
 آٚسد  آٔچٗ ايٕتشٔت ثش عش ِغض٘بي ِب ِي
  1: صفحٗ 

  َ  عال اال عيذِقغفي ٔبعك: وبس؛ تشرّٗ ط ٔيىال: ٔٛيغٕذٖ

  29ؽّبسٖ  7831ؽٙشيٛس  -ِبٕ٘بِٗ ؽجکٗ 
 

 : اؽاسٖ 
پيؾٗ وٗ دس ِؤعغٗ فيضيه ٔظشي  خٛأذْ ايٓ ِمبٌٗ سا يه فيضيه

Perimeter  ٖاٚ . ثٛد عشگشَ پژٚ٘ؼ اعت، دس ٚثالگؼ تٛفيٗ وشد

خٛا٘يذ تٕٙب يه ِمبٌٗ ثخٛأيذ، ايٓ ِمبٌٗ سا  اگش ِي»: ٔٛيغذ ِي

 « .ثخٛأيذ

 

 ٔتيه ِجٍٗ آتال: ِٕثغ

وٗ  گزؽتٗ اص ايٓ. وُٕ ِي دسيافت Feed ٘اي ِختٍف اص طشيك ٘اي خثشي ٚ ٚتالگ صذ ِطٍة سا اص عايت حذٚد ٘ش سٚص دس
طٍثذ ٚ تشايُ تثذيً تٗ يه  ٘ا ٔيض ٚلت لاتً تٛجٙي ِي ِشٚس وشدْ آْ سعُ، حتي ٘ا ّٔي ته آْ تٗ خٛأذْ دليك تهدأُ  ِي

  ٔظش ٔىُٕ؟ چشا اص ِشٚس وشدْ الالً تخؾي اص ايٓ ِحتٛا صشف. اعت سٚصِشٖ ؽذٖ  گشفتاسي
 

تٍٗ، )عت دادْ ِطاٌة جاٌة ٚ آِٛصٔذٖ تشط اص د .پاعخ تشاي ِٓ ٔيض ّ٘چْٛ تغياسي ديگش اص واستشاْ چٕذاْ ٚاضح ٔيغت
أغاْ تأثيش  ٘اي طثؼًا ِطاٌؼٗ آٔاليٓ تا ايٓ حجُ ٚ عشػت، تش ػادت. اِا تٕٙا دٌيً ٔيغت يىي اص ايٓ داليً اعت،( تشط

  .گزاسد ِي
 

خٛأيُ  ِي صياد ٘اي واِپيٛتشي تا واِپيٛتش يا تثؼات فشٕ٘گي ٚ اجتّاػي عشگشِي ِذت ِؼّٛاًل دستاسٖ آثاس تاصي وشدْ طٛالٔي
گزاسٔذ؟ ايٓ ٔٛع  آٔاليٓ چٗ اثشي تش ِا ِي« تحميك»آٔاليٓ يا  «ِطاٌؼٗ»ايُ وٗ واس٘ايي ِثً  ؽٕٛيُ، اِا آيا أذيؾيذٖ ٚ ِي

٘ا سا واِاًل  ٚ ِّىٓ اعت آْ ٘اي واِپيٛتشي ِتذاٚي، دس فشٕ٘گ ػِّٛي تاس اسصؽي ِثثت داسٔذ تشخالف عشگشِي ٘ا، فؼاٌيت
 ِإٔذ ّ٘يؾٗ، ؽيطاْ دس. ايٕتشٔت ٚ واِپيٛتش ُ٘ اص ٔظش رٕ٘ي دس خطشٔذ واستشاْ« تشيٓ پان»اِا . ذأيُضشس ت ِفيذ ٚ تي

 .وٕذ تٙذيذ ِي ، ويفيت ِطاٌؼٗ ٚ تفىش ِا سا«عيطشٖ وّيت»اعت ٚ ايٓ تاس  جضئيات الٔٗ وشدٖ
 

 ٘ا ِماٌٗ دأٍٛد ٔؾغتيُ ٚ ٘ش تاس دٖ ِي٘ا پؾت واِپيٛتش  دٚعتأُ عاػت وشدَ، ّ٘شاٖ تا اَ واس ِي ٔاِٗ ٚلتي سٚي پاياْ

تٙتشيٓ ِا حذاوثش دس تّاَ دٚساْ واس سٚي  ٘ا سا خٛأذيُ؟ ؽايذ دأيذ ٘ش وذاَ اص ِا چٕذ تا اص آْ ِماٌٗ ِي. وشديُ ِي
  .تاؽذ خٛأذٖ اػ وّتش اص عي ِماٌٗ ٔاِٗ پاياْ
 

ِا تشاي جزب ِحتٛا، چٗ دس لاٌة خٛأذْ يا حتي ديذْ يا سٚ تٗ افٛي  ايٓ اؽتياق ؽذيذ تشاي تٗ دعت آٚسدْ ِٕاتغ، تا ظشفيت
وٕذ وٕاس تگزاسيُ، تٗ ايٓ دٌيً  ػشضٗ ِي ٘ايي سا وٗ فٕاٚسي جذيذ تٗ ِا تٛاْ ِٛ٘ثت اص عٛي ديگش ّٔي. تٕاعثي ٔذاسد ؽٕيذْ

 .ٔذاسيُ ٘ا سا وٗ ظشفيت جزب وشدْ تّاَ آْ
 

  عشگشَ پژٚ٘ؼ اعت، دس ٚتالگؼ تٛصيٗ وشدٖ Perimeter يه ٔظشيپيؾٗ وٗ دس ِؤعغٗ فيض خٛأذْ ايٓ ِماٌٗ سا يه فيضيه
 «.خٛا٘يذ تٕٙا يه ِماٌٗ تخٛأيذ، ايٓ ِماٌٗ سا تخٛأيذ ِي اگش»: ٔٛيغذ اٚ ِي. تٛد

ظؼ  HALثب ايٓ وٍّبت اثؽوبِپيٛتؽ « نٛظ صجؽ وٕي ظيٛ؟ ِي. ِّىٓ اقت صجؽ وٕي؟ صجؽ وٓ ظيٛ. صجؽ وٓ! ظيٛ»
اقتٍٕي وٛثؽيه، ثٗ فضبٔٛؼظ « يه اٚظيكٗ فضبيي: 1002»آِيؿ ظؼ اٚاضؽ فيٍُ  وٕبيٗاي ِقؽٚف ٚ ثكيبؼ  صسٕٗ
ثِٛٓ وٗ تٛقظ ايٓ ِبنيٓ ِقيٛة تمؽيجًب تب ِؽؾ ِؽگ ظؼ افّبق فضب ؼفتٗ . وٕع ظي، ظيٛ ثِٛٓ اٌتّبـ ِي قٕگ

 .وٕع وٕٕعٖ آْ ؼا لغـ ِي اقت، ثب آؼاِم ٚ ضٛٔكؽظي ِعاؼ٘بي زبفؾٗ وٕتؽي 
 

تٛأُ زكم  ِي»: ظ٘ع ٚ اظاِٗ ِي« .ظُ٘ اَ ؼا اؾ ظقت ِي ظيٛ، ظاؼَ زبفؾٗ»: گٛيع ِبٔعگي ِيِغؿ ٘بي ثب ظؼ
 «.تٛأُ زكم وُٕ ِي. وُٕ

 
اَ وٗ وكي يب چيؿي ظؼ  وؽظٖ ظؼ چٕع قبي اضيؽ ثٗ عٛؼ ٔبضٛنبيٕعي زف ِي. تٛأُ زكم وُٕ ِٓ ُ٘ ِي

تب خبيي وٗ )زبفؾٗ ِٓ . اَ اقت ٔبِٗ زبفؾٗزبي ثبؾقبؾي ِغؿ ِٓ، عؽازي ظٚثبؼٖ ِعاؼ٘بي فصجي ٚ تغييؽ ثؽ
ايٓ ِكئٍٗ ؼا ٕ٘گبَ ِغبٌقٗ، . أعيهُ ظيگؽ ثٗ نيٖٛ قبثك ّٔي. اؾ ثيٓ ٔؽفتٗ، اِب ظؼ زبي تغييؽ اقت( ظأُ ِي
 . وُٕ تؽ اؾ ٘ؽ ؾِبْ ظيگؽ زف ِي لٛي

 



ؽ خؽيبْ ؼٚايي ِتٓ يب تغييؽ غُٕ٘ ظؼگي. ٚؼ نَٛ اي عٛالٔي غٛعٗ تٛأكتُ ظؼ يه وتبة يب ِمبٌٗ لجاًل ثٗ آقبٔي ِي
اوْٕٛ ظيگؽ ثٗ ٔعؼت . ؾظَ ٘بي عٛالٔي ٔثؽ پؽقٗ ِي ٘ب ظؼ اِتعاظ ؼنتٗ نع ٚ قبفت ٘بي اقتعالي ِي خٙت

نَٛ، ؼنتٗ ِٛضٛؿ ؼا  ؼٚظ، آنفتٗ ِي ِقّٛاًل ثقع اؾ ظٚ يب قٗ صفسٗ تّؽوؿَ اؾ ثيٓ ِي. ظ٘ع چٕيٓ چيؿي ؼش ِي
وُٕ گٛيي ّ٘ٛاؼٖ ِغؿ ضٛظقؽَ ؼا ثٗ  زف ِي. گؽظَ تب أدبَ ظُ٘ ِيظُ٘ ٚ ثٗ ظٔجبي وبؼ ظيگؽي  اؾ ظقت ِي

نع، اوْٕٛ تجعيً ثٗ يه قتيؿ نعٖ  ِغبٌقٗ ژؼفي وٗ لجاًل ثٗ عٛؼ عجيقي زبصً ِي. گؽظأُ ؾٚؼ ثٗ ِتٓ ثؽِي
 .اقت 

 
ي اوْٕٛ ثيم اؾ يه ظ٘ٗ اقت وٗ ؾِبْ ؾيبظي ؼا ثٗ صٛؼت آٔاليٓ قپؽ. وُٕ ثعأُ وٗ ِبخؽا چيكت فىؽ ِي

