تصبویر نبخودآگبه تودههبی جمعیت و قذرت
رضب رحمتیراد
«آدٔیبٖ تزطؽبٖ را اس ِٕظؽذٖ فمو سٔب٘ی اس دعت ٔیدٙٞذ و ٝؽب٘ٝثٝؽب٘ ٓٞ ٝدر یه خْٕیت ایغتبدٜ
ثبؽٙذٚ ،لتی اس ٞز ىزف تٛعو ا٘غبٖٞبی دیٍز احبى ٝؽذ ٜثبؽٙذ ،ىٛری و ٝدیٍز ٘ذا٘ٙذ چٝوغی ث ٝآٟ٘ب فؾبر
ٔی آٚرد .در ایٗ ِحَ ٝفزد دیٍز تزعی اس تٕبط ثب دیٍزاٖ ٘ذارد .تزط ا ٚاس ِٕظؽذٖ ث ٝليت ٔمبثّؼ ثذَ
ٔیؽٛد؛ ث ٝثبٚر ٔٗ اس خّٕ ٝدالیُ ای ٙىٔ ٝزدْ دٚعت دار٘ذ ث ٝؽىُ یه خْٕیت درآیٙذ ،یب دٚعت دار٘ذ
خشئی اس یه خْٕیت ثبؽٙذّٛ٘ ،ی حظ آعٛدٌی اعت و ٝدر ِحَْٔ ٝىٛطؽذٖ تزط اس ِٕظؽذٖ ث ٝآٟ٘ب
دعت ٔیدٞذ».
بخشی از گفتوگوی رادیویی الیبس کبنِتی و تئودور آدورنو در سبل  ،2691ترجمه جواد گنجی
«خْٕیتٞب  ٚلذرت» (ْٔ )0691زٚفتزیٗ وتبة اِیبط وب٘تی  ٚاس ٘خغتیٗ آثبر اٚعت و ٝدر وٙبر رٔبٖ «ویفز آتؼ» ()0691
ثزایؼ ؽٟزتی خٟب٘ی ث ٝارٔغبٖ آٚرد ٜاعت .وب٘تی در ایٗ وتبة ٔیوٛؽذ اس رفتبر تٛد ٜدر ٔٛلْیتٞبی ٔختّف٘ ٚ ،یش اس عبختبر
پیچیذ ٜلذرت در خٟبٖ ٔذرٖ پزد ٜثزدارد  ٚثذیَٗٔٛٙر ،ثٝعزآ ٌذؽتٞٝبی دٚر  ٚعٙتٞبی خٛأِ ؤ ٟٗیرٚد .ا ٚثخؼ ّٕذٜ
وتبثؼ را ث ٝثزرعی آییٗٞبی راسآٔیش الٛاْ ٌ٘ٛبٌ ٖٛاختقبؿ داد ٚ ٜثب ایٗ وبر  -ثب لقٞٝبیی وٌ ٝبٜٚثیٍب ٜاس آداة  ٚرع ْٛیه
لجیّ ٝیب ثبٚرٞبی ّدیتٚغزیت خٕبّتی خبؿ تْزیف ٔیوٙذ  -اثزی خّك وزد ٜوّ ٝال ٜٚثز عزنوؾیذٖ ثٔ ٝزسٞبی فّغفٚ ٝ
تبریخ  ٚخبْٔٝؽٙبعی  ٚرٚا٘ىبٚی ،خقّتی ادثی یبفت ٝاعت.
«خْٕیتٞب  ٚلذرت» ثب ایٗ حىٓ وّی آغبس ٔیؽٛد وٞ ٝز آدٔی ْٕٔٛال اس تٕبط ثب ٘بؽٙبختٔ ٝیٞزاعذ ٔ ٚیپزٞیشد ،أب در یه
تٛد ٜتزط اس ِٕظؽذٖ دلیمب ث ٝمذ خٛد تجذیُ ٔیؽٛد .وب٘تی ثب ایٗ ٔمذٔ ٝعزآ ا٘ٛاُ خْٕیتٞب ٚ ٚیضٌیٞبی آٟ٘ب ٔیرٚد ٚ
ٕٞچٙیٗ خيزاتی را ثزٔیؽٕبرد وٕٛٞ ٝارٞ ٜز تٛدٜای را تٟذیذ ٔیوٙٙذ .آٟٔ ٚتزیٗ ٚیضٌی خْٕیتٞب را ٔیُ ث ٝافشایؼیبفتٗ تب
ثیٟ٘بیت ٔیدا٘ذ .تٛدٔ ٜزس ٕ٘یؽٙبعذٞ ،زٌش اؽجبُ ٕ٘یؽٛدٔ ،یخٛاٞذ ٕٝٞخب را فتح وٙذ ٕٝٞ ٚوظ را در خٛد ادغبْ وٙذ.
