خْاةُبییکَثَعؤالفْقدادٍؽذٍثَخبیایيکَهْضْعساسّؽيکٌذآىساهؾکلتشعبختَاعت.ثیؾتشتضبدُبی
ظبُشیثیيػلنّکتبةهمذطاصآىخبییعشچؾوَهیگیشًذکَاّالاصلْلکتبةهمذطهطبلجیساثیبىهیکٌٌذکَُیچ
دسآىیبفتًویؽْد،ثبًیبّلبیغسااصًظشفلغفیتفغیشهیکٌٌذکَایيتفغشُبکبهالاصخْدّالؼیتهدضاُغتٌذ.یک
لغوتاصاؽکبلهغئلَساهغیسیبىخْػللتاهبعبدٍلْذتؾکیلهیدٌُذکَکتبةهمذطسااؽتجبٍتؼجیشهیکٌٌذ.یکیاص
اؽتجبُبتتبسیخیًّبثخؾْدًی،صهبىعٌدیکتبةهمذطثْدکَطیآىاعمفخیوظآؽش (James Ussher) (1581-
) 1656اصهؼبصشاىؽکغپیشهسبعجبتیثبًغتًبهَُبیکتبةهمذطاًدبمدادًّتیدَگشفتکَدًیبدسعبل  4004لجلاص
هیالدثَّخْدآهذٍاعت.ثغیبسیاصغیشهغیسیبىاصخولَفیلغْفهؼشّف«لشدثشتشاًذساعل»خیبلکشدٍاًذهغیسیبى
ّالؼبهؼتمذًذثَخلمتػبلندسعبل  4004لجلاصهیالد.چٌذّلتپیؼٌُگبهیکَاصاسدّیداًؾگبُییکیاصایبالت
غشثیاهشیکبدیذىهیکشدمثَیکداًؾدْیغیشهغیسیثشخْسدم.اّداؽتثَعؤاالتّسلَتغتیدسطخْاةهیدادکَ
دسهْسدتوذىغشثیثْد.یکیاصعؤاالتایيثْد«:آیبثشاعبطتؼلیوبتکتبةهمذطدًیبدسعبل  4004لجلاصهیالدثَ
ّخْدآهذٍ؟» ثَاّگفتنزذطهیصًناعتبدؽوبهبیلاعتخْاةثلیساثشایایيعؤالاًتخبةکٌیذ!خْاةدادُویيطْس
اعت .اصخیجنیککتبةهمذطدسآّسدمّگفتنهوکياعتثگْییذدسکدبیکتبةهمذطایيهطلتًْؽتَؽذٍاعت؟خْاى
اصایيکًَتْاًغتثَعشػتتبسیخخلمتسادسصفسَاّلکتبةپیذایؼثیبثذتؼدتکشد.دّعتهغیسیُوشاُنعؼی
کشداّسایبسیدُذّگفت«دسصفسَ  3اعت» ُشدّیآًِبثشایاّلیيثبسفِویذًذکَتبسیخاعمفآؽشکَدسثغیبسی
اصکتبةهمذطُبیاًگلیغییبفتهیؽْدخضءهتياصلیکتبةهمذطًیغت.
اصعْیدیگشثشخیاصداًؾوٌذاىتوبیلثَگفتيهطبلجیداسًذکَثبّالؼیتفبصلَصیبدداسد،ایيهطلتثیبىؽذٍدسّالغ
تفغیشُبیفلغفیاصاطالػبتاصلیهیثبؽٌذکَُیچّلتثَاًذاصٍخْداطالػبتزبئضاُویتًیغتٌذ.هتأعفبًَؽًٌْذٍیب
خْاًٌذٍایيهطبلت،دسفکشخْدکوتشهیتْاًذّالؼیتیسااصتفغیشُبتویضدُذ .هؼوْالگفتَُبییکداًؾوٌذهْسدلجْل
هیافتذ،زتیاگشهطبلجیخبسجاصتخصصخْدثگْیذثبصهشدمثَگفتبسُبیّیُوبىازتشاهیسالبئلهیؽًْذکًَغجت
ثَاظِبساتّیدسصهیٌَتخصصّیلبئلثْدًذ.هثالآًتٌیاعتبًذى ) (Anthony Standenاظِبساتس.اط.لْلاعتبد
دیشیيؽٌبعیداًؾگبٍ " "Yaleساچٌیيثبصگْهیکٌذ«:اصصهبىداسّیيثَثؼذفشضیَتکبهلثَظْسسّصافضًّیهْسد
تأییذػوْملشاسگشفتَاعتّصبزتًظشاىّسّؽيفکشاىُیچتشدیذیًذاسًذکَتکبهلساٍزلهٌطمیّلبثلدسک
هغئلَخلمتاعت .گشچَاصسّػّچگًْگیػولاطویٌبىکبهلًذاسینّلیهیتْاىیمیيزبصلًوْدکَػولتکبهلثب
لْاًیيثضسگطجیؼیتطبثكداؽتَکٌَُْصثشخیاصایيلْاًیيثشایثؾشپْؽیذٍاعتّ،ؽبیذُناصاللبثلدسکًجبؽذ»
( .)1ایيهطلتایيعؤالساهطشذهیکٌذکَاگشثشخیاصلْاًیيطجیؼیٌُْصًبؽٌبختَُغتٌذچگًَْهیتْاًیناطویٌبى
زبصلکٌینکَاصالچٌیيلْاًیٌیّخْدخبسخیداسًذ؟ّاگشثؼضیاصآًِبلبثلفِنثؾشًیغتٌذچطْسهیداًینکَآًِبثب
هٌطكعبصگبسُغتٌذ؟

