
 

 4و  3،  2جمع بنـدی درآمـد هـای کتـابهای ادبیـات فـارسی 

 

 اسیـات حمـدرآمدی بر ادبی

حواؾِ زض لغت تِ هقٌای زالٍضی ٍ قزافت اؾت ٍ زض انغالح ققطی اؾت زاؾتاًی تا ظهیٌِ لْطهاًی ، لَهی ٍ هلی کِ 

 حَازحی ذاضق القازُ زض آى رطیاى زاضز. 

  ٌِزاؾتاًی ، لْطهاًی ، هلی ٍ ذطق فازت اؾت.ّط حواؾِ زاضای چْاض ظهی 

 هْوتطیي ظهیٌِ حواؾِ اؾت. سهیٌِ داستاًی حواسِ :

 تهَیطؾاظ اًؿاًْایی اؾت کِ ّن اظ ًؾط ًیطٍی هازی هوتاظًس ٍ ّن اظ لحاػ ًیطٍی هقٌَی سهیٌِ لْزهاًی حواسِ :

ٍیػگیْای اذاللی ًؾام ارتوافی ، ظًسگی تِ هٌعلِ تاضید ذیالی یک هلت اؾت. ٍالقیاتی اؾت کِ  سهیٌِ هلی حواسِ :

 ؾیاؾی ٍ فمایس آى راهقِ ضا زض هؿائل فکطی ٍ هصّثی زض تط هی گیطز.

فثاضت اؾت اظ رطیاى یافتي حَازحی کِ تا هٌغك ٍ تزطتِ فلوی ؾاظگاضی هْوتطیي ٍیػگی حواؾِ اؾت.  سهیٌِ خزق عادت :

ًؾام فازت زیسُ هی قَز کِ تٌْا اظ ضّگصض فمایس زیٌی فهط ذَز  ًساضز. زض ّط حواؾِ ضٍیسازّایی غیط عثیقی ٍ تیطٍى اظ

 تَریِ پصیط اؾت. هَرَزات غیط عثیقی زض حواؾِ ّوچَى ضقتِ ّایی اؾتَاض ظهیٌِ تریلی حواؾِ ضا تمَیت هی کٌٌس .

کِ اظ ارعای رسایی ًاپصیط هٌؾَهِ ّای  زٍ فاهل ٍظى ٍ آٌّگانالح حواؾِ تیكتط تطای ققط تکاض هی ضٍز چطا کِ ظیطا  *

 حواؾی ّؿتٌس تٌْا زض ققط یافت هی قَز.

اذثاض ضؾتن اظ آظاز ؾطٍ  –قاٌّاهِ اتَهٌهَضی  –قاٌّاهِ هٌخَض اتَالوَیس تلری   ًوًَِ ّای حواسِ ّای هٌثَر :* 

 یاتَهؿلن ًاهِ اتَعاّط عطؾَؾ –حوعُ ًاهِ یا ضهَظ حوعُ اظ هَلفی ًاقٌاؼ  –ؾیؿتاًی 

 اًَاع حواسِ : طثیعی ٍ هصٌَع 

اظ ظهاًْای زٍض تهَضت قفاّی زض تیي هلتْا ٍرَز زاقتِ ٍ ؾیٌِ تِ ؾیٌِ ٍ ًؿل تِ ًؿل هٌتمل قسُ ٍ  حواسِ طثیعی :

 –هْاتْاضاتا اظ ٍیاؾا  –تقسّا تِ قکل هکتَب ٍ اغلة تهَضت ققط زضآهسُ اؾت هاًٌس : ایلیاز ٍ اُزیؿِ اظ َّهط قافط یًَاًی 

 قاٌّاهِ فطزٍؾی –گیل گوف  –ًا اظ ٍالویکی ضاهایا

ایي ًَؿ حواؾِ تملیسی اظ حواؾِ عثیقی اؾت . تٌْا یک ًفط آى ضا هی ؾطایس ٍ زض آى تِ رای آفطیٌف  حواسِ هصٌَع :

ؽفطًاهِ  –ذاٍضاى ًاهِ اتي حؿام ذَؾفی  –حواؾِ تِ تاظآفطیٌی حواؾِ هی پطزاظز. هاًٌس : حولِ حیسضی اظ تاشل هكْسی 

