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مکی شخب  یلرتچ -  یدیل  قوشعم 

نوین رتسلا 
میھید رایاشخ  همجرت :

ی

سنرال . چیا . ید
ناشکھک

قوشعم  " زا یتقو  مھزونھ 
یم تبحص  یلرتچ " یدیل 
نامھ دارفا  یرایسب  دوش 

هک یماگنھ  هب  رد 1960  هک  دنروآ  یم  بلرب  ار  یراد  ینعم  دنخزوپ 
بلرب دندرک  یم  همکاحم  اشحف  هعاشا ی  ماھتا  هب  ار  باتک  نیا  نارشان 

نیا اما  تخادنا ،  اھنابز  رسرب  ار  سنرال  . چیا . ید مان  نامر  نیا  دوب . ناگمھ 
قشع  " فدارتم وا  مان  تشاد . عقاو  فالخ  نلماک  یلیالد  ندش  دزنابز 

هھد ی رد  سنرال  رگا  دش ، و  کیکر " تاملک  و"  یراب ، " دنب و  یب  " ،  " دازآ
یمرب تخس  نایرج  نیا  زا  شا  یقالخا  تیدج  نآاب  ننیقی  دوب  هدنز   1960

ینیگنس یاھب  دروآ  تسد  هب  هک  یا  هزات  ترھش  نیا  یارب  وا  تفشآ .
اب ار  شمان  دندیمھف  یمن  یتسرد  هب  ار  وا  راثآ  هک  ییاھنآ  اریز  تخادرپ ، 

یتح دنداد . شراثآ  هب  یلذتبم  نبلاغ  تلاح  دندز و  هرگ  یسنج  یدازآ 
هس یلرتچ " یدیل  قوشعم  هک ا" دوش  دیکات  تسا  مزال  مھ  زورما 

هوای هناسفا ی  نیا  نالطبرب  یدھاش  یگمھ  هک  دراد  هدمع  هیامنورد ی 
هیامنورد نیا  تسا . هنارکفنشور  یفارگونروپ  یعون  نامر  نیا  هک  دنتسھ 

تیفرظ نھک ، و  ناتسلگنا  لوفا  یناسنا ،  طباور  رد  یرادافو  زا  دنترابع  اھ 
نآ یپ  رد  لوادتم  تایقالخا  هچنآ  زا  رتارف  یزیچ  نایب  یارب  یسیلگنا  نابز 

اھ هیامنورد  نیا  یگمھ  هب  یدودح  ات  شنیشیپ  یاھنامر  رد  سنرال  تسا .
و ورگناک ، " " ،  " نوراھ یاصع  رد ا" وا  دیدش  یلوغشملد  اما  دوب ،  هتخادرپ 

عاونا قیرط  زا  هعماج  ندرک  لوحتم  ناکما  هلئسم ی  هب  رادرپرام " "
 ، ناتسلگنا هرابرد ی  میقتسم  ثحب  هنوگرھ  زا  ار  وا  یربھر ،  زا  ینوگانوگ 

نیا اب  سنرال  دوب . هدرک  فرحنم  نآ  نابز  ای  نآ ،  هعماج ی  نآ ،  تایقالخا 
دھاوخ شنامر  نیسپاو  هک  تسناد  یمن  دوخ  دنچ  رھ   ) شنامر نیسپاو 
نیا رد  دیرفآ . ناقشاعو " نارسپ   " زا دعب  ار  دوخ  رثا  نیرت  یسیلگنا  دوب )

وچیچ ای  هکرول ،  یکسنل ،  ایدیل  نوچ  ییاھیجراخ  زا  یربخ  رگید  نامر 
اب نامر  نیا  رد  سنرال  تسین . حرطم  نآ  رد  یا  هجراخ  نلوصا  تسین و 

 ، شنیشیپ نامر  هس  بیرغ  یاھنیمزرس  نآ  همھ ی  لماک  نتشاذگ  رانک 
یرگ و ییاتسور  نآ  رد  هک  یناتسلگنا  دسیون ،  یم  ناتسلگنا  زا  نفرص 

.ا دنروآ یم  دیدپ  ار  یمارآان  یگدنز  مھ  رانک  رد  تعنص 
یدیل . " تسا تسد  رد  توافتم  هخسن ی  هس  یلرتچ " یدیل  قوشعم   " زا

ماگنھ هب  ( 2  ) نامنیاھ مایلیو  تکرش  هک  یمان  ( ، 1 " ) تسخن یلرتچ 
. تسا هخسن  نیرتھاتوک  داد ،  باتک  نیا  هب  رد 1972  نآ  پاچ  نیتسخن 

