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همدقم
   و نادنمـشناد یـملع ياههتفای هک تسا يراگنهمانزور ياههخاش زا یکی یملع يراگنهمانزور
    طـبار یـملع ناراـگنهمانزور عقاو رد؛دهدیم لاقتنا مدرم مومع هب هداس نابز هب ار ناصصختم
  یـملع داوس حطس دهدیم ناشن هک تسا هدش ماجنا يدایز تاعلاطم .دنتسه هعماج و ملع نیب
     و هعـسوت لاـح رد ياهروـشک و نارـیا دروم ردهلئسم نیا .تسا نییاپ رایسب مدرم مومع نایم
    هعـسوت زا نارـیا هـبناجهمه هعسوت ریسم.دنکیم قدص هتفرشیپ ياهروشک زا يرایسب نینچمه
 رثؤ ـ م هداـعلا   قوـف و هدـیچیپ ناـیرج نیا اب مدرم ییانشآ نودب یملع هعسوت و درذگیم یملع
 يا هـشوگ رد هک دنتسین ياهتسجرب دارفا اهنت نادنمشناد ،نردم ملع يایند رد .تسین ریذپناکما
،دیدجيایند رد یگدنز .دنبای تسد زیگناتفگش ياهتفای هب هرابکی ات دننک راک يوزنم لکش هب
   .دـشاب هتـشاد طابترا هعماج ابیعون هبناققحم و نادنمشنادياهشهوژپات تسا هدش بجوم
   تـیبثت و یـللملانیب و گرزب ياههژورپ رد تکراشم ،دوخ ياهشهوژپهنیزه نیمأت يارب اهنآ

 .دنتسه یملع ياهدرواتسد تیمها زا مدرم مومع یهاگآ دنمزاینشیوخ هاگیاج
  نـیا رد تکرش ناوخارف مالعا زا سپ و دشیم ساسحا لبق زا یهاگراک نینچ لیکشت موزل

 هب هناسر باحصا صوصخ هب هعماج زاین و تیفرظ نیبم هاگراک نیا زا هدرتسگ لابقتسا ،هاگراک
.تسا یملع ياهتسشن نینچ يرازگرب

    ریاـس مـه و هناـسر باحصا هقالعدروم مه هک تسا ینیون ثحابم زا یملع يراگنهمانزور
    يرازـگرب ،تـسا هار يادـتبا رد  اـم  روـشک رد یملع يراگنهمانزور اما .تسا یملع ياههزوح
.تسا مطالترپ ریسم نیا يالتعا رد کچوک یماگ یملع ياههاگراک

 حرطم یهاگراک نینچ موزل ،وکسنوی ياهقطنم رتفد اب تابتاکم و تارکاذم یط2931 لاس زا
  ناوـنع هب سیراپ رتفد زا ادناب نوسکاف ياقآ تیاهن رد ،دندش یفرعم وکسنوی زا یناصصختم و
.دش هدامآ هاگراک يرازگرب تامدقم و باختنا سردم

 یناسک هاگراک یملع ياروش رد ،ناوخارف مالعا زا دعب ،هاگراک تیفرظ تیدودحم هب هجوت اب
.دندش هتفریذپ هاگراک رد تکرش يارب دندوب طبترم یملعيراگنهمانزور ۀفرح اب یعون هب هک

  هـعماج اب ملع رتشیب هچ ره دنویپ ياقترا دهاش ییاههاگراک نینچ لیکشت همادا اب تسا دیما
.میشاب

یمیدق مرکا
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یملع يراگنهمانزورهاگراک لیکشت یگنوگچ

 حرطمناریا ملع جیورت نمجنا فرط زا یملع يراگنهمانزور یشزومآ هاگراک يرازگرب داهنشیپ
     تـسایس تاـقیقحت زـکرم ،نارـهت رد وکسنوی ياهقطنم رتفد اب یتاسلج یط نمجنا نیا و دش
  نـیا يرازگرب هب میمصت ناوارف تارکاذم و ثحب زا سپ وکسنوی یلم نویسیمک و روشک یملع
  نابآ22 و12ياهزور رد هاگراک نیا دوب رارق هتبلا .تفرگ3931 رذآ6 و5 ياهزور رد هاگراک
 ریخأ ـ ت هـتفه ود اب هاگراک یتالکشم هب انب اما،دوش رازگرب ناریا رد ملع جیورت هتفه اب نامزمه
  صـصختم      ادـناب نوـسکف روـسفورپ ياـقآ زا نارـهت رد وکـسنوی يا  هـقطنم رـتفد .دش رازگرب
      یـشزومآ هاـگراک نـیا رد سیردـت يارـب سیراپ رد وکسنوی يزکرم رتفد زا یملع مسیلانروژ
   ياـقآ رایتـسد زینتاطابترا يارتکد يوجشناد،رادرز نیرز مناخهاگراک نیا رد .دندرک توعد
    و نارـیا مـلع جیورـت نمجنا ياضعا ،اههناسر ،اههاگشناد ۀمه هب و هیهت یناوخارف .دندوب ادناب

.دش لاسرا هدرتسگ روط هب طبترم زکارم ریاس
     ،هاـگراک عوـضوم اـب طبترـم هقباس ،هاگراک رد تکرش يارب زاین دروم كرادم هلمج زا

 و يا  هـفرح و یـملع همانیگدنز و لاح حرش هصالخ لاسرا ،رتالاب و یسانشراک كردمنتشاد
 هب نادنمهقالع زا یتح،يرایسب ياهتساوخرد هناخریبد نآ زا سپ .دوب یسیلگنا نابز هب طلست
- تکرـش یملع یفارگویب،هاگراک دودحم تیفرظ هب هجوت اب .درک تفایرد یملع يراگنهمانزور
  ياـه  هناـسر زا ناراـگنربخ و ناراـگن  هـمانزور زا رـفن73 و  دـش یسررب یتاسلج یط ناگدننک
 .دندش باختنا هاگراک رد تکرش يارب يرادید و يرادینش ،يراتشون زا معا نوگانوگ
   تـیامح اـب اما،دوش ذخا هاگراک نیا رد تکرش يارب ناگدننکتکرشهنیزه دوب رارق نینچمه
 نایاـش .دـ ش هئارا ناگیار تروص هب یشزومآ تصرف نیا نارهت رد وکسنوی ياهقطنم رتفد یلام
رقتسمروشک یملعتسایستاقیقحتزکرمرد یملع يراگنهمانزورهاگراکهناخریبدتسارکذ
.دوب



یملع يراگنهمانزور یشزومآ هاگراک

3

 راکرس روضح اب"دابآدعس هعومجم یتنطلس فورظ هزوم"رد3931 رذآ5 هاگراک نیا
،     یمیدـق مرـکا رـتکد مناـخ ،نارـهت رد وکسنوی ياهقطنم رتفد سیئر،شورال شیکرتسا مناخ
، روـشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم ملع جیورت هورگ ریدم و ناریا ملع جیورت نمجنا سیئر
   ماـج هـمانزور هلمج زا نوگانوگ ياههناسر زا یملع ناراگنربخ زا رفن73 زا شیب روضح اب و
  يروـهمج ملع يامیس4 هکبش ،گنهرف و ملع ،انسیا ،انریاياهيرازگربخ ،قرش همانزور ،مج
 و دـنتفگ دما ـ شوخ نارـضاح هب شورال مناخ ادتبا .دش حاتتفا ...و موجن هلجم ،ناریا یمالسا
  هـمانرب هراـب    رد شقباوـس و دوـخ یـفرعم نمـض ادناب ياقآسپس؛دندرک یفرعم ار ادناب ياقآ
  یـفرعم ار  دوـخ ناگدـننک  تکرـش ادـناب ياقآ نانخس زا سپ.دنداد یتاحیضوت هاگراک هزورود
    زاـغآ ادـناب ياـقآ ینارنخس هیحاتتفا زا دعب .دندوب روشک نوگانوگ ياههناسر زا ًارثکا هک دندرک
.دش
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   و دـندرک ناـیبیملع يراگنهمانزورهرابرد ياهمدقم دوخ ینارنخس رد ادناب روسفورپ
  موـمع نایم یملع داوس حطس دهدیم ناشن هک تسا هدش ماجنا يدایز تاعلاطم هک دنداد همادا
       نیـنچمه و هعـسوت لاـح رد ياهروـشک و نارـیا دروـم رد هلئسم نیا .تسا نییاپ رایسب مدرم
 و میـشاب هتشاد رطاخ هب ارهلئسم نیا دیاب هراومه .دنکیم قدص هتفرشیپ ياهروشک زا يرایسب
     و مـهف هـب دـنناوتب تـیاهن رد ات دنوش زکرمتم ملع يور ام ناراگنهمانزور هک مینک قیوشت دیاب
 تسد گنهرف و داصتقا ،تسایس دننام هعماج رگید ياهشخب و ملع نیب طابترا زا يرتهب كرد
.دوب دهاوخ هاگراک نیا یلصا روحم عوضوم نیا .دنبای

  هراـبرد ار  دوـخ براجت یهاتوک ینارنخس یط ناگنابآ تکرش لوئسم همانربۀمادا رد
 اب هک بآ تاجن يارب تسا يزومآشناد ياهژورپ باناددنتفگ ناشیا .دندرک نایبباناد هژورپ
  بـختنم سرادم یضعب رد .دوشیم ماجنا شرورپ و شزومآ ترازو يراکمه و وکسنوی کمک
-  هفرـص بآ فرـصم  رد هـک دوـشیم هداد شزومآ نازومآشناد هباهناتسرهش رد صوصخ هب

03     طـقف و تـسا يزرواـشک فراـصم لیلد هب بآ تفررده زا دصرد07 هچرگ ،دننک ییوج
.تسا یصخش فراصمتلع هب نآ دصرد

 نامسآ  ینوـیزیولت همانرب يرجم،روپنایرافصشوایسياقآ زور نامه رصع هسلج رد
     هـمانرب لیکـشت دـنور ناـشیا نینچمه .دندرک نایب اربش نامسآ همانرب زا دوخ براجت،بش
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 ناشیا .دندرک هئارا یتاعالطا همانرب نیا ناراکمه دروم رد و حیرشت نویزیولت رد ار بش نامسآ
.تسا هدش رتمک یلیخ نالا یلو دوب جیار رایسب اههناسر رد یملعياههابتشا ًالبق دنتشاد راهظا

  ینارنخـس  یـملع يراـگن هـمانزور نابطاخم صوصخ رد رادرز نیرز مناخ همادا رد
:دوب ریز دراوم لماش ناشیا ینارنخس ياهلصفرس .دندرک

؟تسا مهم نابطاخم تخانش ارچ
؟تسیچ یملع تاطابترا رد بطاخم شقن و تسیچ یملع تاطابترا
یملع تاطابترا زا هلحرم راهچ
نابطاخم یلک يدنبهقبط و ملع ندرک ياهناسر
يراگنهمانزور فادها ساسا رب نابطاخم يدنبهقبط
تسا نابطاخم فلتخم ياههورگ بسانم ياهناسر عون هچ.
 دنتخادرپ وگوتفگ و ثحب هب رادرز مناخینارنخس صوصخ رد ناگدننکتکرش هاگنآ

.دنداد خساپ هدش حرطم ياهلاؤس هب رادرز مناخ و
   زا سـپ .دـندرک داریا یهاتوک نانخس ادناب ياقآادتبا39 رذآ6 رد هاگراک مود زور رد

  ياـهشلاچهرابرد،ناریا يزرواشک يژولونکتویب هدکشهوژپزا،يوضترم سایلا رتکد ياقآ نآ
 ه راـب  رد راـبخا راـشتنا هک دوب نیا ناشیا زا توعد لیلد .دنتفگ نخسیتسیز يروانفیقالخا
  شیازـفا یگنوگچ دروم رد ادتبا ناشیا .تسا هدوب اههناسر رد یساسح عوضوم یتسیزيروانف
 يرواـنف     زا هدافتـسا اـب ییاذـغ داوـم دیلوت شیازفا و یطیحم لماوع لباقم رد ناهایگ تمواقم
    دروـم رد مـه ییاـه   تبحـص هـتبلا .دندرمـشرب ار يروانف نیا يایازم و دندرک تبحص یتسیز
  هـب ناسنا یتح و تاناویح يزاسهیبش زا یمومع تفلاخم و هعماج رد هدمآدوجو هب ياهشلاچ
    رـتکد ياـقآ و دـنتخادرپ  ینارنخـس نیا یسررب و دقن هب ناگدننکتکراشم نآ زا سپ .دمآ نایم
.دنداد خساپاهلاوس هب يوضترم

  حالطـصا دروـم رد یمیرک دومحمياقآ مان هب ناگدننکتکرش زا یکی همانرب همادا رد
TRIZتفگ نخسهزوح نیا رد دوخ براجت زا و درک یهاتوکتبحص.

   نـیرز رـتکد ،ادناب نوسکاف روسفورپ نانخس حورشم شرازگ نیا يدعب ياهشخب رد
.تسا هدمآ يوضترم سایلا دیس رتکد و رادرز
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یملع يراگنهمانزور
1ادناب نوسکاف

سیراپ رد وکسنوی يزکرم رتفد زا یملع مسیلانروژ صصختم

   هـک دـینکیم کمک هیضق نیا هب امش عقاو رد.منک دیکأت یملع مهم لئاسم رب مهاوخیم زورما
  هـب هک مینادیم ام یلک روط هب .دننیبب يرتهب شزومآ و دنشاب هتشاد يرتهب تاعالطا نادنورهش
  تـسا هدش ماجنا يدایز تاعلاطم .درک دهاوخ تبحص نآهرابرد ًادعب نیرز .میراد زاین راک نیا
  دروـم رد  عوـضوم  نـیا .تسا نییاپ رایسب مدرم مومع نایم یملع داوس حطس دهدیم ناشن هک
  .دـنک    یـم قدـص هتفرـشیپ ياهروـشک زا يرایسب نینچمه و هعسوت لاح رد ياهروشک و ناریا
 م ـ لع يور اـم ناراگنهمانزور هک مینک قیوشت و میشاب هتشاد رطاخ هب ار هلئسم نیا دیاب هراومه
   رـگید ياـه  شـخب و مـلع نیـ ب طابترا زا يرتهب كرد و مهفدنناوتب تیاهن رد ات دنوش زکرمتم

 یلصا هغدغد عوضوم نیا منکیم رکف نم .دنشاب هتشاد گنهرف و داصتقا ،تسایس دننام هعماج
.تسام

1. f.banda@unesco.org
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بلاطم سوئر
       »هیاپ یملع داوس«.1

یملع شرازگ هئارا هوحن.2

و »یتسیز يروانف« :يدروم هعلاطم.3
.هریغ

؟تسیچ ملع
؟دوشیم دیلوت هنوگچ ملع
طابترا يراگنهمانزور اب ملعهنوگچ 

؟دنکیم ادیپ
لصا کی ناونع هب یتسیز قالخا 

امنهار
-----------

شرازگ کی دیلوت رد تیقفوم لماوع 
)هناسر ره يارب( یملع

رد دیاب ار يزیچ هچ راگنهمانزور کی 
؟دنادب یتسیز يروانف دروم
سالک هژورپ ياربناتسادياههدیا       

  هـنوگچ تسایس ًالک هکنیا تسا مهم هچنآ.دنتسه مهم هک دنتسین یعیبط مولع طقف اما
  مـلع تـیاهن رد و دـنک   یـم رارـقرب طاـبترا ملع اب هنوگچ داصتقا؟دنکیم رارقرب طابترا ملع اب
   دـهاوخ ادـیپ امش راک رد ار شدوخ درکراک ملع امش هعماج رد عقاو رد.دوشیم نآ زا یشخب
     مـلع و دـننک کـمک هـعماج ندش کیتارکومد هب دنناوتب یملع ناراگنهمانزور منکیم رکف .درک
 عورشهکدینک تیوقت ار يرتواکجنک نادنورهش امش هکنیا .دهد ماجنا ار دوخ راک دناوتب ًالمع
  تاـماقم  دـننک  یـم اـعدا هک يدارفا نامه زا هکلب ناراذگتسایس زا اهنت هن،ندرک لاؤس هب دننک
 .دننکیم ملع دیلوتو دنتسه امش روشک یملع

    دوـخ نـیا و دنوـش وره     ـ بور هـناداقن لئاـسم اـب هـک دـینک قیوشت ار هعماج دیاب امش
  هـک- هـتفاب ادج هتفات میراذگب ار شمساهک ار ییوبات نآ میناوتیم تیاهن رد؛تسا یسارکومد
 دننکیم رکف اهنآ .مینکشب مهرد میناوتیم ار-دننادیم روطنیا ار ناشدوخ نادنمشناد و ناملاع
 و اههاگشیامزآ رد ناشدوخ راک يور دنوشیم زکرمتم و-دنتسه هتفابادجياهتفات دننام يزیچ
  اـهنآ و میمهفیمن يزیچ ًالصا هک میتسه یلومعم ییاهمدآ ام ییوگ.دنرادن يراک هعماج هیقب اب

   راـیتخا رد و میـنک زاب ار اهنآ راک دیاب راگنهمانزور ناونع هب ام یلو.دنمهفیم ام زا رتشیب یلیخ
   هـک منـک یـم رکفنم .تسا دب مه نادنمشناد دوخ يارب ندوب هتفاب ادج هتفات .میهد رارق مدرم
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  زا يوـضع زـین  نادنمـشنادات دهدب ماجنا یبوخ رایسب راک دهاوخیم ناریا ملع جیورت نمجنا
  رد ار دوـخ شقن دنناوتب ودننکن هاگن نارگیدهب نییاپ هب الاب زا و دنشاب دنورهش ،دنوش هعماج
 .دننک يزاب و كرد نادنورهش و دارفا هرمزور یگدنز

یملع يراگنهمانزور ارچ ،تسخن اما
یشزومآ درکلمع

کیتارکومد درکلمع

ياهعسوت درکلمع

ماع یشزومآ هافر
شخب ریاس و ملع نیب طابترا كرد-

گنهرف ،داصتقا ،تسایس( هعماج ياه
)هریغو

---------------
واکجنک نادنورهش شرورپ
نادنمشناد ندرک یمدرم
ملع)یتسیز( قالخا ثحب
یملع ياهدرواتسد تیفیک

-----------------
رادیاپ هعسوت هب کمک
ملع رد يراذگهیامرس
لاثم يارب( يراذگهیامرس رتشیب هدزاب

)مومع هدافتسا يارب رتشیب دیلوت

 رد یثحب،دینادیم هک روطنامه .تسا کیتارکومد،یملع ناراگنهمانزور شقن نینچمه
   دارـفا ناوـنع هب مدرم قوقح و رشب قوقح شقن هکنیاو هدمآ دوجو هب ملع یتسیز قالخاهراب
   یـملع تالوـصحم نـیا  هـک   دـنمهفب مدرـم میهاوخیم ام .تسا مهم رایسب نآ رد هعماج لاعف

  رـشب قوقح تمدخ رد و دنوش هتفرگ راک هب دیاب هنوگچ تیاهن رد و دنیآیم دوجو هب هنوگچ
  گـنینولکويداینب ياهلولس تاقیقحت ًالثمهراب رد ییاهلاؤس ام دیاش .دنشاب هعماج قوقح و
 راگنهمانزورناونع هبام .دراد ییانبم هچ رشب قوقح ظاحل زا حالطصا هب هک میشاب هتشاد ناسنا
    تالوـصحم تـیفیک دروـم رد میرادهکیشقن رطاخ هب ،مینک يزاب یکیتارکومد شقن میناوتیم
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  وگخـساپ  ناـشراک  دروـم رد ودنشاب لوئسم دیاب اهنآ؛دنهدیم ماجنا نادنمشنادهچنآ و یملع
 .میوش لیدبت لعفنميرظان هب طقف اهنآ ياهراک لباقم رد دیابن ام .دنشاب

   يارـب و دـنهدب رارق دقن دروم ار رگیدکی راک دنناوتیم یملع ناراگنهمانزور نینچمه
 .تسیچ یملع تیلاعف و ملع نیا دننیبب همه هک ياهنوگ هب ،دننک زاب ار نآ مدرم یمومع تعفنم
   رواـب نـیا رب تیاهن رد.دوشیم رتوگخساپ هعماج هبودنکیم ادیپتفرشیپ ملع هک تساجنیا
     نـیا رـب .دراد اـی دـشاب هتشاد دیاب هعماج هعسوت رد مه یشقن یملع يراگنهمانزور هک میتسه
 .دوشیم رادیاپ هعسوت ثعاب ملع مدقتعم ساسا

 رادیاپ هعسوت،وکسنوی رظن زا ،دشاب هچ رادیاپ هعسوت زا امش فیرعت هکنیا زا رظنفرص
  هـکنیا نو دـب  تـسا  هعـسوت ياتـسار ردهک ییاهشالت دینک لصاح نانیمطا امش هک تسا نیا
      و دـسرب هعـسوت ینوـنک فادـها هـب، دزادـنیب رطخ هب و دنک ینابرق ار هدنیآ ياهلسن ياهزاین
  ار یناـسنا هعسوت هکلب دنک نییعت ار يداصتقا دشر و داصتقا اهنت هن دناوتیم ملع هک تساجنیا
   هـب ار ناـمیاه  هـچب هدـنیآ دیابن.دشخب دوبهب ار یناسنا هعماج دناوتیم ًالوصا و دنکیم نیمضت

  رادـیاپ هعسوت یلصا هلئسم عقاو رد نیا و مینک نیمضت ار نامنادنزرف هدنیآ دیاب.میزادنیب رطخ
 .تسا

  دـناوت  یـم هـنوگچ هکنیا و دیریگب رظن رد ار ملع رد يراذگهیامرس دیناوتیم امش هتبلا
   نـیا ردـقچ  و دـنک   یـم اـفیا ار دوـخ شقن ردقچ تلود اجنیا رد ،دشاب هتشاد هعسوت رد یشقن

 تسا یشقن هس نیا منک ضرع هصالخ .ریخ ای دراد ياهدیاف ایآ و دراد تشگزاب يراذگهیامرس
  دوـجو  مـه يرتداـیز ياهشقن هتبلا.دننک يزاب دنناوتیم یملع ناراگنهمانزور مینکیم رکف هک
 ناتدوخ.دینک هفاضا نآ هب ار ییاهشقن امش تسا نکمم .دنتسهاهنآنیرتمهم هس نیا اما،دراد
  رـظن دیناوتیم امش.مدرک ضرع ناتتمدخ هک دوب ياهمدقم طقف نیا .دینک داهنشیپ دیناوتیم مه
 ؟دیراد رظن رد ار يرگید شقن ایآ دییوگب نالا نیمه،دینک رظنراهظا دیهاوخیم رگا.دیهدب

-هعسوت و کیتارکومد ،یشزومآ ياهدرکلمع( هدش هداد شیامن تنیوپرواپ دروم رد :لاوس
  يرـگید زا رتمهم و دراد تیحجرا يرگید رباهشخب نیا زا مادک ره ایآ امش رظن هب ،)يا
 ؟تسا

  تروـص هب ار اهنآ دیاش نم .دنتسه مهم رگیدکی هزادنا هب همه،ریخ منادیم هک اجنآ ات:باوج
    طاـبترا رد رگیدـکی اـب اهنیا.درادن تیحجرا يرگید رب کیچیه یلومشاب هتفگ یبتارم هلسلس
.تسا رتمهم يرگید زا یکی تفگناوتیمن و دنتسه
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 هــنومن دروــم رد.تــخادرپ   میهاوــخ ینارنخــس نیــمه رد یتــسیز قالــخا هــب اــم
   ساـسا رـب ار اـه  ناـسنا یـنبرک ياهیپک منک ضرع ناتتمدخ،گنینولک ،ناسنا هدشيزاسهیبش
   یتاـقیقحت نیـنچ اهتلود زا یخرب هک دیشاب هتشاد عالطا دیاش .تخاس ناوتیم کیتنژ درکراک
  ضرـف   .دنتـسه رـیگرد نایم نیا رد يددعتم یقالخا تاعوضوم اب اریز دننکیمن یلام نیمأت ار
 و  يزاـس  هیبـش ًالماـک  زـین اهنژ و دیوش يزاسهیبش یتقو یلاعبانج ینبرک یپک هرابرد دییامرفب
؟ دوشیم حرطمیعوضوم هچ دنوش نولک

  بـنا وج .دوـش     یـم و هدـش هتـشاذگ ثـحب هـب مومع نایم هک دنتسه یتاعوضوم اهنیا
  هـچ؟ه ـ ن اـی تسا یقالخا راک نیا ًالصا ایآ .تسا زور غاد رایسب ثحب تاعوضوم نیا یقالخا

   لاـبند هـب نادنمشناد هک دنتسه یتاعوضوم اهنیا؟تسا هابتشا يزیچ هچ و تسا حیحص يزیچ
  ناـمتاقیقحت هک دیهدب هزاجا و دینک اهر نامدوخ لاح هب ار ام دنیوگیم اهیضعب اما .دنتسه نآ
- هدـید ار نتشیکنارف يالویه ایآ .دنشاب هدید ار»نتشیکنارف« ملیف ناتسوددیاش .میهدب ماجنا ار
  حرـطم ار یقالخاياهلاؤس هچ نتشیکنارف ملیف ؟دنتسه هچ دوشیم حرطم هکییاهالاؤس ؟دیا
  دـناهدید ار ملیف نیا هک یناتسود منک ضرع .درادن یلاکشا بوخ ،تسا یلکشم لاؤس ؟دنکیم
.دننادیم

  دوـجو مه اهنیا زا رتدب یلو،دنکیم حرطم کیتابر هنیمز رد ارییاهلاوس ملیف نیا:لاوس
.دریگیم تروص ناتسناغفا رد هک ییاهراک و مارحوکوب هورگ دننام دراد
  یـقالخا ياـه لاؤـس هدنهدناشن و دوب دیفم یلیخ دنداد نامراکمه هک یحیضوت،بوخ:خساپ
  ،منـکیم تبحص رتشیب ًادعب دیهدب هزاجا رگا .تسا حرطم یتسیز قالخا صوصخ رد هک تسا
  يرواـنفو دنوشیم طوبرم اهناسنا ندرک یپک و اهناسنا هب هک یتایقالخا دروم ردصوصخ هب
   اـیند قطاـنم  ریاـس رد اـیاکیرمآ رد دییامرفب ضرف.تسا هظحالم کی مه نیا بوخ .کیتابر
     اـهنآ زا مـه مدرـم و دـنا هتخاـس ار اههاگتسد نیا هنایفخم یماظن هزوح ردنادنمشناد زا یخرب
  زا مـه      یبوـخ یـملع تاـعالطا دـیاب میـسرپب یبوخ ياهلاؤس هکنیا يارباما .دنرادن یعالطا
.میشاب هتشاد عوضوم

  رـثکا ؟تـ سیچ ملع .مضیارع هب مدرگیمرب .منکیم رکشت یلاعبانج شیامرف زا بوخ
   یناـهج و یناـگمهیـ شالت شناد هک مینادیم ام همه .دنراد ملع رد یتسد حالطصا هب ناتسود
-یم دوجو هب ار شناد هک دنتسه تامولعم تیاهن رد و میتسه تامولعم لابند هب ام همه؛تسا
- یـم اعدا شناد عقاوم زا یضعب؟تسیچ تقیقح .میتسه تقیقح لابند هب ام نینچمه ودنروآ
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 نیا هشیمه اما ،دنکیم نایامن ام يارب ار يریوصت یقیقح تروص هب دوجوم تیعقاو زا هک دنک
.درادن تحص بلطم

؟تسیچ شناد نیاربانب
اهناسنا لک شالت شناد
    ؛تسا تقیقح نتسناد يارب

اهرواب بیترت نیمه هب و

كرتشم شناد●
یبهذم شناد●
ینیع شناد●
دنمماظن شناد●
یملع شناد●

                                      ندشقیمع
ندش رادنزو
یبایزرا
نامز
لالدتسا
                                                 لیلد
یقطنم تخاس
ییارگنهذ در
ینیبشیپ

   هـک یـملع، تـساتیحیسمیهلا نوتم رب ینتبم هک یشنادو تاعالطا دییامرفب ضرف
  فاـص نیمز هک دشیم راهظا شیپ اهلاسنایحیسم ینیدياهروتسد رد هک مینادیم اما ،تسین
 .دندنازوسیم هدنزهدنز درکیم ضارتعا هک ار یسک ره و درکیمن ضارتعا مه سکچیه .تسا
   دوـجو هـب  دـیمان مه یملع تاعالطا ار نآ ناوتیم هک ینیع ملع و تسا هدش ضوع ناهج اما
 هک مینزب سدح میناوتب و میشاب ملع لابند هب کیتامتسیس تروص هب میراد زاین ام و تسا هدمآ
 يزاسمتسیس میناوتیم بیترت نیا هب.دش دهاوخ لصاح و دیلوت يزیچ هچ شناد نیا هجیتن رد
  هلئـسم     نـیا یـعطقم اـت منـک     یـم ضرـع نـم .میـنک يزاـسهنیهب ار نآ یصاخ وحن هب و مینک
.دراد تحص و تیعوضوم
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یملع شور رب دیکأت

یملع تینالقع

قیقد هدهاشم )فلا
قیاقح هدهاشم
تارظن قیلعت
ندرکن ینزهنامگ
یلبق شناد ندرب لاؤسریز
یقطنمياهلاوس حرط
هیضرف داهنشیپ

  ياـه هزوـحهکلب تسین ینیع مه یلیخ ینیع شناد هک منک ضرع ناتتمدخ مهاوخیم
   ار يداـصتقا موـلعو یسایس مولع ام.دراد یشقن نایم نیا رد مه تسایس ؛دراد دوجو یفلتخم
       اـهنیا ماـمت رـنه و گـنهرف .تـسا مـلع لوصا رب ینتبم و یملع هک دیوگیم مه هفسلف.میراد
   تاـمولعم زا رـتارفو اهنیا زا رتارفیملع تامولعم اما .دنتسه شناد و ملع فلتخم ياههزوح
- یـم ملع ًارهاظ .دشاب هتشادن ینید تامولعم اب مه ياهنایم دیاش یملع تامولعم.دوریم ینید
  نـیا .مهدب رظن مناوتیمن نم،منادیمن نم .تسا هدرک داجیا یعنام شهار رس رب نید هک دیوگ
.تسادنمماظن مه و ینیع مه شنادسپ .دراد ثحب ياج عوضوم