 اًِ ایس اظ ٍیطغیل –حوساهلل هؿتَفی 

 

 یایـغنات ـدرآمدی بر ادبی

یقٌی ققطی کِ تا اتعاض هَؾیمی  Lyricغٌا زض لغت ؾطٍز ، ًغوِ ٍ آٍاظ ذَـ اؾت ٍ تا کلوِ هقازل اضٍپایی ذَز لیطیک 

 اؾات قرهی قافط تاقس.ذَاًسُ هی قَز تٌاؾة زاضز ٍ زض انغالح تِ ققطی گفتِ هی قَز کِ گعاضقگط فَاعف ٍ احؿ

زض ققط فاضؾی ازب غٌایی تِ نَضت زاؾتاى ، هطحیِ ، هٌارات ، تج الكکَی ) قکایت ٍ گلِ ( ٍ تغعل زض لالة ّایی چَى  *

 غعل ، هخٌَی ، ضتافی ٍ لهیسُ هغطح قسُ اؾت .



 

زاًؿت ٍ ضقس ٍ تاضٍضی آى زض تغعالت ظیثای ضٍزکی ٍ قْیس تلری ٍ ضاتقِ تٌت کقة  لطى چْاضمضا تایس  قطٍؿ ققط فاقماًِ* 

فطفاى ٍ انغالحات نَفیِ تا پیف  لطى قكنکوال هی یاتس . اظ اٍایل فطذی غعل زض ققط  لطى پٌزنرؿت ٍ رَ کطز. زض 

هحهَل ایي  َالًا ٍ حافؼ تِ کوال هی ضؾستَؾیلِ هتِ حَظُ غعل ضاُ هی یاتس . ٍ ًَؿ فاضفاًِ آى کِ زض لطٍى تقس ؾٌایی گاهی 

 لطى اؾت.

پطزاذتٌس ٍلی  هٌظَهِ ّای عاشماًِتِ ؾطٍزى  فٌهطی ، فرطالسیي اؾقس گطگاًی ٍ فیَّلیزض لطى پٌزن قافطاًی چَى * 

زض ازب  شعز ًوایشیزض ازب فاضؾی هقازل  داستاًْای عاشماًِاؾت.  ًؾاهی لطى قكنایي ًَؿ ققط زض آحاض  کوال

 ؾت.اضٍپا

 امهـدگی نـال و زنـحسب حدرآمدی بر 

حؿة حال ذاعطات ٍ یاززاقت ّایی اؾت کِ اقرال زض گعاضـ احَال ذَز یا قرم زیگطی هی ًَیؿٌس.  اگط ذَزـ 

 ظًسگی ًاهِ ذَزـ ضا تٌَیؿس تِ آى اتَ تیَگطافی ٍ اگط زیگطی ظًسگی ًاهِ ای ضا تٌَیؿس تِ آى تیَگطافی هی گَیٌس.

  ًَؿ اؾت : 4ظًسگی ًاهِ تط حؿة هحتَا 

کِ گعاضـ ظًسگی ٍ رٌگ ّای پیاهثط اؾالم اؾت هاًٌس ؾیطُ ضؾَل اهلل اظ لاضی اتط لَ ٍ ؾیطت  سیزُ ٍ هغاسی -1

 ضؾَل اهلل زکتط ظضیاب ذَیی

 هاًٌس لهم االًثیای اظ اتَ اؾحاق ًیكاتَضی شزح حال اًثیای الْی -2

 گاًی فلی اتي الحؿیي اظ زکتط رقفط قْیسی ٍ لهم القلوای تٌکاتٌیهاًٌس ظًس شزح حال ائوِ ٍ تشرگاى دیي -3

کِ قطح ٍ تطروِ احَال هكاید نَفیِ ٍ ققط اؾت هاًٌس تصکطُ االٍلیا اظ فغاض ، تصکطُ لثاب االلثاب اظ  کتة تذکزُ -4

 هحوس فَفی ٍ تصکطُ الكقطا اظ زٍلتكاُ ؾوطلٌسی

پیط گٌزِ زض رؿت ٍ رَی ًاکزا آتاز )  –تا هاللات ذسا ) قطح حال هَالًا (  چٌس ًوًَِ اضظقوٌس اظ ظًسگی ًاهِ ّا : پلِ پلِ *