هخسن ی تشون . سرام 1927  ات  ربتکا 1926  هلصاف ی  رد  ار  نآ  سنرال 
رتلصفم رایسب  دیسر ،  نایاپ  هب  ناتسبات 1927  رد  ششراگن  هک  یدعب ، 

(3 " ) نیج یدیل  سامات و  ناج   " راشتنا ماگنھ  هب  ار  هخسن  نیا  تسا .
یدیل قوشعم  هیلوا ی"  یاھ  هخسن  نیا  یود  رھ  (. 1972  ) دنداد ناونع 

زا جراخ  رد  تسخن  موس ،  یلصا  هخسن ی  نآ  دننامھ  یلرتچ ، "
اکیرمآ رد  رد 1944  تسخن " یلرتچ  یدیل  . " دنتفای راشتنا  ناتسلگنا 

ولراک ییایلاتیا  همجرت ی  اب  نیج " یدیل  سامات و  ناج  دش و ا" رشتنم 
هخسن نیا  زا  کی  چیھ  زا 1960  شیپ  ات  دیسر . پاچ  هب  ایلاتیا  رد  ( 4) وستیا

اھ هزات 

لوا فرح 

وترازھ
بو یور  رعش  دقن 
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ماجنارس رد 1960  دش . یمن  تفای  ناتسلگنا  رد  ینوناق  تروص  هب  اھ 
دیدجت ناتسلگنا  رد  سنارولف ) پاچ 1928   ) هدشن ی روسناس  هخسن ی 
یباتزاب نامر  نیا  راشتنا  شراگن و  زیخ  تفارپ و  تشذگرس  نیا  دش . پاچ 
نیا غارس  هب  نتفر  رد  سنرال  هک  یساوسورپ  دیدرترپ و  لد  زا  تسا 

ینیبزاب و ار  شراثآ  ساوسو  قوش و  روش و  اب  هراومھ  وا  تشاد . عوضوم 
یدیل قوشعم   " تساوخ یم  وا  هک  تسا  راکشآ  اما  درک ،  یم  یسیونزاب 

زین انعم  رظن  زا  دسرب  یشخبتیاضر  دح  هب  لکش  رد  هکنآ  زج  یلرتچ "
لکش هس  هب  دوجوم  هخسن ی  هس  نیمھ  یارب  دشاب . نشور  حیرص و 

.ا دنا هدش  یزیر  بلاق  توافتم  نلماک 
هخسن ی ار  نآ  تسخن " یلرتچ  یدیل   " رب شا  همدقم  رد  سنرال  ادیرف 

رت هناقداص  نایب  هخسن  نیا  هک  دیوگ  یم  نحیولت  دنک و  یم  دادملق  حجرم 
ار تسخن  یلرتچ  یدیل  : " دیوگب تساوخ  یم  سنرال  هک  تسا  یزیچ  نآ 

عقاو رد  تشون و  تفرگ  یم  لکش  شلد  نھذ و  رد  هک  هنوگنامھ  سنرال 
هخسن ی رد  تسا . هدیشوج  وا  سفن  نورد  زا  هطساوالب  هخسن  نیا 
نمئاد وا  دیوگ  یم  ادیرف  دوب ". زین  شنارصاعم  ناھذا  لوغشملد  وا  موس 

ار نآ  نادقتنم  دیسرت  یم  اریز  داد ،  یم  میظنت  بیترت و  ار  شنامر  ون  زا 
رب یدراوم  رد  هک  ییالب  نامھ   ) دننک شدرط  دننادب و  بان  نافرع  هرسکی 

هس رھ  هک  درب  یمن  نامگ  چیھ  سنرال  نرھاظ  (. دمآ رادرپرام "  " رس
.ا دوش وربور  ییانتعا  یب  نینچ  اب  لاس  یس  تدم  هب  نامر  نیا  هخسن ی 

سامات و ناج   ،  " هخسن نیرتمیالم  نیرتمرن و  تسخن " یلرتچ  یدیل  ا"
ثحب یلرتچ " یدیل  قوشعم  هخسن ، و"  نیرت  یلیصفت  نیج " یدیل 

هخسن شراگن  هلصاف ی  رد  تسا . هخسن  هس  نایم  رد  هخسن  نیرتزیگنا 
زا شنامر  ادابم  هک  تسا  هدش  نارگن  سنرال  نرھاظ  مود ،  لوا و  ی 

هخسن ی رد  نیمھ ،  یارب  دشاب . هتسسگ  یلکب  هرمزور  یگدنز  لئاسم 
نیمزرس نیا  یعیبط  یاھییابیز  ناتسلگنا ، و  ندش  یتعنص  رب  وا  مود 

