هؼواری حَاس در باؽ ایزاًی
زوسط آظاز ٜقاٞچطاغی
ٔؼٕاض ،عطاح ،خػٞٚكٍط .
اؾسازیاض ٌطٔ ٜٚؼٕاضی ،زا٘كٍا ٜآظاز اؾالٔیٚاحس ػّ ٚ ْٛزحمیماذ زٟطاٖ
٘ٛیؿٙس ٜوسابٞای " خاضازایٓ ٞای خطزیؽ" ٔ" ٚحاط زض ٔحیظ"

تاؽ ایطا٘ی ضا زض ذالَ قف زٔ 1ٝٞغاِؼ ٝػّٕی تا و ٟٗاٍِٛی چٟاضتاؽ تا عطح ٞای زٔ ٚحٛض ػٕٛز تط ٓٞیا ؾ ٝوكیسٌی ٔٛاظی
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 ٚیا عطح زه ٔحٛضی آٖ تط ضٚی ػطنٔ ٝطتغ یا ٔؿسغیُ قىُ ظٔیٗ ٔیقٙاؾیٓ .وطذتٙسیٞای ٔطتغ قىُ ،خٛیٞا ،حٛوٞا،
(ؾیٝٙوثىیٞا ،آتكطٜٞا  ٚآتٍطزاٖٞا) خعئی اظ ٛٞیر واِثسی آٖ اؾر .زض واقر  ،ٓٞزضذساٖ تٔٛی ٞط ٔٙغم ٝو ٝتا زطویة چكٓ
٘ٛاظی تط اؾاؼ قىُ ،تافر ،ضً٘  ٚحدٓ ٘ظٓ یافسٝا٘س ،قٙاؾایی قسٜا٘س .تٕٞ ٝیٗ زِیُ  ٓٞآ٘چ ٝزض اغّة آثاضٔؼانطی 3وٝ
ٍ٘اٞی یا ٘یٓ ٍ٘اٞی ت ٝتاؽ ایطا٘ی زاقسٝا٘س ( ٚحسی تٙٔ ٝاؾثرٞایی زمسیط قسٜا٘س) ػیاٖ اؾر ،زىطاض ٙٞسؾ ٝواِثسی تاؽ اؾر وٝ
ٌا ٜتا زلر ٚ ٚؾٛاؼ زض اخطای خعییاذ ا٘داْ قس ٜاؾر .أا آٖ چ ٝحانُ قس ٜقایس اظ ٘ظط تهطی قثی ٝتاؽ ایطا٘ی تاقس أا اِعأاً
احؿاؼ حضٛض زض آٖ ضا فطإ٘ ٓٞیوٙس ،ظیطا تاؽ ایطا٘ی حمیمسی زض ٔحیظ ٚالؼی ذٛز خٟٙاٖ زاضز و ٝزضچاضچٛب " لاب زهٛیط"
خای ٕ٘یٌیطز .زض ؾغٛض آزی ت ٝاذسهاض ت ٝحمیمیر خٟٙاٖ تاؽ ایطا٘ی یؼٙی "ٔؼٕاضی حٛاؼ" زض آٖ خطزاذس ٝذٛاٞس قس.
آغاس سخي:
خاالؾٕا 4زض زأییس ٌفساض ٞایسٌط ٔیٌٛیس و ٝاظ ٔیاٖ حٛاؼ ا٘ؿاٖ ،زٟٙا حؿی و ٝزٛا٘ؿس ٝتا ضقس حیطذآٚض  ٚتا ؾطػر تؿیاض ظیاز
زض ز٘یای زىِٛٛٙغیه ٌاْ تطزاضز ،حؽ تیٙایی یا لسضذ تهطی ا٘ؿاٖ اؾر .أطٚظِ ٜصذ تهطی چٙاٖ إٞیر یافس ٝاؾر وٌ ٝاٞی
زهاٚیط ٔىاٖ ٞا  ٚفضاٞا ٕٞا٘ٙس ؾایط ٔحهٛالذ ٔهطفی تطای زِٛیس  ٚاؾسفاز ٜظٚزٌصض آقىاض ٔیق٘ٛس  . . .زأویس تیف اظ حس تط
ِصذ تهطی تاػث قس ٜاؾر ؤ ٝؼٕاضی أطٚظ ت ٝخای ا٘ؼغاف ٚخٛزی  ٚزدطت ٝفضایی ،ذٛز ضا تط اؾسطازػی ضٚاٖ قٙاذسی زثّیغاذ
 ٚزحطیه ٞای ِحظ ٝای ٔٙغثك وٙس.
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ایٗ ٔٛضٛع ٔؼٕاضاٖ  ٚفطآیٙس عطاحی آ٘اٖ ضا ٘یع اظ ذٛز ٔسأثط وطز ٜاؾرٌ .اٞی ت٘ ٝظط

