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یگدنز تخس  یاھنامز  یارب  شخب  یِژرنا  تالمج  .نوردنا  رد  یگدنز   
 

 نونک ات ام زا کیچیھ ھک تسا یزیچ ،دنتسھ نداد خر لاح رد نامزمھ تروص ھب نوکس و رییغت ھک نونکا دننام یتیعضو
 رانک دیدج یاھتداع اب و میروآرد دوخ لرتنک تحت ار نامیاھ یتابث یب ام ھک دوشیم ثعاب تیعضو نیا .تسا هدرکن ھبرجت
 رد .ددرگیم رتنیگنس زین نآ یناور راب ،دوشرت ینالوط دبرابخا موجھ و ھنیطنرق ،ندنام ھناخ رد یاھزور ھچرھ .مییایب

 نیا رد دیاب روطچ لاح .تسا عافد یب الماک موجھ نیا لباقم رد ام ناور اما ،مینکیم ینوفعدض ار نامیاھتسد ام ھکیلاح
  ؟مینک ظفح ار نامیناور تمالس طیارش
 تراک ددع لھچ لماش ھعومجم نیا .میا هدرک ھیھت تراک ھعومجم کی ،ینارحب طیارش نیا رد دیما رون و کمک نداد یارب

 و شخب یژرنا ھلمج دصشش و رازھ ناوتیم اھنآ نداد رارق مھ رانک اب ھک دشابیم »یگدنز« تراک ددع لھچ و »نوردنا«
 رب اھ ھلمج نیا .دیربب الاب دوجوم طیارش یارب ار دوخ لمحت دیناوتیم امش اھ ھلمج نیا زا هدافتسا اب .دروآ تسد ھب رگنشور
 تراک ھعومجم نیا نیاربانب .دنا هدش میظنت سفن تزع تیوقت و تاطابترا ،لالقتسا ،تینما ھب ناسنا ھیلوا یاھزاین ساسا
 ھب ھناخ رد و هداس ،یدربراک یلکش ھب نارحب رد تیعضو دوبھب نینچمھ و نارحب ندمآ شیپ زا یریگولج یارب یرازبا

  .دیآ یم باسح
  :هدافتسا شور
  .دینزب شرب ار اھتراک و دیریگب تنیرپ ،هدرک دولناد ار فا ید یپ لیاف

 فاطعنا تردق ،دوش ناتنھذ ھکلم ات دینکیم رارکت دوخ اب ار تالمج نیا ھک روطنیمھ .دیزاسب ار دوخ شخب یژرنا تالمج
  .دیربیم الاب اھسرت و اھ یتابث یب ربارب رد ار دوخ یناور لمحت و یریذپ
 رد ار دوخ پچ تمس هوقرت ناوختسا ریز یا ھطقن دوخ تسار تسد ناتشگنا اب ،دنلب یادص اب تالمج رارکت اب نامزمھ
 یسانشناور ساسا رب رثؤم شور کی تالمج رارکت اب هارمھ یسمل کیرحت نیا( .دیھد ژاسام تعاس یاھ ھبرقع تھج
 .)تسا ھنھوب لییاشیم طسوت هدش عادبا روحم مسجت و دنیارف

 لاچخی رد یور ای دیھد رارق دیتسھ شندناوخ لاح رد ھک یباتک تاحفص یال دیا ھتخاس ھک ار ییاھتراک دیناوتیم امش
  .دنوش ناتنھذ ھکلم تالمج نیا ھک تسا نیا فدھ .دینک یسیونور اھنآ یور زا اھراب و اھراب ای و دینابسچب
 و رضاح لاح تایبرجت دروم رد وگتفگ یارب اھتراک نیا زا دیناوتیم ،دیراد یقاتا مھ ای دینکیم یگدنز هداوناخ اب هارمھ رگا
 .دینک هدافتسا هرمزور یگدنز رد ناتیاھ ینارگن
  .دینک رپ ار اھنآ ناتدوخ یاھ هدیا اب دیناوتیم امش ھک دنا هدش هدروآ لیاف یاھتنا رد یلاخ تراک دادعت کی
 یرتشیب یاھناسنا تسد ھب شخب یژرنا تالمج نیا ات دیراذگب کارتشا ھب ناتناراکمھ و ناتسود ،هداوناخ اب ار کنیل نیا
 .دنسرب
 .میتسھ اھتراک ھعومجم نیا اب ندرک راک زا امش یاھ ھبرجت نینچمھ و اھ ھلمج ،اھتراک زا ییاھسکع تفایرد رظتنم ام
 
