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 1وًريس داستان عمً جايداوگی راس
 

 1 مىیزٌ آريیه

 تٟزاٖ، ایزاٖ زا٘ؾٍاٜ اِثزس، پززیظ اٍّ٘یغی، ازتیات ٚ ستاٖ زپارتٕاٖ اٍّ٘یغی، ازتیات ٚ ستاٖ زوتزی زا٘ؾدٛی  1

 

 

 چکیدٌ

 ػٕٛ افغا٘ٝ ٘اْ تا ار آٖ وٝ اعت ٕٞاٖ ٘ٛرٚس تا پیٛ٘س زر افغا٘ٝ تزیٗ  پزآٚاسٜ ٌفت تتٛاٖ ؽایس ایزاٖ ٔززٔی ازب ٚ فزًٞٙ زر
 ٔازراٖ، اس را  آٖ وٛزوی عاِیاٖ زر چٖٛ آؽٙایٙس، آٖ تا ای ٌٛ٘ٝ تٝ ایزا٘یاٖ ٕٞٝ ی وٝ ای افغا٘ٝ. ؽٙاعیٓ ٔی ٘ٛرٚس تاتا یا ٚ ٘ٛرٚس

 عزٔا ٘ٙٝ عپیس، ٚ ا٘ثٜٛ ریؾی ٚ ٌیغٛاٖ تا زیزعاَ اعت پیزی ٘ٛرٚس ػٕٛ وٝ پیساعت. ا٘س ؽٙیسٜ  ٌٛیاٖ  افغا٘ٝ زیٍز یا زایٍاٖ

 اس ٕ٘ازی ؽفاٞی، ازتیات ٚ وٟٗ ٞای رٚایت زر عزٔا ٘ٙٝ ٚ ٘ٛرٚس ػٕٛ ٞای ؽرصیت. فزعٛز سٔاٖ اعت پیزس٘ی عاَ ٕٞاٖ تٝ ٞٓ

 تا رعس ٔی پایاٖ تٝ عزٔا رٚسٌار ٚ وٟٗ عاَ وٝ اعت ی آٖ ٘ؾا٘ٝ رذساز ایٗ. اعت آزٔیاٖ احٛاَ ٚ ؼثیؼت زر تحَٛ ٚ تغییز

 را ٕٞسیٍز ایٙىٝ ٚخٛز تا ٚ ٞغتٙس، پیز زٚ ٞز سٖ پیز ٚ ٘ٛرٚس ػٕٛ. تؾٛز آغاس زیٍز تاری ٌیتی، یزرعتاذ ٌزٔا، رٚسٌار ٚ ٘ٛ عاِی

 ٘ٛیغٙسٜ ی. وٙٙس ٔاللات را ٕٞسیٍز تٛا٘ٙس ٕ٘ی ٞزٌش وٙٙس، ٔی ؽٕاری ِحظٝ ٕٞسیٍز زیسٖ ا٘تظار زر ٚ زار٘س، زٚعت ذیّی

 ی آٚاسٜ پز ی افغا٘ٝ ایٗ تسیُ تی سیثایی اس زیٍزی ٞای خّٜٛ ،٘ٛرٚس ػٕٛ زاعتاٖ اس زریسایی ذٛا٘ؾی تا تا زارز لصس ٔماِٝ ایٗ

 تٛز ذٛاٞس ذٛا٘ٙسٌاٖ تٝ ٔتٗ ٟٔدٛر ٘ىات ٚ پٟٙاٖ ٞای ظزافت تٟتز ی ارائٝ خٟت زر تالؽی ؽه تی وٝ عاسز ػیاٖ را ایزا٘ی

 .تززارز وٟٗ اثز ایٗ ٔا٘سٌاری راس اس پززٜ ٚعیّٝ تسیٗ ؽایس تا

 

 .خاٚزاٍ٘ی راس زفغا٘ظ، ٘ٛرٚس، ػٕٛ ٞای زاعتاٖ پارازٚوظ، ،آعتا٘ٝ :کلیدی ياژَای
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 مقدمٍ 

 فارسی ادبیات در سزما وىٍ ي وًريس عمً حضًر بٍ وگاَی. 1

 تاٚر یه تزاعاط. وٙٙس اسزٚاج ٞٓ تا ذٛاٞٙس ٔی آٟ٘ا. اعت س٘ی ٔٙتظز ٘ٛرٚس ػٕٛ اعت، ػاؽما٘ٝ زاعتا٘ی ،٘ٛرٚس ػٕٛ زاعتاٖ

 ٌّٟای ٚ زرذتاٖ ٘ٛرط تزي اس وٝ ٌٛیس ٔی ریغىٟا چزخ ٚ ٞا زاروٛب تٝ ٔا٘سٜ، ٘ٛرٚس تٝ ٔاٜ یه اس ٘ٛرٚس ػٕٛ ٘أشز لسیٕی،

 حٙا ریؼ ٚ سِف ٕ٘سی، والٜ ٚی ٞای ٚیضٌی اس .تثافٙس اعت  ٔاٞٝ  زٚاسزٜ عفزی زر وٝ ٘ٛرٚس ػٕٛ تزای سیثایی لثای ٘ٛؽىفتٝ،

 آیس ٔی زعت تٝ ػصا ٚ افتس ٔی راٜ وٜٛ اس اٚ. اعت ٘اسن ترت ٌیٜٛ ٚ لصة ؽّٛار ذا٘ی، ذّیُ ؽاَ آتی، لسن وٕزچیٗ تغتٝ،

 .ؽٟز زرٚاسٜ عٕت تٝ

 ػٕٛ یا ٘ٛرٚس تاتا وٝ وٟٙغاَ پیزی. اعت ٘ٛ عاَ تٝ وٟٙٝ عاَ ٌذار ٕ٘ازیٗ ٞای افغا٘ٝ اس ٘یش عزٔا ٘ٙٝ ٚ ٘ٛرٚس ػٕٛ زاعتاٖ

 ٘ٛرٚس ػٕٛ تا٘ٛی ای ٌٛ٘ٝ تٝ ٚ ٘أٙس ٔی عزٔا ٘ٙٝ را اٚ وٝ رٚز ٔی فزعٛز سٔاٖ ٚ فزتٛت س٘ی زیسار تٝ ؽٛز، ٔی ذٛا٘سٜ ٘ٛرٚس

 سٔاٖ زر ٚلت ٞیچ پیزسٖ ٚ وٙٙس ٕ٘ی ٔؾاٞسٜ را ٕٞسیٍز ٌاٜ ٞیچ ٘ٛرٚس ػٕٛ ٚ عزٔا ٘ٙٝ ٞا افغا٘ٝ اس تؼعی زر .ؽٛز ٔی ؽٕززٜ

 ٔزز ٚ اعت  ذا٘ٝ صاحة سٖ. اعت  تززٜ ذٛاتؼ وٝ وززٜ وار ٚ رٚتیسٜ ٚ رٚفتٝ را ذا٘ٝ لسر آٖ ٘یغت؛ تیسار ٘ٛرٚس ػٕٛ آٔسٖ

 ٔززْ س٘سٌی تٝ تزوت وٝ اعت زیٍزی فزز یا ؽاٜ یا ؼثیؼت ٕ٘از ٘ٛرٚس ػٕٛ ٞا افغا٘ٝ زر. زارز ازأٝ ٕٞیؾٝ عفز ایٗ ٚ ٔغافز؛

 تٝ عزٔا رٚسٌار ٚ وٟٗ عاَ وٝ اعت آٖ ٘ؾا٘ٝ رذساز ایٗ. اٚعت آٔسٖ ٔٙتظز ٕٞیؾٝ اعت، ٚی ٕٞغز وٝ عزٔا ٘ٙٝ ٚ زآٚر ٔی

