
 اٍ. ًوایذ هی اٍ هتشقی اكکاس اص حکایت ٍی ّای داستاى ٍ تَد سٍضٌلکش ٍ آصدیخَاُ تطشدٍست، ای، ًَیسٌذُ «چخَف» 

 تا هٌلی غلات تاالخشُ ٍ دسٍؿی آصادیخَاّی ظلن، تحول ًظشی، کَتِ تاكی، هٌلی سشضکستگی، خَدًوایی، دسٍؽ، ٍ كساد تا

 تشای ٍ ساصد هی اهیذٍاس سؼادتوٌذاًِ صًذگاًی ٍ دسخطاى ی آیٌذُ تِ سا هاًذُ ػقة ی جاهؼِ ٍ کٌذ هی هثاسصُ خطًَت کوال

  .کٌذ هی تلقیي خَد آثاس خَاًٌذگاى تِ ای تشجستِ اكکاس هتشقی اغَل تِ سسیذى

 ٍ كساد تا اٍ. ًوایذ هی اٍ هتشقی اكکاس اص حکایت ٍی ّای داستاى ٍ تَد سٍضٌلکش ٍ آصدیخَاُ تطشدٍست، ای، ًَیسٌذُ «چخَف

 کوال تا هٌلی غلات تاالخشُ ٍ دسٍؿی آصادیخَاّی ظلن، تحول ًظشی، کَتِ تاكی، هٌلی سشضکستگی، خَدًوایی، دسٍؽ،

 تِ سسیذى تشای ٍ ساصد هی اهیذٍاس سؼادتوٌذاًِ صًذگاًی ٍ دسخطاى ی آیٌذُ تِ سا هاًذُ ػقة ی جاهؼِ ٍ کٌذ هی هثاسصُ خطًَت

 دسام Anton – Tchekhov «چخَف پاٍلَیچ آًتَى.»کٌذ هی تلقیي خَد آثاس خَاًٌذگاى تِ ای تشجستِ اكکاس هتشقی اغَل

 ی خاًَادُ یک آؿَش دس قلقاص ضوال دس «سٍگ تاگاى» ضْش دس ۷۶۸۱ سال ی طاًَیِ ۷۱ دس سٍسی هؼشٍف داستاًسشای ٍ ًَیس

 هحلی «ٍایلش تادى» دس سالگی ۱۱ دس ۷۰۱۱ سال ی طٍئیِ دٍم دس ٍ آهذ دًیا تِ هلی ٍ قذیوی آداب ٍ سٌي تِ هؼتقذ ٍ چیض تی

 اص سا اش خاًَادُ ٍ خَد حیات ٍ آصادی صیاد کاس ٍ جَیی غشكِ تا کِ تَد ّایی سشف اص چخَف جـَذ.دسگزضت سیاُ جٌگل دس ٍاقغ

 اص ٍ ًوایذ تؤهیي سا خاًَادُ صًذگی ی ّضیٌِ تَاًست ًوی داضت کِ ای جضئی ستذ ٍ داد تا پذسش. تَد کشدُ تاصخشیذ خَیص استاب

 سختی دس چخَف آًکِ تا. تشد پی آى هخشب اثشات تِ ٍ گشدیذ آضٌا كقش ضَم ی قیاكِ تا صًذگی آؿاص دس کَچک، «آًتَى» سٍ ایي

 كشاٍاى، کَضص ٍ کاس تا ٍ کشد ًوی اتشاص ضکایتی ٍ گلِ کَچکتشیي داضت کِ ًلسی ػضت تا لکي ًوَد هی صًذگی كطاس ٍ

 ٍ ضذ هسکَ ػاصم پضضکی ی داًطکذُ دس تحػیل تشای ٍ داد خاتوِ الشأس هسقط«  طتوٌاصیَم» دس سا خَد هقذهاتی تحػیالت

 ًکشد اکتلا داًطکذُ دس تحػیل تِ تٌْا ٍی. پشداخت طة تحػیل تِ ٍ گشدیذ هسکَ داًطگاُ ٍاسد سالگی ًَصدُ دس ۷۶۱۰ سال دس

 سال دس ٍقتی جْت ایي تِ ٍ ضذ سشگشم كکاّی هطثَػات دس هقاالت ٍ ّا ًٍَل ٍ داستاًْا ًَضتي تِ كطشی رٍم ٍجَد تا ٍ

 ٍقق سا خَد اٍقات توام تؼذّا ٍلی ساخت تَأم ًَیسٌذگی ی حشكِ تا سا طثاتت ضـل گشكت سا طة دکتشای ی دسجِ ۷۶۶۱

