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هدش عیزوت یتخانش درکیور اب ییاوه دنفادپ يارب ياهیارآ هاگشیامزر يوکس

2يدجما يدهم،1یکراشف يدهم

15/08/1400:شریذپ خیرات07/05/1400:تفایرد خیرات

هدیکچ
يدنفادپ يهنحص کی رد رضاح ياهلماعيدرف تامادقا ییارگمه هب طوبرم تاظحالم زا رثاتم ییاوه دنفادپ يهکبش بلص زکرمتم یبتارمهلسلس راتخاس

مه اههدیا نیا اما ،دناهدش داهنشیپ مه ییاوه دنفادپ تایلمع صاخ ياهتیعضو يارب لرتنک و یهدنامرف يهدش عیزوت ياههکبش داجیا يارب ییاههدیا .تسا

ياهدرکیور ساسا رب ادتبا ،راتشون نیا رد .دنراد یتایلمع تامادقا ییارگمه نیمضت مدع و هکبش تاعالطا میجح کیفارت لیبق زا ،يرگید تالکشم و اهشلاچ

مرن يرامعم و یلک راتخاس ،سپس .تسا هدش هئارا یعمج تایلمع دصق کی ققحت يارب يدرف تامادقا يارگمه بیکرت يارب یلدم ،یتخانش مولع رد يدیدج

لکش زا دناوتیم وکس نیا .تسا هدش حیرشت و داهنشیپ ییاوه دنفادپ يهزوح ردیعمج تایلمع يارجا زا ینابیتشپ يارب یتخانش تالماعت يوکس کی يرازفا

هب کمک قیرط زا ناکما نیا .دنک ینابیتشپ یتایلمع فلتخم ياهتیعضو صاخ طیارش ياضتقا هب لرتنک و یهدنامرف توافتم ياههکبش و اهراتخاس نتفرگ

.دوشیم مهارف اهنآ نایم یتایلمع تامادقا رادانعم عیمجت و عیزوت يارب تایملع يهنحص رد رضاح ياهلماع

ییارگانعم ،ياهیارآ هیرظن ،یتخانش يوکس ،لرتنک و یهدنامرف ،ییاوه دنفادپ:يدیلکناگژاو

)لوئسم هدنسیون(fesharaki@mut.ac.ir،رتویپماک و  قرب عمتجم ،رتشا کلام یتعنص هاگشاد1

M_Amjadi@mut.ir،رتویپماک و قرب عمتجم ،رتشا کلام یتعنص هاگشناد2
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2

