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 ... ات دینک  يراتسرپ  دوخ  رسمه  50زا 
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يریگشیپ نامرد و   ، للع  ، یسنج 85فعض 
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دیربب يرتشیب  تذل  دوخ  یسنج  هطبار  زا  لگک  تانیرمت  ماجنا  91اب 

ددرگیم هقالع  يدوبان  ثعاب  یسنج  هطبار  يرارقرب  رد  بسانمان  92نامز 

یئوشانز یگدنز  رد  یسنج  تالیامت  ندش  مکزا  92يریگولج 
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تسا یئوشانز  رد  قیفوت  نماض  لماک ، 101لاصو 
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  132هرابرد 
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یئوش انز  ياهینتسناد 

باتک تاصخشم 

تاقیقحت زکرم  تاقیقحت  دحاو  یئوش / انز  ياهینتسناد  : روآدیدپ مان  ناونع و   1387  ، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم   : هسانشرس
، ناهفـصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفـصا : رـشن تاصخـشم  یناهفـصا  یلازغ  نیـسح  هدـنروآدرگ :  / ناهفـصا هیمئاق  يا  هناـیار 

عوضوم یسنج  ياهشسرپ  هب  خساپ  رگید :  ناونع  اپیف   : یسیون تسرهف  تیعضو  هنایار  هارمه و  نفلت  رازفا  مرن   : يرهاظ تاصخشم  . 1387
اهینتسناد عوضوم :  یسنج . لئاسم  ییوشانز --  : 

همدقم

هلآو هیلع  هّللا  یّلص   )) ادَّمَُحم ِِهئایِفْصَءا  َۀَبُْخن  َثََعبَو  َنیقَّتُْملا  ِۀَْیلِح  ِنَسْحَءِاب  َنیلَسْرُْملا  ُهَئایْبنَا  یّلَح  يذَّلا  ِهِّللُدمَْحلَا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
ِساْفنَا َدَدَـع  ْمِْهیَلَع  َو  ِهیَلَع  ِهّللا  ُتاوَلَـصَف  َنیّیبَنلا  لاصِخ  َلَْضفَا  َنیبَجَْتنُْملا  ِِهئایِـصْوَا  یف  َلَـمْکَا  َو  َنینِمْؤُْملا  ِقـالْخَا  ِمِراـکَم  میْمتَِتل  مّلـسو )) 

نینم ؤم  مادقا  بارترقحا  دیوگ  نینچ  دعب  اما  ِنیضَرالاَو . ِتاومَّسلا  َءالِم  مِِهئادْعَا  یلَع  ِهّللا  ُۀَنَْعلَو  َنیعَمْجَا  ِسانلاَو  ِۀَِکئالْملا  َنِم  َنیّحبَسُْملا 
هدمع نوچ  هک  نیعَمْجا  مِهیَلَع  ِهّللا  ُتاوَلَـص  َنیرَهطْملا  ِهیلاوَم  َعَم  هّللا  ُهَرَـشَح  یقت  دـمحم  نب  رقاب  دـمحم  نیرهاط  همئا  مولع  هبلط  مداخ  و 
تاولص يوبن  فیرش  ثیدح  ياضتقمب  تسا و  هنسحتسم  بادآب  نُّیََزت  هنـسح و  قالخاب  قلختب  ناویح  عاونا  ریاس  زا  ناسنا  عون  ینب  زایتما 

رهاظ و ترضحنآ  رهطا  نید  رونا و  عرش  رد  هدیمح  قالخا  عیمج  هدیدنـسپ و  بادآ  یمامت  قالْخالا  َمِراکَم  َمِمَتُِال  ُْتثُِعب  هلآو :  هیلع  هّللا 
ناجهان تداعـس و  کلاسم  ناکلاس  زا  یعمج  دوب  هدـش  نایب  ةویحلا  نیع  باتک  رد  قـالخا  مراـکم  زا  يرـصتخم  نوچ  هدـیدرگ و  نیبم 
همیقتـسم هقیرط  زا  هک  بادآ  نساحم  نایبرد  هلاسر  هک  دندومن  سامتلا  ریقح  هّرذ  نیا  زا  مالـسلا  مهیلع  تلاسر  تیب  لها  تعباتم  جـهانم 

تبسن عفن ،  ِمومع  تهجب  دیامن و  ریرحت  راصتخا  هجورب  دشاب ، هدیسر  ۀعاضبلا  لیلق  نیاب  هربتعم  دیناساب  مهیلع  هّللا  تاولص  نیرهاط  همئا 
قوقح تیاعر  لاغتشا  ترثک  لاجم و  قیـض  اب  اذهل  دروآ . رد  هولجب  مهفلا  بیرق  یـسراف  تغل  سابل  رد  ار  رابخا  نیماضم  راید  نبا  لهاب 

هدراهچرب هدومن و  ناشیا  سمتلم  تباجا  هدیدرگ  راودیما  ِِهلِعافَک  ِریَْخلا  یَلَع  ُّلاّدـلا  ثیدـح  ياضتقم  زا  هتـسناد و  مزال  ار  ینامیا  توخا 
. دینادرگ بترم  همتاخ  باب و 

نانز ترشاعم  تعماجم و  بادآ  جیوزت و  تلیضف 

لوا لصف 

تینابهر زا  یهن  ندرک و  جیوزت  تلیضف  رد 

مرادـن نامگ  هک  دومرف  نانز و  نتـشاد  تسود  تسناربمغیپ  قالخا  زا  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـسب 
دوشیم هدایز  ار  وا  نانز  تبحم  هک  ره  هک  دومرف  دوشیم و  هدایز  ار  وا  نانز  تبحم  هکنآ  رگم  ار  وا  دوش  داـیز  يزیچ  ناـمیارد  هک  اریـسک 

يوب تسناربمغیپ  تنـس  زا  هک  تسا  زیچ  هس  هک  تسا  لوقنم  اضر  ماـما  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدـح  رد  دوشیم . رتشیب  شناـمیا  تلیـضف 
ترضح زا  رایسب  ربتعم  ياهدنسب  ندرک .  تبراقم  ناشیا  اب  رایسب  ای  نتشاد  رایـسب  نانزو  ندرک  هلازا  ارندب  یتدایز  ياهومو  ندرک  شوخ 

ربتعم ثیدـح  رد  تسا .  زامن  رد  نم  هدـید  ینـشور  ار و  شوخ  يوبو  نانز  ما  هدرک  رایتخا  امـش  يایند  زا  دومرف  هک  تسا  لوقنم  لوسر 
ترـضحب همان  نیا  رد  دوب و  هدرک  ذـیذل  ياهماعط  شوخ و  يوب  نانز و  كرت  دوب و  هدرک  تدابع  رایتخا  یعخن  نیکـس  هک  تسا  لوقنم 

نانز زا  ددـع  دـنچ  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  ینادـیم  سپ  نانز ،  اما  دنتـشون  باوج  رد  ترـضحنآ  تشون  قداص 
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نانز زا  ددـع  دـنچ  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  ینادـیم  سپ  نانز ،  اما  دنتـشون  باوج  رد  ترـضحنآ  تشون  قداص 
ینز هک  ره  هک  دومرف  لوسر  ترضح  دندومرفیم و  لوانت  لسع  تشوگ و  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  لوسر  سپ  ذیذل  ماعط  اما  دنتشاد و 

دننابزع و امـش  ياهدرم  نیرتدب  هک  دومرف  رگید و  فصن  دزیهرپب و  ادخ  زا  تسا  هدرک  ظفح  ار  دوخ  نید  فصن  دروآیم  رد  دوخ  دـقعب 
َهِلاال نیفگب  ار  نیمز  دنک  نیگنـس  هک  دنک  يزور  يدـنزرف  ار  وا  ادـخ  دـیاش  دریگب  ینز  هکنآ  زا  ار  نم  ؤم  تسا  عنام  زیچ  هچ  هک  دومرف 

مـشوخ هک  دومرف  رقابدـمحم  ماما  ترـضح  تسا .  نتـساوخ  نز  نم  تنـس  زا  دـنکب  نم  تنـس  تعباتم  دـهاوخ  هک  ره  هک  دومرفو  ُهّللاِّالا 
زا رتـهب  دـنکب  ادـخدک  هک  زاـمن  تعکر  ود  هک  دومرف  سپ  مباوـخب  نز  یب  بشکی  مشاـب و  هتـشاد  تساـیند  رد  هچنآ  اـیند و  هک  دـیآیمن 
زا دنکب  یئادخدک  كرت  هک  ره  هک  دومرف  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دشاب . هزور  اهزور  دنکب و  زامن  مامت  اهبـش  هکیبزع 

رگا ینعی  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهّللا  ُمِِهنُْغی  َءارَُقف  اُونوُکَی  ْنِا  دـیامرفیم  یلاـعتقح  هک  اریز  ادـخب  تسا  هدرب  دـب  ناـمگ  هک  قیقحتب  سپ  یناـشیرپ  سرت 
نز هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد  دوخ . لضف  زا  ادخ  ار  ناشیا  دنادرگیم  زاین  یب  دنـشاب  ناریقف  ناشیا 

زامن اهبـش  دشاب و  یم  هزور  اهزور  نامثع  هّللا  لوسر  ای  تفگ  مّلـسو و  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمدخب  دمآ  نوعظم  نب  نامثع 
نیدب نکیلو  هداتـسرفن  تینابهرب  ارم  ادخ  نامثع  يا  هک  دـندومرفو  دـندمآ  نامثع  يدزنب  كانبـضغ  ترـضح  دـیآیمن  نم  دزنب  دـنکیم و 
تنسب هک  دیاب  دهاوخ  ارم  نید  هک  ره  سپ  منکیم  یکیدزن  دوخ  نانز  اب  منکیم و  زامن  مریگیم و  هزور  تسا  هداتسرف  ناسآ  لهس  میقتسم 

هّللا یّلص  ادخ  لوسر  دزنب  دندمآ  نز  هس  هک  تسا  لوقنم  ترضحنآ  زا  رگید  ثیدح  رد  تسا .  نانز  حاکن  نم  تنس  زا  دنک و  لمع  نم 
نیمزرب ار  دوخ  يادر  بضغ  يور  زا  دـندمآ و  نوریب  ترـضح  سپ  دـنکیمن  یکیدزن  ناـنز  اـب  مرهوش  هک  تفگ  یکی  مّلـسو  هلآو  هیلع 

شوخ يوب  دـنروخیمن و  تشوگ  نم  بحـصا  زا  یتعامج  ارچ  هک  دـندومرف  دـنتفگ و  یهلا  يانثو  دـمح  دـندمآ و  ربنمرب  اـت  دندیـشکیم 
 . تسین نم  زا  دهاوخن  ارم  تنس  هک  ره  موریم و  نانز  دزنب  میوبیم و  شوخ  يوب  مروخیم و  تشوگ  نم  دنوریمن  نانز  کیدزن  دنیوبیمن و 
هک دومرف  ترضح  دیآیمن  نم  کیدزنب  مرهوش  هک  درک  تیاکـش  لوسر و  ترـضح  تمدخب  دمآ  ینز  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد 

دنکیم يرود  نم  زا  مدرک و  وبشوخ  نآب  ار  دوخ  هکنآ  رگم  متشاذگن  ار  شوخ  يوب  چیه  تفگ  دیایب  وت  کیدزنب  ات  نک  وبشوخ  ار  دوخ 
ود دوشیم  وت  بناج  هجوتم  نوچ  هک  دومرف  سپ  درکیمن  يرود  وت  زاوت  دزنب  ندمآ  رد  دراد  باوث  هچ  تسنادیم  رگا  هک  دومرف  ترـضح 

دزیریم وا  زا  ناهانگ  دنک  تعماجم  وت  اب  نوچ  سپ  دنک  داهج  ادخ  هار  رد  هدیشک و  ریشمش  هک  دراد  نآ  باوثو  دننکیم  هطاحا  واب  کلم 
هک زامن  تعکرود  هک  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دیآیم . ردب  ناهانگ  زا  دنکیم  لسغ  نوچ  سپ  دزیریم  تخرد  زا  گرب  هچنانچ 

. دنکب بزع  هک  زامن  تعکر  داتفه  اب  تسا  ربارب  دنکیم  ادخدک 

مود لصف 

ناشیا هدیدنسپان  هدیدنسپ و  تافص  نانز و  فانصا  رد 

يریگیم و دوخ  يارب  هدالق  هنوگچ  هک  نیبب  سپ  ینکفایم  دوخ  ندرگ  رد  هک  تسیا  هدالق  هلزنمب  نز  هک  تسا  لوقنم  قداص  ترضح  زا 
رتهب وا  تسا  رتهب  وا  هکلب  تسین  وا  ردـق  تمیق و  هرقن  الط و  هحلاص  نز  دـنرادن ، تمیق  کـی  چـیه  هحلاـص  ریغ  هحلاـص و  نز  هک  دومرف 
دوخ لـثم  وفکب و  رتخد  هک  دومرف  لوسر  ترـضح  تسوا و  زا  رتهب  كاـخ  دزراـیمن  مه  كاـخب  هحلاـص  ریغ  نز  هرقن و  ـالط و  زا  تسا 

. دـیناسرمهب وا  زا  دـنزرف  هک  دـشاب  نآ  هتـسیاش  هک  دـینک  ادـیپ  ارینز  دوخ  هفطن  يارب  زا  دـیهاوخب و  رتخد  دوخ  دـننام  وفک و  زا  دـیهدب و 
ود ره  زا  لاـم  يارب  زا  اـی  لاـمج  نسح و  يارب  دـهاوخب  ینز  هک  ره  هک  تسا  لوقنم  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدـحرد 

هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دنک . يزور  ار  وا  لامجو  لام  یلاعت  قح  دهاوخب  وا  حالـصو  يراد  نید  ياربزا  رگاو  دنام  مورحم 
اب امـشب  منکیم  تاهابم  نم  هک  دـیهاوخم  درواـین  دـنزرف  هک  یلوبقم  نز  دروآ و  رایـسب  دـنزرف  هک  دـیهاوخب  هرکاـب  نز  هک  دومرف  مّلـسو 

ترضح دننکیم و  شزرمآ  بلط  دوخ  ناردپ  يارب  زا  یهلا  شرع  ریز  رد  نادنزرف  هک  ینادیمن  رگم  تمایقزور  رد  رگید  ناربمغیپ  ياهتما 
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ثیدح رد  نارفعز .  ربنع و  کشم و  زا  یهوک  يالاب  رد  دـیامنیم  تیبرت  ار  ناشیا  هراس  ترـضح  دـنکیم و  يرادـهاگن  ار  ناشیا  میهاربا 
تسا و رتریـشرپ  ناشیا  ياهناتـسپ  رت و  کشخ  ناشیا  ياهمحر  رتوبـشوخ و  ناشیا  ياهنهد  هک  دـیهاوخب  هرکاـب  نارتخد  هک  دومرف  رگید 
وا دشاب  هداتفا  مکـش  زا  مامتان  هک  يدنزرفب  یتح  تمایق  زور  رد  امـش  يرایـسبب  منکیم  تاهابم  هک  دینادیمن  رگم  دنرت  هدـنروآ  نادـنزرف 
زا شیپ  مردام  ردپ و  ات  موریمن  هک  دیوگ  یم  وش ، تشهب  لخاد  هک  دیامرفیم  یلاعت  قح  سپ  دتسیا  یم  تشهب  رد  رب  كانمـشخ  دیآیم و 

ارناشیا هک  دـیامرفیم  باطخ  لفطب  سپ  نک  تشهب  لخاد  روایب  ار  شرداـم  ردـپ و  هک  دـیامرفیم  رما  یکلمب  یلاـعت  قح  سپ  دـنورن ، نم 
نوگ مدـنگ  نز  هاوخب  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  زا  وتب . تبـسن  نم  تمحر  یتدایز  يارب  مدرک  تشهب  لـخاد 

لوسر ترضح  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد  ریگب . نم  زاار  رهم  ایب  شیهاوخن  رگا  سپ  الاب  هنایم  رـس  گررب  مشچ  هایـس  مشچ  خارف 
تـشوگ رپ  شیاپ  كزوغ  دشاب و  وبـشوخ  هک  دـننک  وب  ار  شندرگ  هک  دومرفیم  داتـسرفیم  ینز  يراگتـساوخب  وچ  مّلـسو  هلآو  هّللا  یّلص 

هک دومرف  قداص  ترضحو  دشاب  هتشاد  يدیفس  نز  هک  تسا  یمدآ  تداعس  زا  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  دشاب .
ترضحزا ربتعم  دنسب  تسا .  وم  نسح  فصن  هک  دیسرپیم  شیور  زا  هچنانچ  دیـسرپب  شیوم  زا  دینک  يراگتـساوخ  ار  ینز  دیهاوخ  نوچ 

تفع بحاصو  دـشاب  رهوش  تسود  دروآ و  رایـسب  دـنزرف  هک  تسینز  امـش  نانز  نب  رتهب  هکتـسلوقنم  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر 
دنک و مرش  نارگید  زا  دنک و  تشاشب  تنیز و  دوخ  رهوش  يارب  زا  دشاب و  لیلذ  شرهوش  دزن  دشاب و  زیزع  دوخ  ناشیوخ  نایمردو  دشاب 

اما دنکن  هقیاضم  دهاوخ  وا  زا  هچنآ  دنک  تولخ  وا  اب  رهوش  نوچ  دنک و  تعاطا  دیامرف  هچنآ  دونـش و  دـیوگ  رهوش  هچ  ره  دزرو ، تفع 
دـشاب راوخ  دوخ  موق  نایمرد  هک  تسینز  امـش  نانز  نیرتدـب  هک  دومرف  نآ  زا  دـعب  درادـب  عامج  رب  فلکت  هب  ار  وا  هک  دزیواین  رد  رهوشب 

ار دوخ  دـنک و  تنیز  دوش  بیاغ  رهوش  نوچ  دـنکناورپ و  هحیبق  لاـمعا  زا  دـشاب و  زرو  هنیک  درواـین و  دـنزرف  دـشاب و  طلـسم  رهوشربو 
رتش دننام  دنک  تولخ  وا  اب  رهوش  نوچ  دنکن و  شتعاطا  دونـشن و  ار  شنخـسو  دنک  راهظا  يروتـسم  دیآ  رهوش  نوچ  دیامن و  نارگیدـب 

یـصخش هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدـح  رد  درذـگن . رد  شریـصقت  زا  دـنکن و  لوبق  دراد  هدارا  واـب  رهوش  هچنآ  زا  دـنک  هقیاـضم  بعص 
یم نوریب  نوچ  دنکیم و  لابقتسا  ارم  موریم  هناخب  هاگره  هک  مراد  ینز  تفگ  دمآ و  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  تمدخب 

وت و يزور  لفکتم  ادـخ  يروخیم  مغ  يزور  يارب  زا  رگا  يراد  مغ  هچ  هک  دـیوگ  یم  دـنیبیم  نیگمغ  ارم  نوچ  دـنکیم و  تعیاـشم  میآ 
نانکراک زا  نزنیادراد  نانکراک  ادخ  هک  دومرف  ترضح  دنکیم . لیاز  ار  وت  مغ  ادخ  يروخیم  مغ  ترخآ  يارب  رگا  تسا و  هدش  نارگید 

. دـشاب رتـمک  شرهم  رتور و  شوخ  هکتـسنآ  نم  تما  ناـنز  نیرتـهب  هک  دومرف  رگید  ثیدـح  رد  دراد . دیهـش  باوـث  فـصن  تسادـخ و 
شرهم هک  تسنآ  نز  یموش  دشاب و  ناسآ  شندیئاز  دشاب و  مک  شرهم  هک  تسا  نآ  نز  یبوخ  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

دننانز نیرتنابرهم  دنشیرق و  نانز  امش  نانز  نیرتهب  هک  دومرف  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دشاب . راوشد  شندیئاز  نارگ و 
ربتعم ثیدح  رد  دنتاداس . نامزنیا  رد  شیرق  قادصم  نارگید و  زا  دنتفعاب  نارهوشب و  دنناما  نادنزرفب و  دـنناشیا  نیرت  میحر  نارهوشب و 

واب ارت  رخآ  ایند و  ياهیکین  یناملـسم  يارب  منک  عمج  مهاوخ  نوچ  هک  دـیامرفیم  ناـیملاع  دـنوادخ  هک  تسا  لوقنم  ترـضحنآ  زا  رگید 
دوش بیاغ  نوچ  دوش و  داش  دنک  رظن  واب  هاگ  ره  هک  هنم  ؤم  نز  الب و  رب  هدننک  ربص  یندب  دننک و  رکذ  نابز  عشاخ و  هتسکش  لد  مهدیم 

هک تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدح  رد  دنکن . عیاض  ار  رهوش  لامو  دنک  يرادـهاگن  ار  دوخ  رهوش 
ود دوب و  هیبش  واب  لیامـش  لکـش و  رد  هک  هفیفع  نز  زا  تشاد  دـنزرف  کی  تشاد و  رامـشیب  لقاع  رایـسب  دوب  یـصخش  لیئارـسا  ینب  رد 

کی ره  درم  نوچ  تسا ،  اهامـشزا  یکیزا  نم  لام  همه  هک  تفگ  دش  وا  توف  تقو  نوچ  تشادـن  یتفع  هک  رگید  نز  زا  تشاد  دـنزرف 
اهنآ زا  یکی  شیپ  دـیورب  دنروهـشم  لقعب  هک  ردارب  هسنآ  دزنب  هک  تفگ  یـضاق  دـنتفر  یـضاق  دزنب  تسا  نم  زا  لاـم  هک  دـندرک  يوعد 

هک تفگ  وا  ناوج  هن  دوب و  ریپ  هن  دنتفر  هک  وا  دزنب  تسا ،  رتگرزب  نم  زا  هک  نم  ردارب  نالف  دزن  هب  دیورب  هک  تفگ  دوب  يریپ  درم  دنتفر 
رتریپ و همه  زا  رتکچوک  ردارب  ببـس  هچب  دندرک  لاوئـس  لوا  سپ  دنتفای  ناوج  ار  وا  دنتفر  وا  دزنب  نوچ  دـیورب  نم  زا  رتگرزب  ردارب  دزنب 

يالببادابم هک  دنک  یم  ربص  وا  ياهیدـبرب  دراد و  يدـب  رایـسب  نز  کچوک  ردارب  نآ  اما  تفگ  يرتناوج  ناشیا  زا  يرتگرزب و  همه  زا  وت 
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دنک یم  شلاحشوخ  یهاگ  هاگ  هک  دراد  ینز  رگید  رداربنآ  اما  دیامنیم و  تریپ  همه  زا  ببـس  نیاب  درک  دناوتن  ربص  هک  دوش  التبم  رگید 
ما هدنام  ناوج  ببـس  نیاب  دنک  یمن  ما  هدرزآ  زگره  دراد و  لاحـشوخ  ارم  هشیمه  هک  مراد  ینز  نم  تسا و  هدنام  لاح  هنایم  ببـس  نیاب 

نایم رد  ات  دیئایب  نآ  زا  دعب  دینازوسب و  دیروآ و  ردب  ار  دوخ  ردـپ  ناوختـسا  دـیورب و  لوا  تفگ  دـندرک  لقن  ار  دوخ  لاح  ناردارب  سپ 
گنلک ردارب  ودنآ  دندیسر  ربقرس  رب  نوچ  دنتشادرب و  اهگنلک  شناردارب  تشادرب و  يریشمش  کچوک  رـسپ  دنتفر  نوچ  منک  مکح  امش 

ار لام  متشذگ و  دوخ  هصح  زا  نمو  دیفاکشب  ار  مردپ  ربق  مراذگ  یمن  هک  دیشک  ریـشمش  کچوک  ردارب  دنفاکـشب  ارربق  هک  دندز  ربق  رب 
هچنانچ دیدوبیم  وا  دنزرف  مه  اهامش  رگا  هک  تفگ  اهنآب  داد و  کچوک  رسپب  ار  اهلام  یـضاق  دندمآ  یـضاق  دزنب  نوچ  متـشاذگ  اهامـشب 

. دشیم عنام  مه  ار  امش  ردپ ، نتخوس  ندروآ و  رد  زا  دش  عنام  يدنزرف  تقفش  ار  کچوک  ردارب 

موس لصف 

نآ هارا  حاکن و  بادآ  رد 

دمح دراذگب و  زامن  تعکر  ود  دیامن  يراگتساوخ  هدارا  یسک  هاگره  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نسح  ثیدح  رد 
اَقْزِر َّنُهْعَسْوَا  َو  لام  َو  اهِسْفَن  یف  یل  َّمُهَظَفْحَاَو  اَجْرَف  َّمُهَّفَعَا  َءآسّنِلا  ْنِم  یلْرّدَقَف  ُجَّوََزتَا  ْنا  ُدیُرا  ّینِا  َّمُهّللَا  دناوخب  اعد  نیاو  دیوگب  ار  یهلا 

رد جیوزت  تستنـس  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد  یتْوَم .  َدـَْعبَو  یتویَح  یف  اِحلاص  افَلَخ  ُهَلَعَْجت  ابّیط  ادـَلَو  یل  ْرّدَـق  َو  ًۀَـکََرب  َّمُهَمَظعَاَو 
یتعاس رد  تساوخ  ینز  یصخش  هک  دیسر  ربخ  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضحب  هک  تسا  لوقنم  قثوم  ثیدحرد  دوش . عقاو  بش 

ادج مه  زا  يدوزب  سپ  دسر  مهب  تفلا  قافتا و  ناشیا  نایم  هک  مرادـن  نامگ  هک  دومرف  ترـضح  زور ، نایمرد  تسا ،  هدوب  مرگ  اوه  هک 
هک تسا  لوقنم  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدحرد  تسبوخ .  لاوش  هام  رد  ندرک  دـقع  هک  تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدـحرد  دـندش .
ای دقع  عاعـشلا  تحت  رد  هک  ره  هکتـسا  لوقنم  رگید  تیاور  رد  دنیبن . وکین  تبقاع  دشاب  برقع  رد  هامو  دنک  فافز  ای  دـنک  دـقع  هک  ره 
هک تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  زا  دوشیم . طقـس  ندش  مامت  زا  شیپ  دوش  دقعنم  هک  يدنزرف  هک  دـنادب  دـنک  فافز 

حاکن دقع  زا  شیپ  تسا و  تنـس  حاکن  رد  ندرک  ینامهیم  ندیبلط و  ار  نانم  ؤم  هکنادـب  و  تسا .  حاکن  يراگتـساوخ و  زور  هعمج  زور 
جیوزت و تقو  رد  نداد  ماعط  تسناربمغیپ  تنس  زا  تسا  لوقنم  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  تسا .  تنس  ندناوخ  هبطخ 

تـسا هدوب  یلاگنچ  نآ  دیناروخ و  مدرمب  سلحو  دومرف  همیلو  دومن  حیوزت  ار  هنومیم  نوچ  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
رد تسا و  مزال  لوا  زور  همیلو  هک  دومرف  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  دـنا . هتخاـسیم  کـشک  نغور و  اـمرخ و  زا  هک 

ار نومءام  رتخد  نوچ  مالـسلا  هیلع  یقت  دـمحم  ماـما  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  تسا و  هعمـس  اـیر و  موس  زور  ردو  تسا  یکین  مودزور 
ِِهتَْرتِع ْنِم  ِءآیِفْصالاَو  ِِهتَّیَِرب  ِدّیَس  یلَع  ُهّللا  یَّلَـصَو  هتَِّینادْحَِول  اصالِْخا  ُهّللاِّالا  َهِلا  الَو  ِِهتَمِْعِنب  اراْرِقا  ِهِّلل  ُدمَْحلَا  دناوخ  ار  هبطخ  نیا  دندرک  دقع 

ْمُک ِدابِع  ْنِم  َنیِحلاّصلاَو  ْمُْکنِم  یمایالا  وُحِْکنَاَو  َهَناْحبُـس  َلاقَف  ِمارَْحلا  ِنَع  ِلالَْحلِاب  ْمُهانْغَا  ْنِا  ِمانَالا  ِیَلَع  ِهّللا  ِلْضَف  ْنِم  َناک  ْدَـقَف  ُدـَْعب  اـّمَا 
هلاسر نیاو  تسا  روکذـم  هطوسبم  بتک  رد  ینالوط  ياـه  هبطخ  ریاـس  ٌمیلَع . ٌعِساو  ُهّللاَو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهّللا  ُمِِهنُْغی  ءآرَُقف  اُونوُکَی  ْنِا  ْمُِکئاـِماَو 

 . مدرک فیلءات  یئادج  هلاسر  حاکن  هغیص  بادآ  باب  رد  درادن و  ار  اهنآ  رکذ  شیاجنگ 

مراهچ لصف 

تعماجم فافز و  بادآ  نایب  رد 

هک یتقو  رد  نز  جرف  رد  ندرک  عامج  تسا و  هورکم  دشاب  عاعـشلا  تحت  ای  دـشاب  برقع  جرب  رد  هام  هک  یتقو  رد  ندرک  فافز  هکنادـب 
زا شیپ  ندش و  كاپ  زا  دـعب  تسا و  هورکم  ندرب  عتمت  ناشیا  زا  وناز  ات  فان  نیبامزا  تسا و  مارح  دـشاب  سافن  نوخ  اب  ای  دـشاب  ضیاح 
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اب دیوشب و  ار  جرف  هک  ار  نز  دنک  رما  سپ  دشاب  یترورـض  هکنآ  رگم  تسبانتجا  طوحا  دننادیم و  مارح  یـضعب  زین  ار  عامج  ندرک  لسغ 
نز ربد  یطو  ردو  درک  ناوـتیم  عاـمج  وا  اـب  دروآ  اـجب  درک  دـیابیم  ار  وا  هکیلاـمعا  ریاـسو  لـسغ  رگا  هضاحتـسم  نز  دـنک و  تبراـقم  وا 

دشاب دازآو  دنک  عامج  هک  دوخ  نز  اب  تسنآ  رتهب  تسا و  بانتجا  طوحا  دننادیم و  هورکم  ءاملع  رثکا  دننادیم و  مارح  یـضعب  تسفالخ 
لوقنم مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تسین .  یکاب  زینک  رد  نز و  تصخریب  دننادیم  مارح  ءاملع  یضعب  دزیرن و  جرف  نوریب  ار  دوخ  ینم 

نز اب  دنک  عامج  هک  ره  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  هبنـشراهچ .  بش  رد  دوخ  نزب  ندرک  لوخدار  درم  دیابن  هک  تسا 
هک دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دوش . مامت  هکنآ  زا  شیپ  مکـش  زا  ار  دـنزرف  نداتفا  دـهد  رارق  دوخ  اب  یپ  عاعـشلا  تحت  رد  دوخ 

هناوید دسر  مهب  يدنزرف  رگا  هک  تسکیدزن  دوش و  طقـس  دنزرف  هک  دوشیم  نیا  ثعاب  هک  هام  رخآ  هام و  نایم  هام و  لوا  رد  نکم  عامج 
لوسر ترضح  دشابیم . هام  رخآ  رد  ای  هام  لوا  رد  ای  هک  تسنآ  رثکا  دریگ  یم  عرـص  هک  ار  یـسک  ینیب  یمن  دشاب  هتـشاد  عرـص  ای  دشاب 

سپ یـسیپ  ای  هروخب  دوش  التبم  دسر  مهب  هکیدـنزرف  سپ  ضیح  رد  دوخ  نز  اب  دـنک  عامج  هک  ره  هک  دومرف  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص 
واب ضیح  رد  شردام  ای  انزادلاو  هکیسک  رگم  تسین  تیبلها  ام  نمشد  هک  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  ار . دوخ  رگم  دنکن  تمالم 

عامج دوخ  نزاب  دهاوخ  یـسک  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  نیدنچ  رد  دشاب . هدش  هلماح 
ترضح زا  حیحص  ثیدح  رد  دنکب . عامج  نآ  زا  دعب  دنکب و  یعبط  شوخ  يزاب و  تسد  وا  اب  لوا  هکلب  دورن  وا  دزنب  ناغرم  شورب  دنک 

رظن تقو  نآ  رد  دشاب و  لال  دـسر  مهب  هک  يدـنزرف  تسنآ  میب  هک  دـیئوگم  نخـس  عامج  تقو  رد  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص 
هاگن تسین  یکاب  هک  تسا  لوقنم  ترـضحنآ  زا  رگید  تاـیاور  ردو  دـشاب  روک  دـسر  مهب  هک  يدـنزرف  تسنآ  میب  هک  دـینکم  نز  جرفب 

دنـشاب هتـسب  نآ  ریغ  انحب و  باضخ  هک  یتلاح  رد  نز  درم و  هک  تسا  هدش  دراو  ربتعم  ثیدـح  نیدـنچ  رد  عامج .  تقو  رد  جرفب  هدرک 
دومرف تسیچ ؟  دوش  رود  نزو  درم  يور  زا  هماج  عامج  تلاح  رد  رگا  هک  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  دننکن . عامج 

رگا هک  دندیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تسین .  یکاب  دومرف  تسا ؟  نوچ  دسوبب  ارنز  جرف  یسک  رگا  دندیـسرپ  زاب  تسین  یکاب 
اب تشگنا  تسدب و  رگا  هک  دندیسرپ  دشابیم و  رتهب  نیا  زا  یتذل  رگم  هک  دومرف  تسنوچ ؟  دنک  رظن  واب  دنک و  نایرع  ار  دوخ  نز  یسک 
ایآ هک  دندیـسرپ  و  دنکن . اجنآ  رد  رگید  يزیچ  دوخ  ندب  يازجا  ریغب  اما  تسین  یکاب  دومرف  تسنوچ ؟  دـنک  يزاب  دوخ  زینک  نز و  جرف 
رد ندرک  عامجزا  دندیسرپ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدح  رد  تسین .  یکاب  دومرف  دنکب  عامج  بآ  نایمرد  دناوتیم 
نآ هک  دـشاب  لفط  هک  هناخ  رد  دـنکن  عامج  دوخ  زینک  نز و  اب  درم  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسین .  یکاـب  دومرف  ماـمح 

دومرف هک  تسا  لوقنم  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  دشاب . راکانز  دـسرمهب  ناشیا  زا  هکیدـنزرف  ای  دوشیم  راکانز  لفط 
ار ناشیا  هک  دشاب  رادیب  یصخش  هناخ  نآ  ردو  دنک  عامج  دوخ  نز  اب  یصخش  رگا  تسوا  تردق  هضبف  رد  مناج  هک  يدنوادخ  نآ  قحب 

نیدباعلا نیز  ماما  ترـضح  نوچ  دشاب . راکانزو  دشابن  راگتـسر  دسر  مهب  ناشیا  زا  هک  يدـنزرف  دونـش  ار  ناشیا  سفن  نخـس و  ای  دـنیبب 
ترـضح زا  دـنتخادنا . یم  ار  اه  هدرپ  دنتـسبیم و  ار  اهرد  دـندرک و  یم  رود  ار  ناراکتمدـخ  دـندومنیم  نانز  تبراـقم  هدارا  مالـسلا  هیلع 

رد دزاسب . وضو  دنک ، عامج  لسغ  زا  شیپ  رگید  زینک  اب  هک  دـهاوخ  دـنک و  عامج  يزینک  اب  یـسک  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص 
تسنآ ءاملع  نایم  روهشم  دونشو و  دنیب  هک  دشاب  يرگید  هناخ  رد  دنک و  یط  زینکاب و  تسین  یکاب  هک  تسا  هدش  دراو  حیحـص  ثیدح 

ترـضح زا  قثوم  ثیدـح  رد  دـباوخب . دازآ  نز  ود  نایم  رد  هک  تسهورکم  اما  دـباوخب  دوخ  زینک  ود  نایم  رد  درم  هک  تسین  یکاـب  هک 
رد دنک و  عامج  هلبقبور  درم  دراد  تهارک  دومرفو  دباوخب  دازآ  ود  زینک و  ود  نایم  درم  تسین  یکاب  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص 
رد دنکن و  عامج  هلبقب  تشپ  هلبقبور و  و  هن ،  هک  دندومرف  درک ، دـناوتیم  عامج  نایرع ،  درم  ایآ  هک  دیـسرپ  ترـضحنآ  زا  رگید  ثیدـح 
دنک عامج  ندرک  لسغ  يارب  دباین  بآ  رفـس  رد  هکیـسک  مرادیمن  تسود  دومرف  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  دـنکن . عامج  یتشک 
یهن مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دنا . هدش  تمرحب  لیاق  ءاملع  زا  یـضعب  دوخ و  رب  دشاب  هتـشاد  يررـض  فوخ  هکنآ  رگم 

دـشاب هناوید  دـسر  مهب  يدـنزرف  دـنکب و  رگا  دومرف  دـنک و  عامج  دـنک  لسغ  هکنآ  زا  شیپ  دـشاب  هدـش  ملتحم  هکیـسک  هکنآ  زا  دومرف 
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دشابیم و درز  دنکیم و  عولط  باتفآ  هکیتقو  رد  ندش  بنج  تسا  هورکم  دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ار . دوخ  رگم  دنکن  تمالم 
عامج ناضمر  هام  لوا  بش  رد  تسا  بحتسم  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  نتفر .  ورف  تقو  باتفآ  يدرز  رد  نینچمه 

یسورع نوچ  یلع  ای  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضحب  دومن  تیصو  هانپ  تلاسر  ترضح  هک  تسا  لوقنم  يردخ  دیعسوبا  زا  ندرک و 
ادخ ینک  نینچ  نوچ  شاپب  هناخ  ياهتنم  ات  هناخرد  زا  ار  بآ  نآ  وشب و  ار  شیاهاپ  دنیـشنب و  ات  نکب  ار  شیاهـشفک  دوش  وت  هناخ  لخاد 

زا سورع  ددرگ  نمیا  دسرب و  هناخ  نآ  هشوگ  رهب  تکرب  نآ  هکنآ  ات  دیآ  دورف  سورع  رس  رب  هک  دتـسرفب  وت  رب  تمحر  عون  رازه  داتفه 
سپ شرت  بیس  زینـشگ و  هکرـسو و  ریـش  ندروخ  زا  زور  تفه  ات  ار  سورع  نک  عنم  و  دشاب . هناخ  نآ  رد  ات  یـسیپ  هروخ و  یگناوید و 

درس و اهنیا  ندروخ  ببسب  محر  هک  اریز  دومرف  اهنیا ؟ ار  وا  منک  عنم  ببـس  هچب  هّللا  لوسر  ای  تفگ  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح 
هک دومرف  سپ  دیآیمن ، دوجوب  وا  زا  دنزرف  هک  ینز  زا  تسا  رتهب  دشاب  هداتفا  هناخ  هیحان  رد  هکیریصح  دروآ و  یمن  دنزرف  دوشیم و  میقع 

یلع ای  شنادـنزرف .  نزنآب و  دـبای  یم  هار  غامد  طبخ  هروح و  یگناوید و  هک  هام  ناـیم  هاـم و  لوا  رد  دوخ  نز  اـب  نکم  عاـمج  یلع  اـی  : 
دوش لصاح  يدنزرف  رگا  هک  وگم  نخس  عامج  تقو  رد  یلع  ای  دوب . دهاوخ  لوحا  دسر  مهب  يدنزرف  رگا  هک  نیشیپ  زا  دعب  نکم  عامج 

يروک ثعاب  تلاحنآ  رد  جرفب  هدرک  رظن  هک  تلاحنآ  رد  دشوپب  مشچ  دوخ و  نز  جرفب  يدحا  دـنکن  هاگن  دـشاب و  لال  هک  یتسین  نمیا 
یلع ای  دشاب . هناوید  ای  ثنخم  دسر  مهب  يدنزرف  رگا  هک  نکم  عامج  دوخ  نز  اب  يرگید  نز  شهاوخ  توهـشب و  یلع  ای  دوشیم . دـنزرف 

ای ار . ناشیا  دنازوسب  دوش و  لزان  ود  ره  رب  نامـسآ  زا  یـشتآ  مسرتیم  هک  دناوخن  نآرق  دشاب  هدیباوخ  شارف  رد  دوخ  نز  اب  بنج  هک  ره 
ار دوخ  ود  ره  دشاب و  هتشاد  دوخ  يارب  زا  یلامتسد  وا  یشاب و  هتـشاد  دوخ  يارب  زا  یلامتـسد  وت  هکنآ  رگم  دوخ  نز  اب  نکم  عامج  یلع 
نآ نکم  عامج  دوخ  نز  اب  هداتـسیا  یلع  ای  دشکیم . یئادجب  رخآ  دوشیم و  ادیپ  امـش  نایم  رد  ینمـشد  هک  دـینکن  كاپ  لامتـسد  کی  هب 

يدنزرف رگا  هک  نکم  عامج  رطف  دیع  بش  رد  یلع  ای  دنکیم . لوب  باوختخر  رب  نارخ  دـننام  دـسر  مهب  يدـنزرف  رگا  تسا و  نارخ  لعف 
تشگنا راهچ  ای  تشگنا  شش  دسر  مهب  يدنزرف  رگا  هک  نکم  عامج  نابرق  دیع  بش  رد  یلع  ای  دیآ . روهظب  وا  زا  رایسب  رش  دیآ  دوجوب 

سیئر و ای  دـشاب  مدرم  هدنـشک  دالج و  دـسر  مهب  يدـنزرف  رگا  هک  نکم  عامج  راد  هویم  تخرد  ریز  رد  یلع  ای  دـشاب . هتـشاد  تسد  رد 
یلاحدـب و رد  هشیمه  دـیآ  دوجوب  يدـنزرف  رگا  هک  يزیواـیب  هدرپ  هکنآ  رگم  نکم  عاـمج  باـتفآ  ربارب  رد  یلع  اـی  دـشاب . ملظ  هدرکرس 

نوچ یلع  ای  نتخیر .  نوخ  رد  دشاب  يرج  دیآ  دوجوب  يدنزرف  رگا  هک  نکم  عامج  هماقا  ناذا و  نایم  رد  یلع  ای  دریمب . ات  دشاب  یناشیرپ 
نابعش همین  بش  رد  یلع  ای  دشاب . لیخب  لدروک و  دسر  مهب  هک  يدنزرف  ینک  نینچ  رگا  هک  وضو  یب  نکم  عامج  وا  اب  دوش  هلماح  تنز 

هک نکم  عامج  نابعـش  هام  رخآ  زور  رد  یلع  ای  دـشاب . یهایـس  ناشن  شیور  رد  دـشاب و  موش  دوش  لصاح  يدـنزرف  رگا  هک  نکم  عامج 
رگا هک  نکم  عامج  ماب  تشپ  رب  یلع  ای  دوب . وا  تسد  رب  مدرم  زا  يرایـسب  كاله  دـشاب و  ناملاظ  روای  راشع و  دـسر  مهب  يدـنزرف  رگا 
رگا هک  نکم  عامج  يوریم  هک  بشنآ  رد  يورب  يرفـسب  نوچ  یلع  ای  دـشاب . تعدـب  بحاص  هدـننک و  اـیر  قفاـنم و  دـسر  مهب  يدـنزرف 
عامج دشاب  هار  هزور  هس  هک  يور  يرفسب  رگا  دنا و  نیطایش  ردارب  ناگدننک  فارسا  دنک و  فرص  قح  انب  ار  شلام  دیآ  دوجوب  يدنزرف 
یضار نآرق و  ظفاح  دسر  مهب  يدنزرف  رگا  هک  نکب  عامج  هبنـشود  بش  رد  یلع  ای  دشاب . ناملاظ  روای  دسر  مهب  يدنزرف  رگا  هک  نکم 
شناهد دوش و  يزور  ار  وا  مالـسا  تداعـس  زا  دعب  دسر  مهب  يدـنزرف  هبنـش و  هس  بش  رد  ینک  عامج  رگا  یلع  ای  دـشاب . ادـخ  تمـسقب 

مهب يدنزرف  هبنشجنپ و  بش  رد  ینک  عامج  رگا  یلع  ای  دشاب . كاپ  ناتهب  تبیغ و  زا  شنابز  درمناوج و  شتسد  میحر و  شلدو  وبشوخ 
اب ینک  یکیدزن  دشاب  نامسآ  نایم  رد  باتفآ  هک  یتقو  هبنـشجنپ  زور  رد  رگا  دشاب و  ءاملع  زا  یملاع  ای  تعیرـش  ماکح  زا  یمکاح  دسر 

عامج رگا  یلع  ای  نید .  این و  رد  یتمالـس  دنکیم  يزور  ار  وا  ادخ  دوش و  ریپ  ات  دوشن  وا  کیدزن  ناطیـش  دـسر  مهب  يدـنزرف  دوخ و  نز 
زا دسر  مهب  يدنزرف  ینک و  عامج  رـصع  زا  دعب  هعمج  زور  رد  رگا  دشاب و  وگنخـس  بیطخ و  دسر  مهب  يدـنزرف  هعمج و  بش  رد  ینک 

لوا تعاس  رد  یلع  ای  دشاب . لادـبا  زا  دـنزرف  نآ  تسه  دـیما  نتفخ  زامن  زادـعب  هعمج  بش  رد  ینک  عامج  رگا  دـشاب و  روهـشم  نایاناد 
نم زا  ار  تیـصو  نیا  یلع  ای  دیامن . رایتخا  ترخآ  رب  ار  ایند  دشاب و  رحاس  هک  یتسین  نمیا  دـسر  مهب  يدـنزرف  رگا  هک  نکم  عامج  بش 
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ةردـس دومرف  رما  یلاعتقح  اهیلع  هّللا  تاولـص  همطاف  دـقع  زور  رد  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد  متخومآ .  لیئربج  زا  هچنانچ  زومایب 
درک راثن  تشهب  لـهارب  رهاوج  ناـجرم و  دـیراورم و  زا  تشاد  هچنآ  سپ  همطاـف  ترـضح  راـثن  يارب  زیر  ورف  يراد  هچنآ  هک  ار  یهتنملا 

تسا و همطاف  ترـضح  راثن  نیا  هک  دنیوگیم  دنتـسرفیم و  رگیدکیب  هیدهب  دننکیم و  ترخافم  تمایق  زور  ات  دـندرب و  ار  راثن  ناروح  سپ 
يا هک  دومرف  ترضح  دنتخادنا و  نآ  يور  رب  هفیطق  دندروآ و  ار  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  بهـشا  رتسا  فافز  بش  رد 

كراـبم شوگب  هکئـالم  يادـص  هار  ياـنثا  ردو  دـش  ناور  بقع  زا  لوسر  ترـضحو  دیـشکیم  ار  رتسا  ماـجل  ناملـس  وش و  راوس  همطاـف 
همطاف ترـضح  فافز  ۀـهجب  ار  ام  یلاعتقح  هک  دـنتفگ  دـندمآ و  دورف  کلم  رازه  اب  لیئاکیم  کـلم و  رازه  اـب  لـیئربج  دیـسر  ترـضح 

بـش رد  هک  دـش  تنـس  ببـس  نیاب  دـندومن و  یم  تقفاوم  ناشیا  اب  هکئالم  دـنتفگیم و  ربکا  هّللا  لیئاکیم  لـیئربج و  سپ  تسا  هداتـسرف 
یم لمعب  اهماعط  ام  هک  درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضحب  یـصخش  هک  تسا  لوقنم  رگید  تیاور  رد  دـنیوگب . ربکا  هّللا  فاـفز 

دزویم تشهب  میسن  یسورع  ماعطرب  هک  اریز  دومرف  دیآیمن  یماعط  چیه  زا  یـسورع  ماعط  يوبو  مینکیم  وبـشوخ  هزیکاپ و  رایـسب  میروآ و 
رد ماعط  دوش و  عقاو  بش  رد  یـسورع  تستنـس  هک  تسا  هدـش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد  دوشیم . ایهم  لالح  يارب  هک  تسا  یماـعط  نوچ 
یم رگیدـکیزا  دـننکیم و  تراغ  نوچ  اما  تشادرب  ناوتیم  ار  یـسورع  راثن  هک  تسا  هدـش  دراو  رابخا  زا  یـضعب  رد  دوش و  هتخپ  تشاچ 

زا دنرادرب . مدرم  هک  دنا  یـضار  شنابحاص  هک  دشاب  مولعم  نئارقب  هک  نتـشادرب  تسا  زیاج  یتقو  دـنا  هتفگ  املع  دراد و  تهارک  دـنیابر 
نوچو دروآیم  امش  دایب  ار  ایند  هک  اریز  دیورب  رید  دنبلطب  یسورعب  ار  امـش  هاگ  ره  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح 

هّللا یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدـح  رد  دروآ . یم  امـش  دایب  ار  ترخآ  نوچ  دـیورب  رتدوز  دـنناوخب  هزانجب  ار  امش 
دنک عامج  هار  نایم  رد  هک  ره  هک  دومرف  دننک و  ددرت  مدرم  هک  هار  رس  رب  نامسآ و  ریز  رد  ندرک  عامج  زا  دومرف  یهن  مّلـسو  هلآو  هیلع 

عامج : ار تلـصخ  هس  غالک  زا  دیزومایب  هک  دومرف  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دننک . تنعل  ار  وا  مدرم  هکئالم و  ادـخ و 
نز اب  دهاوخ  یسک  هاگ  ره  هک  دومرف  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  ندرک .  رذح  رایسب  نتفر و  يزور  بلطب  دادماب  ناهنپ و  ندرک 

لها اب  دورب  سپ  دیآ  شـشوخ  دـنیبب و  ینز  یـسک  هاگ  ره  عامج و  زا  شیپ  دـشابیم  اهراکار  نانز  هک  دـنکن  لیجعت  دـنک  یکیدزن  دوخ 
دنکب زامن  تعکر  ود  دشاب  هتشادن  ینز  رگا  دهدن و  هار  دوخ  لد  رب  ار  ناطیش  تسه و  مه  نآ  اب  تسه  نیا  اب  هچنآ  هک  دنک  عامج  دوخ 
هچنآ دیامرفیم  اطع  واب  هتبلا  هک  دنک  لاوئس  ینز  ادخ  لضف  زا  سپ  دتسرفب  دمحم  لآودمحم  رب  تاولـصو  دیوگب  رایـسب  ار  ادخ  دمح  و 

رخ ود  دننام  دنوشن  نایرع  دننک  عامج  نزو  درم  نوچ  هک  تسا  لوقنم  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد  دـنادرگ . زاین  یب  مارح  ار  وا 
هک تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  دنوشیم . رود  ناشیا  زا  هکئالم  دـننک  نینچ  رگا  هک  اریز 

ربتعم ثیدـح  رد  تسا .  نماض  نز  نآب  دـسر  یبیعو  دـنکب  رگا  سپ  دوش  مامت  لاس  هن  هکنآ  زا  شیپ  رتخد  اب  ندرک  عاـمج  تسین  زیاـج 
یخرـس ندـش  فرط  رب  ات  باتفآ  نتفر  ورف  تقو  زا  باتفآ و  عولط  ات  حبـص  عولط  نایم  ندرک  عامج  تسا  هورکم  هک  تسا  لوقنم  رگید 

داب ای  هایـس  داب  نآرد  هکیزور  ای  بش  رد  دریگب و  هام  بشنآ  رد  هکیبش  رد  دریگب و  باتفآ  زور  نآ  رد  هک  يزور  نآ  رد  برغم و  فرط 
تـسود هک  ار  يزیچ  دنزرف  نآ  رد  دنیبن  دـسر  مهب  يدـنزرف  ار  وا  سپ  تاقوا  نیا  رد  دـنک  عامج  رگا  هّللاو  دوش  ثداح  درز  داب  ای  خرس 

لـسغ هکنآ  زا  شیپ  تیم  نداد  لسغ  زا  دـعب  نوچ  هک  تسا  روطـسم  اـضرلا  هقف  رد  هدرمـش .  لهـس  ار  یهلا  بضغ  تاـیآ  هک  اریز  دراد 
ار یـسک  هاگره  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  زا  نکب .  عامج  نآ  زا  دعب  زاسب  وضو  ینک  عامج  هک  یهاوخ  ینک 

مالـسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  دوش . نکاس  ات  دـنک  عامج  دوخ  نز  اب  سپ  دوش  بلاغ  شجازم  رب  ترارح  ای  دـسر  مهب  ندـب  رد  يدرد 
مالـسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  دشاب . ثنخم  دسر  مهب  هکیدنزرف  دـنک  عامج  دوخ  نز  اب  باضخ  تلاحرد  هک  ره  هک  تسا  لوقنم 

حیحـص ثیدح  رد  تسین .  یکاب  ندرک  عامج  رگید  زینک  ربارب  رد  ار  زینک  اما  نکم  عامج  رگید  دازآ  نز  ربارب  رد  ار  دازآ  نز  هک  دومرف 
دندرکیم عامج  هدارا  لسغ  زا  شیپ  عامج و  زا  دعب  هاگره  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا 

. دنکن عامج  دنـشاب  هدرک  شقن  ادـخ  مان  نآرب  هک  دـشاب  وا  اب  يرتشگنا  یـسک  رگا  هک  تسا  لوقنم  رگید  تیاور  رد  دـنتخاس . یم  وضو 
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مه وت  دزاسب و  وضو  نآ ،  زا  شیپ  هک  وگب  دنروایب  وت  دزنب  ار  سورع  نوچ  هک  تسا  لوقنم  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدح 
دمحم رب  تاولـص  وگب و  یهلا  دـمح  سپ  دراذـگب  زامن  تعکر  ود  هک  دـننک  رما  زین  ار  وا  هک  وگب  نکب و  زامن  تعکر  ود  زاـسب و  وضو 

َو اهَّدُو  ُو  اهَْفلءا  یْنقُزْرا  َّمُهّللَا   : ناوخب اعد  نیا  دنیوگب و  نیمآ  دنا  هدمآ  وا  اب  هک  ار  نانز  نآ  نکرما  نک و  اعد  سپ  تسرفب  دـمحم  لآو 
زا تفلا  نادب  هک  دومرف  نآ  زا  دـعبَمارَْحلا  ُهَرْکَت  َو  َلالَْحلا  ُّبُِحت  َکَّنَءاَف  فالِْتِئا  َسَنَا  َو  ٍعاِمتِْجا  ِنَسْحَِاب  انَْنَیب  ْعَمْجاَو  اِهب  ینِـضْرا  َو  اهاضر 

ثیدح رد  دنادرگ . مدرم  عبط  هورکم  هدینادرگ  لالح  ادخ  هک  ار  هچنآ  هک  دهاوخیم  تسا و  ناطیش  بناج  زا  ینمـشد  تسادخ و  بناج 
ریگب و ار  شیناـشیپ  يوـم  يورب  سورع  دزنب  فاـفز  بش  رد  نوـچ  هک  تسا  لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  نسح 

الَو ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِۀَعیـش  ْنِم  ایقَت  اکَرابُم  ُْهلَعْجاَفادـَلَو  اْهنِم  یل  َْتیَـضَق  ْنِاَف  اُهْتلَلْحَتِْـسا  َِکتاِملَِکب  َو  اُهتْذَـخَا  َِکتَنامَِاب  َّمُهّللَا  وگب  روآ و  هلبقبور 
َّمُهّللَا : وگب راذـگب و  شیناشیپ  يالاب  رب  تسد  هک  تسا  لوقنم  ترـضحنآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد  ابیـصَنالَو . اکَرَـش  ِهیف  ِناطیَّشِلل  ْلَعَْجت 
َكَرش ُْهلَعَْجت  َو ال  ایّوَس  ُْهلَعْجَف  اْئیَش  اهَمِحَر  یف  یل  َْتیَضَق  ْنِاَف  اهَجْرَف  ُْتلَلْحَتِْـسا  ِکتاِملَِکب  َو  اُهتْذَخَا  َِکتَنامَا  یف  َو  اُهتْجَّوََزت  َِکباتِک  یلَع 
دنربن رگا  دوشیم و  رود  ناطیـش  دنربب  ادخ  مان  عامج  تقو  رد  رگا  هک  دومرف  دوشیم  ناطیـش  كرـش  هنوگچ  دـنزرف  دیـسرپ  يوار  ٍناْطیَش 

هک تسناد  ناوـتیم  زیچ  هچب  هک  دیـسرپ  تسا  یکی  هفطن  دـشابیم و  ود  ره  زا  عاـمج  سپ  دـنکیم  لـخاد  صخـشنآ  رَکَذ  اـب  ار  دوـخ  رَکَذ 
تـسام نمـشد  هک  ره  تسا و  هدشن  کیرـش  وا  رد  ناطیـش  رادیم  تسود  ار  ام  هک  ره  هک  دومرف  تسا ؟  هدش  کیرـش  یـسک  رد  ناطیش 

هیلع نینم  ؤملاریما  ترضح  زا  تسا .  هدش  دراو  رایسب  هصاخ  هماع و  قرط  زا  ثیداحا  نومـضم  نبا  رب  تسا .  هدش  کیرـش  ار  وا  ناطیش 
ادُودَو ادُولَو  اـْهلَعْجا  َّمُهّللَا  اُهتْذَـخَا  َکـِتَنامَابَو  اُهْتلَلْحَتِْـسا  َکـِتاِملَِکب  َّمُهّللَا  : دـناوخب ار  اـعد  نیا  فاـفز  تقو  رد  هک  تسا  لوـقنم  مالـسلا 

اعد نـیا  هـک  تـسا  لوـقنم  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  زا  رگید  ربـتعم  تـیاور  رد  َحَرـَـس . اـمَع  ُلَئـْـسَتالَو  َحاراّـمِم  ُلُـکءاَت  ْكَْرفَتـال 
الَو ایّوَس  اِملْسُم  ُْهلَعْجاَو  ایقَت  اّراب  ُْهلَعْجاَف  اْئیَش  اهَمِحَر  یف  یل  َْتیَـضَق  ْنِا  َّمُهّللَا  اُهتْذَخَا  ِهّللا  ِۀَنامَا  یفَو  اهَجْرَف  ُْتلَلْحَتْـسا  ِهّللا  ِتاِملَِکب  : دناوخب

دندرک و نایب  یمدآ  هفطن  رد  ار  ناطیش  ندش  کیرش  ترضح  هک  تسا  لوقنم  ترضحنآ  زا  رگید  ثیدح  رد  ِناطیَّشِلل . اکَرَش  ِهیف  ْلَعَْجت 
نمْحَّرلا ِهّللا  ِمِْسب  وگب  یشاب  هتـشاد  عامج  هدارا  هاگره  هک  دومرف  دوشن  عقاو  نیا  هک  درک  دیاب  هچ  هک  تفگ  يوار  دندرمـش  میظع  رایـسب 

الَو ابیـصَن  الَو  اکَرَـشِهیف  ِناطیَّشِلل  ْلَعَْجت  الَف  ًۀفیلَخ  ۀَْلیّللا  هذه  یف  یّنِم  َْتیَـضَق  ْنِا  َّمُهّللَا  ِضْرَْالاَو  ِتاومَّسلا  ُعیدـَب  َوُه  ِّالا  َهِلاال  يذَّلا  ِمیحَّرلا 
دوشن کیرش  ناطیـش  هک  دهاوخ  نوچ  هک  دومرف  رگید  ثیدح  رد  َكُؤانَث . َّلَج  ِهِزْجِرَو  ِنا  طیَّشلا  َنِم  یّفَـصُم  اِصلُْخم  انِمُْؤم  ُْهلَعْجاَو  اّظَح 
هتـشاد عامج  هدارا  یـسک  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  زا  ناطیـشرش .  زا  ادخب  دربب  نانپو  هّللاِمِْـسب  دـیوگب 

ررـض واب  زگره  ناطیـش  دـیآ  دوجوب  يدـنزرف  رگا  سپ  ینَْتقَزَر  ام  ِناطیّـشلا  ِبِّنَجَو  ِناـطیَّشلا  ینَّبنَج  َّمُهّللَا  ِهّللاـِبَو  ِلـلا  ِمِْسب  دـیوگب  دـشاب 
ایّقَت ُْهلَعْجاَو  اَدلَو  یْنقُزْرا  َّمُهّللَا  ناوخب :  اعدنیا  ینک  عامج  هدارا  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  دـناسرن .

. ٍْریَخ یِلا  ُهَتَِبقاع  ْلَعْجاَو  ٌناصُْقنالَو  ٌةَدایز  ِهِْقلَخ  یف  َْسَیل  اّیکَز 

مجنپ لصف 

ناشیا ماکحاو  رگیدکی  رب  رهوش  نز و  قح  نایب  رد 

تسا هتشادن  زیاج  تریغ  نانز  يارب  یلاعت  قح  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا 
يارب زا  تسا و  هدـینادرگ  لالح  دـهاوخ  هچنآ  زینک  هعتم و  زا  نز و  راهچ  نادرم  يارب  زا  هک  اریز  تسا  هدادرارق  تریغ  نادرم  يارب  زا  و 

دنربیمن کشر  تریغ و  تسا و  راکانز  ادـخ  دزن  دـیامن  هدارا  ای  دـنک  بلط  رگید  رهوش  رگا  تسا  هدرکن  لـالح  رهوش  کـی  زا  ریغب  نز 
کشر دومرف  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد  دنـشاب . یمن  کشر  بحاص  هنم  ؤم  نانز  دب و  نانز  رگم 

اب درم  نتفگ  هک  تسا  لوقنم  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  زا  نارهوشب .  تبـسن  تسا  ناشیا  یتسود  يرایـسبزا  نانز  ندرب 
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تسا لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  حیحـص  ثیدح  رد  دوریمن . ردب  وا  لد  زا  زگره  مرادیم  تسود  ارت  نم  هک  دوخ  نز 
هک تسا  مزال  دومرف  نزرب  رهوش  قح  تسیچ  هّللا  لوسر  ای  تفگ  مّلـسو و  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدـخب  دـمآ  ینز  هک 

هدرا تقو  ره  درادن و  وا  تصحر  یب  تنـس  هزور  دـنکن و  قدـصت  وا  تصخر  یب  وا  هناخ  زا  دـنکن و  وا  ینامرفان  دـنکب و  رهوش  تعاطا 
دورب ردـب  تصخر  یب  رگا  دورن و  ردـب  وا  تصخر  یب  وا  هناـخ  زا  دـشاب و  رتش  نـالاپ  تشپ  رب  هچ  رگا  دـنکن  هقیاـضم  دـنک  وا  یکیدزن 

زا درم  رب  یک  قح  هّللا  لوسر  ای  تفگ  ددرگرب  هناخب  ات  دننک  تنعل  ار  وا  همه  تمحر  هکئالم  بضغ و  هکئالم  نیمز و  نامسآ و  هکئالم 
رهوش رب  نم  هک  دیـسرپ  رهوش ، قح  هک  دومرف  تسا  رتـمیظع  همه  زا  نز  رب  یک  قح  تفگ  ردـپ  قح  هک  دومرف  تسا  رتـمیظع  سک  همه 

هداتـسرف تقیقحب  ارت  هکیئادـخ  نآـب  مروخیم  مسق  هک  تفگ  نزنآ  هک  یکی  اـت  دـص  زا  هک  دومرف  دراد ؟ نم  رب  وا  هک  مرادـن  قح  ردـقنآ 
لا ؤسو  دمآ  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدـخب  ینز  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدـح  رد  منکن .  رهوش  زگره  هک  تسا 

تصخر یب  تنس  هزور  هکتـسنآ  اهقح  هلمج  زا  هک  دومرف  سپ  تفگ  ناوت  هکتـسنآ  زا  هدایز  هک  دومرف  تسیچ  نز  رب  رهوش  قح  زا  درک 
دـشوپب ار  دوخ  ياه  هماج  نیرتوکین  دـنک و  وبـشوخ  ار  دوخ  شوخ  ياـهوب  نیرتوکینب  دورن و  نوریب  وا  تصخر  یب  هناـخ  زاو  درادـن  وا 

رگید ثیدح  رد  دنکن . ابا  دشاب  هتـشاد  عامج  هدارا  رگا  هک  دنک  هضرع  وارب  ار  دوخ  ماش  دادـماب و  ره  دـیارایبا و  دوخ ر  اهتنیز  نیرتهببو 
زا رهوش  هک  دباوخن  بش  چیه  رهوش و  يارب  شباوث  تسنز و  يارب  شهانگ  هدب  رگا  دهدن و  یـسکب  وا  تصخر  یب  زیچ  چیه  هک  دومرف 

هکینز ره  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  یلب .  هک  دومرف  دشاب ؟ هدرک  ملظ  وا  رب  رهوش  دـنچ  ره  تفگ  نز  دـشاب  كانمـشخ  وا 
رهوش ریغ  يارب  شوخ  يوب  هک  ینز  ره  دـشاب و  یـضار  وا  زا  رهوش  اـت  دـشابن  لوبقم  شزاـمن  دـشاب  هدرزآ  وا  زا  رهوشو  دروآرـسب  بش 
مالغ : دوریمن الاب  نامـسآ  هب  ناـشیا  لـمع  چـیه  هک  دنـسک  هس  دومرف  دـیوشب . دوخ  زا  ار  شوخ  يوب  نآ  اـت  تسین  لوبقم  شزاـمن  دـنکب 

هدش دراو  هربتعم  ثیداحا  رد  دشاب . هتخیوآ  دنلب  ربکت  يور  زا  ار  دوخ  هماج  هک  یسک  دشابن و  یـضار  وا  زا  شرهوش  هک  ینز  هتخیرگ و 
نارهوش و رازآ  رب  هک  تسنآ  نانز  داهجو  دنوش  هتـشک  ات  دننک  فرـص  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  لامو  ناج  هک  تسنآ  نادرم  داهج  هک  تسا 

هدجس ادخ  ریغ  يارب  یـسک  هک  مدرکیم  رما  رگا  هک  دومرف  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دننک . ربص  ناشیا  ندروآ  تریغ 
هچنآ زا  ار  رهوش  دنک  عنم  هکنآ  يارب  دهدن  لوط  ار  دوخ  زامن  نز  هک  دومرف  دننک و  هدجـس  نارهوش  يارب  نانز  هک  متفگیم  هنیآره  دنک 

ار وا  هکئـالم  هتـسویپ  دور  باوخب  رهوش  اـت  دـنک  ریخءاـت  وا  دـبلطب و  تعماـجم  يارب  ار  وا  رهوش  هک  ینزره  هک  دومرف  دـهاوخ و  يو  زا 
ای جح  رگم  داد  دناوتیمن  رهوش  تصخریب  يزیچ  مه  دوخ  لام  زا  نز  هک  تسا  لوقنم  حیحص  ثیدح  رد  دوش . رادیب  رهوش  ات  دننک  تنعل 

هکینز ره  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدح  رد  ناشیوخب .  ناسحاو  هلـص  ای  ردام  ردپ و  هب  یکین  ای  ةوکز 
هک تسا  هدش  دراو  رایـسب  هربتعم  ثیداحا  رد  دوشیم . فرطرب  همه  شیاهلمع  باوث  ما  هدیدن  یکین  وت  زا  زگره  نم  هک  دیوگب  شرهوشب 
هک تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد  دنک . وفع  دشخب و  وا  رب  دنک  يدب  رگا  دناشوپب و  ار  شندب  دـنک و  ریـس  ار  وا  هکتـسنآ  درم  رب  نز  قح 
انح دننام  گنر  دروایب و  وا  يارب  تشوگ  هبترمکی  زور  هس  ره  دهدب و  واب  ندیلام  يارب  نغور  زورکی  هن  زورکی  وا و  دزن  دـنکن  شرت  ور 

ار شا  هناخ  هک  دیابو  ناتسبات  يارب  زاود  ناتـسمز  يارب  زا  ود  هدب  شا  همامج  راهچ  لاس  ره  رد  دهدب و  واب  رابکی  هام  شـش  ره  همـسو  و 
واب دنروخ  سک  همه  هک  اه  هویم  دـهدب و  واب  توق  هنهک  نمکی  يزور  تیز و  هکرـس و  زا  رـس و  ندـیلام  يارب  نغور  زا  دراذـگن  یلاخ 

ود قح  رد  ادـخ  زا  دیـسرتب  هک  تسا  لوـقنم  قداـص  ترـضح  زا  دریگب . وا  يارب  یندروـخ  رگید  تاـقوا  زا  هداـیز  اهدـیع  ردو  دـناروخب 
دنک كولس  رتهب  نانز  اب  هک  تسا  یسکنآ  امـش  نیرتهب  هک  دومرف  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نانز .  نامیتی و  فیعض : 

قداص ترـضح  دنکب . رتشیب  دوخ  ناریـساب  ناسحا  هک  تسا  یـسک  ادـخ  دزن  ناگدـنب  نیرتبوبحم  دـنیوا و  ناریـسا  درم  لایع  هک  دومرفو 
ترضح دیاین . وا  دزن  دباوخب و  رگید  هناخ  رد  بش  دشاب  رهشنآ  رد  شنز  هک  يرهـش  رد  هک  تستورم  بحاص  كاله  بجوم  هک  دومرف 

ناشیا مزع  فیعـض و  ناـشیا  يءار  نکم ،  ناـنز  اـب  تروشم  راـهنیز  هک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضحب  دومرف  تیـصو  نینم  ؤملاریما 
ریغب یتمدخ  ناشیاب  دنسانشن و  ار  يدرم  وت  زا  ریغب  هک  نک  نانچ  یناوت  ات  تسرفم و  نوریب  رادب و  هدرپ  رد  هتـسویپ  ارناشیاو  تسا  تسس 
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یلگ نز  هک  اریز  تسا  رتهب  ناشیا  لامج  نسح و  ناشیا  يدونـشوخ  ناـشیا و  لاـح  يارب  زا  نیا  هک  راذـگم  دراد  ناـشدوخب  قلعتم  هچنآ 
رد هدـم .  وا  تسدـب  رایـسب  ار  دوخ  نکم و  لوبق  نارگید  قح  رد  ار  شنخـس  راد و  یمارگ  ار  شدوـخ  نینچمهو  تسین  راکتمدـخ  تسا 

ناشیاب نتـشون  يزیچو  دیهدم  اج  هناخالابو  هفرغ  رد  ارنانز  هک  تسا  لوقنم  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح 
لوسر ترـضح  دـینک . میلعت  ناشیاب  ار  رون  هروس  دـیهدب و  ناشیا  دایب  نتـشر  خرچ  دـینکم و  ناـشیا  میلعت  ار  فسوی  هروس  دـیزومایم و 

رد دتفین  عمطب  هکنآ  ات  دینکم  نانز  تعاطا  یکین  رد  هک  دومرف  دننک و  راوس  نیزرب  ارنانز  هکنآ  زا  دومرف  یهن  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص 
ناشیاب يزار  هک  دومرف  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  دیـشاب . رذح  رد  ناشناکین  زا  ناشیا و  ناَدب  زا  دـیرب  هانپ  ادـخب  اهیدـبب  امـشب  ندرک  رما 

دنک ریبدت  ینز  ار  وا  ياهراک  هکیدرم  هک  دومرف  نینم  ؤملاریما  ترـضح  دـینکم . تعاطا  دـنیوگ  هچنآ  امـش  ناشیوخ  هراب  رد  دـیئوگم و 
یم ناـشیا  هچنآ  دـندرکیم و  تروشم  دوخ  ناـنز  اـب  دنتـشاد  گـنج  هدارا  نوچ  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تسنوعلم . 

رد نوگنرس  ار  وا  ادخ  دنکب  دوخ  نز  تعاطا  هک  ره  هک  دومرف  مّلسو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دندرکیم . نآ  فالخ  دنتفگ 
اهدیع و اهیـسورع و  اهمامحب و  ریـس  يارب  هک  دبلط  تصخر  وا  زا  هک  دومرف  تسا ؟  مادک  تعاطا  نیا  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ  دزادنا  منهج 

لثم هک  دومرف  رگید  ثیدـح  رد  دریگب . وا  يارب  دـشوپب و  نوریب  رد  هک  دـبلط  وا  زا  كزان  ياه  هماج  دـهدب و  تصحر  وا  دورب و  اـهازع 
ربص سپ  دنکـشیم  ینک  تسار  هک  یهاوخیم  رگا  يوشیم و  عفتنم  يراذـگ  یم  دوخ  لاحب  ار  وا  رگا  تسولهپ  جـک  ناوختـسا  لثم  نینچ 

يرذع دشاب و  رضاح  رگا  دنک  عامج  وا  اب  هبترمکی  هام  راهچ  ره  هکتسنآ  درم  رب  نز  قوقح  هلمج  زا  هکنادب  ناشیا و  ياهیـشوخان  رب  نک 
 ، کی ره  رگید  ياهنآ  شیپ  هک  تسا  بجاو  دـباوخب  بشکی  نزکی  شیپ  دـشاب و  هتـشاد  نز  دـنچ  رگا  تسبجاو و  نیا  دـشاب و  هتـشادن 

دشاب و هتـشاد  نزکی  هاوخ  دباوخب  بشکی  بش  راهچ  ره  ینزره  شیپ  هک  تسبجاو  اقلطم  هکتـسنآ  داقتعا  ار  یعمج  دباوخب و  بش  کی 
وا توهـش  عفد  دوخ  اـی  دـشاب  هتـشاد  هک  يزینک  هک  تسنآ  رتهب  اـما  تسین  بجاو  اـهنیا  هعتمو  زینک  رد  تسا و  طوحا  نیا  هداـیز و  هاوخ 

ِءاملع نایم  روهـشم  تسوا و  رب  شهانگ  دننک  انز  اهنآ  دـننکن و  رگا  هک  تسا  هدـش  دراو  رابخا  یـضعب  رد  دـهد و  رهوشب  ار  وا  ای  دـنکب 
هسات تسا  هرک  اب  ریغ  رگاو  تسوا  صوصخم  بش  تفه  ات  تسا  هرکاب  رگا  دهاوخب  رگید  نز  دشاب و  هتشاد  ینز  یـسک  رگا  هک  تسنآ 

. زور

مشش لصف 

نآ تلیضف  دنزرف و  بلط  ياهاعد  نایب  رد 

دنزرف یمدآ  تداعـس  زا  هک  دومرف  تشهب و  ياهلگ  زا  تسیلگ  حلاص  دنزرف  تسا  لوقنم  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا 
دومرف نینم  ؤملاریما  ترـضح  درک . مهاوخ  تاهابم  تمایق  رد  امـش  يرایـسبب  نم  هک  دیناسر  مهب  رایـسب  دنزرف  هک  دومرف  تسا و  حـلاص 
لوسر ترضح  دش و  لزان  لیئربج  يزور  هک  تسا  لوقنم  حیحـص  ثیدح  رد  تسا .  وا  ردام  ردپ و  هرافک  دسرب  دنزرفب  هک  يا  يرامیب 

يارب یلاعت  قح  دـمحم  ای  هک  تفگ  لیئربج  میدـش  يذءاتم  ناـشیا  هیرگب  دنتـشاد و  رازآ  اـم  لـفط  ود  دومرف  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص 
لاس تفه  نوچ  دـشاب و  ُهّللا  ِّالا  َهِلاال  ناشیا  هیرگ  لاس  تفه  ات  دـننک  هیرگ  ناـشیا  ناـفطا  نوچ  هک  دزیگنارب  دـنچ  هعیـش  امـش  نادـنزرف 

رد دنـشاب و  کیرـش  ناشیا  باوث  رد  ردام  ردپ و  دنـسرب  غولب  دحب  نوچ  سپ  ردام  ردپ و  يارب  دشاب  شزرمآ  بلط  ناشیا  هیرگ  درذـگب 
زاب ریش  زا  ار  دنزرف  ات  دوشیم  شلمح  عضو  ات  دوشیم  هلماح  هکیزور  زا  نز  هک  تسا  لوقنم  لوسر  ترضح  زا  دنشابن . کیرـش  ناشهانگ 

باوث دریمب  نیبام  نیا  رد  رگا  دـنک و  ناناملـسم  زا  ناـشیا  عفد  دـیامن و  هطبارم  نارفاـک  دـح  رـس  رد  هک  دراد  یـسک  باوث  لـثم  دریگیم 
ار شبحاص  هک  تشذگ  يربقب  یسیع  هک  تسا  لوقنم  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  حیحص  ثیدح  رد  دراد . ار  نادیهش 

واب یحو  دوخ  راگدرورپ  زا  درک  لاوئس  لاحنآ  زا  دندرکیمن ، باذع  ار  شبحاص  تشذگ  ربق  نامهب  رگید  لاس  رد  سپ  دندرکیم  باذع 
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شدنزرف هدرکب  ار  وا  ببس  نیاب  داد  اج  ار  یمتی  درک و  حالـصا  ار  یهار  دیـسر و  غولب  دحب  وا  زا  هتـسیاش  دنزرف  لاس  نیا  رد  هک  دیـسر 
لوقنم رگید  تیاور  رد  دنک . ادخ  تدابع  وا  زا  دعب  هک  تسیدنزرف  دنامیم  هدنب  زا  ادخ  يارب  زا  هک  یثاریم  دومرف  ترضح  سپ  مدیزرمآ 

رد تسا .  هدرمن  ایوگ  دـنامب  وا  زا  يدـنزرف  دریمب  هکیـسک  تسا و  هدوبن  مدرم  ناـیم  رد  زگره  اـیوگ  دریمب  دـنزرف  یب  هکیـسک  هک  تسا 
هکیدرم ره  نارـسپ و  زا  تسا  رتنابرهم  نارتخدرب  یلاعتقح  هک  تسا  لوقنم  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح 

دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  دنادرگ و  داش  تمایق  رد  ار  واادخ  دشاب  وا  مرحم  دشاب و  هتـشاد  یـشیوخ  وا  اب  هکینزب  دنانـسرب  يدانم 
دومرف ار  دوخ  باحصا  زا  یکی  ترضحنآ  دنکیم . لا  ؤس  تمعن  زا  دهدیم و  باوث  هنسح  رب  ادخ  دنتمعن و  نارسپ  دنتانسح و  نارتخد  هک 
لوسر ترضح  تسادخرب و  شیزور  ار  وا  ینکیم  وب  تسا  یلگ  وتب ؟ دراد  ررض  هچ  ار  وا  یهاوخیمن  هدیناسرمهب و  يرتخد  ما  هدینش  هک 

زا دعب  هک  دـنک  يزور  ار  وا  يرتخد  درک  لاوئـس  هک  دوخ  راگدرورپ  زا  میهاربا  ترـضح  هک  دومرف  رگید  ثیدـح  رد  دوب . نارتخد  ردـپ 
رد دشاب . یصاع  ادخ  دزن  تمایق  رد  دشاب و  هتـشادن  باوث  دنریمب  دنک و  نارتخد  گرم  يوزرآ  هک  ره  هک  دومرف  دنک  هیرگ  وا  رب  گرم 

دلوتم وا  يارب  رتخد  هک  دیسر  واب  ربخ  دوب  هتسشن  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  دزن  یـصخش  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح 
ار وا  تسیلگ  دهدیم و  شیزور  ادخ  دنکفایم و  هیاس  وارب  نامسآ  درادیمربار و  وا  نیمز  هک  دومرف  ترـضح  دش  ربغتم  شگنر  تسا  هدش 

دنگوس ادـخب  دراد  رتخد  ود  هک  ره  تسنارگ و  شراب  دراد  رتخد  کی  هک  ره  هک  دـندومرف  دـندرک و  دوخ  باحـصا  هبور  سپ  یئوب  یم 
ناگدنب يا  دشاب  هتشاد  رتخد  راهچ  هکیسک  دیرادرب و  وا  زا  ار  اهرازآ  ریاس  داهج و  دشاب  هتشاد  رتخد  هس  هک  یسکو  دیسرب  وا  دایرفب  هک 

لوقنم ترـضحنآزا  رگید  حیحـص  ثیدح  رد  دینک . محر  واب  ادخ  ناگدنب  يا  دیهدب  ضرق  وابادـخ  ناگدـنب  يا  دـینک  يرای  ار  وا  ادـخ 
هقفن مه  ار  یکی  اـی  اـت  ود  هک  ره  هک  دومرف  نآ  زا  دـعب  دوشیم  بجاو  تشهب  ار  وا  دـهد  هقفن  ار  رهاوخ  هس  اـی  رتخد  هس  هک  ره  هک  تسا 

ار اعد  نیا  دسرمهب  رید  دنزرف  ار  یسک  هاگره  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  دوش . بجاو  ار  وا  تشهب  دهد 
ُسَنآ اثاَن  َا  َو  اروُکُذ  ٍقْدِص  َۀَِبقاع  یل  ْبَه  َْلب  يُّرکَفَت  ْنَع  يرْکـش  ُرُـصْقَیَف  اشْحَو  ادیحَو  َنیثِراْولا  ُْریَخ  َْتنَاَو  ادِرَف  ینْرْذـَت  َّمُهّللَا ال  : دـناوخب

یّتَح ارْکُـش  ٍۀَیفاع  ِّلُک  یف  ینِطْعَا  َُّمث  ْمِظْعُم  ای  ُمیظَع  ای  ُباّهَو  ای  ِۀَمْعِّنلا  ِمامَت  َْدنِع  َكُرُکْـشَاَو  ِةَدْـحَْولا  َنِم  ْمِْهَیِلا  ُنُکْـسَاَو  ٍةَدْـحَْولا  َنِم  ْمِِهب 
هدجـس رد  دنزرف  بلط  يارب  هک  دومرف  رگید  نسح  ثیدح  رد  ِدـْهَْعلِاب . ٍءافَو  َو  ِۀـَنام  َْالا  ِءادَاَو  ِثیدَْـحلا  ِقْدِـص  یف  َکَناوْضِر  اْهنِم  ینُِغْلُبت 

رگید تیاور  رد  و  َنیثِِراْولا . ْریَخ  َْتنَاَو  ادْرَف  ینْرَذَتال  ِّبَر  ِءاعُّدلا  ُعیمَـس  َکَّنِا  ًۀَبِّیَط  ًۀَـیّرُذ  َْکنُدـَل  ْنِم  یل  ْبَه  ِّبَر  دـناوخب  ار  هیآود  نیا 
َّمُهّللَا : دیوگب سپ  دـهدب  لوط  ار  دوجـس  عوکر و  دـنکب و  زامن  تعکر  ود  هعمج  زامن  زادـعب  دوش  هلماح  شنز  دـهاوخ  هک  ره  هک  دومرف 
َّمُهّللَا ِءاعُّدلا  ُعیمَـس  َکَّنِا  ًۀَبِّیَط  ًۀَیّرُذ  َْکنُدـَل  ْنِم  یل  ْبَه  َّمُهّللَا  َنیثِراْولا  ُْریَخ  َْتنَاَو  ادْرَف  ینْرَذـَت  ِّبَر ال  اّیِرَکَز  ِِهب  ََکلَءاَساِمب  َُکلَءاْسَا  ّینِا 

رد ابیصَنالَو . اکَرَش  ِهیف  ِناطیَّشِلل  ْلَعَْجت  الَو  ایِکَز  اکَرابُم  امالُغ  ُْهلَعْجاَفاَدلَو  اهَمِحَر  یف  َْتیَضَق  ْنِِاف  اُهتْذَخَا  َِکتَناَمَا  یفَو  اُهْتلَلْحَتِْسا  َکِمْسِِاب 
زور ره  رد  هک  دومرف  دوشیمن  دنزرف  ارم  هک  درک  ضرع  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضحب  یبلک  شربا  هک  تسا  لوقنم  رگید  تیاور 

ره هک  تسا  لوقنم  ترضحنآ  زا  رگید  ثیدح  رد  دیوگب . ِهَیِلا  ُبُوتَاَو  ّیبَر  َهّللاِرُفْغَتْسَا  هکتسنآ  رتهب  نک و  رافغتـسا  هبترم  دص  بش  ره  ای 
ّیبَر َهّللاُرِفْغَتْسَا  تبون  کی  سپ  ِهّللا  َناْحبُس  تبون  ُهن  سپ  ِهَیِلا  ُبُوتَاَو  ّیبَر  َهّللاُرِفْغَتْسَا  تبون  هد  سپ  هّللا  َن  اْحبُس  تبون  داتفه  ماش  حبص و 

اه نیا  زا  کی  ره  رد  دـندیناسر و  مهب  رایـسب  نادـنزرف  دـندرک و  تموادـم  لمع  نیاـب  ریثک  عمج  هک  دـیوگیم  يوار  دـیوگب  ِهَیِلا  ُبُوتَاَو 
رد دنزرف  يارب  زا  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  رگید  تیاور  رد  درک . ناوتیم  افتکا  اهنت  َهّللاُرِفْغَتْـسَا  نتفگب 
ارم هک  درک  تیاکـش  ترـضحنآب  رگید  صخـشو  نک  اضق  رگید  تقو  رد  ینک  شومارف  یبش  رگا  نکب و  رافغتـسا  هبترم  دـص  رحـس  ره 

یـصخش تسا  لوقنم  رگید  ثیدـح  رد  ادّـمَُحم . ُُهْتیَمَـس  ارَکَذ  ینَْتقَزَر  ْنِا  َّمُهّللَا  وـگب  ینک  عاـمج  هدارا  نوـچ  هک  دوـمرف  دوـشیمن  دـنزرف 
نک دنلب  نتفگ  ناذاب  ادص  دوخ  هناخ  رد  هک  دومرف  دوشیمن  دنزرف  ارم  مرامیب و  هشیمه  هک  درک  تیاکـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدـخب 

هک تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  رگید  ثیدح  رد  دیناسرمهب . رایـسب  نادنزرف  دش و  حیحـص  شندب  درک  نانچ 
هّللا ِءاشنا  ناوخب  ار  هیآ  هس  نیا  يورب  دوخ  نز  دزن  هب  هکیهاوخ  نوچ  هک  دومرف  ترـضح  دوشیمن  دـنزرف  ارم  هک  درک  تیاکـش  یـصخش 
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ُْتنُک ّینِا  َکَناْحبُس  َْتنَا  ِّالا  َهِلاال  ْنَا  ِتامُّلظلا  یف  يدانَف  ِهیَلَع  َرِدْقَن  َْنل  ْنَا  َّنَظَف  ابِـضاغُم  َبَهَذ  ْذِا  ِنّونلا  اَذَو  : دنکیم يزور  يدنزرف  ارت  ادخ 
رد َنیَثِراْولا . ُْریَخ  َْتنَاَو  ادْرَف  ینْرَذـَت  ِّبَر ال  ُهَّبَر  يداـن  ْذِا  اـّیِرَکَزَو  َنینمْؤُْملا  یْجُنن  َِکلذَـکَو  ّمَْغلا  َنِم  ُهاـْنیََّجن  َو  َُهل  اْنبَجَتْـساَف  َنیِملاّـظلا  َنِم 

يرسپ ار  وا  ادخ  دنک  نینچ  رگا  درک و  مهاوخ  مان  یلع  دوشب  دنزرف  ارم  رگا  هک  دنک  تین  دوشن  دنزرف  ار  هک  ره  هک  دومرف  رگید  ثیدح 
دنزرف و لام و  زا  دهاوخ  هچ  ره  دناوخب  رایسب  ار  اعد  نیا  هک  ره  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا  دنک . يزور 

یلُرِفْغَتْـسَیَو یتویَح  یف  یُنثرَی  ِاّیلَو  َْکنَُدل  ْنِم  یل  ْلَعْجاَو  َنیثِراْولا  ُْریَخ  َْتنَاَو  ادْرَف  ینْرَذَت  ِّبَر ال  دیامرف  اطع  واب  ادـخ  ترخآ  ایند و  ریخ 
دنزرف يارب  زا  ُمیحَْرلا و  رُوُفَْغلا  َْتنَا  َکَّنِا  َکَیِلا  ُبُوتَا  َو  َكُرِفْغَتْسَءا  ّینِا  َّمُهّللَا  ابیصَن  ِهیف  ِناطیَّشِلل  ْلَعَْجت  الَو  اّیوَس  اْقلَخ  ُْهلَعْجاَو  یتْوَم  َدَْعب 

وا يور  درذگب  وا  رب  هام  راهچو  دشاب  یلمح  ار  ینز  هاگره  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دناوخب . اعد  نیا  هبترم  داتفه 
مدرک ماـن  دـمحم  ار  وا  نم  ایادـخ  ینعی  ادَّمَُحم  ُُهْتیَمَـسْدَق  ّینِا  َّمُهّللَا  وگب  نزب و  وا  يولهپ  رب  تسد  ناوخب و  یـسرکلا  ۀـیآ  نک و  هلبقب  ار 

رد دشخب . واب  دهاوخ  رگا  ادخ  دنکن  مان  رگاو  دشاب  كرابم  دنک  مان  دمحم  ار  وا  رگا  سپ  دنادرگ  رسپ  ار  دنزرفنآ  ادخ  دنک  نینچ  نوچ 
رد دوش . رـسپ  وا  دنک  مان  یلع  ای  دـمحم  ار  وا  هک  دـنک  مزعو  دـشاب  هتـشاد  یلمح  وا  نز  هک  ره  هک  تسا  هدـش  دراو  ربتعم  ثیدـح  دـنچ 

ترضح تمدخب  یـصخش  هک  تسا  هدرکتیاور  همئالا  بط  باتک  رد  دشاب . رتزارد  شرمع  هک  نک  مان  یلع  ار  وا  هکتـسنآ  رگید  ثیدح 
َناْحبُس هبترم  داتفه  نتفخ  زامن  حبص و  زامن  زا  دعب  زور  هس  دومرف  ترـضحنآ  ار  دنزرف  یمک  درک  تیاکـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 
ْمُکُّدُِمی َو  ارارْدِم  مُکْیلَع  ُءامّـسلا  ُلِسُْری  اراّفَغ  َناک  ُهَّنِا  ْمُکَّبرَا  وُرِفْغَتِْـسا  ناوخب  ار  هیآ  نیا  نآ  زا  دـعب  وگب و  ِهّللاُرِفْغَتْـسَا  هبترم  داتفه  ِهّللا و 

وتب دشاب  تسرد  شتقلخ  هکیرسپ  ادخ  هک  نک  عامج  دوخ  نز  اب  میـس  بش  رد  سپ  اراْهنَا  ْمَُکل  ُلَعْجَیَو  ٍتاّنَج  ْمَُکل  ُلَعْجَیَو  َنیَنبَو  ٍلاْومَِاب 
نبای تفگ  دمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دزنب  یـصخش  هک  تسا  هدرک  تیاور  همکحلا  رداون  باتک  رد  دیامرفیم . اطع 

رب ار  دوخ  تسار  تسد  ینیشنب  نز  ياپ  نایم  رد  هکیتقو  دومرف  ترـضح  ما  هدیدن  يرـسپ  يور  ما و  هدیناسر  مهب  رتخد  تشه  هّللا  لوسر 
اهبـش رد  سپ  دوش  رهاظ  لمح  رثا  نوچ  نک و  عامج  نآ  زا  دعب  ناوخب و  تبون  تفه  ار  هانلزناانا  هروس  راذـگب و  نز  فان  تسار  بناج 
ادـخ مه  یپ  رـسپ  تفه  مدرک و  نینچ  هک  تفگ  درم  نآ  ناوخب  ار  هانلزناانا  هروس  هبترم  تفه  راذـگب و  نز  فان  تسار  بناج  رب  تسد 

. دیوگ رایسب  رافغتسا  هک  دیاب  دهاوخ  دنزرف  هک  ره  هک  تسا  لوقنم  نسح  ماما  ترضح  زا  درک . يزور  نمب 

متفه لصف 

لفط نداهن  مان  تدالو و  زور  بادآ  لمح و  مایا  ماکحا  رد 

ربتعم دنـسب  دشاب . رت  فاص  دـنزرف  گنر  رتوبـشوخ و  شدـنزرف  ات  دروخب  ِهب  هلماح  نز  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
هچناـنچ دـشاب  بطر  هک  دـیاب  دروـخب  هدـیئاز  نز  هکیزیچ  لوا  هک  دوـمرف  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  هک  تسا  لوـقنم 

هن هک  دومرف  دنک ؟ هچ  دشابن  بطر  تقو  رگا  هک  دنتفگ  دروخب  بطر  یسیع  ترضح  ندیئاز  زا  دعب  هک  دومرف  میرم  ترـضحب  یلاعتقح 
الج تزعب و  هک  دـیامرفیم  یلاعت  قح  هکیتسردـب  دروخب  دـشاب  هکیئهامرخ  زا  هناد  هن  دـشابن  رگا  دروخب و  هنیدـم  ياهامرخ  زا  امرخ  هناد 
هیلع نینم  ؤملاریما  ترـضح  زاربـتعم  ثیدـح  رد  منادرگ .  راـبدرب  ار  وا  دـنزرف  دروخب  بطر  هک  هدـیئاز  هزاـت  ینزره  هک  دـنگوس  مدوـخ 

زا رگید  ثیدـح  رد  دوش . رابدرب  كریز و  دـنزرف  هکنآ  ات  دـینراوخب  ینرب  يامرخ  دـنزرف  تدالو  زا  دـعب  ارناـنز  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا 
وا ياذغ  ردنک  ردام  مکـش  رد  لفط  هکیتسردب  ردنک  دیناروخب  هلماح  نانزب  هک  تسا  لوقنم  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 

زیزع رهوش  دزن  نیا  ببسب  گرزب و  شنیرـس  دشاب  رتخد  رگا  دوشیم و  عاجـش  دشاب  رـسپ  رگا  دوشیم و  دایز  شلقع  مکحم و  شلد  دوش 
ارنانز هک  دومرفیم  دشیم  نز  تدالو  تقو  نوچ  هیلع  هّللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد  دـشابیم .

رسپ هک  دیسرپیمن  دندادیم  دنزرف  تراشب  ترضحنآب  نوچ  هک  تسا  لوقنم  دتفین . لفط  تروع  رب  نز  رظن  هبترم  لوا  هک  دینک  نوریب  هناخ 
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دوـمرفیم تسین  شتقلخ  رد  یبـیع  تسا و  تسرد  هک  دـنتفگیم  رگا  سپ  تسا ؟  تسرد  شتقلخ  هک  دیـسرپیم  لوا  هکلب  رتـخد  اـی  تـسا 
ترـضح زا  دـشاب . بویعم  حـیبق و  هک  اریدـنزرف  دـیرفاین  نم  زا  هک  ار  دـنوادخ  ساپـس  ینعی  اهوشم  اْئیَـش  یّنِم  ُْقلْخَی  َْمل  يذَّلا  ِهِّللاُدْـمَْحلَا 

تسار ینیب  رد  هرطق  ود  نک و  لح  بآ  رد  ریگب و  ریشواج  زا  یـسدع  ردقب  دوش  دلوتم  دنزرف  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص 
رگا هک  دـنربب  ار  شفاـن  هکنآ  زا  شیپ  وگب  هماـقا  شپچ  شوگ  رد  وگب و  ناذا  شتـسار  شوگ  رد  زیرب و  شپچ  ینیب  رد  هرطقکی  لـفط و 

رد هماقا  هک  دـیئوگب  ار  يرگید  اب  هلباـق  هک  دومرف  رگید  ثیدـح  رد  دـناسرن . ررـضار  وا  ناـیبصلا  ماو  دـسرن  واـب  سرت  زگره  ینک  نینچ 
بآبار لفط  ماک  هک  دومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  دوشن . هناویدو  دسرن  واب  ناینج  ررـض  زگره  هک  دنیوگب  شتـسار  شوگ 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  تارف و  بآب  ار  شماک  هک  تسا  هدش  دراو  رگید  تیاور  رد  دیئوگب . شـشوگ  رد  هماقا  دـیرادرب و  تارف 
امرخب ار  دوخ  نادنزرف  ماک  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  زا  دیرادرب . ناراب  بآب  دشابن  تارف  بآ  رگا  دـیرادرب و 

یّلص لوسر  ترضحو  امهیلع  هّللا  تاولـص  نسح  ماماو  نسح  ماما  اب  درک  نینچ  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  ترـضح  هک  دیرادرب 
هک دـیوگب  وا  پچ  شوگ  رد  هماقاو  وا  تسار  شوگ  رد  ناذا  هک  دـیاب  دوش  دـلوتم  وا  زا  يدـنزرف  هکره  هک  دومرف  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا 

يادـتبا رد  ار  لفط  تسا  هورکم  هک  دوشیم  رهاظ  امهیلع  هّللا  تاولـص  نینـسح  تدـالو  ثیدـح  زا  ناطیـش .  رـش  زا  تسا  وا  هدـنرادهاگن 
ار دوخ  لفط  ماک  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دنچیپ . دیفـس  هماج  رد  هک  تستنـس  ندـیچیپ و  درز  هماج  رد  تدالو 
هک تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  اهالبو . اهدرد  زا  ار  وا  دهدیم  ماما  هک  دیرادرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تبرتب 
ِِهب َغََلبَو  ِبوُهوَْملَا  یف  ََکل  َكَرابَو  ِبِهاْولا  َرْکُـش  ُهّللا  َکَقَزَر  تفگ  دوب و  هدرک  اطع  واب  ادخ  هک  يرـسپ  يارب  دومرف  تینهت  ار  یـصخش 
وتب هچنآ  رد  وت  يارب  دهد  تکرب  تسا و  هدیـشخب  وتب  ار  دـنزرف  هک  يدـنوادخ  نآ  رکـش  ارت  دـنک  يزور  ادـخ  ینعی  ُهَِّرب  َکَقَزَرَو  ُهَّدُـشَا 

زا رایـسب  دنـسب  تارابع .  نیاب  کیدزن  دشاب و  راکوکین  وتب  ینعی  وا  یکین  ار  وت  دنک  يزور  دـناسرب و  توق  تیاهنب  ارواو  تسا  هدیـشخب 
مالـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ریارـس  باتک  رد  ۀـمحرلا  هیلع  سیردا  نبا  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح 

شتـسار و ناررب  ددنبب  نامـسیرب  ار و  تایآ  نیا  تسوپ  رد  وا  يارب  زا  دسیونب  ندـیئاز  درد  دوش  راوشد  نزرب  هاگ  ره  تسا  هدرک  تیاور 
ٍراـهَن ْنِم  ًۀَـعاس  ّـِالا  اُوثَْبلَی  َْمل  َنوُدـعَُوی  اـم  َنْوَرَی  َمْوَی  ْمُهَّنَءاَـک  میحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  تسا  نیا  تاـیآ  نک  زاـب  دوشب  لـمح  عضو  نوچ 
همئالا بط  باتک  فل  ؤم  ارَّرَُحم . ینَْطب  یفام  َکل  ُتْرَذَن  ّینِا  ِّبَر  ِناارْمِع  ةَءاَْرِما  َْتلاقِْذا  اهاحُضْوَا  ًۀّیَـشَع  ِّالا  اُوَُثبَلَی  َْمل  اهَنَوَرَی  َمْوَی  َّمُهَّنَءاَک 

هدش ندرمرب  فرشم  ندیئاز  درد  زا  نم  نز  تفگ  دمآ و  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تمدخب  یـصخش  هک  تسا  هدرک  تیاور 
اّیـْسنَم ایْـسَن  ُْتنُکَو  اذه  َْلبَق  ُِّتم  ینَْتَیلای  َْتلاق  ِۀَـلْخَّنلا  ِعْذِـج  یِلا  ُضاخَْملا  اهَئاجَءاَف  ناوخب  وا  رب  ار  هیآ  نیا  ورب  هک  دومرف  ترـضح  تسا 

ُهّللاَو وگب  دنلب  زاوآب  سپ  اِّینَج  اَبَطُر  ِْکیَلَع  ِْطقاُست  ِۀَـلَخَّنلا  ِعْذِِـجب  ِکَیِلا  يّزُهَو  اّیرَـس  کَتََحت  ِکُّبَر  َلَعَج  ْدَـق  ینَزَْحت  ّالَا  اِهتَحت  ْنِم  اهیدانَف 
ْجُرُْخا ُقَلَّطلا  اهُّیَا  ْجُرْخا  َِکلذَـک  َنُورُکْـشَت  ْمُکَّلََعل  َةَدـِْئفَْالاَو  َراصبَْالاَو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َلَـعَجَو  اْئیَـش  َنوُمَْلعَت  ـال  ْمُِکتاـهَّمءا  ِنوُُطب  ْنِم  ْمُکَجَرْخَا 

نیا ندیئاز  يراوشد  يارب  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضحنآ  زا  رگید  دنـسب  ادخ . يرایب  دیابیم  تاجن  تعاس  رد  یناوخب  نوچ  ِهّللا  ِنْذِِاب 
َمُوَی ْمُهَّنَءاَک  دنشاپب  شجرف  مکشرب و  دنهدب و  نزنآ  دروخب  دنیوشب و  هاچ  بآب  دنـسیونب و  نارفعز  کشمب و  نزیکاپ  فرظ  رد  ار  تایآ 
َناک ْدََقل  َنوُقِساْفلا  ُموُْقلا  ِّالا  ُِکلُْهی  ْلَهَف  ٌغالَب  ٍراهَن  ْنِم  ًۀَعاس  ِّالا  اُوثَْبلَی  َْمل  َنوُدَعُویام  َنْوَرَی  َمْوَی  ْمُهَّنَءاَک  اهاحُضْوَا  ًۀَّیشَع  ِّالا  اُوثَْبلَی  َْمل  اهَنْوَرَی 

. ِنُونمُْؤی ٍموَِقل  ًۀَمْحَرَو  يًدُهَو  ٍیْئیَـش  ِلُک  َلیـصْفَت  َو  ِْهیَدَی  َْنَیب  يذَّلا  َقیدْصَت  ْنِکلَو  يرَتْفَی  اثیدَح  َناک  ام  ِباْبلَْالا  یلوُِال  ًةَْربِع  ْمِهِـصَصَق  یف 
هکیهام رد  وش  لخاد  هکیتقو  رد  دسیونب و  يدغاک  رد  هلماح  يارب  زا  ار  تایآ  نیا  هک  تسا  هدرک  تیاور  قداص  ترضح  زا  رگید  دنسب 

واب ندـیئاز  رازآ  درد و  دـننک  نینچ  نوچ  دـندنیب  نزنآ  رمک  ربو  دـننزن  هرگ  اما  دـنچیپ  هب  نآ  رب  يزیچ  دوشیم و  وا  لمح  عضو  هامنآ  رد 
اقَنَر اتَناک  َضْرَْالاَو  ِتاومَّسلا  َّنَا  اوُرَفَک  َنیذَّلاَرَی  َْملَوَا  تسنیا  تایآ  دنراذگن  واب  تعاس  کی  دـنیاشگب و  يدوزب  ندـیئاز  زا  دـعب  دـسرن و 

ُریدْقَت اَهل  ٍّرَقَتْسُِمل  يرَْجت  ُسْمَّشلاَو  َنوُِملْظُم  ْمُه  اذِاَف  َرااهنلا  ُْهنِم  ُخَلْسَن  ُْلیَّللا  ُمَُهل  ٌۀَیآَو  َنُونمُْؤیالَفَا  یَح  ءٍییَش  َّلُکِءاْملا  َنِم  اْنلَعَجَوامُهانْقَتَفَف 
ٍکَلَف یف  ُّلُکَو  ِراهَّنلا  ُِقباس  ُْلیّللا  الَو  َرَمَْقلا  َكِرُْدت  ْنَا  اَهل  یغَْبنَی  ُسْمَّشلاال  ِمیدَْقلا  ِنوُجْرُْعلاَک  َداع  یّتَح  َلِزانَم  ُهانْرَّدَق  ُرَمَْقلاَو  ِمیلَْعلا  ِزیزَْعلا 
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ْمُه الَو  ْمَُهل  َخیرَـص  الَف  ْمُْهقِْرغَن  ْءاَشَن  ْنِاَو  َنُوبَک  رَیاـم  ِِهْلثِم  ْنِم  ْمَُهل  اـنْقَلَخَو  َنوُحْـشَْملا  کـِلُْفلا  یف  ْمُهَتَیّرُذ  اـْنلَمَح  اـّنَا  ْمَُهل  ٌۀَـیآَو  َنوُحَبْـسَی 
دـسیونب ار  تایآ  نیا  ذغاک  تشپرد  َنُولـْسنَی و  ْمِهِّبَر  یِلا  ِثادْجَْالا  َنِم  ْمُه  اذِاَف  ِروُّصلا  یف  َخِْفنَو  ٍنیح  یِلا  اعاتَم  َو  اّنِم  ًۀَـمْحَر  ِّالا  َنوُذَْـقُنی 

ًۀَّیِـشَع ِّالا  اُوثَْبلَی  َْمل  اهَنْوَرَی  َمْوَی  َّمُهَّنَءاَک  َنوُقِـساْفلا  ُمْوَْقلا  ِّالا  ُِکلْهَی  ْلَـهَف  ٌغـالَب  ٍراـهَن  ْنِم  ًۀَـعاس  ّـِالا  اُوثَْبلَی  َْمل  َنوُدَـعُْویام  َنْوَرَی  َمْوَی  ْمُهَّنَءاَـک 
لثم دنک  ادـخ  یگدـنب  رب  تلالد  هک  تسا  یمان  اهمان  نیرت  تسار  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  اهیحَـضْوَا .

دیراذگب و مانردام  مکش  رد  ار  دنزرف  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  زا  تسا .  ناربمغیپ  مان  اهمان  نیرتهب  هّللادبع و 
نسحم مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  یتشاذگن و  مان  ارم  ارچ  هک  دیوگ  دوخ  ردپ  اب  تمایق  رد  دوشیم و  طقـس  يراذگن  مان  رگا 

هیلع رمع  هک  دوب  مکـش  رد  زونه  لوسر  ترـضح  زا  دعب  هک  تسادـنزرف  نآ  نسحم  تشاذـگ و  مان  مکـش  رد  ار  همطاف  ترـضح  دـنزرف 
مان ار  وا  هک  تسنآ  دنکیم  دوخ  دنزرف  اب  ردپ  هک  یکین  لوا  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترـضح  زا  درک . دیهـش  ار  وا  ۀنعللا 
نم مانب  ار  کیچیه  دیآ و  دوجوب  وا  يارب  زا  دـنزرف  راهچ  هک  ره  هک  دومرف  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دراذـگب . یکین 

رد هک  دوشیمن  هناخ  لخاد  یئاونیب  رقف و  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  زا  رگید  ثیدح  رد  تسا .  هدرک  افج  ارم  دزاسن  یمسم 
هک تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد  دشاب . هدوب  همطاف  ای  هّللادبع  ای  بلاط  ای  رفعج  ای  نیـسح  ای  نسح  ای  یلع  ای  دـمحا  ای  دـمحم  مان  هناخنآ 
هک دومرف  ار  وا  منک ؟  مان  هچ  تسا ،  هدیسر  مه  هب  يرسپ  ارم  تفگ :  دمآ و  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تمدخب  یصخش 

هناخب مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  اـب  تفگ  هک  تسا  لوقنم  رباـج  زا  تسا .  هزمح  نآ  هک  نم  دزن  اـهمان  نیرتهب  ار  وا  نک  ماـن 
یلعوبا تفگ  يراد ؟  تینک  هچ  هک  دندیـسرپ  دمحم  تفگ  يراد ؟  مان  هچ  هک  دیـسرپ  وا  زا  ترـضح  دمآ  نوریب  یلفط  متفر ،  یـصخش 

ای دـننک  یم  زاوآ  ار  وا  یـسک  هک  دونـشیم  ناطیـش  هاـگره  هکیتسردـب  هدروآ  رد  یمکحم  هریظح  رد  ناطیـش  زا  ار  دوخ  دوـمرف  ترـضح 
رگید ثیدح  رد  دنک . یم  رخف  دوشیم و  داش  ام  نانمشد  زا  یکی  مانب  دننکیم  زاوآ  ار  یسک  هک  دونشب  هکنآ  ات  دوشیم  بآ  یلع  ای  دمحم 

؟ ار وا  هدرک  مان  هچ  دشاب  كرابم  هک  دومرف  تسا  هداد  يرسپ  نمب  ادخ  هک  تفگ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضحب  یصخش  هک  تسا  لوقنم 
نیمزب ناشیا  يور  هک  دش  کیدزن  هکنآ  ات  دنتفگ  یم  ار  دمحم  تسا  ررکم  دندروآ و  دومرف  نیمز  بناجب  ار  رس  ترـضح  دمحم  تفگ 

داب مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  لوسر  ترـضح  يادف  نیمز  لها  عیمج  مردام و  ردپ و  منانز و  منادنزرف و  مدوخ و  ناج  هک  دندومرف  سپ  دسرب 
دشاب دمحم  مسا  نآ  رد  هک  تسین  هناخ  چیه  هکنادب  ناسرم و  واب  دب  نزم و  ار  وا  هدم و  مانـشد  ار  وا  هدرک  یکرابم  مان  نینچ  ار  وا  نوچ 

هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدش  دراو  ثیدـح  نیدـنچ  رد  دـننادرگیم . رهطم  سدـقم و  ار  هناخنآ  زور  ره  هکنآ  رگم 
دلاخ کلام و  ثراح و  ادخ  دزن  اهمان  نیرت  نمشد  هک  دومرف  کلام و  دلاخ و  میکح و  مکح و  مساب  نتـشاذگ  مان  زا  دومرف  یهن  مّلـسو 

قفاوم ود  ره  تینک  مان و  هک  دشاب  دـمحم  مان  یتقو  رد  مساقلاوبا  کلاموبا و  مکحلاوبا و  یـسیعوبا و  تینک  راهچ  زا  دومرف  یهن  تسا و 
 . تسا ربمغیپ  ترضح  صوصخم  هک  دنکن  مان  نیسای  هک  تسا  هدش  دراو  ثیدح  رد  دشابن . مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
ای دـشاب  دـمحم  شمان  هک  دـشاب  یـسک  ناشیا  نایم  رد  تروشم و  يارب  دـنوش  عمج  هک  یهورگ  ره  هک  تسا  لوقنم  لوسر  ترـضح  زا 

دیراد یمارگ  ار  وا  دینک  مان  دمحم  هک  ار  يدنزرف  دومرف  دریگیم . رارق  نآ  رب  ناشیا  يءار  تسا  ریخ  هچنآ  هتبلا  دمحا  ای  دومحم  ای  دماح 
قح هتبلا  دشاب  يربمغیپ  مان  ناشیا  نایم  رد  هک  یتیب  لها  ره  هک  دومرف  دینکم و  شرت  وا  يوسبور  دـیئاشگب و  سلجم  رد  وا  يارب  زا  اج  و 
رد ار  مان  هک  تسا  روکذم  مالسلا  هیلع  اضرلا  هقف  رد  یکاپ .  سدقب و  ناشیارب  دنک  اعد  هک  دتسرفیم  یکلم  نیسپ  حبـص و  زور  ره  یلاعت 

دننادیم و بجاو  یضعب  تسا و  لفط  نداد  لسغ  تسا  دک  ؤم  تنس  تدالو  تقو  رد  هکیلامعا  هلمج  زا  هکنادب  دینکب و  نییعت  متفه  زور 
دعبو ار  شتـسار  بناج  نآ  زا  دعب  دیوشب و  لوا  شرـس  ادخ و  ياضر  يارب  زا  ار  لفط  نیا  مهدیم  لسغ  هک  دـنک  تین  هک  تسنآ  طوحا 

. ار شپچ  بناج  نآ  زا 

متشه لصف 
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کی ره  بادآ  ندیشارت و  رس  ندرک و  هقیقع  رد 

عقاو متفه  زور  رد  هکتسنآ  رتهب  دننادیم و  بجاو  ِءاملع  زا  یضعب  دشاب و  نآ  رب  رداق  هکیسک  رب  تسا  دک  ؤم  تنـس  دنزرف  هقیقع  هکنادب 
دراو رایسب  هربتعم  ثیداحا  رد  تسا .  تنس  شدوخ  رب  رمع  رخآ  ات  غولب  زا  دعب  تسا و  تنس  ردپ  رب  لفط  غولب  ات  دنک  ریخءات  رگاو  دوش 
ینعی تسا  هقیقع  ورگ  رد  دنزرف  هک  تسا  لوقنم  رایسب  ثیداحا  رد  دناسر . مهب  يدنزرف  وا  هکیسک  رب  تسا  بجاو  هقیقع  هک  تسا  هدش 

ینغ هکیـسک  رب  تسا  مزال  هقیقع  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا .  اـهالب  عاونا  ندرم و  ضرعم  رد  وا  دـننکن  رگا 
کیتقو ات  دـننکن  وا  يارب  هقیقع  رگا  وا  تسین  يزیچ  وا  رب  دـناسرن  مهب  رگا  دـنکب و  دـناسرمهب  هکنآ  زا  دـعب  دـشاب  ریقف  هکیـسکو  دـشاب 

يارب يدنفسوگ  میدرک  بلط  ام  هک  دندیسرپ  ترضحنآ  زا  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد  تسیزجم .  هقیقع  زا  دننکب  وا  يارب  ینابرق 
ماعط و دیناروخ  درادیم  تسود  ادخ  هک  دیبایب  ات  دینک  بلط  هن  هک  دومرف  ار ؟ شتمیق  مینک  قدصت  دیئامرفیم  هچ  دـماین  تسدـب  هقیقع و 

دریمب رهظ  زا  شیپ  رگا  هک  دومرف  درک  دیابیم  شا  هقیقع  دریمب  متفه  زور  رد  هک  يدنزرف  هک  دندیسرپ  رگید  ثیدح  رد  ار . نوخ  نتخیر 
هک درکضرع  ترـضح  نآ  تمدخب  هک  تسا  لوقنم  دیزی  نبرمع  زا  ربتعم  ثیدح  رد  دننکب . هقیقع  دریمب  رهظ  زا  دعب  رگا  درادن و  هقیقع 
زا نسح  ثیدـح  رد  درک . هقیقع  ار  دوـخ  يریپ  رد  وا  سپ  نکب ،  هقیقع  هک  دوـمرف  هن  اـی  تسا  هدرک  هقیقع  نم  يارب  مردـپ  هک  منادـیمن 

دنشکیم و هرقناب  ار  شرس  يوم  دندیشارت و  یم  رس  دننکیم و  هقیقع  دنراذگ و  یم  مان  متفه  زور  رد  ار  دنزرف  هک  تسا  لوقنم  ترضحنآ 
دـنهدیم و مدرم  دروخب  ار  یقاب  دنتـسرفیم و  ندـیئاز  رد  تسا  هدرک  ددـم  هک  هلباق  يارب  ار  هقیقع  نارو  اـپ  دـننکیم و  قدـصت  ار  هرقن  نآ 
ای دنفـسوگ  متفه  زور  رد  ینکیم  هقیقع  دوش  دلوتم  وت  يارب  يرتخد  اب  يرـسپ  هاگره  هک  دومرف  رگید  قثوم  ثیدح  رد  دـننکیم . قدـصت 
هک تسا  هدش  دراو  رگید  ثیدح  رد  نک .  قدصت  هرقن  الط و  شرـس  يوم  نزوب  متفه و  زور  رد  شارتب  ار  شرـس  راذـگب و  مان  يرتش و 
زا سک  هد  دروخب  ـالقا  دـهدب  دـهاوخ  هک  رهب  هک  دـنهدیم  رداـمب  ار  نآ  دـشاب  هدـیئاز  هلباـق  یب  رگا  دـنهدیم و  هلباـقب  ار  دنفـسوگ  عـبر 
واب دنفـسوگ  عبر  تیمق  دشاب  هیدوهی  نز  هلباق  رگا  دروخیمن و  هقیقع  تشوگ  زا  دوخ  تسارتهب و  دشاب  هدایز  دنچ  ره  دهدب و  ناناملـسم 

ای دنفـسوگ  ایرتش  اـی  هقیقع  هکتـسنآ  اـملع  ناـیم  روهـشم  دـنهدیم . دنفـسوگ  ثلث  هلباـقب  هک  تسا  هدـش  دراو  رگید  تیاور  رد  دـنهدیم .
شوگ رد  ناذا  تدالو  زور  رد  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  دشابیمزب .

یفرشا کی  اب  دنداد  ار  دنفسوگ  ياپ  هلباقب  دندرک و  هقیقع  ناشیا  زا  متفه  زور  رد  همطاف  ترضح  دنتفگ و  امهیلع  هّللا  تاولـص  نینـسح 
القا دـشاب  دنفـسوگ  رگا  رتشیب و  ای  دـشاب  ود  رد  ای  هلاس  کی  دـشاب  زب  رگا  رتشیب و  اـی  شـش  رد  اـی  هلاـس  جـنپ  دـشاب  رتش  رگا  هک  دـیاب  و 

هدیلامن هک  تسنآ  رتهب  دنـشاب و  هدیـشکن  ار  شا  هیـصخ  هک  دیابیم  تسا و  رتهب  دـشاب  مامت  هام  تفه  رگا  دـشاب و  تفه  رد  ای  مهامـشش 
نتفر هار  نآرب  هک  دشابن  گنل  رایسب  گنلو  دشابن  روک  دشابن و  رغال  رایسبو  دشاب  هدیربن  ششوگ  دشاب و  هتسکشن  شخاش  زغم  دنشاب و 

دـشاب هک  يدنفـسوگ  ره  تسین  یناـبرق  باـب  زا  هقیقع  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد  دـشاب . راوشد 
دـشابرن و رـسپ  هقیقع  هک  تسا  تنـس  هک  تسنآ  ِءاملع  ناـیم  روهـشم  تسا و  رتهب  دـشاب  رت  هبرف  دـنچ  ره  تسا  تشوگ  ضرغ  تسبوخ 
ود ره  يارب  زاو  رایـسب  هربـتعم  ثیداـحا  قـفاوم  تسارتـهب  رن  دنفـسوگ  ود  ره  يارب  زا  هک  تسنیاریقف  ناـمگ  دـشاب و  هداـم  رتـخد  هـقیقع 

دـشاب هتخپ  نآ  رد  هکیماعط  زا  هکتـسنآ  رتهب  هکلب  دـنروخن  هقیقع  تشوگ  زا  ردام  ردـپ و  هک  تسا  تنـس  تسبوخ و  مه  هدام  دنفـسوگ 
ماعط تشوگ و  نآ  زا  دنـشابیم  ناشیا  هناخ  رد  هک  مه  ردام  ردـپ و  لاـیع  هکتـسنآ  رتهب  تسا و  رتشیب  شتهارک  رداـم  ندروخ  دـنروخن و 
بآب هک  تسا  نآ  شلقاو  دننکن  قدصت  ماخ  دنزپب و  هک  تستنـسو  دننکادج  اهدنب  زا  هکلب  دننکـشن  ار  اهناوختـسا  هک  تستنـسو  دنروخن 

ار شتمیق  دـسرن  مهب  هقیقع  ناویح  رگاو  تسبوـخ  مه  دـننک  قدـصت  ماـخ  رگاو  دـشاب ، رتـهب  نیا  هک  تسا  لـمتحم  هکلب  دـنزپب  کـمنو 
اما دنـشاب  ریقف  دنوش  رـضاح  هقیقع  ندروخب  هک  یتعامج  هک  تسین  طرـشو  دسر  مهب  ات  دنک  ربص  دیاب  هکلب  درادن  هدـیاف  ندرک  قدـصت 
هدش دراو  ثیدحرد  دنـشکب . ار  هقیقع  رخآ  دنـشارتب و  رـس  لوا  هک  تسا  تنـس  هک  تسنآ  روهـشم  تسا و  رتهب  ندیبلط  ار  ارقف  احلص و 

رد درک و  دـیابیم  تقو  کیو  اجکی  رد  ندرک  قدـصت  ندیـشک و  هرقن  ای  ـالطبار  رـس  يوم  نتـشک و  ار  هقیقع  ندیـشارت و  رـس  هک  تسا 
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لوسر ترـضح  دزن  ار  یلفط  هک  تسا  هدـش  دراو  یتـیاور  رد  دـنراذگن . لـکاک  فلزو و  دنـشارتبار  رـس  همه  هک  تستنـس  ندیـشارترس 
دراو یتیاور  اما  دنشارتب  ار  شلکاک  هک  دندومرف  دندرکن و  وا  يارب  اعد  ترـضح  تشاد  لکاک  لفط  نآ  دنک و  اعد  وا  يارب  هک  دندروآ 

ناشیارـس پچ  بناـج  رد  وسیگ  ود  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماـماو  نسح  ماـما  يارب  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخلوسر  هک  تسا  هدـش 
رد دشاب . هتشاد  تهارک  لوا  ندیشارت  رد  هکنآ  ای  دشاب  ناشیا  صوصخم  نیا  هک  تسا  نکمم  رس و  نایم  رد  رگید  تیاور  رد  دنتشاذگ .

