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<=>دنازا7 :٢ددجتم 1رکف رد١س+سأت یەژورپ
 یرکفنشور ٣ِلا@قتسا 1

 و \]امرک Yلملالضفا ،ونOPQگ( تراLد 1٤شور رد راتفگ زا ناریا Gاعم
 )̀\ورف _عدمحم
 * *()گرگ د#"ن

 یزورما زون3 و ادرفسJ زا و دنزورEFپ زا ناش@ا :]تسا 2;:نچ[ مراد 4 رد ا123املآ یەرا+رد نم هچنآ«
 ».دنرادن

 دV و کPن Tیوسارف زا .ا3نSیم و ا3تلم .هچPن
 ەد#کچ
 $EFرات توافتم یەرود هس رد هCترم هس  )۱۹۳۲( ۱۳۱۰ ات )۱۸۶۳( ۱۲۴۱ یاهلاس 1 ترا/د .شور رد راتفگ $#"م
 یرکف ِتاناÊج هجوت دروم ِتاعوضوم ِناXم رد زورما $#"م نیا .تسا ەدش همجرت Nراف هG توافتم یە$KLگنا هس اG و
 هک ،اkورا رد تمaح .KLس ِباتک عقاو رد و .تسNراف ِناnز هlm Gاkورا ِدjدج یهفسلف ِدورو .خــــEراتشdپ مaح رد ناریا
jt م زاuتمÊانشآ .عبانم نlm رافNزnنانا Gورا یهفسلف اkاlm چ نرق ردuخآ یەرمث ،تسا ەدوب مهدراÊیهمجرت ن 
$L"یعت رد ەدننک$L"یعت ~{قن باتک نیا .تسا ترا/د ِباتک ~{م ِطخ .

 .یەوحن و اهیراذگلداعم ،همجرت ِتاXبدا .
$�رعم

 ِدوخ یهش�دنا درک ەدهاشم ناوت� »سdسات« یەژورپ و ترا/د اG هطGار رد .درک افjا �lرغ یاهەدjا .
 �ا�رظن یKLگدر اG ،ور نیا زا .دوش� لوحتم هتفر هتفر باتک یدعG ِتادلجم 1 ترا/د یەراnرد $�ورف�عدمحم
اصوصخ و ترا/د یهش�دنا هG هک

�
 ددجتم .رکف .�ا�آ ِلماaت یارب یKLسم ناوت� تشاد دوجو شور رد راتفگ ِباتک 

~{�دنازاG .داد صXخش� ناریا رد
 .جــــEورت« اj ملع ».سdسات« یەژورپ هچنآ ِتEروحم اG ،�ا�آ .KLسم نیا .یداقتنا .

 رد مه زورما هک دنک راaشآ ار ¡اXخ .روصت نآ  زا lmاههCنج دناوت� ،مXمان� ناریا یرکفنشور دزن »تمaح .ساسا
 رد .تسا صXخش� لGاق »مولع دXلوت« اj »ندمت .سdسات« اG هطGار رد �اجترا اj را/هظفاحم یاهحانج زا یراXس¢
 یهفXظو .دوش مهارف اuنآ ِکEژولوئدjا یاهو¨لا و اهش�ارگ نیا زا #uKب §رد هک دوش� مهارف ناaما نیا هجX¦ن
 ِکEژولوئدjا یاهمرف نیا مامت لGاقم رد یداقتنا یاهلالدتسا ندروآ مهارف #¬یعقوم $L"نچ رد یداقتنا یهش�دنا
$¬هذ و $¬یع .عبانم زا $EFرات §رد ِلالخ زا $lدم یهعماج ِندXلاG یارب یرکف .عناوم ندز رانک و »سdسات« یەژورپ

. 
 $�ورف �عدمحم دزن ناوت� ار ددجتم یهXلوا ِنارکفنشور ِناXم رد ەژورپ نیا زا هنومن نuK#Eب .تساهیژولوئدjا نآ
§ژEو نیا زا هک درک ەدهاشم تمaح .KLس ِباتک و

±
$#"فر ولج اG هک تسا رادروخرب   تف́~dپ $KLن ەدنس²³ن راaفا باتک .

