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ظَْض افؿبًِی آیٌسُ زض ؾطهبیِزاضی هسضى ضیكِ زاضز ،زض تدطثِی تَؾؼِی التهبز ٍ زاًف .ایي اًسیكِ وِ آیٌسُ
ثْتط اظ حبل ذَاّس ثَز اًسیكِای َجیؼی ًیؿت ،ثلىِ تأثیط تریلی وِ ذهلت ٍیػُی هسل تَلیس َجمِی ثَضغٍاؾت.
اظ آغبظ ذَز ،اظ ظهبى وكف لبضُی ًَ ٍ ثبظًَیؿی ًمكِی خْبى ،هسضًیتِ ّوَاضُ ثٍِاؾُِی ًَػی ثؿٍ ٍ گؿتطـ
ذَزِ هحسٍزُّبی خْبى تؼطیف قسُ اؾت ٍ ،غطاثت التهبز ؾطهبیِزاضی زلیمب زض اًجبقت اضظـافعٍزُای لطاض زاضز
وِ ًتیدِاـ اضتمبی زائوی وبالّب ٍ زاًف هبزی اؾت]1[ .
فطاًىَ ثیفَ ثطاضزی
« تَلیس ًِ فمٍ ایدبز ػیي ثطای شّي ،ثلىِ ایدبز شّي ثطای ػیي ًیع هیثبقس… ثب فطو هثجت الغبی هبلىیت
ذهَنی ،اًؿبى ،ذَز ٍ زیگط اًؿبىّب ضا تَلیس هیوٌس ]2[ ».هًوَى ایي ػجبضت هْن هبضوؽ زض زیسگبُ هتفىطاى
اٍپطاییؿت ٍ اتًََهیؿت زاللت ثط ایي زاضز وِ هب ًویتَاًین تَلیس زض ؾطهبیِزاضیِ هؼبنط ضا اظ ًظط ؾَغُی تَلیسی ٍ
قیء تَلیسقسُ زضن وٌین ،ثلىِ تَلیسوٌٌسُ ٍ هحهَل ّط زٍ یىی ّؿتٌس ]3[ .اًؿبى تَلیس هیوٌس ٍ اًؿبى تَلیس
هیقَز .ایي هؿبلِ ثِ هٌعلِ تَلیس اًؿبى تَؾٍ اًؿبى ثطای گصض ویفی اظ تَلیس وبال تَؾٍ وبال هؼطفی هیقَز.
ضًٍسی وِ زض ؾطهبیِزاضی هؼبنط وِ هجتٌی ثط ضٍاثٍ ٍ هىبًیؿنّبی تَلیس غیطهبزی اؾت ّسف ًْبیی ؾطهبیِ ضا ًِ
وبالی هبزی ثلىِ هحهَالت شٌّی ،ضٍاًی ،ؾىؿَالیتِ ٍ اَالػبت یب ثَُض ولی هدوَػِ خْبى وبالّب ،تؼلمبت،
ػالیك ػوَهی ،ضٍاثٍ اختوبػی ،قیَُّبی ظًسگی ٍ ذَزِ اًؿبى ،هیزاًس .ثسى اًؿبى [ٍضای خٌؿیت] زض وبپیتبلیؿن
هؼبنط ؾطهبیِ ثبثت اؾت ٍ توبم تَاًبییّبی فیعیىی ٍ شٌّی ٍ ًظبم حؿیاـ زض خْت وبض ،ؾطهبیِگصاضی ٍ
ثؼٌَاى اثعاض تَلیسی تؼطیف هیقَز ،اثعاضی وِ ّوَاضُ ًعز ًیطٍی وبض اؾت ٍ ثسلیل غیط فیعیىی ثَزى هحهَالتف،
لبثلیت تىثیط اًجَُ زض توبم فًب ،هىبى ٍ ظهبى ضا زاضزّ .سف ّػهًَی وبض غیط هبزی یؼٌی اتهبل ثیٍاؾُِ ؾطهبیِ