ندیلام زا  تسا  هدش  دراو  یهن  رایسب  ثیداحا  رد  ندیـشارت .  زادعب  دنلامب  وا  رـس  رب  نارفعز  هک  تسا  تنـس  هک  تسا  هدش  دراو  یتیاور 
تقو رد  هک  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تسیورم  ربتعم  تیاور  رد  تسا .  تیلهاج  لمع  زا  نآ  لفط و  رـس  رب  هقیقع  نوخ 

ِهِمْظَِعب اهُمْظَعَو  ِهِمَِدب  اهُمَدَو  ِهِمْحَِلب  امُهَْحل  دیوگب  ار  وا  مان  ِنُالف و  ْنَع  ٌۀَقیقَع  َّمُهّللَا  ِهّللِابَو  ِهّللا  ِمِْسب  دناوخب  اعد  نیا  هقیقع  دنفسوگ  نتـشک 
انامِیا ُرَبْکَا  ُهّللاَو  ِهِّللُدْـمَْحلاَو  ِهّللِابَو  ِهّللا  ِمِْسب  ناوخب  اـعد  نیا  هک  دومرف  رگید  تیاور  رد  ُمـالَّسلا . ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َءاـقِو  اـْهلَعْحا  َّمُهّللَا 
َْتبَهَو َکَّنِا  َّمُهّللَا  دیوگب  دشاب  رـسپ  رگا  سپ  ِْتیَْبلا  َلْهَا  اْنیَلَع  ِِهلْـضَِفب  ُۀَفِْرعَْملاَو  ِِهقْزِِرل  ُرْکَُّشلاَو  ِهِْرمَِال  ُۀَمْـصِْعلاَو  ِهّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ًءانَثَو  ِهّللِاب 

مّلسو هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  َِکلوُسَرَو  َِکِیبَن  ِۀَّنُـسَو  َِکتَّنُـس  یلَعاّنِم  ُْهلَّبَقَتَف  انْعَنَـص  ام  ُلُک  َو  َْتیَطْعَاام  َْکنِمَو  َْتبَهَو  اِمب  ُمَلْعَا  َْتنَاَو  ارَکَذ  اَنل 
ِهِمْظَِعب اهُمْظَعَو  ِهِمِْدب  اهُمَدَو  ِهِمْحَِلب  اهُمَْحل  َّمُهّللَا  َنیَملاْعلا  َّبر  ِهِّللُدْمَْحلاَو  ََکل  َکیرَـشال  َءامِّدلا  ُتْکَفَـس  ََکل  َمیجَّرلا  َناطیَّشلاانَع  ءاَسْخاَو 

قثوم ثیدح  رد  دیوگب . ار  شردـپ  لفط و  مان  نالف  نب  نالف  ياجبو  ٍنُالف  ِْنب  ِنالُِفل  ًءاقِو  اْهلَعْجا  َّمُهّللَا  ِهِدـْلِِجب  اهُدـْلِجَو  ِهِْرعَِـشب  اهُْرعَـشَو 
ْنِم اَنَا  امَو  اِملْسُم  افینَخ  َضْرَْالاَو  ِتاومَّسلاَرَطَف  يدَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  ّینِا  َنوُکِرُْـشتامِم  ءٌيَرب  ّینِا  ِمْوَق  ای  دناوخب  ار  اعدنیا  هک  دومرف  رگید 

ِمِْسب ََکلَو  َْکنِم  َّمُهّللَا  َنیِملْسُْملا  َنِم  اَنَاَو  ُتِْرُما  َِکلِذبَو  َُهل  َکیرَشال  َنیَملاْعلا  ِّبَر  ِهِّلل  یتامَمَو  َيایْحَمَو  یکُُـسنَو  یتولَـص  َّنِا  َنیکِرْـشُْملا 
. دشکب ارنآ  سپ  دربب  ار  دنزرف  مان  ٍنُالف و  ْنِم  ْلَّبَقَتَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ُرَبْکَا  ُهّللاَو  ِهّللِابَو  ِهّللا 

مهن لصف 

کی ره  بادآ  ناشیا و  شوگ  ندرک  خراوس  نارتخد و  نارسپ و  ندرک  هنتخ  رد 

لفط و ندش  غلاب  ات  نآ  زا  دعب  تسا  تنـس  مه  دنکن  متفه  زور  رد  رگا  نارـسپ و  ندرک  هنتخ  تسا  دـک  ؤم  تنـس  متفه  زور  رد  هکنادـب 
تـسا تنـس  زین  نارتخد  ندرک  هنتخ  تسا و  بجاو  لفط  یلو  رب  غولبب  کیدزن  دنا  هتفگ  یـضعب  تسبجاو و  شدوخرب  ندش  غلاب  زا  دعب 

رد تسا .  تنـس  نارـسپ  يارب  زا  پچ  شوگ  الابو  ار  تسار  شوگ  همرن  ندرک  خاروسو  دنربن  رایـسب  دـنربب  یکدـنا  هک  تسا  بحتـسمو 
لفط ندب  دنکیم  هرینکاپ  رتشب  هک  متفه  زور  رد  ار  دوخ  نادنزرفدینک  هنتخ  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح 

ار رسپ  شوگ  هک  دومرف  حیحـص  ثیدح  رد  دشاب . هدرکن  هنتخ  هکیـسک  لوب  زا  دراد  تهارک  نیمز  دیوریم و  رتدوز  وا  ندب  تشوگ  ار و 
سجن نیمز  هک  تسا  لوقنم  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  تسا .  تنـس  زا  ندرک  هنتخ  متفه  زور  رد  ندرک و  خاروـس 
ثیدح رد  وا . لوب  زا  ادـخ  يوسب  دـنک  یم  هلان  نیمز  هک  دومرف  رگید  ثیدـح  رد  زور . لهچ  دنـشاب  هدرکن  هنتخ  هکیـسک  لوب  زا  دوشیم 
یکاب دـنزادنا  شیپ  رگاو  تسا  تنـس  ندرک  هنتخ  متفه  زور  رد  ار  رـسپ  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماـما  ترـضح  زا  حـیحص 
ثیدح دنچ  رد  دشاب . هتشاد  لاس  داتشه  رگا  دننکیم  شا  هنتخ  دوش  ناملسم  هکیـسک  دومرف  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  تسین . 

هچ دنشاب و  یمارگ  نارهوش  دزن  هک  دوشیم  نیا  ثعاب  اما  تسین  تنـس  نانز  رد  تسا و  تنـس  نادرم  رد  ندرک  هنتخ  هک  تسا  هدش  دراو 
دندرک ترجه  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  تمدخب  نانز  نوچ  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد  دشابیم . رتهب  نیا  زا  زیچ 

ای یلب  تفگ  ؟  يراد زونه  یتشاد  هکیراک  نآ  بیبح  ما  يا  هک  دومرف  ترـضح  درکیم  هنتخ  ار  ناـنزو  دـنتفگیم  بیبح  ما  ار  وا  دـمآ  ینز 
نوچ درک  دـیاب  هچ  هک  مزومایب  ار  وت  اـتایب  تسا  لـالح  هکلب  هن  هک  دومرف  ترـضح  منک  كرت  نم  یئاـمرف و  یهن  هکنآ  رگم  هّللا  لوسر 

ما سپ  درادـیم  رتزیزع  رهوش  دزن  دـنادرگیم و  رت  فاص  ار  گنرو  رت  ینارون  ار  ور  هک  ریگب  یکدـناو  ُربَم  هت  هب  رایـسب  ار  نانز  ینک  هنتخ 
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رب هماج  ياه  هچراپ  نداد  الج  يارب  ینک  یگ  هطاشم  ارنانز  نوچ  هک  دومرف  ترضح  درکیم  یگ  هطاشم  ار  نانز  هک  دمآ  وا  رهاوخ  هیطع 
رفعج ماما  ترـضح  زا  نکم .  دـنویپ  ناـشیا  ياـهومب  ار  نارگید  ياـهوم  درب و  یم  ارناـشیا  يور  بآ  تسین  بوخ  ندـیلام  ناـشیا  يور 
تقو ره  لفط  ندش  غلاب  ات  دوشن  رسیم  تقونآ  رد  رگا  دنناوخب و  اعد  نیا  رـسپ  ندرک  هنتخ  تقو  رد  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص 

کیبن ۀنـس  کتنـس و  هذه  مهللا  تسنیا  اعد  دنکیم ، عفد  نآ  ریغ  نتـشک و  زا  ار  نهآ  ترارحوا  زا  هک  دـنناوخب  لفطنآ  رب  دوش  رـسیم  هک 
یف دیدحلارح  هتقذاو  هتذـفنا  رماو  هتمتح  ءاضقو  هتدرا  رمال  کئاضقو  کتدارابو  کتیـشمب  کیبنل  کلانم و  عابتاو  هلآ  هیلع و  کتاولص 
نم هدزو  همـسج  نع  عاجوالاو  هندـب  نع  تافالا  عفداو  هرمع  یف  دزو  بونذـلا  نم  هرهطف  مهللا  ینم  هب  فرعا  تنا  رماب  هتماـجحو  هناـتخ 

تینهت هک  مدرک  لا  ؤس  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  هک  تسا  لوقنم  دلاخ  نب  نیسح  زا  ملعنالو .  ملعت  کناف  رقفلا  هنع  عفداو  ینغلا 
تینهت يارب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  دش  دلوتم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  دومرف  تفگ  دیاب  زور  هچ  رد  ار  دنزرف  دابکرابمو 

يارب زا  هقیقع  دنشارتب و  ار  شرسو  دنراذگب  مان  ار  وا  هک  درک  رما  متفه و  زور  رد  دش  لزان  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  رب 
درک رما  اهنیاب  دمآ و  لیئربج  متفه  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  تدالو  رد  نینچمه  دننک و  خاروس  ار  شـشوگ  دننکب و  وا 

زا شوگ .  يـالاب  رب  پچ  شوگ  رد  ندرک و  خاروـس  شوـگ  همرن  رد  تسار  شوـگ  رد  رـس و  پچ  بناـج  رد  دوـب  وـسیگ  ود  ارناـشیا  و 
دیاب یم  دنک  ناهنپ  ار  هفشحرس  دیورب و  فالغ  زاب  دننک و  هنتخ  ار  يرسپ  رگا  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هّللا  تاولـص  رمالا  بحاص  ترـضح 
ماما ترضح  زا  زور . لهچ  ات  دشاب  فالغ  رد  شا  هنتخ  هکیـسک  لوب  زاادخ  يوسب  دنکیم  هلان  نیمز  هک  اریز  ار ، وا  دننکب  هنتخ  رگید  راب 
زامن وارب  دریمب  رگا  تسین و  لوبقم  شیهاوگ  دنکن و  مدرم  يزامنشیپ  دشاب  هدرکن  هنتخ  هک  یسک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج 
تسا لوقنم  رگید  ثیدح  رد  دشاب . هدرک  كرت  ندرم  سرت  زا  هکنآ  رگم  تسا  هدرک  كرت  ار  ربمغیپ  ياهتنـس  نیرتگرزب  هک  اریز  دننکن 

وا یبوخ  یتدایز  ثعاب  درک و  هنتخ  ار  وا  بضغ  يور  زا  قحسا  ردام  هراس  هک  دوب  لیعامـسا  ردام  رجاه  دندرک  هنتخ  هک  ار  ینز  لوا  هک 
. دننک هنتخ  ارنانز  هک  دش  يراج  تنس  زورنآ  زا  دش و 

مهد لصف 

ناشیا تیاعر  نادنزرف و  ندرک  تیبرت  نداد و  ریش  بادآ  رد 

هکنآ رگم  تسین  زیاج  نداد  ریش  لاس  ود  زا  هدایز  يرذع  یب  هکتسنآ  املع  نایم  روهشم  تسا و  لاس  ود  دنزرف  ندادریـش  ياهتنم  هکنادب 
دشابنوا ترجا  رب  رداقای  دسرن  مهب  هیاد  هک  دشاب  یترورض  هکنآ  رگم  دنهدن  رتمک  هامکیو  تسیبزا  دنشاب و  رطـضم  دشاب  هتـشاد  يرازآ 

دیآیم ناتسپ  هب  هک  یلوا  ریش  زا  دناروخب  دنزرفب  ردام  هک  دننادیم  بجاو  ِءاملع  زا  یعمج  دشاب  هتشاد  يرازآ  ای  دشاب  هتشادن  ریـش  ردام  و 
كرابم عفان و  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  زا  دبای . یمن  تّوقای  دنام  یمن  یقاب  دنهدنار  ریـش  نآ  رگا  دنا  هتفگ  و 

قحسا ردام  هک  دندید  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد  تسا .  ردام  ریـش  دنزرف  يارب  اهریـش  نیرت 
تسا و ماعط  ضوعب  یکی  هک  هدب  ریـش  ناتـسپ  ود  ره  زا  هدم  ریـش  ناتـسپ  کی  زا  قحـسا  ردام  يا  هک  دومرف  دهدیم  ریـش  ار  دوخ  دـنزرف 

دومرف رگید  حیحص  ثیدح  رد  لفط .  رب  تسا  ملظ  دنزرفب  دنهدیم  ریش  هامکی  تسیب و  زا  رتمک  هچ  ره  هک  دومرف  بآ و  ضوعب  يرگید 
یم عنمو  دنربب  دوخ  هناخب  هک  داد  دیابن  ناشیاب  ار  دنزرف  اما  تفرگ  ناوتیم  ینارـصن  يدوهی و  هیاد  امـش و  دنزرفب  هدـن  ریـش  ربک  هیاد  هک 

رد دـننادیم . لـالح  ناـشیا  ناناملـسم و  نید  رد  تسا  مارح  هکیئاـهزیچ  ریاـسو  كوخ  تشوـگ  بارـش و  ندروـخ  زا  ارناـشیا  درک  دـیاب 
مهب يدنزرف  دنک و  انز  رگا  هک  تسا  هدش  دراو  رابخا  یـضعب  رد  دـشاب . هدیـسر  مهب  انز  زا  هک  يریـش  زا  دـنا  هدرک  یهن  هربتعم  ثیداحا 
دراو یهن  رابخا  رد  داد و  ناوتیم  دنزرفب  ار  ریـش  نآ  تسا  هدرک  انز  هک  ار  يدرم  نآو  ار  دوخ  زینک  دـنک  لالح  زینک  بحاص  رگ  دـناسر 

ای قمحا  نز  ریش  زا  دومرف  یهن  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دشاب . هدیـسر  مهب  انز  زا  شدوخ  هک  ینز  ریـش  زا  تسا  هدش 
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هک دـیریگب  هیاد  هک  دوـمرف  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما  ترـضح  دـنزرف . رد  دـنکیم  ریثءاتریـش  هآ  اریز  دـشاب  بوـیعم  شمـشچ  هک  ینز 
هیلع قداص  ترضح  زا  تریس .  تروص و  رد  هیادب  دوشیم  هیبش  لفطو  دنک  یم  تیارـس  لفط  رد  هک  اریز  دشاب  وکین  تریـس  تروصب و 
رگا وا  تیبرت  رد  نک  یعـس  رگید  لاس  تفه  ات  نآ  زا  دعب  دنک و  يزاب  هک  راذـگب  لاس  تفه  ات  ار  دوخ  دـنزرف  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا 

تفهو دنک  يزاب  هک  راذگب  ار  وا  لاس  تفه  هک  دومرف  رگید  ثیدـح  رد  تسین .  وا  زا  يریخ  دـیما  هن  رگا  نک و  یعـس  رگید  دـش  کین 
لوقنم مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  زا  زومایب . واب  ار  ادـخ  مارح  لالح و  رگید  لاس  تفه  زوماـیب و  ار  وا  داوسو  طـخ  رگید  لاـس 

شتمدخ رگید  لاس  تفه  تخومآ و  دیاب  یم  واب  بادآ  لاس  تفه  درک و  دیاب  شندب  تیبرت  يراد و  هاگن  لاس  تفه  ار  لفط  هک  تسا 
لـصاح ار  وا  اه  هبرجت  نآ  زا  دعب  رگید  دوشیم و  دایز  شلقع  لاس  جنپ  یـس و  ات  دوشیم و  دنلب  شدق  لاس  هسو  تسیب  ات  دومرف و  دـیابیم 

رگید تیاور  رد  دنباوخن . فاحل  کی  رد  رگیدکی  اب  هک  دیابیم  دندش  هلاس  شش  هک  نارسپ  هک  تسا  هدش  دراو  رگید  تیاور  رد  دوشیم .
هک دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دننک و  ادج  ارناشیا  باوختخر  هک  دیاب  دنوش  هلاس  هد  هک  نارتخد  نارـسپ و  هک  تسا  هدـش  دراو 

دینک بیدءات  هک  تسا  هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد  دننکن . هارمگ  ارناشیا  نافلاخم  هک  دیهدب  ناشیا  دایب  ثیداحا  دوز  ار  دوخ  نادـنزرف 
انز دـنزرف  تمالع  نیا  ینعی  ناشیاهردام  رما  رد  دـینک  رظن  دـننکن  لوبق  رگا  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  تبحم  رب  ار  دوخ  نادـنزرف 

دباـیب دوخ  لاد  رد  ار  تیبـلها  اـم  تبحم  هک  ره  هک  دومرف  قداـص  ترـضح  دـنکیمن . مالـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما  تبحم  لوـبق  هک  تسا 
مانب ار  وا  هک  تسنآ  ردپ  رب  دنزرف  قح  هک  تسا  لوقنم  لوسر  ترضح  زا  تسا و  هدرکن  تنایخ  شردپ  اب  هک  دنک  اعد  رایـسب  ار  شردام 
رفعج ماما  ترـضح  تمدخب  ینوکـس  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد  درادـب . ار  وا  وکین  بسکب  دـنک و  بیدءات  وکین  دـناوخب و  وکین 

ینوکـس يا  هک  دومرف  تسا  هداد  يرتخد  نمب  ادخ  تفگ  تسیچ  وت  مغ  ببـس  هک  دومرف  منیگمغ  نم  تفگ  دمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص 
هدرک ماـن  هچ  ار  وا  هک  دومرف  سپ  دروخیمن  ار  وت  يزور  وت و  رمع  ریغب  دـنکیم  یناگدـنز  تسادـخرب و  شیزور  درادـیمرب و  ار  وا  نیمز 

قح دندومرف  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دندومرف  دنتشاذگ و  یناشیپ  رب  تسد  هآ و  هآ  هک  دندومرف  ترضح  همطاف  تفگ 
دنک و هنتخ  ار  واو  دـنازومایب  واب  نآرق  دـنک و  نییعت  کین  ار  شمان  دریگب و  وا  يارب  کین  ردام  هکتـسنآ  دـشاب  رـسپ  رگا  ردـپ  رب  دـنزرف 

فـسوی هروس  دهد و  وا  دای  هب  رون  هروس  دنک و  کین  ار  شمانو  دهد  رارق  وا  يارب  کین  ردام  دـشاب  رتخد  رگاو  ار  وا  دـهد  دای  يرگانش 
مانشد ار  وا  هدرک  مان  همطاف  ار  دوخ  دنزرف  نوچ  هک  دومرف  سپ  دنتـسرف  رهوش  هناخب  دوز  ار  واو  دهدناج  اه  هناخ  الاب  رد  دنازوماین و  واب 

هک دومرف  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  زا  نزم .  نکم و  نی  رفن  هدم و 
تمالع یکدوک  رد  لفط  یقلخ  جک  یخوش و  هک  دومرف  یـسوم  ماما  ترـضح  ار و  نتخادناریت  ندرک و  انـش  دینازومایب  دوخ  نادـنزرفب 

قاع دـشابیم و  دـنزرف  قوقع  هانگ  زین  ار  ردام  ردـپ و  هک  تسیورم  لوسر  ترـضح  زا  دوب . دـهاوخ  راـبدرب  اـناد و  یگرزب  رد  هک  تسنآ 
ندرک یکین  رد  ار  دوخ  نادنزرف  دننک  يرای  هک  ار  يردامو  ردپ  دنک  محر  ادخ  هک  دومرفو  دنوشیم  ردامو  ردپ  هچنانچ  دنوشیم  نادنزرف 

ار یسک  دنک  محر  ادخ  هک  دومرف  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ناشیاب . 
دنک لوبق  دیآ  لمعب  وا  زا  هک  یناسآ  راک  هک  دومرف  دنک  تناعا  هنوگچ  هک  درک  ضرع  يوار  وا  یکینرب  ار  دوخ  دنزرف  دیامن  تناعا  هک 

لوقنم رگید  ثیدح  رد  دنکن . واب  يدنت  تهافـس و  دنکن و  واب  راوشد  ياهفیلکت  درذگ و  رد  وا  زا  دنکن  دشاب و  راوشد  وارب  هک  يراک  و 
هدرم ناشیا  تفگ  تردام  ردپ و  اب  هک  دومرف  منک  یکین  هک  اب  هک  درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخب  یـصخش  هک  تسا 
دیراد تسود  هک  دومرف  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  دومرف  رگید  ثیدح  رد  نکب .  یکین  دوخ  دنزرف  اب  هک  دومرف  دنا 

. ار ناشیا  دـیهدیم  يزور  امـش  هک  دـننکیم  نامگ  ناشیا  هک  اریز  نآب  دـینک  افو  دـینک  هدـعو  رگا  ناشیاب و  دـینک  محر  ار و  دوخ  لاـفطا 
رد دـنکیم . نالفط  نانزرب و  ملظ  يارب  بضغ  هکنآ  لثم  يزیچ  يارب  دـنکیمن  بضغ  ادـخ  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماـما  ترـضح 

دسیونب وا  يارب  هنـسح  ادخ  دسوبب  ار  دوخ  دنزرف  هک  ره  هک  تسا  لوقنم  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدح 
دنبلطب ار  وا  ردام  ردپ و  تمایق  رد  دوخ  دنزرفب  دنازومایب  نآرق  هک  ره  دنک و  داش  تمایق  رد  ار  وا  ادخ  دـنک  داش  ار  دوخ  دـنزرف  هک  رهو 
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ترـضح تمدخب  یـصخش  هک  دومرف  رگید  ثیدح  رد  دوش . نشور  تشهب  لها  يور  هلح  ود  نآ  رون  زا  هک  دـنناشوپب  ناشیاب  هلح  ود  و 
زا نم  دزن  رد  درم  نیا  هک  دومرف  ترضح  تفر  وا  نوچ  ما  هدیسوبن  ار  دوخ  لافطا  زگره  تفگ  دمآ و  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر 

دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دنک . يزاب  هنالفط  وا  اب  هک  دیاب  دشاب  هتـشاد  یلفط  هک  ره  دومرف  رگید  ثیدح  رد  تسا .  منهج  لها 
یّلص لوسر  ترضح  هک  تسیورم  رگید  ثیدح  رد  ار . دوخ  دنزرف  دراد  تسود  رایسب  هکنآ  ببـسب  ار  دوخ  هدنب  دنک  یم  محر  ادخ  هک 

ار ود  ره  ارچ  هک  دومرف  ترضح  دیسوبیم  ار  يرگید  دیسوبن و  ار  رسپ  کی  تشاد و  رسپ  ود  هک  ار  یـصخش  دندید  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا 
نیاب دشاب و  رت  حـلاصو  رت  ملاع  یکی  هکنآ  رگم  دـهدن  رارق  یتدایز  نادـنزرف  نایم  رد  هکتـسنآ  رتهب  هکنادـب  يدرکن و  ینابرهم  مه  لثم 

یمواب دوش  هلاس  هس  رـسپ  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد  دـهد . یتداـیز  ار  وا  ببس 
هبترم تفه  هک  دـنیوگ  یم  واـب  درذـگب  شرمع  زا  زور  تسیبو  هاـم  تفه  لاـس و  هس  نوچ  ُهّللا و  ّـِالا  َهِلاـال  وـگب  هبترم  تفه  هک  دـنیوگ 

جنپ نوچ  سپ  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهّللا  یَلَـص  دیوگب  هبترم  تفه  هک  دـنیوگ  یم  واب  دوش  مامت  شلاس  راهچ  سپ  ِهّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  دـیوگب 
دنرادیم و شزامنب  دنهدیم و  شدایب  زامن  دوش  مامت  شلاس  شـش  نوچ  سپ  دـنک  هدجـس  ار  ادـخ  هک  دـنرادیماو  ار  وا  دوش  مامت  شلاس 

شدایب بوخ  ار  زامن  وضو و  دوش  مامت  شلاس  هن  نوچ  ار  وا  دـننکیم  زامنب  رما  دـنهدیم و  دای  واب  ار  وضو  دوش  ماـمت  شلاـس  تفه  نوچ 
لوقنم رگید  تیاور  رد  دزرمایب . ار  شردام  ردـپ و  ادـخ  تفرگ  داـی  ار  زاـمن  وضو و  نوچ  سپ  دـننزیم  زاـمن  وضو و  كرت  رب  دـنهدیم و 
دومرف رگید  ربتعم  ثیدح  رد  دنهدب . ناشیا  تسدـب  ای  دـنناشوپب  لافطاب  نهآ  هبرح  هکنآ  زا  دومرف  یهن  نینم  ؤملاریما  ترـضح  هک  تسا 

دنـسرتیم و باوخ  رد  دنکیم و  وب  ارناشیاو  دیآیم  ناطیـش  هک  دـیئوشب  باوخ  زا  شیپ  بش  رد  ار  لافطا  يور  تسد و  تفاثک  یبرچ و  هآ 
درخب و هفحت  دور و  رازابب  هک  ره  تسا  لوقنم  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  دنوشیم . يذءاتم  لامعا  ناگدنـسیون  هکئالم 

نارتخدب لوا  هک  دیاب  تسا و  هدـیناسر  ناشیاب  هتـشادرب و  ارقف  زا  یعمج  يارب  یقدـصت  هکتـسنانچ  دروآ  هناخب  دوخ  لایع  يارب  درادرب و 
هکیسک تسا و  هدرک  دازآ  ار  لیعمسا  نادنزرف  زا  هدنب  هک  تسا  نانچ  دنک  لاحـشوخار  يرتخد  هک  ره  هکیتسردب  نارـسپ  زا  شیپ  دهدب 

لخاد ار  وا  ادخ  دیرگب  ادخ  سرت  زا  هک  رهو  دشاب  هتـسیرگ  ادخ  سرت  زا  هک  تسا  نانچ  دنادرگ  داش  ار  واو  دنک  نشور  ار  يرـسپ  هدید 
ناشیا ندـب  رد  تشوگ  هک  تو  واق  دـینراوخب  دوخ  لافطاب  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  دـنادرگ . تشهب 

. دناسریم توق  یناوج و  دحب  رتدوز  هک  ناشیاب  دینراوخب  رانا  هک  دومرف  رگید  ثیدح  رد  دـنکیم . مکحم  ار  ناشیا  ناوختـسا  دـنایوریم و 
ای دسرت  باوخ  رد  ینزای  دنک  رایسب  هیرگ  یلفط  رگا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  زا  همئالا  بط  باتک  رد 

ِْنَیبْزِْحلا ُّيَا  َمَْلعَِنلْمُهاْنثََعب  َُّمث  ادَدَع  َنینِـس  ِفْهَْکلا  یف  ْمِِهنذَا  یلَع  اْنب  َرَـضَف  دناوخب  ار  هیآ  نیا  دوش  یلوتـسم  وا  رب  يرادیب  يدرد  زا  یـسک 
رگید ثیدـح  رد  دـناشنن . نمادرب  دـسوبن و  ار  وا  مرحمان  درم  دوش  هلاس  شـش  هک  يرتخد  هک  تسا  هدـش  دراو  ادَـمَءا . اُوِثَبل  اـِمل  یـصْحَا 

دندیناشنیم و نماد  رد  دندیسوبیم و  مدرم  دندروآ  سلجمب  ار  يرتخد  دندوب  یسلجم  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هک  تسا  لوقنم 
ثیدح رد  دیناشنن . تمادب  دیسوبن و  درک و  رود  ار  وا  ترضح  لاسجنپ  هک  دنتفگ  دراد  لاس  دنچ  هک  دیسرپ  دیسر  ترضحب  تبون  نوچ 
ثیدح رد  تسانز .  هلزنمب  هک  دـناباوخن  دوخ  يولهپ  رد  هنهرب  ار  وا  ردام  دوش  مامت  شلاس  شـش  هک  يرتخد  هک  تسا  هدـش  دراو  رگید 
هربتعم ثیداحا  رد  دسوبن . ار  نانز  دراذگب  لاس  تفه  زا  هک  رسپ  دنسوبن و  ار  وا  نارـسپ  دش  هلاس  شـش  هکیرتخد  تسا  هدش  دراو  رگید 

هیلع یـسوم  ماما  ترـضح  تردـق .  اب  ینعی  دـهدن  ار  ناشیا  جرخ  دراذـگ و  عیاض  ار  دوخ  لایع  هکیـسک  تسنولعم  هک  تسا  هدـش  دراو 
يدوزب دنکن  رگا  دنک  هعسوت  دوخ  ناریسا  رب  دنک  تمارک  واب  یتمعن  ادخ  هک  ار  یسک  سپ  دنی  وا  ناریـسا  یمدآ  لایع  هک  دومرف  مالـسلا 
دـشکب ار  همع  ود  اـی  هلاـخ  ود  اـی  رهاوخ  ود  اـی  رتـخد  ود  جرخ  هک  ره  دومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  دوش . لـیاز  وا  زا  تمعن  نآ 

دسر یمن  هحرد  نآب  هک  تسه  هجرد  تشهب  رد  هک  دومرف  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  منهج .  شتآ  زا  دنـشاب  وا  بجاح 
ترـضح زا  دـنک . ربص  ناشیا  رازآ  لایع و  جرخرب  هک  یلایع  بحاصو  دـنک  ناشیوخ  هب  ناسحا  هک  یـسک  لداع و  ماـما  سک :  هس  رگم 

دنزرف لماش  دنزرف  هدنب و  نز و  ردام و  ردـپ و  دـنزرف و  تسبجاو  ناشیا  نداد  هقفن  هک  دنـسک  جـنپ  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص 
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. دنور الاب  دنچ  ره  تسه  يردام  يردپ و  هدج  دج و  لماش  ردام  ردپ و  دنور و  نیئاپ  دنچ  ره  تسه  مه  نادنزرف 

مهدزای لصف 

ناشیا تمرح  تیاعر  بوجو  دنزرف و  رب  ردام  ردپ و  قح  نایب  رد 

ناشیا قاع  تسا و  تاعاط  فرشا  هلمج  زا  نتشاد  یضار  دوخ  زا  ارناشیا  تسا و  نید  عیارش  هدمع  زا  ردام  ردپ و  تمرح  تیاعر  هکنادب 
دنـشاب رفاک  وت  ردام  ردپ و  رگا  تسا  هدومرف  نآرق  رد  یلاعت  قح  تسا و  هریبک  ناهانگ  هلمج  زا  نتـشاد  هدرزآ  دوخ  زا  ار  ناشیا  ندوب و 
تـسا لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد  نک .  تبحاصم  وکین  ناشیا  اب  ایند  رد  اما  نکم  ناشیا  تعاطا  باب  نیا  رد  وش  رفاـک  هک  دـننک  رما  ار  وت  و 
منکیم تیصو  ار  وت  هک  دومرف  ترضح  نکب  یتیصو  ارم  تفگ  دمآ و  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدخب  یـصخش  هک 
منکیم تیصو  ار  وت  دشاب و  تباث  نامیارب  تلد  یئوگب و  یفرح  نابزب  هکنآ  رگم  دننازوسب  شتآب  ار  وت  دنچ  ره  يرواین  كرـش  ادخب  هک 

دوخ لام  نز و  زا  هک  دـنیوگ  ار  وت  دـنچره  دنـشاب  هدرم  هاوخ  دنـشاب و  هدـنز  هاوخ  ینک  یکین  ناشیا  اب  ینکب و  ردام  ردـپ و  تعاطا  هک 
دنزرف رب  ردـپ  قـح  هک  دیـسرپ  ترـضحنآ  زا  یـصخش  هک  تسا  لوـقنم  رگید  ثیدـح  رد  تسا .  ناـمیا  هلمج  زا  نیا  هک  نـکب  يرذـگب 
مانشد شردپب  مدرم  هک  دنکن  يراک  دنیشنن و  وا  دنیـشنب  ردپ  هکنآ  زا  شیپ  دورن و  هار  وا  زا  شیپ  دیوگن و  ار  وا  مان  هکنآ  دومرف  تسیچ 

هاوخ دنشاب و  هدنز  هاوخ  دوخ  ردام  ردپب و  دنک  ناسحا  هک  ار  امـش  زا  دحا  تسا  عنام  هچ  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دنهد .
اهنآب شباوث  مه  دنکیم  هچنآ  درادب و  ناشیا  يارب  زا  هزور  دنکب و  ناشیا  تباینب  جح  دـنکب و  ناشیا  يارب  زامن  ندرم  زا  دـعب  هکنآب  هدرم 

دزن یصخش  هک  دومرف  نسح  ثیدح  رد  دهدیم . واب  رایسب  باوث  ادخ  تسا  هدرک  ناشیاب  هک  یکین  نیا  ببسب  شدوخب و  مهو  دوش  دیاع 
نینچ دیسرپ  هبترم  هس  ات  تردام  اب  هک  دومرف  منک ؟  یکین  یک  اب  هّللا  لوسر  ای  تفگ  دمآ و  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
مّلسو هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدخب  یـصخش  هک  دومرف  رگید  ثیدح  رد  تردپ .  اب  هک  دومرف  مراهچ  هبترم  رد  دومرف و 

یهاوخ هدنز  ادخ  دزن  يوش  هتشک  رگا  هک  ادخ  هار  رد  نک  داهج  هک  دومرف  ترضح  داهجب  مراد  تبغر  رایسب  هّللا  لوسر  ای  تفگ  دمآ و 
زا هکیزور  دـننام  یئآیم  ردـب  ناهانگ  زا  يدرگرب  هدـنز  رگا  تسا و  ادـخ  اـب  تدزم  يریمب  رگا  تفاـی و  یهاوخ  تشهب  رد  يزور  دوب و 

ترـضح موش  ادج  ناشیا  زا  نم  هک  دـنهاوخ  یمنو  دـنراد  سنا  نم  اب  هک  مراد  يریپ  ردام  ردـپ و  هّللا  لوسر  ای  تفگ  هدـش  دـلوتم  ردام 
هتـشاد وت  اب  زور  هنابـشکی  ناشیا  هک  یـسنا  تسوا  تردق  تسدب  مناج  هک  يدـنوادخ  نآ  قحب  شاب  دوخ  ردام  ردـپ و  اب  سپ  هک  دومرف 

ار ردام  ردپ و  قح  يازج  هکیسک  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  ادخ . هار  رد  ندرک  داهج  لاسکی  زا  تسا  رتهب  دنـشاب 
رگید ثیدح  رد  دنک . ادا  دشاب و  یـضرق  وا  رب  ای  دنک  دازآ  درخب و  ار  وا  دشاب و  هدنب  ردپ  هکنآ  یکی  : زیچ ود  رد  رگم  درک  ادا  دـناوتیمن 
بلط دنکیمن و  ادا  ار  ناشیا  یـضرق  ناشیا  گرم  زا  دعب  ناشیا و  یگدنز  رد  ردام  ردپ و  اب  تسا  راکوکین  یـسک  هک  تسهاگ  هک  دومرف 
نوچ سپ  ناشیا  یگدنز  رد  تسناشیا  قاع  یسک  هک  تسه  هاگ  دسیونیم و  ردامو  ردپ  قاع  ار  وا  ادخ  سپ  دنکیمن  ناشیا  يارب  شزرمآ 

زیچ هس  هک  دومرف  رگید  ثیدح  رد  دـسیونیم . راکوکین  ار  وا  ادـخ  سپ  دـنکیم  ناشیا  يارب  زا  رافغتـسا  دـنکیم و  ادا  ار  ناشـضرق  دـندرم 
افو مود  رادرک . دب  هاوخ  راکوکین و  هاوخ  دشاب  هک  ره  زا  تناما  نداد  سپ  لوا  تسا :  هدادـن  یتصخر  نآ  رد  هجو  چـیهب  ادـخ  هک  تسا 

ثیدح رد  رادرک . دب  هاوخ  دنـشاب و  راکوکین  هاوخ  ردام  ردپ و  اب  یکین  موس  رادرک . دب  اب  هاوخ  راکوکین و  اب  هاوخ  هدرک  نامیپ  دـهعب و 
ياـه هدرپ  زا  هدرپ  دوش  تماـیق  زور  نوچ  هک  دومرف  یئوگن و  ناـشیا  يور  رب  فا  هکتـسنآ  رداـمو  ردـپ  قوـقح  ياـندا  هک  دوـمرف  رگید 
رگید ثیدح  رد  دـشاب و  ردام  ردـپ و  قاع  هکیـسک  رگم  دونـشب  هار  هلاس  دـصناپ  زا  ارنآ  يوب  یناج  بحاص  ره  سپ  دـنیاشگب  ار  تشهب 

دنکن و لوبق  ار  وا  زامن  چیه  ادخ  ناشیا ،  دننک  ملظ  وا  رب  هکیتقو  رد  دنک  ردام  ردـپ و  يوسب  رظن  بضغ  مشخ و  يور  زا  هکیـسک  دومرف 
ماما ترضح  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد  ردام و  ردپ و  يوسب  دنک  رظندنت  یـسک  هکنآ  تسا  قوقع  زا  هک  دومرف  رگید  ثیدح  رد 
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نآ اب  رگید  مردپ  تسا  هدرک  ردپ  تسد  رب  هیکت  دوریم و  هار  وا  اب  شرـسپ  یـصخش  هک  دید  مردپ  هک  دندومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم 
زا دننک و  یکین  امشب  امش  نادنزرف  ات  دینک  یکین  دوخ  ناردپ  اب  هک  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دوب . هدنز  ات  تفگن  نخـس  رـسپ 

دیاب دنک  ناسآ  وا  رب  ار  گرم  تارکـس  ادخ  دهاوخ  هک  ره  هک  دومرف  دننک  تفع  امـش  نانز  زا  مه  نارگید  ات  دـینک  تفع  نارگید  نانز 
رد زگره  دنک و  ناسآ  وا  رب  یلاعتقح  ار  گرم  ياهیتخـس  دنک  نینچ  رگا  دـنک  یکین  ردام  ردـپ و  اب  دـنک و  ناسحا  دوخ  ناشیوخ  اب  هک 

سک ره  هک  تسا  تلصخ  راهچ  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  حیحـص  ثیدح  رد  . دسرن یناشیرپ  وا  یناگدنز 
هک یـسک  دهد : اج  ار  وا  فرـش  تزع و  ياه  هفرغ  نیرتدـنلب  رد  تشهب  بتارم  العا  یلاعت  قح  دوش  عمج  اهتلـصخ  نآ  وا  رد  نانم  ؤم  زا 

دـیامن و يرای  دـنک و  محر  ار  هتـسکش  فیعـض و  هکیـسک  دـشاب و  ردـپ  ياـجب  وا  يارب  زا  ددرگ و  وا  لاوحا  هجوتم  دـهداج و  ار  یمیتی 
دنکن و هدرزآ  ارناشیا  زگره  دنک  ناشیا  اب  یکین  دنکارادم و  ناشیااب  دشکب و  ار  ردام  ردپ و  جرخ  هکیـسک  دوش و  لفکتم  ار  وا  ياهراک 

تسا راوشد  وا  رب  هکیراک  دیامرف و  یم  واب  هکیتاماخ  رب  ار  وا  دنک  تناعا  دنکن و  وا  اب  يدنت  تهافسو و  دنک  يرای  ار  دوخ  هدنب  هکیسک 
يارب ردام  ردپ و  ياعد  تسباجتسم  هتبلا  هک  تسا  اعد  هس  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد  دیامرفن . واب 

نآ زا  ار  وا  ماقتنا  هکیـسک  يارب  مولظم  ياعد  ملاظ و  رب  مولظم  نیرفن  دـشاب و  ناشیا  قاع  هکیدـنزرف  رب  ناشیا  نیرفن  راـکوکین و  دـنزرف 
نیرفنو دشاب  هتخاس  دوخ  لام  رد  کیرش  تیبلها  ام  تیاعر  يارب  زا  ار  وا  هک  دنک  اعد  ینم  ؤم  ردارب  يارب  هکینم  ؤم  ياعد  دشکب و  ملاظ 

هّللا یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  دنکنو . دنک  تناعا  ار  وا  هک  دشاب  هتـشاد  تردق  دشاب و  هدش  جاتحم  واب  شنم  ؤم  ردارب  هکیـسک  رب  نم  ؤم 
باوث یندرک  هاگن  ره  دنک  رظن  ردام  ردپ و  يوسب  ینابرهم  تقفش و  يور  زا  هک  يراکوکین  دنزرف  ره  هک  تسا  لوقنم  مّلـسو  هلآو  هیلع 

 . تسا رت  میرک  رتگرزب و  ادخ  هک  دومرف  دنک  رظن  هبترم  دص  يزور  دـنچ  ره  هّللا  لوسر  ای  دـنتفگ  دوش  هتـشون  وا  يارب  لوبقم  جـح  کی 
رظن تستدابع و  ینابرهم  محرت و  يور  زا  ردام  ردـپ و  يوسب  ندرک  رظن  تستدابع و  ملاـع  يور  رب  هدرک  هاـگن  دومرف  رگید  ثیدـح  رد 
سک نیاـب  اـیند  رد  دوز  شتبوقع  هک  تسا  هاـنگ  هس  هک  دومرف  تستداـبع  يراد  تسود  ار  واادـخ  يارب  هکینم  ؤـم  ردارب  يور  رب  ندرک 
هیلع رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  رگید  ثیدح  رد  ندرک .  قلخ  ادخ و  تمعن  نارفک  مدرم و  رب  ندرک  ملظ  ردام و  ردـپ و  قوقع  دـسریم 

يزور دوب  تدابع  لوغشم  هتـسویپ  دوخ  هعموص  رد  دنتفگیم و  حیرج  ار  وا  هک  دوب  يدباع  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا 
شباوج دش و  زامن  لوغـشم  زاب  درک  بلط  ار  وا  دمآ و  رگید  راب  دادن  شباوج  داد  زاوآ  ار  وا  دوب  زامن  لوغـشم  زا  دمآ و  وا  دزنب  شردام 

هک مهاوخ  یم  لیئارسا  ینب  يادخ  زا  هک  تفگ  شردام  دوب  زامن  لوغشمو  تفگن  نخس  زاب  درک  بلط  ار  وا  دمآ و  میـس  راب  سپ  دادن و 
نیا تفگ  دـیئاز و  يدـنزرف  تسـشن و  وا  هعموص  دزن  دـمآ و  دوب  لیئارـسا  ینب  رد  هکیراکانز  نز  رگید  زور  رد  دریگب . هاـنگ  نیاـب  ار  وت 
مدرم هک  یـسکنآ  هک  درک  ترهـش  لیئارـسا  ینب  نایمرد  تسا  هدیـسر  مهب  وا  زا  دنزرف  نیا  تسا و  هدرک  انز  نم  اب  تسا  حیرج  زا  دنزرف 
تفگ حـیرج  دزیم  دوخ  يور  رب  دـمآ و  شرداـم  سپ  دـننک  رادرب  ار  وا  هک  دومرف  هاـشداپ  تسا و  هدرک  اـنز  دوخ  درکیم  تمـالم  اـنزبار 

دباع دندیـسرپ  هعقاو  نآ  ببـس  زا  دندینـش  ار  نیا  مدرم  نوچ  تسا  هدـش  نم  هجوتم  وت  نیرفن  هب  هک  تسیئالب  نآ  نیا  هک  شاب  شوماـخ 
لفط نآ  زا  دباع  دـندروایب  نوچ  دـیروایب  ار  لفط  نآ  هک  تفگ  ؟  یئوگیم تساروت  هک  مینادـب  نوچ  ام  دـنتفگ  وب  هتـشذگ  هچنآ  درکلقن 

زا سپ  دنکیم  نالف  نادنفـسوگ  ینابـش  هک  ما  یـسکنالف  دنزرف  نم  تفگ  دمآ و  نخـسب  یهلا  رماب  لفط  یتسیک ؟  دـنزرف  وت  هک  دیـسرپ 
زا هدایز  ردام  ردـپ و  قح  رد  ثیداحا  دوشن و  ادـج  وا  زا  دـنکب و  ردام  تمدـخ  دـشاب  هدـنزات  هک  دروخ  دـنگوس  تفای و  تاـجن  نتـشک 

. دومن ناوت  افیتسا  هک  تسنآ 

نآ لاثماو  نتفرگ  براش  نخان و  هناش ،   ، كاوسم بادآ  نایبرد 

لوا لصف 

ندرک كاوسم  تیلضف  نایب  رد 
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هیلع هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تسناربمغیپ و  تنس  زا  ندرک  كاوسم  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هربتعم  ثیداحا  رد 
رگید تیاور  رد  دزی و  رب  ای  دوش  هدـیئاس  میاهنادـند  مدیـسرت  هکنآ  اـت  دومرفیم  كاوسمب  رما  ارم  لـیئربج  هتـسویپ  هک  دومرف  مّلـسو  هلآو 
دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  درک . دهاوخ  بجاو  نم  تما  رب  هک  مدرک  نامگ  هک  درک  كاوسمب  رما  ارم  ردقنآ  لیئربج  هک  دومرف 

يدونـشوخ بجوم  تسا و  مشچ  هدـنهد  ـالجو  تسناـهد  هدـننک  كاـپو  تسناربـمغیپ  تنـس  زا   : تسا تلـصخ  هدزاود  كاوسم  رد  هک 
نتخادنا تسوپ  دنادرگیم و  فعاضم  ارتانـسح  دنکیم و  دیفـس  ار  اهنادند  دنکیم و  دایز  ار  هظفاح  دنکیم و  عفد  ار  مغلبو  تسا  راگدرورپ 

دومرف رگید  ثیدح  رد  دنوشیم . دونشخ  نآب  هکئالم  دنکیم و  دایز  ار  ماعط  ياهتشاو  دنکیم  مکحم  ارنادند  نب  دربیم و  ارنادند  ندیـسوپو 
منیب یم  درز  ار  امـش  ياهنادند  نم  ارچ  هک  دومرف  لوسر  ترـضح  دنکیم و  دایز  ار  مشچ  رون  دـنکیم و  فرطرب  ار  مشچ  نتخیر  بآ  هک 

كاوسمب داـبوت  رب  هک  دومرف  تیـصو  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  هب  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدـح  رد  دـینکیمن . كاوـسم  ارچ 
ترـضح هفینح  ياهتنـس  هک  تسا  لوقنم  امهیلع  هّللا  تاولـص  اضر  ماما  یـسوم و  ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـسب  يزاـمن .  ره  يارب  ندرک 

ندرک هصح  ود  ار  رـس  يومو  نتفرگ  براش  ندرک و  كاوسم  سپ  تسا  رـس  رد  هک  اهنآ  اما  ندب  رد  جنپو  رـس  رد  جنپ  تسا  هد  میهاربا 
ینیب رد  بآ  ینعی  ندرک  قاشنتـسا  نتخیر و  ندـینادرگ و  ندرک و  نهد  رد  بآ  ینعی  ندرک  هضمـضم  دوش و  هدوـشگ  حـسم  ياـج  هک 

اجنتـساو ندـنک  ار  اهلغب  ریز  يوم  ندیـشارت و  ار  راهز  تشپ  ندرک و  هنتخ  سپ  تسا  ندـب  رد  هک  جـنپ  نآ  اـما  ندیـشک و  ـالاب  ندرک و 
يوم نتـشاذگ و  دنلب  ار  شیر  نتفرگ و  براش  يوم  تسا  رـس  رد  هک  جنپ  نآ  هک  تسا  لوقنم  رگید  تیاور  رد  نتفرگ .  نخان  ندرک و 

نتفرگ و نخان  ندرک و  هنتخ  ندرک و  هلازا  ار  ندب  ياهوم  تسا  ندب  رد  هک  جنپ  نآ  ندرک و  لالخ  ندرک و  كاوسم  ندیشارت و  ار  رس 
راوشد نم  تمارب  هک  دوب  نیا  هن  رگا  هک  تسا  لوقنم  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخلوسر  زا  ندرک .  بآب  اجنتـسا  ندرک و  تبانج  لسغ 

نوچ هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دـننکب و  كاوسم  زامن  ره  تقو  رد  هک  ناـشیا  رب  مدـینادرگیم  بجاو  هنیآ  ره  دوب 
یناوخیم هک  رکذ  اعد و  نآرق و  زا  هچ  ره  دراذـگیم و  وت  ناهدرب  ار  دوخ  ناهد  دـیآ و  یم  یکلم  هک  نکب  كاوسم  يزیخرب  بش  زاـمنب 

ایآ هک  درک  لاوئـس  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  دوخ  ردارب  زا  رفعج  نب  یلع  دشابوبـشوخ . وت  ناـهد  هک  دـیاب  سپ  دربیم  نامـسآب 
حبـص هک  دسرت  رگا  هک  دومرف  ترـضح  دناسر  مهب  كاوسم  هک  دناوت  وا  دنک و  كاوسم  تشگنا  اب  دزیخرب  بش  زامنب  هکیـسک  دـناوتیم 

كاوسم كرت  توف  زا  شیپ  لاس  ود  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد  تسین .  یکاب  دوش  علاط 
زیچ هس  هک  تسا  لوقنم  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  دوب . هدش  فیعض  رایسب  ترـضحنآ  ياهنادند  هکنآ  ببـسب  دندرک 

هک دومرف  رگید  ثیدح  رد  ندناوخ .  نآرق  ندرک و  كاوسم  ندیئاوخ و  ردنک  دربیم  ار  ندب  ياهدرد  دـنکیم و  دایز  ار  هظفاح  هک  تسا 
زا ندرک .  اـنحب  باـضخ  ندرک و  كاوسم  ندرک و  یکیدزن  ناـنز  اـب  ندرک و  شوـخ  يوـب  تسناربـمغیپ  تنـس  زا  هک  تسا  زیچ  راـهچ 
يا هک  دومرف  یحو  واب  یلاعتقح  نارفاک ،  يوبدب  ياهـسفن  زا  درک  تیاکـش  ادـخب  هبعک  هناخ  هک  تسا  لوقنم  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح 
نوچ سپ  دـننک  كاـپ  ناـتخرد  بوچب  ار  دوخ  ياـهناهد  هک  داتـسرف  مهاوـخ  وـت  يوـسب  ار  یتعاـمج  ناـشیا  ضوـعب  هک  ریگ  رارق  هبعک 
تسا لوقنم  ربتعم  ثیدحرد  دروآ . ترضحنآ  يارب  زا  لالخ  كاوسم و  لیئربج  دش  ثوعبم  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
شیپ ار  كاوسم  هک  دومرف  ترضح  وضو  زا  دعب  ندرک  كاوسم  زا  درک  لا  ؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  یـصخش  هک 

كاوسم زادـعب  دـنک  هضمـضم  هبترم  هس  سپ  دـنک  كاوسم  وضو  زا  دـعب  دزاسب  وضو  ات  دـنک  شومارف  یـسک  رگا  درک و  دـیاب  وضو  زا 
ار ناهد  دیآیم و  کلم  دتـسیاب  زامنب  دنک و  كاوسم  وضو  اب  یـسک  رگا  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  زا  ندرک . 

ترـضح زا  دونـشیم . ار  شتئارق  دتـسیایم و  يرانکب  دـنکن  كاوسم  رگاو  درادـیم  هاگن  رطاخب  دـیوگ  یم  هچنآو  دراذـگ  یم  وا  ناـهدرب 
كاوسم یب  هک  زامن  تعکر  داتفه  زا  تسا  رتهب  دشاب  كاوسم  اب  هک  زامن  تعکر  ود  هک  تسا  لوقنم  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر 

دنگ ثروم  الخلا  تیب  رد  ندرک  كاوسم  هک  دومرف  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدحرد  دشاب .
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نکم كرت  ار  كاوسم  هک  دومرف  دزیریم و  ار  اهنادـند  مامح  رد  ندرک  كاوسم  هک  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  تسا  لوقنم  تسناهد . 
. دشاب ندیلام  کیب  هچ  رگا  زور  هس  ره  رد 

مود لصف 

نآ بادآ  ندیشارت و  رس  تلیضف  رد 

هماج نتفرگ و  خیب  زا  ار  وم  دنک : یمن  كرت  تفای  ار  ناشتذل  هک  ره  تسا  زیچ  هس  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  زا 
رد ناروناج  دریگن و  كرچ  ات  ریگب  خـیب  زا  ار  رـس  يوم  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ندرک .  نازینک  یطو  ندرک و  هاتوک  را 
رـس هعمج  ره  نم  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دبای . تحار  تندب  دبای و  الج  تا  هدید  دوش و  هدنگ  تندرگ  دننکن و  اج  نآ 
هیلع یـسوم  ماما  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدـحرد  دـنکیم . لیاز  ار  مغ  ندیـشارت  ار  رـس  تشپ  يوم  هک  دومرف  رگید  ثیدـحرد  مشارتیم . 
الج ار  هدید  ندرک  هلازا  ار  شیوم  دنک و  یم  مک  ار  شرون  دنک و  یم  فیعض  ار  مشچ  دوش  دنلب  رس  يوم  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالسلا 

بناج زا  رس  شیپ  زا  نک  ادتبا  نک و  هلبقب  ور  یشارتب  ار  رـس  يوم  هک  یهاوخ  نوچ  هک  تسا  روکذم  مالـسلا  هیلع  اضرلا  هقف  رد  دهدیم .
ِلوُسَر ِۀَِلم  یلَعَو  ِهّللِابَو  ِهّللا  ِمِْسب  ناوخب  اعد  نیا  عورـش  نیحرد  دـنا و  هدـش  دـنلب  شوگ  ياهولهپ  زا  هک  ناوختـسا  ود  ات  شارتب  یناشیپ و 
یقُّتلِاب ینّیَز  َّمُهّللَا  وگب  يوش  غراف  نوچ  سپ  ِۀَمیِْقلا  َمْوَی  اعِطاس  ارُون  ٍةَْرعَش  ِلُِکب  ینَطْعَا  َّمُهّللَا  َنیکِرْشُْملا  ْنِم  اَنَاامَو  اِملْـسُم  افینَح  ِِهتَّنُـس  ِهّللا 

هک تسا  لوقنم  رگید  تیاور  رد  اّرَض . الَو  اعْفَن  یسْفَِنل  ُِکْلمَاال  ّینِاَف  یّنِم  ُهَرْکَتام  َعیمَجَو  یصاعَْملا  يرََشبَو  يْرعَش  ْبِّنَجَو  يدّرلا  ْیْنبِّنَجَو 
نوچ ِۀَمیَْقلا و  َمْوَی  ارُون  ٍةَْرعَش  ِّلُِکب  ینِطْعَا  َّمُهّللَا  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِۀَِلم  یلَعَو  ِهّللِابَو  ِهّللا  ِمِْسب  دناوخب  اعد  نیا  عورش  تقو  رد 

 . يدَّرلا َیْنبِّنَجَو  يْوقَّتلِاب  ینّیَز  َّمُهّللَا  دیوگب  دوش  غراف 

موس لصف 

نتشادهاگن رس  يوم  بادآ  رد 

ار رـس  يوم  هکنآ  ای  تسا  تنـس  زیچ  ود  زا  یکی  ار  نادرم  تسا و  مارح  ندیـشارت  ار  رـس  يوم  يرذـع  یترورـض و  یب  ار  نانز  هکنادـب 
نایم رد  هک  دننک  هصح  ود  ار  رس  يوم  دننک و  هناش  دنیوشب و  هکنآب  دننک  تیبرت  دنراذگب و  اررس  يوم  هکنآ  ای  تسا  رتهب  نیاو  دنشارتب 
حیبق اهرظن  رد  هک  دـننکب  يراک  دـیابن  ماماو  ربمغیپ  برع  نایم  رد  دوب  میظع  بیع  ندیـشارت  مالـسا  لوا  رد  نوچ  دوش و  رهاـظ  وم  هترس 

رد دندیـشارتیم . هرمع  جـح و  رد  دنتـشاذگ و  یم  تشگنا  راـهچ  ردـقب  ار  رـس  يوم  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دـیامنب 
دننکب شتیبرت  تیاعر و  وکین  دراذگب  دنلب  ار  رس  يوم  هکره  هک  تسا  لوقنم  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح 

ترـضح ایآ  هک  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  هدش  دراو  ثیدح  نیدنچ  رد  دنراذگن و  دنلب  دنربب و  هت  زا  هکنآ  ای 
دنلب يدـحب  ار  وم  ترـضحنآ  هک  دوـمرف  دنتفاکـشیم  ار  شناـیم  دـندرک و  یم  هصح  ود  ار  رـس  يوـم  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوـسر 
هاـگن رـس  يوـم  ناربـمغیپ  زا  کـی  چـیه  دیـسریم و  شوـگ  همرن  هب  هک  دنتـشاذگ  یم  ردـقنآ  هکلب  دوـشب  نیاـب  جاـیتحا  هک  دنتـشاذگیمن 

. دیاشگب شتآ  زا  هراپب  تمایق  رد  یلاعت  قح  دیاشگن  ار  شنایمو  دراذگب  دنلب  ار  رس  يوم  هک  ره  هک  دومرف  رگید  ثیدح  رد  دنتـشادیمن .
نادرم شورب  دشاب  هدیسر  غولب  دحب  ینز  هکنآ  زا  دومرف  یهن  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدش  دراو  ثیدح  رد 
لوسر ترضح  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد  دزیواین . دنزب و  هرگ  رس  فارطا  رد  ای  رس  نایم  رد  ای  رـس  شیپ  رد  ار  رـس  ياهوم  عیمج 

ینب ناـنز  هک  دومرف  ندرک و  باـضخ  شقنو  ندز  هرگ  رـس  شیپ  رد  ار  وم  نتـشاذگ و  لـکاک  زا  دومرف  یهن  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص 
شقن زا  دارم  هک  تسا  لمتحم  دـندرکیم و  باضخ  شقن  دـندزیم و  هرگ  رـس  شیپ  رد  ار  رـس  يوم  هکنآ  ببـسب  دـندش  كاله  لیئارـسا 
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شگنر هک  دـنزیریم  نآ  رد  نآ  ریغ  همرـس و  دـننزیم و  ندـب  تسدـب و  نزوس  هک  برع  نانز  نایم  رد  تسفراـعتم  هک  دـشاب  نآ  باـضخ 
زا دندیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد  دشاب . لماش  مه  ار  انح  ياهـشفن  هک  دراد  لامتحا  دنامیم و 

دفابیم يرگید  سیگ  اـب  ار  دوخ  سیگ  هکنآ  اـی  تنیز  يارب  دـنک  یم  ار  ور  ياـهوم  دـنک و  یم  اـی  دربیمار  یناـشیپ  يـالاب  يوم  هک  ینز 
نز يوم  اب  اما  تسین  یکاب  دـفابب  نز  نامه  يوم  اـی  تاـناویح  يوماـی  مشپ  اـب  رگا  هک  دومرف  رگید  ثیدـح  رد  تسین .  یکاـب  هک  دومرف 
رد دشاب  مارح  شتـشوگ  هک  دنـشاب  هدرک  دنویپ  یناویح  يوم  اب  رگا  هکنادب  دننکن و  دنویپ  دوخ  يوم  اب  ار  رگید  نز  يومو  دـنفابن  رگید 
نآ رد  زامن  هک  دـش  روکذـم  شیپ  هک  دـشاب  یئوم  مشپ و  زا  هکنآ  رگم  تسین  زیاج  ندرک  زامن  نآ  رد  هک  دـشابن  وا  اب  دـیابیم  زامن  لاح 

. درک ناوتیم 

مراهچ لصف 

نتفرگ هت  ات  ار  الاب  بل  يوم  ینعی  نتفرگ  براش  تلیضف  رد 

دوخ براش  هک  تسا  لوقنم  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  تسا .  رتهب  دنریگب  هت  زا  رتشیب  دنچ  ره  تسا ،  دک  ؤم  تنس 
مغ و عفر  نتفرگ  براش  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دوش . یم  ناهنپو  دنکیم  اج  نآ  رد  ناطیـش  هک  دـینکم  زارد  ار 

بل مدب  دسرب  هکنآ  ات  براش  يوم  نتفرگ  تسا ،  تنس  هک  دومرف  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تنس  زا  و  دنکیم ، ساوسو 
نخان هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  دیـسریم . وم  هتب  هک  دنتفرگیم  ردقنآ  ار  براش  قداص  ترـضح  و  الاب ،
ضرع ترضحنآ  تمدخب  یصخش  هک  تسا  هدش  دراو  رگید  ثیدح  رد  هروخ .  زا  دهدیم  ناما  رگید  هعمج  ات  هعمج  زا  نتفرگ  براشو 

. دـشاب هعمج  زور  رد  هک  دـیاب  ریگب و  نخان  براش و  هک  دومرف ، ترـضح  دوش  يزور  یتدایز  ثعاب  هک  نک  نم  میلعت  یئاـعد  هک  درک ،
ِهّللا ِمِْسب  دـیوگب  نتفرگ  تقو  رد  دریگب ، هعمج  ره  رد  براـش  نخاـن و  هک  ره  هک :  تـسا  لوـقنم  ترـضحنآ  زا  رگید  ربـتعم  ثیدـح  رد 

ندرک دازآ  لیعمسا  نادنزرف  زا  هدنب  کی  باوث  یلاعتقح  دزیرب ، وا  نخان  وم و  زا  هک  هزیر  ره  ددعب  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  ِۀَّنُـس  یلَعَو  ِهّللِابَو 
هبنـش و زور  رد  هک  ره  هک  تسا  لوقنم  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  گرم .  يرامیبب  رگم  دوشن  رامیب  دیامرف ، اطع  واب 

شیرو دیریگب  هت  زا  ار  براش  هک :  دومرف ، رگید  ثیدح  رد  مشچ .  درد  نادند و  درد  زا  دـبای و  تیفاع  دریگب ، نخان  براش و  هبنـشجنپ 
. دریگن ار  دوخ  براش  هک  ره  تسین  ام  زا  هک  دومرف  دینادرگم ، هیبش  ار  دوخ  ناربگ  نادوهیب و  دیراذگب ، دنلب  ار 

مجنپ لصف 

ندرک دنلب  شیر  بادآ  رد 

زین تمرح  لامتحاو  تسا ،  هورکم  نتشاذگ  هضبق  زا  هدایز  هاتوک و  رایسب  هن  دنلب و  رایسب  هن  نتـشاذگ  هنایم  ار  شیر  تسا  تنـس  هکنادب 
تـسنآ طوحا  تسا ،  زیاج  ندیـشارت  ار  نیئاپ  بل  فرط  ود  وررب و  اما  تسا ،  مارح  شیر  ندیـشارت  هک  تسنآ  املع  نایم  روهـشم  دراد ،

هضبق کی  زا  هدایز  شیر  زا  هچنآ  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دننکن . دشاب  ندیشارتب  هیبش  هک  دنت  رایسب  حالـصا  هک 
لوقنم ملسم  نبدمحم  زا  ربب و  دشاب  هضبق  زا  هدایز  هچنآ  ریگب و  شیر  رب  تسد  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد  تسا .  شتآ  رد  تسا 

رودم ار  شیر  هک  دومرف  واب  ترـضح  درکیم ، مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  شیر  حالـصا  یحلـصم  هک  مدید  تفگ  هک :  تسا 
تشاد زارد  شیر  هک  دنتشذگ  یصخشب  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  نک . 

نآ تمدـخب  تخاـس ،  هناـیم  ار  شیر  دیـسر ، واـب  ربخ  نیا  نوچ  دروآـیم  حالـصاب  ار  دوخ  شیر  درم  نیا  رگا  دـشیم  هچ  هک  دـندومرف  ، 
ياهولهپ مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد  ار . شیر  دینک  نینچ  هک  دومرف  ترـضح  دمآ ، ترـضح 
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دندرکیم و گنت  ار  شیر  ترـضحنآ  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدـح  رد  دـندیچ . یم  مه  ار  نقذ  ریز  ار و  شیوم  دـندرکیم ، گنت  ار  ور 
زا هک  دومرف  ترضح  تفرگ ،  ناوتیم  شیر  يور  زا  هک  دیسرپ ، مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترـضح  زا  رفعج  نب  یلع  دنتـشاذگ ، یمن  هوبنا 
رد هک  دومرف ، مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدـح  رد  هنور .  شیپ  زا  یلب و  ور  ياهولهپ  زا  ینعی  ضراع 

هیلع هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  درک . خسم  ار  ناشیا  یلاعتقح  دندیبات ، یم  ار  براش  دندیشارتیم و  ارشیر  هک  دندوب  یهورگ  شیپ  نامز 
درک نامسآب  ور  تشادرب  رس  نوچ  تشاذگ و  هدجسب  رس  دومرف ، لوبق  ار  مدآ  ترضح  هبوت  یلاعتقح  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مّلـسو  هلآو 
تفگ تشادـن  شیر  رتشیپ  دـیئور ، شیور  رب  یهایـس  رایـسب  شیر  نآ  زا  دـعب  سپ  نادرگ  هدایز  ارم  لامجو  نسح  اراـگدرورپ  تفگ  و 

 . تمایق زور  ات  تست  نادنزرف  نادرم  تنیز  وت  تنیز  وت و  تنیز  نیا  هک  دیسر ، یحو  واب  ؟  تسیچ نیا  اراگدرورپ 

مشش لصف 

نآ ندنک  مکح  دیفس و  يوم  تلیضف  نایب  رد 

هاگ سپ  دیسر ، یمن  مهب  شیورو  رس  رد  دیفس  يوم  میهاربا  ترضح  نامز  زا  شیپ  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح 
کی مادک  هک  دیـسرپیم  درکیمن ، قرف  نادنزرف  ردپ و  نایم  دندوب  رـضاح  سلجمنآ  رد  شنادنزرف  ردپ و  دمآیم  یـسلجمب  یـسک  هک  دوب 
سپ موش ،  زاتمم  دوخ  نادنزرف  زا  هک  هد  رارق  يدیفـس  يوم  نم  يارب  ادنوادخ  درک  اعد  دش  میهاربا  ترـضح  نامز  نوچ  تسامـش  ردپ 

ترضح دیسر  مهبوا  نساحم  رد  دیفس  يوم  هکیسک  لوا  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دش . دیفس  شـشیر  رـس و  يوم 
ثعاب نیا  هک  دیسر  واب  باطخ  تسا ؟  زیچ  هچ  نیا  اراگدرورپ  تفگ  دید  دوخ  شیر  رد  دیفس  يوم  درک  رظن  دوب ، مالـسلا  هیلع  میهاربا 

هیلع میهاربا  ترـضح  نوچ  هک  تسا  لوقنم  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  نادرگ .  هدایز  ارم  راـقو  اراـگدرورپ  تفگ  تسا ،  یمدآ  راـقو 
تیصعم ندز  مشچ  کیرد  دیناسر ، نس  نیاب  ارم  هک  تسازس  ار  يدنوادخ  ساپسو  دمح  تفگ  دید  دوخ  نساحم  رد  دیفس  يوم  مالسلا 

دیفس يوم  هک  ره  تسا ،  یناملسم  رون  نآ  هک  دینکن ، ار  دیفـس  يوم  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  زا  مدرکن .  وا 
دنوادخ هک  دنـسک  هس  هک  تسا  لوقنم  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تمایق .  رد  وا  يارب  دشاب  يرون  مالـسا ،  رد  دوش  ادیپ  وا  شیر  رد 

باذع ناشیا  يارب  ددنـسپ ، یمن  ار  ناشیا  لامعا  دنکفا ، یمن  ناشیا  يوسب  تمحر  رظن  دـیوگیمن ، نخـس  ناشیاب  تمایق  زور  رد  نایملاع 
هکیسک دوخ و  ندب  ياج  اب  ای  دیایب  ینم  ار  وا  هک  دنک  يزاب  دوخ  تسد  اب  هکیسک  دنکب و  ار  دوخ  دیفـس  يوم  هکیـسک  تسا :  ایهم  میلا 
ثیدح رد  هک  اریز  دنکب  ار  دیفس  يوم  يدساف  ضرغ  يارب  هک  دشاب  نآ  رب  لومحم  ثیدح  نیا  هک  تسین  رود  دننک ، هطاول  واب  نارگید 
مرادیم رت  تسود  ار  شندیرب  اما  ندنک ،  ندیرب و  ار  دیفس  يوم  تسین  یکاب  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  حیحص 

هک دومرف  رگید  ثیدـحرد  تسین .  یکاـب  ود  ره  ندـیرب  ندـنک و  هک  ترـضحنآ  زا  تسا  هدـش  دراو  مه  رگید  ثیدـحرد  ندـنک .  زا  ، 
هک تسا  لوقنم  اضر  ماما  ترـضح  زا  تسناد .  یم  هورکم  ار  شندنک  اما  دندومرفیم ، دیفـس  يوم  ندـیرب  زیوجت  نینم  ؤملاریما  ترـضح 

تمـالع اهـضراع  رد  تسا ،  كراـبم  تسا و  تنمیم  رـس  شیپ  رد  دیفـس  يوـم  هک  دوـمرف  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح 
 . تسا ندش  دیفس  يادتبا  دارم  ارهاظ  تسا و  موش  رس  تشپ  رد  و  تستعاجش ،  تمالع  فلز  ياج  رد  تسا ،  يدرمناوج  تواخس و 

متفه لصف 

شیر اب  ندرک  يزاب  ینیب و  يوم  ندنک  رد 

هک دزادرپب ، دوخ  ندـب  لاوحاب  دریگب و  ار  ینیب  يوم  براش و  يوم  سک  ره  دـیاب  هک  تسا  لوقنم  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
ترضح زا  دنکیم . وکین  ار  ور  نتفرگ  ار  ینیب  يوم  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا .  وا  لامج  یتدایز  ثعاب  اهنیا 
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نخان ندرک و  هزیر  تسدب  ار  لگ  ندروخ و  لگ  تسا  ناطیش  ساوسو  زا  هک  تسا  زیچ  راهچ  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما 
. دنکیم امندب  بویعم و  ار  ور  هک  راذگم  شیر  رب  تسد  رایسب  هک  تسا  لوقنم  قداص  ترضح  زا  ندیئاخ .  ار  شیر  نتفرگ و  نادندب  ار 

متشه لصف 

نتفرگ نخان  تلیضف  رد 

. دـنکیم خارف  ار  يزور  دـنکیم ، عـنم  ار  گرزب  ياـهدرد  نتفرگ  نخاـن  هک  تسا  لوـقنم  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  زا 
، دنک یم  اج  نآ  رد  ناطیـش  دوش  دنلب  نوچ  هک  نتفرگ  نخانب  دنا  هدرک  رما  نیا  يارب  هک :  دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح 

لوسر ترضح  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد  نتفرگ .  نخان  تسا  دک  ؤم  تنـس  هک  دومرف  قداص  ترـضح  تسا .  یـشومارف  ثروم 
تسا امش  تنیز  هک  دیراذگب ، رتدنلب  یکدنا  هک  دومرفیم  ار  نانزو  دیریگب  هت  زا  ار  نخان  هک  دومرفیم ، ارنادرم  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص 
یحو هنوگچ  هک  دومرف  دندیسرپ ، نآ  ببـس  زا  دشن  لزان  ادخلوسر  ترـضح  رب  یحو  هاگ  دنچ  هک  تسا ،  هدش  دراو  رگید  تیاور  رد  و 

. دینک یمن  هلازا  ارناتشگنا  كرچ  دیریگیمن و  نخان  امش  هکنآ  لاح  دتسیان و  زاب 

مهن لصف 

نتفرگ نخان  تاقوا  بادآ و  نایب  رد 

لوقنم مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  نسح  ثیدح  رد  نادندب .  نخان  نتفرگ  زا  دومرف  یهن  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لوقنم 
اهزیر زا  ات  ياسب  یـشاب  هتـشادن  نتفرگب  جایتحا  رگا  یـسیپ و  يروک و  هروخ و  زا  دـنادرگم ، نمیا  هعمج  زور  رد  نتفرگ  نخان  هک  تسا 

یگناوید و ات  نک  کـح  نآ  ریغ  ناـهوس و  زا  دـشابن  رگاو  ریگب  هعمج  ره  رد  نخاـن  براـش و  هک  دومرف  رگید  ثیدـح  دـنچ  رد  دزیرب .
. رگید هعمج  ات  دشاب  تراهطاب  هتـسویپ  دریگب  براش  نخان و  هعمج  ره  رد  هک  ره  هک  دومرف ، رگید  ثیدح  رد  دسرن . وتب  یـسیپ  هروخ و 

یم دایز  ار  يزور  دـنک و  یم  فرطرب  ار  رقف  هعمج  ره  رد  نتـسش  یمطخاب  ار  رـس  نتفرگ و  براش  نخان و  هک  دومرف  رگید  ثیدـح  رد 
ات حبـص  زامن  زا  دعب  نادناوخ  بیقعت  هک  تسا ،  هدیـسر  امبربخ  هک  دـندرک ، ضرع  ترـضحنآب  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدـحرد  دـنک .

همه نیا  زا  هک  منک  میلعت  وتب  يزیچ  یهاوخیم  هک  دومرف  ترضح  اهرهشب ، ندرک  رفـس  زا  يزور  یتدایز  يارب  تسا  رت  عفان  باتفآ  عولط 
هک تسا  لوـقنم  ربـتعم  ثیدـح  رد  دـشاب . ندـیئاسب  هچ  رگا  ریگب  هعمج  ره  رد  ار  براـش  نخاـن و  هک  دوـمرف  یلب  متفگ  دـشاب ؟ رت  عفاـن 

يروآ اجب  رگا  هک  منازومایب  يزیچ  وتب  یهاوخیم  هک  دومرف  تشاد ،  مشچ  رازآ  هک  دـندید  ار  یـصخش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح 
ترـضح زا  دیدن . مشچ  درد  زگره  درک  نینچ  صخـشنآ  ریگب  نخان  هبنـشجنپ  ره  رد  هک  دـندومرف  یلب ،  تفگ  ینیبن ؟  مشچ  درد  زگره 

نخان رد  هک  تسا  هدش  دراو  ربتعم  ثیدح  رد  زگره . دـنیبن ، مشچ  رازآ  دـنک  تموادـم  نیاب  هک  ره  هک  تسا  لوقنم  زین  رقاب  دـمحم  ماما 
هدش دراو  رگید  ثیدحرد  دنک . متخ  تسار  تسد  کچوک  تشگنابو  دریگباتـسپ  دینکب ، پچ  تسد  زا  کچوک  تشگناب  ادـتبا  نتفرگ 

وا پچ ،  تسد  کچوک  تشگناب  دنک  متخ  تسار و  تسد  کچوک  تشگناب  دنک  ادتبا  دریگب و  نخان  هبنـشراهچ  زور  هک  ره  هک  تسا 
ات تسار و  تسد  کچوک  تشگنا  نخانب  دنک  ادتبا  هبنـشجنپ  زور  رگا  هک  تسا  هدش  دراو  رگید  تیاوررد  مشچ .  درد  زا  دـهد  ناما  ار 
هک تسین  رود  مشچ ،  درد  زا  دـبای  ناما  دریگب ، نیهم  تشگنا  ات  پچ و  تسد  کچوک  تشگناـب  دـنک  ادـتبا  سپ  دریگب ، نیهم  تشگنا 

تـشگناب یتـسد  ره  رد  ادـتبا  دریگ  هبنـشجنپ  زور  رد  رگا  تسارتـهب ،  ندرک  پـچ  تـسد  تشگناـب  ادـتبا  دریگب  هبنـشراهچ  زور  رد  رگا 
ریاس ای  هعمج  زور  رد  رگا  دـنک ، تسد  نآ  کچوک  تشگناب  یتسد  ره  رد  ادـتبا  دریگ  هبنـشجنپ  زور  رد  رگا  دـنک ، تسد  نآ  کـچوک 

تـشگناب ادـتبا  تقو  ره  رد  رگا  دـنکب ، تسار  تسد  کچوک  تشگناب  متخ  دـنک و  پچ  تسد  کچوک  تشگناـب  ادـتبا  دریگ ، اـهزور 
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رد ار  دوخ  ياهنخان  هک  ره  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدـح  رد  تسا .  هتفگ  هیوباب  نب  یلع  هچناـنچ  تسبوخ  دـنکب  پچ  تسد  کـچوک 
لوقنم مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  دنادرگ . لیاز  وا  زا  یناشیرپ  ادخ  دراذگب ، هعمج  زور  يارب  ار  نخان  کی  دریگب ، هبنـشجنپ  زور 
نخان هک  ره  هک  تسا  لوقنم  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد  دـیریگب . نخان  هبنـش  هس  زور  رد  هک  تسا 

هبنش زور  رد  هک  یـسک  دنک ، لخاد  اهنآ  رد  ار  اود  دنک ، نوریب  وا  ناتـشگنارس  زا  ار  اهدرد  یلاعت  قح  دریگب  هعمج  زور  رد  ار  دوخ  ياه 
نخان هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  زا  دبای . تیفاع  مشچ  درد  نادند و  درد  زا  دریگب ، براش  نخان و  هبنـشجنپ  ای 
تـسا لوقنم  رگید  ثیدح  رد  دنکیم . خارف  ار  يزور  نتفرگ  هبنـشجنپ  زور  رد  دـنکیم ، فرطرب  ار  يدرد  ره  نتفرگ  هعمج  زور  رد  ار  اه 

رگا دومرف  تفرگ  دیابیم  هعمج  زور  رد  ار  نخان  هتبلا  هک  دنیوگ  یم  ام  باحصا  هک  دندرک ، ضرع  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترضحب  هک 
دوش دـنلب  هاگ  ره  هک  تسا ،  هدـش  دراو  رگید  ثیدـح  رد  هچنانچ  دوش  هعمج  زور  ات  درک  دـیابن  ربص  رگا  ریگب و  هعمج  زور  رد  یهاوخ 

. دوش فرط  رب  وا  زا  اه  نخان  نب  ندرک  هتشیر  دریگب ، نخان  هعمج  زور  رد  هک  ره  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دریگب .
رگا دنیبن ، مشچ  درد  دوش و  رایـسب  تشنادنزرف  دریگب ، نخان  هبنـشجنپ  هک  ره  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا 

هبنـشجنپ رد  ار  همه  اـی  دراذـگب ، هعمج  يارب  ار  یکی  دریگب و  هبنـشجنپ  زور  رد  دـبایب ، ار  ود  ره  هعمج  هبنـشجنپ و  باوث  دـهاوخ  یـسک 
ِلآَو ٍدَّمَُحم  ِۀَّنُـس  یلَعَو  ِهّللِابَو  ِهّللا  ِمِْسب  دـیوگب  نتفرگ  نخان  تقو  رد  ، دزیرب دـنچ  هزیر  هک  دـلامب  نآ  رب  یناـهوس  هعمج  زور  رد  دریگب و 

یم ار  تداهـش  تشگنا  لوا  تسار  تسد  نتفرگ  نخاـن  رد  هک  تسا  روهـشم  هـچنآ  تشذـگ ،  نـتفرگ  براـش  باـب  رد  هچناـنچ  ٍدَّمَُحم 
پچ تسد  رد  رگید و  تشگنا  نآ  زا  دعب  هنایم و  تشگنا  نآ  زا  دعب  نیهم و  تشگنا  نآ  زا  دعب  ار و  کچوک  تشگنا  نآ  زا  دعب  دریگ ،

رد تداهـش ،  تشگنا  سپ  کچوک  تشگنا  سپ  نیهم  تشگنا  سپ  نایم  تشگنا  سپ  دریگب ، ار  کچوک  تشگنا  زا  دـعب  تشگنا  لوا 
 . تسا یلوا  ندرک  نآب  لمع  تسا و  هعیش  رابخا  زا  میدرک  رکذ  شیپ  هچنآ  تسا و  هدش  دراو  تنس  لها  رابخا 

مهد لصف 

درک دیاب  نفد  هک  اهزیچ  ریاس  نخانو و  وم  ندرک  نفد  رد 

ایآ ینعی  اـتاْومَاَو  ًءاـیْحَا  اـتافِک  َضْرَـْالا  ِلَـعَْجن  َْملَا  هک  همیرک  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  تسلوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا 
زا دارم  هک  دومرف  ترـضح  دنا  هدرم  هکیتلاح  رد  دنا ، هدنز  هکیتلاح  رد  ندـش  ناهنپ  عامتجا و  مامـضنا و  لحم  ار  نیمز  میا ،  هدـینادرگن 

لوسر ترـضح  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد  تسا .  نخان  وم و  ندرک ،  نفد  یگدـنز  لاح 
لوسر ترـضح  زا  نوخ .  نادـند و  نخان و  وم و  مینک ،  ناـهنپ  كاـخ  رد  ار  زیچ  راـهچ  هک  ار  اـم  دومرفرما ، مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص 

نوخ نخاـن و  وم و  درک ، دـیابیم  نفد  رد  اـهنآ  دوـشیم و  ادـج  یمدآ  زا  هک  تسا  زیچ  تفه  هک  تسا  لوـقنم  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص 
. دشاب هدش  نوخ  هراپ  هک  هفطن  نادند و  ناد و  هچب  ضیح و  نوخو 

مهدزای لصف 

شیر رس و  يوم  ندرک  هناش  تلیضف  رد 

نغور دـنکیم ، بوکنم  ار  نمـشد  ندیـشوپ  هزیکاپ  هماج  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
زا دنکیم . مکحم  ار  اهنادند  ندرک  هناش  ار  شیر  دربیم و  ار  بت  ندرک  هناش  ار  رـس  دـنکیم ، لیاز  ار  یناشیرپ  یلاحدـب و  ندـیلام  ندـبرب 

عامج توقو  دروآیم  يزور  دنادرگ ، یم  رود  ار  بت  ندرک  هناش  رایسب  ار  رس  هک  تسا  لوقنم  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح 
رگید ثیدـح  رد  دربیم . ار  اهدرد  دـنکیم ، فرطرب  ار  رقف  ندرک  هناش  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  دـنکیم . داـیز  ار 
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رگید تیاور  رد  دنکیم . عطق  ار  مغلب  دنکیم ، مکحم  ار  تشپ  دنکیم ، اور  ار  تجاح  دنکیم ، وکین  ار  وم  دـنکیم ، دایز  ار  يزور  هک  دومرف 
نوعاط شیر  نیئاپ  ندرک  هناش  دنکیم ، مکحم  ار  اهنادند  ضراع  ندرک  هناش  هک  دومرف  رگید  ثیدحرد  دوشیم . دـنزرف  يرایـسب  بجوم 

. دنکیم عطق  ار  مغلب  رس  ندرک  هناش  دربیم ، ار  هنیس  ساوسو  فلز  ندرک  هناش  دنادرگ ، یم  رود  سک  نیا  زا  ار 

مهدزاود لصف 

اه هناش  عاونا  ندرک و  هناش  تاقوا  بادآ و  رد 

دندـشیم غراف  زامن  زا  هاگ  ره  هک  دوب ، هناش  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زاـمناج  ناـیم  رد  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
ٍدِجْـسَم ِلُک  َْدنِع  ْمُکَتَنیَز  اوُذُخ  همیرک  هیآ  ریـسقت  رد  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  نسح  ثیدح  رد  دندرکیم . هناش 

دزن رگید  ثیدح  رد  يزامن .  ره  زا  شیپ  ندرک  هناش  تسا  تنیز  نیا  زا  دومرف  ترـضح  يدجـسم ،  ره  دزن  ار  دوخ  تنیز  دیریگب  ینعی 
ار يرامیب  هودنا و  هک  شکب  دوخ  هنیس  رب  ار  هناش  ینک  هناش  ار  شیر  رس و  هاگره  هک  دومرف ، رگید  ثیدح  رد  یتنس .  بجاو و  زامن  ره 

لهچ ات  ناطیش  یکی  یکی  درامـشبو  دنک  هناش  تبون  داتفه  ار  دوخ  شیر  هک  ره  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دربیم .
هدارا هکیـسک  دومرف  رگید  ثیدح  رد  دـنکیم . گنت  ار  وم  هک  نکم  هناش  مامح  رد  هک  دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و  دـیاین ، وا  کیدزن  زور 

دیوگب دنک و  هناش  ار  رس  شیپ  راذگب و  رس  يالاب  رب  و  دشاب ، هتـسشن  هکیتلاح  رد  دریگب  تسار  تسدب  ار  هناش  دشاب ، هتـشاد  ندرک  هناش 
یّنَع ْفِرْـصاَو  یبَقَع  یلَع  ینَّدَُرتال  َّمُهّللَا  دیوگب  دنک و  هناش  ار  رـس  بقع  سپ  َءابَْولا  یّنَع  ْفرْـصاَو  امُْهبِّیَطَو  يرََـشبَو  يْرعَـش  ْنِّسَح  َّمُهّللَا 
فرط زا  ار  شیر  سپ  يدهلا  ۀـنیزب  یّنِّیَز  مهللا  دـیوگب ، دـنک  هناش  ار  اهوربا  سپ  یبَقَع  یلَع  ینّدُریَف  َيدایق  ْنِم  ُْهنِّکَُمت  الَو  ِناْطیَّشلا  َدـْیَک 

سپ ِناْطیّـشلا  َۀَسَوْسَو  َو  ِروُدُّصلا  َۀَشْحَو  َو  َموُمُْهلاَو  َموُمُْهلاَو  َموُمُْغلا  یّنَع  ْحِّرَـس  َّمُهّللَا  دیوگب  دلامب و  هنیـس  رب  ار  هناش  دنک ، هناش  ریزب  الاب 
ار شیر  یهاوخ  نوچ  هک  تسا  هدش  دراو  رگید  تیاور  رد  دناوخب . ِرْدَْقلا  َۀَْـلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَاانِا  هروس  دـنک و  هناش  الاب  فرطب  شیر  نیئاپ  زا 

هبترم تفه  نیئاپ  بناجب  الاب  فرط  زا  ناوخب ،  ِرْدَْـقلا  ِۀَْـلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَاّانِا  هروس  نک و  هناش  هبترم  لهچ  الاب  فرطب  شیر  ریز  زا  ینک  هناـش 
ار هناش  هک  ره  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  اعد . رخآ  ات  ْحِّرَـس  َّمُهّللَا  وگب  سپ  ناوخب  ِتایِداْعلاَو  هروس  نک و  هناش 

نکم هناش  هداتسیا  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترضح  زا  دیاین . وا  کیدزن  يدرد  دشکب  هنیـس  شیرو و  رـس  رب  هبترم  تفه 
ترضح هک  تسا  هدش  دراو  رگید  ثیدح  رد  دنکیم . رپ  ار  تسوپ  دنکیم ، يوق  ار  لد  هک  نک  هناش  هتسشن  دوشیم ، لد  فعـض  ثعاب  هک 

هک تسا  هدش  دراو  رگید  تیاور  رد  دندیلامیم . دندربیم و  ورف  بآب  ار  هناش  ینعی  دـندرکیم  هناش  بآب  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر 
َكِدابِع یف  ًۀَنیزَو  َکِْقلَخ  یف  ًالامَج  ینْسْبلَاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ، دناوخب اعد  نیا  هک  تستنس  شیر  ندرک  هناش  تقو  رد 

هیلع قداص  ترضح  زا  َنیمِحاَّرلا . َمَحْرَا  ای  َكِدابِع  ْنِم  َۀَمْحَّرلاَو  َِکتَّیَِرب  َْنَیب  ََۀباهَْملَا  یْنقُزْْراَو  ِقافِّنلِاب  ینَِیلَْتبَت  الَو  يرََصبَو  يْرعَـش  ْنِّسَحَو 
هناش هداتـسیا  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  زاو  دوش . ضرق  بحاـص  دـنک  هناـش  هداتـسیا  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا 

نیئاپ فرط  زا  ار  شیر  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد  دوشیم . یناشیرپ  رقف و  ثعاب  ندرک 
دیلو نب  مساق  زا  دـنکیم . عطق  ار  مغلب  دـنکیم ، دایز  ار  يزور  هک  دـندومرفیم  و  دـندرکیم ، هناـش  هبترم  تفه  ـالاب  فرط  زا  هبترم و  لـهچ 
نسح زا  تسین .  یکاب  هک  دومرف  دشاب ، لیف  ناوختسا  زا  هک  هناش  ناد و  نغور  زا  دیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  لوقنم 

نآب دنراد ، تسد  رد  لیف  ناوختسا  زا  هناش  ترضح  هک  دید  تفر  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  تمدخب  هک  تسا  لوقنم  مصاع  نب 
مردـپ ارچ ، هک  دومرف  دـننادیمن ، لالح  ار  لیف  ناوختـسا  زا  ندرک  هناش  هک  دنتـسه  قارع  رد  یتعامج  موش  وت  يادـف  تفگ  دـننکیم  هناش 

هک تسا  هدش  دراو  رایـسب  ثیداحارد  دربیم . ار  بت  هک  لیف  ناوختـساب  دـینک ، هناش  هک  دومرف  سپ  دنتـشاد ، نیا  زا  هناش  ود  ای  هناش  کی 
ندرک هناش  هرقن  هناشب  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یتیاور  رد  دندرکیم . هناش  لیف  ناوختـسا  هناشب  مالـسلا  مهیلع  همئا 
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 . تسا هورکم 

ندیلام نغور  ندیئوب و  لگ  ندرک و  شوخ  يوب  بادآ  رد 

لوا لصف 

نیمز رد  شوخ  ياهوب  ندش  ادیپ  ببس  نایبرد 

رب مدآ  ترـضح  دندمآ ، نیمز  رب  تشهب  زا  اوحو  مدآ  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدحرد 
هدرک و هناـش  ار  دوخ  يوسیگ  اـجنآ  شوخ  يوب  زا  تشهب  رد  نوچ  اوح  ترـضح  هورم و  هوک  رب  اوح  ترـضح  تفرگ ،  رارق  افـص  هوک 

تسا مشخ  رد  نم  زا  ادخ  لاحلا  هکنآ  لاح   ، ما هدرک  تشهب  رد  هک  یگطاشم  زا  مشاب  هتشاد  دیما  هچ  تفگ  دمآ  نیمزب  نوچ  دوب ، هتـسب 
دنه نیمز  رب  ار  شرثـکا  درب و  برغم  قرـشمب و  داـب  تخیر  ورف  وا  يوسیگ  زا  هک  شوخ  يوب  نآ  سپ  دوشگ  ار  دوخ  ياـهوسیگ  سپ  ، 

تخرد نآ  زا  مدآ  ترضح  نوچ  هک  تسا  لوقنم  ترضحنآ  زا  رگید  ثیدح  رد  دیوریم ، دنه  رد  شوخ  ياهوب  رثکا  ببـس  نیاب  تخیر 
ار تشهب  ياه  گرب  زا  یگرب  سپ  تخیر ،  ورف  وا  زا  همه  تشهب  ياـهرویز  اـه و  هماـج  دومن ، لواـنت  نآ  ندروخ  زا  دوب  هدـش  یهن  هک 
ار دنه  ياههایگ  ناتخرد  دیناسر و  دنه  هب  ار  گرب  نآ  شوخ  يوب  بونج  داب  دـمآ  نیمزرب  نوچ  دـیناشوپ  نآب  ار  دوخ  تروع  تفرگ و 

يوهآ دروخ  اههایگ  نآ  زا  ای  یتشهب  گرب  نآ  زا  هک  يروناج  لوا  دـشابیم و  دـنه  رد  وبـشوخ  ياههایگ  ببـس  نیاب  دـینادرگ ، وبـشوخ 
مهب کشم  نآ  زا  شفان و  شیپ  رد  دش  عمج  هکنآ  ات  دش  يراج  شنوخ  تشوگ و  رد  شوخ  يوب  دروخ  گرب  نآ  زا  نوچ  دوب ، کشم 

. دیسر

مود لصف 

نآ بادآ  شوخ و  يوب  تلیضفرد 

تسا لوقنم  قداص  ترضح  زا  تسناربمغیپ .  هدیدنسپ  قالخا  هلمج  زا  ندرک  شوخ  يوب  رطع و  هک  تسا  هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد 
ار درم  تسین  راوازس  هک  تسا  لوقنم  اضر  ماما  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدح  رد  دیازفایم . ار  عامج  توق  دنکیم ، يوقارلد  شوخ  يوب  هک 
. دنکن كرت  هتبلا  ارنیا  هعمج و  ره  رد  دـشابن ، رداق  رگا  زور و  کی  هن  زورکی  دـشابن  رداق  رگا  زور ، ره  رد  ار  شوخ  يوب  دـنک  كرت  هک 

تسا هکئالم  نتـشادیمارگ  تسناربمغیپ .  قالخا  زا  ندیلام  براش  رب  شوخ  يوب  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  زا 
زور ره  رد  هک  ره  هکتسیورم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  دیآیم . شوخ  ارناشیا  هکنآ  ببـسب  دنـسیونیم  ار  یمدآ  لامعا  هک 

شوخ يوب  یب  هک  زامن  داتفه  زا  تسا  رتهب  دشاب  وبـشوخ  هکیـسک  زامن  هک  دومرف  و  دشاب ، وا  اب  شلقع  بش  ات  دلامب  دوخ  رب  شوخ  يوب 
یغلاب رب  تسا  مزال  هک  دومرف  رگید  ثیدـح  رد  كاوسم .  نانز و  شوخ و  يوب  هداد  ارناربمغیپ  ادـخ  هک  تسا  زیچ  هس  هک  دومرف  دـشاب ،

زور نوچ  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دزیرب و  دوخ  رب  شوـخ  يوـب  زا  يزیچ  دریگب و  نخاـن  براـش و  هعمج  ره  رد  هک 
كرابم يور  رب  درکیم و  رت  تشاد و  شوخ  يوب  هک  دیبلطیم  ار  نانز  زا  یضعب  كاپور  دوبن ، ترـضحنآ  دزن  شوخ  يوب  دیـسریم  هعمج 

ار عضومنآ  دنتخانشیم  نآ  زادعب  دندومرفیم  هدجس  هک  یعضوم  رب  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد  دیلامیم .
ار دوخ  ناـیم  رد  زورکی  هک  تفگ  ارم  لـیئربج  هک  دـندومرفیم  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  ترـضحنآ ،  شوخ  يوـب  زا 

يوـب زا  هچ  رگا  دـینک  وبـشوخ  ار  دوـخ  هتبلا  هعمج  زور  رد  هک  دوـمرفیم  نکم ،  كرت  تسا و  راـچان  هتبلا  هعمج  زور  رد  نـک ،  وبـشوخ 
 ، منک كرت  اهتذل  زا  دـنچ  يزیچ  شوخ و  يوب  مهاوخیم  هک  درکـضرع ، بانجنآ  تمدـخب  نوعظم  نب  نامثع  يزور  دـشاب ، نانز  شوخ 
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ره هک  دومرف  نکم و  كرت  هتبلا  هعمج  ره  رد  و  دنیوبیم ، ار  نم  ؤم  شوخ  يوب  هکئالم  هک  دینکم ، شوخ  يوب  كرت  هک  دومرف  ترـضح 
رد رز  متلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد  تسین .  فارـسا  شوخ  يوب  رد  یئامن  فرـص  هچ 

نادرم شوخ  يوب  دشاب و  یفخم  شیوب  رهاظ و  شگنر  هک  دیاب  نانز  شوخ  يوب  هک  دومرف  دندرکیم ، فرص  ماعط  زا  هدایز  شوخ  يوب 
رد دیورب  مامحو  هبنـش ،  هس  زور  رد  دیریگب  نخان  هک  تسا  لوقنم  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  دشاب . یفخم  شگنر  رهاظ و  شیوب  هک  دیاب 

اـضر ماما  ترـضح  زا  هعمج .  زور  رد  دینک  وبـشوخ  ار  دوخ  شوخ  ياهوب  نیرتهبب  و  هبنـشجنپ ،  زور  رد  دینکب  تماجح  هبنـشراهچ  زور 
يراوس ندروخ و  لـسع  ندرک و  شوخ  يوب  دـنکیم ، لـیاز  ار  مغ  دـیاشگیم ، ار  لد  هک  تسا  زیچ  راـهچ  هک  تسا  لوـقنم  مالـسلا  هیلع 

ماما ترضح  زا  دنک . وبشوخ  ار  دوخ  رهوش ، يارب  هتسویپ  ناملسم  نز  دیاب  هک  دومرف  نینم  ؤملاریما  ترـضح  ندرک .  رظن  هزبسب  ندرک و 
هکنآ لوا  دوبن ، يرگید  رد  هک  دوب  تلصخ  هس  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  ترـضح  رد  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم 

تـشذگ یم  هار  نآ  زا  یـسک  هـک  زور  هـس  اـی  زور  ود  هـکنآ  رگم  تشذـگ  یمن  یهار  چـیه  رد  هـکنآ  مـیود  دوـبن  هیاـس  ار  ترـضحنآ 
دنتشذگ یم  هک  یتخرد  گنس و  رهب  هکنآ  میـس  دوب ، هدنام  هارنآ  رد  هک  یـشوخ  يوب  زا  دنا  هدومن  روبع  هارنآ  زا  بانجنآ  هک  تسنادیم 

رب یهلا  تنعل  هتسویپ  دیآ  نوریب  هناخ  زا  دنک و  شوخ  يوب  هک  ینز  ره  هک  تسا  لوقنم  لوسر  ترضح  زا  دندرکیم . هدجـس  ار  بانجنآ 
. ددرگرب هناخب  ات  دشاب  وا 

موس لصف 

شوخ يوب  ندرک  در  تهارک  رد 

هک دومرف  دـنکن ، لوبق  و  دـنک ، در  دـنروایب  وا  يارب  هک  ار  شوخ  يوب  دـناوتیم  یـسک  ایآ  هک  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
نغور دـندروآ  مالـسلا  هـیلع  نـینم  ؤـملاریما  ترـضح  دزنب  هـک  دوـمرف  رگید  ثیدـح  رد  ار . تـمارک  دـنک ، در  هـک  ار  وا  تـسین  راوازس 

 . منکیمن در  ار  شوخ  يوب  زگره  هک  دندومرف  نآزا  دعب  دندوب ، هدیلام  نغور  زورنآ  رد  دندیلام و  دوخرب  دنتفرگ و  ترضح  یئوبشوخ ، 
بانجنآ يارب  هک  ار  ینیریـش  شوخ و  يوب  دـندرکیمن  در  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدـحرد 

دروآ دوب  کشم  نآ  رد  هک  یفرظ  نم  يارب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخب  متفر  تفگ  هک  تسا  لوقنم  مهج  نب  نسح  زا  دندروآیم .
هراپ مدـیلام  متـشادرب و  لامب  دوخ  ندرگ  نیئاپ  دوگ  رد  رادرب و  رگید  هک  دومرف ، مدـیلام  متـشادرب  يردـق  لامب  دوخب  رادرب  هک  دومرف  و 

، دنکیمن در  هک  دومرفیم  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  هک  دومرف  نآ  زا  دعب  مدیلام ،  لامب  اجنادب  مه  ار  نیا  هک  دومرف  دـنام  رگید 
 . نآ دننام  دننک و  عضاوت  ندرک  هیکت  نتسشن و  يارب  هکیشلاب  شوخ و  يوب  هک  دومرف ، تسمادک ؟  تمارک  متفگ  رخ . رگم  ار  تمارک 

یسنج طباور  رب  راذگ  ریثات  لماوع 

رد دنرادروخرب . يرتمک  یـسنج  هطبار  زا  دنـشابیم ، یناتـسکدوک  دنزرف  بحاص  هک  یناردپ  یناتـسبد : شیپ  نادنزرف  -1 ربخ :  لـک  نتم 
هتـسیرگن یـسنج  یگدنز  لخم  عنام و  کی  ناونع  هب  دوخ  لاسدرخ  نادـنزرف  هب  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  نانز  زا  شیب  الومعم  نادرم 

رگ زاغآ  دوخ  هدرک و  یتسد  شیپ  یتسیاب  نانز  ور  نیا  زا  دنوشیم . یـسنج  هطبار ي  رگزاغآ  رتمک  طیارـش  نیا  رد  نادرم  نیاربانب  دوش ،
اهنآ هب  هدرک و  هجوت  دوخ  نارهوش  هب  شیپ  زا  شیب  دـیاب  نانز  دـنراذگب . رانک  ار  یبسانم  نامز  راک  نیا  يارب  دـنوش و  یـسنج  هطبار ي 

ات دینک ، تیادـه  باوختخر  هب  بش  تعاس 8  سار  ار  كدوک  راک  نیا  يارب  دنتـسه . ینتـشاد  تسود  باذـج و  ناکامک  هک  دـننامهفب 
ار رگیدکی  زا  ییادـج  دـصق  هک  ینیجوز  هکراتم : ییادـج و  لامتحا  - 2 دـیروآ . مهارف  ار  دوخ  نارهوش  اب  یـشوغآ  مه  تصرف  دـیناوتب 
زا دـننکیم  یعـس  بلغا  دـنور  یم  شیپ  قـالط  تمـس  هب  هک  ینیجوز  تشاد . دـنهاوخرگیدکی  اـب  يرتـمک  یـسنج ي  هـطبار ي  دـنراد ،
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طباور ي شهاک  لامتحا  دور  رتالاب  نس  ردـق  ره  تسا . يوق  هدـننک  ینیب  شیپ  روتکاف  کـی  نیا  نس : - 3 دنهاکب . دوخ  نایم  تیمیمص 
تیفیک زا  رت و  شخب  تیاضر  امومع  دهدیم ، يور  نسم  نیجوز  رد  یسنج  هطبار  یتقو  هکـس  يور  نآ  رد  اما  دبای . یم  شیازفا  یـسنج 

یبوخ یـسنج ي  هینب  روش و  زا  يو  : " هک ناوج  ناـنز  هیـالگ  نیا  تسا . رت  گـنر  رپ  نآ  رد  تبحم  قشع و  هدوـب و  رادروـخرب  يرتـالاب 
نانز نس  شیازفا  اب  دسریم . شوگ  هب  رتمک  نس  شیازفا  اب  دنادیمن ". يزرو  قشع  یسنج و  ياه  کینکت  زا  زیچ  چیه  اما  تسا  رادروخرب 

یسنج و هینب  شهاک  دوجو  اب  دوشیم  ثعاب  رما  نیمه  هتخومآ و  ار  شخب  تیاضر  بوخ و  یـسنج  هطبار ي  کی  تایـصوصخ  نادرم  و 
خیراـت زا  هک  ینادرم  لـهات : ياـهلاس  - 4 ددرگ . رت  شخب  تذـل  رت و  شخب  تیاـضر  یـسنج  طـبار ي  یـسنج ، هـطبار  يرارقرب  تاـعفد 

نانز يارب  یمهم  هدننک ي  ینیب  شیپ  لماع  جاودزا  تدـم  اما  دـننکیم . شرازگ  ار  يرتمک  یـسنج  هطبار ي  هتـشذگ ، یلیخ  ناشجاودزا 
ردق ره  هک  تسین  یتفگـش  ياج  یتخبـشوخ : تیاضر و  - 5 تسا . یبسن  الومعم  نادرم  رد  یـسنج  طباور  دادعت  هتبلا  دـیآ . یمن  رامـشب 

ینامز داد . دنهاوخ  ناشن  دوخ  زا  یـسنج  هطبار ي  يرارقرب  هب  يرتشیب  لیامت  دننک ، يرتشیب  یتخبـشوخ  ساسحا  دنـشاب و  رتداش  نیجوز 
کیک يور  تانیئزت  ششوپ و  هباثم  هب  یسنج  هطبار ي  دیشاب ، رادروخرب  زین  یبوخ  یگدنز  لغـش و  زا  دیـشاب و  یـسک  هتخابلد  امـش  هک 

. تسین نینچ  نیا  نانز  رد  اما  دوشیم ، نادرم  رد  یسنج  طباور  شهاک  بجوم  الومعم  یتمالس  حطس  شهاک  : یتمالس حطـس  - 6 دشابیم .
شوخان رامیب و  نانز  دـننادیم . فیلکت  هفیظو و  کی  تلاسک  یـشوخان و  عضو  رد  یتح  ار  یـسنج  هطبار ي  يرارقرب  نسم  ناـنز  هکارچ 

یط نآ  دوهـشم  تاریثاـت  يراـمیب و  ندرک  ناـهنپ  هب  رداـق  نادرم  اـما  تشاد ، دـنهاوخن  یـصاخ  لکـشم  یـسنج  هطبار ي  يرارقرب  يارب 
يرتـشیب یکیزیف  يورین  يژرنا و  فرـص  هب  راـچان  یـسنج  هطبار ي  يرارقرب  يارب  نادرم  هکارچ  دوـب . دـنهاوخن  یـسنج  طـباور  يرارقرب 
ياهتیلاعف - 7 دشابیم . یـسنج  هطبار  زا  نادرم  عانتما  یلـصا  لیالد  یقورع  - یبلق ياهیرامیب  یگتـسخ و  سرتسا ، ظوعن ، لالتخا  دنـشابیم .

یـسنج ظاحل  زا  دنهدیم ، ماجنا  ًاکرتشم ) ) رگیدـکی اب  رتشیب  ار  اهراک  دـننکیم و  تبحـص  مه  اب  رتشیب  هک  یلهاتم  نادرم  نانز و  كرتشم :
هب ناترسمه  امـش و  نایم  اهنت  كرتشم  ياهتیلاعف  ریاس  فالخ  رب  تسا و  تیمیمـص  قشع و  زاربا  یلجت و  تیاهن  سکـس  دنـشابیم . رتلاعف 

، شزرو لثم  دیهد  ماجنا  رگیدکی  هارمه  هب  ار  ییاهتیلاعف  دیشوکب  هدرک ، لوفا  امـش  یـسنج  یگدنز ي  هچنانچ  دوشیم . هدراذگ  كارتشا 
هتسناد هک  تسنیا  رگید  راکهار  دمدب . يا  هزات  حور  امـش  هطبار  هب  دناوتیم  راک  نیا  هریغ . هناخ و  فیاظو  ماجنا  ینابغاب ، امنیـس ، هب  نتفر 

ياهزیچ نآ  هطـساوب  زین  ناتنادـنزرف  هکلب  ددرگیم ، هدوزفا  امـش  تامولعم  هب  اهنت  هن  راک  نیا  اب  دـینک . میـسقت  رگیدـکی  اـب  ار  دوخ  ياـه 
. دش دهاوخ  یـسنج  لیم  شیازفا  ثعاب  رگیدکی  اب  دوخ  تاعالطا  میهـست  اب  نیجوز  نایم  دامتعا  شناد و  شیازفا  دنزومآ . یم  يدـیدج 

لاح نیع  رد  اما  دشاب . جاودزا  رد  تابث  رگنایامن  دناوتیم  نادنزرف  روضح  تلع : رتشیب . یسنج  هطبار ي  رتشیب ، دنزرف  نادنزرف : دادعت  - 8
ياهتـصرف رتمک ، دنزرف  نیاربانب  دنـشاب ! هتـشاد  یـسنج  هطبار ي  دوخ  نادنزرف  روضح  رد  دـنناوتب  ات  دنـشاب  قالخ  یلیخ  یتسیاب  نیجوز 

یلیخ زین  نآ  دروم  رد  نینچمه  دنرادن ، رگیدکی  اب  ینادنچ  عامج  هک  ینیجوز  یسنج : هطبار ي  رـس  رب  ثحب  - 9 رتشیب . یسنج  هطبار ي 
هتفرگ وخ  هتفای و  شرورپ  هنوگنیا  نیجوز  زا  هتسد  نیا  هک  دننکیم  لالدتـسا  نینچنیا  نارگـشهوژپ  دننکیم . وگتفگ  ثحب و  تردنب  مک و 

مینک "و ناحتما  ... نیا میناوتیم  ام  : " هک لئاسم  نیا  حرط  دنشاب . زاین  یب  زین  نآ  ندرک  حرطم  زا  هتـشاد و  یکدنا  یـسنج  هطبار ي  هک  دنا 
هطبار ي نیجوز  ردـق  ره  دـنوشیم . امـش  یـسنج  هطبار ي  شیازفا  ثعاب  .... تقو " چـیه  ام  ارچ   " اـی و   .... یتقو " متـسین  تحار  نم   " اـی
رباربان و هطبار ي  کی  رد  هدنهد  رادشه  ياه  هناشن  زا  یکی  دننکیم . ثحب  نآ  هرابرد  مه  رتشیب  دنشاب ، هتشادرگیدکی  اب  يرتشیب  یـسنج 

وگتفگ رگیدکی  اب  هک  دنتـسه  ینیجوز  دننکیمن ، ثحب  زیچ  چیه  هرابرد ي  هک  ینیجوز  . تساه يراگزاسان  تافالتخا و  نادـقف  لداعتمان 
تسا و قلطم  بلاغ  امرفمکح و  رفن  کی  هک  ییاج  ینادـنز  نهذ  کـی  هباـشم  اـقیقد  دـننکیم . روسناـس  ار  ناـشدوخ  عقاو  رد  دـننکیمن و 

ینومراه داجیا  ثعاب  اه  ندرکن  ثحب  نیا  دریذپیم . يا  هثحابم  ندناشک و  شلاچ  هب  رظن ، راهظا  هنوگ  چیه  نودب  ار  اهنامرف  اهنت  يرگید 
زا رگید  یکی  تنوشخ : - 10 دنزاسیم . راکـشآ  ار  دوخ  دوز  ای  رید  هک  دروآ  یم  راب  هب  رفنت  شجنر و  ًافرـص  هدـیدرگ و  بذاک  مهافت  و 

دانتـسا تیعقاو  نیا  هب  ار  نآ  نارگـشهوژپ  یخرب  تسا . نانز  رد  رتشیب  یـسنج  ياهتیلاعف  تنوشخ و  نایم  هطبار ي  هرظتنم  ریغ  ياه  هتفاـی 
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یخرب دننکیم . هدافتـسا  اهوگم  وگب  عازن و  زا  سپ  ددجم  یتشآ  رازبا  کی  ناونع  هب  یـسنج  ياه  تیلاعف  زا  نیجوز  زا  یخرب  هک  دننکیم 
دوجو نانز  رد  اهنت  تنوشخ  يرتسبمه و  هطبار ي  دـننکیم . لمع  یکیزیف  رتشیب  مشخ  ای  قشع و  نایب  رد  نیجوز  یخرب  هک  دـندقتعم  مه 
دیشاب هتـشاد  رطاخ  هب  دننکیم . هدافتـسا  يرگ  هطلـس  لرتنک و  زا  یلکـش  ناونع  هب  عامج  زا  نادرم  یخرب  هکنیا  هب  دراد  هراشا  نیا  دراد و 
تـسا نکمم  هک  تسنآ  موـهفم  هب  نیا  ددرگیم . بوـسحم  ملاـس  ریغ  نز  درم و  يارب  یتـشآ ) - عاـمج - شجنر - عازن هخرچ (  نـیا  دـنویپ 

زین يا  هطبار  عامج  نودب  .) دربب جنر  يدـج  لکـشم  کی  زا  هطبار  تیلک  اما  دنـشاب ، هتـشاد  رگیدـکی  اب  یناوارف  یـسنج  هطبار ي  یجوز 
شیازفا كانـسرت  ياهملیف  ياشامت  لابند  هب  نانز  نادرم و  دشاب . تنوشخ  ندوب  رگاوغا  دناوتیم  نآ  رگید  تلع  تشاد .) دـهاوخن  دوجو 
نیاربانب ددرگیم . یـسنج  لیم  شیازفا  ثعاب  زیرگ  ای  گنج  خـساپ  یپ  رد  نیلاـنردآ  نتفرگ  جوا  دـننکیم . هبرجت  ار  یـسنج  یگتخیگنارب 

دنسپ دروم  ار  نادرم  هطلس  هک  تسینیمف  ریغ  نانز  دصرد  يارب 70  دبای . یم  شیازفا  زین  یسنج  لیم  نیلانردآ  شیازفا  اب  هرجاشم  زا  سپ 
هک ینانز  دـشاب . هتـشاد  يرترب  طلـست و  دوخ  ناـنز  رب  دـنناوتیم  نارهوش  هک  تسا  ینمیا  تصرف  اـهنت  عاـمج  دـننکیم ، دـییات  هداد و  رارق 

-11 دنشابیم . دونـشخ  یـسنج  هطبار  يرارقرب  ماگنه  يریذپ  هطلـس  زا  تسا ، یگنانز  يدوجو  هرهوج  تیهام و  يریذپ  بیـسآ  دنرادنپیم 
لابق رد  ینعی  دـننکیم . يرادرب  هرهب  هب  مادـقا  هلماـعم ، لـباق  تمدـخ  کـی  هلزنم  هب  یـسنج  هطبار ي  زا  ناـنز  یخرب  یـسنج : دتـس  داد و 
دایز رایسب  ات  چیهزا  دناوتیم  یسنج  هطبار ي  یطباور  نینچ  رد  دننکیم . هبلاطم  دوخ  نارهوش  زا  يزیچ  هراومه  یـسنج ، هطبار ي  يرارقرب 

تمیمـص قشع و  يانبم  رب  یـسنج  طباور  هک  ییاجنآ  زا  دـشاب ، ناوارف  ینیجوز  نینچ  نایم  یـسنج  هطبار ي  رگا  یتح  دـشاب . نایرج  رد 
هداد و تسد  زا  ار  دوخ  تسادـق  یـسنج  هطبار ي  جـیردتب  ییوس  زا  دـشاب . تابث  اـب  رادـیاپ و  يا  هطبار  رگناـیب  دـناوتیمن  تسین ، راوتـسا 

نامدرم عبنم :  دبای . یم  شیازفا  نیجوز  رد  عورشمان )  ) جاودزا زا  جراخ  یسنج ي  طباور  يرارقرب  لامتحا 

رسمه هب  تبحم  هار  دنچ 

هب ربخ :  لک  نتم  مینکیم :  هراشا  اهنآ  زا  دروم  دـنچ  هب  ریز  رد  ام  دراد .  دوجو  یتوافتم  ياههار  رـسمه  هب  ندرک  تبحم  يارب  هصالخ : 
 : - مینکیم هراشا  اهنآ  زا  دروم  دنچ  هب  ریز  رد  ام  دراد .  دوجو  یتوافتم  ياههار  رـسمه  هب  ندرک  تبحم  يارب  دـینک .  تبحم  ناترـسمه 

دیهاوخیم دیراد و  جایتحا  ییاهنت  هب  تقو  ره  نک - . کمک  وا  هب  تسا  هتـسخ  یتقو  راذگب - . مارتحا  شـساسحا  هب  تسا  تحاران  رگا 
هب يزاین  رگید  هک  یتقو  دوب - . یهاوخ  وا  شیپ  يدوز  هب  یـشاب و  اهنت  یهاتوک  تدم  یهاوخیم  هک  وگب  وا  هب  دینک ، تولخ  ناتدوخ  اب 

هدوبن وا  هجوتم ي  يریـصقت  هک  زاس  نئمطم  ار  وا  وگب و  ار  دوخ  یتحاران  تلع  وا  هب  هنامیمـص  یناـیب  اـب  دـیدوب ، وا  شیپ  دوبن و  ییاـهنت 
. - نک هجوت  نیریاس  زا  رتشیب  وا  هب  ینامهیم  عمج و  رد  نک - . دـیجمت  شیاـهیبوخ  زا  راذـگب  مارتحا  وا  هب  نارگید  روضح  رد  تسا - .

لاح و نک  یعس  نک - . هقالع  قشع و  زاربا  هاتوک  یبلطم  نتشون  اب  هریغ  دلوت و  ای  جاودزا  زورلاس  دننام  یگدنز ، بوخ  ياهتبسانم  رد 
دوبن لاحرس  رگا  ای  یسریم و  رظن  هب  لاحـشوخ  زورما  وگب  تسا ، بوخ  شلاح  رگا  الثم  دینزب . فرح  دعب  هدرک و  كرد  ار  وا  ساسحا 

دای هب  هراومه  ار  ییانـشآ  ياهزور  نیتسخن  دشاب . ییانـشآ  لوا  ياهزور  لثم  ناتراتفر  دـینک ، یعـس  یتسه - .» هتـسخ  منکیم  رکف   » وگب
دیناوتب هک  تسه  يراک  سرپب ، وا  زا  هدـب و  ماجنا  دراد  ریمعت  هب  جاـیتحا  يزیچ  رگا  نک و  یگدیـسر  لزنم  ياـهراک  هب  دیـشاب - . هتـشاد 

ام  » هب دینک و  تکرح  رگیدکی  تازاوم  هب  دیتسیاب  رگیدکی  لباقم  رد  هکنیا  ياج  هب  دینک و  یگدنز  ینشاچ  ار  تیمیمـص  دیهد - . ماجنا 
دینک تبحص  يروط  مه  اب  امن - . نایب  ار  دوخ  رکشت  دهدیم ،  ماجنا  ناتیارب  يراک  یتقو  دیـشاب - . رگیدکی  زاورپ  لاب  دیـشیدنیب . ندش »

زا و  هدـب ، ناشن  هقـالع  شاهنازور  ياـهراک  هب  دـینک - . یهاوخرظن  رگیدـمه  زا  دـیوش - . هاـگآ  یبوخ  هب  رگیدـکی  ياههتـساوخ  زا  هک 
ياهرفـس دـشاب - . کیـش  بترم و  امـش  يود  ره  سابل  لزنم ، زا  نتفر  نوریب  رد  دـینک  یعـس  نک - . لاوس  دـهدیم  ماجنا  هک  ییاهراک 

رد صوصخ  هب  وش ، ایوج  ار  شلاح  نزب ، نفلت  وا  هب  راک  لحم  زا  نک - . هیهت  یبسانم  يایاده  شیارب  دیهد - . بیترت  یگدـنز  رد  هاتوک 
. دیراد يدنیاشوخ  بلاج و  ربخ  رگا  ای  تسا و  رامیب  هک  یطیارش 
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ییوشانز یگدنز  رد  یسنج  طباور  تیمها 

دادـعت ربخ :  لک  نتم  دراد ؟ هگن  مه  هب  کیدزن  نانچمه  ار  رفن  ود  امـش  دـناوت  یم  زیچ  هچ  یکیزیف ، تیمیمـص  دوجو  نودـب  هصـالخ : 
هگن رادیب  ناشکرتشم  یگدنز  رد  ار  يدـنم  تیاضر  یـشوخ و  يداش ، دوش  یم  هک  یقیرط  ره  هب  ات  دنتـسه  شالت  رد  اه  جوز  زا  يدایز 
ياه همانرب  لثم : دنهد ؛ رارق  عاعشلا  تحت  ار  اه  ناسنا  یـسنج  یگدنز  یتحار  هب  دنناوت  یم  هک  دنراد  دوجو  يدایز  رایـسب  لماوع  دنراد .