. افؿايُ ؾُٔ ٚ گب٘ي ُ٘ چيؿي ثؽ آْ ِي وُٕ، چؽش ِي ٚخٛ ِي ٘بي ثؿؼگ ايٕتؽٔت خكت وُٕ، ظؼ پبيگبٖ ظاظٖ ِي
پژٚ٘هي ؼا وٗ ؾِبٔي ِكتٍؿَ صؽف وؽظْ . ثؽاي ِٓ ثٗ فٕٛاْ يه ٔٛيكٕعٖ، ٚة ِٛ٘جتي ضعاظاظ ثٛظٖ اقت

ثب . تٛاْ ثٗ أدبَ ؼقبٔيع ْ ظؼ چٕع ظليمٗ ِي٘ب ثٛظ، اوٕٛ ٘بي وتبثطبٔٗ ٘بي ٔهؽيٗ ٘ب يب اتبق چٕعيٓ ؼٚؾ ظؼ لفكٗ
٘ب، زميمت افهب نعٖ يب ٔمً لٛي  ٚخٛ ثٗ ٚقيٍٗ گٛگً ٚ چٕع وٍيه قؽيـ ثؽ ٘بيپؽٌيٕه نّبؼ أعوي خكت

 . آٚؼَ اَ ثٗ ظقت ِي ال ثٛظٖ ِطتصؽ ٚ ِفيعي ؼا وٗ ظؼ پي
 

٘بي  ظاؼظ وٗ ظؼ زبي وبٚيعْ ثيهٗزتي ٕ٘گبِي وٗ ِهغٛي وبؼ ٔيكتُ، تٕٙب ثٗ ّ٘بْ ِيؿاْ ؾِبْ وبؼ ازتّبي 
٘ب،  ٘بي ٚثالگ ٘بي ضجؽي ٚ پكت وبؼ٘بيي ِبٕٔع ضٛأعْ ٚ ٔٛنتٓ ايّيً، ِؽٚؼ وؽظْ فٕٛاْ: اعالفبت ٚة ٔجبنُ

٘ب  ثؽضالف پبٚؼلي. )٘ب يب فمظ ؼفتٓ اؾ ٌيٕىي ثٗ ٌيٕه ظيگؽ ٘بي ٚيعيٛيي ٚ گٛل ظاظْ ثٗ پبظوكت تّبنبي فبيً
وٕٕع، ثٍىٗ نّب ؼا  ٘ب فمظ ثٗ وبؼ٘بي ِؽتجظ انبؼٖ ّٔي ٘ب پيٛٔع ظاؼٔع، ٘بيپؽٌيٕه آْوٗ گب٘ي ايٓ ٔٛؿ ِغبٌت ثٗ 

 .(ؼإٔع ٘ب ِي ثٗ قٛي آْ
 

اي خٙبٔي اقت؛ ِدؽاي ثيهتؽ اعالفبتي وٗ  ثؽاي ِٓ ٔيؿ ّ٘بٕٔع ظيگؽاْ ايٕتؽٔت ظؼ زبي تجعيً نعْ ثٗ ؼقبٔٗ
ظؼٔگ ثٗ چٕيٓ ِطؿْ  ؿايبي ظقتؽقي ثيِ. نٛظ ٘بي ِٓ ثٗ قٛي غُٕ٘ خبؼي ِي اؾ عؽيك چهّبْ ٚ گٛل

نعٖ ٚ ظؼ خبي ضٛظ ٔيؿ ِٛؼظ تسكيٓ لؽاؼ  ٘ب نؽذ ظاظٖ فؾيّي اؾ اعالفبت ثكيبؼٔع ٚ تبوْٕٛ ثٗ تفصيً ظؼثبؼٖ آْ
 . أع گؽفتٗ

 
تٛأع  تٛأبيي زبفؾٗ قيٍيىٛٔي ظؼ ثٗ يبظ آٚؼي ثعْٚ ٔمص ِي»: ٔٛيكع واليٛ تبِپكْٛ اؾ ِبٕ٘بِٗ ٚايؽظ ِي

پؽظاؾ  ٌٛ٘بْ، ٔؾؽيٗ ّ٘بْ گٛٔٗ وٗ ِبؼنبي ِه. اِب ايٓ ِٛ٘جت ثٙبيي ظاؼظ« .گي ثؽاي تفىؽ ثبنعِٛ٘جت ثؿؼ
٘ب ضٛؼان أعيهٗ  آْ. ٘ب فمظ ِدؽا٘بي ِٕفقً اعالفبت ٔيكتٕع ضبعؽ ٔهبْ قبضت ؼقبٔٗ 2690ؼقبٔٗ، ظؼ ظ٘ٗ 

ظ٘ع،  وبؼي وٗ ايٕتؽٔت أدبَ ِي ظٕ٘ع ٚ ؽب٘ؽًا آٚؼٔع، اِب ظؼ ضّٓ فؽآيٕع أعيهيعْ ؼا ٔيؿ نىً ِي ؼا فؽاُ٘ ِي
 . پؽاوٕعْ تٛأبيي ِٓ ظؼ تّؽوؿ ٚ تفىؽ ژؼف اقت

 
ظؼ لبٌت خؽيبْ : وٕع اوْٕٛ غ٘ٓ ِٓ أتؾبؼ ظاؼظ اعالفبت ؼا ثٗ ّ٘بْ نىٍي ظؼيبفت وٕع وٗ ايٕتؽٔت تٛؾيـ ِي

ؼ ثؽ يه خت اقىي اوْٕٛ ّ٘چْٛ نطصي وٗ قٛا. پيم اؾ ايٓ، غٛاصي ثٛظَ ظؼ ظؼيبي ٚاژگبْ. قؽيقي اؾ اٌفبػ
 .اقت، ثؽ قغر آْ ظؼيب ثب نتبة ظؼ زؽوتُ

 
اؾ ( وٗ اوثؽًا ظؼ وبؼ اظثيبت ٘كتٕع)ٚلتي ثب ظٚقتبْ ٚ آنٕبيبْ ضٛظ . ِٓ تٕٙب وكي ٔيكتُ وٗ ايٓ ٚضـ ؼا ظاؼظ

٘ؽچٗ ثيهتؽ اؾ . ٘بي ِهبثٙي ظاؼٔع گٛيٕع تدؽثٗ گٛيُ، ثكيبؼي اؾ آٔٙب ِي ٘بيُ ظؼ ٕ٘گبَ ِغبٌقٗ ِي آنفتگي
ثؽضي اؾ ثالگؽ٘بيي وٗ . ٘بي عٛالٔي ثيهتؽ ِدجٛؼٔع تمال وٕٕع وٕٕع، ثؽاي زفؼ تّؽوؿ ثؽ ٔٛنتٗ ٚة اقتفبظٖ ِي

 .وٕٕع وُٕ ٔيؿ اضيؽًا ثٗ ايٓ پعيعٖ انبؼٖ ِي ٘بيهبْ ؼا ظٔجبي ِي ٔٛنتٗ
 

Scott Karp ٗٔؼا ثٗ   ٛأعْ وتبةوٕع وٗ ض ٘بي آٔاليٓ اقت، ثٗ تبؾگي الؽاؼ ِي وٗ ٔٛيكٕعٖ ٚثالگي ظؼ ؾِيٕٗ ؼقب
ٔبپػيؽ  ضٛاْ قيؽي ظؼ وبٌح ظأهدٛي ظؼضهبٔي ثٛظَ ٚ لجاًل يه وتبة»: ٔٛيكع ٚي ِي. اقت وٍي وٕبؼ گػانتٗ

نبيع ظٌيً ايٓ وٗ تّبَ »: ظؼ پبقص، اٚ ثؽ ايٓ پٕعاؼ اقت وٗ« چٗ اتفبلي افتبظ؟»: ظ٘ع اٚ اظاِٗ ِي« .ثٛظَ
( يقٕي ايٓ وٗ فمظ ظؼ پي آقٛظگي ٘كتُ)ٔعُٔ تغييؽ وؽظٖ ِغبٌقٗ ِٓ ؼٚي ٚة اقت، آْ ٔجبنع وٗ نيٖٛ ضٛا

 «.اقت ثٍىٗ نبيع ظٌيٍم آْ ثبنع وٗ نيٖٛ أعيهيعُٔ فٛض نعٖ
 

Bruce Friedman ٔٛيكع، تٛضير  ٔيؿ وٗ ثٗ عٛؼ ِٕؾُ ظؼ ٚثالگم ظؼثبؼٖ اقتفبظٖ اؾ وبِپيٛتؽ٘ب ظؼ پؿنىي ِي
اوْٕٛ تمؽيجًب ثٗ »: ٚي ظؼ اٚايً اِكبي ٔٛنت. اقت ؽظٖظ٘ع وٗ ايٕتؽٔت چگٛٔٗ فبظات غٕ٘ي اٚ ؼا ظگؽگْٛ و ِي

« .اَ، چٗ ؼٚي ٚة ٚ چٗ ثٗ نىً چبپي وٍي تٛأبيي ضٛأعْ يه ِمبٌٗ ثٍٕع ٚ غؽق نعْ ظؼ آْ ؼا اؾ ظقت ظاظٖ
فؽيعِٓ وٗ يه پبتٌٛٛژيكت اقت ٚ ِعتي عٛالٔي فضٛ ٘يئت فٍّي ظأهىعٖ پؿنىي ظأهگبٖ ِيهيگبْ 

ٚي گفت فىؽ وؽظٔم يه زبٌت . تٍفٕي ثب ِٓ ٔٛنتٗ ضٛظ ؼا ثٗ ظلت نؽذ ظاظ ٚگٛيي اقت، ظؼ گفت ثٛظٖ
اي انبؼٖ ظانت وٗ  اقت ٚ ثب ايٓ تقجيؽ ثٗ نيٖٛ پيعا وؽظٖ( ٔبَ يه تىٕيه ٔٛاضتٓ ِمغـ ظؼ ِٛقيمي)« اقتبوبتٛ»

