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 چکيدٌ

 ضحٓ تي تمسيط تا فطز تاؾتاٖ،تضاز يٛ٘اٖ تطاغيه آحاض زض ٚ اؾت ا٘ؿا٘ي ظ٘سٌي فٕیك ٔهاية ٚ ٞا ض٘ذ تاظٌٛوٙٙسٜ تطاغزي

 قاٞٙأٝ ٞاي اؾت؛تطاغزي ؾط٘ٛقت تا ا٘ؿاٖ رساَ ؾٟطاب ٚ ضؾتٓ تطاغزي.زٞس ٔي تكىیُ ضا آٖ اؾاؾي ٔٛضٛؿ ذساياٖ

 تٛا٘س ٔي وٝ اؾت ٔضٕٖٛ يه تطاغزي ٞطحاَ ا٘س؛زض ٘كسٜ ٘ٛقتٝ ٞسف ايٗ تطاي أا قٛ٘س ارطا نحٙٝ تط وٝ زاض٘س ضا آٖ لاتّیت

 .قٛز فطضٝ(حٕاؾٝ) ضٚايي ٞٙط يه نٛضت تٝ ٞٓ ٚ(ٕ٘ايف)فیٙي ٞٙط يه نٛضت تٝ ٞٓ

 تا ٔٛاضز تطذي زض چٙس ٞط ٚ اؾت ؾٟطاتتطاغزي ٚ ضؾتٓ ٘ؾیط قاٞٙأٝ اٍ٘یع غٓ ٞاي زاؾتاٖ تطذي وٝ ؾتا آٖ تیاٍ٘ط ٔماِٝ ايٗ

 .اؾت وطزٜ تثییٗ ذٛتي تٝ ضا تطاغزي ارعاي تؿیاضي ٚ ٔضٕٖٛ ٘یؿت،أا ٔٙغثك ٌفتٝ، تطاغزي زضتاضٜ اضؾغٛ آ٘چٝ

 

 تطاغزي،اضؾغٛ،رساَ،ذساياٖ،ؾط٘ٛقت: َاي كليدي:  ياژٌ
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 مقدمٍ

 ٌصضٌاٜ اظ وٖٙٛ تا زيطتاظ اظ وٝ اؾت ّٔت آٖ فىط ٚ ضٚح تقاِي ٚ فؾٕت ٚ ٞٙط تاٚضٞا، ٞا، ا٘سيكٝ ي آيیٙٝ ّٔت ٞط ازتي ضآحا

 فطظاٍ٘اٖ تالـ  ٚ فطٍٞٙي ٚ فىطي غٙاي ٚ فٕك ٚ ٞا تزطتٝ ٌٛاٜ آحاض ايٗ. اؾت ضؾیسٜ أطٚظ تٝ ٚ ٌصقتٝ ذغطات ٚ ٞا حازحٝ

 . اؾت آ٘اٖ رٛي حمیمت ضٚح ي فهاضٜ ٚ فطًٞٙ ٚ ازب

 پطٚاظ تٝ ضٚقٗ ٞاي افك زض ضا ضٚح ٚ تركس ٔي عطاٚت ضا راٖ ازتي، قاٞىاضٞاي ٚ رٟا٘ي آحاض فٕیك ٚ زلیك ي ٔغاِقٝ

 . ؾاظز ٔي تاضٚض ٚ قىٛفا ضا ضٕیط ٚ شٞٗ زضآٚضزٜ،

. زٞس ٔي ا٘قىاؼ ذٛز زض ضا ّٔت يه ٚرٛزي رٛٞط وساْ ٞط وٝ اؾت ٞايي تٕسٖ ي زيطيٙٝ ٌٛاٜ اي اؾغٛضٜ ٚ حٕاؾي آحاض

 تكاتٝ ٞا حٕاؾٝ ايٗ اظ تقضي زض. اؾت تٛرٝ لاتُ تؿیاض ٌاٜ قٛز، ٔي زيسٜ ٔرتّف ٞاي تٕسٖ ٔیاٖ وٝ ٞايي ٘كا٘ٝ ٚ ٞا تفاٚت

 قسٜ ٘اقي وزا اظ ٕٞا٘ٙسي ٚرٜٛ ايٗ وٝ ا٘ساظز ٔي فىط ايٗ تٝ ضا ذٛا٘ٙسٜ وٝ قٛز ٔي زيسٜ ارعا زض تیكتطي ٕٚٞا٘ٙسي

 رٟاٖ اقتطان يا ٚ تٛزٜ ٔیاٖ زض ٔىا٘ي ٚ ظٔا٘ي تماضٖ يا ا٘س زاقتٝ آقٙايي يىسيٍط آحاض تا ٞا زاؾتاٖ ايٗ ٌطزآٚض٘سٌاٖ اؾت؛آيا

 اؾت؟ زاقتٝ ٚرٛز تیٙي

 ٔي تغثیك تاؾتاٖ يٛ٘اٖ ٞاي تطاغزي تا قه تي اؾت ٌفتٝ ضا آ٘چٝ أا ٌفتٝ ؾرٗ تؿیاض آٖ ارعاي ٚ تطاغزي تاب زض اضؾغٛ

 تٕاْ. تاقس تطاغزي اظ وأّي تقطيف تٛا٘س ٕ٘ي ٚ اؾت وطزٜ تطؾیٓ ٚ تقطيف ٞا تطاغزي آٖ ٙايتطٔث ضا تطاغزي چاضچٛب ٚ وٙس

 تطاغزي ٕٞٝ وٝ وطز اشفاٖ ٚتايس زيس تٛاٖ ٕ٘ي تاؾتاٖ يٛ٘اٖ ٞاي تطاغزي تٕاْ زض وطزٜ تیاٖ اضؾغٛ وٝ ضا تطاغزي ٞاي ٚيػٌي

 ايطاٖ زض ضا قاٞٙأٝ ٞاي تطاغزي اؾت انطاضي چٝ پؽ قٛ٘س ٕ٘ي ٔٙغثك زلیما ٌفتٝ اضؾغٛ آ٘چٝ تا ٚيػٌي ٚ ارعا اظحیج ٞا

 ٚ ٞا ٚيػٌي تیكتطيٗ ٞطحیج اظ ِٚي تاقس رأـ ٚ وأُ تٛا٘س ٕ٘ي ٌفتٝ اضؾغٛ زٞیٓ،آ٘چٝ تغثیك اضؾغٛ ٞاي ٔالن تا تٟٙا

 وٝ اؾت ٔضٕٖٛ يه تطاغزي ٞطحاَ تٝ.تیٙیٓ ٔي ؾٟطاب ٚ ضؾتٓ زض ٚيػٜ تٝ قاٞٙأٝ ٞاي تطاغزي زض ضا تطاغزي انّي ٔضٕٖٛ

 قسٜ فطضٝ ضٚايي ٞٙط نٛضت تٝ ايطاٖ زض ٚ ٕ٘ايكٙأٝ قىُ تٝ يٛ٘اٖ ٚ ايطاٖ ٞٙطي فضاي تفاٚت ذاعط تٝ تاؾتاٖ يٛ٘اٖ آحاض زض

: 1384ویا،)آتٙي ٚتطاغزي فطزٚؾي قاٞٙأٝ وتاب زض ویا ذزؿتٝ ذا٘ٓ ٔا٘ٙس تطذي.اؾت تٛزٜ ٔٛفك نٛضت زٚ ٞط زض ٚ اؾت

 اؾت قسٜ ؾقي ٔماِٝ زا٘س؛زضايٗ ٕ٘ي ٔٙغثك ٌفتٝ تطاغزي زضتاضٜ اضؾغٛ آ٘چٝ تا ٚٔٙغثك غزيتطا ضا ٚؾٟطاب ضؾتٓ( 39

 تثییٗ ٚ تقطيف تٝ آغاظ قٛز؛زض تحّیُ ٚ تزعيٝ ٔقیاضٞا ٚ ٔالن تطذي ٚ ٌیطز نٛضت ايطا٘ي ٚ يٛ٘ا٘ي تطاغزي تیٗ اي ٔمايؿٝ

. اؾت قسٜ آٚضزٜ ٔغاِثي قاٞٙأٝ ٞاي تطاغزي زضتاضٜ ازأٝ زض ٚ تطاغزي فّؿفي ؾاذت غضف آٖ اظ ٚپؽ قسٜ پطزاذتٝ تطاغزي

 زض ارعا تطذي ٚرٛز وٝ زاضز ٔي تیاٖ ٚ وٙس تاویسٔي ؾٟطاب ٚ ضؾتٓ زاؾتاٖ تٛزٖ تطاغزي تط ٚ اؾت آٔسٜ ٔماِٝ ٘تیزٝ زضپاياٖ

 .وٙس ٔي ٘عزيه تطاغزي تٝ ضا ،آٖ زاؾتاٖ ايٗ

 

  تراژدي 

 زض آيس؛ ٔي نحٙٝ ضٚي وٝ اؾت ٞٙطي انُ زض ٚ اؾت زاقتٝ تؿیاض ضٚاد ضْٚ ٚ تاؾتاٖ يٛ٘اٖ زض زضأاتیه يا ٕ٘ايكي ازب

 ايٗ اظ تؿیاضي ٔضٕٖٛ. ظز٘س ٔي حّمٝ تاظيٍطاٖ زٚض ٔطزْ ٚ وطز٘س ٔي ارطا ٕ٘ايكٙأٝ قٟط ٞاي ٔیساٖ زض تاؾتاٖ يٛ٘اٖ

 ي ؾاتمٝ ٕ٘ايكٙأٝ ايطاٖ زض قس؛ ٔي ٔطزْ زض ٞايي حطوت تافج ٚ زاقت ّٔي ٚ ارتٕافي ٚ ؾیاؾي ي رٙثٝ ٞا ٕ٘ايكٙأٝ

 ازتیات زض ٚ اؾت قسٜ ٔي ارطا يٛ٘ا٘ي ٞاي ٕ٘ايكٙأٝ ٌاٞي پاضتي ٚ ؾّٛوي زضتاضٞاي زض يٛ٘ا٘یاٖ، اظ تثـ تٝ ٚ ٘ساضز چٙسا٘ي

 .ايٓ زاقتٝ ضا آٖ زاؾتاٖ فمظ ٕ٘ايكٙأٝ اظ ٔا ي ٌصقتٝ

 تٝ زاؾتا٘ي ٞط أا. قٛز ٔي آٔیع فارقٝ هیثتئ يا ٚ زِرطاـ ٔطٌي زچاض آٖ زض لٟطٔاٖ وٝ اؾت ٕ٘ايكٙأٝ ٘ٛفي تطاغزي

 حازحٝ وٝ تاقس ٞايي تالـ ٚ تضازٞا ٔؿتمیٓ ي ٘تیزٝ تايس تّىٝ تاقس تٛا٘س ٕ٘ي تطاغزي ٔطي، تٛزٖ زِرطاـ يا تهازف نطف

 فارقٝ پاياٖ ٚ اٍ٘یع غٓ ي زضٕٚ٘ايٝ وٝ اي ٞٙطٔٙسا٘ٝ ي ٘ٛقتٝ ٞط تٝ ازتیات زض. آٚض٘س ٔي ٚرٛز تٝ ضا آٖ لٟطٔا٘اٖ حاالت ٚ ٞا

 ٚلايـ ٚ فٕیك ٔهاية ٚ ض٘ذ تا ٔقٕٛالً ٚ ضٚز ٔي واض تٝ ٘خط زض ٞٓ ٚ ققط زض ٞٓ ٔفْٟٛ ايٗ. ٌٛيٙس ٔي تطاغيه زاضز، تاض

 ظ٘سٌا٘ي اظ ذال اي زٚضٜ تیاٍ٘ط آحاض ٌٛ٘ٝ ايٗ. قٛز ٔي ٔٙزط لٟطٔاٖ ٔطي يا ؾمٛط تٝ اغّة وٝ زاضز واض ٚ ؾط ا٘سٚٞٙاوي
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 ٔي زاض ذسقٝ...ٚ عّثي،ذٛزذٛاٞي، حؿازت،غطٚض،لسضت: ٘ؾیط اذاللي ضقفي يا ٘مهي ضا قرهیتف وٝ اؾت قطيفي ا٘ؿاٖ

 . قٛز ٔي لٟطٔاٖ ٔطي يا ٚ ؾمٛط ٔٛرة ٚ قىٙس ٔي ضا اذاللي ٔفاٞیٓ اٚ ٚفُٕ واض ٚ وٙس

 تٝ رسي ؾتا٘يزا ي ٞؿتٝ يقٙي قٛ٘س؛ ٔي تٕاْ انّي لٟطٔاٖ ضطض تٝ ٔزٕٛؿ زض وٝ اؾت رسي ٚ ٟٔٓ افٕاِي ٕ٘ايف تطاغزي