 قطح احَال ضٍزکی اظ اؾتاز ًفیؿی  –فطاض اظ هسضؾِ ٍ غعالی ًاهِ ) قطح حال اهام هحوس غعالی (  –زضتاضُ ًؾاهی ( 

 تعلیمیات ـدرآمدی بر ادبی

. هازُ انلی ققط تقلیوی فلن ، اذالق ٍ ٌّط اؾت ؛ یقٌی  ققط تقلیوی ققطی اؾت کِ لهس گَیٌسُ آى تقلین ٍ آهَظـ اؾت

 حمیمت ذیط ٍ ظیثایی

 ( ًَفی کِ هَضَؿ آى ذیط ٍ ًیکی اؾت ) حَظُ اذالق (     1     زٍ ًَؿ ققط تقلیوی زض ازتیات هلل زیسُ هی قَز :

 آهَظًس (( ًَفی کِ هَضَؿ آى حمیمت ٍ ظیثایی اؾت ) ققطّایی کِ هثاحخی اظ فلن یا ازب ضا هی 2

کِ  ًهاب الهثیاى اظ اتَ ًهطفطاّیًَؿ ؾَهی اظ ازتیات تقلیوی زض ازتیات ها ٍرَز زاضز کِ لهس آى آهَذتي فلن اؾت هاًٌس * 

 زض تقلین لغت ؾطٍزُ قسُ اؾت.

  ضا هی تَاى ًام تطز. کوسی الْی اظ زاًتٍِ  تْكت گوكسُ اظ هیلتَىاظ ًوًَِ ّای ققط تقلیوی زض ازب اضٍپا 

 بر توصیف و توصیف گری درآمدی

 تَنیف فٌانط ٍ ظیثایی ّای رْاى ٍرَز ، قطح ٍلایـ ٍ هٌاؽط زلپصیط یا ؾْوگیي اظ کاضّای فغطی ٍ غطیعی تكط اؾت.

ٍنف قافطاًِ ، حانل احؿاؼ لغیف قافط اؾت تَام تا نَض ذیال ، ؾطایٌسُ ققط ٍنفی تِ یاضی تریل ؾاظًسُ ٍ لَی ذَز  *

 ( Personificationحؿاؼ ٍ نفت تكطی هی تركس. ) تقطیف آضایِ تكریم یا ّواى تِ فٌانط تی راى عثیقت ا



 

 ازتیات تَنیفی ایطاى تِ ؾِ زؾتِ تمؿین هی قَز :* 

ٍنف ّایی اؾت کِ گَیٌسُ اظ تهَض ٍ پٌساض ذَیف کوک هی گیطز ، ٍالقِ ای تریلی تِ ٍرَز  تَصیفات تخیلی : (1

 اؾت. حَاؼّ ؽاّطی تا احؿاؾات اًؿاًیگطُ ذَضزگی هی آٍضز . ایي تَنیف ّا هحهَل 

تَنیف ّایی ّؿتٌس کِ تط تكثیِ ٍ همایؿِ تٌا ًْازُ قسُ اًس ٍ هٌؾَض اظ آًْا تطؾین یک چْطُ  تَصیفات ًوادیي : (2

 .  زض اضٍپا تِ آى ازتیات ًوازیي ) ؾوثلیک ( هی گَیٌسیا هٌؾطُ ًیؿت تلکِ ًواز ّؿتٌس. ایي ّواى اؾت کِ 

تَنیفاتی ّؿتٌس کِ گَیٌسُ تی آًکِ زض آًْا زذل ٍ تهطف کٌس تِ قطح رعییات ٍلایـ ٍ هٌاؽط  تَصیفات ٍالعی : (3

ٍ اقرال هی پطزاظز. زض ایي را گَیٌسُ ّوچَى زٍضتیي حؿاؼ فکاؾی ّوِ چیع ضا آًگًَِ کِ ّؿت ًكاى هی 

 قت گطایی ) ًاتَضالیؿن (عثیایي عطظ تَنیف فوستا اظ آى ًَیؿٌسگاًی اؾت کِ تِ ًَفی هکتة ازتی تِ ًام زّس . 

تطرؿتِ تطیي چْطُ ایي هکتة اؾت کِ ٍالـ تیٌی ضا تِ رای تریل انلی تطیي قطط ًَیؿٌسگی  اهیل ظٍالهقتمسًس. 

