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 چكيذه
یکی اس هٌابع هْن ضٌاخت َّیت ایزاًی، ادبیات فارسی است. در ایي پژضٍّص،  

 ضاهل ادیژ  َّیت ایزاًی در دیَاى ضص ضاعز بزجستِ دربار سلجَقیاى بشرگ، 
صابز تزهذی، اسرقی ّزٍی، اًژَری، اهیزهزژشی، عاذااَاسژع جالژی ٍ  هزژی      

تَجژِ بژِ    -2کژاربزد ٍاصُ ایژزاى ٍ عجژن     -1گزگاًی با تأکیذ بز سژِ هوَاژِ    
 ّای ایزاًی بزرسی ضژذُ اسژت.   تَجِ بِ جطي -3ّای اساطیزی ایزاى  ضخصیت

ّژای ّژَیتی    هؤافِ پزسص اصلی ایي است کِ ایي ضاعزاى تا چِ هیشاى بِ ایي
 استفادُ ضذُ است. اًذ. در ایي پضٍّص اس رٍش تحلیل هحتَا تَجِ داضتِ

ًتایج ایي پضٍّص ًطاى داد ٍاصُ ایزاى ّفتاد ٍ ضص بار ٍ عجژن ًژَد بژار    
ّا اس سژی ٍ ّفژت ضخصژیت اسژاطیزی      ّا آهذُ است. در ایي دیَاى در دیَاى

بژَد   بار در اضزار آهذُ  515ایزاى ًام بزدُ ضذُ بَد کِ ًام دُ ضخصیت هْن 
کِ ًطاى اس کاربزد گستزدُ اساطیز ایزاًی در ضژزز ضژاعزاى سژلجَقی دارد.    

دّذ ًَرٍس ٍ هْزگاى بژِ گسژتزدگی در دربژار     ّا ًیش ًطاى هی بزرسی جطي
تژزیي هطژَ ق قصژایذ هٌاسژاتی ضژاّاى       سلجَقی بزگژشار ضژذُ اسژت ٍ هْژن    

یاى ایزاًژی ًیژش اس سژزایص چٌژیي     ّوِ ٍسیزاى ٍ دیَاً اًذ با ایي سلجَقی بَدُ
 اًذ. اضزاری حوایت کزدُ

 
 .ایزاى، سلجَقیاى، ًَرٍس، هْزگاى، َّیت ایزاًی :ها واژه كليذ
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 هقذمم
عٙٛاٖٚخٝغبِتادثیایشاٖثعذاصاػالْثبخزةاػبطیشٚیظٜؿعش،ثٝثٝ ادثیبتفبسػی
ا٘تمربَایرٗٔیرشا ٞبیفشٍٞٙیایرشاٖ٘مرؾٟٕٔریدسخٙجٝ ٞبیایشا٘یٚٚؿخلیت
ٞبیثعذیداؿتٚیىریاصعٛأرُاػرتٕشاسٞٛیرتایشا٘ریدسطرَٛثٝ٘ؼُفشٍٞٙی

ٝتبسیخثعذاصاػالْثٛد.دٚسٜػّدٛلیدٚساٖٚیظٜ سٚد.ؿرٕبسٔریایدستبسیخایشاٖثر
حبوٕبٖتشنػّدٛلیپیؾاصآٔذٖثٝخشاػبٖآؿرٙبیینٙرذا٘یثربتربسیخٚفشٞٙرً

ٞرب ،سػٓٔبٔشدٔبٖ٘ٛٚغشیجیٓ»وٙذوٝوٝثیٟمیاصطغشَ٘مُٔیبٖایشاٖ٘ذاؿتٙذ؛نٙ
.دسنٙیٗؿشایطیاُٞلّٓ،یعٙریدیٛا٘یربٖٚ(1،888:ج3174)ثیٟمی،«٘ذا٘یٓتبصیىبٖ

 ادیجبٖایشا٘ی٘مؾٟٕٔیدسآؿٙبوشدٖػّدٛلیبٖثبفشًٞٙٚتبسیخایشاٖداؿتٙذ.

یجبٖایشا٘یدٚسٜػّدٛلیثبسٚیىشدیىؼب٘یسٚثشٚتٛخٝثٝٞٛیتایشا٘یدسٔیبٖاد
ٓ٘جٛد.اصٍ٘بٜٞٛیتیٔی -3ثٙرذیورشد:تٛاٖآثبسٔٙظْٛایٗدٚسٜساثٝػٝدػتٝتمؼری
ٞبیحٕبػریٞؼرتٙذ.لرشٖتشیٗآثبسایٌٗشٜٚ،ٔٙظٌٛٔٝشایب٘ٝ:ٟٔٓآثبسثبسٚیىشدایشاٖ
وٟرٗفبسػریدا٘ؼرت.اصایرٗدٚسٜٞبیتٛاٖاٚجػشایؾداػتبٖنٟبسْتبؿـٓسأی

پشداختٙرذ،ثربلیٞبیاػربطیشیایرشأٖریٞبیحٕبػیٔتعذدیوٝثٝؿخلیتٔٙظٛٔٝ
تشیٗؿربعشاٖایرٌٗرشٜٚ،اػرذیطٛػریٚ.ٟٔٓ(3،321:ج3183)سصٔدٛ،ٔب٘ذٜاػت

آثبسثرب-2تشیٗآثبسداػتب٘یایٗدٚسٜساخّكوشد٘ذ.٘ظبٔیٌٙدٛیٞؼتٙذوٝثشخؼتٝ
بٜٔٙفیثٝٞٛیتایشا٘ی:ایٗدػتٝاصآثبسٔٙظٍْٛ٘بٞیتحمیشآٔیضثرٝٔیرشا ایشا٘ریٍ٘

وشد٘ذٚثبتىیٝثشٞٛیتاػالٔیثٝ٘فریٔیرشا ٔٙؼٛةٔی«ٌجشاٖ»داؿتٙذٚآٖساثٝ
پشداختٙذ.ٔٙظٛٔٝیٛػفٚصِیخبوٝدسلشٖؿـرٓػرشٚدٜؿرذٜٚؿربعشآٖایشا٘یٔی

تشیٗاثشدسایٌٗشٜٚاػتورٝدسآغربصآٖ،ٟٔٓ(3،491:ج3178)كفب،٘بؿٙبختٝاػت
ٖتٛكیفؿذٜاػتٚػشایٙذٜاصایٗ«دسٚغ»ٞبیایشا٘ی،داػتبٖ ٞربیوٝثشخریداػرتب

.(8ق:3114)یٛػرفٚصِیخرب،وٙرذثبػتب٘یایشاٖساثٝ٘ظرٓدسآٚسدٜاثرشاص٘رذأتٔری
ٜدٌٚرشٜٚلجّریآؿرىبس٘یؼرتٚدیٛاٖؿبعشاٖ:دیذٌبٜٞٛیتیایٗآثربسثرٝا٘رذاص-1

ٗ سٚؿرٙبختٍ٘ربٜآٟ٘ربثرٝسٚیىشدػشایٙذٌبٖدسالثالیاثیبتآٖٔؼتتشاػرت؛اصایر
ٞٛیتایشا٘ی٘یبصثٝٚاوبٚیٚتحّیُداسد.

وٛؿیٓسٚیىشدایٌٗشٜٚاصؿبعشاٖثٝٞٛیتایشا٘یساثربتىیرٝدسایٗپظٚٞؾٔی
صآ٘دبوٝأىبٖتحّیُدیٛاٖتٕربْؿربعشاٖٞبیٞٛیتیٔـخقتحّیُوٙیٓ.اثشٔؤِفٝ

ترشیٗاستجرببثربدسثربسدٚسٜػّدٛلیٚخٛد٘رذاسد،ؿرؾؿربعشؿربخق،ورٝثریؾ
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تٛا٘ٙرذاطالعربتیدسثربسٜٞبٔیایٓ.ایٗدیٛاٖا٘ذا٘تخبةوشدٜػّدٛلیبٖثضسيساداؿتٝ
خبیٍبٜٞٛیتایشا٘یدسدسثبسػّدٛلیسا٘یضدساختیبسثٍزاس٘ذ.