 ي ٘تیزٝ تّىٝ ٘یؿت اتفالي اِثتٝ وٝ ٔطٌي. اؾت تطاغزي لٟطٔاٖ راٍ٘ساظ ٔطي ٔقٕٛالً فارقٝ ايٗ. قٛز ٔي ٔٙتٟي فارقٝ

 :٘ٛيؿس ٔي تطاغزي تقطيف زض ٚ ققط فٗ زضوتاب اضؾغٛ.اؾت زاؾتاٖ ؾیط ٚ حٛازث ٔؿتمیٓ ٚ ٔٙغمي

 ا٘ٛاؿ تٝ والٔي ي ٚؾیّٝ تٝ ٔقیٗ، ٚ ٔقّْٛ اي ا٘ساظٜ زاضاي تٕاْ، ٚ قٍطف وطزاضي ٚ واض اظ اؾت ٔحاوات ٚ تمّیس تطاغزي »

 ا٘زاْ ضٚايت ٘مُ ي ٚاؾغٝ تٝ وٝ ايٗ ٘ٝ ٌطزز ٔي تٕاْ اقرال وطزاض ي ٚؾیّٝ تٝ ٔحاوات ٚ تمّیس ايٗ ٚ آضاؾتٝ ٞا ظيٙت

 وٛب، ظضيٗ.) «ٌطزز فقاالتا٘ ٚ فٛاعف ايٗ اظ ا٘ؿاٖ ٘فؽ ي تعویٝ ٚ تغٟیط ؾثة تا تطاٍ٘یعز ضا ٞطاؼ ٚ قفمت ٚ. پصيطز

1382 :23) 

»  تٛاٖ ٔي ضا واتاضؾیؽ. اؾت ازتي ٘مس ٔكٟٛض انغالحات اظ وٝ اؾت  واتاضؾیؽ يٛ٘ا٘ي ي ٚاغٜ ي تطرٕٝ تعویٝ، ٚ تغٟیط »

 ؾط٘ٛقت چٙیٗ زچاض ذٛز وٝ اظايٗ تطاغزي زيسٖ تقساظ تیٙٙسٜ وٝ اؾت ايٗ آٖ اظ غطو ظيطا وطز، تطرٕٝ ٞٓ«  قسٌي ؾثه

 واتاضؾیؽ تافج زِرطاـ ٔطي ٔیطزٚايٗ ٔي لٟطٔاٖ ٔقٕٛالً تطاغزي زض".وٙس ٔي «قسٌي ؾثه» احؿاؼ اؾت ٘كسٜ فزیقي

 ،ل1352ٔؿىٛب،. )"ضا ٞطاؼ ٚ ٚحكت حؽ ٞٓ وٙسٚ ٔي ضاتیساض قفمت زضٔاحؽ تطاغزي لٟطٔاٖ ٌٛيس ٔي اضؾغٛ.قٛز ٔي

54) 

 ي ٘تیزٝ ؾط٘ٛقت تغییط. افتس ٔي فطٚ قماٚت ي ٚضعٝ تٝ ؾقازت اٚد اظ ٘اٌاٜ ؾط٘ٛقت تاظي يا  تطٌكتٍي ترت احط تط لٟطٔاٖ

 تٝ. قٛز ٔي اقتثاٜ ٔطتىة زاضز وٝ ضقفي ي ٘مغٝ احط تط اٚ غطتي ٔحمماٖ لَٛ تٝ. اؾت ؾطظزٜ لٟطٔاٖ اظ وٝ اؾت ذغايي فقُ

 ٘مغٝ ا٘ٛاؿ تطيٗ ضايذ اظ .اؾت قسٜ تطرٕٝ  تطاغيه ضقف ي ٘مغٝ تٝ اٍّ٘یؿي زض وٝ. ٌٛيٙس  ََٕٞطتیٝ يٛ٘اٖ زض ضقف ٘مغٝ ايٗ

 ٔي تافج وٝ حس اظ تیف ٘فؽ تٝ افتٕاز ٚ تٛزٖ ضاضي ذٛز اظ. اؾت غطٚض ٔقٙي تٝ  ٞٛتطيؽ ، يٛ٘ا٘ي ٞاي تطاغزي زض ضقف ي

 (134: 1375 قٕیؿا،. ) «٘ىٙس تٛرٝ آؾٕا٘ي ٚ لّثي فاليٓ ٚ اذغاضٞا ٚ ٘ساٞا تٝ تطاغزي لٟطٔاٖ قٛز

)  اؾفٙسياض زض ٞٓ ٚ( ؾٟطاب ٚ ضؾتٓ زاؾتاٖ) ٞؿت ضؾتٓ زض ٞٓ اذاللي ضقف ي ٘مغٝ ايٗ وٝ ٌفت تتٛاٖ قايس زيسٌاٜ ايٗ اظ

 وٝ)  آقیُ يا آذیّٛؼ لثیُ اظ يٛ٘اٖ تعضي ٘ٛيؿاٖ تطاغزي آحاض زض اؾت، وطزٜ عطح اضؾغٛ وٝ ٔثاحخي ايٗ(  اؾفٙسياض ٚ ضؾتٓ

 تطاغزي زض ٚ قٛز ٔي زيسٜ اٚضيپیس ٚ( وطز ٚاضز ضا ؾْٛ ٘فط تطاغزي زض وٝ)  ؾٛفٛوُ ٚ( وطز ٚاضز ٘یع ضا زٚٔي ٘فط تطاغزي زض

 ٚ ضؾتٓ زض ٞٓ ٚ زيس تٛاٖ ٔي ؾٟطاب ٚ ضؾتٓ زض ٞٓ ضا اقتثاٜ ٚ تطٌكتٍي ترت وٝ چٙاٖ ٞؿت، تیف ٚ وٓ ٞٓ ٔا ٞاي

 .اؾفٙسياض

 آضظٚٞا ٚ ظ٘سٌي ائقٙ ٞؿتي، تٝ ٔطتٛط ٞاي ا٘سيكٝ آٖ زض ٚ اؾت ا٘ؿا٘ي ظ٘سٌي فٕیك ٔهاية ٚ ٞا ض٘ذ تاظٌٛوٙٙسٜ تطاغزي"

 فطز تضاز ٚ آيس قٕاضٔي تٝ فأُ تطيٗ ٟٔٓ تاؾتاٖ،ؾط٘ٛقت يٛ٘اٖ تطاغيه آحاض زض. قٛز ٔي ٔٙقىؽ آزٔي ٔتقاِي ٞاي اضظـ ٚ

 زض وٝ ٟٕٔي انُ ٌفت تٛاٖ ٔي(. 39،ل1377، ياٖ وات)".زٞس ٔي تكىیُ ضا آٖ اؾاؾي ٔٛضٛؿ ذساياٖ ضحٓ تي تمسيط تا

 اضظـ وٝ اؾت ز٘یايي فّیٝ تطاغزي لٟطٔاٖ قسيس افتطاو زاضز، ٚرٛز تاؾتاٖ ٞاي زٚضٜ اظ ٔا٘س٘ي ٚ تطرؿتٝ تطاغيه آحاض تٕأي

 ٘ثطز زض ضا اٚ اذاللي لسضت ٚ ؾتايس ٔي ضا آزٔي قٟأت ٚ قزافت ٔا٘س٘ي ٞاي تطاغزي وٙس، ٔي تٟسيس ضا اٚ ظ٘سٌي فاِي ٞاي

 ٔطي ايٗ ٚ ٌصاضز ٔي تطراي تعضي تاحیطي آزٔي ظ٘سٌي ثطزپیك زض وٝ ٔفاٞیٕي.وٙس ٔي تحؿیٗ فطؾا عالت ٞاي زقٛاضي تا

 تاؾتاٖ يٛ٘اٖ ٞاي تطاغزي تٝ ٚلتي وٝ اؾت ٔقا٘ي ٚ ٔفاٞیٓ ٕٞیٗ ي ازأٝ زض. اؾت ٔفاٞیٓ ايٗ تٝ تركیسٖ فقّیت ٘ٛفي ٞا

 آحاض ٕٞیٗ زض وٝ تیٙیٓ ٔي وٙیٓ، ضرٛؿ زٞس، ٔي تكىیُ ضا آٖ ا٘ؿاٖ،ٔٛضٛؿ ظ٘سٌي تط لسضتٕٙس ٚ ٔحتْٛ ؾط٘ٛقت تؿّظ وٝ

 تّىٝ اؾت وطزٜ ترف احط ٚ پطضً٘ ضا اٚ ٔطي وٝ ٘یؿت ؾط٘ٛقت وٛض ٘یطٚٞاي ٔماتُ زض ا٘ؿاٖ اظ٘اتٛا٘ي حاوي ٔحتْٛ تمسيط ،

 ضا تطاغزي رثط، تا ضٚياضٚيي زض آفطيٙف غطٚض ٞاي تالـ ٚ ٔطي تا قسٖ ضٚتطٚ زض اٚ قزافت ٚ لٟطٔاٖ ٚ ا٘ؿاٖ زضٚ٘ي ٘یطٚي

 . تركس ئ ٔفْٟٛ ٚ ٔقٙا تیكتط

 واض زض تطاغيه ٔفْٟٛ. ٘ثاقس ٔیاٖ زض تماتُ ايٗ اٌط. تاقس ظ٘سٌي فیٙي ٔمتضیات تا فطز اٞساف تماتُ زض تايس تطاغيه ٔفْٟٛ

 تطاغزي زض رصاتیتي اٚ ٔطي قٛز ٚاضز ؾاظـ زض اظ ٘حٛي تٝ ٚ ٘ىٙس فسا ضا ذٛز ٞسفف ٚ آضٔاٖ ذاعط تٝ فطز اٌط. تٛز ٘رٛاٞس
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 ؾتیع ٚ رأقٝ ٚ عثیقت ؾط٘ٛقت، ٘یطٚٞاي ٚ لٟطٔاٖ تیٗ تماتُ ايٗ. آٔس ٘رٛاٞس تاض تٝ تطاغيىي ي ٝ٘تیز ٚ آٚضز ٕ٘ي تٛرٛز

 تالٞاي ٌطفتاض يا تمسيط ٚ ؾط٘ٛقت زؾترٛـ ا٘ؿاٖ ٚالـ زض. آٚضز ٔي ٚرٛز تٝ احط زض ضا تطاغزي ٔفْٟٛ ٘یطٚٞا ايٗ تا لٟطٔاٖ

 . قٟطياض ازيپ ؾط٘ٛقت ٔخُ قٛز، ٔي ٛبٔحؿ ٌطفتاضي ٚ ؾط٘ٛقت ايٗ اتعاض ٚ ٌیطز ٔي لطاض عثیقي

 تسترتي ايٗ. وكا٘س ٔي  تسترتي تٝ ذٛقثرتي اظ ضا اٚ حٛازث تٙستاز وٝ قٛز ٔي ٌصاقتٝ ٕ٘ايف تٝ تطاغزي زض لٟطٔا٘ي

 وٙس ٔي ٕٞسضزي احؿاؼ اٚ تٝ ٘ؿثت تٕاقاٌط زِیُ ٕٞیٗ تٝ تاقس، زاقتٝ ضا آٖ اؾتحماق لٟطٔاٖ  وٝ اؾت آٖ اظ تط ؾٍٙیٗ

 اظ تط قايؿتٝ آزْ ظيطا ٌیطز ٔي لطاض تاحیط تحت ٚ ؾتايس ٔي تمسيطـ تا ٘ثطز زض ضا اٚ اذاللي ٚ ضٚحي لسضت ذٛز َز زض ٚ

 . وٙس ٔي ايؿتازٌي قْٛ حٛازث تطاتط زض ٚ وٙس ٔي تحُٕ ضا ٞا ٔهیثت چٍٛ٘ٝ وٝ تیٙس ٔي ضا ذٛزـ

 تاضيد زض. تٍطزز آٖ فأُ ز٘ثاَ تٝ تا ؾاظز ئ ؾطٌطْ ضا تٕاقٍط تسترتي تٝ ذٛقثرتي اظ ؾمٛط ٚ لٟطٔاٖ ترت تطٌكتٗ

 فارقٝ تٝ واضقاٖ ٚ قسٜ ؾطٍٖ٘ٛ ٘اٌٟاٖ ، لسضت اٚد زض آ٘اٖ اظ تؿیاضي. اؾت تطاغزي ٘ٛفي واضآٔس، ٚ تعضي ضراَ ظ٘سٌي

 ٚلتي. اؾت تطٌكتٍي ترت فأُ پي زض ٔراعة ٚ ذٛاٞس ٔي فأّي ؾط٘ٛقت تغییط وٝ اؾت ايٗ حمیمت أا اؾت، ا٘زأیسٜ

 وٝ تاتس ٔي تط ضٚي ذٛقثرتي اظ ٍٞٙأي ٘یع ازيپ ٚ اؾت وكتٝ ضا ذٛز پؿط قٛز ٔي ٔتٛرٝ اٚ وٝ تاتس ٔي تط ؾتٓ ض اظ رتت

