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 تتٵ  ٶٙتت  ٜرٮ از ،تٳد ٰٷادٴ ظر پؽت را ؼ١ٳ٘ایی ٲ درخؽاٮ دٲرٴ یٟ ؼؽ٫ ٜرٮ پایاٮ تا ٠ٵ ٘ارظی ٜفیدٴ

ا٬تا در دٲرٴ ٬ؽترٲویت، ت تت تتإحیر ت تٳص  ختاؾ        .ؼتد  دٲر ختٳد  اـی٧ ٬ّیارٶای از ٲ ٰٷاد ا٘ٳ٦ تٵ رٲ تّد
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تتریٯ ٲیص٤تی ٜفتاید ؼتٷریار،      ٬ٷت٫ . داٰد ٜفیدٴ را ـٳر  خؽٱی از ؼّر ٬ی ، ت١٩ٵ ؼٷریارؼ٥رد اـ٩ی اٲ ٰیعت

یص٤ی در ٜفایدی تا ز٬یٱتٵ تٕس٨تی ٲ ِتاوٙی،    ٥ٰاری ٲ ـدٚ تزرتٵ ِاوٙی اظت. ایٯ ٲ ٬اٰٱد دی٥ر اؼّار اٲ،  ٲاُٜ

ٶ٭راٴ تا تیی٧ تدیُ ٲ تٳـیٙا  ر٬اٰتیٟ، ٰٳِی ٜفیدٴ ردید را تٵ ٲرٳد آٲردٴ ٠ٵ پیػ از ؼٷریار ظاتٝٵ ٰداؼتٵ 

تٳاٮ ایٯ ٜفتاید را تتٵ    اظت. ٜفاید ؼٷریار از حیج ٬ٳلٳَ تعیار ٬تٱٳَ اظت ا٬ا تا تٳرٵ تٵ ٬ٳلٳِا  ٔا٨ة، ٬ی

. ٜفتاید دیٱتی ٲ   2. ٜفاید ٬دحی ٠ٵ ؼا٧٬ اخٳاٰیا ، ٬راحی ٲ ٜفاید ارت٭اِی اظتت.  1رد: چٱد دظتٵ تٝعی٫ ٠

    . ٜفاید اٰٝیب اظی٬ی.4. ٜفاید تٕس٨ی 3تٳحیدی 

 ٜفیدٴ، ؼٷریار، زتاٮ، ٘ر٪، ظاختار، اٰٝیب اظی٬ی، ٬عای٧ ارت٭اِی.: هاهکلیدواژ

                                                           
 5/10/94تإیید ٰٷایی:                                   29/11/93تاریخ ٲـٳ٦: 

mohammad.mahdipour@chmail.ir Email:*. 

mailto:mohammad.mahdipour@chmail.ir


 94 تٷار ٲ تاتعتاٮ، 231، ؼ٭ارٸ 68زتاٮ ٲ ادب ٘ارظی، ظا٦ /  111

 

 مقدمه

یر از ادتیا  ِرتی در ؼّر ٘ارظی رٲاد پیتدا ٠ترد ٲ   ٜا٨ة ٲ ٬ٳلٳَ ٜفیدٴ تّد از دٲرٴ اظی٬ی تٵ تإح

زتتاٮ ٜترار ٤ر٘تت. ؼتّر ٘ارظتی در       از ٶ٭اٮ آٔاز ؼّر ٘ارظی، ٬ٳرد تٳرٵ ٲ اظتتٝثا٦ ؼتاِراٮ ٘ارظتی   

تتریٯ   در خد٬ت ـاحثاٮ ٜتدر ، ٜترار داؼتت تٱتاترایٯ ٬ٱاظتة      درتار ٲ اٰ فار ٶای اٲ٦، ٠ا٬یً در ظدٴ

٬دایح خٳد را در ٬ٳرد ؼاٶاٮ ٲ ـاحثاٮ ٜدر  در ٜا٨ة ٜفتیدٴ  تٳد ٲ ؼاِراٮ، « ٬دح»٬ٳلٳَ ترای آٮ 

ٶای ٰیعتیٯ ؼّر ٘ارظتی، یّٱتی از اٲاظته ٜترٮ      تٳاٮ ٤ٙت: در ظدٴ ٠ردٰد. تدیٯ ترتیة ٬ی ِرلٵ ٬ی

تریٯ ٰٳَ ؼّر تٳد ا٬ا اٲد درخؽتػ ٲ ت١ا٬ت٧ آٮ ٜترٲٮ پتٱز٫ ٲ      ظٳ٪ تا اٲای٧ ٜرٮ ٶٝت٫، ٜفیدٴ ٬ع٩ه

ٶای درظی اٶ٧ تدیُ ٲ ِترٲق ٲ ٜا٘یتٵ    ز تّریٗ ٬ؽیؿ ٲ ٬ دٲد ٠تابٍٰر اتا ـرٖ ؼؽ٫ اظت. ا٨ثتٵ

ترتیة ٜٳا٘ی ٲ تّداد اتیا ( احر اظت، تاید تٳرٵ داؼتت  ٬اٰٱد ؼ٧١ تیرٲٰی ) در ٬ٳرد ٜفیدٴ ٠ٵ ٰاٌر تر 

ؼٱاظتی   ٠ٵ ٜفیدٴ، ٰٳَ خاـی از ؼّر اظت ٠ٵ ٶٱزار ٲ ٶٱدظٵ خاؾ خٳد را دارد ٲ ٬ّیارٶتای ر٭تا٦  

ٶا دٲر ؼتٳی٫ از اـت٧    ٫ اظت ٲ ٶر چٵ ایٯ ٬ّیارٶا ٲ ٶٱزارٶا را ٰادیدٴ ٤ر٘تٵ ٲ از آٮای تر آٮ حا٠ ٲیصٴ

ٶا ٲ ٬ّیارٶا، ٶ٫ ٰاٌر تر ٬ تٳا ٲ ٬ّٱی ٜفتیدٴ ٶعتتٱد ٲ    ای٫. ایٯ ٲیص٤ی حٝیٝت ایٯ ٰٳَ ؼّر دٲر ؼدٴ

 ٶ٫ ٰاٌر تر ؼ٧١ ٲ ظاختار ٲ زتاٮ آٮ. 

٘یی٫ ٲ پرٶی٭ٱٵ ٬خ٧ ٬ٙاخرٴ )٠ٵ آٮ ٰیس ٬ٳلٳَ اـ٩ی ٜفیدٴ، ٬دح اظت ٲ تٵ وٳر ٩٠ی، ٬ٳلٳِا  

٨ ٯ ٜفاید اـتی٧ ٲ ظتٱتی، ٶ٭تٳارٴ ح٭اظتی ٲ ا٘تیتارآ٬یس       ،در اـ٧ ٰٳِی ٬دح اظت(. تٵ ٶ٭یٯ د٨ی٧

ٮ ٜفتاید، یّٱتی پادؼتاٶاٮ، ِ٭ٳ٬تاً ایراٰتی      اٶای اٲ٦ ؼّر ٘ارظی، ٬٭تدٲح  ٠ٵ در دٲرٴ اظت. تٵ ٲیصٴ ایٯ

ٶتا اؼتارٴ ٲ تتر     ٮ تٵ ا٘تیارا  ٩٬ی ٲ ایراٰتی آٮ ا٬٭دٲح٩٬ی در ظتایػ  ِییٛ ظائٝٵ تٵ تٳدٰد ٲ ؼاِراٮ

ٶتای اٲ٦، ِ٭ٳ٬تاً ا٘ترادی رٱ٥زتٳ، ٘تاتح ٲ       ٠ٵ ظیویٯ دٲرٴ ٠ردٰد. دی٥ر ایٯ ٶٳیت ٩٬ی آٰاٮ تإ٠ید ٬ی

٬ایٵ تعیار ٬ٱاظثی تترای   آ٘ریدٰد ٲ ایٯ ِٳا٧٬، دظت ا٘تیاراتی ٬یَ تٳدٰد ٲ در ترخٳرد تا دؼ٭ٱاٮ، ؼزا

آ٬د. تٱاترایٯ ٜفاید اٲ٨یٵ ؼّر ٘ارظتی در چٱتیٯ ٘متا ٲ ز٬یٱتٵ      تٵ ؼ٭ار ٬ی خ٩ٛ ٜفاید ٬دحی ح٭اظی

 تارییی تٵ ٲرٳد آ٬د.

اظتت تتتا ٨ تتٯ ح٭اظتیا ٲ ٜفتتاید ٔیر٬تتدحی   « ٬تتدح»٬ٳلتتٳَ اـت٩ی ٜفتتیدٴ،   چٱا١ٰتٵ ٤شؼتتت، 

ت ت تتإحیر   ٰا٤سیرٶر ٬ٳلٳَ دی٥ری در ٜفیدٴ  ،ٔیرح٭اظی، رٱثٵ ٘رِی ٲ حاٰٳی دارٰد. تٵ ِثار  دی٥ر

ٔٱایی  ٬ٳلٳِا  تٕس٨ی ٲ ورح ٤ٳٰٵ ٠ٵ ٔس٦ ٰیس اـا٨تاً ٜا٨ثی ترای . ٶ٭اٮؼٳدٲاُٜ ٬ی٭اظی آٮ رٱثٵ ح

 اٰد ٲ رٱثٵ حاٰٳی دارٰد. ٶای ٔیرتٕس٨ی از ٘رٲِا  ٔس٦ اظت ٲ ٔس٦

ٶای ٨ٍٙی ٲ ٘ٱی، زتاٮ ٜفیدٴ ٲ آ٤اٶی از ٌرایٗ ٲ دٜایٛ ٲیصٴ ظثٟ خراظاٰی ٲ ورز  تٳرٵ تٵ رٱثٵ

تعیار حایس اٶ٭یت اظتت. ٬ٷتار  در تتٵ ٠تار٤یری زتتاٮ ٲیتصٴ        ظرار٤اٮ ٜفیدٴتسٲ اظ٩ٳب ٬ّ٭ٳ٦ تیٯ 
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ٶای ٘ٱی ٲ رِایت اظت ١ا٪ ٲ ـیتت آٮ، تٱٷا از وریتٛ   ٜفیدٴ ٲ تع٩ه تر ٌرایٗ ٲ دٜایٛ زتاٰی ٲ رٱثٵ

ٲ ِد٪ تع٩ه تتر ایتٯ ا٬تٳر، تاِتج      ؼٳد حاـ٧ ٬ی تاداٮ پیؽیٯ٬٭ارظت ٲ تتثُ ٲ ٬ىا٨ّٵ آحار اـی٧ اظ

 ٶتای ردیتد   ٠تٵ در تعتیاری از ٜفتاید دٲرٴ    ظترایاٮ خٳاٶتد ؼتد. چٱتاٮ      اتی در ٠ار ٜفیدٴترٲز تعا٬

٠ٵ در ٠ار ٠عتاٰی ٬خت٧ تٷتار ٲ اختٳاٮ ٠تٵ       تٳاٮ دید. حا٦ آٮ ٶای تعیاری از ایٯ تعا٬ ا  را ٬ی ٰ٭ٳٰٵ

 ؼٳد. تریٯ تعا٬ ی دیدٴ ٰ٭ی ٶای ٘ٱی ظثٟ خراظاٰی دارٰد ٠ٳچٟ تث ر ٲ تع٩ه خاـی تر ٲیص٤ی

٠ٱٱد. در ٜفاید اٲ٨یٵ  ٤رایی ِ٭٧ ٬ی ٲ ـٳر خیا٦ در ظثٟ ح٭اظی در رٷت ِیٱیت ٲ ترٲٮ تفاٲیر

ٶا از تفتاٲیر اٰتساِتی ٲ نٶٱتی ٲ تزریتدی،      ٰد ٲ در آٮاتفاٲیر ٲ تٳـیٙا ، ٬ عٳض ٲ ٩٬٭ٳضٲ ظٱتی 

رایتی ٲ  ٤ تٳاٮ ٲارد ٠رد، نٶٱیتت  ٶای تّد از ٬ٕٳ٦، ٬ی ی١ی از ٰٝدٶایی ٠ٵ تر ٜفاید دٲرٴ .ؼٳد پرٶیس ٬ی

٠اٶد. تٵ وٳر  خاـیت ح٭اظی ٠ی٪ ٬ی از اٶت٭ا٪ تر اظتٙادٴ از تفاٲیر اٰتساِی پیچیدٴ ٲ نٶٱی اظت ٠ٵ

تفٳیر در ح٭اظٵ تاید ٜاوُ ٲ ٬ؽیؿ تاؼد.  ا٩٠ی، تفاٲیر اٰتساِی تا رٲح ح٭اظی، ٬ى٩ٝاً ظاز٤ار ٰیعت

ؼٳد. حتی ٬ّاٰی اٰتساِتی   تدیٯ رٷت اظت ٠ٵ ٬ادّی تٳدٮ ارسای تفٳیر، ا٬ری اظت ٠ٵ ٰثاید ٘را٬ٳغ

 :1370ٲ تزریدی تاید در ٜا٨ة ا٬ٳر ٬ادّی ِرلٵ ؼٳٰد تا چٵ رظتد تتٵ ا٬تٳر ٬تادی )ؼتٙیّی ٠تد٠ٱی،       

198.) 

٠خر  اظتٙادٴ از ـٱایُ ادتی ٲ تساح٫ تفٳیر ٰیس خیٖ ٶٱزار ٜفتیدٴ اظتت. زیترا ٠تی٪ را ٨ىیتٗ      

٠اٶد. تٱاظتة ٲ   ٬ی ،ٲ تدٲی ٲ خؽٯ تاؼد٠ٱد ٲ از تإحیر ظثٟ ح٭اظی آٮ ٠ٵ ٠ی٪ تاید در آٮ ظادٴ  ٬ی

 تٳرٵ تٳد. تٵ آٮ تی تٳاٮٰ٭یٶ٭اٶٱ٥ی تفاٲیر تا ز٬یٱٵ ٬ٳلٳِی ٜفیدٴ ٰیس ٬ٳلٳَ ٬ٷ٭ی اظت ٠ٵ 

تٳـیٙا  درٲٰی ٲ تیاٮ ِٳاوٗ در ظثٟ ٠ٷٯ ح٭اظی ٬خ٧ ٜفیدٴ، رای٥تاٶی ٰتدارد ٲ تایتد تٳرتٵ     

ٳا٫٨ رٲحاٰی، ٲیصٴ ٰٳَ ادتی ٔٱایی اظتت  داؼت ٠ٵ تیاٮ ِٳاوٗ ٲ احعاظا  درٲٰی ٲ تٳـیٗ حاص  ٲ ِ

 ٲ تا رٲح ح٭اظٵ، ٬ٱا٘ا  دارد.  

ٶای ٬ٷ٫ ٜفاید اـی٧، ٲحد  ٬ٳلٳَ ٲ رِایت ظاختار ار٤اٰیٟ احر اظت. تٵ ایٯ  از ٬ّیارٶا ٲ ٲیص٤ی

٬ّٱا ٠ٵ اتیا  ٜفیدٴ تا ٶ٫ ارتثان ٬ٳلٳِی دارٰد ٲ ؼاِر در یٟ ٜفیدٴ از یتٟ ٬ٳلتٳَ ٲاحتد، ظتیٯ     

ٶتای درخؽتاٮ ایتٯ ٰتٳَ ؼتّر ٶعتتٱد،        ثار  دی٥ر، در ٜفاید اـی٧ آٔازیٯ ٠ٵ از ٰ٭ٳٰتٵ ٤ٳید. تٵ ِ ٬ی

ٶتای تّتد، یّٱتی     ؼٳد ٲ ایٯ ٰیس ١ٰتٵ ٬ٷ٭ی اظت ٠ٵ در ٜفتاید دٲرٴ  ٤ٳیی ٲ ٤ععت دیدٴ ٰ٭ی پرا٠ٱدٴ

ٶتای   ٲیتصٴ دٲرٴ  ٜفتاید در حتا٦ احتمتار ادٲار تّتد تتٵ     »ؼٳد.  ٜفاید تّد از ٜرٮ ٶٙت٫، تٵ آٮ تٳرٵ ٰ٭ی

ٟ   تی٭ پتارچ٥ی، ٲحتد  رٲح ٲ ٲحتد  ٬ٳلتٳَ ترختٳردار       ٳری ٲ ـٙٳی )ؼاید ت ت تتإحیر ٔتس٦( از یت

 (.273 :1380)رٞ. ؼ٭یعا، « ٰیعتٱد

دٶتد ٠تٵ از آٔتاز ؼتّر ٘ارظتی تتا اٲایت٧ ٜترٮ ؼؽت٫، دٲرٴ           تررظی تاریخ ادتیا  ٘ارظی، ٰؽاٮ ٬ی
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ظیر ـّٳدی در ٜرٮ ؼؽ٫ ٜفیدٴ در ایٯ دٲرٴ یٟ ظیر ـّٳدی را وی ٠ردٴ ٲ ایٯ  .ظرایی اظت ٜفیدٴ

تٵ اٲد خٳد رظیدٴ ٲ ٜفیدٴ ٘ارظی در ت٭ا٪ ایٯ ٬د ، رٲی در ت١ا٧٬ داؼتتٵ اظتت. ا٬تا از ٜترٮ ٶٙتت٫      

ٜفیدٴ ١ِط ایٯ رٷت را وی ٠ردٴ اظت. در ٰتیزٵ، از آٮ ز٬اٮ تٵ تّد، ظیر ٰسٲ٨ی آٮ آٔاز ؼدٴ ٲ ایتٯ  

 ا٘ٳ٦ ٲ ظیر ٰسٲ٨ی تا اٲاخر دٲرٴ ٜارار ادا٬ٵ داؼتٵ اظت.