ٔیضؾس ٔؼٕاضی ٔؼانط تٙٞ ٝط زهٛیطٞای چاخی تسَ ٌكس ٝاؾر و ٝتا چكٕاٖ قساب ظز ٜزٚضتیٗ ػىاؾی زثثیر قسٜا٘س ،نطفاً
تطای آٖوٛ٘ ٝػی ِصذ تهطی ضا تٚ ٝاؾغٔ ٝدّ ،ٝوساب ٕ٘ ٚایكٍط وأدیٛزط ت ٝاضٔغاٖ تثط٘س.
تٕٞ ٝیٗ زطزیة ٞ ٓٞؿر و ٝزهٛیط ٕ٘ی زٛا٘س زضن وأّی اظ ویفیر فضایی تاؽ ضا ت ٝتیٙٙس ٜا٘سماَ زٞس .أا آٚای تاؽ
ایطا٘ی ،ضایح ٝآٖ ،عؼٓ آٖ ِٕ ٚؽ آٖ اؾر و ٝزدطت ٝتٛزٖ زض آٖ ضا وأُ ٔیوٙس .تٛزٖ زض تاؽ ٔٛخة ازضان فضای آٖ  ٚزدطتٝ
حؽ ٔىاٖ ٔی قٛزٔ .حیظ تاؽ ٔ ٚؼٕاضی حٛاؼ آٖ اؾر و ٝش ٗٞآٌا ٜتاقٙس ٜزض ذٛز ضا ٔ ٓٞحهٛض ٔ ٓٞ ٚحؿٛض ذٛز ٔیٌطزا٘س.
زٕأیحٛاؼ ا٘ؿاٖ ضا ّٕٔ ٛاظ ٘كاط ٔیوٙس ٚ .لسی ٔیٌٛییٓ «زٕأیحٛاؼ ا٘ؿاٖ» نطفاً ٔٙظٛضٔاٖ خٙح حؽ ٔكٟٛض 6یا قف
حؽ ا٘ؿاٖ ٚ 7یا زٚاظز ٜحؽ ٚ 8یا حسی تواهی ّجذُ ًَع حس اًساى 9و( ٝزاو )ٖٛٙقٙاذس ٝقس ٜاؾر٘ ،یؿر تّىٌ ٝكساِسی
اظ آٖٞا اؾر.

تا ایٗو ٝزض عثیؼر تِىط  ٚزؾر ٘رٛضز٘ ٜیع حٛاؼ ٚی تٝواضٌطفسٔ ٝیقٛز ،أا زض تاؽ ایطا٘ی ،ایٗ زحر زأثیط لطاض زازٖ
ِحٛاؼ تیٙایی ،قٛٙایی ،تٛیایی ،الٔؿ ٚ ٝچكایی ،تطاؾاؼ ذٛاؾر ا٘ؿاٖ ،ت ٝنٛضذ ٞسفٔٙس  ٚتا تٝواضٌیطی زىٙیهٞای ٔكرم،
ت ٝعطظ ٔسٕایع  ٚزكسیس یافسٝای ٘ؿثر ت ٝعثیؼر تىط تٝواضٌطفسٔ ٝیقٛز .ت ٝتیاٖ زیٍط ایٗ ٔٛضٛع ٘ ٝزٟٙا ازفالی  ٚیا فمظ
تطذاؾس ٝاظ ٚیػٌیٞای عثیؼر ٘یؿر ،تّى ٝتطاؾاؼ آٖچ ٝزض ایٗ ٘ٛقساض زٛضیح زاز ٜذٛاٞس قس ،زض تاؽ ایطا٘ی ،ػٙانطعثیؼی
ٔٚهٛٙػی ت ٝعطظ ٚیػ ٜای ٔسٙاؾة تا حٛاؼ ا٘ؿاٖ عطاحی ٔ ٚؿسمطقسٜا٘س .زضٚالغ حٛاؼ ا٘ؿا٘ی زض تاؽ ایطا٘ی ،خیىطٜٙٔس اؾر.
ًظام هؼواری ِباؽ ایزاًی ،اًتظام دادى ٍ پیکزُ هٌذ کزدى بِ ّوِ حَاس اًساى در باؽ را بزػْذُ دارد .بِ ػبارتی دیگز،
در باؽ ایزاًی ایي هؼواری حَاس است کِ سیبایی ٍ کیفیت هحیطی آفزیذُ است.
٘ظاْ ٔؼٕاضی تاؽ ایطا٘ی و ٝزٕأی ٘ظاْٞای واِثسی ،یؼٙی ٘ظاْ ؾاذساض ٙٞسؾی٘ ،ظاْ واقر٘ ،ظاْ آب٘ ،ظاْ اؾسمطاضاتٙی،ٝ
٘ظاْ ؾای٘ ،ٝظاْ ٔٙظط ٘ ٚظاْ آٚاٞا ضا ؾأا٘سٞی ٔیوٙس  ٚا٘سظاْ ٔیتركس ،زضٔحیظ تاؽ ٘ظاْ زٕطوع حٛاؼ 10ضا ٘یع خسیس ٔیآٚضز.
زض ٚالغ زٕأی ٘ظاْٞای واِثسی یازقس ،ٜتطحٛاؼ ا٘ؿاٖ زأثیط ٔؿسمیٓٔ ،كرم  ٚزؼطیف قسٜای زاضز .أا ٘ىس ٝلاتُ زٛخٟٓٔ ٚ ٝ
ایٗخا اؾر و ٝایٗ ٘ظاْٞای واِثسی تٝعٛض ٓٞظٔاٖ تا  ٓٞزحطیه حٛاؼ ا٘ؿاٖ ضا تٝعٛض ٔغّٛتی زكسیس ٔیوٙٙس .زض ازأٝ
ٔؼٕاضی حٛاؼ زض تاؽ ایطا٘ی ت ٝزفىیه حؽ ٞای ا٘ؿاٖ( تط ٔثٙای ضٚاٖ قٙاؾی اوِٛٛغیه) ٔطٚض ٔیقٛز.
هؼواری خَاًایی
حؽ خٟریاتی  ٓٞحؿی ٔؿسمُ  ٓٞ ٚحؿی ٚاتؿس ٝاؾر .تطای خٟریاتیٔ ،ا ت ٝز ٚؾیؿسٓ ٔرسّف ازضاوی لیاؼ تهطی ٚحؽ
خٙثكی ٔسىی ٞؿسیٓ .أا ایٗ حؽ ٔؿسمُ ٘یع ٞؿر ،ظیطا زض ٞط قطایغی ،تاال  ٚخاییٗ ،خّ ٚ ٛػمة ،چح  ٚضاؾر ضا زكریم
ٔیزٞیٓ  ٚایٗ أط زض زضن ذٛا٘ایی ٔحیظ  ٚاحؿاؼ أٙیر زض ا٘ؿاٖ ٔؤثط اؾر.
تا حطور زض ٔحٛض ٞای انّی ٚفطػی تاؽ ا یطا٘ی،ا٘ؿاٖ زضیه حطور ٔؿسمیٓ ت ٝؾٕر ٞسفی(ٔؼٕٛالًزض لؿٕسی ٔطزفغ زط وٝ
وٛقه لطاض زاضز)ٙٔ ،ظطی اظ آب ضٚاٖ ضا و ٝزض ذالف خٟر حطور ٚی زضحاَ ػثٛض ،ضیعـ ،خٟف یا خطاوٙف اؾر ضأكاٞسٜ
ٔیوٙس .ضٕٗ آ٘ى ٝتاظی ٘ٛض ٚؾای ،ٝػغط ٌیاٞاِٖٕ ،ؽ ذٙىی ٛٞا . . . ،زٕأیحٛاؼ ا٘ؿا٘ی ٚی ضا زحر زأثیط لطاض ٔیزٞس.