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ثٌٝفت ٝاِیبط وبِ٘تی ،ثٔ ٝحل ایٙى ٝر٘ٚذ ر ٚث ٝرؽذ تٛدٔ ٜتٛلف ؽٛد ٘بثٛدی آٖ آغبس ٔیؽٛد .اٌز تْذاد اّنبی یه تٛد ٜوٓ ثبؽذ
آٟ٘ب عْی ٔیوٙٙذ ٞزىٛرؽذ ٜثب ایدبد عزٚفذا ،ثب وٛثیذٖ پبٞبی خٛد ث ٝسٔیٗ ،ثب رلـٞبیی و ٝدر ٔیبٖؽبٖ رایح اعت ایٗ وٕجٛد
را خجزاٖ وٙٙذ .اِجت ٝوب٘تی ث ٝؽىُ خبفی اس خْٕیتٞب ،و ٝآٟ٘ب را خْٕیتٞبی ثغتٔ ٝی٘بٔذ٘ ،یش اؽبرٔ ٜیوٙذ :خْٕیتٞبیی وٝ
ثٝخبی رؽذ ث ٝثمبی خٛد فىز ٔیوٙٙذ ٌٙ ٚدبیؼ آٟ٘ب ٔحذٚد اعت .أب ،ثٞ ٝز رٚیٔ ،یُ تٛدٕٛٞ ٜار ٜث ٝافشایؼ عزیِ ٘ ٚبٌٟب٘ی
اعت ،یْٙی ٌذار اس تٛد ٜثغت ٝث ٝتٛد ٜثبس .یه تٛد ٜرا ْٕٔٛال ٘یزٚی پّیظ اس ثیز ،ٚ ٖٚاس آٖ ٟٔٓتز ،خيز ریشػ در٘ٚی تٟذیذ
ٔیوٙذ .ثزای ٔثبَ ،اٌز خْٕی و ٝاّتقبة وزد ٜثٔ ٝيبِجبت اِٚی ٝخٛد ثزعذ ٔ ٚشایبیی ثٝدعت آٚرد ایٗ احتٕبَ ٚخٛد دارد وٝ
اّنبیؼ را اس دعت ثذٞذ  ٚتنْیف ؽٛد .یب اٌز عبِٗ تئبتزی آتؼ ثٍیزد ،خْٕیتی وٌ ٝزد  ٓٞآٔذ ٜدرعت در ٘مي ٝاٚج
ؽىٌُزفتٗ اس ٔ ٓٞیپبؽذ ٞ ٚزوظ ث ٝفىز ٘دبت خبٖ خٛیؼ ٔیافتذ .ادیبٖ ٔختّف تٛد ٜرا ث ٝایٗ ىزیك راْ ٔیوٙٙذ وٞ ٝذف را
در آیٙذٜای دٚر اس دعتزط لزار ٔیدٙٞذ  ٚثذیٗعبٖ ،رؽذ ثٝؽىُ أزی وبٔالً ٔتنبد ثب آٖ ،یْٙی تىزار ٔزاعٓ  ٚؽْبئز دیٙی،
ّزمٔ ٝیؽٛد .دٔٚیٗ ٚیضٌی ٔ ٟٓخْٕیتٞب ،ثٝاّتمبد وب٘تی ،ثزاثزی  ٕٝٞاّنبی آٟ٘بعت .پظ اس ؽىٌُیزی ّٕٔٛب ٘بٌٟب٘ی یه