 هی زاًس.

 رجمهـتدرآمدی بر 

 تطروِ فاهل پیًَس ٍ ضاتغِ فطٌّگی هیاى هطزهاًی اؾت کِ ّن ظتاى ًیؿتٌس. 

  کلیلِ ٍ زهٌِ»ٍ « الف لیلِ ٍ لیلِ »ت گطفت اظ رولِ تطروِ تطروِ ّایی ظیازی نَض زٍضُ ؾاؾاًیاىزض» 

  تطروِ ّایی اظ ظتاى فطتی تِ فاضؾی نَضت گطفت هاًٌس : تطروِ تفؿیط عثطی تالیف هحوس تي  زٍضاى اؾالمزض

 رطیط عثطی کِ هحوس تلقوی آى ضا تطروِ کطز  ٍ تطروِ کلیلِ ٍ زهٌِ کِ اتَالوقالی ًهط اهلل هٌكی آى ضا اًزام زاز.

 تطروِ ٍ زض اذتیاض قاگطزاى ذَز لطاض زازًس. کتاتْای زضؾی ظیازی اظ ظتاى ّای اضٍپایی آهَظگاضاى اضٍپایی زاضالفٌَى 

  تطروِ ّای ذَب ٍ تی ًمهی نَضت گطفت هاًٌس : تطروِ اتللَی قکؿپیط تَؾظ ًانطالولک  زٍضاى هكطٍعیتزض

 تطروِ گفتاض زض ضٍـ تکاض تطزى ذطز احط زکاضت تَؾظ شکاءالولک فطٍغی. –

ى زیگط اؾت . هغلَب تطیي قکل ایي اًتمال آى اؾت کِ ّیچ ترف اظ تطروِ اتعاضی تطای ًمل فطٌّگ ٍ اًسیكِ اظ ظتاًی تِ ظتا

آقٌایی کاهل تا ضٍح ظتاى  -1کِ هتطرن :  تزای دست یاتی تِ یک تزجوِ هَفك السم استنَضت ٍ هقٌی اظ تیي ًطٍز. 

 -3                          تط هحتَای کتاب هَضز تطروِ زلیما اقطاف زاقتِ تاقس.  -2             هثسا ٍ همهس زاقتِ تاقس .   

 هَلف ضا تٌوایس.« حفؼ ؾثک » ضفایت اهاًت ٍ تِ تیاى زیگط 

زض ایي ًَؿ تطروِ تَرِ هتطرن تیكتط تِ گیطًسُ پیام اؾت ٍ  تزجوِ ارتثاطی ) آساد یا رٍاى ( : -1اًَاع تزجوِ :  *

ؾاذتْای نَضی ٍ هقاًی ًاآقٌا ضا اظ ظتاى هثسا تِ همهس ٍاضز ًوی کٌس. تِ ّویي زلیل ایي ًَؿ تطروِ ضاحت تط ذَاًسُ هی 

 قَز.

یؿٌسُ فانلِ تگیطز ٍ زض ایي ًَ تطروِ هتطرن ًوی ذَاّس اظ زًیای ًَتزجوِ هعٌایی ) تحت اللفظی یا دلیك ( :  -2

پیَؾتِ هی کَقس تا رای هوکي ؾاذتْای ظتاى هثسا ضا ٍاضز ظتاى همهس کٌس. اظ ایي ضٍ چٌیي تطروِ ای ضا تِ ضاحتی ًوی 

 تَاى ذَاًس .

 

 اصرـمعات ـدرآمدی بر ادبی

ى نٌقت چاج تِ ایطاى ، تحَالت ازتی راهقِ ایطاى اظ ظهاى فطهاى هكطٍعیت تا تِ اهطٍظ ازتیات هقانط ذَاًسُ هی قَز. آهس

گؿتطـ ضٍظًاهِ ًَیؿی ، آقٌایی ایطاًیاى تا ازتیات اضٍپا ، ًْضت تطروِ آحاض اضٍپایی ٍ تاؾیؽ زاضالفٌَى هْوتطیي فَاهل ایي 

 تحَل تَزُ اًس.