 . اؾت تٛزٜ پسضـ وكتٝ، تثؽ ضاٜ زض ضا ٚآ٘ىٝ تاقس ٔي ٔازضـ ٕٞؿطـ، ياتس ٔي زض

 زؾت اتعاض لٟطٔاٖ، يٛ٘ا٘ي تطاغزي زض أا ٖذسايا ؾٛي اظ تا اؾت تمسيط ؾٛي اظ تیكتط ايطا٘ي تطاغزي زض ا٘ؿاٖ تطٌكتٍي ترت

 ٔقٟصا. ٔطٌثاض ترتي ٚ قىٕٛٞٙس اؾت ذغطي قسٖ ذسايي ي تطٌعيسٜ»  قٛز؛ ٔي ذساياٖ تطٌعيسٜ ٌاٜ ٚ قٛز ٔي ذساياٖ

 ظيثايي چٖٛ ٔعاد زٔي زْ ٚ آظاز٘س ٚ افتثاض تي آ٘اٖ. ٘یؿت اضظقٕٙس قاٖ آضأف ٚ ٞٛؼ ٚ ٞٛا رع چیع ٞیچ ذساياٖ، تطاي

 اؾت ايٗ تط ٌٛاٜ ، وتاتكاٖ ٚ حؿاب تي لسضت ٚ ٞا ا٘ؿاٖ غٓ ٚ ٞٓ اظ تٛز٘كاٖ فاضك ايٙچٙیٗ ٚ اؾت قاٖ الأتٍاٜ وٝ ا٘يآؾٕ

 (84: 1377 تٛ٘اض،«. )  ٞؿتٙس ٔا ظ٘سٌا٘ي ذغط٘ان اذتیاضاٖ ناحة وٝ

 ذٛ ٚ قٙاذتٗ ٞسفف ٚ ٙسو واٚـ ٚ رٛ ٚ رؿت آٖ زض ٚ تیاتس ضا غیة فآِ ذٛاٞس ٔي. اؾت آٔیع ٔىاقفٝ يٛ٘ا٘ي تطاغزي

 ذسا ذسٔت زض تطاغزي ٚ تكٙاؾس، ضا ؽّٕت تط حاوٓ لٛا٘یٗ تتٛا٘س ا٘ؿاٖ تا اؾت ضٔٛظ ٚ اؾطاض تاضيىي تٝ ا٘ؿاٖ چكٕاٖ زازٖ

 وٕاَ لٟطٔاٖ، قرم زض ٌٛي تطاغزي قافط. ٞاؾت ا٘ؿاٖ ذسٔت زض ٚ اؾت ا٘ؿاٖ تعضٌي ي قیفتٝ تطاغزي قافط تّىٝ ٘یؿت

 اظ وٝ اؾت ا٘ؿاٖ آظازي ٘ٛيس تايیس لٟطٔاٖ، ٔطي أا اؾت، ٔطٌثاض ٚ زقٛاض آٖ تٝ ضؾیسٖ وٝ وٕاِي وٙس، ٔي تهٛيط ضا ا٘ؿاٖ

 .اؾت قسٜ ضٞا ذساياٖ ٔحتْٛ ؾط٘ٛقت ٚ لضا ٚ رثط تٙس

 پاي اظ ذساياٖ تطاتط زض ا٘ؿاٖ وٝ ٞطتاض ٚ ؾاظز، ٔي آٌاٜ اؾت وطزٜ وٕیٗ ضاٞف زض وٝ ذغطي اظ ضا ا٘ؿاٖ ٌٛي تطاغزي قافط

 . وٙس لیاْ ذساياٖ تیقساِتي تطاتط زض ٚ تطذیعز زٚتاضٜ تا وٙس ٔي ٞٛازاضي اٚ اظ ٚ پطزاظز ٔي اٚ اظ را٘ثساضي تٝ قافط آيس ٔي زض

 وٙسٚچٖٛ ٔي تٛنیف ضا لٟطٔا٘اٖ ٚ ذساياٖ افقاَ ٚ افٕاَ وٝ اؾت يٛ٘اٖ اؾاعیط تفؿیط ٚ تاٚيُ يٛ٘اٖ ٞاي تطاغزي تیكتط

 ٚالقیت. قس٘س ٔي ٘اپسيس ٚ ضفتٝ ياز اظ اؾاعیط ٘ثٛز ٞا تطاغزي اٌط ٌیطز، ٔي ٔايٝ اؾاعیط اظ يٛ٘اٖ ٞاي تطاغزي ٚ ٞا ٕ٘ايكٙأٝ

 قس ظازٜ زيٛيٙعٚؼ پطؾتف اظآيیٗ وٝ يٛ٘اٖ تطاغزي. وطز٘س ٔي تاضٚض ضا يىسيٍط تاؾتاٖ يٛ٘اٖ زض اؾغٛضٜ ٚ تطاغزي وٝ اؾت ايٗ

 .اؾت قسٜ اؾاعیط تماي ٚ زٚاْ ٔٛرة تطاغزي وٝ ضٚؾت ايٗ ٚاظ ؾتا ظ٘سٜ يازٞا زض ٞٙٛظ وٝ اؾت اؾاعیطي اِٟأف ٚٔٙثـ

 تٗ تٝ لٟطٔاٖ ٚ ذٛضز ٔي ٌطٜ ٞٓ تٝ حٛازث ٚلتي ٚ تطذٛضزاض٘س فاِي زضأاتیه ٞاي اٍ٘یعـ اظ ؾٛفٛوُ ٞاي ٕ٘ايكٙأٝ تیكتط

 ضاٜ وٝ تیٙیٓ ٔي قٟطياض ازيپ آغاظ زض وٝ ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ ٌیطز ٔي نٛضت ذساياٖ ؾٛي اظ تیكتط ٌكايي ٌطٜ ضؾس ٔي تؿت

 لانس تیطظياؼ، وطئٗ،. آٚضز ٔي آپِٖٛٛ ؾٛي اظ وطئٗ ضا پیغاْ ايٗ ٚ وٙٙس ٔي تیاٖ قاٜ لاتُ يافتٗ زض ضاتٟٙا ٌطيعاظعافٖٛ

 ٌطٜٚ اِٟاْ، پیكٍٛيي،. ٌكايٙس ٔي ضا واض ٌطٜ ٚ قٛ٘س ٔي حاضط نحٙٝ فطاظ تط وٝ ٞؿتٙس غیثي أسازٌطاٖ چٛپاٖ ٚ وٛض٘ت

 . زاض٘س وٙٙسٜ تقییٗ ٘مكي ٚ ٔٛحط٘س تؿیاض ٞا ٌكايي ٌطٜ ٚ قٙاذت ٚ وكف زض ٘یع انّي تاظيٍطاٖ ٚ ٞا كٝپی ٞٙط ٚ ٕٞؿطاياٖ

 اؾاؼ پؿط ٚ پسض تماتُ ٔٛضٛؿ ٚ ٞؿتٙس زذیُ اؾاعیطي تٙاٞاي ظيط حٕاؾٝ ٔا٘ٙس ٞٓ تطاغزي زض قس اقاضٜ وٝ ٕٞا٘غٛض

 تٝ ٔطتٛط ٔٙاؾه ٚ ٞا آيیٗ يٛ٘ا٘ي ٞاي تطاغزي اؾاؼ ٛضزئ ٌیّثطت ٘ؾط تٝ. » اؾت ؾٟطاب ٚ ضؾتٓ ٚ قٟطياض ازيپ تطاغزي

 (138: 1375 قٕیؿا،. )«اؾت يافتٝ ضؾتاذیع ذساي ٚ قسٜ لطتا٘ي ذساي
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 ٔطزْ اظ تايس تطاغزي لٟطٔاٖ ٚ اؾت تطذٛضزاض تؿیاضي إٞیت اظ ٘یع تطاغزي زض ٞا قرهیت ٚ لٟطٔاٖ ؾیطت ٚ ذهّت تٝ تٛرٝ

 ٔؾٟط آقیُ اؾت، رؿٕا٘ي ٘یطٚي ٚ تقمُ ٔؾٟط وٝ آغاوؽ ٔخُ. تاقس زاقتٝ ٘یع ٚااليي اذاللي ٘یطٚي ٚ تاقس تطتط ٔقِٕٛي

 ٔثاضظٜ ٚ فقاَ تؿیاض تطاغزي لٟطٔاٖ. اؾت فساواض ذٛاٞطي ي ٕ٘ٛ٘ٝ آ٘تیٍٖٛ ٚ تطاظ٘سٌي ٚ ظيثايي ٕ٘از پاضيؽ ٘اپصيطي، قىؿت

 .اٚؾت شاتي رٛٞط رٛيي

 ؾٛفٛوّؽ آذیّٛؼ، لثیُ اظ يٛ٘ا٘ي تعضي ٘ٛيؿاٖ تطاغزي آحاض زض اؾت، طزٜو ٔغطح تطاغزي تثییٗ زض اضؾغٛ وٝ ٔثاحخي تیكتط

 ٚ ضؾتٓ زض وٝ...  ٚ زٌطٌٛ٘ي تطٌكتٍي، ترت تمسيط، ٘ؾیط ٞؿت تیف ٚ وٓ ٘یع ايطاٖ ٞاي تطاغزي زض ٚ قٛز ٔي زيسٜ اٚضيپیس ٚ

 ٘ٛقتٝ ٞسف ايٗ تطاي أا قٛ٘س ارطا ٝنحٙ تط وٝ زاض٘س ضا آٖ لاتّیت قاٞٙأٝ ٞاي تطاغزي اِثتٝ ، قٛز ٔي زيسٜ ٞٓ ؾٟطاب

 تٛاٖ ٔي ٚ اؾت لطاضزازٜ ٔقیاض ٚ ٔالن ٚ زض٘ؾطزاقتٝ ضا يٛ٘اٖ اَٚ زؾت ازتي آحاض تیكتط تطاغزي تثییٗ زض اضؾغٛ.ا٘س ٘كسٜ

 نٛضت تٝ ٞٓ تٛا٘س ٔي وٝ اؾت ٔضٕٖٛ يه تطاغزي.اؾت وطزٜ تثییٗ ٚ تقطيف آحاض ٕٞاٖ تطٔثٙاي ضا تطاغزي چاضچٛب ٌفت

 .قٛز فطضٝ(حٕاؾٝ) ضٚايي ٞٙط يه نٛضت تٝ ٞٓ ٚ(ٕ٘ايف)فیٙي ٞٙط يه

 لسٔت آ٘ىٝ تا راٚيس اؾاعیط ايٗ ٚ ٕ٘ايكٙأٝ، وؿٛت زض اؾاعیطي تعضي ٔضأیٗ ٔا٘سٌاضي اظ ٞؿتٙس ٞايي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا تطاغزي"

 تاؾتاٖ يٛ٘اٖ ٞؿتٙسزض طاؾاعی اظ ٌٛ٘اٌٖٛ تفاؾیطي وٝ ٞا تطاغزي ايٗ وٙٙس ٔي افؿٖٛ ضا تٕاقاچیاٖ ٕٞچٙاٖ زاض٘س تؿیاض

 فٕك ٚ غٙا ٘ؾط اظ ٔا اؾاعیط وٝ حاِي زض اؾت ٘كسٜ تٛرٝ ٕ٘ايكٙأٝ تٝ چٙساٖ اؾالْ اظ لثُ ايطاٖ زض أا زاقتٙس ٚيػٜ رايٍاٞي

 حٕاؾٝ تطيٗ وٟٗ زض وٝ ؾٟطاب ٚ ضؾتٓ زاؾتاٖ ٘ؾیط ٘ساضز وٓ ٞیچ ُّٔ ٚ الٛاْ زيٍط اؾاعیط اظ تطاغيه ٚ اي اؾغٛضٜ ٔقٙاي

 (. 76 ،ل1377وافٕٗ،ٚاِتط،.)" ٞؿت ٞٓ ا٘يإِٓ ي

 ٔا ٌصقتٝ ٘ٛيؿٙسٌاٖ تیكتط.1:اؾت تٛزٜ زذیُ ٔا ٌصقتٝ ازتیات زض ٕ٘ايف وٕثٛز زض فأُ زٚ ضؾس ٔي ٘ؾط تٝ رٟت ٞط تٝ

 حؿازت ٚ تٛز ذساياٖ ٘ثطز آٖ اؾاؼ وٝ تطاغزي تٝ ٘ٝ زاقتٙس تیكتطي تٛرٝ پّٟٛا٘ي ٞاي حٕاؾٝ تٝ اؾاعیطي ازتیات زض

 ٘ثٛزٜ ٔغطح ٔا ي ٌصقتٝ ازتیات زض تٛزٜ ٔغطح يٛ٘اٖ تاؾتا٘ي ازب ٚ تطاغزي زض وٝ آٍ٘ٛ٘ٝ يىسيٍط تا ٞا آٖ زضٌیطي ٚ اٖذساي

