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ی التهبز ٍ زاًف. ایي اًسیكِ وِ آیٌسُ  ی تَؾؼِ زاضی هسضى ضیكِ زاضز، زض تدطثِ ی آیٌسُ زض ؾطهبیِ ظَْض افؿبًِ
ی ثَضغٍاؾت.  ی هسل تَلیس َجمِ ػُ ذهلت ٍی وِ َجیؼی ًیؿت، ثلىِ تأثیط تریلیای  ثْتط اظ حبل ذَاّس ثَز اًسیكِ

ی ًَػی ثؿٍ ٍ گؿتطـ  ٍاؾُِ ی خْبى، هسضًیتِ ّوَاضُ ثِ ی ًَ ٍ ثبظًَیؿی ًمكِ اظ آغبظ ذَز، اظ ظهبى وكف لبضُ
جبقت اضظـ مبزاضی زلی ٍ غطاثت التهبز ؾطهبیِ ّبی خْبى تؼطیف قسُ اؾت، ذَزِ هحسٍزُ ای لطاض زاضز  افعٍزُ زض ًا

 [1] .اـ اضتمبی زائوی وبالّب ٍ زاًف هبزی اؾت وِ ًتیدِ
 فطاًىَ ثیفَ ثطاضزی 

 
 هبلىیت الغبی هثجت فطو ثب …ثبقس تَلیس ًِ فمٍ ایدبز ػیي ثطای شّي، ثلىِ ایدبز شّي ثطای ػیي ًیع هی»

زض زیسگبُ هتفىطاى  هْن هبضوؽ هًوَى ایي ػجبضت[ 2] «.وٌس هی تَلیس ضا ّب اًؿبى زیگط ٍ ذَز اًؿبى، ذهَنی،

ی تَلیسی ٍ  بنط ضا اظ ًظط ؾَغُزاضیِ هؼ تَاًین تَلیس زض ؾطهبیِ اٍپطاییؿت ٍ اتًََهیؿت زاللت ثط ایي زاضز وِ هب ًوی

تَلیس وٌس ٍ اًؿبى  اًؿبى تَلیس هی [3] تَلیسقسُ زضن وٌین، ثلىِ تَلیسوٌٌسُ ٍ هحهَل ّط زٍ یىی ّؿتٌس. یءق

. قَز   هی هؼطفی تَلیس وبال تَؾٍ وبال ثطای گصض ویفی اظ اًؿبى تَؾٍتَلیس اًؿبى  ِ هٌعلِقَز. ایي هؿبلِ ث هی

یی ؾطهبیِ ضا ًِ ّبی تَلیس غیطهبزی اؾت ّسف ًْب زاضی هؼبنط وِ هجتٌی ثط ضٍاثٍ ٍ هىبًیؿن ضًٍسی وِ زض ؾطهبیِ

خْبى وبالّب، تؼلمبت، هدوَػِ ثَُض ولی  ٍ اَالػبت یب ؾىؿَالیتِ هحهَالت شٌّی، ضٍاًی، وبالی هبزی ثلىِ

ؿبى ّبی   قیَُ ،اختوبػیضٍاثٍ ػالیك ػوَهی،  ]ٍضای خٌؿیت[ زض وبپیتبلیؿن  اًؿبى ثسى. زاًس هی ،ظًسگی ٍ ذَزِ ًا

 گصاضی ٍ ؾطهبیِ اـ زض خْت وبض، ّبی فیعیىی ٍ شٌّی ٍ ًظبم حؿی وبم تَاًبییهؼبنط ؾطهبیِ ثبثت اؾت ٍ ت

ثَزى هحهَالتف،  فیعیىیًعز ًیطٍی وبض اؾت ٍ ثسلیل غیط  ، اثعاضی وِ ّوَاضُقَز   اثعاض تَلیسی تؼطیف هی ثؼٌَاى

ٍاؾُِ ؾطهبیِ  اتهبل ثی یؼٌیّػهًَی وبض غیط هبزی  ّسف .زاضزضا  ، هىبى ٍ ظهبىفًبتوبم جَُ زض لبثلیت تىثیط اً

چْبضچَة ؾطهبیِ ثبثت اؾت وِ  یب تدبضة ٍ لَای قٌبذتیِ ثسى، ثسى/هبقیي .قَز   هیثطلطاض  ضفتِ ضفتِ ثبثت ٍ هتغیط

