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 یصوصخ یگدنز رد
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 ، يوسنارف	 تسیلایسوس )1911-1842( »گرافال لپ«
 و تشاد دمآ و تفر اهنآ هناخ هب یناوج زا هک ، سکرام درگاش
 .دیزگرب يرسمه هب ار سکرام ینایم رتخد Laura	 ماجنارس

 

 

 1867 لاس رد دعب لاسود هک دوب« هیامرس » نتشون راک رد تسد زونه .مدید راب نیلوا يارب ار وا هک دوب ملاس راهچ و تسیب

 یم و تفریذپ یم یمرگ اب ار ناناوج .دناسر ماجنا هب ار شراک دناوتن هک نارگن و دوبن لاح رس نادنچ .دش رشتنم نآ لوا دلج

 تاذل بسک هلیسو دیابن شناد« تفگ یم .دننک لابند ار مسینومک شرتسگ راک نم زا سپ هک منک تیبرت ار ینادرم دیاب« تفگ

 زا دنناوتب دیاب لاح نیعرد ،دنناد یم دنمتداعس ار دوخ دنا هدروآ شناد هب يور نوچ هک یناسک نآ .دشاب یصخش هناهاوخ دوخ

 ياه مالک هیکت زا یکی »ندرک راک ناهج يارب« .»دنهد رارق تیرشب تمدخ رد ار دوخ شناد هک دنشاب یناسک نیتسخن

 .دوب شبولطم

 هک اج ره و مناهج دنو رهش نم« :تفگ یم .تخاس یمن دوب هدش هداز نآ رد هک يروشک هب دودحم ار دوخ تیلاعف سکرام

 ،دندوب هدنار اجنآ هب ار وا یسایس ياه بیقعت ای یگدنز ياهدادیور هک اج ره .دوب نیمه زین تیعقاو . » متسه لاعف اجنآ ،مشاب

 .تفرگ یم هدهعب اجنآ یبالقنا شبنج رد يریگمشچ شقن ناتسلگنا ،کیژلب ،هسنارف رد

 و دشاب دیاب یم هک دوب اجنامه زیچ همه عقاو رد اما ،دیسر یم رظنب روط نیا طقف یلو ،دیسر یم رظن هب بترمان شراک قاطا

 ذغاک و اهباتک داد یمن هزاجا سک چیه هب .تفای یم وج و تسج تمحز یب تساوخ یم هک ار يرتفد ای باتک نآ هشیمه

 .دنک بترمان عقاو رد و بترم ار شیاه

 هدش هدیچ مه پیک اه هوزجو يریزو ای یبیج عطق اب ییاه باتک .دندوب هتفرگن رارق مه رانک هراوق و دق بسح رب شیاهباتک

 يونعم راک رازبا باتک سکرام رظن رد .تشاذگ یم مه رانک رد عوضوم بسح رب هکلب هزادنا بسح رب هن ار اه باتک وا .دندوب

 هب هجوت نودب -».دنشاب متمدخ رد نم لیم قباطم دیاب و دنتسه نم ناگدرب اه نآ« :تفگ یم .یلمجت ءیش کی هن ،دوب

 اب روطس ریز و تاحفص هیشاح رد ،درک یم ات ار تاحفص هشوگ .درک یم يراتفر دب باتک اب ،پاچ ای ذغاک ییابیز ،دلج ،لکش



 3 

 تمالع نتشاذگ زا تسناوت یمن ،دوب هدش اطخ راچد ییاج فلؤم رگا یلو درک یمن یسیون هیشاح هچ رگ .دیشک یم طخ دادم

 ياج يدعب تاعجارم رد ات داد یم ناکما يو هب روطس ریز ای رانک رد یشک طخ هویش .دنک يراددوخ اج نآ رد شسرپ ای بجعت

 ددرگ زاب دوخ ياه تشاددای هب ،اه لاس تشذگ زا سپ یتح ،اهراب هک تشاد تداع يو .دنک ادیپ مامت یناسآ هب ار رظن دروم

 طبض شقیقد و دنمورین هداعلا قوف هظفاح رد بوخ ار اه نآ ات ،دناوخب هرابود دوب هتشاذگ تمالع باتک رد هک ار ییاهاج ای و

 .درک یم رب زا تخانش یمن هک ینابز هب ار يراعشا هظفاح تیوقت يارب ،لگه هیصوت زا يوریپ هب ،یناوج زا يو .دنک

 رگید راثآ هعلاطم هب هتسویپ و تشاد رب زا ،دروآ یم دهاش اه نآ زا شیاه تبحص رد بلغا هک ار هتوگ و هنیاه راعشا سکرام

 هب ار ریپسکش و لیشآ .دناوخ یم نهک ینانوی نابز نامه هب ار لیشآراثآ همه .تخادرپ یم دوب هدیزگرب هک ییاپورا نارعاش

 اقیقد ار شراثآ وا هک ،ریپسکش زا يو شیاتس .درک یم لیلجت تسا هدید دوخ هب تیرشب هک یسیون مارد غباون نیرتگرزب ناونع

 تسرد وا هداوناخ ياضعا مامت .تخانش یم مه ار وا راثآ ياه تیصخش نیرتکچوک یتح و تشادن زرم و دح ،دوب هدرک هعلاطم

 یماگنه .دنتشاد رب زا ار ریپسکش راثآ ،سکرام رتخد هس ره .دندوب ،یسیلگنا سیون مارد ،ریپسکش رگشیاتس و هتفیش یباسح و

 لیمکت ،تسناد یم ار نآ ندناوخ لبق زا هک ،ار دوخ یسیلگنا نابز ات درک نآ دصق )یگلاس یس رد( 1848 لاس رد سکرام هک

 وا هقالع دروم راثآ زا زین زنرب تربور و )Dante( هتناد راعشا .تخادرپ ریپسکش هژیو تاحالطصا میظنت و يروآ عمج هب ،دنک

 یم يداش قرغ دندناوخ یم زاوآ هب ای و دندرک یم هملکد ار يدنلتاکسا رعاش نیا یلزغت راعشا ای زنط شنارتخد یتقو .دندوب

 .دش

 يارب راک قاطا نیدنچ دوب هداد روتسد ،دوب سیراپ هزوم سیئر هک ،يوسنارف ریذپان یگتسخ و راکرپ دنمشناد ،Cuvierریووک

 ،دوب هریغ و یموتانآ يرورض لیاسو و رازبا ،اه باتک يواح و يراک صوصخم شقاطا ره ،دنزاس هدامآ هزوم رد وا صخش

 یم لقن هک يروط هب .تخادرپ یم رگید يا هتشر رد هعلاطم هب و تفر یم رگید یقاطا هب ،دش یم هتسخ راک کی زا هک یتقو

 رب اما ،دوب ریذپان یگتسخ و راکرپ ریووک نوچ زین سکرام .دوب تحارتسا هلزنم هب وا يارب يرکف لاغتشا هداس رییغت نیا دننک

 رد ،دز یم مدق قاطا رد هک دوب نینچ وا تحارتسا هویش .دشاب هتشاد دوخ يارب قاطا نیدنچ هک تشادن یناکما نانچ وا فالخ

 یهاگ .دوب هتشگ دننام نمچ رد یهاگرذگ هب و هدش هدیئاس الماک هرجنپ رانک ات رد يولج زا ،قاطا شرف زا هکت کی هجیتن

 ندناوخ هب نیوراد نوچ مه وا .دناوخ یم مه اب نامز مه ار باتک هس ود هاگ و دناوخ یم ینامر و دیشک یم زارد هپاناک يور

 Filding گنیدلیف رثا )Tom Jones( »زنوج موت« هژیو هب مهدجیه نرق ياه نامر سکرام .تشاد ناوارف هقالع نامر

 و )ردپ( امود ردناسکلا .Lovel لوول زلراچ و )Paul de Kock( ککد لپ هب شرصاعم ناگدنسیون زا .تشاد تسود ار

 ياه هصق هتفیش هژیو هب يو .دوب »نهک قالخا لوصا« تاکسا رتلاو رثا نیرت هتسجرب شرظن هب و دوب دنمقالع تاکسارتلاو

