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بيبليوغرافيا نزار ّقباين يف إيران

چکيــده :نــزار قبانــی شــاعر معاصــر ســوری (۱۹۲۳ـ۱۹۹۸م)
کــه بــه شــاعر عشــق و زن شــهرت یافتــه اســت ،در میــان
مخاطبــان فارســیزبان شــاعر محبوبــی بــه شــمار مــیرود؛
از ایــن رو ترجمههــای بســیاری از آثــار او انجــام گرفتــه و
پژوهشهــای بســیاری بــه بررســی شــعر او پرداختــه اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه تدویــن کتابشناســی میتوانــد
پژوهشهــای پیــش رو را ســهولت ببخشــد و از انجــام
پژوهشهــای تکــراری جلوگیــری کنــد و نظــر بــه اهمیــت
آثــار نــزار قبانــی در میــان مخاطبــان فارســیزبان ،ســعی
آثــار
نویســندگان پژوهــش حاضــر بــر آن بــود کــه تمامــی ِ
ايرانـ ِـی مرتبــط بــا ایــن شــاعر را گــرد آورنــد و در ادامــۀ ارائــۀ
آنهــا بــه تحلیلــی توصیفــی و آمــاری دســت بزننــد .همچنیــن
تقســیمبندیهایی را از نظــر ســاختاری و محتوایــی ارائــه
کننــد و چگونگــی پرا کندگــی پژوهشهــا را بیــان کننــد.
ایــن پژوهــش بهشــیوۀ کتابخانــهای و بهصــورت الفبایــی
انجــام شــده اســت و پژوهشهــای انجامگرفتــه در قالــب
کتــاب ،پایاننامــه و مقالــه از آغــاز تــا ســال  ۱۳۹۷را بررســی
کــرده اســت.
واژ گان کليــدی :کتابشناســی ،نــزار قبانــی ،شــعر معاصــر
عربــی ،شــعر نــو ،ادب عربــی در ايــران

ّ
الســوري املعاصــر نــزار ّقباين
اخلالصــة :حيظــى الشــاعر
( 1923ـ  1998م) الــذي اشــهر بكونــه شــاعر احلــبّ
ّ
املحبوبية واإلقبال يف أوســاط
بدرجة عاليــة من
واملــرأة
ٍ
ّ
ّ
قــراء شــعره مــن الناطقــن باللغة الفارســية ،األمــر الذي
ّأدى إىل صــدور العديــد مــن الترمجــات لشــعره ،وقيــام

الباحثــن بإجراء العديد من البحوث والدراســات حول
هذا الشعر.
ً
ّ
ّ
البيبليوغرافية من املســاعدة يف
ونظــرا ملا توفــره املصادر
إجراء البحوث املنشودة وجتنيب الباحثني ّ
مطب الوقوع
ً
وانطالقا من ّ
األمه ّية اليت حتظى
يف البحــوث التكرار ّيــة،
ّ
ّ
هبا أشــعار نزار ّقباين يف أوســاط القراء اإليرانيني ،يسعى
ّ
الكاتبــان يف املقال احلايل إىل توثيق وفهرســة كافة اآلثار
ّ
اإليرانيــة ذات الصلــة هبــذا الشــاعر ،مــع القيام بدراســة
ّ
ّ
ّ
حتليلية وصفية و إحصائية هلذه النتاجات.
ً
ّ
ّكمــا يقــدم الكاتبــان تصنيفــا لتلــك اآلثــار مــن ناحيــة
الشــكل واملضمون ،مع بيان ّ
كيفية ومواضع انتشار تلك

الدراسات.
ُ
ّ
وقــد ّمت القيــام هبــذا البحــث باتبــاع األســلوب املكتــي
ّ
وبالترتيــب األلفبــايئّ ،
وغطــى كافــة الدراســات املنجــزة
ُ
ّ
يف إطــار الكتــب واألطروحــات اجلامعيــة واملقــاالت
ً
مبتدئا من أوائل الدراسات ّ
وحت سنة 1397
الصادرة،
ّ
الشمسية.
ّ
ّ
املفــردات األساســية :البيبليوغرافيــا ،نــزار قباين ،الشــعر
العريب املعاصر ،الشعر احلديث ،األدب العريب يف إيران.

Bibliography of Nizar Qabbani in
Iran
By: Muhammad Reza Ibn al-Rasool
Sahar Jamshidi
Abstract: Nizar Ghabbani, a contemporary Syrian poet known as the poet
of love and woman, is a popular poet
among the Persian-speaking audience; therefore, many translations of
his works have been done and many
studies have examined his poetry.
Given the importance of Nizar Ghabbani’s works among Persian-speaking
audience, compiling a bibliography
can facilitate future research and
prevent repetitive research, hence the
present authors attempted to collect
all Iranian works related to this poet.
Following this, they intend to present
a descriptive and statistical analysis
of these works. They also classify the
works according to their structure and
content. This research has used library
research process, and is arranged in
alphabetical order containing all the
researches in the form of book, thesis,
and essay from the beginning of 1397.
Key words: Bibliography, Nizar Ghabbani, Contemporary Arabic Poetry,
Modern Poetry, Arabic Literature in
Iran.
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اشاره
نزار قبانی (۱۹۹۸ -۱۹۲۳م) شاعر مشهور سوری است که شفیعی کدکنی او را «پرنفوذترین
شــاعر زبان عرب در عصر جدید» مینامدّ 1.اولین مجموعۀ شــعری او« ،قالت لی السمراء»
سنتی زمان را به
آغازی برای نمایش عصیان او علیه جامعۀ سنتی بود و البته که منتقدان
ِ
اعتراض واداشــت .توجه به زنان و مســائل ایشــان از هر قشری که بودند ،به نزار لقب «شاعر

لشــناس به یک
المــرأة» را داد .در ایــن توجــه بــه زن ،گاه میبینیــم کــه «از مقــام یــک جما 
روانشــناس بدل میشود»؛ 2بدین نحو که موقعیتهای مختلف یک زن را تصویر میکند
دنبال درونیات زن در آن موقعیتهاست.
و به
ِ

