ﭼﮑﯿﺪه اﯾﯽ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﮐﺎرل ﻓﻦ دراﯾﺲ:
ﮐﺎرل دراﯾﺲ ﺑﺎ ﻧﺎم رﺳﻤﯽ ﮐﺎرل ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ ﻟﻮدوﯾﮏ ﺑﺎرن دراﯾﺲ ﻣﻨﺘﺼﺐ ﺑﻪ ﺳﺎورﺑﺮون ﮐﺎرﻣﻨﺪ اداره ی آب و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی واﻟﯽ اﺳﺘﺎن
ﺑﺎدن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻧﻮآوری از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ.
اﺧﺘﺮاﻋﺎت وی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ  16ﺣﺮف ،دو ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻬﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ روی رﯾﻞ راه آﻫﻦ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوی ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ آﻣﺪ ،و ﺑﻮﯾﮋه ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه دوﭼﺮﺧﻪ ی ﺳﺎده و اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ دراﯾﺴﯿﻦ ﮐﻪ  12ژوﺋﻦ
 1818در ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﻬﺎﯾﻢ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و آن ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮدروی ﺑﺸﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﮔﯿﺮی از ﺗﻌﺎدل و ﻧﯿﺮوی ﻋﻀﻼﻧﯽ راﻧﻨﺪه اش ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﭘﯿﯿﺮ ﻣﯿﺸﻮ آﻧﺮا ﺑﻪ رﮐﺎب ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ راه ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﭼﺮﺧﻪ و در ﭘﯽ آن ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرل ﺑﻨﺰ ﻫﻤﻮار ﮔﺸﺖ.
ﮐﺎرل ﻓﻦ دراﯾﺲ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ آزادﯾﺨﻮاه ﺿﻤﻦ ﻃﺮد ﻣﻘﺮری و ﻣﺰاﯾﺎی اﺷﺮاﻓﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ را در ﻧﻮردﯾﺪه
ﺑﻮد ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ وﻟﯽ اﻧﻘﻼب در  1848در ﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪ .ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب اﻟﻘﺎب اﺷﺮاﻓﯽ ،ﻣﻘﺮری وﺣﻘﻮق وی از ﺳﻮی
درﺑﺎر ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺸﺖ.
ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ ﻫﻤﻪ ی اﺧﺘﺮاﻋﺎت او را ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن و دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﺗﺎزه از ﮐﺎرل ﻓﻦ دراﯾﺲ :
اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ ﻫﺎﻧﺲ ادوارد ﻟﺴﯿﻨﮓ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﺎزه و ﺟﺪﯾﺪ از ﮐﺎرل ﻓﻦ دراﯾﺲ ،ﻣﺨﺘﺮع
دوﭼﺮﺧﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
او ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻤﺪت  150ﺳﺎل ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﮐﻮدن  ،ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده و ﺷﺎﻏﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن آزادی ﺧﻮاه ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮐﺎرل ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن ﻟﻮدوﯾﮏ ﻓﻦ دراﯾﺲ در  29آورﯾﻞ  1785در ﮐﺎرﻟﺴﺮوﻫﻪ ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺑﺎدن در آﻟﻤﺎن زاده ﺷﺪ .ﭘﺪرش ﮐﺎرل
وﯾﻠﻬﻠﻢ ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ ﻟﻮدوﯾﮏ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻠﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﺎدن و ﻣﺎدرش ارﻧﺴﺘﯿﻦ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎرﮔﺎرت از اﺷﺮاف ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﮫ ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب و ﺟﻨﮕﻠﮭﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﯿﺸﻤﺎری داﺷﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺎرل ﻓﻦ دراﯾﺲ از ﺳﺎل  1803ﺗﺎ 1805
ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﭘﺪر ﺗﻌﻤﯿﺪی او ،ﮐﺎرل ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺳﺘﺎن ﺑﺎدن ﺑﻮد او را ﭘﺲ از آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺷﻬﺮ زادﮔﺎﻫﺶ ،ﮐﺎرﻟﺴﺮوﻫﻪ
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻫﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ ﻫﺎﯾﻨﺮﯾﺶ
گءورگ اداره ﻣﯿﺸﺪ رواﻧﻪ ﮐﺮد .او ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت در اداره ی ﺟﻨﮕﻠﺪاری ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ و ﺗﺎ

ﺳﺎل  1811در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد.