 .تؾٛز آغاس زیٍز تاری ٌیتی، رعتاذیز ٌزٔا، رٚسٌار ٚ ٘ٛ عاِی تا رعس ٔی پایاٖ

 آزٔیاٖ احٛاَ ٚ ؼثیؼت زر تحَٛ ٚ تغییز اس ٕ٘ازی ؽفاٞی، ازتیات ٚ وٟٗ ٞای رٚایت زر عزٔا ٘ٙٝ ٚ ٘ٛرٚس ػٕٛ ٞای ؽرصیت

 ٔزس ایٗ ی ٌذؽتٝ ٞای ٘غُ ی عیٙٝ تٝ عیٙٝ ی ػاؽما٘ٝ ٞای  افغا٘ٝ ٚ ٕ٘ازیٗ اعؽٛرٜ اس عزٔا ٘ٙٝ ٚ ٘ٛرٚس ػٕٛ زاعتاٖ .اعت

 ٘ٙٝ ؽفاٞی، ٞای افغا٘ٝ ؼثك. تاؽس ٔی سٔیٗ تٝ ترؾیسٖ تزوت ٕٞچٙیٗ ٚ ٘ٛ عاَ تٝ وٟٙٝ عاَ ٌذر زاعتاٖ اعت، تْٛ ٚ

 . تزز ٔی ذٛاتؼ ذغتٍی اس زیسار، ِحظٝ زر أا تثیٙس، را اٚ تا اعت زر تٝ چؾٓ ٞزتٟار، اَٚ ٚ اعت ٘ٛرٚس ػٕٛ ؽكػا عزٔا

 ٚ چیٙس ٔی تاغچٝ اس تٟار ٕٞیؾٝ ٌُ ؽاذٝ یه. وٙس تیسار را پیزسٖ آیس ٕ٘ی زِؼ أا رعس، ٔی راٜ اس ٘ٛرٚس ػٕٛ تیٗ ایٗ زر

 ٔی آٖ تٝ په چٙس ٚ لّیاٖ عز ٌذارز ٔی زارز تزٔی آتؼ ٌّٝ یه ٔٙمُ اس. اٚ اروٙ ٘ؾیٙس ٔی ٚ ٌذارز ٔی پیزسٖ ی عیٙٝ رٚی

 ایٗ تزای را ٔٙمُ آتؼ. ذٛرز ٔی تاریه وٕز اعتىاٖ زاذُ لٙسآب تا را اػ پارٜ یه وٙس؛ ٔی ٘صف ٚعػ اس ٘ار٘ح یه ٚ س٘س

 ایٛاٖ تٛ یٛاػ یٛاػ آفتاب. افتس ٔی راٜ ؽٛز ٔی پا ٚ تٛعس ٔی را پیزسٖ رٚی ذاوغتز؛ سیز وٙس ٔی ا٘ثز تا ٘ؾٛز عزز سٚز وٝ

 تیٙس ٔی وٙس ٔی تاس را چؾٕؼ وٝ ذززٜ یه أا ؽٛز ٕ٘ی زعتٍیزػ چیشی اَٚ ؽٛز، ٔی تیسار آراْ پیزسٖ ٚ ؽٛز ٔی پٟٗ

 سیز ا٘س رفتٝ ٞا آتؼ ٔٙمُ زر. ؽسٜ ٘صف ٚعػ اس ٘ار٘ح .لّیاٖ عز رفتٝ آتؼ. اعت ذٛرزٜ زعت چیش ٕٞٝ زاز تی زاز ای

 را اٚ ٘رٛاعتٝ ٚ رفتٝ ٚ آٔسٜ ٘ٛرٚس ػٕٛ وٝ فٟٕس ٔی ٚلت آٖ. اعت ٘ؾغتٝ رٚػ تٛعٝ یه ٌزٔی ٚ اعت تز ٞٓ ِپؼ ،ذاوغتز

 .وٙس تیسار

 تایس وٝ ٔٛلؼی ٕٞاٖ زرعت وؾیسٜ، ٘ٛرٚس ػٕٛ زیسٖ تزای وٝ سحٕتی ٕٞٝ آٖ اس تؼس چزا وٝ ذٛرز ٔی غصٝ ٘اراحت عزٔا ٘ٙٝ

 تا ٘ىٙس چٝ ٚ وٙس چٝ وٝ وٙس ٔی زَ زرز آٖ ٚ ایٗ پیؼ رٚس ٞز. تثیٙس را ٘ٛرٚس ػٕٛ تٝ٘تٛا٘غ ٚ تززٜ ذٛاتؼ ٔا٘س، ٔی تیسار

 تاز زیٍز تار یه وٝ ایٗ خش ٘ساری ای چارٜ! خٖٛ ٘ٙٝ: ٌٛیٙس ٔی اٚ تٝ رٚسٞا اس رٚسی ایٙىٝ تا تثیٙس؛ زٚتارٜ را ٘ٛرٚس ػٕٛ تتٛا٘س

 سٖ پیز. وٙی رٚؽٗ زیسارػ تٝ چؾٓ تتٛا٘ی تا پاییٗ تیایس تیفتس راٜ ٜوٛ عز اس تاس ٘ٛرٚس ػٕٛ ٚ تزعس تٟار اَٚ رٚس تٛسز؛ تٟاری

 .٘ٝ یا تثیٙس را ٘ٛرٚس ػٕٛ تٛا٘س ٔی پیزسٖ زیٍز عاَ وٝ زا٘س ٕ٘ی ٞیچىظ أا. وزز لثَٛ ٘ساؽت ای چارٜ چٖٛ ٞٓ

 

 وًريس عمً ريایت در ومادشىاسی. 2

 ٞا، ٔثُ لاِة زر وٝ اعت آزٔیاٖ احٛاَ ٚ ٞا فصُ تحَٛ ٚ تغییز ٙٝسٔی زر آؽٙا ٕ٘ازٞای ٚ ٞا ٘ؾا٘ٝ اس ّٕٔٛ فارعی وٟٗ ازتیات

 وٙٛ٘ی ٞای ٘غُ تٝ آٖ تز  أزٚسی ؽىُ عزا٘داْ ٚ ٌؾتٝ ٔرتّف ٞای ٘غُ ٔیاٖ عیٙٝ تٝ عیٙٝ تّٙس ٚ وٛتاٜ ٞای رٚایت ٚ ٞا ٔتُ

 .اعت رعیسٜ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D8%AE%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A7
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 زر "ػٕٛ٘ٛرٚس" ٔماتُ زر اعت، تٟار آٔسٖ ا٘ٝ٘ؾ ٚ ایزا٘ی ؽرصیت ٕ٘از ٘ٛرٚس ػٕٛ ازتیات، وارؽٙاعاٖ اس تغیاری اػتماز تٝ

 عپظ ٚ زٞس ٔی را تٟار آٔسٖ ذثز ػٕٛ٘ٛرٚس تزز، ٔی ذٛز تا را عزٔا عزٔا، ٘ٙٝ وٝ سٔا٘ی. اعت "عزٔا ٘ٙٝ" ایزا٘ی وٟٗ رٚایات

 آًٞٙ تیٚل تاعتاٖ ایزاٖ زر اعت، فصُ تغییز یه ٕ٘از تاریری ٔغتٙسات ٚ حىایات زر ٘ٛرٚس ػٕٛ. آیس ٔی "٘ٛرٚسی ٔیز"