3

پس از شکست اعراب در ژوئن  ۱۹۶۷نزار در شعرش رویکردی سیاسی برمیگزیند که این
مسئله نیز موضوع حملۀ منتقدان به او شد؛ چراکه همچنان لقب «شاعر عشق و زن» بر او
ســایه افکنده بود .البته نزار در «قصتی مع الشــعر» از اینکه شاعر زن نامیده میشود ،اظهار
ناراحتــی میکنــد و میگوید« :میخواهم مــردم بدانند که غمهای من در مورد زن ،همۀ غم
و انــدوه من نیســت» و بایــد توجه کرد که مفهوم وطن برای نزار قبانــی با مفهومی که از وطن
نــزد منتقدانــش وجود دارد ،متفاوت اســت و عــاوه بر این ،خود را حامــل جمعی از این دو
نگرش میداند و اشــاره میکند« :همانگونه که برای آزادگرداندن زمینهای اشــغالی وطنم
از اثر نعل اســبهای اســرائیلی مبــارزه میکنم ،بــرای آزادگرداندن زن از بقایــای افکار دورۀ
جاهلیت نیز میجنگم» 4و بدین نحو هیچگونه اظهار پشــیمانی از شــعرهای عاشقانۀ خود
ندارد و این گذار را گذاری طبیعی میداند.
مســئلۀ دیگــری کــه نزار را از شــاعران دیگر متمایز میکند ،زبان شــعر اوســت کــه به معنای
یشــود.
واقعــی شــعر معاصر اســت؛ بدیــن معنی که در شــعرش کلمات روزمره مشــاهده م 
وی خــود میگویــد« :مــن ّاولیــن کســی هســتم کــه جزئیــات روز (روزنامــه ،کتــاب ،پــرده،
جاســیگاری ،وســایل آرایــش نوین ،قهوهخانــه ،کاباره ،جامــۀ حمام ،عطر ،مــد و  )...را در
شــعر وارد کردم» 5که این مســئله نیز به مذاق جامعۀ ســنتی زمان وی خوش نیامده است و
بهواقع نزار را شاعری بیپروا و عصیانگر معرفی میکنند .آنچه دربارۀ نزار قبانی انکارناپذیر
است ،آشنایی وی با زبانهای مختلف و بهتبع آن جهانهای مختلف است.
ِ
ً
مقدمــۀ کوتاهــی کــه بیــان شــد ،صرفــا بیــان نکاتی کلــی دربارۀ نــزار قبانــی بود تــا به بحث
اصلی وارد شــویم .نظر به اینکه برای هر پژوهشی نیازمندیم نگاهی به پژوهشهای گذشته
 .1شفیعی کدکنی ،محمدرضا شعر معاصر عرب ،ص .113
 .2عباس ،احسان ،رویکردهای شعر معاصر عرب ،ص .۲۷۱
 .3برای نمونه بنگرید به اشعار «اوعیة الصدید» و «رسالة من امرأة حاقدة».
 .4یوسفی ،غالمحسین و بکار ،یوسف ،داستان من و شعر ،ص .۲۰۷
 .5واثقی ،علی ،مصاحبه با دو شاعر عرب (محمود درویش و نزار قبانی) ،ص .۴۱
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بیفکنیم ،تدوین کتابشناســی را ضروری یافتیم .شــیوۀ پژوهش حاضر ،کتابخانهایـبنیادی اســت و پژوهشهای
انجامگرفتــه بــه زبــان فارســی را تــا ســال  ۱۳۹۷در بــر میگیــرد و از آنجا که نــزار قبانی در میــان مخاطبان فارس ـیزبان،
شــاعری محبوب محســوب میشــود ،ایــن پژوهش به آثار ترجمهشــده به زبان فارســی میپــردازد .این عالقــه و توجه،
پرشــماری ترجمهها را بدیهی میکند ،اما در این پژوهش به آثار مدون پرداخته شــده اســت و ترجمههای تکبیت و
ِ
تکشــعر ذکر نشــدهاند .مبنای مقالهها ،مقالههای چاپشــده بوده است .در بخش کتابها نیز اگر در کتابی فصلی
قابلتوجه به نزار پرداخته بود ،با اشاره به شمارۀ صفحات ذکر شده است .امید است این پژوهش مجموعهای کامل
و سودمند برای پژوهشگرانی باشد که قصد دارند به بررسی شعر نزار قبانی بپردازند.
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 .29ریحانی اردبیلی ،عظیمه .شاهکارهای نزار قبانی .ویراستار علمی :رضا ناظمیان .تهران :آوای خاو ر..۱۳۹۵
 .30زمانی علویجه ،علی .قصاید خشمبرانگیز و دمشق .اصفهان :مؤلف.۱۳۸۴ .
 .31ساجدی ،قاسم .به بیروت با عشق .تهران :کولهپشتی.۱۳۹۷ .
 .32سرحدی ،مهدی .عشق پشت چراغ قرمز نمیماند .تهران :کلیدر.۱۳۸۶ .
 . .33چه کسی معلم تاریخ را کشت .تهران :کلیدر.۱۳۸۶ .
 .34سعیدی ،سارا .صد نامۀ عاشقانه .تهران :پرنده.۱۳۹۷ .
 .35شــفیعی کدکنــی ،محمدرضــا .شــعر معاصــر عــرب .تهــران :تــوس؛ تهــران :ســخن .چ ۱۳۸۰ :۱؛ چ ( ۱۳۹۳ :۲در
صفحات  ۱۱۳تا  ۱۳۰به نزار قبانی پرداخته است؛ فصلی با نام «عاشقانهسرای بیهمتا»).
 .36شیروانلو ،فیروز .شعر جهان عرب .تهران :روزبهان( ۱۳۹۷ .در صفحۀ  ۸۸شعری با عنوان «عشق و نفرت» از نزار
قبانی آمده است).
 .37صادقی ،حمید و فاطمه پاکرو .جایگاه انسان در شعر فریدون مشیری و نزار قبانی .تهران  :روزگار.۱۳۹۳ .
 .38صالحی ،مسلم .چکامهای خشمدیده .ویراستاری و بازنگری عادل سواعدی .تهران :هزارۀ ققنوس..۱۳۹۳
 .39ضیائی ،وحید .چون در عشق اتفاق میافتم .اردبیل :نگین سبالن .۱۳۹۷ .
 .40طاهری ،رضا .نزار قبانی ،عاشقانهسرای بیهمتا .تهران :نخستین .چ ۱۳۹۳ ۱؛ چ .۱۳۹۷ :۲
 .41عامری ،رضا .بیروت ،عشق و باران .تهران :نگیما.۱۳۸۴ .
 . .42صــد نامــۀ عاشــقانه .تهــران :چشــمه .چ ۱۳۷۷ :۱؛ چ ۱۳۸۸ :۲؛ چ ۱۳۹۰ :۳؛ چ ۱۳۹۵ :۴؛ چ ۱۳۹۶ :۵؛ چ :۶
.۱۳۹۷
 . .43از من نپرس چرا دوستت دارم .تهران :سرزمین اهورایی .چ ۱۳۹۱ :۱؛ چ ۱۳۹۲ :۲؛ چ .۱۳۹۶ :۴
 . .44داســتان من و شــعر ـ من و عشــق« :گزیدۀ آثار منثور نزار قبانی» .ويرايش فروغ سجادی .تهران :سرزمین اهورایی.
.۱۳۹۷
 .45عامریتبــار ،محمــد .هــر ســال تو دلدار منی .با همکاری پریســا رضایــی و نعیمه غفارپورصدیقــی .تهران :تمدن
علمی .چاپ ّاول و دوم.۱۳۹۷ :
 . .46پیام عاشقی .ویراستار ادبی نعیمه غفارپور صدیقی ،پریسا رضایی .تهران :نشر علم.۱۳۹۶ .
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 .47عباس ،احسان .رویکردهای شعر معاصر عرب .ترجمۀ حبیباهلل عباسی .تهران :سخن( ۱۳۸۴ .در صفحات
 ۲۶۵تا  ۲۹۲به نزار قبانی پرداخته است).
 .48عــرود ،علــی احمد محمد .شــخصیت و مکتب شــعری نزار قبانــی از منظر ناقدان معاصر عــرب .ترجمۀ محمد
جعفری و نفیسه کمالی .مشهد :سخنگستر..۱۳۹۳
 .49عسا کرهپور ،محمد و کاظم عابدینی مطلق .جمهوری عشق .تهران :مؤسسۀ فرهنگیـ ان تشاراتی آفر ینه.۱۳۸۰ .
 .50علیکرمــی ،اصغــر .خداونــد فقــط نامههــای عاشــقانه را جواب میدهــد .تهران :فصــل پنجــم .چ ۱۳۹۵ :۱؛ چ :۲
.۱۳۹۷
 . .51همه چیز ممکن است .تهران :نزدیکتر.۱۳۹۶ .
 . .52هر عید محبوبۀ منی .تهران :فصل پنجم.۱۳۹۶ .
 . .53معشوقۀ من و سیگارهایم .تهران :آنیما.۱۳۹۶ .
 .54فرزاد ،عبدا لحسین .شعر ،ز ن و انقالب .تهران :امیرکبیر.۱۳۶۴ .
 .55قبانــی ،نــزار .دیوان نزار قبانی؛ شــرح و تحلیل اســماعیل العقباوی؛ ترجمۀ رضا جليلــی ،مهديه محمودی و پريا
محمدی .بازبینی ترجمه :عبدالعلی فیضاهللزاده .مقدمۀ ابوالفضل رضائی .تهران :شبافرو ز.۱۳۹۶ .
 .56قدمی ،فرید .پاسپورت .تهران :فصل پنجم.۱۳۹۵ .
 .57قــوام ،ابوالقاســم و زهــرا یزداننــژاد .نگارنامههای نزار قبانی (ترجمۀ صد نامۀ عاشــقانۀ نزار قبانــی) .تهران :نیماژ.
.۱۳۹۵
 .58گلرویی ،یغما .باران یعنی تو برمیگردی .تهران :دارینوش.۱۳۸۴ .
 .59گودرزی ،یداهلل .زنی در من قدم میزند .تهران :کتاب کوچه.۱۳۹۶ .
 .60معین ،باقر .خشم خوشهها (یک شعر بلند) .تهران :آ گاه.۱۳۵۲ .
 .61مهــدوی ،محمدجــواد و زهــرا یزداننــژاد .از برگههــای ناشــناختهام :شــعرهای برگزیــده و خودزندگینامــۀ دوم نــزار
قبانی .تهران :ثالث.۱۳۹۶ .
 .62ناظمیان ،رضا .گزیدههای عاشقانۀ نزار قبانی .تهران :کلبۀ معرفت.۱۳۸۵ .
 .63نگینتاجی ،مجید .دو سروده از نزار قبانی .یاسوج :چویل.۱۳۹۳ .
 .64واثقی ،علی .مصاحبه با دو شاعر عرب (محمود درویش و نزار قبانی) .ترجمه .تهران :چاپخش.۱۳۵۶ .
 .65هاشمی ،انسیهسادات .گنجشکها ویزا نمیخواهند .قم :حماسۀ قلم.۱۳۹۲ .
 .66هاشمی ،انسیهسادات .ماهرانه بازی کردم ،این هم از کلیدهایم .قم :حماسۀ قلم.۱۳۹۳ .
 .67یوسفی ،غالمحسین و بکار ،یوسف .داستان من و شعر .تهران :توس .چ ۱۳۵۶ :۱؛ چ .۱۳۸۶ :۲

پایاننامهها
 .1آقاجانپور امیرهنده ،ســپیده .سبکشناســی شــعر شکست ( ۱۹۶۷ســرودههای هوامش علی دفتر النکسه ،بکائیه
الی شــمس حزیران ،لن ابکی و البکاء بین یدی زرقاء الیمامه) .کارشناســی ارشــد .بهراهنمایی رضا میراحمدی.
دانشگاه کاشان.۱۳۹۲ .
 .2اســفندی ،آمنه .فلســطین و الوطن فی آثار نزار قبانی .کارشناســی ارشــد .بهراهنمایی صادق ســیاحی .دانشــگاه
شهید چمران اهواز.۱۳۸۲ .
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 .3اســفندیار ،حمیدرضــا .قضیة فلســطین فی شــعر نــزار قبانی .کارشناســی ارشــد .بهراهنمایی عباس پورعباســی.
دانشگاه آزاد ،واحد تهران مرکزی.۱۳۸۳ .
 .4اســکندری ،محمود .بررســی تطبیقی اندیشــههای اجتماعی شــاملو و نزار قبانی .کارشناســی ارشــد .بهراهنمایی
محمود درگاهی .دانشگاه زنجان.۱۳۹۳ .
 .5اســماعیلپور ،حســن .نزار قبانی ،زندگینامه شــعرش و ترجمۀ گزیدهای از اشعار سیاسی و غزلیاتش .کارشناسی
ارشد .بهراهنمایی حسن تبرائیان .دانشگاه آزاد ،واحد تهران مرکزی.۱۳۷۷ .
 .6انصاری ،محمود .بررســی تطبیقی طنز در اشــعار مهدی اخوان ثالث و نزار قبانی .کارشناســی ارشــد .بهراهنمایی
ناصر محسنینیا .دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره).۱۳۹۵ .
 .7بســتانپور ،لیلی .آزادی در اشــعار نزار قبانی .کارشناســی ارشــد .بهراهنمایی جعفر دلشاد .دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد فالورجان.۱۳۸۵ .
 .8بنیپوالد ،مهدی .بررســی مضامین سیاســی و اجتماعی در اشــعار نزار قبانی و ملک الشــعرای بهار .کارشناســی
ارشد .بهراهنمایی حسین یوسفی آملی .دانشگاه مازندران.۱۳۹۳ .
 .9بهروزی ،مجتبی .ناســازواری تصویری در اشــعار سیاســی نزار قبانی و بدر شاکر سیاب (بررسی و تحلیل) .دکتری
تخصصی .بهراهنمایی سیدعدنان اشکوری .دانشگاه خوارزمی.۱۳۹۵ .
 .10بیگــی ،عبــداهلل .داللتهــای «باران» در شــعر معاصر عرب (مطالعۀ موردی اشــعار شــاعران :بدر شــاکر الســیاب،
نازک المالئکه ،نزار قبانی و محمود درویش) .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی علی قهرمانی .دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان.۱۳۹۴ .
اساس نظریۀ پذیرش .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی
 .11پردل ،محمدیاسر .بررسی دالیل پذیرش آثار قبانی در ایران بر
ِ
ابوالقاسم قوام .دانشگاه فردوسی مشهد.۱۳۹۶ .