 . پيّبيع ٘بي وٛتبٖ ِتٓ ؼا اؾ چٕعيٓ ِٕجـ آٔاليٓ ثٗ قؽفت ِي لغقٗ
 

زتي يه پكت ٚثالگ وٗ . اَ ال ؼا اؾ ظقت ظاظٖ تٛأبيي. تٛأُ خٕگ ٚ صٍر ؼا ثطٛأُ ظيگؽ ّٔي»: ٚي تصعيك وؽظ
ثٗ عٛؼ قغسي . ثيم اؾ قٗ يب چٙبؼ پبؼاگؽاف ثبنع، ثؽايُ ضيٍي ؾيبظ اقت وٗ ثطٛاُ٘ ثٗ عٛؼ ظليك ظؼوم وُٕ

 «.ضٛأّم ِي



 
نٕبضتي ٚ  ٘بي فصت ؼ آؾِبيموٕٕع ٚ ِب ٕ٘ٛؾ ظؼ أتؾب ٘ب ثٗ تٕٙبيي چيؿ ؾيبظي ؼا ثبثت ّٔي ايٓ زىبيت

اِب . نٕبضتي ثٍٕعِعتي ٘كتيُ وٗ تصٛيؽ ظليمي اؾ چگٛٔگي تأثيؽ ايٕتؽٔت ثؽ نٕبضت ثٗ ظقت ظٕ٘ع ؼٚاْ
ٌٕعْ صٛؼت گؽفتٗ ٚ  University College٘بي آٔاليٓ وٗ ثٗ ٚقيٍٗ پژٚ٘هگؽاْ  ٘بي وبٚل اي ؼٚي فبظت ِغبٌقٗ

اؼظ وٗ ِّىٓ اقت ِب ظؼ ِيبٔٗ تسٌٛي ثٕيبظيٓ ظؼ نيٖٛ ضٛأعْ ٚ اقت، انبؼٖ ثؽ آْ ظ ثٗ تبؾگي أتهبؼ يبفتٗ
 . أعيهيعّٔبْ ثبنيُ

 
قبٌٗ، ِسممبْ ثٗ  ظؼ لكّتي اؾ ايٓ ثؽٔبِٗ پژٚ٘هي پٕح

گؽ ؼفتبؼ  پؽظاضتٕع وٗ ٔهبْ  اي ٘بي وبِپيٛتؽيlogثؽؼقي 
يىي قبيتي : ثبؾظيعوٕٕعگبْ اؾ ظٚ قبيت پژٚ٘هي ِهٙٛؼ ثٛظ

نٛظ ٚ يىي ُ٘ تٛقظ  يتبٔيب اظاؼٖ ِيوٗ تٛقظ وتبثطبٔٗ ثؽ
آٚؼٔعٖ ظقتؽقي ثٗ  ائتالفي آِٛؾني ظؼ أگٍيف وٗ فؽاُ٘

٘بي اٌىتؽٚٔيىي ٚ قبيؽ ِٕبثـ  ٘ب، وتبة ٘بي ٔهؽيٗ ِمبٌٗ
 . اعالفبت ٔٛنتبؼي اقت

 
ٔٛفي ؼفتبؼ »وٕٕعگبْ اؾ ايٓ قبيت  ٘ب ظؼيبفتٕع وٗ اقتفبظٖ آْ

ه ِٕجـ ثٗ ظيگؽي اؾ ي: اؾ ضٛظ ثؽٚؾ ظاظٔع« قؽقؽي ضٛأعْ
ثٛظٔع  ؾظٔع ٚ ثٗ ٔعؼت ثٗ ِٕجقي وٗ لجاًل ظيعٖ خكت ِي

ثٗ يه قبيت ظيگؽ، ثيم اؾ يه يب ظٚ صفسٗ اؾ يه ِمبٌٗ يب وتبة ؼا « َخكتٓ»گهتٕع؛ ِقّٛاًل پيم اؾ  ثبؾِي
گهتٕع ٚ  وؽظٔع، اِب ِعؼوي ٔعاؼيُ وٗ ٔهبْ ظ٘ع ؾِبٔي ثؽِي اي عٛالٔي ؼا غضيؽٖ ِي گب٘ي ِمبٌٗ. ضٛأعٔع ّٔي

 :وٕٕع ٔٛيكٕعگبْ گؿاؼل ايٓ تسميك اؽٙبؼ ِي. ضٛأعٔع ٚالقًب آْ ؼا ِي
 
پػيؽظ؛ ظؼ زميمت ّ٘چٕبْ وٗ وبؼثؽاْ ثب ٘عف  ٚاضر اقت وٗ ِغبٌقٗ آٔاليٓ وبؼثؽاْ ثٗ نىً قٕتي صٛؼت ّٔي»

وٕٕع،  ِي« power browse»٘ب  ٘بي ِستٛا ٚ چىيعٖ ٘ب، صفسٗ پيؽٚؾي قؽيـ ثٗ عٛؼ افمي ظؼ ِيبْ فٕٛاْ
ّٔبيع  تمؽيجًب چٕيٓ ِي. نٛٔع، ٚخٛظ ظاؼظ پعيعاؼ ِي« ضٛأعْ»٘بي خعيعي اؾ  ٘بيي زبوي اؾ آْ وٗ نىً ٔهبٔٗ
 «.ؼٚٔع ٘ب ثؽاي ظٚؼي خكتٓ اؾ ِغبٌقٗ ثٗ نيٖٛ قٕتي، قؽاك ِستٛاي آٔاليٓ ِي وٗ آْ

 
٘بي ّ٘ؽاٖ، اِؽٚؾٖ ِب ازتّباًل ٓ ٘بي ِتٕي ؼٚي تٍف ثٗ ٌغف زضٛؼ فؽاگيؽ ِتٓ ظؼ ايٕتؽٔت ٚ زتي ِسجٛثيت پيبَ

اِب ايٓ ٔٛؿ ِتفبٚتي اؾ ضٛأعْ اقت . ضٛأيُ ِبْ ثٛظ، ِي وٗ تٍٛيؿيْٛ ؼقبٔٗ ثؽگؿيعٖ 2690يب  2690ثيم اؾ ظ٘ٗ 
ِبؼيبْ ٌٚف، ؼٚأهٕبـ . ٚ ٔٛؿ ِتفبٚتي اؾ أعيهيعْ ٔيؿ ظؼ پف آْ اقت ٚ نبيع زتي ظؼوي ِتفبٚت اؾ ضٛيهتٓ

 Proust and the Squid: The Story and Science of the Reading»ِؤٌف وتبة  ٚ Tuftsؼنع ظؼ ظأهگبٖ 
Brain»گٛيع ، ِي : 

 
ٌٚف ثيُ آْ ظاؼظ وٗ نيٖٛ ضٛأعٔي وٗ ثب « .ضٛأيُ، ٘كتيُ ضٛأيُ ٔيكتيُ، ِب آْ گٛٔٗ وٗ ِي ِب آٔچٗ وٗ ِي»

ظ٘ع، ظؼ زبي تضقيف تٛأبيي  ظيگؽ ثؽتؽي ِيؼا ثؽ ٘ؽ چيؿ « فٛؼيت»ٚ « وبؼايي»اي وٗ  يبثع، نيٖٛ ايٕتؽٔت ؼٚاج ِي
تؽ، يقٕي صٕقت چبپ، ايدبظ  ِب ظؼ آْ ٔٛؿ ِغبٌقٗ فّيمي ثبنع وٗ ثب فؽاگيؽ نعْ آثبؼ تٛقظ يه فٕبٚؼي لعيّي

لبثٍيت ِب . تجعيً نٛيُ« تٕٙب ثٗ ؼِؿگهبيبْ اعالفبت»گٛيع ِب ظؼ ٕ٘گبَ ِغبٌقٗ آٔاليٓ تّبيً ظاؼيُ  ٚي ِي. نع
نٛظ، تب  ٘بي غٕ٘ي غٕي وٗ ٕ٘گبَ ِغبٌقٗ فّيك ٚ ثعْٚ پؽقٗ زٛاـ ايدبظ ِي ايدبظ اؼتجبط ظؼ تفكيؽ ِتٓ ٚ

 .ِبٔع وبؼ ِي زع ؾيبظي ثي
 

ثؽ ضالف تٛأبيي ِىبٌّٗ، تٛأبيي . ٘ب ٔيكت گٛيع، ضٛأعْ، يه تٛأبيي غاتي أكبْ ٌٚف ظؼ تٛضير ايٓ ِٛضٛؿ ِي
ثيٕيُ، ثٗ  غّٕ٘بْ يبظ ثع٘يُ چگٛٔٗ زؽٚف ّٔبظيٕي ؼا وٗ ِيِب ثبيع ثٗ . اقت ٘بي ِب ثجت ٔهعٖ ضٛأعْ ظؼ ژْ

٘بيي وٗ ظؼ آِٛضتٓ ٚ پؽٚؼأعْ ِٙبؼت ِغبٌقٗ ثٗ وبؼ  ٘ب يب قبيؽ فٕبٚؼي ؼقبٔٗ. ؾثبْ لبثً فُٙ ثؽاي ِب تؽخّٗ وٕع
 . گيؽي ِعاؼ٘بي فصجي ظؼ ظاضً ِغؿِبْ ظاؼٔع گيؽيُ، ٔمهي ُِٙ ظؼ نىً ِي

 
٘ب، ِعاؼ٘بيي غٕ٘ي ثؽاي ضٛأعْ ظؼ  ٘بي ِفِٙٛي، ِبٕٔع چيٕي ٛإٔعگبْ ٔگبؼٖظٕ٘ع وٗ ض ٘ب ٔهبْ ِي آؾِبيم