همدقم.1
ییالابرایسب حطس نمضتم ییاوه دنفادپ تایلمع يهزوح

يهنحص زا اکتا لباق ریوصت کی هب یبایتسد .تسا یگدیچیپ زا

تاعالطا و اههداد عیمجت و يروآدرگ مزلتسم ییاوه دنفادپ

يهنحص تایئزج فلتخم حوطس زا یعونتم و مجحرپ رایسب

عونت و یگدرتسگ زا رثاتم يدنمزاین نیا .تسا تایلمع

فده کیفشک رد راذگریثات ياهریغتم و نکمم ياهتلاح

تیرومام و هلاسم دایز تیساسح .تسا نآ اب هلباقم و ییاوه

هدیدان؛دنکیم يرورض ار یعیمجت نینچ ماجنا ییاوه دنفادپ

هب طوبرم کچوک یتاعالطا و ياهداد مالقا زا مادک ره نتفرگ

نمشد يهدنرپ کی ذوفن هب دناوتیم يدنفادپ نادیم ياهتیعقاو

کی تسردان صیخشت ای يدوخساسح ياهییاراد هب هبرض و

نآ اب زیمآ هعجاف يهلباقم و نمشد ناونع هب يدوخ يهدنرپ

.دوش رجنم

نیا يارب،لرتنک و یهدنامرفدوجوم ياهدرکیور لح هار

ياههداد و تاعالطا نیا يهمه ندناسر،هدیچیپ يهلاسم

ریوصت کی نتخاس و ياهقطنم دنفادپ هدنامرف هب ینادیم

ياهلماع ياهشالت مامت .تسا وا يارب قیقد وعماج یتیعضو

يدایز دودح ات يدنفادپ تایلمع کی يهنحص رد رضاح رگید

اهنآ لاقتنا و یتیعضو تاعالطا و اههداد يروآ عمج هب فوطعم

تاعالطا و اههداد نیا مامت عیمجت .تسا هقطنم یهدنامرف هب

زا دحاو ریسفت کی دیلوت يارب یناسنا دحاو نهذ کی رد

و یهدنامرف زکرمتم راتخاس نیا یساسا دوصقم هقطنم تیعضو

.تسا لرتنک

یتایلمع تامیمصت يهمه تیلوؤسم ،بیترت نیمه هب

مامت .تسا هقطنم هدنامرف اب مه هقطنم کی يدنفادپ ياهناگی

روتسد و ریبدت اب هنحص رد رضاح ياهلماع یتایلمع تامدقا

فرط زا یمادقا چیه .دنتسه ربتعم و زاجم هقطنم هدنامرف حیرص

روتسد و طابترا نودب ،دربن يهنحص رد رضاح ياهلماع

يرگید عجرم چیه نوچ ،تسین زاجم و ربتعم هقطنم یهدنامرف

.درادن یسرتسد هقطنم دنفادپ تیعضو قیقد و عماج ریوصت هب

يهطقن نیرتساسح دنفادپهکبشیهدنامرف ،بیترت نیا هب

نتفر تسد زا تروص رد و تسا يدنفادپ تایلمع راتخاس

2 Feature, Parameter

يارجا ،هقطنم یهدنامرف اب هنحص رد رضاح ياهلماع طابترا

لتخم يدایز رایسب لامتحا اب هقطنم ییاوه دنفادپ بولطم

.دوشیم

و تاعالطا و اههداد هوبنا مجح ،رگید فرط زا

ییاوه دنفادپ يهدیچیپ تایلمع کی رد لیخد ياهشزادرپ

نهذ کی دودحم یتابساحم و یشزادرپ تیلباق زا رتارفامومع

شیازفا و تایلمع کی يهدودحم ندش رتگرزب اب .تسا یناسنا

یتخانش تیفرظ ،نآرد لیخد ياهریعتم ای ءایشا دادعت

ور تعرس هب هقطنم ناهدنامرف نهذ يریگمیمصت و صیخشت

رد رثوم لماوع مامت نداد تلاخد تیلباق و دنوریم عابشا هب

.دنهدیم تسد زا ار تیعضو

دنفادپ لرتنک و یهدنامرف رتدیدج ياهيزاس هدایپ رد

ياهشزادرپ يارجا يارب مه يدنمتردق ياههنایار ،ییاوه

و اههداد ماغدا و عیمجت يارب یضایر و یقطنم نیگنس رایسب

رارق هدافتسا دروم هقطنم هدنامرف نهذ یشزادرپ راب شهاک

یشنایار ياهمتیروگلا بلغا هک داد ناشن ناوتیم .دنریگیم

دربن يزاس لدم زا ریزگان مه اهنیشام نیا يهدافتسا دروم

زکرمت و یمک2صخاش دنچ هب نآ تساکورف و ییاوه دنفادپ

ياهدرکیور .دنتسه اهصخاش نیا ریداقم يهبساحم رب

يارب ،یعونصم شوه يهزوح رد»3مراوس«لثم ،يرتنیون

لماع دنچ درخ ياهتیلاعف يور گرزبتیلاعف کی عیزوت

یگتخپ هکنآ رب هوالع ،مه اهدرکیور نیا .دناهدش هئارا لقتسم

يهزادنا هب ،دنرادن یلئاسم نینچ اب ههجاوم يارب یفاک

و ییاوه دنفادپ دربن يزاس لدم دنمزاین یتنس ياهدرکیور

ینیب شیپياهصخاش هب دربن يهنحص ياهتیعقاو تساکورف

.دنتسه هدش هتخانشو ریذپ

و ییاوه زکرمتم دنفادپ ي هکبش یساساحالصاترورض

تایلمع يارب یتوافتم لرتنک و یهدنامرف ياهراتخاسداجیا

دروم مه[1]لثم ییاهشهوژپ رد ،نیا زا شیپ ،ییاوه دنفادپ

یحرط هکنیا اب شهوزپ نیا يهدنسیون .تسا هتفرگ رارق هجوت

هدرک هئارا ییاوه دنفادپ يهدش عیزوت ي هکبش کی يارب مه

ياهشلاچ هب هجوت اب ،ار يا هکبش نینچ يزاسهدایپ اما ،تسا

نینچ داجیا :تسا هدرک یبایزرا راوشد رایسب ،نآ یساسا

3 Swarm
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يروانف ياهمتسیس فراعتم ياهدرکیور ساسا رب ،ياهکبش

یمکارتم يهکبش يزاسهدایپ نمضتم هکنآ رب هوالع ،تاعالطا

کیفارت زا یمیظع مجح لمحت تیلباق اب یطابترا ياهکنیل زا

يهدیچیپ يهلاسم يارب یهجوت لباق لحهار ،تسا اههداد

یلحم و يدرف ياهصیخشت و تامادقا ییارگمه و یگنهامه

.درادن رایتخا رد مه يدنفادپ يهکبش فلتخم ياهشخب

نیا رد هدش هئارا ياهیارآ تایلمع يوکس یساسا يهلاسم

یتخانش شزادرپ تیفرظ زا يریگهرهب ناکما داجیاهلاقم

عیزوت و يدنفادپ تایلمع کی رد رضاح یناسنا ياهنهذ

کی رد دنفادپ ققحت يارب زاین دروم یتخانش ياهشزادرپ

عیزوت نیا .تسا یناسنا ياهنهذ زا یعمج يور هقطنم

یهدنامرف زکرم کی هب تایلمع مامت یگتسباو الوا دناوتیم

نهذ يراک راب زا یشخب رگید فرط زا و دنک رتمکار زکرمتم

و لقتنم تایلمع رد رضاح رگید ياهلماع هب ار هقطنم هدنامرف

یتایلمع دنمشزرا تاعالطا و اههداد ندش هتفرگ هدیدان لامتحا

يریگ لکش ناکما ییاوه دنفادپ ياهیارآ يوکس.دهد شهاک ار

و لرتنک ویهدنامرف ياهراتخاسزا یعیسو فیط يرادیدپ و

رییغت و توافتم ياهتیعضو ياضتقا هب یمزر ياهنامزاس

زیچاني هداد کیفارت رابرسای ،ار اهراتخاسنیا نیب مرن تلاح

.دنکیم مهارف ،یتایلمع ییارگمه یبسننیمضت اب و

هب مه نآ ریظن ییاهدرکیور ای یتیعضو یکارتشا یهاگآ

رد رضاح یناسناياهلماع یتخانش ياهتیفرظ عیمجت لابند

.دنتسه اهنآ یعمج تایلمع یشخبرثا ءاقترا يارب تایلمع کی

یلحم تامادقا و اهصیخشت ندش هکبش يهلاسم یگدیچیپ اما

.تسا هدش اههدیا و اهدرکیور نیا بلغا یماکان ثعاب اهلماع

يهنحص رتگرزب ریوصت زا و رگیدکی زا اهلماع عالطا مدع

راوشد تدش هب ار اهنآ يدرف تامادقا ییارگمه تایلمع

رد رضاح یناسنا ياهلماع مامت ،مه اهشور نیا رد.دزاسیم

نهذ یتخانش ياهتیفرظ دوجو اب ،يدنفادپ تایلمع يهنحص

رد ،نآ اب هلباقم يارب يریگمیمصت و فده صیخشت يارب اهنآ

تایلمع یمتسیس يزاسلدم ياهتیدودحم بوچراچ

4Context
5 Superposition
6 Collapse

دوخ حالس و رادار ياهمتسیس ياهربراک هب المع،يدنفادپ

هدنامرف ياهرگلمع و اهرگسح شقن و دنوشیم تساکورف

.دننکیم افیا ار هقطنم

فیصوت اب هک تسا نآ ياهیارآ هیرظن یساسا يهدیا

تامادقا و هنحص زا ییانعم و ینابز ریبعت ساسا رب تایلمع

رد تامادقا نیا ییارگمه يارب يرتسب ناوتیم نآ رد اهلماع

ریبعت نیا رد .درک مهارف یتایلمع تین کی یعمج ققحت تهج

یتایلمع4هنیمز هنیمزکی ياهتیدوجوم و ءایشا مامت ینابز

،بیترت نیمه هب .دنتسههنیمزنیا نابز رادانعم ياههملک لداعم

لداعم مه اهتیدوجوم و ءایشا نیا رادانعم ياهبیکرت مامت

،درکیور نیا رد .دنتسه نابز نیا ربتعم ياههلمج و اهترابع

،صاخ روط هب ،تایلمع يهنحص رد رضاح یتخانش ياهلماع

رب هوالع هک دنوشیم ریبعتهنیمزنابز رد ياهطبار ياههملک هب

رگید ياههملک بیکرت يارب ییوگلا ،ینابز ربتعم يانعم کی

ره ،عقاورد .دراد رایتخا رد مه دیدج ياهانعم نتخاس وهنیمز

زاس و تخاس کی لداعم ياهیارآ لماع کی یتایلمع مادقا

نیا قیرط زا .تسا لماع نیا یتایلمعهنیمزنابز رد ییانعم

اهلماع ،تایلمع يهنحص رد ییانعم ياهزاس و تخاس

.دننک رادانعم تکراشم رگیدکی یتایلمع ياهمادقا رد دنناوتیم

روط هب ،تایلمع يهنحص رد ییانعم ياهتکراشم نیا يهکبش

يانعم تابساحم .دزاسیم ار تایلمع کی نالک يانعم ،یعمج

نیا تبسن یبایزرا يارب مه یتاناکما ،ياهیارآ درکیور رد ینابز

تایلمع ناهدنامرف یتسدالاب دصق اب نالک یتایلمع يانعم

.دنکیم مهارف

فیصوت يارب ،هلاقم نیا رد هدش هئارا ياهیارآ يوکس

ینتبم ینابز ياهلدم زا صاخ روط هب ،دوخ ینابز ياهشزادرپ

نیا رد .دنکیم هدافتسا یموتناوک تابساحم و يرادرب ياضف رب

کی نتخاس اب ناوتیم ار یبیکرت يانعم کی ،لدم

زا یبیکرت ییانعم لمتحم ياهریبعت زا»5نشیزوپرپوس«

ییانعم ياهریبعت فذح اب نآ ندرک»6سپلوک«و نابز ياههملک

کی نتفرگ لکش ،لدم نیا ساسا رب .7درک قلخ بولطمان

هک دنتسه یموتناوک تابساحم رد یتاحالطصا»سپلوک«و»نشیزوپرپوس«7

يزاس لداعم زا العف ،هزوح نیا رد اهنآ صاخ رایسب يانعم هب هجوت اب

.میاهدرک رظن فرص اهنآ یسراف
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اب ناوتیم ار ياهقطنم یهدنامرف زکرم رد يدنفادپ تایلمع

عمج تاعالطا و اههداد مامت زا یگرزب رایسب نشیزوپرپوس

نیا يور گرزب سپلوک کی و تایلمع يهنحص زا هدش يروآ

رد تایلمع يراوشد و تیساسح .درک فیصوت نشیزوپرپوس

ییانعم شزادرپ نیا یگرزب نیمه هب ناوتیم مه ار تلاح نیا

ناکما اهلماع هب يداهنشیپ ياهیارآ لماعت يوکس .داد تبسن

سپلوک و یلحم کچوک ییانعم ياهنشیزوپرپوس فیصوت

يانعم ياتسار رد یلحم یتیعضو تائاضتقا ساسا رب اهنآ ندرک

نشیزوپرپوس ،بیترت نیا هب .دهدیم ار یتسدالاب دصق دروم

زا ياهکبش هب ياهقطنم دنفادپ نالک يهلاسم گرزب

طسوت هک دوشیم لیدبت یلحم کچوک ياهنشیزوپرپوس

یساسا شقن .دنوشیم شزادرپ ياهیارآ ياهلماع زا ياهکبش

ییانعم ياهشزادرپ تیاده تلاح نیا رد ياهیارآ يوکس

یتایلمعهنیمزيهدش هتخانش ینابز ياهوگلا ساسا رب اهلماع

.تسا

يرظن ياههیاپ ،2شخب رد ادتبا ،راتشون نیا يهمادا رد

.دناهدش هئرا ياهیارآ يوکس رد هدافتسا دروم ینابز تابساحم

.تسا هدش هئارا وکس درکلمع و راتخاس زا یتایلک ،3شخب رد

دنفادپ ياهیارآ يوکس زا يرت صاخ تایئزج ،4شخب رد

ناونع هب یتاکن لماش5شخب ،اتیاهن .تسا هدش فیصوت ییاوه

.تسا هلاقم يدنب عمج

یتابساحم ینابم.2

روطهب هلاقم نیا رد هدش فیصوت ياهیارآ تایلمع يوکس

يریگ هرهب و یتایلمع ياههنیمز زا ینابز ریبعت ساسا رب یلک

تایلمع ققحت و نداد لکش رد ینابز ییانعم تابساحم زا

و هدرتسگ رایسب ياهشهوژپ .تسا هدش هتخاس بولطم

هک دناهدش ماجنا ینابز يانعم شزادرپ يهزوح رد يرادهنماد

اههیرظن نیا زاصخشم دروم دنچ زا ،نالک روط هب ،وکس نیا

.تسا رثاتم

یسانشنابز رد يدیدج اتبسن نایرج هیاپدربراک یسانشنابز

ییانعم ياهیگژیو نایم ياههطبار ،صخشم روط هب هک تسا

8Distributional semantic vector space models

.دهدیم رارق هجوت دروم ار اهنآ یعقاو ياهدربراکو ینابز ءایشا

،ینابز ءایشا هک تسا نآ هیاپدربراک یسانشنابز رد یساسا يهدیا

نایب هب .دنوشیم رادانعم ینابز ياهدربراک رد ،اههملک لیبق زا

لصاح ینابز روشیوگ کی نهذ رد هملک کی يانعم ،رتقیقد

يهضرع .تسا هملک نیا ینابز دربراک زا وا ياههبرجت تشابنا

اهدربراک نیا اب طبترم ياهشخب روشیوگ نیا نهذ هب هملک نیا

ار ینابز ياههبرجت نیا مامت و دنکیم کیرحت وا نهذ رد ار

ياههدیا زا یبلاج رایسب ياهیاپ فیصوت .دنکیم یعادت وا يارب

.تسا هدش هئارا[2]رد هیاپدربراک یسانشنابز یساسا

يهزوح رد یعیبط نابز تاملک يانعمعیزوت يهدیا

و یضایر ياهلدم روهظ هب مه یعیبط ینابز ینیشام شزادرپ

يهتسد .تسا هدش رجنم نابز شزادرپ و لیلحت يارب یتابساحم

ياضف«ياهلدم یلک ناونع اب ییاهلدم نینچ زا یگرزب

اهلدم نیا رد .دنوشیم هتخانش]3[8»یعیزوت يانعم يرادرب

يور ینابز ياهدربراک رد اهنآ ینیشنمه ساسا رب تاملک يانعم

زا یکی .دنوشیم عیزوت رگید تاملک زا ییاههعومجم

نینچ اهلدم نیا رد ییانعم ییامنزاب ياهتلاح نیرتجیار

هب هنیمز کی صخاش ياههملک زا يدودحم دادعت :تسا

يرادرب ياضف کی ،دنوشیم ییامنزابییانعم ياهرادرب تروص

تاملک نیا هک يروط هب دوشیم هتخاس هیاپ ياهرادرب نیا زا

يهملک ره ،دنشاب اضف نیا دماعتم يهیاپ ياهرادرب صخاش

هب دوشیم ییامنزاب اضف نیا رد يرادرب تروص هب يرگید

یبسن نزو لداعم يرادقم رادرب نیا زا هیارد ره هک يروط

هتشاد هیارد نیا اب رظانتم يهیاپ رادرب اب هملکنیا ینیشنمه

نابز کی تاملک زا يرادرب ياضف فیصوت ،بیترت نیا هب .دشاب

رگید تاملک اب اهنآ بیکرت ياهوگلا هب امیقتسم ار اهنآ يانعم

يوگلا اب رظانتم و لداعم هملک کی ،عقاو رد .دنکیم لصتم

رایسب رتسب فیصوت نیا .تسا رگید تاملک اب نآ بیکرت عیزوت

ءایشا زا یتابیکرت ییانعم يهبساحم و شزادرپ يارب یبسانم

.دنکیم مهارف ینابز

تاملک ییانعم ياهرادرب نتخاس يارب یعونتم ياهشور

هتخانش زا یکی .دنراد دوجو ینابز دربراک ياههداد رب هیکت اب

هملک کی ییانعم رادرب نتخاس يارب اهمتیروگلا نیرتهدش
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»Word2Vec«[4]يرازفا مرن ياهدربراک رد هک دراد مان

رارق هدافتسا دروم یعیبط نابز شزادرپ يهزوح رد یعونتم

نتخاس هب طوبرم تابساحم يارجا يارب متیروگلا نیا .دریگیم

کی يهیاپ رب9یطخ نویسرگر نیمخت زا ییانعم رادرب کی

رایسب ياهدربراک متیروگلا نیا .دریگیم هرهب یبصع هکبش

,5]هک هدرک ادیپ مه ینابز ریغ ياههزوح رد یبلاج 6]

