جبهؼِ ضٌبسی هَسیمی هبکس ٍثز
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اٍلیي ٍ ثزجستِ تزیي فزضیِ ٍثز در سهیٌِ جبهؼِ ضٌبسی هَسیمیٍ ،جَد فزایٌذ دلیل تزاضی ٍ تَجیِ
استٍ .ثز ثخص ػظیوی اس تحمیمص را ثِ جست ٍجَ ثزای یبفتي ضَاّذی هجٌی ثز ٍجَد دلیل تزاضی ٍ
تَجیِ در ضوبری اس هٌبثغ هیبى فزٌّگی ٍ تبریخی ًْبد.
دٍهیي فزضیِ رٍش ضٌبسِ ای کِ در آثبر ٍثز ًوبیبى است ،رٍیکزد التصبدی ،اجتوبػی اٍست .هطبلؼِ
ٍی در هَرد رٍاثط پیطزفتِ ٍ هتمبثل ثیي جَاهغ لبًَى ،هذّت ،فزٌّگ ،التصبد ،طجمِ ،هَسیمی ٍ
ثزتزی ،در ًْبیت ثزاسبس تجشیِ ٍ تحلیل هتغیزّبی التصبدی ،اجتوبػی در ػزض یک جبهؼِ ثب یک
سبختبر سزاسز التصبدی است.
هَسیمی داًبى ثذٍى ضک تحت تبثیز هحیط ّبی فزٌّگی ،التصبدی ،جَی ٍ اجتوبػی خَد ّستٌذ ،اهب
ّویي ػَاهل اس ًظز یک هَسیمی داى ػٌبصز درجِ اٍل ثزای تَلیذ هَسیمی ًیست .ثب ایي حبل اگز
کسی تٌْب ثز ًظزیِ ٍثز هتکی ثبضذ ،هججَراست ػلت ّبی ٍجَد التصبد را هجٌب ٍ پبیِ اصلی سبخت ٍ
اجزای هَسیمی اش لزار دّذ .
هَسیمی در سهبى حبضز ًسجت ثِ دٍرُ ٍثز کوتز دیَاى سبالرگًَِ گذضتِ ًِ ثیطتز.تٌْب هَسیمی
کالسیک ٍ اپزا اس ثبفت رسوی استبًذارد ٍ دیَاى سبالرگًَِ ثبالیی کِ ٍثز تَصیف ٍ پیطگَیی کزدُ ثَد
ثزخَردارًذ.
ضَر ٍ اضتیبق ٍثز ثِ اپزاّبی ٍاگذرٍ دیگز کبرّبی ًَاسًذگبى آلوبًی ،اضبرُ ای است ثز ایٌکِ هیْي
دٍستی ٍ استمالل طلجی فزٌّگی اٍ اس کجب ًطئت گزفتِ است .ػجیت است کِ ٍثز اس هیْي دٍستی ٍ
استمالل طلجی َّاداری کزدٍُ ،لی ایي هیْي دٍستی کِ اٍتجسن کزدُ کبهال غیزػبدی است.
ّوِ اًَاع هَسیمی ّب در سطح هٌطمِ تَلیذ هی ضًَذ ،اهب تٌْب آى دستِ کِ ثِ هٌظَر کٌتزل ٍ جْت
دّی ّبی هلی اًذ ثزای هجبس ّستٌذّ ،ز چٌذ در ایي هَرد ّن ثزخی استثٌبّب ٍجَد دارد.
ثبگستزش دیذ ثز تَلیذ فزٌّگ ضْزی ،در هی یبثین کِ جَاهغ گًَبگَى در ّزضْزی در هٌبطمی ثِ
ٍجَد آهذُ اًذ کِ هَسیمی درآى خلك ضذُ است .یک ضْز اس ًظز اجتوبػی ثِ جَاهغ طجمبتی ،لَهی،
هلیتی ٍ ًژادی ای تمسین هی ضَد کِ هَسیمی داًبى اسآى ثزآهذُ اًذ ،سپس ّویي هَسیمی داًبى
جبهؼِ ای ثب هطخصِ ّبی اجزای هَسیمی ،آٌّگ سبسی ٍَّیت ثزای خَد خلك هی کٌٌذ.
ٍثز ثب گٌجبًذى هتغیزّبی التصبدی ،اجتوبػی ،فضبیی ،فزٌّگی ٍ حتی آة ٍ َّایی در تحلیلصً ،طبى
داد کِ ًظزیِ هَسیمی اجتوبػی در ًظز اٍ اس اّویت سیبدی ثزخَرداراست .ایٌْب در حمیمت گبم ّبیی
است ثزای فْن کبهل تزهَسیمی .هَسیمی ًجبیذ تٌْب ثِ هزدم ضٌبسبى ٍ هَسیمی ضٌبسبى لَهی
ٍاگذارضَد چزا کِ اصَل آًْب آًمذر هجْش ٍ پیطزفتِ ًیست کِ اثؼبد پیچیذُ سزهبیِ داری لذیوی ٍ یب
جبهؼِ ضْزی راثِ خَثی ثبسضٌبسی کٌذ.
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