 ند هک دوب دقتعم و دندوب ناسیون نامر نیرت هتسجرب كازلاب و ستناورس وا رظن هب .دوب روآ هدنخ ياه ناتساد و ارجام رپ

 هرخسم و اه يزاب لخ هب ییاوژروب شیادیپ هب ور يایند رد نآ ياه تواضق هک تسا لاوز هب ور يرگ هیلاوش هسامح ،توشیک

 نایاپ هب ار دوخ يداصتقا رثا هک نآ ضحم هب تشاد دصق و دوتس یم تخس ار كازلاب .دنا هدش لیدبت کحضم ياه يزاب

 ربمایپ هدننیرفآ هکلب ،دوخ نامز هعماج سیون خیرات اهنت هن كازلاب ؛دسیونب كازلاب گرزب رثا »یناسنا يدمک » رب يداقتنا ،درب

 دشر هب ،موس نوئلپان نامز رد ،وا گرم زا سپ هزات و دندوب ینینج هلحرم رد پیلیف یئول نامز رد هک دوب ییاه تیصخش هنوگ

 .دنتفای تسد لماک
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 .تشون یم یسیلگنا و هسنارف ،یناملآ نابز هس هب و تخانش یم اه نابز نآ هب هعلاطم دح رد ار ییاپورا ياه نابز مامت سکرام

 دربن رد تسا یحالس ،یجراخ نابز کی« :هک درک یم رارکت ار لیثمت نیا هقالع اب دوب انشآ اه نابز هب هک یسک شیاتس رد

 هک دوب هلاس هاجنپ .دندرب ثرا هب وا زا ار دادعتسا نیا زین شنارتخد و تشاد اه نابز نتفرگ ارف رد يدایز دادعتسا وا .»یگدنز

 نیون ياه نابز زا کی چیه اب )يژولومیتا( یسانش هشیر ظاحل زا نابز نیا هک نآ دوجو اب و درک یسور نابز نتخومآ هب عورش

 و نارعاش راثآ زا تسناوت یم هک تفای طلست نابز نیا رب نانچ ،هام 6 زا سپ اذهعم ،دوبن دنواشیوخ تخانش یم وا هک ینهک و

 ارف يارب وا هزیگنا .درب تذل دوب لئاق اه نآ يارب یصاخ شزرا هک ،نیردچش و لوگوگ ،نیکشوپ هژیو هب یسور ناگدنسیون

 نآ رد جردنم زیگنا تشحو قیاقح تلع هب تلود نآ هک دوب هیسور تلود یمسر تاقیقحت شرازگ هعلاطم یسور نابز نتفرگ

 هک دوب یبرغ ياپورا نادداصتقا هناگی وا و هدیسر سکرام تسد هب يا هنوگ هب شرازگ نیا یلو .دوب هدش شراشتنا زا عنام

 .دوب هتفای ار نآ هعلاطم ناکما

 دراد روضح سکع رد زین سلگنا هداوناخ و سکرام	

 ياضعا مامت دوب دعاسم اوه یتقو .دوب اه نآ لام زور نیا مامت رد ردپ .دنک راک وا دنتشاذگ یمن شنارتخد هبنش کی ياهزور

 يرینپ و نان فرص يارب هار نیب کچوک ياه هناخ هوهق رد و دنتفرگ یم شیپ رد لگنج و هگلج هار شدرگ دصق هب هداوناخ

 رود ياه هصق هب ،دزاس ناسآ نانآ رب ار هار یتخس لمحت هک نآ يارب دندوب کچوک شنارتخد هک ینامز ات .دندرک یم فقوت

 اه هصق نیا ندینش اب وا کچوک ناگدنونش و داد یم شلیصفت و لوط هار يزارد هب تبسن هک تخادرپ یم نایرپ زا يزارد و

 سکرام مناخ .دندوب شراعشا وا یبدا راثآ نیتسخن ،دوب ریظن یب سکرام هنارعاش لیخت يورین .دندرک یم شومارف ار یگتسخ

 ناشدنزرف دنتشاد وزرآ سکرام ردام و ردپ .داد یمن ناشن یسک هب ار اه نآ اما ،درک یم ظفح ار شرسمه یناوج راعشا تقد اب

 ناملآ رد نامز نآ رد هک ،داصتقا نتخومآ و یتسیلایسوس تاغیلبت هب نتخادرپ اب وا اه نآ رظن هب ،دوش هاگشناد داتسا ای بیدا

 سوسارگ هراب رد يا همانشیامن دوب هداد لوق دوخ نارتخد هب سکرام ،دوب هتخادرپ دوخ ناش نود ییاهراک هب ،دوب جرا مک یملع

 هک يدرم اب يدروخرب هنوگچ وا مینیبب میتسناوت یم رگا دوب بلاج هچ .دنک افو دوخ لوق هب تسناوتن هنافساتم هک ،دسیونب

 حرطم هنوگچ ار ناتساب ناهج یتاقبط دربن زا هوکشرپ و زیگنا تشحو هصق نیا و تشاد یم شدیمان یم یتاقبط دربن ناولهپ

 .تخاس یم

 يارب اما ،تسا مسج کی طقف ،دناد یم ار زیچ همه هک ییادخ يارب زیچ« :تفگ یم ).م1743-1668یئایلاتیا فوسلیف(وکیو

 هک ؛دوب وکیو رظن دروم يادخ كردَ عون دننام زین سکرام كرد عون » .تسا حطس کی ،دسانش یم ار رهاوظ طقف هک ناسنا

 یم رگیدکی رب اه نآ لباقتم تاریثات و ءازجا تارثا مامت هعلاطم هب و تفر یم ورف افرژ و نورد هب هکلب دید یمن ار حطس طقف

 هب »زیچ« زا ار دوخ هجوت سپس .درک یم لابند ار نآ لماکت خیرات و تخاس یم ادج مه زا ءزج هب ءزج ار ءازجا يو .تخادرپ

 .تخادرپ یم شنوماریپ طیحم رب زیچ نآ تاریثات و زیچ نآ رب طیحم تاریثات هعلاطم هب و تخاس یم فوطعم نآ نوماریپ طیحم

 یبالقنا یشهج تالوحت و یجیردت تارییغت ،اه هلاحتسا ،درک یم لابند نآ شیادیپ هظحل ات ار هعلاطم دروم عوضوم لماکت ریس

 هسفن یف ِزیچ کی هب سکرام .تخانش یم ار نآ تاریثات نیرترود ماجنارس ات ،درک یم هعلاطم ار همه ،دوب هداد خر نآ رد هک

 همه اب شتیلک رد یناهج هباثم هب ار نآ هکلب ،تشادن هجوت شنوماریپ ناهج اب نآ طابترا نودب ، )دوخ يارب و دوخ رد (هسفنل و

 شتیعماج و تیلک رد ار یگدنز نیا تساوخ یم سکرام .تسیرگن یم تسا تکرح رد هتسویپ هک یناهج هباثم هب شا یگدیچیپ

 نایب تسا راوشد هچ هک دننک یم هوکش روکنگ و ربولف بتکم وریپ ناگدنسیون .دنایامنب شنوگانوگ و لباقتم ،یمئاد تاریثات اب
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 نآ هک يریثات .حطس زج تسین يزیچ دننک ریوصت دنهاوخ یم هک مه يزیچ نآ وکیو لوق هب یلو .دنیب یم ناسنا هک هچ نآ

 يرنه و تشاد هداعلا قوف رکفت يورین دیاب ،تسا هچیزاب ،دنک یم سکرام هچ نآ اب سایق رد ،اه نآ یبدا راک ،دنریگ یم اه

 و داد یم یتارییغت نآ رد هتسویپ ،دوبن یضار شراک زا هاگ چیه وا .دید وا هک دید هنوگ نآ ار تیعقاو ناوتب ات ،حطس نامه رد

 اج دوخ مان هب الوز لیما هک ،كازلاب هناسانشناور شهوژپ کی .تسا هدنام بقع روصت زا فیصوت هک دش یم هجوتم هشیمه

