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ی امواج ای بر ترجمه مقدمه  
ثبثک سلیوی صادُ   

 

 

 ی سبم ٍاثقی«ّب پبسُ هي»ی  دسثبسُ

  

 

ّبی کَچک پشاکٌذُ، چیضّبیی ثشای ًَضتي داسد. اص آى خولِ چیضّب حشکت  اش سٍی ًقطِ دس پشچوک هي اٍ کِ

ی ًَػی هشگ. ًَػی  ثشد. ًضدیک ثِ تدشثِ یَ ثِ سش هی سی ثش هشصّبی ًَضتي. ساٍی دس اثتذا ثش سٍی تخت سی

اًذیطذ چشاکِ صثبى ثشای اٍ  ًویحضَس دس تویضًبپزیشیِ دسٍى ٍ ثیشٍىِ صثبى )ًفس ػویق(. اٍ چٌذاى ثِ صثبى 

پیطبپیص اص دست سفتِ است. کبسثشد اٍ اص صثبى حبهل خطًَتِ ایي هشصّبست. آًچِ ثبقی هبًذُ یک هبصاد است. 

هبًذُ اص خطًَت  خب یک تشضح صسد یب ثٌفصِ غلیظ، ثِ« هبًیفست کَچک صثبى )ضؼش( سٍی دستوبل کبغزی»یک 

ی کشداسّبی گفتي، کِ اص دسٍى قلوشٍّبی تدشثِ، آى  ثلکِ آى چشخِ گَیذ، هشصّب. دیگش ًِ کسی کِ سخي هی

ثذٍش ثب صثبى ًیض  ی خبًِ ّبی ثیگبًِ تجؼیذ ضذُ ثَد )کبس تشخوِ(. ساثغِ کٌذ کِ دس هیبى صثبى صثبى ًبثی سا آصاد هی

دٍگبًِ ثشای  سٍد؛ ّش دٍ حبٍی یک فبغلِ ثب صثبى هجذاء. یک هبضیيِ ثٌذی پیص هی ثب دٍ کبسکشد تشخوِ ٍ سشّن

 .پیًَذ ًَضتبس ٍ هشگ«. ی هبس صثبى ضکبفتِ»فشایٌذ دیکبًستشاکسیَى. سخي گفتي ثِ هیبًدی 

ّب کِ آى سا دضَاسفْن کٌذ )ضبیذ ثتَاى آى  ّب ٍ اًقغبع دضَاس است. ًِ ثِ خبعش تذاخل گضاسُ« ّب پبسُ هي»خَاًذى 

ای ٍقفِ یب کٌُذی کِ ثِ  د(؛ ثلکِ ثِ خبعش گًَِّبی خذیذِ فْن آى فکش کش سا ثِ سبدگی خَاًذ یب ثِ اهکبى

تَاًٌذ ػجبست ثبضٌذ اص  اًذ هی ّبیی کِ ایي کٌذی سا پذیذ آٍسدُ کٌذ. تکٌیک هٌذیِ خَاًص تحویل هی صهبى

استفبدُ اص توبهی ػالئن ًَضتبسی ٍ کلیذّبی تبیپ حشٍف ثشای ایدبد ٍقفِ دس هؼٌبی کلوبت ٍ سبختبس خوالت یب 

ی پشاًتض یب کشٍضِ، ٍ ًیض  ّب ثِ ٍسیلِ ّب ٍ ًقطِ ّب، ٍ ّوچٌیي تب کشدىِ گضاسُ ّبی خذیذ اص ػجبست پیطٌْبد خَاًص
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ثبصگطت دس خوالت ٍ  سسٌذ ثلکِ گبُ دس سفشی ثی هٌذیِ خوالت کِ ظبّشاً ثِ اتوبم ًوی ثب ثِ تؼَیق اًذاختي غبیت

ًگی کلیذّبی حشٍف تبیپی یب پبضٌذ کِ خَد دستخَش چٌذگب ضًَذ ٍ فشٍ هی قضبیبی دیگش ادغبم هی