اب دنک ، و  یم  نامر  دراو  ار  یرتشیب  رایسب  یاھتیصخش  دزرو ،  یم  دیکات 
. دنک یم  لیدعت  ار  نآ  ییاتسور  لزغت  یدودح  ات  زنط  وجھ و  هب  لسوت 
یم ار  نآ  تسخن  ام  رثکا  هک  یا  هخسن  ینعی  موس ،  هخسن ی  توافت 

هخسن ی اب  مود  هخسن ی  توافت  هزادنا ی  هب  مود  هخسن ی  اب  میناوخ ، 
نابراکش هک  تسا  موس  هخسن ی  نیا  رد  هزات  دنچرھ  تسین ،  لوا 

نیکراپ وا  مان  مود  لوا و  هخسن ی  رد   ) دریگ یم  مان  زرولم  نامر  روھشم 
هدرپ یب  یسنج  ناگژاو  زا  یلرتچ " یدیل  قوشعم   " رد اما  تسا .) ( 5)
زمیات رد ا" یدقن  رد  تسا . هدش  هدافتسا  یلبق  هخسن ی  ود  رھ  زا  یرت 
زا سپ  سانشان ،  هدنسیون ی  لیروآ 1973 )  27 " ) تنملپاس یررتیل 
:ا دسیون یم  هخسن  هس  رھ  هنادنمشوھ ی  اما  هنامصخ  یبایزرا 

ناحجر یارب  یبیترت  هک  درادن  ییانعم  هدیاف و  نادنچ 
تسخن هخسن ی  ننیقی  میوش . لئاق  هخسن  هس  نیب 

موھفمان و قلغم و  نابز  زا  هدافتسا  دیق  زا  نتبسن  هک 
هدنرازآ همھ  زا  رتمک  تسا ،  غراف  راکشآ  ییوگروز 

یلیمحت و یاھداضت  نآ  هک  تسخن  هخسن ی  تسا :
قوشعم  " نصوصخ و  نیج " یدیل  سامات و  ناج   " ماخ

 ، دراد هناقداص  یشرگن  هاگن و  درادن ،  ار  یلرتچ " یدیل 
رتصخشمان رتگنگ و  شفادھا  لیلد  نیمھ  هب  دنچرھ 

هخسن هس  نایم  ینادنچ  توافت  یور  رھ  هب  اما  تسا .
.ا تسین

تسا نیا  تسا  هتفرگ  ار  یعضوم  نینچ  دقن  نیا  هدنسیون ی  هکنآ  تلع 
رثا ار  یلرتچ " یدیل  قوشعم   " یاھ هخسن  زا  کی  چیھ  عقاو  رد  وا  هک 
تشپ رد   " هک دریگ  یم  هجیتن  عقاو  رد  دنک ، و  یمن  یبایزرا  یمھم  یرنھ 

هب اما  تسا ". هتفھن  دایز  یترفن  تفطالم ،  ینابرھم و  یرھاظ  هولج ی 
زئاح مھ  رایسب  میدنسپب  رتشیب  ار  اھ  هخسن  زا  کیمادک  هکنیا  نم  داقتعا 

توافتم یرگید  ود  نآ  اب  اھ  هخسن  زا  کیرھ  فدھ  اریز  تسا . تیمھا 
رظن هب  اریز  تسا ،  موس  یانشآ  هخسن ی  نامھ  نم  دوخ  حیجرت  تسا .
ینعی تسا ،  رتمک  نآ  تقادص "  " دنچ رھ  دراد و  یرتشیب  ینایب  حوضو  نم 

رھ رب  مدقم  سنرال  هک  ار  هچنآ  تسا ،  هنافصنم  رتمک  لئاسم  هب  شھاگن 
نیا ینعی  دنک : یم  نایب  رت  هدرپ  یب  رتراکشآ و  دنک  نایب  تساوخ  یم  زیچ 
رب ینتبم  برغ  هدش ی  یتعنص  ناھج  رد  رصاعم  هعماج ی  هک  بلطم 

یا هطبار  میناوتن  هک  ینامز  ات  تسا و  تسردان  بذاک و و  یاھشزرا 
رشب هک  تشاد  یدج  یدیما  ناوت  یمن  مینک  رارقرب  دارفا  نایم  یمیمص 
.ا دناسرب رمث  هب  ار  شیاھدادعتسا  دناوتب  یکیناکم  یا  هویش  هب  زج 

یتساررس تقادص و  شا  ییاھن  لکش  رد  یلرتچ " یدیل  قوشعم  ا"
زرولم ، و یلرتچ ،  یدیل  تیصخش  دراد . ار  اھ  هناسفا  یرادومن 
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نیتسخن یوگلا  دح  هب  هک  هدش  هداس  ردقنآ  یلرتچ  دروفیلکرس 
. دنتسھ یلیثمت  اھتیصخش  نیا  ییوگ  وت  تسا ،  هتفای  لیلقت  پیتوتورپ ) )

