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چکیذُ
فٙهط تریُ زض فضب زض ع َٛظٔبٖ ،أىبٖ قٙبذت وبُٔ اظ فضبی ٔٛخٛز ضا ث ٝزؾت ٔی زٞس.زض حمیمت تریُ ضا ٔی تٛاٖ اثعاضی خٟت ثیبٖ
فضب زض ع َٛظٔبٖ زا٘ؿت .اٍِٞٛبی تریّی زض فیّٓ ،فضب ضا تقطیف وطز ٚ ٜث ٝآٖ إٞیتی ثیب٘ی ٔی زٙٞسٕٞ .چٙیٗ تریُ زض فضبی ٔقٕبضی
أىبٖ زضیبفت تدطثیبت خسیس  ٚازضان فضبیی ضا ث ٝزؾت ٔی زٞس .ثٙبثطایٗ ٔف ْٟٛتریُ ثٔ ٝثبث ٝاٍِٛیی ٔكتطن زض ؾیٕٙب ٔ ٚقٕبضی اظ
إٞیت ٚیػ ٜای ثطذٛضزاض ٔی ثبقسِٚ .یىٗ آٖ عٛض و ٝثبیس ثٔ ٝف ْٟٛفتهط تریُ چ ٝزض ؾیٕٙب  ٚچ ٝزض فطن ٝی ٔقٕبضی ،تٛخ٘ ٝكس ٜاؾت.
زض ایٗ ٔمبِ ٝاثتسا ث ٝقٙبذت ٔف ْٟٛتریُ زض فضبی ٔقٕبضی  ٚچٍٍ٘ٛی زضیبفت آٖ زض فضبی ٔقٕبضی پطزاذتٔ ٝی قٛز  ٚؾپؽ ٔف ْٟٛتریُ
زض ؾیٕٙب  ٚإٞیتی و ٝاٍِٞٛبی تریّی زض ثیبٖ فضبٞب  ٚضٚحی ٝی ذبل فیّٓ زاضزٛٔ ،ضز ثطضؾی لطاض ٔی ٌیطز .زض ٟ٘بیت چٙیٗ ٘تیدٔ ٝی قٛز
و ٝاؾبؼ تٕبٔی تدطثیبت فضبیی  ٚزضن فضب ٔتىی ثط تریُ اؾت  ٚث ٝفٛٙاٖ اٍِٛیی وٞ ٝط ز ٚفٙهط فضب  ٚظٔبٖ ضا زض ذٛز خبی ٔی زٞس ،زض
فضبی ٔدبظی فیّٓ  ٚفضبی فیعیىی ٔقٕبضی ٔی تٛا٘س ثیبٍ٘ط احؿبؾبت  ٚفٛاعف ٙٔ ٚكب تدطثیبت خسیس زض فضب  ٚاِمب وٙٙس ٜی ٞسف ذبل
فیّٓ ؾبظ ٔ ٚقٕبض ثبقس.

ٍاطُ ّای کلیذی :تریُ ،فضبٔ ،قٕبضی ،ؾیٕٙب.

هقذهِ:
تهٛیط ؾیٕٙبیی چیعی ثیف اظ یه ت٘ ٓٞٛیؿت .زض ٚالـ فضبٞب ،قرهیت ٞب  ٚاقیبئی و ٝتٕبقبٌط ثط ضٚی پطز ٜؾیٕٙب ثساٟ٘ب ٔی
ٍ٘طز ٔ ٚفت ٖٛآٟ٘ب ٔی قٛز نطفب ِىٞ ٝبی ٘ٛضی ٞؿتٙس و ٝثب تیطٌی  ٚضٚقٙبیی ٔتفبٚت ذٛز ،تهبٚیطی ضا پی زض پی ثبظؾبظی ٔی
وٙٙس .أب تٕبقبٌط ؾیٕٙب ث ٝیبضی ذغبی چكٓ ثیٗ ایٗ تهبٚیط ٚ ٚالقیت خٟبٖ اضتجبط ثطلطاض ٔی وٙس  ٚزض ثغٗ اثط ؾیٕٙبیی فطٚ
ٔی ضٚز .ضاثغٔ ٝیبٖ زیسٖ  ٚثبٚضوطزٖ ضاثغ ٝوٟٙی اؾت و ٝثكط ثؿیبض ث ٝآٖ ا٘سیكیس ٜاؾت .زض ٚالـ ا٘ؿبٖ ثط اؾبؼ غطیع ٜثطآ٘چٝ
اظ ضا ٜثیٙبیی زضن ٔی وٙس ثبٚض زاضز ٚ ٚالقیت آ٘طا ٍٔط زض قطایظ ذبنی ٔٛضز تطزیس لطاض ٕ٘ی زٞس .ؾیٕٙب ٘یع اظ ٕٞیٗ انُ
غطیعی ثٟط ٜخؿت ٝاؾت .اضتجبط تریُ آٔیع  ٓٞٚ ٚاٍ٘یعی ؤ ٝیبٖ تهٛیط ؾیٕٙبیی  ٚخٟبٖ ٚالـ ٚخٛز زاضز ثب تبثیط زضأبتیه
ٔكبثٟی تكسیس ٔی قٛز.
زیٍط ثٔ ٝتٗ ثؿٙسٕ٘ ٜی وٙیٓ ،ثبیس ثجیٙیٓ ،حؽ وٙیٓ  ،حطوت وٙیٓ ....زیٍط ث ٝقىُ ثؿٙسٕ٘ ٜی وٙیٓ ،فضب ٔی ذٛاٞیٓ ،فضبیی
ثطای تدؿٓ تریُ ،تریّی ؤ ٝحسٚزیت ٘ساضز  ٚثیف ثهطی اؾت.
ٔقٕبضی افالْ یه حضٛض ثعضي زض وٙبض ٔطي ٞبی ٌصقت ٝاؾت .یه حىبیت ٌط اؾت اظ ظ٘س ٜثٛزٖ  ٚیب اؾبؾبً ٔقٕبضی حىبیت ٌط
یه "ثٛزٖ" اؾتٔ .قٕبضی ٞط آئی ٝٙزض پیبٔی ظٔبٖ ث ٝقٙبذت ا٘ؿبٖ زض ٘یبیس ،چیعی خع تهٛیط ث ٝزؾت ٕ٘ی زٞس .تهٛیطی و ٝزض
حمیمت تطؾیٕی ثی ضٚح اظ یه ٚضیت وبِجسی زاز ٜقس ٜاؾت .آزٔی آٍ٘ب ٜو ٝزض ظ٘سٌی وطزٖ یب تدطث ٝوطزٖ فضبی ٔقٕبضی اظ
آ٘ی ث ٝآٖ ثقسی ٌصض ٔی وٙس ،ذٛز تهٛیط ثطٌطفت ٝیب ث ٝزؾت زاز ٜقس ٜاظ آٖ ٘رؿت ضا ث ٝتهٛیط ثقسی حبنُ اظ آٖ ثقسی پی٘ٛس
ٔی زٞس ،پی٘ٛسی و ٝقرهی اؾت  ٚفطزی  ٚؾّیم ٝای  ٚتدطثی .ایٗ فُٕ پی٘ٛس زازٖ ز ٚتهٛیط اظ فضبی ٔىب٘ی ث ٝیىسیٍط ثٝ
لسضت ٔطٔٛظ ظٔبٖ ٔیؿط ٔی قٛز.
ایٙدب اتبلی اؾت تبضیه ،ثب پطز ٜای ؾپیس  ٚوٛچه زض ا٘تٟبی آٖ ،و ٝثب ٘ٛضی ؾحطاٍ٘یع ضٚقٗ ٔی قٛز ٚ ،ؾبی ٝی حمیمی نس
ؾبِ ٝضا پیف ضٚی چٙس ٘فط اظ حبضطاٖ ٔی ٌؿتطا٘س .قبیس  ٓٞؾبی ٝای اظ حمیمتی زٞ ٚعاض ؾبِ ٝو ٝافالع ٖٛاظ آٖ ؾرٗ ٔی ضا٘س.
ایٙدب چٙس ٘فط قٛضیس ٚ ٜذؿت ٝث٘ ٝؾبض٘ ٜكؿت ٝا٘س ،تب قجح ٚالقیت تریّكبٖ ضا ثط پطز ٜثجیٙٙس ٚ .ثقضی ث ٝتبثیط ،ث ٝوٙبض زؾتی
قبٖ ٔی ٌٛیٙس ،ایٗ خب اتبق ضٚیبؾبظی اؾت ،خبیی و ٝتهٛیطٞب  ٚنساٞب زضٔ ٓٞی آٔیع٘س تب ٔقدع ٜی یه لطٖ ،پؽ اظٞعاضاٖ ثبض،
ثبضی زیٍط ضٚی زٞس.
ایٗ خب ٔطوع تاللی ش  ٗٞاؾت .اظ فّٓ  ٚتىِٛٛٙغی تب ٙٞط ،اظ فّؿف ٚ ٝؾیبؾت تب التهبز ،اظ وػا٘سیكی  ٚثیٔبیٍی تبذاللیت ،اظ
زٚؾتی تب زقٕٙی ،ایٗ خب ذالن ٝآزٔی خبضی اؾت.

سٍش تحقیق:
زض ایٗ ٔمبِ ٝاظ ضٚقٟبی پػٞٚكی ظیط اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.

ٔ غبِقبت ٘ؾطی :تحّیُ ٔمبیؿ ٝای  ٚاؾتسالَ ٔٙغمی ٛٔ ٚضز پػٞٚكی ثب تىٙیه ضاٞىبضٞبی تطویجی.
ٌ طزآٚضی اعالفبتٔ :یسا٘ی ،وتبثرب٘ ٝای ،ایٙتط٘تٔ ،هبحج...ٝ

سابطِ فضا دس هعواسی
فضب ٚاغ ٜای اؾت و ٝزض حٛظٞ ٜبی ٔرتّف فّٓ  ٚثب ٔقٙبیی ٚؾیـ ث ٝوبض ٔی ضٚز .آ٘چ ٝزض ایٗ خب ٔٛضز ٘ؾط اؾت ٔفٔ ْٟٛكتطن
فضب زض فّٔ ْٛرتّف اختٕبفی ،خغطافیبٔ ،قٕبضی ٚقٟطؾبظی اؾت .فضب ثٔ ٝثبث ٝفطٔ ًٙٞبزی ،پسیس ٜای ؾبوٗ  ٚذٙثی ٘یؿت وٝ
نطفبً ٙٞسؾی اضظیبثی قٛز ،ثّى ٝخعئی اؾت پیٛؾتٔ ٚ ٝتغیط اظ ظ٘سٌی ضٚظا٘ ،ٝو ٝث ٝعٛض فٕیمی ث ٝفقبِیت ٞبی اختٕبفی پی٘ٛس
ذٛضز ٜاؾت .ثب ایٙى ٔ ٝقٕبضاٖ  ٚعطاحبٖ قٟطی ٕٛٞاض ٜثط ٚیػٌی ٞبی وبِجسی فضبٞب تبویس وطز ٜا٘س ،أب ثٞ ٝط حبِی ٔ ٕٝٞتفىطیٗ
ثط ضاثغ ٝث ٓٞ ٝتٙیس ٜفضب ثب فٛأُ ٘ ٚیطٞٚبی اختٕبفی نحٌ ٝصاضز ٜا٘س .زض ایٗ اضتجبط تقبّٔی ثیٗ فضب  ٚفطآیٙسٞبی اختٕبفی
اؾت و ٝثیبٖ ٔی زاضز فضبی ؾبذت ٝقس ،ٜتبثیطات فٕیمی ثط ؾبذتبض اختٕبفی ٔی ٌصاضز)1( .
ثطٛ٘ٚظی ٔی ٌٛیسٔ :قٕبضی ٙٞط فضبؾت؛ ٙٞطی و ٝآٔیرت ٝثب فٗ اؾت .زض ایٗ تقطیف فضب ضا ٔی تٛاٖ ثٞ ٌٝ٘ٛ ٝبی ٔرتّف تقطیف
وطز ،ایٗ فضب ٔی تٛا٘س یه فضبی ؾبذتٕب٘ی ثبقس ،یب فضبییى ٝثب زضذت ٌ ٚیب ٜثٛخٛز آٔس ٜاؾت ،أب آ٘چ ٝو ٝزض تٕبٔی ایٗ
تقبضیف ٔكتطن اؾت ،تقطیف فضبیی اؾت و ٝزض آٖ ٔؿتتط اؾت .اظ یه ؾٔ ٛقٕبضی( ،غیطخٙج ٝفّٕىطزی آٖ) ثٔ ٝثبثٚ ٝؾیّٝ
اضتجبط خٕقی قٙیسٔ ٜی قٛز و ٝحبٚی  ٚحبُٔ پیبْ اؾت ٔ ٚقٕبض ضا زض ایٗ ٔمٚ ِٝٛازاض ث ٝقٙبذت ٌ ٚؿتطـ زازٖ قٙبذت زض
ٔیبٖ فبٔٔ ٝطزْ ٔی وٙس ٘ ٚعز آ٘بٖ ا٘سیكٞ ٝب ٔ ٚفبٞیٕی ضا خؿتدٔ ٛی وٙس تب ثب تطٚیح ٕٞبٖ ٞب ،فضبی وبِجسی ضا ثیكتطیٗ
قرهیت ٛٞ ٚیت فطٍٙٞی ثركس  ٚاظ ؾٛی زیٍط ٔقٕبضی ثٔ ٝثبث ٝیه ثیبٖ یب یه ظثبٖ لبثُ تقٕیٓ قٙبذتٔ ٝی قٛز ٕٞ ٚب٘ٙس ٞط
ظثبٖ ظ٘س ٜضا ٚ ٜضؾٓ وبضثطزی ثطایف تسٚیٗ ٔی قٛز  ٚذٛاؾتٔ ٝی قٛز وٞ ٝط ٘یبظ  ٚؾّیمٞ ٚ ٝط تهٛض  ٚتریّی ،قىُ ٞب  ٚضٚاثظ
ٞبیی زاقت ٝثبقس ،لبثُ تقطیف  ٚتقییٗ.)2( .
زض ایٗ تقطیف ثٚ ٝخٛز فقبَ پٙح فٙهطی تٛخٔ ٝی وٙیٓ و ٝقٙبذت ضاثغٞ ٝبی ٔتمبثّكبٖ ث ٝزضیبفت ضٚحی ٝانّی  ٚاؾبؾی آٖ وٝ
ٔی تٛا٘یٓ پٛیب ثٙبٔیٓ ضا ٜذٛاٞس زاز.
الف -دیذُ ّا :
فىطٞب ثب ٘ؾطیٞ ٝبیی و ٝاظ ضا ٜوبضثطز اثعاض وبِجسی زض فضب ،زض ٔقٕبضی افٕبَ ٔی ق٘ٛس .
ب -اسصش ّا :
پؽ اظ ٌصض اظ فط ٚ ًٙٞا٘سیكٞ ٝبی فقبَ  ٚتقییٗ ضخحبٖ ٞبیی اِعأی" ،ضخحبٖ ٔطوت" اظ ؾٛی ؾبظ٘سٌبٖ ثٙب ث ٝقٕبض ٔی آیٙس ٚ
زض فضب ٔٙؾٛض ٔی ق٘ٛس.
پ -سیستن :
ثٙبثط آ٘چ ٝلجالً تقطیف وطزیٓ ،ث ٝفبُٔ ٞب ٔ ٚتغیطٞبیی و ٝزض ٔیبٖ ا٘ساظٞ ٜب  ٚپی٘ٛسٞب  ٚچٙسیٞب  ٚچ٘ٛیٞب ٚخٛز زاض٘س ،ث ٝقىّی
ٔٙؾٓ یب ثطاؾبؼ ضز ٜثٙسی ا٘سیكیس ٜقسٔ ٜی ٍ٘طز.
ت -عالئن بصشی :
فالئٓ ثهطی و ٓٞ ٝاثعاض وّیسی ظ٘سٌی ٚالقی  ٚحمیمی ا٘س  ٓٞ ٚزض زاذُ ٘ ٚیع ذبضج ظیؿت ٔی ق٘ٛس  ٚث ٝوٕه ٙٞسؾ ٚ ٝفضبی
ٙٞسؾی ٘یع ف ٟٓتٛا٘ٙس قس  ٚیىی اظ ؾطفهُ ٞبی انّی وبض تسٚیٗ فضب ث ٝحؿبة ٔی آیٙس.
ث -بیاى :
ثب تٛخ ٝث ٝایٙىٞ ٝط تطویت  ٚضزیف ؾبظی اثعاض وّیسی یب فالئٓ ثهطی آٍٙٞی اؾت ٞ ٚط آٍٙٞی ضا ،زض خبیٍعیٗ وطزٖ چیعی زض
ٔىب ٖ  ٚزض ظٔبٖٔ ،فٟٔٛی  ٚپیبٔی ،اثعاض ٞط ٔقٙب  ٚپیبْ ضا ،خٕـ ا٘ؿبٟ٘ب ،ا٘سیك ٝای و ٝاظ ذٛز آ٘بٖ ٌطفتٔ ٝی قٛز تب ٕٞطا ٜثب
ؽطافت ِ ٚغف  ٚثب تطٕ٘ی ٛٙٞظ ثیف ،ث ٝذٛز آ٘بٖ ثبظ پؽ زازٔ ٜی قٛز.

