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 شٌاسی اًسجام با تکیِ بز عٌاصز شعزی بزرسی سیبایی
 سیّد حیدر حلّی در رثای حسیي بي علیّ)ع(« فِّی الطَّلَتْقَاًََاعِیٓ »هطالعۀ هَردی: قصیدۀ 

 1صدیقِ سٍدرًحدکتز 

 2هیثن پَراهیزی

 دُیچک
ه ثهه  آیهس  ه    هبی مهمّ زض حوظۀ نقس ازثی مٗبنط ثهه قهربض مهی   قنبؾی یکی اظ قبذهنقس ظیجبیی

دطزاظز و ثط انهو  انؿهؼبو و هرهبهن یح وحهسرح       وؾیلۀ ٖوامل زضونی می گصاضی اطط ازثی ثه اضظـ

 رب ح سقویز و سأ یسح اثسأ و الهبو و دیچیسگی سکیه زاضز. سنبؾت و هربهن یح اظ ٖنبنط اؾبؾی و 

قهنبذشی زض   یهبی ظیجهبی سطین مؤلّفهچنین اظ اؾبؾی ؾجت دیونس و ٖبمل وحسر نٓبو قٗطی اؾزح هم

)مططیه ؾهطای اههل ثیهز )ٔر زض     این انل زض ظثبن قٗطی ؾیّس حیسض حلّی آیس.  اطط ازثی ثه قربض می

زض ضطبی امهبو   این قبٖط  ه ثب محوضیّز ٖنهط ٖبَفه مططیۀ. اؾز یبفشه ويوح سؼلّی قطن نوظزهمر ثه

ۀ حبيط ثهب اؾهشفبزه اظ قهیوۀ    زض مقبل آیس.  قربض می سطین قهبیس وی ثهحؿین)ٔر ؾطوزه قسهح اظ مهمّ

 هربهن ی ثب سکیه ثط مجنبی انل انؿؼبو و قنبؾی مططیۀ ؾیّس حیسض حلّی ثط ظیجبیی سونیفیحه   سحلیلی

ٖنبنطقهٗطی    زههسح  ٖنبنط قٗطی موضز ثطضؾی قطاض گطفشه اؾز. نشبیغ حبنل اظ دػوهف نكبن می

 اسّکهب  مٗنب زض ػهز آفطینف ازثی ثبذیب  و  هبی نحویح ٖبَفهحواعح واغه و سط یت-موؾیقیح ظثبن 

ثبقس و هربهن ی حب م  ثیبن ط انسیكۀ زضونی قبٖط انل سنبؾت و هربهن ی ثه  بض گطفشه قسه سب ثط 

هبی ثین ٖنبنط ضوؾبذز و ظیطؾبذز آن قهکل گطفشهه   این قهیسه ثط اؾبؼ مؼروٖه هربهن ی ثط

 .اؾز

 ح«الَُّه    قَشْلَهی اَنَهبٖییٓ  » قهیسۀ قنبؾیح ییظیجب قٗطیح ٖنبنط هربهن یح و انؿؼبوٍاژگاى کلیدی: 

 .حلّی حیسض ؾیّس

                                                           
ًیسىذاستبدیب. 1 علی سیىب َمذان، و  zoodranj_s@yahoo.comمسئًل  ۀس گشيٌ صثبن ي ادثیّبت عشثی داوشگبٌ ًث

علی سیىب َمذان. 2  amigholami121@gmail.com کبسشىبسی اسشذ صثبن ي ادثیّبت عشثی داوشگبٌ ًث

 22/12/1331تبسیخ پزیشش:   00/03/1331تبسیخ دسیبفت: 
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 هِهقدّ

و افطاز مرشل  آن ضا مشنبؾت ثب  ظیجبییح مفهومی اؾز  ه ٖرطی ثه زیطین ی انسیكۀ ثكطی زاضز

 نهسح ثهه  هبض      هب فطاهم مهی  ای اظ لصّر ضا ثطای آن چه مبیهمٗیبضهبی ذوز سٗطی   طزه و ثطای آن

قهطاض گطفشهه    سوػّه فالؾفهح هنطمنسان و ظیجبیی قنبؾبن یطظمبنی اؾز  ه این مقوله موضزانس و ز ثطزه

فطو  ه قٗط هم یکی اظ اقؿبو هنط ثه قهربض   َوض لّی ظیجبیی الظمۀ هنط اؾز و ثب این دیف اؾز. ثه

ههبی  بنزاز. قنبذز ظیجبیی  ه زض ظث ثطضؾی قطاض قنبؾی موضز اظ منٓط ظیجبیی سوان آن ضا  آیسح می  می

گوینسح مٗطفشی اؾز  ه اظ ظیجب و ظیجهبیی و هنهط و هنطههب گفش هو       می 1«اؾششیک»اضودبیی آن ضا 

ٖوامل زضونهی   وؾیلۀ گصاضی اطط ثه ثه زنجب  اضظـ قنبؾی ُبلٗبر ظیجبیی. مر10: 1347)قبلهح  نربیس  می

یس زاضای چهه اػهعا و   ػبی ٖوامل ثیطونی اؾز و ثه زنجب  دبؾری ثطای این دطؾف اؾز  ه اطط ثب ثه

ثط ذوز مهشن    قنبؾی سکیه ؾبذشبض و سط یجی ثبقس  ه ثه سٗبلی هنطی ثطؾس؟ زض حقیقز مجبنی ظیجبیی

 ه ثه اطط هنطی     بوز. هن بمی  اطط هنطی ضا ثب ن بهی مؿشقلّ می زاضز و ثسون سوػّه ثه ٖوامل ثیطونیح

گهطزز    قوز و ػهبن اططح ػبنكین آن مهی   ین طیمح ػهبنی  ه حیبر مب زض آن ػطیبن زاضزح محو م  می

ای و اثعاضیح انسیكۀ مهب  اظ آن ػب ه ظیجبیی قنبؾی ثه ٖنوان زانف مقسّمه ر.186:  1375)ضیچبضزظ ح 

ثیز )ٔر  اهل مطاطی اهریّز ثب ٖنبیز ثه ؾبظز و  هبی ٖنبنط قٗطی هرواض میضا ثطای زضیبفز ظیجبیی

 ایهن  زض قنبؾهی  ظیجهبیی  مجبنی و انو  قنبؾبیی و  طثال یقهسا و ٖلیّ)ٔر ثن حؿین ضطبی ثه ویػه

 . ضؾس می نٓط ثه يطوضی حبيطح سحقیق انؼبو آنهبح زض موػوز مًبمین ثه ثطزن ثه منٓوض دی اقٗبض

 ّای تحقیق  پزسش -1

ؾیّس حیسض حلّی ثط مجنبی انهل انؿهؼبو   «   ی الَُّلَشْقَاَنَبٖییٓ »قنبؾی مططیه  زض این دػوهفحظیجبیی

گیطز و زض هرین ضاؾشب ؾؤاالر شیل مُطح  ربهن ی ثب سکیه ثطٖنبنط قٗطی موضز ثطضؾی قطاض میوه

 قوز: می
 ذیب ح ٖبَفهح موؾیقیح لفّر ثه چه میعان اؾز؟قبٖط زض ثه  بضگیطی ٖنبنط قٗطی )سوان  -1

ه انؿؼبو ثه ٖنوان یکی اظ مجبنی ظیجبیی قنبؾیح زضٖنبنط قٗطی مططیۀ حلّی چ ونه  سنبؾت و -2

 ْهوض یبفشه اؾز؟

                                                           
1- Aesthetic 
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 پیشیٌۀ تحقیق -2

ههب اقهبضه     ه ثه ثطذهی اظ آن  اؾز گطفشه نوضر دػوهف هبییحلّی  حیسضؾیّس  قٗط ظمینۀ زض

 :گطزز می

مؼلهۀ   ح فهبضؼ ٖعیهع مؿهلمح   «زیوان الؿیّس حیسض الحلّی )أغطايه وفنونهر»ای ثب ٖنوان  مقبله – 1

لهح اغطاو و فنون قٗطی قبٖط موضز ثطضؾی واقهٕ  . زض این مقب2011مط ع ثبثلح قربضه اوّ ح حعیطان 

 قسه اؾز.

قهطن الطاثهٕ ٖكهطح    االو  الهؼطی حشی ال ازة الُ  أو قٗطاء الحؿین )ٔر من القطن» شبة -2

ۀ اَالٖبسی زضثهبضۀ  سػلس. این اطط زضثط گیطن10زض  1988  حالرطسًیح چبح اوّ ح زاض«الؿیس ػواز قجط

 زه انس.  وسب قطن چهبضزهح زض موضز واقٗۀ  طثال قٗط ؾطقبٖطانی اؾز  ه اظ قطن نرؿز هؼطی 

الجیز فی قٗط الؿیس حیهسض الحلهی و محشكهم     اهل يةمکب" دبیبن نبمۀ  بضقنبؾی اضقس ثب ٖنوان-3

زض این دبیبن نبمه ثهه ثطضؾهی سُجیقهی     .1390زانك به قمح  ح ٖلی حؿن ظازهح"يةمقبض ضةالکبقبنی  زضا

 یّس حیسض حلّی و محشكم  بقبنی دطزاذشه قسه اؾز.ػبی به اهل ثیز )ٔر زض اقٗبض ؾ

 ؾیّس انیوز زض ٔرحؿین) ومبا یهبوزهؾط گؾو ؾیضثط"دبیبن نبمۀ  بضقنبؾی اضقس ثب ٖنهوان  -4

 هه زض آنح مططیهه    1391 یح اثوالفًل دوضمطازح زانك به ذهواضظمیح قٗط نثبظ و هیسگبز  حلّی ضحیس

 و زیسگبه قبٖط ثطضؾی گطزیسه اؾز. اظ نٓط ویػگی هبی ظثبنی هبی امبو حؿین )ٔر

ؾیربی امبو ٖهط)ٖغر زض زیوان ؾیّس حیسض حلّی ثب سکیه "  بضقنبؾی اضقس ثب ٖنوان دبیبن نبمۀ-5

 مٗنهبیی   هه زض آنح ذههبیم   1393 ح احرس مطازیح زانكه به ذهواضظمیح   "سریّل قبٖط ٖقیسه و ثط

 قوز. وا بوی می اقٗبض مهسویّزر سریّل) لفٓی ور ٖقبیس)

هبی ؾهیّس حیهسض   ذبؾش به و ػبی به حکرز زض ؾطوزه"ثب ٖنوان  دبیبن نبمۀ  بضقنبؾی اضقس -6