ٶا پاظخ داد ٠ٵ چٵ ِٳا٩٬ی تاِج پیدایی ٲ ؼ١ٳ٘ایی ٲ ت١ا٧٬ ٜفیدٴ تا ٜترٮ   تاید تٵ ایٯ پرظػ ٦حا

ٶٙت٫ ؼدٴ ٲ چٵ ِٳا٧٬ دی٥ری تٵ پیؽر٘ت یا ادا٬ٵ ٬عیر وثیّی آٮ خ٧٩ ٲارد ٠تردٴ ٲ تاِتج ا٘تٳ٦ آٮ    

 ٶای تّدی ؼدٴ ٲ از رٲاد آٮ ٠اظتٵ اظت. در دٲرٴ

ی٥ری در ایٯ ز٬یٱٵ ٲ در تّییٯ ظرٰٳؼت را٬ّٵ ایراٰتی در  چٵ تیػ از ٶر ِا٧٬ د رظد آٮ تٵ ٍٰر ٬ی

ٶای تّد ٰٝػ داؼتٵ اظت، ز٬یٱتٵ ا٨ٷیتاتی ٲ اِتٝتادی را٬ّتٵ ایراٰتی       ٶای دی٥ر در دٲرٴ تعیاری ز٬یٱٵ

ٶتای اٲ٨یتٵ، رٲح آزادی ٲ حریتت ٲ ختردٲرزی ٲ تّٝت٧ ٲ       تاؼتد. رٲح حتا٫٠ تتر را٬ّتٵ ایراٰتی در دٲرٴ     

را ٠ٵ رٲح ٲاّٜی اظی٪ ٰیس ٶ٭یٯ اظت، در ٜرٲٮ اٲ٨یتٵ اظتی٬ی    از آٮ ٤رایی ٲ ح٭یت ٲ ٔرٲر اظت. ٩٬ی

ٰیس ایٯ رٲحیٵ ٶ٭چٱاٮ تر را٬ّٵ ایراٰی حا٫٠ اظت. در ٰتیزٵ، رٲح حا٫٠ تر ؼتّر ٲ ادب آٮ دٲرٴ ٰیتس،   

رٲح ح٭اظی ٲ رٲحیٵ ٬ثارزٴ ٲ ظتیس ترای ترتری ٲ ِد٪ پشیرغ ٶر ٰٳَ اظتثداد اظت. تر ٶ٭یٯ اظتاض،  

٬ٱاظتثی   ٶای ح٭اظی اظت در چٱیٯ ٘متای ٬عتاِد ٲ   ٠ٵ ؼّری ترای ٬ما٬یٯ ٲ ز٬یٱٵ ٜفیدٴ ٘ارظی

 یاتد.   تا٨د ٲ ت١ا٧٬ ٬ی ٬ی

تٱاترایٯ خاظت٥اٴ ٜفیدٴ ٘ارظی، ؼرایه ارت٭اِی حا٫٠ ٲ ٲرتٳد رٲحیتٵ ظ٩ ؽتٳری ٲ ٜٷر٬تاٰی ٲ     

یٯ ٰتٳَ ختاؾ از   ٠ٵ چٱیٯ ٘ما ٲ رٲحیٵ ٜٳ٬ی، تاِج تٵ ٲرٳد آ٬دٮ ا ح٭اظی ٲ آزادی تٳد. ِیٲٴ تر ایٯ

ٜفاید ٬دحی، تٵ د٨ی٧ »٠رد.  ؼّر ؼد، ترٲیذ ایٯ ٜفاید ٰیس تٵ ٤عترغ ایٯ رٲحیٵ ٲ ت ١ی٫ آٮ ٠٭ٟ 

اظت ١ا٪ ٲ ٘یا٬ت اظ٩ٳب ٲ ـیتت ٲ ٶی٭ٱٵ، آٶٱ٣ ٩٠٭ا  ٲ اٲزاٮ ٲ ٠یٙیت تر٠یثا  ٲ ٬ّاٰی، ٬ٳرتة  

 :1373ت٥ار ٘عایی، ؼدٴ اظت )رظ ت ریٟ ٲ تٷییذ حط ؼزاِت ٲ ح٭یت ٲ ٔرٲر در ٰٙٳض ٬عتّد ٬ی

188 .) 

ا٬ا از ٜرٮ ؼػ تا ٤عترغ ت١ٙر اؼّری ٲ در ٰتیزٵ رٲاد تفٳٖ، ٬ٳلٳِا  دی٥ری ٍٰیر ح١٭تت ٲ  

ت ت تإحیر ٤عترغ رٲحیتٵ اٰتسٲا ٲ تعت٩ی٫ از اٲایت٧ ٜترٮ       ،ؼٳد. ٶ٭چٱیٯ اخیٚ ٲ... در ٜفیدٴ ٲارد ٬ی

ا اٲای٧ ٜرٮ ٶٙت٫، رؼد ٔس٦ ٲ تتداٲ٪  د ٲ تیات ٬ی ت١ا٧٬ای از ؼّر ٘ارظی، یّٱی ٔس٦، رؼد ٲ  ؼؽ٫ ؼاخٵ

٤یترد. تّتد از ایتٯ     پیؽر٘ت ٜفیدٴ تٵ ٬ٳازا  ٶ٫ ادا٬ٵ دارد. ا٬ا از ٜرٮ ٶٙت٫، ٔس٦ تر ٜفیدٴ پیؽی ٬ی

ؼتدٮ ٬ّیارٶتا ٲ    ٶای ارت٭اِی ت ظیاظی ٜفیدٴ ٲ در ٰتیزٵ، تا ٰادیدٴ ٤ر٘تٵ  دٲرٴ، تا از تیٯ ر٘تٯ ز٬یٱٵ

 ٤شارد. رٲ تٵ ا٘ٳ٦ ٬یٶٱزار ٲ ٘ر٪ درٲٰی آٮ، ایٯ ٰٳَ ؼّر 
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خٳرد، تٕییر ٨ ٯ ٲ آٶٱت٣   آٰچٵ از ٨ اي ت ٳ٦ ٜفیدٴ در دٲرٴ ٬ٕٳ٦، زٲدتر از ٶر چیس تٵ چؽ٫ ٬ی

دٶتد ٲ تتٵ ٨ تٯ     ٜفیدٴ تا حد زیادی، ـیتت ٲ ٘یا٬ت خٳد را از دظتت ٬تی  در ایٯ دٲرٴ ٜفیدٴ اظت. 

تتی ٔیتر از ٬ٳلتٳِا  تٕس٨تی،     ٤یرد ٠تٵ ح  تّد از ٜرٮ ٶٙت٫، ٔس٦ چٱاٮ رٲٰٛ ٬ی ؼٳد. ٔس٦، ٰسدیٟ ٬ی

ای از تٕتس٦، تتر    ٤ٳٰتٵ ٲ در ٶا٨تٵ   اظت، ا٨ثتٵ تٵ ـٳر  ٬یتفر ٲ ٔس٦ «٬دح» ٲٌیٙٵ اـ٩ی ٜفیدٴ را ٠ٵ

تٵ ِٱٳاٮ ٬خا٦ تیؽی از ٔس٨یا  ؼاِر ٔس٨عترایی ٬خت٧ حتاً٘ را ٬تدح، ا٨ثتتٵ در ٨ثتاض       . ٤یرد ِٷدٴ ٬ی

 .دٶد تٕس٦، تؽ١ی٧ ٬ی

ٶتای ح٭اظتی ٜفتیدٴ، ٬ تٳ، ٲ را٬ّتٵ، دچتار ایعتتایی ٲ         یٱتٵ تا تاص ر٘تٯ ظیىرٴ ت١ٙر اؼّری، ز٬

٠ٱد. تٱاترایٯ در ٜفاید ایتٯ دٲرٴ، ٶتی     ؼٳد ٲ ادتیا  ٰیس تٵ ظٳی نٶٱیت حر٠ت ٬ی درخٳد٬اٰد٤ی ٬ی

ٶای ٬یت٩تٗ، پیچیتدٮ در ٌتاٶر ٠تی٪، اظتتٙادٴ از       ؼٳد ٲ تفٱُ، ت٩١ٗ، ا٨تسا٪ ز٬یٱٵ ح٭اظی دیدٴ ٰ٭ی

تٱاظة ٲ ٶ٭اٶٱ٥ی تفاٲیر تا ٬ٳلٳَ، ارائتٵ تفتاٲیر نٶٱتی ٲ ٤عتترغ     تٳرٷی تٵ  ٶای ٬ؽ٧١، تی ردیٗ

تفٳیرٶای اٰتساِی ٠ٵ تا رٲح ح٭اظی ٜفیدٴ، تٱاظثی ٰدارٰد، در ؼّر تّد از ٬ٕٳ٦ تتٵ ٲیتصٴ ؼتّر دٲرٴ    

 1تی٭ٳری، ا٬ری ٬تداٲ٦ ٬ی ٤ردد.

٤عتترغ رٲح  ا٬ا در دٲرٴ ٬ؽرٲویت، تا تٳرٵ تٵ ت ٳص  ارت٭اِی ٲ احیای اٰدیؽٵ ٰاظیٳٰا٨یعت٫ ٲ  

ٲٶٳا ٲ اٜتمائا  را٬ّٵ ردید، تا ٬ّیارٶای اـی٧ ٲ ظٱتی  ح٭اظی در را٬ّٵ، ٜفیدٴ ٰیس ٬تٱاظة تا حا٦

ا٨ؽّرای تٷار، ٜفیدٴ حیا  ردیدی را تزرتتٵ   خٳد، دٲتارٴ تزدید حیا  ٠رد. در ایٯ دٲرٴ تا ٌٷٳر ٩٬ٟ

ٷتتٯ ٲ دٲر از ٶر٤ٳٰتتٵ ٶتتای ٠ ٠ترد. در دٲرٴ ردیتتد، ٜفتتیدٴ در ٬ّٱتتای درظتتت ٩٠٭تتٵ تتتر تٱیتتاد ظتتٱت 

ا٨٭٭ا٨ٟ ٲ پرٲیٯ   ٤ٳیی، ِیٲٴ تر تٷار، در ٠ار چٱد تٯ از ؼاِراٮ ٰیس تز٩ی ٠ردٴ اظت. ٬خیً ادیة پریؽاٮ

٬ٱتد ٲ دارای اظت٩ٳب   اٰد تا رِایت ٶٱزارٶای ٜد٬ا، ٜفایدی ظتاخت  اِتفا٬ی، در اٲای٧ ایٯ دٲرٴ تٳاٰعتٵ

یٱٵ تاید از اخٳاٮ حا٨ج، ٬ٷرداد اٲظتا، ح٭یدی ؼتیرازی  پدید آٲرٰد. از ٬یاٮ ؼاِراٮ دٲرٴ تّد در ایٯ ز٬

 ٲ رِدی آنرخؽی ٲ ؼٷریار ٰا٪ ترد ٠ٵ تر ٘ٱٳٮ ٲ ٌرایٗ اؼ١ا٦ ظٱتی ٜفیدٴ، ٲٜٳٖ دارٰد.   

٬ٳلٳَ ایٯ ٬ٝا٨ٵ تررظی ٲ ت ٩ی٧ ٲ ٰٝد ٜفاید ؼٷریار اظت. در ایٯ تررظتی ظتّی ؼتدٴ اظتت تتا      

، تا ٬ّیارٶای در ٲاُٜ ٬ّیارٶا ٲ ٶٱزارٶای ٜفاید اـی٧ ٲ٬ؽیؿ ؼٳد ٠ٵ ٜفاید ؼٷریار تا چٵ اٰدازٴ تا 

ٶا ٨ اي ؼدٴ اظت؟ ٲ ٰیتس ٩ّ٬تٳ٪ ؼتٳد ٠تٵ آیتا       ٰد ٲ ایٯ ٬ّیارٶا تا چٵ حد در آٮاایٯ ٰٳَ ؼّر ٬ٱىثٛ

دارد، ارزغ ادتی ٲ ٶٱری ایٯ اتت١ارا  تا چتٵ  ٲ ا٤ر اتت١اری  ؟اتت١اری دارد ؼاِر در ٠ار خٳد خیٜیت ٲ

 اٰدازٴ اظت؟
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 ید شهریارقصا

دٶٱد. تّداد ایٯ ٜفاید ٜات٧ تٳرٵ اظت ا٬تا در   از اؼّار ؼٷریار را ٜفاید اٲ تؽ١ی٧ ٬ی ٬ٷ٭ی تیػ

ت ج از ٠یٙیت ایٯ اؼّار تٳرٵ تٵ چٱد ١ٰتٵ اظاظی لرٲری اظت. ترای ایٯ ٬ٱٍٳر ظاختار ٲ ٬ تتٳای  

 ٜفاید ؼٷریار تاید ٬ٳرد تٳرٵ ٜرار ٤یرد:

 

 ساختار قصاید شهریار -1

 تاداٮ پیؽیٯٷریار، ٜفد ٲرٲد تٵ ٶٱزار ٜفیدٴ را ٰدارد ٲ تٵ دٰثا٦ ٜفیدٴ ٤ٙتٯ تٵ ؼیٳٴ اظؼ -1-1

)٬ٙتتٳٮ  « داٰد ٠ٵ تاب وثتایُ ٌریتٗ ٰیعتت    ؼٷریار، ٜفیدٴ را ـٳر  خؽٱی از ؼّر ٬ی»ٰیعت. زیرا 

ٳدٴ ٶای ِاوٙی ِ٭یٛ ٶ٭تراٴ تت   (. ظیر زٰد٤اٰی ؼٷریار تا ؼ١عت354 :1374ا٬یٱی، تٵ ٧ٰٝ از ٩ِیسادٴ، 

ظرایی ٲرٳد ٰدارد. تٱاترایٯ اٲ اِتٝتادی تتٵ ٜفتیدٴ تتا آٮ      اظت ٲ در زٰد٤ی ٘ردی اٲ ٶی  ز٬یٱٵ ٜفیدٴ

در ٲاُٜ، ٜفیدٴ ؼ٥رد اـ٩ی اٲ ٰیعت. تٵ ٶ٭یٯ د٨ی٧، زتتاٮ ٜفتاید اٲ ٰیتس     .ٶٱزار ٲ ظاختار ٲیصٴ ٰدارد

ا٨ؽّرای تٷار،  د، ٍٰیر ٩٬ٰٟر٪ ٲ تٕس٨ی اظت ٲ ٘یا٬ت ٲ وٱىٱٵ ٲیصٴ زتاٮ ٜفاید ٠عاٰی از ٬ّاـراٮ خٳ

 اخٳاٮ، اٲظتا ٲ ح٭یدی را ٰدارد. 

اٰتد ٲ تعتیاری از ٠ارٶتای     ظرای ٬ّاـر، تٵ اظتٝثا٦ ٜد٬ا ر٘تٵ در ا٩ٔة ٬ٳارد، ؼاِراٮ ٜفیدٴ -2-1

ٶا تٵ اٜتٙای ٤شؼت٥اٮ ظرٲدٴ ؼدٴ اظت. ٬خیً ٘ر٪ تیرٲٰی ٔا٨ة ٠ارٶای ٬ٳ٘ٛ ٲ ٬ؽتٷٳر تٷتار،    ٬ٳ٘ٛ آٮ

وٳر تعیاری از ٜفاید  ٶ٭یٯ .2رد ٲ در ٲاُٜ، تٷار، ؼ٧١ تیرٲٰی را از ٜد٬ا ٤ر٘تٵ اظتدر ٤شؼتٵ ظاتٝٵ دا

. یّٱی در ایٯ ـتٳر ، ؼتاِر، ورحتی از پتیػ     3اٰد ٬ٳ٘ٛ ٬ٷرداد اٲظتا تٵ اٜتٙای ٤شؼت٥اٮ ظرٲدٴ ؼدٴ

ٙتاٲ   ٤ٳید. ا٬ا ؼٷریار، از ایٯ حیج ٰیس تا دی٥راٮ ٬ت ؼدٴ در نٶٯ دارد ٠ٵ تر اظاض آٮ، ؼّر ٬ی تّییٯ

ظتاتٝٵ   اظت ٲ در حٳزٴ ٜفیدٴ، تٳرٷی تٵ ٠ارٶای ٜد٬ا ٰدارد ٲ ؼ٧١ تیرٲٰی ٜفایدغ در ا٠خر ٬ٳارد، تی

ای در ٤شؼتٵ ظاتٝٵ داؼتٵ تاؼد، ؼٷریار، تٳرٷی تٵ  اظت ٲ ا٤ر ٶ٫ در تّمی ٬ٳارد ؼ٧١ تیرٲٰی ٜفیدٴ

ٲٶٳا ٲ ٰیس ٬ٙٷٳ٪ ٲ ٬ تتٳا   ٲ حا٦ آٮ ٰدارد ٲ آ٤اٶاٰٵ تٵ اٜتٙای آٮ ٰر٘تٵ اظت. زیرا در ایٯ ٬ٳارد ٰیس ٘ما

 ٲ ظاختار ٲ زتاٮ، ٠ا٬یً ٬تٙاٲ  ٶعتٱد.

ظٱتی چٱداٮ ٲ٘تادار ٰیعتت. ظتاختار     ٴٰیس تٵ ٜفید ٴؼٷریار در ؼ٧١ ٲ ظاختار درٲٰی ٜفید -3-1

ؼتد: تیتػ اٲ٦ ٬ٝد٬تٵ     ای تٳد ٠ٵ ِ٭ٳ٬ا از چٷار ٜع٭ت تؽت١ی٧ ٬تی   ٜفاید ٬دحی ٠ٷٯ، ظاختار ٲیصٴ

ؼد ٲ تّد ؼاِر تا چٱد تیت تٵ تٱٵ اـ٩ی ٜفیدٴ ٠ٵ ٬تدح تتٳد    تٕس٦ یا تٳـیٗ ٬یٜفیدٴ تٳد ٠ٵ ؼا٧٬ 

ؼتد. ا٬تا ٶ٭تٵ ایتٯ ؼترایه در ٜفتاید        زد ٲ در اٰتٷای ٜفیدٴ، ؼریىٵ یا دِای تاتید آٲردٴ ٬ی ٤ریس ٬ی

ؼٳد. ا٨ثتٵ در ٬یاٮ ٜفاید اٲ ٶ٫ تعا٬د ٜفاید ٬ٝتمة تاص اظت ٲ ٶ٫ ٜفتایدی ٠تٵ     ؼٷریار ٤ساردٴ ٰ٭ی
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دیٱی ٲ ٬شٶثی ٲ اِتٝادی دارد، ؼٷریار تی٘اـت٩ٵ ٲ تتدٲٮ    اٰد. ٲٜتی ٬یاوة ٜفیدٴ ٲرٷٵ ای ٬ٝد٬ٵدار

٬ٝد٬تٵ اظتت. ا٬تا     در ایٯ ٬ٳارد ٜفیدٴ ٬ٝتمة یا تی ،در ٰتیزٵ .ؼٳد پردازی ٲارد اـ٧ ٬ى٩ة ٬ی ٬ٝد٬ٵ

دارای ٩ة ٜفاید ارت٭اِی ٠ٵ ٬یاوة آٮ ؼاٴ پٷ٩ٳی اظت ٲ ٶدٖ اـت٩ی ؼتاِر در آٮ ٬تدح ٰیعتت،     ٔا

ا٨٭خ٧  ؼٳد. ٘ی آٲردٴ ٬ی ٰیس٬ٝد٬ٵ اظت ٲ تٱٷا در اٰتٷای ترخی از ایٯ ٜفاید تٵ ؼیٳٴ ٤شؼت٥اٮ ؼریىٵ 

 اتیا  زیر، اتیا  پایاٰی ٜفیدٴ ٬عا٘ر  ؼاِراٰٵ اظت:

 اص ٠ٵ تا تٵ ٩ٟ٘ ٶعت رای٥تاٴ ٬تٵ ٲ ٬ٷتر   

 اص ٠ٵ تا ٔت٫ آیٱتدٴ ٶعتت ٲ یتاد ٤شؼتتٵ    

 ٲ٬ٱتد ٶت٭ارٴ رایتت ایتتراٮ ت٩ٱتتد تتاد ٲ تر    
 

 ٶی ٠ٵ تا ؼتة ٲ رٲز آیتد از تثتاد٦ ایٱٷتا     

 ٶی ٠ٵ تا پتی ا٬ترٲز ٶعتت ٰٳتتت ٘تتردا     

 ٶ٭ارٴ تازٲی ظ٩تىاٮ وٳیتت٧ تتاد ٲ تٳاٰتا   
 

 ( 451 :1387)ؼٷریار، 

ا٩ٔة دِای ؼاِر در حٛ ایراٮ ٲ ٩٬ت ایراٮ اظت. ٬خی تا ایٱ١تٵ ٬یاوتة ٜفتیدٴ     چٱیٯ ٬ٳاردیدر 

 ٠ٱد: ، ا٬ا در تیت آخر ؼاِر چٱیٯ دِا ٬یتپٷ٩ٳی اظ ، ؼاٴ«نرتایزاٮ ِسیس٪آتٵ پیؽ٥اٴ »

 ؼتتٷریارا تتتا تتتٳد از آب آتتتػ را ٤سٰتتد
 

 تاد خاٞ پاٞ ایراٮ رتٳاٮ ٬ٷتد ا٬تاٮ    
 

 (559 :)ٶ٭اٮ

ا٬ا ٰٵ تٵ وریتٛ ؼتریىٵ ٠تٵ تاز٬اٰتدٴ      ،ؼٳد آٲردٴ ٬ی در ترخی دی٥ر از ٜفاید ٔیر ٬دحی ٰیس دِایی

 ٶ٭اٮ ظٱت اظت.

