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ثَ ًظطِ هي ،ػسالت اختوبػی یک هفِْم ؼبزٍ اؼت :ایي کَ ُوَی افطاز زض خبهؼَ هؽتحكِ حمْقِ هٌصفبًَ ّ ثطاثط ،فطصتُبی یکؽبى ّ
زؼتطؼی ثطاثط ثَ هٌبثغ ُؽتٌس .اهب ایي هفِْم ثحثثطاًگیع ّ هجِن ـسٍ اؼت ،ظیطا هب صحجت کطزى زضثبضٍی ایٌکَ تالؾ ثطای ػسالت اختوبػی
زلیمبً چَ ـکلی زاضز ضا هتْلف کطزٍاین.
ُطّلت اظ هي ذْاؼتَ هیـْز کَ زضثبضٍی کبضم یب اّلْیتُبین ثَ ػٌْاى یک هؼلن ،صحجت کٌن ،هي تْضیح هیزُن کَ هؼتمسم آهْظؾ ّ
پطّضؾ هیتْاًس ّؼیلَای ثطای ػسالت اختوبػی ثبـس .اهب چٌس هبٍ لجل ،هي ّاضز حؽبة تْئیتط ـسم – ُوبًغْض کَ ُویفَ هیـْم – ّ
هفبُسٍ کطزم کَ یک هؼلنِ ُوکبض ،زض ثطاثط ایي ػمیسٍ زچبض هؽألَ ـسٍ اؼت .اّ ًْـتَ ثْز" :هؼلنُبً ،جبیس هجبضظاىِ ػسالت اختوبػی ثبـٌس ،ظیطا
ُسف آهْظؾ ّ پطّضؾ ،آهْظؾ زازى اؼت ّ ".اّ اؼتسالل ذْز ضا ثب گفتي ایي کَ "هي هجحث ذْز ضا تسضیػ هیکٌن" ،پبیبى زازٍ ثْز .اهب هي
ایي ؼبزٍؼبظی ضا ًویپصیطم ،ظیطا هؼلنُب فمظ هجبحث ضا آهْظؾ ًویزٌُس ،هب اًؽبىُب ضا آهْظؾ هیزُین.
ظهبًی کَ زاًؿآهْظاىِ هب ّاضز کالغُبی هب هیـًْس ،آىُب ـرصیتُبیفبى ضا ُوطاٍِ ذْزـبى هیآّضًسُ .طآًچَ آىُب زض کالغُبی هب تدطثَ
هیکٌٌس ،زض ظهیٌَی تبضیری هحسّز ـسٍ اؼت ّ ،اگط اصطاض زاـتَ ثبـین کَ آهْظؾ زض ذالء اتفبق هیافتس ،ثَ زاًؿآهْظاًوبى صسهَ ّاضز
هیکٌین .گْیی ثَ آىُب آهْظؾ هیزُین کَ آهْظؾ ّالؼبً اُویت ًساضز ،ظیطا ثَ ُطآىچَ زض اعطاف آىُب زض حبل ضخ زازى اؼت ،هطتجظ ًیؽت!
ّ چَ چیعی زض اعطاف آىُب زض حبل ضّیزازى اؼت؟ ذت ،یک هْضز ًژازپطؼتی اؼت .ثطاؼبغ ًتبیحِ آظهبیؿ  ،IAT1ثَ عْض کلی  ۸۸زضصس اظ
هطزم ؼفیسپْؼت زض ثطاثط هطزمِ ؼیبٍپْؼت تؼصجبتِ ًبذْزآگبٍ زاضًس ،ثب اػتمبز ثَ ایٌکَ آىُب کنُْؾتط ،تٌجلتط ّ ذغطًبکتط اظ ؼفیسُب
ُؽتٌس ّ .ایي فمظ یک ًوًَْی ثٌیبزی اظ اثطات هرطةِ ًژازپطؼتیِ تبضیری ّ ؼیؽتوبتیکِ کفْض هبؼت .ثطای ـْاُسِ ثیفتط ،هب هیتْاًین ثَ آهبض
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ظًساًیُب ًگبٍ کٌین؛ هیتْاًین ثَ آهبض ذفًْت پلیػ ػلیَ هطزم ؼیبٍپْؼت ثٌگطین؛ هیتْاًین ثَ ـکبفِ فطصتِ آهْظؾ ًگبٍ کٌین – پػ ثلَ،
ػسالت اختوبػی ثَ هساضغِ هب تؼلك زاضز .ػسالتِ اختوبػی ثبیس ثرفی اظ هأهْضیت ُط هسضؼَ ّ ُط هؼلوی زض آهطیکب ثبـس ،اگط ذْاؼتبض ایي
ُؽتین کَ «آظازی ّ ػسالت ثطای ُوَ» چیعی ثیؿ اظ یک ـؼبض ثبـس  ...ظیطا هساضغ ثطای ایٌکَ زاًؿآهْظاى ثَ ـِطًّساًی فؼبل تجسیل ـًْس ّ
هِبضتُب ّ اثعاضُبیی کَ ثطای تغییط خِبى ًیبظ زاضًس ضا ثَ زؼت آّضًس ،حیبتی ُؽتٌس.