 .12پورشــجاعی ،ریحانه .بررســی جلوههای حضور مرد در اشــعار نزار قبانی .کارشناســی ارشــد .بهراهنمایی حسین
میرزائینیا .دانشگاه حکیم سبزواری.۱۳۹۱ .
 .13توفیق ،توفیق .بررسی تطبیقی رمانتیسم در اشعار نیما یوشیج و نزار قبانی .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی احمد
غنیپور ملکشاه .دانشگاه مازندران ،دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری.۱۳۹۱ .
 .14توکلی ،سعید .بررسی تطبیقی عشق تصعیدی در آثار نزار قبانی و حسین منزوی .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی
بیژن ظهیری ناو .دانشگاه محقق اردبیلی.۱۳۹۵ .
 .15جعفری گلنسائی ،طیبه .مقایسۀ نگرش احمد شاملو و نزار قبانی به «عشق» و «زن» با تکیه بر آرای جورج لوکاچ،
لویی آلتوسر و اریک فروم .دکتری تخصصی .به راهنمایی مهدی نیکمنش .دانشگاه الزهرا(س).۱۳۹۷ .
 .16جعفریــان ،عاطفــه .تأثیــر وطن در اشــعار نزار قبانی .کارشناســی ارشــد .بهراهنمایی مصطفی کمالجو .دانشــگاه
مازندران.۱۳۹۴ .
 .17جاللی ،گالویژ .نگاه شــاملو و قبانی به عشــق .کارشناســی ارشــد .بهراهنمایی محمدامیر عبیدینیا .دانشــگاه
ارومیه.۱۳۸۹ .
 .18جلیلیان ،زهرا .بررسی و تبیین مؤلفههای هویت سنتی و مدرن زن در اشعار معاصر عربی و فارسی .کارشناسی
ارشد .بهراهنمایی علیاکبر احمدی .دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه.۱۳۹۵ .
 .19جلیلیان ،سیدهصدیقه .مطالعۀ تطبیقی زیباییشناسی تصاویر هنری چشم معشوق در اشعار حسین منزوی و
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نزار قبانی .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی محمد ایرانی .دانشگاه رازی.۱۳۹۴ .
ّ
الجمالیــه فــی شــعر نــزار قبانــی (زیباییشناســی در شــعر نزار قبانــی) .دکتــرای تخصصی.
 .20جمیــلزاده ،حبیــب.
بهراهنمایی عباس عرب .دانشگاه فردوسی مشهد.۱۳۹۳ .
 .21جنبه ،بهمن .تحلیل ادبی و بالغی مراثی نزار قبانی .کارشناســی ارشــد .بهراهنمایی رســول تقوی .دانشــگاه آزاد
اسالمی ،واحد تبریز ،دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی ،گروه ادبیات عرب.۱۳۹۲ .
 .22چاال ک ،نســرین .بازتاب کشــمکش اعراب و اســرائیل در اشــعار نزار قبانی .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی مهین
حاجیزاده .دانشگاه تربیت معلم ،واحد تبریز.۱۳۹۰ .
 .23حاتمی ،معصومه .التزام در شعر نزار قبانی .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی جمیل جعفری .دانشگاه کردستان.
.۱۳۸۸
 .24حســامی ،زهرا .بررســی تطبیقی غم و شادی در شــعر فریدون مشیری و نزار قبانی .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی
محمد حاجیآبادی .دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد آزادشهر.۱۳۹۴ .
 .25حســنی شــورابی ،حســین .االغتراب التاریخی و مظاهره فی التقنیات اللغویه عند نزار قبانی و شفیعی کدکنی.
کارشناسی ارشد .بهراهنمایی رضا ناظمیان .دانشگاه عالمه طباطبایی.۱۳۹۴ .
 .26حســینی ،بهبود .بررســی نوستالژی در اشــعار نزار قبانی .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی علیاکبر مرادیان قبادی.
دانشگاه لرستان.۱۳۹۲ .
 .27حســینی ربــاط ،ربابــه .فراخوانــی شــخصیتهای ســنتی در شــعر نزار قبانــی ،ممدوح عــدوان و محمــد عمران.
کارشناسی ارشد .بهراهنمایی محسن سیفی .دانشگاه کاشان.۱۳۹۰ .
 .28حسینی ،ناصر .نقد عشق در شعر نزار قبانی (الحب فی أشعار نزار قبانی) .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی عدنان
طهماسبی .دانشگاه تهران.۱۳۸۵ .
 .29حیدری کهنهشهری ،نیر .رنگ در دیوان نزار قبانی ،محمود درویش و سعید عقل .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی
امیر مقدم متقی .دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.۱۳۹۱ .
 .30خافــی ،مریــم .بررســی تطبیقــی ســیمای زن در شــعر احمــد شــاملو و نزار قبانــی .کارشناســی ارشــد .بهراهنمایی
عبدالرحیم حقدادی .دانشگاه بیرجند.۱۳۸۹ .
 .31خاکســار بلداجی ،آمنه .الهجاء السیاســی فی االدب الســوری المعاصر (نزار قبانی و محمد الماغوط نموذجا).
کارشناسی ارشد .دانشگاه تربیت مدرس.۱۳۹۰ .
 .32خــدادادی ،ســیدهزینب .بررســی هنجارگریــزی در جــزء اول کتــاب «األعمــال الشــعریه الکاملــه» نــزار قبانــی.
کارشناسی ارشد .بهراهنمایی حمیدرضا مشایخی .دانشگاه مازندران.۱۳۹۱ .
 .33خراســانی ،ســعید .سمبولیسم در اشعار نزار قبانی .کارشناســی ارشد .بهراهنمایی بالسم محسنیض .دانشگاه
فردوسی مشهد ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی.1396 .
 .34دهقان ،مهناز .جلوههای عشق در شعر نزار .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی محمدرضا خضری .دانشگاه شهید
بهشتی.۱۳۸۹ .
 .35رحیمی هرسینی ،افشین .نقد آرا و اندیشههای نزار قبانی شاعر معاصر عرب و تأثیر وی بر شعرای مقاومت ایران.
کارشناسی ارشد .بهراهنمایی محمدابراهیم مالمیر .دانشگاه رازی.۱۳۹۵ .
 .36رخشــندهنیا ،ســیده اکرم .بینامتنیت داســتانهای انبیا در قرآن با شــعر معاصر عربی (بعد از جنگ جهانی دوم
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با تکیه بر دواوین شاعران برجستۀ کشورهای عراق ،فلسطین ،مصر ،سوریه و لبنان) .دکترای تخصصی .دانشگاه
تربیت مدرس.۱۳۸۹ .
ّ .37رزاقپــور ،ســعید .بررســی تطبیقــی عاشــقانههای نــادر نادر پــور و نــزار قبانــی .کارشناســی ارشــد .بهراهنمایــی
ّ
محمدصادق بصیری .دانشگاه شهید باهنر کرمان.۱۳۹۱ .
 .38رزمجو کورعباســلو ،ژیال .ســیمای کودک و نوجوان در ادبیات مقاومت فلسطین .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی
امیر مقدم متقی .دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.۱۳۹۱ .
 .39رضایی ،الهام .زیباشناسی عناصر تصویرساز در ّ
غزلیات نزار قبانی و سیمین بهبهانی (وصف عشق و عاشق).
کارشناسی ارشد .بهراهنمایی وحید سبزیانپور .دانشگاه رازی.۱۳۹۶ .
 .40روشــنچراغ ،فرشــته .صور خیال در اشعار سیاســی نزار قبانی .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی علیاکبر محسنی.
دانشگاه رازی کرمانشاه.۱۳۹۳ .
 .41زمانــی ،ژالــه .بررســی تطبیقــی مضامیــن عاشــقانه در اشــعار فر یــدون مشــیری و نــزار قبانــی .کارشناســی ارشــد.
بهراهنمایی محمد شفیع صفاری .دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره).۱۳۹۴ .
 .42زیادزاده ،ســمانه .بررســی مضامین انتقادی در شــعر سیاســی نزار قبانی .کارشناســی ارشــد .بهراهنمایی حسین
محسنی .دانشگاه محقق اردبیلی.۱۳۹۶ .
 .43زینالنژاد ،صدیق .تحلیل ادبی اشعار با مضمون پدر و مادر در دیوان نزار قبانی .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی
علیاصغر عزیزپور .دانشــگاه آزاد اســامی ،واحد تبریز ،دانشــکدۀ ادبیات و زبانهای خارجه ،گروه ادبیات عرب.
.۱۳۹۴
 .44ســا کی ،الهــام .النزعــة االجتماعیة فی شــعر نزار قبانی .کارشناســی ارشــد .بهراهنمایی یابر دلفی .دانشــگاه آزاد
اسالمی ،واحد آبادان و خرمشهر.۱۳۸۴ .
 .45ســامپور ،منصــور .شــرح و تحلیــل ادبــی قصیــده بلقیس نــزار قبانی .کارشناســی ارشــد .بهراهنمایــی علیاصغر
عزیزپور .دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبانهای خارجی.۱۳۹۵ .
 .46ســتاری بابوکانی ،مصطفی .بررســی تصویر شــهر در شــعر نزار قبانی .کارشناسی ارشــد .بهراهنمایی رضا افخمی
عقدا .دانشگاه یزد.۱۳۸۹ .
 .47سعادتمند ،نسرین .بررسی وجوه تکرار در اشعار سیاسی نزار قبانی .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی رضا رضایی.
دانشگاه سیستان و بلوچستان.۱۳۹۵ .
 .48ســلمانی ،علی .بررســی مضامین عاشقانه در شــعر جعفرقلی زنگلی و نزار قبانی .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی
عباس عرب .دانشگاه فردوسی مشهد.۱۳۹۵ .
 .49شــاهرخ ،مهدی .الواقعیه و ســماتها فی شــعر نزار قبانی .کارشناســی ارشــد .بهراهنمایی حســین شــمسآبادی.
دانشگاه تربیت معلم سبزوار.۱۳۸۵ .
 .50شــفیعی زرگر ،علی .بررســی مقایســهای نظریۀ شــعری نیما یوشــیج و نزار قبانی .کارشناســی ارشــد .بهراهنمایی
محمدرضا عزیزی .دانشگاه بیرجند.۱۳۹۳ .
 .51شــهنوازی ،صفیه .بررســی آرایۀ ادبی ســراپا در شعر شــاعران معاصر عربی .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی مرضیه
زارع زردینی .دانشگاه پیام نور استان یزد.۱۳۹۷ .
 .52صابونچــی ،احســان .بررســی و تحلیــل ادبــی پنــج قصیــدۀ بیروتیــۀ نزار قبانــی .کارشناســی ارشــد .بهراهنمایی
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علیاصغر عزیزپور .دانشــگاه آزاد اســامی ،واحد تبریز ،دانشــکدۀ ادبیات و زبانهای خارجی ،گروه زبان و ادبیات
عرب.۱۳۹۴ .
 .53صادقــی ،حمیــد .مضامیــن انســانگرایانه در اشــعار فریدون مشــیری (شــاعر ایرانــی) و نزار قبانی (شــاعر عرب).
کارشناسی ارشد .بهراهنمایی فاطمه پاکرو .دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد گرمسار.۱۳۹۳ .
 .54صادقــی ،فاطمــه .آشــناییزدایی زبانــی در شــعر ســهراب ســپهری و نــزار قبانی .کارشناســی ارشــد .بهراهنمایی
عبدالرحیم حقدادی .دانشگاه بیرجند.۱۳۹۵ .
 .55صحــرارو ،حمدیــه .بررســی تطبیقی طنز در اشــعار نــزار قبانی و عمران صالحی .کارشناســی ارشــد .بهراهنمایی
محمدرضا عزیزیپور .دانشگاه کردستان.۱۳۹۳ .
 .56ظهیرینــژاد ،حســن .بررســی جلوههــای ادبیــات پایــداری در شــعر نــزار قبانــی .کارشناســی ارشــد .بهراهنمایــی
عبدالرحیم حقدادی .دانشگاه بیرجند.۱۳۹۶ .
 .57عابدینی ،فاطمه .بررسی مفهوم عشق در شعر معاصر عرب با نگاهی بر اشعار نزار قبانی ،محمود درویش و نازک
المالئکه .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی حسین سیدی .دانشگاه فردوسی مشهد.۱۳۹۲ .
 .58عقبایی ،فاطمه .بررسی تطبیقی اشعار عاشقانۀ فروغ فرخزاد و نزار قبانی .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی زینب
ترابی پلت کله .دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی.1395 .
 .59علیبیگی ،فهیمه .بررســی مضامین شــعری نزار قبانی .کارشناســی ارشــد .بهراهنمایی حمید ولیزاده .دانشگاه
تربیت معلم تبریز.۱۳۹۰ .
 .60علیرضاییفرد ،رســتم .تأثیر جنگ ژوئن بر شــعر فلســطین .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی زهرا خسروی .دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،گروه زبان و ادبیات عرب.۱۳۸۶ .
 .61فیض الهی ،فاطمه .زیباشناســی عناصر تصویرســاز در ّ
غزلیات نزار قبانی و ســیمین بهبهانی (وصف معشوق).
کارشناسی ارشد .بهراهنمایی وحید سبزیانپور .دانشگاه رازی.۱۳۹۶ .
 .62فقیهی ،شهربانو .جایگاه زن در شعر معاصر عرب .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی حسن دادخواه تهران .دانشگاه
شهید چمران اهواز.۱۳۸۶ .
 .63قاســمعلی ،معصومــه .بررســی کهنالگــوی آنیمــا در اشــعار نــزار قبانی .کارشناســی ارشــد .بهراهنمایی حســین
گودرزی لمرسکی .دانشگاه مازندران.۱۳۹۳ .
 .64قاسمی بنابری ،مرضیه .بررسی مفهوم استبدادستیزی در اشعار نزار قبانی .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی حیدر
محالتی .دانشگاه قم.۱۳۹۲ .
 .65کادری ،علی .ســیمای جنگ و صلح در اشــعار نزار قبانی .کارشناســی ارشد .بهراهنمایی حمزه احمدعثمان.
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد گرمسار ،دانشکدۀ علوم انسانی.۱۳۹۳ .
 .66کا که رشــی ،شــهال .بررســی تطبیقی مضمون عشــق در دیوان نزار قبانی و له تیف هه لمه ت .کارشناســی ارشد.
بهراهنمایی عبداهلل رسولنژاد .دانشگاه کردستان.۱۳۹۲ .
 .67کریمــی ،زینــب .بررســی تطبیقــی عنصــر «عشــق» در اشــعار حمیــد مصــدق و نــزار قبانــی .کارشناســی ارشــد.
بهراهنمایی عبدالحسین فرزاد .دانشگاه عالمه طباطبایی.۱۳۹۳ .
 .68گریوانی ،رحیمه .وطنیات و شعر سیاسی نزار قبانی .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی زهرا خسروی .دانشگاه آزاد،
واحد تهران مرکزی.۱۳۸۵ .
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 .69گلســتانه ،ســالم .بررسی ســرودههای نزار قبانی از دیدگاه نقد فرمالیستی (مطالعۀ موردی دیوان حبیبتی و الرسم
بالکلمات) .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی فاطمه پرچکانی .دانشگاه خوارزمی.۱۳۹۴ .
 .70گلــی چنــاری ،پروانــه .بررســی تطبیقــی عنصــر رنــگ در اشــعار احمــد شــاملو و نــزار قبانــی .کارشناســی ارشــد.
بهراهنمایی رضا سمیعزاده .دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین.۱۳۹۴ .
 .71گــودرزی ،یــداهلل .تحلیــل و بررســی آثــار نــزار قبانــی و مقایســۀ آثــار او بــا اشــعار نــادر نادر پــور .کارشناســی ارشــد.
بهراهنمایی بهرام پروینگنابادی .دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال.۱۳۹۲ .
 .72محمــدزاده ،جــواد .غزل نزار قبانی دراســة اســلوبیه علی المســتوی اللغوی «مجموعتا الرســم بالکلمات و هکذا
اکتب تاریخ النساء» .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی جالل مرامی .دانشگاه عالمه طباطبایی.۱۳۹۰ .
 .73محمدی ،علی .ســیمای شــرق در شــعر معاصــر عربی (مطالعۀ موردی نــزار قبانی ،عبدالوهاب البیاتی و ســعاد
الصباح) .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی کبری خسروی .دانشگاه لرستان.۱۳۹۲ .
 .74ملکحسینی ،ژیال .آزادی بیان در اشعار سیاسی نزار قبانی .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی سهیال پرستگاری.
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد فالورجان.۱۳۸۹ .
 .75موحــدیزاده ،محمــود .جلوههایــی از تنــاص یــا بینامتنــی دینــی و قرآنی در شــعر نزار قبانی .کارشناســی ارشــد.
بهراهنمایی حسین میرزایینیا .دانشگاه تربیت معلم ،واحد سبزوار.۱۳۸۹ .
 .76میرزاوند ،منور .بررسی تطبیقی درونمایۀ جنگ در شعر قیصر امینپور و نزار قبانی .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی
عبداهلل حسنزاده میرعلی .دانشگاه سمنان.۱۳۹۳ .
 .77میرزایی ،الهام .نقد و بررسی ترجمههای فارسی اشعار نزار قبانی (نمونه ترجمههای رضا عامری و موسی بیدج).
کارشناسی ارشد .بهراهنمایی نرگس گنجی .دانشگاه اصفهان.۱۳۹۰ .
 .78میرزایینیــا ،عــزتاهلل .بررســی تطبیقــی ملیگرایی در شــعر نزار قبانی و مهدی اخوان ثالث .کارشناســی ارشــد.
بهراهنمایی حیدر محالتی .دانشگاه قم.۱۳۹۳ .
 .79نــادری ،معصومــه .فراخوانی شــخصیتهای تاریخی در شــعر نزار قبانی .کارشناســی ارشــد .بهراهنمایی کبری
خسروی .دانشگاه لرستان.۱۳۹۰ .
 .80نجمی قرهقشــاقی ،یعقوب .سبکشناسی اشعار سیاسی نزار قبانی .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی محمدرضا
اسالمی .دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.۱۳۹۴ .
 .81نصیری ،معصومه .زن و رمانتیک در شعر نزار قبانی .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی محمدعلی طالبی .دانشگاه
تربیت معلم سبزوار.۱۳۸۶ .
 .82یرفی ،اشواق .بررسی تطبیقی مقولۀ «عشق» از دیدگاه نزار قبانی و سیمین خلیلی (بهبهانی) .کارشناسی ارشد.
بهراهنمایی علیاکبر افراسیابپور .دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.۱۳۹۷ .
 .83یوسفیفرد ،آسیه .نزار قبانی از عشق تا سیاست .کارشناسی ارشد .بهراهنمایی شاکر عامری .دانشگاه سمنان.
.۱۳۹۱