ای سیٌَسی   اًذ کِ ضبیذ هشگ سا چٌذگبًِ کٌٌذ یب حبفظِ ای اص هبتشیبلِ ًَضتي ٍ خَاًذى ّبی تبصُ خػیػِ

گطت کِ ّش لحظِ  ّب ثِ ایي ثشهی پبسُ سُشای هغض. ثشای هي، ثخطی اص دضَاسیِ خَاًذىِ هي تطکیل دٌّذ: اهَاج

هَسد کبسثشد هٌثَس یب هٌظَم صثبى، ٍ آًچِ ساثغِ صثبى ثب فشٌّگ یب تبسیخ سا ّبین سا دس  فشؼ ثبیست توبم پیص هی

ثخَاًن. اص ًضدیک خَاًذى ٍ کٌُذی گَیبی دٍ ػٌػش فضبیی ٍ صهبًیِ خَاًص « اص ًضدیک»سبصد کٌبس ثگزاسم ٍ  هی

اص ًضدیک ثب صثبى هَاخِ فشسبست. اٍ ًیض ثبیذ  ٍسصیِ دضَاس ٍ عبقت ّب ّستٌذ. ثشای هَلف ًیض ایي یک تدشثِ پبسُ هي

ضَد دس ػیي حبل کِ هشگ سا ّش صهبى چٌذگبًِ هیکٌذ. اٍ ثشخی خبّب ثِ کبسثشدی ًبة اص ایي صثبى ضخػی 

سا دس آیٌــ]ـذ[ُ خلَُ « ًَجَدَم»ّبی کجَد ٍ سشدش حضَس  گضاسشِ ًَفسِ گَسِ لت»گَیذ  سسذ. هثال آًدب کِ هی هی

کٌذ کِ  ثِ ثؼذ هکبًیِ یک آیٌِ اضبسُ هی ًگبُ اص ًضدیک است، دس یک آیٌذُ کِ گَیبی یک ثؼذ صهبًی« دّذ. هی

تَاى گفت ایي  اهب ّوچٌیي هی«. ًَجَدَم»گَیذ  حبکی اص غیبة سَطُ است، یب ضبیذ سَطُ سٍثشٍی آیٌِ داسد هی

ضذُ دس  قَل هجذا ٍ ًقل است کِ هتؼلق ثِ یک سَطُ ًیست ثلکِ حشٍفی ثی« ًَجَدَم»گضاسُ گَیبی ثیبًی دیگش اص 

ام ٍ صثبًن  ضذُ« الکتشًٍی»دس هبضیي اًتضاػی صثبى است، آًدب کِ هي   ضٌبختی هبضیي تبیپ، یب هَخی ػػت

دّذ: آًدب کِ ّیچ ضخػی  ضذُ است. ضبیذ ایي ّوبى ثؼُذ دیگشی ثبضذ کِ ایي گضاسُ پیطٌْبد هی« احتوبالتی»

پزیش کٌذ ًِ ثِ  استؼالیی اضبسُ داسد کِ آى سا اهکبىای  ًِ ثِ سَطُ« ًَجَدَم»آًدب کِ «. ًجَدم»ًیست کِ ثگَیذ 

چِ چیض سا دس آیٌــ]ـذ[ُ خلَُ « ًَجَدَم»هٌی کِ آى سا ثشای ًخستیي ثبس ثیبى کٌذ یب اص سش ثگیشد. پس حضَس 

ضَد اص آیٌذُ سخي گفت چَى آیٌذُ کسش ضذُ است، دالِ آى دس ] [ قشاس دادُ ضذُ است،  دّذ؟ حتی ًوی هی

دف ػػجی، یب اثشی اص یک حضَس، یک صهبىِ حبلِ احتوبالتی، دستطخَشِ استؼبضبت هغضی. آیٌِ ضبیذ یک تػب

