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يیًلًن ایىطته
آِجشت ایٙـتٗ 1دس ٔشحّٝای اص وبس حشفٝایاؽ اص عشف یه ػبصٔبٖ وٛچه دػٛت ؿذ تب دس یه ٕٟٔب٘ی ٘بٞبس ثٝ
ػٛٙاٖ ٕٟٔبٖ افتخبسی دس ٔٛسد تحمیمبتاؽ ػخٗسا٘ی وٙذ .اٛٔ ٚافمت وشد٘ .بٞبس ثؼیبس ِزتثخؾ ثٛد ٍٙٞ ٚبٔی وٝ
صٔبٖاؽ فشا سػیذٔ ،یضثبٖ ثب اؿتیبق اػالْ وشد و ٝآِجشت ایٙـتٗ ،دا٘ـٕٙذ ٔـٟٛس ،دس آٖ حضٛس داؿت تب دس ٔٛسد
تئٛسیٞبیؾ دس ٘ؼجیت ػٕٔٛی  ٚخبف كحجت وٙذ .ایٙـتٗ ث ٝسٚی كح ٝٙسفت ٍ٘ ٚبٞی ث ٝخٕؼیت صیبد ؿ٘ٛٙذٌبٖ
غیش آوبدٔیه و ٝثیـتش ص٘بٖ ٔؼٗ ثٛد٘ذ ا٘ذاخت  ٚتٛضیح داد ؤ ٝؼّٕب ٔیتٛا٘ذ دس ٔٛسد وبسؽ كحجت وٙذ ،أب
وؼُوٙٙذ ٜاػت ٚ ،ا ٚفىش ٔیوٙذ و ٝؿ٘ٛٙذٌبٖ ث ٝخبی ایٗ وبس دٚػت داؿت ٝثبؿٙذ و ٝا ٚثشایؿبٖ ٚی ِٖٛٛثٛٙاصد.
ٔیضثبٖ  ٚؿ٘ٛٙذٌبٖ ثب ایٗ ایذٛٔ ٜافك ثٛد٘ذ .ایـٙتٗ چٙذیٗ لغؼ ٝو ٝث ٝخٛثی ثّذ ثٛد سا ٘ٛاخت  ٚتدشثٝی خٛؿبیٙذی
سا ایدبد وشد و ٝؿ٘ٛٙذٌبٖ ٔیتٛا٘ؼتٙذ اص آٖ ِزت ثجش٘ذ ٔ ٚغٕئٙب تب آخش ػٕشؿبٖ ث ٝیبد خٛاٙٞذ داؿت.
ػىغ 1.8

ایٙـتٗ تٛا٘ؼت چٙیٗ تدشثٝی ث ٝیبد ٔب٘ذ٘ی سا ایدبد وٙذ چٔ ٖٛخبعجبٖاؽ سا ٔیؿٙبخت .ثب ایٗ و ٝتفىش  ٚكحجت
دسثبسٜی فیضیه سا خیّی دٚػت داؿتٔ ،یدا٘ؼت و ٝایٗ ٔٛضٛع ،چیضی ٘یؼت و ٝثشای ٔخبعجبٖاؽ خزاة ثبؿذٞ .ش
چٙذ و ٝآٖٞب اص ا ٚخٛاػت ٝثٛد٘ذ و ٝدس ٔٛسد فیضیه كحجت وٙذ ،چ ٖٛفىش ٔیوشد٘ذ ایٗ چیضی اػت وٚ ٝلؼب
ٔیخٛاٙٞذ – ثشخٛسدی كٕیٕی ثب آِجشت ایٙـتٗ ٔؼشٚف.
ثشای ػبختٗ تدشثٝای ػبِی ،ؿٕب ثبیذ ٕٞبٖ وبسی سا ثىٙیذ و ٝایٙـتٗ وشد .ثبیذ ثذا٘یذ ؤ ٝخبعجبٖ ؿٕب چ ٝچیضی سا
دٚػت خٛاٙٞذ داؿت  ٚچ ٝچیضی سا دٚػت ٘خٛاٙٞذ داؿت ٚ ،ثبیذ ایٗ ٔٛضٛع سا ثٟتش اص خٛدؿبٖ ثذا٘یذٕٔ .ىٗ اػت
فىش وٙیذ دا٘ؼتٗ آٖ چٔ ٝشدْ ٔیخٛاٙٞذ ،آػبٖ اػت ،أب ٘یؼت ،چ ٖٛدس ثؼیبسی اص ٔٛالغ ،خٛدؿبٖ ٚالؼب ٕ٘یدا٘ٙذ.
ٕٔىٗ اػت فىش وٙٙذ ؤ ٝیدا٘ٙذ ،أب دس ثیـتش اٚلبت تفبٚت ثضسٌی ثیٗ آٖ چ ٝفىش ٔیوٙٙذ ٔیخٛاٙٞذ  ٚآٖ چٚ ٝالؼب
ثشایؿبٖ ِزت ثخؾ اػتٚ ،خٛد داسد.
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ٔب٘ٙذ تٕبْ ٔؼبیُ دیٍش عشاحی ثبصی ،دس ایٗ خب ٘یض وّیذ ،دس ٌٛؽ دادٖ اػت .ثبیذ یبد ثٍیشیذ و ٝثب دلت  ٚػٕیك ثٝ
ثبصیوٙٙذٌبٖتبٖ ٌٛؽ دٞیذ .ثبیذ ث ٝافىبس ،احؼبػبت ،تشعٞب ٔ ٚیُٞبیؿبٖ ٘ضدیه ؿٛیذ .ثشخی اص ایٗ احؼبػبت آٖ
لذس ٔخفی ٞؼتٙذ و ٝحتی خٛد ثبصیوٙٙذٜٞب آٌبٞب٘ ٝاص آٖ اعالع ٘ذاس٘ذ – ٕٞ ٚبٖ عٛس و ٝدس فلُ  5دیذیٓ ،دس
ثیـتش ٔٛالغ ایٗ احؼبػبت ٞؼتٙذ و ٟٓٔ ٝا٘ذ.
خًدتان سا پشتاب کىیذ
چغٛس ٔیتٛا٘یذ ایٗ ٘ٛع ػٕیك ٌٛؽ دادٖ سا ا٘دبْ دٞیذ؟ یىی اص ثٟتشیٗ ساٜٞبی ایٗ وبس ،اػتفبد ٜاص لذستتبٖ دس
ٕٞذِی (ثیـتش دس فلُ  9ثشسػی ٔیؿٛد) اػت ،تب خٛدتبٖ سا دس خبی آٖٞب ثٍزاسیذ .دس ػبَ  ،8951صٔب٘ی و ٝپبسن
دیض٘یُ ِٙذ دس حبَ ػبخت ٝؿذٖ ثٛدٚ ،اِت دیض٘ی ث ٝدفؼبت دس پبسن لذْ ٔیصد  ٚپیـشفت وبس سا ثشسػی ٔیوشدٌ .بٞی
ا ٚدس حبِی دیذٔ ٜیؿذ ؤ ٝؼبفتی سا عی ٔیوشدٔ ،یایؼتبد ٘ ٚبٌٟبٖ ث ٝػٕت صٔیٗ خٓ ٔیؿذ  ٚثب دلت ث ٝچیضی دس
دٚسدػت ٍ٘بٔ ٜیوشد .ػپغ ثّٙذ ٔیؿذ ،چٙذ لذْ ثشٔیداؿت  ٚدٚثبس ٜخٓ ٔیؿذ .پغ اص ایٗ و ٝچٙذیٗ ثبس دس ایٗ
حبَ دیذ ٜؿذ ،ثشخی اص عشاحبٖ اص ا ٚپشػیذ٘ذ و ٝچ ٝوبس ٔیوٙذ – آیب وٕشؽ دسد ٔیوٙذ؟ تٛضیح ا ٚػبد ٜثٛد :چٝ
ساٞی خض ایٗ وبس ثشای ایٗ و ٝثفٕٟذ وٛدوبٖ دیضِٙذ سا چغٛس ٔیثیٙٙذ ٚخٛد داؿت؟
اٛٔ ٖٚلغ ایٗ ٔٛضٛع ٚاضح ث٘ ٝظش ٔیسػذ –اؿیب دس استفبعٞبی ٔختّفٔ ،تفبٚت ث٘ ٝظش ٔیسػذ  ٚچـٓا٘ذاصوٛدوبٖ
دس دیض٘یِٙذ ،اٌش اص چـٓا٘ذاص ثضسيػبالٖ ٟٔٓتش ٘جبؿذ ،وٓ إٞیتتش ٘یؼت ٚ .تٟٙب چـٓا٘ذاص فیضیىی وبفی ٘یؼت –
ثبیذ دیذ رٙٞی آٖٞب سا ٘یض دس ٘ظش داؿت ٝثبؿیذ ،خٛدتبٖ سا ث ٝعٛس فؼبَ ث ٝدس ٖٚر ٗٞثبصیوٙٙذ ٜپشتبة وٙیذ .ثبیذ
تالؽ وٙیذ ؤ ٝثُ آٖٞب ثـٛیذٔ ،ثُ آٖ ٞب ثجیٙیذ ،ثـٛٙیذ  ٚفىش وٙیذٌ .یش وشدٖ دس ر ٗٞثّٙذ  ٚتٛا٘بی عشاح  ٚاص یبد
ثشدٖ پشتبة وشدٖ خٛد ث ٝر ٗٞثبصیوٙٙذ ٜثؼیبس آػبٖ اػت – ایٗ وبس ٘یبصٔٙذ تٛخٔ ٚ ٝشالجت دایٕی اػت ،أب اٌش
تالؽ وٙیذٔ ،یتٛا٘یذ.
اٌش دس حبَ عشاحی یه ثبصی ثشای ٔخبعجب٘ی ٞؼتیذ و ٝخٛدتبٖ ػضٛی اص آٖ ٌش ٜٚثٛدٜایذ (ثشای ٔثبَ ،ص٘ی و ٝثشای
دختشاٖ ٘ٛخٛاٖ ثبصی عشاحی ٔیوٙذ)ٔ ،ضیتی دس دػت داسیذ ٔ -یتٛا٘یذ خبعشاتتبٖ اص صٔب٘ی و ٝخٛاٖتش ثٛدیذ سا دس
ٔٛسد ایٗ و ٝچغٛس فىش ٔیوشدیذ  ٚچ ٝچیضی سا دٚػت داؿتیذ ثشسػی وٙیذ .آدْٞب اػتؼذاد فٛقاِؼبدٜای دس فشأٛؽ
وشدٖ ایٗ و ٝدس خٛا٘ی چٍ ٝ٘ٛثٛدٜا٘ذ ،داس٘ذ .ث ٝػٛٙاٖ یه عشاح ،ؿٕب ٕ٘یتٛا٘یذ سیؼه فشأٛؽ وشدٖ سا ثپزیشیذ.
ػخت تالؽ وٙیذ تب خبعشات لذیٕیتبٖ سا ث ٝیبد ثیبٚسیذ  ٚدٚثبس ٜآٖٞب سا لٛی ٚ ٚاضح وٙیذ .اص ایٗ خبعشات لذیٕی
خٛة ٍٟ٘ذاسی وٙیذ – چ ٖٛاص اثضاس ثؼیبس ثب اسصؽ ؿٕب ٞؼتٙذ.
أب اٌش چیضی ثشای ٔخبعجب٘ی ٔیػبصیذ وٞ ٝیچ ٚلت خضیی اص آٖٞب ٘جٛدٜایذ ٘ ٚخٛاٞیذ ثٛد (ثشای ٔثبَ ٔشد خٛا٘ی وٝ
ٔیخٛاٞذ یه ثبصی ثشای ص٘بٖ ٔیبٖػبَ ثؼبصد) چ ٝثبیذ وشد؟ دس ایٗ ؿشایظ ثبیذ اص تبوتیه دیٍشی اػتفبد ٜوٙیذ– .
ثبیذ دس ٔٛسد افشادی و ٝدس ایٗ خبٔؼٝی ٞذف ٞؼتٙذ ،ػخت فىش وٙیذ  ٚتلٛس وٙیذ و ٝدس خبی آٖٞب ثٛد٘ذ ،چٍٝ٘ٛ
اػتٔ .ب٘ٙذ یه ا٘ؼبٖؿٙبع فشٍٙٞی ،ثبیذ ثب ٔخبعجبٖتبٖ ٚلت ثٍزسا٘یذ ،ثب آٖٞب كحجت وٙیذ ،آٖٞب سا ثشسػی وٙیذ ٚ

