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چکیــده | فلســفه ورزی، تالشــی اســت بــرای مفهوم ســازی و پرســش از »چیســتی« پد ید ه هــای هســتی. 
ــر  ــی فراخت ــۀ آد م ــترۀ اند یش ــه گس ــم و د ر نتیج ــرۀ مفاهی ــه د ای ــت ک ــی اس ــن پرسش ــه چنی ــخ ب د ر پاس
ــه  ــه د ر آن مفاهم ــی ک ــود ؛ جهان ــق می ش ــان ها خل ــان انس ــترک می ــی مش ــان مفهوم ــود  و جه می ش
ــفی  ــال فلس ــتاب د ر مق ــگری کم ش ــهم گرد ش ــن س ــد ف یافت ــا ه ــه ب ــن مطالع ــود . ای ــد  ب ــهل تر خواه س
ــت. د ر  ــه اس ــورت گرفت ــه ای ص ــات کتابخان ــام مطالع ــی و انج ــی - توصیف ــا روش تحلیل ــتگی« و ب »آهس
ــا تبییــن چیســتی گرد شــگری کم شــتاب و چیســتی فلســفۀ  ــا ب ایــن پژوهــش نگارنــد ه کوشــید ه اســت ت
ــگری  ــبک گرد ش ــن س ــد  ای ــان د ه ــازد  و نش ــان س ــوم را نمای ــن د و مفه ــاوند ی ای ــته خویش ــی آهس زند گ
گرچــه د ر ابتــد ای امــر زاییــد ۀ تفکــر پســامد رن اســت ولــی د ر ســنت فکــری آد میــان هــم رد پاهایــی عمیــق 
د ارد . گرد شــگری آهســته یــا کم شــتاب هــم خــود  از یــک مشــرب فلســفی بــا عنــوان »آهســتگی« ســیراب 
ــا فلســفۀ  ــرای زیســتی ب ــرای یــک زند گــی آهســته کــه گرد شــگران را ب می شــود  و هــم تمرینــی اســت ب

ــا چــه د ر ســفر و چــه د ر حضــر تربیــت می کنــد .   ــن د نی آرام د ر ای
واژگانکلیـدی| فلسـفه آهسـتگی، گرد شـگری کم شـتاب، گرد شـگری آرام، فلسـفه آرام، گرد شـگری 

. هسته آ

مقدمـه| گرچه برخی شـروع نهضت آهسـتگی را به اتفاِق سـال 
1986 د ر شـهر ُرم منتسـب می کننـد ، کـه جنبـش غذای آهسـته 
را د ر پی د اشـت، اما د رواقع فلسـفۀ آهسـته د ر تاریخ فلسـفۀ بشـر 
قد متـی د یرینـه د ارد . د ر ایـن مقالـه ابتـد ا ضـرورت پرد اختـن بـه 
چنیـن موضوعاتی تبیین می شـود  و سـپس سـؤال اصلـی پژوهش 
بـه همـراه مـد ل مفهومی آن طرح شـد ه و د ر اد امـه نگارند ه تالش 
می کنـد  تـا بـا تعریـف و تبیین فلسـفۀ آهسـتگی و بیان چیسـتی 
گرد شـگری کم شـتاب، میـان ایـن د و مقولـه خویشـاوند ی نزد یک 
برقـرار سـازد . بـه زعـم محقـق پـل ارتباطی جـد ی تاکنـون میان 

ایـن د و مفهـوم زد ه نشـد ه و چنیـن رویکرد ی نوآوری ایـن مطالعه 
بـه شـمار می آید . 

ضرورتپژوهش
»مفهوم سـازی« را مهم تریـن شـأن انسـان د ر طـول تاریـخ و بـر 
روی ایـن کـرۀ خاکـی می د اننـد  و »مجموعـه مفاهیـم« را میـراث 
ارزشـمند  بشـر بـر می شـمرند . د ر خـالل پرسـش از »چیسـتی1« 
پد ید ه هاسـت کـه مفاهیـم ابـد اع می شـوند . »سـقراط« معتقد  بود  
کـه »زند گـی نیازمـود ه، ارزش زیسـتن نـد ارد «، منظـور از آزمود ن 
زند گـی، همـان پرد اختـن بـه مجموعـۀ مفاهیمـی چـون عشـق،    mnegar51@gmail.com 09195159323 *

DOI: 10.22034/JCT.2020.109974



تابستان 381399 شمارۀ 1

گردشگری کم شتاب در ساحت فلسفۀ آهستگی | مهرنوش بسته نگار

د وسـتی، کار، فراغـت، مـرگ، تنهایـی و ... اسـت. بـه بیـان بهتـر 
آنچـه مفهـوم شـد ه ارزش زیسـتن د ارد .

گسترد ه شـد ن د ایـرۀ مفهومی و آشناشـد ن با نگاه هـای جد ید ، کار 
فلسـفه اسـت. فلسـفه د ر طـرح پرسـش های جد ید  کمـک می کند  
تـا از قَبـل آن بـه مفاهیـم گسـترد ه تر و متنوع تـری د سـت یابیـم. 
هرچـه قـد ر د ایـرۀ مفهومـی آد می نسـبت بـه پد ید ه ها گسـترد ه تر 
باشـد ، می توانـد  بـه آزاد ی د سـت یابـد . آزاد ی د ر تفکـر فلسـفی 
یعنـی برقـراری ارتبـاط مفهومـی وسـیع بـا جهـان پد ید ه هـا و نـه 
از یـک زاویـه و روزنـه تنـگ و تاریـک، آزاد ی یعنـی صیـرورت د ر 
جهـان مفاهیـم. آنکه مفاهیم بیشـتری د ارد  انسـان آزاد تری اسـت 
و فهـم بیشـتری از جهـان د ارد  و تربیـت چیزی نیسـت جز آزاد ی 

انسـان د ر جهـان مفاهیـم )جبـاری، 1398 الف(.
د یالـوگ فلسـفی و پرسـش از چیسـتی شـاید  پاسـخ های د ر خـور 
پذیرشـی بـه همراه ند اشـته باشـد ، امـا »مفهوم سـازی« رخ نمود ه 
اسـت و آد مـی نیازمنـد  سـاخت جهـان مفهومـی و زیسـتن د ر آن 
اسـت و میـان مفاهمـه و گفتگـو و جهـان مفهومـی شـرط الزم و 
کافـی برقـرار اسـت. رابطـۀ د و سـویه  ای کـه هریـک را بـه وجـود  

د یگـری نیازمنـد  می سـازد . 
د ر ایـن پژوهـش مفهوم »گرد شـگری آهسـته« و »فلسـفۀ زند گی 
آهسـته« و نسـبت میـان این د و، به منظـور ایجاد  د نیـای مفهومی 

بزرگتـر و اد راک و اند یشـه  وسـیع تر، واکاوی می شـود . 

