
 
 (فازسی - عستی تطثيقی )هطالعات تطثيقی ادتيّات ًاهة کاٍش

 کسهاًطاُ زاشی، داًطگاُ اًساًی، علَم ٍ ادتيّات داًطکدة

 141-121 صص م، 2017 ق/ ّـ. 1433 ش/ ّـ. 1336 پایيص ،27 ضوازة ّفتن، سال

 1حجاشی عثدالوعطی ٍ گيالًی گلچيي سضع دز زهاًتيک ّای جلَُ تطثيقی تسزسی

 2ـ٨ٚغّٛ ٚز٫ـ

 ا٪لاٜ َلٚبِٞب٢، كام٨، ؿاِٞٓب٢ ؾلة، اؿث٫ّبت ٠ مثبٜ ْل٢٠ اًتبؿ٪بك

 3ٞبؿك٨ ك٠ه٪ٝ

 ا٪لاٜ َلٚبِٞب٢، كام٨، ؿاِٞٓب٢ ؾلة، اؿث٫ّبت ٠ مثبٜ ؿَتل٨ ؿاِٞز٨١

 چکيدُ
ـّ٪ٝ ٚٔل، ٠ ا٪لاٜ ثلرٌت٧ ُبؾل ؿ٠ ُؿل٨ ِٚتلٌ ٠ر٢١ ام ٪٩ُ كٚبٞت٫ٌٙ ا١ٓٔ ام ثلؽ٩ َبك٫ْل٨ ث٣ ـٖا  ًّٚٗيت  ٫ٚلنؾلا٪ي٩  ٚز

ٛؿط٩ ٠ «٫ْال٩ٞ ْٗض٫ٝ» ث٣ ـٖا ٩ ر٣ٗٛ ام عزبم٨ ٠ ْٗض٫ٝ اًت. عزبم٨ ؾج  ثي٣  ت١رّي٣  ثب ٠ كٚبٞت٩ُ٫ ٞٓب٩٤ ثب ٣َ ٤ٌتٟـ ُبؾلٞا

ٜ  ؾٛيـ٦  ثؾَ آٜ، ام ْل٪ن ثلا٨ الٍت ثب ٠ ؽ١ؿ مٚب٧ٞ ارتٛبؾ٩ ٠ نلؿ٨ ُلا٪ط  ؿٖتٟٓي٩  ٠ تعٌيل  قّٔي٣،  ثيب  آ٫ٚؾتي٣  كا ُؿلُيب

١ؿ٢ ْقُت٣ ثلا٨ ـ؛ ٛٞ َ  اًيت.  كٚبٞت٩ُ٫ ٚهب٫٤ٙ ٠ ٤ب ٚب٪٣ ؿك٠ٜ تل٪ٝ ٖط٫م ؿاكا٨ ٤ب آٜ اُؿبك ٖقا ٞا  اعٌبًيبت  ٠ ؾبطهي٣  ثي٣  ْيلا٪

ـ٢٠ ١ٞؾ٩ ثب ٤ٛلا٢ ؾ٫ٛى، ـ٪٣ِ ٌْتل٦ ؿك ت١ر٣ّ ١ٚكؿ اثؿبؿ تل٪ٝ ٥ٚٙ ام كٚبٞت٩ُ٫ ؿكؿ ٠ ٞا  ُيبؾل  ؿ٠ ٤يب٨  ًيل٠ؿ٢  ؿك ٚطيلط  ٤يب٨  ٞا

ـ٩ٖ .اًت ٘  ثيل  عٌيلت  ٠ ١ًٞيتبٖو٨  ك٠ًتبًيتب٪٩،  َي١ؿ٩َ،  ٫ٚ١ّتٚؿٔ ٠ ثـ٨٠ ؿ٠كاٜ ث٣ ثبمِْت طج٫ؿت، ثب ٪ٓب٩ٓٞ ٠ ٤ٛ  ا٪ّيب

ـ٢٠ ٠ قٙ ٞبا٫ٚـ٨، كؤ٪ب، ْقُت٣، ي٩  ث٣ اًت، كٚبٞت٫ٌٙ رٟجَ ِٚؾّٔبت تل٪ٝ ٥ٚٙ ام ٣َ ُبؿ٨ ٠ ؾِى ٠ ٞا ٝ  آحيبك  ؿك نلا٠ٞا  ؿ٠ ا٪ي

ٕ  ٚز١ٛؾي٧  ٣َ اًت ٚطٗت ا٪ٝ ِٞبٞٓل پو٤٠َ ا٪ٝ ؾ٩ٛٗ ؿًتب٠كؿ .١ُؿ ٩ٚ ِٚب٤ـ٢ ُبؾل  ُٚتيت  ٚجيب٩ٞ  ٜپ٫لاٚي١  بؿُيـ٢ ٪ ؾ١اٚي

 اًت. ٪بنت٣ ثبمتبة ُبؾل ؿ٠ ا٪ٝ آحبك ؿك ثبكم ١ٓكت٩ ث٣ كٚبٞت٫ٍ

ٛؿط٩ ٫ْال٩ٞ، ْٗض٫ٝ ٚؿبٓل، اؿث٫ّبت كٚبٞت٫ٌٙ، تطج٩ً٫، اؿث٫ّبت کليدی: ٍاضگاى ـٖا  عزبم٨. ؾج
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 هَضَع تعسیف .1-1

ٕ  ب٪٩ٚؿّٛي  ٚلٚي١م،  ٫يـ٢، پ٫ض ؿا٣ٟٚ، پل ،ت٫ٌٙكٚبٞ اٞـام٦ ث٣ َـا٘ ٫٤ش ،ر٥بٜ اؿث٩ ُٚبتت ٫ٚبٜ ؿك  ٠ ٞبُيـ٩ٞ  عي

ٔ  ؾ٫ٝ ؿك ت٫ٌٙكٚبٞ» ًت.تضبؿ٤ب تالي٩ ٚغّٕ ت٫ٌٙكٚبٞ صلا٣َ اًت؛ ٞج١ؿ٢ ال٪٣ ٤ناك ثٌت ٝث  تٟيب٠ة(  ثي٣ ) عيب

الث٩ الث٩، ضـّ ٠ اًٞ ٔ  ٠ ْيلا  ٠اييؽ  ّٚٗي٩،  ٠ ر٥ب٩ٞ اًٞ ٜ  ٠ ْيلا  ثبمِْيت  پيل٠ك،  ؽ٫يب ٍ  ْيلا،  آكٚيب  ٠ ؿُٚلات٫ي

ٝ  ؿك ت٥ٟيب  ٞي٣  ،تضيبؿ٤ب  ا٪ٝ اًت. ع٩ٌّ ٠ ؾلنب٩ٞ ٠ ًه٫ـ ٠ لػً طٗت، ًٗطٟت ٠ ؽ١ا٢ ر١٥ٛك٨ اُلان٩،  ثطي

ٍ  آحيبك  ٠ مٞيـ٩ْ  ؿك اقٗيت  ث٣ُٗ اًت؛ ٥ٞهت٣ ٩َّٗ ط١ك ث٣ كٚبٞت٫ٍ ٤ٟل ٍ  عتّي٩  ٠ ١ٞ٪ٌيٟـ٢  ٪ي ٝ  ٪ي  ٫ٞين  ٚيت

ٙ كٚبٞ َٗٛي٧  ام ٣َ ثلؿاُت٩ تل٪ٝ ًبؿ٢ (121 :1383 ،1٪ل ٣ً) «ؿاكؿ. ٠ر١ؿ ٝ  ثي٣  ت٫ٌي ـ  ٚي٩  ؽطي١ك  ف٤ي  ؿك ٠ َٟي

ب كا آٜ ُب١ٖؿ٦ ٠ايؽ ٜ » ٪ؿٟي٩  ؛«ثغلاٜ» ام اًت ؾجبكت ٥ٞـ، ٩ٚ ٟث ٍ  اٌٞيب ـ  ؿ٪ٓيل  ؾجيبكت  ثي٣  ٪يب  كٚبٞت٫ي  ٤ٟلٟٚي

ٜ  ؿك َي٣  اًيت  ٩ٌَ ،كٚبٞت٫ٍ ٔ  ؿك ثغلاٞي٩  نضيب٨  ٫ٚيب  َي٣  ثغلاٞي٩  اًيت.  مؿٜ پيب  ٠ ؿًيت  ٠ تؿ٫ٗيى  عيب

ٝ  جؽثيبٖطّ  اًيت.  آ٠كؿ٢ ثيبك  ثي٣  كا آٜ ،ِٞيـ٢  ثيلآ٠كؿ٢  ٤يب٨  ٠ؾـ٢ ام ًلؽ١كؿ٩ْ  ٤يب،  ْقُيت٣  ثي٣  نيلؿ٨  صٟي٫

ٜ  نلؿ٪ّت، تؾ٫ّٕ، كؤ٪ب، ؿ٠كؿًت، ٤ب٨ لم٫ًٚٝ  ٠ ثيلؿ  ٚي٩  پٟيب٢  َيبث١ى  ٠ ٠عِيت  ٚيلِ،  ٞبا٫ٚيـ٨،  ٠ عين

ٝ  ؿك اٞيـ،  ُيـ٢  ث٫ٓبٞي٣  ارتٛيبؾ٩  تغي١اّلت  ًيجت  ثي٣  ٣َ كا آكٚب٩ٞ ٠ اٌٞب٩ٞ ٠اال٨ ٤ب٨ اكمٍ  ؿ٫ٞب٤يب٪٩  صٟي٫

 .(226 :1389 ،اَل٩ٚ ٠ )ؽبَپ١ك «ر١٪ـ ٩ٚ

ٙ كٚبٞ رٟجَ» ٍُ ثـ٠ٜ  ٜ  ؿك ت٫ٌي ٜ  آٜ ٠ايؿي٩  ؽبًيتٓب٢  ٠ ـُي  آقيبم  آٖٛيب ٝ  «ثي١ؿ  آٖٛيب  :1385 ،2)ثيل٫ٖ

 كؽٟي٣  ؿاُيت،  ٠ري١ؿ  ارتٛبؾ٩ ٞبكضب٪ت٩ ١ٞؾ٩ ٣َ ١َِك٨ ٤ل ؿك ٠ كنت نلاتل آٖٛبٜ ٚلم٤ب٨ ام اّٚب ؛(211

 ث١ؿٞيـ.  َهب٪يت  ثي٩  ٚلؿاٞي٩  ٪يب  ًيل١َثٓل  ٠ ؽِٝ ثلْن٪ـْبٜ ِٚت٩ ص٧ُٛ م٪ل ٣َ ١َِك٤ب٪٩ ٠٪و٢ ث٣ َلؿ.

ٝ  تيثح٫ل  تغيت  ث٫ٌبك٨ ُبؾلاٜ ٠ ؿ٪ـٞـ ؽ١ؿ ث٣ كا اؿث٩ بٜرل٪ ا٪ٝ ٫ٞن ؾلة ر٥بٜ ٠ ا٪لاٜ  ٠ ُيؿل  ُٚتيت،  ا٪ي

ٙ  ارتٛيبؾ٩  طُيلا٪ » ؿاؿٞـ. ١ًو ُٚتت ا٪ٝ ٤ب٨ اٞـ٪٣ِ ٠ ٚضب٫ٚٝ ٨١ً ٠ ًٛت ث٣ كا ؽ١ؿ ٤ب٨ ١ُٞت٣  عيبَ

ٙ  ٥ٞضيت  بثي  ا٪لاٞي٩  اؿثيب٨  آُيٟب٪٩  ٠ نبكًي٩  رـ٪ـ لُؿ ٫ْل٨ٕ ُُ ًلآقبم ،ت٫ِّٚل٠ط ؿ٠كاٜ ثل  كٚبٞت٫ٌي

 ٣رٛٗي  ما ١ْ٩ٞيب١ْٞ  ؾ١إٚ تثح٫ل تغت ،ِٚل٠ط٣ ؿ٠ك٦ ؿك ،اك٠پب٪٩ كٚبٞت٫ٌٙ ت٥ٞض ثب آُٟب٪٩ .اًت اك٠پب٪٩

ٝ  ام ا٨ پيبك٢  ٣َ ؾٔل ٝا٪ ُؿل ٝتل٪ ٥ٚٙ ٠ ٫ٖٝا٠ّ .اًت ث١ؿ٢ قلة اؿث٩ ٠ ؾ٩ٛٗ آحبك تلر٧ٛ  ٍكٚبٞت٫ي  ٚضيب٫ٚ

 اّٚيب  ؛اًت (1334-1258) ؿ٤ؾـا لاَج ؾ٩ٗ ام «آك ٪بؿ ٚلؿ٢ ؽُٛ م كآ ٪بؿ» ٚؿل٠ل طٌّٚٛ كنت٣، َبك ث٣ آٜ ؿك

َ  ٞب١٫ًٞب٫ٌٖٙ، ٣َ ؿاُت ارتٛبؾ٩ ٓجك٧ ث٫ِتل ؿ٠ك٢ ا٪ٝ ؿك ت٫ٌٙكٚبٞ ٜ  ًيتب٪ ٕ  ٠ اًٞيالة  ٤يب٨  آكٚيب  ام تز٫ٗي

الة ٤ب٨ آكٚبٜ  اّٚيب  ؛(230 :1389 ،اَلٚي٩  ٠ )ؽبَپ١ك «ؿ٤ٟـ ٩ٚ ت٫ُِٕ كا آٜ اكَبٜ ِل٠ط٣ٚ ٚزب٤ـاٜ ٠ اًٞ
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 123/ ل ْٗض٫ٝ ٫ْال٩ٞ ٠ ؾجـاٖٛؿط٩ عزبم٤٨ب٨ كٚبٞت٫ٍ ؿك ُؿ ر٢١ٗ تطج٩ً٫ ثلك٩ً

ٙ  ٠اال٨ ٤يب٨  ٣ٞ١ٛٞ» ْلنت؛ پب ا٪لاٜ ؿك ا٠ َبك٤ب٨ ٠ ٫ٞٛب «انٌب٧ٞ» ثب ٠ايؿ٩، ٚؿٟب٨ ث٣ ت٫ٌٙكٚبٞ  نيلؿ٨  كٚبٞت٫ٌي

 ٠٪يو٢  ثي٣  ٫ٞٛيب  ا٧ّ٫ّٖ٠ َبك٤ب٨ ؿك ت١اٜ ٩ٚ كا ْلا٪٩ طج٫ؿت ٠ تؾ٫ّٕ ؾٟٔل ثل ٚت٩ُّ ث٫ِتل ٠ ْلا اؽالو ٠ ٚتؿبؿٔ ٠

ٙ كٚ ُٚتت ٫ٞن، ؾلة ر٥بٜ ؿك .(232 ٤ٛبٜ:) «ؿ٪ـ ٥ُل٪بك، ثٟٗـ ٤ب٨ ٟٚػ٣ٚ١ ؿك ٫ٞٛب ام ثؿـ ٠ «انٌب٣ٞ»  ثي٣  بٞت٫ٌي

ٜ » ا٨ ؾيـ٢ّ  َيلؿ.  ٞهي١ف  ؾلث٩ اؿة ٠ ُؿل پ١ؿ ٠ تبك ؿك ا٨ ٌْتلؿ٢ ط١ك ٕ  رجيلا ٜ  ؽ٫ٗي ٝ  پ٫ِي١ا٨  كا «رجيلا  ا٪ي

ٙ  ؿاكا٨ كا اٜٚطل ؽ٫ٕٗ ثلؽ٩ ٩ٖ٠ ؛(16 :1984 ،اٖغب٨٠ ك.ٌ:) اٞـ ؿاٌٞت٣ ٩ؾلث اؿة ؿك ُٚتت  ث٫ِيتل٨  ًي٥

ـ ٩ٚ ـ ٪پب ُيلي٩  ٓبٖتا ث٣ ؽ١ؿ كٚبٞت٫ٌٙ ؿك ٚطلاٜ .(34 :1995 ،تلع٩ٟ٫ ك.ٌ:) ؿاٟٞ  ،اٖز٫ّيـ٢  ك.ٌ:) ثي١ؿ  جٟي

 عيـ٠ؿ٨  تب ؾلث٩ ١َِك٤ب٨ ٫ًٚٙ ُبؾلاٜ ٠ ٥ٚزل ُبؾلاٜ ٫ٚبٜ ؿك كٚبٞت٫ٍ ٚضب٫ٚٝ ٠ ٚهب٫٤ٙ .(198 :1980

َ ٥ٚزل، ُبؾلاٜ اًت. ٚتهب٠ت ٜ  ثيل  ٠ ؿاُتٟـ كٚبٞت٩ُ٫ ٤ب٨ ْلا٪َ اٞتِبك ؿك ٩ّٛ٥ٚ ث٫ٌبك ًٞ  ؽي١ؿ  ٚؿبٓيلا

 .٥ٞبؿٞـ نلا٠ا٩ٞ تثح٫ل م٣ٟ٫ٚ، ٪ٝا ؿك

ٜ  رٛٗي٣  ام (2)عزبم٨ ؾجـاٖٛؿط٩ ٠ (1)٫ْال٩ٞ ْٗض٫ٝ  ٙ كٚبٞ ُٚتيت  ثلرٌيت٧  ُيبؾلا  ٚؿبٓيل  اؿث٫ّيبت  ت٫ٌي

 تغيت  م٪ٌيتٟـ،  ٚي٩  ٪ُيـ٪ٓل  ام ًيب٣ٖ  پيٟذ  ٠ ث٫ٌيت  مٚب٩ٞ نب٧ٗٓ ؿك ٣َ ُبؾل ؿ٠ ا٪ٝ .٤ٌتٟـ ؾلث٩ ٠ نبك٩ً

ٜ  ؾٛيـ٦  ثؾَ ؽ١ؿ، مٚب٧ٞ ارتٛبؾ٩ِ ٠ نلؿ٨ ٌٚبئٕ ٠ ع١اؿث تثح٫ل ٜ  ٩ٚضيب٫ٟٚ  ثيب  كا ُؿلُيب  ٠ ٤ٛيـ٩ٖ  صي١

٘  ثيل  عٌييلت ٠ ك٠ًتبًيتب٪٩  َي١ؿ٩َ،  ٚؿٔيي٫ٚ١ّت ؿ٠كاٜ ثي٣  ثبمِْيت  طج٫ؿييت، ثيب  آ٫ٚؾتٓي٩   ْقُييت٣، ا٪ّيب

ٙ  ٠ ُيبؿ٨  ٠ ٞبا٫ٚـ٨ ٠ ا٫ٚـ نضب٤ب٨ ت٫ٓ١م ٠طٝ، ١ًٞتبٖو٨ ٝ  ثي٣  ثبمِْيت  اٞيـ؛  آ٫ٚؾتي٣  قي  ٠ طج٫ؿيت  ؿاٚي

ٍ  ؽبطلات ٠ك٨ثبمآ ث٣ ْل٪ن ٠ نؿ٩ٗ مٚبٜ ٠ ٚغ٫ط ام آمكؿ٩ْ ك٠ًتبًتب٪٩، آٜ، ثب ١ٞا٪٩ ٤ٙ  ٠ ْقُيت٣  ؽي١

ٝ  ثي٣  ُي١و  ٚؿِي١و،  ثي٣  ؾيبطه٩  ك٠٪ُيلؿ  ١َؿ٩َ، ؿ٠كاٜ ث٣ ثبمِْت ١ُو ٙ  اعٌيبى  ٠ ٠طي  ت٥ٟيب٪٩،  ٠ قي

 ًي١و  ؿٖتٟٓي٩  ٠ عٌيلت  مؿ٩ْ، قلثت ٨١ً ٠ ًٛت ث٣ كا ؽ١ؿ ُؿل تب ُـ ًلا٪ٟـ٢ ؿ٠ ا٪ٝ ا٫ٓٞن٦ تل٪ٝ ٥ٚٙ