.دنتسه نآ زا ییاههنومن

هک ،یتخانشنابز تاعلاطم زا يرگید هجوت بلاج يهخاش

اب ،تسا هدش هتفرگ هرهب نآ زا ياهیارآ يوکس يهعسوت رد

هتخانش»10یسندنپید رب ینتبم ياهرمارگ«هیرظن یلک ناونع

هدرک هئارا هیرظن نیا زا یعماج اتبسن فیصوت[7].دوشیم

ساسا رب ار یعیبط نابز يوحن ياهراتخاس هیرظن نیا .تسا

ینابز ياههزاس رد تاملک نایم ییانعم11ياهیسندنپید

هب ینابز يهزاس کی ،فیصوت نیا ساسا رب .دنکیم فیصوت

نایم ییانعم ياهیسندپید و رادانعم هملک دنچ زا یفارگ تروص

[8]لثم ییاهشهوژپ ،هخاش نیا رد .تسا ییامنزاب لباق اهنآ

ياهطبار ياههملک تیهام هب هژیو روط هب هک دنراد دوجو مه

)دنتسه ینابز ياههزاس رد اهانعم بیکرت يوگلا نمضتم هک(

يهیرظن اب هیرظن نیا ياههدیا بیکرت اب[9].دناهتخادرپ

يانعم ینیشام تخاس يارب یلدم ،يرادرب ییانعم ياهاضف

.تسا هدرک هئارا اهنآ ياهیسندپید عیزوت هب هجوت اب تاملک

زاDisCoCat[10]ناونع اب يرگید یتابساحم لدم

رد جیار یتابساحم ياهاضف اب يرادرب ییانعم ياضف تهابش

رد یموتناوک تابساحم زا يریگ هرهب يارب یموتناوک کیناکم

،لدم نیارد .تسا هدرک هدافتسا یبیکرت ياهانعم قلخ فیصوت

يانعم یمتا-ریز تارذ زا یموتناوک کیناکم فیصوت دننامه

،هلمج کی ای ترابع کی ای هملک کی لیبق زا ،ینابز ءیش ره

صاخ روط هب هک دوشیم ریبعت اهانعم زا ینشیزوپرپوس هب

ساسا رب .تسا هنیمز کی ییانعم ياضف زا ییاضفریز لداعم

ياهرگلمع يارجا اب مه ینابز ییانعم تابیکرت ،ریبعت نیا

9 Linear regression learning
1 0Dependency-based grammars

لباق»dependency«يهژاو يارب یعونتم یسراف ياهلداعم11

یصاخ رایسب يانعم تسکتناک نیا رد هژاو نیا هک اجنآ زا اما .دنتسه روصت

هب .دنتسه فیصوت لباق ییانعم ياهاضفریز نیا رب یموتناوک

اب هک ياهطبار تاملک يرمارگ راتخاس لدم نیا رد ،صاخروط

تاملک ياهانعم تاملک یبیکرت نشیزوپرپوس يور نآ لامعا

یعطق تلاح کی هب گرزب نشیزوپرپوس نیا ،بیکرت رد رضاح

.دوشیمسپلوک رتکچوک نشیزوپرپوس کی ای

فده اب ار نآ اساسا هک ،لدم نیا ناگدنهد هعسوت

نآ یلک تایضایر ،دنا هتخاس یبیکرت يانعم ینیشام يهبساحم

روط هب[13]و[12]رد سپس و دناهدرک فیصوت[11]رد ار

نیا ،اهشرازگ نیا رد .دناهتخادرپ ياهطبار ياههملک هب هژیو

درکلمع ،دصرد لهچ ات یس دودح رد ییاهتقد اب ،لدم

[15]و[14]رد .تسا هدرک يزاس هیبش ار یناسنا نهذ ییانعم

و دناهدوزفا لدم نیا هب ار يرتصاخ یتخانشنابز میهافم ،... و

همانرب يارب نوتیاپ نابز رد يرازفا مرن12بوچراچ کی]16[رد

[17]رد اتیاهن و دناهدرک هئارا تابساحم نیا ساسا رب یسیون

کی رد لدم نیا ساسا رب یتابساحم يارجا زا یشرازگ[18]و

رد ییاهدربراک رب هوالع .دناهدرک هئارا مه یموتناوک يهنایار

يارب لدم نیا ،[19]لثم ،یعیبط نابز شزادرپ يهزوح

مه)[21]و[20]( یسانش تسیز لثم ياهزوح رد یتابساحم

.تسا هدش هتفرگراک هب

یبوخ هب ینابزيانعم تابساحم زا هدش رکذ ياههنومن

نیا يهعسوت يارب يرظن ياهشهوژپ مجح و هرتسگ

ییامنزاب ار نآ یلمع ياهدربراک هب شیارگ و تابساحم

يزاس هیبش هجوتم اهشهوژپ نیا زا يرایسب هچ رگا .دننکیم

،دنتسه یشزادرپ ياهنیشام رد یناسنا نهذ ییانعم تابساحم

يریگهرهب ناکما یناسنا نهذ درکراک اب اهنآ تقباطم نیمه اما

ياهلماع يارب ییانعم تابساحم لیهست يارب تابساحم نیا زا

.دنکیم مهارف مه ار یناسنا

فیصوت و ياهیارآهاگشیامزريوکس.3

ياهیارآ هاگتسد رد تایلمع

موهفم نیا ،راتشون نیا يهمادا رد و میاهدرک يراددوخ نآ يهمجرت زا ،دراد

.داد میهاوخ رارق هراشا دروم هژاو نیمه اب ار

1 2Framework
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هدشعیزوت یتخانش درکیور ابییاوه دنفادپ يارب ياهیارآ هاگشیامزر يوکس

6

ياهلماع هب هک تسا ییاج ياهیارآهاگشیامزريوکس

کی نابز رد رادانعم ياههلمج شیارآ ناکما تایلمع رد رضاح

هاگشیامزريوکس ،الثم .دهدیم ار یتایلمع صاخهنیمز

لداعم رادانعم ياههلمج شیارآ دیاب ییاوه دنفادپ ياهیارآ

لیهست يدنفادپ ياهلماع يارب ار يدنفادپ تایلمع تامادقا

هنیمزرد رضاح ياهتیدوجوم مامت تیهام وکسنیا.دنک

ياضف ییانعم عیزوت ياههراوحرط تروص هب ار دوخ یتایلمع

نینچ يهعومجم .دنکیم يرادهگن و ییامنزاب يرادرب

هنیمزرادانعم تاملک زا ياهکبش ،یعمج روط هب ،ییاههراوحرط

ياهتایلمع رد اهنآ بیکرت يهقباس زا يراد نزو عیزوت و

نابز زا يریوصت ،عقاو رد ،هکبش نیا .دنکیم ییامنزاب ار نیشیپ

.تساهنیمزنیا رد انعم قلخ

تابساحم عیزوت ياهیارآهاگشیامزريوکس یساسا درکراک

زا یعمج يور یعمجيهدیچیپ تایلمع کی يانعم قلخ

.تسا تایلمع رد رضاح ياهلماع یناسنا يارگانعم ياهنهذ

ییانعم ي»هدنیارآ«کی ،وکس نیا رد یناسنا لماع ره ،عقاورد

بیکرت اب ار دوخ یتایلمع مادقا هببستنم يانعم هک تسا

رمارگ نایب اب.دنکیم ققحمهنیمززا دوخ سرتسد رد ياهانعم

.تسا ياهطبار يهملککی لداعم هدنیارآ ره ،هیاپ-یسندنپید

هدنیارآ نیاهب هیاپ-یسندنپید ییارآانعم يرمارگ مرف کی

هتخانش ياهیسندنپید قیرط زا ،هدنیارآ نیا .دوشیم بستنم

تسکتاک زا ار تاملک زا یصخشم ياههتسد ياهانعم ،ياهدش

و صخشمياهانعم زا ياهتسد و دنکیم دوخ يهبساحم دراو

اههدنیارآ .دنکیم جرد تایلمعهنیمزرد و قلخ ار هدش هتخانش

رد بسانم وصخشم ياهیسندنپید قیرط زا دنناوتیم

ینیشام يهبساحم.دننک ییانعمتکراشم مه رگیدکی ییارآانعم

و هدیچیپ رایسب ياهشزادرپمزلتسم ییانعم ياهشیارآ نیا

نیا ردیناسنا ياههدنزادرپ يراذگياج اب اما .تسا ینیگنس

و نیگنس تابساحم نیا ،هنیمزکی ییانعم شیارآ ياههرگ

یعمج تایلمع کیهنیمزرد یبسانم و يرثومزرط هب ،هدیچیپ

فیصوت ،بیترت نیا هب.دوبدنهاوخ ارجا و يزاس هدایپ لباق

ییامنزاب لداعم ،ياهیارآ هاگتسد رد یعمج تایلمع کی

ياهیسندنپید و هنیمز رادانعم تاملک زا ياهکبش رد تایلمع

يوکس رد ،ياهکبش نینچ .دوب دهاوخاهنآ نایم ییانعم

نایم ،تایلمعتفرشیپ و ارجا اب نامزمه ،ياهیارآهاگشیامزر

وکس یشزادرپ شقن .دوشیم»هتفاب«هنحص رد رضاح ياهلماع

ندش هتفابینابیتشپ ولیهست هب دودحم ،ياهیارآ تایلمعرد

-یسندنپید ياههراوحرط يهریخذ و تبث قیرط زا هکبش نیا

بسانم داهنشیپو یفرعم و ،هنیمز رگید تاملک و اهلماع يهیاپ

يانعم شیارآ يارب لماع ره زاین درومتابیکرت وتاملکنیرت

.تسادوخ رظن دروم

ياهیارآ هاگشیامزر يوکس يرامعم

و اهشزادرپ زا ینابیتشپ و ياهیارآ تایلمع لیهست يارب

مرن يوکس کی ،تایلمع نیا زاین دروم ییانعم تابساحم

ياهلماع هب ینابز ییانعم ياههیصوت يهئارا تیلباق اب يرازفا

مامت ییانعم تیهام .تسا هدش یحارط تایلمع رد رضاح

یم رارق وکس نیا يور تسکتناک کی رادانعم ياه تیدوجوم

یم لکش وکس نیا يور مه اهنآ رادانعم ياه بیکرت و دنریگ

ییارآانعم ياههراوحرط نتشاد رایتخا رد اب وکس نیا .دنریگ

ییارآانعم ياههراوحرط هلمج زا ،هنیمز کی رد رضاح ياههملک

شزادرپ ره يهدننک ارجا لماع ،تایلمع رد رضاح ياهلماع

طبترم ینابز و ییانعم تارکذت و اههیصوت اب ار صاخ ییارآانعم

نیا .دنکیم ییامنهار و ینابیتشپ تیعضو و هنیمز تائاضتقا اب

رثاتم،صاخروط هب ،ياهیارآ يوکس زا هدش يزاسهدایپ يهخسن

نیشیپ شخب رد هراشا دروم یموتناوک ینابز بیکرت لدم زا

.تسا

هک ياهیارآ هاگشیامزر يرازفا مرن يوکس یلک يرامعم

شخب هس لماش ،تسا هدهاشم لباق1لکش رد نآ زا ییامن

.تسا زیامتم اتبسن

ياهیارآ هاگشیامزر يوکس یلک يرامعم1لکش
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و يربراک طساو زا لکشتم وکس ناوخشیپ هیال