مقالهها
 .1آل بویه لنگرودی ،عبدالعلی« .چالشهای ترجمۀ شعر از عربی به فارسی (با بررسی اشعاری از نزار قبانی ،بدر شاکر
السباب و نازک المالئکه)» .پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی .ش  ،۷تابستان  ،۱۳۹۲ص .۴۰-۱۳
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 .2احمــدی ،اشــرف« .مقایســۀ تطبیقــی شــعر نزار قبانی و حســین منــزوی» .زبان و ادب فارســی ـ دانشــکدۀ ادبیات و
زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج .پاییز .۱۳۹۲
 .3اسمعیلی طاهری ،احسان« .معادلیابی حال عربی در آثار ترجمهشده» .متنپژوهی ادبی .ش  ،۱۵بهار و تابستان
 ،۱۳۸۱ص .۱۶۳-۱۳۷
 .4اصغــری ،محمدجعفر« .بررســی تطبیقی و سبکشناســانۀ جلوههای پایداری در شــعر نــزار قبانی و نصراهلل مردانی
(مطالعۀ موردپژوهانه :دو ســرودۀ «طریق واحد» و «ســمند صاعقه»)» .کاوشنامۀ ادبیات تطبیقی .ش  ،۲۴زمستان
 ،1395ص .۴۴-۲۳
 .5اکبریزاده ،مســعود و خدایار میربلوچزهی« .بررســی ســیرت و صورت عاشــق در اشــعار نزار قبانی و ملکالشعرای
بهار» .تحقیقات جدید در علوم انسانی .ش  ،۱۶زمستان  ،1395ص .۲۰۴-۱۸۷
 .6امی 
ن مقدسی ،ابوالحسن.«موازنۀ چهارسویۀ شعر شکست» .دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،ش
 ،۱۸۵ - ۳بهار  ،۱۳۸۷ص .۱۶۶-۱۴۹
 .7باقری ،بهادر« .بلقیس و عاشقانههای دیگر» .کتاب ماه ادبیات و فلسفه ،ش  ،۳۳تیر  ،۱۳۷۹ص .۳۶-۳۴
 .8بشــابادی ،یداهلل« .داللتشناســی رنگ و جایگاه آن در مبانی ادبیات پایداری (نمونۀ مورد پژوهش :نزار قبانی)».
ادبیات پایداری .ش  ،۱۰بهار و تابستان  ،۱۳۹۳ص .۱۲۰-۹۱
 .9بهرامپور ،سیامک« .نزار قبانی ،پرنفوذترین شاعر عرب» .شعر .ش  ،۴۲نیمۀ دوم بهار  ،۱۳۸۴ص .۶۹ - ۶۰
 .10بهــروزی ،مجتبــی؛ احمدی چناری ،علیاکبر؛ حبیبی ،علیاصغر« .دگردیســی نماد در شــعر سیاســی نزار» .ادب
عربی .ش  ،۲پاییز و زمستان  ،۱۳۹۷ص .۱۲۱-۱۰۱
 .11بیدج ،موسی« .شاعران معاصر عرب در سفر خاک و افال ک» .شعر .ش  ،۲۲بهار  ،۱۳۷۷ص .۷۳-۷۰
« . .12نزار قبانی ساده همچون عشق» .آزما .ش ۲۸و  ،۲۹فروردین  ،1383ص .۵۱
« . .13گفتوگــو بــا موســی بیــدج :فرصتهــا در راهبندانها ســوخته میشــود» .شــعر .ش  ،۳۲تابســتان  ،1382ص
.۴۳-۳۷
 .14پورعباسی ،عباس« .ادوار شعر عرب» .کیهان فرهنگی .ش  ،۱۰۱شهریور  ،۱۳۷۲ص .۳۱-۲۷
 .15ترابــی ،ســیدمحمد« .کاغــذ زر؛ یادداشــتهایی در ادب و تاریــخ» .کیهــان فرهنگی .ش  ،۱۲اســفند  ،۱۳۶۳ص
.۲۹ -۲۶
 .16جعفری گلنســایی ،طیبه و مهدی نیکمنش« .مقایســۀ عشــق پدرانه در شــعر احمد شــاملو و نزار قبانی با تکیه بر
آرای اریک فروم» .پژوهشنامۀ ادب غنایی .ش  ،۳۰بهار و تابستان  ،۱۳۹۷ص .۷۰-۵۳
 .17حاجیزاده ،مهین و نسرین چاال ک « .محا کمۀ وجدانهای خفتۀ بشری در اشعار نزار قبانی» .ادبیات پایداری.
ش  ۵و  ،۶پاییز  ۱۳۹۰و بهار  ،۱۳۹۱ص .۱۶۲-۱۳۳
 .18حسین بکار ،یوسف« .پارهای از دشوار یهای ترجمه از عربی به فارسی و برعکس» .ترجمۀ سیدکاظم طباطبایی.
مطالعات اسالمی .ش  ۳۵و  ،۳۶بهار و تابستان  ،۱۳۷۶ص .۱۲۸-۱۰۹
جشکها و یزا نمیگیرند» .شباب .سال ّاول ،ش ،۵تیر و مرداد  ،۱۳۷۲ص .۳۹-۳۲
 .19حسینی ،حسن« .گن 
 .20حســینی ،طیبهســادات .نگاهی به تصویر زن در شــعر شاعران معاصر عرب .پژوهشنامۀ اسالمی زنان و خانواده.
ش  .۵سال سوم ،بهار .۱۳۸۹
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 .21خانمحمدی ،علیاکبر« .شعر معاصر عرب شعر آزاد» .کیهان فرهنگی .ش  ،۱۴اردیبهشت  ،۱۳۶۴ص .۴۲-۴۱
 .22خســروی ،کبری و حســین چراغیوش و معصومه نادری« .فراخوانی شــخصیتهای دینی در شــعر نزار قبانی».
لسان مبین .ش  ،۷بهار  ،۱۳۹۱ص .۱۶۳-۱۳۹