ٍ  ١ٞؼ ا٪ٝ ٞٛب٪ٟـ. پ٫ل٨٠ ُؿل٨ اٞـ٪٧ِ ٠ ٚض١ٜٛ ؾ١ٟاٜ ث٣ ا١ٓٔ ا٪ٝ ام ٠ ؿ٤ٟـ  ،ْقُيت٣  ٠ طج٫ؿيت  ثي٣  ٞٓيل

 ُيـ٢  ١ٚريت  كٚبٞت٫ٍ اؿث٩  رل٪بٜ ث٣ ٤بآٜ ؾالي٧ ٠ تؿّٗى اًت. ًبؽت٣ ٞنؿ٪ٍ ٤ٙ ث٣ كا ًلا٪ٟـ٢ ؿ٠ ا٪ٝ ُؿل

ٜ  ٚغتي١ا،  ٖغبظ ام آحبكُبٜ اًت ٍ  ٠ ٚضي١ٛ ٌ  ًٞيب   ؿاكا٨ ،ًيج ٕ  ِٚيتل  ا٪ُٟي٣  ثي٣  ٞػيل  ثبُيـ.  تيث٩ّٗٚ  يبثي

ٝ  ٠ اٖغزيبم٨  ٚؿط٩ ٤ب٨ ًل٠ؿ٢ ِٚتلٌ ٠٪و٩ْ تل٪ٝ ثلرٌت٣ ٜ  ؾيبطه٩  ،ْٗضي٫  اُيؿبك  ٤يب٨  ٚب٪ي٣  ؿك٠ٜ ثي١ؿ

 ٠ ٪بؿ٤يب  ثي٣  ؾِيى  ٠طيٝ،  ثي٣  ؾِيى » اًبًي٩  ٚغي١ك  ص٥يبك  يبٖيت  ؿك آٜ ١ٛٞؿ٤ب٨ ث٣ اؿا٣ٚ ؿك ٖقا اًت، ٤ب آٜ

 ١ُؿ. ٩ٚ پلؿاؽت٣ «ٞبا٫ٚـ٨ ٠ ا٫ٚـ ٠ ٚؿ١ِو ث٣ ؾِى ١َؿ٩َ، ا٪ّب٘ ؽبطلات

 ّدف ٍ اّوّيّت ،ضسٍزت .1-2

ٔ  ؿك پ١٫ًيت٣  ر٥يبٜ،  مٞيـ٦  اؿث٫ّيبت  ٤ب٨ ُبؽ٣ ؿ٪ٓل ٤ٛپب٨ ن٫ٞ ؾلث٩ ٠ نبك٩ً اؿث٩ آحبك ٔ  ٠ تك٫٫يل  عيب  ٠ تغي١ّ

ٜ  ٠ اؿث٫ّيبت  ؿك ت١اٌٞت ٫ٞن قلة كٚبٞت٫ٌٙ ُٚتت ٤ب٨ آ١ٚم٢ ٠ ٚهب٫٤ٙ نلا٪ٟـ، ا٪ٝ ؿك اًت؛ تثحّل ٠ تثح٫ل  ٠ ا٪يلا
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ٝ  ٤يب٨  ـ٪٣ِاٞ ٞه١ف ام ٩ّٛ٥ٚ ٥ًٙ ت١اٌٞتٟـ ٣َ پ٫ل٠ا٩ٞ ث٫بثـ؛ ؽ١ؿ ثلا٨ پ٫ل٠ا٩ٞ ٠ ْقاكؿ تثح٫ل ٚٔل  ُٚتيت  ا٪ي

ٝ  ٠ عزيبم٨  ٫ٚبٜ، ا٪ٝ ؿك ثبُٟـ. ؿاُت٣ ٚؿبٓل ٌٕٞ ؿك ٜ  رٛٗي٣  ام ٫ْالٞي٩،  ْٗضي٫ ٜ  كٚبٞت٫ٌيت  ُيبؾلا  ٠ ا٪يلا

 ام ْقاُيتٟـ.  ٪بؿْيبك  ثي٣  ؽي١ؿ  ام كا كٚيبٞت٩ُ٫  آحيبك  ام م٪جب٪٩ ٤ب٨ ٣ٞ١ٛٞ ٤ٟلٟٚـ٨ ٠ ت١اٞب٪٩ ثب ٣َ ث١ؿٞـ ٚٔل

ٍ  ام اؿ٪جبٞي٣  ٞػل ؿيّت ٖغبظ ٣ث ُبؾلاٜ رب٪ٓب٢ ث٣ ت١ر٣ّ ثب ٞٓبكٞـْبٜ ك٠، ا٪ٝ ٜ  ٚتيثحّل  ٠ ًي١  ٪ي  ُٚتيت  ام ثي١ؿ

ٍ  ؿكٓيـؿ  ًي٨١،  ؿ٪ٓيل  ام آ٥ٞيب  اُيؿبك  ؿك ُيؿل٨  اٞـ٪ِي٧  ا٪ٝ ِٚبث٧ ٠ر٢١ ٠ كٚبٞت٫ٍ  عبضيل  ًٚبٖي٧  ٞٓيبك

ٍ  آحيبك  ٚؿلّن٩ ضٛٝ تب ثلآٚـٞـ، ٝ  نل٤ٟٓي٩  اُيتلاَبت  ُيبؾل،  ؿ٠ كٚبٞت٫ي  كا ٚٔيل٨  ٠ ا٪لاٞي٩  ُيبؾل  ؿ٠ ثي٫

ـ؛ ٛب٪بٟٞ  مٞيـ٩ْ  آ٪ٟي٧  ٠ ؾ١اطيم  ٠ اعٌبًيبت  ٠ ف٠و مٞيـ٦  ػ٥يل ٚ ٠ ّٚٗيت  آٜ ك٠ط ّٚٗت، ٤ل اؿث٫ّبت م٪لا، ٟث

ٝ  ام ا٨ ٓيبؿيب٣ٞ  اٞؿُيبى  عزيبم٨  ٠ ٫ْال٩ٞ ْٗض٫ٝ اُؿبك ٣َ اًت ك٠مْبكٍ ٚلؿ٘  ٠ ُي١ك  ٠ ؾ١اطيم  ا٪ي

   اًت. ٤ٟلٟٚـا٣ٞ ٤ب٨ ١ُو

 پطٍّص پسسص .1-3

 اًت؟ ص٣ٞ١ٓ ُبؾل ؿ٠ ا٪ٝ آحبك ؿك كٚبٞت٫ٌٙ ٤ب٨ ٚؤّٖه٣ ثبمتبة -

 پطٍّص پيطيٌة .1-4

ٝ  ُؿل٨ ٠ ُؾ٫ّٔت٩ ثلك٩ً ع١م٦ ؿك َ  عزيبم٨  ؾجيـاٖٛؿط٩  ٠ ٫ْالٞي٩  ْٗضي٫ ـ  ٤٩يب٪  پيو٤٠  ٓي١كت  صٟي

ٜ  ٠ ِٚيب٫٤ل  عبٔ ُلط ث٣ َتبة ا٪ٝ ؿك ؛١ٞ٪ٌٟـْبٜ ام رٛؿ٩ احل ،٫ْالٜ َتبة ر٣ٗٛ: ام اًت؛ ْلنت٣  ثنكْيب

 ًٚبٖي٧  اًيت.  ٤يب  آٜ ام ٪٩ُ ٫ٞن ٫ْ٩الٞ ْٗض٫ٝ ٣َ اًت ُـ٢ پلؿاؽت٣ ٤ب آٜ آحبك ثلك٩ً ٠ ٤ٟل ؾل٧ٓ ٫ْال٩ٞ

 ٠ ْلا٪ي٩  ًيبؽت  ٞػل٪٧ّ ثل ت٣٫ُ ثب ًٚب٣ٖ ا٪ٝ ؛(76-61: 1390) ؿ٤ًب٫ٞبٜ ٠ ٫ُُت ١ُٞت٧ «ثبكاٜ ُؿل ت١ن٫ى كام»

ٝ » ًٚب٧ٖ .اًت پلؿاؽت٣ ْٗض٫ٝ «ثبكاٜ» ُؿل ٚغت١ا٪٩ ثلك٩ً ث٣ نلٚب٫ٌٖٙ  ٠ مٞيـ٩ْ  يٗٛيل٠  ؿك الٞي٩ ٫ْ ْٗضي٫

: 1435) ؽٌيل٨٠  ٠ ٫ًه٩ ١ُٞت٧ «يحجداز  يعبددادلع  أشعار يف ينيالدّ  تناص» ٧ًٖٚب .(51-4: 1371) ؾبثـ٨ احل «ُؿل

-49: 1389) اٞٔيبك٨  ٠ ًي٫ه٩  احيل  «عزيبم٨  ؾجيـاٖٛؿط٩  ُؿل ؿك ًجن كّٞ ٞٛبؿ٪ٝ ٤ب٨ ؿالٖت» (.97-119

 «عزيبم٨  ؾجيـاٖٛؿط٩  ٠ ًپ٥ل٨ ٥ًلاة ُؿل ؿك «ْلا٪٩ ثـ٨٠» ٠ «٥ُلْل٪ن٨» تطج٩ً٫ ثلك٩ً» ًٚب٧ٖ ٠ (71

ٜ  تب اّٚب ؛(62-39: 1391٪بٜ ٥ُل٨ )١ُٞت٧ ع٫ـك ٝ  اُيؿبك  تطج٫ًي٩  ثلكًي٩  ثي٣  َي٣  ا٨ ًٚبٖي٣  َٟي١  ُيبؾل  ؿ٠ ا٪ي

 ٚغ١ك٤يب٨  ثيل  ت٫ُي٣  ثيب  ٠ تغ٩ٗ٫ٗ ٞٓب٩٤ ثب ،عبضل پو٤٠َ ٖقا اًت؛ ِٞـ٢ ٪بنت ثپلؿامؿ كٚبٞت٫ٍ ك٠ًتبماؿ٦

 اًت. پلؿاؽت٣ عزبم٨ ؾجـاٖٛؿط٩ ٠ ٫ْال٩ٞ ْٗض٫ٝ اُؿبك تطج٫ى ث٣ كٚبٞت٫ٍ ُٚتت

 ًظسی چازچَب ٍ پطٍّص زٍش .1-5

– ُيؿل٨  اٞـ٪ِي٧  ا٪ٝ ١ٛٞؿ ًٚب٪٧ٌ ٠ ثلك٩ً ث٣ تطج٩ً٫ ك٠٪ُلؿ٨ ثب ٠ تغ٩ٗ٫ٗ - ت٫ٓ١ه٩ ٚطبٖؿ٧ ثب رٌتبك ا٪ٝ

 تيثح٫ل  پيب٨  كؿّ تطج٫ًي٩،  پو٩ِ٤٠ ثل ت٣٫ُ ثب ت١ا٩ٜٛٞ ْب٢ صٟـ٤ل اًت؛ پلؿاؽت٣ ُبؾل ؿ٠ اُؿبك ؿك - كٚبٞت٫ٍ



 125/ ل ْٗض٫ٝ ٫ْال٩ٞ ٠ ؾجـاٖٛؿط٩ عزبم٤٨ب٨ كٚبٞت٫ٍ ؿك ُؿ ر٢١ٗ تطج٩ً٫ ثلك٩ً

ٙ  ٓي١كت  ثي٣  كا ثي٩( ؾل ٠ )نبكًي٩  ُـ٢ ٪بؿ نل٤ّٟ ؿ٠ تثحّل ٠ ْ  ٌٚيت٫ً ٕ  ثي٣  اّٚيب  َيلؿ،  ِٚيؾّ  ٞنؿ٪ُي٩  ؿ٫ٖي

ٌ  انُيبك  نل٤ٟٓي٩،  ٠ ركلان٫ب٪٩ ٚلم٤ب٨ ٙ  ٠ ِٚيتل ٍ  ٞغي٦١  آٜ، ام تيل  ٥ٚي  آحيبك  ؿك ٌٚيبئٕ،  ثي٣  ِٚيبث٣  ٞٓيل

 تطج٫ًي٩  اؿث٫ّيبت » ْهيت:  ت١اٜ ٩ٚ ٠ايؽ ث٣ ١ُؿ. ٩ٚ ؿ٪ـ٢ ِٚتل٩َ ٚضب٫ٚٝ ي١٘ ؿ٠ ا٪ٝ ك٠ُٟهُلاٜ ٠ ٤ٟلٟٚـاٜ

 تيثح٫ل  ثي٣  ٓيلنب   ٫ٌٞت ٫ٞبم ٣َ اًت ٚؿٟب ثـ٪ٝ ا٪ٝ ٠ ؿاكؿ؛ ثلؾ٥ـ٢ كا نل٩ٟٓ٤ ٠ اؿث٩ تِٚتلَب تؿ٫٫ٝ كًبٖت

ٌ  نل٤ٟٓي٩  ١ٛٞؿ٤ب٨ ث٣ُٗ ١ُؿ، پلؿاؽت٣ ؿ٪ٓل٨ آحبك ثل ١ٞ٪ٌٟـ٢ ٪ب ُبؾل ٪ٍ  اؿث٫ّيبت  عي١م٦  ؿك ٫ٞين  ِٚيتل

ٍ  ٤يب٨  ٣ٚؤّٖه تج٫٫ٝ ر٥ت كاًتب، ٝا٪ كؿ .(143 :1390 ،٫ٚليبؿك٨ ٠ )ؿ٤ًب٫ٞبٜ «٫ْلؿ٩ٚ يلاك تطج٩ً٫  ٠ كٚبٞت٫ي

 ٝا٪ي  ؼ١ٚضي١  بثي  ٩ٞي١ؾ  ثي٣  ٣َي  ٩ًٚيبالت  ٠ تِٞل٪ب ٤ب، َتبة پو٤٠َ، ١ٚكؿ ُبؾلاٜ اُؿبك ؿك ِٚتلٌ انُبك

 ـ.اٞ ْلنت٣ كيلا ٢اًتهبؿ ؿ١ٚك ،آٜ ًٝبؽت كبك٠ث ٠ َپو٤٠ ؿپ٫ِجل كٟٚػ١ ٣ث ،ؿاكٞـ ـپ١٫ٞ ىتغ٫ً

  
 هَضَع تحليلی پسداشش .2

 زٍستاستایی ٍ گسایی طثيعت .2-1

ٕ  ثي٣  تيث٫ٖه٩  ٠ تٗه٫يى  ٚؾتٗيم  ٚغ١ًٌيبت  ام ٣َ ُبؾل ف٤ٝ»  ٚيـؿ  ٤يب  آٜ ام ٚؿيب٩ٞ  اؿا٨ ؿك ٠ آ٠كؿ ٚي٩  ؾٛي

 «عزيبم٨ » ٠ «٫ْالٞي٩  ْٗض٫ٝ» .(9 :1364 )٪١ًه٩، «اًت ؽ١٪َ ١٥ِٚؿات ٠ ٚغ٫ط ٫لتثح تغت ر١٪ـ،٩ٚ

 ام َلؿٞيـ؛  ًيپل٨  تبك٠ًي  ؿك اًيت،  ُؾٔي٫ّت  ٫ْل٨ ُُٕ ٤ب٨ ًبٔ ٣َ كا ؽ١٪َ مٞـ٩ْ اثتـا٪٩ ٤ب٨ ًبٔ

٫بؿ» اٞـ. ؿاُت٣ ت١ر٣ّ ٤ب اي٫ٗٙ آٜ ث٣ قلثت، ؿك ؽ١ؿ، اُؿبك ؿك ١ٛ٤اك٢ ك٠، ا٪ٝ  ثيب  اًيت  ٚيلتجط  ك٠ًتب٪٩ اُؿبك ٟث

ٍ  اؿكاَي٩  ٠ طج٫ؿيت  ثي٣  آ٫ٚن رقث٣ ا٨ ؾالي٣ ٘  ام كٚبٞت٫ي  ص٫ن٤يب٨  ثي٣  ٌٞيجت  اُيت٫بو  اعٌيبى  ٠ ٨ؾيبؿّ  ٚيلؿ

ٝ  ؛(134 :1385 )ؿًتك٫ت، «قل٪ت ٠ ؿ٠كانتبؿ٢ ٜ  ٚي٩  ،ثٟيبثلا٪ ٜ ٤ٛ لا٩ُٞيبؾ » :ْهيت  تي١ا  ام َي٣  عزيبم٨  ضي١

ـ  ٠ َلؿٞـ ٥ٚبرلت ٥ُل ث٣ ك٠ًتب  كا ك٠ًيتب  ٤يب  آٜ ث٫ِيتل  ٠ َيلؿ٢  ؾيبؿت  آٞزيب  ثي٣  ُي٥ل،  ؿك ًي١ُٞت  ام ثؿي

ٜ  ك٠ًتب تثح٫ل اّٚب ُـٞـ؛ ْٙ ؽل٠ُبٜ ؿك٪ب٨ ؿك ١ٚر٩ ٤ٛض١ٜ ٥ُل ١ُٗق٩ ؿك ٠ َلؿٞـ نلا١ٍٚ  ؿك ٤ٛضٟيب

ٝ  ام كا آٜ تيثح٫ل  ٞت١اٌٞيت  ُي٥ل  ٤ب٨ ١ق٩ُٗ ؿك مٞـ٩ْ ْب٢ ش٤٫ ٠ ٚبٞـ ثبي٩ ٤ب آٜ ٞبؽ١ؿآْب٢ ض٫ٛل  ثجيلؿ؛  ثي٫
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ٝ  ٞٛي١ؿ  َي٣  انين٠ؿ  ك٠ًتب ام ٤ب آٜ تثح٫لپق٪ل٨ ثل ٥ُل ؿك ١ًُٞت ث٣ُٗ  ٤يب  آٜ اُيؿبك  ٠ َٗٛيبت  ؿك تيثح٫ل،  ا٪ي

ٝ  ٞٓيب٢  ام ك٠ًيتب  ؿك ث٥بك ،تلت٫ت ثـ٪ٝ ٠ ِْت ١ٛٞؿاك  «٫ٌٞيت  پب٪يب٩ٞ  كا آٜ ٠ اًيت  ٫ٛ٤ِي٩ٓ  ُيبؾلاٜ،  ا٪ي

 ؿٖتٟٓي٩  اعٌيبى  يبٖيت  ؿ٠ ؿك ُيبؾل،  ؿ٠ ٞؾٌت٫ٝ ماؿْب٢ ؾ١ٟاٜ ث٣ ك٠ًتب ب٪ًَت .(215-214 :1981 )ن٩ٛ٥،

 اًت: ٪بنت٣ تز٩ّٗ ْقُت٣ ؽبطلات ٚل٠ك ٠ ٠طٝ ثلا٨

 ٍطي تسای دلتٌگی حسّ .2-1-1

ٜ  ؿك قلثت ٠ ؿٖت٩ٟٓ اعٌبى ًجت ا٩ٗٓ، ٠طٝ ٠ ماؿْب٢ ام ؿ٠ك٨ ٍ  قلثيت  اعٌيبى » .ْيلؿؿ  ٚي٩  اٌٞيب  ٪ي

ٕ  ق٫ٟٓٛي٩،  ام عيب٩َ  َي٣  اًيت  ٫يـ٢ پ٫ض ُيٟبؽت٩  ٠ ا٫ٓٞن٩ُ ٫٤زب٩ٞ، عبٖت  ٠ ؽبٞي٣  ثي٣  ثبمِْيت  ثي٣  تٛب٪ي

 آُيٟب  ٤يب٨  ُٚبٜ ٠ ؾالي٣ ١ٚكؿ انلاؿ رـا٪٩ ؿكثبك٦ ٤ب٪٩ ٠اََٟ ٠ اًت ؽب٣ٞ ؿكثبك٦ تهُّل ام ٞب٩ُ ؿكٚبٞـ٩ْ

