
اهیرامیب نامرد و یراوخهایگ ماخ                            

ماخ هک تسا نیا دیایم دوجوب هتشون نیا ناونع زا هدنناوخ نهذ رد هک یلمعلا سکع نیلوا   
ماخ طسوت هک ییاهیرامیب زا یتسیل لابندب  سپس و   تسا نامرد شور کی یراوخهایگ  

بلاغ رکفت رد هک ارچ تسا راظتنا لباق لمعلا سکع نیا  .دیایم رب دنوشیم نامرد یراوخهایگ  
هک تسا یجراخ یلماع زین نامرد نیا و تسا نامرد دنمزاین هک تسیا هدیدپ یرامیب هعماج  
دریگیم تروص دوخ یدوخ هب و ندب طسوت هک ینورد یا هدیدپ هن و  دوش یم  ماجنا ندب رب

تسا نامرد دوخ ندب  .تسین نامرد شور یراوخهایگ ماخ
هتشاذگ هعیدو هب ندب لک رد اتیاهن و لولس ره رد هک تسا یتاذ ییاناوت ندب ینامرد دوخ  

هدش
نادرگ دوخ  و نامزاس دوخ یعیبط یاه هدیدپ یمامت و تعیبط مینک تقد یتسردب رگا   

(self organizing) 
رشب  . دنهدیم همادا دوخ لمع هب یدوخ هب دوخ روطب یجراخ تلاخد هب زاین نودب و  دنشابیم  

اما . دراد  یعیبط یاه هدیدپ رد تلاخد و رییغت رد یعس هک تسا تعیبط رد دوجوم اهنت  
هب رابنایز جیاتن  شدرگ نیا رد تلاخد هنوگ ره  میا هتفایرد هبرجت هب و لمع رد هک هنوگنامه  

تروصب  تدم زارد رد یلو تسا هدیشوپ رما یادتبا رد نایز نیا  هچ رگا   .دروایم راب  
دهاش زورما هکنانچ تفرگ دهاوخ ار تادوجوم ریاس و رشب نابیرگ ریذپان ناربج ضراوع  

میتسه اهتلاخد نیا زا یشان نوگانوگ تiکشم
و یعیبط لامعا یتاذ روطب هک تسا راکدوخ و هدیچیپ یهاگتسد هدنز دوجوم ندب لولس ره  
لولس نآ صاخ روظنم هب اهنآ ی هدافتسا و ییاذغ داوم و نژیسکا بذج زا دوخ ی هدیچیپ  
داوم و  یژرنا دیلوت ی هناخراک لولس ره  .دهدیم ماجنا  ار دیاز داوم عفد و دیلوت ات هتفرگ  
زا فلتخم یاهشور هب ار دوخ ریغ  ٬ هتخانش دوخ ریغ زا ار دوخ لولس ره  .تسا یرورض   
. دنکیم لقتنم رتخد یاهلولس هبار دوخ یکیتنژ تاعiطا هدرک لثم دیلوت لولس ره  .دربیم نیب   
هدومن یسررب ار یکیتنژ تاعiطا نiماح ای   ِا نا ید هنوگ ساوسو یتقد اب و هفقو نودب و   

نیب زا تروصنیا ریغ رد هدومن ریمعت دنشاب ریمعت لباق رگا ار تسردان تاعiطا نiماح  
دربیم .

بلس ناسنا زا ار یعیبط یاه هدیدپ رد قمعت و ثکم یاضف و ناکما رشب زورما یگدنز هوحن  
دراد دوخ یاج هک نآ  تادوجوم و تعیبط  هک میبایمرد اما ثکم یکدنا اب  . تسا هدومن     



و رترب یا هزجعم و وداج ره زا تسا ماجنا لاح رد ناسنا ندب رد هظحل ره  و ییاهنت هب هچنآ  
تسا رت {اب  

میظع ی هزجعم نیا ربارب رد و هدوب ناوتان دنمشوه تکرح نیا  هوجو مهف رد رشب زورما ملع    
دیامنیم هناکدوک یا هچیزاب

روطب هظحل  نآ طیارش اب بسانم ییایمیش لاعفنا و لعف  اهنویلیب و اهنویلیم هظحل ره رد  
ام لرتنک و یهاگآ یتح ای و تلاخد نودب همه نیا و تسا ماجنا لاح رد ندب رد راکدوخ  

دریگیم تروص
از سرتسا طیارش اب هلباقم یارب ار ندب هدیدرگ حشرت مز{ یاهنومروه سرتسا نامز رد  

یزاس زاب و ریمعت  ٬ بذج هک ی ییایمیش داوم و اهنومروه شمارآ نامز رد و دیامنیم هدامآ  
دندرگیم ثعاب ار