ار رفن  ود  امـش  دـناوت  یم  زیچ  هچ  یکیزیف ، تیمیمـص  دوجو  نودـب  نس و ....  شیازفا  نادـنزرف ، زا  تبقارم  يرادـهگن و  يراک ، تخس 
ياهزیچ یلیخ  ماوقا و  ناتـسود ، هتـشذگ ، تارطاخ  رورم  هب : هیبش  ییاهزیچ  دـییوگب  دوخ  اـب  دـیاش  دراد ؟ هگن  مه  هب  کـیدزن  ناـنچمه 

یخرب هک  تسا  رواب  لباق  نیریـش  یگدنز  هسوب =  دـشاب ؟ مهم  كرتشم  یگدـنز  رد  دـناوت  یم  هزادـنا  هچ  ات  قشع  یتسار  هب  یلو  رگید .
هلمج زا  یگدنز  یعیبط  دنور  لیلد  نیمه  هب  دوش . یم  یـسنج  هطبار  رد  يدـنمتیاضر  سح  نتفر  نیب  زا  ثعاب  نس ، نتفر  الاب  دـنیوگیم 
کی ره  ندـیزرو  عانتما  نیجوز و  یناور  تمالـس  عنام  هجو  چـیه  هب  دـیابن  يراک  غولـش  ياه  همانرب  اـی  و  نادـنزرف ، ندرک  داـیرف  داد و 
دهعت امش  هک  ینامز  اصوصخم  دنتسه . رادروخرب  يریگمشچ  تیمها  زا  یسنج  لئاسم  دوش . يرگید  اب  یـسنج  هطبار  يرارقرب  هب  تبـسن 

اما دننک . راک  دوخ  طابترا  يور  رب  دیاب  فرط  ود  ره  ملاس ، یگدنز  کی  نتـشاد  يارب  دیورن . اهنآ  غارـس  رگید  ياجک  چیه  رد  ات  دیراد 
هب جاودزا  زا  سپ  اه  رهوش  نز و  دـسر  یم  رظن  هب  " ندیـسوب .  " زج تسین  يزیچ  نآ  و  دراد : دوجو  مه  يرـس  الماک  زار  کـی  اـجنیا  رد 

دناوت یم  اهبل  زا  يا  هسوب  زا  رتهب  زیچ  هچ  دنهد . ماجنا  ار  راک  نیا  دیاب  یکش  چیه  نودب  دنـسوب . یمن  ار  رگیدیکی  يدزمان  نارود  هزادنا 
نیا هب  هجوت  نودب  یکرتشم  یگدنز  ره  تقیقح  رد  دـیهد " ماجنا  دـیناوت  یم  يراک  ره  " ؟ دـهد تاجن  يدوبان  رطخ  زا  ار  یگدـنز  کی 
هطبار يرارقرب  تلاح  نیا  رد  دهد . یم  تسد  زا  ار  دوخ  هیلوا  ناجیه  یتدم  زا  سپ  هدوب ، ترارحرپ  غاد و  دح  هچ  ات  زاغآ  رد  هک  بلطم 

، دـننک ظـفح  ار  دوجوم  یکیدزن  دـنناوتب  رگید  قرط  زا  فرط  ود  هرود  نیا  لوط  رد  رگا  هتبلا  دـسر . یم  دوخ  نازیم  نیرتـمک  هب  یـسنج 
هک دوشیم  وحم  كرتشم  یگدـنز  زا  یلک  روط  هب  ینامز  شزیمآ ، زا  يدـنمتیاضر  يداـش و  اـما  دـمآ . دـهاوخن  دوجو  هب  يداـح  لکـشم 

رگا نامز  نیا  رد  بلغا  رتشیب . هن  دننک و  راتفر  یقاتا  مه  دننام  مه  اب  دـنهد و  رارق  ناشیاه  تیولوا  تسیل  ياهتنا  رد  ار  رگیدـکی  نیجوز 
زا دناوت  یم  هک  یتبحم  رهم و  هب  یتیمها  چیه  نیفرط  تسا و  یـسنج  ياهزاین  ندرک  عفترم  رطاخ  هب  رتشیب  دوش ، رارقرب  مه  یـسنج  هطبار 

شومارف دنتـسین و  لئاق  شزرا  ینابرهم  هفطاع و  يارب  درادن ، ییانعم  مه  اب  ندز  دنخبل  ناشیارب  رگید  دـنهد . یمن  دوش ، داجیا  قیرط  نیا 
، دنـشابن هچ  دنـشاب  هدرک  جاودزا  هچ  نویاقآ  دنا . هداد  رگیدکی  هب  یگدرپسرـس  دهعت و  هدرک و  جاودزا  مه  اب  لیلد  هچ  هب  هک  دـننک  یم 

دنراد تسود  دنتسه و  بلط  توهـش  اهنآ  دنراد : یـصاخ  قیالع  هدوب و  یتاساسحا  رایـسب  اه  مناخ  دنراد . یـسنج  هطبار  يرارقرب  هب  زاین 
یم تسین : نیا  زج  يزیچ  اـهنآ  هدـیقع  ناـشنارهوش ؟ اـب  شزیمآ  دروـم  رد  اـهنآ  رظن  یلو  دنتـسه . ناـشناهاوخ  هک  دـنهد  ناـشن  نارگید 
هدـش روط  ره  میراد و  ییاهزاین  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  نیلهاـتم  دروم  رد  هک  يزیچ  اـهنت  دـنهاوخن ! دـنهاوخ  یمن  دـنهاوخب  دـنهاوخ 

دیا هدرک  جاودزا  امش  دیـشکب ؛ تلاجخ  دوخ  یتاذ  ياهزاین  زا  دیابن  هجو  چیه  هب  امـش  میزاس . هدروارب  ار  اهنآ  میناوتب  ات  مینک  یم  يراک 
، دیـشکب شود  هب  ییاهنت  هب  ار  دراوم  نیا  مامت  راب  دیهاوخب  رگا  دیراذگب و  نایم  رد  يرگید  درف  اب  ار  ناتیدوجو  ياهزاین  تاساسحا و  ات 

ياهزاین ات  دینک  شالت  رتشیب  یمک  کی  رگا  كرتشم  یگدنز  رد  دوش . هدیـشاپ  مه  زا  امـش  كرتشم  هقلح  هک  تشذـگ  دـهاوخن  يزیچ 
یمـسج یحور و  یلقع ، ياهزاین  نیب  هک  تسا  قفوم  ینامز  یگدـنز  کی  تفر . دـهاوخن  يرود  ياـج  دـیزاس  هدروارب  ار  لـباقم  فرط 

" رتدـب  " ای رتهب "و   " رد يرت  ساسح  شقن  دروم  هس  نیا  زا  کیمادـک  هک : دوش  یم  حرطم  لاوس  نیا  بوخ  دـشاب . رارقرب  لـماک  لداـعت 
زاین رگید  دروم  ود  اما  دروآ ، تسدب  یتحار  هب  ارنآ  ناوت  یم  تسا و  يا  هطبار  ره  زا  یئزج  توهش  س؟ك؟س و  دراد ؟ یگدنز  ندرک 
یمن یقاب  رگید  دراوم  يارب  یتصرف  چیه  رگید  دـشاب ، رطخ  رد  یـسنج  هطبار  يرارقرب  هک  ینامز  دـنراد . يرتشیب  طابترا  تیمیمـص و  هب 

رییغت و دنک ، یم  ادیپ  شیازفا  اه  ناسنا  نس  هکیماگنه  دیسرب . زین  یحور  یلقع و  ییافوکـش  دشر و  هب  دیهاوخب  هکنیا  هب  دسرب  هچ  دنام ،
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رد لیلد  نیمه  هب  دراذگب !؟ ریثات  زین  یـساسحا  یـسنج و  یگدنز  رد  دیاب  تارییغت  نیا  ایا  اما  دهد . یم  خر  ناشندب  کیزیف  رد  یتالوحت 
ار رگیدـکی  و  دـننک ، ادـیپ  هقالع  مه  هب  تبـسن  دنـشاب ، مه  ياـه  تسود  نیرتهب  هک  دـننک  یعـس  دـیاب  نیجوز  جاودزا  ياـه  لاـس  نیلوا 

رگا دـیآ و  یم  دوجو  هب  هطبار  رد  تبحم  قشع و  زا  رتولج  یلیخ  هک س؟ك؟س  تسا  نیا  اهنت  اهراک  نیا  مامت  لیلد  دـنیامن ؛ کـیرحت 
کی رانک  رد  ندش  ریپ  طقف  دراد و  یقیمع  يانعم  كرتشم  یگدنز  هک  دش  دیهاوخ  هجوتم  دـییارب ، نآ  سپ  زا  لماک  تیقفوم  اب  دـیناوتب 

یم دراد . يداـیز  تیمها  كرتشم  یگدـنز  رد  ددرگ "س:ك:س  یم  زاـب  تیمیمـص  یکیدزن و  هب  زیچ  همه  . " تسین یگدـنز  کـیرش 
زا یخرب  دهد . همادا  دراد ، دوجو  یـسنج  الخ  نآ  رد  هک  یکرتشم  یگدنز  هب  تسا  رـضاح  کیمادک  هک  دیـسرپب  نیلهاتم  مامت  زا  دیناوت 
یم روصت  لباقم  فرط  دنتـسین و  یـضار  دننک ، رارقرب  یـسنج  طابترا  دوخ  یگدنز  کیرـش  اب  هاوخلد  دح  هب  دـنناوت  یمن  هکنیا  زا  دارفا 

ندیسر اهنت  شزیمآ  دراد . تیمها  تسا ، هطبار  نیا  راتـساوخ  هک  يدرف  يارب  اما  تسا " طقف س:ك:س  تسین ، یمهم  هلئـسم  هک  : " دنک
ءوس نینچ  هک  ینامز  دراد . دوجو  نآ  رد  نتـشاد  تسود  و  کیدزن ، طاـبترا  ندـش ، هتـساوخ  ساـسحا  هکلب  تسین ، یمـسج  تیاـضر  هب 
راـنک رد  تقو  ندـنارذگ  نیجوز  ددـنب . یم  رب  تخر  یگدـنز  حوطـس  ماـمت  زا  یکیدزن  تیمیمـص و  دـیآ ، یم  دوـجو  هب  ییاـه  مهاـفت 

روط هب  ارنآ  دراوم  یخرب  رد  هدرک و  شومارف  ار  رگیدکی  ياه  كوج  هب  ندیدنخ  و  مه ، اب  ندرک  تبحص  نتفرگ ، شوغآ  رد  رگیدکی ،
تنایخ و رطخ  رد  ار  امش  كرتشم  یگدنز  رما  نیا  دریگیم . ار  قشع  یتسود و  ياج  دایز  هلـصاف  ینمـشد و  رفنت ، دننک . یم  فقوتم  یلک 

دشاب یکیژولویب  لئاسم  لیلد  هب  هچ  یسنج ، طابترا  شهاک  لماوع  زا  رظنفرـص  هک  تساجنیا  يراودیما  هطقن  اما  دهد ؛ یم  رارق  قالط  ای 
یگدـنز کی  هک  دـیهاوخب  اعقاو  رگا  تسامـش . هدارا  تساوخ و  مه  نآ  دراد و  دوجو  یکمک  دروم  کی  یـصخش ، لئاسم  رطاخ  هب  هچ 

دنک "س ك س یم  هدنز  ار  قشع  س:ك:س ،  . " دیهد ماجنا  ار  راک  نیا  دـیناوت  یم  یتحار  هب  دـینک ، لابند  ار  تبحم  رهم و  زا  راشرس 
یـسنج یتیاضران  هب  اهنآ  يود  ره  ای  نیفرط و  زا  یکی  رگا  دراد . هگن  مه  هب  لصتم  نانچمه  ار  رفن  ود  هطبار  دناوت  یم  بسچ  کی  دننام 

لیالد هب  تسا  نکمم  دنریگیم . هلـصاف  مه  زا  دنوش  هجوتم  ناشدوخ  هکنیا  نودـب  دـنوش و  یم  هتـسخ  مه  اب  طابترا  زا  یتحار  هب  دنـسرب ،
. تسا یسنج  ملاس  هطبار  نتـشادن  اه  شـشک  اهوگم و  وگب  نیا  مامت  یلـصا  لیلد  هکنیا  زا  لفاغ  دنزادنیب ، هار  لدج  ثحب و  مه  اب  رگید 

رگیدکی اب  یـسنج  هطبار  يرارقرب  هب  تبـسن  يرتمک  لیم  فرط  ود  دـنک  ادـیپ  شیازفا  ییوشانز  هطبار  رد  یگنهامهان  قافن و  ردـقچ  ره 
تحت زین  ار  طابترا  دوخ  هکلب  یـسنج ، یگدنز  اهنت  هن  هک  دـنروآ  یم  دوجو  هب  ار  لسلـست  رود  کی  اه  ثحب  رج و  نیا  دـننک . یم  ادـیپ 

یم فقوتم  یکیزیف  طابترا  هنوگ  ره  یتدم  زا  سپ  هک  تسا  نیا  یسنج  طابترا  دقاف  یگدنز  بقاوع  زا  رگید  یکی  دنهدیم . رارق  عاعـشلا 
شیازفا رد  دوخ  هبون  هب  ییاههقـشاعم  نینچ  اـما ، دریگب  ار  ياـج س:ك:س  دـناوت  یمن  هاـگ  چـیه  ندیـسوب ، نتفرگ و  شوغآ  رد  دوش .

یقاتا مه  ود  هب  هیبش  يراتفر  مه  هب  تبـسن  رهوش  نز و  رگا  دـننک . یم  کمک  ییوشانز  ملاس  هطبار  يرارقرب  هب  دنتـسه و  مهم  تیمیمص 
ره رد  نیجوز  يارب  لیالد ، نیا  مامت  رطاخ  هب  دوش . یم  زیگنارب  لاوس  ناشندوب  مه  اب  لیلد  رفن  ود  ره  يارب  یتدم  زا  سپ  دـننک ، ادـیپ  ار 
هب یسنج  طابترا  شتا  رگا  دنراد . هگن  نازورف  ار  ناشقـشع  شتا  ياه  هلعـش  دنـشاب و  لاعف  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  مهم  دنـشاب ، هک  ینس 

 . تفر دهاوخ  نیب  زا  زین  ناشطابترا  انیقی  اما  هتسهآ  دنچ  ره  دوش ، شوماخ  لماک  روط 

؟  دیا هدرک  رکف  شزیمآ  ماجنا  لحم  هب  لاح  هب  ات  ایآ 

نیرت یـصوصخ  باوخ  قاتا  ربخ :  لک  نتم  دروایب  ناغمرا  هب  امـش  يارب  ار  يرت  یندنام  دای  هب  تاقوا  دناوتیم  هک  ییاهراکهار  هصالخ : 
رد دـناوت  یم  شزیمآ  ماجنا  لحم  دریگب .  تروص  باوخ  قاتا  رد  یتسیاب  ًاموزل  شزیمآ  هک  تسینانعم  نادـب  نیا  اـما  تسا .  هناـخ  لـحم 
قبط رب  ار  ناتباوخ  قاتا  یتسیاب  ًالومعم  امـش  دـیامن .  افیا  ار  یمهم  شقن  رت  عونتم  یتح  رت ، شخب  تذـل  رترثوم  رتهب ، هطبار  کـی  داـجیا 

یهاگ دنچ  زا  ره  - 1 تفرگ :  رظن  رد  ار  ریز  تاکن  ناوت  یم  الاب  تیفیک  اب  شزیمآ  يرارقرب  يارب  دـیئامن .  نیئزت  نات  یـسنج  ياـهیزتناف 
 . دوش ماجنا  زین  لزنم  رگید  ياهناکم  رد  هدوبن و  باوخ  قاتا  هب  دودحم  ًافرـص  دـناوت  یم  ناکم  نیا  دـیهد .  رییغت  ار  شزیمآ  ماجنا  لحم 
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نلاـس رد  هک  تحار  هپاـناک  کـی  يوررب  شزیمآ  ماـجنا  یهاـگ  دـشاب .  هتـشاد  تینما  شمارآ و  رظن  دروـم  ناـکم  هک  تسیطرـش  هب  نیا 
باختنا ناتلزنم  تمـسق  نیرتهب  رد  ار  ناتباوخ  قاـتا  - 2 تساهباوختخت .  نیرت  للجم  زا  رت  شخب  تذـل  رایـسب  دـشاب  یم  هناخ  ییاریذـپ 

دارفا هب  دیـشاب و  هتـشاد  هناگادج  دیلک  لفق و  ناتباوخ  قاتا  يارب  ًامتح  - 3 دشابن .  فرـشم  نآ  هب  يرگید  ناکم  چیه  هکیوحن  هب  دـیئامن 
یتح دـینک  یعـس  دـیئامن و  نیئزتابیز  باذـج و  رایـسب  ار  ناتباوخ  قاتا  - 4 دـنوش .  نآ  دراو  امـش  هزاجا  نودـب  هک  دـیهدن  هزاـجا  رگید 

ار ناتباوختخت  - 5 دیهد .  رییغت  ار  نآ  گنر  نویـساروکد و  یهاگ  دنچ  زا  ره  دهد  یم  هزاجا  امـش  یلام  تاناکما  هکیئاج  ات  رودـقملا و 
امـش باوختخر  ای  تخت  - 7 دـشاب .  بسانم  یتسیاب  باوخ  قاـتا  ياـمد  تبوطر و  - 6 دریگ .  رارق  هجوـت  زکرم  هک  دـینک  نیئزت  يروـط 

 . دینک باختنا  یتروص  دیفـس و  یبآ و  لثم  یـشخب  مارآ  ياهگنر  زا  ار  ناتباوخ  قاتا  گنر  - 8 دـشاب .  هزیکاپ  تحار و  هراومه  یتسیاب 
اب ابیز  یفاک و  ياـه  هدرپ  نتخیوآ  - 9 دنتـسه .  یئایور  رایـسب  یبانع  زمرق  ای  یجنران  لثم  یئاهگنر  دـیدنم  هقالع  رتمرگ  ياهگنر  هب  رگا 

قاتا ندش  نیرت  جیهم  هب  امـش  تولخ  ظفح  رب  هوالع  نآ )  نویـساروکد  قاتا و  گنر  بسانت  هب  زمرق (  ای  یجنران ، یتروص ، ياه  گنر 
اب رون  مک  ییاهپمال  ای  اهروژابآ  زا  ًاحیجرت  دـشابن .  میقتـسم  دـیدش و  باوخ  قاتا  رون  تسا  رتهب  - 10 دننک .  یم  کمک  زینامـش  باوخ 
زا هدافتـسا  دسر .  یم  رظن  هب  بسانم  دیئامن  یم  داجیا  دیـشروخ  بورغ  گنر  هب  یئاضف  هک  ییزادرپرون   . دـینک هدافتـسا  زمرق  میالم  رون 

قاتا رد  يدق  گرزب و  هنییآ  ًامتح  دیامن 11 - یم  نیگآ  رطع  زین  اراوه  دنک  یم  داجیا  یکیتنامور  ياضف  هکنیارب  هوالع  رطعم  ياه  عمش 
 . دینکن هدافتـسا  هناخ  يرابنا  ياج  هب  نآ  زا  دینکن و  نازیوآ  باوخ  قاتا  راوید  رد و  هب  ار  ناتیاهـسابل  زگره  - 12 دیئامن .  هیبعت  ناتباوخ 
زا ار  ناتراک  لیاسو  ای  رتویپماک و  نویزیولت  ریظن  یلیاـسو  - 14 دیشاب .  هجوت  بلاج  بترم و  رایـسب  باوخ  قاتا  ياضف  دینک  یعـس  - 13

ار ناتیا  هفرح  فیاظو  ناتباوخ  قاتا  رد  تسین  رارق  دـیباوخ و  یمن  ناـتراکرتفد  رد  امـش  هک  دـینکن  شومارف  دـینک .  جراـخ  باوخ  قاـتا 
رد ار  ریز  تاناکما  دـشاب  هتـشاد  دوجو  باوخ  قاتا  رد  یئوشتـسد  مامح و  دیزادرپب 15 - ینویزیولت  ياه  یمرگرـس  هب  ای  دـیهد و  ماجنا 

لیاسو یتشادهب  ياهراون  اهلامتـسد و  ریز  ياهـسابل  باوخ و  ياهـسابل  عاونا  تایرطع  شیارآ و  لماک  لیاسو  دیئامن  هیبعت  ناتباوخ  قاتا 
رسمه تیاس  عبنم :   !!! Enjoy زیمت ياه  هفحلم  وم و  شیارآ 

یتنرتنیا ياه  جاودزا  لیلحت 

پاـچ لاـبند  هب  مور  تچ  رد  يراگتـساوخ  ربخ :  لـک  نتم  یتنرتنیا  جاودزا  بیـسآ  نیرتهدـمع  اـهجوز ، نیب  رد  يداـمتعایب  هصـالخ : 
( انکیا  ) ناریا ینآرق  يرازگربخ  دـننکیم » تچ  فلاخم  سنج  اب  یتنرتنیا  ناربراک  دـصرد   9/98  » رتیت اب  تمالس  همانهتفه  رد  یـشرازگ 

هزوح ناسانـشراک  نارظنبحاـص و  اـب  وگتفگ  رد  یتنرتنیا  ياـهجاودزا  بقاوع  يواـکاو  هب  اتـسار  نیمه  رد  اـت  تسا  هدـمآرب  ددـص  رد 
نساـحم و ماـمت  راـنک  رد  ناریا  نوـچمه  يا  هعــسوت  لاــح  رد  عـماوج  هـب  تنرتـنیا  دورو  هـک  تـسا  نـیا  تـیعقاو  دزادرپـب ... هداوناــخ 
رد یتارییغت  ناوتب  دـیاش  تسا . هدوب  نامروشک  گنهرف  رب  زین  ییوس  راثآ  یفنم و  بناوج  ياراد  تسا  هتـشاد  لابند  هب  هک  ییاهيروآون 

مهم هلاسم  اما  دـناهدش  موسرم  یتنرتنیا » ياهجاودزا   » هب هک  تسناد  ناریا  رد  يروانف  نیا  دورو  تاـعبت  زا  یکی  ار  ناـناوج  جاودزا  هویش 
ترورـض دـنچره  تسناد ؟ جاودزا  يارب  ماـگ  نیتـسخن  ار  مورتچ »  » رد دارفا  هقیلـس  كارتـشا  ناوـتیم  اـیآ  هک  تسا  نیا  ناـیم  نیا  رد 

ماـکحا عوضوم ، نیا  راـنک  رد  اـما  دراد . دوجو  نآ  هراـبرد  يددـعتم  ینآرق  تادـیکات  هک  تسا  یتاـعوضوم  هلمج  زا  ماـگنه  هب  جاودزا 
رما نیا  هب  یهجوتیب  هک  ارچ  دریگ  تروص  یهاگآ  تیارد و  اب  دیاب  هداوناخ  لیکـشت  هک  دنراد  دیکات  ترورـض  نیا  رب  هراومهیمالـسا 

، اهجوز نیب  رد  يدامتعایب  دوشیم . يددعتم  تالکـشم  زورب  زاسهنیمز  هتـساک و  دهدیم  لیکـشت  ار  هعماج  ساسا  هک  داهن  نیا  ماوق  زا 
دتقعم صوصخ  نیا  رد  هک  تسا  یتنرتنیا  ياهجاودزا  نادقتنم  هلمج  زا  سانـشناور ، يدیعـس ، کباب  یتنرتنیا  جاودزا  بیـسآ  نیرتهدمع 

رگیدـکی اب  يزاجم  ياـضف  رد  ییانـشآ  هطـساوهب  هک  ار  ینیجوز  یگدـنز  هک  تسا  ییاهبیـسآ  نیرتهدـمع  زا  یکی  يداـمتعایب  تسا 
يو دـنکیم ». تچ  مه  يرگید  دارفا  اب  ناشرـسمه  ایآ   » هک تساـهنآ  اـب  هغدـغد  نیا  هراومه  هکارچ  دـنکیم  دـیدهت  دـننکیم ، جاودزا 
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يارب تسخن  هلحرم  رد  اـهنآ  هکارچ  دراذـگیم  یقیمع  تاریثأـت  اـهجوز  طـباور  رد  اهدـعب  اـهمورتچ  ياـضف  رد  ییانـشآ  : » دـیوگیم
دهاوخن لوط  يدایز  نامز  هلاسم  نیا  اما  دـننک  یفرعم  لآهدـیا  رایـسب  ار  دوخ  دراوم  زا  یخرب  رد  دـنریزگان  رگیدـکی  اب  طابترا  يرارقرب 
تراظن درف ، ود  ره  یناجیه  غولب  اب  هک  دوش  لیدبت  ملاس  ییانشآ  کی  هب  دناوتیم  ینامز  طابترا  عون  نیا  سانشناور  نیا  رواب  هب  دیـشک ».
راکهار ار  ناشنادـنزرف  زا  اههداوناخ  تیامح  يو  دوش . هارمه  يزاـجم  ياـضف  ناصـصختم  هرواـشم  رما و  نیا  رد  حالـصيذ  تاسـسوم 

هاگن یطابترا  هلیسو  نیا  هب  عنم  هچیرد  زا  نیدلاو  رگا  : » دیوگیم دنادیم و  یتنرتنیا  یبایرسمه  زا  یشان  ياهبیـسآ  لرتنک  يارب  یبسانم 
ار تیعقاو  نیا  میناوتیمن  تسام و  هعماج  زور  تیعقاو  تنرتنیا  هکارچ  دـید  دـنهاوخ  بیـسآ  يرگید  لکـش  هب  ناشنادـنزرف  اـعطق  دـننک 

یناسک لوئـسم ، نیدلاو  نیاربانب  مینک  اهر  اهنت  دیدج  ياهرازبا  ربارب  رد  ار  نامدنزرف  هک  تسین  انعم  نآ  هب  زین  نخـس  نیا  اما  مینک  راکنا 
یعون افرص  یتنرتنیا  یبایرسمه  هلوقم  هب  نارسپ  هاگن  دننک ». هاگن  نآ  تامدخ  يروانف و  نیا  هب  تریصب  اب  يزوسلد  رب  هوالع  هک  دنتـسه 

یبایرـسمه هویـش  زا  نارتخد  رتشیب  تسا . دـقتعم  هک  تسا  یتـنرتنیا  ياـهجاودزا  نادـقتنم  هلمج  زا  هک  رگید  یـسانشناور  تسایمرگرس 
« مورتچ  » دراویمرگرـس شرگن  اـب  رتـشیب  نارـسپ  هـک  تسایلاـح  رد  نـیا  دـننکیم و  هدافتـسا  بساـنم  رـسمه  باـختنا  يارب  یتـنرتنیا 

وگلا نیا  تشاد  عقوت  ناوتیمن  اما  دنک . کمک  جاودزا  نس  شهاک  هب  دناوتب  اهمورتچ  رد  ییانشآ  هک  درک  اعدا  ناوتب  دیاش  دنوشیم .
ياهنیمز عوضوم  نیمه  تسا و  تیعقاو  زا  رود  یعازتنا و  يزاجم  ياضف  رد  ناناوج  تالماعت  رتشیب  اریز  دـشاب  وگباوج  زین  اـم  هعماـج  رد 

نارسپ هک  تسا  نیا  ام  ینونک  لکشم  : » دنکیم حیرصت  وا  .« تسا ام  هعماج  رد  یتنرتنیا  یبایرسمه  ياهبیسآ  تالکـشم و  شیازفا  يارب 
یم ناونع  يو  دننیبیم ». بیسآ  جاودزا  هویـش  نیا  زا  هک  دنتـسه  نانز  هعماج  نیا  تیاهن  رد  دنتـسین و  جاودزا  تیلوئـسم  لوبق  هب  رـضاح 

هیارا اب  هعماج  یگنهرف  نالوئـسم  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  يزاسگنهرف  يزاجم  ياضف  زا  یـشان  تالکـشم  عفر  يارب  راکهار  نیرتهب  دنک 
تنرتنیا زا  هدافتسا  فعض  توق و  طاقن  هب  تبسن  ناناوج  اههداوناخ و  شزومآ  هب  فلتخم  ياههمانرب  دیلوت  نینچمه  نیدلاو و  هب  هرواشم 

زا هـک  تـسا  هـتفرگ  تروـص  يدارفا  طــسوت  زین  دراد  یتـنرتنیا  ییانــشآ  رد  هـشیر  هـک  قـفوم  ياــهجاودزا  دــنزادرپب . نآ  تامدــخ  و 
مه اب  قیرط  نیا  زا  هکنیا  هن  دـناهدش  انـشآ  تنرتنیا  رد  مه  اب  یفداـصت  روطهب  هکینعم  نیا  هب  دـناهدوب  رادروخرب  ياهتخپ  ياهتیـصخش 
زا هک  ییاهجاودزا  همه  درک  اعدا  ناوتیمن  هک  بلطم  نیا  نایب  اـب  ناـگرهم »  » هرواـشم زکرم  سییر  هدازیجاـح ، نیرـسن  دـننک . جاودزا 

قفوم یگدنز  کی  لیکـشت  رایعم  نیرتمهم  جاودزا  زا  لبق  ییانـشآ  : » دیوگیم تسا ، ییادـج  هب  موکحم  هتفرگ ، تروص  تنرتنیا  قیرط 
.« دنهد رارق  حیحص  تخانـش  ار  كرتشم  یگدنز  زاغآ  يارب  دوخ  يانبم  دیاب  ناناوج  رـسمه ، باختنا  هویـش  زا  رظنفرـص  نیاربانب  تسا 

قیرط زا  هک  يدارفا  نیرتشیب  نایـضاقتم ، سنج  زا  غراف  : » دیوگیم دناوخیم و  یبایرـسمه  هویـش  نیا  نایـضاقتم  نیرتشیب  ار  نارتخد  يو 
اهتیدودـحم نیا  الاح  دـنراد ؛ ییاهتیدودـحم  هک  دنتـسه  ییاههورگ  لماش  دـننکیم  ییانـشآ  زاـغآ  هب  ترداـبم  یتنرتنیا  یبایرـسمه 

دـشرا سانـشراک  نیا  دـشاب ». درف  یگدـنز  طـیحم  رب  مکاـح  گـنهرف  يرهاـظ و  یگداوناـخ ، يدرف ، تالکـشم  هب  طوبرم  تسا  نکمم 
هدـش هیارا  تاعالطا  هک  درادـن  دوجو  ینیمـضت  يزاجم  ياضف  رد  : » دـیازفایم یبایرـسمه  زا  عون  نیا  فعـض  طاقن  هب  هراشا  اب  هرواـشم 

.« دـننکیم سکعنم  لـباقم  فرط  هـب  ار  دوـخ  ياهلآهدـیا  دارفا  دراوـم  زا  يرایـسب  رد  اریز  دراد  تحــص  دـح  هـچ  اـت  ناربراـک  طـسوت 
ییانـشآ تسا  دـقتعم  هراب  نیا  رد  زین  هاگـشناد  هزوح و  هاگـشهوژپ  یـسانشناور  هورگ  یملع و  تایه  وضع  رفيرـالاس ، مالـسالاتجح 

هعماج رب  مکاح  گنهرف  زین  نآ  يریگارف  تروصرد  هتبلا  تسا  ینالوط  تبـسن  هب  نامز  رذـگ  دـنمزاین  یتنرتنیا  یبایرـسمه  اب  اـههداوناخ 
. دننک يریگیپ  نآ  یتنس  هویش  اب  ار  جاودزا  رما  دنهد  حیجرت  دننکن و  لابقتسا  هویـش  نیا  زا  اههداوناخ  هک  دنکیم  مهارف  ار  ياهنیمز  ناریا 

یعاـمتجا طاـبترا  يرارقرب  هب  رداـق  دـناهدش و  يوزنم  یلیـالد  هب  هک  تـسا  يدارفا  يارب  یبوـخ  لاـجم  يزاـجم  ياـضف  : » دـیازفایم يو 
نیا رد  يزاجم  ياضف  ورنیمه  زا  دنتـسین  دوخ  ياهشـسرپ  هیارا  هب  رداـق  هرهچ  هب  هرهچ  طاـبترا  رد  دارفا  زا  يرایـسب  دنتـسین . یحیحص 

راهظا رفيرالاس  تسا ». هدـش  لیدـبت  فعـض  هطقن  هب  تیریدـم  دوبن  یگمانربیب و  لیلد  هب  تبثم  طاـقن  نیا  هتبلا  تساـشگهار . زین  هنیمز 
بیرف ددـصرد  ناربراک  زا  يرایـسب  تسین ، هرهچ  هب  هرهچ  رگیدـکی  هب  تبـسن  يزاجم  ياـضف  رد  دارفا  تخانـش  هک  اـجنآ  زا  : » دـنکیم
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یعوـضوم هب  لیدـبت  هکلب  هدـشن  رجنم  جاودزا  هب  اـهنت  هن  دـنور  نیا  هـک  دـنزادرپیم  یعقاوریغ  تاـعالطا  هـیارا  هـب  هدـمآرب و  رگیدـمه 
یتـنرتنیا یبایرـسمه  قیرط  زا  هک  يدارفا  نیرتـشیب  دراد ». لاـبند  هب  ار  يداـیز  ياهبیـسآ  نآ  هب  یهجوـتیب  هک  دوـشیم  هدـننکمرگرس 

هرابرد راکهار  هیارا  هرابرد  ینید  سانشراک  نیا  دنراد . ییاهتیدودحم  هک  دنتسه  ییاههورگ  لماش  دننکیم  ییانـشآ  زاغآ  هب  تردابم 
هک ینعم  نیا  هب  تساهراکهار  نیا  زا  یکی  اـهتیاس  یخرب  رد  تیدودـحم  داـجیا  : » دـیوگیم یتنرتنیا  یبایرـسمه  ياهبیـسآ  شهاـک 

دنوش رادروخرب  ناکما  نیا  زا  یگنهرف  ینید و  ياهتیاس  زا  یخرب  اهنت  دـشابن و  دوجوم  یتنرتنیا  ياههاگیاپ  همه  رد  یبایرـسمه  هنیزگ 
یتامدقم تاعالطا  ناربراک  هکنآ  زا  سپ  هک  يروط  هب  تسناد  راکهار  رگید  دیاب  زین  ار  تدـمینالوط  يزاجم  طابترا  زا  زیهرپ  نینچمه 

تدـم هب  دودـحم  يزاجم  هطبار  اـت  دوش  مهارف  هداوناـخ  رظن  تحت  اـهنآ  هرهچ  هب  هرهچ  ییانـشآ  طیارـش  دـندرک ، بسک  رگیدـکی  زا  ار 
نایبت عبنم :  دوش .» یهاتوک 

تیمک هن  تسا  مهم  یگدنز  تیفیک 

یم ندش  تخبـشوخ  زا  تبحـص  یتقو  ربخ :  لک  نتم  دینک  یم  فرطرب  ار  رگیدـکی  یفطاع  ياهزاین  دوخ  رـسمه  هب  تبحم  اب  هصالخ : 
ار یگدنز  حطس  اهنآ  دنراد . زاین  الاب  یگدنز  حطس  هب  طقف  اهنآ  فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  هک  دننک  یم  روصت  مدرم  زا  يرایـسب  دوش .

دوجو يرایسب  تاقیقحت  دراد . یکدنا  هطبار  یتخبشوخ  حطس  اب  یگدنز  حطس  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دننک . یم  هابتشا  یگدنز  تیفیک  اب 
يرادهگن زکرم  هب  یللع  هب  هک  یناکدوک  رد  ماگنه  شیپ  ییادج  تارثا  دنا . هدرک  تباث  ار  نارسمه  نایم  زیمآرهم  هطبار  هب  زاین  هک  دراد 

ای یبرم  كدوک و  نیب  زیمآرهم  هطبار  کی  روآ  تفگش  ریثأت  زا  یکاح  یـسانشناور و  رد  روهـشم  لاثم  کی  دنا  هدش  هدرپس  ناکدوک  زا 
یتمالس هب  هک  تسا  هدنز  دوجوم  کی  زا  تبقارم  هجوت و  لمع  سفن  دینک . هجوت  دوخ  یگدنز  کیرـش  هب  تسوا . مئاد  راتـسرپ  ای  ردام 
ناکدوک يارب  اهنت  هقالع  ساسحا  نادقف  نیا  دـنک . یم  ءاضرا  تبقارم  هب  زاین  تهج  زا  ار  امـش  یفطاع  ياهزاین  و  دـنک . یم  کمک  امش 

اب مأوت  ياه  تیلاعف  یخرب  نارـسمه  هطبار  رد  ات  تسا  مزال  نیاربانب  دهد . یم  رارق  ریثأت  تحت  زین  ار  نالاسگرزب  هکلب  تسین  شخب  نایز 
قشع يارب  يا  هژوس  نتشاد  هقالع و  اب  هارمه  يا  هطبار  ندوب  اراد  دیروآ . باسح  هب  دوخ  یتبقارم  ياهراتفر  زا  یشخب  ناونع  هب  ار  هقالع 
نینچ نتـشاد  تبثم  بقاوع  زا  یکی  دنیرفآ . یم  وا  يارب  ار  شمارآ  و  تشاد . دهاوخ  صخـش  ناور  يارب  یتبثم  تارثا  ياراد  هب  ندیزرو 
روراب ار  دوخ  هطبار  هک  دیشاب  هتشاد  دای  هب  دهد . یم  شهاک  ار  سرتسا  یگدنز  کیرش  نتـشاد  تسود  تسا . سرتسا  شهاک  يا  هطبار 

. دنک یم  کمک  امش  یتمالـس  هب  هک  تسا  هدنز  دوجوم  کی  زا  تبقارم  هجوت و  لمع  سفن  دینک . هجوت  دوخ  یگدنز  کیرـش  هب  دینک .
رد ار  وا  تیانع  اب  هجوت و  دروم  مرگ ، يا  هطبار  ندوب  اراد  نیع  رد  دـنک . یم  ءاضرا  تبقارم  هب  زاین  تهج  زا  ار  امـش  یفطاع  ياـهزاین  و 

مرگ و یسح  تبقارم  نیا  ًاملسم  دینکن . بلس  وا  زا  ار  یـصخش  ياه  تراهم  اه و  تردق  هدراذگ و  دازآ  اه  باختنا  اه و  يریگ  میمـصت 
یناور یفطاع و  ياهتـساوخ  هدوب و  ساسح  امـش  تاظحل  هب  تبـسن  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  امـش  رـسمه  ینعی  لباقم  فرط  رد  ار  نابرهم 

ياه تبقارم  هطبار  هب  ار  نآ  دینک و  تیاعر  ار  لادـتعا  دـینک  یعـس  هراومه  زیمآرهم  هطبار  کی  داجیا  هنیمز  رد  دـشاب . وگخـساپ  ار  امش 
اه باختنا  اه و  يریگ  میمـصت  رد  ار  وا  تیانع  اب  هجوت و  دروم  مرگ ، يا  هطبار  ندوب  اراد  نیع  رد  دیناوت  یم  امـش  دیهدن . قوس  هناردام 
ار هقیلس  رظن و  يأر و  يدازآ  دینک و  کمک  وا  لالقتسا  هب  هکلب  دینکن . بلس  وا  زا  ار  یصخش  ياه  تراهم  اه و  تردق  هدراذگ و  دازآ 

میظع یتاریثأت  دوخ  هک  دیا  هتشادرب  وا  ییافوکـشدوخ  تهج  رد  مه  یماگ  قیرط  نیا  هب  دیهد . رارق  لابقتـسا  دروم  هدومن و  قیوشت  وا  رد 
يرتهک نایبت -  دروآ . دهاوخ  دوجو  هب  نیفرط  یساسحا  طباور  رد  ار 

ییوشانز مالسا و 

زا همانرب  هس   : دـنیامرف یم  ص )  ) مرکا لوسر  فلا - ربخ :  لک  نتم  مالـسا  رظنم  زا  ییوشانز  هطبار  رد  فیرظ  دـیفم و  بلاـطم  هصـالخ : 

یئوش انز  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 135زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


رگا ای  دیامنن .  تباجا  دوش  توعد  ینامهم  هب  ناسنا  - 2 دسرپن .  شا  هینک  مسا و  زا  دوش ،  نیشنمه  يدرم  اب  يدرم  - 1 تسا : متس  دراوم 
یم (ع ) قداص ماما  ب - دریگ .  ماجنا  یئوشانز  لمع  یمـسج  یفطاع و  تامدقم  نودب  -3 دروخن .  هدننک  توعد  ياذـغ  زا  درک  تباجا 

ترضح نز ج - یسنج  زاین  هب  نتفگ  خساپ  - 3 وم ندرک  هاتوک  شوخ 2 - يوب  لامعتسا  - 1  : تسا یهلاءایبنا  شور  زا  زیچ  هس   : دـنیامرف
نیا رداروا  تسه ،  یمـسج  یفطاع و  ياهزاین  نز  يارب  اریز   . دینک يرادوخ  اج  رد  روط  هب  یـسنج  لمع  ماجنازا  دنیامرف :  یم  ع )  ) یلع

هن تفگ :  يا ، هزور  ار  زورما  دومرف :  يدرم  هب  (ص ) مالسا تمارک  اب  لوسر  د - دینک . یئوشانز  همانرب  هب  مادقا  سپس  دیهد . يرای  هنیمز 
نیا هک  ناسرب  ماـجنا  هب  ار  ترـسمه  اـب  یئوشاـنز  قحوددرگ  رب  هناـخ  هب  سپ  دومرف : هن ،  تفگ :  يا ؟  هدومن  تداـیع  ار  یـضیرم  اـیآ  ، 
ابیز ینز  راتفرگ  يدرم  رگا  هک  دـنا  هداد  روتـسد  روط  نیا  ص : )  ) مرکا ربمایپ  تایاور  هبانب  ذ - تسا .  هقدـص  وا  ياربوت  بناج  زا  هماـنرب 
ناما رد  تافارحنا  شزغل و  زا  هدرک ،  شکورف  وا  هزیرغ  راک  نیا  اب  اریز  ددرگ . رتسبمه  دوخ  رـسمه  اـب  رتدوز  هچ  ره  دـیاب  ددرگ .  يور 

شیارآ و ار  نتـشیوخ  وـب و  شخ  فـیظن و  ار  دوـخ  هک  تسا  نیا  ناربماـیپ  قـالخا  زا  دـنیامرف :  یم  ع )  ) نسح ماـما  ر - دـنام .  دـهاوخ 
زین نادرم  ینعی  تسا .  یتـسود  نز  یجازم و  مرگ  هقورط  ترثـک  زا  روـظنم  دنتـسه  هقورطةرثـک )  لـها (  نینچمه  دـنیامن و  یم  حالـصا 
رما هک  تسا  هدکؤم  ننـس  زا  تسا : هدـش  تیاور  (ع ) اضر ماما  ز - دنـشاب .  تسود  نز  هدومن  زیهرپ  یجازم  درـس  زا  هدوب  جازم  مرگدـیاب 
سپ دنتسه .  شمارا  نوکس و  لماع  دوخ  زین  نانز  هداد و  رارق  شمارآ  نوکس و  لماعار  بش  دنوادخ  اریز  دوش .  ماجنا  بش  رد  جاودزا 
مرکا لوسر  لاـق  ژ - دوش .  هداـیپ  رت  لـماک  یـسنج  عاـنقا  اـت  دوـش .  ماـجنا  شمارآ  نوکـس و  رد  وا  نوکـس  لـمع  نیا  هک  تساـبیز  هچ 

 . دیشاب هتشاد  گنردو  ثکمدیاب  هکلب  دیزروب . تردابم  لمع  نیا  اب  ناگدنرپ  دننامه  دیابن  درک  براقتدصق  امش  زا  يدرف  هاگ  ره  (: (ص
هاگ ره  دندومرف : ع )  ) قداص ماما  س - دیامن . هلجع  باتـش و  راک  نیا  ماجنا  رد  دیابن  دوش  رتسبمه  شرـسمه  اب  دـهاوخب  يدرم  هاگ  رهو 

یخوش ندرک و  يزاب  وا  اب  ینعی  دشاب ،  هتشاد  هبعالم  شرسمه  اب  عورش  زا  لبق  دیاب  ددرگ . رتسب  مه  شرسمه  اب  درک  هدارا  امش  زا  یکی 
رد نانز  یگدامآ  دروآ ،  یم  مهارف  رت  شخب  تذل  رت و  هزیکاپ  ار  یسنج  لمع  عوضوم  راک  نیا  هک  دزادرپب . زیگنا  طاشن  بسانم و  ياه 

همه دریگب .  تروص  تامدقم  اب  راک  نیا  رگا  . دش دهاوخ  رت  سوسحم  رطاخ  تیاضر  ددرگ و  یم  دـیدشت  یـسنج  تذـل  جوا  هب  لوصو 
درک اعدا  ناوتب  دیاش   ، دنام دهاوخ  هتـشگن  اضرا  اه  هتـساوخ  زا  یمهم  شخب  تروص  نیا  ریغ  رد  تف و  ای  دهاوخ  ققحت  نز  ياه  هساوخ 

ءاضرا تالیامت  اریز  دشاب .  نانز  یهابت  يارب  يا  هنیمز  مه  دیاشو  دوش  یم  لصاح  رذگهر  نیا  زا  درم  نز و  نیب  تافالتخا  زا  یخرب  هک 
اب هک  درک  هدارا  امشزا  یکی  هاگره   : تسا هدش  تیاور  ع )  ) یلع ماما  زا  ش- ددرگ . یم  یقیقح  ءاضرا  لابند  هدشن  ماجنا  حیحص  ای  هدشن 

دنراد و یناوارف  ياه  يدنمزاین  نانز  هک  دننادب  دیاب  نادرم  اریز  دـیامن .  هلجع  باتـش و  راک  نیا  ماجنا  رد  دـیابن  دوش  رتسبمه  شرـسمه 
نانز تبحم   : دندومرف ع )  ) قداص ماما  ص - دنزاس . فرط  رب  ار  نانآ  یناور  یحور و  ياهزاین  يرابدرب  هلـصوح و  ربص و  اب  دـیاب  نادرم 

نسح و میوبـشوخ  لگ  نانز و  ایند  رد  میـشوخ  تذـل و  زامن و  رد  ممـشچ  رون  دـمرف : (ص ) ادـخ لوسر  تسا .  دـنوادخ  ءایبنا  قالخازا 
سانلل نیز  قح (  لوق  تسا  نیا  دنرب و  یمن  نز  تذل  زا  شیب  ترخآ  ایند و  رد  یتذل  مدرم  : دندمرف ع )  ) قداص ماما  ض - تسا . نیـسح 

یکاروخ و زا  هن  دنرب .  یمن  تذل  حاکن  زا  رت  ذیذل  تشهب  زا  يزیچ  هب  تشهب  لها  : دومرف سپـس  و  نینمیلاو ) ءاسنل  نم ا  تاوهـشلا  بح 
(ص) لوسر ترـضح  ط- دوش . یم  رتدایز  شنامیا  دوش ،  رتداـیز  شرهوش  بلق  رد  رـسمه  تبحم  هچ  ره  دـندومرف :  یندـیماشآ و  زا  هن 

یـسک : دندومرف (ص ) ادخ لوسر  ظ - ددرگ . یمن  وحم  شبلق  زا  زگ  ره  مراد ).  تسود  ارت  نم  انامه   . ) شرـسمه هب  درم  راتفگ  : دندومرف
 . دشاب رتهب  شا  هداوناخ  يارب  هک  تسا  یسک  امـش  نیرتهب  دندومرف : زین  تسا و  رود  ادخ  تمحر  زا  دنک  عیاض  ار  دوخ  هلئاع  قوقح  هک 

یـسک لجو  زع  يادخ  دزن  ناگدـنب  نیرت  بوبحم  دـنی  وا  دـیق  رد  صخـش  هلئاع  دومرف : زینو  مرتهب .  امـش  مامت  زا  ما  هداوناخ  يارب  نم  و 
لیمحت دوخ  رب  ار  زیچ  هس  هداوناخ  هناخ و  همانرب  رد  دیاب  درم  : دـندومرف ع )  ) مشـش ماما  ع - دـنک .  راتفر  رتهب  شدـیق  رد  دارفا  اب  هک  تسا 

ص)  ) ادـخ لوـسر  یـسومان غ - تریغ  -3. فارـسا نودب  شاعم  رد  هعـسوت  يراـتفر 2- شوخ  -1: دـشاب شلیم  فـالخ  دـنچ  ره  دـنک . 
مارتحا ار  وا  دیاب  دریگ  یم  نز  هک  یـسک  دومرف : و  دراد . هقدص  باوث  درخ  یم  شرـسمه  يارب  ادخ  رطاخ  هب  ناملـسم  ار  هچنآ  : دـندومرف
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ماما ف - دنک .  شیاوسر  شنیرخآ  نیلوا و  ربارب  رد  تمایق  رد  دنوادخ  دـنزب .  تشم  هس  زا  شیب  ار  شرـسمه  سک  ره  دومرف : و  دـنک . 
یم ع )  ) نینمؤـملا ریما  ق - دـیراذگم .  فـیلکت  ـالب  دـیریگن و  تخـس  ناـنا  رب  دنتـسه .  تناـما  امـش  تسد  رد  ناـنز  : دـندومرف ع )  ) یلع
داهج  : دـندومرف ع )  ) متفه ماـما  ك - تسا . ربق  باذـع  بجوم  یـسنج  هزیرغ  ءاـضرازا  وا  ندومن  مورحم  نز و  زا  نتفرگ  هراـنک  : دـیامرف

ورت تردق  اب  یعیفـش  قح  ترـضح  میرح  رد  نز  دـندومرف : ع )  ) رقاب ترـضحو  تسا .  يراد  رهوش  وکین  نز  داهج  لعبتلا .  نسح  ةارملا 
يارب ار  نانآ  ناش  رـسمه  هک  دنتـسه  ینانز  تافوم  : دـندومرف (ص ) مالـسا كرزب  ربمایپ  گ - درادـن . رهوش  تیاضر  زا  رت  هدـنهد  تاجن 
هجیتـن رد  دـنزادنا .  یم  ریخآـت  هب  ار  لـمع  نیا  ماـجنا  هدرک  تسد  نآ  تسد و  نیا  ناـشنانز  اـما  دـنناوخ  یم  ارف  یئوشاـنز  هطبار  يارقرب 
مامازا ل - دوش . رادـیب  باوخ  زا  ناشرـسمه  ات  دـننک  یم  نعل  نیرفن و  آـمئاد  ناگتـشرف  ار  ینز  نینچ  دـنور .  یم  باوخ  هب  ناـشنارهوش 

هب دـنناوتن  ناتنارـسمه  ات  دـینادرگ  ینالوط  ار  دوخ  ياهزامن  ادابم  نانز  هب  باـطخ  دومرف :  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  تیاور  ع)  ) رقاـب دـمحم 
زامن تابیقعت  رد  نداد  لوط  ندـناوخ و  زامن  هناـهب  هب  ناـنز  هک  دـناد  یمن  زیاـج  مالـسا  ینعی  دـنبای ، تسد  دوخ  عورـشم  ياـه  تساوخ 

ار دوخ  آلمع  هکنآ  زا  شیپ  درادن  قح  ینز  چیه  تسا :  هدش  تیاور  (ص ) مالسا ربمایپ  زا  م - دنزادنیب . قیوعت  هب  ار  ناش  نارهوش  قوقح 
يروط هب  دزاس  لخاد  درم  فاحل  رد  ار  دوخ  هدروآ  رد  نت  زا  ار  شا  هعماج  دـیاب  نز  نیارباـنب  دور .  باوخ  هب  دزاـس  هضرع  شرهوش  هب 

ینز تسا .  هداد  ماجنا  ار  دوخ  يرگ  هضرع  یگدامآ و  انامه  دهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  نز  یتقو  دـیامن .  سمل  ار  درم  مادـنا  شمادـنا  هک 
ار قوقح  نآ  زا  مراد  اضاقت  دیـسرپ  دایز .  یلیخ   : دومرف ص )  ) راوگرزب ربمایپ  دراد .  نز  رب  یقوقح  هچ  درم  دیـسرپ  دمآ  ادخ  لوسر  دزن 

جراخ هناخ  زا  دناوت  یمن  وا  هزاجا  نودبو   .- دریگب یبحتسم  هزور  شرهوش  هزاجا  نودب  درادن  قح  نز   : - دومرف ادخ  لوسر  دیرامـشب ؟ 
بش رد  ار  دوخ  و  .- دیارایب یتنیز  لئاسو  اب  ار  دوخ  و  . - دنک نت  رب  ار  اه  هماج  نیرتابیز  هدافتسا و  اه  رطع  نیرتهب  زا  هک  تسوا  رب  .- دوش

دشاب راوسرتش  زاهج  رب  هچ  رگا  دیامنن  یچیپرس  نآ  ماجنا  زا  دیاب  دشاب  یسنج  لمع  هب  دنمزاین  درم  رگا   - دراد هضرع  شرسمه  رب  زور  و 
راتفر نآ  قبط  رب  دنتسناد و  یم  ار  یئوشانز  بادآ  ناملـسم  نادرم  نانز و  رگا  تسا  رتشیب  نز  رب  درم  قوقح  مدرمـش  رب  هک  اه  نیا  زا  و  . 

یگداوناخ تافالتخا  رد  ییاضق  ياه  هدنورپ  هعلاطم  هب  هجوت  اب  دوش .  یمن  نازرل  تسـس و  یگداوناخ  طباور  دـیدرت  نودـب  دـندرک  یم 
رب نز  یلک  قوقح   - ن دـشاب . دـنام ، یم  یقاب  ناکامک  دوش و  یمن  لصاح  یـسنج  عانقا  قباطت  مدـع  رثا  رب  یکچوک  مهـس  دـناوتب  دـیاش 

ارادم 7- ینابز و  شوخ  ندوب 6- هزیکاپ  هتسارآ و  نز 5- هب  مارتحا  یگدنز 4- رد  شیاشگ  ترشابم 3- یگدنز 2- مزاول  هیهت  -1 رهوش :
هناخ و زا  نتفرن  نوریب  رهوش 3- زا  نیکمت  رهوش 2- زا  تعاطا  -1 نز :  رب  رهوش  یلک  قوقح  و - دـیامنب .  ار  دوخ  رایتخا  هدارا و  تیاعر 
اب يراتفر  شوخ  رهوش و  هب  مارتحا  هناخ 6- رد  تمدخ  ینابزدب 5- یئوخدنت و  رهوشرازآ و  زا  زیهرپ  رهوش 4- هزاجا  اب  زاین  تروص  رد 

، یمساق مالـسا ،  رد  ینامرد  جوز  هلاقم  عبنم :  دنکن .  فرـصت  وا  لاوما  رد  رهوش  هزاجا  نودب  دیاراین 8 - ار  دوخ  رهوش  ریغ  يارب  وا 7 -
(1384 متاح ( 

تیسنج

یسنج سح  هایس  دیفس و  زمرق و  درز و  زا  معا  رشب  فلتخم  تاقبط  نایم  رد  ربخ :  لک  نتم  یـسنج  لئاسم  رد  نیدلاو  فیاظو  هصالخ : 
داژن کی  دارفا  زا  کی  ره  دـنکیم و  قرف  طـیحم  داژن و  بسح  رب  یـسنج  تاـکیرحت  تدـش  یهتنم  دراد  دوجو  فلاـخم  عون  تفاـیرد  و 

فلتخم ياهتروصب  یهتنم  دراد  دوجو  زین  تاناویح  رد  یـسنج  لمع  دریذـپ . یم  نیریاس  زا  شیب  ار  دوخ  داژن  فلاـخم  سنج  صوصخب 
تـسد لمع  نیا  هب  دشیمن  رـضاح  هاگچیه  دوبن  دهدیم  تسد  ناویح  هب  نآ  زا  هک  یتذل  یـسنج و  لیم  رگا  تسناد  دـیاب  دریگ  یم  ماجنا 

دیدش فرط  رد  ار  یـسنج  لیم  زان و  شمارآ و  اب  ناسنا  دیامن  یم  کیرحت  ار  فلاخم  سنج  يوحنب  هدـنز  تادوجوم  زا  کی  ره  دـنزب .
یلو دراد  دوجو  مه  دـلوت  ناـمز  زا  یتح  تسه و  يدوجوم  ره  داـهن  رد  تیلوفط  زا  یـسنج  لـیم  دـناشکیم . دوخ  يوس  هب  ار  وا  هدرک و 

رد دوریم . شیپ  تبـسن  کی  هب  یعیبط  دشر  اب  یـسنج  لیم  تفگ  ناوت  یم  هکیروطب  دنکیم  دشر  اجردتم  ناسنا  دشر  اب  تسا و  شوماخ 
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دنک شوماخ  درادن  يا  هناب  زونه  هک  ار  شتوهـش  شتآ  دنکیم  یعـس  اپ  ای  تسد  هب  دوخ  یلـسانت  تلآ  ندیلام  اب  كدوک  تیلوفط  نینس 
مهارف يا  هلیـسو  دنک  یم  یعـس  ددرگ و  یم  دیدشت  فلاخم  سنج  هب  شلیم  دشک و  یم  هناب  شتوهـش  شتآ  دیـسر  غولب  دح  هب  هکیتقو 
ثعاب وا  ياهراک  رد  هجوت  مدع  نوچ  دنکن  ادـیپ  یـسنج  فارحنا  ات  دوب  هجوتم  دـیاب  هک  تسا  عقوم  نیا  رد  دوش  هزیرغ  نیا  عفر  ات  دـنک 

یعـس هک  تسنآ  ردـپ  هفیظو  ددرگ . یکاـنرطخ  ضارما  راـچد  دـنز و  تسد  هریغ  طاول و  قـلج و  نوـچ  یفـالخ  لاـمعا  هب  هک  دوـش  یم 
جاودزا لیاسو  رتدوز  هچ  ره  دیاب  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دـنریگن  شیپ  رد  فالخ  هار  دـنوشن و  هارمگ  ناوج  ات  دـنراد  لوذـبمرفاو 
تارـضم هب  ار  اـهنآ  دـنمدوس  یـسنج و  ياـهباتک  هلیـسوب  دـننک و  عـنم  تشز  لاـمعا  هب  ندز  تسد  زا  ار  اـهنآ  دـننک و  مهارف  ار  ناـناوج 

هراب ي رد  وریـسرام  كاژ  دشابن  شیپ  رد  يرطخ  هدنیآ  لسن  اهنا و  يارب  ات  دنزاس  انـشآ  توهـش  يافطا  حیحـص  هار  یـسنج و  تافارحنا 
دیاب يرگید  هدروآ  دوجو  هب  ار  وا  رگید  تسین  شیوخ  دوجو  لوئسم  تشاذگ  دوجو  هصرع  هب  اپ  یتقو  لفط  دسیون :  یم  ایلوا  هفیظو ي 

زا يواکجنک  ددرگن و  واکجنک  هچب  ات  دنک  یجالح  وا  يارب  ار  بلطم  تایئزج  دـشوکب و  وا  تیبت  میلعت و  هار  رد  دـنک و  تبظاوم  وا  زا 
تسا و شدوـخ  راـتفر  لوئـسم  دوـخ  درک  ادـیپ  یملاـع  دوـخ  يارب  دـش و  گرزب  هچب  رگا  تروـص  نیا  رد  دـیامنن  شفرحنم  تسار  هار 

نیا رد  دهد  زیمت  مه  زا  ار  تسار  جک و  هار  هدروآ و  دوجو  هب  قیال  ینادنزرف  دیاب  هک  تسوا  درادن  یتیلوئسم  وا  لابق  رد  ایلوا  ناگتسب و 
هدافتـسا یـسنج  لایما  شتآ  ندرک  شوماخ  يارب  يا  هلیـسو  ره  زا  ناناوج  رورغ  بابـش و  ماگنه  تسا . هدش  ردپ  ثاریم  کلام  تروص 

هفاک و هب  نتفر  زا  تساهنآ  حـیرفت  شدرگ و  نارود  نوچ  دـنراد و  رظن  همه  هب  ناریپ  ات  هتفرگ  دوخ  رـسپ  کـچوک و  رتخد  زا  دـننک  یم 
هناسفا زیگنا و  توهـش  ياهنامر  ندناوخ  زا  ار  اهنآ  دـیاب  هک  تسنیا  دـننک  یمن  يراددوخ  نوگانوگ  زیگنا  توهـش  رظانم  ندـید  امنیس و 

تارضم دیاب  انمض  دریگن  رارق  اهنآ  سرتسد  رد  هدننک  کیرحت  ياهسکع  رضم و  بلاطم  هک  دومن  یعـسو  درک  عنم  هدننک  فرحنم  ياه 
رظن نیا  زا  دوب  دایز  ما  یسنج  لیم  یگچب  زا  دوب : هتشون  نینچنیا  دوخ  تارطاخ  رتفد  رد  یصخش  دومن  دزشوگ  اهنآ  هب  ار  تشز  ياهراک 
نیا زا  مدرک و  یم  يزاب  دوخ  تلآ  اب  ییاهنت  عقاوم  رد  مدش  یم  مرگرـس  اهنآ  اب  فلتخم  ياهیزاب  اب  متفرگ و  یم  سامت  نارتخد  اب  رتشیب 

یهابت د داسف و  هار  دشاب  میامنهار  هک  دوبن  یسک  نوچ  مدز و  انمتسا  هب  تسد  مدیسر  غولب  نس  هب  هک  اهدعب  مدرب  یم  ناوارف  تذل  لمع 
نکـشو نیچ  رپ  متروص  عقوم  نیا  رد  متفر  یم  فالخ  هار  یگلاس  یـس  ات  متخادرپ و  اـنز  هب  طاول  زا  طاول و  هب  انمتـسا  زا  متفرگ و  شیپ 

مدرک ساسحا  عقوم  نیا  رد  دوب و  هدش  غورف  یب  منامـشچ  دوب و  هتفر  لیلحت  میغامد  ینامـسج و  ياوق  مدومن  یم  هلاس  هاجنپ  دوب و  هدش 
متفرگ و وخ  رم ض  اب  راچان  دوب  رود  زکرم  زا  متماقا  لـحم  دوبن و  تسد  رد  یلوپ  منک  ناـمرد  متـساوخ  نوچ  ما  هدـش  ضرم  راـچد  هک 

. دریگب ار  منابیرگ  گرم  تیرفع  هک  تسا  بیرقنع  مرادن و  یقمر  رگید  هک  لاح  ات  مدرک  راومه  دوخ  رب  ار  درد  جنر و 

 ... ات دینک  يراتسرپ  دوخ  رسمه  زا 

رمع و لوط  نیگنایم  شیازفا  ثعاب  رـسمه  زا  يراتـسرپ  دهدیم  ناشن  دیدج  یـسررب  کی  ربخ :  لک  نتم  دیدج  یـسررب  کی  هصالخ : 
ناشن تسا ، هدیـسر  پاچ  هب  یکـشزپناور  مولع  هلجم  رد  رد  نآ  جـیاتن  هک  یقیقحت  ناریتمالـس  شرازگ  هب  دوشیم  گرم  رطخ  شهاک 
ماجنا ياهیسررب  دوشیم .  درف  رد  رمع ) لوط  نیگنایم   ) یگدنز هب  دیما  شیازفا  ببـس  رامیب  رـسمه  زا  يراتـسرپ  تبقارم و  هک  دهدیم 

ات 50 یگدنز  هب  دـیما  دوشیم  ببـس  رامیب  رـسمه  زا  يراتـسرپ  تسا  هداد  ناشن  تدـم 7  هب  لاس  يالاب 70  ياـهجوز  يور 1688  هدش 
هب دـیما  رـسمه  زا  هتفه  رد  تـبقارم  تعاـس  اکیرمآ 14  رد  ناگیـشیم  هاگـشناد  سانـشناور  نورپ  نافتـسا  هتفگ  هب  دـبای . شیازفا  دـصرد 

لماوـع هک  دـندقتعم  نارگـشهوژپ  نیا  دـباییم . شهاـک  دـصرد  اـت 36  گرم  لاـمتحا  دــهدیم و  شیازفا  دــصرد  اـت 50  ار  یگدـنز 
هلباقم ببـس  دارفا  نیا  رد  نیـسوتیسکوا  نومروه  حـشرت  عقاو  رد  اهنآ  هتفگ  هب  تسا . لیخد  رثا  نیا  داجیا  رد  نیا  رد  مه  کـیژولویزیف 

. دهدیم شیازفا  ار  رمع  لوط  نیگنایم  دوشیم و  ازسرتسا  لماوع  اب  ندب 
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دننکیم لمع  تیمانید  هلیتف  دننام  کچوک  ياهفالتخا 

هار رـس  رد  یعنام  تردـن  هب  گرزب  تاقافتا  ربخ :  لک  نتم  دزاس  یم  دوباـن  ار  قشع  ینوعاـط  نوچمه  کـچوک ،  ياهـشجنر  هصـالخ : 
درم دهد ،  راشف  طسو  زا  ار  نادند  ریمخ  دراد  تسود  نز  دننز . یم  ار  هبرـض  نیرتشیب  تیمها ،  یب  کچوک و  لیاسم  دـنوش ,  یم  قشع 

نآ دیابن  یلو  تسا ،  هدنهد  رازآ  یمک  لمع  نیا  دنچره  دنک .  فرصم  دهدب و  راشف  هت  زا  ار  نادند  ریمخ  دهاوخ  یم  تسا  یبترم  مدآ 
ار شیاهـسابل  دراد  تسود  ددرگ ،  یم  رب  لزنم  هب  راک  لحم  زا  هک  یماـگنه  درم  تسناد .  یگداوناـخ  طـباور  يارب  يدـج  يدـیدهت  ار 

ياهبش دشاب ،  هتشاد  یمظنم  همانرب  دراد  تسود  نز  دشاب .  مظنم  دنک و  نازیوآ  ار  اهنآ  هک  دهاوخ  یم  وا  زا  نز  دزادنیب و  یلدنص  يور 
ییاریذپ هدامآ  هشیه  دورب و  نوریب  تساوخ  شلد  تقو  ره  دراد  تسود  درم  اما  دیایب ،  نامهم  هتفه  رخآ  طقف  دـنورب و  ینامهم  یـصاخ 

دـنیبب و يا  هزات  ياهناکم  دـهاوخ  یم  نز  دـنارذگب و  یلبق  ياج  نامه  رد  لاس  ره  ار  شتـالیطعت  دراد ،  تسود  درم  دـشاب . اـهنامهم  زا 
تـسا هجوت  بلاج  اما  دوش ،  هطبار  کی  نتخیر  مه  هب  ساسا  دـناوت  یمن  تافالتخا  نیا  زا  کی  چـیه  دـشاب . دـهاش  ار  یتوافتم  تاـقافتا 

بلاج دوش . لیدبت  ریذپان  هراچ  یتافالتخا  هب  تیاهن  رد  دـناوت  یم  تسا و  هدـننک  دـیدشت  هزادـنا  هچ  ات  کچوک  لئاسم  نیا  هک  مییوگب 
ار نانآ  کچوک  تالکـشم  ماجنارـس  یلو  دـننک ،  یم  شالت  یلـصا  تالکـشم  رب  هبلغ  يارب  ورین  مامت  اب  رفن  ود  هشیمه  هک  تساـجنیا ، 

ياهفالتخا زا  يرایـسب  نتفرگ  هدـیدان  هلئـسم  نیا  تلع  و  تسا . هتفای  ندـش  رت  میخو  تصرف  هک  یتیمها  یب  ياهزیچ  دزاس ؛  یم  بولغم 
عمج هرطق  هرطق  هک :  میـسریم  فورعم  لاثم  ینعم  هب  مه  اجنیا  رد  و  دوشیم . رگیدـکی  زا  راجزنا  هب  رجنم  هک  تسا  یگدـنز  رد  کـچوک 

فالتخا نیمه  زا  دـینکیم و  ادـیپ  فالتخا  مه  اب  کچوک  هلئـسم  کی  رطاخ  هب  دـینیبیم  اهتقو  یلیخ  لاثم  يارب  دوش  اـیرد  یهگناو  ددرگ 
هب هک  تسا  هداتفا  اپ  شیپ  لئاسم  هب  ییانتعا  یب  اهـشکم  شک  نیا  تلع  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دـسریم ، کیراب  ياـهاج  هب  راـک  کـچوک 

دیراد و مک  يزیچ  کی  ای  دیا و  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  يدب  زور  دینکیم  رکف  دینکن  ثحب  رگا  زور  ره  ياذغ  دننام  ندادن  تیمها  رطاخ 
شاوی تیمانید  هلیتف  دـننام  یگدـنز  رد  کچوک  تاـفالتخا  لـئاسم و  دـیراذگن  دـینک و  رکف  یقطنم  سپ  دـیا . هدرک  شومارف  ار  يراـک 
دینیبب دـیراذگب و  ناترـسمه  ياج  ار  دوخ  تسا . یقطنم  رکف  مهافت و  تیماـنید  نیا  ندرب  نیب  زا  هار  دربب . نیب  زا  ار  امـش  یگدـنز  شاوی 

لد هناخ  راب  کی  دنچره  تسا ،  هنالقاع  دیوریمن ؟  شیپ  وا  هتساوخ  قبط  مه  امش  ایآ  دهدب  ماجنا  دیراد  تسود  امـش  هک  ار  یلئاسم  رگا 
. مینک يزاسکاپ  دش  دهاوخ  لیدبت  نیشتآ  ییاهدژا  هب  میشابن  هجوتم  رگا  هک  کچوک  هداتفا و  اپ  شیپ  لئاسم  زا  ار 

تسا رتالاب  یناهج  لدعم  زا  نارهت  رد  يرورابان  رامآ 

هاگشهوژپ سیئر  يدنوخآ ، رتکد  تسالاب  رایسب  نارهت  رد  يرورابان  ربخ :  لک  نتم  انیسنبا  هاگشهوژپ  سیئر  يدنوخآ ، رتکد  هصالخ : 
يرورابان هنالاس  ياهنامرد  هب  جوز  رازه  ات 200  نیب 150  نیا  زا  هک  داد  ربخ  روشک  رد  روراـبان  جوز  نویلیم  ات 5/2  دوجو 2  زا  انیسنبا 

اب يو  تسا . رارکت  مزلتـسم  یعیبط  طیارـش  رد  یتح  تیقفوم ، نازیم  ندوب  نییاپ  هطـساو  هب  يرورابان  نامرد  درک : دیکات  يو  دـنراد . زاین 
ات 15 دودـح 10  ناهج  رد  يرورابان  نازیم  تفگ : ناهج  رد  يرورابان  نازیم  اب  هطبار  رد  یناهج  تشادـهب  ناـمزاس  ياـهرامآ  هب  دانتـسا 
دودح 21 يرورابان  نازیم  نارهت  رد  تسا . دـصرد  زا 20  شیب  اهرامآ  نیا  ناریا  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا . هدـش  شرازگ  دـصرد 

يدنوخآ رتکد  تسا . رتالاب  رایـسب  یناهج  لدعم  زا  رادـقم  نیا  هک  تسا  هدـش  تبث  دـصرد  دودـح 26  رگید  ياهشرازگ  رد  دـصرد و 
ساسا نیا  رب  دنهد . ششوپ  لاس  رد  ار  يرورابان  نامرد  هرود ي  رازه  دودح 30  دیاب  يرورابان  نامرد  زکارم  رضاح  لاح  رد  داد : همادا 
نامرد رد  هدمآ  دوجوهب  ياهتفرـشیپ  زا  دنناوتب  همه  هک  دوش  مهارف  یطیارـش  دیاب  نینچمه  تسا . زاین  يرورابان  نامرد  زکارم  شرتسگ 

صیخـشت و ناکما  یـصصخت و  قوف  ینامرد  زکارم  زا  رگا  يرورابان  لکـشم  اب  ههجاوم  تروصرد  جوز  کی  دنوش . دـنمهرهب  يرورابان 
، يرورـضریغ ياهيراکتـسد  بیترت  نیا  هب  دـنکیم . هعجارم  هدـنکارپ  فلتخم و  ياهصـصخت  هب  دـشاب  هتـشادن  عالطا  حیحـص  ناـمرد 
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، یلام تهج  زا  ار  یفازگ  ياههنیزه  لماوع ، نیا  دوشیم . هداد  اهجوز  هب  یهاو  ياهدیما  هدش و  ماجنا  حیحـصریغ  ياهیحارج  اهوراد و 
زا جراخ  رد  هک  ییاههنیزه  درک : هفاضا  همادا  رد  يدنوخآ  رتکد  دراد . هارمه  هب  جوز  يارب  لثمدـیلوت  تهج  رد  ریخات  نینچمه  یناور و 
هب دریگیمن . رارق  همیب  شـشوپ  تحت  دوش و  یم  هتفرگ  رظن  رد  درف  ره  نیتور  ياههنیزه  ناونعهب  دوشیم ، ماجنا  يرورابان  نامرد  زکارم 
هار هب  اههنیزه  نیا  نیماتمدع  دننکیم و  هعجارم  هقرفتم  ناکشزپ  هب  دنرادن  ار  يرورابان  نامرد  ياههنیزه  نیجوز  هک  اجنآ  زا  بیترت  نیا 

شیازفا اب  درک : ناعذا  يدنوخآ  رتکد  دوشیم . رجنم  قالط و ...  نیجوز ، ددعت  دننام  ینامردریغ  ياهلح  هار  یهایگ و  یتنـس ، ياهلح 
رتالاب رایـسب  زین  لصاح  دنزرف  رد  کیتنژ  صیاقن  زورب  لامتحا  الاب  هب  لاس  نینس 35  زا  هژیوهب  دباییم . شهاک  نانز  يروراب  نازیم  نس ،

ياه شور  زا  هدافتـسا  لـیلدهب  ـالاب  نینـس  رد  نآ  رب  هوـالع  تشاد . دـهاوخ  يرتمک  هجیتن  زین  ـالاب  نینـس  رد  یمحر  جراـخ  حاـقل  تسا .
هوالع مه  ییولق  دـنچ  ياهیگلماح  دوشیم . لیمحت  نیجوز  هب  نینج  تمالـس  زا  نانیمطا  لوصح  روظنمهب  یفعاضم  ياههنیزه  دـیدج ،

طقس ناکما  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دراد . لابندهب  روشک  ینامرد  ماظن  يارب  ار  يدایز  ياههنیزه  نیجوز ، هب  فازگ  ياههنیزه  لیمحت  رب 
زا بترم  روطهب  لاـس  کـی  هک  دوشیم  هداد  روراـبان  ناونع  یماـگنه  نز  کـی  هب  هکنیا  ناـیب  اـب  يدـنوخآ  رتـکد  دراد . دوجو  زین  نینج 

همه يارب  هنالداع  روطهب  يرورابان  نامرد  يروانف  ياهتفرشیپ  تخاس : ناشنرطاخ  دشاب ؛ هتشذگ  دنزرف  نتشاد  يارب  اهنآ  یسنج  طابترا 
يرورابان ياهنامرد  تمـس  هب  طیارـش  نیرتتخـس  اب  رورابان ، ياـهجوز  زا  يدادـعت  هچرگا  تسا . هتفرگن  رارق  اـهنآ  راـیتخا  رد  مدرم و 

: درک نایب  يدنوخآ  رتکد  تسا . رارکت  مزلتسم  یعیبط  طیارش  رد  یتح  تیقفوم ، نازیم  ندوب  نییاپ  هطـساو  هب  نامرد  یلو  دنوریم ، شیپ 
دودح نینج  ره  يارب  يداع  طیارـش  رد  تسا . رتالاب  رایـسب  تیقفوم  دـصرد  دوشیم ، لقتنم  نینج  یمحر 3  جراخ  حاقل  رد  هک  اـجنآ  زا 
دصرد ات 30   20 دریگ ، تروص  یمحر  جراـخ  حاـقل  راـب  هس  هک  یتروص  رد  دوشیم . هتفرگ  رظن  رد  تیقفوم  سناـش  دـصرد  ات 12   10

تیدودحم هب  هجوت  اب  ساسا  نیا  رب  دنوش ؛ رارکت  تسا  مزال  يرورابان  ياهنامرد  نیاربانب  دراد . دوجو  نامرد  زا  یـشان  تیقفوم  سناش 
هطبار رد  تسین . دایز  دننک ، هدافتـسا  تاناکما  نیا  زا  دنناوتب  هک  يدارفا  دادعت  نآ ، ياههنیزه  نینچمه  يرورابان و  نامرد  زکارم  تیفرظ 
تمـس هب  ییاشگهار  ياهتکرح  هریغ  تماگ و  يادها  نیزگیاج ، محر  نینج ، يادها  دـننام  لثم  دـیلوت  یعرـش  یقالخا و  تالکـشم  اب 

. تسا هدش  ماجنا  زاین  دروم  تامادقا  زین  يدنمنوناق 

تسا دیفم  یهاگ  ییوشانز  تافالتخا 

نام هطبار  رد  ام  رتشیب  ربخ :  لک  نتم  دینکیم  رواب  ار  تیعقاو  نیا  هلاقم  نیا  ندـناوخ  اب  تسا  بوخ  یهاگ  ییوشانز  تافالتخا  هصالخ : 
فرط لکشم  ار  نآ  رتشیب  هتبلا  میناد و  یم  نام  طباور  رد  يزمرق  غارچ  ار  نآ  ًالومعم  میتسه . نازیرگ  وگموگب  شکمشک و  زا  رـسمه  اب 

ییوشانز هطبار  رد  فالتخا  دیشابن . نارگن  اما  میتسه . يرگید  ای  دوخ  شنزرس  لابند  هب  لکـشم  لح  يارب  هجیتن  رد  میناد  یم  نام  لباقم 
ار اهنآ  لح  ناکما  دـهد و  یم  ناشن  لماکت  هب  ور  ملاس و  هطبار  رد  ار  شیازفا  هبور  تالکـشم  هک  تسا  بوخ  یتح  یعیبط و  يا  هلاـسم 

نکمم ییوشانز  یگدنز  رد  فالتخا  دـنک . یم  داجیا  يرتشیب  تیمیمـص  لباقتم و  كرد  دامتعا ، دـنت  ياه  ثحب  رج و  دـنک . یم  مهارف 
قوس یگدنزرس  يراکمه و  زا  يرتالاب  حطس  هب  ار  طباور  مینک  دروخرب  تسرد  نآ  اب  رگا  تقیقح  رد  اما  دسرب  رظن  هب  دنیاشوخان  تسا 

رد دیدج  ياهزیچ  فشک  تبثم و  تارییغت  يارب  يروزیلاتاک  ار  نآ  ناوت  یم  دشاب  هطبار  نایاپ  تمالع  فالتخا  هکنیا  ياج  هب  دهد . یم 
نیرت مهم  دوش . هطبار  رد  تبثم  تارییغت  ببـس  دـناوت  یم  فالتخا  دراوم  نیا  رد  دـینک . هجوت  ریز  سوملم  ياه  شور  هب  تسناد . هطبار 
هتـشاد رطاخ  هب  هشیمه  ناترـسمه  اب  وگو  تفگ  لوط  رد  تسا . دید  هیواز  رییغت  دنت  ثحب  رج و  کی  زا  تبثم  هجیتن  هب  یبایتسد  رد  هتکن 
هناشن فالتخا  دـیزادنین ● . وا  ندرگ  هب  ار  تالکـشم  همه  دراد ، یتبثم  ياه  هبنج  مه  لباقم  فرط  دـیراد ، فالتخا  مه  اب  ود  ره  دیـشاب 

نات ییوشانز  یگدـنز  رد  يا  هلاـسم  هک  دـهد  یمن  رییغت  ار  تیعقاو  نیا  ییوشاـنز  یگدـنز  رد  فـالتخا  زا  زیهرپ  تسا  يرگید  لکـشم 
. دننارذگب مه  اب  يرتشیب  تقو  دیاب  رهوش  نز و  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دریگ  یم  الاب  هک  تافالتخا  دوش . یگدیـسر  نآ  هب  دیاب  هک  تسه 
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ياه شزرا  ندـش  ادـیپ  ون  زا  ثعاب  فالتخا  دـنوش . یم  رود  مه  زا  رتشیب  دوش و  یم  داجیا  اهنآ  نیب  يرتشیب  هلـصاف  تروص  نیا  ریغ  رد 
ییوشانز یگدـنز  رد  هک  یماگنه  دـنوشب . دـحتم  مه  اب  هرابود  كرتشم  فدـه  کی  يارب  رهوش  نز و  دـنک  یم  کمک  دوش و  یم  مهم 

هک ار  ییاهراظتنا  زین  دنراذگب و  رانک  ار  دوخ  ینونک  ياه  شقن  هک  هدیسر  نآ  تقو  دنبایرد  تسا  نکمم  نیفرط  دیآ  یم  شیپ  یفالتخا 
رـس تشپ  ار  ندوب  مه  اب  یمیدق  ياه  شور  رهوش  نز و  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  ًالومعم  فالتخا  دـنهدب . رییغت  دـنراد  لباقم  فرط  زا 

هک یماگنه  دینک  روصت  دیدج  کبس  هب  هرجاشم  دننک ● . ایحا  ار  نآ  يزیر و  همانرب  هرابود  دوخ  هطبار  يارب  هتسویپ  دیاب  دنا و  هتشاذگ 
یم هک  یـشاداپ  دـتفیب ؟ یقافتا  هچ  تسا  نکمم  دیـشاب  هدز  ناجیه  یتح  ای  ریگیپ  يدایز  رگا  دریگ ، یمرد  يا  هرجاـشم  رهوش  نز و  نیب 

رد دوجوم  يالط  جارختـسا  يارب  ار  ریز  یکمک  هتکن  جنپ  تسا . رت  هتفایدـشر  لباقتم  هطبار  رت و  قیمع  یتسود  رتشیب ، تیمیمـص  دـیریگ 
بوخ ياه  تصرف  هک  دیشاب  ییاه  يریگ  هجیتن  لابند  دیزیرگب ، يرگید  شنزرس  هسوسو  زا  ( 1 دیشاب : هتشاد  دای  هب  ییوشانز  تافالتخا 
بلج نات  لکشم  زا  Ș هب  ًالماک  يزیچ  هب  ار  امـش  هجوت  تسیاب  یم  تیعقوم  نیا  رگا  دـینک  رکف  دـنک . ناـیامن  ار  تاـفالتخا  رد  هتفهن 

ناترـسمه زا  دشاب  هتفهن  فالتخا  نیا  يارو  تسا  نکمم  هک  ییاه  شزرا  اه و  تساوخ  اهایور ، زا  ( 2 دشاب . دناوت  یم  هچ  نآ  درک ، یم 
دیا و هدش  دیماان  اهنآ  زا  هک  ییاهایور  ای  هدشن  هدروآرب  هک  نات  تاراظتنا  هرابرد  ( 3 دراد »؟ وت  يارب  یتیمها  هچ  هلاسم  نیا  . » دینک لاوس 

ياج هب  ( 4 هک »... تسا  نیا  هدرک  تحاراـن  ارم  ًاـعقاو  هک  يزیچ  . » دـینک تبحـص  هناـقداص  تحار و  یلیخ  هدرک  نیگمغ  رایـسب  ار  اـمش 
دوخ یب  دـینک و  تبحـص  دـیهاوخ  یم  هک  يزیچ  هرابرد  میقتـسم  حـضاو و  دـینک . حرطم  ار  دوخ  تساوخرد  ندز  رغ  ندرک و  تیاـکش 

تـسرد لباقم  فرط  ياه  فرح  زا  دصرد  ود  رگا  یتح  دیـشاب و  فصنم  ( 5 دیهدن . رس  نخـس  داد  دیرادن  تسود  هک  ییاهزیچ  هرابرد 
نیب كرتشم  لـصف  دـنک . یمن  هابتـشا  دـصرددص  مه  سک  چـیه  دـیوگ و  یمن  تسرد  دـصرددص  سک  چـیه  دـینک . ادـیپ  ار  نآ  تسا 

یقافتا هچ  دیـشاب  هاگآ  دینک و  دامتعا  ناترـسمه  هب  دیـشاب ، هتـشاد  دامتعا  ناتدوخ  هب  هرخالاب  و  دینک . دیکات  اهنآ  رب  ادیپ و  ار  اه  تسرد 
یتصرف كرد  هب  قفوم  هک  یماگنه  دناسر . یم  اجک  هب  ار  امـش  دراد  تافالتخا  نیا  دینادن  زونه  دـیاش  نوچ  دـتفا  یم  نات  هطبار  رد  دراد 
تیمها ناترـسمه  يارب  هک  دیـشاب  ییاهزیچ  فشک  یپ  رد  هناقاتـشم  دیدز و  کحم  ار  ناتدوخ  هناقداص  ًالماک  دـیدش و  هدـمآ  شیپ  هک 

یتقو دیـشاب  هتـشاد  یگدامآ  وگموگب  يارب  درک ● . دـیهاوخ  ساسحا  يرتشیب  يدـنمتیاضر  نات  ییوشانز  هطبار  ياه  هبنج  همه  رد  دراد 
رییغت هب  زاین  تسا و  یعیبط  ًالماک  نیا  دیآ . یم  دوجو  هب  يریگرد  هقیلس و  فالتخا  هک  دینادب  ملـسم  دنریگ  یم  رارق  مه  رانک  رد  رفن  ود 

دعب دیشاب . هدامآ  نآ  يارب  دینک و  يزیر  همانرب  تافالتخا  يارب  لبق  زا  دیناوت  یم  دیشاب  هاگآ  رما  نیا  هب  رگا  دهد . یم  ناشن  ار  لماکت  و 
یگدامآ فالتخا  يارب  هک  تسا  رت  ناسآ  یلیخ  دیـشاب  هتـشاد  داـی  هب  دـینک . هدافتـسا  دـیهاوخ  یم  هک  یتاـقفاوت  هب  ندیـسر  يارب  نآ  زا 

تسا و يا  هطبار  ره  زا  یعیبط  یتمسق  فالتخا  دینک . هدافتسا  نآ  زا  دیهاوخب  دعب  دیشاب و  هدش  قرغ  نآ  رد  ًالماک  هکنیا  ات  دیشاب  هتشاد 
يا هطبار  يارب  شالت  يارب  يا  هناشن  نوچ  تفگ  دـماشوخ  ییوشانز  تافالتخا  هب  دـیاب  تسین . هطبار  رمع  ندـش  مامت  هناشن  تاقوا  رتشیب 

ام «، » مرفنتم ثحب  رج و  زا  نم   » دیـسارهن ناترـسمه  اب  ییورردور  زا  تسا ● . رت  قیمع  لباقتم  مهف  يارب  یهار  رت و  هتفاـی  لـماکت  رتهب و 
یم شلد  يراک  ره  شدوخ  وا  مراذـگ  یم  نم  «، » میوش یمن  هرجاـشم  دراو  ًالـصا  سپ  مینک ، لـح  بوخ  ار  ناـم  تالکـشم  میناوت  یمن 

نز و نیب  طابترا  همزال  اهنیا  كرتشم ... يریگ  میمصت  هلاسم ، لح  طابترا ، يرارقرب  ندرک ، تبحص  ندرک ، شوگ  دهدب .» ماجنا  دهاوخ 
یم رسدرد  هب  دوز  یلیخ  كرتشم  لئاسم  هرابرد  تبحص  يارب  دیفم  نامز  صاصتخا  یطابترا و  ياه  تراهم  نودب  هطبار  دنتـسه . رهوش 

یلیخ دننک . هجوت  هلاسم  نیا  هب  دیاب  رتشیب  دنراد  بارطـضارپ  ياه  لغـش  هک  ییاه  جوز  صوصخ  هب  دوش . یم  تسکـش  هب  رجنم  دـتفا و 
فالتخا و هک  تسا  جـیار  یتسردان  هدـیقع  دـنزیهرپب . هرجاشم  فـالتخا و  زا  دـنهاوخ  یم  نوچ  دـننز  یمن  فرح  مه  اـب  اـهرهوش  نز و 

یم شیپ  ناشیارب  هک  یلئاسم  اب  دـنناوت  یمن  اهرهوش  نز و  هک  تسا  نیا  یگداوناخ  تافالتخا  یلـصا  لیالد  زا  یکی  تسا . دـب  يریگرد 
. دنوشب هجاوم  یلـصا  لکـشم  اب  لباقتم  مارتحا  تقادص و  اب  دنناوت  یمن  اما  دنزادنیب  هار  دادـیب  داد و  تسا  نکمم  دـنوشب . ور  هبور  دـیآ ،
ای نز  تسا . هطبار  تمالـس  هناـشن  یعیبـط و  دروـخرب  فـالتخا و  هک  یلاـح  رد  تسا . یبدا  یب  رگیدـکی  اـب  دروـخرب  فـالتخا و  راـگنا 
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لح هملاکم و  يارب  یباب  حـتف  فالتخا  تسا . هدادـن  ماجنا  یطلغ  راـک  تسین و  يدـب  مدآ  دوش ، یم  فـالتخا  داـجیا  ثعاـب  هک  يرهوش 
لح تافالتخا و  رب  ندرک  هیکت  رازبا  دیاب  هکلب  دشاب  يریگرد  زا  زیهرپ  دیابن  نات  فده  دیسرتن . يریگرد  فالتخا و  زا  تسا . تالکشم 
یم رکف  اهرهوش  نز و  یـضعب  دینک . یهد  نامزاس  دیدج  ياه  هتخومآ  ساسا  رب  هرابود  ار  دوخ  یگدـنز  دـیناوتب  ات  دـیریگب  دای  ار  اهنآ 

ای دـننک  یم  رارف  يریگرد  زا  نیاربانب  دـنریگ . یم  رارق  يدوباـن  ضرعم  رد  ناـش  هطبار  دـنهدب  زورب  ار  دوخ  هدـیقع  فـالتخا  رگا  دـننک 
رسمه هتساوخ  ندرک  لوبق  رابجا  هب  ای  هحلاصم  دنک . یم  لح  یحطس  اما  عیرس  ار  لکـشم  هک  دنریگ  یم  راک  هب  ار  يدمآراکان  ياهرازبا 

، دـنیاین هاتوک  يرگید  رطاخ  هب  دوش  هیـصوت  دـنراد  فالتخا  هک  يرهوش  نز و  هب  رگا  ًالومعم  دنتـسه . دـمآراکان  ياهرازبا  نیا  زا  اـت  ود 
یم هتفرگ  هحلاصم  ساسا  رب  هک  ییاـه  میمـصت  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تسین ؟ كرتشم  یگدـنز  همزـال  هحلاـصم  رگم  دـننک . یم  بجعت 

یشیدنا تحلـصم  نیجوز  زا  یکی  تسا  مزال  راب  کی  تقو  دنچره  ًانئمطم  دننام . یمن  رادیاپ  ًالومعم  دنتـسه و  مزال  تیقالخ  دقاف  دنوش 
. دروایب راب  هب  تمواقم  تینابـصع و  تسا  نکمم  هحلاـصم  مهم  تامیمـصت  هراـبرد  اـما  دـیایب  راـنک  يرگید  اـب  يا  هلاـسم  رـس  رب  دـنک و 

لیدـعت هخـسن  مه  ییاهن  میمـصت  دنـسرب و  قفاوت  هب  مه  اب  ات  دـنا  هداداو  يا  هلاسم  هرابرد  رفن  ود  ره  هک  تسا  نیا  هجیتن  ًالومعم  هحلاصم 
هب تسا . یبوخ  رایسب  شور  هحلاصم  دینک ، رارف  يریگرد  فالتخا و  راب  ریز  زا  دیهاوخب  رگا  تسا . مکحم  يوق و  هدیقع  رظن و  ود  هدش 

نیا دتفا  یم  قافتا  ًاعقاو  هچنآ  اما  درک ، لاحشوخ  یضار و  ار  فرط  ود  ره  دناشن و  ورف  ار  اه  شاشتغا  ناوت  یم  هحلاصم  اب  دسر  یم  رظن 
رظتنم دـشاب و  هدـیجنر  هحلاـصم  زا  رهوـش  نز و  زا  یکی  تسا  نکمم  دـنراذگ . یم  اـپ  ریز  ار  دوـخ  تاـساسحا  فرط  ود  ره  هـک  تـسا 

راک دنک  رکف  تسا  نکمم  يرگید  دنتفرگ . یم  میمـصت  وا  رظن  ساسا  رب  دیاب  هدوب و  طلغ  يریگ  میمـصت  دنک  تباث  ات  دشاب  يزیواتـسد 
مه وا  دشاب  هتشادن  ربرد  یـشخبتیاضر  هجیتن  هحلاصم  هک  یماگنه  اما  هدرکن  لیمحت  شرـسمه  هب  ار  شرظن  هک  هداد  ماجنا  یتسرد  ًالماک 

هتفرگ هحلاصم  ساسا  رب  هک  یکرتشم  تامیمـصت  دیبایرد  ناتدوخ  ات  دـینک  رکف  عوضوم  نیا  يور  یمک  دـنک . یم  يدونـشخان  ساسحا 
طباور رد  فالتخا  زا  زیهرپ  ياه  هار  زا  رگید  یکی  هدیقع  شریذپ  هب  يرگید  ندرک  روبجم  ای  يرابجا  لوبق  دنا . هتـشاد  ماود  ردقچ  دـیا 

رظن شریذـپ  هب  راداو  ار  يرگید  دراد ، ار  يرگید  ندرک  عناق  ییاناوت  هک  مادـک  ره  رهوش ، ای  نز  تسا  نکمم  تسا . اـهرهوش  نز و  نیب 
گنج و زا  زیهرپ  يارب  طقف  مود  رفن  تقیقح  رد  دراد . لوبق  ار  رظن  نآ  مه  وا  هک  تسین  نیا  شریذـپ  ینعم  هک  یلاح  رد  دـنکب . یـصاخ 

روز هب  هن  دینکب و  ناتدوخ  رظن  شریذپ  هب  راداو  ار  ناترـسمه  هن  دینکن . هابتـشا  سپ  تسا . هدـش  میلـست  هدرک و  شریذـپ  هب  دومناو  اوعد 
یم زاب  رـس  رت  قیمع  يزور  دوش و  یم  ناهنپ  لکـشم  هکنیا  نآ  زا  رتدـب  دوش و  یمن  لح  نات  فـالتخا  بیترت  نیا  هب  دـیریذپب . ار  وا  رظن 

تافالتخا زا  رگا  دـیهدن و  تیمها  ناـت  هطبار  شرورپ  هب  رگا  دـیهدن ، صاـصتخا  ناترـسمه  اـب  ندرک  تبحـص  يارب  ار  یتقو  رگا  دـنک .
ياه تراهم  دـیوشب و  راک  هب  تسد  نالا  نیمه  زا  سپ  دـشاپ . یم  ورف  دوز  ای  رید  نات  هطبار  دـیورب  هرفط  ملاـس  ياـهدروخرب  هدـنزاس و 
رگا دـینک ● . داـجیا  ناترـسمه  اـب  هناتـسود  راد و  ینعم  يا  هطبار  دـینک و  هدافتـسا  بوخ  دوخ  تقو  زا  دـینک . تیوقت  ار  دوخ  یطاـبترا 
رانک نآ  اب  روطچ  هکنیا  هب  هتـسب  دراد . يداضتم  هناگود و  تعیبط  ییوشانز  تافالتخا  دنک  یم  دب  ار  نام  لاح  ارچ  تسا  بوخ  فالتخا 

نونکات هک  يزیچ  هرابرد  هزات  يدید  هیواز  هداعلا و  قراخ  دیدج و  ياهرکف  تسا  نکمم  دـشاب . برخم  ای  هدـنزاس  تسا  نکمم  دـییایب ،
ندـش درخ  یگتـسکش و  لد  ثعاب  تسا  نکمم  دـینکن  دروخرب  نآ  اب  تسرد  رگا  اما  دروایب . ناغمرا  هب  ناـتیارب  دـیا  هدرکن  هجوت  نآ  هب 

دروخرب شور  رتشیب  هکلب  تسین  فالتخا  دوخ  دنراد  ییوشانز  تافالتخا  رد  اهرهوش  نز و  هک  یلکـشم  دوشب . مدآ  رورغ  سفن و  تزع 
مادک دنمهفب  هکنیا  نودـب  هک  تسا  نیا  مدرم  رتشیب  هابتـشا  تسا . تافالتخا  یندـشنادج  ءزج  هنافـساتم  هک  تسا  ناش  تاساسحا  اب  دارفا 

راک نیا  نیح  دـننک و  یم  هل  ار  تالکـشم  اهنآ  دـننک . لح  درجم  روط  هب  ار  لکـشم  دـننک  یم  یعـس  تسا  ارجام  ریگرد  ناـش  ساـسحا 
اما دنز  یم  رانک  هار  رس  زا  ار  تالکـشم  راک  نیا  هک  تسا  تسرد  دننک . یم  هل  هتخیوآ  تالکـشم  نآ  هب  هک  مه  ار  ناشدوخ  تاساسحا 
نیا دنک . یم  دب  ار  امـش  لاح  ییوشانز  ياهوگموگب  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  دناسر . یم  بیـسآ  دنتـسه  لیخد  نآ  رد  هک  یتاساسحا  هب 

. دوش یم  یشان  نآ  رد  ریگرد  تاساسحا  ياج  هب  لکشم  رب  دح  زا  شیب  زکرمت  زا  لکشم 
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ییوشانز تافالتخا  لماوع 

یگدنز رد  هک  يدراوم  ربخ :  لک  نتم  مینکیم  هیـصوت  ار  هلاقم  نیا  ندناوخ  دـیراد  فالتخا  ناترـسمه  اب  دـیتسه و  لهاتم  رگا  هصالخ : 
زا یکی  ندوب :) سیـسخ  ) تّسخ . 1 دراد . یفنم  شقن  ییوشاـنز  رما  رد  هـک  يدرف  ياـه  یگژیو  دوـش  یم  فـالتخا  ببــس  رهوـش  نز و 

يرگید رب  ار  یگدـنز  ینابـصع  درم  ای  نز  تینابـصع : . 2 تسا . تّسخ  دزاـس ؛ یم  لکـشم  تخـس و  ار  ییوشاـنز  یگدـنز  هک  يدراوم 
لباقم فرط  هک  نآ  رب  هوالع  هک  دنتـسه  یمومذم  تافـص  یمارتحا  یب  نیهوت و  شاخرپ و  دروم و  یب  ياه  تیـساسح  دزاس . یمراوشد 

ار رـسمه  مشخ  هاگنآ  درک ، ظفح  ار  دوخ  شمارآ  دـیاب  یعقاوم  نینچ  رد  دـنناسر . یم  نایز  زین  صخـش  دوخ  هب  دـننک ، یم  تحاراـن  ار 
مارآ اه  یتحاراـن  ناـیب  اـب  يو  اـت  داد  ماـجنا  هرفن  ود  ییوگتفگ  وا  یناور  شیـالاپ  يارب  دومن و  بلج  يرگید  روما  هب  ار  وا  هجوت  مارآ و 

دنهاوخن یبولطم  یگدنز  دنشابن ؛ گنر  کی  نطاب  رهاظ و  رد  دنوش و  هجاوم  مه  اب  تیـصخش  ود  اب  هک  يدرم  نز و  ییورود : . 3 دریگ .
رب یناور  لزلزت  بارطضا و  تسب و  دهاوخ  رب  تخر  نآ  زا  نانیمطا  دامتعا و  دشابن ؛ تیمیمص  تقادص و  نآ  رد  هک  يا  یگدنز  تشاد .
یم يرگید  روط  نطاب  رد  یلو  دـنک  یم  ینمادـکاپ  يراکوکین و  هب  رهاظت  هک  تسا  یـسک  ور  ود  درف  غورد : . 4 دوب . دهاوخ  مکاح  نآ 

رادرک و دوخ  لـیم  هب  اـنب  دـنک و  یم  فیرحت  ار  تیعقاو  دجنـسب  ار  دوخ  عـفن  تحلـصم و  اـج  ره  هک  تسا  یـسک  وـگغورد  اـّما  دـشاب ؛
ناهنپ يراک : ناهنپ  . 5 درب . یم  نیب  زا  ار  دامتعا  دنک و  یم  لزلزتم  ار  هداوناخ  ناینب  ییورود  دننام  زین  غورد  دیامن . یم  میظنت  ار  شراتفر 

نیا دـیامنب و  یلامعا  ماجنا  هب  تردابم  وا  باـیغ  رد  دوخ و  رـسمه  عـالطا  رظن و  نودـب  نیجوز  زا  یکی  هک  تسا  نآ  زا  تراـبع  يراـک 
هنوگ نیا  هاگ  درب . یم  نیب  زا  ار  دامتعا  دشاب ،  هداوناخ  عفن  هب  ولو  يراتفر  نینچ  دراد . ناهنپ  دوخ  رسمه  زا  دب  هچ  بوخ و  هچ  ار  لامعا 
هنوگ نیا  دـهد . یم  ماـجنا  كرتشم  یگدـنز  رـسمه و  ررـض  هب  یبسن و  نادـنواشیوخ  اـی  دوخ و  عفن  هب  درف  هک  تسا  یتهج  رد  اـهراتفر 

سکع هب  دیامن و  یم  تحاران  نیبدـب و  يرگید  راتفر  هب  تبـسن  ار  نیجوز  زا  کی  ره  دزیر ،  یم  مه  هب  ار  هداوناخ  ناینب  جـیردتب  لامعا 
ًالثم دشاب . جنر " همدص و  لامعا  شفدـه  هک "  دوش  یم  قالطا  يراتفر  هب  يرگـشاخرپ  تنوشخ : يرگـشاخرپ و  . 6 دراد . یم  او  لمعلا 

یم ُـر  وا غ هب  دـنک و  یم  داقتنا  ًابترم  شنز  زا  هک  يرهوش  ای  دـنازوس ،  یم  ار  نآ  ای  دزپ و  یمن  ار  شرهوش  هقـالع  دروم  ياذـغ  هک  ینز 
. ددرگ یم  ییوشانز  یگدنز  داینب  یگدیشاپ  مه  زا  بجوم  هدوب و  هنارگشاخرپ  راتفر  کی  رصانع  زا  یشخب  اهراتفر  نیا  زا  کی  ره  دنز .
دیامن و یم  فیعـضت  ار  لباقم  فرط  لمحت  تردق  رهوش  فرط  زا  هچ  نز و  فرط  زا  هچ  دیدش  هدـننز و  ياه  لمعلا  سکع  تنوشخ و 

طیحم ددـنب و  یم  رب  تخر  یناسنا  راتفر  هفطاع و   ، تسا مکاح  تنوشخ  هک  يا  هداوناـخ  رد  دزاـس . یم  لکـشم  ود  ره  يارب  ار  یگدـنز 
نیب تلاح  نیا  تسا . تجاجل  هداوناخ  رد  نک  ناینب  لماوع  رگید  زا  تجاجل : . 7 دوش . یم  داجیا  نادنزرف  تیبرت  رظن  زا  یبسانمان  یتیبرت 
نیا هچنانچ  ددرگ . یم  یهتنم  هناخ  لیاسو  نتـسکش  هب  هناجوجل  تاکرح  هک  دـسر ؛ یم  ییاج  هب  هاـگ  دوش و  یم  هدـید  داـیز  درم  نز و 

: يرگید ریقحت  ینیبدوـخ و  . 8 ددرگ . یهتنم  هداوناـخ  یگدیـشاپ  مه  زا  قـالط و  هب  اـسب  هچ  دریگب ،  دوـخ  هب  یطارفا  تیعـضو  تلاـح ،
اهوزرآ اه ،  هشیدنا  اه ،  ساسحا  اه ،  ییاناوت  هرابرد  وا  ياهروصت  عومجم  زا  شیوخ ،  تیـصخش  زا  سک  ره  ینهذ  ریوصت  ای  ینیبدوخ 

، رتمک ار  دوخ  و  دنا ، تراقح  هدقع  راتفرگ  دنتسه ، نیب  مک  دوخ  هک  یناسک  ًالومعم  دوش . یم  لیکشت  يو  ياه  ششوک  و  اه ،  يرواد  ، 
ییاتسدوخ و توخن ،  ربکت ،  هب  التبم  دنتـسه ؛  ینیب  گرزب  دوخ  راچد  هک  يدارفا  دننک ؛ یم  ساسحا  نارگید  زا  رت  نوبز  رترادقم و  یب 

ریقحت ار  دوخ  رـسمه  دهاوخب  هک  يرهوش  ای  نز  دـننک . ییامن  گرزب  نارگید ،  ریقحت  اب  دـننک  یم  یعـس  يدارفا  نینچ  دـنا ؛  یبلط  هاج 
شیوخ ییوشانز  یگدنز  هشیر  هب  هشیت  دوخ  تسد  اب  دشکب ،  يرگید  خر  هب  ار  دوخ  ياه  یبوخ  دنک و  ساسحا  رتالاب  ار  دوخ  و  دـنک ،

هاگ دریگ . یم  رارق  دوخ  رسمه  ضارتعا  دروم  دهد ،  رارق  یطابضنا  یب  رب  ار  دوخ  راتفر  ساسا  هک  ینز  ای  درم  یطابضنا : یب  . 9 دنز . یم 
ار ینامز  دیآ و  یم  هناخ  هب  رید  بش  هک  يدرم  دریگ . یم  هداوناخ  زا  ار  ینامداش  یمرگ و  دوش و  یم  يدامتعا  یب  هب  رجنم  یطابضنا  یب 
. دروآ یم  مهارف  ار  دوخ  هداوناـخ  یتیاـضران  تاـبجوم  دریگ ، یمن  رظن  رد  دوخ  نادـنزرف  نز و  اـب  ترـشاعم  ترفاـسم و  حـیرفت ،  يارب 
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يرورـض تعیبط  عامتجا و  ماظن  يارب  هک  تسا  راکنا  لباق  ریغ  مّلـسم  لصا  کی  يدرف  ییاه  توافت  ییوشانز  ياه  فـالتخا  زا  یهوجو 
اب دشاب و  هتشادن  يدایز  هلصاف  اه  فالتخا  نیا  هک  ینامز  ات  دراد و  دوجو  فالتخا  رهوش  نز و  نیب  یعیبط ، لصا  نیا  زا  يوریپ  هب  تسا .

ییاونمهان و هب  رجنم  تسا ، نکمم  هک  ییاه  فالتخا  زا  يدراوم  دـنک . یمن  داجیا  ار  یلکـشم  دوش ، گنهآمه  یـشوپ  مشچ  تشذـگ و 
دروم دـیاب  ییوشانز  یگدـنز  رـسمه و  باختنا  رد  هک  یلماوع  زا  یکی  اه : هتـساوخ  رد  فـالتخا  . 1 زا : تسا  ترابع  دوش ، يراـگزاسان 

رد دـشاب و  يرگید  زا  توافتم  لآ و  هدـیا  ياـه  هتـساوخ  ياراد  هک  يرهوش  اـی  نز  تسا . رهوش  نز و  ياـه  هتـساوخ  دریگ ،  رارق  هجوت 
هقالع اه و  هقیلس  رد  فالتخا  . 2 تشاد . دهاوخ  دوجو  تهج  نیا  زا  ییوشانز  یگدنز  رد  يراگزاسان  لامتحا  دنکن ؛  مادقا  نآ  لیدـعت 
تهج رد  فـالتخا  نیا  یگداوناـخ ، یگدـنز  ياـه  هماـنرب  رد  هچناـنچ  یلو  تسا ؛ یعیبط  دارفا  رد  هقـالع  هقیلـس و  فـالتخا  دوجو  اـه :

يدوجوم ناسنا  اه : هاگدید  رد  فالتخا  .3 ددرگ . یهتنم  يراگزاسان  هب  هک  دراد  نآ  لامتحا  دوشن ؛ لیدـعت  رهوش  نز و  نیب  یگنهاـمه 
زا نتـساک  ياـج  هب  يزاـین  ره  ندـش  هدروآرب  دـهاوخ و  یم  مه  رتـشیب  دـشاب ؛  هتـشاد  رتـشیب  هـچ  ره  وا  دودـحمان ،  ياـهوزرآ  اـب  تـسا 

لوصح لامتحا  هک  توافتم  ياهوزرآ  اه و  هاگدید  اب  يرهوش  نز و  هچنانچ  دـنازیگنا . یم  رب  مه  ار  يا  هزات  ياهزاین  ناسنا ،  ياهوزرآ 
رد فالتخا  - 4 تشاد . دنهاوخن  ار  یقفوم  داش و  یگدنز  دننک ،  داجیا  یگنهامه  دوخ  ییوشانز  یگدنز  رد  دـنناوتن  دـشاب ؛  مک  نآ  هب 
 ، دروخرب شوخ  مرگ ،  يا  هیحور  ياراد  یـضعب  و  یـضار ،  دوخ  زا  هاوخدوخ ،  ّربـکتم ، نشخ ،  ینابـصع ،  دارفا  یـضعب  يوخ : قـلخ و 

: شوه نازیم  رد  فـالتخا  . 5 دراد . رارق  رـسمه  باـختنا  لـماوع  ردـص  رد  یقـالخا  قفاوت  نیارباـنب  دنـشاب ؛  یم  تسود  مدرم  عضاوتم و 
رظن رد  نیاربانب  دیامن . داجیا  یتالکـشم  نانآ  ییوشانز  یگدـنز  رد  تسا  نکمم  رگیدـکی ،  هب  تبـسن  نارـسمه  یـشوه  حطـس  فالتخا 
رظن زا  هک  ینز  درم و  يونعم : داـعبا  رد  فـالتخا  . 6 تسین . تیّمها  زا  یلاخ  هنیمز  نیا  رد  لوقعم  حطـس  فـالتخا  یـشوه و  هرهب  نتفرگ 

يداقتعا دُعب  جاودزا  رما  رد  نیاربانب  تشاد . دنهاوخن  يا  هغدغد  یب  یگدنز  دـنراد ،  حطـس  فالتخا  يونعم  روما  هب  يدـنبیاپ  تیاعر و 
نایبت عبنم :  دریگ . رارق  صاخ  هجوت  دروم  دیاب  نآ  يونعم  ياه  هبنج  هژیو  هب 

یملع رظن  زا  ییاضرادوخ  یسررب 

تـسا رواب  نیا  رب  يواکناور ، ملع  ردپ " ، " دیورف ربخ :  لک  نتم  تسا  نامیا  مسج و  حور ، رگناریو  هک  رادقمیب  تسپ و  یتذل  هصالخ : 
ـت و ـسا ـک  یژوـلو ـ یزیف يزیر یـا  هی غـ ـ لوا درک  ـ یور دریگ . یم  تاـشن  تواـفتم  هاگتـساو  ود خـ زا  ناـسنا  رد  یـس  ـ نج هطبار  يرارقرب  هک 
ـد ـشر هجیتن  رد  یـسنج  هطبار ي  کیژولویز ، ـ یف هاگد  ـ ید نتفرگ  رظن  رد  اب  تسا . ـ  نا ـ ـسنا یفطا  -عـ یناسفن ـت  یها دـمآ مـ يرگ پـی  ـ ید
، دنـسریم یفاک  دـشر  هب  یمـسج  رظن  زا  هک  یناـمز  اـه  ناـسنا  رگید  تراـبع  هب  دوش . یم  داـجیا  دارفا  رد  یـسنج  ییادـتبا  ياـه  یگژیو 

نس رد  نویاقآ  رد  یگلاس و  نس 18  رد  اه  مناخ  رد  دراد ، مان  غولب  هک  نارود  نیا  . ) دننک یم  ادیپ  ار  یـسنج  طا  ـ بترا يارقر  یگدا بـ ـ مآ
تمسق مامت  رد  هچب  رسپ  کی  رد  یـسنج  يورین  یگد ، ـ نز ییاد  ـ تبا لا  ـ ـس لوط 7  رد  دـسر ). یم  دوخ  هلحرم ي  نیرخآ  هب  یگلاـس   21

اه مناخ  رد  اه و  هضیب  نویاقآ  رد  ددرگ (  یم  لقتنم  یـسنج  ياضعا  هب  یـسنج  يورین  یگلاس ، ات 14  زا 7  دوش . یم  عیزوت  وا  ندـب  ياه 
هدش و رت  تشرد  يردق  اه  ناوختـسا  نادرم  رد  دیآ . یم  دـیدپ  ثنوم  رکذـم و  سنج  نایم  يرهاظ  ياه  توافت  نامز  نیا  رد  نادـمخت )

لیمکت نامز  رذگ  اب  تارییغت  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  دنک . یم  ادیپ  رییغت  اهنآ  يادص  نت  جیردت  هب  و  دوش ، یم  رت  ینالـضع  ندب 
رد اه  مرپسا  یلو  دوش ، یم  دیلوت  مرپسا  نآ  هباثم  هب  ینم و  نآ  زا  سپ  تسا . غولب  نس  يادـتبا  زا  یکاح  تارییغت  نیا  عورـش  دـنوش . یم 
هب عورش  یگلاس  نس 18  رد  اه  مرپسا  هک  دنرواب  نیا  رب  نیققحم  یکـشزپ ، ياه  شهوژپ  ساسا  رب  دنا . هدیـسرن  لماک  غولب  هب  نامز  نیا 

یلخاد هحـشرتم  ددغ  اه و  هضیب  دشر  نامز  نیا  رد  دنک . یم  ادـیپ  لماکت  اهنآ  غولب  هلحرم ي  یگلاس  نس 21  رد  دننک و  یم  ندـش  غلاب 
دوجو یلخاد  هحشرتم  هدغ  ناسنا 7  ندب  مسیناگرا  رد  زیر  نورد  ددغ  یسنج و  ددغ  نایم  طابترا  دسر . یم  دوخ  دح  نیرخآ  هب  زین  ندب 

ددغ نیا  دنزاسیم . لقتنم  رگید  ياضعا  هب  ار  یفلتخم  ياه  مایپ  هک  دننک  یم  حشرت  ار  یتوافتم  ياه  نومروه  ددـغ  نیا  زا  کی  ره  دراد .
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رتمهم همه  زا  و  رفـسف ، رکـش ، میـسلک ، نازیم  ندب ، يامد  نوخ ، راشف  دشر ، هلمج  زا  ندب  فلتخم  ياهدرکلمع  لیدعت  میظنت و  لوئـسم 
نکمم ندب  دنـشابن ، دوخ  زا  تسرد  شنکاو  نداد  ناشن  هب  رداق  يوحن  هب  ددـغ  نیا  زا  کی  ره  هک  ینامز  دنتـسه . دارفا  یـسنج  درکلمع 

یم وربور  لالتخا  اب  دوخ  ددـغ  رد  هک  يدارفا  زا  یخرب  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  دوش . هجاوم  تـالالتخا  فلتخم  ماـسقا  عاونا و  اـب  تسا 
. دراد مان  زیفوپیه  هدغ  زیر ، نورد  هدغ  نیرتمهم  دنزاس . عفترم  ار  دوخ  ندب  ياهزاین  یعونـصم  ياه  نومروه  زا  هدافتـسا  اب  دـیاب  دـنوش ،

نیرتمهم هلمج  زا  نینچمه  زیفوپیه  هدغ ي  دنک . دراو  لمع  ترـسک  ای  تدش و  زیر  نورد  ددـغ  لک  هب  هک  دراد  ار  نآ  ییاناوت  هدـغ  نیا 
هیلک لرتنک  تسا ، ینادمخت  / يا هضیب  ياه  تیلاعف  لرتنک  یلصا  روحم  هک  زیفوپیه  فورعم  هدغ  دوش . یم  بوسحم  زین  یسنج  ياه  هدغ 
ینعی  - غولب نامز  زا  ار  دوخ  یـسنج  ياه  تیلاعف  هدـغ  نیا  نادرم  رد  دراد . هدـهع  هب  ار  نویاقآ  اه و  مناخ  ندـب  رد  یـسنج  تامیظنت  ي 

مه اه  مناخ  رد  دـنک . یم  عورـش  ار  دوخ  راک  دتـسرف - یم  نوخ  هب  یـسنج  ياضعا  کیرحت  روظنم  هب  ار  ییاهنومروه  هک  یتقو  تسرد 
یم عورـش  ار  دوخ  راک  دـنوش ، یم  اه  نادـمخت  رد  يراذـگ  کمخت  ببـس  هک  ییاه  نومروه  داجیا  اـب  غولب  نارود  رد  زیفوپیه  هدـغ ي 

. دنوش یم  ناوناب  رد  هنانز  تایصوصخ  شرتسگ  داجیا و  ببس  هک  دنتسه  هنانز  یسنج  ياه  نومروه  يواح  اه  کمخت  زا  کی  ره  دنک .
عورـش و اه  ناسنا  یگدنز  رد  زیچ  همه  دنتـسه . يژرنا  لکـش  رییغت  لاقتنا و  لاح  رد  ًامئاد  دوخ  یگدـنز  لوط  مامت  رد  اه  ناسنا  همه ي 
تالیامت و داجیا  ثعاب  هک  دننک  یم  دیلوت  ار  يژرنا  یـسنج  ياه  مادنا  دوب . دهاوخن  ینثتـسم  رما  نیا  زا  زین  یـسنج  هطبار  دراد و  ینایاپ 

راکفا دنوش . هیذغت  ینهذ  عبنم  زا  دیاب  یـسنج  ياه  مادنا  ییژرنا ، نینچ  کی  دیلوت  روظنم  هب  اما  دوش ؛ یم  دارفا  رد  یـسنج  ياه  شیارگ 
اب مرپسا  کی  قیفلت  زا  ناسنا  کی  یگدنز  دـنوش . یم  بوسحم  یـسنج  يژرنا  مرپسا و  دـیلوت  هیلوا ي  داوم  ناونع  هب  یـسنج  تاروصت  و 
رد هک  دوش  یم  هتفگ  دیامن . قلخ  دـیدج  ناسنا  کی  هک  دراد  ار  ییاناوت  نیا  هفطن )  ) دـیئوزوتامرپسا کی  اهنت  دریگ . یم  لکـش  کمخت 
یم میمـصت  زرواشک  هک  ینامز  يزرواشک  نیمز  کـی  رد  دـنهد . یم  تسد  زا  مرپسا  اـه  نویلیم  دودـح  رد  يزیچ  اـهدرم  لازنا ، راـب  ره 

- اهنویلیم هن  – و  دراک یم  هناد  هس  ات  ود  و  دنز ، یم  مخـش  یبوخ  هب  ار  نیمز  دنک ، یم  باختنا  ار  اه  هناد  عاونا  نیرتهب  دراکب ، هناد  دریگ 
لاثم ناونع  هب  دـنک . یم  یگدـنز  دروخیم و  ار  ناشیاه  هویم  هدرک  هدافتـسا  اهنآ  زا  دـندرک ، دـشر  هدـش و  گرزب  اه  هناد  نیا  هکینامز  و 

شرورپ ومیل  هدیـسر ي  ياه  هویم  دـناوتب  هک  دـسر  یم  دوخ  لماکت  هلحرم  هب  یناـمز  تخرد  نیا  دـیریگب . رظن  رد  ار  ومیل  تخرد  کـی 
دـشر هب  دوخ  راک  نیا  اب  دنیچب ، تخرد  زا  لماک  ندش  هدیـسر  زا  شیپ  ار  اه  هویم  دشاب و  هتـشادن  هجوت  رما  نیا  هب  یـسک  رگا  اما  دـهد .
قدص زین  یـسنج  طابترا  دروم  رد  رما  نیا  دسرب . دوخ  ییاهن  لماکت  دشر و  هب  تخرد  هک  دهد  یمن  هزاجا  هدرک و  دراو  همدـص  تخرد 
دراو يریذپان  ناربج  تامدص  دوخ  ندب  هب  دنک ، هدافتسا  دوخ  یسنج  يژرنا  زا  دهاوخب  لماک  غولب  هب  ندیسر  زا  شیپ  درف  رگا  دنک . یم 

ربخاب یسنج  يورین  دوجو  زا  ناققحم  ًاریخا  شزرو  یسنج و  طابترا  تشاد . میهاوخ  تالکشم  نیا  هب  یهاتوک  هاگن  ریز  رد  هک  دنک  یم 
تـشم شزرو  رد  دـنریگ . راک  هب  هدرک و  هر  ـ یخذ يرگید  دراوم  يار  ــ ار ب نآ  هتفر و  هره گـ ورین بـ نیا  زا  ات  دـننک  یم  یعـس  دـنا و  هدـش 

ات دنک  ـع مـی  نم ـی  سنج طاب  ـ ترا يرار  ـ قر زا بـ زور  يارب 90  ار  دو  روسکو خـ بـ یگدا ، ـ مآ هرود ي  ـن  یح رد  يدمآراک  یبر  هـر مـ ـی ، نز
ماجنا زا  لبق  زور  زا 3  نانکیزاب  زین  لابتوف  ياهمیت  رد  دنک . دراو  فیر  يرت بـه حـ ـ مکحم ياهتـشم  دـناوتب  مه  دوش و  رتشیب  وا  يژرنا  مه 

لاس رد  ناهج  ینامرهق  تاقباسم  رد  دور . لیل نـ ـ حت یـس  ـ نج هط  ـ بار يار  ـ قر رثا بـ رب  اهنآ  يژرنا  ات  دنوشیم  هداد  لاقتنا  رهـش  هموح  هب  يزاب 
نودب دـش : هچ  ـه  جی ـ تن درب و  رـس  هب  یگدا  ـــ مآ يودرا  رد  ار  ير  ـ تـشیب نا  ـ مز تدـم  اه  میت  هم  زا هـ نی  ـ تناژرآ رو  ـ ـشک یلم  میت  1986م .

