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  بدتاریخی های شخصیت بررسی و زن به سنایی منفی نگرش تحلیل
 

 یاراحمدی صارمی جمیله

  اران اسالهی اساد داًطگاُ فارسی، ادتیات ٍ ستاى لیساًس فَق

 

 چکیده

در تؼضی ضاخص ّا سى در آثار سٌایی هَجَدی کن ػمل ٍ هظْز پلیذی است ٍ ّواًٌذ ضیطاى ٍسَسِ گز هی گزدد کِ تایذ اس 

یشاى تَد ٍ ّزگش تي تِ هؼاضزت اٍ ًسپزد، ٍ در اتزاس ایي ػمیذُ چٌاى هصز است کِ سى گزیشی اٍ لاتل اًکار ًیست ٍ اٍ گز

ی آى تز توام آثارش گستزدُ است، تِ خاطز رٍضي ضذى هطالة هطزح ضذُ تْتز آًست کِ ایي جلَُ ّا جش تِ جش تزرسی   سایِ

هالً هیسز گزدد. ّذف ایي همالِ تحلیل ًگزش هٌفی سٌایی تِ سى تا تزرسی ضَد تا آضٌایی تا ضخصیت سى اس دیذگاُ اٍ کا

هَردی  –ضخصیت ّای تاریخی است. رٍش ایي پژٍّص گذضتِ ای )تاریخی( است ٍ طزح آى ّن تز اساس هطالؼِ تَصیفی 

َضَع اس طزیك فیص است، في تحمیك کتاتخاًِ ای هی تاضذ ٍ سؼی گزدیذُ است کِ جوغ آٍری اطالػات ٍ حمایك هزتَط تِ ه

تزداری ٍ استفادُ اس هٌاتغ ٍ اسٌاد هَجَد در کتاتخاًِ تاضذ کِ ّن اس هٌاتغ اٍلیِ ٍ ّن اس هٌاتغ ثاًَیِ استفادُ ضذُ است. تزرسی 

اضؼار ًطاى داد سٌایی ّز جا هی خَاّذ صفات ًاپسٌذ هزداى را هحکَم دارد ٍ یا هی خَاّذ تِ طزیمی تِ ًصیحت ٍ اًذرس 

یلی سزیغ سًاى را دستاٍیش ساختِ ٍ هزداى  تذ را پست تز اس سًاى هؼزفی هی کٌذ حتی سهاًی کِ اس سًاى خَب سخي تپزداسد خ

هی راًذ تزای تْییج هزداى تِ راُ راست آًاى را کوتز اس سًاى للوذاد هی کٌذ. خالصِ کالم ایي کِ ایي لثیل ػمایذ درتارُ سًاى 

 ًیش در ایي هیاى گَی سثمت را اس دیگزاى رتَدُ است.ػزصِ ادتیات را پز کزدُ است ٍ سٌایی 
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