ٔحٛض انّی تاؽ قاٜظازٔ ٜاٞاٖ زض وطٔاٖ

هؼواری هٌظز
ٔٛضٛع انّی قىُ زٙٞس ٜت ٝواِثس تاؽ ایطا٘ی ،زیسٖ ٘ ٚظط وطزٖ اؾر .زض تاؽ ،آب زض ٘ظط ا٘ؿاٖ ،زائٕاً خیسا  ٚخٟٙاٖ ٔیقٛز .ت ٝظیط
ظٔیٗ ٔیضٚز ٞ ٚطتاض تٌٝ٘ٛٝای ذال 11تیطٔ ٖٚیآیس زض زیس٘ ٜاظط لطاض ٔیٌیطز٘ .ظاْ آب زض تاؽ ایطا٘ی تٌٝ٘ٛ ٝای اؾر و ٝؾغٛح
آب اؾسرطٞا ،تا ا٘ؼىاؼ ٘ٛض  ٚضٚقٙایی ٔغّٛب ضا تیكسط ٔیوٙٙس .ؾی ٝٙوثىیٞا تٌٝ٘ٛ ٝای عطاحی ٚؾاذس ٝقسٜا٘سو ٝآب ٍٙٞاْ
حطور اظ ضٚی آٖٞا تِدٟس  ٚحدٓ آٖ تیكسط زیس ٜقٛز .ایٗ ػٙهط ت ٌٝ٘ٛ ٝای عطاحی قس ٜاؾر و ٓٞ ٝحدٓ آب ضا تیكسط ٘كاٖ
زٞس  ٓٞٚآٚای ٚیػٜای اظ آب تٌٛ ٝـ ا٘ؿاٖ تطؾا٘س  ٓٞ ٚت ٝػٛٙاٖ ػٙهطی ػّٕىطزی آب ضا اظ یه ؾغح ت ٝؾغحی  ٚیا اظ یه
حٛظ ٜت ٝحٛظ ٜزیٍطی زض تاؽ ا٘سماَ زٞس .ضٕٗ آٖو ٝحؽ الٔؿ ٝضا تٚ ٝاؾغ ٝؾًٙزطاقی ضٚی ؾغحف ٘ ٚیع خطاوٙف آب ،تط
ایداز ضعٛتر  ٚذٙىی زأثیط ظیازی ٔیٌصاضز  .ت ٝػثاضزی زیٍط در ایي قطؼِ سٌگ بًِسبت کَچک بِ تٌْایی هؼواری حَاس
رخ دادُ است.

ؾی ٝٙوثىی – لغؼ ٝعطاحی قسٕٛ٘ ٚ ٜز ٔؼٕاضی
حٛاؼ زض تاؽ ایطا٘ی ( تاؽ زِٚر آتاز یعز)

واقر ت ٝنٛضذ ٔٛاظی ٚیا خٙح ٘مغٝای ،12حدٕی اظ زضذساٖ ٌ ٚیاٞاٖ ضا زض ٔحٛضٞای ٔٙظٓ  ٚا٘سظاْ یافس ٝزض تطاتط چكٕاٖ
ا٘ؿاٖ زض تاؽ لطاض ٔیزٞس ٛ٘ ٚػی تزاکن هجاسی ایداز ٔیوٙس .زض تاؽ ایطا٘ی ٌُٞا ٌٚیاٞاٖ زٛٙع ضٍ٘ی زاض٘س  ٚضً٘ ٔیٜٞٛا ٘یع
زضفهِٛی اظؾاَٙٔ ،ظطٜای خط اظ ضً٘ زض تاؽ تٚ ٝخٛز ٔیآٚضز .زأویس تطزٛٙع ضً٘ زض تاؽ ایطا٘ی زاخایی اؾر و ٝحسی زض ٔٙغمٞٝای
تؿیاض وٓ آب ٔثُ عثؽ  ٚفطیٕاٖ ،اظؾ ًٙضیعٜٞای ضٍ٘ی زضخٛقا٘سٖ ؾغٛح وطذٞا زض تاؽ اؾسفازٔ ٜیقٛز.
٘ظاْ اؾسمطاض اتٙی ٝتاؽ ایطا٘ی واِثسی ٔٙظٓ ٔ ٚسماضٖ ضا زض تطاتط چكٕاٖ تیٙٙس ٜلطاض ٔیزٞس .ضً٘ وٛقهٞا ٔؼٕٛالً ضٚقٗ (ٚ
یا ؾفیس) اؾر و ٝزضزضاز ضٍ٘ی (وٙسطاؾر) تا ضً٘ ؾثع ِ زٙسِ زضذساٖ (ٔؼٕٛالً واج  ٚؾط )ٚزض ا٘سٟای ٔحٛض انّی تاؽ زیسٔ ٜیقٛز
ٍ٘ ٚا ٜتیٙٙس ٜضا ت ٝذٛز خصب ٚذیطٔ ٜیوٙس .