هدفپژوهش
همانطورکـه بیـان شـد  د ر سـال 1986 د ر مشـهورترین میـد ان 
شـهر ُرم، پیاتـزا د ی اسـپاگنا 2، همزمـان بـا افتتـاح یک رسـتوران 
مک د ونالـد  و هجـوم فسـت فود  آمریکایـی و ارزان بـه قلـب شـهر 
»کارلـو  گرفـت.  شـکل  اعتراضاتـی  و  ایجـاد   حساسـیت هایی  ُرم 
پترینـی« 3، روزنامه نـگار ایتالیایـی چپ گـرا، از جملـه معترضینـی 
بـود  کـه آغازگـر جنبشـی بـا نـام »غـذای آهسـته« شـد . او بـر 
مصـرف محصـوالت محلـی، مـواد  غذایـی ارگانیـک بـا کیفیـت و 
عاد النـه، آرامـش د ر پختـن و آرامـش د ر خـورد ن و بیـش از همـه 

بـر لذت بـرد ن از مـزۀ اصیـل ایتالیایـی تأکیـد  د اشـت. 
جنبـش غـذای آهسـته د ر اواخـر د هـۀ 1990، بـه تد ریج بـه اید ۀ 
»شـهرهای آهسـته« تبد یل شـد  و  اکنون حد ود  20 شـاخه از آن 
د ر کشـورهای مختلـف رایـج شـد ه اسـت: مد یریـت آهسـته، تفکر 
آهسـته، آموزش آهسـته، علم آهسـته، سـفر آهسـته، گرد شـگری 
آهسـته، شـهر آهسـته، طراحـی آهسـته و خوانـد ن آهسـته که به 
نظـر می رسـد  خـود  بخشـی از یـک الگـوی فرهنگـی - اجتماعـی 
کالن تـر بـه نـام »جنبش آهسـته« اسـت. ایـن جنبـش، گرچه د ر 
د وران مـد رن از غـذا شـروع شـد  ولـی مخالف شـتاب زد گی موجود  
امـروز اسـت کـه سـبب کاهـش لـذت و فروکاسـتن  د ر د نیـای 
آگاهـی شـد ه اسـت: لـذت عمیـق از رابطـه، فهـم عمیـق از یـک 
کتـاب، د رک عمیـق از یـک مقصـد . انسـان امـروز د چـار لذت های 

سـطحی، فهـم و د رک سـطحی و تصمیم گیـری سـطحی اسـت 
)لشـکربلوکی، 1397(. بنابرایـن گرچـه نهضـت آهسـته د ر ابتـد ا 
بـه اصـالح ذائقـۀ غذایـی واکنـش نشـان د اد ، ولـی اکنـون اصـالح 
سـبک زند گـی را نشـانه گرفته اسـت. سـبکی کـه د ر آن طمأنینه 
د ر برقـراری ارتبـاط بـا غـذا، خانواد ه، طبیعـت و مـرد م، د ر جهانی 
کـه همه چیـز به سـرعت د ر حـال گـذر اسـت، یـاد آور می شـود . 
جنبـش آهسـته بـر تجربه، کیفیـت، اثرگذاری و د ر نهایـت بر بهتر 
زند گی کـرد ن متمرکـز اسـت. بـه ایـن ترتیب هـد ف ایـن پژوهش 
آن اسـت کـه نشـان د هـد  گرد شـگری کم شـتاب هـم مختصات و 
نشـانه هایی د ارد  کـه می توانـد  ذیـل ایـن فلسـفه قـرار گیـرد . این 
سـبک از گرد شـگری بر سـیاحت و اکتشـاف کلی مقصد  و آشنایی 
و آمیختگـی بـا فرهنگ و آد اب  و رسـوم اقوام تأکیـد  د ارد  و مهمتر 
اینکـه از آنجاکـه گرد شـگری نظـام معرفت افزایـی اسـت می توانـد  

کارگاهـی تجربـی بـرای زند گی آهسـته باشـد . 

پرسشاصلی
»گرد شگری کم شتاب« چه سهمی از »فلسفه آهستگی« د ارد ؟

روشپژوهش
بـرای یافتـن پاسـخ پرسـش اصلـی پژوهـش، محقـق بـا انجـام 
مطالعـات کتابخانـه ای و روش تحقیـق توصیفـی- تحلیلـی تـالش 
کـرد ه اسـت تـا مطابـق مـد ل مفهومـی ارائـه شـد ه د ر )تصویر 1( 
نشـان د هـد  که آیـا گرد شـگری آرام یا کم شـتاب، سـهم و بهره ای 
از فلسـفه آهسـته د ارد  یا نـه صرفاً نوعی از انـواع متعد د  و گوناگون 
گرد شـگری اسـت کـه بـه فراخـور مقصد  و گرد شـگر ظهـور و بروز 

پیـد ا کرد ه اسـت.

فلسفۀآهستگی4
»میـالن کوند را« 5 د ر رمان »آهسـتگی« نشـان می د هد  که انسـان 
امـروز بـا شـتاب زد گی  روان خـود  را تخریـب می کنـد ، سـالمت 
اخالقـی خـود  را از بیـن می بـرد  و کل زند گـی را بی لـذت می  کند . 
»پیتـر برگـر«6، جامعه شـناس و روان شـناس اجتماعـی امریکایـی 

تصویر1. مد ل مفهومی پژوهش. مأخذ: نگارند ه.
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هـم فصلـی از کتابش را بـه »آهسـته کاری« اختصاص د اد ه اسـت. 
»اسـپینوزا« 7 و»اپیکـور«8 معتقـد  بود نـد  زند گـی فیلسـوفانه توأم 
بـا آرامـش اسـت. »شـوپنهاور« 9 هـم بیـان می کند  که آهسـتگی، 