 ییاه ساسحا فیصوت هب يدودح ات شهوژپ نیا زا یشخب رد كازلاب اریز ،داد رارق ریثات تحت تخس ار سکرام ،دوب هدز

 شزغم رد هک هنوگ نآ ار اهزیچ هک دراد رارق راشف نیا تحت هغبان شاقن کی ؛دوب هدرک ساسحا زین سکرام هک دوب هتخادرپ

 رب هچ نآ ماجنارس ات دنک یم شدایز و مک و دور یم رو هدرک شقن هک يریوصت هب ردق نآ ور نیا زا و دنک سکعنم دنتسه

 وا راتفرگ ناگدید رد اه گنر هتفشآ هوبنا نیمه اما لکش یب و مهرد ياه گنر یهوبنا زج تسین يزیچ ددنب یم شقن هدرپ

 .تسا تیعقاو ساکعنا نیرت لماک

 هیزجت نآ ءزجا هب ار يا هدیدپ تسناوت یم ریظن یب يا هنوگ هب .دوب هدروآ درگ دوخ رد ار هغبان رکفتم کی تفص ود ره سکرام

 دنویپ مه هب شلماکت نوگانوگ لاکشا و ءازجا مامت اب ار هدش هیزجت هدیدپ يداتسا تیاهن رد تسناوت یم لاح نیع رد و دنک

 .دنک فشک ار اه نآ ینورد طباور و دهد

 .دندوب هدرک دشر مه اب و هدش انشآ مه اب یناوجون رد اهنآ .دوب سنوم و رای ،مالک نیتسار ینعمب ،یگدنز لوط رد شرسمه

 و دندرک جاودزا مه اب 1843 لاس رد يدزمان لاس تفه زا سپ اهنآ .تشادن لاس هدفه زا شیب درک دزمان سکرام هک یماگنه

 يا هداوناخ رد سکرام وناب هچرگ .تشذگ رد شرسمه زا شیپ ینامز كدنا سکرام مناخ .دندشن رود مه زا زگره سپ نآ زا

 و یعامتجا هاگتساخ فالتخا .دوبن انشآ یگناگی و يربارب ساسحا اب وا نوچ سکچیه اما دوب هدوشگ ناهج هب مشچ یفارشا

 سابل رد ینارگراک ياریذپ بدا و فطل نامه اب دوخ ياذغ زیم رس رب و دوخ هناخ رد وا .دوب ینعم یب وا يارب یتاقبط توافت

 انشآ وا رهم رپ يزاون نامهم اب ،اه روشک يرایسب زا ،يدایز نارگراک .تسوربور ابجنو ناگدازهاش اب یئوگ هک دش یم ناشراک

 فلکت زا یلاخ و هبئاش یب تیمیمص نآ اب ار اهنآ هک وناب نیا دز یمن مه سدح یتح اهنآ زا کی چیه هک منئمطم و دندوب هدش

 مناخ .تسا هدوب سورپ هاشداپ ریزو شردارب و درب یم لیگرآ نف گوستره یفارشا هداوناخ هب بسن ردام يوس زا هتشگ اریذپ

 نامیشپ دوب هدرک هچنآ زا زین یتسدگنت ياه نارود نیرت تخس رد یتح و دوب دوخ لراک یپ رد اه نیا همه هب انتعا یب سکرام

 .دوبن

 زا یکاح و شراگن رد يداتسا هنومن هتشون شناتسود هب هک یفلکت زا یلاخ و ناور ياه همان .تشاد داش و ناشخر یحور وا

 هدش هدناوخارف یتفایض هب یئوگ هک دوب نانچ درک یم تفایرد وا زا يا همان هک یسک .دنتسه وا زادرپ عیدب عبطو یگدنزرس

 دوخ هک یناملآ نابز دنت و زادرپ زنط رعاش هنیاه شیرنیاه .تسا هدرک رشتنم ار اه همان نیا زا یخرب رِِکب پیلیف ناهوی .تسا

 یم رسب سیراپ رد شرسمه و سکرام هک یماگنه و دوب وا زیت نهذ و فیطل حور هتفیش دوب كانساره سکرام ءازهتسا زا

 نم هب رابکی و تشاد دوخ رسمه داقن نهذ و يدنمشوه يارب یصاخ تمرح سکرام .دوب نانآ صرق اپ و رپ نامهم وا دندرب

 .تسا لئاق هژیو شزرا وا يرواد يارب و دهد یم رارق وا شجنس ضرعم رد ار دوخ ياه هتشونتسد هک تفگ

 و ندنل هب ندرب هانپ و1848 بالقنا تسکش زا سپ ،اه تیمورحم راوشد نارود رد هک دروآ ناهج هب دنزرف شش سکرام مناخ

 لاس رد .مدش انشآ وا رتخد هس اب طقف نم .داد تسد زا ار دوخ ناگوابون زا نت هس ،نید نابایخ ِ کقاطا ود رد يرابجا تماقا

 یم سکرام .هنارسپ ياه یکژیو اب نینزان یناوج ون ،دوب گنیلوآ مناخ اهنآ نیرتناوج متفای هار سکرام هناخ هب نم هک 1865
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 ینانینزان ،رگید رتخد ود نآ .تسا هدروآ ایند هب رتخد رسپ ياجب اهابتشا شمناخ دمآ یم ایند هب هچب نیا هک یماگنه تفگ

 ،رتناوج رتخد ،رت یکشم قبش زا یئاهوم و هایس ینامشچ اب ،دنت هزبس ،دوب هزبس ردپ نوچ Languet مناخ .یندوتس ،دندوب

 یهاگماش باتفآ رب شنیرز ناوسیگ جاوم هوبنا یئوگ وت ،دندیشخرد یم شنیرز هوبنا ناوسیگ ،دوب نوگلگ و روب ،گرافال مناخ

 .شردام هیبش ،دنا هدیمل

 یئاتسور هداوناخ کی رد وا .تومِد هـنـلـه مناخ :تشاد مه رگید مهم وضع کی سکرام هداوناخ مدرمش رب هک اه نیا رانک رد

 مه یماگنه .دوب هدمآ سکرام مناخ دزن ،جاودزا زا لبق اه تدم ،درگاش هناخ ناونعب هک دوب هچب ابیرقت ،ناوجون ،دوب هدش دلوتم

 رد وا .يا هقالع و قشع هچ اب مه نآ ، درک سکرام هداوناخ فقو ار دوخ و دشن ادج وا زا هنله درک جاودزا سکرام مناخ هک

 لح يارب یهار زین طیارش نیرت تخس رد و دوب هناخ هراک همه المع .دوب هداوناخ هارمه اه دیعبت زین و یئاپورا ياه رفس مامت

 دح زازین راوشد طیارش رد یتح هداوناخ هک دش یم ببس شیاه تراهم و یئوج هفرص ،وا بیترت و مظن .تفای یم تالکشم

 مه و درک یم ناشنت هب ار اه هچب سابل مه .یطایخ و يراد هناخ ات هتفرگ يزپشآ زا:دوب دلب راک همه .دنامن مورحم لقا

 ار وا ردام لثم اه هچب .هناخ هدنامرف مه دوب ونابدک مه.تخود یم ار اهنآ سکرام مناخ قافتاب دعب و دیرب یم سابل ناشیارب

 مشچ هب وا هب سکرام مناخ .تشاد اه هچب هب هناردام يرهم وا هک هنوگنامه ،دندرب یم باسح هناردام وا زا و دنتشاد تسود

 قشع . هدنزاب مه دراوم زا يرایسب رد و دوب شجنرطش فیرح و تشاد وا اب يا هژیو یتسود مه سکرام .تسیرگن یم تسود

 یم داقتنا سکرام زا هک یسک زورب ياو و دوب هدیدنسپ دندرک یم اهنآ هک يراکره .تشادن زرم و دح سکرام هداوناخ هب وا

 ار هداوناخ ياضعا مامت عقاو رد وا .دوب رادروخرب زین وا هناردام تیامح زا دوب هدمآ رد هداوناخ نیدمتعم هرمز رد هک سکره .درک

 سلگنا هداوناخ هب ار دوخ هجوت اهنآ تشذگ رد زا سپ هنله .دش رتشیب شرسمه و سکرام زا وا رمع .دوب هتفریذپ يدنزرف هب