چكٓ ا٘ساظ ٔحٛض انّی زض فهُ ظٔؿساٖ ٘یع یازآٚض ؾطؾثعی اؾر  -تاؽ قاٞعازٔ ٜاٞاٖ زض وطٔاٖ

زض خؽ ظٔی ٝٙوٛقهٞا ٔؼٕٛالً زضذساٖ ؾٛظ٘ی تطي واقسٔ ٝیقٛز  ٚاظ ٘ظط تهطی ،وٛقه تطخؿسٝزط ٚ ٚاضحزط زیسٔ ٜیقٛز .أا
تیكسطیٗ زأثیط ٘ظاْ اؾسمطاض اتٙی ٝتطحؽ تیٙایی زض تاؽ ایطا٘یٔ ،رسٚـ ٘ىطزٖ فضا اؾر .زض تاؽ فمظ ؾاذسٕاٖ وٛقه زضوا٘ ٖٛتاؽ
خای ٔیٌیطز  ٚت ٝنٛضذ ٞسفی تطای ضؾیسٖ  ٚحطور زض ٔحٛضٞای انّی ٘ ٚیع ٔىا٘ی تطای اؾسمطاض ٘ ٚظاض ٜتاؽ اؾر .زیٍط
فضاٞای ؾى٘ٛسی  ٚذسٔازی خیطأ ٖٛتاؽ  ٚت ٝنٛضذ زیٛاضِ ٔحهٛضوٙٙسٔ ٜؿسمط ٞؿسٙس .استقزارابٌیِ سکًَتی ٍخذهاتی اطزاف
باؽ ایزاًیّ ،زگش فضای باؽ با شکل هستطیل یا هزبغ کاهل را هخذٍش ًویکٌذ  ٚتاقٙس ٜزض تاؽ ٘ٛػی ٘ظٓ  ٚزماضٖ تهطی ضا
ٔیتیٙس .تقارى الشاهاً بِ صَرت بصزی ٍ بِ صَرت کالبذی ًیست یؼٙی خالٖ ٞا  ٚاقىاَ حسٕاً ٔسماضٖ ٘یؿسٙس ،تّى ٝخٛؾسٞٝای
تیط٘ٚی  ٚزیٛاضٜٞا ٔسماضٖ زیسٔ ٜیق٘ٛس .تٙاتطایٗ ٘ظاْ آب ،واقر ٚاؾسمطاض اتٙی ٝت ٝعٛض وّی ٚخعئی تط حؽ تیٙایی ا٘ؿاٖ زأثیط
ٔؿسمیٓ زاض٘س.

ابٌیِ خذهاتی ّزگش ٌّذسِ هزبغ هستطیل
کاهل باؽ را هخذٍش ًوی کٌذ.
اؾسمطاض حٕاْ  ٚاتٙی ٝذسٔازی زض تیط ٖٚاظ ػطنٝ
تاؽ زض ؾٕر چح زهٛیط زیسٔ ٜی قٛز (تاؽ فیٗ
واقاٖ)