 ار ام كردو تامولعم وهداد ماجنا ار اهراک نیا مامت یملع تامولعم هکنیا رتمهم اما
 رتهب كرد اب.تسا هدرک قیمع یکاخ هرک و نیمز رب مکاح نیناوقوتیعقاو و فارطا ناهج زا
  هـب و يریگهزادنا ار یملع تامولعمدیناوتیم امش .دنکیم ادیپ شیازفا ام تامولعم نیناوق نیا

- ماـظنيدرکیور،یقطنم تروص هب منکیم ضرع ًاددجم .دینک ثحب نآهرابرد یقطنم تروص
   ماـجنا یتاـقیقحت  دـنهاوخ یـم یتقو هک دننادیم دنراد يرتکدهک یناتسود.دنکیم بلط اردنم
-  یـم هـک ار يزیچ نآ ًاعقاواهلاوس نیاایآ .دشاب صخشم وقیقد یلیخ ناششور دیاب دنهد
    نـم ؟تـسا مـلع یسانشهعماج ایآ .یسانشهعماج دییامرفب ضرف؟دننکیم يریگهزادنا میهاوخ
  موـلع دـنیوگیمنناصصختم یخرب .منادیمن نم ؟تسا فرص ملع یسایس مولع ایآ.منادیمن

   یـتقو یـنهذ  ياـههتسنادصوصخ رد .تسایس ناهج ای تسایس دنیوگیم ًافرص هکلب یسایس
       لـیلحت و هـیزجت يارـب یمتـسیس امـش و دوـشیم ریگرد صخش تاساسحا،ینهذ مییوگیم
      حیـضوت رتـشیب ًادـعب نـم اـما .دـیرادن ،دزاسیم ار امش تامولعم هک يزیچ نآو دوخ تفرعم
.داد مهاوخ
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  زـیچ همه هب طوبرمهک دراد دوجو یملع تیقطنم مان هب یعوضوم رتشیب حیضوت يارب
  نـیا  .داد مهاوـخ حیضوت رتشیب ًادعب.میشاب هتشاد نآ زا یبسانم كرد تسا نکمم امودوشیم
  دـنرادن ياهقالع نادنمشناد .اهتسیلانروژ و نادنمشناد نیب دوجوم طابترا هب ددرگیمرب هلئسم
  دـناوت  یـمن دنمـشناد  .دـنراد هلجع هشیمه اهتسیلانروژاریز دننک تبحص اهتسیلانروژ اب هک
    یـملع شور هـظحالم نیـلوا نیاربانب .دهد ماجنا ار شراک تقد و یگتسهآ هب دیاب.دنک هلجع
 ار دوخ هتشذگ تامولعم مامت ودراذگب رانک ار دوخ تاینهذ و دوشب هظحالم دیاب هک تسانیا
  هـیاپ دـیاب تقیقح نتفای يارب تقد هب امش دیداد ماجنا ار راک نیا هکنیا زا دعب .درببلاؤس ریز
-یم ماجنا يدنک هب یملع تاقیقحت هک منکیم ضرع ًاددجم .دیرببلاؤس ریز ار دوخ تامولعم
  و اـهلانروژ هک میراد زاین ام .منکیم ضرع هچ نم هک دننادیم دناهتشون زت هک یناتسود .دریگ
  یـقطنم ياـهلاؤس و یناوخزاب یملع تاقیقحت ماجنا يارب دناهدش هتشون ًالبقهک ار ییاهباتک
 هب یهتنم یب و يا ،دوشیم نیا فلا دییامرفب ضرف .مینک حرط قیقحت يارب ار یتایضرف و هیهت

.دوشیم یس
 شیامزآ و دیهدیم ماجنا یصخشم تاقیقحت امش،دیداد ماجنا ار راک نیا هکنیا زا دعب

  جیاـتن طیارش نیمه رد هک میراد راظتنا ام و دوشیم رارکت رگید ناصصختم طسوت تاقیقحت و
 .رگید ییاج ایدوش ماجنا اقیرفآ رد ،دوش ماجنا ناریا رد هک دنکیمن یقرف،دوش لصاح ناسکی
 و دوـش   یـم رارـکت و دوـشیم رارکت و دوشیم رارکت.دنک داجیا ار هجیتن نیا دیاب شیامزآ نیا
  هـب   ادرـف ار هـلاقم نیا دیاب نم.تسا هدننکهتسخ یلیخ نیا ،ماهدش هتسخ دیوگیم تسیلانروژ
  هـجیتن هک تسا مولعم سپ ،دیهدب ماجنا قیقد تاقیقحت دیهاوخب رگا اما.مهدب لیوحت همانزور
   ًالـصا دـنیوگ یـم اهیلیخ .تسیچ میلقا رییغت یلصا تلع دییامرفب ضرف.تسا مهم امش يارب
   نـیا دـنیوگ یـم رـگید  یـخرب .دننکیم راکنا و درادن یجراخ دوجو میلقا رییغت مان هب ياهدیدپ
.ملع ات دوشیم طوبرم رتشیب تسایس هب ثحب

  دیاـش  لاـح. دـشاب هدننکیضار دیاب هلصاح جیاتن هکدهدیم ناشن قیقد تاقیقحت اما
   مـه یـع یبط موـلع هک تسا حضاورپ.دشاب حرطم نایم نیا رد ینید یتحای یسایس تاظحالم
      و تـسایس هـک منـک ضرـع ،دـنا   هـتفاین ماوـق زوـنه هک ناوج مولع صوصخ رد.تسا ریگرد
 هدشن حرطم تروص نآ هب نآ رد تیلع و دنرادن یتیفیک نینچ زونه هریغ و هریغ ،یسانشناتساب
 ریث أـت   راـتفر نـیا يور  لـماوع نیا هک دیوگیم لاثم يارب تسایس ملع دنمشناد نیاربانب.تسا
.دنراذگیم

   اـی تـسا تیلع زا تبحص ایآ هک دشاب عمج ناتساوح دیاب تسیلانروژ ناونع هب امش
   دـشاب هتـشاد دوجو یطابترا دیاش ،دوشیم بجوم ار يرگید نیا؟لماعود نیب دوجوم طباور
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  دوـشیم نایامن تقیقح قیقد تاقیقحت زا دعب ودنتسه ریگرد يددعتم لماوع.منادیمن نم اما
 و تامولعم مینیبب بیترت نیا هب مه دیاش.دوشیم ملسم دیراد امش هک یشناد و تامولعم نآ و
.دراد دوجو مه لامتحا نیا ،.دنتسه خوسنم و دنرادن تیعوضوم نامیاههتفای

    تـقد هـب دـنک  یـم یعـس دنمشناد .دوشیم طوبرم قیقد نداد حیضوت هب رگید رصانع
ب هب فلاارچ هک دهدیمحیضوت نیاربانب ؛دنک عفر ار نآ تاضقانتودهدب حیضوت ار عوضوم
    ناوـنع هـب اـم اما.دینکیم هبحاصم نادنمشناد اب یتقو عقاوم زا یضعب .هریغ و هریغ ،دش یهتنم
   هـب امـش بوخ .میتسه هجیتن لابند ،میتسین زیر تایئزج نتسناد هب دنمهقالع یلیخ تسیلانروژ
 هراـبرد   ارـچ ،دـینک تبحص گرزب تفرشیپ نیاهرابرد اقآ؛دیاهدرک ادیپ تسدیگرزب تفرشیپ

.دییامرفب تقد ار نیا هشیمه ؟دینکیم تبحص زیر تایئزج

یملع شور ربدیکأت
قیقد شیامزآ)بیملع تینالقع

فلتخم دارفا طسوت اهشیامزآ رارکت-
رادتقا و لهج ربهبلغ-
لولعم و تلع يرارقرب-
 تیعقاو جیاتن دییأت-
 ار نآ و دشخبیم رابتعا شناد هب جیاتن-
.دنکیم تامهوت زا يراع

 قیرط زا نینچمه و دنکیم فیصوت ار تقیقح یملع شور هک تسانیا رخآ عوضوم
  میـنک ینیبشیپ میناوتیم و تسا درگ نیمز ،تسین فاص نیمز هک مینکیم صخشماهشیامزآ
 نوناق لثم دراد دوجو یفلتخم نیناوق ملع رد .تفرگ دهاوخ تروص يوحن هچ هب تالوحت هک
 لاؤـس ریز نتشینا تربلآار نوتوین قاحسا.میرببلاؤس ریز میناوتیم زین ار اهنآ هتبلا و تکرح
 شور دروم رد مه يرادشه .درادن نایاپ هک ملع .هریغ و دندربلاؤس ریز نارگید ار نتشینا .درب
  اـما،دراد تیعوضوم هک مینکیم تبحص هیاپ مولعهرابرد ًاتدمع ام هتبلا.مهدب ناتتمدخ یملع
  هـکدننک هجوت دیاب اهتسیلانروژ و دنراد دوجو یسانشناتساب و داصتقا ملع لثم مه مرن مولع
   هـیاپ موـلع رد.دنراد راکورس ناسنا اب ًاتدمعاریز مینک شیامزآ ار مرن مولع میناوتیمن هشیمه
  اـب یـتقو .درک شیامزآ دوشیم تابور ای ینهآ مدآ يور ،درک شیامزآ ناوتیم شوم يور ًالثم
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    راـک نـیا هدـشلرتنک ياهطیحم رد هتبلا.تسین یناسآ راک شیامزآ ماجنا ،دیراد راکورس ناسنا
.تسین یناسآ راک مه مرن مولع رد ینیبشیپ نیاربانب؛ناسآ و تسا یندش

   هـک دـنک یـم کمک ام هباریز ،میهدب ار زیمت نیا دیاب تسیلانروژ ناونع هب ام نیاربانب
 کیزیف دنمشناد زا هک یلاؤس .میسرپب میتسه ورهبور وا اب هک يدنمشناد زا ار بسانمياهلاؤس
   تـیعطاق اـب نادیمیشاریز ؛تسا توافتم میسرپیم یمیش صصختم زا هک یلاؤس اب میسرپیم

    نـم دیـشخبب ارـم.دنک تبحص دناوتیمن تیعطاق نیا اب داصتقا صصختم اما ،دنکیم تبحص
.منک لقتنم رتهب اهلاثم نیا رکذ اب ار تاکن نیا مهاوخیم ًافرص.مدش يروئت دراو یلیخ

  لوـط رددندرک هئارا نادنمشناد هکییاههاگدید نیا زا یضعب لاثم يارب مدرک ضرع
 دیدجت دروم راب نیدنچ یعیبط نیناوق دننام ییاهن هلئسم و دنتفرگ رارق رظن دیدجت دروم نایلاس
 وگلا رییغت و میاداراپ رییغت زین ملع هرابرد یتح ام هک تسانعم نیا هب نیا .تسا هتفرگ رارق رظن
      نآ ساـسا رـب میناوـتب ار زـیچ هـمه هک میشاب هتشاد یمکاح يوگلا تسا نکمم ینامز .میراد
    شدوـخ ًادـعب .دـنک هیجوت ار زیچ همه دناوتیم نتشینا تیبسن یلک يروئت ًالثم .میهد حیضوت
 .دـنک یـم رییغت اهنیا لاح ره هب .درک حرطم ار تیبسن هلئسم و داد رارق رظندیدجت دروم ار اهنیا
 و دیآیم يرگید يوگلا دعب و دشاب هتشاد تیعقاو يزیچ تسا نکمم ینامز رد ای ياهطیح رد
0891   هـهد رد و دوـشیم دم يزیچ0791 رد ًالثم.تسا نشف و دم لثم يزیچ .دوشیم مکاح
  تیبـسن  اـما.دـ نا   هدرـک قرـف مـه اب يروآون و دم ياهدنور نیا مامت .دوشیم دم يرگید زیچ
       یـگنهرف تیبـسن هـیرظن اـب یـسک رـگا ؟ تـسیچ یگنهرف تیبسن دنادیم یسک هچ،یگنهرف
 .دیوگب ًافطل،تسانشآ

 تسا نکمم ای دریگیم لکش گنهرف قیرط زا مدرم نهذ :ناگدننکتکرش زا یکی
 زا یگنهرف لئاسم تسا نکمم.دوش نومنهریملع ییوگلا اییصاخ يوگلا فرط هب
 يوگلا فرط هب نادنمشناد رکف زرط تسا نکمم یتح ودورب يرگید هقطنم هب ياهقطنم
 .دورب یصاخ
 تبحصيدیدج شناد زا اهییاقیرفآ دینیبیم تلع نیمه هب.تسا تسرد ًالماک هلب:ادناب ياقآ
؛ياهنایمرواخ ملع کی ًالثم؛اهییایسآ تایبرجت هیجوت يارب شناد ،اقیرفآ يارب شناد ،دننکیم
 هکنیا هفسلف و مومع و مدرم هفسلف ،هفسلفدروم رد یتح ایییاوه و بآ تارییغت دروم رد ًالثم
 رارق گنهرف ریثأتتحت دناوتیم اهنیاهمه .میهدیم میمعت ار نامدوخ تایبرجت جیاتن هنوگچ ام
 و صلاخ ملع هب هک اهنآ تاقوا یهاگ .تسا دقن لباق متفگ ناتتمدخ هک ییاهزیچ هتبلا .دریگ
 یلودرادن یطبر ملع هب یگنهرف چیه،تسین يروطنیا ًالصا هک دنیوگیم دنتسه دقتعم بان
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-یم ریثأت امش یملع ياهتیلاعف يور امش گنهرف دیاهدمآ ایند هب هک ییاج رد دنیوگیم هیقب
 ياهلاؤس هکدنککمک ام هب دناوتبمه دیاش ودنکن امهب یکمک تسا نکمم نیا هتبلا .دراذگ
 تسا مهم اهنآ اب ندرک تبحص رد دارفا هنیمز ندرک ظاحلسپ؛میسرپب دنمشناد کی زا يرتهب
.دراد اهنآ زا ندرکلاؤسهویش رد یتبثم ریثأت و

یملع شور ربدیکأت
قیقد حیضوت )جیملع تینالقع

یلبق ضقانتم تادهاشم دروم رد ثحب-
 و دیدج تادهاشمنیب طباور نداد ناشن-
 یلبق
 يریثأت صاخ یلیلد ارچ هکنیا حیضوت-
.دراد صاخ
 ثحب نیا رد ییاطخ چیه هک دیوش نئمطم-
.درادن دوجو

 ساسا رب یتقو .تسا يریذپمیمعت اهنآ زا یکی هک دراد مه ییاهتیودحم ملع هتبلا
 لالدتسا تسا نکمم،دیدرک هدهاشم هک يدراوم ای دیهدیم میمعت ار نآدهاوش زا یمک دادعت
 مولع دنمشناد اجنیا ام منادیمن .دش دنهاوخ بوذ،دنوش مرگ ياهجرد ات رگا تازلف مامت دینک
تیاهن رد و رارکت ار تایبرجت نیا یفلتخم ياهاج رد و دییآیم امش بوخ .میراد یعیبط
 نوناق نیا.دنوشیم بوذ یصاخ هجرد رد تازلف همه ایند مامت رد هک دینکیم يریگهجیتن
 يارب اما .تسا تسرد دیاهدرک ارقتسا و يریگهجیتن امش هک يزیچو تسا یلک لوبق دروم
 .دزیرب مه رد ار هیرظن نیا لک هک تسا یفاک دروم کی طقف،مینک یفن ًالماک ار نوناق نیاهکنیا

 نیا فیلکت رگید،دشاب نوناق نیا فالخ دروم کی رگا؛دیاهدرک هدهاشم ار دروم رازه امش
 دوشیم ،داد رییغت ار نآ دوشیم .تسین لزنم یحو ملع هکنیا هصالخ .تسا مولعم نوناق

 سکع هبحاصم کی رد هکینامز ات ،میهدبهمادا ار تادهاشم طقف دیاب ،درک تباث ار نآ فالخ
 .دوش نایب نآ
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یملع شور ربدیکأت
یقطنم ینیبشیپ و میمعت )دیملع تینالقع

تادهاشم میمعت-
   ار تـیعقاو هدـش هئارا قیاقح هکنیا شریذپ-
.دنکیم فیصوت
    يارـب رـبتعم ياـه  هـیرظن و نیناوـق نیودت-
هباشم ياهتیعقوم
    لکـش و هدـنیآ تیعـضو و لوحت ینیبشیپ-
اهنآ تاطابترا و قیاقح

    و تفـس شدوـخ ناـمز رد هـک يا هـیرظنتسا نکممیلو هدیسرن شنامز نالا دیاش
  تـسا نکمم هدنیآ رد تسا ملع نالا هک يزیچ و دورب نیب زا تحار یلیخ هدوب يوق و تخس
-یم هدافتسا تاحالصارد نیا زا و دنیآیمنادنمشناد عقاو رد .دیآ رظن هب هناقمحاياهدیا طقف
  دـنکیم تباث ار شفالخ هک دیراد ار زتیتنآ.دهدیم ماجنا ار راک نیا هک دیراد ار زت امش .دننک
   و نوـمزآ هیـضق،   هیـضق هـشیمه .دـینکیم قیفلت رگیدکی اب ار اهنیا هکنیا ینعی دیراد ارزتنس و
   تـسکش یـتقو نادنمشنادتلع نیمه هب .یگداس نیمه هب؛نومزآ و نومزآ ،نومزآ .تساطخ
   هـک ناراـگن  هـمانزور اـما  .دـنریگیم سرد ناشدوخ ياهتسکش زا ،دنوشیمن دیماان دنروخیم
  هدـش مامت ایند رگید راگنا هک دنسیونیم اهنآ ياهتسکشهرابرد يروط دنسیونیم اهنیاهرابرد
  و شیاـم   زآ نـیا هـک دـننک     یـم دـیکأت و دـش دـهاوخن قـفوم ملع نیا تقو چیه رگید و تسا
  .دـش ورهـ بور تیقفوم مدع اب ًالماک ییامزآراک نیا هک میسیونیم ام .دروخ تسکش ییامزآراک
   دـیاب هـشیمه ام .مینکیم ییامنگرزب ار نآ و دیکأت نآ يور عقاو رد؛مینکیم عورش رتیت نیا اب

  قـیفلت ر  گیدـکی اـب دیاب اهيروئتدض و اهيروئت و اهيزوریپ و اهتسکش نیا هک مینیبب يروط
.دیایب دوجو هب یشناد اهنآ زا ات دنوش
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یملع شور ربدیکأت
مرن مولعیتخانششور دربراک

تسین نکمم بلغا شیامزآ.
تسین نکمم بلغا ینیبشیپ و میمعت.

تخس مولع
تسا نکمم بلغا شیامزآ.
تسا نکمم بلغا ینیبشیپ و میمعت.

    یـملع شـناد هـیاپ هکنیا و یملع تاعلاطم تسکش ناکما ینعی؛متفگ نونکات هچنآ هب هجوت اب
دشاب کیتارکومدناکما دح ات شناد میهاوخیم هک تیعقاو نیا هب هجوت ابوتساطخ و نومزآ
     هداـتفا اـج هـک دراد ییاهدـنیارف و تاررقم،نیناوق يرس کی شناد داهن و شناد ناینبهکنیا و
 ردهـ چنآ  یـنعی؛  یـملع شـناد ای ملع مییوگیمنآ هب ام هکدشابيزیچ دناوتیم اهنیا؛دنتسه
-    یـم حرـطم دنمـشناد کـی ناونع هب امش هلاقم ندرک پاچ اب ارچ.مینیبیم یملع ياهلانروژ
،     دـنهدب سرد طـقف و دـننکن پاـچ هـلاقم رگا دنتسه یهاگشناد هکییاهنآ هکنیا يارب؟دیوش
 نیا ریغ رد؛دیورب نیب زا ای دینک پاچ هلاقم ای ینعی؛Publish or Perish دنیوگیم.دناهدرم

 .دراذگیمن مارتحا امش هب یسک تروص
     رـشن هـک هعـسوت لاـح رد ياهروشک رد صوصخ هب مراد کش هلئسم نیا هب نم یلو

      اـجنآ رد تـسا نـکمم .درادـن دوجو دایز ربتعم ياهلانروژودشاب ربهنیزه تسا نکمم هلاقم
  هتـشادي    داـیز بوـخ دنمـشناد تـسا نکمم .تسا یبوخ دنمشناد یسک هچ دیهدن صیخشت
 و    نادنمـشناد زا مـه هعـسوت لاح رد ياهروشک رد یتح .دنشاب هتشادنيدایز هلاقم یلو دنشاب
  شزرا .دـننک پاچ هلاقم هدشهتخانش و یللملانیب تایرشن رد دوریم راظتنااههاگشنادناداتسا

   ناـشدوخ هـلاقم و دننک دانتسا امش هلاقم هبرفن دنچ هک تسا ینامز دنمشناد کی ناونع هب امش
   هـب يدـج دنمشناد ار امش یسک ًالک،دیشاب هتشادن یتاعاجرا رگا .دنهدب عاجرا امش هلاقم هب ار
 دیوگیمیخوش هب ادناب ياقآ(.دشاب هدشن فشک امش دادعتسا تسا نکمم و دروآیمن باسح
      یـسیلگنا دنمـشناد کـی هـکنیا اـت دشن نتشینا ياقآ هجوتم یسک منکیم رکف نم)ددنخیم و
    نـیا اـقآ نـیا، نـم يادخ:تفگ دعب و داد ماجنا نتشینا ياقآ هیرظن ساسا رب ار دوخشیامزآ
     هـمه و دـش فورـعم نتـشینا ياقآبیترت نیا هب .میتسنادیمن ام و تفگیم تسار تدم همه
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   مـه فورـعم یتح.دننک هبحاصم وا اب تشادن تسود دایز وا هک مینادیم همه.دنتفرشغارس
 .تشادن راکورس اهراگنهمانزور اب دایز دش هک

   یبوـخ رایـسب نادنمشناد دیاش نامدوخ نادنمشناد .دنتسینهنوگنیا نادنمشناد همه اما
 زا دـیاب نیاربانب.دنشابن هدشهتخانش وحرطم زونه یللملانیب تایرشن رد حالطصا هباما،دنشاب
  اـجک  ،دـید ار امش ياهراک دوشیم اجک هک میسرپباهنآزا و میوربناشغارس و مینکلاؤساهنآ
  ار امـش ياهراک رتشیب مهاوخیم راگنهمانزور کی ناونع هب نمنوچ ؛دینک پاچ هلاقم دوشیم
-یم لاحشوخ یلیخ مه اهنآ.مهد ماجنا لیلحت و هیزجت اهراک نیاهرابرد مناوتب رتهب و مناوخب

     مـه یـملع هکبـش هـک دوشیم ثعاب هلئسم نیا.دنناسرب امش عالطا هب ار ناشیاهراک هک دنوش
     هـب اـجنیا رد هنافـسأتم یـلو  دراد دوـجو صوـصخ نیا رد ییاهتیاس هتبلا.دنک ادیپ شرتسگ
   مینادـب هـکنیا يارب تسا یسایقم نیا .هچ ینعی ریثأت بیرض مینیبب هک میرادن یسرتسد تنرتنیا

  و دـیوریم تیاس نیا هب امش .تسا هدش عاجرا و هراشا رگید تالاقم رد امش هلاقمهب راب دنچ
 راب دنچ دهدیم ناشن امش هب هک دیآیم يددع.دینکیم پیات نآ رد ار ناریا رديدنمشناد مسا
.دناهداد عاجرا نآ هب رگید تالاقم و تسا هدشهراشا رگید تالاقم رد ناشیا هلاقمهب

اهتیدودحم :یملع ياهشور زا رتارف
2291-6991( نهوک ساموت(
یم تیعورشم دیاقع متسیس هب ملع-

؛دشخب
:ور نیا زا
»دنکیم رییغت میاداراپ«.
بلاغ میاداراپ لمکمدیدج میاداراپ 

 نآ زا رگیدنآ نارادفرط اریز؛دوشیم
.دننکیمن يرادفرط
»یگنهرف تیبسن«

091-4991( رپوپ لراک 2(
هیرظن ضقن فده اب یشیامزآ ره 

.تسایلبق هدشهتفریذپ
ارقتسا
فیرحت
:ور نیا زا
زتنس-زت یتنآ-زت

-یم ناشنًاقیقد،دشاب اجنآ ردناشیاهلاقم رگا هک میرادیکینورتکلا ياههناخباتک نالا ام هتبلا
  هـب  رـگا  ًادـعب،   دـیهدب هزاـجا رـگا و دراد یشقن هچ یللملانیب حطس رد امش دنمشناد هک دهد
Peer تایرـشن ام تایرشن نیا رانک رد.داد میهاوخ ماجنا ار راک نیا،میتفای یسرتسد تنرتنیا

Reviewیناـسک امش نایاتمه نیا .دنهدیم رظن امش راک هرابرد رگید نادنمشناد هک میراد ار  
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  ار ناـیاتمه تواضق و یسرربمتسیس کی.دننکیم فیرعت دنمشناد ناونع هب ار امش هک دنتسه
 رظنراهظا نآ يور و هاگن ناتراک هب امش ناراکمه وPeer Review دنیوگیمنآ هب هک میراد
 .ریخ ای دوش پاچ یلانروژ رد دیاب هلاقم نیا ایآ هک دننکیم هیصوت و دننکیم

  ناـتراک    تـیهام دـننیبب اـت دیسرپ دنهاوخ ای دنسرپیم امش زا یتخس رایسبياهلاؤس
 يراک نیا عقاو رد.دیاهدیسر جیاتننیاهب هنوگچ ودنامادک امش یسانشباتک و عجارمتسیچ
  دوـخ اـه تـسیلانروژ یـخرب  میـنادیم ام اما .دنهدب ماجنا دنرادن تقو اهتسیلانروژ هک تسا
  شزوـم آ نادنمـشناد زا یضعب هب سیلگنا رد ًالثم؛دنراد ياهقباس راک نیا رد و دنتسه دنمشناد
   نیـع رد و دیـشاب کشزپ تسا نکمم امش .دنهد ماجنا مسیلانروژ و دنسیونب هلاقم هک دنهدیم

  ار اـه  لاـثم نـیا هک دیشخبب .دهدیم ماجنا ار راک نیمه مه1نا نا یس .دیسیونب مه هلاقم لاح
 ياقآلاثم يارب .تفای تسداهنآ هب ناوتیم تحار یلیخ هک دنتسه ییاهلاثم اهنیا یلو منزیم
  لئاـسم هراـبرد   ناـشیا .دراد هـمانرب  مـه نا نا یـس رد هکتسا یکشزپ دنه رد اتپوگیجناس
 تیفیک هرابرد و دسرپیم یکشزپياهلاؤساهنآزا و دخرچیم ایند مامت رد.دسیونیم یکشزپ
.دنکیم رظنراهظا یکشزپ تاقیقحت

یملع رابتعا
یملع تالجم

ناراکمه يرواد

دنکیم زیامتم ار نادنمشناد رشن.
عاجرا تسرهف
ریثأت بیرض

http://www.sciencegateway.org/rank/index.html.
دنرادن عبانم هب يواسم یسرتسد همه اما.
یبایزرا ار )نانیمطا تیلباق و رابتعا( راک یگتسیاشناراکمه 

.دننکیم
نادنمشناد یللملانیب هاگیاج شیازفا
لامتحا اما

هابتشا
بلقت
یتسردان/بصعت
یسایسراشف

1. CNN
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 رارق داقتنا و لیلحت و هیزجت دروم ار نادنمشناد و املع نیا هک میرادن ار نآ ییاناوت ام عقاو رد
 ياـهلاؤس هک دنریگب رارق یماقم رددنناوتیم و دننادیم ار شناد یلک هفسلف،دارفا نیا .میهدب

   لـیلحت و هـیزجت دروم ارنادنمشناد هلاقمهک میشاب ینایاتمه زا میناوتیم مه ام .دنسرپبیبوخ
زین یللملانیب حطس رد دنناوتب هکتسا بوخ یلیخ نایاتمه تواضق متسیس نیا .دنهدیم رارق

  هـب ودناهدشهتخانش ایند حطس رد دنربیم لبون هزیاج هک ینادنمشناد ًالثم؛دننک حرطم اردوخ
، دیـسیون یـم شا هراـبرد هک یعوضوم و اهنآ دروم رد دیناوتیم هک دنهدیم ار نانیمطا نیا امش
ۀ ـ بتر نـمجنا نیا و تسا نامزاس نیا هب طوبرم ، فورعم دنمشناد نیا ًالثم و دیسیونب شرازگ
 .دراد یبوخ

   رد رـگا یـلو؛ دـیهد ماجنا ار راک نیا دیناوتن دیاش،دیشاب هتشادن ار مزال هنیمزسپ رگا
  يارـب؛ دیـسیونب ربتعم دیناوتبات دینکیم ادیپ ار اهنیا لثم ییاههزاورد،دینک وجوتسج تنرتنیا
 .دنتسه یبرغ اهنیارثکا هکنیاتلع هب مراد لکشم اهنیا زا یضعب اب نم هتبلا.1شناد هزاورد لاثم
- یـم هکرگید ياهروشک و اقیرفآ رد ،رصم رد ،ندرا رد یملع زکارمرد دنرادیعبانم اهنآ رثکا
    هـچ شفورـعم دارـفا و تسا یک هب یک یملع هعماج نیا ردهکنیا ودنهدب هدیا امش هب دنناوت
 کی ناونع هب دنناوتیم مه اهنیمه و هنایمرواخ رد ناتدوخ هقطنم هطیح ردً الثم؛دنتسه یناسک
 رد ًالثم الاب ریثأت بیرض اب ییاهلانروژ دیناوتیم امش اهنیا رد .دننک کمک امش هب یقیقحت عبنم
 و تـساهنآ زا ینالوط رایسب تسرهف.دینک ادیپ یسانشهراتس ای و يزرواشک ،یسانشمدرم هتشر
  ياـه لاـنروژ و دن وـش  یـم رـشتنم   اهروـشک مادـک رد و دنراد رارق اجک رد ناشیاهروشک هکنیا
- یـم هک دراد همادا نانچمه تسیل نیا.تسهمهناتسودنه و گنکگنه ردربتعم ای راذگریثأت
  هدـش عاجرا رتشیب دنمشناد وهدنسیون مادکهب دینیبب دیناوتیم .دنکب ینایاش کمک امش هب دناوت
  و دـننک یـم لرـتنک    ار اـهنآ اـجنآ رد .دـناهدشنایب اجنیا رد مه یملع ربتعم ياهنامزاس.تسا
   دـیراد هـک یعوضوم ساسا رب و دینک هراشا اهنیا هب ناتهلاقم رد ياهنیمزسپ ناونع هب دیناوتیم
  نـمجنا ای نامزاس نیا هب طوبرم ،فورعم هزوح نیا رد دنمشناد نیا ًالثم.دیسیونب نآ دروم رد
    هـک تـسا ییاـههزاورد  و اـه  هار زا یـکی نـیا.دراد یبوخ هبتر ،نمجنا ای نامزاس نیا و تسا
.دیراگنب بلطم و دیسیونب يرتربتعم تالاقم هک دنک ییامنهار ملعهزوحرد امش هب دناوتیم

1. Science Gateway
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یلک روط هب
:ملع

تسین لیخد نآ ردیتیناحور ای بهذم چیه.
دنکیم تیوقت ار نآ یلام کمک هچرگ ،تسا زاب همه يور هب نآِرد.
دوشیمن یعطق تقیقح چیه بجوم تقیقح يوجوتسج دنچره.
تسین نآ زادنامشچ رد ینایاپ چیه؛ریذپاننایاپ يوجتسج.
دنکیم تقدویسررب هب توعد یبرجت جیاتن.
تسا حالصادوخ بلغا اما(دراد دوجو بلقت یتح و اطخ لامتحا(.