لاح رد  هراومھ  دعب ،  هب  نامک " نیگنر  زا ا" شیاھنامر  مامت  رد  سنرال 
رد اما  دوب ،  شیاھنامر  یاھتیصخش  هب  شرگن  عون  نیا  تمس  هب  تکرح 

شرگن نیا  تیاھن  هب  وا  نآ ،  ییاھن  لکش  رد  مھ  نآ  شنامر ،  نیسپاو 
یقلت وشح  زج  ار  تیصخش  یدعب  هس  یاھیگدیچیپ  تسا و  هدیسر 
هنادصتقم هک  تسا  نیا  سیون  نامر  هفیظو ی  وا } رظن  هب  . } تسا هدرکن 

هصق هک  یراک  نامھ  تسرد  دنزب ،  فدھ  هب  میقتسم  دسیونب و  حیرص  و 
کی یلرتچ " یدیل  قوشعم  تاھج ، ا" نیا  زا  دندرک . یم  میدق  نایوگ 

یناتساد و راثآ  رد  یتسینردم  یروص  یاھ  هبرجت  هب  هدنیآ  هب  شمشچ 
تسا ییادتبا  ییوگ  هصق  هداس ی  راتخاس  هب  هتشذگ  هب  شمشچ  کی 

تسا ناتسلگنا  هتشذگ ی  زا  ششیاتس  فدھ  اب  بسانتم  نآ  هجو  نیا  هک 
.ا

:ا اھ سیون  یپ 
The First Lady Chatterley (1)
William Heinemann Ltd. (2)

John Thomas and Lady Jane (3)
Carlo Izzo (4)

Parkin (5)
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مود شخب  یلرتچ -  یدیل  قوشعم 

نوین رتسلا 
رایاشخ همجرت :

یمیھید

سنرال . چیا . ید
ناشکھک

 ، میدرک دای  ثحب  نیا  زاغآ  رد  هک  یا  هیامنورد  هس  زا 
زاین یرتشیب  طسب  حرش و  هب  یرادافو  هیامنورد ی 

ییوشانز رد  ییافویب  ناتساد  نامر  نیا  رگم  دراد .
نینچ یرآ  ضحم  ینوناق  قوقح و  هبنج ی  زا  تسین ؟

یصخش و نانچ  ییایند  نامر  نیا  رد  سنرال  اما  تسا ، 
دنیرفآ یم  زرولم  رویلآ  یلرتچ و  یناک  نایم  یصوصخ 
یعون نآ  رب  ییاضق  یاھدنب  دیق و  لیمحت  نتقیقح  هک 
مسجت یلرتچ  دروفیلک  تسا . تاسدقم  هب  نیھوت 

روش و راکنا  هتفر ، و  لیلحت  تردق  یثوروم ،  تازایتما 
 ، نشخ شا  یعامتجا  راتفر  رد  وا  تسا . یسنج  قوش 

رظن زا  ساسحا ، و  یب  تعیبط  اب  شطابترا  رد 
هخسن ی هس  زا  کی  چیھ  رد  وا  تسا . ناوتان  ینامسج 

هدارا ی تساوخ و  نیدامن  یلجت  زج  یتایح  نامر 
وا و نایم  ییوشانز  یرادافو  رب  رارصا  درادن . یکیناکم 
رب یعامتجا  یاھتروص  یرترب  رب  دیکات  دننام  هب  یناک 
یدج و یبایزرا  یارب  سنرال  تسا . یزیرغ  راتفر 
هجوتم شھاگن  یتسردب  یناسنا  حیحص  طباور  قیمع 

یاھدادرارق هن  تسا  تاساسحا  تقیقح  یتسار و 
راضتحا لاح  رد  وا  داقتعا  هب  هک  یعامتجا  لوبق  دروم 

.ا تسا
نامر لیاوا  رد  لاھ  یبگر  یوناب  ماقم  رد  یناک  یگدنز 
یب راو ،  حبش  ... یھت : " دوش یم  فیصوت  تروص  نیدب 
دوخ وا  هک  ینامز  یقیقح ". تیدوجوم  یتسھ و  چیھ 

زا یکی  ( ، 1  ) سیلکیم میلست  یسنج  رظن  زا  ار 
یارب ییانعم  چیھ  هطبار  نیا  دنک ،  یم  هناخ ،  نانامھم 
رھم وا  یگدنز  یتسھ و  ندوب  یھت  رب  طقف  درادن و  وا 
درس و یمالک  اب  ار  دوزیپا  نیا  سنرال  دنز . یم  دییات 
یاھ هنحص  فالخرب  تسرد  تسا ،  هتشون  هناطاتحم 
زا راھم  ناشفیصوت  رد  هک  زرولم  یناک و  یزابقشع 
ناشورخ دنت و  یگنھابرض  اب  تاملک  هتشادرب و  مالک 
فیصوت رد  باتک  تسخن  یاھلصف  دنوش . یم  یراج 