هؼواری صذا
حؽ قٛٙایی ػال ٜٚتطآٖ و ٝویفیر ازضان ٔحیظ ٔؤثط اؾرٔ ،یزٛا٘س تط تٟساقر ضٚاٖ فطزی  ٚخٕؼی افطاز زضٔحیظ زأثیط ٔؿسمیٓ
زاقس ٝتاقس ظیطا صذا هاّیتی فیشیکی دارد ،اها سز ٍ صذا هفَْهی رٍاىشٌاختی است  ٚاغّة ت ٝػٛٙاٖ نسای ٘أغّٛب
زؼطیف ٔیقٛز .ؾط  ٚنسا ٔیزٛا٘س نسٔاذ خؿٕی ٚاضز وطز ٚ ٜیا تط فؼاِیرٞا  ٚحؽ ا٘داْ آٖٞا زأثیط ٔٙفی تٍصاضز .نسا ٔیزٛا٘س
ػأّی تط زٛٙع  ٚایداز حؽ ٔىاٖ تاقس.13
زض تاؽ ایطا٘ی ،نسای آبٌٛ ،ـ ا٘ؿاٖ ضا خُط ٔیوٙس ٘ ٚاٌٟاٖ اظ ٔحیظ تیط ِ ٖٚتاؽ خسا ٔیؾاظز .نسای آب تطای زحطیه ٚ
خصب حؽ قٛٙایی ا٘ؿاٖ عطاحی قس ٜت ٝعٛضی و ٝزض ٘ماط ٌ٘ٛاٌ ٖٛتاؽ آٚاٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛآب قٙیسٔ ٜیقٛز .آتطیع ،آتٍصض ،آتكاض،
فٛاضٜٞای وٛزا ٚ ٜتّٙس ،ؾغح قیةزاض ،خٛیٞا تا وفؾاظی لّٜٛؾًٞٙا  ٚتٚٝیػ ٜحطور آب اظ ضٚی ؾیٝٙوثىیٞاٛ٘ ،اٞای ٌ٘ٛاٌ٘ٛی
اظ آب ضا تٌٛ ٝـ ا٘ؿاٖ ٔیضؾا٘س  ٚضٕٗ ایٗ و ٝزطا٘ٝای خیٛؾس ٝاؾر ،آٚایی ٔسٛٙع ٘یع ٞؿر  ٚاظ ٟٓٔ ٕٝٞزط ایٗ و ٝنسای آب
تطای ا٘ؿاٖ زض فط ًٙٞایطا٘ی زاضای ظیثاییقٙاؾی ٕ٘ازیٗ اؾر؛ ت ٝعٛضی و ٝقٙیسٖ نسای آب  ٓٞتطای ٚی ذٛقایٙساؾر ٓٞ ٚ
شٙٞف زهٛیط  ٚزهّٛض اظ زدطتٝای ٔغّٛب ضا ٔدؿٓ ٔیوٙس .چیشی شبیِ تذاػی اتفاق هیافتذ.
٘ظاْ واقر ٘یعزض تاؽ ایطا٘ی تط حؽ قٛٙایی ا٘ؿاٖ زأثیط ٔؿسمیٓ  ٚتٝؾعایی زاضز ،نسای ٚظـ تاز  ٚخیچیسٖ آٖ زض ٔیاٖ
زضذسا٘ی و ٝت ٝنٛضذ ٔٛاظی واقس ٝقسٜا٘س ،تركی اظ ٘ظاْ آٚاٞای تاؽ ضا قىُ ٔیزٞسٓٞ .چٙیٌٗٞٝ٘ٛ ،ای زضذساٖ زعئیٙی ٚ
زضذساٖ ٔثٕطٌ ٚ ٌُ ،یاٞاٖٛٔ ،خة ٔیقٛز خط٘سٌاٖ ٚیػٜای تٔ ٝحیظ تاؽ ایطا٘ی خّة ق٘ٛس ٚزضآٖ ٘غٕ ٝؾطایی وٙٙس.
٘ظاْ اؾسمطاضِ اتٙی ٝزض تاؽ ایطا٘ی  ٚتٚٝیػ٘ ٜح ٜٛلطاضٌیطی وٛقه تٌٝ٘ٛ ٝای اؾر و ٝنساٞای آبٚ ،ظـ تاز ٘ ٚغٕ ٝخط٘سٌاٖ
زاذُ فضاٞای وٛقه  ٚایٛاٖٞای آٖ قٙیسٔ ٜیقٛز .اؾسمطاضاتٙیٔ ٝؿى٘ٛی  ٚذسٔازی زض اعطاف تاؽٔ ،ا٘غ حطور ٚ ٚظـ تاز
ٔغّٛب زض تاؽ ٕ٘یقٛز  ٚت ٝایداز نسا  ٚزكىیُ ٘ظاْ آٚاٞا زض تاؽ ایطا٘ی وٕه ٔیوٙس.
هؼواری رایحِ
ضایح ٚ ٝػغطٌیاٞاٖ زض تاؽ ٟٔٓزطیٗ ػأُ زحطیه حؽ تٛیایی ا٘ؿاٖ زضآٖ اؾر .أا ٘ىس ٝخاِة زٛخ ٝایٗ خا اؾر ٕٞاٌٖ ٝ٘ٛوٝ
تٛی اؾدٙس ،زهٛیط ٚیػٜای ت ٝش ٗٞایطا٘ی ٔسثازض ٔیوٙس ،14ػغط تطذی اظ ٌیاٞاٖ ٌُٞ ٚا (ٔا٘ٙس ٌُ ؾطخ ایطا٘ی ـ ٌُ ٔحٕسی)
٘ٛػی ظیثاییقٙاؾی ٕ٘ازیٗ زض ٘ظطایطا٘یاٖ زاضز  ٚزض ش ٗٞآ٘اٖ زهٛیطؾاظی ٔیوٙس.
٘ظاْ واقر ،تٕٞ ٝطا٘ ٜظاْ آبٌَ ،طز  ٚغثاض ٛٞای خیطأ ٖٛتاؽ (تٚٝیػ ٜزض ٔٙاعك وٛیطی) ضا ٔیظزایس  ٚآب ،ظٔیٗ ضا ٔطعٛب
ٔی وٙس .یؼٙی تٛی ذان زض تاؽ ایطا٘ی تٛیی ٔغّٛب ِا٘ؿاٖ ایطا٘ی اؾرٔ .یٜٞٛای ذٛـتٔ ،ٛا٘ٙس ٘اض٘ح ِ ٚیٕ ٛوٚ ٝیػ ٜایطاٖ ( ٚاِثسٝ
تطذی اظ قٟطٞا ت ٝعٛض ذال) ٞؿسٙس٘ ،یع ٘ظاْ تٛیایی ٔغّٛتی ضا زض تاؽ تٚ ٝخٛز ٔیآٚضز.
زض٘ظاْ اؾسمطاض اتٙی ٝزض تاؽٔ ،حطنٞای تٛیایی ٘یع ٔثُ ٔحطنٞای قٛٙایی زاذُ فضاٞای وٛقه ،ایٛاٖٞا  ٚازاقٞا احؿاؼ
ٔیق٘ٛس .ضٕٗ آٖ وٌُٞ ٝای ذٛـتٔ ٛا٘ٙس یاؼ ؾفیس  ٚتٛزٞٝای ٌُ ؾطخ (ٌُ ٔحٕسی) ،زضاعطاف وٛقه واقسٔ ٝیقٛز .ظیطا
تطای قرهی و ٝزض وٛقه ٔؿسمط ٔیقٛز ،ػٙانط ٔحطن تٛیایی اظ فانّ٘ ٝعزیه زأثیط ٔغّٛب  ٚذٛقایٙس تیكسطی زاضز.
حس بَیایی درشزایط خاصی هیتَاًذ اطالػاتی را ًیش بِ حس چشایی ارسال کٌذ .ایٗ ٔٛضٛع تٚ ٝیػ ٜزض ٔٛضز تٛی
ا٘ٛاع ذٛضز٘یٞا زض ٔحیظ ،زدطت ٝقس٘ی اؾر .حؽ تٛی یه ذٛضان ٔیزٛا٘س تطای فطز اقسٟاآٚض تاقس  ٚیا ٘ثاقس.