تٛد ٕٝٞ ٜتفبٚتٞبیی وّٕ ٝذتبً اس ثیز ٖٚتحٕیُ ؽذٜا٘ذٔ ،زتجٙٔ ٚ ٝشِت اختٕبّی  ٚثزٚت ،ثزچیذٔ ٜیؽ٘ٛذ .أب ایٗ ٚمْیت ثزاثزی
فمو در ثْنی آییٗٞب  ٚا٘دٕٗٞب ،در ٌزٜٞٚبی ٔٙنجو  ٚوٛچه ا٘غب٘ی ثب ٔزسثٙذی ٔغتحىٓ  ٚثجبت سیبد و ٝوب٘تی آٟ٘ب را «ثّٛر
تٛدٜای» ٔی٘بٔذ ،در ٔذتسٔبٖ ىٛال٘ی ث ٝلٛت خٛد ثبلی ٔیٔب٘ذ  ٚدر اوثز ٔٛالِ خیّی سٚد ث ٝحبِت لجُ اس تؾىیُ تٛدٜ
ثزٔیٌزدد .یىی اس ٔثبَٞبی وب٘تی در ایٗ ٔٛرد تٛدٜٞبی حّمٛی اعت .در یه اعتبدیٚ ْٛرسؽی تٛد ٜث ٝؽٟز پؾت ٔیوٙذ ٚ
رٚثٝرٚی خٛدػ ٔی٘ؾیٙذ ،اغّت در فبفّٝای و ٝخشئیبتٕٞ ،بٖ خشئیبت تٕبیشٌذار ،لبثُ ٔؾبٞذ٘ ٜیغت .در ایٗ ؽزایو آدْٞبیی
وٍ ٝبٞزؽبٖ اس دٚر ؽجی ٓٞ ٝؽذ ٜرفتبر ٔؾبثٟی ٘یش اس خٛد ثزٚس ٔیدٙٞذٚ .یضٌی ع ْٛتٛد٘ ٜیبس آٖ ث ٝتزاوٓ اعت  ٚدر ایٗ ٔٛرد
ٔ ،ٓٞثُ ٔیُ تٛد ٜث ٝرؽذ ،حذی ٚخٛد ٘ذارد .اّنبی یه تٛدٕٛٞ ٜارٔ ٜیخٛاٙٞذ ثٓٞٝفؾزدٜتز ثبؽٙذ  ٚاس ایٗ ىزیك پیٛعتٍی ٚ
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اتحبدؽبٖ را ٘ؾبٖ دٙٞذ .عزا٘دبْ آخزیٗ ٚیضٌی تٛد٘ ٜیبس ث ٝیه ٌزایؼ ّٕٔٛی  ٚپظرا٘ذٖ ٞذفٞبی ؽخقی اعت .تٛدٕٞ ٜیؾٝ
ٔیخٛاٞذ ثٝعٛیی ثزٚد و ٝثزای  ٕٝٞاّنبی آٖ ٔؾتزن ثبؽذ.
وب٘تی پظ اس ثزؽٕزدٖ ایٗ چٟبر ٚیضٌی تمغیٓثٙذیٞبی ٔتفبٚتی اس ا٘ٛاُ خْٕیتٞب ارائٔ ٝیوٙذ :خْٕیتٞبی ٌزیشاٖ،
خْٕیتٞبی تحزیٓوٙٙذ ،ٜخْٕیتٞبی خبثٝخبؽذ ،ٜخْٕیتٞبی ٘بٔزئی  ... ٚدر خْٕیتٞبی تحزیٓوٙٙذ ٜأز ٔٙفی اعبعیتزیٗ
