ا
زندگی و مرگ از دیدگاه رودکی و متنبی«. فصلنامه مطالعات ادبیات 
تطبیقی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت. ش 10، مرداد 1388. ص 

.156 - 135

ید اصفهان و  در سال 1363  11. محل و سال نشر این مقاله در »فهرست مقاالت ایرج افشار«، ارمغان نو
و با شماره صفحات 111 - 135 ثبت شده است.
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53. ممتح���ن، مه���دی و س���مانه ش���ریفی راد. »مدح در اش���عار متنبی و 
حاف���ظ«. فصلنام���ه مطالع���ات ادبی���ات تطبیق���ی دانش���گاه آزاد واحد 

جیرفت. س 5، ش 20، 1390. ص 137 - 149.

54. منوچهریان، علیرضا. »بحر آتشین شعر متنبی«. زبان و ادب. س 9، 
ش 29، پاییز 1385. ص 96 - 109.

55.  ������������������������������������������������� . »ش���رح قصیده ای از متنبی )از ش���رح برقوقی(«. 
مجله دانش���کده ادبیات دانش���گاه تهران. بهار و تابس���تان 1381. ص 

.105 - 87

56.  نائین���ی، می���رزا رض���ا. »ش���رح حال متنب���ی«. ارمغ���ان. ش 44، آبان 
1302. ص 346 - 366.

57.  ���������������������������������������������� . )بقیه از ش���ماره  قبل(. ارمغان. ش 45 و 46، آذر 
و دی 1302. ص 431 - 453.

58.  ������������������������������������������������� . )بقی���ه از ش���ماره  قبل(. ارمغ���ان. ش 47 و 48، 
بهمن و اسفند 1302. ص 570 - 584.

کتاب: تمثل به ش���عر متنبی«. آینه   59.  هنر، علی محمد. »نقد و معرفی 
پژوهش. ش 104، خرداد و تیر 1386. ص 25 - 42.

2. فهرست موضوعی پژوهش ها و تألیفات 14
ک���ه در پژوه���ش حاض���ر، فهرس���ت موضوع���ی ب���ه ترتیب  گفتن���ی اس���ت 
الفبایی پژوهش ها و تألیفات تنظیم و در پی هر پژوهش، نام نویسنده یا 

نویسندگان و قالب پژوهش و سال نشر آن درج شده است.

متنبی و ابن هانی:
کب���ر مالیی. )پایان نامه(.  موازنه بین متنبی و ابن هانی األندلس���ی. علی ا

.1383

فن الفخر وتجلیاته بین المتنبی وابن هانی. محمد رسولی. )پایان نامه(. 
.1389

مقایسه میان متنبی مشرق و متنبی مغرب )ابوالطیب احمد بن الحسین 
و ابن هانی اندلسی(. محمدمهدی رضوانی. )پایان نامه(. 1379.

 ���������������������������������������������� . )مقاله(. 1381.

متنبی غرب و شرق. علی رضا محمدرضایی. )مقاله(. 1379.

یا. )پایان نامه(.  موازنه مدح و هجا در اش���عار ابن هانی و متنبی. هما پور
.1388

متنبی و ابوالعتاهیه
ش���عراء الحبس���یات فی األدب العربی: أبوالعتاهیه، أبون���واس، المتنبی 

وأبوفراس الحمدانی. انسیه امام جمعه. )پایان نامه(. 1386.

14 . گفتن���ی اس���ت که در فهرس���ت موضوعی پژوهش ها و تألیفات، گاه ی���ک پژوهش را در ذیل چند 
گنجانده ایم. موضوع 

40. ق���ادری، فاطم���ه. »وص���ف المع���ارک الحربیه ف���ی ش���عر المتنبی«. 
کاوش نامه. س 3. ش 4. 1381. ص 129 - 145.

41. کردآبادی، سندس. »جمالیه التکرار لدی المتنبی«. مجله الجمعیه 
اإلیرانی���ه للغ���ه العربی���ه وآدابه���ا. ش 16، پایی���ز 1389. ص 33 - 50.

42. قویم الدوله. »متنبی در دربار س���یف الدوله و عضد الدوله«. ارمغان. 
ش 4، تیر 1336. ص 160 - 163. 12

43. کرمی، محمدحسین و سیدفضل اهلل میرقادری و رویین تن فرهمند. 
»همگون���ی و ناهمگونی فخر به فضایل اخالقی در دیوان ابی الطیب 
المتنب���ی و افضل الدی���ن خاقانی«. نش���ریه دانش���کده ادبی���ات و علوم 
کرمان. ش 24، ش پیاپی21، زمستان  انس���انی دانش���گاه ش���هید باهنر 

1387. ص 146 - 175.

گ���ودرزی، محم���د. »حی���ات در اندیش���ه متنب���ی و احمد ش���وقی«.   .44
کیهان فرهنگی. ش 230، آذر 1384. ص 4 - 47. ماهنامه 

45.  ������������������������������������������������� . »متنب���ی از زب���ان متنب���ی«. کیه���ان فرهنگی. ش 
205، آبان 1382. ص 62 - 65.

46. محقق، مهدی. »تاثر س���عدی از متنبی«. ذکر جمیل سعدی. ش 3، 
1364. ص 175 - 184.

