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تصوير1 : رد ماشين هاى حمل 
نمـك بر روى بسـتر درياچه 
نشـان از گـذر زمـان دارد. 

درياچه مهارلو، ايران.
26 اكتبر 1976. مأخذ : كتاب
  paradise lost, persian from above
.(Georg Gerster) نوشته جورج گرستر

1. تصور زمان 
(Now)  "آلبرت اينشتين» در مكالمه اى با «كارناپ»، فيلسوف آلمانى، كلمة " اكنون» 

ــته و  يعنى لحظة حال  (present moment) را چيزى ويژه تعريف مى كند كه از گذش
ــير كرد. كارناپ نيز نه تنها  ــت و در دنياى فيزيك نمى توان آن را تفس آينده متفاوت اس
با اين ادعا مخالف بود كه توالى زمان مند وقايع با علم فيزيك قابل تفسير نيست، بلكه 
ــان از زمان را شامل رويكردهاى مختلف به گذشته، حال و آينده مى دانست  تجربة انس
ــى نيز توجيه پذير خواهد بود. در حقيقت، بسيار مشكل  كه به لحاظ نظرى با روانشناس
ــت كه تصورات غيرقابل برگشت را به صورت فيزيكى تفسيركنيم. چنانچه بر طبق  اس
نظر فيزيك دان «ايليا پريگوگين» علم بايد با فرض برگشت ناپذيرى دنيا و هر چيزى كه 

در آن است با انسان مرتبط باشد. 
ــان آن را درك  ــت كه انس ــتين از تصور زمان، تصور عملى از چيزى اس منظور اينش
ــزى كه وقايع مختلف را به يكديگر مرتبط  ــد يا يك غريزه از زمان به عنوان چي مى كن
ــازد. تصور زمان با تداوم چيزها ارتباط دارد؛ تقسيم زمان به چيزى كه قبًال اتفاق  مى س

افتاده، چيزى كه به دنبال آن اتفاق خواهد افتاد و آنچه ناگزير اكنون اتفاق مى افتد. 
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تصويـر1 : نمـودار گرافيكى 
روند مقالـه در تبيين ارتباط 
زمان و معمارى منظر. مأخذ: 

نگارنده.

منظر به عنوان مقوله اى « درزمانى» و متشكل از فرايندهاى پويا 
و در حال تحول به پايدارى و نه تعادل ايسـتا مى انديشـد و بر آن 
اسـت تا سـاخت هاى فردى و جمعى را با صافى فرهنگ، محيط و 

عادات تقويت كند.

از زمان مطلق تا زمان نسبى 
اگر زمان را برپايه دوام چيزها بپنداريم پس ما با تصورى از تغييرات روبه رو مى شويم. 
ــن دو واقعه را براى هر بيننده اى  ــطو و نيوتن مطلق بود. آنها فاصله بي ــان براى ارس زم
ــان در نظر مى گرفتند. اما اينشتين كانسپت جديدى را مطرح كرد مبنى براينكه  يكس
ــه با فضا مرتبط است و شى بعد چهارمى دارد كه از تركيب فضا-زمان به  زمان هميش
ــود مى آيد [امتداد زمان]. بعدها اين فيزيك دان نظريه قديمى اش را اصالح كرد. به  وج
طورى كه نظرية نسبيت عام، تأثير جاذبه را دخيل مى داند. از اين رو او توانست تشريح 
كند كه چگونگى توزيع جرم و انرژى منجر به اختالفات فضاـ زمان خواهد شد. به عنوان 
ــود يك ناظر روى زمين تنها 8 دقيقه بعد از يك نفر در  ــيد منفجر ش مثال اگر خورش

سياره تير متوجه اين واقعه خواهد شد.
زمان ترموديناميك

ــاعت ها نيست. ما با تمركز بر چيزهاى اطرافمان  ــامل گذشت س درك ما از زمان، ش
تصورى از زمان خواهيم داشت كه شامل زمان پيدايش، رشد و انحالل آنها است. زمان 
ــرايط مطلوب فراهم شود. به عبارتى،  ــكار مى سازد تا ش ــاس اين توالى آش خود را براس
ــوند  ــد مى كنند و بعد از آن پير مى ش مى  توان گفت؛ مخلوقات زنده تا مرحله بلوغ رش
ــت كه چگونه مى شود گذشت زمان را با اين مشاهدات  ــش اين اس تا بميرند. حال پرس