ٚخ ٝاعتٚ .یضٌی ایٗ تٛدٔ ٜمبٔٚت اعت  ٚثٟتزیٗ ٔثبَ آٖ اّتقبةٞبی عزاعزی .ثٌٝفت ٝوب٘تی ٔؾبٞذ ٜتٛد ٜتحزیٓوٙٙذ ٜاس ایٗ
ر ٚحبئش إٞیت اعت وٌ ٝزایؼٞبیی ثٝىٛر وبُٔ ٔتنبد ثب تٛدِْٕٛٔ ٜی ثٕ٘ ٝبیؼ ٔیٌذارد .ایٗ خْٕیتٞب ٘غجت ثٚ ٝیزاٍ٘زی
ثیرغجتا٘ذ  ٚاِجتْٕٛٔ ٝالً سیبد دٚاْ ٕ٘یآٚر٘ذ .خْٕیتٞبی ٘بٔزئی ث ٝدٌ ٚز ٜٚافّی تمغیٓ ٔیؽ٘ٛذ :تٛد ٜاؽجبح ٔ ٚالئه ٚ
درٌذؽتٍبٖ ،و ٝدر رٚسٌبر ٔب حبِتی ا٘تشاّی یبفتٝا٘ذ  ٚتٛد ٜآیٙذٌبٖ ،و ٝأزٚس ٜثزای اوثز آدْٞب ٞذفی ٚاال ؽٕزدٔ ٜیؽ٘ٛذ .وب٘تی
ثْذ اس ایٗ دعتٝثٙذیٞب عزآ ٕ٘بدٞبی تٛدٜای ٔیرٚد :آتؼ ،دریب ،ثبراٖ ،رٚد ،خ ،ٍُٙوؾتشار ،ثبد  ٚؽٗ ٔ ٚبع ٚ ٝریً .تٛد ٜثٝ
ِحبً ٌٕٝٞیزی ٔ ٚیّؼ ث ٝفش٘ٚی ٘ ٚیش ٍٟٛر آ٘ی ث ٝآتؼ ٔیٔب٘ذ  ٚثِٝحبً پیٛعتٍی تٍٙبت ٚ ًٙؽجبٞت اّنبیؼ ثٕٞ ٝذیٍز ثٝ
دریب« :اٌز دریب اؽجبُ٘بپذیز ٕ٘یثٛد تٛدٞ ٜزٌش ٕ٘یتٛا٘غت ث ٝصرفتزیٗ  ٚتبریهتزیٗ غزیشٜاػ  -خذة ٞزچ ٝثیؾتز ٚ -لٛف یبثذ».
وب٘تی خٟتٔٙذی تٛد ٜرا ؽجی ٝرٚد ٔیدا٘ذ ٔ ٚیٌٛیذ تَبٞزات در ؽٟزٞبی ثشري خقّت رٚدخب٘ٝای دارد .وؾتزاسٍٙٞ ،بٔی وٝ
ثبد ٔیٚسد ،یبدآٚر ثزاثزی ا٘غبٖٞب در ٔٛاخ ٟٝثب ٔزي اعت .ثبد ثِ ٝحبً ٘بٔزئیثٛد٘ؼ ث ٝخْٕیت اؽجبح ٔیٔب٘ذ ٚ .ریً ،چٙب٘ى ٝدر
وتبة ٔمذط  ٓٞآٔذٕ٘ ،ٜبدی ثزای آیٙذٌبٖ اعت ،ثشريتزیٗ  ٚثیؽٕبرتزیٗ تٛد ٜرا ؽىُ ٔیدٞذ  ٚثیبٍ٘ز ٔیُ ؽذیذ آدٔی اعت
ث ٝافشایؼ.
