
گرزب یدعس تشادگرزب زور

 .تسا یناریا رهِ ینیرفآ شزان و یزارفرس ی هیام ،یناریا بدا و خیرات درم گرزب نیا یدعس *
 هشوگ زونه یلو تسا هدش هایس اهذغاک یاه هیور و هداد نوریب اهرتفد ،هتشون ،اه هتشون ،دراد یناهج یا هزاوآ هک وا ی هراب رد *
.تسا یرتشیب یاه شهوژپ روخرد هک هدشن یفاکشزاب وا ِیرگیمدآ ی هشیدنا زا یرایسب یاه
.دوش یم هدروآ ،تسا هتسیز یم هک ینامز و وا یگدنز یا هراوهاتوک اهنت راتشون نیا رد *
 یم نامگ ناراگن خیرات ِدروآرب ی هیاپرب .تسین تسد رد گرزب ی هدنیارًس نیا یدعس ِزور داز زا )یقیقد( ینوسرَپ ِخیرات چیه *
 هب مشچ زاریش رد )یدالیم( ییاسَرت ۱۲۱۰ و یدیشروخ ۵۹۰ اب ربارب )یرمق یرجه( یهام یتفَراَرف ۶۱۰ ات ۶۰۰ نایم وا هک دور
.تسا هدوشگ ناهج
 یاهراک هب ،درک یم راک یگنز نب دعس رکبوبا کباتا ِرابرد رد هک نامز مه شردپ .دندوب رادروخرب بدا و شناد زا شا هداوناخ
 واِ یگتسبلد یارب زا گرزب ی هدنیارُس نیا یوس زا یدعس )ِصلخت(ِ مانرب ِندیزگرب هک دنرواب نیا رب یخرب .تخادرپ یم زین ینید
.تسا هدوب زاریش نامز نآ یاورنامرف ،رکبوبا نب دعس هب
 شزومآ بدا و خیرات ی هنیمز رد رسپ و تسا هدوب شردپ هتخیگنا یمرب یدعس ِلد رد ار نتخومآ ِروش هتسویپ هک یسک نیرتگرزب *
 ِیاین ار یدعس یتسرپرس سپ نآ زا و دهد یم تسد زا ار ردپ هک هدوب هلاس هدزاود رسپ .تسا هتخومآ ردپ زا یا هدنزرا  یاه
 شیپ روشک ی هرادا رد یرایسب یاه یمارآان یدعس ِیناوجون و یناوج رد .دریگ یم ندرگ هب حلصم نب دوعسم ،شَیردام )ّدَج(
.دنراد یمن زاب نتخوخآ زا ار وا اه یناماسبان نآ زا کی چیه یلو دیآ یم
 و دیآ یم رد یدرَورهُس دننام یگرزب داتسا ِیدرگاش هب ،دادغب هیماظن رد و هتفر دادغب هب کباتا هارمهب یناوجون رد یدعس *
.دبای یم تسد یا هدنزرا یاه شزومآ هب )هفسلف( شنازرف و )هقف( یسانش نید هتشر رد
 دننام ینوگانوگ یاهروشک ِراپسهر ،رتشیب یاه شناد ِندروآ تسد هب یارب ،هتسیاب یاه شزومآ زا سپ یدعس ،ام ِنخس ِداتسا
 و دنیزگ یمرب یرسمه اه یراپسهَر نیا نایم رد .دریگ یم       شیپ رد ار ادخ ی هناخ ِهار سپس و دوش یم هیروس ،ماش ،زاجح
.تسا هدوب وا یداش و یمرگلد ی هیام و ردپ رانک رد هتسویپ رسپ نآ هک دوش یم یدنزرف یاراد
 هب هرابود دنزرف ِنداد تسد زاِ جنر و درد ِندرک مارآ یارب یدعس .درذگ یم رد دنبایب شیارب ییارچ هکنآ یب ،وا رسپ هناتخبروش
 راتسُج هب شنارادتسود اب و دوش یم ور هب ور هوژپ شناد مدرم زابشیپ اب ،دراذگ یم اپ هک اجک ره هب و .دَرَوآ یم ور یراپسهَر
.تسا هداد یم شزومآ اهنآ هب و هتسشن )ثحب(
 .دزادرپ یم شیوخ یاه هتشون یروآدرگ هب و ددرگ یمرب زاریش ،شیوخ هاگداز هب یدنچ زا سپ ،یدعس گرزب داتسا *
 .دنک یم شیپ یگنز دعس نب رکبوبا هب ار ناتسوب هک دزاغآ یم ناتسلگ و همان یدعس ای  ناتسوبِ نتشون وا
 تسا یکسن )باتک( کسَن نیا .دیمان یدعس ِرهش نامرآ ار نآ ناوت یم هک دراد )تیب( ییاتود رازه ۴ نوماریپ یزیچ ناتسوب
ِشِزومآ یارب
:دیارُس یم ناتسلگ رد وا .یرگیمدآ ِشِنَم و )قالخا( ییوخَرف