  ه زض آنح اقٗبض حکری قهبٖط و ذبؾهش به   1391ضقیّه قطیفیح زانك به قهیس چرطان اهواظح  ح"حلّی

 قوز. ثطضؾی میحکیربنۀ وی  هبی ؾطوزه انلی

ح ٖلی "بو الحؿین)ٔر فی قٗط الؿیس حیسض الحلیاالم ضطبء" دبیبن نبمۀ  بضقنبؾی اضقس ثب ٖنوان -7

. این دبیبن نبمه ثه ثطضؾی و سحلیهل مططیهه   1390 انغط ؾلربنی ػلوزاضح زانك به سطثیز مٗلّم ؾجعواضح

 دطزاظز. موضز امبو حؿین)ٔر می هبی حلّی زض
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ؾٗیس نیؿهی و هرهز زازضؼ    "ؾیربی امبو حؿین)ٔر زض مططیه هبی ؾیّس حیسض حلی" شبة  -8

 ه نویؿنسه زض آن ثه ثطضؾی ؾهیربی امهبو    1394 یطلوح انشكبضار زانك به قهیس مسنی آشضثبیؼبنحاػ

 دطزاظز. حؿین)ٔر زض مطاطی ؾیّس حیسض می

محرّسمهسیّ ذبنؼهبنیح مسضؾهۀ    اطط "قٗط ؾیّس حیسض حلّی اظ منٓط لغوی و سبضیری" دبیبن نبمۀ-9

ؾیّس حیسض حلّی اظ ػرله اقٗبض مطثوٌ ثه مههسویّز   اقٗبض . این اطط نیع1393 -94ٖلریّۀ ػهبن یطذبنح 

  نس. ضا اظ منٓط لغویح نحوی و سبضیری ثطضؾی می

ح ؾهیّس  "ثطضؾی مًبمین زیوان اقٗبض ؾیّس حیهسض حلّهی  " ٖنوان ثب اضقس  بضقنبؾی نبمۀ دبیبن-10

بمین . زض این دبیهبن نبمههح مويهوٖبر و مًه    1393حؿین ٖطثكبهیح زانك به سطثیز مٗلّم ؾجعواضح 

 مرشل  زیوان قبٖط موضز ثطضؾی واقٕ قسه اؾز.

ح اثوالحؿن امین مقسّؾهیح  لظهوو   "قهطیبض وحلّی  حیسضؾیّس  قیٗی قٗط زض دطزاظی سهویط"مقبلۀ -11

سنهبح مؼروٖه مقبالر اوّلین هربیف ثین الرللی میطاص مكشطک ایطان و ٖهطا،ح انشكهبضار مؼرهٕ شذهبیط     

 دطزاظز. این زو قبٖط می مططیه هبی زض ازثی سهویطهبی ثطضؾی سُجیقی و نقس . این مقبله ثه1393 اؾالمیح

ح "حلّهی  حیهسض ؾهیّس   و ضيی قطی ؾیّس  زیوان زضر ٔ) ثیز اهل مطاطی مقبیؿۀ"دبیبن نبمۀ  -12

. زض این دبیبن نبمه نویؿنسهح مطاطی زو قبٖط یبزقسه ضا 1389 یوؾ  اثطاهیریح زانك به قهیس ثهكشیح

 نروزه اؾز.سجیین و مقبیؿه 

ح مطیم مُهّطیح زانك به ضاظی  طمبنكهبهح  "ؾجک قنبؾی قٗط زینی ؾیّس حیسض حلّی"دبیبن نبمۀ -13

 دطزاظز. میحلّی  ضحیس ؾیّس ینیز قٗط ضیؾبذشب سحلیل و ؾجکقنبؾی . نویؿنسه زض این اططح ثه1392

لؽ ؾالمّۀ و ؾیّس ثطضؾی وػوه اقشطاک و افشطا، ضطبی امبو حؿین)ٔر زض قٗط ثو"دبیبن نبمۀ -14

. نویؿهنسه زض ایهن   1394ح دطی انهبضیح زانك به آظاز اؾالمی واحس سههطان مط هعیح.    "حیسض حلّی

 اؾلوة و ظثبن چون هم مواضزی و  نس قبٖط یبزقسه ضا ثطضؾی می زو قٗط زضر ٔ)حؿین امبو اططحضطبی

 زهس. و سحلیل قطاض می ثطضؾی موضز ازثی ضا ننبیٕ و ثیبن

ههبی مٗنهبییح    ثه ثطضؾی ظثبن قٗطح ػنجه هبی ش طقسهحقوزح دػوهف مكبهسه می هربن گونه  ه

اهل ثیز )ٔر زض اقٗبض او دطزاذشهه و سرهبیعار فنّهی     مًبمین و اغطاو قٗطی قبٖط و نیع ػبی به

ثط انل   قنبؾی ثب سکیه منٓط ظیجبیی انس  امّب اظ قٗطـ ضا زض مقبیؿه ثب زی طان موضز وا بوی قطاض زازه
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اَنَهبٖییٓ  »اظ ػرله قهیسۀ  زض موضز قهبیس ؾیّس حیسض حلّی دػوهكی هربهن ی ٖنبنط قٗطیح بو وانؿؼ

 انؼبو ن طفشه اؾز. -زض ضطبی امبو حؿین)ٔر - «  ی الَُّلَشْقَ

 شٌاسی هباًی سیبایی -3

: 1385ثبقهس )ثهوویح     گطفشه قسه اؾز  ه ثه مٗنبی ازضاک حؿّهی مهی   1ظیجبیی اظ ضیكۀ یونبنی

مُبلٗبر و دػوهكهبی فلؿفی یونبن قسیم ثه مؿهألۀ ظیجهبیی و سٗطیه  و سٗیهین حهسوز آن      ر. 120

ر. 18: 1421قنبؾی ضا ثهه وػهوز آوضزه اؾهز )ٖجسالحریهسح      ظیجبییح زانف ظیجبیی دطزاذشه و زضثبضۀ

 مبنٗی نساضز و حشّی گطوهی ظیجبیی ضا غیط قبثهل سٗطیه  دنساقهشه و    مبهیّز ظیجبیی سٗطی  ػبمٕ و

  نسح می زضک شو، ضا ظیجبیی چون» :انس زانؿشه و چنین گفشه ثوزنف  ضا زض شوقی نبدصیطی آن سٗطی 

 غهبیشی  و هسفی ثطای اؾشٗسازی و قوّه هط یٗنی غبئیّز  انل ثه ثبسوػّه م ط نیؿز زقیق سٗطی  قبثل

 ر76ثی سب:  )مُهّطیح .«زاضنس غبیشی هم ضوی ثط نیع هب قوّه آن مؼرؤ و قسه ؾبذشه

ظیجبیی آن اؾز  ه ثسون فکط و سهوّض شهنی قجلی » نس:   ظیجبیی ضا این گونه سٗطی  می 1 بنز

ظیجبییح نفز شاسیّ اقیب »گویس:   می نیع 2ر.  طوچه84: 1347)قبلهح « زض نٓط هر بن موضز قجو  ثبقس

زهس یب   نیؿز  ثلکه زض نفؽ ثیننسه و نشیؼۀ فٗبلیّز ضوحی  ؿی اؾز  ه ظیجبیی ضا ثه اقیب نؿجز می

ر. این سٗبضی ح سکیه ثط انل لصّر ثطزن اظ ظیجبیی زاضنس و ظیجبیی 85 نس )هربنح   هب  ك  می زض آن

زانهس.    اضؾُوح ظیجبیی ضا زض نٓم و هربهن ی مهی   ه حبلی زاننس  زض  ضا فقٍ یک انفٗب  و احؿبؼ می

و آن ضا زض وحسر اػعا  ثطقرطزه اؾز وی هربهن یح نٓم و انساظه منبؾت ضا اظ اونبف امط ظیجبیی

سوانس لصّر ثبقهس  ثلکهه     مٗشقس اؾز ظیجبیی نری ر. افالَون104: 1357ػویس )اضؾُوح   قٗط و زضاو می

زضؾشی اؾز و مقهوز اظ زضؾشی آنح ثطاثطی اؾز  ه هط اطط هنطی ثبیس اظ حیهض انهساظه و زی هط    

ضا ایهن گونهه سٗطیه      نٓهطانح ظیجهبیی   ر.زض ٖهط حبيط نبحت203ذهبیم زاقشه ثبقس )هربنح 

زههس و ؾهجت     هربهن ی و هبضمونی اؾز  ه لصّار مب ضا زض یک ذٍ ؾیط مٗیّن قکل می» ننس:   می

ثینس  ه نؿجز   نیع ظیجبیی ضا آن به سحقّق یبفشه می 3ر. ه ل98: 1336)گبؾشالح « گطزز  انسیكۀ ظیجب می

 ر.73: 1373میبن محشوا و قکلح  بمل قسه ثبقس )زیچعح 

هب و نٓطیّبر گؿشطزه  ه اظ قهسیم سهب نون زض مهوضز ظیجهبیی و مجهبنی آن       ه ثه دػوهفثب سوػّ

هبی  اوّ  قطن هؼسهم وحسوز ؾب  قنبؾی ثه ٖنوان ٖلری مؿشقلّ ثه نیرۀ نوضر گطفشهح دیكینۀ ظیجبیی

                                                           
1- Aisthanesthai 
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ضؾس  ه فیلؿوفی آلربنی ثه نهبو الکؿهبنسض گوسلیهخ ثهبوو گهبضسن واغۀ        میالزی می 1758سب  1735

ههبی ٖلرهی و فلؿهفی     ضا زض  شبثی ثه هرین نبو ثطای این ضقشه ثطگعیس. او دؽ اظ سالـ« شیکاؾش»

هبی زانف ثكط زض فلؿهفۀ   قنبؾی ثه ٖنوان یکی اظ قبذه گصقش بنح موػت گؿشطـ و اطجبر ظیجبیی

ای اظ  گؿهشطه »نروز:  سوان سٗطی   ر اظ این منٓطح ظیجبیی ضا چنین می20: 1380هنط گطزیس )احرسیح 

« هبی هنطی و سؼطثه ظیجبیی قهنبذشی و سفؿهیط آن ؾهطو بض زاضز    زانف اؾز  ه ثب سونی  دسیسه

 ر.18)ٖجسالحریسح هربن: 

زض  قوز و هط اطط هنطی  و یک هنط مشٗبلی اضظیبثی می زض میبن انوأ هنطح قٗط هنطی  المی اؾز

ضؾی  طز. زض قهٗطح ْههوض ههط    سوان آن ضا اظ زیسگبه ظیجبیی قنبؾی ثط  ثنیبن ذوز ظیجب اؾز  لصا می