 .اؾت

 ٔي ٚاحط تطز٘س ٔي ِصت ضٚايت ٚ ٘مُ اظ ٔطزْ وٝ ٚآٍ٘ٛ٘ٝ تٛز فیٙي ازتیات تیكتطاظ ايطاٖ ٔطزْ تط ضٚايي ٚازب ضٚايت تاحیط. 2

 ٕ٘ايكٙأٝ يىي زض يٛ٘اٖ ٚ ايطاٖ ازتي ٚ ٞٙطي فضاي تفاٚت ذاعط تٝ پؽ تطز٘س ٔي ِصت وٕتط یٙيف ٚازتیات پصيطفتٙساظٕ٘ايف

 . تٛز تط تٛرٝ لاتُ زيٍطي زض ٚ وٕتط

 ٚ ا٘ؿاٖ ٘ثطز وٝ ايطا٘ي تطاغزي زض ٔٙتٟي.ٔطايا ٚ ٔٙاؽط تهٛيط ٘ٝ اؾت اقرال افٕاَ ٚ اؾت،اتفالات ٟٔٓ تطاغزي زض آ٘چٝ

 ٚ ٕ٘ايكٙأٝ اؾت ذساياٖ ٚ ا٘ؿاٖ رساَ وٝ يٛ٘ا٘ي تطاغزي زض ٚ اؾت قسٜ تیكتط تٛرٝ ضاٚي سضتل ٚ ضٚايت تٝ اؾت ؾط٘ٛقت

 اظ ٔٛلتي فطاض ٘ٛفي زٞیٓ تغثیك ٌفتٝ اضؾغٛ آ٘چٝ تا ضا تطاغزي تٟٙا ايٙىٝ.ا٘س تٛزٜ تاحیطٌصاضتط ٞا نحٙٝ ٚ ٔطايا ٚ ٔٙاؽط

 تا تٛز آقٙا تاؾتاٖ يٛ٘اٖ تطاغزيٟاي ٚ اؾاعیط تا وٝ ا٘ساظٜ ٕٞاٖ تٝ اضؾغٛ اٌط قايس اؾت تطاغزي انّي ٔضٕٖٛ ٚ ٚالقیات

 ضا چیع ٕٞٝ تٟٙا وٝ زاز ٕ٘ي لطاض تالتىّیفي زض ضا تطذي ٚ وطز ٔي تیاٖ ضا ذٛز زاقت،٘ؾط آقٙايي ٞٓ ايطا٘ي اؾاعیط ٚ تطاغزيٟا

 زض ضا تطاغزي انّي چٟاضچٛب تع٘یٓ ٙاضو يٛ٘ا٘ي ٚ ايطا٘ي تطاغزي اظ ضا حٛاقي ٚ ؽٛاٞط اٌط آ٘ىٝ حاَ تؿٙزٙس اضؾغٛيي ٔقیاض تا

 قٟطياض ازيپ ٚ فطزٚؾي ؾٟطاب ٚ ضؾتٓ اؾت قسٜ  آٚضزٜ ٔخاَ تیكتط ٔماِٝ ايٗ زض  آ٘چٝ.  تیٙیٓ ٔي ايطا٘ي ٞاي غٕٙأٝ

 ٘ؾیط ٚ  اؾت قسٜ ضٚايت زيٍط اي ٌٛ٘ٝ تٝ يٛ٘اٖ زض ٚ  اي ٌٛ٘ٝ تٝ ايطاٖ زض وٝ ٔكاتٝ ٔضٕٖٛ تا زاؾتا٘ي يقٙي اؾت ؾٛفٛوُ

 ٚ ا٘ؿاٖ رساَ ٚ پؿط ٚ پسض ٘ثطز آٟ٘ا انّي ٚ وّي ٔضٕٖٛ وٝ... ٚ تیٙیٓ؛إِٓاٖ،ضٚؾیٝ،ايطِٙس ٔي رٟاٖ زيٍط راي چٙس زض ضا آٖ

 .ا٘ؿاٖ تطاتط زض ٚذساياٖ ؾط٘ٛقت لاعـ پیطٚظي ٚ اؾت ذساياٖ ٚ ؾط٘ٛقت

 ارعاي ؾايط ٚ اؾت ذساياٖ ٚ ؾط٘ٛقت ٚ ا٘ؿاٖ رساَ ٕٞیٗ زاضز تاضظ ٕ٘ٛز آٖ زض ٚ ؾاظز ٔي حتٓ عٛض ضاتٝ تطاغزي آ٘چٝ أا

 .زٞس ٕ٘ي چٙساٖ تغییط ضا تطاغزي ٔحٛض ٚ انّي ٔؿیط تطاغزي
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  تراژدي فلسفي ساخت ژرف

 تٝ ٕٞؿطاياٖ ٔطاؾٓ ايٗ زض. اؾت تٛزٜ تاؾتاٖ يٛ٘ا٘یاٖ ٔصٞثي ؾاِیا٘ٝ ٔطاؾٓ اظ تركي تطاغزي، اتتسايي قىُ

 ضا اي تعغاِٝ زيٛ٘ٛؾٛؾي ؾاِیا٘ٝ ٞاي ركٗ يا زيٛ٘ٛؾیا، ٔطاؾٓ زض. ذٛا٘س٘س ٔي ٚقطاب،ؾطٚز تاضٚضي افتراضزيٛ٘ٛؾٛؼ،ذساي

 پؿطاٖ وٝ ؾطٚزٞايي اظ پؽ. زاز٘س ٔي ٞااذتهال ٕ٘ايف ارطاي تٝ ضٚظ ؾٝ ٚ ٌطفتٙس ٔي ٔاتٓ ٔطٌف زض وطزٜ، تىٝ تىٝ

 .آٔس رطازضٔيا ٚاحستٝ اي اظ٘ٛيؿٙسٜ ضؾیسٚزضٞطضٚظچٟاضتطاغزي ٞأي تطاغزي تٝ ذٛا٘س٘س،٘ٛتت ٔي ٚٔطزاٖ

 تیاٖ ٞا ضٚايت ٚ آٚاظٞا ٔٛضٛؿ. قس اضافٝ آٖ تٝ ٞا ٌٛيي ته ٚ ٞا ضٚايت اظ تقس وٝ تٛز تطاغزي اظ ٟٕٔي ترف آٚاظ ٚ ضلم"

 تٝ لطتا٘یا٘ي ٔطاؾٓ ايٗ زض. ٘اتٛا٘ٙس ٚ ضقیف قیغا٘ي ٞاي ٚؾٛؾٝ تطاتط زض ايٙىٝ ٚ تٛز ذساياٖ تٝ آزٔیاٖ ؾپطزٌي ؾط ي وٙٙسٜ

 ٕ٘ايكٍط وٝ آٔس ٔي زض ارطا تٝ ٔازضـ وٕه تا رٛاٖ قاٜ زؾت تٝ پیط قاٜ وكتٗ ٕ٘ايف ٚ قس ٔي سيٝٞ ذساياٖ پیكٍاٜ

 ٚ وطز٘س ٔي لطتا٘ي ذساياٖ ذكٓ فطٚ٘كا٘سٖ تطاي ضا تاوطٜ زذتطاٖ اٚايُ زض ٔطاؾٓ ايٗ زض. تٛز ٘ٛ ؾاَ آٔسٖ ٚ وٟٙٝ ؾاَ ضفتٗ

 (89ل،1366ضارط، ِٙؿّیٗ،ٌطيٗ.)وطز٘س آٖ را٘كیٗ ضا تعي تقسٞا

 حٛازحي يا حازحٝ ٘مُ تٝ ٚ ياتس ٔي تحَٛ ؾپؽ ؾطٚزٞا ايٗ.اؾت رٕقي زؾتٝ ؾطٚزٞاي تطاغزي، ٔثسأ وٝ اؾت ٔقتمس اضؾغٛ

 آٖ تطاي اي فارقٝ ٔٙزطتٝ ٟ٘ايت زض ٚ افتس ٔي اتفاق زاؾتاٖ انّي ٞاي قرهیت يا قرهیت تطاي وٝ وٙس ٔي پیسا اذتهال

 .قٛز ٞأي

 ي اضازٜ تطاتط زض ا٘ؿاٖ اضازٜ ٚ ٞا اِٙٛؿ ضب تطاتط زض ا٘ؿاٖ ٔقٙٛي ضفتاض ٚ ذساياٖ ٚ ا٘ؿاٖ رساَ تطاغزي، فّؿفي ؾاذت غضف

 ٌطيع ٚ ذٛا٘س ٔي ضا ٔا ٔحىٛٔیت ؾٙس ٚ ٌطزا٘س تطٔي ٔا ي ا٘سيكٝ تٝ ضا ٔطي ذأٛـ ٞؿتي تطاغزي ٞط اؾت؛ ذساياٖ

 ٕ٘ي پیف ضضا ٚ تؿّیٓ عطيك زضز، ايٗ تطاتط زض ٚ ززاض ٔي تیاٖ ا٘س وطزٜ تقییٗ آزٔي تطاي ذساياٖ وٝ ضا ؾط٘ٛقتي ٘اپصيطي

 ٞاي ؾطچكٕٝ تمسيط ٚ ذساياٖ تا ٘ثطز زض ٚ تكٙاؾس تٟتط ضا ذٛيكتٗ تا ذٛا٘س ٔي فطا ذٛز ٘یطٚي ؾٙزف تٝ ضا ا٘ؿاٖ ٚ ٌیطز

 .تٍٙطز زضز تٝ ذٛيف حماضت زض ٚ ٌیطز ؾرطٜ تٝ ضا ذساياٖ فساِت رثطي، ؾط٘ٛقت تطاتط زض ٚ وٙس وكف ضا ظ٘سٌي

 زض ٘اٌعيط ٌعيٙف ايٗ أا. ٌیطز ٔي تط زض ضا ٚي ٚرٛز وٝ زٞس ٔي لطاض تهٕیٕي ضٚياضٚي ٚ فُٕ ضاٜ چٟاض زض ضا فطز تطاغزي»

 تٝ ذسايي ٚ اؾت رساَ زض زيٍط لاٖ٘ٛ ضس لا٘ٛ٘ي آٖ زض وٝ ٌؿیرتٝ ٞٓ اظ ز٘یايي زض زاضز، رطياٖ اتٟاْ پط ٚ تیطٜ ز٘یايي

 ٔي تثسيُ ذٛز ضس تٝ قسٜ، را راتٝ فُٕ رطياٖ زض ٚ ٘یؿتٙس حاتت ٞطٌع لٛا٘یٗ آٖ زض وٝ ز٘یايي. زيٍط ذسايي تا ضسيت

 (61: 1384 ویا،. )«قٛ٘س

 ٚ تاقس ٘اتٛاٖ ٚ زضزٔٙس تاا٘ؿاٖ ا٘س ذٛاؾتٝ ذساياٖ. اؾت قسٜ فطؾتازٜ ٔطزْ ؾٛي تٝ ذساياٖ اظرا٘ة تالياٚٔهاية ي ٕٞٝ

 تزٍٙٙس، يىسيٍط تا ٞطٌاٜ وٝ ذسايا٘ي وٙس؛ زضاظ تیطحٓ ذساياٖ ٕٞاٖ ؾٛي ٝت زؾت تٟٙا ا٘س فطؾتازٜ ايكاٖ وٝ تاليي ضفـ تطاي

 .ا٘ؿاٖ تطاتط زض اؾت ٔٛرٛزي تطاغزي ذساي ضٚ ايٗ اظ. تٕیط٘س تايس ٞا ا٘ؿاٖ

 ٚ اؾت وطزٜ ٞثٛط ٔتقسز ذساياٖ ي پیىطٜ زض ٚ اؾت زازٜ زؾت اظ ضا ذٛز حمیمي رايٍاٜ ٚ ضاؾتیٗ ٔفْٟٛ تطاغزي ذساي

 ظيط ٚ اؾت ٘كؿتٝ تاال تط فهیاٖ ٚ ظيط زض ٞا ا٘ؿاٖ ٚ تااليٙس زض ذساياٖ. ايعزاٖ فساِت تط اؾت اي قٛضيسٜ ه،تطاغي ا٘ؿاٖ

 . ذٛا٘س ٔي رًٙ ٚ ؾتیعٜ تٝ ضا تاال٘كیٗ ٕٞپايٍاٖ حتي ٚ وٙس ٔي ؾطوٛب ققٛضي ٞیچ زذاِت تي ضا زؾتاٖ

 ٚ شٞٗ زض چٖٛ آيس، ٔي زض پاي اظ ٔیاٖ، ايٗ زض لٟطٔاٖ وٝ تان چٝ. اؾت تمسيط تا ا٘ؿاٖ پیىاض ٕ٘ايف ٌٛي، تطاغزي قافط احط

 تطاغزي قافط. ذٛضز ٕ٘ي قىؿت ٞطٌع ٚي، ذٛض زض ٚ قايؿتٝ تعضٌي احطاظ ٚ آزٔي تٟطٚظي تطاي تالقف ا٘ؿا٘یٓ وٝ ٔا ضٕیط