آرامشـی خـوب د ر جهانـی بد  اسـت )ملکیـان، 1398 ب(.
آهسـتگی و طمأنینه د ر فهم آد می مؤثر اسـت؛ به اخالقی شـد ن او 
کمـک می کنـد  و ابعاد  زیبایی شناسـی هم د ارد  )ملکیـان، 1395(. 
انسـان شـتاب زد ه از خزینـۀ حافظه  محروم اسـت. طمأنینه تسـلط 
فـرد  بـر خـود ش را افزایش می د هـد  و موجب تراکم لذت می شـود . 
فلسـفۀ آهسـتگی الفبایـی د ارد  کـه اند یشـمند ان متعـد د ی بـه آن 
پرد اخته انـد ، د ر ایـن مجـال تـالش می شـود  تـا بـه اختصـار تـار و 
پـود  و مفاهیـم کلیـد ی ایـن فلسـفه کـه نگارنـد ه از میـان نظرات 

گوناگـون صاحب نظـران برگزید ه اسـت، بیان شـود :
1. سـکوت؛ بـه معنـای سـکوت زبـان و سـکوت ذهـن. بد یهـی 
اسـت کـه د ر اینجا مـراد  از سـکوت د ر مفهوم سیاسـی و اجتماعی 
آن کـه بـه معنـی عد م اعتـراض و انفعال اسـت، نیسـت. بلکه همان 
مفهومـی اسـت کـه د ر آیین بود ا بـه آن تأکید  شـد ه و آن کم گویی 

و مهم تـر از آن غلبـه بـر تد اعـی معانـی د ر ذهـن و ضمیر اسـت.
از  نفـرت  و  حسـرت  ند اشـتن  اکنونـی؛  و  اینجایـی  زند گـی   .2
گذشـته و تـرس و وحشـت از آینـد ه که هرد و مسـبب انجام اعمال 
غیراخالقـی و رذائـل اسـت. زند گـی د ر لحظـۀ حال، مهارتی اسـت 
کـه سـبب بـه فعلیت رسـید ن شـاد ی ها و لذت هـای عمیـق لحظه 

حـال می شـود .
3. کنـش بی خواهـش؛ اصـل مهمـی د ر آییـن هنـد و اسـت و از 
مشـترکات همـه عرفان هـای عملـی اسـت و بـه این معناسـت که 
آنچـه وظیفـۀ زمان حال اسـت و آن را د رسـت و مناسـب می د انید  
انجـام د هیـد  امـا نتیجـۀ آن را واگـذار بـه هسـتی کنیـد . مفهومی 

کـه د ر تعالیـم د ینـی »تـوکل« نامید ه می شـود .
4. حکمـت بـه مـن چـه؛ ایـن حکمـت بـه مقـام عمـل مربـوط 
نمی شـود ، بلکـه مربـوط بـه مقـام نظـر اسـت. ذهـن را شـلوغ و 
پریشـان نکرد ن یـا بـه بیان د یگـر یاد گیری و د انسـتن آنچـه فاید ه 
د ارد . پرهیـز از »علـم الینفـع« بـه تعبیر پیامبر اسـالم یـا »رهایی 

از د انسـتگی 10« بـه بیـان »کریشـنامورتی«11 مـورد  نظـر اسـت.
5. عشـق  آری، د لبسـتگی نـه؛ مطابـق آموزه هـای بود ا علـت د رد  و 
رنـج بشـر د لبسـتگی اسـت. حکمـت واقعـی این اسـت که انسـان 

بفهمـد  یگانـه اصـل ثابت ایـن جهـان »بی ثباتی« اسـت. 
6. سـالمی و ود اعـی؛ د ر هـر د یـد اری بـا هـر موجـود ی د ر ایـن 
هسـتی سـالم و ود اعـش را همزمان بـه جا آوریـد . از پد ید ه ای جد ا 
نشـوید  مگـر این کـه تمـام بد هی هایتـان را بـه او پرد اختـه باشـید . 
7. زند گـی اصیـل و بی توجهـی بـه ارزش د اوری هـای د یگـران؛ بـه 
بیـان د یگـر تـرازوی د رسـت و غلط بـود ن را فـرد  د ر د رون خـود  

اسـت.  نهاد ه 
8. بهبـود  جهـان، تد ریجـی اسـت؛ بلند پـروازی د ر تغییـر خـود  و 

جهـان و انقالب هـای د رونـی و برونـی بی ثمـر اسـت.

9. تفکیـک میـان خـود  و د ارایی هـای خـود ؛ توجـه بـه بـود ن و 
)ملکیـان،1393(. د اشـتن های خـود   نـه  و  هسـتن خـود  

10. مواجهـۀ چهـره بـه چهـره بـا د یگـران؛ از نشـانه های اند یشـۀ 
چهـرۀ  چهـره  بـه   مواجهـۀ  سـقراطی،  پیاد ه روی هـای  آهسـته 
»لوینـاس« و مکالمه هـای گفـت  و شـنود ی »باختیـن« اسـت. این 
سـه فیلسـوف برای حل معماهای فلسـفی رهیافتی روشمند  و کند  
را د ر پیـش د اشـتند . قـد م زد ن د ر مید ان های شـهر و گفت وشـنود  

چهـره  بـه  چهـره بـا مرد مان د ر سـبک هر سـه مشـهود  اسـت.
11. اند یشـید ن بـد ون مـرز؛  فراتـر از محد ود یت هـا و تقارن هـای 

زمانـی و مکانی اند یشـید ن.
12. خود خواسـته و د اوطلبانـه اند یشـید ن؛ همانند  بـازی کود کان، 
هیـچ وظیفـه ای د ر کار نیسـت و د ر هـر زمانـی می تـوان آن را بـه 
تعویـق اند اخـت. بـه بیـان د یگر اند یشـۀ آهسـته هیچ ابـژۀ د یگری 
بـه جز خـود ش نـد ارد . چنانچه »آگامبـن«12 می گوید  بایـد  مفهوم 
رشـد  را د ر تمـام مراحـل زند گـی بـه چالـش کشـید ، بایـد  تصـور 
د یگـری از جریـان زند گـی پیـد ا کـرد  کـه بـر مبنـای سـرعت یـا 

نقـاط عطف آن نباشـد . 
13. هنـر بد اهه پـرد ازی؛ روشـی برای اسـتفاد ه از منابـع موجود  به 

منظـور ایجاد  یـک راه حل. 
14.گسسـت د ر فراینـد  روزمرگـی؛ از واقعیـت جـاری فراتررفتـن 
و گام نهـاد ن بـه یـک نظـم باالتـر؛ نوعـی ایـن پـا و آن پاکـرد ن، 

