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 چکیده

ّای هختلف بِ  ٍ بِ گًَِ  جستِدر اثر از هَضَعات هابِ االضتراک اّل عرفاى ٍ ٌّر ٍ ادب است کِ گاّی آى را  ّوَارُ زيبايی

ضَد. ايي  ی زيبايی ًسبت دادُ هی ی ٍ با يک ديذگاُ عارفاًِ بِ آفريٌٌذُدرٍى ًاظر ٍ هُذرِک زيباي اًذ ٍ گاُ ٍصفص پرداختِ

الذيي  ی جرالذ هٌلی ّاپکیٌس، عارف اًگلیسی ٍ هَالًا جالل کِ سَاالتی را پیراهَى هَضَع زيبايی در اًذيطِپژٍّص بر آى است 

فرٌّگی هتفاٍت ّستٌذ، بررسی کٌذ. ايي کِ زيبايی در بیاى ايي دٍ چگًَِ  -بلخی کِ دٍ ضاعر از دٍ سرزهیي ٍ دٍ سٌت ادبی

گیرد ٍ  ضًَذ، درک ٍ دريافت ايي زيبايی از چِ طريقی صَرت هی تصَير هی ّايی هطاّذُ ٍ ٍ در چِ ًوَدّا، ًوادّا يا توثیل

اتخار گرديذُ رٍش  برای ايي کاررٍضی کِ ضرٍرتاً ضَد.  ّای آى چیست، از هسائلی کِ در ايي جا بذاى پاسخ دادُ هی سرچطوِ

دٍ زيبايی را بیطتر در پیًَذ با  تحلیل ضَاّذی از ضعر ّر دٍ ضاعر است. حاصل پژٍّص بر آى است کِ ّر ٍ پژٍّصترجوِ، 

رسذ، عکسی از آى  بیٌی، عطق ٍ زيبايی درٍى هی کٌٌذ ٍ بر آًٌذ کِ بِ تٌاسبی کِ فرد بِ رٍضي درٍى ٍ اهَر درًٍی هطرح هی

لن هراتبی بِ جاى، عا دٍ ضاعر سرچطوِ ٍ خاستگاُ زيبايی را بِ طريقی سلسلِ کٌذ. ّر زيبايی را در عالن بیرٍى ّن هطاّذُ هی

کٌٌذ. بیطتريي ًوَدّای زيبايی در  ّای زيبای ايي جْاى هعرفی هی باال، خذاًٍذ ٍ هسیح بِ عٌَاى ًیرٍی ًْاى در پس پذيذُ

خاظ  تری را بِ جْت طرح هفَْم تر ٍ هَارد گستردُ ضَد کِ البتِ در ضعر ّاپکیٌس جسئی ضعر ايي دٍ بِ طبیعت هربَط هی

 ين.پرداز ضَد کِ بذاى هی ضاهل هی فطرت
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