 هـب و  دـینک وـجو  تـسج ،دـنک  یـم کـمک امش هبهکمیراد ار Science Watchام
 يزیاوج رگا.دینک ادیپ یسرتسد ،دناهتشون هلاقمیعوضومهرابرد هک طوبرم نادنمشناد تسرهف
 اجنآ رد الوبا لثم دیدج تاعوضوم دروم رد دیناوتیم یتح .تسا هدش رکذ اجنآ رددنشاب هدرب
 ا   دـیپ ار رـکب و دـیدج ًابیرقت تاعوضوم ماسقا و عاونا و نآ نییاپ دییایب دیناوتیم .دینک قیقحت
  میـنادیم هچ الوباهرابرد یملع ظاحل زا مینادب میهاوخیم ًالثم .دیسیونب هلاقمشاهرابرد و دینک
  یقاـفتا هچ ایند مامت رد؟میاهداتفا تیعضو نیا هب و تسا هدشن هجوت نآ هب یفاک دح هب ارچ و
   کـنیل قـیرط زا هداس یلیخ ار راک نیا دیناوتیم امش؟دراد يرطخ هچ امش يارب؟دتفایم دراد
   .ناـمدوخ ثـحب دروم عوضوم هب میدرگرب دیهدب هزاجا .دیهدب ماجنا عبانم نیا زا یکی اب ندش
 نادنم  ـ شناد هـمه یـلو،   تـسا مـهم اـهلانروژ رد نتشون هلاقم هچرگا،متفگ ًالبق هک روطنامه
 .منک دیکأتنآ يور دیاب هک تسا يزیچ نیا،نیاربانب؛دنرادن اهلانروژ نیا هب يواسم یسرتسد
 ،دهدب خر تسا نکمم هابتشا هشیمه هک دورن نامدای یلو تسا مهم امش نایاتمهتارظن هچرگا

 .هلاقم هدنسیون نایاتمه فرط زا یتح
  رـبتعميا  هـلجم اـهنآ رد هک دوشیم لماش مه ار يدراوم مداد امش هب هک یتسرهف نیا

   .دـنک فذـح دوـخ لانروژ زاار دوب هتفرگ رارق مه يرواد دروم هک ياهلاقم تسا هدش روبجم
   رـظن هـبهک هرک رد ناسنا گنینولک دروم رد ًالثم؛دوب هدش ماجنا شاهرابرد مه نایاتمه يرواد
   و تـسرد ًالماـک ش لاؤـس    .تـشاد یتـسرد يژولودـتم و تسا یملع یلیخقیقحت نآ دمآیم
  پاـچ ار نآ و دمآ لانروژنآدعب.دوب هدرک حرطم ار يدیدج ملع و دوب بوخ ًالماک شجیاتن
    نآ رد يروآوـن کـی نـیا دیوگب هکداد کنیل هنایلاس یملع سنارفنک کی هب ار نآ یتح و درک
 رد.تسا هدوب بلقت نآ هک دننیبیم و دروخیم مه هب زیچ همه ناهگان دعب یلو .تسا هدوب ملع
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 زا ار نآ و  دـننز یـم نآ هـب در رهم کی و دنیآیم دعب.تسا هتفگ غورد زیزع دنمشناد نآ عقاو
 .دوشیم طقاس رابتعا زا هلاقم و دنمشناد نآ ًالک و دننکیم فذح لانروژ

   دروـخرب هـناداقن و مینک کش ،میسرپبلاؤس ،میشکب شلاچ هب میناوتیم ار هلئسم نیا
  دـی    اب .میـشکب شلاـچ هـب ار هـلاقم نیا میناوتب ات میشاب هتشاد عبانم دیاب راک نیا يارب اما؛مینک
   يرادرـبهالک و یـبالق زیچ همه یملع ظاحل زاتسا نکمم .میهد ماجنا تاقیقحت مه نامدوخ
   مادختـسا ار یموـمع طباور تکرش کی ینامزاس تسا نکمم .داد ناشن ناوتیم ار نیا ودشاب
   كاـنرطخ رایـسب يزرواشک مس عون کی هک دهد ناشن ًالثمایدنک قیوشتار مدرم دیایب هک دنک
    هیـضق لـک هـک دوـش مولعم ًادعب اما؛دورن شورف ًالصا مس نآات دراد ررض اههچب يارب ،تسا

  روـط ناـمه.دنریگب ار مس نیا شورف يولج دنتساوخیم طقف و تسا هدوب يداصتقا ای یسایس
  یـسک هب دنهدب لوپتسا نکمم .دنشاب راذگریثأت یسایس لئاسم تسا نکمم،مدرک ضرع هک
  شلاـچ هب ار نآ و دز تسدشناد هب ناوتن ًالصا هک تسینهنوگنیا.دسیونب هلاقم راک نیا يارب
.مینکب ار راکنیا قیقد و هناطاتحم یلیخ دیاب یلو،دیشک

  هراـبرد   رـگا ًالثـم؛دیتسه يدیدج جیاتن راظتنا رد دنمشناد کی ناونع هب عقاو رد امش
،  مدرـک ضرـع ناتت مدـخ هک روطنامه .دراد نتشون ياج زونه رگید ياهاج رد ،دیتشون يزیچ
   .دـش ماـمت  هـک دیوگیمن ملع ییاج چیه؛درادن یمامت تقوچیه هک تسا یگشیمهيراک نیا

  مـلع.     تـسین نیـنچ نـیا .میرـبب تذـل نامراک جیاتن زا و مینیشنب،میتفرگ ار اهباوج ولاؤس
 و  دـننک    یـم يرگنزاـب ار تاـیبدا دـنیآیم اهیضعب .دنکلاؤس هک دراد ار تیلوئسم نیا هشیمه
 و ار نآ يرواـنف   شـخب هلئـسم .دننکیم رورم،دراد قیقحت هب زاین و تسا یلاخ هک ار ییاهاج
   هـب ار یـملع  هـطیح نآ،تسا داصتقا و گنهرف هلئسم هک يرگید ياههطیحو راک هلئسم ًالثم

  نـم  دـیآیم رظن هبهکنیا .دنکیم ادیپ شرتسگ ملعنیا زاب و دننکیم طوبرم يرگید ياههطیح
 .تسا هئارا يارب طقف،منکیم ادج مه زا ار شناد ماسقا و عاونا

  رارـق  نآ يور هـک یـفلتخم طاقن زا.تسا موادمياهرتسگ شناد هک مدرک ضرع یلو
  اـهنیادیاب امش .هریغ و دشاب یقوقح ،دشابیسانشناتساب ،دشاب يداصتقا تسا نکمم هک میراد
   هـک شـناد ياههزاوردهرابرد .دیهد طبر دتفایم قافتا ناتفارطا رد هچنآ هب يرادانعم روط هب ار
 مدادن ماجنا ار قیقحت نیا مدوخ نم .تسیناهنآ رد ناریا زا يرثا و ناریا دروم رد يزیچ،دیتفگ
.دراد رارق اجک رد عوضوم نیا اب طابترا رد ناتروشک دینیبب دیاب امش الاح .مدرکن وجوتسج و
    یـنزخم اـهنآ رـگا.دننکیم ویشرآ ار یملع تاعالطا هکدینک صخشم ار یلم ياهنامزاس دیاب
 حرطم ار نآ دیناوتیم امش،دشاب هتشادن دوجو ناریا رد ملع نزخم رگا ضرف هب ،دنشاب هتشادن
.دننک هیهت ناریا رد ملع ناصصختمصوصخمWho Is Who باتک کی هکدییامرفب
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   تـیناحور و نـید هراـبرد ملع .منکیم يدنبعمج،مدرک ضرع ناتتمدخ هک ار یبلاطم
 سرتسد رد و دنکیم دودحم ارنآ یلام تاظحالم اما ،تسا زاب ناگمه يور ملع برد .تسین
   رـگید ياهروـشک زا رتدنمتورث ًاتعیبط اهروشک زا یخرب .دشخبیم تعرس نآ هب مه لوپ ندوب
   هـک تـسا  نـیا مـهم ياـه لاؤـس زا یکی.دنراد یملع هتفرشیپ تاقیقحتکش نودب و دنتسه
 هک تشون ياهلاقم ناوتیم؛دننکیم يراذگهیامرس یملع تاقیقحت هزوح رد رادقم هچ اهروشک
     مـهم رایـسب هزوـح نـیااریز دیهدیمن رارق یتاقیقحت هزوح نیا رایتخا رد یفاک لوپ امش ارچ
 ان  ـ شآ نـم زا رـتهب ناریا ياوه و لاح اب امش .دینک حرطم ار عوضوم نیا دیناوتیم امش و تسا
 .دیسرپب ار یلاؤس هچ دینادیم و دیتسه

   کـمک اـم هب ملعدنچ ره .تسا زاب ناگمه يور ملع ياهرد هک منکیم ضرع ًاددجم
  اـب میناوتیمن .دنکیمن نایامن ام هب ار ضحم تقیقح اما ،مینک ادیپ تسد تقیقح هب هک دنکیم
 رد  هـتبلا  .دوـش یـم زدیا بجوم1يو يآ چا .تسا ضحم تقیقح نیا هک مییوگب مامت نانیمطا
    جیـسب ار نادنمـشناد زا یـهورگ و دمآ الدنام نوسلن زا دعب روهمجسیئر کی یبونج ياقیرفآ
  ار تـسایس شقن مهاوخیم .درادن دوجو زدیا ويو يآ چا نیب یتیلع چیه هک درک اعدا و درک
  دوـب نیا شرواب روهمجسیئر ياقآ نیا منکیم ضرع ًاددجم سپ .موش روآدایامش هب ملع رد
   ياـقیرفآ رد .تـفگ    یـم تـسرد مـه يدودـح ات هتبلا و درادن زدیا هب یطابترايو يآ چا هک
    دوـجو مـه رـقف، دراد دوـجو زدیا هکاج ره و تسا دایز رایسب زدیا هب نایالتبم دادعت یبونج
   اـت درـک  یـم حرـطم روهمجسیئر ياقآ نیا هک ییاهثحب؟تسا زدیا دمآردشیپ رقف ایآ .دراد
 چا  مییوـگ یـم نالا .دوشیمن زدیا هب یهتنميو يآ چا تفگ ناوتیمن اما،دوب تسرد يدودح
 نیا هب ناتسود منادیمن .میوش لئاق دیاب ار زیامت نیا.دوب زدیايو يآ چا ًالبق؛زدیا ويو يآ
  نـیا   تیریدـم مدـع  زا دـعب هک تسا یتیعضو زدیا سوریويو يآ چا .دناهدرک هجوت توافت
    ندـب لـخاد میناوـت یـم ار سوریو تلاح رديو يآ چا اما،دیآیم دوجو هب ندب رد سوریو
  زاـب سپ.دوشن زدیا هب یهتنم رگیديو يآ چا ات مینک يریگولج شدشر زا ودودحم نامدوخ
 .تسا هدرک داجیا ار درواتسدنیاملع مه

     ناـسنا هـک یناـمز اـت منکیم ضرع،تشاد دهاوخ همادا و درادن ینایاپ شناد هکنیااب
 دوجو يرادربهالک و اطخ ناکما هشیمه و داد دهاوخ همادا دوخ ییایوپ هب مه ملع،دراد دوجو
  تحـص و ت یعوـضوم زورما هک یبلطم .درادن دوجو رییغت لباقریغ و ضحم تقیقح هتبلا .دراد
  هـک دیراد ار ناوت و تردق نیا تسیلانروژ کی ناونع هب امش و دوش خوسنم ادرف اسب هچ دراد

1. HIV
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   اـت دـننامیم دنمشناد هیبش رتشیب ناتسود نیا ؟منکیم ضرع تسرد .دیسرپب تخسياهلاؤس
   دـنراد ندوـب تسیلانروژ ضوع هک دننکیم رکف ناتسود هلب ).ددنخیم ادناب ياقآ(.تسیلانروژ
.)منکیم حازم(دننک یملع تاقیقحت راوتاربال دنوریم

    بـلج ار موـمع داـمتعا مینکیم یعس ادتبا .منکیم يدنبعمج ار میاهتبحص نالا نم
  ياـه لاـنروژ ینعی،دنتسه یملع ياهلانروژ يربخ ياهسناژآ رد ربخ عبانم زا یکی اما .مینک
  و دـننک یـم هعجارم عبانم نیا هب صصختمریغ ياهتسیلانروژ یتقو .هیاپ مولع ای فرص یملع
  عـقاوم یضعب ،دننک رشتنم و همجرت ار یملع بلطم نیا رازاب و هچوک مدرم نابز هب دنهاوخیم
   نـیا اـت دشاب عمج شساوح تسا فظوم ریبدرس ًافرص ایآ .دوشیم حیحصان اهنآ ياهتشادرب
  و دراد ناـکما اـههابتشا نیا زا يریگولج نم رظن هب؟يربخ ياهسناژآ ای دریگن تروص هابتشا
 يا  هـلاقم دـیهاوخ   یـم و دیتـسه تـسیلانروژ  دـینک ضرف .ریبدرس ینیبزاب دنیارف هب ددرگیمرب
    بـلطم عوـضوم نآ هراـبرد دـهد    یـم هزاـجا امـش هـب ریبدرس .ریبدرس غارس دیوریم.دیسیونب
  ار تاـعالطا  و دـیراذگ یـم هسلج ریبدرس اب ًاددجمو دینکیميروآعمجارتاعالطا.دیسیونب
   صـصختم کـی و  دـشاب تخـس و تفس دیاب يریبدرس دنیارف منک ضرع دیاب .دینکیم حرطم
      صـصختم تـسیلانروژ کـی دـییامرفب ضرـف .دنک ینیبزاب ار امش هلاقم سیونشیپ دیاب یملع
   رد صخـش نـیا.    دـنک هـعلاطم راـشتنا زا لـبق ار یلاعبانج هلاقم سیونشیپ ًاددجم دیاب یملع
    .دـشاب مـه يرـبتعم و مانشوخ دنمشناد دیاب هتبلا .دشاب دنمشنادتسا نکمم ای تسا هاگشناد
 رد ارـیز ، دـشاب تخس و تفس و قیقد مه رایسب و دشاب هتشاد دوجو دیاب يریبدرس دنیارفنیا

.تساناوارف اسب هچ و ناسآ رایسب ندش اطخ بکترم یملع مسیلانروژ هزوح
  هـک دشاب هتشاد دوجو دناوتیم نایاتمه يرواد ای نایاتمه ینیبزاب زا یمتسیس نیاربانب

 Scientific American تیاـس رد  اـیآ .دوش يریگولجاههابتشا زا اتدینکیم هدافتسا نآ زا

 نیمه هب مه یمومع ياهشرازگ دروم رد .دراد دوجوًالماک هلب ؟ریخ ای دراد دوجو متسیس نیا
 یهورگ  یتح و تسا مسیلانروژ یقوقح رواشم»نمستوگنآسرپ« مان هب یصخش .تسا لاونم
 ا ـ ب نامزاـس   .دراد نامزاـس هـب یگتسب .دننکیم راک لانروژ نیا رد اسب هچ یملع ناصصختم زا
   هابتـشا دنوـشیم رشتنم هک یتالاقم بیترت نیا هب هک دراد ییاهدادرارق نادنمشناد و ناصصختم
     و ریبدرـس ناـشدوخ اـهنآ هـتبلا.دنهدب هدیا هلاقم هیهت يارب امش هب دنناوتیم یتح اهنآ.دنشابن
 .دنتسین راتساریو

   زا ار یـملع ياـههیصوت دیناوتیمنیا دوجو اب؛دیتسه دوخ هلاقم میقتسم لوئسم امش
    يارـب مـه دـینکیم راک نآ رد هک ياهسسؤم.دینک بلط ای تفایرد دنمشناد نآ ای دنمشناد نیا

   زا یـلیخ نادنمـشناد ًاقافتا .دراد هارمه ار یملع ناصصختم زا یهورگ هشیمه دوخ زا تظافح
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      اـب یطاـبترا هـچ یـملع ياـهشور  هـکنیا  .دـننکیم لابقتسا یملع تالاقم سیونشیپ ینیبزاب
  تـسیلانروژ ناونع هب و دنتسه یملع وتسیلانروژ ًارثکا ناتسود بوخ ،دراد یملع مسیلانروژ
 و دـنا   تـقیقح لاـبند نادنمـشناد دننامه یملع ياهتسیلانروژ .دیتسه تقیقح لابند هب یملع
       نـیا يرـبخ تـیلوبقم هـب مـه یهاـگنمین هتبلا .دینک حرطم ودییایب ار تقیقح دیهاوخیم امش
 دنتسه يربخ نینچ دنمهقالع،رازاب و هچوک مدرموهعماج يداع ياضعاایآ هکدیراد عوضوم
 یملع تفرشیپ نیا ،دیتسه نآ لابند هک یتقیقح نیا؟ریخ ای دننکیم هعلاطم ار ياهلاقم نینچ و
 ایآ.دنشاب نآ ندینش قاتشم مه رازاب و هچوک مدرم دیاب،دیهد شرازگ نآ هرابرد دیهاوخیم هک
 دیاب طقف منکیمن رکف نم ؟دراد تیمها رازاب و هچوک مدرم يارب ایآ ؟دراد یگنهرف تیعوضوم
دنسریم رظن هب يداع لوا هاگن رد هک دنراد دوجو یبلاطم .میورب بیرغ و بیجع بلاطم لابند
  ار گـس وا،  درـیگب زاـگ ار وا گس هکنیا ضوع ینز ای يدرم یتقو ؟تسیچ ربخ .دنتسین یلو
     زور رـه و تـسین رـبخ رـگید نیا،دریگب زاگ ار درم گس رگا .تسا ربخ کی نیا .دریگب زاگ
    ار نـیا هـتبلا .تـسا ربخ،دریگیم زاگ ار گس درم هکیتقو منکیم ضرع ًاددجم .دتفایم قافتا
    زاـگ ار درـم گـس هک دشاب لیخد نایم نیا رد یصاخ طیارش دیاش هک دیشاب هتشاد رظن رد مه
   دـیاب مـه يداعریغ بلاطم لابند .تسا راه گس نیا دییامرفب ضرف .دشاب ربخ مه نآ و دریگب
  درـب    يور هـک تـسا یبلاـطم لابند هب یملع مسیلانروژ.میشاب هتشاد اهنآ هب یهاگنمینومیشاب
.مهدیم ناشن

؟تسیچ یملع يراگنهمانزور سپ
)تقیقح( ییوگقحتقیقح هب ندرب یپ يارب يراگنهمانزور

دیدج تاعالطا( يربخ شزرا(
ینتم طابترا( رادانعم(
طابترا مدرم هب ،لومعمریغ( تعفنم 

).دراد

    شـقن يدودـح اـت یملعتسیلانروژ ناونع هب .میوش قمع دراو رتشیبیمک دیاب یلو
- یتـسار و   یـسررب دـنا هدـش حرطم هک ار یقیاقح دیاب امش .ملع داقن ،دینکیم يزاب مه ار داقن
  هاگدـید زاو دیـشاب هتشاد داصتقا ملع هب مه یهاگنمین دیاب منکیم ضرع ًاددجم .دینک ییامزآ

 دنچ ار عوضوم نیا یلاعبانج دوخ؛منکن هابتشا رگا .هریغ ودینک هاگن هیضق هب مه یسانشهعماج
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   رـبخ اـی  دیـسیون     یـم هـلاقم یـتقو .تـسا بـتارم هلسلس نیا بوخ .دیدرک حرطم شیپ هقیقد
 .دراد طابترا مه رگید ياهشناد و تاعالطا اب ملع ،درادن تیدوجوم هکألخ رد ملع،دیهدیم
  دـناوتیم وحن هچ هب ناتساد نیا یعامتجا مولع ای ،تسایس ملع هاگدید زا ،يداصتقا هاگدید زا
   اـب طاـبترا رد روشک دوجوم نیناوق ؟دراد دوجو نایم نیا رد یقوقح تاظحالم ایآ .دوش وگزاب
؟دنتسه هچ یملع هتفای نیا

    یموـهفم تـسایس مـلع رد  .دیتـسه مه دنمشناد-دنورهش امش تسیلانروژ ناونع هب
 یگدنز دنمشنادناونع هب هک يدنورهش و دنکیم یگدنز دنورهشناونع هب هک يدنمشناد :میراد
  ًالوـمعم .م   یـشاب هتـشاد بـطاخم زا  یبـسانم كرد دیاب ام و تسا هظحالم کی مه نیا.دنکیم
  هـب دـنیوگیم اهنآ؟تسیچ شیاهیلوغشملد ،درادن تسود یچ،دراد تسود یچ ام بطاخم

  .دنتـسه    رازاـب و هـچوک مدرـم اـهنآ زا مروظنم.دنراد تلاخد ربخ دیلوت رد میقتسمریغ تروص
  هـک دراد یبوچراچ هب یگتسب،دیاهدرک باختنا ار نآ و دینک وگزاب ار یناتساد دیهاوخیمیتقو
   هـب یگتـسب ًالماک یملع هتفای نیا ندرک وگزاب هوحن هک تسا حضاورپ .دینکیم هیهت هلاقم يارب
  لـباق   دنمـشناد مادـک ياهفرح هک دیهد ناشن مدرم هب دیاب لاح نیع رد و دراد هلاقم هدنسیون
 .تسارواب

  و دراد یـللملا  نیـب تـیلوبقم،  هدرـک پاـچ يددعتم تالاقم هک يدنمشناددینک ضرف
  نـیا .  دنتـسه هـظحالم هنیشیپ ناونع هبدراومنیا مامت.دنراذگیم مارتحا وا هب وا دننام یناسک
    نـیا زا کیمادـک بوـخ      .دـشاب رواـب لـباق و لوـبقم یـملع هتفای نیا هک دنکیم کمک هلئسم
   یـسک هـچ هک دیسرپب ملع جیورت نمجنا زا و دیئایب ًالثم؟دنتسهرتربتعم و رتلوبقم نادنمشناد
   نـیا ًالثـم هطیح نیا رد دنیوگب تسا نکمم؟تسیچ ناشهیصوت نیا لیلد و دننکیم هیصوت ار
    راـک ینامزاـس هـچ يارب دینیبب و دینک تبحص دیاب وا اب وتساهقباساب و ربتعم مناخ نآ ای اقآ
 هک دنراذگیمن تاقوا یهاگاهنآمزاس هک دشاب ناتدای ؟دنکیم راکینامزاس رد ًالصا ایآ .دنکیم
  هـک   تـسا يرـسياهیضق نیا ینعی؛دننک رظنراهظا ماجنا لاح رد ياههژورپهرابرد نادنمشناد
  اـی دننک غیلبت دوخ نامزاس يارب دنهاوخیم اهنآ ایآ هک دینیبب دیاب نینچمه.دیریگب رظن رد دیاب
 لوصحم ییاهن شورف زا ایآ.تسا هدرک رشتنم ار ییاهزیچ هچ ًالبق دینیببدیاب ؟راک هجیتن يارب
  زا دـیناوتیم.دننک يریگوس ناشیاهرظنراهظا رد تسا نکمم اجنیا رد ؟دربیم یلام عفن قیقحت

   صخـشم ار ناـشیاه يرـیگ عـضومناوتیم ؟دیراد قیقحت نیا رد یعفن ایآ هک دیسرپب ناشدوخ
 دننک لوبق ار مدآ نآ فرح هک دنریگب میمصت دنناوتب ناشدوخ مدرممومع دیاب لاح ره هب.درک
  لـگوگ رد دیناوتیم .هن ای دراد قلعت ینامزاس هب دنمشناد هک دینکیم شرازگ طقف امش .ریخ ای
  ار ناـشیاه لـیمیا   اـی دـینک قـیقحت رگید يوجوتسج ياهروتوم و سالپ لگوگ رد ،رالوکسا
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      هـک دـنک کـمک امـش هـب اـت دینک صخشم ار دراوم نیا مامت لاح ره هب .دنتسه یچ هک دینیبب
 غارس میناوتیم مینیبب ینالوط ینارنخس نیا ياهتنا رد ًاتیاهن و تسا ربتعم ردقچ مدآ نیا دیمهفب
    یـملع دنورهـش کـی  زا رـتارف  و ندوـب یملع دقتنم کی زا رتارف .ریخ ای میورب یتسیز قالخا
.تسایتسیز قالخانآ و تسا كرتشم دنمشناد اب هک دیراد يزیچ امش،ندوب

 اهنآ دیاب هک دیراد یقالخا ياهشزرا يرسکییمومع راگنهمانزور کی ناونع هب یتح
    روـط هـب دـیاب،دیسیونیم ياهسسؤمای نامزاس کی هاگدید زا ار ياهلاقم رگا و دینک تیاعر ار
 عبانم و تسا مدرم هب طوبرم هک یلئاسم یضعب یگنامرحم قح هب ،دیراذگب مارتحا مدرم هب یلک
     تـیمها رـب یتـسیز قالـخا.دیراذگب مارتحا دنشاب هتشاد مدرم مومع تسا نکمم هک یتوافتم

 امش هکنیا ساسا رب طقف هکلب دوشیمن هداد امش هب رشب قوقح نیا و دنکیم دیکأت رشب قوقح
  اـهنآ دناوتیمن یسک هکدیراد يراکنا لباقریغ قوقح ندمآ ایند هب نامز و دیاهدمآ ایند هب ناسنا
  تـفگ ناوـت   یـم .درـیگب ار اـهنآ  دـناوتیمن سکچیه هک دیراد یملسم قوقح ،دریگب امش زا ار
  دـیاب هک تسا يزیچ نیلوا نیا .تسامش ملسم قح و تسا هداد امش هب ار قوقح نیا دنوادخ
   يارـب ار یقوـقح،دیاهدمآ ایند هب امش هک هلئسم نیمه و یگدنز شزرا و یگدنز ،ناسنا .دینادب

-وکسنوی طقف هن- یملع ياهنآمزاس صوصخ هباهنآمزاس زا يرایسب.دروآیم دوجو هب امش
   ار رـشب قوـقح و یتسیز قالخا یناهج هینایب ام لاثم يارب ؛دنراد ییاهلمعلاروتسد و اهامنهار
 کیتنژ یسدنهم هکنیا تلع هب رشب قوقح و ناسنا مونژ دروم رد هباشم دح رد نینچمه؛میراد
 .ار ناسنا ندرک نولک نینچمه و دروایب دوجو هب امش يارب ار تاناکما ماسقا و عاونا دناوتیم

؛  تـسا تـسرد ًالماک هلب .مینک هفاضا مه ار یطیحمتسیز هلئسم دیاب منکیم رکف نم
    اـم .میـنکب ار راـکنیا دیاب هک تسا تسرد ًالماک .تسا يرگید هبنج مه یطیحمتسیز لئاسم
          تـسرهف نـیا .دنتـسه هـچ اـهنیا میـنیبب .مـیراد ناـسنا موـنژياههداد هرابرد یللملانیب هینایب
  ییاـه لمعلاروتـسد ام .تسا هدش ماجنا تاعوضوم ماسقا و عاونا دروم رد یتاقیقحت ،تساجنیا
  ،دـیهد  یـم ماـجنا دارفا يور اراهشیامزآ نیا یتقو.میراد ناسنا يزاسهیبشياهشیامزآ يارب
  دـیهاوخ    یـم ًالثـم .دـنهدب اـضما  امـش هبو دننک مالعا امش هب ًامسر اردوخ تقفاوم دیاب اهنآ
 و دنراد یقوقح هچ هک دننادب دارفا دیاب .دینکشیامزآيو يآ چا نامرد يارب ار دیدج ییوراد
     .دـشابن اـهنآ يور يراـشف هـنوگچیه و دننک لمع لقتسم و دنوش امش هژورپ دراو زاب مشچ اب
  دـیاب دارفا یصوصخ میرح.دوش تیاعر دیاب هک تسا مهم رایسبندوبهنامرحم هلئسم نینچمه
-یم یبایزرا ار اهنآ و دیهدیم ماجنا تاقیقحت نیا هرابرد یقیقحت یتقو دعب.دوش هتسناد مرتحم
اهنآزا و دینکیم تیاعر ار یتسیز قالخا ياهلمعلاروتسد نیا ایآ هک دیسرپباهنآزا دیاب،دینک
.دینک قیقحت ناتدوخهکدیسرپب
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  ریذـپ همدـص و دنشابن دنمناوت تسا نکمم دارفا یضعب ،ندوب ریذپهمدص دروم رد اما
 دنرادن ياهراچ هکنیا رطاخ هبدینکیم هدافتسا قیقحت رد اهنیا زا ایآ .نادازون و اههچب لثم دنشاب

 زا دیناوتیمن امش؟دشابیلمارف دیاب قیقحت تیهام نیا و دننک تکرش امش قیقحت رد هکنیا زج
 .دینک هدافتسا ناتدوخ عفن هب يرگید تلم ياهیگژیو