 

 : تغییطاتی کِ زض ًخط ایي زٍضاى ایزازقس فثاضتٌس اظ 

 ظتاى ًَقتِ ّا تِ هطزم ًعزیک تط قس. (1

ًَقتِ ّا ظیط ٍ ضٍ قس . ٍالقیات ظًسگی ، زضزّای ارتوافی ٍ تحج زضتاضُ حکَهت فضای ققط ٍ ًخط ضا هَضَؿ ٍ هحتَای  (2

 تحت تاحیط لطاض زاز.

پیسایف یک ضقتِ کاض فلوی ٍ تحمیمی زض ظهیٌِ ازتیات تحت تاحیط قطق قٌاؾاى اضٍپایی اظ رطیاى ّای ازتی ٍ فطٌّگی  (3

 ایي زٍضُ هحؿَب هی قَز.

 ًتمازی افعایف یافت .عٌع ٍ لغیفِ ّای ا (4

 ٍاغُ ّای هتطازف ٍ الفاػ ذكک ٍ ًاآقٌا ، آضام آضام اظ فضای ًَقتِ ّا ضذت  تطتؿتٌس. (5

آغاظگط تحَلی تعضگ قس ٍ پؽ اظ آى زض ؾال  1331زض ؾال « افؿاًِ»ًیوا یَقیذ ) فلی اؾفٌسیاضی ( تا ؾطٍزى لغقِ  *

 زٍضُ تمؿین هی قَز : 4فهط ققط ًیوایی تِ     ًرؿتیي ققط هتفاٍت ذَز ضا ؾطٍز .« لمٌَؼ»ققط  1316

زضذكف ًیوا ٍ رسال  آغاس حکَهت هحوذ رضا پْلَی : 1323آغاس سلطٌت رضا خاى تا  1334اس  دٍرُ اٍل (1

 تط ؾط کٌِْ ٍ ًَ 

اًتكاض ًكطیِ  –: تاحیط ققط ًیوا تط زیگطاى ٍ قکَفایی قیَُ اٍ هزداد  22کَدتای 1342تا  1323 اس دٍرُ دٍم (2

ققط ؾپیس یا ّواى ققط  –تكکیل ًرؿتیي کٌگطُ ًَیؿٌسگاى ایطاًی  –ی چَى ضٍظگاض ًَ ٍ هزلِ ؾري ّای ازت

 هٌخَض ًیع هحهَل ایي زٍضُ اؾت

ظتاى ضهعگًَِ ٍ ازتیات  –ققط ًَ تغعلی گؿتطـ یافت  لیام پاًشدُ خزداد : 1342تا  1332اس  دٍرُ سَم (3

 ارتوافی ٍ حواؾی کِ ذَقایٌس ضغین ؾلغٌت ًثَز ضٍاد یافت.

ظتاى ققط تاضٍضتط ٍ قفاف  –کوال رطیاًْای ازتی زٍضُ پیكیي  اًمالب اسالهی : 1351تا  1342دٍرُ چْارم اس  (4

 تط ٍ تا هؿائل ارتوافی ّوطاُ تط قس.

ن الَّتی ، تمی ضفقت ، قوؽ کؿوایی ٍ رقفط ذاهٌِ ای رطیاى ًَآٍضی زض فهط هكطٍعِ ٍ پؽ اظ آى کؿاًی چَى اتَالماؾ *

 زض فطنِ ققط ضا پی گطفتٌس. 

 

 : ققط هقانط پؽ اظ ًیوا زض ؾِ قیَُ ازاهِ یافت 

هاًٌس اققاض اذَاى حالج ، ؾْطاب ؾپْطی ٍ لیهط  لافیِ ًساضز      –ٍظى زاضز  –آٌّگ زاضز   شعز آساد یا ًیوایی : -1

 اهیي پَض

 هاًٌس اققاض فلی هَؾَی گطهاضٍزی             لافیِ ًساضز      –ٍظى ًساضز  –آٌّگ زاضز  یذ :شعز سپ -2

هاًٌس اققاض احوس ضضا احوسی )هَد ًَ تِ            لافیِ ًساضز     –ٍظى ًساضز  –آٌّگ ًساضز  شعز هَج ًَ : -3

 پیچیسگی هكَْض اؾت(

 

 

 

 



 

 انیـداستات ـدرآمدی بر ادبی

( آحاضی اؾت کِ هاّیت زاؾتاًی ٍ تریلی زاضًس. لهِ ّا ، زاؾتاًْای کَتاُ ، ضهاى ٍ اًَاؿ fictionزاؾتاًی ) هٌؾَض اظ ازتیات

 لهِ ّای گصقتِ تِ اًَاؿ ظیط تمؿین هی قَز :   ٍاتؿتِ تِ آًْا ضا ازتیات زاؾتاًی گَیٌس. 

