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 (یرانامنشور اخالقی بنیاد توسعه پایدار  ِ بند یک)گرفتن ازجامعه، برای کمک به جامعه به پا خیزیمبجای ایراد 

های گاهدر دانش «علم گری درروسپی»ی اسفبار کند که به بررسی پدیدهای را ارایه میهای مطالعهیافته سخنرانیاین چکیده: 

هدف این ز بوده است. نفر از زنان کار و دانشگران کجرو  ساکن ایران متمرک 1250و  375به ترتیب بر روی  و پردازدمیایران 

در حال  وری ایرانری علم و فناکه در دستگاه سیاستگذااست ایزنندهرویدادهای  سازی آگاهی عمومی درخصوصنوشتار، بیشینه

 سهبیان ه بنهایت و در منشینی در علحاشیه تفسیربه با رویکرد هرمنوتیک انتقادی  سخنرانیو رشد فزاینده است. در این  ندادرخ

 یشوبگونههای آسیستمدر « بنیادینقطه صفر تحوالت »و « اصل انتقال صفت و رفتار» ،«صد» با عناوین ی جدیدنظریه

ی اامعهج افرادگاه تعداد هر :بر این نکته اشاره دارد که «نظریه صد» شود.پرداخته میاجتماعی  - اقتصادی یگسیختهازهم وعلمی 

ر تار جدید ده آن رفآنگا ،گیرند به یکصد نفر برسدند و یک رفتار جدید را عمیقا یاد میزییه در یک میدان مورفوژنتیک میک

 :ید دارد کهن واقعیت تاکبر ای «رفتار و صفت انتقال اصل» شود.سازی و نهادینه میاکثریت قریب به اتفاق افراد آن جامعه درونی

 با      ، نان کار(زچون ی )زیرگروه جمعیتی مرجع در اندرکنش با اعضای ان کجرو(چون دانشگری )اعضای زیرگروه جمعیتی همجوار

 نیز بر این «بنیادی والتتح صفر نقطه نظریه» ند!کنزایش می -باز را ، رفتاری شبیه به آنهاآنها و رفتارهای صفات گیری ازالهام

اد د کوچک ایجی هرچناتتغییر های آنباید در شرایط اولیه ،های بیماربرای ایجاد تحوالت اساسی در سیستم :اصل تاکید دارد که

گری یروسپ»یدیدهپ گفتاری و نوشتاری سازی عریان ضرورت برنگارنده  اگرچه ضمن پیشنهاد سیاست، در بخش پایانی نیز کرد!

 رنهایت      کند اما دمید تاکی کاستن از شدت زنندگی آن با هدف گریروسپی یواژه سازیكزَبَ یا ایوفمیزمهرگونه  ِّرد و« در علم

اده رانی ترجیح دسخنبرای « گری در علمروسپی»را بر« نشینی در علمحاشیه»نوان، ععلمو حفظ حرمت  منظور رفع شرمندگیبه

 است!
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