کتاب. س 2، ش 2  47. ���������������������������������������������� . »متنبی و سعدی«. راهنمای 
و 3، شهریور 1338. ص 238 - 13.323 

48. محمدرضای���ی، علی رضا. »متنبی غرب و ش���رق«. مجتمع آموزش 
عالی قم. ش 7 و 8، پاییز و زمستان 1379. ص 213 - 230. 

49. محم���دی، علی. »س���یر تحول اغراق و نمونه هایی از ش���عر متنبی«. 
مجل���ه الجمعیه العلمی���ه اإلیرانیه للغه العربی���ه وآدابها. ش 4، 1384. 

ص 135 - 153.

50. مس���بوق، س���ید مهدی، مرتضی قائم���ی و پروین فرخی راد. »بررس���ی 
پویای���ی و حی���ات ص���ور خی���ال در ش���عر متنبی )ب���ا تکیه ب���ر تصاویر 
شنیداری(«. فصلنامه  لسان مبین. س 2، ش 4، تابستان 1390. ص 

.228 - 215

51. مس���رور، حسین.»صاحب ابن عباد و متنبی شاعر«. وحید. ش 27، 
اسفند 1344. ص 181 - 183.

52. مصطفوی نی���ا، س���یدمحمد رضی، و معصوم���ه س���پهرنوش. »تأثیر و 
تأثر در موض���وع دنیا بین صائب و متنبی«. دانش���کده ادبیات و علوم 
کرمان. س 2، ش 4، تابستان 1390. ص  انسانی دانشگاه شهید باهنر 

.205 - 185

یس���نده مقاله در مجله ارمغان؛ ولی در »فهرس���ت مقاالت ایرج افش���ار« علی  12 . چنین اس���ت نام نو
یم ثبت شده است. قو

13 . محل و س���ال نش���ر این مقاله در »فهرس���ت مقاالت ایرج افشار«، بیس���ت مقاله )دومین( تهران و به 
سال 1364 و شماره صفحات 90 - 110 ثبت شده است.
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کتاب شنایس موضویع کتاب شنایس متنیب در ایران

کلم���ات قصار ام���ام علی )ع( در اش���عار متنبی.  تأثی���ر اش���عار حکمی و 
اصغر آینه چی. )پایان نامه(. 1376.

تأثیر المتنبی من اإلمام علی. عبدالرسول قاسمی. )پایان نامه(. 1390.

حکمت متنبی بر محک حکمت حضرت علی )ع(. حمیده الس���ادات 
ناظری. )پایان نامه(. 1389.

مائه ش���اهد ش���اهد م���ن معان���ی کالم اإلمام علی علیه الس���الم فی ش���عر 
المتنبی؛ عبدالزهرا حسینی؛ )کتاب( 1984.

متنبی و اندیشه های وی
ش���عر متنب���ی در خدمت رس���الت فک���ری او. محم���د فاضل���ی. )مقاله(. 

.1375

متنبی و اندیشه های اجتماعی
تحلی���ل و بررس���ی روان���ی اجتماع���ی اش���عار متنب���ی. مجتب���ی قارلق���ی. 

)پایان نامه(. 1389.

اس���ماعیل زاده.  محم���د  االجتماعی���ه.  المتنب���ی  مضامی���ن  دراس���ه 
)پایان نامه(. 1378.

متنبی و ایران
متنبی در شیراز. )مقاله(. 1344.

المتنبی فی ایران. محمدعلی آذرشب. )مقاله(. 1375.

متنبی ش���اعر معروف عرب در ش���یراز. ابوالقاس���م حبیب  الهی. )مقاله(. 
.1353

ینه عرفت پور. )پایان نامه(. 1376. المتنبی فی ایران. ز

متنبی و بشار
األمث���ال والحکم بین بش���ار والمتنب���ی. عبدالعزیز ارباب���ی. )پایان نامه(. 

.1389

متنبی و تکرار
کردآبادی. )مقاله(. 1389. جمالیه التکرار لدی المتنبی. سندس 

متنبی و جنگ )= وصف آوردگاه(
وص���ف المع���ارک الحربیه فی ش���عر المتنب���ی. فاطمه ق���ادری. )مقاله(. 

.1381

متنبی و حافظ
األدب بی���ن المتنب���ی وحافظ والقرآن. س���مانه ش���ریفی راد. )پایان نامه(. 

 .1389

بررس���ی پدیده نارسیسم )خودس���تایی( در شعر حافظ و متنبی. علی باقر 
طاهری نیا، مریم عابدی و مریم رحمتی ترکاشوند. )مقاله(. 1389.

متنبی و ابوالعال معری
معجز احمد وقضایاه الصرفیه بین المتنبی والمعری مع ترجمه النصف 

األول من الجزء الثانی. اسداله علی عسگری. )پایان نامه(. 1389.

معجز أحمد وقضایاه الصرفیه بین المتنبی والمعری مع ترجمه النصف 
األول من الجزء األول. ناصر میثاقی. )پایان نامه(. 138915

معجز أحمد وقضای���اه النحویه بین المتنبی والمعری مع ترجمه القس���م 
کامران عبدالهی. )پایان نامه(. 1391. الثانی من الجزء األول. 

متنبی و ابو تمام
قصائد الم���دح بین المتنبی وأب���ی تمام وخصائصه���ا. نصرت خانگاه. 

)پایان نامه(. 1388.