یط هدش و  لمع  نیزگیاج  مالک  نآ  رد  هک  تسا  ییایند 
نلثم نیا  هرابرد ی ا" رایسب  مامتھا  اب  دروفلیکرس  نآ 
هدئاز ار  نآ  دنک و  یم  یفاب  هفسلف  یسنج " هطبار ی 
یتیصخش هتسھآ ی  هتسھآ  نتخاسرب  رد ا" زیچان  یا 

اھ هزات 

مکی شخب  یلرتچ -  یدیل  قوشعم 

لوا فرح 

وترازھ
بو یور  رعش  دقن 

0ShareShare  More  Next Blog» Create Blog  Sign In

converted by Web2PDFConvert.com

http://hezartou.blogspot.co.nz/
http://photos1.blogger.com/blogger/3411/1483/1600/4380Renee2.jpg
http://hezartou.blogspot.co.nz/2005/09/blog-post.html
http://hezartou.blogspot.co.nz/2005/08/blog-post_27.html
http://www.blogger.com
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


یتیصخش هتسھآ ی  هتسھآ  نتخاسرب  " رد  زیچان  یا 
.ا دناوخ یم  مامت " هچراپکی و 

نامر رد  راب  نیتسخن  زرولم  هک  تسوگتفگ  نیا  نایاپ  رد 
یدیدھت یناھگان  موجھ  نوچمھ  دوش ، ا" یم  رادیدپ 

یا هزات  عون  زا  تسا  یا  هناشن  وا  دمآ ". یم  ءالخ  زا  هک 
اراکشآ اما  یعامتجا ،  ناھج  زا  ادج  نلماک  یگدنز ،  زا 
ماقم رد  وا  هفیظو ی  هک  یعیبط ،  طیحم  اب  گنھامھ 

نیتسخن تسا . نآ  رد  حیحص  لداعت  ظفح  نابراکش 
جیردتب اما  تسا ،  هناطاتحم  زرولم  یناک و  یاھدروخرب 
دنک یم  ادیپ  یتدش  تدح و  نانچ  نانآ  نایم  هطبار ی 

ییاھزاین نآ  محازم  وا  یایند  دروفلیکرس و  رگید  هک 
اضرا دنناوت  یم  رگیدکی  رد  قشاعود  هک  دوش  یم 

قالط راظتنا  رد  تسا و  رادراب  یناک  نامر  نایاپ  رد  دننک .
ار یعقاو  یصخش  یدازآ  هک  یا  هدنیآ  هب  ندیسر  و 

.ا درادربرد
نآ زا  یشخب  هک  تنملپاس ، " یررتیل  زمیات   " دقن نآ  رد 
زیرگ یعون  هب  یدنب  نایاپ  نیا  میدرک ،  لقن  رتشیپ  ار 
رد نفرص  هک  یا  هدنیآ   " هب زیرگ  تسا ،  هدش  ریبعت 

رد نفرص  هک  یا  هدنیآ  دوش -  یم  ادیپ  ناتساد  یاھباتک 
هک دنتسھ  تخبشوخ  ردقنآ  هک  تسا  یناسک  سرتسد 

دروم رد  اما  دنشاب . هتشاد  یلگنج  ییگدنز  دنناوتب 
ام هب  یطبر  چیھ  ناش  هدنیآ  بوخ ،  اھمدآ ،  هیقب ی 

یارب یناک  هک  دنتسھ  یناھج  وزج  اھنآ  درادن :
دھاوخ شرانک  ییاپیت  اب  شا  یصخش  یراگتسر 

یب دیابن  ار  سنرال  حرط  زا  یحیولت  دقن  نیا  تخادنا ".
هتکن نیا  یروآدای  خساپ  نیرتھب  تشاذگ ، و  خساپ 
تاناکما نآ  زا  یدودعم  رایسب  دارفا  دنچ  رھ  هک  تسا 

نیا ام  یگمھ  اما  دندنم ،  هرھب  زرولم  یناک و  ییاتسور 
طباور ناھج  ام  رگا  مینک . هطبار  داجیا  هک  میراد  ار  ناوت 
یعمج تروص  هب  مینک  رتھب  حالصا و  ار  نام  یصوصخ 

میھاوخ هدش  نوگرگد  توافتم و  یعامتجا  هب  زین 
هتسناوتن رادرپرام " و ا" ورگناک "  " رد هک  سنرال  دیسر .

