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 گفتار پیص
 

تجیذی  ثیِ یىیی اص    ّیب ثیَد    هیذت گزساًیذم ٍ   ام سا هیی  صهبًی وِ اٍاخش دٍساى ًَخَاًی
ّبی سٍثبتی   تخیلی ؿذُ ثَدم، تعذاد ثؼیبس صیبدی داػتبى ادثیبت علویَّاداساى ػشػخت 

 وشد.  ثٌذی عجمِتَاى دس دٍ گشٍُ اكلی  سا هی ّب آىخَاًذُ ٍ هتَخِ ؿذُ ثَدم وِ 
ثَد. ًیبصی ًیؼت ایي اكغالح سا ؿشح دّن. اییي   ّبی تْذیذگش سٍثبتگشٍُ اٍل، گشٍُ 

چیضّبیی ویِ اًؼیبى لیشاس ًیؼیت     ٍ  آخ ٍ اٍخٍ تشق ٍ تشٍق ای ثَدًذ اص  ّب آهیضُ داػتبى
ِ  پغ اص هذتی ایي داػتبى. ثذاًذ تَاًؼیتن   ؿیذت عیعیش ؿیذًذ ٍ هیي دیگیش ًویی       ّب ثی

 تحولـبى وٌن.  
دس اییي  . ًیذ ثَد اًگییض  تیشمن ّیبی   سٍثیبت تشی ثیَد    گشٍُ دٍم )وِ گشٍُ خیلی وَچه

ّیب   سمویی اًؼیبى   هْشی ٍ ثی ثَدًذ ٍ هعوَالً هَسد ثی داؿتٌی دٍػتّب  ّب، سٍثبت داػتبى
دٍتیب اص   0827ؿذُ ثَدم. دس اٍاخش ػیبل   ّب ایي داػتبى یِ فشیفت گشفتٌذ. هي ّن لشاس هی

سػیذ وِ هخلَكبً هیشا تحیت تیر یش لیشاس      ّب فشٍؿی سٍصًبهِّب ثِ پیـخَاى  ایي داػتبى
« هیي، سٍثیبت  »ثیِ ًیبم    0ایبًذٍ ثبیٌیذس  یِ داػتبى وَتبّی ثَد ًَؿت ّب آىدادًذ. یىی اص 

ثیِ   1سٍثبت هعلَهی ثِ ًبم آدام لیٌه، ٍ دیگشی داػتبًی ثِ للن لؼیتش دل سی  یُ دسثبس
ّبیی ویِ ییه ّوؼیش ٍفیبداس      وِ ثب تدؼن سٍثبتی ٍاخذ توبم ٍیظگی« ّلي اٍ. لَی»ًبم 

 هشا تىبى داد. ثبیذ داؿتِ ثبؿذ 
)ثلیِ، هیي اییي خضئییبت دلییك سا  جیت        0828طٍئي ػبل  دّندسًتیدِ، ٍلتی دس سٍص 

م سا ثٌَیؼن، ّیچ ثحثیی ٍخیَد ًذاؿیت ویِ     ا ًـؼتن تب ًخؼتیي داػتبى سٍثبتیوٌن   هی
 یُ سا دسثیبس « 2ساثیی »ثٌَیؼن.  ضیاًگ تشمنّبی  وبهالً للذ داؿتن داػتبًی اص گشٍُ سٍثبت

یه سٍثبت پشػتبس ثچِ ٍ ییه دختیش وَچَلیَ ٍ عـیك ٍ تعلیت هبدساًیِ ٍ ییه پیذس         

                                                                                                     
1  .Eando Binder ًام ًَیسٌذگی دٍ برادر بِ ًام ( ّای ارل اًذرٍ بایٌذر ٍ اتَ بایٌذرE and O  کِ ّرر دٍ در )

 ًَضتٌذ. م تخیلی هی ّای علوی هطترک با ایي ًام داستاى طَر بِی بیستن  اٍاسط سذُ
2  .Lester Del Rey تخیلی ًَیس هعرٍف ٍ از دٍستاى ًسدیک آیساک آسیوَف.م علوی 