ٔقٕبضاٖ ثٍٙٞ ٝبْ آفطیسٖ فضب ،زض ع َٛض٘ٚسی وبض ٔی وٙٙس وٌ ٝصض اظ تهٛض ث ٝتهٛیط  ٚیب ثبِقىؽ اؾت .ث ٝفٛٙاٖ ضاٞی وٝ
تضٕیٗ وٙٙس ٜتٛفیك آ٘بٖ زض تؿّظ ثط فضبی عطح قس ٜث ٝزؾت آ٘بٖ اؾت ،ثبضٞب تحمك ٔی یبثس ،اٌط فطو قٛز تهٛض پیف اظ
تهٛیط ٔٛخٛزیت ٔی یبثس  ٚاظ تریُ ٞب  ٚتدؿٓ ٞبیی ٘یع ظازٔ ٜی قٛز ؤٕ ٝىٗ اؾت ٞطٌع زض فبِٓ ٚالقیبت ٔٛضز قٙبذت
ٔؿ تمیٓ یب غیطٔؿتمیٓ ٔقٕبض لطاض ٍ٘طفت ٝثبقٙس؛ اٌطفطو قٛز و ٝتهٛیطٞبیی ؤ ٝقٕبضاٖ ثطای تقییٗ نٛضتی اظ تهٛضات ذٛیف
ٔطتجظ ثب ٔٛضٛفی ذبل تطؾیٓ ٔی وٙٙس.)3( .
تٟٙب نٛضتی اظ نٛضتٟبیی اؾت و ٝاظ آٖ ٔٛضٛؿ ٔی تٛاٖ زاقت ٔ ٚقٕبض ثٔ ٝیُ  ٚا٘تربة ذٛیف ،تطؾیٓ وطز ٜاؾت؛ اٌط فطو
قٛز و ٝتطؾیٓ تٟٙب یىی اظ ٚؾبیّی اؾت ؤ ٝی تٛا٘س آ٘چ ٝزض شٔ ٗٞقٕبض ٘مف ثؿت ٝاؾت ضا ثٕٙبیب٘س ،و ٝزض ٞطحبَ فبلس ثقس
چٟبضْ ،یقٙی فضب اؾت  ٚث ٝایٗ زِیُ ٘یع ٕ٘ی تٛا٘س فضب ضا زض خبٔقیت آٖ ٔتهٛض وٙس ،چٙیٗ اؾتٙتبخی زٚض اظ ٔٙغك ٘یؿت وٝ
ضاٞی و ٝثبیس ٔقٕبض عی وٙس ،اظ تهٛیط ٔقیٙی و ٝزاضز ث ٝتهٛیطی ثطؾس ؤ ٝتٙبؾت ٕٞ ٚب ًٙٞثب وّیت آٖ اؾت ،ضاٞی اؾت
ٔتىی ثط شٙٞیبت ٔ ٚكطٚط ثط ا٘تربة ٞب  ٚاضظیبثی ٞبیی وٕٞ ٝ٘ ٝیكٔ ٝی تٛاٖ ثط چٙس  ٚچ ٖٛآٟ٘ب زؾت یبفت .ث ٝزیٍط ؾرٗ،
ٌصض اظ تهٛض ث ٝتهٛیط ٘عز ٔ ٕٝٞقٕبضی  ٚثطای ٞط اثط ٚی ،ضاٞی اؾت لبئٓ ثط ثطزاقت ٞبی شٙٞی -فىطی ٚی ٚ ،آ٘چ ٝض ٜآٚضز آٖ
تٛا٘س ثٛز ٝ٘ ،اِعأبً ٕٞ ٝ٘ ٚیكٔ ٝی تٛا٘س ثیبٍ٘ط آٖ ضا ٜعی قس ٜثبقس ٚ ،ایٗ زض حبِی اؾت و ٕٝٞ ٝخب ،تهٛیطٞب ٔكره ٝتهٛیطٞبی
ٔقٕبضاٖ ث ٝحؿبة ٔی آیٙسٌ .صض اظ تهٛض ث ٝتهٛیط و ٝثطای آفطیٙٙسٌبٖ یه اثط ٔقٕبضی ،اظ ایٗ  ٕٝٞپیچیسٌی ثطذٛضزاض اؾت،
ثطای ثٟطٚ ٜضاٖ اظ آٖ ٘یع ٝ٘ ،وٕتط اظ ٕٞیٗ ا٘ساظ ،ٜثب ٘بٔقیٗ ثٛزٖ ٘ ٚبٔكرم ثٛزٖ چٙسی  ٚچ٘ٛی ا٘تربة ٞب  ٚاضظیبثی ٞب  ٚزض
آذطیٗ تحّیُ ،زض ثطزاقت ٞب ٕٞطا ٜاؾت.)2( .
زض ٔمبْ ٔمبیؿ ،ٝثب ٔدطز ؾبذتٗ ؾیط ث ٝتهٛیط وكیسٖ تهٛضی اظ یه فیّٓٔ ،ی تٛاٖ ث٘ ٝتبیدی تمطیجبً ٔكبث ٝآ٘چ ٝزض ضاثغ ٝثب
ٔقٕبضی فٛٙاٖ قس ،ٜضؾیس .فضبی فیّٕیه ،فضبیی ؾ ٝثقسی زض تهٛض فیّٕؿبظ ،فضبیی ز ٚثقسی (اظ ِحبػ فیعیىی) ثط ضٚی پطزٚ ٜ
ثبض زیٍط فضبیی ؾ ٝثقسی زض ش ٗٞتٕبقبٌط اؾت .آ٘چ ٝایٗ ؾیط تىبّٔی ضا تحمك ٔی ثركسٔ ،دٕٛف ٝاثعاضٞبی فیعیىیٔ ،ب٘ٙس
زوٛضٞب ،افطازٛ٘ ،ضپطزاظی  ...ٚاثعاض ضٚحی ٔب٘ٙس زضن فیّٕؿبظ ،تهٛیط ضٚقٗ ا ٚاظ آ٘چٔ ٝی ذٛاٞس ثٕ٘ ٝبیف زض آیس  ٚاظ ؾٛی زیٍط
ش ٗٞؾبظ٘س ٚ ٜش ٗٞثیٙٙس ٜضا پسیس ٔی آٚضز .ظٔبٖ فبُٔ ٔٛضز ثحث زیٍط اؾت .ظٔبٖ زض فضبی ٔقٕبضی ٔی تٛا٘س ٌصقتی عجیقی
٘سا قت ٝثبقس ،فضبی ٔقٕبضا٘ ٝلبزض ذٛاٞس ثٛز ،ظٔبٖ ذبل ذٛز ضا ث ٝش ٗٞثیٙٙس ٜاِمبء وٙس ٌ ٚصض آٖ ضا ثب ٌصض اظ أىبٖ ٕٞطاٜ
ؾبذت ٝیب آٖ ضا ؾطیقتط یب وٙستط ٕ٘بیس .ظٔبٖ زض فیّٓ ،خع ٚاثعاض فیّٓ ؾبظ اؾت .ظٔبٖ ٞط فیّٓ او٘ٛٙی خبٚزا٘ ٝاؾت و ٝذٛز ٔیتٛا٘س
تغییط پصیط ثبقس ٌ ٚب ٜثط ذالف ظٔبٖ عجیقی حطوت وٙس.)3( .

سابطِ صهاى ٍ هکاى دس هعواسی
اظ آ٘دب و ٝظٔبٖ  ٚفضب ث ٝنٛضتی ٔتساذُ  ٓٞ ٚظٔبٖ تدطثٔ ٝی ق٘ٛس ،زضن آٟ٘ب ث ٝعطظ غیط لبثُ ثبٚضی تفىیه ٘بپصیط اؾت .زض
ٚالـ ظٔبٖ ث ٝنٛضت ٘ؾٓ ٔتٛاِی فضب ثٍٙٞ ٝبْ حطوت زض ٔىبٖ تهٛض ٔی قٛز .اظ عطف زیٍط پیٛؾتٍی فضبیی ث ٝنٛضت یه ضقتٝ
تدطث ٝحؿی ؾبظٔبٖ یبفت ٝزض ظٔبٖ  ٚضٚاثظ فضبیی و ٝاظ عطیك ظٔبٖ حطوت اظ یه ٔىبٖ ثٔ ٝىبٖ زیٍط حبنُ ٔی قٛز ث ٝزؾت
ٔی آیسٔ .ب ٚلتی فضب ضا احؿبؼ ٔی وٙیٓ ؤ ٝىبٖ ٔبٖ ضا زض ذالَ ظٔبٖ تغییط زٞیٓ ٓٞ .چٙبٖ و ٝزض ظٔبٖ  ٚفضب حطوت ٔی
و ٙیٓ .زضن ٔب اظ ایٗ ز ٚفبُٔ ٘یع ث ٝعٛض ٔسا ْٚتغییط ٔی وٙس .یقٙی ثٍٙٞ ٝبْ تهٛیطوطزٖ خٟبٖ اعطاف ٔبٖ ث ٝز٘جبَ ایٗ تغییط
شٙٞی ٞؿتیٓ  ٚزض خؿت ٚخٛی ٔكبٞسٜی تٛٙؿ ایٓ .اظ عطف زیٍط ٔب ث ٝز٘جبَ ؾبذتی شٙٞی اظ خٟب٘یٓ و ٝث٘ ٝحٔ ٛقمِٛی ثبثت ٚ
ٔؿتساْ ثبقسٍٙٞ .بٔی و ٝیه ٔقٕبضی ضا اظ ٘ؾط ظٔب٘ی تدطثٔ ٝیوٙیٓ شات حبوٓ ثط عطاحی آٖ ث ٝضٚاثظ زض٘ٚی ٔتٛٙؿ ازضاوی ٚ
تسا ْٚنٛضی آٖ ثبظ ٔیٌطزز.)4( .