 .دوب هداد ياج دوخ رهم رتچ ریز سکرام هداوناخ نوچ زین ار وا و دوب انشآ وا اب یناوج زا هک تشاد فوطعم

 ناملآ رد ،دنتسناد یم دوخ یناث ردپ ار وا سکرام نارتخد .دوب سکرام هداوناخ زا يرگید وضع مه سلگنا هک دنامن هتفگان

 و سکرام .تسا هدرک تبث ناشراثآ رب ار ود ره مان زین خیرات هک هنوگنامه .دش یم يراج اه نابز رب مه اب اهنآ مان هشیمه

 دشر مه اب یناوج زا .دندرک هدنز ،دندورس یم هماکچ نآ شیاتس رد ناتساب نارعاش هک ار یتسود نامرآ نآ ام هدس رد سلگنا

 دندنام مه اب دنتسناوت یم هک یماگنه ات و دندمآ نادیم هب یبالقنا ياه هاگدروآ رد ناسمه فطاوع و هناگی ياهنامرآ اب ،دندرک

 ،دندنام یم مه اب نایاپ ات تخاس یمن یئادج هب روبجم ار اهنآ و تشاذگ یم ثداوح خرچ رگا اسب هچ و .دندرک راک مه اب و

 .دیشک ازاردب لاس تسیب کیدزن اهنآ یئادج

 اهنآ لاح نیا اب .ندنل رد یگدنز هب روبجم سکرام و دش رتسچنم هب ترجاهم هب روبجم سلگنا1848 بالقنا تسکش زا سپ

 ياهدادیور هراب رد دوخ هنازور ابیرقت ياه همان رد ود نآ .دندیشخب موادت دوخ كرتشم و يونعم یگدنز هب هبتاکم قیرط زا

 كرت ار رتسچنم تفای یم یتغارف هنازور راک زا هک نآ ضحمب سلگنا .دندوب وگتفگ رد مه اب دوخ يونعم ياهراک و زور یملع

 تشذگرد زور ات1870 لاس زا .دوب هار هقیقد هد سکرام هناخ ات ندنل رد وا هاگتماقا هلصاف ،دناسر یم ندنل هب ار دوخ و درک یم

 نشج سکرام هناخرد دراد ندمآ دصق هک داد یم ربخ سلگنا یتقو .دشاب هدوبن نیا اب وا ای نآ اب نیا ای هک دوبن يزور سکرام

 یمن راکب شتسد هک دوب رارق یب نانچ سکرام دورو زور رد و دش یم تبحص وا ندمآ هراب رد شیپ یتدم زا .دش یم اپ رب

 دوب هداد خر اهنآ رادید نیرخآ زا سپ هچنآ هراب رد وگتفگ هب شیپ رد یماجو تسد رد يراگیس اب بش مامت تسود ود نآ .تفر

 .دشاب شراکمه تسناوت یم هک دوب یسک وا يارب سلگنا .دوب يرظن ره زا رتالاو سکرام يارب سلگنا رظن .دنتخادرپ یم
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 چیه زا شتایرظن اب وا قفاوت بلج و سلگنا عانقا يارب وا .دوب شناگدنونش و ناگدنناوخ عومجم مکح رد سکرام يارب سلگنا

 ندرک باجم يارب هک ار يا هتکن ات دناوخ ون زا ار باتک دلج دنچ وا ،مروآ یم دایب ،هنومن ناونعب .درک یمن راذگورف یشالت

 هچ عوضوم هک تسین مدای اقیقد .دوبن رادروخرب يا هژیو تیمها زا دوخ هتکن نآ هک دنچره ،دبایب تسناد یم يرورض سلگنا

 نآ هراب رد سلگنا رظن سکرام هک دوب رزنگیبلا یبهذم یسایس گنج رد یعرف يا هتکنرس رب نخس هک مراد دایب ردقنیمه ،دوب

 .دش یم سکرام یماکداش هیام سلگنا عانقا .تسناد یمن تسرد ار

 نم اب اصاصتخا وا .درمش یم رب ار دوخ تسود يونعم و یقالخا تازایتما يدونشخ اب و دیلاب یم سلگنا یتسود هب سکرام

 نیرتکچوک . دوب وا هداعلا قراخ و هیوس همه ،هدرتسگ شناد رگشیاتس سکرام . منیبب ار سلگنا نم هک درک رتسچنم هب يرفس

 اهر نانع بسا اب وا یتقو تفگ نم هب رابکی .درک یم برطضم تخس ار سکرام دناسرب سلگنا هب ینایز دناوتب هک يا هثداح

 .دیآ دراو وا هب يا همدص ادابم هک دزرلیم ملد ،دزات یم راکش لابندب راومهان تشد رد ،اورپ یب نانچ ، هدرک

 شرسمه و سکرام نادواج قشع
 دید یم یتایفیک سلگنا و هنله ،شنارتخد ،شرسمه دوجو رد وا اما ،دوب رهم رپ يردپ و رسمه ،بوخ یتسود سکرام هچرگ

 .تخاس یم وا نوچ یناسنا رهم هتسیاش ار اهنآ هک

 هب نوچ و دش اهنت درک ادیپ يدج هبنج وا تفلاخم هک نآ ضحمب اما ،دوب لاکیدار يزاوژروب ناربهر زا یکی زاغآ رد سکرام

 .تشگ زاغآ وا اب ینمشد تسویپ مسیلایسوس

 ناملآ زا ماجنا رس و دنتشاذگ شا یپ رد رس وس ره زا سپس ،دندروآ ارتفا و تمهت هب يور سپس دنتفگ ازسان وا هب تسخن

 یم نایم هب ینخس شراثآ زا هن و دشیم هدرب شمان هن رگید ،دندیزای تسد توکس هئطوت يارجا هب نآ زا سپ .دندرک شجارخا

 و اه هزیگنا هک دوب یسک اهنت وا 1848 لاس نارگتسایس و ناسیون خیرات مامت نایم زا هک دشیم هتفرگ هدیدان یلکب .دندروآ

 هلئسم باتک عوضوم هچ رگ .درک نایب ینشور هب »رمورب مهدجه« رد و تخانش یتسردب ار 1851 ربماسد 2 ياتدوک بقاوع

 نینچمه و » رقف هفسلف« هب دوب یخساپ هک »هفسلف رقف » .درکن هراشا باتک نیا هب مه یئاوژروب همانزور کی یتح اما ،دوب زور

 و لانویسانرتنا وترپ رد طقف و دیماجنا لوطب لاس هدزناپ توکس هئطوت .دندنام توکسم الماک زین »یسایس داصتقا رب داقتنا«

 .دش هتسکش مه رد توکس هئطوت هک دوب »هیامرس« لوا دلج راشتنا

 

 سکرام هچرگ .تفرگ یم ارف ار ناهج شتامادقا هزاوآ و درک یم دشر لانویسانرتنا .دوبن نکمم رگید سکرام نتفرگ هدیدان

 ناملآ رد .تسیک نادرگراک دش نشور هک دیئاپن يدنچ اما ،دندوب هنحص رگیزاب نارگید و تشاد یم هاگن هدرپ سپ رد ار دوخ

 یسیئوس لاسال .دمآ رب نآ بلج ددص رد هلمح زا شیپ كرامسیب هک تشگ یئورین هب لیدبت و دش اپ رب تارکومد لایسوس بزح

 هب .درک یم انشآ » هیامرس« اب ار نارگراک هک یتالاقم ،تفرگ رارق سکرام هژیو هجوت دروم هک تخاس رشتنم یتالاقم هلسلس

 هناگی ناونعب » هیامرس« يوس هب لانویسانرتنا ياه تسیلایسوس هجوت هک درک بیوصت لانویسانرتنا هرگنک رکب .ف.ج داهنشیپ

 لانویسانرتنا راک لصاح ارنآ دنتساوخ یم هک ،1871 سرام 18 شروش زا سپَ . دوش هداد قوس رگراک هقبط يامنهار باتک