تلٛس وٙیذ و ٝدس خبی آٖٞب ثٛدٖ چٍ ٝ٘ٛاػت ٕٝٞ .لذستی دس٘ٚی ثشای ا٘دبْ ایٗ وبس داس٘ذ – أب اٌش تٕشیٗ وٙیذ،
افضایؾ ٔییبثذ .اٌش ثتٛا٘یذ اص ٘ظش رٙٞی ثٞ ٝش ٘ٛع ثبصیوٙٙذ ٜتجذیُ ؿٛیذٔ ،یتٛا٘یذ ٔخبعجبٖ ثبصیتبٖ سا ث ٝؿذت
افضایؾ دٞیذ ،صیشا عشحٞبیتبٖ ٔیتٛا٘ٙذ افشادی سا دس ثش ٌیش٘ذ و ٝثمیٝی عشاحبٖ اص آٖٞب چـٓپٛؿی وشدٜا٘ذ.
جمعیت ضىاسی
ٔ ٕٝٞی دا٘یٓ وٞ ٝش ؿخلیٙٔ ،حلش ث ٝفشد اػت ،أب ٍٙٞبْ ػبختٗ چیضی و ٝلشاس اػت افشاد ثؼیبسی اص آٖ ِزت
ثجش٘ذ ،ثبیذ ساٜٞبیی ثشای ٌشٜٚثٙذی وشدٖ افشادی و ٝؿجیٞ ٓٞ ٝؼتٙذ ،پیذا وٙیٓ .ث ٝایٗ ٌشٜٞٚب "خٕؼیت ؿٙبػی "2یب
دس ثشخی ٔٛالغ "لؼٕت ثبصاسٔ "3یٌٛییٓٞ .یچ ٚػیّٝی "سػٕی" ثشای ایدبد ایٗ ٌشٜٞٚب ٚخٛد ٘ذاسد  -حشفٞٝبی
ٔختّف ،دالیُ ٔختّفی ثشای ٔتفبٚت دػتٝثٙذی وشدٖ افشاد داس٘ذ .ثشای عشاحبٖ ثبصی ،دٔ ٚتغیش ثؼیبس ٔ ،ٟٓػٗ ٚ
خٙؼیت ٞؼتٙذٛ٘ .ع ثبصی وشدٖ ٕٝٞی ٔب ثب افضایؾ ػٗٔ ،تفبٚت ٔیؿٛد ٔ ٚشداٖ  ٚص٘بٖ دس ٞش ػٙیٔ ،تفبٚت اص
یىذیٍش ثبصی ٔیوٙٙذ .دس ادأ ٝتحّیُ ٌشٜٞٚبی ػٙی ٔشػ ْٛو ٝیه عشاح ثبصی ثبیذ دس ٘ظش ثٍیشد ،آٔذ ٜاػت.
تلٛیش ( 1.8داخُ تلٛیش) غٛغبی تفشیح ،ثشای پیش  ٚخٛاٖ

 :3 – 0 وًصاد/وًپا .وٛدوبٖ دس ایٗ ػٙیٗ ث ٝاػجبةثبصیٞب ػاللٝی صیبدی ٘ـبٖ ٔیدٙٞذ ،أب ث ٝعٛس وّی
پیچیذٌی  ٚحُ ٔؼبِٝی ثبصیٞب ثشایؿبٖ صیبد اػت.
 :6 – 4 پیصدتستاوی .دس ایٗ ػٗ وٛدوبٖ ثشای اِٚیٗ ثبس ث ٝثبصیٞب ػالل٘ ٝـبٖ ٔیدٙٞذ .ثبصیٞب ػبدٜ
ٞؼتٙذ ٔ ٚؼٕٛال ث ٝخبی ثبصی ثب یىذیٍش ،ثب ٚاِذیٗ ثبصی ٔیوٙٙذ ،چٚ ٖٛاِذیٗ ٔیدا٘ٙذ چغٛس لٛا٘یٗ ثبصی سا
تغییش دٙٞذ تب ثبصی ٕٞچٙبٖ خزاة ِ ٚزتثخؾ ثبؿذ.
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 :9 – 7 کًدکی .اص دیشثبص ث ٝػٗ ٞفت ػبٍِی" ،ػٗ ٔٙغك" ٌفتٝا٘ذ .دس ایٗ ػٗ وٛدوبٖ ثٔ ٝذسػٝ
ٔیس٘ٚذ ،ػٕٔٛب ٔیتٛا٘ٙذ ثخٛا٘ٙذ ،ثٔ ٝؼبیُ فىش وٙٙذ ٔ ٚؼبِ ٝحُ وٙٙذ .عجیؼی اػت و ٝث ٝثبصی وشدٖ خیّی
ػاللٙٔٝذ ٔیؿ٘ٛذ .ایٗ ٕٞچٙیٗ صٔب٘ی اػت و ٝوٛدوبٖ ؿشٚع ث ٝتلٕیٌٓیشی دس ٔٛسد ثبصیٞب ٚ
اػجبةثبصیٞبیی و ٝدٚػت داس٘ذ یب ٘ٔ ٝیوٙٙذ  ٚدیٍش ٞش چٚ ٝاِذیٗ ثشایؿبٖ ا٘تخبة وٙٙذ سا ٕ٘یپزیش٘ذ.
 :03 – 00 وًوُالٔ .ذت صیبدی ٘یؼت و ٝفشٚؿٙذٌبٖ ایٗ ٌش ٜٚػٙی سا خذا اص "وٛدوبٖ" ٛ٘" ٚخٛا٘بٖ"
ٔیؿٙبػٙذ .دس ایٗ ػٙیٗ وٛدوبٖ دس حبَ تغییشات سٚا٘ی ػظیٕی ٞؼتٙذ ٘ ٚبٌٟبٖ ٔیتٛا٘ٙذ ثٔ ٝؼبیُ ػٕیكتش
 ٚثب دلت ثیـتشی ٘ؼجت ث ٝچٙذ ػبَ پیؾ فىش وٙٙذٌ .بٞی ث ٝایٗ ػٙیٗ" ،ػٙیٗ ٚػٛاع" ٌفتٔ ٝیؿٛد،
چ ٖٛدس ایٗ ػٙیٗ وٛدوبٖ دس ٔٛسد ػالیكؿبٖ احؼبػبتی ٔیؿ٘ٛذ .ثٚ ٝیظ ٜثشای پؼشٞب ،ایٗ ػالیك ،ثبصیٞب
ٞؼتٙذ.
 :08 – 03 وًجًاویٚ .ظیفٝی یه ٘ٛخٛاٖ ،آٔبد ٜؿذٖ ثشای ثضسٌؼبِی اػت .دس ایٗ ػٗ ٔؼٕٛال ؿبٞذ
تٕبیض یبفتٗ ثضسٌی ثیٗ دختشاٖ  ٚپؼشاٖ ٞؼتیٓ .پؼشٞب ػالل ٝث ٝسلبثت  ٚثشتشی سا ادٔٔ ٝیدٙٞذ (ٌ ٚبٞی
ػاللٝؿبٖ ثیـتش ٔیؿٛد) ،دس ٔمبثُ دختشٞب ثیـتش سٚی ٔؼبیُ د٘یبی ٚالؼی  ٚاستجبعبت تٕشوض ٔیوٙٙذ .ایٗ
ٔٛضٛع ثبػث ٔیؿٛد و ٝدس ایٗ ػٗ ػاللٝی پؼشٞب  ٚدختشٞب ٘ؼجت ث ٝثبصی تفبٚت صیبدی ثب یىذیٍش داؿتٝ
ثبؿذ .أب ٘ٛخٛا٘بٖ ٞش د ٚخٙؼیت ػاللٝی صیبدی ث ٝأتحبٖ وشدٖ تدشثٞٝبی خذیذ داس٘ذ  ٚثشخی اص ایٗ
تدشثٞٝب ٔیتٛا٘ٙذ اص عشیك س٘ٚذ ثبصی ایدبد ؿ٘ٛذ.
 :44 – 08 جًاوی .ایٗ ٌش ،ٜٚاِٚیٗ ٌش ٜٚثضسٌؼبَ اػت  ٚصٔبٖ تغییشی ثضسي .ثضسٌؼبَ ث ٝعٛس وّی
وٕتش اص وٛدوبٖ ثبصی ٔیوٙٙذ .ثؼیبسی اص ثضسٌؼبالٖ ث ٝثبصی وشدٖ ادأٔ ٝیدٙٞذ ،أب دس ایٗ صٔبٖ ،ثب
ٌزسا٘ذٖ آصٔبیؾٞبی دٚسٜی ٘ٛخٛا٘ی ،ػّیمٝی خبف خٛد سا دس ٔٛسد ثبصی  ٚػشٌشٔی و ٝاص آٖ ِزت ٔیثش٘ذ
ایدبد ٔی وٙذ .خٛا٘بٖ ٔؼٕٛال صٔبٖ  ٚپ َٛداس٘ذ ،و ٝثبػث ٔیؿٛد ثضسيتشیٗ ٔلشفوٙٙذٌبٖ ثبصی ثبؿٙذ.
 :35 – 45 تیست ي سی سالگی .دس ایٗ ػٗ ،صٔبٖ اسصؽ ثیـتشی داسد .ایٗ ػٙیٗ "لّٝی تـىیُ
خب٘ٛاد "ٜاػت .ثب افضایؾ ٔؼئِٛیتٞبی ثضسٌؼبِی ،اوثش ثضسٌؼبالٖ دس ایٗ ػٙیٗ ثبصیوٙٙذٜٞبی غیش خذی
ٞؼتٙذ  ٚث ٝػٛٙاٖ ػشٌشٔی ٌٍٟبٞی یب ثبصی ثب وٛدوبٖؿبٖ ثبصی ٔیوٙٙذ .اص عشف دیٍش "ثبصیوٙٙذٜٞبی
خذی" دس ایٗ ػٗ – یؼٙی وؼب٘ی و ٝثبصی وشدٖ ،ػشٌشٔی اكّی ؿبٖ اػت – ٞذف ثضسٌی دس ثبصاس ٞؼتٙذ،
چ ٖٛثبصیٞبی ثؼیبسی ٔیخش٘ذ ٔ ٚؼٕٛال دس ٔٛسد چیضٞبیی و ٝدٚػت داس٘ذ یب دٚػت ٘ذاس٘ذ ث ٝساحتی
كحجت ٔیوٙٙذ  ٚث ٝاحتٕبَ صیبد سٚی تلٕیٌٓیشی ؿجىٝی اختٕبػیؿبٖ دس خشیذ وشدٖ ،تبثیش ٔیٌزاس٘ذ.
 :50 – 35 سی ي چُل سالگی .ث ٝایٗ ػٙیٗ ٌبٞی ٔشحّٝی "ثّٛؽ خب٘ٛادٌی" ٔیٌٛیٙذ ،اوثش
ثضسٌؼبالٖ دس ایٗ ػٙیٗ خیّی دسٌیش ٔؼئِٛیتٞبی وبسی  ٚخب٘ٛادٌی ٞؼتٙذ  ٚثبصیوٙٙذٜٞبی غیش خذی
ٔحؼٛة ٔیؿ٘ٛذ .ثب ثضسي ؿذٖ فشص٘ذاٖؿبٖٔ ،ؼٕٛال ثضسٌؼبالٖ ایٗ ػٗ دس ٔٛسد خشیذٖ ثبصیٞبی
ٌشاٖلیٕت تلٕیٌٓیشی ٔیوٙٙذ  ٚدس كٛست أىبٖ ،ث ٝد٘جبَ فشكتٞبیی ٔیٌشد٘ذ و ٝتٕبْ اػضبی خب٘ٛادٜ
دس وٙبس  ٓٞثتٛا٘ٙذ ثبصی وٙٙذ.