ثٌ ٝفت ٝثِٛسی ًٙز ٜثقسٚ 1خٛز زاضز و ٝثط ٘ح ٜٛتهٛیط وطزٖ ز٘یبی اعطاف ٔب تبثیط ٔی ٌصاضز یىی اظ ایٗ اثقبز تهٛیطظٔب٘ی اؾت،
یقٙی خطیبٖ ظٔبٖ ٛٔ ٚلقیت ٔب زضآٖ خطیبٖ .ث ٝفجبضت زیٍط ،زضن  ٚفٔ ٟٓب اظ یه ظیؿتی زض اثتسا اقتطان ٔؿبفی ایٗ تهٛیط
ظٔب٘ی ثب تهٛیط فضبیی (ٔٛلقیت فطز زض ٔىبٖ)  ٚیه تهٛیط ٚاؾغ ٝیب ٔطتجظ ثب خٟبٖ اعطاف ٔبٖ ،یقٙی زضن ٔب اظ یه ٚالقیت ٘ؾبْ
یبفت ٝاؾت .فطٞ ًٙٞبی ٔرتّف تهٛضات ٔتفبٚتی اظ ظٔبٖ زاض٘س .ثطذی ظٔبٖ ضا ث ٝنٛضت ٌؿتطـ  ٚپیكطفتی ذغی ٔی ثیٙٙس ٚ
ثطذی ظٔبٖ ضا ذهّتی زٚض ٜای  ٚضیتٕیه ٔی پٙساض٘س وٌ ٝصقت ،ٝحبَ ٚآیٙس ٜضا ث ٝنٛضت زٚایطی پی زض پی ثٔ ٓٞ ٝتهُ ٔی
وٙس .فس ٜای ٞ ٓٞؿتٙس و ٝفمظ ثط ظٔبٖ حبَ ٔتٕطوع٘س  ٚاظ ظٔبٖ تهٛضی آ٘ی زاض٘س ٚ ،ؾطا٘دبْ فس ٜای ٘یع ث ٝآیٙس ٜفىط ٔی
وٙٙس.)5( .
زض ثؿیبضی اظ فطٞ ًٙٞبی ٘ٛیٗ ،اظ خّٕ ٝفط ًٙٞآٔطیىبی أطٚظی تهٛضی اظ و٘ٛٙیت ثط ظٔبٖ حبوٓ اؾت .ث ٝعٛضٔثبَ ،زض ایٗ
فط ًٙٞاضظـ ٞب ٔقغٛف ث ٝآٖ چیعی اؾت و ٝاو ٖٛٙزض حبَ اتفبق افتبز ٜاؾت ٘ ٚتبیح ٘یع ثبیس فٛضی  ٚآ٘ی ثبقس ،زض ایٗ فطًٙٞ
ٕٞچٙیٗ تٛخ ٝفٕس ٜثط ؾِٟٛت زؾت یبثی ٚ ٚخ ٜٛفّٕىطزی ٔىبٖ  ٚفضب ٔتٕطوع اؾت .آٖ ٞب ضؾتٛضاٖ ٞبی ؾطپبیی ضا زٚؾت
زاض٘س .ث ٝثب٘ه ٞبی ٔبقیٗ ضٔ ٚ ٚبقیٗ ٞبی ثب٘ىی (ٔثُ فبثط ثب٘ه  ٚؾبیط ثب٘ه ٞبی ٔبقیٙی) ،فاللٙٔ ٝس٘س ،ظیطا اظ ٘ؾط ظٔب٘ی
وبٔالً ث ٝنطف ٝاؾت ح بنُ ایٗ عطظ ٍ٘طـ ث ٝظٔبٖ تهٕیٓ ٌیطی ٞبی وٛتبٔ ٜست اؾت  ٚفقبِیت ٞب ثطای زؾت یبثی ث ٝاٞساف
تقییٗ قس ٜزض ٔست ظٔبٖ ٞبی وٛتب ٜا٘دبْ ٔی ٌیطز .پبض ٜای زیٍط اظ فطٞ ًٙٞب ثط آیٙسٔ ٜتٕطوع٘س .ایٗ فطٞ ًٙٞبی ٞسفٕٙس ثب
تدطث ٝظٔبٖ حبَ ثطای آیٙس ٜثط٘بٔ ٝضیعی ٔی وٙٙس  ٚث ٝفجبضتی آٖ ٞب ثیكتط اظ ؾفط ،ثٔ ٝمهس ؾفط ٔی وٙٙس.)4( .
ؾبذتبض شٙٞی ا٘ؿبٖ اظ خٟبٖ زض ذالَ ظٔبٖ تغییط ٔی وٙس .چیعی و ٝث ٝنٛضت ؾبذتبض شٙٞی عطح ٚاض ٜاظ یه ٔقٕبضی ثٍٙٞ ٝبْ
ٚضٚز ث ٝیه ؾبذتٕبٖ آغبظ ٔی قٛز ،زض ع َٛظٔبٖ تىبُٔ ٔی یبثس  ٚث ٝؾبذتبض شٙٞی غٙی اظ ثرف ٞب ،فضبٞب  ٚضٚاثظ زض٘ٚی آٖ ٞب
ٔیؿط ٔی قٛز .ث ٝفجبضت زیٍط آ٘چ ٝاثتسا ث ٝنٛضت ضاٞ ٜبی فجٛض ٘ؿجی اظ یه ٘مغ ٝث٘ ٝمغ ٝزیٍط زض ش ٗٞا٘ؿبٖ ٘مف ٔی ثٙسز.
ثطاؾبؼ تسا ْٚایٗ خطیبٖ حطوت ،ظٔبٖ  ٚزضن ٘ؿجی ا٘ؿبٖ ضا اظ فضبی اعطافف ٔتحٔ َٛی وٙس ٚ ،ؾطا٘دبْ تٙبٚة  ٚتٛاِی ٔٛاخٝ
ا٘ؿب ٖ ثب یه ٔىبٖ ٚاثؿتٍی ضٚحی ٚی ث ٝآ٘دب ضا ثیكتط ٔی وٙسٞ .ط چٔ ٝب یه ٔىبٖ یب فضب ضا ثیكتط تدطث ٝوٙیٓٚ ،یػٌی ٞبی
فیعیىی آٖ وٓ ضً٘ تط  ٚاحؿبؼ ٚاثؿتٍی  ٚزَ ثؿتٍی ٔب ث ٝا٘سیك ٝی فبٔی و ٝفضب ّٔ ٚحمبت آٖ زض ٔب ثطٔی اٍ٘یعز ،ثیكتط ٚ
ثیكتط ٔی قٛز .ظٔبٖ ثطای ٔقٕبض یه تٙبلم ثٚ ٝخٛز ٔی آٚضز .اظ یه عطف ،تغییط  ٚتح َٛیىی اظ ذهّت ٞبی ٘ؾبْ فضبیی اؾت
ؤ ٝقٕبض ث ٝآٖ ٞب تٛخ ٝزاضز ،ثب ایٗ  ٕٝٞثؿیبضی اظ ٚاحسٞبی تكىیُ زٙٞس ٜیه ؾبذتبض فضبیی ایؿتبؾت .زض ٚالـ ٚاحسٞبی
ایؿتبیی ٞؿتٙس و ٝزض یه ٘ؾبْ پٛیب (ٔحیظ فیعیىی) لطاض ٔی ٌیط٘س.)6( .
ٔقٕبضاٖ ٔقبنط اظ ٞط زٍ٘ ٚطـ زض تهٛض فضبیی آثبضقبٖ اؾتفبزٔ ٜی وٙٙس .آٖ ٞب ٔقٕبضی ضا ث ٝنٛضت یىی اظ چٙس ٚالق ٝای وٝ
زض تسا ْٚظٔبٖ  ٚفضب ثٚ ٝلٛؿ ٔی پی٘ٛسز ٚ ٚاثؿتٍی فطاٚا٘ی ثٔ ٝتٗ ظٔبٖ  ٚتؿّؿُ تغییط زاضزٔ ،ی پٙساض٘س .ث ٝعٛض ٔثبَٔ ،قٕبضا٘ی
چ ٖٛفطا٘ه ِٛیس ضایت  ٚ 2آِٛاض آِت 3ٛإٞیت ظیبزی ثطای تؿّؿُ ثهطی  ٚضاثغ ٝظٔبٖ  ٚفضب زض آثبضقبٖ لبیُ ا٘س.)5( .
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خیال ٍ سٍیا دس هعواسی
تخیل
زض عطاحی ،تریُ ث ٝا٘ساظ ٜاذتطاؿ  ٚقبیس ثیف اظ آٖ إٞیت زاضز .تریُ لسضت ا٘ؿبٖ زض تِٛیس فطْ ،تهٛیط یب ایس ٜاؾت .فطآیٙس
تریُ ٞسفٕٙس ٘ی ؿت  ٚاظ آغبظ فبیس ٜای فّٕی اظ تریُ ا٘تؾبض ٕ٘ی ضٚز .تریّی وٕٛٞ ٝاض ٜزض ثٙس ٘یبظٞب  ٚاِعأبت فّٕی ثبقس ثٝ
ذاللیت ٕ٘ی ا٘دبٔس .تریُ ٔی تٛا٘س اظ ٘ٛؿ تهٛیطی یب ٔدطز ثبقس .تریُ ٔدطز ،و ٝثٔ ٝقٙی پطٚضـ یه ایس ٜاؾتٔ .ی تٛا٘س ثٝ
فطْ تجسیُ قٛز .زض تبتط وبضِ ٛفیّچ 4ٝاثط آِسٚضؾی زض قٟط خٛٙا ،عطح ایس ٜای ٔدطز ضا زض ش ٗٞزاقت.)6( .
تبتط فضبیی زض٘ٚی اؾت ِٚی تأتطٞبی لسیٕی زض فضبی ثیط٘ٚی  ٚفٕٔٛبً زض ٔیساٟ٘بی قٟط ثطٌعاض قس ٜا٘س .ایس ٜا ٚایدبز فضبٞبی
زض٘ٚی ثٛز و ٝفضبی ثیط٘ٚی ضا تسافی ٔی وٙس .زض ٔطحّ ٝعطاحی ،نح ٝٙتأتط  ٚؾبِٗ انّی ضا ث ٌٝ٘ٛ ٝای عطاحی وطز و ٝیه
ٔیساٖ قٟطی ضا تسافی وٙس .زض ٔطحّ ٝعطاحی ،نح ٝٙتأتط  ٚؾبِٗ انّی ضا ث ٌٝ٘ٛ ٝای عطاحی وطز و ٝیه ٔیساٖ قٟط ضا تسافی
وٙٙس .زض ؾبِٗ انّی پٙدطٞ ٜب  ٚثبِىٗ ٞبیی عطاحی قس٘س و ٝپٙدطٞ ٜب  ٚثبِىٗ ٞبی ذب٘ٞ ٝبی لسیٕی ضا ث ٝیبز ٔی آٚض٘س.
ٍٙٞبٔی و ٝتریُ ث ٝایدبز تهٛیط ٔٙتٟی ٔی قٛز فٕٔٛبً زٔ ٚطحّ ٝتریُ تمّیسی  ٚتریُ ذالق ٚخٛز زاض٘س .زضٔطحّ ٝا َٚعطاح
چیعی ضا تهٛض ٔی وٙس و ٝاظ وٙبض  ٓٞچیسٖ ذبعطات تهٛیطـ ث ٝنٛضتی خسیس حبنُ قس ٜاؾت  ٚثٙبثطایٗ ث ٝفیٙیت  ٚآ٘چ ٝاظ
لجُ ٔٛخٛز اؾت ٚاثؿت ٝاؾت  ٚاظٔطحّ ٝز ْٚتهبٚیطٔطحّ ٝیه ٔٛضز تغییط ٔدسز لطاض ٌطفت ٝث ٝفٙبنطی تجسیُ ٔی ق٘ٛس و ٝتٟٙب
زض پطٚغٛٔ ٜضز ٘ؾط ٔقٙی زاقت ٚ ٝث ٝؾبذتٕبٖ یب قیء ذبضخی زیٍط تقّك ٘ساض٘س.



ٔطحّ ٝتریُ تمّیسی



ٔطحّ ٝتریُ ذالق

تریُ تمّیسی :
تریُ و ٝحبنُ پطزاظـ اعالفبت حبفؾ ٝاؾت زض ٔطحّ ٝا َٚث ٝنٛضت ثبظؾبظی ٚلبفی  ٚتهبٚیط شٙٞی زض لبِجی خسیس ثطٚظ ٔی
وٙس ایٗ ٔطحّ ٝاظ تریُ ٛٙٞظ ثٔ ٝطاخق ٝاعالفبتف ٚاثؿت ٝاؾت  ٚخٙج ٝتمّیسی زاضزٔ( .ب٘ٙس پطٚغ ٜفطٍٙٞؿتبٖ ایطاٖ اثط ٔطحْٛ
ٔیطٔیطاٖ).
تریُ ذالق :
تریُ ذالق ٍٙٞبٔی اؾت و ٝثب اؾتفبز ٜاظ ازضان قٟٛزی  ٚاؾتسالَ ثطزاقتٟبی حؿی لجّی ث ٌٝ٘ٛ ٝای خسیس اظ ا َٚپبی ٝضیعی ٚ
ؾبظٔب٘سٞی قٛز.
زض ایٗ ٔطحّ ٝلب٘ٙٔ ٖٛسی ٞبی ذٛز پطٚغ ٝ٘ ،ٜلب٘ٙٔ ٖٛسی ٞبی اٍِٞٛبی التجبؾی آغبظیٗ ٔالن لطاض ٔی ٌیطز زض ٔطحّ ٝتریُ
ذالق ذبعطات  ٚاٍِٞٛبی التجبؾی آٖ لسض ثطضؾی  ٚپطزاذتٔ ٝیق٘ٛس تب فهبض ٜذٛز  ٚایسٔ ٜدطز تجسیُ ق٘ٛس .زض فطایٙس عطاحی
ایٗ ایسٞ ٜب ٔدسزاً ثب لب٘ٙٔ ٖٛسیٞبیی و ٝاظ ٘یبظٞبی ذٛز پطٚغ ٜتبثیط پصیطفت ٝاؾت ثبظؾبظی ٔیق٘ٛس (ٔب٘ٙس فطٍٙٞؿبضی اوجبتبٖ
اثطقیطزَ) .تریُ ٔحه َٛپطزاظـ زا٘ؿتٞ ٝب  ٚذبعطات تهٛیطی  ٚلطاضزازٖ آٟ٘ب زض ضٚاثظ خسیس اؾت ،تریُ زض ٔطحّٟ٘ ٝبیی ثٝ
تریُ ذالق تجسیُ ٔی قٛز .تریُ ذالق ثٔ ٝقٙی فبنٌّ ٝطفتٗ اظ ٔحفٛضبت شٙٞی  ٚایدبز خٟب٘ی خسیس اظ فطْ ٞب ٔ ٚقب٘ی اؾت
و ٝتٟٙب زض یه اثط ٙٞطی ٔٙحهط ث ٝفطز تجّٛض ٔی یبثس.)7( .

-caro Felice
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تریُ ٔی تٛا٘س ثس٘ ٖٚیبظ ث ٝفجٛض اظ ٔطحّ ٝایسٔ ٜؿتمیٕبً ث ٝایدبز ف طفی خسیس ثیب٘دبٔس  ٚزض ایٗ وبض ل ٜٛتهٛض ث ٝوبض ٔی آیس.
أطٚظ ٜثب اؾتفبز ٜاظ ثط٘بٔٞ ٝبی پیكطفت ٝوبٔپیٛتطی اثقبز تهٛض ا٘ؿبٖ ٌؿتطـ یبفت ٚ ٝعطاحبٖ ٔی تٛا٘ٙس فطْ ٞبیی ضا اثساؿ وٙٙس
و ٝتهٛض آٖ ٞب ثس ٖٚوبٔپیٛتط ثؿیبض زقٛاض  ٚحتی غیطٕٔىٗ اؾت .تهٛض تٛا٘بیی تدؿٓ قىّی اؾت وٚ ٝخٛز ذبضخی ٘ساضز.)6( .
تریُ زض ٔقٕبضی أطٚظ وكٛض ٔب فٙهطی ث ٝذٛاة فطٚضفتٔ ٝی ثبقس .فٙهطی و ٝآٔٛظـ ٘سیس ٚ ٜپطٚضـ ٘یبفت ٝاؾت .ث ٌٝ٘ٛ ٝای
ؤ ٝقٕبضاٖ زض وبضٞبی ذٛز ث ٝفطن ٝتریُ لسْ ٕ٘ی ٌصاض٘س ،غبفُ اظ ایٙى ٝزض ز٘یبی پیكطفت ٝو٘ٛٙی تریُ زض ظیجبیی ٔ ٚب٘سٌبضی
اثط تبثیط ثؿعایی زاضز .تریُ ث ٝفٛٙاٖ تهٛض چیعٞبیی وٚ ٝخٛز ٘ساضز ؾ ٝخٙج ٝانّی زاضز:
 -1تطویت قٟٛزی تهبٚیط ٔ ٚفبٞیٓ.
 -2تّفیك وبضوطزٞبی ثبظآفطیٙب٘ ٝحبفؾ ٚ ٝذبعط ٜثب٘ٛآٚضی ٞبی ؾبظ٘س.ٜ
ٔ -3یب٘دی ٌطی ٔیبٖ تدبضة ٌصقت ٚ ٝزؾتبٚضزٞبی حبضط.
٘مف تِٛیسی  ٚؾبظ٘س ٜتریُ ت بثیط ایٗ ؾ ٝخٙج ٝثط ٔقٕبضی ٛ٘ ٚآٚضی زض ٔقٕبضی ثؿیبض ٔٔ ٟٓی ثبقس .ث ٌٝ٘ٛ ٝای ؤ ٝقٕبض ثب
تطویت تهبٚیط خبی ٌطفت ٝزض ش ٗٞذٛز ٕٞ ٚچٙیٗ تهٛض شٙٞف اظ آیٙسٔ ٜی تٛا٘س عطحی ٘ٛآٚضا٘ ٝاضائ ٝزٞس.)8( .
زض ٓٞقىؿتٗ ٔحسٚزیت ٞب  ٚشٙٞیبت ٌصقت ٝثبفث ٔی قٛز ؤ ٝقٕبض ثتٛا٘س ثٙبیی ضا وٚ ٝخٛز ٘ساضز  ٚأىبٖ ؾبذتٗ آٖ ٕٔىٗ
٘یؿت تهٛض وٙس  ٚزض پی ؾبذت آٖ ثطآیس .زض ٔطحّ ٝثقسی تّفیك وبضوطزٞبی حبفؾ ٚ ٝثطذٛضز آٖ ثب ٘ٛآٚضی ٞبی ؾبظ٘سٔ ،ٜقٕبض ضا
زض خٟتی پیف ٔی ثطز و ٝعطح تریّی ذٛز ضا ثبٚض وطز ٚ ٜلبثُ اخطا ثسا٘س .زض ٔطحّ ٝثقس عطح تریّی ٔقٕبض ٘مف تِٛیسی ٚ
ؾبظ٘سٔ ٜی یبثس ث ٝعٛضیىٔ ٝقٕبض عطح ذٛز ضا لج َٛوطز ٚ ٜش ٗٞذٛز ضا ث ٝؾٕتی ٞسایت ٔی وٙس و ٝزض پی ؾبذت اثط ذّمی
وطز ٜزض ش ٗٞذٛز ثبقس.)8( .