 يزاوژروب هدروآ بل رب فک ياه همانزور ربارب رد لانویسانرتنا يزکرم ياروش هک سیراپ نومک تسکش زا دعب و ،دننک دادملق

 .دش ناهج هرهش سکرام مان ،تفرگ هدهعب ار نآ زا عافد ،اهروشک همه
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 هدنامزاس زین و دوبن نآ اب هلباقم ناوت ار یسک هک عزانمالب يا هیرظن ،یملع مزیلایسوس زادرپ هیرظن ناونعب سکرام کنیا

 همه ياه تسیلایسوس یسرد باتک »هیامرس« .دوب هدش هتخانش تیمسرب يرگراک یللملا نیب شبنج لانویسانرتنا نیتسخن

 کی رد اکیرمآ رد .دنتخادرپ هداس نایب هب نآ یملع تایرظن جیورت هب يرگراک و یتسیلایسوس ياه همانزور مامت ،هتشگ اهروشک

 يرادیاپ هب ار نارگراک ات دنتخاس رشتنم هیمالعا تروصب ار »هیامرس« زا یئاه شخب ،داد يور كرویوین رد هک گرزب باصتعا

 همجرت یسیلگنا و ،يوسنارف ،یسور ،اپورا مهم ياه نابز هب »هیامرس« .دنناسر تابثا هب ار نانآ باصتعا تیناقح و دننک عیجشت

 اکیرمآ ای اپورا رد نافلاخم هک ردق ره و .تشگ رشتنم يدنله و ،یئایناپسا ،يوسنارف ،یئایلاتیا ،یناملآ هب نآ زا یئاه شخب .دش

 هک دنداهن یم نایم هب اه داریا نآ ربارب رد یتسیلایسوس یخساپ اروف ناناد داصتقا ،دننک در ار سکرام تایرظن ات دندرک شالت

 هقبط لیجنا :دوب هدناوخ ار نآ لانویسانرتنا هرگنک هک دش يزیچ نآ هب لیدبت عقاو رد لاتیپاک زورما .تسب یم ار نانآ ناهد

 ..…رگراک

 شرسمه اب یقیمع یفطاع یگتسبمه سکرام .دوب راب تبیصم وا يارب Longuet شرتخد نیرتگرزب و رسمه تشذگرد

 و بیشن رپ هراومه يریذپان هراچ ي هنوگب یبالقنا تسیلایسوس کی یگدنز .دیلاب یم نآ هب و دوتس یم ار وا یئابیز هب .تشاد

 سکرام رب ار یگدنز نیا دوخ ياه یگتشذگ دوخ زا و یتاذ یبلق شوخ اب سکرام رسمه و تساه یتخس زا هتشابنا و زارف

 ناجیه یئوس زا .درک هاتوک مه ار سکرام یگدنز ،دیشخب نایاپ سکرام رسمه یگدنز هب هک يرامیب نآ .درک یم ریذپ لمحت

 زا يرود و مک كرحت ،یباوخیب رگید يوس زا و درک فیعضت احور ار سکرام ،رسمه درد رپ و ینالوط يرامیب زا یشان ياه

 .دروآ رد ياپ زا ار وا هیرلا تاذ يرامیب ماجنارس و تخاس هدوسرف ار وا مسج دازآ ياوه

 ناهج زا مشچ تسیلایرتام و تسینومک کی ناونعب یگدنز نارود تاداقتعا نامه اب 1881 ربماسد مود رد سکرام رسمه

 .»مرادن ناج رگید !لراک« تفگ دنلب يادص اب هدیسر ارف شراک نایاپ درک سح هک یماگنه .دیسرت یمن گرم زا .تسبورف

 هب » نابهذمال » هژیو هعطق رد Highgate ناتسروگ رد ربماسد مجنپ زور .دروآ نابز رب هک دوب یموهفم مالک نیرخآ نیا

 زا یخرب روضح رد طقف و گرزب عمجت زا رود نیفدت مسارم سکرام و وا یگدنز یگشیمه هویش اب گنهامه .دش هدرپس كاخ

 .درک داریا وا رازم رس رب ینانخس سکرام نیرید تسود سلگنا و تفرگ تروص وا کیدزن ناتسود

 رظتنمان گرم اب دعب لاس کی هک ینامسج ياهدرد و یناور هودنا اب دوب ماوت هرسکی شرسمه تشذگ رد زا سپ سکرام یگدنز

 14 زور و دنک تسار دق تسناوتن رگید ،هعقاو ود نیا زا هتسکش مهرد ،سکرام .دش دیدشت Longuet شگرزب رتخد

 .تسبورف ناهج زا مشچ یگلاس جنپ و تصش رد شراک زیم تشپ 1883سرام

 

 سکرام يراک راوس راد هدنخ ياهزور
 الماک ،تخاس یم لدبم رایع مامت درم کی هب ار يو هک يرترب نیا هب .دوب رت نسم » اه کناوج » زا لاس 6 ای 5 هک سکرام

 هک يا هداعلا قوف هظفاح و عیسو رایسب تاعلاطم نآ اب و دومزآ یم ارم صوصخب و ام دمآ یم شیپ يدروم هاگ ره و دوب فقاو

 نیا هب و تخادنا یم ریگ ار »یلباقان يوجشناد« یتقو دش یم لاحشوخ ردقچ .دنکب ار مدآ تسوپ یباسح تسناوت یم تشاد

 یم ام تیبرت رد همانرب قبط لاح نیع رد وا .دیناسر یم تابثا هب ار ناملآ یهاگشناد شزومآ و اه هاگشناد رابفسا عضو هلیسو

 تیعبت هب روبجم یمدآ يا هنیمز ره رد .دوب نم راگزومآ ،»ملعم« هژاو یقیقح و يزاجم ینعم ود هب وا هک میوگب دیاب .دیشوک
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 نخس ادعب اه تسینومک نمجنا رد داصتقا نوماریپ شیاه ینارنخس هراب رد .دنیوگ یمن نخس پاپ زا پاپ خاک رد .دوب وا زا

 ياه هتشون زا راوشد یتاکن هاگ وا و مدوب سانش نابز نم .دوب طلسم یموب ياه نابز نوچ نهک ياه نابز رب وا .تفگ مهاوخ

 يزور .دش یم هناکدوک يداش کی رد قرغ منک كرد ار اه نآ اروف متسناوت یمن رگا و داهن یم نم ربارب رد ار لیشآ ای وطسرا

 نوریب ار توشیک ند 	،باتک یهوبنا نایم زا اروف و تخادنا تسد ارم یلک متسناد یمن یئایناپسا نابز نم هک لیلد نیا هب
 مدوب انشآ نابز روتسد یساسا لوصا و نمور ياه نابز یقیبطت روتسد اب نم هک اج نآ زا .داد نمب سرد کی اجنامه و دیشک

 وا هنازوسلد ياه کمک و دنمشزرا ياه یئامنهار اب مدش یم هابتشا راچد ای مدرک یم ریگ رگا ،متخانش یم ار اه هژاو تخاس و

 ندیسر اب هرخالاب ات داد یم جرخ هب ناوارف هلصوح یهد دای ماگنه ،دوب لمحت مک رایسب الومعم هک وا .دش یم عفر ملکشم

 باتک کی ای توشیک ند زا دیاب یم نم و درک یم مناحتما زور ره سپ نآ زا اما .تفای یم نایاپ زور نآ سرد هسلج ینامهم

 .ما هدرک تفرشیپ یفاک دحب رگید دیسر یم رظنب هک یتقو ات . مداد یم شناشن و مدرک یم همجرت يا هعطق يرگید یئایناپسا

 فیلات ،یناملآ نابز يامنهار – نهک ياه نابز ات نیون ياه نابز هنیمز رد رتشیب هتبلا – دوب هتسجرب سانش نابز کی سکرام
 یم مدوب سانش نابز هک نم زا رتهب ،دوب هدش هدامآ هک اجنآ ات ار میرگ فیلات همان هژاو و .تخانش یم تقد هب ار »میرگ«

 .دوبن بوخ نادنچ شظفلت هچ رگ – تشون یم يوسنارف و یسیلگنا کی دننام ار يوسنارف و یسیلگنا ياه نابز .تخانش