آًدبست تب قبدس ثِ اخشای ثُؼذِ هکبًیِ غیبة ضَد، تب چٌذیي خبیگبُ ٍ چٌذیي هکبى سَطُ سا پذیذاس کٌذ. آیٌذُ ٍ 

َیذ ٍ آیٌذُ ًیض ثب سٍیذادِ یک ] [ ثِ آًکِ آیٌِ دیگش اص ثبصًوبییِ ثذى دست ثط آهیضًذ اهب ًِ ثی آیٌِ دس ّن هی

داًست کِ ػٌَاى فشػی ایي کتبة سا « دیکبًستشاکسیَى»تَاى آى سا اخشای خَثی اص هفَْم  تؼَیق افتذ. هی

ای هتغیش اضبسُ داضتِ ثبضذ )اػن اص هَلف، ساٍی،  ضبیذ ثِ سَطُ« ًَجَدَم»ی  دّذ. ّوچٌیي، گضاسُ تطکیل هی

اص ایي « ای هتغیش، هتغیش دسًٍیِ گضاسُ است. خَدِ ًسجت دسًٍیِ گضاسُ ثب سَطُ»ل دُلَص قَ ثِ ایٌحبل ثب( …خَاًٌذُ

ضَد، کِ ثب  گش هی ثبصخَاًی کشد کِ دس آیٌــ]ـذ[ُ خلَُ« گَیذ کسی سخي هی»ی  تَاى آى سا ریل گضاسُ سٍ هی

ی  غیف صیجبیی اص ثَسِدّذ. چشاکِ آیٌِ خبیی است کِ هي ًیستن. ایي تَ سا ثبصتبة هی« ًجَدم»ایٌحبل یک 

 .، خبسجِ هغلق«ّوجستشم»هشگ است. آى 

اص « ًجَدم»ثبضذ کِ ثب تَصیغِ یک « هي»ّب گَیبی چٌذیي هکبىِ سَطُ، چٌذیي خبیگبُِ گفتيِ  پبسُ ضبیذ هي

ّبیی کِ تطکیل یک هي ثذٌّذ، ثلکِ ًَیسٌذُ ثب  پبسُ ضذُ یب پبسُ گزسد. ًِ هٌی کِ پبسُ ّبیی چٌذگبًِ هی هشگ

آًکِ آًْب سا تحت  اًذ سٍثشٍست؛ ثی ّبی گًَبگًَی کِ هؼشف ًقبط تکیي ًگبسیِ هکبى ی دضَاس ًقطِ یفٍِظ

ّبی خغیِ داللت، یب سٍایت ٍ ثبصًوبیی سبصهبى دّذ. اٍ ثبیذ ثشگشداًی اص اهَاج سا ثِ صثبى آٍسد. ثِ ًظش  سشی
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سشایذ(  سشای هغض )صثبًی کِ هی ى، ثلکِ اص اهَاجسسذ ثشای ایي کبس اٍ ًِ اص هي یب اص یک سَطُ، یب حتی اص اًسب هی

تَاى اص کویبثی یب کبستیِ کلوبت ًسجت ثِ چیضّب، ٍ اص ایي ٍاقؼیتِ صثبى کِ ثشای  کٌذ؛ ایٌکِ چگًَِ هی آغبص هی

ّب کلوبتِ کوتشی ٍخَد داسد، ًیشٍیی ایدبثی تَلیذ کشد ثشای ثیبى ایي کبستیِ  تخػیع ثِ چیضّب یب احسبس

پشداصد،  ّب ًیض هی حبل، اٍ ثِ تکثیش هي کشدىِ صثبى ٍ هشگ. ثب ایي ثب تسخیش اهَاج هغضی ٍ هَلکَلیثشسبصًذُ. 