3 . Robbie 
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للجی ؿىؼتِ ٍ تدذیذ دیذاسی پش اص آة دیذُ ًَؿتن )ایي داػیتبى ثیشای   ٌفغ ٍ لا ععیش
 هٌتـش ؿذ وِ اص آى ثیضاس ثَدم. « ثبصی عدیت ّن»ًخؼتیي ثبس ثب عٌَاى 

َسی ّوتیبیی افتیبد. تلی    تفیبق ثیی  ًَؿتن ا ٍلی ٍلتی داؿتن ایي ًخؼتیي داػتبى سا هی
ّبیی  بتون ثِ فىش سٍث . وناًگیض تشمنِ هجْن اص سٍثبتی ثِ رٌّن آهذ وِ ًِ تْذیذ ثَد ٍ ً

ّبیی وِ  ػت هٌْذػبى ٍالعی ػبختِ ؿذُ ثَدًذ. سٍثبتدافتبدم وِ تَلیذاتی كٌعتی ٍ ثِ 
خیبف عشامیی   ثشای وبسّبی توْیذات ایوٌی اًذیـیذُ ؿذُ ثَد، ثِ ًحَی وِ   ّب آىدس 

ٍخیَد   ّیب  آىدس  اًگییض  تیشمن ّیبی   ٍیظگیی ثِ ًحَی وِ ًیبص ثِ لحبػ ؿذى  ؿذُ ثَدًذ؛
 ًذاؿت.  

ّبیی وِ  سٍثبت یِ هبی دادم، ایي ثي ّبی سٍثبتی اداهِ هی ًَؿتي داػتبىِ ّوچٌبى وِ ث
ّبی هي ًفَر وشد، تب خبیی ویِ   اثضاسّبی هٌْذػی دلیمی ثَدًذ ثیـتش ٍ ثیـتش دس داػتبى

ؿذًذ تغییش ؿخلیت  تخیلی هٌتـش هی-ّبی خذی علوی ّبی سٍثبتی وِ دس هدلِ بىداػت
 ّبی ّوِ.  ّبی هي، ثلىِ داػتبى فمظ داػتبى دادًذ؛ آى ّن ًِ

ثذٍى ؿشهٌذگی تریییذ  ّب،  ّب، متی دِّ ایي ثبعث ؿذ مغ خَثی پیذا وٌن ٍ ثشای ػبل
 ّؼتن.« ّبی سٍثبتی هذسى پذس داػتبى»وشدم وِ هي  هی
ثخؾ ثَد. هثالً هتَخِ  گزؿت صهبى چیضّبی دیگشی ّن وـش وشدم وِ خیلی لزتثب 

ای  ّب اػتفبدُ ویشدم، ٍاطُ  سٍثبت یِ ثشای تَكیش هغبلع« سٍثبتیه» یُ ؿذم ٍلتی اص ٍاط
گیض  ای سا اثیذا  ویشدُ ثیَدم ویِ ّش     سا ثِ وبس ًجشدُ ثَدم وِ لجالً ٍخَد داؿت، ثلىِ ٍاطُ

اػت وِ دس « ػشگشداى»هي ثب ًبم  بىط ثِ داػتَث)ایي هش اص آى اػتفبدُ ًىشدُ ثَدوؼی 
 هٌتـش ؿذ.  0831ػبل 

ّبیی ّؼتٌذ ویِ اییي    ّب ٍ وتبة ایي ٍاطُ اوٌَى وبسثشد عوَهی پیذا وشدُ اػت. ًـشیِ
افیشادی ویِ دس اییي صهیٌیِ      یِ وٌٌذ ٍ ایي سا ًیض ّوی  ٍاطُ سا سٍی عٌَاًـبى اػتفبدُ هی

ام. فىش ّن ًىٌییذ ویِ اص اییي     ي ایي هفَْم سا اثذا  وشدُداًٌذ وِ ه وٌٌذ هی فعبلیت هی
وٌن. آخش تعذاد افشادی وِ ییه هفْیَم علویی هفییذ سا اختیشا        ثبثت امؼبع غشٍس ًوی