هاگشیامزر يوکس يربراک طساو .تسا یتایلمع ياهنشیکیلپا

هک تسا اهلماع نایم وگتفگ يهناسر کی ،عقاو رد ،ياهیارآ

ياههدروارف لدابت ناکما تایلمع يهلاسم و هنیمز اب بسانتم

.دنکیم مهارف ار رگیدکی اب اهلماع یتخانش

يوکس ناوخشیپ رد يرازفامرن تادوجوم اهنشیکیلپا

تیریدم ار اهلماع نایم يوگتفگ لکش هک دنتسه ياهیارآ

کی یتایلمع دصق ره اب بسانتم اهنشیکیلپا ،عقاو رد .دننکیم

رد دوجوم ییانعم ياههنیزگ زا نتفرگ ربخ ناکما وا هب ،لماع

.دنهدیم ار دصق نیا يانعم شیارآ يارب هنیمز

ییاضتقا تدش هب دوجوم کی نشیکیلپا کی ،ساسانیا رب

هب دیدج یتایلمع دصق کی لماع کی هاگ ره .تسا يدروم و

،دنک حالصا ار نیشیپ یتایلمع دصق کی ای دنک مالعا وکس

دصق نیا يارب دیدج یلماعت نشیکیلپا کی ياهیارآ يوکس

دصق نیا ندش یفتنم زا سپ و دزاسیم وا صاخ یتایلمع

زا .دنکیم فذح ار نآ ،صاخ یتایلمع تیعضونیا رد صاخ

هک دراد»زاسنشیکیلپا«يهعطق کی هب زاین وکس ،تهج نیا

نشیکیلپا ،یعمج تایلمع ییارآانعم يهراوحرط ره يارب

.دنکلاعف وکس یتالماعت رتسب رد و دزاسب ار نآ بسانم یلماعت

هتخاس اهنآ ساسا رب اهنشیکیلپا هک یتایلمع ياههراوحرط

ياهیارآ يوکس ییانعم ياههراوحرط نزخم زا ،دنوشیم

وکس یتایلمع هنیمز نابز اههراوحرط نزخم .دنوشیم جارختسا

زا ياهکبش لماش هنیمز نابز .دراد هریخذ دوخ رد ار

زا ،هنیمز رد رضاح تادوجوم يهمه ییانعم ياههراوحرط

اهلماع یتایلمع ياهدصق .تسا ارگانعم ياهلماع دوخ هلمج

هضرع اههراوحرط نزخم هب ییانعم ياه13يرئوک تروص هب

هب اهدصق نیا اب بسانتم ییارآانعم ياههراوحرط و دنوشیم

هدنادرگزاب زاسنشیکیلپا هعطق هب اهيرئوک نیا خساپ تروص

رد ییانعم ياهيرئوک اب مه ياهیارآ تایلمع14گال .دنوشیم

رثا ،یتایلمع گال نیا تشابنا .دنوشیم تبث اههراوحرط نزخم

یسانشنابز هیرظن رد )ینابز( ییانعم ياههبرجت تشابنا

تشابنا اب .دنکیم يزاس هیبش ياهیارآ يوکس رد ار هیاپدربراک

13Query
14Log

ساسا رب نزخم رد هدش تبث ياههراوحرط ،یتایلمع گال

ود .دنوشیم يزاس هنیهب و حالصا هنیمز اب اهلماع يههجاوم

تابساحم هک»زاسنشیکیلپا«و»اههراوحرط نزخم«يهعطق

وکس رازفا نایم يهیال ءازجا دننکیم ارجا ار وکس ییانعم

.دنتسه

و»يزاجم نیشام«ياههعطق زا وکس يهنحص تشپ هیال

.تسا هدش لیکشت»یطابترا تخاسریز«و»ریظن هب ریظن هکبش«

و اههداد لیدبت طساو ،ياهیارآ يوکس رد ،يزاجم نیشام کی

مرف هب تایلمع نایرج رد هدش دیلوت ینیشام تاعالطا

درکراک جرد ناکما لیدبت نیا .تسا ییانعم ياههراوحرط

.دنکیم مهارف ار تایلمع ییانعم تابساحم رد اهنیشام ییانعم

يارب ،اساسا ،نآیطابترا تخاسریزو ریظن هب ریظن يهکبش

تابساحم و تاطابترا رورس زا وکس درکراک ندرک ینغتسم

هب ریظن يهکبش رب هیکت اب .تسا هدش هیبعت وکس رد يزکرم

يانعم قلخ يهکبش ،وکس زا حطس نیا رد هدش هتخاس ریظن

ریذپ سایقم یهجوت لباق روط هب یتایلمع هنیمز کی رد یلماعت

.دوشیم مرن و

اههراوحرط نزخم و زاسنشیکیلپا ،نشیکیلپا درکراک

مرن ياه15هفلوم زا ياهناماسياهیارآ لماعت نشیکیلپا کی

ياهلماع لماعت يارب يرتسب ناونع هب هک تسا یلماعتيرازفا

نیا نهذ یتخانش ياههدروآرف و دنکیم لمع تایلمع رد رثوم

جرد نآ رد نیدامن رادانعم تاعالطا ياههیال تروص هب اهلماع

.دهدیم ناشن ار يراتخاس نینچ زا ییامن2لکش .دنوشیم

. ياهیارآ لماعت نشیکیلپا کی یلک راتخاس2لکش

دناوتیم ياهیارآ نشیکیلپا کی نیدامن تالماعت رتسب

هنیمز کی رد هدافتسا لباق یطابترا ياههناسر عاونا زا یبیکرت

نیا يور ارجا لباق يرازفامرن ياههفلوم هتسد هس هک دشاب

1 5Primitive
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نآ هب نیدامن رادانعم تالماعت رتسب نتخاس يارب اههناسر