دسثبسٜٞٛیتایشا٘یدسؿعشدٚسٜػّدٛلیپرظٚٞؾٔؼرتمّیا٘دربْ٘ـرذٜتبوٖٙٛ
ٌشاییدسا٘ذیـرٝٚؿرعشأیرشثبػتبٖ»ایثبعٙٛاٖاػت؛أبؿعجب٘یٚا٘لبسیدسٔمبِٝ

ػبصیػالطیٗػّدٛلیثبٔعتمذ٘ذٔعضیتٛا٘ؼتثبصثبٖ٘بفزؿعشٚادة،ؿجیٝ«ٔعضی
ٗ٘بْایشاٖ،پرشداختٗثرٝػالطیٗخٛؽ ٞربٚاعیربدثبػرتب٘یٚاحیربیٕ٘بدٞربٚخـر

ٞبیثبػتب٘یدسؿعشخٛد٘مؾٟٕٔیدساحیبیفشًٞٙایشاٖثبػتبٖداؿتٝثبؿرذػٕجُ
.(3193:87)ؿعجب٘یٚا٘لبسی،

،ثرٝ«ٞٛیتایشا٘یاصدٚساٖثبػتبٖتبپبیبٖپّٟرٛی»احٕذاؿشفدسفلّیاصوتبة
پرشداصد.اٚٔعتمرذاػرتٞٛیرتایشا٘ریدسدٚسٜٞٛیتایشا٘ریدسدٚسٜػرّدٛلیٔری

ایاصتغییشاتپیچیذٜؿذ.دسایٗدٚساٖػمٛبحٕبػرٝایشا٘ریٚػّدٛلیبٖٚاسددٚسٜ
ٍ٘بسیفبسػیثبؿىٛفبییصثبٖٚادثیبتفبسػیٚوبسثشدوٓٚاطٜایشاٖدسؿعشٚتبسیخ

.(3198:334)اؿشف،صٔبٖؿذٌؼتشؽآٖٞٓ
تمٛیتٔجرب٘یٞٛیرتّٔریایرشاٖدسدٚسٜ»مبِٝخٛدثبعٙٛاٖعجبعػشافشاصیدسٔ

ٔعتمذاػتدسدٚسٜػّدٛلیتذاْٚتبسیخیٚفشٍٞٙریایرشاٖصٔریٗحفرع«ػّدٛلی
ػبالساٖایشا٘یٔعتمذاػرتدسایرٗدٚسٜویذثش٘مؾٚصیشاٖٚدیٛاٖأؿذٜاػت.اٚثبت

.(2،681:ج3198)ػشافشاصی،یبفتْعالٜٚثشصثبٖٚادةفبسػی،ا٘ذیـٝایشا٘ـٟشی٘یضتذاٚ
،وبسثشد٘رٛسٚصدس«٘ٛسٚصدسادثیبتٔٙظْٛعلشػّدٛلی»ٔحؼٗخعفشیدسٔمبِٝ

دیٛاٖدٜؿبعشدٚسٜػّدٛلیساثشسػیوشدٜاػت.ایٗپظٚٞؾثبٍ٘بٜوّٕی،ثیـرتشیٗ
.(3،189:ج3198)خعفشی،دا٘ذیبدوشد٘ٛسٚصسادسدیٛاٖأیشٔعضی،خبلب٘یٚ٘بكشخؼشٚٔی


 های پژوهش پرسش
ٞبیاكّیایٗپظٚٞؾآٖاػتوٝؿؾؿبعشٟٔٓدسثبسػّدٛلیتبنٝا٘رذاصٜپشػؾ
ا٘ذ؟ٔیرضاٖوربسثشدٚاطٜایرشاٖٚٔـرتمبتآٖدسٞبیٞٛیتایشا٘یتٛخٝداؿتٝثٝٔؤِفٝ

ایٔرٛسدتٛخرٝٞبیاػطٛسٜتشیٗؿخلیتآثبسٔٙظْٛدٚسٜػّدٛلینمذساػت؟ٟٔٓ
ٞبیایشا٘رینرٝثبصتربثیدسؿرعشؿربعشاٖا٘ذ؟خـٗػّدٛلینٝوؼب٘یثٛدٜؿبعشاٖ

ٞبیداؿتٝاػت؟ثبتٛخٝثٝٚاثؼتٍیؿبعشاٖثٝدسثبس،سٚیىشددسثبسػّدٛلیثٝٔؤِفٝ
ٞٛیتایشا٘ینٝثٛدٜاػت؟
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 تعریف مفاهيم
ٔفرشدایعشثیاػتایٗوّٕٝاصٞٛثٝٔعٙیاٚ،وٝضٕیشغبیرتٞٛیتیباِٟٛیٝوّٕٝ

ٌٛییآٌبٞب٘ٝٞشفشدثٝیره.ٞٛیت،فشآیٙذپبػخ(3184:311)صاٞذ،آیذٔزوشاػتٔی
اؽوٝاٚنٝوؼیاػت،ودبثٛد،نرٝدػتٝػؤاالتدسٔٛسدخٛدؽاػت؛اصٌزؿتٝ

اؽودبػتثٛد،نٝٞؼتٚثٝنٝلجیّٝ،٘ظادیبّٔتتعّكداسد،ٔٙـأاثتذاییٚاكّی
ؿٙبػبٖٞٛیرت.ثشخیخبٔعٝ(3177:21)ثبٚ٘ذ،ـیداؿتٝاػتٚدستٕذٖخٟبٖنٝ٘م
ا٘ذ؛یعٙیخبٔعٝٔعٙبییثشایخٛدؽلبئُثبؿذٚدسنٟبسنٛةسأعٙبداسیخبٔعٝدا٘ؼتٝ

وٙٙرذٚٔعتمذ٘رذٞٛیرت،آٖعُٕوٙذ.ثشخیدیٍش٘یضثشخٙجٝتٕبیضیٞٛیتتأویذٔی
.ٞٛیرتػرطٛمٔختّفری(3187:21)ؿٕـریشی،داؿتٗاحؼبعتٕبیضٚاػتمالَاػت

ؿٛد.داسدوٝاصٞٛیتفشدیتبثبالتشیٗ،یعٙیّٔتٚحتیخبٔعٝخٟب٘یساؿبُٔٔی
ؿٙبػی،وٝتٛاٖثشاػبعدیذٌبٞیٔجتٙیثشخبٔعِٝحبظ٘ظشیٞٛیتایشا٘یسأیثٝ

حبكُٚاوبٚیٔٙبثعتبسیخیثبؿذتجییٗوشد.دسایٗدیذٌبٜخٛدآٌبٞیّٔیدسخٛأرع
ترشیٌٗشدد.آ٘تٛ٘یاػٕیتٟٔٓٞبیپیؾاصدٚسٜٔعبكشثبصٔیٟٙی٘ظیشایشاٖثٝػذٜو

ٌشاییٔذسٖثربٚسداسد.پشداصیاػتوٝثٝتفبٚتٔیبٖٔعٙبیتبسیخیّٔتّٚٔی٘ظشیٝ
ایٔذسٖٚٔتعّركثرٝدٚسأٖعبكرشاػرت،أربٌشاییپذیذٜاٚٔعتمذاػتاٌشنّٝٔی

خرٛورشد.اٚٚٞبیدٚستشیخؼتٞبیّٔیساثبیذدسصٔبٖٞٛیتٞبٚٔٙبثعاكّیّٔت
.احٕرذاؿرشف(3181:382)اػٕیت،ٞبیتبسیخیٔب٘ٙذایشأٖعتمذاػتثٝٚخٛدّٔت

٘یضثیٗٞٛیتایشا٘یٚٞٛیتّٔیایشا٘یتٕبیضلبئُؿذٜاػتٚٞٛیتایشا٘یساأشی
.(3198:18)اؿشف،دا٘ذتبسیخیٔی

ترٛاٖدسا٘ذوٝآٟ٘ربسأرییٞٛیتایشا٘یعٙبكشٔختّفیلبئُؿذٜپظٚٞـٍشاٖثشا
ػرشصٔیٗ-2ٞب،صثبّٖٔریٚدیرٗ(ٔیشا فشٍٞٙی)آییٗ-3نٟبسٔحٛسخالكٝوشد:

)احٕرذی،تربسیخّٔری-4ٔیرشا ػیبػری-1صٔیٗ،ایشا٘ـٟشٚغیشٜ(ٚیچ،ایشاٖ)ایشاٖ
تٛا٘رذثؼرتشیثرشایثرشٚصٚوٝٔریُآٖ.دسایٗٔیبٖصثبٖٚادثیبتثٝدِی(3188:118

ا٘تمبَٞٛیتایشا٘یثبؿذإٞیتثیـتشیداسد.