راتفر ـی  هد لک  ـ ـش رد  ار  یم  ـ هم ـش  قن نورتسو  ـ تـست : " هک دنک  یم  تابثا  یملع  شراز  یـک گـ دند . ـ مآ نوری  تاقبا بـ ـ ـسم زا  تسک  شـ
يرگـشاخرپ تینابـصع و  هلمج  زا  يدرف ، تالاح  هیلک  رد  هک  دوشیم  هتخانـش  كرحم  یعون  ناو  ـ نع هب  نمروه  نیا  دـنک . یم  يزاب  دارفا 

دنهاوخ هدنرب  اهمیت  زا  کی  مادـک  هک  داد  صیخـشت  ناوت  یم  یتحار  هب  لابتوف  يزاب  کی  رد  قوف  شرازگ  ربانب  تسا ". راذـگ  ریثات  زین 
شهوژپ زکرم  نیرتربتعم  هک  اـسان "  " رد دـشاب ". دوجوم  يرتشیب  نورتسوتـست  نازیم  شناـنکیزاب  ینوخ  ياـه  گر  رد  هک  یمیت  : " دـش

تسا لرتنک  تحت  دنتسه ، تیلاعف  هب  لوغشم  اجنآ  رد  هک  ینادنمشناد  هیلک ي  یـسنج  ياه  تیلاعف  دور ، یم  رامـش  هب  ناهج  یملع  ياه 
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نس ات  ناتساب  نانوی  ياهدرم  هتشذگ  رد  دنـشاب . هتـشاد  رارق  یمـسج  ینهذ و  نکمم  تیعـضو  نیرتهب  رد  دنناوتب  هشیمه  نارگـشهوژپ  ات 
زورب لیلد  هب  اهزور  نیا  اما  دـندرک ، یم  رمع  لاس  نس 90  ات  یتحار  هب  مدرم  مه  لبق  تقو  دـنچ  نیمه  ات  دـندرک . یم  رمع  یگلاس   140

فراصم هک   ) یعونصم ياه  نومروه  زا  هدافتسا  یتعنـص ، ياهاذغ  یـسنج ، ياه  تیذا  رازآ و  ییاضرادوخ ، ریظن  تالکـشم  زا  يا  هراپ 
( یگلاس ًابیرقت 35   ) ینییاپ نینـس  زا  یگدروخلاس  دنیارف  ماشحا ) اه و  هجوج  سردوز  ندرک  گرزب  ندرک و  قاچ  ریظن : دنراد ، یفلتخم 
زا دارفا  نیا  دـنا . هتفرگ  تسد  هب  ار  دارفا  همه  لرتـنک  يداـصتقا  رظن  زا  هک  دنتـسه  يرامـش  تشگنا  دارفا  اـیند  لـک  رد  دوـش . یم  عورش 

ار رگید  ياه  ناسنا  نهذ  ات  دنروآ  یم  مهارف  ار  دوجوم  تاناکما  هیلک ي  لیلد  نیمه  هب  دنراد ؛ عالطا  یبوخ  هب  زین  یـسنج  هطبار  تردق 
هک دـنناد  یم  یبوخ  هب  اهنآ  دـننک . لمع  ناشلیم  قباطم  اهنآ  ات  دـننک  يراک  دـننارپب و  اهنآ  رـس  زا  ار  لقع  هدرک ، زکرمتم  رما  نیا  هب  اهنت 

عیطم ار  اهنآ  ناوتیم  یتحار  هب  هتشادن و  یلرتنک  هنوگ  چیه  دوخ  یـسنج  لایما  يور  رب  دنتـسه ، توهـش  زا  راشرـس  لقع ، مک  ياه  ناسنا 
هب دـننک ، یم  یـسررب  قیقحت و  یـسنج  طابترا  يور  رب  هک  یناـیارگون  یـسنج  طاـبترا  دروم  رد  نردـم  چوپ  ياـه  يروئت  تخاـس . دوخ 
هب ار  ییاضرا " دوخ   " ریظن يدراوم  اهنآ  زا  یخرب  دـنربب . نیب  زا  ار  ناناوج  باختنا  قح  تردـق و  هک  دـنهد  یم  هزاـجا  دوخ  هب  یگداـس 
دنا هدیقع  نیا  رب  دنوش  یم  هتخانش  نیون  یسنج  تاعلاطم  ناراذگ  هیاپ  ناونع  هب  هک  نوسناج  رتسم و  یسنیک ، دننک . یم  داهنـشیپ  ناناوج 
ادیپ ار  یکانرطخ  یبناج  ریثات  هنوگ  چیه  یکـشزپ  ملع  هکارچ  دـنک  ییاضرا  دوخ  زور  لوط  رد  هبترم  نیدـنچ  دـناوت  یم  ناوج  کی  هک 

هنانز و ياه  تایصوصخ  هک  غولب  نامز  رد  هژیو  هب  ییاضرا  دوخ  تیمها  هک  دنرواب  نیا  رب  اهنآ  دشاب . ییاضرادوخ  هب  طوبرم  هک  هدرکن 
مهم زین  اه  مناخ  يارب  دراد  تیمها  اهدرم  رد  هک  هزادـنا  نامه  هب  دوش و  یم  رادروخرب  يرتشیب  تیمها  زا  دـنک  یم  زورب  دارفا  رد  هنادرم 
ياه شهوژپ  اما  دنـشاب ؛ هتـشاد  یـسنج  طابترا  مه  اب  یگدعاق ،  نامز  لوط  رد  دـنناوت  یم  درم  نز و  هک  دـندقتعم  یتح  دارفا  نیا  تسا .
داوم نامز  نیا  رد  هکارچ  تسا  روآ  نایز  لاح  نیع  رد  كانرطخ و  یگدعاق  نامز  رد  یـسنج  هطبار  يرارقرب  هک  دـنا  هدرک  تابثا  یملع 
قیرط زا  نآ  صاوخ  هدرک ، بذج  ار  اهنآ  دنک  ادیپ  سامت  داوم  نیا  اب  درم  یلسانت  تلآ  رگا  هک  دوش  یم  جراخ  نز  ندب  زا  دساف  هدرم و 

نیا زا  يرگید  دادـعت  دراذـگ . یم  یبولطمان  ریثات  درم  یـسنج  تردـق  يور  رب  دـنک و  یم  ادـیپ  لاـقتنا  زغم  یبصع  ياـه  لولـس  هب  نوخ 
اعدا نیا  لباقم  رد  دریذپ . ماجنا  نیفرط  قفاوت  قبط  رب  دناوت  یم  هدوب و  عنامالب  دعقم  هار  زا  یـسنج  طابترا  يرارقرب  هک  دندقتعم  ناققحم 

. تسا عوفدم  هیلخت  زین  دعقم  درکلمع  دنا و  هدش  داحیا  یـصاخ  راک  نداد  ماجنا  يارب  ندب  ياه  ناگرا  زا  کی  ره  هک  تشاد  راهظا  دیاب 
ببس هدرک و  دراو  بیسآ  دوخ  ( Sphincters  ) نساب هدننک ي  گنت  شکمه و  تالـضع  هب  دـنهد  یم  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  يدارفا 
هدمع ناونع  هب  یطباور  نینچ  کی  يرارقرب  هک  تسا  رکذ  نایاش  دنوش . یم  رـشع  ینثا  هدور و  دـیدش  ياه  تنوفع  ریاس  ریـساوب و  زورب 
فعـض اب  ییاضرادوخ  طابترا  دوش . یم  یقلت  زاب  سنج  مه  ياـهدرم  ناـیم  رد  زدـیا  هلمج  زا  یـسنج  ياـه  يراـمیب  لاـقتنا  لـماع  نیرت 

کی ار  میدرک  وگزاب  ناتیارب  ومیل  ياه  هناد  ندیسر  و  ومیل ، تخرد  يزرواشک ، نیمز  دروم  رد  رتشیپ  هک  یلاثم  سردوز  لازنا  یـسنج و 
زرواشک و  دشاب ، اه  هویم  لماک  ندیسر  زا  شیپ  تشادرب  نیلوا  رگا  هک  میدرک  ناونع  تمـسق  نآ  رد  ام  دینک . مسجم  نهذ  رد  رگید  راب 

دروم رد  رما  نیا  دنکیم . ادـیپ  شهاک  تدـش  هب  زین  نآ  يروراب  ییاناوت  و  هدـش ، مک  تخرد  رمع  دـنیچب ، تخرد  زا  ار  سران  ياه  هویم 
هک دـینادب  دـیاب  دنتـسه . لئاق  رما  نیا  يارب  يدایز  رایـسب  تیمها  ناکـشزپماد  هک  تسه  مه  لـیلد  نیمه  هب  دـنکیم  قدـص  زین  تاـناویح 
ای و  فلتخم ، دارفا  اب  یـسنج  دایز  طباور  يارقرب  هب  دـننک  عورـش  نویاقآ  رگا  دـنک . یم  ادـیپ  تحـص  زین  اه  ناـسنا  دروم  رد  قوف  بلطم 

رما نیا  دـنا - هدیـسرن  لماک  غولب  هب  اه  مرپسا  هک  ینامز  ینعی   - دنـشاب هدرک  هبرجت  ار  ییاضرا  دوخ  یگلاس ، نس 21  هب  ندیسر  زا  شیپ 
نیا رکذ  دروآ . دهاوخ  دوجو  هب  ناش  یـسنج  یگدنز  رد  ار  یبقاوع  اهدعب  دنک و  یم  دراو  ناش  یـسنج  ياوق  هب  ار  يریذپان  ناربج  للخ 

رد امتح  هک  تسا ، نس  نیا  زا  لبق  ضراوع  روظنم  هکلب  درادـن  یلکـشم  ییاضرادوخ  یگلاـس  زا 21  دـعب  هک  تسین  روـظنم  نیا  هب  هتکن 
مارح یلک  روط  هب  راک  نیا  مالـسا  رد  اریز  دش ، دهاوخ  هراشا  نآ  هب  همادا  رد  هک  درک  دـهاوخ  لکـشم  زورب  هلئـسم  نیا  مه  رت  الاب  نینس 

هب دناوتن  یـسنج  ياه  تیذا  رازآ و  ای  ییاضرا و  دوخ  ریظن  ییاه  تمحازم  دوجو  لیلد  هب  یـسنج  ياه  تیلاعف  زکرم  هک  ینامز  دشابیم . 
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يور رب  یبولطمان  ریثات  اهنت  هن  دروم  نیا  دور و  یم  لیلحت  هب  ور  دعب  هب  یگلاس  نس 35  زا  یسنج  ياوق  هتخودنا  دنک ، ادیپ  دشر  یتسرد 
، نوخ شدرگ  همظاه ، هاگتـسد  دـهد : یم  رارق  عاعـشلا  تحت  زین  ار  ندـب  ياـه  متـسیس  هیلک  درکلمع  هکلب  دراذـگ  یم  یلـسانت  هاگتـسد 
. دوب دنهاوخ  ندش  هدروخلاس  دنیارف  دـهاش  دـعب  هب  یگلاس  نس 35  زا  تعرـس  هب  دارفا  نیا  یبصع و ...  متـسیس  هحـشرتم ، ددغ  درکلمع 

نینچ رد  دـش . دـنهاوخ  ناتـسروگ  هناور  عیرـس  یلیخ  هنافـساتم  دـنهد و  یم  تسد  زا  ار  ناـشیاه  ییاـناوت  یعیبط  تلاـح  زا  رتدوز  یلیخ 
ریظن ییاه  يرامیب  هارمه  هب  یـسنج  نوگانوگ  ياه  يرامیب  عاونا  هدـش و  یفلتخم  تالالتخا  راـچد  زین  ناشیـسنج  ياـه  ناـگرا  یطیارش 
ياه صقن  هلمج  زا  هک  ییاضرادوخ  دنوش . یم  زیر  نورد  ددغ  کیتاپمساراپ و  کیتاپمس و  متسیس  ینوگرگد  یبصع و  متسیس  لالتخا 
سنج هب  تبـسن  یـسنج  لیامت  مدع  درف  تدم  زارد  رد  دوش . یم  درف  نهذ  رد  یناوهـش  تاروصت  داجیا  ببـس  دور ، یم  رامـش  هب  يدرف 

شخب 9 رد  ریو  نوا  لئوماس  دـش . دـهاوخ  یـسنج  ياه  یناوتان  راچد  و  دوش ، یم  هتـسخ  ینهذ  رظن  زا  دـنک ، یم  ادـیپ  ار  دوخ  فلاـخم 
ینهذ یسنج و  فعض  داجیا  ببـس  یناوهـش  تالیخت  یـسنج و  تاروصت  : " هک دسیون  یم  روطنیا  قفوم " جاودزا   " ناونع اب  دوخ  باتک 

اب دنهاوخ  یم  هک  ینامز  اما  دنـشاب ، ریذپ  کیرحت  يداع  دارفا  دننام  دنـسرب و  رظن  هب  لامرن  دارفا  هنوگنیا  لوا  هاگن  رد  دـیاش  دـنوش . یم 
یم زاب  هیلوا  تلاح  هب  یلـسانت  تلآ  دـنوش ، یم  اضرا  تعرـس  هب  دـنزاس ، هدروارب  ار  وا  ياه  هتـساوخ  دـننک و  ارقرب  طابترا  لـباقم  فرط 
قرغ ار  ناشدوخ  یـسنج  تامهوت  رد  اهنآ  دنوش . یم  یگدرـسفا  يدـیماان و  راچد  و  دـنریگ ، یم  رارق  نکمم  تلاح  نیرتدـب  رد  ددرگ ،

، دنریگ یم  رارق  یعیبط  طیارش  رد  هکیماگنه  لیلد  نیمه  هب  دنرادن . یعقاو  يایند  هب  یتهابـش  ای  طابترا و  چیه  تامهوت  نیا  هک  دنا  هدرک 
دناوت یم  هک  تسا  يدژارت  نیرت  كانسرت  ینهذ  - یسنج فعض  . " دنروخ یم  تسکش  هداد و  ناشن  بسانم  شنکاو  دوخ  زا  دنناوت  یمن 

وا يارب  ینامز ، هزاب  دنز ، یم  ییاضرا  دوخ  هب  تسد  ناوج  درف  کی  هکینامز  دـتفیب ". قافتا  یقطنم  اب  ساسحا و  اب  درم  ای  نز و  ره  يارب 
هضراع ي زورب  هب  رجنم  ًاتیاهن  رما  نیا  یـسانشناور  ملع  رد  دنک . هیلخت  ار  دوخ  رتعیرـس  هچ  ره  هک  دهد  یم  حیجرت  درادن و  یتیمها  چیه 

تابجوم دوخ  هبون ي  هب  لماع  نیا  هک  دوش  یم  رتکنفسا  تالـضع  طاسبنا  ببـس  ءانمتـسا  نیا ، رب  هوالع  دوش . یم  درف  رد  سردوز  لازنا 
يارچ نوچ و  یب  نومروه  نینوتالم "  " هک دش  لفاغ  رما  نیا  زا  دیابن  رگید  يوس  زا  دروآ . دهاوخ  مهارف  شیپ  زا  شیب  ار  سردوز  لازنا 
ندب رد  روفو  هب  یناوج  نامز  رد  نومروه  نیا  دراد . یگتـسب  ندب  رد  نومروه  نیا  حشرت  هب  ًامیقتـسم  یگدروخلاس  دنیارف  تسا . یناوج 

زا ثعاب  یناوج ، نامز  رد  هژیو  هب  ییاضرا ، دوخ  دنک . یم  ادیپ  شهاک  ندب  رد  نآ  حـشرت  دـعب  هب  یگلاس  نس 25  زا  دوش و  یم  حـشرت 
ار دـنک  یم  حـشرت  نینوتالم  ندـب  رد  هک  یلکـش  یجاک  هدـغ ي  رما  نیا  دوش . یم  ندـب  رد  نینوتـالم  يداـیز  رایـسب  نازیم  نتفر  تسد 

طباور ددرگ . یم  نآ  رمع  لوط  شهاک  ببس  یلک  روطب  دهد و  یم  شهاک  ار  هدغ  نیا  رد  دوجوم  یـسیطانغم  تیـصاخ  هدرک ، فیعض 
رظن زا  دناوت  یم  تسا و  مارح  ینید  رظن  زا  هکلب  درادرب ، رد  ار  يرامشیب  تارضم  یکیزیف  رظن  زا  اهنت  هن  ددعتم  دارفا  اب  عورـشمان  یـسنج 

یـسنج كرحم  تاملاکم  رد  هک  يدارفا  دراذـگب . یبولطمان  تاریثات  دـنهدیم ، ماجنا  را  راـک  نیا  هک  يدارفا  يور  رب  زین  ینهذ  یحور و 
یـسنج یقالخا  دض  ياه  ملیف  ياشامت  هب  هک  یناسک  و  دنتـسه ، داتعم  یـسنج  كرحم  تالجم  ندـناوخ  هب  هک  یناسک  دـننکیم ، تکرش 

تبکن و اب  ینهذ  تیاضر  اـب  اـهنت  و  تیناـسنا ، زا  رود  هب  هنایـشحو ، تروص  هب  ار  یـسنج  هطبار  عوبطم  فیرظ و  ثحبم  دـنراد ، شیارگ 
هب هجوت  اب  ییاضرادوخ  بقاوع  دننک . یگدنز  هنادنمـشوه  دنناوت  یم  هنوگچ  هک  دـنریگب  دای  دـیاب  اه  ناسنا  دـنزاس . یم  هارمه  یتخبدـب 

تسا کـه درم  کی  نز و  کی  ییامهدرگ  لوصحم  یـسنج  هطبار  هک  تسا  دق  ـ تعم ـد  یور فـ یـس ، ـ نج هط  ـ بار یف  ـ طا -عـ ینا ـ ـسفن درکیور 
يدرف صقن  کـی  ار  ییاـضرا  دوـخ  دـیورف  هک  تـسه  مـه  لـیلد  نـیمه  هـب  دنـشاب . رگیدـکی  لـمکم  دـنراد و  ـت بـ ـسود ار  رگ  ـ یدـک یـ

درم رگا  درف  ییاـضرا  دوخ  نیح  رد  لاـیخ .) رد  رگم  درادـن  دوـجو  طاـبترا  نیا  رد  مود  فرط  هک  لـیلد  نیا  بـه   ) دـنک يراذ مـی  ـ گما نـ
یـسنج ـطـه  بار دراو  وا  اب  هدرک و  مسجم  دوخ  نهذ  رد  ار  درم  کی  دشا  نز بـ رگا  دنک و  یم  مسجم  دوخ  نهذ  رد  ار  نز  کی  د ، ــ ـشا بـ
ریوصت ینهذ . رظن  زا  مه  دـشک و  یم  راک  دوخ  زا  یـسنج  رظن  زا  مه  درف  هک  ارچ  دوش ، یم  ربارب  دـنچ  یگتـسخ  لاـح  نیا  رد  دوش . یم 

هب دوش . یم  هتـساوخان  هنابـش  ياه  لازنا  زورب  ببـس  دوش و  یم  کح  درف  هاگآدوخان  ریمـض  رد  حول  کی  دننام  یلایخ ، یـسنج  کیرش 
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هجرد ناسنا 98  ندب  یجراخ  يامد  دبای . یم  شیازفا  هنابش  ياه  لازنا  نیا  نازیم  دنک ، ییاضرا  دوخ  رتشیب  ردقچ  ره  درف  هک  بیترت  نیا 
هطساو هب  لازنا  هکینامز  دنک . یم  ادیپ  شیازفا  ییاضرا  دوخ  نامز  رد  امد  نیا  تیاهنراف . هجرد  نآ 100  ینورد  يامد  تسا و  تیاهنراف 

ینم يواح  هسیک ي  ییاضرا ، دوخ  لیلد  هب  اما  دنوش ، یم  داجیا  ینم  هسیک ي  رد  بذج  راو  مرک  تاکرح  دیآ ، یم  دیدپ  ییاضرا  دوخ 
، دننک رپ  ار  دوخ  ات  دننک  یم  یعـس  ینم  ياه  هسیک  هک  تسا  هنوگ  نیدب  یعیبط  دنیارف  تسا . هدـیدرگ  هیلخت  ررقم  نامز  زا  رتدوز  یلیخ 

نیا دش . دـهاوخن  بذـج  درم  یلـسانت  تلآ  قیرط  زا  بوطرم  ياوه  زج  يزیچ  هدـش ، جراخ  ندـب  زا  رتدوز  یلیخ  ینم  هک  ییاجنآ  زا  اما 
هدش و ییامد  کش  داجیا  ثعاب  هدرک و  ادیپ  لاقتنا  زغم  هب  سپـس  دوش ، یم  هداد  لاقتنا  يوافنل  متـسیس  هب  ینم  هسیک  قیرط  زا  ًادـعب  اوه 

لتخم ار  ینامسج  یبصع و  متسیس  يزغم ، هدام  لامرن  شنکاو  رما  نیا  دنک و  یم  داجیا  اه  لولس  يزغم و  هدام ي  نایم  ار  يدرـس  ياضف 
هدش دازآ  ًالبق  اه  مرپسا  هکارچ  دوب  دهاوخن  رودقم  رما  نیا  اما  دنک ، بذج  مرپسا  اوه ، بذـج  ياج  هب  تسیاب  یم  ینم  هسیک  دزاس . یم 

یـسنج و روما  ققحم  و  سانـش ، ناسنا  فوسلیف ، ریو ، نوا  لئوماس  تسا . رت  هداـس  یلیخ  عیاـم  بذـج  زا  اوه  بذـج  نیا  رب  هوـالع  دـنا .
یم حیرـصت  هدش  بذج  درـس  ياوه  نیا  دروم  رد  يدرف " مولع  يریگدای   " ناونع اب  دوخ  باتک  رد  یـسنج ، تاعلاطم  شخب  سانـشناور 

ینامز دیآ . دوجوب  دناوت  یم  يداریا  هچ  هک  تفگ  ناوت  یم  یتحار  هب  دننک ، یم  ءانمتسا  هصخش  هب  هک  يدارفا  صوصخ  رد  هک " : دراد 
، دیآ یم  دـیدپ  ییاضرا  دوخ  هطـساو  هب  لازنا  یتقو  دنتـسه . تعیبط  ربارب  رد  مرج  هب  باکترا  لاح  رد  دـننک ، یم  ییاضرا  دوخ  اهنآ  هک 

یلاخ ریثات  هطساو ي  هب  تسا و  صیخشت  كرد و  لباق  ًالماک  يدرم  ره  يارب  تاکرح  نیا  هک  دنوش  یم  داجیا  بذج  راو  مرک  تاکرح 
اب درم  یلـسانت  تلآ  قیرط  زا  بوطرم  ياوه  لیلد  نیمه  هب  دـننک و  رپ  ار  دوخ  اـت  دـننک  یم  یعـس  اـه  هسیک  نیا  ینم ، ياـه  هسیک  ندوب 

نایم نیا  رد  يدایز  يزغم  عیام  لیلد  نیمه  هب  دنوش ، یم  هداتـسرف  زغم  هب  اه  لانگیـس  نیا  دوش . یم  بذج  لکـش ، یمرک  تاکرح  نامه 
روـفنم لـمع  لـیلد  هب  اـهدرم  زا  يرامـشیب  دادـعت  هک  دـینادب  تسین  دـب  دوـش . یم  هتـسخ  ینهذ  رظن  زا  درف  هجیتـن  رد  و  دور ، یم  نـیب  زا 

تسد زا  روط 100 % هب  ار  دوخ  ینهذ  ياه  تیلباق  درادـن و  رکفت  ییاناوت  رگید  دوش  اوه  زا  رپ  هک  يزغم  دـنا . هدـش  هناوید  ییاـضرادوخ 
یسکا يد  دیسا   ) DNA یکیتنژ زمر  يواح  اه  مرپسا  مینک . یم  موکحم  ار 100 % تسردان  لمع  نیا  مه  ام  لیلد  نیمه  هب  داد . دـهاوخ 

، رفسف میـسلک ، اه ، میزنآ  (، Ribonucleic Acid  ) کیولکونوبیر دیـسا  ای   Deoxyribonucleic Acid)، RNA کیئلکونوبیر
نوریب درف  ندـب  زا  یتایح  يازجا  نیا  هیلک ي  دریذـپ ، یم  تروص  ءانمتـسا  هکینامز  دنـشاب . یم  نورتسوتـست  و  کیژولویب ، ياـه  کـمن 
دوجو داوم  نیا  رد  هک  ییورین  دـنک و  یمن  ادـیپ  ار  یفاک  دـشر  ناـکما  دـشاب ، هتـشاد  رارق  غولب  نارود  رد  درف  رگا  دـنوش و  یم  هدیـشک 

ساسحا درف  دوش ، یم  جراخ  ندب  زا  ینم  هارمه  هب  میسلک  يدایز  نازیم  هک  ییاجنآ  زا  دنوش . یم  جراخ  وا  ندب  زا  هدشن و  بذج  دراد ،
هدنهد ناشن  دنمونت  ياه  ناوختسا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دوش . اپ  یگتفوک  راچد  تسا  نکمم  دنک و  یم  اه  ناوختسا  رد  دیدش  یگتسخ 
یناوج درف  دنوش . یم  دیلوت  ناوختـسا  زغم  رد  اه  تکالپ  ینوخ و  زمرق  ياه  لوبلگ  دیناد  یم  هک  روطنامه  دنتـسه . درف  تردق  نازیم  ي 

نآ بقاوع  دـهاش  دوخ  رمع  رخآ  ات  دـیاب  دریگب و  لکـش  یبوخ  هب  ناوختـسا  زغم  عیام  هک  دـهد  یمن  هزاجا  دـنک ، یم  ییاـضرادوخ  هک 
داجیا درف  يارب  هشعر  لیبق  زا  یبصع  تالکشم  دوش ، یم  جراخ  ندب  زا  ییاضرادوخ  هطساو  هب  یعیبط  دح  زا  شیب  رفـسف  هکینامز  دشاب .

نامز رورم  هب  دوش و  یم  یبصع  متسیس  یگدوسرف  ببس  رما  نیا  هک  دوش  یم  جراخ  ندب  زا  زین  نیتیسل  ییاضرا  دوخ  نامز  رد  دوش . یم 
یـسنج ناققحم  چوپ  ياه  يروئت  دروآ . دهاوخ  مهارف  ار  یبصع  ياه  لولـس  یجیردت  گرم  ٌاتیاهن  باصعا و  فعـض  یلاحیب ، تابجوم 

دو بـا با خـ رد کـتـ كرویو  ـ ین یتخانـش  بصع  هعماج  سی  ـ ئر ییاکیرما و  یـسانش  دـبلاک  هتـسجرب  صـصختم  کت  ـ یاـپ ـ ـسا رتکد  ارگون 
دهاو دیدپ خـ یـسنج  ياه  تیذا  رازآ و  ییاضرا و  دو  هط ي خـ ـ ـساو یتوافتم بـه  يا  نو هـ ـ نج درادـیم کـه  راهظا  قلاخ " يژرنا   " ناونع
لیلد نیمه  هب  دوش . یم  یلاخ  نیتیسل  زا  هبقرتمر ، ـ یغ لاز  ـ نا هطساو  سپس بـ تسا و  نی  ـتـ یسل زا  را  ـ ـشر ـ ـس اد  ـ تبا يزغ  ـع مـ یام هکارچ  ـد ، مآ

دود 300 رد حـ يز  ـ یچ اهدر  لاز مـ ـ نا راب  رد هـر  دننک . هدافتـسا  زغم  رد  دوجوم  باصعا  اه و  تفاب  ریاس  زا  دـیاب  نآ  يا  اه بـه جـ ناگرا 
دنناوت یم  هنوگچ  هک  دنتسناد  یم  اهناسنا  رگا  دش  یم  هچ  ًاعقاو  دنهد . یم  تسد  زا  يژرنا  يدایز  ریداقم  هارمه  هب  مرپسا  نویل  ـ یم ات 400 
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هدغ تاتـسورپ  دش ! یم  نمرپوس  هب  هیبش  یناسنا  ًامتح  هجیتن  دـنیامن !؟ هریخذ  دوخ  ندـب  رد  ندـب ، زا  ندرک  جراخ  ياج  هب  ار  يژرنا  نیا 
يا هلیـسو  ناونع  هب  هک  دـنک  یم  حـشرت  جزل  ردـک و  دیفـس  گنر  هب  یعیام  تسا ؛ هتفرگ  رارق  هناثم  هندرگ ي  ریز  رد  ًاقیقد  هک  تسا  يا 

زا شیپ  درف  هکینامز  دسر . یم  دوخ  لماک  دشر  هلحرم ي  هب  یگلاس  نس 21  رد  ًابیرقت  هدغ  نیا  دور . یم  رامش  هب  اه  مرپسا  لاقتنا  يارب 
رما نیا  دوش و  یم  ناصقن  فعض و  راچد  تاتـسورپ  دنز ، یم  ییاضرا  دوخ  هب  تسد  یگلاس ) نس 21  نادرم  رد   ) لماک غولب  هب  ندیسر 

تاتـسورپ هدغ ي  هک  تسا  حرـش  نیدب  لالتخا  نیا  دوش . یم  دعب  هب  یگلاس  لهچ  نینـس  رد  تاتـسورپ  هب  طوبرم  تالالتخا  زورب  ببس 
هـضراع نیا  دنک . هدافتـسا  یکـشزپ  دنـس  زا  رابجالاب  دیاب  راردا  هیلخت ي  يارب  درف  دنک و  یم  دودـسم  ار  راردا  جورخ  هار  هدـش ، گرزب 

یمن هدرک ، یم  ییاضرادوخ  اهنآ  ردپ  هک  ییاه  هچب  دـینادب  تسین  دـب  دوش . یم  یـسنج  یناوتان  داجیا  ببـس  یموتکزاو ، دـننام  تسرد 
ملاس نادنچ  هن  مخت  کی  زا  هکارچ  دنتـسه  ینوگانوگ  ياه  يرامیب  ياراد  اهنآ  دـنرب . رـس  هب  یناور  یحور و  لماک  تمالـس  رد  دـنناوت 

ییاضرا دوخ  دوش . یم  دادـملق  كاندرد  روآ و  رجز  يرما  دوش و  یم  هدـید  مه  اه  مناخ  رد  نینچمه  ییاـضرا  دوخ  دـنا . هدـمآ  دوجوب 
لئوماس تسا . هدهاشم  لباق  لاس  ریز 40  نینس  ياهدرم  نایم  رد  روفو  هب  رما  نیا  دوش . یم  سدروز  لازنا  یمـسج و  یناوتان  داجیا  ببس 

یـشوماخ ياه  مرج  : " هک تسا  هتـشون  روطنیا  یناوجون "  " شخب رد  نیداینب " ياـه  شزومآ  ناونع "  اـب  دوخ  رگید  باـتک  رد  ریو  نوا 
بکترم دراد ، هگن  یفخم  ار  شا  یـسنج  تالکـشم  درف  رگا  دوش . یم  دارفا  ریگنابیرگ  نآ  یپ  رد  يروفنم  ياهدـمآ  یپ  دـنراد و  دوجو 

دوخ هطـساو  هب  هک  يداسف  ." " تسا هدـش  يرگید  مرج  بکترم  زین  دـهدب  طلغ  تاعالطا  دوخ  تالکـشم  دروم  رد  رگا  دوش . یم  هاـنگ 
طابترا هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  دارفا  درب . یم  نیب  زا  لـماک  روط  هب  ار  يزغم  ياـه  ییاـناوت  اـه و  تیلباـق  دوش ، یم  داـجیا  ییاـضرا 

ینم يارب  زغم  تسا . مهم  زغم  يارب  مه  ینم  تسا و  رادوخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  ینم  يارب  زغم  دراد . دوجو  زغم  ینم و  ناـیم  یگنتاـگنت 
ار نآ  ياه  ییاناوت  دوش ، تیاده  تسرد  تهج  رد  رگا  هدرک و  هیفصت  ار  نهذ  مه  ینم  دوش ، یم  اهنآ  لاقتنا  ببس  هدرک و  داجیا  يژرنا 

یط ندب  هک  دنوراب  نیا  رب  دنا ، هدـش  زکرمتم  زیر  نورد  ياه  هدـغ  درکلمع  يور  رب  ًاقیمع  هک  يا  هنافوسلیف  تاعلاطم  ." " دـشخبیم اقترا 
راک نیا  ماجنا  رثا  رد  هک  دنا  هدوب  ابیز  ياه  هرهچ  اب  يدایز  يدارفا  رایسب  هچ  دهد . یم  تسد  زا  ار  يا  هبئاش  یب  يژرنا  یلازنادوخ  دنیارف 

هک تسا  نآ  لیلد  هب  عیاقو  نیا  همه ي  همه و  و ...  دـنا ! هدـش  دـساف  طحنم و  هک  ییاهزغم  رایـسب  هچ  دـنا ! هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ییابیز 
رد ییاضرا  دوخ  اهزور  نیا  هک  دنتـسه  بلطم  نیا  يایوگ  ماقرا  رامآ و  ." " هتفریذـپن ماجنا  بساـنم  ناـمز  تعیقوم و  طیارـش و  رد  لازنا 

لیلد هب  ناـشزغم  هک  دنتـسه  ینادرم  ناـنز و  زا  ولمم  یناور  ياـه  ناتـسرامیب  تسا . هدـش  باـب  شیپ  زا  شیب  ناوج  نویاـقآ  اـه و  مناـخ 
اه مناخ  رد  ییاضرادوخ  دـنک ". یم  ادـیپ  دایتعا  ییاضرادوخ  هب  هک  تسا  يدرف  ییاهن  دـصقم  ناتـسرامیت ، هتـشگ . راـمیب  ییاـضرادوخ 

نویاقآ اه و  مناخ  رد  تارـضم  زا  یخرب  روآ . رجز  مه  تسا و  كاندرد  مه  رما ، نیا  دروخ و  یم  مشچ  هب  زین  اه  مناخ  رد  ییاـضرادوخ 
هب لیامت  مدع  هظفاح و  تردق  شهاک  یگدنز ، رس  يژرنا و  نداد  تسد  زا  یگتسخ ، زغم ، یبصع ، متسیس  دشر  رد  لالتخا  تسا : هباشم 

ياهراتفر درک  هدـهاشم  ناوت  یم  اـه  مناـخ  رد  هک  يدـمآ  یپ  نیرتدـب  دوب . میهاوخ  زین  يروراـبان  دـهاش  اـه  مناـخ  رد  فلاـخم . سنج 
رارقرب یسنج  طابترا  يدرم  چیه  اب  دنناوت  یمن  نامز  زورم  هب  دنوش  یم  رما  نیا  بکترم  هک  ییاه  مناخ  تسا . یعامتجا  - یناور ضراعتم 

، یگدنزرـس نانچمه  دنک ، یمن  ییاضرا  دوخ  هک  یمناخ  دنهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  یـسنج  هیلوا  ياه  ییاناوت  جـیردت  هب  هک  ارچ  دـننک 
يراددوخ یسنج  كرحم  ریواصت  هدهاشم ي  زا  دیاب  اه  مناخ  دومن . دهاوخ  ظفح  ار  دوخ  يالاب  بذج  ییاناوت  و  نامشچ ، قرب  ییابیز ،

تـسد ییاضرادوخ  زا  ناوت  یم  هنوگچ  دننک . رارقرب  یتسود  طابترا  هتـسیاش  دارفا  اب  طقف  و  دننکن ، تکرـش  لذتبم  تاملاکم  رد  دـننک ،
داح و یلیخ  دراوم  رد  یتح  هدرک و  هعجارم  هدش ، ریاد  روظنم  نیا  هب  هک  يزکارم  هب  يدایز  دارفا  هک  دینادب  دیاب  زیچ  ره  زا  شیپ  دیشک ؟

دیناوت یم  هنوگچ  هک  دیریگب  دای  دیاب  دیشابن ؟ اهنآ  زا  یکی  امـش  ارچ  دنا . هدش  یقالخا  ریغ  لمع  نیا  زا  يریگولج  هب  قفوم  زین  هتفرـشیپ 
تاسلج نیا  بلغا  رد  دیریگب . دوش ، یم  هداد  میلعت  امش  هب  یشزومآ  تاسلج  رد  هک  ییاه  کینکت  زا  هدافتسا  اب  ار  ییاضرا  دوخ  يولج 

هب ییاضرادوخ  الیامت  هک  دنهد  یم  شزومآ  امش  هب  تاسلج  نیا  رد  دزادنا . راک  هب  ار  رامیب  هاگآدوخان  ریمـض  ات  دنک  یم  یعـس  رواشم 
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هب هک  دیهدن  هزاجا  هدرک و  یگداتسیا  اهنآ  لباقم  رد  دیاب  امـش  دنوش . یم  رو  هلمح  امـش  نهذ  هب  هک  دنتـسه  ینورد  تنینیع  کی  ناونع 
زیچ يور  رب  ار  ناترکف  هک  دیـشاب  هتـشادن  ار  ییاناوت  نیا  دشاب و  راوشد  يردق  راک  نیا  ماجنا  دـیاش  ادـتبا  رد  دـننک . ذوفن  ناتنهذ  نورد 
روط هب  ارنآ  دوب  دیهاوخ  رداق  یتحار  هب  امـش  دیروآ . رد  دوخ  لرتنک  تحت  ارنآ  دیناوت  یم  یتحار  هب  شالت  اب  اما  دـینک ؛ زکرمتم  يرگید 

هجوتم شدوخ  دنک ، فقوتم  ار  راک  نیا  سپـس  هدرک و  یم  ییاضرادوخ  ًامئاد  هتـشذگ  رد  درف  رگا  دینک . فذح  دوخ  یگدنز  زا  لماک 
نودب هدرک و  هریخذ  ار  شا  ینهذ  ياه  ییاناوت  يژرنا و  يدایز  ریداقم  دناوت  یم  دـش و  دـهاوخ  شا  یگدـنز  رد  هدـمآ  دوجوب  تارییغت 

زا دـینک : تیوقت  دوخ  رد  ار  ملاس  تادآ  يریگولج : ياههار  ریاس  دوش . وربور  یگدـنز  قیاقح  اب  يا  همهاو  سرت و  هنوگ  چـیه  ساسحا 
ریز ندیـشوپ  زا  دینک و  باختنا  دوخ  يارب  ملاس  ناتـسود  دـیهدن ، شوگ  لذـتبم  ياه  كوج  هب  دـینک ، بانتجا  یـسنج  كرحم  ریواصت 

. دینک يراددوخ  ماش  ییاذغ  هدعو  رد  هژیو  هب  واگ ، تشوگ  هزادنا ي  زا  شیب  فرـصم  زا  دییامن . يراددوخ  نابـسچ  گنت و  ياه  شوپ 
دوجو درم  نز و  نایم  طباور  نوماریپ  تیاس  نیا  رد  هک  یفلتخم  تالاقم  تسا . یفاک  راهن  رد  مه  نآ  یناویح  ياذغ  هدعو  کی  فرـصم 

. دنک ادیپ  اقترا  امش  یلک  ياه  یهاگآ  ات  دینک  هعلاطم  تقد  هب  ار  دراد 

ییوشانز یگدنز  رد  تسب  نب 

تـسب نب  هب  هب  ار  كرتـشم  یگدـنز  هک  یلماوـع  ربـخ :  لـک  نتم  دـناشکیم  تسب  نب  هب  هب  ار  كرتـشم  یگدـنز  هـک  یلماوـع  هصـالخ : 
هزادنا و زا  شیب  دهعت  هزادـنا  زا  شیب  دـهعت  ( 1 دـناشکب : تسب  نب  هب  ار  ییوشانز  یگدـنز  دـناوت  یم  ریز  تاکن  زا  کی  ره  دـناشکیم ▪ 

هدش مادختسا  ییاج  رد  هزات  ای  دننک  یم  لیصحت  هاگشناد  ای  هسردم  رد  هک  یناوج  ياه  جوز  رد  لکشم  نیا  یحور ؛ یمسج و  یگتسخ 
يدنزرف بحاص  دیشاب ، هتشاد  تقو  مامت  راک  دیورب ، هاگـشناد  هب  جاودزا  لیاوا  دینک  یعـس  ناکمالا  یتح  دروخ . یم  مشچ  هب  رتشیب  دنا 

جوز زا  يرایسب  دراد و  هارمه  هب  يدایز  ياه  یتخس  تالکـشم و  اهراک  نیا  دیزادنیب . هار  يدیدج  یبساک  راک و  ای  دیزاسب  هناخ  دیوش ،
یم دوخ  زا  بجعت  اـب  دوش  یم  هجاوـم  تسکـش  اـب  ناـشجاودزا  هک  نآ  زا  سپ  دـنوش ، یم  ور  هبور  تالکـشم  نیا  اـب  هک  یناوـج  ياـه 

دنشاب و هتشاد  رگیدمه  يارب  یمک  تصرف  رهوش  نز و  هک  دوش  یم  ثعاب  دایز  هلغشم ي  تیلوئـسم و  داتفا »؟ یقافتا  نینچ  ارچ  :» دنـسرپ
لیاوا رد  دـینک  یعـس  سپ  دنتـسه ، هبیرغ  ود  لثم  مه  يارب  هک  دـسر  یم  ینامز  دـبای و  یم  شیازفا  زور  هب  زور  اهنآ  هلـصاف ي  نیارباـنب 

ياه باسح  تروص   ( 2 دیـسانشب . رتشیب  ار  رگیدمه  ات  دینارذگب  مه  اب  ار  يرتشیب  تقو  دیـشارتن و  رـسدرد  راک و  دوخ ، يارب  جاودزا ، 
نیا ریغ  رد  دینک ، يرادیرخ  دقن  لوپ  اب  ار  دوخ  یفرـصم  سانجا  لوپ ؛ ندرک  جرخ  هوحن ي  رـس  رب  ثحب  الاب و  ياه  باسح  تروص  الاب 

. دـینکن جرخ  دـیراد  ار  نآ  دـیرخ  تعاطتـسا  هک  لیبموتا  ای  هناخ  دـیرخ  يارب  ار  ناتلوپ  مامت  دـیرخن . یطـسق  تروص  هب  ار  اهنآ  تروص 
ار نآ  دیتسه ، يدـنزرف  بحاص  رگا  دـیورب و  هاتوک  ياهرفـس  هب  نآ  اب  دـینک و  زادـنا  سپ  ادابم  زور  يارب  ار  ناتلوپ  زا  يرادـقم  هشیمه 

مدرم زا  هورگ  ود  ناهج  رد  يدنسپدوخ  ( 3 دینک . جرخ  تسرد  هنالقاع و  ار  ناتدمآرد  دینک  یعس  دیراذگب . رانک  يرورـض  عقاوم  يارب 
ود ره  يارب  دنیاشوخ  شخب و  تیاضر  هلئـسم ي  کی  دـناوت  یم  هدنـشخب  رفن  ود  جاودزا  هدـنریگ . دارفا  هدنـشخب و  دارفا  دـنراد ، دوجو 
هب كرتشم ، یگدنز  هتفه  شش  ضرع  رد  هدنریگ  رفن  ود  اما  دراد ، دوجو  كاکطصا  هشیمه  هدنریگ  هدنـشخب و  رفن  ود  نیب  دشاب ، فرط 

تلاخد ( 4 دناشک . یم  يدوبان  هطرو  هب  ار  جاودزا  یهاوخدوخ ، يدنـسپدوخ و  دنروآ . یمرد  مه  یگدـنز  زا  رامد  دـنتفا و  یم  مه  ناج 
. تشاد دهاوخ  دوجو  اهنآ  ییوشانز  یگدنز  رد  لکـشم  زورب  لامتحا  دنوشن ، ادج  ناشنیدلاو  زا  لماک  روط  هب  رهوش  ای  نز  رگا  نیدـلاو 
هب اهنآ  دنک . یگدنز  ناشرانک  رد  هک  دنهد  یم  حیجرت  دوش و  رود  اهنآ  زا  جاودزا  زا  سپ  ناشدنزرف  دنرادن  تسود  نیدـلاو  زا  یـضعب 

(5 دـنوش . ناشدـنزرف  كرتـشم  یگدـنز  رد  لکـشم  ندروآ  دوجو  هب  ثعاـب  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  هک  دـنرادن  هجوـت  هلئـسم  نیا 
اهنآ دـنوش . یتخبـشوخ  يداش و  زا  رپ  نیمزرـس  کی  دراو  جاودزا  زا  سپ  هک  دـنراد  راظتنا  نیجوز  زا  يرایـسب  اـج  یب  داـیز و  تاـعقوت 

هک دـیآ  یم  شیپ  یتالکـشم  ییوشانز  یگدـنز  رد  تاقوا  یهاگ  هک  نیا  زا  لفاغ  دـننارورپ ، یم  رـس  رد  ار  ناـیرپ  رـصق  ياـیور  هشیمه 
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مومـسم دوخ  ياهاوعد  ثحب و  اب  ار  هناخ  ياضف  هک  تسا  یناسک  اب  ام  نخـس  لدـج  ثحب و  ( 6 دنک . یم  گنت  ار  اهنآ  یگدـنز  هصرع 
ینیبدـب و دـننک . یم  درــسلد  كرتـشم  یگدـنز  هـمادا ي  زا  ار  وا  دـنوش و  یم  دوـخ  لـباقم  فرط  ینارگن  شجنر و  ثعاـب  دـننک و  یم 

یم لباقم  فرط  هب  ندـناسر  رازآ  ثعاـب  هک  تسا  يرگید  لـماع  ینیبدوخ  تسا و  نیجوز  ثحب  رج و  داـجیا  لـلع  زا  یکی  تداـسح ، 
ردـخم و داوم  زا  هشیمه  درب . یم  نیب  زا  زین  ار  درف  هکلب  دوش  یم  كرتشم  یگدـنز  ندیـشاپ  مه  زا  ثعاب  اهنت  هن  داـیتعا  داـیتعا  ( 7 دوش .

یم دـهعتم  ار  اهنآ  تسا و  رفن  ود  نیب  دـهعت  نامیپ و  جاودزا ،  رـسمه  هب  تبـسن  ییاـفو  یب  تناـیخ و  ( 8 دینک . يرود  یلکلا  تابورـشم 
نیا هب  نارسمه  زا  یضعب  هنافـسأتم  دنـشاب . رگیدکی  کیرـش  یگدنز ، ياه  يداش  مغ و  رد  دننامب و  رادافو  مه  هب  رمع  رخآ  ات  هک  دزاس 

یگدنز باتک  راک  نیا  اب  دننک و  یم  تنایخ  ناشرـسمه  هب  دنوش و  یم  فرحنم  یتسرد  هداج  زا  یتدم  زا  سپ  دننام و  یمن  رادیاپ  دهعت 
. دروـخ یم  مشچ  هب  رایـسب  نادرم  رد  صوـصخ  هب  هلئـسم  نـیا  تراـجت  راـک و  رد  تسکـش  ( 9 دـندنب . یم  هـشیمه  يارب  ار  ناـشکرتشم 
تراجت و رد  تیقفوم  ( 10 دوش . یم  هداوناخ  نوناک  ندرک  هتفشآ  ثعاب  دوش ، یم  داجیا  تسکـش  نیا  لابند  هب  هک  ینارگن  بارطـضا و 
، تاقوا یهاگ  دشاب . تراجت  رد  تسکش  زا  رتشیب  ندشرادلوپ  هبش  کی  حالطـصا  هب  ای  تراجت  رد  ندش  قفوم  رطخ  دیاش  راک  بسک و 

یم كرتشم  یگدـنز  گرم  هب  رجنم  رگیدـکی و  زا  اهنآ  ندـش  رود  ثعاب  دوش  یم  ریزارـس  اـه  هداوناـخ  فرط  هب  هک  يا  هراـبکی  تورث 
ینارتخد زا  رتشیب  ربارب  ود  دننک  یم  جاودزا  یگلاس   14 نینس 17 - رد  هک  ینارتخد  نیب  رد  قالط  رامآ  نییاپ  نینس  رد  جاودزا  ( 11 دوش .

زا رتشیب  ربارب   75 دـننک ، یم  جاودزا  یگلاس   18 نینـس 19 - رد  هک  یناسک  زین  دـننک و  یم  جاودزا  یگلاـس  نینـس 18-19  رد  هک  تسا 
راشف هک  دـهد  یم  ناشن  رامآ  نیا  دـنراذگ . یم  مدـق  قالط  ياه  هاگداد  هب  دـندنب  یم  ییوشانز  نامیپ  یگلاس  نینـس 20  رد  هک  یناسک 

ياپ هب  ار  رهوش  نز و  دوز  یلیخ  دزیمآ و  یم  مه  رد  كرتشم  یگدـنز  تالکـشم  اب  یناوجون  نارود  ياه  ناـجیه  بارطـضا و  زا  یـشان 
كرتشم یگدنز  رد  طباور  : باتک دناشک . یم  قالط  زیم 

انز اب  تقوم  جاودزا  قرف 

تقوم جاودزا  قرف  ربخ :  لک  نتم  انز  اب  تقوم  جاودزا  قرف  نیعمجا ) مهیلع  هللا  تاولص   ) نیموصعم همئا  زا  هدش  دراو  ثیداحا  هصالخ : 
ربمایپ دز  یمن  انز  هب  تسد  یـسک  اهناسنا  نیرت  تخبدب  زج  دوب ،  هدرکن  مارح  ار  تقوم  جاودزا  هللا ) هنعل   ) رمع رگا  ع : )  ) یلع ماما  انز  اب 

 ، انز اب  تقوم  جاودزا  قرف  ایآ  درب .  یم  نوریب  وت  بلق  زا  ار  نامیا  انز  اریز  نکم ،  انز  نک و  جاودزا  ناوج  يا  دـنیامرف :  یم  ص )  ) مظعا
تسا یلصا  طرش  نز  تیاضر  تقوم  جاودزا  رد   - 1 انز :  اب  تقوم  جاودزا  ياه  قرف  زا  یـضعب  ریخ ،  تسا ؟  دقع  هغیـص  ندناوخ  طقف 

یم رسپ  دادعت  ره  انز  رد  اما  تسین ،  یعمج  هتسد  یـسنج  شزیمآ  ناکما  تقوم  جاودزا  رد   - 2 درک .  انز  هب  روبجم  ار  ینز  ناوت  یم  اما 
انز رد  هک  یتروص  رد  تسا  هداز  لالح  دوش  دلوتم  يدـنزرف  رگا  تقوم  جاودزا  رد   - 3 سکع .  رب  دننک و  شزیمآ  رتخد  کی  اب  دـنناوت 
انز رد  اما  دنوش  یم  مرحم  ان  مه  هب  درم  نز و  ررقم  نامز  نایاپ  زا  سپ  تقوم  جاودزا  رد   - 4 تسا . هداز  مارح  دیایب  ایند  هب  يدنزرف  رگا 

تخادرپ نودب  دناوت  یم  درم  انز  رد  اما  دوش  هتخادرپ  دـیاب  هیرهم  تقوم  جاودزا  رد   - 5 دنـشاب . مرحم  مه  هب  دبا  ات  دنناوت  یم  درم  نز و 
دیاب نز  تدـم ،  ندـش  ماـمت  زا  سپ  دریگب ،  تروص  یکیدزن  هک  یتروص  رد  تقوم  جاودزا  رد   - 6 دوش .  لوغـشم  دوخ  راک  هب  هیرهم 
مامتا زا  سپ  نز  انز  رد  اما  دـیامن )  زیهرپ  رگید  نادرم  اب  جاودزا  زا  دراد (  هگن  هدـع  لماک ،  ضیح  ود  هزادـنا  هب  ای  زور و  جـنپ  لهچ و 

هدنهدناشن هک  دوش ،  یم  هدناوخ  درم  نز و  نیب  دقع  هغیص ي  تقوم ،  جاودزا  رد   - 7 دنک .  یکیدزن  يرگید  درم  اب  دناوت  یم  یکیدزن 
هرکاب نارتخد  تقوم  جاودزا  رد   - 8 تسا .  راک  همدقم  ینارچ  مشچ  يرگ و  هوشع  انز  رد  اما  تسا ،  دنوادخ  ربارب  رد  اهنآ  ندوب  میلست 
یـضار یتحار  هب  غلابان  هناوید و  نارتخد  انز  رد  اما  تسا ،  يردپ  دج  ای  ردپ  هزاجا  هب  زاین  هناوید ،  هرکاب  نارتخد  و  غلابان )  لاس (  ریز 9 
رـضاح هاگ  چـیه  درم  کی  اما  دوش ،  یم  مئاد  جاودزا  هنیمز  دراوم ،  زا  یـضعب  رد  تقوم  جاودزا   – 9 دـنوش .  یم  هنایفخم  يرتسبمه  هب 

مه دنک و  یم  باوث  مه  دنک ،  یم  تقوم  جاودزا  هک  یسک   – 10 سکع .  رب  ددنبب و  يرادافو  نامیپ  تسا ،  هدرک  انز  هک  ینز  اب  تسین 
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زین رگید  ناهانگ  شریذپ  يارب  وا  سفن  دتفا و  یم  وا  مشچ  زا  هانگ  یتشز  دنک ،  یم  انز  هک  یـسک  اما  دـهد ،  یم  تاجن  هانگ  زا  ار  دوخ 
 . دوش یم  هدامآ 

انمتسا

لمع نیا  ياـهنایز  نوماریپ  يرـصتخم  همه  زا  لوا  ربـخ :  لـک  نتم  تسیچ ؟  نآ  كرت  ياـههار  دراد و  یپ  رد  یـضراوع  هچ  هصـالخ : 
هظفاح ناصقن  زا :  دنترابع  هصالخ  روط  هب  لمع  نیا  بقاوع  زا  میزادرپ .  یم  ار  نآ  كرت  ياههار  هب  دعب  مینک و  یم  تبحـص  كانرطخ 

رقف ایلوخیلام ،  ترودـک ،  مغ و  دـسح و  يداع ،  ریغ  روط  هب  جازم  قالخا و  ییغت  سفن ،  یگنت  ندـش ،  مضه  لکـشم  اهتـشا ،  یبارخ  ، 
ندب رد  یلک  رادتقا  مدع  درد ،  رمک  یتسس ،  فعض و  يرغال و  شوگ ، مشچ و  فعض  وم ،  شزیر  يریگ ،  هشوگ  ینوخ ، )  مک  مدلا ( 

یـسکس ياهتیاس  بلغا  هک  تسا  نیا  تساجنیا  هک  يرگید  هلئـسم ي  کی  دوش .  یم  یباـتک  دوخ  نآ  ندروآ  هک  رگید  دروم  نارازه  و 
هکلب بوخ و  ار  انمتـسا  لمع  هک  دنراد  یعـس  تسا  نیا  دنیازفایب  نآ  دادعت  رب  نآ  رب  هوالع  دـننک و  ظفح  ار  دوخ  نایرتشم  هک  نیا  يارب 
کی هک  ناریا  روشک  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دنناشکب  دوخ  يوس  هب  ار  ناناوج  هنوگ  نیا  دننک و  رت  غاد  ار  دوخ  رازاب  هک  دنهد  هولج  دیفم 

نآ رامآ  هک  تسا  هدش  ثعاب  دناشک  یم  لمع  نیا  تمس  هب  ار  ناوج  رثکا  هک  يدماراکان  ریبادت  تسا و  مکاح  نآ  رب  یسنج  ناقفخ  وج 
تداع نیا  هک  تسا  نیا  نآ  تارطخ  نیرتکانلوه  زا  یکی  تسا :  لرتنک  لباق  ریغ  انمتسا  دور .  رتالاب  تیعمج  تبـسن  هب  اهروشک  ریاس  زا 
تروص هب  دـنک و  یم  فیعـض  ار  هدارـسا  دـیآ و  یم  رد  دایتعا  تروص  هب  نوزفا  زور  هعـسوت  اب  تسین و  لرتنک  لـباق  هجو  چـیه  هب  موش 
عورشم قیرط  زا  یتح  طارفا  هنوگ  ره  هک  تسا  تسرد  هتبلا  دنکـش .  یم  مه  رد  ار  یتیدودحم  هنوگ  ره  هتفای و  شرتسگ  یبیجع  یطارفا 

ندش مهارف  یعیبط ،  ریغ  قیرط  زا  عابـشا  هزیرغ و  نیا  یعیبط  قیرط  زا  عابـشا  نایم  هک  یلوصا  ياهتوافت  زا  هتـشذگ  یلو  تسا  رابنایز  زین 
یـصاخ یطارـش  چـیه  چـیه  ندروآ  مهارف  هب  زاین  موش  تداع  نیا  هک  یلاح  رد  تسین  نکمم  لاح  همه  رد  نآ  یعیبط  عورـشم و  طیارش 
تلاخد دراد و  هلئـسم  نیا  هک  یتیمها  هب  هجوت  اب  دنواد .  یم  هشیر  هدرک و  هنخر  نایالتبم  یگدنز  رد  كان  رطخ  تروص  هب  اذـلف  درادـن 

 . دـندنبب راکب  تقدـب  ار  مینک  یم  هراشا  نآ  هب  هلاـقم  نیا  لـیذ  رد  هک  ار  یتاـکن  ناـناوج  همه  هک  تسا  مزـال  ناـناوج  تشونرـس  رد  نآ 
يرـس کی  هک  نونکا  نتـسب .  راک  هب  سپ  میمـصت و  زیچ  ره  زا  لبق  تسین  رید  تقو  چیه  تداع  نیا  كرت  يارب  دننادب  دیاب  زین  نایالتبم 

دیاب هک  یمهم  بلطم  نیلوا  ( فلا میزادرپ : یم  نآ  هب  راو  هصالخ  هک  تسا  لمع  نیا  كرت  همدقم  رد  هتکن  يدنچ  دش  نشور  بلاطم  زا 
تاروتـسد نیا  هب  ندرک  لمع  ناکـشزپ  هاوگ  هب  تسا و  نامرد  لباق  دراد  هک  يدب  راثآ  مامت  اب  لمع  نیا  هک  تسا  نیا  دوش  هجوت  نآ  هب 

سپ یهاتوک  اتبسن  تدم  رد  تسا  هدمآ  دوجوب  نآ  هطساوب  هک  یموش  راثآ  رتشیب  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  دهد .  یم  خساپ  متح  روط  هب 
هک يرگید  هلئـسم  کی  دـنک .  ناربج  ار  هتـشذگ  تاعیاض  رتشیب  دـناوت  یم  یناوج  يورین  طاشن و  هک  اریز  دوش  یم  فرط  رب  نآ  عطق  زا 

دیاب هک  یعوضوم  نیرت  مزال  نیتسخن و  نیا  ربانب  داد  هار  دیابن  دوخ  هب  ار  يدیماان  سای و  تقو  چیه  هک  تسا  نیا  دوش  تقد  نآ  هب  دـیاب 
عون ره  كرت  يارب  دـندقتعم  ناکـشزپ  همه  ب ) تسا .  نآ  بقاوع  زا  تاـجن  تداـع و  نیا  كرت  عیرـس  ناـکما  نامهتـشاد  هجوـت  نآ  هب 

ناناوج زا  یلیخ  هک  تسا  نکمم  هتبلا  تفرگ .  مک  تسد  دیابن  الـصا  ار  عوضوم  نیا  تسا و  مزال  میمـصت  هدارا و  زیچ  ره  زا  لبق  تداع 
امـش هک  تساجنیا  هلئـسم  یل  میتسکـش و  اهراب  تسا و  هدـش  بلـس  ام  زا  هرادا  میتسین و  میمـصت  هب  رداق  ام  هک  دـننک  تشادرب  هنوگ  نیا 

میمصت اهراب  رگا  و  دنک .  یم  تیافک  رادقم  نیمه  دیهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  تسین  نآ  طیارش  هک  یئاجرد  هک  دیراد  هدارا  رادقم  نیمه 
هوک نوچمه  نامیا  اب  دارفا  دـیامرف :  یم  ع )  ) یلع هچ  نانچ  تسا .  يزوریپ  همدـقم  تسکـش  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دیتسکـش  دـیتفرگ و 

مسینانوا یخرات  هناسفا  کی  یهاگ  هک  (masturbation انمتسا (  نایز  رطخ و  میتقگ  هک  روطنامه  بوخ  دنتماقتسا .  اب  تخـسرس و 
نماد راب  نیدـنچ  زور  کی  رد  هاگ  هکدریگ  یم  دوخ  هب  داـیتعا  لکـش  يدوز  هب  اریز  تسا  راـکنا  لـباق  ریغ  هچ  رگا  دوش  یم  هدـیمان  زین 
هنوگ چیه  نودب  ندرک  رکف  روصت و  اب  اهنت  هک  تسا  هدیسر  یئاج  هب  ناشراک  اه  یضعب  فارتعا  قبط  یتح  دریگ و  یم  ار  دوخ  نایالتبم 
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ادـتبا و رد  اههار  نیا  بلطم : لصا  غارـس  مور  یم  مروآ و  یمن  درد  ار  امـش  رـس  داـیز  بوخ  دوش .  یم  عفد  اـهنآ  زا  ینم  يرگید  لـمع 
دشاب هتشاد  راظتنا  یسک  رگا  یـسنج :::  كرحت  هنوگ  ره  زا  بانتجا  (( 1 تسا :  رثوم  هداعلا  قوف  نآ  هب  لـمع  یلو  تسا  هداـس  رظن  نیلوا 

یقـشع و ياهنامر  هعلاطم  هب  ار  دوخ  ياهبنارگ  تقو  زا  یمهم  تسمق  دـشاب و  نجهتـسم  ياهملیف  یـسکس و  همانرب  ربارب  رد  بش  ره  هک 
ادیپ یگدولآ  هنوگ  چیه  هک  دهاوخب  لاح  نیا  اب  دنک و  هاگن  نانز  نارتخد و  مادنا  هب  نابایخ  هچوک و  رد  دشاب و  زیگنا  توهش  ياهسکع 

یلوصا لئاسم  زا  ار  یناوج  ره  يرکف  ریسم  درادن  یترورض  هنوگ  چیه  هک  یعونصم  تاکیرحت  هنوگ  نیا  تسا .  هابتشا  رد  تخـس  دنکن 
یم داب  رب  ار  یناوج  نارود  ینعی  یگدنز  لوصف  نیرتهب  یمئاد  تاکیرحت  نیا  دناشک .  یم  داح  یـسنج  لئاسم  يوس  هب  دهد و  یم  رییغت 

اهملیف و نیا  ندـید  زا  دـنزیهرپب و  روما  نیا  زا  تدـشب  نایالتبم  همه  هک  تسا  مزال  سپ  دـبوک .  یم  مه  رد  ار  ناـناوج  باـصعا  دـهد و 
دننکن فیعضت  یمئاد  باصعاب  ار  دوخ  دنمورین  باصعا  دننک و  بانتجا  يدمع  دروم و  یب  ياه  ینارچ  مشچ  اهسکع و  اهنامر و  هعلاطم 

هنوگ نیا  یئاـهنت :::  زا  زیهرپ  (( 2 دـننک .  مرگرـس  و ... هعلاطم ،  شزرو ،  لثم  يرگید  ياهراک  هب  ار  دوخ  تسا  مزـال  راـک  نیا  يارب  و  . 
رد بش  دننامن ،  اهنت  هناخ  رد  دنـشابن ،  اهنت  زگره  دننک و  يرود  نآ  زا  تدشب  دنزیهرپب و  یئاهنت  زا  یطرـش  دیق و  چیه  نودب  دیاب  دارفا 
زا دـندرک  یئاهنت  ساسحا  یطیحم  رد  هک  نیا  ضحم  هب  دـنورن و  تولخ  طاقن  هب  يرگید  راک  ای  هعلاطم و  يارب  اهنت  دـنباوخن ،  اهنت  قاتا 

نیرتمهم زا  یکی  نیا  و  دننک .  يرگید  راک  مرگرـس  ار  دوخ  هلـصافالب  دش  نانا  هجوتم  یکیرحت  نیتسخن  رگا  و  دنور .  نوریب  طیحم  نیا 
دارفا اب  ترشاعم  زا  دسافم :::  اب  ترـشاعم  زا  لماک  زیهرپ  (( 3 دنزیهرپب . یئاهنت  زا  دـیاب  تسا و  انمتـسا  لمع  نیا  هزرابم  هار  نیرت  رثوم  و 

رد دـساف  دـب و  نارـشاعم  شقن  تسج . يرود  قلطم  روط  هب  دـیاب  هزرابم  نارود  اـصوصخم  تاـقوا  همه  ردـتداع  نیا  هب  ـالتبم  فرحنم و 
دارفا هکدـننک  یم  یعـس  دـننک  هانگ  یتخبدـب و  ساسحا  رتمک  هک  نیا  يارب  اهنآ  تسا  بیجع  رایـسب  نآ  همادا  فارحنا و  نیا  هب  يـالتبا 

فورعم شزرو ::: (( 4 تسا .  تداع  نیا  كرت  مهم  ياههار  زا  یکی  نیا  دـننک .  التبم  دوخ  تشونرـس  هب  دـنزاس و  ـالتبم  زین  ار  يرگید 
هب ار  دوخ  یندـب  يرکف و  ياه  يژرنا  زا  یناوارف  رادـقم  شزرو  نوچ  دنتـسه  هقالع  مک  یـسنج  لئاسم  هب  تبـسن  ناراکـشزرو  هک  تسا 

لمع نیا  هب  داتعم  دارفا  تسا .  مهم  رایسب  یشزرو  همانرب  یسنج  تاکرحت  زا  يریگ  ولج  يارب  لیلد  نیمه  هب  دنهد  یم  صاصتخا  شزرو 
هزرابم هار  هک  دننک  یم  دیدشت  اهنآ  رد  ار  یسنج  كرحت  لماوع  نیمه  هک  دنتسه  يریگ  هشوگ  كرحت و  مک  يوزنم و  ياهمدآ  الومعم 

هتفگ هب  دومن و  تیوقت  ار  هدارا  دـیاب  تسخن  دوش  كرت  تداع  نیا  هک  نیا  يارب   ::: نآ تیوقت  هدارا و  نیقلت و  (( 5 تسا .  شزرو  نآ  اب 
دوخ هب  ار  اـهنآ  رکف  يزیچ  هک  یمارآ  لـحم  رد  هزور  همه  دـنهد .  ماـجنا  مه  رـس  تشپ  زور  نیدـنچ  تروـصب  ار  نیقلت  دـیاب  ناکـشزپ 

تلفغ تیـصخش  دـشر  میکحت و  يارب  یناور  ياـهباتک  هعلاـطم  زا  دـننک و  نیقلت  دوخ  هب  هتخاـس و  زکرمتم  ار  دوخ  رکف  دزاـسن  لوغـشم 
يرگید تداع  دـیاب  یتداع  ره  كرت  يارب  هک  دـیناد  یم  هدـنب  زا  رتهب  ناتدوخ  ار  دروم  نیا  دوش :::  نیـشناج  دـیاب  یتداع  (( 6 دنزرون . 
هدیـشک يرگید  تمـس  هب  دـیابدوش  یم  داجیا  اهنآ  رد  تداع  هزیگنا  ریثات  تحت  هک  یـصاخ  يژرنا  رگید  ترابع  هب  دوش و  نا  نیزگیاج 

لماک و یئاذغ  بسانم  میژر  نتـشاد  لمع و  نیا  كرت  بسانم :::  یئاذـغ  میژر  (( 7 دشابن . یبولطمان  شنکاو  هنوگ  چیه  دـهاش  ات  دوش 
لباق ریثات  دریگ  یم  همـشچرس  تسا  باصعا  فعـض  لـماع  هک  تداـع  نیا  اـب  هزراـبم  رد  زین  ددرگ و  یم  یمومع  تیوقت  بجوم  ملاـس 

یئاناوت هک  یئاهنآ  يارب  تسا  جاودزا  مه  رخآ  دروم  (( 8 تسا .  دیفم  یلیخ  دهد  یم  هزاجا  اوه  رگا  ردس  ابآ  اب  مامحتسا  دراد .  یهجوت 
رد یتح  نآ  هب  لمع  تسا و  انمتسا  كرت  ياه  هویـش  زا  يرـصتخم  نیا  تسا .  دیفم  رایـسب  دنتـسه  یبسانم  یلغـش  ینـس و  تیعقوم  رد  و 

ساپس اب  دهد .  یم  خساپ  دصرد  هام 100  کی  لوط  رد  طقف 

تبحم لدابت 

تـسود ار  شدوخ  تسا . دـنمهقالع  شیوخ  تیـصخش  هب  یـسک  ره  ربخ :  لک  نتم  گرزب  لاح  نیع  رد  کـچوک و  یبلاـطم  هصـالخ : 
زا دوشیم . عقاو  شبوبحم  درامـشب ،  مرتحم  ار  وا  تیـصخش  سک  ره  دـنراذگب . مارتحا  وا  تیـصخش  هب  نارگید  دـهاوخیم  شلد  دراد .
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شـشوک و يارب  دـشخبیم و  ییاـناوت  ورین و  وا  هب  نکیل  دـنکیمن ،  کـچوک  ار  امـشرسمه  تشادـگرزب  تسا . رفنتم  ناگدـننک  نیهوت 
ساسحا تسین  رضاح  سک  همه  نکیل  تسا ،  يزیرغ  رما  کی  مارتحا  هب  هقالع  تاذ و  بح  مرتحم !  مناخ  دنادرگیم . شاهدامآ  تیلاعف 

تاقوا اسب  دـنکیم و  دروخرب  بدایب  نوگانوگ و  دارفااـب  لزنم  جراـخ  رد  دراذـگب . مارتحا  يو  هب  دـنک و  عابـشا  ار  امـش  رهوش  ینورد 
شمارتحا هناخ  رد  القا  دراد  راظتنا  دیتسه  شراوخمغ  رای و  هک  امـش  زا  دوشیم . دراو  همطل  شتیـصخش  هب  و  دریگیم . رارق  نیهوت  دروم 

. دنادرگیم شاهدامآ  تیلاعف  شـشوک و  يارب  دشخبیم و  ییاناوت  ورین و  وا  هب  نکیل  دنکیمن ،  کچوک  ار  امـش  وا  تشادـگرزب   . دـینک
مارتحا وا  هب  نکن . عطق  ار  شمالک  نخـس  عقوم  هدـب . رارق  بطاخم  ار  وا  هتـسیاش ،  ظفل  اـب  هشیمه  نک . مالـس  ترهوش  هب  یمارگ ! مناـخ 

زا نارگید  روضح  رد  نزن . ادص  مسا  اب  ار  وا  رادب . مدقم  ار  وا  دیوریم  یسلجم  هب  مه  اب  رگا  نزن . داد  شرس  رب  نزب . فرح  بدا  اب  نک .
اهنامهم روضح  رد  نک . ناشخیبوت  دندرک  یبدایب  رگا  دنراذگب . مارتحا  ناشردپ  هب  نک  شرافس  تنادنزرف  هب  نک . فیرعت  لیلجت و  وا 

مامت يریگب و  هدیدان  ار  ترهوش  دوجو  ینامهم  سلجم  رد  ادابم  نک . ییاریذپ  وا  زا  رتدایز  هکلب  اه  نآ  هزادنا  هب  راذـگب و  شمارتحا  زین 
هب زاب  يهرهچ  نادـنخ و  بل  اب  هدومن  زاـب  ار  برد  تدوخ  نک  یعـس  دـنزیم  ار  لزنم  برد  یتقو  دـشاب . فوطعم  اـهنامهم  هب  تهجوت 

کچوک ار  امـش  وا  تشادگرزب  تشاذگ !! دهاوخ  ترهوش  حور  رد  ییوکین  رثا  هچ  کچوک  لمع  نیمه  ینادـیم  ایآ  يورب . شلابقتـسا 
لکـشم اههد  اب  لزنم  جراخ  رد  دـیاش  دـنادرگیم . شاهدامآ  تیلاعف  شـشوک و  يارب  دـشخبیم و  ییاناوت  ورین و  وا  هب  نکیل  دـنکیمن ، 

ار شلد  هدـیمد و  وا  هتـسخ  دـبلاک  رد  ياهزاـت  حور  نادـنخ  بل  اـب  امـش  ندرک  لابقتـسا  دوش . لزنم  دراو  هدرمژپ  حور  اـب  هدوب و  هجاوـم 
نیا زا  اهمناخ  تسا  نکمم  نک . ییاریذپ  وا  زا  رتدایز  هکلب  اه  نآ  هزادنا  هب  راذگب و  شمارتحا  زین  اهنامهم  روضح  رد  دهدیم . شمارآ 

ات تسین  هک  یبیرغ  هناگیب و  صخش  دیوگب ! دمآ  شوخ  دورب و  رهوش  لابقتـسا  هب  نز  یبیجع ! داهنـشیپ  هچ  دنیوگب : هدومن  بجعت  نخس 
مزال ناشیوخ  ناتـسود و  يارب  هک  هتفگ  یک  تسام ، طلغ  تیبرت  زا  رکفت  زرط  نیا  هتبلا  دـشاب ! هتـشاد  دـمآ  شوخ  لابقتـسا و  هب  جاـیتحا 

مارتحا دـیئوگیم ،  دـمآ  شوخ  دـینکیم ،  لابقتـسا  وا  زا  دوشیم  دراو  امـش  لزنم  هب  هک  ینامهم  مینک . تیاـعر  ار  مارتحا  بدا و  تسین 
مهاوخیم فاصنا  امش  زا  دیرامشیم . یگدنز  موسر  بادآ و  زا  یکی  یئالقع و  راتفر  کی  ار  لمع  نیا  دیئامنیم و  یئاریذپ  دینکیم ، 

هاگنآ هدش ، وربور  لکشم  اهدص  اب  هار  نیا  رد  دنکیم و  شالت  امـش  شیاسآ  هافر و  یگدنز و  نیمات  يارب  بش  ات  حبـص  زا  هک  يدرم  ، 
يارب هک  درادن  ار  نآ  شزرا  ایآ  دراذگب ،  امش  رایتخا  رد  هک  دبوکیم  ار  هناخ  برد  هداهن ،  صالخا  قبط  رد  ار  شیوخ  جنرتسد  لصاح 

اب نوچ  دییوگن : دینادرگ ؟ داش  ار  شلد  هتفگ  دمآ  شوخ  کی  نادنخ  بل  اب  دـییامرف و  هجنر  مدـق  هناخ  برد  ات  وا  مارتحا  يدونـشوخ و 
نآ لیلد  درک  توکـس  دیدرکن و  مارتحا  رگا  دراد . مارتحا  راظتنا  نارگید  زا  رتشیب  امـش  زا  هکلب  درادن ،  مارتحا  راظتنا  میتسه  سونام  مه 

مارتحا ترهوش  هب  رگا  مرتحم ! مناخ  تسا . هدومن  رظن  فرص  شیوخ  ینورد  هتساوخ  زا  امـش  تیاعر  يارب  هکلب  درادن ،  عقوت  هک  تسین 
هب دش . دهاوخ  رتماوداب  ییوشانز  نامیپ  رتراوتـسا و  نات  نایم  رد  تبحم  هتـشر  تشاذگ . دـهاوخ  مارتحا  امـش  هب  لباقم  رد  مه  وا  يدومن 

 "- يرادرـسمه نییآ  باتک "  زا  هتفرگرب  عبنم : نایبت  ددرگیم . امـش  دـئاع  شاهجیتن  دوشیم و  مرگلد  راک  بسک و  یگدـنز و  هناـخ و 
ینیما میهاربا  هللاتیآ  هدنسیون :

ربیاس س ك س

هک دوب  يا  هملک  سکس  ربیاس  تنرتنیا  زا  بسانمان  هدافتسا  تسیچ ؟ سکس  ربیاس  ربخ :  لک  نتم  تنرتنیا  زا  بسانمان  هدافتـسا  هصالخ : 
هک مدروخرب  ناونع  نیمه  هب  يا  هلاقم  هب  هلجم  ندرک  زاب  اب  . درک بلج  ار  ما  هجوت  رترب  لسن  مان  هب  يا  هلجم  دلج  يور  رب  شیپ  زور  دنچ 

مدوب فلاخم  نآ  فیراعت  یخرب  اب  هچ  رگا  تسین . هبیرغ  اـم  روشک  رد  یتح  تنرتنیا و  ياـیند  رد  هک  تشاد  يزیچ  هب  حیرـص  يا  هراـشا 
ربیاس . دـیناوخب دـیناوتیم  هلجم  نامه  رد  ار  هلاقم  لصا  هتبلا  مسیونب و  تسه  مرطاـخ  رد  هک  اـجنآ  اـت  ار  اـهنآ  زا  یـشخب  دـیهد  هزاـجا  اـما 
هدـش هدز  هنومن  ینایوجـشناد  زا  یلاثم  هلجم  رد  . تسا تنرتنیا )  ) يزاجم يایند  رد  یـسنج ) يدـید  اب  الامتحا   ) هطبار کی  لـماش  سکس 
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هب هلاقم  زا  یبلاج  شخب  اما  دوب و  هدش  داجیا  ناشیگدنز  رد  یفنم  یشخرچ  ناهگان  تنرتنیا  زا  هدافتـسا  رتویپماک و  دیرخ  زا  دعب  هک  دوب 
شیامن هحفـص  رتشیب  هچ  ره  ندرک  ناهنپ  يریگ و  هشوگ  لاثم  روطب  دوب  هتخادرپ  نآ  ياه  هناشن  دارفا و  یگدـنز  رد  سکـس  ربیاس  ریثات 

ای لئاسم و  زا  هدرپ  یب  ندرک  تبحـص  ، يدیفم لمع  هنوگ  چـیه  ماجنا  نودـب  رتویپماک  اب  تقو  نادـنرذگ  هنابـش و  ياهیرادـیب  رتویپماک ،
یسکس ریواصت  ای  ملیف و  ندید  الثم  هک  دشاب  هدش  صخـشم  هلاقم  نیا  رد  هک  مدیدن  نم  .. تنرتنیا و فرـصم  نتفر  الاب  یـسنج ،  تاملک 
دنچره مروآ  یمن  باسح  هب  سکـس  ربیاس  وزج  ار  دراوم  نیا  هدـنب  هکنیا  صوصخب  ریخ  اـی  دـجنگیم  هلوقم  نیا  رد  زین  تنرتنیا  قیرط  زا 

رد نامفارطا و  رد  ام  زا  يرایسب  دنراد  دوجو  یقیاقح  نینچ  مدقتعم  اصخش  دشاب . هتـشاد  زین  ار  الاب  رد  هدش  هراشا  ریثات  نامه  دناوتیم  هک 
فلاـخم سنج  اـب  مهنآ  ندرک  تچ  تنرتـنیا  زا  ناشدافتـسا  لـیلد  هک  یناـسک  میتـسه . اـی  هدوب و  يدارفا  نینچ  دـهاش  ناـمدوخ  روـشک 
يروشک رد  . تسا هدش  هدافتسا  ءوس  تنرتنیا  یطابترا  تاناکما  زا  طقف  اجنیا  رد  هک  ارچ  منادیمن  تنرتنیا  ياهررض  زا  ارنیا  نم  هتبلا  . تسا

لاح مدینـش و  ینفلت  ياهقـشع  زا  اهراب  هک  يروشک  رد  تسا و  هدش  هتـسیرگن  یفنم  يدید  اب  هشیمه  نارـسپ  نارتخد و  نیب  تبحـص  هک 
قوف هلاقم  تشاد .  شیب  مک و  زین  ار  يراظتنا  نینچ  دـیاب  لرتنک  لباق  نآ  لـثم  هن  تسا و  نومذـم  نآ  دـننامب  هن  هک  ندرک  تچ  زا  هکنآ 

. تسا نآ  يرازفا  مرن  يرازفا و  تخـس  تفرـشیپ  رانک  رد  تنرتنیا  زا  بسانم  هدافتـسا  يارب  يزاس  گنهرف  يارب  زاـین  هب  رگید  يا  هراـشا 
http://asheghi4u.blogsky.com

پاه هضیب  نراقت  مدع 

کینیلک هب  نارامیب  هعجارم  للع  زا  یکی  ربخ :  لک  نتم  دوشیم ؟  بوسحم  يرامیب  هیـضق  نیا  ایآ  هصـالخ :  اـه  هضیب  نراـقت  مدـع  رتیت : 
زا یکی  دنریگن و  رارق  نراقت  يواسم و  حطـس  رد  اههضیب  تسا  نکمم  لامرن  تلاح  رد  تساههضیب .  نراقت  مدع  زا  تیاکـش  يژولورا , 

هـضیب رتدوز  لوزن  مه ,  نآ  لیلد  تسا و  رتنیئاـپ  پچ  تمـس  دراوم  رد 80 % هـک  دریگ . رارق  يرگید  زا  رتنیئاـپ   1cm دودح اههضیب 
اب هضیب  هتبلا   ) دشابن توافتم  ماوق ,  هزادـنا و  رظن  زا  هضیب  ود  هسیاقم  هکیتروص  رد  اذـل  دـشابیم . ینینج  هرود  رد  مکـش ,  هرفح  زا  پچ , 

تـسا رکذ  هب  مزـال  تسین .  يراـمیب  هناـشن  لـباقم  تمـس  هب  تبـسن  هضیب  کـی  نتفرگ  رارق  رتنیئاـپ   1cm افرـص لامرن ) ماوق  هزادـنا و 
هضیب و ود  هسیاقم  اهیرامیب  نیا  رد  یلو  دندرگیم  اههضیب  نراقت  مدع  هب  رجنم  قتف  لسوردیه و  روموت , لسوکیراو ,  دننامه  یئاهیرامیب  ،

غرمیس تیاس  عبنم :  تسین . دننامه  هضیب  بانط 

؟  تسیچ  STDs دینادیم

؟ تسیچ  STDs يروراب تشادـهب  تاقیِِقحت  زکرم   STDs ای یـسنج  ياهیرامیب  ربخ :  لک  نتم  دیـشاب  يراـمیب  نیا  بقارم  هصـالخ : 
اب رنتراپ  کی  لاتینژ  هاگتـسد  سامت  یط  رد  رگید  صخـش  هب  یـصخش  زا  هک  یتبراقم  يرامیب  زا  دـنترابع   STDs ای یسنج  ياهیرامیب 

نیا دوش . لقتنم  زین  لگنا  اـی  يرتکاـب  سوریو ، طـسوت  تسا  نکمم   STD. دریذـپیم تروص  رگید  رنتراپ  قلح  ای  ناهد  دـعقم -  - لاـتینژ
راتفرگ ار  قلح  ناهد و  مشچ و  سکیورـس ، بلاح ، موتکر ، نژاو ، طاخم ، تسوپ ،  هدـش و  ندـب  لخاد  دـنناوت  یم  اـه  مسیناـگراورکیم 
دوجو یلامتحا  هناشن  یلـسانت ، یحاون  رد  مخز  اینوراپ ، سید  يروزید ، شزوس ، شراخ ، وبدب ، يداع و  ریغ  حشرت  هنوگ  ره  دوجو  دنک .
تدـش هب  لیامت  اهمناخ ، رد   STD دریگ • . رارق  ناـمرد  تحت  هدرک و  هعجارم  کـشزپ  هب  دـیاب  درف  يدراوـم  نینچ  رد  تـسا . تنوـفع 

یط رد  لـبق ، هچب ، هب  رداـم  زا  دـناوت  یم   STD دوش • . سکیورـس  ناطرـس  ثعاب  اـه   STD تسا نـکمم  دراد • . ناـیاقآ  زا  يرتـشیب 
یم ار  زدـیا  هب  التبا  سناـش  زدـیا ) زا  ریغ  هب   ) STD نتـشاد هک  دـنرواب  نیا  رب  نیققحم  دـشاب • .  نامیاز  زا  دـعب  هلـصافالب  ای  یگلماح 

حطـس ره  رد  ناـیاقآ  اـهمناخ و  يور  رب  ، STD دراد • : دوـجو  اـکیرمآ  رد   STD اب هطبار  رد  یـساسا  دـیلک  نتـسناد 5 لقادح  دیازفا .
رد  STD همه موس  ود  ابیرقت  دوش . یم  هدـید  لاس  ریز 25  نارتخد Teenager و  نیب  رد  رتشیب  دراد و  دوجو  یلیـصحت  يداـصتقا و 
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دارفا یـسنج  رظن  زا  هتـشذگ  نرق  نیدنچ  رد  هکنیا  لیلد  هب  تسا  هدـنور  الاب   STD عوقو دـتفا •  یم  قافتا  لاس  ریز 25  ناوج  تیعمج 
 ) درادـن یتمالع   STD دراوـم رتـشیب  رد  تـسا • . هدـش  رتـشیب  قـالط  هوـالعب  دریگ و  یم  تروـص  رترید  جاودزا  هدــش و  لاـعف  رتدوز 
دنچ هک  يدارفا  يارب  ناکـشزپ  نیاربانب  دشاب  یم  ریگرد  مه  رتنراپ  عقاو  رد  دـنک  یم  تفرـشیپ  مئالع  هک  ینامز  و  اهمناخ ) رد  اصوصخم 

هب تبسن   STI تنوفع زا  يرتشیب  تارطخ  اهمناخ  رد  دنهد • . یم  يرامیب  صیخـشت  يرگلابرغ و  يارب  ییاهتـست  دنراد  یـسنج  کیرش 
رد يرتشیب  ضراوع  داجیا  ودوش  یم  رت  هتفرـشیپ  يراـمیب  تفرـشیپ و  تمـالع ، نودـب  تلاـح  رد  يراـمیب  عقاو  رد  دراد و  دوجو  ناـیاقآ 

نیا زا  یـضعب  هک  دوش  یم  لقتنم  نامیاز  زا  دـعب  هلـصافالب  ای  یگلماـح و  نیح  رد  لـبق و  اـهتنوفع  نیا  زا  یـضعب  هک  دـیامن  یم  اـهمناخ 
. • دوش یم  هچب  گرم  یتـح  و  ( disability  ) ضراوع ثعاب  اهتنوفع  نیا  زا  یـضعب  یلو  دوش  یم  ناـمرد  یناـسآ  هب  هچب  رد  اـهتنوفع 
هب التبا  سناش   ، STD ياهیرامیب اه   STD زا یضعب  رد  دوش و  یم  نامرد  یناسآ  هب  دوش  هداد  صیخشت  هیلوا  لحارم  رد  يرامیب  یتقو 

: دراد ناکما  ریز  ياههارزا  ، STD هب التبا  رطخ  شهاک  مینک • ؟ يریگشیپ  یـشزیمآ  ياهیرامیب  زا  میناوت  یم  روطچ  دیازفا . یم  ار  زدیا 
يارب زیمت  ياهگنرس  زا  هدافتسا  نایاقآ •  رد  مودناک  زا  موادم  حیحص و  هدافتـسا  ینوفع •  ریغ  صخـش  اب  یـسنج  هطبار  کی  نتـشاد  • 
ریخاـت هب   • STD هب التبا  طـخ  شهاـک  تنوـفع HIV و  هب  ـالتبا  رطخ  نتـساک  يارب  ، STD ياـهیرامیب لرتـنک  يریگـشیپ و  قیرزت • 

هب التبا  يارب  يرتشیب  دادعتـسا  بتارم  هب  دنراد   sex راب نیلوا  يارب  هک  ینامز  رتناوج  دارفا  نکمم  دـح  ات  یـسنج  هطبار  نیلوا  نتخادـنا 
مئالع و دوجو  مدع  تروص  رد  یتح  ، STD يرامیب يارب  بترم  لرتنک  یتسیاب • : تسا  لاعف  یسنج  رظن  زا  هک  یصخش  دنراد .  STD
هب مئـالع ، نیرتـکچوک  ندـید  تروـصو  رد  مئالع STD و  نتـسناد  دـیدج • . رنتراـپ  اـب  سینج  طـباور  نتـشاد  تروص  رد  اـصوصخم 

هدش و ینوفع  رتشیب   HIV هب التبم  ياهمناخ  هک  یگدعاق ، نامز  رد  یسنج  طباور  نتـشاد  زا  بانتجا  دنک • . هعجارم  ینامرد  ياهدحاو 
نیا هک  یتروص  رد  و  دعقم ، ياهـسامت  زا  بانتجا  دـنوش • . یم  نامز  نیا  یط  رد  تنوفع  نتفرگ  دعتـسم  رتشیب  ، HIV ینوفع ریغ  دارفا 

لامتحا هدش و  نژاو  دراو  اهنیرتکاب  زا  یضعب  هکنیا  لیلد  هب  لانیژاو ، شود  زا  بانتجا  درم • . رد  مودناک  لامعتسا  دوش ، یم  ماجنا  لمع 
 . دنک یم  رتشیب  ار   STD رطخ

لهاتم نایاقآ  رد  ییاضرا  دوخ 

رد ییاضرادوخ  هنافـساتم  ربخ :  لک  نتم  هلباقم  ياههار  گرزب و  لضعم  نیا  یـسرررب  هصالخ :  لهاتم  ناـیاقآ  رد  ییاـضرا  دوخ  رتیت : 
نانز محر  زا  جراخ  هب  ینم  بآ  نتخیر  زا  ار  دارفا  تدـشب  یهلا  نایدا  هیلک  تسا .  عیاش  دـنرادن  یبهذـم  يوق  تاداقتعا  هک  نادرم  نایم 

نایاقآ رد  ییاضرادوخ  هلئسم  دنتحاران  نآ  دروم  رد  دارفا  بلغا  هک  يرگید  هلئسم  تسا . هدرک  یهن  دوشیم ) مه  ییاضرادوخ  لماش  هک  )
نایاقآ زا  يرایـسب  لیلد  نیمه  هب  تساهنآ . ناش  رـسک  ثعاب  عقاو  رد  هدـننک و  تحاراـن  رایـسب  اـه  مناـخ  يارب  هلئـسم  نیا  تسا . لـهاتم 

ببـس لهاتم  نایاقآ  رد  ییاضرا  دوخ  دنامب . ناهنپ  ناشرـسمه  دید  زا  الماک  عوضوم  نیا  دننکیم  یعـس  ییاضرادوخ  هب  مادقا  تروصرد 
رد تداع و  ییاضرادوخ  دنـسپان  لمع  هب  يدرجم  نارود  رد  درم  یتقو  دـنک .  یم  مک  ار  نیجوز  تبحم  هدـش و  هداوناخ  نوناک  بیـسآ 
اب یـسنج  ملاس  هطبار  زا  شیارب  ییاضرادوخ  اب  ینم  جورخ  تذل  زین  جاودزا  نارود  رد  یناور  یحور و  رظن  زا  دنک  یم  ادـیپ  دایتعا  عقاو 

مدع هچ  رگا  درادن .  وا  هب  يا  هقالع  هجوت و  وا  درم  هک  دشاب  هتشاد  ار  تشادرب  نیا  نز  دوش  یم  ببس  هلئسم  نیمه  تسا و  رتشیب  رـسمه 
لکـشم نیا  اب  مینک  یم  هیـصوت  اه  مناخ  هب  لاـح  ره  رد  دوش .  هلئـسم  نیا  ببـس  دوخ  دـناوت  یم  یگداوناـح  تالکـشم  دوجو  هقـالع و 
شندرک زاب  هک  دوش  يروک  هرگ  یگدـنز  هرگ  نیا  هک  دـنوشن  ببـس  تاساسحا  یحور  زا  دـننک و  دروخرب  هنـالقاع  دوخ  رهوش  گرزب 

نیا دینک و  تبحـص  دوخ  رهوش  اب  لآ  هدیا  یفطاع  یحور و  تیعقوم  کی  رد  شنت  زا  رودب  بسانم و  یطیارـش  رد  دشابن .  ریذـپ  ناکما 
رد هکنیا  ای  دینک و  عفر  ار  لکـشم  نآ  امـش  ات  دنک  حرطم  دنیب  یم  امـش  رد  یلکـشم  رگا  دیهاوخب  وا  زا  دیوش و  رکذـتم  وا  هب  ار  لکـشم 

یحور هبرـض  ببـس  وا  لمع  نیا  هک  دینک  عناق  ار  دوخ  رـسمه  دیناوت  یم  لمات  ربص و  شمارآ و  اب  اعطق  دـشاب .  دوخ  لکـشم  عفر  تهج 
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یگدـنز دوش و  مک  جوز  نیب  هفطاع  تبحم و  دوش  یم  ببـس  ناهنپ  تولخ و  رد  لـمع  نیا  ماـجنا  دـیوش  رکذـتم  وا  هب  تسامـش .  يارب 
یسنج هرواشم  افش -  یکشزپ  یناسر  عالطا  هاگیاپ  دیشاب -  قفوم  ددرگ .  یم  رات  هریت و  دشاب  دیاب  فرب  يدیفس  هب  هک  امش  يابیز 

یسنج تیاضر 

روصت کی  هجوتم  یلاسرا  ياه  هرواشم  زا  يدایز  دراوم  رد  ربخ :  لک  نتم  رسمه  یسنج  تیاضر  اب  یلـسانت  تلآ  زیاس  طابترا  هصالخ : 
دوخ یگدنز  رد  يدج  تالکـشم  راچد  نایاقآ  زا  يرایـسب  هدش  ببـس  هک  يا  هلئـسم  میدش .  نادرم  رد  یلـسانت  تلآ  صوصخ  رد  طلغ 

جاودزا يارب  ار  يدرم  اه  مناـخ  یـسنج  لـئاسم  هاگدـید  زا  دـننک  یم  روصت  ناـیاقآ  زا  یخرب  دنـشاب .  نازیرگ  جاودزا  زا  یتح  دـنوش و 
دوخ دنرادن  گرزب  زیاس  اب  یلسانت  تلآ  رگا  هدش  ببس  نایاقآ  طلغ  روصت  نیا  دشاب .  هتشاد  یگرزب  یلـسانت  تلآ  هک  دنناد  یم  بسانم 

ندروآ مهارف  زا  گرزب  یلـسانت  تلآ  نتـشادن  لیلد  هب  دنرادنپ  یم  هکنیا  ای  دننک و  يرود  جاودزا  زا  دـننادب و  یگرزب  لکـشم  راچد  ار 
رسمه اب  یـسنج  هطبار  رد  ینز  ره  دشاب  یم  دنیاشوخان  طلغ و  روصت  کی  نیا  دنتـسه .  زجاع  دوخ  رـسمه  يارب  یـسنج  لآ  هدیا  طیارش 

فطاوع تاساسحا و  اـب  دـیاب  رهوش  دراد .  هجوت  تقد و  درم  هاـگن  یفطاـع و  هطبار  هب  دـشاب  وا  یلـسانت  تلآ  هجوتم  هکنیا  زا  لـبق  دوخ 
یم ار  دوخ  رـسمه  هجوت  تبحم و  لوا  هجرد  رد  نز  کی  هک  دـنادب  دسانـشب .  ار  نز  سنج  دـشاب و  هتـشاد  لـماک  ییانـشآ  دوخ  رـسمه 
امش رسمه  دیهد  هزاجا  دیشاب و  هتشاد  شمارآ  دوخ  رسمه  نز و  اب  یسنج  هطبار  رد  دنراد .  گرزب  رایـسب  فیطل و  هیحور  اهنز  دهاوخ . 

تینما کی  داجیا  نز  يارب  هلئـسم  نیرتمهم  ملاس  یـسنج  هطبار  کـی  رد  دریگ .  رارق  امـش  شوغا  رد  یتخبـشوخ  ساـسحا  شمارآ و  اـب 
فصو يزاب  قشع  امش  اب  ناترسمه  دیـشاب  نئمطم  دیدرک  مهارف  ار  نما  طیحم  نیا  یتقو  دشاب .  یم  یـسنج  یفطاع و  یناور -  یحور - 

 .... دوخ رهوش  یلسانت  تلآ  گرزب  ای  کچوک  زیاس  هب  هجوت  نودب  تشاد ،  دهاوخ  ار  ریذپان 

یتمالس يورب  یسنج  هطبار  ریثات 

حـشرت یـسنج  هطبار  زا  سپ  ییایوب : سح  دوبهب  - 1 ربخ :  لک  نتم  دراد  میقتـسم  ریثاـت  دارفا  یتمالـس  يور  رب  یـسنج  هطبار  هصـالخ : 
داجیا زغم  ییایوب  زایپ  رد  ار  يدیدج  ياهنورون  زغم  يداینب  ياهلولـس  ات  ددرگیم  ببـس  نومروه  نیا  دباییم . شیازفا  نیتکالورپ  نومروه 

زا شیب  نتشاد  یبلق : ياهیرامیب  کسیر  شهاک  - 2 ددرگیم ) هدهاشم  نانز  رد  ییایوب  سح  يدوبهب  نیا  زین  یهدریـش  نارود  رد  . ) دننک
دب لورتسلک  یـسنج  هطبار  دـهدیم . شهاک  فصن  هب  نادرمرد  ار  یبلق  ياهیرامیب  هب  ـالتبا  کـسیر  هتفه  لوط  رد  یـسنج  هطبار  تبون   3

ترارحرپ یـسنج  هطبار  کی  تسا . یندب  تیلاعف  عون  کی  یـسنج  هطبار  مادـنا : بسانت  نزو و  شهاک  - 3 دـهدیم . شهاک  زین  ار  نوخ 
ظاحل زا   ) هتخیگنارب درف  بلق  نابرض  تباث .) ود  ) لیم درت  هاگتـسد  يورب  ندیود  هقیقد  لداعم 15  ینعی  دـنازوس ، یم  يژرنا  يرلاک   200

تالـضع ندش  ریگرد  نیرمت و  ثعاب  یـسنج  هطبار  نیح  تاضابقنا  دبای . یم  شیازفا  هقیقد  رد  راب  هب 150  هقیقد  رد  راـب  زا 70  یسنج )
، دشابیم دیئوریت  ددغ  هدننک  کیرحت  ياهنومروه  يواح  نادرم  ینم  يامـسالپ  ددرگیم . هنیـس  هسفق  ندرگ و  اهوزاب ، نساب ، اهنار ، نگل ،

نورتسوتست نومروه  دیلوت  شیازفا  ثعاب  یسنج  هطبار  - 4 ددرگ . نانآ  نزو  شهاک  نانز و  رد  هیاپ  مسیلوباتم  شیازفا  ثعاب  دناوتیم  هک 
هدوب و لاعف  یسنج  ظاحل  زا  هک  ینانز  یگدرسفا : شهاک  - 5 ددرگیم . اهناوختسا  تالضع و  ندش  رتمکحم  ثعاب  نومروه  نیا  دوشیم :

نادرم ینم  رد  دوجوم  نیدنالگاتسورپ  نومروه  دنشابیم . یگدرسفا  دعتسم  رتمک  دننک ، یمن  هدافتسا  مودناک  زا  زین  نانآ  یسنج  کیرش 
نژورتسا و ياهنومروه  يواح  نادرم  ینم  دوش . یم  هنانز  ياهنومروه  لیدـعت  ثعاـب  هدـیدرگ و  بذـج  ناـنز  یلـسانت  هاگتـسد  هلیـسوب 

یـسنج هطبار   ) دـنراد رارق  دوخ  نارهوش  ینم  ضرعم  رد  هک  ینانز  دنـشابیم . رثوم  قلخ  دوبهب  رد  اـهنآ  يود  ره  هک  دـشابیم  نورتسژورپ 
نیکست - 6 دـشاب ) تیولوا  رد  یتسیاب  یتبراقم  ياـهیرامیب  هب  ـالتبا  مدـع  هتـساوخان و  یگلماـح  هتبلا  . ) دنـشابیم رتداـش  مودـناک ) نودـب 
نومروه نیا  دـبای . یم  شیازفا  لاـمرن  حطـس  ربارب  هب 5  نیـسوت  یـسکا  نومروه  حطـس  یـسنج ) تذل  جوا   ) مساگرازا لبق  تسرد  : درد
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نومروه حـشرت  ثعاـب  یـسنج  هطبار  دـهدیم . نیکـست  ار  يدرد  هنوگره  هدـیدرگ و  ندـب ) یعیبط  درد  دـض   ) نیفرودـنآ حـشرت  ثعاـب 
یسنج هطبار  هتفهرد  راب  هک 2-1  يدارفا  رتمک : یگدروخامرس  - 7 دهد . شهاک  ار  یگدعاق  ياهدرد  دـناوتیم  هک  ددرگیم  زین  نژورتسا 
لرتنک - 8 ددرگیم . ندب  ینمیا  متـسیس  تیوقت  ثعاب  رما  نیا  دشابیم . رتشیب  دصرد  اهنآ 30  ندب  رد   A نیبولگونمیا نتداپ  حطس  دنراد ،

ینم يامسالپ  رت : ملاس  ياهنادند  - 9 ددرگیم . هناثم  تالضع  تیوقت  ثعاب  دنشاب و  یم  یعیبط  لگک  تانیرمت  یـسنج  هطبار  هناثم : رتهب 
نینچمه دنکیم . يریگولج  اهنادند  یگدیـسوپ  زا  هک  دـشابیم  یندـعم  داوم  رگید  میـسلک و  يور ، يواح  لبهم ) طاخم  زا  هدـش  بذـج  )

-10 دنکیم . اهنادـند  ندز  كاوسم  هلمج  زا  تشادـهب  هیلوا  لوصا  تیاعر  هب  مزلم  ار  یـسنج  کیرـش  ود  یـسنج ، هطبار  يرارفرب  بادآ 
تاتسورپ و ینم  عیام  دیلوت  يارب  دنراد . داقتعا  تاتـسورپ  ناطرـس  لازنا و  دادعت  نایم  هطبار  هب  اهتـسیژولوروا  یخرب  تاتـسورپ : تمالس 

لماع ره  نیب  نیا  رد  دننکیم . ظیلغت  ربارب  ات 600  ار  اهنآ  دنریگیم و  نوخ  زا  ار  میساتپ  کیرتیس و  دیسا  يور ، نوچمه  يداوم  ینم  هسیک 
یـسنج و هطبار  ددرگ . هتـشابنا  ظـیلغت و  تاتـسورپ  رد  نازیم  نیمه  هب  داوم و  نیا  هارمه  هب  تسا  نکمم  زین  نوخ  رد  دوـجوم  يازناـطرس 

هطبار نتشاد  هدیدرگ  تباث  هتبلا  دروآ . لمع  هب  يریگولج  تاتسورپ  هدغ  نورد  رد  ازناطرـس  لماوع  ندش  هتـشابنا  زا  دناوتیم  ررکم  لازنا 
هب التبا  کسیر  شیازفا  رطاخ  هب  . ) دـهد شیازفا  دـصرد  ات 40  نادرم  رد  ار  تاتسورپ  ناطرس  دناوتیم  یـسنج  کیرـش  نیدنچ  اب  یـسنج 

مکش و تالضع  ندش  تفس  ثعاب  یسنج  هطبار  تسا : رطخ  یب  نانز  يارب  یسنج  هطبار  رد  طارفا  - 11 یسنج ) هار  زا  هلقتنم  ياهیرامیب 
يربخ سرتسا  هنوگره  هتساوخان و  یگلماح   ، یتبراقم ياهیرامیب  زا  هکنیا  رب  طورشم  هتبلا  ددرگیم . نانز  رد  یتماق  راتخاس  دوبهب  نساب و 
مامت دندرگ . كاندرد  تبراقم  لبهم و  لیلحت ) ) یفورتآ راچد  تسا  نکمم  دنزرو  یم  عانتما  یـسنج  هطبار  زا  هک  يا  هسئای  نانز  دـشابن .

نودـب یـسنج  هطبار  . ) دـشابیم تفایرد  لباق  ناشنارهوش  اب  ملاس  یـسنج  هطبار  قیرط  زا  دـنراد ، زاین  اهنآ  هب  هسئای  نانز  هک  ییاهنومروه 
یگدیشارخ و راچد  تسا  نکمم  نادرم  یلسانت  تلآ  دشاب : نیرفآ  رسدرد  نادرم  يارب  دناوتیم  یـسنج  هطبار  رد  طارفا  اما  - 12 مودناک )

لـش ددرگ . بیـسآ  راچد  دناوتیم  نادرم  یلـسانت  تلآ  تفاب  تدم  ینالوط  نشخ و  یـسنج  هطبار  رد  نینچمه  ددرگ . یتسوپ  کیرحت  ای 
تلآ رد  ینوـخ  رگید  نآ  زا  سپ  اـما  ددرگیم . رپ  نوـخ  زا  درم  تلآ  ظوـعن  ماـگنه  تسین . تـلع  یب  لازنا  ظوـعن و  زا  سپ  تـلآ  ندـش 

تحارتسا هدش و  لش  تلآ  ات  دیهدن  هزاجا  امش  هچنانچ  دندرگ . لش  یتسیاب  تلآ  تالضع  نژیسکا  ددجم  بذج  يارب  دبای . یمن  نایرج 
ذوعن نآ  رد  هک  ( PRIAPISM) مسیپایرپ يرامیب  رد  دیا . هدرک  مورحم  یفاک  نژیـسکا  تفایرد  زا  ار  تلآ  تالـضع  راک  نیا  اب  دـنک ،

. ددرگیم بوسحم  یکشزپ  سناژروا  کی  مسیپایرپ  رطاخ  نیمه  هب  ددرگ . یلولـس  گرم  راچد  تسا  نکمم  تلآ  دیآ ، یم  دیدپ  یمئاد 
يذـغم داوم  نژیـسکا و  نیاربانب  دـهدیم . شیازفا  ار  ندـب  ياضعا  رگید  زغم و  هب  نوخ  نایرج  یـسنج  هطبار  نوخ : ناـیرج  شیازفا  - 13

هک يدارفارد  ریم  گرم و  خرن  رمع : لوـط  شیازفا  - 14 دندرگیم . عفد  ندب  زا  رتعیرس  زین  دیاز  داوم  هدیـسر و  ندب  ياهناگرا  هب  يرتشیب 
یسنج هطبار  - 15 دـننکیم . هبرجت  ار  مساگرا  هبترم  کی  اـهنت  هاـم  لوط  رد  هک  تسا  يدارفا  فصن  دنـسریم ، مساـگرا  هب  هتفهرد  راـب   2

رد ار  نانز  هدش و  لبهم  رتشیب  یگدنزغل  يریذپ و  فاطعنا  ثعاب  نومروه  نیا  ددرگیم : نانز  رد  نژورتسا  نومروه  حطـس  شیازفا  ثعاب 
ثعاب یسنج  هطبار  نینچمه  تسا : رثوم  رایسب  بارطضا  سرتسا و  شهاک  رد  یـسنج  هطبار  - 16 دنکیم . تظفاحم  یبلق  ياهیرامیب  ربارب 

هک دـیراد  ار  یـسک  هچنانچ  تسا : رگنامرد  شخب و  افـش  دـشاب  ماوت  قشع  اب  هچنانچ  یـسنج  هطبار  - 17 ددرگیم . باوخ  تیفیک  دوـبهب 
ظاحل زا  دیـشاب ، هتـشاد  شتـسود  هدوب و  لئاق  تیمها  يو  يارب  زین  امـش  لباقم  رد  دـشاب و  هتـشاد  ناتتـسود  هدوب و  لئاق  تیمها  ناـتیارب 

ياـهیرامیب هـب  ـالتبا  اـی  سردوز و  گرم  رطخ  ضرعم  رد  رتـمک  ربارب  تقونآ 5-3  دیـشاب ، یمیمـص  رگیدکی  اب  زین  یمـسج  یـساسحا و 
رییغت ثعاب  ندرک  شزاون  نتفرگ و  شوغآ  رد  دشابیم . ندرک  سمل  تبثم  تارثا  رطاخ  هب  نآ  زا  یـشخب  تشاد . دیهاوخ  رارق  نوگانوگ 

( نادرم اصوصخ   ) نادرم نانز و  سفن  تزع  سفنب و  دامتعا  شیازفا  رد  ملاس  یسنج  هطبار  - 18 دوشیم . امش  ندب  ییایمیش  تابیکرت  رد 
نامدرم دشاب . هتشاد  ییازسب  ریثات  دناوتیم 

ییوشانز یگدنز  رد  تافالتخا 
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ییوشانز یگدنز  رد  تافالتخا 

اه يداش  دنناوت  یم  رهوش  نز و  یمالک ، تاطابترا  نیا  بلاق  رد  تسا . ییوشانز  یگدنز  تایرورضزا  یکی  وگتفگ  تبحص و  هصالخ : 
ود هب  ایند  مدرم  ربخ :  لک  نتم  دوش . یم  امرفمکح  توکس  تسا و  لکشم  تبحـص  عورـش  ابلاغ  اما  دنهد . زورب  ار  دوخ  ياه  یتحاران  و 
وزج امـش  ایآ  دنا . هدرک  ادیپ  ار  همین  نیا  هک  رگید  يا  هدع  دنتـسه و  دوخ  هدشمگ  همین  يوجتـسج  رد  يا  هدع  دنوش ؛ یم  میـسقت  هتـسد 
یم ظفح  تالکـشم  لباقم  رد  ار  ناتکرتشم  یگدـنز  روطچ  دـینک ؟ تمـسق  ناترـسمه  اب  ار  یتخبـشوخ  هک  دـیتسه  یـسناش  شوخ  دارفا 

هب ار  هطبار  نیا  ظـفح  ياـه  هار  دـیاب  نآ  ماود  يارب  هتبلا  تسا . لآ  هدـیا  يدرف  ره  يارب  لاـمک  یتخبـشوخ و  كرتشم ، یگدـنز  دـینک ؟
نز و یگـشیمه  ناـمرآ  لـباقتم ، كرد  مهاـفت و  جاودزا ، رد  دراد . مه  ییاـه  بیـشن  زارف و  هاـگ  اـبیز  ریـسم  نـیا  اـما  تخانـش . یبوـخ 

تسا یفاک  طقف  دناشک . یم  یگلصوح  یب  یگتسخ و  یتحاران ، ثحب ، رج و  هب  ار  یگدنز  وج  هرمزور ، تالکشم  هاگ  اما  تساهرهوش ،
رد تسا . ییوشاـنز  یگدـنز  تایرورـضزا  یکی  وگتفگ  تبحـص و  مینک . هدافتـسا  تسرد  میراد ، راـیتخا  رد  هچنآ  زا  مینک و  رکف  یمک 

تسا و لکشم  تبحص  عورش  ابلاغ  اما  دنهد . زورب  ار  دوخ  ياه  یتحاران  اه و  يداش  دنناوت  یم  رهوش  نز و  یمالک ، تاطابترا  نیا  بلاق 
اما دیـشاب ، هتـشاد  یبلاج  داش و  مسارم  دـلوت ، ای  جاودزا  درگلاـس  يارب  دـیراد  وزرآ  هشیمه  لاـثم  ناونع  هب  دوش . یم  اـمرفمکح  توکس 

نینچ دیهدن  هزاجا  هاگ  چـیه  دـیوش . یم  رطاخ  هدرزآ  عوضوم  نیا  زا  مه  امـش  دـنزب و  سدـح  ار  امـش  ياهوزرآ  دـناوت  یمن  ناترـسمه 
تحار یلیخ  دینامن و  رظتنم  سپ  دریگب ؛ امـش  بلق  رد  ار  قشع  ياج  يروخلد ، دنک و  هریت  ار  كرتشم  یگدنز  هنامیمـص  طباور  یلئاسم 

وگو تفگ  يارب  تقو  ردقچ  هاگشناد ...  سرد ، نویزیولت ، اه ، هچب  راک ، دییوگب . وا  هب  ار  دوخ  یبلق  ياه  هتـساوخ  تقادص ، لامک  رد  و 
صاصتخا اه و ... هچب  روما  هب  یگدیـسر  هعلاطم ، راک ، هب  ار  يدایز  تاعاس  زور  رد  ام  همه  دـیریگ ؟ یم  رظن  رد  ناترـسمه  اب  تبحـص  و 

نیارد میراذـگب . تقو  نامرـسمه  اب  تبحـص  يارب  دـیاب  مه  يا  هقیقد  دـنچ  تدـم ، نیا  لالخرد  هک  مینک  شومارف  دـیابن  اـما  میهد ، یم 
تاساسحا اه و  هتـساوخ  هب  طقف  مینک و  اهر  ار  اه و ... هچب  تیبرت  راـک ، لوپ ، هب  عجار  هرمزور  ياـه  هغدـغد  ماـمت  دـیاب  نیریـش  تصرف 

ناترـسمه دیهد  هزاجا  دیوش . تحاران  رگیدـکی  زا  دـیابن  زگره  ییالط  تصرف  نیارد  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  میهد . شوگ  لباقم  فرط 
دنم ـ ـشزرا رایـسب  یلباقتم  طابترا  نینچ  دـنک .  لد  درد  امـش  اب  حالطـصا  هب  ای  دـنک و  تبحـص  دراد ،  تسود  هک  یعوضوم  ره  درومرد 

زا تقو  چـیه  ار  ییاه  تصرف  نینچ  سپ  دراد . هجوت  وا  هب  الماک  لباقم  فرط  هک  دـننک  ساسحا  رهوش  نز و  دوش  یم  ثعاب  اریز  تسا ،
ییاهوگو تفگ  نینچ  نیا  يارب  دیناد ، یم  حالـص  دوخ  هک  ار  یتصرف  ره  ای  باوخ و  زا  لبق  يا  هقیقد  دـنچ  ماش ، زیمرـس  دـیهدن . تسد 

زا یکی  دـیابن  تقو  چـیه  مهم ، ياه  يریگ  میمـصت  دروم  رد  هک  تسا  نیا  كرتشم  یگدـنز  رد  ییالط  تاـکن  زا  یکی  دـینادب . تمینغ 
نز دنشاب . یضار  ودره  زین  تیاهنرد  دننک و  باختنا  ار  هنیزگ  نیرتهب  يرکفمه ، اب  دیاب  رفن  ودره  هکلب  دریگب ، ار  ییاهن  میمـصت  نیجوز 

. دـنک لیمحت  يرگید  هب  ار  دوخ  رظن  دـیابن  کی  چـیه  دـنراد و  يواسم  قوقح  لباقتم  مارتحا  لک ، رد  رظنراهظا و  تبحـص ، رد  رهوش  و 
زا يرایـسب  رد  تسا . هدـش  ضوع  رایـسب  نادرم  نانز و  رکفت  زرط  هتـشذگ ، لاس  دـنچ  یط  دـیریذپب ! تسه  هک  روط  نامه  ار  ناترـسمه 
رد ییوشانز  طباور  تسکـش  تلع  نیرتگرزب  ار  رما  نیا  دـشاب . لباقم  فرط  هیبش  ناشیاهراتفر  واـهراک  دـنراد  لـیامت  درم  نز و  دراوم ،

لماک روط  هب  ار  وا  میشاب  هتـشاد  دصق  هکنیا  هن  میریذپب ، تسه  هک  هنوگ  نامه  ار  نامرـسمه  تسیاب  یم  عقاو  رد  دنناد . یم  زورما  يایند 
، طابترا يرارقرب  ياه  شور  دنتـسه . رگید  هرایـس  کی  هب  قلعتم  مادک  ره  ییوگ  هک  دنراد  توافت  مه  اب  ردـق  نآ  درم  نز و  میهد . رییغت 
دننک و یم  نیسحت  ار  تردق  ییآراک و  دوس ، لالقتـسا ، تیقفوم ، نادرم ، تسا . توافتم  الماک  نادرم  نانز و  رد  هقالع و ... زاربا  رکفت ،

هنامیمـص طباور  هیدـه و  تاساسحا ، زاربا  عونت ، رییغت و  بلاط  نانز  هک  یلاح  رد  دارفا . طـباور  اـت  دنـشیدنا  یم  هجیتن  فدـه و  هب  رتشیب 
تارییغت تاـساسحا و  شریذـپ  ینادردـق ، هقـالع ، تبحم و  مارتـحا ، مهاـفت ، ندرک ، شوگ  هجوت ، هتفیـش  زیچ  ره  زا  شیب  ناـنز  دنتـسه .

رارق دـیجمت  فیرعت و  دروم  دـنراد  لیامت  رتشیب  اـهنآ  تسا . رگید  يا  هنوگ  هب  زین  نادرم  تـالیامت  دنتـسه . لـباقم  فرط  زا  ناـشیراتفر 
تروص نیا  رد  . دشاب هتـشاد  ار  وا  رییغت  دـصق  هکنیا  نودـب  دریذـپب  تسه  هک  روط  نامه  ار  وا  دـنک و  دامتعا  اهنآ  هب  ناشرـسمه  دـنریگ ،
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، هوالع هب  دوش  یم  هنیک  ضغب و  يدـیماان ، يدرـسلد ، زا  عنام  یگدـنز  کیرـش  لوبق  كرد و  میا . هدرب  الاب  ار  ییوشانز  یگدـنز  سناش 
نز و یلباقتم ، تاطابترا  نینچ  هیاـس  رد  دوش . نیماـت  ـالماک  زین  لـباقم  فرط  ياـهزاین  اـت  دوش  یم  ثعاـب  بولطم ، كرد  مهاـفت و  نیا 

داجیا يارب  ار  اه  تصرف  نیرتکچوک  دـننک و  یم  هدامآ  یگدـنز  تفرـشیپ  يارب  ار  دوخ  هجیتن  رد  دـنراد ، یمرب  ولج  هب  ماگ  کـی  رهوش 
یگدـنز هکنیا  يارب  كرتشم  یگدـنز  شمارآ  هدـننکدیدهت  دروم  دـنچ  دنرامـش . یم  تمینغ  راوتـسا  ـالماک  شخب و  تیاـضر  یطباور 

یضعب زا  ندش  رود  اب  دیناوت  یم  هکلب  دیدرگب ، هزجعم  ییالط و  ياه  لح  هار  لابند  هب  تسین  مزال  امتح  دیـشاب ، هتـشاد  یقفوم  ییوشانز 
تسا و قشع  لتاق  نویزیولت  . - دزادـنا هرطاخم  هب  ار  نارـسمه  طباور  دـناوت  یم  ریز ، دراوم  دـینک . تیوقت  ار  كرتشم  ياه  هیاـپ  اـه ، ماد 
اب نارـسمه  تبحـص  وگتفگ و  يارب  یتصرف  رگید  ملیف ، رابخا و  ياشامت  ماگنه  رد  ندروخ  ماش  تسین . عوضوم  نیا  رد  مه  یکـش  چیه 

بش دنچ  دینک و  يرود  نویزیولت  زا  دوشن ، لکشم  راچد  ناترسمه  اب  امـش  هناقـشاع  طباور  دیهاوخ  یم  رگا  دراذگ . یمن  یقاب  رگیدکی 
راک رس  زا  رید  یلیخ  هک  یتقو  دیدرگرب . لزنم  هب  راک  رس  زا  رتدوز  یمک  اه  بش  دینک  یعس  دینکن - . نشور  ار  نویزیولت  الصا  هتفه  رد 

اب امـش  يابیز  طباور  راـک ، دـیراذگن  دـیرادن . ار  ناترـسمه  اـب  ندرک  تبحـص  هلـصوح  رگید  دـیتسه  هتـسخ  یلیخ  نوچ  دـیدرگ ، یمرب 
دوخ تفاظن  رهاظ و  هب  دوش  یمن  لیلد  نیا  اما  تسا ، هتـشذگ  امـش  جاودزا  زا  لاس  نیدنچ  هک  تسا  تسرد  دنک - . بارخ  ار  ناترـسمه 

ناشن زین  امش  سپ  دراد  تسود  دیتسه  هک  هنوگ  نامه  ار  امش  تسا و  دنم  هقالع  امـش  هب  ناتیگدنز  کیرـش  انئمطم " دیـشاب . تیمها  یب 
طباور نانمـشد  نیرتگرزب  زا  یکی  یتوافت  یب  دـیراذگ - . یم  مارتحا  شیاه  هتـساوخ  تارظن و  هب  دـیتسه و  دـنم  هقـالع  وا  هب  هک  دـیهد 
فرط هب  زیمآ  تبحم  هاگن  زا  نارـسمه  یهاگ  هکلب  تسین ، لگ  هتـسد  هیدـه و  دـیرخ  افرـص " تیمها ، هجوت و  زا  روظنم  تسا . ییوشانز 
هدرک بترم  ار  شیاهوم  ای  هدیرخ و  يدیدج  سابل  درم  ای  نز  هک  دوش  یم  حضاو  یعقاوم  رتشیب  عوضوم  نیا  دـننک . یم  غیرد  مه  لباقم 

. - دینک زاربا  ار  بلطم  نیا  امتح " دمآ ، باذج  ابیز و  ناترظن  هب  وا  رهاظ  یتقو  دهد . یمن  ناشن  یلمعلا  سکع  چیه  شرـسمه  اما  تسا ،
رد بترم  دـیراذگب و  نیب  هرذ  ریز  ار  وا  راتفر  لامعا و  دیـشاب ، ناترـسمه  بقارم  مئاد  دـیهاوخ  یم  یک  ات  مرتحم ، ياـقآ  اـی  زیزع  مناـخ 
اب سپ  تسا ؟ هدش  راوتـسا  هبناجود  دامتعا  رب  كرتشم  یگدنز  ياه  هیاپ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دینک . چیپ  لاؤس  ار  وا  یعوضوم  ره  دروم 

بلغا رد  تسا . ییوشانز  یگدنز  ياه  هیاپ  لزلزت  لماوع  زا  یکی  توکـس  دـینکن - . دوبان  ار  دوخ  یگدـنز  ساسا  ینامگدـب  نظءوس و 
اب رهوش  نز و  دراوم  يرایسب  رد  لاح  نیا  اب  دوش . یم  لزنم  رد  توکـس  ندش  مکاح  ثعاب  لئاسم ، هب  یهجوت  یب  تقو و  دوبمک  دراوم ،

روظنم دننک  یعـس  دیاب  رفن  ود  یطیارـش  نینچ  رد  دـهد . یمن  شوگ  لباقم  فرط  ياه  فرح  هب  مادـک  چـیه  اما  دـننک ، یم  تبحـص  مه 
. دننک كرد  ار  لباقم  فرط 

تساهمناخ هجوت  دروم  هک  نایاقآ  ندب  زا  هطقن   7

هک لیلد  نیا  هب  الومعم  نویاقآ  هک  ییاضعا  زا  یتسیل  تمـسق  نیا  رد  هصالخ :  تساهمناخ  هجوت  دروم  هک  نایاقآ  ندـب  زا  هطقن   7 رتیت : 
، دنهد یمن  ماجنا  ناشدروم  رد  ار  مزال  ياه  تبقارم  هدرکن و  زیمت  ار  اهنآ  دنهد ، یمن  تیمها  اه  تمـسق  نآ  هب  اه  مناخ  دننک  یم  روصت 

نیرخآ فرـص  يارب  ار  امـش  وا  و  تسا ، هتفر  شیپ  یبوخ  هب  امـش  تاـقالم  هماـنرب  دـینک : روـصت  ربـخ :  لـک  نتم  میا . هدروآ  ناـتیارب  ار 
ياضف مامت  رد  ناتیاه  باروج  رطع  هاگنا  دیروا و  یم  رد  اپ  زا  ار  ناتیاه  شفک  دیوش ، یم  دراو  امش  هدرک . توعد  شلزنم  هب  یندیـشون 

یتشادـهب و دراوم  هب  تبوـن  هک  یناـمز  دـینادب  دـیاب  اـما  تسا ، یبوـخ  يوزرآ  دوـشن ؟ هجوـتم  وا  هک  دـیراودیما  دوـش . یم  شخپ  قاـتا 
هب بسانم  رسمه  باختنا  رد  اهنآ  هجوت  نازیم  نیرتشیب  هک  ییاجنآ  زا  و  دنوش . یم  زیچ  همه  هجوتم  اه  مناخ  دسر ، یم  ندب  زا  يرادهگن 
مه رب  ار  رفن  ود  امش  هطبار  یتحار  هب  دنناوت  یم  بترم  ان  ياه  نخان  ای  فیثک و  ياه  باروج  ددرگ ، یم  رب  تشادهب  و  وب ، ریظن  يدراوم 

، دنهد یمن  تیمها  اه  تمسق  نآ  هب  اه  مناخ  دننک  یم  روصت  هک  لیلد  نیا  هب  الومعم  نویاقآ  هک  ییاضعا  زا  یتسیل  تمسق  نیا  رد  دننز .
، ریز تسیل  هعلاطم  زا  سپ  میراودـیما  میا . هدروآ  ناتیارب  ار  دـنهد ، یمن  ماجنا  ناشدروم  رد  ار  مزال  ياـه  تبقارم  هدرکن و  زیمت  ار  اـهنآ 
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دننامه امش  ياهوربا  هک  درادن  راظتنا  وا  وربا  - 1 دنناد . یم  ار  نآ  تیمها  دننک و  یم  یفاک  تبقارم  طاقن  نیا  زا  هک  دیـشاب  يدارفا  ءزج 
دروم نیا  رد  دـشاب . هتـشاد  ار  شندـید  راظتنا  وا  هک  تسین  يزیچ  زین ، مه  رب  مه و  رد  رپ و  ياهوربا  اما  دـشاب ، مرف  ياراد  الماک  شدوخ 

یم ماجنا  اه  مناخ  هک  دیهد  ماجنا  ار  يراک  تسرد  دیاب  دنراد ، يرپ  ياهوربا  هک  دیتسه  ییاهدرم  زا  هتـسد  نآ  زج  امـش  رگا  دـینک : هچ 
نخان - 2 دـنراد ) رارق  وربا  ود  طسو  هک  ییاهوم  طقف   ) دـیرادرب ار  وربا  ود  نیب  ياهوم  تسا  یفاک  طـقف  دـیرادرب . ار  ناـتیاهوربا  دـنهد :
هزاجا سپ  دنهد . یم  رارق  وا  رایتخا  رد  ار  امـش  یـصخش  تشادهب  تفاظن و  دروم  رد  يرایـسب  بلاطم  هک  دنتـسه  يا  هطقن  امـش  ناتـسد 
نخان ات  دـینک  روکینام  هتفه  ره  تسین  مزال  دـینک : هچ  دروم  نیا  رد  دـننک . جراخ  رود  زا  ار  امـش  فیثک  كرچ و  ياه  نخان  اـت  دـیهدن 

فاص ارنآ  زیت  ياه  هبل  اه و  یتخـس  دـییامن و  يرادـیرخ  ناهوس  ددـع  کی  هناخوراد  زا  تسیفاک  طـقف  هکلب  دنـشاب ، هتـشاد  مرف  ناـتیاه 
زا دناوت  یمن  یمناخ  چـیه  تسوپ  - 3 دریگب . شوغآ  رد  فاصان  مرف و  دـب  ياه  نخان  اب  ار  وا  یـسک  درادـن ، تسود  مناخ  چـیه  دـینک .