وب٘تی در ادأ٘ ٝیٕ٘ ٝخغت وتبثؼ اس ٌزٜٞٚبی وٛچه ا٘غبٖٞب در یه ٚمْیت ٞیدب٘ی خبؿ عخٗ ٔیٌٛیذ  ٚآٟ٘ب را ث ٝچٟبر
دعت - ٟٓٔ ٝدعت ٝؽىبر ،دعت ٝخ ،ًٙدعت ٝعٌٛٛاری  ٚدعت ٝافشایؾی  -تمغیٓ ٔیوٙذ .تْذاد اّنبی ایٗ دعتٞٝب ث٘ ٝغجت تٛدٜ
وٕتز اعت أب ،در ّٛك ،آٟ٘ب ٕٞذیٍز را ٔی ؽٙبعٙذ  ٚثز تٛد ٜدر ایٗ ٘ىت ٝثزتزی دار٘ذ و ٝاٌز اس  ٓٞثپبؽٙذ ٔیتٛا٘ٙذ دٚثبرٌ ٜزد
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 ٓٞآیٙذ  ٚثذیٗعبٖ ،ثجبت خٛد را در ٔذتسٔبٖ ىٛال٘ی حفٌ وٙٙذ .دعت ٝؽىبر تؾىیُ ؽذ ٜاس وغب٘ی و ٝث ٝتٟٙبیی لبدر ثٝ
ؽىبروزدٖ ٘یغتٙذ ٔ ٚیخٛاٙٞذ در وٙبر  ،ٓٞثب ٘یزٚیی ٔنبّف ،ث ٝفیذ خٛد ثزعٙذ .دعت ٝخٔ ًٙثُ دعت ٝؽىبر اعت ثب ایٗ
تفبٚت و ٝدر ایٙدب تٛاٖ دٌ ٚزٞٚی و ٝرٚثٝرٚی  ٓٞایغتبدٜا٘ذ تمزیجب ٔغبٚی اعت .در دعت ٝعٌٛٛار آ٘چ ٝدؽٕٗ ٔیتٛا٘ذ ا٘دبْ
دٞذ خٛد خٕبّت ث ٝعز خٛیؼ ٔیآٚر٘ذ .آٟ٘ب در اثتذا ٔیوٛؽٙذ ؽخـ ٔحتنز را در ٔیبٖ خٛد ٍ٘ ٝدار٘ذ  ٚثْذ ثٙٔ ٝبعىی رٚی
ٔیآٚر٘ذ تب ٔزد ٜاس ٌز ٜٚخبرج ؽٛد ،ثٔ ٝزي خٛیؼ خ ٛوٙذ  ٚث ٝدؽٕٙی خيز٘بن تجذیُ ٘ؾٛد .ایٗ ٔزاعٓ در ٔیبٖ الٛاْ  ٚادیبٖ
ٔختّف ث ٝؽىُٞبی ٌ٘ٛبٌٌ ٚ ٖٛبّ ٜدیت  ٚخيز٘بن ثزپب ٔیؽٛد .دعت ٝافشایؾی ٘ؾبٖدٙٞذ ٜتٕبیُ ا٘غبٖٞب ث ٝثیؾتزؽذٖ اعت
– ٘ ٝفمو ثیؾتزؽذٖ خْٕیت خٛد ثّى ٝافشایؼ ٞزآ٘چ ٝدر ٔحیو پیزأٖٛؽبٖ لزار دارد .ث ٝاّتمبد وب٘تی دعت ٝاخیز در س٘ذٌی
ٔذرٖ ،ثب تغییزات ایدبدؽذ ٜدر رٚاثو تِٛیذ ،ثیؼ اس عبیز دعتٞٝب تغییز ؽىُ داد ٜاعت .آییٗٞب ثٔ ٝبؽیٗٞب  ٚر٘ٚذٞبی فٙی
تجذیُ ؽذٜا٘ذ ٞ ٚز وبرخب٘ٚ ٝاحذی اعت در خذٔت ایٗ ویؼ.
ثحث ثْذی درثبرٕ٘ ٜبدٞبی ّٔتٞبعت  ٚثب ایٗ ادّب آغبس ٔیؽٛد و ٝتّْكداؽتٗ ث ٝیه ّٔت ٘ ٝث ٝخبىز تبریخ  ٚخغزافیب  ٚحتی
سثبٖ ٔؾتزن ثّى ٝثیؾتز ث ٝخبىز ٕ٘بدی اعت وٞ ٝزوظ را ث ٝیه خْٕیت ٔزتجو ٔیعبسد .وب٘تی در ایٗ فقُ ث ٝعزآ
اٍّ٘یغیٞبّٙٞ ،ذیٞب ،إِٓب٘یٞب ،فزا٘غٛیٞب ،عٛییغیٞب ،اعپب٘یبییٞب ،ایتبِیبییٞب  ٚیٟٛدیبٖ ٔیرٚد ٔ ٚیوٛؽذ ٕ٘بدٞبی تٛدٜای
