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چکیذه
تریُ زض ٔؼٕبضی أطٚظ وطٛض ٔب ػٙصطی ث ٝذٛاة فط ٚضفتٔ ٝی ثبضس .ػٙصطی و ٝآٔٛظش ٘سیس ٚ ٜپطٚضش ٘یبفت ٝاست.ث ٌٝ٘ٛ ٝای ؤ ٝؼٕبضاٖ
زض وبضٞبی ذٛز ث ٝػطص ٝتریُ لسْ ٕ٘ی ٌصاض٘س ،غبفُ اظ ایٙى ٝزض ز٘یبی پیططفت ٝو٘ٛٙی تریُ زض ظیجبیی ٔ ٚب٘سٌبضی اثط تبثیط ثسعایی زاضز.
تریُ ث ٝػٛٙاٖ تصٛض چیعٞبیی وٚ ٝخٛز ٘ساض٘س س ٝخٙج ٝاصّی زاضز :
 -1تطویت ضٟٛزی تصبٚیط ٔ ٚفبٞیٓ
 -2تّفیك وبضوطزٞبی ثبظآفطیٙب٘ ٝحبفظ ٚ ٝذبطط ٜثب ٘ٛآٚضی ٞبی سبظ٘سٜ
ٔ -3یب٘دی ٌطی ٔیبٖ تدبضة ٌصضت ٚ ٝزستبٚضزٞبی حبظط ٘ :مص تِٛیسی  ٚسبظ٘س ٜتریُ
تبثیط ایٗ س ٝخٙج ٝثط ٔؼٕبضی ٛ٘ٚآٚضی زض ٔؼٕبضی ثسیبض ٔٔ ٟٓی ثبضس  .ث ٌٝ٘ٛ ٝای ؤ ٝؼٕبض ثب تطویت تصبٚیط خبی ٌطفت ٝزض ش ٗٞذٛز ٚ
ٕٞچٙیٗ تصٛض شٙٞص اظ آیٙسٔ ٜی تٛا٘س ططحی ٘ٛآٚضا٘ ٝاضائ ٝزٞس  .زض  ٓٞضىستٗ ٔحسٚزیت ٞب  ٚشٙٞیبت ٌصضت ٝثبػث ٔی ضٛز ؤ ٝؼٕبض
ثتٛا٘س ثٙبیی ضا وٚ ٝخٛز ٘ساضز  ٚأىبٖ سبذتٗ آٖ ٕٔىٗ ٘یست تصٛض وٙس  ٚزض پی سبذت آٖ ثطآیس زض ٔطحّ ٝثؼسی تّفیك وبضوطزٞب ی حبفظٚ ٝ
ثطذٛضز آٖ ثب ٘ٛآٚضی ٞبی سبظ٘سٔ ، ٜؼٕبض ضا زض خٟتی پیص ٔی ثطز و ٝططح تریّی ذٛز ضا ثبٚض وطز ٚ ٜلبثُ اخطا ثسا٘س .زض ٔطحّ ٝثؼس ططح
تریّی ٔؼٕبض ٘مص تِٛیسی  ٚسبظ٘سٔ ٜی یبثس ث ٝطٛضی ؤ ٝؼٕبض ططح ذٛز ضا لج َٛوطز ٚ ٜش ٗٞذٛز ضا ث ٝسٕتی ٞسایت ٔی وٙس و ٝزض پی
سبذت اثط ذّك وطز ٜزض ش ٗٞذٛز ثبضس.
ٔىتت فٛتٛضیسٓ ث ٝػٛٙاٖ تریّی تطیٗ ٔىتت ٔططح ضسٔ ٜی تٛا٘س اٍِٛی وبض ٔؼٕبضاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ظٔی ٝٙای ثطای پطٚضا٘سٖ ػّٓ تریُ زض آٖ ٞب
ثبضس  ٚظٔی ٝٙضا ثطای ٘ٛآٚضی  ٚذاللیت ثٍطبیس.
ٔىتت فٛتٛضیسٓ ث ٝخبی زض ٌصضت ٚ ٝحبَ ٔب٘سٖ ٘ ،یبظ ث ٝزض آیٙس ٜثٛزٖ ضا ٔططح ٔی وٙس .
آیٙس ٜچٍ ٝ٘ٛذٛاٞس ثٛز ؟
ٔؼٕبضی آیٙس ٜچٍ ٝ٘ٛذٛاٞس ثٛز؟
اٌط ضطٚع ث ٝتریُ زض ایٗ ظٔی ٝٙوٙیٓ ٔی تٛا٘یٓ ذاللیت ثیطتطی زض وبضٞبی ذٛز اضائ ٝزٞیٓ  ٚزیس ثبظتطی ٘سجت ث ٝثٙبٞب ٕٞ ٚچٙیٗ ا٘سبٖ
ٞبیی و ٝلطاض است زض ططح ٞب  ٚثٙبٞبی ذّك ضس ٜتٛسط ٔؼٕبض ظ٘سٌی وٙٙس زاضت ٝثبضیٓ.