ظٕ٘ع وٗ ثكيبؼ ِتفبٚت اؾ ِعاؼ٘بي ظؼْٚ ِغؿ٘بي آْ ظقتٗ اؾ ِب اقت وٗ ؾثبْ  ِغؿ ضٛظ گكتؽل ِي
بيي ٘ ٘ب ظؼ ثكيبؼي اؾ ٔٛازي ِغؿ گكتؽل ظاؼٔع، اؾ خٍّٗ لكّت ايٓ تفبٚت. گيؽظ ِبْ اؾ اٌفجب ثٙؽٖ ِي ٔٛنتبؼي
ثٗ عٛؼ . ٘بي ظيعاؼي ٚ نٕيعاؼي ٘كتٕع گؽ وبؼوؽظ٘بي نٕبضتي ثٕيبظيٕي ِبٕٔع زبفؾٗ ٚ تفكيؽ ِسؽن وٗ وٕتؽي

نعٖ ظؼ اثؽ اقتفبظٖ ِب اؾ ايٕتؽٔت، ِتفبٚت اؾ  ثبنيُ وٗ ِعاؼ٘بي ِغؿي ثبفتٗ تٛأيُ أتؾبؼ ظانتٗ  ِهبثٗ ِي
 .نٛٔع ي ايدبظ ِي٘بيي ثبنٕع وٗ ثؽ اثؽ ضٛأعْ وتبة يب قبيؽ آثبؼ چبپ آْ

. ، ضؽيعMalling-Hansen Writing Ball، فؽيعؼيم ٔيچٗ يه ِبنيٓ تسؽيؽ، ثٗ عٛؼ ظليك يه 2991ؾِبٔي ظؼ قبي 
آٚؼ نعٖ ثٛظ، تب  وٕٕعٖ ٚ ؼٔح ثيٕبيي اٚ ؼٚ ثٗ افٛي ثٛظ ٚ ِتّؽوؿ ٔگبٖ ظانتٓ چهّبٔم ؼٚي يه صفسٗ، ضكتٗ

ِدجٛؼ نع ٔٛنتٕم ؼا وٛتبٖ وٕع ٚ ثيُ آْ ظانت وٗ ثٗ . دبِيعأ خبيي وٗ ِقّٛاًل ثٗ قؽظؼظ٘بيي ضؽظوٕٕعٖ ِي
 . ؾٚظي ِدجٛؼ نٛظ آْ ؼا ثٗ وٍي تؽن وٕع

 



تٛأكت ثب  ّ٘يٓ وٗ آِٛضت تٕٙب ثب ٌّف وؽظْ تبيپ وٕع، ِي. وُ ثؽاي ِعتي ٔدبت ظاظ ِبنيٓ تسؽيؽ اٚ ؼا ظقت
تٛأكتٕع اؾ غ٘ٓ اٚ ثٗ ؼٚي صفسٗ  ظيگؽ ِي ٚاژگبْ ثبؼ. چهّبْ ثكتٗ تبيپ وٕع ٚ تٕٙب اؾ قؽأگهتبٔم ثٙؽٖ گيؽظ

 .خبؼي نٛٔع
 

يىي اؾ ظٚقتبْ ٔيچٗ وٗ يه إٓ٘گكبؾ ثٛظ، ِتٛخٗ تغييؽي . اِب ايٓ ِبنيٓ تأثيؽي ؽؽيف ثؽ وبؼ٘بي ٚي گػانت
اٚ ظؼ . ثٛظ ٔثؽ اٚ وٗ تب لجً اؾ آْ ُ٘ ِٛخؿ ثٛظ، ثيم اؾ پيم ِطتصؽ ٚ تٍگؽافي نعٖ. ظؼ قجه ٔگبؼل اٚ نع

ٚي ٔٛنت وٗ ظؼ وبؼ٘بي « .ثب ايٓ ظقتگبٖ نبيع زتي ثٗ گٛيهي خعيع ظقت يبثي»: ٗ ٔيچٗ ٔٛنتاي ث ٔبِٗ
 «.أع ٘ب ظؼ ِٛقيمي ٚ ؾثبْ ِقّٛاًل ثٗ قؽنت لٍُ ٚ وبغػ ٚاثكتٗ أعيهٗ»ضٛظل 

 
« .وٕٕع ٘بي ِب ٔمم ايفب ِي گيؽي أعيهٗ گٛيي ٌٛاؾَ ٔگبؼل ِب ظؼ نىً ؼاقت ِي»: ٔيچٗ ظؼ پبقص ٔٛنت

ؾيؽ قٍغٗ ِبنيٓ، ٔثؽ ٔيچٗ اؾ اقتعالي ثٗ »: ٔٛيكع ٘ب، ِي ويتٍؽ، پژٚ٘هگؽ آٌّبٔي ؼقبٔٗ. م ِايفؽيعؼي
 «.اٌگٛؼيتُ تجعيً نع، اؾ أعيهٗ ثٗ خٕبـ ٚ اؾ قجىي فصير ثٗ قجىي تٍگؽافي تغييؽ يبفت

 
ؼقيُ  قبٌي ِي ٚلتي ثٗ ظٚؼاْ ثؿؼگ  نع لجاًل تصٛؼ ِي. اي تمؽيجًب ٔبِتٕب٘ي ظاؼظ پػيؽي ِغؿ أكبْ أقغبف

نجىٗ ِغؿي ِب، اتصبالت ِتؽاوّي وٗ ِيبْ زعٚظًا صع ِيٍيبؼظ ٔٛؼْٚ ظؼْٚ خّدّٗ تهىيً نعٖ، تب زع ؾيبظي 
 . أع وٗ ايٓ گٛٔٗ ٔيكت اِب پژٚ٘هگؽاْ ِغؿ ظؼيبفتٗ. اقت تثجيت نعٖ 

 
هگبٖ خؽج ِيكْٛ ظؼ ظأ Krasnowوٗ ِعيؽيت ِؤقكٗ ِغبٌقبت پيهؽفتٗ  neuroscienceخيّؿ اٌٚعؾ، يه اقتبظ 

٘بي فصجي ثٗ عٛؼ ِقّٛي  قٍٛي. اقت» ضيٍي پالقتيىي»گٛيع، زتي ِغؿ ثؿؼگكبالْ ُ٘  ؼا ثؽ فٙعٖ ظاؼظ، ِي
ِغؿ تٛأبيي آْ ؼا ظاؼظ وٗ ضٛظل ؼا ظؼ «: گٛيع اٚ ِي. قبؾٔع اي ِي اتصبالت لعيّي ؼا لغـ وؽظٖ ٚ اتصبالت تبؾٖ

 «.ؼا تغييؽ ظ٘ع  ظلؼيؿي وٕع ٚ نيٖٛ وبؼوؽ زيٓ وبؼ اؾ ٔٛ ثؽٔبِٗ
 

اثؿاؼ٘بيي ضبؼخي وٗ )ِب ضٛأعٖ « ٘بي غٕ٘ي فٕبٚؼي»نٕبقي ثٗ ٔبَ ظأيً ِثً  ٚلتي آٔچٗ ؼا وٗ خبِقٗ
٘ب  ثٕع ضصٛصيبت آْ فٕبٚؼي ثؽيُ، ٔبگؿيؽ پبي ثٗ وبؼ ِي( ظٕ٘ع ٘بي غٕ٘ي، ٔٗ فيؿيىي، ِب ؼا تٛققٗ ِي ؽؽفيت

ظي ٚاؼظ وبؼثؽظ٘بي فِّٛي نع، ِثبٌي ِتمبفعوٕٕعٖ قبفت ِىبٔيىي وٗ ظؼ لؽْ چٙبؼظُ٘ ِيال. نٛيُ ِي
 . اقت

 
ؾِبْ »ضٛظ نؽذ ظاظٖ وٗ قبفت چگٛٔٗ « ٘ب ٚ تّعْ تىٕيه»ظاْ ٚ ِٕتمع فؽٕ٘گي، ظؼ وتبة  ٌٛئيف ِبِفٛؼظ، تبؼيص

٘بي لبثً قٕدم ؼيبضي تهىيً  ؼا اؾ ؼضعاظ٘بي أكبٔي خعا ٚ وّه وؽظ ثبٚؼ ثٗ خٙبٔي ِكتمً وٗ اؾ تكٍكً
 .تجعيً نع« ٔمغٗ ِؽخـ فقبٌيت ٚ تفىؽ»ثٗ « نعٖ چبؼچٛة أتؿافي ؾِبْ تمكيُ»ٚ « گيؽظنعٖ نىً 

 
اِب ظؼ ضّٓ چيؿي ؼا ُ٘ اؾ ِيبْ . تبن ِٕؾُ قبفت وّه وؽظ تب أعيهٗ فٍّي ٚ أكبْ فٍّي ثٗ ٚخٛظ آيٕع تيه

ٔيؽٚي »ضٛظ،  2699ظؼ وتبة قبي  MITچٕبْ وٗ خٛؾف ٚايؿٔجبَٚ، ِتطصص فميع فٍَٛ وبِپيٛتؽ ظؼ . ثؽظانت
اقت، ِفَٙٛ خٙبٔي وٗ ظؼ پي اقتفبظٖ فؽاگيؽ اؾ  فٕٛاْ وؽظٖ « اؾ ظاٚؼي تب ِسبقجٗ: وبِپيٛتؽ ٚ ضؽظ أكبْ

ؼِك اؾ خٙبْ لجٍي اقت، ؾيؽا ِتىي ثؽ عؽظ وؽظْ آْ  اي وُ ٔكطٗ»اثؿاؼ٘بي قٕدم ؾِبْ زبصً نع، 
 «.ظاظٔع عيّي ؼا تهىيً ِي٘بي ِكتميّي اقت وٗ ثٕيبْ ٚ ظؼ زميمت تؽويت ٚالقيت ل تدؽثٗ

  
٘بيّبْ ؼا  ايٓ وٗ چٗ ٚلت ثطٛؼيُ، وبؼ وٕيُ، ثطٛاثيُ ٚ ثؽضيؿيُ، پيؽٚي وؽظْ اؾ زف  گيؽي ظؼثبؼٖ ثؽاي تصّيُ