ّبی قٌبذتی،    َیتِتَلیس ؾَثػوتی یب اًؿبى تَؾٍثٌبثطایي زض تَلیس اًؿبى یبثس.    خسا اظ وبضگط تدؿس ًوی اـ هحهَل

 ،هطوٌس. ثِ ایي ا   ذهلتی هَلس پیسا هی ،تؼوین ثِ ول فًبی ظیؿتی ضا زاضاؾت ٍ ظیؿتي ًْبیت ٍ تىثیط ثی وبض لبثلیت

 ٍ گیطی قىل قطایٍ اوٌَى وِ اؾت ًْفتِ ٍالؼیت ایي هفَْم ظیؿت ؾیبؾت زض» .گَیٌس ؾیبؾت هی ظیؿتِ تَلیسِ

 ٍىٍ تؼب ّوىبضی زض پیف اظ ثیف اهطٍظُ ثطٍت هٌجغ ثٌبثطایي ٍ قَز   هی تَلیس هؿتمین ََض ثِ وبض ًیطٍی ثبظتَلیس

 وِ زاًف ًظطیِ هتؼبضف الگَی تىبهل، ایي ثب هَاخِْ زض. اؾت ًْفتِ ّب ٍ وبضذبًِ ّب قطوت زیَاض ثبالزؾتِ زض ٍالغ

 توبهب ثبقس، ػولىطز ایي زض ترههی ثرف یه ٍ وبض ًیطٍی ًرجگبى هرتم تَاًس   هی زاًف تَلیس آى ثطاؾبؼ

 ول ثب اهطٍظ ٍالغ زض ثرف ایي وطز، اؾتفبزُ انُالح ایي اظ تَاى هی ّن ٌَّظ اگط .زّس   هی زؾت اظ ضا هؼٌبی ذَز
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 ثبظتَلیس ٍ تَلیس زض وِ اختوبػی ثبیس ثِ ول حیبت وبض هفَْم وِ تَاى ًتیدِ گطفت هی ضٍ ایي اظ زاضز خبهؼِ هُبثمت

 [4« ].یبثس گؿتطـ وٌس،   هی قطوت

زاًین وِ زض خطیبى هطحلِ  هیتبضید ضٍاثٍ ثیي ؾطهبیِ ٍ وبض، ًمف زاًف زؾترَـ تغییط ثَزُ اؾت. اظ پیف  زض»

قس، ًیطٍیی هٌفطز وِ  هثبثِ یه ًیطٍی هدعا ثِ ذسهت تَلیس زضآهس ٍ زض آى خصة  ٍض ثِ تَلیس وبضگبّی، زاًف پیكِ

قس وبضگطاى ًبتَاى ٍ  هطاتجی ثَز. اظ ؾَیی زیگط، زض هطحلِ نٌؼت هسضى تهَض هی تبثغ یه ؾبذتبض ؾبظهبًی ؾلؿلِ

زؾت هسیطاى افتبز. اهب زض ایي هطحلِ هؼبنط اظ  وِ الظهِ تَلیس ثَز، زاًكی وِ زض ًْبیت ثِثْطُ اظ زاًكی ّؿتٌس  ثی

جَُ ٍ وثیط«تؼمل ػبم» اؾت، ّطچٌس اظ هٌظط هبله،  (multitudinous) ، زاًف زض فطآیٌس تَلیس ٍاخس یه نَضت ًا

یىی اظ  فطآیٌسایي  [5« ]س.زضآی ٍضاى زض تَلیس وبضگبّی، ثِ نَضت یه ًیطٍی هدعا زضؾت ثبیس ّوبًٌس زاًف پیكِ

ّبی  زگطگًَی  تط اظ ّط ظهبى زیگط ثِ ًعزیه ثِ قىل ًبؾبظُ، قَز وِ اؾبؾی ووًَیؿن هحؿَة هی ّبی قطٌ پیف

ثیي ؾطهبیِ  ٍ زض ّن تٌیسگی گی ٍاؾُِ هؼٌی نطیح ایي تحمك، ثی .اؾتزاضیِ هؼبنط  ض ٍ تَلیس زض ؾطهبیِوبؾبظهبىِ 