 و تفرگ دوخ هG یرگjد لaش سdسات یەژورپ ،#�#Kم یاkورا .ر²Eصت ِفXعضت و مود $lاuج گنج زا سµ .دنک�
 .درک فوطعم #�~º و �وب یاهەدjا .یوس هl� Gرغ ِنردم یاههش�دنا زا ار شد¹Xات

 *Tورف Sعدمحم ،*Pامرک Mلملالضفا ،سEسات یەژورپ ،ناریا <یرکفنشور ،ترا4د زا لا/قتسا :ا+ەژاود#ل&
 
 نیا رد ی#Kکداسµ رگشهوژپ $KLن و ،)�م( #¬شuب ەا¾ش½اد زا ¼اعم و دjدج هفسلف یا#Kکد یاراد $L"گرگ د²Eن *
.تسا ەا¾ش½اد

 
1 établissement /establishment 

 زا روظنم OاLM Nح .دناــــــسرIن ار دوــــــشH دارم »سEــــــسات« زا ناریا یرکف یاــــــضف رد هچنآ 89وخ ه! لداعم نیا هک تــــــشاد رظن رد د#ا!
 صوـصخ ه!( »سEـسات« یانعم رد تاحالطـصا نیا ِتـسYراX هک تـسا هجوت بلاج .دراد و  constitution ه! رتک#دزن 8Qانعم »سEـسات«
 .تس8zاریا ناNدنسxyن راصحنا رد ناvزEuلtنا تالاقم ِناjم رد هفسلف ا! تpسo رد )ملع ِدjلوت ا# تمhح gسEسات ِلثم 8Mاdیکرت رد

��zرات ناعفادم .تسEن �jحص لداعم هک دنربH راX ه! modernist ا#  modern یارب �داعم ناونع ه! ار »ددجتم« بلغا ٢
g 

�ت و رواد ،�zورف هلمج زا( »ددجت«Mح« ه! ک#دزن �رد ەژاو نیا زا )ەدازjود ِتاv( »ندش ون« ا# »ەراrevival( هک �اح رد دنراد 
 .درادن دوجو »��یغت« نیا یارب یزرم و دح چیه نآ رد هک تسا »مادم ِندشزوره!« یانعم ه! مسEنردم

3 réception 
4 Discours de la méthode 



 &%$گرگ  |۳۲

  

  ا@ورا رد تم4ح ?<س ات ه:9ان ِتم4ح زا :ترا&د

 هP* Xامثع تامVظنت یەرود رد ١شور رد راتفگ
 رد هک *Pاریا یهعماج رد و دوب ەدش ەدنادرگرب Zرت
 وپاdت هc Xومع یاضف زا رثاتم مهدزاود نرق یهمVن
*gرعم یارب یددعتم یاهە*(fگنا دوب ەداتفا

 دوجو نآ <
 ۱۳۱۰ ات )۱۸۶۳( ۱۲۴۱ یاهلاس k .تشاد
 ناوتc .دوشc همجرت vراف هX راX هس  )۱۹۳۲(
 هس نیا یاهەژورپ لالخ زا ار }اzآ ِقطنم Tون
 VSم هX هطساو�P یاه�جاوم زا هک درک لا/ند همجرت
 �ت �اردا( یرظن cاظن ساسا رب ملع <سEسات یارب
 شدوخ ت�ا�ن رد و دنکc ادVپ اقترا )»وتیکوگ« ا�
 ِباتک رد �Pا�ورا <راdفا *gرعم یارب �vالت لdش هX ار

 *()لوا دنچره .دهدc زورب ا@ورا رد تم4ح E?<س
 ناونع تحت ون��"گود تنک دا�نشEپ هX همجرت

 »*Pاریا <}اzآ« اX ه�جاوم ِمdح رد ه:9ان ِتم4ح
 <ش��او یهعلاطم یارب �Pرجت ِء�v ک� ِماقم رد
 »نیا«( دوب �Pرغ یاهلاسر هP*« Xاریا <یامdح«
 هناسانشق�� ِتاعلاطم <ع"ضوم ِماقم رد »امdح«
  �خانش دناوتc دندرکc نام� رگ�د یوس زا *(fن

Pرغ یاهشهوژپ ن#¡خآ زا هطساو�P� Xتسد ه 
 یارب }ار هک ماخ }ا�رظن .٢دنرواVب
XمسرهVخانشت( *  ەژوس ناونع هX »یرگ�د« <
 هX راتفگ یهمجرت یارب شالت *()مود ،)د�اشگ£ن
 زا س¥ هک تفرگ تروص *Pامرک Mلملالضفا ِتسد
 رخاوا رد لا�dدار vاVس یاهتVلاعف زا یدVماان