متنبی و ابوفراس حمدانی
ش���عراء الحبس���یات فی األدب العربی: أبوالعتاهیه، أبون���واس، المتنبی 

وأبوفراس الحمدانی. انسیه امام جمعه. )پایان نامه(. 1386.

الفخر عند أبی فراس الحمدانی والمتنبی. اس���ما دادگستر. )پایان نامه(. 
بی تا.

متنبی و ابونواس
ش���عراء الحبس���یات فی األدب العربی: أبوالعتاهیه، أبون���واس، المتنبی 

وأبوفراس الحمدانی. انسیه امام جمعه. )پایان نامه(. 1386.

متنبی و احمد شوقی
بررس���ی و تحلی���ل مقایس���ه ای حکمت در ش���عر متنبی و احمد ش���وقی. 

گودرزی. )پایان نامه(. 1378. محمد 

گ���ودرزی . )مقاله(.  حی���ات در اندیش���ه متنب���ی و احمد ش���وقی. محمد 
.1384

عبداله���ی.  اس���فندیار  ش���وقی.  احم���د  و  متنب���ی  اندیش���ه   در  حی���ات 
)پایان نامه(. 1391.

متنبی و اغراق
س���یر تحول اغراق و نمونه هایی از ش���عر متنبی. علی محمدی. )مقاله(. 

.1384

مبالغ���ه و اغ���راق در مدایح متنبی. علی محمد جمال���ی بهنام. )مقاله(. 
.1380

متنبی و امام علی
بررس���ی تبل���ور مضامی���ن حکم���ی خطبه ه���ای امیرالمومنی���ن در دی���وان 

متنبی. وحید فرضی. )پایان نامه(. 1390.

15 . گفتنی اس���ت مجموعه پایان نامه  هایی که در ذیل متنبی و ابوالعال معری آمده اس���ت، از جمله 
پژوهش های زنجیره ای )= سلسله ای( است.
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متنبی و حماسه
حماسه در شعر متنبی. معصومه تقوایی. )پایان نامه(. 1383.

الشعر الملحمی عند المتنبی. عبداهلل حسینی. )پایان نامه(. 1377.

متنبی و خاقانی
ینی وند. )مقاله(.  ین���ی و تورج ز فخر در ش���عر متنبی و خاقانی. خلیل پرو

.1383

تأث���ر مضمونی خاقانی، مولوی، حافظ و صائب تبریزی از متنبی. احمد 
شعبانی میناآبادی. )پایان نامه(. 1388.

زهدیات در دیوان متنبی و خاقانی. سکینه بهرامی زمانی. )پایان نامه(. 
.1391

ینی وند. )پایان نامه(.  مقایس���ه بین متنبی و خاقانی در ش���عر فخر. تورج ز
.1381

مقایسه  سبک هجویات در دو دیوان خاقانی و متنبی. سیداحمد پارسا 
و فرشاد مرادی. )مقاله(. 1387.

مقایس���ه  س���بکی هجویات در دو دیوان خاقانی و متنبی. فرشاد مرادی. 
)پایان نامه(. بی تا.

مقایس���ه فخر در ش���عر متنبی و خاقانی. مرضیه خواجه پور. )پایان نامه(. 
.1386

همگون���ی و ناهمگون���ی فخر ب���ه فضایل اخالق���ی در دیوان اب���ی الطیب 
کرمی، س���یدفضل اهلل  المتنب���ی و افضل الدی���ن خاقانی. محمدحس���ین 

میرقادری و رویین تن فرهمند. )مقاله(. 1387.

متنبی و خودشیفتگی
ینب رحیم زاده  بررسی پدیده نرجسیه )خودشیفتگی( در دیوان متنبی. ز

دیالی. )پایان  نامه(. 1388.

المتنب���ی والفخ���ر بال���ذات )متنب���ی و خودس���تایی او(. مجتب���ی نظری. 
)پایان نامه(. 1387.

متنبی و رثا
دو سوگنامه ناب از متنبی. اسماعیل تاج بخش. )مقاله(. 1384.

رثا در شعر متنبی. غالمعباس رضایی هفتادری. )مقاله(. 1381.

رثاء در اشعار متنبی. علیرضا فیضی. )پایان نامه(. 1373.

م���ع المتنبی فی تحلیل قصیده رثائیه ونقدها. محمد فاضلی. )مقاله(. 
.1368

متنبی و سعدی
بررس���ی تطبیق���ی مضامی���ن حکیمان���ه در آث���ار متنب���ی و س���عدی. علی 

علی محمدی. )مقاله(. 1388.

تأث���ر مضمونی حاف���ظ از متنب���ی. احمد ش���عبانی میناآب���ادی. )مقاله(. 
.1389

تأث���ر مضمونی خاقانی، مولوی، حافظ و صائب تبریزی از متنبی. احمد 
شعبانی میناآبادی. )پایان نامه(. 1388.

مدح در اش���عار متنبی و حافظ. مهدی ممتحن، و س���مانه ش���ریفی راد. 
)مقاله(. 1390.

مقایس���ه اش���عار غزلی متنب���ی ب���ا غزلیات حاف���ظ. محمدرضا س���وری. 
)پایان نامه(. 1384.

مقایسه مضامین تغزلی مشترک بین متنبی و حافظ. وحید سبزیان پور و 
محمدرضا سوری. )مقاله(. 1387.