اگشکغیگفتَُبیکتبةهمذطّّلبیغػلویساآىطْسکَُغتلجْلکٌذاصثسثّخذلهصْىخْاُذهبًذ.هْسد
دیگشیکَاغلتثبػثاختالفؽذٍایياعتکَآیبآىچَکَثَّعیلَسّػُبیػلویلبثلاثجبتًیغتٌذ،لبثللجْلّ
ّالؼیُغتٌذیبخیش؟ثشخیداًغتَیبًبداًغتَثشایيػمیذٍاًذکَاگشاثجبتیکلضیَثَّعیلَسّػُبیػلویدسیک
آصهبیؾگبٍاهکبىپزیشًجبؽذآىلضیَدسعتًیغتًّویتْاىآىساهؼتجشتلمیکشد«.کؾفیبتػلن»دسّالغ«ُذف»لشاس
گشفتَّدسًتیدَکبهلّثیػیتتلمیهیؽًْذّهطبلجیکَثبیذثبایوبىپزیشفتهْسدعؤظيهیثبؽٌذّ.لیخْػثختبًَ
ػالٍّثشسّػُبیػلویّآصهبیؾگبُیؽیٍُْبیدیگشیًیضّخْدداسدکَثَّعیلَآًِبهیتْاىثَّالؼیتّداًؼ
اصیلدعتیبفت.چگًْگیػبؽكؽذىدختشّپغشیسادسًظشثگیشیذ .هطوئٌبایيهشزلَدسیکآصهبیؾگبٍّثَّعیلَ
ثشقّثبطشیاًدبمًویگیشدثلکَکغبًیکَایيتدشثَساداؽتَاًذهیتْاًٌذثگْیٌذػبؽكؽذىّالؼیتداسدیبخیش.ثَ
طْسیکَلجالاؽبسٍؽذسّػُبیػلویصشفبثشایّلبیؼیهفیذاعتکَخٌجَفیضیکیداسًذ.خذاّالؼیاعت،خذااص
دًیبیطجیؼیکَػلنآىساهْسدپژُّؼلشاسدادٍاعت.پژُّؼُبیتدشثیاًغبىؽبهلخذاًویؽْد.اّّخْدیاعتکَ
ؽخصیتخْدسادسهسجتظبُشعبختَتباًغبىثتْاًذاّساثؾٌبعذ .