 رقف » هفسلف « اب هلباقم رد هک شا »هفسلف رقف » باتک و کیسالک یسیلگنا هب »نوبیرت یلید كرویوین « يارب شتالاقم

 ات داد وا هب پاچ زا لبق ار باتک نیا سیونتسد هک يوسنارف تسود کی .دوب هدش هتشون يوسنارف هب دوب هتشون »نودورپ«

 .تفای حیحصت يارب يدروم دنچ طقف ،دنک هاگن

 نابز نتخومآ ،تخادرپ یم نابز مسیناگرا و لماکت خیرات ،شیادیپ ءاشنم هب و تخانش یم ار نابز تیهام سکرام هک اج نآ زا

 ،تشاد مه ار یبرع و یکرت ياه نابز نتخومآ دصق همیرک گنج یط ،تخومآ مه ار یسور ندنل رد وا .دوبن راوشد شیارب

 یم فوطعم هژیو هجوت ندناوخ هب ،دراد ار ینابز رب طلست دصق هک يرگید سک ره لثم وا .درکن لابند ار رکف نیا ادعب یلو

 – درک یمن شومارف ار زیچ چیه هک تشاد يریظن مک هظفاح نانچ نآ سکرام و -دشاب هتشاد یبوخ هظفاح سک ره .تشاد
 یلمع ندرب راک هب نآ زا سپ .تفای دهاوخ تسد نابز ياه یگژیو و اه هژاو زا يا هنیجنگ رب یتدم كدنا رد دایز ندناوخ اب

 .ددرگ یم رسیم یناسآ هب نابز

 هک )هسنارف رد مسیلایرتام و يرگنشور ناراداوه زا .يوسنارف فوسلیف ناد یعیبط Buffon (1707-1788 نوفوب مالک نیا

 هک يدرم .وا دوخ ینعی سکرام ملق .تسا سکرام دروم رد ،دشاب هتفای قادصم يدرف دروم رد رگا » تسوا ملق درم فرعم «

 نادب و هتخومآ جنر اب ار هچنآ وا .یئوج تقیقح شیک رگم ،تخانش یمن یشیک چیه هک دوب بان ناسنا کی شدوجو قامعا ات

 دیاب یمدآ نینچ ،تخادنا یم رود هب ندز مه رب مشچ کی رد ،تشگ یم نئمطم شا یتسردان زا هک نآ ضحمب ،دوب هتسب لد

 رد مه ،دوب شدوخ هشیمه ،نتفرگ هفایق هن و دوب ریوزت هب رداق هن وا .دشاب هتشاد ار شور نیمه زین دوخ ياه هتشون ربارب رد

 .شا یگدنز رد مه و شیاه هتشون

 ،قوذ عونت دقاف و هداس دارفا نوچ دناوت یمن عونت رپ تعیبط نآ و عیسو هطاحا نآ اب ،بناوجوذ نانچ يدرم ملق تسا یهیدب

 .دشاب تخاون کی و ناسکی
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 Carl ( » تگوف ياقآ » رد هک یسکرام و مینیب یم » رمورب مهدجه » رد هک یسکرام اب مینیب یم هیامرس رد هک یسکرام

Vogt1817-1895، ار وا »تگوف ياقآ » دوخ باتک رد سکرام ،هنایماع مسیلایرتام هدنیامن ،یناملآ رادمتسایس و ناد یعیبط 

 وربور نوگانوگ سکرام هس اب ام .تسین یکی مینیب یم ) م.دنک یم ءاشفا موس نوئلپان لماع و يرگراک شبنج نمشد ناونع هب

 رد هک گرزب یتیصخش یگناگی -تسا هناگی ،یگناگ هس نآ مغر یلع هک -دنرفن کی لاح نیع رد هک سکرام هس اب ،میتسه

 و تسا هدیچیپ » هیامرس » شراگن هویش هتبلا .تسه هک تسا نامه هشیمه اذهعم و دراد توافتم ینایب ،فلتخم ياه هصرع

 شراگن عوضوم فرعم ،تسین صخش فرعم طقف شراگن هویش ؟تسا ناسآ نآ ثحب دروم عوضوم مهف ایآ یلو مهف تخس

 هصرع نیا رد .درادن دوجو راومه هار ملع گرزب هصرع رد .دزاس گنهامه زین ثحب دروم عوضم اب ار دوخ دیاب هویش ،تسه مه

 تخس زا ندرک هوکش .دشاب هتشاد ار ربهار نیرت مهم رگا یتح ،درب الاب هلپ هلپ ار دوخ و دهدب تمحز دوخ هب دیاب سک ره

 .ندرک ناعذا شیوخ يرکف یناوتان ای و يرکف یلبنت هب ینعی » هیامرس » کبس ندوب مضهلا بعص یتح ای یمهف

 یندش كرد ،دور یم ورف تشوگ رد و درپ یم جامآ يوسب نامک زا هک يریت ایآ ؟دیمهف ناوت یمن ار » رمورب مهدجه « ایآ

 »رمورب » ياه هژاو ؟تسین یندیمهف ،دور یم ورف نمشد بلق رب و دوش یم باترپ ناوترپ یتسد اب هک يا هزین ایآ ؟تسین

 رگا و هدننک دوبان ریقحت ،نازوس ترفن رگا .دروآ یم رد ياپ زا ،دراذگ یم ماد هک تسا یکبس »رمورب » کبس .هزین و دنریت

 نیگآمشخ تیثیح نآ رد هک ،تسا »رمورب مهدجه« رد دشاب هدمآ رد ظفل هماج هب زگره ،يدازآ هب هدنشخب یلاعت نیشتآ قشع

 نورق یسیون خیرات رب هداعلا قوف ریثات هک یمور هتسجرب سیون خیرات ،يدالیم 15 ات دالیم زا لبق 55 (سوت یسات نوچ يدرم

 هتخیمآ مه هب هتناد نوچ يدرم سدقم مشخ و )یمور سیون زنط ( لانووژ نوچ يدرف نیگآ رهز زنط اب )تشاذگ 19 و 18

 کی زا دوب ترابع هک )سولیتسا ( تفرگ یم رارق اه یمور تسد رد زاغآ رد هک تسا يزیچ نآ اجنیا رد )کبس ( ملق .تسا

 .دور یم راک هب بلق رد یعطق ندربورف يارب هک تسا يرجنخ ملق .ندنک و نتشون يارب نیدالوف زیت كون ملق

 »تگوف ياقآ« نیا .دروآ یم دای هب فاتسلاف نتفای زا ار ریپسکش يداش – نادنخ زنط نیا -« تگوف ياقآ » رد موتکم يداش

 .رخسمت زا يا هناخدارز داجیا يارب نارک یب تسا يا هنیجنگ

 دنا هدرک شنزرس ار وا .وا دوخ ینعی سکرام ملق .میوگ نخس سکرام شراگن کبس هراب رد نیا زا شیب اج نیا رد مرادن دصق

 .نیمه تسرد ینعی سکرام یلو .دناجنگب ار نکمم ینعم نیرتشیب مالک نیرتمک رد ات دشوک یم هک

 و هتناد ،ریپسکش ،گنیسل ،هتوگ وا هدیزگرب ناداتسا نیرت هتسجرب ،دوب لئاق قیقد و بان نایب يارب هداعلا قوف یشزرا سکرام

 .درب یم راکب ار تقد رثکادح نابز ندوب قیقد و هرس دروم رد .درک یم رورم ار اه نآ راثآ زور رهابیرقت يو هکدندوب ستناورس

 هدرب راکب ار روهشم ياه طلغ زا يا هژاو يا هتشون رد اریز ،تفرگ شنزرس داب هب ارم مرفس نیتسخن رد هک مراد دای هب زونه

 ،یناملآ هدنامرد ياه ناتسریبد نیا رد« :تفگ و دادن متلهم اما ،منک یهاوخ رذع مدوب هدرک هک یهابتشا زا متساوخ یم .مدوب