تکٌیک ّای تخیل
تریُ ٔحه َٛپطزاظـ زا٘ؿتٞ ٝب  ٚذبعطات تهٛیطی  ٚلطاضزازٖ آٟ٘ب زض ضٚاثغی خسیس اؾت .تریُ زض ٔطحّٟ٘ ٝبیی ث ٝتریُ ذالق
تجسیُ ٔی قٛز .تریُ ذالق ثٔ ٝقٙی فبنٌّ ٝطفتٗ اظ ٔحفٛؽبت شٙٞی  ٚایدبز خٟب٘ی خسیس اظ فطْ ٞب ٔ ٚقب٘ی اؾت و ٝتٟٙب زض
یه اثط ٙٞطی ٔٙحهط ث ٝفطز تجّٛض ٔی یبثٙس .تریُ اظ ٘ٛؿ ٙٞطی آٖ وبضی پیچیس ٜاؾت و ٝزض لٛافس  ٚوّیكٞ ٝب ٕ٘ی ٌٙدس .تریُ
ٔب ثط اؾبؼ تریُ ٙٞطی  ٚزض ثطذی اظ آثبض ٙٞطی تسٚیٗ قس ٜاؾت  ٝ٘ ٚثبِقىؽ .تریُ زأ ٝٙای ٚؾیـ  ٚزض حبَ ٌؿتطـ زاضز ٚ

ٚؽیف ٝآٖ قىؿتٗ لبِجٟبی ٔٛخٛز اؾتٛٔ .اضز تٛضیح زاز ٜقسٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٜبیی اظ تىٙیه ٞبی تریُ اؾت و ٝقٙبذت ٝقس ٜا٘س.)6( .
تغییش
فبزی ،ضسذاللیت اؾتٞ .طٌ ٝ٘ٛتِٛیس فبزی و ٝزض آٖ اثساؿ ٛ٘ ٚآٚضی ٙٞطی ،فطٍٙٞی یب فٙی نٛضت ٍ٘طفت ٝاؾتٞ ،طچٙس لبثُ
اؾتفبز ٚ ٜحتی زِپصیط  ٚذٛقبیٙس ثبقس ،اثطٔقٕبضی ٔحؿٛة ٕ٘یقٛز .تریُ ٔحه َٛوبض ش ٗٞثط ضٚی اعالفبت شذیط ٜقس ٜزض
ٔغع اؾت  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٘مغ ٝآغبظ تریُ تهبٚیط  ٚاعالفبت غیطتهٛیطی وؿت قس ٜاظ ثیط ٖٚاؾت .زض ثحث ٔب ٚؽیف ٝتریُ
ٌؿتطـ اثقبز ظیجبیی قٙبؾی ،افعٚزٖ ٔقب٘ی خسیس ثٔ ٝقٕبضی  ٚغٙی تط وطزٖ فطٔ ًٙٞقٕبضی اؾتٌ .ؿتطـ زأ ٝٙفطْ ٔ ٚقٙی
زض ٔقٕبضی ،زض زضخ ٝا ،َٚثٔ ٝقٙی یبفتٗ أىب٘بت ثبِم ٜٛاقیبء  ٚپسیسٞ ٜبی آقٙب زض تجسیُ قسٖ ثٔ ٝفبٞیٓ خسیس عطاحی اؾت.
اظ ایٗ ٘ؾط ٔقٕبضی ٔكبثٙٞ ٝطٞبی زیٍطاؾت .یه ٘مبـ ؾقی ٔی وٙس زؾت ٝای ٌُ –ٔٙؾط ٜیب چٟط ٜای ضا ث ٝعطظ ثی ٔب٘ٙسی
تطؾیٓ وٙس  ٚزض نٛضت اِعاْ اظ عجیقت ٛٔ ٚضٛؿ ٘مبقی ٘یع تب حس تدسیس وبُٔ فبنٌّ ٝیطز .ثقضی اظ ٘مبقبٖ ٘ؾیط ٔبتیؽ ،ضٍٟ٘بی
عجیقی ضا ثب ضٍٟ٘بی زضذكبٖ  ٚذبِم غیطعجیقی فٛو ٔی وطز٘سِ .یٍتٗ اقتبیٗ تهبٚیط ٔطثٛط ث ٝوبضیىبتٛضٞبی ٔدالت ٔهٛض ضا
ثؿیبض ثعضٌتط اظ ا٘ساظ ٜعجیقی آٟ٘ب تهٛیط ٔی وطز ،ؾعاٖ زض تحمیك ٙٞطٔٙسا٘ ٝذٛز ؾبذتبض قىّی ٔٙبؽط عجیقی ضا زض خٟت وكف

خٞٛط فطٔبَ آٟ٘ب تغییط ٔی زاز  ٚؾبِٛازٚض زاِی زض ثؿیبضی اظ تبثّٞٛبی ذٛز قىّٟبی آقٙب ضا زض ضاثغ ٝای غطیت  ٚوبٔالً تریّی لطاض
ٔی زازٕٞ .بٖ عٛض و ٝزض ٔثبِٟبی ثبال زیس ٜقس ثط ٓٞظزٖ فبزت چكٓ  ٚتهٛض قطایغی خسیس و ٝیىی اظ تىٙیىٟبی تریُ اؾت ٚ
اِجت ٝتٟٙب اظ عطیك تدطث ٚ ٝتٕطیٗ اؾت و٘ ٝتید ٝوبض ذٛة اظ آة زض ٔی آیسٍٙٞ .بٔی و ٝلطاض ٘یؿت عطح ظثط زؾت ٔب ٔؿتمیٕبً ثٝ
وبضٌب ٜثطٚز  ٚؾبذت ٝقٛز تریُ ٔی تٛا٘س آظاز ثبقسٍٙٞ .بْ تمٛیت لسضت تریُ اظ عطیك ا٘دبْ تٕطیٙبت ٔرتّف ثٞ ٝیچ ٚخ٘ ٝجبیس
ثٔ ٝفیس ثٛزٖ یب ظیجبیی ایسٞ ٜب ا٘سیكیس .ایٗ ز ٚثٔ ٝطاحُ ثقسی تقّك زاض٘س ٞ ٚطٌع ٕ٘ی تٛاٖ ٔؿبئُ ٔتقّك ث ٝؾغٛح ٔرتّف
ثطذٛضز ضا زض آٖ ٚاحس حُ وطز.)6( .
تغییط یقٙی فٛو وطزٖ یىی اظٔكرهٞ ٝبی فطْ یب قیء و ٝاظ لجُ ٔی قٙبؾیٓ .چٙب٘چ ٝتٕبٔی ٔكرهٞٝبی یه قیء تغییط
وٙٙس .ث ٝزِیُ اظزؾت ضفتٗ ضاثغ ٝثب قیء اِٚی ٝفبزت چكٓ زچبض ثحطاٖ ٕ٘ی قٛز  ٚخصاثیتی ثٚ ٝخٛز ٕ٘ی آیس .تٙف ٔیبٖ آقٙب ٚ
٘بقٙبؼ اؾت و ٝخصاثیت ایدبز ٔی وٙس  ٚأطٚظٔ ٜقٕبضی ٞبی ٚخٛز زاض٘س و ٝثِ ٝحبػ فطْ وبٔالً غیطوالؾیه  ٚث ٝانغالح
٘بٔب٘ٛؼ ا٘س .زض ایٗ آثبض تٙكی اظ ٘ؾط تغییط زض فطٔی اظ لجُ ٔٛخٛز ٔ ٚب٘ٛؼ ٚخٛز ٘ساضز ،ثّى ٝتٙف ثیٗ ٔتٗ قٟطی ٔب٘ٛؼ ٚ
ؾبذتٕبٖ خسیس ٘بٔب٘ٛؼ اؾت٘ .یبظ ث ٝآقٙبیی ظزایی اظ فٙبنط ٔحیظ ؾبذت ٝقس ٜثٚ ٝیػٌی ازضان ثهطی ٔطثٛع ٝاؾت .ایٗ ٚیػٌی
ضا ٔی تٛاٖ التهبز ثهطی ٘بٍٔصاضی وطز .چكٓ ٔب ؽبٞطاً ٔحسٚزٚ ٜؾیقی ضا ٔی ثیٙس ِٚی تٟٙب ٔحسٚز ٜثؿیبض وٛچىی ضا ث ٝزلت ٔی
ثیٙس ،چكٓ اظ عطیمی حطوت  ٚتٕطوع ثطخعئیبتی ذبلٔ ،حیظ اعطاف ذٛز ضا زضن ٔی وٙسٔ .غع ا٘ؿبٖ اؾتطاتػی ذبنی ضا پیف
ٔی ٌیطز تب ثب حسالُ ظٔبٖ ،تهٛیطی اظ ٔحیظ ضا ثجت وٙسٍٙٞ .بٔی و ٝث ٝنفح ٝقغط٘ح ٍ٘بٔ ٜی وٙیٓ چكٓ تٕبٔی ذب٘ٞ ٝب ضا یه
ث ٝیه ثطضؾی ٕ٘یىٙس .ثّى ٝلبٕ٘ٙ٘ٛسی یب عطح وّی  ٚؾپؽ یىی اظ فٙبنط تىطاضی ضا ٔی ثیٙسٕٞ ٚ ،یٗ ثطای ثجت فطْ نفحٝ
قغط٘ح وبفی اؾت .ؾبذتٕبٟ٘بی ٔتمبضٖ چ ٖٛزضن آٟ٘ب آؾب٘تط اؾت اظ ٘ؾط ثهطی التهبزی تط٘سٔ .ب ؾیٕبی وّی اوثط ذیبثبٟ٘بی
ٔ ٟٓقٟط ضا ٔی قٙبؾیِٓ ،یىٗ ث٘ ٝسضت ؾبذتٕبٖ ٞبی آٖ ضا ث ٝذبعط ٔی آٚضیٓ .آٖ ؾبذتٕبٟ٘بیی ٘ؾط ٔب ضا خّت ٔی وٙس  ٚزض
ذب عط ثجت ٔی ق٘ٛس و ٝث ٝزالیّی اظ زیٍط ؾبذتٕبٟ٘ب ٔتٕبیع ثبقٙس .چٙب٘چ ٝؾبذتٕب٘ی قىّی ٔتقبضف ٔ ٚغبثك ا٘تؾبض زاقت ٝثبقس
ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٕ٘ی ٌیطز .اِجت ٝزض ثبفتٟبی لسیٕی  ٚقٟطٞبی لطٚ ٖٚؾغبیی اغّت ؾبذتٕبٟ٘بی ٔؿى٘ٛی ثؿیبض ٕٞب ًٙٞثب اثٙیٝ
اعطاف ذٛز ثٛز٘س  ٚتبثیطی ٕ٘ب زیٗ  ٚث ٝیبزٔب٘س٘ی زض ش ٗٞث ٝخبی ٕ٘ی ٌصاض٘س .زض ایٗ ٌ ٝ٘ٛفضبٞبٔ ،قٕبضی ثٔ ٝثبث ٝاثط ٔغطح
٘جٛزٔ ٚ ٜقٕبضی قٟط زض وّیت آٖ ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت .زض ثبفتٟبی تبضیری اضظـ ٕ٘بزیٗ ثٙٔ ٝؾط ٜیه ضزیف ذبٕ٘٘( ٝبی
ذیبثبٖ) یب چكٓ ا٘ساظ یه قٟط اذتهبل زاضز.)6( .
زض قٟطٞبی لسیٕی ٞط چٙس زض ؽبٞط ذب٘ٞ ٝب ضا اظ یىسیٍط چٙساٖ ٔتٕبیع ٘یؿتٙسِ ،یىٗ چكٓ ا٘ساظٞبی ٔحّٞٝب ،و ٝفٕٔٛبً زض آٟ٘ب
فٙبنط ٚیػ ٜای ٘ؾیط اثٙیٔ ٝصٞجی  ٚحىٔٛتی خّٔ ٜٛی وٙٙس ،وبٔالً اؾتثٙبیی ا٘س .زض ٞط حبَ ث ٝتقساز ٔكرهٞ ٝبی یه قیء
أىب٘بت تغییط ٚخٛز زاض٘سٔ .تسا َٚتطیٗ تغییطات ث ٝقطح ظیط٘س.:

 -1تغییش جٌسیت
زض ذبعطات تهٛیطی ٔب فٕٔٛبً فطٟٔب ث ٝخٙؿیتٟبی ذبنی ٔطثٛعٙس .فطْ ٔٛج زضیب ث ٝخٙؿیت آة  ٚفطْ وٞ ٜٛب ث ٝخٙؿیت ذبن،
ؾٔ ...ٚ ًٙطثٛط اؾت .فطْ آقٙبی ٔٛج زضیب و ٝثب ٔهبِحی ٘ؾیط آخط ؾبذتٔ ٝی قٛز وبٔالً غیط ٔتطلج ٝاؾت  ٚش ٗٞضا فقبَ ٔی
وٙس .زض ضاثغ ٝثب ٔؿئّ ٝتغییط خٙؿیت چٙس ٘ىتٚ ٟٓٔ ٝخٛز زاضز و ٝث ٝتطتیت ث ٝثطضؾی آٟ٘ب ٔی پطزاظیٓ.)6( .

الف :باصساصی فشهی آضٌا با هصالحی هتفاٍت
پطٚغٔ ٜبضیٛثٛتب ث ٝیبزثٛز چٟبضنسٔیٗ ؾبَ تِٛس ثٛضٔٚیٙی زض قٟط ٌِٛب٘ ٛزض ؾٛئیؽ ٘یٕی اظوّیؿبی ؾبٖ وبضِ 5ٛاؾت و ٝثب چٛة
ؾبذت ٝقس ٜاؾت .ایٗ پطٚغ ٜو ٝثب اؾتفبز ٜاظ ضٞ ِٜٛٚبی زلیك وبٔپیٛتطی عطاحی قس ٜاؾت ث٘ ٝح ٛوبٔالً آقىبضی اوثط خعئیبت
ثٙبی انّی ضا ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛوٞ ٝؿت ٘كبٖ ٔی زٞس .عجیقی اؾت و ٝؾبذتٗ ایٗ ٘یٕ ٝثٙب ثب ٔهبِح ؾٙتی وبٔالً غیطلبثُ لج ٚ َٛپیف

افتبز ٜاؾت .ث ٝوبضٌیطی چٛة ثبفث قس ٜؾبذتٕبٖ یبزثٛز ثٛضٔٚیٙی ٘ ٝیه وپی ٘بٔٛفك ثّى ٝیه اثط ثطخؿت ٝقٛز.)6( .
ب :کطف قابلیتْای بیاًی 6هصالح جذیذ
ٔقٕبضاٖ ٔب٘ٙس ٟٔٙسؾیٗ  ٚزا٘كٕٙساٖ ٔطتجبً زضنسز وكف ٔهبِحی خسیس ثطای ؾبذتٕبٟ٘بی ذٛز ٞؿتٙسٔ .هبِح خسیس أىب٘بت
خسیسی ضا ثطای ثیبٖ ٙٞطی فطأ ٓٞی وٙٙس .زض ؾ ٝز ٝٞآذط لطٖٔ ،هبِح ٔهٛٙفی ٘ؾیط ا٘ٛاؿ پّی– وطثٙبتٟب ثطای تِٛیس نفحبت
قفبف ،فّعات خسیس (٘ؾیط تیتب٘ی ٚ )ْٛفّعات لسیٕی ثب پطزاذتی خسیس ضٚاج یبفتٙس .زض ٔطوع ّٔی فّ ْٛتىِٛٛٙغی زضآٔؿتطزاْ اثط
ض٘عٚپیبٕ٘٘ ،ٛبی ثیط٘ٚی ؾبذتٕبٖ ثب ٚضلٟبی ٔؿی اوؿیس قس( ٜث ٝعطیك ٔهٛٙفی) ؾجع ضً٘ ؾبذت ٝقس ٜاؾت .أطٚظٕٞ ٜچٙیٗ اظ
ٚضق تیتب٘ی ،ْٛو ٝا٘قىبؼ ٘ٛض زض آٖ ثؿیبض ذبل اؾت اؾتفبزٔ ٜی قٛز ٕٝ٘ٛ٘ .ثطخؿت ٝاؾتفبز ٜاظ تیتب٘ی ْٛزضٕ٘ب ،پطٚغٛٔ ٜظٜ

ٌٌٟٙٛبیٓ زض ثیّجبئ ٛاثط فطا٘ه ٌٟطی اؾت.)6( .
ج :کطف قابلیتْای ٍاقعی هصالح ضٌاختِ ضذُ
ا٘ؿبٖ ث ٝعٛض ؾبزِٛ ٜحب٘ ٝای ؾقی ٔی وٙس آ٘چ ٝضا ٔی زا٘س ثٛٔ ٝاضز خسیسی وٛٙٞ ٝظ ٕ٘ی قٙبؾس تقٕیٓ زٞس .آ٘چ ٝفب٘تعی
قیطیٗ وٛزوبٖ زض نحجت وطزٖ ٔی ٘بٔیٓ ثؿیبضی اظ ٔٛاضز ٘بقی اظ چٙیٗ ضفتبضی اؾت .وٛزوی و ٝز ٚتٛح یىی ثعضٌتط  ٚیىی
وٛچىتط زاضز ٔی ٌٛیس ،تٛح ثعضٌتط ٔبٔبٖ تٛح وٛچىتط اؾت .ایٗ تكجی ٝزض حمیت اؾتسالَ ؾبز ٜوٛزن اؾت و ٝضٚاثغی آقٙب ضا
ثط ضٚاثغی خسیس تقٕیٓ ٔی زٞسٍٙٞ .بٔی و ٝفٗ فىبؾی حسٚز ٘یٓ لطٖ ٌصقت ٝاثساؿ قس ،ذهٛنبً زض فطا٘ؿ ،ٝفىبؾبٖ ؾقی ٔی
وطز٘س ثب قٍطزٞبی ٔرتّف ،اظ خّٕ ٝذبضج وطزٖ ٔٛضٛؿ اظ فٛوٛؼ ،وبضی وٙٙس و ٝتهٛیط زٚضثیٗ قجی ٝپطتطٞ ٜبی ٘مبقی قٛز.
ٙٞطفىبؾی ٍٙٞبٔی ضقس وطز و ٝفىبؾبٖ غیطٙٞطٔٙس ثسٚ ٖٚاثؿتٍی ثٔ ٝتسٞبی ٘مبقی ؾقی وطز٘س ث ٝعٛض وبٔال عجیقی  ٚغطیعی
اظ لبثّیتٟبی ایٗ فٗ خسیس زض ثجت ٚلبیـ اؾتفبز ٜوٙٙس .ثتٗ اظ ٔهبِحی ثٛز و ٝاظ زیطثبظ  ٚاظ زٚض ٜضْ ثبؾتبٖ قٙبذت ٝقس ٜثٛزِٚ ،ی
زض ٘یٛیٛضن اثط  TWAتٟٙب زض زٚض ٜثیٗ ز ٚخ ًٙخٟب٘ی  ٚثٚ ٝیػ ٜپؽ اظ خ ًٙخٟب٘ی ز ْٚثب پطٚغٞ ٜبی ٕٟٔی ٘ؾیط تطٔیٙبَ
ؾبض٘یٗ ثیبٖ انّی ذٛز ضا یبفت .زض پطٚغ  ٜاذیط ثتٗ ٝ٘ ،ث ٝنٛضت ؾ ،ًٙثّى ٝثهٛضت ؾبز ٜای ٔٙقغف ذٕیطی ؤ ٝی تٛا٘س
فطٟٔبی اضٌب ٘یه ؾ ٝثقسی  ٚپیچیس ٜا٘تمبَ ٘یط ٚزض ؾبذتٕبٖ ٔٙغجك ثبقسٛٔ ،ضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت .تبٔستی لجُ ،پالؾتیه ٔبزٜ
ای ثی اضظـ تّمی ٔی قس ٚآ٘چ ٝثب پالؾتیه ؾبذتٔ ٝی قس ث ٌٝ٘ٛ ٝای پطزاذت ٔی قس و ٝچٛة یب فّع ث٘ ٝؾط ٔی آیس .تٟٙب زض
عطاحی أطٚظی اؾت و ٝپالؾتیه ث ٌٝ٘ٛ ٝای ث ٝوبض ٔی ضٚز و ٝذهٛنیبت ثیب٘ی آٖ ثٚ ٝضٛح ثٕ٘ ٝبیف ٌصاقت ٝقٛز  ٚایٗ لبفسٜ