متنبی و حبسیه سرایی )= زندان نامه(
ش���عراء الحبس���یات فی األدب العربی: أبوالعتاهیه، أبون���واس، المتنبی 

وأبوفراس الحمدانی. انسیه امام جمعه. )پایان نامه(. 1386.

متنبی و حکمت و مثل
یان؛ )کتاب(،  اخالق و حکمت عملی در شعر متنبی؛ ولی اهلل شجاع پور

.1376

األمثال السائره؛ صاحب بن اسماعیل ابن عباد؛ ترجمه  فیروز حریرچی. 
)کتاب(، 1356.

امثال و حکم در شعر متنبی. علی نوروزی. )پایان نامه(. 1370.

امث���ال و حکم متنبی و ضرب المثل های زبان ترکی - آذری؛ محمدرضا 
ی؛ )کتاب(، 1391. مهدو

یان.  بررس���ی اخالق و حکمت عملی در ش���عر متنبی. ولی اهلل شجاع پور
)پایان نامه(. 1373.

بررسی حکمت در دیوان متنبی. مرتضی آذرشب. )پایان نامه(. 1387.

تأثیرپذی���ری متنبی از امثال و حکم قرآن در اش���عار خود. محمد نادری. 
)پایان نامه(. 1391.

ترجمه کتاب األمثال السائره من شعر المتنبی تألیف صاحب بن عباد. 
فیروز حریرچی. )مقاله(. 1356.

یشه های ایرانی مفاهیم مش���ترک حکمی متنبی.  کش���ف ر جستاری در 
وحید سبزیان پور. )مقاله(. 1384.

الحکمه والمثل عند المتنبی. رضا حجرگشت. )پایان نامه(. 1377.

یان. )مقاله(.  مضامین قرآنی در حکم و امثال متنبی. ولی اهلل ش���جاع پور
.1379

مطابق���ت امثال حک���م منظوم متنبی ب���ا ضرب المثل ه���ای ترکی آذری. 
ی. )پایان نامه(. 1390. محمدرضا مهدو
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التعریف بالمتنبی من خالل أشعاره؛ )کتاب(، 1372.

جشن هزار ساله متنبی: شخصیت متنبی. وحید دستگردی. )مقاله(. 
.1315

جش���ن هزار س���اله متنبی: ش���خصیت متنب���ی. )2( وحید دس���تگردی. 
)مقاله(. 1315.

جش���ن هزار س���اله متنبی: ش���خصیت متنب���ی. )3( وحید دس���تگردی.  
)مقاله(. 1315.

جش���ن هزار س���اله متنبی: ش���خصیت متنب���ی. )5( وحید دس���تگردی. 
)مقاله(. 1315.

جش���ن هزار س���اله متنبی: ش���خصیت متنب���ی. )6( وحید دس���تگردی.  
)مقاله(. 16.1315

جشن هزار ساله متنبی. احمد بهمنیار. )مقاله(. 1316.

زندگ���ی و آثار متنبی )ترجمه و تحقیق بخش���ی از جلد دوم کتاب اعیان 
الشیعه(. علی اصغر مقصودی. )پایان نامه(. 1371.

شرح حال متنبی. میرزا رضا نائینی. )مقاله(. 1302.

ش���رح حال متنبی. میرزا رضا نائینی. )بقیه از ش���ماره ی قبل(. )مقاله(. 
.1302

ش���رح حال متنبی. میرزا رضا نائینی. )بقیه از ش���ماره ی قبل(. )مقاله(. 
17.1302

المتنبی حیاته وشعره. محمد امین جراحی. )پایان نامه(. 1371.

فاضل���ی.  اش���عارش. محم���د  بالغ���ت  و  نق���د  از  و مختص���ری  متنب���ی 
)پایان نامه(. 1347.

گودرزی. )مقاله(. 1382. متنبی از زبان متنبی. محمد 

المتنبی. محمد مهدی خواه. )پایان نامه(. 1348.

 المتنبی. محمد مهدی خواه. )کتاب(، 1386.

متنبی و شرح چکامه ها و دیوان وی
بان���ت س���عاد از کعب بن زهی���ر ابی س���لمی: به انضم���ام قصایدی چند 
از ابوالع���الء معری و متنبی با ش���رح لغات و مف���ردات و ترکیب و ترجمه 

ابیات؛ محسن راثی؛ )کتاب(، 1384.

بحر آتشین شعر متنبی. علیرضا منوچهریان. )مقاله(. 1385.

یجانی.  یخی آنها. ناصر نصرالهی داو بررسی اشعار متنبی و مناسبات تار
)پایان نامه(. 1373.

16 . بایس���ته اس���ت بی���ان ای���ن نکته ک���ه مجموعه مقاالت جش���ن هزار س���اله متنب���ی از جمله مقاالت 
که در یک مجله و در چندین ماه به چاپ رسیده است. زنجیره ای )= سلسله ای( است 

ک���ه مجموعه مقاالت ش���رح ح���ال متنبی از جمله مقاالت زنجیره ای )= سلس���له ای( اس���ت که   . 17
یسنده و در شمارگان متفاوت یک مجله به چاپ رسیده است. توسط یک نو

تأثر سعدی از متنبی. مهدی محقق. )مقاله(. 1364.