ثبثت ٍ هتغیط ضفتِ ضفتِ ثطلطاض هیقَز .ثسى/هبقیي یب تدبضة ٍ لَای قٌبذتیِ ثسى ،چْبضچَة ؾطهبیِ ثبثت اؾت وِ
هحهَلاـ خسا اظ وبضگط تدؿس ًوییبثس .ثٌبثطایي زض تَلیس اًؿبى تَؾٍ اًؿبى یب تَلیس ؾَثػوتیَیتِّبی قٌبذتی،
وبض لبثلیت تىثیط ثیًْبیت ٍ تؼوین ثِ ول فًبی ظیؿتی ضا زاضاؾت ٍ ظیؿتي ،ذهلتی هَلس پیسا هیوٌس .ثِ ایي اهط،
تَلیسِ ظیؿتِ ؾیبؾت هیگَیٌس« .هفَْم ظیؿت ؾیبؾت زض ایي ٍالؼیت ًْفتِ اؾت وِ اوٌَى قطایٍ قىلگیطی ٍ
ثبظتَلیس ًیطٍی وبض ثِ ََض هؿتمین تَلیس هیقَز ٍ ثٌبثطایي هٌجغ ثطٍت اهطٍظُ ثیف اظ پیف زض ّوىبضی ٍ تؼبٍى
ٍالغ زض ثبالزؾتِ زیَاض قطوتّب ٍ وبضذبًِّب ًْفتِ اؾت .زض هَاخِْ ثب ایي تىبهل ،الگَی هتؼبضف ًظطیِ زاًف وِ
ثطاؾبؼ آى تَلیس زاًف هیتَاًس هرتم ًرجگبى ًیطٍی وبض ٍ یه ثرف ترههی زض ایي ػولىطز ثبقس ،توبهب
هؼٌبی ذَز ضا اظ زؾت هیزّس .اگط ٌَّظ ّن هی تَاى اظ ایي انُالح اؾتفبزُ وطز ،ایي ثرف زض ٍالغ اهطٍظ ثب ول
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خبهؼِ هُبثمت زاضز اظ ایي ضٍ هیتَاى ًتیدِ گطفت وِ هفَْم وبض ثبیس ثِ ول حیبت اختوبػی وِ زض تَلیس ٍ ثبظتَلیس
قطوت هیوٌس ،گؿتطـ یبثس]4[ ».
«زض تبضید ضٍاثٍ ثیي ؾطهبیِ ٍ وبضً ،مف زاًف زؾترَـ تغییط ثَزُ اؾت .اظ پیف هیزاًین وِ زض خطیبى هطحلِ
تَلیس وبضگبّی ،زاًف پیكٍِض ثِ هثبثِ یه ًیطٍی هدعا ثِ ذسهت تَلیس زضآهس ٍ زض آى خصة قسً ،یطٍیی هٌفطز وِ
تبثغ یه ؾبذتبض ؾبظهبًی ؾلؿلِ هطاتجی ثَز .اظ ؾَیی زیگط ،زض هطحلِ نٌؼت هسضى تهَض هیقس وبضگطاى ًبتَاى ٍ
ثیثْطُ اظ زاًكی ّؿتٌس وِ الظهِ تَلیس ثَز ،زاًكی وِ زض ًْبیت ثِ زؾت هسیطاى افتبز .اهب زض ایي هطحلِ هؼبنط اظ
«تؼمل ػبم» ،زاًف زض فطآیٌس تَلیس ٍاخس یه نَضت اًجَُ ٍ وثیط ) (multitudinousاؾتّ ،طچٌس اظ هٌظط هبله،
زضؾت ثبیس ّوبًٌس زاًف پیكِ ٍضاى زض تَلیس وبضگبّی ،ثِ نَضت یه ًیطٍی هدعا زضآیس ]5[ ».ایي فطآیٌس یىی اظ
پیفقطٌّبی اؾبؾی ووًَیؿن هحؿَة هیقَز وِ ثِ قىل ًبؾبظًُ ،عزیهتط اظ ّط ظهبى زیگط ثِ زگطگًَیّبی