 ًبپصیطِ اختٌبة قطٌ ،ثط اثعاض تَلیس خسایی ثیي ًیطٍی وبض ٍ تولهتفىیه ٍ ضتی ثِ ػجب ،هتغیط ٍ ؾطهبیِ ثبثت اؾت

ثِ ََض ٍ فطو هثجت الغبی هبلىیت ذهَنیِ هَضز ًظط هبضوؽ  وٌٌس   ؿت ٍ ایي زٍ ّوسیگط ضا ٍؾبَت ًویتَلیس ًی

یه ًوًَِ ػبلی ٍ « نٌؼت هسضى»ثِ « تَلیس وبضگبّی»چطذف  ضٍایت هبضوؿی اظ» .قَز   فعایٌسُ هحمك هی

ثِ ایي هؼٌب وِ ٍلتی فطآیٌس   تَاى ضزی اظ انل شٌّی تمؿین وبض یبفت ــ والؾیه اؾت. زض تَلیس وبضگبّی ٌَّظ هی

زض آى وٌس. ایي ثطذالف نٌؼت هسضى اؾت وِ  تَلیس ثب وبضگط ؾبظگبضی پیسا وطز، وبضگط ایي فطآیٌس ضا اظ آى ذَز هی

آالت  ولی هٌؿَخ قسُ ٍ ایي هبقیي ٍضاًِ هبقیي ثِ وبضگیطی شٌّی ٍ پیكِ اؾت، ظیطا ثِ  تمؿین وبض فمٍ ٍ فمٍ ػیٌی

ثؿب زض   قَز وِ چِ وٌس. زض ایٌدب هبقیي ثِ یه ضلیت، زقوي وبضگط، ثسل هی اؾت وِ ضٍیبضٍی اًؿبى لس ػلن هی

ّوبى تؼبٍى  ؾیبؾت(-)ظیؿت خب ؾطهبیِ ثبثت زض ایي»ٍ  «بّس.تالـ اؾت وبضگط ضا ثِ یه حیَاى زض حبل وبض فطٍو

خبى )ثِ ػجبضت زیگط، ثیي ؾطهبیِ ثبثت ٍ هتغیط(  ؾت وِ هطظ ثیي وبض ظًسُ ٍ ثی خبیی ا ّوبى  اؾت. ایي  اختوبػی

زاض،  ؾطهبیِ، اگط اظ هٌظط ؾطهبیِ حمیمت آى اؾت وِ َجك اؾتٌتبج هبضوؽ زض .قَز ثبض ٍ ثطای ّویكِ هحَ هی یه

ٍ هتغیط شیل ػٌَاى ؾطهبیِ زض گطزـ یىی قًَس ٍ تٌْب تفبٍت ثٌیبزیي ثطای اٍ تفبٍت ثیي ؾطهبیِ ثبثت  بؾطهبیِ پبی

ٍ زض گطزـ اؾت وِ شیل ػٌَاى  بتَلیسوٌٌسُ ًیع ایي ؾطهبیِ پبیٍ ؾطهبیِ زض گطزـ ثبقس، زض آى نَضت اظ هٌظط 

قًَس ٍ تٌْب تفبٍت ثٌیبزیي ثیي ؾطهبیِ ثبثت ٍ هتغیط ذَاّس ثَز. ثٌبثطایي، اگط ؾطهبیِ هتغیط زض  ؾطهبیِ ثبثت یىی هی

ثرف وبض تؼبًٍی  پی تهبحت هدسز اؾت ثبیس ثط ؾطهبیِ ثبثت هتوطوع ثبقس. ثِ ّویي ؾجت اؾت وِ قطٌٍ ضّبیی

  ؾت، ّطچِ ثیكتط ٍ ثیكتط، فًبّب ٍ وبضوطزّبی ؾطهبیِ ثبثت ضا هحبنطُ ٍ اقغبلوِ زض وبض ظًسُ هَخَز ا

 [ 6]«.وٌٌس هی
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اظ ؾطهبیِ ثبثت ثَزُ اؾت یؼٌی  ؾطهبیِ هتغیطخسایی  ،زاضی نٌؼتی پیف قطٌ هجبزلِ ًیطٍی وبض ٍ ؾطهبیِ زض ؾطهبیِ