تأمل د اشـتن. و  منتظرشـد ن  د رنگ کـرد ن، 
15. بـه تأخیراند اختـن قضـاوت؛ تنـوع، تکثـر و چند گانـی زمان بر 

هسـتند ، گشـود گی د ر برخـورد  بـا امـور زمان بـر و محتاط بود ن.
د ر  آد میـان  میـان  د ر  محبـت  و  تعلـق  محافظت کنند گـی؛   .16
سـایه آهسـتگی تأمیـن می شـود .13 ارزش نهـاد ن بـه فرهنگ هـای 
محلـی )د ر غذا، د ر کشـاورزی، ...( د ر مقابل ضرباهنگ تند شـوند ه، 
د یجیتالی و سـرعِت ماشـینی؛ حفـظ این ضرباهنگ های آهسـته تر 

بیشـتر از آن کـه محافظه کارانـه باشـد ، محافظت کننـد ه  اسـت.
17. هستی شناسـی رخد اد ؛ گسسـت غیرمنتظـره د ر د نیای روزمره 

امکان هـای جد ید ی را فرا می گشـاید  )نیکـوال،1397(.
18. تجویـز راهبـرد ی: تمرکـز، تعمـق، تأمـل؛ د ر هـر زمـان روی 
تخصیـص  و  کار عمیق شـد ن  د ر همـان  متمرکزبـود ن،  کار  یـک 
توجـه کامـل بـه آن. حـرص و ولـع اتمـام سـریع کار را د ر خـود  
کنترل کـرد ن. رفـت و برگشـت ها و قطع شـد ن ها د ر انجـام کارهای 
متعـد د ، د ر مقایسـه بـا زمانی کـه از ابتـد ا تـا انتهـا روی یـک کار 
متمرکـز هسـتید ، زمـان انجـام آن کار را تـا 5 برابر بیشـتر می کند  

)لشـکربلوکی، 1397(.
19. هسـتی راز اسـت؛ »کار ما نیسـت شناسـایی راز گل سـرخ، به 
که د ر افسـون گل سـرخ شـناور باشـیم.« آنچه واقعیـت د ارد  حال 
اسـت و بنابرایـن فقـط د ر ظـرف حـال اسـت کـه می تـوان سـراغ 
شـاد ی و لـذت را گرفـت. کلید  د سـتیابی به شـاد ی و لـذت هم د ر 
آزاد ی، د لبسـتگی و وابستگی ند اشـتن و وارسـتگی اسـت. این روی 
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د یگر سـکه عشـق بـه هسـتی و خوش آمـد  گفتن به زند گی اسـت 
و هسـتی همان طـور کـه »اسـپینوزا« می گویـد  نـام د یگری اسـت 

بـرای خد ا )ملکیـان،  1398ج(.
چنیـن رویکـرد  و فلسـفه ای بـرای زند گـی، نتایـج و فوایـد ی بـر 
انسـان امـروز مترتـب می کنـد  که می تـوان آنها را چنین برشـمرد :

1. آهسـتگی، مالل زد اسـت؛ هیـچ د و پد یـد ه ای شـبیه هم نیسـت. 
عجلـه، جنبـۀ بد عـت و نوظهـوری اشـیا و پد ید ه هـا را می سـتاند  
و مالل آورشـان می کنـد  )ملکیـان،1396(. »شـوپنهاور« بـا تعلـم 
از بـود ا بیـان می کنـد  کـه آد مـی چـون آونگـی میـان الـم و مالل 
سـرگرد ان اسـت. از رنـج ند اشـتن ها فـرار می کنـد  و تـا به د اشـتن 
و د رک لـذت می رسـد ، ماللـش آغـاز می شـود . آهسـتگی سـرعت 

رسـید ن بـه مـالل را کـم می کند .
2. آهسـتگی، اضطـراب را از میان می بـرد ؛ د ر زند گی مد رن هر نوع 
آهسـته کاری بـه معنـای عقـب افتاد گی تلقي می شـود . مد رنیسـم 
سـبب شـد ه انسـان د ر هـر لحظـه بـه چند یـن کار مشـغول باشـد  
و ایـن هـرد و د ر زند گـی امروزه اضطراب افزاسـت )ملکیـان، 1398 
الـف(.  طمأنینـه یعنـی آهسـتگی ناشـی از آرامـش. بـه عبـارت 
د یگـر یعنـی بـرای هـر کار وقـت اختصاصـی آن را گذاشـت. ایـن 
اسلوموشـن نـه بـه معنـای کنـد ی رفتـاری بلکه بـه معنـای نوعی 
آرامـش رفتـاری اسـت. ماننـد  هنرمنـد ی کـه چنـد  حلقـه را بـاال 
پرتـاب می کنـد  و می گیـرد  او د ر عین سـرعت، آرامـش و طمأنینه 

د ارد  )ملکیـان، 1395(. 
کرد ه ایـم  عـاد ت  مـا  می کنـد ؛  معنـاد ار  زند گـی را  آهسـتگی،   .3
»معنـا« را د رون مناسـبات منطقـی و قابـل پیش بینـی جسـتجو 
کنیـم. امـا بـه نظـر می رسـد  همـه پد ید ه هـای ایـن عالـم معناد ار 
هسـتند . یـک روح متعالـی، د رون اتفاقـات بیشـتر تأمـل می کنـد . 
آنهـا را جـد ی می گیـرد  و سـعی می کنـد  راز نهفتـه د ر پـس ایـن 
اتفـاق را کشـف کنـد . اما کشـف راز 14به معنای »حّل« راز نیسـت. 
چراکـه اساسـاً رازهـا حل شـد نی نیسـتند . این مسـئله 15 اسـت که 
بایـد  حـل شـود . چون نـه تنها کلیـت یـک راز د ر برابر ما نیسـت، 
بلکـه ایـن راز اسـت کـه مـا را د ر برگرفتـه و مـا هرگـز نمی توانیم 
بیـرون از او، بـه او بنگریـم و او را بـا تمامیتـش بـه سـیطرۀ فهـم 
و اد راک خـود  د رآوریـم. بـا راز تنهـا می تـوان اُنـس گرفـت و اُنس 
بـا راز، کشـف آن خواهـد  بـود . وقتـی بـا یـک راز اُنـس گرفتیـم، 
آن وقـت د اللت هـای معنایـی نیـز روشـن می شـود . یـک د یـد ار 
غیرمنتظـره، یـک رخـد اد  غیـر قابـل پیش بینـی و یـک »اتفـاق«، 
مـا را بـه حقیقتـی یّکـه و ویـژه رهنمـون می شـود . گوشـمان تیـز 
می شـود . چشـم های مان تیـز می شـود . همـه چیـز را بو می کشـیم 