ٶای ٜفتاید ؼتٷریار    تریٯ ٲیص٤ی ٲ رِایت ٲحد  ٬ٳلٳَ، ی١ی از ٬ٷ٬٫ٱدی  اٰعزا٪ ٲ ظاخت -4-1

چٵ در ٜفاید ظٱتی ٲ چٵ در ٜفاید ردید ٲ تٕس٨تی. تٳرتٵ ؼتٷریار تتٵ تزرتتٵ ٲاحتد ٲ ا١ّٰتاض         ااظت

احعاض ٲ ِاوٙٵ ٰاؼی از آٮ تزرتٵ خاؾ، ِا٧٬ اٰعزا٪ ٲ ٲحد  ٬ٳلٳَ ٲ رِایت ارتثتان ٲ پیٳظتت٥ی   

 تریٯ ٲیص٤ی ٜفاید اـی٧ ظٱتی اظت. ٲ ایٯ ٬ٳلٳَ، ٬ٷ٫ ؼٳد در ٬ ٳر ِ٭ٳدی ٜفیدٴ ٬ی

٥ٰاری ٲ ـدٚ تزرتٵ ِاوٙی اظتت. ؼتّر اٲ از زٰتد٤ی ٲ     تریٯ ٲیص٤ی اؼّار ؼٷریار، ٲاّٜٵ ٬ٷ٫ -5-1

ای پتیػ ٰیا٬تدٴ    ای ٰداؼتٵ تاؼد ٲ حادحٵ ٤یرد. یّٱی تا ا٥ٰیسٴ ٶای ؼیفی ٲ ٘ردی ظرچؽ٭ٵ ٬ی تزرتٵ

ازای تیرٲٰی دارٰد. ایٯ ٲیص٤ی، حتی در ٜفاید ؼٷریار ٰیتس   ار اٲ یٟ ٬اتٵ٤ٳید ٲ ا٩ٔة اؼّ ؼّر ٰ٭ی ،تاؼد

در تیٯ ٜد٬ا ٰیس تٱٷا  .دٰثاؼٮ تا اٲ ٜات٧ ٜیاض ااز ایٯ ٨ اي، ٶی  یٟ از ٬ّاـر ؼاید .٠ا٬یً ٬ؽٷٳد اظت

ُ    خاٜاٰی از ایٯ ٬ٱٍر تا ؼٷریار، ٜات٧ ٬ٝایعٵ اظت. زیرا ٬ٷ٫ ری ٲ ٥ٰتا  تریٯ ٲیص٤ی ؼّر خاٜتاٰی ٰیتس ٲاٜت

 ٤رایی اظت. تٱاترایٯ در ٜفاید ؼٷریار ٰیس ٬اٰٱد ظایر اؼّار اٲ تٵ دٲ ١ٰتٵ اظاظی تاید تٳرٵ ٠رد:  تزرتٵ

 ٤یرٰد. ا٨ٗ. ایٯ ٜفاید، پؽتٳاٰٵ ِ٭یٛ تزرتی دارٰد ٲ از تزرتٵ ٘ردی ٲ زٰد٤ی ؼاِر، ظرچؽ٭ٵ ٬ی
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ٳـتیٙا  ر٬اٰتیتٟ   ب. ا٩ٔة ایٯ ٜفتاید، از ٨ تاي ظتاختار ٬ٱعتز٫ ٲ ٶ٭تراٴ تتا تییت٧ تتدیُ ٲ ت        

خیتا٦  ”ٲ دی٥تر  “ ـتدٚ ِتاوٙی  ”تسر٤تریٯ ا٬تیاز ؼتٷریار در ِفتر ٬تا دٲ چیتس اظتت: ی١تی       »:ٶعتٱد

٫٠ در ؼٷریار، ٲ ؼاید ٶ٫ در تّمی دی٥تر   اٰد. دظت ٲ ٌاٶراً ایٯ دٲ ٬ٳلٳَ دٲ رٲی یٟ ظ١ٵ“ ر٬اٰتیٟ

 (.474 :1390)ؼٙیّی ٠د٠ٱی، «اظت ٰاپشیر از ؼاِراٮ، ـدٚ ِاوٙی از خیا٦ ر٬اٰتیٟ، تزسیٵ

ٶا ظثة ؼدٴ اظت تا ترخی از ٜفاید ؼٷریار، از ٜفتاید ٜتد٬ا ٲ تتا ٜفتیدٴ در ٬ّٱتای       ٶ٭یٯ ٲیص٤ی

ظٱتی آٮ، ٠ا٬یً ٬ت٭ایس تاؼٱد ٲ تٱٷا ٲرٵ تؽاتٵ ایٯ ٜفاید تا ٜفیدٴ در ٬ّٱای ظٱتی آٮ، ؼ٧١ تیرٲٰتی  

 ٰا٪ ترد:« ز٘اٖ ؼاِر»تٳاٮ از ؼّر زیثای  . ترای ٰ٭ٳٰٵ ٬یتاؼداحر 

 ز٘تتاٖ تتتٳ ٠تتس ختتاٞ داؼتتت٫ تعتتتر  ؼتتة

 حفار ؼة تٵ ٬ٯ از ٬تیخ اختتراٮ دٰتداٮ   

 ز اتتتر دٲختتتٵ تتتر ظتتیٱٵ آظتت٭اٮ ظتت ری 

 ظتتٳاد تیؽتتٵ تأتتا  دٲر ٲ تتتر تتتط تتتٳد  
 

 تتتٵ خؽتتت ٰیتتس دریتتٓ آ٬تتد٪ ٰتتٳازغ ظتتر 

 تٵ ٶ٫ ٘ؽتردی ٬تریخ ٶؽتتٵ ٜٙت٧ تتٵ در      

 ٠ٵ تیتر آٴ ٬تٱػ ظتر٬ٵ تتٳد پتیػ ظت ر      

 پتتتی ٬ اـتتترٴ ٬تتتٯ ظتتتیاٶی ٨ؽتتت١ر   
 

 (887: 1387)ؼٷریار،

٬ؽترٞ دی٥ری، تا ٜفیدٴ ظتٱتی ٰتدارد ٲ تتا     ٲرٵؼ٧١ تیرٲٰی ایٯ ؼّر، یٟ ٜفیدٴ اظت ا٬ا ٶی  

ٶای ظاختاری ٲ زتاٰی ٲ تٳـیٙی ایٯ احر ٲ ٰیس تتا تٳرتٵ تتٵ ٬ٳلتٳَ ٲ ٬ تتٳا ٲ ٘متا ٲ        تٳرٵ تٵ ٲیص٤ی

٤یترد. ١٬تتة    ٲٶٳای آٮ ٲ ٰٳَ ٥ٰاٴ ٬تٙاٲ  آٮ، در ٬یاٮ آحار ١٬تتة ٬یفتٳؾ ؼتٷریار ٜترار ٬تی      حا٦

ؼٷریار، ؼا٧٬ آحار ر٬اٰتیٟ ؼٷریار اظت ٠ٵ ِاوٙٵ ٲ احعاظتا  ٜتٳی ٲ تییت٧ آزاد ٲ ٬ٷار٤عتییتٵ ٲ     

 ٶای ؼاخؿ آٮ اظت:  تٳـیٙا  ٘ردی ٲ در ٧٠، ٘ردیت، از ٲیص٤ی

 ٶتا تؽت١ٙت   ؼ١ا٘ت ظٝٗ حفار ٲ ؼ١ٳ٘ٵ

 تتتاراٮ ؼتتد ظتترای حز٩تتٵ تیتتت٫ ظتتتارٴ 

 تتتٵ دٲر ح٩ٝتتٵ اظتتتیر از ٤تت٧ ٲ ؼ٭ؽتتاد 

 تٱتتدی ظتترٲ ظتتتارٴ در د٦ آب  تتتٵ ٰٝتتػ

 ٬تتٳی ظتتایٵ ٲ ٬ٷتتتاب  ٘رؼتتت٥اٮ ظتت٭ٯ 

 ٤ؽٳدٴ چؽت٫ ٠ٳا٠تة در اٰتٍتار ِترٲض    
 

 ؼتتة ظتتیاٴ ٬تتٯ آ٬تتد ی١تتی ظتت ید ظتت ر 

 تتتر ؼتتة ز٘تتاٖ ٬تتٯ از آٮ تتتٳ ٶ٭تتایٳٮ   

 تتتٵ ـتتٗ ظتتتادٴ ٰٳازؼتت٥راٮ را٬ؽتت٥ر    

 پی١تتر ٤ر٘تتتٵ ؼتت٭ُ تتتٵ ٠تتٗ دختتتراٮ ٬تتٵ

 تتٵ ظتتاٮ ظتتی٧ ٘رٲرییتتی ز ٠تتٳٴ ٲ ٠٭تتر   

 خعتترٲ ختتاٲر ٠تتٵ از ٠زتتا تدرخؽتتی چتتٳ
 

 (888:)ٶ٭اٮ

تریٯ ٠ارٶای ٬ت٩ّٛ تٵ ١٬تة ؼٷریار اظت ٲ تفتٳیر زیثتایی    ، ی١ی از درخؽاٮ«ز٘اٖ ؼاِر»ٜفیدٴ 

اظت از ؼ١عت ِؽٝی اٲ ٲ ت ٳص  رٲحی ؼاِر دراحر آٮ. ؼّر، تٵ د٨ی٧ تیی٧ ٜٳی ٲ تٳـیٙا  رسئتی  
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 ٠ٱد. ٵ تفٳیر ٬یٲ دٜیٛ، ٍٰیر تات٩ٳ ٰٝاؼی اظت ٠ٵ ظرٰٳؼت ؼاِر را تٵ ـٳر  ؼاِراٰ

تٳاٮ  تٳاٮ ٤ٙت ٠ٵ ؼٷریار، خٳد، ٬ٳرد ٰٳِی ٜفیدٴ ردید اظت ٠ٵ تیػ از ٶر چیس ٬ی تٱاترایٯ ٬ی

آٮ را ٜفیدٴ ر٬اٰتیٟ ٰا٬ید ٠ٵ تٕس٨ی ردید، ٬ثتٱی تر ِٳاوٗ ٲ احعاظا  ؼیفتی ٲ تزرتتٵ ٘تردی ٲ    

ظترٲد  »یتٟ ؼتٷریار،   تیی٧ آزاد ٲ تٳـیٙا  ر٬اٰتیٟ اظتت. ٰ٭ٳٰتٵ دی٥تری از ایتٯ ٰتٳَ ٜفتاید ر٬اٰت      

 اظت:« ظار چؽ٭ٵ

 ظتتتار٪ تتتتٵ ٰتتتاز چؽتتت٫ ٔتتتسا٦ چؽتتت٭ٵ

 در د٦ ختتتتتاٞ چؽتتتتت٫ ٬زٱتتتتتٳ٫ٰ  

 ٨تتتتتث٫ آراظتتتتتتٵ ز ظتتتتتثسٴ ٲ ٤تتتتت٧ 
 

 ٠اظتتتٵ چؽتتتت٫ ٬تتتتٯ پتتتتر آب زص٦  

 از ظرؼتتتتتتٟ ٬تتتتتتی٦ ٬اص٬تتتتتتا٦

 چتتٳٮ تٱتتا٤ٳغ ؼتتاٶد از ختته ٲ ختتا٦
 

 (541 :)ٶ٭اٮ

س ٲاحد، تفاٲیر ٲ تٳـیٙا  ، ٠ٵ ٬ثتٱی تر تٳـیٙا  ر٬اٰتیٟ اظت ٠ٵ از یٟ چی«ؼاٶد ؼّر»ٲ ٰیس ؼّر 

 ؼٳد: ٬تٙاٲ  ٲ ٬تٱٳَ تا رسئیا  دٜیٛ ارائٵ ٬ی

 ؼتتتاٶد ؼتتتّر٪ ِتتترٲض حز٩تتتٵ دٰیتتتا

 ٤تتٵ تتتٵ وثیّتتت ؼتتٳ٪ وتتراٲ  ٰتتٳرٲز   

 ر٩تتتٳٴ ٲ زیثتتتایی ٲ ٨ىا٘تتتت ٲ رٜتتتت  
 

 ٰٕ٭تتتٵ ؼتتتاِر ظتتترٲغ ِتتتا٫٨ تتتتاص   

 ٤تتٵ تتتٵ حٝیٝتتت دٶتت٫ حتتیٲ  رٲیتتا  

 اظت ٲ ٬ٯ ٶ٭ٵ ٬ّٱا ایٯ ٶ٭ٵ ٨ًٙ آ٬دٴ
 

 (861:)ٶ٭اٮ

ٰیس، ٰ٭ٳٰٵ دی٥ری از ٜفاید ؼٷریار ٬ثتٱی تر تٳـیٙا  ر٬اٰتیتٟ  « ؼاٶد ٔیثی»دٴ زیثا ٲ ٬ٳ٘ٛ ٜفی

٠ٵ ؼاِر تفری ی تٵ آٮ ت١ٱد. ایٯ ِتد٪ تفتریح در ٬تٳرد     ، تدٲٮ ایٯ)َ( اظت در ٬ٳرد ا٬ا٪ ز٬اٮٲ تازٴ 

پرٶیتس از   ٬یاوة ٜفیدٴ، ٶ٭راٴ تا تیی٧ آزاد ٲ ٜٳی ٲ ٰیس تٳـیٙا  ٘ردی ٲ ؼیفی ٲ تزرتٵ ِاوٙی ٲ

ؼٳد ایٯ ٜفیدٴ را ٰیس در ٬یتاٮ   ٬ٳلٳَ ٬إ٨ٳٖ( ظثة ٬یتا )ٶر چٱد  ای ظیٱاٮ ت١راری ٲ تفاٲیر ٩٠یؽٵ

 آحار ١٬تة ؼٷرار ٜرار دٶی٫:

 چ٭تد آٶٳٲؼتی تٱٷتا    تٵ ـ راٶای ٲحؽتی ٬تی  

 تٵ ٤رد اٲ ٠ٵ تاؼد ظر٬ٵ ٤ردٲٮ رظیدٮ ٰیعتت 

 در آٮ ٲادی ٠ٵ ٶر ظٱ٥ی ظتٳٮ خی٭ٵ ٜرٰیعت

 یٓ اظت ٲ ظٱاٮ ٤ٳیی ظ اٴ اٲظتتٵ ٶ٫ پیٳظتٵ ت

 ٶای ؼتة  زاید آٮ رظت٫ ٠س اٲ در ٠ٳرٴ ٜرٲٮ ٬ی
 

 ٠ٵ چٳٮ ؼیر از رد پتایػ تیٙتتد ٨ترزٴ تتر تٱٷتا      

 ٶتتا آرٰتتد دا٬تتٯ  ٲ ٨تتی١ٯ تادٶتتا پرٰا٘تتٵ ٬تتی   

 ٶتتا ٶتتا تیٱتتی ٲ ختتر٬ٯ   تٷتتار رتتاٲداٮ ص٨تتٵ  

 ٶتا  ٶا ٲ ظٳظتٯ  ٶای ظٱث٧ تٵ دؼت تی١راٮ ـٗ

 ٶتتا  ؼتتٯتا٘ٱتتد رٳ ٤تترٴ ا١٘ٱتتدٴ در ٤یعتتٳ ٲ ٬تتی
 

 (460:)ٶ٭اٮ
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ُ  تریٯ ٲیص٤ی ٤ٙتی٫ ی١ی از ٬ٷ٫ ٥ٰتاری اظتت. ٠ختر  ٲرتٳد      ٤رایتی ٲ رسئتی   ٶای ؼّر ؼٷریار، ٲاٜت

ُ   ٶا(، ی١ی از ٰؽاٰٵ ١٬اٮ ٫)ا٫ِ از اظ٫ اؼیاؾ ٲاّٜی ٲ اظ اظا٬ی ٲ اِی٪ خاؾ ٤رایتی در   ٶای ایتٯ ٲاٜت

اٲظتا ٜفایدی ٠تٵ تتا پتیػ آ٬تدٮ     ؼّر ؼٷریار اظت. ی١ی از ٲرٳٴ ایٯ ٲیص٤ی در ٜفاید اٲ، اخٳاٰیا  

 ٬ٱاظثتی خىاب تٵ ترخی از دٲظتاٮ ٲ ترخی اؼیاؾ دی٥ر ظرٲدٴ اظت.  

