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 چيط ىکتٌ نَم ىتل از ازدهاج



  

اؼاس ه رکو اصلی ىَاد نيطس صاىُادً ازدهاج اؼػت . ازدهاج ىیػاز ه صُاؼػت غتیفػی ه زیؽػتی زن هنػعد        

اؼت ، کٌ در چَار چُب ىعار دادی ، زيُىی ه ؿعـی صُرت نی پظیعد . ازدهاج ةع پایٌ اٍطانی چُن تُلیػط  

ؽل ، پیعهی از ىاىُن غتیفت ه نػعت ، پاؼش ةٌ ؼيت الَی ، رؿػط ه تکانػل ، ؼػکُن ه آرانػؾ ه     ه ةيای ى

رزهت ه نُدت ه ةٌ تفتیع زیتای ىعآىی زهؼ صیاىت هدُد ، ـهت ه تيُا ه پعهرش ـاغهٌ ه اىؽػاىیت ؿػکل   

ةعای پظیعش نی گیعد . انا پعؼؾ ایيذا اؼت کٌ ؿعایع نياؼب ةعای ازدهاج غعنیو ه نؽئُهلیت ٍای آىان 

 ایو انع صػیع چیؽت ؟ در ٍهیو راؼتا ةٌ ایو چَار اصل تُدٌ ىهُد :

 . ـلم نعد ةیؾ از زن ةاؿط . 1

 . جعهت ه دارایی نعد ةیؾ از زن ةاؿط . 2

 . ٍع ده ىطرت ةارهری داؿتٌ ةاؿيط . 3

 ؼال ةیؾ از زن ةاؿط . 6تا  1. ؼو نعد  1

زاصل از داد ه ؼتط ةیو نعٍيگ ه ىُاـط اـتيادی ه ادتهاـی ةا  ةٌ اـتياد رهاىـياؼان ازدهاج پطیطً ای اؼت

غتیفت ه کـؾ ٍای زیؽتی ه ديؽی کٌ در ـُانل ه ـياصع نتفطد اىتصادی ه ادتهاـی ه نعٍيگی دانفٌ 

هدُد داؿػتٌ اؼػت ، تػا    ریـٌ دارد . ةٌ ٍهیو دلیل ازدهاج در نیان ٍهٌ نلل ه اىُام ه تهام زناىَا ه نکاىَا 

نکاتب ه ادیان الَی ةٌ هیژً نکتب اؼالم ، ةع آن صسيٌ ىَادً ه پیعهان صُد را ةع ایو انع نَم  دایی کٌ ٍهٌ

تعكیب ه تـُیو ىهُدً اؼت ه زتی در اصل دٍم ىاىُن اؼاؼی آنطً اؼت کػٌ از آىذػا کػٌ صػاىُادً هازػط      

ان کػعدن تـػکیل   ةيیادی دانفٌ اؼالنی اؼت ، ٍهٌ ىُاىیو ه نيعرات ه ةعىانٌ ٍای نعةُط ةایط دردَت آؼ

صاىُادً ، پاؼطاری از ىطاؼت آن ه اؼتُاری رهاةع صاىُادً ةع پایٌ زيُؽ ه اصالؽ اؼالنی ةاؿػط ، از دیػطگاً   

ؿياصتی ازدهاج ةعای دُاىان کٌ از ىؾع ؼيی در اصػلی تػعیو نعزلػٌ رؿػط ه     دانفٌ زیؽتی ه رهاىـياؼی ه 

در غُل زىطگی صُد الغانا ةایط اىتضاب ٍػا ه  تکانل صُد ٍؽتيط یک طعهرت ىیاز ه زو نؽلم اؼت . اىؽان 

تصهیهات نَهی را اتضاذ ىهایط کٌ ؼعىُؿت زال ه آیيطً اه گاً ةؽتگی تهام ةٌ ایو اىتضاب ٍا ه تصهیهات 



  

دارد از دهلٌ ایو تصهیهات اىتضاب رؿط تسصیلی ، اىتضاب ؿلل ه زعنٌ ةعای تهام ـهع ، اىتضاب ٍهؽػع ه  

ایو اـتياد ٍؽتيط کٌ از نذهُع ایػو تصػهیهات انػع ازدهاج نؽػتلغم اىطیـػیطن      ...... اؼت . رهاىـياؼان ةع 