  .اعت تٛزٜ ٘ٛرٚس ػٕٛ آٔسٖ ٘ؾا٘ٝ ٌیزز، ٔی س٘سٌی ظزتاٖ ٞغتی

 ٔؾاٞسٜ آٖ زر ٘یش چّٝ ؽة عفزٜ ٚ ٘ٛرٚس عیٗ ٞفت زر ای ٘ؾا٘ٝ وٝ اعت ذٛرؽیس آِٛزٌی راس ٘ؾاٖ ٘ٛرٚس، تاتا خأٝ عزخ رً٘

 وٟٗ، ٕ٘ازؽٙاعی ٚ تاٚرؽٙاعی زر. تاع آٖ تٛزٖ خاٚیس ٚ ٘ٛرٚس لسٔت ٚ سٔاٖ ٘ؾا٘ٝ ٘ٛرٚس تاتا تّٙس ٚ عفیس ریؼ ٚ ؽٛز ٔی

 تاعتا٘ی تاٚرٞای ؼثك اٌز ٞٓ عزٔا ٘ٙٝ ٚ ٘ٛرٚس تاتا زاعتاٖ زر. اعت اثزپذیزی ٘ؾا٘ٝ سٖ ٚ اعت اثزٌذاری ٚ ٘زیٍٙی ٘ؾا٘ٝ ٔزز،

 ٚ ٘ٛرٚس ػٕٛ آٔسٖ عزٔا، ٘ٙٝ ٚ اعت رٚؽٙی ٚ ٌزٔا تا عزٔا تز چیزٌی وٝ اعت ٘ؾاٖ ایٗ تٝ سٖ، عزٔا ٘ٙٝ ٚ اعت ٔزز ٘ٛرٚس تاتا

 وٝ اعت رٚؽٙی ایٗ ٚ زٞس، ٔی رٚی وائٙات وُ زر تّىٝ ؼثیؼت؛ زر تٟٙا ٘ٝ وٝ اعت اتفالی ایٗ. وؾس ٔی ا٘تظار را رٚؽٙی

 تحمك ٔؼٙا زر ٚ اعت ذساٚ٘سی فّغفٝ یه خزیاٖ ایٗ. ٘سارز ٚ ٘ساؽتٝ خایی ٞزٌش ٘ٛر زر تاریىی ٚ ٌیزز، ٔی تز زر را تاریىی

 ٘ٛرٚس، ػٕٛ زاعتاٖ ذٛا٘سٖ تا چٙا٘چٝ .اعت اٞٛرایی ٚالؼیت ایٗ اس ٕ٘ازی ٘یش عزٔا ٘ٙٝ ٚ ٘ٛرٚس تاتا سیثای زاعتاٖ ٚ وٙس ٔی پیسا

 پاییٗ وٜٛ عز اس تٟار اَٚ رٚس ٔزتثٝ، یه عاِی ٘ٛرٚس ػٕٛ ": ٛزؽ ٔی ٚالف تیؾتز واروززی ٞای تفاٚت ایٗ تٝ ذٛا٘ٙسٜ

 .ؽٛز ٔی آؽىار( عزٔا ٘ٙٝ) پیزسٖ تٝ ٘غثت ٘ٛرٚس ػٕٛ تٛزٖ فزازعت خّٕٝ ایٗ تا وٝ ".آٔس ٔی

 :اعت وٕاَ ٚ تمسط ٔفْٟٛ تز تاویسی وٝ اعت ؽسٜ تىزار زاعتاٖ زر تارٞا ٚ تارٞا ٞفت ػسز

 ".٘یّٛفز ٚ س٘ثك ٚ الِٝ عزخ، ٌُ ٚ تٙفؾٝ تٟار، ٕٞیؾٝ ٚ ٘زٌظ: تٛز رً٘ ٞفت ٌُ ی تٛتٝ ٞفت  تاغچٝ، زٚر تا زٚر "

 ٚ. چیس ٔی ٘ثات ٚ ٘مُ ٚ ؽیزیٙی خٛر ٞفت تّٛر، ظزف چٙس تٛی. ٌذاؽت ٔی لاِیچٝ رٚی ٚ آٚرز ٔی را عیٗ ٞفت عیٙی تؼس، "

 ".ؽس ٔی ٘ٛرٚس ػٕٛ راٜ تٝ چؾٓ ٚ لاِیچٝ رٚی ٘ؾغت ٔی ٚ ٌذاؽت ٔی عیٗ ٞفت پّٟٛی

 ".ؽس ٔی عثش رً٘ تٝ رً٘ ٞای ٌُ ٌُ، خٛر ٞفت ٞٓ تاغچٝ زٚر تا زٚر ٚ تٛز٘س، ؽىٛفٝ اس پز ٞا زرذت ٘ٛرٚس ػٕٛ آٔسٖ ٚلت"

 ی ٔیٜٛ خٛر ٞفت زیٍز عیٙی زر ٚ.( عٕٙٛ ٚ عثشی عیة، عٙدس، عٕاق، عزوٝ، عیز،) چیس ٔی عیٗ ٞفت عیٙی یه زر"

  ".ٌذاؽت ٔی عیٙی زْ ؽٕؼساٖ تٛی ٞٓ ٌچی ؽٕغ یه ٚ ٌذاؽت ٔی ٘ثات ٚ ٘مُ تا ذؾه

 ٚ لزٔش تٙثاٖ ٚ تزٔٝ ی تٙٝ ٘یٓ. وزز ٔی آرایؼ( سرن ٚ عفیساب ٚ عزذاب ٚ عزٔٝ ٚ ذاَ اس) لّٓ ٞفت تٝ را ذٛزػ پیزسٖ ٘ٙٝ"

 ".سز ٔی ٞایؼ ٌیظ ٚ صٛرت ٚ عز تٝ ٔؾه ٚ ػٙثز ٚ ػٛز. وزز ٔی تٗ تٝ سیثا ای ؽّیتٝ

 

 اصلی بحث

  ياساسی خًاوش. 1

 ٔی آؽىار را ذٛز ٞای تٙالط ٔتٗ ٚاعاسی ی زرپزٚعٝ فزا٘غٛی، ٔٙتمس ٚ فیّغٛف ،(1930―2004) زریسا صان ی میسٜػ تٝ

 ٞای پسیسٜ اس آِٛزی ٚٞٓ ٔفْٟٛ ٚاعاسی تٙاتزایٗ. زٞس ارائٝ ذٛز اس یىسعت ٚ یىپارچٝ ٔفٟٛٔی زارز عؼی وٝ چٙس ٞز وٙس،

 تزعا٘س، لؽؼی ٚ ایغتا ٔٛلؼیت یه تٝ را آٖ وٝ ایٗ تسٖٚ ٚ وٙس ٔی تاس را ٗٔت ٚاعاسی پزٚعٝ. زٞس ٔی ٔا تٝ آٖ افزاز ٚ ػآِ

 رٞا ٚ آؽٙا حزیٓ یه زر ٔتٗ وززٖ تاس اس اعت ػثارت ٚاعاسی ی پزٚعٝ تؼثیزی تٝ. وٙس ٔی رٞا لؽؼیت ػسْ یه زر عزا٘داْ

 عاَ، تحٛیُ ٔٛلغ عاَ یه ؽایس". سس٘ ٕ٘ی رلٓ را ٔؾرصی فزخاْ ٞیچ ٞٓ ٘ٛرٚس ػٕٛ زاعتاٖ. آؽٙا ٘ا حزیٓ یه زر آٖ وززٖ