ٶی  یٟ از ؼاِراٮ ادب ٘ارظی ٲ حتی ٬ّاـراٮ ؼٷریار از ایٯ حیج، یّٱتی از   ٴیدؼّر، تٵ ٲیصٴ ٜف

ٶعتتٱد، ٜاتت٧   ٤رایی ٲ در ٰتیزٵ ـدٚ ِتاوٙی   ٥ٰاری ٲ تزرتٵ ٲ اِی٪ ٠ٵ ٰؽاٰٵ ٲاُٜ ٶا٨٫ اي ٠خر  اظ

تتر ٲ   ٜیاض تا ٜفاید ؼٷریار ٰیعت. ؼاید تتٳاٮ تٱٷا اخٳاٮ حا٨ج را از ایٯ حیج، ا٨ثتٵ در ظتى ی پتاییٯ  

 ، تا ؼٷریار ٜیاض ٠رد.«تٳ را ای ٠ٷٯ تٳ٪ ٲ تر...»، تٵ ٲیصٴ در د٘تر ّار ٠یظیٟآٮ ٶ٫ تٱٷا در اؼ

تت٧ تٳرتٵ اظتت. در ٬یتاٮ ٜفتاید      ٶا ٰیس در ایتٯ ٬یتاٮ، ٜا   ِیٲٴ تر اظا٬ی اؼیاؾ، ٰا٪ ترخی ١٬اٮ

در خفتتٳؾ  ،«آتتتاد ٠تتٳی تٷزتت »ٲ « آتتاد  آختتریٯ ختاورٴ تٷزتتت »ٶتای   ؼتٷریار، دٲ ٜفتتیدٴ تتٵ ٰتتا٪  

. ٬ٳلٳَ ٶر دٲ ٜفیدٴ تیاٮ احعاض ٲ حاص  ِؽٝی اظت ٠ٵ ؼٷریار در زٰد٤ی خٳد، اظت« آتاد تٷزت»

ی اظتت ٠تٵ ؼتٷریار تتا ٬ّؽتٳٚ درآٮ      ٤اٶ آتاد، در ٲاُٜ، ٰا٪ تٙرد ٶا را تزرتٵ ٠ردٴ اظت. تٷزت ِ٭یً آٮ

خاورا  خٳغ ٲ ٨ ٍا  د١٨ؽی را تزرتٵ ٠ردٴ اظت ٲ ؼاِر در ایٯ دٲ ٜفیدٴ تٵ یادآٲری آٮ ٲٜتایُ ٲ  

 پردازد. خاورا  ٲ حاص  ِؽٛ خٳد ٬ی

ٲ ٬ثتٱتی تتر    تتٳدٴ زٰدٴ ٠ردٮ خاورا  ٲ ٲٜایّی تّد از ٤شؼتت ظتا٨یاٮ   « آتاد ٠ٳی تٷزت»ٜفیدٴ 

، ردیتٗ آٮ  «آتتاد  تٷزتت »ردیٗ ایٯ ٜفیدٴ یٟ ردیٗ اظ٭ی اظت ٲ ٩٠٭ٵ  . ٶر چٱداظت ـدٚ ِاوٙی

ٲاُٜ ؼدٴ ا٬ا ؼّر، از اٰعزا٪ ٲ ظاختار ٠ا٩٬ی ترخٳردار اظت ٲ در ٰتیزٵ، ارسای ؼّر ٲ ارسای ٶتر یتٟ   

آتتاد تتٳدٴ ٲ    از اتیا  ٔیرٜات٧ تٕییرٰد. چرا ٠ٵ ٶ٭ٵ اتٙاٜا  ٲ تفاٲیر ٲ تٳـیٙا ، تٱٷا ٬رتثه تتا تٷزتت  

 رتٵ ؼیفی ؼاِر ٶعتٱد ٲ ِاوٙٵ ؼّر تا ٶ٭یٯ ردیٗ، ٤رٴ خٳردٴ اظت.حاـ٧ تز

 آتتاد  دٲظتاٮ ٤ٳیی خساٮ ر٘تٵ تٵ ٠ٳی تٷزتت 

 ا٪ دی٥ر ٰ٭اٰدٴ اظتت  پای تیرٲٮ ر٘تٯ از درٲازٴ

 ٬اٮ ٲزد تاد چٳٮ ٬ٯ ٲ راٰاٮ ٠ٵ در ٠ٳی رٳاٰی
 

 آتتاد  آیتد تتٵ ظتٳی تٷزتت     پای ٬ٯ دی٥ر ٰ٭تی  

 آتتاد  تٷزتت  ٠رد٪ تٵ تٳی ٬ٯ ٠ٵ راٰی تازٴ ٬ی

 آتتاد  تیتٱ٫ تتٵ رتٳی تٷزتت     دٲظتاٮ آتی ٰ٭تی 
 

 (483 :)ٶ٭اٮ

ٰٝدی ٠ٵ ؼاید تتٳاٮ تر ؼٷریار ٲارد ٠رد ایٯ اظت ٠ٵ در ترخی ٬تٳارد، ٲٜتتی ٜفتیدٴ یتا ٔس٨تی را      

٠ٵ د٠تر ؼٙیّی  ٠ٱد. چٱاٮ ای ـرٖ ٍٰر ٰ٭ی ؼٳد ٲ از ٶی  ٜا٘یٵ پردازی ٬ی ٠ٱد، ٤ر٘تار ٜا٘یٵ ؼرٲَ ٬ی

ٱد ٠ٵ ؼٷریار در ظاخت٭اٮ یٟ ؼّر خٳاٴ ٔس٦ تاؼد یا ٜفیدٴ یتا... تتا رتایی ٠تٵ ٜا٘یتٵ      ٠ ٰیس اؼارٴ ٬ی
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)ؼتٙیّی ٠تد٠ٱی،   ٠رد ای ـرٖ ٍٰر ٰ٭تی  ٜا٘یٵٰٳیط ؼّر، از ٶی   ٤ٙت ٲ تٵ ٶٱ٥ا٪ پاٞ داؼت ؼّر ٬ی

13910: 477.) 

ز ٶ٭تیٯ  ٲ ٬م٭ٳٮ ٶ٭راٴ آٮ، تٱٷا ٰاؼتی ا « ٶ٩ٳ»٬خی در ٶ٭یٯ ٜفیدٴ زیثا ٲ ِاوٙی، آٲردٮ ٜا٘یٵ 

 خف٩ت اظت ٲ ا٤ر ایٯ تیت حشٖ ؼٳد تیؽتر تٵ ُٰٙ ؼّر ٲ ٩٠یت آٮ اظت:

 ؼت١ٳ٘ٵ  ٲ ؼاداب تر٢ ٲ تٷار یآر ر٘ت تٳ تا
 

 آتتتادتٷزتتت یٶ٩تتٳ ٲ ةیظتت ٳٴیتت٬ درختتت یا 
 

 (484: 1387، )ؼٷریار 

تر ٲ از ٨ تاي تیتاٮ    از حیج ظاختار ٲ ٘ر٪، ٬ٱعز٫« آتاد آخریٯ خاورٴ تٷزت»ٜفیدٴ دٲ٪ تا ِٱٳاٮ 

 تر اظت: تعیار ِاوٙی

 اٰتٍار آتاد اظت ٲ ؼة ٰی٭ٵ اظت ٲ ٬ٯ چؽ٫ تٷزت

 ٜتتدرتی پتتا در ٬یتتاٮ آٲردٴ پرختتٳٖ ٲ خىتتر    

 ٤تتر تیایتتد تٷتتر تٳدیتتُ ٲ ٲداَ آختتری اظتتت    
 

 اٰتٍتتتاری آختتتریٯ ٠تتتس آختتتریٯ دیتتتدار یتتتار 

 ظرٰٳؼتتت ٬ثٷ٭تتتی ٬تتا ٶتتتر دٲ را در اٰتٍتتتار  

 ٲ رٰتتٵ ت٥شؼتتتٵ اظتتت ٠تتار از ٠تتار تیتتت ٰات١تتار
 

 (513:)ٶ٭اٮ

٠ٱٱتد ٲ ٜفتیدٴ،    ای را تٳـتیٗ ٬تی   ٲ تا ترتیة ز٬تاٰی، ٲاّٜتٵ   ٶ٭ٵ اتیا  ایٯ ٜفیدٴ، از اتتدا تا اٰتٷا

٥ٰاراٰٵ اظت از اٰتٍار ٠ؽتٱدٴ ؼتاِر    رظد. ؼّر، تفٳیری دٜیٛ ٲ رسئی تعیار زیثا ٲ ظٱزیدٴ تٵ پایاٮ ٬ی

ؼتٳد ٲ   ٯ ٰیس ٰٝػ تر آب ٬یآتاد. ا٬ا ایٯ ا٬ید آخری در آخریٯ ٲِدٴ دیدار ترای ٲداَ تا ٬ّؽٳٚ در تٷزت

ترد ٲ ظتراٰزا٪   دارد ٲ ؼاِر دیرز٬اٰی تا ایٯ ِؽٛ تٵ ظر ٬ی آظ٭اٮ، ایٯ دیدار آخر را ٰیس از ٲی دریٓ ٬ی

 ؼٳد. از ِؽٝی ٬زازی ٲ ز٬یٱی، ِؽٝی آظ٭اٰی ٲ حٝیٝی زادٴ ٬ی

ختٳد را تتٵ    ٶر چٱد ؼٷریار، تٵ دٰثا٦ وٱىٱٵ ٲیصٴ ٜفاید ٜد٬ا ٰیعت، ا٬ا ٤تاٴ تترای ایٱ١تٵ تٳاٰتایی    

ٶا تعیار ٰسدیٟ  اـی٧ ظٱتی تا زتاٮ اظتٳار ٲ تاـیتت آٮ ٴحریٙاٮ ٰؽاٮ دٶد، تٵ ظاختار ٲ ٶٱزار ٜفید

، ی١ی از تٷتریٯ ٜفاید ؼٷریار اظت ٠ٵ از حیج ظاختار ٲ ٶٱزار ٲیتصٴ آٮ  «٬ٯ ٲ ؼیر»ؼٳد. ٜفیدٴ  ٬ی

   زٰد: اـی٧ ٜد٬ا پٷ٩ٳ ٬ی ٲ زتاٮ اظتٳار ٲ ٨ ٯ ح٭اظی ٲ ٰیس ٶ٭ٵ ١ٰا  ٘ٱی ٲ تیٔی تا ٜفاید

 پتتتتری ای ٠ٱتتتتی ت٭اؼتتتتا ٰثتتتتٳدی

 ٰثتتٳدی تثیٱتتی ٠تتٵ ختتٳد ؼتتیر ٤ٙتتت  

 تزٱثیتتتتتتد رٱثیتتتتتتدٮ ـتتتتتتاِٝٵ 
 

 ٰتتری ؼتتیر تتتٵ ٠تترد٪ پٱزتتٵ چتتٳٮ ٠تتٵ 

 ٘تتری تتتر چٱتتیٯ تتترز ٲ تتتازٲ ٘تتری     

 تٕریتتتتتتتد ٔریتتتتتتتدٮ تٱتتتتتتتدری  
 

 (585: )ٶ٭اٮ
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ٵ در ختد٬ت  ٨ ٯ ٲ ٰٳَ تیاٮ، ٲزٮ ٲ ٬ٳظیٝی، تفتاٲیر ٲ تٳـتیٙا  ٲ تر٠یثتا  ٲیتصٴ ؼتٷریار، ٶ٭ت      

دظتی ٘مای ؼّر ٲ ٲحد  ٬ٳلٳَ، تٱاظة ٲٶٳای ح٭اظی آٮ اظت. اٰعزا٪ ٲ یٟ ٬ٳلٳَ ٜفیدٴ ٲ حا٦

تفاٲیر ٲ تٳـیٙا  ٲ تر٠یثا  ٲیصٴ ٲ ٶ٭ٵ ارسای ؼّر تا ٬ٳلٳَ، زتاٮ اظتٳار ٲ ٨ ٯ ٠ٳتٱدٴ ٲ ٜتاوُ، از  

ؼٱاظتد ٲ   اید ٜتد٬ا را ٬تی  دٶد ٠ٵ ؼٷریار، ٶٱزار ٲ ؼ٥رد ٲیصٴ ٜف ا٬تیازا  ایٯ ٜفیدٴ اظت ٲ ٰؽاٮ ٬ی

 .تٳاٰد در ایٯ ز٬یٱٵ ٰیس ٶٱرٰ٭ایی ٠ٱد ا٤ر تیٳاٶد ٬ی

 چٱتتتٳ ٶر٤تتتس ٠تتتٵ یتاتٱتتتا٠ ٤ٷتتتر
 

 یختتتتتاٲر از یدیخٳرؼتتتتت دٴیتتتتتٰتات 
 

 (587 :)ٶ٭اٮ

ؼٳد ٲ ایٯ  ٜفیدٴ تٵ ؼیٳٴ ٜفاید ٜد٬ا، ح٭اظی اظت ا٬ا ایٱزا ٰیس ؼیفیت خٳد ؼٷریار ٬تز٩ی ٬ی

یرا در اٰتٷای ٜفیدٴ در ٠ٱار ایٯ ٨ ٯ ح٭اظی، پرتٳی از ِاوٙٵ ٲ تیاٮ ٜفیدٴ ٰیس ٬ٷر ؼٷریار را دارد. ز

را ٠ٵ ٜٷر٬اٮ تّد از ٠ؽتتٯ ؼتیر تتر تتا٨یٯ اٲ      ؼٳد. آٮ تاتد ٲ ٘مای ؼّر ت٩ىیٗ ٬ی ِاوٙی تر ؼّر ٬ی

٠ٱد. چرا ٠ٵ ؼیر ٰیس تٵ د٨ی٧ ٶ٭ت ٲاص ٲ ٬ٱاِت ٲ ِستػ، ٬اٰٱد ٜٷر٬تاٮ،   دردی ٬یٰؽیٱد ٲ تا اٲ ٶ٫ ٬ی

ظت ارد ٲ   دٶد ا٬تا تتٯ تتٵ خٙتت ٰ٭تی      راٮ ٬ت٭ایس ٲ در ٰتیزٵ، ٔریة ٲ تٱٷا اظت. چرا ٠ٵ ظر ٬یاز دی٥

٠ٱد. ایٱزاظت ٠ٵ خٳاٰٱدٴ ٶ٫ تا ٜٷر٬اٮ ٲ ٶت٫   ٬یرد ٲ ٰا٬ػ را تا خٳٰػ ر٥ٰیٯ ٬ی رٱ٥د ٲ آزادٴ ٬ی ٬ی

 ظتاید:   ٠ٱد ٲ ٶر دٲ را ٬ی دردی ٬یتا ؼیر، احعاض ٶ٫

 ٯیٔ٭ت  ٰؽعتت٫  ٯیتتا٨  تتٵ  ختٳد  ٶ٭ػ

 خ٩تتٛ ز ی٤ر٘تتت تتتاص چتتٳ ٶ٭تتت ٵتتت

 ة؟یتتٔر ٰثاؼتتد چتتٳٮ ٶتت٫ ریؼتت یت٩تت

 ریتتتت٬ آزادٴ ر،یؼتتتت یا ٤ٙتتتتت٫ تتتتتدٲ

 آٲراٮ ٰتتتا٪ ظر٬ؽتتتٛ ٲ یریؼتتت تتتتٳ
 

 یٶ٭عتتر ٲ ظتتر ٰثتتٳدغ ٬تتٯ رتتس ٠تتٵ 

 یاختتتتر ٲ ٬تتتٵ ختتتٳد ا٤تتتر یثتتتیٔر

 ی٬ّثتتر ٶتتر رِتتة از تعتتتٵ ختتٳد ٠تتٵ

 یظتتترٲر ٶ٭چٱتتتاٮ ٲ یداد ظتتتر ٠تتتٵ

 یآٲر ٰتتا٪ ٰٝتتػ تتتٵ رٰتت٣ ختتٳٮ تتتٵ
 

 

 (587 :)ٶ٭اٮ

٠ٳؼتد در   ؼٷریار ٰیس از تٷتریٯ ٲ زیثاتریٯ ٜفاید اٲظت ٲ اٲ ٬ی« ٬عا٘ر  ؼاِراٰٵ»فیدٴ وٳصٰی ٜ

 ایٯ ؼّر ٰیس تٵ ؼیٳٴ اظاتید ٜد٬ا ٶٱرٰ٭ایی ٠ٱد:  

 دارا ا٘عر ٠زاظت ظ١ٱدر تیت ٠زاظت

 ٯیریؼت  حز٩ٵ ز ٠ٱد خعرٲ ٬د٘ٯ ز٬اٰٵ

 ٬زٱتٳٮ  دٴیت د تٵ ٠ؽد ی٩ی٨ ترتت ز٬اٰٵ
 

 ایتتدٰ ییٲ٘تا  یتت  دیت تیٳاٰ جیحتد  ٯیت ا از 

 دارا ٬تات٫  تتٵ  ؼتٳد  ظ١ٱدر ِرٲض رٷاٮ

 یتا یز٨ دظتت  تٵ درد ٳظٗی دا٬ٯ ظ ٷر
 

 

 (446:)ٶ٭اٮ
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تٱای ٜفیدٴ تر تٳـیٗ ٲ تفٳیر یٟ ٬عا٘ر  ؼاِراٰٵ اظت. تٵ ایٯ ٬ّٱا ٠ٵ ایٯ ظٙر، تٱٷا در نٶتٯ  

ؼتٳد ٲ تتٵ    ی ردا ٬یا٘تد ٲ ؼاِر تا اظت٭داد از ظاٜی، از تٱد ز٬یٯ ٲ زٰد٤ی خا٠ ٲ تیی٧ ؼاِر اتٙاٚ ٬ی