ایٗ ّٔتٞب را ریؾٝیبثی وٙذ .ثزای اٍّ٘یغیٞب ّٙٞ ٚذیٞب دریب إٞیت فزاٚاٖ دارد  ٚفزدٌزایی ْٔزٚف اٍّ٘یغی ثٚ ٝیضٌیٞبی دریب
پی٘ٛذ خٛرد ٜاعتٕ٘ .بد تٛدٜای إِٓب٘یٞب ارتؼ اعت ،ؽجی ٝث ٝخٍّٙی در حبَ رص .ٜفزا٘غٛیٞب تبریخچٝای خذیذ دار٘ذٕ٘ ،بد
تٛدٜای آٟ٘ب ا٘مالة اعت  ٚثزای ٕٞیٗ عزٚد ّٔیؽبٖ آوٙذ ٜاس ؽٛر  ٚعزس٘ذٌی اعت .عٛییغیٞبّّ ،یرغٓ تْذد سثبٖٞب  ٚتُٛٙ
ایبِتٞب  ٚتنبد ادیبٖ ،پیٛعتٍی ّٔی تزدیذ٘بپذیزی دار٘ذ چزاوٕ٘ ٝبد تٛدٜای آٟ٘ب و ٜٛاعت؛ فزد عٛییغی اس ٕٝٞخب وٜٞٛبیؼ را
ٔیثیٙذ .اعپب٘یبییٞب ثٝىٛر وبُٔ ثب تٛد ٜآؽٙبیٙذ چزاوٕ٘ ٝبد تٛدٜای آٟ٘ب ٔزاعٓ ٌبٚثبسی اعت ٌ ٚبٚثبس ٔیتٛا٘ذ خْٕیتی ثشري را
ٌزد  ٓٞآٚرد .ایتبِیبییٞب تبریخی تّخ دار٘ذ :ؽٟزٞبیؾبٖ پیؼ اس ٚحذت ٔثُ ثذ٘ی ليْٝليْٝؽذٔ ٜدشا ثٛد٘ذ ٚ .عزا٘دبْ یٟٛدیبٖ،
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و ٝوب٘تی ؽٙبخت ٞیچ لٔٛی را عختتز اس آٟ٘ب ٕ٘یدا٘ذٔ ،ذتٞب وٛچیذٜا٘ذ  ٚاعتْذاد ّدیجی در ا٘يجبقیبفتٗ ثب ٔحیو دار٘ذ.
تقٛیز خْٕیتی و ٝعبِیبٖ عبَ اس فحزا ٔیٌذرد ثٕ٘ ٝبد تٛدٜای یٟٛدیبٖ تجذیُ ؽذ ٜاعت.
وب٘تی در پبیبٖ ٘یٕ٘ ٝخغت وتبثؼ ،در فقُ «تٛرْ  ٚتٛد ،»ٜاس پ َٛثّٛٙ ٝاٖ یه ٕ٘بد تٛدٜای عخٗ ٔیٌٛیذٍٙٞ .بْ تٛرْ ٚاحذ
پ َٛثٝىٛر ٘بٌٟب٘ی ؽخقیت خٛد را اس دعت ٔی دٞذ  ٚوغی و ٝث ٝایٗ ٚاحذ اّتٕبد داؽت ٕ٘یتٛا٘ذ اس ایٗ احغبط ثٍزیشد وٝ
پَغتؽذٖ پ َٛث ٝا٘ ٚیش ٔزثٛه ٔیؽٛد .ایٗ خزیبٖ پٛیب تب ثذا٘دب پیؼ ٔیرٚد وٛٔ ٝمٛٔ ُٛرد تحمیز ثٚ ٝمِ ثیارسؽی تبْ دچبر
ؽٛد .پظ اس آٖ ٔیتٛاٖ پ َٛرا چ ٖٛوبغذ ثبىّٝای ث ٝدٚر ا٘ذاخت یب در ٓٞفؾزد ٔ ٚچبِ ٝوزد .اس َ٘ز وب٘تی ٘بسیٞب در رفتبر ثب
یٟٛدیبٖ ر٘ٚذ تٛرْ را ث ٝدلیكتزیٗ ٚخ ٝتىزار وزد٘ذ« :ؽبیذ عمٛه ٘ ٚش َٚإِٓب٘یٞب تب ثذیٗحذ ٕ٘یثٛد اٌز چٙذ عبَ پیؼتز ؽبٞذ
تٛرٔی ٕ٘یثٛد٘ذ و ٝدر آٖ ٚاحذ پٔ َٛبرن تب یهٔیّیبردْ ارسؽؼ عمٛه وزد ٜثبؽذ .ایٗ فزایٙذ ثزای آٟ٘ب در تٛرْ ثٔٝثبث ٝپذیذٜ
تٛدٜای ْٔٙيفؽذ ٜثٝعٛی یٟٛدیبٖ ٍبٞز ؽذ».