 .دیراذگب رس تشپ ار صاخ یاھزور نیا ناور و مسج لماک تمالس اب امش ھمھ ھک مینکیم وزرآ
 
 فرط زا اھوزرآ نیرتھب اب هارمھ
      ھنھوب لییاشیم و گربزربا ھنیباز
  .میرازگساپس یسراف نابز ھب اھتراک و نتم ھمجرت یارب نایناضمر ھفطاع مناخ زا
 

 .تخس یاھزور یارب شخبورین تالمج
    نایناضمر ھفطاع طسوت هدش ھمجرت » DIY هدب ماجنا تدوخ« تراک ھعومجم
 
 

 ھب رتشیب تاعالطا یارب .تسا یراجت ریغ تروص ھب Commons Creative 4.0 زوجم تحت ھنھوب لییاشیم رتکد و گربزربا ھنیباز رتکد ھب قلعتم )2020( نوردنا رد یگدنز
  .دینک ھعجارم www.creativecommons.org تیاس
 
 یا ھفرح یاھنامرد نیزگیاج شخبورین تالمج نیا زا هدافتسا .تساھنآ دوخ اب راک نیا تیلوئسم ،دننکیم هدافتسا ینامرددوخ ناونع ھب شخبورین تالمج نیا زا ھک یناسک :ھجوت
 .تسین یناور
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تالمج  .نوردنا  رد  یگدنز 
یارب  شخب  یِژرنا 

یگدنز تخس  یاھنامز   
نایناضمر ھفطاع  :طسوت  هدش  ھمجرت     

 INSIDE  INSIDE 

زا رتالاب ینونک طیارش ھچرگا  
تسا نم لمحت دح  

و ناوتان ار مدوخ نم ھچرگا  
کمک و یزوسلد دنمزاین  

منکیم سح نارگید  

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

زا مناوتیمن رگید ھک ھچرگا  
مورب نوریب ھناخ  

منکیم ساسحا ھک ھچرگا  
راشف نم ھب ھناخ یاھراوید  

دنروآ یم  

و مدوخ نارگن ھک ھچرگا  
متسھ منازیزع  

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

ار مراتفر مروبجم ھک ھچرگا  
رییغت اھ ھنیمز زا یرایسب رد  

مھد  

تقو ھک منکیم ساسحا ھچرگا  
درذگیم تلاطب ھب نم  

ھنیزھ نیمأت نارگن ھک ھچرگا  
متسھ میگدنز یاھ  
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 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

ینونک طیارش رد ھچرگا  
و یگدنز یارب یزیر ھمانرب  

تسا لکشم میاھراک  

نارگن تدش ھب نم ھک ھچرگا  
شیپ ھچ هدنیآ رد ھک متسھ نیا  

دمآ دھاوخ  

نیا تسین مولعم ھک ھچرگا  
دھاوخ ھمادا یک ات تیعضو  

تشاد  

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

و مراک یارب ملد ھک ھچرگا  
تسا هدش گنت مناراکمھ  

اھدماشیپ نیا ھمھ ھک ھچرگا  
هدرک ھمیسارس و جیگ ارم  

تسا  

نم رضاح لاح رد ھک ھچرگا  
ھک مرادن یا هدیا نیرتکچوک  
دش دھاوخ روطچ هدنیآ  

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

تیعضو منادیمن ھک ھچرگا  
و کدوکدھم ھب اھ ھچب نتفر  
دش دھاوخ روطچ ھسردم  

ھناخ رد منکیم رکف ھک ھچرگا  
ما هدش سبح  

زا ھک منکیم ساسحا ھک ھچرگا  
یعامتجا یاھتیلاعف و عامتجا  

ما هداتفا ادج ما  
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 INSIDE    INSIDE  INSIDE 