ؾبظهبىِ وبض ٍ تَلیس زض ؾطهبیِزاضیِ هؼبنط اؾت .هؼٌی نطیح ایي تحمك ،ثیٍاؾُِگی ٍ زض ّن تٌیسگی ثیي ؾطهبیِ
هتغیط ٍ ؾطهبیِ ثبثت اؾت ،ثِ ػجبضتی تفىیه ٍ خسایی ثیي ًیطٍی وبض ٍ توله ثط اثعاض تَلیس ،قطٌ اختٌبةًبپصیطِ
تَلیس ًیؿت ٍ ایي زٍ ّوسیگط ضا ٍؾبَت ًویوٌٌس ٍ فطو هثجت الغبی هبلىیت ذهَنیِ هَضز ًظط هبضوؽ ثِ ََض
فعایٌسُ هحمك هیقَز« .ضٍایت هبضوؿی اظ چطذف «تَلیس وبضگبّی» ثِ «نٌؼت هسضى» یه ًوًَِ ػبلی ٍ
والؾیه اؾت .زض تَلیس وبضگبّی ٌَّظ هیتَاى ضزی اظ انل شٌّی تمؿین وبض یبفت ــ ثِ ایي هؼٌب وِ ٍلتی فطآیٌس
تَلیس ثب وبضگط ؾبظگبضی پیسا وطز ،وبضگط ایي فطآیٌس ضا اظ آى ذَز هیوٌس .ایي ثطذالف نٌؼت هسضى اؾت وِ زض آى
تمؿین وبض فمٍ ٍ فمٍ ػیٌی اؾت ،ظیطا ثِوبضگیطی شٌّی ٍ پیكٍِضاًِ هبقیي ثِولی هٌؿَخ قسُ ٍ ایي هبقیيآالت
اؾت وِ ضٍیبضٍی اًؿبى لس ػلن هیوٌس .زض ایٌدب هبقیي ثِ یه ضلیت ،زقوي وبضگط ،ثسل هیقَز وِ چِ ثؿب زض
تالـ اؾت وبضگط ضا ثِ یه حیَاى زض حبل وبض فطٍوبّس« ٍ ».ؾطهبیِ ثبثت زض ایيخب (ظیؿت-ؾیبؾت) ّوبى تؼبٍى
اختوبػی اؾت .ایي ّوبىخبیی اؾت وِ هطظ ثیي وبض ظًسُ ٍ ثی خبى (ثِ ػجبضت زیگط ،ثیي ؾطهبیِ ثبثت ٍ هتغیط)
یهثبض ٍ ثطای ّویكِ هحَ هیقَز .حمیمت آى اؾت وِ َجك اؾتٌتبج هبضوؽ زض ؾطهبیِ ،اگط اظ هٌظط ؾطهبیِزاض،
ؾطهبیِ پبیب ٍ هتغیط شیل ػٌَاى ؾطهبیِ زض گطزـ یىی قًَس ٍ تٌْب تفبٍت ثٌیبزیي ثطای اٍ تفبٍت ثیي ؾطهبیِ ثبثت
ٍ ؾطهبیِ زض گطزـ ثبقس ،زض آى نَضت اظ هٌظط تَلیسوٌٌسُ ًیع ایي ؾطهبیِ پبیب ٍ زض گطزـ اؾت وِ شیل ػٌَاى
ؾطهبیِ ثبثت یىی هی قًَس ٍ تٌْب تفبٍت ثٌیبزیي ثیي ؾطهبیِ ثبثت ٍ هتغیط ذَاّس ثَز .ثٌبثطایي ،اگط ؾطهبیِ هتغیط زض
پی تهبحت هدسز اؾت ثبیس ثط ؾطهبیِ ثبثت هتوطوع ثبقس .ثِ ّویي ؾجت اؾت وِ قطٌٍ ضّبییثرف وبض تؼبًٍی
وِ زض وبض ظًسُ هَخَز ا ؾتّ ،طچِ ثیكتط ٍ ثیكتط ،فًبّب ٍ وبضوطزّبی ؾطهبیِ ثبثت ضا هحبنطُ ٍ اقغبل
هیوٌٌس]6[».