 :50+ تاالی پىجاٌ سال .اغّت ث ٝآٖٞب "آؿیب٘ٞ ٝبی خبِی" ٌفتٔ ٝیؿٛد .ثضسٌؼبالٖ دس ایٗ ػٙیٗ،
٘بٌٟبٖ صٔبٖ اضبفی صیبدی داس٘ذ  -فشص٘ذاٖؿبٖ اص خب٘ ٝخبسج ؿذٜا٘ذ  ٚث ٝصٚدی ثبص٘ـؼت ٝخٛاٙٞذ ؿذ .ثشخی
ث ٝثبصیٞبیی و ٝدس خٛا٘ی اص آٖٞب ِزت ٔیثشد٘ذ ،ثبصٔیٌشد٘ذ  ٚثشخی ث ٝد٘جبَ تدشثٞٝبی خذیذ دس ثبصیٞب
ٔیٌشد٘ذ .ثضسٌؼبالٖ دس ایٗ ٌش ٜٚػٙی ثٚ ٝیظ ٜػاللٙٔٝذ ث ٝثبصیٞبی ٞؼتٙذ و ٝداسای خض اختٕبػی لٛی
ٞؼتٙذٔ ،ب٘ٙذ ٌّف ،تٙیغ ،ثشیح  ٚثبصیٞبی چٙذ٘فشٜی آ٘الیٗ.
ساٜٞبی دیٍشی ثشای ٌشٜٚثٙذی افشاد ثش اػبع ػٗ ٚخٛد داسد ،أب ایٗ ٌ٘ ٝش ٜٚػٙی ،سٚؿی اػت ؤ ٝؼٕٛال دس كٙؼت
ثبصی اػتفبدٔ ٜیؿٛد ،.چ ٖٛتغییشات اٍِٛی ثبصی وشدٖ سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ .ثشسػی وشدٖ تدشثٞٝبی ا٘تمبِی و ٝیه ٌشٜٚ
ػٙی سا اص ٌش ٜٚثؼذی خذا ٔیوٙٙذ ،خبِت اػت .ثیـتش ٌشٜٞٚبی خٛاٖتش ثش اػبع دٚسٜٞبی سؿذ رٙٞی خذا ٔیؿ٘ٛذ،
دس حبِی وٌ ٝشٜٞٚبی ٔؼٗتش ثش اػبع تغییشات خب٘ٛادٌی تفىیه ٔیؿ٘ٛذ.
٘ىت ٝی ٕٟٔی و ٝدس حیٗ ػبختٗ ثبصی ثشای ٞش ٌش ٜٚػٙی ثبیذ ث ٝخبعش داؿت :تٕبْ فؼبِیتٞبی ٔشثٛط ث ٝثبصیوشدٖ،
ث ٝوٛدوی استجبط داس٘ذ ،چ ٖٛدٚسٜی وٛدوی ح َٛثبصی وشدٖ اػت .دس ٘تید ٝثشای ػبختٗ یه ثبصی ثشای ؿخلی دس
ػٗ خبف ،ثبیذ ثب ثبصیٞب  ٚتٓٞبی دٚسٜی وٛدوی ا ٚآؿٙب ثبؿیذ .ث ٝصثبٖ دیٍش :ثشای استجبط ثشلشاس وشدٖ ثب یه ٘فش،
ثبیذ ثب صثبٖ وٛدوی ا ٚكحجت وٙیذ.
آیا سساوٍ صن ستیض است؟
پیتش پٗ :4ثٔ ٝب خٛؽ ٔیٌزسدٝ٘ ،؟ ث ٝت ٛپشٚاص ٘ ٚجشد یبد دادْ! آیب چیض دیٍشی ٚ ٓٞخٛد داسد؟
٘ٚذی :5چیضٞبی صیبدی ٚخٛد داس٘ذ.
پیتش پٗ :چ ٝچیضی؟ چ ٝچیضی ٚخٛد داسد؟
٘ٚذیٕ٘ :یدا٘ٓ .ث٘ ٝظشْ ٚلتی ثضسي ثـٛیٓٔ ،یفٕٟیٓ.
ٔشداٖ  ٚص٘بٖ ٔتفبٚتا٘ذ .ػالیك ،ػّیمٟٔ ٚ ٝبستٞب  ٚتٛا٘بییٞبی آٖٞب فشق داسد .ثیبٖ ایٗ و ٝوذاْ راتی  ٚوذاْ
آٔٛختٙی اػت ،دؿٛاس اػت –  ٚثشای یه عشاح ،صیبد ٔ٘ ٟٓیؼت – ٔ ٟٓؿٙبختٗ  ٚعشاحی ثشای ایٗ تفبٚتٞب اػت.
ٍٙٞبٔی و ٝثبصیٞبی ٚیذیٛیی سا ثشسػی وٙیذ ،ایٗ تفبٚتٞب ثؼیبس ثشخؼتٞ ٝؼتٙذ .ثیـتش ثبصیٞبی ٚیذیٛیی تٛػظ
پؼشاٖ ٔ ٚشداٖ ثبصی ٔیؿ٘ٛذ .ثشخی ٔیٌٛیٙذ ایٗ ث ٝخبعش اك َٛصیجبییؿٙبػی ٔشدا٘ٝی ایٗ ثبصیٞب اػت ،ؤ ٝؼٕٛال
ؿبُٔ ؿخلیتٞبی ٔشد پشخبؿٍشٌ ،شافیه خـٗ  ٚؿخلیتٞبی صٖ ثیؾ اص ا٘ذاص ٜتحشیه وٙٙذٔ ٜیؿٛد .أب
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تالؽٞب ثٙٔ ٝظٛس تغییش ایٗ اك َٛصیجبییؿٙبػی  ٚحفظ ٞؼت ٝاكّی ٔىب٘یهٞبی س٘ٚذ ثبصی ،ثب ؿىؼت ثضسٌی ٔٛاخٝ
ؿذٜا٘ذ .ث٘ ٝظش ٔیسػذ و ٝویفیت ػٕیكتشی دس ثبصی ٚخٛد داسد و ٝایٗ ػبُٔ سا ٞذایت ٔیوٙذ.
"ساف وبػتش "6دس وتبة "تئٛسی ػشٌشٔیٔ "7یٌٛیذ وٞ ٝؼتٝی ثبصی وشدٖ  ٚثش٘ذ ٜؿذٖ ،تؼّظ ثش ػیؼتٓٞبی
سػٕی ا٘تضاػی اػت ،و ٝثشای پؼشاٖ ٔ ٚشداٖ ،ثیـتش ِزتثخؾ اػت تب ثشای دختشاٖ  ٚص٘بٖ .اٌش ایٗ عٛس ثبؿذ ( ٚثٝ
٘ظش ٔیسػذ وٕٞ ٝیٗ عٛس اػت)ٞ ،ؼتٝی ثبصیٞب ث ٝعٛس راتی فؼبِیتی ٔشدا٘ٞ ٝؼتٙذ تب ص٘ب٘.ٝ
پغ چغٛس ٔیتٛاٖ ٔحجٛة ثٛدٖ ثشخی ثبصیٞب ثیٗ ص٘بٖ  ٚدختشاٖ سا تٛضیح داد؟ پبػخ ایٗ اػت و ٝتٟٙب ث ٝایٗ دِیُ
و ٝثبصیٞب داسای ػیؼتٓٞبی سػٕی ا٘تضاػی دس ٞؼتٝؿبٖ ٞؼتٙذ ،ث ٝایٗ ٔؼٙی ٘یؼت و ٝیبفتٗ  ٚتؼّظ ث ٝایٗ
ػیؼتٓٞب ،تٟٙب تدشثٝای اػت و ٝثبصی ٔیتٛا٘ذ ایدبد وٙذ .ث ٝخبی آٖ ،ایٗ ٞؼتٔ ٝیتٛا٘ذ اص تدشثٞٝبی صیبدی
پ ـتیجب٘ی وٙذ و ٝثشای ٞش د ٚخٙؼیت خزاة ثبؿذٔ ،ب٘ٙذ داػتبٖ ،خاللیت ،یبدٌیشی  ٚسٚاثظ اختٕبػی .اص ایٗ دیذ،
ثبصیٞب ؿجی ٝػیت ٞؼتٙذ :اٌش اص ٞؼتٝی آٖ خٛؽتبٖ ٕ٘یآیذ ،ثبص ٔ ٓٞیتٛا٘یذ اص عؼٓ آٖ ِزت ثجشیذ.
وتبةٞبی صیبدی دس ٔٛسد تفبٚت ثبصی وشدٖ ٔشداٖ  ٚص٘بٖ ٘ٛؿت ٝؿذ ٜاػت  ٚثحث داغی دس ٔٛسد ایٗ و ٝوذاْ ٘ٛع
ثبصی
"ٔشدا٘ٝتش" یب "ص٘ب٘ٝتش" اػتٚ ،خٛد داسدٔ .ؼّٕب فٟشػتی اص چیضٞبیی وٞ ٝش خٙغ تشخیح ٔیدٙٞذٚ ،خٛد ٘ذاسدٟٓٔ .
ایٗ اػت و ٝثذا٘یذ تفبٚتٞبی ثضسٌی ٚخٛد داسد  ٚثبیذ ثب دلت فشاٚاٖ ثشسػی وٙیذ و ٝآیب ثبصیتبٖ ٚیظٌیٞبی ٔٙبػت
ثشای ِزت ثخـیذٖ ثٔ ٝخبعت ٔٛسد ٘ظشتبٖ سا داسد یب خیش .دس ادأِ ٝیؼتی اص ٟٔٓتشیٗ تفبٚتٞبی ثبصی وشدٖ ٔشداٖ ٚ
ص٘بٖ ٔی آیذ .ایٗ ِیؼت ػٕٔٛی اػت ٔ ٚؼّٕب ثشای ٞش فشد كبدق ٘یؼت ،أب ٚلتی و ٝثشای ٔخبعجبٖ صیبدی ثبصی
عشاحی ٔیوٙیذ ،ػٕٔٛی ػبصی ٔفیذ اػت.
پىج چیض کٍ مشدان دس تاصی ديست داسوذ

اٌش صٖ ٞؼتیذ ٔ ٚشداٖ سا دسن ٕ٘یوٙیذ ،ثیؾ اص حذ داسیذ ث ٝآٖ فىش ٔیوٙیذ.
ِٛ -یض سأی
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 .0تسلطٔ .شداٖ اص تؼّظ داؿتٗ ثش چیضٞبی ٔختّف ِزت ٔیثش٘ذ .الصْ ٘یؼت چیض ٔ ٟٓیب ٔفیذی ثبؿذ – فمظ
ثبیذ چبِؾ ثشاٍ٘یض ثبؿذ .ص٘بٖ ثیـتش ػالل ٝث ٝتؼّظ ثش ٔؼبیّی سا داس٘ذ وٞ ٝذف ٔؼٙیداسی داؿت ٝثبؿٙذ.
 .4سقاتتٔ .شداٖ اص سلبثت ثب دیٍشاٖ ٘ ٚـبٖ دادٖ ثشتشی خٛد ِزت صیبدی ٔیثش٘ذ .ثشای ص٘بٖ ،حغ ثذی و ٝاص
ثبختٗ ثبصی (یب ثبػث ثبختٗ دیٍشاٖ ؿذٖ) ٔیآیٙذ ٔؼٕٛال ثش حغ ٔثجت ثش٘ذ ٜؿذٖ ،غّجٔ ٝیوٙذ.
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 .3واتًد کشدنٔ .شداٖ دٚػت داس٘ذ  ٕٝٞچیض سا ٘بثٛد وٙٙذ .خیّی صیبدٚ .لتی و ٝپؼشاٖ وٛچه ٍِ ٛثبصی
ٔیوٙٙذٞ ،یدبٖاٍ٘یضتشیٗ لؼٕت ثبصی ثشای آٖٞب ػبخت  ٚػبص ٘یؼت ،ثّى ٝداغ ٖٛوشدٖ ثشخی و ٝػبختٝا٘ذ
اػت .ثبصیٞبی ٚیذیٛیی اخبصٜی ٘بثٛد وشدٖ ٔدبصی سا دس اثؼبدی ثؼیبس ثضسيتش اص آٖ چ ٝدس د٘یبی ٚالؼی
أىبٖپزیش اػت ٔی دٙٞذ  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ ثشای ایٗ ٘ٛع س٘ٚذ ثبصی ثؼیبس ٔٙبػتا٘ذ.
 .4معماَای فضاییٔ .غبِؼبت ٘ـبٖ دادٜا٘ذ و ٝث ٝعٛس وّی ٔشداٖ ٟٔبست ٔٙغك فضبیی ثٟتشی اص ص٘بٖ داس٘ذ
 ٚثؼیبسی اص ٔشدْ ٔٛافك ا٘ذ و ٝایٗ ٔٛضٛع ثب ؿٛاٞذ حىبیت ؿذٔ ٜغبثك اػت .ثٕٞ ٝیٗ تشتیتٔ ،ؼٕبٞبیی
و ٝؿبُٔ حشوت دس فضبٞبی ػ ٝثؼذی ٞؼتٙذ ثشای ٔشداٖ ثؼیبس خزاةا٘ذ ،دس حبِی و ٝثشای ص٘بٖ دِؼشد
وٙٙذٞ ٜؼتٙذ.
 .5آصمًن ي خطا .ص٘بٖ ث ٝؿٛخی ٔیٌٛیٙذ ؤ ٝشداٖ اص خٛا٘ذٖ دػتٛساِؼُٕ ٘فشت داس٘ذ ٚ ،ایٗ ٔٛضٛع تب حذی
دسػت اػتٔ .شداٖ تٕبیُ ث ٝیبد ٌشفتٗ اص عشیك آصٔ ٚ ٖٛخغب داس٘ذ .ایٗ تٕبیُ ث٘ ٝحٛی عشاحی ایٙتشفیغ
ثشای آ٘بٖ سا آػبٖ ٔیوٙذ ،چ ٖٛثشخی اٚلبت ایٙتشفیؼی سا و ٝثشای دسن ٘یبص ث ٝآصٔبیؾ داس٘ذ ،تشخیح
ٔیدٙٞذ ،و ٝثب ِزت تؼّظ تشویت ٔیؿٛد.
پىج چیض کٍ صوان دس تاصی ديست داسوذ