مقذمه
.1
تجسیُ ضسٖ ث ٝا٘سبٖ ٞبیی فطأسضٖ  ٚضفتٗ ث ٝسٛی آیٙسٔ ٜستّعْ تغییط  ٚتحٛالت ثسیبض ٔی ثبضس و ٝضبُٔ تغییط زض ٘ح ٜٛظ٘سٌی ٔ ٚىبٖ ظ٘سٌی
ا٘سبٖ ٞب ٔی ثبضس .تحٛالتی و٘ ٝیبظٔٙس ضىُ ٌیطی زض ش ٗٞافطاز ذالق  ٚثب تریُ ثبال ٔی ثبضس ٘ ٚمص تریُ زض ایٗ ظٔی ٝٙغیط لبثُ ا٘ىبض است.
تریُ ،لسضت ا٘سبٖ زض تِٛیس فطْ  ،تصٛیط یب ایس ٜاست .فطٔی و ٝزض ظٔبٖ حبَ لبثُ تصٛض  ٚاخطا ٕ٘ی ثبضس  ٚثطای آیٙس ٜزض ٘ظط ا٘سبٖ ضىُ ٔی
ٌیطز.تریُ ٔب ثطای ظ٘سٌی ا٘سبٖ ٞبی ثؼس اظ ذٛز زض ٚالغ خٟبٖ خسیس ضا ضىُ ٔی زٞس  ٚظٔی ٝٙسبظ ضىُ ٌیطی آیٙسٔ ٜی ثبضس ٔ .یعاٖ پیص ضفتٗ
ٔب زض آیٙسٕٞ ٚ ٜچٙیٗ زض ظٔبٖ ،ظٔی ٝٙسبظ ضىُ ٌیطی سجه ٞب  ٚططح ٞبی ٘ ٚ ٛتبظ٘ ٜیع ٔی ضٛز .شٔ ٗٞؼٕبض ضا اظ سبذت  ٚسبظٞبی تىطاضی زٚض
ٔی وٙس .ث ٝضٟط ٞب فطْ تبظ ٜای ٔی ثرطس  ٚ ،ا٘سبٖ ٞب ضا ث ٝسٕت آیٙس ٜای ٔتفبٚت ٞسایت ٔی وٙس  .آیٙس ٜای و ٝضبیس زض آٖ ضٟط  ٚوطٛض ثٝ
ٔؼٙبی أطٚظی ذٛز تؼطیف ٘طٛز .
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Futurism Movement
خٙجص آیٙسٌ ٜطایی  :ایٗ خٙجص زض پی ٍ٘بٞی ٘٘ ٛسجت ث ٝخٟبٖ ٕٞ ٚس ٛضسٖ ثب تىِٛٛٙغی ٔی ثبضس .تىِٛٛٙغی و ٝثب ا٘مالة صٙؼتی ثٛخٛز آٔس ٚ
ث ٝسطػت پیططفت وطز  .فٛتٛضیست ٞب ذٛاٞبٖ آٖ ثٛز٘س و ٝخٟبٖ ٞط چ ٝسطیؼتط ثب تىِٛٛٙغی ٕٞس ٛضٛز.
ثٙیبٍ٘صاض ایٗ سجهٛ٘ ،یسٙس٘ ٚ ٜمبش ایتبِیبیی ،فیّیپ ٛتٔٛبسٔ ٛبضیٙتی ،تحصیُ وطز ٜزا٘طٍب ٜسٛضثٗ فطا٘س ٝثٛزٚ .ی زض سبَ  1999زض ضٚظ٘بٔٝ
ٔؼطٚف فیٍبض ٚزض پبضیس ٔٙطٛض فٛتٛضیسٓ ضا ٔٙتطط وطز .ا ٚزض ثرطی اظ ایٗ ٔٙطٛض ٔی ٘ٛیسسٔ« :ب تبویس ٔی وٙیٓ و ٝظیجبیی خٟبٖ تٛسط ظیجبیی
خسیسی ث٘ ٝبْ سطػت ،غٙبی فع ٖٚتطی یبفت ٝاست»(.لجبزیبٖ )45 ،1382 ،اظ ایٗ خّٕٔ ٝی تٛاٖ ای ٍٝ٘ٛٙثطزاضت وطز و ٝفٛتٛضیست ٞب ٔ ٚؼٕبضاٖ
ٔسض ٖ ٘یٓ ٍ٘بٞی ثط ظیجبیی زاضت ٝا٘س  ٚفٛتٛضیست ٞب یىی اظ خٙجٞ ٝبی ٔ ٟٓظیجبیی ضا زض سطػت ٔی زیس٘س ٚ .زض ٚالغ سطػت ضا زض ظٔط ٜظیجبیی
خبی ٔی زاز٘س  ٚذٛز ضا زض زٚض ٜای ٔی زیس٘س و ٝثتٛا٘ٙس ثب ٔم ِٝٛسطػت ،ثٛ٘ ٝػی اظ ظیجبیی ثطسٙس.