ٝ  ؿك (46 :1390 ،اًٛبؾ٩ٗ٫ ٠ )پل٠٪٩ٟ «٫ْلؿ ٩ٚ ؿكثل ٫ٞن كا ٜ  ٠ ٚغي٫ط  ام آمكؿْي٩ » ٫ٚيبٜ،  ا٪ي  ١ٚري١ؿ،  مٚيب

ٔ  ثل ًهل ٪ب ٠ايؿ٩ ٠ ركلان٫ب٪٩ ًهل ث٣ ؿؾ١ت ؿ٪ٓل، ٤ب٨ مٚبٜ ٪ب نضب٤ب ٨١ً ث٣ نلاك  ِٚؾّٔيبت  ام ؽ٫يبٔ،  ثيب

ٕ  تل٪٥ٚٝٙ ام» .(181 :1376 )٫ًّـع٩ٟ٫ٌ، «اًت ٫ٍكٚبٞت آحبك  ١ًٞيتبٖو٨  عبٖيت  ا٪زيبؿ  ؿك تثح٫لْيقاك  ؾ١اٚي

 «اًيت  ...٠ ٩ك٠اٞي  ٠ ك٠عي٩  ٤يب٨  ٠٪وْي٩  نيلؿ٨،  ِٚيُالت  ارتٛبؾ٩، ٫ًب٩ً، ٌٚبئٕ ١ٞ٪ٌٟـ٢، ٪ب ُبؾل ؿك

ٝ  ثي٣  ؾِيى  ٫ٞن، عزبم٨ ٠ ْٗض٫ٝ ُؿل ٤ب٨ ٚب٪٣ ٝث ام .(155 :1387 آثبؿ، ؾجبى )ؾب٩ٖ َ  ماؿْيب٢  ٠ ٚي٥٫  ؽي١٪

ٜ  ا٠ضيبؼ  ًيجت  ث٣ َلؿٞـ، ماؿْب٢ تلٌ ر١ا٩ٞ ؾٟه١اٜ ؿك ٣َ ًلا٪ٟـ٢ ؿ٠ ٝ٪ا اًت.  مٚيب٩ٞ  ٠ ٚغي٫ط  ٞبثٌيبٚب

ٜ  ث٫ِيتل  ؿك َي٣  آٞزيب  تيب  تٟـ؛ْلن يلاك ١ًٞتبٖو٨ عيّ تثح٫ل تغت ُـّت ث٣ م٪ٌتٟـ، ٩ٚ آٜ ؿك ٣َ  كؿّ اُؿبكُيب

 ؽ١كؿ. ٩ٚ صِٙ ث٣ َلؿٞـ، ًپل٨ آٞزب ؿك ٣َ ؽ٩ُ١ ك٠م٤ب٨ ٠ طج٫ؿت ك٠ًتب، پب٨

ٜ  ام ُيـ،  اك٠پيب  كا٤ي٩  ٠ ْهيت  تلٌ كا ا٪لاٜ ،ًب٩ٖٓ ٣ً ٠ ث٫ٌت ًٝ ؿك ٣َ ٫ْال٩ٞ ْٗض٫ٝ  ك٠م٤يب٨  ٤ٛيب

ٙ  ثيل  ُؾ٩ٔ مٞـ٩ْ ٞب١ْاك ٌبئٕٚ ٠ ٫ًب٩ً ٞبٚط١ٗة ا٠ضبؼ ٠ ص٫ِـ كا قلثت تٗؼ طؿٙ ،٩ٞر١ا ٞؾٌت٫ٝ  قي

ٝ  ُؾٔي٩  ِٚيُالت  ٠ مٚبٜ آٜ ٚلؿ٘ ٞبثٌبٚبٜ ٫ًب٩ً ا٠ضبؼ ٠ ٘ؿ٠ّ ر٥ب٩ٞ رّٟ انن٠ؿ. ٨٠ قلثت  ،ْٗضي٫

ٝ  ام ؿ٠ك٨ ًيؾت  ك٠م٤يب٨  ؿك ؽ١ث٩ ٤ٛـٔ ٣َ م٩ٞ ثب ٩ٟ٫ِٟٛ٤ ٤ٛض١ٜ ٕ  ام ٞجي١ؿ،  ٠طي  ـ٦ثلا٫ٓٞناٟٞي  ؾ١اٚي

 َي٣  رٌيت  ٚي٩  پٟيب٢  ك٠ًيتب٪٩  ثي٣  ١ٚري١ؿ  لا٪طُ ام ْل٪ن ثلا٨ ٨٠ ٖقا، اًت؛ ُبؾل ا٪ٝ ؿك ١ًٞتبٖو٨ عيّ

ٝ  ٠ آكاَٚ ٟٚجؽ ا٠ ثلا٨ ك٠م٨ ٝ  اُيؿبك  ثي٣  ْي٫الٜ،  ٚغي٫ط  تيثح٫ل » ثي١ؿ.  ك٠ط تٌي٫ُ  ؽبّٓي٩  طيلا٠ت  ْٗضي٫

ٝ  ُيؿل٤ب٨  ثلؽي٩  ؿاكؿ؛ نلو ًلا٪ٟـْبٜ ؿ٪ٓل ام ث٫ٌبك٨ ُؿل ثب ٣َ اًت ثؾ٫ِـ٢ ٙ  ٚي٩  َي٣  كا ْٗضي٫  ؽي١ا٫ٞ

ٍ  ٠ ًي٫ل  ثي٣  ٚبمٞـكاٜ ٪ب٨ؿك ًبع٩ٗ ١ٞاع٩ ٠ ٤ب رٟٕٓ ؿك ٣َ اًت ا٪ٝ ٚخٕ ٘  ْيلؿ  ٠ٓيم  ٤ٌيت٫ٙ.  ًيلْل

 ام «ثييبكاٜ» ُييؿل .(534 :1379 )٪١ًييه٩، «اًييت َييلؿ٢ پ٫ييـا آيي٫ٕ ٠ ٚغّٗيي٩ كٞٓيي٩ ا٠ ُييؿل ؿك طج٫ؿييت

َ  ماؿْيب٢  ٪يبؿ  ثي٣  آٜ ؿك ٣َ اًت ا٫ٕٓ ٠ ٚغ٩ّٗ كّٞ ا٪ٝ ام ؽ١ة ا٨ ٣ٞ١ٛٞ ا٠، آحبك تل٪ٝ ٚؿل٠ل  ثي٣  ؽي١٪
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 ؿامؿ:پل ٩ٚ آٜ طج٫ؿت ام ثلْلنت٣ تٔب٠٪ل ؽٗى

ٝ  ؽب٣ٞ/ ثب٘ ثل ؽ١كؿ ٩ٚ نلا٠اٜ/ ٥ْل٤ب٨ ثب /تلا٣ٞ ثب ثبكاٜ/ ثبم»  ْيقك٤ب/  ؿك ا٪ٌيتبؿ٢/  ت٥ٟيب/  ٫ُِي٣  پِيت  ثي٣  ٚي

ٜ  ثيل  ؿ٤ٟـ٢/ ٌٚت٩ ٩ٚ ٤ٛض١ تل/ ٠ تبم٢ رٟٕٓ، ج٨١ت ../. انتبؿ٢/ كا٢ ك٠ؿ٤ب  م٪جيب  ٤لَزيب  پيل/  مؿ٨ ٚي٩  ؿكؽتيب

 .(215 -208 :1389 ٫ْال٩ٞ، ْٗض٫ٝ) «٢پلٞـ

ـ  آٜ ؿك َي٣  اًيت  ٚغ٫ط٩ ام ثلْلنت٣ ٩ٓٛ٤ «٫َٝ ٠ ٥ٚل» ٠ «٥ٞهت٣» ٤ب٨ ٚز١ٛؾ٣ ؿك اُؿبكٍ تٔب٠٪ل  ٠ كُي

 اًت: ٪بنت٣ ١ٛٞ

ـ آك٨، آكا/ ؿٔ ث٥ِت اٞـامؿ٘ ت١ ٪بؿ ؿ٘/ ٤ل اٌٞٓٗتبٜ ًجن٦» ـ آك٨، لّ٘/ؽ ا٪ٟزب ت١ًت ٚبٟٞ  ا٪ٟزيب  ت١ًيت  ٚبٟٞ

 .(220 )٤ٛبٜ: «م٪جب

 لا٪ـ:ً ٩ٚ ص٫ٟٝ ١ٞك٠م ٠ ٥٫ٚٝ ٪بؿ ث٣ ؿ٪ٓل ُؿل٨ ؿك ٠

 رِٛي٫ـ/  مؿ٢ ٖيت  آٜ ثيل  َي٣  ريب٩ٚ  م تي١  مٜ ٖيت  ؽ١كُي٫ـ/  م ِْت٣ مكّ٪ٝ ٣َ رب٩ٚ م ت١ مٜ  ٩ٚ ثلؽ٫ن!/»

 .(244 )٤ٛبٜ: «١ٞك٠م ث٣ ١ٞك٠م، ث٣ ١ٞك٠م، ث٣ ١ٍٞ ٩ٚ پ٫ل٠م/ ١ِْٞت٧ ؿ٪ل٪٧ٟ ٥٫ٚٝ ا٪ٝ ؿك ثبٍ ؽ١ٍ

 ٤ٌيت٩  ٞيبة  ٚي٩  ؿ٤ـ/ ٩ٚ ٚب ث٣ ٌٚت٩ ت١ ٪بؿ ٣َ ٌٚت/ ثبؿ٢، ث٩ ٤ٌت٫ٙ ١ٞك٠م ث٣ /ؿ٠كؿًت ٥٫ٚٝ ا٨ ت١ ٪بؿ ث٣»

 .(361 )٤ٛبٜ: «ؿ٤ـ ٩ٚ ٚب ث٣

 اًت: ثلؿ٢ پٟب٢ ك٠ًتب٪َ طج٫ؿت ث٣ مٞـ٩ْ ٠ ٚلِ ٞػ٫ل ٚضب٩ٟ٫ٚ ٠ ؾ١اطم ث٫بٜ ثلا٨ عت٩ّ ا٠

ـ  ؽ١ٍ» ًلْقُت ٚلِ/ ٠ مٞـْب٩ٞ ٤ب٨ ََُِٛ ثلِ/ ٤ل ٞبمٌ ٤ب٨ ص٫ٝ»  ٠ ؽٟيـ٢  «/ثيـك٠ؿ » ٠ «آٚي

 .(231 )٤ٛبٜ: «ٞبث١ؿ ْقُت٧ ٪بؿْبك ٪ل٠م/ؿ ؿَُٖ ٤ب٨ ؿاًتبٜ ١ًم/ ربٜ ٞب٧ٖ ٠ اٍُ

 َٟـ: ٩ٚ ث٫بٜ ثبمِْت ثلا٨ كا ت٫َٛٔٛ ؿ٪ٓل ُؿل٨ ؿك ٠

ٙ  ؿك كنيت/  ؽ١ا٤ٙ ؽب٣ٞ ؿ٠ثبك٢ ك٠م ٪ٍ»  /؟ؿك پِيت  ٫ٌَيت  پلًي٫ـ:  ؽي١ا٩٤  ث٫ٓبٞي٣/  ٚيلؿ  صي١  مؿ ؽي١ا٤

ٍ  /... ؿ٪١اٞي٣/  ٚيلؿ  ص١ مؿ ؽ١ا٤ٙ ؿك كنت/ ؽ١ا٤ٙ ؽب٣ٞ ك٠م ٪ٍ آك٨ /؟ؽب٣ٞ ؿك ٫ٌَت پل٫ًـ: ؽ١ا٤ٙ  ٪ي

 .(104-103 )٤ٛبٜ: «كنت ؽ١ا٤ٙ ؽب٣ٞ ؿ٠ثبك٢ ك٠م

 ْلنت. ا٠ ام كا ثبمِْت نلٓت ٞبث٥ٟٓب٘ ٚلِ ٣َ ان١ٌى

 ٪ؿٟي٩  ،«ييب٤ل٢ » ُي٥ل  ثيب  ؽ١ؿ تٗؼ ثلؽ١كؿ ا٫ّٖ٠ٝ ًٝ ٫ٛ٤ٝ ؿك ٠ ث١ؿ ك٠ًتب ؿك ًب٩ٖٓ ُبٞنؿ٢ ًٝ تب عزبم٨»

 ؾٛيل  ام ا٨ ثل٤ي٣  َي٣  ا٠ .(617 :1979 اث١عبيي٣، ) «َيلؿ  تزلث٣ كا قلثت ٠ ت٥ٟب٪٩ عٌبىا ٠ مٞـ٩ْ پ٫ض٫ـ٩ْ

ٝ  ام ؿ٠ك٨ ث٨١ ٠ كّٞ ُؿلٍ اقٗت ْقكا٫ٞـ٢، ٠طٝ ام ؿ٠ك كا ؽ١ؿ  ام ٩لمٚيبٞ ٪ؿ ا٠» اًيت.  ْلنتي٣  ًيلم٫ٚ

ٜ  ؿك٪يب٨  نلاًي٨١  ؿك ا٨ ؽ٫ناث٣ ثٌبٜ ٤لصٟـ ٠ آ٠كؿ ًل ث٣ قلثت ؿك كا اٍ مٞـ٩ْ ٤ب٨ ًبٔ ث٥تل٪ٝ  ؽل٠ُيب

 ام ؿ٠ك٨ .(214 :1981 )ن٥ٛي٩،  «ثي١ؿ  ريبك٨  ٞبؽ١ؿآْب٤َ ٜك٠ا ؿك ٟب٤ٜٛض ك٠ًتب ٪بؿ ْلؿ٪ـ، ٞبپـ٪ـ ٥ُل
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 اًيت؛  ُيـ٢  ا٠ ؿك ك٠ًتب ث٣ ٫ٕٚ ٠ ن٥ُ٨لْل٪ ًجت ٥ُل، ١ُٗق٩ ؿك ٠ قلثت ٠ ت٥ٟب٪٩ ؿك مٞـ٩ْ ٠ ماؿْب٢

ٜ  ثي٣  ك٠ًتب ًتب٪َ ك٠ًتب، ْقكْب٢ كنتٝ ٫ٚبٜ ام ؿ٫ٖٕ ث٣ اٞـ٢٠ ٠ قلثت اعٌبى ٖقا، ٝ  ماؿْيب٢  ؾٟي١ا  ٠ ٞؾٌيت٫

 اُيؿبك  قبٖيت  ٓيجك٧  ،ؽ٫يب٩ٖ  ًهل٨ يبٖت ؿك ،ك٠م٤ب آٜ ٞبؽ١ٍ ٠ ؽ١ٍ ك٠م٤ب٨ آ٠ك٨٪بؿ ٠ ك٠ًتب ث٣ كنتٝ

 م٪جيب٪٩  ك٠ًيتب،  ٠ٓيم  .(42 :2006 )ع١ٛؿ، «اًت ْٟب٩٤ ث٩ ٠ پب٩َ كٚن ا٠ اُؿبك ؿك ك٠ًتب» اًت. عزبم٨

َ  ؿك عزيبم٨  َي٣  اًيت  ٤يب٪٩  ٠ٓيم  ر٣ٗٛ ام ك٠ًتب ٚلؿٚبٜ پب٩َ ٠ مٌٚتبٜ ٠ قل٠ة ٠ ًلًجن٨ ٠  ًيتب٪

 ًلا٪ـ: ٩ٚ ص٫ٟٝ ك٠ًتب٪َ ٠ٓم ؿك ا٨ ًل٠ؿ٢ ؿك ا٠ ٫ْلؿ. ٩ٚ َبك ٣ث ؽ١ؿ ماؿْب٢

 .(224 :2:93 ،حجازي) «إنسان إبسم ناىا،يغنّ  قری   إبسم اخلضراء/ األرض ابسم الکلمة/ ابسم»
، ٩ٚ آ٠ام آٜ ٞب٘ ث٣ ٠ َٟٙ ٩ٚ تك٩ّٟ ثـاٜ ٣َ ك٠ًتب٪٩ ٞب٘ ث٣ ًجن/ م٫ٚٝ ٞب٘ ث٣ ٣َٛٗ/ ٞب٘ ث٣ )تلر٣ٛ:  ٌبٜ.(اٞ ٞب٘ ث٣ ؽ١اٙٞ

َ  ثلا٨ ُبؾل ؿٖت٩ٟٓ ث٫بٞٓل ٣َ اًت «مدننيلَ  َسّلةُ » عزبم٨ ٤ب٨ ًل٠ؿ٢ تل٪ٝ ٥ٚٙ ام ٪٩ُ  ؿك ا٠ اًيت.  ك٠ًيتب٪

ٜ  ،٤يب  آٜ نل٠ٍ ثب تب اًت كنت٣ ٥ُل ث٣ ١ٛ٫ٖ ام ًجـ٨ ثب ٣َ ٫َِـ٢ ت١ٔ٪ل ث٣ كا ١َؿ٩َ ُؿل، ا٪ٝ  ؽبٞي٣  ثي٣  ٞيب

 آ٠كؿ:

 وقعدد  ادلسددننن/ م الّشدد شددعا  حتدد  مددنن!/يل سددّلة مددنن/يل اي لّدد ط ُُتّفدد  والّشددم  مددنن/يل اي شددّم ي أحددد ال !/نيمسددک»
   (238 :مهان) «القرية رتُ فتذکّ  يّن/يع هايف

٩ ث١ كا ت١ َي ٫٤ش !١ٛ٫ٖ /!ث٫ضبك٢ )تلر٣ٛ:  ٫ٖٛي١!  ًجـ /١ٛ٫ٖ! ا٨ ؽُِبٞـ ٩ٚ كا طلا٠اتت ٠ تبم٩ْ ؽ١ك٫ُـ ٠ َِـ/ ٛٞ

 آ٠كؿ٘.( ٪بؿ ث٣ كا تبك٠ً ٠ انتبؿ/ ًجـ آٜ ؿك صِٛبٙٞ ؽ١ك٫ُـ/ ْلٚب٨ ت٫ف م٪ل

ٜ  ك٠ًتب٪َ ثلا٨ كا عٌلتَ ٠ ؿٖت٩ٟٓ ٥ٞب٪ت ،«نيتيمد هىذ» ًل٠ؿ٦ ؿك عزبم٨ ـ  ٚي٩  ث٫يب  آ٠اك٦ كا ؽي١ؿ  ٠ َٟي

 َٟـ: ٩ٚ ٚؿلّن٩ ك٠ًتب٪َ ام طلؿُـ٢ ٠ قلثت

 .(235 )مهان: «نيت!يمد هوىذ أان/ ىذا إسٍم/ ضائعا بدون وصرتُ  غرفيت/ ِمن نم/يال طُردتُ  لقد»
 اًت!( ٚٝ ٥ُل ٤ٛبٜ ا٪ٝ ٠ ٟٚٙ/ ا٪ٝ ِْتٙ/ ْٙ ٚز١٥ٔ، ٠ ٘/ُـ طلؿ اتبيٙ ام اٚل٠م )تلر٣ٛ:

 َٟـ: ٩ٚ ث٫بٜ ص٫ٟٝ ك٠ًتب٪٫بٜ ٠ ك٠ًتب ث٣ كا اٍ اكاؿ٢ «تُغيّن  دلن» ؾ١ٟاٜ ثب ؿ٪ٓل٨ ًل٠ؿ٦ ؿك

 .(233 )مهان: «ديالّنش ىذا فمي ويف جئُ ،  يوإل د/يالبع  يالرّ  يف اإلنسان هايّ أ أحّب  إنّ »
 (اًت. آ٠ام ا٪ٝ ؿ٤بٙٞ ؿك ٠ آٚـ٘ ت١ ٨١ً ث٣ ٠ ؿاك٘/ ؿ٠ًت كا ت١ ٤ٌت٩، ؿ٠ك ك٠ًتب٨ ؿك ٣َ اٌٞب٩ٞ ا٨ )تلر٣ٛ:

 َِـ: ٩ٚ نل٪بؿ كا آٜ پق٪لؿٖ قل٠ة ٠ مٌٚتبٜ ٫ٌٞٙ، ك٠ًتب، « يالرّ  إلی الّرحلة» ًل٠ؿ٦ ؿك عزبم٨

 «تايوالددذّکر  واألحددنان/ النسددنان العبدد  بددات/والنّ  والّشددتاء الغددروب مددن ويددف نم/يددالغ ق عددان احلامدد  م ينسدد /ميالقددد مددنطين اي»
 .(555 )مهان:
ٜ  ٠ قيل٠ة  ام آٜ، ؿك ؿاكؿ/ ؽي١ؿ  ثيب  كا اثيل  ٤يب٨  ت١ؿ٢ ت١ ٫ٌٞٙ /!ٚٝ يـ٪ٙ ًلم٫ٚٝ ا٨ )تلر٣ٛ:  كا٪غي٧  ٫ْيب٢/  ٠ مٌٚيتب

 (ؽبطلات. ٠ ٤ب/ اٞـ٢٠ ٠ نل٤٠ِت٣ صِٙ م٩ٞ ؽ١ٍ

َ  َي٣  َٟـ ٩ٚ آكم٠ كا لم٩ٟ٫ًٚ ث٣ ثبمِْت ٚغن٠ٜ، آ٠ام٨ يبٖت ؿك «أکتدر أغنية» ُؿل ؿك ٪ب َ  ثيلا٪  ٠ آكاٚي
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 آ٠كؿ: ٩ٚ اكٚكبٜ ث٣ كا ا٫ّٟٚت

 .(486 )مهان: «معا   نبکي أبن في ِ  نيتيمد اي أحلم ان/ميواإل الرّاحة ننينمي ىادٍئ/ حببّ  في ِ  نيتيمد اي أحلمُ »
َ  ٚيلا  تيب  َٟٙ/ ٩ٚ آكم٠ كا ت١ آكا٘ ؾ٩ًِ ثب !ٚٝ ٥ُل ا٨ )تلر٣ٛ: ٝ  ُي٥ل  ا٨ ثؾِيـ/  ا٫ّٟٚيت  ٠ آًيب٪  كم٠آ كا تي١  !ٚي

 .(٫َٟٙ ْل٪٣ ٤ٙ ثب ٣َ َٟٙ ٩ٚ

 ؽيي١ؿ ف٤ييٝ ؿك ًييجن ًييبك٨ ًييب٪٣ م٪ييل كا ك٠ًييتب اٞـ٪ِيي٧ ،ك٠ًييتب ثيي٣ ؿ٠ثييبك٢ ثبمِْييت آكم٨٠ ؿك عزييبم٨

 پل٠كاٞـ: ٩ٚ

 .(44 )مهان: «ىفهافة خضراء مروحة/ األف  يف هاأوراق صفصافة/ حت  بکّف  اني   أّنين لن»
 علَيت  ثي٣  انيى  ؿك آٜ ٖط٫يم  ٠ ًجن ٤ب٨ ثلِ ٣َ ث٫ـ٨/ ؿكؽت م٪ل ؿك ت١ ؿًتبٜ ؿك ث١ؿ٘ ا٨ ٩ٞ َبٍ ا٨ )تلر٣ٛ:

 اًت.( ؿكآٚـ٢

ٜ  ؿك قلثيت  ام ٤ب٪٩ ِٞب٣ٞ ٣َ ُبؾلا٩ٞ  ٔ  ؽي١ؿ  ماؿْيب٢  ثي٣  ؽبّٓي٩  ت١رّي٣  اًيت،  پـ٪يـاك  اُؿبكُيب  ٚجيق٠

ٕ ٚ ،اٞـ ُـ٢ ٚتغّٕٛ قلثت ؿك ٣َ ب٪٤٩ ًؾت٩ ٠ ٤ب كٞذ ؿ٫ٖٕ ث٣ ٤ٙ عزبم٨ ٠ ْٗض٫ٝ .اٞـ ؿاُت٣  ثي٣  ُيت٫بو ا ٠ ٫ي

ٜ  ٫ِتلث ؿك آٞزب ث٣ ثبمِْت ثلا٨ كؤ٪بپلؿام٨ ٠ ك٠ًتب  ١ٛٞؿ٤يب٨  ام ٞٛي١ؿ٨  َي٣  ْلؿ٪يـ٢  ٚيٟؿُي  اُؿبكُيب

ٕ  ؿك قلثيت  ؿك ُبؾل ؿ٠ ٣َ اًت ٤ب٪٩ ًؾت٩ ٠ ١ٚاٞؽ ام تؿج٫ل٨ ٠ ٥ُل آُهت٩ٓ ٠ پل٪ِب٩ٞ ٜ  ًٚبثي  ثي٣  كًي٫ـ

ٜ  ث٣ ك٠ًتب ْهت: ت١اٜ ٩ٚ ،تلت٫ت ثـ٪ٝ ؛اٞـ ُـ٢ ١ٚار٣ آٜ ثب بٜآكم٤٠ب٪ِ  طيلا٠ت  ٠ ُيبؿ٨  ام ٞٛي١ؿ٨  ؾٟي١ا

 اًت. ؿاؿ٢ اؽتٔبّ ؽ١ؿ ث٣ كا ؽب٩ّٓ رب٪ٓب٢ ْٗض٫ٝ ٠ عزبم٨ اُؿبك ؿك

 گرضتِ خاطسات هسٍز .2-1-2

 ؿك تيث٩ّٗٚ  ثيب  كا ؽي١ؿ  نُيل٨  ٠ ك٠عي٩  َٛج١ؿ٤يب٨  ثت١اٞـ ُب٪ـ» تب ْلؿؿ ٩ثبمٚ ؽ١ؿ ْقُت٧ ث٣ ك٠م ٤ل اٌٞبٜ

 َي١ؿ٩َ، » .(37 :1392 ،ًيزبؿ٨  ٠ آثيبؿ٨  )عٌٝ «َٟـ رجلاٜ ر١ا٩ٞ ْب٢ ٠ ١ٞر١ا٩ٞ ،١َؿ٩َ ا٪ّب٘ ؽبطلات

 ٪يبؿ  آٜ ام عٌيلت  ثب ٠ ؿاكؿ ٠٪و٢ ٩٥ت١رّ آٜ ث٣ ،كٚبٞت٫ٍ ُبؾل ٣َ اًت پل٪بٜ انٌب٧ٞ ٠ ؾِى پ١ٗ٥اٞبٜ، ؿ٠ك٦

 ك٤يب٪٩  ثيلا٨  ْل٪ين٨  اٍ، ٪بؿٚبٞـ٩ٞ ث٣ ٤ب٨ ٖقّت ٠ ؿ٠كاٜ آٜ ث٣ ؿ٠ثبك٢ ٞٓب٩٤ .(132 :1383 ٪ل، )٣ً «َٟـ ٩ٚ

ٝ  اًيت.  آٜ ٫ًب٩ً ٠ ارتٛبؾ٩ ُِٚالت ٠ ٥ُل٨ پل٫٤ب٨١٤ مٞـ٩ْ ام كٚبٞت٫ٍ ُبؾلاٜ  عزيبم٨  ٠ ْٗضي٫

 ؾٔيل٤ب٨  ثي٣  ٤ٛي١اك٢  ،٠طٝ ام ؿ٠كانتبؿٜ ٠ رـا٪٩ ؿ٫ٖٕ ث٣ ٥ُل٨، مٞـ٩ْ ام ؽٌت٣ ؿٔ ُبؾل ؿ٠ ؾ١ٟاٜ ث٣ ٫ٞن

ٝ  ام ٠ َٟٟـ ٩ٚ ٚل٠ك كا ؽ١٪َ ١ٞر١ا٩ٞ ٠ ١َؿ٩َ ؽ١ؿ، ؽبطلات ؿك ٠ ٞٓلٞـ ٩ٚ ؽ١٪َ طال٪٩  ْٟز٫ٟي٧  ا٪ي

 ثلٞـ. ٩ٚ ث٥ل٢ ١ٞ ٚضب٫ٚٝ ٠ تٔب٠٪ل آنل٪َٟ ثلا٨ بطلات،ؽ

 ؿك ع٫يبت  ك٠ط ٠ ُي١ؿ  ٚي٩  مٞيـ٩ْ  ام ًلُيبك  اٍ، ١ٞري١ا٩ٞ  ٠ َي١ؿ٩َ  ؿ٠كاٜ ثي٣  ثبمِْيت  ثب ْٗض٫ٝ 

ٝ  ام كامآ١ٖؿ  طج٫ؿت ؿٔ ؿك ٣َ كا ؽ١ؿ ١َؿ٩َ ا٠ ٪بثـ. ٩ٚ ؾ٫ٛى اٞؿُب٩ً ُؿلٍ  ؿ٠ؿ، ٚي٩  ًي١  آٜ ثي٣  ًي١  ا٪ي

ٌ  طج٫ؿت٩ ر١ا٩ٞ، ٠ ١ٞر١ا٩ٞ ضب٨ن تزٌّٙ ثب ٠ َِـ ٩ٚ ت١ٔ٪ل ث٣ َ  ثي٩  ٠ پيب  ٠ ُيبؿ٨  ام ًلُيبك  َي٣  آال٪ي



 1396پب٪٫ن  ،27 ُٛبك٦ ٤هتٙ، ًبٔ تطج٩ً٫، اؿث٫ّبت ٞب٧ٚ َب٠ٍ /130

 َٟـ. ٩ٚ تل٫ًٙ اًت، طلا٠ت

 ١ْ٪ـ: ٩ٚ ًؾٝ ١َؿ٩َ ك٠م٤ب٨ ١ُو ٠ ١ُك ام ٠ ث٫ٟـ ٩ٚ ًب٣ٖ ؿ٢ ١َؿ٩َ كا ؽ١ؿ ْب٢ ْٗض٫ٝ

 ًيب٣ٖ  ؿ٢ َي١ؿ٩َ  ْي٫الٜ/  ٤يب٨  رٟٕٓ ت٨١ ٫ُل٪ٝ/ ٠ ؽ١ة ؿ٪ل٪ٝ/ ك٠م ٪ٍ ْلؿٍ ثبكاٜ/ ك٠م آكؿ ٪بؿ٘»

ٕ  ثي١ؿ  صلٞيـ٢/  ام ؽنٞـ٢/ ام پلٞـ٢/ ام /صبثٍ ٠ صٌت ٞبمٌ/ ٠ ٞل٘ ؽلّ٘، ٠ ُبؿ ؿ٘/ث١ ٘  رٟٓي  «مٞيـ٢  ٠ ْيل

(1389: 209). 

 م٪جيب٪٩  ٣ٛ٤ آٜ ؿ٪ٓل/ ثبك ./.. ثپ١٪ٙ/ ؿ٪ل٪ٝ كنت٧ كا٢ ثبم ث١ٓ٪ٙ/ ثٗجٕ ٠ ْٕ ام ؿاك٘ ؿ٠ًت صلا/ ؿاٙٞ ٩ٛٞ ٚٝ»

ٜ  /كا ١َؿ٩َ ٤ٌت٩/ پ١ٌِ ١ؿپ ٠ تبك ٫ٚبٜ ؿك ٌٚت٩/ ٤ٛض١ ث٫ٓل٘/ ؿكثل كا ثؾَ ربٜ  ا٨/ ِْٛٓيت٣  ٞيؼ  صي١

 .(236 )٤ٛبٜ: «ث٫ٓل٘ ًل ام

 ١ْ٪ـ: ٩ٚ اٍ ١ٞر١ا٩ٞ ا٪ّب٘ ؽبطلات ام ْب٢ ٠

ٍ  پب٨ ُتبة ثبؿ/ ؿك ؽ١اٞـٞـ ٩ٚ آماؿ٢ ٣َ ؽلؿاؿ/ ًجن ٤ب٨ تپ٣ّ ك٨٠ م»  ًي٨١  ثيلؿ  ٚي٩  ٚيلا  آ٤ي١/  كنتيبك  ؽي١

 .(262 )٤ٛبٜ: «١ُ٫ٞ ك٨٠ مؿ ٩ٚ ٖجؾٟـ ٚٝ ث٣ ا٩ٞ/رب٠ؿ ٥ٚل م مؿ ٩ٚ ؿٖٙ ١ٞر١ا٩ٞ/

 َِـ: ٩ٚ نل٪بؿ كا ر١ا٩ٞ آكم٤٠ب٨ ٤ٙ ْب٩٤ ٠

َ  ٌٚت٩/ ٠ ر١ا٩ٞ آٜ ثبؿ ٪بؿ» ـ  ا٫ٚيـ٤ب٨  آٜ پيب٩َ  ريبٜ/  آًيٛب٩ٞ  آكم٤٠يب٨  ٤ٌيت٩/  ؿِٔ ؿُٖيَِ  تيپ  «ثٟٗي

 .(232 )٤ٛبٜ:

 ١ْ٪ـ: ٩ٚ ًؾٝ كنت٣ ؿًت ام ا٪ّب٘ عٌلت ام ؿ٪ٓل رب٨ ؿك ٠

 ؿك ../. ت٫ِي٣/  ؽ١كؿ ٚٝ ٧ٟ٥َ آكم٨٠ ؿكؽت ثل كنت٣/ پٟـاك پلؿ٦ ما ؽ١ٍ آ٤ّٟ ٣ٛ٤ آٜ كنت٣/ تبك كنت٣/ ٪بك»

 .(253-250 ٤ٛبٜ:) «مؿ ٩ٚ تبك عٌلت ٞجض ٚٝ كِ

 ام اٍ ٨ُيؿل  ٤يب٨  ٚز١ٛؾي٣  ؿك ثُٗي٣  َٟيـ؛  ٞٛي٩  ٪بؿ ٩ُ٫ٞ ث٣ ؽ١ؿ ١َؿ٩َ ما ْٗض٫ٝ ثلؽالل عزبم٨ 

 ٠اضيظ  ٞٛي١ؿ  اًيت؛  ؿ٢َيل  مٞـ٩ْ ،ُِٚالت ثب ١ٛ٤اك٢ ٣َ ١ْ٪ـ ٩ٚ ًؾٝ پلَبك ٠ ن٫ًل ك٠ًتب٪٩، ١َؿ٩َ

 :ُـ اُبك٢ آٜ ث٣ ٫ِتلپ ٣َ َٟـ ٩ٚ آُُبك «مننيلَ  سّلة» ًل٠ؿ٦ كا ًؾٝ ا٪ٝ

 وقعدد  ادلسددننن/ م الّشدد شددعا  حتدد  مددنن!/يل سددّلة مددنن/يل اي طلّدد  ُُتّفدد  والّشددم  مددنن/يل اي شددّم ي أحددد ال !/نيمسددک»
 .(238 :2:93 ،حجازي) «القرية. فتذّکرتُ  يّن/يع هايف
٘  كا آٜ َي٣  اًيت  َي١ؿ٩َ  ؿ٠كاٜ ِٞيب   ٠ ُيبؿاث٩  ٪يبؿآ٠ك  عزبم٨، ثلا٨ ١ٛ٫ٖ طلا٠ت ٠ تبم٩ْ   ٤ٟٓيب

 اًت. ؿاؿ٢ ؿًت ام ٥ُل ث٣ ٠ك٠ؿ ثب ،ر١ا٩ٞ

ٍ  ثيب  ٞزي١ا  ضٛٝ «زلّمدد اي  َ يعل ىنايَ  اي» ًل٠ؿ٦ ؿك عزبم٨ ٘  ٚغّٛيـ،  ثيلاؿك  ثيب  َي٣  اٍ َي١ؿ٩َ  ًيؾت  ا٪ّيب

 َٟـ: ٩ٚ ٚل٠ك كا پـكُبٜ َٟـٜ ربٜ ٖغػبت ٠ اًت ُـ٢ ًپل٨ ُِٚالت



 131/ ل ْٗض٫ٝ ٫ْال٩ٞ ٠ ؾجـاٖٛؿط٩ عزبم٤٨ب٨ كٚبٞت٫ٍ ؿك ُؿ ر٢١ٗ تطج٩ً٫ ثلك٩ً

 ال ّدددر  نيبددد بَتشدددّردان إضدددِرب ... مننلِندددا/ الّصددداعدِمن ابلدددّدرب ب/ياألشددد ادلُنَتضدددر/ ندددايأبب ادلظلنمدددة!/ ب نفلتِندددا ./.. فَاضدددرب»
 .(:62 :مهان) «...ادلسدودة
 ٜآ٠اك٫ْٛيب  ثيلا٨  ثٟي١ام  .ٟٚنٖٛيبٜ/..  ؿ٘ كا٢ ثلا٨ ٚلْٛبٜ/ ؿ٘ پ٫ل پـك ثلا٨ ٚػ١ٗٚٛبٜ/ ١َؿ٩َ ثلا٨ /.ث١ٟام.. )تلر٣ٛ:

 (...ثٌت٣ ٤ب٨ كا٢ ٫ٚبٜ ؿك

 َٟـ: ٩ٚ ٪بؿ ٣ٞ١ْٝ ٪ا اٍ ؿ٠ك٢ آٜ ؿ٠ًتبٜ ٠ ١َؿ٩َ ا٪ّب٘ ام ٫ٞن « يالرّ  إلی الّرحلة» ٦ؿًل٠ ؿك عزبم٨

 الّشدجر/ ِمدن مندا الّدذي تلدتم  ُىندا/ انقضدی الّدذي العمدر تلدتم  ../.  /يدالّرح سدجنها مدن أعتقهدا الّديت نفسي /ميالقد منطين اي»
 .(556 )مهان: .«.ال ّفنلة. إخنة والبکاء/  الّضن رُفا  وِمن

ٜ  ام ٣َ كا ك٠عٙ /!ٚٝ يـ٪ٙ ًلم٫ٚٝ ا٨ )تلر٣ٛ: َ  مٞيـا  ِْيت٣،  ًيپل٨  ا٪ٟزيب  َي٣  كا ؾٛيل٨  ./.. َيلؿ٘/  آماؿ َي١ص

ٜ  ام ك٠٪٫ـ٢/ ،اٞـ ث١ؿ٢ ٚٝ[ ]ثب قٙ ٠ ُبؿ٨ ؿك ٣َ ؿ٠ًتب٩ٞ ام ٠ ؿكؽت/ ام ٣َ اًت ؾٛل٨ ؽ١اًتبك /ؽ١ا٤ـ ٩ٚ  ؿ٠ًيتب

 .(.١َؿ٩َ. ؿ٠كاٜ

ٍ  ٤يب٨  اكمٍ فَيل  ٠ ْقُت٣ ؽبطلات تـاؾ٩   ام ا٨ ُيبؽ٣  ؾٛي١٘،  انُيبك  ك٠ُيٟٓل٨  ثيلا٨  ُيـ٢  نلاٚي١

ٝ  اًيت.  آنل٪ـ٢ ٤ٟلٟٚـ ؿ٠ ا٪ٝ ُؿل ؿنتل ؿك كا «١َؿ٩َ ١ًٞتبٖو٨» ٪ؿ٩ٟ ١ًٞتبٖو٨  ام َي٣  عزيبم٨  ٠ ْٗضي٫

ـ  ٩ٚي  ًيل  ؿك كا ْقُيت٣  ث٣ ثبمِْت آكم٨٠ عٌلت، ثب ٠ ِٚتبيب٣ٞ ٫ٌٞتٟـ، كاض٩ ؽ١ؿ مٚب٧ٞ ا٠ضبؼ  ٠ پل٠كاٟٞي