ی خسایچٌیي  ،زاضی نٌؼتی ّػهًَیه ؾطهبیِثٌسی  ثؼٌَاى هفهل ًیطٍی وبضیبثی وبالّبی هبزی تَؾٍ  قطٌ ػیٌیت

ثطایي قٌبذت ثٌب   فؼبلیت هَلسـ ثبظ هی زض َجمِ وبضگط ذَز ضا اظ ذالل فطافىٌی .اؾت وطزُ   ٍؾبَتی ضا ایدبة هیٍ 

ؾبذت ذَیف  وطز وِ ذَیف ٍ خْبى   ضگط فطاّن هیاهىبى ٍ یب يطٍضتی زیبلىتیىی ثطای وب ػیٌیت یبفتگی زض وبض،

ًیطٍی وبض زضٍى هٌُك وبضآفطیٌی، ذَیف  ،قَز   ٍؾبَتی ثِ ََض فعایٌسُ تًؼیف هی حبل وِ چٌیي ٍ ضا ثبظقٌبؾس

ذَیف ضا ثِ ػٌَاى هَيَػی ثطای وؿت  ٍ ظهبى/ هىبىِ وِ توبم هَخَزیت قَز   خصة هی، ٍ التهبز آًالیي فطهبیی

یبثس ضا اظ    زاضی هؼبنط گؿتطـ هی ؾطهبیِپَؾت ٍ ضٍ ثِ ضقس وِ زض ظیط  . ضٍاثٍ ٍ تطویت ثٌسی خسیسٍِ وبض ثجیٌس

ّبیی    تَمؾوپ تَاى تكریم زاضز.   هَخَز هی ّب ٍ اقىبل هجبضظاتی ثحطاى ،ّب   ؾوپتَم ّبی خسیس اؾتثوبض، قیَُ ذالل

  .سزّ   ًكبى هی َى وبض هبزی ٍ نٌؼت ًیعّبی گًَبگ   ثرفّبی    گیطی ذَز ضا زض خْت ٍ ّػهًَیهِ ٍیػُ وِ ذهلتِ

قَز ٍ فبلس هطوعیت تَلیس هبزی ٍ ًظبم    وبض اؾترطاج هی ّبی   تِیَؾَثػوتیّبی گًَبگَى فؼبلیت  اضظـ اظ ذالل فطم

س ثٌبثطایي ٌیبث تَاًس زض للوطٍّبیی غیطفیعیىی تب ثی ًْبیت گؿتطـ   وبض ٍ هحهَالتف هیای اؾت.  وبضذبًِ

تَلیس اضظـ اظ تَلیس ثطٍت ػیٌی زچبض ٍاگطایی قسُ ٍ  [7]اؾت. زقَاض اـ یبثی ووی ٍ ثِ تجغ آى حمَلی اضظـ

وِ ؾطهبیِ ثطای همبثلِ ثب ووجَز ثطای ذَز ثلحبِ تبضیری لبئل ثَز ظیط ؾَال اؾت. ایي ّوبى  تبضیری هكطٍػیتی

ظهبى وبض تؼوین ظزایی ٍ هََّهی وطزى اهَض ٍالؼی اؾت.  هبزیتّبیِ ػیٌیِ هكتطن،    ترطیت زاضاییگطایی،  هبلی

خسایی هبلىیت اظ وبض یب  ،زّس   ضا افعایف هی ٍ غیط لبثل ثبظًوبیی ضایگبى َز ظهبى وبضِیبفتِ ثِ ول ظًسگی، ثِ ّوطاُ ذ

غیطهبزی ٍ تَلیس ظیؿت  تَاًٌس للوطٍظزایی ػظین وبض   ثعاض تَلیس ٍ اقىبل هعزی وبض ًویلىیت ذهَنی ثط ابّوبى ه

وبض ثب ؾطهبیِ ًیع ًیطٍی  یِ   هجبزلِ یِ   ثؼٌَاى ٍاؾُِ ٍ زؾتوعز پَل اظ ؾَی زیگط ثبظًوبیی وٌٌستؼطیف ٍ ضا  ؾیبؾت

لبًَى وبض ٍ لَاًیي هبلیبتی ٍ... تَاى ثبظًوبیی ٍ اظ اػن  لبًًَی ٍ التهبزی ّبی هیبًدی هحَضِ فطم ٍ قَز   تًؼیف هی