هؼواری طؼن ّا
حؽ چكایی  ٚحؽ تٛیایی زٚحؽِ ٔطزثظ  ٚزىٕیُ وٙٙس ٜیىسیٍط ٔؼطفی قسٜا٘س ،15ظیطا ٔحطنٞای تٛیایی ،تط حؽ چكایی
ا٘ؿاٖ ٘یع زأثیط ٔیٌصاضز٘ .ظاِْ آب ٘ ٚظاِْ واقر زض تاؽ ٕٞاٌٖ ٝ٘ٛو ٝحؽ تٛیایی ا٘ؿاٖ ٔسأثط ٔیقٛز ،حؽ چكایی ٘یع زأثیط
ٔیخصیطز .تٛی ذٛـ ٔیٜٞٛا ٘یع زأثیطی ٔكات ٝتطحؽ چكایی زاضز.
٘ظاْ اؾسمطاض اتٙی ٝت ٝخاؾد زازٖ ت ٝحؽِ چكایی زض تاؽ وٕه ٔی وٙس .زض تاؽ ایطا٘ی خایی تطای اؾسمطاض ،ذٛضزٖ ٛ٘ ٚقیسٖ
ٚخٛز زاضز؛ اظ خّٕ ٝزضوٛقه ،خیطأ ٖٛحٛو انّی ،وٙاض خٛیٞا  ٚیا حسی زض ؾىٞٛا ایٗ أىاٖ ٞؿر .ؾٙرٞای ایطا٘یاٖ زض
تطخایی ٔطاؾٓ ٘یع تط ایٗ ٔٛضٛع زأویس ٔیوٙس .زض تاؽ ایطا٘ی اظٌصقسٞٝای زٚض ( ٚحسی زاو ،)ٖٛٙضیرسِٗ ٔیٜٞٛای فهُ زض زضٖٚ
آب حٛو  ٚخٛی ،ضٕٗ آٖو ٝخّ ٜٛتهطی ٚیػٜای تٚٝخٛز ٔیآٚضز ،تٛ٘ ٝػی ِصذ تركی  ٚخاؾد ت ٝحؽ چكایی ضا ٘یع یازآٚضی
ٔیوٙسٓٞ .چٙیٗ زض ٔطاؾٓ ٚیػ ٜزض تاؽٞا ٔثُ ضؾٓ زٛذ چیٙی (زض تطذی اظ قٟطٞا) ٘یع تط ایٗ ٔٛضٛع زأویس ٔیقٛز و ٝخاؾد تٝ
حؽ چكایی زض تاؽ تطای ایطا٘یاٖ ٔ ٟٓاؾر.