سهأطیط و   ٖبَفه و احؿبؼ زض قبلت ظثبنی مریّل قکلری گیطز و ثب موؾیقی منبؾت و هربهنگح سوان

سهط اظ   قوزح ذیلی ثیف  ر.و ثه لحبِ آن  ه زض قبلت ظثبن اضایه می90: 1384القب دیسا می  نس )نهجبح 

سوانس مربَت   ثطذوضزاض اظ ظیجبیی ثبقسح میچه   نس و چنبن  هنطهبی زی ط ثب مربَت دیونس ثطقطاض می

هبی مهمّ حوظۀ نقس ازثی مٗبنهط   قنبؾی  ه یکی اظ قبذه ضا ثه اقنبٔ زضونی ثطؾبنس. امطوظه نقس ظیجبیی

انهو    ثهط دبیهۀ   ه نقس قهٗطح  چطاک دطزاظز   آیسح ثه ثطضؾی هرین ػنجۀ ظیجبیی قٗط می  ثه قربض می

ز و ثه ثطضؾی اطط هنطی اظ ػههز معایهبی شاسهی و زضونهی و     ظیجبیی قنبؾی یب اؾششیک اؾشواض اؾ

هبی حؿن و نیکویی آن اهشربو زاضز ثی آنکه محیٍح ٖههطح سهبضید و اضسجهبٌ آن اطهط ضا ثهب       ظمینه

ر. ظیجبیی ظثهبنح موؾهیقی و   13: 1378قرهیّز هنطمنسی  ه آن ضا آفطیسهح زض نٓط ث یطز )غطیّتح 

ا زض ثرف غضف ؾبذزح اض بن ؾبظنسۀ ظیجبیی قهٗط اؾهز   سریّل زض ثرف ضوؾبذزح و ظیجبیی محشو

قنبؾی زض حقیقز ثط ؾبذشبض ذوز مشن سکیه زاضز و ثه سهأطیط ٖوامهل    نقس ظیجبیی ر.90)نهجبح هربن: 

 نس. چنین نقسی ثه زنجب  ضؾیسن ثه این هسف اؾز  ه یک   زضونی مشن و نه ٖوامل ثیطونی سوػّه می

بذشبض و سط یجی ثبقس  ه ثه سٗبلی هنطی ثطؾس و زض حقیقهزح یهک   اطط ازثی ثبیس زاضای چه اػعا و ؾ

ثه ٖنبنط ؾبظنسۀ آن )لفّح مٗنبح ٖبَفههح ذیهب ح موؾهیقیر     ٖرل ازثی ضا ثه ذوزی ذوز و ثب ٖنبیز

سهوان    هب می هبی نٓطی آن نربیس. اظ میبن آضای نبحت نٓطان این حوظه ثب سوػّه ثه سفبور ثطضؾی می

وحهسر    -1ثبقس:   آن هب می وضر  لّی زض نٓط گطفز  ه موضز سأییس هرۀانو  و قواٖسی ضا ثه ن

 رهب .   -7الهبو و دیچیهسگی    -6اثسأ   -5سقویز و سأ یس   -4سٗبز    -3هربهن ی و انؿؼبو   -2

 ر.50 )هربنح
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 نس. این ػؿهشبض ثهه ثطضؾهی انهل      دطزاذشن ثه هط یک اظ این مجبنیح مؼبلی وؾیٕ ضا َلت می

 دطزاظز.  ؿؼبو زض قهیسۀ ؾیّس حیسض حلّی میهربهن ی و ان

 شٌاسی ّواٌّگی ٍ اًسجام عٌاصز شعزی سیبایی -4

اطط ازثی  ه زض دی ذلق ظیجبیی و سأطیط زض مربَت اؾزح ثسون هربهن ی و انؿؼبو الظو ٖنبنط 

سوانس ثه ایهن ههسف     نری ضو ؾبذز قٗط )موؾیقیح لفّر و ٖنبنط ظیط ؾبذز )مٗنیح ٖبَفهح ذیب ر

 نه محشویح نه قکل و قبلت و نه مويهؤ هیچکهساو ثهه سنههبیی    »زض نقس ظیجبیی قنبؾی  ز یبثس.زؾ

سوانس ثه نفز اؾششیک یب ظیجبیی مونوف ثبقس  ظیهطا ظیجهبیی زض هرهبهن ی و انؿهؼبو آن زو       نری

ر منٓوض اظ هربهن ی و انؿؼبوح وحسر مٗنبیی و ٖبَفی ثین اػهعای قهٗط   61: 1347)قبلهح «. اؾز

گیهطی   هربهن ی و انؿؼبو اظ قکل  نس.  ٖبملی  ه دیونس زضونی میبن اػعای قٗط ضا ثطقطاض میاؾز  

آیس. احؿهبؼ یکذهبضچ ی و     ای اظ ٖنبنط گونبگون  ه هرعمبن هسفی ی بنه زاضنسح دسیس می مؼروٖه

دیوؾش ی و ی بن ی زض میبن اػعای گونبگونح یٗنی نٓمح ثبفز و ؾبذشبض یک مشن اظ ؾُوح ْههوض  

: 1372سوان ثب آن ؾنؼیس. ) طوچههح    سطین مٗیبضهبیی اؾز  ه ظیجبیی ضا می بهن ی و اظ ػرله مهمّهر

هبح اػعای زضونی مشن قٗط و حشّی سًبزّهب موػت  ك  نٓهم و انؿهؼبو    ای اظ قجبهز ر مؼروٖه17

بذز سوان ثه زو زؾشۀ ضوؾبذز )ظثبنح موؾیقیر و ظیطؾه   گطزز. ٖنبنط قٗطی ضا می  ؾبذشبض مشن می

سههبویط قهٗطی سؼلّهی     سقؿیم  طز. انؿؼبو میبن هرۀ این ٖنبنط  ه اظ ذال  وظنح قبفیههح ظثهبن و  

 گیطز. قنبؾی اؾز  ه زض این دػوهف موضز ثطضؾی قطاض می هبی ظیجبیییبثسح هربن مؤلّفه  می

 «فِّی الطَّلَتْقَاًََاعِیٓ »سیّد حیدر حلّی ٍ هزثیۀ  -5

قرطیر زض قهط حلّه ثه زنیهب   1246میالزی) 1831یرۀ قٗجبن ؾب  حیسض ثن ؾلیربن ثن زاووز زض ن

آمس. دسضـ زض  وز ی زضگصقز و ٖرویف ؾطدطؾشی او ضا دصیطفز و ثه سطثیهز و سههصیت وی   

هبی  اظ ذبنوازه نؿتح و فطهن ی ػهز ای ٖلویّ ضقس یبفز. ذبنوازۀ او ثه دطزاذز. قبٖط زض ذبنوازه

،ر زاض فبنی ضا وزأ گفز و 1304میالزی ) 1887یب  1886ض ؾب  آمس. وی ز  مكهوض حلّه ثه قربض می

ر. ؾیّس حیسض زاضای ظثبن قٗطی قویّح اؾلوثی ظیجهب و  391: 1978زض قهط نؼ  زفن گطزیس )ٖلوـح 

ؾجکی ؾهل و مرشنٕ ثوز و این ثه ػهز آقنبیی ثب میطاص قسیم و سوػّه ثه مُبلٗۀ زیوان قبٖطان دیف 

: 1951شطیح مشنجّیح اثن هبنیءح مهیبض زیلری و قطی  ضيی ثوز. )یٗقوثیح اظ ذوزـ چون اثوسربوح ثح
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وضظیس و دهیف اظ آنکهه ثهه انشكهبض      ثه ثطضؾی و سنقیح و سهحیح قٗطـ ثؿیبض اهشربو می او ر.1624

 طز   نری  طز و ضوایز قسه قهبیسـ ضا منشكط  هب ضا ثطضؾی می اقٗبض ذوز زض میبن مطزو ثذطزاظزح آن

حولیّه اظ او ثبقی مبنسه  ه زض ضطبی اههل   23گصقز. حسوز   هب می ؾب  اظ ؾطوزن آن م ط آنکه یک

 ر.158ثیز )ٔر اؾز. )هربنح 

ؾیّس حیسض اظ ػبی بهی واال زض محبفل ازثی و فطهن ی ثطذوضزاض ثوز. ظض لی زض  شهبة ذهوز اظ   

ت و فطهیرشههح زاضای  ثبقس. ازیه   قبٖط اهل ثیز )ٔر زض ٖطا، می»آوضز:   وی چنین ؾرن ثه میبن می

قٗطی نیکو ثه زوض اظ مسح و َلت ثركهف اؾهز. اؾهلوثی لُیه  زاضز و مكههوضسطین اقهٗبض اوح       

ر. زضثبضۀ ظثبن قهٗطی وی چنهین   7/281: 1980ثبقس. )ظض لیح   حولیّبسف زض ضطبی امبو حؿین)ٔر می

مرشهبظ و اؾهلوثی ثهب     وی قبٖطی موفّق زض مُلٕ قهبیس و زاضای سهبویط فنّی ظیجبح  لربر»انس:  گفشه

ضوز سب اینکه ثب اؾشرطاضـ زض ػهبن ذواننهسه ػهبی      نری ای اؾز  ه اظ ثین هبی مشنؤّ و ٖبَفه َی 

القههط فهی    هیةةز»ح «االقؼبن فی مطاطی ذیط انؿهبن »اظ ػرله آطبض وی  ر79: 1970)ٖلوانح «. گیطز

 ضوز. ثه قربض می« الرؼس الرؤطل قبیلةالٗقس الرفهل فی »و « السض الیشیم و الٗقس النٓیم»ح «قٗطاء الٗهط

او هرواضه سكنۀ محجّز و ٖكق وضظیسن ثه اهل ثیز و ائرّه )ٔر ثوز. قهید الرؿهبوی زض  شهبة    

اظ ٖلّبمه ؾیّس حؿن ثن ؾیّس هبزی ثن ؾیّس محرّس ٖلّی الروؾهوی الکهبْری   »ذوز ضوایز  طزه اؾز: 

سهح ؾیّس ازیت حیسض ثن ؾیّس ؾلیربن حؿینی مٗطوف ثه نسض السین مشوفّی زض  بْریّه ثه من ذجط ضؾی

حلّی قبٖط  ه زض نؼ  مسفون اؾزح گفز: قجی زض ذواة حًطر )ٔر ضا زیسو ثه ایكبن نعزیهک  

 گوینس:  قسو سب ؾالو  نمح چون ثه ػواضقبن ضؾیسوح قنیسو  ه می

 بیٓ  بعِوَ تٓلْ  بصِالطف لَ فِّی الطَّلَتْقَاَوَبعِیٓ 

 ک  شََٔمب إنَّ رِلَ  ی کَشثٓشََٔم فِ  کْ  رِ ؤَعِ  ذٕ

 

بیٓ  اکًِٓجٓی الْبلِیٓ  اللَّ ًلِى طُ  لَ  عٓ یجُِٔ  تَ   

بؤادِیٓ  لِّ فُبً طَ  یا السِّ   ِطَ  ًٓج زٓضَعٓ    

ر115: 1984حلّیح )  

ای گطیه  ننسه ثط  كشه قسگبن  طثال! امیسواضو دیوؾشه ٖعازاض آنبن ثربنی و ظاضی  ننسگبن ضا »

 زض َو  ضوظگبضان سطغیت  نی.