اندازه گرفت؟
علم ترموديناميك مى گويد كه نه تنها انرژى از چيزى ناپديد نمى شود و از هيچ چيز 
هم به وجود نمى آيد، بلكه جهت اين واكنش نيز به سمت تعادل (موازنه ترموديناميك) 
و به دنبال از بين رفتن انرژى و افزايش آنتروپى (بى نظمى) است. همچنين قانون دوم 

ترموديناميك به ما مى گويد كه تمام فرايندهاى فيزيكى برگشت ناپذير هستند.
ــر و حافظه او براى سازماندهى وقايع در  ترموديناميك به ما مى آموزد كه حضور بش
ــيد محبوس  ــدارد. به طور مثال اگر ما در اتاقى بدون نور خورش ــط زمان ضرورتى ن خ
ــيم، ما بايد تنها گرسنه شويم تا سپرى شدن زمان را درك كنيم. چنانچه امروزه با  باش
ــرفت علم قادر خواهيم بود كه مدت زمان شكل گرفتن يك كوه، تخريب يك تكه  پيش

چوب، تبديل سنگ به شن را تخمين بزنيم بدون اينكه شاهد پديده ها باشيم.
زمان بيولوژيكى

ــاختار بتونى يك ساختمان با گذشت زمان فرسوده مى شود، پس چرا زندگى  اگر س
ــارش  ــيب هاى وارده همچنان باقى مى ماند؟ زمانى كه بتون با ش بيولوژيكى به رغم آس
ــود، آنتروپى آن افزايش پيدا مى كند و موجودات زنده از بخشى  ــوده مى ش انرژى فرس
ــازماندهى و حفظ  ــنتز، تنفس و توليد مثل و س ــده براى تغذيه، فتوس از انرژى آزادش
ــه عبارت ديگر، همه  ــتفاده مى كنند و بخش ديگر آن هدر مى رود. ب ــان اس ساختارش
ــيد، تركيبات آلى يا  ــتفاده از هرنوع منبع انرژى اعم از نور خورش مخلوقات زنده در اس
ــيميايى مانند بمب افكن هاى آنتروپى براى محيط خارجى رفتار مى كنند تا به طور  ش
ــده اى آنتروپى درونى خود را كاهش دهند. در حقيقت، اين فرايند بقاى جهان را  فزاين

تضمين مى كند.
ــدن زمان است. به رغم داشتن توانايى  ــد ساختارهاى زنده، نشانه اى از سپرى ش رش
ــت مخلوقات زنده متفاوت از يك سنگ نخواهد بود. همچنين  ــد در زمان، سرنوش رش
موجودات زنده توليد مثل را به عنوان راهى براى ثبت خود در زمان، مواجهه با افزايش 

گريزناپذير آنتروپى درونى و همچنين گذشت زمان مى دانند.  

2. زمان، خالق نشانه ها
فرض كنيد؛ زمان، تداوم يك واقعه است؛ بنابراين بايد قبل و بعدى وجود داشته باشد. 
تعريف زمان و سه مرحلة گذشته، حال و آينده بر دگرديسى داللت دارد. به طورى كه، 

توالى وقايع، نتيجه متفاوتى از موقعيت اوليه را به دنبال خواهد داشت.
ــت با اينشتين موافق  «جورج لوئيس بورگس» در مورد اينكه تصور حال، انتزاعى اس
ــى تجربه مى كنيم، گذشت اجتناب ناپذير زمان است. ما در  بود. آنچه ما به صورت حس
ــته تا آينده و بالعكس حركت مى كنيم بدون اينكه بتوان لحظة خاصى را  زمان از گذش

براى حال مشخص كرد. زيرا هميشه در "حال" ردى از گذشته و آينده وجود دارد.
ــنت آگوستين» استدالل كرد كه قدرت ارتباط احساسى به زمان اجازه مى دهد  «س
ــاب خاطره از آنچه اتفاق افتاده و انتظارات از چيزى كه ممكن  كه تعريف حال با احتس

است اتفاق بيافتد، امكان پذير باشد.
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تصاويـر3 و4 : رد تراكتور بر 
روى زمين هاى آماده كشـت 
و بيانگرى زمـان. هنديجان. 
ايران. 14 آپريل 1976. مأخذ 
 paradise lost, كتـاب   :
  persian from above
گرسـتر  جـورج  نوشـته 