ام، ثِ ّیچ ٍخِ للذ  ًبداًؼتِ ایي وبس سا اًدبم دادُوٌٌذ صیبد ًیؼت، ٍ هي ّن اگشچِ  هی
 وٌذ. ًذاسم اخبصُ دّن وؼی دس دًیب ؿبّىبس هشا فشاهَؽ 

لَاًیي »، ثشای ًخؼتیي ثبس ٍ ثب خضئیبت دلیك «ػشگشداى»وِ هي دس داػتبى  گش ایيید
وِ ایي لیَاًیي   سا ًیض ثیبى وشدم وِ ثؼیبس هعشٍف ؿذًذ. مذال  ایي« سٍثبتیه یِ گبً ػِ



 III  00  آسیمًفآیساک 
 

علوی ّین    ٍ ثذٍى هٌبػجت، دس ّش خَس خبیی وِ لضٍهبً هٌبػجتی ثب تخی آًدبٍ  ٌدبیاسا 
ّوچٌییي افیشادی ویِ دس    وٌٌیذ.   هشاخع ًم  لَل عوَهی ّن ثیبى هیی  ًذاسد، ٍ متی دس

داًٌذ تب ثِ هیي   وٌٌذ، گبُ ٍ ثیگبُ فشكت سا هغتٌن هی  َّؽ هلٌَعی فعبلیت هی یِ صهیٌ
 گبًِ ساٌّوبی خیلی خَثی اػت.  وٌٌذ لَاًیي ػِ ثگَیٌذ وِ فىش هی

 ثشٍین...تَاًین اص ایي ًیض فشاتش  متی هی
ّیب دس صهیبى    ویشدم ویِ سٍثیبت    تن، ّیچ فىش ًویًَؿ ام سا هی ّبی سٍثبتی ی داػتبىٍلت

عَس ًخَاّذ ؿذ، ٍ  ٍخَد ثگزاسًذ. دسٍالع، هغوئي ثَدم وِ ایي یِ صًذگی هي پب ثِ عشك
ػیٌت   04ثٌذی وٌن )مذال  مبعش ثیَدم   مبعش ثَدم ػش ایي اعویٌبى هجلغ والًی ؿشط

 ّیب  آىچیضّیبیی اػیت ویِ ثیِ     ثٌذی هي ثیش ػیش    الی هجلغ ؿشطؿشط ثجٌذم، وِ مذ اع
 اعویٌبى داسم. 

گزسد،  م هیاِ ام سا ًَؿت ٍلی مبال، چْ  ٍ ػِ ػبل اص صهبًی وِ ًخؼتیي داػتبى سٍثبتی
ّیب   تَاى اًىبسؽ وشد. افضٍى ثش ایي، سٍثبت ٍ هب ٍالعبً سٍثبت داسین. ممیمتی اػت وِ ًوی

ّبی كٌعتی تدؼین ویشدُ ثیَد،     سا ثِ عٌَاى سٍثبت ّب آىوِ هي  ذّوبى چیضّبیی ّؼتٌ
دػت هٌْذػبى ثشای اًدبم وبسّبی خبف ویِ توْییذات ایوٌیی دس     یِ اثضاسّبیی ػبخت

ّبی هتعذدی یبفت، هخلَكیبً دس   سا دس وبسخبًِ ّب آىتَاى  اًذیـیذُ ؿذُ اػت. هی ّب آى
ؿبى ویبهاًل سٍثیبتیضُ ؿیذُ اػیت. خیظ تَلییذ چٌییي         ّبی خَدسٍػبصی طاپي وِ وبسخبًِ

 ؿَد.  ّب اداسُ هی بتّبیی دس توبم هشام  ثِ دػت سٍث ِ وبسخبً
ّیبی داػیتبًی هیي     بتّب، هبًٌیذ سٍثی   گشفت وِ ایي سٍثبت الجتِ ایي سا ّن ثبیذ دس ًظش

ػیشعت   گًَِ ّن ًذاسًذ، ٍلی ثِ ٌذ ًیؼتٌذ، پَصیتشًٍیه ًیؼتٌذ ٍ متی ؿى  اًؼبىَّؿو
داًذ چْی    ؿًَذ. چِ وؼی هی تش هی وبسُ دس مبل پیـشفت ّؼتٌذ ٍ پیَػتِ تَاًبتش ٍ ّوِ