 .23دادخواه ،حسن و شهربانو فقیهی« .احساس و عاطفۀ شاعران معاصر عرب نسبت به حقوق زنان» .پژوهشنامۀ
ادب غنایی .ش  ،۱۲بهار و تابستان  ،۱۳۸۸ص .۴۸-۳۱
 .24دریس ،احمد« .دربارۀ زندگی نزار قبانی :شاعر شهیر عرب» .نافه .ش  ،۳۱خرداد/تیر  ،۱۳۸۵ص .۵۶
 .25دهقانی ،شــهرزاد« .قیاس قو و بلقیس؛ نگاهی به دو عاشــقانۀ حمیدی و نزار قبانی» .گلســتانه .ش  ،۱۲۹اســفند
 ،۱۳۹۲ص .۸۱-۷۹
 .26دهقانیــان ،جــواد و عایشــه مالحــی« .بررســی تطبیقــی مضامیــن عاشــقانه در آثار فریدون مشــیری و نــزار قبانی».
ادبیات تطبیقی .ش  ،۸بهار و تابستان  ،۱۳۹۲ص .۱۱۸-۸۹
 .27رخشــندهنیا ،ســیدهاکرم« .هنجارشــکنی شــاعران معاصــر عر بــی در کار بــرد داســتانهای دینــی پیامبــران».
پژوهشهای ترجمه .ش  ،۵زمستان  ،۱۳۹۱ص .۱۶۱
 .28رزمجــو ،ژیــا و امیر مقدم متقی« .ســیمای کودک و نوجوان انقالبی در شــعر نزار قبانــی» .ادبیات پایداری .ش ،۹
پاییز و زمستان  ،۱۳۹۲ص .۱۶۲-۱۴۱
ینیا ،عبدالرضا« .از پنجرۀ عشق» .کتاب ماه ادبیات و فلسفه ،ش  ،۳۳تیر  ،۱۳۷۹ص .۳۹-۳۷
 .29رضای 

 .30رومیانی ،بهروز و معصومه بخشیزاده و حمیده غالمی« .معشوق متعالی در شعر شاملو و نزار قبانی» .مطالعات
ادبیات تطبیقی .ش  ،۸بهار و تابستان  ،۱۳۹۲ص .۵۰-۲۷

 .31ریحانی اردبیلی ،عظیمه« .شــعر جهان :نگاهی به شــعر «یادداش ـتهایی بر دفتر ناکامی حریر حماســه» .کیهان
فرهنگی .ش  ۲۸۴و  ،۲۸۵خرداد و تیر  ،۱۳۸۹ص .۴۹-۴۶
 .32سعدو نزاده ،جواد« .مظاهر ادب المقاومة فی شعر نزار قبانی» .ادبیات پایداری .ش  ،۲بهار .۱۴۵-۱۶۸ ،1389
 .33شعار ،جعفر« .نگاهی به کتاب داستان من و شعر» .نگین .ش  ،۱۵۵فروردین  ،۱۳۵۷ص .۵۴-۵۰
 .34شــفیعی کدکنی ،محمدرضا« .ویژگیهای شــعر امروز عرب» .ســخن .دورۀ هفدهم ،ش ( ۲اردیبهشت ،)۱۳۴۶
ص .۱۹۲-۱۸۴
« . .35نمونههای شعر معاصر عرب ،یادهای اندلسی» .سخن .دورۀ هفدهم ،ش  ،۲ص .۲۰۰-۱۹۸
« . .36پنج شعر از نزار قبانی» .سخن .دورۀ هجدهم ،ش ( ۷آذر  ،)۱۳۴۷ص .۷۰۸-۷۰۵
 .37شــکیبی ممتاز ،نســرین« .جایگاه زن در شــعر و اندیشــۀ احمد شــاملو و نزار قبانی» .قال و مقال .ش  ،۲تابســتان
 ،۱۳۸۷ص .۱۰۸-۸۱
 .38شــمسآبادی ،حســین و مهدی شــاهرخ« .سمات األدب الواقعی فی شعر نزار قبانی السیاسی» .ادب عربی .ش
 ،۲بهار و تابستان  ،1389ص .۱۰۰-۷۳
 .39شــهریاری نســب ،مهدیه و دهقان ،بهرام« .بررســی تطبیقی مضامین مشترک اشــعار نزار قبانی و قیصر امینپور».
مجلۀ مطالعات ادبیات ،عرفان و فلسفه .بهار  ،1396دورۀ سوم ،ش ،1ص .۱۷۸-۱۶۱
 .40شیخ ،محمد و رضا رضایی و طیبه فرهادی« .بررسی تطبیقی مفهوم «منجی» در شعر فروغ فرخزاد و نزار قبانی».
کاوشنامۀ ادبیات تطبیقی .ش  ،۲۲تابستان  ،۱۳۹۵ص .۸۸-۷۱
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 .41صادقی بنیس ،شــیما و معصومه صادقی« .بررســی تطبیقی مؤلفههای رمانتیســم در سرودههای «احمد شاملو» و
«نزار قبانی»» .مطالعات نقد ادبی .ش  ،۴۴پاییز و زمستان  ،1395ص .۱۵۸-۱۳۷
 .42صالحیمقدم ،ســهیال و مرضیه اصغرنژاد فرید« .مضامین تغزل اجتماعی در اشــعار نزار قبانی و احمد شــاملو».
مطالعات ادبیات تطبیقی .ش  ،۲۶تابستان  ،۱۳۹۲ص .۸۹-۶۹
 .43طاهرینیا ،علی باقر و فاطمه کولیوند و زهرا طهماسبی« .بررسی سیمیالوژی مضمون عشق در اشعار نزار قبانی
و حمید مصدق» .ادبیات تطبیقی .ش  ،۱پاییز  ،۱۳۸۸ص .۱۰۸-۸۷
 .44عامری ،رضا« .نزار قبانی شاعر عرب درگذشت» .معیار ،ش  ،۲۴تیر  ،۱۳۷۷ص .۱۵-۱۴
 .45عطاش ،عبدالرضا و الهه پیســپار« .ســیمای زن در شــعر نزار قبانی و فروغ فرخزاد» .مطالعات ادبیات تطبیقی.
ش  ،۲۷پاییز  ،۱۳۹۲ص .۱۰۵-۸۳
 .46علیپور ،صدیقه و ربابه یزداننژاد« .زیباییشناســی پدیدۀ مفهومی عشــق با نگاهی به تطبیقی به اشعار شاملو و
قبانی» .ادبیات تطبیقی .ش  ،۸بهار و تابستان  ،۱۳۹۲ص .۲۲۶-۲۰۳

 .47غالمعلــیزاده ،جــواد و ابراهیــم میــر« .بررســی تطبیقی مراثی نــزار قبانی و احمد شــاملو» .پژوهش ز بــان و ادبیات
فارسی .ش  ،۳۷تابستان  ،۱۳۹۴ص .۹۶-۷۹
 .48فاضــل ،جهــاد« .نــزار قبانی و شــعر معاصر عرب» .ترجمۀ الهــام حمید .کتاب ماه ادبیــات .ش  ،۱۴۱تیر ،۱۳۸۸
ص .۴۶
 .49فرزاد ،عبدالحسین« .نگاه تطبیقی به شعر معاصر ایران و عرب» .مطالعات ادبیات تطبیقی .ش  ،۱بهار ،۱۳۸۶
ص .۷۶-۶۳
« . .50داستان من و شعر» .رشد آموزش زبان و ادب فارسی .ش  ،۲۶پاییز  ،۱۳۷۰ص .۴۸-۴۸
 .51فعلهگری ،مصطفی« .خشــم و عشــق در خوشههای سخن نزار قبانی» .سوره اندیشه .ش  ،۳۳تیر و مرداد ،۱۳۸۶
ص .۱۲۴-۱۲۲

 .52فؤادیان ،محمدحسن و سیدمهدی نوری کیذقانی« .نگاهی به بازتاب فلسطین در شعر نزار قبانی» .ادب عربی
(دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران) .ش  ،۲بهار و تابستان  ،۱۳۸۹ص .۱۱۸-۱۰۱
 .53قبانی ،نزار« .وقتی که دل می بازم» .ترجمۀ مهدیه امینزاده .گوهران .ش  ،۱پاییز  ،۱۳۸۲ص .۵۳
« . .54شعر عرب» .ترجمۀ مهدیه امینزاده .گوهران .ش  ،۱پاییز  ،۱۳۸۲ص .۵۴
« . .55کودکان سنگ» .ترجمۀ عبدالرضا رضایینیا .شعر .ش  ،۳۲تابستان  ،۱۳۸۲ص .۱۳-۱۲
« . .56حاشیههایی بر دفتر شعر» .ترجمۀ سعید شهرتاش .کیهان فرهنگی .ش  ،۷۱بهمن  ،۱۳۶۸ص .۳۷-۳۶
« . .57برف» .ترجمۀ علیاکبر کسمایی .وحید .ش  ،۲۰۳نیمۀ اول اسفند  ،۱۳۵۵ص .۸۸۷-۸۸۵
« . .58نگاهی دوباره به سورۀ قلم» .ترجمۀ وحید امیری .کیهان فرهنگی .ش  ،۷۵خرداد  ،۱۳۶۹ص .۳۳
« . .59شعر ،معطر ،سرمهکشیده و خوشپوش میآید» .ترجمۀ موسی بیدج .شعر .ش  ،۲۵بهار  ،۱۳۸۷ص .۶۱-۵۰
« . .60از هفت که و دریا گذشتیم تا  :...یادداشتهایی برای یک مرد» .ترجمۀ علیکرمی ،اصغر .مجلۀ رشد معلم.
بهمن  .۱۳۸۳ش  .۱۸۹ص .۱۹-۱۸
« . .61شعر دیگران» .ترجمۀ احمد پوری .رودکی .ش  ،۴خرداد و تیر  ،۱۳۸۵ص .۴۶
« . .62شعر دیگران نزار قبانی» .ترجمۀ یداهلل گودرزی .آزما .ش  ،۷۲شهریور  ،۱۳۸۹ص .۳۱
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 .63کوتی ،حمزه« .میترسم از ایستادن در برابر چشمان فاطمه :نامهای از نزار قبانی به المع الحر شاعر لبنانی» .شعر،
ش  ،۳۵بهار  ،۱۳۸۳ص .۸۷-۸۶
 .64گنجی ،نرگس« .شعر انتفاضه ،ستیزهجو و امیدوار» .مدرس علوم انسانی .ش  ،۱۶پاییز  ،۱۳۷۹ص .۹۸-۸۵
 .65محسنی ،علیاکبر« .نشانههای استبداد از منظر شعر نزار قبانی» .ادبیات پایداری .ش  ۵و  ،۶پاییز  ۱۳۹۰و بهار
 ،۱۳۹۱ص .۴۵۲-۴۲۹
« . .66پیامدهای استبداد از منظر شعر نزار قبانی» .لسان مبین .ش  ،۱۲تابستان  ،1392ص .۱۶۵-۱۵۰
 .67محســنینیا ،ناصــر« .مبانــی ادبیات مقاومــت معاصر ایران و عــرب» .ادبیات پایــداری .ش  ،۱پاییز  ،۱۳۸۸ص
.۱۵۸-۱۴۳
 .68مروزی ،محدثه« .نزار قبانی شاعر سوریه» .کیهان فرهنگی .ش  ،۲۱۲خرداد  ،۱۳۸۳ص .۷۳-۷۲