و صـد ای هـر چیـزی را می شـنویم. بـه قـول موالنـا:
 نطق آب و نطق خاک و نطق ِگل،

                                       هست محسوس حواس اهل د ل
 اتفاقـات نـه تنها د یگر فاقد  معنا نیسـتند ، بلکه حامـل عمیق ترین 
معانـی هسـتی هسـتند . همـۀ جهـان و مافیهـا د ر یـک مکـث و 

حرکـت آهسـته برایـت جلـوه می کنـد . د ر ایـن حرکـت آهسـته، 
قـاد ر خواهـی بود ، اشـیاء را بهتـر ببینـی و بهتر د رک کنـی. مانند  

تماشـای اسُلوموشـن یک فیلـم )جبـاری،1398ب(.

گردشگریکمشتاب16
د نیـای امروز، د نیای سـرعت اسـت و اغلـب افراد  زند گی پر مشـغله 
و پراسترسـی را تجربـه می کننـد ، حجـم کار زیـاد  جسـم و روان 
افـراد  را خسـته می کنـد  و بـر اضطـراب و ناامیـد ی می افزایـد . د ر 
چنیـن د نیـای د لهـره آوری، گویـی ضـرورت کنـد ی و آهسـتگی 
بیشـتر نمـود  پیـد ا کرد ه اسـت و افراد  بیشـتری تصمیـم می گیرند  
کـه بـرای گذراند ن اوقات فراغـت خود  و یافتـن ضرباهنگ طبیعی 
هسـتی و باالبـرد ن کیفیـت زند گـی بـه آهسـتگی توجـه نشـان 

د هند . 
توسـعه  حـال  د ر  گذشـته  از  بیشـتر  آرام  سـفرهای  بد ین سـان 
اسـت. سـفرهایی کـه از سـرعت روزمرگـی می کاهـد  و آد مـی بـا 
کشـف آهسـته مکان هـا گویـی د وبـاره خویشـتن خود  را مکشـوف 
کـرد ه اسـت. گرد شـگری آهسـته متـراد ف بـا تنبلی نیسـت، بلکه 
گنـج  یافتـن  و  مکان هـا  روان  مشـاهد ه  و  گوش سـپرد ن  کاوش، 
نهـان آن هاسـت؛ همـان گنجی کـه آد می بـا آن احسـاس یگانگی 

می کنـد . 
گرد شـگری صنعتی شـد ه و انبـوه قـاد ر نبـود  حتـی ارتبـاط واقعی 
و عمیقـی میـان میهمانـان و میزبانـان یـک مقصـد  برقـرار کند .د ر 
گرد شـگری آرام، میهمـان د رگیـر زند گـی واقعی میزبان می شـود . 
بـا سـاکنان محلی د وسـت می شـود ، صحبـت می کنـد  و خاطراتی 
یگانـه خلـق می کنـد . مالقـات چهـره بـه چهـره بـا افـراد  جد یـد ، 
امتحان کـرد ن غذاهـای مختلـف بـا بـوی جـذاب اد ویه هـای تـازه، 
گل هـای  بوکشـید ن  زیبـا،  منظره هـای  و  مکان هـا  د ر  کاوش 
روییـد ه از خـاک، حـس سـرمای آب رود هـا د ر البـالی انگشـتان 
و گوش سـپرد ن بـه صـد ای مرغـان، مگـر تجربه هـای منحصـر بـه 

نیسـت؟! فرد ی 
اسـتفاد ه  هـم  سـریع  نقلیـه  وسـایل  از  اغلـب  آرام،  گرد شـگران 
نمی کننـد  تا از مسـیر سـفر هم لـذت ببرند  و از این رو گرد شـگری 
توسـعۀ  گرد شـگری  و  سـبز  سـفر  مفاهیـم  بـا  کم شـتاب  و  آرام 
پایـد ار هـم پیونـد  می خـورد .  د ر منابـع مختلـف تعریف هایـی از 
گرد شـگری آرام، آهسـته و یـا کم شـتاب کـه ترجمه هـای قابـل 
ویژگی هایـی  و  ذکـر شـد ه  از  Slow Tourism هسـتند ،  قبولـی 
بـرای ایـن نـوع از گرد شـگری بـر شـمرد ه شـد ه کـه د ر زیـر بـه 
(Fullagar, Markwell & Wilson, 2012)؛  می پرد ازیـم:  آنهـا 
(Guiver & McGrath, 2016)؛ )د یکینسـون و لومسـد ن، 1395(.
1. نوعـی روش سـفر کـه د ر آن جزئیـات مورد  توجه قـرار می گیرد  
و اغلـب د ر مسـیرهایی کـه مسـافران کمتـری د ارد ، رخ می د هـد  
و از ایـن رهگـذر می کوشـد  روح مکان هـا و فرهنگ هایـی کـه بـه 
د ور مانـد ه را »احسـاس« کنـد ؛ نـه آنکـه با سـرعت و عجلـه صرفاً 
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د یـد اری گـذرا از آن د اشـته باشـد . د ر عیـن حـال می کوشـد  که با 
اسـتاند ارد های گرد شـگری نیـز سـازگار باشـد .

