تمرکز یا عدم تمرکز؟

هذیشاى ثِ طَس دائن دسثبسُ اختیبس تصوین گیشی هی کٌٌذ ٍ ایي هَضَع ثخطی هستوش ٍ جشیبى دائوی فشآیٌذ
سبصهبًذّی است .اص سَی دیگش دس سشاسش سبختبس سبصهبًی هذیشاى اسضذ دس هَسد اختیبساتی کِ هی خَاٌّذ دس هشحلِ
ػول ،تفَیض کٌٌذ ثبیذ تصویوبتی گستشدُ اتخبر ًوبیٌذ .دس ٍاقغ ایي تصویوبت اص ًَع تصویوبت ثشًبهِ سیضی دسثبسُ
سبصهبًذّی است .هقذاس اختیبساتی کِ هذیشاى دس سبصهبى ثِ دیگشاى ٍاگزاس هی کٌٌذ ثش سٍی یک طیف قشاس داسد کِ
دس یک اًتْبی آى توشکض ٍ دس اًتْبی دیگش ػذم توشکض هطبّذُ هی ضَد .دس یک سبصهبى ًسجتب غیش هتوشکض اختیبسات
ٍ هسئَلیت ّبی قبثل هالحظِ ای ثِ هذیشاى سدُ پبئیي ،دس سلسلِ هشاتت اختیبسات سبصهبًیٍ ،اگزاس هی ضَد .دس یک
سبصهبى ًسجتب هتوشکض اختیبسات ٍ هسئَلیت ّبی ثسیبس صیبدی دس ساس ّشم سبصهبى ثبقی هی هبًذ .هضایب یب ًقبط قَت
توشکض صدایی هطبثِ هضایبی تفَیض اختیبسات است ،یؼٌی هذیش سدُ ثبال ثبسّب سا اص ضبًِ خَد ثش هی داسد .فشآیٌذ
تصوین گیشی ثْجَد هی یبثذ ،صیشا تصویوبت تقشیجب دس صحٌِ ػول گشفتِ هی ضًَذ آهَصش ّبی ثْتشی ثِ افشاد دادُ
هی ضَد ،سٍحیِ افشاد ٍ اثتکبس ػول کسبًی کِ دس سطَح پبئیي تش ّستٌذ ثبال هی سٍد ٍ اًؼطبف پزیشی دس سبصهبى
ثیطتش هی گشدد ٍ تصویوبت دس هحیطی کِ ثِ سشػت دس حبل تغییش است  ،سشیغ تش گشفتِ هی ضَد .ایٌْب هضایبیی
است کِ دس سبختبس غیش هتوشکض ٍجَد داسد  .ایي ضیَُ اًذیطِ ثبػث هی ضَد تب هب چٌیي ثپٌذاسین کِ توشکض صدایی،
خَد ٍ توشکض ثذ استٍ .لی اگش ٍضغ ثِ گًَِ ای ثبضذ کِ دس سبصهبى چیضی ثِ ًبم ّوبٌّگی ٍ سّجشی اص ثبال ٍجَد
ًذاضتِ ثبضذ ،تشدیذی ًیست کِ کل توشکض صدایی ًبهطلَة خَاّذ ضذ .الجتِ اگش کٌتشل هشکضی دس آى سبصهبى ٍجَد
ًذاضتِ ثبضذ.
دس حبلی کِ ثسیبسی اص هذیشاى سبصهبًْب ثِ هَضَع توشکض صدایی تَجِ ثیطتشی هی ًوبیٌذ ،پشسص اصلی ایي است کِ
آیب سبصهبى ثبیذ غیش هتوشکض ضَد یب خیش ٍ ایٌکِ داهٌِ ٍ حذٍد ایي ػذم توشکض ثبیذ تب کجب کطیذُ ضَد.
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