یىی اظ تبثیط ٌصاضتطیٗ افطاز زض حٛظ ٜفٛتٛضیسٓ ا٘ت٘ٛی ٛسب٘ت اِیب ٔی ثبضس و ٝزض ٚالغ پبیٌ ٝصاض فٛتٛضیسٓ زض ٔؼٕبضی ثٛز ٜاست .سب٘ت اِیب زض سبَ
ٙٔ1914طٛضی ضا ٔططح ٔی وٙس و ٝای ٍٝ٘ٛٙثٛز ٜاست :
«ٔب زض ذیبثبٖ ٞبیی و ٝثطای ٘یبظ ثطط چٟبض ،پٙح  ٚضص لطٖ پیص سبذت ٝضس ٜظ٘سٌی ٔی وٙیٓٔ ...حبسجبت ثط اسبس ٔمبٔٚت ٔصبِح استفبز ٜاظ ثتٗ
آضٔ ٚ ٝفٛالز ٔ ،ب٘غ اظ ٔؼٕبضی ثٔ ٝف ْٟٛلسیٕی  ٚوالسیه ضس ٜاست...
ٔب زیٍط ایٗ احسبس ضا ٘ساضیٓ ؤ ٝطزاٖ وّیسبٞبی ثعضي ،لصطٞب  ٚتطیجٞ ٖٛب ٞستیٓٔ .ب ٔطزاٖ ٞتُ ٞبی ثعضي ،ایستٍبٞ ٜبی ضا ٜآ ،ٗٞذیبثبٖ
ٞبی ٚسیغ ،ثٙبزض ػظیٓ ،ثبظاضٞبی سطپٛضیس ،ٜضٚاق ٞبی ضٚضٗ ،خبزٞ ٜبی ٔستمیٓ  ٚترطیت ٞبی سٛزٔٙس ٞستیٓ.
ٔب ثبیس ضٟط فٛتٛضیسٓ ضا ٕٞچ ٖٛیه وبضٌب ٜوطتی سبظی پٟٙبٚض  ٚپطٞیبٔ ،ٛٞتحطن  ٚفؼبَ ثب تٕبْ خعئیبتص ،اثساع ٔ ٚدسزا ثبظسبظی وٙیٓ .ذب٘ٝ
فٛتٛضیسٓ ثبیس ٕٞب٘ٙس یه ٔبضیٙی ػظیٓ ثبضس .آسب٘سٛضٞب زیٍط ٘جبیس ٕٞچ ٖٛسٛضاخ ٞبی وطْ زض ٌٛضٞ ٝبی ضا ٜپّ ٝپٟٙبٖ ض٘ٛس .ذٛز لفس ٝضا ٜپّٝ
ث ٝزِیُ ثال استفبز ٜثٛزٖ ،ثبیس حصف ضٛز .آسب٘سٛضٞب ٔی ثبیست ٔب٘ٙس اغزٞبیی سبذت ٝضس ٜاظ آ ٚ ٗٞضیط ٝثط پیىط سبذتٕبٖ ثبال ض٘ٚس .ذب٘ ٝسبذتٝ
ضس ٜثب ثتٗ ،ضیط ٚ ٝآ ٚ ٗٞػبضی اظ ٘مبضی ٔ ٚدسٕ ٚ ٝغٙی ث ٝسجت ظیجبیی ذطٛط  ٚثطخستٍی ٞبیص ٚ ،ثسیبض ظضت ثِ ٝحبظ سبزٌی ٔىب٘یىی
اش ثب تٛخ ٝث ٝاحتیبخبت ٘ ٚیبظٞب  ٝ٘ ٚثط طجك لٛا٘یٗ ضٟطزاضی سبذت ٝذٛاٞس ضس .تعییٗ ثبیستی ثطچیس ٜضٛز ٕٝٞ .چیع ثبیس زٌطٌٌ ٖٛطزز...
ثیبییس ثٙبٞبی تبضیری ،پیبز ٜضٞٚب ،پبسبغٞب  ٚضا ٜپّٞ ٝب ضا ٚاغٌ ٖٛوٙیٓ .ثیبییس ذیبثبٖ ٞب ٔ ٚیساٖ ٞب ضا پبییٗ ثجطیٓ  ٚسطح ضٟط ضا ثبال ثیبٚضیٓ.
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝپیطیٙیبٖ ٔٙجغ اِٟبْ ذٛز زض ٙٞط ضا زض طجیؼت خستدٔ ٛی وطز٘سٔ ،ب ثبیس ٔٙجغ اِٟبْ ذٛز ضا زض خٟبٖ ٔىب٘یىی و ٝثٚ ٝخٛز آٚضز ٜایٓ پی
خٛیی وٙیٓٞ ...ط ٘سّی ثبیس ضٟط ذٛز ضا ثسبظز( .»...لجبزیبٖ)46 ،1382 ،
ٔی تٛاٖ اظ ٌفتٞ ٝبی سب٘ت اِیب ایٗ ٌ ٝ٘ٛثطزاضت وطز  :ظٔب٘ی فطا ضسیس ٜو ٝضٟطٞب اظ وبِجس لسیٕی ذٛز ذبضج ض٘ٛس  ٚث ٝسٛی تىِٛٛٙغی  ٚپیططفتٝ
ضسٖ حطوت وٙٙس .ا٘سبٖ ٞب زچبض تغییط  ٚتح َٛضس ٚ ٜضٟط ٞبی لسیٓ پبسرٍٛی ٘ٛع ظ٘سٌی آٖ ٞب ٘یست .ضبیس زیٍط ٘یبظی ث ٝتعئیٙبت  ٚتدٕالت
احسبس ٕ٘ی ضٛز ثّى ٝثب سبذتبض خسیسی ثبیس زض پی تعئیٗ  ٚظیجبسبظی ثٛز .