یرازآ مدرم هک هب تندرُم            یرادناهج تََدیآ راک هچ هب
 .تسا دحتم للم نامزاس یاهرالات زا یکی ِرَد رَس ِشخب رویز یدعس ی هدورس هک تسنیا نایناریا ام یاه یزارفرس زا یکی *
:هدورس نخس داتسا .تسا هدمآ ناتسلگ رد و ناهاشداپ تریس رد ،مکی ِباب رد ،هدورس نیا

دنرکیپ کی یاضعا مدآ ینب 
دنرهوگ کی ِز شنیرفآ رد هک
راگزور دروآ درد هب یوضع وچ

رارق دنامن ار اهوضع رگد
یمغ یب نارگید تنحم زک وت

 یمدآ دنهن تمان هک دیاشن
 یا هتسجرب ِناگدنسیون و ناگدنیارس هک یرایسب یاهروشک دنتسه هدورس و بدا ناهج رد هک میبای یمرد میشیدنیب هک بوخ *
 الاب یهاگیاجِ یگنازرف و بدا ناهج رد کی ره هک دنا هدورس   اه هدورس و هتشون اه هتشون دوخ روشک ِنابز هب زاب رید زا هک دنراد



 یا هتسجرب ِناگدنسیون و ناگدنیارس هک یرایسب یاهروشک دنتسه هدورس و بدا ناهج رد هک میبای یمرد میشیدنیب هک بوخ *
 الاب یهاگیاجِ یگنازرف و بدا ناهج رد کی ره هک دنا هدورس   اه هدورس و هتشون اه هتشون دوخ روشک ِنابز هب زاب رید زا هک دنراد
.دنراد الاو و
 یگنهرف ی همشچ زا وا هک تسنآ رگناشن هتسج یرترب رگید ِناگرزب یاه هشیدنا ی همه رب یدعس ِیگنزارف و هشیدنا هکنیا یلو
 هدروآرب رس ییاُدز رادنپ ِشِراب اب و هدش هدناشفا شهاگداز ِنیمزرسِ کاخ رب یرگیمدآ رذب شیپ اهلاس زا هک هدش باریس و هدیشون
.تسا هدومن رترب نارگید زا ندرگ و رس کی ،یناریا ِشِنَم ِدنلبِ یالاب و َرب زا یرادروخرب اب ،نخس داتسا و
 ندورس هب ار دوخ نامز رتشیب وا سپ نآ زا و .دش گرزب یدعس یگزاوآدنلب ی هیام ناتسلگ و ناتسوبِ کسن ود ِشراگن *
.دنارذگ یم نتشون و هدورس
 یم هک دنا هدروآ نوگانوگ یاه هتشون رد و تسا هدماین ینشور هب وا گرم )ِقیقد( نوسرَپ ِخیرات وا ی همانیگدنز رد اهنیا ی همه اب
 زا هدید هدرک یم یگدنز هک یهاگناخ رد وا دنیوگ .درک ینز هنامگ )یرمق یرجه( یهامِ یتفَراَرف ۶۹۵ ات ۶۹۰ زا ار وا گرم ناوت
.تسا هتسب ورف ناهج

 یارب .دنبای یم رد یگداس هب ار اهنآ ناگمه هک یا هنوگب .تساهنآ ندوب هداس یدعس یاه هدورس ی هدنزرا یاه یگژیو زا *
:هنومن