 ".تثزز ؽٟز تٝ را ػیس ٘ٛرٚس ػٕٛ ٕٞزاٜ ٚ تؾٛز تاسٜ ٚ تز ٚ خٛاٖ ٚ تثیٙس را ٘ٛرٚس ػٕٛ .تٕا٘س تیسار پیزسٖ

 ٚ ا٘تؾارا٘س حاَ زر ٔساْ ٞٓ زرٖٚ ٞا ٘ؾا٘ٝ تٙاتزایٗ. ٔؼٙی وززٖ ٔحسٚز ٚ تغتٗ ٘ٝ اعت، ٕٞزاٜ ٔؼٙائی تىثز تا زریسایی تفىز

 پیز زٚ ٞز سٖ پیز ٚ ٘ٛرٚس ػٕٛ. وٙٙس ٕ٘ی حزوت ؽسٜ ؽٙاذتٝ ٔفاٞیٓ زرٖٚ ٞا ٘ؾا٘ٝ چٖٛ وٙٙس، ٕ٘ی لثَٛ را ٔتٗ عاذتار

 تٛا٘ٙس ٕ٘ی ٞزٌش وٙٙس، ٔی ؽٕاری ِحظٝ ٕٞسیٍز زیسٖ ا٘تظار زر ٚ زار٘س، زٚعت ذیّی را ٕٞسیٍز ایٙىٝ ٚخٛز تا ٚ ٞغتٙس،

 .وٙٙس ٔاللات را ٕٞسیٍز

 اس. ٔا٘س ٕ٘ی ٔزوش ٔزوش زیٍز سزایی ٔزوش تا. ؽٛز ٔی ٔتٗ ؽسٖ عغت تاػث وٝ اعت ٔزوش سزایی ی پزٚعٝ ٚاعاسی پزٚعٝ ی 

 سٔا٘ی. ٌیزز ٔی ؽىُ ٔزوشی ٔحٛر یه اعاط تز ٔتٗ ٞز ٘ظاْ، ایٗ زرٖٚ زارز، تؼّك ٌزائی پغاعاذت تٝ زریسا وٝ خایی آٖ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2


 ازتیات، ػزفاٖ ٚ فّغفٝٔؽاِؼات 

 712 -706 اتصفح، 1395 پاییش ،1/3 ؽٕارٜ ،2 زٚرٜ

709 

 

 وٝ اعت ٔحٛری ٘یاسٔٙس ٘ظاْ ٘تیدٝ زر. ترؾس لٛاْ ٚ ثثات ٘ظاْ آٖ تٝ تٛا٘س ٕ٘ی زیٍز تاؽس، ٘ظاْ یه زرٖٚ اس ٔحٛر ایٗ وٝ

 یه ٚاعاسی ی پزٚعٝ زیٍز، تیا٘ی تٝ. ٔتٗ تیزٖٚ ٞٓ ٚ اعت ٔتٗ زرٖٚ ٞٓ ٔزوش ؽزایؽی چٙیٗ زر. زارز ٍ٘ٝ تیزٖٚ اس را آٖ

 عاذتار زرٖٚ ٔزوش زواروز تؼثیزی تٝ ٘ثاؽس، ٔزوش راحتی تٝ تٛا٘س ٔی ٔزوشی ٞز زریسا ػمیسٜ تٝ. اعت سزایی ٔزوش ی پزٚعٝ

 .ؽٛز ٔی ػٛض ٔساْ ٚ ٘یغت اتسی آٖ ٔاٞیت ِٚی تالیغت، ذٛز خای ٕٞچٙاٖ

 تٙاتزایٗ. ؽٛز ٔی تز وٕزً٘ اٚ ٘مؼ زاعتاٖ ا٘تٟای تٝ رعیسٖ تا ٚ اعت پزرً٘ تغیار ػٕٛ٘ٛرٚس ٔزوشیت زاعتاٖ اتتسای زر

 اٚ ٔزوشیت ٚ اعت غیاب ػیٗ اٚ حعٛر زاعتاٖ ا٘تٟای تٝ رعیسٖ تا ِٚی اٚعت حعٛر ػیٗ زاعتاٖ اتتسای زر ٘ٛرٚس ػٕٛ غیاب

 عاذتار ٔساْ ؽٕا تفىز ی پزٚعٝ وٝ ٔؼٙا تسیٗ. ٘یغت ٔتٗ ٟ٘ایی حزف حاَ ایٗ تا زارز، إٞیت ٔزوش ٌزچٝ. ؽٛز ٔی سزٚزٜ

 .ٔا٘س ٔی تاس ٚ وززٜ ؼی را پٛیایی اعتؼاری

  

 واپذیز تحقق ی يعدٌ. 2

 لاتُ وٝ زارز ٘ظز ای آیٙسٜ تٝ زریسا. زارز تفىزخسیس ٚ افك یه تٝ رٚ وٝ اعت ٔحٛر یٙسٜآ ی ٘ظزیٝ یه ٚاعاسی زریسا اػتماز تٝ

 ی آیٙسٜ. اعت ٌذؽتٝ تّىٝ ٘یغت، آیٙسٜ زیٍز تاؽس، تیٙی پیؼ لاتُ وٝ ای آیٙسٜ ٘یش ٘یچٝ تؼثیز تٝ وٝ چزا ٘ثاؽس، تیٙی پیؼ

 زیٙی ٔتفىز یه اٚ وٝ ٞزچٙس ؽسٜ، زذیُ زیٙی ی سٜآیٙ تا اٚ آیٙسٜ. اعت ٔٛػٛزی ی آیٙسٜ ٚ ٘یغت تصٛر لاتُ زریسایی

 ٚػسٜ فیّغٛف زریسا. ٘پذیزز تحمك ٞزٌش ٚ تٕا٘س ٚػسٜ حس زر ٕٞیؾٝ تایس وٝ اعت ای ٚػسٜ آٔسٖ ی ٚػسٜ زریسا تزای. ٘یغت

 ٘ىتٝ. ؽٙاذتٝ٘ا ی آیٙسٜ تٝ ٚػسٜ ٞٓ ٚ زٞس ٔی(  ؽسٖ ٚ آٔسٖ حاَ زر)  آیٙسٜ ی ٚػسٜ ٞٓ اٚ. اعت آیٙسٜ تٝ ٚػسٜ ٚ آیٙسٜ ی

 تاؽس، زاؽتٝ ٚخٛز ٕٞیؾٝ تایس آٖ تحمك ٚ آٔسٖ تٝ أیس تٙاتزایٗ یاتس، ٕ٘ی تحمك ٞزٌش ٚػسٜ آٖ وٝ اعت ایٗ تٛخٝ خاِة ی

 .٘سارز چٙسا٘ی إٞیت ٚػسٜ آٖ پیٛعتٗ تحمك ِٚی

 ٞفت تاغچٝ، زٚر تا زٚر " وٙس، ٔی آٔازٜ آٖ تزای را ذٛز تیاٚرز، را ػیس ٘ٛرٚس ػٕٛ وٝ آٖ اس لثُ تٟار اَٚ رٚس عاَ ٞز سٖ پیز

 ٚ س٘س ٔی تزق تزق فٛارٜ آب وٙٙس، ٔی ؽٙا رٍ٘ارً٘ ٔاٞی چٙس تاغچٝ خّٛی واؽی حٛض تٛی ٚ اعت، "رً٘  ٞفت ٌُ ی تٛتٝ

 ٔی عزٔٝ را ٞایؼ چؾٓ سزٜ، ؽا٘ٝ را ٞایؼ ٔٛ وززٜ، ٍ٘اٜ اػ ای ٘مزٜ زار پایٝ ی آیٙٝ زر سٖ پیز .ریشز ٔی ٞا تٛتٝ ٚ ٌّٟا رٚی