¨لاس ۴۵—رمع
©

— Xون جــــ#ورت هT تبم یهش¬دنا�* 
 دVمانc ٣»ەزات ِتمdح <ساسا و ءاد/م« هچنآ رب
 قطن یهلاسر ِناونع تحت ار * )م و دروآ یور

 
 Discours de la méthode pour bien conduire( مولع رد تق>قح یوجتـسج و لقع ندرب را/ ه- تـسرد شور رد راتفگ ِلماX ناونع ا! ١

sa raison, et chercher la vérité dans les sciences( 
 ی��zچ ناـــــــــش�ارب تراXد و لtه و تناX ،ازونی�ـــــــــسا زا ات دنهاوخH وا زا 8zاریا یامhح هک دنکH د�jات دوخ یاهشرازگ رد را! دنچ ون�xvگ ٢

 »وتیگوک« ا! ه�جاوم نیا یهج�jن دنادIن دننکH طارفا ارقتسا رد و دنرادن 89رجت gشور ه! یاهقالع اه8zاریا دراد روا! نوچ وا .د�xگ!
 ��ثات تحت« ا�نآ و تـــــــــــسا ەدرک تئارق ار نآ 8Mاـــــــــــسلج رد هک دهدH شرازگ و دنکH باختنا ار تراXد باتک ت#ا�ن رد .دوب دهاوخ هچ
  .تسا ەدوبن تراXد رظن دم هک »دنتفرگH �9#اتن« و »دندوب هتفرگ رارق

Arthur De Gobineau, Les Religions et les Philosophies Dans L’Asie Centrale (Paris: Ernest Leroux, 1900), 83, 
112, 113. 

 .۲ص ،همدقم ،£لم یهناخاdتک ¤خ یهخسo ،قطن .تراXود رب 8zامرک £لملالضفا یهمدقم زا ٣
 .)۱۳۲۸ نار�ت ( ۹ و ۸.ش  ،۵ ،راNدا# »£لملالضفا دومحم خیش لاح حª©« ،¨ور £لملا ءاطع ٤
 .۱۳۲۱(، ۲( ،8zامرک £لملالضفا ،همدقم و همجرت ،)شور رد راتفگ( قطن ،تراXد هنر ٥

)discours( لملالضفا .درک �°¯نمM گرزب رداربf 
> 

*()لاعف زا( ³ور دمحا خیش  و �PاX <ش´نج یدVل4 <
 ِتسکش یه�¡جت زا س¥ هک دوب )هVلوا یرکفلاونم
 زا شEپ لاس ک� )۱۲۷۵( شردارب ِمادعا و ش´نج
 ەارمه هZ )Xرت زا ار باتک لوبناتسا رد گرم
 یە*(fگنا .٤دنکc همجرت )طوس´م یاهمدقم
 یه�جاوم Tون یهجV¯ن د�اX ار رثا نیا یهمجرت
Xرتهطساوا Xان یه�¡جت ِلوصحم و د�دج ِنا�ج اv� 
 هX هجوت یە*(fگنا اجنیا .تسºاد vاVس ِکVتارپ زا
 و نونف و مولع »<سEسات« هX لVم *�شور هX ترا4د
 .تسا ناریا رد مولع یارب »ءاد/م« تVمها هX هجوت
 دنکc د�Vات ترا4د دزن تفرعم ِتخرد لVثمت رب وا

 تخرد یهل**fمهX ملع و هش«ر یهXاثمهX تمdح« هک
 راثآ و هسEفن عیانص ەرجش نیا یەویم و تسا
Xناوت£ن و ».هع�د Xاف½ تخرد نیا یاج

¾
 دنچ 

  �#راع یاهەویم و اههفوکش و تشاذگ را4 تس¿راد
 اههفوکش« باتفآ *()لوا اX ه�ارچ درک بصن نآ یور
Xشزو زا اهەویم نآ و دکشخ Xدز#ر ورف دا، Xنامه زا 