 روش تحقيق
عٙٛاٖیهسٚؽوبسآٔذدستحمیمبتعّرْٛا٘ؼرب٘یثرٝٞبییوٝأشٚصٜثٝیىیاصسٚؽ
وٛؿرذثرباػت.دسایٗسٚؽپظٚٞـٍشٔری3ؿٛد،سٚؽتحّیُٔحتٛاییوبسٌشفتٝٔی

                                                           
1. Content Analysis 
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ٞربییدػرتیبثرذٚاصٔطبِعٝٔتٗٚاػتفبدٜاصاثضاسٞبیوٕىریآٖثرٝدادٜاػتفبدٜاص
ٗٞب،خّٕٝطشیكاخضایٔتٗ،وّٕٝ ؿرذٜ٘تیدرٝٞبٚ...دستعرذادیٔمِٛرٝاصپریؾتعیری
.(3181:31)ِٞٛؼتی،تحّیُساتعییٗوٙذ

بٖدسایٗپظٚٞؾدسػٝٔمِٛٝثٝتحّیُٞٛیتایشا٘یدسآثبسؿبعشاٖدٚسٜػّدٛلی
ٞربیتٛخرٝثرٝؿخلریت-2وبسثشدوّٕٝایرشاٖٚٔـرتمبتآٖ-3پشداصیٓ:ثضسئی

ٞربدسآثربسؿرؾؿربعشدٚسٜٞبیایشا٘ی.ایٗٔؤِفٝتٛخٝثٝخـٗ-1اػبطیشیایشا٘ی
ا٘رٛسی،ػّدٛلیبٖثضسئٛسدثشسػریلرشاسٌشفرت.ایرٗؿربعشاٖؿربُٔأیشٔعرضی،

ثبؿٙذ.ایٗؿؾؿبعشاصسلیٞشٚیٔیٚالٔعیٌشٌب٘یعجذاِٛاػعخجّی،كبثشتشٔزی،
ٕٞرٝایرٗؿربعشاٖدسدسثربسػرالطیٗػرّدٛلی-3ثٝدٚدِیُعٕذٜا٘تخبةؿرذ٘ذ:

اصایٗؿبعشاٖدیٛاٖؿعشتلحیحؿذٜٔٛخٛدثٛد.-2ٌزسا٘ذ٘ذسٚصٌبسٔی
خرٛدسدیرٛاٖٚٞبییثرشایخؼرتثشایٞشیهاصػٝٔمِٛٝٔٛسدثشسػیوّیذٚاطٜ

ٞربیایرشاٖٚٔـرتمبتؾٔب٘ٙرذؿعبسا٘تخبةؿذ.ثشایثشسػیوبسثشدوّٕٝایشاٖ،ٚاطٜا
ؿخلریت17خرٛؿرذ.ٚصٔیٗ،ایشا٘ـرٟشٚ...،ٚٚاطٜعدرٓٚٔـرتمبتؾخؼرتایشاٖ

اػبطیشیایشا٘یاصدٚسٜپیـذادیتبػبػب٘یدسؿعشؿبعشاٖایٗدٚسٜیبفتؿذورٝدٜ
ٞبداؿتٙذثشٌضیرذٜٚػریٕبیآ٘ربٖدسؿرعشٛاٖتشیٗثؼبٔذسادسدیؿخلیتوٝثیؾ

ؿبعشاٖتحّیُؿذ.ػٝخـٗثضسيثبػتب٘یایشاٖؿبُٔ٘ٛسٚص،ٟٔشٌبٖٚػرذٜ٘یرضدس
یبثیثٝایٗاطالعربت،ٞرشؿرؾدیرٛاٖٞبٔٛسدثشسػیلشاسٌشفت.خٟتدػتدیٛاٖ
ٞباصآٟ٘باػتخشاجؿذ.دلتٔطبِعٝؿذٚوّیذٚاطٜثٝ


 پژوهشهای  یافته

 ایران در شعر دوره سلجوقی
دسدیٛاٖؿؾؿبعشدسثبسػّدٛلیخٕعبًٞفتبدٚؿؾثربسٚاطٜایرشاٖٚٔـرتمبتآٖ

وبسسفتٝاػت.ثٝ
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ثبس،ثیـتشاصدیٍشاٖاصٚاطٜایشاٖدسآثبسخٛد49دسٔیبٖایٗؿبعشاٖأیشٔعضیثب
ٝٔشتجرٝایرشاٖسادس34اػتفبدٜوشدٜاػرت.أیرشٔعرضی كرٛستدٚوٙربسترٛساٖٚثر

وبسثشدٜاػت.دسایٗاؿعبسایشاٖٚتٛساٖٕٞچٖٛدٚػشصٔیٗخذاخغشافیبیٔتٕبیضثٝ
ا٘ذ.ثشایٕ٘ٛ٘ٝدسثیتصیرشأیرشٔعرضیٚثبٞٛیتیٔتٕبیضٚحتیٔتضبدتٛكیفؿذٜ

اػت:ثشایثیبٖتٕبیضٚتفبٚتثیٗایشاٖٚتٛساٖآٖساثبٔـشقٚٔغشةٔمبیؼٝوشدٜ
 ٍی گطتِ ّوچَ ايـطاى، تـَضاى تِ تَ هٌْا   ای گطتِ ّوچَ هططق، هغطب تِ تَ هعيّي»

(3138:4)أیشٔعضی،
وبسثشدٜٚدسٞفتدسدٜٔٛسدأیشٔعضیٚاطٜایشاٖساثٝٔعٙبییه٘بْخغشافیبییثٝ
ٗٔٛسداصٚاطٜؿبٜایشاٖدساؿعبسخٛداػتفبدٜوشدٜاػت،وٝ٘ـبٖٔی عٙرٛاٖدٞرذایر

سفتٝاػت.ثشایٕ٘ٛ٘ٝ:دسدٚسٜػّدٛلیثشای٘بٔیذٖپبدؿبٞبٖػّدٛلیثٝوبسٔی
 هله ضا فرط ٍ جْاى ضا صسض ٍ زٍلت ضا لَام     زيـي يـعزاى ضا ًظام ٍ ضـاُ ايــطاى ضا پـسض

(3138:471)أیشٔعضی،
،دٚثربس(3138:688ٚ332)أیشٔعرضی،«وـٛسایشاٖ»أیشٔعضیدٚٔشتجٝاصتشویت

ٚدٚٔشتجرٝ(3138:339ٚ68)أیشٔعرضی،«ّٕٔىتایشاٖ»ٚ«ّٔهایشاٖ»اصاكطالحبت
دسدیٛاٖخٛداػرتفبدٜورشدٜاػرت.اٚ(3138:99ٚ288)أیشٔعرضی،«ایشا٘ـٟش»اصٚاطٜ

ٖ»ٚیهثبس٘یرضٚاطٜ(3138:38)أیشٔعضی،«صٔیٗایشاٖ»یهثبسٚاطٜ ٝ«ایشا٘یرب وربسساثر
.(3138:798)أیشٔعضی،ثشدٜاػت

ثبسٚاطٜایشاٖدسدیٛاٖعجذاِٛاػعخجّیآٔذٜاػت.اٚٞفتثبساصایشاٖدسوٙربسُ٘ٝ
ٚیهثبسٞرٓاص(2816:293)عجذاِٛاػعخجّی،«ػپٟذاسایشاٖ»تٛساٖ،یهثبساصتشویت

ٜاػت.اػتفبدٜوشد(2816:374)عجذاِٛاػعخجّی،«ّٔهایشاٖ»تشویت
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 طاى وطزـظيط فطهاًص ّوِ هولىت اي     آفطيي تاز تط آى ضاُ وِ فطهاًسُ ذلك
(3138:393)أیشٔعضی،

 ٍاى وِ ذالاى ضا تِ تَضاى ًاهِ اٍ تط سطست   آى وِ ضاّاى ضا تِ ايطاًطْط سط تط ًام اٍست
(3139:99)أیشٔعضی،

 اى، ضٍتاُ ضاـط غيـتا ضی آضتي زازستي    ػسل ٍ اًصاف تَ اًسض تیطِ ايطاى ظهیي
(3138:38)أیشٔعضی،