 راٜ تٝ چؾٓ ٚ چیسٜ عیٗ ٞفت وٙس، ٔی رٚؽٗ ػٛز ٚ س٘س ٔی ٞایؼ ٔٛ تٝ ٌالب .آرایس ٔی ٘ٛرٚس ػٕٛ آٔسٖ تزای را ذٛز ٚ سوؾ

 .٘ؾیٙس ٔی ٘ٛرٚس ػٕٛ

 ٘ٛرٚس ػٕٛ .تیٙس ٔی ذٛاب زر تٟٙا را ٘ٛرٚس ػٕٛ ٚ ٌیزز، ٔی ذٛاتؼ وٓ وٓ سٖ پیز تزعس، راٜ اس ٘ٛرٚس ػٕٛ وٝ ایٗ اس لثُ عاَ ٞز

 ٞای ٔٛ تٝ ٚ چیسٜ پیزسٖ ذٛز تاغچٝ اس  "تٟار ٕٞیؾٝ ٌُ یه" وٙس،  تیسار را سٖ پیز آیس ٕ٘ی زِؼ چٖٛ ٚ رعس یٔ راٜ اس

 زیٍزػ ٘صف ٚ ذٛرز ٔی آب ٚ لٙس تا را آٖ ٚ٘صف وٙس، ٔی ٘صف ٚ تززاؽتٝ ٘ار٘دی سٖ پیز عیٗ ٞفت عفزٜ اس ٚ ٔیش٘س اٚ عفیس

 ؽٟز تٝ را ػیس تا رٚز، ٔی ٚ سزٜ آٖ تٝ پىی چٙس ٚ وززٜ چاق را لّیاٖ ریرتٝ، آتؼ تز اعفٙس ٔؾتی .ٌذارز ٔی سٖ پیز تزای را

 .تثزز

 ٘ٛرٚس ػٕٛ تاس وٝ فٟٕس ٔی اعفٙس تٛی ٚ ؽسٜ ٘صف ٘ار٘ح زیسٖ تا ٚ پزز، ٔی ذٛاب اس اٚ سٖ، پیز صٛرت رٚی آفتاب پزتٛ افتازٖ تا

 ٘ٛرٚس ػٕٛ زیٍز، تؼثیزی تٝ .تثیٙس را اٚ تؼس عاَ تا وٙس، صثز ٞٓ زیٍز آسٌار عاَ یه تایس وٝ ایٗ اعت؛ ٔا٘سٜ ذٛاب اٚ ٚ آٔسٜ

  ٚ پٛیایی ٘ٛرٚس ػٕٛ زیسار تٝ أیس حمیمت زر .زٞس ٕ٘ی ا٘داْ ٘ثاؽس ا٘دأؼ تٝ لازر ذٛز سٖ پیز وٝ واری ٞیچ سٖ پیز تزای

 وٝ چزا تزعس، راٜ اس اٚ تا وؾس، ٔی ارا٘تظ ٞٓ زیٍز عاَ یه زٚتارٜ پیزسٖ حاَ ایٗ تا ٚ آٚرز، ٔی ارٔغاٖ تٝ پیزسٖ تزای را حیات

 " .ٔا٘س ٔی تاسٜ تز ٚ تٟار ٔثُ ز٘یاعت، ز٘یا تا تثیٙس، را ٘ٛرٚس ػٕٛ وٝ وغی ٞز"

 تٝ ٞزٌش چٖٛ ٚ اعت زریسایی پزٚری ٔٛػٛز ٕٞاٖ ایٗ وٝ اعت ٕٞزاٜ أیس ٚ ٚػسٜ تا ا٘غا٘ی وٙؼ سیثایی زریسا زیسٌاٜ اس

 ٔٛػٛز حاِت ٕٞاٖ زر وٝ اعت ٔٛػٛزی زٞس ٔی ا٘زصی ٔا تٝ وٝ آ٘چٝ. رعیٓ ٕ٘ی ریتاٚ ٔٛػٛز تٝ ٞزٌش پظ رعس ٕ٘ی تحمك

 اس. ٘سٞس رخ ٞزٌش تغییز ایٗ ٞزچٙس زارز، اػتماز تحَٛ ٚ تغییز تٝ زریسا زیٍز، ػثارت تٝ. رٚز ٕ٘ی خّٛتز ٚ ٔا٘س ٔی تالی تٛزٖ

 ٞسیٝ سٔا٘ی ٞسیٝ اعت، آٖ ٘یافتٗ تحمك زر ٞسیٝ زؽتع تاؽس، ٔا ٔاِی اعتؽاػت ٚ تٛاٖ اس ذارج ٘یش تایس ٞسیٝ زریسا زیسٌاٜ

 اس ٟٕٔتز ٚ ؽٛیٓ، ٔی آؽٙا ٘ٛرٚس ػٕٛ ؽرصیت تا حسی تا ،٘ٛرٚس ػٕٛ زاعتاٖ زر.  وٙیٓ پیؾىؼ وغی تٝ را آٖ ٘تٛا٘یٓ وٝ اعت
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 عزٔٝ ٌؾاز ؽّٛار آتی، وٕزچیٗ تغتٝ، حٙا سِف ٚ ریؼ ٕ٘سی، والٜ تا ػٕٛ٘ٛرٚس": اعت عاِرٛرزٜ ٔززی اٚ وٝ تیٙیٓ ٔی ٕٞٝ،

 پیز تٝ خٛا٘ی ٚ تٟار ٘ٛیس تٛز٘ؼ، پیز ٚخٛز تا ٔزز ایٗ ایٙىٝ خاِة ٚ ".آٔس ٔی ؽٟز تٝ ػصاس٘اٖ ّٔىی، ٘اسن ترت، ی ٌیٜٛ ٚ یی

 ذتٓ زٚ ایٗ زیزٍٞٙاْ ٚصاَ تٝ تتٛا٘س ٟ٘ایت زر وٝ ٘ٛرٚس، ػٕٛ ٔاللات زر سٖ پیز آرسٚی تحمك ػسْ ٚ زاعتاٖ اتٟاْ .زٞس ٔی سٖ

 .تاع عاذتٝ ٕٔىٗ زٚ ٞز تزای را س٘سٌی تىاپٛی ٚ حیات ی ازأٝ تٝ أیس وٝ اعت ٘ٛرٚس ػٕٛ زاعتاٖ ٔا٘سٌاری سرا ؽٛز،

 

 دریدایی پاراديکس مىطق. 3

 یا پارازٚوظ اصؽالح. س٘س ٔی حزف پارازٚوظ تا ٕٞیؾٝ اٚ چٖٛ زریساعت، ستاٖ زر ٘اپذیز خسایی اصُ یه پارازٚوظ 

 ٔٛخٛز ٔتٙالعی وأال ٞای ٚیضٌی پسیسٜ ٞز عزؽت زر وٝ ٔؼٙا ایٗ تٝ وٙس، ٔی تٛصیف ار ٔتٙالط ٔٛلؼیت یه اعتیصاَ

 زاؽتٝ ذٛز زرٖٚ زر ٔتفاٚتی ٔثثت ٔفاٞیٓ تٛا٘س ٔی ٔٙفی ٔفْٟٛ یه. تاؽس آغاس یه ٞٓ ٚ پایاٖ یه ٞٓ تٛا٘س ٔی ٔزي. اعت

 اس ٞا ٕٔىٗ وٝ اعت ٔؼتمس زریسا. اعت ذٛز اس تیٔتفاٚ ٔفاٞیٓ ٚاخس ٚاحس آٖ زر ػآِ زر ٔفٟٛٔی ٞز زریسا زیسٌاٜ اس. تاؽس