      ،تلادـع ،دـشاب اـجنآ دـیابن ضیـعبت  ،دـتفیب قافتا دیابن هک تسا مهم یلیخ ندز گنا
 اهنآ دیاب و دنتسه یتسیز قالخا ياهشزرا هیلوا لوصا اهنیا.تسا مهم رایسب يواست و يربارب
 یباتک وکسنوی .درکرکذ هشیمهیشزومآ یسرد داوم رد و اهمیلعت و یملع يراگنهمانزور رد ار
  دروـم رد مـه  یـشخب.دنهدیم يراگنهمانزور شزومآ هک تسایناسک يارب هک هدرک پاچ ار
  دـیهاوخ هدیاف نآ زا ًامتح یلو دشاب نیگنس نآ ندناوخ دیاش.درادیتسیز قالخا و مسیلانروژ
  رد ییاوـهو   بآ تارـییغت اـم تـسا بلاج ناشیارب یطیحمتسیز لئاسم هکییاهنآ يارب.درب
  یبوـخ نیالنآ عبانم اهنیا .تسا هدش پاچ نآهرابرد یباتک هک میراد ار ناراگنهمانزور و اقیرفآ
    دـنناوتب اـهنت هـن ناراگنهمانزورات دنتسه سرتسدرد هسنارف و یسیلگنا ياهنابز هب هک دنتسه
  رـب و دنریگب رظن رد ار نآ ياهتیدودحم هکلب،دنزومایب و دنریگب دای ار يراگنهمانزور بلاطم
     و دنـشاب رـبتعم ،دـنهدب ماـجنا یبوخ يرگشرازگ دنناوتب دنراد هک ياهوقلاب ياهییاناوت ساسا

    اـهنآ زا اـم نوـچ ،دیاین ناششوخ اهنآ تسا نکمم هتبلا .دشاب هتشاد لوبق اراهنآ یملع هعماج
.تسا یملع هعماج لوبق دروم هک درک نایب ياهرصبت ابناوتیم ار نیا،مینکیم داقتنا

 تبحص تسایس ریثأتهرابرد ناگدننکتکرش زا یکی ؟تسا يرظنراهظا ایلاؤس بوخ
   یـملع يراـگن    هـمانزور اـب طاـبترا رد یعاـمتجا ای یسایس ناراگنهمانزور شقن هکنیا ودنکیم

 دناوتیم هوقلاب روط هب هک دنراد راکورس یبلاطم اب یسایس ناراگنهمانزور هکنیا تسخن؟تسیچ
  ياـه هتـشر هب دناوتیم میمانیم یملع شناد ار نآ هک يزیچ متفگ هک دشاب ناتدای .دشاب یملع
 .دوش هیزجت فلتخم

  راـگنهمانزور و تسا شناد کی دوخ یسایس شناد ًالثم؛منکیم تبحص هتشر زا نم
؛ دـنک   یـم يرگـشرازگ یـعیبط و ضحم مولع درومرد هک دنک لصاح نانیمطا دناوتیم یسایس
    نادنمـشناد یناـسک هـچ؟دروآ  یـم دوـجو هب ار دوخ شناد تسایس هنوگچ هک دینیبب دیاب یلو
  اـه یـنیب   شیـپ ندروآ دوـجو هـب رد یسایس شناد دوخ تیدودحم؟دنیآیم باسح هب یسایس
؟ دـنهد  یـم يأر هـنوگچ نادنورهش هکنیا دروم رد دیسیونیم ياهلاقم دییامرفب ضرف ؟تسیچ
   تالاـقم ماـسقا و عاونا اجنآرد .دیوش یسایس تکراشم تاقیقحت تایئزج دراو دیناوتیم امش
  رد نآ هـچخیرات؟ دـسرپ یـم هچ قیقحت نیا اجنیا رد ًالثم .تسا هدش هتشون نآ دروم رد یملع
؟تسا هدوب هچ رگید ياهروشک و ناریا
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  اـهنآ؟   رـیخ اـی دراد ییاـه تیدودـحم ایآ؟مینک ادیپ تسدییاهمیمعت هب میناوتیم ایآ
 رد   .تـسه مـه ملع و تسا ملع تسایس راگنا هک دنسیونیم تسایسهرابرد ياهنوگهب هوقلاب
.  یـملع راـگنهمانزور ات دنتسه راگنربخ ناراگنهمانزور رتشیب میوگب مناوتیم رتریقف ياهروشک
  ياـه هـلاقم دنناوتب ات دننادب تسایس شناد دروم رديزیچ دیاب مه یسایس ناراگنهمانزور یتح
    یطاـبترا هـچ تـسایس ملع و تسایس راکوزاس هک دنشاب هتشاد ار كرد نیا و دنسیونب یسایس
 شا هـنیزه ًالثم شناد نیا هکنیا وناشهقطنم ای ناشروشک یسایس ياضف و طیحم اب دنکیم ادیپ
؟تسیچ قیقحت هطیح رد تلود ياهتیولوا ودوشیم یسایس هیضق اجنیا رد و دیآیم اجک زا

       نیـب طاـبترا هـنوگچ میـنیبب دـیاب .مـلع ات تسا تسایس يور رتشیب امش دیکأت اجنیا
   داـصتقا دـناوت یـم هـک دوـشیم حرطم اجنیا رد تسایس ملع و تسایس یتح ای ملع و تسایس
  ًالثـم   .رـیخ اـی مداد ار امش باوج ایآ منادیمن .يرگید زیچره ای دشاب تسایس دناوتیم ،دشاب
   .دـنراد هـقالع نآ  هـب مدرـم و تسا مدرم اب طابترا رد هک دننکیم تبحص تسیز طیحمهرابرد
    ثـعاب شـناد تیدودـحم اما ،دنک حرطم ار عوضوم نیا دناوتیم یعامتجا ای یلحم مسیلانروژ
 .دنسیونن یبوخنادنچ هلاقم دوشیم

؟تسیچ یملع يراگنهمانزور سپ
:ملع دقتنم ناونع هبیملع يراگنهمانزور شقن

شسرپ
یسررب
باختنا
فیصوت
دییأت  
ریاس اب طابترا رد ینید قیاقح حیضوت 

 ،یسانشهعماج ،يداصتقا( اهینیبناهج
)یقوقح و یقالخا ،یسایس

:دنورهش دنمشناد ناونع هب
ياـه یـنارگن و اهزاین هب ار یملع جیاتن  

.دهدیم طابترا نادنورهش
لاعف نادنورهشرکف دراد زاین ور نیا زا 

 میقتسمریغ ناگدننکتکراشم ناونع هب ار
.دناوخب
؟تسا هدش هتخاس هنوگچ ملع
؟دنرواب لباق نادنمشناد مادک
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    یـملع لئاـسم دـنم هـقالع یسایس تسیلانروژ رگا هک دشاب نیا هیصوت نیرتهب منکیم رکف نم
،یملع لئاسم هب دوشیم طوبرمتیاهن رد دسیونب تسایسهرابرد هک ینامز ره دنادیم و تسا
   مـه يداـیز عبانم،مداد حیضوت ًالبق هک روطنامه ًالثم،دشاب هتشاد تاعالطا هطیح نیا رد دیاب
  ًالوـصا. دـننک   کـمک دـنناوت یـم  هـک دراد دوجو هتفایراشتنا تروص هب مه و نیالنآ تروص هب
    یـلیخ یـسایس رگـشرازگ  کـی هک انعم نیا هب؛تسا بوخ يراگنهمانزوریملع راگنهمانزور
     تـیاعر ار بوـخ هـلاقم کـی نتشون ياهلمعلاروتسد و تاررقم هک طرش نیا هب تسا بوخ
 رتلماک ریوصت هک دینکیم هبحاصم رفن دنچ اب ؟دینکیم هبحاصم یک اب هک تسانیا هلئسم .دنک
 حرطم هنوگچ ناتدوخ یبایزرا و شجنس ساسا رب ار اهلالدتسا نیا و دیهدبهئارا يرتعماج و
   اـهنیا هـمه؟دیراد هطاحا ناتدوخ بطاخم هب؛دیراد تاعالطا ناتبطاخمهرابرد ردقچ و دینک
.دوش هداد ناشن امش هلاقم رد دیاب

 هبحاصم و مینکیملاؤس الاب حطس نارادمتسایس و نادنمشناد زا یلیخ ام تاقوا یهاگ
  کـی ناونع هب یتح منکیم رکف تیاهنرد.دهدیمن ام هب یلماک ریوصتراک نیا یلو؛میریگیم
 کی،يراگنهمانزور نیداینب و ییادتبا لوصا ساسا رب هک تسانیا امش راک یملع راگنهمانزور
  اـی یکشزپ رد صصختم هک میتسین نیا لابند هب ام،متفگ هک روطنامه اما.دیسیونب بوخ هلاقم
 هبات میشاب هتشاد یملع شور دروم رد یلک هدیا کی میهاوخیم ام .مینک تیبرت یتسیزيروانف
  داـیز هک دیشاب یسایسيراگنهمانزور امش تسا نکمم .میسیونب بوخ هلاقم کی دنک کمک ام
 .دسیونیم بوخ هلاقم یلو درادن یسایس صصخت

تاقافتا اهتقو یضعب...سکع رب ای دسیونیمن شزرو هرابرد یسایس راگنهمانزور کی :لاؤس
   هـک یناـمز   لاـثم يارـب.    دـنکب دـیابن هـک دـنکیم يراک یسایس راگنهمانزور و دتفایم یبیجع
   هـب ار مـلع ودنکیم1روهشم اردنمشناد کی،دهد شرازگ یملع یعوضوم دروم رد دهاوخیم
؟تسیچ هراب نیا رد امش رظن .دنکیم هئارا مدرم هب یطلغ ریوصت و دنکیم لیدبت تاغیلبت

 دوجو مسیلانروژ ياههفرح مامت رد دب راگنربخ .متسه قفاوم یلاعبانج اب حطس کی رد:باوج
  رد .دزادرـپیم مه هشقانم لحهار و هشقانم هب تسایس .تسین يرگیچوه طقف تسایس اما دراد
 کی هوقلاب تروص هب،متفگ ناتتمدخ هک روطنامه .میراد اطخ و شیامزآوهشقانم ام مه شناد
  هـلاقم کی يرگیچوه نودب و دهد ماجنا بوخ یملع راک دناوتیم یسایس بوخ تسیلانروژ
 يوحن هچ هب ار دوخ راک مینیبب دیاب یلک روط هب اما .تسا یندش راک نیا.دسیونب یملع بوخ

1. Celebrity
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     یـملع لـیلحت و هـیزجت ناوـت ایآ؟تسا يوحن هچ هب وا لیلحت و هیزجت ناوت؟دهدیم ماجنا
؟دراد

   ناوـت اـه تـسیلانروژ یـخرب  ،تـسا تروـص نیمه هب مه یملع مسیلانروژ هزوح رد
  روهـشم     یقاـفتا روـط هـب هـک میراديروهشم نادنمشناد ام هتبلا.دنرادن یملع لیلحت و هیزجت

 ام هعماج رد دیاش اهنآ .مینک شسرپ نآ دروم رد و میرببلاؤس ریز ار زیچ همه دیاب ام .دناهدش
    مـه يدودـح اـتو  متـسه قـفاوم یلاعبانج اب يدودح ات .دنشاب روهشم دنمشناد کی ناونع هب
- هزوـح  ریاـس و یسایس مسیلانروژ نیب میوش لئاق يزیمت هک تسا بوخ رایسب،متسین قفاوم
    یـملع هـلاقم دـناوت یـم یطیارش رد مه یسایستسیلانروژ،نیا دوجو اب،يراگنهمانزور ياه
.تسا یندش یلو تسین لآهدیا هتبلا.دسیونب

ماخ یتسرهف ؟دنرواب لباق نادنمشناد مادک
؟دنکیم هیصوت ار دنمشناد يدامتعا لباق عبنم ایآ
؟دنکیم راک یسک هچ يارب وا
؟تسا هدرک رشتنم ییاهزیچ هچ ًالبق وا
؟دربیم یلام عفن شقیقحت لوصحم شورف زا وا ایآ
؟تسا هدش رشتنم هدشيرواد تالجم رد دنمشناد ياعدا ایآ

- یـم  یـتقو میـشاب نئ ـ مطم دـیابدح هچ ات .میراد زاین بوخ یهدشرازگ هب ام مالک رخآ رد
  انـشآ یملع ياهشور اب-دوشن مه غیلبت هب لیدبت هتبلا هک- میسیونب یملع هلاقم کی میهاوخ
   هزوـح رد ندوـب نئ  ـ مطم و ناـنیمطا مدـعي رادـقم. دـییام رفب ضرـف ار میاداراپ رییغت.میتسه
  هنیـشیپ  یـملع هلاقمنتشون زا لبق دیاب ایآ.دراد دوجو یملع یسیونهلاقمو یملع یهدشرازگ
    .دـیدرک حرـطم ار یبلطمهکلب دوبنلاؤس یلاعبانج شیامرف هتبلا؟میشاب هتشاد یملع تاقیقحت

 هبطایتحا اب دیاب زین نادنمشناد دوخ ودیشاب نئمطم دص رد دص دیناوتیمن ملع هزوح رد امش
 تاقیقحت دح هچ ات مینیبب دیاب،مدرک ضرع ناتتمدخ هک یبلاطم ساسا رب.دنزادرپب تاعوضوم
   اـجنآ اـت دیاب .درک تیاعر ار طایتحا بناج دیاب .تسا هتفرگ رارق ناشنایاتمه يرواد دروم اهنآ
  دـیاب   مدرـک حرـطم    هـک یماـخ تـسرهف.میشاب هتشاد نانیمطا دوخ ياههتفای زا دراد ناکما هک
 ضرف.دشاب تحار ناملایخ دناهدرک حرطم اهنآ هک ياهتفایهرابرد ناکمادح رد ات دوش تیاعر
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  میناوـت    یـمن اـم .تـفر هار اـصع هب تسد دیاب يرادقم ًاتعیبط ،1گرزب راجفنا دروم رد دییامرفب
 .میوش دعاقتم دصرددص

   هـب دـیا ب زور تاعوـضوم دروم رد .دراد دوجو مولع همه رد هک تسا ياهظحالم نیا
  هـک ینادنمشناد نینچمه و دناهدش رشتنم هک دیورب یبلاطم غارس ادتبا یملع تسیلانروژ ناونع
   ًافرـص دراد دوـجو  هـک ییاـهثحب .دییامرفب هعلاطم ار اهنآ بلاطم و دنراد داقتعا هدیدپ نیا هب
  رگیدـکی اب نادنمشناد مه یملع هزوح نیا لخاد رد .دوشیمن نید اب ملعتاشقانم هب دودحم
     راـجفنا هـیرظن هـب روـطنیمه و دنرادن يداقتعا2لماکتيروئت هب اهیلیخ.دنراد یملع هشقانم
 .دنتسه نآ هیلع یخرب و هل یخرب مه ملع هزوح لخاد رد .گرزب

  تالاـقم اما مراد يدنیارف ییامزآیتسار يارب نم ،تالاقم ییامزآیتسار دنیارف دروم رد
  نادنمـشناد  .منـکیم کچ ار اهنآ نم و تسا توافتم ًالماک نادنمشناد تالاقم اب اهتسیلانروژ
 ِنـم هک ياهلاقم هک دنتسین هجوتم اهنآ.دوش هتشون دیاب3يآ سا يآدننام یتالاقم هک دنیوگیم
      ًاددـجم .درـیگب ار بـطاخم مـشچ حالطـصا  هـب و دشاب دنسپمدرم دیاب مسیونیم راگنهمانزور
      هـک دیـسرپب دنمـشناد زا تـسین رارـق و تسامش دوخ هدهعهب یشیاریو لرتنک منکیم ضرع
 .دشاب باذج ات مسیونب يوحن هچ هب ار ماهلاقم

  و دـین  ک باذـج هدـنناوخ يارب ار یملع هتفای ای بلطم هک تسامش تراهم و رنه نیا
       ار امـش هـلاقم لـک دـیهدن هزاـجا اـهنآ هب دینکیم بلط تاعالطا نادنمشناد زا یتقو .دیسیونب
   راـتفرگ هیـضق ادابم هک دنوریم هار اصع هب تسد و دنراد هارکا یلیخ نادنمشناد هتبلا.دنسیونب
. دوـش  یـم يرـگیچوه راتفرگ هنافسأتم ًالومعم دوشیم ریرحت هک یبلطم ره.دوش يرگیچوه
يا  هـتفای زا تبحـص  هـک عقاوم یضعب و تسا ياهتسهآ رایسب دنیارف ملع منکیم ضرع ًاددجم
 هلاقم کی.دراد ساره و هارکا رایسب ظافلا نیا زا هدافتسارد دنمشناد،دوشیم یکشزپ رد نیون

  اـب .ددرـگ  داـیز شقرب و قرزای دوش يرگیچوه راتفرگ دهاوخیمن یملع یتسیلانروژ بوخ
    هـلاقم نـیا دـیوگب  مـه  یـملع هعماج و دشاب مه دنمشناد رظن لوبقم هک تشون ناوتیم یملق
  ماـگنه منکیم هیصوت .تسا رتهب رایسب هک دینک تروشم نادنمشناد اب رگا و تسا دنسپهمکحم
.دیسیونب ناتدوخ ار هلاقم اما،دییامرفب تروشم و حالص نادنمشناد اب ًامتح هلاقم نتشون

1. Big Bang
2. Evolution
3. ISI
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یتسیز قالخا عوضوم
،یملع يراگنهمانزور ردیتسیزقالخا

هناسر قالخا شرتسگ
دوشیم عورش رشب قوقح تیروحم اب.
و ناراذـگتسایس ،یملع هعماج طسوت  

  كارتــشا هــب تــشادهب ناــصصختم
  هـیمالعا   لاـثم يارـب( دوـشیم هتشاذگ
 ،  رـشب قوـقح و یتسیز قالخا یناهج
    قوـقح و ناـسنا موـنژ یناهج هیمالعا
 ياــههداد یــللملانیــب هــیمالعا ،رــشب
.)ناسنا یکیتنژ

؟دش رود یهدشرازگ نامز رد تاساسحا زا ناوتیم هنوگچ :لاوس
.مدرکیم تبحص زین هراب نیا رد مدرکیم تبحص يدروم تاعلاطم هرابرد هک یماگنه دیاب:باوج
؟دیتسه لقتسم و دازآیتسیلانروژ امش ایآ :لاوس
.مراد یتسد مه یعامتجا و یسایس مولع هزوح رد و متسه تسیلانروژ نم هلب :باوج
 ؟دینکیم راک يربخ سناژآ رد یلاعبانج دوخ ایآ :لاوس
 .متسه ناتتمدخ لقتسميدرف ناونع هب ًالعف،هن :باوج

 ماجنا دیسرناشتسد هب هک ار یناتساد ره دننکیم یعس لقتسم ياهتسیلانروژ ًالومعم
 يا  هـلاقم و دنوـش یـم تاساسحا راتفرگ ناراکمه زا یضعب .دنورب شیپ زور دم قباطم و دنهد
   دـیاب بوـخ  .دـنکیمن لقتنمندش یتاساسحا رطاخ هب ار رظندم تاعالطا ًاموزل هک دنسیونیم
.اهریبدرس يارب یتح مینک رازگرب يرتشیب ياههاگراک

یتسیز قالخا هرابرد
 رد تاــقیقحت تیادــه یــقالخا لوــصایملع يراگنهمانزور ردیتسیز قالخا

:دروم
يداینب ياهلولس
  هــب ،يزاــس  هیبــش و کــیتنژ شیاــمزآ
   ،هـناهاگآ تیاـضر ،عفانم يراذگكارتشا
-  شهوژـپ ،يریذـپبیسآ ،ندوب هنامرحم
  یـضیعبتریغ ،ندزن گنا ،یتیلمدنچ ياه
.يربارب ،تلادع ،ندوب
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 دازآ  ناراـگنهمانزور يارب اما؛دننک يرکف نآ يارب دیاب اهریبدرس هک تسا یشلاچ نیا
       يارـب یهاـگراک دـیاب هـک تـسا یـشلاچ   نـیا مـه زاب هک منکیم رکف نم و تسا لکشم نیا
  یـملع يراگنهمانزورهرابرد يرتقثوم تاعالطا مینک کمک ات میشاب هتشاد دازآ ناراگنهمانزور
  ًادـعب ارنآ و میهدـ ب حیضوت ار هلئسم نیا هک تسا بوخ یلیخ منکیم رکف یلو؛دنشاب هتشاد
 .دوش رازگربدیاب ياهرود نینچ ای مینک حرطم



یملع يراگنهمانزور یشزومآ هاگراک

63

اههناسر و نابطاخم
1رادرز نیرز رتکد

      مرگرـس يارـب هـک یناـمز هـچ؛تسایناسنا عماوج رد ام یگدنز زا ریذپانییادج یئزج ملع
 نامتفگ تمدخ رد نیدامنيرازبا ناونع هب هک ینامز هچ ودوشیمهتفرگ راک هب بطاخم ندرک
 یگدنز تیفیک ياقترا يارب يرازبا هاگن نیا زا رود هک ینامز هچ ودریگیم رارق یسایس طلسم
  دوـخ ياههداد زا یشخب ملع هکدراد ترورض ،فادها نیا یمامت يارب .دوریم راک هب اهناسنا
دسانشبار هعماج دیابلبق زا ،دهدب ماجناارراک نیا دناوتب هکنیا يارب ودنک میهست هعماج ابار
.دیآرب راک نیا ةدهع زا یبوخ هب ات

    ثـحبم نـیا حرـط  ارـچ  هـکنیا .منکحرطم ار یکچوک ۀلئسم مهاوخیم متبحص يادتبا نم
.ملع تاطابترا هب ،میدرگرب رتبقع هب یمک مهاوخیم هزاجا نیمه يارب ودراد ترورض

     طاـبترا و نادنمـشناد ناـیم طاـبترا«: درـیگ یـمربرد  ار یـساسا ةرتـسگ ود  مـلع تاطابترا
    ،رـیبعت نـیا اـب .)Trumbo, 1999: 410( »مومع يوس هب نادنمشناد يوس زا هدشياهناسر
-یم »الاب یعامتجا هاگیاج اب هفرح کی ناونع هب قیقحت ندش يداهن«بجوم مه ملع تاطابترا

.دراد لابند هب ار»هدنیازف ندش یعامتجا« مه ودوش

1. zarrinzardar88@gmail.com
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(Bucchi, 2004:115) ؛راتسویپ کی ۀباثم هب ملع تاطابترا لدم .1 لکش

   تاـطابترا زا عوـن راهچ ،دنکیم هئارا ملع تاطابترازا"یچوب ونایمیسام" هک يراتسویپ رد
  حطـس ات نادنمشناد یصصخت ًالماک حطس زاهک دنکیم زیامتم مه زا راتسویپ کی نورد ار ملع
:دباییم شرتسگ یماع مدرم

    دودـحم رایـسب یـصخشم روـط هب حطس نیا :)یصصخت(1یملع عامتجا نورد حطس .1
 .دوشیم رشتنم یصصخت یملع ۀیرشن کی رد هک ياهلاقم دننام ،تسا

  قـلعت حطس نیا هب نوتم زا یعونتم عاونا :)یصصختهمین(یملع تاعامتجا نیب حطس .2
 حطس رد2»رچین« ریظن یملع-یتسیلانروژ و طساو ياههلجم رد هدشرشتنم ياههلاقم زا ؛دنراد
 قلعتم نآ نارگشهوژپ هک دوشیم هئارا یمومع- یملع ياهتسشن رد هک یتالاقم ات یللملانیب
 .دننکیم راک یفلتخم ياههزوح رد یلو ،دناهتشر کی هب

1. Intraspecialist Level
2. Nature & Science

 نورد حطس
 عامتجا

حطس
دنسپهماع

یشزومآ حطس
 نایم حطس

یملع تاعامتجا
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  ياـهباتک .تسا ملع یشزومآ دعب هب طوبرم ملع تاطابترا رگید عون:1یشزومآ حطس .3
   .دنریگیم رارق شخب نیا رد یملع فلتخم ياههزوحرد یسرد

     رد مـلع ةراـبرد هـک داد ياـج ار یتالاقم ناوتیم مه ناونع نیا لیذ :2دنسپهماع حطس .4
 هک ییاوتحم؛ار ینویزیولت ياهدنتسم »يروتامآ ملع« مه و دنسریم پاچ هب هنازور تاعوبطم
 ریاظن و اهینتسناد ،دنمشناد نوچ یمومع یملعياههلجم و ویدار ،نویزیولت ،اههمانزور طسوت
 .دوشیم دولپآ اهيرازگربخ یملع تاحفص رد ای هضرع مومع هب نآ

  هـب نار اـگن  هـمانزور هـک دوب دهاوخ ثحبم نیا رد ام هجوت زکرم ،تقیقح رد مراهچ حطس
 ياهناسرار ملع ،حالطصا هب ای میهست هعماج ابار يروانف و ملع ات دنیآیم یملع عامتجا کمک
 .دننک

  .دـنهد  یـم لکـش ملع ناتساد هب و دنراد روضح فیط نیا فلتخم حوطس مامت رد اههناسر
  زا رـت  هتـسجرب يزراـب وحن هب دنیارف نیا مراهچ حطس رد اههناسر روضح هک تسا حضاو هتبلا

  حرـطم هعماج رد ياهدرتسگ روط هب ملع هک تسا یحطس ،دنسپهماع حطس .تسا رگید حوطس
؛ دوـش يا   هناـسر راتـسویپ زا هـلحرم نیا رد ملع تشاد راظتنا ناوتیم لیلد نیمه هب و دوشیم
 شیاز ـ فا نـیا زا اهنآ فده .دوش رتشیب اههناسر هب یملع عامتجا و ملع هب اههناسر هجوت ینعی
 .دنهدب تیعورشم یملع ياهتیلاعف هب یمومع راکفا يزاسدعاقتم اب هکتسانیا هجوت

- یـم باسح هب هلحرم هس ره روحم،بطاخم هکدتفایم قافتا حطس هس رد ندش ياهناسر
   حرـطم اـه هناـسر رد يا هدرتـسگ وحن هب عوضوم هک انعم نیا هب نداد تیمومع،لوا حطس .دیآ
  لیدـبت اهتیاسبو و اههلجم و اههمانزور تباث ياوتحم هب هک نارهت ياوه یگدولآ لثم؛دوش
 .تساهدش

   يرواـنف و مـلع دروم رد رظنراهظا دراو اههزوح ریاس زا يدارفا هک ینامز؛رثکت مود حطس
 زا ایدنک تبحص زیمآحلص دصاقم يارب يزاسینغ موزل دروم رد هعمجزامن بیطخًالثم؛دنوش
 تـسا نیا نآ و دراد مهيرگید ۀفلؤم رثکت .دنزب فرح یکشزپ رد ياهتسه يژرنا ياهدربراک
 وا نایم ۀطبار،دباییم رظنراهظا تصرف و دنکیم تفایرد بطاخم هک ییاهیهاگآ ۀطساو هب هک
.تسا يواسمنادنمشناد و

  راـکفا و اههناسر رد یملع ةزوح دروم رد يداقتنا ياههاگدیدهکيزیگناربثحبموس حطس
    زا داـقتنا اـی اـه  شهوژـپ ءوـس ياهدمایپ زا سرت ،یقالخا ياهینارگن .دوشیم حرطم یمومع
.دریگیم رارق یمومع راکفا یبایزرا دروم یتاقیقحت ياهيراذگهیامرس و اههنیزه

1. Pedagogical level
2. Popular level
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    هارـمه ار مـلع ندـش يا  هناـسر ،دوـش حرطم اههناسر رد یتیفیک ره ای یعوضوم ره ایآ اما
 ؟هن ای تسا هدش یمومع عوضوم دیمهفناوتیم هنوگچ ؟دراد

  هـب هک دزفرح یملعةزوح کی نتفای تیمومع زادوشیم ینامز اهنت ،نیقی و عطق روطهب
 ياهیگژیو هکنیا مه نآ وتسا یساسایطرش شیپ مزلتسم راک نیا و دشاب هدمآرد مومع نابز
 هچ ،دنسربنابطاخم كرد حطس هب یملع تاعوضوم هکنیا يارب مینادب و میسانشب ار مومع نیا
  و شناـب  طاخم دـیاب مـلع  راـگن هـمانزور    کـی تـقیقح رد .میرـیگ راـک هب دیاب ار ییاهمزیناکم
حیـ ضوت هـبزاـ ینبلاطممادک؛دنکدیکأتياهبنجهچربهکدنادب ات دسانشب ار اهنآ ياهیگژیو
اریـ ملع ناـبزدـ یاب هـنوگچ؛دوشهئارانابطاخمهبدیابشهوژپتایئزجزارادقمهچ؛دنراد
دناوتب اتدوشهداددیابنابطاخمهبياهنیمزسپتاعالطارادقمهچ؛درکهمجرتنابطاخميارب
.دشخب تیمومع ملع هب يزیمآتیقفوم وحن هب

  رد ،دـننکیم ملع تیاور هبیهدلکش رد ناراگنهمانزور هک يراک تفگناوتیم عومجم رد
 ملع نابز هب یلو دراد زاین یملع تاعالطا هب هک تسا یبطاخم يارب ناتساد يزاسهدامآ تقیقح
        تـیمها دـنیارف نـیا رـگید رـصانع ۀـمه زا راـگنهمانزور يارب بطاخم نیاربانب .تسین زهجم
 دوـش    یـم دـیکأت لـیلد نیـمه هب .دوشیم بوسحم یملع مایپ ییاهن دصقماریز ،دراد يرتشیب
 هـچي ارـب دـنادب حالطـصاهبایدسانشباردوخبطاخمدرادزاینزیچرهزالبقراگنهمانزور
 موـهفم  بـلغا ارـیز ، تـسین   هداـس مـه نادنچ لمع رد بطاخم ییاسانش اما .دسیونیمیسک
 شزوـمآ ًالوـمعم اـهنآ .دوـش یـم هداد شزوـمآیمسرریغیلکشهبناراگنهمانزورهب»مومع«
  هـجوتم ،دندـ ش يا  هـفرح راـک دراو هک ینامز یلو،دننیبب"همه"ناونعهبارمومعهکدننیبیم
 ناراگنهمانزور ناونع هب اهنآ راک رد هچراپکی لک کی ناونع هب مومع نتفرگ رظن رد هک دنوشیم
  و دراذـگ     یـم رـتارف نـیا زا ار اـپ یـتح )(11 :11992يرکزمیج.دنکیم داجیا لالتخا ملع
اـ یآیـ تحاـ یدرـ کادیپارنآدیاباجکایتسیچمومعدنادیمنیتسردهبسکچیه« :دیوگیم
 .»دراددوجو

 هب و دراد يدایز ینورد عونت ،دوشیم دای نآ زا ملع تاطابترا رد هک یمومع تسادیپ هتفگان
 .دهدیمن لیکشت ار ملع ناراداوه زا تسدکیياهعومجم هجو چیه

 ،دور   یـم راـک هـب فلتخم ياههزوحرد و درادن صاصتخا مه ملع هب هک يدنبهتسد کی رد
   هـب مـه يدودح ات ،ناگمه .درک میسقت ناگمه و هماع هورگ ود هبار مومعدوشیم یلک رایسب
  ةزوـح کی هب هک هعماج مومع زا هتسد نآ لماش ،دراد تهابش »ینوبول واتسوگ« ناگمه موهفم