الحکم���ه بی���ن المتنب���ی وس���عدی: دراس���ة مقارن���ه؛ ص���ادق عس���کری؛ 
)کتاب(، 1387.

روابط متنبی و سعدی. حسینعلی محفوظ. )پایان نامه(. 1334.

ق���ول و غ���زل در دی���وان س���عدی و متنب���ی. لی���ال قاس���می حاجی آبادی. 
)پایان نامه(. 1383.

ق���ول و غ���زل در دی���وان س���عدی و متنب���ی. لی���ال قاس���می حاجی آبادی. 
)کتاب(،. 1390.

متنبی و تأثیر او بر شعر سعدی. محمد چاروسایی. )پایان نامه(. 1379.

متنبی و سعدی و مآخذ مضامین سعدی در ادبیات عربی؛ حسینعلی 
محفوظ؛ )کتاب(، 1377.

متنبی و سعدی. مهدی محقق. )مقاله(. 1338.

المتنبی وسعدی؛ حسینعلی محفوظ؛ )کتاب(، 1377ق.

مردم گرایی و مردم گریزی در اش���عار متنبی و س���عدی. سیدجالل  الدین 
سیادتی. )پایان نامه(. 1385 - 1386.

مقایسه افکار متنبی و سعدی. امیرمحمود انوار. )مقاله(. 1364.

کلی���ات س���عدی و دی���وان متنب���ی. محمد  مقایس���ه تش���بیه ضمن���ی در 
توفیقی. )پایان نامه(. 1381.

مقایسه شخصیت زن در اشعار سعدی و متنبی. کبری سلیمی ترکانی. 
)پایان نامه(. 1390.

مقایس���ه ضرب المثل ه���ا و حکمت ه���ای پندآمی���ز در قصای���د ابوالطیب 
گلس���تان و بوس���تان سعدی ش���یرازی. علی س���رگلزاری جوان.  متنبی و 

)پایان نامه(. 1390.

متنبی و سیف الدوله
بررس���ی ش���خصیت س���یف الدوله در اش���عار متنب���ی و مقایس���ه ی آن ب���ا 
شخصیت رستم در اشعار فردوسی. علی ایمانی. )پایان نامه(. 1385. 

بررس���ی ش���خصیت س���یف الدوله در اش���عار متنب���ی و مقایس���ه ی آن ب���ا 
شخصیت رستم در اشعار فردوسی. علی ایمانی. )کتاب(، 1385.

متنبی در دربار سیف الدوله. مسلم زمانی. )مقاله(. 1383.

متنب���ی در درب���ار س���یف الدوله و عضد الدول���ه. قویم الدول���ه. )مقال���ه(. 
.1336

متنبی، شخصیت و زندگی نامه ی وی
بررس���ی زندگ���ی و ش���عر ابوطی���ب المتنب���ی در مص���ر. ناهیدگندمیکال. 

)پایان نامه(. 1372.
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متنبی و شکوه )= مجد(
بررس���ی مفه���وم مج���د در دی���وان متنب���ی. مری���م صاع���د واقفی انوش���ته. 

)پایان نامه(. 1380. 

متنبی و شکوی
شکوی در گزیده ای از اشعار متنبی. صغری معصوم خانی. )پایان نامه(. 

.1386

متنبی و صاحب بن عباد
صاحب ابن عباد و متنبی شاعر. حسین مسرور. )مقاله(. 1344.

متنبی و صائب
تأث���ر مضمونی خاقانی، مولوی، حافظ و صائب تبریزی از متنبی. احمد 

شعبانی میناآبادی. )پایان نامه(. 1388.

تأثی���ر و تأث���ر در موض���وع دنی���ا بی���ن صائ���ب و متنبی. س���یدمحمد رضی 
مصطفوی نیا، و معصومه سپهرنوش. )مقاله(. 1390.

متنبی و صرف و نحو
کوفیان از دیوان متنبی در ش���رح تبی���ان از عالمه  اس���تخراج و ش���رح آراء 

عکبری. صمد دانشور. )پایان نامه(. 1384.

ضرورت ه���ای ش���عری و بررس���ی آن در دی���وان متنب���ی. حس���ین بختی���ار 
نصرآبادی. )پایان نامه(. 1384.

متنبی و علوم بالغت
استعاره در دیوان متنبی. چیمن جعفری. )پایان نامه(. 1390.

اس���لوب قصر در دیوان متنبی. هادی ش���عبانی چافجیری. )پایان نامه(. 
.1380

کنای���ه در دی���وان متنب���ی. معصوم���ه س���عادتمند. )پایان نامه(.  اس���لوب 
.1378

بررسی آرایه های ادبی در دیوان متنبی. خلیل حزبه. )پایان نامه(. بی تا.

بررس���ی پویایی و حیات صور خیال در ش���عر متنبی )ب���ا تکیه بر تصاویر 
ش���نیداری(. س���ید مهدی مس���بوق، مرتض���ی قائمی و پروی���ن فرخی راد. 

)مقاله(. 1390.

بررس���ی موضوع���ی و آماری تش���بیه در دی���وان متنبی. صغ���ری فالحتی. 
)پایان نامه(. 1385.

از دی���وان متنب���ی.  بیس���ت قصی���ده  و تحلی���ل بالغ���ی  نق���د  و  ترجم���ه 
صالح الدین حمیدی عنبران. )پایان نامه(. بی تا.