هَاخِ قسُ ٍاؾُِ  ای ثی ثب ؾطهبیِ ثِ قیَُ ًیطٍی وبض .ظزایی[ ]همطضات سًقَ گیطی آى ضا ًساقتِ ٍ ووطًگ هی اًساظُ

وبض ثِ خطیبًی یىُطفِ تجسیل قسُ وِ هؼطف ّیچ ثبظقٌبؾی اظ ذالل تَلیس ثطای ثِ ػجبضت زیگط  ،وٌس   هجبضظُ هیٍ 

اظ هیبى وِ توبیع ثیي وبض ٍ ظًسگی ضا وبض غیطهبزی فطآیٌسی ثبظ ٍ افعایكی اؾت وِ زض خطیبى تَلیس  وبضگط ًیؿت.

ّبی  ل گًَبگَى ًمفبثٌبثطایي ؾطپیچی اظ اقى .قَز   پصیطی ثب ثسى آهیرتِ هی ٌس خبهؼِزض َی فطآی ،زاضز ثطهی

گیطی  ٍ قىل گیطز   ًوبزّب ٍ ًْبزّبی ؾطهبیِ قست هی حولِ ثِ چَى ؾلؿلِ هطاتت وبض ظیؿتی ؾیبؾی، اختوبػی

ی  ، ًكبًِگیطز ، ؾطػت هیهصاوطُ ضا ًساضًس بثلیتوِ ل ضیرت ثی ثجبت، هبظاز، ثی، ّبی زفطهِ قسُ   اًؿبى ٍ ؾیالىِ اًجَُ

ی زآًْب ّطچمسض اظ تَلیس التهب .وٌس   هی تط ػطیىزاضی ضا  ّبی يس ؾطهبیِوِ هیساى ًجطز گؿؿتی تبم اظ ٍؾبَت

 قًَس.   ؾیبؾت، ػبهلی هَلس هحؿَة هی ّبی ػظین تَلیس ظیؿت   افتٌس زض الیِ ثیطٍى هی
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ٍ اظ ثبقس  یب ثِ انُالح ًوبیٌسگی [ لسضتثطٍى قسى یب ذبضج قسىوِ هؿتلعم تفَیى ]اقىبل ثیگبًِ اظ ذَیكتي 

اظ  ،َضیجبضظُ ثطای اهثِ ثیبى زیگط ه زّس.   هَيَػیت ذَز ضا اظ زؾت هی ٌبؾی تؼطیف قَز،ثبظق خبًتِ آى پطٍؾِ

ؾبذت للوطٍّب  ،زّس هٌفیت زض هجبضظُ خبی ذَز ضا ثِ السام هؿتمین ٍ ایدبثی هی ،ضٍز پیف ًوی اـ خبًت تؼلیك

چٌیي اؾت وِ همَالتی چَى ّویبضی،  ، للوطٍّبیی ثطای تؼطیف هدسز ًیبظّب ثسٍى ٍؾبَت ؾطهبیِ،گیطز لَت هی

ّبی اػتهبة اظ وبضذبًِ تب هطاوع ذسهبتی ٍ آهَظقی، اظ ظًبى تب  ، ّؿتِقَضاّبی ذَزگطزاى ،ّبی هحالت وویتِ

ثسٍى اهط  ذَز آییي ّبییّوبٌّگیوَچىتطیي هُبلجبت ثبقٌس. گیطًس حتی اگط ثطای    ًًح هی تحت ؾتن، ّبی   اللیت

هفَْم ٍؾبَت، هفَْم هتؼلك  چطا وِ زٌّس   ی ثیف اظ پیكی ضا اظ ذَز ًكبى هیٍ هطوعیت وِ پبیساض ظا َّیت ٍاحسِ

ٍ ثسٍى  بض غیط هبزیتَلیس ظیؿتی ؾیبؾی ٍ ثب ّػهًَی و زض ثِ زٍضاى ّػهًَی وبض هبزی ٍ ؾطهبیِ نٌؼتی اؾت.