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پیف قطٌ هجبزلِ ًیطٍی وبض ٍ ؾطهبیِ زض ؾطهبیِزاضی نٌؼتی ،خسایی ؾطهبیِ هتغیط اظ ؾطهبیِ ثبثت ثَزُ اؾت یؼٌی
قطٌ ػیٌیتیبثی وبالّبی هبزی تَؾٍ ًیطٍی وبض ثؼٌَاى هفهلثٌسی ّػهًَیه ؾطهبیِزاضی نٌؼتی ،چٌیي خسایی
ٍ ٍؾبَتی ضا ایدبة هیوطزُ اؾتَ .جمِ وبضگط ذَز ضا اظ ذالل فطافىٌی زض فؼبلیت هَلسـ ثبظ هیقٌبذت ثٌبثطایي
ػیٌیت یبفتگی زض وبض ،اهىبى ٍ یب يطٍضتی زیبلىتیىی ثطای وبضگط فطاّن هیوطز وِ ذَیف ٍ خْبى ؾبذت ذَیف
ضا ثبظقٌبؾس ٍ حبل وِ چٌیي ٍؾبَتی ثِ ََض فعایٌسُ تًؼیف هیقَزً ،یطٍی وبض زضٍى هٌُك وبضآفطیٌی ،ذَیف
فطهبیی ٍ التهبز آًالیي ،خصة هیقَز وِ توبم هَخَزیت ٍ ظهبى /هىبىِ ذَیف ضا ثِ ػٌَاى هَيَػی ثطای وؿت
ٍ وبض ثجیٌس .ضٍاثٍ ٍ تطویت ثٌسی خسیسِ ٍ ضٍ ثِ ضقس وِ زض ظیط پَؾت ؾطهبیِزاضی هؼبنط گؿتطـ هییبثس ضا اظ
ذالل قیَُّبی خسیس اؾتثوبض ،ؾوپتَمّب ،ثحطاىّب ٍ اقىبل هجبضظاتی هَخَز هیتَاى تكریم زاضز .ؾوپتَمّبیی
وِ ذهلتِ ٍیػُ ٍ ّػهًَیهِ ذَز ضا زض خْتگیطیّبی ثرفّبی گًَبگَى وبض هبزی ٍ نٌؼت ًیع ًكبى هیزّس.
اضظـ اظ ذالل فطمّبی گًَبگَى فؼبلیت ؾَثػوتیَیتِّبی وبض اؾترطاج هی قَز ٍ فبلس هطوعیت تَلیس هبزی ٍ ًظبم
وبضذبًِای اؾت .وبض ٍ هحهَالتف هیتَاًس زض للوطٍّبیی غیطفیعیىی تب ثی ًْبیت گؿتطـ یبثٌس ثٌبثطایي
اضظـیبثی ووی ٍ ثِ تجغ آى حمَلیاـ زقَاض اؾت ]7[.تَلیس اضظـ اظ تَلیس ثطٍت ػیٌی زچبض ٍاگطایی قسُ ٍ
هكطٍػیتی تبضیری وِ ؾطهبیِ ثطای همبثلِ ثب ووجَز ثطای ذَز ثلحبِ تبضیری لبئل ثَز ظیط ؾَال اؾت .ایي ّوبى
هبلیگطایی ،ترطیت زاضاییّبیِ ػیٌیِ هكتطن ،هبزیت ظزایی ٍ هََّهی وطزى اهَض ٍالؼی اؾت .ظهبى وبض تؼوین
یبفتِ ثِ ول ظًسگی ،ثِ ّوطاُ ذَز ظهبى وبضِ ضایگبى ٍ غیط لبثل ثبظًوبیی ضا افعایف هیزّس ،خسایی هبلىیت اظ وبض یب
ّوبى هبلىیت ذهَنی ثط اثعاض تَلیس ٍ اقىبل هعزی وبض ًویتَاًٌس للوطٍظزایی ػظین وبض غیطهبزی ٍ تَلیس ظیؿت
ؾیبؾت ضا تؼطیف ٍ ثبظًوبیی وٌٌس اظ ؾَی زیگط پَل ٍ زؾتوعز ثؼٌَاى ٍاؾُِیِ هجبزلِیِ ًیطٍی وبض ثب ؾطهبیِ ًیع
تًؼیف هیقَز ٍ فطمّبی هیبًدی هحَضِ لبًًَی ٍ التهبزی اػن اظ لبًَى وبض ٍ لَاًیي هبلیبتی ٍ ...تَاى ثبظًوبیی ٍ
اًساظُگیطی آى ضا ًساقتِ ٍ ووطًگ هیقًَس [همطضاتظزایی]ً .یطٍی وبض ثب ؾطهبیِ ثِ قیَُای ثیٍاؾُِ هَاخِ قسُ
ٍ هجبضظُ هیوٌس ،ثِ ػجبضت زیگط وبض ثِ خطیبًی یىُطفِ تجسیل قسُ وِ هؼطف ّیچ ثبظقٌبؾی اظ ذالل تَلیس ثطای
وبضگط ًیؿت .وبض غیطهبزی فطآیٌسی ثبظ ٍ افعایكی اؾت وِ زض خطیبى تَلیس وِ توبیع ثیي وبض ٍ ظًسگی ضا اظ هیبى
ثطهیزاضز ،زض َی فطآیٌس خبهؼِپصیطی ثب ثسى آهیرتِ هیقَز .ثٌبثطایي ؾطپیچی اظ اقىبل گًَبگَى ًمفّبی
اختوبػی چَى ؾلؿلِ هطاتت وبض ظیؿتی ؾیبؾی ،حولِ ثِ ًوبزّب ٍ ًْبزّبی ؾطهبیِ قست هیگیطز ٍ قىلگیطی
اًجَُ ٍ ؾیالىِ اًؿبىّبی زفطهِ قسُ ،هبظاز ،ثیثجبت ،ثیضیرت وِ لبثلیت هصاوطُ ضا ًساضًس ،ؾطػت هیگیطزً ،كبًِی
گؿؿتی تبم اظ ٍؾبَت وِ هیساى ًجطزّبی يس ؾطهبیِزاضی ضا ػطیىتط هیوٌس .آًْب ّطچمسض اظ تَلیس التهبزی
ثیطٍى هیافتٌس زض الیِّبی ػظین تَلیس ظیؿت ؾیبؾت ،ػبهلی هَلس هحؿَة هیقًَس.