 .69مشــایخی ،حمیدرضا و ســیدهزینب خدادادی« .بررســی هنجارگریزی در بخشــی از اشعار نزار قبانی» .نقد ادب
معاصر عربی .ش  ،۲بهار و تابستان  ،۱۳۹۱ص .۷۸-۵۰
 .70مشــعوفی ،عباس« .جســمانیت معشوق در شعر احمد شاملو و نزار قبانی» .مطالعات زبان و ادبیات غنایی .ش
 ،۹زمستان  ،۱۳۹۲ص .۴۶-۲۹
 .71محمدزاده ،هادی« .نزار قبانی شاعر سوری» .شعر .ش  ،۴۰نیمۀ دوم زمستان  ،۱۳۸۳ص .۷۹-۷۷

 .72ممتحــن ،مهــدی و لیال خوشــکام« .بررســی مضامین اشــعار عاشــقانۀ فریدون مشــیری و نزار قبانــی» .مطالعات
ادبیات تطبیقی .ش  ،۲۷پاییز  ،۱۳۹۲ص .۸۱-۵۳

 .73مهدوی ،محمدجواد و ربابه یزداننژاد« .نزار قبانی ،تنها ،شاعر زن نیست ـ بررسی اشعار سیاسی قبانی» .لسان
مبین .ش  ،۸تابستان  ،۱۳۹۱ص .۲۵۱-۲۳۷
 .74میراحمدی ،ســیدرضا و علی نجفی ایوکی و ســپیده آقاجانپور« .ریشــخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی دفتر
النکسه» نزار قبانی» .دو فصلنامۀ ادب عرب .ش  ،۱بهار و تابستان  ،۱۳۹۵ص .۳۰۴-۲۸۳
 .75میرزانیــا ،محمدرضــا و لیال بهرامی« .هنجارگریزی در اشــعار نزار قبانــی» .پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت .ش ،۲
پاییز و زمستان  ،1395ص .۱۸۶-۱۷۱

شهــای نقــد ادبی و
 .76میرقــادری ،ســیدفضلاهلل و مهنــاز دهقــان« .جلوههــای عشــق در اشــعار نــزار قبانــی» .پژوه 
سبکشناسی .ش  ،۴تابستان  ،۱۳۹۰ص .۲۱۸-۱۸۷
 .77ناظمیان ،رضا« .در انتظار گودو بررســی تحلیلی مفهوم منجی نجاتبخش در شــعر اخوان ثالث ،البیاتی و نزار
قبانی» .لسان مبین .ش  ،۲اسفند  ،۱۳۸۹ص .۲۵۶-۲۴۳
« . .78زمینههای درک رمز و نماد در شعر معاصر عرب» .متنپژوهش ادبی .ش  ،۲۹پاییز  ،۱۳۸۵ص .۲۰۴-۱۸۴

 .79نامــدار ،لیــدا« .ز نســتایی و ز نســتیزی در شــعر معاصــر ایران و عــرب» .ادبیات تطبیقی دانشــگاه شــهید باهنر
کرمان .سال چهارم ،ش  ،۸بهار و تابستان  ،۱۳۹۲ص .۲۸۷-۲۵۷
 .80واعظ ،سعید« .من و شاعران دور هگرد» .ادبیات معاصر .سال اول ،ش ،۲خرداد  ،۱۳۷۵ص .۲۰-۱۸
 .81یزدانپناه ،حسن« .فنجان و رز ـ حاشیهای بر نزار قبانی عاشقانهسرای سوری (به گوشههای اصفهان)» .چیستا.
ش  ۲۲۲و  ،۲۲۳آبان و آذر  ،۱۳۸۴ص .۲۴۹-۲۴۶
« . .82فنجان و رز (حاشیهای بر نزار قبانی عاشقانهسرای سوری)» .گلستانه .ش  ،۶۳فروردین  ،۱۳۸۴ص .۲۴-۲۳
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تقسیم بندی ساختاری
 .1کتاب ()67
 .2پایاننامه ()۸۳
 .3مقاله ()82
همانطــور کــه از آمــار ارائهشــده برمیآیــد ،تعــداد پایاننامههــای پرداختــه بــه نــزار قبانــی و شــعرش بیشــتر از دیگــر
شهــا در قالب کتاب انجام
پژوهشهاســت .پــس از آن ،بیشــترین تعداد بــه مقالهها اختصاص یافته و کمترین پژوه 
گرفته است.

تقسیمبندی محتوایی
در این بخش تقســیمبندی محتوایی این پژوهش از دو نظر انجام میگیرد .نخســت ،شــعرهای سیاســی از شــعرهای
عاشقانه متمایز میشود و توجه پژوهشگران بدانها بررسی میشود که با توجه به اینکه کتابهای ترجمهشده از این
منظر بسیار درهمآمیخته هستند ،از کتابها در این بخش چشمپوشی میشود و فقط مقالهها و پایاننامهها بررسی
شعر چاپشده در قالب مقاله زیر صرفنظر میشود.
میشود .برای یکدستی شیوۀ کار از ترجمههای ِ