زا یرایسب رد ھک ھچرگا  
موش میلست مروبجم دراوم  

رد مدرم ھک مبایمرد ھک ھچرگا  
دنرییغت لاح  

زا منکیم تشحو نم ھک ھچرگا  
زونھ مدرم زا یضعب ھکنیا  
هدشن ھلأسم ندوب یدج ھجوتم  

دنا  

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

تیعضو نارگن نم ھک ھچرگا  
متسھ یناھج داصتقا  

رایسب تاعوضوم ھک ھچرگا  
هدش ھتشاذگ رانک یرگید مھم  

دنا  

لکش ھب دراد طیحم ھک ھچرگا  
دوشیم ھناگیب یبیجع  

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

و اھزور رد رابخا ھک ھچرگا  
رتھب ور شیپ یاھ ھتفھ  

دش دنھاوخن  

و ناگتسب مناوتیمن ھک ھچرگا  
منک تاقالم ار ملیماف  

ھک دنادیمن سک چیھ ھک ھچرگا  
زا دنناوتیم ینامرد رداک ایآ  
دنیایبرب طیارش نیا هدھع  
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 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

مامت رد تاناحتما ھک ھچرگا  
دنا هداتفا بقع روشک  

ھناخ رد روتسد ھک ھچرگا  
تیعقاو کی ھب لیدبت ندنام  

تسا هدش  

تاقوا یضعب ھک ھچرگا  
هرایس رد راگنا منکیم ساسحا  

متسھ یرگید  

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

طیارش یتابث یب نیا ھک ھچرگا  
دنکیم ریگارف یسرت راچد ارم  

تسرد حبص ھک یزیچ ھچرگا  
طلغ تسا نکمم بش ات تسا  

دیایبرد  

فقوتم یعامتجا یگدنز ھچرگا  
تسا هدش  

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

میاھینارگن و اھسرت ھچرگا  
دنریگیم نم زا یدایز یژرنا  

زا تاقوا یھاگ نم ھچرگا  
منکیم ھیرگ یگفالک تدش  

نم اعقاو طیارش نیا ھک ھچرگا  
دنکیم یبصع ار  
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تشونرس مناوتیمن ھک ھچرگا  
منک رود منھذ زا ار مدرم ریاس  

و سرت ایدم یاھشرازگ ھچرگا  
دھدیم شیازفا ار ینارگن  

یاضف تاقوا یھاگ ھچرگا  
تسا روآ بارطضا ھناخ  

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

مامت ینونک تیعضو ھک ھچرگا  
ھتخیر مھب ار نم یاھ ھمانرب  

تسا  

یارب یا هدیا رگید نم ھچرگا  
مامت مناکدوک ندرک مرگرس  

مرادن ھناخ رد زور  
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             LIFE               LIFE              LIFE 

یتبثم ھبنج ات منکیم شالت نم  
یگدنز تعرس ندشدنک نیا رد  

مبایب  

و نم ھک مراد نانیمطا نم  
یبوخ ھب یگمھ نارگید  

میوشیم تبقارم  

مندنام تمالس یارب یھار نم  
ادیپ مدوخ یراویدراھچ رد  

منکیم  

             LIFE              LIFE              LIFE 

طیارش زا ات منکیم شالت نم  
هدافتسا لکش نیرتھب ھب دوجوم  

منک  

و متسھ هاگآ متاساسحا ھب نم  
منکیم تبحص اھنآ هرابرد  

یارب یلیلد زوررھ نم  
منکیم ادیپ یرازگرکش  

             LIFE              LIFE              LIFE 

و تردق اب ار اھشلاچ نیا نم  
منارذگیم رس زا دامتعا  

هرجنپ زا اھ ییایلاتیا دننام نم  
مناوخیم زاوآ دنلب یادص اب   

مناوتیم ھک ییاھزیچ مامت نم  
فشک ار مھد ماجنا ھناخ رد  

منکیم  
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             LIFE              LIFE              LIFE 