ّبیص ٍ یب هٌفک اص  ّبی هختلف، دس گیَهِ دس ثیشٍى گیَهِ ّوشاُ ثب پبسُ ّبی گًَبگًَی کِ دس خبیگبُ هي

، ثِ  ضَد، ثِ ػبدات سٍصاًِ سُ هیاش اضب آیٌذ. گبّی ثِ َّیت ًَیسٌذُ ّب هی پبسُ« هي»ّبیص ثِ غَست  پبسُ

ّبی خغی ٍ غیشخغیِ حبفظِ، یبدآٍسی صًذاى، حجسِ  اش، ثِ اتفبقبت گزضتِ، خشیبى سٍیذادی هؼبغش، هلیت ایشاًی

ای هتغیش سا تطکیل دٌّذ؛ ثشای آًکِ  یک ثذى، ثبصخَیی ٍ غیشُ. اهب تٌْب ثشای آًکِ ًسجت دسًٍی گضاسُ ثب سَطُ

ی هغلق تطکیل  ّبی یک حبفظِ ثغ ثِ دست آیذ، تب هشگ سیٌَسی ضَد؛ ٍاسیبسیَىّبی ثسبهذی آى تب هَلفِ

 .گشدًذ

اص « آیذ. ّبی ثسبهذی آى تبثغ ثِ دست هی ثب ثسظ ّش تبثغ ثِ غَست سشی فَسیِ، هَلفِ»ثبصی ثب فَسیِ:  ػطق

ِ ثِ هَخت آى ک« خغشًبک.« پس اص تػبدفی»الکتشٍاًسفبلَگشام یک »تػبدفبت هغضی تب کٌتشلشّبی غیشخغی: 

تَاًذ، سیٌَسی فشؼ ضَد ٍ ثؼذ  کطیذىِ هي دس یک سیبّچبل چٌذکیلَهتشیِ ثغذاد یب کبثل هی حتب احتوبل ًفس

کٌذ کِ اص ایي حیث خبلت تَخِ  ًیض ثِ دستگبّی اضبسُ هی( ۸۰۰۲« )هشگ خذا»آًبلیض ضَد. ]ٍاثقی دس داستبى 

ی ایي داستبى است قشاس هالقبت داسد تب ثشای  یسٌذُکِ ًَ« اٍ»است ثب « ٌّش خَاًص»است: ساٍی کِ هسحَس 

خَسد کِ دس ٍاقغ ًَػی دستَس خَاًص است:  فشٍضی ثِ دستگبّی ثشهی آخشیي ثبس ّوذیگش سا ثجیٌٌذ. دس ػتیقِ

 خبیگضیٌی چٌذالفجبئی (cryptograph) خَد، آًچِ سهضًگبسّب کشیپتَگشاف ثِ ًَػی دستَسِ خَاًصِ هخػَظ»

(polyalphabetical substitution) حشف یک اًیگوب کِ: ای کشدُ تؼشیف ثشاین خَدت سا ایي …ًبهٌذ هی 

 هیکٌذ، تجذیل دیگشی حشف ثِ آیذ هی پیص حشف آى کِ هختلفی هَاسد دس هتي یک خَاًصِ عی دس سا الفجب

 ّب هیطذ کِ پس اص تجذیل ثِ کُذ سهض ثب یکی اص ّویي دستگبُ «OTTO» ی کلوِ هؼشٍف هثبل ّوبى

«PQWS»ِثب ایٌک ، «O» ٍ «T» ضًَذ ضًَذ، ّش ثبس ثِ حشفِ کُذِ دیگشی تجذیل هی دٍ ثبس تکشاس هی…» 

 خغی خَاًصِ آى دس کِ دستگبّی ثیبى، «احتوبالت» گًَبگًَی ًیض ٍ ،«گفتي» ّبی خَسدگی چیي ٍ ّب ثٌذی الیِ

ای،  ای، چٌذخولِ بئی، چٌذٍاطُچٌذالفج کُذ ًَػی ثِ ـ غیشِخَغّی خَاًصِ ثِ چپ، ثِ ساست یب ساست ثِ چپ اص

 کٌُستشٍکسیَى سًٍذ اص ’اثتذائی ثسیبس ٍ ثذٍی‘ ای ًوًَِ اًیگوب کبسِ قبًَىِ»: ضَد هی تجذیل  …چٌذتػَیشی، چٌذ