٘  ثيلا٨  ؿٖت٩ٟٓ عيّ ،٪َؽ١ كؤ٪ب٪٩ ًهل٤ب٨ ؿك ٌ  ا٪ّيب  اٖجتّي٣  َِيٟـ.  ٚي٩  تٔي١٪ل  ثي٣  كا َي١ؿ٩َ  آماؿ ٠ پيب

 نلًيب٨  طبييت  ٠ ًيؾت  ٖغػبت ثلا٨ كا ثؾَ ٖقّت ٠ ٫ُل٪ٝ ت١ٔ٪ل٨ ْقُت٣، ك٠مْبك ٪بؿآ٠ك٨ ثب ْٗض٫ٝ

َ  ؿكؿ٤يب٨  ؽيبطلات،  ؿنتيل  مؿٜ ٠كو ثيب  ،عزيبم٨  آُٞي٣  عبٔ ٠ َٟـ ٩ٚ تـاؾ٩ ؽ١٪َ ٩ٞ١َٟ  ثي٣  كا ؽي١٪

 َٟـ. ٩ٚ ٪بؿ ؽ١ؿ ن٫ًلا٧ٞ ٠ ًؾت ١َؿ٩َ ام ا٫ٓٞن عنٜ ٞٓب٩٤ ثب ٠ ٫ِٟٞـ ٩ٚ تٛبُب

 عطك .2-2

ّ  ٤يب٨  رٗي٢١  ثيب  ١َٟٜ، تب آنل٪َٟ آقبم ام ٣َ اًت ٤ب اٌٞبٜ ؿ٫ٞب٨ ؽبّّ ٠٪و٩ْ ٠كم٪ـٜ، ؾِى»  ٠ كٞٓبكٞي

ٕ  ٠ ٛيلا٢ ٤ ٤ٛي١اك٢  م٪جيب٪٩  ٠ ؾِيى  اًيت.  َلؿ٢ پق٪ل تغّٕٛ اٌٞبٜ ثلا٨ كا ع٫بت كٞذ ؽ١ؿ، ؿ٫ِٟٖٝ  ثيب  ُّٚٛي

ٜ  ٞٓيب٢  ،ك٠ ٤٫ٝٛي  ام ؛(68 :1377 )ٚؾتبك٨، «اٞـ ث١ؿ٢ ٪ُـ٪ٓل ٍ  ُيبؾلا  م٪جيب٪٩  رٌيتز٨١  ؿك ٣َي  كا كٚبٞت٫ي

ٔ  ثي٣  كا ُيبؾل  عٌلت ٚؿ١ِو، ام نلاو ٠ رـا٪٩ ٤ل٣ٞ١ْ اًت. ًبؽت٣ ؽ١ؿ ٚت١ر٣ّ ٤ٌتٟـ،  ؿاُيت٣  ؽي١ؿ  ؿٞجيب

ـ  ًيل٩ٚ  ٞبٖي٣  ،٪يبك  ام رـا٪٩ اٞـ٢٠ ام ،كٚبٞت٫ٍ ثلرٌت٧ ٦ًلا٪ٟـ ؿ٠ ؾ١ٟاٜ ث٣ ٫ٞن عزبم٨ ٠ ْٗض٫ٝ اًت.  ؿ٤ٟي

 َٟٟـ. ٩ٚ اثلام كا ؽ١ؿ ؾبًُب٧ٞ عٌلت ؿكؿٟٚـا٣ٞ ٠

َ  تل٪ٝ ١ٚنّى» يضب ام ٠ اًت ٤ٛلا٢ ٚؿتـٔ ٠ ٞل٘ ؾ١اطم ٠ اعٌبًبت ثب ْٗض٫ٝ اُؿبك  ٝ  ُيؿل  ثؾي  ْٗضي٫

 ا٫ٓٞين  ؿٔ ٠ ٖط٫يم  ا٠ ؾبُيًب٧ٞ  تف٫ٟ٤ّ اًت. كٚبٞت٫ٍ تكناّلت ُبؾل ا٠ اًت. آٜ ؾبطه٩ ًطظ ٫ٛ٤ٝ ٫ْال٩ٞ

 پ٫ض٫يـ٩ْ  ٤ل١ْٞي٣  ام ؾبك٨ ٠ مٞـ ٩ٚ ١ٚد ا٠ اُؿبك ؿك ٫ٛ٫ّٛٓت ٠ ٓـايت» ٠ (316 :1384 )مكيب٩ٞ، «اًت
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 .(33 :1392 ،ًزبؿ٨ ٠ آثبؿ٨ )عٌٝ «اًت ٚؿ٨١ٟ ٠ ٖهػ٩

ٜ  ٠ پوٚيلؿ  ك٢ ثي٣  ث١ؿ٘/ آ٠كؿ٢ ٩ْٗ ت١ ثلا٨ ث١ؿ٘/  ثلؿ٢ ث١٪٩ ٣َ ِْٗٝ آٜ ام» ٙ  ؿك اَٟي١  رين  ثي٣  ٫ٌٞيت/  َهي

 .(89 :1389 ،٫ْال٩ٞ ْٗض٫ٝ) «ث١ؿ٘ ؽ١كؿ٢ ْٕ ام ٣َ ؽبك٨

 َٟـ: ٩ٚ ٪بؿ ص٫ٟٝ ؿاُت٣ ا٠ ثب ٣َ ؽبطلات٩ ٠ ٚؿ١ِو ام ا٠

ٙ  ثي٣  ك٠م٨ ا٨ ص٥ل٢ ْٕ ٩ْٗ ام ؽ١ؿ/ ؿنتل ؿك ٪بنتٙ ؽ٩ُِ ثلِ» ـ  ثي١ؿ/  ؿاؿ٢ ؿًيت ٔ  صٟي ٘  پي٫َ؟/  ًيب  ٪يبؿ

 .(321 )٤ٛبٜ: «ؿ٪ٓل ؽ١ة ك٠م٤ب٨ ص١ٜ /١َت٩٥، ؽ١ة ك٠م ث١ؿ:/ ؽ١ث٩ ك٠م ؿاك٘ ٪بؿ اّٚب ٫ٌٞت/

 َٟـ: ٩ٚ مٞـ٩ْ ،ٚؿ١ِو ك٨٠ ؿ٪ـٜ ا٫ٚـ ٣ث ٠ پل٠ام ؽ١ُجؾت٩ ٨١ً ث٣ ؽ٫بَٖ ؿك ٠ا

ـ  ٠ ٪يبؿ  ٩ٖ٠ مٞـْب٩ٞ/ ٠ ٚلِ ٪بؿ كا ؿٖٙ ر١ا٩ٞ/ ؽ١ٜ ام ًبمؿ ٩ٚ ت٩٥» ٜ  ا٫ٚي ـ  ٚي٩  پيل  ٚيلا  تي١/  ؿ٪يـ  ام َٟي

 (244 )٤ٛبٜ: «١ٞك ٤ٌت٩

 َِـ: ٩ٚ ت١ٔ٪ل ث٣ ؿاكؿ، كا آكم٠٪َ ٣َ ؾ٩ًِ ب٪٩م٪ج ٠ ًبؿ٩ْ ،ؿ٪ٓل ا٨ ًل٠ؿ٢ ؿك ٠

 /٤بًيت  آٜ مٞيـ٩ْ  ٌيت، مٞـ٫ْ ْل پل/ مكّ٪ٝ ٚلقٍ ؿ٠ ا٪ٝ ؿاكٞـ ك٠م٨/ ؽ١ٍ ص٣ ٣َ ؽ١٪ِتٝ ث٣ ْهتٙ»

ٍ  ٠ ثبٚغجّيت  ٠ ُٚيل  ث٩ ٫ٌٞت/ ؿِٖبٜ ث٣ ؾِى ٠ ًبؿ٩ْ رن نل/ ث٥ِت٩ ٠ ؾه٫م ٠ پب٫َن٢  )٤ٛيبٜ:  «٥ْيل  ؽي١

193). 

ٍ  ؿك ْيب٢  ا٠ اًيت؛  ٪بنتي٣  تزّٗي٩  ُؿلٍ ؿنتل ؿك ٫ٞن ا٠ كامآ٫ٚن طج٫ؿت ٠ ؽـا٠ٞـ ث٣ ْٗض٫ٝ ؾِى  ثيلا٨  تيال

 ١ُؿ: ٩ٚ ١ٚار٣ ٌُُت ثب تالَُ اّٚب اًت، ام٩ٖ ١ٞك آٜ ؿ٪ـٜ

ٜ  ثيلا٨  ؽ١كُي٫ـ/  ٠ ًيتبك٢  ثب ١ًم٘ ٩ٚ ٣ِ٫ٛ٤ ا٫ٚـ/ نل٪ت ؿك رب٠٪ـ پلت١ ثلا٨»  ٞبپ٫يـا/  ٤يب٨  ٠اه٢ آٜ ؽ١اٞيـ

ٝ  ؿٔ ؿك ٫ٛ٤٣ِي  ٞبث٫ٟبًيت/  صِٙ ٠ اًت ثبم ؿنتل ٣ِ٫ٛ٤ ـ  ٚي٩  ٚي ٜ  تپي  ٫ٛ٤ِي٣  اّٚيب  ...آك٨ ٫ٛ٤ِي٣،  ؽيـا/  مثيب

 .(29 )٤ٛبٜ: «ٚؿٟبًت ث٩

 ٠ ٚيب  ث٫ٝ تبك٪ٍ ا٨ پلؿ٢ ا٪زبؿ ًجت ٤ب٪ٛبٜ، ؿٔ ؿ٠ك٨ ٠ ٫ًب٩٤ اّٚب اًت، ٞنؿ٪ٍ ؽـا ٣َ اًت آٜ ثل ُبؾل

 اًت: ِْت٣ ؽـا

ٜ  تي١  كػ ٠ٖي٩  ١َتيب٢/  ١ُؿ ٩ٚ ؿ٪ـاك ُت ٫ًب٩٤»  ٫ُِي٧  اًيت،  ناٜآ٠٪ي  ٫ٛ٤ِي٣  تبك٪يٍ/  پيلؿ٦  اًيت،  ٥ٞيب

ٍ  /... ٫ًب٢/ ٠ ؿ٠ك ٚبًت ٤ب٨ ؿٔ آتَ ؿ٠ؿ م ٞنؿ٪ٍ/  ًيپ٫ـ٢  ؿك َي٣  ثٗجيٕ/  ا٨ پيبٌ،  ِْٗجيل  م ثيبؿ٢  ثٟي١

 .(36 )٤ٛبٜ: «ٚب ٫ًب٩٤ ك٠ؿ نل٩ٚ٠

ـ  ٚي٩  تكّٟي٩  كا ٚغجي١ة  ثي٣  ؾِى َ،٤ب٪ ًل٠ؿ٢ ؿك ٫ٞن عزبم٨ ـ  ٩ًٚيل  نل٪يبؿ  ا٠ ربُٞيب٢  ؿ٠ك٨ ام ٠ َٟي  .ؿ٤ي

 رين  ص٫ين٨  ٚؿِي١و  ام ا٠ م٪يلا  كًي٫ـ؛  آٜ ث٣ ت١اٜ ٩ٚ عزبم٨ اُؿبك ام ٣َ اًت آكم٠٪٩ م٪جب، ٠ ًبؿ٢ ؾ٩ًِ

 ؽ١ا٤ـ: ٩ٛٞ صٟـ، ٓجبع٩ عت٩ّ كا ا٠ ك٨٠ ؿ٪ـٜ ٠ ؾِى



 133/ ل ْٗض٫ٝ ٫ْال٩ٞ ٠ ؾجـاٖٛؿط٩ عزبم٤٨ب٨ كٚبٞت٫ٍ ؿك ُؿ ر٢١ٗ تطج٩ً٫ ثلك٩ً

 ال اآلن إلددی وأندد ِ  !/أَحددبّ  ...قددالنا رأون نيالّددذ الّرفددا  وکدد ّ   /يددال ّن  صددميت تقددن / صددني ورنّددة أحبّدد / تقددن  ينيددع أحبّدد »
 .(2:1 :2:93) «!نيتعلم

ٙ  ط٫ٟٝ ٠ ؿاك٘/ ؿ٠ًتت ١ْ٪ـ ٩ٚ ٞٓب٤ٙ ؿاك٘، ؿ٠ًتت )تلر٣ٛ: ـ  ٚي٩  ٫ٞين  ٓيـا٪  ٤ٛي٧  ٠ ا٘/ طي١ال٩ٞ  ًي١ُت  ٠ /١ْ٪ي

 (!ا٨ ٞه٫ٛ٥ـ٢ ١ٟ٤م ت١ ٩ٖ٠ اًت!/ ُـ٢ ؾبُى ...ْهتٟـ اٞـ، ؿ٪ـ٢ ٚلا ٣َ ؿ٠ًتب٩ٞ

 َٟـ: ٩ٚ تزلث٣ كا ؾِى ؿك ٌُُت ثبك ٤ل ٩ٖ٠ ١ُؿ ٩ٚ ٥ُل ؿؽتلاٜ ؾبُى ْب٢ ا٠

 حنينددة ، فقدةة ، أان/ کأّّندا ُتهدايرأ ينلکنّد ادلددن/ نسدنة ِمدن حدّذرتين کدم وأند َ  ىندا/ ةيّدبُن ىدنی يف وقعد ُ  را/عدذ أيب اي أقدن  ./.أيب.»
 (:33 -339 )مهان: «الّشعرا.. وتقرأ أيب/ اي أبنىا مات

 ُي٥ل  ٜمٞب ؾِى ام ٚلا صًـك ت١ ٠ ُـ٘/ ْلنتبك ؿؽتل٨ ؾِى ؿا٘ ؿك ا٪ٟزب، ثجؾَ/ ٚلا !پـك ١ْ٪ٙ ٩ٚ ./.پـك. )تلر٣ٛ:

 ا٨ ،ثي١ؿ  ؿاؿ٢ ؿًيت  ام كا پـكٍ اٞـ٫ٓ٤٠ٝ، ٠ ث١ؿ ن٫ًل ث١ؿ/ ٚٝ ؽ١ؿ ٤ٛض١ٜ ٣َ ؿ٪ـ٘ كا ا٠ ٚٝ ٩ٖ٠ ؿاُت٩/ عقك ثل

 (...ؽ١اٞـ ٩ٚ ُؿل ٠ /پـك!

 َِـ: ٩ٚ ت١ٔ٪ل ث٣ كا قلثت ؿك ؽ١ؿ ت٥ٟب٪٩ ٠ ٪بك نلاو ؾِى، ؿك ٓـايتَ «الّظالم يف حب  » ًل٠ؿ٦ ؿك ا٠

 ادلراکددب أنددي  اي ...لددو أقددن  أحددّب/ فدد نّ  قلددي اروِ  اءيضدد اي ..لددو. أقددن  اجلسددنر/ حتدد  اقصَ تددر  إذامددا ادلدينددة/ اءيضدد أانجددي»
 .(2:3-2:2 :2:93 مهان،) «دا ؟يوح احملب   ةسي دلاذا أجِب/ نيوالرّاحل
ٙ  ٚي٩  ا٠ ثي٣  /كئـ ٩ٚ ٤ب پٕ م٪ل ٣َ آٞٓب٢ َٟٙ/ ٩ٚ ٞز١ا ٥ُل ك٠ُٟب٨ ثب )تلر٣ٛ: ٙ  ثيلا٨  ٞي١ك  ا٨ ... :ْي١٪  ٜ،ثؾي١ا  يٗيج

 ك٠ؿ؟( ٩ٚ ت٥ٟب ؾبُى صلا ثـ٢/ پبًؼ َٟٟـْبٜ، ١َس ٠ ٤ب ٚلَت ٫ِٟٛ٤ٝ ا٨ ١ْ٪ٙ. ٩ٚ ا٠ ث٣ ؿاك٘/ ؿ٠ًت ٚٝ صلا٣َ

 مٞـ: ٩ٚ نل٪بؿ ٣ٞ١ْٝ ٪ا كا ٚؿ١ِو ؿ٪ـٜ ثلا٨ اٍ ط١ال٩ٞ اٞتػبك «إنتظار أغنية» ًل٠ؿ٦ ؿك عزبم٨

 )مهان( «.تندىر ثّ  متنت إبتسامة، فمي ويف أنتظر/ ييحب اي  يال ّر  علی ىنا أان»
 ١ُؿ.( ٩ٚ ١ُُنب ٠ ٫ٚلؿ ٩ٚ ٣َ اًت ٖجؾٟـ٨ ؿ٤بٙٞ ؿك ٠ ٟٚتػل٘/ ]ت١[ كا٢ ٫ٌٚل ؿك ا٪ٟزب ٚٝ ،ٚؿ١ِو ا٨ )تلر٣ٛ:

ٛب٪بٞـ ُبؾل ثلا٨ كا ؽ١ؿ ٣َ ؽ١ا٤ـ ٩ٚ ا٠ ام ًپي  ث٫بنل٪ٟـ: ُبؾلا٣ٞ ا٨ ٖغػ٣ ثلا٪َ تب ٟث

 (2:7 -2:6 مهان:) «.ل  ثاريق وأعنف ل / الّشمن  سأقند ./.مّرة. إلّ  إقب »
 .(١ٞام٘ ٩ٚ ٫ْتبك ٠ /َلؿ ؽ١ا٤ٙ ك٠ُٝ ٤ب ُٛؽ ثلا٪ت ../.َٝ ك٨٠ ٚٝ ث٣ ثبك ٪ٍ )تلر٣ٛ:

 ثبمْلؿؿ: ا٠ ٞنؿ ؽ١ا٤ـ ٩ٚ ٠ َٟـ ٩ٚ تل٫ًٙ كا ٚؿ١ِو ث٣ ؽ١ؿ ٫ٞبم ٠ ؾِى «قلب   ل کان» ًل٠ؿ٦ ؿك عزبم٨

 .(227 )مهان: «ل عالت العمر/ ودفء العمر/ طعام اي تعال ../.تعال الغائب/ ية ط مالکي»
 .(ث٫ب ٚٝ ٞنؿ /مٞـ٩ْ ْلٚب٨ ٠ / ققا ا٨ ث٫ب ./.ث٫ب. اًت/ پ٥ٟبٜ پلٞـ٦ آٜ ٚٝ پٟب٤ٓب٢ )تلر٣ٛ:

َ  ًب٩ٖٓ ث٫ٌت ت١ّٖـ ام ؿ٪ٓل رب٨ ؿك ُبؾل ٝ  ٚؿِي١ي ـ  ٚي٩  ًيؾ  انٌي١ى  ا٠ َٟيبك  ؿك ؽي١ؿ  ٞجي١ؿِ  ام ٠ ١ْ٪ي

 ؽ١كؿ: ٩ٚ

 ديدع يف ذلدا/ غنّدی الّدذي مدن رلددىا/ علدی تبکدي عمرىدا/ تايأخدر  يف کدامرأة ندةيحن  ../. أّّندا/ ةغد العشدرين، م لد  يف بيت../يحب»
 .(435 )مهان: «خّدىا يف الّدمعة رأی نيح بکی؟/ منو  الدىايم

 ؿ٠كاٜ ثيل  ؾٛلٍ/ پب٪بٜ ؿك ٣َ اًت م٩ٞ ثٌبٜ ق٫ٓٛٝ ./.. ا٠/ اّٚب اًت، ًب٩ٖٓ ث٫ٌت ٞنؿ٪ٍ ../.ٚٝ ٚؿ١ِو )تلر٣ٛ:
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 َي٣  آٞٓيب٢  ْل٪يـ/  ٩ٚ ثلا٪َ ٩ٌَ ص٣ ٠ ت١ّٖـٍ ك٠م ؿك ؽ١اٞـ/ ٩ٚ آ٠ام ا٠ لا٨ث ٩ٌَ ص٣ ْل٪ـ/ ٩ٚ ؽ١ؿ ١ُُنب٪٩