قلهجم ضا چهون    ثی سبثیح ن ضا زض  طثال ثیبز ثیبوضح هربنب یبز آنبن اظ قسّر انسوه وذبَط آنب یبز و

 «دیچس.  َومبضی زض هم می
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  ه این زو ثیهز ضا اظ حفهّ ثهوزو و    نبگهبن اظ ذواة ثیساض قسو زض حبلی دؽ ثه گطیه افشبزو و

]قهید  . قهیسه ضا ؾهطوزو  طزو سب اینکه ذساونس زضی ثط من گكوز و   سکطاض می ضفشم و  دیوؾشه ضاه می

 )مؿهبویح  او ونیّز نروز  ه این قهیسه ضا ثنویؿنس و هرهطاه وی زض  فهنف ث صاضنهس    گویس:[  می

 ر.1/298: 2001

 در هزثیۀ سیّد حیدر حلّی شٌاسی ّواٌّگی ٍ اًسجام سیبایی -6

 : هَسیقی6-1

ههبی الفهبِ و    اللزٖبمل سجیین مٗبنی و ز سطین ٖنبنط مؤطّط زض قٗط اؾز. موؾیقی یکی اظ قوّی

ههب نكهأر    ای اظ نساهب هؿهشنس  هه مٗنهب اظ آن    ٖرل هنطی قجل اظ هط چیعح مؼروٖه هب زض سط یت

سوان آن ضا ثه زو   آیس و می  مهمّ سحلیل مشن ثه قربض می گیطز. اظ این ضو موؾیقی یکی اظ اثعاضهبی  می

یقی ثیطونیح مطسجٍ ثب وظن قٗط ر موؾ16: 1998زؾشۀ موؾیقی زضونی و ثیطونی سقؿیم نروز. )ٖیؿیح 

قوزح ایهن وظن اؾهز    و قبفیه اؾز. وظنح ػوهط قٗط اؾز و مشنح ثسون وظن اظ قربض قٗط ذبضع می

«  هالو مهوظون مقفّهی   »ؾبظزح ثه هرین ذبَط گصقش بن قهٗط ضا   قٗط ضا اظ نظط ػسا می  ه محسوزۀ

انشرهبة وظنح   ر.21اؾز )هربنح سٗطی  نروزه انس و این سٗطی ح القبگط اضظـ وظن و موؾیقی قٗط 

امطی آگبهبنه نیؿزح نبقسان و نبحت نٓطان نیع ثط این مهمّ سأ یهس زاضنهس  هه اگهط آن ضا امهطی      

ایم.گعینف وظن زض حقیقز ثطذبؾشه اظ َجٕ قٗطی و شو، ؾلیم ههط  آگبهبنه ثذنساضیمح ثه ثیطاهه ضفشه

 نس  ه میبن غطو و انشرهبة آگبهبنهۀ     ای ْطی  اقبضه می قبٖط اؾز. ز شط اثطاهیم انیؽ ثه نکشه

امّب ثین وظن و سؼطثۀ ٖبَفیح دیونسی سن بسنهگ موػهوز اؾهز.     قبٖط زض وظن اضسجبَی وػوز نساضز 

گیهطز سهب اظ َطیهق وظنهی  هه        ؾطایسح اظ حبالر زضونی ذوز  رک می  قبٖط آن به  ه قٗطی می

و انسیكۀ ذوز ثذطزاظز )انیؽح  ثه ثیبن احؿبؾبر ػوقف ٖواَ  و احؿبؼح آن ضا َلت  طزه اؾزح

 ر.175: 1952

زاضزح ثهه ٖنهوان دوقكهی ثهطای      قبٖط زض ؾطوزن این قهیسه اظ ثحط َویل  ه وظنهی ؾهن ین  

نبقی اظ نبذوزآگبه و َجٕ قبٖط اؾز  هه ثهب ثهه     مهمّ این احؿبؾبر و ثیبن محشوا ثهطه گطفشه اؾز 

ذواننسه   نس ثب َوالنی  طزن موؾیقیح  می و زاضای هؼبهبی ثلنسح سالـ  َویل الرقُٕ  بض ثطزن وظن

زض ثحهط ٖطويهی َویهل     زضگیط نربیس. وی این قههیسه ضا  فکط و احؿبؼ ذوز قطیک و ضا نیع زض

 ؾطوزه  ه مشكکّل اظ چهبض سفٗله زض هط مهطأ اؾز:
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 مفبٖلین فٗولن مفبٖلین فٗولن  مفبٖلین فٗولن مفبٖلین فٗولن
- - - U- - U- - -U- - U  - - - U- - U- - -U- - U 

ضؾس  ظیطا هط ؾهُط    دػوهك طان ثط این ثبوض هؿشنس  ه ثحط َویل ثه نطمی و آضامی ثه گوـ می

آن اظ چهبض مقُٕ  وسبه و زه مقُٕ ثلنس سكکیل قسه اؾز. قبٖطان زض حبلز انسوه و یأؼ ثهه َهوض   

)هربنح  ضیعنس  زض آن می  ننس و حعن و انسوه زضونی ذوز ضا  مٗرو  وظن َویل الرقبَٕ ضا انشربة می

زض حقیقزح موؾیقی اثعاضی  رکی زض ػهز القبی ٖواَ  و انسیكۀ قبٖط اؾهز. حلّهی ثهه     ر.177

ثب اؾشفبزه اظ ثحط َویل و هؼبهبی ثلنسح انسوه قهسیس ذهوز ضا آقهکبض     یبثس و ظیجبییح این مهمّ ضا می

 ؾطایس:   ؾبظز و چنین می می

 بیٓ  بعِوَ تٓلْ  بصِلَالط ف   فِّی الطَّلَتْقَاَوَبعِیٓ 

 ک  شََٔمب إنَّ رِی کَشثٓلَ  شََٔم فِ  کْ  رِ ؤَعِ  ذٕ

 ببظِ  ُٓاثٕیِعَ عٕ  ذٓتَ  ی تَمٕمٓ  ش  ثٓ يٓدٓعٕ مٔقْلَ

 بًوَُٓ  فُإنَّ زٔی کَ  یٕىِ  سٓتَىْسٓ  ى الرَ  شَج عٓ

 

بیٓ  اکًِٓجٓی الْبلِیٓ  اللَّ ًلِى طُ  لَ  عٓ یجُِٔ  تَ   

بؤادِیٓ  لِّ فُبً طَ  یا السِّ   ِطَ  ًٓج زٓضَعٓ    

بیٓههامیب سَشْههطُکٔ الههسَمٕٕٓ زٓ ایٓههظٓثِٗٓههس  ضٓ  

بیٓههبقیب سَلَنْ لَههبهٔ أَحٓلَفْههنَ ثِرٓههنْ سَنْٗٓهه   

ر115)حلّیح هربن:   

ظاضی  ننسگبن ضا  ای گطیه  ننسه ثط كشه قسگبن  طثال! امیسواضو دیوؾشه ٖعازاض آنبن ثربنی و»

 زض َو  ضوظگبضان سطغیت  نی.

قلهجم ضا چهون    ثی سهبثی  نب یبز آنبن اظ قسّر انسوه وذبَط آنبن ضا زض  طثال ثیبز ثیبوض. هرب یبز و

 دیچس.  َومبضی زض هم می

ثهه   هبیی  ه اقهک ضا ثٗس اظ قبزمبنی و زضذكف ذوزح ثب قربضـ مهیجز چكربنم ضا واگصاض سب

  ننسح قطمع و ذونین گطزنس.   ذون مجسّ  می

ؾهوگواضی  ثهه  ؿهی  هه ثهطای او      ههبیف چكرم ذواة ضا فطاموـ ذواهس  طزح گویی دلک

 « ننسح ؾوگنس ذوضزه انس  ه اظ این دؽ یکسی ط ضا لرؽ نکننس.  می

)آح ایر زض  ضؾس هرطاه ثب ثه  بضگیطی ثحط َویلح اؾشفبزۀ قبٖط اظ نهساهبی  كهیسه   ثه نٓط می

سط ؾجت دسیساض قسن انسوه زضونی وی قسه اؾز  ثه گونه ای  ه ثلنسی  ػبی ػبی اثیبرح ثهشط و ثیف

 طثالح َویح فؤازیبح ثوا یبح مقلشیح  چون: نبٖیبح لیبلیح ثوا یبح  لربر این اثیبر همغبلت  موؾیقی زض

 گساظ قبٖط ثه وی قسه اؾز.  ؾجت ػصة مربَت و انشقب  احؿبؼ ؾوظ و ... زامیبح السالقیب و
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  : قافی6-2ِ

آیهس و    ضاؾشبی ثه  رب  ضؾبنسن ؾبذشبض قٗط ثه  بض مهی  مكبض ز زاقشهح زض ایؼبز وظن زض قبفیه

نیکهویی   اططی ثؿیبض زض مٗنب زاضز. ثب سوػّه ثه ویػگی اـ زض ایؼبز موؾیقی و َطة زض ؾُح قهیسهح

آن زض این اؾز  ه منبؾت ثب اغطاو ثبقس. قبفیهح ثبظسبة زضون قبٖط یب نسایی ثهطای او اؾهز  هه    

ح اضسجبَی زضونهی و  انسیكه سساٖی  ننسۀ مٗنب زض فًبی موؾیقبیی اؾز. گفشه انس: اضسجبٌ میبن قبفیه و

 این اذشفب و دوقیسگی نجبیس موػت گهطزز  هه وػهوز    گطزز.دوقیسه اؾز  ه زض ْبهط آقکبض نری

ح ثهط  افعایهس   ح ثه غنبی موؾیقی قٗط مهی گطزز  انسیكه ملغی قوز  سکطاض قبفیه موػت ایؼبز آهنگ می