2. د ر ایـن نـوع از گرد شـگری بـه منظـور د رک بهتـر واقعیت هـای 
زند گـی آد م هـا و محیـط مقصد ، به سـاد گی و راحتی سـفر اهمیت 
د اد ه می شـود . گرد شـگران آهسـته بر این باور هسـتند  کـه زمان و 
بهره بـرد ن از لحظـه لحظـۀ مسـافرت، لوکس ترین کاری اسـت که 

می تـوان د ر طـول سـفر انجام د اد .
3. نزد یکـی بـه مـرد م جامعـۀ محلـی و خریـد  مسـتقیم از آنهـا و 
حتـی غذاخـورد ن د ر رسـتوران های محلـی یـا خیابانـی و خریـد  
میـوه و سـبزیجات از مغازه هـای د هکد ه هـا از جملـه فعالیت هـای 
رایج د ر گرد شـگری آهسـته اسـت. آن طورکـه می تـوان صبورانه با 
فرهنـگ و آد اب ورسـوم مـرد م مقصـد  خـو گرفت و تجـارب جد ید  

و ارزشـمند ی را کسـب کرد .
4. د ر گرد شـگری آهسـته حساسـیت های زیسـت محیطی مـورد  
توجـه جد ی اسـت. گرد شـگران آهسـته بـا انتخـاب وسـایل نقلیه 
عمومـی، د وچرخـه یـا حتـی پیـاد ه روی بـر ایـن باورنـد  کـه طـی 
مسـیر نیـز جزئـی از سـفر اسـت و بایـد  از مسـیر بـه انـد ازۀ خـود  
مقصـد  لـذت بـرد . بـه این نـوع گرد شـگری گاهـی سـفر کم کربن 

هـم می گوینـد  )د یکینسـون و لومسـد ن، 1395(.
انسـانی و  ارزش هـای  بـه  5.گرد شـگر آهسـته کسـی اسـت کـه 
طبیعـی محیـط خود  توجه نشـان می د هـد . د ر جسـتجوی آرامش 
اسـت و تمایـل فزاینـد ه ای بـه د رک و ارتباط عمیق تـر با طبیعت و 
سـبک زند گـی انسـان ها د ارد  و از روزمرۀ  پرسـرعت گریزان اسـت. 
6. ایـن نـوع از گرد شـگری »احسـاس انسـانی« را د رگیـر می کنـد  
و ارتباطـات واقعـی و معنـاد اری میان مسـافران با مرد مـان محلی، 
مکان هـا، آثـار، فرهنگ هـا، غذاهـا، میـراث تاریخـی و فرهنگـی و 
محیـط زیسـت و طبیعـت برقـرار می شـود  و گویـی فرصتی اسـت 

بـرای چشـید ن طعـم واقعـی زند گی.
اسـت.  لذت بـرد ن  گرد شـگری  از  نـوع  ایـن  د ر  اصلـی  هـد ف   .7
برخـالف سـفرهای چنـد روزه و بازد ید هـای اجمالـی، بر سـیاحت، 
کشـف و لـذت نهفتـه د ر آهسـتگی بازد یـد  از مقصـد  تأکیـد  د ارد . 
نیـز حد اقـل  از سـفر  8. د ر گرد شـگری آهسـته خسـتگی پـس 
اسـت. زیـرا ایـن خسـتگی عمد تـاً از عجله و اسـترس بـرای بازد ید  
از تمـام جاذبه هـای یـک منطقـه گرد شـگری د ر مد ت زمـان کـم 
حاصل می شـود . با گرد شـگری آهسـته، مسـافر سـرحال و پرانرژی 

بـه منـزل خـود  بازمی گرد د .
9. انتخـاب گرد شـگری آهسـته هزینه هـای سـفر را هـم کاهـش 
گران  قیمـت  رسـتوران های  و  مجلـل  هتل هـای  زیـرا  می د هـد ؛ 
هیـچ گاه هماننـد  اقامتگاه هـای بوم گـرد ی و رسـتوران های محلـی 
قـاد ر نخواهنـد  بود  فرهنگ و آد اب  ورسـوم مقصد  گرد شـگری مورد  
نظـر را آشـکار سـازند . همچنیـن از آنجایی که بیشـتر، مسـیرهای 
کوتـاه را بـا پـای پیـاد ه بـه سـیاحت و اکتشـاف می رونـد ، هزینـه 

حمل ونقـل نیـز تـا حـد ود  زیـاد ی کاهـش خواهـد  یافت.

آرام  د اشـتن ذهنـی  نخسـت  10. الزمـۀ گرد شـگری کم شـتاب، 
اسـت؛ قـد م د وم برقـراری ارتبـاط نزد یـک بـا مـرد م بومـی اسـت. 
نیـازی نیسـت خـود  را ملـزم بـه بازد ید  از تمـام جاذبه هـای مقصد  
کـرد ، اصـاًل بهتـر اسـت هیـچ فهرسـتی با خـود  بـه همراه نیـاورد . 
را  خـود   بر می گزیننـد ،  را  آهسـته  گرد شـگری  کـه  جهانگرد انـی 
تسـلیم اتفاقـات و روید اد هـای سـفر کـرد ه و هیچ ترسـی بـرای از 
د سـت رفتن زمـان به خـود  راه نمی د هنـد . باید  هیجـان و تجربه را 
بـا آغوش بـاز پذیرا بود  و تمام احساسـات خوشـایند  و ناخوشـایند  

سـفر را چشید .
11. شـاید  به غلط تصور شـود  که این شـکل از سـفر و گرد شـگری 
الجـرم مختـص کسـانی اسـت کـه وقـت کافـی بـرای گذرانـد ن 
تعطیـالت خـود  د ارنـد  و بـرای افـراد  پرمشـغله مناسـب نیسـت، 
امـا بایـد  گفـت د رواقـع ایـن گرد شـگری، نوعـی تغییر نگـرش د ر 
سـفرکرد ن اسـت و طبیعتـاً بـرای همـه و د ر هـر سـفری میسـر 

17 است.
یـا   19 کم شـتاب  گرد شـگری  د ه فرمـان  »کارپینلـی«18   .12
»مانیفسـتی بـرای سـفر آهسـته« 20 را چنیـن برمی شـمرد : 1.  از 
خانه شـروع کنید . آغاز سـفر آهسـته، ذهن اسـت. 2. آهسـته سفر 
کنیـد . اگـر امکانش هسـت، از سـفر بـا هواپیمـا پرهیز کنیـد  و د ر 
عـوض از کشـتی، اتوبوس های محلی و قطارهای آهسـته اسـتفاد ه 
کنیـد . سـرعت، ارتبـاط شـما را بـا منظره قطـع می کنـد . 3. اجازه 
ند هیـد  انتظـار رسـید ن به مقصـد ، لذت سـفر را تحت الشـعاع قرار 
د هـد . 4. بـه بازارهـای محلـی سـر بزنیـد . 5. د ر یـک کافـه محلی 
بنشـینید  تـا شـما هـم بخشـی از منظـره شـهری باشـید . 6. زمان 
خـود  را صـرف حس کـرد ن زبـان و لهجـه محلـی کنیـد . 7. محـل 
اقامـت خـود  را محلـی انتخاب کنیـد  که د ر ارتباط با جامعه باشـد . 
8. کاری را انجـام د هیـد  کـه مـرد م محلی انجام می د هنـد ، نه فقط 
آن چیـزی کـه کتـاب راهنمـا می گویـد . 9. طعـم غیـر منتظره هـا 
را بچشـید . تأخیـر قطـار یـا جامانـد ن از اتوبـوس را فرصتی جد ید  
تلقـی کنیـد . 10. به ایـن فکر کنید  که شـما چه چیـزی می توانید  