 ؿ٪ـ.( ٤ب٪َ ٣ٞ١ْ ثل كا اٍُ

ٙ  ٫ٞين  اعٌبى ٠ ؿٔ طج٫ؿت، ٠ ًٕؾ َٟبك ؿك  ٝ  ؿاكؿ. ٨ؿ٪ٓيل  ضيل٠ك٪ّبت  ٠ ؾيبٖ  ثيب  ٫ٞين  عزيبم٨  ٠ ْٗضي٫

 ًيبؿ٢  مثيب٩ٞ  ثيب  ٤يب ٜ آ اٞيـ.  ١ٛٞؿ٢ تل٫ًٙ كا ؾِى ث٣ ٌٞجت ؽ١ؿ ؿك٩ٞ٠ ٫٤زبٞبت ٠ اعٌبًبت ٖط٫م، ٚضب٩ٟ٫ٚ

ـ  ؽ١ؿ ٚؿ١ِو ؿٞجبٔ ث٣ ؾِى، آًٛبٜ ؿك  ثي٣  كا ٚؿِي١و  ام ؿ٠ك٨ ٤يب٨  كٞيذ  ٠ ؾِيى  ٖطبنيت  ٠ پيب٩َ  ٠ ٤ٌيتٟ

 ؿ٪يـاك  عٌيلت  ؿاكٞـ، ٚؿ١ِو ؿ٪ـٜ ثلا٨ ٣َ ٤ب٪٩  كؤ٪بپلؿام٨ ٠ تالٍ تٛب٘ ٠ر١ؿ ثب ٩ٖ٠ َِٟـ. ٩ٚ ت١ٔ٪ل

 كا آٜ ٚٔيـاو  َي٣  ؿاكؿ ا٨ ٠٪يو٢  رب٪ٓيب٢  ْٗض٫ٝ ُؿل ؿك ا٩٥ٖ ؾِى ،٫ٚبٜ ا٪ٝ ؿك ٚبٞـ. ٩ٚ ثبي٩ ؿِٖبٜ ؿك ٪بك

ـْبٜ ث٫ٝ ٣َ ؿاٞـ ٩ٚ ٚبٞؿ٩ كا ٤ب ؿٔ ؿ٠ك٨ ٨٠ ث٫ٟ٫ٙ. ٩ٛٞ عزبم٨ ُؿل ؿك  اًيت  اٞـاؽتي٣  نبٓي٣ٗ  ؽـا٠ٞـ ٠ ٟث

 ١ُؿ. ٩ٚ ١ٚار٣ ٌُُت ثب ،ام٩ٖ ١ٞك ؿ٪ـٜ ثلا٨ تالٍ ٠ر١ؿ ثب ٣َ

 ًااهيدی ٍ اهيد .2-3

ٜ  ام ثؿض٩ نًـاٜ ت٥ٟب٪٩،» ص١ٜ ٤ب٪٩ ٚب٪٣ ؿك٠ٜ  «مٞيـ٩ْ  ٤يب٨  ًيؾت٩  ٠ كٞيذ  ٠ ؾاليي٣  ٚي١كؿ  انيلاؿ  ٠ ؿ٠ًيتب

 ٤يب٪٩  تزلث٣ ْب٢ ٠ ١ُؿ ؿ٪ـ٢ كٚبٞت٫ٍ ُبؾلاٜ اُؿبك ؿك ٞبا٫ٚـ٨ ٠ قٙ ام ٤ب٪٩ ك٣ْ تب ؿاؿ٢ ٤ٙ ؿًت ث٣ ؿًت

 تٗؾي٩  عي١اؿث  ًيجت  ثي٣  ٫ٞن عزبم٨ ٠ ْٗض٫ٝ َٟـ. غ١٥ك ٤ب آٜ ُؿل ؿك ٞبا٫ٚـ٨ ام آَٟـ٢ ٞٓب٢ ٠ آ٫ٚن ٪ثى

ٙ  كا مٞيـ٩ْ  ٤ب٨ ٫ِٞت ٠ نلام ؽ١ؿ اُؿبك ؿك ١ٛ٤اك٢ اٞـ، ث١ؿ٢ ١ٚار٣ ٤بٜ آ ثب مٞـ٩ْ ؿك ٣َ  اٞيـ؛  ٞٛي١ؿ٢  تلًي٫

 .َٟـ ٩ٚ ت١ِ٪ى كا٢ اؿا٧ٚ ث٣ كا ٜبآٞ آ٪ٟـ٢ ث٣ ا٫ٚـ ْب٢ ٠ ٫ْلؿ نلا٩ٚ كا ٤ب آٜ ٫ٚ١ٞـ٨ ٠ قٙ ْب٢

ٌ  اُيؿبك  ام ا٨ پبك٢ غ١٥ك ًجت ،آ٠ك ٚالٔ ٠ قٟٛبٌ بتٖغػ ام ٞب٩ُ اٞـ٢٠ ٠ عنٜ  ـ  اٞيـ٤٠ٟب  اًيت.  ٢ُي

َ  ث٩» ٤ٌٛل ْلنتبك ،ا٠ا٪ٕ ٤ٛبٜ ام ٠ ٞج١ؿ٢ ١ٚن٩ًّ نلؿ ُؾ٩ٔ، مٞـ٩ْ ؿك ْٗض٫ٝ ٔ » ٠ «ؿاٞي  «ؿٖجيل  ثي٩  ٤ٛيـ

ٝ  ثيلا٨  ؽي١ث٩  ٤ٛـٔ ٣َ ٤ٌٛل٨ اًت. ت٥ٟب ا٠ «ٚٝ» ُبؾل اُؿبك ؿك ٣َ آٞزب تب اًت؛ ُـ٢  ٤ي١ا٨  ؿك ْٗضي٫

ّ ر ربُٞيب٢  ؽ٪٠يب ٠ ٞنؿ٪َُ ؿ٠ًتبٜ ؿاؿٜ ؿًت ام قٙ اًت، ٞج١ؿ٢ قلثت ًلؿ  ٞبكضيب٪ت٩  ثي٣  ْيب٢  ٘،ؿ٠ّ ٟي

   .اٞزبٚـ ٩ٚ ًل١ُٞتَ ٠ تًـ٪ل ام ُبؾل

 :١ْ٪ـ ٩ٚ ٪بك نلاو ام ْب٢

ٙ  ٞٛي٩  ؿ٪ٓيل  ٠ كنتي٩  ٪يبك/  ؿًيت  ام كا ٪بك كثب٪ـ ٩ٚ ك٠مْبك/ ؿاكؿ م٠ك پل ا٨ پٟز٣»  ؿ٪ٓيل  ٠ كنتي٩  كا/ تي١  ث٫يٟ

ـ آٚـ٨ ./.. صلا/ ١ْ٪ٙ ٩ٛٞ ـ  آٜ كنيت  ٠ كنتي٩  ِْٟٗٙ/ ؿك ْٕ ٚبٟٞ ٙ  صيلا ٝ ) «ك٠ُيٟ  :1389 ٫ْالٞي٩،  ْٗضي٫

204). 

 ِْت٣: ٚجتال ثـاٜ ٣َ اٞـ٩٤٠ ٠  ت٥ٟب٪٩ ام ْب٢ ٠

ِ  اٞيـ٢٠  م٪يل  ../. ك٠اٜ/ اٍُ ام ث١ؿ پل ٣ٚ صِٙ ٥َُِبٜ/ ًه٫ـ اثل٨٠ م٪ل» ٝ  آًيٛبٜ/  ثينك ٜ  ٚي  ت٥ٟيب،  صٟيب



 135/ ل ْٗض٫ٝ ٫ْال٩ٞ ٠ ؾجـاٖٛؿط٩ عزبم٤٨ب٨ كٚبٞت٫ٍ ؿك ُؿ ر٢١ٗ تطج٩ً٫ ثلك٩ً

 (156 :٤ٛبٜ) «ؽبٞٛبٜ ث٩ صٟبٜ

 ًلا٪ـ: ٩ٚ ص٫ٟٝ «٫ٞٛب» ؿاؿٜ ؿًت ام قٙ ؿك ٣ُصٟبٞ اًت. ا٠ اٞـ٢٠ ًجت ،ؿ٠ًتبٜ ٠ ؾن٪ناٜ نًـاٜ ْب٢ ٠

 ا٠ ام ٪بؿْيبك  ثي٣  ٠ كنيت  كنيت/  ٠ ؿك٪ـ كا ٥َٝ ٤ب٨ ثلِ پ٫ً١ـ٢ كنت/ ٠ پل٪ـ ٠ ًل٠ؿ ثبك ؿ٠ ٪٩ُ ٚلق٩»

ٝ  َي٩٤١  َي٣  َيي  آٜ كنت ../. /ٚبٞـ «نٌب٣ٞ» ٪ٍ  كا پ١ًي٫ـ٢  ًيل٠  ثلؿاُيت/  ١ْ٪ٟيـ٢  ْيقكْب٢  ام كا/ ٥َي

 .(93-92 )٤ٛبٜ: «َبُت ًلم٫ٚٝ ا٪ٝ ؿك ١ٞ ا٨ ؿا٣ٞ /َلؿ ًل١ٜٓٞ

 ًلا٪ـ: ٩ٚ ٣ٞ١ْٝ ٪ا «٤ـا٪ت ٓبؿو» نًـاٜ قٙ ؿك ؿ٪ٓل رب٨ ؿك ٠

 ثي٣  آٞزيب  ام ك٪ؾيت،  ١ْٞي٣  ثي٣  ا٩ُُ نِلؿ/ كا صِٙ اِٞٓت٩ پٍٗ، ك٨٠ ثل ثلؿ/ َٟبك ؿًت٩ كا ٤ب پلؿ٢ آ٤ٌت٣

ـ ؽ١كؿ/ ٣ِ٫ُ  ٪يبك  ث٫ضيبك٢  ُيُهت/  ا٨ تيبم٢  ُْٕ ؽٍِ ؿكؽت م٪ل ْهت/ ٠ ثبمِْت م٩ٞ ؿ٤بٜ ْٕ، ٚبٟٞ

 (94-93 )٤ٛبٜ: ُٚلؿ. ٠ ٞـ٪ـ كا َْٗ ٣َ ٚٝ

 ٪بثـ: ٩ٛٞ آٜ ثلا٨ ا٨ صبك٢ ٠ آ٪ـ ٩ٚ ا٠ ًلاـ ث٣ ْل٪٣ ْب٢

ـ ../. َلؿ؟ ت١اٜ ٩ٚ ص٣ ْل٪ٙ، ٩ٚ ٚٝ ك٠ؿؽب٣ٞ!/ ٠ ثپلى ص٣ِٛ ام اٍُ/ ٚؿ٩ٟ ٞپلى صِٙ ام» ٜ  ٚبٟٞ  ًيتبكْب

 ْل٪يـ،  ٚي٩  ٚيلؿ  /مٞـْب٩ٞ ٫ًب٢ صِٙ ؿك ُبؿٚب٩ٞ/ ٣ِ٫ٛ٤ ٫ٌٞت ص١ٜ ٚلؿ/ َٟـ ٩ٚ ْل٪٣ ٤ٙ ْب٩٤ ُجٓلؿ/

 (140 )٤ٛبٜ: «َلؿ؟ ت١اٜ ٩ٚ ص٣

 ١ُؿ: ٩ٚ ٞبا٫ٚـ٨ ؿصبك ْب٢ ٠

ـ/ ث٣ ٚٝ پب٨ ٠ ؿًت آٞزب، ؿك ٚٝ ثٟٗـ/ ٤١ٌَتبٜ ...اًت تبك٪ٍ قبك» ـ  ٚٝ، ربٜ ًپ٥ل ؿك ٟث  ٚيب٢/  ٠ ؽ١كُي٫

ـ ت٫ل٢، ٜ  ٫ًب٢/ اٖٛبى ؿ٠ ٚبٟٞ ـ  ٚي٩  ؿكؿٞيبٌ/  آكم٨٠ ًيلؿ  ؽي١ ٜ  ام صُي ٌ  ك٨٠ ثيل  اؽتيلا  ،1)آكثيل٨  «ؽيب

4133: 36). 

 َٟـ: ٩ٚ ٞبكضب٪ت٩ اغ٥بك ؽ١كؿ٢، كيٙ ثلا٪َ ٣َ ًل١ُٞت٩ ام «پلًَ» ُؿل ؿك ا٠

بٖٙ/ ؿٔ ام ٠ ر١٪ٙ كا ؽـا»  ثي٣  كا آٜ ثٟيـ٢  ١ُٞت٩؟/ ص٣ ًل١ُٞتٙ ١ٖط ث٣ ../. م٫ٟٚٙ؟/ ك٨٠ ص٣ ث٥ل ام ثپلًٙ: ٟث

ـ٢  .(119-118 )٤ٛبٜ: «؟ؽبكص٫ٟٙ ْل ْٕ ص٫ٌت ثلا٨ ص٫ٌت؟/ پ٩ ام ؽبك آٜ ْٗض٫ٟٙ، اْل ../. ثج٫ٟٙ/ تب ٟث

 مٞيـ٩ْ،  ٖغػيبت  تل٪ٝ ٫ٚـا١٣ٞٞ ؿك ٠ ؿ٤ـ ٩ٛٞ ؿًت ام كا ؽ١ؿ ا٫ٚـ ٤لْن ا٠ انٌلؿ٩ْ، ٠ اٞـ٢٠ ص٫ٟٝ ثب اٖجت٣ّ

 مٞـ: ٩ٚ ١ٚد ؿَٖ ؿك ا٫ٚـ

ٝ  ؽي١ا٢  ت٫ل٢، ؽ١ا٢ - مٞـْب٩ٞ نلؿا،/ ٚلؿ صِٙ پ٫َ ٚٝ/ ١َؿٌ ٚٝ، ام ث١ِٟ»  ٤ٌيت  ،م٪جيب  ٤ٌيت  /- ك٠ُي

 .(221 :1389 ،٫ال٩ْٞ ْٗض٫ٝ) «م٪جب ٤ٌت م٪جب،

ٝ  نلام/ ٠ ٫ِٞت ام تلًٙ ٩ٛٞ ٚٝ ؿكام/ كا٢ تبم٢، كا٢ ٚٝ، كا٢ اًت/ ا٪ٝ ...ك٠٘ ٩ٚ پ٫َ ك٠٘، ٩ٚ» ٙ  ٞٛي٩  ٚي  تلًي

                                                           
1. Arberry 
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 ...اًيت  ؽي١ة  صي٣  ثي٣!  ٚيٝ/  ؿٔ ؿك اًيت  ؿ٪ٓل٨ اؽتل /ْب٘ ٤ل ...ك٠٘ ٩ٚ پ٫َ ك٠٘، ٩ٚ ٌُُت/ ٠ ٞجلؿ ام

 .(27 )٤ٛبٜ: «ُب٘ ٫ًب٩٤ ٚٝ، پب٤ب٨ پ٫َ ك٠ُٝ/ ١ُؿ ٩ٚ

ٝ  ،عزبم٨ ك٠اٜ ٠ ك٠ط ١ٛ٤اك٢ ٤ب، ْلنتبك٨ ٠ ٚٔبئت كٞذ، ٠ ؿكؿ ٍ  ُيبؾل  ا٪ي  ٠ اًيت  ؿاؿ٢ آماك كا كٚبٞت٫ي

ٙ  عييّ  ام ٠ًي٫ؿ٩  ثؾَ َلؿ. ِٚب٤ـ٢ ا٠ اُؿبك ٨ال الث٣ ؿك ت١اٜ ٩ٚ كا ؿكؿٟٚـ٨ ا٪ٝ ٤ب٨ ِٞب٣ٞ  ٞبا٫ٚيـ٨  ٠ قي

ٝ  اًيت؛  ِْيت٣  ٞٛي١ؿاك  ًيل٠ؿ٢،  ُي٥ل  ٠ٓم ؿك ُبؾل ٣َ اُؿبك٨ ؿك ،عزبم٨  ُيبؾل،  اُيؿبك  ام ٛتيٌي  ا٪ي

 مقتد » ئي٫ـ٦  ؿك ا٠ ٤بًت. اكمٍ ُـٜ كّٞ َٙ ام ا٠ ؿقـق٧ ٠ ٥ُلْل٪ن٨ عيّ ٠ ُبؾل اٞـ٢٠ ٠ قٙ ثبمتبة
ِ  ٠ ُي٥ل  ٌْيتلؿ٦  نضيب٨  ؿك ١َؿٌ ٪ٍ ٚلِ ام ا٫ٓٞن عنٜ نضب٪٩ «صي  ثي٣  كا اٌٞيب٫ّٞت  ٠ ٤يب  اكمٍ ٚيل

 َِـ: ٩ٚ ت١ٔ٪ل

 علدی جناَحهدا وولنلَد  ندة/ياحلن  ةيّدفيالرّ  ادلقدابر مدن جداءت خضدراء/ ذاببدة بل وأق کالکفن/ حطّ  الّصم  طنَّ/ دانيادل يف ادلنت»
 .(62 :2:93 ،يحجاز ) «نيع عليو بک  فما نة/يادلد يف مات صيٍّ 

ٜ  ًي١ُت  ُـ/ اٞـام ط٫ٟٝ ٫ٚـاٜ ؿك ٚلِ )تلر٣ٛ: ٝ  ٤ٛضي١ ٜ  ٤يب٨  ًٚجيل٢  ام ًيجن  مٞجي١ك٨  ٠ آٚيـ/  نيل٠ؿ  َهي  ٚغين٠

 ٞٓل٪ٌت.( ا٠ ثل ص٩ِٛ ٠ ٚلؿ/ ٥ُل ؿك ٣َ ٫َِـ ١َؿ٩َ ك٨٠ كا ٤َب٪ ثبٔ َٟبٜ ١٫ُٜ ٠ آٚـ/ ك٠ًتب٪٩

ب٩٤ ٠ آ٠ك ٚالٔ عيّ ام «رلهنلة نةيمد إلی الّرسالة» ًل٠ؿ٦ ؿك عزبم٨  َٟـ: ٩ٚ ٢١ُُ ؿاكؿ، ٥ُل ؿك ٣َ ربُٞ

 (244 )مهان: «اعت ؟س کننت کم ../.سألنني منککلّ  لن سفر/ علی ودائما   صامتنن/ والغبار بيهاللّ  حت  وأىلها»
َ  م٪يل  ؿك ُي٥ل  ًبَٟبٜ ٠ )تلر٣ٛ: ٔ  ؿك پ١٫ًيت٣  ٠ ؽ١ُٛيٟـ/  ْلؿ٠قجيبك  ٠ آتي ٝ  تي١  ثيب  اْيل  ًيهل/  عيب  ١ْ٪ٟيـ،  ًيؾ

 (اًت؟ صٟـ ت١ ًبؾت ـ/پلًٟ ٩ٚ

ـ  ٚي٩  ٫ٙتلً ٫ْلٞـ، ٩ٛٞ آكا٘ ٖغػ٣ ٪ٍ ٣َ كا ؽب١ٍٚ قجبكآ١ٖؿ ؿاك تت ٚلؿٚبٜ ،ثبال اث٫بت ؿك ا٠   َي٣  َٟي

 َٟـ. ٩ٚ پ٫ـا ٚؿٟب ،َٜلؿ َبك ثلا٨ مٚبٜ تٟػ٫ٙ ؿك ت٥ٟب ِبٜمٞـ٫ْ

ـ  ٚي٩  تّٟٛيب  كا ُي٥ل٨  «ادلنسدي يءللّشد اتيّدأغن مخد » ي٫ٔـ٦ ؿك ٪ب َ  َي٣  َٟي َ  كا ٚيلؿٚ  ٓيهب  ٠ ا٫ّٟٚيت  ٠ آًيب٪