وب٘تی در ٘یٕ ٝد ْٚوتبة ث ٝثزرعی عبختبر ّٙ ٚبفز لذرت ٔیپزداسد .ا ٚدر اثتذا ُّٕ ؽىبروزدِٖ ،حَ ٝتٕبط  ٚثٝدعتآٚردٖ ٚ
ثّْیذٖ ،را در رفتبر حیٛا٘بت د٘جبَ ٔیوٙذ  ٚفزایٙذ ٞنٓ  -خزدوزدٖ  ٚثب خٛد یىیوزدٖ  -را ٔؾبث ٝفزایٙذ إّبَ لذرت ٔیدا٘ذ.
در ادأ ٝثز إٞیت «ثبسٔب٘ذٖ» تأویذ ٔیوٙذِ« :حَ ٝثبسٔب٘ذٖ ِحَ ٝلذرت اعت ...اٍ٘بر ثبسٔب٘ذ ٜخٛد ثؾخقٔ ٝزدٌبٖ را اس پبی
درآٚرد ٜاعت ،اٍ٘بر وُ ٘جزد ث ٝخبىز س٘ذٜٔب٘ذٖ ا ٚثٛد ».ٜاس َ٘ز وب٘تی آدٔی ثزای ثبسٔب٘ذٖ  ٚآعیت٘بپذیزی ٔیتٛا٘ذ د ٚؽیٜٛ
ٔتفبٚت در پیؼ ٌیزد :یب خٛد رأ ،ثُ حبوٕبٖ ،اس خيز دٚر وٙذ  ٚاس آٖ فبفّ ٝثٍیزد ،یب ث ٝاعتمجبَ خيز ثزٚد ،و ٝایٗیىی ىزیمٝ
لٟزٔبٖٞبعت .وب٘تی ٔیٌٛیذ اِٚیٗ  ٚتْییٗوٙٙذٜتزیٗ ٔؾخق ٝفبحجبٖ لذرت حك آٟ٘ب در فذٚر حىٓ ٔزي اعت چزاو ٝایٗ وبر
ثبسٔب٘ذِٖ آٟ٘ب را تقذیك ٔیوٙذ  ،ٚاِجتٞ ،ٝزچ ٝتزدیذؽبٖ ثیؾتز ثبؽذ ثیؾتز چٙیٗ حىٓٞبیی فبدر ٔیوٙٙذ .آٟ٘ب اس عبیز ثبسٔب٘ذٌبٖ
ٔیٞزاعٙذ  ٚتحُٕؽبٖ ٕ٘یوٙٙذ« :در ٞزخب و ٝؽىُ ٔيّك حىٔٛت ثٝفٛرتی ثالٔٙبسُ ثزلزار ثٛد ٜخؾٓ فبحجبٖ لذرت
ٔیتٛا٘غت ٝثٝفٛرت آؽىبر ث ٝثبسٔب٘ذٌبٖ اثزاس ٌزدد».