 تَخِ ثی هتي یِ هؼٌبئی ی الیِ ثِ کِ سٍ اصایي ثخػَظ ،’اثتذائی ٍ ثذٍی‘ است، هتي یک دِکٌُستشٍکسیَىِ ٍ

’ است، دس قیذ قَاػذ گشاهش ٍ ثٌذ’آصاد ‘اسبست خَاًصِ ’ ًْبیت احتوبالت خَاًص‘ اص هٌظَسم: ًکتِ یک ٍ …است

 […«تَاًٌذ اص ًظش اختوبػی اػوبل یب تَحویل ضًَذ ، کِ هی’هفبّین هطتشک ٍ هتؼبسف

ثشای یک ًَیسٌذُ ًَػی هحذٍدیت یب یک هبًغ ثضسگ است کِ اٍ سا اص هکبىِ « تجؼیذ»ضبیذ ایي دسست ثبضذ کِ 

ّبی ثشقشاسی استجبط دس صًذگی سٍصهشُ اص عشیق آى، ٍ دس یک کالم اص خغشافیب ٍ  ی صثبى، ٍ ًحَُ استفبدُ کبسثشد ٍ
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کن دس هَسد سبم ٍاثقی، ظبّشاً ایي ثِ یک ًیشٍی هثجت تجذیل  داسد. اهب دست ی آى صثبى دٍس ًگبُ هی فشٌّگ صًذُ

گیشد ٍ احتوبالتِ ثیبى سا ثیشٍى  ًَگشی دسًظش هیی آصه ضذُ: چشا کِ اٍ ّویي فبغلِ اص صثبى سا یک فضبی گطَدُ

تَاًٌذ اص ًظش اختوبػی اػوبل یب تَحویل ضًَذ  اص قیذ قَاػذ گشاهش ٍ ثٌذ هفبّین هطتشک ٍ هتؼبسف کِ هی

ّبیی اص ثیبى سا اثذاع کشد کِ  تَاى صثبًی کَچک دس دل یک صثبى، یب ضیَُ سٌدذ. ٍسَسِ ایي است کِ گَیب هی هی

ضذىِ ادثیبت دس آى صثبى ثبضذ. صثبى  ّبی هتؼبسف ثبصًوبیی، سٍایت، داللت ٍ سَطگبًی اص ضیَُثِ کلی خبسج 

ای، هذسى، طٍسًبلیستی، ٍ ًیض ػشفبى،  هسلغی کِ توبم تبسیخِ ثبصًوبیی، استجذاد، ًَضتبسِ دسثبسی، ٍ حتی تَدُ

ٌذ دس حبلی کِ خَد ًیض اص عشیق کٌ ّبی ثیبًیِ آى سا تغزیِ هی هزّت، هشدسبالسی ٍ دگشخٌسگشاٌّدبسی، ضیَُ

ی هفَْهی ٍ هبدّی دس سبختبس تبسیخی ایي  ضذُ ضًَذ. ثشای سّبیی اص پیًَذّبی سٌگ آى سبختِ ٍ گفتٌی هی

ثب ایٌحبل هسئلِ ثش سش تحَّل دس صثبى «. پس اص تػبدفی خغشًبک»صثبى، ضبیذ ثبیذ اص اٍل، یب اص آخش ضشٍع کشد. یب 

ّب، هسئلِ ثش سش دیکبًستشاکسیَىِ آى است؛ ثب هٌغقی اص احتوبالت،  پبسُ ی هي ِ تدشثِفبسسی ًیست. ثلکِ ثب ًظش ث

هلتِ حبهل ٍ حبفظ صثبى -ی صثبى، ٍ اص دٍلت کٌٌذُ ی اًتقبدی اص اختوبعِ تَلیذ کِ ثِ هیبًدی تطکیل یک فبغلِ