 ػبل دیگش ثِ ودب خَاٌّذ سػیذ؟
شگیَى  ّب داسًذ دًییب سا دگ  تَاًین اص آى هغوئي ثبؿین. سٍثبت چیض دیگشی ًیض ّؼت وِ هی

 ثیٌی وٌین.   ح پیؾٍَع تَاًین ثِ دٌّذ وِ ًوی ثِ ػوت ٍ ػَیی مشوت هی آى ساوٌٌذ ٍ  هی
ّیب ؿیشوتی ثیِ ًیبم      تیشیي هٌجیع سٍثیبت    آیٌیذ؟ هْین   ّبی ٍالعی اص ودب هی ایي سٍثبت
یًَیویـییي یىییی اص تَلیذوٌٌییذگبى پیـییشٍی اػییت.  دس دًَجییَسی وبًتیىییبت یًَیوِیـییي
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ّیبیی اػیت ویِ تیبوٌَى ًلیت ٍ       ؿبیذ یه ػیَم سٍثیبت  ّبی كٌعتی ٍ هؼئَل  سٍثبت
ثیِ   0841 یِ آى سا دس اٍاخش دّی  0اًگِلجِشگِش اًذ. سئیغ ؿشوت، خَصف اف. اصی ؿذُاًذ ساُ

سا  ّیب  آىتلوین گشفت تَلیذ  ،ّب عاللِ داؿت ثِ سٍثبت لذس آىوِ  ترػیغ وشدایي دلی  
 ثِ عٌَاى ؿغ  خَد اًتخبة وٌذ. 
هٌذ ٍ ٍاسد ثبصی ؿَد؟ ثیش   ّب عاللِ لذس صٍد ثِ سٍثبت اٍ ایي ٍلی چِ چیضی ثبعث ؿذ وِ

، صهبًی وِ دٍساى وبسداًی فیضیه سا 0831 یِ ّبی ؿخق خَدؽ، اٍ دس دّ اػبع گفتِ
ّ  ّین ّبی سٍثیبتی   گزساًذ، ثب خَاًذى داػتبى دس داًـگبُ ولوجیب هی ، آییضان  اؽ یداًـیگب
 ّب عاللِ پیذا وشد.  آػیوَف ثِ سٍثبت

 هي!آُ، خذای 
، میغ  ًَؿیتن  یهی ام سا  ّیبی سٍثیبتی   داػیتبى داًیذ، دس آى سٍصّبی لذیوی، ٍلتیی   هی

سا ثیِ   ّیب  آىخَاػتن اییي ثیَد ویِ     ثلٌذپشٍاصی چٌذاى صیبدی ًذاؿتن. تٌْب چیضی وِ هی
داًـیگبّن ثیِ    یِ وه ثِ پشداخت ؿْشیثفشٍؿن تب ّن چٌذ كذ دالسی ثشای وّب  هدلِ

 ّب ثجیٌن.  ُ صیش عٌَاى داػتبىؿذ دػت ثیبٍسم ٍ ّن ًبهن سا چبح
آٍسدم. ٍلیی   صدم، فمظ ّوییي سا ثیِ دػیت هیی     ادثی دیگش للن هی یِ اگش دس یه صهیٌ

ای اص  داًؼیتِ صًدییشُ  ٍ فمظ ٍ فمظ ثِ ّوییي دلیی ، ًب  ًَؿتن،  هی یلیتخ یعلو اصآًدبوِ
 وٌذ.  دًیب سا دگشگَى هی یُ ساُ اًذاختن وِ اهشٍص داسد چْش سٍیذادّب سا
ییه عولیی9   سٍثبت»وتبثی هٌتـیش ویشد ثیب عٌیَاى      0871اف. اًگلجشگش دس ػبل خَصف 