دُرب دهاوخ نارگد ِشیپ ،وت ِبیع نامگ یب        درمش و درَوآ وت شیپ نارگد ِبیع هک ره
:دیارُس یم ناتسلگ رد رگید ییاج رد ای و



دُرب دهاوخ نارگد ِشیپ ،وت ِبیع نامگ یب        درمش و درَوآ وت شیپ نارگد ِبیع هک ره
:دیارُس یم ناتسلگ رد رگید ییاج رد ای و

تسا ناتسکرت هب یور یم وت هک هَر نیک           یبارعا یا هبعک هب یسَِرن مسَرت

 .تسا هدش هداد یدعس هب هک دنتسه )باقلا( ییاه مانرب لََجا خیش و نخس داتسا
 هسنارف هژیو هب رگید یاهروشک ناگرزب نایم رد هک تسه و هدوب رادروخرب یا هدنزرا هاگیاج زا نایناریا نایم رد اهنت هن وا
.دراد و هتشاد یرایسب ناراداوه
 نایم رد واِ مان دوب Générale Lazare Carnot ونراک رازال لارنژ ،تشاد رایسب یگتسبلد یدعس هب هک یناسک زا یکی
 یهاگیاج یارب زا هن اهنت نیا .تسا یندشان شومارف هسنارف )رصاعم( راگزورمه ِخیرات زاس تشونرس یاه هرهچ و ناردمتسایس
 Lazare .تسواِ یوَر هنایم و ییادز متس یاه نامرآ ِدنَوَش هب هک هدرک یزاب هسنارف هاوخیدازآ ِناربهر رگید ِرانک رد وا هک تسا

Carnot تسناد یم یدعس یاه هزومآ )نویدم( رادماو ار هنایوج یتشآ و یهاوخیدازآ ،یرگیمدآ یاه هشیدنا نآ. 
:هدمآ ناهاشداپ تریس رد لوا باب ،یدعس ناتسلگ رد

رایسبِ مشخ ریگم هدنب رب
رازایم شلد و نکم شروج

دنچ ،ات مشخ و رورغ و مکح نیا
دنوادخ ،رتگرزب وت زا تسه

شوغآ و نالسرا ی هجاوخ یا
شومارف نکم دوخ ی هدنامرف

 لگ ی هزاوآ هک تسا هدوب وا یاه یمرگرس زا یکی خرس لگ شرورپ و تشاد یم تسود رایسب ار خرس ِلگ رازال یوسنارف لارنژ
 یدعس زر لگ دوب هداد شرورپ هک ار یخرس لگ یاه هنوگ       زا یکی Lazare Carnot .دوب هدیچیپ هسنارف رد وا خرس یاه
.دوش یم هدیمان مان نیمه هب هسنارف رد زین زورما هک .دوب هدیمان
 .دراذگ یدعس ار دوخ رسپ مان هک دوب اجنادب ات یدعس هب Générale Lazare Carnot  یگتسبلد
 روهمج سیئر ارآ نیرتشیب اب )یدالیم( ییاسَرت ۱۸۸۷ لاس رد ،تسا Marie François Sadi Carnot واِ مان هک رسپ نیا
 .دش هسنارف
 رد ونراک رازال LAZARE CARNOT دوخ یاین رکیپ رانک رد هسنارف روهمج سیئر ، SADI CARNOT ونراک یدعس رکیپ
 یاسیلک
  .تسا هدش نیذآ خرس لگ یاه هتوب اب وا هاگمارآ گنس .تسا هدش هدرپس کاخ هب سیراپ  Panthéon نوئتناپ

  زا یرایسب ایوگ یلو .دنا هدش یراذگمان ونراک یدعس Sadi Carnotهک دنتسه هسنارف گرزب یاهرهش رد ییاه نابایخ *
.تسا هدش یم هدیمان یدعس ناشروشک ِناربهر نیرت هتسجرب زا یکی ارچ هک دننادن رگید زورما ِنایوسنارف

نایرتفد هلاژ : هدنروآدرگ
یناریا ۲۵۷۹ تشهبیدرا سیراپ
ییاسرت ۲۰۲۰ لیروآ اب ربارب

 

 