 .ثؽظاؼي اؾ قبفت وؽظيُ وٕبؼ گػانتيُ ٚ نؽٚؿ ثٗ فؽِبْ
 

٘بيي ظيع وٗ ثؽاي نؽذ ظاظْ  تٛاْ ظؼ تغييؽ يبفتٓ تهجيٗ ٘بي غٕ٘ي خعيع ؼا ِي ثبؾتبة فؽآيٕع تغبثك ثب فٕبٚؼي
ِثً »٘ب  ٚلتي قبفت ِىبٔيىي آِع، ِؽظَ ِدكُ وؽظٔع ِغؿ٘بي آْ. ثؽيُ ضٛظِبْ ثٗ ضٛظِبْ ثٗ وبؼ ِي

وبؼ « ِثً وبِپيٛتؽ»وٕيُ وٗ  افؿاؼ، ِغؿ٘بي ضٛظ ؼا چٕبْ ِدكُ ِي اِؽٚؾٖ، ظؼ فصؽ ٔؽَ. وٕع وبؼ ِي« قبفت
ثٗ . ثؽيُ ٘بيي اقت وٗ ثٗ وبؼ ِي تؽ اؾ تهجيٗ يٓ تغييؽات ثكيبؼ ژؼفگٛيع ا ثٗ ِب ِي neuroscienceاِب . وٕٕع ِي

 ظ نٕبضتي ٔيؿ ؼش ِي پػيؽي ِغؿِبْ، ايٓ تغبثك ظؼ قغر ؾيكت ٌغف نىً

 

  ؽجکٗػقش    ِمبالت

 آٚسد  آٔچٗ ايٕتشٔت ثش عش ِغض٘بي ِب ِي
  2: صفحٗ 

 

 

داْ أگٍيغي، دس  آٌٓ تٛسيٕگ، سيبضي. ايٕتشٔت ثٗ عٛس خبؿ ٔٛيذدٕ٘ذٖ تأحيشاتي ثغيبس گغتشدٖ ثش ؽٕبخت اعت

ِبؽيٕي وٗ دس آْ صِبْ فمظ ِٛرٛديت )ثٗ چبپ سعيذ حبثت وشد وٗ يه وبِپيٛتش ديزيتبٌي  7281اي وٗ دس عبي  ِمبٌٗ

س ٘ش اثضاس پشداصػ اعالػبت ديگش سا أزبَ د٘ذ ٚ ايٓ سيضي وشد وٗ وب اي ثشٔبِٗ تٛاْ ثٗ گٛٔٗ سا ِي( ٔظشي داؽت

http://www.shabakeh-mag.com/Articles
http://www.shabakeh-mag.com/Articles
http://www.shabakeh-mag.com/Articles/Social.aspx


 . ثيٕيُ چيضي اعت وٗ اِشٚصٖ ِي

 

. ٘بي رٕ٘ي ديگش ِب دس خٛد اعت عيغتّي ثب تٛاْ ِحبعجبتي ثيىشاْ، دس حبي گٕزبٔذْ اوخش فٕبٚسي  ايٕتشٔت ثٗ ػٕٛاْ

 .يضيْٛ ِب اعتايٕتشٔت دس حبي تجذيً ؽذْ ثٗ ٔمؾٗ، عبػت، ِبؽيٓ حغبة، تٍفٓ، ساديٛ ٚ تٍٛ

 

ايٕتشٔت . گشدد وٕذ، آْ سعبٔٗ دس لبٌت تقٛيش ايٕتشٔت ثبصآفشيٕي ِي اي سا دس خٛد رزة ِي ٚلتي ايٕتشٔت سعبٔٗ

وٕذ، ٚ آْ ِحتٛا سا ثب  ٘بي ديزيتبٌي سا ثٗ ِحتٛاي آْ سعبٔٗ تضسيك ِي صْ ٚ عبيش ثبصيچٗ ٘بي چؾّه ٘ب، آگٙي ٘بيپشٌيٕه

ثشاي ّٔٛٔٗ، يه پيبَ ايّيً رذيذ ِّىٓ اعت ٚسٚد . وٕذ وٗ لجاًل رزة وشدٖ، احبعٗ ِي٘بي ديگشي  ِحتٛاي تّبَ سعبٔٗ

ٔتيزٗ آْ پشيؾبْ وشدْ . خٛد سا ٕ٘گبِي اػالَ وٕذ وٗ دس حبي ِشٚس آخشيٓ ػٕبٚيٓ خجشي دس عبيت يه سٚصٔبِٗ ٘غتيُ

 .حٛاط ٚ تّشوض ِب اعت

 

ٚاس ايٕتشٔت  ّ٘چٕبْ وٗ ر٘ٓ ِشدَ ثب حبٌت ديٛأٗ. يبثذ پبيبْ ّٔي٘بي ففحٗ ّٔبيؾگش وبِپيٛتش ُ٘  تأحيش ايٕتشٔت دس وٕبسٖ

٘بي  ٘بي ِتحشن ٚ آگٙي ِتٓ. ٘بي عٕتي ُ٘ ٔبچبسٔذ ثب أتظبسات تبصٖ ِخبعجبْ عبصگبسي يبثٕذ ؽٛد، سعبٔٗ ّ٘بٕ٘گ ِي

pop-up ِٗ٘بي  وٕٕذ، خالفٗ ِي ٘ب، ِمبالت خٛد سا وٛتبٖ ٘ب ٚ سٚصٔبِٗ ؽٛٔذ ٚ ِزٍٗ ٘بي تٍٛيضيٛٔي اضبفٗ ِي ثٗ ثشٔب

وٕٕذ وٗ ِشٚس وشدٔؾبْ آعبْ  ٘بي خٛد سا ثب أجٛ٘ي اص خجش٘بي وٛتبٖ پش ِي گٕزبٕٔذ ٚ ففحٗ اي سا دس ِتٓ ِي حبؽيٗ

 . ثبؽذ

 

٘بي  ٘بي دَٚ ٚ عَٛ ٘ش ؽّبسٖ خٛد سا ثٗ خالفٗ ٕ٘گبِي وٗ دس ِبٖ ِبسط اِغبي، ٔيٛيٛسن تبيّض تقّيُ گشفت ففحٗ

عشيؼي « حظ« »ُثش٘ب ِيبْ»بَ ثبدويٓ، عشپشعت عشاحي ايٓ ٔؾشيٗ دس تٛضيح گفت وٗ ايٓ ِمبالت اختقبؿ د٘ذ، ت

ٚسق صدْ « ٔبوبساتش»٘ب سا اص ؽيٖٛ  د٘ذ ٚ آْ اص خجش٘بي سٚص سا دس اختيبس خٛإٔذگبٔي وٗ ػزٍٗ داسٔذ، لشاس ِي

٘بي تبصٖ  عجك لٛاػذ سعبٔٗ ٘بي لذيّي چبسٖ چٕذأي رض ثبصي ثش سعبٔٗ. د٘ذ ٘ب ٚ خٛأذْ ِمبالت ٔزبت ِي ففحٗ

 .ٔذاسٔذ

 

اي ثش  ٘بي ِتؼذد دس صٔذگي ِب ايفب ٔىشدٖ يب چٕيٓ تأحيش گغتشدٖ چٕيٓ ٔمؼ دس گزؽتٗ ٘شگض يه عيغتُ استجبعي، ايٓ

ثب ايٓ حبي، دس ِيبْ تّبَ ِغبٌجي وٗ دسثبسٖ ايٕتشٔت ٔٛؽتٗ ؽذٖ، . اعت ٘بي ِب وٗ اوْٕٛ ايٕتشٔت داسد ٔذاؽتٗ  أذيؾٗ

افٛي اخاللي رٕ٘ي ايٕتشٔت ِجُٙ . وٕذ سيضي ِي ٔذوي ثٗ ايٓ ِغئٍٗ ؽذٖ وٗ ايٕتشٔت چگٛٔٗ ِب سا اص ٔٛ ثشٔبِٗتٛرٗ ا

 .اعت ِبٔذٖ

 

ٚحٛػ ّ٘بْ صِبٔي وٗ ٔيچٗ ؽشٚع ثٗ اعتفبدٖ اص ِبؽيٓ تحشيش خٛد وشد، ِشد رٛاْ ِؾتبلي ثٗ ٔبَ فشدسيه ٚيٕغٍُٛ  حٛي

٘بي تبسيخي سا آغبص وشد وٗ  دس فيالدٌفيب ثشد ٚ يه سؽتٗ آصِبيؼ Midvaleد ِتيٍٛس، يه وشِٚٔٛتش سا ثٗ وبسخبٔٗ فٛال

، ٚي گشٚ٘ي وبسگش اعتخذاَ Midvaleثب ِٛافمت فبحجبْ . گشفت وبساْ وبسخبٔٗ أزبَ ِي ثب ٘ذف ثٙجٛد وبسايي ِبؽيٓ

عٕزي  ٘ب سا حجت ٚ صِبْ يٓ٘ب ٚ ٔيض ػٍّىشد ِبؽ ٘بي فٍضوبسي ثٗ وبس گّبؽت ٚ ٘ش حشوت آْ ٘ب سا ثش ِبؽيٓ وشد ٚ آْ

 . وشد

 دستاسٖ ٔٛيغٕذٖ 



٘بي وٛچه ٚ  اي اص گبَ تيٍٛس ثب خشد وشدْ ٘ش وبس ثٗ سؽتٗ

٘بي گٛٔبگْٛ أزبَ دادْ ٘ش يه اص  گغغتٗ ٚ عپظ آصِٛدْ ساٖ

وٗ اِشٚص ِّىٓ )٘بي دليك  اي اص دعتٛساٌؼًّ ٘ب، ِزّٛػٗ آْ

وشد  ايزبد وشد وٗ تؼييٓ ِي( ثخٛأيُ« اٌگٛسيتُ»٘ب سا  اعت آْ

 . ٘ش وبسگش چگٛٔٗ ثبيذ وبس وٕذ

 

گيشأٗ تبصٖ گٍٗ وشدٔذ ٚ  اص ايٓ ثشٔبِٗ عخت Midvaleسوٕبْ وب

٘بي  پبيٗ ِبؽيٓ ٘ب سا ثٗ ِٛرٛداتي تمشيجًب ُ٘ وشدٔذ وٗ آْ ادػب ِي

 .ٚسي وبسخبٔٗ اٚد گشفت خٛدوبس تجذيً وشدٖ، اِب ثٙشٖ

 