ؾیاؾت ًاهِ ذَارِ اى ٍ ٍظضا هاًٌس لهِ ّایی زض فٌَى ٍ ضؾَم کكَضزاضی ، فطهاًطٍایی ، تاظضگاًی ٍ ؾیطت پازقاّ -1

 ًؾام الولک تَؾی

 اؾطاضالتَحیس هحوس تي هٌَضلهِ ّایی زض قطح ظًسگی ٍ کطاهات تعضگاى زیي ٍ هصّة هاًٌس  -2

هٌغك الغیط ٍ  فمل ؾطخ اظ ؾْطٍضزیلهِ ّایی زض تَضیح هفاّین فطفاى ٍ فلؿفِ تهَضت توخیلی یا ًوازیي هاًٌس  -3

 اظ فغاض

ٍ  هماهات حویسی اظ حویس السیي تلریلهِ ّایی کِ رٌثِ ٍالقی ٍ تاضیری ٍ اذاللی آًْا تِ ّن آهیرتِ اؾت هاًٌس  -4

 گلؿتاى ؾقسی

 تاضید تیْمی اظ اتَالفضل تیْمیلهِ ّایی کِ نطفا رٌثِ تاضیری زاضًس هاًٌس  -5

هی گَیٌس  Fable ًِ ّای توثیلیافسالهِ ّایی کِ اظ ظتاى حیَاًات ًمل هی قًَس کِ زض ازتیات ذاضری تِ ایي  -6

 کلیلِ ٍزهٌِهاًٌس 

ٍ  لاتَؼ ًاهِ اظ فٌهطالوقالی کیکاٍٍؼ تي اؾکٌسض لاتَؼ تي ٍقوگیطلهِ ّایی زض ظهیٌِ تقلین ٍ تطتیت هاًٌس  -7

 چْاضهمالِ اظ احوس فطٍضی ؾوطلٌسی

 اظ حثلِ ضٍزی راهـ التوخیللهِ ّایی کِ تط اؾاؼ اهخال ٍ حکن فاضؾی ٍ فطتی تٌؾین قسُ اًس هاًٌس  -8

، قگفتی ّای زضیاّا ٍ قْطّا ٍ ... زاضًس  لهِ ّایی کِ هحتَای گًَاگَى اظ رولِ هقطفت ذساًٍس ، هقزعات پیاهثطاى -9

 رَاهـ الحکایات ٍ لَاهـ الطٍایات اظ هحوس فَفیهاًٌس 

ّعاض ٍ  ٍ  فیاض ؾوکلهِ ّای فاهیاًِ کِ حاٍی ؾطگصقت ٍ هارطای اًؿاًْاؾت کِ ٍلایقی فثطت اًگیع زاضًس هاًٌس  -13

 یک قة

 ّسف ازتیات زاؾتاًی رسیس پطزاذتي تِ هؿائل ارتوافی ٍ ضًذ ّای تكطی ٍ عثمات هحطٍم راهقِ اؾت. *

 کؿاًی ّؿتٌس کِ تا ضفتاضّا ٍ گفتاضّای ذَز زاؾتاى ضا تِ ٍرَز هی آٍضًس. شخصیت ٍ لْزهاى : -1   عٌاصز داستاى :

ّط زاؾتاى تِ قیَُ ای ضٍایت هی گطزز. هقوَل تطیي قیَُ ضٍایت زاؾتاى اؾتفازُ اظ اٍل راٍی داستاى یا ساٍیِ دیذ :  -2

 قرم )هي( ٍ ؾَم قرم )اٍ( یا زاًای کل اؾت. 