 ٥».دوب هک دوش

 س¥ و *Tورف Sع دمحم یهمجرت رد ،ماجنا�
 »یرگ�د« هک تسا هطو�°م ِتسکش یه�¡جت زا
 ناdما و دوشc »هتخانش تVمسرهX« یدودحات
 کرحم ن# fم�م مه زونه .دوشc مهارف همهافم
 ناریا رد مولع یارب یدا�Vب سEسات هX ِلVم نامه
 )۱۳۱۰( همجرت یهمدقم رد *Tورف هکنانچ تسا

cاد رکف ]هلاسر نیا[« :دس«"نºار ا�ورا نا/لطش 
 تمdح و ملع رد ار ا�نآ �Éم طخ و هتخاس بلقنم



 ۳۳ |ددجتم رکف رد س.سأت ەژورپ

 ع"ضوم نیا رد وا ١».تسا ەدVنادرگرب م�دق شور زا
Xلملالضفا اM و زارف هک روطنامه تسا رظنمه 
ºشEب یاهبEشf س یەزوح رد مه یVزا تسا � 
 *Tورف <رکف ِلوحت (fسم تس*gاË 4و ؛تسا ەدنارذگ
 دلج زا روطچ م�VیÌب ات مVنک لا/ند تم4ح ?<س رد ار
امامت هک لوا

¾
 یهش¬دنا *gرعم تمدخ رد دوب رارق 

 یارب شهوژپ رد و دنکc روبع دشاP  Xرا4د
 زا .دنکc ادVپ رگ�د *gده موس و مود تادلجم
 رد تمdح (fس دوب رارق هک ٢لوا پاچ یهچا/ید
 یالاو ِماقم و باتک ِتVمها« *gرعم ِتمدخ
 ِتامدخ زا لصفم ِتاحVضوت اX ەارمه »فنصم
 یهچا/ید هX مVسرc ،دشاX تمdح و ملع هX ترا4د
 <رکف رد د�اX دوخ مه ام« دنکc مالعا هک مود دلج
اصوصخم و ناVجراخ زا مه و مVشاX عادXا

¾
 ناVیا�ورا 

 موس دلج یهمدقم ات »٣ .مVنک راVسÐ <سا/تقا و ذخا
 و دنکc مالعا رتهناعضاوتم  �ح ار دوخ یەژورپ هک
اف½ ار دوخ فده

¾
 ِناهوژپشºاد« هک دنادc نیا 

 نادنمشºاد« هکنیا زا دنیÌب یاەرظنم »رود« زا »ام
 رازاX و ،دناەدرک (fس kوطخ هچ رد *()مزبرغم
 ەدوب مرگ ەزادنا هچ اهروشک نآ رد *Óسلف ِتاقVقحت
 یهفVظو باتک یا�تنا رد *Tورف عقاو رد »٤.تسا

 هX لمع رد هک دنکg* cرعم ی*(fچ نامه ار باتک
 یهفسلف <خــــ#رات Ëامجا *gرعم *�ع� :تفرگ ەد�ع
*Pا/م اX هکنیا نودX وا .vراف نا�ز هP� Xا�ورا

 رکفت <
 )contexte( راتفاX ِتVمها هجوتم دشاX انشآ *Õ#رات

cاظحل رد  �ح و دوشP  Xفقاو هتکن نیا ه cدوش 
 رم4 اههش¬دنا یهمجرت ا� راثآ ندناوخ اX ناوت£ن هک
Xسات هEح« ا� »ملع« <سdتم« Ðتس، XلÖه Xرد د�ا 

 
 .ەدرک ادjپ یرتد#دج ضارغا هک تسا مولعم و دنکH فذح ار هچاdید نیا �zورف اهدع! .تمhح ��س لوا پاچ یهچاdید ١
 اهدع! هک ٢
 .۶ ،مود دلج ،ا¹ورا رد تمhح ��س ،�zورف ٣
 .۲ ،موس دلج ،ا¹ورا رد تمhح ��س ،�zورف ٤
ات«ـــسo و ماخ یر�xـــصت اجنیا رد LMح هک مjـــشا! هتـــشاد هجوت د#ا! ٥

¼
 درادن دـــصق تراXد هک مjنادH ار�ز .دراد دوجو تراXد یەژورپ زا صقان 

�#اقح ا! زاغآ یهطقن نامه ردM ات تــسا ددــص رد و دوــش فقوتم زیامتم و حــضاو Á ا ِلئاــسم رگ#د دناوتب ەژورپ نیاo8اــسz )ِلماــش هک 
 تراXد OاN و دوــشH راhنا هتکن نیا ه�جاوم رد هjلوا 8zاریا نارکفنــشور ِتاحjــضوت یهعلاطم ا! �و دهد! حیــضوت ار )دوــش��z Hن اطخ
�داـــــــــسه!