1. James Carey
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  و اـه هـمانزور  ًالوـمعم ،دارـفا نیا .دننکیم لابندار نآ تالوحت و دندنمهقالع صاخ یعوضوم
   تالوـحت و وـجوتسج یملعةزوح نآ هب طوبرم تاعالطا نتفای يارب هنالاعفار نیالنآ عبانم
 ي اـهنآرحب       هـب تبـسن هـک یناـسک اـی موـجن نادـنم   هـقالع لـثم .دـننک یـم لابندار هزوح نآ
    ًالوـمعم دارـفا نـیا .دـننک  یـم لاـبندارنآ تالوحت و دنهدیمناشن تیساسح یطیحمتسیز
.دنهدیم لاقتنا هعماج هبارناشیاهتیساسح ودنراد مهار راکفا يربهر هاگیاج

   روـط هـبار تاعالطا و دنرادن یتیساسح اههنیمز نیا رد هکدوشیم يدارفا لماش مه هماع
  اـههناسر یملع ياوتحم ضرعم رد یقافتا روط هب دراوم بلغا رد و دننکیمن وجوتسج لاعف
 .دنریگیم رارق

   یگدـنز .دـنرادن ینینچ نیاياهتیساسح هکدنوشیم لماش ار هعماج دارفا ریاس ،هماع اما
  يوـجوتسج هب ینامز اهنت .دنتسین یملع تاعالطا لاعف رگوجوتسج ودننکیمار ناشدوخ
   تـفایرد يارـب ه  ـ ک مـه ییاـهلاناک و دنشاب ارجام رد عفنيذ تدش هب هکدنیآیمرب تاعالطا
.تسايدرفنایم طباور ونویزیولتًالومعماهنآ نیرتیتسدمد دننکیم باختنا تاعالطا

 راککی يارب دشاب رتهب دیاش یلو ،دهدیم تسد هب يدیفم ياههداد دنچره يدنبهتسد نیا
 دوخ نابطاخم دنک کمک ام هب هک مینک اکتا يرتقیقد يدنبهتسد هب ملع يراگنهمانزور ياهفرح
.میسانشب رتهبار

تسارگید يدنبهتسد کی نیا
   رد ار رگـشنک جنـپ وا .داد ماجنا یملع تاعوضوم ةزوح رد ار يدنبهتسد نیا رابنیتسخن1رلیم
 لیرباگ راک طسب تقیقح رد رلیم يدنبهتسد .داد صیخشت مه زا یملع تسایس فلتخم حوطس
      نـیا يارـب رـلیم .دوـب هدرـک يدنبهتسد ار یجراخ تسایس ةزوح نارگشنک ًالبق هک دوب دنوملآ
      جنـپ هـب یـملع تـسایس تاعوـضوم هب اهنآ هجوت و طابترا نازیم رظن زا ار هعماج ادتبا روظنم
.درک يدنبهتسد یلصا هورگ

   دارـفا نـیا .دنراد رارق یملع تسایس ناریگمیمصت ،یهورگ ره زا لبق ،مره يالاب حطس رد
    اـب طبترـم ياـههتیمک ياضعا و ناملراپ ناگدنیامن ،طبترم ییارجا ناریدم ،روهمجسیئر لماش
 . دـنریگ یـم رارق یملع تسایس ةزوح ناریگمیمصت ةرمز رد یهاگ زین تاضق .دنتسه هزوح نیا
   ةراـبرد یتاـعالطا هب اهنآ .دنراد یصاخ یتاعالطا ياهزاین ،مره حطس نیرتالاب رد ناریگمیمصت
.دندنمزاین نآ ياهلیدب و یملع تسایس ةدمع تالکشم

1. Miller
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      ،نایهاگـشناد لماـش هورـگ نـیا .دـنریگ یـم رارق مره حطس نیمود رد ملع ۀیلوا ناگدنیامن
 ًالومعم یملع تسایس ةزوح ناربهر نیا .دنوشیم اههناسر و لقتسم یتاقیقحت زکارم ،اهتکرش
       هـب ار یـملع تـسایس هـب طوـبرم ياـه  تـساوخرد ،دـننکیم نییعت ار یملع تسایس تیولوا
 ناراذگتسایسابملع يراذگتسایس رد اهرظنفالتخا لح يارب و دنهدیم هئارا ناریگمیمصت
.دننکیم هرکاذم

 ساسارب هکلب ،دنتسین هچراپکی و تسدکی مومع نیا .دراد قلعت مومع هب رگید ۀتسد هس اما
  نـیا قبط .دناهدش زیامتم رگیدکی زا ،دننکیم يزاب یملع تسایس فلتخم حوطس رد هک یشقن
   موـمع ،ناراـگن  هـمانزور و نادنمـشناد  هـب هورگ نیرتکیدزن ینعی ،مومع لوا هورگ ،يدنبهتسد
      رـظن دروـم ةزوـح هـب يداـیز ۀقالع هکنیا لوا :دنرادارهصخشم هس هتسد نیا .دنتسه بقارم
   ةزوـح رد ،لاـثم يارـب؛دنـ سانش یـمار هزوح نآ یلصا تاحالطصا و میهافم هکنیا مود .دنراد

GMیملع داوس ًاحالطصا ایدنراد ییانشآنآ لاثما و نژ ،یکیتنژ حالصا ،تخیرارت موهفم اب 
  هـب و دـنهد یـم ن  اـشن هـقالع هزوحنآ اب طبترم تاعالطا يروآعمج هب هکنیا موس .دنراد هیاپ
.دنراد یهاگآتسا نایرج رد صاخ ةزوحنآ رد هک یتاثحابم

  یـصاخشا زا ،دتراد رارق تیمها )مره مراهچ حطس( مود ۀجرد رد هک تیعمج زا شخب نآ
 دنیارف زا يدرکراک كرد دقاف یلو دنراديروانف و ملع هبيدایز ًاتبسن ۀقالع هکدناهدش لیکشت
    رظندروـم یـملع ةزوـح هب مه نابطاخم زا هتسد نیا هک انعم نیا هب؛دنتسه ملع يژولونیمرت ای
  اـب لاثميارب .دنرادن هیاپ یملع داوس اما،دننکیم لابند ار نآ تالوحت رابخا مه و دندنمهقالع
.دنرادن ییانشآ نآ لاثما و هتخیرارت ،نژ ،يزاسهیبش دننام یتسیز يروانف رد هیاپ میهافم

    موـمع فالخرـب .دنوـش   یـم هتخانـش یـملع تسایس هب دنمهقالع مومع ناونع هب دارفا نیا
  دراد لاـمتحا رتمک ودناهدید شزومآ رتمک ياهزادنا ات و رتنسم یکدنا دنمهقالع مومع ،بقارم
.دنشاب هدناوخ یهاگشناد حطس رد ار یملع ۀتشر کی

 اهنآ یتاعالطا ياهزاین ةرابرد هک دنهدیم لیکشت ار  مره حطس نیرتنییاپ  بقارمریغ مومع
    مـه هـیاپ یـملع داوس و دنرادنيروانف و ملع هب ياهقالعدارفا نیا .تسا هدش یکدنا تبحص
   میقتـسم طـبر اهنآ یگدنز هب يروانف و ملع تالوحتهک یتروص ردیلو،دنرادن نآ كرد يارب
        لماـش تـسا نـکمم اـهنآ یتاـعالطا ياـهزاین ،بـیترت نیا هب  .دننکیم لابندار اهنآ ،دنک ادیپ
   هـب تبـسن يداع مدرم هک یتیساسح لثم( .دنراد يدربراک ای یفرصم تیهام هک دشاب ییاهزاین
.)دناهدرک ادیپ ياهتسه يژرنا ای اوه یگدولآ ای هیمورا هچایرد ای اهدرگزیر

   ار هـقالع و هـجوت نـیا ،دشاب هدشن زیگناتیساسح و رثکتم یلیخ عوضوم هک ینامز ات اهنآ
 ، دنوـش هتخیگنارب یعوضوم هب تبسن هک یتروص رد اما؛دننک لابندار عوضوم هکدننکیمن ادیپ
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 رد  ناریدـم ياـهيریگمیمصت يور دنناوتب اتدننک داجیا ییاهتصرف نادنمشناد ياربدنناوتیم
 یسایس تیامح ،رتشیب ۀجدوب لثم ،دنتسه شلابند هکار ییاهزایتما و دنراذگب رثا رتالاب یحطس
 ثعاب ،دوش هتخیگناربیعوضوم هب هعماج تیساسح یتقو نوچ .دنروایب تسد هب ارنآ لاثما و
  و دوـش  یـم اـههناسر راک روتسد رد یملع ةزوحنآ نتفرگ رارق هجیتن رد و هثحابم يریگلکش
  هـک دوـش یـم ثعاب عوضوم نیا .دروآیم هارمه ار یمومع ةدنیازف هجوت زا ياهخرچ دوخ نیا
 ملع يراذگتسایس رب ودننک بلجار یمومع راکفا هجوت ،دنوش رضاح اههناسر ردنادنمشناد
     تـیمها مـه موـمع زا هتـسد نیا ياهیهاگآ حطس ندرب الاب ،نیاربانب و دنراذگب رثا يروانف و
.دراد يدایز

، مـلع تاطابترا داتسا و رگشهوژپ کی،يدارنک طسوت مومع زا يرگید يدربراک يدنبهتسد
وا .دریگب رارق لمع يانبم ملع يراگنهمانزور رد دراوم يرایسب رددناوتیم هکتساهدش ماجنا
:تساهدرکيدنبهتسدریزلکشهبنارگطابترافادهابسحربارملعنابطاخم

 اهنآ نابطاخم ربارب رد ناراگنهمانزور فادها .1لودج
نابطاخمناراگنهمانزور فادها

ناراطقمه قیدصت
میهافم میهست

 نادنمشناد ریاس
.دنراد هیاپ یملع داوس هک يدارفا

يراذگتسایس عوضوم کی زا ندرک هاگآ
هجدوب حوطس ظفح

یبال
ناریگمیمصت
راکفا ناگدنزاس

هقالع داجیا
.تسا هدش فرصم یتسرد هب هجدوب هکنیا تابثا

اههدیا يارب یمومعتیامح نتخیگنارب
یملع داوس هب ندوزفا

 يدارفا نادنمشناد هکنیا دروم رد نابطاخم ندرک دعاقتم
.دنتسه يداع

نالاسگرزب-هماع

شزومآ و هقالع داجیا
هرمزور یگدنز رد ملع شقن
ملع زا يریگهرهب هب قیوشت

 يدارفا نادنمشناد هکنیا دروم رد نابطاخم ندرک دعاقتم
.دنتسه يداع

ناناوج و ناکدوک

:Conradie, 2004:عبنم 66
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   هـب موـمع اب ناراگنهمانزور طابترا هک تفرگ هجیتن نینچ ناوتیم ،يدنبهتسد نیا ساسارب
     بـطاخم اـب طاـبترا قـیرط زا نآ ندروآرب یپرد راگنهمانزور هک تسا یفده هب هتسباو تدش
 بلج ای رتشیب ۀجدوب لیبق زا ياهفرح عفانم هب یبایتسد لابند هب هک ینامز ،بیترت نیا هب .تسا

  یناـمز اما .دنتسه نارگشهوژپ و ناراذگتسایس ،ناریدم يو نابطاخم ،تسا ناراکمه تیامح
     و عفاـنم ةراـبرد اـهنآ ندرـک دعاقتم ای صاخياهدیا دروم رد مومع تیامح بلج لابند هب هک
   یناـمز روـطنیمه .دنتسه مدرم مومع يو نابطاخم ،تسا یملع تیلاعف ای لوصحم کی راضم
     لاـقتنا ار یـملع تاـعالطا اـی دهد شزومآ یملع عوضوم دروم رد دهاوخیم راگنهمانزور هک
دناوتیم راگنهمانزور ودنهدیم لیکشت ناناوج و ناناوجون ،ناکدوک ًاتدمع ار وا نابطاخم ،دهد
.دهد رارق بطاخمار دارفا نیا زا یصاخ هورگ شفده هب هتسب

 و د   رـب هرـهب یتـشاگنهمانزور فلتخم فادها يارب ناوتیم هراشا دروم يدنبهتسد هس رهزا
 .درک رارقرب طابترا فلتخم حوطس رد نابطاخم اب ،دراد دوجو هک يزاین اب بسانتم

 هچ قیرط زا مومع فلتخم ياههورگ زا کی ره اب هکدوشیم حرطماجنیايرگیدلاؤس اما
؟درک رارقرب طابترا رتهبناوتیم ياهناسر

   هـب رداـقار اهنآ هک دناهدید یصاخ شزومآ هن و دنرادار شتصرف هن مومع،دراوم بلاغ رد
  ناـمجرتم     ۀـباثم هـب مـلع ناراـگنهمانزور تطاسوزا،نیاربانب،دنک یصصخت ياههلاقم ندناوخ
.دننکیم هدافتسا

  اـهنآ .د نوـش یـم بوسحم تاعالطا ۀیلوا عبنم اههناسر ،یحطس ره رد مومع يارب اما
  روـهظون ياـههناسر و تنرتنیا زا ای تالجم و همانزور ،نویزیولت زاار دوخ زاین دروم ياههداد
.دنروآیم تسد هب

     اـب يرتـشیب طاـبترا عوـمجم رداهنآ.دراد ار عبانم ددعت و عونت نیرتشیب بقارم مومع
  رد فـلتخم ياهربخاهنآ .نویزیولت یملع رابخا ات اههمانزور یملع تاحفص زا؛دنراد اههناسر
   ةزوـح زا ار دوـخ ت ـ یاور تـیاهن رد یلو دنریگیم فلتخم عبانم زا ار یملع ةزوح کی دروم
.دنزاسیمرب یملع

 زا و   دنتـسه مـلع هبـش و دنـسپ  هـماع یـملع  تایرـشن ةدنناوخ بلغا دنمهقالع مومع
  هـیزجت تردق ،هیاپ یملع داوسنتشادنلیلد هب یلو،دننکیم هدافتسا زیننویزیولت و اههمانزور
   نوـچ یفادـها ،دراوم يرایسب رداهنآ يارب یملع تاعالطا نتفرگ و دنرادن ار اههداد لیلحت و
 دـنمهقالعمومعیتاعالطاياهزاینندرکصخشم .دراد ار يواکجنک سح ياضرا ای یمرگرس
كرد دـقافمهیلودنرادیملعتاعوضومهبيدایزۀقالعمومعزاشخبنیا .تسارتراوشد
 هـبهکیتاطابتراردندشریگردياربارمزالسفن هبدامتعامهودنتسهیملعمیهافمزاهیاپ
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ارهداسًاتبسنیملعياوتحميارادتالجمیخربتسانکمماهنآ .دنرادن،دسریمیملعرظن
 دـشابیک یرواـنفوناندـ یابدرکیور،مومعزاشخبنیاهبیملعتاعالطالاقتنايارب .دنناوخب
.يریوصتدرادناکماهکییاجاتوهداسینعی

 .دـ نور   یـمن بوـتکم عباـنم زا م ادـک چیـه غارسًالومعم هماع نامه ای بقارمریغ مومع
 هورگ نیا هب هدشهئارا تاعالطا .تسا يروانف و ملع ةرابرد اهنآ تاعالطا یلصا عبنم نویزیولت
 هک یناتساد ندرک باذج يارب یمرگرس رصنع زا ودشاب صخشم و يدربراک ،هداس رایسبدیاب
 مومع يارب تاعالطا عبنم ناونع هب نویزیولت تیبوبحم .دربار هدافتسا تیاهن دیاب دوشیم هتفگ
  ياـه  هـکت هـب ار یملع تاعالطا نویزیولت ،دننکیم ساسحا مومع هک تساتلع نیا هب رتشیب
.دزاسیم رتناسآ ناشیاربار عوضوم كرد و دنکیم لیدبت مضه لباق

؛  دنتـسه هدـننککمک رایسب فلتخم نابطاخم یتاعالطا ياهزاین تخانش و اهيدنبهتسد نیا
  هـب ،بطاخم نآو دنسیونیم یبطاخم هچ ياربًاقیقددننادب ناراگنهمانزور هک یتروص رد نوچ
 دـ نناوت یـم ،   دـنک كرد ار یـملع ياوـتحم یبوخ هب دناوتب اتدراد زاین يزاسهداس زا نازیم هچ
   زا یـکی هـکدـ هد یـم ناشن هتفرگتروص ياهشهوژپ یلو .دنهدب ماجنا تیقفوم ابار ناشراک
      بـسانم ناـبز زا یـقیقد روـصت هـک تسا نیا ملع ناراگنهمانزور يور شیپ یلصا ياهشلاچ
   ،دراوـم يرایـسب رد ملع ناراگنهمانزور هک دندقتعم نارگشهوژپ زا یخرب .دنرادن دوخ بطاخم
.دننکیم دیلوت اوتحم مدرم زا صاخیفیط يارب اهنت

  ماـجنا ملعزا اهنآ كرد و نابطاخم زا ناراگنهمانزور كرد دروم رد ایندرد هک ییاهشهوژپ
   ماـجنا اـکیرما رد9002لاس رد هک یشهوژپ رد .دهدیم ناشنار شلاچ نیا دوجو ،تساهدش
  میهاـفم يزاسهداس يارب هک دش هدیسرپ ناراگنهمانزور زا .دمآ تسد هب یهجوت لباق هتفای ،دش
      یـضایر میهاـفم اـی راـمآ و رادوـمن زا هدافتسا اهنآ؛دینکیم هدافتسا ییاهمزیناکم هچ زا یملع
   هـعجارم موـمع هب یتقو هک یلاح رد؛دنتسناد رثؤم نتم يزاسهداس ياربار دصرد لثم یمومع
 اهنت هن دصرد و رادومن ،رامآ ،دندرکیم رکف اهراگنهمانزور هچنآ سکعرب هک دش صخشم ،دش
.درکیم رتلکشم بطاخم ياربار عوضومكرد هکلب دشیمن عوضوم يزاسهداس ثعاب

 ياهناسر زا وا یقلت كرد و بطاخم تخانش هک مسرب هجیتن نیا هب اهلاثم نیا زا مهاوخیم
  حرـطم ملع تاطابترا هزوح رد يدجياهغدغد ناونع هب و تساهدیچیپ رایسبیعوضوم ندش
     نـیا زور رـه مـیراد زاـین ، دـنک تکرح یتسرد ریسم رد ملع يراگنهمانزور هکنیا يارب .تسا
  یمهـس و شقن رییغت هب هجوتابار بطاخم اسب هچ و مینک یبایزرا و ییاسانش ون زاار ریوصت
.مینک فیرعت ون زا،دنکیم يزاب ملع تاطابترا رد هک
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  ریوـصت کی ،میدرک تبحص شاهرابرد هک يدنبهتسد نیا و ریوصت نیا ،درک هجوت دیاب هتبلا
 زا یلو،دشاب ام هبرجت رب قبطنم تسا نکمم نآ زا يدایز ياهشخب .تسا ییاکیرما و ییاپورا
     زا يریوـصت هـچ اـم هـک  تـسا نـیا هلئسم .دشاب توافتم ریوصت نیا تسا نکمم مه يداعبا
  ریوـصت تاصتخم ندرک صخشم يارب دش ماجنا ناریا رد یقیقحتًاریخا .میراد یناریا بطاخم
 هراب نیا رد يرصتخم مهاوخیم؛ملع ناراگنهمانزور دید زا ناریاردیملع ياههمانرب بطاخم

؟تسیک یناریا راگنهمانزور دید هیواز زا یناریا بطاخم هک منک تبحص
    و ماـع یـلک هورـگ ود هبار ملع نابطاخم ملع ناراگنهمانزور ًامومع هکتسانیا لوا هتکن

 ن اراـگن  هـمانزور ۀـمه ،انثتسا دروم ود یکی زا ریغ هکنیا لمأت لباق هتکن و دندرک میسقت صاخ
  یـملع تاعوضوم هب هک یهاگشناد ةدرکلیصحت ناناوج ینعی؛دننادیم صاخ ار دوخ بطاخم
 .دندنمهقالع

   .دـندرک فـیرعت دودحم رایسبار دوخ نابطاخم ،دراوم بلغا رد نیالنآ و بوتکم تایرشن
 و   یتـسیز يرواـنف  نایوجـشناد ،  یتـسیز يرواـنف ۀحفص ناراگنربخ زا یکی رظنراهظاردًالثم
    ناوـنع تیاـس هـک یلاـحرد،   دندـش یـقلت تیاـس نآ ناـبطاخمن  اوـنع هـب تیاس ناگدنسیون

-  هـمانزور رـظن زا .  دـشاب رادـقم نیا زا رتشیب شنابطاخم ۀنماددوریم راظتنا و دراد يرازگربخ
 .دنک دیلوت نویزیولت دیاب ار ماع بطاخم بسانم ياوتحم ،نیالنآ ياههناسر و تاعوبطمناراگن
 اب دارفا اردوخ بطاخم هشیمه ًابیرقت مه دننکیم راک نویزیولترد هک یملع ناراگنهمانزور اما
 .دناهتسناد یهاگشناد تالیصحت

- هـمانزور و تـسا زیچان رایسب یملع ياوتحم زا مومع مهس یتح مه ژاریترپ تاعوبطم رد
.دناهدرکن نابطاخم زا عیسو رایسب هورگ نیا يارب يرکف ناراگن

  ياـه    هورـگ هـمه هـک دـننک  یـم هـیهت روصت نیا ابار یملع ياوتحم ناراگنهمانزور یهاگ
   ار اـهدربراک و ناتـساد تیلک ماع نابطاخم هک انعم نیا هب؛دنربب هرهباهنآزادنناوتیم نابطاخم
  اـما.دـ نریگ   یـم رـظن رد ناـشصاخ نابطاخم فرصم يارب ار رتهدیچیپ ياههیال و دنوش هجوتم
    بذـج ناـسکی يرـثن ابدنناوتیم عونتم نابطاخم ایآ هکتسانیا دیآیم شیپ اجنیا هک یلاوس
 بذ ـ ج يرـبخ ندینش ای نتم ندناوخ هب ردقچ ماع بطاخم کی هکنیا ودنوش یملع ياوتحم
    تـسود نـم هـک  تـسا یلاؤس نیا !؟تساهدرکن كردار نآ دصرد07 زا شیب هک دش دهاوخ
  هـنیمز نیا رد هک یثحب اب مراودیما نم ،تقیقح رد .مریگب ياهفرح عمج نیا زاار شباوج مراد
    هـب ندیـسر يارـب يراـ که ار هـب مـکتسد ای میسربلاؤس نیا باوج هب میناوتب میهدیم ماجنا

.میبایبباوج
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  ،ناراـگنهمانزور نیا رظن زا هک مه یبقارم مومع هکنیا هدش هیهت هک ییاوتحم ،رگید يوس زا
    ار اوـتحم نـیا زا ییاـههنومن نم .دنادیم نیگنس و لیقث رایسب ار اوتحم نیا ،تساهنآ بطاخم
.تساراهچ هکبش ناگنپ همانرب زا یشخب نیا .مراذگیم شیامن هب ناتیارب اجنیا

یگنهرف-یملع رابخا
ونان رابخا
 هب ملع ۀمجرت ياج هب ناراگنهمانزور هکدهدیم ناشن رگید ددعتم ياههنومن و اههنومننیا

 تخانـش مـک تـسد  اـیدناهداد ناشن ناشدوخ زا کیمداکآ نابز هب یگتسبلد یعون ،مومع نابز
دنرادار عوضوم دننکیم رکف،دنراد هک یلاح رد ایدنرادن ناشنابطاخم ياهيدنمناوت زا یتسرد
 )نافرع لاثم(دننکیم ضوع مه ابار هدیچیپ تاملک ياج عقاو رد؛دننکیم هداس بطاخم يارب

 یم لابند ار اهنآ رظن دروم ياوتحم دراد هکيدنمهقالع ای بقارم بطاخم نیمه دننادیمن نوچ
.درادار هیاپ یملع داوس زا یحطس هچ ،دنک

   كرد شجنـس يارـب مظنم ياهیجنسبطاخم و بطاخم تاعلاطم ای یلم ياهشیامیپ دوبن
    تکرـش قـیقحت نـیا رد  هـک یناراگنهمانزور بلغا .تساهدش تلعرب دیزم مه ملع زا مومع
   روـصت هـک انعم نیا هب؛تساهنآ تسیز ۀبرجت رب ینتبم اهنت بطاخمزا ناشروصت عبنم ،دندرک
   یـتح .دـنروآیم تسد هبناشنوماریپ دارفا اب لماعت زا هکتسا ياهبرجت رب ینتبم مومع زا اهنآ
-   یـم یناـمز ار اـهیجنسرظن نیا ياههداد ،دنراد یسرتسد یمسر ياهیجنسرظن هب هک ییاهنآ
  اـهراگن    هـمانزور هـتبلا  .دـشاب هتـشاد قباطت اهنآتسیز ۀبرجتزا لصاح ياههداد ابهک دنریذپ
 ن  آ لاـثما و لـیمیا و اـه کـمایپقیرط زا هدنکارپ تروص هب دنچ رهار ییاههداد نیا رب هوالع
  ياـهلاناک لیبق نیا هکدرک هجوت دیاب یلو؛دنهدیم رارق لمع يانبمار نآ هک دننکیم تفایرد
     شـخب ،بـیترت نـیا هـب ودـ ننکیم طبترم اهراگنهمانزور هب ارلاعف ياهبطاخم طقف یطابترا
.دنوشیم هتفرگ هدیدان مومع زا يدایز

  هـب رتشیب تهابش ،دنراد دوخ هیرشن يارب يرتدودحم نابطاخم هک مه ناراگنهمانزور یخرب
.دننکیم یقلت دوخ تسرد لمع كالم ناونع هب ار یجراخ یمومع یملع تایرشن

 ار ناـشيا  هـفرح راـک دـ نهاوخیم اهراگنهمانزور هک ینامزدوشیم ثعاب تخانش مدع نیا
   راـضم و عفاـنم زا دیاب مومع هک دندقتعمیفرط زا اهنآ .دنوش ضقانت راتفرگ یهاگ ،دنهد ماجنا
    ناـیب هـب لـمع ماقم رد یلو؛دنامب ظوفحم ناشیدرف باختنا قح ات دنوش علطم يروانف و ملع
 ن    اـشیعقاو ناـبطاخم ناوـنع هـبار ماع بطاخم دنناوتیمن اهنآ عقاو رد  .دننکیم افتکا اهدربراک
  لزاـن  ار موـمع یهاـگآ حطس دندرک تکرش قیقحترد هک ییاهراگنهمانزور همه .دنریگب يدج
 یملع ياهدنیارف رد اهنآ رتشیب ندرک ریگرد ای اهنآ اب رتشیب لماعت هب يداقتعا ودندرک فیصوت
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 .تسا یفاک ناشیاربدننک هدافتسا يروطچ ملع تالوصحم زادننادب هک نیمه دندقتعم و دنرادن
-عبنم ،اهنآ رظن زا .دندیدیمن رتشیب تخانش يارب مه يزاین دراوم رتشیب رد ملع ناراگنهمانزور
دوب یفاک تخانشساسارب ناش

  يارـب یمومع راکفا يورین زا دیهاوخب امش هکنیا ابدریگیم رارق داضت ردهلئسمنیا بوخ
.دینک هدافتسا هعسوت و ملع دربشیپ

 یلو،دوشیم حرطم اههناسر رد یملع تاعوضوم هک يدوجو اب دوشیم ببس نتخانشن نیا
     هدـشن هـمجرت وا ناـبز هـب عوـضوماریز؛دهدیمن ناشن تاعوضوم نیا هب یلابقاماع بطاخم
    مـه یموـمع راـکفا ًاـتعیبط ،دنک رارقرب طابترا عوضوم اب دناوتن ماع بطاخم هک ینامز وتسا

 .تفرگ دهاوخن لکش
-  هـمانزور ۀـصرع رد هک ییاهشالت همه مغر هب هک دراد دوجو ینارگن نیا ،بیترتنیا هب

  تکراـشم  هـب ودنوـ شن میهست هعماج اب یملع ياههداد ،دریگیم تروص ناریا رد ملع يراگن
 تاقیقحت ریسمتسا نکمم ،یمومع راکفا بایغ رد .دوشنرجنم یملع ۀعسوت رد هعماج رتشیب
   تـیزم هـک درـیگ  ماـجنا ییاههزوح رد يرورضریغ ياههنیزه ایدوش هدیشک فارحنا هب یملع
.رگید تالکشم زا يرایسب و دنرادن یبسن

 اما .دوب زیمآداقتنا یمک هتبلا هک ناریا رد ملع يراگنهمانزور تیعضو زا دوب نم تشادرب نیا
  باوـج اـه لاؤـس  نـیا هب مهاوخیم هزوح نیا ياهياهفرح ناونع هب زیزع ناتسود امش زا نم
  روـطچ ؟دینکیم ییاسانش ار ناتدوخنابطاخم روطچ هک ناتياهفرح تایبرجت ساسارب.دیهدب
؟دیریگیم دروخزاب اهنآ زا روطچ ؟دیهدیم صیخشت یملع عوضوم زا ار اهنآ كرد

   و ثـحب هـب رادرز مناخ طسوت هدش هئاراینارنخس صوصخ رد ناگدننکتکرش هاگنآ
.دنداد خساپ هدش حرطمياهلاؤس هب رادرز مناخ و دنتخادرپ وگوتفگ

     ياـقآ ادـتبا .تـفای هـمادا ناگدننکتکراشم روضح اب39 رذآ6 رد مود زور رد هاگراک
  هدکـشهوژپ زا         يوـضترم ساـیلا رـتکد ياـقآ نآ زا سـپ .دـندرک دارـیا یهاـتوک نانخس ادناب
   .دـنتفگ نخـس" یتـسیز يروانف یقالخا ياهشلاچ" دروم ردناریا يزرواشک يژولونکتویب
-   هناـسر رد یـساسح عوـضوم،  یتـسیز يرواـنف رابخا راشتنا هک دوب نیا ناشیا زا توعد لیلد
       و یـطیحم لـماوع لـباقم رد ناـهایگ تـمواقم شیازـفا یگنوگچ دروم رد ادتبا ناشیا .تساه
   ار يرواـنف نـیا يایازم و دندرک تبحص یتسیزيروانف زا هدافتسا اب ییاذغ داوم دیلوت شیازفا
    تـفلاخم و هـعماج رد هدـمآ   دوـجو هـب ياـهشلاچ دروم رد مه ییاهتبحص هتبلا .دندرمشرب
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 و دقن هب ناگدننکتکراشم نآ زا سپ .دمآ نایم هب ناسنا یتح و تاناویح يزاسهیبش زا یمومع
.دنداد خساپاهلاوس هب يوضترم رتکد ياقآ و دنتخادرپ ینارنخس نیا یسررب
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تخیرارتتالوصحم زا هدافتسا اب تفلاخم رب يدقن
1يوضترم سایلادیس رتکد