 پیسا آٖ زر ای ٔیٜٛ خٛر ٞز وٝ اعت تاغی صاحة ؽٛز، ٔی تٛصیف ٘ٛرٚس ػٕٛ زاعتاٖ زر وٝ س٘ی پیز. وٙٙس ٔی ػثٛر ٞا ٘إٔىٗ

  .اعت تٟار صاحة ٘ٛرٚس آٔسٖ اس پیؼ ذٛز پیزسٖ زیٍز، تؼثیزی تٝ .اعت ٌُ ٞای تٛتٝ اس پز ٚ ؽٛز ٔی

 ٚ رفت حاَ زر ٔساْ اعت، عیالٖ حاِت زر ٕٞیؾٝ وٝ وٙس ٔی تٛصیف را ٔتٙالط ٚ زٌٚا٘ٝ ٔتشِشَ، ٔٛلؼیت یه ظپارازٚو

 ػٕٛ اس سٖ پیز. رعس ٕ٘ی لؽؼی ٚ ایغتا ٚظؼیت یه تٝ ٞزٌش ٔؼٙا اعتیصاَ ٔٛلؼیت زر. ٘سارز ٔؾرصی خایٍاٜ ٚ تٛزٜ تزٌؾت

 وأال ٘ٛرٚس ػٕٛ آ٘ىٝ حاَ ؽٛز، ٕ٘ی آٖ ٌزفتٗ تٝ ٔٛفك ٚلت ٞیچ ٚ ٞس،ذٛا ٔی را خٛا٘ی ٚ خاٚزاٍ٘ی یؼٙی ػیسی تٟتزیٗ ٘ٛرٚس

 وظ ٞیچ .زارز ٍ٘اٜ خٛاٖ عاِٟا ایٗ تٕاْ زر ٘تٛا٘غتٝ را ذٛزػ ٘ٛرٚس ػٕٛ چزا وٝ ؽٛز ٔی ٔؽزح ٔا تزای عٛاَ ایٗ ٚ اعت پیز

 ٘ٛرٚس ػٕٛ ا٘تظار زر عاَ ی ٕٞٝ پیزسٖ ٘ٙٝ ٌٛیٙس ٔی ".٘ٝ یا ؽٛز ٔی ٘ٛرٚس ػٕٛ زیسٖ تٝ ٔٛفك سٖ پیز تاالذزٜ وٝ زا٘س ٕ٘ی

 رعیسٖ اس پیؼ عاَ ٞز ٚ تیایس زیسارػ تٝ ٘ٛرٚس ػٕٛ ٘ٛرٚس اَٚ رٚس تا تیٙس ٔی تسارن ٘ٛرٚس رٚس تزای عاَ ی ٕٞٝ ٚ ٔا٘س ٔی

 ".تزز ٔی ذٛاتؼ ٘ٛرٚس ػٕٛ

 ٔتعاز ػٙاصز تٕاْ ٍ٘زػ ایٗ رز وٝ ٌزفت ؽىُ ا٘یؾتٙی تفىز اس تؼس ؼیفی ٍ٘اٜ. لؽثی ٘ٝ اعت ؼیفی ػآِ تٝ زریسا ٍ٘اٜ

ٔحٛر  یه رٚی ٔفاٞیٓ. اعت ٞٛیت ٚ اصاِت ظس ٍ٘اٜ ٘ٛػی تٝ ٚ اعت تاس ؼزف زٚ اس وٝ ؼیفی. ٌیز٘س ٔی لزار ؼیف یه زاذُ

 ٔزز ٚ سٖ ؽة، ٚ رٚس ٔفاٞیٓ ؼیفی ٍ٘اٜ زر. ٘سار٘س ٚخٛز تغتاری ی ٘مؽٝ ٞیچ ِٚی ؽٛ٘س، ٔی زٚر ٞٓ اس ٚ ؽسٜ ٘شزیه ٞٓ تٝ

 ی ٔززا٘ٝ ٞای ذصّت تٛا٘س ٔی تٛز٘ؼ سٖ ٚخٛز تا ؼیفی ٍ٘اٜ زر سٖ یه وٝ آ٘چٙاٖ ٘سار٘س، لؽؼی ٚ لؽثی ٔفْٟٛ ٞیچ

 . اعت سزٜ رلٓ پیزسٖ تزای را حعٛر تزیٗ پزرً٘ غیاتؼ، تٕاْ تا ٘ٛرٚس ػٕٛ. تاؽس زاؽتٝ ای تزخغتٝ

 

 ای آستاوٍ مًقعیت .4

 تىزار أىاٖ وٝ تٕا٘س یىٝ تٛا٘س ٔی سٔا٘ی یىٝ ٔتٗ ٞز. اعت ٔتىثز تٛزٖ یىٝ ػیٗ زر ازتی اثز ٞز زریسایی، پارازٚوظ ؼثك

. ایٓ وززٜ تٕاْ را ٔتٗ ٔؼٙاعاسی وٙؼ صٛرت آٖ زر وٝ رعیٓ ٔی عزا٘داْ ٚ فزخاْ یه تٝ ایٙصٛرت غیز زر تاؽس، زاؽتٝ ؽسٖ

  اس ازتی ٞز اثز. اعت ٘الص ٚ ٘اتٕاْ ی پزٚعٝ یه وٝ وٙس ٔی ٔؽزح زاٚری پیؼ ٞیچ تسٖٚ را آسازا٘ٝ تفىز ٚاعاسی پزٚعٝ ی

 ٘ظز تٝ اعت، ٘الص ذٛا٘ؾی ٞز چٝ ٌز. زا٘س ٔی اؽتثاٜ را ذٛا٘ؾی زیٍز ٞز عٛیی اس ٚ ذٛا٘س ٔی فزا ذٛا٘سٖ تٝ را ٔا عٛ یه

 ذٛرزٜ، زعت وٝ اعت آٖ ٌزٚ زر ٞز ٔتٙی حیات تؼثیزی، تٝ. تاؽس ٘الص ذٛا٘ؼ ٕٞاٖ زر ٔتٗ ٞز تمای راٜ تٟٙا وٝ رعس ٔی

 ذٛا٘ٙسٜ، یه ػٙٛاٖ تٝ. ٔا٘س ٔی س٘سٜ ٚ ؽسٜ تاسیافت ؽسٜ، ذزز ؽٛز، ٔی تىزار ٔتٗ وٝ سٔا٘ی. تاؽس زار ذسؽٝ ٚ ٜؽس ذٛا٘سٜ

 ذٛا٘ٙسٜ ٔٛلؼیت ٚ ؽٛز، ٔی ٔٛاخٝ ؽىغت تا ٕٞیؾٝ فٟٕیسٖ وٙؼ چٖٛ ٔا٘یٓ، ٔی تالی ٔؼٙا ٚ فٟٓ ی آعتا٘ٝ زر ٕٞیؾٝ ٔا

 ٔتفاٚت ٔٛارز ٚخٛز ػیٗ زر: وٙس ٔی یاز زفغا٘ظ تٝ آٖ اس زریسا وٝ تاع چیشی ٕٞاٖ ایٗ. اعت ای آعتا٘ٝ ٔٛلؼیت ٔتٗ زر

 یاتس، تحمك آیٙسٜ زر ؽایس ِٚی زارز، ٚخٛز ٞٓ احتٕاَ ایٗ ایٙىٝ. رعٙس ٕ٘ی تحمك ٚ ظٟٛر ی ٔزحّٝ تٝ ٔٛارز آٖ اس یه ٞیچ