یاھیرامیب نامرد  یارب  یلمع  یلح  هار  هب  دوب 
زا یلرتچ " یدیل  قوشعم   " رد دسرب ،  نیون  یعامتجا 
یم شیپ  لکشم  هلئسم و  یوس  هب  رگید  تمس  نآ 

یصخش و یاھ  هبرجت  یگدنز و  تھج  زا  ینعی  دور ، 
.ا یعمج یمومع و  مادقا  یاج  هب  یصوصخ 

هک دیوگ  یم  ام  هب  شنامر  تسخن  لصف  رد  سنرال 
تنس ناتسلگنا و  هدنیامن ی   " یلرتچ هداوناخ ی 

یمن کرد  ار  ود  نیا  نایم  توافت  زگرھ   " دندوب و جروج "
رد دیاب  ار  یعق  او  ناتسلگنا  سنرال ،  رظن  رد  دندرک ".
یاھ هداوناخ  رد  هن  تسج ، و  اھ  هرد  اھراز و  هشیب 
هشیب مھ  دروفلیکرس  اضق ،  رب  تسد  میظع . گرزب و 
اھتخرد وا  ردپ  دنچ  رھ  دناد ،  یم  ناتسلگنا  دامن  ار  اھراز 
هدرک عطق  یگنج  تاناکما  اھ و  هنیزھ  نیمات  یارب  ار 
هناقمحا یھدنامرف  یربھر و  دای  هب  زاب  اجنیا  رد  تسا .

رد ار  نآ  سنرال  هک  میتفا  یم  گنج  رد  روعشزا  رود  و 
 ، یور رھ  هب  دوب . هتفرگ  داقتنا  داب  هب  تخس  ورگناک " "
یسک دنتسھ و  یصاصتخا  دروفلیکرس  یاھراز  هشیب 
کلم  " اھراز هشیب  نیا  درادن . ار  اھنآ  رد  لوخد  قح 

اھراز هشیب  زرولم  یناک و  یارب  اما  دنتسھ . یصخش "
یگدنز اب  ندش  گنھامھ  ندیزرو ، و  قشع  یارب  ییاج 
فارطا رد  دنتسھ . هدش  بیرخت  یاھییابیز  یعیبط و 

تسا هدش  هدرتسگ  یتعنص  ناتسلگنا  اھراز  هشیب  نیا 
ناتسلگنا هرظنم ی  شیپ  زور  زا  شیب  زور  رھ  هک 

ییالویھ ییوگ  دنک . یم  وحم  رظن  زا  ار  یزرواشک 
ار ناتسلگنا  هتشذگ ی  ات  تسا  هتسسگ  دنب  هایس 

:ا دروخ ورف  جیردتب 

ناج مسج و  رد  هرذ  هرذ  یگنتلد  یگدرسفا و  راگنا 
 ، یعیبط ییابیز  قلطم  یفن  دوب . هدرک  ذوفن  زیچ  همھ 

کرد قلطم  تبیغ   ، یگدنز ینامداش  قلطم  یفن 
یروناج هدنرپ و  رھ  هک  بیکرت  شوخ  ییابیز  یزیرغ 
رایسب ناسنا  یدوھش  هوق ی  قلطم  گرم  دراد ، و 

اا . دوب زیگنا  سارھ 
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یناتسلگنا رب  تسا  ینویش  یلرتچ " یدیل  قوشعم  ا"
نیزاغآ رطس  رد  سنرال  تسا . ندش  دیدپان  لاح  رد  هک 

 ، تسا کیژارت  دوخ  تاذ  رد  ام  رصع  : " دیوگ یم  نامر 
هتشاد نآ  زا  یکیژارت  کرد  میھاوخ  یمن  ام  دنچ  رھ 

هدش یتعنص  ناسنا  هک  تساجنیا  رد  یدژارت  میشاب ".
هکلب تسین ،  هاوخدب  نایادخ  موصعم  ینابرق  نردم  ی 
. تسا هدیزگرب  ار  لماکت  لوحت و  هویش ی  نیا  دوخ 
دنیبب هک  تسا  نیا  تسا  هدنام  وا  یارب  هک  یدیما  هناگی 
دوخ تیاھن  هب  زونھ  یزاسناریو  دنیارف  نیا  هنوگچ 
اما تسا  هدش  راھم  تعیبط  یایند  تسا . هدیسرن 
یاھلگ زرولم  یناک و  هک  هاگنآ  تسا . هدشن  ناریو  زونھ 
تکرح نیا  دنھن ،  یم  رگیدکی  راھز  رب  ار  نکم  مشومارف 
هب ناشقشع  هنانابرھم ی  تیمیمص  نایب  رب  هوالع 
رد ناتسلگنا  زا  ناشکرد  زا  یا  هناشن  رگیدکی ، 