ناریا يزرواشک يژولونکتویب هدکشهوژپ

    يراـجت تروـص هـب6991 لاس زا هک هتخیرارت تالوصحم یعامتجا-يداصتقا دیاوف هکنیا اب
  ملـسم تالوصحم نیا زا هدافتسا نیفلاخم یتح ناگمه يارب ،دنوشیم عقاو عرز و تشک دروم
  صوـصخ هب ناهجطاقن یخرب رد تالوصحم نیازا هدافتسا و دیلوت اب تفلاخم اما ،تسا هدش
 هچنآ اماتسا توافتم اهتفلاخم نیا یلصا لیالد هچرگا .تسا هتفایهمادا ییاپورا ياهروشک
    رارـف رـطخ ،کـیتنژ یسدنهم ياهدنیارف ندوب یعیبطریغ ياعدا لماش ماع تروص هب هدشنایب
  ياهرذـب دـیلوت ر   اـصحنا هطـساو هـب يداصتقا لالقتسا يدوبان ،یقالخا ای یبهذم تاداریا ،نژ
  ياـه نژ زا هدافتـسا ،نیادوجو اب .تسا یعامتجا يرباربان و رقف شیازفا ،تیاهن رد و هتخیرارت
  ياـهنژ زا هدافتسا ،رگناشن نژ ناونع هب کیتنژ یسدنهم ياهدنیارف رد کیتویبیتنآ هب تمواقم

Btو دـیفم تادوـجوم يور نآ بولطمان ریثأت زین و ماد و ناسنا يارب نآندوبیمس ياعدا اب   
 لاقتنا زا سرت لیلد هب شکفلع هب تمواقم ياهنژ زا هدافتسا تیاهن رد و فده ریغ تارشح

1. mortazavi@abrii.ac.ir
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 اـب ،      يدروـم تروـص هـب كاـنرطخ زرـه ياـهفلع داجیا ياعدا و زره ياهفلع هب نژ یقفا
 و  درـیگ یـم   رارـق یباـیزرا دروم اهتفلاخم نیا یملع لیالد نونکا .تساهدش هجاوم تفلاخم
     نـیا يداـصتقا لـیالد هارـمه، تـسا هدش هداد اهههبش نیا هب هکاريروخرد یملع ياهخساپ
.دهدیم رارق رظن دم اهتفلاخم
هتخیرارت ناهایگ و شزیرارت
   و نآ زا شیـپ اـه هراوزاـسزیر هکلب ،تسین رصحنم یهایگ ملاع هب اهنت شزیرارت هکنیا دوجو اب
      هـب ور زـین يروناـج ياـیند رد شزـیرارت زین و دنتسه و هدوب شزیرارت ضرعم رد نآ زا شیب
  يرادرـب هرـهب روظنم هب یعیبط ياههصرع رد اههتخیرارت يزاساهر هک اجنآ زا یلو ،تسا دایدزا
هـ ج  وت نیرتـشیب ،تـسا هداد يور  یـبورکیم و یهایگ ياههنوگ رد طقف نونکات اهنآ زايراجت
     نیـمه هـب اـنب و تـسا هتفرگ لکش اههنوگ نیا نوماریپ زین شهوکن ای شریذپ زامعا یمومع
.تسا هتخیرارت ياههراوزاسزیر و ناهایگ زین ینارنخس نیا یلصا عوضوم لاونم

ناهایگ رد کیتنژ یسدنهم ياهدنیارف ینونکهزوحزا ياهصالخ :1 لکش

  رـییغت .تفرگ رظن رد یفیک و یمک تافص يارب ناوتیم ار شزیرارت ،یلمعهاگدید زا
 رامش هب هرمزور و يداعدنیارف کی یتنس یهایگ يداژنهب قیرط زا رضاح لاح رد یمک تافص
  رـییغت ، لاـح   نـیا اـب .دراد رارق یتاعلاطمهلحرم رد زونه،شزیرارتياهشور رد یلو دوریم
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  یگتـسویپ دوجو لیلد هب( تفریم رامش هب یتنس تاتابن حالصا يارب یلضعم هک یفیک تافص
   يارـب .تـسا هداس رایسب شزیرارت قیرط زا ،)بولطمان ًاضعب ياهنژ ریاس و رظن دروم نژ نیب

       لـمحت )داـجیا اـی( شیازـفا يازـجم هورـگ هـس   رد ار یـفیک تافـص نیا ناوتیم يزاسهداس
    ریاـس و یکاروـخریغ و یکاروـخ نسکاو ،وراد عاونا دیلوت( یلوکلوم تعراز ،شنت )تمواقم(
 روظنم هب شزیرارت هزورما .داد رارق هایگ ياهیذغت صاوخ دوبهب و)ناهایگ رد یلآ ياهلوکلوم
   صاوـخ دوـبهب ،)رذب ریظن( هایگ ياهیذغت ياهمادنا رد دوجوم نیئتورپ تیفیک ای رادقم شیازفا

   اـی شهاـک و دیفم برچ ياهدیسا شیازفا ریظن( هایگ ياهیذغت ياهمادنا رد دوجوم ياهیبرچ
 رد و )A    نیماـتیو لـثم( اـه نیماـتیو عمجت روظنم هب هایگ رییغت ،)رضم برچ ياهدیسا فذح
  ياهاذـغ رد صوـصخهـ ب )يور و سم ،نهآ ریظن( یندعم رصانع یخرب رتشیبهریخذ ،تیاهن
-تسد هتخیرارت ناهایگ لیبق نیا زا ییاههنومن و تسا هدش زاغآ ترذ و ،جنرب ،نان ریظن یلصا
  نـیا  دوـجو اب .تسا رازاب هب یفرعم و يزاساهر هدامآ وهدش دیلوت یهاگشیامزآ سایقم ردمک
   و یتـسیز ياـه       شنـت رـبارب رد لـمحت شیازـفا اـی داـجیا يور کـیتنژ یسدنهم مه نیرتشیب
     ،يروـش رـیظن یتـسیزریغ ياـه  شنـت زا يرایـسب لمحت هکنآ اب .تسا هدوب زکرمتم یتسیزریغ
     رـضاح لاـح رد اـما ،تـسا یمک و ینژدنچ ًاساسا رون یتح و نادنبخی ،امرس و امرگ ،یکشخ
  هـب دناوتیم دودحم نژ دنچ ًاتیاهن ای کی يزروتسد هک تسا نیا )هابتشا دیاش و( بلاغ رواب
       هاـیگ زوـنه لاـح رـه رد .دـماجنیب اـه   شنـت نـیا هـب تبسنلمحت دوبهب رد یساسا یتفرشیپ
   هتـشاد یتـسیزریغ شنتنآ هب ياهظحالم لباقلمحت و هدش دیلوت شور نیا اب هک ياهتخیرارت
    شیازـفا لوئـسم ياـهنژیـ فرعم و ییاسانش يارب اهشالت دنچ ره ؛تساهدشنیفرعم،دشاب
 .)1 لکش( دراد هماداتیدج اب اهشنت نیالمحت
  نیرـت مـهم   هـلمج زا زرـه ياـهفلع زین و یهایگ ياهيرامیب و تافآ لماش یتسیز ياهشنت
      و ییاـسانش اـب هـک اـجنآ زا .دـنور  یـم رامـش هب یعارز تالوصحم رد تراسخ داجیا لماوع
 هلیـسو هـب از تراـسخ لماوع نیا ربارب رد هایگ رد تمواقم داجیا ،اراک رایسب ياهنژ يزاسادج
 روآ      بـجعت ،تـسا هدـش لیدـبت ناـهج رـسارس رد لومعم يرما هب کیتنژ یسدنهم ياهشور
    رارـق هتـسد نـیا رد،دناهدش يزاساهر ویفرعم نونکات هک ياهتخیرارت ناهایگ رتشیب هک تسین
   تالوـصحم فرـصم و دیلوت ربارب رد تمواقم نیرتشیب هک تسین نهذ زا رود مه زاب و دنریگب
 .)1 لکش( دشاب هدش زاربا ناهایگ نیمه ربارب رد زین هتخیرارت
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 هتخیرارت تالوصحم اب تفلاخم یسررب
 هب شزیرارت اب تفلاخمیلکهتسد ود هب ار هتخیرارت تالوصحم اب تفلاخم ناوتیمیلک روط هب

 دراوم رطاخ هب تفلاخم و ،دننکیم تفلاخم یشزیرارت هنوگره اب یلیالدهئارا اب هکماع تروص
  زا یـخربلاح نیا اب .درک میسقت ،دننکیم هراشا شزیرارت ياههبنج زا یخرب هب طقف هکصاخ
     مـها هـب اـجنیا رد .درـیگ  یـم رارـق زین اههورگ ریاس هدافتسا دروم صاخ نیفلاخم ياهلالدتسا
 میهاوخ رارق یسررب و دقن دروم ار اهنآ ومیزادرپیم هتسد ود ره یقطنم و یملع ياهلالدتسا
  و اـه      هـناهب هـب نتخادرـپ يارـب یلاـجم لاـقم نیا رد،نآ تیمها دوجوابهک تسا حضاو .داد
.تشاد میهاوخن یملعهناوتشپ نودب ياهلدج

ماع تروص هب شزیرارت اب تفلاخم-1
کیتنژ یسدنهم ندوب یعیبط ریغ-1-1
   اـب ًاـساسا ،دنوشیم دراو یعارز تالوصحم هب کیتنژ یسدنهم ياهشور قیرط زا هکییاهنژ
   اـب اـی هدـش یـفرعم  ناـهایگ نیا هب رگید عبانم زا يداژنهبیتنس ياهشور طسوت هک ییاهنژ
   یـشحو ياـهتـ یعمج .دنتسین توافتم،دنیآیم دوجو هب شهج هلیسو هب هک يدیدج ياهنژ
 هـتفای  شـهج ياـه  نژ زا ییاـیرد ،دـناهدش یلها وهدشهتفرگ اهنآ زا یعارز ناهایگ هک ناهایگ
    لـثم یلماوـع رـثا رـ ب  اـهنآ  نابحاـص لسن ضارقنا عنام اهنآ رد دوجومعونت هک دنتسه یعیبط
 زا یخرب ،دوجو نیا اب .دوشیم اههنوگ ریاس اب تباقر و یمیلقا طیارش رییغت ،تافآ و اهيرامیب
 تالوصحم هک دنتسه یمهفجک نیا ندرک هنیداهن يارب شالت رد هتخیرارت تالوصحم نیفلاخم
  یـلرتنک چیه هک دنوشیم ماجنا ییاهدنیارف اب،یتنس حالصا زا لصاح جیاتن فالخرب،هتخیرارت
 تراجت نامزاس ،لباقم رد .تشاد دنهاوخ یپ رد ار ياهتخانشانياهرطخ و درادن دوجو اهنآ رب

  ياـهيراکمه نامزاس وهدحتم تالایاشهوژپیلم ياروش ،ناتسلگنا یتنطلس نمجنا ،یناهج
      طـقف هـتخیرارت تالوـصحم هـب بوـسنمياهرطخ هک دناهدیسر هجیتن نیا هب هعسوت و داصتقا
       نـیا يارـب رـطخ یباـیزرا درادناتـسا ياـهشور ،نیاربانب ودنتسین تالوصحم نیا هب رصحنم
       هـتخیرارت تالوـصحم دـیلوت هـب طوـبرم ياهدـنیارف عقاو رد یلو .دنتسه بسانم تالوصحم
     هتخانـشان راـثآ داـجیا يارـب يرتمک لامتحا وتسا یهایگ يداژنهب یتنس ياهشور زا رتقیقد
  ياـه    یـقالت قـیرط زا موـنژ کـی يازجا ِلک ندرک طولخم ياج هب ًالوا اهدنیارف نیا رد .دراد
 يدلاو نیالًایناث ؛دوشیم دراو هدشهتخانش یکیتنژهنیمزسپ کی هب دودعم نژ دنچ اهنت،یسنج
   و لوـمعم یحالـصا ياهشور رد.دراد دوجو هتخیرارت لوصحم اب هسیاقم يارب هتخیرارتریغ
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 زا  یـیاز شـهج ،)یعیبط ياههتخیرارت( یعیبط ياههتفایشهج عاونا نیب یقالت ماجنا اب،موسرم
    دـیلوت يداـیز یـعیبط  رـیغ تاـبیکرت ،ییاقلا ییایمیش ياهازشهج ای يژرنارپ ياهشباتقیرط
 هب و يزاسادجترذ موزومورک هد ره لاثميارب .دنوشیمن تفای تعیبط رد زگره هک دوشیم
   یـشحو ياـهفلع و تاّلغ؛)11( دناهدش لقتنم نزرا دیئولپاه ياهنیال عاونا هب هناگادج روط
  رد هـلاکیتیرت .دننک لقتنم اهنآ هب ار يرامیب هب تمواقم ياهنژ ات دناهدش هداد یقالت مهاباهراب

   و مدـنگ نیـبقفوم یقالت کی ،تسا هداد صاصتخا دوخ تشک هب ار راتکه نویلیم کی دودح
   اـت دراد زاـین یتشگرب یقالت ههد دنچ هب اهيداژنهب هنوگ نیا هک تسا نآ بلاج .تسا رادواچ
   ناـمز هـمه نیا دیاب ارچ هکتساجنیا شسرپ لاح .دوش فذح اهنآ زا بولطمانهدنشک تافص
 نیمه هب لاس دنچ فرظ دنناوتیم کیتنژ یسدنهم ياهشور هک یطیارش رد مه نآ درک فرص
؟دنبای تسد فده
 ياهطقن دراو یفداصت تروص هب هتخیرارت تالوصحم رد دیدج ياهنژ دوش هتفگ تسا نکمم
    ثـعاب ار دورو لـحم ياـهنژ ای نژ بیرخت لیبق زا یتارییغت تسا نکمم ودنوشیم مونژ زا

 داجیا کیتنژ یسدنهم ياهشورهلیسو هب هکنیا زا معا،دیدج یقالت هنوگ ره هکنآ لاح؛دنوش
   ًالثـم( یفداـصت تارییغت نیمه داجیا ثعاب ،دنشاب هدمآ دوجو هبیتنس حالصا زا ای دنشاب هدش
 تارثا و کیپورتویالپراثآ ،يرادیاپان و )كرحتم یکیتنژ رصانع-اهنوزوپسنارت دوجوتلع هب

    نیـمه هـب .دـش دنهاوخا.نا.يد یفداصت تکرح و یمونژ یبیترتون زا لصاحهتساوخان یبناج
   یتنـس حالـصا ياهشور هب هک( سفرک و ودک ،ینیمزبیس زا ياهدشحالصا ماقرا نونکات لیلد
 زور ـ ب دوـخ زا یمـس راـثآ   یـصاخ طیارـش رد هکنیا فشک و يزاساهر زا سپ )دناهدش دیلوت
 .دناهدش يروآعمج ،دنهدیم
     روـظنم هـب هـتخیرارت تالوـصحمهـ یلک   يارـب قـیقد ياهیسررب ماجنا ترورض ،دوجو نیا اب
  کـیژولوکاياهرطخ یبایزرا .تسا هدشهتفریذپ يرما،اعدا درومتالکشم هنوگنیا زا بانتجا
        ماـجنا دروـم هـب دروـم ياـنبم کـی رـب يرگید لوصحم ره دننامه هتخیرارت تالوصحم يارب
 و ییاسانش لماش هک دراد دوجو یتامدقم هلحرم کی رطخ یبایزرا ياهشور همه رد .دریگیم
 ياهراکهار ،دوش ساسحا یلکشم هک يدروم ره رد .تسا یلامتحاياهرطخ تاصخشم نییعت
    هـک تـسا نآ طـبر   يذ یـملع و یتراـظن ياـه    هاگتـسد هاگدـید .دـش دـنهاوخ ذاختا یتیریدم
     هـک تـسا بـلاج .دنتـسه بسانم و لماک هتخیرارت تالوصحم يارب رطخ یبایزرا ياهکینکت
 .دنریگیمن رارق ینمیا یبایزرا ياهیسررب دروم هاگچیهیتنس ياهشور هب هدشحالصا ماقرا



یملع يراگنهمانزور یشزومآ هاگراک

45

نژ رارف رطخ-2-1
   عـقاو رد .تـسا کیتنژ یسدنهم هعسوت نیفلاخم طسوت هدش عادبا یتسیلانروژ ترابع نژ رارف
 ینژ نایرج .تسا هدش هتخانش ینژ نایرج ای ینژ راش ناونعاب نادنمشناد يوس زا ترابع نیا

    زا عـقاو رد و دـشاب هدـش یشان نآ زا ای هدوب هتخیرارت تالوصحم هب رصحنم هک تسین يزیچ
   ندـش نـشور يارب ،لاثميارب .تسا هدش زاغآ يزرواشک شیادیپ نامز زا و شیپ لاس نارازه
  ،دوـش  رـجنم شکفلع هب مواقم زره ياهفلع شیادیپ هب دناوتیم نژنایرج ایآ هک هتکن نیا
 قیرط زا و یعیبط تروص هب مقر نیا .میریگیم رظن رد ار )نیزارتآ( شکفلع هب مواقم يازلک
 لاس تسیب زا شیب و هدش دیلوت يداژنهبیتنس ياهشوراب شکفلع هب مواقم ياههتفایشهج
   مواـقم زرـه ياهفلع دروم رد یشرازگ هکنآ نودب ،دریگیم رارق عرز و تشک دروم هک تسا
    مواـقمریغ ماـقرا زا رـتمک دـصرد02 مقر نیا درکلمع .دشاب هتشاد دوجو نآ يارب شکفلع هب
  ياـهنیمز ردصوصخهب يزروكاخ ماجنا نودب زره ياهفلع لرتنک گرزبتیزماما تسا

   لاـح .دـنکیم ناربج ار درکلمع شهاک نیايزكاخ تادوجوم هب تراسخ شهاک و رادبیش
   یـسدنهم ياـه    شور قـیرط زا و درـکلمع شهاـک نودـب ار تفص نیمه ناوتب هک یتروص رد
 .تشاد دهاوخيرتشیب عفانم ،درک دیلوت کیتنژ
  .دراد دوـجو يداـیز  یـعیبط عـناوم،نژ ناـیرج    ندـمآ دوـجو هـب  يارـبهک تسا نیا تیعقاو
 ار ازلک مقر ود یکیتنژ صولخ دناوتیم هلصاف رتم001 هک دننادیم هبرجت ساسا رب نارگداژنهب
  راـب0005  مـک تـسد  دـنناوتیم نآ دنواشیوخ زره ياهفلع و ازلک .دنک ظفحدصرد9/99 ات
  رـگیدياهلگ زا هک ياهدرگ ياههنادبیترت نیا هب .دننک دیلوت هدرگ،دوخ ياهکمخت زا شیب
        .دـننک تـباقر دـنراد رارـق هـلالک و هـماخ راـنک رد هک يدایز رایسب ياههدرگ اب دیاب دنسریم
   يرتموـلیک لـصاوف رددنچره ،دنکیم ادیپ شهاک تعرس هب هلصاف شیازفا اب اههدرگ شنکارپ
 تسا مزال بیترت نیا هب .داد رارق ییاسانش دروم ار هدرگهناد زا یکدنا رایسب ریداقم ناوتیم زین
 یعامتجالاعف ياههورگ زا یخرب .میوش لئاق زیامت یعقاو یناشفاهدرگ و هدرگ شنکارپ نیب هک
     یمگردرـس راـچد تدـش هـب،  ازـجم لـماع ود نیا صیخشت رد اطخ و ثحبم ود نیا طلخ اب

 .دناهدش
    نـیا هـک یطیارـش رد اهنتاما دراد زره دنواشیوخ جنپ ات راهچ ناتسلگنا رد ینغور يازلک هایگ
   اـهنآ نیـب ،دننک یهدلگ نامز کی رد ودنشابهتشاد تبارق یسنج رظن زا یشحو نادنواشیوخ
-  کـیدزن اـب یقالت رد ازلک هک دهدیم ناشن اهدروآرب .تشاد دهاوخ دوجو هدرگ لاقتنا سناش
   یـتقو اـهنت زین دیربیه نیا .تشاد دهاوخ00001 هب1 ربارب یسناش طقف دوخ دنواشیوخ نیرت
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 اهنژ نیا .دهدب یباختناتیزم کی نآ هب شکفلع هب تمواقم نژ هک تشاد دهاوخ یگداتسیا
   هـب ییاهدـیربیه نینچ ور نیمه زا و تشاد دنهاوخن یتیزم عرز و تشک هدودحم زا جراخ رد
.تفر دنهاوخ نیب زا،هعرزم زا لوصحم فذح ضحم

یقالخا ای یبهذمياهداریا-3-1
   َناـک ٍوـحَن يَاِب ار یکیتنژ يزروتسد ،نایعیش و تّنس لها زامعا مالسا يایند یبهذم تاماقم
      ،نوـخ لـثم( یمالـسا یهاـنم ندیماـشآ و ندروخ زا ،فرصم هزوح رد اهنت و دناهدرمش زاجم
 .تسا هدمآ نایم هب تبحص کیتنژ يزروتسد زا سپیتح )تارکسم و گس و كوخ تشوگ
 تفلاخم کیتنژ يزروتسد اب تیحیسم ناهج رد کیلوتاک یبهذم تاماقم یخرب دوشیم هتفگ
  دـیدج ناهانگ زا یتسرهف8002 لاس رد،یتوریج وکنارفنایج،ناکیتاو مظعا فقسا.دناهدرک
 اب .تسا هدمآ نایم هب تبحص زین یکیتنژ يزروتسد حیبقت زاتسرهف نیا رد هک درک رشتنم ار
  یـکیتنژ يزروتسد ،تسرهف نیا رد یکیتنژ يزروتسد زا روظنم دسریم رظن هب ،نیادوجو
  هـب يزرو  تـسد قدـص هک تسا هدش سکعنم ياهنوگ هب ییاپورا تاعوبطم رد هک دشاب ناسنا

  ییاـهتمسق یتسیز قالخاهزوح رد« هک تسا نیا يو قیقدهلمجاما .دیامنیم قلطم تروص
-  تـسد و اـه شیاـمزآ قیرط زا ناسنا تیهام یساسا قوقح هب زواجت ًاقلطم ام هک دنراد دوجو
   اـب ناـکیتاو . میـنک  یـم حیـبقت،  تـسا لکـشم نآ لرتنک و جیاتن ینیبشیپ هک ار یکیتنژ يزرو
      ماـجنا هـب تبـسن و هدوـب فلاـخم تساهنینج يدوبان مزلتسم هک يداینب ياهلولس تاقیقحت

    اـب ناـکیتاو تـفلاخم هـ ک دهدیم ناشن یبوخ هب بلطم نیا .»دهدیم رادشه ناسنا يزاسهیبش
    يروناـج و یهاـیگ هزوـح رد،رگید نایب هب؛تسا یناسناهزوح هب دودحم کیتنژ يزروتسد
   يارـب یفقـسا هـعماج«  یمداـکآ عقاو رد .تسا هدشن زاربا کیتنژ يزروتسد ماجنا اب یتفلاخم
  دـناوت    یـم ناروناـج و ناـهایگ کـیتنژ یسدنهم هک تسا هدیسر هجیتن نیا هب ناکیتاو »یگدنز
   هـب ،نـیا رب هوالع .دنک ناهج رد یگنسرگ لثم ناسنا تالکشم لح هب کمک رد يدایز يایازم
   ادـیپ هـتخیرارت تالوصحم هب يرتشیب نانیمطا نونکا ناکیتاو نادنمشناد ،تسیتنیاسوین شرازگ
      مـه و قـح مـه نادنمـشناد هـک دـنا هدرـک مالعا ناکیتاو یملع نارواشم هک يروطهب؛دناهدرک
 » دـنوادخ نارشابم« ناونع هب تالوصحم کیتنژ يزروتسد قیرط زا ات دنراد یقالخا ياهفیظو
 هتسجرب ياضعا هلمج زا نادنمشناد نیا .دننک کمک ریقف يایند هب )»دنوادخ شقن رد« ياج هب(
      رد هـتخیرارت تالوـصحم اـب تـفلاخم تـیموکحم رد ياهینایب رد پاپ هب هتسباو مولع یمداکآ
    يارـب یـملعریغ و هـناریگ   تخـس دـح زا شیـب تاررقم فیفخت راتساوخ ،دنمتورث ياهروشک
 زا يریگولج ثعاب تاررقم نیا دوجو هکدندرک مالعا ودندش هتخیرارت تالوصحم يزاسدازآ
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 مـک تـسد دسریم رظن هب نیاربانب .تسا هدش نانمؤم يارب تالوصحم نیا زا هدافتسا شرتسگ
یتح ودنرادن هتخیرارت ناروناج و ناهایگ دیلوت اب یتفلاخم چیه یمیهاربا نایدا یبهذم تاماقم
  نـیا دنمدوس جیاتن و بهاوم زا مدرمهماع يدنمهرهب روظنم هب لمع نیا ماجنا رب اهنآ زا یضعب
 .دننکیم دیکأت يروانف

يداصتقا لالقتسا يدوبان و يونعم تیکلام-4-1
 ياهلاس زا )اهنآ زا یشخب و( هدنز تادوجوم ،هتفایهعسوت ياهروشک رتشیب و هدحتم تالایا رد
 ار یصوصخ شخب ياهشهوژپ زا یمیظع مجح رما نیا .دناهدرک ادیپ زوجم ذخا تیلباق0891
 طسوت هتخیرارت تالوصحم هب طوبرم تاعارتخا تبث همه زا دصرد57 زا شیب .تشاد لابند هب
.تسا هدش تفایرد هدشهتخانش یتیلمدنچتکرش دنچ طسوتاهنآ رتشیب و یصوصخ شخب
      و( کـیتنژ یـسدنهم هـنیمز رد عارـتخا تـبث زا تـیامح  هـب طوبرم نیداینب يداصتقا هبذاج هب

  ياـه هزـیگنا، دیدـش تـیامح  هـک اجنآ زا .دینک هجوت )یلک روط هب يونعم تیکلام زا تظافح
    راـک نـیا ،دـنک یـم داجیا هعسوت و قیقحت رد یصوصخ شخب يراذگهیامرس يارب يدنمتردق
    فاکـش ، نـیا رـب هوالع .دوشیم دیلوت لاح رد تالوصحم يارب رتالاب هدشمامت تمیقبجوم
    ظـفح نازـیم نیارباـنب .دیآیم دوجو هب دیلوت یبناج ياههنیزه و هدشمامت تمیق نیب يزیرگان
    نیـب دوـس میـسقت ز   ـ ین و هـتخیرارت لوـصحم شریذـپ نازیم رب روشک کی رد يونعم تیکلام
 .تشاد دهاوخ ریثأت رگید يوس زا ناگدننکفرصم و نازرواشک و وس کی زا تیکلام ناگدنراد
   صـخا روـط هب ریقف نازرواشک ،دشاب الاب هتخیرارت رذب تمیق رد دوجوم زایتما قح هک یماگنه
 يارجا و عارتخا تبث بولطم حطس هکنیا رب دراد تلالد رما نیا .دوب دنهاوخن نآ دیرخ هب رداق
 .دشاب رتمک دیاب هعسوت لاح رد ياهروشک رد )لک کی ناونع هب هعماج هاگدید زا( نآ
  لـمع يدازآ و یسرتسد تالکشمبجوم زین تالوصحم و اهنژ هب عارتخا تبث یهاوگ میمعت
       دـنمزاین هـتخیرارت لوـصحم کـی داـجیا هـک اجنآ زا .تسا هدش يژولونکتویب تعنص دوخ رد
 ،   )دراد رارـق یـفلتخم ياـه   تکرـش راـیتخا رد هـک( تـسا هدشتبث يروانفنیدنچ زا هدافتسا

 ياهفرط زایتما قح زا لباقتم يهدافتسا يارب عارتخا تبث ياهیهاوگ نیا بحاص ياهتکرش
  هـلماعم ياههنیزه شیازفا ثعاب دناوتیم دنیارف نیا هکدنوشوگو تفگدراو اهنآ اب دیاب رگید
 لکشم نیا ،دننک لمع رتهب هنیزهرپ هلماعم نیا رد دنناوتیم گرزبياهتکرش هک اجنآ زا .دوش
   ،تاـعارتخا نـیان ابحاـص هک يروط هب ،دماجنیب زین رتشیب یتعنص زکرمت هب تسا نکمم لمع
 .دنراذگب كارتشا هب دوخ نیب طقف ار نآ رارسا
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 دروم یعون هباهنآ اریز ،دنراد رارق هقیضم رد هژیو روط هب یمومع شخب یتاقیقحتياهنامزاس
 هدافتسا نآ زا یصوصخ ياهتکرش زااهنآهدافتساهزاجا تفایرد يارب ات دنرادن ياهلماعم لباق
     و اـینرفیلاک هاگـشناد رـیظن یموـمع شخب عارتخا تبث یهاوگ ناگدنراد نیرتگرزب یتح .دننک
  يژوـلونکتویب عارتخا تبث ياهیهاوگ لک زا دصرد2 ياراد هدحتم تالایا يزرواشک نامتراپد
  ياـهیهاوگ زا دصرد01 زا شیب مادکره تنوپود و وتناسنوم ،هسیاقم يارب ؛دنتسه يزرواشک
 .دنراد رایتخا رد ار يژولونکتویب عارتخا تبث
  راـیتخا رد ار اهیهاوگ نیا زا دصرد42عومجم ردیمومعياهنامزاس هک دناهتفگ لاحنیا اب
   تـبث ياـهیهاوگ هب اکتا نودب ار هتخیرارت تالوصحم دنناوتیم اههنیمز یخرب رداهنآ و دنراد
  ياـه      هـنیزه شهاـک يارـب صاـخ يرتاـهت ياـهمسیناکم .دننک داجیا یصوصخ شخب عارتخا
  ،لاـثم يارـب    .دـننک يراـی اـهتیلاعف نیا هب نتسویپ رد ار یمومع شخب تسا نکمم تالماعم
  و هاگـشناد04  زا شیـب زا ي  وـنعم تـیکلام1    يزرواـشک يارـب یموـمع يرـکف تیکلام عبانم
 ناعرتخم سرتسد رداهنآ ياهيروانف هک دنکیم کمک وهدرک يروآدرگ ار یمومع ياهسناژآ
.دریگ رارق ناهج رسارس رد
         زا یـخرب هـک تـسا دـیعب رایـسب ارـیز ،دراد يداـیز تـیمها یمومع شخب ياهماگ هنوگنیا