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اقىبل ثیگبًِ اظ ذَیكتي وِ هؿتلعم تفَیى [ثطٍى قسى یب ذبضج قسى] لسضت یب ثِ انُالح ًوبیٌسگی ثبقس ٍ اظ
خبًتِ آى پطٍؾِ ثبظقٌبؾی تؼطیف قَز ،هَيَػیت ذَز ضا اظ زؾت هیزّس .ثِ ثیبى زیگط هجبضظُ ثطای اهَضی ،اظ
خبًت تؼلیكاـ پیف ًویضٍز ،هٌفیت زض هجبضظُ خبی ذَز ضا ثِ السام هؿتمین ٍ ایدبثی هیزّس ،ؾبذت للوطٍّب
لَت هیگیطز  ،للوطٍّبیی ثطای تؼطیف هدسز ًیبظّب ثسٍى ٍؾبَت ؾطهبیِ ،چٌیي اؾت وِ همَالتی چَى ّویبضی،
وویتِّبی هحالت ،قَضاّبی ذَزگطزاىّ ،ؿتِ ّبی اػتهبة اظ وبضذبًِ تب هطاوع ذسهبتی ٍ آهَظقی ،اظ ظًبى تب
اللیتّبی تحت ؾتنًً ،ح هیگیطًس حتی اگط ثطای وَچىتطیي هُبلجبت ثبقٌسّ .وبٌّگیّبیی ذَز آییي ثسٍى اهط
ٍاحسِ َّیتظا ٍ هطوعیت وِ پبیساضی ثیف اظ پیكی ضا اظ ذَز ًكبى هیزٌّس چطا وِ هفَْم ٍؾبَت ،هفَْم هتؼلك
ثِ زٍضاى ّػهًَی وبض هبزی ٍ ؾطهبیِ نٌؼتی اؾت .زض تَلیس ظیؿتی ؾیبؾی ٍ ثب ّػهًَی وبض غیط هبزی ٍ ثسٍى
للوطٍ ذبل ،ثب فطز یب ًْبزی ضٍثطٍ ًیؿتین وِ ثتَاى ثب اٍ هصاوطُ وطز.