.(Georg Gerster)

ــل متفاوتى را طلب  ــت كه دالي ــى اس زمان، محل تالقى لحظات فيزيكى و احساس
مى كند. تصور زمان با گذرا و زوال پذير  بودن ارتباط دارد. تصاويرى كه گذر زمان را در 
لحظه اى خاص ثبت مى كند، در عين اينكه تصور عملى ما از نشانه هاى ثابت و متغير را 

به روشنى نشان مى دهد، قدرت تغيير را نيز به انسان مى دهد.
ــانه هايى  ــرى زمان در آنچه كه ما را احاطه مى كند، صورت نهايى خود را در نش بيانگ
ــود؛ يك كشتزار كه با درختى 100 ساله  ــطة آنها تعريف مى ش مى يابد كه جهان به واس
نشانه گذارى شده، يك برج با بلنداى بيشتر از ساختمان هاى اطراف كه اجازه جهت يابى را 

به ما مى دهد و يك رد پا در شن كه با عبور آب ناپديد مى شود و غيره (تصاوير3،1و4).
ــود و به دنبال آن وجود نظام هاى  ــانه هايى كه در زمان متحول مى ش ــخيص نش تش
ــازى جوامع و زندگى  ــت كه منجر به يكپارچه س ضرورى براى اين تحول آن چيزى اس

جمعى و تعلقات به مكانى مى شود كه در آن زندگى مى كنيم.

3. معمارى، نبرد  با زمان
ــو به انسان قدرت تغيير را مى دهد و از سوى ديگر او را از  ــانه هاى زمانى از يك س نش

زمان شروع تغيير جهان وادار به جاودانه ساختن تغييرات نيز مى كند.
ــر مى تواند به آسانى در چيزهاى كوچك زندگى روزمره  اگرچه ناپايدارى ژنتيكى بش
ديده مى شود، اما نيازمند بيانگرى معنا در آثار بزرگ تر است و هرچه اثر بزرگ تر باشد، 
ــود؛ مانند اهرام مصر، ديوار چين،  ــاختن در زمان نيز بيشتر مى ش تمايل به جاودانه س

مجموعه Chichen-Itza  و نمونه هاى بسيار ديگر.
ــكل و  ــاً آنچه يك معمار انجام مى دهد، خلق اثرى مصنوع با درنظر گرفتن ش اساس
حالت براى آن با استفاده از قوانين و روش هاى تعريف شده به عنوان چيزى است كه در 
برابر زمان مقاومت  كند. در اين زمينه، زمان اساساً به عنوان يك مانع در برابر "اصالت" 

عمل مى كند كه از ابتدا وجود داشته و هميشه ميل رسيدن به آن وجود دارد.
ــبك گوتيك، در كتاب «سنگ هاى ونيز»  ــكين» از حاميان هميشگى س «جان راس
ــر، خالق جهان هاى جديد است كه بى وقفه از روزگار باستان  چنين مى گويد : نبوغ بش
وجود داشته است. معمار در دنيايى كه سريع تر از هميشه حركت مى كند دست به خلق 
تصاوير شگفت مى زند؛ در جايى كه شما مى خواهيد به بعد بى زمان برسيد و در جهانى 
ــت (زيرا در اغلب مواقع، ماده اى وجود ندارد). به عبارت  ــاختمان نيس كه زمان ايجاد س
ديگر، زمانى كه در آن ماده وارد نشده است (زيرا ماده آن چيزى است كه اغلب نتيجه 

كار را تعيين مى كند) و خود را بدون فضا نشان مى دهد. 

4. معمارى منظر، معمارى در گذر
منظر و زمان؛ منظر همان زمان است.