 ثجؾِـ:

 وانء مجاذلددا ذوي الّدديت إلبنهددا د/يالّسددع النقدد  متددن  د/يدداجلد والنجددو واخلمددرة  يددالّرغ متنُننددا األمددان/ متنُننددا نددةيمد عددن نبندد »
 .(673 )مهان: «ادلهان ووجهها بغةابلصّ 

ـ  ا٨ ص٥يل٢  ٠ ُيلاة  ٞيبٜ،  كا ٚيب  ثؾِـ/ ا٫ّٟٚت كا ٚب ٣َ ر١٪٫ٙ ٩ٚ كا ٥ُل٨ )تلر٣ٛ: ٜ  َي٣  ُي٥ل٨  ثؾِيـ/  رـ٪ي  مٚيب

 ؿ٠ك َيبٚال   آٜ ام كا ُي٥ل  ٞبؽ١ُب٪ٟـ ص٥ل٦ ٠ اًت ٥ُل ثؾَ م٪جب٪٩ ٣َ نلمٞـ٨ ثؾِـ، نلمٞـٍ ث٣ كا اٍ ؽ١ُجؾت٩

 َٟـ.(

ـ  ٚي٩  ٚيوؿ٢  كا ثؾِي٩  ٞزبت ٟٚز٩ آٚـٜ ٫ـاٚ «إبتددأت الّرحلدة» ي٫ٔـ٦ ؿك ٪ب ٝ  ٠ ؿ٤ي  ؿك ًيؿ٩  ُيبؾل  ١ْٞي٣  ثيـ٪

 ؿاكؿ: كا ٚلؿ٘ ٠ ؽ١ؿ ث٣ ثؾ٫ِـٜ ا٫ٚـ ٠ قٙ ت٫ٌُٝ

 .(5:8 )مهان: «اةيابحل نسعدو  ايحن نتنا؟/يلب جناحو حت  سنعند اّلذي منو  عام؟/ أل  وتبقي مملکة   للفقراء مُ يقيس اّلذي من»



 137/ ل ْٗض٫ٝ ٫ْال٩ٞ ٠ ؾجـاٖٛؿط٩ عزبم٤٨ب٨ كٚبٞت٫ٍ ؿك ُؿ ر٢١ٗ تطج٩ً٫ ثلك٩ً

ٔ  م٪ل ٣َ اًت ٩ٌَ ص٣ ٚبٞـ؟/ ٩ٚ ثبي٩ ًبٔ ٤ناك ٠ َٟـ؟ ٩ٚ ثٟب ١ُٚت٩ع ٫ٞبمٟٚـاٜ ثلا٨ ٩ٌَ ص٣ )تلر٣ٛ: َ  ثيب  ٤يب٪

 (.ثب٫ُٙ ؽ١ُجؾت مٞـ٩ْ ؿك ٠ ٫َٟٙ مٞـ٩ْ ثبمْلؿ٪ٙ؟/ ٛب٤ٜب٪ ؽب٣ٞ ث٣

ـ  ٚتضبؿ يطت ؿ٠ ُبؾل، ؿ٠ ثب٠ك٤ب٨ ٠ تهُّلات مٞـ٩ْ، ٤ب٨ م٣ٟ٫ٚ   ثي٣  ٤يب  آٜ اُيؿبك  ؿك كا ٞبا٫ٚيـ٨  ٠ ا٫ٚي

ـ ٩ٚ ٤ب كٞذ ام پ٫لُـ٢ اك ؽ١ؿ مٚب٩ٞ .اًت  آ٠كؿ٢ ٠ر١ؿ ٝ  ا٫ٚـ٤ب. ام ٖجل٪ن مٚب٩ٞ ٠ ٪بٟث ٍ  ُيبؾل  ؿ٠ ا٪ي  كٚبٞت٫ي

ٜ  بُٜؿلُ ؿك كا ا٫ٚـ ٠ قٙ ع١م٦ ؿ٠ ؿك ؽ١ؿ ؾبطه٩ تزبكة ٠ تٔب٠٪ل اٞـ َلؿ٢ تالٍ ـ  ِٞيب ـ  ٠ ؛ؿ٤ٟي  ٤لصٟي

ـ  ٞٛي٩  ؿًيت  ام كا ؽي١ؿ  ا٫ٚـ ٠يت ٫٤ش اّٚب ؽ١كؿ، ٩ٚ صِٙ ث٣ اُؿبكُبٜ ؿك ٪ثى ٠ انٌلؿ٩ْ ١ٞؾ٩ ْب٢  .ؿ٤ٟي

 ٖغػيبت٩  رٛٗي٣  ام اٌٞيب٩ٞ  ٤يب٨  اكمٍ ام ؿ٠ك ثي٣  ٠ قجبكآ١ٖؿ نضب٪٩ ؿك عض١ك ٪ب ٠ ؿ٠ًت ؿاؿٜ ؿًت ام قٙ

َ  ٞزيبت  ٟٚز٩ ٠ ك٠ُٝ ا٨ آ٪ٟـ٢ ث٣ ا٫ٚـ ،ًٚبثٕ ؿك ٠ َٟـ ٩ٚ ٪ثى ٠ قٙ اعٌبى آٜ ؿك ُبؾل ٣َ اًت  ،ثؾي

ط٧ ٜ  ٪يبك  ام ٤ٛي١اك٢  ٠ اًيت  نيلؿ٨  ث٫ِتل ،ْٗض٫ٝ قٙ اٖجت٣ّ ؛اًت ٤ٟلٟٚـ ا٫ٚـ ٠ ُبؿ٨ ًٞ  ام ؿ٠ًيت  ٠ ٞب٥ٚلثيب

ٔ  ٠ َٟـ ٩ٚ عُب٪ت ؿاؿ٢ ؿًت ٙ  آُٞي٣  عيب ٘  ا٨ ربٚؿي٣  ام ٠ اًيت  ارتٛيبؾ٩  عزيبم٨،  قي  ٚلؿٚيب٩ٞ  ٠ ٞيبآكا

ب٢ اٞـ٩٤٠ ٠ قجبكآ١ٖؿ ٠ ؿاك تت ٜ  كا ا٫ّٟٚت ٠ آكاَٚ آًب٪َ، ٥ٞب٪ت ؿك ٠ ١ْ٪ـ ٩ٚ ًؾٝ ربُٞ  طٗيت  ثلا٪ِيب

 َٟـ. ٩ٚ

 ًتيجِ .3
 ثيل  عٌلت ٠ ١ًٞتبٖو٨ ك٠ًتبًتب٪٩، ١َؿ٩َ، ٚؿ٫ٚ١ّٔت ٠ ثـ٨٠ ؿ٠كاٜ ث٣ ثبمِْت طج٫ؿت، ثب ٪ٓب٩ٓٞ ٠ ٤ٛـ٩ٖ .1

 نلا٠اٞي٩  ثي٣  اًت، كٚبٞت٫ٌٙ رٟجَ ِٚؾّٔبت تل٪ٝ ٥ٚٙ ام ٣َ ُبؿ٨ ٠ ؾِى ٠ اٞـ٢٠ ٠ قٙ ٞبا٫ٚـ٨، كؤ٪ب، ْقُت٣، ا٪ّب٘

 ١ُؿ. ٩ٚ ِٚب٤ـ٢ ُبؾل ؿ٠ ا٪ٝ آحبك ؿك

ٍ  ٠ اًت رب٠ؿا٣ٞ ٟٚـ٤ٟل ؿ٠ ف٤ٝ ؿك ١ٛ٤اك٢ ك٠ًتب ٪بؿ ٠ ْقُت٣ ؽبطلات ٚل٠ك .2 ـ  نلاٚي١  ؿك صٟبُٞي٣  ُيـ؛  ٞؾ١ا٤ي

 ًيت؛ ٤ب آٜ انُيبك  تٛب٘ م٧ٟ٫ٚ پي ١ٛ٤اك٢ ك٠ًتب ٠ ١َؿ٩َ اٞـ، پلؿاؽت٣ نلاو ٠ قٙ اغ٥بك ٠ ؾِى ٠ٓم ث٣ ٣َ اُؿبك٨

 َٟي٩ٞ١  نلًيب٨  طبييت  ٠ ًيؾت  ٖغػيبت  ثلا٨ كا ثؾَ ٖقّت ٠ ٫ُل٪ٝ ت١ٔ٪ل٨ ْقُت٣، ب٘ا٪ّ ٪بؿآ٠ك٨ ثب ْٗض٫ٝ اٖجت٣ّ

ـ  ٚي٩  تٛبُيب  ثي٣  كا ؽي١ؿ  ؿكؿ٤يب٨  ؽيبطلات،  ؿنتل مؿٜ كو٠ ثب عزبم٨ آ٣ُٞ عبٔ ٠ َٟـ ٩ٚ تـاؾ٩ ؽ١٪َ  ثيب  ٠ ِٞي٫ٟ

 َٟـ. ٩ٚ ٪بؿ ؽ١ؿ ن٫ًلا٧ٞ ٠ ًؾت ١َؿ٩َ ام ا٫ٓٞن عنٜ ٞٓب٩٤

 اًيت.  ِٚي١٥ؿ  ُيبؾل  ؿ٠ اُيؿبك  ث٫ِتل ؿك كٚبٞت٩ُ٫ اٞـ٢٠ ٠ ؿكؿ ١ٞؾ٩ ثب ٤ٛلا٢ ؾ٫ٛى اعٌبًبت ٠ ؾبطه٣ ث٣ ْلا٪َ .3

 ـ،ًيلا٪  ٩ٚ ا٠ ك٨٠ ٪بؿ ث٣ ١ٛ٤اك٢ ُبؾل ٠ اًت رٛبٔ ٠ م٪جب٪٩ ْب٢ ر٢١ٗ ٣َ ٚؿ١ِي٩ ثلا٨ ؾبًُب٣ٞ ٪٩ًلا قنٔ ٠ ؾِى

ٝ  ُيؿل  ؿك ا٥ٖي٩  ؾِى ،٫ٚبٜ ا٪ٝ ؿك اًت. ١٥ِٚؿ ُبؾل ٠ؿ٠ اُؿبك ٣َ اًت م٪جب٪٩ تٔب٠٪ل ام  رب٪ٓيب٢  ٫ْالٞي٩  ْٗضي٫

ي٩  عزيبم٨  ُؿل ؿك كا آٜ ٚٔـاو ٣َ ؿاكؿ ا٨ ٠٪و٢ ـ  ٚي٩  ٚيبٞؿ٩  كا ٤يب  ؿٔ ؿ٠ك٨ ٨٠ ث٫ٟي٫ٙ.  ٛٞ ٝ  َي٣  ؿاٞي ٜ  ثي٫  ٠ ثٟيـْب

 ١ُؿ. ٩ٚ ١ٚار٣ ٌُُت ثب ام٩ٖ ١ٞك ؿ٪ـٜ ثلا٨ تالٍ ٠ر١ؿ ثب ٠ اًت اٞـاؽت٣ نب٣ٗٓ ؽـا٠ٞـ

١ؿ قلثت ٠ ت٥ٟب٪٩ .4 ٔ  ٠ اٞيـ٢٠  ،ُيبؾل  ؿ٠ اُيؿبك  ٨ال الث٣ ام اًت. عزبم٨ ٠ ْٗض٫ٝ اُؿبك ؿك كٚبٞت٫ٍ ؿ٪ٓل ٛٞ  ٚيال

ٜ  ٚي٩  ٖقا، ١ُؿ؛ ٩ٚ اعٌبى اًت، آٚـ٢ ربٜ ث٣ ل٥ُ انٌلؿ٦ ٠ ًبَت ٠ ؽب١ٍٚ طج٫ؿت ام ٣َ ًبؿ٢ ا٨  ك٠ًتبماؿ٢  تي١ا
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ٙ  نل٪يبؿ  ام آَٟيـ٢  ،٤يب  آٜ ُؿل٨ ٚضب٫ٚٝ ْهت:  ٠ پيب٩َ  ام َي٣  ٚلؿٚيب٩ٞ  ثيب  ٤ِٟٛي٩ٟ٫  ماؿْيب٢،  ام ؿ٠ك٨ ام ٞبُي٩  قي

 ام اك٤٢ٛي١  ٠ اًت نلؿ٨ ث٫ِتل ْٗض٫ٝ قٙ اًت. مٚب٣ٞ ارتٛبؾ٩ ٠ ٫ًب٩ً ٞبثٌبٚبٜ ُلا٪ط ٠ ؿ٠كٞـ ث٣ ك٠ًتب ت٫ّٛٓ٫ٛ

ٙ  آُٞي٣  عبٔ ٠ َٟـ ٩ٚ عُب٪ت ؿاؿ٢ ؿًت ام ؿ٠ًت ٠ ٞب٥ٚلثبٜ ٪بك ٙ  عزيبم٨،  قي  ا٨ ربٚؿي٣  ام ٠ اًيت  ارتٛيبؾ٩  قي

ٝ  ربُٞيب٢  اٞـ٩٤٠ ٠ قجبكآ١ٖؿ ٠ ؿاك تت ٚلؿٚب٩ٞ ٠ ٞبآكا٘ ـ  ٚي٩  ًيؾ َ  آًيب٪َ،  ٥ٞب٪يت  ؿك ٠ ١ْ٪ي  كا ا٫ّٟٚيت  ٠ آكاٚي

 َٟـ. ٩ٚ طٗت ثلا٪ِبٜ

 ّا ًَضت پی .4
ـّ٪ٝ (.1) ـٖا  اك ط٣ٚت١ًّي  تغٔي٫الت  ٠ ماؿْب٤َ ؿك كا ًٚـّٚبت٩ تغ٫ٔالت ٨٠ اًت. كُت ٚت١ّٖـ (1351-1289) ا٪٫ٚ٩لنؾل ٚز

ـ. ت٥لاٜ ؿك ِز١٪بٜ ًب٪ل ٤ٛلا٢ ،1312 ًبٔ ؿك ْقكٞا ٌٓٗيتبٜ،  ؿك ايبٚيت  ٚيب٢  صٟـ ام پي ٠ كنت؛ اك٠پب ث٣ اؾنا٩ٚ ؿٞا  اؿث٫ّيبت  ام ٞا

ِز١٪بٜ ارجبك٨ بمِْتث ٠ ٘ؿ٠ّ ر٥ب٩ٞ رّٟ آقبم ثب ؿاؿ. كُت٣ تك٫٫ل پن٩ُُ ث٣ ي٩،  ؿٞا ٝ  ا٪لٞا  م٪يبؿ  ٤يب٨  ًيؾت٩  ٠ري١ؿ  ثيب  ْٗضي٫

٘  ٠ ْلنيت  پي٩  ث٫ِيتل٨  ٪ّتريـّ  ثب كا ؽ١ؿ تغ٫ٔالت ،رّٟ ام پي ثبمِٞٓت. ا٪لاٜ ث٣ ٠ ٚبٞـ ٖٟـٜ ؿك ٤ٛضٟبٜ زب ٔ  ؿك ًيلٞا  ًيب

تغ٫ٕٔ نبكـ ْل٫ٌٚل٨ ٤ب٨ ث٫ٛبك٨ تؾّْٔ ٠ ؾ٩ٚ١ٛ پن٩ُُ كُت٧ ؿك (1947) زب٘ ُـ. ٖا  ثي٣  ًيب٩ٖٓ  ؿ٠ ٠ ُٔيت  ًّٝ ؿك ًلٞا

 .(30 :1392 ،ًزبؿ٨ ٠ آثبؿ٨ عٌٝ ك.ٌ:) ْهت ثـك٠ؿ ٖٟـٜ ؿك كا مٞـ٩ْ ؽ١ٜ ًلطبٜ ًجت

 )ك٠مثي٣،  «آ٪ـ ٩ٚ عٌبة ث٣ 1330-1320 ٤ب٨ ؿ٣٤ ؿك ٫ٞٛب پ٫ل٠ كٚبٞت٫ٍ ٠ ٚتكنّٔ ُبؾلاٜ ١ٚد ٞؾٌت٫ٝ رن٠ ٫ْال٩ٞ ْٗض٫ٝ» 

 ُيؿل  ؿ٠ َي٣  ث١ؿ ٞلًبٞـ٢ پب٪بٜ ث٣ كا ؿث٫لًتبٜ ؿ٠ك٦ َلؿ؛ ُل٠ؼ ث١ؿ مآ١ٚ ؿاَٞ ١ٟ٤م ٣َ ا٪ّب٩ٚ ؿك كا ُؿل ًل٠ؿٜ ا٠» .(199 :1383

زٛٝ ؿك ُـ. صبح كُت «ِنل٠ـ» ٚز٧ّٗ ؿك ا٠ ام لئ ؼ٫ُ ك٪بًت ث٣ ا٪لاٜ اؿث٩ ٞا ـ  ؿاُيت.  ؾض١٪ّت انٌل، ي٫ٖا  ا٠ ام ُيؿل  يطؿي٣  صٟي

ٌٓٗيتبٜ،  ثي٣  لًيه  ام پي غب٤لا  ث١ؿ. ر٣ٗٛ آٜ ام «ثلِ» ُؿل ٣َ ُـ ٟٚتِل ٖٟـٜ، صبح ،«١ٞ ك٠مْبك» ؿك ٜ  ثيب  ُيؿل٨  ؿنتيل  ٞا  ؾٟي١ا

ٌب٩ٞ اقٗت ٠ اعٌب٩ً ؾبطه٩، ؿنتل ا٪ٝ ٤ب٨ ٚب٪٣ ؿك٠ٜ ًبؽت. ٟٚتِل (1312) «٥ٞهت٣» ٜ  ٚضب٩ٟ٫ٚ ٠ اًت ٞا ِ  صي١  مٞيـ٩ْ،  ٠ ٚيل

ٜ  ،ٚزٛي١ؼ  ؿك ٫ْيلؿ.  ٚي٩  ثيل ؿك كا ؿ٫ٞي٨١  تؿًّٗبت ام ؿ٠ك٨ ن٠ٖ٘ ٠ ؿ٫ٞب ث١ؿٜ نب٩ٞ  ٫٤زبٞيبت  ٠ اعٌبًيبت  ُؾٔي٩،  ؾ١اطيم  ث٫يب

ٙ  تٓي١ك  )ثي٣  ٘  ثيب  ٪ييب ٌٚيت٫ً ٥يب ّ  ام تيثح٫ل  ٠ طج٫ؿييت( ام ٖا ييـ ٚضيب٩ٟ٫ٚ  َٟيبك  ؿك ٘ؿ٠ّ ر٥ييب٩ٞ رٟي ِ  ٚبٟٞ  رٛٗيي٣ ام مٞيـ٩ْ  ٠ ٚيل

 اًت. اُؿبك ا٪ٝ ٤ب٨ ٚب٪٣ ؿك٠ٜ

-1320 ٤يب٨  ًبٔ نب٧ٗٓ ؿك غب٤لا  ٠ رّٟ ضـّ اًت ا٨ ٟٚػ٣ٚ١ ٣َ َلؿ ٟٚتِل ت٥لاٜ ؿك «٫َٝ ٠ ٥ٚل» ٞب٘ ثب ؿ٪ٓل٨ ُؿل ؿنتل 

 ُيُب٪ت  ٠ ْٗي٣  ثيب  ٤ٛلا٢ ٣ٞ١ْ، ك٠ا٪ت مثب٩ٞ ثب ُـ٢، ًل٠ؿ٢ ٘ؿ٠ّ ر٥ب٩ٞ رّٟ ام تثح٫ل ثب ٣َ ٟٚػ٣ٚ١ ا٪ٝ .اًت ُـ٢ ًل٠ؿ٢ 1325