بترم یارب نامز نیا زا نم  
رارق دوخ یاج رد و ندرک  
هدافتسا ھناخ رد اھزیچ نداد  

منکیم  

نیمأت یارب ھک یناسک زا نم  
دننکیم شالت مدرم جاتحیام  

منکیم رکشت اقیمع  

ھک دش تباث رگید راب کی  
دناوتیم تالکش ندروخ ردقچ  
طیارش نیا ھک دنک کمک نم ھب  

منک لمحت ور  

             LIFE              LIFE              LIFE 

یاھزور ھک مراد نانیمطا نم  
دنسریم هار زا رتھب  

یور ھمان نتشون ھب هرابود نم  
تسپ تکرش ھکارچ مروآ یم  

دنکیم راک نانچمھ  

دوبھب ھب متاناکما دح رد نم  
منکیم کمک عاضوا  

             LIFE              LIFE              LIFE 

رد ام ھمھ ھک تیعقاو نیا  
ار میراد رارق یھباشم طیارش  

مریذپ یم  

و تیامح یارب یھار نم  
منکیم ادیپ نارگید ھب کمک  

ھیاسمھ ھب ار منفلت هرامش نم  
نسم دارفا رگا ات مھدیم اھ  
ربخ نم ھب دندوب کمک دنمزاین  

دنھد  
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             LIFE              LIFE              LIFE 

یزیچ ھچ مسرپیم مدوخ زا نم  
تسا مھم اعقاو  

اب ھنوگچ ھک مریگیم دای نم  
میایب رانک میاھسرت  

و رکفت ھب یرتشیب نامز نم  
مھدیم صاصتخا یرگن نورد  

             LIFE              LIFE              LIFE 

ھکنیا دوجو اب ھک مبایمرد نم  
متسین اھنت اما متسھ ھناخ رد  

یارب ینامز ھک ملاحشوخ نم  
مراد ما هداوناخ اب ندوب  

زور نامھ یارب زوررھ نم  
منکیم یزیر ھمانرب  

             LIFE              LIFE              LIFE 

لح هار ندرک تیاکش و ھلان  
تسین  

تسد زا ار ما ینیبشوخ نم  
داد مھاوخن  

یخوش و هدنخ ھک مبایمرد نم  
دھدیم ییاھر سح نم ھب  
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             LIFE              LIFE              LIFE 

فیاظو مناوتیم لقادح نم  
مھد ماجنا ھناخ زا ار میلغش  

سح زا راشرس سرت یاج ھب  
موشیم یتحار و یکبس  

طقف یھاگ ھک دسریم رظن ھب  
رد یرورض یاھزیچ نتشاد  

تسا یفاک یگدنز  

             LIFE              LIFE              LIFE 

خوش زا یلاحشوخ اب نم  
ناھج رد ھک یلدمھ و یعبط  
تفگش تسا شرتسگ لاح رد  

موشیم هدز  

ھنایشآ ھب لیدبت ار ما ھناخ نم  
شمارآ یارب یلحم ینعی  

منکیم نتفرگ  

طابترا رد یارب ییاھھار نم  
منکیم ادیپ منازیزع اب ندنام  

             LIFE              LIFE              LIFE 

رد ندش زوریپ یارب نم  
ھب ار متیقالخ ینونک یاھشلاچ  

مریگیم راک  

ھک روطنیمھ ار مدوخ نم  
مدوخ ھب و مراد تسود متسھ  

مراذگیم مارتحا  

و لقع اب ار نارحب نیا نم  
مروایمرد مدوخ لرتنک رد مبلق  
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             LIFE              LIFE              LIFE 

زا رپ ممیوقت ھکنیا زا  
ساسحا تسین یراک یاھرارق  

منکیم یتحار  

ندرک دودحم ھک مریذپیم نم  
یعمج عفانم رطاخ ھب مدوخ  

تسا یرورض  

رد یمارآ ھب نانچمھ اھنمچ  
دنتسھ دشر لاح  

             LIFE              LIFE              LIFE 

مدوخ یارب یراک زوررھ نم  
دنچ طقف رگا یتح مھدیم ماجنا  

دشاب ھقیقد  

  

             LIFE              LIFE              LIFE 
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