:دناهدش هدوزفا

رد هنیمز رد جیار یناعم نیدامن جرد يارب یتاناکما .کی

.نشیکیلپا یلماعت يهناسر

.رگیدکی هب اهدامن رادانعم لاصتا يارب یتاناکما .ود

حوطس رد اهانعم نیدامن شیامن و جرد يارب یتاناکما .هس

.دیرجت فلتخم

نشیکیلپا کی ناربراک ،هیاپ تاناکما نیا زا يریگهرهب اب

رد ار اهنآ نایم تاطابترا و دوخ رظن دروم ياهانعم دنناوتیم

و جرد نشیکیلپا یلماعت رتسب رد فلتخم دیرجت حوطس

نیا نداد رارق مه رانک ابزاسنشیکیلپا يهعطق .دننک هدهاشم

.دزاسیم ایوپ تروص هب ار فلتخم ياهنشیکیلپااههفلوم

ياهیارآ تالماعت هک نیدامن رادانعم تاعالطا ياههیال

يرادانعم ياهدامن زا ییاههتسب ،عقاو رد ،دنزاسیم ار نشیکیلپا

نشیکیلپا یلماعت رتسب رداههفلوم نیا زا هدافتسا اب هک دنتسه

ياههیال نیا زا هدمع عون ود ،یلک روط هب .دنوشیمجرد

اهنآ يهدننک دیلوت و دیلوت يهوحن ساسا رب ،نیدامن تاعالطا

:نتسه روصت لباق

نیا .یمتسیس رادانعم نیدامن تاعالطا ياههیال .کی

رضاح ياهنیشام و اهرازبا و اهمتسیس طسوت رادانعم تاعالطا

.دنوشیم جرد یلماعت نشیکیلپا رد و دیلوت تایلمع رد

دروم يرگسح ياهرازبا عاونا طسوت هدش دیلوت ياههداد

.دنتسه عون نیا زا یجیار رایسب ياههنومن تایلمع رد هدافتسا

رب اهنآ يهیکت اههیال نیا رد هدش جرد ياهانعم یساسا یگژیو

.تسا ینیشیپ يزاسلدم

رضاح یناسنا ياهنهذ یتخانش ياههدروارف ياههیال.ود

ياهلماع طسوت رادانعم تاعالطا نیا .تایلمع يهنحص رد

جرد یلماعت نشیکیلپا رد تایلمع يهنحص رد رضاح یناسنا

.دنوشیم

نشیکیلپا کی رد نیدامن يانعم ياههیال نیا بتارمهلسلس

جرد ياهانعم نایم ییانعم ياهیسندنپید زا يدومنزاب ياهیارآ

نیدامن تاعالطا زا ياهیال ره.تسا اههیال نیا رد هدش

يهیال یموتناوک ییانعم شزادرپ زاین دروم ییانعم نشیزوپرپوس

اب رتالاب هیال يهدنیارآ يارگانعم لماع .دنکیم نیمات ار رتالاب

ياههیال رد هدش ییامنزاب ياهدامن زا يدادعت يراذگ هناشن

ياهدامن يهیال و دنکیم سپلوک ار نشیزوپرپوس نیا رتنییاپ

.دزاسیم ار دوخ اب طبترم رادانعم

کی ییانعم ياههیال يهبترم نیرتنییاپ ،بیترت نیا هب

و تاناکما مامت زا ینشیزوپرپوس لماش صاخ نشیکیلپا

نیا اب رظانتم تایلمع رد روصت لباق ياهتلاح و تالامتحا

کی یتخانش شزادرپ و تلاخد ،هیال ره رد و تسا نشیکیلپا

دنکیم سپلوک ار نشیزوپرپوس نیا زا يرادقم ،ارگانعم لماع

يانعم ،قیرط نیا زا و دنکیم هئارا دوخ یتسدالاب لماع هب و

ندش ینیع و ققحت هب ار تایلمع هدنامرف یتایلمع دصق

.دزاسیم رتکیدزن

بسانتم يهراوحرط یشکراب زا سپ ،زاسنشیکیلپا يهعطق

ياههیال ،اههراوحرط نزخم زا لماع کی يهدش مالعا دصق اب

نآ رد ار رظن دروم دصق ققحت يارب زاین دروم صاخ نشیکیلپا

هدش هئارا یلماعت ياههفلوم زا یبیکرت اب راک نیا .دنکیم هیبعت

.دوشیم ماجنا وکس یلماعت رتسب رد

ياههراوحرط نزخم رد وکس درکراک يانبم ياههراوحرط

راتخاس زا يرتیئزج و رتلصفم حرش .دنوشیم يرادهگن وکس

نزخم .تسا هدش هئارا[22]رد اههراوحرط نزخم درکراک و

ياههدیا اب قباطم ،ییانعم ياهيرئوک زا یعاونا اههراوحرط

دروم ياههراوحرط یشکراب يارب ،هیاپدربراک یسانشنابز هیرظن

هب طوبرم تابساحم يارجا اب و دنکیم هئارا وکس ناربراک زاین

ساسا رب اهیسندنپید و تاملک يانعم يزاسياهنیمز

ار ییانعم شیارآ ياهوگلا نیرتياهنیمز ،ناربراک ياهيرئوک

.دزاسیم تایلمع يهنحص صاخ ياهتیعضو اب بسانتم

يدروم هعلاطم.4

تایلمع يارجا زا یتایلک ،صاخ روط هب ،شخب نیا ردرد

میهاوخ رورم ار ياهیارآهاگشیامزريوکس يور ییاوه دنفادپ

ياهدش هداس ياههنومن شخب نیا رد هدش حیرشت دراوم .درک

.دنتسه ییاوه دنفادپ يهزوح یمومع تاعالطا و اهشناد زا

نشیکیلپا کی زا یلک ریوصت کی ادتبا ،تاعالطا نیا ساسا رب

رد ییاههتکن سپس و هدش حیرشت ییاوه دنفادپ يارب ياهیارآ
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9

يوکس رد اههراوحرط نزخم و زاس نشیکیلپادرکراک دروم

.دناهدش هئارا صاخ يهزوح نیا ياهیارآ

ییاوه دنفادپ ياهیارآ لماعت نشیکیلپا راتخاس

تیهام ياضتقا هب ،ییاوه دنفادپ هیارآ یلماعت نشیکیلپا

هدایپ يدعب ود یلماعت يهشقن کی رتسب رد ،هنیمزنیا تایلمع

نشیکیلپا نیا زا رتهنیهب يزاسهدایپ کی .تسا هدش يزاس

نیدامن ییامنزابيارب ییاههناسر و تاناکما لماش دناوتیم

زین و يدعب هس یتایلمع ریوصت کی نداد تسد هب و عافترا

اما دشاب مه اهدادیور ینامز يهطبار حیرصت يارب یتاناکما

زا ،هلاقم نیا رد رظن دروم يوکس نیا فیصوت یگداس يارب

.مینکیم رظن فرص یتاناکما نینچ

)یلماعت هشقن( يدعبود نیدامن لماعت رتسب

لماش ییاوه دنفادپ نابز رد رادانعم ياهبیکرت يهدمع

ای ود نیا يهلصاف ای هناماس ای فده ییایفارغج تاصتخم

کی رد رقتسم ياههناماس اب فده تکرح تهج یبسن يهیواز

تیلباق ابیلماعت يهشقن کی تهج نیا زا .تسا هقطنم

دروم يوگتفگ يهدمع شخب دناوتیم تاعالطا نیا ییامنزاب

هتسد هس .دهد ياج دوخ رد ار يدنفادپ نابز رد اهلماع زاین

شخب رد هراشا دروم دراوم اب قباطم ،یساسا یلماعت ياههفلوم

مهارف نشیکیلپا نیا رد رظن دروم یلماعت هشقن رد ،نیشیپ

:دنوشیم

جردناکما رظن دروم يدعب ود یلماعت يهناسر

نتم و هریاد و طخ و هطقن ریظن ياهداس یکیفارگ ياهلکش

هب ناوتیم ار اهلکش نیا .دنکیم مهارف ار اهنآ لاثما و

مه .درک ریبعت دنفادپهنیمزنابز رد جیار فلتخم تاملک

مه و دربن يهقطنم ییایفارغج ضراوع هب طوبرم تاعالطا

نینچ اب يدنفادپ ياهفده و اههناماس هب طوبرم تاعالطا

.دنتسه ییامنزاب لباق ییاهدامن

ار رگیدکی هب اهدامن قاصلا ناکما نینچمه هناسر نیا

توافتم رادانعم ياهیسندنپید عاونا .دهدیم ناربراک هب مه

1 6Zoom
1 7Offline

فلتخم ياهلکش هب ناوتیم ار دنفادپهنیمزنابز رد ربتعم

.درک ریبعت یکیفارگ ياهدامن نتفرگ رارق مه رانک

هب مه نیدامن ياهانعم دیرجت حوطس نایم ییاجباج ناکما

دوجو هناسر نیا رد یلماعت هشقن16ییامنگرزب تیلباق تروص

زا نیدامن ياهییامنزاب نیمات اب دیاب یلک تیلباق نیا .دراد

رد يراج ياهانعم فلتخم دیرجت حوطس رد ربتعم ياهانعم

.دوش ینابیتشپ مه يدنفادپ تایلمع

اب ناوتیم ار يدنفادپ رادانعم ياههلمج زا یعیسو عونت

.درک ییامنزاب یلماعت يهشقن يور یکیفارگ ياهدامن بیکرت

یهدنامرف زکارم و اههناماس رد مه نونکا مه راک نیا هباشم

.تسا جیار يدنفادپ

و ياهراوهام ،یسانشاوه ،ییایفارغج تاعالطا ياههیال

نآ لاثما

دنفادپ تایلمع اب طبترم نیدامن يانعم ياههیال نیرتنییاپ

تایلمع نادیم یعیبط طیحم هب طوبرم تاعالطا لماش ییاوه

17طخربریغتروص هب نونکا مه تاعالطا نیا .دنتسهيدنفادپ

تاعالطا .دنوشیم هداد رارق يدنفادپ ياههناماس رد

يهیال رد هک ،تایلمع يهقطنم ییایفارغج ياهيراومهان

نیرتمهم زا یکی ،دوشیم هئارا هقطنم یفارگوپوت يهشقن

ار يدنفادپ تایلمع زاین دروم ییایفارغج تاعالطا ياههیال

لثم ییاهزیچ ناوتیم تاعالطا نیا ساسا رب .دنهدیم لیکشت

و درک صخشم ار يدنفادپ ياههناماس يرادار دید يهدودحم

.درک جرد يدنفادپ تایلمع شیارآ رد ار نآ يانعم

دنفادپ اب طبترم ییایفارغج تاعالطا زا يرگید مهم يهتسد

و ایرد و لگنج لیبق زا ،ییایفارغج ضراوع عاونا لماش ییاوه

یفلتخم عاونا داجیا ثعاب دنناوتیم ضراوع نیا .تسا نآ لاثما

و دنوش يرادار ياههداد رد18يرادار طیحم ياهشاشتغازا

دناوتیم اهنآ هب طوبرم تاعالطا نتشاد رایتخا رد تهج نیا زا

الومعم تاعالطا نیا .دشاب رثوم يرادار ياههداد يهیفصت رد

هب طوبرم تاعالطا .دنراد دوجو جیار ییایفارغج ياههشقن رد

يایفارغج رد اهنآ تیعقوم و يدوخ دنمشزرا ياهییاراد

1 8Clutter
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تین صیخشت هب دنناوتیم هک اجنآ زا ،مه یتایلمع يهقطنم