 دوخ زا متسناوت یم هک اج نآ ات هچرگ…هریغ و هریغ و .»دریگ یمن دای یناملآ یسک هک یناملآ هدناماو ياه هاگشناد نیا رد
 ،مدرکن رارکت اهنت هن ار ظفل نآ رگید سپ نآ زا یلو مدروآ دهاش کیسالک ناگدنسیون زا مه یهباشم ياه هنومن و مدرک عافد

 .تفریذپن ارم ياه لالدتسا سکرام لاح ره هب..…دنزرو يراددوخ نآ ندرب راک هب زا ات متشاد نآ رب مه ار رگید يا هدع هکلب

 هب زا .تخادرپ یم تسرد هژاو يوجتسج هب تمحز اب و دایز تقو فرص اب بلغا يو -دوب ریگ تخس یسیون هرس رد سکرام

 نآ رد یتح -درب یم راک هب ناوارف یجراخ تاغل مینیب یم رگا دوجو نیا اب ،تشاد ترفن يرورض ریغ یجراخ تاغل ندرب راک
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 روخ رد رایسب هچ نآ و میریگ رظن رد ،ناتسلگنا رد ینعی ،جراخ رد ار وا ینالوط تماقا دیاب ،دنک یمن باجیا ترورض هک اج

 دنناوارف هچ یلو .…دزاس یم هابتشا راچد ار یمدآ هک تسا رگیدکی اب یسیلگنا و یناملآ ياه نابز يدنواشیوخ ،تسا هجوت
 هب شنهیم زا جراخ رد ار شیوخ رمع زا موس ود وا هک نآ دوجو اب .تسا هتخاس سکرام هک یناملآ لیصا تابیکرت و اه هژاو

 .تسا یناملآ نابز نارگ شنیرفآ و ناداتسا نیرت ردقنارگ هرمز رد و درک یناملآ نابز هب يدنمشزرا تامدخ ،درب رس

 هک یحیرفت نآ و کحضم ياه هنحص نآ و يداش و هدنخ شغ شغ اب .دوب یعمج هتسد يراوس غالا ام حیرفت نیرتگرزب

 راوس رنه تهج زا یکی :دش یم ام حیرفت و هدنخ بجوم تهج ود زا وا .تخاس یم میهس نآ رد زین ار ام و درک یم سکرام

 هب يراک راوس رنه رد دوخ يداتسا زا عافد رد هک یبصعت تهج زا رگید و دوب رت وسنآ مه يرگ یشان زا هک شا هنایشان يراک

 سرد تفگ یم سلگنا – .دوب هتفرگ يراک راوس سرد یئوجشناد نارود رد هک دوب نآ زا یشان يو يداتسا .داد یم جرخ

 تانیزور ( » تانیزور » کی رب راوس رتسچنم رد رابکی یهام ،یلاس مه دعب و .درکن زواجت هسلج هس زا هنیمز نیا رد وا نتفرگ

 ستیرف هک دوب یلکش دنفسوگ نایدام دج ردپ الامتحا هک دش یم رقوم و نسم )تسا توشیک ند هدوسرف و ریپ بسا مان

 . دوب هدرک هیده هارب رس تربلیژ هب دنالیاو

 تشپ هک ار يداش ساسحا نآ يداش نیا دنچ ره ،دوب حیرفت و يداش اب ماوت هشیمه »ثیه دیتس پماه« زا هناخ هب تشگ زاب

 .…درک یمن رادیب ام رد میدوب هتشاذگ رس

 فص هبقع شقن و دندوب هدش هتسخ یئامیپ هار زا اه هچب .تشاد قرف هناخ زا تکرح فص مظن اب هناخ هب تشگزاب فص مظن

 یم اه نآ هب کبس یماگ و يراب اب دوب هدش یلاخ شلیبنز هک مه )سکرام هداوناخ يافو اب راگتمدخ ( یلر و دندرک یم ءافیا ار

 » ياه دورسو یلحم ساسحا رپ ياه هنارت ارثکا و یسایس تردن هب هک میدناوخ یم یئاه هنارت مه اب همه الومعم .تخادرپ

 هجوت دروم و بوبحم رایسب هک » ابیز رهش يا وت ،گروبسارتشا يا ،گروبسارتشا يا » الثم -دندوب هاگداز صوصخم »ینطو

 ات یگتسخ هک یتقو هتبلا – دندیصقر یم نآ هارمه و دندناوخ یم ار ناتسوپ هایس ياه هنارت ام يارب اه هچب هک نیا ای .دوب
 رد .دیوگ نخس نایرارف یگدنامردو تسایس زا تشادن هزاجا یسک یئامیپ هار لوط رد -دوب هتفر رد هب ناشیاهاپ زا يا هزادنا

 » زا یگرزب تاعطق و دهد ناشن ار شمیظع هظفاح ات تفای یم ناکما سکرام و دوب ناوارف رنه و تایبدا زا تبحص ضوع

 کی هک زین شمناخ ،تقو نآ ،ار ریپسکش زا یئاه هنحص نینچمه و دنک هملکد ،دوب رب زا ار شمامت ابیرقت هک ار »یهلا يدمک

 ناونع هب Seidelmann ناملدیاز زا دوب لاح رس سکرام رگا .تفرگ یم ار بلطم لابند ،دوب رایع مامت سانش ریپسکش

 »تسواف » .دوب هدینش و هدید نلرب رد یئوجشناد نارود رد هک دوب »ناملدیاز« هتفیش وا .درک یم فیرعت ام يارب »وتسیفم«

 یلو – درک یم هغلابم یلیخ – درک یم هملکد بوخ سکرام هک میوگب مناوت یمن .تفر یم رامش هب شبوبحم یناملآ هموظنم

 هک نآ بیجع و دوب رثؤم شمالک هک نآ هصالخ – درک یم نایب یتسردب ار ینعم هشیمه و درک یمن مگ ار مالک ناج زگره

 یم تسد زا ار دوخ تبارغ ،تسا نآ رد قرغ الماک يو و هتفرگ ار وا شقن ،هتفرورف شقن حور رد اقیمع وا هک دید یم یمدآ ات

 .داد

 یلافتسو لاس نهک نوراب زا ام يارب تارک هب .روط نیمه مه سکرام . دوب هتسبلد نهک یلافتسو هب ناوارف يرهم اب شرسمه

 ياه يدوسپار مامت تسناوت یم وا .دش یمن هتسخ راک نیا زا و تفگ یم نخس رموه و ریپسکش هراب رد وا عیسو تاعالطا و

 رد .دوب رب زا یناملآ هب مه و یسیلگنا هب مه ،ار ریپسکش ياه مارد رثکا و دناوخب رب زا ماجنا ات زاغآ زا ظفل هب ظفل ار رموه
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 وسور و رتلو زین وا .دوب مهدجه نرق رایع مامت يوسنارف کی -درک یم شیاتس ناوارف ار وا يو هک – سکرام ردپ هک یلاح

 دودح ات ار دوخ زیگنا تریح ندوب بناوجوذ سکرام دیدرت نودب .ار ریپسکشو رموه یلافتسو نوراب هک روط نامه ،تشادرب زا ار

 .دوب » یثرا » تاریثات نیا نویدم يدایز

 هک دندرک شهاوخ سکرام زا نم ردام و ردپ و دوب )دندرک راد رب ار حیسم یسیع هک يا هعمج( جارعم هتفه ياهزور نیتسخن

 اب .درک در ار توعد نیا فسات زاربا اب سکرام یلو دنزادرپب خاب رثا » سوئتام نویساپ« ندینش هب رگیدمه اب جارعم هعمج زور

 زور 4 .داد یم همادا دوخ رفس هب هبنش جنپ زور تسیاب یم ،دوب خاب یقیسوم هژیوب ،یقیسوم رایع مامت ناگتفیش زا هک نآ دوجو

 ار دوخ یگتسجرب ینارون يا هلق نوچ هک ینارود .دندرک یم دای نارود نیا زا قایتشا اب هشیمه مردام و ردپ و دنام روناه رد

 نآ رد هک مه اه نآ یتح .داتفین ورف نآ رب یشومارف گنر يرتسکاخ هدرپ زگره و درک یم ظفح هرمزور ياهدادخر هب تبسن