   ياـهرازاب تیدودـحم تـلع  هـب کـیتنژ یسدنهم هزوح رد هعسوت و قیقحتینونکياهشلاچ
  ياـه    تکرـش لاـثم ناوـنع هـب    ( دوـش عـفترم یـصوصخ ياـهتکرش طسوت نآ هوقلاب يراجت

     يارـب دـیاب هژـیو روـط هب هک دننک يراذگهیامرس یتالوصحميور رب دنرادن یلیامت یصوصخ
         نیـمه اـب .)دوـش یـحارط هعـسوت لاـح رد ياهروـشک رد رـیقف ناگدننکفرصم و نازرواشک
 ره یتباقر ياهروظنم ات دیآ دوجو هب دیاب يرتشیب یصوصخ و یمومع شخب تکارش ،لالدتسا
     هـک یلاـح رد ،دنتـسه رـت بـسانم يا  هـیاپ ياـهشهوژپ يارب اههاگشناد .دوش نیمأت فرط ود
.دنرادزکرمت يدربراکتالوصحمهعسوت و قیقحتيور یصوصخ ياهتکرش
   تالوـصحم اـب ییاپورا ياهروشک رد نارظنبحاص یخرب تسا هدش ثعاب هک یلئاسم زا یکی
  یـسدنهم  هزوـح رد يوـنعم تیکلام نیناوق هب طوبرم تالکشم نیمه ،دننک تفلاخم هتخیرارت
  رد دوـخ يزاتشیپ لیلد هب هدحتم تالایا رد يراجت گرزب ياهتکرش هک اجنآ زا .تسا کیتنژ
 تالوصحم دیلوت يارب زاین دروم ياهيروانف و اهنژ زا يرایسب زایتما قح ،کیتنژ یسدنهم رما
  هـب اهروشک نیا رد کیتنژ یسدنهم یموب تالوصحم دیلوت ،دنراد دوخ راصحنا رد ار هتخیرارت
  زا يدـنمهرهب هار اهنت طیارش نیا رد .تسین ریذپناکما يونعم تیکلام نیناوق هب اهنآ دهعت لیلد
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    نودـب .تـسا هدـش دیلوت هدحتم تالایا رد هک تساییاهرذب يرادیرخ ،نانآ يارب يروانف نیا
      تالاـیا هـب اـهنآ یگتـسباو و اهروـشک نیا يداصتقا لالقتسا بلسبجوم تیعضو نیا ،کش
 يارب ایآ ،تروص نیا رد .تسین ینتفریذپ اهنآ ياربهجو چیه هب رما نیا هک دش دهاوخ هدحتم
  بـیرف و هتخیرارتتیزمرپ رایسب تالوصحم زا هدافتسا و دیلوت اب تفلاخم زج يرگید هار اهنآ
؟دراد دوجو اهنآ زا هدافتسا هب مدرم نداد زیهرپ يارب یمومع راکفا

  قوـقح تیاعر هب هک ییاهروشک یخرب رد هتخیرارت تالوصحم یموب دیلوت هک تسا نآ بلاج
 ،دنتسین دهعتم کیتنژ یسدنهم تالوصحم دیلوت يارب زاین دروم ياهيروانف و اهنژ زایتما تبث

  لاـه    لاـثم ،دـنه و نیـتناژرآ و لـیزرب .تسا هدرک داجیا اهنآ يزرواشک رد ياهداعلاقوف شهج
 .دننکیم هیذغت هبنپ و ینغور ياههناد رظن زا ار ام روشک ياهرازاب هک دنتسه يزراب
 ناـیب   هـتخیرارت تالوـصحم رد يرکف تیکلام صوصخ رد هک یتالکشم و لئاسم ،لاح ره هب

  ار هدـشحالصا ياهرذبهمه و دوش دودحم هتخیرارت تالوصحم هب هک تسین يرما ،تسا هدش
  ياهروـشک همه و ریقف ياهروشک نداد قوس،تالکشم نیمه دوجو عقاو رد .دریگیمربرد زین
  ریذـپان   باـنتجا هـتخیرارت تالوـصحم یموب هعسوت يوس هب ار ام روشک ریظن موس ناهج رگید
ياهر    ذـب يرواـنف بحاـص هزورـما هک ياهتفرشیپ و دنمتورث ياهروشک ،رگید نایب هب .دزاسیم
 تالوصحم نیا رب يونعم تیکلام قوقح رب هیکت اب رود نادنچ هن ياهدنیآ رد ،دنتسه هتخیرارت
 يروشک رهنیاربانب .دنروآرد دوخ رامثتسا هب اهروشک ریاس رد ار يزرواشک دنناوتیم ،اهرذب و
   زا دـیاب ،درامـش یـم نآ همزال ار ییاذغ تینما داجیا و دراد یتدیقع و يرکف لالقتسا هیعاد هک
ی  تـصرف و کیژتارتـساي راـکهار ناونع هب ار هتخیرارت تالوصحم زا هدافتسا و دیلوت نونکامه
  دروـمش       نادنورهـش يارـب یفاـک ياذـغ دـیلوت رد دوـخ یگدـنام  بـقع نارـبج يارب یخیرات
.دهد رارق يرادربهرهب

یعامتجا يرباربان و رقف شیازفا-5-1
     رد ییاتـسور نارگراـک اـی اـپ    هدرـخ نازرواـشک ار ناـهج رد رـیقف دارفا زا دصرد جنپو داتفه
   رـب یـمهم ریثأت دیاب هتخیرارت تالوصحم ،نیاربانب؛دنهدیم لیکشت هعسوت لاح رد ياهروشک
    دـهاوخ شیازـفا يربارباـن ،دنربب دوس دنمتورث نازرواشک طقف رگا .دراذگب دمآرد عیزوت و رقف
    يارـب رـظن دروـم هدـش حالـصا ياهرذـب  دنتـسناوتیم تعاضبمک نازرواشکرگا مه زاب .تفای
 .دوبیم گرزب و تبثم ،قوقح يواستراثآ و رقف ،دنروآ تسدهب ار دوخ تیعضو
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  نـیا زا؛تسا تیمها زیاح ،دریگیم شیپ نایم نیا رد کیتنژ یسدنهم يروانف هک يریسم لاح
  ياـه  تکرـش نیناوـقتیعضو ،دنتسه نآ يروآدای هب لیام یعامتجا مولع نادنمشناد هچنآ ،ور
 میسقت شور يور یمهم ریثأت زایتما قح تردق ،لاثميارب .تسا هتخیرارتياهرذب هدننکدیلوت
  مـه( رذب رازاب رد تباقر مه زاب ،نیاربانب .تشاد دهاوخ هتخیرارت تالوصحم زا لصاح تورث
   ياهرذـب دـیرخ يارـب یلام عبانم دوجو ،)یشورفهدرخ نازیم رظن زا مه و یشورفهدمع رظن زا
  ،دـنک   یـم لـمع رـتهب طیارش مادک رد رذب مادک هکنیا صوصخ رد یتاعالطا دوجو و هتخیرارت
.تشاد دهاوخ دوجو
  ياهروـشک رد( کچوک نازرواشکهدرتسگ شریذپ دروم نونکات شکفلع هب مواقم تالوصحم

 تروص هب بلغانازرواشک زا هتسد نیا .تسا هتفرگن رارق )ریقف ياهروشک هژیو هب موس ناهج
  هتـسد نیا يارب شکفلع هب مواقم تالوصحم نیاربانب؛دننکیم هزرابم زره ياهفلع اب یتسد
    نادـب رـما نـیا     .دـنک ادـیپ شیازـفا رگراـک هنیزه هکنیا رگم ،دنراد یکدناتیزم نازرواشک زا
 زا تیامح يارب ام روشکریظن يروشک رد نازرا رذب نداد رارق سرتسد رد و دیلوت هک تسانعم
 ات تسا يرورض يرما )تسا هدشنایب راذگتمدخ تلود یلصا هغدغد هک( اپهدرخ نازرواشک
 ياهرشح تافآ هب مواقم تالوصحم اما .میشاب دهاش ار ریذپبیسآياهرشق نیا تیعضو دوبهب
ياهرذب ای ییایمیش داوم نیزگیاج ار رگراک یگداس هب ناوتیمن هک ارچ ،دنتسین هنوگنیاBt ای
 هتشاک ینازرواشک طسوت بلغا یبونج ياقیرفآ و نیچ ،دنه ردBt هبنپ .درک تارشح هب مواقم
، کـچوک ناراد نیـمز زا يرایسب یبونج ياقیرفآ رد و دنراد نیمز راتکه ود زا رتمک هک دوشیم
 .دنهدیم رارق راک و تشک دروم یلصا ياذغ ناونع هب ارBt دیفس ترذ
 يزرواشکهزادنا هب کچوک نازرواشک ياربBt يروانف ياهتیزم هک دهدیم ناشن اهشهوژپ

 رثا رب لمتشمBtهبنپهدرتسگراثآ ،دنه رد دیدجهعلاطم کی .تسا رتشیب یتح یهاگ و یتعنص
      هداد رارـق یـسررب دروـم ار يزرواـشک اـب طبترم یلحم ياهشخب و نیمز دقاف نارگراک يور
 دش نآ رواجم یلومعم هبنپ هب تبسن يرالد052 دمآرد شیازفا ثعابBt هبنپ راتکه ره .تسا
 ياـ نعم هب دنه ردBtهبنپهقطنم لک يارب رادقم نیا .دهدیم ناشن ار يدصرد38یشیازفا هک
    هارـمه يدـمآرد ياـه هورـگ هـ مه  .تـسا ییاتسور ياهراوناخ يرالد درایلیم ود زا شیب دوس
   ارـقف هـب دوس نیا دصرد06 عقاو رد .دنوشیم عفتنمدمآرد نیا زازین رقف طخ ریز ياهراوناخ
  دـضن الاـعف      ياـهاعدا اـب لـماک ضراـعت رد جیاـتن نیا .تسا یهجوت لباق رادقم هک دسریم
  و هدـش دنه رد ییاتسور ياهراوناخ يدوبان ثعابBt هبنپ دنیوگیم هک دراد رارق يژولونکتویب
.تسا هداد قوس یشکدوخ تمس هب ار نازرواشک
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صاخ دراوم هب طوبرم ياهتفلاخم-2
کیتویبیتنآ هبمواقم ياهنژ-1-2
،  یهاـیگ و ییاـیرتکاب رـگ  شنیزـگ ياـه  نژ ناوـنع هـب کیتویبیتنآ هب مواقم ياهنژ زا هدافتسا
  دوـجو ل اـمتحا نیا ،رظن نیا قبط .تسا هدش هتخیرارت تالوصحم اب تفلاخم يارب يزیواتسد
 یـتح  و ناـسنا  هدور رد دوـجوم ياـه   يرتکاـب هـب کـیتویب یـتنآ هبمواقم ياهنژ نیا هک دراد
     کـیتنژ راتخاـس رد هتـساوخان تارـییغت لیبق زا یتالکشم و دنوش دراو ناسنا هدور ياهلولس
نژ  لـثم( اـه نژ نـیا رد یفداصتتارییغت زین واهکیتویبیتنآ نآ هب تمواقم شرتسگ و ناسنا

nptIIلـثم( هدر  مـه ياـه کـیتویبیتنآ ریاس ربارب رد تمواقم و )نیسیاماناک هب تمواقم يارب  
 ارکیتویبیتنآ هب مواقم يازيرامیب ياهيرتکاب زا یکانرطخ عاوناو ،)نیسیاماربوت و نیساکیمآ
 .دننک داجیا
 ناـ شن ،   تـسا هدـش ماـجنا يدماشیپ نینچ عوقو لامتحا یسررب يارب هک يددعتم ياهشیامزآ
 زا.)1    اـپورا ییاذـغ یـنمیا عـجرم( تسا كدنا رایسب رایسب يدادیور نینچ لامتحا هکدهدیم
 رد ؛تـسا  تـعیبط دوخ ،کیتویبیتنآ هب مواقم ياهنژ مامت عبنم هکدرک هجوت دیاب رگید فرط
   نژ لاـقتنا رـگید يوس زا .دنتشاد دوجو تعیبط رد مه اههتخیرارت دورو زا لبق اهنژ نیا عقاو
  لاـمتحا"  دـح رد اهنت هک تسا یعوضوم نیا و هدیسرن تابثا هب نونکات اهيرتکاب هب ناهایگ زا
   اـت تـسا هدش یحارط ناصصختم طسوت يدایز ياهراکهار نیا دوجو اب.دوشیم حرطم"دیعب
  ياـه لـسن رد کیتویبیتنآ هب مواقم نژ فذح ناکما هک دوش ماجنا ياهنوگ هب شزیرارت دنیارف
   يرـگید ياـهشور، نـیا رب هوالع .دشاب هتشاد دوجو هتخیرارت ماقرا يزاساهر زا لبق و يدعب
  ياـه نژ زا هدافتـسا و يا  هـیذغت ياـه تـناتوم زا هدافتسا لیبق زا ییایرتکاب شنیزگ ماجنا يارب
  هـب تمواقم ياهنژ زا هدافتسا .دراد دوجو رگباختنا ياهنژ ناونع هب اهتناتوم نیاهدننادرگرب
        رـیظن( دـنرادن یـیوراد هدافتـسا یلاـع نارادـناج ریاـس و ناسنا رد هک ییاهکیتویبیتنآ یخرب
  ياـه    نژ زا هدافتـسا تاـماهبا لومـشم دـناوت  یـم هـک تسا يرگید راکهار )ب نیسیامورگیه
.دوشن عقاو یناسنا ياهکیتویبیتنآ هب تمواقم

)cry)Bt ياهنژ-2-2

  سولیـساب  يرتکاـب زا    یلاتـسیرک نیئتورـپ ياـه نژ لاـقتنا اـب یهایگ يدربراک کیتنژ یسدنهم
  هـب و دـش  زاـغآ هدـحتم تالایا رد ياهناورپ تافآ لرتنک فده اب نوتوت هایگ هبسیسنیژنیروت

1. European Food Safety Authority (EFSA)
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 اب يروانف نیا رگا دیاش .تفای همادا ترذ ریظن تیمهااب یعارز ناهایگریاس هب لاقتنا اب تعرس
 هـبمکتسد ،میتسه نآ دهاش نونکامه هک یمیظع ياههمجه ،درکیم عورش يرگید نژ لاقتنا
ترذ      عرز و تـشک رـثا رـب عوـضوم نـیاتیمها ندش نشور يارب .تشادن دوجو تدش نیا
 ییایمیش ياهشکتفآ فرصم3002 ات6991 لاس زا ینعی لوا لاس تشه رد )Bt( هتخیرارت
   شهاـک )فرـصم لک دصرد8 لداعم( دنوپ نویلیم5/21 اتهدحتم تالایاترذ عرازم رد طقف
    نازـیم هـب زـین)Bt(  هـتخیرارت يهبنپ عرازم رد مومس فرصم شهاک هرود نیمه رد .درک ادیپ
 ریاس لاقتنا رادنامشچ زین و رما نیمه .دیسر )فرصم لک دصرد63 لداعم( دنوپ نویلیم52/7
  رد شـک تـفآ عاونا دیلوتهمادا يارب رطخ گنز یهایگ ياهيرامیب و تافآ هب تمواقم ياهنژ
هدننکدیلوت ياهتکرش عفانم نداتفا رطخ هب اب هک تسین بجعت ياج .دروآ رد ادص هب ار ناهج
      نیئتورـپ زا هدافتـسا صوـصخ رد تالکـشم دوـجو يولج هبور رارف يویرانس دهاش مومس
:دنریز رارق هب اهههبش نیا زا یخرب .میشاب ماد و ناسنا يارب یلاتسیرک

ماد و ناسنا ياربBtندوبیمس-1-2-2
 تـیمها  هـچنآ .دوشیمن دودحم هتخیرارت ناهایگیتح هن وBtهلئسم هب هنندوبیمس عوضوم
 ياهوراد ات هتفرگ سکیا ياهوترپ زا دوشیم تفای تعیبط رد هچنآ ره مینادب هک تسا نآ دراد
   هـتفگ رـگا   تـسیچ امـش رظن .دنشاب هتشاد تیمس هوقلاب روط هب دنناوتیمیعیبط و یتاپویموه
 رد ارـیز   ،دـشاب هتـشاد ت یمـس دناوتیم بآ .تسین یخوش نیا ؟دراد تیمس مه بآ هک دوش
 رد7002 لاس رد قافتا نیمه !دشکب ار یناسنا دناوتیم بآ يدایز رادقم ندیشون بجعت لامک
  بآ يدـحزا شیب رادقم ندیشون رثا رب ینز و داتفا قافّتا اینرفیلاک رد بآ ندیشونهقباسم کی
  رد )اـه  تـیلورتکلا( اـه کـمن تظلغ هک تسا نیا بآندوبیمس لیلد .تفگ دوردب ار یگدنز
 وصاخ متسیس ياراد ناسنا ندب .دوش هتشاد هگن تباث دیاب ندب ياهلولس کتکت زین و نوخ
   ناـمز کـی رد بآ يدایز رادقم ندیشوناما؛درادیم هگن تباث ار اهتظلغ نیا هک تسا یقیقد
  يارـب یفاک تصرف هکنیا نودب ودهد رییغت ار نوخ رد اهکمن تظلغ دناوتیم )نلاگ دح رد(
    بـجوم ندـب تاـعیام و نوخکیتیلورتکلا صاوخ رییغت اب ،دشاب هتشاد دوجو یفاضا بآ عفد
      رـه هـک مینادـب تـسا رـتهب ،دراد ت یمـس ياهدام هک میونشیم هاگ ره نیاربانب .دوش درف گرم

05      لاـمتحا هـب هداـم کـی زا رادـقم هچ هک تسناد دیاب عقاو رد .تسایمس دح هچ ات يزیچ
    نـیا یـملع ناـبز رد .دشکب،تسا هداد رارق فرصم دروم ار نآ هکاريروناج دناوتیم دصرد
 ت یمـس  هـک يداوم صوصخ رد .دنمانیم )دصرد05 لامتحا هب هدنشک زود(LD50 ار رادقم
    زود نیرتالاـب تروـص نـیا رد هک درک هبساحم ار نآLD50 ناوتن تسا نکمم ،دنراد یکدنا
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   نـیا زا رتالاـب نآLD50  هـک دنیوگیم ودنریگیم رظن رد ار روناج کی هب لامعا يارب نکمم
     نادـب نـیا .تـسا مرگوـلیک رب مرگیلیم00009 زا رتشیب بآ ياربLD50 رادقم .تسا رادقم
   دوـجوم( شوـم ندب نزو مرگولیکرب مرگیلیم00009 زا رتشیب بآ نداد ناکما هک تسا ینعم
    رد بآ رادـقم نـیا هاـگره و تسا هتشادن دوجو )LD50 يهبساحم و یسررب يارب درادناتسا
 رادقم نیا .درم دهاوخ دصرد05 زا رتمک لامتحاهب شوم نآ ،دشاب هتشاد دوجو یشوميهدعم
  نـیا ردهک دوش یمرگولیک021 دودح درف کی هدعم دراو بآ رتیل6 دودح هک تسا نآ لداعم

.درم دهاوخ دصرد05 زا رتمک لامتحا هب درف نآ تروص
 تیمس بجوم شوم هب مرگولیک رب مرگیلیم00001 لامعا هک داد ناشن شیامزآ،Bt دروم رد
  مرـگ01 و بآ مرگولیک رب مرگ09 تفگ ناوتیم بآ اب هسیاقم رد نیاربانب؛تسا هدشن نآرد
   هورـگ هـک تـ ی  عقاو نـیا .دوـش  یـمن دـصرد05 تیمـ س    حطـس داـجیا ثـعابBt مرگولیک رب
 هک تسانعم نیا هب دهدب شوم هبBt مرگولیک رب مرگ01 زا رتشیب تسا هتسناوتن هدننکشیامزآ
  رـب مرگ3 دودح رد ماعط کمن تیمس هک تسناد دیاب هسیاقم يارب .تسا نمیا ًاتبسن هدام نیا
   رادـقم .تـساBt   زا رتـشیب رایـسب   ماـعط کـمن تیمس هکتسانعم نادب نیا وتسامرگولیک

LD50مـسیلوتوب مـسیـ نعی حالس نیرترابگرم يارب و مرگولیک رب مرگیلیم5 ربارب رونایس   
 .تسا مرگولیک رب مرگیلیم21000000/0 ربارب )!اهتسیرورتهقالع دروم حالس(
 زا هک ار تارشحعاونا یخرب هدام نیا هک تسا نآ هدش لقتنم ناهایگ هبBt هکنیا لیلد نیاربانب
 ماعط کمن و بآ دح رد ناسنا يارب نآ تیمس هک یلاح رد؛دشکیم ار دننکیم هیذغت هایگ نآ
     تادوـجوم ریاـس و شوـم ،ناـسنا و تسا رتشیب تارشح يارب نآ تیمسنیا دوجو اب .تسا
 .دنراد نآ هب يرتمک رایسب تیساسح فدهریغ

فده ریغ تادوجوم يورBt رثا-2-2-2
   ءوـس ریثأـت )ناـ فلاخم معز هب هتبلا(Btهتخیرارت ناهایگ هب بوسنمياهداریا نیرتمهم زا یکی
   ضرـعم رد هتـساوخان روط هب هکتسایتادوجوم ینعی فده ریغ تادوجوم يور ناهایگ نیا
  دـیفم تارشح ریاس و لسع ياهروبنز و اههناورپ ریظن ،دنریگیم رارق اهنیئتورپ نیا ءوسراثآ
 یصاصتخا رایسب روط هب اهنیئتورپ نیاهکنیا تسا ملسمBt ياهنژ صوصخ رد هچنآ .تسا
     يرایـسب عباـنم رد و تـسین رـظن دروم اجنیا رد اهنیئتورپ نیا یلوکلوم راتخاس .دننکیم لمع
 تاعلاطم نیا زا هک ياهجیتن .)51 ،راموک و یتاوساراس لاثميارب( تسا هتفرگ رارق ثحب دروم

  اـههدر ریاس رب اههناورپ ریظن تارشح زا هدر کی رب رثؤم ياهنیئتورپ هک تسا نآ هدش لصاح
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  لاـثميارب هک )جنرب ایترذ لثم( یناهایگ ،نیاربانب .دنرثا دقافیلک روط هب ایدنراد یکدناراثآ
 )... و   راوـخ هقاـس مرـک ،ییاپورا راوخهقاس لثم( ياهناورپ تافآ ربارب رد تمواقم يارب ینژ اب
 .دنرادن هریغ و لسع ياهروبنز لثم اههدر ریاس تارشح رب ییوس رثا ،دناهدش هتخیرارت
    رـه رـگا .تـساه  هـناورپ ریاـس يور اهنژ نیا رثا ،هنیمز نیا رد اهشسرپ نیرتمهم زا یکی اما
 نژ يارب و دوشیم بوسحم تفآ ،هرشح نآ تروص نیا رد ،دنک هیذغت ترذ هایگ زا ياهناورپ

Btرد تروـص نـیا رد ، دـنکن  هـیذغت ترذ هایگ زا هرشح نآ رگا یلو؛دیآیم رامش هب فده   
 .تفرگ دهاوخن رارق نژ نیا بیسآ ضرعم
-ه    ـ ب هـتخیرارت ناـهایگ زا هدافتـسا نیفلاـخم طسوت اهراب هک یضقن ياهلاثم نیرتزراب زا یکی

 رچین هلجم رد9991 هم هامهرامش رد هک دوب یشرازگ ،دناهدرک هدافتساBt ياهنژ اب صوصخ
   رد شراـنوم ياـههناورپ يورBt ترذ زا لصاح ياههدرگ ءوس ریثأت یعدم و دیسر پاچ هب
  نـیا ورال و دـنک یـمن  هـیذغت ترذ هایگ زا یعیبط روط هب شرانوم هناورپ .دوب یلامش ياکیرمآ

 ياـه     یـسررب یـط یـشهوژپ هورـگ نـیا . دـنک یـم   دـشر و یگدـنز1قربتسا هایگ يور هرشح
 سپ قربتسا گرب يور دوجومBtترذهدرگ هک دندوب هدیسر هجیتن نیاهب دوخ یهاگشیامزآ
 .دوشیم اهنآ رد ریم و گرم ثعاب شرانوم هناورپ ورال طسوتندشهدروخ زا
 یملع هاگراک هعومجم کی هدحتم تالایا2يزرواشک تاقیقحت زکرم ،شرازگ نیا هب شنکاو رد
  ،اـه  تـسیژولوکا ،اـه  هـناورپ ناـسانش   تـسیز ،ترذ نارگـشهوژپ نیرـت  هتـسجرب تکراـشم اب

   يارـب يرـطخ ًاتقیقح ایآ هک دوش مولعم اتدرک یهدنامزاس ار اهصصخت ریاس و ناسانشهرشح
   شـشوپ ار مـهمياهلاؤس مامت ادتبا هک دوب نیا فده .ریخای دراد دوجو شرانوم ياههناورپ
      دـهاوخ تروـص فـلتخم نادنمـشناد طـسوت اههداد يروآعمجهکنیا هب تبسن سپس ودنهد
  و يرـیگ میمـصت اهیسررب جیاتن راشتنا هوحن صوصخ رد یتح و دوش لصاح نانیمطا ،تفرگ
   ررـقم بـیترت نیدب .دبای راشتناPNAS هیرشن زا هرامش کی رد اهیسررب نیا جیاتندش ررقم
   رد یـگمه ... و رـطخ لیلحت و هیزجت زین و تیمومسم ،هدرگ ضرعم رد نتفرگ رارق هوحندش
  لاـمتحا زا نکمم ریواصت نیرتلماک زا یکی بیترت نیدب ودوش رشتنم هلجم کی رد نامز کی

  .دیآ تسد هب رطخ
 یملع شسرپ ود هب دوب مزال ،تسا یقیقحBt ترذ صوصخ رد ینارگن ایآ هکنیا نییعت يارب
 هناورپ ورال ندش هتشک ثعاب هتخیرارت ترذ زا هدرگ رادقم هچ ًاقیقد هکنیا لوا:دوش هداد خساپ
؟دریگیم رارق هدرگ رادقم هچ ضرعم رد یعیبط طیارش رد هناورپ نیا ورال هکنیا مود؟دوشیم

1. Milkweed
2. USDA-Agricultural Research Service (ARS)
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      هـک دیـسر هـجیتن نـیا هـبBt ترذ هنومن شش يور دوخ ياهیسررب رد یتاقیقحت هورگ نیا
 عبرم رتمیتناس رد هناد0001 رادقم هب هدرگ هناد ششوپ مکارت اب قربتسا ياهگرب ندش هدروخ
  هـب( یتاقیقحت هورگ ،مود لاؤس هب خساپ يارب .درادن اهنآ ياقب ای اهورال نزو يور يریثأت چیه
 ردBt ترذ عرازم فرط راهچ رد هدرگ هناد شنکارپ مکارت یسررب هب مادقا )فلتخم شور هس
  اـه  یـسررب نـیا .درک فلتخم ییایفارغج قطانم رد )هدرگ دیلوتهرود جوا( هزور01 هرود کی
   گرـب يور دوـش   یـم دـیلوت ترذ طـسوت هک ياهدرگ ياههناد دصرد03 زا رتمک هک داد ناشن
  .دـنریگیم رارقBt ترذهعرزم لخاد قربتسا ياههتوب يور زین اهنآ رتشیب و دنیشنیم قربتسا
  رد هـناد071   دودـح طـسوتم روط هب ترذ عرازم لخاد رد قربتسا گرب يور هدرگهناد مکارت

    نـیا هـب جیاـتن نیا.تفریم رتارف عبرم رتمیتناس رد هناد006 زا تردن هب و دوب عبرم رتمیتناس
    هـناد مکارـت اـب دراوم دصرد1 زا رتمک رد ترذ هعرزم لخاد شرانوم هناورپ ورال هکتسانعم
   هورـگ شیاـمزآ رد هک یلاح رد؛دوشیم ورهبور عبرم رتمیتناس رد هناد0001 زا رتشیب ياهدرگ
 شیامزآ نیا رد اهورال زین و هدوب عبرم رتمیتناس رد هناد0005 زا شیب هدرگ مکارت )21( يزول
  گرـب نامه زا هیذغت هب روبجم و )یشیامزآ طیارش نیرتدب( هتشادن يرگید ياهیذغتهنیزگ چیه
!دناهتشادن زین بانتجا و باختنا تردق و دناهدوب هدش هداد ششوپ
 ترذ ي هدرـگ يهناد .دنراد شقن قربتسا گرب يور رب هدرگ هناد كدنا مکارت رد يدایز لماوع
  ياـهگرب يارب هایگ ییالاب ياهگرب .دوشیمن لقتنم يدایز تفاسم داب اب و تسا نیگنس ًاتبسن
- تـسش اهگرب يور زا ار هدرگ ياههناد یناسآ هب زین ناراب ودننکیم لمع رتچ دننامه نیریز
نازیم وBt ترذ هدرگهناد مک تیمس هب هجوت اب هک دیسر هجیتن نیا هب هورگ اذل .دهدیم وشو
     .تـسا زیچاـن شراـنوم هـناورپ ورال يور اههناد نیا رثا ،نآ ضرعم رد ورال نتفرگ رارق نییاپ
   ییایمیـش ياـه شـک  تـفآ اـب اهورال نیا تیمومسم رطخ اب ار جیاتن نیا ناوتیم ،نیا رب هوالع
 ،تفآ کی عویش لرتنک روظنم هب عرازم رد ییایمیش ياهشکهرشح زا هدافتسااریز ؛درک هسیاقم
   ،تـفآ نآ هـب مواقم هتخیرارت تالوصحم فالخ رب ینعی( دوشیمن تفآ نآ فذحبجوم طقف
   هـلمج زا ،دـنراد دوجو قطانم نآ رد هک یتارشحهمه هکلب ،)دنکیمن لمع یباختنا تروص هب
      یهاـگ یـتح و تدـش هـب زـین ار تفآ تارشح یعیبط نانمشدصوصخهب و لسع ياهروبنز
  نادنمـشناد هـ مه   نیـب صوـصخ نیا رد و دهدیم رارق ریثأت تحت فدههرشح دوخ زا رتشیب
 هدـنام     یقاـب هـب طوـبرم تالکـشم ،هـتخیرارت تالوصحم ،نیا رب هوالع .دراد دوجو رظن قافتا
   زـین و )دنوـشیم فرصم ماخ تروص هب هک یتالوصحمهژیو هب( تالوصحم يور اهشکتفآ
  هـیور یـب هدافتـسا هدرتـسگ و لومعم ًالماک طیارش رد صوصخهب( یطیحمتسیز ياهیگدولآ
           نـیا هـب تبـسن اـهنآ تـمواقم هـک یتاـفآ لرـتنک يارـب اـهشکتفآ زا الاب رایسب زود اب ینعی
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 ياـهرطخ  هـک  دـنرادنار يداوم ریزگان دورو و )دوشیم رتشیب و رتشیب زور هب زور اهشکتفآ
.تسا نهربم و حضاو ناگمه يارب نآ ءوس