تشبیه در دیوان متنبی. رحمان مرادی. )پایان نامه(. بی تا.

تشبیه در شعر متنبی. سیدعباس حسینی. )پایان نامه(. 1388.

یان.  بررس���ی تطبیقی س���ه ترجم���ه از س���روده های متنب���ی. مه���دی فیروز
)مقاله(. 1389.

تجزی���ه و تحلی���ل و نق���د و بررس���ی یک���ی از مدیحه های متنب���ی. محمد 
فاضلی. )مقاله(. 1368.

تحقیق و بررس���ی مدح در دیوان ابوالطی���ب المتنبی. محمدتقی قنبری 
مرند. )پایان نامه(. 1387.

ترجمه و تحلیل دیوان متنبی از ش���رح برقوقی: تطبیق با ش���روح واحدی، 
عکبری و یازجی؛ علیرضا منوچهریان؛ )کتاب(، 1382 / چ 2: 1388.

ترجمه، ش���رح و تحلی���ل جزء اول دیوان متنبی از ش���رح برقوقی. علیرضا 
منوچهریان . )پایان نامه(. 1378.

چکامه های متنبی: دیوان چند زبانه؛ احمد بن حس���ین متنبی؛ ترجمه  
موسی اسوار؛ )کتاب(، 1384.

درباره ترجمه دیوان متنبی. یوسف اسماعیل زاده. )مقاله(. 1384.

گزیده دیوان متنبی؛ غالم عباس رضایی هفتادری و محمدحسن  شرح 
نیری زاده؛ )کتاب(، 1383 / چ 2: 1386.

یوزباش���ی.  میرتوحی���د  متنب���ی.  اش���عار  از  بی���ت   600 تحقی���ق  و  ش���رح 
)پایان نامه(. 1375.

ش���رح و ترجمه جلد چه���ارم دیوان متنبی. آذر رش���مه. )قافیه میم، 226 
بیت اول. )پایان نامه(. 1387.

ش���رح و ترجمه و تحقیق جلد چهارم دیوان متنبی )قافیه میم 226 بیت 
اول( صغری میراخورلی. )پایان نامه(. 1387.

ش���رح و ترجمه و تحقیق جلد چهارم دیوان متنبی )قافیه میم 226 بیت 
دوم. مریم مختاری. )پایان نامه(. 1387.

گزیده ای از مدایح او؛ اسماعیل  مدح در اش���عار متنبی و ترجمه و ش���رح 
امامی نصیر محله؛ )کتاب(، 1380.

گزیده ای از مدایح او؛ اسماعیل  مدح در اش���عار متنبی و ترجمه و ش���رح 
امامی نصیر محله؛ )پایان نامه(. 1380.

ترجمه و تحلیل دیوان متنبی. فائزه ترکاشوند. )مقاله(. 1388.

مت���ون نظ���م عرب���ی: معلق���ات، قصای���دی از متنب���ی؛ احم���د ام���ام زاده؛ 
)کتاب(، 1389.

مع المتنبی فی تحلیل قصیده رثائیه ونقدها«. محمد فاضلی. )مقاله(. 
.1368

معجم اللغه علی دیوان المتنبی. صدیقه هوشیار. )پایان نامه(. 1380.

کت���اب: تمثل به ش���عر متنبی. علی  محمد هن���ر. )مقاله(.  نق���د و معرفی 
.1386
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متنبی و قرآن
ین���ب روس���تایی. )پایان نامه(.  تأثی���ر ق���رآن و حدیث بر اش���عار متنب���ی. ز

.1382

تأثیرپذی���ری متنبی از امثال و حکم قرآن در اش���عار خود. محمد نادری. 
)پایان نامه(. 1391.

یان. )مقاله(.  مضامین قرآنی در حکم و امثال متنبی. ولی اهلل ش���جاع پور
.1379

متنبی و قوم گرایی وی
بررسی عرب و متنبی. یوسف ذبیحی. )پایان نامه(. بی تا.

الش���خصیه العربیه فی ش���عر المتنبی. محمد نبهان���ی زاده. )پایان نامه(. 
.1385

النزعه القومیه فی ش���عر المتنبی. عدنان طهماسبی و محمود حیدری. 
)مقاله(. 1429.

کلیله و دمنه متنبی و 
مقایس���ه مضامی���ن کلیله و دمنه  عربی و دی���وان متنبی. طوبی احمدی. 

)پایان نامه(. 1389.

متنبی و مدح
تجزی���ه و تحلی���ل و نق���د و بررس���ی یک���ی از مدیحه های متنب���ی. محمد 

فاضلی. )مقاله(. 1368.

تحقیق و بررس���ی مدح در دیوان ابوالطی���ب المتنبی. محمدتقی قنبری 
مرند. )پایان نامه(. 1387.

گزیده ای از مدایح او؛ امامی نصیر  مدح در اشعار متنبی و ترجمه و شرح 
محله، اسماعیل؛ )کتاب(، 1380.

گزیده ای از مدایح او؛ امامی نصیر  مدح در اشعار متنبی و ترجمه و شرح 
محله، اسماعیل؛ )پایان نامه(. 1380.

المدح فی شعر المتنبی و میزاته. منصوره زرکوب. )مقاله(. 1383.