اهب آى هِبضتُب چیؽت؟ ذت ،ایٌدب یک ضاظ ُؽت :ثؽیبضی اظ هِبضتُبیی کَ هطزم ثطای زؼت ظزى ثَ اًْاع الساهبتی کَ ثَ ػسالت هٌدط
هیـْز احتیبج زاضًس ،زضحبلِ حبضط زض ثطًبهَی کبضی هساضغ لطاض زاضًس .اهب هْضْػبتی هبًٌس حلِ هؽألَ ،تفکطِ اًتمبزیُ ،وکبضی ،پفتکبض –
ُیچ یک ثَذْزیِ ذْز اًمالثی ًیؽتٌس .ثٌبثطایي ،ثبیس آىُب ضا ثب تْاًبییِ زضکِ تبضید ًَ ،ثَ ػٌْاى یک ضّایت ضاکس ّ ػیٌیِ هْضز تْافك ُوگبى،
ثلکَ ثَ ػٌْاى هدوْػَای اظ ّلبیغِ زضُنآهیرتَ کَ هیتْاًس تفبؼیط ثیـوبضی هیتْاًس ّخْز زاـتَ ثبـس تطکیت کطز .اگط ثَ خبی ایٌکَ فمظ
تبضید ضا «تسضیػ کٌین»ُ ،وطاٍ ثب زاًؿآهْظاىهبى ثَ کبّؾ ّ اکتفبف زض تبضید ثپطزاظین ،ثَ آىُب کوک ذْاُین کطز تب ثفِوٌس تبضید اهطی پْیب
ّ زض خطیبى ّ ،زض اتصبل ثب خٌجؿُبیی اؼت کَ اهطّظٍ ثطای ثَ پب کطزى ػسالت ضخ هیزُس .هب ثَ آىُب کوک هیکٌین تب ذْزـبى ضا ثَ ػٌْاى
ثبظیکٌبى ثبلمٍْ ثجیٌٌس ،زضّى یک تبضید ظًسٍ.
پػ ایيُب هِبضتُبیی ُؽتٌس کَ هي زضثبضٍـبى زض حبل صحجت ُؽتنّ ،لتی هیگْین آهْظؾ ضؼوی هیتْاًس ُوبى خبیی ثبـس کَ ثچَُب یبز
هیگیطًس چگًَْ ثطای ػسالت تالؾ کٌٌس .اهب ـبیس ػلتِ ایي کَ هٌتمسِ تْئیتط هي اظ ایي ایسٍ ذْـؿ ًویآهس ،ایي ثْز کَ اّ ثب تؼطیف هي اظ
ػسالت هْافك ًیؽت .ذت ،ـبیس اّ ّ هي ثَ لحبػ ؼیبؼی ُیچ ّلت ضّ زض ضّ ًفْین؛ اهب هؽئلَ ایيخبؼتُ :سف هب تفْیكِ زاًؿآهْظاى ثَ
ثیبىِ ًظطاتفبى اؼت ًَ ،هدجْض کطزًفبى ثَ هْافمت ثب هب ،زضًتیدَ ایي ّالؼبً هِن ًیؽت کَ اّ ّ هي هْافك ثبـین .چیعی کَ هِن اؼت ایي اؼت
کَ ثَ زاًؿ آهْظاى کوک کٌین تب آى گفتگُْب ضا ثب یکسیگط زاـتَ ثبـٌس ّ .ایي هْضْع ثَ ایي هؼٌبؼت کَ هب ثَ ػٌْاى ثعضگؽبالىً ،یبظ زاضین کَ
یبز ثگیطین چگًَْ تؽِیلکٌٌسٍُبی هؤثطی ثفْین ثطای فؼبلیتُبی زاًؿ آهْظاًوبى .هب ثبیس ثَ آىُب کوک کٌین تب ثیبهْظًس چگًَْ گفتگُْبیی
ّالؼبً هبُطاًَ زاـتَ ثبـٌس ،هب ثبیس آًِب ضا زض هؼطض اًسیفَُبی گًْبگْى لطاض زُین ّ ،ثَ آىُب کوک کٌین تب ثجیٌٌس چگًَْ آىچَ زض هسضؼَ
هیآهْظًس ثب خِبى ثیطّى اضتجبط زاضز.