یشخبرثا نیمخت ای دوخ تایلمع يارجا رد نمشد ياههدنرپ

رادانعم تاعالطا هیال ،دنشاب رثوم فلتخم یتایلمع تامادقا

ار ياهیارآ دنفادپ نشیکیلپا رد جرد ناکما هک دنتسه يرگید

.دهدیم ناشن ار ییاههشقن نینچ زا ییاههنومن4لکش .دنراد

ای یسانشاوه تاعالطا لیبق زا ،يرگید یتاعالطا ياههیال

شقن دنناوتیم مه نمشد ینیمز تاکرحت زا ياهراوهام ریواصت

نیا .دنشاب هتشاد ییاوه دنفادپ تایلمع شیارآ رد يرادانعم

.دنرادن دوجو جیار ییایفارغج ياههشقن رد الومعم تاعالطا

يهیال رد جرد لباق ییایفارغج تاعالطا زا فلتخم عون ود3لکش

ییاوه دنفادپ ياهیارآ نشیکیلپا ییایفارغج

يرادار ياههناماس شیامآ هیال

شیامآ يهیال ،ییایفارغج تاعالطا يهیال زا رتالاب هلصافالب

هیال نیا .دریگیم رارق دنفادپ يهقطنم رد اههناماس عیزوت و

يریگ تهج ،اههناماس يریگیاج تیعقوم تاعالطا لماش

تازیهجت ریاس و اهرادار یگدامآ لثم يدراوم و اهنآ ياهحالس

غالبا اب تایلمع يهقطنم رد اههناماس يریگیاج .تسا هناماس

يزیرحرط اههناماس ناهدنامرف لماعت اب ای هقطنم هدنامرف

يریگتهج و يریگیاج اباهنت هیال نیا تاعالطا اما دوشیم

نیا ،تیاهن رد .دنباییم ییانعم رابتعا هقطنم رد اههناماس یعقاو

يهقطنم رد يدنفادپ ياهورین یلک تیعضو زا يریوصت هیال

زا یفلتخم ياههنومن5لکش .دهدیم تسد هب یتایلمع

.دهدیم ناشن ار تایلمع يهقطنم کی رد هناماس دنچ يریگیاج

ره .هقطنم کی رد يدنفادپ ياه هناماس شیامآ عون ود4لکش

.تسا یصاخ يدنفادپ يانعم نمضتم اه شیامآ نا زا مادک

رب هقطنم کی رد يدنفادپ ياههناماس شیامآ ،یلک روط هب

ره ،عقاو رد .دریگیم لکش هقطنم ییایفارغج تائاضتقا ساسا

رد دوخ فارطا صاخ ییایفارغج ضراوع اب تبسن رد هناماس

.دریگیم رارق صاخ يریگ تهج کی اب و صاخ يهطقن کی

شالت هقطنم رد رضاح يدنفادپ ياههناماس ،رگید نایب هب

تایلمع يهقطنم رد ار يدنفادپ ششوپ نیرتبسانم دننکیم

اههناماس عیزوت نکمم ياهتلاح مامت نایم زا ،عقاو رد .دنزاسب

ناونع هب یصاخ رایسب تلاح ،تایلمع يهقطنم يایفارغج رد

اهتلاح ریاس و باختنا اههناماس بسانم ياهقطنم شیامآ

رب ،ییانعم یموتناوک تابساحم نایب اب .دنوشیم هتفرگ هدیدان

زا ینشیزوپرپوس ،هقطنم کی ییایفارغج تائاضتقا ساسا

لباق يدنفادپ هقطنم کی رد اههناماس شیامآ فلتخم ياهتلاح

،هقطنم رد رضاح يدنفادپ ياهناگی يهعومجم هک تسا روصت

نآ ،صاخ يانعم کی اب شیامآ صاخ تلاح کی نداد لکش اب

ياههناماس شیامآ ،فلا-5لکش رد ،الثم .دننکیم سپلوک ار

زا مجاهم ياههدنرپ اب هلباقم يارب اهنآ یگدامآ يانعم يدنفادپ

ياههناماس شیامآ ،ب-5لکش رد و دراد ار برغ تمس

زا ییاوه تظفاحم يارب اهنآ یگدامآ لداعم ییانعم يدنفادپ

.دراد ریوصت زکرم يهقطنم

يرادار متسیس نیدامن تاعالطا )ياه(هیال

رد هدافتسا دروم یمتسیس رادانعم تاعالطا نیرتمهم

ياهرادار يرگسح تاعالطا هب طوبرم ییاوه دنفادپ تایلمع

متسیس کی ناحارط .تسا تایلمع رد رضاح ياههناماس

رضاح ءایشا مامت نشیزوپرپوس ،متسیس نیا نتخاس اب ،يرادار

رد رضاح يهدنرپ ءایشا زا يدودحم يهعومجم هب ار طیحم رد

کی ود
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کی ربراک ،بیترت نیا هب .دننکیم دودحم و سپلوک طیحم

يهیال هب اکتا اب )يدنفادپ هناماس هدنامرف( يرادار متسیس

ریغ ءایشا دروم رد هغدغد نودب دناوتیم ،يرادار تاعالطا

.دزادرپب دوخ یتایلمع تامادقا هب طیحم رد رضاح يهدنرپ

و طیحمرد رضاح ءایشا نشیزوپپرپوس ندرک سپلوک يارب

اب ارنآنتنآيرادارمتسیس ناحارط ،هدنرپ ریغ ءایشا فذح

،نیا رب هوالع .دنزاسیم الاب تمس هب يریگ تهج يرادقم

يرادار ياههداد زا یفلتخم عاونا دیلوت يارب مه ییاهتیلباق

طوبرم ياههداد .دنوشیم هیبعت يدنفادپ رادار ياهمتسیس رد

رضاح ياههدنرپ يرادار عطقم حطس فلتخم ياههدودحم هب

لباق19شاشتغا عاونا هب تبسن هدش رتلیف ياههداد و طیحم رد

رد .دنتسه فلتخم عاونا نیا زا ییاههنومن طیحم رد روصت

زا ینشیزوپرپوس مه يرادار ياههداد عاونا نیمه ،عقاو

يهیارآ نشیکیلپا رد جرد لباق ياههداد فلتخم ياههیال

تامیظنت باختنا اب ،رادار ربراک رسفا هک دنزاسیم ار يدنفادپ

عون و دنکیم سپلوک )مه( ار نشیزوپرپوس نیا ،يرادار هناماس

رد اههداد نیا هب طوبرم يهیال رد ار يرادار ياههداد زا یصاخ

.دنکیم جرد نشیکیلپا

يدنفادپ ياههناماس ،يرادار ماخ ياههداد رب هوالع

مه ار یفلتخم يرتویپماک و یتاعالطا ياهشزادرپ دنناوتیم

فذح يارب دنناوتیم اهشزادرپ نیا .دننک هدایپ اههداد نیا يور

رد ربتعم ياههداد ندرک رتصخشم ای اهزیون زا يرگید عاونا

دنوش لامعا يرادار ماخ ياههداد يور هدنرپ ياهفده دروم

.دنشاب فده کی يهدنیآ راتفر دروم رد ییاهینیب شیپ یتح ای

يهیال رد دنناوتیم مه اهشزادرپ نیا زا لصاح ياههداد

.دنوش جرد يدنفادپ هیارآ نشیکیلپا رد یمتسیس ياههداد

یتخانش ياههدروارف نیدامن تاعالطا ياههیال

ینادیم ياهلماع

ياهصیخشت دنناوتیم ییاوه دنفادپ ياهیارآ ياهلماع

يهیال رد هدش جرد ءایشا زا مادک ره هب یعونتم رایسب یتخانش

صیخشت .دنهد تبسن دوخ يرادار متسیس نیدامن تاعالطا

19Noise

ای ،).../زورک/هدنگنج/يرفاسم( هدنرپ ئش کی عون زا لماع

ءایشا یبسن تیولوا و تیمها یتح ای نآ نمشد/تسود تیهام

اهانعم نیا زا ییاههنومن لماع رظن زا هدش فشک يهدنرپ

ياهانعم زا ياهیال یتخانش ياهصیخشت نیا مامت .دنتسه

نینچ .دننکیم هفاضا ياهیارآ نشیکیلپا رگید ياههیال هب نیدامن

نهذ هجوت تیریدم يارب يرازبا ،دوخ لوادرکراکرد ،ياهیال

ارگانعم لماع ،هیال نیا رد عقاو رد .تسا نآ يهدننک دیلوت لماع

رد دنناوتیم وا صیخشت هب هک یتایلمع طیحم زا ییاههفلوم

ياههفلوم مامت نایم زا ار دنشاب رثوم و مهم وا تایلمع يارجا

يهمادا رد .دنکیم يراذگ هناشن و صخشم طیحم رگید رادانعم

هب ار لماع هجوت دنناوتیم رادانعم ياههناشن نیا ،تایلمع

.دننک بلج نادیم مهم ياههفلوم

اهلماع یتخانش ياهصیخشت عیمجت هیال

يرگید يهیال ندوزفا دنمزاین یعمج تایلمع ندش ققحم

هک تسا ییاهانعم هب یتخانش ياهصیخشت زا یصاخ عون زا

نیا .دناهدش جرد نشیکیلپا رد نیدامن تروص هب هلحرم نیا ات

عیمجت هب طوبرم رادانعم تاعالطا لماش عقاو رد هیال

تایلمع يهنحص زا يدنفادپ ياههناماس یلحم ياهصیخشت

ار یتلاح کی-6لکشردهدش میسرت تیعقوم ،الثم .تسا

يهرازگ ود ج و فلا يهناماس ود نآ رد هک دهدیم شیامن

دنفادپ يهیارآ یلماعت نشیکیلپا رد فده کی فشک زا يربخ

زا ینشیزوپرپوس ،تلاح نیا رد .دناهدرک جرد دوخ ياهقطنم

دریگیم لکش رظان کینهذ رد يدنفادپ لمتحم ياهتیعضو

ود«،»فده کی فشک زا هرازگ ود«لثم ییاهتلاح لماش هک

و»تسردان صیخشت کی و یعقاو فده کی«،»زیامتم فده

نیا ،یعمج تایلمع دربشیپ يارب .تسا لیبق نیا زا ییاهزیچ

شرازگ ود«تلاح هب ،ود-6لکش لثم ،الثم دیاب نشیزوپرپوس

تامادقا یعیمجت نینچ زا سپاهنت .دوش سپلوک»فده کی زا

ياهلکش رد .دنوشیم ارگمه ج و فلا ياههناماس یتایلمع

رد فده نیمه ییاسانش يهمادا رد ،مه راهچ-6و هس-6

نایم شور نیمه اب عون نیمه زا ینشیزوپرپوس ،هقطنم نیمه
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سپلوک و دریگیم لکش ج و ب و فلا ياههناماس ياهشرازگ

.دوشیم
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يدنفادپ ي هناماس هس یلحم ياه صیخشت یلماعت ییارگمه5لکش