«ٞط٘سُ ثبیس ضٟط ذٛز ضا ثسبظز» ایٗ خّٕٔ ٝی تٛا٘س ٘مط ٝػطف ٔٙطٛض سب٘ت اِیب ثبضس  ٚزض ٞط زٚض ٜای ٔؼٕبضاٖ ضا ضإٙٞبیی وٙس و ٝتغییط  ٚتحَٛ
ضا پصیطا ثبضٙس  ٚتىطاض  ٚتمّیس ضا وٙبض ثٍصاض٘س.
اٌط ثرٛاٞیٓ ٍ٘بٞی فٛتٛضیستی ث ٝآیٙس ٜزاضت ٝثبضیٓ ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝث ٝظٔب٘ی ذٛاٞیٓ ضسیس وٞ ٝط فطز ضٟط ذٛز ضا ثسبظز.
سب٘ت اِیب زض سبَ ٞبی ( 1913-1914لجبزیبٖ )47 ،1382 ،ث ٝتطسیٓ ضٟط خسیسی و ٝثطای آیٙس ٜزض ٘ظط زاضت پطزاذت  ،ضٟطی و ٝزیٍط زض ػطض
ٌستطز٘ ٜطس ٜثٛز ثّىٌ ٝستطش طِٛی زاضت ث ٝخبی سبذتٕبٖ ٞبی ػطیط  ٚثعضي سبذتٕبٖ ٞبی ثّٙس خبیٍعیٗ ضس ٜثٛز .سب٘ت اِیب تٛا٘ست ٝثٛز ثٝ
آیٙس ٜای زست پیسا وٙس و ٝضبیس زض ظٔبٖ ذٛزش وسی ٔتصٛض آٖ ٕ٘ی ضس ٜاست  ٚایٗ ٕٞبٖ ٙٞط فٛتٛضیست است و ٝثتٛا٘س ش ٗٞذٛز ضا ث ٝآیٙسٜ
ثسپبضز تب خّٛتط اظ ظٔبٖ ذٛز ضا ثجیٙس  ٚث ٝتصٛیط ثىطس ثٛ٘ ٝػی ٔطزْ آیٙس ٜضا ثطٙبسس ٔ ٚثُ آٖ ٞب فىط وٙس تب ثتٛا٘س ٘یبظٞبیطبٖ ضا زضن وٙس ٚ
سبذتٕب ٖ ٞبیی ثب فىط  ٚایس ٜآٖ ٞب ثسبظز.
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 .1.2آغبظ «فٛتٛضیسٓ»
پبیٌ ٝصاض ٔىتت فٛتٛضیسٓ «ٔبضیٙتی» ثٛز  .ضىُ ٌیطی  ٚآغبظ فٛتٛضیسٓ اظ اضٚپب  ٚایتبِیب ثٛز و ٝاِجت ٝثسیبضی ٔؼتمس٘س و ٝایٗ ٔىتت زض ایتبِیب ٔب٘س
ٚث ٝوُ خٟبٖ ٔؼطفی ٘طس زض صٛضتی و ٝزضست است ؤ ٝحُ ا٘تطبض ایٗ ٔىتت ٔحسٚز ٜوٛچىی ثٛز ٚ ٜآثبض ٙٞطٔٙساٖ فٛتٛضیست  ٓٞزض حس
ططاحی وبغص ثبلی ٔب٘سِٚ ٜی ٔ ٟٓاصٚ َٛػمبیس ایٗ ٔىتت ٔی ثبضس و ٝپبیٌ ٝصاض ثسیبضی اظ ططح ٞب زض آیٙس ٜثٛز ٜث ٌٝ٘ٛ ٝای ؤ ٝی تٛاٖ ٌفت
ضبیس ططح ٞبی اِیب ثطای آضٔبٖ ضٟطش ،ظٔی٘ ٚ ٝٙمط ٝضطٚع ضىُ ٌیطی آضٔبٖ ضٟطٞب  ٚسبذت ثطج ٞب ثٛز ٜاست.