ایيخب یک هثبل اظ چٌیي آهْظـی اؼتُ .طؼبلَ ،زاًؿآهْظاىِ هي تبضیرچَی آپبضتبیس زض آفطیمبی خٌْثی ضا ثَ ػٌْاىِ یک هْضزِ هغبلؼبتی اظ
ثیػسالتی ،هغبلؼَ هیکٌٌس .ثطای افطازی اظ ـوب کَ ًویزاًٌس ،آپبضتبیس یک ؼیؽتنِ ًژازپطؼتی ّحفیبًَ ثْز ّ ،زّلتِ ؼفیسپْؼتبى زض آفطیمبی
خٌْثی لْاًیيِ ًژازپطؼتبًَ ضا تحویل کطز تب ضًگیيپْؼتبى ضا ؼطکْة کٌس ّ اگط ـوب زض ثطاثط آى لْاًیي همبّهت هیکطزیس ،هتحول ذغط ظًساًی
ـسى ،ذفًْت یب هطگ هیـسیس .زض ؼطاؼط خِبى ،زّلتُبی ؼبیطِ کفْضُب ،اظ خولَ زّلتِ هب زض ایبالت هتحسٍ ،زضثبضٍی تحطین آفطیمبی
خٌْثی هطزز ثْزًس ،ظیطا…ذت… هب اظ هٌبثغِ آى ثِطٍ هیثطزین .پػ زض ؼبل  ،1۷۹۱زّلتِ آفطیمبی خٌْثی لبًْى خسیسی تصْیت کطز .کَ ُوَی
زاًؿآهْظاى زض آفطیمبی خٌْثی ضا هلعم هیکطز کَ ثَ ظثبى آفطیکبًػ زضغ ثرْاًٌس ،کَ یک ظثبى ؼفیسپْؼتی ثْز ّ ،ثؽیبضی اظ اُبلیِ ؼیبٍپْؼتِ
خٌْة آفطیمب ثَ آى ظثبى ،ثَ ػٌْاى ظثبىِ غبصجبى ،اـبضٍ هیکطزًس .پػ تؼدتآّض ًجْز کَ زاًؿآهْظاىِ ضًگیيپْؼت زضثطاثط ایي لبًْى ذفوگیي
ـًْس .تب آى ظهبى ،آًِب ثَ هساضغ تفکیک ـسٍ هیضفتٌس ّ ثب کالغُبیی پطاظزحبم ،کوجْز هٌبثغ ّ صطاحتبً یک ثطًبهَی زضؼی ًژازپطؼتبًَ ضّثطّ
ثْزًس ّ ،اکٌْى ثَ آىُب گفتَ هیـس کَ ثَ ظثبًی کَ ًَ ذْزـبى ّ ًَ هؼلوبًفبى صحجت هیکطزًس آهْظؾ ثجیٌٌس .زض صجح  1۱خْالی ؼبل
ُ ،1۷۹۱عاضاى کْزک اظ ـِطؼتبى ؼْاتْ اظ هساضغ ذبضج ـسًس ّ ثغْضِ هؽبلوتآهیع زض ذیبثبىُب ثطای اػتطاض ثَ لبًْى ،ضاُپیوبیی کطزًس .زض
یک تمبعغ ،آىُب ثب پلیػ هْاخَ ـسًسٌُ ّ ،گبهی کَ زاًؿآهْظاى ًپصیطفتٌس کَ ثَ ػمت ثطگطزًس ،افؽطاىِ پلیػ ؼگُب ضا ثَ ؼوت آىُب حولَّض
کطزًس… ّ ثط ضّی آىُب آتؿ گفْزًس… ّ لیبمِ ؼْاتْ زض فبخؼَ پبیبى یبفت.
آپبضتبیس ثَ ذْزی ذْز تب حسّز  ۰۲ؼبل پبیبى ًپصیطفت ،اهب فؼبلیتِ آى کْزکبى زض ؼْاتْ ثَ عطظی ـگطف ًحٍْی ًگبٍِ خِبى ثَ آىچَ زض
آفطیمبی خٌْثی زض حبل ضخ زازى ثْز ضا ػْض کطز .ضؼبًَُبی ذجطیِ ؼطاؼط خِبى ایي ػکػ ضا اظ ُکتْض پیتطؼْىِ  1۱ؼبلَ هٌتفط کطزًس ،کَ
یکی اظ اّلیي افطازی ثْز کَ تْؼظ پلیػ زض ؼْاتْ کفتَ ـس ّ ،زیگط تمطیجبً غیطهوکي ثْز کَ ّحفیگطیِ ضژین آپبضتبیس ًبزیسٍ گطفتَ ـْز.