ایوبىصیبًیثَدسکّالؼیتّاسدًویعبصد .دسّالغخْدػلنثشفشضیَُبییاعتْاساعتکَلجلاصُشًْعتسمیكلجْل
آىفشضیبتهغتلضمداؽتيایوبىهیثبؽذ.ثشایهثبلیکیاصایيفشضیبتایياعتکَػبلنُغتیاصًظنّتشتیجی
ثشخْسداساعتّػلنآىزغبةؽذٍاعت .الصمثَرکشاعتسّػُبیػلویکَاهشّصدسدًیبسایحاعتدسلشىؽبًضدُن
ّعیلَخوؼیاصهغیسیبىاثذاعگشدیذ .آًبىهجبًییًْبًیساکَهجٌیثشؽشکثْدٍّکبئٌبتساثیًظنّهتغیشهیداًغتٌذ
سدکشدًذّارػبىداؽتٌذکَػبلنُغتیاصًظنثشخْسداساعتّهیتْاىآىساهْسدهطبلؼَلشاسدادصیشاخبلمیداًبآى
ساثَّخْدآّسدٍاعت .آًِبپژُّؼُبیخْدسااداهَدادًذدسزبلیکَهطوئيثْدًذاصافکبسخذاپیشّیهیکٌٌذ.فشض
تأییذًؾذٍدیگشیفمطثَّعیلَایوبىثبیذآىساپزیشفتػجبستاعتاصاطویٌبىثَزظدسکثؾشثَطْسیکَثبیذثب
ایوبىلجْلکشدکَزْاطهبثغتگیّؽبیغتگیاًتمبلّالؼیتُغتیساداسًذّهبساهغتؼذدسکّالؼیتهؾبُذات
خْدهبىهیگشداًٌذ .ثٌبثشایيهغیسیبىهؼتمذًذکَػلنّعیلَایاعتخِتدسکاصبلتچیضُبیهبدیًّیضّالؼیتُبی
هؼٌْیّلیساٍُبیدیگشیًیضثشایکؾفزمیمتّخْدداسًذ.یکهغیسیهبًٌذیکػبلن،ثبایوبىّفشضعشّکبس
داسد.ثَطْسیکَایيسّیَاّثبػملّهٌطكُیچهٌبفبتًذاسد.پشّاضراعتکَهغیسیبىداًؾوٌذثغیبسیدسدًیب
صیغتهیکٌٌذّآًبىخْدساهتفکشیياعکتغْفشًیک(ًْػیاختاللسّاًی)ثَزغبةًویآّسًذثلکَهؼتمذاىثٌیبىگضاس
هغیسیػلنخذیذ .الصمثَتزکشاعتکَػلنلبدسًیغتچیضُبییساکَهْسدعٌدؼآىلشاسهیگیشًذاسصیبثیکٌذ.
ثغیبسیاصپیؾشّاىػلنهتْخَؽذٍاًذکَدسخْدػلنچیضلبثلتْخِیًیغتکَآًبىسادساخشایهمبصذؽبىیبسیدُذ.
ػلنُیچگبٍتضویيًویکٌذکَاًشژیُغتَایدسساٍتخشیتؽِشُبثَکبسهیسّدیبثشایسیؾَکٌیعشطبى.اسصیبثیّ
تؾخیصاصلذستػلنخبسجاعت.

ثَػالٍّػلنفمطلبدساعتچگًْگییکػولساثیبىکٌذًَچشایآىساّثَُویيخِتثَّعیلَػلنًویتْاىفِویذدس
ػبلنُغتیهٌظْسیُغتیبخیش .همذاسصیبدیاصاطالػبتگًْبگْىهْخْدهجتٌیثشهکبؽفَاعت،ثَطْسیکَهکبؽفَ
اطالػبتهبًبلصخْاُذثْد .کتبةهمذطاغلتچگًْگیهطبلتساؽشذًویدُذّلیثَّضْذچشایآىسارکش
هیکٌذ .ایيثذاىهؼٌیًیغتکَهطبلتکتبةهمذطاصًظشتبسیخیّػلویدسعتًیغتٌذ،ثلکًَؾبًَایياعتکَکتبة
همذطاُویتتبسیخیّػلویًیضداسد .ثؼضیُباؽتجبُبػمیذٍثَخذاییساخِتتؾشیرهفِْمصًذگیّاعشاسزیبتکَ
ٌُْصثشایثؾشپْؽیذٍاعتالصمداًغتَاًذّداًؾوٌذاىثیایوبىًیضدسخْاةثَایيػمیذٍاؽتجبُباظِبسهیداسًذ«صجش
کٌیذّکویدیگشثَهبّلتثذُیذتباصطشیكػلنّچگًْگیػولدًیبیُغتیساثشایتبىسّؽيعبصین».پیشّاىایي
ػمیذًٍویداًٌذکَخذاػالٍّثشایيکَآفشیٌٌذٍاعتًگَداسًذٍّگشداًٌذًٍیضهیثبؽذ«.اّلجلاصُوَاعتّدسّیُوَ
چیضلیبمداسد»(کْلغیبى.)17:1ػبلنُغتیاصُنخْاُذپبؽیذاگشخذاآىساًگًَذاسد.داًغتيایيکَچگًَْػبلنُغتی
ًگَداسیهیؽْدثبخْدػولًگَداسیآىفشقهیکٌذ.اهشّصٍدسثبسٍاهکبىثَّخْدآهذىهْخْدصًذٍدسلْلَُبی
آصهبیؾگبٍصسجتصیبدیهیؽْد .ثؼضیاصهغیسیبىعبدٍلْذهیتشعٌذاگشایيّالؼَثبّسًکشدًیاتفبقثیبفتذخذااصتخت
خْدثَصیشخْاُذافتبدّ .لیاگشُنچٌیيپیؼاهذیثَّلْعثپیًْذدچًَتیدَایػبیذهیؽْد؟