؟ دیامن باداش  فیطل و  یتسوپ  نتشاد  هب  بیغرت  ار  امـش  ات  تسین  یفاک  لیلد  نیا  ایآ  دنک . بانتجا  فاص  فیطل و  تسوپ  ندرک  سمل 
نیا بلغا  نویاقآ  دننک ، یم  هزرابم  امرس  رد  تسوپ  یکشخ  اب  هدننک  بوطرم  مرن و  ياه  مرک  هلیسو  هب  اه  مناخ  دینک : هچ  دروم  نیا  رد 

رب ابترم  ارنآ  دینک و  يرادیرخ  وب ) نودب  احیجرت   ) هدـننک مرن  یطوق  کی  طقف  دـینک ؛ اوه  کشوم  تسین  مزال  دـنهد . یمن  ماجنا  ار  راک 
نودب هک  دننک  يرادیرخ  ار  ییاه  هنومن  دیاب  دنراد ، یبرچ  ياه  تسوپ  هک  يدارفا  دنورب . نیب  زا  اه  یکشخ  ات  دیلامب  دوخ  تسوپ  يور 

دنلب اه  نخان  یعـضوم ، ياه  چراـق  اـپ ، كرت  اـپ  - 4 دـش . دـهاوخ  لح  یناـسا  هب  ناتالکـشم  بیترت  نیا  هب  دنـشاب ، ( oil free  ) نغور
ناتیاه شفک  امش  هک  ینامز  هنافـساتم  دنک . فرـصنم  امـش  اب  هطبار  يرارقرب  زا  ار  وا  یتحار  هب  دناوت  یم  نآ  دب  يوب  و  اپ ، ياه  تشگنا 

هب دوخ  ندب  ناهنپ  تمـسق  نیا  زا  دیناوتن  رگا  دنتـسه . دراوم  نیمه  دـنک ، یم  هجوت  نآ  هب  مناخ  کی  هک  يزیچ  نیلوا  دـیروآ  یم  رد  ار 
دروم نیا  رد  دیرادن . زین  ار  یفخم  ياضعا  ریاس  زا  يرادهگن  تبقارم و  ییاناوت  هک  دنک  یم  روصت  تسا  نکمم  وا  دـینک ، تبقارم  یبوخ 
شوگ ینیب / يوم  - 5 دـینک . تروشم  دروم  نیا  رد  کشزپ  کی  اب  دـیاب  دـنهد  یمن  باوج  زیم  يور  ياهدامپ  اهردوپ و  رگا  دـینک : هچ 

ار اهنآ  اه ، لیبس  ندرب  نیب  زا  يارب  مناخ  کی  مناد . یم  ربارب  مناخ  کی  نایامن  دـنلب و  ياه  لیبس  اب  ار  درم  کـی  ینیب  شوگ و  يوم  نم 
ار راک  نیمه  دیابن  زین  امـش  ایآ  دهد . یم  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  دیآ  رب  شتـسد  زا  هک  يرگید  راک  ره  دنک و  یم  هرولوکد  دزادنا ، یم  موم 

ياهوم هک  ینامز  دـینک : ارجا  ارنآ  دـیاب  هک  دراد  دوجو  هداس  يامنهار  کـی  تمـسق  نیا  رد  دـینک : یم  هچ  دروم  نیا  رد  دـیهد ؟ ماـجنا 
يدنخبل نادند  - 6 دینک . مادقا  اهنآ  ندرک  هاتوک  هب  تبسن  دیاب  دننزب ، نوریب  اه  خاروس  زا  هک  دنشاب  هدش  گرزب  ردقنآ  ینیب  ای  شوگ و 

هب ار  وا  راد  كالپ  و  درز ، راد ، هکل  ياـه  نادـند  دـنادرگ . یم  رب  امـش  عفن  هب  ار  زیچ  همه  یطیارـش  ره  تحت  ناـشخرد  ياـه  نادـند  اـب 
دزن دـیاب ، هدـش  داـح  هزادـنا  زا  شیب  ناـتیاه  نادـند  تالکـشم  رگا  دـینک : هچ  دروم  نیا  رد  دـنکیم . فرحنم  يرگید  تمـس  هب  یتـحار 

. دینک يرادیرخ  هیوش  ناهد  هدننک و  دیفـس  نادند  ریمخ  کی  تسا  رتهب  دـیا ، هدیـسرن  هلحرم  نیا  هب  زونه  رگا  اما  دـیورب ؛ کشزپنادـند 
هن هتبلا  تسا ، ناتندـب  هطقن  نیرتزیگنا  توهـش  امـش  رمک  رمک  - 7 دـیربن . دای  زا  زین  ار  اـهنآ  زا  ندرک  هدافتـسا  هک  منک  هراـشا  دـیاب  هتبلا 

ياه نویسول  ای  مرک و  زا  تسا ، رورغ  ياه  شوج  امش  لکـشم  رگا  دینک : هچ  دروم  نیا  رد  دئاز . ياهوم  شوج و  زا  تسا  رپ  هک  ینامز 
هدرکن تیذا  ار  چیه  وم  یمک  لاح  هب  ات  تسین ، يا  هلئسم  الـصا  دشاب  مک  اهنآ  رادقم  رگا  مه  اهوم  دروم  رد  دینک . هدافتـسا  هدننک  كاپ 

 . دینک نویسالیپا  ار  اهنآ  دیورب و  ییابیز  نلاس  هب  دیاب  تسا  لامرن  دح  زا  شیب  نآ  رادقم  رگا  اما 

اهمناخ رد  یسنج  تشادهب 

لمعب يری  ـ گول یل جـ ـ بهم يراردا و  يراجم  ياه  تنوفع  زورب  زا  يدایز  نازیم  هب  دـیناوتیم  یتشادـهب  تاکن  یخرب  تیاعر  اـب  هصـالخ : 
یل ـ بهم يراردا و  يراـجم  ياـه  تنوفع  زورب  زا  يداـیز  نازیم  هب  دـیناوتیم  یتشادـهب  تاـکن  یخرب  تیاـعر  اـب  ربـخ :  لـک  نتم  دـیروآ .

یعیبط ياز  يرامیب  ریغ  ياهیرتکاب  لبهم  رد  دـشابیم . يرورـض  لبهم  تمالـس  يارب  لبهم  یعیبط  تاحـشر  ــ ت دـیروآ . لمعب  يری  ـ گول جـ
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ای فافـش و  لبهم  یعیبط  تاحـشرت  دروآ . یم  لـمعب  تعناـمم  یچراـق  ییاـیرتکاب و  ياـهتنوفع  زور  زا بـ نا  ـ ـشدو ـ جو ـد کـه  نراد دوجو 
يراردا ياهتنوفع  یلگنا و  یچراق ، ییاـیرتکاب ، ياـهتنوفع  دـنکیمن . شراـخ  شزوس و  داـجیا  وب و  یب  اـما  هدوب  ظـیلغ  اـی  قیقر و  ، دـیفس

تاحشرت ایدیمالک :) ) یچراق تنوفع  ( 1 دیوش : انشآ  بلطم  همادا  رد  اهیرامیب  نیا  میالع  اب  اب  رـصتخم  روطب  تسا  عیاش  نانز  رد  الومعم 
، دیفس تاحـشرت  : ییایرتکاب تنوفع  ( 2 كاندرد . تبراقم  - دـیدش شراخ  - یلـسانت یحاون  رد  درد  مروت و  - لبهم لکـش  يرینپ  دـیفس و 

شزوس شراخ ، انوموکیرت :) ) یلگنا تنوفع  ( 3 لبهم . فیفخ  مروت  باهتلا و  - شزوس شراخ و  - یهام عوبطمان  يوب  - درز يرتسکاـخ و 
(4 یـسنج . تبراقم  اـی  راردا و  نیح  درد  - یهاـم عوبطماـن  يوب  - زبس اـی  درز و  يرتسکاـخ ، دولآ  فک  تاحـشرت  - لـبهم دـیدش  مروت  و 

راردا يارب  ناوارف  رارطـضا  - گـنر هریت  دـنت و  يوب  اـب  راردا  - راردا رد  نوخ  دوجو  - راردا نیح  شزوس  ساـسحا  راردا : يراـجم  تنوفع 
راردا زا  سپ  ( 1 نانز : نارتخد و  هژیو  یتشادهب  تاکن  راردا . رارکت  - راردا ندـمآ  هرطق  هرطق  - دـشاب رپ  همین  هناثم  هک  ینامز  یتح  ندرک 
لبهم هب  دـعقم  یحاون  ياـهیرتکاب  ندـش  هدـنار  زا  راـک  نیا  دـییوشب . ار  دوخ  بقع  فرطب  وـلج  تمـس  زا  هشیمه  جازم  تباـجا  ندرک و 

ینولیان ياهسابل  دننام  هیوهت  نودب  ياهسابل  ندیـشوپ  زا  دینک . نتب  یخن  فایلا  سنج  اب  ریز  ياهـسابل  زور  یط  رد  ( 2 دنکیم . يریگولج 
رد اوه  نایرج  اب  لبهم  ات  دیباوخب  ریز  سابل  نودب  اهبـش  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  دینک . يراددوخ  یعونـصم  فایلا  ریاسزا  هدش  هتخاس  و 

داشگ و ياهسابل  دینک . بانتجا  ینالوط  تدم  هب  ویام  يراولش و  باروج  نیج ، راولش  دننام  گنت  ياهسابل  ندیـشوپ  زا  ( 3 دشاب . سامت 
يزوکج غاد و  بآ  ناو  زا  ( 5 دینک . هدافتسا  میالم  رطعم و  ریغ  ياه  هدنیوش  زا  دوخ  ریز  ياهسابل  يوشتـسش  يارب  ( 4 دینک . نتب  تحار 

زا دیاب  هک  دننکیم  کیرحت  داجیا  نانز  زا  یخرب  رد  شک  مرپسا  ياهلژ  سکتال و  سنج  زا  ياهمگارفاید  اهمودناک و  ( 6 دینکن . هدافتسا 
رد لولحم   ) بآ هیاپ  نشیکیربول )  ) ياه هدـننک  هدـنزغل  زا  یـسنج  تبراقم  نیح  ( 7 ددرگ . هدافتـسا  رادراب  زا  يریگولج  ياهـشور  ریاس 
زور ود  ره  لقادح  ار  دوخ  ریز  ياهسابل  ( 8 دینکن . هدافتسا  نوکیلیس  يواح  ياهنشیکیربول  نیلزاو و  زا  دینک . هدافتـسا  رطعم  ریغ  و  بآ )

هک اریز  دـینکن  هدافتـسا  لبهم  فارطا  رد  کلات  ردوپ  زا  ( 10 دـینک . راردا  یـسنج  شزیمآ  زا  سپ  لبق و  امتح  ( 9 دـینک . ضوع  نایم  رد 
ره 3-4 ار  نآ  رثکادح  دینکیم  هدافتـسا  یگدعاق  نارود  رد  نوپمات  زا  هک  یتروص  رد  ( 11 درادیم . هگن  دوخ  رد  ار  تبوطر  کلات  ردوپ 

هدافتـسا نوپمات  زا  هاگچیه  هنابـش  باوخ  یط  رد  دـییوشب . الماک  ار  دوخ  ياهتـسد  نوپمات  نتـشاذگ  زا  شیپ  دـینک . ضوع  رابکی  تعاس 
( تعاس رثکادـح 8   ) رابکی تعاس  ره 4-6  تسیابیم  ار  دپ )  ) یتشادـهب راون  ( 12 دینک . هدافتـسا  یتشادهب  ياه  دپ  زا  نآ  ياج  دـینکن و 

تلاوت لامتـسد  یتشادـهب و  ياهراون  نوپمات ، زا  ( 13 دـییوشب . نوباص  بآ و  اب  ار  دوخ  ياهتـسد  زین  دـپ  نتـشاذگ  زا  شیپ  درک . ضوع 
. دشخبیم تعرس  ار  اهچراق  اهبورکیم و  دشر  تبوطر  دیراد . هگن  زیمت  کشخ و  ار  نآ  فارطا  لبهم و  هشیمه  ( 14 دینکن . هدافتسا  رطعم 

نیح ( 16 دشابیمن . نوباص  زا  هدافتـسا  هب  يزاین  لبهم  نتـسش  يارب  دـیهد . وشتـسش  مرلو  بآ  اب  ار  لبهم  یجراخ  حطـس  مظنم  روطب  ( 15
سیخ و ياهسابل  هاگچیه  ( 17 دینکن . هدافتسا  زین  نوباص  فک  ناو  زا  دینک . هداقتسا  میالم  رطعم و  ریغ  ياهوپماش  نوباص و  زا  مامحتسا 

نیح اـهوم  ندیـشک  بآ  ندرک و  وپماـش  ماـگنه  ( 18 دـینک . ضوع  ار  نآ  اروـف  دـش  سیخ  ناتیاهـسابل  هچناـنچ  دـینکن . نتب  ار  بوـطرم 
هیحان مرن  هلوح  کی  اب  مامحتـسا  زا  سپ  ( 19 دباین . سامت  یلسانت  هیحان  لبهم و  اب  وپماش  ات  دینک  مخ  ولج  تمسب  ار  دوخ  رـس  مامحتـسا 

ار دوخ  راردا  هاگچیه  ( 20 دینک . هدافتسا  زین  درس )  داب  هجرد  اب   ) راوشـس زا  دیناوتیم  راک  نیا  يارب  دینک . کشخ  تمیالم  هب  ار  یلـسانت 
زا سپ  ( 22 دیوشیم . ار  لبهم  ظفاحم  یعیبط و  ياهیرتکاب  تاحشرت و  لمع  نیا  هکارچ  دینکن . هدافتـسا  لبهم  شود  زا  ( 21 دیرادن . هگن 
زین ار  دوـخ  نزو  سرتـسا و  دیــشونب . ناوارف  بآ  زور  یط  رد  ( 24 دـینک . بانتجا  رطخ  رپ  یـسنج  طـباور  زا  ( 23 دینک . راردا  مامحتـسا 

یتنآ دوخ  رـس  هیور و  یب  فرـصم  ( 26 دـنکیم . يریگولج  لبهم  یچراق  ياهتنوفع  زورب  زا  تساـم  هنازور  فرـصم  ( 25 دیهد . شهاک 
رد هک  ياهمناخ  ( 27 دـهدیم . شیازفا  ار  یچراق  ياهتنوفع  هب  التبا  هنیمز  هدرب و  نایم  زا  ار  لـبهم  یعیبط  دـیفم و  ياـهبورکیم  اـهکیتویب 

حوطس هک  ییاجنآ  زا  دننکیم  هدافتسا  يرادراب  دض  ياهصرق  زا  هک  ییاهمناخ  نینچمه  دنشابیم و  یگسئایو  یهد  ریـش  یگلماح ، نارود 
. دننک تیاعر  ار  دوخ  يدرف  تشادهب  رتشیب  تسیابیم  دوشیم  رییغت  شوختسد  اهنآ  ندب  ياهنومروه 
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. دنهد شیازفا  ار  دوخ  مرپسا  رادقم  هنوگچ  نادرم 

رطاخب هچ  نادرم  رتشیب  ربخ :  لک  نتم  تخومآ . دیهاوخ  ینم  عیام  شیازفا  دروم  رد  يدنمدوس  تاکن  هلاقم  نیا  رد  زورما  امش  هصالخ : 
دناوتیم ینم  عیام  مجح  ندوب  دایز  یخرب  رظن  هب  . دنراد دوخ  مرپسا  رادقم  شیازفا  هب  لیامت  ، لازنا زا  ندرب  تذلرطاخب  هچ  ندشراد و  هچب 
رتشیبار مساگرا  تذل  دناوتیم  ینم  مجح  شیازفا  کش  نودب  ، هتفگ نیا  مقسو  تحص  زا  رظن  فرص  . دشاب یمـسج  تمالـس  هدنهد  ناشن 

هلاقم نیا  رد  زورما  امش  دزاس . رتشیب  مه  ار  امـش  یـسنج  لیم  دناوتیم  هضیب  رد  مرپسا  دیلوت  شیازفا  هوالعب  . دیامن رت  ینالوط  ارنآ  تدم  و 
مرپسا رادقم  ، دراد هک  یتارضم  مامت  رب  هوالع  راگیـس  : راگیـس كرت  - 1 تخومآ . دـیهاوخ  ینم  عیام  شیازفا  دروم  رد  يدـنمدوس  تاکن 
داـشگ تـحار و  ریز  ساـبل  - 2 تسا . نیریاـس  زا  رتـمک  دـصرد  22 دودـح يراگیـس  دارفا  مرپسا  رادـقم  یهاگ  . دـهدیم شهاک  ار  اـمش 

ندب يامد  زا  رت  کنخ  هجرد  دنچ  اهنآ  يامد  دیاب  هک  تسا  نیا  دـنراد  رارق  ندـب  زا  جراخ  يا  هسیک  نورد  اه  هضیب  هکنیا  تلع  : دیـشوپب
تـسا رتهب  دیناوتب  رگا  . تسین یبسانم  راک  دنابـسچیم  امـش  ندب  هب  ار  اه  هضیب  هک  گنت  تروش  ریز و  سابل  ندیـشوپ  رطاخ  نیمهب  . دـشاب

مک یبرچ  هک  ییاهاذغ  . دنراد رثا  ینم  عیام  دیلوت  يور  اهاذغ  زا  یضعب  کش  نودب  : دیشاب هتـشاد  بسانم  هیذغت  - 3 دیباوخب . تخل  اهبش 
ثعاب ملاـس ، هیذـغت  هارمه  هب  شزرو  . دـنوشیم ینم  تیوقت  بجوم  تـالغو  تاـجیزبس  هوـالعب  دـنراد  ناوارف  نیئتورپ  تاردـیئوبرک و  و 

دننام ) دشاب رتشیب  امش  لازنا  تاعفد  دادعت  ردقچره  : دیشاب هتشاد  سکس  رتشیب  انمتسا  ياجب  دینک  یعـس  - 4 دوشیم . امش  یتمالس  نیمضت 
دبک يور  رثا  تلع  هب  لکلا  : یلکلا تابورشم  فرصم  زا  بانتجا  - 5 دش . دهاوخرتمک  امش  ینم  تظلغ  مجح و  ( زورره ندز  قلج  تلاح 

نیرمت - 6 دراد . لابندب  ار  ینم  عیام  رادقم  یسنج و  لیم  شهاک  هدش و  ندب  رد  هنانز ) نومروه  ) نژورتسا نومروه  حطـس  شیازفا  ثعاب 
رتشیب ار  دوخ  ینم  باترپ  تردق  دیناوتیم  نآ  کمک  هب  یلو  ، درادن مرپسارادقم  يور  يرثا  تانیرمت  نیا  دنچره  : لجک یـشزرو  تاکرح 

رد . دنوشیم مرپسا  شهاک  بجوم  اهوراد  یـضعب  اناوژ و  يرام  : ییاذـغ ياهلمکم  اه و  نیماتیو  - 7 دیربب . لازنا  زا  يرتشیب  تذل  دـینک و 
کیلوف دراد . دوجو  ریش  زمرق و  تشوگ  رد  : نیتینراک دننام : . دننکیم رتشیب  ار  ینم  دیلوت  هک  دنتـسه  مه  یعیبط  ییاذغ  ياه  لمکم  لباقم 

زین هداـم  ود  نیا  : موینلـس ییا و  نیماـتیو  تسا . ینم  هدـننک  تیوقت  دراد و  دوجو  تشوـگ  غرم و  مخت  ، دـجنک ، لـیجآ رد  : نینیژرآ دیـسا :
. دنوشیم ینم  دیلوت  شیازفا  ثعاب 

یسنج طباور  رد  نانز  نادرم و  يریذپ  عونت  لیلد 

نامز تدـم  رد  هدوب و  راگزاس  يدوجوم  هراومه  لاح  نیا  اب  دـشابیم  لوحت  رییغت و  لاـبند  هب  هک  تسیدوجوم  هراومه  ناـسنا  هصـالخ : 
هک دراد  ییاهتوافت  یتیسنج  رظن  زا  يریذپ  عونت  اما  دزادرپب . دوخ  تایح  همادا  هب  هدما و  رانک  طیارـش  نیرتدب  اب  یتح  دناوت  یم  یهاتوک 

سنج لک  رد  نانز و  ای  نارتخد و  دروم  رد  هک  نامز  ره  ثنوم  سنج  رد  يریذـپ  عونت  ربخ :  لک  نتم  میزادرپ .  یم  نادـب  هلاـقم  نیا  رد 
رثکا هدـمآ  تسدـب  ياـهرامآ  قبط  عقاوم  رثکا  رد  اـما  تفرگ  هدـیدان  ار  انثتـسا  دراوم  ناوت  یمن  املـسم  دوش  یم  حرطم  یعوضوم  ثنوم 

دوخ فادها  دوخ و  تخانـش  مدع  مه  يریذیپ  عونت  نیا  تلع  دنتـسه و  ییالاب  يریپ  عونت  سح  ياراد  لاس  ات 23  نینس 19  رد  نارتخد 
هبرجت نوگانوگ  دارفا  اب  ار  یفلتخم  طباور  دنراد  لیامت  ارثکا  روطنیمه  هب  دنتـسه  یـسک  هچ  لابند  هب  هک  دـنناد  یمن  اقیقد  ینعی  دـشابیم 

هب دـتفا  یم  قافتا  ینـس  هدر  نیا  يارب  اهقالط  راما  رثکا  هکنا  لاح  دـننک  باختنا  ار  یـصخش  دارفا  نیا  نیب  زا  دوب  دـنهاوخن  رداق  دـننک و 
يریذپ عونت  لیم  هک  ارچ  دراد . میقتـسم  تبـسن  دوخ  ياهرایعم  دوخ و  تخانـش  مدع  اب  نانز  نارتخد و  يریذ   ÷ عونت تفگ  ناوتیم  یعون 

دنچ نیمه  هب  ثنوم  سنج  دروم  رد  میزادرپب ،  نادرم  يریذپ  عونت  هب  رتشیب  میراد  دصق  نوچ  دزاس  یم  رود  دوخ  یلـصا  رایعم  زا  ار  اهنا 
سنج یگدیچیپ  هب  رکذم  سنج  رکذم  سنج  رد  يریذـپ  عونت  میزادرپ . یم  رکذـم  سنج  دروم  رد  يریذـپ  عونت  هب  هدرک و  هدنـسب  طخ 

زا رت  ریذپ  عونت  نادرم  ایآ  تسا  حرطم  هک  یلاوس  درادن  يواکجنک  هب  زاین  تسا و  زیر  نورب  رکذم  سنج  ياهراتفر  رثکا  تسین و  ثنوم 
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نادرم يارب  اهرادروخرب  اهراتفر و  رثکاو  یگدنز  ياهدادیور  رثکا  هکلب  دنتـسین  نانز  زا  رت  ریذـپ  عونت  نادرم  ریخ  خـساپ  دنتـسه ؟  نانز 
مه ردقچره  درم  کی  دینودب  ملسم  دنوش  یم  هتـسخ  رتدوز  نادرم  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  هنوگنیا  دوش و  یم  لیدبت  تداع  هب  رتدوز 
یم يداع  دوخ  درم  يارب  نز  نیا  یگدنز  لاسود  یکی  ای  یگدنز  یهام  دنچ  زا  دعب  دشاب  ابرلد  مادنا و  شوخ  ابیز ،  يرـسمه  ياراد  هک 

هک دـنیوگیم  دـننک و  یم  ییابیز  ياعدا  هک  ییاهمناخ  هجوت  لباق  بلطم  نیا  سپ  تشاد  دـهاوخن  ار  لبق  یگزاـت  يرهاـظ  رظن  زا  دوش و 
يا هنوگ  هب  دیاب  نز  کی  راتفر  قالخا و  دنوش ،  یم  عابـشا  امـش  رهاظ  رظن  زا  نادرم  یتدم  زا  دعب  تسا  هدرک  تنایخ  اهنآ  هب  ناشرهوش 

هیصوت روظنم  نیمه  هب  تسین  یفاک  درم  کی  يارب  نز  بوخ  رهاظ  طقف  دشاب و  هتـشاد  یگزات  دوخ  رـسمه  يارب  لاح  همه  رد  هک  دشاب 
هتـسویپ هتـسها و  لاثم  هشیمه  دینکن  ور  یگدنز  يادتبا  هام  دنچ  ای  زور  دنچ  رد  هرابکی  هب  ار  دوخ  تبهوم  هقالع و  قشع و  همه  دوش  یم 

دیاش دیهد  رییغت  لزنم  رد  ار  نادلگ  کی  ياج  رگا  امـش  الثم  دننیب  یم  مشچ  هب  رید  ار  یئزج  تارییغت  نادرم  دیـشاب ،  هتـشاد  رطاخ  هب  ار 
یم رییغت  هجوتم  دوز  یلیخ  دیهد  رییغت  ار  ناتـششوپ  عون  یتح  ای  سابل و  گنر  رگا  اما  دوش  رییغت  نیا  هجوتم  ناترهوش  هتفه  کی  زا  دـعب 

تـسا رتهب  دیراد  یلوحت  ای  رییغت  دصق  رگا  سپ  دنوشن  هجوتم  زاب  دیهد  رییغت  ار  دینک  یم  هدافتـسا  هک  يرطع  رگا  دـیاش  دـنچ  ره  دـنوش 
دنراد لیامت  دنتـسه و  بلط  تسایر  هک  تسیا  هنوگ  هب  نادرم  سنج  يراتفر  رظن  زا  دیهد . . ماجنا  یگرزب  رییغت  تهج  رد  ار  دوخ  شالت 

لابقتسا عقوم  زور  ره  رگا  دنهدن . ماجنا  ار  يراک  اهنا  یگنهامه  نودب  ناشرسمه  دنهد  یم  حیجرت  دشابن و  ناهنپ  اهنا  زا  یعوضوم  چیه 
زاربا عون  دنک  یم  لاحشوخ  ار  امش  ناترهوش  يوس  زا  يراتفر  رگا  دیهد .  رییغت  ارنآ  دینکیم  هدافتـسا  يرارکت  هلمج  کی  زا  ناترهوش  زا 

زا يریگولج  يارب  تیقفوم  زومر  زا  یکی  نادرم  یگتسخ  یگتفشآ و  اب  ندما  رانک  هاتوک ،  رییغت  دنچ  ره  دیهد  رییغت  ار  دوخ  یلاحـشوخ 
هیـشاح ياهفرح  نتفگ  زا  دینک  حرطم  ار  یمهم  عوضوم  دیهاوخ  یم  ای  دیراد  يا  هتـساوخ  رگا  لاثم  ناونع  هب  تساهنآ  ندوب  ریذـپ  عونت 
ناهاوخ ار  عیطم  يرسمه  نادرم  الک  یسنج  طباور  رظن  زا  دنوش .  یم  یبصع  هتسخ و  دوز  اهفرح  هنوگنیا  زا  نادرم  هک  ارچ  دیزیهرپب  يا 

ماجنا ناکم  هطبار  ماجنا  نامز  لاثم  ناونع  هب  دینک  داجیا  رییغت  یسنج  طباور  رد  دینک  یعس  دیهد  رییغت  ار  دوخ  یسنج  ياهراتفر  دنشابیم 
دینکن یعس  درادن  هارمهب  یتبثم  ریثات  نانچنآ  يا  هقیقد  دنچ  يا  هشیلک  یسنج  هطبار  دوش  یم  لدب  ودر  هک  ییاهفرح  نآ  ياهنـشیزوپ  نآ 
ءاضرا ار  دوخ  رهوش  دیاب  مه  یحور  رظن  زا  هکلب  دیـشاب  یـسنج  ياضرا  ایرب  يرازبا  طقف  ینعی  دیـشاب  نیـشام  کی  لثم  یـسنج  هطاب  رد 
نیگمغ لاح و  هدرـسفا  نز  کی  دوش  لح  رتدوز  ات  دینک  حرطم  ارنآ  دـیراد  یلکـشم  ناترهوش  اب  رگا  هلباقتم .  زین  هائـسم  نیا  هتبلا  دـینک 
شرهوش اـت  دوش  یم  ثعاـب  دروخرب  شوخ  ورـشوخ و  داـش و  نز  کـی  ضوع  رد  دورب  لزنم  هب  رترید  نز  نآ  رهوش  اـت  دوش  یم  ثعاـب 

زج هب  اجک  چـیه  نادرم  ات  دـیروآ  مهارف  دوخ  رـسمه  يارب  هدـننک  بذـج  یطیحم  هناخ  رد  الک  دـنک  يرامـش  هظحل  لزنم  هب  نتفر  يارب 
يولج لزنم  زا  نوریب  رد  دنتـسه  مارتحا  قشاع  نادرم  دـنرازیب ،  یغن  غن  ناـنز  زا  نادرم  دـننکن .  شمارآ  ساـسحا  امـش  راـنک  رد  لزنم و 
بوخ يرهاظ  دـینک .  زیهرپ  يدوخیب  ياه  نداد  ریگ  زا  دـشابیم .  لباقتم  هلئـسم  نیا  هتبلا  دـییوگب  نخـس  مارتحا  اب  دوخ  رهوش  اب  نارگید 
دیهد رییغت  ار  دوخ  يوم  لدم  دیزاس  هتسارآ  ار  دوخ  ناشیرپ  هتفشآ و  ياهوم  دینک  شیارآ  لزنم  رد  ینعی  دیشاب  هتشاد  دوخ  رسمه  يارب 

رگا دینکن  شومارف  دـیهد  لام  تشم و  ار  اهنآ  یتقو  دـنچ  ره  هشیم  رت  لاحـشوخ  یـشیارآ  زرط  هچ  ای  ییوم  لدـم  هچ  زا  دیـسرپب  وا  زا  و 
نینچ يدرم  رگا  هکارچ  تسا  هداد  ماجنا  ار  اـهراک  نیا  شدوخ  يارب  یعون  هب  دـهد  ماـجنا  دوخ  رهوش  يارب  ار  ياـهراک  نیا  ماـمت  ینز 

يو راگنا  هک  دینکن  دروخرب  دوخ  رهوش  اب  يروط  درک .  دهاوخن  یهاتوک  يو  یتخبـشوخ  يارب  یـشالت  چـیه  زا  دـشاب  هتـشاد  يرـسمه 
شتالکـشم يور  رب  یلکـشم  دوخ  هکنیا  هن  دیرادرب  يو  شود  زا  يراب  دینک  یعـس  دـشابیم  امـش  يارب  سانکـسا  دـیلوت  يارب  يا  هلیـسو 

هک دشابن  رگید  يرسمه  رکف  هب  ای  دورن  عورـشم  ان  طباور  غارـس  امـش  رهوش  دیـش  یم  ثعاب  هک  دییامـش  نیا  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیـشاب 
ار دوخ  رهوش  دیـشاب  توافتم  مالک  کی  رد  یعون  هب  دینک . نیمات  ار  اهنآ  دـیا  هتـسناوتن  امـش  هک  دـشاب  ییاهزاین  زا  هتـسدنآ  يوگخـساپ 

 . دینک ریگلفاغ 

نادرم رد  يرورابان  لیالد 
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نادرم رد  يرورابان  لیالد 

دـصرد هکنیا  طرـش  اب  دنـشاب و  روراب  دـنناوت  یم  نانچمه  اه  مرپسا  مک  ادـعت  اب  نادرم  هک  تسا  هداد  ناشن  قیقحت  کی  جـیاتن  هصالخ : 
ییازان دصرد   40 دودح . دـنراذگ یم  رثا  درم  يروراب  تیلباق  رب  هک  ییاه  يرامیب  ربخ :  لک  نتم  دـشاب . الاب  اه  نآ  رد  یعیبط  ياه  مرپسا 
ییازان تلع  هب  ندرب  یپ  يارب  تسا . اه  نز  يور  يرورابان  للع  یـسررب  رد  دیکأت  نیرتشیب  نانچمه  دوجو  نیا  اب  تسا ، درم  هیحان  زا  اه 

یعیبط ریغ  مرپسا  اـهدرم  همه  یعیبط  ریغ  مرپـسا  فلا ) . دریگ رارق  یـسررب  دروم  ییازاـن  یلاـمتحا  لـماوع  دوجو  رظن  زا  دـیاب  امـش  ود  ره 
ياه مرپسا  رگا  دشاب . هتشادن  مد  ًالصا  ای  دشاب  هتـشاد  رـس  ود  تسا  نکمم  یعیبط  ریغ  مرپسا  تسا . لوبق  لباق  اه  نآ  دصرد  ات  هک  دنراد 
ياه مرپسا  هک  دنراد  هدیقع  نیصصختم  زا  یخرب  دشاب . هتـشاد  يروراب  يور  یفنم  رثا  دناوت  یم  دشاب  الاب  یلیخ  درم  ینم  رد  یعیبط  ریغ 

لامتحا دناوت  یم  اه  مرپسا  دایز  دادعت  دـنوش . یم  لکـشم  راچد  کمخت  ةراوید  ندرک  خاروس  زین  پولاف و  ۀـلول  زا  روبع  رد  یعیبط  ریغ 
مک ادعت  اب  نادرم  هک  تسا  هداد  ناشن  قیقحت  کی  جـیاتن  دراد . يروراب  رد  یتایح  شقن  زین  اهنآ  ندوب  لامرن  دـهد و  شیازفا  ار  يروراب 

لـسوکیراو لسوکیراو  ب ) دشاب . الاب  اه  نآ  رد  یعیبط  ياه  مرپسا  دـصرد  هکنیا  طرـش  اب  دنـشاب و  روراب  دـنناوت  یم  نانچمه  اه  مرپسا 
دناوت یم  اما  دنک  یمن  داجیا  نادرم  يروراب  يارب  یلکـشم  بلغا  هضراع  نیا  هضیب . فارطا  ياه  گرهایـس  ندش  داشگ  زا  تسا  ترابع 

رد لسوکیراو ) یحارج   ) اه گرهاس  نیا  نتـسب  لیلد  نیمه  هب  دـنک . دراو  بیـسآ  اه  مرپسا  دـیلوت  دـنیآرب  هضیب  يامد  شیازفا  قیرط  زا 
ینیب شیپ  دـنناوت  یمن  ناکـشزپ  هنافـسأتم  تسا . هتـشادن  ریثأت  رگید  یخرب  رد  هدرک و  حالـصا  ار  يروراـب  لکـشم  ـالتبم ، نادرم  یخرب 

زا یـشخب  رد  یگتفرگ )  ) دادسنا اه  دادسنا  ج ) درادن . يریثأت  یناسک  هچ  رد  تسا و  دـیفم  یناسک  هچ  رد  لسوکیراو  نامرد  هک  هدـننک 
درم يروراب  يور  درم ) زا  ینم  ندش  جراخ   ) لازنا زا  يریگولج  مرپسا و  جورخ  ریسم  نتـسب  قیرط  زا  دناوت  یم  نادرم ، یلـسانت  هاگتـسد 
ياه یحارج  زین  امـسالپائروا و  ای  امـسالپوکیام  لثم  ییاه  تنوفع  زا  یـشان  تاعیاض  رثا  رد  دنناوت  یم  اهدادسنا  نیا  دراذگب . یفنم  رثا 

رد ار  مرپسا  دیلوت  دناوت  یم  یتح  اه ، شزرو  یخرب  رد  نار  ۀلاشک  هب  مکحم  ندز  دـگل  زا  یـشان  دـیدش  هعیاض  کی  دـنوش . داجیا  یلبق 
رد هضیب  ۀسیک  لخاد  هب  مکـش  ةرفح  لخاد  زا  هضیب  لوزن  مدع  زا  تسا  ترابع  هضراع  نیا  هدرکن  لوزن  ۀضیب  د ) دـنک . فقوتم  اه  هضیب 

هدافتـسا هضیب  ۀـسیک  لخاد  هب  هضیب  ندرک  دراو  يارب  یحارج  شور  زا  يرامیب  نیا  هب  التبم  لافطا  رد  رداـم . محر  رد  نینج  لـماکت  یط 
هتـشاد درم  يروراب  رب  یفنم  رثا  دـناوت  یم  لکـشم  نیا  ماگنه ، رید  یحارج  لمع  هجیتن  رد  ماـگنه و  رید  صیخـشت  تروص  رد  دوش . یم 

رد دناوت  یم  هزم  یب  تباید  دیئوریت و  ةدغ  ياه  يرامیب  زیر  نورد  ددـغ  تالالتخا  رگید  نیریـش و  تباید  رگید  ياه  يرامیب  ر ) دـشاب .
 ، هضیب ره  كون  يور  هک  یلکـش  يا  هلول  نامتخاس   ) میدید یپا  تاتـسورپ و  ياه  تنوفع  دننک . هلخادـم  مرپسا  دـیلوت  ینومروه  لرتنک 

رگید ياه  تنوفع  دنوش . نآ  جورخ  يارجم  دادسنا  ای  مرپسا  دیلوت  رد  هلخادم  ثعاب  دـنناوت  یم  تسا ) هتفرگ  رارق  نآ  يالاب  تمـسق  رد 
. دنوش یگشیمه  يروابان  ثعاب  دنناوت  یم  نویروا ، زا  یشان  هضیب ) مرو   ) تیکرا لثم 

درم ای  نز  دنک ؟  عورش  ار  یسنج  هطبار  دیاب  یسک  هچ 

لعفنم ماجنارـس  درم  دنـشاب ، درم  یپ  رد  ناـشدوخ  دنتـسه ، ناـشیپ  رد  نادرم  هـک  ینآ  زا  شیب  رگا  دـنادیمن  ناـنز  تیرثـکا  هصـالخ : 
عورـش زا  فلتخم  لیالد  هب  درم  تسا . درم  ندش  دـنک  رطاخ  هب  ًالومعم  دنتـسیایم ، زاب  سکـس  زا  هک  ییاهجوز  ربخ :  لک  نتم  دوشیم .
عورـش دـشاب . نز  فرط  زا  سکـس  ندـش  عورـش  هزادـنا  زا  شیب  دـیاش  شلیالد  نیرتمهم  زا  یکی  یلو  دـشکیم ؛ تسد  سکـس  ندرک 
سکـس هب  جیردت  هب  زین  درم  هکلب  درک ، دـهاوخ  نامرح  ساسحا  راچد  ار  وا  دوخ  مک  مک  اهنت  هن  نز  بناج  زا  سکـس  مادـم  ياهندرک 

درم دنـشاب ، درم  یپ  رد  ناشدوخ  دنتـسه ، ناشیپ  رد  نادرم  هک  ینآ  زا  شیب  رگا  دنادیمن  نانز  تیرثکا  دوشیم . هقالعیب  وا  اب  نتـشاد 
یبسانم نامز  هک  دمهفیم  درم  دراد و  ار  شدوخ  يهزم  نتـشاذگ  درم  یپ  رد  رـس  نتخاون و  یمک  هاگ  هاگ  رگا  دوشیم . لعفنم  ماجنارس 

زا شیب  نز  یتقو  دـنکیم . شوماخ  سکـس  هب  ار  وا  يهقالع  دـبایبرد  درم  هک  نآیب  لمع ، نیا  رارکت  یلو  دـنک ، لاـبند  ار  نز  هک  تسا 
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ناشن ار  شاهنادرم  شخب  ًابترم  نز  دوشیم . درم  يهزیگنا  یجیردت  شهاک  ثعاب  دریگ ، هدهع  هب  ار  سکـس  ندرک  زاغآ  تیلوئـسم  دـح 
رد ار  یـسنج  ترارح  روش و  جیردت  هب  یلداعت  مدـع  نینچ  دوشیم . هدـنار  دوخ  يهدـنریذپ  هنانز و  شخب  تمـس  هب  درم  سپ  دـهدیم ؛
هب تسا  نکمم  هک  نیا  رتدب  و  هدمآ ؛ شایسنج  ترارح  روش و  رـس  رب  هچ  هک  دمهفیمن  یتح  درم  ًالومعم  دیاسرفیم . ییوشانز  یگدنز 

. دـماجنیب يدـج  ینارحب  هب  دـناوتیم  هداس  لداعت  نادـقف  کـی  دـیراد ! هجوت  درادـن . یتیباذـج  شیارب  شرـسمه  رگید  دـنک  رکف  هابتـشا 
- دنک تیامح  شرهوش  يهنادرم  شخب  زا  دناوتیم  یتسرد  هب  نتساوخ ، سکـس  میقتـسمریغ  روط  هب  نداتـسرف و  تمالع  اب  نز  نیاربانب ،

تجامس دننادیمن  زین  نادرم  دوخ  هک  تسا  بلاج  دربیم . رـس  هب  نآ  طسوت  ندش  لابند  ِلایخ  رد  دراد و  ار  نآ  يوزرآ  نز  هک  یـشخب 
یلیخ نز  تجامـس  زا  ادـتبا  رد  نادرم  زا  یـضعب  دوـش . ناـنآ  يهزیگنا  لوـفا  بجوـم  دـناوتیم  سکـس  رد  شایتـسدشیپ  اـی  نز  داـیز 

ناـشیارب رگید  ناـنز  ناـهگان  ارچ  اـی  دنتـسین  نز  نآ  بوذـجم  رگید  ارچ  هک  دـنوشیم  ریحتم  يدـنچ  زا  سپ  اـهتنم  دـیآیم ؛ ناشـشوخ 
در رطخ  زا  قیرط  نیا  هب  درم  هک  نیا  رطاخ  هب  دیاش  دسریم . رظن  هب  یلاع  ادتبا  رد  تسا ، جمـس  سکـس  رد  هک  ینز  دنوشیم . رتباذـج 

سپ هتفرگ ، دوخ  يولج  ار  یهابتـشا  ریـسم  هدـش ، رود  دوخ  تیهام  زا  درم  تسین . یفاک  نیا  یلو  دـنامیم ؛ ناما  رد  ندـش  درط  ندـش و 
مه درم  دننیبیم  یتقو  یلو  دنتسین ، سکس  عورش  يارب  یتسدشیپ  هب  لیام  هک  دننکیم  تیاکـش  ًالومعم  نانز  دید . دهاوخ  ار  شاهمدص 
هب ار  شاهجوت  دناوتیم  نز  سکـس ، ندرک  عورـش  ياج  هب  هک  تسا  نیا  ماهیـصوت  دـننیبیم . نآ  هب  ریزگان  ار  دوخ  هتـسشن ، نیمه  رظتنم 

ندرک عورش  هاگ  زا  ره  تسین . ور  هب  ور  ندش  درط  رطخ  اب  دنک ، عورش  ار  سکس  درم  رگا  هک  دنک  فوطعم  درم  يارب  مایپ  نیا  نداتسرف 
درم نتساوخ  سکس  تروص ، نیا  رد  دوش . رمتسم  شیاهندرک  عورـش  هک  دوشیم  زاغآ  یتقو  هلئـسم  درادن . ياهلئـسم  نز  يارب  سکس 

. دهدیم تسد  زا  ار  شاهقالع  نامز ، یط  رد  و  هدش ، رتمک  رتمک و 

یگدعاق رد  لالتخا 

دوش رتشیب  یسیس  زا 80  يزیرنوخ  نازیم  ای  دروخب و  مه  هب  شاهزور  لداعت 28  مناخ  کی  یگدعاق  لکیس  رگا  یلک ، روطهب  هصالخ : 
ای دروـخب و  مه  هب  شاهزور  لداعت 28  مناخ  کی  یگدـعاق  لکیـس  رگا  یلک ، روطهب  ربخ :  لک  نتم  دـنک  راـچد  ینوخمک  هب  ار  درف  هک 

مظنم مناخ  یگدعاق  رگا  یتح  دوشیم و  یقلت  یعیبطریغ  دنک ، راچد  ینوخمک  هب  ار  درف  هک  دوش  رتشیب  یسیس  زا 80  يزیرنوخ  نازیم 
هک ییاهمناخ  دـنک . لصاح  نانیمطا  دوخ  تمالـس  زا  یفارگونوس  کی  ماـجنا  اـب  تسا  رتهب  دراد ، يدـیدش  رایـسب  يزیرنوخ  اـما  تسا 

دوجو نوچ  دـنوشیم . هجاوم  عونتم  ینیلاب  تارهاظت  نوگانوگ و  میالع  زا  يددـعتم  هعومجم  اب  دروخ ، یم  مه  هب  ناشیگدـعاق  لداـعت 
مه هب  مظن  نیارگا  هک  تفایرد  ناوتیم  یتحار  هب  دراد ، طبر  زغم  اـب  نآ  یطاـبترا  روحم  محر و  تمالـس  هب  یگدـعاق  مظنم  ياـهلکیس 

تاـعیاض اـی  محر  موربـیف  ماـن  هب  ياهدوـت  دـناوتیم  قاـفتا  نیا  لاـثم ، يارب   ) تـسا هداـتفا  یعیبـطریغ  قاـفتا  کـی  مـحر  رد  اـی  دروـخب ،
ینومروه روحم  رد  ای  دـشاب ) محر  لخاد  یناطرـس  تفاـب  اـی  اـهتنوفع و  میخدـب ، ياـههدوت  عاونا  یتح  اـهپیلوپ و  نوچ  یمیخشوخ 

دوجو زغم  رد  هک  سومالاتوپیه  هک  میوگب  دـیاب  يروآدای  يارب  اما  ماهداد  حیـضوت  نیا  زا  شیپ  تسا . هدـش  داجیا  یللخ  زغم  اب  نادـمخت 
نادـمخت و يور  رثا  ببـس  مه  نومروه  نیا  هک  دـنک  دازآ  نوخ  رد  دزاسب و  ار  ییاهنومروه  ات  دـهدیم  روتـسد  زیفوپیه  هدـغ  هب  دراد ،
ای سومالاتوپیه  يارب  یلیلد  ره  هب  رگا  دوشیم و  اهنادمخت  زا  هنانز  نومروه  حـشرت  بجوم  مه  دوشیم و  نآ  رد  کمخت  دـشر  دـیلوت 

يوس زا  یکرحم  نومروه  چیه  اما  دنـشاب  ملاس  اهنادمخت  دـیاش  دروخیم . مه  هب  روحم  نیا  يراک  میظنت  دـیایب ، شیپ  یلکـشم  زیفوپیه 
درکلمع لیلد  هب  دنشاب و  هتشاد  لکشم  هریغ  لانردآ و  دیئوریت ، هلمج  زا  ندب  رگید  ددغ  اسب  هچ  دنکیمن و  راک  هب  راداو  ار  اهنآ  زیفوپیه 

هب یطبر  هک  دینک  هعجارم  کشزپ  هب  یمیالع  هعومجم  اب  امش  دنـشاب و  هدش  ببـس  نآ  رد  ار  یلالتخا  زیفوپیه  اب  يراک  كرتشم  هطبار  و 
ار هیقب  دـنزب ، فلاخم  زاس  هک  ياهتـسد  ره  دنتـسه و  گرزب  رتسکرا  کی  ياههدـنزاون  ام  ندـب  ددـغ  ماهتفگ  اهراب  درادـن . نانز  لـیاسم 

بطم دزن  هب  ار  وا  ییازان  ای  يرورابان  دنکیمن و  يراذگکمخت  مناخ  هدـش و  لبنت  اهنادـمخت  لالتخا ، نیمه  يارب  دـنکیم . مگردرس 
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یفارگونوس و دننام  یصیخشت  ياهشیامزآ  هب  حیحص  صیخشت  يارب  دیاب  دش  نشور  عوضوم  هک  الاح  دزاسیم . هناور  نانز  صـصختم 
تسا ملاس  یطابترا  روحم   ) لوا هورگ  وزج  هچ  دیـشابن ، نارگن  دوش . لح  لکـشم  عقوم  هب  نامرد  اب  ات  دیهدب  نت  ینومروه  ياهشیامزآ 
دیـشاب دیراد ) کیتسیکیلپ  نادمخت  ای  اسران  نادـمخت  دراد و  لکـشم  ینومروه  روحم   ) ياههورگ وزج  هچ  و  دـیراد ) محر  رد  یللخ  و 

. دیوش رادهچب  هتشاد و  مظنم  یگدعاق  دیناوتیم  نآ  عفر  اب  دراد و  یصخشم  نامرد  امش  لکشم 

نانز یسنج  کیرحت  يارب  هار   20

نز هاشداپ و  درم  دیاب  هناخ  رد  هک « :  دنا  هتفگیم  یـسانشناور  گرزب  داتـسا  هک  دیونـشب  هلاقم  ندـناوخ  زا  لبق  مه  ار  لاثم  نیا  هصالخ : 
فلاـخم سنج  اـب  ناـشطباور  رد  هشیمه  نادرم  هک  مهدـب  ار  حیـضوت  نیا  ادـتبا  نیمه  مراد  تسود  ربخ :  لـک  نتم  دـشاب »  ریزو  تسخن 

راـتخاس هب  اـنب  نادرم  هک  تسا  هدـش  تاـبثا  یعاـمتجا  یخیراـت و  ظاـحل  هب  نیا  دنتـسه و  ناـشدوخ  ییوج  تردـق  سح  ءاـضرا  لاـبند 
زاین هک  دنتسه  یتادوجوم  ناشیرکف  کیژولویزیف و  یناور ، راتخاس  هب  انب  سکعرب  نانز  اما  دنتسه ، نشخ  یتادوجوم  ناش  یکیژولویزیف 

ساسحا نداد  اب  دننکیم و  لمع  اتـسار  نیمه  رد  اتدمع  ریز  یـسنج  هدـننک  کیرحت  اذـل 20  دنتـسه ، شمارآ  ساسحا  تینما و  نیمات  هب 
یقلت نادرم  رثکا  بولطم  هک  دسرب  يا  هطقن  هب  دیآ و  یب  نوریب  سکـس  رد  یعفادت  تلاح  زا  نز  هک  دـنوشیم  نیا  بجوم  رادـیاپ  یتینما 

رد تینما  ساسحا  اب  نز  مه  دـسریم و  یـسنج  تذـل  هب  یـسکس  ییاـمرفنامرف  ساـسحا  اـب  درم  مه  هک  تسا  ییاـج  ناـمه  نیا  دوشیم و 
یـسانشناور گرزب  داتـسا  هک  دیونـشب  هلاقم  ندـناوخ  زا  لبق  مه  ار  لاـثم  نیا  دوش . یم  کـیدزن  شا  یـسنج  تذـل  هطقن  جوا  هب  سکس 

، میـسیلگنا نم  دـینکن  رکف  تقو  هی  شیـسیلگنا (  عوـن  زا  هتبلا  دـشاب »  ریزو  تسخن  نز  هاـشداپ و  درم  دـیاب  هناـخ  رد  هک « :  دـنا  هـتفگیم 
لباقتم ياـهزاین  نیماـت  كرد و  ساـسا  رب  دـشاب و  هنوگ  نیا  هطبار  رگا  دوش ،)  نیماـت  شا  ییاـمرفنامرف  سح  دـیاب  درم  هک  هنیا  مروظنم 

ار نادرم  یـسنج  ياـه  هدـننک  درـس  هلاـقم  هلمج ، نیا  تسرد  كرد  يارب  دوب ( . نئمطم  نآ  ندوب  مکحم  يرادـیاپ و  هب  دوـش  یم  دـشاب 
ناتفلاخم سنج  ياهزاین  زا  لـباقتم  یکرد  هب  ندیـسر  يارب  دیـشاب ) .  هتـشادن  هلمج  نیا  زا  يدادبتـسا  یقلت  هدرکاـن  يادـخ  اـت  دـیناوخب 

رفنتم وسرت و  یتادوجوم  زا  ار  نانز  هدننک ، کیرحت  نادرم  نیا  نانز :  یسنج  هدننک  کیرحت   20 دییامرف . هعلاطم  ار  هلاقم  همادا  دیناوتیم 
هگا دینک ؟  لیدـبت  نانامرهق  نیا  زا  یکی  هب  ار  ناترـسمه  دـیراد  تسود  ایآ  دـننکیم ، لیدـبت  یقـشع  ياهناتـساد  نانامرهق  هب  سکـس  زا 

ییاهدرم - 1 درادن !!!  ار  امش  یسنج  ندز  سپ  ندرک و  در  ناوت  ینز  چیه  هک  دینیبب  ات  دیشاب  درم  نیا 20  ءزج  دینک  یعس  دیراد  تسود 
دننکیم عورش  ار  لوخد  لمع  ناشمناخ و  تروش  غارـس  دنوریم  تعرـس  هب  هک  ینویاقآ  دننکیم (  يزرو  قشع  تمیالم  اب  یمارآ و  هب  هک 

نیا دننک  نشور  یمارآ  هب  ار  ناشمناخ  یسنج  ياه  هلعـش  رگا  هک  دننک  تقد  هتکن  نیا  هب  دننک  مامت  ار  راک  دنهاوخیم  هلجعاب  يروف و  و 
دنهاوخیمن هک  ینویاقآ  دـننکیم (  تبحـص  ناشرـسمه  اب  زین  رتسب  رد  هک  ییاهدرم  - 2 دنام ) . دـنهاوخ  نشور  يرتشیب  تدـم  ات  اه  هلعش 

دعب ماگنه و  لبق ، رد  هناقشاع  تاساسحا  نایب  هک  دننک  تقد  هتکن  نیا  هب  دننک ، نایب  سکس  نیح  رد  هناقشاع  تاملک  اب  ار  ناشتاساسحا 
. ( درک دهاوخ  لیدبت  امش  رابرد  رد  بوبحم  يریزو  هب  ار  ناترـسمه  هک  یـساسحا  دهدیم ، تینما  تیبوبحم و  ساسحا  نز  هب  سکـس  زا 

بلق رب  تردـقرپ  یمایپ  دـننام  هب  دـناوتیم  دـینزیم  ناترـسمه  نابل  رب  هک  هناقـشاع  هسوب  ره  دـنراد (  تراهم  ندیـسوب  رد  هک  ییاهدرم  - 3
ناشن ناشرسمه  هب  دوخ  نامشچ  اب  هک  ییاهدرم  - 4 دینکن ) ! شومارف  زگره  ار  هلمج  نیا  دزاس ، رو  هلعش  اروا  دیآ و  یم  دورف  ناترسمه 

تاطابترا نیرترثوم  نیرت و  دنمورین  رفن  ود  نیب  یمـشچ  طابترا  هک  دینادب  ار  نیا  دـنزرو (  یم  قشع  وا  هب  دـنراد و  تسود  اروا  دـنهدیم 
دیهدب و تیبوبحم  ساسحا  ناترسمه  هب  هناقشاع  یهاگن  اب  سپ  تسا ، فرط  ود  ره  ندب  رگید  ياه  هخرچ  ندش  لاعف  شدمایپ  هک  تسا 
ات هک  ینویاقآ  هجوت  لباق  دـندروآ (  یم  رد  یمارآ  هب  ار  ناشرـسمه  ياـه  ساـبل  هک  ییاـهدرم  - 5 دـیربب ) . تذـل  طابترا  نیا  يایازم  زا 

هدرک تخل  نوشقوشعم  هک  نراد  لیامت  یهاگ  یتح  نوشمناـخ و  ياهـسابل  ندـنک  هب  دـننکیم  عورـش  هلجع  اـب  يروف و  دـنوشیم  یتوهش 
نیا دـنراد و  یگدامآ  هب  زاین  ناش  یـسنج  هسورپ  رد  نانز  موگیم ، رخآ  راب  يارب  ار  نیا  اقفر  هشاـب !  هدـیباوخ  رظتنم  هداـمآ و  تخت  يور 
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تراهم ندرک  سمل  هلیسو  هب  ناشرسمه  ندرک  کیرحت  رد  هک  ییاهدرم  - 6 دهدب ) .  اهنآ  هب  ار  مزال  ياهیگدامآ  زا  یکی  دـناوتیم  راک 
ار هتکن  نیا  دنوش ، یسنج  تایلمع  لوخد و  هدامآ  مارآ ، سمل  شزاون و  اب  هک  دنراد  زاین  سکـس  يارب  یگدامآ  هسورپ  رد  اهنز  دنراد ( 

هتـشاد دوجو  ایند  رد  ینز  چـیه  منکیمن  رکف  دـننکیم (  يزاب  ناشرـسمه  ياهوم  اب  هک  ییاـهدرم  - 7 دـینک ) . هفاضا  ناتیاه  هتـشاد  هب  مه 
اب یـسکس  هقـشاعم  زا  هک  ییاهدرم  - 8 دربن ) !  تذـل  شرـس  ياهوم  رد  شقوشعم  ياهتـسد  ندز  گنچ  زا  هقـشاعم  ماـگنهرد  هک  دـشاب 

بذج نیرتمهم  دوخ  نیا  دینک  شوارت  نوریب  هب  ار  ناتتاساسحا  دینکب و  هقشاعم  هک  یماگنه  تسا  هداس  یلیخ  دنربیم (  تذل  ناشرـسمه 
هب ار  وا  دـنهد و  یم  ناـشن  ناشرـسمه  هب  زین  باوـخ  قاـتا  زا  نوریب  رد  ار  دوـخ  قـشع  هک  ییاـهدرم  - 9 تسا ) . ناترـسمه  يارب  هدـننک 
مین گنز  کت  کی  هناقـشاع و  سا  ما  سا  کی  لگ ،  هخاش  کـی  مراد ، » تتـسود   » کـی دـننک (  یم  راداو  تیبوبحم  رواـب  ساـسحا و 
حبـص ادرف  دـینکیمن ، رواب  دوش ، لیدـبت  یقـشع  ینافوط  هب  ماـگنه  بش  رد  دـناوتیم  دـهدب ،  تیبوبحم  ساـسحا  ناترـسمه  هب  هک  يزور 

هنوگچ دـننادیم  هک  ییاهدرم  - 11 دـننک . ءاضرا  ار  ناشرـسمه  ثئوم  هنانز و  ندـب  هنوگچ  دـنناد  یم  هک  ینادرم  - 10 دـینک ) !  ناحتما 
هدامآ ینامـسج  یکیزیف و  ظاحل  هب  ار  دوخ  يزرو  قشع  زا  شیپ  هک  ییاهدرم  - 12 دننک . نیشنلد  ابیرف و  یسنج  ظاحل  هب  ار  ناشرـسمه 

یمـسج ندرک  هدامآ  يارب  دنناوتیم  نتفرگ و …  شود  ندز و  رطع  دئاز ، ياهوم  هلازا  ناهد ، ندرک  وبـشوخ  هدننام  ییاهراک  دـننکیم ( .
نز کی  هک  یماگنه  مگیم ،  نوتهب  ار  زار  کی  اجنیا  . ) دنهد یم  ندوب  ابیز  ساسحا  ناشرـسمه  هب  هک  ییاهدرم  - 13 دنشاب ) . رثوم  امش 

. دنربیم تذل  دوخ  رسمه  هب  نداد  ژاسام  زا  هک  ییاهدرم  - 14 نتفگ )  نمزا  هکرتیم !  پوت  هلثم  تسا ،  ابیز  امـش  يارب  هک  دنکب  ساسحا 
لقتنم ار  امش  یسنج  يورین  هک  دنا  يوق  ییاه  هدتسرف  هکلب  دنتـسین  یکیزیف  ییاه  هدیاز  امـش  ياهتـسد  تسا ، ندرک  سمل  قشع  نابز  ) 

. دنتـسه ناشرـسمه  نتفرگ  شوغآ  رد  قشاع  هک  ییاهدرم  - 15 دـینک ) . كرد  ار  هلمج  نیا  یعقاو  يانعم  هناقـشاع  یـشزاون  اب  دـننکیم ،
نانچمه نایلاس  تشذگ  زا  سپ  هک  ییاهدرم  - 17 دننکیم . شزاون  ار  نآ  دنریگیم و  تسد  رد  ار  دوخ  رسمه  ياهتسد  هک  ییاهدرم  - 16

هگا هک  دـننک  تقد  هبرجت  اب  اقفر  تساراک ، هنهک  هلام  هتکن  نیا  ناهآ  دـننکیم ( . راتفر  دوخ  رـسمه  اب  ناش  ییانـشآ  لوا  ياهزور  دـننام 
هک دش  دهاوخ  رادیاپ  یجاوما  هب  لیدبت  یقـشع  نافوط  نیا  دشاب ، لوا  هاگن  نامه  ناتهاگن  دوش و  يداع  ناتیارب  ناترـسمه  دیهدن  هزاجا 
نز اهنت  وا  هک  دـنهدیم  ناـشن  ناشرـسمه  هب  هک  ییاـهدرم  - 18 دـش ) . دـهاوخ  هدـنام  یقاب  یگدـنز  مامت  رد  نات  هطبار  يرادـیاپ  نماض 

. دنزرویم قشع  وا  هب  دـنراد و  تسود  ار  ناشرـسمه  هک  ییاهدرم  - 19 دـنهدیم . ندوب » صاخ   » رواب ساسحا و  وا  هب  تساهنآ و  یگدـنز 
دنمـشزرا یتح  ناسآ و  لهـس و  اهنآ  يارب  ار  یگدـنز  ياه  یتخـس  یمامت  لمحت  ناشرـسمه  قشع  دـنراد  رواب  نینچ  هک  ییاهدرم  - 20

. دنکیم

ییوشانز یگدنز  رد  نادرم  شقن 

دـشابیم یـسنج  هطبار  طقف  ییوشانز  یگدنز  تغل  زا  ناشروصت  دارفا  زا  یخرب  منک  ضرع  منودیم  مزال  ادـتبا  رد  يا  هتکن  الوا  هصالخ : 
ضرع منودیم  مزال  ادتبا  رد  يا  هتکن  الوا  ربخ :  لک  نتم  دنیوگیم  یگدنز  لوط  رد  جوز  ود  ياهراتفر  هعومجم  هب  ییوشانز  یگدـنز  اما 

جوز ود  ياهراتفر  هعومجم  هب  ییوشانز  یگدنز  اما  دشابیم  یـسنج  هطبار  طقف  ییوشانز  یگدـنز  تغل  زا  ناشروصت  دارفا  زا  یخرب  منک 
ینعم دارفا  نوا  هک  الاح  ندوب و ... قالخا  شوخ  ای  قالخا  دب  ندوب  یت  اساسحا  ندوب  مظنم  يدب  یبوخ  لثم  دـنیوگیم  یگدـنز  لوط  رد 

وگ زاب  ار  دـنهد  ماجنا  ناشرـسمه  دـنراد  تسود  اهمناخ  هک  ار  ییاهراتفر  زا  یخرب  ماوخیم  اجنیا  رد  ندـش  هجوتم  ار  ییوشانز  یگدـنز 
لاحشوخ یلیخ  دننکب  داقتنا  ای  دنهدب  داهنـشیپ  ندرک  شیارا  عون  ندیـشوپ و  سابل  عون  دروم  رد  ناشرـسمه  هکنیا  زا  اهمناخ  -1 منکیم :

قوذ وت  تسین و  رجق  دهع  ياههریگ  داقتنا  زا  روظنم  منک  ضرع  ور  نیا  هتبلا  دنراد  تیمها  ناشرهوش  يارب  دـنمهف  یم  هک  ارچ  دـنوشیم 
هکنیا زا  نانز  دینک 3 - هاگن  شنامـشچ  هب  دـنزیم  فرح  هک  ینامز  دـینک  تبحـص  نوا  اب  تمیالم  اب  هشیمه  - 2 تسین .  مـه  ندز  فرط 

یناشیپ يوررب  غاد  يا  هسوب  اب  دینک  يزاب  اهنآ  ياهوم  اب  دیریگب  شوغآ  رد  اهنآ  تسا  رتهب  دنربیم  تذل  دنوش  شزاون  ناشرسمه  طسوت 
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تسد دیروایم  فیرـشت  لزنم  هب  هک  راکرـس  زا  هرتهب  اهتقو  یـضعب  دـیزاس 4 - دـنم  هرهب  ندرک  شمارآ  ساـسحا  تمعن  زا  ارنآ  تروص 
سیورـس زا  ندش  ریگلفاغ  يارب  هک  تسین  یجایتحا  امتح  دینک  ریگلفاغ  ار  وا  هدش  هک  مه  کجوک  لگ  هخاش  هی  اب  یتح  هدنمین و  یلاخ 

دینک علطم  ار  وا  یـسنج  هطبار  يرارقرب  زا  لبق  تسا  رتهب  تسا 5- ربخ  اب  امـش  یلام  ییاناوت  زا  امـش  نز  هک  ارچ  دینک  هدافتـسا  ای ...  الط 
دینکن و راتفر  شاه  اب  یقالخا  دـب  اب  تروص  نیا  رد  دنـشاب  هتـشاد  هطبار  يرارقرب  هب  لیامت  هک  دنـشابن  یطیارـش  رد  دراد  ناکما  هک  ارچ 
 ، جاودزا خیرات  دنراپـسب  رطاخ  هب  دـننک و  تشاددای  امتح  ار  خـیرات  دـنچ  دـیاب  نایاقآ  دـینک 6 - لوـکوم  يرگید  ناـمز  هب  ار  هطبار  نیا 

هتـشاد يزادنا  سپ  خیرات  هس  نیا  يارب  تسا  رتهب  نرق 20 ) رد  یگدنز  بیاعم  زا   ) هدش هفاضا  هزورما  مه  نیاتنلو  رـسمه و  دلوت  خـیرات 
رادقم نامه  هب  دشابیم  امـش  هفیظو  دمآرد  بسک  هک  روطنامه  دـشابیم  یگدـنز  لوط  رد  بجاو  ياهراک  زا  حـیرفت  شدرگ و  دیشاب 7 -

رانک هییـضق  نیا  اب  تسا  رتهب  دـننک  رارکت  راب  دـنچ  ار  فرح  کی  دـنراد  تداع  نانز  دـشابیم 8 - بجاو  مه  ندرک  جرخ  اـجب  تسرد و 
هک دریگیم  تروص  یتارییغت  اهنا  ياهراتفر  رد  دنتـسه  (Period  ) یگدـئاق نارود  رد  هک  یماگنه  زد  درادن 9 - نامرد  هار  نوچ  دـییایب 

دراد دوجو  نارود  نیا  رد  یسنج  هطبار  هب  جایتحا  یخرب  رد  تبحص و  مه  هب  جایتحا  ندش  ینابـصع  دوز  یگلـصوح  مک  دنتـسه  یتقوم 
ياهوم خاروس  ياهبراوج  نتخادـنا  هدز  سکاو  هشیمه  شفک  وبـشوخ  ياـهرطع  زا  هدافتـسا  زیمت  وزت  کیـش و  ياهـسابل  ندیـشوپ  - 10

رتهب - 11 تسین ؟... روطنیا  دیهدیم  ماجنا  دینادیم و  امـش  امتح  هک  دنتـسه  یتاکن  الاب  یمومع  طباور  نادـنخ  يور  فاص  تروص  بترم 
دینکن شومارف  ار  نتشاذگ  مارتحا  دینک  هدافتـسا  امـش  هژاو  زا  وت  هژاو  زا  هدافتـسا  ياجب  دینزن و  ادص  مسا  اب  ار  ناترـسمه  عمج  رد  تسا 

رگا دیهد  همادا  هام  رد  هسلج  کی  تاقالم  ینفلت و  سامت  دح  رد  دنشاب  هک  مه  یمیمص  هچرگا  ار  دوخ  درجم  ياقفر  اب  دوخ  هطبار  - 12
ار دوخ  لهاتم  درجم و  ناتـسود  تسا  رتهب  دینک  یگنهامه  ناترـسمه  اب  شلبق  دیراد  لزنم  هب  ار  دوخ  درجم  تسود  ندرک  توعد  دـصق 

يزابجل جل و  - 13 دـیورن . درجم  تسود  هنوخ  زگره  دوشب  ندرک  جاودزا  هب  قیوشت  امـش  درجم  تسود  ات  دـینک  توعد  هسلج  کـیرد 
يدودح ات  مراودـیما  دـهد  ماجنا  ار  راکنیا  نوا  هکنیا  را  شیپ  دـینک  هدنمرـش  ار  ناترـسمه  امـش  تسا  رتهب  دـشکیم  شتآ  هب  ار  یگدـنز 

امش همه  زا  رکشت  اب  دنتسه  ساسح  ردقچ  نانز  هک  دیشاب  هدش  عللطم 

دنرادن یسنج  طباور  هب  یلیامت  نانز  یهاگ  ارچ  هنوگچ و 

زا ناشیا  یسنج  کیرـش  مناخ  دوشیم  ثعاب  هک  دنهدیم  ماجنا  یلمع  ای  راتفر و  نایاقآ  تاقوا  یهاگ  لاس ) الاب 18  صوصخم   : ) هصالخ
ارچ ربخ :  لک  نتم  دنا  هدش  يروا  عمج  هلاقم  نیا  رد  دراوم  بلغا  یلو  دنتسین  ناسکی  همه  يارب  دراوم  نیا  هتبلا  دوش  درس  یسنج  طباور 
رد تسا ، رادیاپ  هطبار  کی  هدنزاس  ءازجا  نیرتمهم  زا  یکی  يزرو  قشع  دینادیم  هک  روط  نامه  میسانشب ؟  ار  یسنج  ياهدننک  درس  دیاب 

فده هب  رتشیب  هک  هبش  کی  تدم و  هاتوک  طباور  رد  یفطاع . هطبار  یمسج و  هطبار  تسا ، هدوب  مهم  هشیمه  زیچ  ود  الک  یـسنج  طباور 
دیتسه ناترـسمه  اب  تدم  دنلب  هطبار  کی  ناهاوخ  رگا  اما  تسا  یندـب  هطبار  يورب  دـیکات  دـنریگیم ، تروص  لسن  ياقب  ای  ییوج  تذـل 

دیناوتیم سکس  لوخد و  لمع  فرص  هب  طقف  هک  دینک  تحار  ار  ناتلایخ  دینک و  هدنـسب  یمـسج  هطبار  کی  يرارقرب  هب  افرـص  دیناوتیمن 
ینیریش یگدنز  نآ  روخارف  هب  دیراد و  هگن  مرگ  هشیمه  ار  نات  یسنج  هطبار  دیناوتب  هکنیا  يارب  دینک . هبرجت  ار  یبوخ  نیریش و  یگدنز 

نات هطبار  ندش  درس  بجوم  هک  ییاهراتفر  ییاسانش  اب  دیریگب و  رظن  رد  زین  ار  ناتلباقم  فرط  ياه  هتساوخ  اهزاین و  دیاب  دینک  هبرجت  ار 
نویاقآ همه  هب  اذل  تسا ، نامرد  زا  رتهب  يریگـشیپ  هک  میدینـش  ار  فورعم  لثم  نیا  نام  همه  دینک . يریگولج  یلامتحا  بقاوع  زا  دوشیم 
ثعاب دننک و  داجیا  دنناوتیم  دوخ  هک  یلماوع  اب  دنناوتب  ات  دننک  هعلاطم  تقد  هب  ار  هلاقم  نیا  رد  هدش  هدـمآ  تاکن  ات  منکیم  هیـصوت  زیزع 

يارب ریز  نادرم  دننک . يریگولج  اهراتفر  اهشنک و  نیا  رارکت  زا  دعب  هب  نیا  زا  دننک و  ادیپ  ییانشآ  دنوش ، ناشمناخ  رد  یفنم  ياهشنکاو 
نشخ ناشدوخ  نز  ياه  ناتـسپ  اب  دح  زا  شیب  هک  ییاهدرم  - 2 دنتسین . انـشآ  اهنز  ندب  اب  هک  ییاهدرم  - 1 دنتسه :  هدننک  درـس  اهمناخ 

هک دیسرپب  وا  زا  دینک  یعس  تسا ، ناتدوخ  مناخ  دهدب  هرواشم  امش  هب  ناتسپ  شلام  هوحن  رد  ناوتیم  هک  يدرف  نیرتهب  دننک ( . یم  راتفر 
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رثا رد  هکیناـسک  هجوت  لـباق  دـننکیم ( . يراـک  فیثک  سکـس  ماـگنه  هب  هک  ییاـهدرم  - 3 دـیهدب )  ناشـشلام  دراد  تسود  يروـج  هچ 
ياه هنیـس  يور  ار  ناشراردا  دنلامب و  نانز  ندـب  هب  تالکـش  دـننک ، یلاخ  نز  ندـب  يورب  ار  ناشینم  دـنراد  لیامت  یفارگ  ونرپ  ياهملیف 

زا هک  ییاهدرم  - 5 دـننکیم . لامعا  تنوشخ  دـح  زا  شیب  هک  ییاهدرم  - 4 هگید )  يراک  تفاثک  روج  رازه   …… دـننک و  یلاـخ  ناـنز 
كرچ زا  رپ  ناشریز  دنلب و  ناشیاهنخان  دهدیم ، دب  يوب  هشیمه  ناشناهد  هکیناسک  هجوت  لباق  دـنرادروخرب ( . ینییاپ  یـصخش  تشادـهب 

ياه شیر  دـنراد ، فیثک  وب و  دـب  ياهباروج  اـهاپ و  دراد ، نشخ  ربز و  ياـه  هنیپ  ناشیاهتـسد  دـهدیم ، نفئتم  قرع  يوب  ناشندـب  تسا ،
هجوت لـباق  دـنهدیم ( . تیمها  نز  عضو  ورـس و  هفاـیق و  رهاـظ ، هب  دـح  زا  شیب  هک  ییاـهدرم  - 6 … دنراد و )  هدـشنرداکنآ  ولامـشپ و 

 ) مساگرا ساسا  رب  ار  اه  نز  هک  ییاهدرم  - 7 دننکیم )  شومارف  ار  ناشنانز  دوجو  دوخ  دننکیم و  هجوت  یلیخ  ناشنانز  مادنا  هب  هکیناسک 
هکنیا ياجب  و  يدش “؟  ءاضرا   ” دنسرپیم ناشرسمه  زا  مادم  هکیناسک  هجوت  لباق  دننکیم ( . يدنب  هقبط  وا  یسنج )  تذل  جوا  هب  ندیـسر 

هب دننادیم و  تیقفوم  دوخ  يارب  ار  نز  یمسج  مساگرا  دننکیم و  هجوت  نز  یندب  مساگرا  هب  اهابتشا  دروایب ، ور  هطبار  رد  يزرو  قشع  هب 
دننکیم و راداو  ار  ناشرسمه  هناهاوخدوخ  هکیناسک  هجوت  لباق  دننکیم ( . هقشاعم ي …  هب  روبجم  ار  نز  هک  ییاهدرم  - 8 دنلابیم ) !  نآ 

هکیناسک هجوت  لباق  دنتسه ( . دوخ  یسنج  ناوت  درکلمع و  نارگن  دح  زا  هدایز  هک  ییاهدرم  - 9 دننکیم ) !  مکاح  ناش  هطبار  رب  ار  رابجا 
اب هک  ییاـهدرم  - 10 … مـنک و )  سکـس  هـقیقد  زا 10  رتـشیب  منوـتیمن  هکیچوـک ، متلآ  مراد ، یلازنا  دوز  هک  دـنا  لاـیخ  نـیا  رد  مادـم 

راتفر ناشرـسمه  اب  یفارگونورپ  ياهملیف  نارگیزاب  لثم  دـنراد  تسود  هک  یناـسک  هجوت  لـباق  دـننکیم ( !  يزرو  قشع  نشور  نویزیولت 
هشئن ای  تسم  تقوره  هک  ییاهدرم  - 11 دننکیم ) !  سکس  رپوس  ملیف  هشیپرنه  اب  ناشنهذ  رد  ناشمناخ  اب  ندرک  سکـس  ياج  هب  دننک و 
ءافطا سکـس و  ماـمتا  زا  سپ  هلـصافالب  هک  ییاـهدرم  - 12 دننک . سکـس  تاقوا  نیا  رد  دـیاب  امتح  دـننکیم و  ادـیپ  یـسنج  زاین  دنتـسه 

شزاونـشیپ ناش و  نز  ندرک  کیرحت  فرـص  یفاک  تقو  هک  ییاـهدرم  - 13 دـنوشیم . رود  نز  زا  یفطاع  یـساسحا و  ظاحل  هب  توهش 
، ینیب رد  ندرک  تسد  دنراد ( . روآ  شدنچ  تشز و  یـصخش  تاداع  هک  ییاهدرم  - 14 دنوریم . لوخد  لمع  غارس  هلصافالب  دننکیمن و 
-15 دنـشابیم ) !  نانز  يارب  روآ  شدنچ  تاداع  هلمج  زا   …… ندز و . دنت  رطع  ندرک ، رد  داب  ندنک ، غورآ  نیمز ، يور  اهنخان  نتفرگ 

راع نادرم  يارب  ار  مراد  تتسود  هملک  نتفگ  هکیناسک  هجوت  لباق  دنهدب ( . هقـشاعم …  ناشدوخ  رـسمه  هب  دنرادن  تسود  هک  ییاهدرم 
دوخ ندـب  هب  يدـح  زا  شیب  هنوگ و  ساوسو  ینهذ  لاغتـشا  هک  ییاهدرم  - 16 دننودیم )  یـساسحا  یب  یتخـس و  هب  ار  يدرم  ننودـیم و 

هچوک هیوت  مادم  هکیناسک  هجوت  لباق  دنتسین ( . راتفر  شوخ  نارگید  اب  هک  ییاهدرم  - 17 زیزع .)  ناراک  مادنا  شورپ  هجوت  لباق  دنراد ( 
دـنرادن و تسود  ار  ناشنز  هک  ییاهدرم  - 18 دـنراذگیمن )  مارتحا  مدرم  هب  ندـیم و  شحف  نوا  نیا و  هب  یگدـننار  لاح  رد  نوبایخ و  و 

ناشنانز ات  دنوشیم  ثعاب  ناشلامعا  اب  درم  نیا 18  دینیبیم  هک  روط  نامه  يریگ :  هجیتن  يدنب و  عمج  دنرادن . یساسحا  چیه  وا  هب  تبـسن 
وزج رگا  هک  منکیم  هیـصوت  نوتمه  هب  اج  نیمه  سپ  دنهدب ، تسد  زا  ار  ناش  یـسنج  قوش  روش و  دنوش و  درـس  اهنآ  اب  هطبار  هب  تبـسن 

یجازمرـس بجوم  تیعـضو  نیا  همادا  اریز  دـینکب  ناتیاهراتفر  تاداـع و  هوحن  رد  یلک  يرطن  دـیدجت  اـمتح  دـیتسه  درم  هتـسد  نیا 18 
ياجرب نات  یگدنز  رد  یشوخ  یجیاتن  دوش  مکاح  نات  هطبار  رد  لومرف  نیا  رگا  هک  تسین  هدیشوپ  ناگمه  رب  دوشیم و  ناتمناخ  یـسنج 

رید ارچ  مهبم (  تالاوس  داجیا  ندرک +  رغرغ  اوعد +  يرکف +  تنایخ  ای  یـساسحا  تنایخ  ای  یـسنج  تناـیخ  یجازم =  درـس  درازگیمن .
هدنیآ يارب  يدـج  رایـسب  تارطخ   + ……… كرتشم + . یگدـنز  هب  تبـسن  یلیم  یب  قالط +   … و + )  يدوب ؟  اجک  نالا  ات  ییایم ، ؟ 

ار ناتتاداع  ات  دـینک  یعـس  ناکما  دـح  ات  دـیناوخب و  مدرک  رکذ  ناتیارب  هک  ییاهدـننک  درـس  رگید  راب  کی  افطل  زیزع ، نادرم  ناتکرتشم 
تذل و دـش و  دـهاوخ  ارجا  ناتیگدـنز  رد  الاب  لومرف  تروص  نیا  رد  نوچ  دوشن  نات  هطبار  ندرک  درـس  هب  رجنم  هک  دـینک  میظنت  يروط 
what women want men to know / Barbara De Angelis عـبنم :  تسب . دـهاوخ  تخر  ناتیگدـنز  زا  یـشوخ 

.Ph.d

نانز رد  یسنج  تالکشم 
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نانز رد  یسنج  تالکشم 

ماگنه هب  نژاو  ياه  هچیهام  يداراریغ  كاندرد و  ضابقنا  كاـندرد ،  شزیمآ  لـماش :  ناـنز  رد  یـسنج  لـالتخا  نیرت  عیاـش  هصـالخ : 
يارب هدـش  هتخانـش  یـسنج  تالالتخا  نیرت  عیاش  نانز  رد  یـسنج  تالالتخا  نیرت  عیاش  ربخ :  لک  نتم  یـسنج ) ندـشن  اضرا  اـی   ، لوخد

هب نژاو  ياه  هچیهام  يداراریغ  كاندرد و  ضابقنا   ) سومـسینیژاو كاندرد ،) شزیمآ   ) ینوراپـسید یـسنج ، لیم  شهاـک  لـماش  ناـنز 
تسا یتلاح  ینوراپسید  كاندرد :) شزیمآ   ) ینوراپـسید تسا . یـسنج ) ندشن  اضرا  ای   ) یـسنج تذل  جوا  هب  ندیـسرن  و  لوخد ) ماگنه 

لوط رد  فلتخم  لـحارم  رد  اـی  نژاو  هب  هنادرم  تلآ  دورو  ودـب  رد  تسا  نکمم  درد  نیا  دوشیم . درد  راـچد  شزیمآ  ماـگنه  رد  درف  هک 
درد ساسحا  درف  اجک  رد  یکیدزن و  عورش  زا  سپ  ینامز  هچ  رد  هکنیا  هب  تبسن  دراد و  یتوافتم  تاجرد  تلاح  نیا  دوش . داجیا  لوخد 

ره هب  مناخ  رگا  تسا . نژاو  یکـشخ  نانز  يارب  شزیمآ  ماگنه  درد  عیاش  لـیالد  زا  یکی  دراد . یتواـفتم  ياـهنامرد  لـیالد و  دـنک ، یم 
شیپ نتـشادن  لیلد  هب  نژاو  یکـشخ  دراوم  رثکا  رد  دـشاب . كاندرد  رایـسب  دـناوت  یم  لمع  نیا  دـشاب ، هتـشادن  ار  لوخد  یگدامآ  لیلد 
هزادنا هب  نژاو  طیحم  دهد و  خساپ  یـسنج  ياه  كرحم  هب  یمـسج  رظن  زا  هک  هدرکن  ادیپ  ار  تصرف  نیا  مناخ  ینعی  تسا ، یفاک  يزاون 

. دنک یم  فرـصم  درف  هک  تسا  ییاهوراد  دوش  نژاو  یکـشخ  ثعاب  دناوتیم  هک  يرگید  طیارـش  لیالد و  هلمج  زا  تسین . هدـنزغل  یفاک 
رد یبوخ  عبانم  الومعم  دـشاب . دـیفم  دـناوت  یم  دـینک ، یم  فرـصم  هک  ییوراد  دروم  رد  هعلاطم  اـی  کـشزپ و  اـب  تروشم  دروم  نیا  رد 
هک ییاه  هبرض  تاحارج و  هب  ناوت  یم  كاندرد ، شزیمآ  ای  ینوراپسید  رگید  لیالد  زا  دراد . دوجو  فلتخم  ياهوراد  دروم  رد  تنرتنیا 

یلسانت و هیحان  ياه  يرامیب  هناهام ، تداع  نارود  نامیاز ، زا  سپ  نارود  یسنج ، رازآ  هقباس  هدش ، دراو  یلـسانت  تلآ  هب  نامز  لوط  رد 
زا یخرب  درک . هراشا  هدـشن  نامرد  یتبراقم  ياـه  يراـمیب  زین  هداد و  رارق  بیرخت  تحت  ار  هقطنم  نآ  باـصعا  هک  ییاهناطرـس  زا  یخرب 
اب ماوت  دنرب ، یم  جنر  تلاح  نیا  زا  هک  ینارامیب  اب  ناشروخرب  دـنناد و  یمن  یـسنج  تالالتخا  هتـسد  وزج  ار  كاندرد  شزیمآ  ناکـشزپ 

هیحان ندوب  كاـندرد  هنیاـعم ، ماـجنا  زا  شیپ  هدرک و  هعجارم  يرگید  کـشزپ  هب  دوش  یم  هیـصوت  دراوم  نیا  رد  تسین . یفاـک  تخاـنش 
. دریذـپ تروص  يا  هنیاعم  هنوگ  ره  ماجنا  زا  شیپ  مزال  ياه  ینامرد  ناور  دراد ، ترورـض  هاگ  دـییامن . وگزاـب  وا  يارب  ار  دوخ  یلـسانت 

نیرت عیاش  هک  دـشاب  يددـعتم  لیالد  هب  دـناوتیم  تلاح  نیا  تسا . لوخد  ماگنه  رد  درد  دـنوش  یم  وربور  نآ  اب  دارفا  هک  يرگید  تلاح 
کمخت نامز  یکیدزن و  ینامزمه  هدـشن ، ناـمرد  یتبراـقم  ياـهیرامیب  محر ، هناـهد  یلـسانت و  هاگتـسد  ياـه  تنوفع  زا : دـنترابع  اـهنآ 

لیاوا رد  صوـصخب  تسا  ناـنز  زا  يداـیز  دـصرد  هعجارم  لـیلد  رخآ  دروـم  یمـسج . رظن  زا  درف  ندوـبن  هداـمآ  تیاـهن  رد  و  يراذـگ ،
نتـشاد يارب  هک  ینز  ندب  رد  درادن . یفطاع  هبنج  افرـص  دـننک ، یم  فرـص  يزاون  شیپ  يارب  اه  جوز  هک  یتقو  یـسنج . هطبار  يرارقرب 
یحارط يروط  ناـنز  ندـب  هک  تسا  نیا  تلع  دـنک . یم  رت  هداـس  ار  لوخد  هک  دریگ  یم  تروص  یتارییغت  دوشیم ، هداـمآ  یـسنج  هطبار 

شیپ رثا  رب  ار  مزال  یگدامآ  یمناخ  هک  یتقو  نیاربانب  دـنک ، مهارف  ندـش  رادراب  يارب  ار  یگداـمآ  رثکادـح  لوخد  ماـگنه  رد  هک  هدـش 
ار هنادرم  تلآ  شیاجنگ  ییاناوت  ات  دنک  یم  هفاضا  نژاو  لوط  هب  راک  نیا  دوش و  یم  هدیشک  الاب  تمس  هب  شمحر  دنک ، یم  ادیپ  يزاون 

نیا دـنک . یم  رتناسآ  ار  لوخد  هک  دـننک  یم  حـشرت  ار  يا  هدـنزغل  داوم  هدـش و  نوخ  رپ  نژاو  ياه  هراوید  تلاـح  نیا  رد  دـشاب . هتـشاد 
هک مینیب  یم  نیاربانب  دننک . یم  رت  هداس  نژاو  رد  ار  هنادرم  تلآ  نداد  ياج  هدش و  ادج  رگیدکی  زا  بسانم  يزاون  شیپ  رثا  رب  اه  هراوید 

كاندرد ضابقنا   ) سومسینیژاو دشاب . هتشاد  ریثات  یـسنج  هطبار  تیفیک  رد  دناوت  یم  دح  هچ  ات  یفاک  رادقم  هب  دنیاشوخ و  يزاون  شیپ 
، تسا نکممریغ  یتح  كاندرد و  تدـش  هب  نژاو  هب  یلوخد  هنوگره  تلاح  نیا  رد  لوخد :) ماـگنه  هب  نژاو  ياـه  هچیهاـم  يداراریغ  و 

هنیاعم هلیـسو  هکنیا  رکف  زا  یتح  رامیب  نوچ  دوش  یم  وربور  لکـشم  اب  مه  نامیاز  نانز و  تانیاعم  عقاوم  نیا  رد  درف . دوخ  تشگنا  یتح 
نازیم دروـم  رد  درف  ره  فـیرعت  تسا و  درد  هب  طوـبرم  تـالالتخا  هورگ  وزج  لـالتخا  نیا  نوـچ  دراد . تشحو  دوـش  دراو  يو  نژاو  هب 
شقن نامرد  تدـم  لوط  رد  دارفا  نیا  نایفارطا  کشزپ و  دروخرب  هوحن  نیاربانب  تسا ، تواـفتم  رگید  درف  اـب  دـنک  یم  هبرجت  هک  يدرد 

ناور ای  ناریا ) رد   ) کشزپ نآ  زا  سپ  تسا . يو  درد  ساسحا  ضیرم و  ندرک  رواب  لـالتخا  نیا  ناـمرد  رد  هلحرم  نیلوا  دراد . ییازـسب 
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یم تفایرد  ار  يرازبا  زا  يرس  کی  درف  هک  تروص  نیا  هب  دننک . یم  عورش  ار  نامرد  درف  یـسنج  کیرـش  یهارمه  هب  یـسنج  رگنامرد 
رازبا نیا  زا  یکی  ندرک  دراو  هتفه  ره  درف  دراد . ار  هنادرم  تلآ  هزادنا  ات  هبابـس  تشگنا  هزادنا  زا  الومعم  تسا و  تشگنا  دننام  هک  دـنک 

درد نودـب  مه  هزادـنا  نیرخآ  هک  ینامز  ات  دـنک  یم  نیرمت  نژاو  لخاد  هب  ندـب  ياضعا  هدـننک  مارآ  زکرمت و  ياـه  نیرمت  هارمه  هب  ار 
شریذپ هب  هجوت  اب  هتـسهآ و  رایـسب  دیاب  هلحرم  نیا  دـنکیم . هبرجت  نژاو  هب  ار  هنادرم  تلآ  دورو  جـیردت  هب  نآ  زا  سپ  دوش . نژاو  دراو 

هار لابند  هب  هک  يدارفا  يارب  دشکب . لوط  لاس  کی  زا  شیب  ات  دناوت  یم  فلتخم  لماوع  هب  هتـسب  سومـسینیژاو  نامرد  دوش . ماجنا  رامیب 
ندرک جـلف  ای  هدـش و  شوهیب  کشزپ  طسوت  مناخ  هک  یلاح  رد  مناخ  اب  اقآ  ندرک  یکیدزن  نوچ  ییاهنامرد  دنتـسه  رت  عیرـس  ياه  لـح 
هکلب درادـن  يرتهب  رثا  اهنت  هن  تدـم  زارد  رد  هک  هدـش  شرازگ  ناریا  رد  سکاتوب  نوچ  يداوم  قیرزت  اب  نژاو  هناهد  فارطا و  تالـضع 
جوز هچنانچ  دوش . یمن  هیـصوت  اه  شور  نیا  دراذگب . دراد  شدوخ  زا  نز  هک  يریوصت  اه و  جوز  طباور  يور  یبرخم  رایـسب  رثا  دناوتم 

ار درم  ینم  عیام  ینعی  دننک  هدافتسا  هطـساو  اب  حاقل  زا  دنناوت  یم  دننک ، فرط  رب  ار  لالتخا  نیا  دنهاوخ  یم  ندش  راد  هچب  فده  اب  اهنت 
یناور یحور و  هبنج  هلئـسم  نیا  دنهد . ماجنا  یعونـصم  روط  هب  ار  شزیمآ  دننک و  نز  نژاو  دراو  دنلب  ناکچ  هرطق  لثم  يرازبا  هلیـسو  هب 

نیا زورب  بجوم  یلـسانت  هیحان  هب  هدـمآ  دراو  تابرـض  تاحارج و  هدـش  شرازگ  هک  يرامـش  تشگنا  دراوم  زج  هب   ) یمـسج هن  دراد و 
هانگ يزیروربآ و  لحم  دناوت  یم  شا  یلـسانت  هیحان  هک  هدـش  هتفگ  وا  هب  شا  یکدوک  نارود  رد  هک  ینز  لاثم  ناونع  هب  هدـش .) لکـشم 

ار یلکشم  نینچ  تسا  نکمم  كرتشم  یگدنز  زاغآ  رد  دننک ، دراو  وا  تراکب  هدرپ  هب  يریذپان  ناربج  بیسآ  دنناوت  یم  اه  درم  دشاب و 
عنم ادیدش  جاودزا  زا  شیپ  یسنج  هطبار  ناشبهذم  ای  گنهرف و  رد  هک  هدش  شرازگ  ییاهجوز  نیب  رد  رتشیب  سومـسینیژاو  دنک . هبرجت 

یکـشزپ رد  هدش  رـشتنم  تالاقم  نیرت  هزات  لاثم  ناونع  هب  تسا . هدـش  دـیکات  دـنزرف  نتـشاد  هداوناخ و  لیکـشت  رب  لاح  نیع  رد  هدـش و 
لالتخا نیا  مساگرا :)  ) یسنج تذل  جوا  هب  ندیسرن  تسا . هتشاد  يدوهی )  ) لیئارـسا و  ناملـسم )  ) هیکرت رد  لالتخا  نیا  عویـش  زا  یکاح 

نیا دنکن . هبرجت  ار  یسنج  تذل  جوا  الصا  درف  هکنیا  ای  دشاب و  ماوت  ریخات  اب  یسنج  تذل  جوا  هب  درف  ندیـسر  هک  دوشیم  هتفگ  یتلاح  هب 
قیوشت ایح  بجح و  هب  یکدوک  زا  نارتخد  هک  تسا  نآ  هلئـسم  نیا  لیلد  دوش . یم  هدـید  ناهج  قطانم  رثکا  نانز  رد  شیب  مک و  تلاـح 

، دـهدب ماجنا  ار  یفیاظو  دـیاب  مه  یـسنج  کیرـش  نز و  کی  ناونع  هب  ـالاح  دوش و  یم  هطبار  دراو  رتخد  ناـمه  هک  یناـمز  دـنوش . یم 
دربب تذل  شرـسمه  اب  یـسنج  هطبار  زا  هتـشاذگ و  رانک  ار  ایح  بجح و  دیاب  درف  زور  هنابـش  زا  یتاعاس  رد  نآ  رد  هک  یمیرح  نتـسکش 

ياهراهم دناوت  یمن  درف  نیاربانب  دوشب . شوماخ  نشور و  دیلک  کی  دننام  دناوت  یمن  هدش ، هنیداهن  هک  رکف  زرط  نیا  تسا . راوشد  یلیخ 
رارق تواضق  دروم  هکنیا  سرت  زا  دهد ، زورب  ار  نآ  دهاوخ  یمن  ای  دـناوت و  یمن  دربب  مه  تذـل  رگا  یتح  یهاگ  دنکـشب و  ار  شا  ینهذ 

هب دنیآ  شوخ  تلاح  کی  زا  درف  يارب  ار  یـسنج  هطبار  تلاح  نیا  رورم  هب  نیاربانب  تسا . يا  هزره  کبـس و  نز  هک  دوش  مهتم  دریگب و 
هزره وا  دـنک  روصت  شرـسمه  هک  دـهدب  ناشن  یلمعلا  سکع  ادابم  هکنیا  زا  سرت  دـنک . یم  لیدـبت  سرت  اب  ماوت  اـضعب  هفیظو و  تلاـح 
یسنج هطبار  نیا  زا  شیپ  هک  دوش  نیا  هب  مهتم  درف  ادابم  هک  دراد  دوجو  سرت  نیا  بلغا  مه  یسنج  هطبار  يریگ  لکش  يادتبا  رد  تسا .

. درب مه  تذل  درک و  دروخرب  لباقم  فرط  اب  یـسنج  هطبار  کی  رد  دیاب  روطچ  هک  دـناد  یم  نیمه  يارب  تسا و  هدرک  هبرجت  ار  يرگید 
شهوژپ لاثم  روطب  تسا . دارفا  يزغم  مسیناکم  يور  رب  اهوراد  زا  یـضعب  سوکعم  ریثات  دوش  لالتخا  نیا  ثعاب  دناوتیم  هک  يدـعب  دروم 

رگا دنراذگب . یفنم  رثا  یسنج  تذل  جوا  هب  اهمناخ  ندیسر  يور  رب  دنناوتیم  یگدرسفا  دض  ياهوراد  زا  یـضعب  هک  دنا  هداد  شرازگ  اه 
رییغت ار  نآ  فرـصمرادقم  ای  دـننک و  ضیوعت  ار  وراد  ناکما  تروص  رد  ات  دـنک  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  دـیاب  دـش  ریثات  نیا  هجوتم  درف 

وراد دوخرـس  عطق  ای  دـیدج و  يوراد  تاریثات  تدـم  زارد  رد  هنرگ  دوش و  ماجنا  صـصختم  کشزپ  طسوت  راکنیا  دـیاب  امتح  اما  دـنهد 
دناوتیم دح  هچ  ات  اهمناخ  یسنج  تالالتخا  لح  رد  نایاقآ  شقن  هک  مینیب  یم  لیصافت  نیا  یمامت  اب  دوش . درف  هب  بیـسآ  بجوم  دناوتیم 

شا یـسنج  کیرـش  اب  دریگب  رارق  تواضق  دروم  هکنیا  زا  سرت  نودـب  ار  دوخ  ياهینارگن  دـنک و  یتحار  ساـسحا  ینز  رگا  دـشاب . رثوم 
: یـسنج لیم  شهاک  دنکیم . ادیپ  شهاک  يدایز  دح  ات  شنامرد  ندش  ینالوط  ای  تالالتخا و  نیا  هب  شندش  راچد  دـصرد  دـنک ، حرطم 
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لالتخا نیا  ار  هلاس  ات 59  ياهمناخ 18  نیب  رد  هعجارم  لیلد  نیرتشیب  یلامـش  ياکیرمآ  رد  ینیلاب  تادهاشم  هدـش و  ماجنا  تاعلاطم  رد 
. دیآ دوجو  هب  تسا  نکمم  سرتسا  یگتسخ و  هطبار ، لک  زا  درف  ندوب  یضاران  تینابصع و  رثا  رب  یسنج  لیم  شهاک  دهد . یم  لیکـشت 

یـسنج نارگنامرد  ناور  اه و  جوز  نیرواشم  دعب  هلحرم  رد  دشاب . اشگ  هار  دـناوت  یم  مه  زا  ناشتیامح  اه و  جوز  یلدـمه  دروم  نیا  رد 
یلیخ یسنج  کیرش  لباقم  رد  هبرح  ناونع  هب  یسنج  هطبار  زا  هدافتـسا  هک  دش  روآدای  دیاب  ار  هتکن  نیا  اهنت  دنـشاب . دیفم  دنناوت  یم  مه 

نتـشاد يارب  تسا  وربور  یـسنج  لیم  شهاک  اب  هک  يدرف  ندرک  راداو  دوش . یم  مه  زا  اه  جوز  رتشیب  ترودک  ثعاب  تسین و  هنالوقعم 
زا یخرب  الثم  دنوش  تلاح  نیا  ثعاب  دنناوتیم  مه  يرادراب  دض  ياهوراد  زا  یخرب  دنک . یمن  طیارش  هب  یکمک  الـصا  مه  یـسنج  هطبار 

کـشزپ تروشم  اب  درف  تروص  نیا  رد  دـنا . هدـش  هدرب  ماـن  تاـشرازگ  رد  یتسوپ  ریز  ياـه  لوسپک  اـی  يرادرابدـض و  ياهـصرق  عاونا 
عطق ار  یلبق  يوراد  تسا  رتهب  دیا ، هدشن  نئمطم  دیدج  يریگولج  هلیسو  زا  هک  ینامز  ات  اما  دهد . رییغت  ار  شا  يریگولج  هلیـسو  دناوتیم 
دعب تسا  نکمم  دوش ، نمزم  هلاسم  نیا  دشاب و  راچد  مساگرا  رد  لالتخا  هب  ینز  رگا  الومعم  دیوشن . هتـساوخان  يرادراب  راچد  ات  دـینکن 
دراد تسود  ناسنا  هک  تسا  نآ  هیضق  نیا  هداس  حیضوت  تسا . یـسنج  لیم  شهاک  نامه  هک  دوش  هیوناث  یـسنج  لالتخا  راچد  یتدم  زا 

زا یعیبط  روطب  هدوبن ، دـنیاشوخ  شیارب  هک  هتـشاد  یـسنج  هطبار  اه  تدـم  يارب  درف  رگا  دربیم . تذـل  نآ  زا  هک  دـهدب  ماـجنا  ار  يراـک 
اضرا هب  لوخد  قیرط  زا  رگا  یتح  هک  تسا  مهم  نیا  نیاربانب  دهد . یمن  ناشن  یلیامت  نآ  هب  تبـسن  ای  دنک و  یم  يراددوخ  نآ  يرارقرب 

زا دـیماان  راب  ره  دروایب و  دای  هب  یـسنج  هطبار  زا  ار  یبوخ  هرطاخ  زغم  هک  دیـسرب  یـسنج  تذـل  جوا  هب  سیروتیلک  کیرحت  اب  دیدیـسرن 
مه یـسنج  طابترا  يرارقرب  راب  ره  زا  دعب  هریغ ) نتفرگ و  شوغآ  رد  ندرک ، شزاون  ندیـسوب ،  ) اه جوز  تیمیمـص  دشابن . تذل  تفایرد 

رسمه و ود  ناونع  هب  مه  نآ  زا  دعب  دنا و  هدوبن  مه  هجوت  دروم  ناش  یمسج  هطبار  يارب  اهنت  هک  دننادب  اه  جوز  هکنیا  تسا . مهم  رایـسب 
دودحم هب  هجوت  اب  اه  یشوگرد  همانرب  رد  تسا . مهم  رایسب  صوصخب  اه  مناخ  يارب  هلئـسم  نیا  دنتـسه . زیزع  مه  يارب  یگدنز  کیرش 

کت کت  تفرـشیپ  دـنور  مناوتیمن  نم  دراد ، دوجو  مهافت  ءوس  رطخ  هشیمه  رود  هار  زا  ییاـمنهار  رد  هک  اـجنآ  زا  و  هماـنرب ، تقو  ندوب 
یسنج کیرـش  ای  دوخ و  یـسنج  تالالتخارت  قیقد  یـسررب  يارب  منک  یم  داهنـشیپ  لیلد  نیمه  هب  منک . لابند  ار  همانرب  مرتحم  نیبطاخم 

باختنا رد  هدـش  حرطم  اه  همانرب  رد  هک  یتاعالطا  اب  مراودـیما  دـیریگب . کمک  دنتـسه  نات  یگدـنز  لـحم  رد  هک  ینیـصصختم  زا  ناـت 
ناکـشزپناور نمجنا  فیراعت  ساسا  رب  هماـنرب  نیا  رد  هدـش  هدرب  راـک  هب  فیراـعت  دـینک . لـمع  رت  تحار  هطوبرم  قذاـح و  نیـصصختم 

دنا هدش  جارختسا  دم  باپ  یکشزپ  تالاقم  کناب  زا  هدش  هدافتسا  عبانم  تسا و  اکیرمآ 

يریگشیپ نامرد و   ، للع  ، یسنج فعض 

، لـیامت  ) یــسنج هـخرچ  زا  ناـمز  ره  لوـط  رد  دــناوت  یم  هـک  تـسا  یکــشزپ  فارحنا  یعوـن  یــسنج  یگتخیگنا  لـالتخا  هصــالخ : 
تیلاـعف نیح  رد  بولطم  یـسنج  تیاـضر  دـناوت  یم  رما  نیا  هک  ددـنویپب  عوـقو  هب  هیلوا ) هلحرم  هب  نتـشگزاب  و  مساـگرا ، یگتخیگنارب ،

ار یتالکشم  اما  دراد ، لیامت  یسنج  هطبار  يرارقرب  هب  دشاب ، یلالتخا  نینچ  کی  راچد  هک  يدرف  ربخ :  لک  نتم  دهد . شهاک  ار  یسنج 
شیپ لالتخا  نیا  دوش . یم  لکشم  راچد  راک  همادا  يارب  ندش  کیرحت  رد  هنافساتم  دنک و  یم  ساسحا  یـسنج  هطبار  يرارقرب  هنیمز  رد 
تروص نیا  هب  ار  لکـشم  نیا  ملع  تفرـشیپ  اب  اهزور  نیا  اما  دوب ، هتفرگ  مان  نویاقآ  رد  یتسـس  اه و  مناـخ  رد  نییاـپ  لـیامت  ناونع  هب  رت 

ناونع هب  رـضاح  لاح  رد  یجازم  درـس  هدش و  هتخانـش  ذوعن  تیلباق  مدع  ناونع  هب  نونکا  یـسنج  فعـض  دنهد . یمن  رارق  یـسررب  دروم 
یعون دناوت  یم  طیارش  نیا  اه  مناخ  يارب  مه  نویاقآ و  يارب  مه  دنک . یم  ادیپ  انعم  بارطضا  قایتشا و  یگتخیگنارب و  هنیمز  رد  لکـشم 

نآ ظفح  ذوعن و  نتشاد  هگن  رد  ییاناوت  مدع  ببس  یناوتان  نیا  نویاقآ  رد  دیامن . داجیا  یسنج  هطبار  يرارقرب  هب  لیامت  مدع  ای  يرازیب و 
حـشرت نازیم  شهاک  اب  ارمه  لالتخا  نیا  مه  اه  مناخ  رد  دوش . یم  فیرعت  یـسنج  هطبار  يرارقرب  نیح  رد  لامک  ماـمت و  ندربن  تذـل  و 

دتفا یم  قافتا  نادرم  زا  دودح 50 % رد  یبیرقت  روط  هب  یتقوم  یسنج  فعـض  تاظحالم  دشاب . یم  یکیدزن  همادا  يارب  هدننک  ناور  عیام 
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ادـیپ شیازفا  نویاقآ  رد  نس  نتفر  الاب  اب  تالالتخا  عون  نیا  هک  دزاس  یم  ـالتبم  دوخ  هب  ار  رفن  کـی  رفن  ره 8  زا  نمزم  یسنج  فعـض  و 
مه لاس  ات 70  نیب 40  نویاقآ  زا  دـصرد  دودـح 52  رد  دنـشاب . یم  التبم  يرامیب  نیا  هب  درم  نویلیم  ات 30  نیب 20  اکیرما  رد  دـنک . یم 

هیوناث هیلوا و  هورگ  ود  رد  ناوت  یم  ار  یـسنج  فعـض  دنتـسه . دهاش  ار  ذوعن  ظفح  رد  ییاناوت  مدـع  ای  يراک و  مک  زا  یتوافتم  دودـح 
رارقرب یـسنج  هطبار  دنناوتب  هک  دنوش  یمن  ذوعن  ردقنآ  هاگ  چیه  دنـشاب ، یم  هیلوا  یـسنج  فعـض  ياراد  هک  ینویاقآ  دومن . يدـنب  هقبط 

زجب دـتفا  یم  قاـفتا  ررکم  روط  هب  رما  نیا  دور . یم  نیب  زا  لاـمرن  هرود  کـی  زا  سپ  ذوـعن  تلاـح  مود ، عوـن  یـسنج  فعـض  رد  دـننک .
ًالبق نرامیب  هکارچ  تسا  رت  تحار  يردق  مود  عون  یـسنج  فعـض  نامرد  هار  دریذپب . تروص  یـصاخ  تحارج  ای  يرامیب و  هک  یعقاوم 

اه نومروه  لامرن  درکلمع  ینهذ  لیامت  هقالع و  داجیا  تسا : زاین  دروم  روتکاف  دنچ  ذوعن  يارب  دنا . هتشاد  ار  تلآ  يداع  درکلمع  هبرجت 
لـصاح لامرن  عقوم  زا  شیپ  یلیخ  مساگرا  هکینامز   ) سردوز لازنا  تلآ  رد  ینوخ  ینغ  هریخذ  یفاـک  نورتستـست  زیفوپیه  هدـغ  هلمج  زا 

رد يرورابان  دننک . تروشم  صـصختم  کشزپ  اب  دیاب  يرامیب  نیا  نامرد  يارب  نیجوز  تسا و  یـسنج  فعـض  يادـج  يزیچ  دوش ) یم 
ندرک روراب  رد  یلکشم  چیه  تسا  نکمم  دنک ، ظفح  ار  ذوعن  تلاح  دناوت  یمن  هک  يدرم  تسا . یسنج  فعض  هلوقم  يادج  زین  نویاقآ 
روراب ار  دوخ  رـسمه  دناوت  یمن  اما  دشاب ، هتـشاد  یعیبط  ًالماک  یکیدزن  کی  یتحار  هب  دناوت  یم  رورابان  درم  دشاب . هتـشادن  دوخ  رـسمه 

هب درد  ساسحا  یگتخیگنارب  سح  داجیا  رد  ییاناوت  مدـع  یـسنج  هطبار  يرارقرب  هب  هقالع  دوبمک  نویاقآ  اـی  اـه  مناـخ  رد  مئـالع  دـنک .
يارب ذوعن  طـفح  رد  ییاـناوت  مدـع  ذوعن  رد  ییاـناوت  مدـع  نویاـقآ  رد  يروراـبان  تسا ) رت  عیاـش  اـه  مناـخ  رد  هک  ) یگتخیگنارب ماـگنه 
لازنا يدنبنامز  لرتنک و  رد  ییاناوت  مدع  یفاک  ياه  كرحم  دوجو  مغریلع  لازنا  دوجو  مدع  ای  لازنا و  رد  ریخات  یـسنج  هطبار  يرارقرب 

نیح رد  لبق و  هدـننک  ناور  تاحـشرت  نازیم  دوبمک  شزیمآ  شریذـپ  روظنم  هب  لانیژاو  تالـضع  ندرک  دازآ  رد  ییاناوتان  اـه  مناـخ  رد 
يا هرود  هبرجت ي  زا  سپ  ای  زاغآ و  زا  دناوت  یم  يرامیب  نیا  لیالد  هنانز  یسنج  تذل  جوا  هب  ندیسر  رد  یناوتان  یـسنج  هطبار  يرارقرب 

هب ار  دوخ  هدش و  داجیا  یناهگان  روط  هب  تسا  نکمم  ای  دوش و  هدوزفا  نآ  تدش  رب  نامز  رورم  هب  تسا  نکمم  دوش . داجیا  درف  رد  نیعم 
ياهروتکاف دشاب . ود  ره  ای  یناور و  یمسج ، فلتخم  لماوع  دناوت  یم  يرامیب  لیالد  دهد . ناشن  یـسنج  یئزج  ای  یلک و  فعـض  لکش 

سرت و ساسحا  یگدرـسفا ، دـننام   ) يدرف نورد  ای  و  فرط ) ود  نایم  داـمتعا  دوجو  مدـع  ییوشاـنز ، تالکـشم   ) يدرف نورب  یـساسحا 
ردخم داوم  فرـصم  لیبق  زا  يدراوم  لماش  دناوت  یم  مه  ینامـسج  لیالد  دـشاب . هریغ ) هتـشذگ و  رد  یـسنج  ياه  بیـسآ  دوجو  هانگ ،

، تاتسورپ دشاب . اهوراد  ریاس  نیماتـسیه و  یتنآ  یگدرـسفا ، دض  ياهوراد  و  نادرگ ) ناور  ياه  صرق  نیتکران ، نیتوکین ، لکلا ، ریظن : )
لیلد هب  هک  یبصع  تالالتخا  يویلک ، قوف  ددغ  دیئوریت و  دنام  هحشرتم  ددغ  لالتخا  یسفنت ، متـسیس  رد  لکـشم  دوجو  قورع ، یحارج 

روموت و اه ، تفاب  بلـصت  تباید ، ریظن  ییاه  يرامیب  و  عاخن ) اه و  هرهم  نوتـس  بیـسآ  دننام   ) دنـشاب هدـش  داجیا  هتـشذگ  ياه  بیـسآ 
فعـض دـنوش . یم  دادـملق  يرامیب  نیا  زورب  لیالد  ریاس  هلمج  زا  نژوردـنآ  نورتستـست و  دـنام  ییاهنومروه  دوبمک  سیلفـس و  یهاـگ 

مساگرا و رد  لالتخا  ذوعن ، رد  لـالتخا  یـسنج ، لاـیما  رد  لـالتخا  دومن : يدـنب  هقبط  تواـفتم  هورگ  رد 4  ناوت  یم  ًـالومعم  ار  یـسنج 
. دیآ یم  دوجو  هب  نژوردنآ  ای  نورتستست و  نازیم  شهاک  هطساو  هب  توهـش  شهاک  ای  یـسنج و  لیامت  رد  لالتخا  یـسنج . درد  لالتخا 

یگدرسفا دننام  یناور  دراوم  ای  و  یگلماح ، ندوب ، نامرد  تحت  یگتسخ ، نس ، شیازفا  دنشاب : لیذ  لماوع  لماش  دنناوت  یم  دراوم  ریاس 
تایناخد لامعتـسا  یگدرـسفا  دـض  ياهوراد  هژیو  هب  صاخ  ياهوراد  زا  هدافتـسا  یـسنج  فعـض  جـیار  لیالد  درک . هراـشا  بارطـضا  و 

. دـیآ یم  دوـجوب  اـه  یلکلا  رد  رتـشیب  هک  دـبک ، مخز  تباـید ، ریظن  ییاـه  يراـمیب  هطـساو  هب  هک  ینوـمروه  تـالالتخا  ـالاب  نوخراـشف 
يرامیب دوجو  هلمج  زا  یتخانش  بصع  تالکشم  یقورع  ياه  یحارج  ینوخ و  مک  نیئارش ، بلـصت  نوخ ، شدرگ  دروم  رد  یتالکـشم 
تـشاک ینامردوترپ  ای  تاتـسورپ و  ندوآرد  هلمج  زا  يراردا  هاگتـسد  هب  طوبرم  تالکـشم  تحارج  یندب ، ياه  بیـسآ  فلتخم ، ياه 
تـسکش سرت ، سرتـسا ، یگتـسخ ، بارطـضا ، یگدرـسفا ، دـهدن  ناـشن  شنکاو  بساـنم  روـط  هب  هک  نآ  يزاـس  نیزگیاـج  اـی  تـلآ و 

رارق ریثات  تحت  ار  نویاقآ  مه  اه و  مناخ  مه  دـناوت  یم  هک  مساگرا  رد  لالتخا  یمیدـق  یناور  تالکـشم  لکلا  نادرگ ، ناور  ياـهوراد 
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یلیخ اه  مناخ  رد  مه  درد  لالتخا  دوش . یم  هدید  يدایز  ریخات  نآ  رد  ای  درادن و  دوجو  الـصا  ای  مساگرا  هک  تسا  لکـش  نیا  هب  دـهد ،
یعون دشاب ، یم  نژاو  تالضع  یگتفرگ  نامه  هک  مسینیژاو  دوش . یم  هتخانش  كاندرد  تبراقم  مان  اب  دشاب و  یم  عیاش  نویاقآ  زا  شیب 

هب هدننک  ناور  حشرت  دوجو  مدع  لیلد  هب  زین  كاندرد  تبراقم  دـنک . داجا  تعنامم  یکیدزن  دوجو  زا  دـناوت  یم  تسا  هتـساخان  مساپـسا 
سرت و اـی  و  يریپ ، دـض  يرادراـب و  دـض  ياـه  مرک  اـه و  لژ  زا  هدافتـسا  یهد ، ریـش  شلیلد  هک  دوش  داـجیا  اـه  مناـخ  رد  یفاـک  نازیم 
. دوش داجیا  عورـشمان  یـسنج  طابترا  انز و  زواجت ، دـننام  یـسنج  تاحارج  لیلد  هب  دـناوت  یم  لبهم  تالـضع  یگتفرگ  تسا . بارطـضا 
. دراد جاور  هلاس  یس  ات  تسیب  دارفا  نایم  رتشیب  دنک و  یم  ادیپ  عویش  يرگید  ياه  نامز  ره  زا  شیب  یناوج  ياه  لاس  رد  یـسنج  فعض 

طیارـش یخرب  رد  يرامیب  هب  التبا  کسیر  دـنک . یم  زورب  یگدروخلاس  نینـس  رد  ًاددـجم  هتفر و  نایم  زا  نس  شیزفا  اب  جـیرت  هب  يرامیب 
داوم لکلا ، زا  هدافتـسا  نمزم ، یناور  ياه  يرامیب  یبصع ، ياه  لولـس  طاطحنا  هب  هتـسباو  لالتخا  تباـید ، يراـمیب  دوجو  دـننام  صاـخ 

يریگـشیپ دـشاب . یم  اهنآ  هلمج  زا  یلعف  یـسنج  کیرـش  اب  نمزم  یگنهامهان  تدـم ، ینالوط  طاـبترا  ظـفخ  رد  ییاـناوت  مدـع  ردـخم ،
دوش یم  ببس  رما  نیا  دننک . دروخرب  قداص  قیقد و  دوخ  ناکدوک  اب  یـسنج  لئاسم  دروم  رد  دیاب  زاغآ  نامه  زا  هک  دننادب  دیاب  نیدلاو 
هنوگ ره  زا  هدافتـسا  زا  شیپ  يور  ره  هب  دـنوشن . یـساسحا  دنـسپان  تاداـع  بارطـضا و  ریظن  یتالکـشم  راـچد  یلاـسگرزب  رد  اـهنآ  هک 
یبناج تارثا  لمعلاروتـسد و  دـیاب  دـیریگب ، کمک  وا  زا  هدرک و  هعجارم  کشزپ  هب  هچ  دـینک و  زیوجت  ار  اه  صرق  ناتدوخ  هچ  ینامرد 
ياوق تیوقت  هب  لکلا  تایناخد و  ردخم ، داوم  فرـصم  عطق  ندرک و  دودحم  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  دینک . هعلاطم  تقد  هب  ار  وراد 

ثحب و هب  مه  اب  فلتخم  لئاسم  دروم  رد  دـنراد و  مه  اب  یبوخ  طابترا  هک  ییاـه  جوز  نینچمه  دـننک . یم  يریگمـشچ  کـمک  یـسنج 
دوخ یگدـنز  رد  ار  یـسنج  ياه  بیـسآ  هبرجت  ًالبق  هک  مه  يدارفا  دـنراد . يراـمیب  نیا  هب  هبلغ  رد  يرتشیب  سناـش  دننیـشن ، یم  وگتفگ 

هب هک  یناسک  اب  دـنناوتب  ات  دـننک  تکرـش  هداوناخ  هرواـشم  يدرف  یهورگ و  ياـه  سـالک  رد  هطبار ، يرارقرب  زا  شیپ  دـیاب  دـنا ، هتـشاد 
ینامرد ياه  هویـش  ناکـشزپ  لاح  ره  هب  نامرد  دـنربب . تذـل  هطبار  نیا  زا  هدرک و  رارقرب  یـسنج  هطبار  دـننک ، یم  باختنا  دوخ  هاوخلد 
زیوجت ارنآ  فلتخم  عاونا  يرامیب  تدش  نوگانوگ و  ياه  شیامزآ  هب  هتـسب  هک  دـنراد  رظن  رد  يرامیب  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  ار  یتوافتم 

دروم اقآ  مه  مناـخ و  مه  هداد و  حرـش  دوخ  کـشزپ  يارب  ار  دوخ  يراـمیب  یلک  هچخیراـت  هک  دراد  هفیظو  راـمیب  ناـیم  نیا  رد  دـننکیم .
، دنشاب یم  هنیاعم  لباق  هک  کیناگرا  لیالد  ددرگ . یم  نیعم  یسنج  فعض  داجیا  لیلد  ساسا  رب  نامرد  عون  دنریگب . رارق  کشزپ  هنیاعم 

هراشا ارگایو  هب  ناوت  یم  دـنراد  ییازـسب  رثا  هک  ییاـه  وراد  هلمج  زا  دنـشاب . یم  ناـمرد  لـباق  یحارج  قیرط  زا  مه  وراد و  قیرط  زا  مه 
ار يرت  دنت  هخرچ  زین  دراد  نایرج  تلآ  رد  هک  ینوخ  هک  دوش  یم  ببـس  دـهد و  یم  شیازفا  اه  گر  رد  ار  نوخ  نایرج  وراد  نیا  درک .

فرصم رد  دیاب  دنتسه  نیئارش  بلصت  هنیمز  رد  ییاه  يرامیب  هب  التبم  ای  دننک و  یم  هدافتـسا  بلق  ياه  يوراد  زا  هک  ینویاقآ  دنک . ادیپ 
ياه مرک  اه و  صرق  اب  زین  نژورتسا  نورتستـست و  دوبمک  دننک . تروشم  دوخ  کشزپ  اب  ًامتح  فرـصم  زا  لبق  هدرک و  طایتحا  وراد  نیا 

نامرد عیرـست  هسورپ  رد  ییازـسب  رثا  دـنناوت  یم  زین  یناور  زکرمت  ياه  هویـش  ریاس  ینهذ و  کـیرحت  دنـشاب . یم  ناـمرد  لـباق  یعـضوم 
یلصا لکشم  هب  ات  دننک  تکرـش  هرواشم  ياه  سالک  رد  مه  اب  دیاب  زین  نیجوز  زا  یخرب  دنـشاب . هتـشاد  نارامیب  يور  رب  یـسنج  فعض 

لح لباق  هرواشم  هسلج  دـنچ  اـب  زین  تاـساسحا  يرادزاـب  هب  لـیامت  سرتسا و  سرت ، بارطـضا ، نتـشادرب  ناـیم  زا  يارب  دـنربب . یپ  دوخ 
دنناوت یم  فلتخم  ياهوراد  فرصم  هتبلا  دنشاب . یمن  لح  لباق  یحارج  ای  وراد و  اب  زین  یـسنج  ياه  فعـض  عاونا  زا  یخرب  دوب . دهاوخ 

نادرم و رد  يرورابان  داجیا  ببس  ینامسج  فعض  ردان  دراوم  یخرب  رد  دشخب . دوبهب  ار  اهنآ  فعض  هدرک و  کمک  دارفا  هب  يدودح  ات 
ظفاحم داوم  زا  دیاب  دوشیم  داجیا  یسنج  هتـساوخان  ياه  يرامیب  هب  التبا  زا  سرت  لیلد  هب  هک  یـسنج  فعـض  دوش . یم  اهمناخ  رد  ییازان 

دشاب یمئاد  يدج و  لکشم  نیا  رگا  ددرگ . یم  عنم  تدش  هب  یلکلا  تابورشم  زا  هدافتسا  دراوم  نیا  رد  دوش . هدافتـسا  یـسنج  هطبار  رد 
یگدرـسفا ریظن  رگید  ياه  يرامیب  زورب  يارب  يا  هناتـسآ  دناوت  یم  یـسنج  یمئاد  فعـض  دینک . تروشم  صـصختم  کی  اب  ًامتح  دـیاب 

وشیم مه  اهنآ  ییادج  ببس  هدروآ و  دوجوب  نیجوز  نایم  ار  یتالکشم  نینچمه  دشاب .
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یسنج ناجیه  لحارم 

1ـ ربخ :  لک  نتم  دوشیم : میسقت  شخب  هب 4   Johnson و Masters ياه شهوژپ  قبط  درم  نز و  رد  یسنج  ناجیه  داجیا  هصالخ : 
گنر الثم  دیآ . یم  دوجو  هب  زین  یناور  کیرحت  رثا  رب  کیرحت  زاف  تشگزاب  هلحرم  ءاضرا 4 ـ هلحرم  جوا 3 ـ هلحرم  کیرحت 2 ـ هلحرم 

فیطل و تکرح  کی  ادـص ، کی  یلـسانت ، هاگتـسد  هب  میقتـسم  ندز  تسد  اـی  شزاون و  هسوب ، ير ، ــ هاـظ لکـش  لـک  وم ، لدـم  مشچ ،
. دنوشیم کیرحت  درم  هاگن  ر  ــ ثا رب  نانز  زا  دـصرد  نآ 58  قبط  هک  هتفرگ  تروص  یـشهوژپ  اکیرمآ  رد  یمـسج . ای  يریوصت  کیتنامر 

کیرحت فلاخم  سنج  تخل  ریو  ـ صت هب  ندرک  هاگن  رثا  رب  نادرم  د  ــ صرد نانز و 54  دصرد   12 تسا . دصرد  نادرم 72  يارب  مقر  نیا 
کیرحت یسنج  لمع  ندید  رثا  رب  نادرم  موس  کی  نانز و  مراهچ  کی  . دوشیم هدافتسا  هنهرب  نانز  زا  تاغیلبت  رد  لیلد  نیمه  هب  دنوشیم .