متنبی و منوچهری
بررس���ی تطبیقی ش���عر منوچهری و متنبی. ابراهیم زارعی فر. )پایان نامه(. 

.1384 - 1383

متنبی و مولوی
امث���ال و حکم در آث���ار متنبی و مولوی. مرضیه س���روش فرد. )پایان نامه(. 

.1388 - 1387

تأث���ر مضمونی خاقانی، مولوی، حافظ و صائب تبریزی از متنبی. احمد 
شعبانی میناآبادی. )پایان نامه(. 1388.

مولوی و متنبی. سیدمحمدرضا ابن الرسول. )مقاله(. 1386.

صور خیال در دیوان متنبی. مرضیه محمدی.)پایان نامه(. 1389.

کبر محسنی. )پایان نامه(. 1379. صور خیال در شعر متنبی. علی ا

کبر محسنی. )مقاله(.  صور خیال در شعر متنبی. فیروز حریرچی و علی ا
.1380

الفن���ون البدیعی���ه وجمالیاته���ا ف���ی ش���عر المتنب���ی. محمود اس���فندیار. 
)پایان نامه(. 1382.

کارب���رد صور خیال تش���بیه در اش���عار متنب���ی. محمد اس���دی بزچلوئی. 
)پایان نامه(. بی تا.

فاضل���ی.  اش���عارش. محم���د  بالغ���ت  و  نق���د  از  و مختص���ری  متنب���ی 
)پایان نامه(. 1347.

متنبی و غزل
الغزل عند المتنبی. مسعود فرهانی عرب. )پایان نامه(. 1385.

متنبی و فرخی سیستانی
نقد تطبیقی دو قصیده از فرخی سیستانی و متنبی. غالم علی صادقی. 

)مقاله(. 1391.

متنبی و فخر
تحلیل���ی بر موض���وع فخر در ش���عر متنبی. ه���دی موس���وی. )پایان نامه(. 

.1389

فخر در شعر متنبی. عزیز قلی پور. )پایان نامه(. 1380.

الفخر فی شعر المتنبی. ملیحه فاضلی. )پایان نامه(. 1384.

متنبی و فردوسی
ب���ا  بررس���ی ش���خصیت س���یف الدوله در اش���عار متنب���ی و مقایس���ه  آن 

شخصیت رستم در اشعار فردوسی؛ علی ایمانی؛ )کتاب(، 1385.

ب���ا  بررس���ی ش���خصیت س���یف الدوله در اش���عار متنب���ی و مقایس���ه  آن 
شخصیت رستم در اشعار فردوسی؛ علی ایمانی؛  )پایان نامه(. 1385.

مضامین رزمی ش���اهنامه فردوس���ی با ش���عر متنبی )جل���د 1 و 2(. فاطمه 
عبادی. )پایان نامه(. 1389.

مقایس���ه اش���عار حکم���ی متنب���ی و فردوس���ی. ام���راهلل ابراهیم���ی اتان���ی. 
)پایان نامه(. 1383.

مقایسه اشعار حکمی متنبی و فردوسی؛ امراهلل ابراهیمی اتانی؛ )کتاب(، 
.1383

مقایس���ه تصویرگری های حماسی فردوس���ی و متنبی. وحید سبزیان پور. 
)پایان نامه(. 1380.
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کتاب شنایس متنیب در ایرانکتاب شنایس موضویع

انجام گرفت���ه در قال���ب پایان نام���ه و س���پس در قال���ب مقال���ه و در نهایت 
کتاب عرضه شده است.

ب( تقسیم بندی بر اساس زبان اثر
1. پایان نامه ها: 72 اثر فارسی، 25 اثر عربی.

2. مقاالت: 53 اثر فارسی، 6 اثر عربی.
کتاب ها: 15 اثر فارسی، 4 اثر عربی.  .3

بنابراین بیش���تر آثار به زبان فارس���ی نگاشته شده و البته شمار نسبی آثار 
کتب و مقاالت است. عربی در بخش پایان نامه ها به ترتیب بیشتر از 

ج( تقسیم بندی تاریخی
بر این اس���اس تألیفات و پژوهش های انجام گرفته را می توان به سه دسته 

کرد: تقسیم 
1. تألیفات و پژوهش هایی که قبل از انقالب به چاپ رس���یده است )20 

عدد(.
که بعد از انقالب به چاپ رس���یده اس���ت  2. تألیف���ات و پژوهش های���ی 

)150 عدد(.
یخ اند )5 عدد(. که بی تار 3. تألیفات و پژوهش  هایی 

این گونه تقسیم بندی به ما می نمایاند که بیشترین تألیفات و پژوهش ها 
گرفته است. بعد از انقالب انجام 

د( تقسیم بندی محتوایی
بر این اساس، تألیفات و پژوهش های انجام گرفته را می توان به دو دسته 

کرد: تقسیم 
که تنها به ش���رح زندگی، ش���رح چکامه های  1. تألیف���ات و پژوهش هایی 
ی پرداخته  متنب���ی و بررس���ی یکی از جنبه های ش���خصیتی یا ش���عری و

است )111 عدد(.
که به تطبیق و مقایسۀ این شاعر نامی عرب  2. تألیفات و پژوهش هایی 

با ادبا و شاعران فارسی گوی یا عربی سرای پرداخته است )64 عدد(.