 وِ ثتَاى ثب اٍ هصاوطُ وطز. ثب فطز یب ًْبزی ضٍثطٍ ًیؿتین للوطٍ ذبل،

ٍ  شٌّیتزضج  ّوطاُ ثب ،ثیگبًِ ثب ذَیكتيیبثی ٍ ثیبًگطی زض ًیطٍی  اظ زؾت ضفتي پطٍؾِ قٌبذت اظ َطیك ػیٌیت

یبزآٍضی ایي ًىتِ وِ ٍ  َز ًساضز[خٍ تیلَضیؿتی ٍ اخطا تفىیىی ]ثیي َطاحی تَلیسٍ هساضّبی هْبضت زضٍى پطٍؾِ 

وٌس وِ ثِ تؼجیط غیل زلَظ    آگبّی ضا ثِ تبثطاتی ٍاثؿتِ هی ،تطیي ؾطهبیِ ثبثت، اًؿبى ٍ ضٍاثٍ اختوبػی اٍؾت هْن

 ّبی   ثٌسی ینٍ تمؿلُؼبت هدعا  ،ّبی هتوبیعثِ هٌعلِ اثػُ غیل زلَظ زضن خْبىگؿتط.  گؿتط ّؿتٌس ًِ ثطٍى زضٍى

اظ  هسُآثط یب هدبظی ًبقی اظ ًظبم حؿی وِ ضا ..ٍ اقتیبقزاًس ٍ ذكن ٍ اًسٍُ ٍ قَن ٍ    گؿتط هی اختوبػی ضا ثطٍى

ٍ ثطذَضزّب ٍ  تبثطات ًبهس.   گؿتط هی ضا تبثیطاتی زضٍى اؾت قٌیسى لُؼِ هَؾیمی یب زیسى فیلن ٍ تئبتط ًوبیكی

 گًَِ قطح زاز: ایي تَاى   هی ضا ثَُض ذالنِ ّبی ًَیي زض زل پطٍؾِ تَلیسِ ظیؿت ؾیبؾت ؾَثػوتیَیتِ اتهبالتِ

 ٍ ثیٌن هی ضا فیلن یه اظ ای نحٌِ هي. ثیبًسیكین پیكبقرهی یبفتِ حؽ اظ قىلی ػٌَاىِ ثِ تبثیط، ثِ تَاًین هی»

 یب ثیبًسیكن وِ آى اظ پیف. وٌن هی ضیرتي ػطق ثِ قطٍع ٍ ظًس هی ثبظ ؾط زیسى اظ ام چكوبى ظًس؛ هی تٌس ام للت

 گؿتط ثطٍى وِ آى اظ ثیف تبثیط. زاضز تمسم تهویوی ّط ثِ ًؿجت وِ زاضز ٍخَز ٍاوٌكی ای هَلفِ وٌن، ؾبظی هفَْم

(extensive )،گؿتط زضٍى ثبقس (intensive )لُؼبتِ زض هىبًی لحبِِ ثِ ضا خْبى یه اهتساز، یب گؿتطی ثطٍى. اؾت 

 ٍ هتغیط ّبیِ اثػُ قبهلِ ذبضخی خْبًی هب ثِ قسُ تطویت ٍ یبفتِ ًظن ّبیِ یبفت حؽ. وٌس هی ؾبظهبًسّی قسُ تَظیغ

 تفبٍت ّن ثب پبیگبُ ٍ زضخِ حیثِ اظ تٌْب ٍ قسُ زازُ اًُجبق هكتطن فًبیی ثب ّب آى ی ّوِ وِ زّس هی گؿتطزُ ثطٍى

 زض لحظِ ّط وِ ضا ثبفتبضّبیی ٍ ّب، هبیِ ّب، ضًگ خْبىِ هب. گیطز هی ذَز ثِ ضا گؿتط ثطٍى قىلِ ایي ضٍظهطُ زیسِ. زاضًس

 ٍ هٌفطز گؿتطزُ، ثطٍى فًبیِ یه زض ٍ ظهبى زض ثبثت ّن، اظ خسا ای گًَِ ثِ ضا ّب اثػُ هب. ثیٌین ًوی اًس ًَؾبى

 ثِ هي) وٌس هی تطویت ٍ تطؾین هفطٍو پیف اظ همبنسِ ٍ ًیبت حؿتِ ثط ضا خْبى گؿتطی ثطٍى. ثیٌین هی ّوبٌّگ