، هتـسهآ نز  لمعلا  سکع  هک  نیا  هجیتن  دـنوشیم . کیرحت  باـتک  ملیف و  ندـید  هلیـسو  هزادـنا بـه  کـی  هب  نادرم  ناـنز و  اـما  دـنوشیم .
. دنکیم کیرحت  ه  ــ تسهآ هتسهآ ، ار  وا  م  ـــ لیف ای  باتک  اما  کیرحت . ات  دنکیم  هکو  ار شـ نز  یـسکس ، سکع  کی  ندید  تسا . ه  ــ تـسهآ

یسنج لیم  ـد . نکیم داجیا  ی  ــ ـسنج لیم  زین  نانز  دروم  رد  دوشیم  یـسنج  لیم  هب  ـر  جنم نادرم  دروم  رد  یـسنج  ياهایور  هک  روط  نامه 
ياهنومروه حشرت  نازیماب  بسانتم  یـسنج  لیم  . دراد یگتـسباو  صخـش  یـشزومآ  هقباس  هب  يژولویزیف  کیرحت  هزادنا  نامه  هب  الامتحا 

دوخ ر  ــ ثکادح هب  يراذگ  کمخت  نامز  یکیدزن  رد  دنکیم و  رییغت  هناهام  تداع  هرود  نایرج  رد  یـسنج  لیم  دبای . یم  شیازفا  یـسنج 
کیر ـ حت تسا . يراذـگ  کـمخت  زا  ل  ــ بق ه  ــــ لحرم ناـیر  رد جـ نژور  ــ تـسا ح  ــ ـشرت ندو  ــ داـیز ب زا  ـی  ـشان ـالامتحا  ر  ــ ما نیا  دـسریم .
عاخن هب  بصع  قیرط  زا  میالع  نیا  دوشیم . یسنج  ياه  ساسحا  زور  بجوم بـ راردا  يارجم  یسنج و  ياه  مادنا  رد  ی  ــ عـضوم ی  ــ ـسنج

ياه تمـسق  ، دبای یم  تدش  تسوپرد  نوخ  شدرگ  نایرج  دوشیم ، کیرحت  یـسنج  رظن  زا  نز  یتقو  دبای . یم  لاقتنازغم  هب  اج  نآ  زا  و 
یلـسانت تلآ  کچوک  ياهبل  ر  ــ یز رد  هک  يددـغ  دـنوشیم ، هتـسجرب  اـهنآ  كون  گرزب و  اـه  ناتـسپ  دوشیم ، زمرق  تسوپ  زا  یـصخشم 

نایرج رد  يزاس  هدنزغل  لمع  یلصا  لماع  سوکوم  دندرگیم . نژاو  ـل  خدم رد  سوکوم »  » مان هب  ی  ــ جزل ـع  یام ـح  شرت ـب  جوم د  ــ نتـسه
تحاران ساسحا  کی  ياج  هب  شخبتذـل  هدـنهد  شلام  ساسحا  کی  يرارقرب  يارب  دوخ  هبون  هب  يزاس  هدـنزغل  نیا  تسا . یـسنج  لمع 

دیلوت يارب  ار  ساسحا  نیرتهب  هدنهد  شلام  ساسحا  کی  . تسا يرورـض  ، دیآ دوجو  هب  کشخ  نژاو  کی  رثارب  تسا  نکمم  هک  هدـننک 
نژاو رد  ی  ــ جزل هدا  مـ کـیرحت ، زا  سپ  هیناــث  ات 30   10 دـنکیم . داجیا  دـنوشیم ، یـسنج  تذـل  جوا  هب  رجنم  هک  بسانم  ياه  سکلفر 
نژاو زمرق و  یلسانت  هاگتسد  . دنیوگیم  Lubrication لمع نیا  هب  ددرگیم . بوطرم  نژاو  جز ، هدام لـ ح  ــ ـشرت ر  ــ ثا رب  دوشیم و  حشرت 

ضبقنم هدارا  نودب  هرـصاخ  نگل  یلـسانت و  هاگتـسد  ياه  هچیهام  دریگیم . تدش  تالـضع  ضابقنا  کیرحت : هلحرم  رد  دوشیم . گرزب 
تدش بلق  نابرض  دبای ، یم  شیازفا  نوخ  راشف  ددرگیم . یلسانت  هاگتسد  هرصاخ و  نگل  رد  نوخ  دایز  رادقم  ندش  عمج  ثعاب  دنوشیم .

. دـنامیم یقاب  قوف  تارییغت  جوا  هلحرم  2 ـ دـنکیم . تلاخد  ندـب  لک  یـسنج  کیرحت  رد  عقاو  رد  دوریم . الاب  یـسفنت  تکرح  دریگیم و 
يروط هب  دوشیم  نوخ  عیرـس  عمجت  بجوم  دنکیم و  گنت  ار  نآ  ياهدیرو  داشگ و  ار  نژاو  تفاب  ياه  نایرـش  کیتاپمـساراپ ، باصعا 

يرارقرب هب  رما  نیا  دـنزیم . هقلح  سینپ  رود  هب  دـبای و  یم  لیلقت  فصن  هب  نوخ  داـیدزا  ر  ــ ثا نژاو بـر  ددرگیم . گـنت  نژاو  ل  ــ خدـم هک 
تیـساسح یـسنج  ياه  ساسحا  داجیا  يارب  سیروتیلک  دـهدیم . شیازفا  ار  کیرحت  دـنکیم و  کـمک  درم  رد  یفاـک  ـی  ـسنج کـیرحت 

نآ میقتسم  سمل  هک  يروط  هب  دوشیم ، هد  ـ نار ـب  قع هب  هد و  ــ یشک هاگ  مر  ناوختـسا شـ فارطا  هب  هکلب  دوشیمن  گرزب  سیروتیلک  دراد .
یـسنج ءاضرا  هک  ر  ــ تالاب هلحرم  هب  ای  دـشکب و  لوط  شیب  مک و  ناوتیم  یکیزیف  ای  یناور و  کـیرحت  هب  هتـسب  زاـف  نیا  ددرگیم . لکـشم 

دنچ رد  تسا و  هاتوک  رایسب  لحارم 1 و 2  اب  هسیاقم  رد  هلحرم  نیا  ءاضرا  هلحرم  3 ـ دبای . نایاپ  هدمآ و  نییاپ  مارآ  مارآ  ای  دـسرب ، تسا 
لیکشت ءاضرا  دریگ . ماجنا  دناوتیم  تالضع  ضابقنا  ات 12  رتدیدش 8  ءاضرا  کی  رد  ات 5 و  هداس 3  ءاضرا  کی  رد  دریگیم . ماجنا  هیناث 

ياـه بل  ییولج  ياـه  تفاـب  نژاو و  رود  هب  يد  ـ یرو ياـه  تفاـب  لـباقم  رد  نژاو  جراـخ  ی  ــ نالـضع ـک  یمتیر ضاـبقنا  زا  تسا  هدـش 
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تالضع مساگرا  نایرجردرگید  ترابع  هب  دروآ . یمدوجو  هبار  مساگرارگیدکیاب  فلتخم  تالـضع  ینوزوم  ضابقنا  عقاورد  . کچوک
ءاضرا ثعاب  اـه و  گر  رد  نوخ  ندـش  يراـج  راـشف و  ثعاـب  تالـضع  شـشک  یگنهاـمه  . دوشیم ضبقنم  گـنهامهروط  هب  نز  هنیرپ 

هژیوب دـسریم و  تدـش  جوا  هب  ـی  عـضوم یـسنج  کیرحت  هک  ـی  ماگنه :» تسا هدـمآ  نینچ  ناریا  رد  هرـشتنم  یکـشزپ  باـتک  رد  دوشیم .
ـد ننکیم زورب  ییاه  سکلفر  دنوشیم ، تیوقت  زغم  زا  بسانم  یناور  یطرش ـ  ياه  لانگیـس  هلیـسو  هب  یعـضوم  ياه  ساسحا  هک  یماگنه 

قیرط زا  دـنوش . ءاضرا  مه  رـس  تشپ  راب  دـنچ  دـنناوتیم  لماک  کیرحت  رد  نانز  دـنوشیم ». م  ــ ـساگرا اـی  یـسنج  تذـل  جوا  بجوم  هک 
رد دـنک ، تیادـه  ار  نآ  نز  دوش و  کیرحت  میقتـسم  تروص  هب  سیروتیلک  رگا  دـشاب . رتشیب  ای  راب  دـناوتیم 6  لمع  نیا  ینژاو  تبراقم 

دوجو سیروتیلک  قیرط  زا  ءاضرا  نژاو و  قیرط  زا  یـسنج  ءاضرا  نیب  یتوافت  دنوش . ءاضرا  راب  دنچ  ات  دـنناوتیم  نانز  تعاس  کی  تدـم 
دیورف دنامیم . یقاب  هدش  نآ  ثعاب  هک  کیرحت  لحم  هب  یگتسباو  نودب  یسنج  ءاضرا  دوجو   Johnson و Masters رظن هب  درادن .

هدـش در  اه  يروئت  نیا  زورما  تسا . هدیـسر  دوخ  یگنانز  لماکت  هب  نز  دوش ، لقتنم  نژاو  يور  هب  سیروتیلک  کـیرحت  رگا  دوب  دـقتعم 
مه هب  اه  نیا  همه  يژولویزیف  رظن  زا  مینکیم . تبحـص  ایور  قیرط  زا  ای  و  سیروتیلک ، قیرط  زا  ءاـضرا  ینژاو ، ءاـضرا  زا  زورما  اـم  تسا ،

تلاح هب  سفنت  بلق و  نابرض  نوخ ، راشف  ددرگیمرب . هیلوا  تلاح  هب  کیرحت  لک  تشگزاب ، هلحرم  رد  تشگزاب  هلحرم  4 ـ دنتسه . هیبش 
ءاضرا هب  ی  ــ گتـسب تشگزاب  تعرـس  ددر . ــ گیم زاب  لـبق  تلاـح  هب  سیرو  ـــ تیلک دو . ــ ـشیم طـسبنم  هرا  ـــ بود تالـضع  ددر ، ـ گیمرب هیلوا 

رد ینالوط  تدـم  نوخ  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگیمرب . لوا  تلاـح  هب  زیچ  همه  هقیقد  دـنچ  ضرع  رد  دوش  ءا  ـ ـضرا نز  رگا  دراد . ندـش 
هب درف  هک  ی  ــ لکـش هب  ، تلاح نیا  هتبلا  دـماجنایب . لوط  هب  تعاس  کی  اـت  هک  دـنک  داـجیا  ی  ـــ عوبطماـن ساـسحا  دـناوتیم  دـنامیم و  نژاو 

لاح و یب  قیاقد  یخرب  رد  نز  دوشیم . دودحم  تشگزاب  هلحرم  رد  تفایرد  متـسیس  لک  تسین . دنک ، شالت  نآ  داجیا  رد  ه  ــ ناهاگآروط
هب هقیقد  دـنچ  ضرع  رد  یـسنج  جوا  زا  سپ  نوخ  ندـش  عمج  هک  دـندرک  تباث  لاس 1966  رد  روکذـم  دنمـشناد  ود  دوشیم . شوه  یب 

نیا ات  دـننزیم  یئاضرادوخ  هب  تسد  ناـنز  موس  کـی  ددرگرب . لوا  تلاـح  هب  اـت  دـشکیم  لوط  اـه  تعاـس  هنرگو  ددرگیمرب  لوا  تلاـح 
یـسنج ءاضرا  دسریم . ءاضرا  هب  رتدوز  يردـق  عومجم  رد  درم  دـننادرگرب . لوا  تلاح  هب  تسا  يزاب  قشع  هجیتن  هک  ار  یـسنج  یگتفرگ 

زا سپ  عومجم  رد  نادرم  هک  یلاح  رد  دسرب ، رگید  جوا  هطقن  کی  هب  دـناوتیم  ءاضرا  زا  سپ  هلـصافالب  نز  تسا . درم  زا  رت  ینالوط  نز 
زا رت  فیعـض  یفیک  هن  یمک و  روط  هب  هن  نز  یـسنج  لمعلا  سکع  ییاناوت  دنهدیم . خـساپ  هزات  کیرحت  هب  ینامز ، تدـم  ندـش  يرپس 

، ییاـناوت رد  نز  هک  رظن  نیا  ددرگیمنرب . يو  يژوـلویزیف  هلئـسم  هب  تـسور  مـک  یتلاـجخ و  یـسنج  راـتفر  رد  نز  هـک  نـیا  تـسین . درم 
هجیتـن نیا  هب   Johnson و  Masters ددرگیمرب . رالاسدرم  هعماـج  يروادـشیپ  هب  عقاو  رد  دراد ، درم  زا  رت  نییاـپ  یـسنج  تیـساسح 

ات 6 نیب 3  یتح  درادـن . دوجو  یـسنج  طباور  مدـع  يارب  یلیلد  اه  مخز  دوبهب  زا  دـعب  نامیاز  زا  سپ  یگلماح و  تدـم  رد  هک  دندیـسر 
ر ــ خآ هام  هس  رد  د . ــ ننکیم هبرجت  ار  يرتدیدش  یسنج  ءا  ــ ضرا دبای و  یم  شیازفا  ناش  یـسنج  لیامت  تساوخ  نانز  زا  يرایـسب  یگهام 

طباوردناوتیم مه  لمح  عضوزا  لبق  هتفهدنچات  نز  ، دـشاب هتـشادن  دوجو  نینج  طقـس  لامتحا  ر  ــ گا دوشیم . مک  ی  ــ ـسنج لیامت  یگلماح 
ترازو زا  لقن  هب  زا :  هدش  هتفرگرب  تشادهب  ترازو  زا  لقن  هب  دشاب . هتشاد  یسنج 

؟ مینک حرطم  ار  یسنج  داقتنا  هنوگچ 

لبق ربخ :  لک  نتم  دیهد : خساپ  ریز  یساسا  تالاوس  هب  دشاب ، هتـشاد  داقتنا  يوب  هک  دییوگب  ناترـسمه  هب  يزیچ  هک  نآ  زا  لبق  هصالخ : 
رگا منکیم ؟ داقتنا  لیلد  هچ  هب  دیهد : خساپ  ریز  یـساسا  تالاوس  هب  دـشاب ، هتـشاد  داقتنا  يوب  هک  دـییوگب  ناترـسمه  هب  يزیچ  هک  نآ  زا 

تقو و هچ  دیـسرپب ، دوخ  زا  هن ، رگا  تساجنیا ؟ ناکم  نیرتهب  نامز و  نیرتهب  ایآ  دییوگن . يزیچ  سپ  دیرادن . ياهدـنزاس  بوخ و  لیلد 
نآ رب  زکرمت  ياج  هب  هک  دیـشاب  هتـشاد  دای  هب  داقتنا  ماگنه  دـنک ؟ رتهب  ار  ام  یـسنج  طباور  هک  منک  حرطم  ار  تاکن  نیا  مناوتیم  اجک  رد 

اب روط  نیا  مرادن  تسود   » دییوگب هک  نآ  ياج  هب  دینک . دیکأت  دشخبیم  امش  هب  هک  يرطاخ  تیاضر  رب  دیدنسپیمن ، ناترـسمه  رد  هک  هچ 
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يزیچ ناتهتـساوخ  ندرک  حرطم  ياج  هب  یتقو  مربیم » تذـل  رتشیب  ینکیم  مشزاون  یمارآ  هب  یتقو   » دـییوگب يریگب » مشوغآ  رد  تنوشخ 
هجوت یـسنج ، ياهتلاح  ساسحا و  رب  زکرمت  ياج  هب  هک  دـینکیم  روبجم  ار  ناترـسمه  دوخ و  دـیآیم ، ناتدـب  نآ  زا  هک  دـینکیم  حرطم  ار 

یتقو دـشابن . هنارمآ  ناتمالک  نحل  دیـشاب  بظاوم  دـینکیم ، حرطم  ار  ناتیاههتـساوخ  یتقو  دـینک . زکرمتم  نآ  ماـجنا  تاـییزج  رب  ار  دوخ 
نیمه هب  و  ینزب » تسد  نم  هب  مراذـگیمن  تروص  نیا  ریغ  رد   » تسا نیا  نآ  ینمـض  موـهفم  نک » شزاوـن  یمارآ  هب  ارم   » دـییوگب هنارمآ 

زا دینک  یعس  منکب »! يرگید  رکف  ینک  راتفر  نم  تساوخ  قباطم  یتسین  دلب  رگا  : » دنک داجیا  دیدهت  یهنیمز  دیابن  امش  یهتساوخ  بیترت 
هنیـس و لکـش  تلآ ، یهزادـنا  لثم  یمـسج  تایـصوصخ  زا  ندرک  داقتنا  دـهد . رییغت  ار  نآ  دـناوتیمن  ناترـسمه  هک  دـینکن  داقتنا  يزیچ 

یـسنج تالیامت  زا  داقتنا  دـهد . رییغت  ار  یتیعـضو  نینچ  دـناوتیم  کیتسالپ  یحارج  طقف  ًـالامتحا  نوچ  تسا ، هناـملاظ  يداـقتنا  اـههنیس 
ناونع یسنج  طباور  یهرابرد  زیمآقارغا  یلکش  هب  سکـس  ياهملیف  اهباتک و  هک  یبلاطم  دوشیم . بوسحم  هدنزاس  ریغ  يداقتنا  زین  رـسمه 

تردـن هب  یعقاو  یگدـنز  رد  دنـشاب . هتـشاد  ياهنانیب  عقاو  ریغ  تاراظتنا  دوخ  نارـسمه  زا  اهدرم  نز و  هک  دوشیم  ثعاب  یهاگ  دـننکیم ،
یلیامت مدرم  بلاغ  یعقاو ، یگدنز  رد  دنزادرپب . یسنج  تیلاعف  هب  يژرنا  نداد  تسد  زا  نودب  اهتعاس  دنناوتب  هک  دنوشیم  ادیپ  یصاخشا 

ار ریثأت  نیا  طقف  تسین ، امـش  یهاو  تاـعقوت  ندروآرب  هب  رداـق  هک  يرـسمه  زا  داـقتنا  دـنرادن . یـسنج  فراـعتمان  ياهـشور  یهبرجت  هب 
تغل اب  رتشیب  ار  دوخ  يداقتنا  ياههلمج  درادـب . ناتتـسود  رتمک  هک  دوش  بجوم  هدومن و  رتنیگمـشخ  رتیبصع و  ار  وا  هک  تشاد  دـهاوخ 

، دـشارخیم ار  متروص  تیاهـشیر   » ياج هب  ًالثم  دـینک . نایب  ندز  تمهت  ییوگدـب و  ياج  هب  وزرآو  لیم  تروص  هب  و  وت »  » ياـج هب  نم » »
نم هب  یبوخ  ساـسحا  مربیم و  تذـل  ًاـعقاو  تسا ، هدـش  حالـصا  مرن و  تتروص  یتقو  : » دوش هتفگ  تسا  رتهب  يدرکن » حالـصا  ًـالبق  ارچ 
هتفگ هک  رگا  تشاد ، دهاوخ  يرتهب  یهجیتن  دشاب »؟ شوماخ  غارچ  يزرو  قشع  عقوم  يراد  رارـصا  ارچ   » دـننام يداقتنا  دـهدیم ». تسد 

نامرد صصختم  کشزپ  کی  دیزیهرپب . یمـسمیب  گنگ و  ياهداقتنا  زا  منیبب ». ار  تندب  تروص و  يزروقـشع  عقوم  مراد  تسود   » دوش
یگدنز ندوب  راب  تلاسک  رطاخ  هب  ار  اهنآ  ناشرـسمه  دنیوگیم  نم  نیعجارم  زا  يرایـسب  هک  ماهدـید  ًاریخا   » دـیوگیم یـسنج  تالکـشم 

تالکشم لیاسم و  زا  یگنراگنر  فیط  دناوتیم  ندوب  راب  تلاسک  تسیچ ؟ تیاکـش  نیا  رد  یلـصا  یهتکن  اما  دنکیم . تمالم  ناشیـسنج 
رد یعونت  هدش ؟ هتفرگ  يرـسرس  هناقـشاع  ياهـشزاون  هدشن ؟ باختنا  یبسانم  نامز  تسین ؟ زیگناتبغر  طیحم  ایآ  دریگب . رب  رد  ار  یـسنج 
هب یفنم  داقتنا  لیدبت  يارب  دشاب ». حیرص  یعقاو و  هک  تسا  رثوم  يداقتنا  تسا ؟ هتخاس  يراک  هچ  ناتداقتنا ، دروم  رسمه  زا  تسین ؟ راک 
هک نیا  یسنج و  طباور  زا  امش  هدشن  هدروآرب  تاراظتنا  هب  تبسن  ضارتعا  نایم  دینک . هدافتـسا  يرگید  تارابع  تاملک و  زا  تبثم  داقتنا 

ناکما ناترـسمه  هک  تسا  بلطم  نیا  ندـش  نشور  زا  سپ  اهنت  و  دراد ، دوجو  يداـیز  یهلـصاف  دـیراد ، يراـظتنا  هچ  یـسنج  طـباور  زا 
هتشاد راظتنا  ناترسمه  زا  دیناوتیم  ًاقطنم  ایآ  هتـشذگ ، اهنیا  یهمه  زا  دناشوپب . لمع  یهماج  امـش  لوقعم  صخـشم و  یهتـساوخ  هب  دباییم 

؟ دهد شوگ  ناتیاهفرح  هب  يدردمه  ساسحا  اب  دنکیمن ، مهارف  ار  امش  يدونشخ  یسنج  روما  رد  هک  دیـشکیم  شخر  هب  یتقو  هک  دیـشاب 
یسنج طباور  دوبهب  يارب  ياهدنزاس  تاداهنشیپ  سپس  و  دهدیم ، ماجنا  امش  يدونشخ  يارب  هک  دینک  زکرمت  يدراوم  رب  دینک  یعس  دیاب 

یلبق رسمه  اب  ار  ناتیلعف  رـسمه  ياهتراهم  زایتما و  هجو  هک  تسا  نیا  داقتنا  عون  نیرتهدنـشک  دینک . بانتجا  هسیاقم  زا  دینک . حرطم  دوخ 
هتـشادن راظتنا  ناترـسمه  زا  طقف  دـیریگب و  هدـهع  هب  یتیلووسم  رتزیگناناجیه ، رتهب و  ياهطبار  داجیا  يارب  مه  امـش  دوخ  دـینک . هسیاقم 

ار يراک  زا  یـشخب  نیاربانب  مراد ، یفاضا  كرحم  هب  زاین  هک  تسه  یتاقوا  منادیم  مدوخ   » تفگیم ینز  دنک . مادقا  اهنت  تسد  هک  دیـشاب 
يزادرپلاـیخ اـب  ار  ماهناقـشاع  تاـساسحا  مشوپیم ، يزیگناـقوش  ساـبل  ًـالثم  مریگیم ، هدـهع  هب  مدوخ  دوش ، ماـجنا  دـیاب  هنیمز  نیا  رد  هک 

اـضف نآ  رد  هک  منک  داجیا  یتاساسحا  ییاضف  منکیم  یعـس  هصالخ  مزیگنایمرب . ناجیهرپ  نامر  کی  ای  یقـشع  یهنحـص  کی  یهراـبرد 
هک تسا  نآ  زا  رترثوم  دریذپب ، ار  امـش  داقتنا  دـنکیم  یعـس  هک  يرـسمه  هب  ندرک  کمک  بیترت  نیمه  هب  دریگ . تروص  يرییغت  دـناوتب 
ارچ هک  درکیم  داقتنا  شنز  زا  يدرم  دـنک . رییغت  امـش  داقتنا  ساسا  رب  دـهاوخیم  روط  هچ  وا  هک  دـییاپب  دینیـشنب و  نیبهدرخ  يرظاـن  لـثم 

یهمادا رد  شرسمه  هک  دشیم  ببس  ییوجبیع  نحل  اب  داقتنا  نیا  حرط  دنک ، هبرجت  ار  یـسنج  یهطبار  نوگانوگ  ياهـشور  درادن  تسود 
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بوخ ناـمه  ینکب  يراـک  ره  روج و  ره  نم  رظن  زا  نیبـب !  » درک حرطم  يرگید  لکـش  هب  ار  هلأـسم  هک  نیا  اـت  دوش . رترـصم  دوخ  راـتفر 
بتارم هب  بیغرت ، بسانم و  یهنیمز  ندروآ  مهارف  دنک . عورـش  ار  هبرجت  دـبایب و  یـشمارآ  تسناوت  شرـسمه  هک  دوب  اج  نیا  رد  تسا ».

رد یتبثم  رییغت  ره  تدمزارد ، رد  دـینک . ینارنخـس  غیلبت و  ناترـسمه  يارب  رظن  دروم  عوضوم  یهرابرد  هنالوجع  هک  تسا  نآ  زا  رترثوم 
. تسا بسانم  تیعقوم  رد  هراچ  هار  نداد  ناشن  ًالمع  داقتنا ، رثوم  هار  کی  دراد . یگتـسب  فرط  ود  ره  لباقتم  تکراشم  هب  یـسنج  راتفر 

لکـش رد  هتـساوخ  کـی  ندرک  حرطم  اـی  و  دراد ، ندرزآ  لاـمتحا  دوشیم ، شجنر  ثعاـب  یبلطم ، ندروآ  ناـبز  هب  هک  دـینکیم  رکف  رگا 
هراچ هار  هک  دـیهد  ناشن  ناترـسمه  هب  یبسانم  تیعقوم  رد  دوخ و  لمع  اب  رگا  دـیاش  هک  دـینک  رکف  ناکما  نیا  هب  تسا ، راوشد  یـصاخ 

تردـن هب  شرهوـش  هک  نیا  زا  دـشیم ، کـیرحت  شاهنیـس  شزاوـن  هار  زا  ًاـصوصخ  هک  ینز  دـشاب . رثوـم  ياـهتفگ  ره  زا  رتـهب  تـسیچ ،
رد امش  شنکاو   » دیسرپ وا  زا  کشزپ  دوب . هدرک  هعجارم  رواشم  کشزپ  هب  رطاخ  نیمه  هب  تشاد و  تیاکـش  درکیم  سمل  ار  شیاههنیس 

ساسحا دـنکیمن  هجوت  یتقو  و  دـنک ، عورـش  شدوخ  مرهوش  اـت  منکیم  ربص  ادـتبا   » تفگ خـساپ  رد  نز  تسا »؟ هنوگچ  دراوم  هنوگ  نیا 
مرهوش زا  مهاوخیم  دهدیمن . ناشن  یتبغر  وا  هک  مراد  يرگید  بیع  ای  دنکچوک ، یلیخ  میاههنیـس  دـبال  منکیم  رکف  ماهدـش ، درط  منکیم 

درک داهنـشیپ  رواـشم  مراد ». تشحو  دـهدب  دراد  ناـکما  هک  یباوج  زا  نوچ  منک ، شـسرپ  نیا  هب  یـضار  ار  مدوخ  مناوتیمن  یلو  مسرپـب 
تمیالم اب  ًالمع  دیراذگب و  ناتیاههنیس  يور  دیریگب و  ار  شتـسد  دینک ، عورـش  امـش  دوخ  ار  لوا  تکرح  دیوشن ، وا  رظتنم  دعب  یهعفد  »

راتفر دـیناوتیم  بیترت  نیا  هب  دـیربیم . تذـل  راـک  نیا  زا  هک  دـییوگب  وا  هب  دـنک و  راـتفر  تسا  امـش  لـیم  هک  روط  نآ  هک  دـینک  شبیغرت 
داقتنا دروم  راتفر  تیبثت  هب  دوش ، هتفگ  ضارتعا  نحل  هب  هک  یماگنه  هژیو  هب  تاملک  دیهد ». رییغت  دوخ  هاوخلد  تهج  رد  ار  وا  یهناقشاع 

بولطم شنکاو  زاربا  يارب  وا  هب  کـمک  رـسمه و  زاـین  زا  یهاـگآ  شیازفا  هب  دـنوش ، ماـجنا  تبحم  يور  زا  یتقو  لاـمعا  دوشیم و  رجنم 
. دماجنایم

دیربب يرتشیب  تذل  دوخ  یسنج  هطبار  زا  لگک  تانیرمت  ماجنا  اب 

زا فدـه  دـش و  هئارا  نامیاز  زا  سپ  نانز  ینامـسج  تیعـضو  دوبهب  هب  کمک  يارب  لِگِک  دـلونرآ  رتکد  طسوت  کـینکت  نیا  هصـالخ : 
طـسوت کینکت  نیا  ربخ :  لک  نتم  دوب . نامیاز  زا  سپ  يزیرنوخ  ندروآ  دـنب  هجیتن  رد  اـهمناخ و  رد  ینگل  تالـضع  تیوقت  نآ  ماـجنا 

ینگل تالضع  تیوقت  نآ  ماجنا  زا  فده  دش و  هئارا  نامیاز  زا  سپ  نانز  ینامـسج  تیعـضو  دوبهب  هب  کمک  يارب  لِگِک  دلونرآ  رتکد 
تذـل شیازفا  هب  اهـشمرن  نیا  ماـجنا  هک  تفاـیرد  اهدـعب  لـگک  رتکد  دوب . ناـمیاز  زا  سپ  يزیرنوخ  ندروآ  دـنب  هجیتن  رد  اـهمناخ و  رد 

رد ار  راردا  جورخ  نانز : نادرم و  يارب  تسا . یکی  اهنآ  یگمه  یهـشیر  اـما  تسا  داـیز  تاـکرح  نیا  عونت  دـنکیم . کـمک  مه  یـسنج 
هب هدرک ، ضبقنم  ار  نگل  تالـضع  دـینک . اهر  هرابود  دـعب  دـینک و  فقوتم  ینگل  تالـضع  ندرک  تفـس  یهلیـسوب  ندرک  راردا  ماگنه 

تاعفد تاضابقنا و  دادعت  جیردتهب  دیهد . ماجنا  هبترم  هد  رابره  راب و  هس  يزور  ار  تکرح  نیا  دینک . اهر  دیراد و  هگن  هیناث  کی  تدـم 
هیناث هس  هب  ار  ضابقنا  نتـشاد  هاگن  تدـم  اهنیرمت  نیا  ماجنا  رد  عونت  يارب  دـیناسرب . زور  رد  هعفد  تسیب  دادـعت  هب  ضاـبقنا  راـب  هد  هب  ار 

دینک و هاتوک  ینالوط و  ار  تاعفد  رابکی   ) دیهد ماجنا  ار  اهنیرمت  زا  یطولخم  دیناوتیم  امـش  دینک . اهر  ار  تالـضع  دـعب  دـیهد و  شیازفا 
اب ای  دـیناوخیم  باتک  یتقو  دـیتسه ، رتویپماک  تشپ  هکیماگنه  یتح  دـیهد : ماجنا  ار  راکنیا  یتلاح  ره  رد  ار .) تاـضابقنا  دادـعت  دـعب  راـب 

کینکت دوب . دهاوخ  ناتیسنج  کیرش  امش و  يارب  تذل  داجیا  بجوم  ینگل  تالضع  ضابقنا  یکیدزن  ماگنه  رد  دینکیم . تبحص  نفلت 
ناکـشزپ یخرب  دش . دیهاوخ  هجوتم  ار  توافت  ًاجیردت  اما  دوشیمن  لصاح  هرابکی  هجیتن  دـیهد . ماجنا  هتفه  شـش  يارب  لقادـح  ار  لگک 

ینامیاز ماجنا  يارب  ار  مزال  یگدامآ  ات  دـنهد  ماجنا  يداع  دارفا  زا  رتشیب  راـب  دـص  ار  دوخ  تاـنیرمت  دادـعت  دـیاب  رادراـب  ناـنز  دـندقتعم 
يرایـسب کمک  ظوعن  تیفیک  سردوز و  لازنا  ندـش  فرط  رب  هب  اه  نیرمت  نیا  بترم  ماجنا  تایاقآ  رد  دنـشاب . هتـشاد  رتملاس  رتتحار و 

. دنکیم
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ددرگیم هقالع  يدوبان  ثعاب  یسنج  هطبار  يرارقرب  رد  بسانمان  نامز 

یگدامآ هب  یطابترا  چـیه  یـسنج  زاهج  یگداـمآ  دـینک  هجوت  هک  دـشابیم  دروم  نیا  تسیرورـض  نآ  زکذ  هکیدراوم  زا  یکی  هصـالخ : 
چیه یسنج  زاهج  یگدامآ  دینک  هجوت  هک  دشابیم  دروم  نیا  تسیرورـض  نآ  زکذ  هکیدراوم  زا  یکی  ربخ :  لک  نتم  درادن . امـش  یحور 
يارب ار  دوخ  یگدامآ  بسانم  هیذـغت  نینچمه  تحارتسا و  یتدـم  زا  دـعب  امـش  یـسنج  زاـهج  . درادـن امـش  یحور  یگداـمآ  هب  یطاـبترا 
ًالـصا دروم  نیا  هنافـساتم  دنک . تساوخرد  امـش  سح  هک  دیآ  یم  تسدب  ینامز  یحور  یگدامآ  یلو  دروآ  یم  تسدب  ددـجم  تیلاعف 

دننیب و یمن  يراددوخ  يارب  یلیلد  بسانم  رتسب  ندوب  مهارف  لیلدب  یلـسانت و  ياضعا  رد  یگدامآ  ضحم  هب  نیجوز  دوش و  یمن  تیاعر 
دیا هدش  اضرا  یکیزیف  امش  هک  تسا  تسرد  اریز  . دش دنهاوخ  یسنج  یگدزلد  راچد  یتدم  زا  دعب  یتحارب  سپس  . دننکیم داجیا  ار  هطبار 

هب دینک و  باریـس  ار  ناتحور  دیهاوخ  یم  یه  الاح  . دیتسه یحور  هنـشت  نانچمه  امـش  دوش و  یمن  یحور  ءاضرا  امـش  یـسنج  سح  اما 
تسد زا  ار  دوخ  تیباذج  ًاعیرس  یـسنج  طباور  . دوشیم رتبارخ  عاضوا  هک  دینیبیم  یلو  دینکیم  رارقرب  هطبار  هرابود  ددجم  یگدامآ  ضحم 

يرارکت و درس ، ، رابرس يدرف  ار  يو  مک  مک  دینیبیم و  دوخ  رسمه  زا  ار  لاکشا  امش  دنکیم . باترپ  یگدرسفا  زا  ینالاد  هب  ار  امش  هداد و 
تـسد امـشب  جاودزا  زا  یگدروخرـس  . دشکیم هرجاشم  هب  ناتراک  چوپ .  چیه و  رـس  دیرادن  مه  زورب  ناکما  نوچ  . دیبای یم  هدننک  هتـسخ 

زا هتسد  نآ  ! دننادیم دروم  نیا  لماع  ار  ناشرسمه  هک  ارچ  !! دنورب یبآ  ریز  هک  دنهد  یم  قح  دوخ  هب  اهدرم  اهنز و  اهتنا  رد  داد و  دهاوخ 
یم قافتا  یـسنج  هطبار  دوبمک  لیلدب  جاودزا  زا  لبق  دروم  نیا  . دننکیم یئاضرا  دوخ  هب  عورـش  ًاددجم  دـنرت  دـنبیاپ  هک  مه  اهدرم  اهنز و 

هدرک و دادملق  ضیرم  ار  دوخ  درف  . دناد یمن  ار  شلیلد  مه  درف  .و  دیآ یم  دوجوب  یحور  یباریـس  مدـع  لیلدـب  جاودزا  زا  دـعب  یلو  دـتفا 
شرـسمه رگید  دنکیم  رکف  هکاریز  دنکیم  یـسنج  تذل  ندرب  رد  یعـس  یئاضرا  دوخ  اب  هتفر و  لیلحت  شا  یـسنج  ناوت  هک  دـنکیم  رکف 

راذـگاو قشع  هب  ار  نامز  هک  تسا  نیا  یـسنج  توارط  نتـشادهگن  هزات  يارب  لماع  نیرتهب  تسین . يو  یـسنج  یحور و  ءاضرا  هب  رداـق 
يارب هکدینادب  ددرگیم . هدامآ  ًاعیرس  امش  حور  ددرگ  ششک  ثعاب  قشع  هقالع و  دیراذگب  هکیتروص  رد  متفگ  اهراب  هک  روطنامه  . مینک
يارب دـیاب  امـش  . یمـسج ءاضرا  لماع  ای  ییوشانز و  هفیظو  هن  دـشاب و  رگیدـکی  هب  هقـالع  زاربا  نازیم  تیاـهن  دـیاب  یـسنج  هطبار  رفن ،   2

دنمتردق رازبا  کی  یسنج  هطبار  یکیزیف . تلاح  کی  زا  ندش  صالخ  يارب  هن  دینک و  هدافتسا  یسنج  هطبار  زا  ناتقـشع  حور و  شیالاپ 
هب راداو  ار  امـش  یقـشع  شـشک  هک  دیراذگب  سپ  … حیرفت گنز  داجیا  يارب  هلیـسو  کی  هن  دـشابیم  هقالع  زاربا  يارب  حور  تمدـخ  رد 

کی رد  هشیمه  امـش  دش و  دهاوخن  يرارکت  امـش  يارب  ناترـسمه  یعطقم  چیه  رد  تروصنیا  رد  … یمـسج راشف  هن  دـنک و  هطبار  داجیا 
… تشاد دیهاوخ  رارق  یحور  شمارآ 

یئوشانز یگدنز  رد  یسنج  تالیامت  ندش  مکزا  يریگولج 

ینامز تدـم  تشذـگ  زا  سپ  هک  تسا  نیا  دـننک ، یم  هدـهاشم  روفو  هب  طباور  رد  هزورما  ناسانـشناور  هک  یـضراوع  زا  یکی  هصالخ : 
 : ربخ لک  نتم  دنک  یمن  يزاب  اهنآ  یگدنز  رد  ار  یـشقن  چیه  یـسنج  هطبار  دوش و  یم  يردارب  رهاوخ و  هطبار  هب  لیدـبت  نیجوز  هطبار 

، ندوب بیجع  دنک ، افیا  ار  یمهم  شقن  كرتشم  یگدنز  يداش  رد  دناوت  یم  هک  ییاهریغتم  نیرتمهم  زا  هک  هدـش  تابثا  نم  هب  هبرجت  رد 
دناوتیم ار  يرگید  راک  ره  اـی  دـیدج و  هطبار  هک  یلیـالد  زا  یکی  تسا . رگیدـکی  ياـهزاین  ياـضرا  رد  نیجوز  يـالاب  سح  و  یگزاـت ،

یسنج کیرحت  تیقالخ و  قلخ  هب  رجنم  دوخ  رما  نیمه  دنـشخب و  تذل  رگیدکی  هب  دنهاوخ  یم  نیجوز  هک  تسا  نیا  دنک  هجوت  بلاج 
یقاب طاشن  روش و  اب  هزات و  هطبار ، ات  مینک  يراک  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  حرطم  كرتشم  یگدنز  رد  هک  ییاه  شلاچ  زا  یکی  دوش . یم 
هطبار ینامز  تدم  تشذگ  زا  سپ  هک  تسا  نیا  دننک ، یم  هدهاشم  روفو  هب  طباور  رد  هزورما  ناسانشناور  هک  یـضراوع  زا  یکی  دنامب .
هیلوا هاگیاج  ًاتجیتن  دنک و  یمن  يزاب  اهنآ  یگدنز  رد  ار  یـشقن  چیه  یـسنج  هطبار  دوش و  یم  يردارب  رهاوخ و  هطبار  هب  لیدـبت  نیجوز 
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هلعـش هیاس  رد  رما  نیا  دینزب . نماد  رگیدکی  توهـش  هب  هک  دـینک  دروخرب  يروط  دـیاب  كرتشم  یگدـنز  رد  دـهد . یم  تسد  زا  ار  دوخ 
هک ییاه  هداوناخ  يارب  دنهد . رارق  یـسنج  هطبار  يرارقرب  ار  دوخ  تیولوا  نیلوا  دیاب  نیجوز  دنام . دـهاوخن  یقاب  نازوس  کچوک ، ياه 
هب هک  دننک  يزیر  همانرب  يروط  دیاب  دنوش ، رضاح  توافتم  لغش  ود  رس  رب  دنروبجم  مادک  ره  دننک و  یم  لابند  ار  يا  هلغشم  رپ  یگدنز 

يرما ندرک  کیرحت  دننک  یم  روصت  دارفا  بلغا  دیآ  یم  نایم  هب  یسنج  هطبار  زا  تبحص  هکینامز  دنسرب . زین  دوخ  یگدنز  یسنج  هبنج 
، یلغـش تیقفوم  کـی  دـننام  لآ ، هدـیا  یـسنج  هطبار  کـی  تسا . يرگید  زیچ  تقیقح  اـما  ددـنویپیم ؛ عوقو  هب  دوخ  يدوخ  هب  هک  تسا 
دنهد و یم  ماجنا  سکـس  یتخاونکی ، زا  ییاهر  يارب  اهنت  دارفا  زا  يریثک  عمج  دشاب . یم  نیرمت  تیقالخ و  شالت ، مازتلا ، دهعت ، دنمزاین 

نیجوز هکنیا  کسیر  دشاب ، رتدنلب  هطبار  هچ  ره  خساپ : تسا ؟ مهم  هطبار  نامز  تدم  شسرپ : تسین . شخب  تیاضر  اهنآ  یسنج  طباور 
ناشنارـسمه اب  دـیاب  هنوگچ  هک  دـننک  یم  شومارف  نویاقآ  زا  يرایـسب  دوش . یم  رتشیب  دـننک ، ادـیپ  تداع  دوخ  دـب  تاـموسرم  ماـجنا  هب 

قـشاع ار  شرـسمه  رمع  رخآ  ات  دـناوت  یم  هک  تسا  یـسک  دـنک ، یم  راتفر  يدزمان  نارود  لـثم  شرـسمه  اـب  هک  يدرم  دـننک . هقـشاعم 
تمحز شیارب  و  دـیراکب ، ارنآ  دـیاب  هکلب  دوش . داجیا  هطبار  رد  دوخ  هب  دوخ  هک  تسین  يرما  هقالع  لـیم و  يداـش و  دراد . هگن  شدوخ 

دیاب فرط  ود  ره  ییاه ، تراـهم  نینچ  ياـقترا  دوبهب و  يارب  تسا . شناد  ییاـناوت و  تراـهم ، دـنمزاین  رما  نیا  دوش . روراـب  اـت  دیـشکب 
کی يارب  دیاش  دنناسرب . تذل  هب  ار  يرگید  دنناوت  یم  یقیرط  هچ  زا  هک  دنبایرد  و  دنریگب ، دای  مه  زا  دنـشاب ، دهعتم  رگیدکی  هب  تبـسن 
نیفرط زا  کی  ره  هجوت  هقالع  قشع و  زاربا  ماگنه  رد  دشاب . یلسانت  تلآ  میقتـسم  کیرحت  زا  رتزیگنارب  توهـش  یلیخ  رمک  شلام  مناخ 
یـسک هچ  دوش . یم  فرط  ود  ره  رد  يا  هزادـنا  زا  شیب  تیاضر  داـجیا  ثعاـب  رما  نیا  دـشاب . فوطعم  يرگید  هب  میقتـسم  روط  هب  دـیاب 

رگیدـکی هب  تبـسن  دارفا  هجوت  دـیآ ، یم  رد  یمـسر  تروص  هب  هطبار  هکیناـمز  دـشابن ؟ يزکرمت  هجوـت و  نینچ  کـی  دـنمزاین  هک  تسا 
سپ هلوقم  نیمه  و  دنک ، یم  ادیپ  تلاح  رییغت  ناکدوک ، یمرگرس و  راک ، ناتـسود ، تمـس  هب  شیارگ  ریظن  يرگید ، تروص  هب  ًالومعم 

یگدـنز رد  نادـنزرف  دوجو  اـیآ  شـسرپ : دوشیم . كزتشم  یگدـنز  زیگنارب  ثحب  ياـه  شلاـچ  زا  یکی  تروص  هب  يدـنچ  تشذـگ  زا 
رد دهاکب . نیجوز  یـسنج  تبغر  لیم و  زا  يا  هزادنا  ات  دناوت  یم  نادنزرف  دوجو  خساپ : دراذگیم ؟ یـسنج  هقالع  يورب  يریثات  كرتشم 

ادـیپ لیامت  ناشکدوک  تمـس  هب  رتشیب  هدـش و  رتمک  اهنآ  هب  تبـسن  اه  مناخ  هقـالع  هک  دـننک  یم  روصت  اـهرهوش  ًـالومعم  یعقاوم  نینچ 
دوش هجوتم  هکنیا  زا  شیپ  یلیخ  هک  دهد  همادا  دوخ  یگدنز  هب  كدوک  کی  ياه  دایرف  داد و  اب  دـیاب  یطیارـش  نینچ  رد  اقآ  دـنا . هدرک 

دناوت یمن  زیچ  چیه  دننک و  یم  هتـسخ  ار  ناشدوخ  نیدلاو  تدـش  هب  اه  هچب  دوش . یم  توافتم  اه  تساوخرد  اب  ناوجون  کی  هب  لیدـبت 
یگدـنز هب  ار  یناـمز  اـه  جوز  هک  تسا  نیا  نم  داهنـشیپ  دربب . ناـیم  زا  ار  یـسنج  هطبار  هب  درم  نز و  هقـالع  قاـیتشا و  یگتـسخ ، دـننام 

رخآ کی  دـنزادرپب . دوخ  یـصوصخ  هطبار  هب  ناکدوک  ياه  همانرب  نوماریپ  ینارگن  هنوگ  ره  زا  غراف  دـنهد و  صاـصتخا  دوخ  كرتشم 
ات زین  ار  ناکدوک  زا  یتسرپرـس  تبقارم و  ياه  ییاناوت  لاح  نیع  رد  دـنک و  یم  هزجعم  راک  نیا  دـینک ، يرپس  اـه  هچب  زا  رود  هب  ار  هتفه 

یگدنز کی  دنهدب ، دوخ  نادنزرف  هب  دنناوت  یم  يردام  ردپ و  ره  هک  ییایاده  نیرتگرزب  زا  یکی  دـهد . یم  شیازفا  يدایز  رایـسب  دـح 
زین تبحم  قشع و  قلخ  كرتشم و  یگدـنز  هب  هقالع  قایتشا و  يور  رب  دـیاب  نادـنزرف  بسانم  تیبرت  يارب  تسا . ملاس  بوخ و  كرتشم 

هقالع قایتشا و  نازیم  ایآ  شـسرپ : دوش . شومارف  دـیابن  زین  نادـنزرف  تیبرت  دـیدج  ياـه  کـینکت  يریگ  داـی  نآ  راـنک  رد  دوش و  راـک 
ای و  يراک ، ياهراشف  دـننام  دـشاب : یجراخ  سرتسا  هچ  تسا . روط  نیمه  ًاقیقد  خـساپ : دوشیم ؟ داـیز  اـی  مک و  سرتسا  دوجو  اـب  نیجوز 
یم ریثات  یـسنج  هطبار  يرارقرب  هب  تبـسن  اهرـسمه  هقالع  قایتشا و  نازیم  يور  رب  لاح  ره  هب  یگداوناخ ، تالکـشم  لثم  دـشاب : ینورد 

ضوبق تخادرپ  رکف  هب  مینک ، یم  زیمت  ار  هناـخزپشآ  میناـباوخ ، یم  ار  كدوک  هکیناـمز  میوش . وربور  تقیقح  اـب  دـیهد  هزاـجا  دراذـگ .
ندـیباوخ میهد ، ماجنا  میراد  تسود  هک  يراک  اهنت  میهد ، یم  ماجنا  ار  يرورـض  ياه  نفلت  میهد و  یم  بآ  ار  اه  لـگ  میتسه ، فلتخم 

رتشیب اما  میهد ، یم  نت  شخب ، تیاضر  ریغ  يرابجا و  یسنج  هطبار  کی  هب  میـشاب ، نیب  شوخ  میهاوخب  رگا  ردان ، دراوم  رد  دیاش  تسا .
یمک دینک  یعس  تسیچ ؟ لح  هار  سپ  دنا . هتـشاذگ  امـش  يور  رب  رهوش  نز و  مسا  طقف  درادن و  دوجو  مه  يا  هطبار  نینچ  کی  تاقوا 
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دنریگب دای  دیاب  رفن  ود  ره  ادتبا  یگدنشخب . يرادقم  و  لباقتم ، كرد  مهف و  زا  لماک  زود  کی  دینک : هدافتسا  ناتدوخ  یصخش  قطنم  زا 
نشور هشیمه  يارب  ار  یسنج  هطبار  نازوس  ياه  هلعش  دیناوت  یمن  کچوک ، هقرج  کی  اب  اهنت  دنـشاب . هتـشاد  مه  زا  یقطنم  تاراظتنا  هک 

یسک رگا  دیشاب . هتشاد  لباقم  فرط  ياهزاین  ندروآرب  رد  یـصلاخ  يوزرآ  هک  دوش  یم  هتـشاد  هگن  هدنز  سح  نیا  ینامز  دیراد . هاگن 
کیرـش هقالع  قشع و  سح  دـیهاوخ  یم  رگا  دزرو . یم  قشع  وا  هب  مه  شدوخ  دراد ، یم  تسود  ار  وا  لـباقم  فرط  هک  دـنک  ساـسحا 

هک هعمج  حبص  ياربار  یلـصا  ياه  کیرحت  دینک و  شزاون  زان و  ار  وا  هتفه  لوط  رد  دیناوتیم  دیراد ، هگن  هدنز  هراومه  ار  دوخ  یگدنز 
، اه یگدنز  مامت  رد  هتبلا  دیراد . هگن  هدنامن ، ناد  ماجنا  يارب  يراک  هدش و  هتـسش  اه  فرظ  مامت  دـنور ، یم  ناشناتـسود  هناخ  هب  اه  هچب 

تاظحل نیفرط  هک  دنتـسه  زین  رگید  تاظحل  یخرب  دنتـسه و  هتـسخ  فرط  ود  ره  هک  دنتـسه  ییاـه  ناـمز  دراد و  دوجو  يدـنلب  یتسپ و 
راک میـسقت  و  لباقتم ، كرد  دهعت ، هیاس  رد  اهنت  داش  تاظحل  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  اما  دـنیامن . یم  هبجرت  مه  رانک  رد  ار  يداش 
اکتا اب  اهنت  دیتسه ، دوخ  كرتشم  یگدنز  رد  یقیقح  صلاخ و  هق  الع  قایتشا و  کی  لابند  هب  امش  رگا  نیاربانب  دوب . دهاوخ  ریذپ  ناکما 

ناتدیاع دیـشخب ، یم  لباقم  فرط  هب  هک  ییاهزیچ  هب  هجوت  اب  نآ  زا  يدایز  دصرد  هکلب  دـینک ، هبرجت  ارنآ  دـیناوت  یمن  یـسنج  هطبار  هب 
قشع و یتیعقوم ، نینچ  کی  رد  دیشاب ؛ هتشاد  هجوت  زین  رگید  درف  ياهزاین  هب  دیشابن و  روحمدوخ  هزادنا  زا  شیب  دینک  یعس  دش . دهاوخ 

ریثات هطبار  يور  رب  هزادنا  هچ  ات  یتاذ  ینابرهم  یقالخا و  تایـصوصخ  شـسرپ : درک . دـهاوخ  ادـیپ  همادا  امـش  نایم  هشیمه  يارب  تبحم 
يراک دـیاب  ام  یتاذ ". هن  تسا  یباستکا  ندوب  بوخ  ربهر  دـننام  ندوب  بوخ  هقوشعم  : " هک ما  هدینـش  یلثم  کی  نم  خـساپ : دـنراذگیم ؟
قـشع يریگدای ، هب  شیارگ  زاب ، نهذ  هیاس  رد  اهنت  رتسب  رد  تیقفوم  مینک . قلخ  هطبار  رد  ار  هقـالع  قشع و  يوحن  هب  ناـمدوخ  هک  مینک 

نم رظن  هب  مهدب . حیـضوت  شـشخب  سح  دروم  ردرتشیب  یمک  مهاوخ  یم  دش . دهاوخ  رـسیم  شـشخب ، هب  هقالع  و  کیرـش ، هب  ندـیزرو 
. تسوا يدرف  ياهزاین  نتفرگ  رظن  رد  يرگید و  هب  هجوت  نیمه  ییوشانز ، یگدـنز  رد  تیقفوم  هدـننک  نییعت  یلـصا  ياهروتکاف  زا  یکی 

نامرکف مامت  میتسه و  نامدوخ  ياهزاین  نتخاس  هدروآرب  رکف  هب  طقف  مینک و  یم  زکرمت  نامدوخ  ياهراین  يوررب  اهنت  اـم  تاـقوا ، رتشیب 
نیا میناوتب  رگا  دنوش . یم  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  لباقم  درف  ياهزاین  مک  مک  لیلد  نیمه  هب  دوش و  یم  دودـحم  نامیدرف  تیاضر  هب 
تفگ ناوت  یم  مینک ، فطعنم  وا  هب  ار  نامهجوت  همه  هداد و  تهج  رییغت  نامیگدنز  کیرش  تمـس  هب  نامدوخ ، يوس  زا  ار  هجوت  زکرم 
رورم هب  هک  تسا  تسرد  ایآ  شسرپ : دنک . یم  ادیپ  دوبهب  یندرکنرواب ، تروص  هب  سکس "  " صخا روط  هب  هطبار "و   " یلک روط  هب  هک 

هب ناوت  یم  طباور  مامت  رد  اـما  درادـن ، دوجو  رما  نیا  رب  ینبم  يدنتـسم  كردـم  چـیه  : خـساپ دوش ؟ یم  ساک توهـش  نازیم  زا  نامز 
زا يریگ  هرهب  اب  هلاـس  درف 60  کی  اما  درادـن . ار  هلاـس  درف 20  کی  توهـش  هلاس  درف 60  کـی  دومن . هدـهاشم  ار  يزیچ  نینچ  حوضو 

تلآ هن  تسا  ناـسنا  نهذ  یـسنج ، ياـه  مادـنا  نیرتدـنمتردق  زا  یکی  دـیامن . ناربـج  ار  يژرنا  دوبمک  دـناوت  یم  یتـحار  هب  شتاـیبرجت 
دنتسه تمالس  شاشب و  هدروخلاس  دارفا  زا  یخرب  دراد . او  كرحت  هب  ار  هدروخلاس  مسج  دناوتیم  یتحار  هب  هدنز ، شاشب و  نهذ  یلسانت .

يارب ییاهنت  هب  هقـالع  قاـیتشا و  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  تسا . رت  اریگ  رت و  فافـش  زین  ناـشیاه  هون  نامـشچ  قرب  زا  ناشنامـشچ  قرب  هک 
نیرتمهم زا  یکی  دـشاب . یم  زین  قشع  يامرگ  ترارح و  دـنمزاین  هطبار  هکلب  تسین . یفاک  شخب ، تیاـضر  یـسنج  هطبار  کـی  يرارقرب 

یگدنز لوط  رد  هک  تسا  نیا  دـینک ، هبرجت  دوخ ، یـسنج  یگدـنز  رد  هراومه  ار  یـسنج  تیاضر  دـیناوت  یم  نآ  قیرط  زا  هک  ییاههار 
ار ناشتاهابتـشا  دیریذپب ، ار  اهنآ  دینک ، شوگ  لباقم  فرط  ياه  فرح  هب  دیناوتیم  هنوگچ  هک  دیریگب  دای  دیاب  دینک . وگتفگ  مه  اب  رتشیب 
، درادن دوجو  يا  هقالع  قایتشا و  چـیه  مینک  یم  ساسحا  هکینامز  ایآ  شـسرپ : دـیهد . همادا  دوخ  کیتنامر  یگدـنز  هب  دـینک و  شومارف 

هدرک ادیپ  شهاک  امـش  یگدنز  رد  هقالع  قایتشا و  دیهد  صیخـشت  هک  تسا  نیا  مدق  نیلوا  خساپ : تسه ؟ نآ  ددـجم  داجیا  يارب  یهار 
زا ناـشیارب  هلئـسم  نیا  دـنهد ، یم  تیمها  دوـخ  هطبار  تیفیک  هب  هک  ییاـه  جوز  دیـشاب . نآ  يارب  يا  هراـچ  نتفاـی  یپ  رد  سپـس  تـسا .
هب تسد  دننک و  یم  تبحص  بلطم  نیا  نوماریپ  رگیدکی  اب  ًالومعم  اهنآ  دنوش . یم  قیقد  نآ  يور  رب  تسا و  رادروخرب  یـصاخ  تیمها 

؛ تسا لعف "  " هکلب تسین  مسا "  " قشع هک  مینادب  دیاب  دنتسه . نآ  نتخاس  فقوتم  ای  ندرب و  نیب  زا  يارب  یهار  نتفای  لابند  هب  مه  تسد 
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هداد لـه  نآ  لـخاد  هب  امـش  هک  تسین  يزیچ  قشع  درک . قلخ  ار  نآ  دـیاب  هکلب  دـیآ ، یمن  دوجوب  دوخ  يدوخ  هب  رگی ، تراـبع د  هب  اـی 
يزیچ یـسنج ، بوخ  هطبار  کـی  دیـشکب . تمحز  نآ  ندروآ  تسدـب  يارب  دـینک و  راـک  نآ  يوررب  دـیاب  هک  تسا  يرما  هکلب  دـیوش ،
لباقم درف  ياه  تبحـص  هب  دـیناوت  یم  هنوگچ  هک  دـینادب  دـیاب  زیچ  ره  زا  شیپ  وگتفگ ، يارب  يا . هرواحم  بوخ  هطبار  کـی  زج  تسین 

رج هنوگ  ره  زا  ار  دوخ  نهذ  دیاب  دیوش . ریسم  مه  لباقم ، فرط  هار  اب  دینک و  اهر  ار  دوخ  ریسم  دیاب  نداد  شوگ  يارب  دیهد . ارف  شوگ 
تایرظن زا  زاب  يور  اب  دـینک و  شومارف  ار  اجیب  تاراـظتنا  دـیراذگب ، راـنک  ار  يرواد  شیپ  تواـضق و  دـینک . یلاـخ  هرجاـشم  ثحب و  و 

لباقم فرط  ياه  فرح  هب  ندرک  شوگ  يریگ  دای  هجیتن  بوخ ، یسنج  هطبار  درادن  دوجو  یکچوک  راک  دییامن . لابقتـسا  لباقم  فرط 
ياه دـیابن  اه و  دـیاب  لماش  دـنناوت  یم  راـکفا  نیا  مینک . یم  لـمح  باوخ  قاـتا  هب  ار  یفلتخم  راـکفا  ناـمدوخ  اـب  اـم  زا  يرایـسب  تسا .

نکمم دنـشاب . میراد ، بوخ  هقوشعم  کی  شنکاو  دروم  رد  اه  ملیف  زا  هک  یکرد  لماش  اـی  دنـشاب و  یـسنج  هطبار  دروم  رد  یگداوناـخ 
یتحاران و ساسحا  مناخ  هب  دشاب ، هدـید ، دوویلاه  یلایخ  هشیپ  رنه  کی  زا  هک  یکیتسانمیژ  تاکرح  نیرمت  لاح  رد  اقآ  هک  ینامز  تسا 
؛ دنیامن اضرا  ار  رگیدکی  دـننک و  تابثا  رگیدـمه  هب  ار  ناشدوخ  هک  دـنریگب  دای  دـیاب  نویاقآ ، مه  اه و  مناخ  مه  دـهد . تسد  يدـیماان 

. دوب دهاوخن  نیشتآ  هناقشاع و  هطبار  کی  زج  يزیچ  اهنآ  شاداپ  دنسرب ، فده  نیا  هب  هکینامز 

ییوشانز رد  یسنج  طباور  شقن 

ـی حور ياهراشف  سرتسا و  ءاشنمرس  دناوت  یم  یهاگ  اما  دوریمرامش ، هب  تذل  هیام ي  یسنج  ـطـه ي  بار تا  ـ قوا ـثـر  کا ـه  چرگ هصالخ : 
یهاگ اما  دوریمرامـش ، هب  تذل  هیام ي  یـسنج  ـطـه ي  بار تا  ـ قوا ـثـر  کا ـه  چرگ ربخ :  لک  نتم  دـشاب . زین  یـس  ـ نج يا  ـک هـ یر ـ ـش بـیـن 

سا ـ ـسحا دو  ـی خـ ـس ـ نج یگد  ـ نزرد رگا  یتح  دشاب . زین  یـس  ـ نج يا  ـک هـ یر ـ ـش ـی بـیـن  حور ياهراشف  سرتسا و  ءاشنمرـس  دناوت  یم 
نارگن ناتدوخ  درکلمع  دروم  رد  دنهد ، یمماجنا  سکـس  يارب  نارگید  هک  ییاهراک  ندی  ـــ ـن ـش ـت بـا  ـسا نکمم  دینکب ، زین  تیا  ــ ـضر

یگتـسب یـصوصخب  ياهرا  ـتـ فر لا و  ـمـ عا ـط و  باور ـن  یا رارک  ـ تهب طقف  نآ ، زا  تیاـضر  سا  ــ ـسحا ـی و  ـس ـ نج هطبار  ماـجنا  اـما  دـیوش .
رتکد تارظن  هلاقم  نیا  رد  دراد . یگتـسب  اهنآ  یـسنج  تمالـس  نداتفا  رطخ  هب  نودب  فرط  ود  ره  تیاضر  ساسحا  هب  ضوع  رد  درادـن .

لامرن و اهنآ  یسنج  یگدنز  ایآ  دننادب  هک  دنتسه  دنم  هقالع  يرایسب  دارفا  مینک . یم  حرطم  یسنج  تمالس  اب  هطبار  رد  ار  نروبُزا  دیوید 
دنهاوخب مدرم  هک  تسا  يداع  يا  هلئسم  دینک ؟ حیرشت  ام  يارب  ار  لامرن  یـسنج  هطبار ي  موهفم  دیناوت  یم  امـش  ایآ  ریخ . ای  تسا  يداع 

هارمگ رایـسب  هدش  ماجنا  یـسنج  ياهراتفر  يور  هک  يرامآ  ریخ . ای  تسه  دارفا  هیقب  لثم  اهنآ  یـسنج  هطبار ي  عونت  ای  رارکت  هک  دـننادب 
. دنراد یـسنج  هطبار ي  هتفه  رد  راب  هس  ًالومعم  طسوتم  ياه  جوز  هک  دنناوخب  ییاج  تسا  نکمم  جوز  کی  لاثم ، روط  هب  تسا . هدـننک 
ات چیه  زا  دناوت  یم  هتفه  کی  رد  یـسنج  هطبار ي  نزیم  دراد . يا  هدرتسگ  هزوح ي  طسوتم " هملک ي"  نیا  هک  دننادن  تسا  نکمم  هتبلا 
مه زاب  دـشاب ، هتفه  رد  راـب  هس  زا  رتمک  اـی  رتشیب  اـهنآ  یـسنج  هطبار ي  نزیم  رگا  نیارباـنب ، دـنک . رییغت  فلتخم  دارفا  رد  هعفد  ای 20   15
هب ناشیـسنج  هطبار ي  نازیم  ًامتح  هک  تسین  مهم  هک  تسا  نیا  دـننک  هجوت  نآ  هب  نیجوز  دـیاب  هک  يزیچ  دوب . دـهاوخ  لامرن  ناشراتفر 

یـسنج هطبار ي  يارب  قیقد  یموهفم  هب  ندیـسر  دراد . یـساسا  تیمها  هطبار  زا  اهنآ  تیاضر  ساسحا  هکلب  دـشاب ، کیدزن  لامرن  تلاح 
شقن یـسنج  لئاسم  اب  هطبار  رد  لامرن  هژاو ي  نیا  فیرعت  رد  همه  نوناق  یبهذـم و  ياـهرواب  یگنهرف ، ياـهراتفر  تسا . راوشد  لاـمرن 
شقن اهنآ  یـسنج  هطبار ي  ندوب  لامرن  موهفم  نییعت  رد  نیجوز  دوخ  ياهرواب  ینوناق ، یبهذم و  یگنهرف ، میهافم  نیا  رب  هوالع  دـنراد .
وگتفگ هدهاشم و  هار  نیرتهب  دنـسرپب ؟ ناشیاهزاین  ندش  هدروآرب  اب  هطبار  رد  رگیدکی  زا  دنناوت  یم  یتالاوس  هچ  اه  جوز  دراد . یـساسا 

اهنآ رد  یگتخیگنارب  ناجیه و  تذـل ، ساسحا  اب  یـسنج  ياـهراتفر  يروآداـی  اـیآ  لاـثم ، يارب  تسا . نیفرط  تاـساسحا  درومرد  ندرک 
مامتا زا  سپ  ار  دوخ  ساسحا  دـنناوتیم  نیفرط  نینچمه  دـنک ؟ یم  داجیا  اهنآ  رد  ار  رابجا  ای  هانگ  راـشف ، ساـسحا  هکنیا  اـی  تسا ؟ هارمه 

شجنر تینابـصع و  هانگ ، اب  ماوت  ناشـساسحا  هکنیا  ای  دنراد ؟ تذل  یگدوسآ و  تیاضر ، ساسحا  ایآ  دـننک . یـسررب  یـسنج  هطبار ي 
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هدروآرب فرط  ود  ره  ياـهزاین  هک  میریگ  یم  هجیتن  دـنک ، داـجیا  تبثم  یتاـساسحا  فرط  ود  ره  رد  یـسنج  هطبار ي  ماـجنا  رگا  تسا ؟
. دراد دوجو  یلکـشم  ًامتح  سپ  دنتـشاد ، یفنم  یتاساسحا  رفن  ود  ره  ای  نیفرط ، زا  یکی  رگا  اـما  دـنراد . یبوخ  یـسنج  هطبار ي  هدـش و 

توافتم فلتخم  دارفا  رد  یسنج  لیم  دیراد ؟ ییاه  هیصوت  هچ  تسا ، توافتم  مه  اب  ناشیسنج  لیم  نازیم  هک  ینارسمه  زا  هتسد  نآ  يارب 
فرط ود  دـشاب ، مک  نیجوز  یـسنج  لـیم  نیب  فـالتخا  نازیم  رگا  دوـش . یم  رییغت  شوختـسد  یگدـنز  طـیحم  رییغت  اـب  لـیم  نیا  تسا .

نیا رگا  اما  دننک . تیاضر  ساسحا  یسنج  هطبار ي  زا  ود  ره  هک  يروط  هب  دنربب  نیب  زا  ار  لکـشم  نیا  هجوت  تاعارم و  یمک  اب  دنناوتیم 
دراد يرتمک  یـسنج  لیم  هک  یفرط  ییاه ، تیعقوم  نینچ  رد  دراذـگ . یم  اهنآ  یـسنج  طباور  يور  یفنم  يریثاـت  دـشاب ، داـیز  فـالتخا 
یتح تینابـصع و  شجنر ، هب  رجنم  هلئـسم  نیا  نامز  یط  رد  و  درادـن . نآ  ماجنا  هب  يا  هقالع  هک  دوشیم  ییاهراک  ماـجنا  هب  روبجم  بلغا 

تیمورحم يدیماان ، ساسحا  ًالومعم  مه  دراد  ییالاب  یسنج  لیم  هک  یفرط  دوش . یم  یـسنج  هطبار ي  ماجنا  زا  ندرک  رظن  فرـص  اهدعب 
یتروص هب  هخرچ  نیا  دوش . یم  رت  يوق  هدـش و  رتشیب  زور  هب  زور  وا  یـسنج  لیم  تاساسحا  نیمه  رطاـخ  هب  و  دـنکیم ، تبحم  دوبمک  و 

یم نایغط  هب  رـس  لیم  نیا  يرگید  رد  هکیلاحرد  دور ، یم  نیب  زا  مک  مک  هدش و  رتمک  رتمک و  یکی  یـسنج  لیم  هک  دنک  یم  ادـیپ  همادا 
نیا رگا  صوصخ  هب  تسا ، ینامرد  نیصصختم  هب  زاین  ًالومعم  تسا و  راوشد  هدیچیپ و  رایـسب  یطباور  نینچ  يارب  لح  هار  نداد  دراذگ .

ماجنا هب  روبجم  دراد  يرتمک  یـسنج  لیم  هک  یفرط  هک  دنک  هیـصوت  تسا  نکمم  صـصختم  دشاب . هتـشاد  دوجو  ینالوط  یتدم  لکـشم 
شیاهزاین مه  رابکی  تقو  دـنچ  زا  ره  رگا  یتح  دراد ، ییالاب  یـسنج  لـیم  هک  يدرف  رگا  تفگ  دـهاوخ  ینچمه  دوشن . یـسنج  هطبار ي 

هک تسا  نیا  دریگ  یم  ماـجنا  ییاـه  تیعقوم  نینچ  رد  ًـالومعم  هک  يدربـهار  تسا . بوخ  یـسنج  هطبار ي  موادـت  يارب  دوـش ، هدروآرب 
يارب زین  ییاه  هار  دـیامن . ءاضرا  ار  شلباقم  درف  دـشابن ، یـسنج  هطبار ي  هب  زاـین  هک  ییاـه  هار  اـب  دراد ، يرتمک  یـسنج  لـیم  هک  یفرط 
هطبار رد  هک  ییاه  جوز  يارب  امش  ياه  هیـصوت  دریگ . یم  ماجنا  دراد  یمک  یـسنجح  لیم  هک  يدرف  رد  یـسنج  لیم  ندرب  الاب  تیوقت و 

نآ هتشادن و  نآ  ماجنا  هب  يا  هقالع  اهنآ  هک  دراد  عقوت  اهنآ  زا  ار  یسنج  ياهراتفر  یسنج  کیرش  نوچ  دننکیم  راشف  ساسحا  یسنج  ي 
هطبار نیا  رد  مه  اب  دیاب  اهنآ  دیآ ، یم  شیپ  فالتخا  اه  جوز  نیب  یـصوصخب  یـسنج  ياهراتفر  رطاخ  هب  یتقو  تسیچ ؟ دننک  یم  در  ار 
تسا مزال  هجیتن  نیا  هب  ندیسر  يارب  دشاب . لوبق  لباق  فرط  ود  ره  يارب  هک  دنهد  ماجنا  ار  ییاهراتفر  هدیسر و  هجیتن  هب  ات  دننک  وگتفگ 

هاگچیه دیابن  دارفا  یـسنج  طباور  رد  دـننکن . شنزرـس  رخـسمت و  ار  رگیدـکی  و  دـنهد ، شوگ  هقالع  اب  مه  ياهفرح  هب  فرط  ود  ره  هک 
ار دهاوخ  یم  وا  زا  شرـسمه  هک  ار  يراتفر  هک  دریک  یم  میمـصت  یـسک  رگا  دنرادن . نآ  هب  یلیامت  هک  دـنوش  ییاهراک  ماجنا  هب  روبجم 

اهنآ يارب  دنـسرب ، قفاوت  هب  هنیمز  نیا  رد  دنتـسناوتن  نیجوز  رگا  و  دنک . فقوتم  ار  دوخ  تساوخرد  ًامتح  دـیاب  رگید  فرط  دـهد ، ماجنا 
بوخ و یسنج  هطبار ي  کی  دناوت  یم  درف  نآ  رد  هک  یطیارش  دننک . هرواشم  هداوناخ  رواشم  ای  سانـشناور  کی  اب  هک  دوب  دهاوخ  رتهب 

شیوشت هنوگره  زا  ییاهر  سفن ، هب  دامتعا  ساسحا  درف  هک  تسا  مزال  درف ، رد  یسنج  کیرحت  داجیا  يارب  تسیچ ؟ دشاب  هتـشاد  لماک 
داجیا يارب  يزیچ  ره  دشاب . هتـشاد  هدـننازیگنارب  راکفا  اهراتفر و  يور  ندرک  زکرمت  ییاناوت  یناور و  یمـسج و  تاکرحم  بارطـضا ، و 
ًانئمطم دشاب ، هتـشادن  دوجو  دراوم  نیا  زا  ات  دـنچ  ای  یکی  رگا  درک . دـهاوخ  لتخم  ار  یـسنج  هطبار ي  دـنک ، داجیا  تمحازم  دراوم  نیا 

یسنج طابترا  يرارقرب  ییاناوت  امش  هک  تسا  نیا  ندرک  رواب  سفن  هب  دامتعا  دمآ . دهاوخ  شیپ  یـسنج  هطبار ي  ماجنا  يارب  یتالکـشم 
دیدهت ای  هدرک  ریقحت  ار  لباقم  فرط  نیجوز ، زا  یکی  رگا  دـیراد . ار  مزال  ياه  تیباذـج  یـسنج  کیرـش  رظن  زا  و  دـیراد ، یبوخ  هب  ار 

نیا عون  نیرتدب  درک . دهاوخ  بارخ  ار  یسنج  هطبار ي  بارطـضا ، شیوشت و  هنوگره  دش . دهاوخ  راد  هشدخ  سفن  هب  دامتعا  نیا  دنک ،
ثعاب رتدـب  اه  ینارگن  نیا  دـهد . ماجنا  یبوخ  هب  ار  یـسنج  هطبار ي  دـناوتن  دوشن و  کیرحت  درف  هک  تسا  نیا  زا  ینارگن  اه ، بارطـضا 

مدع ای  یفنم  راکفا  اب  یسک  زکرمت  رگا  تسا . زکرمت  هب  زاین  یـسنج ، رظن  زا  ندش  کیرحت  يارب  دش . دهاوخ  یـسنج  هطبار  ندش  لتخم 
درکلمع اهراتفر و  اـیآ  هک  دـنوش  هجوتم  دـنناوت  یم  دارفا  روطچ  تفرگ . دـهاوخن  ماـجنا  یـسنج  کـیرحت  دوش ، لـتخم  سفن  هب  داـمتعا 

ریغ ییاهزیچ  طسوت  هک  ییاهراتفر  ای  لایما  دـح ، زا  شیب  ياـه  يزادرپلاـیخ  لـماش  یـسنج  ملاـسان  ياـهراتفر  تسا ؟ ملاـسان  ناشیـسنج 
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چیه هب  دارفا  یـضعب  دوش . تراقح  ساسحا  ای  درف  باذع  جنر و  ثعاب  ای  دریگ و  تروص  یـضاران  یـسنج  کیرـش  ای  ناکدوک  یناسنا ،
هرواـشم نیـصصختم  اـب  دـیاب  ًاـمتح  ییاـه  تیعقوم  نینچ  رد  ملاـسان . راـکفا  نیا  زا  یکی  هطـساو ي  هب  رگم  دـنوشیمن  کـیرحت  یتروص 

ار اه  هطبار  ناینب  دوش و  یحور  راـشف  سرتسا و  ندروآ  دوجو  هب  ثعاـب  تسا  نکمم  يداـیز  دـح  اـت  زین  یـسنج  تناـیخ  دریگ . تروص 
هک دنشاب ، کمک  هرواشم و  لابند  هب  دیاب  ینامز  دارفا  دنـشاب ؟ کمک  یپ  رد  یـسنج  تالکـشم  يارب  دیاب  عقوم  هچ  دارفا  دنز . یم  مهرب 

اهراتفر و دروم  رد  یـساسا  فالتخا  يراگزاسان و  هکنیا  ای  دنـشاب ، هدـش  تسکـش  راچد  ناشیـسنج  هطبار  رد  مه  رـس  تشپ  راب  نیدـنچ 
، یسنج لیم  دوبمک  ندش ، کیرحت  مدع  لماش  يدرکلمع  تالکشم  دنشابن . نآ  لح  هب  رداق  دوخ  هک  دنـشاب  هتـشاد  ناشیـسنج  درکلمع 
هک اجنآ  زا  دـشاب . یم  یـسنج  هطبار ي  زا  تیاضر  مدـع  اـی  و  سردوز ، لازنا  مساـگرا ، تلاـح  هب  ندیـسر  ندـش و  ءاـضرا  يارب  یتخس 

نیا حرط  يارب  یبسانم  عورـش  دـناوت  یم  دارفا  یگداوناخ  کشزپ  نیارباـنب  دوش ، یم  یـسنج  تیاـضر  مدـع  ثعاـب  یکـشزپ  تالکـشم 
. دننک وگتفگ  هطبار  نیا  رد  هدرک و  هعجارم  هژیو  نیصصختم  هب  دنناوت  یم  دارفا  لکشم ، ندوب  يدج  تروصرد  دشاب . تالکشم 

دنزرف نودب  ییوشانز  یگدنز 

جراخ یعیبط  عضو  زا  دنزرف , یب  ياه  هداوناخ  یتح  دنتـسه . هرهب  مک  طاشنو , یمرگ  زا  دنزرف , یب  دـنزرف و  مک  ياه  هداوناخ  هصالخ : 
ار سدـقم  نامیپ  نیا  هک  يدرم  نز و  دوش و  یم  ماـجنا  لـسن  ياـقب  تهج  هب  اـه  جاودزا  هک  مینک  اـعدا  ـر  گا ربخ :  لـک  نتم  دـنا . هدـش 

یلاع لحارم  هب  دنور و  یم  لماکت  هب  ور  اجیردت  هک  ییاه  ناسنا  ـ  يدعب ياه  ناسنا  شیادیپ  يارب  دنتسه  يا  هلیسو  ـا مـی کـنـنـد  ـض ـ ما
یتح دنتـسه . هرهب  مک  طاشنو , یمرگ  زا  دـنزرف , یب  دـنزرف و  مک  ياه  هداوناخ  میا .  هتفگن  فازگ  هب  ینخـس  دـنوش ـ  یم  لیان  تیناسنا 

 , ناکدوک دایرف  غیج و  وهایه و  دنا و  هدیـسر  يریپ  نس  هب  هک  ینادر  ـ مو نا  ـ نز دنا . هدش  جراخ  یعیبط  عضو  زا  دـنزرف , یب  ياه  هداوناخ 
هتخانـشن ار  تقلخ  زمر  ام  دنـسر ▪ . یم  رظن  هب  ماکانو  ینابـصع  نیبدب ,  هدرمژپ ,  ياه  ناسنا  تسا ,  هدزن  مهرب  ار  اهنآ  یگدـنز  شمارآ 

ـن یا ـب  لا جـ دنـشخب . عونت  لوضف ,  ادصورـسرپ و  شوگیزاـب و  نادـنزرف  ار  هداوناـخ  طـیحم  هک  دـنک  یم  اـضتقا  شنیرفآ ,  نیناوق  میا . 
دنتـسین و يداع  یعیبط و  نادنچ  هار ,  هبرـس  شوماخو و  تکاس  ياه  هچب  ناردام ,  ناردپ و  زا  يرایـسب  روصت  فالخر  ـت کـه بـ ـسا جـ
يزاب و هب  ار  ناکدوک  تسا  بحتـسم   : هک ـت  ـسا هد  ـ مآ ـی  مال ـ ـسا تا  ـ یاور رد  درک . ینیب  شیپ  ناشخرد  يا  هدنیآ  اهنآ  يارب  ناوت  یمن 

یمن ار  تقلخ  ـیـق  قد ـیـن  ناو قـ تفرگ .  هدیدان  ناوت  یمن  ار  قیاقح  نیا  دنـشاب ▪ . رابدرب  یگرزب  رد  ات  تشاداو  هناگ  هچب  ياه  یمرگرس 
باجیا اه  ناسنا  لادتعا  تمالس و  تداعس و  تسبراک .  هب  باعرا ,  هزینرس و  اب  دیناسر و  هننقم  ياه  هوق  بیوصت  هب  تشون و  ون  زا  ناوت 
نیناوـق هب  یجک  نهد  دـالوا , تیبرت  یگداوناـخ و  ياـه  تیلوئـسم  زا  رار  فـ مینک .  يوریپ  اـهنآ  زا  فـشک و  ار  نیناوـق  نیا  هک  دـنک  یم 

بر دیـسیونب  نآ  يور  رب  دینک و  هیهت  هزوریف  نیگناب  ار  يا  هرقن  يرتشگنا  هک  تسا  هدش  لقن  هّلل  يدا  ماما هـ زا  ور  نیا  زا  تسا ,  تقلخ 
نآرقرد ایبنا  هروس  هیآ 89  زا  یتمـسق  هلمج  نیا  یناثراو .  نیرتهب  وت  راذـگم ▪ . اـهنت  ارم  اراـگدرورپ  نیثراولاریخ ,  تناو  ادرف  ینرذـتال 

دنزرف دوجو  اب  هداوناخ ,  تداعـس  هک  دنک  یم  تباث  یبوخ  هب  تسا و  هدش  لقن  ایرکز ) ترـضح   ) ناربمایپ زا  یکی  نابز  زاو  تسا  میرک 
هچ هب  ـ رمع رخاوا  رد  صوصخ  هب  ـ  ناسنا دشابن , دنزرف  ـر  گا تسا .  ناسنا  شالت  شـشوک و  نماض  دنزرف , دوجو  دوش ▪ . یم  نیمات  رتهب 

نادنزرف هافر  يارب  ؟ دزاس مارح  دوخرب  ار  نیریـش  شوخ و  باوخ  درب و  جنرودشک  ـمـت بـ حز ارچ  دزادرپب ؟ شالت  شـشوک و  هب  يدیما 
راشرـس هقـالع  دـنزرف و  ـر  گا دـنک . یم  کـمک  تکلمم  یقرت  يداـبآ و  نارمع و  هب  دـنک و  یم  راـک   , سفن نیرخآ  اـت  ناـسنا  هک  تسا 

یمدآ تشرـس  تقلخ و  سوـما  ـن کـه بـا نـ ید تشادـن .  ینعم  ریذـپان  یگتـسخ  ریگ و  یپ  ياـه  شـشوک  همه  نیا  دوـبن , وا  هب  نیدـلاو 
 ( ع  ) یلع تسا .  هتـشاد  مالعا  هدیدنـسپ  ياـهراک  زا  یکی  ار  دـنزرف  هب  تبحم  هدرک و  دـیکات  عوضوم  نیمه  رب  دراد , لـماک  یگنهاـمه 

دنوادـخ اب  ناسنا  هک  تسا  هدـش  میظنت  روظنم  نیا  هب  نید  هماـنرب  تسوکین .  یـشاداپ  وا  يارب  دـسوبب , ار  دوخ  دـنزرف  هک  یـسک  دومرف :
هکلب تسین ,  قلد  هداجـس و  حـیبست و  هباهنت   ,, همانرب نیا  يارجا  یلو  دوشن , لفاغ  وا  داـیزا  ـی  نآ دـشاب و  هتـشاد  یگدـنب  هطبار  گرزب , 
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دـنزرف و هب  تبحم  مالـسا ,  نییآ  رظن  زا  مینیب  ـت کـه مـی  ـسا ـن جـ یا دـهد . یم  لیکـشت  ار  هماـنرب  نیا  زا  یتمـسق  زین  قـلخ  هـب  تمدـخ 
هک یسک  : دومرف رمالسا  گرزب  رب  ـ ما پـیـ تسا .  هدمآرامش  هب  ینید  ياهراک  مها  زا  شزاونو ,  تمدخ  هداوناخ  هافر  يارب  راک  ششوک و 
وا دشاب . هدرب  يا  هقدصدنمزاین  یهورگ  يارب  هک  تسا  یـسک  دننام  دربب , دوخ  هداوناخ  يارب  دنک و  يرادیرخ  يا  هیدـه  دورب و  رازاب  هب 
زا ار  لیعامسا  ترضح  دالوا  زا  یکی  ییوگ  دنادرگداش  ار  يرتخد  هک  یسک  اریز  دراد , مدقم  نارسپ  رب  ار  نارتخد  هیده ,  عقوم  رد  دیاب 
دو نادنزرف خـ ناسنا ,  هک  دوش  یم  لیمکت  یماگنه  تسا ,  تداعـس  تایح و  همزال  هک  يراد  دنزرف  ـه  ما ـ نر بـ تسا .  هتخاسدازآ  یگدرب 

گرز ـ بر ـبـ ما پـیـ دنک . يراددوخ  یناسنا  فیاظو  زا  فلخت  ضیعبت و  لامعا  زا  دنادرگرادروخرب و  , دوخ ناسحا  تبحم و  زا  غیرد  ار بـی 
سپ ـ  زین اهنآ  هک  دـیراد  یم  تسود  هک  يروط  نامه  دـینکراتفر , تلادـع  هب  ناتنادـنزرف  نایم  تب ,  رد نـیـکـی و مـحـ : دو ـ مر ـ فر ـ مـال ـ ـسا

. دننکراتفر تلادع  هب  امش  هرابرد  ـ  ندش گرزبزا 

یلسانت هاگتسد 

تیلباق یگمه  هدـنز  تادوجوم  ربخ :  لک  نتم  مادـک  ره  حیرـشت  اهیرامیب و  نانز ، نادرم و  رد  یلـسانت  ياه  هاگتـسد  فیاظو  هصالخ : 
. تسا هدش  هیبعت  هدنز  تادوجوم  ندب  رد  روظنم  نیمه  هب  یلـسانت  هاگتـسد  تساهنآ . لسن  ياقب  لماع  عوضوم  نیمه  دنراد و  لثم  دیلوت 

دیلوت دنیآرف  رد  تسا . مزال  لسن  ياقب  يارب  اّما  تسین  یتایح  درف  دوخ  یگدنز  يارب  هک  تسا  ندـب  زا  یهاگتـسد  اهنت  یلـسانت  هاگتـسد 
مرپسا دراد . مان  کمخت  هک  هنانز  تماگ  دوشیم و  هدـیمان  مرپسا  هک  هنادرم  تماگ  دـنراد : شقن  تماگ  ای  یـسنج  لولـس  ود  ناسنا  لثم 

قیرط زا  لازنا  رثا  رد  یسنج  تیلاعف  نیح  رد  مرپسا  دنوشیم . دیلوت  هنانز  یلسانت  هاگتسد  طسوت  کمخت  هنادرم و  یلسانت  هاگتسد  طسوت 
ای پولاف  ياههلول  هب  ار  دوخ  دوشیم و  محر  دراو  هدرک و  انـش  نژاو  لـخاد  زا  مرپسا  دوشیم . هناـنز  یلـسانت  هاگتـسد  دراو  هنادرم  تلآ 
اب لحم  نیا  رد  کمخت  مرپسا و  دوش . یم  پولاف  ياه  هلول  دراو  دوشیم و  دازآ  نز  نادمخت  زا  زین  کمخت  دـناسریم . یمحر  ياههلول 

لولـس لیکـشت  نآ  ۀـجیتن  هک  دوش  یم  لصاح  حاقل  دـنک و  یم  روراب  ارنآ  دوش و  یم  کمخت  دراو  مرپسا  دـننک . یم  دروخرب  رگیدـکی 
مزال نز  ندـش  هلماـح  هجیتن  رد  مخت و  لیکـشت  يارب  نز  درم و  يراـکمه  نیارباـنب  دوش . لیدـبت  دازون  کـی  هب  دـناوتیم  هک  تسا  مخت 

روطنامه یلو  درادیم  هگن  محر  نورد  رد  لماک  دازون  کی  هب  ندـش  لیدـبت  ندـش و  گرزب  ات  ار  مخت  لولـس  هکنیا  دوجو  اب  نز  تسا .
دوجو ثنؤم  رکذم و  سنج  ود  تادوجوم  رثکا  رد  هنادرم  یلـسانت  هاگتـسد  تسا . هنادرم  مرپسا  دنمزاین  ندش  رادراب  يارب  دـش  هتفگ  هک 
ۀفیظو اّما  دراد . ار  دوخ  صاخ  راتخاس  لکـش و  سنج  ره  رد  یلـسانت  هاگتـسد  دراد . دوخ  صوصخم  یلـسانت  هاگتـسد  سنج  ره  دراد و 

نینج لوا  لولـس  لیکـشت  يارب  لولـس  ود  نیا  دوجو  تسا . درم ) رد   ) مرپسا و  نز ) رد   ) کمخت لاقتنا  هیذـغت و  دـیلوت ، لاح  ره  رد  اهنآ 
نادرم یلسانت  هاگتسد  ءازجا  تسا ، هتفرگ  رارق  نگل  لخاد  رد  نآ  ءازجا  ۀمه  هک  نانز  یلـسانت  هاگتـسد  فالخ  رب  تسا . مزال  مخت  ینعی 

یپا مان  هب  هدننک  جراخ  اههلول  اههضیب  تسا : ریز  ياهتمسق  لماش  هنادرم  یلسانت  هاگتـسد  دنراد . رارق  نگل  جراخ  رد  مه  لخاد و  رد  مه 
رد هک  هضیب -  ود  تسا ، هدیـسر  غولب  هب  هک  يدرم  رد  هنادرم  تلآ  زاس  ینم  ددـغ  تاتـسورپ و  لماش  همیمـض  ددـغ  نارفدزاو  میدـید و 

یغرم مخت  اههضیب  دنراد . هدهع  رب  ار  مرپسا  لولـس  اهنویلیم  يرادهگن  دیلوت و  ۀفیظو  دنا - هتفرگ  رارق  ندب  جراخ  رد  هضیب  ۀـسیک  لخاد 
ددغ هاگتـسد  زا  یـشخب  مرپسا ، يرادهگن  دیلوت و  رب  هوالع  اههضیب  دـنراد . رطق  رتم  یتناس  لوط و 3  رتمیتناس  دودح 5  دنتسه و  لکش 

اب دراد و  رـسپ  غولب  رد  یـساسا  شقن  نورتسوتـست  دننکیم . دیلوت  ار  نورتسوتـست  دـننام  هنادرم  ياهنومروه  هک  دنتـسه  ندـب  زیر  نورد 
رتمب يادص  نارسپ  دوشیم  ثعاب  هک  تسا  ینومروه  نورتسوتست  دننکیم . دیلوت  نومروه  نیا  زا  يرتشیب  رادقم  اههضیب  غولب ، تفرـشیپ 

یم کیرحت  ار  مرپسا  دیلوت  نینچمه  نومروه  نیا  دنک . دشر  ناشتروص  ندب و  ياهوم  دوش ، ینالـضع  ناشندب  دننک ، ادیپ  يرتتفلک  و 
دوشیم هدیمان  ینم  هک  مرپسا  يواح  عیام  دنوشیم و  عورش  اههضیب  زا  هک  دنتسه  يزارد  كزان و  ياه  هلول  نارفدزاو  میدیدیپا و  دنک .

. دنریگیم رارق  موتورکـسا  ای  هضیب  هسیک  مان  هب  يدننام  هسیک  وضع  لخاد  رد  اههضیب  هارمه  هب  يراجم  نیا  دـنهدیم . لاقتنا  نوریب  هب  ار 
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زا رتنییاپ  يامد  رد  دیاب  بسانم  تیلاعف  نتـشاد  يارب  اههضیب  تساههضیب . يامد  میظنت  نآ  ۀفیظو  دراد و  رارق  ندـب  جراخ  رد  هسیک  نیا 
نآ زا  ای  کیدزن و  ندب  هب  ار  اههضیب  ندش ، گرزب  کچوک و  اب  هضیب  ۀسیک  دنراد . رارق  ندب  جراخ  لیلد  نیمه  هب  دنـشاب و  ندـب  يامد 

ات دنکیم  کیدزن  ندب  هب  ار  اههضیب  دوشیم و  ضبقنم  هضیب  هسیک  درس - بآ  رد  انش  عقوم  ًالثم   – تسا درس  ندب  هکینامز  دنکیم . رود 
. دنوش کنخ  دنناوتب  دنوش و  رود  ندب  زا  اههضیب  ات  دوشیم  لش  هضیب  ۀسیک  تسا ، مرگ  ندـب  هکینامز  اّما  دـنک . هدافتـسا  نآ  يامرگ  زا 

ددغ لماش  یلـسانت  هاگتـسد  همیمـض  ددغ  دنراد  هدهع  رب  ار  هضیب  هسیک  طسوت  اههضیب  يامد  میظنت  نیا  تیادـه  یبصع  هاگتـسد  زغم و 
هک نارفدزاو  دنراد . هدهع  رب  ار  مرپسا  هیذـغت  هدـننک و  جراخ  ياههلول  ندرک  ناور  يارب  مزال  عیام  دـیلوت  ۀـفیظو  تاتـسورپ  زاس و  ینم 

ینم عیام  زا  یشخب  دیلوت  لوؤسم  هک  تاتـسورپ  ددغ  دسریم . دناهتفرگ  رارق  هناثم  نیفرط  رد  هک  زاس  ینم  ددغ  هب  تسا  میدیدیپا  ۀمادا 
. دنکیم هطاحا  ار  تسا  نارفدزاو  ۀـمادا  هک  ینم ) هدـننک  جراخ  يراجم   ) لازنا يراجم  ددـغ  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  هناثم  نییاپ  رد  تسا ،

دادـتما هنادرم  تلآ  لخاد  ات  دوشیم و  عورـش  هناثم  زا  هارباشیپ  دوشیم . زاب  هارباشیپ  لخاد  هب  تاتـسورپ  لخاد  زا  روبع  اـب  لازنا  يراـجم 
رد تلآ . رـس  تلآ و  هندـب  تسا : هدـش  لیکـشت  شخب  ود  زا  هنادرم  تلآ  تسا  ینم  زین  راردا و  ندرک  جراخ  لوؤسم  هارباـشیپ  دـباییم .

تلآ دنوشیم . جراخ  نآ  زا  ینم  راردا و  تسا و  هارباشیپ  یجورخ  هک  دراد  دوجو  کچوک  خاروس  کی  نآ  رس  تمـسق  رد  تلآ  كون 
رثا رد  ًالومعم  تلاح  نیا  هک  دوشیم  نآ  ندـش  تفـس  یگرزب و  ثعاب  هک  دوش  نوخ  رپ  دـناوتیم  هک  دراد  لکـش  یجنفـسا  یناـمتخاس 
ودب رد  نارـسپ  تسا . مرن  تلآ  يداع  تلاح  رد  دنکیم . نز  نژاو  لخاد  هب  ندـش  دراو  ةدامآ  ار  تلآ  دـتفایم و  قافتا  یـسنج  کیرحت 
هنتخ هک  لمع  نیا  دوش . هتـشادرب  هفاضا  تسوپ  نیا  یتسیابیم  یمالـسا  نیناوق  قباطم  هک  دنراد  ياهفاضا  تسوپ  دوخ  تلآ  رـس  رد  دلوت 

دنکیم و کمک  تشادـهب  تیاعر  هب  ندرک  هنتخ  دوشیم . ماجنا  رـسپ  دازون  دـلوت  لوا  زور  دـنچ  یط  رد  ًالومعم  دوشیم  هدـیمان  ندرک 
ثنوم رکذم و  یسنج  ياه  هتخای  بیکرت  لثم  دیلوت  ساسا  تیهام و  لثم : دیلوت  رد  درم  شقن  دنکیم  مک  ار  هیحان  نآ  رد  ناطرـس  رطخ 

اهنت هن  درم  هفیظو  دـننک . دـیلوت  ار  مزال  یـسنج  ياه  هتخای  هک  تسا  نیا  سنج  ود  مهم  هفیظو  سپ  تسا . کمخت  اـب  مرپسا  دـنویپ  ینعی 
رد هک  دنراد  دوجو  ییاهمادنا  ناسنا  رد  دوش . بیکرت  ثنوم  یسنج  ياهلولس  اب  هک  دناسرب  ییاج  هب  ار  نآ  دیاب  هکلب  تسا ، مرپسا  دیلوت 

تلآ هدهع  هب  لبهم ) ) نژاو هب  یناسر  مرپسا  هفیظو  نوچ  دوش . روراب  مخت  ات  دنناسر  یم  کمخت  هب  ار  مرپسا  یسنج ) ،) یمـسج سامت  رثا 
عیام نیا  هدـنزاس  یلـصا  رـصنع  دوش  یم  جراخ  درم  زا  لازنا  ماگنه  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  يا  هدام  هب  ینم  عیام  ینم : عیام  تسا . یلـسانت 

هک اه  هضیب  رد  مرپسا  اه : هضیب  ینم . ياه  هسیک  تاتسورپ و  لثم  دوش  یم  لیمکت  یـسنج  رگید  ددغ  طسوت  دنیارف  نیا  هتبلا  . تسا مرپسا 
هسیک نیا  . دنتسه رقتسم  هضیب  هسیک  هب  یلحم  رد  ودره  هک  دراد  دوجو  تسار  پچ و  هضیب  ود  . دوش یم  هتخاس  دنتـسه  درم  یـسنج  ددغ 
تلآ ندش . روراب  يارب  نز  نژاو  هب  ینم ) ) مرپسا ندناسر  يارب  تسا  يا  هلیـسو  تمـسق  نیا  درم : تلآ  تسا . نازیوآ  درم  تلآ  تشپ  رد 

تسوپ اب  مه  تلا  لک  ینم ) جورخ  يارب  تسا  یخاروس  لماش  هک  ) رـس تمـسق  تفاش ) ) هنت تمـسق  تسا . هدش  لیکـشت  تمـسق  دنچ  زا 
ریز رس و  تمسق  . دوش یم  هتـشادرب  ندرک  خنتخ  ماگنه  رد  هک  تسا  موسوم  هفـشح  تسوپ  هب  تلآ  رـس  تسوپ  . تسا هدش  هدناشوپ  یلش 
تلآ يداع  تلآ  لاح  رد  ظوعن : دنتـسه . ساسح  یـسنج  تاکیرحت  هب  تبـسن  هداعلا  قوف  هک  دنـشاب  یم  یبصع  ياه  هتـشر  ياراد  تلآ 
تلآ داعبا  تهج و  یسنج ، ياهیگتخیگنارب  تاکیرحت و  نایرج  رد  دشاب . یم  نازیوا  هضیب  ياه  هسیک  يولج  رد  تسا و  لش  درم  یسنج 

هب نوخ  دورو  عوضوم  نیا  یلصا  تلع  . دوش یم  قش  هنایماع  حالطـصا  هب  دوش و  یم  تخـس  تفـس و  تلآ  تلاح  نیا  رد  دنک . یم  رییغت 
هزادنا یظوعن  ریغ  يداع و  تلاح  رد  تلآ : یعیبط  هزادنا  دوش . یم  نآ  ندش  تخـسو  تفـس  ندـش و  گرزب  ثعاب  هک  . دـشاب یم  تلاع 
یبیرقت اهزادـنا  نیا  یمامت  هتبلا  دـسر . یم  رتمیتناس  ات 16  هب 12.5  نآ  لوط  ظوعن  تلاـح  رد  یلو  تسا  رتمیتناـس  ات 7.8  دودح 7  تلآ 

؟  تسیچ هنادرم  یلسانت  هاگتسد  فیاظو  درادن  صخش  مادنا  لکیه و  هب  یطبر  .و  تسا توافتم  فلتخم  دارفا  رد  تلآ  داعبا  اریز  دنتـسه 
یسنج ۀطبار  يرارقرب  ماگنه  دنک و  یم  هیهت  ینم  لکش  هب  ارنآ  هک  تسا  مرپسا  دیلوت  درم ، یلـسانت  هاگتـسد  فلتخم  ءازجا  ییاهن  ۀفیظو 

هک تسا  هنادرم  ياهنومروه  دیلوت  هاگتسد  نیا  رگید  ۀفیظو  دتفیب . قافتا  يرادراب  ات  دنکیم  نز  یلسانت  هاگتسد  دراو  فلاخم  سنج  اب 

یئوش انز  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 135زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ندیسر  ات  یلو  دراد  ار  هنادرم  یلـسانت  هاگتـسد  ياهتمـسق  مامت  دیآیم  ایندب  رـسپ  دازون  هکینامز  تسا . مزال  هنادرم  رهاظ  غولب و  يارب 
رارق زغم  نییاپ  رد  هک   - زیفوپیه ددغ  زا  ییاهنومروه  یگلاس  نینس 10-14  دودح  رد  غولب  نامز  رد  درادن . یلثم  دیلوت  تیلاعف  غولب  نامز 

نورتسوتـست دیلوت  اب  دنکیم . مرپسا  نورتسوتـست و  دیلوت  هب  راداو  ار  اهنآ  دسریم و  اههضیب  هب  نوخ  قیرط  زا  هک  دوشیم  حـشرت  دراد -
زاس و ینم  ددغ  دوشیم و  رتگرزب  هنادرم  تلآ  سپـس  دنوشیم ، رتگرزب  اههضیب  ۀسیک  غولب  نیح  رد  دـتفایم . قافتا  ندـب  رد  یتارییغت 

هنادرم يادص  جیردت  هب  دننکیم و  دشر  هب  عورـش  لغب  ریز  تروص و  ياهوم  زین  یلـسانت و  ۀیحان  ياهوم  دـننکیم . دـشر  زین  تاتـسورپ 
هکینامز دوشیم . ینالضع  ناشندب  دننک و  یم  ادیپ  یعیرس  ینزو  يدق و  دشر  نارـسپ  غولب  نیح  رد  دریگیم . ار  هناگ  هچب  يادص  ياج 

لخاد مرپسا  تسا . رتمیلیم  دح 05/0  رد  تسا  کچوک  رایسب  مرپسا  لولس  ره  دنکیم . دیلوت  مرپسا  اهنویلیم  هنازور  دوشیم  غلاب  يرـسپ 
رس رد  یکیتنژ  داوم  دوشیم . غزو  هچب  کی  هیبش  مد  رـس و  ياراد  لولـس  هب  لیدبت  يداع  لولـس  کی  لکـش  زا  دوشیم و  دیلوت  اههضیب 
ره دناریم . ولج  هب  هنانز  یلـسانت  هاگتـسد  لخاد  رد  اهدـعب  میدـیدیپا و  لخاد  رد  ار  مرپسا  تسا و  كرحتم  مرپسا  مد  دراد . رارق  مرپسا 
زا سپ  دنک و  یم  يرپس  نآ  رد  ار  دوخ  لماکت  زا  یشخب  دنامیم و  میدیدیپا  لخاد  رد  هتفه  دودح 4-6  هضیب ، رد  دیلوت  زا  سپ  مرپسا 

کیرحت اب  دوشیم . لماک  هلیسونیدب  ینم  دننکیم و  هفاضا  مرپسا  هب  ار  ینم  عیام  تاتـسورپ  زاس و  ینم  ددغ  دوشیم . نارفدزاو  دراو  نآ 
هتخیر نوریب  هب  ینم  عیام  هلیسونیدب  دنوشیم و  ضبقنم  یسنج  ءاضعا  نورد  تالـضع  دوشیم ، تخـس  تفـس و  تلآ  درم ، یـسنج  ندش 
نورد ینم  عیاـم  هکیتروص  رد  دوشیم . جراـخ  ندـب  زا  مرپسا  نویلیم  دودـح 500  لازنا  ره  اب  دـنیوگیم . لازنا  لـمع  نیا  هب  هک  دوشیم 

. دهد یم  نآ  هب  ار  ندرک  انش  تیلباق  مرپسا  مد  هک  دنکیم  تکرح  هب  عورش  الاب  تمس  هب  نژاو  زا  مرپسا  دوش ، هتخیر  نز  یلسانت  هاگتسد 
هکینامز رد  مرپسا  هکیتروص  رد  دسریم . پولاف ) ياههلول   ) یمحر ياههلول  هب  اجنآ  زا  دوشیم و  محر  دراو  محر  هناهد  قیرط  زا  مرپسا 

عقاو رد  تسیفاک . مرپسا  کی  اهنت  کمخت  ندرک  رادراب  يارب  دنکیم . رادراب  ارنآ  دسرب  نآ  هب  دشاب  هدش  دازآ  نز  نادـمخت  زا  کمخت 
نورد یکیتنژ  تایوتحم  اب  کمخت  ندـش  روراب  دوش و  دراو  نآ  هب  دـناوتیمن  يرگید  مرپسا  چـیه  کمخت  هب  مرپسا  کی  ندـش  دراو  اب 

دوشیم و لولـس  نارازه  هب  لیدـبت  دـنک و  یم  دـشر  هب  عورـش  هدـش  لصاح  مخت  لولـس  دوشیم . زاغآ  یگلماح  دوشیم و  ماجنا  مرپسا 
زا یضعب  تسیچ ؟ هنادرم  یلسانت  هاگتسد  ياهیرامیب  دوشیم  دلوتم  دازون  دوشیم و  لماک  نینج  هام  زا 9  سپ  دروآیم . دوجوب  ار  نینج 
هب بیـسآ  تسا : هدـش  هداد  حیـضوت  ریز  رد  اهنآ  نیرتعیاش  زا  یـضعب  هک  دـنک  ریگرد  ار  هنادرم  یلـسانت  هاگتـسد  تسا  نکمم  اـهیرامیب 

دوخ رود  هب  هضیب  هک  دـتفایم  قافتا  یناـمز  هضیب  یگدروخ  چـیپ  دوشیم . مروت  رایـسب و  درد  ثعاـب  هضیب  هب  هبرـض  نیرتکچوک  هضیب :
چیپ رگا  هک  ارچ  تسا  یـسناژروا  یلو  تسین  عیاـش  تلاـح  نیا  دوـشیم . هضیب  هب  ناـسرنوخ  ياـهگر  ندـش  هتـسب  ثعاـب  هـک  دـچیپیم 

کـشزپ هب  هلـصافالب  دیاب  هضیب  ۀیحان  رد  دـیدش  درد  تروص  رد  دوشیم . هضیب  بیرخت  ثعاب  دوشیمن  حیحـصت  تعرـس  هب  یگدروخ 
تساهلولس هیوریب  دیلوت  ناطرس  تسا . لاس  زا 40  رتمک  نادرم  رد  عیاش  ياهناطرس  زا  یکی  ناطرس  نیا  هضیب : ناطرس  دینک - . هعجارم 

یبوخ هب  دوش  هداد  صیخشت  دوز  هکیتروص  رد  هضیب  ناطرس  دشاب . هدنشک  دناوتیم  دوشن  نامرد  صیخـشت و  عقوم  هب  هکیتروص  رد  هک 
ریغ هدوت  هک  دنـشاب  نئمطم  ات  دـننک  هنیاـعم  ار  دوخ  هضیب  مظنم  تروص  هب  دـیاب  نارـسپ  همه  تهج  نیمه  هب  دـهدیم . خـساپ  ناـمرد  هب 

قیرط زا  تسا  نکمم  هک  دـیآیم  دوجوب  بورکیم  کی  رثا  رد  ًارثکا  میدـیدیپا : تنوفع  باـهتلا و  تسا - . هدـماین  دوجوب  نآ  رد  یعیبط 
نورد رد  عیاـم  نآ  یط  رد  هک  هضیب : ندروآ  بآ  اـی  لسوردـیه  تسا - . يراـمیب  نیا  میـالع  زا  هضیب  مروت  درد و  دوش . لـقتنم  یـسنج 

لمع دراوم  یـضعب  رد  تسین . كاـندرد  مروـت  نیا  یلو  دوـشیم  هضیب  مروـت  ثعاـب  لسوردـیه  دوـشیم . عـمج  هضیب  فارطا  ياـهاشغ 
هضیب ۀسیک  نار و  ۀلاشک  دراو  یعیبط  ریغ  تروص  هب  هدور  زا  یـشخب  هک  تسا  ینامز  ینبغم : قتف  تسا - . مزال  نآ  نامرد  يارب  یحارج 

. - دوشیم ناـمرد  یحارج  اـب  يراـمیب  نیا  دوش . یم  هدـید  هضیب  هسیک  نار و  هلاـشک  هیحاـن  رد  مروت  تروصب  قتف  تاـیوتحم  دوـشیم .
، یلـسانت لیگز  زدیا ، دننام  ییاهتنوفع  دـباییم . لاقتنا  ندـب  هب  هدولآ  درف  اب  یـسنج  ۀـطبار  يرارقرب  قیرط  زا  یـسنج  هلقتنم  ياهیرامیب 

رثا رد  رگید  درف  هب  هدولآ  درف  زا  یتظفاـحم  لوصا  تیاـعر  مدـع  تروص  رد   B تیتاپه یلـسانت و  لاخبت  ایدیمالک ، كازوس ، سیلفیس ،
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هکیتروص رد  ای  دیراد  ار  قوف  هدـش  رکذ  ياهیرامیب  ای  میالع  زا  کی  ره  دـینکیم  رکف  هکیتروص  رد  دنتـسه . لاقتنا  لباق  یـسنج  ۀـطبار 
هاگتـسد ياهیرامیب  رثکا  دییامن . تروشم  دوخ  کشزپ  ای  ردام و  ردـپ و  اب  یتسیاب  دـیراد  دوخ  غولب  دـشر و  لحارم  صوصخ  رد  یلاؤس 

. دنتسه نامرد  لباق  هنادرم  یلسانت 

تسا یئوشانز  رد  قیفوت  نماض  لماک ، لاصو 

هب رجنم  هک  دهد  یم  خر  یتارییغت  هچ  دنتـساوخ ، یم  ار  رگیدمه  ردقنآ  هک  يدرم  نز و  رد  دور و  یم  اجک  نیتسخن  قشع  نآ  هصالخ : 
، یـسنج طباور  رد  درم  نز و  قفاوت  مدع  رهوش و  نز و  فالتخا  للع  هرابرد  ربخ :  لک  نتم  دوش ؟ یم  رگیدکی  هب  تبـسن  ودنآ  یلیم  یب 

زاغآ رد  هک  تسا  ششک  لیم و  هلعش  نتسشن  ورف  قشع و  شتآ  یشوماخ  هدمع ، ببس  تلع و  یلو  دنا  هتـسناد  لیخد  ار  يرایـسب  تاکن 
یئوشانز یگدنز  هزات  هک  يرهوش  نز و  دزمان ، ود  قوشعم  قشاع و  دتفا . یم  ناجیه  زا  جیردتب  نآ  زا  سپ  هدوب و  دیدش  رایسب  یئانشآ ،

، دیدش ششک  لیم و  هک  دوش  یم  هچ  تشذگ ، یتدم  هکنیمه  یلو  دنرگیدکی  هبذاج  لیم و  یتسمرس  قرغ  هظحل  ره  دنا ، هدرک  زاغآ  ار 
یتارییغت هچ  دنتساوخ ، یم  ار  رگیدمه  ردقنآ  هک  يدرم  نز و  رد  دور و  یم  اجک  نیتسخن  قشع  نآ  ددرگ . یم  لدبم  یلیم  یب  یتسسب و 

رد قشاع  رگا  تسنآ . یلاع  لماک و  ینعم  هب  لاصو ، قشع ، فده  دوش ؟ یم  رگیدکی  هب  تبـسن  ودنآ  یلیم  یب  هب  رجنم  هک  دهد  یم  خر 
ترفن هب  دـبای ، همادا  دوـش و  ررکم  لاـصو ، رد  قـیفوت  مدـع  نیا  رگا  صوـصخب  دوـش  یم  رفنتم  وازا  دروـخب ، تسکـش  قوـشعم  لاـصو 

تافالتخا يدودـح  اـت  دـنک . یم  رتشیب  ار  هقـالع  تبحم و  دـشاب ، رت  لـماش  رتلماـک و  لاـصو ، تذـل  رگا  اـما  ددرگ  یم  لدـبم  يدـیدش 
درم نز و  رگا  اما  تشاد  دنهاوخ  ضامغا  تشذگ و  رگیدمه  هب  تبسن  هشیمه  درذگ و  یم  افص  حلص و  هب  ناشنایم  گرزب ، کچوک و 

زا کیچیه  درک و  دـنهاوخ  ادـیپ  فالتخا  مه  اب  یگدـنز  روما  نیرتمک  رـس  رب  دـننک  عناق  یـسنج  تاجایتحا  رظن  زا  ار  رگیدـمه  دـنناوتن 
لاصو زا  نارهوش ، نانز و  زا  يدایز  دصرد  هک  دینادب  رگا  دینک  بجعت  دیاش  دوش . یمن  تحار  یـضار و  دـیاش  دـیاب و  هکنانچ  يرگید 

نانآ هقالع  قشع و  شتآ  ورنیا  زا  تسا  مامتان  صقان و  ابلاغ  ناـشعامج  تبراـقم و  دـنرب و  یمن  تذـل  دـیاش ، دـیاب و  هچناـنچ  رگیدـکی 
دنتسه نارهوش  نانز و  زا  يرایسب  نیاربانب ، دننک . یم  ظفح  ار  دوخ  یگتخاس  هفایق  ارهاظ  یلو  دنیشن  یم  ورف  جیردتب  رگیدکی  هب  تبـسن 

یم ینطاب  لادج  عون  کی  عقاو  رد  شیوخ ، رسمه  هب  تبسن  دوخ  هقالع  قشع و  یتسـس  اب  هتـشاد و  ناهنپ  ار  دوخ  یـسنج  تیمورحم  هک 
زا یـشان  اـهنیا  همه  دـنراد و  یـضاران  یحور  هک ، یتروص  رد  دـنهد  یم  ناـشن  دنـسرخ  باـیماک و  ار  دوـخ  نارگید ، راـظنا  رد  دـننک و 

امرفمکح نآ  رد  یقیقح  قشع  هک  یئوشانز  تداعـس  اب  شوخ و  یگدـنز  کی  تسا . شخب  تذـل  تبراقم  عاـمج و  کـی  زا  تیمورحم 
دراد یصاخ  نف  رنه و  دشاب ، هتشاد  ذوفن  نآ  رد  تبحم  هفطاع و  هک  درم  نز و  مکحم  لماک و  دنویپ  کی  دشاب و 

اه قالط  دصرد  تلع 50  یسنج ،  تالکشم 

سنج ود  ره  زا  دصرد  زا 30  شیب  رد  هک  تسا  یسنج  تالالتخا  تالکشم و  تلع  هب  اه  هداوناخ  قالط  دصرد  ات 60  نیب 50  هصالخ : 
دصرد زا 30  شیب  رد  هک  تسا  یسنج  تالالتخا  تالکشم و  تلع  هب  اه  هداوناخ  قالط  دصرد  ات 60  نیب 50  ربخ :  لک  نتم  تسا  عیاش 

. میرادـن روشک  رد  یلووسم  هاگتـسد  همانرب و  چـیه  یعامتجا  گرزب  لکـشم  نیا  لـح  يارب  هک  یلاـح  رد  تسا ؛  عیاـش  سنج  ود  ره  زا 
شنیرفآ زکرم  رد  یتلود  نالووسم  زا  کی  چیه  روضح  نودـب  هک  یـسنج  تمالـس  هداوناخ و  يرـسارس  هرگنک  نیموس  رد  نتورف  مظاک 

نادرم نانز و  دصرد  دودـح 30  دوزفا : بلطم  نیا  مالعا  اب  دـش ، حاتتفا  ناناوجون  ناکدوک و  يرکف  شرورپ  نوناک  يرنه  یگنهرف  ياه 
عیاش نانز  رد  یسنج  یلیم  یب  نادرم و  رد  سردوز  لازنا  یسنج و  یناوتان  تفگ : يو  دنتسه . یـسنج  تالالتخا  زا  یکی  راچد  یعون  هب 

تارجاشم و بجوم  رما  نیمه  دنرادن و  یهاگآ  تالکشم  نیا  دوجو  زا  اه  هداوناخ  زا  يرایسب  هنافساتم  هک  تسا  یسنج  تالالتخا  نیرت 
يا همانرب  چـیه  یگدرتسگ  نیا  هب  یلکـشم  يارب  هنافـساتم  دوزفا : يو  دوش . یم  رجنم  قالط  هب  تیاهن  رد  هک  هدـش  یگداوناخ  تافالتخا 
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رثکادح هک  تباید  دننام  يا  هلاسم  يارب  هک  یلاح  رد  میرادن  نآ  لرتنک  يارب  يروشک  ياروش  ای  هاگتسد  چیه  درادن و  دوجو  روشک  رد 
دودـح 30 مه  اه  یتباید  دروم  رد  یتح  تفگ : يو  میراد . يروشک  ياروش  همانرب و  همه  نیا  دـنک  یم  رثاـتم  ار  هعماـج  مدرم  دـصرد   7
زج دوش ؛ یم  هجوت  لئاسم  همه  هب  اه  یتباید  نامرد  رد  اما  دنوش ، یم  یـسنج  لالتخا  یناوتان و  راچد  يرامیب  نیمه  تلع  هب  ناشدـصرد 

لیکـشت لوا  هلحرم  رد  یعامتجا  گرزب  لضعم  نیا  لرتنک  يارب  یـساسا  لح  هار  داد : همادا  نتورف  یـسنج . تالکـشم  لـئاسم و  ناـمرد 
دیاب دـهد ، ماجنا  روشک  حطـس  رد  تـالالتخا  نیا  لرتنک  يارب  مزـال  ياـه  يزیر  هماـنرب  دـناوتب  هک  تسا  هداوناـخ  تمالـس  یلم  ياروش 

لیکـشت زین  یـسنج  تالالتخا  راچد  دارفا  نامرد  يارب  تفگ : يو  دوش . يرابجا  جاودزا  زا  دـعب  یتح  لـبق و  اـه  هداوناـخ  ياـه  شزومآ 
نارهت رد  عون  نیا  زا  کینیلک  کی  طقف  نونکا  هک  یلاح  رد  تسا ؛  مزال  روشک  ياـه  ناتـسا  ماـمت  رد  هداوناـخ  تمالـس  ياـه  کـینیلک 

هب ات  دوش  ماجنا  نس  ره  ياهزاین  لئاسم و  هب  هجوت  اب  سرادـم و  رد  رت  نییاـپ  نینـس  زا  دـیاب  یـسنج  ياـه  شزومآ  داد : همادا  يو  میراد .
یبهذم یگنهرف و  لوصا  تیاعر  اب  یـسنج  لئاسم  دروم  رد  مدرم  شزومآ  يارب  ینودم  همانرب  رگا  هک  یتروص  رد  دوشن ، رجنم  فارحنا 

نیا زا  يرایـسب  میناوت  یم  دـنریگب  يدـج  یعاـمتجا  یگنهرف و  یناـمرد ،  لووـسم  ياـه  هاگتـسد  ماـمت  ار  عوـضوم  نیا  میـشاب و  هتـشاد 
هدش هعماج  رد  قالط  دصرد  هنالاس 17  شیازفا  بجوم  لئاسم  نیا  هب  یهجوت  یب  هنافساتم  تفگ : يو  مینک . مک  هعماج  رد  ار  تالکشم 

اه جاودزا  دصرد  ات 20  نیب 10  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  دوش ، یم  نایب  قالط  هب  جاودزا  تبسن  دروم  رد  هک  یفلتخم  ياهرامآ  تسا و 
دماجنا یم  قالط  هب  روشک  رد 

تسا مارح  هورکم ،  بحتسم ،  بجاو ،  یسنج  شزیمآ  دروم  رد  هچنآ 

یسنج شزیمآ  دروم  رد  هچنآ  تسا  بحتسم  یلیخ  یسنج  شزیمآ  دروم  رد  هچنآ  تسا  بجاو  یـسنج  شزیمآ  دروم  رد  هچنآ  هصالخ : 
دروـم رد  هچنآ  تسا  هورکم  یلیخ  یـسنج  شزیمآ  دروـم  رد  هچنآ  تسا  حاـبم  زیاـج و  یـسنج  شزیمآ  دروـم  رد  هچنآ  تـسا  بحتـسم 

چیه ملـس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مظعا ربمایپ  ربخ :  لک  نتم  تسا  مارح  یـسنج  شزیمآ  دروم  رد  هچنآ  تسا  هورکم  یـسنج  شزیمآ 
ینموم ره  ملس : )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا (  ربمایپ  دشابرتشیب .  نانز  هب  وا  تبحم  هک  نآ  رگم  دوش  یمن  دایز  شنامیا  مالسارد  سک 

 ) ددرگ یم  لزان  نانآ  رب  ادـخ  تمحر  دـننارتسگ و  یم  اهنآ  يارب  ار  ناـشیاه  لاـب  هتـشرف  رازه  داـتفه  دـیامن ،  شزیمآ  شرـسمه  اـب  هک 
مه اب  شزیمآ  زا  رت  ینتشاد  تسود  دنوادخ ،  دزن  یلالح  حابم و  چیه  مالسلا : )  هیلع  قداص (  ماما  لئاسولا ج 14 ص 154 )  كردتسم 

هدنب نیا  ياو !  يا  دیوگ :  یم  دتفا و  یم  هیرگ  هب  ناطیـش  دـنک ،  یم  تبانج  لسغ  یکیدزن و  شرـسمه  اب  نموم  هک  ینامز  سپ  تسین . 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مظعا (  ربماـیپ  هعیـشلا ج2 ص 179 )  لئاسو  تسا ( .  هدـش  هدیـشخب  شناهانگ  هدومن و  تعاطا  شراگدرورپ  زا 

هسوب اب  نآ  زا  شیپ  هکلب  دیهجن ،  ناتنارسمه  رب  دنهج  یم  شیوخ  ياه  تفج  رب  تاناویح  هچنانچ  دندومرف :  نادرم  هب  باطخ  رد  ملس ) 
شرسمه هب  امش  زا  یکی  رگا  دندومرف :  نادرم  هب  باطخ  رد  مالسلا )  هیلع  قداص (  ماما  دیزاس .  هدامآ  لمع  يارب  ار  يو  نتفگ  نخس  و 

ماگنه هب  سپ  دوش ،  یم  لسوتم  وا  هب  دـبای  تسد  یگنز  هایـس  کی  هب  رگا  وا  رـسمه  دـنکن  اضرا  ار  وا  دزیخرب و  سپـس  دوش و  کـیدزن 
 ( : مالـسلا هیلع  یلع (  ماما  قـالخا )  مراـکم   .) دوش یم  اـضرا  رتهب  نز  تسا و  رتهب  شخب و  تذـل  هک  دـینک  هبعـالم  یخوش و  یکیدزن 

 . دنراد یسنج )  ییاهزاین (  زین  نانز  هک  دیامن  زیهرپ  راک  نیا  رد  ندرک  باتش  زا  دنک ،  شزیمآ  شرسمه  اب  تساوخ  امـش  زا  یکی  نوچ 
یگدنز قشع  کسورع و  ترسمه  دومرف :  ترـضح  دندیـسرپ  دعقم  زا  شزیمآ  هرابرد  مالـسلا )  هیلع  قداص (  ماما  زا  قودص ) لاصخ  )

زا دعب  ندرک  لسغ  تسا :  بجاو  یسنج  شزیمآ  دروم  رد  هچ  هعیشلا ج20 ص143 ) لئاسو  نکم (.  تیذا  راک  نیا  اب  ار  وا  سپ  تسوت 
رد نز  ناتـسپ  اب  ندرک  يزاب  ندیـسیل و  شلام ،  تسا :  بحتـسم  یلیخ  یـسنج  شزیمآ  دروم  رد  هچنآ  زامن  ندـناوخ  زا  لبق  اـت  شزیمآ 
زا لبق  میجرلا  ناطیـشلا  نم  اـب ... ذوعا  میحرلا و  نمحرلا  مسب ا ... نتفگ  تسا :  بحتـسم  یـسنج  شزیمآ  دروم  رد  هچنآ  شزیمآ  يادـتبا 

شزیمآ زا  لبق  نتفرگ  وضو  ندرگ )  ریز  مکـش و  تروع ،  يالاب  لـغب ،  ریز  شزیمآ (  زا  لـبق  ندـب  دـئاز  ياـهوم  ندرک  هاـتوک  شزیمآ 
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الط زا  هدافتـسا  شزیمآ  زا  لـبق  نز  شیارآ  شزیمآ  زا  لـبق  نز  درم و  طـسوت  رطع  زا  هدافتـسا  شزیمآ  زا  لـبق  نز  اـب  درم  ندرک  یخوش 
ناـضمر هاـم  لوا  بش  رد  شزیمآ  نز  ناـبز  ندـیکم  نز  ندیـسوب  شزیمآ  نیح  رد  نز  تـلآ  اـب  درم  يزاـب  شزیمآ  نـیح  رد  نز  طـسوت 

راردا شزیمآ  زا  دـعب  لسع  ندروخ  هعمج  زور  رـصع  هبنـشجنپ و  زور  رهظ  هعمج و  هبنـشجنپ ،  هبنـش ،  هس  هبنـشود ،  ياهبـش  رد  شزیمآ 
تلآ ندیسیل  هلوچوچ )  نز (  تلآ  ندیسیل  نز  تلآ  ندیـسوب  تسا :  حابم  زیاج و  یـسنج  شزیمآ  دروم  رد  هچنآ  شزیمآ  زا  دعب  ندرک 

زا شزیمآ  همدـقم  نودـب  شزیمآ  تسا :  هورکم  یلیخ  یـسنج  شزیمآ  دروـم  رد  هچنآ  نز  تلآ  هب  ندرک  هاـگن  مودـناک  زا  هدافتـسا  درم 
رد درم  طسوت  یـشزیمآ  لـئاسو  اـهوراد و  عاونا  زا  هدافتـسا  ندرک  شزیمآ  هداتـسیا  دـشاب  یـضار  نز  رگا  نز ،  ضیح  تلاـح  رد  دـعقم 

ناذا نیب  شزیمآ  دـشاب  یـضار  نز  رگا  دـعقم  زا  شزیمآ  تسا :  هورکم  یـسنج  شزیمآ  دروم  رد  هچنآ  دوش  نز  رازآ  ثعاب  هک  یتروص 
فوسخ فوـسک و  ناـمز  رد  شزیمآ  بش  هیلوا  تاـعاس  رد  شزیمآ  برغم  ناذا  اـت  باـتفآ  بورغ  نیب  شزیمآ  باـتفآ  عوـلط  اـت  حـبص 

دیع بش  رطف ،  دیع  بش  نابعش ،  همین  بش  رد  شزیمآ  ناضمر  هام  لوا  بش  ءانثتـسا  هب  يرمق )  هام (  ره  رخآ  طسو و  لوا ،  رد  شزیمآ 
ربارب رد  شزیمآ  راد  هوـیم  تخرد  ریز  شزیمآ  ندوـب  هلبق  هب  تشپ  اـی  هلبق و  هب  ور  رفـس  زا  لـبق  بشرد  شزیمآ  رفـص  لوا  بـش  ناـبرق ، 

نیح رد  نز  تروـع  هب  ندرک  هاـگن  نز  تلآ  نورد  ندرک  هاـگن  شزیمآ  نـیح  رد  ندز  فرح  درم  تباـنج  تلاـح  رد  شزیمآ  دیـشروخ 
شزیمآ ضیح  تلاح  رد  نز  تلآ  هب  لوخد  تسا :  مارح  یسنج  شزیمآ  دروم  رد  هچنآ  وضو  نتفرگ  نودب  هلماح  نز  اب  شزیمآ  شزیمآ 

راردا ینم و  ندروخ  دشابن  یضار  نز  رگا  دقعم  زا 

(Orgasm Dysfunction) نانز رد  یجازم  درس 

نتم دندرگ . یمن  دنمرهب  نآ  زا  هتشادن و  الصا  ای  هتـشاد و  مک  یـسنج  سوه  لیامت و  هک  دوشیم  قالطا  ینانز  هب  جازم  يدرـس  هصالخ : 
 . دـندرگ یمن  دـنمرهب  نآ  زا  هتـشادن و  الـصا  ای  هتـشاد و  مک  یـسنج  سوه  لیامت و  هک  دوشیم  قالطا  ینانز  هب  جازم  يدرـس  ربخ :  لک 
هب نانز  نیا  رگید  رد 90 % لکشم  و  دنشاب . یم  یسنج  ءاضعا  يژولوتاپ  ای  ینومروه و  متسیس  رد  لکـشم  راچد  نانز  نیا  زا  دودح 10 %
رت ینالوط  یلیخ  دراد  مزال  یـسنج  لمعلا  سکع  يارب  نز  هک  یفاک  ـی  نا ـ مز تدـم  تشاد  هجوت  دـیاب  دوش . یم  طوبرم  یفطاع  لـئاسم 

. دـسرب یـسنج  تذـل  جوا  هب  ات  دیـشک  دـهاوخ  لوط  يرتشیب  نامز  مه  دوش و  کیرحت  ات  تسا  مزال  يرتشیب  نامز  مه  اریز  درم ، ات  تسا 
ـر ـس کیرحت هـمـ يارب  یکیدزن  زا  لبق  هدرک ،  روصت  دوخ  یکیژولویب  لایما  ياضرا  يارب  يا  هلیـسو  طقف  ار  ـی  ـس طـباور جـنـ درم  رگا 

کیرحت الماک  تسا  نکمم  نز  دسرب ، یـسنج  تذل  جوا  هب  دوز  دراد و  هاگن  ار  دوخ  ظوعن  یتدم  يارب  دـناوتن  ای  دـنکن  شـشوک  دو  خـ
كاندرد نز  يارب  دـناوت  یم  تبراقم  لمع  یتروص  نینچ  رد  دـشاب .  هدیـسرن  یـسنج  تذـل  جوا  هب  یکیدزن  لمع  مامتا  زا  لبق  هدـشن و 

نییآ زا  هک  دـنرادن  رواب  لهاتم ،  نادرم  رثکا  يرتسبمه :  زا  ندـشن  اورماـک  دـنامب . یقاـب  وا  نهذ  رد  یـسنج  هطبار  زا  دـب  هبرجت  دـشاب و 
ندشن اورماک  لماع  نیمه  نانآ  زا  یمین  یجازم  درس  ببـس  هک  هدش  مولعم  ناوناب  تاراهظا  ساسا  رب  دنراد . یـصقان  تاعالطا  يرتسبمه 

نیا زا  یموهفم  چیه  اسب  چـه  یـسنج ،  طباور  يرارقرب  يراد و  نز  لوصا  اب  ناشنارـسمه  ییانـشآ  ان  بجوم  هب  اهنآ  تسا .  يرتسبمه  زا 
یلیخ درادن . يرمث  تقو  فالتا  زج  هک  دننادب  هدننک  زئمشم  یتشادهب و  ریغ  یناویح ،  یلمع  ار  نآ  هکلب  دنشاب ، هتـشادن  نهذ  رد  طباور 

درم تاقوا  یهاگ  دنک  ارجا  تسرد  ار  دوخ  فیاظو  دیاب  هک  دوش  یم  طوبرم  درم  هب  ینعی  اهنآ  لباقم  فرط  هب  یلـصا  لاک  ـ ـشا عقاوم  زا 
دن و يرا نـمـی کـ ند یـ اور شـ ـ ما رد کـ ار  دو  رسمه خـ یهاوخدوخ ،  ای  توهش  راشف  رثا  رب  تسانشآ  یسنج  طباور  ياه  هویش  اب  هکنآ  اب 
یقاب و گرم  مد  ات  دوش و  هدییاز  ناسنا  اب  هک  تسین  يا  هصیـصخ  یـسنج  يدرـس  دشک . یم  ییوشانز  لمع  زا  تسد  وا  ياضرا  زا  شیپ 

سکع وا  رد  هک  یکیرحت  عون  اـب  نونکاـت  هک  دـشاب  تلع  نیا  هب  طـقف  تسا  نکمم  درادـن  یـسنج  تاـساسحا  يدرف کـه  دـنامب . رارقرب 
تعرـسب ای  دوز  لازنا  رگا  دـشاب ، مک  وا  یـسنج  لیم  ای  یفاکان  درم  یـسنج  تردـق  ـر  گا تسا .  هدـشن  هجاوم  دروآ ، یم  دوجو  هب  لمعلا 

ای ینعی  دـیآ . یم  دوجو  هب  یـسنج  طـباور  لـباقم  رد  یهارکا  رفنت و  نز  رد  هک  تسا  تقو  نآ  دـشکب ، بق  ار عـ دو  در خـ دوش و مـ عقاو 
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لاحره رد  دوش . یم  وا  یـسنج  لیم  ـتـن  فر زا بـیـن  تذل و  ساسحا  نتفر  نیب  زا  ببـس  جیردتب  یلاوتم  ياهتیمورحم  ای  هدـشن و  کیرحت 
نز و نابرهم و  رایـسب  يدرم  رـسمه  دیاش  درب .  دهاوخن  تذـل  هجو  چـیه  هب  یتدـم  زا  سپ  دـنراد  هاگن  مورحم  ار  وا  یلاوتم  روط  هب  رگا 
ار رسمه  یسنج  تذل  دشاب و  هتشادن  نز  تیاضر  هب  یهجوت  چیه  ییوشانز  لمع  رظن  زا  یلو  دشاب . رو  ـبـ ـص یمیمـص و  تسود و  دنزرف 

نینج هب  ندیسر  بیسآ  زا  سرت  یگلماح  زا  سرت  دنشاب : هتشاد  شقن  یجازمدرـس  رد  دنناوت  یم  هک  یفطاع  یناور و  للع  دریگب . هدیدان 
یمک رثا  رد  یلـسانت  يارجم  یگدـنزغل  یـسنج و  یگتخیگنارب  نادـقف  لـیلد  هب  یـسنج  هطبار  ندوب  كاـندرد  ندوب  هلماـح  تروـص  رد 

نتشادن دوشیم . داجیا  بارطضا  ای  یگتسخ ، درم ، زا  يرازیب  یفاکان ، یـسنج  کیرحت  لثم  فلتخم  لماوع  رثا  رد  تلاح  نیا  تاحـشرت .
تارهاظت یسنج  هطبار  هب  قایتشا  یتقوم  نتشادن  یسنج  طباور  زا  یشان  یحور  هبرض  ای  یمسج  بیسآ  هقباس  یـسنج  تاعالطا  ای  هبرجت 

مساگرا یصاخ  طیارـش  رد  : هیوناث لالتخا  ( ANORGASM) تسا هدـشن  ماجنا  مساگرا  هاگ  چـیه  نآ  رد  هک  : هیلوا لـالتخا  یکینیلک :
هتسباو لماوع  یتیصخش ، لماوع  نآ : داجیا  لماوع  دراد . دوجو  رابکی  يارب  لقادح  هیلوا  هبرجت  : یباستکا عون  یتیعـضو ) .) دوش یم  ماجنا 

، یگلماح زا  سرت  لثم  یناور  لماوع  دـنراد . ریثأـت  اـهمناخ  مساـگرا  رد  یـسانشناور  یـسانش و  هعماـج  یگنهرف ، لـماوع  يژولویزیف ، هب 
تبسن تموصخ  ساسحا  نژاو ، ياه  بیسآ  زا  سرت  هزات ، یحور  هبرض  یسنج ، کیرش  بناج  زا  ندش  درط  نامیاز ، زا  سپ  یگدرـسفا 

رد هعماـج  هب  طوـبرم  ياـه  تیدودـحم  یگنهرف و  تاراـظتنا  هنارگـشاخرپ ، راـتفر  اـی  لرتـنک  نداد  تسد  زا  هاـنگ ، ساـسحا  اـهدرم ، هب 
و  MAOI (، نـیمارپ یمیا  لـثم  )TCA یگدرـسفادض ياـهوراد  فرـصم  هک  تـسا  هدـش  صخـشم  دـنرثؤم . ناـنز  مساـگرا  تـالالتخا 

دــض ياـهوراد  و  اـه ) نیپزاـیدوزنب  زا  یــضعب  لـثم  ) اهبارطــضا دــض  اــه ،) نیزاــیتونف  زا  یــضعب  لــثم   ) ANTIPSYCHOTICS
يور زین  تارقف  نوتس  يرمک و  ياه  هرهم  نیب  کسید  بیـسآ  دنوش . یم  نانز  رد  مساگرا  ماجنا  مدع  ثعاب  اپود ) لیتم  لثم  ) نوخراشف

لئاسم رد  دوخ  ها  و هـیـچ گـ دشاب ،  راد  دوخ  هشیمه  دیاب  نز  هک  دننک  یم  رکف  نانز  زا  یـضعب  هابتـشا : رکفت  دنراد . ریثأت  نانز  مساگرا 
دشاب و لعفنم  زین  هطبار  ماگنه  رد  دهد و  ماجنا  ار  یسنج  ار  هطبار  دمآ  وا  فرط  هب  شرسمه  هک  هاگره  .و  دنکن يراک  هب  مادقا  ییوشانز 
دنزرو و یم  عانتما  یـسنج  طباور  هب  هقالع  راهظا  زا  دنوش  مهتم  ینارتوهـش  هب  رهوش  فرط  زا  هکنآ  سرت  زا  نانز  زا  ـی  خر بـ رگ .  هراظن 

تذل قح  زین  اهنآ  هک  دننک  رواب  دیاب  نانز  ـد . نزا ـ ـس مورحم  تذل  نیا  زا  ار  شیوخ  فرط  مه  دوخ و  مه  هشیمه  يارب  دنهد  یم  حـیجرت 
ساسحا هک  یماگنه  رد  یتح  و  دنـشاب . هتـشاد  تکراشم  دنیآرف  نیا  رد  دیاب  .و  دنراد ار  دوخ  رـسمه  اب  ملاس  یـسنج  هطبار  کی  زا  ندرب 

يزابار لیم ]  یب  درسنوخ و  رـصنع   ] لوعفم شقن  هجو  چیه  هب  دیابن  نز  یـس ،  ـط جـنـ باور رد  دنـشاب .  هدننک  عورـش  دوخ  دننک  یم  زاین 
نا ددر بـه هـمـ هدوز گـ ـ فا مه  شدوخ  یکیرحت  لمعلا  سکع  هک  دوش  یم  ببـس  نز  کیرحت  رد  درم  تیلاـعف  هک  يرو  نا طـ هـمـ دـنک .