داسین، تب آًچِ اص صثبى  دست آهذُ؛ ٍ حبل یک ٍقفِ یک سٌکَة دس سبختبس ًوبدیيِ کبسثشدّبی استجبعیِ آى ثِ

ضَم(، ًَػی غویویت ثب صثبى ثِ هیبًدی  ی صثبى هثل تیغ سد هی هبًذ پشاکٌذىِ یک ًسجت ثبضذ )اص گَضِ ثبقی هی

 .(کٌن دساصی هی اثذاع یک فبغلِ اص آى )صثبى

ی  دسخِ ضذى ثِ اش چِ دّطتٌبک. اسسبل اش چِ سبدُ است ٍ تدشثِ گفتي دسثبسُ ضذى ثِ خبیی دٍس: سخي ساًذُ

ای.  ّبی گًَبگَى، ثِ ثبال ٍ پبییي، یکی پس اص دیگشی، ّشکذام دس سغحی ٍ دسخِ غفش سشهب. ثِ سیجشی

ی دستطَیی، ثذثیٌیِ  ضذى دس کبسِ پب ضذى، خن ػالقگی ثِ پیکشیبفتيِ دٍثبسُ، اص پلکبى پبییي آهذى، کح ثی

آٍسدىِ  چِ اص تبة ضَد، ٍ آى ثجت هیٍ  دی آى حکهیبً ثِ قبًَى کِ «تْذیذ» هَقؼیتِ آى فشاخَاًذىِ] …فیگَساتیَ

 [.خَسد ی اٍ تب هی «ًقطِ»ّبی دیگشی ثش  ّب ٍ سٌکَة هبًذ، ثب تکثّش هشگ ثذى ثبقی هی

ّب خَس دیگش. هیگفت هَقؼیتِ خَدش ثِ  کٌٌذ ٍ پٌبٌّذُ ّب هشصّب سا یکدَس تدشثِ هی یکی هیگفت تَسیست)

 Strömmen ی ٌذُ ضذُ؛ ثؼذ دس حبلی کِ ثب ّن اص کٌبس سٍدخبًِسفیذ ثشایص آصاسدّ« ضْشًٍذِ»ػٌَاى یک 

ّبی خَد ٍ کشداسّبی گفتوبًی کِ هب سا ثِ ػٌَاى  ّب ٍ کبغزّب، اخشاّب ٍ تکشاسّب، ثبصًوبیی گزضتین ثِ ثشگِ هی

کٌذ کِ هشگ  کٌذ فکش کشدین. اٍ گفت ایي ٍاقؼیت چقذس اریتص هی ضٌبسبیی هی دّذ ٍ قبثل سَطُ ضکل هی

هیشًذ،  ی، کطتبس هشدم دیگش، آًْب کِ ثب ػبدات ٍ سسَم دیگش دس خبّبی دیگش )ٍ دس ّویي ًضدیکی( داسًذ هیدیگش

تطکیل پیًَذ ثب هشگ آًْب )ٍ اصیٌشٍ ثب هشگ خَیص( چقذس ثشای هب ًبهوکي ضذُ. ایي ٍاقؼیت کِ دیگشی ثِ هشگِ 

 ٍ هشصّب ثب چقذس ًَضتي ػولِ ایٌکِ …کشدینای ثیي هب هوکي ًیست. ثؼذ ثِ هشصّب فکش  هیشد ٍ ساثغِ خَد هی

 سًٍذُ هَخَدی». داسد ًسجت خَد ضذىِ چٌذپبسُ ٍ دیگشی ضذىِ تکِ تکِ ثب چگًَِ ًَضتي ایٌکِ است، دسگیش هَاًغ

 دس فطشدُ خوؼیتِ «.هشدًی اش هي صیش ثشسذ هلل سبصهبى ثِ اش ًبهِ آًکِ اص پیص کِ اٍ» «ضذ تب کِ ًقطِ سٍی
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گشداًذ  َاس ثش کطتی دیَاًگبى کِ ثیشٍىِ دسٍى ٍ دسٍىِ ثیشٍى دس حشکت است. ًَضتي سشثشهیس کَچک، ّبی قبیق