چَهطلجیثبثتخْاُذؽذخضایيکَصًذگیخْدثَخْدظبُشًؾذٍثلکَزبصلهغضهتفکشیاعت.زتیعبدٍلْذتشیي
ؽخصًیضخْاُذفِویذکَایي«صًذگی» ًْیيثَطْساتفبلیّثبتأثیشهتمبثلػْاهلثَّخْدًیبهذٍثلکَصادٍفکشّ
تالػفشعبیٌذٍدسهسیطتستهشالجتخذیثْدٍاعتّثذیيّعیلَثَّخْدخذاهؼتشفهیؽْد.زتیثبّخْدچٌیي
صًذگیًْیيآصهبیؾگبُیثبصایيعؤالپیؼخْاُذآهذکَػٌبصشثَکبسسفتَدسهْخْدصًذٍآصهبیؾگبُیاصکدبآهذٍ
اعت؟همْلتشیيخْاةایياعتکَخذاآًِبساآفشیذٍاعت.اگشاًغبىّالؼبثتْاًذهثلخذافکشکٌذًجبیذآفشیٌؼهْخْد
صًذٍآصهبیؾگبُیساغیشػولیثذاًذّلیدسایيصْستًجبیذاًغبىساخذاتلمیکٌذ.دسهدبهغفشٌُگیثَازتوبللْی

ُیچهغئلَایثیؾتشاصفشضیَتکبهلهْسدثسثّخذللشاسًویگیشد.ػذٍایهؼتمذًذاگشؽخصًظشیَآفشیٌؼساثَ
طْسکبهلًپزیشدکبفشّپیشّتئْسیتکبهلاعتُ.شگبٍّاژٍ«تکبهل»ثَکبسهیسّدثبیذداًغتهٌظْسچیغت.چْى
تکبهلخْداصچٌذیيًظشیَتؾکیلؽذٍاعت .

ًخغتیيًظشیَفلغفَضذهغیسیّطجیؼیفشضیَتکولاعت،تکبهلثَػٌْاىفشضیَاصسؽتَصیغتؽٌبعیثَعبیش
سؽتَُبًیضعشایتکشدٍاعتثَطْسیکَثشایثغیبسیثَصْستفلغفَصًذگیدسآهذٍکَاصآىثشایتْخیَتبسیخّ
اختوبعّدیياعتفبدٍهیکٌٌذُ .یچیکاصهغیسیبىایيفشضیَتکبهلساکَتْعؼَپذاکشدٍثَفلغفَصًذگیتجذیلؽذٍاعت
لجْلًذاسدّآىساکبهالسدهیکٌٌذ .ثبیذداًغتکَتوبمافشادیکَثًَسْیثَفشضیَتکبهلاػتمبدداسًذاصایيدعتَ
ًخغتًیغتٌذ،چٌبىکَثشخیاصآًبىایيفشضیَساثَؽکلسّزبًیآىهیپزیشًذّثٌبثَتفغیشًْیيتبهغتیکتکبهل
سّػکبسخذااعتّثذّىّخْدخذاتکبهلًیضّخْدًذاسد .

پیشّاىًظشیَثؼذیثَتکبهلیهؼتمذًذکَطیآىصًذگیّػملثَطْسهؼدضٍآعبظبُشؽذٍاًذّصًذگیاصثذّپیذایؼثَ
دسخبتػبلیسعیذٍاًذ،هٌتِیاىدسخبتػبلیدساثشتکبهلاتفبلیثَّخْدًیبهذٍاًذثلکَپذیذٍایًْظِْسًّبگِبًی
ثْدٍاًذ .
ثشخیهغیسیبىپیشّطشیكتکبهلالِیُغتٌذچْىثًَظشآًبىثیيتکبهلّاػتمبداتهزُجیاختالفیّخْدًذاسد .
غشضاصاسائَاًْاعهختلففشضیَتکبهلایيثْدکَثذاًیذتوبمآًِبتکبهلیساکَّخْدخذاسااًکبسکٌذًیغتٌذ.دسثسث
تکبهلثبیذاصدّهطلتافشاطیثشززسثْد .یکیآىکَفشضتکبهللطؼبثَاثجبتسعیذٍّثبیذآىساپزیشفتّدیگشایي
کَتکبهلفمطفشضیاعتفبلذؽْاُذّهذاسکاثجبت.تئْسیُبیػلویهجتٌیثشدسخَػبلیازتوبالتیُغتٌذکَثش
اطالػبتهْخْدپبیَگضاسیؽذٍاًذّثَُیچّخَهطلكّلطؼیًیغتٌذ.ػالٍّثشاىػلنُنچْىلطبسیاعتکَدائندس
زشکتهیثبؽذثَطْسیکَؽٌبختُبیدیشّصآىاهشّصٍاصفشضیَُبیطشدؽذٍثَؽوبسهیآیٌذ.ثَُویيدلیلًجبیذُش
ًْعفشضیَتکبهلساؽٌبختًِبییصیغتؽٌبعیداًغت.ثبصثَُویيدلیل«اثجبت»کتبةهمذطثَّعیلَػلنکبس
خطشًبکیاعت .اگشکتبةهمذطساثبػلناهشّصٍّفكدُینپظاصدٍعبلدیگشّلتیػلنتغییشکٌذکتبةهمذطچَ
عشًْؽتیخْاُذداؽت؟پظثبیذػکظایيلضیَاًدبمؽْدیؼٌیػلنساثبکتبةهمذطّفكداد.داًؾوٌذاىهتفکشتکبهل،
پیچیذٍثْدىهْضْعساهیپزیشًذّلیهؼتمذًذکَثبّخْدثشخیاختالفبتظبُشیّهطبلتًبهفِْمثبیذ«تکبهل»سالجْل
کشد .