ــى اش بيان مى كند  ــده را در حالت نهاي ــان پايان اثر ساخته ش ــه معمارى، زم اگرچ
[محصول تمام شده]، اما دقيقاً از همين لحظه است كه كار و زندگيش شروع مى شود. 
بعد از عبور از دستان خالقش، اين بار اثر در طول زمان از مراحل مختلفى عبور مى كند؛ 

نيايش، تحسين، عشق، نفرت يا بى اعتنايى تا تدريجاً به هيولى برسد.
اگر اين مسئله در مقياس يك ساختمان ملموس است، ادراك آن در سطح يك شهر 
نيز بيشتر خواهد بود. يك شهر وراى گروهى بزرگ از خانه ها، مجموعه اى از شبكه هاى 
ــده و با لحظه مالقات، زمان هاى قبل و  ــت كه با ميل رويارويى توجيه ش اجتماعى اس
ــاند. شهر قبل از آنكه در فضا نقش ببندد، از زمان ساخته شده  بعد از خود را مى شناس
است. اين پويايى به آسانى در شهرها قابل تشخيص است؛ منظر شامل وقايع زودگذر اما 
خيره كننده است كه رشد مى كند و از پيچيدگيش كاسته مى شود، و همچنين شمارى 
ــاخت، زوال، نابودى، بازسازى ساختمان ها و همة نشانه هاى  از ساكنين كه نظاره گر س
ــهرى، ساختار سبز، پيوند با عناصر  ــاخت هاى فضاى عمومى، هنر ش ديگر اعم از زيرس

طبيعى و غيره هستند.
اما زمان يا گذشت آن را در منظر چگونه تشخيص مى دهيم؟

ــت اقليمى و  ــرى از يك واقعي ــناخت بص ــدة منظر به عنوان بازش ــة اول، اي در وهل
نزديك شدن به كانسپت مجموعه اى از نشانه هاى روى زمين كه توسط جوامع مختلف 
به اشتراك گذاشته مى شود و همچنين كانسپتى از بيان فردى يا جمعى، بر نشانه هاى 

ژنتيكى زايندة اقليم تحميل مى شود. 
ــذرد؛ منظر به عنوان  ــكى از پذيرش تكامل طبيعت مى گ ــن تعريف بدون هيچ ش اي
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ــرى زمان يا زمان هاى ضرورى خود براى انطباق با تمايالت جديد جوامع در حال  منظ
تجديد را داراست.

ــخص به فضاست تا هدف خاصى  ــامل تخصيص آرايش مش پروژة معمارى منظر ش
ــاوت از عملكرد  ــى از زمينه ـ متف ــازد. وقتى عملكردى خاص را به بخش ــرآورده س را ب
اطرافش-  اختصاص مى دهيم، آيندة تكامل منطقه را تغيير داده و ريتمى جديد به آن 

مى بخشيم.
عمل طراحى منظر عبارت است از تعريف عملكردى جديد، برجسته كردن بخشى از 
زمين از يك يا چند بافت كه آن را تحت تأثير قرار داده و ارائه يك ريتم جديد داخلى، 
كه ممكن است نزديك و يا دور از بافت اطراف باشد، و اين كه با گذشت زمان، در زمان 

تكامل مى يابد.
ــود، يعنى نتايج بايد  ــد اين زمان بالندگى كمتر و كمتر مى ش امروزه به نظر مى رس
ــان بالندگى پروژه هاى  ــود. اگر قبًال زم ــوده و زمان بروز آنها كمتر  ش ــگفت انگيزتر ب ش
معمارى منظر پنجاه سال بود، امروزه بايد بتوانيم زمان هاى مختلف تكميل طراحى را 
ــه  در كل زمان پروژه ببينيم. به عبارت ديگر، امروزه چندين زمان پروژه داريم، كه ريش
در منطق دارند و به اندازة اراده سياسى، راهبرد اجتماعىـ  اقتصادى، ماهيت بودجه هاى 
دولتى و خصوصى و يا ساير حمايت ها، رويدادهاى كالن شهرى (جشنواره ها، بازى هاى 

المپيك، نمايشگاه هاى جهانى، و غيره) تنوع دارند.
ــود، اما كامًال ناهماهنگ با زمان بوده  پروژه هاى متعددى در يك فضا متمركز مى ش
و روابط احساسى متفاوتى با آنها خواهيم داشت. در اولين فاز زمانى يك پارك شهرى 
ــاخت و مدل سازى پيشنهادشده را داريم و با اينكه فاز دوم (كه مى تواند  تنها عناصر س
ــد)، اولين ظهور درختچه هاى عظيم را مى بينيم اما تنها در فاز سوم،  ــيار متغير باش بس
درختان حضور يافته و پرچين ها شايستة تحسين مى شوند. نبايد فراموش كنيم كه در 
ــويم كه در ميان  ــدى متفاوت مواجه مى ش فاز آخر، با درختانى با اندازه و زمان هاى رش