پیَؾتگی هٌؾن افوال ٍ حَازث زاؾتاى کِ هثتٌی تط ضاتغِ فلت ٍ هقلَلی اؾت. ّؿتِ تِ  ّستِ یا طزح داستاى : -3

 تركس ٍ آى ضا اظ آقفتگی هی ضّاًس.ؾلؿلِ حَازث زاؾتاى ٍحست ٌّطی هی 

 فکط انلی ٍ هؿلظ تط ّط احط اؾت. زض ٍالـ رْت فکطی ٍ ازضاکی ًَیؿٌسُ ضا ًكاى هی زّس. درٍى هایِ : -4

 ایزاز فضا زض کالم اؾت. لحي تا ؾثک اضتثاعی ًعزیک زاضز. قرهیت ّا ضا اظ عطیك لحي آًاى هی قٌاؾین. لحي : -5

 

 

 داریـایـپات ـدرآمدی بر ادبی

ّط  ًَقتِ یا ؾطٍزُ ای کِ هثاضظُ هلتْا زض تطاتط فَاهل اؾتثساز ذاضری یا تزاٍظ تیگاًگاى ضا ًكاى زّس زض حَظُ ازب پایساضی 

 رای هی گیطز.



 

  : تزجستِ تزیي چْزُ ّای ادتیات پایذاری 

 احل هاًیي –رثطا اتطاّین رثطا  –هحوَز زضٍیف  –غؿّاى کٌفاًی  در فلسطیي :

 پاتلَ ًطٍزا                        التیي : در اهزیکای

 ّطیت تیچط اؾتَ در ادب پایذاری سیاّاى :

 

 ار بسرگ ادبیـنقد و تحلیل آثدرآمدی بر 

  : آحاض ازتی اظ ؾِ زیسگاُ هَضز ًمس لطاض هی گیطًس 

 تطضؾی احط اظ ًؾطگاُ کاضتطز ظتاى ٍ انَل ٍ لَافس آى ًمذ لغَی :

 سگاُ آضایِ ّای ٍ ظیثاییْای ازتیتطضؾی احط اظ زی ًمذ فٌی :

 تطضؾی احط اظ لحاػ اضظقْای اذاللی ًمذ اخاللی :

 

 گفته :ان و اما چند نکته

  ِاهیزخسزٍ ًؾاهی ظیثاتطیي هٌؾَهِ فاقماًِ زض ازب فاضؾی اؾت. هَضز تملیس قافطاًی چَى  خسزٍ ٍ شیزیيهٌؾَه

زض ازتیات ها تِ تیاى ققط تهَضت ؾَال ٍ رَاب اتالق هی قَز.  هٌاظزُلطاض گطفتِ اؾت.  ٍحشی تافمیٍ  دّلَی

 اؾت. پزٍیي اعتصاهیاؾت. اؾتازاًِ تطیي ًوًَِ هقانط آى هٌاؽطات  اسذی تَسیهثتکط في هٌاؽطُ 

 تاب تٌؾین قسُ  13احط هٌؾَم ؾقسی تَنیف گط هسیٌِ فاضلِ )آضهاى قْط( ٍی اؾت کِ زض  سعذی ًاهِیا  تَستاى

 اؾت. گفتاض اًسض فضیلت ذاهَقیاؾت . تاب ّفتن آى 

 ِتِ ظتاى فاضؾی تطروِ کطزُ اؾت. دکتز سیذ جعفز شْیذیاهام فلی )ؿ( ضا  ًْذ الثالغ 

  تِ فاضؾی تطروِ کطزُ اؾت. ز سریي کَبدکتًَقتِ آلفًَؽ زٍزُ فطاًؿَی ضا  لهِ ّای زٍقٌثِکتاب 

  ًَیؿٌسُ ٍ قافط لطى پٌزن اؾت. خَاجِ عثذاهلل اًصاریاحط  هزوَفِ ضؾایل فاضؾیکتاب 

 : ّفت اٍضًگ تِ تملیس اظ ذوؿِ ًؾاهی تا ًام ؾلؿلِ الصّة ، ؾالهاى ٍ اتؿال ،  هٌظَم :   آثار عثذالزحوي جاهی

                              تحفِ االحطاض ، ؾثحِ االتطاض ، یَؾف ٍ ظلیرا ، لیلی ٍ هزٌَى ٍ ذطزًاهِ اؾکٌسضی      

 ًمسالٌهَل ، ًفحات االًؽ ، لَایح ٍ لَاهـ هٌثَر :

 

 : ٍیکتَض َّگَرهاًتیسن            ; قکؿپیط    کالسیسن; اهیل ظٍال        ًاتَرالیسن    تشرگاى هکتة ّای ادتی ; 