بررسی اشعار سیاسی نزار قبانی
آزادی بیان در اشعار سیاسی نزار قبانی .ژیال ملکحسینی( .پایاننامه).۱۳۸۹ .
آزادی در اشعار نزار قبانی .لیلی بستانپور( .پایاننامه).۱۳۸۵ .
بازتاب کشمکش اعراب و اسرائیل در اشعار نزار قبانی .نسرین چاال ک( .پایاننامه).۱۳۹۰ .
بررسی تطبیقی اندیشههای اجتماعی شاملو و نزار قبانی .محمود اسکندری( .پایاننامه).۱۳۹۳ .
بررسی تطبیقی درونمایۀ جنگ در شعر قیصر امینپور و نزار قبانی .منور میرزاوند( .پایاننامه).۱۳۹۳ .
بررسی تطبیقی ملیگرایی در شعر نزار قبانی و مهدی اخوان ثالث .عزتاهلل میرزایینیا( .پایاننامه).۱۳۹۳ .
بررســی تطبیقــی و سبکشناســانۀ جلوههــای پایداری در شــعر نزار قبانــی و نصراهلل مردانــی (مطالعــۀ موردپژوهانه :دو
سرودۀ «طریق واحد» و «سمند صاعقه») .محمدجعفر اصغری( .مقاله).1395 .
بررسی جلوههای ادبیات پایداری در شعر نزار قبانی .حسن ظهیرینژاد( .پایاننامه).۱۳۹۶ .
بررسی مضامین انتقادی در شعر سیاسی نزار قبانی .سمانه زیادزاده( .پایاننامه).۱۳۹۶ .
بررسی مضامین سیاسی و اجتماعی در اشعار نزار قبانی و ملکالشعرای بهار .مهدی بنیپوالد( .پایاننامه).۱۳۹۳ .
بررسی مفهوم استبدادستیزی در اشعار نزار قبانی .مرضیه قاسمی بنابری( .پایاننامه).۱۳۹۲ .
بررسی و تحلیل ادبی پنج قصیدۀ بیروتیۀ نزار قبانی .احسان صابونچی( .پایاننامه).۱۳۹۴ .
بررسی وجوه تکرار در اشعار سیاسی نزار قبانی .نسرین سعادتمند( .پایاننامه).۱۳۹۵ .
پیامدهای استبداد از منظر شعر نزار قبانی .علیاکبر محسنی( .مقاله).1392 .
تأثیر جنگ ژوئن بر شعر فلسطین .رستم علیرضاییفرد( .پایاننامه).۱۳۸۶ .
تأثیر وطن در اشعار نزار قبانی .عاطفه جعفریان( .پایاننامه).۱۳۹۴ .
دگردیسی نماد در شعر سیاسی نزار .مجتبی بهروزی؛ علیاکبر احمدی چناری؛ علیاصغر حبیبی( .مقاله).۱۳۹۷ .
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داللتشناسی رنگ و جایگاه آن در مبانی ادبیات پایداری (نمونۀ مورد پژوهش :نزار قبانی) .یداهلل بشابادی( .مقاله).
.۱۳۹۳
ریشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی دفتر النکسه» نزار قبانی .سیدرضا میراحمدی؛ علی نجفی ایوکی؛ سپیده
آقاجانپور( .مقاله).۱۳۹۵ .
سبکشناسی اشعار سیاسی نزار قبانی .یعقوب نجمی قرهقشالقی( .پایاننامه).۱۳۹۴ .
سبکشناســی شــعر شکســت ( ۱۹۶۷ســرودههای هوامش علی دفتر النکسه ،بکائیه الی شــمس حزیران ،لن ابکی و
البکاء بین یدی زرقاء الیمامه) .سپیده آقاجانپور امیرهنده( .پایاننامه).۱۳۹۲ .
سمات األدب الواقعی فی شعر نزار قبانی السیاسی .حسین شمسآبادی و مهدی شاهرخ( .مقاله).1389 .
سیمای جنگ و صلح در اشعار نزار قبانی .علی کادری( .پایاننامه).۱۳۹۳ .
سیمای شرق در شعر معاصر عربی (مطالعۀ موردی نزار قبانی ،عبدالوهاب البیاتی و سعاد الصباح) .علی محمدی.
(پایاننامه).۱۳۹۲ .
سیمای کودک و نوجوان انقالبی در شعر نزار قبانی .ژیال رزمجو و امیر مقدم متقی( .مقاله).۱۳۹۲ .
شعر انتفاضه ،ستیزهجو و امیدوار .نرگس گنجی( .مقاله).۱۳۷۹ .
فلسطین و الوطن فی آثار نزار قبانی .آمنه اسفندی( .پایاننامه).۱۳۸۲ .
قضیة فلسطین فی شعر نزار قبانی .حمیدرضا اسفندیار( .پایاننامه).۱۳۸۳ .
کودکان سنگ .نزار قبانی .ترجمۀ عبدالرضا رضایینیا( .مقاله).۱۳۸۲ .
مبانی ادبیات مقاومت معاصر ایران و عرب .ناصر محسنینیا( .مقاله).۱۳۸۸ .
محا کمۀ وجدانهای خفتۀ بشری در اشعار نزار قبانی .مهین حاجیزاده و نسرین چاال ک( .مقاله) ۱۳۹۰ .و .۱۳۹۱
مضامین انسانگرایانه در اشعار فریدون مشیری (شاعر ایرانی) و نزار قبانی (شاعر عرب) .حمید صادقی( .پایاننامه).
.۱۳۹۳
مضامین تغزل اجتماعی در اشــعار نزار قبانی و احمد شــاملو .سهیال صالحیمقدم و مرضیه اصغرنژاد فرید( .مقاله).
.۱۳۹۲
مظاهر ادب المقاومة فی شعر نزار قبانی .جواد سعدو نزاده( .مقاله).1389 .
ن مقدسی( .مقاله).۱۳۸۷ .
موازنۀ چهارسویۀ شعر شکست .ابوالحسن امی 
ناسازواری تصویری در اشعار سیاسی نزار قبانی و بدر شاکر سیاب (بررسی و تحلیل) .مجتبی بهروزی( .پایاننامه).
.۱۳۹۵
نزار قبانی ،تنها ،شاعر زن نیست ،بررسی اشعار سیاسی قبانی .محمدجواد مهدوی و ربابه یزداننژاد( .مقاله).۱۳۹۱ .
النزعة االجتماعیة فی شعر نزار قبانی .کارشناسی ارشد .الهام ساکی( .پایاننامه).۱۳۸۴ .
نشانههای استبداد از منظر شعر نزار قبانی .علیاکبر محسنی( .مقاله) ۱۳۹۰ .و .۱۳۹۱
نگاهی به بازتاب فلسطین در شعر نزار قبانی .محمدحسن فؤادیان و سیدمهدی نوری کیذقانی( .مقاله).۱۳۸۹ .
وطنیات و شعر سیاسی نزار قبانی .رحیمه گریوانی( .پایاننامه).۱۳۸۵ .
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ینیا( .مقاله).۱۳۷۹ .
از پ نجرۀ عشق .عبدالرضا رضای 
بررسی تطبیقی اشعار عاشقانۀ فروغ فرخزاد و نزار قبانی .فاطمه عقبایی( .پایاننامه).1395 .
بررسی تطبیقی عاشقانههای نادر نادرپور و نزار قبانی .سعید ّرزاقپور( .پایاننامه).۱۳۹۱ .
بررسی تطبیقی عشق تصعیدی در آثار نزار قبانی و حسین منزوی .سعید توکلی( .پایاننامه).۱۳۹۵ .
بررسی تطبیقی عنصر «عشق» در اشعار حمید مصدق و نزار قبانی .زینب کریمی( .پایاننامه).۱۳۹۳ .
بررســی تطبیقــی مضامیــن عاشــقانه در آثار فریدون مشــیری و نــزار قبانی .جواد دهقانیان و عایشــه مالحــی( .مقاله).
.۱۳۹۲
بررسی تطبیقی مضمون عشق در دیوان نزار قبانی و له تیف هه لمه ت .شهال کا که رشی( .پایاننامه).۱۳۹۲ .
بررسی تطبیقی مقولۀ «عشق» از دیدگاه نزار قبانی و سیمین خلیلی (بهبهانی) .اشواق یرفی( .پایاننامه).۱۳۹۷ .
بررســی ســیرت و صورت عاشــق در اشــعار نزار قبانی و ملکالشعرای بهار .مســعود اکبریزاده و خدایار میربلوچزهی.
(مقاله).1395 .
بررســی ســیمیالوژی مضمون عشــق در اشــعار نزار قبانی و حمید مصدق .علــی باقر طاهرینیا؛ فاطمــه کولیوند؛ زهرا
طهماسبی( .مقاله).۱۳۸۸ .
بررسی مضامین اشعار عاشقانۀ فریدون مشیری و نزار قبانی .مهدی ممتحن و لیال خوشکام( .مقاله).۱۳۹۲ .
بررسی مضامین شعری نزار قبانی .فهیمه علیبیگی( .پایاننامه).۱۳۹۰ .
بررسی مضامین عاشقانه در شعر جعفرقلی زنگلی و نزار قبانی .علی سلمانی( .پایاننامه).۱۳۹۵ .
بررســی مفهــوم عشــق در شــعر معاصر عــرب با نگاهی بر اشــعار نزار قبانــی ،محمود درویــش و نازک المالئکــه .فاطمه
عابدینی( .پایاننامه).۱۳۹۲ .
جسمانیت معشوق در شعر احمد شاملو و نزار قبانی .عباس مشعوفی( .مقاله).۱۳۹۲ .
جلوههای عشق در اشعار نزار قبانی .سیدفضلاهلل میرقادری و مهناز دهقان( .مقاله).۱۳۹۰ .
جلوههای عشق در شعر نزار .مهناز دهقان( .پایاننامه).۱۳۸۹ .
ّ
الجمالیه فی شعر نزار قبانی (زیباییشناسی در شعر نزار قبانی) .حبیب جمیلزاده( .پایاننامه).۱۳۹۳ .
خشم و عشق در خوشههای سخن نزار قبانی .مصطفی فعلهگری( .مقاله).۱۳۸۶ .
بررسی تطبیقی مضامین عاشقانه در اشعار فریدون مشیری و نزار قبانی .ژاله زمانی( .پایاننامه).۱۳۹۴ .
زیباشناســی عناصــر تصویرســاز در ّ
غزلیــات نــزار قبانی و ســیمین بهبهانی (وصف عشــق و عاشــق) .الهــام رضایی.
(پایاننامه).۱۳۹۶ .
زیباشناســی عناصــر تصویرســاز در ّ
غزلیــات نــزار قبانــی و ســیمین بهبهانــی (وصــف معشــوق) .فاطمــه فیضالهی.
(پایاننامه).۱۳۹۶ .
زیباییشناسی پدیدۀ مفهومی عشق با نگاهی به تطبیقی به اشعار شاملو و قبانی .صدیقه علیپور و ربابه یزداننژاد.
(مقاله).۱۳۹۲ .
شرح و تحلیل ادبی قصیدۀ بلقیس نزار قبانی .منصور سامپور( .پایاننامه).۱۳۹۵ .
فنجان و رز ـ حاشیهای بر نزار قبانی عاشقانهسرای سوری .حسن یزدانپناه( .مقاله).۱۳۸۴ .
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قیاس قو و بلقیس؛ نگاهی به دو عاشقانۀ حمیدی و نزار قبانی .شهرزاد دهقانی( .مقاله).۱۳۹۲ .
مطالعۀ تطبیقی زیباییشناســی تصاویر هنری چشــم معشــوق در اشــعار حســین منزوی و نزار قبانی .ســیدهصدیقه
جلیلیان( .پایاننامه).۱۳۹۴ .
معشوق متعالی در شعر شاملو و نزار قبانی .بهروز رومیانی؛ معصومه بخشیزاده؛ حمیده غالمی( .مقاله).۱۳۹۲ .
مقایســۀ «عشــق پدرانــه» در شــعر «احمد شــاملو» و «نزار قبانی» بــا تکیه بر آرای ار یــک فروم .طیبه جعفری گلنســایی و
مهدی نیکمنش( .مقاله).۱۳۹۷ .
مقایســۀ نگــرش احمــد شــاملو و نزار قبانی به «عشــق» و «زن» با تکیه بــر آرای جورج لوکاچ ،لویی آلتوســر و اریک فروم.
طیبه جعفری گلنسائی( .پایاننامه).۱۳۹۷ .
نزار قبانی ،ساده همچون عشق .موسی بیدج( .مقاله).1383 .
نقد عشق در شعر نزار قبانی (الحب فی أشعار نزار قبانی) .ناصر حسینی( .پایاننامه).۱۳۸۵ .
نگاه شاملو و قبانی به عشق .گالویژ جاللی( .پایاننامه).۱۳۸۹ .

نتايج اين بخش
بررسی آماری این تقسیمبندی نشان میدهد که توجه پژوهشگران فارسیزبان به اشعار سیاسی نزار قبانی و مضامین
اجتماعــی و وطنــی بهکاررفتــه در اشــعار وی بیشــتر اســت ( ۴۱مــورد بررســی اشــعار سیاســی؛  ۳۳مورد بررســی اشــعار
خود شاعر در باب شعرش است که در مقدمۀ پژوهش بدان اشاره شد.
عاشقانه) که این نتیجه همسو با گفتههای ِ

رويکردی ديگر
رویکرد دوم نیز تقسیمبندی زیر است:
 .1مقایسۀ نزار قبانی و شاعر دیگر
 .2نزار قبانی و اندیشههای او
 .3بررسی عنصری خاص در شعر نزار قبانی
این تقسیمبندی را در میان تمامی آثار پی میگیریم.