خود با نابرابرى نيز مواجه هستند.
ــه اى طراحى كنيم كه از طريق تقويت زمين هاى  ــه همين ترتيب مى توانيم محوط ب
ــت پذير باشد تا در مراحل بعدى تدريجاً به يك  ــاورزى موجود در فاز اوليه نيز زيس كش
ــود. در اين صورت كاربرى قطعه زمين هاى كشاورزى مى تواند  ــهرى تبديل ش پارك ش
پاسخگوى نيازها و خواسته هاى جوامع باشد. اين نوع استدالل براى هر درجه و مقياس 

مداخله اى كه با آن سروكار داريم قابل تأييد است.
ــواد زنده نيز عمل  ــه روند زندگى بر روى م ــور كلى، معمارى منظر با توجه ب ــه ط ب
ــد بلوط از صنوبر متفاوت است، گياه يكساله بسيار سريع تر از يك  مى كند. چنانچه رش
ــود، زمان پرشدن آب انبار به ميزان بارش در طى يك دوره  درخت بزرگ تجديد مى ش
ــاحل رودخانه زمان هاى تأخيرى متغيرى براى تثبيت  ــال بستگى دارد و س معين از س
ــت محيطى براى احيا و بازسازى به پذيرش  دارد. همچنين مجموعه اى از اقدامات زيس
ــيع نظم و مقررات معمارى، تحت عنوان  ــتگى دارد، تفاوت  هاى وس جوامع و غيره بس
ــتند كه مى توانيم غيرقابل پيش بينى بودن  حقوق مدنى، خود درجاتى از ناپايدارى هس
را ترجيح دهيم و اين همان چيزى است كه معمارى منظر با آن كار مى كند. گاه تأييد 
مى كنيم كه غير قابل پيش بينى تنها چيزيست كه مى توانيم پيش بينى كنيم. به عبارت 

ديگر، زمان در حقيقت صورتگر منظر يا حتى بزرگ ترين صورتگر طبيعت است  

پى نوشت
ــته «خوائو فررا نونش» كه  ــت از مقاله «زمان و معمارى منظر» نوش * . اين مقاله ترجمه و تلخيصى اس
ــد. متن كامل اين مقاله در بخش انگليسي مجله به چاپ  ــتين بار در مجله منظر به چاپ مى رس براى نخس

رسيده است.

ــرح داده  ــط فرايندهاى عينى مطالعه و ش ــاى فعال در زمين، توس ــى فراينده بازنماي
ــامل سطح عاطفى جامعه نيز مى شود؛ منظر به  ــود. اما اين كانسپت همچنين ش مى ش
ــاخت هاى فردى و جمعى را با صافى فرهنگ، محيط و عاداتى  عنوان نماينده اى كه س

كه در آن فرورفته ايم، تقويت مى كند. 
در اين تصور از منظر، مفهوم تغيير به عنوان اصلى اعتقادى براى فعاليت انسانى وجود 
دارد. منظر به عنوان سيستمى از فرايندهاى پويا، مدام در حال تحول است با سرعت و 
عمقى متناسب با اعتقادى كه عامالن توسط آن اراده خود را پياده مى كنند و همچنين 

متناسب با انرژى كه براى اين تحوالت در حوزه و دورة معينى مى طلبد.
هنگامى كه از زمان در منظر صحبت مى كنيم، بحث بر سر زمان هاى مختلفى است؛ 
زمانى كه عمل بر روى آن صورت مى گيرد و طول مدت هاى مختلفى دارد. منظر در اين 
ــود تا بخشى از فضا. عالوه بر اين،  ــى از زمان درنظر گرفنه مى ش ديدگاه به عنوان بخش
زمان مكانيسمى است كه از طريق آن مى توانيم فاصله را با درنظرگرفتن ميراث گذشته 
ــى انتقادى  و بى طرفانه اتخاذ  و آينده چنان حفظ كنيم كه تا حد ممكن بتوانيم نگرش
ــف زمانمند از پيامدهايى ارائه  ــت و هيچ يك، تعري كنيم. اين نگرش هرگز توافقى نيس
نمى دهد كه اقدامات ما برروى قلمروى زمين داشته يا خواهد داشت. ما با درك واضح 
ــجم نشانه هايى كه ظاهر، ناپديد، باقى و يا متحول  و عينى از زمان، از نظر تحليل منس