زرر ٞای چٛتی ٔ :ثّٕاٖ ٔسحطن زض تاؽ

هؼواری الهسِ
ٔدٕٛع حؽ الٔؿ ٚ ٝحٛاؼ ٚضؼی ـ ػضال٘ی ضا حٛاؼ خؿٕی ـ احكایی یا زٙی ٔی٘أٙس ٚ .زفاٚذ آٖ تا ؾایط حٛاؾی ٔثُ تیٙایی
 ٚقٛٙایی آٖ اؾر وٌ ٝیط٘سٜٞای ایٗ حٛاؼ ٔا٘ٙس ٌیط٘سٞ ٜای زیٍط حٛاؼ زض یه اضٌاٖ ذال لطاض ٘ساض٘س .تّى ٝزض زٕاْ ؾغح
تسٖ خطاوٙسٜا٘س .زاضٞای ٔطوعضؾاٖ ت ٝاػهاب ٔرهٛنی ٔطزثظ ٘یؿسٙس ،تّىٔ ٝكسطواً تا اػهاب زض اضزثاطا٘س.16
ٌیثؿ ،ٖٛالٔؿٝی فؼاَ (ِٕؽ وطزٖ ٚ )17الٔؿٝی غیط فؼاَ (ِٕؽ قسٖ )18ضا ٔسٕایع ٔیزا٘س .ا ٚتیاٖ ٔیوٙس و ٝالٔؿٝی
فؼاَ افطاز ضا لازض ٔیؾاظز زا اقیاء ا٘سعاػی ٔ ٚغّمی و ٝلثالً زیس ٜتٛز٘س ،تا  95زضنس زلر زٔٚطزث ٝبِ خاطز آٍردُ شًَذ .زضٔٛضز
الٔؿ ٝغیطفؼاَ ایٗ أىاٖ زٟٙا ت 45 ٝزضنس زلر ٔیضؾس .تٙاتطایٗ حؽ الٔؿ ٝتا زضخاذ ٌ٘ٛاٌ٘ٛی ٔیزٛا٘س ٔسٙاؾة تا چٍٍ٘ٛی
زضیافر اعالػاذ اظ ٔحیظ ت ٝازضان ٔحیظ زأثیط ٌصاضز .اِثس ٝتایس زض ٘ظط زاقر و ٝحس الهسِ درحقیقت تشخیص رابطِی
هیاى ًاظز ٍ شیئ است ٍ حس بیٌایی بز تشخیص چگًَگی رابطِی هیاى اشیاء اس یکذیگز زض ٔحیظ ٘ ٚیع ٘ؿثر ت٘ ٝاظط
زأویس زاضز (قاٞچطاغی ،تٙسضآتاز.)152 ،1394 ،
حؽ الٔؿ٘ ٝمف ٕٟٔی ضا زض تاؽ ایطا٘ی تاظی ٔیوٙس٘ ،ظاْ آب زض تاؽ ،تا ایداز ضعٛترٛٔ ،خة ذٙىی ٛٞا ٔیقٛز٘ ،ظاْ
واقر ،تا ایداز ؾایٚ ،ٝظـ تاز ضا ٘یع خٟرزاض ٔیوٙس .زطویة ؾای ٚ ٝضعٛتر تا ٛٞ ،ٓٞای ٔغّٛب  ٚذٙه ضا زض وٛیط ت ٝا٘ؿاِٖ
زض ٖٚتاؽ ٞسی ٝزاز ٚ ٜت ٝحؽ الٔؿٝی اِ ،ٚصذ ٔیتركس .تافر ضیع  ٚزضقر ٌیاٞاٖ ٘یع تط حؽ الٔؿ ٝزأثیط ٔیٌصاضز.
ٕٞچٙیٗ تافر ٘ ٚؿح واقیٞای ناف  ٚفیطٚظٜای ضً٘ ٘یع تط ایٗ حؽ ٔؤثطا٘س .زض تاؽ ایطا٘ی وفؾاظی ٔحٛضٞای حطوسی
ٔؼٕٛالً ذان وٛتیس ٜقس ٜتٛز ٜو ٝضعٛتر حانُ اظ ٘ظاْ آب ٚیا آب خاقی ضٚی آٖٔ ،حٛضحطوسی ٘طْ ٔ ٚغّٛتی تطای ا٘ؿاٖ تٝ
ٚخٛز ٔیآٚضز .اِثس ٝزض ٔحُٞای اؾسمطاضٛ٘ ،ع وفؾاظی زغییط ٔیوٙس .اتٙی٘ ٝیع تا ٔهاِح نیمّی  ٚیا تا تافرٞای ٔسٛٙع ؾاذسٝ
ٔیقس ٜاؾر.
ٔؼٕاضی خٛؾر زض تاؽ ایطا٘ی ٘ٛػی ظیثاییقٙاؾی حطاضزی تٚٝخٛز ٔیآٚضز وِ ٝیعا ٞك ً٘ٛآٖ ضا «قؼف حطاضزی» ٘أیسٜ
اؾر .19أ ٚیٌٛیس ظٔا٘ی و ٝاظ ٔحیظ وٛیطی ٚاضز ٔحیظ ؾطؾثع  ٚذٙه تاؽ ٔیقٛیس زض ٚالغ دٍ بیٌْایت حزارتی در کٌارّن
ضا زدطتٔ ٝیوٙیس  ٚاظ ٘ظط ازضاوی ت ٝقٛض  ٚقؼف ٔیضؾیس.
أطٚظ٘ ٜطْ افعاضٞای ضایا٘ٝای تٔ ٝحمماٖ وٕه وطزٜا٘س زا زحّیُٞای زلیكزطی اظ آٖچ ٝزاو ٖٛٙنطفاً تط اؾاؼ احؿاؼ ٚ
ازضان اظ آٖ ؾرٗ ٌفس ٝقس ،ٜت ٝزؾر آیس.