ثيؼ اص فذ عبي پظ اص اختشاع ِٛتٛس ثخبس، أمالة فٕؼتي 

ٕ٘شّٔبيي فٕؼتي . وشدػبلجت فٍغفٗ ٚ فيٍغٛف خٛد سا پيذا 

خٛد « عيغتُ»وٗ خٛد دٚعت داؽت آْ سا )عفت ٚ عخت تيٍٛس 

، اص عٛي تٌٛيذوٕٕذگبْ عشاعش وؾٛس ٚ ثٗ تذسيذ دس (ثخٛأذ

٘ب ثب ٘ذف  ِبٌىبْ وبسخبٔٗ. عشاعش رٙبْ ثٗ گشِي پزيشفتٗ ؽذ

ثيؾتشيٓ عشػت، وبسايي ٚ ثبصدٖ، ِغبٌؼبت صِبْ ٚ حشوت سا 

د٘ي ثٗ وبس وبسگشأؾبْ  بس خٛد ٚ ؽىًثشاي عبصِبْ دادْ ثٗ و

 . ثٗ وبس گشفتٕذ

 

خٛد ثب  7277٘ذف، آْ گٛٔٗ وٗ تيٍٛس دس ِمبٌٗ ِؾٙٛس عبي 

تؼييٓ وشد، آْ ثٛد وٗ ثشاي ٘ش « افٛي ِذيشيت ػٍّي»ػٕٛاْ 

أزبَ دادٔؼ تؼييٓ ٚ ثٗ وبس گشفتٗ ؽٛد « ثٙتشيٓ سٚػ»وبسي 

ربي لٛاػذ ربٔؾيٕي تذسيزي دأؼ ثٗ »ٚ دس ٔتيزٗ فشآيٕذ 

 . ثٗ ارشا دسآيذ« عشأگؾتي دس تّبَ ٕ٘ش٘بي ِىبٔيىي

 

تيٍٛس ثٗ پيشٚاْ خٛد اعّيٕبْ داد ٕ٘گبِي وٗ عيغتُ اٚ دس تّبَ 

ِشاحً وبس٘بي دعتي ثٗ وبس گشفتٗ ؽٛد، ِٛرت سخ دادْ يه 

ثبصعبصي ٔٗ تٕٙب دس فٕؼت، وٗ ثشاي ارتّبع خٛا٘ذ ؽذ ٚ 

: اٚ اػالَ وشد. آٚسد د ِيٚسي وبًِ ثٗ ٚرٛ ؽٙشي ثب ثٙشٖ آسِبْ

دس آيٕذٖ، عيغتُ ثبيذ دس ربي . اعت دس گزؽتٗ أغبْ ِمذَ ثٛدٖ»

 «.ٔخغت ثبؽذ

 

عيغتُ تيٍٛس ٕ٘ٛص تب حذ صيبدي ثب ِب اعت؛ ايٓ عيغتُ ثٗ ػٕٛاْ 

اعت ٚ اوْٕٛ، ثٗ ٌغف  ِبٔذٖ  آييٓ اخاللي تٌٛيذ فٕؼتي ثبلي

افضاس وٗ اداسٖ  لذست فضايٕذٖ ِٕٙذعبْ وبِپيٛتش ٚ وذٔٛيغبْ ٔشَ

أذ، آييٓ تيٍٛس آغبص ثٗ  صٔذگي رٕ٘ي ِب سا دس دعت گشفتٗ

ايٕتشٔت ِبؽيٕي اعت وٗ . اعت  سأي ثش لٍّشٚ ر٘ٓ ُ٘ وشدٖ حىُ

آٚسي، فشعتبدْ ٚ وبس وشدْ ثٙيٕٗ ٚ خٛدوبس ثب  ثشاي رّغ

ٔٛيظ آْ دسفذد يبفتٓ  اعالػبت عشاحي ؽذٖ ٚ عپب٘يبْ ثشٔبِٗ

٘غتٕذ وٗ ٘ش ٔٛع حشوت ( ٔمـ ُ ثياٌگٛسيت)« ثٙتشيٓ سٚػ»

 .وٕيُ، أزبَ د٘ذ تٛفيف ِي< فؼبٌيت ِؼشفتي>چٗ وٗ ثب ػٕٛاْ  فىشي سا دس رشيبْ آْ

 

وبٌيفشٔيب، ِؼجذ ٚاالي ايٕتشٔت ٚ آييٓ ربسي دس  Mountain Viewپٍىظ دس  لشاسگبٖ افٍي گٛگً، ِٛعَٛ ثٗ گٛگً

گٛگً ؽشوتي اعت وٗ ثش گشد ػٍُ »گٛيذ،  ػبًِ گٛگً ِياسيه اؽّيت، ِذيش. حقبس ديٛاس٘بي آْ تيٍٛسيغُ اعت

 «.ِٕذ وٕذ د٘ذ، لبػذٖ اعت ٚ دس تالػ اعت تب ّ٘ٗ وبس٘بيي سا وٗ أزبَ ِي عٕزؼ ثٕب ٔٙبدٖ ؽذٖ 

  

٘بي سفتبسي وٗ اص عشيك  سيٛيٛ، گٛگً ثب تشعيُ وبس خٛد ثش اعبط چٕذيٓ تشاثبيت دادٖ ٘بسٚاسد ثيضٔظ  ثٗ گفتٗ ٔٛؽتٗ

د٘ذ ٚ ٔتبيذ سا ثشاي  وٕذ، سٚصأٗ ٘ضاساْ آصِبيؼ أزبَ ِي آٚسي ِي ٘بي ديگش رّغ ٚرٛي خٛد ٚ عبيت ِٛتٛس رغت

ثٕذد وٗ ثٗ ٔحٛي فضايٕذٖ، چگٛٔگي يبفتٓ اعالػبت تٛعظ ِشدَ ٚ اعتخشاد  ٘بيي ثٗ وبس ِي ثٙجٛد ثخؾيذْ ثٗ اٌگٛسيتُ

ٖ وبس٘بي دعتي أزبَ داد، گٛگً دس حبي أزبَ دادٔؼ دس چٗ وٗ تيٍٛس دسثبس آْ. وٕٕذ ِؼٕي اص آْ اعالػبت سا وٕتشي ِي

  

، عشدتيش پيؾيٓ (Nicholas Carr) ٔيکالط کاس 

تٗ  ٘اسٚاسد تيضٔظ سيٛيٛ تٛدٖ ٚ آثاس اٚ ِشتٛط
کتاب اٚ تا ػٕٛاْ . فٕاٚسي، تجاست ٚ فشٕ٘گ اعت

تٛعط  2002عاي  کٗ دس« ُِٙ اعت؟ IT آيا»
ِٕتؾش ؽذ، أتؾاسات ِذسعٗ تاصسگأي ٘اسٚاسد 

عشاعش جٙاْ دستاسٖ ٔمؼ کاِپيٛتش٘ا  ٘ايي سا دس تحث
 ػٕٛاْ کتاب جذيذ اٚ تا. دس تجاست تشأگيخت

«Rewiring the Word, from Edison to 

Google The Big Switch» ٗتغياس ِٛسد  ٔيض ک
 Cloud تحغيٓ لشاس گشفتٗ، ظٙٛس پذيذٖ

Computing ْ٘ا ٚ  تش تجاست، سعأٗ ٚ پياِذ٘اي آ
ٚي ِذسک . د٘ذ اِؼٗ سا ِٛسد تشسعي لشاس ِيج

ٚ فٛق  Dartmouth خٛد سا اص کاٌج ٌيغأظ
دأؾگاٖ  ٌيغأظ خٛد سا دس ادتيات أگٍيغي اص

 .٘اسٚاسد دسيافت کشدٖ اعت

فايٕٕؾياي تايّض،  ِماالت کاس ِشتثًا دس ٔؾشياتي ّ٘چْٛ
Strategy & Business  گاسديٓ تٗ چاپ ٚ

ي اص اٚ دس ٔيٛيٛسک تايّض، ّ٘چٕيٓ ِماالت .سعٕذ ِي
 The Banker ٚ Advertising، 2ٚايشد، تيضٔظ 

Age ِجٍٗ. تٗ چاپ سعيذٖ اعت Optimize  دس عاي
ػٕٛاْ يکي اص أذيؾّٕذاْ پيؾشٚ  اص کاس تٗ 2002

اٚ سا  2002ٚيک دس عاي  ٔاَ تشد ٚ اي IT دس صِيٕٗ
 .تشؽّشد IT دس صِشٖ صذ چٙشٖ تأثيشگزاس



 .صِيٕٗ وبس٘بي رٕ٘ي اعت

 

٘ب دس عشاعش  پزيش ٚ عٛدِٕذ وشدْ آْ عبصِبٔذ٘ي اعالػبت رٙبْ ٚ دعتشعي»ايٓ ؽشوت اػالَ وشدٖ وٗ ِأِٛسيت آْ 

دي تؼشيف وشدٖ وٗ ٔمـ اعت وٗ آْ سا ثٗ فٛست ِٛرٛ ٚرٛي ثي ايٓ ؽشوت دس پي يبفتٓ ِٛتٛس رغت. اعت« دٔيب

 «.گشدأذ خٛا٘يذ ثٗ ؽّب ثبصِي چٗ سا وٗ ِي فّٙذ ِٕظٛس ؽّب چيغت ٚ دليمًب آْ دليمًب ِي»

  

تٛاْ آْ سا ثب وبسايي فٕؼتي اعتخشاد ٚ  اي وبال اعت، ِٕجؼي ثشاي عٛداگشي وٗ ِي اص ديذ گٛگً، اعالػبت گٛٔٗ

تش ثتٛأيُ ِغٍت ػّذٖ  ثبؽيُ ٚ ٘ش چٗ عشيغ  شي دعتشعي داؽتٗ٘بي اعالػبتي ثيؾت ثتٛأيُ ثٗ لغؼٗ ٘ش لذس. پشداصػ وشد