ص٘بٖ تدشثٞٝبیی ٔیخٛاٙٞذ و ٝثتٛا٘ٙذ دس آٖ وـفیبت احؼبػی  ٚاختٕبػی داؿت ٝثبؿٙذ و ٝدس ص٘ذٌیؿبٖ ث ٝوبس
ثیبیٙذ.
ٞ -بیذی دإٍّ٘یش
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 -8احساس .ص٘بٖ تدشثٞٝبیی سا دٚػت داس٘ذ و ٝغٙی ثٛدٖ احؼبػبت ا٘ؼبٖ سا وبٚؽ ٔیوٙٙذ .ثشای ٔشداٖ،
احؼبػبت خض خبِجی اص یه تدشث ٝا٘ذ ،أب ث٘ ٝذست ٞذف اكّی ٞؼتٙذ .یه ٔثبَ صٔخت أب ٌٛیب اص ایٗ
تفبٚت ،دس د ٚا٘تٟبی عیف "سػب٘ٝی ساثغٝی ػبؿمب٘ "ٝیبفت ٔیؿٛد .دس یه ا٘تٟب سٔبٖٞبی ػبؿمب٘ٚ ٝخٛد
داس٘ذ (یه ػ ْٛتٕبْ وتبةٞبی داػتب٘ی و ٝث ٝفشٚؽ ٔیسػٙذ ،سٔبٖٞبی ػبؿمب٘ٞ ٝؼتٙذ) و ٝث ٝعٛس ػٕذٜ
ثش خٙجٞٝبی احؼبػی سٚاثظ ػبؿمب٘ ٝتٕشوض ٔیوٙٙذ ٚ ،تمشیجب فمظ تٛػظ ص٘بٖ خشیذاسی ٔیؿ٘ٛذ .دس ا٘تٟبی
دیٍش ایٗ عیف ،پٛسٌ٘ٛشافیٚ 10خٛد داسد و ٝثش خٙجٞٝبی فیضیىی سٚاثظ ػبؿمب٘ ٝتٕشوض ٔیوٙذ  ٚتمشیجب فمظ
تٛػظ ٔشداٖ خشیذٔ ٜیؿ٘ٛذ.
 -8دویای ياقعی .ص٘بٖ ػشٌشٔیای سا تشخیح ٔیدٙٞذ و ٝث ٝعٛس ٔؼٙبداسی ثب د٘یبی ٚالؼی ٔشتجظ ثبؿذ .اٌش
ثبصی وشدٖ دختشاٖ  ٚپؼشاٖ خٛاٖ سا ٍ٘ب ٜوٙیذٔ ،یثیٙیذ و ٝدختشاٖ ثیـتش ثبصیٞبیی سا ا٘دبْ ٔیدٙٞذ و ٝثب
د٘یبی ٚالؼی استجبط داس٘ذ (خبِ ٝثبصی ،دوتش ثبصیِ ،جبع پٛؿیذٖ  ٚغیش ،)ٜدس حبِی و ٝپؼشاٖ ثیـتش ٘مؾ
ؿخلیتٞبی خیبِی سا ثبصی ٔیوٙٙذ .یىی اص پش فشٚؽتشیٗ ثبصیٞبی سایب٘ٝای تبسیخ ثشای دختشاٖ "عشاح
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ِجبع ثبسثی "11اػت ،و ٝث ٝدختشاٖ اخبصٔ ٜیدٞذ ثشای ػشٚػه ثبسثی ٚالؼیؿبٖ ِجبع عشاحی  ٚچبح وٙٙذ ٚ
ثذٚص٘ذ .ایٗ ثبصی سا ثب "ثبسثی دس ٘مؾ ساپ٘ٛضَٔ "12مبیؼ ٝوٙیذ و ٝیه ثبصی ٔبخشایی دس د٘یبی تخیّی اػت.
ایٗ ثبصی ثب ایٗ وٕٞ ٝبٖ ؿخلیت (ثبسثی) سا داسد ،أب ِٔٛفٝی د٘یبی ٚالؼی سا ٘ذاسد  ٚث ٝا٘ذاصٜی ثبصی لجُ
ٔحجٛة ٘جٛد.
ایٗ ٌشایؾ دس ثضسٌؼبِی ادأ ٝداسد – ٍٙٞبٔی و ٝچیضٞبی ٔختّف ث٘ ٝحٔ ٛؼٙبداسی ث ٝد٘یبی ٚالؼی ٔتلُ
ٔیؿ٘ٛذ ،ص٘بٖ ثیـتش ث ٝآٖ خزة ٔیؿ٘ٛذ .ایٗ وبس ٌبٞی اص عشیك ٔحتٛا (ثشای ٔثبَ ثبصی ٞبی "ػیٕض"13
ثبصیوٙٙذٜٞبی صٖ ثیـتشی داس٘ذ تب ٔشد ٔ ٚحتٛای آٖ ؿجیٝػبصی ص٘ذٌی سٚصٔشٜی ٔشدْ ٔؼِٕٛی اػت)ٚ ،
ٌبٞی اص عشیك خٙجٞٝبی اختٕبػی ثبصی اتفبق ٔیافتذ .ثبصی ثب ثبصیوٙٙذٜٞبی ٔدبصی "فمظ تلٛس وشدٖ"
اػت ،أب ثبصی ثب ثبصیوٙٙذٜٞبی ٚالؼی ٔیتٛا٘ذ سٚاثظ ٚالؼی ایدبد وٙذ.
 -3پشيسش دادن .ص٘بٖ اص پشٚسؽ دادٖ ِزت ٔیثش٘ذ .دختشٞب دٚػت داس٘ذ اص ػشٚػهٞب ،حیٛا٘بت اػجبة ثبصی
 ٚوٛدوبٖ وٛچهتش اص خٛدؿبٖ ٔشالجت وٙٙذ .دیذٖ دختشاٖ دس حبِی و ٝثش٘ذ ٜؿذٖ دس یه ثبصی سلبثتی سا
ثشای وٕه یه ثبصیوٙٙذٜی ضؼیفتش فذا وٙٙذ ،غیش ٔؼٕ٘ َٛیؼت .ثخـی اص ایٗ وبس ث ٝخبعش إٞیت ثیـتش
سٚاثظ  ٚاحؼبػبت ثبصیوٙٙذٜٞب ٘ؼجت ث ٝثبصی  ٚثخـی دیٍش ث ٝخبعش ِزت پشٚسؽ دادٖ اػت .دس ػبختٗ
ثبصی "ت ٖٛتب ٖٚآ٘الیٗ" ػیؼتٓ ٘جشد ثبصی ٘یبص ثٔ ٝىب٘یه "دسٔبٖ وشدٖ" داؿتٔ .ب ٔـبٞذ ٜوشدیٓ وٝ
دسٔبٖ وشدٖ ػبیش ثبصیوٙٙذٜٞب ثشای ص٘بٖ  ٚدختشا٘ی و ٝثبصی سا ثشایؿبٖ ؿشح دادیٓ ،خیّی خزاة ثٛدٚ .
ثشای ٔب ٔ ٟٓثٛد و ٝایٗ ثبصی ثشای ٔشداٖ  ٚص٘بٖ ث ٝعٛس یىؼبٖ خزاة ثبؿذ ،دس ٘تید ٝتلٕیٓ خؼٛسا٘ٝای
ٌشفتیٓ .دس اوثش ثبصیٞبی ٘مؾ آفشیٙی ،ثبصیوٙٙذٌٜبٖ ثیـتش خٛدؿبٖ سا دسٔبٖ ٔیوٙٙذ ،أب أىبٖ دسٔبٖ
ػبیشیٗ سا ٘یض داس٘ذ .دس ت ٖٛتب ،ٖٚؿٕب ٕ٘یتٛا٘یذ خٛدتبٖ سا دسٔبٖ وٙیذ– تٟٙب ٔیتٛا٘یذ دیٍشاٖ سا دسٔبٖ
وٙیذ .ایٗ ٔٛضٛع اسصؽ ثبصیوٙٙذٜٞبی داسای ٟٔبست دسٔبٖ سا افضایؾ ٔیدٞذ  ٚث ٝپشٚسؽ دادٖ ٍٟ٘ ٚذاسی
وشدٖ ،تـٛیك ٔیوٙذ .دس ت ٖٛتب ،ٖٚثبصیوٙٙذٜٞب اٌش ثخٛاٙٞذ ٔیتٛا٘ٙذ دسٔبٖ وشدٖ سا تجذیُ ث ٝفؼبِیت
اكّی ؿبٖ وٙٙذ.
 -4دیالًگ ي معماَای کالمیٌ .فتٔ ٝیؿٛد و ٝص٘بٖ آٖ چ ٝسا و ٝدس ٟٔبستٞبی فضبیی وٓ داس٘ذ ثب
ٟٔبستٞبی صثب٘ی خجشاٖ ٔیوٙٙذ .ص٘بٖ وتبةٞبی ثیـتشی اص ٔشداٖ ٔیخش٘ذ ٔ ٚخبعجبٖ خذ َٚوّٕبت ٔتمبعغ
ثیـتش ص٘بٖ ٞؼتٙذ .دس حبَ حبضش ثبصیٞبی ٚیذیٛیی ا٘ذوی اػتفبدٜی خزاة یب ٔؼٙبداسی اص دیبِٛي یب
ٔؼٕبٞبی والٔی ٔیوٙٙذ  ٚایٗ ٔی تٛا٘ذ فشكتی وـف ٘ـذ ٜثبؿذ.
 -5یادگیشی اص طشیق مثالٕٞ .بٖ عٛس ؤ ٝشداٖ اص دػتٛساِؼُٕ ٌشیضا٘ٙذ  ٚآصٔ ٚ ٖٛخغب سا تشخیح ٔیدٙٞذ،
ص٘بٖ تٕبیُ داس٘ذ ٔؼبیُ سا ثب ٔثبَ یبد ثٍیش٘ذ .آٖٞب تٕبیُ صیبدی ث ٝآٔٛصؽٞبی ؿفبف داس٘ذ وٌ ٝبْ ثٌ ٝبْ ٚ
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ثب دلت ٞذایتؿبٖ ٔیوٙذ .دس ٘تیدٚ ٝلتی و ٝصٔبٖ ا٘دبْ وبسی فشا ثشػذ ،ثبصیوٙٙذٔ ٜیدا٘ذ و ٝچ ٝثبیذ
ثىٙذ.
تفبٚت ٞبی صیبد دیٍشی ٘یض ٚخٛد داس٘ذ .ثشای ٔثبَ ٔشداٖ تٕبیُ داس٘ذ دس یه صٔبٖ سٚی یه وبس تٕشوض وٙٙذ ،أب ص٘بٖ
ث ٝػبدٌی ٔی تٛا٘ذ چٙذیٗ وبس سا ث ٝعٛس ٔٛاصی ا٘دبْ دٙٞذ ٞ ٚیچ وذاْ سا فشأٛؽ ٘ىٙٙذ .ثبصیٞبیی و ٝثتٛا٘ٙذ اص
ٟٔبست ا٘دبْ چٙذ وبس اػتفبد ٜوٙٙذ (ٔب٘ٙذ ػیٕض) ٌبٞی خزاثیت ثیـتشی ثشای ص٘بٖ داس٘ذ .ثبیذ ثب دلت صیبد ث ٝثبصیتبٖ
ٍ٘ب ٜوٙیذ تب ٘مبط ضؼف  ٚلٛت آٖ سا ثش اػبع خٙؼیت تـخیق دٞیذٌ .بٞی ایٗ وبس ث ٝوـفیبت خزاثی ٔیا٘دبٔذ.
عشاحبٖ ثبصی "پبوغ ،"14یه ثبصی دػتی ثیػیٓ اص ؿشوت "ٞبصثشٔ ، "15ٚیدا٘ؼتٙذ و ٝثبصیؿبٖ یه تدشثٝی
اختٕبػی راتی خٛاٞذ ثٛد ،دس ٘تید ٝتلٕیٓ ٌشفتٙذ و ٝثبیذ داسای ٚیظٌیٞبیی ثبؿذ و ٝدختشاٖ ٘یض ٔب٘ٙذ پؼشاٖ دٚػت
داؿت ٝثبؿٙذٕٞ .بٖ عٛس و ٝثبصی وٛدوبٖ دس صٔیٗٞبی ثبصی سا ٔـبٞذٔ ٜیوشد٘ذ٘ ،ىتٝی خبِجی سا دیذ٘ذ :دختشاٖ
تمشیجب ٞشٌض ث ٝعٛس خٛد ث ٝخٛد دس ٌشٜٞٚبی ثضسي ثبصی ٕ٘یوٙٙذٞ .یچ ٕ٘ٝ٘ٛی ٔـبث ٝص٘ب٘ٝای ثشای فٛتجبَ ٚخٛد
٘ذاسد .دس ظبٞش ایٗ ٔٛضٛع ػدیت اػت – دختشاٖ اختٕبػیتش ث٘ ٝظش ٔیسػٙذ ،دس ٘تیدٕٔ ٝىٗ اػت ا٘تظبس داؿتٝ
ثبؿیذ و ٝثبصیٞبیی و ٝؿبُٔ ٌشدٕٞبیی افشاد صیبدی ٔیؿٛد ثشایؿبٖ خزاةتش ثبؿٙذ .ث٘ ٝظش ٔیسػذ ٔـىُ دس حُ
دػٛا ٙٔ ٚبلـ ٝاػتٍٙٞ .بٔی و ٝیه ٌش ٜٚاص پؼشاٖ ثبصی ٔیوٙٙذ  ٚدػٛا ثـٛد ،ثبصی ٔتٛلف ٔیؿٛد ،ثحث (ٌبٞی
خیّی داؽ) كٛست ٔیٌیشد  ٚدػٛا حُ ٔیؿٛدٌ .بٞی ایٗ وبس ثبػث ٔیؿٛد یه ٘فش ٌشیٝوٙبٖ ث ٝخب٘ ٝثشٚد ،أب ثب ایٗ
ٚخٛد ،ثبصی ادأٔ ٝییبثذٚ .لتی وٌ ٝشٞٚی اص دختشاٖ ثبصی ٔیوٙٙذ  ٚدػٛا ثـٛد ،داػتبٖ فشق ٔیوٙذ .اوثش دختشاٖ دس
ٔـبخشٛٔ ٜضغ ٔیٌیش٘ذ ٔ ٚؼٕٛال ٔـىُ ٕ٘یتٛا٘ذ ػشیغ حُ ؿٛد .ثبصی ٔتٛلف ٔیؿٛد ٕ٘ ٚیتٛا٘ذ ادأ ٝداؿت ٝثبؿذ.
دختشاٖ ٚسصؽٞبی تیٕی سا صٔب٘ی ثبصی ٔیوٙٙذ و ٝث ٝعٛس سػٕی ػبصٔبٖدٞی ؿ٘ٛذ ،أب د ٚتیٓ سلبثتی غیش سػٕی
فـبس صیبدی ث ٝسٚاثظ ؿخلی آٖٞب ٚاسد ٔیوٙذ  ٚث ٝدسدػشؽ ٕ٘یاسصد .عشاحبٖ ٞبصثشٔ ٚتٛخ ٝؿذ٘ذ ثب ایٗ و ٝایذٜی
ثبصیؿبٖ اختٕبػی اػت ،أب راتب سلبثتی ٘یض ٞؼت  ٚدس ٟ٘بیت تلٕیٓ ٌشفتٙذ و ٝآٖ سا فمظ ثشای پؼشٞب عشاحی وٙٙذ.
ٔؼشفی فٙبٚسی دیدیتبَ وٕه صیبدی ث ٝایدبد تفبٚت ٚاضح دس س٘ٚذ ثبصی وشد ٜاػت .دس ٌزؿت ،ٝاوثش ثبصیٞب خیّی
اختٕبػی ثٛد٘ذ  ٚدس د٘یبی ٚالؼی ثب آدْٞبی ٚالؼی ثبصی ٔیؿذ٘ذٔ .ؼشفی سایب٘ٞٝبی اسصاٖ ،ثٔ ٝب ٘ٛػی اص ثبصیٞب سا داد
و:ٝ
 تٕبْ خٙجٞٝبی اختٕبػی اص آٖ حزف ؿذ ٜثٛد
 ثؼیبسی اص خٙجٞٝبی والٔی  ٚاحؼبػی آٖ حزف ؿذ ٜثٛد
 اص د٘یبی ٚالؼی تب حذ صیبدی خذا ؿذ ٜثٛد
 یبدٌیشی آٖ ػخت ثٛد
 ٚ أىبٖ ٘بثٛدی ٔدبصی ثذٔ ٖٚحذٚدیت سا اسایٔ ٝیوشد
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اكال ػدیت ٘یؼت و ٝثبصیٞبی ٚیذیٛیی  ٚسایب٘ٝای اِٚی ٝث ٝعٛس ػٕذ ٜثیٗ ٔخبعجبٖ ٔشد ٔحجٛة ثٛد٘ذ .ثب پیـشفت
فٙبٚسی دیدیتبَ تب خبیی و ٝثبصیٞبی سایب٘ٝای ٔیتٛا٘ٙذ ؿخلیتٞبی احؼبػی ،داػتبٖٞبی غٙیتش  ٚفشكت ثبصی ثب
افشاد ٚالؼی دس حیٗ كحجت ثب آٖٞب سا ث ٝتلٛیش ثىـٙذ ،تؼذاد ص٘بٖ ٔخبعت ثبصیٞبی ٚیذیٛیی ث ٝعٛس ٔتٙبػجی سؿذ
وشد ٜاػت .خبِت اػت و ٝثجیٙیٓ وذاْ یه اص فٙبٚسیٞب  ٚعشاحیٞبی دس حبَ پیـشفت ثبصیوٙٙذٜٞبی صٖ ثیـتشی سا
خزة ٔیوٙذ.
ٞش ِٔٛفٝای سا و ٝدس ٘ظش ثٍیشیذ ،چ ٝػٗ ثبؿذ ،چ ٝخٙؼیت ،یب ٞش چیض دیٍش ٟٓٔ ،ایٗ اػت خٛدتبٖ سا دس خبی
ثبصیوٙٙذ ٜلشاس دٞیذ تب ثتٛا٘یذ چیضی و ٝثیـتشیٗ ػشٌشٔی سا ثشای آٖٞب ایدبد ٔیوٙٙذ سا ثب دلت دس ٘ظش ثٍیشیذ .ایٗ
دیذ ِٔٙ ،ٟٓض  81اػت.