مقایسۀ نزار قبانی و شاعر دیگر
آشناییزدایی زبانی در شعر سهراب سپهری و نزار قبانی .فاطمه صادقی( .پایاننامه).۱۳۹۵ .
بال رؤیایی عشق :بررسی مضامین اشعار عاشقانۀ فریدون مشیری و نزار قبانی .لیال خوشکام( .کتاب).۱۳۹۶ .
بررسی تطبیقی اشعار عاشقانۀ فروغ فرخزاد و نزار قبانی .فاطمه عقبایی( .پایاننامه).1395 .
بررسی تطبیقی اندیشههای اجتماعی شاملو و نزار قبانی .محمود اسکندری( .پایاننامه).۱۳۹۳ .
بررسی تطبیقی درونمایۀ جنگ در شعر قیصر امینپور و نزار قبانی .منور میرزاوند( .پایاننامه).۱۳۹۳ .
بررسی تطبیقی رمانتیسم در اشعار نیما یوشیج و نزار قبانی .توفیق توفیق( .پایاننامه).۱۳۹۱ .
بررسی تطبیقی سیمای زن در شعر احمد شاملو و نزار قبانی .مریم خافی( .پایاننامه).۱۳۸۹ .
بررسی تطبیقی طنز در اشعار مهدی اخوان ثالث و نزار قبانی .محمود انصاری( .پایاننامه).۱۳۹۵ .
بررسی تطبیقی طنز در اشعار نزار قبانی و عمران صالحی .حمدیه صحرارو( .پایاننامه).۱۳۹۳ .
بررسی تطبیقی عاشقانههای نادر نادرپور و نزار قبانی .سعید ّرزاقپور( .پایاننامه).۱۳۹۱ .
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بررسی تطبیقی عشق تصعیدی در آثار نزار قبانی و حسین منزوی .سعید توکلی( .پایاننامه).۱۳۹۵ .
بررسی تطبیقی عنصر «عشق» در اشعار حمید مصدق و نزار قبانی .زینب کریمی( .پایاننامه).۱۳۹۳ .
بررسی تطبیقی عنصر رنگ در اشعار احمد شاملو و نزار قبانی .پروانه گلی چناری( .پایاننامه).۱۳۹۴ .
بررسی تطبیقی مضامین عاشقانه در اشعار فریدون مشیری و نزار قبانی .ژاله زمانی( .پایاننامه).۱۳۹۴ .
بررســی تطبیقــی مضامیــن عاشــقانه در آثار فریدون مشــیری و نــزار قبانی .جواد دهقانیان و عایشــه مالحــی( .مقاله).
.۱۳۹۲
بررسی تطبیقی مضمون عشق در دیوان نزار قبانی و له تیف هه لمه ت .شهال کا که رشی( .پایاننامه).۱۳۹۲ .
بررسی تطبیقی مقولۀ «عشق» از دیدگاه نزار قبانی و سیمین خلیلی (بهبهانی) .اشواق یرفی( .پایاننامه).۱۳۹۷ .
بررسی تطبیقی ملیگرایی در شعر نزار قبانی و مهدی اخوان ثالث .عزتاهلل میرزایینیا( .پایاننامه).۱۳۹۳ .
بررســی تطبیقــی و سبکشناســانۀ جلوههــای پایداری در شــعر نزار قبانــی و نصراهلل مردانــی (مطالعــۀ موردپژوهانه :دو
سرودۀ «طریق واحد» و «سمند صاعقه») .محمدجعفر اصغری( .مقاله).1395 .
بررســی ســیرت و صورت عاشــق در اشــعار نزار قبانی و ملکالشعرای بهار .مســعود اکبریزاده و خدایار میربلوچزهی.
(مقاله).1395 .
بررســی ســیمیالوژی مضمون عشــق در اشــعار نزار قبانی و حمید مصدق .علــی باقر طاهرینیا؛ فاطمــه کولیوند؛ زهرا
طهماسبی( .مقاله).۱۳۸۸ .
بررسی مضامین اشعار عاشقانۀ فریدون مشیری و نزار قبانی .مهدی ممتحن و لیال خوشکام( .مقاله).۱۳۹۲ .
بررسی مضامین سیاسی و اجتماعی در اشعار نزار قبانی و ملک الشعرای بهار .مهدی بنیپوالد( .پایاننامه).۱۳۹۳ .
بررسی مضامین عاشقانه در شعر جعفرقلی زنگلی و نزار قبانی .علی سلمانی( .پایاننامه).۱۳۹۵ .
بررسی مقایسهای نظریۀ شعری نیما یوشیج و نزار قبانی .علی شفیعی زرگر.۱۳۹۳ .
تحلیل و بررسی آثار نزار قبانی و مقایسۀ آثار او با اشعار نادر نادرپور .یداهلل گودرزی.۱۳۹۲ .
جایگاه انسان در شعر فریدون مشیری و نزار قبانی .حمید صادقی و فاطمه پاکرو( .کتاب).۱۳۹۳ .
جسمانیت معشوق در شعر احمد شاملو و نزار قبانی .عباس مشعوفی( .مقاله).۱۳۹۲ .
زیباشناســی عناصــر تصویرســاز در ّ
غزلیــات نــزار قبانی و ســیمین بهبهانی (وصف عشــق و عاشــق) .الهــام رضایی.
(پایاننامه).۱۳۹۶ .
زیباشناســی عناصــر تصویرســاز در ّ
غزلیــات نــزار قبانــی و ســیمین بهبهانــی (وصــف معشــوق) .فاطمه فیــض الهی.
(پایاننامه).۱۳۹۶ .
زیباییشناسی پدیدۀ مفهومی عشق با نگاهی به تطبیقی به اشعار شاملو و قبانی .صدیقه علیپور و ربابه یزداننژاد.
(مقاله).۱۳۹۲ .
سیمای زن در شعر نزار قبانی و فروغ فرخزاد .عبدالرضا عطاش و الهه پیسپار.۱۳۹۲ .
عبور از آینه :بررسی تطبیقی آنیما در اشعار احمد شاملو و نزار قبانی .صدف درخشان( .کتاب).۱۳۹۷ .
عشق از دیدگاه موالنا و نزار قبانی .فاطمه اکبری( .کتاب).۱۳۹۶ .
قیاس قو و بلقیس؛ نگاهی به دو عاشقانۀ حمیدی و نزار قبانی .شهرزاد دهقانی( .مقاله).۱۳۹۲ .
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مضامین انسانگرایانه در اشعار فریدون مشیری (شاعر ایرانی) و نزار قبانی (شاعر عرب) .حمید صادقی( .پایاننامه).
.۱۳۹۳
مضامین تغزل اجتماعی در اشــعار نزار قبانی و احمد شــاملو .سهیال صالحیمقدم و مرضیه اصغرنژاد فرید( .مقاله).
.۱۳۹۲
مطالعۀ تطبیقی زیباییشناســی تصاویر هنری چشــم معشــوق در اشــعار حســین منزوی و نزار قبانی .ســیدهصدیقه
جلیلیان( .پایاننامه).۱۳۹۴ .
معشوق متعالی در شعر شاملو و نزار قبانی .بهروز رومیانی؛ معصومه بخشیزاده؛ حمیده غالمی( .مقاله).۱۳۹۲ .
مقایسۀ تطبیقی شعر نزار قبانی و حسین منزوی .اشرف احمدی( .پایاننامه).۱۳۹۲ .
مقایســۀ «عشــق پدرانــه» در شــعر «احمد شــاملو» و «نزار قبانی» بــا تکیه بر آرای ار یــک فروم .طیبه جعفری گلنســایی و
مهدی نیکمنش( .مقاله).۱۳۹۷ .
مقایســۀ نگــرش احمــد شــاملو و نزار قبانی به «عشــق» و «زن» با تکیه بــر آرای جورج لوکاچ ،لویی آلتوســر و اریک فروم.
طیبه جعفری گلنسائی( .پایاننامه).۱۳۹۷ .
ناسازواری تصویری در اشعار سیاسی نزار قبانی و بدر شاکر سیاب (بررسی و تحلیل) .مجتبی بهروزی( .پایاننامه).
.۱۳۹۵
نگاه شاملو و قبانی به عشق .گالویژ جاللی( .پایاننامه).۱۳۸۹ .

نزار قبانی و اندیشههای او
دربارۀ زندگی نزار قبانی :شاعر شهیر عرب .احمد دریس( .مقاله).۱۳۸۵ .
شــخصیت و مکتب شــعری نزار قبانی از منظر ناقدان معاصر عرب .علیاحمدمحمد عرود .ترجمۀ محمد جعفری و
نفیسه کمالی .مشهد :سخنگستر..۱۳۹۳
نزار قبانی شاعر عرب درگذشت .رضا عامری( .مقاله).۱۳۷۷ .
نزار قبانی و شعر معاصر عرب .جهاد فاضل .ترجمۀ الهام حمید( .مقاله).۱۳۸۸ .
نزار قبانی ،پرنفوذترین شاعر عرب .سیامک بهرامپور( .مقاله).۱۳۸۴ .
نزار قبانی ،زندگینامه ،شــعرش و ترجمۀ گزیدهای از اشــعار سیاســی و غزلیاتش .حســن اســماعیلپور( .پایاننامه).
.۱۳۷۷
نزار قبانی ،ساده همچون عشق .موسی بیدج( .مقاله).1383 .
نقــد آرا و اندیشــههای نــزار قبانی شــاعر معاصــر عرب و تأثیر وی بر شــعرای مقاومت ایران .افشــین رحیمی هرســینی.
(پایاننامه).۱۳۹۵ .

بررسی عنصری خاص در شعر نزار قبانی
آزادی بیان در اشعار سیاسی نزار قبانی .ژیال ملکحسینی( .پایاننامه).۱۳۸۹ .
آزادی در اشعار نزار قبانی .لیلی بستانپور( .پایاننامه).۱۳۸۵ .
بازتاب کشمکش اعراب و اسرائیل در اشعار نزار قبانی .نسرین چاال ک( .پایاننامه).۱۳۹۰ .
بررسی تصویر شهر در شعر نزار قبانی .مصطفی ستاری بابوکانی( .پایاننامه).۱۳۸۹ .
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بررسی جلوههای ادبیات پایداری در شعر نزار قبانی .حسن ظهیرینژاد( .پایاننامه).۱۳۹۶ .
بررسی جلوههای حضور مرد در اشعار نزار قبانی .ریحانه پورشجاعی( .پایاننامه).۱۳۹۱ .
بررســی ســرودههای نزار قبانی از دیدگاه نقد فرمالیســتی (مطالعۀ موردی دیوان حبیبتی و الرســم بالکلمات) .ســالم
گلستانه( .پایاننامه).۱۳۹۴ .
بررسی کهنالگوی آنیما در اشعار نزار قبانی .معصومه قاسمعلی( .پایاننامه).۱۳۹۳ .
بررسی مضامین انتقادی در شعر سیاسی نزار قبانی .سمانه زیادزاده( .پایاننامه).۱۳۹۶ .
بررسی مضامین شعری نزار قبانی .فهیمه علیبیگی( .پایاننامه).۱۳۹۰ .
بررسی مفهوم استبدادستیزی در اشعار نزار قبانی .مرضیه قاسمی بنابری( .پایاننامه).۱۳۹۲ .
بررســی مفهــوم عشــق در شــعر معاصر عــرب با نگاهی بر اشــعار نزار قبانــی ،محمود درویــش و نازک المالئکــه .فاطمه
عابدینی( .پایاننامه).۱۳۹۲ .
بررسی نوستالژی در اشعار نزار قبانی .بهبود حسینی( .پایاننامه).۱۳۹۲ .
بررسی وجوه تکرار در اشعار سیاسی نزار قبانی .نسرین سعادتمند( .پایاننامه).۱۳۹۵ .
بررسی هنجارگریزی در بخشی از اشعار نزار قبانی .حمیدرضا مشایخی و سیدهزینب خدادادی( .مقاله).۱۳۹۱ .
بررســی هنجارگریزی در جزء اول کتاب «األعمال الشــعریه الکامله» نزار قبانی .ســیدهزینب خدادادی( .پایاننامه).
.۱۳۹۱
پیامدهای استبداد از منظر شعر نزار قبانی .علیاکبر محسنی( .مقاله).1392 .
تأثیر وطن در اشعار نزار قبانی .عاطفه جعفریان( .پایاننامه).۱۳۹۴ .
تحلیل ادبی اشعار با مضمون پدر و مادر در دیوان نزار قبانی .صدیق زینالنژاد( .پایاننامه).۱۳۹۴ .
التزام در شعر نزار قبانی .معصومه حاتمی( .پایاننامه).۱۳۸۸ .
جلوههای عشق در اشعار نزار قبانی .سیدفضلاهلل میرقادری و مهناز دهقان( .مقاله).۱۳۹۰ .
جلوههای عشق در شعر نزار .مهناز دهقان( .پایاننامه).۱۳۸۹ .
جلوههایی از تناص یا بینامتنی دینی و قرآنی در شعر نزار قبانی .محمود موحدیزاده( .پایاننامه).۱۳۸۹ .
ّ
الجمالیه فی شعر نزار قبانی (زیباییشناسی در شعر نزار قبانی) .حبیب جمیلزاده( .پایاننامه).۱۳۹۳ .
خشم و عشق در خوشههای سخن نزار قبانی .مصطفی فعلهگری( .مقاله).۱۳۸۶ .
دگردیسی نماد در شعر سیاسی نزار .مجتبی بهروزی؛ علیاکبر احمدی چناری؛ علیاصغر حبیبی( .مقاله).۱۳۹۷ .
داللتشناسی رنگ و جایگاه آن در مبانی ادبیات پایداری (نمونۀ مورد پژوهش :نزار قبانی) .یداهلل بشابادی( .مقاله).
.۱۳۹۳
ریشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی دفتر النکسه» نزار قبانی .سیدرضا میراحمدی؛ علی نجفی ایوکی؛ سپیده
آقاجانپور( .مقاله).۱۳۹۵ .
زن و رمانتیک در شعر نزار قبانی .معصومه نصیری( .پایاننامه).۱۳۸۶ .
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