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چکیده 

در ادتیات فارطی هکتة ّهزام ادتی ّیژٍ ای تَ ایي اطن ,  تَ طوثْلیظن ّتزرطی در هضاهیي داطتاًِای هثٌْی طزّکاردارداین بحث       

ّعٌْاى طزاغ ًذارین، ُزچٌذ کَ ادیثاى ها تْاًظتَ اًذ تَ ّطیلَ رهش ّطوثل، هطالة تظیار هتٌْع ّهِوی را تیاى کٌٌذ ،تْیژٍ عارفاى 

تشرگْار کَ تَ همتضای هکتة ّػیْۀ فکزی ّعزفاًی خْد آثار سیادی را در ایي سهیٌَ خلك کزدٍ اًذ کَ هٌطك الطیز عطاریکی اس 

پیؼیٌَ رهش ّتوثیل در ادتیات . تذیي گًَْ ُوَ هظاُز طثیعت دارای رهش ّاػارتی لطیف ّپٌِاًی ُظتٌذ, هؼِْرتزیي ّپزآّاستزیي آًِا

ُواى گًَْ کَ .آًجٌاى کَ طوثل در ادتیات غزب را تایذ در اًجیلِا ّرّایات هذُثی هظیحیت جظتجْ کزد}اطالهی تَ لزاى کزین تاس هی گزدد

 هثٌْی         قصه های.حافع، هْلْی، ًظاهی، عطار ّطعذی در خلك اثار گزاًثِا ّتی هاًٌذ خْد هتکی تَ لزاى ّفزٌُگ اطالهی تْدٍ اًذ

تعضی داطتاى صزف اطت کَ ػاعز اس ستاى عْام یا اس کتاتِا گزفتَ اطت ّدر آًِا جِت تثییي هماصذ خْیغ تصزف ُا . اسُز دطتی ُظت

تعضی لصَ ُا ًیش پٌزطت اس ,تعضی دیگز داطتاًِای پیغوثزاى ّاّلیا اطت کَ ػاعز تعلین خْیغ را در آى حکایت هی گٌجاًذ. کزدٍ اطت

لصَ . ّػاعز در آًِا فلظفَ ّتیٌغ خْدرا تیاى هی کٌذ, لصۀ دلْلی ّرؤیائی کَ در تیذاری دیذ, رهش ّکٌایَ هثل داطتاى پادػاٍ ّکٌیشک

تاری لصَ ُای هثٌْی ,داطتاى کثْدی سدى لشّیٌی ّاهثال آًِا,ُایی ًیش ُظت کَ جٌثۀ طٌش ّػْخی دارد هثل هاجزای ًحْی ّکؼتیثاى 

در تعضی هْارد لصَ را کْتاٍ هی کٌذ ّسّد تَ تعلین ّاخالق هی . تظیار ّگًْاگْى اطت اها ػاعز ُوَ جا حْصلۀ لصَ پزداسی ًذارد

ّراٍ یافتي اس ظاُز هتي , گفت کَ طوثلیظن کْػؼی اطت تزای رخٌَ کزدى در هاّرای ّالعیت تَ طْی دًیای هعٌی ُا     می توان.پزداسد

پض اگز حصْل چٌاى تجارب , رهشی تَ تاطي ّحمیمت آى ًیش تَ هٌشلۀ خزّج اس جِاى هحظْص ّهجاس ّّرّد تَ عالن تاطي ّحمیمت اطت

ّهعارفی اس طزیك علن اکتظاتی کَ آلت کظة آى عمل ّحْاص اطت تزای ُوگاى هیظز ًیظت ّهحتاج فزاُن آهذى سهیٌَ ّحال ُّْای 

ّصْل تَ آًِا اس طزیك هتي رهشی ّکؼف تاطي ّحمیمت اس ظاُز ّهجاس ًیش اس طزیك علن اکتظاتی هوکي ًیظت , رّحی ّیژٍ ای اطت

ّْ رّحی خاصی اطت  حمیمت هعٌی ایي حکایات در ططح عالن هثال یا کؼف تاطي آًِا هظتلشم گؼْدٍ ػذى       دیدن.ّهْکْل تَ پذیذ آهذى ج

, رؤیاُا,تفاّت ایي داطتاًِای ّالعی تا حکایات عزفاًی.چؼوی در درّى اطت کَ تتْاًذ حمایمی را کَ ایي رهشُا ًوایٌذۀ آى ُظتٌذ تثیٌذ

داطتاى پیاهثزاى ّّالعَ ُای رّحاًی در ایي اطت کَ اگز آًِا در ططح تجزتَ ُای ایٌجِاًی هعٌی دار اطت سیزا هی تْاى اس هتي ,اطاطیز

 .آًِا هثل ًْر اس یک ػیؼۀ ػفاف عثْر کزد ّهعٌی آًِا را کَ در حیطۀ تجزیثات حظی اطت در ّرای هتي در جِاى خارج هؼاُذٍ کزد

.   تحث تزرطی در هضاهیي داطتاًِا چْى هزحلۀ ًمذ هذرى کَ جٌثۀ طوثْلیظتی أثز را تحلیل هی کٌین ّجُْز ػعز را ًؼاى دُذهدف     

تأّیالت هْالًا اس لثیل رهشگؼایی ُای طٌتی عزفاًی ًیظت تلکَ یافتي  )): ّدرتارۀ ایي سهیٌَ دکتز طیزّص ػویظا در کتاتغ ًمذ ادتی گفت

( (.هعاًی تاریک اتتکاری تَ همتضای تحث اطت

فصل اّل تَ عٌْاى هفاُین رهشی در ,ایي تزرطی ػاهل طَ فصل,  رّع پژُّغ تجشیَ ّتحلیل داطتاًِای هثٌْی تَ کار رفتَ     باری

فصل طْم . فصل دّم تَ عٌْاى ٌُز ّاًذیؼَ درهثٌْی ّحاّی دّ تخغ اطت ُز تخغ چٌذ هثحث دارد, ادتیات فارطی ّحاّی طَ تخغ اطت

 .تَ عٌْاى طوثْلیظن ّهضاهیي داطتاًِای هثٌْی ّحاّی طَ تخغ اطت
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