گطزز و ثبض ٖبَفی و انفٗبلی اظ مشن  هب مشأطط میآیس و مربَت اظ ذال  این آهنگ  هب ذوـ میگوـ

 ر.117 -116: 2012ح دخیة) قوز  ثه او منشقل می

و قسیس اؾز و ثهطای   قبفیه این قهیسهح مقیّسه و ثب حطف ضویّ )یر اؾز  ه اظ حطوف مؼهوض

هر قبٖط ایهن حهطف ضویّ ضا ثهب حط هز )فشحه      ر.98ثبقس )ٖیؿیح هربن:   انفٗب  مؤطّط زض زضون می

 ذویف ضا اظ اٖرب، وػوز ثیبن  نس:  ح َو  آه و نبله و انسوه زضونیؾشفبزه  طزه اؾز سب ثه ضاحشیا

ٓ  تَسٕ  مًٔعٓ الْی ال ذممٔ طِيتُعٕ  بُِلَّبتِ حٓقَُّ

 بالع  جٓ  ب تًَصاعٓ تِ بءٔ مٓ ٕ ذ  مٓ   يؤعٕعَ

  م تَرُ هْ لَ  شةٍ فَب آلُ حٓ  ُٓ  تَشَّقْفَ هْئِلَ
 

بادِیٓ  ًٓي غَادِبلغًَٓی ثِ  شُ تَجٕرِ  بزِمٓمٓ     

ببلِیٓ  مٓعٓج يالْب إلَّ  ب الىَّ  ذٓ یعُِٓ  صِثِتًَٕ  

ببصِیٓ  خَمٓشِ إلَّ ب الْ شَ  مٓتَّى الْحٓ عٓمٓلِتَ ٕ  

(111)حلّی، َمبن:   

ثهه ذهوثی ازا    گطینسح حقّ اقک هبی ضیعان ضا  چكربنی  ه زض نجح چون اثط ثبضان ظا می  بؾۀ»

 ذواهنس  طز.

 حقیقهز  زض  طزنسح درف ضا آنهب  ه هن بمی طّانث و سیع قركیطهبی  ه قطیفی و دبک اًٖبی

 .نروزنس مشفطّ، ضا هب ثعضگی و هب ثركف

 و ذهواضی  ػهع  نشوانؿز قیبمز ضوظ سب زی ط امّب ؾبذزح دطا نسه ضا آنبن حطة ذبنسان چه اگط

 «.چیعی فطاچنگ آوضز شلّزح

حؿهطر   وآه و یظاض )آر ثب ایؼبز َو  نور زض ثیبن مٗنب  ه هربن گطیه و اؾشفبزه اظ مهوّر

 ضؾبنس. ثه القبی ثهشط مٗنب یبضی می ثط این انسوه اؾزح هرطاه قسه و
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یک قٗط حبیع قطایٍح سط یجی اؾز  ه زض آن قبفیه و وظنح دیونسی اضگبنیک ثب  لّ اطط زاقهشه  

ثبقسح زض آن اػعا ثب هم یکسی ط ضا سأییس و سفؿیط  ننسح هره ثه سنبؾت ذوزح ثهب ههسف و سهأطیطار    

ر ثب سوػّهه ثهه ایهن مُلهت     173: 1373 ٓبو وظن قٗط هربهنگح و مؤیّس آن ثبقنس. )زیچعحمٗطوف ن

نهبیهز هرهبهن ی ثهب ؾهبیط      قبفیهه زض  اؾبؼ سؼطثۀ قوّی قبٖطح وظن و این قهیسه ثط یبثیم زض زضمی

ٖنبنط ثه  بض ضفشه و ؾجت ثطوظ انسیكۀ او گكشه اؾز. این مؿهأله زض  لرهبر غوازیهبح الرٗبلیهب و     

 یب  بمالً نربیبن اؾز.الرربظ

 : لفظ6-3

 آیس و زض آن ثهطه ثهطزاضی اظ امکبنهبر ظثهبن زض     ظثبن ازثی یکی اظ  بض طزهبی ظثبنی ثه قربض می

ظثبن قٗطیح ػبی بهی مههمّ زض ؾهبذشبض    ذلّبقبنه اؾز. هرۀ ؾُوح ؾبذشبضی ثه قکلی ذبلّ اططگصاض و

ثهه ٖنهوان مهبزّه     آن قهطاض زاضز و اظ واغه اؾز  ه سؼطثۀ قهٗطی زض ضأؼ    ثه ذوز اذشهبل زازه قٗط

 ؾهُح دنساقهز اظ   سوان زاضای چنس  ر. ظثبن قٗطی ضا می87: 1978گیطز )اؾربٖیلح  ؾبذشبض قٗط ثهطه می

ثه انؿهؼبو قهٗط     ه هربهن ی این ؾُوح ثب یکسی طح ثه گونه ای واعح واغه ح سط یت و ؾبذشبضح ػرله:

 گیطز.   انؿؼبو قهیسه ؾیّس حیسض موضز وا بوی قطاض می ؾُوح زض انؼبمس. ا نون سأطیط هط ساو اظ این  می

 : ٍاج6-3-1

هبی ظثبن قهٗطی   هبی آوایی حطوف ثطای ایؼبز القبی مٗنبی موضز نٓط اظ ویػگی اؾشفبزه اظ ْطافز

یبثس. قٗط ثب زگطگون  طزن آوایهیح مٗنهبی     آیس. مٗنبی واغگبن ثب آوا سٗسیل و سقویز می  ثه قربض می

واعح واقٗیّشهی   ر.238)زیچهعح هرهبن:    ان یعانس  ه اظ زضون ثسضذكسهبیی ضا ثطمی و ضنگ آمیعیطبنوی 

ای اظ مكرّهه هبی شهنی یب انشعاٖی و نسا یب آوا واقٗیّشی ٖینی یب مبزّی اؾز. هط واعح سهویط مؼروٖه

لّ ٖینیّهز  واػی اؾز  ه زض شهن افطاز وػوز زاضز و ثه هن بو سولیس گفشبض ثه نوضر یک آوای ذهب 

یبثس. زض این زیسگبهح واع مؼروٖه ای اظ مكرّهه هبی سربیع زهنسه اؾز. این مكرّههه زض واقهٕ ثهه     می

 ر30: 1388) بمجوظیبح  ضونس.  هبی ظثبنی ثه قربض میسطین ٖنهط زض ثطضؾی ٖنوان  وچک

بن انوار هط ظثبنی مكرّم و محسوز اؾزح حب  آن  ه انسیكه هب و احؿبؾهبر انؿه   واع هب و

انسیكه هبی گونبگون ذوز ثه نهبگعیط اظ ایهن    نبمحسوز اؾز. افطاز ثطای ثیبن احؿبؾبر ضن بضنگ و

ثهبلقوّه   سکطاض واع ههب  " ه  ر چطا118: 1392)ضيوانیبن و محروزی نوؾطح  گیطنس. آواهب  رک می
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سنبؾهت و  ح قوز  ه انسیكه ثه ثیبن آمسهح ثب چنین سکطاضی القبگط اؾز و اضظـ آن ظمبنی آقکبض می

 ر 39: 1391 دویبنح) "اضسجبٌ زاقشه ثبقس.

 ه زاضای نفبسی چون نطمیح كیسگی و  ایر ضا-او-هبی )آؾیّس حیسض زض اثشسای قهیسهح مهوّر

 گیطز:  هربهن ی زاضنسح ثه  بض می انسوه سنبؾت و ثب ثیبن حعن و َوالنی اؾز و موؾیقی آضاو و

 َٔمک شَ ب إنَّ رِی کَشثٓلَ  شََٔم فِ  کْ  رِ ؤَعِذٕ

 ببظِ  ُٓاثٕیِعَ عٕ  ذٓتَ  ی تَمٕمٓ  ش  ثٓيٓدٓعٕ مٔقْلَ

 بًوَُٓ  فُإنَّ زٔی کَ  یٕىِ  سٓتَىْسٓى الرَشَج عٓ

ٓ  تَسٕ  مًٔعٓ الْی ال  ذممٔطِ  يتُعٕ  بُِلَّبتِ حٓقَُّ

 

بؤادِیٓ  لِّ فُبً طَ یا السِّ  ِ  طًَٓج زٓضَعٓ     

بیٓ  امِب تَتْ  شُ ٔ ال  ذامٕعٓ دٓ ایٓ  صٓثِعٓ  ذِّ سٓ  

بیٓ  بقِب تَلَنْ لَ  ٌٔ ؤَبحٓلَفْ  هَ ثِمٓ  هْ تَىْعٓ     

بادِیٓ  ي غًَٓادِبلغًَٓی ثِ  شُ تَجٕرِ  بزِمٓمٓ    

(111)حلّی، َمبن:   

زض  و سهطین اؾهشفبزه ضا  هطزه    ثیف )آر اظ مهوّر قبٖط زض این اثیبر ) ه سطػرۀ آن گصقزرح

)اور ضا ثه  بض گطفشه اؾز. ؾهیُطۀ ایهن حهطوف زض مُلهٕ      )ایرح ؾذؽ مهوّر مهوّر مطسجۀ زوو

ثیبن ط  سنبؾت زاضز. ثهطه گیطی اظ این حطوفح حشوای آن و نیع ٖبَفه قبٖط هربهن ی وقهیسه ثب م

ٖرق حهعن ذهوز ضا ثهب  كهف ایهن       هبی ؾطقبض اظ حؿطر وفطیبز زضون اؾز و قبٖط َو  نفؽ

ثؿهیبض   شو، وی زض ایؼبز چنهین واع ههبی   َجٕ و زاضز. سؼطثۀ قٗطی ؾیّس حیسضح هب اثطاظ میمهوّر

 مؤطّط اؾز.