ٔ .2.2ؼٕبضی فٛتٛضیسٓ
وٛضص ٙٞطٔٙساٖ «فٛتٛضیست» زض استفبز ٜاظ اص َٛایٗ ٔىتت ٔستمیٕبً زض ٔؼٕبضی ،ثطاسبس ایٗ ٙٞط تأثیطی ٍ٘صاضت« .آ٘ت٘ٛیٛسب٘ت اِیب» ٙٞطٔٙس
ایتبِیبئی زض پطٚغ ٜی ذٛز یه «ضٟط خسیس» ؤ ٝطتُٕ ثط ذب٘ٞ ٝبی چٙسیٗ طجم ٚ ٝضاٞ ٜبی ظیط ظٔیٙی ٛٞ ٚائی زض طجمبت ٔرتّف ثٛز ،وٛضیس
اص« َٛحطوت» ضا ث ٝػٛٙاٖ ػبُٔ ٙٞطی زض ططح ضٟطٞبی ٔؼبصط ٔؼٕ َٛزاضز .زض حسٚز سبَ  1969و ٝإٞیت ٔسئّ ٝػجٛض ٔ ٚطٚض زا٘ست ٝضس ٚ
ثطای حُ آٖ ٘بٌعیط سبذتٗ خبزٞ ٜب  ٚذیبثبٖ ٞب زض طجمبت ٔرتّف پیطٟٙبز ضس اص َٛپطٚغ ٜی «سب٘ت اِیب»  ٚوبضٞبی ٔدسٕٔ ٝب٘ٙس «ٔبِٛیچ» خب٘ی
تبظٌ ٜطفت« .سب٘ت اِیب» ث ٝسبَ  1916زض ٌصضت  ٚثط ٔب ضٚضٗ ٘یست اٌط ظ٘سٔ ٜی ٔب٘س ز٘جبِ ٝی ٘ظطیبت ذٛز ضا پیطتط ٔی ثطز یب ذیط  ٚاٌط چٝ
پیص ثیٙی ٚی ٔستمیٕبً ٔؼٕبضی ضا تحت تأثیط لطاض ٘ساز أب ٚی زض ظٔب٘ی ططح ذٛز ضا ضسٓ وطز ؤ ٝؼٕبضاٖ زیٍط تبظ ٜزض خستدٛی ضاٞی ٘ ٛثٛز٘س.
«سب٘ت اِیب» زض ثیب٘ی ٝی ذٛز ث ٝتبضید  14غٚئی ٝی  1914و ٝثٙٔ ٝبسجت ٌطبیص ٕ٘بیطٍبٞی زض ٔیالٖ اظ ططح ٞبی ٚی ٔٙتطط ضس اػالْ زاضت وٝ
ثبیس زض ٔؼٕبضی استفبز ٜاظ تٕبْ ٔصبِح سبذتٕب٘ی خسیس اظ آ ٚ ٗٞثتٗ ٔسّح ٌطفت ٝتب ٔٙسٛخبت وبضذب٘ ٝای ٔ ٚمٛا ٔؼٕ َٛضٛز .أب لصس اصّی ٚی اظ
ایٗ اػالٔی ٝایٗ ثٛز و ٝحطوت  ٚتح ،َٛاسبس ٔؼٕبضی است؛ اسبسی و ٝثٔ ٝؼٕبضی ٕٞبٖ تحطن « ٚسجىی » ٔدسٕ ٝسبظی ضا ٔی زٞس .لصس ٚی
زض خّٕ ٝای اظ ذٛز ا ٚزض ایٗ ثیب٘ی ٝذالصٔ ٝی ضٛزٞ« :ط ذب٘ ٝثبیس ٔٙبست ظٔبٖ ذٛز سبذت ٝضٛز».
 .2.3اص َٛوّی آیٙسٌ ٜطی
ٙٞطٔٙساٖ آیٙسٌٜط تبویس ظیبزی ثط یىی ضسٖ ٘مبضی  ٚتٕبضبٌط زاضتٙس ٔ ٚیٌفتٙس «ثبیس تٕبضبٌط ضا زض ٔطوع ٘مبضی لطاض زاز تب ث ٝزضن اختٕبػی
حیطتآٚض زض٘ ٖٚمبضیٞبی ایٗ سجه پی ثجطز»  ٚایٗ أط ثبػث پسیس آٔسٖ زیسٌبٔ ٜبضیٙی ٔ ٚسضٖ آٟ٘ب ٘سجت ث٘ ٝمبضی ضس .آٟ٘ب ث ٝوطفیبت ٚ
زیسٌبٜٞبی ػّٕی ثب تحسیٗ ثسیبضی ٍ٘بٔ ٜیوطز٘س  ٚثط ضٚی حطوت زض ٘مبضی تبویس ظیبزی ٔیوطز٘س و ٝایٗ أط ثبػث پیسایص «وبضت ٚ »ٖٛیب پٛیب
ٕ٘بیی ضس.