 .ؽذ  ٘ش يه سا اعتخشاد وٕيُ، ثٗ ػٕٛاْ أذيؾّٕذ، ثبسآٚستش خٛا٘يُ

 

أزبِذ؟ عشگي ثشيٓ ٚ ٌشي پيذ، ِشداْ رٛاْ ثباعتؼذادي وٗ ٕ٘گبَ وبس تحميمبتي دوتشاي خٛد  اِب ايٓ داعتبْ ثٗ وزب ِي

ٚرٛي خٛد ثٗ يه  ٘ب اص آسصٚي خٛد ثشاي تجذيً وشدْ ِٛتٛس رغت سا ثٕب ٔٙبدٔذ، خيٍي ٚلتدس دأؾگبٖ اعتٕفٛسد، گٛگً 

 . وٗ ثتٛأذ ِغتميُ ثٗ ِغض٘بي ِب ِتقً ؽٛد HALوٕٕذ، ِبؽيٕي ِبٕٔذ  ٘ٛػ ِقٕٛػي فحجت ِي

 

  ٘ب ص آْٚرٛي ٔٙبيي چيضي ثٗ ٘ٛؽّٕذي ِشدَ يب ٘ٛؽّٕذتش ا ِٛتٛس رغت»: پيذ چٕذ عبي پيؼ دس يه عخٕشأي گفت

ثشيٓ « .ٚرٛ، سا٘ي ثشاي وبس وشدْ سٚي ٘ٛػ ِقٕٛػي اعت ثشاي ِب، وبس وشدْ سٚي رغت»: ٚ اداِٗ داد« .اعت

اي دس اختيبس داؽتيذ وٗ  ِغّئًٕب اگش تّبَ اعالػبت رٙبْ سا ثٗ گٛٔٗ»: گفت 9002اي ثب ٔيٛصٚيه دس عبي  دس ِقبحجٗ

عبي گزؽتٗ « .ثبؽذ، ثٙتش ثٛد وٗ خٛدتبْ وٕبس ثىؾيذ ّب ِشتجظ ؽذٖ ِغتميُ ثٗ ِغضتبْ يب ثٗ ِغضي ٘ٛؽّٕذتش اص ِغض ؽ

گٛگً حميمتًب دس تالػ اعت ٘ٛػ ِقٕٛػي سا ثغبصد ٚ آْ سا دس ِميبعي ثضسگ »: پيؾگبْ گفت پيذ ثٗ ّ٘بيؾي اص دأؼ

 «.ثٗ ارشا دسآٚسد

 

ِتخققبْ ػٍَٛ وبِپيٛتش سا ثٗ داس سيبضيبت وٗ پٛي صيبدي دس دعتشط داسٔذ ٚ ٌؾگش وٛچىي اص  ايٓ ثشاي دٚ دٚعت

ثشٔذٖ گٛگً ثٗ ػٕٛاْ يه تزبست اعبعًب  أگيضٖ پيؼ. أذ، يه ثٍٕذپشٚاصي عجيؼي ٚ حتي عتٛدٔي اعت خذِت گشفتٗ

أذ ِٛسد اعتفبدٖ  ِحٛس، آْ اعت وٗ فٕبٚسي سا ثٗ گفتٗ اسيه اؽّيت ثشاي حً وشدْ ِغبئٍي وٗ لجاًل ٘شگض حً ٔؾذٖ دأؼ

پظ چشا ثشيٓ ٚ پيذ ٔخٛإ٘ذ وغبٔي ثبؽٕذ وٗ آْ سا . ٛػي دؽٛاستشيٓ ِغئٍٗ دس ايٓ ِيبْ اعتِقٕ لشاس د٘ذ ٚ ٘ٛػ

 ثؾىبفٕذ؟

 

ثٙتش »ِب ثب يه ٘ٛػ ِقٕٛػي تىّيً يب حتي ربيگضيٓ ؽذٔذ،   وٗ اگش ِغض٘بي ٘ب ِجٕي ثش ايٓ ثب ايٓ حبي، فشك عبدٖ آْ

دأذ،  ٚسي اعت وٗ ٘ٛؽّٕذي سا حبفً يه سٚٔذ ِىبٔيىي ِيوٕٕذٖ ثب ايٓ پٕذاس تٍميٓ. آصاسدٕ٘ذٖ اعت« اعت وٕبس ثىؾيُ

 . گيشي ٚ ثٙيٕٗ ؽٛٔذ تٛإٔذ ِزضا ؽذٖ، أذاصٖ ٘بي گغغتٗ وٗ ِي اي اص گبَ حبفً دٔجبٌٗ

 

ؽٛيُ، ربي وّي ثشاي ػذَ ٚضٛحي وٗ دس تفىش ػّيك  ؽٛيُ ٚاسد آْ ِي دس دٔيبي گٛگً، دٔيبيي وٗ ٚلتي آٔاليٓ ِي

ِغض أغبْ تٕٙب يه . َ، عشآغبصي ثش ثقيشت ٔيغت، ثٍىٗ اؽىبٌي اعت وٗ ثبيذ تقحيح ؽٛداثٙب. ٘غت، ٚرٛد داسد

 .تش تش ٚ ٘بسدديغىي ثضسگ اي عشيغ وبِپيٛتش ِٕغٛخ اعت، ٔيبصِٕذ پشداصٔذٖ

 

، ثٍىٗ ٘بي عشيغ پشداصػ دادٖ وبس وٕٕذ، تٕٙب دس عبص ٚ وبس ايٕتشٔت تؼجيٗ ٔؾذٖ ٘بي ِب ثبيذ ِبٕٔذ ِبؽيٓ ايٓ گّبْ وٗ ر٘ٓ

٘بي ثيؾتشي وٍيه وٕيُ ٚ  ٘شچٗ تٕذتش دس ايٕتشٔت گؾت ثضٔيُ، ٘ش لذس ثش ٌيٕه. ِذي تزبسي حبوُ ثش ايٕتشٔت ٔيض اعت

٘بي ديگش فشفت ثيؾتشي ثشاي گشدآٚسي اعالػبت دسثبسٖ ِب ٚ خٛسأذْ  ٘بي ثيؾتشي سا ثجيٕيُ، گٛگً ٚ ؽشوت ففحٗ

 . آٚسٔذ آگٙي ثٗ ِب ثٗ دعت ِي

 

٘بيي داسٔذ وٗ ٕ٘گبَ پشيذْ اص ٌيٕىي ثٗ ٌيٕه  آٚسي خشدٖ دادٖ ايٕتشٔت تزبسي، ِٕبفؼي ِبٌي دس گشٚ رّغ ثيؾتش ِبٌىبْ

خٛإ٘ذ، پشٚسػ  ٘ب ِي آخشيٓ چيضي وٗ ايٓ ؽشوت. ٘بي ثيؾتش، ثٙتش گزاسيُ؛ ٘ش لذس خشدٖ عش ثبلي ِي ديگش، پؾت

 .٘ب دس سأذْ ِب ثٗ عٛي پشعٗ حٛاط اعت عٛد التقبدي آْ. ِغبٌؼٗ آساَ يب أذيؾيذْ آ٘غتٗ ٚ ِتّشوض اعت

 

٘بي فٕبٚسأٗ ٚرٛد داسد، تّبيً  دسعت ّ٘بْ ِمذاس وٗ تّبيً ثٗ عتٛدْ پيؾشفت. ؽبيذ ِٓ تٕٙب يه آدَ ثذثيٓ ٘غتُ

ٚگٛ٘بي  دس وتبة گفت. ِؼىٛعي ُ٘ ثٗ چؾُ داؽتٓ ثذتشيٓ چيض٘ب اص ٘ش اثضاس يب ِبؽيٓ رذيذ ٚرٛد داسد

(Phaedrus) خٛسد شاط ثش گغتشػ ٔٛؽتبس افغٛط ِيافالعْٛ، عم . 

 

ٚي ثيُ آْ داؽت وٗ ثب سٚي آٚسدْ ِشدَ ثٗ ػجبسات ِىتٛة ثٗ ػٕٛاْ ربيگضيٕي ثشاي ِؼشفتي وٗ لجاًل دس ِحًّ عش 

اص ثٗ وبس أذاختٓ حبفظٗ خٛد دعت ثشداسٔذ ٚ »ٚگٛ  ٘بي گفت ٘ب ثٗ لٛي يىي اص ؽخقيت وشدٔذ، آْ خٛد ِٕتمً ِي



ثغيبس »پظ « .ِمذاسي اعالػبت سا ثذْٚ آِٛصػ ؽبيغتٗ دسيبفت وٕٕذ»تٛأغتٕذ  ٘ب ِي ٚ چْٛ آْ« .وبس ؽٛٔذ فشاِٛػ

 «.ؽذٔذ ِغٍغ أگبؽتٗ ِي

  

. ؽذٔذ ٘ب ثٗ ربي فشصأگي حميمي ثب خٛدثيٕي فشصأگي أجبؽتٗ ِي آْ. دس حبٌي وٗ دس ثيؾتش ِٛاسد ثٗ وٍي ٔبداْ ثٛدٔذ

ٚي . اِب ديذ اٚ ِحذٚد ثٛد. ٘شاعيذ، ثٗ ّ٘شاٖ داؽت ؼّٛاًل احشي سا وٗ اٚ اص آْ ِيفٕبٚسي رذيذ ِ. عمشاط دس اؽتجبٖ ٔجٛد

٘ب خٛأذْ ٚ ٔٛؽتٓ دس خذِت گغتشدْ اعالػبت،  ثيٕي وٕذ وٗ اص عشيك آْ ٘بي پشؽّبسي سا پيؼ تٛأغت ساٖ ّٔي

 .گشفت ثؾش لشاس ِي( اگش ٔٗ فشصأگي)٘بي تبصٖ ٚ ثغظ دادْ دأؼ  تشاٚأذْ أذيؾٗ

 

