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 غسنوی سنایی آثار در عاطفی دیدگاه از زن جایگاه بررسی
 

 یاراحمدی صارمی جمیله

 اساک اسالهی صادآ داًطگاُ فاسسی، ادتیات ٍ صتاى اسضذاسضٌاسی ک

 

 چکیده

اُ هقالِ حاضش دس ًظش داسد تِ تشسسی جلَُ ٍیژُ صى دس اًذیطِ سٌایی غضًَی، ضاػش آگاُ قشى ضطن تپشداصد تا هقام صى سا اص دیذگ

ضاػش ٍ ادیثی صَفی تِ ػٌَاى ًوایٌذُ صَفیاى دس ػصش گزضتِ ٍ تِ ٍیژُ دس ػصش خَد ضاػش تشسسی کٌذ تا ثاتت ًوایذ کِ صى تا 

ٍجَد ًگشش ّای هٌفی کِ دس ّش هقطغ ًسثت تِ اٍ ٍجَد داضتِ تَاًستِ خَد سا تِ ػٌَاى آیتی اص رات حق جلَُ گش ساصد ٍ 

طشح تحلیل تکٌیکی ایي تحقیق کِ تا تَجِ تِ هَضَع تحقیق است تشای  خَد تاضذ. حاًیاثثات کٌٌذُ تؼذ هؼٌَی ٍ سٍ

ی اجشایی تحقیق تا تَجِ تِ قَاًیي ٍ هؼیاسّای هشتَط تِ ضٌاخت صى دس آثاس  هطخص ضذى چاسچَب کاس ٍ حذٍد ٍ گستشُ

هحقق چٌذیي دیذگاُ سا تِ ػٌَاى  سٌایی ٍ تکیِ تش اصَل ػقایذ ًاقذاى تضسگ تِ تشسسی هَضَع هی پشداصد ٍ تذیْی است کِ

اصَل ٍ هَاصیي کاس تحقیق تش هی گضیٌذ، دس ایٌصَست هی تَاى تِ ًظشات پژٍّطی ستاسی دس کتاب سیوای صى دس فشٌّگ 

ایشاى تَجِ کاهل داضت. تا تَجِ تِ توام هطالة هی تَاى ًتیجِ گشفت کِ اص دیذگاُ سٌایی صى داسای ًیشٍیی است کِ تِ 

تَاى تطش سا اص پستی ٍ گوٌاهی ًجات داد ٍ تِ اٍج ػضت ٍ تلٌذی سساًیذ. ّذف سٌایی اص تیاى حکایات ٍ توثیل  دستیاسی اٍ هی

ًظش اصلی اٍ استذالل دس هسائل دیٌی ٍ دػَت تِ هؼٌَیت ٍ تحقیش دًیا ٍ اػشاض »ّای هزکَس اسضاد سّشٍاى تِ ساُ حق است ٍ 

 َد دست یاتذ ٍ سشهطق ػاسفاى ٍ ضاػشاى تؼذ اص خَد قشاس گیشد.کِ تِ خَتی تَاًستِ تِ اّذاف خ« اص آالیص است
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