اظ زؾت ضفتي پطٍؾِ قٌبذت اظ َطیك ػیٌیتیبثی ٍ ثیبًگطی زض ًیطٍی ثیگبًِ ثب ذَیكتيّ ،وطاُ ثب زضج شٌّیت ٍ
هْبضت زضٍى پطٍؾِ ٍ هساضّبی تَلیس [ثیي َطاحی ٍ اخطا تفىیىی تیلَضیؿتی ٍخَز ًساضز] ٍ یبزآٍضی ایي ًىتِ وِ
هْنتطیي ؾطهبیِ ثبثت ،اًؿبى ٍ ضٍاثٍ اختوبػی اٍؾت ،آگبّی ضا ثِ تبثطاتی ٍاثؿتِ هیوٌس وِ ثِ تؼجیط غیل زلَظ
زضٍىگؿتط ّؿتٌس ًِ ثطٍىگؿتط .غیل زلَظ زضن خْبى ثِ هٌعلِ اثػُّبی هتوبیع ،لُؼبت هدعا ٍ تمؿینثٌسیّبی
اختوبػی ضا ثطٍىگؿتط هیزاًس ٍ ذكن ٍ اًسٍُ ٍ قَن ٍ اقتیبق ٍ ..ضا وِ ًبقی اظ ًظبم حؿی یب هدبظی ثطآهسُ اظ
قٌیسى لُؼِ هَؾیمی یب زیسى فیلن ٍ تئبتط ًوبیكی اؾت ضا تبثیطاتی زضٍىگؿتط هیًبهس .تبثطات ٍ ثطذَضزّب ٍ
اتهبالتِ ؾَثػوتیَیتِ ّبی ًَیي زض زل پطٍؾِ تَلیسِ ظیؿت ؾیبؾت ضا ثَُض ذالنِ هیتَاى ایيگًَِ قطح زاز:
«هیتَاًین ثِ تبثیط ،ثِ ػٌَاىِ قىلی اظ حؽیبفتِ پیكبقرهی ثیبًسیكین .هي نحٌِای اظ یه فیلن ضا هیثیٌن ٍ
للتام تٌس هیظًس؛ چكوبىام اظ زیسى ؾط ثبظ هیظًس ٍ قطٍع ثِ ػطقضیرتي هیوٌن .پیف اظ آىوِ ثیبًسیكن یب
هفَْمؾبظی وٌن ،هَلفِای ٍاوٌكی ٍخَز زاضز وِ ًؿجت ثِ ّط تهویوی تمسم زاضز .تبثیط ثیف اظ آىوِ ثطٍىگؿتط
( )extensiveثبقس ،زضٍىگؿتط ( )intensiveاؾت .ثطٍىگؿتطی یب اهتساز ،یه خْبى ضا ثِ لحبِِ هىبًی زض لُؼبتِ
تَظیغقسُ ؾبظهبًسّی هیوٌس .حؽیبفتّبیِ ًظنیبفتِ ٍ تطویتقسُ ثِ هب خْبًی ذبضخی قبهلِ اثػُّبیِ هتغیط ٍ
ثطٍىگؿتطزُ هیزّس وِ ّوِی آىّب ثب فًبیی هكتطن اًُجبق زازُ قسُ ٍ تٌْب اظ حیثِ زضخِ ٍ پبیگبُ ثب ّن تفبٍت
زاضًس .زیسِ ضٍظهطُ ایي قىلِ ثطٍىگؿتط ضا ثِ ذَز هیگیطز .هب خْبىِ ضًگّب ،هبیِّب ٍ ،ثبفتبضّبیی ضا وِ ّط لحظِ زض
ًَؾبىاًس ًویثیٌین .هب اثػُّب ضا ثِ گًَِای خسا اظ ّن ،ثبثت زض ظهبى ٍ زض یه فًبیِ ثطٍىگؿتطزُ ،هٌفطز ٍ
ّوبٌّگ هیثیٌین .ثطٍىگؿتطی خْبى ضا ثط حؿتِ ًیبت ٍ همبنسِ اظ پیف هفطٍو تطؾین ٍ تطویت هیوٌس (هي ثِ
زفتطم هیضٍم ٍ وتبةّبیی ضا هیثیٌن وِ ثبیس ثرَاًن ،نٌسلیای ضا هیثیٌن وِ ثط آى ذَاّن ًكؿت ٍ ،غیطُ؛ هي
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خْبى ضا ّوچَى خْبىِ وبضوطزّبیِ هتوبیعی «هیثیٌن» وِ زض ظهبى اؾتوطاض هییبثس) .تبثیط ،زضٍىگؿتط اؾت چطاوِ
ثط هب ٍ زض ٍالغ ،زض هب ٍالغ هیقَز .تبثیط ،ثِ هٌعلِی چیعی وِ آى ضا حؽیبفت هیوٌین ٍ اظ آى آگبّین ،ػیٌیتپصیط
ٍ لبثلِ اًساظُگیطی ًیؿت .تأثیط زض هب ثِ قیَُّبی هرتلف ٍ ثِ اًحبی هتفبٍت ػول هیوٌس – ًَضی وِ ؾجت
هیقَز چكنِ هب ًجیٌس ،نسایی وِ هب ضا قَوِ هیوٌس ،تهَیطی اظ ذكًَت وِ زهبی ثسىِ هب ضا افعایف هیزّس.