 هي غیطُ؛ ٍ ًكؿت، ذَاّن آى ثط وِ ثیٌن هی ضا ای نٌسلی ثرَاًن، ثبیس وِ ثیٌن هی ضا ّبیی وتبة ٍ ضٍم هی زفتطم
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 چطاوِ اؾت گؿتط زضٍى تبثیط،(. یبثس هی اؾتوطاض ظهبى زض وِ «ثیٌن هی» هتوبیعی ّبیِ وبضوطز خْبىِ ّوچَى ضا خْبى

 پصیط ػیٌیت ین،آگبّ  آى اظ ٍ وٌین هی یبفت حؽ ضا آى وِ چیعی ی هٌعلِ ثِ ثیط،تب. قَز هی ٍالغ هب زض ٍالغ، زض ٍ هب ثط

 ؾجت وِ ًَضی – وٌس هی ػول هتفبٍت اًحبی ثِ ٍ هرتلف ّبی قیَُ ثِ هب زض تأثیط. ًیؿت گیطی اًساظُ لبثلِ ٍ

. زّس هی افعایف ضا هب ثسىِ زهبی وِ ذكًَت اظ تهَیطی وٌس، هی قَوِ ضا هب وِ نسایی ًجیٌس، هب چكنِ قَز هی

 [8]« .وٌس هی اقبضُ( intensity) «ّب گؿتطی زضٍى» ثِ زلَظ تطتیت ثسیي

 گؿتط ثطٍىپطٍؾِ ثبظقٌبؾی تَاى هالظم ثب  هیهبزی ضا  ٍ اًجبقت ذُی ٍ ثبثت ّبی ایؿتب ٍ هدعا زض ظهبى وبض ضیتن

اضظ تؼطیف زلَظ اظ  تَاى ّن   هًَی وبض غیطهبزی ضا هیهتؼیي ضٍظ وبضی ٍ ّػٍ ذلغ قسى وبض اظ هطظّبی ثبثت ٍ  زاًؿت

تَاى لُؼِ لُؼِ  اؾت چطا وِ وبضغیطهبزی ضا ًِ هی ػبَفی ٍ هكتطن ایتِآگبّی پیبهس ؾط گؿتط ًبهیس. آگبّی زضٍى

زضٍى ؾبظهبى وبض  ٍ ًِ ثهَضت اثجبتی اًجبقت وطز چطا وِاًتكبض زاضز التهبززاًبى  ّبی ضیبيیِ   تبثغ فطهَلوطز ٍ 

قَز، ثٌس ثبظی ضا تهَض  ضیعی ًوی پی ٍ ثهَضت ذُی ثِ ثیبى زیگط پطٍؾِ آگبّی ثط اؾبؼ آیٌسُ گٌدبًسُ قسُ اؾت.

حطوت ٍ شٌّیت ای اظ هالظهت  اؾتؼبضُوٌس ایي    تَاًس ثبیؿتس چطا وِ ؾمٌَ هی تَاًس ثطگطزز ٍ ًِ هی وٌیس وِ ًِ هی

زضًٍوبًگبض قسُ افمی ٍ وٌس ٍ وبهال  ثٌبثطایي ؾیبؾت هجبضظاتی اظ هٌُك اؾتؼالیی پیطٍی ًوی زض َی هجبضظات اؾت.

ایي زض  هَلؼیت فطٍزؾت لطاض ًساضز، هحؿَؼ زض ثطاثط آگبّی ًرجگبى زض ٍ اهط زض ًتیدِ تبثطات هكتطن اؾت

 اؾتْعایِاػتٌبیی ٍ اغلت  ٍ ایي ضیكِ ًگطاًی ٍ ثی قَز   هی هجبضظاتی هسضى، هٌفَض تلمی -فطٌّگ اًسیكِ ؾیبؾی 

  .ّبی اػتطايی هؼبنط اؾت ًرجگبى ػلیِ خٌجف

قَز اًْب ّویكِ زچبض ووجَز ظهبى اًس،    ثؿیبض ؾطیغ َی هی ثَضغٍاظیظهبى ثِ پیطٍی اظ ذٍ تَلیس ثطای زاًین وِ  هی

ّبی آًْب یؼٌی    زاضًس. ظیؿتي َجك اضظـ وبضگطاىثٌبثطایي اقتْبی ظیبزی ثطای ؾطلت ظهبى وبض ٍ ظًسگی فمطا ٍ 