ططاحی ثطای آیٙس ٜاثط سب٘ت اِیب
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زیبایی
.3
ٔ .3.1ف ْٟٛظیجبیی
تؼبضیف ثسیبضی زض ثبة ظیجبیی ٔ ٚف ْٟٛآٖ ثٛسیّ ٝثعضٌبٖ  ،فیّسٛفبٖ ٙٞ ،طٔٙساٖ ٔ ٚؼٕبضاٖ ا٘دبْ ضس ٜاست .ایٗ تؼبضیف ٌبٞی تىٕیُ وٙٙسٜ
یىسیٍط یب ٘مط وٙٙس ٓٞ ٜثٛز ٜا٘س  ٚزض زٚضاٖ ٞبی ٔرتّف تؼبثیط ٔتفبٚتی اظ ایٗ تؼبضیف ضس ٜاست ٞ ٚط ا٘سب٘ی ٔی تٛا٘س ثطزاضت ذٛز ضا اظ ایٗ
تؼبضیف زاضت ٝثبضس  ٚثطاسبس آٖ ثطزاضت ثٙبیی ثسبظز یب ٘مبضی ثىطس.ظیجبیی ٔیّی است و ٝاظ زض ٖٚا٘سبٖ سطچطٕٔ ٝی ٌیطز  ٚتبحسٚزی زٌ ٚبٍ٘ی
ثیٗ ظضتی  ٚظیجبیی ثٛخٛز ٔی آٚضز ث ٝایٗ ٔؼٙی و ٕٝٞ ٝچیع زض خٟبٖ زض زٌ ٚط ٜٚخبی ٔی ٌیطز ظضت یب ظیجب  .اٌط ثرٛاٞیٓ ایٗ زٌٚبٍ٘ی ضا وٙبض
ثٍصاضیٓ ٔی تٛاٖ ٌفت ث ٝتؼساز ا٘سبٖ ٞبی ضٚی ظٔیٗ تؼطیف ثطای ظیجبیی  ٚظضتی ٚخٛز زاضز ٞ ٚط ا٘سبٖ اظ ٔٙظط ذٛز ظیجبیی ضا ٔی فٕٟس  ٚاضیب ٚ
احسبسبت ضا ظضت یب ظیجب ٔی پٙساضز.پٙساضی و ٝضبیس زض تؼبضیف ٌصضت ٝظیجبیی ٕ٘ی ٌٙدس.ث٘ ٝظط ٔی ضسس ث ٝزٚضا٘ی ضسیس ٜایٓ و ٝثبیس تؼبضیف ٚ
زست ٝثٙسی ا٘سبٖ ٞب ضا وٙبض ٌصاضت ٚ ٝزیس ثسیبض ثعضٌتطی ثیبثیٓ .

 .3.2ظیجبیی ٔ ٚؼٕبضی
ث ٝزِیُ ایٙىٔ ٝؼٕبضی زض ظٔط ٜوبضٞبی ٙٞطی لطاض ٔی ٌیطز ٔم ِٝٛظیجبیی زض ٔؼٕبضی ٔططح ٔی ٌطزز ٚ .ثبػث ٔی ٌطزز و ٝثب زیسٖ یه ثٙب ػال ٜٚثط
ثطضسی ٔؼٕبضی زض ٔٛضز ظیجبیی آٖ  ٓٞفىط وٙیٓ .زض ثٙبٞبیی ؤ ٝی سبظیٓ ظٔب٘ی ضا ثطای ظیجب وطزٖ ططح صطف ٔی وٙیٓ .ث٘ ٝظط ٔی ضسس زض ظٔبٖ
حبظط ظیجبیی ٔ ٚؼٕبضی ثب  ٓٞػدیٗ ضس ٜا٘س  ٚضاثط ٝای غیط لبثُ ا٘ىبض زاض٘س .تؼطیف ِٛوٛضثٛظی ٝاظ ظیجبیی زض وتبة «ث ٝسٛی ٔؼٕبضی خسیس»
ایٔ ٍٝ٘ٛٙی ثبضس :
ضٕب ٘بٌٟبٖ لّت ٔطا ٔتبثط ٔی وٙیس  ،ث٘ ٗٔ ٝیىی ٔی وٙیس  ٗٔ ،ضبزٔب٘ٓ ٔ ٚی ٌٛیٓ «ایٗ ظیجبست».ایٗ ذٛز ٔؼٕبضی استٛ٘( .ضثطي-ضِٛتس،
)441 ،1974
ِٛوٛضثٛظی٘ ٝیبظ ا٘سبٖ ث ٝظیجبیی ضا ای ٍٝ٘ٛٙتفسیط ٔی وٙس ٘ :تید ٝاستفبز ٜاظ صٛضت ٞبی ثٙیبزی ٙٞ ٚسسٔ ٝتٙبست ٘ ٚ ،تیدٙٔ ٝبسجت وبضوطزی.
(٘ٛضثطي-ضِٛتس)441 ،1974 ،
زض ٚالغ ِٛوٛضثٛظی ٝتطویت ثٙسی زضست  ٚاصِٛی ضا ظیجب زیس ٜاست ٔ ٚؼتمس ثٛز ٜاٌط سبذتبض زضست ثبضس اثط ظیجب ذٛاٞس ثٛز.
پس ٔی تٛاٖ ٌفت :اٌط ٔؼٕبضاٖ زض ٔطاحُ اِٚی ٝوبض ذٛز اص َٛضا ضػبیت وٙٙس  ٚثط طجك لٛاػس زضست پیص ثط٘ٚس ث ٝظیجبیی شاتی ٔی ضسٙس.