. ددرگ هدامآ  ییوشانز  طباور  ماجنا  يارب  هدـش ،  رتدایز  شدوخ  یناوهـش  لیم  هقالع و  هک  دوش  یم  ببـس  مه  نز  تیلاعف  هقالع و  قیرط 
دـشاب دـنم  هقالع  رهوش  اب  شزیمآ  هب  دـیاب  نز  هک  نیا  دـشاب . رگزاغآ  یـسنج  هقالع  زاربا  رد  هتـسویپ  هک  تشاد  راظتنا  نز  زا  دـیابن  هتبلا 

. دـهد رارق  يو  راـیتخا  رد  تبغر  هب  ار  دوخ  دـسارهن و  شیوـخ  ندـش  کـیرحت  زا  يو  هب  درم  درکیور  زا  وا پـس  هک  تسا  ینعم  نیدـب 
يا هد  ـ ید ـت پـ سا نکمم  زاغآ  رد  لماع  نیا  تسا .  یسنج  لئاسم  هب  ناوناب  یهجوت  یب  رگید  ـل  ما ـی و حـیـا عـ یور ایح کـمـ ییورمک و 

هک دنک  یم  داجیا  يوناث  شنم  یعون  يو  يارب  دنامب ، یقاب  نز  قالخا  رد  رگید ، یلماوع  اب  هارمه  هاگره  یلو  دشاب  رذـگدوز  یعیب و  طـ
نآ تلع  هب  هن  یلو  دربب  جـنر  دوخ  قالخا  زا  وا  تسا  نکمم  لاـح ،  نیا  رد  دزاـس . یم  نازیرگ  ینطاـب  لـیم  دوجو  اـب  يرتسبمه  زا  ار  وا 
رد دهد و  یم  حیجر  یمرگلد تـ يربلد و  رب  ار  داش  ان  درس و  یگدنز  هتفر  هتفر  هک  اجنآ  ات  دناد . یم  ار  شنامرد  هوی  ـ ـش تسا و نـه  هاگآ 

هدـیقع رکف و  ـن  یا ير بـا  ـتـ خد ـر  گا دـشاب . هتـشاد  نیا  زاریغ  يراـتفر  دـناوت  یمن  درادـنپ  یم  یهاـگ  هک  دور  یم  شیپ  نادـنچ  هار  نـیا 
رطاخ هب  میاد  روط  هب  ای  تسا و  یقالخا  ریغ  يراتفر  ناس و  ـ نا ـت  لز یتسپ مـنـ ثعاـب  یناویح و  یلمع  یـسنج ،  طاـبترا  هک  دـبای  شرورپ 
چوپ لذـتبم و  الوصا  یـسنج  لئاسم  هک  ددـنب  یم  شقن  وا  نهذ  رد  لطاب  لایخ  نیا  دوش  شهوکنو  تمال  شفطاوع مـ تاساسحا و  نایب 

هبرجت هتشذگ  رد  نانز  زا  یهورگ  هتـشذگ : رد  دب  هبرجت  تفر .  دهاوخن  نیب  زا  تلوهـسب  زین  جاودزا  زا  سپ  تالیخت  نیا  املـسم  تسا . 
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درف کی  فرط  زا  يراتفر  ای  زواجت و  تنوشخ  ندز  سال  يزارد  تسد  هب  هلئسم  نیا  دناوت  یم  هک  دنا  هتـشاد  هطبار  داجیا  زا  يدب  رایـسب 
بسانمان دوش . نز  یجازم  درس  ثع  اب  هدنیآ  رد  درف  ییوشانز  یگدنز  رد  دناوت  یم  زین  هلئسم  نیا  تسا  هدوبن  ناشیا  تیاضر  اب  هک  دشاب 

ات دـنراد  يراشفاپ  رتشیب  دوخ  هتـساوخ  يریگیپ  رد  نادرم  ییوشانز ،  طباور  يرارقرب  رد  ـالومعم  یطیحم :  لـماوع  ریثاـت  طیارـش و  ندوب 
ندوب مهارف  نادر بـه  زا مـ رتشیب  بتارمب  اهنآ  دنـشاب . انمت  نیا  رگزاغآ  هک  تسا  نآ  زا  عنام  هشیمه  ناوناـب  رد  اـیح  دوجو  هوـالعب  ناـنز . 

يرارقرب هب  یلیامت  نز  رد  ینامز  ـر  گا دننک . یمرکف  اهنادب  تردـنب  نادرم  هک  دـنراد  يروما  زا  سرت  دنـشیدنا و  یم  اه  هنیمز  تیعقوم و 
ندوبن مهارف  ببـس  هب  یلیم  ـن بـی  یا ـی هـم  ها گـ دبای . یمن  ماود  لیم  نیا  دشابن ، مهارف  اه  هنیمز  و  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  ییوشانز  هطبار 
تراهط تفاظن و  ماـجنا  يارب  بآ  هب  یـسرتسد  هاـگره  لاـثم  يارب  تسا .  يدـعب  بقاو  نتفرگ عـ رظن  رد  رطاـخ  هب  هکلب  تسین  اـه  هنیمز 

دو ـ جو ـی  ها گـ دــهد . یمن  ناـشن  یقاـیتشا  نادــب  دــنک و  یم  يراددوـخ  شزیمآ  ماــجنا  زا  هـک  تـسا  نز  درمزا ، شیپ  دــشابن  نـکمم 
یلاح رد  تسا  ير طـبـیـعـی  ـ ما ـهـا  نآ ـتـن  ـشا ـگـ نا هدیدان  درم  يارب  هک  دروآ  یم  مهارف  یتالکـشم  رگید  دارفا  نامهیم و  ای  هناخب  ـ حا صـ

یگتسخ یمسج ،  فعض  يرامیب ،  مایا  رفس ، نوچ  ییاهت  ـعـیـ قو مـ تسا .  هدننکدرسلد  زیگنا و  لالم  ناوناب  يارب  نانآ ،  دوجو  روصت  هک 
لیم رب  بارطـضا  هرهلد و  ریثاـت  تسین .  نینچ  نادرم  يارب  هک  یلاـح  رد  تسا ،  تیمها  زیاـح  ادـج  ناوناـب  يارب  لـیبق  نیا  زا  یلماوـع  و 

یعنام نادر  ـ مرد ـل  ما نیا عـ اسب  هچ  دهد و  یم  شهاک  تدـشب  نانز  رد  ار  یـسنج  لیم  دـشاب ) هک  لیلد  ره  هب   ) هر ـهـ لد دو  ـ جو یـسنج : 
ربخ هب  تراهط  تفاظن و  ماجنا  هتـشادندو و  ـ جو مر  بآ گـ اـی  ماـمح  يا  هناـخ  رد  هک  دـیروآ  رظن  رد  دـشابن . یـسنج  لـیم  شهاـک  يارب 

 ، تحارتسا قاـتا  رد  هاـگره  سکعب  درادـن . دوجو  نادـنچ  شزیمآ  يرارقرب  ـل بـه  یا لاـح تـمـ نیا  رد  دـشاب . دـنمزاین  هناـخبحاص  ندرک 
دوجو هب  تسا  نکمم  دـشابن ) یلبق  لیم  رگا  یتح   ) شزیمآ هب  قایتشا  اتعیبط  درک ، تفاظن  ناوتب  هک  دـشاب  هت  ـ ـشاد دو  ـ جو یکچوک  مامح 

 : یـسنج هطبار  رد  هیذـغت  شقن  دروآ .  یم  هارمه  هب  هرهلد  ینما و  اـن  نز  يارب  بساـنمان و ..  طـیحم  يرادراـب و  زا  سرت  نینچمه  دـیآ .
يارب یلو  تسین  لیم  یب  يزیچ  هب  ناسنا  یهاگ  درادرثؤم . رایسب  یـشقن  یـسنج  ياوق  ندرب  لیلحت  رد  هک  تسا  یلماوع  زا  یفاکان  هیذغت 

 ) حیحـص هیذـغت  نودـب  يرتسبمه  هب  قایتشا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنیب . یمن  یناوت  دوخ  رد  نآ  زا  ندـش  دـنم  هرهب  نادـب و  ندرک  ور 
ءاضرا اب  هطبار  رد  دوخ  رـسمه  اب  نونک  ات  ایآ  تسا .  هدوهیب  یـسنج  شـشک  راظتنا  دشابن  بسانم  نز  هیذـغت  رگا  تسی .  رـسیم نـ یفاک ) 

رد قباطت  یگنهامهدیاب و  نآ  بولطم  هجیتن  هب  لین  يارب  هک  تسا  يا  هدـیچیپ  رایـسب  طا  ـبـ ترا جاودزا  دـیا ؟ هدرک  تبحـص  دوخ  ندـشن 
اب هطبار  رد  ار  وا  شرـسمه  كرد  ییاناوت  هب  هجوت  اب  دـنناوت  یم  نانز  یـشوغآ .  مه  رد  صوصخب  دـشاب ، اـمرفمکح  نآ  نوؤ  ـ ـش ما  تـمـ
رد رـسمه  نتخاس  هاگآ  هطبار  نیح  رد  یمالک  تروصب  تاساسحا  زاربا  هقـشاعم  نامز  شیازفا  دـنزاس .  هاگآ  دوخ  ندـشن  ءاضرا  الماک 

: نانز رد  ندـش  ءاضرا  ياه  هناشن  دـشاب > .  هدـننک  کـمک  رایـسب  دـناوت  یم  لوخد  ناـمز  نییعت  دوخ و  تذـل  هلحرم  زا  یکیدزن  نیح 
هب . 1 تسا :  نانآ  یـسنج  ياضرا  يایوگ  رما  ود  یلک  روط  هب  یلو  تسا ،  توافتم  اـبیرقت  ناـنز  رد  یـسنج  هز  ـ یر يا غـ ـ ـضرا کـیـفـیـت 

ياهجو سا مـ ـ ـس ـ حا  )) نآ ـت  مال دیآ و عـ شیپ  زین  نز  يارب  دـیاب  دـهد  یم  تسد  درم  هب  لازنا ،  لاح  رد  هک  یتیفیک  نامه  یعیبط  روط 
کیرحت يریگ و  جوا  هک  درک  شومارف  دیابن  اما  تسا .  یلسانت ))  هیحان  رد  ضابقنا  ای  رایتخا  یب  شپت  نابرض و  ندب و  رسارس  رد  یپایپ 

يرتشیب نوکس  توکـس و  هب  زین  لمع  زا  سپ  دنیـشن و  یمورف  یتحارب  یلیخ  دریگ و  یم  تروص  يدن  نز بـه کـ رد  اضرا  نایغط و  زین  و 
ییوشانز تذل  موهفم  هک  تسا  نآ  هاوگ  دـهد  ناشن  تبغر  ییوشانز  طابترا  هب  ینز  هک  نیمه  ددـجم  طباور  هب  لیامت  . 2 تسادنمزاین . 

هطبار هنوـگچ  تسا .  هدرکن  كرد  ار  نآ  تذـل  هک  تسا  نآ  ببـس  هب  اـسب  هچ  یلیم  یب  هکناـنچ  تسا ،  هتفاـیرد  يدودـح  اـت  لـقاال  ار 
یـسنج ـط  باور يرارقرب  هب  تبـسن  ار  ناـنز  هک  تسا  یلماوع  زا  يرتـسبمه  زا  ندربـن  تذـل  میهد ؟ همادا  هنوگچ  مینک و  زاـغآ  ار  یـسنج 

دوخ هک  ار  یمعط  هنومن  دزاس و  شیوخ  هارمه  ار  وا  هفیظو ،  هب  دوخ  ییانشآ  زا  سپ  هک  تسا  درم  رب  دزاس و  یم  رازیب  اسب  هچ  درسلد و 
طباور هک  تسا  یلماو  نیرتـمهم عـ زا  تیعقوـم ،  هنیمز و  ندوـبن  مهارف  هک  تـشاد  داـی  هـب  ـد  یا ـتـه بـ ـسو پـیـ دـناشچب . يو  هـب  دـشچ  یم 

رثؤم رگید  لماوع  دراد  ریثءات  درم  نز و  طباور  دوب  رد بـهـ لماوع  نیا  ندرک  فرط  رب  هک  ردـق  نآ  دـناشک و  یم  يدرـس  هب  ار  ییوشانز 
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ارف یلکشم  چیه  هدنرادزاب ،  لماوع  دوبن  هنیمز و  ندوب  مهارف  اب  هکدیشاب  نئم  مـطـ دو . دهاوخن بـ زاسراک  زین  تحیـصن  ای  دیدهت  تسین و 
رید دوخ  تشرـس  ببـس  هب  نانز  رتشیب  تخاس ؟  هدامآ  ترـشاعم  يرارقرب  يارب  ار  نز  دیاب  هنوگچ  درک . دـهاوخن  ییامندوخ  امـش  يور 
نانآ بلغا  يارب  درم ) يوس  زا  عیرـس  لازنا  اب   ) عطقنم ياهـشزیمآ  نیاربانب  . دنـسر یم  یـسنج  تذل  جوا  هب  رید  زین  دـنوش و  یم  کیرحت 

هب دـسرب و  یـسنج  کیرحت  جوا  هب  نز  هک  دـهد  همادا  اـجنآ  اـت  ار  شزیمآ  تامدـقم  ماـجنا  دـیاب  درم  تسا .  هدـننک  درـسلدو  روآ  جـنر 
یـسنج تیاضر  نز و  ندرک  باریـس  يار  ـی کـه بـ ترو ـ ـص رد  تبراقم ،  زا  سپ  هقـشاعم  ندرک  ینالوط  هوـالعب  دـبای . لـیامت  يرتسبمه 

نز رد  یحور  لیامت  تسا .  هدـیهوکن  يرما  عیرـس  لازنا  اب  هنالوجع و  تبرا  مـقـ ـت .  ـسا يرورـض  هکلب  درادـن  لاکـشا  اهنت  هن  دـشابوا ،
لاح نیا  رد  ار  يو  هک  تسا  رهوش  هفیظو  دـهد و  یمن  ناشن  دوخ  زا  یتبغر  لمع  رد  دریذـپن  تروص  یندـب  کیرحت  ات  اـما  دراد  دوجو 

طباور هب  یقایتشا  نز  هک  تسا  ببـس  نادـب  هن  لیامت  ندادـن  ناشن  تق  رد حـقـیـ دزاس . رادـیب  شداهن  رد  ار  یـسنج  لیم  دـنک و  کـمک 
هلحرم دراد . یمن  راـهظا  لـمع  نیدـب  ار  دوخ  هقـالع  تسا ،  یهلا  هعیدو  هک  تفع )   ) شیوـخ تعیبـط  ياـضتقا  هب  هکلب  درادـن  يرـسمه 

یم شزیمآ  هداـمآ  رتدوز  درم  ینعی  .) دـسر هو مـی  هب قـلـه کـ دوز  تسا  يرتشیب  تردـق  ياراد  نوچ  درم  هک  تسا  یهوک  دـننام  شزیمآ 
هعفدـکی درم  ندـمآ ،  نییاپ  رد  نینچمه  دوش .) یم  هداـمآ  رترید  نز  اریز   ) تسا هدیـسر  هوک نـ طـساوا  هب  زونه  نز  هک  یلاـح  رد  دوش ).

یـسنج هزیرغ  زا  دـنور و  نییاـپ  ـالاب و  مه  اـب  اـت  دریگب  ار  دوـخ  رـسمه  تسد  هک  تسا  درم  هفیظو  نیا  و  هلپ ،  هلپ  نز  دـیآ و  یم  نییاـپ 
ياهتمسق رد  اهنآ  یسنج  کیرحت  لباق  طاقن  هک  اهدر  فال مـ بـر خـ دسیون : یم  یسنج  روما  سانـشراک  کی  دنوش .  رادروخربرگیدکی 

ندـب زا  هیحان  ره  سمل  صوصخم ،  یحور  طیارـش  تحت  رد  تسا .  عیـسو  رـشتنم و  طاـقن  نیااـهنز  رد  دـشاب ، یم  دودـحم  صوصخب ، 
ـد شـد. هاو يد خـ ـ ید یسنج شـ لیم  زورب  روهظ و  ببس  یحاون  نیا  کیرحت  دوش …  یسنج  کیرح  هد تـ ـ نروآ ـد  جو ـت بـه  ـسا نکمم 

سپ یلو  یلسانت ،  هاگتسد  میقتسم  کیرحت  هب  ساسح هـسـتـنـد تـا  رتشیب  ندب  یمومع  کیرحت  هب  تبسن  الومعم  اهنز  جاودزا  لیاوا  رد 
… دوب دـهاوخ  رت  شخبتذـل  وا  يارب  میقتـسم  کیرحت  هک  تسا  تقو  نآدـیدرگ  لیاز  جـیردت  نز بـ یعیبط  ییورمک  تلجخ و  هکنیا  زا 

لا ـمـ عا ما  ـجـ نا رد  نادرم  زا  يرایـسب  هـکنیا  دریگ . ماـجنا  تراـهم  اـب  یمارآ و  هـب  یلیخ  اهــسامت  هنوـگ  نـیا  هـک  در  ـت کـ قد دـیاب  یلو 
زاغآ يدنت  هبار  ییوشانز  طباور  يرارقرب  الومع  اهنآ مـ هک  تسا  تلع  نیدـب  یهاگ  دـننک  یم  یتیاضران  راهظا  دوخ  رـسمهزا  ییوشا  ـ نز

تذـل یهارمه و  زااراهنآ  دوش و  یم  ناونابرد  یتیاضران  تمواقم و  ببـس  هرابکی  ياهکیرحت  لومعم  روط  هب  هک  یلاـح  رد  دـنیامن . یم 
یع میمـصت قـطـ درم  هک  هاگنآ  ددرگ . زاغآ  یجیردت  مارآ و  رایـسب  طباور  ماجنا  هک  ـت  ـسا نآ  شور  ـن  یر بـهـتـ دزاس . یم  رود  یهاوخ 
یم لیدبت  یبیجع  تمواقم  هب  نز  رد  یلیم  یب  نیرتمک  دراذـگ ، نایم  رد  شرـسمه  اب  زاغآ  نامه  زا  ار  ییوشانز  طباور  يرارقرب  هب  دوخ 

لاـبند راـک  ییوـجلد ،  تراـه و  دو و بـا مـ ـ ـش را نـ ـهـ ظا ـمـیـم  ـص ـن تـ یا رگا  هـک  یلاـح  رد  دـماجنا . یمن  فاـطعنا  هـب  یناـسب  هـک  دوـش 
شهاـک زین  دوخ و  ندـب  فیاـظو  ناـمتخاس و  دروم  رد  راـمیب  ییانـشآ  هیلوا : عون  رد  ناـمرد : دوـش .  یم  دـیاع  رت  بوـلطم  هجیتـنددرگ 

عون رد  تسا . مزال  رامیب  هب  مزال  ياهیهاگآ  نداد  هرواـشم و  هسلج  نیدـنچ  نینچمه  دـشاب و  یم  يرورـض  ییابیکـش  ربص و  تاـناجیه ،
وـضع نآ  دـشاب ، يوضع  هب  بیـسآ  يرامیب  تلع  رگا  یباستکا : عون  رد  دوش . یم  هداد  يو  رـسمه  راـمی و  هب  مزـال  ياهـشزومآ  هیوناـث :

. دوش هداد  وراد  رییغت  جلاعم  کشزپ  تروشم  اب  دراد  ییوراد  تلع  رگا  هدش و  نامرد 

یگدعاق زا  شیپ  مردنس 

بلغا اما  تسا ، صخـشمان  زونه  مردنـس  نیا  تلع  تسا . ناـنز  يراـمیب  نیرتعیاـش  سا » ما  یپ   » اـی یگدـعاق  زا  شیپ  مردنـس  هصـالخ : 
مردنـس ربخ :  لـک  نتم  دـننادیم . يراـمیب  نیا  تلع  نیرت  لـمتحم  ار  نورتسژورپ  نژورتسا و  ینومروه  لداـعت  ندروخ  مه  هب  ناکـشزپ 
ندروخ مه  هب  ناکشزپ  بلغا  اما  تسا ، صخشمان  زونه  مردنس  نیا  تلع  تسا . نانز  يرامیب  نیرتعیاش  سا » ما  یپ   » ای یگدعاق  زا  شیپ 

دیلوت هام  لوط  ماـمت  رد  هک  نژورتسا -  نومروه  دـننادیم . يراـمیب  نیا  تلع  نیرت  لـمتحم  ار  نورتسژورپ  نژورتسا و  ینومروه  لداـعت 
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. دننکیم نورتسژورپ  حشرت  تخاس و  هب  عورـش  اهنادمخت  هلحرم ، نیا  رد  دـباییم . شیازفا  يراذـگ  کمخت  زا  شیپ  تسرد  دوشیم - 
کمخت هک  ییاهمناخ  دـتفایم و  قافتا  هناهام  تداع  هرود  نایاپ  اـت  يراذـگ  کـمخت  زا  دـعب  هتفه  ود  رد  قیقد  لکـش  هب  مه  سا  ما  یپ 

نیا دنـشاب . یعونـصم  نورتسژورپ  نژورتسا و  ياهنومروه  اب  نامرد  تحت  هکنیا  رگم  دـنوشیمن ، راچد  يراـمیب  نیا  هب  دـنرادن  يراذـگ 
رد يراـمیب  نیا  زا  یتسرد  راـمآ  ناریا ، رد  دـنک . یم  زورب  زین  ناوجون  ناوج و  نارتخد  رد  اـما  دوشیم ، دـیدشت  نس  شیازفا  اـب  يراـمیب 

يرامیب نیا  هب  ار  تمالع  زا 150  شیب  ناکشزپ  اریز  تسا ؛ هرهچ  رازه  يرامیب  یگدعاق  زا  شیپ  مردنس  هک  دوشیم  هتفگ  تسین . تسد 
نکمم يرامیب  نیا  يوگلا  هکنیا  رتدـب  دـنکیم . راوشد  ار  صیخـشت  هلئـسم  نیمه  تسا و  توافتم  نانز  رد  شمیالع  دـناهدرک . بوسنم 

، یبصع شنت  يریذـپکیرحت ، یقلخ ، يرادـیاپان  هروشلد ، دوش . رییغت  شوختـسد  زین  رامیب  نس  لاس و  فلتخم  ياـههام  بسح  رب  تسا 
مروت و اـپ ، تسد و  مرو  نزو ، شیازفا  شغ ، هجیگرـس و  فعـض ، بلق ، شپت  اهتـشا ، شیازفا  ینیریـش ، ندروخ  هب  دـیدش  لـیم  دردرس ،

بلاج تسا . يرامیب  نیا  عیاش  رایسب  میالع  زا  یباوخیب ... ، هظفاح ، فعـض  یگدرـسفا ، مکـش ، خفن  مرو و  ساسحا  اهناتـسپ ، تیـساسح 
، لزنم زا  رارف  هسردم ، يایلوا  ردام و  ردپ و  ربارب  رد  یـشکرس  یقلخدب ، لیبق  زا  ياهژیو  میالع  تسا  نکمم  يرامیب  نیا  هک  دینادب  تسا 
رد زج  میالع  نیا  رتشیب  هک  اجنآ  زا  اما  دروایب ؛ دوجو  هب  ناوج  نارتخد  رد  ار  یـسنج ... ، لیم  دـیدش  شیازفا  هسردـم ، رد  نتفاین  روضح 

نودـب زین  یگلاـس  یـس  کـیدزن  اـت  نارتخد  نیا  لکـشم  هک  تسین  دـیعب  چـیه  دوشیمن ، هداد  صیخـشت  یتسردـب  حـضاو  رایـسب  دراوم 
اب هارمه  بسانم  هیذغت  دیروخب ؛ اذـغ  بترم  حیحـص و  - 1 دینک : هجوت  اه  هیـصوت  نیا  هب  یگدعاق ، زا  شیپ  مردنـس  رد  دنامب . صیخـشت 
زا سپ  یتح  یگدعاق و  لوط  رد  وهاک ) دننام  گرب ، نهپ  تاجیزبس  تالغ و  ریظن   ) بکرم ياه  تاردیهوبرک  شیازفا  اهیبرچ و  شهاک 

هجیگرس زا  يریگولج  نوخ و  دنق  رد  لداعت  داجیا  يارب  رما  نیا  دراد . يدایز  تیمها  یگدعاق ) عویـش  زا  لبق  زور   14  ) يراذگ کمخت 
 ، نرگیم یجنردوز ،  دـننام   ) نوخ دـنق  ندوب  نییاـپ  تاریثأـت  هب  طوبرم  ياهـشنکاو  هنیمز  ینومروه  عضو  رد  رییغت  تسا .  یتاـیح  رایـسب 

ندروخ تسا  نکمم  یتح  دینامن ؛ هنسرگ  تعاس  ات 5  زا 4  شیب  زگره  نیا ، ربانب  دنک . یم  مهارف  ار  دیدش ) تینابـصع  هیرگ ، تشحو ، 
تالکـش و تابنبآ و  فرـصم  زا  دیهد . شهاک  ار  دنق  فرـصم  تسا ، نکمم  هک  ییاج  ات  - 2 دشاب .  مزال  باوخ  ماگنه  کبـس  ییاذغ 
زا دینک ؛ فذح  دوخ  ییاذـغ  ياه  هدـعو  زا  ار  کمن  - 3 دـیروخب . رتشیب  هزات  ياه  هویم  ضوع  رد  دـینک و  يراددوخ  ینتـسب  ینیریش و 

ياهیندیشون دینزن . کمن  دوخ  ياذغ  هب  سپ  دبای . یم  شهاک  مرو  کمن ، شهاک  اب  دوش ، یم  ندب  رد  بآ  ندنام  ببس  کمن  هک  اجنآ 
؛ دـینک هدافتـسا  لمکم  ياهنیماتیو  زا  - 4 دـینک .  زیهرپ  زین  میدـس  رپ  ياهاذـغ  فرـصم  زا  دـنراد . ییالاب  کمن  دـصرد  رادزاگ  هدامآ و 
هب دیدش  لیم  هک  دسر  یم  رظن  هب  دراد و  یگدرـسفادض  رثا  زین  دوش و  یم  مرو  شهاک  ثعاب  ب6 ،»  » صوصخب ب ،»  » هورگ ياهنیماتیو 

يواح 50  ) سکلپمک ب »  » صرق ددع  کی  هنازور  فرصم  ناسانشراک  روظنم ، نیا  يارب  دهد . یم  شهاک  ار  اه  تاردیهوبرک  فرـصم 
دنچ ای  یگدعاق  هرود  لوط  رد  اهمناخ  زا  یضعب  دییازفیب ؛ دوخ  ییاذغ  همانرب  هب  ار  سوبس  - 5 دننک . یم  داهنشیپ  ار  مرگ ب 6 ) مرگیلیم 

مدـنگ نان و  ندروخ  دـنک . یم  کمک  عفد  لمع  هب  بذـج و  دوخ  هب  ار  بآ  سوبـس  دـنوش . یم  تسوبی  راچد  هنایهام  تداـع  لوا  زور 
زین تالکـش  یمیژر و  ياهادوس  اهالوک و  ياچ و  هوهق و  رد  نیئفاک  دـیهد ؛ شهاک  ار  نیئفاـک  فرـصم  - 6 دوش . یم  هیـصوت  رادسوبس 
نیا رد  دـنهد  یم  شهاـک  ار  داوم  نیا  ندروخ  هک  ییاـهمناخ  تسا . رثؤم  هنیـس  تسیک  لیکـشت  رد  داوـم  نیا  زا  یهورگ  تسا . دوـجوم 

، نیدراس یهام  سیـسوس ، روش ، بوچ  سپیچ ، يورـسنک ، هداـمآ و  ياهاذـغ  - 7 دـننک .  یم  سح  دوـخ  هنیـس  رد  يرتـمک  درد  نارود 
، یشرت ایوس ، سس  یگنرف ، هجوگ  سس  زنویام ، سس  لدرخ ، سس  يدود ، ياهتشوگ  ملک ، یشرت  مغلـش ، سابلاک ، و  ردنغچ ، تابوبح ،

هارمه ندرک  قرع  بلق و  نابرـض  شیازفا  اب  هک  يروط  هب  یندـب -  تیلاعف  تعاـس  مین  دـینک ؛ شزرو  مظنم  روط  هب  - 8 دیروخن . نوتیز ،
، ناکما تروص  رد  - 9 دینک .  شزرو  هام ) رد  راب   12  ) هتفه رد  راب   3 بترم ، روط  هب  دینک . توارط  ساسحا  ات  تسا  یبوخ  هار  دـشاب - 

دوجو اب  رگا  دـنک .  یم  کمک  شنت  نازیم  شهاک  هب  بولطم  ییوشانز  طباور  نتـشاد  ییوشاـنز ؛ طـباور  - 10 دیهد .  شهاک  ار  اهـشنت 
. دراد زین  يرثؤم  ییوراد  نامرد  لکشم  نیا  دینک . تروشم  دوخ  کشزپ  اب  ًامتح  دیراد ، یتحاران  زونه  الاب  ياه  هیصوت  تیاعر 
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اهنآ لاقتنا  ياههار  میالع و  یتبراقم ،  ياهیرامیب  عاونا 

تسا هد  هدرتسگ شـ رایسب  دنوش  یم  لقتنم  یسنج  تاطابترا  قیرط  زا  هک  ییاه  تنوفع  اهیرامیب و  عویـش  اهزور  نیا  هنافـسات  مـ هصالخ : 
اهزور نیا  هنافسات  مـ ربخ :  لک  نتم  دنراد . رارق  اهیرامیب  نیا  زا  یشان  تارطخ  ضرعم  رد  دنتـسه  لاعف  یـسنج  رظن  زا  هک  يدارفا  مامت  و 

رظن زا  هک  يدارفا  ماـمت  تسا و  هد  ـ ـش هدرتسگ  رایـسب  دـنوش  یم  لـقتنم  یـسنج  تاـطابترا  قیرط  زا  هک  ییاـه  تنوفع  اـهیرامیب و  عویش 
دنتسه هارمه  دایز  تاحـشرت  مخز و  درد ، اب  اه  ـ نآ زا  ـی  خر بـ دنراد . رارق  اهیرامیب  نیا  زا  یـشان  تارطخ  ضرعم  رد  دنتـسه  لاعف  یـسنج 

او بـه ـهـ ـس تسا  نکمم  هدـنام و  یقاب  هتفهن  تروص  ینالو بـه  نا طـ ـ مز تدـم  يارب  هدوب و  يا  هناشن  هنوگ  چـیه  نودـب  اـهنآ  ریا  ـ ـس ـا  ما
يارب ـنـد  هاو هک مـی خـ یناسک  دـنر . ـ یذ ـ پا نا نـ ـ مرد ـگـر  ید ـی  خر هدو و بـ نا بـ ـ مرد لباق  اه  يرامیب  زا  يدادـعت  دـنوش . لـقتنم  نارگید 

يا هطبار  هنوگره  ماجنا  زا  ـش  یپ تسا  رتهب  دننک . تظفاحم  دوخ  زا  دنـشاب و  بقارم  دـیاب  دـننک  رارقرب  یـسنج  طابترا  يدرف  اب  راب  نیلوا 
شخب نیا  رد  دیروآ . تسدب  ار  مزال  یهاگآ  لباقم  صخش  دوخ و  يدرف  ـت  مال ـ ـس زا  ـیـد تـا  هد ما  ـجـ نا ار  یکـشزپ  ياه  ـ ـشیامزآ هیلک 

عیاش زا  یتسیل  دـنزادنا  یم  رطخ  هب  ار  امـش  یـسنج  تمالـس  هک  ییاه  يرامیب  یـسنج و  لئاسم  دروم  رد  امـش  تاعالطا  ندرب  الاب  يارب 
، دـنوش یم  لقتنم  هنوگچ  اهیرامیب  لیبق  نیا  هک  مینک  یم  هاگآ  ار  امـش  میا . هدروآ  مهارف  هصالخ  روط  هب  ار  یتبراقم  ياه  يراـمیب  نیرت 

كازوس ریذپ 1- نامرد  یشزیمآ  ياه  يرامیب  فلا )) دریذپ . یم  ماجنا  تروص  هچ  هب  کی  ره  ینامرد  ياه  شور  تسیچ و  اهنآ  مئالع 
: نادرم يارب  مئالع : يرادراب  ماگنه  رد  دـنزرف  هب  هدولآ  ردام  قیرط  زا  نینچمه  يدـعقم و  یلبهم ، یناهد ، طابترا  قیرط  زا  لاقتنا : شور 
هب شزوس  یلبهم ، تاحـشرت  شیازفا  اه : مناـخ  يارب  راردا  عفد  ماـگنه  هب  شزوس  ساـسحا  یلـسانت ، تلآ  ظـیلغ  گـنردرز و  تاحـشرت 

، یلبهم یناهد ، طابترا  لاـقتنا : شور  سیلیفـس  اه 2- کـیتویب  یتنآ  ناـمرد : یگدـعاق  بترم  اـن  ياـه  يزیرنوخ  راردا و  جورخ  ماـگنه 
ياه مخز  يرامیب  هب  التبا  زا  سپ  هتفه  ات 4  نامز 2  تدم  تشذگ  زا  سپ  مئالع : ینوفع  ياه  تمسق  ندرک  سمل  قیرط  زا  ای  يدعقم و 

يدعقم یلبهم ، یناهد ، طابترا  لاقتنا : شور  ایدمالک  نیلیـسینپ 3- نامرد : دنیآ  یم  دیدپ  هدش  ینوفع  لحم  رد  يدرد  یب  درگ و  دیدش 
زین نانز : رد  یناهد  طابترا  دوجو  تروص  رد  درد  ولگ  زورب  یتلآ و  تاحـشرت  راردا ، جورخ  ماگنه  هب  درد  ساـسحا  نادرم : رد  مئـالع :
ياه يراـمیب   (( اـه ب کـیتویب  یتنآ  ناـمرد : یناـهد  طاـبترا  تروص  رد  درد  ولگ  یلبهم و  تاحـشرت  دـیدش ، درد  اـب  هارمه  راردا  عفد 

اب یسنج  سامت  يرارقرب  ای  ندیسوب و  ندرک ، سمل  لاقتنا : شور  لوا  عون  ( HSV  ) یناسنا لاخبت  سوریو  -1 نامرد .. لباقریغ  یشزیمآ 
 ، اه بل  يور  رب  هک  مرگ  یلیخ  ياه  شوج  درـس و  ياه  مخز  مئالع : یناهد  طابترا  اه . شارخ  اـه و  شوج  لـثم  سوریو  لـماح  طاـقن 

دنوش یم  زیوجت  یعضوم  نامرد  يارب  ییاه  وراد  نامرد : دوش . یم  رهاظ  یلسانت  تلآ  يور  رب  ردان  دراوم  رد  ولگ و  ناهد ، هرفح  لخاد 
دننک یم  دـنک  ای  فقوتم و  ار  يرامیب  دـشر  اهنت  ینامرد  ياه  شور  نیا  هک  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  ریولکیـسکالاو . ای  ریولکیاسآ و  لثم 

طابترا لاقتنا : شور  مود  عون  ( HSV) یلسانت هاگتسد  لاخبت  سوریو  -2 دور . یمن  نیب  زا  دوش و  یمن  نامرد  لماک  روط  هب  يرامیب  یلو 
كاندرد گنر و  زمرق  ياه  یگدمآرب  داجیا  مئالع : دوش  لقتنم  یناهد  طابترا  رد  تسا  نکمم  يرامیب  نیا  يدـعقم . ای  یلبهم و  یناهد ،

عفد دـنیآ . دـیدپ  زین  محر  لبهم و  نورد  اه  مناخ  رد  اه  یگدـمآرب  نیا  تسا  نکمم  هتبلا  اهنار . نساب و  نییاـپ  یلـسانت ، تلآ  فارطا  رد 
زیوجت ياهوراد  نامرد : دنـشاب . یم  يرامیب  نیا  ياه  هناشن  رگید  زا  ددـغ  ریاس  اـه و  هنیـس  مرو  درد و  بت ، دـیدش ، درد  اـب  هارمه  راردا 

اهنت اهوراد  نیا  فرصم  هک  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  ریولکیاس . یـسکالاو  ریولک و  ایـسماف  ریولکیاسآ ، لیبق  زا  جلاعم  کشزپ  طسوت  هدش 
: تیتاپه سوریو  - 3 دنور . یمن  رامـش  هب  یلـسانت  تلآ  ياه  شوج  یعطق  نامرد  یعون  هلزنم  هب  دننک و  یم  فقوتم  ار  يرامیب  نیا  دشر 

قیرزت تسا ،  A عون هب  طوبرم  رتشیب  هک  هدولآ ) عوفدم  اب  سامت  ای  و   ) يدعقم طابترا  هژیو  هب  یسنج  طابترا  لاقتنا : شور   E,D,C,B,A
ياهدرد بت ، اب  رتدـیدش  دراوم  رد  تسازنولفنآ و  هب  هیبش  ابیرقت  يرامیب  نیا  ياه  هناـشن  مئـالع :  (. C,B عون رد  هژیو  هب  هدولآ (  نوـخ 
فرـصم زین  تاقوا  یهاگ  تاعیام و  فرـصم  قلطم ، تحارتسا  نامرد : تسا  هارمه  اه ) مشچ  تسوپ و  يدرز   ) ناـقری غارفتـسا ، یمکش ،
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هک تشاد  هجوت  دـیاب  اما  تسا  هدـش  تسرد  نسکاو  یعون   B تیتاپه يارب  هتفهن . ياه  يرتکاـب  زورب  زا  يریگولج  يارب  کـیتویب  یتنآ 
یگدمآرب  ) یلـسانت تلآ  لیگز  -4 دـنیآ . یمن  باسح  هب  ینامرد  شور  یعون  دـننک و  یم  يریگولج  يراـمیب  هب  ـالتبا  زا  اـهنت  اهنـسکاو 

رهاظ نادرم : يارب  مئالع : هدولآ . ياه  سابل  هلوح و  اب  سامت  اـی  یـسنج و  طاـبترا  قیرط  زا  لاـقتنا : شور  ( HPV ای ناسنا  رد  یـسوریو 
مناخ رد  یلخاد . باشیپ  يارجم  اه و  هضیب  هاگ ، هنتخ  تسوپ  بیـضق ، يور  رب  ملک ) لگ  هب  هیبش  الومعم   ) درد نودـب  ياه  لیگز  ندـش 

اه لیگز  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  نینچمه  دنوش . یم  رهاظ  محر  لخاد  لبهم و  هراوید  نآ ، ياه  بل  جرف و  يور  رب  اه  لیگز  نیا  اه :
ندنازوس و دامجنا ، قیرط  زا  ناوت  یم  ار  اه  لیگز  نامرد : دنیآ  دـیدپ  نانز  مه  نادرم و  رد  مه  زین  هدور  رد  یتح  ای  دـعقم و  فارطا  رد 
و ندب ) ینمیا  نادقف  یباستکا  مردنـس   ) زدیا درادن 5- دوجو  اهنآ  ددجم  دـشر  مدـع  يارب  ینیمـضت  چـیه  اما  تشاد . رب  کیزیل  یحارج 

هدولآ ردام  زا  يرامیب  لاقتنا  نینچمه  و  هدولآ ، نوخ  قیرزت  یـسنج ، طابترا  لاقتنا : شور  ندب ) تینوصم  دوبمک  یناسنا  سوریو   ) HIV
دراد و ار  فیفخ  يازنولفنآ  هب  هیبش  ییاـه  هناـشن   HIV مئالع : دازون . هب  نداد  ریـش  ای  لـمح و  عضو  يرادراـب ، ناـمز  لوط  رد  نینج  هب 
، نزو شهاک  بت ، لماش  زین  زدـیا  ياه  هناشن  دـنامب . یقاب  هتفهن  يدامتم  ياه  لاـس  يارب  دوش  راکـشآ  زدـیا  هکنیا  زا  شیپ  تسا  نکمم 

یناطرـس روـموت  لـثم  دـنوش (  یم  ناطرـس  زورب  هب  رجنم  رداـن  دراوـم  یخرب  رد  هـک  ییاـه  تنوـفع  لاهـسا و  هزادـنا ، زا  شیب  یگتـسخ 
دننک یم  فقوتم  ار  يرامیب  ياه  لولس  دشر  هک  ییاهنآ  سوریو و  دض  ياهوراد  زا  یطولخم  نامرد : دشاب . یم  هیرلا  تاذ  و  زیـسوپاک )

. اهوراد ریاس  و 

نادرم يارب  هارمه  نفلت  زا  هدافتسا  تارضم 

ناققحم زا  یخرب  هک  یلاحرد  ربخ :  لک  نتم  تسا . طبترم  نادرم  مرپسا  تیفیک  اب  هارمه  نفلت  یـشوگ  زا  هدافتـسا  نامز  تدم  هصالخ : 
فرـصم دـنیوگ ، یم  رگید  یخرب  درادـن  دوجو  یطابترا  يزغم  ياـهروموت  زورب  اـب  هارمه  نفلت  ياـه  یـشوگ  زا  هدافتـسا  نیب  دـندقتعم 

قیقحت اب  دـنلویلک  کینیلک  ناـققحم  ربخ ، يزکرم  دـحاو  شرازگ  هب  دراذـگ . یم  ریثاـت  نادرم  مرپسا  رب  هارمه  نفلت  یـشوگ  زا  ینـالوط 
ردقره طسوتم ،  روط  هب  تسا . طبترم  نادرم  مرپسا  تیفیک  اب  هارمه  نفلت  یـشوگ  زا  هدافتـسا  نامز  تدم  دـندرک ؛ مالعا  درم  يور 361 

. دبای یم  شهاک  نانآ  یعیبط  ياهمرپسا  دصرد  رامش و  دشاب ،  رتشیب  زور  لوط  رد  هارمه  نفلت  یـشوگ  زا  نادرم  هدافتـسا  تاعاس  نازیم 
هارمه نفلت  ياه  یشوگ  دهد  یم  ناشن  تسا  هدش  رشتنم  يرورابان  يروراب و  هیرشن  ریخا  هرامش  رد  نآ  جیاتن  هک  ناققحم  نیا  ياه  هتفای 
هارمه نفلت  زا  زور  رد  تعاس  راهچ  زا  شیب  هک  ینادرم  شهوژپ  نیا  رد  دـنراذگ . یم  ریثات  اـهمرپسا  تیفیک  رب  میـس  یب  لـیاسو  رگید  و 
جاوما تدـم ،  زارد  رد  هک  تسا  نیا  ناققحم  ینارگن  دنتـشاد . ار  اـهنآ  نیرت  یعیبط  ریغ  زین  مرپسا و  نازیم  نیرتمک  دـندرک  یم  هدافتـسا 

يارب لکشم  داجیا  اب  راک  نیا  دوش و  ندب  ياهتفاب  يارب  تامدص  رطخ و  زورب  ببس  هارمه  نفلت  یشوگ  زا  هدش  رشتنم  یـسیطانغمورتکلا 
نیب دـهد  یم  ناشن  ناـنآ  تاـعلاطم  دـندرک  مـالعا  نپاژ  رد  یکـشزپ  مولع  ناـققحم  زا  یهورگ  رگید  يوس  زا  . دریگ تروص  يا  نا  يد 

وتیهوئان رتکد  یتسرپرـس  تحت  ینپاژ  ناققحم  درادـن .  دوجو  یطاـبترا  يزغم  ياـهروموت  زورب  اـب  هارمه  نفلت  ياـه  یـشوگ  زا  هدافتـسا 
التبم رامیب  رد 322  ار  هارمه  نفلت  زا  هدافتسا  نازیم  دندرک ،  مالعا  ناطرس  یسیلگنا  هیرشن  ریخا  هرامـش  رد  يا  هلاقم  راشتنا  اب  یچوگامای 

. دنا هدرک  هسیاقم  ویکوت  نکاس  ملاس  درف  عضو 683  اب  ار  جیاتن  یسررب و  يزغم  روموت  هب 

یسنج هطبار  يرارقرب  يارب  نیجوز  نیب  یگنهامه 

اب هطبار  يرارقرب  هب  دیدش  زاین  و  هدـش ) کیرحت   ) هدـش غاد  یلیخ  هک  هداتفا  قافتا  زیزع  تسود  امـش  يارب  اهراب  دـیاش  الاح  ات  هصالخ : 
زاین و  هدـش ) کیرحت   ) هدـش غاد  یلیخ  هک  هداتفا  قافتا  زیزع  تسود  امـش  يارب  اهراب  دـیاش  الاح  اـت  ربخ :  لـک  نتم  دـیراد  دوخ  رـسمه 
دوخ جوز  يدرس  اب  دیشاب و  هتشاد  ار  فرط  ندرک  ریگلفاغ  دصقای  داهنشیپ  نداد  زا  سپ  دیراد و  دوخ  رـسمه  اب  هطبار  يرارقرب  هب  دیدش 
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عضو نیا  اب  عقوم  چیه  هکنیا  يارب  دوش  یم  دراو  امش  هب  رسمه  فرط  زا  هک  دشابیم  یفطاع  گرزب  ياه  هبرـض  زا  یکی  نیا  دیوش  وربور 
دنوش یم  انشآ  مک  مک  مه  ياهراتفر  اب  یگدنز  زا  یهاتوک  هرود  زا  سپ  فرطود  هکنیا  لوا  دینک  هجوت  دیاب  ار  هتکن  دنچ  دیوشن  وربور 

نیا يرارقرب  هب  جایتحا  امـش  رـسمه  رگا  یتح  هکنیا  مود  دوش  یم  سح  نوترـسمه  رد  نامز  هچ  زاین  نیا  هک  درک  دیهاوخ  كرد  امـش  و 
مه امش  هک  دینک  دومناو  هدش  هک  مه  رهاظ  يور  زا  دیاب  دیشاب  هتشادن  ار  لباقتم  ياهراتفر  ماجنا  هلصوح  الصا  امش  دشاب و  هتشاد  هطبار 
ویـش ای  درد و .. رـس  لثم  يا  هرود  ياهیرامیب  - ریگاو ياهیرامیب  - هنانز هرود  لثم (  یهجوم  لیلد  هکنیا  رگم  دـیراد  هطبار  يرارقرب  هب  لیم 
درس راتفر  هک  دیهاوخن  تقو  چیه  دروم  نیا  رد  اما  دنکیم  كرد  ار  امش  امتح  امش  جوز  تروص  نیا  رد  دیشاب  هتـشاد  ندب و )...  ندرکن 

کیرحت تاکرح  هب  عورـش  همدقم  نودـب  ای  دـهدب  ار  هطبار  نیا  يرارقرب  داهنـشیپ  دوخ  رهوش  هب  یمناخ  رگا  دـینک  ناربج  ار  ناترـسمه 
زا نانز  هک  ارچ  دینک  لابقتـسا  شداهنـشیپ  ایو  اهراتفر  زا  یمرگ  اب  دینکن و  در  ار  وا  داهنـشیپ  زگره  یـسنج  هطبار  عورـش  يارب  دنک  زیمآ 
هک ارچ  دینکن  در  ار  شداهنشیپ  تسه  غاد  ناترسمه  هک  ینامز  ات  هرتهب  یمارگ  مناخ  امـش  دنـشابیم و  نایاقآ  زا  رت  ریذپ  بسآ  هیحان  نیا 

فرط زا  یلـسانت و  هاگتـسد  هب  عیرـس  یبصع  ياهمایپ  لاسرا  اهگر و  رد  نوخ  نداتفا  نایرج  هب  دوز  کیرحت  ناـیاقآ  زراـب  ياـهراتفر  زا 
زا دیهد و  تبثم  خساپ  نآ  ياهزاین  هب  دیراد  تسود  ار  دوخ  رـسمه  رگا  سپ  دشاب  یم  لیم  نیا  دروم  رد  نایاقآ  عیرـس  ندش  درـس  رگید 

. دیربب تذل  تسامش  قح  امش و  صاخ  هک  ییوشانز  طباور  یگدنز و 

یسنج هطبار ي  رد  اه  مناخ  یساسا  لکشم   3

شیگتخاس دردرس  نآ  زا  رتارف  یلیلد  دناوت  یم  دینک ، یم  اضاقت  وا  زا  هک  راب  ره  امـش ، اب  ندش  رتسب  مه  يارب  ناترـسمه  راکنا  هصالخ : 
یهاگدید اهنآ  تفای . ناوت  یمن  رگید  ياجک  چیه  هک  دهد  یم  رارق  ام  رایتخا  رد  یتاعالطا  اه  مناخ  هژیو  تالجم  ربخ :  لک  نتم  دـشاب .

، دـننک یم  ریبعت  ار  نویاقآ  لامعا  راتفر و  روطچ  اه  مناخ  هکنیا  دـنرادن . نآ  زا  یتخانـش  نویاقآ  رثکا  هک  دـنهد  یم  ناشن  اـم  هب  ار  هناـنز 
وا زا  هک  راب  ره  امش ، اب  ندش  رتسب  مه  يارب  ناترـسمه  راکنا  وا  یـسنج  تاساسحا  رگید . ياهزیچ  یلیخ  تسیچ و  اهنآ  یعقاو  تاراظتنا 

رظن زا  نانز  مییوگب  رگا  دـیهاوخ  یمن  هک  دـینک  یم  ساسحا  دـشاب . شیگتخاس  دردرـس  نآ  زا  رتارف  یلیلد  دـناوت  یم  دـینک ، یم  اضاقت 
. تسا نویاقآ  زا  رتتخس  یلیخ  اه  مناخ  يارب  ندش  مساگرا  هک  دنناد  یم  همه  میا . هتفگن  هاریب  دنتـسه ، هدیچیپ  رایـسب  یتادوجوم  یـسنج 

تذـل مساگرا  زا  یتحار  هب  دـیناوتب  اهدرم  لثم  روطچ  هک  میهد  ناشن  امـش  هب  میزادرپب و  لکـشم  نیا  تلع  هب  میهاوخ  یم  هلاـقم  نیا  رد 
تسا یتدم  اما  دیراد  تسود  ار  سکس  ًاتعیبط  امـش  هک  تسانعم  نیا  هب  یتقوم  یـسنج  لیم  نادقف  دتفا  یم  یقافتا  هچ  ًاقیقد  دینیبب  دیربب .

زا امش  رد  ترارح  روش و  نیا  هک  تسا  یتقو  دنچ  هک  تسانعم  نیا  هب  تدم  زارد  یـسنج  لیم  نادقف  دینیب . یمن  دوخ  رد  ار  لیم  نیا  هک 
در ار  زغم  یـسنج  یگتخیگنا  یمـسج  رظن  زا  دهاوخ و  یمن  ناتندـب  اما  دـیهاوخ  یم  سکـس  امـش  ینعی  مک  یـسنج  لیم  تسا . هتفر  نیب 
یم جنر  یسنج  لیم  شهاک  زا  رگا  تسا . هتفر  نیب  زا  نآ  ندرک  سمل  هب  امش  تیساسح  دنامیم و  کشخ  امش  یلـسانت  هاگتـسد  دینکیم .

ًالومعم لکـشم  نیا  تلع  دـهد . ماجنا  امـش  يور  لماک  پآ  کـچ  کـی  دـیهاوخب  وا  زا  هدرک و  هعجارم  ناـنز  کـشزپ  هب  ًاعیرـس  دـیرب ،
، الاب لورتسلک  راگیس ، ندیشک  نوخ ، راشف  ندوب  الاب  محر ، ندروآ  نوریب  لثم  هرصاخ  نگل  ياه  یحارج  لثم  یلیالد  هب  تسا و  یمسج 

یتقوم یسنج  لیم  نادقف  دینک ، رکف  بوخ  رگا  ددرگ . یمرب  اهوراد  یخرب  زا  هدافتـسا  نینچمه  ندش و  راد  هچب  لثم  ینومروه  تارییغت 
، دنتسه لیخد  هنیمز  نیا  رد  مه  يرگید  تاقافتا  ندش ، راد  هچب  لثم  يراکشآ  تاقافتا  زا  ادج  دوشیم . یـشان  قافتا  کی  زورب  زا  ًالومعم 

رگا دشاب . هدـش  امـش  یتحاران  ثعاب  تسا  نکمم  هک  يرگید  زیچ  ره  و  هطبار ، رد  شنت  نازیزع ، زا  یکی  گرم  یگتـسخ ، سرتسا ، لثم 
رکف هرابود  ناتیاه  تیولوا  هب  تسا ؟ دایز  سرتسا  شلیلد  دیا . هدرک  ادیپ  ًابیرقت  ار  لکشم  لح  هار  دیهد ، صیخشت  ار  قافتا  نآ  دیتسناوت 
یمن دیا و  هتشادن  یـسنج  لیم  هک  تسا  رتشیب  ای  لاس  کی  رگا  دیبای . دوبهب  ات  دیهدب  نامز  ناتدوخ  هب  دیراد ، ازع  ای  راد  هصغ  رگا  دینک .

هک یلیالد  نیرتمهم  زا  یکی  دیاش  دیشاب . قداص  دینک . یساسا  رکف  کی  دینیـشنب و  دیاب  هک  تسا  تقونآ  تسا ، هدوب  هچ  نآ  لیلد  دیناد 
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اما دیآ . یمن  ناتـشوخ  ناتیـسنج  کیرـش  زا  ای  تسین  یتسرد  هطبار ي  نات  هطبار  هک  دشاب  نیا  هدـشن  کیرحت  تدـم  نیا  ناتیـسنج  لیم 
سکـس زا  هاـگآدوخان  اـیآ  دـیرادرب . ناـیم  زا  یتـحار  هب  ار  لکـشم  نیا  دـیناوت  یم  ندـید  شزوـمآ  ندز و  فرح  یمک  اـب  هناتخبـشوخ 

هب امش  هقالع  مدع  هکلب  تسین ، ناتکیرـش  هویـش ي  لکـشم  هک  تسا  نیا  رت  هدننک  تحاران  تیعقاو  اه  تقو  رتشیب  دینک ؟ یم  يراددوخ 
دیاش دیشابن  دنم  هقالع  ناتفرط  هب  ًاعقاو  رگا  اما  دراد ، دوجو  ناتیـسنج  یگدنز  هب  ندیـشخب  ترارح  يارب  يدایز  ياه  هار  هکنیااب  تسوا .
یلاع رایسب  رازبا  دناوت  یم  سکس  هن . ای  دینامب  سکس  زا  يراع  هطبار  نآ  رد  دیریگب  میمصت  دیاب  هک  دیتسه  امش  نیا  درک . يراک  ناوتن 

 – تاقوا یهاگ  دنک . یم  ناتیضار  وا ، تذل  یلصا  عبنم  ندرک  در  دراد ، یسنج  شطع  هشیمه  امش  رـسمه  رگا  دشاب . طباور  جییهت  يارب 
هاگآدوخان تروص  هب  راکنیا  دیـشاب ، هدش  تیذا  ًاعقاو  رگا  تاقوا  ریاس  دـینک . یم  ار  راک  نیا  هناهاگآ  — دـیتسه ینابـصع  یتقو  هژیو  هب 

نادنچ هطبار  هک  دنشاب  نیا  هناشن ي  دناوت  یم  یهاگ  دنوش و  یم  طوبرم  سکس  ِدوخ  هب  طقف  ًالومعم  یسنج  تالکشم  دریگ . یم  ماجنا 
امـش تسا : برخم  ناتیـسنج  یگدنز  يارب  هزادنا  نامه  هب  هتبلا  لوادتم و  هزادنا  نامه  هب  مه  نیا  هیـضق  ِتبثم  هبنج  زا  تسین . مکحتـسم 

مه زونه  هدوب و  بوخ  رگا  تسا ؟ هدوب  روطچ  درف  نیا  اب  ناـت  هطبار  يادـتبا  رد  سکـس  دـیا . هدـش  کـیدزن  ناتیـسنج  کیرـش  هب  یلیخ 
بوخ اما  هن ؟ دیدرک  بجعت  دوش . یم  یسنج  قایتشا  روش و  ندنار  بقع  ثعاب  هطبار  رد  تیمیمص  هک  دینادب  دیاب  دیتسه ، نآ  بوذجم 
یکی دنراد . ار  یـسنج  یگدنز  نیرتدب  دنراد ، ار  یقـشاع  قشع و  هطبار  نیرتهب  نیرت و  یمیمـص  ًالومعم  هک  ییاه  جوز  هک  دینادب  تسا 
یکی مهاب  ناتقیالـس  قیالع و  همه  هک  دیا  هدش  روج  ناتفرط  اب  ردقنآ  رگا  تسا . یگزات  یـسنج ، هطبار  کی  موادت  تامازلا  نیرتمهم  زا 
هزاجا دوخ  هب  هشیمه  دنوش و  یمن  کیدزن  رگیدمه  هب  یلیخ  هک  ییاه  جوز  دش . دهاوخ  رت  تخـس  ناتیـسنج  هطبار  ًانئمطم  تسا ، هدـش 

. تشاد دنهاوخ  مهاب  يرتهب  یسنج  یگدنز  هشیمه  دنشاب ، هتشاد  ار  دوخ  صاخ  یهاگدید  دننک و  ناحتما  ار  هزات  ياهزیچ  هک  دنهد  یم 
نومروه حطس  اهوراد و  یمومع ، تمالس  یگدنز ، هویش  یبایزرا  يارب  زیچ  ره  زا  لبق  دینک . یسررب  ار  یکـشزپ  لیالد  رگید : هتکن  دنچ 

دیوش ثعاب  دیاب  امـش  دتفا ، یمن  قافتا  دوخ  يدوخ  هب  تسا . میمـصت  کی  یـسنج  لیم  دیهد . ماجنا  یکـشزپ  لماک  هرواشم ي  کی  اه ،
نیب زا  ار  ناتلیم  ییاهزیچ  هچ  دوش و  یم  امـش  کیرحت  ثعاب  ییاهزیچ  هچ  دینیبب  دـیریذپب . ار  دوخ  شزیگنا  تیلوئـسم  دـتفیب . قافتا  هک 
هتفه رد  مهاب  مه  رگید  تاقالم  رارق  هس  رارق ، کی  نیا  رب  هوالع  دـیراذگب . سکـس  رارق  ناترـسمه  اـب  راـبکی  يا  هتفه  لقادـح  درب . یم 

شنامز یتقو  دیهد . رارق  ناتیاه  تیولوا  سار  رد  ار  اه  تاقالم  رارق  نیا  دیشاب . مهرانک  قاتا  لخاد  سکس  ماجنا  نودب  هک  دیشاب  هتـشاد 
. دینکن مهتم  ار  ناترـسمه  درب . دیهاوخ  تذل  وا  هزادنا ي  هب  مه  امـش  هک  دید  دیهاوخ  دـینک و  تکرـش  هطبار  رد  قایتشا  اب  دـسر  یم  ارف 

ماجنا ار  يراک  دیروبجم  دیهاوخ  یمن  یتقو  ارچ  هک  دینکن  تیاکش  دینزن و  رغ  دنک ، سکس  امش  اب  هویـش  نالف  هب  هک  دهاوخ  یم  وا  رگا 
یسررب ار  لکـشم  دیوش  یمن  مساگرا  سکـس  رد  نیمه ! دیربب ، تذل  سکـس  زا  هک  دیریگ  راک  هب  ار  ناتـشالت  همه ي  ضوعرد  دیهد .

مادک امش  لکـشم  دیوش . مساگرا  تخـس  رایـسب  تسا  نکمم  یهاگ  دیوشن و  مساگرا  ناونع  چیه  هب  ًالـصا و  تسا  نکمم  یهاگ  دینک 
مـساگرا درومرد  هک  ییاهباتک  هژیو  هب  یـشزومآ ، ياه  باتک  زا  دیناوت  یم  دـینک . رتشیب  ناتندـب  زا  ار  دوخ  تاعالطا  هتکن : دـنچ  تسا ؟

یمن دوب . دهاوخ  رتراوشد  ناتمـساگرا  دیـشاب ، نز  رگا  دشاب ، رتمک  سکـس  درومرد  ناتتاعالطا  هچره  دـینک . هدافتـسا  دـنکیم ، تبحص 
هک دشاب  ماگنه  دوز  هبرجت ي  کی  دناوت  یم  لکشم  نیا  دراد . دوجو  نآ  يارب  یناور  قیمع  لکشم  کی  ًالامتحا  دیوش ؟ مساگرا  دیناوت 

يارب دنکیم  یم  روصت  هک  ار  تاعالطا  یخرب  زغم  یهاگ  دیروآ . یمن  رطاخ  هب  ار  نآ  امش  اما  تسا  هدرک  دراو  امش  رب  يدیدش  هبرض ي 
دینکیم رکف  رگا  دناوت . یم  مه  ناتندب  دروآ ، دای  هب  ار  اهزیچ  دـناوت  یم  هک  تسین  ناتزغم  طقف  اما  دـنکیم . ناهنپ  ام  زا  تسا ، روآدرد  ام 

سانـشناور کی  اب  ًامتح  دـینکیم ، یتحاران  ساسحا  سکـس  زا  لک  روط  هب  ای  تسیچ ، نآ  هک  دـیتسین  نئمطم  اما  تسا  راـک  رد  یلاکـشا 
کیرـش هک  دـننکیم  رکف  اه  مناـخ   77  % ًابیرقت هک  میوگب  دـیاب  درادـن  ار  مساـگرا  هب  امـش  ندـناسر  ییاـناوت  ناترـسمه  دـینک . تروشم 

ندش مساگرا  يارب  هک  دنهد  شزومآ  ناشفرط  هب  دـنراد  ار  تارج  نیا  هک  ییاهنآ  یتح  دـناسرب . مساگرا  هب  ار  اهنآ  دـناوتیمن  ناشیـسنج 
ماجنا ار  دنیوگ  یم  اهنآ  هک  يراک  ینالوط  تدـم  نامه  هب  دـناوتیمن  ناشفرط  هک  تسا  نیا  شلیلد  دـیاش  ارچ ؟ اما  دـننکب . دـیاب  هچ  اهنآ 
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هک یلیلد  اهنت  دـننکب . دـیاب  هچ  هک  دـییوگب  اهنآ  هب  دـنراد  تسود  اهدرم  دـهد  یم  ناشن  تاقیقحت  هک  تسا  نیا  بلاـج  هتکن  اـما  دـهد .
دیاب مه  امـش  هک  دـننک  یم  رکف  تسا  رتعیرـس  یلیخ  ناـشدوخ  مساـگرا  نوچ  هک  تسا  نیا  دنـشکب  راـک  زا  تسد  دوز  دوش  یم  ثعاـب 

ار ناشراک  تحار  لایخ  اب  اهنآ  تقونآ  دـیوش ، مساگرا  اـت  دـشکب  لوط  مه  هقیقد  ات 20  دیاش  هک  دییوگب  اهنآ  هب  دـیاب  دیـشاب . روطنیمه 
هب دیهاوخب  ناتیسنج  کیرش  زا  ادتبا  منک . یفرعم  امـش  هب  يراکهار  مناوت  یم  دیوش ، مساگرا  دیناوت  یمن  مه  زونه  رگا  دنهد . یم  همادا 

امـش رب  دراو  یحور  راشف  دیوش ، ءاضرا  دـیناوت  یم  هک  دـینادب  امـش  يود  ره  یتقو  دزادرپب . ناتندـب  ساسح  ياه  تمـسق  ریاس  کیرحت 
قیرط زا  دـیناوت  یم  مک  مک  دریگب ، سنا  دیدنـسپ  یم  ندرک  سکـس  يارب  امـش  هک  یـشور  اـب  رتشیب  ناـتفرط  هچره  دـش . دـهاوخ  رتمک 
یعس دریگ . راک  هب  سرتسا  نودب  امش  ندرک  مساگرا  يارب  ار  شـشالت  همه ي  وا  دیهدب  هزاجا  دیـسرب . مساگرا  هب  ناترـسمه  اب  سکس 

سکس درومرد  داهنـشیپ : دنچ  تسا . رتدمآراک  امـش  يارب  مادک  دینیبب  ات  دینک  شیامزآ  دوخ  نیب  ار  دیدج  اه  کینکت  اه و  شور  دینک 
رب رگید  یمان  نتشاذگ  اب  دنکب . ار  راک  نیمه  هک  دیهاوخب  ناتیسنج  کیرش  زا  دیناوخب و  دیفم  بوخ و  ياه  باتک  دیشاب . هتشاد  هعلاطم 
هچ هیقب  هکنیا  نارگن  دـنکن . یعادـت  ناـتنهذ  رد  ار  تسیاـشان  تشز و  یلمع  رگید  اـت  دـیهد  هولج  یعیبط  یلمع  ار  نآ  عورـشم ، سکس 

يرکف هچ  دمهفب  نامردام  رگا  ای  دنکیم  نامدرومرد  يرکف  هچ  نامفرط  هک  میتسه  نیا  نارگن  هشیمه  دیشابن . دننکیم  ناتدرومرد  يرکف 
هدرخ زا  تسد  دـینک . هلباقم  نآ  اـب  دوش  یم  یتاـعوضوم  نینچ  ریگرد  ناـتنهذ  دـیدید  تقوره  دـیرادرب . اـهرکف  نیازا  تسد  دـنک . یم 
هلباقم راکفا  نیا  اب  دشاب . لماک  هک  درادن  دوجو  ناهج  رد  مه  يرگید  ناسنا  چیه  اما  دیتسین  لماک  امـش  هلب  دیرادرب . ناتمادـنا  رب  نتفرگ 
هتشذگ دیشیدنیب . ناتتبثم  طاقن  هب  ناتفعض ، طاقن  يور  ندش  زکرمتم  ياج  هب  دیتسیا  یم  هنیآ  يولج  یتقو  دینک : راتفر  اهدرم  لثم  دینک .

هتشاد هتشذگ  رد  يرگید  تایبرجت  هچ  دیا ؟ هدرک  تفایرد  ناتنیدلاو  زا  سکـس  درومرد  ییاهمایپ  هچ  دینک . یـسررب  ار  دوخ  یـسنج  ي 
زا مادکچیه  اب  رگا  و  دینک . تبحص  ناتیسنج  کیرش  اب  دینک . تبحص  نئمطم  تسود  کی  اب  دشاب ؟ هتشاذگ  ریثات  امـش  رب  زورما  هک  دیا 

يور دیـشاب . هتـشاد  هجوت  لاح  هظحل  هب  طقف  ندرک ، سکـس  عقوم  دینک . تروشم  سانـشناور  صـصختم  کی  اب  دـیتشادن ، تسود  اهنیا 
هک ییاهراک  غارـس  هب  یتح  ای  — دور یم  یفنم  راکفا  تمـس  هب  ناتنهذ  هک  دـینکیم  رکف  رگا  دـیوش . زکرمتم  دوخ  ناـمز  نآ  تاـساسحا 

قافتا هظحل  نامه  رد  هچنآ  زا  دیاب  طقف  دشاب . مساگرا  رب  ناتزکرمت  دیابن  یتح  دینزب . سپ  ار  راکفا  نیا  تعرـس  —هب  دـیهد ماجنا  دـیاب 
دیربب تذل  دتفا  یم 

اهمناخ یسنج  طباور  هب  طوبرم  رارسا 

اه نومروه  هناهام ي  تاناسون  ربخ :  لک  نتم  ناتمـساگُرا ؟ ؟ ناتتیقالخ ؟ ناتتـسوپ يارب  تسا  بوخ  ییاهزور  هچ  دیناد  یم  ایآ  هصالخ : 
امش رگا  اما  دوش . امش  ندش  یتوهش  ای  سکس و  هب  یگقالع  یب  ندوب ، يژرنا  رپ  ای  یگتسخ  یلاحشوخ ، ای  یگدرسفا و  ثعاب  دناوت  یم 

رد دـینک . رت  ینالوط  ار  نامز  نیا  هدرب و  ار  هدافتـسا  نیرتهب  ناتبوخ  ياه  هاـظحل  زا  دـیناوت  یم  دـینک ، ینیب  شیپ  ار  تارییغت  نیا  دـیناوتب 
یفرعم امش  هب  ناتیاهراتفر  میظنت  لرتنک و  يارب  ییاهدتم  اهدربهار و  هدرک و  یسررب  ات 28  زور 1  زا  ار  امش  تایصوصخ  هخرچ ي  اجنیا 

لثم يدب  تالاح  دوخ  هارمه  هب  تسا و  هدش  عورـش  لوا  زور  ناتیگدعاق  نارود  ناتندب  يارب  تسا  يدب  هتفه ي  ات 7 :  زور 1  مینک . یم 
یم داجیا  تلاح  نیا  دوش  یم  هدور  کیرحت  ثعاب  هک  ییایمیش  هدام ي  نیدنالگاتسورپ ، نازیم  نتفر  الاب  رطاخ  هب   ) دروآ یم  زین  لاهسا 

روطنیمه ناتزغم  يارب  تسا  یبوخ  هتفه ي  دوش . یم  دـیدشت  هرود  نیا  رد  ناشیرامیب  دنتـسه ، نرگیم  ای  مسآ  هب  التبم  هک  يدارفا  دوش .)
هدرک دشر  اه  کمخت  هک  تسا  یمارآ  نارود  نامز  نیا  دیوش . یم  یلوکیلوف  هلحرم ي  کی  دراو  دیوش ، یم  کیدزن  مشـش  زور  هب  هک 

هطبار ي تسا . هداعلا  قوف  ینارود  دراد ، راکتبا  تیقالخ و  هب  زاین  هک  ییاـهراک  يارب  دـنیایب . نوریب  نادـمخت  زا  هک  دـنوش  یم  هداـمآ  و 
هک دیهاوخب  ناتیسنج  کیرـش  زا  دیاب  رطاخ  نیمه  هب  دیوش ، کیرحت  رترید  هک  دوش  یم  ثعاب  نژورتسا  مک  نازیم  هرود  نیا  رد  یـسنج 
زور رد  يراذگ  کمخت  يارب  ار  دوخ  ناتندب  هک  روطنیمه  يزاس  هچب  يارب  تسا  یبوخ  هتفه ي  ات 14 : زور 8  دنک . تیلاعف  رتشیب  یمک 
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هدش ماجنا  يراذگ  کمخت  دیمهفب  ات  دنک  یم  کمک  امـش  هب  هک  یمئالع  دبای . یم  شیازفا  مک  مک  نژورتسا  نزیم  دنک ، یم  هدامآ   14
ًالماک هکنیا  ات  هتفرگ  دیفـس  - درز زا  لبهم  زا  هدـش  هیلخت  عیام  گنر  رییغت  تسا : ریز  دراوم  لماش  دـیراد  يروراب  تردـق  ریخ و  ای  تسا 

هب ادـتبا  رد  نژورتـسا  ناـتقلُخ  يارب  تسا  یبوخ  هتفه ي  دـتفا . یم  قاـفتا  مه  درد  لد  يزیرنوخ و  اـه  نز  یـضعب  رد  دوـش . یم  فاـفش 
یم لداعت  ساسحا  رگید  امـش  يراذـگ ) کمخت   ) زور 14 دریگیم . تعرـس  شیازفا  نیا  دـعب  اـما  دـبای ، یم  شیازفا  یتخاونکی  تروص 

تذلرپ رایسب  هرود  نیا  رد  یسنج  هطبار ي  هرود  نیا  رد  یسنج  هطبار ي  تسا . تحار  ناتباصعا  دینک و  یم  ادیپ  هلـصوح  لاح و  دینک .
هتفه ي ات 21 : زور 15  درب . دهاوخ  يدایز  تذل  نارود  نیا  رد  امـش  هارمه  زین  ناتکیرـش  تشاد . دیهاوخ  يرتهب  مساگُرا  دوب و  دـهاوخ 

ناتتـسوپ يور  کل  شوج و  هرود  نیا  رد  تسا  نکمم  تسا و  ندـش  هتخاـس  لاـح  رد  هراـبود  محر  شـشوپ  ناتتـسوپ  يارب  تسا  يدـب 
کیتویب یتنآ  ناتیارب  هطوبرم  صـصختم  ًالامتحا  دینک . تروشم  تسوپ  صـصختم  کی  اب  دیناوت  یم  یتیعـضو  نینچ  رد  دینک . هدـهاشم 

نازیم دیـسر ، یم  هک  هـتفه  طـساوا  هـب  ناتـسفن  هـب  داـمتعا  يارب  تـسا  یبوـخ  هـتفه ي  درک . دـهاوخ  زیوـجت  هـتفه  کـی  فرـصم  يارب 
عیفرت ای  دینک ، تکرش  اه  یشک  هعرق  رد  دهد . یم  امـش  هب  یناهگان  ینیبشوخ  یلاحـشوخ و  کی  هک  دور  یم  شیازفا  هب  ور  نورتسژورپ 

هتفه ي ات 28 : زور 22  دیربب . تذل  نارود  نیا  زا  دیناوتیم  ات  دیراذگب . نایم  رد  ناتـسیئر  اب  ار  دـیتساوخ  یم  دوب  تقو  یلیخ  هک  يا  هبتر 
هب امـش  هکنیا  يارب  تسا  يا  هناشن  هدیـسر و  دوخ  دـح  نیرتالاب  هب  نورتسژورپ  نازیم  یگدـعاق ) زا  لبق  مئـالع   ) PMS يارب تسا  يدب 

دیشاب و هتشادن  دردرس ) ات  هتفرگ  هنیس  درد  زا  مئالع ، همه ي   ) یمئالع هنوگچیه  تسا  نکمم  هتبلا  دیا . هدش  دراو  یگدعاق  زا  لبق  هرود 
تسا نکمم  هرود ، نیا  رد  نورتسوتـست  هنادرم ي  نومروه  یمک  نازیم  حشرت  رطاخ  هب  دینک . هدهاشم  دوخ  رد  ار  اهنآ  زا  یـضعب  طقف  ای 

نیا رد  تسا  نکمم  نات  هیحور  يارب  تسا  يدب  هتفه ي  دیوش . هجاوم  ندب  قرع  ندـش  دـنت  ای  تروص  يوم  ندـش  دایز  لثم  یمئالع  اب 
زا رتدایز  یگدرـسفا  یگتفرگ و  نیا  عفر  يارب  تسا  نکمم  تفر و  دـهاوخ  ـالاب  رایـسب  زین  ناتیاهتـشا  دـینک . یگدرـسفا  ساـسحا  نارود 
هک هتخپ  ینیمز  بیس  ای  نوملقوب  رگرب  لثم  دنک  رتهب  مه  ار  امش  لاح  هک  دینک  هدافتسا  ییاهاذغ  زا  تسا  رتهب  سپ  دیروخب . اذغ  لومعم 
مک نـیئتورپ ، - رپ ياهاذـغ  زا  دـیتشاد  خـفن  ساـسحا  رگا  دوـش . یم  هـیحور  ندرب  ـالاب  ثعاـب  هـک  دنتـسه  يدیـسا  وـنیمآ  يواـح  ود  ره 

نارگن دنک . یم  کمک  امـش  هیحور ي  تیوقت  هب  مه  درب و  دهاوخ  نیب  زا  ار  خفن  تلاح  مه  دـینک ، هدافتـسا  کمن  مک  تاردـیهوبرک و 
دیلوت هرود  نیا  رد  یـسنج  هطبار ي  دنازوس . دـیهاوخ  يرتشیب  يرلاک  ندـب  ترارح  هجرد  ندوب  رتالاب  رطاخ  هب  دیـشابن ، مه  ندـش  قاچ 

امش هب  هک  دش  دیهاوخ  ور  هبور  یمئالع  اب  زور 28 : دوشیم . ناتیادص  ندش  رت  باذج  هجیتن  رد  ندش و  رت  مارآ  ثعاب  رتشیب  نورتسوتست 
. دردرس یباوخ و  مک  مکش ، ندرک  داب  تسا : ناتیگدعاق  زور  ادرف  دیوگ  یم 

محر هناهد  ناطرس  صیخشت 

داجیا محر ،  هناهد  یناطرس  شیپ  تاعیاض  زا  سپ  تسا ، ناهج  رسارس  رد  اهمناخ  عیاش  ناطرس  نیمود  هک  محر  هناهد  ناطرس  هصالخ : 
رد اهمناخ  عیاـش  ناطرـس  نیمود  هک  محر  هناـهد  ناطرـس  تسا ؟ مادـک  نآ  دربراـکو  تسیچ  ریمـسا  پاـپ  تست  ربخ :  لـک  نتم  دوشیم .
هب یناطرـس  شیپ  تاعیاض  لیدـبت  نیب  ینامز  هلـصاف  دوشیم . داجیا  محر ،  هناـهد  یناطرـس  شیپ  تاـعیاض  زا  سپ  تسا ، ناـهج  رـسارس 

ياهلولـس یـسررب  هلیـسو ي  هب  هک  ناطرـس  نیا  یبای  رامیب  شور  زا  هدافتـسا  ور  نیا  زا  تسا .  لاس  لقادـحو 5 ینالوط  یعقاو ،  ناطرس 
هب هک  یبایرامیب  زا  عیسو  هدافتسا  دراد . يا  هژیو  تیمها  ندش  یناطرـس  زا  لبق  تاعیاض ،  نامردرد  دوشیم  داجیا  محر  هناهد  هدش  شزیر 

ناطرس زا  یشان  ریمو  گرم  دصرد  شهاک 70 ثعاب  تسا ، ریذپ  ناکما  محر  هناهد  یسانش  لولـس  تست  ای  ریمـسا  پاپ  تست  هلیـسو ي 
شور زا  عالطا  مدع  لیلد  هب  هعـسوت  لاحرد  ياهروشک  رد  هکیلاحرد  تسا ؛ هدـش  هتفرـشیپ  ياهروشک  ردریخا  لاس  یط 50  محر  هناهد 

هب محر  هناهد  ناطرس  زا  یشان  ریمو  گرم  شهاک  هعماج ،  حطـس  رد  هدرتسگ  تروص  هب  نآ  ماجنا  ناکما  مدع  یعقاوم ،  ردو  یبایرامیب 
هناهد ي ناطرس  هک  دنا  هداد  ناشن  ددعتم  تاعلاطم  دوشیم ؟ داجیا  لیلد  هچ  هب  تسیچ ؟ محر  ناطرـسزاس  رطخ  لماوع  تسین . هزادنا  نیا 
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نانز رد  نآ  عویـشو  اه  هبهار  رد  يرامیب  نیا  ندوب  ردان  درادار .  یتبراقم  يراـمیب  کـی  تاصخـشم  نآ  یناطرـس  شیپ  تاـعیاضو  محر 
يرامیب نیا  داجیا  رد  یمهم  شقن  یـسنج  ياکرـش  دادـعتو  تبراقم  نیلوا  نس  یـسنج ،  تیلاـعف  هک  تسا  نیا  هدـنهد ي  ناـشن  یپسور 

یسنج ياکرشو  یگلماح ) زا 10  شیب  ددعتم (  یگلماح  اب  ییاهمناخ  رد  محر  هناهد ي  ناطرس  عویش  هک  دنا  هداد  ناشن  نیققحم  دنراد .
هدننک داجیا  لماع  هلب ، تسا ؟ هدش  هتخانش  محر  هناهد  ناطرس  رد  یصاخ  ییایرتکاب  ای  یـسوریو  لماع  ایآ  تسا . ربارب  زا 5  رتشیب  ددعتم 
یـسنج تبراقم  رثا  رد  هک  تسا  یناسنا  مولیپاپ  سوریو  مانب  یـسوریو  محر ،  هناـهد  یناطرـس  شیپ  تاـعیاض  محر و  هناـهد ي  ناـطرس 

شیپ تاعیاضو  محر  هناهد  ناطرـس  داجیا  رد  یناسنا  مولیپاپ  سوریو  شقنرب  یناوارف  دـهاوش  ریخا  لاس   20 یلا یط 15 دوش .  یم  لقتنم 
هاگتسد رد  نآ  عون  لقادح 20  هک  تسا  هدش  هتخانـش  سوریو  نیا  زا  عون  زا 60 شیب  نونک  ات  تسا .  هتـشاد  دـیکات  نآ  زا  لبق  یناطرس 

هب 3 یلک  روط  هب  سوریو  نیا  دـنا . هداد  ناشن  ار  محر  هناهد  ناطرـسو  سوریو  نیا  یهارمه  يددـعتم  تاـعلاطمو  دـنراد  دوجو  یلـسانت 
لیگز داجیا  رد  هک  تسا  یناـسنا  مولیپاـپ  سوریو  عاوـنا 6،11،42،43،44  لـماش  هک  مک  رطخ  اـب  هورگ  - 1 دوشیم : يدنب  میـسقت  هورگ 
كان رطخ  عاونا  - 3 تسا . یناسنا  مولیپاـپ  عون 31،33،51،35،52  ياهـسوریو  لماش  هک  طسوتم  رطخ  اـب  هورگ  - 2 دنراد . شقن  یلسانت 

یناـسنا مولیپاـپ  هرامــش 18-16  سوریو  اــب  یگدوـلا  هجوـتم  مـحر  هناــهد  ناطرــس  داــجیارطخ  هدــمع  تـسا . لـماش 16،18،45،46 
دصرد لداعم 5/3  عاونا  ریاس  زا  یشان  تنوفعو  دصرد  سوریو 11 ود  نیا  اب  ناطرـس  داجیا  یبسن  رطخ  تسا  هدش  تباث  هکیروطب  ؛ تسا

محر هناهد  ناطرس  لامتحا  راگیس ،  هب  يو  رسمه  ایو  رامیب  دایتعا  دنمادک ؟ محر  هناهد ي  ناطرس  یسنج  ریغ  هدننک  دعتسم  لماع  تسا .
ناطرس هب  التبا  رتشیب  دادعتسا  ثعاب  تالوفو   CوA َ نیماتیو دوبمک  هکیروطب  تسا ؛  ییاذغ  تداعو  میژر  رگید  لماع  دنک . یم  رتشیب  ار 

. دوشیم محر  هناهد  ناطرـس  زورب  زایریگـشیپ  ثعاب  ینیئتورپ  داوم  نیا  يواح  ییاذـغ  ياهمیژر  زا  هدافتـسا  هجیتن  ردو  هدـش  محر  هناـهد 
ياهصرق زا  هدافتسا  طابترا   . تسا ناطرس  عون  نیا  هدننک  دعتسم  لماوع  زا  زین  تشادهب  تیاعر  مدع  نیئاپ و  يداصتقا  یعامتجا –  حطس 

زا تدـم  ینالوط  هدافتـسا  هک  دـنا  هداد  ناشن  تاعلاطم  هچ  رگا  تسا ؛ هدـشن  تباث  محر  هناهد ي  ناطرـس  زوربو  يرادراـب  زا  يریگـشیپ 
زا يریگشیپ  یتعنامم  ياهشور  زا  هک  يدارفا  هب  تبـسن  ربارب  ار 3/1  محر  هناهد ي  ناطرس  هب  التبا  رطخ  يرادراب  زا  يریگـشیپ  ياهـصرق 

نینـس 50-45 رد  محر  هناهد  ناطرـس  ینـس  عویـش  تسیچ ؟  محر  هناهد ي  ناطرـس  میالع  دهدیم . شیازفا  دننک ، یم  هدافتـسا  يرادراب 
محر هناهد ي  زا  هدرک  شزیر  ياهلولـس  یـسررب  اب  اهنتو  هدوب  تمالع  نودـب  الماک  هیلوا  لحارم  رد  محر  هناهد  ناطرـس  تسا .  یگلاس 

نیا تسا . لانیژاو  یعیبط  ریغ  يزیرنوخ  تیاکـش ،  نیرت  عیاش  يرامیب  هتفرـشیپ ي  لحارم  رد  تسا . صیخـشت  لباق  ریمـسا ) پاـپ  تست  )
لانیژراو شود  زا  سپ  يزیرنوخ  ای  یکیدزن و  زا  سپ  يزیر  نوخ  هناـیهام ،  تداـع  ود  نیب  يزیرنوخ  تروص  هب  تسا  نکمم  يزیرنوخ 

روموت راشتنا  دراد .  دوجو  ینگل  درد  ای  راشف  يرامیب  هتفرشیپ ي  لحارم  رد  دراد . دوجو  زین  ینوخو  قیقر  وبدب ،  تاحـشرت  یهاگ  دشاب .
هتفرشیپ لحارم  رد  نینچمه  تسا ، کیتایس  درد  تروص  هب  هک  دوشیم  درد  ثعاب  یبصع  ياه  هتـشر  فارطا  کیتافنل  قورع  هب  یناطرس 

يارب وضع  نیرتهب  محر  هناهد  تسا ؟ هنوگچ  محر  هناهد  ناطرـس  یبای  رامیب  دوش . یم  هدـید  اـهاپ  رد  مروو  هناـثم ، هدور ،  راـک  لـالتخا 
هنیاعم ریمسا و  پاپ  تست  ماجنا  محر  هناهد  ناطرس  یبایرامیب  يارب  ناوناب  ناطرـس  یللملا  نیب  نمجنا  هیـصوت ي  تسا .  یلولـس  یـسررب 

یپ نومزآ  راب  هس  زا  دعب  دـنراد .  نس  لاس  يالاب 18  هدوب و  لاعف  یـسنج  رظن  زا  هک  تسا  ییاه  مناخ  همه  رد  هناـیلاس  تروص  هب  ینگل 
ریمسا پاپ  تست  رگا  درک . رتشیب  ار  شیامزا  ماجنا  لصاوف  ناوتیم  جلاعم  کشزپ  اب  نآ ،  ندوب  یعیبطو  ریمسا  پاپ  تست  رتشیب  ای  یپ  رد 
رتشیب ای  لاس  هس  تدم  هب  هک  ییاهمناخ  رد  محر  هناهد  ناطرس  رطخ  دنکیم ؟  دیدهتار  ناوناب  یتارطخ  هچ  دوشن  ماجنا  بترم  تروص  هب 

ریخا لاس  تدـم 10  رد  هک  یناسک  ياربو  دـنوشیم  یبای  رامیب  هناـیلاس  تروص  هب  هک  تسا  یناـسک  زا  رتشیب   9/3 دنا ،  هدـشن  یبای  رامیب 
مه يرادراـب  نارود  یط  یتح  هک  تسا  اجنادـب  اـت  ریمـسا  پاـپ  تست  تیمها  تسا .  رتشیب  ربارب  التبا 3/12  رطخ  دـنا ،  هدـشن  یبای  رامیب 

ار یتاکن  هچ  نارامیب  ریمـسا  پاپ  تست  ماجنا  دروم  رد  دشاب .  هتـشاد  يرادراب  همادا  يارب  يرطخ  هنوگچیه  هکنیا  نودب  دوشیم ،  هیـصوت 
24 ( 2 دوشن . ماجنا  هجوچیه  هب  نآ  لالخ  ردو  دوش  ماـجنا  تداـع  ماـمتا  زا  دـعب  ریمـسا  پاـپ  تست  تسا  رتهب  ( 1 دنریگب ؟ رظن  رد  دـیاب 
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لانیژاو ياهوراد  زا  تست  ماـجنا  زا  لـبق  هتفه  کـی  ( 3 دـشاب .  هدـشن  هدافتـسا  لانیژاو  شود  زا  ریمـسا  پاپ  تست  ماجنا  زا  لبق  تعاـس 
يرامیب نیا  دوجو  اب  ینعی  دراد ،  بذاک  یفنم  باوج  ریمسا  پاپ  تست  دراوم  زا  دصرد  دودح 20  نوچ  نمض  رد  دشاب .  هدشن  هدافتسا 

یعیبط ریغ  هعیاض  دوجو  لاثم  يارب  محر ، هناهد  يرامیب  هب  کش  تروص  رد  دـهد ،  صیخـشت  ار  يرامیب  نیا  دـناوت  یمن  شیاـمز  نیا آ 
یلـسانت ياه  لیگز  هب  التبا  ایو  تبراقم  زا  دعب  يزیرنوخ  تروص  هب  ینیلاب  مئالع  ای  هدش و  هدید  کشزپ  هلیـسو  هب  هک  محر  هناهد  يور 

ماـن هب  يدـعب  هس  پوکـسورکیم  اـب  رت  قـیقد  یـسررب  دوـش ،  یم  داـجیا  یناـسنا  مولیپاـپ  سوریو  عاوـنا  زا  یـشان  تنوـفع  لـیلد  هـب  هـک 
 ، یلولـس یـسرربو  ریمـسا  پاـپ  تست  رد  رگا  تسیچ ؟ محر  هناـهد  ناطرـس  صیخـشت  یعطق  ياهـشور  تـسا . يرورـض  پوکـسوپلوک 

( یپوکـسوپلوک  ) يدـعب هس  پوکـسورکیم  ریز  محر  هناهد  تفاـب  هنومن  دـیاب  دوش  هدـید  یـسانش  بیـسآ  هلیـسو  هب  یعیبط  ریغ  تارییغت 
كوکـشم لحم  زا  تفاب  هنومن  دوب ،  تیور  لباق  رطخ  ضرعم  رد  یحاون  ماـمت  یپوکـسورکیم  یـسررب  رد  هکیتروص  رد  دوش ؛  یـسررب 

لباق رطح  ضرعم  رد  هیحان  مامت  پوکسوپلوک  اب  یسررب  رد  هک  يدراوم  رد  دوش . یم  عورش  يرامیب  تدش  ساسا  رب  نامردو  هدش  هیهت 
قاتا رد  شور  نیا  هک  دوش  یم  يریگ  هنومن  رطخ  ضرعم  رد  یحاون  مامت  زا  دـشاب  مهبم  شور  نیا  اـب  یتفاـب  صیخـشت  اـی  دـشابن  تیور 

فـشک هیلوا  لـحارم  رد  ار  محر  هناـهد  ناطرـس  ناوـتیم  یناـمرد ،  مهو  تسا  یـصیخشت  مـه  هـک  شور  نـیا  اـب   . دوـش یم  ماـجنا  لـمع 
عقوم هب  ماجنا  اب  بیترت  نیدـب  تسا .  ریذـپ  ناکما  ناـسنا  رمع  لوط  رد  ریثاـت  هنوگچیه  نودـب  هلحرم  نیا  رد  محر  ناطرـس  ناـمرد  . درک

. درک يریگشیپ  محر  هناهد  ناطرس  زورب  زا  ناوت  یم  هنایهام  هنیاعم  ریمسا و  پاپ  تست 

ییوشانز طباور  رد  هسوب  تاریثات 

یم لاقتنا  دنخبل  کی  اب  ار  دوخ  راکفا  ا  ــ م ـت . ـسا نهذ  ورهارمه  بل  هک  تفگ  ناوتیم  تقونآ  دـشاب ، حور  لخدـم  مشچ  رگا  هصالخ : 
تقونآ دـشاب ، حور  لخدـم  مشچ  رگا  ربخ :  لک  نتم  مییامن . یم  زاربا  هسوباب  ار  دوخ  قیالع  میناجنگ و  یم  تا  ـ ملک رد  ار  قشع  میهد ،

قیالع میناجنگ و  یم  تا  ـ ملک رد  ار  قشع  میهد ، یم  لاقتنا  دنخبل  کی  اب  ار  دوخ  راکفا  ا  ــ م ـت . سا نهذ  ورهارمه  بل  هک  تفگ  ناوتیم 
باتک هدنـسیو  نـ تسا . تاملک  تاغل و  يارف  اه  نآ  نایب  هک  دراد  دوجو  یقیمع  بلاطم  هسوب  کی  رد  مییاـمن . یم  زاربا  هسوباـب  ار  دوخ 

زا یـصخش  ًالماک  يدرف و  نایب  عون  کی  هدـنهد  ناـشن  تسا و  رنه  ندیـسوب  : " تسا دـقتع  ـ میرف ناـج  ر  ــ تکد " یـسنج ، هط  ـ بار قشع و  "

هک تسا  یعیبط  ًالماک  سپ  دنوش ، یم  کیدزن  مه  هب  راب  نیلوا  يارب  نیجوز  هک  دوش  یم  داجیا  ینامز  هسوب  دـشاب ". یم  تبحم  قشع و 
هـسوب : " هک دوش  یم  تشادرب  روطنیا  اه " هسوب  باتک  " مان یب  هدنـسیون  اب  عبنم  کی  زا  دنوش . یبصع  هدـش و  برطـضم  یمک  فرط  ود 
هکینامز هک  هدـش  هتـشون  روطنیا  مه  رگید  باتک  کی  رد  سکعلاب ". دـیریگب و  دـیناوت  یمن  دـیهدن  ات  هدوب ؛ هفرط  ود  ًالماک  لـمع  کـی 

ار وا  دیـسانشب ، رتهب  ار  وا  ات  دینک  ربص  ًامتح  تسین  مزال  دیهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  دیـسوبب  ار  ناترـسمه  ات  دـیراد  لیامت  دـینکیم  ساسحا 
همه ي رد  هک  تسا  نیا  دنک  یم  ربارب  دنچ  ار  هسوب  ییابیز  هک  يدراوم  زا  یکی  دیـسانشب . رتهب  ار  وا  دیناوت  یم  نامز  رورم  هب  دیـسوبب و 

نیلوا : " هک دراد  یم  راهظا  زازکت  هاگـشناد  یـسانش  مدرم  شخب  سیئر  تنریب  ناو  روسفورپ  دـشاب . یم  كرد  لباق  بهاذـم  اـه و  ناـبز 
ياه هسوب  دوجو  رب  لاد  يرگید  كردم  چیه  نامز  نیا  زا  شیپ  دـنه . رد  حیـسم  دالیم  زا  لبق  لاس  هب 1500  ددرگ  یمرب  هناقشاع  هسوب 

تاناویح تسوپ  يور  ياه  هتشون  ای  اهراغ و  ياه  هراوید  يور  یـشاقن  یلگ ، ياه  حول  يور  زا  جیاتن  نیا  هیلک  تشادن . دوجو  هناقـشاع 
موسرم حیـسم  دالیم  زا  لبق  لاس  نامه 1500  زا  رگیدکی  هب  اه  ینیب  راشف  کیدزن و  سامت  هک  تسا  دـقتعم  تنریب  تسا . هدـمآ  تسدـب 

رد اه  یمور  درک . ادـیپ  ترهـش  اـه  یمور  ناـیم  رد  راـب  نیلوا  يارب  هدرک ، ادـیپ  جاور  لکـش  نیا  هب  هزورما  هک  يا  هسوب  اـما  تسا . هدوب 
ياـه همـسجم  دندیـسوب و  یم  ار  هدوب  ناـشموق  ناربهر  تسد  رب  هک  يا  هقلح  رتشگنا و  دندیـسوب ، یم  ار  رگیدـکی  ندرک  مالـس  ماـگنه 

تعرـس هب  اه  یمور  دنداد . یم  لاقتنا  لباقم  فرط  هب  ار  دوخ  مارتحا  سح  ندوب و  عیطم  راک  نیا  اب  دندیـسوب و  یم  زین  ار  دوخ  نایادـخ 
ياه مان  اه ، هسوب  عاونا  يارب  لیلد  نیمه  هب  دشاب ، هتـشاد  رب  رد  ار  یتوافتم  یناعم  دـناوت  یم  فلتخم  طیارـش  رد  هسوب  هک  دـندش  هجوتم 
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: میلویوس و  تبحم ، قشع و  ساسحا  يور  زا  هسوب  میلویـساب : یتسود ، يور  زا  هسوب  میلویکـسا : لاثم  ناونع  هب  دـندرک . باختنا  یفلتخم 
هدومن و هسوب  میرحت  هب  عورـش  فلتخم  نایدا  هک  دوب  دعب  هب  نآ  زا  تسا . هدش  روهـشم   French Kiss هب اـهزور  نیا  هک  قیمع  هسوب 

رگا تسا . هدنام  یقاب  دوخ  توق  هب  نانچمه  دوب و  رتشیب  هسوب  تردق  لاح  ره  هب  اما  دـندرک ، مالعا  یندوشخبان  هانگ  کی  ناونع  هب  ارنآ 
یـسکآ نهذ  اـت  دوش  یم  ثعاـب  یعیبـط  روط  هب  ندیـسوب  هک  مییوگب  میناوت  یم  مینک ، یباـی  هشیر  یملع  رظن  زا  ار  هدـیدپ  نیا  میهاوخب 

هک دندقتعم  نادنمشناد  دهدب و  تسد  ام  هب  یبوخ  ساسحا  ندیسوب  ماگنه  رد  دوش  یم  ببس  نومروه  نیا  دنک ، حشرت  يرتشیب  نیـسوت 
تیعـضو رد  هکیناـمز  دوب . دـهاوخ  يدـعب  هسوب ي  رظتنم  هسوب  کـی  هبرجت  تروـص  رد  هک  تسا  يا  هنوـگ  هب  ناـسنا  يدوـجو  تیهاـم 

داجیا ببـس  هدام  نیمه  هک  دـننک  یم  حـشرت  ار  ییایمیـش  هدام  اه  بل  هرادـج  ناهد و  لـخاد  رد  دوجوم  ددـغ  دریگ ، یم  رارق  ندیـسوب 
ادیپ تسد  هجیتن  نیا  هب  ناققحم  دش ، ماجنا  نوتسنیرپ  هاگـشناد  رد  لاس 1997  رد  هک  یقیقحت  رد  دوش . یم  ندیـسوب  همادا  هب  درف  لیامت 

یبجعت دنک . ادیپ  ار  شا  هقوشعم  ياه  بل  یکیرات  رد  ات  دزاس  یم  رداق  ار  درف  هک  تسا  یبصع  ياه  لولـس  ياراد  ناسنا  زغم  هک  دندرک 
ناکـشزپ و دـنرب . یم  يرتشیب  بذـل  رون  مک  کیرات و  ياه  ناـکم  رد  رگیدـکی  ندیـسوب  زا  اـه  جوز  زا  يرایـسب  ارچ  هک  درادـن  دوجو 

كرت زا  لبق  حبـص  زور  ره  هک  يدارفا  هک  دنا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هراب  نیا  رد  دوخ  هدرتسگ  ياه  شهوژپ  یپ  رد  یناملآ  ناکـشزپناور 
رتمک دننک ، یم  كرت  ار  هناخ  ندیسوب  زا  سپ  هک  يدارفا  نینچمه  دنوش . یم  يرامیب  راچد  رتمک  دنـسوبیم  ار  دوخ  رـسمه  هناخ ، ندرک 

لاس نس و  مه  زا  شیب  لاس  طسوتم 5  روط  هب  دنراد و  نیریاس  هب  تبسن  يرتشیب  دمآرد  دصرد  ات 30   20 دنراد ، فداصت  عوقو  لامتحا 
لیالد زا  یکی  تسا  دـقتعم  هتـشاد  یلاعف  شقن  تاـقیقحت  نیا  رد  رد  هک  يدارفا  زا  یکی  وبزاـس  روترآ  رتکد  دـننک . یم  رمع  دوخ  ياـه 
دناوت یم  زیچ  هچ  دننکیم و  عورش  بسچلد  تبثم و  شرگن  کی  اب  ار  دوخ  زور  هک  تسا  نیا  دارفا  زا  يدایز  رایسب  دادعت  تیقفوم  یلصا 

رمع هدوب و  قفوم ، و  تمالـس ، لاحـشوخ ، دـیهاوخ  یم  امـش  رگا  نیارباـنب  دـنک . داـجیا  تبثم  شرگن  کـی  ناـسنا  رد  هسوب  کـی  دـننام 
، دینک كرت  دوخ  راک  لحم  دصق  هب  ار  هناخ  هکنیا  زا  شیپ  حبص ، زور  ره  دیراد  یم  شتـسود  هک  ار  یـسک  دیاب  دیـشاب ، هتـشاد  ینالوط 

یم راهظا  ناتسگنا  ناکشزپنادند  هیداحتا  سیئر  ندروگ  رتیپ  رتکد  یگدیـسوپ  زا  يریگولج  اه و  نادند  زا  تظفاحم  ایازم  ریاس  دیـسوبب .
كالپ ندمآ  دوجوب  ثعاب  رما  نیا  دنک ، یم  ادیپ  يدیسا  تلاح  ناهد  قازب  هدش و  نیریـش  داوم  زا  رپ  ناهد  ندروخ ، اذغ  زا  سپ  : " دراد

قازب نایرج  دنک ، یم  کمک  اه  نادند  تمالـس  ظفح  هب  هک  تسا  یعیبط  هدننک  كاپ  دنیارف  کی  ندیـسوب  دوش . یم  اه  نادـند  يور  رب 
زا لاوس ر  نیا  مدوخ  نم  دهد ". یم  شهاک  يدایز  رایـسب  دح  ات  ار  اه  نادند  يور  رب  كالپ  داجیا  دصرد  و  هدیـشخب ، شیازفا  ار  ناهد 

هـسوب کی  سرتسا  ندرب  نیب  زا  درک . دییات  ارم  ياه  هتفگ  تحـص  ًاتیاهن  اما  دیـشک ، تلاجخ  يردـق  ادـتبا  رد  وا  مدیـسرپ ، مکـشزپنادند 
: تسا دـقتعم  یناور  رواشم  بانکم ، یک  لکیام  دوش . یم  بوسحم  سرتسا  ندرب  نیب  زا  ندـش و  سکلیر  يارب  شور  نیرتهب  هناقـشاع ،
تاساسحا و هک  ییاجنآ  زا  و  دریگ ، یم  دوخ  هب  ار  ندز  دنخبل  تلاح  ناهد  ًابیرقت  دـنریگ ، یم  رارق  ندیـسوب  تلاح  رد  اه  بل  هکینامز  "

رد دشاب . هتـشاد  سرتسا  مه  دـنزب و  دـنخبل  مه  رفن  کی  هک  تسا  نکمم  ریغ  ًابیرقت  دـنراد ، یکیدزن  طابترا  مه  اب  ناسنا  یندـب  تاکرح 
نیرت تحار  رد  هدش و  لش  مشچ  تالـضع  دوش ، یم  رت  قیمع  ندیـسوب  نامز  رد  سفنت  هک  تشاد  هجوت  مه  هتکن  نیا  هب  دیاب  لاح  نیع 

نزو شهاک  تسا . ندـش  سکلیر  ینوریب و  يوهایه  رپ  يایند  اب  طابترا  عطق  يارب  کینکت  نیرتهب  رما  نیا  دـنریگ . یم  رارق  دوخ  تلاح 
رد يزیچ  ینعی  دـینازوسب ، يرلاک  دـیاب 3000  دـینک  مک  نزو  ولیک  مین  اهنت  هکنیا  يارب  دـیهد ؟ ماجنا  ار  راـک  نیا  دـیناوت  یم  تدـم  هچ 
ات دوش  یم  ببـس  دهد و  یم  شیازفا  ار  ندب  مسیلوباتم  تدـش  هب  ینالوط  قیمع و  هسوب  کی  تعاس . نامه 500  ای  هقیقد  دودح 30000

ناوت یم  طسوتم  روط  هب  اما  دراد ، یگتسب  هسوب  تدش  هب  یفرـصم ، يرلاک  نازیم  دنوش . هدنازوس  ندب  رد  يرتشیب  تعرـس  اب  يدنق  داوم 
یم رامش  هب  ندیسوب  يایازم  نیرت  مهم  زا  یکی  دروم  نیا  يریپ  دنیارف  رد  ریخات  دوش . یم  فرصم  يرلاک  هقیقد 10  ره 10  رد  هک  تفگ 

كورچ نیچ و  داجیا  نازیم  لیلد  نیمه  هب  دوش ، ظفح  نانچمه  هناچ  کف و  ياه  هچیهام  تردق  ات  دنکیم  کمک  امش  هب  ندیـسوب  دور .
نیح رد  میداد ! ناتتـسد  ندرکن  شزرو  يارب  یبوخ  يا  هناهب  بوخ  مادـنا  بسانت  شیازفا  داجیا و  دـنک . یم  ادـیپ  شهاک  نییاپ  اهنآ  رد 
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هب يرتشیب  تعرس  اب  نوخ  هدش و  دازآ  يرتشیب  نیلانردآ  نامز  نیا  رد  دنک ، یم  ادیپ  شیازفا  نآ  نابرض  دپت و  یم  رت  دنت  بلق  ندیـسوب ،
اب ار  ناتفیلکت  تسا . یقورع  یبلق –  ياه  نیرمت  نیرتهب  هلمج  زا  ندیـسوب  هک  تشاد  راـهظا  ناوت  یم  دوش . یم  ژاـپمپ  ندـب  طاـقن  ماـمت 

دراد طابترا  همادا  هب  یلیامت  دینیبب  دینک و  یبایزرا  ار  ناترسمه  یسنج  ياهزاین  دیناوت  یم  ندیسوب  نیح  رد  دنک  یم  نشور  لباقم  فرط 
. هن ای  دیراد  یناوخمه  لباقم  فرط  اب  ایآ  دینیبب  هک  دروآ  یم  مهارف  امش  يارب  ار  ناکما  نیا  هسوب  نیلوا  هک  دندقتعم  ناسانشناور  ریخ . ای 

دیناوت یم  هسوب  نیلوا  هبرجت  اب  نیاربانب  دراذگ ، یم  ياج  رب  اه  ناسنا  هاگآدوخانریمض  رد  یندنام  دای  هب  ریثات  وب "  " هک دسر  یم  رظن  هب 
وا اب  ار  دوخ  طابترا  دیناوت  یم  زاغآ  نامه  رد  دوبن  نینچنیا  رگا  ریخ و  ای  دراد  یگنهامه  لباقم  صخش  اب  امش  نویرف  هک  دیهد  صیخشت 

نادند هب  ندیسر  بیسآ  ناکما  نوچ  دنرادن  یسندوترا  ناتیاه  نادند  هک  دیوش  نئمطم  لوا  هتبلا  سفن  هب  دامتعا  شیازفا  دیـشخب . همتاخ 
تروص هب  دنک . داجیا  امـش  رد  ار  یبوخ  سح  دناوت  یم  هناقـشاع  هسوب  کی  لاح  ره  هب  دراد . دوجو  لباقم  فرط  ناهد  ناتدوخ و  ياه 

ساسحا دیشاب  لاحشوخ  هک  مه  یتقو  و  دیتسه ، لاحـشوخ  ندیـسوب ، نامز  رد  هک  داد  حیـضوت  نینچنیا  ار  عوضوم  نیا  ناوت  یم  يروئت 
. دوش یم  امش  سفن  تزع  سفن و  هب  دامتعا  شیازفا  ببس  رما  نیا  درک و  دیهاوخ  ادیپ  ناتدوخ  هب  تبسن  یبوخ 

؟ تسیچ یلسانت  هیحان  لاخ  بت 

رد تنوفع  نیا  دبای . یم  لاقتنا  یشزیمآ  هار  زا  هک  یلسانت  هیحان  یسوریو  تنوفع  کی  زا  تسا  ترابع  یلسانت  هیحان  لاخ  بت  هصالخ : 
هار زا  هک  یلسانت  هیحان  یـسوریو  تنوفع  کی  زا  تسا  ترابع  یلـسانت  هیحان  لاخ  بت  ربخ :  لک  نتم  دهد . خر  دناوت  یم  نانز  نادرم و 

دنترابع دراد  دوجو  اهنآ  يریگرد  ناکما  هک  یحاون  هلمج  زا  دهد . خر  دناوت  یم  نانز  نادرم و  رد  تنوفع  نیا  دبای . یم  لاقتنا  یشزیمآ 
. دهد یم  خر  یشزیمآ  ياه  يرامیب  ریاس  اب  هارمه  ًالومعم  یلسانت  یلاخ  بت  یلسانت .  تلآ  و  اه ، نار  محر ،  ندرگ  یلـسانت ،  يارجم  زا 
اه لوات  نانز ،  رد  دراد . دوجو  یلـسانت  هیحان  رد  یگدرزآ  ساسحا  ای  شزوس  شراخ ،  نآ  زا  لبق  هک  كاندرد  ياه  لوات  عیاش  میـالع 

اهنآ زا  دـنکرت و  یم  ياه  لوات  زور ، دـنچ  زا  سپ  دـنبای . شرتسگ  هارباـشیپ  زین  محر و  ندرگ  اـت  یلـسانت  يارجم  نورد  اـب  تسا  نکمم 
هرگ ندش  گرزب  راردا  عفد  رد  لکشم  شزوس و  دنماجنا . یم  لوط  هب  هتفه  هک 1-3  دنام  یم  ياج  رب  كاندرد  قمع و  مک  ییاه  مخز 
یم یناهد  هیحان  لاخ  بت  ثعاب  عون 1  لاخ  بت  سوریو  عون 2 . سپره )   ) لاخ بت  سوریو  للع  تلاسک  ساسحا  بت و  يوافنل  ياـه 

لاعف تاعیاض  دوجو  تروص  رد  یـشزیمآ و  هار  زا  یلـسانت  هیحان  لاخ  بت  تسه .  زین  یلـسانت  هیحان  لاخ  بت  لـماع  یهاـگ  هتبلا  دوش ،
میالع ات  دـشک  یم  لوط  زور  سوریو 2-7  اب  سامت  نامز  زا  دنـشاب . زین  ناهد  اه و  تسد  يور  تسا  نکمم  تاـعیاض  دـبای . یم  لاـقتنا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع  دهد . یم  ناشن  ار  دوخ  ًادعب  یلو  دبای  یم  لاقتنا  يا  هیلوا  میالع  هنوگ  چیه  نودب  تنوفع  یهاگ  دنوش  رهاظ 
سرتسا ناطرـس  ياهوراد  ای  ینمیا  هدننک  بوکرـس  ياهوراد  فرـصم  دـشاب . هدرک  مک  ار  ندـب  تمواقم  هک  يدـج  يرامیب  کی  دوجو 