ا٘ٛسیدسیهللیذٜٞفتثبساصٚاطٜایشاٖاػتفبدٜورشدٜورٝیرهثربسآٖتشویرت
اػت.ایٗللیذٜخطبةثٝخبلبٖػٕشلٙذػشٚدٜؿذٜاػتٚا٘ٛسیدس«وـٛسایشاٖ»

 دٞذ.ٞبیحبكُاصآٖآٜٚفغبٖػشٔیآٖاصحّٕٝغضاٖٚٚیشا٘ی
 اظ چِ هحطٍهست اظ ضافت تـَ ايي وطـَض   وطَض ايطاى چَى وطَض تَضاى چَ تَ ضاست

(3164:317)ا٘ٛسی،
.(3164:127)ا٘ٛسی،اػتخضایٗ،دسدیٛاٖا٘ٛسیتٟٙبیهثبسدیٍشٚاطٜایشاٖآٔذٜ

الٔعیٌشٌب٘ینٟبسٔشتجٝاصٚاطٜایشاٖدساؿعبسخٛداػتفبدٜوشدٜوٝدسآٖایرشاٖ
وبسسفتٝاػت.عٙیٚاحذػیبػیرخغشافیبییٔتٕبیضثٝدسٔ

 اهیط آضز اظ آى وطَض تِ لْط اٍ ضا سَی ايطاى   ط ٍ طاػت اٍ سطـط ظ اهـطٍى تطز لیصـاگط تی
(3139:342)الٔعیٌشٌب٘ی،

ادیتكبثشتشٔزیدسػٝثیتاصٚاطٜایشاٖاػتفبدٜوشدٜوٝیهثبسدسوٙبسترٛساٖ
عٙٛاٖیهٚاحذػیبػیرخغشافیبییٔتٕبیضاػت.ٚدٚثبسثٝ

 فطّ ٍ پیطٍظی ظ ايـطاى تاظِ تـَضاى آهسًس    ضايت ػالیص وع ايطاى تِ تَضاى تاظگطت
(3188:91)ادیتكبثشتشٔزی،

اصسلیٞشٚیٞٓثبػٝثبساػتفبدٜاصٚاطٜایشاٖوٕتشیٗتٛخٝساثٝایٗٔؼأِٝداؿتٝ
:3116)اصسلریٞرشٚی،«خؼشٚایشاٖ»اػت.اٚدٚثبسٕٔذٚمخٛد،طغب٘ـبٜػّدٛلیسا

٘بٔیذٜوٝیهثبسخطبةثٝاٚػشٚدٜاػت:(74
 اٌّطاُ ايطاى تگصضیچَى تَ زض ايَاى ض     ذـَتي اظ ايـَاى ضاٌّطاُ ايطاى تگصضز

(3116:91)اصسلیٞشٚی،
٘رٝثرٝحربوٓ«ؿبٞٙـبٜایشاٖ»آ٘چٝدسایٗثیتلبثُتٛخٝاػتآٖاػتوٝعٙٛاٖ
ٞشات،وٝثٝػّطبٖثضسيػّدٛلیاطالقؿذٜاػت.


 عجم در شعر دوره سلجوقی

،تأِیفخّیرُثرٗاحٕرذفشاٞیرذی)ٔترٛفی«اِعیٗ»٘بٔٝعشثیثٝ٘بْتشیِٗغتدسوٟٗ
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،3ق:ج3419)فشاٞیرذی،ق(،عدٓثٝٔعٙریغیشعرشةتعشیرفؿرذٜاػرت378حذٚد
.ثبایٗٚخٛدٔعٙبیاخقوّٕٝعدٓدسٔٙبثعخغشافیبییخٟبٖاػرالْٚادثیربت(217

ؿٛد.صثب٘بٖاطالقٔیفبسػیثیـتشثٝفبسػی

 
٘ٛدثبسدسایٗؿؾدیٛاٖآٔذٜ،وٝ٘ـربٖاصٌؼرتشدٌیوربسثشدآٖداسد.ٚاطٜعدٓ

ٔٛسدٚاطٜعدٓدسوٙبس41ثبساصٚاطٜعدٓٚتشویجبتآٖاػتفبدٜوشدٜوٝدس68ٔعضی
ٚاطٜعشةآٔذٜاػت.ثشخالفتٕبیضایشاٖٚتٛساٖوٝٔتىیثشتٕبیضخغشافیربییثرٛد،

ٞبیفشٍٞٙیعشةٚعدٓثبیىذیٍشٔمبیؼرٝظٌیٞبیبٚیدسثیـتشایٗاثیبتؿخلیت
ؿذٜاػت.ایٗاثیبت٘ـبٖاصتٕبیضفشٍٞٙیٚٞٛیتیٔیبٖایشا٘یبٖٚاعرشاةدساؿرعبس
أیشٔعضیداسد.ثشایٕ٘ٛ٘ٝأیشٔعضی،دسؿعشیورٝثرٝٔٙبػرجتتمربسٖعیرذلشثربٖٚ

٘ٛسٚصػشٚدٜآٚسدٜ:
 جن آيیيجطي ايي ّست زض ػ    جطي آى ّست زض ػطب سٌت

(3138:838)أیشٔعضی،
ساثش٘ظٓعشةثشتشیدادٜاػت:«٘ظٓعدٓ»ٚیدسثیتیدیٍش

 چَى لفظ پان زاضی ٍ هؼٌي تپطٍضی    تط تـَز ًظن ػجن ظ ًظن ػطب ذَب
(3138:726)أیشٔعضی،

خذاٚ٘رذ»ٚدٚثبس٘یضتشویرت«ؿبٜعدٓ»ثبساصٚاطٜعدٓ،پٙحثبساصتشویت31اٚ
٘بٔیذٜاػت.«ّٔهعدٓ»اػتفبدٜوشدٜاػت.عالٜٚثشایٗاٚنٟبسثبسایشاٖسا«عدٓ

 تیفعٍز ػع ٍ تعضگي ٍ هفرط      اظ فط تـَ فرط هله ػجن ضا
(3138:177)أیشٔعضی،

٘یضاػتفبدٜٚیرهثربس«خؼشٚعدٓ»ٚ«داسایعدٓ»،«ثضسٌبٖعدٓ»اٚاصتشویجبت
.(3138:321)أیشٔعضی،یبدوشدٜاػت«ؿٕبسعدٓ»ٞٓاصتمٛیٓایشا٘یثباكطالم
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 زی پس اظ آشض ٍ ذطزاز ظ پیص تیطست    طزش سالـن ٍ گـَى ضواض ػجـتا ظ لاً
(3138:321)أیشٔعضی،

ؿب٘ضدٜثبسٚاطٜعدٓسادساؿعبسخٛدآٚسدٜورٝدسپرب٘ضدٜٔرٛسدعجذاِٛاػعخجّی
ٝ كرٛستعربْاػرتفبدٜؿرذٜٚاطٜعشةٚعدٓثبٞٓآٔذٜٚتٟٙبیهٔٛسداصعدرٓثر

)عجذاِٛاػرعا٘رذاػت.دسایٙدب٘یضعشةٚعدٓثیـتشثٝدالیرُفشٍٞٙریٔتٕربیضؿرذٜ
.(2816:21خجّی،

سٚاطٜعدرٓساآٚسدٜاػرتورٝدٚثربساصاصسلیٞشٚیدسدیٛاٖخرٛدٞـرتثرب
ٓ»،یهثبساص«ثضسٌبٖعدٓ»،یهثبساص«خذایٍبٖعدٓ»اكطالم ٚیره«ػٛاساٖعدر

اػتفبدٜوشدٜاػت.٘ىتٝلبثُتٛخٝآٖاػتوٝدسثیتیوٝؿبٜ«ؿبٜعدٓ»ثبساصعٙٛاٖ
یاػرتفبدٜعدٓدسآٖآٔذٜایٗعٙٛاٖ٘ٝثشایٕٔذٚم،وٝثشایػّطبٖثرضسيػرّدٛل