اقبضه ثه اؾبضر ذبنسان امبو حؿین)ٔر نیهع   ض ازامهح ثطای سونی  اوع انسوه ذوز  ه سوأو ثباو ز

٘ح ،ح  ٔح خح ثه گفشۀ نبقسان  این حطوف )حح قٗوضی اؾشفبزه  طزه اؾز.ه   هؿزح اظ حطوف حلقی

هبی زقیقهی  هه زاضنهسح ثهشهطین     لطظـ هب وهح ءر و نسای ثطذبؾشه اظ آن هب ثب سوػّه ثه زگطگونی

 ر.170: 199ضونس )ٖجّبؼح  فطنز ثطای ثیبن انفٗبالر زضونی ثه قربض می

 تَقَشٌِِّمٔسٕ   تٓ عٓ  هْقَلْ  يٓ مِما  ب یٔضِی  لُ الْ

 ذٓ طَلِیقُِٓ ب یِ عِىْ  ًٓحٕئقًُفٔ ثٓىَ بتِ الْ   

 بَٓ  ؤادٓفُ ًلِتُ  الْجٓ فاتٕ کَ  مٓ  لْضَؤَذٕ قَ  لَ

 ةًًٕعٓ  لْعٔ لَالعِّ   کٓلِ  ب رَىُْٓ  مِ سًٓدِغُ يٓ

 

سِ يٓاسِیٓ ب ظِ فِی الصا ذٕ غَیٕذٓالْ ٔ صٓوْشُيٓیٓتْ   

إَعٓبدِیٓ ب  ِیهَ حٓتَّ ی الْ ثِمٓبلٍ ثُِٓ ب یٔشْ     

بیٓ  اَِهَّ يٓىُْٔمِ   لْ تٔ الْقَ یحٔطًِةٌ یٓطُخُ  

بیٓ  بوِحٓ ةِیا  صِي الشَّزِه َٓمِ مٕشِی الْ ٓلَعٓ  

(111)حلّی، َمبن:   
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 گصاضزح   ا ثطػبی میدنهبن ض  َنس و زض ؾینهح آسف ذكم  چه قلت ضا اظ ػبیف میآن»

 زذشطان دیبمجط زض هن بمۀ آظازی اظ اؾبضرح ثب حبلشی اؾهز  هه حشهی زقهرنبن ضا نیهع      ایؿشبزن

 آوضز. ؾبظز و ثه زضز می انسوه ین می

گطززح ؾجت قسه اؾز  ه زؾز فبَره   مهیجز هبیی  ه قلت ثه ذبَط آن هب يٗی  و نبثوز می

 ظهطا)ؼر ثط ضوی قلجف ثربنس.

فبػٗهح  و اذ ط ضهب قس و ) رط اور ثه ذبَط این مهیجز ن دبضه ای آسف ثط ضویچو قلت او هم

 « ذریسه گكز.

این انفٗب  زضونی ضا ثب سکهطاض   گكبیس و او غلجه یبفشهح ظثبن ثه ؾطوزن می قبٖط ثب احؿبؾی  ه ثط

ضرح ثب مههب  ٖواَ  نهفشه زض زضون ذویف ضا زهس و ثه این سطسیتح  حطوف حلقی ثطوظ می واع هب و

ثنبر  الغیّح زض  لربسی چون: القلتح ظنس  نس. ثه ٖنوان نرونه سکطاض حطوف حلقی ثه مربَت القب می

ثهب فًهبی    ح فؤازح یُیح و حبنیبح ٖالوه ثط القبی حؽ انسوه ثه مربَهتح عةالوحیح األٖبزیبح الًلٕح لو

 قهیسه و محشوای  لّی آن نیع هربهن ی زاضز.

 : ٍاژ6-3-2ُ

ظیجهبیی   ظیجبیی حبنل اظ آن زاضنس. لصّر و قٗطح نقكی مهمّ زض ایؼبز ق فشی وهبی ؾبظنسه واغه

اظ ٖنبنهط ظیجهبیی محؿهوة     واغهح ظمبنی لصّر آفطین و  نس   ؾبذشبض قٗط ػلوه می واغه زض ثبفز و

ثس زض قٗط وػوز نساضزح  قوز  ه ثب زی ط اض بن قٗط ثه ویػه ٖبَفه هربهنگ ثبقس.  لرۀ ذوة و  می

نٓبو قٗط اؾز  ه  لرهبر   سوانس ذوة یب ثس ثبقس  یٗنی زض سط یت و  لربر اؾز  ه میاین ػبی  

زض نٓبو قبیؿهشۀ   زهنس وگطنه هرۀ الفبِ نبظیجب اگط ثه ػبی ذوز نكؿشه ثبقنسح  ذوز ضا نبظیجب نكبن می

ه ثه  ر. زض این قهیسه قبٖط ثهب 272: 1370هب ضا ذواهنس زاقز. )قفیٗی  س نیح قٗطح ظیجبسطین ػلوه

اـ ٖرهل   بضگیطی مؼروٖه واغگبن مشفبورح امّب مشنبؾت زض ضاؾشبی غطو و مٗنبی انلی قههیسه 

ر یةةضظ )الُ ح قشلیح نبٖیح  طثالح ثوا یح زمٕح زامهیح   طزه اؾز. زض مُلٕ قهیسهح مؼروٖه واغگبن

بی ضوانهی  هبیی هؿشنس  ه ذواننسه ضا ثه فًفطا، زاضنسح چون نكبنه  ه زاللز ثط ضطبح حعن و انسوه و

  ننس  فًبیی  ه یکذبضچه غم اؾز و مهیجز  ثسیهی اؾز چنین واغه هبیی  موػوز زض قٗط واضز می

 ٖبَفه قبٖط نیع مشنبؾت و هربهنگ هؿشنس. غطو و ثب
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 هه ثهطای ههط     ػهبیی  ای اظ وػوز یب وػهی اظ وػوه سؼطثۀ انؿبنی اؾز و اظ آنهط لرهح قُٗه

 لرۀ زی ط نیؿزح دیوؾش ی و زضهم سنیهسگی میهبن واغه و    ای ذبلّ اؾز  ه زض  لرهح َٗم و معه

ر. چهون  156: 1978ؾبظز )اؾهربٖیلح    سؼطثه ثطای هط  لرهح نٓبمی ذبلّ و مشربیع اظ ثقیه فطاهم می

هب نقف  لیسی زض ؾبذشربن یک قهیسه زاضنس و ثب سوػّه ثه سؼطثۀ قٗطی هط قهبٖط و نویؿهنسه   واغه

هب ضا ثه  بض ثجطزح اظ این َطیق  ا اگط قبٖط ثب سؼطثه و ذالقیّزح آنلص گطزنس   زچبض قسّر و يٗ  می

ثب ثه  بضگیطی  این قهیسهح ؾطاینسه زض سوانس ٖبَفه و انسیكه ذویف ضا ثه سهویط ثکكس.  ثه ذوثی می

)ًٖت ػطاظح ؾی ح زوح هیؼبح احرطقبنیر نهحنۀ زلرهطاـ ػن هی ذهونین ضا سونهی        هبیواغه

حؿهین ثهن ٖلهیّ)ٔر و     قهبزر قؼبٖبنه و زضٖین حب  مٓلومبنهه  دبیساضی و نربیس  ه نشیؼه آنح  می

 ٖبَفۀ قبٖطح هربهن ی و سنبؾت زاضنهس  انسیكۀ حب م ثط قهیسه و  ه ثب ثبقس  واغه هبیی او می یبضان

  ننس.  سطؾیم می گساظ زضونی قبٖط ضا نیع ثه ذوثی و زض ٖین حربؾی ثوزنح ؾوظ و

 ةٍما  یٕ  شَ َِغَ بًیٓعٕذِب مٔسٕ  تَلَ   مامٓصٓ  فَ

 ةٍضْمٓ  یٕ  شَ عٓیبً غَسٕ  قِب مٔسٕتَلَ   قْ  ذٓ ٓؤَ يٓ

  بسٌُِِٓ  ًٕةٓ وَیطٔ ثَ  جِ  ًٕ ٍ صٓ جٓغْهَ الْ یٓثِ
 

ببوِیٓ  شاصٓ الْیٓمٓعْ  تٓ الْ ٓ  ٍ الْعٓلَ   ل فِ  تَ   

بايِیٓ  سٓ  ِّبل  ذاثِ اسٓ السا  یٕفِغِ  شَ ی  ذٔعِتَ  

ببوِیٓ  ؤَحٕمٓ  ش قَ بٌٔی َٓیٕ ٓ  سِ  بثِى لَلَ  عٓ  

(111 )حلّی، َمبن:  

اضازه و هرّشی  هه    رک نرواؾز  هرّز و اضازۀ ذویفح اظ زی طی سهریم گطفز و ثه ػع اظ»

 ؾبظز. مُیٕ و ضاو او می قركیط ثطّنسه یربنی ضا

 ثهب  َلت آة نکطز  اضازه ای  ه لجۀ سیع قركهیط ضا  اضازهح  ه ػع اظ ٖعو و ثه دیف ضفز زضحبلی

  نس.  ذون ؾیطاة می

ههب   هبیر ضظمنسگبن زض چکبچک قركیطهب و فهطوز آمهسن نیهعه    دوقفهبی ) زض ضوظی  ه ظضه

 «ضوظ )ْهطگبهبنر آن ضا ضن ین ؾبذشنس. چنبن ثب ذون ؾطخ سیطه زضآمیرشه ثوز  ه گویب لجبؼ نیم

اؾشفبزه اظ این واغه هبح مربَت ضا ثب فًبیی  ه امهبو حؿهین)ٔر زض آن قهطاض زاقهزح مواػهه       

انهسوه قهنونسه ضا    موػجبر ثهطان یرشن حهعن و   نربیس و  زضگیط میضا  ثه ذوثی ٖواَ  او ؾبظز و  می

اظ ظیجبیی قٗط منؼط  لصّر ثطزن مربَت این هربن انؿؼبو و هربهن ی اؾز  ه ثه ؾبظز  و  فطاهم می

 گطزز.  می
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مشنبؾت ثهه القهبی ایهن     ح ثب  لربر ظیجب و"اقشیب، ثه قهبزر"قبٖط زض ازامه ثطای سجیین مفهوو 

 ظز:دطزا  مًرون می

  مٕ یٓ ضَل ضِّ لَ  ى الْعِ  لًَٕقٌ إٌِٔ شَإَؤَظْمٓيٓ
 

ببدِیٓیٕذِ حٓبلصإًتِ ثِبضِ الْمٓیٓحِ سدِلًِٓ   

(111)َمبن،   

اقشیب، ثه ٖعّر و قطافزح ؾجت سكن ی او قسه ثوزح زضحبلی  ه هرین اقشیب، ثطای واضز قسن » 

  «ثه آثكروض مطگح هسایش ط او ثوزه اؾز.