مى شوند، در منظر باقى مى مانيم. 
ــناخت منظر به  ــتفاده كنيم، ش اگر به لحاظ تحليلى، از مفهوم پيدايش «فوكو» اس
ــوان مجموعه اى از تصاوير در حال تغيير، جايى كه جريانات زندگى بر مواد زنده اثر  عن
ــويم؛ ارتباط بين عناصر موجود و ارتباطات جديد  مى گذارد، با دو موضوع مواجه مى ش

بين اين عناصر موجود و عناصر جديد معرفى شده در اين معادله.
زمان هاى منظر

ــان  ــه و عمل در معمارى و معمارى منظر به وضوح نش ــام مورد مطالع تعريف اجس
ــوم تكامل پويايى فضا در زمان  ــد كه خلق آثار مصنوع در زمان منجمد، با مفه مى ده
مخالف است. اين تصور ادوارى است، و نه تنها ما را با ايدة بازسازى ضرورى موادى تنها 
ــت، به ويژه هنگامى كه  ــذارد كه با آنها كار مى كنيم، بلكه مفهومى خطى نيز هس مى گ

درمى يابيم، مواد زنده لزوماً رشد مى كنند و مى ميرند.
ــى منظر نبايد به طور جداگانه بر اجسام تمركز كند، بلكه تمركز بر روابط بين  بررس
طرفين است. بنابراين اجراى پروژه وابسته به روابط است؛ مطالعه و بررسى روابط بين 
برگ ها، بين آسمان و زمين، بين مواد مختلف، بين مواد و اقليم و غيره. به همين ترتيب، 
از ديد پريگوگين، زمان به عنوان موضوع منظر، زمان توپولوژيك است، يعنى زمانى كه 
بر خلق، وقفه، بازيابى و يا تغيير روابط بين فرايندهاى تكاملى و اشيايى كه اولين اقدام 

بر آنها صورت مى گيرد، متمركز است.
درك معناى ضمنى روابط موجود در منظر به نظر كارى پيچيده مى آيد، چرا كه بنا 
ــه توضيحات باال، پويايى كه اين روابط بروز مى دهند، زمان هايى از نظاماتى با مقياس  ب
مختلف را در برمى گيرد. از يك سو، در وضعيت آرام اين تحوالت براى تغيير قابل توجه 
ــتند و از سوى ديگر، وقتى  ــم هاى كوتاه مدت در منظر بيش از حد كند هس در مكانيس
ــت (روابط در داخل اكوسيستم، اكوسيستم  پاى روابط بين موجودات زنده در ميان اس
ــان، بين اكوسيستم و تغييرات ناگهانى اقليم)، تغييرات مى تواند خيلى سريع تر و   و انس

بى رحمانه تر باشد. 
اما اگر در اينجا به تحليل تحوالت اشاره مى كنيم، بايد توانايى خوانش پايدارى منظر 
را نيز داشته باشيم. چنانچه به عنوان مثال، منظر كشاورزى و تكامل آن در طول زمان را 
مدنظر قرار دهيم، درمى يابيم كه با رشد پرچين ها، تناوب محصوالت كشاورزى، سرعت 
كار، ته نشين شدن رسوبات در ارتفاع پايين تر و يا نظام سيالبى، تغييراتى دوره اى وجود 
ــال عود مى كند. اما در ميان اين فرايندهاى پويا، تصويرى از منظر  ــال به س دارد كه س
كشاورزى در طول زمان پايدار باقى مى ماند، تصاويرى كه در نتيجه روند تغييرات بسيار 

ظريف نيز خواهد بود.
ــتا اعتقاد دارد. به عبارت  ــع، منظر در هر مرتبه  اى به پايدارى و نه تعادل ايس در واق
ــد  ــرل كند اما فقط تا حدى خاص كه مى كوش ــر بتواند منظر را كنت ــايد بش ديگر، ش

پيش بينى كند.
ــش سال نيز به اندازة تصور شهرى بدون  ــاورزى خوب و پخته در ش تصور منظر كش
درنظرگرفتن ويژگى هاى زمانى رشد، كاهش، قوام، اغتشاش يا مناقشه مشكل است. هر 
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