ؿذٜاػت.
 اهیـط ضاُ ػجن، هیط غَض ٍ غطجستاى     ضجاع زٍلت پايٌسُ، سؼس هله حسي

(3116:77)اصسلیٞشٚی،
ادیتكبثشتشٔزی٘یضٞـتثبسٚاطٜعدرٓسادساؿرعبسخرٛدآٚسدٜورٝدسؿرؾ

كٛستعبْثٟشٜثشدٜاػرت.ٔٛسداصعشةٚعدٓدسوٙبسٞٓٚدٚثبساصٚاطٜعدٓثٝ
الٔعیٌشٌب٘یػٝثبساصٚاطٜعدٓاػتفبدٜوشدٜوٝیرهثربسعدرٓسادسٔعٙریایرشاٖ

وبسثرشدٜٚیرهثربس،یهثبسعشةٚعدٓساثبٞٓثٝ(3139:33)الٔعیٌشٌب٘ی،آٚسدٜ
.(3139:98)الٔعیٌشٌب٘ی،٘یضاصاكطالمؿبٜعدٓاػتفبدٜوشدٜاػت


 ساطيری ایران در شعر سلجوقیهای ا شخصيت
تشیٗآثبسادثیتبسیخصثبٖفبسػی،تأثیشلبطعیدسخربٚداٖعٙٛاٖیىیاصٟٔٓؿبٞٙبٔٝثٝ

ٞبیاػبطیشیایرشاٖثبػرتبٖداؿرت.دیرٛاٖؿربعشاٖدٚسٜػرّدٛلیػبختٗؿخلیت
للبیذایوٝدساوثشیتٌٛ٘ٝٞبداسدثٝخٛثی٘ـبٖاصتٛخٝٚیظٜآٟ٘بثٝایٗؿخلیتثٝ

ایٗدٚسٜاصؿخلیتیبداػتب٘یٔشتجطثبایشاٖیبدؿذٜاػت.
ٞبیؿؾؿبعشثشخؼتٝدسثبسػرّدٛلی،ػریٚٞفرتؿخلریتدسثشسػیدیٛاٖ

ٝؿبٞٙبٔٝ ایدساییبفتؿذوٝپغاصثشسػریآٔربسیدٜؿخلریتپشوربسثشدؿربٞٙبٔ
ٓ-2ثربس(338)اػرىٙذس-3اؿعبسایرٗدٚسٜثرٝتشتیرتعجبستٙرذاص: ثربس(317)سػرت

ثربس(14اػفٙذیبس)-6ثبس(83خٕـیذ)-8ثبس(81فشیذٖٚ)-4ثبس(79)ا٘ٛؿیشٚاٖ-1
ثبس(.34)ویخؼشٚ-31ثبس(36افشاػیبة)-9ثبس(38)ثیظٖ-8ثبس(28)ٔب٘ی-7
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ٞربثشاػربعؿربعشاٖساتٛاٖتٛخٝثٝٞشیرهاصایرٗؿخلریتدسٕ٘ٛداسصیشٔی
ٔـبٞذٜوشد.

 
تشیٗؿخلیتٔٛسدتٛخٝؿربعشاٖػرّدٛلیاػرت.ٌفتٙریاػرتدساػىٙذسٟٔٓ

ٔتٖٛتبسیخیٚادثیوٟٗثبػٝؿخلیتٔتفبٚتاصاػىٙذسسٚثشٚٞؼتیٓ:ؿخلریت
تبسیخیاػىٙذسٔمذٚ٘ی،اػىٙذسٔٙفٛسٔتٖٛپّٟٛیٚاػىٙذسٔتٖٛادثیدٚسٜاػالٔی

ٝٞبیٔٙظرْٛورٝؿخاصخّٕٝؿبٞٙبٔٝٚاػىٙذس٘بٔٝ ایاػرتلریتیداػرتب٘یٚافؼرب٘
دٞذاػىٙذسدسایٗاؿعبسثرٝػرٝ.ثشسػیاؿعبسػّدٛلی٘ـبٖٔی(3164:73)كفٛی،

آةحیبت؛وٝٞشػٝٔرٛسدثرب-1فتٛحبت-2ػذػىٙذس-3دِیُٔٛسدتٛخٝاػت:
تشیٗٚیظٌیٔرٛسدعاللرٝؿخلیتداػتب٘یاػىٙذسدساستجببٞؼتٙذ.ػذاػىٙذسٟٔٓ

ثبسدساؿعبسخٛدثٝآٖاؿبسٜوشدٜاػرت.یىری36ػّدٛلیاػت.أیشٔعضیؿبعشاٖ
ٞبیاػىٙذساػت.اصٔضبٔیٗٔٛسدعاللٝؿبعشاٖثشتشیدادٖفتٛحبتٕٔذٚمثشپیشٚصی

 ٍاى تیغ جاى ضتای تَ سس سىٌسضست     ضاّا تَ زض فتَح فعٍى اظ سىٌـسضی
(3138:78)أیشٔعضی،

ایشاٖدٚٔیٗؿخلیتٔرٛسدعاللرٝؿربعشاٖػرّدٛلیٚایسػتٓ،لٟشٔبٖاػطٛسٜ
آیٙرذٕ٘بددالٚسیٚصٚسثبصٚدسؿعشایرٗدٚسٜاػرت.ؿربعشاٖعٕرذتبثرشایخرٛؽ

ٕٔذٚحبٖخٛد،صٚسثبصٚٚتٛأٖٕرذٚمیربخٍٙدٛیب٘ـربٖساثشترشاصسػرتٓدػرتبٖ
ؿٕشد٘ذ.ثشٔی

 ٍ اسفٌـسيـاض يافتظٍض ّــعاض ضستـن     ضاّي وِ ظيط جَضي ذفتاى تِ ضٍظ ضظم
 (441: 4631)انوری، 
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فشیرذٖٚثرٝدٚ.(3139:336)الٔعری،ا٘ٛؿیشٚاٖدسؿعشایٗدٚسٜٕ٘بدعذَاػرت
ٌزاسیخـٟٗٔشٌبٖٔٛسدتٛخٝاػرت.خٕـریذٕ٘ربدؿرىٜٛٚٔٙذیٚثٙیبٖدِیُفشٜ

٘بْاػرفٙذیبسدسادة.(3116:92اصسلیٞشٚی،)لذستپبدؿبٞیدسؿعشػّدٛلیاػت
ورٝطرٛسیؿٛد،ثٝعٙٛاٖٕ٘بدتٛا٘بییٚصٚسٔٙذیٔطشمٔیػّدٛلیثیؾاصٞشنیضثٝ

ثبسٞب٘بْاٚدسوٙبس٘بْسػتٓآٔذٜاػتوٝخٛداؿبسٜثرٝداػرتبٖسصْایرٗدٚپّٟرٛاٖ
ایداسد.ٔب٘یپیبٔجشآییٗٔب٘ٛیتدسآثبسادثیایٗدٚسٜثٝعّتتٛا٘بییخٛددسؿبٞٙبٔٝ

٘بْثیظٖدسؿعشػّدٛلیثبتّٕیحثرٝ.(3116:8)اصسلیٞشٚی،ٝاػت٘مبؿیٔٛسدتٛخ
ٚویخؼرشٚ٘یرضثرٝدِیرُ(3116:69)اصسلریٞرشٚی،ایإٚٞشاٜاػتداػتبٖؿبٞٙبٔٝ

.(3138:676)أیشٔعضی،فتٛحبتٚسٚؿٗضٕیشیٔٛسدتٛخٝاػت
پبدؿبٜثشخؼرتٝعٙٛاٖافشاػیبةتٟٙبؿخلیتتٛسا٘یاػتوٝدسدٚسٜػّدٛلیثٝ

تٛسا٘یبٖوٝاصٍ٘بٜؿبعشاٖایٗدٚسٜثبتشوبٖثشاثشثٛد٘ذ،إٞیتداؿت.
ٞربیٞبیثشسػیؿذٜنٙذاٖتفربٚتیٔیربٖافشاػریبةٚدیٍرشؿخلریتدسدیٛاٖ

وٝػرشثبصاٖػرّطبٖساثشترشاصسػرتٓایٌزاسدٜ٘ـذٜاػت.أیشٔعضیٕٞچٙبٖؿبٞٙبٔٝ
ضػشٚدٜ:خٛا٘ذ،دسثبسٜافشاػیبة٘یٔی

 ٍاًىِ ووتط چاوط اٍ تطتط اظ افطاسیاب     آى وِ ووتط ذازم اٍ تطتط اظ اسفٌسياض
(3138:78)أیشٔعضی،