این گونه تقسیم بندی نشان می دهد که بیشترین تألیفات و پژوهش ها به 
ش���رح زندگی و یا ش���رح چکامه های متنبی و یا بررسی یکی از جنبه های 

ی پرداخته است. شخصیتی یا شعری و

متنبی و ناصر خسرو
کرامت انسانی در شعر ناصر خسرو قبادیانی و  بررس���ی تطبیقی آزادگی و 

کاظمی پور. )پایان نامه(. 1388. متنبی شاعر عرب. زهرا 

بررس���ی تطبیقی خردگرایی در اشعار متنبی و ناصر خسرو. زهرا احمدلو. 
)پایان نامه(. 1389.

پژوهش���ی تطبیق���ی در آراء و اندیش���ه های ادب���ی، اعتق���ادی و اجتماعی 
محمدی اس���کی.  محمدعل���ی  خس���رو.  ناص���ر  و  متنب���ی  ابوالطی���ب 

)پایان نامه(. 1384.

معان���ی غنای���ی مش���ترک در ش���عر ناص���ر خس���رو و متنبی. احد پیش���گر. 
)مقاله(. 1390.

کرم علیخانی  مقایسه نمونه هایی از اشعار حکمی متنبی و ناصر خسرو. ا
یارتگاهی. )پایان نامه(. 1385 - 1386. ز

نقد و بررس���ی اندیشه خردگرایی و آزاداندیشی در شعر متنبی شاعر عرب 
و ناصر خسرو قبادیانی. عبدالحسین فرزاد. )مقاله(. 1384.

متنبی و نگرش وی به زندگی و مرگ
تصوی���ر مرگ و زندگی در اش���عار متنب���ی. حمیدرض���ا ازوغ. )پایان نامه(. 

.1391

متنبی و وصف
وصف در دیوان متنبی. فروغ صادقی قطب آبادی. )پایان نامه(. 1387.

متنبی و هجا
الهجاء فی أشعار المتنبی. سید ابراهیم سعیدی. )پایان نامه(. 1381.

هجو در اشعار متنبی. مجید فتوحی خرشتمی. )پایان نامه(. 1387.

نتیجه
بر اساس پژوهش انجام گرفته، تألیفات و پژوهش های پیرامون متنبی که 
در ایران به چاپ رس���یده )175 اثر(، به چهار صورت قابل تقس���یم بندی 

است:

الف( تقسیم بندی ساختاری
بر این اس���اس تألیفات و پژوهش های انجام گرفته را می توان به سه دسته 

کرد: تقسیم 
1. پایان نامه ها )97 عدد(.

2. مقاالت )59 عدد(.
کتاب ها )19 عدد(.18  .3

این تقسیم بندی به ما نشان می دهد که بیشترین تألیفات و پژوهش های 

18 . گفتن���ی اس���ت که دوکتاب »ش���رح گزیده دیوان متنب���ی« و »ترجمه و تحلیل دیوان متنبی از ش���رح 
برقوق���ی: تطبی���ق با ش���روح واحدی، عکب���ری و یازجی« را که دو بار به چاپ رس���یده اند، در ش���مارش 

کرده ایم.  کتاب ها یک بار لحاظ 
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کتاب شنایس موضویع کتاب شنایس متنیب در ایران

کتابنامه
ابن رشیق قیروانی، ابوالحسن بن رشیق؛العمدة فی محاسن الشعر وآدابه؛ پژوهش 

محمد محیی الدین عبدالحمید؛ قاهره: مطبعة السعادة، 1963م.

كتابشناس���ی«؛ آین���ه پژوهش. ش 35، ص 4 -  اس���فندیاری، محمد؛ »آیین تدوین 
.16

ج؛ فهرس���ت مقاالت فارس���ی در زمینه تحقیقات ایران���ی؛ تهران: علمی و  افش���ار، ایر
فرهنگی، 1384 ش.

بیگی، وجیهه و سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ »كتابشناسی فخرالدین عراقی«؛ كتاب 
ماه ادبیات. ش 56 و 57، آذر و دی 1390. ص 76 - 83.

دودپوتا، ع. م؛ تأثیر ش���عر عربی بر تکامل ش���عر فارس���ی؛ ترجمه س���یروس شمیس���ا؛ 
تهران: صدای معاصر، 1382ش.

كركش���ه؛ كتابنام���ه پایان نامه های  رضایی هفتادری، غالم عباس و رقیه اس���ماعیلی 
كشور )2(؛ تهران: دانشگاه تهران، 1390. زبان و ادبیات عربی در سراسر 

ش���فیعی، عبداهلل؛كتابنامه پایان نامه های زبان و ادبیات عرب )كارشناس���ی ارشد و 
دكتری دانشگاه ها و آموزش عالی(؛ با مقدمه  دكتر ابوالحسن امین مقدسی؛ تهران: 

جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم،1382. 

كلیات.  ج؛ »كتابشناس���ی ها: مقدمه ای بر ش���ناخت و تدوین«؛ كت���اب ماه  صب���ا، ایر
شهریور 1387، ص 42 - 51.

فاخ���وری، حن���ا؛ تاری���خادبیاتعرب���ی؛ ترجم���ۀ عبدالمحمد آیتی؛ ته���ران: توس، 
1361ش.

محفوظ، حسینعلی؛متنبیوسعدی؛ تهران: انتشارات روزنه،1377ش.
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