 فزاؽ، یؼٙی ازتیات زریسا زیسٌاٜ اس. س٘س ٔی حزف ٘ثٛزٖ اس ٕٞیؾٝ ازتی ستاٖ. زٞس ٔی ٚػسٜ را عٛ فزا ٘ٛػی ازتیات تؼثیزی تٝ

 .اعت ٔٛاخٝ ؽىغت تا اتتسا اس وٝ س٘س ٔی حزف ٘ثٛزٖ ٚ ٘فی غیاب، اس اتتسا اس ازتی ستاٖ ٚ ٘ثٛزٖ ٚ زٚری
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 پیزسٖ ٘ٙٝ ٚ ٘ٛرٚس ػٕٛ اٌز ٌٛیٙس ٔی". تسا٘یٓ را آٖ ػّت آ٘ىٝ تی افتس ٔی تؼٛیك تٝ ػٕس تٝ ٔاللات ایٗ ٘ٛرٚس ػٕٛ زاعتاٖ زر

 ٚ تیٙٙس ٕ٘ی را زیٍز ٞٓ پیزسٖ ٘ٙٝ ٚ ٘ٛرٚس ػٕٛ اعت، ٘زعیسٜ آذز تٝ ز٘یا ٞٙٛس چٖٛ ٚ رعس ٔی آذز تٝ ز٘یا تثیٙٙس را ززیٍ ٞٓ

  ".زیس ٘رٛاٞس ٞٓ ٚلت ٞیچ

 تؾٛز تاسٜ ٚ تز ٚ خٛاٖ ٚ تثیٙس را ٘ٛرٚس ػٕٛ .تٕا٘س تیسار پیزسٖ عاَ، تحٛیُ ٔٛلغ عاَ یه ؽایس" ذٛا٘یٓ، ٔی زاعتاٖ ا٘تٟای زر

 اعت، ٘ثٛزٜ زرٚ٘ؼ زر ٚ خشذٛزػ وغی ٘ٛرٚس ػٕٛ وٝ تثیٙس پیزسٖ رٚس آٖ تغا چٝ ٚ ".تثزز ؽٟز تٝ را ػیس ٘ٛرٚس ػٕٛ ٕٞزاٜ ٚ

  .اعت تز٘ساؽتٝ پیزسٖ رٚیای اس تز فزا ٌأی ٞزٌش ٘ٛرٚس ػٕٛ وٝ ٔؼٙا تسیٗ

 

 مته درين بٍ دیگزی دعًت. 5

 وأُ ؼٛر تٝ فٟٕی ٞیچ. تٟتز تز، ؽٙاذتٝ ٘ا چٝ ٞز اعت، زیٍزی عٛی تٝ ٔتٗ وززٖ تاس تّىٝ ٘یغت، ایسٜ تغتٗ زریسا تفىز

 ٚخٛز پٟٙاٖ ٌغغت یه ٕٞیؾٝ ٚ ٌیزز ٕ٘ی صٛرت وأُ ذٛا٘ؼ یه ٞزٌش. اعت ٌغغت زچار فٟٕی ٞز ٚ ٌیزز ٕ٘ی ؽىُ

 ٘شزیه تٝ أیس یه زریسایی ذٛا٘ؼ تفىز زر حاَ ػیٗ زر وٙس، ٔی رز را ٔؽّك ٚ ذاِص آِیغٓ ایسٜ زریسا حاِیىٝ زر. زارز

 اعت، آیٙسٜ فیّغٛف ٘یچٝ ٔثُ ٞٓ زریسا. اعت عاری أیس ٔفْٟٛ اٚ زیسٌاٜ زر. زارز ٚخٛز تیزٚ٘ی ٚ ای حاؽیٝ ٘ماغ تٝ ؽسٖ

 ٔتىثز تا اٚ اػتماز تٝ. ٘سارز را لؽثی ٚ ٔازی زیسٌاٜ خشٔیت ٔفْٟٛ ٚ زارز ای آعتا٘ٝ ٔفْٟٛ اٚ ی آیٙسٜ ٚ أیس وٝ چٙس ٞز

 عرٗ ستاٖ چٙسیٗ تٝ تایس ٔا ٚاحس آٖ زر اٚ اػتماز تٝ. رفت ستاٖ خًٙ تٝ تٛاٖ ٔی وٛر ٘ماغ ایداز ٚ ستا٘ی ٔفاٞیٓ وززٖ

 .وٙیٓ تِٛیس ٔتٗ چٙسیٗ ٚ تٍٛییٓ

 ػُٕ ایٗ ٚ اعت ٔتٗ چٙسیٗ ٚاحس آٖ زر ٔتٗ ٞز پظ. ؽٛز ٔی ٔتىثز ٔساْ ٔتٗ ٔتٗ، یه اس پارازٚوغی ٞای ذٛا٘ؼ تا

 اس. ؽٛ٘س ٔی اٍّ٘ی ػُٕ یه ٚارز ٞا ذٛا٘ؼ زریسا ػمیسٜ تٝ. رعا٘س ٕ٘ی غایتی ٞیچ تٝ ار ٔا ٚ ؽٛز ٕ٘ی تٕاْ ٞزٌش ذٛا٘ؼ

 ذٛا٘ؼ اٍُ٘ ذٛا٘ؼ ٞز) اعت اٍّ٘ی حزوت یه ذٛا٘ؾی ٞز ٌیزز، ٕ٘ی صٛرت ٚاعؽٝ تی صٛرت تٝ ذٛا٘ؾی ٞیچ وٝ آ٘دایی

 پظ. وٙس ٚصُ زیٍزاٖ ٞای ٘ٛؽتٝ تٝ را ذٛز ٚار اٍُ٘ ؼٛر تٝ وٝ اعت ٔٛثز سٔا٘ی فیّغٛف یا ازیة یه ٘ٛؽتٝ(. اعت زیٍزاٖ

. تاؽس ٚصُ زیٍز ٔتٖٛ تٝ وٝ وٙس ٔی ایداز ای ؽثىٝ ٔتٗ ٞز زرٖٚ ٚ وٙس ٔی ٚصُ زیٍز ٞای ذٛا٘ؼ تٝ را ذٛز ذٛا٘ؼ ٞز

  ذٛز ذٛا٘ؼ زریسا پظ اعت، زیٍزاٖ آثار اس ذٛا٘ؾی ٚالغ زر ٘ٛیغیٓ ٔی آ٘چٝ. زا٘س ٔی زیٍزاٖ وار ذٛا٘سٖ را ذٛز وار زریسا

 تْٛ ٚ ٔزس ایٗ ؽفاٞی ازتیات ٚ وٟٗ ٞای رٚایت تٕاْ تٝ را ٔا ٘ٛرٚس ػٕٛ زاعتاٖ .زا٘س ٔی اٍّ٘ی ذٛا٘ؼ ٚ زیٍزاٖ تٝ ٚاتغتٝ را

 .س٘س ٔی ٌزٜ آٚر٘س ٔی ارٔغاٖ تٝ را پٛیایی ٚ حزوت ٚ ا٘س آزٔیاٖ احٛاَ ٚ ؼثیؼت زر تحَٛ ٚ تغییز اس ٕ٘ازی وٝ

 ٞا زیٍزی آٖ ٔسیٖٛ ٕٞیؾٝ ٔا ٚ وٙس، ٔی سزٜ ؽٍفت را ٔا ٚ آیس ٔی ٕیؾٝٞ زیٍزی ایٗ. زریساعت تفىز اعاط زیٍزی