ـهیو ه ةعرؼی ه تانل ٍهٌ داىتٌ اؼت . ازدهاج اٍطاؼ ه ىیازٍای ةی ؿهاری را تسهیل نی کيط کٌ ازدهلٌ 

ً ىؽػل اؿػار  آىَا نی تُان ةٌ تانیو ىیازٍای زیؽتی ، ديؽی ، رهاىی ، ادتهاـی ، اىتصادی ه تػطاهم ه ةيػای   

کعد زىطگی نـتعک زن ه نعد اٍطاؼ ـالی تعی را ىیغ دىتال نی کيط کٌ رؿط ، تکانل ه ؼالنت رهان نعدی 

ه ادتهاـی ه تکانل زن ه نعد در کيار یکطیگع اؼت . تيُیت رهزیػٌ ی ٍهکػاری ه تيؽػیم کػار ، تعةیػت ه      

ُنت ه درىَایت اىتيال ایو گؽتعش رهاةع اىؽاىی نػلُب ؼعؿار از نَع ه ـػپعهرش نعزىطان ىیکُ ه صالر ، 

الزنٌ رؼیطن ةٌ اٍطاؼ تيَا هیژگػی ٍػای ةلػُغ ديؽػی ه دؽػهاىی      ىیکُیی ٍا از صاىُادً ةٌ دانفٌ اؼت . 

، ةلکٌ نالک ٍای دیگعی ، چُن ةلػُغ رهاىػی ، ادتهػاـی ه اصالىػی ، ؿػياصت زن ه نػعد از صػُد ه        ىیؽت 

اـی درایهای ىيؾ زن ه نعد درزىطگی زىاؿػُیی  یکطیگع ، آگاٍی از نؽئُهلیت ٍای ه تفَطات نعدی ه ادته

ه ةاالصعً ةعگغیطن نالک ٍای صسیر ه اصُلی در اىتضاب ٍهؽع ىیغ ؿعط اؼت ه در تهام ایو نُارد ، دُان 

ةيػاةعایو  ةا آگاٍی ه داىؾ الزم ، ةٌ ازؽاس نؽُهلیت دطی ه اىطام آگاٍاىػٌ ه نؽػُهالىٌ ىیػاز نتػعم دارد .     

درـیو کُچکی اصلی تعیو ىَاد دانفٌ اؼت ، ةع پایٌ ٍای ؼيذیطً ه نفيُل ةيػا  اگعىَاد نيطس صاىُادً کٌ 

ىـُد ، ٍعگغ ىهی تُاىط دُان را در ىیل ةٌ اٍطاؼ ذکع ؿطً یاری کيط . یکی از نؽئُلیت ٍای نَم دُان در 

ؼػازد ،  انع ازدهاج آن اؼت کٌ از ٍطؼ ٍای ىاپایطار کٌ تغلغل آن ٍطؼ ٍا ةيیان صاىُادً را آؼیب پظیع نػی  

ادتياب ه دهری هرزد ، ناىيط ازدهاج ةع نتيای ٍُس ، ــو ٍای زهدگظر ه زیتایی ه یا درىؾع گعنتو نػال ه  

نيام ه یا از رهی تعزم ه لػم ه یا ةی تُدَی ةٌ اصالت صاىُادگی ........ کٌ ٍعیک در ؼایٌ تيطةاد زادجٌ ای 

تکالیم دیگػع ةػٌ آگػاٍی ، اغالـػات ه داىػؾ هیػژً       تکلیم انع صػیع ازدهاج ، ناىيط  زهال پظیع صُاٍط ةُد .

تا ةتُاىػط آگاٍاىػٌ ه   ىیازنيط اؼت .  طعهری اؼت کٌ دُان ىتل از ازدهاج ةٌ ایو داىؾ ه آگاٍی نذَغ گعدد 

 نؽُهالىٌ ةٌ یکی از نَم تعیو ه اؼاؼی تعیو تصهیهات صُد دانٌ ـهل ةپُؿاىط .