اظ وبض هؼبزل ثب آؾبیی ٍ اهتٌبع  تي ٍ وٌٌس   ایفب هیزض آى آیٌسُ ٍ پیكطفت ًمف هْوی ضا حَالِ ثِ وِ لجَل چبضچَثی 

ثب تَلیس ظیؿت ؾیبؾت، وٌس.    ٍ تحمك آیٌسُ ضا ثب ذُط هَاخِ هیٍظبیف  زض آى قطحوِ  َضی اؾتّبی هٌف اضظـ

والؾیه هجبضظاتی ثِ هَاظاتِ حىوطاًی ًْبزّبی ّبی ًوبیٌسگی ٍ  قیَُ ٍ وبضوطزِ ّبی هٌفه ، وبض ٍیػُغبیتوٌسی

تَاًٌس ثسٌّس ثلىِ هسام تمجیح ٍ ؾطظًف    ًوی ط ٍػسُ ثْجَزیًْب زیگ. آاؾت زچبض ثحطاى قسُ هلت-ٍ زٍلت هسضى

قبى  خَیٌس تب ؾطپَقی ثط ًبتَاًی   ّبی اػتطايی تجطی هی خٌجفهطزم ٍ وطزُ ٍ حك ثِ خبًت اظ الساهبت ًؿٌدیسُ 

 الؼبزُ ّویكگی ثَزُ اؾت. زفغ ذُط ثب ثطلطاضی ٍيؼیت فَقذطیس ظهبى ٍ  آذطیي حطثِ آًْب ثبقس.

 وبض ظًسُ ٍ تبثطاتِ ى ًؿجت تَاىوبًَُض وِ ؾطهبیِ لبزض ًیؿت وبض غیطهبزی ضا اضظـ یبثی وٌس ثِ ّوبّ ثب ایي حبل

 گیطی اظ ثطای فبنلِ ،ثِ هٌعلِ خَّط فطآیٌس تَلیس قٌبذتی وبض لسضت ظطفیتتَاًس ؾبظهبًسّی وٌس.  ضا ّن ًوی

https://twitter.com/hashtag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86?src=hashtag_click
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، ظٍال ٍ ثحطاى خبهؼِ هسًی زضثبیس ثبظًوبیی ضا  ثحطاىیبثس.  گصاضی ٍ وٌتطل ؾطهبیِ افعایف هی اثعاضّبی اضظـ

 یِ   هؿتمین ٍ غیط لبثل هصاوطُ ،وِ ؾیبؾت پطفَضهبتیَ اضظیبثی وطز ّب احعاة ٍ اتحبزیِ ّبی زهَوطاتیه نَضی، اضظـ

پبضلوبًتبضیؿن،  اػن اظ گطا ٍ ٍؾبَت ّب ٍ ًْبزّبی ًوبیٌسگی فطم توبهی گیطز. هی ضا بی آىخضفتِ ضفتِ اًجَُ ذلك، 

چَى تحعة  ّبیی قیَُزهَوطاؾی ٍ ؾَؾیبل زٍلت/هلت،  زاز اختوبػی ثیي زٍلت ٍ هطزم یبضلطالبًَى، حبوویت 

قًَس. تىطاض    ًبپصیط هی زٌّس ٍ ّن اهىبى   اظ زؾت هی ذَز ضا ّن هكطٍػیت ،ٍ ؾبظهبًسّی ؾبًتطالیؿتیاتحبزیِ  ،لٌیٌی

زض تَلیس غیط هبزی ٍ ظیؿتی  اختوبػی ًجطزّبیٍ  حبنل ػسم قٌبذت آضایف ٍ هیساى خسیس ًیطٍّب ّبیی اًگبضُچٌیي 

 ،اؾتغفبضلهَض، ای پط اظ  ٍ آیٌسُ ازاهِ حیبت ًوبیكیهٌبؾىی ٍ  ذَزاضخبع، وِ نطفب زض لبهتی ؾیبؾیِ وبض اؾت

، ؾیبؾتی ثسٍى قؿتي اظ آیٌسُ، ّوبى ًدبت آیٌسُ ذَاّس ثَز زؾت .زٌّس هی ضا ٍػسُ ٍ خجطاى فمساى پطزاذت ثسّی

  ای. ًباهیسی فؼبل ثِ تؼجیط ًیچِ تؼبلی یب ّوبى
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