 (.گَیذ ًوشدُ است غشفبً ثِ هشگ خَیص ضٌَد کِ هی یبفتيِ خَد، آًگبُ کِ غذای دیگشی سا هی ثِ ًبهوکٌیِ ضکل

ای ثش سَاحل  ًطستِ سٍی غخشُ (۸۰۰۲پشسیذم آًشٍصّب )پبئیض  ای؟ اص خَد هی آیب ّشگض ضبػشی دس تجؼیذ سا دیذُ

دیذىِ یک ضبػش دس تجؼیذ ـ ثش خالفِ خَاًذىِ ضؼش تجؼیذ ـ »دسیبی اطُ، ثِ گفتگَی خیبلیي ثب ادٍاسد سؼیذ: 

ایي «. ضَد یبفتِ ٍ تبة آٍسدُ هی خسویتّبی تجؼیذ است کِ دس یک ضذّتِ تکیي ًَهی ی دیذىِ آًتی هٌضلِ ثِ

خَاًذ کِ قذسی ثِ ثذىِ ضبػش ٍ  ّب دس یک ضذّتِ تکیي، هب سا فشاهی ًَهی ًتیضذىِ آ آٍسدُ یبفتي ٍ تبة خسویت

اٍ ثشای آًکِ تَخِ هب سا ثِ فشایٌذ ضذیذ ایي «. ضذُ آٍسدُ تبة»دیکبًستشاکسیَىِ ایي ثذى سخَع کٌین. ثِ آى 

ش تجؼیذ. اٍ ثب ایي ضؼ خَاًذىِ ثذىِ ضبػش ٍ دیذىِ یبفتي خلت کٌذ، ثبیذ ایي تفکیک سا ایدبد هیکشد هیبى خسویت

اگش دس چبسچَة ادثیبت تجؼیذ « ّب پبسُ هي»کٌذ.  ثذٍضی ٍ ػذم تؼلّق اضبسُ هی ی خبًِ کبس ثِ اّویت تدشثِ

کٌذ، فیگَس  تَاى اسخبػبتی ثِ گزضتِ دس آى یبفت، گبُ یک خبعشُ دس فشایٌذ ًگبسش دخبلت هی ًگشیستِ ضَد، هی

یب « تْذیذ ثِ هشگ»ی  ّبی دٍس اص حضَس، تدشثِ ٌیِ ثیي گزضتِضَد، دس هٌح گبّی پیذایص هی« خبًن ایشاى»

 ایي ی ّوِ ایٌحبل، ثب …کٌذ. صًذاى، ضکٌدِ، فشاس پزیشیِ خسن دس ثشاثش قذستی کِ اٍ سا تسخیش هی آسیت

 ًیست تفبٍتی آى دس کِ ضًَذ هی ًظشگشفتِ دس ثبثتی سغح ػٌَاى ثِ ایٌدب دس تجؼیذ ادثیبت هبدّی ّبی خػیػِ

اش ثب  بس کشدى ثش سٍی ثذى خَد ٍ ثش سٍی هتي خَد. ثذىِ تجؼیذی ٍ یبدداضتْبی دسپشٍاص. ثذًی کِ ساثغِک هیبى

اش ثب خَد ثِ  اش هحل پشسص است، ٍ ساثغِ کٌذ، صًذگی لَگَس گسستِ است، ثش صهبًی ّوگَى داللت ًوی

 .ػٌَاى سَطُ گطَدُ ثِ آصهَى است

ّبی هبدّی، ایي کلوبت، فیگَسّب یب تػبٍیش کِ دس فشایٌذ  خػیػِپیطٌْبد سبم ٍاثقی ضبیذ ایي ثبضذ کِ ایي 

ثٌذی ضًَذ.  سشّن« احتوبالتِ خَاًص»ضبى، ثلکِ ثش اسبس  ی هؼٌبیی کٌٌذ، ًِ ثش اسبس الیِ ًَضتبس هذاخلِ هی