نآ رد  یگدنز  یوگلا  هک  تسھ  زین  یا  هدنامرطاخ 
یتقو دوب . یکیناکم ، " هن ا" و  کیناگرا ، "  " ینامز

هداس ینابز  هب  مینک و  یم  هصالخ  ار  نامر  بلاطم 
 ، هنایارگ تاساسحا  رظن  هب  بلاطم  نیا  مییوگ ،  یمزاب 
اما دننک ،  یم  هولج  سوسفا  ترسح و  زا  رپ  یکبآ ، و 
نشخ و یلرتچ " یدیل  قوشعم  هرھوج ی"  عقاو  رد 
تاجن ار  دوخ  دیاب  ای  ناسنا  تسا . هناعبس  یتح  هکلب 

هک تسا  راودیما  سنرال  نامگیب  دوش . وحم  هکنآ  ای  دھد 
زا یلیثمت  ییامنزاب  نامھ  زرولم  یناک و  دوجو  رد  ام 
دوجو رد  ( 2  ) نوتلیم ناج  هک  مینیبب  ار  یرشب  تاناکما 
.ا دھد ناشن  تساوخ  یم  شا  یدیعبت  یاوح  مدآ و 
یرثن یلرتچ  یدیل  ناتساد  موس  هخسن ی  رد  سنرال 

دنک یم  ساسحا  هک  نامز  رھ  هک  دراد  شاپ  تخیر و  یب 
یم یلزغت  رثن  دح  هب  ار  نآ  دنک  یم  باجیا  هیامنورد  هک 
رب ارچ  نوچ و  یب  یطلست  باتک  نیا  رد  وا  دناسر .

هنارعاش ی یراک  طارفا  زا  یناشن  رگید  دراد و  شنابز 
هنارصم دح  زا  هدایز  یزومآدنپ  شنیتسخن ،  یاھنامر 

" ، قشاع نانز   " و نامک " نیگنر   " تاعطق یخرب  رد  شا 
رد شا  هتفشآ  جیگ و  یزادرپراعش  یزاب و  نابز  ای 
. تسین اجنیا  رد  شا  یربھر  هب  طوبرم  یاھنامر 

رد هکلب  درادن ،  یدحاو  کبس  یلرتچ " یدیل  قوشعم  "
عوضومو نابز  نایم  یا  هزات  بسانم  طابترا  هلحرم  رھ 
طباور نامر  زا  ییاھشخب  رد  نوچ  دنک . یمرارقرب 

 ، دوش یم  نایب  هدرپ  یب  نایرع و  یتروص  هب  یسنج 
نشور ماھبا و  زا  یلاخ  ینابز  تسا  هدوب  ریزگان  سنرال 
نامر رد  یسنج  تافیصوت  نیرتھب  دبایب . نآ  یارب 

ار هظحل  نآ  یناوھش  نلماک  تلاح  هک  دنراد  یگنھابرض 
دوب هدش  ایرد  لثم  راگنا  : " دنھد یم  لاقتنا  هدنناوخ  هب 
مھرب دنوش و  یم  دنلب  هک  ییاھبازیخ  رگم  دوبن  یزیچ  ، 
 ، دنوش یم  مروتم  دنتلغ و  یم  مھرب  دنتلغ ،  یم 
شبنج هب  شقامعا  یگریت  لک  هتسھآ  هتسھآ  هکنانچ 
هریت و هدوت ی  هک  دوب  ییایرد  رگید  وا  دمآرد ، و 
ا ." درب یم  شیپ  هب  دناتلغ و  یم  ار  ششوماخ   
شرتسگ ار  یسیلگنا  رثن  سنرال  یتاظحل  نینچ  رد 

نایب نلمع  هک  ار  یتاساسحا  دناوتب  هکلب  ات  دھد  یم 
ار نامتسد  هک  یتقو  دنک . ریذپ  نایب  دنتسین  یندش 
هاگنآ طقفو  مینک ،  یم  درد  ساسحا  مینازوس  یم 
یسنج مساگروا  میوش . یم  شنایب  هبرداق  هک  تسا 
دنچرھ تسا ،  نابز  یاروام  یزیچ  درد ،  دننام  زین ، 

اب ات  دنا  هدیشوک  ارس  هناقشاع  نارعاش  همھ ی 
ار هظحل  نآ  ساسحا  دنناوتب  هکلب  یناگژاو  هب  لسوت 
ققحتم ار  هظحل  نآ  دوخ  دراد  یعس  سنرال  دننک . طبض 