ٌبٜ ٠كم٨ ٥ٚل ٠ ؾِى ٣َ اًت ُٞت٣ ا٪ٝ ؿٞجبٔ ث٣ ٍ  ٪ُـ٪ٓل ث٣ ٤ب ٞا  ْلنتي٣  كا آٜ ريب٨  ؽ١ؿپلًيت٩  ٠ تي١م٨  ٫َٟي٣  ٠ ُيـ٢  نلاٚي١

ٔ  اًيت.  پلؿاؽت٣ «٥ًلاة ٠ كًتٙ» ٠ «اع١ّ ٠ آؿ٘» ؿاًتبٜ ثبم١ٞ٪٩ٌ ث٣ ْٗض٫ٝ ،ٟٚػ٣ٚ١ ا٪ٝ ؿك اًت.  ٚز١ٛؾي٧  آٜ، ام پيي  ٤يب  ًيب

ٙ  ٠ ٚلِ ٠ مٞـ٩ْ ٞبا٫ٚـ٨، ٠ ا٫ٚـ ؾِى، ك٫ًـ. صبح ث٣ ت٥لاٜ ؿك «ت١ ثلا٨ ٩ْٗ» ؾ١ٟاٜ ثب ؿ٪ٓل٨ يـ٢٠  ٠ قي ٝ  رٛٗي٣  ام ٞا  ٚضيب٫ٚ

تِبك ثب اًت. ؿنتل ا٪ٝ ٝ  ُيبؾل٨  تزلثي٧  ٪بنت. ٥ُلت ،1323 ًبٔ ؿك «ًؾٝ» ٚز٧ّٗ ؿك ا٠ «ثبكاٜ» ُؿل ٞا ٕ  تيب  ْٗضي٫ ٜ  ام يجي  ًيل٠ؿ

ٍ  مٚيل٦  ؿك ثبكاٜ ًل٠ؿٜ ام ثؿـ» اّٚب ث١ؿ، ٞل٫ًـ٢ پؾت٩ٓ ث٣ ١ٟ٤م «ثبكاٜ» ُؿل ـ  ُيٟبؽت٣  ٤يب  كٚبٞت٫ي  ُيه٫ؿ٩  تؿج٫يل  ثي٣  ٠ )٤ٛيبٜ(  «ُي

ـا٨» َـ٩َٟ ـاك  پيلؿ٦ » ُيـ.  ٚي٩  ٫ُٟـ٢ ْٗض٫ٝ اُؿبك ام (57 :1380) «كٚبٞت٫ٌٙ ؿٖپق٪ل ٓ ٔ  ؿك َي٣  ،ا٠ پٟي  ٧ٚب٤ٟبٚي  ؿك (1326) ًيب

٧ٞ١ ُـ، صبح «١ٞ ر٥بٜ»  .(53-52 :2 د ،1374 ٚؤّٖم،  ٞب٘ )ث٩ «اًت ُـ٢ ُٛلؿ٢ ْٗض٫ٝ اُؿبك م٪جبتل٪ٝ ٠ ث٥تل٪ٝ ٛٞ

ٛؿط٩جؾ (.2) ٜ  ت١اثيؽ  ام «تيال » ك٠ًتب٨ ؿك 1935 ًبٔ ؿك ؾلة، ٚؿبٓل ١ٞ٪ٌٟـ٦ ٠ ٞبيـ ُبؾل، ،عزبم٨ ـٖا  ٚٔيل  ؿك «١ٟٚن٫ي٣ » اًيتب
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ٜ  عهيع  ٠ نلا٫ْيل٨  ثي٣  ؽبٞي٣  ُٚتيت  ؿك ًب٩ٖٓ پٟش ؿك ،ُبؾل ؽ١ؿ ْهت٧ ث٣ ُـ. ٚت١ّٖـ ًه٩ٗ  اؿاٚي٧  ثيلا٨ » ًيپي  .پلؿاؽيت  ييلآ

ٌِيلا٨  ثي٣  ٚت١ًيط٣،  تغٔي٫الت  اتٛب٘ ام ثؿـ ٠ َلؿ تلٌ «يب٤ل٢» ًٚٔـ ث٣ كا «تال» تغ٫ٔالت، ٜ  ؿٞا ٔ  ؿك ٠ ٪بنيت  كا٢ ٚؿّٗٛيب  ًيب

٩ ٚـكٌ ؿك٪بنت ثب 1955 تّ نبكـ ٚلَن آٜ ام َبكؿٞا  .(5 :1966 عزبم٨، ك.ٌ:) «ُـ غ٫ٕٖٔا

ٛؿط٩»  ـٖا ـ  ٚؾتٗم، ٤ب٨ ٟٚبًجت ؿك ٚؿّٗٛبٜ، ًلا٨ ؿاَٞ ؿك ؽ١ؿ تغ٫ٕٔ مٚبٜ ؿك «عزبم٨ ؾج ـ  ٚي٩  كا ؽي١ؿ  ئيبئ ي  ٠ ؽ١ٞا

 ثي٣  كا آٜ ك٤جيل٨  ؽي١ؿ  ُيبؾل  َي٣  ٤يب  كا٤پ٫ٛيب٪٩  ا٪ٝ ام ٪٩ُ ؿك آ٠كؿ. ؿك٩ٚ ٞػٙ ث٣ كا اث٫بت٩ ٤ب، كا٤پ٫ٛب٪٩ ُؿبك٤ب٨ ثلا٨ ٤ٙ ْب٢

ـاُيت  ا٨ ٞت٫ز٣ ْل٪ن٤ب ٠ نلاك ا٪ٝ اّٚب ثلؿ؛ پٟب٢ ك٠ًتب٪َ ث٣ ٠ ْل٪ؾت يب٤ل٢ ام پ٫ٗي ثب ؿك٫ْل٨ ام ثؿـ ؿاُت، ؾ٥ـ٢ ٞ ٠  ٘ زب  ًيلٞا

ـاٜ تٗييؼ ك٠م٤يب٨  ٝ  ك٠م٤ييب آٜ َييلؿ. تزلثي٣  كا مٞيي ٌٛيي٫ٛٗٝ اؽيي١اٜ رٛؿ٫ّييت ثيب  َيي٣ آ٠كؿ نييلا٤ٙ ُيبؾل  ثييلا٨ كا نلٓييت ا٪ي  ٠ ٖا

ـاٜ ام آماؿ٨ ام پي ١ُؿ. آُٟب ٤ب ٚبك٫ٌٌَت ٘  ام ٫ًبًي٩  ٤يب٨  تب٫ّٖنؿّ پ٧ٟ٫ِ٫ ؿ٫ٖٕ ث٣ ،مٞ ـا ٕ  ؿك ا٠ اًيتؾ  رٗي٫ْ١ل٨  ٚؿّٗٛي٩  ُيك

ٔ  نب٧ٗٓ ؿك ا٠ ْلنت. ؾ٥ـ٢ ثل كا «نس يال روز» ٚز٧ّٗ ن٩ّٟ، ٠ اؿث٩ ثؾَ ك٪بًت يب٤ل٢ ؿك ٞبْن٪ل ُبؾل ُـ،  1974-1955 ٤يب٨  ًيب

ٔ  ام پيي  ٠ ْن٪ـ ايبٚت پبك٪ي ؿك ٤ب ًبٔ ٚٔل، تلٌ ام پي ُـ. ٚٔل تلٌ ث٣ ٚزج١ك  ك٠مٞبٚي٧  ؿك ٠ ثبمِْيت  ٚٔيل  ثي٣  ٤يب  ًيب

 ناكثلْي  ٚؾتٗيم  ١َِك٤ب٨ پب٪تؾت ؿك ٣َ اؿث٩ ٤ب٨ ٤ٛب٪َ ام ث٫ٌبك٨ ؿك عزبم٨ پلؿاؽت. ٚطج١ؾبت٩ ٤ب٨ ب٫ّٖتنؿّ ث٣ «األ٤لا٘»

زٛٝ ٠ ٚٔل٨ ٞٓبكاٜ ك٠مٞب٣ٚ َب١ٜٞ ؾض١ ،ا٪ٝ ثل انن٠ٜ .ؿاُت نؿّبٔ عض١ك ،ُـ ٩ٚ ّ  ؾيب٩ٖ  ُي١كا٨  ؿك ُيؿل  ٞا  ؾضي١  ٠ نل٤ٟي

ٝ  (12-3 :2006 ع١ٛؿ، ك.ٌ:) اًت ٢ث١ؿ ٫ٞن ثِل ع١ًو ؾلث٩ ًبمٚبٜ ٔ  ؿك ٞي١پلؿام  ُيبؾل  ا٪ي  مٞيـ٩ْ  ِٞي٫ت  ٠ پلنيلام  ٤يب٨  ًيب

ٙ  ثي٣  كا اكمُٟٛـ٨ ُؿل٨ ٤ب٨ ٚز١ٛؾ٣ ؽ١ؿ، ـ  َي٣  آ٠كؿ ٞػي  مرثيدة» ،«اإلعدااف إاّل  يبد  مل» ،«اوراس» ،«قلدب بدال مديندة» ام ؾجبكتٟي
 .«األمسن  أشجار» ٠ «الّلي  مملکة کائنات» ،«اجلمي  للعمر

 هِکتاتٌا

 ّا کتاب الف:
 ا٫ٚلَج٫ل. ت٥لاٜ: ،ٚزتجب٪٩ اهلل نتظ تلر٧ٛ ،فازسی جدید ضعس ؛(1334) .د آ. آكثل٨، .1

 للمالینی. العلم دار وت ي ب ،األولی بعةالط   ،العريب الّشعر يف اإللتنام ؛(9979) محدأ حاقة، ابو .2
 ٚب٩٤. ت٥لاٜ: ،١َحل٨ ؾجـاهلل تلر٧ٛ ،زهاًتيسن ّای زیطِ ؛(1385) آ٪نا٪ب ثل٫ٖٝ، .3

 ا٪لاٜ. پو٤٠ِٓلاٜ ْل٢٠ ت٥لاٜ: ،گيالى کتاب ؛(1374) ٚؤّٖم ٞب٘ ث٩ .4

 الن خيل. دار وت ي ب ،األولی بعةالط   ،ومذاىب أننا  األدب؛ ؛(9995) زیفا ،ينيترح .5
 نوفل. مؤس سة ت و ي ب ،األولی بعةالط   ،ادلعاصر العريب الّشعر يف دةياجلد اإلُّتاىات ؛(9981) دياحلم عبد ،ةدي  اجل .6
 الر سالة. مؤس سة وت ي ب ،األولی بعةالط   ،العريب الّشعر يف وادلعاصر  ياحلد نقد حرکة ؛(9984) ميإبراى ،احلاوي .7
 العودة. دار وت ي ب ،الثةالث   بعةالط   ،يحجاز  ادلع ي عبد أمحد نانيد ؛(9982) املعطي عبد أمحد ،يحجاز  .8
 احلدیثة. الکتب عامل األردن  ،ط ال ،ادلعاصر الّشعر وبنية ةيمکانالنّ  ؛(2116) موسی حمم د حن ان محود، .9
 اًال٩ٚ. اكُبؿ ٠ نل٤ّٟ ٠ماكت ت٥لاٜ: ،ضعس سثص تاغ ؛(1385) ؾجـاٖؿ٩ٗ ؿًتك٫ت، .10

 ٚلَن. ت٥لاٜ: ،ا٠ّٔ صبح ،فازسی ًَ ضعس تحليل ٍ ضسح ؛(1383) ٚغّٛـكضب ك٠مث٣، .11

 حبٖج. ت٥لاٜ: ،ایساى هعاصس ضعس اًداش طنچ ؛(1384) ٥ٚـ٨ ٫ًّـ مكيب٩ٞ، .12

 ٞٓب٢. ت٥لاٜ: ٪بمؿ٤ٙ، صبح ،ا٠ّٔ رٗـ ،ادتی ّای هکتة ؛(1376) كضب ٫ًّـع٩ٟ٫ٌ، .13



 1396پب٪٫ن  ،27 ُٛبك٦ ٤هتٙ، ًبٔ تطج٩ً٫، اؿث٫ّبت ٞب٧ٚ َب٠ٍ /140

 الش روق. دار بيوت  الثة،الث   بعةالط   ،احلدي  العريب ادلعاصر الّشعر يف والغربة احلنني (؛9989) حسن ماىر ،يفهم .94
ّ  ْي٫الٜ:  ،ا٠ّٔ صيبح  ،ؾبثيـ٨  َب٫ٚبك ١ََُ ث٣ ،گيالًی گلچيي اضعاز َعِهجو ؛(1389) ٫ْال٩ٞ ْٗض٫ٝ .15  نل٤ٟي

 ا٪٫ٗب.

 ت٫لاه٢. ت٥لاٜ: ،ا٠ّٔ صبح ،هعاصس( غٌایی ذٌّيّت اش )تحليلی عاضقاًِ سال ّفتاد ؛(1377) ع٫ٛـ ٚؾتبك٨، .16

 م٠اك. ت٥لاٜ: ،ا٠ّٔ صبح ،خساساى اّل ًاهة ؛(1364) قالٚغ٫ٌٝ ٪١ًه٩، .17

 ؾ٩ٛٗ. ت٥لاٜ: ،٥ٞٙ صبح ،ضاعساى( تا )دیدازی زٍضي چطوة ؛(1379) ------------- .18

 هجالّت ب:
ـ  ُؿل ؿك ١ًٞتبٖو٨ تطج٩ً٫ ثلك٩ً» ؛(1390) اًٛبؾ٩ٗ٫ ًزبؿ ٠ ؽ٫ٕٗ پل٠٪٩ٟ، .19  ٞيبؿك  ٠ عزيبم٨  ؾجيـاٖٛؿط٩  اعٛي

 .70-41 ْٓ ،10 ُٛبك٦ ،١ًّ٘ ًبٔ ،تطثيقی ادتيّات ًاهة کاٍش ،«ٞبؿكپ١ك

 .31-9 صص ،3 العدد ،94 نةالس   ،اآلداب رلّلة ،«ةالش عری   جربيتالت  » (؛9966) املعطي عبد دأمح ،يحجاز  .21
ٜ  ٥ْل٤ب٨» (؛1392) ًزبؿ٨ م٤لا ٠ ٚغ١ٛؿ آثبؿ٨، عٌٝ .21 ٘  ثيل  نيلا٠ا ٝ  ُيؿل  ثيب  ،غٌـایی  ادب پطٍّطـٌاهة  ،«ْٗضي٫

 .44-29 ْٓ ،20 ُٛبك٦ ٪بمؿ٤ٙ، ًبٔ ث١ٗصٌتبٜ، ٠ ٫ًٌتبٜ ؿاِٞٓب٢

 ادتيّـات  ًاهـة  کاٍش ،«نبكًي٩  ٚؿبٓل ُؿل ؿك آٜ ٚضب٫ٚٝ ٠ كٚبٞت٫ٌٙ» (؛1389) اَل٩ٚ ٫ٚلر٫ٕٗ ٠ غّٛـٚ ؽبَپ١ك، .22

 .248-226 ْٓ ،21 ُٛبك٦ ،٪بمؿ٤ٙ ًبٔ ،تطثيقی

 ا٪٫ٗب ٠ حبٖج اؽ١اٜ ُؿل ؿك ُبؿ٨ ٠ قٙ تطج٩ً٫ ثلك٩ً» (؛1390) ٫ٚليبؿك٨ اهلل نضٕ ٫ًّـ ٠ ر١اؿ ؿ٤ًب٫ٞبٜ، .23

 ،5 ُٛبك٦ ٘،١ًّ ًبٔ َلٚبٜ، ثب٤ٟل ٫٥ُـ ؿاِٞٓب٢ - اٌٞب٩ٞ ؾ١ٗ٘ ٠ اؿث٫ّبت ؿاُِٞـ٦ ،تطثيقی تادتيّا ًطسیة ،«اث١ٚبض٩

ْٓ 141-171. 

 ٠ماكت ت٥يلاٜ:  ،2 ُيٛبك٦  ،ازغٌـَى  اثيبفك٨،  ٪١ًيم  تلر٧ٛ ،«ارتٛبؾ٩ تهُّل ٠ كٚبٞت٫ٌٙ» (؛1383) كاثلت ٪ل، ٣ً .24

 .173-119 ْٓ اًال٩ٚ، اكُبؿ ٠ نل٤ّٟ

ـ  ،«ٚؿبٓيل  ُؿل ؿك قلثت قٙ» ؛(1387) ١ًم٪ آثبؿ، ؾجبى ؾب٩ٖ .25 ٔ  ،گَیـا  ّسَگ ْ  ،6 ُيٛبك٦  ،٘ؿ٠ّ ًيب -155 ٓي

179. 



 
 زلّكمة( - علمّية )فصلّية ادلقارن األدب يف حبنث

 کرمانشاه ،رازي جامعة اإلنسانّية، والعلنم اآلداب کّلّية
 252-232 صص م، 3128  / ىد. :254 ش/ ىد. 24:7 خري  ،38 العدد ة،بعالّسا الّسنة

 1جازياحل ادلع ي وعبد النيگ نيگلچ شعر يف ومانسيةرّ ال مشاىدلل مقارنة دراسة

 2يزلّمد رليد

 یرانإ کرمانشاه، ،يراز  جامعة وآداهبا، ةي  العرب الل غة قسم يف مساعد أستاذ
 3ياندر  روژين

 یرانإ کرمانشاه، ،يراز  جامعة وآداهبا، ةي  العرب الل غة فرع يف اهر و کتالد   طالبة

ّّ ادل  صل
 أسيةةال ،املاضةي ة مي  األ علةی واحلسةةرة ايوسةتاجلالن   نفسةها. إلةی عراءالش ةة مةن يالکثة دعةة  قةد ال ةيت ةي ةاالدب املةةدارس إحةد  ةي  نسةمو ر  ال املدرسةة
 احلجةةازي يعبةةداملعطو  املعاصةةر راينیةةاإل اعرالش ةة الينيگةة نیبگلچةة املشةةهور ییةةفخراي م نیجمدالةةد   ،ةي  مانسةةالر   رکةةةاحل زاتي ةةم أىةةم   مةةنو  واحلةةزن
 مةن نیىةارب ةي ةاالجتماعو  ةي  خصةالش   روفللظ ة وفقةا ةينسةروم نظرة اةياحل لیإ انظر  نیذلال   نیاملرموق عراءالش   من مها املعاصر، املصري اعرالش  

 نسةةةيوملر  ا احلةةزن ممةةزو  شةةعرىم معظةةةم ؛نیاعر الش ةة شةةعر يف مشةةةکة زاتي ةةةمم مةةن نسةةيةومالر   املبةةاد  اسةةةتخدام صةةعوا.ا.و  اةيةةاحل ضةةغوط
ةة احلةةزنو  واحلسةرة  العاطفةةة ،ةاملةةود   إىل امليةةل شةةعرمها يف ةومانسةةي  الر   واملفةةاىيم املواضةةي  أروع مةةنف اة؛يةةاحل مةةن مضةةی مةةا علةةی جرالض ةةو  دیدالش 
ةة بةةرزأ مةةن بةةوباحمل لقةةاء لةةیإ اقياالشةةتو  فولةةةالط   لةةیإ جةةوعالر   الةةوطن، لةةیإ نیاحلنةة ،ومانسةةيالر   واألمل احلةةزن مةة  العميقةةة  يف املشةةةکة اتمالس 
 ضةةوء يف واالفةةةاق شةةابوالت   وجةةوه ا  راصةةد نیاعر الش ةة نیىةةذ شةةعر يف ةي  نسةةومالر   زاتي ةةامل مبقارنةةة قةةومی أن البحةة  ىةةذا حةةاو  ن.یاعر الش ةة شةةعر
 .حليليالت   - الوصفي املنهج

 .يجاز احل طياملع عبد يالين،گ نیگلچ ،املعاصر األدب ة،ومانسي  الر   ،املقارن األدب :ةيّ ليالّدل الكلمات
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