یاه هدنریگ دادعت  �فر {اب اب  دشاب نآ زاین دروم نازیم زا رتمک ندب رد یا هدام نازیم رگا  
رتدایز ندب رد یا هدام نازیم رگا و هتفای شیازفا هدور زا هدام بذج نازیم ٬ هدام نآ بذج  
تیمومسم و یگتشابنا زا ی ریگولج یارب  ٬ نآ زا یشخب ی هریخذ زا سپ تسا زاین دح زا  

هدام نآ بذج هتفای شهاک دوخ هب دوخ هدام نآ بذج یاه هدنریگ دادعت  ٬دایدزا زا یشان  
دوشیم فقوتم    

لولس نامتخاس ی هراب رد ناسنا ندب لولس کی رد دوجوم تاعiطا مامت رگا هک دوشیم هتفگ  
هحفص نویلیم جنپ دودح میروآ رد هتشون هب میهاوخب ارنآ یکیتنژ و ییایمیش ت{اعفنا و لعف ٬  

زا ناسنا ندب هک مینکن شومارف  .دوب دهاوخ زاین دروم ندب لولس کی تاعiطا یارب طقف  
تسا هدش هتخاس لولس نویلیرت دص دودح

و مهاب لولس همهنیا  رد ار یقیقد لامعا نینچ دناوتیم ندب هنوگچ هک دیا هدرک رکف زگره   
ندب هنوگچ هک دیا هدرک رکف زگره   ؟دربب ولج اطخ نودب و هدرک گنهامه مه رانک رد  
یلولس درکلمع ی هیلک و اهمیزنآ تیلاعف یارب بسانم چا یپ و ترارح هجرد هراومه دناوتیم  

دزاس رارقرب و میظنت ٬  مهارف ار
کی زا ندب لصافم اما دنراد ررکم یراکنغور هب زاین رشب تسد تخاس یاهنیشام نیرتهب  

و ادج یراتخاس اهنیشام رد  .دنرادروخرب رمع رسارس یارب یراکنغور راکدوخ متسیس  
هار و تسا و نغور یارب ذفنم کی  .دراد دوجو نیشام زاین دروم ی هدام ره یارب توافتم  
رد اما  .… و نشیمسنارت عیام و نیزنب یارب رگید یهار و روتایدار بآ یارب رگید یدورو  
ره زاین یانبم رب فلتخم زکارم رد  و هدش دراو ذفنم کی زا ییاذغ داوم و بآ ناسنا ندب  

.دریگیم رارق هدافتسا دروم  لولس ره و وضع   



نودب و یدوخ هب دوخ روطب ددرگیم دوجوم تایح ی همادا ثعاب هک  ندب یتایح لامعا ی هیلک  
ددرگیم ماجنا ام ی هناهاگآ تلاخد

هجرد   . دنکیم مضه دوخ هب دوخ هدعم .دنیبیم دوخ هب دوخ مشچ  .دنزیم دوخ هب دوخ بلق  
نیرتهب رد فلتخم قرط هب و هراومه ندب شاه پ . ددرگیم میظنت دوخ هب دوخ ندب ترارح  
ار اوه نژیسکا دوخ یدوخ هب هیر  .ددرگیم لرتنک یتایح لامعا ی همادا یارب نکمم تلاح  

دنکیم نوخ بذج .  
زا یکچوک یاه هناشن اهنت ندب راکدوخ لامعا یاه هنومن زا رگید یرایسب و اهلاثم نیا  

.دنشابیم ندب ریظن یب مظن و یدنمشوه   
   

یاهشور رگید عاونا .تسا لاس دص زا شیب یکدنا نآ نیزورما تروصب نردم بط رمع  
یلو رت ین{وط  هچ رگا زین  یتاپوموه و یهایگ بط ٬ ینیچ بط ٬ ادورویآ دننام نامرد   

لقادح زا شیب ناسنا نامرد دوخ ِ ندب رمع اما  .دنراد لاس رازه دنچ دودح رثکادح یرمع  
.دشابیم لاس نویلیم کی  

و دروایم دوجوب  تسا مومس زا ییادز مس و یزاسکاپ هار نیرتهب هک ار یرامیب دوخ ندب   
میiع تفریذپ تروص لماک روطب یزاسکاپ هک ینامز ینعی  .دنکیم نامرد ارنآ زین دوخ  

.درادن دوجو نآ هب یزاین هک ارچ تفر دهاوخ نیب زا زین یرامیب
 
ی هزجعم هب زگره .دراد زین یزاسزاب و نامرد  ییاناوت هکلب  یزاسکاپ تیلباق اهنت هن ندب    