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یىی اس ٟٔٓتزیٗ ثحثٞبیی و ٝوب٘تی در اٚاخز وتبثؼ پیؼ ٔیوؾذ َ٘زی ٝفزٔبٖ اعت .ا ٚپبی ٚ ٝاعبط فزٔبٖ را ،اس َ٘ز
سیغتؽٙبختی ،فزٔبٖ فزار ٔیدا٘ذ .ثٌ ٝفت ٝوب٘تی َ٘بْ فزٔبٖٞب چٙبٖ ؽىُ یبفت ٝو ٝآدٔی ثٝىٛر ْٕٔٔ َٛیتٛا٘ذ اس دعت ٔزي
ثٍزیشد ،أب عبیٚ ٝحؾت  ٚتٟذیذ آٖ ٕٛٞار ٜثز ا ٚعٍٙیٙی ٔیوٙذ .اٌزچ ٝفزٔبٖ در ٍ٘ب ٜأ َٚيّك  ٚیىپبرچ ٝثَ٘ٝز ٔیرعذ،
وب٘تی آٖ را ث ٝیه «٘یزٚی پیؼثز٘ذ ٚ »ٜیه «سٞز» تمغیٓ ٔیوٙذ .اس عٛیی ٘یزٚی پیؼثز٘ذٌ ٜیز٘ذ ٜرا ّٔشْ ث ٝاخزای فزٔبٖ
ٔیوٙذ  ٚاس عٛی دیٍز در وغی و ٝفزٔبٖ را اخزا وزد ٜسٞزی ثبلی ٔیٔب٘ذ و ٝاس  ٕٝٞعبختبرٞبی رٚا٘ی ّٕیكتز  ٚتغییز٘بپذیزتز
اعت .ایٗ سٞز ٔیتٛا٘ذ ٔذتٞب ثْذ اس ىزیك ّ٘ٛی ٚارٍ٘ٚی ّیبٖ ؽٛد« :ا٘غبٖٞب ٔیخٛاٙٞذ خٛد را اس ؽز ایٗ سٞزٞب خالؿ وٙٙذ.
آٟ٘ب ثب ٚخٛد ایٗ سٞزٞب احغبط عزوٛةؽذٖ ٔیوٙٙذ ٚ ،غبِجبً در پی ٚمْیتٞبییا٘ذ وٕ٘ ٝبیبٍ٘ز ٚارٍ٘ٚی دلیك ٚمْیت آغبسیٗ
فزٔبٖ اعت ٚ ...الْیت ثٝعبدٌی ایٗ اعت وٞ ٝز ا٘غب٘ی و ٝدر خبْٔ ٝس٘ذٌی ٔیوٙذ ِجزیش اس چٙیٗ سٞزٞبیی اعت .آٟ٘ب ٔیتٛا٘ٙذ
ٔٛخت وؾیذٜؽذٖ فزد ث ٝعٕت إّبِی وبٔالً ِٙٛٞبن ؽ٘ٛذ .سیزا فزد اس ایٗ سٞزٞبی فزٔبٖ احغبط خفٍی ٔیوٙذ ».آدٚر٘ ٛدر
ثخؼ پبیب٘ی ٌفتٌٛٚی خٛد ثب وب٘تی ثب اؽبر ٜث ٝإٞیت ایٗ ثحث در وتبة أ ٚیٌٛیذ« :ایٗ ٔغأِٝای فٛقاِْبد ٜتفىزثزاٍ٘یش اعت،
سیزا پیؼ اس ٞزچیش ؽی ٜٛثغیبر ثذیِ ٘ ٚبٔتْبرفی را ثیبٖ ٔیوٙذ و ٝثٛٔٝخت آٖ تٟذیذ خؾ٘ٛت ٔغتمیٓ ثب ٔ ٕٝٞیب٘دیٞبیؼ ثٝ
حیبت خٛد ادأٔ ٝیدٞذٞ .ز تالؽی ثزای ثیزٖٚوؾیذٖ آدٔی اس ایٗ حٛس ٜدر خبدٚی ایٗ حّم ٝاعيٛرٜای ٌزفتبر ٔیؽٛد .ایذٜ
ؽٍفتاٍ٘یش ٘یچ ٝؤ ٝیٌٛیذ ا٘غبٖٞب ثبیذ اس ثٙذ ا٘تمبْ خالؿ ٌزد٘ذ ،دلیمب ثٕٞ ٝبٖ ٚمْیتی اؽبر ٜدارد و ٝؽٕب اؽبر ٜوزدیذ.
ؽٕب ثب ٘بٌْذاری آٖ ،ثب ٘بٌْذاری ایٗ خبد ٚدر وتبةتبٖ ،یْٙی ثٝتْجیزی ،ثب ٘بٌْذاری ایٗ خبدٚیی و ٝا٘غبٖٞب را افغ ٖٛوزد ٜاعت
ٔیوٛؽیذ  -اٌز درعت فٕٟیذ ٜثبؽٓ  -ثٕٞ ٝیٗ ٞذف ثزعیذ ،ث ٝایٗ أیذ و ٝؽبیذ ثتٛاٖ رٚسی اس ثٙذ ایٗ خبدٌ ٚزیخت».
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