هدنرپ فده کی زا

مه یلحم ياهشرازگ عیمجت يهیالنیاهب طوبرم ياهانعم

یعمج تایلمع کی هب یتسدالاب هدنامرف کی طسوت نونکا

دنفادپ یهدنامرف زکرم کی رد عقاو رد .دوشیم هدوزفايدنفادپ

ياهشخب زا يدنفادپ ياههناماس یلحم ياهشرازگ ،ياهقطنم

گرزب یتایلمع ریوصت کی و دنوشیم عیمجت مه اب هقطنم فلتخم

دراوم رد ،تایلمع يهنحص زا یتسدالاب فیصوت نیا .دنزاسیم ار

ياهفده ياربهدشيزاسناسکی ياهدک غالبا بلاق رد ،مزال

یتسدالاب ياهدک نیا .دنوشیم لقتنم اههناماس هب هدش فشک

.دنتسه اههناماس يدعب تامادقا ییارگمه و یگنهامه يانبم

،هلحرم نیا ات ،ییاوه دنفادپ يهیارآ نشیکیلپا ،عقاو رد

يزاسزاب ارجیار و فراعتميدنفادپيهقطنم کی یتایلمع درکراک

يوگتفگ هب هیال ره ندش هدوزفا اب ،نشیکیلپانیا رد .دنکیم

رد رضاح ءایشا مامت گرزب رایسب نشیزوپرپوس ،اهلماع نیدامن

ییاسانش يارب اهلماع دصق ساسا رب ،يدنفادپ يهقطنم

هب ،تیاهن رد ات دوشیم رتکچوک ،يدنفادپ يهدنرپ ياهفده

حطس هب هدش ییاسانش ياهفده زا يدودحم يهعومجم تروص

هقطنم هدنامرف ،تلاح نیا رد .دنسریم هقطنم مامت یهدنامرف

سپلوک ار اهفده نیا يور ارجا لباق تامادقا مامت نشیزوپرپوس

مادک ره دروم رد صاخ مادقا کی يارجا يارب یمیمصت و دنکیم

مادهنا رومام ار صاخ يهناماس کی الثم و دریگیم اهفده زا

.دنکیم صاخ فده کی

جرد دروم رد يریگ میمصت يارب هقطنم هدنامرفیساسا تیزم

طسوت هدش ییاسانش ياهفده عیمجت هب طوبرم ياهانعم

ياهشرازگ نشیزوپرپوس ندرک سپلوک و فلتخم ياههناماس

ریوصت هب وا یسرتسد تایلمع يهقطنم رد اههناماس يهناگدنچ

دیديهدودحم زا رتارف ییاههداد نتشاد رایتخا رد و هقطنم نالک

اههناماس زا مادک ره ناهدنامرف .تسا اههناماس زا مادک ره يرادار

رب و تایلمع طیحم زا یفاک تاعالطا نتشاد رایتخا رد اب مه

نینچ دنناوتیم ییاوه دنفادپهنیمزیشناد ياهوگلا ساسا

یتایلمع دصق دروم رد و دوخ فارطا طیحم يارب ار يریوصت

ییانعم ياهوگلا رب هیکت اب ،ياهیارآ يوکس ،عقاو رد .دنزاسب دوخ

یناکما نینچ ،اهلماع نایم نیدامن ییانعم لماعت و یناهذالا نیب

نیرتمک اب لماع ره ،تلاح نیا رد .دنکیم مهارف اهنآ يارب ار

يرورض ياهانعم يهدودحم رد افرص و تاعالطا لدابت رادقم

نتخاسيارب زاین دروم تاعطق دناوتیم دوخ یتایلمع دق يارب

دریگب طیحم ياهلماع ریاس زا ار دوخ بولطم یتایلمع ریوصت

.دزاسب ار يریوصت نینچ و

ياهصیخشت رد اهلماع ییانعم تکراشم زا ییاههنومن

رگیدکی

رد رضاح ياهلماع نایم میقتسم نیدامن لماعت يرارقرب

ياهصیخشت يراذگ كارتشا هب ناکما اهنآ هب دناوتیم تایلمع

لماع کی ،عقاو رد .دهدب ار تایلمع يهنحص زا دوخیتخانش

رد دوخ هجوت تیریدم يارب هک ییاهيراذگ هناشن زا دناوتیم

هب رگید ياهلماع نداد هجوت يارب هدرک داجیا تایلمع يهنحص

نیا رد .دریگب هرهب تایلمع يهنحص مهم ییانعم ياههفلوم

ربتعم ییانعم ياهبیکرت يهدودحم رد دنناوتیم اهلماع ،تلاح

یتایلمع ریوصت ،یتسدالاب لماع کی هب هیکت نودب ،وکسهنیمز

،تلاح نیا رد عقاو رد .دنزاسب یعمج تروص هب ار ینالک اتبسن

ینابز كرتشم ياهوگلا ساسا رب یتخانش ياهصیخشت عیمجت

.دوشیم هدرپس اهصیخشت نیمه يهدننک دیلوت ياهلماع هب

ياهلماع یتخانش ياهصیخشت نیدامن تاعالطا ياههیال

رد ییاهربخ هدمع روط هب تایلمع يهنحص رد رضاح یناسنا

.دنتسه يرادار تاعالطا ياههیال رد هدش جرد ءایشا دروم

ياهیگژیو دروم رد يرادانعم تاعالطا هیال نیا رادانعم ياهدامن

کی ود

هس راهچ
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نیا .دننکیم هئارا يرادار ياهمتسیس طسوت هدش هدید ءایشا

مه ییانعم نیگنس تابساحم و شزادرپ لصاح اموزل تاعالطا

کی هدنامرف لماع هک دنشاب یتاعالطا لماش دنناوتیم و دنتسین

رایتخا رد ای هقطنم رد دوخ صاخ تیعقوم لثم یلیالد هب ،هناماس

هدروآ تسد هب صاخ فده کی دروم رد ،صاخ رازبا کی نتشاد

،الثم .دهدیم لاقتنا درادن رایتخا رد ار نآ هک يرگید لماع هب و

ياههناماس زا یکی نمشد زا تسود صیخشت رادار تسا نکمم

دروم رد هناماس نیا ربراک لماع و دشاب لاعفریغ هقطنم رد رضاح

مدع و ماهبا هدش ییاسانش ياههدنرپنمشد/تسود تیهام

يرگید يهناماس هدنامرف لماع ،تلاح نیا رد .دشاب هتشاد تیعطق

نیا جرد اب دناوتیم دراد رایتخا رد لاعفنمشد/تسود رادار هک

يهناماس هدنامرف ماهبا و نشیزوپرپوس نیا ،نشیکیلپا رد تاعالطا

.دنک عفر ار رگید

اهنآ هب دنفادپهنیمزنابز هب اهلماع میقتسم لماعت ناکما

یتایلمع تامادقا و تامیمصت ردرترادانعم تکراشم يهزاجا

يارب فلا يهناماس ،کی-7لکش رد الثم .دهدیم ار رگیدکی

یگزات هب هک ياهدنرپ اب هلباقم مدع ای هلباقم دروم رد يریگ میمصت

.تسا تیعطق مدع و دیدرت راچد ،هتفرگ رارق وا دید ضرعم رد

ریسم زا وا عالطا مدع هب ناوتیم ار تیعطق مدع نیا زا یشخب

ياهریسم زا يدادعتب-7لکش .داد تبسن فده نیا يهدش یط

اهریسم نیا يهعومجم .دهدیم شیامن ار هدنرپ نیا نکمم

هدنامرف لماع نهذ رد فده نیا يانعم نشیزوپرپوس زا ییاههجو

ندرک سپلوک اب دناوتیم بهناماس .دنزاسیم فلا هناماس ار

نیا يهدش هدهاشم ریسم شرازگ و نشیزوپرپوس زا ییاهشخب

ار فلا يهناماس لماع نهذ تیعطق مدع نیا زا يرادقم ،فده

ندوزفا اب دناوتیم مه ج يهناماس ،بیترت نیمه هب .دنک عفر

زا يرگید رادقم فده نیا يهدش یط ریسم زا دوخ تادهاشم

.دنک سپلوک ار نشیزوپرپوس نیا

هنیمزیناهذالا نیب و كرتشم ییانعم ياههراوحرط ساسا رب

فده نیشیپ ریسم مالعا اب هک دنادیم لماع کی ،ییاوه دنفادپ

:هنومن يارب20

مدع و ماهبا دناوتیم ،رگید يهناماس کی طسوت هدش فشک

مه ياهیارآ يوکس .دهد دوبهب ار وا ییاسانش و صیخشت تیعطق

ییاوه دنفادپهنیمزهب طوبرم ینابز ياهوگلا هب هیکت اب دناوتیم

هب یلبق يهدش هدهاشم ياهریسم قاصلا،هدش جرد نآ رد هک

هیصوت ج و ب ياههناماس هب ار فلا يهناماس يهدش مالعا فده

هناماس تایلمع رد اهنآ ییانعم تکراشم هب قیرط نیا زا و دنک

.دنک کمک فلا

رد .دهدیم شیامن ار یتلاحنینچزا يرگید لاثم8لکش

يرادار عطقم حطس اب ياهدنرپ فلا يهناماس رادار ،لکش نیا

نشیزوپرپوس ،7لکش لاثم دننام و دنکیم هدهاشم ار گرزب

.دریگیم لکش نآ هدنامرف لماع نهذ رد نآ نیشیپ ریسم

هب ،نشیزوپرپوس نیا ندرک سپلوک يارب ج و ب ياههناماس

فده کی يهدش یط ریسم مادک ره ،مه زا لقتسم تروص

هدش مالعا فده هب ار ناشدوخ يهدودحم رد هدش ییاسانش

هیقب الامتحا و ،فلا يهناماس .دننکیم قاصلا فلا هناماس طسوت

يرادار عطقم حطس هب هجوت اب ،نشیکیلپا رد رضاح ياههناماس

نشیزوپرپوس ،هناماس نیا رادار رد هدش هدهاشم فده گرزب

»دننکیم تکرح مه رانک هک یفده ود«هب ار فده نیا تیهام
يهدنرپ کی نآ رد هک ،تسد نیا زايدراوم .دنکیم سپلوک

فده کی رانک رد يدنفادپ ياههناماس بیرف يارب مجاهم

یعقاو ياههبرجت رد دریگیم رارق مصاختم ریغ و یماظنریغ

.20دناهدش هدهاشم ییاوه دنفادپ

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/20/2198644/- رد یل- ئارسا - هقباس - شرازگ

یه روس - رد ي- ربرفاسم ي- اهام ی پاوه - ندادرارقرپس
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ار هدنرپ فده راب نیلوا يارب فلا هناماس ،کی لکش رد .هدنرپ فده کی ییاسانش رد رواجم يدنفادپ ياههناماس ییانعم تکراشم6لکش

.دهاوخیم کمک رگید ياههناماس زا نآ ییاسانش يارب ،هیارآ یلماعت نشیکیلپا رد نآ نداد رارق اب و هدرک فشک دوخ يرادار ياههداد رد

فلا هناماس رادار دید يهدودحم هب ندیسر زا لبق فده نیا طسوت هدش هدومیپ یلامتحا ياهریسم نشیزوپرپوس زا ییاهشخب ود لکش

زا دوخ تادهاشم نداد رارق اب ب هناماس ،هس لکش رد .دراد رارق فلا هناماس هدنامرف لماع نهذ رد نشیزوپرپوس نیا .دهدیم ناشن ار

،جنپ و راهچ ياهلکش رد ،بیترت نیمه هب .دنکیم سپلوک ار فلا هناماس نهذ نشیزوپرپوس زا یشخب ،فده نیانیشیپ تکرح ریسم

،نیدامن لماعت نیا رب هیکت اب ،تسا ادیپ اهلکش نیا رد هکنانچ .دنکیم سپلوک ار نشیزوپرپوس نیا زا يرگید شخب ج يهناماس

.تسا هدشققحم فلا هناماس يارب هدنرپ فده کی ییاسانش

کی ود هس

راھچ جنپ
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فشک هزات فده کی ییانعم نشیزوپرپوس ندش سپلوک7لکش