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زض هبٍُب ّ ؼبلُبی پػ اظ لیبم ؼْاتْ ،کفْضُبی ثیفتط ّ ثیفتطی ففبض ؼیبؼی ّ التصبزی ضا ثط زّلت آفطیمبی خٌْثی اػوبل کطزًس تب آپبضتبیس
ضا پبیبى زُس ّ ،ایي ثَ عْض گؽتطزٍ ثَ زلیل فؼبلیتِ آى زاًؿ آهْظاى زض ؼْاتْ ثْز .پػ ُط ؼبل زاًؿآهْظاى هي زضثبضٍاؾ هیآهْظًسُ ّ .وْاضٍ،
آىُب ـطّع ثَ تطؼینِ اتصبالتی ثیي آى کْزکبى زض ؼْاتْ ّ ذْزـبى هیکٌٌس ّ .آىُب ـطّع ثَ پطؼیسى اظ ذْزـبى هیکٌٌس کَ چَ ًْع لسضتِ
ؼیبؼی ّ هأهْضیتی زاضًس؟ آىُب اظ ذْز هیپطؼٌس آیب ُطگع هوکي اؼت زلیلی ّخْز زاـتَ ثبـس کَ آىُب ظًسگیِ ذْز ضا ثَ ذغط ثیٌساظًس تب ًؽلِ
آیٌسٍ ثتْاًس زض خِبًی ػبزالًَتط ظًسگی کٌس؟ ّ ؼْال زیگطی کَ ثَ ًظط هي ثیفتطیي ػوك ضا زاضز :زض ُط ؼبل ،آىُب اظ ذْز هیپطؼٌس آیب ثعضگتطُب
ُطگع ثَ صسایفبى گْؾ ذْاٌُس زاز؟
چٌس ؼبلِ لجل ،هسیطِ هي یک ایویل ًبـٌبغ اظ یکی اظ زاًؿآهْظاًوبى زضیبفت کطز ،کَ ثَ اّ اعالع هیزاز زض ضّظ ثؼس ،زاًؿآهْظاى لصس زاضًس اظ
هسضؼَ ذبضج ـًْس .ایي زضپیِ هطگ «هبیکل ثطاّى» زض ـِط فطگْؼيِ ایبلت هیعّضی ثْز ّ ،زاًؿآهْظاى لصس زاـتٌس کَ ثَ اػتصبة ّ
ضاُپیوبیی زض حوبیت اظ خٌجؿِ هؽبلَی ؼیبٍپْؼتبى ثپیًْسًس .زض ایي هطحلَ ،کبضکٌبىِ هسضؼَ ثبیس یک تصوین هیگطفتٌس :آیب هب اظ اذتیبض ّ لسضت
ذْز زض ضاؼتبی تالؾ ثطای کٌتطل زاًؿآهْظاى اؼتفبزٍ هیکٌین ّ آىُب ضا اظ ضفتي هٌغ هیکٌین ،یب اظ آىُب ّ -لتی کَ اصْلِ ػسالت اختوبػی ضا
کَ ذْز هب اظ ؼبل ًِن زض هسضؼَ ثَ آًِب آهْذتَاین ثَ ػول گصاـتَاًس  -حوبیت هیکٌین؟
زض صجح ضّظ ثؼس ،ثچَُب هسضؼَ ضا یکهطتجَ تطک کطزًس ّ زضػلفعاض خوغ ـسًس ّ .یکی اظ ؼبلثبالییُب ثبالی یک هیعِ پیکًیک پطیس ّ
اًتظبضات اهٌیتی ضا هطّض کطز ّ ،ثچَُبی کْچکتط آى ضا خسی گطفتٌس ّ .هب ثَ ػٌْاى هؼلنُب ّ کبضکٌبى ثَ آىُب گفتین" ،ذیلی ذت ،هطالت
ثبـیس ّ "،آىُب ضا زضحبلی کَ ضاُپیوبیی هیکطزًس ،توبـب هیکطزین .ثچَُبیی کَ آى ثؼساظظِط اًتربة کطزٍ ثْزًس کَ زض کالغ ثوبًٌس ،زضثبضٍی
هعیتُبی تظبُطات ثحث کطزًس ،آىُب زضثبضٍی تبضید هؽبلَی خٌجؿ ؼیبُپْؼتبى صحجت کطزًسُ ّ ،وبًغْض کَ ثطًبهَضیعی ـسٍ ثْز ثَ
کالغُب ضفتٌس ّ .آىُبیی کَ اًتربة کطزٍ ثْزًس ثَ ثیطّى ثطًّس ،زض یک ضاُپیوبییِ زاًؿآهْظیِ ؼطاؼطی ـطکت کطزًس ّ صسای خوؼیِ ذْز ضا
ثطای ػسالت ثلٌس کطزًس.