ثسیي تطتیت زلَظ ثِ «زضٍىگؿتطیّب» ( )intensityاقبضُ هیوٌس]8[ ».
ضیتنّبی ایؿتب ٍ هدعا زض ظهبى وبض ٍ اًجبقت ذُی ٍ ثبثت هبزی ضا هیتَاى هالظم ثب پطٍؾِ ثبظقٌبؾی ثطٍىگؿتط
زاًؿت ٍ ذلغ قسى وبض اظ هطظّبی ثبثت ٍ هتؼیي ضٍظ وبضی ٍ ّػهًَی وبض غیطهبزی ضا هیتَاى ّناضظ تؼطیف زلَظ اظ
آگبّی زضٍىگؿتط ًبهیس .آگبّی پیبهس ؾطایتِ ػبَفی ٍ هكتطن اؾت چطا وِ وبضغیطهبزی ضا ًِ هیتَاى لُؼِ لُؼِ
وطز ٍ تبثغ فطهَلّبی ضیبيیِ التهبززاًبى اًتكبض زاضز ٍ ًِ ثهَضت اثجبتی اًجبقت وطز چطا وِ زضٍى ؾبظهبى وبض
گٌدبًسُ قسُ اؾت .ثِ ثیبى زیگط پطٍؾِ آگبّی ثط اؾبؼ آیٌسُ ٍ ثهَضت ذُی پیضیعی ًویقَز ،ثٌس ثبظی ضا تهَض
وٌیس وِ ًِ هیتَاًس ثطگطزز ٍ ًِ هیتَاًس ثبیؿتس چطا وِ ؾمٌَ هیوٌس ایي اؾتؼبضُای اظ هالظهت حطوت ٍ شٌّیت
زض َی هجبضظات اؾت .ثٌبثطایي ؾیبؾت هجبضظاتی اظ هٌُك اؾتؼالیی پیطٍی ًویوٌس ٍ وبهال افمی ٍ زضًٍوبًگبض قسُ
اؾت زض ًتیدِ تبثطات هكتطن ٍ اهط هحؿَؼ زض ثطاثط آگبّی ًرجگبى زض هَلؼیت فطٍزؾت لطاض ًساضز ،ایي زض
فطٌّگ اًسیكِ ؾیبؾی  -هجبضظاتی هسضى ،هٌفَض تلمی هیقَز ٍ ایي ضیكِ ًگطاًی ٍ ثیاػتٌبیی ٍ اغلت اؾتْعایِ
ًرجگبى ػلیِ خٌجفّبی اػتطايی هؼبنط اؾت.
هیزاًین وِ ظهبى ثِ پیطٍی اظ ذٍ تَلیس ثطای ثَضغٍاظی ثؿیبض ؾطیغ َی هی قَز اًْب ّویكِ زچبض ووجَز ظهبى اًس،
ثٌبثطایي اقتْبی ظیبزی ثطای ؾطلت ظهبى وبض ٍ ظًسگی فمطا ٍ وبضگطاى زاضًس .ظیؿتي َجك اضظـّبی آًْب یؼٌی
لجَل چبضچَثی وِ حَالِ ثِ آیٌسُ ٍ پیكطفت ًمف هْوی ضا زض آى ایفب هیوٌٌس ٍ تيآؾبیی ٍ اهتٌبع اظ وبض هؼبزل ثب
اضظـّبی هٌفَضی اؾت وِ زض آى قطح ٍظبیف ٍ تحمك آیٌسُ ضا ثب ذُط هَاخِ هیوٌس .ثب تَلیس ظیؿت ؾیبؾت،
غبیتوٌسی ،وبض ٍیػُّبی هٌفه ٍ وبضوطزِ قیَُّبی ًوبیٌسگی ٍ والؾیه هجبضظاتی ثِ هَاظاتِ حىوطاًی ًْبزّبی
هسضى ٍ زٍلت-هلت زچبض ثحطاى قسُ اؾت .آًْب زیگط ٍػسُ ثْجَزی ًویتَاًٌس ثسٌّس ثلىِ هسام تمجیح ٍ ؾطظًف
وطزُ ٍ حك ثِ خبًت اظ الساهبت ًؿٌدیسُ هطزم ٍ خٌجفّبی اػتطايی تجطی هیخَیٌس تب ؾطپَقی ثط ًبتَاًیقبى
ثبقس .آذطیي حطثِ آًْب ذطیس ظهبى ٍ زفغ ذُط ثب ثطلطاضی ٍيؼیت فَقالؼبزُ ّویكگی ثَزُ اؾت.