گشاي  أغبْ. ٘ب سا ايزبد وشد لشٚچٗ دي، دٚس ديگشي اص دٔذاْ ٛس فٕؼت چبپ گٛتٕجشگ دس لشْ پبٔضدُ٘ ِيالظٙ

٘ب ثٗ تٕجٍي رٕ٘ي ِٕزش ؽٛد؛  پزيشي آعبْ وتبة ، ٔگشاْ آْ ثٛد وٗ دعتشعيHieronimo Squarciaficoايتبٌيبيي، 

 . ٘بي آٔبْ سا ضؼيف وٕذ ٚ ر٘ٓ« خٛاْ وّتش وتبة»ِشدَ سا 

 

  عٕتي ٚ ِؼٕٛي  ٘بي ثضسگ چبپي اسصاْ، ثبػج تحٍيً سفتٓ التذاس ٘ب ٚ ثشگٗ داؽتٕذ وٗ وتبة ي ديگش اظٙبس ِيثشخ

، Clay Shirkyچٕبْ وٗ . ؽٛد اسصػ خٛا٘ذ وشد ٚ ثبػج سٚاد يبفتٓ فتٕٗ ٚ فغك ِي ؽذٖ، وبس دأؾٛساْ ٚ وبتجبْ سا وُ

٘بيي وٗ ثش ضذ فٕؼت چبپ اسائٗ ؽذ، دسعت ٚ حتي  ثيؾتش اعتذالي»ؽٛد،  اعتبد دأؾگبٖ ٔيٛيٛسن ِتزوش ِي

 .گزاسد، ٔبتٛاْ ثٛدٔذ اِب ثبص ُ٘ افشاد ثذثيٓ اص تقٛس ٘ضاساْ ِٛ٘جتي وٗ ٔٛؽتبس چبپي دس اختيبس ِي« .ٔگشأٗ ثٛدٔذ آيٕذٖ

 

ٗ ػٕٛاْ ٌٛديتيغت گشاْ ايٕتشٔت سا ث ؽبيذ حبثت ؽٛد آٔبْ وٗ ٔىٛ٘ؼ. ثبؽيذ  ؽّب ثبيذ ثٗ تشديذ ِٓ تشديذ داؽتٗ! پظ، آسي

وشد ٚ ثب ثٗ وبسگيشي  ٘ب سا ِٕٙذَ ِي ، يه وبسگش أگٍيغي دس لشْ ٘زذُ٘ ِيالدي وٗ ِبؽيNed Luddٓپيشٚاْ )

فؼبي  ٘بي ثيؼ گٛيٕذ ٚ اص دسْٚ ر٘ٓ وٕٕذ، ساعت ِي يب ٔٛعتبٌٛژيغت تخغئٗ ِي( ٘بي رذيذ ِخبٌف ثٛد ٘ب ٚ دعتگبٖ ؽيٖٛ

 . يي پذيذاس ؽٛد وٗ عشؽبس اص اوتؾبفبت خشدِٕذأٗ ٚ دأبيي رٙبٔي ثبؽذعٛصإٔذ، دٚسأي عال ِب وٗ دادٖ ِي

 

عشٖ ِتفبٚت  اگشچٗ ِّىٓ اعت ربي فٕؼت چبپ سا ثگيشد، چيضي يه. دس آْ فٛست ثبص ُ٘ ايٕتشٔت اٌفجب ٔخٛا٘ذ ثٛد

، ٔٗ فمظ اص رٙت آٚسد ؽذٖ ثٗ اسِغبْ ِي ٘بي چبپ آْ ٔٛع ِغبٌؼٗ ػّيمي وٗ يه عٍغٍٗ ففحٗ. ثٗ ٚرٛد خٛا٘ذ آٚسد

آٚسيُ، ثٍىٗ ثٗ خبعش ٔٛعبٔبتي فىشي وٗ آْ ٚاژگبْ دس ر٘ٓ ِب ثٗ ٚرٛد  ٘بي ٔٛيغٕذٖ ثٗ دعت ِي اي وٗ اص وٍّٗ آگب٘ي

 . آٚسٔذ ٔيض اسصؽّٕذ اعت ِي

 

آٚسيُ، ِب  ٘بي خبِٛؽي وٗ ثب ِغبٌؼٗ ِّتذ ٚ ثذْٚ پشيؾبٔي يه وتبة يب ثب ٘ش ٔٛع تؼّك ديگش ثٗ دعت ِي دس حيغٗ

ِغبٌؼٗ . پشٚسأيُ ٘بي خٛدِبْ سا ِي ٔٙيُ ٚ أذيؾٗ ٘بي خٛد سا ثٕب ِي ٘ب ٚ ليبط عبصيُ، اعتٕجبط ٘بي خٛد سا ِي زّٓأ

ٌُٚف ثيبْ ِي  .وٕذ، اص تفىش ژسف غيش لبثً تؾخيـ اعت ػّيك، چٕبْ وٗ ِبسيبْ 

 

وشد وٗ ٔٗ تٕٙب ثشاي  لشثبٔي خٛا٘يُ٘ب سا ثب ِحتٛا پش وٕيُ، چيضي سا  ٘بي آساَ سا اص دعت ثذ٘يُ يب آْ اگش آْ حيغٗ

چٗ  اي ثٗ ؽيٛايي آْ ٔٛيغي ثٗ ٔبَ سيچبسد فٛسِٓ اخيشًا دس ِمبٌٗ ّٔبيؾٕبِٗ. خٛدِبْ، ثٍىٗ ثشاي فشٕ٘گ ِب ٔيض ُِٙ اعت

 :سا وٗ دس خغش اعت تٛفيف وشدٖ

 

يالت ػبٌي ٚ ثيبْ ، ؽخقيتي ثب تحق(آسِبْ ِٓ)ِٓ ثٗ عٕتي اص فشٕ٘گ غشة تؼٍك داسَ، عٕتي وٗ دس آْ آسِبْ »

ثبؽذ؛ ِشد يب صٔي وٗ دس دسْٚ خٛيؼ   سا داؽتٗ« ّ٘بٕٔذ ثٕبي وٍيغبي ربِغ»فقيح ثٛد وٗ عبختبسي پيچيذٖ، أجٖٛ ٚ 

آْ ( اص رٍّٗ خٛدَ)ثيُٕ دس دسْٚ تّبَ ِب  ِي[ اِب اوْٕٛ. ]ثبؽذ اي خٛدعبختٗ ٚ يىتب اص تّبَ ِيشاث غشة سا داؽتٗ ٔغخٗ

ثبس اعالػبت ٚ فٕبٚسي  ؽٛد، خٛيؾتٕي وٗ صيش فؾبس اضبفٗ ه خٛيؾتٓ رذيذ ربيگضيٓ ِيتشاوُ پيچيذٖ دسٚٔي ثب ي

 «.يبثذ ، تحٛي ِي"دسٔگ دس دعتشط ثي"چيض٘بي 

 

ؽٛيُ، دس خغش تجذيً ؽذْ  خٛد تٙي ِي« گٕزيٕٗ دسٚٔي ِيشاث فشٕ٘گي غٕي»چٕبْ وٗ ِب اص  گيشد ُ٘ فٛسِٓ ٔتيزٗ ِي

ؽٛيُ، گغتشؽي  تٕٙب ثب ٌّظ وشدْ يه دوّٗ ثٗ آْ ؽجىٗ ثيىشاْ اعالػبت ٚفً ِي ؽيشيٕي ٘غتيُ؛ ٚلتي ِشدِبْ ٔبْ»ثٗ 

 «.پٕٙبٚس ٚ وُ ػّك داسيُ

 

وٕذ، ٚاوٕؼ  اٌؼبدٖ ِي چيضي وٗ آْ فحٕٗ سا آْ لذس گضٔذٖ ٚ خبسق. ٘غتُ« 9007»ِٓ ؽيفتٗ آْ فحٕٗ دس فيٍُ 

ؽٛد؛  ِذاسي پظ اص ديگشي خبِٛػ ِي يأط اٚ، ٚلتي وٗ: احغبعبتي وبِپيٛتش ثٗ ثبص وشدْ لغؼبت ِغضػ اعت

ٚ ثبصگؾت ٔٙبيي اٚ ثٗ  -« .تشعُ ِٓ ِي. تٛأُ حغؼ وُٕ ِي. تٛأُ حغؼ وُٕ ِي» - دادخٛا٘ي وٛدوبٔٗ اٚ اص فضبٔٛسد؛ 

 . تٛاْ يه حبٌت ِؼقِٛيت خٛأذػ چيضي وٗ تٕٙب ِي

 



غبٔي ايٓ فيٍُ اعت، وغبٔي وٗ ٘بي أ احغبعي اعت وٗ ِؾخقٗ ؽخقيت دس تضبد ثب حبٌت ثي HALرٛؽؼ احغبعبت 

ٔبِٗ اعت،  ٘ب ثشاعبط يه ّٔبيؼ ٘ب ٚ وبس٘بي آْ وٕيُ أذيؾٗ حظ ِي. تمشيجًب ثب وبسايي سٚثبتيه دس پي حشفٗ خٛد ٘غتٕذ

أذ وٗ  ٘ب آْ لذس ؽجيٗ ِبؽيٓ ؽذٖ ، أغب9007ْدس رٙبْ فيٍُ . وٕٕذ ٘بي يه اٌگٛسيتُ سا دٔجبي ِي چٕبْ وٗ گٛيي گبَ

 . آيذ ٓ ؽخقيت فيٍُ، يه ِبؽيٓ اص آة دسِيتشي أغبٔي

 

٘بي ادسان خٛد اص رٙبْ تىيٗ  چٕبْ وٗ ثٗ وبِپيٛتش٘ب ثٗ ػٕٛاْ ٚاعغٗ ُ٘: گٛيي تيشٖ وٛثشيه اعت ايٓ گٛ٘ش افٍي پيؼ

 يبة وٕيُ، ٘ٛؽّٕذي خٛد ِب اعت وٗ ثٗ ٘ٛػ ِقٕٛػي تٕضي ِي ِي
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