ِٙض ؿب٘ضدِٙ :ٓٞض ثبصیوٙٙذٜ
ثشای اػتفبد ٜاص ایٗ ِٙض ،ثبیذ فىش وشدٖ دس ٔٛسد ثبصی سا ٔتٛلف وٙیذ  ٚث ٝثبصیوٙٙذ ٜفىش وٙیذ.
ػٛاَٞبی صیش سا اص خٛد ثپشػیذ:






ث ٝعٛس وّی چ ٝچیضی دٚػت داس٘ذ؟
چ ٝچیضی دٚػت ٘ذاس٘ذ؟ چشا؟
ا٘تظبس داس٘ذ چ ٝچیضی دس ثبصی ثجیٙٙذ؟
اٌش دس خبی آٖٞب ثبؿٓٔ ،یخٛا ٓٞچ ٝچیضی دس ثبصی ثجیٓٙ؟
ث ٝعٛس خبف اص ودبی ثبصی ٔٗ خٛؽؿبٖ ٔیآیذ  ٚاص ودبی آٖ ثذؿبٖ ٔیآیذ؟

یه عشاح خٛة ،ثبیذ ٕٞیـ ٝث ٝثبصیوٙٙذ ٜفىش وٙذ ٚ ٚویُ ٔذافغ ا ٚثبؿذ .عشاحبٖ ٔبٞشِٙ ،ض ثبصیوٙٙذِٙ ٚ ٜض عشاحی
ٌِٛٛٞشافی سا دس یه دػت ٔیٌیش٘ذ  ٚدس ٞش ِحظ ٝث ٝثبصیوٙٙذ ،ٜتدشثٝی ثبصی ٔ ٚىب٘یه ثبصی ثب  ٓٞفىش ٔیوٙٙذ.
فىش وشدٖ دس ٔٛسد ثبصیوٙٙذٔ ٜفیذ اػت ،أب تٕبؿبی ا ٚدس حبَ ثبصی وشدٖ ثبصی ؿٕب ٔفیذتش اػتٞ .ش چ ٝثیـتش ثبصی
وشدٖ آٖٞب سا ٔـبٞذ ٜوٙیذ ،ساحت تش ٔیتٛا٘یذ پیؾثیٙی وٙیذ و ٝاص چ ٝچیضی ِزت ٔیثش٘ذ.
ٍٙٞبْ ػبختٗ ثبصی "دصداٖ دسیبیی وبساییت٘ :جشد ثشای عالی دصد دسیبیی" ثشای "دیض٘ی وٛئؼت" ،ثبیذ خبٔؼٝی ٞذف
ٚػیؼی سا دس ٘ظش ٔیٌشفتیٓ .ثؼیبسی اص آسویذٞب ٔ ٚشاوض ػشٌشٔی تؼبّٔی ثش اػبع ٔىبٖ ،خبٔؼٝی ٞذف ٔحذٚدی
داس٘ذ :پؼشاٖ ٘ٛخٛاٖٞ .ذف دیض٘ی وٛئؼت حٕبیت اص ٕٞبٖ خبٔؼٝی ٔخبعت پبسنٞبی دیض٘ی ثٛد :تمشیجب ٕٝٞی
آدْٞب ،ثٚ ٝیظ ٜخب٘ٛادٞ ٜبٕٞ .چٙیٗ ٞذف دیض٘ی وٛئؼت ایٗ ثٛد و ٝتٕبْ اػضبی خب٘ٛاد ٜثب ٕٞذیٍش ثبصی وٙٙذ .ثب ٚخٛد
ػغح ٔتفبٚت ٟٔبستٞب  ٚػّیمٞٝب دس ٞش خب٘ٛاد ،ٜایٗ وبس چبِؾ ثضسٌی ثٛد .أب ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ػالیك ٞش
ثبصیوٙٙذٜی ثبِم ،ٜٛساٞی پیذا وشدیٓ و ٝثتٛا٘یٓ آٖ سا ا٘دبْ دٞیٓ .ث ٝعٛس وّی ،ایٗ عٛس تمؼیٓ وشدیٓ:

پسشانِ :زت ثشدٖ پؼشاٖ اص ایٗ ثبصی ٔب سا صیبد ٍ٘شاٖ ٕ٘یوشد .یه ثبصی "ٔبخشایی  ٚفب٘تضی ٘جشد" ثٛد وٝ
ثبصیوٙٙذٜٞب دس آٖ ٔیتٛا٘ٙذ وـتی دصداٖ دسیبیی سا ثشا٘ٙذ  ٚتٛحٞبی خٍٙی لٛی سا وٙتشَ وٙٙذ .آصٔبیؾٞبی اِٚیٝ
٘ـبٖ داد٘ذ و ٝپؼشٞب خیّی صیبد اص ایٗ ثبصی خٛؽؿبٖ ٔیآیذ  ٚتٟبخٕی ثبصی ٔیوٙٙذ – تالؽ ٔیوٙٙذ تب ٞش وـتی
دصد دسیبیی ؤ ٝیتٛا٘ٙذ پیذا وٙٙذ سا ٘بثٛد وٙٙذ .دس ثشخی اص استجبعبت ؿشوت ٔیوشد٘ذ ،أب ٕٞیـ ٝتٕشوضؿبٖ سا سٚی
ػّٕیبت ٘بثٛد وشدٖ دؿٕٗ ثب ٟٔبست تٕبْ حفظ ٔیوشد٘ذ.
دختشانٔ :غٕئٗ ٘جٛدیٓ و ٝدختشاٖ ایٗ ثبصی سا دٚػت داؿت ٝثبؿٙذ ،چٔ ٖٛؼٕٛال آٖ اؿتیبق ثشای "داغ ٖٛوشدٖ آدْ
ثذٞب" سا ٘ذاس٘ذ .دس وٕبَ تؼدت ث٘ ٝظش ٔیسػیذ و ٝدختشاٖ ایٗ ثبصی سا خیّی دٚػت داس٘ذ ،أب عٛس دیٍشی ثبصی
ٔیوشد٘ذ .ث ٝعٛس وّی دختشاٖ تذافؼیتش ثبصی ٔیوشد٘ذ – ثیـتش ٍ٘شاٖ ٔحبفظت اص وـتیؿبٖ دس ثشاثش ٟٔبخٕبٖ ثٛد٘ذ
تب تؼمیت وـتیٞبی دیٍشٍٙٞ .بٔی ؤ ٝتٛخ ٝایٗ ٔٛضٛع ؿذیٓ ،اص تؼبدَ ثیٗ وـتیٞبی ٟٔبخٓ  ٚدؿٕٙب٘ی و ٝلبثُ
تؼمیت ؿذٖ ثٛد٘ذ ،اعٕیٙبٖ ث ٝػُٕ آٚسدیٓ تب  ٓٞاص ثبصی تذافؼی  ٓٞ ٚتٟبخٕی پـتیجب٘ی وٙیٓ .دختشاٖ اص ٌٙحٞبیی
ؤ ٝیتٛا٘ؼتٙذ خٕغآٚسی وٙٙذ ،خیّی ٞیدبٖصدٔ ٜیؿذ٘ذ ،دس ٘تید ٝآٖٞب سا ث ٝعٛس چـٌٓیشی سٚی ػشؿٝی وـٙی
تّٙجبس  ٚاص ٘ظش ثلشی آٖٞب سا خزاة وشدیٓ .ػال ٜٚثش ایٗ٘ ،جشد ٟ٘بیی سا عٛسی عشاحی وشدیٓ و ٝاػىّتٞبی پش٘ذ ٜثٝ
وـتی حّٕٔ ٝیوشد٘ذ ٌٙ ٚحٞب سا اص سٚی ػشؿٔ ٝیدصدیذ٘ذ .ایٗ وبس ،إٞیت ؿّیه ث ٝاػىّتٞب  ٚاسصؽ پبداؽ آٖ سا
ثشای دختشاٖ ثیـتش ٔیوشد .ث٘ ٝظش ٔیسػیذ و ٝدختشاٖ ثیـتش اص پؼشاٖ اص خٙجٞٝبی اختٕبػی ثبصی ِزت ٔیثشد٘ذ –
ٔذاْ فشیبد ٔی صد٘ذ تب ثٕٞ ٝذیٍش ٞـذاس  ٚپیـٟٙبد دٙٞذ ٚ ،دس ثشخی ٔٛالغ دٚس  ٓٞخٕغ ٔیؿذ٘ذ تب س ٚدس س ٚكحجت ٚ
تمؼیٓ ٚظیف ٝوٙٙذ.
مشدانٌ :بٞی ث ٝؿٛخی ٔیٌٛییٓ ؤ ٝشداٖ فمظ "پؼشاٖ لذ وـیذٜای ٞؼتٙذ و ٝوبست اػتجبسی داس٘ذ" .ث٘ ٝظش
ٔیسػیذ دسػت ٔب٘ٙذ پؼشاٖ اص ثبصی ِزت ٔیثش٘ذٞ ،ش چٙذ ٔحبفظٝوبسا٘ٝتش ثبصی ٔیوشد٘ذ – اوثشا ث ٝد٘جبَ ساٞی ثٟیٝٙ
ثشای ثبصی وشدٖ ٔیٌـتٙذ.
صوان :أیذ خیّی وٕی داؿتیٓ و ٝص٘بٖ ،ثٚ ٝیظٔ ٜبدساٖ ،اص ایٗ ثبصی ِزت ثجش٘ذٔ .بدساٖ دس پبسن تدشثٝی ٔتفبٚتی
٘ؼجت ث ٝػبیش اػضبی خب٘ٛاد ٜداس٘ذ ،چٍ٘ ٖٛشا٘ی اكّی آٖٞب ایٗ ٘یؼت و ٝچمذس ث ٝخٛدؿبٖ خٛؽ ٔیٌزسد ،ثّىٝ
ٍ٘شاٖ ایٗ ٞؼتٙذ و ٝث ٝثمیٝی اػضبی خب٘ٛاد ٜچمذس خٛؽ ٔیٌزسد .دس آصٔبیؾٞبی اِٚی" ٝدصداٖ دسیبیی" ٔتٛخٝ
ؿذیٓ و ٝص٘بٖ  ٚثٚ ٝیظٔ ٜبدساٖ ،ث ٝػمت وـتی ٔیس٘ٚذ ،دس حبِی و ٝػبیش اػضبی خب٘ٛاد ٜث ٝػٕت خّٛی وـتی
حشوت ٔیوٙٙذ .ایٗ ٔٛضٛع ٔؼٕٛال ث ٝایٗ ٔؼٙی ثٛد و ٝاػضبی خب٘ٛاد ٜتٛحٞبی خٍٙی سا وٙتشَ ٔیوشد٘ذ ٔ ٚبدس
وـتی سا ٞذایت ٔیوشد ،چ ٖٛػىبٖ وـتی دس ػمت ثٛد .دس اثتذا ث٘ ٝظش فبخؼ ٝآٔیض ٔیسػیذ – ٔبدساٖ تدشث ٝصیبدی
دس ثبصیٞبی ٚیذیٛیی ٘ذاس٘ذ ٚ ،وـتیای و ٝث ٝخٛثی ٞذایت ٘ـٛد ٔیتٛا٘ذ تدشث ٝتٕبْ اػضبی خب٘ٛاد ٜسا خشاة وٙذ.
أب ثٞ ٝیچ ٚخ ٝایٗ عٛس ٘ـذ .اص آٖ خبیی ؤ ٝبدس خب٘ٛادٔ ٜیخٛاٞذ و ٝث ٕٝٞ ٝافشاد خب٘ٛاد ٜخٛؽ ثٍزسد٘ ،بٌٟبٖ
ػاللٝی صیبدی ثٞ ٝذایت وـتی ث ٝثٟتشیٗ ٘ح٘ ٛـبٖ ٔیدٞذ .ثب لشاس ٌشفتٗ دس لؼٕت ػىبٖ ،و ٝثٟتشیٗ دیذ سا داسد،

أ ٚی تٛا٘ذ ث ٕٝٞ ٝاػضبی خب٘ٛاد٘ ٜظبست وٙذ ،وـتی سا ث ٝخبٞبی خزاة ٞذایت وٙذ ٚ ،اٌش خب٘ٛادٜاؽ خؼت ٝؿذ٘ذ
ػشػت سا وٓ وٙذ .ػال ٜٚثش ایٗ ،ا ٚدس ٔٛلؼیت خٛثی ثشای ٔذیشیت تیٓاؽ لشاس داسد ،تب آٖٞب سا اص خغشات آٌب ٜوٙذ ٚ
دػتٛساتی ثذٞذ ("دیالٖ !16ث ٝخٛاٞشت وٕه وٗ!") ؤ ٝغٕئٗ ؿٛد ث ٕٝٞ ٝخٛؽ ٔیٌزسد .ایٗ سا ٜخٛثی ثٛد وٝ
ٔبدس ث٘ ٝتیدٝی ثبصی إٞیت ثذٞذ.
ثب پزیشؽ ایٗ و ٝص٘بٖ ثیؾ اص پؼشاٖ ،دختشاٖ ٔ ٚشداٖ وـتی سا ٞذایت خٛاٙٞذ وشد ،ثبیذ ٔغٕئٗ ٔیؿذیٓ وٞ ٝذایت
وـتی ثشای وؼی و ٝصیبد ا ُٞثبصیٞبی ٚیذیٛیی ٘یؼت ،آػبٖ ثبؿذ ،أب ایٗ ثٟبی وٕی ثشای ؿٕ َٛلؼٕتی وّیذی اص
ٔخبعجبٖٔبٖ ثٛد .اص صثبٖ ثچٞٝب ث ٝدفؼبت ٔیؿٙیذیٓ و ٝپغ اص ثبصی ٔیٌٛیٙذٚ" :ایٔ ،بٔبٖ ،وبسِت ػبِی ثٛد!"
ثب تٛخ ٝدلیك ث ٝخٛاػتٞٝب  ٚسفتبس افشاد ٔختّف خبٔؼٝی ٞذفٔبٖ تٛا٘ؼتیٓ ثبصی سا عٛسی ٔتؼبدَ وٙیٓ و ٝثشای
ٕٝٞؿبٖ ٔٙبػت ثبؿذ .دس آغبص تٟٙب ایذٜٞبی وّی اص چیضٞبیی داؿتیٓ ؤٕ ٝىٗ ثٛد دس ایدبد خزاثیت ثشای ٞش چٟبس
ٌش ٜٚثبال ٔـىُ ایدبد وٙٙذ – تٟٙب ثب ػبخت  ٚآصٔبیؾ دلیك ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ثبصی ثٛد و ٝسا ٜحُٞبی ٕٔىٗ ثشای ایٗ
ٔـىالت سا پیذا وشدیٓٔ .ب ثب دلت ث٘ ٝحٜٛی ثبصی ٞش ٌش ٜٚاص خبٔؼٝی ٞذفٔبٖ ٍ٘ب ٜوشدیٓ  ٚثبصی سا عٛسی تغییش
دادیٓ و ٝسٚؽ ثبصی ٕٝٞی ٌشٜٞٚب سا دس ثش ٌیشد.
سيان ضىاسی
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ػٗ  ٚخٙؼیت تٟٙب سا ٜدػتٝثٙذی ثبصیوٙٙذٜٞب ٘یؼتٙذ .ػٛأُ ثؼیبس دیٍشی ٚخٛد داس٘ذ ؤ ٝیتٛا٘یذ اص آٖٞب اػتفبدٜ
وٙیذ .خبٔؼ ٝؿٙبػی ث ٝعٛس وّی ث ٝػٛأُ خبسخی اؿبس ٜداسد (ػٗ ،خٙؼیت ،دسآٔذ ،لٔٛیت  ٚغیش ،)ٜؤٕ ٝىٗ اػت
ٌبٞی ثشای دػتٝثٙذی ٔخبعجبٖتبٖ ٔفیذ ثبؿٙذ .أب دس ٚالغ ٍٙٞبٔی و ٝافشاد سا ثش اػبع ػٛأُ خبسخی دػتٝثٙذی
ٔیوٙیٓ ،دس تالؽ ثشای سػیذٖ ثٔ ٝؼبیُ دس٘ٚی ٞؼتیٓ :چ ٝچیضی ثشای ٞش ٌشِ ٜٚزتثخؾ اػت .سأ ٜؼتمیٓتش ثشای
ایٗ وبس ،ایٗ اػت و ٝث ٝخبی تٕشوض ثش آٖ چ ٝثبصیوٙٙذ ٜدس ظبٞش ث٘ ٝظش ٔیسػذ ،ث ٝآٖ چ ٝدس دس ٖٚفىش ٔیوٙذ
ٔتٕشوض ؿٛیٓ .ث ٝایٗ وبس سٚاٖ ؿٙبػی ٌفتٔ ٝیؿٛد.
ثشخی اص تفىیهٞبی سٚاٖ ؿٙبػی ثب ا٘تخبة "ؿیٜٛی ص٘ذٌی "18ػش  ٚوبس داسدٔ ،ب٘ٙذ "ػً دٚػت"" ،عشفذاس
ثیؼجبَ"" ،ثبصیوٙٙذٜی خفٗ اوـٗ ا َٚؿخق" .دسن ایٗ ٔؼبیُ آػبٖ اػت ،چ ٖٛثب فؼبِیتٞبی ٚالؼی پی٘ٛذ
خٛسدٜا٘ذ .اٌش ثخٛاٞیذ یه ثبصی دس ٔٛسد ػًٞب ،ثیؼجبَ ،یب ؿّیه ث ٝافشاد دس ت ُ٘ٛثؼبصیذ ،عجیؼتب ٔیخٛاٞیذ ث ٝآٖ
چ ٝایٗ ٌشٜٞٚبی ٔختّف سٚؽ ص٘ذٌی تشخیح ٔیدٙٞذ تٛخ ٝوٙیذ.
أب ا٘ٛاع دیٍش سٚاٖ ؿٙبػی صیبد ثب فؼبِیتٞبی ٚالؼی ٌش٘ ٜخٛسدٜا٘ذ .ثّى ٝثب چیضی وٞ ٝش ؿخق ثیـتش اص آٖ ِزت
ٔیثشد ػش  ٚوبس داس٘ذ – ِزتی و ٝآٖٞب ٍٙٞبْ ؿشوت دس فؼبِیتٞبی ثبصی ،یب ٞش فؼبِیت دیٍشی خؼت  ٚخٔ ٛیوٙٙذ.
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ایٗ ٔٛضٛع ٔ ٟٓاػت ،چ ٖٛدس ٟ٘بیت ػش ٘خ اٍ٘یضٜی اػٕبَ ٞش ا٘ؼبٖ ٔیتٛا٘ذ دس ٘ٛػی خؼت  ٚخٛی ِزت پیذا ؿٛد.
أب وبس دؿٛاسی اػت ،صیشا ِزتٞبی ثؼیبسی دس د٘یب ٚخٛد داسد ٞ ٚیچ وغ تٟٙب ث ٝد٘جبَ یه ٘ٛع آٖ ٘یؼت .أب دسػت
اػت وٞ ٝش وغ ِزتی سا تشخیح ٔیدٞذٔ" .بسن ِٛثال٘ه ،"19عشاح ثبصیِ ،یؼتی اص ٞـت ِزت پیـٟٙبد ٔیدٞذ و ٝثٝ
٘ظشؽ "ِزت ٞبی ثبصی" اكّی ٞؼتٙذ.