Â
 زا( دنله و اjلاتیا ات هـــــــــسoارف زا 8QارگتراXد یاهنا�Äج هک تـــــــــسEن لjلد89 .دوـــــــــشÃz Hرعم د#دج مولع »ســـــــــسوم« ناونعه! 

 .دشo ون 8zا�Äج ه! رجنم 8zاریا 8QارگتراXد �و دندش رکف رد �Iم ِتالوحت ءاشÆم )ازونی�سا ات شoا�9لام
٦ XاÃzب رطاخ ه! تــــــسjدنز هک م�روا�

Â
�ــــــسلف z دX8ا�ور هــــــس رد هک دــــــش زاغآ ۱۶۱۹ �9ماون ِمهد ِبــــــش زا تراQ حور« د#د هکg قحjار وا تق 

 و -مولع ِتدحو-همانتغل ک# موـــــس یا�ور رد عقاو رد( »دروآرد یدحاو ِملع تروـــــص ه! ار مولع یهمه هک تـــــساوخ وا زا LMح و د�Éگرب
 

Xرات یهنیمز رد ار اههش¬دنا نیا رما یدا#Õ*
 ا�نآ <

 عضوم مVناوتن زونه د�اش .)ل×ه( درک کرد
 رد یرکف <}اzآدوخ یهناشº ار *Tورف *(fمآد�درت
 م4 تسد Ëو تسºاد �Pا�ورا یهت�نردم اX ه�جاوم
Xوخ هP� ºناش cگرد یهجاوم هک دهدf)یەدننک 
 فقوتم یاهطقن نامه رد ات دادن ەزاجا وا هT* Xورف

 .دوب ەدرک زاغآ نآ زا هک دوش

»IرذE« را&دLM سات« ِتمدخ ردPسE« ملع ِتخرد  

 ËاVخ یر#"صت ،ترا4د اX ه�جاوم یه�¡جت رد
cن�بVار شدوخ هک م Xم تروص هVS ِفشک یارب 
 ناشP  ºرا4د »رذX« ِبلاق رد د�دج یا�ورا »<زار«

cفا4 هک دهدEاخ رد ار نآ تسØِ نک تشک ناریاVم. 
 ەدش *Pورد cالسا یهفسلف رد *Pانوی ِگنهرف رÙا
 زا ��یلص یاهگنج رد VÕسم ِندمت رÙا و تسا
 رد ا�ورا ِد�دج ِتالوحت س¥ ەدروخ تسکش مالسا

 زا د�اX ،هجV¯ن رد .ددرگ£نرب نید هX کVنکت و ملع
 یاهباتک زا �Ü یالهXال رد ًالامتحا هک زار نیا
 دشاX ر�ُم هX � گنرف ِد�دج ِنا�fماVپ ا� نافوسلVف
*Óسلف <رذX نیا ِبVکرت اسÐ هچ .م#رادرب ەدرپ

 اX برغ <
 هX )نانوی و مالسا ،ناتساX ِناریا( »ام« یاههتشاد
 هX سEسات ِلVم نیا ÞدماجناVب مه رترب *Pدمت ِلا�ن

 ی»ارگەدارا« و »وتیگوک« <رکفت رد دناوتP� cوخ
 زا ی(fسفت ٥.ددرگX »ربناVم« لا/ند هX ترا4د
 وا <یرکف ِماظن نآ رد هک دوشc هتسجرب ترا4د
 رب ار مولع ِتخرد »<سEسات« ِناdما ات دراد دصق
 نوچمه( *�یق� و قطم یاهلوقم زا زاغآ ساسا
 وتیگوک یهلوقم *�ع�٦:دروآ مهارف )*ßا#ر ِتالوقم
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 رکف ،منکc رکف س¥ ،منکc کش«ِلالدتسا و
cِتالوحت ١».متسه س¥ منک Xیاهنا#¡ج یدع 
 زا دعP* Xدم یهعماج یهفطن ِلVکشà و یرکفنشور
اتÌسP� ºاضف و مود گنج