 زضز ٚ اٚ زضز زضز، ايٗ ٚ تپیٕايیٓ ضا ظ٘سٌا٘ي زضز٘ان ضاٜ تا وٙس ياضي ضا ٔا اؾت ذٛاؾتٝ ٚ اؾت ٘ٛقتٝ ٔا اظ يه ٞط تطاي ضا اـ

 ي ذفتٝ ٞاي ا٘سيكٝ وطزٖ تیساض اؾت، ذساياٖ لساؾت حطٔت ٞته ٔطزٌاٖ ٘ؿپطزٖ ذان تٝ اٌط.ٞاؾت ا٘ؿاٖ ٔا ي ٕٞٝ

 .ذساياٖ رثط ٚ فساِتي تي تطاتط زض ٞا ا٘ؿاٖ تطاٍ٘یرتٗ ٚ اؾت حطٔت ٞته ٘ٛفي ٘یع تطاغزي تٕاقاٌطاٖ

 ٚ قىٙیٓ ٔي آٖ تطاتط زض ٚ ٘أیٓ ٔي ؾط٘ٛقت وٝ ظ٘سٌي ؾطي لٛا٘یٗ تا تطذٛضز زض اؾت رٙثكي تطاغزي ؾاذت ي فّؿفٝ

 .وكا٘س ٔي زا٘ايي تٝ ضا ٔا تطاغزي ٚ ٔاؾت ٘ازا٘ي تمسيط حیاتي ٘یطٚي پؽ قٛيٓ؛ ٔي تىٝ ٞعاض

 ٞايي ٔتحاٖا ي ٔكاٞسٜ تا ذسا، ٔٙتٟاي تي لسضت تٝ ٔقطفت تطاغيه، زا٘ف. ذساؾت تا ا٘ؿاٖ ٔحمك زيساض يٛ٘ا٘ي، تطاغزي »

 ٔي تط تساٖ ذٛيف ا٘ؿا٘یت قىفتٍي فطآيٙس زض وٝ اؾت ٔحتٛٔي تمسيط ؾٟٓ قٙاذت تٙاتطايٗ تسٞس، تايس لٟطٔاٖ وٝ اؾت
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. اؾت ٍ٘طفتٝ ضا ذسا حا٘ة ذسا، ٚ ا٘ؿاٖ ضٚياضٚيي زض يٛ٘ا٘ي قافط ٞیچ. ذسا ٘ٝ زاضز راي ا٘ؿاٖ ٕٞٛاضٜ تطاغزي ٔطوع زض. ذٛضيٓ

 ضطٚضت تٝ ياتي ٚلٛف ٚ ققٛض ٘رؿت، ي ّٚٞٝ زض ذسا، ٚ ذٛضزٜ ظذٓ ٚ تٟٙاؾت ا٘ؿاٖ. پیطأٖٛ زض ذسا ٚ اؾت ٔطوع زض ا٘ؿاٖ

 ٔطي، ضٚياضٚي تطاغزي زاضيٓ؛ پیف زض يه ٞط وٝ پیىاضي ي تاوا٘ٝ تي قٙاذت ٚ اؾت ٔطي ٘فؽ حضٛض تطاغزي،. اؾت ٔطي

 ٔطي زضز اظ ضا ٔا وٝ ذسايي تٝ تؿتٗ أیس اظ یعغطٚضآٔ ذٛززاضي ٚ ا٘س ٟ٘ازٜ ٔطي زض وٝ اؾت أیسي ٞط پصيطـ اظ أتٙاؿ

 . ضٞا٘س ذٛاٞس

 تٝ ٘یؿت ا٘ؿاٖ وٝ ذسايٍا٘ي وٝ ٘ٛيسي ٚ ٚفسٜ ٞط ٘ساقتٗ تاٚض ٚ اؾت ْٔٛٞٛ أیس ٌٛ٘ٝ ٞط عطز تطاغزي، وٝ حاَ فیٗ زض أا

 تطاغزي. ذٛيكتٗ لثاَ زض قزافت تٝ ا٘ؿاٖ قسٖ ّٔعْ ٚ آٖ، تطاتط زض اؾت ٚاوٙكي ٘ٛٔیسي، تٝ اؾت پاؾري زٞس، ٔي ا٘ؿاٖ

 اؾت زالٚضي ٚ قزافت ضٚاٖ ٞاي آب حىٓ زض وٝ أیسٚاضي ٘في ي ٔطزٜ ٚ ضاوس ٞاي آب زض ضا ٔحىْٛ ا٘ؿاٖ ٔساْ تاؾتا٘ي،

 وطزٜ قؿتكٛ ؾحطآٔیع اي چكٕٝ زض ٌٛيي چٙا٘ىٝ آٚضز، ٔي تط ؾط آب اظ پیف اظ لسضتٕٙس ا٘ؿاٖ تاض ٞط ٚ وٙس ٔي ٚض غٛعٝ

 (92 :1377تٛ٘اض،.)«تاقس

 آفطيٙف. اؾت ذٛيف آظازي حفؼ ٚ وؿة تطاي آٖ تا ٘ثطز تٝ ا٘ؿاٖ زفٛت رٟاٖ، زض ٔحتْٛ لضاي ي ؾّغٝ قٙاذت »

 ٚ ٞٙط تطاي ٞٙط تطاغزي. ض٘زف ٚ زضز ٚ قازي ٚ تالـ ٚ اؾت ا٘ؿاٖ ظ٘سٌا٘ي تٛریٝ ٚ ا٘ؿاٖ ضٞايي ضاٜ زض اؾت السأي تطاغزي،

 زلیماً ضا آ٘اٖ تايس وٝ ؾطٚضا٘ي ٔاٖ، ظ٘سٌي ٘اقٙاؼ ؾطٚضاٖ تا ذٛ٘یٗ اؾت ثطزي٘ ٘یؿت، تیىاضٜ ٔطزْ ٚ پیكٍاٖ ازب ؾطٌطٔي

 (101:ٕٞاٖ. ) «وطز ٘ماب تي قايس ٚ تطز ٘اْ ٚ قٙاذت

 ا٘ؿاٖ ٞٛقٕٙسيف، احثات ٚ قزافت اتعاض تٝ تٛا٘ا ٕٞٛاضٜ ٔرّٛلي ٚ عثیقت قاٞىاض ؾٛفٛوُ ي ٌفتٝ تٝ يقٙي ا٘ؿاٖ، وٝ ٔازاْ

 تٝ ؾاذتٙف ٔزثٛض ٍٔط وطز، تٛا٘س ٕ٘ي واضي ٞیچ اؾت، ؾطؾرت ٚي ذٛز ٘یطٚي ٕٞچٖٛ وٝ ٘یطٚ ايٗ فّیٝ ذسا ٔا٘س، ٔي

 تغثیك ٚ وطزٖ ؾاظٌاض ٚ آٚضز ٔي پسيس ضاٞف زض ذٛز وٝ اي ذهٕا٘ٝ ٞاي ٔٛفمیت تا ٚلفٝ تي آٔسٖ وٙاض ٚ يافتٗ ؾاظٔاٖ

 .  فآِ ٔراِف حطوت تا اـ ظ٘سٌا٘ي زازٖ

 ٚ ا٘س تیٍا٘ٝ ٚ رسا ٞٓ اظ زاض٘س، ذٛز ذال لٛا٘یٗ يه ٞط وٝ اؾت آزٔیاٖ ٚ ذساياٖ ٘إٞؿاظ ٚ زٌٚا٘ٝ ز٘یاي ، تطاغزي ز٘یاي

 .آض٘س فطٚز ؾط ذساياٖ ي اضازٜ   تٝ تايس ذٛيف ٞؿتي ضطٚضت ضغٓ فّي آزٔیاٖ ضؾٙس ٔي ٞٓ تٝ وٝ آٍ٘اٜ

 اذتیاضزاض تسا٘یٓ وٝ اؾت ايٗ غزيتطا ٞط آٔٛظـ. ؾاظز ٔي قازي اظ ِثطيع ضا ٔا ٔقطفت ايٗ ٚ اؾت ض٘ذ تٝ ٔقطفت تطاغزي

 يىسيٍط راٖ ذٛي، زقٕٗ ذساياٖ آٖ تا وٝ اؾت ؾالحي ا٘ؿاٖ ٚ وٙٙس ٔي تاظي ٔا تا ٘اْ ذسا ٔٛرٛزات ٘یؿتیٓ، ذٛز ظ٘سٌي

 .وٙٙس ٔي ظذٍٕیٗ ضا

 ٞٓ اظ ٘ؾٓ یٗف زض ؾفّي رٟاٖ ٔا٘ٙس ذساياٖ ي رأقٝ وٝ -زيٗ تٝ  ٍ٘طـ ٌٛ٘ٝ ايٗ انُ زض ٚ يٛ٘ا٘ي زيٙي ٘ؾاْ پیچیسٌي »

 پیٛؾتٍي آتٗ زض تطاغزي آفطيٙف تا تطزيس تسٖٚ زيٗ تٝ تطاغيىي ٍ٘طـ چٙیٗ ٚ يٛ٘ا٘ي تٗ اظ اؾت اي ا٘سيكٝ – اؾت ٌؿیرتٝ

 (48: 1384 ویا،.)«زاضز تاْ

 زض تیٙیٓ ٔي فّصا ٞؿتٙس ٘ثطز ٚ تقاضو زض ٞٓ تا ذساياٖ ٚ وطزٜ ٘فٛش ٚ احط اـ تطاغزي زض ذساياٖ ٘ؾاْ زض ٌؿیرتٍي ايٗ

 پؽ زيٍط ذسايي ؾٛي اظ زيٍط لٟطٔا٘ي يا لٟطٔاٖ ضس ٚ قٛز ٔي تمٛيت ٚ ياضي ذسايي ؾٛي اظ لٟطٔاٖ يه ٞا تطاغزي تطذي

 .اؾت ٞٓ تا ذساياٖ ٘ثطز حمیمت زض لٟطٔا٘اٖ ٘ثطز

 ي رٙثٝ ُان زض تطاغزي وٝ ا٘س ٌفتٝ آٖ ٔٙكأ تاب زض زيٍط فثاضت تٝ ٚ تطاغزي تاؾتا٘ي ٚ اؾاعیطي ٞاي اليٝ تثییٗ زض »

 ٘تیزٝ تطاغزي ٞطٚزٚت لَٛ تٝ ٚ اؾت؛ تٛزٜ آ٘اٖ ضحٕت حؽ تطاٍ٘یرتٗ ٚ ذساياٖ ضضايت رّة آٖ اظ ٞسف ٚ زاقت ٔصٞثي

. ) «قىٙس ٔي ٞٓ زض ضا اٚ تطحٓ تي چٙیٗ وٝ اؾت رٟا٘ي تٝ ا٘ؿاٖ پاؾد تطاغزي:ِٛواؼ. َ.ف لَٛ تٝ ٚ اؾت؛ ذساياٖ حؿس ي

 (143: 1375 قٕیؿا،

 تا. تط٘س ٔي تٟطٜ ا٘ؿاٖ غفّت ٚ رُٟ اظ آ٘اٖ ٚ آٚضز ٔي فطاٞٓ ضا لٟطٔا٘اٖ ؾتیع ٚ تماتُ ، آ٘اٖ حؿس ٚ ىسيٍطي تا ذساياٖ رساَ

 ٚ چطخ ٚ ضٚظٌاض فارقٝ، فأُ زض رؿتزٛ راي تٝ ٚ زا٘یٓ ٔي ٔثطا اقتثاٜ ٚ ذغا اظ ضا لٟطٔاٖ تطاغزي زض ٔا ٌاٜ ٚرٛز ايٗ

 . زا٘یٓ ٔي لٟطٔاٖ قٛضترتي ٔٛرة ضا ذساياٖ ؾٛي اظ ٔحتْٛ ؾط٘ٛقت
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 رطْ ٚ ضؾس ٔي ا٘ؿاٖ تط حؿٛز ذساياٖ را٘ة اظ وٝ اؾت پازاقي ٚ ویفط انّي ٔٛضٛؿ ؾٛفٛوُ ٚ آقیُ ٞاي ٕ٘ايكٙأٝ زض

 .تاقس ٔي وفطآٔیعقاٖ غطٚض ٚ ٌؿتاذا٘ٝ ضفتاض ٘یع ٞا ا٘ؿاٖ

 لٟطٔا٘اٖ ٚ وٙس ٔي زذاِت لهٝ زض زاٖايع زذاِت اظ زٚض تٝ ٚ ٘أطيي ضقتٝ يه ٔخُ ٔحتْٛ ؾط٘ٛقت ٚ تمسيط ايطا٘ي تطاغزي زض

