
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلسفِ ٍ ػزفاى ادبیات، هطالؼات

 1931 بْار، 1، ضوارُ 5دٍرُ 

 46 -51صفحات 

Online ISSN: 6742-784X 

Print ISSN: 6458-6908 

www.irijournals.com 

 

 اخوان مهدی شاعر سه از شناسی زیبایی منظر از زمستان شعر مقایسه و نقد

  شکسپیر ویلیام و الماغوط محمد ثالث،
 

  آزرم لیال

 ارٍهیِ داًطگاُ فارسی ادبیات ٍ سباى رضتِ ارضذ کارضٌاسی

 

 چکیده

 را هتي بِ ٍرٍد گاّی کِ است خاطبه رٍی بِ گطَدُ ای دریچِ ساى بِ ،آى کلی ساختار هٌظز اس ،هَضَع جایگاُ ٍ سزٍدُ ًام

 ٍ هخاطب کٌجکاٍی حس اهز ایي ؛دارد هی ًگاُ هؼطل ضؼز جْاى ی آستاًِ در را ٍی ٍ اًذاسد هی تؼَیك بِ سحزاًگیشی طزس بِ

 ،ثالث اخَاى هْذی بشرگ ضاػز سِ تأثز ٍ تأثیز کطف درصذد جستار ایي در .اًگیشد هیبز ٍی در را دادى اداهِ ٍ داًستي بِ هیل

 هاًغ ّایی تفاٍت سهاًی حیث اس ّن ٍ جغزافیایی بؼذ حیث اس ّن سیزا ؛ًیستین یکذیگز اس ضکسپیز ٍیلیام ٍ الواغَط هحوذ

 اس ضاػز سِ ایي ضؼز ی همایسِ ّذف ؛ .اًذ ًسزٍدُ ّوذیگز اس تأثیز بِ ًیش را هذًظز ّای چکاهِ طبؼاً ٍ گزدد یه پزداختی چٌیي

 اضتزان رٍ پیص تحمیك بِ پزداختي دلیل تزیي ػوذُ ٍ ضؼزی ّای تفاٍت ٍ تطابِ ٍجَُ بِ یابی دست بزای ضٌاسی سیبایی هٌظز

 پز فضای ًطاًگز (اهیذ ..م) ثالث اخَاى سهستاى .باضذ هی سهیٌِ ایي در پژٍّص ی اًگیشُ ٍ ًاهی ضاػز سِ ایي ضؼز هَضَػی

 آسیب رٍح سبب بِ الواغَط هحوذ چٌیي ّن .اٍست ی جاهؼِ ًااهیذی ٍ یأس بِ اػتزاض پیام حاٍی ٍ ضاػز دٍراى اختٌاق

 ضخصیتی خصَصیات بز هؤیذی ،است ًوَدُ تحویل ٍی بز کِ است ای جاهؼِ ٍ اًذٍُ ٍ غن سزاسز سًذگی هحصَل کِ پذیزش

 مایكح اس بزدى لذت بزای است هؼٌاداری ٍ ػویك ّای پیام اس لبزیش ضکسپیز ٍیلیام سهستاى ضؼز هیاى ایي در .است ضاػز

  .دّذ هی رخ رٍسهزُ اتفالات پس در کِ سًذگی ی سادُ

 

 ضکسپیز ٍیلیام ،الواغَط هحوذ ،ثالث اخَاى هْذی ،ضٌاسی سیبایی ،ًمذ ،سهستاىهای كلیدی:  واژه
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