حتی زض ٔٛضز ظیٛضآالت پالؾتیىی خسیس ٘یع ضفبیت ٔی قٛز.)6( .
ز :کطف اهکاًات جذیذ بِ کاسگیشی هصالح ضٌاختِ ضذُ
ٞطتعي ٔ ٚط ٖٚزضپطٚغ ٜوبضذب٘ ٝای ثطای تجسیُ تِٛیسات ظضافی زض وبِیفط٘یب اظ لّٞ ٜٛبی ؾ ًٙث ٝاثقبز ٔرتّف ،ؤ ٝهبِحی
قٙبذت ٝقس ٚ ٜثؿیبض لسیٕی ا٘س ،ثطای ایدبز زیٛاضی وبٔالً خسیس اؾتفبز ٜوطز ٜا٘س .ایٗ زیٛاض ،و ٝاظضٚی  ٓٞلطاضٌیطی ثسٔ ٖٚالت
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تىٞ ٝبی ؾ– ًٙعجك زضخ ٝثٙسی ا٘ساظٞ ٜبی ذبل– ثٚ ٝخٛز آٔس ٜاؾت ،ثط ذالف زیٛاضٞبی ٔتسا َٚؾٍٙی ٘ٛض ضا اظ ذٛز فجٛض
ٔی زٞس .افىت ٘ٛضی زض ٖٚؾبذتٕبٖ ثؿیبض خبِت اؾت.)6( .

 -2تغییش عولکشد
تغییط فّٕىطز زض أٛض ضٚظٔط ٜظ٘سٌی ثؿیبض ٔتسا َٚاؾت .زض ٔجّٕبٖ  ٚزوٛضاؾی ٖٛذب٘ٞ ٝب ثبضٞب اتفبق ٔی افتس و ٝفّٕىطز
چیعی ضا تغییط ٔی زٞیٓ ،پبی ٝچطخ ذیبعی لسیٕی ث ٝخبی ٔیع ،زیً لسیٕی ث ٝخبی ٌّساٖ  ٚوٛظ ٜثطای ؾبذتٗ آثبغٚض .ثٝ
ایٗ عطیك ٔی تٛاٖ فطْ ٞبی ٔٙؿٛخ ضا ٔدسزاً اضظـ ٌصاضی  ٚلبثّیتٟبی خسیس اقیب  ٚفٙبنط ٔقٕبضی ضا قٙبؾبیی وطز .زض
ؾبذتٕبٖ ٞبی و ٟٗاضوٙتت ْٛزضآوطٚپِٛیؽ ی٘ٛبٖ قف تٙسیؽ ؾٍٙی ضا ٔی ثیٙیٓ و ٝخبیٍعیٗ ؾتٟ٘ٛب قس ٜا٘س.)6( .

 -3تغییشابعاد
تغییط اثقبز یقٙی افعایف یب وبٞف ا٘ساظ ،ٜع ،َٛفطو یب اضتفبؿ تیپِٛٛغی یب فٙهط قٙبذت ٝقس ٜخٟت زؾتیبثی ث ٝافىتٟبی
ٔتفبٚت ثهطی .زضی و ٝثیف اظ ا٘ساظٔ ٜتسا َٚثعضي یب ٔطتفـ ٔی قٛز یب پٙدطٞ ٜبیی و٘ ٝؾیط وّیؿبی ض٘كبٖ اثط ِٛوٛضثٛظیٝ
ثیف اظ ا٘ساظ ٜوٛچه ٔی ق٘ٛس اظ ایٗ زؾت ٝا٘س ،چ ٖٛا٘ساظٞ ٜبی ٘طٔبَ ٔ ٚتسا َٚؾبذتٕبٖ ٞب اظ لطٖ ٞب تدطث ٝث ٝزؾت آٔسٜ
ا٘س .ثط ٓٞظزٖ ا٘ساظٞ ٜب ٕٔىٗ اؾت ٘تبیح ٔٙفی اظ ٘ؾط وبضثطزی یب ضٚا٘كٙبؾی زاقت ٝثبقس .ضاٞط ٚثیف اظ حس ت ًٙیب اتبق
ثیف اظحس ثعضي تبثیطاتی ٘بذٛقبیٙس ث ٝخبی ٔی ٌصاض٘س.)6( .

 -4تغییشضکل
تغییط قىُ ٍٙٞبٔی اؾت و ٝقىُ فبزی یه فٙهط یب یه تیپِٛٛغی قٙبذت ٝقس ٜتغییط ٔی وٙس .ثطای ٔثبَ ٔی تٛاٖ ثٝ
ثبظؾبظی ؾمف یه ؾبذتٕبٖ لسیٕی زض ٚیٗ اثط وٛح ٞیّٕجّٟب اقبض ٜوطز .ایٗ ؾمف فدیت وٙٞ ٝسؾ ٝای ثؿیبض پیچیس ٜزاضز
تٛخ ٝضا ث ٝؾٛی ذٛز خّت ٔی وٙس.)6( .

 -5تغییش هطخصِ ّای یک هکاى
ٔٛظٞ ٜبی لسیٕی لهطٞبیی ا٘س و ٝزض ٖٚآٖ ٞب ؾبِٗ ٞب  ٚاتبق ٞبی ٔدعا  ٚتعئیٗ قس ٜای ٚخٛز زاض٘س و ٝتبثّٞٛب ٔ ٚدؿٕٞ ٝب
زض آٖ خب چیسٔ ٜی ق٘ٛسٔ .ىبٖ ٔٛظٞ ٜبی ٔسضٖ ٔىب٘ی تىِٛٛٙغیه  ٚوبٔالً ذٙثی اؾت .ثب ٔٛظ ٜیٟٛز ثطِٗ اثط ِیؿیىیٙس ٚ
ٔٛظٌٌٟٙٛ ٜبیٓ زض ثیّجبئ ٛاثطفطا٘ه ٌٟطیٔ .ىبٖ ٔٛظ ٜای ٔدسزاً حبِت ذٙثی ذٛز ضا اظ زؾت زاز ٛٔ ٚظ ٜث ٝفٛٙاٖ اثط ٙٞطی
ٔثجت  ٚزضأبتیه ٔغطح قس .ثٟتطیٗ ٔمبعـ ٔقٕبضی خٟبٖ ثب تغییط ٔفٔ ْٟٛىبٖ ٔمبضٖ ثٛز ٜاؾت.)6( .

 -6تغییشهٌظن
تیپِٛٛغیٟبی آقٙب زاضای ٘ؾٓ ذبل ا٘س .پبض ٜای اظ انٔ َٛطثٛط ث٘ ٝؾٓ ؾبذتٕبٟ٘ب آ٘مسض وّی اؾت و ٝاظٔؿئّ ٝؾجه فطاتط
ضفت ٚ ٝخٙج ٝفطٍٙٞی پیسا ٔی وٙٙس .ایٗ ان َٛزض ظٔبٟ٘بی عٛال٘ی تغییط ٔی وٙٙس .زض ٞط ٔمغـ تبضیری فٕٔ ْٛطزْ پیف
فطو ٞبیی ٘ؿجت ثٔ ٝقٕبضی زاض٘س و ٝتغییط زازٖ آٖ پیف فطو ٞب ٘یبظ ث ٝتریُ زاضز  ٚایٗ یىی اظ تىٙیىٟبی ضؾیسٖ ث ٝاثط
ذالق اؾت .ثط ٓٞظزٖ ٘ؾٓ  ٚؾبذتبض پیف فطو ٞبی شٙٞی ،ث ٝوكف ٔٛضٛفبت خسیس عطاحی  ٚغٙی تط قسٖ فطًٙٞ
ٔقٕبضی ٔی ا٘دبٔس .ثطای ٔثبَ ،تب لجُ اظ زٚضٔ ٜسضٖ ،فٕ ْٛؾبذتٕبٖ ٞب زض ٔحُ اتهبَ ث ٝظٔیٗ (عجمٕٞ ٝىف) ثِ ٝحبػ

ٔهبِح  ٚؾیٕبی وّی  ٚتٙبؾجبت ؾٍٙیٗ تط خّٔ ٜٛی وطز٘س  ٚثب حطوت ث ٝؾٛی ثبال فٙبنط ٔقٕبضی ؽطیف تط  ٚؾجىتط ٔی
قس٘س .زض ایٗ ضاثغٔ ٝی تٛاٖ ث ٝانِ َٛئ ٖٛثبتیؿتب آِجطتی اقبض ٜوطز ؤ ٝقتمس ثٛز زض عجمٕٞ ٝىف ثبیس اظ پٙدطٞ ٜبی
وٛچىتط ،ؾٍٟٙبی ثعضي  ٚذكٗ  ٚؾتٟ٘ٛبی ؾجه زٚضیه و ٝؾٍٙیٗ تط  ٚذكٗ تط٘س اؾتفبز ٜوطزٚ .ی ٔقتمس ثٛز زض عجمبت
ثبال ثبیس اظ ٔهبِح ؽطیف تط  ٚث ٝتطتیت اظ ؾتٞ-ٖٛبی ی٘ٛیه  ٚوط٘یتٗ اؾتفبز ٜقٛزِٛ .وٛضثٛظی ٝزض ٚیال ؾبٚا.)6( .
ثب لطاض زازٖ حدٓ انّی ؾبذتٕبٖ زض عجم ٝثبال  ٚترهیم عجمٕٞ ٝىف ث ٝپیّٛتی ،ایٗ ٘ؾٓ لسیٕی ضا ٔقىٛؼ وطز .اٍ٘ٚطاؼ
زض ثطج تدبضی فطا٘ىفٛضت ٞؿتٔ ٝطوعی ؾبذتٕبٖ ضا قیك ٝای  ٚپیٛؾت ٝثیط٘ٚی ضا ؾٍٙی وطزٕ٘ .بی ذبضخی ایٗ ثٙب ٔتضبز
٘ؾٓ ٔتسا َٚثط خٟبؾت ظیطا زض ثطخٟبی تدبضی فٕٔٛبً ٞؿتٔ ٝطوعی ؾٍٙیٗ  ٚپٛؾت ٝثیط٘ٚی قیك ٝای اؾت.