)اًتـبسات اهیشیىي هٌَِیدوٌِیت اػَػیِیـیي  ٍ    « ّبی كٌعتی بتاًذاصی سٍث هذیشیت ٍ ساُ
 لذس لغش داؿت وِ اص هي ثخَاّذ پیـگفتبسی ثش آى ثٌَیؼن.  آى
 ش ٍاداؿت وِ...ّب وبسوٌبى ؿشیش اًتـبسات داثلذی سا ثِ فى ایي اتفبق یِ ّو

اًیذ   ّبین ثِ چبح سػیذُ ّبی هدوَعِ داػتبى ّبی گًَبگَى سٍثبتی هي دس وتبة داػتبى
 لیذس پشاوٌیذُ ثبؿیٌذ؟    ّب ثبیذ اییي  ىسػذ. چشا ایي داػتب وِ تعذادؿبى ثِ ّفت عٌَاى هی

تش اص آى ثَدًذ وِ وؼی خیَاثؾ   ّب دس صهبى ًَؿتِ ؿذى ثؼیبس هْن ایي داػتبى اصآًدبوِ
 سا دس یه وتبة گشدآٍسی ًىٌین؟ ّب آىسا ثجیٌذ )اص ّوِ ووتش، خَدم  پغ چشا 

                                                                                                     
1 . Joseph F. Engelberger 



 III  01  آسیمًفآیساک 
 

ی ٍ ییه داػیتبى وَتیبُ    خلت هَافمت هي ّن وبس خیلی ػختی ًجَد، پغ ثفشهبییذ. ػ
 0828ّیبی   صهبًی ثیي ػبل یُ دٍس سػٌذ ٍ دس ٍاطُ هی 111111ثِ مدن  وِ دس هدوَ 

 .0اًذ ًَؿتِ ؿذُ 0866تب 

  

                                                                                                     
ّای کَتاُ رٍباتی آسیوَف ترا آى زهراى اسرت.     هٌتطر ضذُ ٍ ضاهل توام داستاى 1982. ایي کتاب در سال  1

دیگر ًیس ًَضرت کرِ در بخرص    البتِ آسیوَف طی دُ سال بعذی تا پایاى عورش، ضص عٌَاى داستاى رٍباتی 
 ّای رٍباتی آسیوَف باضذ. م اًذ تا ایي کتاب هرجع کاهلی برای داستاى پیَست ایي کتاب گردآٍری ضذُ
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 چىد ريبات غیراوساوی
 

دس آٍسم.  اًیذ دس اییي وتیبة ًویی     ّبی سٍثبتی سا ثِ ّوبى تشتیجی وِ ًَؿتِ ؿذُ داػتبى
وٌن. هثالً دس ثخؾ ًخؼیت،   ثٌذی هی سا ثش اػبع هبّیت هحتَایـبى گشٍُ ّب آى عَم
ٍ   یی اتَهجّبیی ػش ٍ وبس داسین وِ ؿوبیلی غیش اًؼبًی داسًذ. یه ػی،، ییه    ثب سٍثبت

اًیذ ایبّشی غییش     یت ثِ ٍخَد آهیذُ ٍالع دسّبی كٌعتی وِ  سٍثبتًِ؟  چشاوِیه خعجِ. 
 اًؼبًی داسًذ. 

ِ  ًبم داسد، دس ّیچ« دٍػت پؼشن ثْتشیي»یي داػتبى وِ ًخؼت ّیبی   وذام اص هدوَعی
 ٍ ًَؿیتن،  0863ػیتتبهجش ػیبل    01پیـیي گشدآٍسی ًـذُ اػت. ایي داػیتبى سا دس سٍص  

ویِ ػیی ٍ پیٌح ػیبل صٍدتیش اص آى      ثیبثیذ « ساثی»ؿبیذ آى سا پظٍاوی دٍسادٍس اص داػتبى 
ّذ آهذ.  فىش ًىٌیذ خیَدم  ًیض ثعذتش دس ّویي وتبة خَا« ساثی»ًَؿتِ ؿذُ ثَد. )داػتبى 

ّشتمذیش هتَخِ خَاّیذ ؿذ وِ دس ایي ػِ داػیتبى، دییذگبُ    . ثِ مًذاساص ایي هَعَ  خجش 
ّوچٌیي ؿیبیذ هتَخیِ اییي ًىتیِ ًییض      ًـبى دادُ ؿذُ اػت.  یخَث ثِ اًگیض تشمنسٍثبت 