 ٍ ۷۶۰۱ سالْای دس یا ٍ تیواسی ػوَهیت ی دٍسُ دس جض چخَف. آٍسد دست تِ دًیا دس ضاهخی هقام ساُ ایي اص ٍ کشد ًَضتي

 صًذگی تَد خشیذُ هسکَ ًضدیکی دس کِ کِ هلکی دس هادسش ٍ پذس تا ۷۶۰۱ تا ۷۶۰۷ سال دس ًپشداخت.چخَف طثاتت تِ ۷۶۰۱

 خاسجِ ٍ کشیوِ دس سا خَد اٍقات اػظن قسوت ضذ ًاگضیش گشكت قشاس سل هشؼ تْذیذ هؼشؼ دس کِ ۷۶۰۱ سال دس. کشد

 كشاًسِ جٌَتی ًقاط تِ ًاگضیش پضضکاى دستَس تِ ٍ ضذ ضذیذتش ٍی تیواسی کِ داد هی اداهِ خَد ًَیسٌذگی تِ تگزاسًذ.چخَف

 دس خَد هساكشت تِ کطَس آى دس اقاهت هذتی اص پس ٍ ًکطیذ ادتی کاسّای اص دست داضت صیاى تشایص کشدى کاس آًکِ تا ٍ سكت

 ػالهت» تَاى هی اٍ آثاس اص. سكت دًیا اص سل هشؼ تا ۷۰۱۱ سال دس ٍ تاصگطت خَد ٍطي تِ تاالخشُ ٍ داد اداهِ آلواى ٍ ایتالیا

 ؿن سشگزضت» ،«هَطکیْا» ، «هتلَى» ، «کاسهٌذ هشگ» ،«اطالع» ،«الؿش ٍ چام» ،«جَاى دختش یک خاطشات» ،«صهاًِ

 سضتِ» ،«خالع حقیقت» ،«هجلس ی ًوایٌذُ» ، «آصادیخَاُ» ، «پطتیثاًی» ، «تذتختی» ، «ؿالف دس اًساى» ،«اًگیض

 ،«آٍس کسالت داستاى» ،«تي تِ تي جٌگ» ،«هؼوا پش طثیؼت» ،«جَاى هشد یک» ،«گشكتن قاًًَی صى چگًَِ» ،«كشٌّگی

 هشد» ،«دسیایی هشؿاتی» ،«جالة ی ٍاقؼِ یک» ،« ۸ ی ضواسُ اطام» ، «تخَاتیذى هیل» ،«ٍاًکا» ، «تثؼیذگاُ دس» ،«سإیاّا»

 ،«جٌایتکاس» ، «اًذٍُ» ، «آلَد خَاب» ،«هخػَظ هطاٍس» ،«داس تیؾ توطک» ،«ٍاًیا ػوَ» ،«استاد یک خاطشات» ،«ًاضٌاس

 سا «سٍتل پٌج ٍ تیست» ،«تیلَس» ،«اضکَب تا ای خاًِ» ،«دضتْا» ،«جٌایتکاس» ،«اًذٍُ» ، «خَاتآلَد» ، «هخػَظ هطاٍس»

 ای. ًوایذ هی ٍی هتشقی اكکاس اص حکایت ٍی ّای داستاى ٍ تَد سٍضٌلکش ٍ آصدیخَاُ تطشدٍست، ای، ًَیسٌذُ «چخَف.»تشد ًام

 هشدم هَجَد ٍضغ ٍ اجتواػی اغَل اص اًتقاد تا ٍ ًوَدُ کَضص خَد حقَم تِ هشدم دستشسی تشای کشد، دكاع آصادی اص قَا توام تا

 تحول ًظشی، کَتِ تاكی، هٌلی سشضکستگی، خَدًوایی، دسٍؽ، ٍ كساد تا ٍی. است دادُ سَم اخالقی ٍ كکشی تشقی سَی تِ سا

 دسخطاى ی آیٌذُ تِ سا هاًذُ ػقة ی جاهؼِ ٍ کٌذ هی هثاسصُ خطًَت کوال تا هٌلی غلات تاالخشُ ٍ دسٍؿی آصادیخَاّی ظلن،

 .کٌذ هی تلقیي خَد آثاس خَاًٌذگاى تِ ای تشجستِ اكکاس هتشقی اغَل تِ سسیذى تشای ٍ ساصد هی اهیذٍاس سؼادتوٌذاًِ صًذگاًی ٍ