 ٔي قط ٚ ذیط ٕ٘ايٙسٜ وٝ ٔیٙٛ اٍ٘طٜ ٚ ٔعزا اٞٛضا:وٙس ٕ٘ي تزاٚظ ذسا زٚ اظ ٔقٕٛال ذساياٖ رساَ ٚ ضا٘س ٔي حٛازث ؾٛي تٝ ضا

 ٞٙسٜز ٘كاٖ ايٗ ٚ قٛز ٔي حٕايت ذسا يه را٘ة اظ لٟطٔا٘ي ٞط ٚ اؾت يىسيٍط تا ذساياٖ رًٙ يٛ٘ا٘ي تطاغزي زض تاقٙس،أا

 ايطا٘ي تطاغزي زض ذساياٖ ٚ قٛز ٔي زيسٜ فطاٚاٖ ايعزاٖ اؾتحاِٝ يٛ٘ا٘ي اؾاعیط ٚ تطاغزي زض.اؾت ذسايي چٙس ٘ؾاْ تكتت

 .٘یؿت آٖ اظ ٌطيعي ضاٜ ٚ آٔس ذٛاٞس پیف تطاغزي زٚ ٞط زض اؾت لٟطٔاٖ تمسيط آ٘چٝ أا ٘یؿتٙس؛ ٔتعِعَ چٙساٖ

 

  شاَىامٍ َاي تراژدي

 ٔي تطحك ٚ ذٛب زضٌیط عطفیٗ تطاغزي زض أا وٙٙس ٔي ٔرانٕٝ ٚ اؾت تس زيٍطي ٚ ذٛب يىي طزضٌی عطفیٗ حٕاؾٝ زض

 .تیٙیٓ ٔي ضا ٚيػٌي ايٗ قاٞٙأٝ ٞاي تطاغزي زيٍط ٚ ؾٟطاب ٚ ضؾتٓ زض وٝ ٞؿت فارقٝ آٖ زض ٚ تاقٙس

 فطزٚؾي قاٞٙأٝ ٞاي تطاغزي ٗتطي ٟٔٓ اظ اؾفٙسياض ٚ ضؾتٓ زاؾتاٖ ٚ فطٚز زاؾتاٖ ؾیاٚـ، زاؾتاٖ ؾٟطاب، ٚ ضؾتٓ زاؾتاٖ

 .اؾت

 ٚ ذٛا٘ٙسٜ وٝ تسا٘زاؾت تا لٟطٔا٘اٖ حاَ ا٘مالب ٞا زاؾتاٖ ايٗ زض. اٍ٘یع٘س غٓ ٞاي زاؾتاٖ ٕٞیٗ فطزٚؾي قاٞىاضٞاي

 .آٚضز ٔي زض ضا اٚ اقه ٌاٍٞاٜ ٚ وٙس ٔي زيطپا ٚ زضاظ ا٘سٚٞي زؾترٛـ ضا قٙٛ٘سٜ

 زٚاظزٜ تاظيا٘ٝ، ٚ تٟطاْ ؾیاٚقاٖ، فطٚز تٛض، ٚ ٚؾّٓ ايطد ؾٛزاتٝ، ٚ ؾیاٚـ قغاز، ٚ ضؾتٓ ، اؾفٙسياض ٚ ضؾتٓ ؾٟطاب، ٚ ضؾتٓ» 

 چٛتیٗ تٟطاْ ٚ ٞطٔع قسٜ، آظاز ٕٞكٟطي ٚ ٌكؿة آيیٗ قیطٚي، ٚ قیطيٗ. ٌٛ ٚ تّرٙس ظضٚاٖ، ٚ ٟٔثٛز ظاز، ٘ٛـ ٚ وؿطي ضخ،

 ا٘س تطاغيه غٙاي تا ٞايي ٔٙؾٛٔٝ ا٘س قاٞٙأٝ ٞاي زاؾتاٖ تطيٗ زِىف اظ وٝ حاَ فیٗ زض پطٚيع، ذؿطٚ تط تاضتس ؾٌٛٛاضي ٚ

 (96: 1383، ؾطأي. )«تیافطيٙٙس ضا ٞا تطاغزي تطيٗ فؾیٓ آٟ٘ا اؾاؼ تط تٛا٘ٙس ٔي ضٚظٌاض ٘ٛيؿاٖ ٕ٘ايكٙأٝ وٝ

 وطزاض ٚ افقاَ زضآٔیرتٗ ٞٓ تٝ ٚ تطویة تا ٚ ذٛز ؾرٗ قیطيٙي تا فطزٚؾي ا٘سوٝ ا٘ؿاٖ ٔؾّٛٔیت تّد ٕ٘ايف زاؾتاٟ٘ا ايٗ

 ٔغّٛب ؾط٘ٛقت تا ؾتیع زض ا٘ؿاٖ ٞا زاؾتاٖ ايٗ تٕاْ زض. اؾت ؾاذتٝ ازتي قاٞىاضي اٍ٘یع غٓ ٞاي زاؾتاٖ ايٗ قرهیتٟا،اظ

 .  پصيطز ٔي پاياٖ ا٘ؿاٖ زضآٔسٖ پاي اظ ٚ ؾط٘ٛقت ٚ تمسيط پیطٚظي تا ا٘ؿاٖ ٚ ؾط٘ٛقت ٔیاٖ ٘ثطز ٚ قٛز ٔي

 تٝ ا٘ؿاٖ رسي ٚ ٔؿتٕط وكف ٚ فاللٝ انّي ؾثة وٝ ٌفت تٛاٖ ٔي تطزيس تسٖٚ ، قاٞٙأٝ تیطٚ٘ي ظيثايي تط ضطٚضي تاویس تا

 آحاض وٝ ویفیتي ٕٞاٖ اؾت، آٖ زض ا٘سيكٝ ي اؾتازا٘ٝ پطزاذت ٚ آٖ زضٚ٘ي وٕاَ ازٚاض، ي ٕٞٝ زض آٖ ٞاي تطاغزي ٚ قاٞٙأٝ

 پیٛ٘س چٍٍٛ٘ي زض آحاض ٌٛ٘ٝ ايٗ ٚ٘يزض آٚض افزاب وٕاَ زٞس ٔي تطتطي ذٛز ي زٚضٜ ٔكاتٝ آحاض تط ضا اٚضپیس ٚ آقیُ ؾٛفٛوُ،

 وٝ چیعي ٕٞاٖ يقٙي. اؾت ٟ٘فتٝ تاضيد ٚ ا٘ؿاٖ عثیقت، اظ قافط تفؿیط ٚ تقثیط ٚ يىسيٍط تا ٞا آٖ ٞٙطي ٚ زاؾتا٘ي فٙانط

 وٝ زاضز ٞايي ا٘سيكٝ زض ضيكٝ آحاض، ايٗ زض زضٚ٘ي ٞاي ٚيػٌي ايٗ ٚرٛز. وٙس ٔي تیكتط ضا آحاض ايٗ زض زاٚضي ٚ تٛرٝ ضطٚضت

 .اؾت ظٔیٗ ظ٘سٌي فٕیك ٞاي ض٘ذ ي وٙٙسٜ تاظٌٛ

 رطيا٘ي تؿتط زض ضا ذٛا٘ٙسٜ زاؾتاٖ، ايٗ زض قافط ٞٙط. زا٘ؿت وّٕٝ زلیك ٔقٙاي تٝ تطاغزي تٛاٖ ٔي ضا ؾٟطاب ٚ ضؾتٓ زاؾتاٖ

 ٞیچ ؾٟطاب ٚ ؾتٓض زض. ضا٘س ٔي – تطاغزي اٚد ي ٘مغٝ – اٍ٘یع َٞٛ ؾطا٘زأي ؾٛي تٝ فعايٙسٜ قتاتي تا ضا اٚ وٝ افىٙس ٔي

 تطاغيه اقتثاٜ اظ وٝ اؾت ذٛ٘ثاض اي فارقٝ ؾٛي تٝ حطوت زض حٛازث ؾیط ٚ ٍ٘طفتٝ لطاض تهازف ؾط اظ زاؾتاٖ اظ فٙهطي

 ٚ آٔیعز ٔي ٞٓ زض أیس ٚ تطحٓ ٚ زِٟطٜ ٚ تطؼ اتیات ضطتاًٞٙ ٘رؿتیٗ ٕٞاٖ اظ. ٌطزز ٔي حازث ظٔا٘ٝ پّٟٛاٖ ضازٔطزتطيٗ

 ؾیٙٝ زض ضا ذٛا٘ٙسٜ ٘فؽ تركس، ٔي ذاني تطرؿتٍي ٚ ٚضٛح زيٍطي تٝ يه ٞط وٝ اي ٙٝظٔی زض آزٔي ٔتضاز ذهايم

 تىٛيٗ زض ٘ٛفي تٝ يه ٞط ٘أثاضن ٚ قْٛ تمسيطي ي تاظيچٝ ٕٞٝ چٝ اٌط ٞا آزْ پؿط تا پسض ٘ثطز ضٚايت زض. وٙس ٔي حثؽ

 اؾت اي رأقٝ فیٙي لٛا٘یٗ تاتـ ٘اآٌاٜ ٚ آٌاٜ آزٔي، وطزاض ٚ افٕاَ ٚ يىسيٍط تا تطاغزي فٙانط پیٛ٘س ِیىٗ زاض٘س، ؾٟٓ فارقٝ

 ٚ اؾت تمسيط آٖ تط حاوٓ ضطٚضت وٝ اي رأقٝ. زاضز ٔحفٛػ ٘ٛ ي ا٘سيكٝ ٘ٛؿ ٞط تطاتط زض ضا ذٛيف ٔؿتمط ٘ؾاْ وٛقس ٔي وٝ

 . قٛ٘س ٔي لطتا٘ي ٔحتْٛ ؾط٘ٛقت ٚ تمسيط تطاتط زض وٝ ٞايي ا٘ؿاٖ ظ٘سٌي زض اؾت اي فارقٝ تیاٍ٘ط ؾٟطاب ٚ ضؾتٓ تطاغزي
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 حیات ٞاي ض٘ذ ٚ ٔهائة يقٙي اؾت، آزٔي راٖ ویفیت فٕیك ا٘قىاؼ تراعط قاٞٙأٝ، زض ٞا زاؾتاٖ ايٗ ي راشتٝ ٚ قٟطت

 زض ٔتضاز ٞاي ٔٛلقیت زاضز، ٔي تیاٖ ذٛتي تٝ ٞٓ ضا لٟطٔا٘اٖ ٚ ا٘ؿاٖ پیچیسٜ ضٚح ٚاوٙف ٚ وٙس ٔي ضٚايت ضا ا٘ؿاٖ

 ٚ قطايظ وٝ ظٔا٘ي تا ؾیاٚٚـ ٚ فطٚز ، ؾٟطاب ٚ ضؾتٓ ٔا٘ٙس ٞايي زاؾتاٖ. اؾت قسٜ ٔٙقىؽ ٞٙطٔٙسا٘ٝ قىّي تٝ ٔٙاؾثات

 اظ تیف ٚ ا٘س ظ٘سٜ ؾاظز، ٔي ٔاالٔاَ ضا آزٔي ظ٘سٌي زضز٘ان ٞاي ٔٛلقیت ٚ ٘طفتٝ ٔیاٖ اظ ٞا ض٘ذ ٚ ٔهائة ايٍٙٛ٘ٝ اؾثاب

 . وٙس ٔي رّة ذٛز تٝ ضا ٔرتّف ٞاي ٘ؿُ ٚ ياتس ٔي فعٚ٘ي ٞا آٖ ي راشتٝ پیف

 ٞايي ٚيػٌي زاضاي ٞا زاؾتاٖ ايٗ اظ ٔقسٚزي تقساز فمظ أا تؿیاض٘س فطزٚؾي ي قاٞٙأٝ زض تاض فارقٝ ٚ اٍ٘یع غٓ ٞاي زاؾتاٖ

 .اؾت ؾاذتٝ ٔكٟٛض ٚ ٔقطٚف تطاغزي فٙٛاٖ تٝ ضا ٞا آٖ وٝ اؾت

 ٞٙط ٚ زضأاتیه قىُ تٝ حتٕاً آٖ تیاٖ ي قیٜٛ تٍٛيیٓ ايٙىٝ قايس أا زا٘س ٔي ا٘ؿاٖ ض٘ذ ٚ ٔهائة ضا تطاغزي ٔٛضٛؿ اضؾغٛ

 أا ٘ساض٘س ضا تطاغزي ارعاي تطذي قاٞٙأٝ ٞاي تطاغزي ؽاٞط زض چٙس ٞط اؾت ٞٙط اتعاض وطزٖ ٔحسٚز ٘ٛفي تاقس ٕ٘ايكي

 رايٍعيٗ ضا ضٚايت تٛا٘ؿتٝ وٝ اؾت فطزٚؾي ي ٞٙطٔٙسا٘ٝ ضٚايت ٚ تیاٖ قیٜٛ ايٗ ٚ وٙٙس ٔي تثییٗ ذٛتي تٝ ضا تطاغزي ٔٛضٛؿ