ایٗسٚیىرشددساؿرعبسٔرذحیایرٗدٚسٜسٚاجثؼریبسداسد.دسایرٗاؿرعبسؿربعش
ایلرشاسٞربیتربسیخیٚاػرطٛسٜوٛؿذٕٔذٚمخٛدساثبالتشاصٕٞٝایٗؿخلیتٔی

ایٔرذحیاصأیشٔعرضیدسػرتبیؾّٔىـربٜاػرتایرٗ٘رٛنٍ٘ربٜ،للریذٜدٞذ.اٚج
آ٘چٝاٚأؼبَورشداص»وٝ.اٚدسایٗللیذٜپغاصتأویذثشایٗ(3138:267)أیشٔعضی،

ٞبیثؼیبسیثٝسػرتٓ٘ؼرجتٌیشدوٝدسٚغ،ثشفشدٚػیخشدٜٔی«پبدؿبٞبٖوغ٘ىشد
دا٘رذ.ایرٗ٘رٛنآٟ٘بساؿبیؼتٝػتبیؾٔریدادٜاػتٚثبػتبیؾفتٛحبتّٔىـبٜتٟٙب

ٚیظٜاؿعبسفشخیػیؼتب٘ی٘یضػبثمٝداؿتٝاػرتٍ٘بٜدساؿعبسٔذحیدٚسٜغض٘ٛی،ثٝ
.(3181:81)طجؼی،

 های ایرانی در شعر دوره سلجوقی جشن

ٞبیٔختّفٔٛسداحتشاْدسثبستشیٗٔضبٔیٗػشایؾاؿعبسٔذحی،ٔٙبػجتیىیاصٟٔٓ
ٞبٔٛسدتٛخٝثؼیبسؿبعشاٖلشاسداؿت.تشیٗایٗٔٙبػجتعٙٛاٖیىیاصٟٔٓ٘ٛسٚص،ثٝثٛد.

تٛاٖثشاػبعٔحتٛاثٝػٝدػرتٝٞب٘ـبٖدادوٝاثیبتسأیثشسػیٔحتٛاییػشٚدٜ
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عٙٛاٖیرهٔٙبػرجت٘بْثشدٖاص٘ٛسٚصثٝ-3تمؼیٓوشدوٝثٝتشتیتفشٚا٘یعجبستٙذاص:
ٞربیثٝتلرٛیشوـریذٖػرٙت-1آٔیض٘ٛسٚصیٚتجشیه٘ٛسٚصػشٚدٖاؿعبسٔذم-2

٘ٛسٚصی.دسٕ٘ٛداسصیشفشاٚا٘یاػتفبدٜاص٘ٛسٚصدسدیٛاٖٞشیهاصؿبعشاٖآٔذٜاػت.


 
عٙٛاٖیهٔٙبػرجت:پشثؼربٔذتشیٗوربسثشد٘رٛسٚصدسآثربس٘بْثشدٖاص٘ٛسٚصثٝ-3

عٙٛاٖیرهاػرٓخربفاػرت.دسایرٗٔٙظْٛدٚسٜػّدٛلی،اػتفبدٜاصٚاطٜ٘ٛسٚصثٝ
ٔثبثٝیهٔٙبػجت٘بْثشدٜؿذٜاػت.ایٗاثیبتاص٘ظشؿرٙبختاثیبتكشفبًاص٘ٛسٚصثٝ

ٞبیؾاسصؽنٙذا٘ی٘ذاس٘ذ،أبكشف٘بْثشدٖاص٘ٛسٚص٘ـربٖاصتٛخرٝ٘ٛسٚصٚآییٗ
ؿبعشاٖٚإٞیتایٗخـٗدسدٚسٜػّدٛلیداسد.

 طـَضٍظ ذَضتـَ اظ ًـّوِ ضٍظ ت     َلـهمثط زٍ ـاظ ٍ ضٍظُ تَ ّـًو
(3138:118)أیشٔعضی،

 غطُ ضَال ايي آى اٍضهعز فطٍضزيي    َضٍظ ٍ تَزـتا گِ آيس ػیس ٍ آيس ً
(3139:317)الٔعیٌشٌب٘ی،

آٔیرضآٔیض٘ٛسٚصی:دسدٚسٜػرّدٛلیػرشٚدٖاؿرعبسٔرذمػشٚدٖاؿعبسٔذم-2
ؿرٛدٕٔرذٚحبٖثشسػیآثبسؿبعشأٖـخقٔری٘ٛسٚصیسٚاجفشاٚاٖداؿتٝاػت.اص

سٚثبصاسػشٚدٖاؿرعبس٘رٛسٚصیا٘ذٚاصایٗآ٘بٖدسثشٌضاسی٘ٛسٚصػعیٚافشیداؿتٝ
)اصسلری«سػرٓ٘رٛسٚصی»خبوٝاصسلیٞرشٚیػرشایؾاؿرعبسساثؼیبسداغثٛدٜ،تبآٖ

خٛا٘ذٜاػت.(3116:3ٞشٚی،
 ازـهاّص تِ ذطهي ّوِ ًیساى ٍ تیط ت    ضٍظش تِ فطذي ّوِ ًَضٍظ ٍ ػیس تاز

(3164:72)ا٘ٛسی،
اصثیؼتٚٞفتٔذیحٝ٘ٛسٚصیدسدیٛاٖؿبعشاٖػّدٛلی،ؿب٘ضدٜؿرعشدسٔرذم
ؿبٞبٖٚثشایتجشیه٘ٛسٚصثٝآ٘بٖٚیبصدٜؿعشدسٔذمدیٛا٘یبٖؿبُٔٚصیشاٖٚػبیش
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تشیٗحبٔیبٖایٗػّدٛلیٟٔٓدٞذؿبٞبٖاُٞلّٓػشٚدٜؿذٜاػت.ایٗآٔبس٘ـبٖٔی
ا٘ذٚدسعیٗحبَػٙذثشٌضاسی٘ٛسٚصتبپبیبٖحىٛٔتػّدٛلیبٖثضسيٞبثٛدٜػشٚدٜ

اػت؛نشاوٝأیشٔعضیدٚؿرعشؽساثرٝػرٙدشتمرذیٓورشدٜاػرت.ؿربعشاٖدسثربس
ٝػّدٛلیدسعیٗحبَنـٓثٝثخـؾ ٚیرظٜٚصیرشاٖ٘یرضٞربی٘رٛسٚصیدیٛا٘یربٖ،ثر

ا٘ذ.وشدٜدیٛا٘یبٖٞٓاصػشٚدٖاؿعبس٘ٛسٚصیپـتیجب٘یٔیا٘ذٚداؿتٝ
طٛسوّیؿبعشاٖتٛخٝنٙذا٘یثرٝثیربٖٞبی٘ٛسٚصی:ثٝثٝتلٛیشوـیذٖػٙت-1

ا٘ذ.أیرشٔعرضیثرٝسػرٓنٍٍٛ٘یثشٌضاسی٘ٛسٚصدسدسثبسٞبٚ٘ضدعبٔٝٔشدْ٘ذاؿتٝ
.ؿربدیٚؿربدخٛاسی(3138:123)أیشٔعرضی،وٙرذٞذیٝدادٖدسسٚص٘ٛسٚصاؿبسٜٔی

اص(2816:289)عجذاِٛاػرعخجّری،ٚثیشٖٚسفتٗدسایبْ٘ٛسٚص(3116:18)اصسلیٞشٚی،
دیٍشسػْٛٔٛسداؿبسٜؿبعشاٖاػت.
 تٌسُ ضاػط ّوي ذَاّس وِ جاى آضز ًثاض    ضٍظ ًَضٍظست ٍ ّط تٌسُ ًثاض آضز ّوي

((3138:123)أیشٔعضی،
 اضـتاظ تايس ضس تط ضاُ ططب پیص تْ     ًَضٍظ ضسیسططب افعای تْاض آهس ٍ 

(3116:18)اصسلیٞشٚی،
٘ربْثرشدٖاص-3تٛاٖثٝػٝدػتٝتمؼیٓوشد:اؿعبسٟٔشٌبٖدسؿعشػّدٛلیسأی

تـجیٟٝٔشٌبٖثرٝفرشاغیربسیرب-1ػشٚدٖاؿعبستمذیٕیٟٔشٌبٖ-2ٟٔشٌبٖدساؿعبس
ساؿعبسؿبعشاٖدسثبسػّدٛلیآٔذٜاػت.ٔشي.دسٕ٘ٛداسصیشوبسثشدٟٔشٌبٖد