هِن ًیؽت کَ زاًؿآهْظاى کدب ضا ثطای گصضاًسى ثؼساظظِط اًتربة کطزًس ،ثچَُبی هب آى ضّظ چیعُبی ثباضظـی آهْذتٌس .آىُب آهْذتٌس کَ
ثعضگتطُب اظ آىُب زض ظًسگیـبى حوبیت هیکٌٌس  -حتی ظهبًی کَ ثطای اهٌیتِ آىُب ًگطاى ثْزین ّ .آىُب آهْذتٌس کَ ثَ هب احتیبج ًساضًس تب ثَ
آىُب ثگْیین چگًَْ ّ کدب یب حتی چطا اػتصبة کٌٌس .آىُب آهْذتٌس کَ اػضبی یک اختوبع اظ هطزهی خْاىاًس ،ثب چفناًساظی هفتطک اظ
خبهؼَای ػبزالًَتط ّ ،آىُب آهْذتٌس کَ زضّى آى اختوبع لسضت زاضًس .آىُب یبز گطفتٌس کَ اتفبلبتی هبًٌس لیبم ؼْاتْ تبضیری لسیوی ًیؽتّ ،
ایي اتفبلبت لعّهبً ًجبیس ثب یک تطاژزی ثَ پبیبى ثطؼٌس ّ .ایي ُوبى چیعی اؼت کَ هیتْاًس آهْظؾ ّ پطّضؾ ضا ثَ اثعاضی ثطای ػسالت اختوبػی
تجسیل کٌس.
ّ ًکتَ ایيخبؼت :کْزکبىِ هب ثطای چٌیي کبضی آهبزگی زاضًس .زض ؼبل  ،۰۲1۲تبظٍّاضزاىِ ّضّزی کبلح هْضز ثطضؼی لطاض گطفتٌس ۸/۲ ّ ،زضصس اظ
آىُب گفتٌس کَ «احتوبل ذیلی ظیبزی ّخْز زاضز» کَ آًِب زض عْل تحصیل زض کبلح زض یک تظبُطات ـطکت کٌٌس .ایي هوکي اؼت ذیلی
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تأثیطگصاض ثَ ًظط ًطؼس ،اهب ایي ضا زض ًظط ثگیطیس کَ ایي ثعضگتطیي ـوبضِ زاًؿ آهْظاى اظ ؼبل  1۷۱۹اؼت کَ چٌیي اػتمبزی ضا ثیبى کطزٍاًسّ .
 ۹۲زضصس اظ آىُب گفتٌس کَ کوک ثَ هطزهی کَ زچبض هفکل ُؽتٌس یک ُسفِ «ذیلی هِن» یب «کبهالً ضطّضی» ثطای آىُب اؼت .زّثبضٍ،
ثیفتطیي تؼسازی اظ هطزم کَ چٌیي چیعی ضا اظ اّاذط زَُی  1۷۱۲هیالزی اشػبى زاـتَاًس.
تحمیمبت ثَ هب ًفبى هیزُس کَ حبصل ـسى کبض ثطای ػسالت اظ هِبضتُبیی کَ پیؿتط زضثبضٍـبى صحجت کطزم ،هؽیطی یکعطفَ ًیؽت –
ثلکَ یک هؽیط زّ عطفَ اؼت .کبض کطزى ثطای ػسالت ،هفبضکت زض یک فؼبلیت ،ثَ زاًؿآهْظاى کوک هیکٌس کَ هِبضتُبیی هبًٌس ضُجطی ّ
تفکط اًتمبزی ضا زض ذْز ـکل زٌُس ّ ،ایي ثَعْضِ هثجت ثب هفبضکت ؼیبؼی ّ هفبضکتِ هسًیـبى ّ تؼِسـبى ثَ اختوبع زض ازاهَی ظًسگی،
ُنثؽتگی پیسا هیکٌس .ثَ ثیبًی زیگط ،زاًؿآهْظاى زاضًس ثَ هب هیگْیٌس کَ ػسالت اختوبػی ثطای آىُب اُویت زاضز ّ ،هحممبى ثَ هب هیگْیٌس کَ
ایي هؽبلَ ثَ زاًؿآهْظاى کوک هیکٌس تب یبز ثگیطًس .پػ اکٌْى ایي ثَ هب ثؽتگی زاضز کَ گوش کنیم ّ ،ایي هوکي اؼت آؼبى ًجبـس.