 .اؾت ٘ىاؾتٝ احط تطاغيه ِصت ٚ راشتٝ اظ چیعي ٚرٛز ايٗ تا ٚ تطآيس واض ي فٟسٜ اظ ذٛتي تٝ ٚ ؾاظز ٙيفی ٞٙط

 ٞٓ ٚ ياتس ٕ٘ٛز ضٚايي اقىاَ تا ازتي احط يه زض ٞٓ تٛا٘س ٔي ذٛز تاضيري قطايظ تا اضتثاط زض وٝ اؾت ٔضٕٖٛ يه تطاغزي

 تٛا٘س ٔي ٞٓ اؾت ا٘ؿاٖ ظ٘سٌي زض ٔٛرٛز زضزٞاي ا٘قىاؼ فٞسف چٖٛ ٚ ٌیطز لطاض ٕ٘ايكي ٞٙطٞاي ا٘ٛاؿ ٔٛضٛؿ ايٙىٝ

 يا ازتي ٘ٛؿ ٞط زض ویفیت ايٗ ٚرٛز حاَ ٞط تٝ. زضأاتیه ٚ ٕ٘ايكي احط يه ٔٛضٛؿ ٞٓ ٚ تاقس حٕاؾي ي ٔٙؾٛٔٝ يه ٔٛضٛؿ

 تا ٞٙطي ضا زيتطاغ ٘تیزٝ زض.زاضز تكط ظ٘سٌي ٞاي ٔهیثت ٚ ض٘ذ زض ضيكٝ ذٛز اقىاَ تطيٗ فاِي زض اي زٚضٜ ٞط زض ٞٙطي

 آٖ زض ا٘ؿاٖ ٔتقاِي آضظٚٞاي ٚ ظ٘سٌي ٔقٙاي ٞؿتي، تٝ ٔطتٛط ٞاي ا٘سيكٝ آٖ زض وٝ زا٘ؿت تٛاٖ ٔي ٚؾیـ ا٘ساظي چكٓ

 . قٛز ٔي ٔٙقىؽ

 ٔٛضٛؿ ذساياٖ ضحٓ تي تمسيط تا فطز ٔیاٖ تضاز ٚ ضٚز ٔي قٕاض تٝ فأُ تطيٗ ٟٔٓ ؾط٘ٛقت تاؾتاٖ، يٛ٘اٖ تطاغيه آحاض زض

 زض چٝ ٚ يٛ٘ا٘ي تطاغزي زض چٝ ٟٔٓ ٔٛضٛؿ ٚ انُ ايٗ ٌفت تٛاٖ ٔي وّي تٙسي رٕـ يه زض ٚ زٞس، ٔي تكىیُ ضا آٖ اؾاؾي

 حمیمت زض ٚ قٛز ٔي زيسٜ تطاغيه تطرؿتٝ آحاض تؿیاضي زض ٘یع ٔقانط ظٔاٖ تا ٚ قٛز ٔي زيسٜ آٖ ٞاي تطاغزي ٚ قاٞٙأٝ

 . وٙس ٔي تٟسيس ضا اٚ ظ٘سٌي اِئتق ٞاي اضظـ وٝ اؾت ز٘یايي فّیٝ تطاغزي لٟطٔاٖ افتطاو

 تطاغيه ٔٛلقیت وٙٙس آقتي تضاز ايٗ ؾٛي زٚ اٌط ٚ زٞس ٔي تكىیُ اٚ ظ٘سٌي ٔمتضیات ٚ فطز تیٗ تضاز ضا تطاغزي ٔفْٟٛ

 ضا تضاز ايٗ ؾٛي زٚ ٚ آيس تط واض فٟسٜ اظ تتٛا٘س اي قیٜٛ ٚ قىُ ٞط تٝ وٝ اؾت آٖ تٛا٘ا قافط ٚ ٞٙطٔٙس ٚ آيس ٕ٘ي تٛرٛز

 .ٌیطز ذٛز تٝ تطاغيه ؾٛي ٚ ؾٕت احطـ تا ؾاظز ٔٙقىؽ

 ٚ اٚضيپیس ٚ ؾٛفٛوُ آقیُ، ٞاي تطاغزي لٟطٔا٘اٖ افتطاو تاؾتاٖ، زٚضاٖ ا٘ؿاٖ ي ا٘ساظٜ ٕٞاٖ تٝ ٘یع أطٚظ ز٘یاي ا٘ؿاٖ

 ظ٘سٌي زض ضطٚضت يه فٙٛاٖ تٝ ضا ٔطي ٚ زاضز ؾتیع ؾط ا٘ؿاٖ ٔتقاِي ٞاي فضیّت تا وٝ حاوٓ تمسيط تطاتط زض ضا زيٍطاٖ

 اؾت،قطيه قسٜ تحٕیُ اٚ تط ذساياٖ ؾٛي اظ وٝ ؾط٘ٛقتي فّیٝ اٚ ٔثاضظٜ زض ضا ذٛز ٚ وٙس ٔي تحؿیٗ پصيطز، ٔي ذٛيف

 زض عثیقتاً ٌطفت، ٔي ٘كأت ؾط٘ٛقت ٞاي فطٔاٖ تا فطز تطذٛضز اظ وٝ تاؾتاٖ ز٘یاي ٞاي تطاغزي زض ٔٛرٛز تضاز. زا٘س ٔي

 . زاقت ضيكٝ ٘اٖيٛ ي رأقٝ زض ٔٛرٛز ٞاي ؾٙت ٚ ظ٘سٌي

 ٚ ٔثاضظات تزؿٓ تا اؾت ضٚايي آحاض ي ٔكرهٝ تیكتط وٝ لٟطٔا٘اٖ پطزاظي قرهیت ٚ ٚلايـ تٛنیف قاٞٙأٝ ٞاي تطاغزي زض

 . ٌیطز ٔي ذٛز تٝ تطاغزي قىُ ٔفْٟٛ، زض ٚ ضؾس ٔي ٚحست تٝ اؾت آٖ زضٌیط ٘اذٛاؾتٝ يا ذٛاؾتٝ لٟطٔاٖ وٝ ٞايي وكٕىف

 تٝ ا٘ؿاٖ ٞاي ض٘ذ ٚ ٔهائة تیاٖ تیكتط ضا تطاغزي ٚ اؾت زازٜ اضائٝ تاؾتاٖ يٛ٘اٖ ٞاي تطاغزي تٝ رٝتٛ تا ضا ذٛز تقطيف اضؾغٛ

 وٝ قاٞٙأٝ ٞاي تطاغزي تط تٛا٘س ٕ٘ي ذیّي تطاغزي اظ تیا٘ي ٚ تقطيف چٙیٗ وٙس، ٔي ٔغطح ٕ٘ايكي ٞٙط ٚ زضأاتیه قیٜٛ

 زض آٖ اؾاؾي ٔٛضٛؿ ٚ تطاغزي ٔفْٟٛ قس اقاضٜ پیكتط وٝ ضٕٞا٘غٛ ٔؿاِٝ ايٗ ضغٓ فّي أا ٌطزز اعالق اؾت ضٚايي ٘ٛفي

 . آٖ ٘ثٛزٖ ٕ٘ايكي ٚ ٞا ٚيػٌي تطذي اظ ٘ؾط نطف قٛز ٔي زيسٜ قاٞٙأٝ ٞاي تطاغزي
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 ٞط تٝ تطاغزي وٝ: ٌفت تايس زا٘ٙس ٕ٘ي تطاغزي قاٞٙأٝ زض ضا ٞا زاؾتاٖ ٌٛ٘ٝ ايٗ قٙاؾاٖ قاٞٙأٝ تطذي اٌط نٛضت ٞط تٝ

 زٞیٓ رّٜٛ إٞیت پط آٖ زض ضا تٛزٖ ٕ٘ايكي فأُ فمظ وٝ ٞٙطي ذال ٘ٛؿ يه ٘ٝ تاضيري ٔفٟٛٔي تا اؾت ٔضٕٖٛ يه حاَ

 . وٙیٓ تٛرٟي وٓ يا ٚ تٛرٟي تي ٞا آٖ تطاغيه ٔفْٟٛ ٚ ٞا زاؾتاٖ ايٗ زض فطزٚؾي تیاٖ قیٜٛ ٚ ضٚايت ٞٙط تٝ ٚ

 ٞٙطٔٙسي فطزٚؾي تّىٝ قٛز ٕ٘ي لّٕساز تطاغزي ٍیعا٘ غٓ ٔطٌي ٚرٛز ٚ تٛزٖ آٚض ؾٛي افتثاض تٝ تٟٙا ؾٟطاب ٚ ضؾتٓ تطاغزي

 وٝ ضؾا٘س ٔي ٚحستي تٝ ضا ٔٛضٛؿ لٟطٔاٖ تطاغيه ٔطي ٚ ٔهاية ٚ ض٘ذ ٚ ظ٘سٌي ضٚاتظ زض ٔٛرٛز ٞاي ؾتیعٜ اظ وٝ تٛا٘اؾت

 . وٙس ٔي تاظ ٚيػٜ رايي زاؾتاٖ ايٗ تطاي تطاغزي آحاض ٔیاٖ زض ٚ وٙس ٔي پیطٚي ٔقیٙي ٔٙغمي اٍِٛي اظ

 زاض٘س؛ زيٍط ٔفٟٛٔي زضٌیط عطف زٚ ارعاي ٚ فٙانط ٚ ٘یؿت احطي چٙساٖ قط ٚ ذیط تیٗ تضاز اظ ؾٟطاب ٚ ضؾتٓ تاٖزاؾ زض

 ؾٛيي اظ تٟٕیٙٝ ٚ ؾٟطاب ٚ ؾٛ يه اظ تٛضا٘یاٖ ٚ ايطا٘یاٖ ٔیاٖ انّي تضاز ؾٟطاب ٚ ضؾتٓ ٔیاٖ ؽاٞطي تٙسي رثٟٝ اظ رسا

 اضظـ اظ فطاتط اذاللي ٚ افتمازي ٔقیاضٞاي وٝ زٞس ٘كاٖ ذٛاٞس ٔي ٚ تطزٜ ضتىا آٌاٞا٘ٝ فطزٚؾي ضا تٙسي نف ايٗ ٚ اؾت زيٍط

 وٝ اؾت زاؾتاٖ ايٗ زض ٚ اؾت؛ يافتٝ تثّٛض ضؾتٓ ٘مم تي ؽاٞط تٝ قرهیت زض وٝ ٞؿتٙس ٞايي اضظـ ٚ اؾت زيٍط ٞاي

 لطٖ فطزٚؾي ٚالـ زض ٚ اظزؾ ٔي آقىاض ضا ذٛز ٞٛيت زض ٔٛرٛز ٞاي ٘مهاٖ ضاٜ ٘یٕٝ فطزٚؾي،زض ٔحثٛب پّٟٛاٖ رٟاٖ ضؾتٓ

 . زٞس ٔي لطاض ذٛز ٔراعة ضا فطزا ٚ أطٚظ تكط آٖ پطزاذت قیٜٛ ٚ زاؾتاٖ ايٗ عطح تا چٟاضْ

 آٖ تاض فارقٝ ٚ تطاغيه ٌطٜ وٝ ؾاظز ٔي زاؾتا٘ي ؾٟطاب ي فاعفٝ ٚ ا٘سيكٝ ٞیأت زض ٚ تٟٕیٙٝ فكك لاِة زض فطزٚؾي

 ٚ وكس ٔي قٕكیط پؿط ضٚي تٝ پسض تؿا اي افتٙس، ٔي ٔقاضو قطايظ زض ٚلتي آٖ ٞاي آزْ ٌاٜ وٝ اؾت اي رأقٝ اظ تطٌطفتٝ

 أتیاظ ٚرٝ وٝ آٔٛذت تايس ضا زضؼ ايٗ ٞا تطاغزي ٕٞٝ اظ: ٌفت تٛاٖ ٔي ٚ. ايؿتٙس ٔي ؾتیع تٝ يىسيٍط تا ٘اآٌاٞا٘ٝ ٔؾّٛٔاٖ

 .زاضز ازأٝ تاض فارقٝ اٚضاؿ ؾیسٜ٘ط قٙاذت ايٗ تٝ وٝ ظٔا٘ي تا ٚ تاقس ٔي ٚي قٙاذت لسضت ٚ ا٘سيكٝ ظٔیٗ زض ا٘ؿاٖ

 تٝ ذٛز ٘مكٝ وطزٖ فّٕي تطاي ؾٟطاب ٚ وٙٙس حاوٓ زيٍط تمسيطي ٚ قىٙٙس ٞٓ زض ضا تمسيط وٛقٙس ٔي ؾٟطاب ٚ تٟٕیٙٝ

 زيٍطي تمسيط ٔطي رع ؾٟطاب تٛضاٖ ٚ ايطاٖ ظ٘سٌي تط حاوٓ ضطٚضت زض. ٔیطز ٔي رؿتزٛ ايٗ زض ٚ ضٚز ٔي پسض رؿتزٛي