 
ثربساص17تشیٗاؿعبسٟٔشٌب٘یاصأیشٔعضیثبلیٔب٘ذٜاػت.اٚدسدیٛاٖخرٛدٟٔٓ

ٟٔشٌبٖ٘بْثشدٜوٝؿبُٔنٟبسدٜللیذٜػشٚدٜؿذٜثٝٔٙبػجتٟٔشٌبٖاػت.ثشسػری
دٞذ،ٞـتللیذٜثٝپبدؿبٞبٖػّدٛلیتمذیٓؿذٜاػت.ٕٔرذٚمایٗاؿعبس٘ـبٖٔی

ثعضیاصایٗللبیذٔـخق٘یؼت،أبّٔىـبٜػّدٛلیثبػٝللیذٜثیـرتشیٗتعرذاد
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للبیذٟٔشٌب٘یساثٝخٛداختلبفدادٜٚؿرؾللریذٜدسٔرذمٚصیرشاٖػرّدٛلی
ٝایرٗٚصیرشاٖإِّه،ٔدذإِّه،فخشإِّهٚٔٛیرذإِّهاصخّٕراػت.خٛاخٝ٘ظبْ

ٞؼتٙذ.یهللیذٜ٘یضثٝیىیاصدیٛا٘یبٖتمذیٓؿذٜاػت.
دٞذٞٓؿبٞبٖٚٞٓدیٛا٘یبٖاصػشایؾاؿعبسٟٔشٌرب٘یاػرتمجبَایٗآٔبس٘ـبٖٔی

ٝا٘ذ.دسالثالیاؿعبسأیشٔعضیٔیوشدٜٔی ٞربیثشٌرضاسیخـرٗتٛاٖثشخریاصخٙجر
ؼتیٗخٙجٝ،إٞیتخـٟٗٔشٌبٖدسدسثبسٟٔشٌبٖدسدسثبسػّدٛلیساسٚؿٗوشد.٘خ

دٞرذػّدٛلیبٖاػت.ٔعرضیٟٔشٌربٖسادسسدیرف٘رٛسٚصٚاعیربدٔرزٞجیلرشاسٔری
ٚػرشٚدٖ(3138:814)أیشٔعرضی،.اٚسػرٓٞرذایبیٟٔشٌرب٘ی(3138:619)أیشٔعضی،

ساٞٓروشوشدٜاػت.(3138:442)أیشٔعضی،ٞبیٟٔشٌب٘یللیذٜ
لیذٜدستجشیهٟٔشٌربٖداسدورٝاِٚریثرٝیىریاصدیٛا٘یربٖٚاصسلیٞشٚیدٚل

:3116)اصسلیٞرشٚی،دیٍشیثٝٔیشا٘ـبٜثٗلبٚسداصخب٘ذاٖػّدٛلیتمذیٓؿذٜاػت
.عجذاِٛاػعخجّییهللیذٜٟٔشٌب٘یداسدوٝثرٝیىریاصدیٛا٘یربٖتمرذیٓؿرذٜ(81

ػشٚدٜٟٔشٌب٘ی،یىریدسٔرذم.الٔعیٌشٌب٘یدٚ(2816:121)عجذاِٛاػعخجّری،اػت
ٚدیٍشیدسٔرذم(3139:38)الٔعیٌشٌب٘ی،عٕیذإِّهوٙذسیٚصیشطغشَػّدٛلی

ػرشٚدٜاػرت.ادیرتكربثش(3139:341)الٔعیٌشٌب٘ی،یىیاصأیشأٖحّیػّدٛلی
ٞبدسثبسٜٟٔشٌبٖساداسدوٝدسآٖثرٝتٛكریفپربییضٚتشٔزییىیاصصیجبتشیٗػشٚدٜ

.(3188:172)ادیتكبثشتشٔزی،پشداصدٖٔیٟٔشٌب
ثشخالف٘ٛسٚصٟٚٔشٌبٖ،اصخـٗػذٜدسؿعشدٚسٜػرّدٛلینٙرذاٖ٘ربْثرشدٜ

ایثٛدٜورٝأیشٔعرضیػرذٜسادس٘ـذٜاػت.ثبایٗٚخٛدإٞیتایٗخـٗثٝا٘ذاصٜ
وٙبس٘ٛسٚصٟٚٔشٌبٖآٚسدٜاػت:

 ًَضٍظ فطخ ٍ سسُ ٍ هْطگاى ذَيص    طٍ هططق تِ فطّ تَـفطذٌسُ وطز ذس
(3138:423)أیشٔعضی،

ْ إِّرهػرشٚدٜؿرذٜورٝ٘ـربٖاصایٗؿعشدسٔذمفخشإِّه،پؼشخٛاخرٝ٘ظرب
ٞربیثشسػریٞبیثعذاصّٔىـبٜداسد.ثبایٗٚخٛددسدیٛاٖإٞیتایٗخـٗدسػبَ

ایاصثشٌضاسیایٗخـٗدسدسثبسػّدٛلیٚخٛد٘ذاسد.ؿذٜ٘ـب٘ٝ


 گيری نتيجه
ایدسٞشؿرؾطٛسٌؼتشدٜٞبیٞٛیتایشا٘یثٝٞبیایٗپظٚٞؾ٘ـبٖداد،ٔؤِفٝیبفتٝ

ا٘ذ.ٚاطٜایرشاٖٞبتٛخٝداؿتٝدیٛاٖثشسػیؿذٜ،آٔذٜاػتٕٚٞٝؿبعشاٖثٝایٗٔؤِفٝ
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ثریؾاصٞفتربدٚؿبٞٙـربٜایرشاٖ،،صٔیٗ،ایشا٘ـٟشایشاٖٚٔـتمبتآٖنّٖٛٔهایشاٖ،
وبسسفتٝاػرت.وربسثشدٌؼرتشدٜٞبثٝؿؾثبسٚٚاطٜعدٓ٘یضثیؾاص٘ٛدثبسدسدیٛاٖ

ٚاطٜایشاٖٚٔـتمبتآٖدسؿعشػّدٛلیدسٔمبیؼٝثبآثبستربسیخیٚاختٕربعیدٚسٜ
دٞرذادثیربتٔٙظرْٛ،نرٝدسػّدٛلی،وٝایٗٚاطٌبٖدسآٟ٘بوٕیبةاػت،٘ـبٖٔری

حٕبػیٚنٝدسلبِتاؿعبسٔذحی٘مؾٟٕٔیدسحفعایٗٚاطٌبٖٚخٙجٝلبِتآثبس
ٖ»طٛسیوٝتٟٙبآثبسٔٙظْٛ،ػالطیٗػّدٛلیساا٘ذ،ثٝٞٛیتیآٟ٘بداؿتٝ «ؿبٞٙـبٜایرشا

ؿذ.ا٘ذ.عٙٛا٘یوٝثبسػیبػیداؿتٚتٟٙبثٝػّطبٖثضسيػّدٛلیخطبةٔی٘بٔیذٜ
ثربسدسایر838ٗای٘بْدٜؿخلیتاػرطٛسٜٞبیػّدٛلی٘ـبٖدادثشسػیدیٛاٖ

ٞبتىشاسؿذٜاػت.ایٗتٛخٝدٚخٙجٝٔتضبدداسد.ٕ٘بدپشداصیٚوبسثشدٌؼرتشدٜدیٛاٖ
داسثٛدٖاػبطیشایشا٘یدسحبفظٝفشٍٞٙیؿبعشاٖایٗدٚسٜاػت.سٚاجآٟ٘ب٘ـب٘ٝسیـٝ

بتفبسػیپذیذآٚسدورٝایٕٗ٘بدٞبدسادثیبت،پیٛ٘ذٔحىٕیٔیبٖٞٛیتایشا٘یٚادثی
ٞبیتبسیخیداؿت.خٙجٝٔتضربد،٘مـیاػبػیدسحفعٞٛیتایشا٘یدسفشاصٚ٘ـیت

ٞبثٝ٘فرعسٚیىشدٔذحیؿبعشاٖثٛدوٝثبفشٚوبػتٗاصخبیٍبٜثشخیاصایٗؿخلیت
ِٝدسثذتشیٗحبِتثٝاثیبتأیشٔعضیدسٔرزٔتفشدٚػریإٔٔذٚمٕٞشاٜثٛد.ایٗٔؼ