 ٠ٱد: ٶا ظٙر ٬ی ٶا ٲ ٲرای آظ٭اٮ آظ٭اٮ

 زٰی٫ دظت ٲ ت١ٳتی٫ پای ٲ از ظر ٬عتتی 

 چٳ پی٧ ٬عت ت اؼی٫ وتاٚ وتار٪ ٰی٩تی   

 زٰی٫ چٱ٣ ٲ تدری٫ ِٝتد خٳؼتٵ پترٲیٯ   

 زٰی٫ دا٬ٯ ایتٯ خی٭تٵ را ٘تراز ٲ تثیٱتی٫    

 از ایٯ و٩ع٫ وثیّت ٠ٱی٫ حت٧ ٬عتای٧  

 ٠ؽی٫ رخت ٘راتر تٵ ورٖ ٩٤ؽٯ ٘ردٲض

 ٵ رٲی ظتتثسٴ تتتاْ ار٪ ٠ٱتتی٫ ٰؽتتی٭ٯ تتت
 

 تٵ ـٳ  ٲ ٶ٩ٷ٩ٵ تتاص رٲیت٫ تتا تتٵ حریتا      

 چٳ ؼیر ٰر تؽت١ا٘ی٫ ظتٝٗ ٤ٱثتد ٬یٱتا    

 ٠ؽی٫ تیتٓ ٲ تثتری٫ تٱتد تتر٠ػ رتٳزا     

 ا٘تسا  چٷاظت در پط ایٯ پردٴ ظتیاٴ ٔت٫  

 ز راز ٬تتثٷ٫ خ٩ٝتتت ٠ٱتتی٫ ٠ؽتتٗ ٬ّ٭تتا

 زٰی٫ تتا٦ ٲ پتر اٰتدر ٘متای رٱتت اِتی      

 ؼتا ٘رؼت٥اٮ تتٵ ر٭تا٦ تؽتر ٠ٱٱتد ت٭ا    
 

 (447:)ٶ٭اٮ

تیػ اظت ٠تٵ   دٶد ٠ٵ ایٯ ظٙر چٱاٮ د١٨ػ ٲ ٨ش  تٳـیٙا  ؼاِراٰٵ ٲ تیی٧ آزاد ؼاِر، ٰؽاٮ ٬ی

تاز٤ردد ٥٬ر ز٬اٰی ٠ٵ خدا، رٷاٮ ٲ زٰد٤ی ز٬تیٯ را تتٵ ٠تا٪ اٲ ت٥رداٰتد. در ایٱزتا       آٮخٳاٶد از  اٲ ٰ٭ی

دٶد تا ؼاِر تا وٱسی ٲیصٴ ٲ ورزی ٬ؤحر ٲ تا ٲاش٤اٮ ٲ اـىیحا  ٬ٱاظة از ٲلتیّت   ٘رـتی دظت ٬ی

   د:ؼ١ٳٴ ٠ٱ ،داٰد ارد خٳد ٲ ٰیس از ٲلّیت رٲز٤ار ٲ ٬رد٪ ٲ ارت٭اِی ٠ٵ ٜدرغ را ٰ٭ی ؼ٩ٕی ٲ از ٠ار تی

 از ایتتتٯ ٬عتتتا٘ر  ؼتتتاِراٰٵ تتتتاز٥ٰردی٫ 

 ٥٬تتر ز پرظتتٱ٧ آظتت٭اٮ تتتٵ ؼتتّثٵ ٤یتتتی

 ٠ٵ ؼٷریار ٠س اِمای آز٬ٳدٴ ٩ِتٳی اظتت  

 تٵ ؼ٧ٕ ٲ رتثٵ ِا٨ی تٵ خد٬تػ ت شیریتد 

 ٬ع٫٩ اظت ٠ٵ دی٥تر ٬تدیر ؼتّثٵ ٤یتتی    

 ٚ  ز ِرغ دظت ٘ؽاٰٱد حٳریاٮ ز ظر ؼتٳ

 ظ ط تٵ خی٧ ٬ییٟ تٵ زی ٰؽیة ٤ترایی٫ 
 

 ٠ٱتد تتٵ ٠تا٪ د٦ ٬تا     ٥٬ر خدای رٷتاٮ را  

 اصرتتترا ـتتتدٲر یاتتتتد ا٬تتتر ٬ٱیتتتُ صز٪  

 ٠ٱٳٮ تٵ ٬ٳرة ایٯ ح٫١ ٬ٱت٧ٝ ؼدٴ آٰزتا 

 ٠تتٵ تتتا ٲٌتتایٗ ٬ررٳِتتٵ را ٰ٭ایتتد ایٙتتا   

 ٠ٱتد اـتٕا   تٵ ظ٭ُ واِت ح٫١ خدای ٬تی 

 ؼتتٳد ا٬متتا ٠تتٵ ح١تت٫ ؼتتاِر ؼتتٳریدٴ ٬تتی

 ٤ر٘تتتٵ ح١تت٫ تتتٵ ٠تتٗ از ح١تتی٫ تارتّتتا٨ی 
 

تیٱتد، از تاز٤ؽتت تتٵ     ٤ردد ٲ ٲ لُ را تٵ ٶ٭اٮ ٬ٱٳا٦ ٬تی  ا٬ا ٲٜتی ؼاِر از ایٯ ظٙر تٵ ز٬یٯ تاز٬ی

٠ٵ تٳـیٗ ؼتاِراٰٵ ٲ   ؼٳد ٲ دٲتارٴ آرزٲی ظٙر ٩ِٳی را در ظر دارد. ؼاِر، پط از آٮ ز٬یٯ پؽی٭اٮ ٬ی

رظاٰد، تا یادآٲری ٲٌایٗ خٳد ٲ تا ا٬ید تتٵ تٷثتٳدی اٲلتاَ از آٮ     تیی٩ی ایٯ ظٙر رٲحاٰی را تٵ اٲد ٬ی

 ٠ٱد: ٤ردد ٲ از ت٭دٰی ٠ٵ رس ٘عاد ٲ خراتی تٵ تار ٰیاٲردٴ، ٰا٨ٵ ٬ی ٠ی تاز٬یظٙر ٩ِٳی تٵ ز٬یٯ خا
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 ٬ٕتا٠ی پتر از ٘عتاد ٲ ٘زیّتت      رٷاٮ ٰٵ تیترٴ 

 تٵ خیس ٲ تٟ ز تر آٮ تؽر ٰٵ، ٔٳ٦ ٲدد ٲ دیتٳ 

 ای تٵ تٷار٫ چٳ ٤ر٢ ٲ ظ٣ ظر ظتیٳاٮ صؼٵ
 

 ٶ٭تتتٵ ٘زیتتتُ ٬ٱتتتاٌر ٶ٭تتتٵ ؼتتتٱیُ ٬رایتتتا 

  اتتتادریتتٓ ٲ ٬ تتتٵ رتتاٮ ی١تتد٤ر ا٘تتتادٴ تتتی  

 ٘ؽتتردٴ ٤تترد، وتتٳاحٯ، ٰ٭تتٳدٴ تیتتس حٱایتتا     
 

 (446 :)ٶ٭اٮ

٬ٱدی ایٯ ٜفیدٴ، از تش٠ر یٟ ١ٰتٵ ٬ٷ٫، ٰثاید خٳدداری ٠رد ٲ آٮ ایٱ١تٵ در  تا ٶ٭ٵ ٍِ٭ت ٲ ؼ١ٳٴ

، تٳرٵ ٠ا٧٬ تٵ ٌرایٗ ٲ دٜایٛ زتاٮ، تعیار ٬ٷ٫ اظت. دٜت ٲ ٬ٷتار   پیؽیٯتتثُ زتاٮ ٲ ٶٱزار اظاتید 

ار ٜفاید ٠ٷٯ تٵ ظاد٤ی ٬یعر ٰیعت ٲ تٱٷا از وریتٛ ٬٭ارظتت ٲ تٙ تؿ ٲ    ٶا ٲ ٶٱز ٲ تع٩ه تر ؼیٳٴ

ٜفد ٲرٲد تٵ ٶٱزتار ٜفتیدٴ را    ؼٷریارآید. از آٰزا ٠ٵ  تٵ دظت ٬ی پیؽیٱیاٮ٬ىا٨ّٵ ٤عتردٴ در ٬یراث 

٠ار٤یری ٌرایتٗ زتتاٮ ٜفتیدٴ    ٵ ٰدارد ٲ تٵ دٰثا٦ وٱىٱٵ زتاٮ ٜفاید ٠ٷٯ ٰیعت، در ترخی ٬ٳارد در ت

دٜت ٠ا٘ی ـٳر  ٥ٰر٘تتٵ اظتت. در   « زی»دٶد. ٬خیً در ٠ارترد حرٖ الا٘ٵ  تی اٰزا٪ ٬یتعا٬ ا ،ظٱتی

 4ٰٳِی تعا٬ح اظت.« زی»تٵ رای « تٵ زی»ٲاُٜ تٵ ٠ار تردٮ 
 

 محتوای قصاید شهریار -2

ٶتا   ٬ تٳا ٲ ٬ٳلٳِا  ٜفاید ؼٷریار، ٬تٱٳَ اظت. ا٬ا تا تٳرٵ تٵ ٬ٳلٳِا  ٲ ٬متا٬یٯ ٔا٨تة در آٮ  

 اٲ را تٵ چٱد دظتٵ تٝعی٫ ٠رد:تٳاٮ ٜفاید  ٬ی

٬دح در تاریخ ادتی ٬ا ٲ در ظٱت ؼّر ٘ارظی ی١تی از اٰتٳاَ ؼتّر تتٳدٴ ٲ تتٵ       قصاید مدحی: -1-2

ٶتای ؼتاِری ٠تٵ دررتٵ      ٶا ادا٬ٵ داؼتٵ اظت. تٵ ِثار  دی٥ر، ی١تی از پایتٵ   ٶ٭یٯ د٨ی٧ ایٯ ظٱت ٜرٮ

ر، ٬دی ٵ تٳدٴ اظت. یّٱتی ؼتاِر ٘ ت٧ ٲ    ؼد، در ٠ٱار ظایر اٰٳاَ ؼّ اِتثار ؼاِراٮ، تٵ آٮ ظٱزیدٴ ٬ی

٬ٱد، ٠عی تٳدٴ ٠ٵ در ٶ٭ٵ اٰٳاَ ؼّر، ٬ٷار  داؼتٵ تاؼد. ظیٱی ٠ٵ خاٜاٰی در ٬ٳرد ِٱفری تیاٮ تٳاٮ

آید ایتٯ اظتت ٠تٵ تترای      ٠ٱد، دٜیٝاً ٬ؤید ٶ٭یٯ ١ٰتٵ اظت. چیسی ٠ٵ از ظیٯ خاٜاٰی تٵ دظت ٬ی ٬ی

ظت ٠ٵ در ٶر دٴ ؼتیٳٴ، اظتتاد تاؼتد. تّریمتی ٠تٵ      ؼاِری، دٴ ؼیٳٴ صز٪ اظت ٲ ؼاِر تسر٢، ٠عی ا

٬تاٶر تتٳدٴ ٲ در    ٲ ٔتس٦  خاٜاٰی تٵ ِٱفری دارد، ایٯ اظت ٠ٵ اٲ از ٬یاٮ دٴ ؼیٳٴ ؼاِری، تٱٷا در ٬دح

 ٰدارد ٲ د٨ی٧ تّریك اٲ ٰیس ٶ٭یٯ اظت: ٶا، ٬ٷار  ٲ چیرٴ دظتی ٬دی ٵ را تٝیٵ ؼیٳٴ

 تتتتتٵ تّتتتتریك ٤ٙتتتتتی ٠تتتتٵ خاٜاٰیتتتتا 

 ٜتتتتراٮت٩تتتتی ؼتتتتاِری تتتتتٳد ـتتتتاحة 

   ٟ  تتتتٵ ٬ّؽتتتٳٚ ٰی١تتتٳ ٲ ٬٭تتتدٲح ٰیتتت

 رتتتس ایتتتٯ وتتترز ٬تتتدح ٲ وتتتراز ٔتتتس٦  

 ز دٴ ؼتتیٳٴ ٠تتاٮ ح٩یتتت ؼتتاِری اظتتت   

 چتتٵ ختتٳغ داؼتتت وثتتُ رٲاٮ ِٱفتتری    

 ز ٬٭تتتتدٲح ـتتتتاحة ٜتتتتراٮ ِٱفتتتتری 

 ختتٳاٮ ِٱفتتری   ٤تتٳ ؼتتد ٲ ٬تتدح   ٔتتس٦

 ١ٰتتتتردی ز وثتتتتُ ا٬ت تتتتاٮ ِٱفتتتتری 

 تتتٵ یتتٟ ؼتتیٳٴ ؼتتد داظتتتاٮ ِٱفتتری    



 111 / بررسی و تحلیل ساختار و محتوای قصاید شهریار 

 

 ٰتتٵ ت ٝیتتٛ ٤ٙتتت ٲ ٰتتٵ ٲِتتً ٲ ٰتتٵ زٶتتد 
 

 ٰداٰعتتتت از آٮ ِٱفتتتری  ٠تتتٵ حر٘تتتی 
 

 (926 :1382)خاٜاٰی،

ٶای ٬ٷ٫ ؼتاِری ختٳد را تمت٭یٯ ٠تردٴ      از ِٷدٴ ٬دح ترآید، ی١ی از پایٵ پط ؼاِری ٠ٵ تٵ خٳتی

ٶای پیؽیٯ اظت، در ٜفتاید ختٳد تتٵ ٬تدح ٶت٫       دٶٱدٴ ٶ٭اٮ ظٱت رایی ٠ٵ ؼٷریار، ادا٬ٵ اظت. از آٮ

ِراٮ در ایٯ حٳزٴ اظت. ا٨ثتٵ ؼتاِراٮ در ایتٯ ا٬تر،    ٨ٵ ٬ٷ٫، ٠یٙیت ٬دح ٲ تٙاٲ  ؼاإتٳرٵ دارد. ا٬ا ٬ع

اٰد ٲ ایٯ ا٬تر، یّٱتی    ٠ا٬یً ٬عت٧ٝ از ؼرایه ارت٭اِی ٲ تا٘ت تارییی ٲ ؼرایه ظیاظی دٲرٴ خٳد ٰثٳدٴ

ای  ٠ٱٱتدٴ  ٶای ؼّر ٘ارظی، ِا٧٬ تّییٯ ؼرایه تارییی ٲ ارت٭اِی در تّییٯ ٬عیر ت ٳ٦ ٲ تىٳر ٬دی ٵ

تتر ٲ تتٵ دٲر از أتراٚ ٲ     تر ٲ وثیّتی  تر ٲ ٲاّٜی دٲرٴ اٲ٦ ؼّر ٘ارظی، ٬یی٫ٶای  تٳدٴ اظت. ٬خیً ٬دی ٵ

ر٘تٵ تر ٬ثا٨ٕٵ در ٬دی ٵ ا٘سٲدٴ ؼد ٲ در دٲرٴ ظ٩زٳٜی ایٯ ا٘ران تٵ اٲد خٳد  . ا٬ا ر٘تٵتٳدٰد ٤ری ٬ثا٨ٕٵ

ای از ٬  ٝتاٮ، ٰتیزتٵ ٲلتّیت ظیاظتی را٬ّتٵ تتٳدٴ اظتت. یّٱتی در          ایٯ ا٬ر، تٱا تٵ ٍٰر ِدٴ .رظید

تتر ٲ ٰسدیتٟ تتٵ     تر ٲ ٬ییت٫  ٶا وثیّی ٶایی ٠ٵ ٍٰا٪ ارت٭اِی، ٬ثتٱی تر آزادی ٲ ٜاٰٳٮ تٳد، ٬دی ٵ دٲرٴ

ٶای حا٠٭یت اظتثداد ١٘ری ٲ اظتثداد دیٱی، تا ٬تدایح ٩ٔتٳآ٬یس ٲ ٔیرٲاّٜتی     ٲاّٜیت تٳدٰد، ا٬ا در دٲرٴ

اِی ٲ ؼٱاٲر ؼتدٮ زتتاٮ آٮ   ؼٳی٫. تٵ ِثار  دی٥ر، ارتثان ٬عتٝی٭ی تیٯ اظتثدادزد٤ی ارت٭ رٲ ٬یٵرٲت

 5را٬ّٵ ٲرٳد دارد ٲ ی١ی از ٰ٭ٳدٶای ؼٱاٲری زتاٮ، ٬ثا٨ٕٵ ٲ ا٘ران در ٬دح اظت.

تٳاٰتد داؼتتٵ تاؼتد، یتٟ ارزغ      ٶای زتتاٰی ٲ ٶٱتری ٠تٵ ٬تی     ؼّر ٬دیح ٤شؼتٵ از ارزغ»تٱاترایٯ 

ا پیػ از ٶتر ظتٱد   ارت٭اِی ٲ تارییی ِا٪ ٰیس دارد ٠ٵ رظید٤ی تٵ اِ٭اٚ آٮ ٬ا را تا ٤شؼتٵ ارت٭اِی ٬

تر از آٰچٵ  ٠ٱد ٲ ا٤ر رٲزی تیٳاٶی٫ تاریخ ارت٭اِی ٬رد٪ ایراٮ را ٜدری دٜیٛ ٬عتٝی٫ تارییی، آؼٱا ٬ی

ٶا، تٷتریٯ ز٬یٱتٵ ایتٯ    تا٠ٱٳٮ ؼٱاختٵ ؼدٴ اظت، ٬ٳرد تررظی ٜرار دٶی٫، ٠اٲغ در اِ٭اٚ ایٯ ٬دی ٵ

 (.242 :1386ؼٙیّی ٠د٠ٱی، «)تٳاٰد تاؼد ٤ٳٰٵ ٬ىا٨ّا  ٬ی

تفتٳیر  تتٵ  ٯ ؼّرٶای ٬دیح، از یٟ ظٳ ٬دیٱٵ ٘ال٩ٵ ٲ ؼٷر آر٬تاٰی ٬ٳرتٳد در نٶتٯ را٬ّتٵ را     ای

٠ٱد. ٲٜتی اٰٳری یتا ٘رختی،    ٶای ارت٭اِی اِ٭اٚ تاریخ ٬ا را آیٱ٥ی ٬ی د ٲ از ظٳی دی٥ر، رریاٮؽ٠ ٬ی

 ا٤ر چٵ آٮ ـٙت در آٮ ٬٭دٲح، ٬٭١ٯ اظت اـیً ٲرتٳد  –ظتایٱد  ٬٭دٲح خٳیػ را تٵ ٘یٮ ـٙت ٬ی

ٶتای ارت٭تاِی    ایٯ ١ٰتٵ اظت ٠ٵ تٵ ٶر حا٦ ٬ّیتار ارزغ  ٸدٶٱد ٰؽاٮ -ٰداؼتٵ تاؼد ٠ٵ ٔا٨ثاً ٶ٫ ٰدارد

 (.242:)ٶ٭اٮاظت حا٫٠ تر اِ٭اٚ ل٭یر را٬ّٵ ٲ آرزٲٶا، چیسی در دایرٴ ٶ٭اٮ ـٙا 

ٜفاید ٬دحی )٬دح در ٬ّٱای ِا٪( ؼٷریار را از حیج تٳرٵ تٵ ٬٭دٲح یا ٬یاوة ٜفیدٴ، تتٵ چٱتد   