 ٔي لطتا٘ي ضحٓ تي ٔهّحتي ٚ تمسيط ظيطپاي وٝ اؾت ٞايي ا٘ؿاٖ ظ٘سٌي ي فارقٝ تٟٕیٙٝ ٚ ؾٟطاب ٚ ؾتٓض تطاغزي. ٘ساضز

 . قٛ٘س

 تٝ پاي وٝ ايٙزاؾت وٙس، ٘في ضا ٘اٞٙزاض ٚالقیت ظ٘سٌي ٞاي اضظـ ٚ ا٘ؿا٘یت حفؼ ضٕٗ وٛقس ٔي تطاغزي لٟطٔاٖ ٚلتي

 .ٌیطز ٔي زٚـ تٝ ضا تمسيط تاض ٚ ٟ٘س ٔي ؾط٘ٛقت ٔیساٖ

 
 

 وتيجٍ

  زاضز؛ ذٛز زض ضا آٖ اؾاؾي ٔٛضٛؿ ٚ تطاغزي ٔفْٟٛ آٖ، ٘ثٛزٖ ٕ٘ايكي ٚ ٞا ٚيػٌي تطذي اظ ٘ؾط نطف «ؾٟطاب ٚ ضؾتٓ»

 پط آٖ زض ضا تٛزٖ ٕ٘ايكي فأُ فمظ وٝ ٞٙطي ذال ٘ٛؿ يه ٘ٝ ، تاضيري ٔفْٟٛ تا اؾت ٔضٕٖٛ يه حاَ ٞط تٝ تطاغزي

 . وٙیٓ تٛرٟي وٓ ٞا آٖ تطاغيه ٔفْٟٛ ٚ ٞا زاؾتاٖ ايٗ زض فطزٚؾي اٖتی قیٜٛ ٚ ضٚايت ٞٙط تٝ ٚ زٞیٓ رّٜٛ إٞیت

 قاٞٙأٝ تٝ ا٘ؿاٖ رسي ٚ ٔؿتٕط وكف ٚ فاللٝ انّي ؾثة وٝ ٌفت تٛاٖ ٔي تطزيس تسٖٚ قاٞٙأٝ، تیطٚ٘ي ظيثايي تط تاویس تا

 ؾٛفٛوُ، آحاض وٝ ویفیتي ٕٞاٖ ت،اؾ آٖ زض ا٘سيكٝ ي اؾتازا٘ٝ پطزاذت ٚ آٖ زضٚ٘ي وٕاَ ، ازٚاض ي ٕٞٝ زض آٖ ٞاي ٚتطاغزي

 فٙانط پیٛ٘س چٍٍٛ٘ي زض آحاض ٌٛ٘ٝ ايٗ زضٚ٘ي آٚض افزاب وٕاَ زٞس، ٔي تطتطي ذٛز ي زٚضٜ ٔكاتٝ آحاض تط ضا اٚضيپیس ٚ آقیُ

 ضز ضيكٝ ٞا ٚيػٌي ايٗ ٚرٛز. اؾت ٟ٘فتٝ تاضيد ٚ ا٘ؿاٖ عثیقت، اظ قافط تفؿیط ٚ تقثیط ٚ يىسيٍط تا ٞا آٖ ٞٙطي ٚ زاؾتا٘ي

 . زاضز ا٘ؿا٘ي ظ٘سٌي فٕیك ٞاي ض٘ذ

 ٔحتْٛ تمسيط تا ٘ثطز زض اٚ اضازٜ ٚ لٟطٔاٖ قٟأت زض ٚالقٝ، ٟ٘ايي ٌطٜ ٚ تاض فارقٝ ؾتیع، اٚد ٘مغٝ ٔا٘س٘ي ٞاي تطاغزي اوخط زض

 لسضت ٚ ا٘سيكٝ ظٔیٗ، زض ا٘ؿاٖ أتیاظ ٚرٝ وٝ آٔٛذت ضا زضؼ ايٗ تٛاٖ ٔي ٞا تطاغزي ي ٕٞٝ اظ ٚ اؾت ذساياٖ ؾٛي اظ

 .تاقس ٔي ٚي قٙاذت
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 رع زا٘ؿت ٔمهط ؾٟطاب ٔطي زض ضا وؿي تٛاٖ ٕ٘ي اؾت؛ زا٘ؿتٝ ؾط٘ٛقتف ٚ اِٟي تمسيط تط تٙا ضا ؾٟطاب ٔطي فطزٚؾي

. ا٘س تٛزٜ زذیُ تمسيط ايٗ تؿطيـ زض ٘اذٛاؾتٝ ٘ٛفي تٝ ٘یع افطازي چٙس ٞط. تسا٘یٓ آؾٕا٘ي لضاي ٚ تمسيط ي وكتٝ ضا اٚ ايٙىٝ

 زضز تؿىیٗ تطاي ؾٟطاب فٕط، ِحؾات ٚاپؿیٗ زض ٚ ٌٛيس ٔي ؾرٗ تمسيط تٛزٖ ٔحتْٛ اظ فطزٚؾي پؿط ٚ پسض ٘ثطز آذطيٗ زض

 ٔطي ٘یع ِكىط تعضٌاٖ ٘ىٙس، ؾطظ٘ف ضا ذٛز ذٛاٞس ٔي پسض اظ ٚ وٙس ٔي تّمي آؾٕا٘ي تمسيط اظ ٘اقي ضا ذٛز ٔطي پسض،

 (. ٔحتْٛ ؾط٘ٛقت ٚ تمسيط تا ا٘ؿاٖ رساَ يقٙي. )زا٘ٙس ٔي لسض ٚ لضا قسٖ ضٚا ي ٘تیزٝ ضا ؾٟطاب

 ٔي ضلٓ ا٘ؿاٖ تطاي يىسيٍط تا رساَ زض ذساياٖ وٝ ؾط٘ٛقتي أا قٛز ٔي ذتٓ ؾط٘ٛقت تٝ چیع ٕٞٝ ٘یع يٛ٘ا٘ي تطاغزي زض

 (. ذساياٖ تا ا٘ؿاٖ رساَ يقٙي.)ظ٘ٙس

 زض ٘یع يٛ٘ا٘ي ذساياٖ تىخط ٚ تقسز ٖآ ايؿتٙسٚ ٕ٘ي ذساياٖ ي اضازٜ تطاتط زض لٟطٔا٘اٖ آتٙي، ٞاي تطاغزي ٔا٘ٙس قاٞٙأٝ زض

 ٔي فطٚز ؾط رٟاٖ ترف ٞؿتي ٚ يٍا٘ٝ ذاِك تطاتط زض تٟٙا قاٞٙأٝ پّٟٛا٘اٖ تؿیاضي ٚ ضؾتٓ قٛز؛ ٕ٘ي زيسٜ ايطا٘ي ازياٖ

  ا٘س؛ زاقتٝ ضٚإ٘ي ضا ٔٛرٛزي ٞیچ ٚ وؽ ٞیچ تطاتط زض فطٚتٙي ٚ ؾتايف پان يعزاٖ اظ غیط تٝ ٚ ا٘س آٚضزٜ

 ٞا فارقٝ ٚلٛؿ اؾت؛اٌط ٔطزْ ٔحثٛب ٘یع ،ازيپ يٛ٘ا٘ي قٟطياض ازيپ تطاغزي زض ٚ ٔطزْ ٔحثٛب ٚ ّٔت فعيع تٓضؾ قاٞٙأٝ زض

 ذٛاٞیٓ تٕا٘ٙس،ٕ٘ي فعيع لٟطٔا٘اٖ ايٗ ٕٞچٙاٖ ذٛاٞس ٔي ٚ پصيطز ٕ٘ي ذٛا٘ٙسٜ تاقس لٟطٔا٘اٖ اقتثاٜ احط تط زاؾتاٖ زٚ ايٗ زض

 تا ضا فارقٝ اٍ٘یعٜ ٚ زا٘یٓ ٔي ٔمهط ضا نٛضت،ؾط٘ٛقت ا٘س،زضايٗ قسٜ اقتثاٜ ٔطتىة ضقف ٘مغٝ احط تط وٝ تسا٘یٓ وؿا٘ي ضا آ٘اٖ

 ايٗ تطاغزيٟا ٌٛ٘ٝ ايٗ ؾاظ٘سٌاٖ ؾاظيٓ،زضحمیمت ٔي ؾٍٙیٗ ضا ؾط٘ٛقت تطاظٚي وفٝ ٚ ؾاظيٓ ٔي ؾٟیٓ آٔسٜ لضاي ٚ تمسيط

 تٝ وٝ ٞؿتٙس ٞايي فطٚؾه لٟطٔا٘اٖ يٛ٘ا٘ي تطاغزي زض.ا٘س پطٚضزٜ زاؾتاٖ فضاي زض ٚ قٙاذتٝ ذٛتي تٝ ضا ٔراعثاٖ تٕايُ

 پصيطز،تٝ ٕ٘ي ضا تمسيط اؾت ذساياٖ تاظيچٝ وٝ ياتس زضٔي ٚ افتس ٔي تمسيط ي ٚضعٝ زض لٟطٔاٖ چٖٛ ٚ ٌطز٘س ٔي ذساياٖ زؾت

 آ٘تیٍٙٝ ٖ،ٞايٕٛ ايطٚزيىٝ، يٛواؾتا، زيا٘یطا، آغاوؽ، وٙس، ٔي وٛض ضا ذٛز ازيپ:قٛضز ٔي ذساياٖ زضتطاتط ٚ ظ٘س ٔي آؾیة ذٛز

 ٚ ٘ساضز ٌطيعٌاٞي قٛز ٔي تمسيط پٙزٝ اؾیط لٟطٔاٖ چٖٛ ايطا٘ي تطاغزي زض.وٙٙس ٔي ذٛزوكي يٛ٘ا٘ي تطاغزيٟاي زض...،ٞطاوّؿٛ

 راٖ اظ ٔطالثت تٝ ٔٛؽف أا ٘ساضز ضا تمسيط تا ٔماتّٝ تٛاٖ لٟطٔاٖ آ٘ىٝ تا ٚ پصيطز ٔي ضا آٖ ٚ ٔیكٛز تؿّیٓ ٔحتْٛ تمسيط زضتطاتط

 ذساياٖ تىخط ٚ تقسز آٖ ايؿتٙسٚ ٕ٘ي ذساياٖ ي اضازٜ تطاتط زض لٟطٔا٘اٖ آتٙي، ٞاي تطاغزي ٔا٘ٙس قاٞٙأٝ زض. قستا ٔي ذٛز

 ؾط رٟاٖ ترف ٞؿتي ٚ يٍا٘ٝ ذاِك تطاتط زض تٟٙا قاٞٙأٝ پّٟٛا٘اٖ تؿیاضي ٚ ضؾتٓ قٛز؛ ٕ٘ي زيسٜ ايطا٘ي ازياٖ زض ٘یع يٛ٘ا٘ي

 ايٗ اظ فطاتط ا٘س؛ زاقتٝ ضٚإ٘ي ضا ٔٛرٛزي ٞیچ ٚ وؽ ٞیچ تطاتط زض فطٚتٙي ٚ ؾتايف پان يعزاٖ اظ غیط تٝ ٚ ا٘س آٚضزٜ ٔي فطٚز

 ٚ ؾقازت تّىٝ ا٘س وطزٜ ٔي ؾفاضـ پطٚضزٌاض اعافت تٝ ضا زيٍطاٖ ٚ ا٘س ايؿتازٜ ٔي ٘یايف تٝ پطٚضزٌاض تطاتط زض تٟٙا ٘ٝ

 ٞط آغاظ زض وٝ ٔفْٟٛ ايٗ تٝ. ا٘س زا٘ؿتٝ ٔي غٛفٔق يٍا٘ٝ ذاِك ذٛاؾت تٝ ضا أٛض ي ٕٞٝ ٚ پیطٚظي ٚ قىؿت ٚ ذٛقثرتي

 ضا پیطٚظي تٛفیك وٝ ضا رٟاٖ زاٚض واض، ا٘زاْ اظ پؽ ٚ ا٘س وطزٜ ٔي ٘یايف ٚ ا٘س عّثیسٜ ٔي ياضي ذسا اظ ٔراعطٜ پط ٚ ٟٔٓ واض

 ٘زؿتٝ ياضي اٚ اظ يٙىٝا ؾثة تٝ يىتا ذاِك اظ واض زض ٘اوأي ٚ قىؿت ٍٞٙاْ تٝ حتي ٚ وطز٘س ٔي ؾپاؼ زاقتٝ، اضظا٘ي آ٘اٖ تط

 .ا٘س وطزٜ ٔي پكیٕا٘ي اؽٟاض ا٘س تٛزٜ ٌٙاٜ تٝ آِٛزٜ زأٗ ذسا تٝ ٘ؿثت يا ٚ ا٘س
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