اٌشنٝایٗاثیبتٔٛسدی٘بدسثٛدوٝ٘ٝدسدیٛاٖأیشٔعضیٚ٘رٝٞریچیرهاصا٘دبٔیذ.
ٖػبیشدیٛاٖ یدٞٙرذٜٞبیػّدٛلیتىشاس٘ـذٜ،أبٔمذٔٝٔٙظٛٔٝیٛػفٚصِیخب٘ـرب

پیذایؾدیذٌبٜٔـبثٝدسثیٗثشخیاصؿبعشاٖثعذیاػت.
عشٞبآٔذٜاػتورٝثبسدسؿ86ثبسٟٚٔشٌب311ٖٞبیایشا٘ی٘ٛسٚصدسٔیبٖخـٗ

ٗ دٞرذ.دسایرٗٔیربٖٞربیایشا٘ریدسآثربسٔٙظرْٛسا٘ـربٖٔریثبصتبةٌؼرتشدٜخـر
ٗللیذٜ ٞربدسدسثربسػرّدٛلیساٞبی٘ٛسٚصیٟٚٔشٌب٘ی،ثشٌضاسیثبؿىٜٛایٗخـر

ترشیٗٔـرٛلبٖایرٗاؿرعبسؿذٌبٖ،ؿبٞبٖػّدٛلیسأٟٓوٙٙذِٚیؼتٔذماثجبتٔی
ٗأوٙٙذ.ایٗٔؼٔعشفیٔی ٞربیایشا٘ریِٝتٛخٝؿبٞبٖػّدٛلیثٝؿعشفبسػریٚخـر

دٞذ.حٕبیتؿبٞبٖػرّدٛلیاصصثربٖعٙٛاٖدٚٔؤِفٟٝٔٓٞٛیتایشا٘یسا٘ـبٖٔیثٝ
فبسػی،تٟٙبثٝؿبعشأٖذیحٝػشأحذٚدٕ٘ب٘ذٚػرشایؾدٚٔٙظٛٔرٝحٕبػریٟٔرٓ

ٓ٘بٔٝٚوٛؽثٟٕٗ دسثربسٜایرشاٖثبػرتبٖ،یعٙریترشیٗآثربس٘بٍٔٝٚ٘بسؽیىریاصٟٔر
دٞرذثّخی٘یضثٝتـٛیكؿبٞبٖػّدٛلیا٘دبْؿذ.ایٗؿٛاٞذ٘ـربٖٔریفبسػٙبٔٝاثٗ

ٞبیٞٛیتایشا٘یدسدسثبسػّدٛلیبٖثضسئٛسدتٛخٝثٛدٚ٘ظشیبتیوٝثبتىیٝٔؤِفٝ
وٛؿرٙذآٟ٘ربسا٘ؼرجتثرٝفشٞٙرًٚٞٛیرتایشا٘ریثشتشنثٛدٖؿبٞبٖػّدٛلیٔی

ٛخٝ٘ـبٖدٞٙذ٘یبصثٝثبصٍ٘شیداس٘ذ.تثی
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 منابع
 (؛3188احٕذی،حٕیذ)تٟشاٖ:پظٚٞـىذٜٔطبِعبتفشٍٞٙیٚاختٕبعی.تٌیازّای َّيت هلي ايطاًي،
 (ُ؛3188ادیتكبثشتشٔزی،كبثشثٗاػٕبعی)ٞب،تٟشاٖ:،تلحیحاحٕذسضبیّٕٝزيَاى ازية صاتط تطهصی

٘یهخشد.
 (؛3116اصسلیٞشٚی)تلحیحػعیذ٘فیؼی،تٟشاٖ:صٚاس.زيَاى اظضلي ّطٍی،
 (آ٘تٛ٘ی 3181اػٕیت، تٕذًٖاسیًَالیسن )ًظطيِ، تاضيد ٍ ايسئَلَغی((؛ تٟشاٖ: ا٘لبسی، تشخٕٝٔٙلٛس ،

ایشا٘ی.
 (؛3198اؿشف،احٕذ)تٟشاٖ:٘ی.َّيت ايطاًي اظ زٍضاى تاستاى تا پاياى پْلَی،
 (؛3138أیشٔعضی،ٔحٕذثٗعجذإِّه)تلحیحعجبعالجبَآؿتیب٘ی،تٟشاٖ:اػالٔیٝ.زيَاى هؼعی،
 (؛3164ا٘ٛسی،ٔحٕذثٗٔحٕذ)تلحیحػعیذ٘فیؼی،تٟشاٖ:ػىٝرپیشٚص.زيَاى اًَضی،
 (؛3177ثبٚ٘ذ،داٚٚد)«اطالػات سیاسي ـ التصازی ،«ٔشصیٚٞٛیتایشا٘یدسطَٛتبسیخٞبیثشٖٚنبِؾ،

.21-13،كق32ع
 تلحیحخّیُخطیتسٞجش،تٟشاٖ:ٟٔتبة.تاضيد تیْمي(؛3174ٛاِحؼٗ)ثیٟمی،اث،
 (؛2816خجّی،عجذاِٛاػع)اهللكفب،تٟشاٖ:أیشوجیش.،تلحیحرثیحزيَاى ػثسالَاسغ جثلي
 (ٗ؛3198خعفشی،ٔحؼ)«هجوَػـِ همـاالت ًرسـتیي ّوـايص     ،«٘ٛسٚصدسادثیبتٔٙظْٛعلشػرّدٛلی

.141-161،كق3،جيطاى زض زٍضُ سلجَليالوللي فطٌّگ ٍ توسى ا تیي
 (ٗ؛3183سصٔدٛ،حؼی)تٟشاٖ:پظٚٞـٍبٜعّْٛا٘ؼب٘یٚٔطبِعبتفشٍٞٙی.للوطٍ ازتیات حواسي ايطاى،
 (؛3184صاٞذ،ػعیذ)«ٖ329-318،كق4،ؽضاّثطز ياس،«ٞٛیتّٔیایشا٘یب.
 (؛3198ػشافشاصی،عجبع)«هجوَػِ هماالت ًرستیي ّوـايص  ،«تمٛیتٞٛیتّٔیایشاٖدسدٚسٜػّدٛلی

.683-692،كق2،جالوللي فطٌّگ ٍ توسى ايطاى زض زٍضُ سلجَلي تیي
 (؛3193ؿعجب٘ی،أبٔعّی؛ا٘لبسی،آتٙب)«ٖهطالؼات تـاضيد ايـطاى   ،«ٌشاییدسا٘ذیـٝٚؿعشأیشٔعضیثبػتب

.87-77،كق2،عاَٚ،ؽاسالهي
 (؛3187ؿٕـیشی،ثبثه)ؿیشاص:٘ٛیذ.زضآهسی تط َّيت هلي،
 تٟشاٖ:فشدٚػی.تاضيد ازتیات زض ايطاى(؛3178اهلل)كفب،رثیح،
 (ٗ؛3164كفٛی،ػیذحؼی)تٟشاٖ:أیشوجیش.اسىٌسض ٍ ازتیات ايطاى ٍ ضرصیت هصّثي اسىٌسض،
 (؛3181طجؼی،حٕیذ)«81-81،كق381،ؽویْاى فطٌّگي،«شاثشاػبطیشفشخیدسث.
 (؛3419فشاٞیذی،خّیُثٗاحٕذ)ٔحمكٔخضٚٔیٟٔذیٚاثشاٞیٓػبٔشائی،لٓ:ٔؤػؼٝداساِٟدشٜ.الؼیيق،
 (؛3139الٔعیٌشٌب٘ی)تلحیحػعیذ٘فیؼی،تٟشاٖ:نبپخب٘ٝایشاٖ.زيَاى حىین الهؼي گطگاًي،
 َتشخٕٝ٘بدسػربالسصادٜ،تٟرشاٖ:دا٘ـرٍبٜهحتَا زض ػلَم اجتواػي ٍ اًساًيتحلیل (؛3181آس)ِٞٛؼتی،ا،

عالٔٝطجبطجبیی.
 تلحیحٔیشصأحٕٛدادیتؿیشاصی،ثٕجئی:ٔطجعٝٔظفشی.؛ق(3144)يَسف ٍ ظلیرا 