 .دنتشگ یم رو هرهب نآ زا دنتشادن تکرش

 خر هچ نآ مامت رد ،تشاد ینتشاد تسود هداعلا قوف يراتفر زین ام ناتسود لفحم رد هکلب ،هداوناخ نوناک رد اهنت هن سکرام

 مشچ رب ار دوخ يا هشیش کی کنیع تفگ یم بلاج ینخس یسک ای دیدنسپ یم ار یتیصخش رگا و درک یم تکرش داد یم

 ای ندناوخ هک یماگنه طقف یلو دوب فیعض یمک سکرام نامشچ .تخود یم مشچ درف نآ هب دنمقالع و نامداش و داهن یم

 .دز یم کنیع ،دیشک یم ازاردب نتشون

 ور نیا زا .دش یم داجیا يرتمک ياه تمحازم نآ رد هک دندرک یم دای یهاگحبص ياهوگتفگ زا یصاخ يداش اب مردام و ردپ

 .دشاب هدرک مامت لوا هناحبص زا لبق ار هناخ يرورض ياهراک مامت رودقملا یتح ات تساوخ یمرب باوخ زا دوز یلیخ مردام

 یم فسات زاربا ،دورب دوخ فیاظو ماجنا لابند هب دش یم راچان مردپ هاگ ره و دنتسشن یم هناحبص زیم رس رب اه تعاس بلغا

 .درک

 ،تیمها اب لاح نیع رد و ینتشاد تسود و راوگرزب درم نیا هرمزور ای یناحور ياه هبرجت رب هوالع ،تبحص هنماد نآ زا سپ

 مردام .دزیخرب نآ زا »یملعم اقآ« يوب يا هرذ هک نآ نودب .تفای یم شرتسگ هفسلف و رعش ،ملع ،رنه ياه هصرع مامت هب

 ،تناک هراب رد سکرام .دشاب هدرک يرتشیب قیمعت هنیمز نیا رد یصخش تاعلاطم اب هک نآ نودب ،تشاد یصاخ هقالع هفسلف هب

 .دوب شا هتفیش یناوج رد يو دوخ هک دومن یم لگه هب یتراشا زین هاگ و درک یم تبحص وا اب رواهنپوش و هچین

 نزور »زا ریغ .دنا هدرکن كرد ار وا ياه هشیدنا شنادرگاش زا کی چیه هک درک یم لقن وا لوق زا و لگه هب هطبار رد اما

 در لوبق لباق ریغ و یحطس يا هنوگ هب ،دوب لگه يدج فلاخم هک ار رواهنپوش يرایسب .یتسرد هب هن مه وا هزات ،»سنارک

 ار وا و دندیدنسپ یمن ار وا يداع ریغ تیصخش يو نارصع مه زا یخرب .دنشاب هدناوخ ار شراثآ یتح هک نآ نودب .دننک یم

 دوخ تیهام و ءازجا رد کیناگرا زیچ ره هک تسا دقتعم لصا نیا هب کیتا ثحبم رد وا هک یلاح رد دندناوخ یم رشب دض

 ور نیا زا .دنراد زاین کمک هب تادوجوم مامت تسا دقتعم رواهنپوش .ددرگن ناویح ای ناسنا يارب یجنر ببس هک تسا فظوم

 یم هجیتن نیا هب شنیب نیا نتشاد تلع هب يو .درک ملظ دیابن يا هدنز دوجوم چیه هب و تسا تلادع يارجا هفیظو نیتسخن

 .»نک کمک همه هب یناوت یم هک اج نآ ات« :دنک یم نایب لکش نیا هب ار دوخ روظنم و درک محرت دیاب هک دسر

 نابز رب ار هتوگ نخس نیا یهاگ ،تشاد ترفن ،تسا یقیقح تاساسحا زا يروتاکیراک هک ،يزاب تاساسحا زا لد هت زا سکرام

 بلغا »دنیآ یم رد راک زا يدب ياه مدآ ،دنبایب بسانم یتصرف رگا هچ ،منک یمن دامتعا اهزاب تاساسحا هب هاگ چیه« :دروآ یم

 .دناوخ یم ار هنیاه راعشا نیا تاساسحا زیمآ هغلابم نایلغ هدهاشم ماگنه
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 هداتسیا ایرد رانک مناخ رتخد«

 اریز ،دشک یم زارد یهآ ناسرت و

 .خلا« دوب زیگنا تقر یلیخ دیشروخ نتفر ورف

 نآ رد تسرد .تفر وا رادید هب سیراپ رد ،شتایح كاندرد ياهزور نیرخآ رد و تخانش یم اصخش ار هنیاه شیرنیاه سکرام

 هب تشادن هزاجا یسک هک دوب راز نانچ شلاح. دندرک یم ضوع ار وا تخت راتسرپ نارهاوخ ،دش قاتا دراو سکرام هک هظحل

 زا مه لاح نآ رد ار دوخ خوش عبط هک هنیاه .دندرب یم شیاج يوس هب هداهن يدمش يور رب ار وا ناراتسرپ و دنزب تسد وا

 ارم مه زونه اه مناخ دینیب یم زیزع سکرام« :تفگ یفیعض رایسب يادص اب و تفگ دمآ شوخ سکرام هب ،دوب هدادن تسد

 ».دنرب یم تسد يور

 رد و دوبن رادروخرب نانز رهم زا تقو چیه وا اریز ،تسوا لیخت هنیاه هناقشاع يابیز راعشا مامت ءاشنم هک تفگ یم سکرام

 :هک تسا شدوخ لاحلا فصو الماک وا رعش نیا و دوبن شرای تخب زین یئوشانز یگدنز

 دنتخیوآ راد هب ار وا حبص شش تعاس«

 دنداهن شروگ رد حبص 7

 شنز حبص 8 یلو

 »دیدنخ یم و دیشون یم خرس بارش

 الثم .درک یم موکحم تقافر و یبوخ ربارب رد ار وا یساپس ان هژیوب ،دوب یفنم الماک هنیاه رتکاراک هراب رد سکرام تواضق

 .خلا« .تسا مک ینک شیاتس ار کناوج نیا ردق ره« .دیوگ یم هک ینایتسیرک هراب رد ار وا هیجوت لباق ریغ همانوجه

 دب سلگنا دروم رد دوب هداد هزاجا دوخ هب دوب هدمآ وا رادید هب هک یبزح قیفر کی راب کی ،دوب سدقم سکرام يارب یتسود

 عطق ار وا مالک سکرام .دروآ رد هب یلوپ يانگنت زا ار وا ات دنکب سکرام هب يرتشیب کمک تسناوت یم دنمتورث درم نیا .دیوگب

 ».دنک تلاخد نآ رد درادن قح سک چیه هک تسا فیطل و قیمع يردق هب نم و سلگنا تابسانم« :دیوگ یم و دنک یم

 اب ،عافد ياه هظحل نیرت تخس رد یتح ،هاگ چیه یلک روط هب و درک یم در زیمآ هبیاطم یمالک اب دیدنسپ یمن ار هچ نآ

 تساک و مک یب هک نانچ اما .دروآ یم رد شبنج هب تفارظ اب ار ریشمش كون طقف هکلب ،دمآ یمن نادیم هب نیگنس هناخپوت

 .تسشن یم ورف فده بلق رد

 نآ رد هک دوبن تعیبط رد ییابیز ،درواین روش هب ار وا هک دوبن يرنه ،دشاب هتفاین هار نآ قمع هب يو هک دوبن ملع زا يا هصرع

 .دشاب هدشن قرغ

 .تشاد ترفن نیغورد تاساسحا و ییاتسدوخ ،ندوب یلاخ وت ،غورد زا طقف سکرام

 ،درک یم راک دوب هدش هتشاذگ وا رایتخا رد الماک ،باوخ قاطا زا ریغ هک یقاتا رد اذغ زا لبق ،مین و تعاس کی ات کی دودح رد

 .درک حیحصت زین ار »هیامرس« لوا دلج اج نیا رد ،تخادرپ یم همانزور هعلاطم ای هبتاکم هب

 

یسکرام شیارگ ي هناخباتک رشنزاب  