ثشایثیبىًکتَثبالالصمهیداًینایيهمبلَخبلتساثبصگْکٌنکَکشکْتداًؾوٌذفشضیَتکبهلػمیذٍداسدکَثغیبسیاص
داًؾوٌذاىاهشّصیثذّىایيکَصزوتپژُّؼثَخْدثذٌُذتغلینهطبلتدسعیثَّیژٍفشضیَتکبهلدسصیغتؽٌبعی
هیؽًْذ.داًؾوٌذًبهجشدٍچٌیياظِبسهیداسد«:کبسهيدسچٌذعبلاخیشتذسیظداًؾدْیبىدسخٌجَُبیهختلف
صیغتؽٌبعیثْدٍاعت .هؼوْالدسکالطاصآًبىدسثبسٍؽْاُذفشضیَتکبهلعؤالهیکٌنّاغلتیکیثًَوبیٌذگی
دیگشاىخْاةهیدُذکَ ...ثلَاعتبدؽْاُذآىساهیتْاىدسدیشیيؽٌبعی،آًبتْهی،سّیبىؽٌبعی،اصْلطجمَثٌذیّ
خغشافیپیذاکشد ».داًؾدْیهزکْسخْاةکلوبتساپؾتعشُنطْطیّاسثشصثبىهیساًذّعپظهیًؾیٌذّثبًگبُی
پیشّصهٌذاًَثَاطشافآهبدگیخْدساثشایعؤالهؾکلتشاػالمهیکٌذ،هثالعؤالیهبًٌذ«:هبُیتؽْاُذاًتخبةطجیؼی
دسایيصهیٌَچیغت؟» ّلیدسػْضهيثَعؤالخْددسهْسدتکبهلاداهَهیدُن.اصاّهیپشعن«:فکشهیکٌیثِتشیي

خْاةثَهغئلَچگًْگیُنثغتگیزیْاًبتتکبهلثبؽذ؟»خْاةهیدُذ«:الجتَ!چشاکًََ!ُیچخْاةدیگشیّخْد
ًذاسدهگشخْاةدیٌیکَآىُنثَطْسیکَفِویذٍامخذاپشعتبىاهشّصیلجْلؼًذاسًذ».

« ثٌبثشایيثَایيػلتثَفشضیَتکبهلاػتمبدداسیچْىفشضیَدیگشیدسایيهْسدّخْدًذاسد؟»«اًٍَّاعتبدُ.وبى
طْسیکَگفتنثَػلتؽْاُذهْخْدآىسالجْلهیکٌن».اصاّهیپشعن«:آیبکتبثیدسهْسدهذاسکتکبهلخْاًذٍای؟»
«ثلَآلب» ّعپظؽشّعهیکٌذثشؽوشدىاعبهیًْیغٌذگبىهؼشّفکتتدسعی .
«الجتَکتبةداسّیيخبیخْدداسد ».
«آیبکتبةداسّیيساخْاًذٍای؟ »
«ثلَآلبّلیًَُوَاػسا »
«50صفسَاّلساچطْس؟ »
« ثلَؽبیذکویُنکوتشاصآى »
« صسیرپظثَُویياًذاصٍهطبلؼَؽْاُذکبهلتکبهلساثَدعتآّسدٍای؟ »
«ثلَاعتبد »
« خْةزبالاگشثخْاُیّالؼبّاسدیکثسثثؾْیًَفمطثبیذًکبتیساکَػلیَهْضْعهْسدثسثُغتٌذثذاًیثلکَ
ثبیذاصخٌجَُبیهخبلفآىًیضاطالعداؽتَثبؽی»
«ثلَاعتبدُویيطْساعت»
«خیلیخْة.پظلطفبچٌذهْسداصهذاسکیکَػلیَتکبهلُغتٌذرکشکي»
« ّلیاعتبدچٌیيهذاسکیّخْدًذاسًذ»