 تٳاٮ تٝعی٫ ٠رد:   ٬یدظتٵ 

: ؼٷریار در ترخی از ٜفاید خٳد ٠عاٰی را ٬دح ٠ردٴ اظتت ٠تٵ تعتیاری از ایتٯ     اخوانیات -1-1-2
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ٶتا داؼتتٵ تاؼتد. تّتداد      اٰد ٠ٵ ؼٷریار ا٬ید ِىتایی از آٮ  ا٘راد، ـاحة ٶی  راٴ ٲ ٬ٱفة خاـی ٰثٳدٴ

ٰتد. تیتػ زیتادی از ٬تدایح ؼتٷریار،      ؼإٮ اٲ در ا٬تر ٶٱر  زیادی از ایٯ ا٘راد، دٲظتاٮ ؼٷریار ٲ ا٘راد ٶ٫

ٶا ا٬ید ٶر٤ٳٰٵ دریا٘ت ٲرٵ ٬ادی ٲ دٰیٳی ٠ا٬یً ٬ٱتٙی اظت. ٤شؼتتٵ از   اخٳاٰیا  اٲ ٶعتٱد ٠ٵ در آٮ

ای ٠تٵ   آٮ، ایٯ ا٬ر، ٰؽاٮ تسر٤ی رٲح ٲ رٜت ٩ٜثی ؼٷریار، در ٬ٝاتت٧ ا٬تر آظت٭اٰی ٶٱتر اظتت. ٜفتیدٴ      

ٱاظثت رؽٯ ی١فد٬یٯ ظتا٦ تٳ٨تد اٲ ظترٲدٴ اظتت، از     اظتاد اتٳا٨ عٯ اٜثا٦ تٵ ٬ ؼٷریار در تز٩ی٧ از

 زیثاتریٯ ایٯ ٜفاید اظت: 

 رؽٯ تز٩ی٧ ظدٴ اظت از ٬رد ٜرٰتی ٜٷر٬تاٮ  

 آٮ ظدٴ رؽٯ ٶساراٮ چٳٮ ٘ریدٲٮ اظت ٲ ر٫

 تتتتاز ِرـتتتٵ نٲٚ ٲ ٶٱتتتر   ؼٷعتتتٳار ی١تتتٵ 
 

 داظتتتتتاٮ ٬ٳظتتتتیٝی را پٷ٩تتتتٳاٮ داظتتتتتاٮ 

 ٲیتتتٯ ظتتتدٴ رؽتتتٯ ٶتتتسارآٲای آنرتایزتتتاٮ

 راٰؽتیٱی ٶت٫ ٰؽتاٮ    ٠أظ٭اٮ دی٥تر ٰتدادغ  
 

 (562 :1387)ؼٷریار، 

، «تتٵ یتاد ٩٬تٟ ا٨ؽتّرای تٷتار     »، «رؽتٯ ظتدٴ اٜثتا٦   »، «٩٤ؽٯ آزادی»، «ظٵ تار ِثادی»ٜفاید 

ٲ ... ٰیتس از ایتٯ    «ٰا٬ٵ تٵ ی یتی ری تاٮ  »، «رٳاب ٜفیدٴ تٳ٩٨ی»، «٬ٱارا  اٜثا٦»، «ظی٭یٯ تٷثٷاٰی»

 دظتٵ ٜفاید ٶعتٱد.  

ا٬تر  »ٰٳؼتار ادتی در ظٳ٢ ٠عی یا چیسی ٠تٵ در آٮ »تٳاٮ ٤ٙت ٠ٵ  : در تّریٗ رحا ٬یرثا -2-1-2

٤یرٰد. ؼاِر تٵ ظٳیٵ ٰیعت، اِتراق ٲ تتٵ وترٖ دٲ٪،    در تٝات٧ تا ی١دی٥ر ٜرار ٬ی« ٲاّٜی ٲ ا٬ر آر٬اٰی

تیػ اظت ٠ٵ حیخیتت ٶٱتری تتٵ     ٶای ِاوٙی تع٩ی ٤رایػ دارد. ز٬یٱٵ ِاوٙی آٮ اٰدٲٴ ؼدید ٲ ٤سارٴ

ٶتایی اظتت ٠تٵ در ٔت٫      (. تیؽی از ٜفاید ٬دحی ؼتٷریار، ٬رحیتٵ  391 :1388ٜاٰی، زر«)اٰد خٳد ٤ر٘تٵ

ای ِ٭یتٛ   ٘ٝداٮ ِسیساٮ، دٲظتاٮ ٲ ترخی از ٶٱر٬ٱداٮ ٲ ؼاِراٮ ظرٲدٴ ؼدٴ اظت. ایٯ ٜفاید از ِاوٙٵ

٤رایی ؼاِر دارد. از آٰزتا ٠تٵ    ٥ٰاری ٲ تزرتٵ ٲ ٜٳی ترخٳردارٰد ٲ ایٯ ِاوٙٵ اـی٧، ریؽٵ در ٶ٭اٮ ٲاُٜ

رحیٵ ِیٲٴ تر تیاٮ ٫ٔ ٲ اٰدٲٴ ؼاِر در ٬ات٫ ٬تٳ٘ی، ؼا٧٬ تیاٮ ٘مای٧ ٲ ترؼ٭ردٮ ـٙا  ٰی١ٳی اٲ ٰیس ٬

ای اظت ٠ٵ ؼاِر در ٬ر٢  تٳاٮ ٬رحیٵ را ٰٳِی ٬دح تٵ ؼ٭ار آٲرد. ٬ؤحرتریٯ ایٯ ٜفاید، ٬رحیٵ ٶعت، ٬ی

 پدرغ ظرٲدٴ اظت:

 پعتتتر، پتتتدر ا٪ تتتتی دیتتتدی ٬ٱتتتت ٤شاؼتتتتٵ

 یؽتتتٯ ٔریتتةای رتتاٮ ظتت ردٴ در ٲوتتٯ خٳ
 

 پتتدر، پتتدر  ا٪ تتتی ر٘تتتی تتتٳ ٶتت٫ ٤شاؼتتتی   

 پعتتر، پتتدر  ٲی ٬اٰتتدٴ تتتا ٶ٭تتٵ پتتدری تتتی   
 

 (520:)ٶ٭اٮ

، «داْ ا٬یر»، «تدرٜٵ اظتاد تٷار»، «٬یرد ـثا ٬ی»، «داْ ٩ِ٭داری»، «ا٨ؽّرا تٷار تٵ یاد ٩٬ٟ»ٜفاید 
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 ای ؼٷریارٰد.  از دی٥ر ٜفاید ٬رحیٵ« پرٲاز ٬رْ تٷؽتی»ٲ « ٩٤ؽٯ آزادی»

٠تٵ تّتدادی از ایتٯ     داؼتی ٬ٱتٙی اظت. تٵ ٲیصٴ ایٯ یٯ تیػ از ٜفاید ٬دحی ٰیس ٶر٤ٳٰٵ چؽ٫در ا

٬راحی، در ٫ٔ ٘ٝداٮ ٩ِ٭ای ٬شٶثی ٲ ٬رارُ دیٱی ظرٲدٴ ؼدٴ اظت ٠ٵ ٰٵ تٱٷا ٶتی  ؼتایثٵ ٬تادّی در    

اِتٝادا  ِ٭یٛ ٬شٶثی ؼٷریار اظت. آٮ ٶت٫ در ؼترایىی ٠تٵ ح١ٳ٬تت      ٸدٶٱد ت١٩ٵ ٰؽاٮ ،٬یاٮ ٰیعت

ٶتایػ ٰیتس    د ت١٩تٵ تیؽتی از ترٰا٬تٵ   اد ٩ٳی ٲ ٶیإ  حا٠٭ٵ، ٰٵ تٱٷا رٲی خٳغ تٵ ٬شٶة ٰؽاٮ ٰ٭تی پٷ

اهلل ترٲرردی ظرٲدٴ ی١تی   ظتیسٴ تا ٬شٶة ٲ اِتٝادا  ٬شٶثی اظت. ٜفیدٴ ای ٠ٵ ؼٷریار در ٬ر٢ آیت

 از ایٯ ٜفاید اٲظت: 

 ٩٘تتتٟ تتتتاز زخ٭تتتی زد از رتتتاٮ ؼتتت١اری 

 چٱتتاٮ زختت٫ ٠تتاری ٠تتٵ ختتٳٮ ر٥رٶتتا     

 ٱتتتتاٮ زد تتتتتٵ تتتتتاْ ا٬ا٬تتتتتخساٰتتتتی چ

 ٠عتتٳ٘ی ٠تتٵ در ختتٳاب دیتتد٪ تتتٵ خٳرؼتتید

 اهلل ترٲرتتتردی از دظتتتت ٠تتتٵ ر٘تتتت آیتتتت
 

 ٶتتتای ؼتتتیّٵ ر٥رظتتتٳز ٲ ٠تتتاری  تتتتٵ د٦ 

 ؼتتتٳد رتتتٳی ٲ تتتتا دا٬تتتٯ حؽتتتر رتتتاری 

 ٠تتتٵ چؽتتت٭اٮ ا٬تتتت ؼتتتد اتتتتر تٷتتتاری   

 یررٲز٤تتتتا ظتتتت ر ؼتتتتد ـتتتتیی ظتتتتیٵ 

 ختتتتدایا خثتتتتر ٶتتتت٫ تتتتتدیٯ ٰتتتتا٤ٳاری  
 

 (583:)ٶ٭اٮ

ؼٷریار، ؼا٧٬ ٬عتای٧   ٶایٴر از ایٯ دظتٵ از ٜفاید، تیؽی از ٜفید: ٬ٱٍٳقصاید اجتماعی -3-1-2

ؼٳد. ایٯ ٜفاید در ا٩ٔة ٬تٳارد، ٬تمت٭ٯ اٰتٝتاداتی از     ٲ حٳادث ٲ رٲیدادٶای ارت٭اِی دٲرٴ پٷ٩ٳی ٬ی

ٶا ٲ اِ٭ا٦ ؼاٴ ٲ ٶیإ  حا٠٭تٵ اظتت ٲ تترای ایٱ١تٵ تٱتدی ٲ       ٶا ٲ ترٰا٬ٵ ٲلّیت ٬ٳرٳد ٲ ٰٝد ظیاظت

ٰتا٤سیر   ، در پایاٮ ٜفاید  در ٍٰر ؼاٴ ٲ دظت٥اٴ حا٫٠ ٠٭تر ر٩ٳٴ ٠ٱد، در ترخی ٬ٳاردت٩یی ایٯ اٰتٝادا

ایٯ ٜفاید ٰیس ٬دح ٲ در ٰٷایتت، تٝالتا    ای ٠ٳتاٴ ٲ ٬یتفر تٵ ؼاٴ اظت. تٱاترایٯ در ٶی  یٟ از از اؼارٴ

اظتت ٠تٵ    ای ؼدٴ از ٬ٝا٪ ٬٭دٲح، ٶدٖ ؼاِر ٰیعت، ت١٩ٵ در ٶر ٬ٳرد ا٬ری ٲ پیؽا٬دی، ا٥ٰیسٴ ٜفیدٴ

تتٵ  »ای ٠ٵ تٵ ٬ٱاظثت احتداث راٴ آٶتٯ تثریتس ظترٲدٴ ٲ ٜفتاید       ٬یاوة آٮ پادؼاٴ اظت. ٬خیً ٜفیدٴ

تتٳاٮ رتسٲ    را ٬تی « تیتت ر٭ؽتید  »، «ٰاٜٳض ِدا٨ت»، «٬عا٘ر  ؼاِراٰٵ»، «پیؽ٥اٴ آنرتایزاٮ ِسیس٪

 ٜفاید ارت٭اِی ؼٷریار تٵ حعاب آٲرد.

٤شارد. ت١٩ٵ ظیٱػ تا ن٪ ٲ ١ٰتٳٶػ ٲ   خٳد را ٘رٲٰ٭یاظتٕٱای وثُ  در ایٯ ٜفاید ٰیس ؼٷریار ٶر٤س

اٰتٝاد تٳا٪ اظت ٲ از ٰٝد ٲلُ ٬ٳرٳد ٲ ٬یا٨ٙت تا اِ٭ا٦ پادؼاٴ ٲ تیاٮ ٬فا٨ح ٲ ٬ٱاُ٘ ٬رد٪ ظتت٭دیدٴ،  

٠ٱد، ٬فت٩ ت ٬ترد٪ ٲ    ٬اٰد ٲ ا٤ر ٤اٴ وثٛ ٶ٭اٮ ظٱت ادتی در اٰتٷای ٜفیدٴ، و٩ثی، ٬ىرح ٬ی تازٰ٭ی

دٶد ٲ تٝالای اٲ در ٶ٭ٵ ٬تٳارد و٩ثتی    ٲ ٠ؽٳرغ را تر ٶ٭ٵ چیس ترریح ٬یرا٬ّٵ ٲ ٬ٱاُ٘ ؼٷر ٲ دیار 



 94 تٷار ٲ تاتعتاٮ، 231، ؼ٭ارٸ 68زتاٮ ٲ ادب ٘ارظی، ظا٦ /  111

 

 ترد. ر٭ّی اظت ٲ ٶر٤س ٬رد٪ را از یاد ٰ٭ی

ای ٠ٵ تٵ ٬ٱاظثت رٲز ٲـ٧ خه آٶٯ آنرتایزاٮ ٲ حمٳر ٬ ٭درلتا ؼتاٴ در تثریتس ظترٲدٴ      ٜفیدٴ

ز٬یٯ ٬تادری ٲ ؼترح   ٠ٵ ٬دح ؼاٴ تاؼد، ٬دح ٲ ٲـٗ پرؼٳرتثریس ٲ تیاٮ ا٘تیارا  ظتر  ؼدٴ پیػ از آٮ

درد ٲ رٰذ ٲ تیاٮ ظت٭ی اظت ٠ٵ در دٲرٴ رشی٫ پٷ٩ٳی تر آنرتایزاٮ ٲ آنرتایزاٰی ر٘تٵ اظت. در ظراظتر  

ٶایی را ٠ٵ  ٶا ٲ ٰارٲایی ٶا ٲ دردٶا ٲ ظت٫ آ١ٰٵ زتاٮ تٵ صتٵ ٤ؽاید تا ت ٫١ ٲ ـیتت ٲیصٴ، زخ٫ ٜفیدٴ تی

رظتد ٲ   . ٜفیدٴ تا و٩ة ٲ تٝالایی از ؼاٴ تٵ پایاٮ ٬یؼ٭ارد تر٬ی ،از راٰة رشی٫ تر تثریس ٲارد ؼدٴ اظت

 ا٨ثتٵ ایٯ و٩ة، و٩ثی ؼیفی ٰیعت ت١٩ٵ درخٳاظتی از زتاٮ تثریس، ترای ٬رد٪ تثریس ٲ آنرتایزاٮ اظت. 

 پادؼتتتاٶا در تتتتٵ رٲی ٠تتتارٲاٮ ٬تتتٯ تثٱتتتد

 ٬یٷ٭اٰاٰی چٱتیٯ تتر ظتٙرٴ خٳدؼتاٮ ٰؽتاٮ     

 ٠ار٤اٶاٮ را ٠ٵ در تعتٵ اظت ٤تٳ ت٥ؽتای در  

 ا ظتتتایٵ ٬ٷتتتر از ظتتتر ٬تتتا ٲا٥٬یتتترپادؼتتتاٶ
 

 ٠ار ٠ٯ ایزاد ٲ ٶر ٠ط ٤ٳ تٵ ؼٷر خٳد ت٭تاٮ  

 یتٯ ٲ آٮ چٱد تاید ٠اظٵ ٤رداٰتدٮ تتٵ پتیػ ا   

 رظتتتتتاٮ  تتتتتتا در رٲزی ٤ؽتتتتتاید داٲر رٲزی

 ٠ا٘تاتتتت تتتاد ظتتر تتتاد ٲ ظتت ٷر  ظتتایثاٮ   
 

 (558:)ٶ٭اٮ

ت١٩ٵ ٶدٖ اـت٩ی اٲ   ،تٳرٵ داؼتٵ تاؼی٫ ٠ٵ  ٶدٖ ؼٷریار تٱٷا و٩ة در٬اٮ تر درد آنرتایزاٮ ٰیعت

ٶای ٰارٲای ح١ٳ٬ت ٲ تٵ رخ ٠ؽیدٮ ٲ تیتاٮ ٠تردٮ    ٶا ٲ ظیاظت تٵ وٳر ت٩ٳی ی اٰتٝادی اظت از ترٰا٬ٵ

   ٤ٳید: ٫٩ٌ ٲ تیداد٤ری دظت٥اٴ حا٫٠. حتی در تیت دِای ٜفیدٴ ٬ی

 دیٯ ٲ دادی از خدا خٳاٶی٫ در ٠ؽٳر ٠تس اٲ 
 

 ؼتتاٴ تاؼتتد ؼتتاد٠ا٪ ٲ خ٩تتٛ تاؼتتد ؼتتاد٬اٮ  
 

٠ؽتد ٲ رتاٲدا٥ٰی ٰتا٪ اٲ را ٬تدیٳٮ      تا تیتی زیثا ٶٱر خٳد را تٵ رخ ؼاٴ ٬ی ٝىُ ٜفیدٴؼٷریار در ٬

 داٰد: ؼّر خٳیػ ٬ی

 پادؼتتاٶا ؼتتّر ٬تتٯ راٲیتتد دارد ٰتتا٪ ؼتتٵ     
 

 ؼتتتتٷریار رتتتتاٲدا٫ٰ ؼتتتتاِر رادٲتیتتتتاٮ   
 

تٳاٮ تا خاٜاٰی ٜیاض ٠رد ٠ٵ اٲ ٰیس تا ت٭ا٬ت اظتٕٱای ناتی خٳیػ، ؼتّر   از ایٯ ٨ اي ؼٷریار را ٬ی

 6داٰد. خٳاٰد ٲ ٰا٪ ؼاٴ ٲ راٲدا٥ٰی ٰا٪ ؼاٴ را ٬دیٳٮ ؼّر خٳد ٬ی را تاد ؼاٴ ٬ی خٳد

تریٯ ٲیص٤ی ؼیفیت ؼٷریار پیػ از ٶر چیس، ت٭ایی   : ٬ٷ٫قصاید توحیدی و دینی و مذهبی -2-2

ِ٭یٛ دیٱی ٲ ٬شٶثی اٲظت. ایٯ ٤رایؽا  ٠ٵ تٵ د٨ی٧ ترتیت دیٱی ؼتٷریار از ٶ٭تاٮ اٲایت٧ رتٳاٰی تتا      

ت٭تایی    رظتد، تٵ ٍٰر ٬تی دٶد.  ٲ ظرؼتٵ ؼدٴ اظت، زیرظاخت اـ٩ی ؼیفیت اٲ را تؽ١ی٧ ٬یٲرٳد ا

ٶتای ٬عتتٝی٫ ٲ    ٤یرد. ٰؽتاٰٵ  تٵ تّد، تعیار ؼد  ٬ی 40ؼٳد ٲ از دٶٵ تر ٬ی پرر٣ٰ 20اِتٝادی از دٶٵ 
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تتٵ   ٔیر٬عتٝی٫ اِتٝادا  دیٱی در ٶ٭ٵ آحار ؼٷریار از ر٭٩ٵ در ٜفاید اٲ ٲ حتی در ٜفایدی ٠ٵ خىتاب 

ای لتد   ؼٳد. ا٨ثتٵ ایٯ در ؼرایىی اظت ٠ٵ رشی٫ پٷ٩ٳی، تٵ ٲیصٴ در دٲرٴ دٲ٪، رٲیتٵ  ؼاٴ ٤ٙتٵ، دیدٴ ٬ی

ٶتا ٲ   ٠رد ٲ تیػ ٬ٷ٭ی از ترٰا٬ٵ ٠رد ٲ تا ت٭ا٪ ٬ٍاٶر دیٱی ٲ اِتٝادی، ٬ثارزٴ ٬ی ٤یری ٬ی ٬شٶة را پی

ٶة در را٬ّٵ تٳد. رٲؼٯ اظت ٠تٵ  ٶای ایٯ رشی٫، ٬ثتٱی تر ظتیسٴ تا دیٯ ٲ از تیٯ تردٮ آحار ٬ش ظیاظت

در چٱیٯ ؼرایىی، اٌٷار ِٝاید ٲ ت٭ایی  دیٱی، آٮ ٶ٫ در ؼتّری ٠تٵ ٬یاوتة آٮ ختٳد ؼتاٴ اظتت،       

ظتتیسد، ٜتد ٩ِت٫ ٠تردٮ در      و٩ثد. زیرا ظتٳدٮ چیسی ٠ٵ ح١ٳ٬ت تا آٮ ٬ی ررؤ  ٲ رعارتی خاؾ ٬ی

 ٬ٝات٧ آٮ ح١ٳ٬ت اظت. 