سابطِ صهاى ٍ فضا دس سیٌوا
قجی ٝپٙساضی ٚالق ٝحمیمی  ٚنح ٝٙثجت قس ٜآٖ ثط ضٚی فیّٓٙٔ ،تمساٖ ثؿیبضی ضا ث ٝاقتجب ٜا٘ساذت ٝاؾت و ٝزٚضثیٗ خب٘كیٗ
چكٓ ثیٙٙس ٜاؾت  ٚایٗ و ٝظٔبٖ فیّٕی ،ظٔبٖ حبَ اؾت ،یقٙی ثیٙٙس ٜفیّٓ چیعٞبیی ضا ٔی ثیٙس و ٝاو ٖٛٙاتفبق ٔی افتس .ثب ایٗ
اؾتسالَ ،ثیٙٙس ٜزض ٔحُ تٕبقبی فیّٓ ٚالق ٝحضٛض٘ساضز ،ثّى ٝزض ٔحُ ٚلٛؿ ٚالق ٝاؾت؛ أب ایٗ ثحث زض ٔقطو افتطاضبتی لطاض
ٔی ٌیطز و ٝزوتطیٗ چكٓ– زٚضثیٗ ضا ٘یع ٔطزٚز ٔی زا٘س .ایٗ ٔٛضٛؿ اظ یه خٟت حمیمت زاضز أب پكتٛا٘ ٝای ٘ساضز .اِجت ٝآ٘چٝ
ضا و ٝثیٙٙسٔ ٜیثیٙس ٕٛٞاض ٜایٗ خب  ٚاو ٖٛٙاؾت؛ ظیطا ایٗ خبیی  ٚاو ٖٛٙثب حضٛض ثیٙٙس ٜتقطیف ٔیقٛز .زض ؾبیط ٔٛاضز ٘ىتٝای
ا٘حطافی اؾت ،ظیطا زض ایٗ نٛضت زیٍط ٘جبیس ثؿیبضی اظ ف ٖٛٙفیّٕی ٔثُ ثبظٌكت ثٌ ٝصقت ،ٝضفتٗ ث ٝآیٙس ٚ ٜتٙس  ٚوٙس قسٖ
فیّٓ ضا زض ایٗ ٔم ِٝٛخبی زاز .ظٔبٖ فیّٕی ویفیتی ٔكبث ٝثب ضٚیب زاضز و ٝثیٗ حضٛض فقبَ ٔ ٚكبٞس ٜنطف ،ثیٗ ضٚاثظ ٔكرم ٚ
٘بٔغٕئٗ ،قٙبٚض اؾتٕٞ .یٗ ٚیػٌی ث ٝفضب زض فیّٓ قرهیتی فطاٌیط ٔی ثركس ت 7ٓٞٛحطوت ثٕٞ ٝطأ ٜتمبفس ؾبظ٘سٌی تهٛیط
فیّٓ ثبفث ٔی قٛز ؤ ٝب حطوت اضائ ٝقس ٜضا ث ٝنٛت پیٛؾت ٚ ٝظٔبٖ آٖ ضا ث ٝا٘ساظ ٜای ؤ ٝكبٞس ٜآٖ ٞؿتیٓ ،ثپصیطیٓ.)14( .
وب٘تٔ 8ی ٌٛیس ظٔبٖ نٛضتی اظ شٙٞیت اؾت ،أب زض ؾیٕٙب ،ظٔبٖ ٚخ ٜٛفیٙی  ٓٞزاضز .ؾیٕٙب ٔی تٛا٘س اٍِٛیی ا٘جؿبعی ثطای ظٔبٖ
تبٔیٗ وٙس .أب اؾبؾبً ٙٞطی ٘یؿت ؤ ٝثُ ظٔبٖ ٚلبیـ ضا ث ٝذبعط آٚضز .اظ عطف زیٍط ؾیٕٙب نطفبً ٙٞط تقّیك ٔثُ تأتط ٘یؿت .ظٔبٖ
ثب چیعٞبیی ؾطٚوبض زاضز و ٝاتفبق افتبز ٜا٘س .تأتط زض خؿت ٚخٛی آٖ چیعی اؾت ؤ ٝی ذٛاٞس اتفبق ثیفتس .ؾیٕٙب ثٔ ٝب ٔی ٌٛیس
و ٝآ٘چ ٝزض حبَ اتفبق افتبزٖ اؾت اظ إٞیت ثیكتطی ثطذٛضزاض اؾت ،ظیطا ؾیٕٙب ٙٞطی ثؿت٘ ٝیؿت ،ثّىٕٞ ٝیك ٝزض ٌصقتٚ ٝ
آیٙسٔ ٜی ٌصضز .اظ ایٗ خٟت ثب ٔقٕبضی ٘عزیه تطیٗ ضاثغ ٝضا ثطلطاض ٔی ؾبظز.)9( .
ؾیٕٙب ٔی تٛا٘س اظ عطیك حطوت تٙس  ٚوٙس ،فضب ضا خب٘كیٗ ظٔبٖ ٚ ،ظٔبٖ ضا خبیٍعیٗ فضب ٕ٘بیس .زض تفىط فّٕی ٌصقت ٝایٗ زٚ
فبُٔ اظ اؾتمالَ وبٔالً ٔدعایی ثطذٛضزاض ثٛز٘س ٞ ٚط یه اظ لٛافس ذبل ذٛز پیطٚی ٔی وطز٘س .فضب ثؿت ٚ ٝزاضای ؾبذتبضی
الّیسؾی ثٛز ،زض حبِی و ٝظٔبٖ اظ خطیب٘ی پبیبٖ ٘بپصیط حىبیت ٔی وطز .زض فّٓ أطٚظی ،فضب  ٚظٔبٖ تكىیُ چبضچٛثی ضا ٔی زٙٞس
و ٝخٟبٖ ثط آٖ اؾبؼ ثٙب قس ٜاؾتٔ .ب ٕٞبٖ عٛض و ٝزض فضب حطوت ٔی وٙیٓ زض ظٔبٖ ٘یع خّٔ ٛی ضٚیٓ  ٚفضب اظ ویفیت قٙبٚض
ظٔبٖ ثطذٛضزاض قس ٜاؾت.)11( .
ؾیٕٙب ظٔبٖ ٞبی ٔرتّف ضا ثب ٕ٘بیف ثرف ٞبی ٔتفبٚت فضب ثیبٖ ٔی وٙس .ایٗ ٘ىتٔ ٝب ضا ث ٝثٙیبزٞب  ٚان َٛاؾبؾی ؾیٕٙب ثبظ ٔی
ٌطزا٘س .یقٙی ؾیٕٙب اظ یه ضقت ٝتهبٚیط ثبثت اظ فضب تكىیُ قس ٜاؾت و ٝزض ظٔبٖ تٙؾیٓ  ٚآضایف قس ٜا٘س .اظ عطف زیٍط ،پسیسٜ
ی زیٍطی زض تسٚیٗ فیّٓ ؽٟٛض ٔی وٙس  ٚآٖ فضبیی وطزٖ ظٔبٖ اؾت .زض فیّٓ ،ظٔبٖ ٞط ٕ٘ب حبضط اؾت یقٙی ٞط تهٛیطی و ٝثط
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پطز ٜؽبٞط ٔی قٛز چیعی اؾت و ٝزض حبَ اتفبق افتبز ٜاؾت .اظ عطف زیٍط ،اظ عطیك ٕ٘بیف یه ضقتٛٔ ٝلقیت ٞب اظ یه ٕ٘ب ثٝ
ٕ٘بی زیٍط  ٚیب زض زاذُ یه ٕ٘ب ،ظٔبٖ ث ٝقىُ ٕ٘بیكی فطضٔ ٝی قٛز .زض چٙیٗ قطایغی حطوت زٚضثیٗ ث ٝفٛٙاٖ فٙهطی خسیس
زض ٕ٘بیف یه ضقت ٝاظ ثرف ٞبی ٔرتّف فضبٚ ،اضز فُٕ ٔی قٛز .ثسیٗ نٛضت فضب  ٚظٔبٖ ،ایٗ زٚ ٚخ ٝاؾبؾی ؾیٕٙب ثب یىسیٍط
خبثدب ٘كس ٚ ٜتقبّٔی پیٛؾت ٝپیسا ٔی وٙٙس .چیعی و ٝزض فیّٓ ثٕ٘ ٝبیف زض ٔی آیس ،فضبؾت  ٚثؽ .ث ٝعٛضی و ٝایٗ فضب ٘بٌعیط
اؾت ثطای ثیبٖ ظٔبٖ ث ٝوبض ضٚز .ثب ایٗ  ،ٕٝٞایٗ فضب ٔدجٛض اؾت زض ظٔبٖ تدطث ٝقٛز ٔ ٚدجٛض اؾت زض یه اٍِٛی ظٔب٘ی لطاض
ٌیطز .اظعطف زیٍط ایٗ اٍِٛی ظٔب٘ی اٍِٛیی اؾت ؤ ٝسأٚبً ا٘قغبف پصیط اؾت ٕٞ ٚبٖ عٛض و ٝزض فضب حطوت ٔی وٙیٓ ٔب ضا لبزض
ٔیؾبظز تب زض ظٔبٖ ٘یع حطوت وٙیٓ .ایٗ ٚیػٌیٞب ذبل ؾیٕٙبؾتٚ ،یػٌیٞبیی و ٝؾیٕٙب ضا اظ ز٘یبی ٚالقی  ٚاظ ٙٞ ٕٝٞطٞب
ٔتٕبیع ٔی ؾبظز.)9( .

تخیل دس سیٌوا
اثطٙٞطی ،یه أط ٘بٚالقی اؾت .اثط ٙٞطی ث ٝقی ٜٛای ٚخٛز زاضز  ٚآ٘چٚ ٝخٛز زاضزٕٞ ،یك ٝیه قیء ٘ب ٚالقی اؾت .ایٗ ثٔ ٝقٙبی
آٖ اؾت و ٝاثط ٙٞطیٕٞ ،یٙى ٝآفطیس ٜقس ،اظ زؾتطؼ ٙٞطٔٙس ٔ ٚربعجب٘ف ثیطٔ ٖٚی ضٚز  ٚحتی اظ ثبظٕ٘ٛزٖ ٔبزی اـ اؾتمالَ
ٔی یبثس .اثط ٙٞطی اظ ٔحسٚزیتٟب  ٚحهطٞب  ٚاٚضبؿ  ٚاحٛاَ خٟبٖ ٚالقی ٔی ٌطیعز ،ث ٝایٗ زِیُ ؾبز ٜو ٝزض خٟبٖ ٚالقی ٚخٛز
٘ساضز.)3( .
فقُ تریُ ،فقُ خبزٚیی اؾت .افؿ٘ٛی اؾت ثطای پسیساضوطزٖ قی و ٝآزْ ث ٝآٖ ٔی ا٘سیكس .اظ زیسٌب ٜاختٕبفی ،ؾیٕٙب ٕٞچٖٛ
اثعاض ؾطٌطٔی اؾت  ٚفىبؾی چ٘ٛبٖ اثعاض حفؼ ذبعطٞ ٜبٚ .القیتی ضا ثب فىؽ حفؼ ٔی وٙیٓ ،أب ز٘یبی ذیبَ ضا ثب ؾیٕٙب ٔی
ؾبظیٓ ...ز ض فیّٓ تٕبقبچی زض ِحؾٔ ،ٝیبٖ ٚالقیت  ٚذیبَ ؾطٌطزاٖ اؾت .تهٛیط خٟبٖ ضاؾتیٗ ضا و ٝزض آٖ ظ٘سٌی ٔی وٙس ،اظ
ٔیبٖ ٔی ثطز .زض فىؽ أب ا ٚفبنّٛٔ ٝضز غبیت ٛٔ ٚضز حبضط ضا ث ٝزضؾتی زضن ٔی وٙس".ثطؾ :"ٖٛؾیٕٙب ٌؿت ٝآٖ چیعٞبیی
اؾت و ٝتٛضیح ٘بپصیط٘س .ؾیٕٙب ث ٝزِیُ چیعی ثیبٖ ٘بقس٘ی  ٚضٔعآٔیع ثٔ ٝب ٘عزیه اؾت .ث ٌٝ٘ٛ ٝای آٔس  ٚقس ٔیبٖ ذیبَ ٚ
ٚالقیت اؾتٌ .صضی اؾت ٔیبٖ له ٚ ٝاؾتٙبز .ثٌٕ ٝبٖ پب٘ٛفؿىی٘ ،ؾطی ٝپطزاظ ٙٞطٞبی تهٛیطیٔ ،ب ثب ذٛا٘سٖ یه ضٔبٖ ،تهبٚیط
شٙٞی زض ذیبَ ذٛز ٔی ؾبظیٓ .أب ؾیٕٙب اؾبؾبً اؾتٛاض ثط تهبٚیطی فیٙی اؾت وِ ٝغف آٟ٘ب ثطای ٔب زض حطوت ٚالقی آٟ٘ب ٟ٘فتٝ
اؾت ...اظ ؾٛی زیٍط تهٛیط ٔتحطن ٕٞچٔ ٖٛبز ٜانّی ؾیٕٙبتٌٛطاف ،ثٞ ٝط ض ٚؾبظ٘س ٜتٕبیع ٔیبٖ تهٛیط ٔ ٚقٙبؾت ٘ ٚیع ٔیبٖ
تهٛیط شٙٞی ٔب ٚالقیت فیٙی و ٝؾیٕٙب آٖ ضا تمّیس وطز ٜاؾت.)11( .
ؾیٕٙب ٌصض٘س ٜاظ ثیساضی ث ٝذٛاة ،اظ ٚالقیت ث ٝذیبَ اؾت .زض تبضیىی ؾیٕٙب ث ٝتهبٚیط ٌصضا ثبٚض ٔیآٚضیٓ  ٚاقجبحی ضا ظ٘سٔ ٜی
ثیٙیٓ .پؽ فیّٓ ث ٝیبزٔبٟ٘بیٕبٖ ٕٞب٘ٙس ٔی قٛزٍ٘ .بٞی اؾت ث ٝآ٘چٔ ٝی ضٚز  ٚزض ایٗ ٔتٗ ضاؾت تط  ٚظ٘س ٜتط اظ ٞط چیع زیٍطی
ٔی ٕ٘بیس .ؾیٕٙب ٘یع ٕٞچ ٖٛذیبَٙٔ ،غك ظ٘سٌی ضا زضٔ ٓٞی قىٙس  ٚخبیٍب ٜضذساز افدبظٞبؾت.)3( .
تهٛیط ،چٙب٘چ ٝپسیساضقٙبؾبٖ ثحث وطز ٜا٘س ،ذٛز ٔٛخت ذیبَ پطزاظی اؾت .زض ؾیٕٙب ث ٝفّت حطوت تهٛیط ،ایٗ ذبنیت زٚ
چٙساٖ ٔی قٛز .زض فیّٓ تٕبقبٌطٞ ،ط ِحؾٔ ٝیبٖ ٚالقیت  ٚذیبَ ؾطٌطزاٖ اؾت .تریُ ٚ ٚالقیت زض ؾیٕٙب خسای اظ  ٚ ٓٞزاضای
ٔطظ قرهیتی ٘یؿت ،ثب  ٓٞزضآٔیرت ٝاؾت ٔ ٚب ٕٛٞاض ٜزضآٔس  ٚقس ٔیبٖ ایٗ ز ٚخٟبٖ لطاض زازیٓ .اظ ٚالقیت ظ٘سٌی ٞط ضٚظ ٜثٝ
ذیبَ ٌصض ٔی وٙیٓ  ٚثبظ ٔی ٌطزیٓ)11( .

.

خالقیت
ذاللیت ثس ٖٚتىی ٝثط لٛای تریُ نٛضت ٕ٘ی پصیطز  ٚتریُ ٙٞطیتطیٗ خٙج ٝذاللیت ضا تكىیُ ٔی زٞس .ذاللیت فقبِیت پیچیسٜ
ای ٔحه َٛز ٚفقبِیت زیٍط یقٙی اذتطاؿ  ٚتریُ اؾت .اذتطاؿ یقٙی ثٚ ٝخٛز آٚضزٖ چیعی و ٝاظ لجُ ٚخٛز ٘ساقت ٝاؾت .ثٙبثطایٗ
اذتطاؿ ٘ؾیط تریُ اؾت ثب ایٗ تفبٚت ؤ ٝرتطؿ فقبِیت ش ٗٞذٛز ضا ث ٝؾٛی ذبنی ٞسایت ٔی وٙس تب ٘تید ٝوبض ٔٙفقتی فّٕی
زاقت ٝثبقس  ٚزض ضٕٗ ٔرتطؿ ث ٝخٙج ٝظیجبقٙبؾی وبض ذٛز تٛخٕ٘ ٝی وٙسٚ .خٔ ٝكتطن ٔ ٟٓذاللیت  ٚاذتطاؿ فطآیٙس ضفت ٚ
ثطٌكتی اظ فیٙیت ث ٝؾٛی تدطث ٚ ٝثطفىؽ اؾت .اذتطاؿ ٍٙٞبٔی اؾت و ٝعطاح ٔؿیطی خسیس ضا ثطای حُ ٔؿئّ ٝای فّٕىطزی،
ؾبظ ٜای یب ظیجبیی قٙبذتی اثساؿ ٔی وٙس .عجیقتبً ایٗ اثساؿ– ٘ؾیط ٔٛضز اذتطاؿ– ٍٙٞبٔی اضظـ زاضز و ٝزض ضاثغ ٝثب فط ًٙٞخٟب٘ی
ٔقٕبضی ٘ٛیٗ ٔحؿٛة قٛز .اثساؿ ؾمفٟبی ٞالِی اپطای ؾیس٘ی اثط یٛزٖ اٚتؿ ،ٖٛو ٝاظ ٘ؾط فٗ ٟٔٙسؾی وبٔالً اثسافی ثٛز٘سٕٝ٘ٛ٘ ،
ث ٝوبضٌیطی اذتطاؿ زض وبض عطاحی ٔقٕبضی اؾت .اغّت اٚلبت٘ ،ؾیط ٔثبَ پیكیٗ٘ ،یبظ ث ٝاذتطاؿ قی ٜٛیب تطفٙسی خسیس تٛؾظ
وبضفطٔب فٛٙاٖ ٕ٘ی قٛز  ٚپطٚغٔ ٜی تٛا٘س اظ عطیك ٔتسا ٚ َٚتدعی ٝقس٘ ٜیع عطاحی قٛز .ایٗ ٚؽیف ٝعطاح اؾت و ٝقطایظ
ٔقِٕٛی ضا ثب ٔٛفمیتٟبی اؾتثٙبیی ثطای عطاحی اثطی ثسیـ تجسیُ وٙس .زض ایٗ وبض ضیؿه ظیبزی ٚخٛز زاضز.)12( .
ٔمسٔ ٝذاللیت تهٛضاؾت .تهٛض ٍٙٞبٔی و ٝث ٝنٛضت ٚالقیتی ٔٙحهط ث ٝفطز زض آیس ،ث ٝذاللیت تجسیُ ٔی قٛز.
ٔبضٌبضت ثٛزٖ ٔٙؾٛض اظ ذاللیت ضا چٙیٗ ثیبٖ ٔی وٙس ،ذاللیت ث ٝزٌ ٚط ٜٚتمؿیٓ ٔی قٛز:
*Hذاللیت
ذاللیتی اؾت وٙٔ ٝحهط ث ٝایسٞ ٜبی ثسیـ  ٚاؾبؾبً خسیس زض تبضید ٔی قٛز( .وكف ٘ؿجیت ا٘یكتبیٗ).
*pذاللیت
ذاللیتی اؾت و ٝخصاثیت وٕتطی ٘ؿجت ث ٝذاللیت ثبال زاضز ِٚی ثٞ ٝیچ ٚخ ٝوٓ إٞیت ٘یؿت.)13( .
ذاللیت ٚاغ ٜای اؾت ٔج ٟٓو ٝاضائ ٝتقطیف زلیك اظ آٖ زقٛاض اؾتٕٞ .ب٘ٙس ٞعاضاٖ ٚاغ ٟٓٔ ٜزیٍط و ٝثب اضائ ٝتقطیف فمظ آٟ٘ب ضا زض
یه چبضچٛة ؾّیم ٝای ٔحسٚز ٔی وٙیٓ .أب ثغٛض وُ ٔی تٛاٖ ٌفت :ذاللیت یه فطآیٙس شٙٞی اؾت ٔطوت اظ لسضت اثتىبض ٚ
ا٘قغبف پصیطی وٞ ٝسف آٖ تِٛیس یه ٔحه َٛاضظقٕٙس ،وبضثطزی ٛ٘ ٚآٚضا٘ ٝاؾت.
"تبفّط" زض وتبة ٔٛج ؾٔ ْٛی ٌٛیسٛٔ" :ج ا َٚزٚض ٜوكبٚضظی اؾت و ٝا٘ؿبٖ ضا ٚاثؿت ٝث ٝظٔیٗ ٞؿتٙس ،زض ٔٛج ز ْٚا٘مالة
نٙقتی ضخ زاز ٛٔ ٚج ؾ ْٛفطا نٙقت  ٚفٗ آٚضی اعالفبت اؾت  ٚتٟٙب فىطی و ٝزض ایٗ فهط ٔی تٛا٘س وبضؾبظ ثبقس ذاللیت اؾت.
ثب ایٗ ٚخٛز زض تهٛض اوثط افطاز ثبٚض ثط ایٗ اؾت و ٝثب اعالفبت وبفی  ٚاؾتسالَ  ٚتدعی ٚ ٝتحّیُ ٔبٞطا٘ ٝؤ ٝی تٛاٖ ث ٝتدطثٝ
تقجیط وطز ،ضؾیسٖ ثٞ ٝسف ٟ٘بیی زؾت یبفتٙی اؾت  ٚافطاز ثب یه زیس فبٔیب٘ ٝزض ٔٛضز ذاللیت اؾتفبز ٜاظ آٖ ضا زض تٕبْ فطنٝ
ٞبی ظ٘سٌی ٔحسٚز ث ٝفس ٜای ذبل و ٝثغٛض شاتی ذالق ٞؿتٙسٔ ،ی زا٘ٙس .أب أطٚظ ٜزا٘كٕٙساٖ زض فیٗ افتمبز ث ٝفغطی ثٛزٖ
ایٗ فطآیٙس ثحث آٔ ٛظـ ذاللیت ضا اضخح تط زا٘ؿت ٚ ٝآٔٛظـ قیٞ ٜٛبی ذاللیت ٕٞ ٚچٙیٗ ثطضؾی ذهٛنیبت افطاز ذالق ضا
فطا ٓٞوٙٙس ٜؽٟٛض ایٗ فطآیٙس حیبتی ٔی زا٘ٙس.)14( .
زض ٔمسٔ ٝثحث ،ذاللیت ظا ث ٝفطآیٙس شٙٞی تقطیف وطزیٓ .ایٗ فطآیٙس زض ش ٗٞیه ٔقٕبض ذالق ضطٚضتبً زاضای ز ٚپیف ٘یبظذٛاٞس
ثٛز .ا َٚتریُ  ٚثقس تهٛض.
تریُ ٕٞبٖ تهبٚیط  ٚاٞٚبٔی اؾت ؤ ٝقٕبضآظازا٘ ٚ ٝثس ٖٚلیس  ٚثٙس زض ش ٗٞذٛز ثطای ذّك یه اثط ٔقٕبضا٘ٔ ٝی پطٚضا٘س .ایٗ
تریُ ث ٝزِیُ آظازی  ٚضٞبیی ظیبزٔ ،مسٔٙٔ ٝبؾت ذاللیت ٔقٕبضا٘ ٝاؾت ،ثسیٗ تطتیت ؤ ٝقٕبض ٔی تٛا٘س زض تریُ ذٛز ٞعاضاٖ
اثط ٔقٕبضی ضا و ٝاِٚیٗ ثبض ث ٝش ٗٞذٛز ا ٚذغٛض وطز ٜاؾت ،پسیس آٚضز .أب تهٛض ٔقٕبضی ثٔ ٝثبث ٝتهبٚیط شٙٞی اؾت ؤ ٝقٕبض ثب
ضإٙٞبیی اؾتبزـ اظ یه اثط ٔقٕبضی و ٝتب ثحبَ ٕٔىٗ اؾت انالً ٘سیس ٜثبقس ِٚی آٖ اثط زض ٚالقیت ٚخٛز زاضز ،ؾبذتٔ ٝی قٛز.