ثب ایي حبل ّ وبًَُض وِ ؾطهبیِ لبزض ًیؿت وبض غیطهبزی ضا اضظـ یبثی وٌس ثِ ّوبى ًؿجت تَاى ٍ تبثطاتِ وبض ظًسُ
ضا ّن ًویتَاًس ؾبظهبًسّی وٌس .ظطفیت لسضتقٌبذتی وبض ثِ هٌعلِ خَّط فطآیٌس تَلیس ،ثطای فبنلِگیطی اظ
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اثعاضّبی اضظـگصاضی ٍ وٌتطل ؾطهبیِ افعایف هییبثس .ثحطاى ثبظًوبیی ضا ثبیس زض ظٍال ٍ ثحطاى خبهؼِ هسًی،
اضظـّبی زهَوطاتیه نَضی ،احعاة ٍ اتحبزیِّب اضظیبثی وطز وِ ؾیبؾت پطفَضهبتیَ ،هؿتمین ٍ غیط لبثل هصاوطُیِ
اًجَُ ذلك ،ضفتِ ضفتِ خبی آى ضا هیگیطز .توبهی فطمّب ٍ ًْبزّبی ًوبیٌسگی ٍ ٍؾبَتگطا اػن اظ پبضلوبًتبضیؿن،
حبوویت لبًَى ،لطاضزاز اختوبػی ثیي زٍلت ٍ هطزم یب زٍلت/هلت ،ؾَؾیبل زهَوطاؾی ٍ قیَُّبیی چَى تحعة
لٌیٌی ،اتحبزیِ ٍ ؾبظهبًسّی ؾبًتطالیؿتیّ ،ن هكطٍػیت ذَز ضا اظ زؾت هیزٌّس ٍ ّن اهىبىًبپصیط هیقًَس .تىطاض
چٌیي اًگبضُّبیی حبنل ػسم قٌبذت آضایف ٍ هیساى خسیس ًیطٍّب ٍ ًجطزّبی اختوبػی زض تَلیس غیط هبزی ٍ ظیؿتی
ؾیبؾیِ وبض اؾت وِ نطفب زض لبهتی ذَزاضخبع ،هٌبؾىی ٍ ًوبیكی ازاهِ حیبت ٍ آیٌسُای پط اظ لهَض ،اؾتغفبض،
پطزاذت ثسّی ٍ خجطاى فمساى ضا ٍػسُ هیزٌّس .زؾتقؿتي اظ آیٌسُّ ،وبى ًدبت آیٌسُ ذَاّس ثَز ،ؾیبؾتی ثسٍى
تؼبلی یب ّوبى ًباهیسی فؼبل ثِ تؼجیط ًیچِای.

پانوشت:
 : 1ثؼس اظ آیٌسُ ،فطاًىَ ثیفَ ثطاضزی ،تطخوِ ًغوِ یعشاى پٌبًُ ،كط حطفِ ٌّطهٌس
 :2زؾتٌَقتِّبی التهبزی ٍ فلؿفی  ،1844وبضل هبضوؽ تطخوِ حؿي هطتًَی
 : 3اهط هكتطن زض ووًَیؿن ،هبیىل ّبضت ،ثطگطزاى ضيب خبؾىی ،ؾبیت زضیچِّب
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 :5وبض ،ذَزگطزاًی ٍ تهبحت فيآٍضی ،آًتًَیَ ًگطی ٍ وطیؿتیي فَوؽ ،تطخوِ ًَیس ًعّت ٍ ؾٌْس ؾتبضی ،ؾبیت تع
یبظزّن
 :6ضخَع وٌیس ثِ قوبضُ 5
 :7آیٌسُ پؽ اظ پبیبى التهبز ،فطاًىَ ثیفَ ثطاضزی تطخوِ آیسا ػلیعازُ ٍ ویَاى هْتسی ،ؾبیت ًمس التهبز ؾیبؾی
 :8غیل زلَظ ،ؾیٌوب :حؽ یبفت ،ظهبى ٍ نیطٍضت ،ولط وَلجطٍن تطخوِ ضيب ؾیطٍاى ًكط هطوع.
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