ههب ضا   هؿشنس  ه قهبٖط آن  ضزر هر ی ثیبن ط نوٖی حبلز ُٖف و ولٕو )ْرأح قو،ح هبیواغه

ؾهبذشن   ازامهه ثهب هرنكهین    زیساض حقّ ثه  بض گطفشه اؾز و زض ثطای اقشیب، امبو )ٔر ثه قهبزر و

 ضا سجیین نربیس و مٗنب و مًرون مهوضز   نسح نشیؼۀ ػنگ  ر سالـ مییةةػرطح ضظ حعةلو  لربر )يلٕح

و اؾشفبزه  )دیبور  بمالً هربهن ی زاضز این  لربر ثب مٗنبی قٗط یم  نس.شهن مربَت سطؾ نٓط ضا زض

 افعایس. اظ آن هب ثط انؿؼبو ٖنبنط قٗطی می

نوضسی اظ نوض هرهبهن ی   آیس و  نیع اظ ٖوامل انؿؼبو واغگبنی ثه قربض می اظ ؾوی زی طح سًبزّ

نعزیکی زاضنهس و هن هبمی    واؾز  ظیطا مٗبنی زض زو حبلز زاضای سنبؾت هؿشنس  ظمبنی  ه قجبهز 

 ر123 :1378 غطیّتح) ثبقس  ه مشًبزّ می

سوان اظ ٖوامل انؿؼبو آفطینی ثه قربض آوضزح ثه این زلیل  ه يسّ ذوز ضا زض  واغگبن مشًبزّ ضا می

 ضطهب و  سکیهه ثهط   قطّ و گطوه ذیط و  ننس. زض این قهیسهح قبٖط ثطای ثیبن سقبثل زو  شهن سساٖی می

 هه ایهن    هبی مشًبزّ اؾشفبزه  طزه اؾهز سفبور آنبن ثب زقرنبنكبن اظ واغه ٔر وؾشبیف اهل ثیز )

 آیس:  ذوز نوٖی انؿؼبو ثه قربض می

 بالع  جٓ  ب تًَصاعٓ تِ عٕعبءٔ مٓ ٕ ذ  مٓ   ؤَيٓ

 مٕ تَرُ هْ لَ  شْةٍ فَب آلُ حٓ  ُٓ  شَّقْتَهْ فَئِلَ

 

ببلِیٓ  الْمٓعٓج يٓب إلَّ  ب الىَّ  ذٓ یعُِٓ  ثِتًَٕصِ   

ببصِیٓ  خَشْ شِ إلَّ ب الْمٓ  ى الْمٓتَّحٓ عٓلِتَ ٕمٓ  

(111)حلّی، َمبن:   

اًٖبی دبک و قطیفی  ه قركیطهبی سیع و ثطّان هن هبمی  هه آن ههب ضادرهف  طزنهسح زض      »

 حقیقز ثركف هب وثعضگی هب ضا مشفطّ، نروزنس.

 ػهع ذهواضی و   اگطچه ذبنسان حطة آنبن ضا دطا نسه ؾبذزح امّب زی ط سب ضوظ قیبمز نشوانؿهز 

 «یعی  ؿت  نس.شلّزح چ
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سؼرٕر ثطای ثیبن ٖٓرز قیهبو امهبو حؿهین )ٔر زض     )فطّ،ح مربظیر و سقبثل واغه هبی )مٗبلی و

 ثطاثط زقرنبنف ثه  بض گطفشه قسه اؾز.

 : تزکیب6-3-3

گطزز  ه ثب ٖنبنط زی ط اظ قجیل   ای اَال، می ظیجبسطین ؾبذشبضهبی نحوی و ػرالر ثه مؼروٖه

اه ثبقس. ثهشطین سط یت  لربرح سط یجی اؾهز  هه مفههوو  لّهی اظ     موؾیقی و ٖبَفه و ذیب  هرط

ر. ٖنهط ذیب  یکی اظ ٖنبنط اؾبؾی قٗط ثه 103: 1373 ح)دطاین َطیق آن ثه ثهشطین وػه ثیبن قوز

یبثس. این سههبویط اظ َطیهق ذیهب   هه زض حقیقهز        آیس و اظ ذال  سهبویط فنّی سؼلّی می  قربض می

زهس میهبن    اثٍ دنهبنی اقیبء و نیطویی اؾز  ه ثه قبٖط امکبن می وقف شهن هنطمنس زض  ك  ضو

مفبهیم و چیعهب اضسجبٌ ثطقطاض  نسح مرکن اؾز اظ یک مًرونح سهبویطی مرشل  ثؿبظز. زض چنین 

مواضزی سهویط ثه قطَی ظیجبیی آفطین اؾز  ه ؾبذشبض آن سکطاضی نجبقس و ثب فًهبیی  هه زض آن   

)قهفیٗی   زض ضاؾشبی فًبی قهٗطی و ٖبَفهه قهبٖط قهطاض گیهطز.     گیطزح هربهنگ ثبقس و  قکل می

ر ؾیّس حیسض این مهمّ ضا زضیبفشه اؾز و ثطای سونی  اهل ثیز )ٔر اظ سكهجیهبسی  89: 1370 س نیح 

 ظیجب اؾشفبزه نروزه  ه ثب فًبی  لّی قهیسه هربهن ی زاضز:

 مًَُٔٔزٔ  يّ ئبسٔ الىَّ  ذٓقْمٓ  ؤَ ًٕ ٔالْقَ   مَٔٔ  

 

بازِیٓ  دٓ بنَب کَ  بقِ مٓ  الْأفَ   یٔعِئْهَ مِ هَ    

(111)حلّی، َمبن،   

ههبی آنهبنح   ثعضگهواضی هؿهشنس و چههطه    اینبنح ذویكبن ]دیبمجط )لر[ح مبه هبی ثركهف و »

 «گطزانس.  هبی سبضیک ضا ضوقن می  طانه

ایؼبز نروزه اؾز. وی ذبنسان  ظیجب ح سط یجی منبؾت و"أقربض النسی"قبٖط زض این ثیز ثب آوضزن 

ٖین ثركنسگیح هسایش طانی هؿشنس ه حشّی  زانس  ه زض  هبی ثركف و ؾربور میلر ضا مبهدیبمجط )

 هبیكبن نیع چون منجٕ نوضح ضوقن ط هط سبضیکی اؾز. چهطه

 سكجیه نروزه اؾز: آن هب ضا ثه افٗی اهل ثیز )ٔرح ثطای سونی  زقرنبن اظ ؾوی زی ط

 ذٕ ِ  مٕ یٓمِّ لَ  ه الُْٓ  ى مِ  فْعٓؤَ ٌٔسٔبيِتُسٓ

 

باقِیٓ  ج السا یٕفِ سٓ ًٓیٕئبً سِب شَُٓتًِٕسٓسٓلِ   

(111)َمبن،   
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 زٖهب و  ثطای ػلوگیطی اظ یهوضـ افٗهیح   ]قیط[ حرله  طز  امّب او افٗی اظ قسّر سكویف ثط او»

 «نیبفز. قركیط َلؿری ػع

مٗرو  اؾز  هه   سط یجی غیط "ؾبوض"ثه ػبی زقرن ثه فٗل  "أفٗی"وايح اؾز  ه اؾنبز زازن 

 جبسط ؾبذشه و چهطۀ زقرنبن اهل ثیز )ٔر ضا  طیه سط ػلوه زازه اؾز.قٗط ضا ظی

هب زض قبلت ٖجبضار سط یت آن  لربر و ثب چنین ثطای سونی  چ ون ی ضوظ ػنگح قبٖط هم 

ٖلّهز   دهطزاظز و   اـ مهی ایؼبز هربهن ی زض فًبی قههیسه  سكجیهی ثه ثیبن غطو ذوز وه   سونیفی

 زانس:  ذون هب می ه قسنضیرش ضا )ضوظ ػنگر ؾطذی فًبی ػنگ

 بسٌُِِٓ  ًٕةٓ وَیطٔ ثَ  جِ  ًٕ ٍ صٓ  جٓغْهَ الْیٓ  ثِ

 

ببوِیٓ  ؤَحٕمٓ  ش قَ بٌٔی َٓیٕ ٓ  سِ  بثِى لَلَ  عٓ   

(111)َمبن،   

الثؿهی   "و  "طهوة نههبضه  " و ثه  بضگیطی سط یت هبی "الجیى "ثه  "نجغن"اؾنبز زازن فٗل

 )ؾوظ وگساظ و حعن و حب م ثط قهیسه سطح نحنه و فًبی ضوانی افعون ثط ایؼبز انؿؼبو ثیف "هیؼبه

 نربیبن ؾبذشه اؾز. نكبن زازه و نس، ٖبَفه و اذالل واقٗی قبٖط ضا نیع انسوهر ضا ثه ذوثی

ای  ه اطط هنهطیح ظنؼیهطه ای ثهب     مطاز اظ هربهن یح وحسر و اضسجبٌ اػعای قٗط اؾز ثه گونه

اظ چیع هبی ظایس و مهعاحم و ههط    حلقه هبی مشّهل یب ضقشه هبی مطسجٍ ثه گطۀ انلی سكکیل زهس و

ر. ثطای اینکه ظیجبیی یک اطط 32)غطیّتح هربن:   نبض ثبقسمويؤ انلی نیؿزح ثطچه ؾجت سحکیم 

هنطی زضک قوزح ثبیس وحسسی مشنبؾت ثب نؤ آن زض اطط هنطی وػوز زاقشه ثبقس سب ظیجهبیی اطهط زض   

 اظ قسه اؾز و سربو ٖنبنهط قههیسه  ای  ه زض این قهیسه ضٖبیز  حسّ  رب  حؽ گطزز  هربن نکشه

انهس و ثهه   قٗطی زض یک ضاؾشب قطاضگطفشهه  ؾبذشبض و سط یت و آواهب حواغگبنح قبفیه موؾیقیح ػرله

ای  ه قبٖط سهالـ زض ایؼهبز   ذوضز ثه گونه  ٖجبضسی وحسر هنطی زض ػبی ػبی قهیسه ثه چكم می

 ظ آن ثجطز.انؿؼبو و سنبؾت زض قٗط زاقشه اؾز سب مربَت نهبیز لصّر ضا ا
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 گیزی ًتیجِ

 قهکل  موؾهیقی و  ظثبنح زض موػوز هبی منبؾجز ٖبَفهح ٖنهط محوضیّز ثب زض این قهیسهح قبٖط -1

 ثهه  زی ط حؿین)ٔرر ثب ٖنبنط امبو ضطبی)یکؿبن ضا  ای انسیكه ثب واحسی ٖبَفی ثبض و  طزه ضٖبیز ضا

 اؾز  گطفشه ذسمز

 ؾهجت  سهط  ثیف و ثهشط حرای آح)  كیسه نساهبی ظا گیطی قبٖط ثهطه َویل و ثحط گیطی ثه  بض -2

 اثیبر موضز ثطضؾهی   لربر غبلت زض موؾیقی ثلنسی  ه ای گونه ثه قسه  وی زضونی انسوه قسن دسیساض

 مربَت ػصة ؾجت ... و السالقیب زامیبح مقلشیح ثوا یبح فؤازیبح َویح  طثالح ثوا یبح لیبلیح نبٖیبح: چون هم