. اعت ٔتٗ زرٖٚ تٝ زیٍزی اس زػٛت ٚ زیٍزی تؼزیف ٚاعاسی ذٛا٘ؼ. ٔتٗ زرٖٚ تٝ اعت زیٍزی زػٛت زریسا تفىز. ٞغتیٓ

 تزخغتٝ ؽسٜ ٚارز ٗٔت زرٖٚ وٝ را زیٍزی صسای ذٛا٘ؼ ایٗ تا. اعت ٔتٗ زرٖٚ زر زیٍزی صسای تٝ پاعد ٚاعاسی ذٛا٘ؼ

 اعت زیٍزی صسای یه تٝ ٘یاس پظ عاسز، ٔی ٌٛیی ته یه تٟٙا ٔتٗ زاذُ ذٛزی صسای ٔیىائیُ تاذتیٗ اػتماز تٝ. وٙس ٔی

  تٝ تثسیُ را ٔتٗ وٝ آ٘چٝ تؼثیزی تٝ ؽٛز، ایداز ٔؼٙی زیٍزی ٚ ذٛزی زیاِٛي ایٗ اس ٚ ؽٛز ٌفتٍٛ ٚارز ذٛزی صسای تا وٝ

 اس تاری وِٛٝ تا را ٔا وٝ اعت ای ؽسٜ ذٛا٘سٜ ٞای زاعتاٖ تٕاْ یازآٚر ٘ٛرٚس ػٕٛ زاعتاٖ. اعت ٍزیزی صسای وٙس ٔی زیاِٛي

 .ا٘س وززٜ رٞا عززرٌٕی ٚ اتٟاْ ی ٚرؼٝ زر آرسٚ ٚ أیس

 

 تعلیق وُایت در ي( تعًیق تقابل،) دریدایی دفغاوس. 6

 ٚ عٙتش ٘مؽٝ یه تٝ را ٔا ٚ ٘ؾسٜ حُ ٞزٌش ٞا تٙؼ ٚ اٞ تفاٚت ایٗ زریسا ٍ٘اٜ اس. اعت تؼٛیك ٚ تماتُ اس تزویثی زفغا٘ظ

 ٔی تؾىیُ  ٔؼٙایی ی ؽثىٝ زیٍز ٞای ٔتٗ زاذُ ٔتٗ. اعت ٕٞزاٜ ٔؼٙایی تىثز تا ٚاعاسی ی پزٚعٝ. رعا٘ٙس ٕ٘ی فزازعت

 ٚ تفاٚت ْٟٛٔف زٚ زفغا٘ظ وّٕٝ تا زریسا. تاؽس ٕ٘ی تحمك تٝ لازر تٛزٖ ٔتىثز ٚ ٔتفاٚت ػیٗ زر ٔؼا٘ی ایٗ ٞز یه اس .زٞس

 ٕ٘ی فزخاْ ٚ غایت تٝ ٔتفاٚت ػٛأُ آٖ اس ٞیچىساْ ٞزٌش تّىٝ زارز، ٚخٛز تعاز تٟٙا ٘ٝ یؼٙی. وٙس ٔی ٕٞزاٜ ٞٓ تا را تؼٛیك

 .رعٙس
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. تیٙس ٔی آیٙسٜ زر را ٔؼٙایی ظٟٛر أىاٖ وٝ اعت "ؽایس" فیّغٛف یه اٚ. اعت زرن لاتُ آیٙسٜ تٝ ٍ٘اٜ زر زریسایی فّغفٝ

 "ؽایس". وٙس ٔی زار ذسؽٝ را ؽسٜ تیٙی پیؼ ٞای آیٙسٜ تٕاْ "ؽایس". تزز ٔی عٛاَ سیز را ٔا ٞای حغاتٍزی تٕاْ "ؽایس"

 "زٚعتی" اصؽالح تا "ؽایس" اصؽالح زریسا زیسٌاٜ اس. اعت ٘اأٙی ریغه "ؽایس". اعت آیٙسٜ ٚ حاَ ٌذؽتٝ، تیٗ ٌغغت

 زٚعتی زریسا ٘ظز اس. ؽٛز ٔی ٕٞزاٜ آٔس ذٛاٞس وٝ چیشی تا ؽسٖ رٚ رٚ یا أىاٖ تا زٚعتی ٔفْٟٛ وٝ ٔؼٙا ایٗ تٝ. زارز ارتثاغ

 زیسٖ تٝ ٔٛفك پیزسٖ تاالذزٜ وٝ زا٘س ٕ٘ی زرعتی تٝ وظ ٞیچ. ؽٙاعیٓ ٕ٘ی را اٚ ٞزٌش وٝ اعت "زیٍزی" وؾیسٖ آغٛػ زر

 ٔی ٍ٘ٝ عززرٌٕی یه زر را ٜذٛا٘ٙس ٘ٛرٚس ػٕٛ زاعتاٖ ٔؼٙایی ی پزٚعٝ زر لؽؼیت ػسْ ٚ اتٟاْ ایٗ. ٘ٝ یا ؽٛز ٔی ٘ٛرٚس ػٕٛ

 .زارز

 

 وتیجٍ گیزی

 پٟٙاٖ ٞای پارازٚوظ ٚخٛز تٕاْ تا ٘ٛرٚس، ػٕٛ ٔاللات زر سٖ پیز آرسٚی تحمك ػسْ ٕٞچٙیٗ ٘ٛرٚس ػٕٛ زاعتاٖ زر ٔٛخٛز اتٟاْ

 ٚ حیات ی ازأٝ ٝت أیس وٝ تاؽٙس، ٔی ٘ٛرٚس ػٕٛ زاعتاٖ زر خاٚزاٍ٘ی یا ٔا٘سٌاری راسٞای ٔماِٝ، ایٗ ِٔٛف سػٓ تٝ ٔتٗ، زر

 چٙیٗ ٚلٛع ٘ٛػی تٝ یا ٚ ا٘ساس٘س ٔی تؼٛیك تٝ را ٔاللات ایٗ ػٕس تٝ زاعتاٖ. تاع عاذتٝ ٕٔىٗ زٚ آٖ تزای را س٘سٌی تىاپٛی

 لزار چیشی زریسا اػتماز تٝ. تٕا٘س تالی زیٍزاٖ زر حیات ازأٝ  تزای ای اٍ٘یشٜ ٕٞیؾٝ تا  زٞس، ٔی لزار اتٟاْ پززٜ زر را ٔاللاتی

 زیٍزی خٟاٖ زر زیٗ ٘ظز ٘مؽٝ اس ٚ اعت خٟا٘ی ایٗ س٘سٌی حیات پتا٘غیُ اس ذارج تحمك ٘مؽٝ آٖ. ؽٛز ٔحمك وٝ غت٘ی

 ٔؽّك ٚ ؽَٕٛ خٟاٖ حمیمت ایٗ تحمك أیس ِٚی اعت، تغییز حاَ زر ٔزتة ستا٘ی ٘ظاْ زرٖٚ زریسایی حمیمت. یاتس ٔی تحمك

 اعت، ٘ؾسٜ تؼییٗ لثُ اس وٝ چیشی آٖ تٝ أیس. تیؾتز ٘ٝ ٔا٘س ٔی تالی أیس یه حس زر فمػ حمیمت ایٗ. زٞس ٕ٘ی ٔا تٝ را

  ٚ ٚ تی ارسػ ؽسٜ ٔحسٚز تزتیة تسیٗ وٝ ؽٛز، ٔی ٚػسٜ آٖ اس ٔا تصٛر ٚ ا٘غاٟ٘ا ٔا ستا٘ی ی حٛسٜ ٚارز تاؽس ٔؾرص اٌز چٖٛ
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