تخیل
.4
ٔ .4.1ف ْٟٛتریُ
تریُ تصٛضات شٙٞی ا٘سبٖ است ؤ ٝی تٛا٘س ثٚ ٝالؼیت تجسیُ ضٛز .ظٔی ٝٙای اظ ش ٗٞا٘سبٖ ؤ ٝی تٛا٘س وبضٞبی ذبضق اِؼبز ٜضا ا٘دبْ زٞس  ٚث٘ ٝب
ٕٔىٗ زست پیسا وٙس.
تریُ ظیط ثٙبی ذاللیت است  .زض ٚالغ حس ذاللیت ضا زض ا٘سبٖ ضىٛفب ٔی سبظز ث ٝایٗ ٔؼٙی وٚ ٝلتی ا٘سبٖ ثٙبیی ضا زض تریُ ذٛز ذّك ٔی وٙس
ٔی تٛا٘س ػٙصط ذاللیت ضا زض شٙٞص ثىبض ا٘ساذت ٚ ٝضاٞی ثطای ثٚ ٝالؼیت پیٛستٗ ثٙبیی و ٝضٚظی زض تریُ ا ٚضىُ ٌطفت ٝثیبثس.
زض زاضتٗ تریّی فطاتط اظ ظٔبٖ حبَ ٔی تٛاٖ ث ٝسبِٛازٚض زاِی اضبض ٜوطز .ا ٚزض وبضٞبیص ٘طبٖ زاز و ٝزض آیٙس ٜظ٘سٌی ٔی وٙس ،آیٙس ٜای و ٝضبیس اظ
ظٔبٖ فؼّی ٘یع ثسی خّٛتط ثبضس  .ططح ٞبیی و ٝوبٔال ا٘تعاػی ثٛز ٚ ٜزض ٖٚا٘سبٖ ضا ث ٝذٛثی ٕ٘بیبٖ ٔی وٙس ٔ .ی تٛاٖ ٌفت آثبض زاِی فٛتٛضیسٓ زض
٘مبضی ثٛز ٜو ٝتفىطات ا٘سبٖ آیٙس ٜضا ث ٝتصٛیط وطیس ٜاست.
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اثط سبِٛازٚض زاِی
ٕٞب٘طٛض و ٝزض تصٛیط ٔطبٞسٔ ٜی ضٛز ظٔبٖ ٔف ْٟٛأطٚظی ذٛز ضا ٘رٛاٞس زاضت ٔ ٚی تٛاٖ ٌفت و ٝظٔبٖ ٔمٕٟٔ ِٝٛی تّمی ٕ٘ی ضٛز.
ٔ ٚفبٞیٓ خسیستط  ٟٓٔ ٚتطی خبی آٖ ضا ذٛاٙٞس ٌطفت ٔ ٚسئّ ٝظٔبٖ ضا حُ ذٛاٙٞس وطز.
اٌط ثتٛاٖ ثٌ ٝصضت ٚ ٝیب آیٙس ٜسفط وطز ظٔبٖ  ٚإٞیت آٖ وٓ ضً٘ تط ذٛاٙٞس ضس.
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اثط سبِٛازٚض زاِی1973-
سبِٛازٚض زاِی سؼی زض ٘طبٖ زازٖ ا٘سبٖ خسیسی وطز ٜاست.ا٘سب٘ی و ٝزض زض ٖٚتغییطات ثسیبضی زاضز  ٚزض ٚالغ زض ٚ ٖٚثیطٔ ٖٚتفبٚتی زاضز
و ٝضبیس فمط ثیط ٖٚآٖ ٕ٘بزی اظ ا٘سبٖ أطٚظی است  .ا٘سب٘ی و ٝزیٍط ٘مص آفطیس ٜضسٖ ضا وٙبض ظزٔ ٚ ٜی ذٛاٞس و ٝآفطیٙٙس ٜثبضس.ذبِك یه ثٙب
یه ضٟط یب یه خٟبٖ.

ٔ .4.2ؼٕبضی  ٚتریُ
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛوٌ ٝفت ٝضس خٙجص ٙٞطی فٛتٛضیست پیص ٌبْ استفبز ٜاظ تریُ زض ٔؼٕبضی ثٛز ٜو ٝتٛا٘ست ٝاست آیٙس ٜضا زض تریالت ذٛز ٔدسٓ وطزٚ ٜ
ث ٝتصٛیط ثىطس  .آیٙس ٜای و ٝثٚ ٝالؼیت تجسیُ ضس ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝفٛتٛضیست ٞب ث ٝذٛثی تٛا٘ستٙس زض ػصطی وٛٙٞ ٝظ صحجت اظ افعایص خٕؼیت ٚ
ظ٘سٌی ضٟط ٘طیٙی ٘جٛز ٘یبظ ٔطزٔبٖ آیٙس ٜضا تصٛض وطز ٚ ٜسبذتٕبٖ ٞبی سط ث ٝفّه وطیس ٜضا زض ططح ٞبی ذٛز ثىطٙس.ایٗ ٔی تٛا٘س اٍِٛیی ثطای
ٔؼٕبضاٖ أطٚظی ثبضس و ٝل ٜٛتریُ ذٛز ضا لٛی وٙٙس تب ثتٛا٘ٙس آیٙس ٜضا ثسبظ٘س.