ا٬ا تا ٲرٳد ایتٯ ٲ   .ٴ ٬ ٭درلا تعیار ت ت ٘ؽار تٳدؼٷریار تٵ د٨ی٧ ٤رایؽا  ِ٭یٛ ٬شٶثی در دٲر

ـتیی  »ظراید. ٜفتیدٴ   ای خیٖ ٬شٶة داؼت، ٜفایدی ٠ا٬یً تٳحیدی ٲ دیٱی ٬ی ٠ٵ رشی٫ رٲیٵ تا ایٯ

ای تٳحیدی اظتت ٲ ؼتاِر در آٮ    در ٬یاٮ ٩٠یا  آحار اٲ تٵ چاج رظیدٴ، ٜفیدٴ ٠1346ٵ در ظا٦ « ِا٪

 ٤ٳید: ِٝاید دیٱی خٳد ظیٯ ٬ی ـادٜاٰٵ ٲ ا٨ثتٵ تا زتاٮ ر٬س از

 ٰٷت٫ تتٵ ظتزٳد    ظسای ٶ٭ت خٳد ظر ٰ٭تی  

 ا٤تتتر ٰ٭تتتاز ؼتتتٷیداٮ ٌٷتتتر ِاؼٳراظتتتت 

 آیتتد تتتٵ ٠تتاخ ٜیفتتر ٲ ٠عتتری ٘تترٲ ٰ٭تتی   

 تٳیی ظسای ظتایػ ٠تٵ در ٬ؽتی٭ٵ رٱتیٯ   
 

 چٵ رای رٳد تتٳ ای پادؼتاٴ ٩٬تٟ ٲرتٳد     

 ٰ٭از ٬ٯ تٵ ختدا ٰیعتت رتس ٜیتا٪ ٲ ّٜتٳد     

 ظری ٠تٵ در ٜتد٪ ٠تارٲاٮ ٠تٳی تتٳ ظتٳد      

 تتتٵ د٪ زدٮ ٶ٭تتٵ نا  ی٥اٰتتٵ تتتٳ ظتتتٳد   
 

 (503 :)ٶ٭اٮ

 ٤ٳید:   ٲ ٲٜتی ٬ی

 ن٨ی٧ خٳاظت ٬ترا ٠ٙتر ٲ ٬تٯ تتٵ ِتس  تتٳ      
 

 ِسیستتتتر ؼتتتد٪ از آٰچتتتٵ آرزٲیتتت٫ تتتتٳد   
 

 (503 :)ٶ٭اٮ

ظتتیسی اٲظتت ٠تٵ     ٶای اظتی٪  رٲؼٯ اظت ٠ٵ ٬ٱٍٳر اٲ از ٠ٙر، رشی٫ ؼاٴ اظت ٲ اؼارٴ اٲ تٵ ترٰا٬ٵ

داد. ؼٷریار در ایٯ ٜفیدٴ ٰٵ تٱٷا تٵ تیاٮ ِٝاید خٳد پرداختٵ، ت١٩ٵ تا زتتاٰی   یؼٷریار را در تٱ٥ٱا ٜرار ٬

ای را ٩ِیتٵ ٬ ٭درلتا تیتاٮ     ٲیصٴ ٲ ر٬س٤ٳٰٵ ٲ تا اظتٙادٴ از ٰ٭ادٶای ٬شٶثی، اٰتٝادا  ؼتدید ٲ ٠ٳتٱتدٴ  

 ٠ردٴ اظت:

 ٥ٰتتیٯ ٩٬تتٟ ظتت٩ی٭اٮ تتتٵ دظتتت تٝتتٳا دٴ  
 

 اٰتتتد ٜیتتتٳد ٠تتتٵ دیٳٶتتتای ٬ٝیتتتد ؼ١عتتتتٵ 
 

 (504 :)ٶ٭اٮ
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٠ٱد ٲ ٰتیػ ٠ی٬تػ    تٵ ٶر حا٦، ؼٷریار در ایٯ ٜفیدٴ، ِٝاید دیٱی خٳد را تا اِتٝاد ٠ا٧٬ تیاٮ ٬ی

٠ا٬یً ٬تٳرٵ ٲلّیت را٬ّٵ اظت. ا٬ا از آٰزا ٠ٵ زتاٮ ٜفیدٴ، ٶٱری ٲ ر٬س٤ٳٰٵ ٲ ٰ٭ادیٯ اظت، تٳاٰعتتٵ  

ٰیتس  « ٠تتاب ختدا  » ٲ «تٳحید»، ٜفاید «ـیی ِا٪»از ظد ظاٰعٳر رشی٫ پٷ٩ٳی رد ؼٳد. ٔیر از ٜفیدٴ 

٬تیید ٰی٭تٵ   »،«تٳدیتُ حمتر  حعتیٯ   »، «ح٭اظٵ حعتیٱی »تٳحیدی ٲ دیٱی اظت. ٶ٭چٱیٯ ٜفاید 

   اظت، ٬ تٳایی ٠ا٬یً ٬شٶثی دارٰد: )َ( ٠ٵ در ٬ٳرد ا٬ا٪ ز٬اٮ« ؼاٶد ٔیثی»ٲ ٰیس ٜفیدٴ « ؼّثاٮ

 ٬ تتر٪ آ٬تتد ٲ آ٘تتاٚ ٬تتا  ٲ ٬ تتسٲٮ ؼتتد   

 ٶتتای ظتتیٵ ٠ٳد٠تتاٮ ٠تتٳ دیتتد٪   تتتٵ را٬تتٵ 

 ٨ثتتتاٮ ٠ٱتتتار ٰٷتتتر ٘تتترا  تتتتٵ یتتتاد تؽتتتٱٵ

 تتتٵ خاٰتتداٮ رظتتا٨ت تثتتیٯ چتتٵ ٩ٌ٭تتی ٠تترد
 

 ٔثار ٬ ٱتت ایتٯ خا٠تداٮ تتٵ ٤تردٲٮ ؼتد       

 د٨تت٫ تتتٵ یتتاد اظتتیراٮ ٠تترتی ختتٳٮ ؼتتد     

 ٠ٱتتار چؽتت٫ ٬تتٯ از ٤ریتتٵ رٲد ٠تتارٲٮ ؼتتد 

 ٩٘تتٟ ٠تتٵ زیٱتتة ٠ثتترا ز پتتردٴ تیتترٲٮ ؼتتد  
 

 (491:)ٶ٭اٮ

٤یتری ٬تشٶثی    ٶیتی دیٱتی ٲ رٷتت  : تٵ د٨ی٧ ایٱ١ٵ اٰٝیب اظی٬ی، ٬تا قصاید انقالب اسالمی -3-2

تعتٵ آٮ تٳد ٲ در دٲرٴ اٰٝیب اظی٬ی، تٱا تتٵ ؼترایه ارت٭تاِی ٲ ظیاظتی تتا      دارد، ؼٷریار، ظیت د٦

ٶای ٬شٶثی ٲ دیٱی، در ٜفاید ٬تّددی، اٰٝیب را ظتتٳدٴ ٲ از رٶثتراٮ ٲ ظتراٮ     داؼت ٶ٭اٮ ٩ِٝٵ پاض

یدی اظت ٠تٵ ؼتٷریار در آٮ از ٬ٝتا٪ رٶثتر     ، ی١ی از ٜفا«خه ا٬ا٪»اٰٝیب تز٩ی٧ ٠ردٴ اظت. ٜفیدٴ 

 تز٩ی٧ ٠ردٴ اظت: )رٴ( ٠ثیر اٰٝیب، حمر  آیٵ اهلل خ٭یٱی

 د٦ ٠تتتٵ ختتته ا٬تتتا٪ رٶثتتتر اٲظتتتت  

 چتتتٵ ا٬تتتا٬ی ٠تتتٵ ٬تتتٳ٬ٯ ٲ ٠تتتا٘ر    

 چتتتتٳٮ ـتتتتیٴ ختتتتدا ِ٭ٳدا٨تتتتدیٯ  

 آری آ٘تتتتاٚ را تتتتتٵ پؽتتتتت دٲتتتتتا   
 

 تتتتاد ٶتتتر ا٘تیتتتار تتتتر ظتتتر اٲظتتتت    

 ظتتتر ٘رٲداؼتتتتٵ تتتتٵ ٬ متتتر اٲظتتتت  

 ٱثتتر اٲظتتت ایتتٯ ظتتتٳٰی ٠تتٵ چتترخ چ  

 ظتتتتتر تٍّتتتتتی٫ در تراتتتتتتر اٲظتتتتتت 
 

 (1131 :)ٶ٭اٮ

ٶا تتٵ تز٩یت٧ رٶثتراٮ ٲ تسر٤تاٮ اٰٝتیب پرداختتٵ، در ٜفتاید         ؼٷریار ِیٲٴ تر ٜفایدی ٠ٵ در آٮ

ٲ ... ٰیتس تتٵ تیتاٮ    « ٰٳرٲز اٰٝتیب »، «دٶٵ ٘زر»، «ر٭ّٵ خٳٰیٯ»، «٠٭یتٵ اٰٝیب» ،«تٷ٭ٯ22اهلل  یٳ٪»

پردازد. ٬ؤحرتریٯ ٜفاید اٰٝیتتی ؼتٷریار در حتٳزٴ     ٝیب اظی٬ی ٬یحٳادث ٲ ت ٩ی٧ رٲیدادٶای دٲرٴ اٰ

ٶتای   رٱ٣ ٲ د٘اَ ٬ٝدض اظت. ٜفایدی ٠ٵ تا ٨ ٱی پرؼٳر، خىاب تٵ رز٬ٱتد٤اٮ ٲ رٷتاد٤راٮ ٬یتداٮ   

تازی آٰاٮ ٲ ظتایػ ای٭اٮ ٲ ٲ٘تاداری آٰتاٮ   د٘اَ ٬ٝدض ٲ رٱ٣ ت ٭ی٩ی ٲ در تز٩ی٧ از ؼزاِت ٲ راٮ

 دٴ اظت:تٵ اٰٝیب ٲ ٩٬ت ظرٲدٴ ؼ

 ظتتتتتتتتی٪ ای رٱ٥زٳیتتتتتتتتاٮ دصٲر

ٗ  ظتتی٪ ای ـتتیرٴ   ٠ؽتتیدٴ ٶتتای ـتت

 ٰٷٱ٥تتتاٰی تتتتٵ ختتتاٞ ٲ ختتتٳٮ ؼتتتٱاٲر  

 ٟ  پی١تتتر ٶتتتای ٔتتتٳ٦ تتتتٵ پتتتیػ تاٰتتت
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 ـتتٗ رٱتت٣ ٲ رٷتتاد ـتتدر اظتتی٪    

 تتتٵ ٜتترآٮ ٲـتتٗ اٲ تٱیتتاٮ ٬رـتتٳؾ   
 

 ـتتتتٗ ِ٭تتتتار یاظتتتتر ٬ا٨تتتتٟ اؼتتتتتر

 ـتتتٗ ٬تتتٳص ٩ِتتتی ظتتتردار ـتتتٙدر    
 

 (1132:)ٶ٭اٮ

، «دظت ٩ِی تٵ ٶ٭تراٴ تعتیذ  »، «ظی٪»حٳزٴ تاید تٵ ٜفاید  ؼٷریار در ایٯ ٶایٴاز ٬ٷ٭تریٯ ٜفید

اؼارٴ ٠رد. ا٬ا ٔا٨ثاً ٜفاید ؼٷریار در ٬ٳرد اٰٝیب اظتی٬ی   ،«ٶدیٵ تٵ راٰثازاٮ رٷاد»، «رٷاد حعیٱی»

٠ٵ ٜفاید اٲ در ٬ٳرد ؼاٴ تتا ٬ٝد٬تٵ ٲ    اظت. در حا٨ی اٰٝیب تدٲٮ ٬ٝد٬ٵ ؼرٲَ ؼدٴٲ در ٬ٳرد رٶثراٮ 

تی تٳد ٲ تٱٷا در اٰتٷای ؼّر ترای خا٨ی ٰثٳدٮ ِریمٵ در حد چٱد تیت تٵ ٬تدح اؼتارٴ   ٶ٭راٴ تا تٳـیٙا

٠رد. تّد از اٰٝیب اظی٬ی در ٜفایدی ٠ٵ در ٬ٳرد رٶثراٮ اٰٝیب ظرٲدٴ تٵ د٨ی٧ اِتٝاد ٲ اخیؾ ٲ  ٬ی

ا پتردازد. در ٰتیزتٵ ایتٯ ٜفتاید در ٜیتاض تت       تٵ د٨ی٧ ٩ٔثٵ ؼٳر ٲ ؼٳٚ، تی٘اـ٩ٵ تتٵ اـت٧ ٬ى٩تة ٬تی    

ٶر چٱد ٠ٵ آٮ ٜفاید  .تر ٲ دارای ؼٳر ٲ حط زٰد٤ی تیؽتری ٶعتٱد ٶای ٜث٧ از اٰٝیب، ِاوٙی ٬دی ٵ

٠ٵ ٶدٖ ؼٷریار در ایٯ ٜفاید، تیؽتر  تٳدٰد. د٨ی٧ ایٯ ا٬ر، آٮ اظت تر تر ٲ از ٨ اي زتاٮ، پرداختٵ ٶٱری

ـتدایی   ٶا تٵ ٶت٫  در آٮیّٱی تإ٠ید تر ٬ّٱی ٲ ٬ تٳایی اظت ٠ٵ  ا«چ٥ٳٰٵ ٤ٙتٯ»اظت تا « چٵ ٤ٙتٯ»

 پردازد ٲ ٠٭تر تٵ دٰثا٦ تیاٮ ٶٱری اظت. ٶای آٮ ٬ی تا اٰٝیب ٲ تإیید ترٰا٬ٵ

تٳاٰد رسٲ ٜفاید ارت٭اِی ؼاِر ت٩ٝی ؼٳد ا٬تا از آٰزتا ٠تٵ تیتػ      ا٨ثتٵ ایٯ ٜفاید از یٟ ٬ٱٍر ٬ی

ٲ ٰیس از آٰزتا ٠تٵ    دٶٱد ٲ از ٨ اي ٠٭یت ٜات٧ تٳرٵ اظت، ای از ٜفاید ؼاِر را تؽ١ی٧ ٬ی ٜات٧ ٬یحٍٵ

ای دارٰتد، تٱتاترایٯ ٬عتت٧ٝ از ٜفتاید      ایٯ ٜفاید تا ٜفاید ارت٭اِی ٜث٧ از اٰٝیب ؼاِر، تٙتاٲ  ِ٭تدٴ  

 ارت٭اِی ٬ٳرد تررظی ٜرار ٤ر٘ت.                                     