¾
 Xرد ناوتب د�اش هک( رتزا 

 »ل×ه هX ترا4د زا راذگ« هX ار نآ »لا/قتسا« حطس
 هX رگ�د هک درک *gرعم د�دج یاه(fسم )درک (fبعت

Zداس
©

 یاâ .دوبن تمdح <سEسات ا� رکف ِتادراو 
 زورما ا�نت .دش ەدوشگ ناریا هX یداقتنا یهش¬دنا
�É¬دنازاX اX هک تسا

 هک مVن�بc »لا/قتسا« نیا <
 »سEسات ِمهوت« نآ زا  f gم <یاهو(fن م4 ِتسد
 هک ون��"گ زا روطچ هک مVن�بc .دننکc روبع
 ات درکc هعلاطم ٢»ەژبا« ناونع هX ار *Pاریا <یامdح
 <سEسات ِت�ج رمع رخاوا رد Mلملالضفا شالت
 ی(fسم وتیگوک ساسا رب تساVس و ملع یارب یدا�Vب
 رگ�د هتبلا *Tورف یەژورپ .تسا ەدش k }اzآ رد
Xِط�ا�� هجوتم }ا� و دنک£ن افت�ا مه وتیگوک ه 
 رد( اههش¬دنا رگ�د اX نآ ِت´سº و )تنا4( نآ <یرظن
 ِفعض یهطقن .دوشc *(fن )»هفسلف <خــــ#رات« ِبلاق
 رد »یداقتنا رکفت« یهنادماع راdنا رد هتبلا *Tورف
 هک دوب سکرام و ل×ه زا س¥ ا�نت .تسا�ورا
 نردم یهش¬دنا ِمامت یارب مVهاوخX رÙا ،م�دVم�ف
 ِدقن« رگم تسEن ی*(fچ زار نآ ،مVباVب »زار« ک�
 یاهروگVف و »اههش«ر و اهدا�Vب یهمه راVع مامت

 
�رزب شخ! هک( تفرعم ِتخرد ِلjثمت .)د#د -ملع ه! هفــــــــــسلف ل#دdت-رعــــــــــش ناوید ک#

Â
LMــــــــــسEلائد#ا یهفــــــــــسلف زا 

g نآ ��ثات تحت برغ 
�لطم gزاغآ چیه هفسلف لtه دزن .دسرH نا#اÍ ه! لtه ا! هفسلف زا تشادرب نیا .تسا ەژورپ Ì�zمه لوصحم )تساM ل! درادنÎقلطم ه 
 ِلـ!اـقم رد( اوتحم ن�Äتماـع و ن�Äتم�بم اـ! و )کـ���zفاـتم اـ#( قطنم اـ! لـtه یهـفـــــــــــــــسلف یروـــــــــــــــص رظن زا LMح .دوـــــــــــــــشH رهاـظ ناـ#اـÍ رد اـ�نت

 دوـــــــــشH هجاوم نآ ا! ادتبا لtه هک Ñاردا یهلوقم مه Ðانـــــــــشتفرعم رد .دوـــــــــشH زاغآ »LMـــــــــسه« Lzع# )8MراXد »زیامتم و حـــــــــضاو«
 .دراد ەراشا ��zچچیه و ��zچهمه ه! نامزمه هک تسا نون�ا و اجنیا رد »نیا« ِتفص

 جراخ شoادنز زا مjناوتIن رگ#د مjنکH عوª© وتیگوک ا! LMقو دن�ــــــــــشاد د�jات یدنــــــــــساN نوچمه تراXد ِنادقتنم هک تــــــــــشاد هجوت د#ا! ١
 .دشا! یÔÕªارف یەدارا دجاو هک 8Qادخ ه! لسوت ا! رگم م�xش

اÄ�dقت .تـــساTنآ RMالخا تOPJت رد LMـــشJب نا>ناریا فعـــض ًالومعم «٢
¼

 ا- قـــشع رد تنا>خ و نا\ما دح Z ات یزا-هقح و بOWف و غورد 
 ،)دوشIن نکمم رتم#الم و رتjIمص نآ زا تفگ د#ا! هک( ەداوناخ ه! هقالع زج ندوبتواسق رد قرغ اÍ ات © و Tbcذم `̂_ناوق دوجو
 ».دنامن ÃMا! �dش ��zن LMسرپنطو زا هک نانچنآ ÌMzخاس ەاdت ار فطاوع مامت
 .۱۸۵۶ ه�xناژ ۱۵ ل�xکوت ه! ون�xvگ همان - ۵۰۸ص مهن لاس Ðانشoاریا هلجم