ثَایيخبکَهیسعینگفتگْهبثغیبسخذیهیؽْدداًؾدْطْسیثَهيخیشٍهیؽْدکَاًگبسهیخْاُذهشاثَ
ثیاًصبفیهتِنکٌذً .بسازتیاّّلتیاّجهیگیشدثَّیهیفِوبًنکَفمطثبزفظکشدىّثبصگْکشدىخذیذتشیيهطبلت
ػلویًویتْاىداًؾوٌذؽذّایيکَثبایيسفتبسخْداُّنهبًٌذداًؾدْیبىهزُجیخْاُذؽذکَهْسدتوغخشّالغ
هیؽًْذ .ثَایيتشتیتُشهطلجیساکًَویتْاًٌذثبهٌطكدسککٌٌذثبایوبىآىسالجْلهیکٌٌذُّشگبٍاصآًِبعؤالؽْد
فْساثَیک«کتبةخْة»اؽبسٍهیکٌٌذهبًيکتبةداسّیي.خبلتاعتکَاغلتفمطػٌْاىایيکتبةُبساخْاًذٍاًذ.
کتبةُبییکَثیؾتشاصُوَهْسدثسثلشاسهیگیشًذػجبستٌذاصکتبةهمذط،اصلاًْاع،هبتشالیغنّیبلکتیکّیب (Das
 Kapital).ثَداًؾدْیبىتْصیَکشدمکَثَهطبلغؽْاُذیکَثشلَّػلیَتکبهلُغتٌذثپشداصًذّآًِبساثَصْست
همبلَایدسآّسد.پظاصیکُفتَداًؾدْثبهمبلَاػًضدهيآهذ .داًؾدْیبىهؼوْالهمبالتخْثیهیًْیغٌذچْىهیداًٌذ
هيثَآعبًیهتمبػذًویؽْم .پظاصایيکَهمبلَهضثْسدسکالطخْاًذٍؽذاصاّپشعیذمکَچشاؽْاُذیثشػلیَتکبهل
رکشًکشدٍاعت؟ثبلجخٌذخْاةداد «:اعتبد،چٌذیيکتبةساصیشّسّکشدمّلیُیچهذسکیػلیَتکبهلدسکتبةُبی
ػلویپیذاًکشدم.التَعشاؽکتبةُبیهزُجیًشفتنچْىهیداًنآًِبهْسدًظشؽوبًجْدًذ»«ثلَُویيطْساعتهي
هذاسکػلویخْاعتَثْدم»« ّلیاعتبدزتییکهْسدُنپیذاًکشدمّایيخْداهتیبصیاعتثشایفشضیَتکبهل ».

ثَاّهتزکشؽذمکَفشضیَتکبهلفشضیَخذیذیًیغتّاّهیتْاًذثَکتبثیاص  Radiتستػٌْاى«تبسیخفشضیَُبی
صیغتؽٌبعی»سخْعکٌذ .پظاصایيکَداًؾدْیبىاعنکتبةساثشایهشاخؼَیبدداؽتکشدًذ،ثَآًبىگفتن«:لجلاصایي
کَکغیفشضیَتکبهلساثَػٌْاىثِتشیيسّػثشایتْخیَزیبتهْخْداتصًذٍػصشخذیذثپزیشد،الصماعتلجال
ًتیدَػمیذٍایساتسمیكکٌذ .اغلتاّلبتایيفشضیَهثالاؽبسٍثَتکبهلثَتکبهلاعتُبهیکٌذّچْىدسایيهْسد
ّیژٍلبثللجْلؽٌبختَؽذٍثذّىایيکَدلیلیاسائَدٌُذً.تیدَهیگیشًذکَفشضیَفْقدسهْسدعبیشزیْاًبتًیضصبدق
ّلبثللجْلاعت».ثَُشتمذیش،دسثسثتکبهل ً 7کتَساثبیذدسًظشگشفتکَاغلتػلوبیتکبهلفمطثًَکتَآخشی
تْخَداسًذّثمیَساثَزغبةًویآّسًذ.
ًخغت،ایيکَهْخْداتثیخبى،هْخْداتخبىداستْلیذکشدٍاًذیؼٌیخلكالغبػَّالؼیتداسد.
دّم،خلكالغبػَفمطیکثبساتفبقافتبدٍاعت.
عْمّ ...،یشّطُب،ثبکتشیُب،گیبُبىّزیْاًبتساثطَهتمبثلثبیکذیگشداسد.
چِبسم...،خبًْساىتکعلْلیتْلیذکٌٌذٍخبًْساىچٌذعلْلیثْدٍاًذ.
پٌدن...،تیشٍُبیهختلفثیهِشگبىساثطَهتمبثلثبیکذیگشداسًذ.
ؽؾن...،هِشٍداساىاصثیهِشگبىثَّخْدآهذٍاًذ.
ُفتن ...،هِشٍداساىّهبُیُب،دّصیغتبىساثَّخْدآّسدٍاًذّدّصیغتبىخضًذگبىّخضًذگبىپشًذگبىّپشًذگبى
پغتبىداساىساثَّخْدآّسدٍاًذ.گبُیایيتشتیتثَصْستدیگشیًیضثیبىهیؽْد.یؼٌیپغتبىداساىخذیذّخضًذگبى
اصیکدعتَُغتٌذ.