یاهیگدیرب هلمج زا  تاحارج  و اهمخز  مایتلا و میمرت ٬ هتسکش ناوختسا ندروخ شوج  
هدرک رکف دریگیم تروص  نامرد دوخ ِندب طسوت همه هک …و یحارج لامعا زا یشان  قیمع  

؟دیا
.دروآ مهارف ارنآ لمع و تکرح یارب مز{ و یعیبط طیارش دیاب اهنت  .تسا نامرد دوخ ندب      

تسا ملاس و بسانم ی هیذغت زاین دروم طیارش نیا زا یکی  .
٬ نیرت یعیبط ٬ نیرت هیلوارد ناسنا زاین دروم ییاذغ داوم فرصم ینعی یراوخهایگ ماخ    

.ندب یارب نآ تروص  نیرت هدافتسا لباق و نیرتهب ٬  نیرت هدروخن تسد  
ی هسورپ رثا رد هک یفلتخم مومس زا ندب �شابنا و ندومن مومسم یاج هب هیذغت شور نیا  
مضه ناسآ و نیرتدنمشزرا رد ار ناسنا یاذغ   ٬ ددرگیم  هتشابنا ییاذغ داوم رد رییغت  

.دهدیم رارق ندب رایتخا رد نآ مرف نیرت
هک تسا ندب یارب بسانم و حیحص ی هیذغت شور .  تسین نامرد شور یراوخهایگ ماخ  



یراع و هزیکاپ بآ ٬ زیمت و  هزات یاوه ٬ تحارتسا و باوخ دننام مز{ طیارش ریاس اب هارمه  
مهارف ار ندب یارب یتایح لامعا ی همادا ییاناوت … و یندب تیلاعف ٬ ییایمیش داوم زا  

.دروایم
دوجو اب میدرک رکذ هک رگید یاهشور ریاس ات هتفرگ یبرغ بط زا نامرد یاهشور  ی هیلک  
یا هدیدپ ناونعب یرامیب نامرد هب یگمه هکنیا نآ و دنکرتشم زیچ کی رد رایسب تافiتخا  

ندرب نیب زا شور  و یگنوگچ رد یلو دننآ ندرب نیب زا یپ رد هتشاد رواب یعیبط ریغ  
. دنشابیم رظن فiتخا راچد هک تسا یرامیب

٬ درد نامرد رد یهجوت لباق یاهدرواتسد نامرد یاهشور نیا زا کی ره هک تسین یکش  
هب دیاب ینامز اهنت هک درک شومارف دیابن اما  . دنا هتشاد اهناسنا یاهیرامیب و اه یتحاران  

هب ار رامیب و ندب ندرب نیب زا رطخ  یرامیب ی همادا هک  دش لسوتم ینامرد یاهشور  
رد دوجوم یتایح تردق زا ندب ییادز مس و تیمومسم تدش ینعی دشاب هتشاد  هارمه  

مییوگن رگا هک تسا یرما نیا و  .دراد دوجو رامیب �فر نیب زا رطخ هدوب رتارف مسیناگرا  
.دتفایم قافتا رتمک هک تفگ ناوتیم ردان   

عمجت لیلدب هک یصخش ندب رد اهیرتکاب هکنیا دنک رت نشور ار عوضوم نیا هک یلاثم  
دشر هب عورش یتحار هب هدش یعافد متسیس یناوتان ای و یرامیب راچد فلتخم مومس  

هب عورش ناوارف تعرس اب تسا لاغشآ زا هتشابنا هک یبسانم لحم رد سگم ( دنیامنیم  
)  دروآ رد شیاهور{ و دوخ فرصت هب ار طیحم نآ ی همه دناوتیم هدومن شیازفا و دشر   

زیوجت نامز نیا رد  .تشاد دهاوخن ار اهبرکیم ندرب نیب زا تردق مومسم ندب  کی اعبط  
تسا هدز لاغشآ طیحم نآ  رد شک هرشح یوراد ندرب راک هب لثم  ندب یارب کیتویب یتنآ  

هب لاغشآ  . تسا  یمس یا هدام دوخ شک هرشح یوراد  .دنکیم دوبان ار اهسگم هک  
مهارف دنشاب تارشح هک یجراخ لماع یارب یبسانم دشر طیحم  شندوب لاغشآ رطاخ  

زا ار تارشح یلو دوشیمن لاغشآ ندرب نیب زا ثعاب  هرشح دض یوراد فرصم  .هدروآ  
اتعیبط  مس نیا  .تسا مس دوخ هرشح دض یوراد نآ دننام مه کیتویب یتنآ  .دربیم نیب  