بـه جامعـه ای کـه از آن د یـد ن می کنیـد  اضافـه کنید .
13. گرد شـگری کم شـتاب را می تـوان یکـی از انـواع گرد شـگری 
خـالق د انسـت: سـفری آگاهانـه بـا کم تریـن سـوء تأثیـر محیطی 
می گویـد :   21 »گارد نـر«  محلـی.  جامعـۀ  بـا  ارتبـاط  بیشـترین  و 
بایـد   گرد شـگران  اسـت؛  ذهـن  کیفیـت  کم شـتاب  گرد شـگری 
آهسـته سـفر کنند ؛ سـفر تجربۀ ذاتی گرد شـگر اسـت؛ محلی بود ن 
و تعامـل بـا مـرد م محلـی؛ کاهـش سـرعت بـرای افزایـش لـذت 
منظره هـای محیطـی؛ د اشـتن فرصـت بـرای اکتشـاف های غیـر 

 .(Gardner, 2009) منتظـره 
از  د ارد :  را  خـود   خـاص  هنجارهـای  آهسـته  گرد شـگری   .14
اقامـت  محلـی  خانه هـای  د ر  بگیریـد ؛  فاصلـه  خـود   برنامه  هـای 
کنیـد  تـا د ر فرهنـگ محلی غرق شـوید ؛ ابتـد ا بـا کاوش از مناطق 
نزد یکتـر شـروع کنیـد  و سـپس از افـراد  محلـی د ربـارۀ مکان های 
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تکمیلـی بپرسـید ؛ از مـزارع و مغازه هـای محلـی خریـد  کنیـد  و 
تجربه هـای  جد یـد ،  محل هـای  از  بخریـد ؛  ارگانیـک  غذاهـای 
جد یـد  بیاموزیـد ؛ همـواره بـه خاطر د اشـته باشـید  که شـما برای 
از همـه چیـز  تعطیـالت د ر تعطیـالت هسـتید  و آنچـه بیشـتر 

اهمیـت د ارد  خـود  شـما هسـتید .
د اد ه  نشان   2 تصویر  د ر  کم شتاب  گرد شگری  مفهومی  مد ل   .15

شد ه است. 
16. تفاوت هـای مهـم میـان گرد شـگری متعـارف و گرد شـگری 

کم شـتاب مطابـق )جـد ول 1( اسـت.

بحثونتیجهگیری
همـان طـور کـه بـه تفصیـل بیـان شـد  فلسـفه آهسـته د ر برابـر 
را  نتیجـه  و  جنب وجـوش  سـرعت،  کـه  امـروز  مـد رن  فرهنـگ 

می کنـد ،  نکوهـش  را  آهسـتگی  و  بـازی  تعلـل،  و  می پرسـتد  
ایسـتاد گی می کنـد  و بـر ایـن بـاور اسـت کـه آهسـتگی موجـب 
تراکـم لـذت می شـود  و زند گـی را بـا معنـا و اخالقی تـر می کنـد . 
آهسـتگی د ر مشـی فرزانـگان نمـود ار اسـت. آنهـا بـا همـه چیـز با 
آرامـش و آهسـتگی مواجـه می شـوند  و هیچ لحظـه ای از زند گی را 
از د سـت نمی د هنـد . نمونـۀ عالـی ایـن مطلـب د ر اد بیـات جد یـد ، 
مائد ه هـای زمینـی »آنـد ره ژید «22 اسـت آنجا که می گویـد : »وقتی 
یـک د انـه هلـو را با د ند انت می فشـری خـوب بفشـار و ذره ذره آن 
را جـذب کـن، بعـد  الشـه اش را ببلع«. او بـرای د رک لـذت، نیازی 
بـه هیاهـو یـا مـواد  تخد یری نـد ارد ، بلکـه بـا  مد یریت ذهـن23 د ر 

آهسـتگی از هلو متلذذ شـد ه اسـت.
د ر تاریـخ مـوارد  مشـابه د یگـری هـم هسـت چنانچـه نقـل اسـت 
کـه راهبـان هنـد و قصـد  تنقیـص بـود ا را د اشـتند . نـزد  او آمد ند  و 

تصویر 2. مد ل مفهومی گرد شگری کم شتاب. مأخذ: د یکینسون و لومسد ن، 1395.
 

گردشگریکمشتاب)آهسته(گردشگریمتعارف

آمد  و شد  باحوصلهرفت و آمد  سریع

د وچرخه، قطار و اتوبوس به عنوان وسیلۀ نقلیههواپیما و خود رو به عنوان وسیلۀ نقلیه

آهستگی و آرامشانجام سریع کارها

حد اقل استفاد ه از منابع استفاد ه زیاد  از منابع

تلقی مسیر سفر به عنوان مقصد  و بخش قابل توجه تجربه تلقی مسیر سفر به عنوان د االنی برای رسید ن به مقصد 
گرد شگر

محلی بود ن بازد ید ها و اقامت بلند مد تبازد ید  تعد اد  زیاد ی جاذبه )هرچه بیشتر بهتر(

تولید  کربن کم تولید  مقد ار باالیی کربن

پرهیز از کاالزد گی و مصرفمصرف و کاالزد گی

غذا و نوشید نی ارگانیک، محلی و آهستهمیهمان پذیری به شکل استاند ارد  

جد ول 1. تفاوت میان گرد شگری متعارف و گرد شگری آهسته. مأخذ: د یکینسون و لومسد ن، 1395.
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هریـک از کرامـات و معجـزات خود  گفتند . بعد  گفتند  اسـتاد  شـما 
چـه خـرق عاد تـی د اریـد ؟ او گفـت مـن وقتی کـه غـذا می خورم، 
فقـط غـذا می خـورم و وقتی که می خوابـم فقط می خوابـم و وقتی 
کـه سـخن می گویـم فقـط سـخن می گویـم!! واقعـاً کد امیـک از 
شـما می توانیـد  بـه هـر کار کـه مشـغولید  د ر سـاحت وجود تـان 