« ثًَظشهيطشفداساىتئْسیتکبهلایيُفتفشضساثشایؽشّعثسثتکبهلالصمّهؼتجشهیداًٌذّدسّالغتئْسی
ػوْهیتکبهلاصایيفشضیبتتؾکیلیبفتَاعت».اّلیيًکتَایکَهیخْاُنیبدآّسؽْمایياعتکَ(ایيُفتًکتَثَ
خْدیخْداسصػتسمیكتدشثیًذاسًذ) ،آًِبفمطسّؽٌگشیکعشیزْادثیُغتٌذکَاهکبىداسددسگزؽتَاتفبقافتبدٍ
ثبؽذ .ثٌبثشایيگشچَهیتْاًینؽجبُتیثیيآًِبّؽشایطصًذگیاهشّصییبفتّلیایيؽجبُتدلیلثشایيًیغتکَایي
فشضیبتثبیذدسگزؽتَاتفبقافتبدٍثبؽٌذ.توبمآًِبهذاسکازتوبلیثشایتغییشهْخْداتهیثبؽٌذ.ثَطْسیکًَغجتدادى
اصلخضًذگبىاهشّصیثَپغتبىداساى،چگًْگیتغییشّتکبهلپغتبىداساىساسّؽيًویعبصد.هتأعفبًَهبخْدًیض
ًویتْاًینایيتغییشسافشاُنآّسین؛ثلکَثشایفشضیبتخْدثبیذاصلشائيّاهبسٍهسذّداعتفبدٍکٌینّهياالىلصذداسم
ایيلشائيساثشسعیکٌن.ثشاعبطاظِبسات « ٌُْ Rammصهٌؾأغیشآلیصًذگیًبهؼلْماعت.ؽبیذایيهٌؾأفشضؽذٍ
ثبؽذّ،لیٌُْصدسعتیآىثَاثجبتًشعیذٍاعتٌُّْصهغئلَثؼضیاًْاعکَپظاصگزؽتهیلیْىُبعبلثذّىتغییشّ
تسْلهبًذٍاًذ،ثَلذستخْدثبلیغت .کؾفیبتًْیٌیًیضکَدسصهیٌَصهیيؽٌبعیثَدعتآهذٍهؾکلدیگشیساپیؼ
آّسدٍاعت».ایيُوَهدِْالتدسثسثتکبهلساًویتْاىًبچیضاًگبؽت.هغئلَدیگشیًیضدستکبهلّخْدداسد،
اختالفیاعتکَثیيایيتئْسیّلبًْىدّمتشهْدیٌبهیکخشیبىداسد.

ثشاعبطلبًْىهضثْس« دستغییشیبتجذیلاًشژیُبگشچَتوبمهمذاساًشژیثبلیهیهبًذّ،لیهمذاسکبساییّتْاًبیی
اًشژیسّثَتسلیلهیسّد».تکبهلثبلبًْىدّمتشهْدیٌبهیکعبصگبسثًَظشًویسعذ.ػبلنُغتیسّثَصّالاعتًَّ

سّثَثٌبچٌبىچَسمهیگْیذ«:هبثَطْسآؽکبساثبدّتئْسی(ا)ثبصیبثیاًشژیّ()2ػذمثبصیبثیاًشژیهْاخَُغتین.
اگشاًشژیغیشلبثلّصْلثبؽذثبهغئلَتکبهلسّثَسّهیؽْین.تبایيلسظَُیچهشزلَایاصتئْسیثبصیبثیاًشژی
ثبثتًؾذٍاعت ».ثیؾتشهغبئلّاختالفبتتکبهلهتْخَتؼشیفیاعتکَاصاًْاعهیؽْد.اگشّاژٍ«ًْع»ساکَاهشّصٍ
دسػلنثَکبسهیثشینثبّاژٍ«خٌظ» دساّلپیذایؼیکیثذاًیندسآىصْستهغئلَثبثتثْدىاًْاعپیؼهیآیذّثَ
ُویيدلیل«اًْاعآىطْسکَآىساتؼشیفهیکٌٌذثب«خٌظ»کتبةهمذطعبصگبسًیغت.زتیٌُشی.م.هبسیظکَ
هخبلفیيعشعختتکبهلاعتهیگْیذالصمثَتزکشاعت«کَ...کتبةهمذطثبثتثْدىاًْاعسارکشًویکٌذ.ثَُویيدلیل
عبدٍکغیًویداًذهؼٌیاصلی«اًْاع»چیغت ».