 اؾز  قسه وی ثه قبٖط ظگسا و ؾوظ احؿبؼ انشقب  و

 و ضاحشهی  ثه سب اؾز  طزه اؾشفبزهر فشحه) حط ز ثب ضا "ی" ضویّ این قهیسهح حطف زض قبٖط -3

 سؼطثۀ اؾبؼ ثط قهیسه این زض  نس. ثیبن وػوز اٖرب، اظ ضا ذویف  زضونی انسوه و نبله و آه َو  ضوانی

 قهبٖط  انسیكهۀ  ثهطوظ  ؾجت و ضفشه  بض ثه ٖنبنط ؾبیط ثب هربهن ی نهبیز زض قبفیه و وظن قبٖطح قوّی

 ثبقس  می نربیبن  بمالً الرربظیب و الرٗبلیب غوازیبح  لربر زض مؿأله این. اؾز گكشه

ثهه   ؾبظز و آقکبض می حلقی حطوف و هب واع سکطاض ثب زضونی ذوز ضا انفٗب  زض این مططیهح قبٖط -4

 سکهطاض  نرونههح  ٖنهوان  ثه.  نس می القب مربَت ثه مهبضرح ثب ضا ذویف زضون نهفشۀ ٖواَ  سطسیتح این

 و یُهیح  فهؤازح  حعةةلهو  الًلٕح األٖبزیبح الوحیح ثنبر الغیّح ظنس القلتح: چون  لربسی زض حلقی حطوف

 زاضز  هربهن ی نیع آن  لّی محشوای و قهیسه فًبی ثب مربَتح ثه انسوه حؽ القبی ثط ٖالوه حبنیبح

ـ نهحنۀ ز ر قهبنی  احرط هیؼبح زوح ؾی ح ػطاظح ًٖت) هبی واغه گیطی ثه  بض -5  ػن هی  لرهطا

 حؿهین  مٓلومبنهه  حب  ٖین زض و قؼبٖبنه قهبزر و دبیساضی آنح نشیؼۀ  ه نربیس می سونی  ضا ذونین

 و هرهبهن ی  قهبٖط  ٖبَفهه  و قههیسه  ثط حب م انسیكۀ ثب  ه هبیی واغه ثبقس  می او یبضان و ٖلیّ)ٔر ثن

 . ننهس  مهی  سطؾهیم  ذهوثی  ثهه  نیع اض قبٖط زضونی گساظ و ؾوظ ثوزنح ثب وػوز حربؾی و زاضنس سنبؾت

 نٓط موضز مًرون و مٗنب و  نس می سجیین ضا ػنگ نشیؼۀ نیع ریةةضظ ػرطح حعةلو يلٕح)  لربر هرنكینی

 اظ اؾهشفبزه  و زاضز هربهن ی  بمالًر دیبو) قٗط مٗنبی ثب  لربر این. نربیس می سطؾیم تمربَ شهن زض ضا

 ثیهبن  ثطایر سؼرٕ فطّ،ح) ور مربظی و مٗبلی) هبی واغه سقبثل .افعایس می قٗطی ٖنبنط انؿؼبو ثط هب آن

 اؾز  قسه گطفشه  بض ثه زقرنبنف ثطاثط حؿین )ٔر زض امبو قیبو ٖٓرز
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 أقرهبض "چهون   ظیجب ههم  سكجیهبسی سط یجبسی منبؾت و ثیز )ٔر اظ اهل سونی  ؾّیس حیسض ثطای -6

 آنهب ثیز )ٔرح اهل زقرنبن سونی  ثطای ثهطه ثطزه و زاضزح هربهن ی قهیسه  لّی فًبی ثب  ه "النسی

 مٗرهو   غیهط  سط یجی "ؾبوٓضٓ " فٗل ثه زقرن ثه ػبی "أفٗی" زازن اؾنبز اؾز. نروزه سكجیه افٗی ثه ضا

 زازن اؾهنبز  .اؾهز  زازه ػلوه سط  طیه ثیز )ٔر ضا اهل زقرنبن طۀچه و ؾبذشه اظیجبسط ض قٗط  ه اؾز

 افهعون ثهط   "هیؼهبه  الثؿی " و "نهبضه طوة" هبی سط یت طی بضگی ثه و "الجیى " ثه "نجغن" فٗل

 ذهوثی  ثه ضار انسوه و حعن و گساظ و ؾوظ) قهیسه ثط حب م ضوانی فًبی و نحنه سطح ثیف وانؿؼب ایؼبز

 .اؾز ؾبذشه نربیبن نیع اض قبٖط واقٗی اذالل و ٖبَفه نس، و زازه نكبن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّا: تپاًَش

1- Immanuel kant   امبنوئل  بنزح فیلؿوف آلربنی و ثه ٖنوان قرههیّشی محهوضی زض فلؿهفه : 

 ر1724-1804قوز )  قنبذشه می

2- Benedetto Croce:    ایشبلیههبیی  مهساض مكههوض   منشقهس و ؾیبؾهز  ؿهوفح  فیلثنهسیشو  طوچههح

 .ر1886-1952) اؾز

3- Georg Wilhelm Friedrich Hegel :حیهههسضیف ه هههلگئهههوضگ ویلهلهههم فط 

 اؾز. آلیؿم ایسه و یکی اظ دسیسآوضنسگبن آلربنی ثعضگ وففیلؿ
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 هٌابع ٍ هآخذ

 ، چاپ پًجن، جهراو: يشر هرکس.حقیقت و زیبایی(، 3131) احمذی، بابک -1
 ، جرجمۀ عبذالحطیى زّریى کىب، چاپ اّول، جهراو: اهیر کبیر.فّن شعر(، 3131ارضطى ) -2
، لبًةاو: دارالکرةر قضعایا  النییع   )ظعاارر  و العربعی الععارعر رالشعع(، 3713) اضماعیل، عّس الةذیى -3

 العربی.
 ، الطبعة الثايیة، قاهره: هرحبة االيجلى المصریة.الشعر ماسیقی(، 3793) ايیص، ابراهین -4
جهراو: فرهًگطحاو  ذی،، جرجمۀ هحمّ ذریّیت از کانت تا نیچه زیبایی شیاسی و(، 3133بىوی، ايذرو ) -5

 هًر.
کعی، چاپ اّول، جهراو: اطّّلعات.ربارۀ شعرد(، 3111) پریى، الريص -6  ، جرجمۀ فاطمۀ را
، را  معاری   رامعا  تاّجعه بعه دیعه ا  اسبک شیاسی آوایی حافظ شعیراز  بع(، 3171پىیاو، هجیذ ) -7

 .71-13، صص 1ضبک شًاضی يظن و يثر فارضی )بهار ادب(، شماره 
ععی هدیععاا  ال ععّی ، (4894، ضةةّیذ حیةةذر )يحّلة  -8 : ، بیةةروتالطبعةةة الرابعةةةخاقةةايي، ال، جحقیةة  حیععهر الّیّ

 .األعلمي للمطبىعات ةهًشىرات هؤضط
ذ  ، هجلةةقراءة فی جعالیات الیص القعهی (، 2142دخیة، فاطمة ) -9 کلیةة ادداب و اللاةات، جاهعةة هحّمة

 .434-414، صص 44-41خیضر بطررة )الجسایر(، العذد 
ذقیايی و غّلهحطیى یىضکی، چاپ ، جرجمۀ هحّمذ جقی صرا  نقه ادبیشیا (، 3111دیچس، دیىیذ ) -10

 چهارم، جهراو، علمی.
، کهةى ياهةۀ ادب بررسعی لّعن در تعاریی بی قعی(، 3179رضىايیاو، قذضّیه و هرین هحمىدی يىضر، ) -11

 331-317 ، شماره ضىم، صص7فارضی، پژوهشگاه علىم ايطايی و هطالعات فرهًگی، ضال 
یذیاو، چةاپ اّول، جهةراو: ايحشةارات ، جرجمةۀ حمیةذ ضةعارال نقعه ادبعی(، 3113) ریچاردز. آی.ا -12

 علمی.
 ، الطبعة الخاهطة، بیروت: دارالعلن للمّلییى.االعالم (،3731) زرکلی، خیر الذیى -13
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کبةر باهةذاد، جرجمةۀ علی ،«اسعتتیک» شیاخت زیبعایی (،3171) شاله،فلیطیى -14 جهةراو:  چةاپ ضةىم، ا
 طهىری.

 گاه.، چاپ ضىم، جهراو: آ ماسیقی شعر(، 3111) شکیعی کذکًی، هحّمذرضا -15
، 99ايطايی دايشگاه شةیراز، دوره  ، هجلۀ علىم اجحماعی وزیبایی شیاسی شعر(، 3137صهبا، فروغ ) -16

 .317-71، صص 9شماره 
 ، دهش : اجحاد الرحاب العرب.خصائص الّروف العربی  و معانی ا(، 3773عّباش، احطاو ) -17
کر ) -18  ، کىیث: عالن المعرفة.التنضیل الجعالی(، 3793عبذالحمیذ، شا
 ، باذاد: دار الشؤوو الثقافة.تطار الشعر العربی الّهیث فی العراق(، 3711و، علی عّباش )علىا -19
یا (، 3713علىظ، جىاد ) -20  ، بیروت: هًشىرات عىیذات.ادباء الّیّ
، اضةرًذریة، دار التجهیعه فیعه مّعاوالت التطعار و العربعی و  الععرو  (،3773ضةعذ ) عیطی، فةىزی -21

 المعرفة.
ايحشةارات دايشةگاه  ، جرجمۀ يجمۀ رجایی، هشهذ:بیا  زیبایی شیاسیدبر م نق(، 3113غرّیب، رز ) -22

 فردوضی.
 ، جهراو: ضمث.واج شیاسی: رویکردرا  قاعهۀ بییاد(، 3133کاهبىزیا، عالیه کرد زعکرايلى ) -23
یات زیبایی شیاسی (،3119کروچه، بًذجى ) -24  فرهًگی. -، فؤاد روحايی، جهراو: يشر علمیکیّ
ییی زیبایی(، 3111) گاضحّل، پی یر -25  ، وزیری، جهراو: ايحشارات دايشگاه جهراو.شیاسی تّیّ
 ، بیروت: دار المىرخ العربی.الطییع  من الشعراء الشیع (، 9113) هطاوی، عبذالطّلم -26
 .صذرا ، قن: ايحشاراتاسالم در تربیت و تعیی  )بی جا(، هطّهري، هرجضی -27
 ، يجف: هطبعة السهرا.البابییات(، 4854) یعقىبی، هحّمذ علی -28