حبَ ٔقٕبض ثطای تجسی ُ تریالت ذٛز ثٚ ٝالقیت ثبیس ثب اؾتفبز ٜاظ تهٛضات ذٛز اظ یه اثط ٔقٕبضی و ٝاوتؿبثی ثسؾت آٔس ٜاؾت،
آٖ تریالت ضا ث ٝخٟبٖ ٚالقیت ٚاضز وٙس .ثغٛض وُ "تریُ فبُٔ تؿطیـ وٙٙس ٜتهٛض اؾت زض حبِی و ٝتهٛض نبفی اؾت و ٝتریُ
ثطای پیٛؾتٗ ثٚ ٝالقیت ثبیس اظ آٖ ثٍصضز.)15( ".
ثب زاقتٗ ایٗ ز ٚپیف قططٔ ،قٕبضی ذالق  ٚثغٛض وُ ،فطآیٙس ذاللیت ث ٝفیٙیت ٔی ضؾسٔ .حممبٖ تٛخ ٝث ٝذاللیت ضا ثقس اظ
خ ًٙخٟب٘ی ز ْٚو٘ ٝیبظ ث ٝتِٛیس زض تٕبْ ظٔیٞ ٝٙب افعایف ٔی یبثس  ٚثطای ان َٛایٗ أط ذاللیت ثٟتطیٗ ٌعی ٝٙاؾت .أب زض ٔیبٖ
تٕبْ فّٔ ،ْٛقٕبضاٖ  ٚحتی ضق تٞ ٝبی قجی ٝآٖ ٔب٘ٙس فیّٕؿبظی ،تبتط  ٚعطاحی اظ ایٗ لبفّ ٝپػٞٚكی فمت ٔب٘س ٜا٘س  ٚزِیُ آٖ ضا
ٔی تٛاٖ فمظ ث ٝیه ٔٛضٛؿ فغف وطز وٙٞ ٝطٔٙساٖ ثطٚظ ذاللیت زض آثبضقبٖ ضا أط ٔمسؼ  ٚاِٟی ٔی زا٘ؿتٙس  ٚاظ تحمیك ٚ
پػٞٚف حتی نحجت زضثبض ٜآٖ اختٙبة ٔی وطز٘سٔ .ثالً "فطا٘ه ِٛیس ضایت" تهٛض ذالق ضا "٘ٛض ا٘ؿب٘ی زض ٘ٛؿ ثكط"  ٚافطاز ذالق
ضا ٔٙتؿت ث ٝذسایبٖ ٔی زا٘س  ٚحتی "ِٛوٛضثٛظی "ٝضً٘ ٔصٞجی ٘یع ث ٝآٖ ٔی زٞس .زض ٘تید ٝفمظ ٔی تٛاٖ زض اوثط ضقتٞ ٝبی
ٙٞطی ثب ثطضؾی ظ٘سٌی ،حبالت  ٚآثبض ٙٞطٔٙساٖ آٖ ضقت ٝث ٝزضن لبثُ لجِٛی اظ ذاللیت ٙٞطی آ٘بٖ ضؾیس .أب ثب ایٗ ٚخٛز ،ثٝ
زِیُ إٞیت أط ذاللیت ،تالـ ٞبیی نٛضت ٌطفت و ٝاضٚپب زض اثتسا ثب ٔقٕبضی ٔسضٖ ،ؾٙت قىٙی زض ٍ٘طـ "ثٛظٚاض" ضا ثٚ ٝخٛز
آٚضز  ٚایبالت ٔتحس ٜپؽ اظ آٖ ٔقٕبضی ضا ثقٛٙاٖ أطی ذاللب٘٘ ٚ ٝیع آٔٛظقی ث ٝتىبُٔ ضؾب٘س.)15( .
ٔ ٟٓتطیٗ فقبالٖ أط ذاللیت زض ٔقٕبضی زض ایٗ وكٛض ضا ٔی تٛاٖ "غاالٖ ثبتٛت" ٘بْ ثطز و ٝث ٝفمیس" ٜآ٘ت٘ٛیبزؼ" فٕیك تطیٗ
ضیكٞ ٝبی ا٘سیك ٝذاللیت ٔقٕبضی ضا زض ٔمبِ ٝای ثب فٛٙاٖ "ض ٜیبفتی ث ٝتطویت زض ٔقٕبضی" (خّٕ ٝآٔٛظـ ٔقٕبضی٘ )1956 ،بْ
ثطز .زض ایٗ ٔمبِ ٝالثبتٛت ث ٝایٗ ٔٛضٛؿ ٔی پطزاظز و" ٝچیعٞب ث ٝذٛزی ذٛز چیع ٘یؿتٙس ،ثّى ٝآ٘ی ٞؿتٙس ؤ ٝب ٔی ٍ٘طیٓ ".
اِجت ٝثقس اظ آٖ ٔحممبٖ زیٍطی ث ٝایٗ ٔٛضٛؿ پطزاذتٙس  .اظ آٖ ٌٕ٘ " ٝ٘ٛبؾت ٖٛثبقالض" زضثبض ٜإٞیت ٔٛضٛؿ ذاللیت زض ٔقٕبضی
زض وتبة ذٛز ثب ٘بْ "ثٛعیغبی فضب" زض ثحثی تحت فٛٙاٖ "فطأٛقی ذالل "ٝثب ایٗ أط ٔی پطزاظز  ٚاظ "غاٖ ِؿىٛض" چٙیٗ ٘مُ
ٔی وٙسٍٙٞ" :بْ وبض ث ٝفّت خصة  ٚزضیبفت ٔسا ْٚزازٜٞب اظ عطیك تحهیُٔ ،غبِق ٚ ٝتدطث ٝثٚ ٝاؾغ ٝآٔٛذتٞ ٝبی شٙٞی ،ثٝ
حبِتی اظ آٌبٞی ٔی ضؾیس ثس ٖٚایٙى ٝث ٝیبزآٚضی ایٗ ٔغبِت ٘یبظ زاقت ٝثبقیس و ٝایٗ اعالفبت ضا وی  ٚودب ثسؾت آٚضز ٜایس .
آفطیٙف قٕب ثقٛٙاٖ تطویجی خسیس و ٝزض ظٔبٖ ٔ ٚىب٘ی ذبل چ٘ ٖٛسایی و ٝزض ٔٛلقیت ٞبی ٘بزض قٙیسٔ ٜی قٛز ،ؽبٞط ٔی
ٌطزز٘ ،سایی اظ ٌصقت ٝقٕب.)15( ".

تکٌیک ّای خالقیت
ذاللیت ٕٞب٘ٙس ٞط فطآیٙس تِٛیسی زیٍط ؤ ٝحه َٛزاضز ٔ ٚحه َٛآٖ یه تِٛیس ٘ ٛو ٝاظ لجُ ٚخٛز ٘ساقتٔ ٝی ثبقس ،تىٙیه
ٞبیی زاضز  ٚثغٛض وُ ٚاضز حیغ ٝآٔٛظـ ذاللیت ٔقٕبضی قٛز .ایٗ تىٙیه ٞب ثبفث ذّك یه فطْ ذاللب٘ٔ ٝی قٛز  ٚثبیس تٛخٝ
زاقت ،زض تبضید ٔقٕبضی ث٘ ٝسضت تىٙیه ٞبیی اثساؿ ٔی قٛز و ٝقی ٜٛزؾتیبثی ث ٝفطْ ضا اؾبؾبً فٛو وٙس.)12( ".
ایٗ تىٙیه ٞب قبُٔ:
--4تغییطپصیطی فطْ  ٚؾبذتبض قىٙی
ٕ٘-1بیف اضظـ
-5اؾتفبز ٜاظ اؾتقبضٞ ٜبی ٔحؿٛؼ ٘ ٚبٔحؿٛؼ
-2ایدبز اثٟبْ
-6اؾتفبز ٜاظ پبضازٚوؽ ٔ ٚتبفیعیه ٔی قٛز
-3ایدبز تٙف

.

ًوایص اسصش
ٕ٘بیف اضظـ ذٛز قبُٔ تىٙیه ٞبیی چ: ٖٛ
اِف) تضبز
ج) پط  ٚذبِی
 )ٜعجیقی ٔ ٚهٛٙفی
ٔی قٛز ()13

ة) ٘ؾٓ  ٚثی ٘ؾٕی
ز) ؾجه  ٚؾٍٙیٗ
 ٚ ٛ٘ )ٚلسیٕی

الف) تضاد
ظیٍٛضات ٞب زض ثیٗ اِٟٙطیٗ ٕٞب٘ٙس وٞ ٜٛبی ٔهٛٙفی زض ؾطظٔیٗ ٔؿغح خّٔ ٜٛی وٙٙس ٔٙبضٞ ٜب زض فالت ایطاٖ ذظ افك وٛیط ضا
ٔی قىٙٙس  ٚضً٘ ٞبی زضذكبٖ  ٚغّیؼ زض فطـ ٞب ِ ٚجبؼ ٞبی ٔطزٔبٖ آٖ تضبزی اؾت ثب عجیقت اعطاف ذٛز ،ایٗ تضبزٞب زض
فیٗ ایدبز تقبزَ زض فضب ثبفث افعایف اضظـ فٙبنط تضبز ٔی قٛز  ٚایٗ تضبز فطْ ٞبی ذاللب٘ ٝای ضا ؤ ٝتضبز اظ فضبی یه
ضً٘  ٚفبزت ظز ٜحبوٓ اؾت ثٛخٛز ٔی آٚضز.)12( .
ب) ًظن ٍ بی ًظوی
زض ایٗ ضٚـ ثب ٘ٛفی ثی٘ؾٕی ٔفطٚو ؾقی ٔیقٛز تب فطٔی خسیس آفطیس ٜقٛز ؤ ٝقٕبضاٖ "زیىب٘ؿتطاوكٗ" ٕٞ ٚچٙیٗ
"ظیجبقٙبؾی ٔسضٖ" اظ ایٗ ضٚـ اؾتفبزٔ ٜی وٙٙس .ایٗ ضٚـ تطویجی اؾت و ٝاظ ذغٛط  ٚؾغٛح ٔٙحٙی ثب ذغٛط  ٚؾغٛح
ٔؿتمیٓ.)12( .
ج) پش ٍ خالی
یىی زیٍط اظ ضٚـ ٞبی ایدبز تضبز ٕ٘ ٚبیف اضظـ ،اؾتفبز ٜاظ فضبٞبی پط  ٚذبِی اؾت .یه ؾغح ثس ٖٚثبظق ٚ ٛثسٙٔ ٖٚفص حبِت
ٕ٘بزیٗ ث ٝفطْ ٔقٕبضی زاز٘ ٚ ٜبؽط ضا اظ ذٛز زٚض ٔی وٙس أب ایدبز ٔٙفصٞب ثب قىؿت ٘ٛض  ٚؾغح ؾجت خصة ٘بؽط ث ٝذٛز ٔی قٛز

 ٚیه ٘ٛؿ تقبزَ ثهطی ضا اظ تضبز فضبٞبی پط یقٙی ؾغح فطْ  ٚفضبی ذبِی یقٙی ٔٙفصٞب ایدبز ٔی وٙس.)12( .
د) سبک ٍ سٌگیي
یه ٘ٛؿ زیٍط ٕ٘بیف اضظـ تضبز ؾجه  ٚؾٍٙیٗ زض فطْ ٔقٕبضی اؾت .اِمبء حبِت ؾجىی ضا زض فطْ ٔی تٛاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ ٔهبِح
قفبف  ٚؾجه چ ٖٛقیك ٚ ٝپّی وطثٙبت ٞب  ٚؾٍٙیٗ ٕٞچٔ ٖٛهبِح وسضی ٔب٘ٙس ؾ ٚ ًٙآخط  ٚثت ٖٛایدبز وطز و ٝایٗ تضبز زض
زٚضٌٛ" ٜتیه" ثؿیبض ٔطؾ ْٛثٛز ٜاؾت.)12( .
ُ) طبیعی ٍ هصٌَعی
ایٗ قی ٜٛثب اؾتفبز ٜاظ تضبز ٔهبِح ایدبز ٔی قٛز یقٙی ثىبضثطزٖ ثتٚ ٖٛآخط  ...ٚثقٛٙاٖ ٔهبِح ٔهٛٙفی  ٚچٛة  ٚؾ ًٙثب قىُ
عجیقی ذٛز ثقٛٙاٖ ٔهبِح عجیقیٌ .چجطی زٚض ٜاؾالٔی  ٚؾ ًٙزض ٔقٕبضی "٘ئٛوالؾیه" اضٚپب اِمبء ٕٞیٗ ٔٛضٛؿ اؾت.)12( .
ٍ) ًَ ٍ قذیوی
ایٗ ضٚـ اثتسا زض ٔطٔت آثبض تبضیری ثىبض ضفت .لؿٕتی اظ ثٙبی لسیٕی و ٝترطیت قس ٜثٛز  ٚأىبٖ ٔطٔت ٘ساقت ث ٝقی ٚ ٛ٘ ٜٛثب
ٔهبِح خسیس ؾبذتٔ ٝی قس تب ث ٝاضظـ تبضیری ثٙبی لسیٕی ِغٕٚ ٝاضز ٘كٛز .اظ تطویت ایٗ تضبز ٔقٕبضاٖ ٘یع اؾتفبز ٜوطز٘س.
ٔب٘ٙس "خیٕع اؾتطِی "ًٙزض عطح "اقتبتع ٌبِطی" ظیجبقٙبؾی ٔسضٖ ضا ثب فطْ ٞبیی اظ ٔقٕبضی "ضٔٚب٘ؿه" وٙبض  ٓٞلطاض زاز.
(.)12

ایجاد ابْام
٘مغٔ ٝمبثُ ٕ٘بیف اضظـ ،ایدبز اثٟبْ اؾت .ثب لطاضزازٖ ٔهبِح ٔكبث ٝثب تفبٚت وٓ زض وٙبض ٔ ٓٞی تٛاٖ ایٗ حبِت ضا زض فطْ ٕ٘بیف
زاز " .اثٟبْ تىیٙه ؽطیفی اؾت و ٝاظ عطیك آٖ تٕبیعٞب تب حس ٘بٔحؿٛؼ قسٖ وبٞف ٔی یبثس  ٚثِ ٝحبػ ازضاوی قطایظ ذبنی
ثٛخٛز ٔی آیس.)12( ".