ار یروآدای  هظحل و  نآ  کرد  نایم  ینامز  هلصاف ی  دنک و 
هعومجم هب  وا  تسا  هدش  ثعاب  رما  نیا  دربب . نایم  زا 
تردنب رایسب  هچرگ  هک ،  دوش  لسوتم  یناگژاو  ی 
همکحم هب  ار  وا  نامر  دنا ،  هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم 
نیا زا  هتبلا  سنرال  تسا . هدناشک  ییاضق  یاھ 

زا ار  یسیلگنا  نابز  ات  دوب  هدروآ  تسد  هب  هک  یتصرف 
دشخب ییاھر  شا  هناراکایر  یاھیشورفدھز  یخرب 

یا هدع  رظن  هب  هک  یتاملک  زا  کی  چیھ  دوب -  نامداش 
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یا هدع  رظن  هب  هک  یتاملک  زا  کی  چیھ  دوب -  نامداش 
دصدنچ نیدنچ و  زا  رتمک  یا  هقباس  دمآ  هدننز  تشز و 
یھار لمع  رد  اما  دنتشادن -  یسیلگنا  نابز  رد  لاس 
یمیدق لیصا و  نینط  زج  ینینط  تاملک  نیا  هک  تفاین 

نتبسن درم  زرولم  دنشاب . هتشاد  یناتساب  و 
نابز هب  وا  یھاگھگ  زیرگ  تسا ، و  یا  هدرکلیصحت 
زا شا  هدافتسا  دھاوخ  یم  هک  یدراوم  رد  یلحم 

گنر و هزادنا  زا  شیب  دنک  هولج  یعیبط  یسنج  ناگژاو 
سنرال نیاربانب  دنک . یم  ادیپ  ار  یبدا  یدیھمت  یوب 

نابز زا  یا  هزات  لکش  ندرک  ققحتم  رد  تسناوت  یمن 
دشاب ینابز  ریغ  تاساسحا  نایب  هب  رداق  هک  یسیلگنا 

زا یشان  رتشیب  وا  تسکش  اما  دوش ،  قفوم 
هویش شرگن و  هوحن ی  ات  دوب  نابز  دوخ  یاھتیدودحم 

.ا وا طسوت  نابز  نیا  یریگراک  هب  ی 
هدیوارت یرامیب  درم  ملق  زا  یلرتچ " یدیل  قوشعم  ا"

یھار رد  یشیاتس  روخ  رد  زیچ  چیھ  نبیرقت  هک  تسا 
نیاربانب دید . یمن  دوب  هتفرگ  شیپ  رد  شا  هعماج  هک 
نیا رد  هک  میشاب  هتشاد  راظتنا  هک  تسا  یعیبط 
خلت دایرف  دیآ  یمرد  درم  نیا  موقلح  زا  هچنآ  طیارش 

یم یراشفاپ  هتکن  نیا  رب  نامر  رد  اما  دشاب ،  یدیمون 
هکلب دراد  ار  نداد  تاجن  شزرا  اھنت  هن  ناھج  هک  دوش 

نیا رد  سنرال  تسج . نآ  یارب  یتاجن  هار  مھ  ناوت  یم 
هب نامر  تردق  هب  دقتعم  ار  دوخ  نانچمھ  زین  نامر 

دھد ، و یم  ناشن  یتخانش  ییابیز  یتروص  ناونع 
رد ییاھنومزآ  هب  تسد  یدج  رایسب  یتروص  هب  نبیرقت 

یریگراک هب  تیصخش و  یفرعم  یاھ  هویش  هصرع ی 
وا مھم  رثا  نیسپاو  نامر  نیا  دنز . یم  یسیلگنا  نابز 
تردق نآ  رد  اما  تسا ،  یسیون  ناتساد  هصرع ی  رد 
هدش رادومن  شا  هحیرق  رب  لماک  طلست  رد  یدنمرنھ 
شا هتشذگ  یاھییاناوت  دناوت  یم  هک  یدنمرنھ  تسا ، 
رگید راب  دوب  هتفرگ  رارق  هدرپ  رد  شریخا  راثآ  رد  هک  ار 

ماگ هب  ماگ  ار  شیاھدادعتسا  لاح  نیع  رد  دنک ، و  ایحا 
ششوج و هنایم ی  رد  سنرال  دنک . هزات  یا  هطیح  دراو 
نیا هک  ینامز  رد  هن  تشذگرد ،  شتیقالخ  دور  شورخ 
دوش یم  مارآ  نھپ و  هریت  یایرد  هب  دورو  یارجم  رد  دور 

.ا

:ا اھ سیون  یپ 
Michaelis (1)

John Milton (1608- 1674)(2)
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