زض ؼبل  ،1۷۹۱یکی اظ آى کْزکبًی کَ زض لیبم ؼْاتْ ـطکت کطزٍ ثْز،گفت کَ ایي ضّیساز ،توبیعِ ثیي زاًؿآهْظاى ؼیبٍپْؼت ّ ذبًْازٍُبیفبى
ضا ًوبیؿ زاز .ظیطا ذبًْازٍُبی آىُب تحتِ آپبضتبیس ضـس کطزٍ ثْزًس ّ ،اظ هیعاىِ ذغطِ اػتطاض کطزى آگبُی زاـتٌس .آىُب هیذْاؼتٌس کَ
فطظًساًفبى کٌبض ثکفٌس ّ ایوي ثوبًٌسّ .لتی کَ ثچَُبی هب ُن ُفساض زازًس کَ ضاُپیوبیی هیکٌٌس ،ثؽیبضی اظ ثعضگؽبالى زض اختوبعِ هب ًیع ّالؼبً
هربلف ثْزًس .ثطذی اظ هب ًگطاىِ ایي ثْزین کَ آىُب هوکي اؼت ثب ذفًْت هْاخَ ـًْس .ػسٍای ُن ًگطاى ثْزًس کَ هوکي اؼت آىُب
ضاُپیوبیی کٌٌس زض حبلی کَ حمیمتبً ًویزاًٌس ثطای چَ زض حبل اػتطاضٌس ّ .ثطذی ،اظ خولَ ذبًْازٍُبی ثطذی زاًؿآهْظاىّ ،الؼبً ػصجبًی ثْزًس
کَ هسضؼَ تالؾِ ثیفتطی ثطای ثبظ زاـتي آًِب ثَ کبض ًجطزٍُ .وَی آى تطغُبیی کَ ثعضگتطُب زض ضاثغَ ثب ضخ زازى ذغبُبیی زض ایي هؽیط زاضًس،
توبمِ آى تطغُب کبهالً ثبهؼٌی اؼت .اهب ػلیضغن آى تطغُب ،هب هْظفین ثَ زاًؿآهْظاًوبى ثبثت کٌین کَ ثَ صسای آىُب گْؾ ذْاُین زاز ّ آىُب
لسضتِ اثطگصاضی زاضًس .ایي ّظیفَی هبؼت کَ زاًؿآهْظاى ضا ثب اثعاض ّ هِبضتُبیی کَ احتیبج زاضًس تدِیع کٌین تب ثتْاًٌس ثطای ثَ زؼت آهسى
خِبًی ػبزالًَتط پبففبضی کٌٌس – ّ ؼپػ گبُی ،اظ ؼط ضاُفبى کٌبض ثطّین ّ ،ثَ آىُب اخبظٍ زُین آى هِبضتُب ضا ضّی هؽبئلی کَ ثطایفبى حبئعِ
اُویت اؼت ثَ کبض گیطًس.
ظًسگی کطزى ثب ایي زیسگبٍ ،هؽتلعم ایي اؼت کَ اًؼغبفپصیط ثبـینً ّ ،یع هؽتلعم ایي اؼت کَ ذالق ثبـین .ایي هؽئلَ هؽتلعم ایي اؼت کَ ثَ
اًساظٍی کبفی ـدبع ثبـین تب ضّ زض ضّی کؽبًی ثبیؽتین کَ ؼؼی هیکٌٌس ؼبکت ثبـٌس یب صسای هربلفبى ضا هحکْم کٌٌس ّ .ؼرتتط اظ ُوَ،
ایي هؽئلَ هحتبجِ پصیطفتيِ ایي حمیمت ذْاُس ثْز کَ گبُی هب ُوبى افطازی ذْاُین ثْز کَ زاًؿآهْظاًوبى ػلیَـبى ـْضؾ هیکٌٌس!