در ﺳﺎل  1810ﭘﺪرش ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ در ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﻬﺎﯾﻢ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده اش در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻬﺎﯾﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن
ﮐﺮد .ﮐﺎرل ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﺳﺎل  1811ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد در ﮐﺎرﻟﺴﺮوﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎن داده ،ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎرش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
اش در ﻣﺎﻧﻬﺎﯾﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار در ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﻬﺎﯾﻢ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎرش در ﺷﻬﺮ ﮐﺎرﻟﺴﺮوﻫﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻮآوری روی
آورد .او ﻧﺨﺴﺖ در 1812ﻣﯿﻼدی ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻧﻮ اﺑﺪاع ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ در ﺳﺎﻟﻬﺎی  1814و  1815ﯾﮏ
ﺧﻮدرو ی ﭼﻬﺎرﭼﺮخ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوی ﻋﻀﻼﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا در ﮐﻨﮕﺮه ی وﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﺳﺎل  1817ﻣﻌﺎدﻻت رﯾﺎﺿﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﯾﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ی ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﻮﯾﮋه ﯾﮏ دوﭼﺮﺧﻪ ی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻨﺎم دراﯾﺴﯿﻦ ﺑﻮد.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﻮران آﺗﺸﻔﺸﺎن ﮐﻮه ﺗﺎﻣﺒﻮرا در اﻧﺪوﻧﺰی در آورﯾﻞ  1815آﺳﻤﺎن ﭼﻨﺎن از ﻏﺒﺎر و دود ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرش ﺑﺮف اروﭘﺎ را
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  1816ﺳﭙﯿﺪ ﭘﻮش ﮐﺮد  .در ﭘﯽ ﺑﺎرش ﺑﺮف ﻗﺤﻄﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﮔﺸﺘﻪ ،ﭼﺎره اﯾﯽ ﺟﺰ ﮐﺸﺘﻦ ﺣﺘﯽ اﺳﺒﺎن ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ دوﭼﺮﺧﻪ اﺑﺪاع ﺷﺪ و اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻮﯾﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ وﺳﯿﻠﻪ ی ﻧﻘﻠﯿﻪ اﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ ی اﺳﺐ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯿﮑﺮد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ژوﺋﻦ  ) 1818ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر در اﯾﺮان( ﮐﺎرل ﻓﻦ دراﯾﺲ ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ی ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮﯾﺶ

ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﮭﺮ ﻣﺎﻧﮭﺎﯾﻢ و ﭼﺎﭘﺎرﺧﺎﻧﮫ ی راﯾﻦ آو ) اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﯿﻦ راھﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ اﺳﺒﮭﺎ در آن زﻣﺎن( را ﭘﯿﻤﻮد.
او اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ )ﺣﺪودا  10ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( راﺑﮫ ﻣﺪت  1ﺳﺎﻋﺖ ﻃﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺧﻮد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺰرگ در زﻣﯿﻨﮫ ی ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ.
ﮐﺎرل ﻓﻦ دراﯾﺲ ھﺮ ﭼﻨﺪ اﺟﺎزه ی ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری و ﺗﻮﻟﺪ اﻧﺒﻮه دوﭼﺮﺧﮫ ی ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﺎﻓﺖ  ،زﯾﺮا ھﻨﻮز از ﺣﻘﻮق و ﻣﻘﺮری ﮐﺎرﻣﻨﺪی
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد وﻟﯽ اﻣﺘﯿﺎز اﻧﺤﺼﺎر اﺑﺪاﻋﺶ ﺑﮫ ﻣﺪت  10ﺳﺎل ﺑﮫ وی اﻋﻄﺎ ﺷﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺟﺎده ھﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ دوﭼﺮﺧﮫ ھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،دورﺧﮫ ﺳﻮاران از ﭘﯿﺎده رو ھﺎ ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .و اﯾﻦ اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﯿﻦ دوﭼﺮﺧﮫ ﺳﻮاران و ﭘﯿﺎده روﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮔﺸﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﺳﺘﻔﺎده از دوﭼﺮﺧﮫ در آﻟﻤﺎن،
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺣﺘﯽ ﮐﻠﮑﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت دھﮭﺎ ﺳﺎل ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ.
ﮐﺎرل ﻓﻦ دراﯾﺲ در  1822ﺑﮫ ﺑﺮزﯾﻞ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  1827ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﮭﻨﺪس ﺑﮫ ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ .ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻣﺎﻧﮭﺎﯾﻢ
ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ  16ﺣﺮف ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﮫ دﻧﺒﺎل درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪرش در ﺳﺎل  1830از ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎی ﭘﺪر ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺤﺮوم ﮔﺸﺘﮫ ،آﻣﺎج ﺣﻤﻼت رﻗﺒﺎ و دﺷﻤﻨﺎن ﭘﺪرش ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .او ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻣﺸﺎﺟﺮه و درﮔﯿﺮی در  1838ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺶ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﺑﮫ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻧﺎﺣﯿﮫ ی واﻟﺪ ﮐﺘﺰن ﺑﺎخ ﮐﻮچ ﮐﺮد
و در آﻧﺠﺎ ﺑﮫ ﻧﻮآوری و ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﮫ ی ﻧﻘﻠﯿﮫ ی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﮫ ی ﻋﻀﻼت اﻧﺴﺎن اداﻣﮫ داد .ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﮐﺎرﻟﺴﺮوھﮫ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﮫ ،ﺿﻤﻦ ﻃﺮد اﻣﺘﯿﺎزات اﺷﺮاﻓﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن آزادی ﺧﻮاه ﭘﯿﻮﺳﺖ.
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ اروﭘﺎ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی آن ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﺮده ﺑﻮد ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  1849ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺸﺘﮫ ،ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ آزادی
ﺧﻮاھﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب آزادی ﺧﻮاھﯽ ﮐﺎرل ﻓﻦ دراﯾﺲ دﭼﺎر ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ و ﻓﻼﮐﺖ ﺷﺪ زﯾﺮا اﻣﺘﯿﺎزات اﺷﺮاﻓﯽ وی و
ھﻤﮫ ی ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی او از ﺳﻮی درﺑﺎر ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد .ﭘﯿﺮوان ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ھﻤﮫ ی ﻧﻮ آوری ھﺎی او را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده و از وی ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﯾﻮاﻧﮫ ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.
او ﺳﺮاﻧﺠﺎم در  10دﺳﺎﻣﺒﺮ  1851در ﺷﮭﺮ زادﮔﺎھﺶ ،ﮐﺎرﻟﺴﺮوھﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ و ﺑﮫ وﺿﻊ رﻗﺖ ﺑﺎری در ﮔﺬﺷﺖ.