سدٌ تىذی لًتالوک تشای لزت َای تاصی
 .8احساسِ .زت احؼبع ٘یبص ث ٝاػتفبد ٜاص حٛاع داسد .دیذٖ چیضی صیجب ،ؿٙیذٖ ٔٛػیمیِٕ ،غ اثشیـٓ  ٚثٛ
وشدٖ یب چـیذٖ غزای خٛؿٕضِ ٕٝٞ ،ٜزت احؼبع ٞؼتٙذ .دس دسخ ٝا َٚصیجبییؿٙبػی ثبصیتبٖ ایٗ ِزتٞب
سا

ا٘تمبَ

ٔیدٙٞذ.

"ٌشي

وبػتیىبٖ"

داػتب٘ی

دس

ایٗ

خلٛف

ٔیٌٛیذ:

ث ٝػٛٙاٖ ٔثبِی اص تفبٚتی و ٝاحؼبع كشف ٔیتٛا٘ذ ایدبد وٙذ ثبصی "ٔحٛسٞب ٔ ٚتحذاٖ "20سا دس ٘ظش
ثٍیشیذ .اِٚیٗ ثبس ایٗ ثبصی سا صٔب٘ی و ٝتٛػظ "٘ٚٛا ٌیٕض٘ ،"21بؿش ٌٕٙبْ ثبصیٞبی ػشٌشْوٙٙذٙٔ ،ٜتـش ؿذ،
خشیذْ .ثبصی كفحٝی ثؼیبس صؿت  ٚص٘ٙذ ٚ ٜطتٖٞٛبی ثذلیبفٝی ٔمٛایی ث ٝخبی ٚاحذٞبی ٘ظبٔی داؿت.
یه ثبس آٖ سا ثبصی وشدْ ،ث٘ ٝظشْ احٕمب٘ ٝسػیذ  ٚآٖ سا وٙبس ا٘ذاختٓ .چٙذ ػبَ ثؼذ "ٔیّت ٖٛثشادِی" ثبصی سا
خشیذاسی ٘ ٚـش ٔدذد وشد ،ثب كفحٝای خذیذ  ٚؿیه  ٚكذٞب لغؼٝی پالػتیىی ث ٝؿىُ ٛٞاپیٕب ،وـتی،
تب٘ه  ٚػشثبص پیبد – ٜاص آٖ صٔبٖ ثبسٞب  ٚثبسٞب ثبصی سا ا٘دبْ دادٜاْ .ایٗ ِزت ٔحض ّٕٛٔ ٚع حشوت دادٖ
ٔدؼٕٞٝبی ٘ظبٔی سٚی كفحٝی ثبصی اػت و ٝایٗ ثبصی سا ػشٌشْوٙٙذٔ ٜیوٙذ.
ِزت حؼی ٔؼٕٛال ِزت اػجبةثبصی (ِٙض ؿٕبسٜی  )85اػت .ایٗ ِزت ٕ٘یتٛا٘ذ ثبصی ثذی سا تجذیُ ث ٝثبصی
خٛثی وٙذ ،أب دس ثیـتش ٔٛالغ ٔیتٛا٘ذ یه ثبصی خٛة سا تجذیُ ث ٝثبصی ثٟتشی وٙذ.
 .8تخیل .ایٗ ِزت د٘یبی خیبِی اػت  ٚتلٛس خٛد ث ٝػٛٙاٖ چیضی وٚ ٝالؼی ٘یؼت .ایٗ ِزت سا دس فلُٞبی
 81 ٚ 81ثشسػی ٔیوٙیٓ.
 .8داستانٙٔ .ظٛس ِٛثال٘ه اص داػتبٖ اِضأب سٚایت داػتب٘ی خغی  ٚاص پیؾ تؼییٗ ؿذ٘ ٜیؼت .ثّىٔ ٝملٛد اٚ
آؿىبس ؿذٖ دسأبتیه ٕ٘ ٚبیـی یه ػشی اتفبلبت اػت ،ثٞ ٝش ؿىّی و ٝاتفبق ثیبفتٙذ .دس ایٗ خلٛف دس
فلُٞبی  85 ٚ 81ثیـتش كحجت ٔیوٙیٓ.
 .1چالصٔ .یتٛاٖ ث٘ ٝحٛی چبِؾ سا یىی اص ِزتٞبی وّیذی س٘ٚذ ثبصی دا٘ؼت ،چٞ ٖٛش ثبصی دس لّت خٛد
ٔؼبِٝای ثشای حُ ؿذٖ داسد .ثشای ثشخی اص ثبصیوٙٙذٌبٖ ایٗ ِزت وبفی اػت – أب ثمی٘ ٝیبص ث ٝچیض ثیـتشی
داس٘ذ.
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 .5ديستی .دس ایٗ خب ِٛثال٘ه ثٞ ٝش چیض ِزتثخؾ دس دٚػتیٕٞ ،ىبسی  ٚاختٕبع اؿبسٔ ٜیوٙذ .ثذ ٖٚؿه
ثشای ثؼضی اص ثبصیوٙٙذٜٞب ایٗ ِزت ،خزاثیت اكّی ثبصی اػت .ایٗ ثحث سا دس فلُٞبی  88 ٚ 88ثیـتش
ثبص خٛاٞیٓ وشد.
 .1اکتطافِ .زت اوتـبف ٚػیغ اػتٞ :ش ثبس ث ٝد٘جبَ چیضی خذیذ ٔیسٚیذ  ٚآٖ سا ٔییبثیذٕٞ ،بٖ اوتـبف
اػتٌ .بٞی ایٗ اوتـبف ٌـت ٌ ٚزاس دس د٘یبی ثبصی ٌ ٚبٞی وـف ٚیظٌی ٔخفی یب اػتشاتظی ٛٞؿٕٙذا٘ٝای
اػت .ثذ ٖٚؿه وـف چیضٞبی خذیذ ِزتی وّیذی دس ثبصی اػت.
 .1تیان .ایٗ ِزت ثیبٖ احؼبػبت خٛد  ٚایدبد چیضٞبی خذیذ اػت .دس ٌزؿت ٝایٗ ِزت ٔؼٕٛال دس ثبصیٞب ٘بدیذٜ
ٌشفتٔ ٝیؿذ .أشٚص ثبصیٞب ث ٝثبصیوٙٙذٌبٖ اخبصٔ ٜیدٙٞذ ؿخلیت خٛد سا عشاحی وٙٙذ ٔ ٚشحّٝؿبٖ سا
ثؼبص٘ذ  ٚث ٝاؿتشان ثٍزاس٘ذٔ .ؼٕٛال "ثیبٖ" ٔٛخٛد دس ثبصیٞب وبس وٕی دس ساػتبی سػیذٖ ث ٝاٞذاف ثبصی
ٔیوٙذ .دس ثیـتش ثبصیٞب عشاحی ِجبع خذیذ ثشای ؿخلیتتبٖ وٕىی ث ٝپیـشفت دس ثبصی ٕ٘یوٙذ – أب
ثشای ثشخی اص ثبصیوٙٙذٜٞب ٕٔىٗ اػت تٟٙب دِیُ ثبصی وشدٖ ثبؿذ.
 .1تسلیم .ایٗ ِزت ٚسٚد ث ٝدایشٜی خبدٚیی اػت – پـت ػش ٌزاؿتٗ د٘یبی ٚالؼی ٚ ٚسٚد ث ٝلٛا٘یٗ ٔ ٚفبٞیٓ
خذیذ ِ ٚزتثخؾتشٔ .یتٛاٖ ٌفت ٕٝٞی ثبصیٞب ؿبُٔ ِزت تؼّیٓ ٔیؿ٘ٛذ ،أب ثشخی اص د٘یبٞبی ثبصی
ِزتثخؾتش  ٚخزاةتش اص ثمیٞ ٝؼتٙذ .ثؼضی اص ثبصیٞب ؿٕب سا ٚاداس ث ٝتؼّیك ٘بثبٚسی ٔی وٙٙذ – ثؼضی دیٍش
ث ٝػبدٌی تؼّیك ٘بثبٚسی سا ایدبد ٔی وٙٙذ  ٚرٗٞتبٖ ث ٝآػب٘ی ٚاسد د٘یبی ثبصی ٔیؿٛد ٕٞ ٚبٖ خب ٔیٔب٘ذ.
ایٗ ثبصیٞب تؼّیٓ سا ٚالؼب ِزتثخؾ ٔیوٙٙذ.
ثشسػی ایٗ ِزتٞبی ٔختّف ثؼیبس ٔفیذ اػت ،چ ٖٛافشاد ٔختّف اسصؽٞبی ٔتفبٚتی ثشای ٞش یه لبیُ ٔیؿ٘ٛذ.
"سیچبسد ثبستُ ،"22عشاح ثبصی و ٝػبَٞبی ثؼیبسی سا كشف عشاحی ػیبٜچبَٞبی چٙذ وبسثش ٚ ٜػبیش ثبصیٞبی آ٘الیٗ
وشد ٜاػتٔ ،ـبٞذ ٜوشد ٜاػت و ٝثبصیوٙٙذٜٞب اص ٘ظش تشخیح دادٖ ِزت ،دس چٟبس دػتٝی اكّی لشاس ٔیٌیش٘ذ .ث ٝیبد
ػپشدٖ چٟبس دػتٝی ثبستُ آػبٖ اػت ،چ ٖٛثشای یبدآٚسی آٖٞب اص خبَٞبی ٚسق اػتفبدٔ ٜیوٙذ .ایٗ و ٝچشا ٞش خبَ
ث ٝیىی اص دػتٞٝب اختلبف داد ٜؿذ ٜاػت ث ٝػٛٙاٖ تٕشیٗ ثش ػٟذٜی خٛا٘ٙذ ٜاػت.