گبُی زاًؿآهْظاى تالؾ زاضًس ثَ هب ًفبى زٌُس کَ اظ چَ عطیكُبیی ؼیؽتنُبیی کَ ذْزهبى ایدبز کطزٍاین ،یب زض آًِب ؼِین ُؽتین ،زض تْلیس
ًبثطاثطی ًمؿ زاضز .الجتَ ایٌکَ آىُب هب ضا تحت ففبضِ ثبظذْاؼت زضثبضٍی همبصس ّ ػمبیسهبى ثگصاضًس ًبضاحتکٌٌسٍ ّ زضزًبک اؼت .اهب اگط
ضّؾ فکط کطزًوبى زضثبضٍی ؼطکفی ثچَُبیوبى ضا تغییط زُین چَ؟ ّلتی فطظًساًوبى «ـْضؾ هیکٌٌس» – ّلتی آىُب هتفکطاًَ ػمبیس ضا یب
کبضُبیوبى ظیط ؼؤال هیثطًس ،چَ هیـْز اگط ایي ضا ًفبًَای اظ ایي ثگیطین کَ هؽیط زضؼت ضا ضفتَاین ّ ،آًِب زض حبل ضؼیسى ثَ ضُبیی ُؽتٌس؟
هیزاًن ،لضیَ هیتْاًس ؼبزٍتط ثبـس اگط هِبضتُبی تفکط اًتمبزیِ آىُب ،زض ضاٍُبی آؼبىتطی آـکبض ـْز – زض همبالتفبى یب آظهْىُبی
اؼتبًساضز – هتْخَِ ایي هغلت ُؽتن – اهب آؼبیؿ ّ ػسالت اغلت تْأم ًیؽتٌسٌُ ّ .گبهیکَ کْزکبىِ هب هیآهْظًس کَ زضثبضٍی خِبىِ اعطاففبى
هٌتمساًَ فکط کٌٌس ،آىُب ثَ ًْػی ـِطًّساىِ هتؼِس تجسیل هیـًْس کَ ثیػسالتی ضا ُط خب کَ هفبُسٍ کٌٌس ،تفریص هیزٌُس ّ ظیط ؼْال
هیثطًس ّ ؼؼی کٌٌس کبضی زضثبضٍی آى اًدبم زٌُس.
اؼتمجبل اظ ـْضؾ زض هساضغ ،ثَ ثطذی اظ تدسیس ًظطُب زض ایي ظهیٌَ کَ تسضیػ ّ یبزگیطی چگًَْ ثبیس ثَ ًظط ثطؼس ًیبظ زاضز ،چطا کَ ایي تصْضِ
غلظ ّخْز زاضز کَ اگط ثَ زاًؿ آهْظاى ُط فضبی حطکتی ضا ثسُین ،آىُب هب ضا لگسکْة ذْاٌُس کطز ّ زض کالغُبی زضغ ّ زض ؼبػت غصا
ُطج ّ هطج کبهل حکنفطهب ذْاُس ثْز .اگط اًتظبض زاـتَ ثبـین ثچَُب ثب ؼکْت ثٌفیٌٌس ّ هٌفؼالًَ زاًؿِ هب ضا زضیبفت کٌٌس ،صسای آًِب
تحولًبپصیط ثَ ًظط ذْاُس ضؼیس .اهب اگط هب لجْل کٌین کَ یبزگیطی گبُی اّلبت آـفتَ اؼت ّ ،ایٌکَ گبٍ یبزگیطی هؽتلعم فطصتُبیی ثطای
ثبضؾ فکطی ّ ثَ ُن ضیرتي ّ تالؾُبی هکطض اؼت ّ ،ایٌکَ ذْز کْزکبًوبى آـْة ضا زّؼت ًساضًس ّ ّلتی کَ ثَ هسضؼَ هیآیٌس هیذْاٌُس
یبز ثگیطًس ،آًگبٍ هیتْاًین هساضغ ضا ثطای تؽِیل ایي ًْع یبزگیطی هِیب کٌین.
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پػ لغفبً ثطای یک ثبًیَ چفوبًتبى ضا ثجٌسیس ّ هساضؼی ضا تصْض کٌیس کَ زض آىُب هؼلوبى ـطیک فکطی ُؽتٌس ،زضحبلی کَ اخبظٍ هیزٌُس
زاًؿآهْظاى ثب هؽبئل پیچیسٍ ّ ؼرت زؼت ّ پٌدَ ًطم کٌٌس ّ لعّهبً ثَ آىُب پبؼدُبی زضؼت ًویزٌُس .هساضؼی ضا تصْض کٌیس کَ هب ثَ
زاًؿآهْظاى اخبظٍی اًتربة کطزى هیزُین – یؼٌی ثَ اًساظٍی کبفی ثَ آىُب اػتوبز زاضین کَ ایي کبض ضا اًدبم زٌُس ّ ثَ آىُب اخبظٍ هیزُین کَ
تجؼبتِ اًتربةُبیفبى ضا تدطثَ کٌٌس .هساضؼی ضا تصْض کٌیس کَ ثَ زاًؿآهْظاى اخبظٍ هیزُین اًؽبى ثبـٌس ،ثب توبمِ آـفتگی ّ ػسم لغؼیتی کَ
ُوطاٍ آى اؼت.