دـشر ًالومعم  هک  ینمیا ،  خـساپ  ییاراک  شهاـک  ثعاـب  تسا  نکمم  سرتسا  تنوفع .)  دوع  اـی  هیلوا  تنوفع  هب  ـالتبا  دادعتـسا  شیازفا  )
هیحان هب  بیـسآ  زا  دـنترابع  دـنوش  يرامیب  دوع  ثعاب  دـنناوت  یم  هک  یلماوع  ریاـس  ندیـشک  راگیـس  دوش . دـنک ، یم  فقوتم  ار  سوریو 

زا دیاب  لاعف ،)  تنوفع   ) لوات ای  مخز  دوجو  تروص  رد  يریگشیپ  رگید  تنوفع  کی  دوجو  و  نتفرگ ،  باتفآ  هناهام ،  تداع  یلـسانت ، 
مودناک زا  دیاب  دشاب ، هتـشاد  دوجو  لاعف  تنوفع  ررکم  دوع  رگا  ًاصوصخ  لاعفریغ ،  تنوفع  دوجو  تروص  رد  دوش . يراددوخ  شزیمآ 

دیاب اریز  دیهد ، عالطا  دوخ  کشزپ  هب  ار  یلسانت  هیحان  هعیاض  هنوگره  ای  یلسانت  لاخ  بت  هقباس  ًامتح  دیتسه ، هلماح  رگا  دوش . هدافتـسا 
رد راظتنا  دروم  بقاوع  دینک . زیهرپ  سرتسا  زا  رودقملا  یتح  دـنوش . ماجنا  دازون  رد  تنوفع  زورب  زا  يریگولج  يارب  یطایتحا  یتامادـقا 

يرامیب دوع  زا  داد و  فیفخت  ار  يرامیب  میالع  ناوت  یم  نامرد  اب  اما  درک ، هجلاـعم  ار  یلـسانت  هیحاـن  لاـخ  بت  ناوت  یمن  رـضاح  لاـح 
میالع دوش  لاعف  هرابود  سوریو  هک  یتقو  تسا .  هدمآرد  هتفخ  تلاح  هب  سوریو  درادـن ، دوجو  میالع  هک  یماگنه  رد  درک . يریگولج 

 ، فلتخم ياه  نامز  رد  زین  درف  کی  رد  درف و  هب  درف  زا  یتحاران  نازیم  تسین .  دیدج  تنوفع  يانعم  هب  میالع  تشگزاب  دندرگ . یم  زاب 
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تنوـفع شرتـسگ  یلاـمتحا  ضراوـع  تسا .  يدـعب  ياـهدوع  زا  رتـشیب  تنوـفع  راـب  نیلوا  رد  یتحاراـن  نازیم  نینچمه  تسا .  تواـفتم 
هب تنوفع  لاقتنا  دننک . فرصم  ینمیا  هاگتسد  هدننکراهم  ای  ناطرس  دض  يوراد  دنراچان  هک  ینارامیب  رد  گرم  ندب و  مامت  هب  یسوریو 

ییایرتکاب تنوفع  دنک . داجیا  ار  دازون  ناج  هدننکدیدهت  هدرتسگ و  تنوفع  کی  دـناوت  یم  هک  هدولآ  ردام  زا  هدـمآ  لایند  هب  هزات  دازون 
رد لوات  لخاد  عیام  تسا  نکمم  صیخـشت  دـییأت  يارب  اما  دوش ، یم  هداد  اه  لوات  ندـید  اب  ًالومعم  صیخـشت  یلک  لوصا  نامرد  هیوناـث 

یخن دـیاب  ریز  سابل  دریگ . یم  تروص  ضراوع  زا  يریگـشیپ  میالع و  فیفخت  فدـه  اب  ناـمرد  دریگ . رارق  یـسررب  دروم  هاگـشیامزآ 
قـشاق کی  نآ  رد  هک  مرگ  بآ  ناو  رد  نتـسشن  درک . هدافتـسا  هیحان  رد  مرگ  بآ  زا  ناوت  یم  راردا ، ماگنه  هب  درد  شهاک  يارب  دشاب .
یگدنز هویـش  رودقملا  یتح  دهد . شهاک  ار  اه  لوات  زا  یـشان  یتحاران  درد و  زا  يرادقم  دناوت  یم  دشاب  هدش  هتخیر  کمن  يروخیاچ 

رارق هنیاعم  ریمـسا و  پاپ  یـسررب  تحت  هنالاس  دـیاب  اه  مناـخ  دیـشاب  هتـشاد  یگدـنز  رد  يرتمک  سرتسا  هک  دـیهد  رییغت  يروط  ار  دوخ 
هلمح نیلوا  نامرد  يارب  ًابلاغ  یکاروخ  یـسوریو  دـض  ياهوراد  اهوراد  دوش . لصاح  ناـنیمطا  يا  هضراـع  هنوگره  ندوبن  زا  اـت  دـنریگ 

زین يریگـشیپ  يارب  تسا  نکمم  اهوراد  نیا  ناراـمیب ،  زا  یـضعب  رد  دـنوش . یم  زیوجت  تنوفع  دوع  یلـسانت و  هیحاـن  لاـخ  بت  تنوفع 
درد دض  ياهوراد  دنتسین . رثؤم  یکاروخ  هزادنا  هب  اما  دنتـسه  دوجوم  زین  یـسوریودض  اهوراد  نیا  یندیلام  یعـضوم  عون  دنوش . زیوجت 
یمن هیصوت  یصاخ  میژر  ییاذغ  میژر  دوش . يراددوخ  شزیمآ  زا  دیاب  میالع ،  ندشن  فرطرب  نامز  ات  تیلاعف  نفونیماتسا  لثم  فیفخ ، 

. دیراد ار  یلـسانت  هیحان  لاخ  بت  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن : هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  دوش .
يزیرنوخ رگا  دـنوش . رتدـب  میـالع  ناـمرد ،  مغر  یلع  رگا  دـنراذگن . دوـبهب  هبور  هتفه  کـی  ضرع  رد  میـالع  ناـمرد ،  مغر  یلع  رگا 

. دیآ دوجو  هب  امش  رد  تلاسک  ای  یشوخان  ساسحا  هک  نیا  ای  ددرگ  زاب  بت  هرابود  نامرد ،  ماگنه  هب  رگا  دهد . خر  مروت  ای  لومعمریغ 

سررید یسنج  غولب 

یگلاس و ات 13  نیب 7  ًالومعم  نارتخد  رد  نارود  نیا  تسا . توافتم  رایـسب  فلتخم  دارفا  رد  غولب  نارود  همتاخ  عورـش و  نس  هصـالخ : 
زا امش  ندب  هک  تسا  ینامز  غولب ، نارود  تسیچ ؟ سررید  یسنج  غولب  ( 1 ربخ :  لک  نتم  دتفایم ، قافتا  یگلاس  ات 15  نیب 9  نارسپ  رد 

دروم رد  . تسا كرد  لباق  ندـب ، تارییغت  قیرط  زا  غولب  نارود  هب  ندیـسر  ًالومعم  دـنکیم . دـشر  یلاـسگرزب  لکـش  هب  یکدوک  لـکش 
ندب یّلک  لکش  تسا . هناهام  تداع  عورـش  دشر و  یناهگان  شیازفا  ندروآ ، رد  وم  اههنیـس ، ندش  گرزب  تروص  هب  نآ  دومن  نارتخد ،

نارود عورـش  زین  نارـسپ  دروم  رد  ددرگیم . لبق  زا  رتصخـشم  ندـب  يانحنا  دوشیم و  رتضیرع  نساب  دوشیم . رییغت  راچد  ًالامتحا  زین 
عورش زین  اهنآ  ندب  یّلک  لکش  دوشیم . صخشم  یلـسانت  تلآ  اههضیب و  ندش  رتگرزب  دشر و  یناهگان  شیازفا  ندروآ ، رد  وم  اب  غولب 

نارـسپ و رد  نورتسوتـست   ) یـسنج ياهنومروه  لیلد  هب  تارییغت  نیا  ددرگیم . رتینالـضع  ندـب  رتضیرع و  اـههناش  دـنکیم . رییغت  هب 
رایسب فلتخم  دارفا  رد  غولب  نارود  همتاخ  عورـش و  نس  دوشیم . دیلوت  لبق ، زا  رتشیب  رایـسب  ندب ، طسوت  هک  تسا  نارتخد ) رد  نژورتسا 
تسا نکمم  دنچ  ره  دتفایم ، قافتا  یگلاس  ات 15  نیب 9  نارسپ  رد  یگلاس و  ات 13  نیب 7  ًالومعم  نارتخد  رد  نارود  نیا  تسا . توافتم 

چیه هک  نآ  نودـب  دـنکیم  روبع  ینـس  هدودـحم  نیا  زا  يدرف  تاقوا ، یهاگ  اّما  دریگ . تروص  نیا  زا  رترید  ای  رتدوز  دارفا ، یـضعب  رد 
غولب يارب  يدنچ  لیالد  سررید  یسنج  غولب  لیالد  ( 2 دوشیم . هتفگ  سررید  غولب  هدیدپ ، نیا  هب  دهد . زورب  یندب  تارییغت  زا  ياهناشن 

ردپ و ًالامتحا  دراد  سررید  یـسنج  غولب  هک  یـسک  ینعی  ددرگیم . رب  یگداوناخ  هنیمز  هب  هدیدپ  نیا  ًابلاغ  دراد . دوجو  سررید  یـسنج 
دوشیم و هتفگ  یتشرس  گنرد  هدیدپ  نیا  هب  دناهتـشاد . سررید  غولب  مه  شنارهاوخ  ای  ناردارب  اههلاخ ، اهییاد ، اههمع ، اهومع ، ردام ،
. دوخ نالاسمه  زا  رترید  یمک  طقف  تفای ، دنهاوخ  دـشر  یعیبط  روط  هب  ًاتیاهن  ناناوجون  هنوگ  نیا  درادـن . زاین  یـصاخ  نامرد  هب  ًالومعم 

زیر نورب  ددـغ  لـالتخا  تباـید ، نوـچ  ینمزم  ياـهيرامیب  هب  هک  يدارفا  ددرگ . سررید  غوـلب  ثعاـب  دـناوتیم  زین  یکـشزپ  تالکـشم 
، اهنآ يرامیب  اریز  دننک  عورش  يرتالاب  نینس  زا  ار  غولب  نارود  تسا  نکمم  دنشاب  التبم  مسآ  یتح  ای  هیلک و  يرامیب  کیتسیکزوربیف ،) )
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. دـنک کمک  سررید  غولب  زا  يریگولج  هب  دـناوتیم  اهيرامیب  نیا  رتهب  لرتنک  بسانم و  ناـمرد  دزاـسیم . رتلکـشم  ار  ناشندـب  دـشر 
، لاثم يارب  دـنبای . دـشر  دـنراد  یلداعتم  ملاس و  ییاذـغ  میژر  هک  یناسک  زا  رترید  تسا  نکمم  زین  دنـشاب  هیذـغت  ءوس  راـچد  هک  يدارفا 

بـسانم وحن  هب  دناوتیمن  ناشندب  هک  دنهدیم  تسد  زا  نزو  ردقنآ  ًابلاغ  دنتـسه  یبصع  ییاهتـشایب  هیذغت  لالتخا  راچد  هک  یناناوجون 
ار اهنآ  دیدش  تانیرمت  اریز  دنوش  دشر  رد  ریخأت  راچد  تسا  نکمم  زین  دـننکیم  شزرو  ياهفرح  تروص  هب  هک  ینارتخد  دـنک . دـشر 

غولب تسا . یبرچ  یـصوصخب  رادقم  دـنمزاین  هناهام ، تداع  عورـش  غولب و  نارود  هب  دورو  زا  لبق  نارتخد  ندـب  دـنکیم . فیحن  رغال و 
ار ندب  دشر  يارب  مهم  ياهنومروه  اههّدغ  نیا  دشاب . دناوتیم  زین  دیئوریت  هّدـغ  ای  زیفوپیه  هّدـغ  رد  یتالکـشم  لیلد  هب  سررید  یـسنج 

تالکـشم دنتـسه . یموزوـمورک  تالکـشم  راـچد  دـنوشیمن ، غوـلب  نارود  دراو  یعیبـط ، ناـمز  رد  هک  يدارفا  یخرب  دـننکیم . دـیلوت 
يرامیب نیا  تسا . یموزومورک  لالتخا  زا  ياهنومن  رنرت ، ناگناشن )  ) موردنـس دنک . لخادت  یعیبط  دـشر  دـنیارف  اب  دـناوتیم  یمزومورک 

دشر یگنوگچ  رد  یتالکشم  هب  رما  نیا  دشاب . هتشادن  دوجو  ای  دشاب  یعیبطریغ  نانز ،  X مزومورک ود  زا  یکی  هک  دنکیم  زورب  یماگنه 
هدـشن بسانم  نامرد  دنـشاب و  رنرت  موردنـس  ياراد  هک  ینانز  دـماجنایم . یـسنج  ياـهنومروه  دـیلوت  وا و  ياهنادـمخت  دـشر  رتخد و 

راچد هک  ینادرم  دنشاب . هتشاد  زین  يرگید  یکشزپ  تالکشم  تسا  نکمم  دنتسه و  ازان  یعیبط و  ّدح  زا  رتکچوک  یندب  رظن  زا  دنـشاب ،
ثعاب دناوتیم  زین  يرامیب  نیا   (. XY ياج هب   XXY  ) دناهدمآ ایند  هب  یفاضا   X مزومورک کی  اب  دنتسه  رتلفنیالک  ناگناشن )  ) موردنس

غولب راچد  هک  یناناوجون  هب  دـنناوتیم  ًالومعم  ناکـشزپ  هک  تسا  نیا  بوخ  ربخ  نامرد  ياـه  شور  ( 3 ددرگ . یـسنج  دشر  ندرک  دنک 
ناتردام ردپ و  زا  دیتسه  دوخ  بسانم  دـشر  مدـع  نارگن  رگا  نیاربانب  دنـشاب . هتـشاد  يرتیعیبط  دـشر  هک  دـننک  کمک  دنتـسه  سررید 

رد ییاهشـسرپ  اب  ار  امـش  یکـشزپ  هقباس  یمـسج ، ياهشیامزآ  ماجنا  رب  هوالع  کشزپ ، دنریگب . تقو  ناتیارب  کشزپ  زا  هک  دیهاوخب 
، دینکیم فرصم  هک  ییاهوراد  یگداوناخ ، تمالس  تیعضو  هتشذگ ، رد  امش  یتمالس  تیعضو  دیاهتشاد ، هک  یـضراوع  هنوگره  دروم 

يارب تسا  نکمم  نینچمه  کشزپ  دروآیم . تسد  هب  هداوناخ ، دارفا  دـشر  ياهوگلا  لـیبق  زا  یتاـعوضوم  دـیراد و  هک  ییاهتیـساسح 
سکیا هعشا  اب  ناوختسا » نس   » ندروآ تسد  هب  دهد . نوخ  شیامزآ  روتسد  رگید ، تالکـشم  اهموزومورک و  زیفوپیه ، دیئوریت ، یـسررب 

دوب دهاوخ  رداق  کشزپ  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  دربب . یپ  امـش  ناوختـسا  دشر  ندوبن  ای  ندوب  یعیبط  هب  هک  دنکیم  کمک  کشزپ  هب  زین 
کشزپ رگا  تسا . نیگنایم  ّدح  زا  رترید  یمک  امش  دشر  هرود  طقف  درادن و  دوجو  یصاخ  یمسج  لکـشم  هک  دهد  نانیمطا  امـش  هب  هک 

. درک دهاوخ  یفرعم  رتشیب ، ياهشیامزآ  يارب  يرگید ، صصختم  ای  زیر  نورد  دّدغ  صصختم  کی  هب  ار  امش  ًالامتحا  دبایب ، ار  یلکـشم 
دـنرادن و یـصاخ  لکـشم  هک  داد  ناـنیمطا  ناـنآ  هب  کـشزپ  هک  نآ  زا  سپ  یتح  دنتـسه ، سررید  غولب  راـچد  هک  یناـناوجون  زا  یخرب 

هرود يارب  تسا  نکمم  ناکشزپ  دراوم ، یـضعب  رد  دننارذگیم . غولب  ندیـسر  ارف  راظتنا  رد  ار  یتخـس  نارود  تسا ، یعیبط  ناشتیعـضو 
دعب هام  دنچ  هک  یماگنه  ًالومعم  ددرگ . زاغآ  غولب  نارود  تارییغت  ات  دـننک  زیوجت  ار  ینامرد  ياهنومروه  هام ،) دـنچ  ًالومعم   ) یهاتوک

تخس رایـسب  سررید  غولب  اب  ندمآ  رانک  ( 4 درک . دهاوخ  لیمکت  ار  غولب  دـنیارف  همادا  ناوجون ، دوخ  ياهنومروه  دـش ، فقوتم  نامرد 
تـسا نکمم  دشاب . هداتفاین  قافتا  شدوخ  دروم  رد  يزیچ  نینچ  هک  یلاح  رد  دشاب ، شنالاسمه  ناتـسود و  دشر  دـهاش  يدرف  هک  تسا 

یماگنه یتح  دننک . شاهرخـسم  ای  دننک  یخوش  وا  اب  تسا  نکمم  هسردم  ياهیـسالکمه  دیـسر . دهاوخن  اهنآ  هب  زگره  هک  دـنک  رکف 
، دشاب هتـشاد  داقتعا  نینچ  مه  درف  دوخ  هک  یماگنه  یتح  و  تسا ، يداع  زیچ  همه  هک  دنهد  نانیمطا  وا  هب  درف  ردام  ردپ و  ای  کشزپ  هک 

یگدرـسفا ساـسحا  رگا  تسا . راوشد  دـشاب ، راذـگرثا  شدوخ  هب  تبـسن  درف  ساـسحا  رب  دـناوتیم  هک  ندوـب  يزیچ  راـظتنا  رد  مه  زاـب 
دامتعا وا  هب  هک  يرگید  درف  ای  دوخ ، ردام  ردپ و  اب  دیراد ، ناتدشر  رد  ریخأت  اب  هطبار  رد  یلکـشم  ناتـسود  نیب  هسردمرد و  ای  دـینکیم 

درف نیا  دننک . ادیپ  دیراذگب ، نایم  رد  وا  اب  ار  ناتلکـشم  دیناوتب  هک  ار  يرگنامرد  ای  رواشم  هک  دیهاوخب  نانآ  زا  دـینک و  تبحـص  دـیراد 
ندمآ رانک  شریذپ و  دهد . دای  امش  هب  لکشم  نیا  اب  ندمآ  رانک  يارب  ار  ییاههار  دنک و  کمک  ناتتاساسحا  لرتنک  رد  امش  هب  دناوتیم 

رد هک  دیشاب  هتشاد  دای  هب  و  تسا . لح  لباق  ًالومعم  هک  تسا  یلکـشم  اّما  دشاب ، راوشد  دناوتیم  یـسک  ره  يارب  سررید  یـسنج  غولب  اب 
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. دیسر دیهاوخ  دوخ  نالاسمه  هب  ًاتیاهن  دراوم  بلغا 

دوش یم  فالنخا  ثعاب  هدناسر و  تسب  نب  هب  ار  ییوشانز  یگدنز  هک  یتاکن 

چیه هک  دـیآ  یم  شیپ  يدایز  تافالتخا  تاقوا  یهاگ  ییوشانز  یگدـنز  رد  ربخ :  لک  نتم  نیجوز  تافالتخا  لیالذ  زا  یخرب  هصالخ : 
هاگ چیه  اما  دوش  یم  رتشیب  زور  هب  زور  تافالتخا  اهیریگرد و  دوش  یمن  مولعم  نآ  تلع  نوچ  دنناد و  یمن  ار  نآ  تلع  رفن  ود  زا  مادـک 
هک دـننیب  یم  دـننک  تقد  رگا  هک  یتروـص  رد  دـننک  عـطق  ار  نآ  هک  دـسر  یمن  ناـنآ  تسد  هب  فـالتخا  هـشیر  دنـسر و  یمن  مهاـفت  هـب 

(1 مینک :  هراشا  دراوم  نیا  زا  یخرب  هب  هک  میا  هدرک  نیا  رب  یعس  لیذ  رد  تسا ، هداتفا  اپ  شیپ  رایسب  هک  دراد  يدراوم  رد  هشیر  فالتخا 
هس دروم  نیا  رد  تسا . تّسخ  ای  ندوب و  سیسخ  دزاس ؛ یم  لکـشم  تخـس و  ار  ییوشانز  یگدنز  هک  يدراوم  زا  یکی  ندوب :  سیـسخ 

یگدـنز یلو  دـنرادن ؛ یناور  لکـشم  تلاح  نیا  رد  هک  دنتـسه  سیـسخ  ود  ره  درم  نز و  هک  یتیعـضو  تسخن  دـتفا ؛ یم  قاـفتا  تلاـح 
زا مه  یناور و  رظن  زا  مه  یگدـنز  تلاح  ود  نیا  رد  دنـشاب . سیـسخ  درم  ای  نز  هک  تسا  نآ  رگید  تلاـح  ود  تشاد . دـنهاوخن  یهفرم 

. دزاس یمراوشد  يرگید  رب  ار  یگدـنز  ینابـصع  درم  اـی  نز  تینابـصع : ( 2 تشاد . دـهاوخ  یتخـس  طیارـش  فرط  ود  يارب  یهاـفر  رظن 
یم تحاران  ار  لباقم  فرط  هک  نآ  رب  هوالع  هک  دنتـسه  یمومذـم  تافـص  یمارتحا  یب  نیهوت و  شاخرپ و  دروم و  یب  ياـه  تیـساسح 

ار وا  هجوت  مارآ و  ار  رـسمه  مشخ  هاگنآ  درک ، ظفح  ار  دوخ  شمارآ  دیاب  یعقاوم  نینچ  رد  دنناسر . یم  نایز  زین  صخـش  دوخ  هب  دننک ،
نز ییورود : ( 3 دریگ . مارآ  اه  یتحاران  نایب  اب  يو  ات  داد  ماجنا  هرفن  ود  ییوگتفگ  وا  یناور  شیالاپ  يارب  دومن و  بلج  يرگید  روما  هب 
هک يا  یگدنز  تشاد . دنهاوخن  یبولطم  یگدنز  دنشابن ؛ گنر  کی  نطاب  رهاظ و  رد  دنوش و  هجاوم  مه  اب  تیـصخش  ود  اب  هک  يدرم  و 

. دوب دهاوخ  مکاح  نآ  رب  یناور  لزلزت  بارطضا و  تسب و  دهاوخ  رب  تخر  نآ  زا  نانیمطا  دامتعا و  دشابن ؛ تیمیمـص  تقادص و  نآ  رد 
یسک وگغورد  اّما  دشاب ؛ یم  يرگید  روط  نطاب  رد  یلو  دنک  یم  ینمادکاپ  يراکوکین و  هب  رهاظت  هک  تسا  یسک  ور  ود  درف  غورد : ( 4

. دـیامن یم  میظنت  ار  شراتفر  رادرک و  دوخ  لـیم  هب  اـنب  دـنک و  یم  فیرحت  ار  تیعقاو  دجنـسب  ار  دوخ  عفن  تحلـصم و  اـج  ره  هک  تسا 
تسا نآ  زا  ترابع  يراک  ناهنپ  يراک : ناهنپ  ( 5 درب . یم  نیب  زا  ار  دامتعا  دنک و  یم  لزلزتم  ار  هداوناخ  ناینب  ییورود  دـننام  زین  غورد 

زا دب  هچ  بوخ و  هچ  ار  لامعا  نیا  دیامنب و  یلامعا  ماجنا  هب  تردابم  وا  بایغ  رد  دوخ و  رـسمه  عالطا  رظن و  نودب  نیجوز  زا  یکی  هک 
درف هک  تسا  یتهج  رد  اهراتفر  هنوگ  نیا  هاگ  درب . یم  نیب  زا  ار  دامتعا  دشاب ،  هداوناخ  عفن  هب  ولو  يراتفر  نینچ  دراد . ناهنپ  دوخ  رسمه 

هب ار  هداوناخ  ناینب  جیردتب  لامعا  هنوگ  نیا  دـهد . یم  ماجنا  كرتشم  یگدـنز  رـسمه و  ررـض  هب  یبسن و  نادـنواشیوخ  ای  دوخ و  عفن  هب 
يرگشاخرپ ( 6 دراد . یم  او  لمعلا  سکع  هب  دیامن و  یم  تحاران  نیبدـب و  يرگید  راتفر  هب  تبـسن  ار  نیجوز  زا  کی  ره  دزیر ،  یم  مه 

شرهوش هقالع  دروم  ياذغ  هک  ینز  ًالثم  دشاب . جنر " همدص و  لامعا  شفده  هک "  دوش  یم  قالطا  يراتفر  هب  يرگـشاخرپ  تنوشخ : و 
زا یـشخب  اهراتفر  نیا  زا  کی  ره  دنز . یم  ُـر  وا غ هب  دنک و  یم  داقتنا  ًابترم  شنز  زا  هک  يرهوش  ای  دـنازوس ،  یم  ار  نآ  ای  دزپ و  یمن  ار 

هدننز و ياه  لمعلا  سکع  تنوشخ و  ددرگ . یم  ییوشانز  یگدنز  داینب  یگدیشاپ  مه  زا  بجوم  هدوب و  هنارگشاخرپ  راتفر  کی  رصانع 
یم لکـشم  ود  ره  يارب  ار  یگدـنز  دـیامن و  یم  فیعـضت  ار  لباقم  فرط  لـمحت  تردـق  رهوش  فرط  زا  هچ  نز و  فرط  زا  هچ  دـیدش 

تیبرت رظن  زا  یبساـنمان  یتـیبرت  طـیحم  ددـنب و  یم  رب  تخر  یناـسنا  راـتفر  هفطاـع و   ، تسا مکاـح  تنوـشخ  هک  يا  هداوناـخ  رد  دزاـس .
دوش یم  هدید  دایز  درم  نز و  نیب  تلاح  نیا  تسا . تجاجل  هداوناخ  رد  نک  ناینب  لماوع  رگید  زا  تجاجل : ( 7 دوش . یم  داجیا  نادنزرف 
دوخ هب  یطارفا  تیعـضو  تلاح ، نیا  هچنانچ  ددرگ . یم  یهتنم  هناخ  لیاسو  نتـسکش  هب  هناجوجل  تاکرح  هک  دسر ؛ یم  ییاج  هب  هاگ  و 
سک ره  ینهذ  ریوصت  ای  ینیبدوخ  يرگید : ریقحت  ینیبدوخ و  پ 8 ) ددرگ . یهتنم  هداوناخ  یگدیشاپ  مه  زا  قالط و  هب  اسب  هچ  دریگب ، 

يو ياه  شـشوک  و  اه ،  يرواد  اهوزرآ ،  اه ،  هشیدنا  اه ،  ساسحا  اه ،  ییاناوت  هرابرد  وا  ياهروصت  عومجم  زا  شیوخ ،  تیـصخش  زا 
نارگید زا  رت  نوبز  رترادقم و  یب  رتمک ، ار  دوخ  و  دنا ، تراقح  هدقع  راتفرگ  دنتسه ، نیب  مک  دوخ  هک  یناسک  ًالومعم  دوش . یم  لیکشت 
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یعس يدارفا  نینچ  دنا ؛  یبلط  هاج  ییاتسدوخ و  توخن ،  ربکت ،  هب  التبم  دنتسه ؛  ینیب  گرزب  دوخ  راچد  هک  يدارفا  دننک ؛ یم  ساسحا 
دنک و ساسحا  رتالاب  ار  دوخ  و  دنک ، ریقحت  ار  دوخ  رـسمه  دهاوخب  هک  يرهوش  ای  نز  دننک . ییامن  گرزب  نارگید ،  ریقحت  اب  دـننک  یم 

ینز ای  درم  یطابضنا : یب  ( 9 دنز . یم  شیوخ  ییوشانز  یگدنز  هشیر  هب  هشیت  دوخ  تسد  اب  دـشکب ،  يرگید  خر  هب  ار  دوخ  ياه  یبوخ 
يدامتعا یب  هب  رجنم  یطابـضنا  یب  هاگ  دریگ . یم  رارق  دوخ  رـسمه  ضارتعا  دروم  دـهد ،  رارق  یطابـضنا  یب  رب  ار  دوخ  راتفر  ساـسا  هک 

ترفاـسم و حـیرفت ،  يارب  ار  یناـمز  دــیآ و  یم  هناـخ  هـب  رید  بـش  هـک  يدرم  دریگ . یم  هداوناـخ  زا  ار  یناـمداش  یمرگ و  دوـش و  یم 
لصا کی  يدرف  ییاه  توافت  دروآ . یم  مهارف  ار  دوخ  هداوناخ  یتیاضران  تابجوم  دریگ ، یمن  رظن  رد  دوخ  نادنزرف  نز و  اب  ترـشاعم 

هلـصاف اه  فالتخا  نیا  هک  ینامز  ات  دراد و  دوجو  فالتخا  رهوش  نز و  نیب  یعیبط ، لصا  نیا  زا  يوریپ  هب  تسا . راـکنا  لـباق  ریغ  مّلـسم 
نکمم هک  ییاه  فالتخا  زا  يدراوم  دـنک . یمن  داجیا  ار  یلکـشم  دوش ، گنهآمه  یـشوپ  مشچ  تشذـگ و  اـب  دـشاب و  هتـشادن  يداـیز 

رـسمه و باختنا  رد  هک  یلماوع  زا  یکی  اه : هتـساوخ  رد  فـالتخا  ( 1 زا : تسا  تراـبع  دوش ، يراـگزاسان  ییاونمهاـن و  هب  رجنم  تسا ،
لآ و هدـیا  ياـه  هتـساوخ  ياراد  هک  يرهوش  اـی  نز  تسا . رهوش  نز و  ياـه  هتـساوخ  دریگ ،  رارق  هجوت  دروـم  دـیاب  ییوشاـنز  یگدـنز 
(2 تشاد . دهاوخ  دوجو  تهج  نیا  زا  ییوشانز  یگدنز  رد  يراگزاسان  لامتحا  دنکن ؛  مادقا  نآ  لیدعت  رد  دـشاب و  يرگید  زا  توافتم 
، یگداوناخ یگدنز  ياه  همانرب  رد  هچنانچ  یلو  تسا ؛ یعیبط  دارفا  رد  هقالع  هقیلس و  فالتخا  دوجو  اه : هقالع  اه و  هقیلـس  رد  فالتخا 
رد فالتخا  ( 3 ددرگ . یهتنم  يراـگزاسان  هب  هک  دراد  نآ  لاـمتحا  دوـشن ؛ لیدـعت  رهوـش  نز و  نیب  یگنهاـمه  تهج  رد  فـالتخا  نـیا 

يزاین ره  ندش  هدروآرب  دهاوخ و  یم  مه  رتشیب  دشاب ؛  هتشاد  رتشیب  هچ  ره  وا  دودحمان ،  ياهوزرآ  اب  تسا  يدوجوم  ناسنا  اه : هاگدید 
توافتم ياهوزرآ  اه و  هاگدـید  اب  يرهوش  نز و  هچنانچ  دـنازیگنا . یم  رب  مه  ار  يا  هزات  ياهزاین  ناسنا ،  ياهوزرآ  زا  نتـساک  ياج  هب 
دنهاوخن ار  یقفوم  داش و  یگدـنز  دـننک ،  داجیا  یگنهاـمه  دوخ  ییوشاـنز  یگدـنز  رد  دـنناوتن  دـشاب ؛  مک  نآ  هب  لوصح  لاـمتحا  هک 

مرگ يا  هیحور  ياراد  یضعب  و  یضار ،  دوخ  زا  هاوخدوخ ،  ّربکتم ، نشخ ،  ینابصع ،  دارفا  یضعب  يوخ : قلخ و  رد  فالتخا  ( 4 تشاد .
رد فالتخا  ( 5 دراد . رارق  رسمه  باختنا  لماوع  ردص  رد  یقالخا  قفاوت  نیاربانب  دنـشاب ؛  یم  تسود  مدرم  عضاوتم و  دروخرب ،  شوخ  ، 

. دـیامن داجیا  یتالکـشم  نانآ  ییوشاـنز  یگدـنز  رد  تسا  نکمم  رگیدـکی ،  هب  تبـسن  نارـسمه  یـشوه  حطـس  فـالتخا  شوه : نازیم 
درم و يونعم : داعبا  رد  فـالتخا  ( 6 تسین . تیّمها  زا  یلاخ  هنیمز  نیا  رد  لوقعم  حطـس  فالتخا  یـشوه و  هرهب  نتفرگ  رظن  رد  نیارباـنب 

جاودزا رما  رد  نیاربانب  تشاد . دنهاوخن  يا  هغدغد  یب  یگدنز  دنراد ،  حطس  فالتخا  يونعم  روما  هب  يدنبیاپ  تیاعر و  رظن  زا  هک  ینز 
. دریگ رارق  صاخ  هجوت  دروم  دیاب  نآ  يونعم  ياه  هبنج  هژیو  هب  يداقتعا  دُعب 

یسنج یناوتان 

دناوت یم  هک  تسا  یکشزپ  فارحنا  یعون  یسنج  یگتخیگنا  لالتخا  ربخ :  لک  نتم  يریگشیپ  ياههار  للع و  یسنج ، یناوتان  هصالخ : 
دناوت یم  رما  نیا  هک  ددـنویپب  عوقو  هب  هیلوا ) هلحرم  هب  نتـشگزاب  و  مساگرا ، یگتخیگنارب ، لیامت ،  ) یـسنج هخرچ  زا  ناـمز  ره  لوط  رد 
یـسنج هطبار  يرارقرب  هب  دـشاب ، یلالتخا  نینچ  کی  راچد  هک  يدرف  دـهد . شهاک  ار  یـسنج  تیلاعف  نیح  رد  بولطم  یـسنج  تیاضر 

راچد راک  همادا  يارب  ندـش  کیرحت  رد  هنافـساتم  دـنک و  یم  ساـسحا  یـسنج  هطبار  يرارقرب  هنیمز  رد  ار  یتالکـشم  اـما  دراد ، لـیامت 
تفرـشیپ اب  اهزور  نیا  اما  دوب ، هتفرگ  مان  نویاقآ  رد  یتسـس  اه و  مناخ  رد  نییاپ  لـیامت  ناونع  هب  رت  شیپ  لـالتخا  نیا  دوش . یم  لکـشم 

درس هدش و  هتخانش  ذوعن  تیلباق  مدع  ناونع  هب  نونکا  یـسنج  فعـض  دنهد . یمن  رارق  یـسررب  دروم  تروص  نیا  هب  ار  لکـشم  نیا  ملع 
مناخ يارب  مه  نایاقآ و  يارب  مه  دنک . یم  ادیپ  انعم  بارطضا  قایتشا و  یگتخیگنارب و  هنیمز  رد  لکشم  ناونع  هب  رضاح  لاح  رد  یجازم 

ییاناوت مدع  ببس  یناوتان  نیا  نویاقآ  رد  دیامن . داجیا  یـسنج  هطبار  يرارقرب  هب  لیامت  مدع  ای  يرازیب و  یعون  دناوت  یم  طیارـش  نیا  اه 
نیا مه  اـه  مناـخ  رد  دوش . یم  فیرعت  یـسنج  هطبار  يرارقرب  نیح  رد  لاـمک  ماـمت و  ندربـن  تذـل  نآ و  ظـفح  ذوعن و  نتـشاد  هگن  رد 
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رد یبیرقت  روط  هب  یتقوم  یسنج  فعـض  تاظحالم  دشاب . یم  یکیدزن  همادا  يارب  هدننک  ناور  عیام  حشرت  نازیم  شهاک  اب  ارمه  لالتخا 
الاب اب  تالالتخا  عون  نیا  هک  دزاس  یم  التبم  دوخ  هب  ار  رفن  کی  رفن  ره 8  زا  نمزم  یسنج  فعض  دتفا و  یم  قافتا  نادرم  زا  دودح 50 %

زا دصرد  دودح 52  رد  دنـشاب . یم  التبم  يرامیب  نیا  هب  درم  نویلیم  ات 30  نیب 20  اکیرما  رد  دنک . یم  ادـیپ  شیازفا  نایاقآ  رد  نس  نتفر 
ناوت یم  ار  یسنج  فعض  دنتـسه . دهاش  ار  ذوعن  ظفح  رد  ییاناوت  مدع  ای  يراک و  مک  زا  یتوافتم  دودح  مه  لاس  ات 70  نیب 40  نایاقآ 

هک دـنوش  یمن  ذوعن  ردـقنآ  هاگ  چـیه  دنـشاب ، یم  هیلوا  یـسنج  فعـض  ياراد  هک  ینایاقآ  دومن . يدـنب  هقبط  هیوناث  هیلوا و  هورگ  ود  رد 
روط هب  رما  نیا  دور . یم  نیب  زا  لاـمرن  هرود  کـی  زا  سپ  ذوعن  تلاـح  مود ، عون  یـسنج  فعـض  رد  دـننک . رارقرب  یـسنج  هطبار  دـنناوتب 

رت تحار  يردق  مود  عون  یسنج  فعـض  نامرد  هار  دریذپب . تروص  یـصاخ  تحارج  ای  يرامیب و  هک  یعقاوم  زجب  دتفا  یم  قافتا  ررکم 
ینهذ لیامت  هقالع و  داجیا  تسا : زاین  دروم  روتکاف  دـنچ  ذوعن  يارب  دـنا . هتـشاد  ار  تلآ  يداع  درکلمع  هبرجت  ًالبق  نرامیب  هکارچ  تسا 
یلیخ مساگرا  هکینامز   ) سردوز لازنا  تلآ  رد  ینوخ  ینغ  هریخذ  یفاـک  نورتستـست  زیفوپیه  هدـغ  هلمج  زا  اـه  نومروه  لاـمرن  درکلمع 

صـصختم کشزپ  اب  دـیاب  يرامیب  نیا  نامرد  يارب  نیجوز  تسا و  یـسنج  فعـض  يادـج  يزیچ  دوش ) یم  لصاح  لامرن  عقوم  زا  شیپ 
تسا نکمم  دنک ، ظفح  ار  ذوعن  تلاح  دناوت  یمن  هک  يدرم  تسا . یـسنج  فعـض  هلوقم  يادج  زین  نایاقآ  رد  يرورابان  دننک . تروشم 

یمن اما  دشاب ، هتشاد  یعیبط  ًالماک  یکیدزن  کی  یتحار  هب  دناوت  یم  رورابان  درم  دشاب . هتشادن  دوخ  رسمه  ندرک  روراب  رد  یلکشم  چیه 
سح داجیا  رد  ییاناوت  مدـع  یـسنج  هطبار  يرارقرب  هب  هقالع  دوبمک  نویاقآ  اـی  اـه  مناـخ  رد  مئـالع  دـنک . روراـب  ار  دوخ  رـسمه  دـناوت 

ییاناوت مدع  ذوعن  رد  ییاناوت  مدع  نایاقآ  رد  يرورابان  تسا ) رت  عیاش  اه  مناخ  رد  هک  ) یگتخیگنارب ماگنه  هب  درد  ساسحا  یگتخیگنارب 
رد ییاناوت  مدـع  یفاک  ياـه  كرحم  دوجو  مغریلع  لازنا  دوجو  مدـع  اـی  لازنا و  رد  ریخاـت  یـسنج  هطبار  يرارقرب  يارب  ذوعن  طـفح  رد 

ناور تاحـشرت  نازیم  دوبمک  شزیمآ  شریذپ  روظنم  هب  لانیژاو  تالـضع  ندرک  دازآ  رد  ییاناوتان  اه  مناخ  رد  لازنا  يدنبنامز  لرتنک و 
سپ ای  زاغآ و  زا  دناوت  یم  يرامیب  نیا  لیالد  هنانز  یسنج  تذل  جوا  هب  ندیسر  رد  یناوتان  یـسنج  هطبار  يرارقرب  نیح  رد  لبق و  هدننک 

یناهگان روط  هب  تسا  نکمم  ای  دوش و  هدوزفا  نآ  تدـش  رب  ناـمز  رورم  هب  تسا  نکمم  دوش . داـجیا  درف  رد  نیعم  يا  هرود  هبرجت ي  زا 
ای یناور و  یمـسج ، فلتخم  لماوع  دناوت  یم  يرامیب  لیالد  دهد . ناشن  یـسنج  یئزج  ای  یلک و  فعـض  لکـش  هب  ار  دوخ  هدش و  داجیا 

دنناـم  ) يدرف نورد  اـی  و  فرط ) ود  ناـیم  داـمتعا  دوـجو  مدـع  ییوشاـنز ، تالکـشم   ) يدرف نورب  یـساسحا  ياـهروتکاف  دـشاب . ود  ره 
زا يدراوم  لماش  دناوت  یم  مه  ینامسج  لیالد  دشاب . هریغ ) هتشذگ و  رد  یـسنج  ياه  بیـسآ  دوجو  هانگ ، سرت و  ساسحا  یگدرـسفا ،

ریاس نیماتسیه و  یتنآ  یگدرسفا ، دض  ياهوراد  و  نادرگ ) ناور  ياه  صرق  نیتکران ، نیتوکین ، لکلا ، ریظن :  ) ردخم داوم  فرـصم  لیبق 
، يویلک قوف  ددغ  دـیئوریت و  دـنام  هحـشرتم  ددـغ  لالتخا  یـسفنت ، متـسیس  رد  لکـشم  دوجو  قورع ، یحارج  تاتـسورپ ، دـشاب . اهوراد 
، تباید ریظن  ییاه  يرامیب  و  عاخن ) اه و  هرهم  نوتس  بیسآ  دننام   ) دنشاب هدش  داجیا  هتـشذگ  ياه  بیـسآ  لیلد  هب  هک  یبصع  تالالتخا 
زا ییاضرادوخ )  ) انمتسا هب  التبا  نینچمه  نژوردنآ و  نورتستست و  دنام  ییاهنومروه  دوبمک  سیلفس و  یهاگ  روموت و  اه ، تفاب  بلـصت 

لالتخا دومن : يدنب  هقبط  توافتم  هورگ  رد 4  ناوت  یم  ًالومعم  ار  یـسنج  فعـض  دنوش . یم  دادملق  يرامیب  نیا  زورب  مهم  لیالد  هلمج 
هطـساو هب  توهـش  شهاک  ای  یـسنج و  لیامت  رد  لالتخا  یـسنج . درد  لالتخا  مساگرا و  رد  لالتخا  ذوعن ، رد  لالتخا  یـسنج ، لایما  رد 

تحت یگتسخ ، نس ، شیازفا  دنشاب : لیذ  لماوع  لماش  دنناوت  یم  دراوم  ریاس  دیآ . یم  دوجو  هب  نژوردنآ  ای  نورتستست و  نازیم  شهاک 
صاخ ياهوراد  زا  هدافتسا  یسنج  فعض  جیار  لیالد  درک . هراشا  بارطضا  یگدرسفا و  دننام  یناور  دراوم  ای  و  یگلماح ، ندوب ، نامرد 

مخز تباید ، ریظن  ییاه  يرامیب  هطـساو  هب  هک  ینومروه  تالالتخا  الاب  نوخراشف  تایناخد  لامعتـسا  یگدرـسفا  دـض  ياـهوراد  هژیو  هب 
یقورع ياـه  یحارج  ینوخ و  مک  نیئارـش ، بلـصت  نوخ ، شدرگ  دروم  رد  یتالکـشم  دـیآ . یم  دوجوب  اـه  یلکلا  رد  رتـشیب  هک  دـبک ،

زا يراردا  هاگتـسد  هب  طوبرم  تالکـشم  تحارج  یندـب ، ياه  بیـسآ  فلتخم ، ياه  يرامیب  دوجو  هلمج  زا  یتخانـش  بصع  تالکـشم 
، یگدرـسفا دـهدن  ناشن  شنکاو  بسانم  روط  هب  هک  نآ  يزاس  نیزگیاج  ای  تلآ و  تشاـک  یناـمردوترپ  اـی  تاتـسورپ و  ندوآرد  هلمج 
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دناوت یم  هک  مساگرا  رد  لالتخا  یمیدق  یناور  تالکـشم  لکلا  نادرگ ، ناور  ياهوراد  تسکـش  سرت ، سرتسا ، یگتـسخ ، بارطـضا ،
هدید يدایز  ریخات  نآ  رد  ای  درادن و  دوجو  الـصا  ای  مساگرا  هک  تسا  لکـش  نیا  هب  دـهد ، رارق  ریثات  تحت  ار  نایاقآ  مه  اه و  مناخ  مه 

هک مسینیژاو  دوش . یم  هتخانـش  كاندرد  تبراقم  مان  اب  دـشاب و  یم  عیاش  نایاقآ  زا  شیب  یلیخ  اـه  مناـخ  رد  مه  درد  لـالتخا  دوش . یم 
كاندرد تبراقم  دنک . داجا  تعنامم  یکیدزن  دوجو  زا  دناوت  یم  تسا  هتساخان  مساپسا  یعون  دشاب ، یم  نژاو  تالضع  یگتفرگ  نامه 

ياه مرک  اه و  لژ  زا  هدافتـسا  یهد ، ریـش  شلیلد  هک  دوش  داجیا  اه  مناخ  رد  یفاک  نازیم  هب  هدننک  ناور  حـشرت  دوجو  مدـع  لیلد  هب  زین 
انز و زواجت ، دننام  یسنج  تاحارج  لیلد  هب  دناوت  یم  لبهم  تالـضع  یگتفرگ  تسا . بارطـضا  سرت و  ای  و  يریپ ، دض  يرادراب و  دض 

نایم رتشیب  دنک و  یم  ادیپ  عویش  يرگید  ياه  نامز  ره  زا  شیب  یناوج  ياه  لاس  رد  یسنج  فعض  دوش . داجیا  عورشمان  یـسنج  طابترا 
کسیر دنک . یم  زورب  یگدروخلاس  نینس  رد  ًاددجم  هتفر و  نایم  زا  نس  شیزفا  اب  جیرت  هب  يرامیب  دراد . جاور  هلاس  یـس  ات  تسیب  دارفا 

یناور ياه  يرامیب  یبصع ، ياه  لولس  طاطحنا  هب  هتـسباو  لالتخا  تباید ، يرامیب  دوجو  دننام  صاخ  طیارـش  یخرب  رد  يرامیب  هب  التبا 
هلمج زا  یلعف  یـسنج  کیرـش  اب  نمزم  یگنهامهان  تدم ، ینالوط  طابترا  ظفخ  رد  ییاناوت  مدع  ردـخم ، داوم  لکلا ، زا  هدافتـسا  نمزم ،

دروخرب قداص  قیقد و  دوخ  ناکدوک  اب  یـسنج  لئاسم  دروم  رد  دیاب  زاغآ  نامه  زا  هک  دـننادب  دـیاب  نیدـلاو  يریگـشیپ  دـشاب . یم  اهنآ 
شیپ يور  ره  هب  دنوشن . یساسحا  دنسپان  تاداع  بارطضا و  ریظن  یتالکشم  راچد  یلاسگرزب  رد  اهنآ  هک  دوش  یم  ببـس  رما  نیا  دننک .
دیاـب دـیریگب ، کـمک  وا  زا  هدرک و  هعجارم  کـشزپ  هب  هچ  دـینک و  زیوـجت  ار  اـه  صرق  ناـتدوخ  هـچ  یناـمرد  هنوـگ  ره  زا  هدافتـسا  زا 

، ردـخم داوم  فرـصم  عطق  ندرک و  دودـحم  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  دـینک . هعلاـطم  تقد  هب  ار  وراد  یبناـج  تارثا  لمعلاروتـسد و 
دروم رد  دـنراد و  مه  اب  یبوخ  طابترا  هک  ییاه  جوز  نینچمه  دـننک . یم  يریگمـشچ  کمک  یـسنج  ياوق  تیوقت  هب  لکلا  تایناخد و 

ياه بیسآ  هبرجت  ًالبق  هک  مه  يدارفا  دنراد . يرامیب  نیا  هب  هبلغ  رد  يرتشیب  سناش  دننیشن ، یم  وگتفگ  ثحب و  هب  مه  اب  فلتخم  لئاسم 
ات دننک  تکرـش  هداوناخ  هرواشم  يدرف  یهورگ و  ياه  سالک  رد  هطبار ، يرارقرب  زا  شیپ  دیاب  دنا ، هتـشاد  دوخ  یگدـنز  رد  ار  یـسنج 

ناکشزپ لاح  ره  هب  نامرد  دنربب . تذل  هطبار  نیا  زا  هدرک و  رارقرب  یسنج  هطبار  دننک ، یم  باختنا  دوخ  هاوخلد  هب  هک  یناسک  اب  دنناوتب 
عاونا يرامیب  تدـش  نوگانوگ و  ياه  شیامزآ  هب  هتـسب  هک  دـنراد  رظن  رد  يرامیب  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  ار  یتوافتم  ینامرد  ياه  هویش 

مناخ مه  هداد و  حرـش  دوخ  کشزپ  يارب  ار  دوخ  يرامیب  یلک  هچخیرات  هک  دراد  هفیظو  رامیب  نایم  نیا  رد  دـننکیم . زیوجت  ارنآ  فلتخم 
لباق هک  کیناگرا  لیالد  ددرگ . یم  نیعم  یـسنج  فعـض  داجیا  لیلد  ساسا  رب  نامرد  عون  دـنریگب . رارق  کشزپ  هنیاعم  دروم  اـقآ  مه  و 

هب ناوت  یم  دنراد  ییازسب  رثا  هک  ییاه  وراد  هلمج  زا  دنشاب . یم  نامرد  لباق  یحارج  قیرط  زا  مه  وراد و  قیرط  زا  مه  دنـشاب ، یم  هنیاعم 
زین دراد  ناـیرج  تلآ  رد  هک  ینوخ  هک  دوش  یم  ببـس  دـهد و  یم  شیازفا  اـه  گر  رد  ار  نوـخ  ناـیرج  وراد  نیا  درک . هراـشا  ارگاـیو 

نیئارـش بلـصت  هنیمز  رد  ییاه  يرامیب  هب  التبم  ای  دـننک و  یم  هدافتـسا  بلق  ياه  يوراد  زا  هک  ینویاـقآ  دـنک . ادـیپ  ار  يرت  دـنت  هخرچ 
زین نژورتسا  نورتستست و  دوبمک  دننک . تروشم  دوخ  کشزپ  اب  ًامتح  فرصم  زا  لبق  هدرک و  طایتحا  وراد  نیا  فرـصم  رد  دیاب  دنتـسه 

رد ییازـسب  رثا  دـنناوت  یم  زین  یناور  زکرمت  ياه  هویـش  ریاس  ینهذ و  کیرحت  دنـشاب . یم  نامرد  لباق  یعـضوم  ياه  مرک  اه و  صرق  اب 
دننک تکرش  هرواشم  ياه  سالک  رد  مه  اب  دیاب  زین  نیجوز  زا  یخرب  دنشاب . هتشاد  نارامیب  يور  رب  یسنج  فعض  نامرد  عیرـست  هسورپ 
هـسلج دـنچ  اب  زین  تاساسحا  يرادزاب  هب  لیامت  سرتسا و  سرت ، بارطـضا ، نتـشادرب  نایم  زا  يارب  دـنربب . یپ  دوخ  یلـصا  لکـشم  هب  اـت 

ياهوراد فرـصم  هتبلا  دنـشاب . یمن  لح  لباق  یحارج  ای  وراد و  اب  زین  یـسنج  ياه  فعـض  عاونا  زا  یخرب  دوب . دهاوخ  لح  لباق  هرواشم 
داجیا ببـس  ینامـسج  فعـض  ردان  دراوم  یخرب  رد  دشخب . دوبهب  ار  اهنآ  فعـض  هدرک و  کمک  دارفا  هب  يدودح  ات  دنناوت  یم  فلتخم 
دوشیم داجیا  یسنج  هتساوخان  ياه  يرامیب  هب  التبا  زا  سرت  لیلد  هب  هک  یسنج  فعض  دوش . یم  اهمناخ  رد  ییازان  نادرم و  رد  يرورابان 
لکشم نیا  رگا  ددرگ . یم  عنم  تدش  هب  یلکلا  تابورشم  زا  هدافتـسا  دراوم  نیا  رد  دوش . هدافتـسا  یـسنج  هطبار  رد  ظفاحم  داوم  زا  دیاب 

ياه يرامیب  زورب  يارب  يا  هناتـسآ  دناوت  یم  یـسنج  یمئاد  فعـض  دینک . تروشم  صـصختم  کی  اب  ًامتح  دـیاب  دـشاب  یمئاد  يدـج و 
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. دوشیم مه  اهنآ  ییادج  ببس  هدروآ و  دوجوب  نیجوز  نایم  ار  یتالکشم  نینچمه  دشاب . یگدرسفا  ریظن  رگید 

؟ میشاب هتشاد  رمتسم  ییوشانز  طباور  کی  هنوگچ 

ماجنا اب  امش  رگا  ربخ :  لک  نتم  دروایب . ناغمرا  هب  ییوشانز  یگدنز  رد  ار  شمارآ  دناوت  یم  هک  مهم  اما  هداس  تاکن  زا  یخرب  هصالخ : 
لکشم مدرم  رثکا  يارب  هابتشا  هب  رارقا  دینک ، یهاوخ  رذع  هک  تسا  یفاک  طقف  دیوش  یم  ناتلباقم  فرط  شجنر  ببس  ینخس  ای  یلمع و 

یعـس دننک . یم  یهاوخرذع  دـنریذپ و  یم  ار  دوخ  تاهابتـشا  امومع  دنتـسه  يرت  يوق  تیـصخش  ياراد  هک  يدارفا  هکیتروص  رد  تسا 
هطبار کی  ماود  داجیا و  يارب  دینک . زیهرپ  دـیتسین  هک  يزیچ  نآ  هب  ندرک  دومناو  زا  دیـشاب و  قداص  ناترـسمه  اب  دوخ  طباور  رد  دـینک 

یشزرو تانیرمت   ) بسانم یندب  تیلاعف  ملاس و  هیذغت  دیاب  نیاربانب  دنشاب ، رادروخرب  ناور  مسج و  تمالس  زا  دیاب  نیفرط  ملاس  بوخ و 
یم لمع  بسچ  دننامه  ماوداب  هطبار  کی  رد  فیرعت  دیشاب ، دنمتواخس  دوخ  لباقم  فرط  زا  دیجمت  فیرعت و  رد  دیشاب . هتشاد  هنازور )

هنانیب عقاو  دیاب  ناتلباقم  فرط  زا  امـش  تاراظتنا  دشاب . هناقداص  امـش  دیجمت  هک  دینک  یعـس  دوش ، یم  نآ  رتشیب  ماکحتـسا  ببـس  دنک و 
دیزاسن و ناترسمه  زا  يا  هنوگایور  ریوصت  جاودزا  ییانشآ و  ییادتبا  ياهلاس  رد  تسین  لماک  يدرف  چیه  هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت  دشاب ،

روصت دراد  دوجو  رظن  فالتخا  يا  هطبار  ره  رد  دشاب . قبطنم  تیعقاو  اب  وا  زا  ناتتاراظتنا  دینک  یعـس  دـیریذپب ، تسه  هک  هنوگنآ  ار  يو 
یم ثحب  یبلطم  هب  عجار  هکینامز  تسا  يرورـض  نیاربانب  تسا ، هاـگآ  ـالماک  درذـگ  یم  امـش  نورد  رد  هچنآ  زا  ناترـسمه  هک  دـینکن 

لئاـسم نیرت  یلـصا  زا  دـش  رکذ  ـالاب  رد  هک  يدراوـم  دـشاب . هدـیمهف  یتسردـب  ار  امـش  روـظنم  لـباقم  فرط  هـک  دـیوش  نـئمطم  دـینک 
. دنشاب هتشاد  رظن  رد  دیاب  رگیدکی  اب  ماود  اب  ملاس و  طباور  نتشاد  يارب  نیجوز  هک  تسا  یسانشناور 

یئوشانز یگدنز  رب  نآ  ریثات  و  سانرخ )  ) یسفنت ياه  هفقو 

یبایزرا يارب  باوخ  دروم  رد  یملع  یقیقحت  وگاکیش ، رهش  ( Rush  ) شار هاگـشناد  رد  عقاو  باوخ  تالالتخا  هعلاطم  زکرم  هصالخ : 
یگدـنز زا  تیاـضر  نازیم  ناشنارـسمه و  باوـخ  تیفیک  يوررب  ندیـشک ،) ساـنرخ   ) باوـخ ماـگنهب  نادرم  یـسفنت  ياـه  هـفقو  ریثاـت 

راذگناینب ( Rosalind Cartwright  ) تیار تراک  دـنیلازور  روسفورپ  هتفگ  هب  ربخ :  لک  نتم  تسا . هداد  ماـجنا  نیجوز  ییوشاـنز 
هک ینیجوز  رد  قالط  نازیم  تسا . هدش  هجوت  نآ  هب  رتمک  هک  تساه  جاودزا  رد  لومعم  لکشم  کی  نیا  شار ، هاگـشناد  رد  قوف  زکرم 
عفر اب  ناوت  یم  ایآ  هک  تسنیا  میتسه  نادـب  ییوگ  خـساپ  یپ  رد  ام  هک  یلاوس  تسا و  نیریاـس  زا  رتشیب  رایـسب  دـنهجاوم  لکـشم  نیا  اـب 

ياراد نارهوـش  نآ  رد  هک  جوز  هد  قـیقحت  نیا  رد  دـش ؟ اـهقالط  هنوـگنیا  عوـقو  زا  عناـم  باوـخ  نمـض  رد  یـسفنت  ياـه  هفقو  لکـشم 
يدـنمتیاضر ندـیباوخ ، هوحن  دروم  رد  تاقیقحت  لیمکت  زا  سپ  دـنتفرگ . رارق  یبایزرا  دروم  دـندوب  باوخ  نیح  رد  یـسفنت  تـالالتخا 

باوخ تیمک  تیفیک و  نیـصصختم  نآ  رد  هک  باوخ  هاگـشیامزآ  رد  ار  بش  کـی  نیجوز  اـهنآ ، یگدـنز  تیفیک  جاودزا و  زا  نیفرط 
تفگ تیار  تراک  روسفورپ  دش . رارکت  هرابود  اهنآ  باوخ  تست  نامرد  هتفه  ود  زا  سپ  دندنارذگ و  دندرک ، یم  يریگ  هزادنا  ار  اهنآ 

يا هیوناث  تالکـشم  ریگرد  دـنوش ، یم  یباوخ  یب  راچد  ناشنارهوش  سانرخ  يادـص  لیلد  هب  هک  یناـنز  دـهد  یم  ناـشن  هیلوا  جـیاتن  : "
راوشد و طیارـش  تموصخ و  زورب  ثعاب  هدرک و  داجیا  ار  یتالکـشم  رگید  یگتـسخ و  رفن  ود  ره  يارب  باوخ  دوبمک  اریز  دش . دنهاوخ 

بجوم رهوش  ندیـشک  سانرخ  دندوب ، هتفرگ  رارق  قیقحت  دروم  هک  ییاهجوز  هنومن  زا  یکی  رد  دوش ". یم  ییوشانز  یگدنز  رد  ینارحب 
باوخ نازیم  زا  يدصرد  هک  يو  دیفم  باوخ  نازیم  بیترت  نیا  هب  دوش و  رادیب  باوخ  زا  راب  تشه  تعاس  کی  لوطرد  نز  ات  دوب  هدش 

کی تحارتسا  ماگنه  هب  دارفا  دـیفم  باوخ  نیگنایم  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دوب ؛ هدرک  ادـیپ  شهاـک  دـصرد  هب 73  تسا  بش  لوـطرد 
تیاهن رد  یلو  درک  هدافتسا  ندیباوخ  يارب  هبنپ  بوچ  یشوگ و  ریظن  یفلتخم  لیاسو  زا  نز  نیا  دشاب . دصرد  دودح 90  دیاب  زور  هنابش 
هرجاشم هشیمه  نیجوز  تسا . دوهشم  الماک  اهجاودزا  رد  لکشم  نیا  تیار ، تراک  هتفگ  هب  دباوخب . شرسمه  زا  ادج  ات  تفرگ  میمـصت 
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تـسا نکمم  تیاهن  رد  باوخ  ماگنه  هب  ندیـشک  سانرخ  دـهد . یم  ناشن  ار  ناشجودزا  زا  اهنآ  يدـنمتیاضر  مدـع  تاـقیقحت  دـنراد و 
هاگتـسد زا  هدافتــسا  اـب  هناـخ  رد  هـتفه  ود  تدـم  هـب  رهوـش  جوز  نـیا  زا  قـیقحت  رد  دوـش ! كرتـشم  یگدـنز  رد  فـالتخا  زورب  ثعاـب 

دوش هتسب  ینیب  لخاد  زا  اوه  روبع  یناقوف  ریـسم  هک  دوش  یم  عنام  ینامرد  شور  نیا  تفرگ . رارق  هجلاعم  تحت  ( CPAP  ) اوهروبعراشف
یگدـنز یهدزاب  تیفیک و  نامرد ،  نیا  نایرج  رد  دـنهد . همادا  دوخ  یعیبط  درکلمع  هب  باوخ  لوطرد  هک  دـهد  یم  هزاـجا  اهـشش  هب  و 

هک وا  یباوخ  یب  نازیم  شجنس  هدادن و  رازآ  ار  يو  رگید  رسمه  ندیـشک  سانرخ  هک  ینعم  نیدب  تفای . شیازفا  هب 7  زا 1.2  نز  هنازور 
هب 5.8 زا 3  جاودزا  زا  يدـنمتیاضر  نازیم  تفای . شهاـک  هب 6  زا 12  دوـب  هدرک  دروآرب  زور  لوـط  رد  ار  يو  یگتـسخ  نازیم  عـقاو  رد 
تسا و هدوب  یلاعرایـسب  هیلوا  جیاتن   : " تفگ تیار  تراک  درک . ادیپ  اقترا  دـصرد  هب 82  زا 73  نز  دیفم  باوخ  دـصرد  هتفای و  شیازفا 

لیرپا هام  ات  دیاب  هیلوا  جوز  هد  يوررب  تاعلاطم  دراد و  همادا  نانچمه  تاقیقحت  نیا  هتبلا  تسابیز . اعقاو  رگیدکی  اب  نیجوز  طباور  دوبهب 
هفقو نیا  دریگ . رارق  نامرد  تحت  دـیاب  امتح  هک  تسا  درف  یتمالـس  يارب  يدـج  رطخ  کی  باوخ  رد  یـسفنت  ياـه  هفقو  دوش ". لـماک 
تلاح نیا  رد  دننک . دودسم  ار  اوه  روبع  ریـسم  هتفر و  لیلحت  دنراد  رارق  ولگ  تشپ  رد  هک  یجوسن  هک  دهد  یم  خر  ینامز  یـسفنت  ياه 
نازیم اه  هفقو  نیا  ددـنویپب . عوقو  هب  تعاس  کی  لوط  رد  راب  هد  زا  رتشیب  دـناوت  یم  قافتا  نیا  دوش و  یم  فقوتم  سفنت  هیناث  دودح 10 
رتشیب هچرگا  یسفنت  ياه  هفقو  دوش . یبلق  تالکشم  رگید  هتکس و  نوخ ، راشف  شیازفا  ثعاب  دناوت  یم  هدروآ و  نییاپ  ار  نوخ  نژیسکا 

نیا مئالع  نیرتلومعم  دیآ . شیپ  ینـس  هدر  ره  رد  نانز  نادرم و  رد  دـناوت  یم  یلو  تسا ، جـیار  نادرم  صوصخب  نسم  قاچ و  دارفا  رد 
زور لوط  رد  یباوخ  مک  اب  هزرابم  زاب و  ناهد  اب  ندیـشک  سفن  باوخ ، رد  یگفخ  ساسحا  دـنلب ، يادـص  اـب  ندیـشک  ساـنرخ  يراـمیب 

يوررب ندـیباوخ  نزو ، شهاـک  هب  ناوت  یم  ( CPAP  ) اوهروبعراشف هاگتـسد  زا  هدافتـسا  رب  هوالع  يرامیب  نیا  ناـمرد  ياـهار  زا  تسا .
. درک هراشا  وکابنت  یلکلا و  تابورشم  فرصم  زا  زیهرپ  تشپ ، ياجب  اهولهپ 

؟ تسیچ نآ  میالع  دشابیم و  لکش  هچ  هب  نانز  نادرم و  رد  اضرا 

لیم ءاضرا  ياهشور  زا  ءانِمتـِسا ، ای  یئاضرادوخ ، ربخ :  لک  نتم  نانز  نادرم و  رد  اضرا  ياه  هناشن  میالع و  مالـسا  رد  انمتـسا  هصالخ : 
یسنج تذل  جوا  هب  ندیسر  ات  نآ  ماجنا  الومعم  دریگیم ، ماجنا  شدوخ  طسوت  صخـش  یـسنج  مادنا  کیرحت  اب  لمع  نیا  تسا ، یـسنج 

اب هارمه  ياه  ینالضع ) یتفـس   ) مساپـسا تروصب  نانز  رد  دشاب و  یم  ینم  عیام  ندیـشاپ  نوریب  اب  هارمه  نادرم  رد  هک  ، دنکیم ادیپ  همادا 
زا هدافتـسا  ور  نیا  زا  دنکیم ، يزاس  هیبش  ار  یـسنج  شزیمآ  هک  دراد  دوجو  ییاهرازبا  نینچمه  دشاب . یم  نژاو )  ) لبهم رد  دیدش  تذـل 

ییاهشور زا  یکی  انمتـسا  دننک . هدافتـسا  ییاضرادوخ  يارب  نادرم  نانز و  تسا  نکمم  هک  تسا  ییاههار  هلمج  زا  زین  ینیـشام  ياهرازبا 
هب هریبک  ناهانگ  زا  تسا و  مارح  مالـسا  رد  انمتـسا  مالـسا  رد  انمتـسا  دریگیم . تروص  ییاضرادوخ  يارب  نانز  ای  نادرم  طسوت  هک  تسا 
ای دهدب ، ماعطا  ار  ریقف  تصـش  دیاب  ای  هزور  ياضق  رب  هوالع  دنزب  انمتـسا  هب  تسد  دشاب و  هزور  یـسک  رگا  مالـسا  نید  رد  دوریم . رامش 
ار ءانمتسا  اهقف  مامت  دوشیم . هزور  لاطبا  ثعاب  ییاضرادوخ  دنراد  هدیقع  دیلقت  عجارم  مامت  دریگب . هزور  زور ، تصش  دیاب  تسناوتن  رگا 

خرـس لازنا ، اب  دیآیم و  تسد  هب  یـسنج  کیرحت  رثا  رد  هک  تسا  ینامـسج  یناور و  شخبحرف  تلاح  یـسنج ، تذل  جوا  دـننادیم  هانگ 
رتشیب بلق  نابرـض  لاثم  يارب  دنکیم . زورب  یـضراوع  یـسنج  تذل  جوا  هب  ندیـسر  ماگنه  اهدرم  اهنز و  رد  تسا . هارمه  جنـشت  ای  ندـش 
تلاح نیا  هتبلا  هک  دنکیم ( امرـس  ساسحا  صخـش  لومعم  روطب  و  دیایم . دوجوب  یئاهـشزرل  ندـب  رد  هاگهگ  دوشیم و  مرگ  ندـب  دوشیم 
هتفای شیازفا  ناشمحر  رطق  يرادقم  اهنز  رد  دوشیم و  تفس  ناشتلآ  اهدرم  رد  دهد .) یم  خر  هقـشاعم  یـسنج و  لمع  عورـش  رد  الومعم 
لوخد لـمع  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  گـنریب  اـبلاغ  عیاـم  نیا  تسا . لاونم  نیمه  هب  زین  اـهدرم  رد  هک  دـیایم  نوریب  نآ  زا  جزل  یعیاـم 
نازیم حـشرت و  ناهد  با  اهدرم  رد  تفـس و  یمک  اه  هنیـس  كون  هدـش ، رتگنت  یمک  محر  یلخاد  تمـسق  اهنز  رد  دریگ . تروص  رتناسا 

هلـصافالب دندنبیم و  ار  ناشنامـشچ  الومعم  هک  دهدیم  تسد  یـساسحا  هدش و  تسـس  ندب  لازنا  زا  دعب  اهدرم  رد  دـباییم . شیازفا  سفنت 
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ساسحا دوشیم . هتـسب  زاب و  یمک  راکدوخ  لکـش  هب  تاتـسورپ  هچیرد  اریز  دریگیمن . تروص  یبوخ  هب  ندرک  راردا  لـمع  لازنا  زا  دـعب 
شرپ اب  ینم  دشکیم و  ار  اه  مرپسا  امرـس  اریز  دوش  نز  ندب  دراو  مرگ  الماک  ینم  هک  تسا  نیا  يارب  دـهد  یم  تسد  نز  هب  هک  ییامرگ 

دریگ رارق  هجوت  دروم  دیاب  هتکن  نیا  دباوخیم . ناشتوهـش  وا  توهـش  ندش  مامت  درم و  لازنا  دـعب  الومعم  اهنز  رد  دوشیم  باترپ  نوریب  هب 
هگ یـسنج  روش  تدـش  رثا  رب  تسین  دوخ  فارطا  هب  زکرمتم  دایز  ناسنا  ساوح  ناجیه  روش و  لیلد  هب  یـسنج  لمع  لالخ  رد  نوچ  هک 

شرف و هب  ناشیا  ياپ  دراوم  یضعب  رد  الثم  دوشیم . ساسحا  يدایز  درد  یـسنج  لمع  زا  دعب  هک  دننکیم  دراو  یئاهراشف  رگیدکی  هب  هاگ 
یـسنج شزیگنارب  بولطم  نازیم  دح و  ددرگیم . بهتلم  یلـسانت  تلآ  یلاوح  لوخد  ماگنه  دایز  راشف  رثا  رب  ای  دوشیم و  هدیلام  نا  دـننام 

نیا زونه  زورما  يایند  رد  نانز  یـسنج  تذـل  جوا  لحارم   . دراد یگتـسب  يو  هب  هدـش  هتخومآ  ياهـشنکاو  یکیژولویزیف و  مادـنا  هب  نز ،
هب یسنج ، نارواشم  زا  يرایسب  یتح  دراد . دوجو  تسا ، مساگرا  هب  نانز  ندیسر  يارب  هدش  هتفریذپ  حیحـص و  هار  اهنت  لوخد  هک  هلئـسم 

، مساگرا یکیژولویزیف ، ظاحل  زا  لاح  ره  هب  دـننادیمن . يا  هدـننک  اضرا  ياهـشور  ار  یئاضرادوخ  ای  شزاون  زان و  هقـشاعم ، لاـثم  ناونع 
هک تسا  حرطم  لاوس  نیا  اما  رگید ! قرط  زا  هچ  کیرحت و  شور  هب  هچ  تبراقم ، هار  زا  هچ  یئاـضرادوخ ، قیرط  زا  هچ  تسا . مساـگرا 

( کیرحت  ) شزیگنا هلحرم  میـسریم . لبهم  قیرط  زا  لوخد  ناـمه  هب  رخآ  رد  هک  تسا  لـالح  دوشیمن و  ضراوع  زورب  بجوم  هار  مادـک 
هدام يرادقم  حشرت  هب  عورش  لبهم  هظحل  نامه  رد  دوشیم و  تفس  سیروتیلک  دوشیم  عمج  یـسنج  مادنا  رد  نوخ  کیرحت ، رثا  رب  یتقو 

گرهایـس دوشیم . هدیـشوپ  هدننک  زیل  هدام  کی  اب  قیرعت ، دنیآرف  یعون  رثا  رب  نژاو  هلول  راوید  یلخاد  حطـس  نینچمه  دنکیم ، هدـننک  زیل 
ياهظحالم لباق  روط  هب  نوخ  راشف  ضبن و  نابرـض  نازیم  نامز  نیمه  رد  دوشیم . رت  هریت  لبهم  گنر  هدـش ، نوخ  زا  رپ  رتداشگ و  لـبهم 

یگتخیگنارب ماود   ) وتالپ هلحرم  هب  کیرحت  هلحرم  زا  نز  یگتخیگنارب  هدـش و  ساسحا  مروت  ترارح و  یـسنج  ياهمادـنا  رد  هتفر ، ـالاب 
دوشیم مروتم  ندش ، نوخرپ  تلع  هب  نژاو  یجراخ  موس  کی  هراوید  تفاب  یسنج ) یگتخیگنارب  ماود   ) وتالپ هلحرم  دوریم . شیپ  یسنج )
دـسریم رظن  هب  هلحرم  نـیا  رد  دـنیوگیم . مساـگرا  يوکـس  هـلحرم  نـیا  هـب  ددرگیم . لـبهم  هناـهد  يدورو  یگنت  بجوـم  هجیتـن ، رد  هـک 

، تاـکیرحت هدـنریگ  کـی  ناونع  هب  سیروتیلک  تقیقح ، رد  اـما  دوشیم  هدیـشک  لـخاد  هب  اـی  هتفر  کـهالک  کـی  ریز  رد  سیروـتیلک ] ]
ضبن و نابرـض  سفنت ، هدـش و  رتگرزب  نادـمخت  محر و  هلول  محر ، دـنکیم . کمک  رواجم  یحاون  میقتـسم  کـیرحت  هب  خـساپ  تهجرد 

ضاـبقنا نینچمه  دـنکیم . ندـش  ضبقنم  هب  عورـش  کـیمتیر  روط  هب  نژاو  هلول  یـسنج  تذـل  جوا  هلحرم  دوـشیم . رتعیرـس  نز  تاـکرح 
زا ولمم  تالـضع و  ضابقنا  شیازفا  دوریم . الاب  نوخ  راشف  نازیم  ضبن و  دادعت  دیآیم . شیپ  هلحرم  نیا  رد  زین  دـعقم  رتکنفـسا  يداراریغ 

لمعلا سکع  لاثم  روط  هب  ای  مساگرا  تفرگ  رظن  رد  دیاب  نینچمه  دوشیم . یـسنج  تذـل  جوا  هب  ندیـسر  بجوم  گرهایـس  ندـش  نوخ 
موس کی  ناقتحا  هلحرم ، نیا  رد  شمارآ  هلحرم  دـنتفایم . قافتا  یعیبط  روط  هب  اهباتزاب  نیا  دریذـپ ، تروص  روز  هب  دـناوتیمن  وناز  یعیبط 
نژاو هریت  گنر  . دـنوشیم جراخ  مروت  زا  اهتفاب  هتفای و  شهاک  ضبن  نابرـض  دوریم . نیب  زا  هدرک و  رییغت  یقورع  ناقتحا  نژاو و  یجراـخ 
لباق دنکیم . قرع  یهاگ  هدش و  تسس  مارآ و  ندب  دندرگیم . رب  دوخ  هیلوا  یعیبط  تلاح  هب  یـسنج  ياهمادنا  هتـشگ و  زاب  هیلوا  گنر  هب 

، ناتسپ رد  یتارییغت  هلمج : زا  دنراد  ییاهشنکاو  زین  ندب  یلـسانت  ریغ  ءاضعا  یـسنج ، تاکیرحت  هب  نز  یکیژولویزیف  خساپ  رد  تسا  رکذ 
دادـعت شیازفا  بلق ، نابرـض  شیازفا  نوخ ، راشف  شیازفا  نآ ، زا  سپ  ای  شزیمآ  لوط  رد  راردا  عفد  رد  رابجا  ساـسحا  دراوم  یـضعب  رد 

دیدش يامرگ  ساسحا  یضعب  شمارآ  هب  ندیـسر  هلحرم  رد  تسا ، توافتم  دارفا  رد  شنکاو  نیا  قیرعت (  قیمع ، ياهـسفن  مدزاب و  مد و 
رتسم و زا :  هدـش  هتفرگرب  دوشیم ). يراج  قرع  تارطق  ندـب  فلتخم  ياهتمـسق  رد  دراوم  يرایـسب  رد  امرـس . ساسحا  یـضعب  دـننکیم و 

یسنج ياه  خساپ  تاساسحا و  يدحوا ، مانهب  رتکد  همجرت  نوسناج ،

اهنآ زا  يریگشیپ  ياههار  ییوشانز و  تالکشم 

یتقو ربخ :  لک  نتم  مینکیم . هیصوت  امش  هب  ار  هلاقم  نیا  هعلاطم  دیتسه  یسنج  تامیالمان  تالکشم و  راچد  دوخ  رسمه  اب  رگا  هصالخ : 
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هب دـیا و  هداد  تسد  زا  وا  هب  ار  دوخ  تبغر  هقالع و  هک  دـینکیم  روصت  دـبای ، یم  شهاک  ًاجیردـت  ناتدزمان  اب  امـش  یـساسحا  تاـطابترا 
شقن عامج  دینکب ؟ هچ  دش  گنرمک  ناترـسمه  اب  رگا  یـسنج  طباور  هک  دـیا  هدرک  رکف  لاحبات  ایآ  اما  دـینک . یم  اهر  ار  وا  لیلد  نیمه 

هب هچ  رسمه  اب  یسنج  هطبار ي  نودب  یگدنز  دننکیم . یگدنز  نآ  نودب  يدایز  ياه  جوز  لاحنیا  اب  یلو  دراد ، جاودزا  رد  یمهم  رایسب 
همه ي ءزج  نیرت  یتایح  عامج  هک  دـنناد  یم  همه  درگرب  ورب  نودـب  دـشاب . یـسنج  توهـش  روش و  نادـقف  ای  وا  هب  هقالع  نادـقف  رطاـخ 
هک تسا  هداد  ناشن  تاقیقحت  دوش ؟ یم  هچ  دـنداد  تسد  زا  ار  دوخ  تبغر  هقالع و  نیجوز  يود  ره  اـی  یکی  رگا  سپ  تساـه . جاودزا 

هتخانـش قالط  يارب  لیلد  نیمود  یـسنج  لیاسم  یلام ، لیاسم  زا  دعب  . ) دوش یم  هجاوم  تسکـش  اب  ییاه  جاودزا  نینچ  زا  یهوبنا  دصرد 
یگدنز هب  هرابود  ندیـشخب  ناج  يارب  هار  هس  اجنیا  رد  دراد . دوجو  نآ  زا  يریگولج  يارب  يدایز  ياه  هار  دـیوشن . دـیماان  تسا .) هدـش 

کی نزب ، تدوخ  هب  نزوس  کی  هشیمه  دیوگیم :  یلثملا  برـض  دینک  تواضق  هفرط  ود  تسا 1 . هدش  هدروآ  مهارف  امش  يارب  ناتیسنج 
زا ایآ  دیـشاب  هتـشادن  یـسنج  طباور  يرارقرب  هب  لیامت  دوخ  رگا  راذـگب  دوخ  یـسنج  کیرـش  ياـج  ار  دوخ  ینعی  يرگید . هب  زودـلاوج 

؛ دـنک ناـتئاضرا  دـهاوخب  دـشاب و  هتـشاد  ناتتـسود  ردـقچ  ناترـسمه  هک  دـنک  یمن  یقرف  دـیوشیمن ؟ هدروخرـس  وا  دـح  زا  شیب  رارـصا 
امـش نامز  ره  دیـشاب  هتـشاد  راـظتنا  رگا  تسا  یقطنمریغ  لـیلد  نیمه  هب  تسین . امـش  هب  هیبش  هجو  چـیه  هب  وا  یـسنج  روش  تاـکیرحت و 

یم هک  اجنآ  ات  اه  جوز  هک  میراودیما  دینک .. لرتنک  ار  ناتیاهزاین  هاگهگ  روطچ  هک  دیریگب  دای  دیاب  دشاب . ناترایتخا  رد  دیدش  کیرحت 
هک دشاب  هتشاد  دوجو  ییاه  نامز  تسا  نکمم  مه  زاب  لاحنیااب  اما  دنراذگب ، ار  مزال  يژرنا  ناشرسمه  اب  دوخ  یـسنج  یگدنز  رد  دنناوت 

ار نآ  دـیاب  تسا و  یعیبط  لامرن و  ًالماک  يا  هلئـسم  نیا  درادـن . ناترـسمه  هکیلاح  رد  دیـشاب  هتـشاد  ار  یـسنج  هطبار ي  یگداـمآ  اـمش 
شیازفا دیاب  اه  توافت  نیا  كرد  رد  زین  امـش  شالت  دوش ، رتشیب  دیاب  ناتیاهزاین  امـش و  ندیمهف  يارب  ناترـسمه  شالت  هچره  دـیریذپب .
یکیدزن هب  لیم  امش  رسمه  هک  یتقو  رد  ینعی  دریذپیم  ماجنا  ناتدوخ  هب  امش  هاگیب  هاگ و  ياکتا  اب  نتفریذپ  كرد و  نیا  زا  یتمسق  دبای .
نانیمطا رگا  دشابیم . راک  نیا  يارب  درم  مه  نز و  مه  لیامت  یکیدزن  زا  ندرب  تذل  ياههار  نیرتمهم  زا  یکی  اریز  دـینکن  رارـصا  درادـن 

-2 تفرگ . دـهاوخ  تروص  يرتشیب  یتحار  اب  راکنیا  ماجنا  دـنک ، یم  هجوت  امـش  هب  دراد و  ناتتـسود  ًاـعقاو  ناترـسمه  هک  دیـشاب  هتـشاد 
دهاوخ هدزلد  نآ  زا  دوش ، تاررکم  رارکت  ناشیارب  هطبار  نیا  رگا  مه  عامج  ماجنا  هب  دارفا  نیرتبغار  دیشاب . هتـشاد  دای  هب  ار  عونت  هشیمه 

هطبار نیا  دراو  عونت  یمک  هک  هدیـسر  شتقو  سپ  دینک ، یم  هدـهاشم  مه  ناترـسمه  اب  ناتدوخ  یـسنج  هطبار  رد  ار  دروم  نیا  رگا  دـش .
هراجا لته  رد  قاتا  کی  بش  کی  دینک ، باختنا  دیدج  یناکم  دیـشاب . قالخ  یمک  دـیاب  یـسنج ، یتخاونکی  زا  يریگولج  يارب  دـینک .
ماجنا نات  هطبار  رد  دوجوم  یتخاونکی  ندرب  نیب  زا  يارب  دیناوت  یم  هک  تسه  رگید  راک  نارازه  ... دیرخب و دـیدج  ياهریز  سابل  دـینک ،

هداد و تسد  زا  ار  دوخ  یـسنج  روش  هقالع و  هک  دننک  یم  روصت  اهنآ  دـنراد . ناشرـسمه  اب  دارفا  زا  یلیخ  هک  تسا  لکـشم  نیا  دـیهد .
هب ار  دوخ  ساسحا  هقالع و  تسین . مه  اـه  هتـشذگ  تردـق  هب  دـشک و  یم  لوط  یلیخ  اـهنآ  مساـگرا  دوش ، کـیرحت  دـنناوت  یمن  رگید 
هب دـیاش  دـننکیم  رکف  دـننک . یم  یگقالع  یب  ساسحا  ًادـیدش  دوش  یم  کیدزن  وا  هب  ناشرهوش  یتقو  هداد و  تسد  زا  ًالماک  ناشرهوش 

ار تذـل  لامک  طباور  نیا  زا  دـیناوتیم  دـیهد  ياج  دوخ  یـسنج  طباوررد  ار  ( هنیمز ره  رد   ) عونت رگا  اما  دـشاب . ناشنـس  نتفر  ـالاب  رطاـخ 
نیفرط زا  یکی  یلیم  یب  دینک  لاوس  رگیدکی  زا  ار  اهنآ  ییادج  تلع  رگا  هک  دنتسه  يدایز  دارفا  دیرگنب  رتزاب  رکف  اب  ار  لئاسم  .3 دیربب .
يدارفا اب  یسنج  هطبار ي  يرارقرب  ای  قالط  دینادب  اما  دیتفیب . راکنیا  رکف  هب  تسا  نکمم  مه  امش  هتبلا  دننادیم .. هلئـسم  نیا  زورب  تلع  ار 

رد هک  دـینادب  اما  دـنک ، لح  ار  ناتلکـشم  دـناوت  یم  ریغ  اب  يزابقـشع  هک  تسا  تسرد  دنتـسین . یبسانم  ياه  لـح  هار  ناترـسمه ، زا  ریغ 
ملاس مه  ناتجاودزا  رگا  یتح  دوش . یم  مه  ناتجاودزا  ندش  بارخ  ثعاب  دنک و  یم  داجیا  ناتیارب  زین  يرتشیب  تالکـشم  تدم  ینالوط 
یبوخ لح  هار  مه  قالط  تسا . هزادنا  یب  دوش ، یم  لمحتم  يرگید  صخش  اب  امش  يزابقشع  زا  ناترـسمه  هک  یجنر  درد و  دنامب ، یقاب 

هک دینک  ادیپ  يرگید  جوز  تسا  نکمم  دینک ، رارف  نآ  زا  لکشم ، ندرک  فرطرب  لح و  هار  ندرک  ادیپ  ياج  هب  رگا  دور . یمن  رامـش  هب 
زا لبق  داد ؟ دـیهاوخ  همادا  اجک  ات  ار  راک  نیا  دیـسرپب  دوخ  زا  تسا  رتهب  و  دـشاب ، راگزاسان  گـنهامهان و  امـش  اـب  یـسنج  رظن  زا  زین  وا 
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عالطا دراد ؟ ربخ  نایرج  نیا  زا  ناترـسمه  ایآ  دـینیبب  هک  مینکیم  داهنـشیپ  امـش  هب  دـینک ، كرت  ار  ناترـسمه  هدرک و  تواضق  دوز  هکنیا 
دب ياه  فرح  دـیزادنین ، وا  ندرگ  هب  ار  اهریـصقت  دـیناشکن . اوعد  هب  ار  راک  دـیتسه ؟ یـضاران  وا  اب  ناتیـسنج  هطبار ي  زا  امـش  هک  دراد 

ار يراک  دیهاوخ  یم  دراد ، دوجو  امـش  یـسنج  تایحور  رد  هک  یتافالتا  رطاخ  هب  هک  دییوگب  وا  هب  مارآ  یلیخ  طقف  دینکن ، داقتنا  دینزن ،
نازیم طقف  دـینکن . حرطم  دـیدهت  کی  تروص  هب  ار  نیا  دـیراذگب . نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  راکفا  دـیهد . ماـجنا  دـیرادن  تسود  ًالـصا  هک 
قفوم دینامب . نآ  هجیتن ي  رظتنم  و  دیهدب ، ندـش  راگزاس  حالـصا و  يارب  هرابود  یتصرف  وا  هب  دـیراذگب . نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  يدـیماان 

. دیشاب

ندب درکلمع  رب  ملاس  یسنج  طباور  ریثات 

ظاحل زا  هک  ینانز  یگدرـسفا : شهاک  -1 ربخ :  لک  نتم  دراد ؟ ندـب  درکلمع  رد  ییاهـشقن  هچ  عامج ) ) ملاس یـسنج  طـباور  هصـالخ : 
نیدنالگاتسورپ نومروه  دنشابیم . یگدرسفا  دعتسم  رتمک  دننک ، یمن  هدافتـسا  مودناک  زا  زین  نانآ  یـسنج  کیرـش  هدوب و  لاعف  یـسنج 

يواح نادرم  ینم  دوش . یم  هناـنز  ياـهنومروه  لیدـعت  ثعاـب  هدـیدرگ و  بذـج  ناـنز  یلـسانت  هاگتـسد  هلیـسوب  نادرم  ینم  رد  دوجوم 
رارق دوخ  نارهوش  ینم  ضرعم  رد  هک  ینانز  دنـشابیم . رثوم  قلخ  دوبهب  رد  اهنآ  يود  ره  هک  دشابیم  نورتسژورپ  نژورتسا و  ياهنومروه 

تیولوا رد  یتسیاب  یتبراقم  ياهیرامیب  هب  التبا  مدـع  هتـساوخان و  یگلماح  هتبلا  . ) دنـشابیم رتداش  مودـناک ) نودـب  یـسنج  هطبار   ) دـنراد
. دبای یم  شیازفا  لامرن  حطس  ربارب  هب 5  نیسوت  یسکا  نومروه  حطس  یسنج ) تذل  جوا   ) مساگرازا لبق  تسرد  : درد نیکست  - 2 دشاب )

حـشرت ثعاب  یـسنج  هطبار  دهدیم . نیکـست  ار  يدرد  هنوگره  هدیدرگ و  ندب ) یعیبط  درد  دـض   ) نیفرودـنآ حـشرت  ثعاب  نومروه  نیا 
هتفهرد راب  هک 2-1  يدارفا  رتـمک : یگدروخامرـس  - 3 دـهد . شهاک  ار  یگدـعاق  ياـهدرد  دـناوتیم  هک  ددرگیم  زین  نژورتسا  نومروه 

ندـب ینمیا  متـسیس  تیوقت  ثعاـب  رما  نیا  دـشابیم . رتشیب  دـصرد  اـهنآ 30  ندـب  رد   A نیبولگونمیا نتداپ  حطـس  دـنراد ، یـسنج  هطبار 
ملاس ياهنادند  -5 ددرگیم . هناثم  تالضع  تیوقت  ثعاب  دنشاب و  یم  یعیبط  لگک  تانیرمت  یسنج  هطبار  هناثم : رتهب  لرتنک  - 4 ددرگیم .

يریگولج اهنادند  یگدیـسوپ  زا  هک  دشابیم  یندعم  داوم  رگید  میـسلک و  يور ، يواح  لبهم ) طاخم  زا  هدش  بذـج   ) ینم يامـسالپ  رت :
اهنادند ندز  كاوسم  هلمج  زا  تشادهب  هیلوا  لوصا  تیاعر  هب  مزلم  ار  یسنج  کیرش  ود  یسنج ، هطبار  يرارفرب  بادآ  نینچمه  دنکیم .

ینم عیام  دیلوت  يارب  دنراد . داقتعا  تاتسورپ  ناطرـس  لازنا و  دادعت  نایم  هطبار  هب  اهتـسیژولوروا  یخرب  تاتـسورپ : تمالـس  - 6 دنکیم .
نیا رد  دننکیم . ظیلغت  ربارب  ات 600  ار  اهنآ  دنریگیم و  نوخ  زا  ار  میساتپ  کیرتیس و  دیسا  يور ، نوچمه  يداوم  ینم  هسیک  تاتـسورپ و 
هطبار ددرگ . هتشابنا  ظیلغت و  تاتسورپ  رد  نازیم  نیمه  هب  داوم و  نیا  هارمه  هب  تسا  نکمم  زین  نوخ  رد  دوجوم  يازناطرس  لماع  ره  نیب 

هدـیدرگ تباث  هتبلا  دروآ . لمع  هب  يریگولج  تاتـسورپ  هدـغ  نورد  رد  ازناطرـس  لماوع  ندـش  هتـشابنا  زا  دـناوتیم  ررکم  لازنا  یـسنج و 
شیازفا رطاخ  هب  . ) دـهد شیازفا  دـصرد  ات 40  نادرم  رد  ار  تاتـسورپ  ناطرـس  دناوتیم  یـسنج  کیرـش  نیدنچ  اب  یـسنج  هطبار  نتـشاد 

ندش تفس  ثعاب  یـسنج  هطبار  تسا : رطخ  یب  نانز  يارب  یـسنج  هطبار  رد  طارفا  - 7 یـسنج ) هار  زا  هلقتنم  ياهیرامیب  هب  التبا  کسیر 
راچد تسا  نکمم  دنزرو  یم  عانتما  یسنج  هطبار  زا  هک  يا  هسئای  نانز  ددرگیم . نانز  رد  یتماق  راتخاس  دوبهب  نساب و  مکش و  تالـضع 

اب ملاس  یـسنج  هطبار  قیرط  زا  دـنراد ، زاین  اهنآ  هب  هسئای  نانز  هک  ییاهنومروه  مامت  دـندرگ . كاندرد  تبراقم  لبهم و  لیلحت ) ) یفورتآ
: دشاب نیرفآ  رسدرد  نادرم  يارب  دناوتیم  یـسنج  هطبار  رد  طارفا  اما  - 8 مودناک ) نودب  یسنج  هطبار  . ) دشابیم تفایرد  لباق  ناشنارهوش 

تفاب تدم  ینالوط  نشخ و  یسنج  هطبار  رد  نینچمه  ددرگ . یتسوپ  کیرحت  ای  یگدیـشارخ و  راچد  تسا  نکمم  نادرم  یلـسانت  تلآ 
نوخ زا  درم  تلآ  ظوعن  ماگنه  تسین . تلع  یب  لازنا  ظوعن و  زا  سپ  تلآ  ندش  لش  ددرگ . بیـسآ  راچد  دـناوتیم  نادرم  یلـسانت  تلآ 

. دـندرگ لـش  یتسیاـب  تلآ  تالـضع  نژیـسکا  ددـجم  بذـج  يارب  دـبای . یمن  ناـیرج  تلآ  رد  ینوخ  رگید  نآ  زا  سپ  اـما  ددرگیم . رپ 

. دیا هدرک  مورحم  یفاک  نژیـسکا  تفایرد  زا  ار  تلآ  تالـضع  راک  نیا  اب  دنک ، تحارتسا  هدش و  لش  تلآ  ات  دیهدن  هزاجا  امـش  هچنانچ 
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: نوخ نایرج  شیازفا  - 9 ددرگ . . یلولـس  گرم  راچد  تسا  نکمم  تلآ  دـیآ ، یم  دـیدپ  یمئاد  ذوعن  نآ  رد  هک  مسیپاـیرپ  يراـمیب  رد 
ندـب ياهناگرا  هب  يرتشیب  يذـغم  داوم  نژیـسکا و  نیاربانب  دـهدیم . شیازفا  ار  ندـب  ياـضعا  رگید  زغم و  هب  نوخ  ناـیرج  یـسنج  هطبار 

مساگرا هب  هتفهرد  راب  هک 2  يدارفارد  ریم  گرم و  خرن  رمع : لوـط  شیازفا  - 10 دندرگیم . عفد  ندب  زا  رتعیرس  زین  دیاز  داوم  هدیـسر و 
نومروه حطس  شیازفا  ثعاب  یسنج  هطبار  - 11 دننکیم . هبرجت  ار  مساگرا  هبترم  کی  اهنت  هام  لوط  رد  هک  تسا  يدارفا  فصن  دنسریم ،

یبـلق ياـهیرامیب  ربارب  رد  ار  ناـنز  هدـش و  لـبهم  رتـشیب  یگدـنزغل  يریذـپ و  فاـطعنا  ثعاـب  نومروه  نیا  ددرگیم : ناـنز  رد  نژورتـسا 
باوخ تیفیک  دوبهب  ثعاب  یسنج  هطبار  نینچمه  تسا : رثوم  رایسب  بارطضا  سرتسا و  شهاک  رد  یـسنج  هطبار  - 12 دنکیم . تظفاحم 

هدوب لئاق  تیمها  ناتیارب  هک  دیراد  ار  یسک  هچنانچ  تسا : رگنامرد  شخب و  افش  دشاب  ماوت  قشع  اب  هچنانچ  یـسنج  هطبار  - 13 ددرگیم .
اب زین  یمـسج  یـساسحا و  ظاحل  زا  دیـشاب ، هتـشاد  شتـسود  هدوب و  لئاق  تیمها  يو  يارب  زین  امـش  لباقم  رد  دشاب و  هتـشاد  ناتتـسود  و 

. تشاد دیهاوخ  رارق  نوگانوگ  ياهیرامیب  هب  التبا  ای  سردوز و  گرم  رطخ  ضرعم  رد  رتمک  ربارب  تقونآ 5-3  دیشاب ، یمیمص  رگیدکی 
امش ندب  ییایمیش  تابیکرت  رد  رییغت  ثعاب  ندرک  شزاون  نتفرگ و  شوغآ  رد  دشابیم . ندرک  سمل  تبثم  تارثا  رطاخ  هب  نآ  زا  یـشخب 

. دوشیم

سیلفیس یتبراقم  يرامیب 

 : ربخ لک  نتم  دـش  دـیهاوخ  انـشآ  يرامیب  نیا  دروم  رد  یتاکن  میالع و  هزرابم ، ياههار  سیلفیـس ، يراـمیب  اـب  هلاـقم  نیا  رد  هصـالخ : 
هک يدرف  ره  دیآیم . باسح  هب  دنوشیم  لقتنم  یـسنج  قیرط  زا  هک  ییاهیرامیب  وزج  اتدـمع  هک  تسا  ییایرتکاب  تنوفع  کی  سیلفیس 

ات 30 ینس 15  هلـصاف  رد  ناوج و  رـشق  رد  نآ  زورب  لامتحا  هچ  رگا  تسا . سیلفیـس  تنوفع  هب  التبا  دعتـسم  دشاب  هتـشاد  یـسنج  سامت 
يدازردام عون  يانثتسا  هب  سیلفیس  تسا . ییاتسور  قطانم  زا  رتجیار  يرهـش  قطانم  رد  يرامیب  نیا  نینچمه ، تسا . رتشیب  تبـسن  هب  لاس 

دنکیم زورب  هلحرم  رد 4  يرامیب  نیا  مئالع  ددرگیم . لقتنم  التبم  درف  کی  اب  یـسنج  سامت  هار  زا  دوشیم  لقتنم  نینج  هب  رداـم  زا  هک 
هدـهاشم يرگید  میالع  چـیه  هلحرم  نیا  رد  دـنکیم  زورب  هیلوا  سامت  زا  سپ  هاـم  اـت 3  زور  الومعم 10  هدوـب و  درد  نودـب  لوا  هلحرم 

هتفه ات 5  کی  تسا  نکمم  دـنکیم و  زورب  هتفه  کـی  فرظ  هک  تسا  هارمه  ددـغ  مروت  اـب  لوا  هلحرم  دراوم  یهاـگ  رد  هتبلا  . دوشیمن
مود هلحرم  دراو  درف  هلحرم  نیا  زا  سپ  هتفه  ات 6  ابیرقت 3  دوشیم . فرطرب  ینامرد  مادقا  چیه  هب  زاین  نودب  نآ  زا  سپ  دنک و  ادیپ  همادا 
هلمج زا  ندـب  زا  هطقن  ره  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  يدـلج  تاروثب  زورب  هرود  نیا  تمـالع  نیرتعیاـش  نیرتلوادـتم و  دوـشیم . يراـمیب 

، وم شزیر  ییاهتـشا ، یب  دردرـس ، دردولگ ، بت ، یگتـسخ ، دـننام  زین  مئالع  ریاس  دوش . داجیا  نت  اپ و  فک  تسد و  فک  اهاپ ، اـهوزاب ،
نیب زا  بساـنم  ناـمرد  دوجو  مدـع  تروص  رد  یتح  جـیردت  هب  هتفاـی و  همادا  هتفه  ات 6  مئالع 2  نیا  تسا . ددـغ  مروت  ادـص ، یگتفرگ 
کی زا  سپ  يرامیب   ) دراد مان  نمزم  سیلفیـس  هک  موس  هلحرم  دـنک . زورب  هرابود  هدـنیآ  لاس  ای 2  کی  فرظ  تسا  نکمم  اما  دـنوریم 

دناوتیم نمزم  سیلیفیس  (. دوش رجنم  بلق  يزکرم و  باصعا  متسیس  اهناوختـسا ، تسوپ ، رد  يرامیب  زورب  هب  تسا  نکمم  هلاس  هرود 4 
رد بلغا  هک  مراـهچ  هلحرم  دوش . درف  گرم  تیاـهن  رد  تروـئآ و  گرخرـس  بلق و  دـیدش  بیـسآ  يروـک و  یحور ، يراـمیب  هب  رجنم 

نکمم هلحرم  نیا  تسا . یبصع  متـسیس  تنوفع  نامه  ای  یبصع  سیلفیـس  دـنکیم  زورب  ییادـتبا  لحارم  رد  يرامیب  ناـمرد  مدـع  هجیتن 
هزادنا هب  هلحرم  نیا  نامرد  دشاب . هارمه  يزغم  هتکـس  دننام  رتدیدش  ياهدـمایپ  ای  فیفخ و  ياهدردرـس  اب  ای  دـشاب  تمالع  نودـب  تسا 

زورب دوش  هدولآ  يرتکاب  هب  درف  هک  نیا  زا  سپ  زور  ات 90  نیب 10  يرامیب  مئالع  لک  رد  دوشیم . هدیچیپ  لکـشم و  زدیا  يرامیب  نامرد 
رب یکـشزپ  ياهنامرد  ددصرد  زین  التبم  درف  دـنوشیمن و  هتفرگ  يدـج  بلغا  ییادـتبا  مئالع  تسا . هتفه  ات 4  نیب 3  الومعم  اما  دـنکیم 

نازیم هب  یگتـسب  يرامیب  يریذپلاقتنا  نازیم  دـشاب . يرامیب  لقان  رتشیب  الامتحا  ای  لاس  هرود 2  کی  يارب  دناوتیم  رامیب  دوخ  دـیآیمن .
نیا اب  هلباقم  يارب  ندـب  رد  یعیبط  ینمیا  متـسیس  چـیه  دنـشاب . یئرمان  اـی  یئرم  تسا  نکمم  هک  دراد  درف  رد  ینوفع  ياـهمخز  شرتسگ 
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ای نیلیـسینپ  کمک  هب  بلغا  يرامیب  نیا  دـنک . داجیا  تینوصم  درف  ندـب  رد  دـناوتیمن  هتـشذگرد  نآ  هب  ـالتبا  درادـن و  دوجو  يراـمیب 
هقباـس هک  رادراـب  ناـنز  رد  دراد  رارق  هلحرم  نآ  رد  راـمیب  هک  تـسا  ياهـلحرم  هـب  یگتـسب  ناـمرد  نازیم  دوـشیم . ناـمرد  نیلکیـسارتت 

يرامیب نیا  هب  التبا  اب  هک  يدازون  نینچمه  دوش . هدافتـسا  تیـساسح  شهاک  شور  زا  دـیاب  دـنراد  نیلیـسینپ  هب  کـیژرلآ  ياـهشنکاو 
، مرن ياهتفاب  بیرخت  هب  دوشن  نامرد  يرامیب  نیا  رگا  دریگ . رارق  نیلیـسینپ  اب  ناـمرد  تحت  زور  تدم 10  هب  هنازور  دیاب  دوش  دـلوتم 

نامرد تسالتبم و  يرامیب  نیا  هب  هک  ینز  هک  نیا  رتمهم  همه  زا  دش . دهاوخ  رجنم  تالکشم  ریاس  ییانیبان و  یبلق ، تالکشم  اهناوختسا ،
ناکشزپ و ورنیا  زا  ددرگ . دازون  ندش  لولعم  ای  گرم و  بجوم  دناوتیم  رما  نیا  هک  دنک  لقتنم  دوخ  نینج  هب  ار  يرامیب  دناوتیم  هدشن 

يراـمیب نـیا  شرتـسگ  زا  عناـم  ناوـتیم  شور  نیدـنچ  زا  . دـننک هدافتـسا  سیلفیــس  ياـهتست  زا  رادراـب  ناـنز  يارب  دـیاب  اهناتــسرامیب 
هب التبا  ماگنه  رد  یسنج  سامت  زا  يرارقرب  زا  يراددوخ  مودناک ، دننام  یسنج  سامت  ماگنه  رد  بسانم  یتشادهب  لیاسو  زا  هدافتسا  : دش
زا رادراب  ناردام  يارب  سیلفیس  تست  دوخ و  يرامیب  زا  یسنج  کیرـش  يروف  ندرک  هاگآ  صـصختم ، کشزپ  هب  هعجارم  تنوفع و  نیا 
رد يراـمیب  نیا  ياـهمخز  زا  تنوفع  لاـقتنا  زا  عناـم  دـناوتیم  مودـناک  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دـنیآیم . باـسح  هب  اـههار  نیا  نیرتمهم 

يرامیب لاقتنا  لامتحا  دـشاب  مودـناک  اب  هدـش  هدیـشوپ  ياهتمـسق  زا  نوریب  ییاهلحم  رد  اهمخز  هک  یتروص  رد  اما  دوش  هیلوا  لحارم 
دراد دوجو 

یتبراقم ياهیرامیب  یلصا  لماوع 

ینوفع ياهیرامیب  صـصختقوف  ینادرم  رتکد  ربخ :  لک  نتم  درک  دهاوخ  نایب  ار  اهیرامیب  نیا  زا  يریگـشیپ  ياههار  هلاقم  نیا  هصالخ : 
، سکس لابند  هب  هلقتنم  ياهیرامیب  ای  یشزیمآ  ياهیرامیب  يرامیب : زا  یلک  فیرعت  یتشهب ****  دیهش  یکشزپ  مولع  هدکـشناد  سییر  و 

اهیرامیب زا  یفیط  عقاو  رد  دـننکیم . ادـیپ  لاقتنا  هدولآریغ  درف  هب  هدولآ  درف  اب  كوکـشم  یـسنج  سامت  زا  سپ  هک  دنتـسه  ییاهتنوفع 
رد يرامیب : یلک  مئالع  تساهيرامیب ـ . عون  نیا  هب  ـالتبا  هار  اـهنت  سکـس ، دـنوشیم و  یلـسانت  هاگتـسد  رد  تنوفع  ثعاـب  هک  دنتـسه 

یلسانت تلآ  هچنانچ  ینعی  ارجم  زا  یکرچ  تاحشرت  جورخ  ددعتم ؛ یسنج  ياکرش  نتـشاد  ای  نئمطمان و  یـسنج  سامت  لابند  هب  نادر : مـ
ياـهیرامیب زا  یخرب  رد  هرخـالاب  یکیدزن و  ماـگنه  رد  درد  ساـسحا  راردا ، ررکت  شزوس و  دوـشیم ، جراـخ  كرچ  دنـشودب ، ار  دوـخ 

يراـمیب تساراد ، ار  تمـالع  نیا  هک  يراـمیب  نیرتعیاـش  هک  دوش  داـجیا  مخز  اـی  هعیاـض  کـی  تلآ  دوخ  يور  تسا  نکمم  یـشزیمآ ،
تمالع نودب  نایالتبم  زا  دـصرد  رد 50  كازوس  يرامیب  هنومن  يارب  هک  ارچ  تسا ، تواـفتم  مئـالع  فیط  نا : ـ نز رد  تسا . سیلفیـس » »

ای یکیدزن و  ماـگنه  رد  درد  تاحـشرت  نیا  شیازفا  بیترت  نـیا  هـب  دـنکیم  ادـیپ  زورب  ینوـفع  لاـنیژاو  تاحـشرت  اـب  یقباـم  رد  هدوـب و 
نکمم دنتـسه  التبم  كازوس  يرامیب  هب  هک  ینانز  رد  دناهتـشاد  رطخرپ  یـسنج  راتفر  هک  ییاـهنآ  هب  رادـشه  دراد . هارمه  هب  ار  یگدـعاق 

نیا رد  ار  نگل  یباهتلا  يرامیب  هب  التبا  هک  دـنک  ادـیپ  تیارـس  ناشیاهنادـمخت  اههلول و  یلـسانت ، هاگتـسد  هب  اهتنوفع  تاـباهتلا و  تسا 
ـ . دوشیم درف  یمیقع  بجوم  هک  هدـش  محر  هلول و  ياهیگدنبـسچ  ثعاب  جـیردت  هب  يرامیب  نیا  هک  تشاد  دـهاوخ  لابند  هب  صاخـشا 
نیا هک  دوـشیم ، هدـید  تسرتـشیب ، سکـس  اـی  رطخرپ  ياـهراتفر  زورب  لاـمتحا  هک  ینینـس  رد  رتـشیب  یتبراـقم  ياـهیرامیب  عویـش : نینس 

رد يرامیب  نیا  بیترت  نیدـب  دوشیم . لـماش  ار  یگلاـس  ات 49  نینـس 15  اتدمع  دراد و  ترهـش   « Sexullactive  » هب ینـس  هدودحم 
هک یناناوج  زا  هتسد  نآ  ای  دننکیم و  یگدنز  درجم  تروص  هب  هک  ییاهنآ  هژیوب  دراد ؛ يرتشیب  عویش  ناناوج  هلمج  زا  دارفا  زا  يرـسکی 

يداصتقا یعامتجا و  یگنهرف ، یتشادـهب ، حطـس  زا  هک  يدارفا  رد  یتبراـقم  ياـهیرامیب  نینچمه ، دـنربیم . رـس  هب  گرزب  ياهرهـش  رد 
هب یشزیمآ  ياهیرامیب  هب  ءالتبا  يارب  هدننکدعتسم  لماوع  زا  هدش  دای  لماوع  یمامت  هک  ارچ  دوشیم ، هدید  رتشیب  دنرادروخرب ، يرتنییاپ 

نیمه هب  دراد ؛ عویش  ناتسوپدیفس  زا  شیب  ناتسوپهایس  رد  یشزیمآ )  ) سکس زا  هلقتنم  ياهیرامیب  هجوت  بلاج  هتکن  کی  دنیآیم . رامش 
طیارـش ییایفارغج و  میلقا  لیلد  هب  هک  ارچ  دراد ، يرادینعم  توافت  نآ  لامـش  اب  روشک  بونج  رد  يرامیب  نیا  هب  ناـیالتبم  راـمآ  لـیلد ،
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، » يرامیب نیا  یملع  مان  یشزیمآ  ياهیرامیب  عاونا  نیرتعیاش  زا  یکی  كازوس ؛ دنـسریم . غولب  هب  رتدوز  اهیبونج  ییاوه ، بآ و  صاخ 
نانز رد  كازوس  هک  تسا  نآ  رد  رکذم  ثنوم و  نایالتبم  رد  نآ  ةدمع  توافت  اما  دوشیم . هدـید  نادرم  نانز و  رد  هک  تسا ، هرونوگ »

«، راردا ررکت  «، » شزوس  » نوچمه یمیـالع  ياراد  دـصرد  ات 95  نادرم 90  رد  هک  یلاحرد  تسا ، تمـالع  نودـب  دراوم  دـصرد  رد 50 
ات کی  زا  سپ  كوکـشم ، یـسنج  سامت  لابند  هب  درف  بیترت  نیدـب  تسا . زبس » هب  لیام  درز  گنر  هب  يراردا  يارجم  زا  كرچ  جورخ  »

نانز دروم  رد  رتشیب  هدـننکنارگن  لماع  كازوس ، يراـمیب  هب  ـالتبا  ریـسم  رد  ـالومعم  ـه : جو تـ دـش . دـهاوخ  قوف  میـالع  هجوتم  هتفه  ود 
. دـننکن هعجارم  کشزپ  هب  عقوم  هب  هک  هدـش  ثعاب  المع  دراوم ، زا  یمین  زا  شیب  رد  يرامیب  تمالع  نتـشادن  لیلد  هب  هک  ارچ  تسالتبم .

نیرتهب يریگـشیپ : ياههار  دنهدیم . شرتسگ  ار  يرامیب  نایالتبم  ۀـنماد  ددـعتم ، یـسنج  ياکرـش  اب  اهنآ  یـسنج  سامت  تروص  رد  هک 
نتـشاد هب  لیامت  مدـع  هداوناخ و  میرح  ظفح  زین  نآ  زا  سپ  نییاپ و  نینـس  رد  جاودزا  یقـالخا ، لوصا  هب  يدـنبیاپ  هناریگـشیپ ، راـکهار 

ياهیرامیب هب  التبا  زا  يریگـشیپ  يارب  دـیاب  تشاد  كوکـشم  یـسنج  سامت  یلیلد  ره  هب  يدرف  هچنانچ  اما  تسا . ددـعتم  یـسنج  کیرش 
كازوس هژیو  هب  یشزیمآ  ياهیرامیب  هناتخبشوخ  نامرد : ياههار  دنک . هدافتـسا  مودناک  زا  امازلا  امتح و  نئمطم ، تبراقم  ینعی  یـشزیمآ 

دنراد و يرثؤم  ینامرد  وراد  اتدمع  دوشیم و  لصاح  يدوبهب  تدم ، هاتوک  تروص  هب  کیتویبیتنآ  زیوجت  اب  هدوب و  جالع  لباق  رایـسب 
ـر یاس دـنکیم  هضراع  داجیا  درف  يارب  بسانم ، نامرد  عقوم و  هب  صیخـشت  مدـع  تروص  رد  هچنانچ  طقف  تسا * . سرتسد  رد  ناریا  رد 

ياـهیرامیب ءزج  هـک  دنتــسه  زین  يرگید  ياـهیرامیب  ییایدــیمالک ) ياــهتنوفع  كازوـس و  سیلفیــس ،  ) اــهیرامیب نـیا  زا  ریغ  دراو  مـ
نادرم نانز و  یلسانت  هاگتـسد  رد  ار  ییاهمخز  تسا و  یـسوریو  هک  سپره »  » نوچمه دنیآیم ؛ رامـش  هب  یلـسانت  هاگتـسد  ياهتنوفع 

هب درم  زا  يرامیب  نیا  دوشیم . لمحتم  ار  يدایز  درد  یکیدزن ، عقوم  درف  هدوب و  رلوکیزو  رادـبآ و  الومعم  تاعیاض  نیا  دـنکیم . داجیا 
. دوش هدافتسا  مودناک  زا  تبراقم  يارب  امتح  هک  دوشیم  هیصوت  ورنیا  زا  تسا ؛ لاقتنا  لباق  سکعلاب  نز و 

هاب يورین  حیضوت  رد 

 ، عاـمج  ) هاـب يورین  دوشیم  ثعاـب  هک  ییاـهراک  ودورن  لـیلحت  هب  هاـب  هوق  دوشیم  ثعاـب  هک  تسییاـههار  دروم  رد  بلطم  نیا  هصـالخ : 
ناسنا ندنام  یقاب  ياهببـس  زا  شزیمآ  هکنادب  ربخ :  لک  نتم  دوش . دایز  نادرم  نانز و  يارب  لمع  نیا  ندرب  تذـل  توهـش و  و  یکیدزن )
هدـیرفآ أدـبم  داجیا  زا  سپ  ار  یلک  بابـسا  نآ  زا  شیپ  هتبلا  تسا و  هداد  رارق  روظنمنآ  يارب  ارنآ  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  اـیند  نیا  رد 

، تسا هدرک  رتناسآ  دوببیم  نکمم  هک  ییاههار  ریاس  زا  ار  راک  هدـش ، هدـیرفآ  روط  نیمه  هب  نآ  رازبا  دـشابیم و  رتکیدزن  هار  نیا  اما  تسا 
هدـیرفآ بسانم  يرازبا  مادـک  ره  يارب  هدام و  رن و  ار  دارفا  لیلد  نیمهبو  تسا  هدـیزگن  رب  ار  رگید  ياـههار  دـنوادخ  تردـق  نیا  رب  اـنب 
دنوادخ تعنـص  فالخ  رب  هتفر و  نوریب  ییادخ  تمکح  هار  زا  دشاب  نادرگور  هار  نیا  زا  ایند  ندراذگاو  روظنمب  یـسک  رگا  سپ  تسا .

اور ار  راک  نیا  زا  زیهرپ  هک  دنتسهامکح  نیا  هکلب  تسا  هدیدرگنرداص  دنوادخ  فرط  زا  مه  يروتـسد  نینچ  تسا  هتـشادرب  ماگ  میکح 
هک ییاـه  یتحاراـن  اـهیراوشد و  همه  اـب  دوب  تسه  هک  نیا  زا  ریغ  رگا  اریز  یـصخش ، هن  تسا و  یعوـن  نآ  ندوـب  هدیدنـسپاما  دـننادیم ،
نآ ادخ  رما  تعاطا  يارب  طقف  نامیا و  تدش  زا  ای  دـشاب  راچان  هکنآ  رگم  درکیمن  مادـقا  نادـب  سکچیه  دـشاب  نآ  لابندـب  تسا  نکمم 
رد یتذل  هدیرفآ و  لمع  نیا  يارب  يدایز  تساوخو  شیارگ  ناویح  ناسنا و  سفن  رد  دـنوادخ  نیاربانب  تشاذـگیم ، دوخ  رب  ار  يراوشد 
نآ زکرم  هک  تسا  یناسفن  حور  ببـس ، نیرتگرزب  ندـب و  هسییر  ياهمادـنا  زا  راک  نیا  ياهببـس  هک  دـش  مولعم  سپ  تسا . هداد  رارق  نآ 

ینامرد تروص  نیا  رد  هک  تسا  هینب  یمک  هسییر و  ياهمادـنا  شنیرفآ  تهجزااـی  (impoissance  ) یسنج یناوتان  سپ  دشابیمزغم .
لیاسم تهج  زا  هک  تسا  یفعـض  زا  ای  دوب ، دهاوخن  دایز  نادنچ  هک  دنچ  ره  دشاب  نکمم  يدح  ات  اهمادنا  نآ  تیوقت  هکنآ  رگم  درادـن 
تـسا یموـمع  اـهنامرد  همه  رد  بلطم  نیا  تسا و  ریذـپ  ناـمرد  تلاـح  نیارد  هک  هدـمآ  شیپ  یجراـخ  اـی  یلخاد  یناوـیح ، اـی  یحور 

مییوگیم ام  هک  تسا  ور  نیمه  زا  دنک ، نامردار  يراجنهبان  کی  دناوتب  دیاش  اما  دنیرفایب  درادـندوجو  هک  ار  يزیچ  دـناوتیمن  کشزپاریز 
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يور هدایز  لابند  هب  دـیابن  ناوتان  صاخـشا  نیارباـنب  تسا ، هدوبن  هک  ییاـهزیچ  هن  تسه  هک  تسا  ییاـهزیچ  ندرک  راکـشآ  تمکح  هک 
ای دوشیم  ادـیپ  شزیمآ  يدایز  زا  ای  هک  دـنوشیم  راتفرگ  يرامیب  جـنر و  هب  هنرگ  دـنهاوخب و  تسا  هتـساوخدنوادخ  هچنآ  زا  ریغ  دنـشاب و 

، دنکیم شوماخ  ار  يزیرغ  ترارح  راک  نیا  اریز  دیآ  رامـشب  هک  تسنآزا  شیب  دـنناوتان  هکنانآ  يارب  یکیدزن  نایز  اهوراد . ندربراکبزا 
، دیامنیم نیگنـس  ار  اهـشبنج  دـنکیم ، مک  ار  یحور  یعیبط و  ياهراک  يورین  دـهاکیم  طاشن  ورینزا و  دزیگنایمرب  ار  یعیبط  ریغ  یترارحو 
، دناکـشخ یم  ار  یلـصا  ياهمادنا  دروآ ، یم  دیدپ  شراوگ  يدب  ، دنکیم ناوتان  ار  دبک  هدـعم و  دـنکیم  ریذـپرثأت  اهدادـیور  زا  ار  یمدآ 

ببـس دـناسریم ، نایز  اه  یپ  هب  دـنکیمداجیا و  ار  ضبن  یناوتان  یگدـیرپ و  گنر  ینوخ ، مک  یتشوگ ، کـشخ  يرغـال ، سردوز ، يریپ 
تداع هک  اهنآ  يارب  دـنوشیم و  رغال  دـننیبیم و  نایز  نآ  زا  اـه  هیلک  هیر و  هنیـس و  ، ددرگیم تاـکرح  فعـض  اهمادـنا و  شزرل  اـه و  هلزن 
ندـب ددرگ و  ماجنا  هدـعم  يرپ  ماگنه  رد  شزیمآ  هکنآ  صوصخب  دـنکیمداجیااسنلا ، قرع  لـصافم و  اـپ و  درد  زین  خـفن و  داـب و  دـنراد 

دزیهرپب نانچنآ  راک  نیا  زا  دیاب  دشاب  ریپ  یمدآ  ای  دوب  نینچرگا  دـشاب و  مک  وا  نوخ  گنت و  شیاهگر  کشخ ، وا  جازم  رغال و  صخش 
راک نیا  يارب  دارفا  نیرتبـسانم  دشاب . هتـشذگ  وا  يدوبهب  زا  یمک  تدم  ای  دـشابرامیب  رگا  صوصخب  دزیرگیم ، یکانرطخ  نمـشد  زا  هک 

، نوخرپ گرداشگ ، تشوگرپ ، دیفـس ، خرـس و  هک  دنتـسه  یناسک  ناـنیا  دـشاب و  دـنمورین  یندـب  ینوخ و  جازم  ياراد  هک  تسا  یـسک 
هک ییاهزیچ  دنا و  هدش  هدیرفآ  لسن  ندراذگ  یقاب  يارب  هکیناسک  دنیاهنیا  تسادنمورین و  اهنآ  هسییر  ياهمادنا  دنتـسه و  ومرپ  ینمرپ و 

ياهتشا ناجیه و  کی  هک  دنزادرپب  راک  نیا  هب  هاگنآ  هک  تسا  نیا  یلک  هدعاق  اما  تسا . هدش  هداد  اهنآ  هب  تسا  بسانم  روظنم  نیا  يارب 
مامح و رد  ندرک  قرع  یگتـسخ ، يریگ ، نوخ  دنکیم  يور  هدایز  یکیدزن  رد  هک  یـسک  يارب  لاح  ره  هب  . دشاب راک  رد  یعقاو  یعیبط و 
دباوخب و رتشیب  دروخب ، يرتدایز  ياذغ  دـیاب  دـنکب ، يدرـس  یمرگ و  تهجزا  اردوخ  یجازم  عضو  تاعارم  دـیاب  تسین و  اور  نآ  دـننام 
، یهاش زایپ ، : میربیم ماـن  ار  تسا  ینم  هدـننکدایز  هک  ییاهاذـغزا  يا  هراـپ  اـجنیا  رد  دـشکب . همرـس  درببراـکبرطع و  رتشیب  دـیاسایبرتشیب ،
، ریش لسع ، رکش ، دجنک ، لیگران ، قدنف ، هتسپ ، ماداب ، ودرگ ، هتفرگ ، تسوپ  مدنگ  نان  هلیلبنـش ، ایبول ، عانعن ، هرت ، دوخن ، مغلـش ، جیوه ،

... وامرخ زوم ،
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لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 
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تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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