٠ٵ پیػ از ایٯ ٰیس اؼارٴ ؼد، ؼٷریار، ٬ٳرد ٰٳِی ٜفیدٴ ردید اظت ٠تٵ   : چٱاٮقصاید تغشلی -4-2

ٳای آٮ در ا٩ٔة ٬ٳارد، تٕس٨ی ٬ثتٱی تر ِٳاوٗ ٲ احعاظا  ؼیفی ٲ تزارب ٘ردی ؼاِر، ٶ٭راٴ تا  ٬ ت

تٳـیٙا  ر٬اٰتیٟ اظت. یّٱی چیسی ٠ٵ پیػ از ؼٷریار، ظاتٝٵ ٰداؼتٵ اظتت. تتٵ ٶ٭تیٯ     تیی٧ ٜٳی ٲ

، «آتتاد  زتت ٠تٳی تٷ »، «ز٘اٖ ؼاِر»د٨ی٧، ایٯ ٜفاید تاید در ٬یاٮ آحار ١٬تة ؼٷریار ٜرار ٤یرد. ٜفاید 

« ریساٮ ظرٲد تر٢»٠ٵ پیػ از ایٯ تٵ ایٯ ظٵ ٜفیدٴ اؼارٴ ؼد ٲ ٰیس ٜفاید « آتاد آخریٯ خاورٴ تٷزت»

 از ایٯ ٜفاید اظت:« یا ٰعی٫»ٲ 

 تتتاد تتتٳی ز٨تتٗ یتتار آٲرد ٲ تتترد از د٦ ٜتترار٪ 

 ٶای ص٨ٵ ٠س پیٟ ٰعی٭٫ در ٜٙط رییتت  تر٢

 ای د٦ از یار ٲ دیار آؼٱا د١٨تػ پیتا٬ی اظتت   

 تاز تتا پیٳٰتد رتاٮ تیؽتد ٰعتی٫ ز٨تٗ یتار٪        

 آٲاز تٷتتار٪  ٶتتای تعتت٩یت تتتٳد از ٶتت٫    ٰا٬تتٵ

 خٳاٰد تٵ ٤ٳغ راٮ ظرٲد رٳیثار٪ ایٯ ٠ٵ ٬ی
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 ٠س ٠تٗ پتای تتٳ در دظتت ـتثا تتٳد       تٳتیایی
 

 چٳٮ ؼ١رخٳاب ـثٳحی تعت چؽ٫ اٰتٍتار٪ 
 

 (547:ٶ٭اٮ)
 

 نتیجه

ٲ ٶٱزارٶای ٲیصٴ ٜفاید ظٱتی ٤ٙتٵ تا تٳرٵ تٵ آٰچٵ در ٬ٝد٬ٵ در ٬ٳرد ٜفیدٴ ٲ ظاختار ٲ ٬ّیارٶا 

ٶای ؼّر ٠یظیٟ ٘ارظی اظت، ا٬تا تتٵ د٨یت٧     ظٱت ٸدٶٱد تٳاٮ ٤ٙت ٠ٵ ؼٷریار، ٶر چٱد ادا٬ٵ ؼد، ٬ی

ٶای خاؾ ؼیفیتی، در ٜفیدٴ تٵ دٰثا٦ ٶٱزارٶا ٲ ٬ّیارٶتای ٜفتاید ظتٱتی ٲ     رٲحیٵ تٕس٨ی ٲ ٲیص٤ی

تٵ ٶ٭یٯ د٨ی٧، زتاٮ ٜفاید اٲ، ٰتر٪ ٲ تٕس٨تی    زتاٮ ٲیصٴ ٲ ؼ١ٳٴ ٲ ٘یا٬ت ٲ ـیتت ایٯ ٰٳَ ؼّر ٰیعت.

اظت ٲ وٱىٱٵ ٜفاید ٜد٬ا را ٰدارد. ا٬ا ایٯ تداٮ ٬ّٱا ٰیعت ٠ٵ اٲ زتاٮ ٜد٬ا ٲ ٬ّیارٶای ٜفتاید اـتی٧   

زٰتد. ا٬تا    ٜفایدی اظت ٠ٵ تا ٜفاید اـی٧ ظٱتی پٷ٩تٳ ٬تی   ، ت١٩ٵ در ٬یاٮ ٜفاید اٲؼٱاظد ظٱتی را ٰ٭ی

 داٰد.  ت ت١٩ٵ ؼٷریار ٜفیدٴ را ـٳر  خؽٱی از ؼّر ٬یایٯ ٰٳَ ؼّر، ؼ٥رد اـ٩ی اٲ ٰیع

٥ٰاری ٲ ـدٚ تزرتتٵ ِتاوٙی اظتت. ایتٯ      تریٯ ٲیص٤ی ٜفاید ؼٷریار، ٬اٰٱد دی٥ر اؼّار اٲ، ٲاُٜ ٬ٷ٫

ٲیص٤ی در ٜفایدی تا ز٬یٱٵ تٕس٨ی ٲ ِاوٙی، ٶ٭راٴ تا تیی٧ تدیُ ٲ تٳـتیٙا  ر٬اٰتیتٟ، ٰتٳِی ٜفتیدٴ     

دٶتد ٠تٵ ٜا٨تة     از ؼٷریار ظاتٝٵ ٰداؼتٵ اظت. ٜفاید ؼٷریار ٰؽاٮ ٬یردید را تٵ ٲرٳد آٲردٴ ٠ٵ پیػ 

٠ٱٱدٴ ٜىّی در ٠یٙیت احر ٰیعت ٲ اٲ ظیٯ خٳد را تٵ ٶر ٰ ٳی ٠ٵ خٳد  تیرٲٰی از ٍٰر اٲ، ِا٧٬ تّییٯ

د. ٜفاید تعیار تتازٴ ٲ  ٠ٱ دٶد، ارائٵ ٬ی اغ در آٮ ؼ٧١ خاؾ رٳصٮ ٬ی داٰد ٲ نٲٚ ٲ ٜری ٵ ؼایعتٵ ٬ی

تٳاٰٱد در ٶتر ز٬تاٮ    ؼٳٰد ت١٩ٵ ٬ی ٶا، ٠ٷٱٵ ٰ٭ی ٰد ٠ٵ ٜا٨ةاِیٯ حا٦ زیثای ؼٷریار، ٤ٳاٴ آٮر ردید ٲ د

ٶای خیٚ ترای ٘ماٶای ِفر ٬ا ٲ حتی ادٲار آیٱتدٴ   ٶای آٮ تارٲر ؼٳٰد ٲ آتعتٯ ٘ر٪ ٬تٱاظة تا ٲیص٤ی

 ٰیس تاؼٱد.

یعت. ِتیٲٴ تتر ٜفتاید    ؼٷریار در ؼ٧١ ٲ ظاختار درٲٰی ٜفاید ٰیس تٵ ٜفاید ظٱتی چٱداٮ ٲ٘ادار ٰ

اتداِی ٲ ردید ؼٷریار ٠ٵ ظاختار ٲ ؼ٧١ ٠ا٬ی ٬تٙاٲتی دارٰد، حتی ٜفاید ٬تدحی ؼتٷریار ٰیتس ٶ٭تٵ     

ؼرایه ظاختاری ٜفاید ظٱتی را ٰدارد ٲ ٬خی تعتیاری از ٜفتاید ٬تدحی ؼتٷریار تتٳیصٴ ٜفتایدی ٠تٵ        

 ٬یاوة آٮ ٲرٷٵ دیٱی ٲ اِتٝادی دارد، ٬ٝتمة ٲ تدٲٮ ٬ٝد٬ٵ اظت. 

تتٳاٮ   ید ؼٷریار از حیج ٬ٳلٳَ ٲ ٬ تٳا تعیار ٬تٱٳَ اظت. ا٬ا تا تٳرٵ تٵ ٬ٳلٳِا  ٔا٨ة، ٬تی ٜفا

 ایٯ ٜفاید را تٵ چٷار دظتٵ اـ٩ی تٝعی٫ ٠رد:

دظتٵ اٲ٦، ٜفاید ٬دحی اظت ٠ٵ تا تٳرٵ تٵ ٬یاوة ٜفیدٴ، خٳد تٵ ظتٵ دظتتٵ ٘رِتی ٜاتت٧      ا٨ٗ:

دٶٱدٴ ؼیفیت ِتاوٙی ٲ احعاظتا  رٜیتٛ     ؽاٮ٠ٵ ٶر دٲ ٰ« ٬راحی»ٲ « اخٳاٰیا »تٝعی٫ اظت: یّٱی 
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٠ٵ در ا٩ٔة ٬ٳارد، ٶ٭راٴ تا ١ٰٳٶػ ٲ اٰتٝاد از ٲلیّیت ٬ٳرتٳد در  « ٜفاید ارت٭اِی»ؼاِر اظت ٲ ٰیس 

 دٲرٴ پٷ٩ٳی اظت.

ای اظتت   ٜفاید تٳحیدی ٲ دیٱی ٠ٵ تازتاب ؼیفیت ٬شٶثی ؼاِر ٲ ٰ٭ایٱدٴ رعار  اٲ در دٲرٴ ب:

 ارد. ح١ٳ٬ت، ظر ظتیس تا ٬شٶة د٠ٵ 

ٜفاید تٕر٨ی ٠ٵ ٬ٳلٳَ آٮ تٕس٦ ٲ تیاٮ تزرتیا  ِاؼٝاٰٵ ؼاِر، ٶ٭تراٴ تتا تٳـتیٙا  ر٬اٰتیتٟ     د: 

 اظت. 

 ٶای دیٱی آٮ اظت. تعت٥ی ؼٷریار تٵ اٰٝیب اظی٬ی ٲ آر٬اٮدٶٱدٴ د٦ ٜفاید اٰٝیتی ٠ٵ ٰؽاٮد: 
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 هادداشتای

٬تتؤت٭ٯ،  :ٱ٥تتی ایتتراٮ رٞٶتتای ٬یت٩تتٗ تتتارییی ٘رٶ تتترای آ٤تتاٶی از ت تتٳ٦ ٜفتتیدٴ در دٲرٴ -1

 تٵ تّد. 129(، ت ٳ٦ ؼّر ٘ارظی، چاج ظٳ٪، تٷراٮ، ٠تاتیاٰٵ وٷٳری. ـٙ ٵ 1355ا٨ّاتدیٯ.) زیٯ

 ا٨٭خ٧ تٷار، ٜفیدٴ د٬اٲٰدیٵ را تٵ اٜتٙای ٜفیدٴ ٬ّرٲٖ ٰاـر خعرٲ تا ٬ى٩ُ: ٘ی -2

 پتتتتازٰد ٲ زٰتتتتد جیحتتتد ختتتتٳاٰدٴ یا
 

 چٱتتتد ٲ ی٠تتت تتتتا زٰتتتد خٳاٰتتتدٮ ٯیتتتا 
 

 (      89 :1367)ٜثادیاٰی، 

 را در ٲزٮ ٲ ٜا٘یٵ ٜفیدٴ ٬ّرٲٖ ٬ٱٳچٷری ظرٲدٴ اظت: « رٕد رٱ٣»ٲ ٶ٭چٱیٯ ٜفیدٴ ٬ّرٲٖ 

 اٲ یٲا ٲ ٯیتتتت ٔتتتراب ٯیتتتا از ٕ٘تتتاٮ
 

 اٲ یٰتتتتٳا ١٘ٱتتتتد٬اٮ ٰتتتتٳا در ٠تتتتٵ 
 

 (82: 1347)٬ٱٳچٷری دا٬ٕاٮ، 

 ٲ خٳد در ٬ٝىُ ایٯ ٜفیدٴ تر اٜتٙا تٵ ٜفیدٴ ٬ٱٳچٷری تفریح ٠ردٴ اظت:

 دا٬ٕتتتتاٮ اٲظتتتتاد تتتٵ تٙتتتتااٜ ؼتتتد
 

 «اٲ یٲا ٲ ٯیتتتت ٔتتتراب ٯیتتتا از ٕ٘تتتاٮ» 
 

 (826 :1368)تٷار، 

 را در ٲزٮ ٲ ٜا٘یٵ ٜفیدٴ ٬ّرٲٖ اٰٳری در ٬ٳرد ؼّر ٲ ؼاِری ٤ٙتٵ اظت: « ٤یٷاٮ ا٫ٍِ»یا ٜفیدٴ 

 یؼتاِر  ٲ ؼّر ز یر٬س یتؽٱٳ ترادر یا
 

 یٰؽت٭ر  ٬رد٪ تٵ ٶ٫ را ٤دا ی٬ؽت ٬ا ز تا 
 

 (297 :1364)اٰٳری، 

 :، تا ٬ى٩ُ«ؼٳر اٰتٍار»تٵ ِٱٳاٮ ٬خا٦، اٲظتا در ٜفیدٴ  -3

 ٶتتتا یبیظتتت ٠تتتٳٴ از ٠تتتٵ تٷتتتاراٮ
 

 ٶتتتتا  تتتتتاب ٲ رٱتتتتثػ در ٱتتتتدیدرآ 
 

 تٵ اظتٝثا٦ ٜفیدٴ ٬ّرٲٖ ٬ٱٳچٷری ر٘تٵ اظت: 

 ٶتتا  تتتاب ؼتتد تتتاز ؼتتة ز٨تتٗ از چتتٳ
 

 ٶتتتتتا ٬ تتتتتراب ٧یٜٱتتتتتد ٘رٲ٬تتتتترد 
 

 (15 :1347)٬ٱٳچٷری دا٬ٕاٰی،  

 را تا ٬ى٩ُِ« ح٭اظٵ ؼٷید»ٲ ٰیس  ٜفیدٴ 

 اٲ یاِتتتتتی ٲ ِتتتتس ٲ دیؼتتتتٷ ی٘تتتتر
 

 اٲ یایتتتتتت٠ثر ٠٭تتتتتتا٦ ٲ ٠را٬تتتتتتا  
 

٤یتر   آؼتیاٮ »ا٨ؽّرا تٷار ٲ ٜفیدٴ ٬ٱٳچٷری ظرٲدٴ اظت ٲ ٜفیدٴ  ٩٬ٟ« رٕد رٱ٣»تٵ اٜتٙای ٜفیدٴ 

 ا٘عاٰٵ تا ٬ى٩ُِ
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 ٬ٯ یٲا در د٦ از دی٤ؽا پر چٳٮ ؼا٥٬ٵ
 

 ٬تتٯ ی٭ایظتت رپ ریؼتتث٥ ا٤ٳٮیتترٲ آٴ 
 

 ٯ ٜفیدٴ دی٥ر ٰیس اظتٝثا٦ از خاٜاٰی  اظت:ٲ چٱدی

 ٬تٯ  یدٲدآظتا  آٴ تٱتدد  ٩٠تٵ  چتٳٮ  ـتث د٪ 
 

 ٬ٯ ی٭ایپؼة چؽ٫ ٱدیٰؽ خٳٮ در ؼٙٛ چٳٮ 
 

 (320 :1368)خاٜاٰی،  
      

تٳاٰد دررٵ اِتثار یٟ ٜفیدٴ ت٩ٱد ٲ ؼت١ٳٶ٭ٱد   ایٯ تعا٬ح ٶرچٱد رسیی ٲ ٠ٳچٟ اظت ا٬ا ٬ی -4

ز حرٲ٘ی اظت ٠ٵ در زتاٮ ٜفاید اظاتید ٠ٷٯ تعیار ٠ارترد داؼتتٵ  ا« زی»را ٬یدٲغ ٠ٱد. حرٖ الا٘ٵ 

چیسی اظت. ایٯ حرٖ در آحار ٜد٬ا ٶ٭یؽتٵ تتٵ ایتٯ ؼت٧١ یّٱتی      « تٵ راٰة»ٲ « تٵ ظٳی»ٲ تٵ ٬ّٱی 

ٮ، ا٠ار ر٘تٵ ٲ ـٳر  دی٥ری از آٮ در ٠ار ٜد٬ا دیدٴ ٰؽدٴ اظت ٲ در آحار ٠عاٰی از ٬ّاـرٵت« تٵ»تدٲٮ 

ظترایی پرداختتٵ ٲ تتٵ ٌرایتٗ ٲ      ٷار، اخٳاٮ حا٨ج ٲ ٬ٷترداد اٲظتتا ٠تٵ تتٵ ٜفتیدٴ     ا٨ؽّرای ت ٍٰیر ٩٬ٟ

 ٠ار ر٘تٵ اظت:ٵاٰد تٵ ٶ٭یٯ ؼ٧١ ت ٶای زتاٮ ٜد٬ا تع٩ه داؼتٵ ٠اری ریسٴ

 ٲوتٯ  یز تتاز٤رد٪  یر از ٠ٵ ِس٫٬ ترآٮ ٰٟ
 

 ٰثتتٳد ظتتأر در زٶتتر رتتس ا٪ یاٰتتٵی٬ ٯی٠اٰتتدر 
 

 (387: 1368)تٷار،  

 تتتتتتتتترٞ تتتتتٷاٮٰا٤ ٲ ی٤تتتتتترا اٲد یز
 

 ؼتتتتٳ دٲٰتتتتاٮ ٘تتتترٚ ٤تتتتر٪ خا٠عتتتتتر 
 

 (355:)ٶ٭اٮ 

 ٱػیتتتٔ٭٥ ٠تتتردٮ ظ ٷتتتتتتر یز ظتتتتتر
 

 ٱػیریؼتتتت ؼعتتتتتٯ ٲٜتتتتار تتتتتا تتتتتٯ 
 

 (49: 1360)اخٳاٮ حا٨ج، 

ٶتای   (، ز٬یٱتٵ 1386ترای تٳلی ا  تٙمی٩ی در ایٯ ز٬یٱٵ رٞ. ؼتٙیّی ٠تد٠ٱی، ٬ ٭درلتا.)    -5

نیت٧  « ٬ثاحخی پیرا٬ٳٮ ؼّر اٰٳری»اٮ ٲ ز٬اٰٵ. ٘ف٧ چاج اٲ٦، تٷراٮ، ٰؽر اختر  ارت٭اِی ؼّر ٘ارظی،

 تٵ تّد. 244از ـٙ ٵ « ؼٱاٲر ؼدٮ زتاٮ ٲ ارتثان آٮ تا رؼد خٳد٠ا٥٬ی»ت ج 

اِتٱتایی   ٠ٱد ٲ خاٜاٰی تا ٬ٱاِت وثُ، تی آٰزا ٠ٵ پادؼاٴ ١٩٬ی را ٠ٵ تٵ ٲی تیؽیدٴ، اظترداد ٬ی -6

ترد. چترا ٠تٵ ؼتاٴ، آٰچتٵ را      را تعی ٘راتر از ؼاٴ ٬ی ٰ٭اید ٲ ٬ٝا٪ خٳیػ خٳد را تٵ دادٴ ٲ ٰادادٴ ؼاٴ ٬ی

ظتاٰد ا٬ا خاٜاٰی آٰچٵ را تٵ ؼاٴ تیؽیدٴ، یّٱی ؼّرغ را ٲ اِتثاری را ٠ٵ از وریٛ ؼّر  دادٴ، تازپط ٬ی

 ظتاٰد: ٤یرد ٲ چٳٮ چرأی اظت ٠ٵ ٰٳر دادٴ را تازٰ٭ی ٲی ٰفیة ؼاٴ ؼدٴ، تازپط ٰ٭ی

 تتازخٳاظتت ٰیتتٳاٶ٫ داد٪ حٱتتا تتتاد را ؼتتاٴ

 ٬ٯ ٨ًٙ از ٟی٨ داؼت ٠ؽٳر دٲ ٟی تاد ؼاٴ

 رٲاظتت  خٳاٶتد  یتتاز٬  ار داد ٠تٵ  یٰاٰ ٬را ؼٵ 

 حٱاظتت  ٠تس  یتتار  تٵ ؼد ٠ؽٳر ٶٙت تاردار
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 ظتیٯ  یّٱی داد٬ػ راٮ ٬ٯ ٲ داد ٰاٮ ٬را ؼٵ
 

 تٝاظتت  ٤ٱذ ٬ٯ راٮ ی٘اٰ اظت یتی٭ اٲ ٰاٮ
 

 (87 :1382)خاٜاٰی،
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