رواجم يهناماس ود تاعالطا ساسا رب هناماس کی رد هدش

مالعا زا سپ ،9لکش لثم ،تلاح نیا زا يرگید يهنومن رد

هک ،ب يهناماس ،فلا يهناماس طسوت گرزب فده يهدهاشم

زا و دنکیم هدهاشم يرگید يهیواز زا ارفده روضح يهقطنم

يهدهاشم ،دهد زیامت مه زا ار فده ود نیا دناوتیم ،تهج نیا

هب و دنکیم لصتم فلا يهناماس يهدش مالعا فده هب ار دوخ

هب ار فلا يهناماس فده نشیزوپرپوس ،رتهب دید يهیواز رابتعا

.دنکیم سپلوک»مه رانک فده ود«

ساسا رب هدش فشک ي هدنرپ نشیزوپرپوس ندش سپلوک8لکش

رواجم يهناماس کی شرازگ

یهدنامرف ینونک يهکبشرد هقطنم هدنامرف تیزم نیرتمهم

نایم عامجا یتسدالاب غالبا و ققحت ییاوه دنفادپ لرتنک و

یسرتسد رب هیکت اب تیزم نیا .تسا نادیم رد رضاح ياهلماع

اما .تسا هدش لاح هقطنم زا یتایلمع گرزب و عماج ریوصت هب

نهذ رد يریگ میمصت يوگلا تدحو رب تیزم نیا ،نیا رب هوالع

ییارگاو .تسا یکتم مه ،هقطنم هدنامرف ناونع هب ،درف کی

یتایلمع يهقطنم کی رد زیامتم لماع ود میمصت و صیخشت

يازجمنهذ ود رد يریگ میمصت ياهوگلا توافت زا یشان اتدمع

تیمسر هب نیع رد ،ياهیارآهاگشیامزريوکس .تسا اهنآ

دیکات اب ،تایلمع يهنحص رد اهلماع یتیعضو تیقالخ نتخانش

و دوخ یتایلمع تسکتنااک نابز رد ییارآانعم ربتعم ياهوگلا رب

ییارگمه تهج رد ار اهنآ ،نآ رد رضاح ياهلماع هب اهنآ رکذت

ربتعم ياهوگلا نیا .دنکیم تیاده يدرف ياهمادقا و اهمیمت

ردهنیمزاب ههجاوم زا اهلماع نیشیپ ياههبرجت تشابنا زا ینابز

زا نشیکیلپا طسوت و دنوشیم رادیدپ وکس ياههراوحرط نزخم

.دننکیم ادیپ دومن وکس يور ياهلماع یعمج تایلمع رد

ییانعم تیاده يارب كرتشم ینابز ياهوگلا هی هیکت

یمکحتسم يانبم دناوتیم تایلمع نادیم رد رضاح ياهلماع

لکش رد ،الثم .دشاب اهنآ یلحم و يدرف تامادقا ییارگمه يارب

دصق ققحت هب رومام هک هقطنم کی رد رقتسم يهناماس ود ،10

زا هک مجاهم يهدنرپ ود اب ،دنتسه»ییاوه دض عافد«یتسدالاب

هجاوم دنتسه هقطنم هب دورو لاح رد ریوصت پچ و تسار تمس

.دنوشیم

زا نانیمطا يارب ،اههناماس نیا زا مادک ره ،فراعتمتلاح رد

يهدودحم دراو رتدوز هک یفده اب ،اهفده نتفرن تسدزا

بیکرت يوگلا رب هیکت اب اما .دنوشیم ریگرد دوشیم نآ یتایلمع

رانک زا فده یلامتحا روبع يهنیمک يهلصاف هک ینابز يانعم

یفرعم ییاوهدضعافد تین ققحت رد رثوم ییالاب نزو اب ار هناماس

گنرد داهنشیپ اههناماس نیا يود ره هب ياهیارآ يوکس ،دنکیم

.دهدیم ار يدعب فده اب ندش ریگرد و فده نیلوا دروم رد

نودب ،اههناماس هب اهفده يهنیهب صاصتخا ،بیترت ياهب

.دوشیم ققحم یتسدالاب هدنامرف میقتسم تلاخد

ساسا رب رواجم يهناماس ود یتایلمع ياهمادقا ییارگمه9لکش

كرتشم ییانعم يهراوحرط
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تایلمع رد اههراوحرط نزخم و زاس نشیکیلپا درکراک

ییاوه دنفادپ

ییارآانعم يهراوحرط ساسا رب لماع ره یلماعت نشکیلپا

ياهنشیکیلپا اب تهج نیا زا و دوشیم رادیدپ لماع نآ صاخ

)يدودح ات( تایلمع رد رضاح رگید ياهلماع ییارآانعم

کی هک ياهناماس هدنامرف یلماعت نشیکیلپا ،الثم .تسا توافتم

ار انعم نیا نیدامن تاعالطا ،دراد رایتخا رد نمشد/تسود رادار

نشیکیلپا اما دریگیم دوخ يهناماس یمتسیس تاعالطا يهیال زا

کی دیاب درادنرایتخا رد يرادار نینچ هک ياهناماس هدنامرف

رگید ياهلماع زا تاعالطا نیا تفایرد يارب ییانعم لماعت

،هک ياهناماس هدنامرف نشیکیلپا الثم ای .دزاسب هقطنم رد رضاح

حطس نتشاد رایتخا رد اب ،نیشیپ یتایلمع ياههبرجت ساسا رب

يرتهب صیخشت هب فده کی عافترا و تعرس و يرادار عطقم

عاونا نیا يروآ عمج يارب مزال تالماعت دسریم نآ تیهام زا

اب هک يرگید لماع نشیکیلپا و دنکیم رارقرب ار تاعالطا صاخ

يرتهب صیخشت هب فده رونام يهچخیرات نتشاد رایتخا رد

اهانعم رگید عاونا نیا هب یبایتسد يارب يرگید تالماعت دسریم

.دنکیم رارقرب ار

ياهلماع نایمییانعم ياهوگتفگ یلماعت ياهنشیکیلپا

هب طوبرم ییارآانعم ياههراوحرط ساسا رب ار تایلمع رد رضاح

لکش ،دنوشیم جارختسا اههراوحرط نزخم زا هک ،اهلماع تین

يهراوحرط یشکراب زا دعب ،زاس نشیکیلپا ،الثم .دنهدیم

ابو صاخ لماع کی يارب اههراوحرط نزخم زا فده ییاسانش

،نمشد/تسود رادار تاعالطا هب انعم نیا یسندنپید هبهجوت

طیحم زا ار تاعالطا نیا ندروآ تسد هب يارب دوجوم ياههنیزگ

صاخ لماع نیا يارب فده ییاسانش نشیکیلپا رد و يروآ عمج

.دنکیم جرد

يارب اههراوحرط نیرترادانعم جارختسا يارب زاسنشیکیلپا

ياهتیلباق يهعومجم زا ،یتایلمع تیعضو کی صاخ تایتقم

،الثم .دریگیم هرهب وکس ياههراوحرط نزخم ییانعم شزادرپ

يارب ، صاخ یتایلمع تیعضو کی رد هک شسرپ نیا هب خساپ

لماع نشیکیلپا رد نمشد/تسود رادار تاعالطا هب یبایتسد

تبسانم هناماس نیمه ياردار رسفا ،صاخ يهناماس کی هدنامرف

رد رضاح رگید يهناماسکی هدنامرف رسفا ای دراد يرتهب ییانعم

ياهنیمز يرادانعم یبایزرا زا یصاخ عون دنمزاین ،تایلمع طیحم

نزخم رد یصخشم ییانعم ياهشزادرپ تروص هب هک تسا

لباق ییانعم ياهشزادرپ لیصفت .دناهدش يزاس هدایپ اههراوحرط

.تسا یسرتسد لباق[22]رد اههراوحرط نزخم طسوت ارجا

يوکس ياههراوحرط نزخم وزاس نشیکیلپا شقن

هب اهلماع تامادقا ییانعم ییارگمه رد ياهیارآهاگشیامزر

نزخم رد هتفرگ لکش ییارآانعم ياهوگلا زا رثاتم تدش

اب و تسا اهنآ يور ییانعم ياهشزادرپ يارجا و اههراوحرط

اههراوحرط نزخم ردهنیمزتیعقاو اب ههجاوم ياههبرجت تشابنا

،وکس رد ییانعم تابساحم نیا رب هوالع اما .دباییم دوبهب

ییادتبا لحارم رد اصوصخ ،ار یشقن نینچ زا ییاهشخب ناوتیم

.درپس تایلمع رد رضاح يهبرجت اب ناهدنامرف هب ،وکس درکراک

ناهدنامرف هب صاخ تاناکما يهئارا اب ناوتیم ،رگید ترابع هب

رد رگید ياهلماع هب یتیعضو ییانعم ياهرکذت يارب یتایلمع

دوبهب ار اهلماع یتایلمع تامادقا ییارگمه ،تایلمع يهنحص

ییانعم ياهیبرم هب ار یتایلمع ناهدنامرف یناکما نینچ .داد

زا و دنکیم لیدبت هقطنم رد رضاح ياهیلماع ياههعومجم

رادیدپ ،یتایلمعهنیمزاب رترادانعم ياهههجاوم نداد لکش قیرط

مه ار اههراوحرط نزخم رد رترادانعم ینابز ياهوگلا ندش

.دشخبب تعرس

يریگ هجیتن.5

رثوم جرد ناکما یتایلمع هنیمز کی زا ییانعم و ینابز ریبعت

کی يریگلکش رد یناسنا ياهلماع یتخانش ياهتکراشم

نینچ ساسا رب ياهیارآ يهیرظن .دنک مهارف ار رادانعم تایلمع

لباقمرد هدیا نیا .دنکیم لیلحتار تایلمع يرادانعم ،يریبعت

يروانف هب هتسباو یتایلمع ياههزوح زا يرایسب رد جیار درکیور

ياهمتسیس يهداس ناربراک هب ار یناسنا ياهلماع هکدراد رارق

ار اهنآ یتخانش ياهشزادرپ گرزب تیفرظو دنهدیم لیلقت ینف

.دنریگیم هدیدان

هنیمز زا هداس ینابز ریبعت کی ساسا رب ،راتشون نیا رد

يدنفادپ تایلمع کی یعمج يریگلکش ،ییاوهدنفادپ تایلمع

يهمه ،يریبعت نینچ رد.تسا هدش حیرشت ياهیارآ هاگتسد رد
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هدشعیزوت یتخانش درکیور ابییاوه دنفادپ يارب ياهیارآ هاگشیامزر يوکس

18

هتفرگرادانعم ياههملک لداعم تایلمع يهنحص رد رضاح ءایشا

ياههملک لداعم ،صاخ روط هب ،ارگانعم ياهلماع .دنوشیم

طیحم رد رضاح ءایشا زا يرادانعم ياهبیکرت هکدنتسه ياهطبار

ارگانعم لماع کی یتایلمع مادقاره ،بیترت نیا هب .دنزاسیم ار

نابز رد ییانعمزاس و تخاس کی لداعم ياهیارآ هاگتسد رد

.تسا لماع نیا یتایلمع هنیمز

يوکس ناونع اب يربیاس يوکس کی يور تایلمع نیا

لیهست يارب یتاناکما هکدوشیم ماجنا ياهیارآهاگشیامزر

ناکما وکسنیا .دنکیم هئارا رگیدکی اب اهلماع ییانعم تکراشم

رتسب کی رد ارگانعم ياهلماع یتخانش ياههدروآرف نیدامن جرد

فرط زا .دنکیم مهارف ار رگید ياهلماع هب اهنآ لاقتنا ویلماعت

رد ربتعم ییانعم بیکرت ياهوگلا ساسا ربدناوتیم وکس ،رگید

ییانعم و ینابز ياهرکذت و اهییامنهار دوخ یتایلمع هنیمز نابز

نابز رد یناهذالانیب كرتشم ياهوگلا نیا .دنک هئارا اهلماع هب

اهلماعیتایلمع تامادقا ییارگمه يارب يرتسب هنیمز نیا تایلمع

.دننکیم داجیا
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