سدٌتىذی تاستل تشای اوًاع تاصیکىىذٌ
♦ .8تٍ دست آيسوذٌَا ٔیخٛاٙٞذ اٞذاف ثبصی سا ث ٝدػت ثیبٚس٘ذِ .زت اكّی ثشای آٖٞب چبِؾ اػت.
♠ .8جًیىذگان ٔیخٛاٙٞذ ٚػؼت ثبصی سا دسن وٙٙذِ .زت اكّی ثشای آٖٞب اوتـبف اػت.
♥ .8اجتماعیَا ث ٝسٚاثظ ثب ػبیش افشاد ػالل ٝداس٘ذِ .زت اكّی ثشای آٖٞب دٚػتی اػت.
♣ .1قاتلَا ث ٝسلبثت  ٚؿىؼت دادٖ ثمی ٝػالل ٝداس٘ذ .ایٗ ٌش ٜٚصیبد ٔٙغجك ثب سدٜثٙذی ِٛثال٘ه ٘یؼتٙذ .ثٝ
٘ظش ٔیسػذ لبتُٞب ثیـتش ثب تشویت سلبثت  ٚتخشیت ِزت ٔیثش٘ذ .خبِت اػت و ٝثبستُ ؿخلیت ایٗ ٌش ٜٚسا
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ثب ٔیُ ث" ٝتحٕیُ خٛد ثش دیٍشاٖ" تٛكیف ٔیوٙذ  ٚافشادی سا و ٝدس دسخٝی ا َٚث ٝوٕه وشدٖ ث ٝدیٍشاٖ
ػالل ٝداس٘ذ ،دس ایٗ دػت ٝخبی ٔیدٞذ.
ٕٞچٙیٗ ثبستُ ٕ٘ٛداس فٛقاِؼبدٜای سا پیـٟٙبد ٔیدٞذ (ؿىُ  )1.1و٘ ٝـبٖدٙٞذٜی فضبیی اػت وٞ ٝش یه اص ایٗ
چٟبس ٌش ٜٚاؿغبَ ٔیوٙٙذ :ث ٝدػت آٚس٘ذٜٞب ػالل ٝث ٝفؼبِیت سٚی د٘یب داس٘ذ ،خٛیٙذٌبٖ ػالل ٝث ٝتؼبُٔ ثب د٘یب داس٘ذ،
اختٕبػیٞب ػاللغ ث ٝتؼبُٔ ثب ػبیش ثبصیوٙٙذٌبٖ داس٘ذ  ٚلبتُٞب ػالل ٝث ٝفؼبِیت سٚی ػبیش ثبصیوٙٙذٜٞب داس٘ذ.
ؿىُ 1.1
فعالیت
قاتل ىا

بو دست
آورنده ىا

بازی کننده ىا

دنیا

جویندگان

اجتماعی ىا
تعامل

ٍٙٞبٔی و ٝاص چٙیٗ سدٜثٙذی ػبدٜای ثشای تٛكیف چیضی ث ٝپیچیذٌی أیبَ ا٘ؼبٖ اػتفبدٔ ٜیوٙیٓ ،ثبیذ ٔشالت
ثبؿیٓ .ثب ٔٛؿىبفی دلیك ٔیثیٙیٓ و ٝسدٜثٙذیٞبی ِٛثال٘ه  ٚثبستُ ( ٚػبیش ِیؼتٞبی ٔـبث٘ )ٝمق داس٘ذ  ٚاٌش ثٝ
دسػتی اػتفبد٘ ٜـ٘ٛذ ٔیتٛا٘ٙذ ػبیٝای سٚی ِزتٞبیی و ٝث ٝػبدٌی فشأٛؽ ٔیؿ٘ٛذ ثیب٘ذاص٘ذٔ ،ب٘ٙذ "تخشیت" ٚ
"ٔشالجت" ،و ٝدس ثحث خٙؼیت ثب آٖ سٚثٝس ٚؿذیٓ .دس پبییٗ ِیؼتی اص چٙذ ِزت دیٍش و ٝثبیذ دس ٘ظش داؿت ،آٔذٜ
اػت.
 اوتظاسٚ .لتی وٙٔ ٝتظش سػیذٖ ِزتی ٞؼتیذٕٞ ،یٗ ا٘تظبس خٛد ِزتثخؾ اػت.
 ضادی اص غم دیگشانٔ .ؼٕٛال ٚلتی و ٝآدْ ظبِٕی ث ٝػضای اػٕبَ خٛد ٔیسػذ ایٗ حغ ثٔ ٝب دػت
ٔیدٞذ .ایٗ حغ خٙجٝی ٕٟٔی اص ثبصیٞبی سلبثتی اػت .إِٓب٘یٞب ث ٝآٖ "ؿبد٘فشٚیذٔ "23یٌٛیٙذ.
َ ذیٍ دادنِ .زت ثیٕٞتبیی دس غبفٌُیش وشدٖ دیٍشاٖ ثب ؿبد وشدٖ آٖٞب ثب ٞذی ٝدادٖ ٚخٛد داسد .ثشای
تمٛیت ایٗ غبفٌُیشی ٞذیٞٝب سا وبدٔ ٚیوٙیٓ .ایٗ ِزت تٟٙب دس خٛؿحبَ وشدٖ دیٍشاٖ ٘یؼت ،ثّى ٝدس ایٗ
اػت و ٝؿٕب خٛؿحبَؿبٖ وشدٜایذ.
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 ضًخی .دٛٔ ٚضٛع ٘بٔشتجظ ٘بٌٟبٖ ثب تغییشی ثب  ٓٞیىی ٔیؿ٘ٛذ .تٛضیح آٖ دؿٛاس اػت أب ٚلتی اتفبق
ٔیافتذ ٔ ٕٝٞیفٕٟیٓ .دس وٕبَ تؼدت ایٗ ٔٛضٛع ثبػث ٔیؿٛد اص خٙذٙٔ ٜفدش ؿٛیٓ.
 احتمال .ایٗ ِزت دس داؿتٗ ا٘تخبةٞبی ٔختّف اػت  ٚایٗ و ٝثذا٘یذ ٞش وذاْ سا و ٝثخٛاٞیذ ٔیتٛا٘یذ
ا٘تخبة وٙیذ .ایٗ ٔٛضٛع سا دس ٍٙٞبْ خشیذ یب سػتٛساٖ ثٛف ٝتدشث ٝوشدٜایذ.
 غشيس واضی اص مًفقیت .ایٗ ِزتی اػت و ٝتب ٔذتٞب پغ اص ٔٛفمیت ث ٝدػت آٚسدٖ ثبلی ٔیٔب٘ذ.
وّٕٝی "٘بن ِٞغ "24دس صثبٖ ییذیؾ25ثٔ ٝؼٙی ٕٞیٗ ٘ٛع ِزت اػت ٔ ٚؼٕٛال ث ٝغشٚس  ٚافتخبس فشص٘ذاٖ ٚ
ٜ٘ٞٛب ٌفتٔ ٝیؿٛد.
 تمیض کشدن .تٕیض وشدٖ وبسی ِزتثخؾ اػت .ثؼیبسی اص ثبصیٞب اص ایٗ ِزت ػٛد ٔیثش٘ذ – ٞش ثبصی وٝ
دس آٖ ثبیذ "تٕبْ ٘مغٞٝب سا ثخٛسیذ"" ،تٕبْ آدْ ثذٞب سا ٘بثٛد وٙیذ" ،یب ثٞ ٝش تشتیجی "ٔشحّ ٝسا پبن وٙیذ" اص
ایٗ ِزت اػتفبدٔ ٜیوٙذ.
 ضگفتیٕٞ .بٖ عٛس وِٙ ٝض د :ْٚؿٍفتی ثٔ ٝب ٘ـبٖ ٔیدٞذ ،ر ٗٞؿٍفتی سا دٚػت داسد.
َ یجان .خّٕٝی ٔؼشٚفی ثیٗ عشاحبٖ تشٖ ٛٞایی ٚخٛد داسد ؤ ٝیٌٛیذ "تشع ٟٔٙبی ٔشي ثشاثش اػت ثب
ػشٌشٔی"ٞ .یدبٖ ایٗ ٘ٛع ػشٌشٔی اػت – ٚحـت سا احؼبع ٔیوٙیذ ،أب دس كٙذِی خٛد احؼبع أٙیت
داسیذ.
 پیشيصی تش مصیثتَا .ایٗ ِزت ث ٝدػت آٚسدٖ چیضی اػت ؤ ٝیدا٘ؼتیذ ثؼیبس دؿٛاس اػت .ایٗ ٘ٛع
ِزت ثب پیشٚصیٞبی ؿخلی ث ٝدػت ٔیآیذ .ایتبِیبییٞب ث ٝایٗ ِزت "فیِشٔ "26ٚیٌٛیٙذ.
 تعجة .احؼبع ؿذیذ تشع  ٚؿٍفتی.
 ٚثؼیبسی ِزتٞبی دیٍشِ .زتٞبیی و ٝاص دػتٝثٙذی ػبد ٜخبسج ٔیؿ٘ٛذ سا ِیؼت وشدْ تب غٙی ثٛدٖ د٘یبی ِزتٞب سا
ث ٝتلٛیش ثىـِٓ .یؼتٞبیی اص ِزتٞب ٔیتٛا٘ٙذ ث ٝػٛٙاٖ لٛا٘یٗ وّی وبسآٔذ اػتفبد ٜؿ٘ٛذ ،أب حٛاعتبٖ ثِ ٝزتٞبیی
و ٝدس ِیؼتتبٖ ٘یؼتٙذ ،ثبؿذ! ایٗ دیذ حیبتی دس ٔٛسد ِزتٞبِٙ ،ض ٞفذ ٓٞسا ثٔ ٝب ٔیدٞذ.

ِٙض ٞفذِٙ :ٓٞض ِزت
ثشای اػتفبد ٜاص ایٗ ِٙض ،ثِ ٝزتٞبیی و ٝدس ثبصیتبٖ ٚخٛد داس٘ذ  ٚآٖٞبیی وٚ ٝخٛد ٘ذاس٘ذ فىش وٙیذ.
ػٛاَٞبی صیش سا اص خٛد ثپشػیذ:
 ثبصی ٔٗ چِ ٝزتٞبی سا ث ٝثبصیوٙٙذٔ ٜیدٞذ؟ آیب ٔیتٛاٖ آٖٞب سا ثٟجٛد داد؟
 چِ ٝزتٞبی دس تدشثٝی ثبصی ٚخٛد ٘ذاس٘ذ؟ چشا؟ آیب ٔیتٛاٖ آٖٞب سا اضبف ٝوشد؟
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ٚظیفٝی یه ثبصی ،دس ٟ٘بیت ِزت ثخـیذٖ اػت .ثب ثشسػی ِیؼتٞبی ِزتٞب  ٚایٗ و ٝثبصیتبٖ چٍٞ ٝ٘ٛش وذاْ سا
ٔٙتمُ ٔیوٙذٕٔ ،ىٗ اػت ث ٝتغییشاتی ثشای افضایؾ ػشٌشٔی ِ ٚزت ثبصیوٙٙذ ٜثشػیذ .أب ٕٞیـٌٛ ٝؽ ث ٝصً٘
ِزتٞبیی و ٝدس ثیـتش ثبصیٞب ٚخٛد ٘ذاس٘ذ ،ثبؿیذ – چٕٔ ٖٛىٗ اػت یىی اص آٖٞب ویفیت ٚیظٜای و ٝثبصیتبٖ ٘یبص
داسد سا ث ٝآٖ ثجخـٙذ.
ؿٙبختٗ ثبصیوٙٙذٜٞب ،ثیؾ اص آٖ چ ٝخٛدؿبٖ سا ٔیؿٙبػٙذ ،وّیذی اػت ثشای اسایٝی ثبصی ِزتثخؾ .دس فلُ 9
آٖٞب سا ثٟتش ٔیؿٙبػیٓ.