ّبیی  سگِگبًِ ٍخَد ًذاسد ٍ  اًگبس ّیچ ًـبًی اص لَاًیي ػِ« ػبلی»ثـَیذ وِ دس داػتبى 
خَسد. خَة، اگش هي ثخَاّن ّش اص گیبّی اص اییي    اص دیذگبُ سٍثبت تْذیذگش ثِ چـن هی

 خَاّذ خلَی هشا ثگیشد؟ وبسّب ثىٌن، فىش وٌن ثتَاًن. چِ وؼی هی
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 0بُتریه ديست پسرک
 

 «خیوی ودبػت، عضیضم؟»اًذسػَى9 آلبی 
 «؟سػیذُثیشًٍِ. سفتِ ػوت دّبًِ. مبلؾ خَثِ. سٍثبت ثبّبؿِ... اٍى »خبًن اًذسػَى9 

گزسًٍیِ. ساػیتؾ سٍ ثخیَای، دیگیِ      ّب سٍ هیی  آسُ. تَ ایؼتگبُ هَؿىیِ، داسُ آصهبیؾ»
متی اص ٍلتی پًَضدُ ػبل پیؾ صهیي سٍ تشن وشدم تًَن ثشای دیذًؾ هٌتظش ثوًَن.  ًوی

 «ؿِ مؼبة وشد. م. فیلن سٍ وِ ًوی ّب سٍ ّن ٍالعبً ًذیذُ یِ دًٍِ اص اٍى
 «خیوی ّن ًذیذُ.»خبًن اًذسػَى9 

دًٍیِ اص    . ثِ خبعش ّویٌِ وِ یِثشُ صهیي سٍ ثجیٌِتًَِ  صادُ ٍ ًوی وِ اٍى هبُ ثشای ایي»
 «ّب سٍ آٍسدم ایٌدب. فىش وٌن اٍلیي دس ًَ  خَدؽ سٍی هبُ ثبؿِ. اٍى
 «ؽ ّن صیبد ؿذ. ّضیٌِ»ن اًذسػَى ثب آُ وَچىی گفت9 خبً
  «تش ًیؼت. ّن ّوچیي اسصٍى 1سٍثبتًگْذاسی اص »لبی اًذسػَى گفت9 آ

*** 
ثش اػیبع اػیتبًذاسدّبی صهیٌیی    عَس وِ هبدسؽ گفت ثِ دّبًِ سفتِ ثَد.  خیوی ّوبى

دساص  ؾیپبّبّب ٍ  آهذ. دػت مؼبة هی ی دُ ػبلِ لذثلٌذ ثِ الغش ثَد ٍ ثشای یه پؼشثچِ
، ذیسػ یهتش ٍ تٌَهٌذتش ثِ ًظش  پَؿیذ، چبق اؽ سا هی ٍ ؿىٌٌذُ ثَدًذ. ٍلتی لجبع فضبیی

ًؼت. ٍلتیی  تَا صاد دیگشی ًوی آهذ وِ ّیچ صهیي ی گشاًؾ هبُ ثشهی ٍلی عَسی اص عْذُ
متی پذسؽ ّین   سفت پیؾ هیٍاس شٍّبیی وبًگ د ٍ ثب خْؾوش خیوی پبّبیؾ سا دساص هی

 تَاًؼت ثب اٍ ّوشاّی وٌذ.   ًوی
ػیوت پیبییٌی آػیوبى     دسػوت خبسخی دّبًِ ثِ ػوت خٌَة ؿیت داؿیت ٍ صهییي،   

عیَسی ویِ اص ؿیْش لًَیبس دییذُ       ت ّویبى خب ثَد، دسػ خٌَثی لشاس داؿت )ّویـِ ّوبى
خَثی سٍؿي ؿیذُ   ًضدیه ثِ ثذس وبه  ثَد ٍ ثِ ّویي دلی  توبم ؿیت دّبًِ ثِؿذ   هی
 ثَد. 
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