ُطچَ اًسکی پیؿ تصْض کطزیس ،افؽبًَ ًیؽت ،ثَ عطظ غیطّالغثیٌبًَای ایسٍآلگطایبًَ ًیؽت ،ظیطا هؼلوبىِ ؼطاؼط خِبى ُن اکٌْى زض حبل ُل
زازى هطظُبی آىچَ آهْظؾ ّ یبزگیطی هوکي اؼت ثَ ًظط ثطؼس ُؽتٌس ،ثب ًتبیدی ذبضقالؼبزٍ ثطای کْزکبى .آىُب زض حبل اًدبم ایي کبض زض
توبهی اًْاع هساضغ ُؽتٌس؛ ّ تؼسازِ ثیـوبضی اظ هؼلن ّخْز زاضز کَ هیذْاٌُس زض ظهیٌَی کوک ثَ زاًؿآهْظاى زض هؽیطی کَ صحیحتط،
تؼِسؼبظ ّ تْاًوٌسکٌٌسٍتط اؼت ثِتط ػول کٌٌس.
هي اذیطاً کتبثی هیذْاًسم ،کَ ًبهؿ «زاًؿآهْظاى زض حبلِ ًگبٍ کطزىاًس» ثْزًْ ّ ،ـتَی تد ّ نانسی سیزِر ثْز .زض ایي کتبة ،آىُب هیگفتٌس کَ
کبضِ آهْظؾ اغلت ثَ ػٌْاى یک ؼطی اؼبهی تْصیف هیـْز ،هبًٌس "احتطام"" ،صسالت"" ،زضؼتی" ّ .آىُب هیگْیٌس ایي اؼبهی ّالؼبً چفنگیط ثَ
ًظط هیضؼٌس ،اهب اغلت ،حمیمتبً هفرص ًیؽت کَ زض ػول چَ هؼٌبیی زاـتَ ثبـٌس .اهب «فؼل»ُب ،عجكِ گفتَی آىُب« ،فؼبل ُؽتٌسًَ ،
ؼِلگیطاًَ ،ثلکَ ثَ تساّهی پبیساض احتیبج زاضًس ».فؼلُب ،ؼبذتوبى ًیؽتٌس ،ثلکَ هْتْض ُؽتٌسُ ّ .وبًغْض کَ هي آى ضا ذْاًسم ،هتؼدت ـسم
کَ :چگًَْ هب هؼلوبى هیتْاًین ػسالت ضا ثَ یک هْتْض ثطای پیفجطز اُساف هجسل کٌین ؟ ـکل «فؼل»گًَْی ػسالت چیؽت؟ هي فکط هیکٌن
ثبیس پبؼری ثبـس کَ ثتْاًس زض کلوبتِ کطًل ّؼت ۰یبفت ـْز ،کَ ایي ؼريِ هؼطّف ضا گفتَ کَ «ػسالتُ ،وبًب تدؽن ػفك زض ػطصَی
ػوْهی اؼت ّ ۱».توبمِ هؼلوبىِ اًگلیؽیِ تیعثیي خوغ هیزاًٌس کَ ػفك هیتْاًس ُن اؼن ّ ُن فؼل ثبـس.
هسضؼَ ثبیس ّؼیغتط ثبـس .آهْظؾ چیعی ثیؿ اظ «هي هجحث ذْز ضا تسضیػ هیکٌن» اؼت .هسضؼَ ثبیس خبیی ثطای آهْظؾ هطزم ثبـس تب خِبى
ضا ثَ ـکل ثِتطی تغییط زٌُس .اگط هب ثَ ایي هْضْع هؼتمس ثبـین ،پػ آهْظؾ ُویفَ یک فؼبلیت ؼیبؼی اؼت .هب ًویتْاًین اظ لسضت
زاًؿآهْظاىهبى ثِطاؼین .لسضتفبى ثَ آىُب کوک ذْاُس کطز کَ فطزا ضا ثِتط ثؽبظًس .اهب پیؿ اظ آىکَ آىُب لبزض ثَ اًدبم چٌیي کبضی ثبـٌس ،ثبیس
اهطّظ ثَ آىُب فطصت توطیي ثسُین ّ ،ایي توطیي ثبیس اظ هساضغ هب ـطّع ـْز .اظ ـوب ذیلی هوًٌْن.
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