هیـچ چیـز د یگـری رخ ند هـد ؟! 
از »اپیکـور«، پـد ر فلسـفه لـذت، هم چنین بیان شـد ه کـه هروقت 
می د یـد  کسـی مـی د ود  می گفـت کجـا مـی د وی؟ آهسـته آهسـته 
راه بـرو تـا هـم بـه آنجا برسـی هم بـه اینجا. آنکـه تند  مـی رود  نه 
بـه آنجـا می رسـد  و نه بـه اینجـا و هـر د و را از د سـت می د هد . د ر 
آهسـتگی هـم لـذت  رسـید ن به مقصد  و هـم لذت مانـد ن د ر مبد أ 

را می تـوان د رک کـرد .
بـه ایـن ترتیـب وقتـی فلسـفه آهسـتگی را کـه ریشـه د ر عرفـان 
بـا مفهـوم و ویژگی هـای  نیـز د ارد  د ر مواجهـه  و فلسـفه کهـن 
گرد شـگری کم شـتاب و آهسـته قـرار می د هیم، مالحظه می شـود  
کـه ایـن د و می تواننـد  از هـم تغذیـه کننـد  و یکد یگـر را بالند ه تـر 

کنند .
چنانکـه د ید ه ایـم د ر سـفرها و گرد شـگری های متعـارف د نیـای 
مـد رن، برنامه هـای بازد یـد  فشـرد ه د ر روزهایـی محـد ود  تـد ارک 
د یـد ه می شـود ، اما براسـتی اگـر د ر گرد شـگری »عنصـر زمان« به 
حـد  وفـور به »عنصـر مـکان« اضافه نشـود  و نتوان تمامـی زوایای 
یـک مقصـد  را بـا آسـود گی خیـال کاوید ، آیـا می توان گفـت که با 

محلـی متفاوت »آشـنا« شـد ه ایم؟ 
د یـد ن  بـرای  اجبـار  د لیـل  بـه  د ر هـر محـل  توقف هـای کوتـاه 
چند یـن مـکان د ر یـک مـد ت محـد ود  را ضـرب کنیـد  د ر آمـاد ه 
نبـود ن زیرسـاخت های پذیرایـی آن محـل و از د سـت د اد ن زمـان 
و  ارزش گـذاری  ایـن سـرعت حـس  برنامه هـا،  از  عقب افتـاد ن  و 
قد رد انـی را خامـوش می کنـد  و ایـن برنامه ریـزی، د وبـاره همـان 
می کنـد .  تد اعـی  کـرد ه  فـرار  آن  از  گرد شـگر  کـه  را  روزمرگـی 
مسـافری کـه د ر جسـتجوی آرامـش به سـفر آمد ه با سـفر سـریع 

خسـته تربرمی گرد د . 
گرد شـگری آهسـته همه چیـز زند گـی د ر یـک مـکان بـا سـرعت 

کـم اسـت و چـون نیازهـای روحی و متعالی انسـان را مـورد  توجه 
توجـه  مـورد   پیـش  از  بیـش  اخیـر،  سـال های  د ر  قرارمی د هـد ، 
مـرد م و فعـاالن صنعت گرد شـگری قرار گرفته اسـت. گرد شـگری 
آهسـته کمـک می کنـد  افـراد  جلـوه و انـرژی طبیعـت را جـذب 
فلسـفه  د ر  زند گـی  یـک  تمریـن  آهسـته،  گرد شـگری  کننـد . 

آهسـتگی اسـت.
سـفر کم شـتاب بـه د نبـال خلـق تجـارب نـاب و معتبر و خـارج از 
کلیشـه های متـد اول اسـت. تعامـل بـا مـرد م د ر سـطحی عمیق تر 
عکس بـرد اری  از  نشـد نی تر  فرامـوش  و  لذت بخش تـر  بسـیار 
هـزاران عکس از کلیسـاها و بناهای تاریخی اسـت که گرد شـگران 
هرگـز بـه آنها نـگاه نمی کنند . بـا کم کرد ن سـرعت می تـوان فراتر 
از صحنه هـای معمول را کشـف کـرد . غیرمنتظره هـا از فعالیت های 
برنامه ریزی شـد ه فراموش نشـد نی ترند . گرد شـگری آهسـته امـکان 
یـک برنامـه انعطاف پذیـر از یـک سـفر، چیزی شـبیه یـک کاوش 
را فراهـم می سـازد . ایـن تجربیـات غیرمترقبـه، بینـش واقعی تری 
از مـکان و فرهنـگ محلـی ایجـاد  می کنـد . ایـن کاوش و کشـف 
نـه فقـط کشـف مقصـد  و مرد مـان د وست د اشـتنی د یگـر، مناظـر 
غذاهـای  د لچسـب  و طعـم  جالـب  آیین هـای  و  د لربـا، سـنت ها 
را  خـود   »زمـان«  آهسته شـد ن  فراینـد   د ر  کـه  اسـت  متفـاوت 
جلوه گـر می سـازد  و فرصتـی برای کشـف د وبـاره »خـود « و یافتن 
گمشـد ه های د رونـی مهیـا می شـود . د ر گرد شـگری آرام، فعالیتـی 
کـه اکوسیسـتم را برنجانـد ، صـورت نمی گیـرد  و کیفیـت سـفر بر 

کمیـت آن غلبـه د ارد .
د ر آهسـتگي، انسـان مزه هـا و رنگ هـاي جد یـد ي کشـف مي کند  . 
ایـن مفهـوم به طور مشـخص د ر غذاهاي آرام 24نمـود  پید ا می کند . 
فرهنگـي  میـراث  عرضه کننـد ۀ  هـم  آرام  گرد شـگري  مکان هـاي 
محلـي اسـت (Fernandes, 2011). گرد شـگری آرام نوعـی رهایی 
و غرق شـد ن د ر مقصـد  اسـت. نوعـی ولگـرد ی و پرسـه زنی کـه 
گرد شـگر بـا د اشـتن فرصـت کافـی با مـرد م محلـی گـپ می زند ، 
د ر رسـوم و فرهنـگ محلـی غوطـه ور می شـود  و غذاهـای بومـی 
را می چشـد . اگـر ایـن نمونـه عملـی و کارگاهـی یـک زند گـی د ر 

فلسـفه آهسـتگی نیسـت، پس چیسـت؟ 
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