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زیبایی-تخیل-فوتوریسم-معماری
.5
ثب تٛخ ٝث ٝتٛظیحبت  ٚتؼطیفبت اضائ ٝضس٘ ٜمص یه ٔؼٕبض زض آیٙس ٜثسیبض پطضً٘ تط اظ ظٔبٖ حبَ ذٛاٞس ثٛز ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝسطػت حطوت ث ٝسٕت
آیٙس ٜثبػث ٔی ضٛز ٔؼٕبض ل ٜٛتریُ ذٛز ضا ٌستطش زٞس  ،تؼطیف ٞبی تبظ ٜای اظ ظیجبیی ثٛخٛز ثیبٚضز،ث ٝآیٙس ٚ ٜتغییطات آٖ ثیب٘سیطس  ٚپس اظ آٖ
ثٙبیی ضا ذّك وٙس.

تصویر آینذه ایران
.6
ٔؼٕبضاٖ أطٚظٔ ٜی تٛا٘ٙس ظیط ثٙبیی ضا ثطای آیٙس ٜثسبظ٘س  ٚث ٝیه ثٙب ث ٝػٛٙاٖ سٙسی ثطای آیٙسٌبٖ فىط وٙٙس زض وطٛض ٔب و ٝزض ٌصضت ٝثٙبٞبی
ػظیٓ  ٚظیجبیی ضىُ ٌطفت ٝاست .أطٚظ ٜضً٘  ٚثٛیی اظ تٛٙع وبض ٔتفىطا٘ ٝزیسٕ٘ ٜی ضٛز وبضٞبیی صطفب تمّیسی  ٚتىطاضی سطح ضٟط ٞب ضا
فطاٌطفت ٝاست ٔ ٚؼٕبضاٖ سؼی زض  ٓٞفىطی  ٚثىبضثطزٖ ذاللیت  ٚتٛٙع ثطای ایدبز ططح ٞبی ٘٘ ٛساض٘س .تریُ ػٙصطی فطأٛش ضس ٜزض وبض
ٔؼٕبضاٖ وطٛضٔبٖ ٔی ثبضس  ٚث٘ ٝظط ٔی ضسس اٌط ٔب ٘یع زض وطٛض ذٛز ثرٛاٞیٓ ث ٝآیٙس ٜفىط وٙیٓ ثبیس ٌبْ ثّٙسی ثط زاضت ٚ ٝزست اظ تىطاض  ٚتمّیس
ثطزاضیٓ ل ٜٛتریُ ذٛز ضا ثىبض ا٘ساظیٓ تب ثتٛا٘یٓ ث ٝذاللیت ضسیس ٚ ٜآیٙس ٜضا ذّك وٙیٓ.
تصویر آینذه جهان
.7
ث٘ ٝظط ٘ٛیسٙس ٜاٌط ش ٗٞذٛز ضا ث ٝآیٙس ٜثسپبضیٓ ضبیس ثتٛاٖ ٌفت و ٝزض  59یب  199سبَ آیٙسٔ ٜف ْٟٛضٟط ثٔ ٝؼٙبی أطٚظی ٘رٛاٞس ثٛز  ٚا٘سبٖ
و ٝذصٛصیتی ث٘ ٝبْ خب ٜطّجی زاضز سؼی ٔی وٙس لّٕط ٚذٛز ضا ٌستطش زٞس زیٍط یه آپبضتٕبٖ ٚیب یه ٔٙعَ ثعضي پبسرٍٛی ا٘سبٖ ٘رٛاٞس ثٛز
 ٚضبیس ٞط ا٘سبٖ ٘یبظٔٙس یه ضٟط ثطای ذٛز ثبضس.
ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝا٘سبٖ زاضتٗ ٘مص ذبِك ضا اظ زیطثبظ زض سط زاضت ٝایٗ ثبض ثرٛاٞس ثطای ذٛز یه ضٟط ثیبفطیٙس .پس ٘مص ٔؼٕبض وبٔال ٔتفبٚت
ذٛاٞس ضس چ ٖٛایٗ ثبض ا ٚیه ثٙب ضا ذّك ٕ٘ی وٙس ثّى ٝثبیس یه ضٟط ثب تٕبٔی أىب٘بت  ٚزاضتٞ ٝب ذّك وٙس.زیٍط ٙٞط ٔؼٕبض ،فىط  ٚذاللیتص زض
یه ثٙب سٙدیسٕ٘ ٜی ضٛز ثّى ٝزض ذّك ضٟطٞب  ٚوطٛضٞب ث ٝچطٓ ٔی آیس .
ظٔی ٝٙفىطی ٔؼٕبض ٌستطش ثسیبضی ٔی یبثس  ٚچ ٝثسب ٔٙدط ث ٝذّك ٘بٔىبٖ ٞبی ثسیبضی ٌطزز.
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