 )��zمآ��قحت Oاtن ا! یدا�ز دودح ات( هحفص ەد زا �MمX ه! هچjن و دناەدش فذح هنادماع د�ورف و سکرام اeورا رد تم\ح_Lس ِباتک رد  ٣
 �9خ89 نارکفتم نیا زا ـــــuک هک هتـــــشادن دوجو Oار چیه مود گنج زا شEپ یاهلاـــــس رد مjنادH هک تـــــس�احرد نیا .دوـــــشH دودحم
 ترÄvه و ن�وراد ،نتوین ه! 8Qاهلــصف باتک نیا رد LMقو Ì�zنچمه .دوب هتفا# صاــصتخا ا�نآ ه! برغ رد باتک نارازه مX تــسد و دــشا!
 رب Lzتبم هنا©دوخ 89اختنا ه! هÎل! تــــــسEن طوÄvم »فوــــــسلjف« زا دودحم ِف�Äعت ه! ارجام دوــــــشH مولعم هتفا# صاــــــصتخا ــــــÆÕپــــــسا
 .دشاdن LMشاد�ب اه8zاریا یارب »یداقتنا« یاههش�دنا ەدوب نارگن �zورف نآ رد هک ددرگHرب خــــ�رات زا ¤خ یروصت

٤  XفاEشقن ه! تـــسg ه یداقتناtÜرکفت ِنادقتنم و ناوج یاهg لائد#اEـــسLM )ـــسم وjحjورپ ِتÝ8اـــسz( نک هجوت ناملآ ردjقن روطچ هک مuـــ ª 
Þنهرف gیاهشزرا یەزوح رد ار ەژورپ Ì�zمه ت#ا�ن رد ��zن هچjن ِلثم ـــــuک ِدقن .درک یزا! مهدزون نرق ِناملآ رد 89اج#ا

Â
 هک دنکH لاdند 

 .دوشH رتاÄ¹ید یßانع لماش

 د#ورف-هچVن-سکرام ِثلثم رد هش¬دنا نیا یدVل4
  ٣.درک روسºاس *Tورف هک دوشc رهاظ

 »سPسات EیژولوئدZا« اI هYجاوم رد دقن ِت#لعف

 ار »سEسات « ِمهوت هک یداقتنا <ش¬ارگ رد زج
 رد مه زونه »سEسات« هX ِلVم ،تسا هتشاذگ رانک
 یاهو(fن را4 <روتسد رد نآ ِک#ژولوئد�ا ِلdش
 ِندمت »<سEسات« ِبلاق رد Tاجترا و را4هظفاحم
 }ا�  �ح و دراد رارق cالسا مولع ِدVلوت ا� *Pاریا

 د�دج یهش¬دنا یارب یربناVم توسک رد ار شدوخ
 و »* )ش«"خ هX تشگزاX« <یارگcوب ِلdش هP* Xامز(
 نیدX ؛دهدc ناشº )ک#ژولوئد�ا �PارگناتساP* Xامز
 نیا زا شEپ »سEسات« دوشT cدم هک بEترت
 نآ <یروآدا� و را4ذت جاتحم ا�نت نون�ا و ەدش ماجنا

 ناشº هک تسا »یژولوئد�ا ِدقن« ِدرک#ور .مV¯سه
cا روطچ دهدÙدم یهعماج تسا رارق رP* Xش هdS 
 و اهو(fن *()مه عنام *()لوا دسرب غ"لX هX هناندمتم
 ٤.تسا ناش»سدقم« <یرظن یاهضرفشEپ
 یروآدا� هک تسا نیا یداقتنا یهش¬دنا یهفVظو
 و »زور#¡پ« هX هک ار اهوزرآ و تارطاخ دنک
 رارق تکرح <یانبم ناوت£ن ار دنرادقلعت »ادرفس¥«



 ۳۵ |ددجتم رکف رد س.سأت ەژورپ

 یهش¬دنا و نون�ا و اجنیا هX ار ام مادم »دقن« و دراد
.دنکc باترپ »زورما«
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