ثِ کٌذ کِ  ّبی خَثی ایدبد هی ّب، گبّی فشغت اًقغبع کلوبت، گیش افتبدى حشٍف دس یک کشٍضِ، تب خَسدى گضاسُ

اش ایي است کِ خَدِ فشایٌذِ ًگبسش  ساثغِ صثبى ٍ ثذى ثش حست چٌذگبًگی ٍ احتوبالت خَاًص ثیبًذیطین. الصهِ

یک اخشا داًستِ ضَد، هٌتْب ًِ اخشایی اص سَی یک سَطُ، هَلف، یب حتی اًسبى، ثلکِ ًَػی اص ػبهلیت کِ هَلّذ 

کشدى هشگ، سبم ٍاثقی ضبیذ ساُ حلی  ب، ثشای چٌذگبًِّ پبسُ دیکبًستشاکسیَىِ هذاٍمِ ایٌْبست. ثشای ًگبسش هي

صًذ، ثِ ایي  یبفتِ است: کبس ثش سٍی یک الکتشٍاًسفبلَگشام ادثی، یب دستَس خَاًطی کِ کُذّب سا ثِ خبسج پیًَذ هی

ی اص اًسبً-ّبی خبعشُ فشاتش سٍد. ضبیذ ایي ثِ اهکبىِ ًَػی اخشای پسب ثٌذی ّبی صثبًی ٍ هفػل قػذ کِ اص ثبصًوبیی

کٌذ. ضکٌدِ  ی صثبى ٍ هشگ فشاّن هی ّبیی ثشای اًذیطیذى ثِ ساثغِ صثبى ّن اضبسُ کٌذ، دس ػیي حبل کِ فشغت

ی صثبى ٍ سستگبسی ثِ هیبًدی ّوبى صثبى، ٍ حبکویتِ کلوبتی کِ اًیگوبیطبى فیگَسّبیی ًظیش حضَس  ثِ ٍسیلِ

ثبى کَچک ضخػی، یب ثشداضتی اقلیتی اص صثبى ثبضذ، کٌذ. ضبیذ ایي یک ص گش هی سا دس آیٌــ]ـذ[ُ خلَُ« ًجَدم»

دّذ  صداییِ خبسی دس آى ًطبى هی ٍ َّیت« تدشثِ»ی تجؼیذ طسفب یبفتِ است. ]چشاکِ تجؼیذ ثِ ػٌَاى  کِ ثب تدشثِ

ی هٌغق هشصّبست. ثِ ثیبى دیگش، دس ّش  کٌٌذُ کِ ثبیذ فشاتش ثشٍی اص دٍگبًگیِ تجؼیذ ٍ تؼلّق، کِ دًجبل
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ٍخَد داسد، خَاستيِ اًتگشاسیَىِ دٍثبسُ، « خَاستيِ ًشهبتیَیتِ»ّبی هَالسِ  ثٌذی ضذى ٍ ّش سفتٌی، سشّن اصخبکٌذُ

حبل هیلی ثشای تؼلّق ثِ خبیی دس سَطُ کبس  ست ٍ دسػیي خبًوبًی ی ثی ای کِ ثِ ثبس آٍسًذُ تؼلق ثِ ًظبم اختوبػی

سٍد،  ٍخَد داسًذ، یک صًذگی کِ ّوَاسُ خبی دیگش هی تؼلّقی ّبی هَلکَلیِ ثی ثٌذی گزاسد. اهب ّوضهبى، سشّن هی

ًِ ًَػی »ی ضذیذ ثِ ٍسؼت خْبى. دس  ثذٍش ثب یک ًقطِ ، یک ٍخَدِ خبًِ«اص سدّ پبی خَد یک پب دٍستش»

 [ََ«.هبضی اص دیگش ًَػی ًِ …هضبسع ًَػی ًِ …آیٌذُ
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