مهارف اهیرتکاب دشر یارب یبسانم طیحم هک ندب مومس و اهلاغشآ ندرب نیب زا هب رداق  
یارب یتصرف دیاش اهیرتکاب ندرب نیب زا اب  صاخ طیارش نیا رد اما  تسین دوب هدومن  
.دنادرگ زاب ناسنا هب ار تمiس  اتیاهن هداد همادا ار ییادز مس دنیارف هک دیآ مهارف ندب   
دوخ نیا  .درادن ار هدز لاغشآ و یمس ندب ییادز مس و یزاسکاپ تردق اما کیتویب یتنآ  

لاح رد ییادز مس نیا هک یا هرود نآ و  .دناسرب ماجنا هب ار راکنیا دیاب هک تسا ندب  
یرامیب ارنآ ام هک  دشابیم ییاه هناشن و میiع اب هارمه هک تسا یا هرود تسا ماجنا  

.میمانیم   



هدهعب نآ یارب ار ندب راک نیا تسین رداق ینامرد متسیس چیه  .تسا ندب راک ییادز مس  
.دریگب   

رد دنا هداد ماجنا ندب یتمiس یارب نامرد یاهشور ریاس و نردم بط هک هچنآ سپ  
و  دشاب ندب  ِ دوخ درکلمع تیوقت تهج رد دناوتیم اهنت  هک تسا یشخب نامه  تقیقح  
هب دوخ ی هسورپ نیا رد یتلاخد ای هتفرگ  ار ندب ینامرد دوخ لمع یاج دیابن و دناوتیمن  

.  دننک داجیا یدوخ  
مس ی هسورپ نامه هک یعقاو نامرد هب رداق تقیقح رد نامرد یاهشور نیا زا کیچیه   

.دنتسین تسا مومس زا یزاسکاپ و ییادز
عمج مومس و تافاضا ات دروایم دوجوب ار یرامیب ندب  .تسین یجراخ یا هدیدپ یرامیب   

دماشوخ نآ هب دیاب و تسا یناکت هناخ کی تقیقح رد یرامیب  .دیامن یزاسکاپ ار هدیدرگ  
زا زین یزاسکاپ راک مامتا زا سپ هدمآ دوجوب یزاسکاپ تین هب هدیدپ نیا رگا لاح  . تفگ  

هک داد هزاجا دیاب نآ ریسم رییغت رد یعس و نآ رد تلاخد یاج هب . تفر دهاوخ نیب  
هاتوک هب هک تلاخد عون ره  .دسرب ماجنارس هب هدومن یط ار دوخ یعیبط ریسم یرامیب  

هب تدم زارد رد هدراذگ هراک همین ار یزاسکاپ ی هسورپ ددرگ یهتنم هسورپ نیا ندرک  
دوب دهاوخ ندب ررض

طیارش نیرتهب ندومن مهارف اب یراوخهایگ ماخ هلمج زا  هیذغت و یگدنز ملاس شور  
رد یتلاخد هدومن کمک ندب ینورد ییادز مس و  یزاسکاپ ی هسورپ هب  ندب درکراک  

هکلب تسین نامرد شور کی یراوخهایگ ماخ هنوگنیدب و   .درادن نوریب زا یرامیب ی هسورپ  
تسا شیوخ یتایح لامعا ماجنا رد ندب نابیتشپ

یصاخ طیارش رد یرامیب ی هسورپ رد تلاخد هک تسا یرورض  مهزاب اما هتکن نیا رکذ  
نامرد رد نردم بط یاهدرواتسد  .ددرگ یهتنم رامیب ناج تاجن هب دناوتیم هدوب مز{  

رد  اهدرواتسد نیا زا دیاب و هدوب ریگمشچ  سناژروا طیارش رد و دیدش و داح یاهیرامیب  
لمع iثم ای وراد هک دیدرگن تسردان  مهوت نیا راچد یلو  دومن هدافتسا دراوم  هنوگ نیا  
دروم رد ار تسردان روصت نیمه دیابن هکنانچمه  .تساراد ار یرامیب نامرد ناوت یحارج  

.تشاد یراوخهایگ ماخ    
رد نامرد حiطصا هب  ِ رگید یاهشور زا کیچیه هن و نردم بط هن ٬یراوخهایگ ماخ هن  
نامرد یاهشور ی همه  .تسا نامرد دوخ ندب  .دنزادرپیم هک تسین ندب نامرد هب تقیقح  

ماخ ی هفسلف هکنآ لاح  دنشابیم ندب ِ یزاسکاپ درکلمع ی هسورپ رد تلاخد یعون هب  
درادن یرامیب ی هسورپ رد تلاخد رد یعس اهنت هن ندب یدنمشوه هب داقتعا اب یراوخهایگ  

رد ندب یعیبط تکرح یماح هیذغت شور نیرت یعیبط و نیرت ملاس ندومن مهارف اب هکلب  



.تسا یرامیب داجیا هلمج زا دوخ یتایح لامعا  