تٌص
ؾبذتٕبٟ٘بی پیچیسٕٞ ٜچ ٖٛفطْ ٞبی وبثّی  ٚؾبظٞ ٜبی ذطپبیی ایٗ اِمبء ضا ث٘ ٝبؽط زاضز و ٝاظ لٛا٘یٗ خبشث ٝپیطٚی ٕ٘ی وٙٙس یب
زض ٔقٕبضی لسیٓ ایطا٘ی ٔمط٘ؽ ٞب اِمبء حدٓ ؾٍٙیٗ ضا زاقتٙس زض نٛضتی و ٝثؿیبض ؾجه ثٛز٘س .ایٗ قی ٜٛضا تٙف زض فطْ ٔی

ٌٛیٙس.)12( .
تغییشپزیشی فشم ٍ ساختاسضکٌی
ایٗ ضٚـ ثب ٌؿؿتٗ فطْ ٞب  ٚتطویت ٔدسز آٖ ث ٝقی ٜٛزیٍط ثبفث تِٛیس فطْ ٞبی خسیسی ٔی قٛز و ٝثب تٛخ ٝث ٝتٛا٘بیی ٔقٕبض
ٔی تٛا٘س ثؿیبض ذاللب٘ ٝثبقس .ث ٝایٗ قی" ٜٛضٚیف فطْ" ٘یع ٌفتٔ ٝی قٛز .ثطای ٔثبَ" :خیٕع اؾتطِی "ًٙزض عطح "٘ "َٛزض "ضٔٚب
ا٘یتطٚتب" اظ تغییطپصیطی فطْ ٞبی ؾبذتٕبٖ ٞبی لجّی ذٛز اؾتفبز ٜوطز ٜاؾت.)15( .

استعاسُ ّای هحسَس ٍ ًاهحسَس
تهٛیط یه ایس ٜزض شٔ ٗٞقٕبض و ٝپیف ظٔی ٝٙایدبز یه فطْ ذاللب٘ٔ ٝی تٛا٘س ثبقس تحت تبثیط ٔفبٞیٕی چ :ٖٛفطزیت ،فط،ًٙٞ
ؾٙت ٚ ٚیػ ٌی ٞبی ٔبزی  ٚثهطی لطاض ٔی ٌیطز و ٝث ٝانغالح ث ٝایٗ تبثیطات اؾتقبضٌ ٜطفتٗ ٌفتٔ ٝی قٛز .اٌط ایٗ اؾتقبضٜ
قبُٔ حبالت ا٘ؿب٘ی ثبقس "٘بٔحؿٛؼ"  ٚاٌط قبُٔ ثقضی ٚیػٌیٞبی ثهطی یب ٔبزی ثبقس اؾتقبضٔ" ٜحؿٛؼ" ثیبٖ ٔی قٛز .ثب
اؾتفبز ٜزضؾت  ٚثدب اظ ایٗ اؾتقبضٜٞب زض قىُ ٌیطی ایس ،ٜضؾیسٖ ث ٝیه فطْ ذالق ،عجیقی ث٘ ٝؾط ٔی ضؾس.)15( .

پاسادٍکس ٍ هتافیضیک
زض ایٗ قیٔ ٜٛقٕبض ثب ایسٌ ٜطفتٗ اظ ٚیػٌیٞبی ٔتضبز ثب ٚیػٌیٞبی فطْ انّی ث ٝایسٜٞبی ٘ٛآٚضا٘ٔ ٝی ضؾس و ٝث ٝزِیُ ایٗ تضبز
ٔف" ،ْٟٛپبضازٚوؽ" ٌفتٔ ٝی قٛز .ثغٛض ٔثبَ ٌٟ" :طی" ٕٞطا ٜثب "والٚؼ ا٘ ِٝٚجطي" ثطای پطٚغ ٜثی ٘یبَ ٘ٚیع " ؤ ٝىب٘ی ثب
انبِت  ٚآضأف زٙٞس ٜثبیس ثبقس ،ؾبذتٕب٘ی چبل ٛقىُ ضا پیكٟٙبز ٔی وٙٙس .ثغٛض وُ ٔقٕبضاٖ ایٗ قیٔ ٜٛی ذٛاٙٞس ثب ٔفبٞیٓ
ٔتضبز ٔب٘ٙس خطْ  ٚخٙبیت ث ٝفطٔی ٔمسؼ  ٚآضأف زٙٞس ٜثطؾٙس)15( .

.

ًتیجِ گیشی:
زض ؾیٕٙب یىی اظ ٕٟٔتطیٗ فٛأُ ث ٝتهٛیط وكیسٖ آیٙس ،ٜفضبی ٔقٕبضی اؾت.
زض یه فیّٓ تریّی ،پیكٍٛیی آیٙس ٜتىِٛٛٙغیه زض فیّٓ ث ٝوٕه فضبی خصاة ٔ ٚتحیطاِقم َٛعطاحی قس ٜتٛؾظ ٔقٕبض تبٔیٗ
ٔی ٌطززٍٕٞ .ی ٔب ایٗ ٘ٛؿ ٔقٕبضی ضا زض اغّت فیّٓ ٞبی تریّی فضبئی و ٝؾطاؾط ٔبخطای فیّٓ زض قٟطٞبی فضبئی وپؿِٟٛبی
فؾیٓ زض خطیبٖ اؾت قبٞس ثٛز ٜایٓ .زض فیّٓ ٞبی تریّی ،اظ ٕٞبٖ اثتسای قطٚؿ فیّٓ ثیٙٙس ٜفضبئی -تریّی ضا زض ش ٗٞذٛز لجَٛ
وطز ٜاؾت .ثٙبثطایٗ تٕبٔی لسضت عطاحی ٔقٕبضی ٔی ثبیؿت زض خٟت تبئیس  ٚپطٚضـ ایٗ ٘ٛؿ تریّی لطاض ٌیطز ٚ .زض ایٗ ضا ٜایٗ
عطاحی اظ آظازی وبُٔ ثطذٛضزاضاؾت (ظ٘سی فطز ،1384 ،ل .)58
فضبی آظاز تریُ ،زض فطاؾٛی ٚاثؿتٍی ث ٝحمیمت  ٚخسا اظ اضظقٟبی والؾیه  ٚتثجیت قس ٜفقّی  ٚخبضی زض عجیقت أىبٖ تدطثٝ
خسیسی ضا ث ٝثیٙٙسٔ ٜی زٞس و ٝقبیس ٞطٌع زض خٟبٖ ٚالقی ٔ ٚبزی لبثُ ِٕؽ ٘جبقس .ایٗ حؽ خسیس ،تٛؾظ فضبی فیّٓ و ٝزض
تسا ْٚثط قٟطی وٙتطَ قس ،ٜحطوت ٔی وٙس ثٛخٛز ٔی آیس  ٚایٗ تسا ْٚذغی ثبفث آظازی ٚالقیت ثیٙٙس ٚ ٜپطٚاظ ا ٚث ٝز٘یبی
زیٍطی ،فطاؾٛی ذیبَ ٔی قٛز .زض ایٗ ثیٗ تبضیىی ٔغّك ؾبِٗ ؾیٕٙب  ٚحؽ تبثیطپصیطی خٕقی ثمسضی زض ا٘ؿبٖ قسیس اؾت وٝ
ٔكبٞس ،ٜیه فیّٓ ثب ٚخٛز حتی یه ٘فط قطیه زض ٍ٘ب ٜوطزٖ ،ثؿیبض ثؿیبض تبثیطٌصاض تط ِ ٚصت ثرف تط ذٛاٞس ثٛز تب ٔكبٞسٜ
فیّٕی زض تٟٙبیی.
ٚالقیت یب ذیبَ یه اتهبَ الیٙحُ ثیٗ تِٛیس فیّٓ ٞب  ٚتٛؾقٔ ٝحیظ ؾبذتٕب٘ی ٔب ٚخٛز زاضز ،حسالُ اظ ِحبػ خؿتدٛی فضبی
حدٕی زض ع َٛظٔبٖ .اٌط چ ٝظٔب٘ی ؤ ٝقٕبضاٖ ٔب٘ٙس ثؿیبضی زیٍط زض تالـ ثطای پسیس آٚضزٖ حسٚز تئٛضیه خسیس ٞؿتٙسٔ ،ب
زض حبَ تدطث ٝظٔبٖ ٞؿتیٓٔ ،قٕبضی ث ٝفٛٙاٖ فضبی ٚاؾغ ٚ ٝتمؿیٓ قس ٜزضیبفت قس ٜاؾت  ٚثٙبثطایٗ تكریم چیع خسیسی
٘یؿت ،اٌط چٔ ٝحطن ٞبی خسیسی پیسا وطز ٜاؾت .اضتجبط زض زاذُ ایٗ خطیبٖ ثٛؾیّ ٝتغجیمی ٔیبٖ ٔقٕبضی  ٚفیّٓ خؿتدٛ

قس ٜاؾت.
تدطثٔ ٝحّی فضبی ٔقٕبضی تٛؾظ یه ٘بؽط زض زض ٖٚآٖ فضب ،قجبٞتٟبی ثؿیبضی ثب زضیبفت تٕبقبٌطاٖ اظ یه ؾىب٘ؽ ا٘تربثی زض
یه فیّٓ ٚخٛز زاضز .اِجت٘ ٝبؽط ٕٔىٗ اؾت ٞط ٔؿیط ا٘تربثی ضا زض پیف ٌیطز  ٚاظ زیٍط حٛاؼ ذٛز ٘یع اؾتفبز ٜوٙس  ٚتٕبقبٌط
تٟٙب یه ٔؿیط اظ پیف تقییٗ قس ٜضا تقمیت وٙس ،أب ثب ایٙحبَ ٔی تٛا٘س ٕٞب٘ٙس ٘بؽط ثجیٙس  ٚاظ تدطثٞ ٝبیف ٘تید ٝثٍیطز ،زض ٞط
ز ٚحبِت ،یه ٚالقیت زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس ٚ ٜتهٛضات ثطای پط وطزٖ فبنّٞ ٝب وٙبض ٌصاقت ٝقس ٜاؾت  ٚتٟٙب فبُٔ ٔغبیطت ،وٙتطَ
اؾت .ؾبظ٘سٌبٖ فیّٓ تٛا٘بیی زاض٘س و ٝقٕب ضا ثطای ٔتٛخ ٝوطزٖ ث ٝیه ثٙب ،ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٔتفبٚت تكٛیك وٙٙس.
لسضت تهٛیط فیّٓ ٘كبٖ زازٖ (٘سازٖ) زضٚغٟبی ز٘یبی اختٕبفی ٔ ٚبزی اؾت ...زض لسضتف ثطای ایدبز تٔ ٚ ٓٞٛطظٞبی فضب  ٚظٔبٖ
تِٛس زٚثبض ٚ ٜقجی ٝؾبظی ٚالقیت  ٚذیبَ  ٚپیچیس ٜوطزٖ آثبض ایسئِٛٛغیىی ٔحه َٛثٙیبزی ذٛزـ.
اظ ظٔب٘یىٔ ٝىبٖ تطویت پیچیس ٜای اظ ٌصقت ،ٝحبَ  ٚقىّٟبی آ٘ی اؾت و ٝزض یه چكٓ ا٘ساظ ٚاحس ثب یىسیٍط ٕٞعیؿتی زاض٘س،
یه ثقس ظٔب٘ی ٘یع ٚخٛز زاضز .ثٙبثطایٗ زض یىی اظ اؾبؾیتطیٗ حؽ ٞبٚ ،ؽیف ٝانّی آ٘چ ٝو ٝپبظَ خغطافیبیی ٔی ٘بٔٙس ،فٕٟیسٖ
قجبٞت ٔیبٖ ظٔبٖ  ٚفضب زض ؾبذتٗ پطٚؾ ٝاختٕبفی اؾت .خغطافیبیی ا٘ؿب٘ی ٔغبِقٔ ٝقبنط ثٛزٖ پطٚؾٞ ٝبی اختٕبفی اظ ٔیبٖ
فضب  ٚظٔبٖ اؾت ثب تقٕیٓ ایٗ ٔقٙی ،یه ذبنیت ٔقٕبضی (ثٕٞ ٝطا ٜعطاحی قٟطی)  ٚفیّٓ ؾبظی ،خقُ وطزٖ اضتجبعبت فضب-
ظٔبٖ خسی س اؾت ...تئٛضیه ٔیبٖ فیّٓ  ٚفضبی ٔقٕبضی زض ثهطی  ٚثی ٔىب٘ی ؾٕجّیه ،زض ایٗ ٔطاحُ اؾت ؤ ٝی تٛا٘یٓ فُٕ
ٔتمبثُ ٔیبٖ ٔقٕبضی  ٚاثعاض ؾیٕٙبیی ضا زض فیّٓ ٞبی پیكط ٚتقطیف وٙیٓ.
زض عطاحی ،تریُ ث ٝا٘ساظ ٜاذتطاؿ  ٚقبیس ثیف اظ آٖ إٞیت زاضز .تریُ لسضت ا٘ؿبٖ زض تِٛیس فطْ ،تهٛیط یب ایس ٜاؾت .فطآیٙس
تریُ ٞسفٕٙس ٘یؿت  ٚاظ آغبظ فبیس ٜای فّٕی اظ تریُ ا٘تؾبض ٕ٘ی ضٚز .تریّی وٕٛٞ ٝاض ٜزض ثٙس ٘یبظٞب  ٚاِعأبت فّٕی ثبقس ثٝ

ذاللیت ٕ٘ی ا٘دبٔس .تریُ ٔی تٛا٘س اظ ٘ٛؿ تهٛیطی یب ٔدطز ثبقس .تریُ ٔدطز ،و ٝثٔ ٝقٙی پطٚضـ یه ایس ٜاؾتٔ .ی تٛا٘س ثٝ
فطْ تجسیُ قٛز .تریُ ٔحه َٛپطزاظـ زا٘ؿتٞ ٝب  ٚذبعطات تهٛیطی  ٚلطاضزازٖ آٟ٘ب زض ضٚاثظ خسیس اؾت ،تریُ زض ٔطحّٝ
ٟ٘بیی ث ٝتریُ ذالق تجسیُ ٔی قٛز .تریُ ذالق ثٔ ٝقٙی فبنٌّ ٝطفتٗ اظ ٔحفٛضبت شٙٞی  ٚایدبز خٟب٘ی خسیس اظ فطْ ٞب ٚ
ٔقب٘ی اؾت و ٝتٟٙب زض یه اثط ٙٞطی ٔٙحهط ث ٝفطز تجّٛض ٔی یبثس.
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