ایٗ زیاٌطاْ زفاٚذٞای فكاض ٛٞا زض فضای تاؽ فیٗ واقاٖ ،زض ظٔا٘ی و ٝخٟر ٚظـ تاز اظ غطب ت ٝقطق اؾر ضا ٕ٘ایف ٔیزٞس.
ایٗ ٔؿأِٔ ٝحسٚز ٜخطفكاض (ضً٘ لطٔع) ضا زض خثٕ٘ ٟٝای غطتی وٛقه  ٚفكاض وٓ ضا (ضً٘ آتی) زض خثٕ٘ ٟٝای قطلی تٚ ٝخٛز
ٔیآٚضز وٛٔ ٝخة حطور ٛٞا زض زاذُ ؾاذسٕاٖ وٛقه ٔیقٛزٔ( .أذص) Faghih & Sadeghy, 2012,49 :
هؼواری حَاس
زحمیماذ زضحٛظ ٜی زاضید ٔؼٕاضی٘ 20كاٖ ٔیزٙٞس و ٝخؽ اظ فطاٌیط قسٖ ٔؼٕاضی ٔسضٖ زض زٕأی وكٛضٞا  ٚزأویس تیكسط تط
عطاحی تط اؾاؼ زضیافرٞای حؿی  ٚفطٔی ٔٛخة قس ٜزا طزاحاى بِ حس بیٌایی ٍ قَاًیي ادراک بز هبٌی آى بیشتز اس
سایز حَاس اًساى تَجِ کٌٌذ .زضٚالغ خؽ اظزٚضاٖ ٔسضٖ،حس بیٌایی در بیي حَاس اًساى درساهاى دّی هحیط،بِ
ػٌَاى هْن تزیي حس،صؼَدکزد .اِثس ٝزٛخ ٝت ٝحؽ تیٙایی زحر زأثیط خیكطفر ػّٓ  ٚفٙأٚضی ٘یع تٛز ت ٝعٛضی و ٝؾاذر
زّؿىٛجٔ،یىطٚؾىٛج ٞاٚ . . .،زٚضتیٗ ٞای تؿیاض لٛی اظیه ؾ٘ٚ ٛیع فٙأٚضی ؾاذسٕاٖ زضزِٛیس ٔهاِح قفاف،وسض،آییٞ ٝٙای
ٔؿغح تؿیاض ٚؾیغ،نفحٞ ٝای قیك ٝای قفاف  . . .ٚتط إٞیر تیٙایی زأویس وطز ٓٞٚ . . .زحر زأثیط ضٚیىطزٞای ظیثایی قٙاؾی
قىّی زض ٙٞط ٔٚؼٕاضی  . .و ٝتحث ضیك ٝیاتی ایٗ ٔٛضٛع تؿیاض ٌؿسطز ٜاؾر .ت ٝعٛضی و ٝزض ز٘یای أطٚظ فمظ ت ٝتیٙایی إٞیر
زازٔ ٜیقٛز .أطٚظ ٘ظطی ٝخطزاظاٖ اظ خّٕ ٝخاالؾٕا ت ٝآؾیة قٙاؾی ایٗ ٔٛضٛع خطزاذسٝا٘س.
یٞٛا٘ی خاالؾٕا ت ٝػٛٙاٖ ٘ظطی ٝخطزاظ ٔكٟٛض لطٖ اذیط زضتاضٔ ٜؼٕاضی حٛاؼ ػمیس ٜزاضز و :ٝدیذى (بیٌایی) ها را اس جْاى
جذا هیکٌذ درصَرتیکِ سایز ادراکات حسی ها را با جْاى پیزاهَى هتحذ هیساسد 21.ت٘ ٝظط ٔیضؾس ویفیر ٔحیغی تاؽ
ایطا٘ی ؤ ٝا ضا تا ٞؿسی ٌ ٚیسی خیطأٖٔٛاٖ خی٘ٛس ٔیزٞس ٕٞیٗ ٔؼٕاضی زلیك حٛاؼ زض آٖ اؾر .اٌط تاٚض زاقس ٝتاقیٓ وٝ
هؼواری قلوزٍی چٌذگاًِ اس تجارب حسی است کِ هتقابال بز رٍی یکذیگز تأثیز هیگذارًذ ٍ درٍى ّن آهیختِ

هیشَد .تط ایٗ اؾاؼ تاؽ ایطا٘ی ػطنٝای غٙی اظ ایٗ زداضب حؿی اؾر  ٚاِثس ٝخعییاذ هؼواری حَاس زض تاؽ ایطا٘ی تؿیاض
تیف اظ آ٘چ ٝزض ایٙدا ٌفس ٝقس ،اؾر.
زض ٟ٘ایر ٕٞیٗ ٔؼٕاضی حٛاؼ زض تاؽ اؾر و ٝت ٝواِثس تاؽ ایطا٘ی ٚیػٌیٞای ذانی ٔیتركس .زض آٖ حؽ ٔحهٛضیر،
احؿاؼ ذّٛذٚ ،ؾؼر ٔداظی ،تیوطاٍ٘ی ،تیٔطظی زض ػیٗ ٔطظتٙسی ،خیٛؾسٍی زضػیٗ خسایی فضاٞا ٔیآفطیٙس ٛٔ ٚخثاذ
فطحتركی  ٚضٚح افعایی ا٘ؿاٖ حاضط زض آٖ ٔیقٛز.22
زض آذط تایس ٌفر ،باؽ ایزاًی تجزبِ ای بسیار باشکَُ در سهیٌِ هؼواری حَاس است و ٝاٌط اظ ایٗ زدطت ٝزض
عطاحیٞای ٔؼانط (زض ٔمیاؼ ٔؼٕاضیٙٔ ،ظط یا قٟطؾاظی) اؾسفاز ٜقٛز ٘سایح فٛقاِؼازٔ ٚ ٜؤثط زض ٔحیظ ظ٘سٌی أطٚظ خسیس
ذٛاٞس آٚضزٞ .23سف انّی ایٗ ٘ٛقساض ،زالـ تطای ؾٛق زازٖ زٛخ ٝعطاحاٖ ت ٝبؼذ فزاهَش شذُ در فزآیٌذ طزاحی هؼاصز،
یؼٙی عطاحی تطای زٕأی حٛاؼ ا٘ؿاٖ اؾر .حمیمسی و ٝزض تاؽ ایطا٘ی خٟٙاٖ تٛز ٜأا اناِر فضای آٖ اؾر .خؽ ٘ثایس تاؽ ایطا٘ی
ضا (ت ٝزؼثیط ٞایسٌط) ت ٝزهٛیط زٙعیُ زاز.
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