شکفلع هب مواقم ياهنژ-3-2
    زا هدافتـسا شیازـفا ،شـک    فـلع هـب مواـقم ياـه  نژ زا هدافتـسا ياـهشلاچ نیرتمهم زا یکی
   داوـم .تـساهدشنایبنآ اب طبترم یطیحمتسیز ياهیگدولآ شیازفا هجیتن رد و اهشکفلع
        زـین یـعارز تالوـصحم نتـفر نیـب زا ثـعاب بـلغا ،دنشکیم ار زره ياهفلع هک ییایمیش
  ياـه شـکفلع روضح رد دنناوتیم شکفلع هب لمحتم هتخیرارت یعارز ناهایگ اما .دنوشیم
  هتـشاد يرتمک تیمس ،دنرترثؤم هک دننامب هدنز تنیزوفولگ ای تیسوفیالگ لثم یصاخ یمومع
  ياـه   هـنوگ زا يرایـسب ظـفح يارب و دنتسه یباختنا ياهشکفلع زا رتنازرا ًالومعم و دنشاب
     يایوـس ناـمه يراـجت رـظن زا ناهایگ نیا نیرتقفوم هزورما .دنتسه مزال هتخیرارتریغ یعارز
    تـشک رـیز ياـه نیـمز لک زا یمین زا شیب رد نونکامه هک تسا شکفلع هب مواقم هتخیرارت
    رد رـضاح لاـح رد شـک فـلع هب مواقم يایوس .دراد رارق هدافتسا دروم هتخیرارت تالوصحم
 و هبنپ ،ترذ .دوشیم تشک یبونج ياکیرمآ ياهروشک ریاس و لیزرب ،نیتناژرآ ،هدحتم تالایا

 هک یلاح رد ،تسا هدش دودحم هدحتم تالایا هب رتشیب نونکات شکفلع هب لمحتم دنق ردنغچ
   شنارادـفرط دادـعت رب زور هب زور هک ییازلک نغور يارب ماخ هدام( شکفلع هب مواقم يازلک
.تسا هتفای ياهژیوتیمها اداناک رد )دوشیم هدوزفا
 تالوصحم ،اهنآهمه هن رگا ،دراوم یخرب رد .دراد ياهژیوتیمها یلام لئاسم ،زرواشک دید زا
    نیـتناژرآ رد نـیا رـب هوالع .دنراد)يرتنازرا زین و( رتمک شکفلع هب زاین شکفلع هب مواقم
 .تفای شیازفا يرادینعم زرط هب شکفلع فرصم لک ،شکفلع هب مواقم يایوس جاور زا دعب
        شـشاپ زا هدافتـسا هـتخیرارت ياهرذـب نـیا اـب هـک تسا تقیقح نیا شیازفا نیا هدمع تلع
  لرـتنک     يارـب یمیدـق یـشور هـک  تـسا ندز مخش يارب يرتهب نیزگیاج دناوتیم شکفلع
    تـشک شور زا هـک یـنیتناژرآ راکایوس نازرواشک زا هتسد نیا.دوریم رامش هب زره ياهفلع
       هـب تـمواقم يرواـنف یـفرعم ناـمز زا ،دـننک  یـم هدافتـسا نیمزهیلوا مخش نودب رذب میقتسم
  .دناهدیسر نازرواشک لک دصرد09 هب و هدش رباربود،شکفلع
     نـکمم ایوـس موـسرم تـشک هب تبسن شکفلع هب مواقم يایوس دسریم رظن هب لوا هاگن رد
     شهاـک هـب مخـش نودـب تشک عقاو رد اما ،دوش يرتشیب یطیحمتسیز تالکشم ثعاب تسا
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ياهزیناکم مخش زا یشان ياهناخلگ ياهزاگ راشتنا شهاک ثعاب ودنکیم کمک كاخ شیاسرف
     نژورـتین ياهدیـسکا و نبرـک دیـسکا يد ياـهزاگ و فرصم تخوس يدایز رادقم هکدوشیم
 هب رترطخمک بتارم هب ياهشکفلع ینیزگیاج رگید فرط زا.دنکیم دازآ ار كاخ رد دوجوم

         تـسیز طیـحم زا تـظافح رد وـلج هـب ور یماـگ زـین كاـنرطخ لوادتم ياهشکفلع ياج
.دوشیم بوسحم
    يزرواـشک شرتـسگ ثـعاب اداناک و هدحتم تالایا رد شکفلع هب مواقم ناهایگ دیلوت يروانف
 لرتنک هک يردان دراوم رد .دنک ادیپ ینادنچ شهاک درکلمع هکنیا نودب ،تسا هدش مخش نودب
   هـب مواـقم ياهرذب زا هدافتسا ،تسا هدوب لکشم یباختنا ياهشکفلع قیرط زا زره ياهفلع
  شیازـفا و زره ياهفلع رتهب لرتنک ثعاب یمومع ياهشکفلع يوس هب شیارگ و شکفلع
.تسا هدش لوصحم درکلمع
     زا نتـساک قـیرط زا ار دـیلوت ياـه  هـنیزه دـناوت یـم شکفلع هب مواقم ناهایگ دیلوت يروانف
   هـک اـجنآ زا نـیا   دوـجو اـب .دـهد شهاک تخوس و تالآنیشام ،رگراک ،شکفلع ياههنیزه
  هـنیزه ،دناهدش هضرع رازاب هب و دیلوت یصوصخ ياهتکرش طسوت شکفلع هب مواقم ناهایگ
 تشک هب لیامت يارب یلامياهتیباذجيور،دریگیم ربرد زین ار زایتمالاقح ياههنیزه هک رذب
    هدـحتم تالاـیا رد شـک فـلع هب مواقم يایوس يداصتقا رثا يور شهوژپ .دراذگیم ریثأت اهنآ
  یـنعی؛ دـنا هـتفریذپ ار يداصتقا دازام رتشیب،یکیتنژ حالصا يروانف ناگدنراد هک دهدیم ناشن
     .تـسا هـعرزم حطـس رد دـیلوت ياههنیزه رد شهاک )زا رتشیب یهاگ و( لداعم بلغا اههنیزه
 جیاتن بجوم هدحتم تالایا رد شکفلع هب مواقم يالوناک و هبنپ عرز و تشک يارب تابساحم
  يرواـنف زا هداف  تـسا هـب راداو ار نازرواشک نیا هک یلیلد نیرتمهم ،نیاربانب؛تسا هدش یهباشم
  هار و ییوـج       هفرـص هـعرزم تیریدـم ناـمز رد هـک تـسا نآ دـنک  یـم شـکفلع هب تمواقم
 .دنکیم هئارا زره ياهفلع لرتنک يارب يرتنئمطم
  شـک   فـلع هـب مواـقم ياهرذـب زا هدافتسا يارب يرتهب لیلدیبونج ياکیرمآ رد نازرواشک اما
 هدحتم تالایا نازرواشک هک تسا ییاهشور هباشم نازرواشک نیا ياهشور هک اجنآ زا .دنراد
  نـیا هدمع لیلد و تسا رتمکاهنآ رذب زایتمالاقحاریز؛تسا رتشیباهنآ دمآرد ،دنریگیم راک هب
     رد دوـخ عارـتخا تـبث لـیمحت ای تظافح هب رداق رذب هدننکدیلوت ياهتکرش هک تسا نآ رما

 رد راکایوس نازرواشک زا يرایسب ،نیا رب هوالع .دنتسین شکفلع هب تمواقم يروانف صوصخ
-ه ـ ب يدـیلوت تکرشياهرذب ریثکت زا دوخ هک ياهدشحالصاياهرذب زا یتح یبونج ياکیرمآ
 میارج و دوشیم بوسحم مرج ،هدحتم تالایا رد راک نیا هک(دننکیم هدافتسا،دناهدروآ تسد
     نازرواـشک طـسوتم روـط هـب . )تـشاد دهاوخ یپ رد یطاخ زرواشک يارب ینیگنس رایسب یلام
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  دـمآرد رتشیب رالد52 زا شیب راتکه ره رد شکفلع هب تمواقم يروانف زا هدافتسا اب ینیتناژرآ
  هـک تـسا    هددوـس نازرواـشک يارـب ياهزادنا هب کیتنژ هدشحالصا تالوصحم .دننکیم بسک
  و لـیزرب رد . ذرـیگیـ م رارق هدافتسا دروم روشک نیا رد يراکایوس قطانم مامت رد ًابیرقت نونکا

 لابقتسا نازیم ،تسا هدش يراجتاهنآ رد ًاریخا يروانف نیا هک یبونج ياکیرمآ ياهروشک ریاس
 .تسا شیازفا لاح رد تعرس هب اما ،تسین یگدرتسگ نیا هب
 دیلوت ياهتکرش ،نازرواشک يارب دروآیم تسد هب رتشیباردیلوت راشرس دوس یسک هچ هکنیا
   رـظن زا يدـنب    هتـسد نـیا هـک تـسا رکذ نایاش اما .تسا مهم ایوس ناگدننکفرصم هتبلا و رذب

    هراـشا اـهدروآرب نیرـتهب .درادن هعماج تعفنم نازیم لک يور یمیقتسم ریثأت عبانم زا تظافح
    نیـب هـک دـنکیم هعماج دیاع دوس رالد درایلیم5 هلاس ره شکفلع هب مواقم يایوس هک دنراد
 و نغور يارب رتمک تمیق تخادرپ لکش هب( ناگدننکفرصم ،)رتشیب دوس لکش هب( نازرواشک
 .دوشیم میسقت )زایتما قح لکش هب( شکفلع هب تمواقم يروانف نیکلام و ،)ایوس تالوصحم
.دیآیم تسد هب شکفلع هب مواقم تالوصحم ریاس قیرط زا زین یهباشم دوس

يریگهجیتن و ثحب
  هاگدـید زا هتخیرارت تالوصحم دایز رایسب کیژولوکا و يداصتقا دیاوف دوجو دروم ردهکنیا اب
     نـیا اـب هـناروکروک ياـه  تـفلاخم یـخرب ،دراد دوجو رظن قافتا مدرم هماع یتح و نادنمشناد
   یـخرب تـلع  هـک تسا نآ دسریم رظن هب یهیدب هچنآ .دراد همادا یناهج حطس رد تالوصحم
 زایی  اـپورا ياهروـشک  یـخرب      رد هژـیو هـب هـتخیرارت ناـهایگ فرـص م و دـیلوت اب اهتفلاخم
      تالوـصحم تارداـص و راـک و تـشک ،يزاـساهر ،دیلوت.دریگیمتأشن يداصتقا ياههزیگنا
    رازاـب رـب روـشک نیا يارچ و نوچیب قوفت ثعاب رما نیا .دش زاغآ هدحتم تالایازا هتخیرارت

    شیازـفا ثـعاب زاـین دروم ياههداهن و اههنیزه شهاک ،لاح نیع رد و دیلوت شیازفا اب و هدش
 .دش ییاکیرمآ نازرواشک دمآرد
 هــب ندز       نـماد رد يژوـلونکت گـنج رد هدـحتم تالاــیا زا ییاـپورا ياهروـشک ندـنام بـقع
    رد یـگرزب یـتیلم دـنچ ياهلتراک ریخا ياهههد رد .تسین ریثأتیب اهروشک نیا رد اهتفلاخم
 تیعقوم زا يزرواشک شخب رد »سیتراوون« ریظن اهنآ زا یخرب هک دناهدش لاعف رذب دیلوت هنیمز
      مـظعا شـخب هـک يروـط هـب؛ دـنرادروخرب زاگ و تفن شخب رد »لش« تکرش ریظن يذوفن و
  دودـعم  نیـمه طـسوت، نارـیا   ،اـم روـشک     هـلمج زا فـلتخم ياهروـشک رد یفرـصم ياهرذب

 يارب یتنس و کیسالک ياهشورزا رتشیب اهتکرش نیا .دوشیم نیمأت یتیلم دنچ ياهتکرش
    ياـبقر رـبارب رد دوـخ يرترب ظفح يارب تسا یهیدب و دننکیم هدافتسااهرذب حالصا و دیلوت
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   تـخیرارت ناـهایگ دیلوت هنیمز رد يریگمشچ ياهتفرشیپ هب هک ییاداناک و ییاکیرمآ يارگون
  ياـه هویـش هب،رذب شورف رازاب رددوخروضحموادت نیمضتياربمکتسد ای ،دناهتفای تسد
     و یـملعریغ بـلاطم هـب ندز نـماد  اـب و رادهلئسم تاقیقحت یلام نیمأت اب دنراد یعس فلتخم
       رـب اـهنآ يراـصحنا هطلـس هـک اـهکینکت لیبق نیا شرتسگ زا یمومع راکفا رد ینارگن داجیا
 هداد ار تـصرف نیا اهنآ هب شور نیا .دننک يریگولج،دزادنایم هرطاخم هب ار یناهج ياهرازاب
     زا هدافتـسا هـنیمز رد ار دوـخ یگدـنام  بـقع ،رازاـب رد دوخ مهس ظفح نمض دنناوتب ات تسا
  ياـه      تـیفرظ زا هدافتـسا و رازاـب رد ددـجم روـضح هداـمآ و دـننک  نارـبج نیون ياهيروانف

     ياهرذـب زا هدافتـسا و دـیلوت يارـب رـگی     د ياهروـشک زـین و ییاـپورا ياهروـشک هدـنامیلاخ
     رـطخ نودـب اـی ندوـب توافتم رب ینبم دیدج تاغیلبت اب ًالامتحا هک دنوش يدیدجيهتخیرارت
 هوالع نونکامه .دش دهاوخ رازاب یهار اهنآ یلام تیامح دروم ای هدافتسا دروم يژولونکت ندوب
    رازاـب هـناور و دـیلوت ،تشک يراجت تروص هب ار هتخیرارت تالوصحم هک ییاپورا روشک7 رب
 هتخیرارت يایوس و ترذ فرصم و تادراو هک ییاپورا هیداحتا لک رب هوالع و دننکیم فرصم
 یخرب رد ،تسا هداد رارق ماد و ناسنا ییاذغ دبس رد ار نآ تساهلاس و هدناسر بیوصت هب ار
  یـخرب يا  هـعرزم ياـه  نوـمزآ هزاـجا ناملآ و ایلاتیا ،سیئوس ،هسنارف ریظن ییاپورا ياهروشک
 زا هتخیرارت تالوصحم نیا و تسا هدش رداص یگنرفهجوگ و جنرب دننام هتخیرارت تالوصحم
 ریاس زین و اهروشک نیا هک تسین یکش .دناهتفرگ رارق نومزآ دروم اهروشک نیا رد8002 لاس
     هـتخیرارت تالوـصحم يراـجت ناگدـننک  هدافتـسا و ناگدـننکدیلوت هگرج هب ییاپورا ياهروشک
. درـک دنهاوخ تیعبت اهنآ زا دروم نیا رد زین وریپ ياهروشک ریاس جیردت هب و تسویپ دنهاوخ
؟میشاب دوخیلم عفانم نیمأت رکف هب مه ام هک تسین نآ تقو ایآ

يریگهجیتن و هاگراک هیماتتخا
  خـساپ ناگدننکتکرش بناج زا هدش حرطمياهلاؤس هب ینارنخس زا سپ يوضترم رتکد ياقآ
TRIZحالطصا دروم رد یمیرک ياقآمان هب ناگدننکتکرش زا یکی همانرب نیب سپس و دنداد

.تفگ نخس هنیمز نیا رد دوخ براجت زا و درک یهاتوکتبحص)هلئسم يهناعادبا لح هیرظن(
      رد یـصاخ عوـضوم دروـم رد و دندـش میـسقت هورگ جنپ هب ناگدننکتکرش همادا رد

 هجیتنهورگ ره هدنیامن سپس .دندرک هیهت شرازگ و ربخ یملع يراگنهمانزور لوصا بوچراچ
  درـک داهنشیپ و تخادرپ هاگراک يدنبعمج هب ادناب ياقآ نآ زا سپ .درک هئارا عمج يارب ار راک
   لـکریبد ،يدابآدیعـس رتکد ياقآ و ددنویپب یملع ياهتسیلانروژ یناهج نویساردف هب ناریا هک
.دننکیم تیامح راک نیا ماجنا زا هک دندرک مالعا زین نارهت رد وکسنوی یلم نویسیمک
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 ،وکسنوی ياهقطنم رتفد سیئر شورال شیکرتسا مناخ روضح اب هاگراک هیماتتخا مسارم
     مرـکا رـتکد مناـخ ،نارـهت رد وکسنوی یلم نویسیمک لکریبد يدابآدیعس اضردمحم رتکد ياقآ
  رازـگرب روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم و ناریا ملع جیورت نمجنا زا یگدنیامن هب یمیدق
 .دش ادها هاگراک رد روضح همانیهاوگ ناگدننکتکرش هب و

نیـ نچ ي رازـگرب هـب هـعماجزاـ ینوتیفرظهدنهدناشنهاگراکنیازاهدرتسگلابقتسا
 رارـق ناگدـننک تکرـشهجوتدرومهاگراکنیا یلماعتسیردتهویش وتسا یملع ياهتسشن
و ی تـسیز ي رواـنفصصختمناونعهب يوضترمسایلادیسرتکد ياقآ یملع ینارنخس .تفرگ
.دوبهاگراکنیازراب ياهیگژیوزا یملع يربخسنارفنک يزاسهیبش
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هاگراک هعلاطم يارب عبانم-1 تسویپ

1. On science journalism in general: 

A.Overview of the philosophy and philosophers of science: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_science

B. Uncertainty of the scientific enterprise, limits of peer review:
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(97)11096-

0/abstract
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)60175-

4/fulltext
www.health24.com/Diet-and-nutrition/Nutrition-basics/Tim-Noakes-diet-

comes-out-tops-20130210
http://www.sciencemag.org/sciext/hwang2005
http://www.newsy.com/videos/chronic-fatigue-syndrome-setback

2. On bioethics:

A.Universal Declaration on Bioethics and Human Right: 
B. http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180E.pdf
C. Privacy of organ donors receivers versus public interest:
http://www.legalbrief.co.za/article.php?story=20070830150631747

3. Information on the scientificproduction of scientists, universities and 
countries:

http://www.sciencegateway.org/rank/index.html
http://sciencewatch.com

4. Other (regional/thematic) resources on science:

IPCC website:http://www.ipcc.ch/
Websites of some African and Arab science academies:
Egypt: http://www.asrt.sci.eg/
Jordan: http://www.rss.gov.jo/ [Web site experiencing some access 

difficulties]
Kenya: http://www.knascience.org/
Palestine:http://palestineacademy.org/main/index.php
Senegal: http://www.asts.sn/
South Africa: http://www.assaf.co.za/
Uganda: http://www.uncst.go.ug
Initiative for African science 

academies:http://www.nationalacademies.org/asadi/
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5. Biotechnology and media reporting
http://panos.org.uk/wp-content/files/2011/03/gm_debate_briefvmEbnN.pdf
http://www.organic.com.au/news/2002.10.01/

    رد مـلع ندـش هتخاـسرب دـنیارف :اههناسر رد ملع .)2931( نیرز ،رادرز ؛يداه ،یکیناخ-
.32 هرامش .6 ةرود .تاعالطا تیریدم و شزادرپ ۀمانشهوژپ .ياهناسر ياهبوچراچ

http://jipm.irandoc.ac.ir/browse.php?cur=1&slct_pg_id=166&sid=1&slc_lang
=fa

 نویزیولتیشیامن ياوتحم رد یتسیز يروانف يدنببوچراچ .)2931( ناراکمه و یکیناخ-
.209-578.صص .4 هرامش .92 هرود .ياهتشرنایم تاعلاطم ۀمانلصف .ا.ا.ج
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یسیلگنا نابز هب هاگراک همانرب-2تسویپ

SCIENCE JOURNALISM WORKSHOP
November 2014, Saadabad Historical and Cultural Complex, 

26-27
Tehran

Facilitators:
Dr. Fackson Banda
Dr. Zarrin Zardaari

:
Introduce  the  participants  to  basic  science  literacy  in  terms  of  

the  scientific  method  and  key
Bioethical questions to consider

participants with some skills of reporting scientific 
findings and developments in an
accessible way

how  it  could  be  treated  as  a
possible case study of science reporting.

Mode of exchange:
Introductory lectures, followed by interactive discussions with the 

participants
-related  issues  will  

provide  the  context  for  such
critical discussions . 

-identified participants will be encouraged to bring their own 
published articles/footage on
science related issues and/or events.

invited  to  speak on  a  particular  topic , after  which  the  participants  
will  pose  questions  based  upon  the  material  introduced  and
discussed in the workshop. The results of this question-and-answer 
session may be published in
their respective media organizations
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Timetable : 
DAY ONE – 26 November 2014

08h30: Registration
09h00: Welcome remarks (Iran Association for Popularization of 
Science /UNESCO Tehran Cluster
Office/NatCom)

09h45: Brief self-introductions by facilitators and participants
10h15: Introduction to science journalism:

Introductory lecture: Fackson Banda
1- Introduction to the scientific method
2- Introduction to journalism as a discipline of verification: 

conceptual and methodological interconnections between the 
scientific method and journalism

3- The question of bio-ethics in science reporting

11h30: Discussion of selected case studies of science journalism, 
mostly of media reports of ‘frontier science’ across different 
scientific domains (e.g. medicine, the environment, etc)

Facilitation by Fackson Banda and Zarrin Zardaari

13h00: Lunch
14h30: Conceptualizing audiences for science journalism

Introductory lecture: Zarrin Zardaari
i)  Who are the actual and potential audiences?
ii)  What kind of media fit each group of audience?
iii)  Examples of media coverage that ignores certain audiences

16h00: Wrap-up of Day One

DAY TWO – 27 November 2014

09h00 – 10h00: Biotechnology as a possible context for science 
reporting
Introductory lecture : 
Dr. Elias Mortazavi, Researcher, Agriculture Biotechnology 
Research Institute of Iran
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i)  GM science – what you need to know
ii)  What are the key (policy) issues around GM crops that all science 
journalists need to know?
iii)  The problem of GM data sources
iv)  National Biosafety Frameworks/Cartagena Protocol/The Biosafety 
Protocol

10h00 – 12h00: Q&A: Key questions that the participants could 
explore with the Iranian expert, after the introductory lecture : 

i)  What are the key characteristics of Iranian media coverage of 
biotechnology vis-à-vis proGM industry lobby and anti-GM 
campaigners?
ii)  How the media can follow the GM story?

12h00 – 13h00: Brainstorming, in small groups, on possible 
science story ideas based on personal specialisms and preferences, 
what angles (to use, sources to consult, pitching the story to the 
editor, etc . 

13h00: Lunch
14h30: Feedback on group brainstorming exercise, with co-
facilitators commenting on the overall
outcomes
15h15: Conclusions and wrap-up
15h45: Award of certificates
16h00: Closing remarks (by UNESCO)



یملع يراگنهمانزور یشزومآ هاگراک

67

ناگدننکتکرش یماسا-3تسویپ

نفلت و لیمیاراک لحملغشیگداوناخ مانمانفیدر
  )دنمشناد( یملع شخب راگنربخیمیهارباامیش1

ربخ نیرخآ نیشیکیلپا
shm.ebrahimi@gmail.comناسارخ یگنهرف هسسؤم

newmilad@gmail.comناریا یمالسا يروهمج يامیس و ادصیملع ياههمانرب يرجم-راگنربخهدازمالسادالیم2

 روماسانشراک ،امنهار ،مجرتميرغصاهناورپ3
هجراخ

parva_asghari@yahoo.comناریاتعنص و ملعهزوم

 ملع هاگشناد و فیرش یتعنص هاگشناديروانف و ملع رابخا دیلوتيرگنهآنیما دمحم4
ناریا تعنص و

ahangari.amin@gmail.com

sf.bonyadi@gmail.comناریا ملع جیورت نمجنا تاطابترا يوجشناديداینبهمطاف5

mjtorabi@gmail.comموجن هلجم ،حبص تفه همانزورریبدرسیبارتداوجدمحم6

mjmraha@gmail.comاهینتسناد هلجمریبدرسيرابجدمحم7

mh.jahanpanah@gmail.comامیپاوه هیرشنهیریرحت ریبدهانپناهجنیسحدمحم8

zahrahajatpour@yahoo.comناریا يژولونکتویب تاعالطا زکرمیملع راگنربخروپتاجاحارهز9

 هژیو داتس و ناریا ناگبخن یلم داینبدازآ راگنربخیتاجاحهسیفن01
ونان يروانف هعسوت

hajaty@gmail.com
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saba_journalist_1998@yahoo.comناریا یمالسا يروهمج يامیس و ادص2 هکبش03:02 ریبدرس نیشناجییودراس روپیجاحهیضرم11

 يارتکد يوجشناد و سردمهزمح نیسحمیسن21
یسانشاوه

nasim_hh@yahoo.comنهدور دازآ هاگشناد

mkhajehzadeh33@gmail.com--هدازهجاوخیفطصم31

khanjari.alireza@gmail.comربخ هکبشیقرواپ همانرب ملع تسیلانروژيرجنخاضریلع41

erfan.khosravi@gmail.comاهینتسناد هلجمیملع ریبديورسخنافرع51

mdelfieh@gmail.comدنمشناد هلجم ،انسیا ،رهم يرازگربخیملع راگنربخهیفلداضردمحم61

 یگنهرف-یملع رابخا ریبدرسیکناشاک یعیبرمیهاربا دمحم71
امیس راهچ هکبش يرنه

elmiee@yahoo.comناریا یمالسا يروهمج يامیس و ادص

saeidi.zohreh@gmail.comسراف يرازگربخراگن همانزوريدیعسهرهز81

هاگنابآ ریدمیعیمس داوج دمحم91
 ،ناریا یمالسا يروهمج يرازگربخیملع رابخا هورگ راگنربخیناطلس دیسارهز02

انریا
soltani_z1985@yahoo.com

 و یگتفه تایرشن ،همانزور ،يرازگربخراگنهمانزوریعیفشدماح12
همانهام

hamedshafiei@gmail.com

 ،ناریا یمالسا يروهمج يرازگربخیملع هورگ ریبدرسیعیفشمیرم22
انریا

myshafiei@gmail.com
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shamschem@yahoo.comانسیا يرازگربخیملع هورگ ریبدرسسمشیلع32

 و شش همیمض ،يرهشمه همانزورراگنهمانزوررفیمراصيدهم42
تفه

msaremif@yahoo.com

shahrokh132@gmail.comمیسن يرازگربخیعامتجا هورگ ریبديدورهرک یحلاصخرهاش52

 ،شناد هحفص هیریرحت وضعيروبصایرآ62
کیتابر تالاقم هدنسیون

mechatronics.saboury@gmail.comموجن همانهام ،مج ماج همانزور

safarianpour@gmail.comناریا یمالسا يروهمج يامیس و ادصراهچ هکبش یملع زاسدنتسمروپنایرافصشوایس72

safavibahar@gmail.comگنهرف و ملع يرازگربخراگن همانزوريوفصهراهب82

faranakjam@gmail.comمج ماج همانزور کیلک همانهژیومجرتم و راگنربخمج یناهارفکنارف92

s_f_azizi@yahoo.comقرش همانزوریملع شخبنایداهرفنامیلس03

اباف زکرم کینورتکلا يرادکناب همانهامهیریرحت ریبدرگشرازگ ،هدنسیونینابرقلوسر13
 رصع کینورتکلا يرادکناب همانهام

طابترا

rs.ghorbani@gmail.com

 هکبش یملع ياههمانرب اب يراکمهيربنقدوواد23
راهچ

davoudgh56@gmail.comناریا یمالسا يروهمج يامیس و ادص

 ،راهچ هکبش یملع شخب يرجمیمیرکدومحم33
یملع زاسهمانرب

mk@problemsolving.irناریا یمالسا يروهمج يامیس و ادص
karimimh@yahoo.com
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kookaram@yahoo.comموجن همانهام /موجن هلجمهاگبو ریدمریبدرس نواعممرکوکمظاک43

ms.keyhanifar@gmail.comروشک یملع تسایس تاقیقحت زکرمیمومع طباور سانشراکرفیناهیکهموصعم53

-لکشت لک هرادا یناسرعالطا تنواعمیمومع طباور سانشراکيدابآدومحمهنامث63
دازآ هاگشناد یسایس یمالسا ياه

smn3787@gmail.com

sepide.mazloomi@gmail.comدنمشناد هلجمکیزیف شخب راتساریوهدازمولظمهدیپس73

masoud.maghsoudi@gmail.comروشک یملع تسایس تاقیقحت زکرمیمومع طباور لوئسميدوصقمدوعسم83

 )دنمشناد( یملع شخب راگنربخیلممیرم93
ربخ نیرخآ نیشیکیلپا

maryam.melli77@gmail.comناسارخ یگنهرف هسسؤم

azitamgh@gmail.comروشک یملع تسایس تاقیقحت زکرمرگشناد هلجم هیریرحت تئیه وضعییاقشق يرهچونماتیزآ04

 شناد هورگ يرجم-سانشراکروپردانریما14
راهچ هکبش

naderpour.a@gmail.comناریا یمالسا يروهمج يامیس و ادص

naderloee@yahoo.comروشک یملع تسایس تاقیقحت زکرمملع جیورت هورگ نادرگماظنییولردانلوتب24

f_niksiar@yahoo.comروشک یملع تسایس تاقیقحت زکرمرگشناد هلجم هیریرحت ریبدریسکینابیرف34

mahtab_vakili@yahoo.comناریا ملع جیورت نمجنارتفد لوئسمیلیکوباتهم44



یملع يراگنهمانزور یشزومآ هاگراک

08