هِنتشیيهغئلَصیغتؽٌبعبىاهشّصٍایياعتکَ«اًْاع»اصچَچیضتؾکیلهیؽْد.ثشاعبطپژُّؼُبییکَژىؽٌبعی
ثَػولآّسدٍثَطْسلطغثبثتؽذٍکَتغیشاتکشّهْصًّی،تغیشاتژًی،خفتگیشیدّخٌظهختلفثبػثپیذایؼ
دگشگًْیُبیهؾخصخذیذیدسگیبُبىّزیْاًبتگشدیذٍاعتکَزتیدساغلتسدٍثٌذیُبیخذیذاصآًِبثَػٌْاى
«اًْاعخذیذ»ًبمثشدٍهیؽْد .ثَُشتمذیشتوبملشائٌیکَدسصهیٌَژىّخْدداسدثَطْسلطغثبثتهیکٌذکَایي
تغییشاتهسذّدُغتٌذًّویتْاًٌذُوْاسٍ«ًْع»خذیذیساػشضَداسًذ.کتبةپیذایؼصشفباظِبسهیداسدکَُشدعتَ
«هْافكخٌظخْد»تکثیشپیذاهیکٌٌذُّیچتؼشیفیاصخْد«خٌظ»ًویکٌذ،فمطهیافضایذکَخٌظُبیهختلفًجبیذثبُن
پیًْذدادٍؽًْذ(چْىدسایيصْستدیگشلبدسثَتْلیذهثلخٌظخْدًخْاٌُذثْد).ثٌبثشایيکتبةهمذطدسهْسدثبثت
ثْدىگشٍُّبیثضسگّتغییشاتگشٍُّبیکْچکتشآىطْسکَکؾفیبتًْیياثشاصهیداسًذًظشیًذاسد.دسُویيصهیٌَ
Russell Mixterاظِبسهیداسد «:هيکَپیشّآفشیٌؼهْخْداتُغتناصلاًْاعهختلفسایکًویداًن».اّهخبلف
تکبهلیاعتکَثَّعیلَآىُوَچیضاصیکهٌؾأهیثبؽٌذ ً . Carnellیضهبًٌذًبهجشدٍهؼتمذاعتکَخٌظُبییکَثَ
ّعیلَخذاآفشیذٍؽذًذ،دعتخْػتغیشاتگشدیذًذ.الجتَداهٌَایيتغیشاتهسذّداعت . Carnellهیگْیذ«:یکًفشکَ
پیشّثمباعتهوکياعتثذّىایيکَاصلاػتمبدخْدسااصدعتثذُذاصْل"ثمبیاًْاع"ساسدکٌذ».هدذداتأکیذ
هیؽْدکًَبُوبٌُگیکَظبُشاثیيػلنّکتبةهمذطهْخْداعتدسّالغاختالفیاعتکَثَػلتثشداؽتُبی
گًْبگْىاصّالؼَاصلیثَّخْدآهذٍاعت.

هطبلجیکَثَهٌضلَفشضّالؼَاصطشفؽخصیػشضَهیؽْداغلتثَػٌْاىخْدّالؼَتلمیهیگشدد.هثالهشدی
اطالعزبصلهیطکٌذکَُوغشػثبهشددیگشیثباتْهجیلدسؽِشگشدػهیکشدًذ.ثشداؽتهشدهضثْسکَُوغشػسا
هیؽٌبعذاصایيخجشثبآىچَهشدمدسثبسٍآىهیاًذیؾٌذکبهالهتفبّتاعت.ثٌبثشایياختالفُبییکَثَّخْدهیآیٌذثَ
ایيخبطشًیغتکَّالؼَُبهختلفٌذثلکَدسًتیدًَظشیبتّثشداؽتُبیگًْبگًْیاعتکَاصاصلّالؼَثَػولآهذٍ
اعت .دسهْسدُشچَکَهیخْاًینّهیؽٌْینثبیذاصخْدثپشعینًظشایيؽخصچَثْدٍاعت؟ّآًطگبًٍتیدَگیشی
کٌین.دسػلنُّشچیضدیگشلبطؼیتهطلكّخْدًذاسدً.ظشثَایيکٌَُْصهغبئلیهطشذاعتکَساٍزلیثشآًِب
ػشضًَؾذًٍویتْاىُیچاختالفاعبعیثیيػلنّکتبةهمذطلبئلؽذ.
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