  

ادتهاـی اؼت . ةلُغ رهاىػی ه   –اً ةا ىاةلیت ٍای رهاىی نيؾُر رؿط دؽهاىی ه رؿط ديؽی ، ٍهع . ةلُغ : 1

پػ از ةلػُغ دؽػهاىی    –ةا تُدٌ ةٌ اصل تهاهت ٍای نعدی  –ؼال  5تا  3پػ از آن ةلُغ ادتهاـی نفهُال 

ؽاٍع نی ؿُد . از ایو زنان ىُدُان ةٌ تطریخ از گعایؾ ٍای صُد ؿیهتگی ه نادعاٍای ـاؿياىٌ ةٌ آرانؾ ه 

ی ؿُد . درىتیذٌ ةلُغ ادتهاـی ، رهیاٍای آرناىی ه ـاؿياىٌ دای صُد را ةٌ ىگعش ٍػای  جتات ىؽتی ىایل ن

هاىؿ ةیياىٌ نی دٍط . دُان ةٌ ادانٌ تسصیل ، اىتضاب ؿلل ه اؼتيالل ذاتػی نػی اىطیـػط ه در پایػان ایػو      

 نعزلٌ ةٌ تطریخ درةارً ی ازدهاج ه ؼپػ اىطام ةٌ آن نکع نی کيط .

ؿتو اىگیغً ةعای ازدهاج یک طعهرت اؼت ه ىتایط نعدی را کٌ اىگیغً ای ةػعای ازدهاج  دا . اىگیغً ه ٍطؼ : 2

ىطارد ، ةٌ زهر یا از رهی نصلست هادار ةٌ ازدهاج کعد ، التتٌ نی تُان ةا دادن آگاٍی ٍای الزم ةٌ نعد زنیيػٌ  

اىتؾػارات ه تُىفػات   کهک ةٌ دُان در پعدازش نياؼب ه نؽاـطی را ةعای ایذاد اىگیغً در هی نعاٍم کعد . 

هاىؿ ةیياىٌ ىؽتت ةٌ ازدهاج ه اٍطاؼ نيطس آن در ایو زنیيٌ کهک نُجعی صُاٍط ةػُد . اغالـػات ه داىػؾ    

درةارً صُد ه ٍهؽع آیيطً ، ؿياصت ىياط نحتت ه ىياط طفم ، آگاٍی درةارً رهاىـياؼی زن ه نعد ، هیژگی 

ىایی ٍا ه ىاةلیت ٍای یکػطیگع ، آگػاٍی از هؽػایم ،    ٍای نیغیکی ، رهاىی ، ادتهاـی ، ؿياؼایی آگاٍی ه تُا

تکالیم ه کارکعدٍای زن ه نعد در زىطگی نـتعک ه تُدٌ ةٌ اٍهیت ایػو ىظػیٌ در زػل ةسػعان ٍُیػت از      

دهلٌ نُاردی اؼت کٌ اىؽان ٍا در ؿعهع زىطگی نـتعک ةایؽتی در ىؾع ةگیعىط . ةٌ غُر کلػی ةایػط گهػت    

دات ، ىگعش ٍا ، ارزش ٍا ، انکار ه اىطیـٌ ٍای آىان ، ٍهگػی ـياصػع   هیژگی ٍای ؿضصیتی نعد ه زن ، ـا

نَهی در تُنیو زىطگی زىاؿُیی زن ه نعد ٍؽتيط ه ؿياصت ه پظیعش ایو هیژگی ٍا ، ىيؾ نَم ه نػُجعی  

 در دهام ه ةيای زىطگی نـتعک آىَا ةازی نی کيط .

 

 هؽایم نعد ه زن در ازدهاج : 

 ان ازدهاج کٌ ٍهان نسعنیت ه ـيط ؿعـی ه دهرً ی ىانغدی اؼت .. دهرً ی ةعىعاری ـَط ه پیه 1



  

 . دهرً ی ؿعهع ازدهاج . 2

 . دهران اهلیٌ ازدهاج کٌ ةٌ ناً ٍا ه ؼال اهل ازدهاج اغالؽ نی ؿُد . 3

ىکتٌ نَم در ایو غتيٌ ةيطی آن اؼت کٌ ادعای ىيؾ ٍػای نػعدی ه نـػتعک زهدػیو در دهرً اهل ه دهم     

ه ؿعهع ازدهاج پایٌ ه اؼاس هازط صاىُادً را درآیيطً تـکیل نی دٍيػط ه تذعةػٌ جاةػت    یفيی دهران ىانغدی 

ؼال زىطگی نـتعک ةا یکطیگع دچار نـکل نی ؿُىط ،  25 – 21کعدً اؼت کٌ زهج ٍایی کٌ زتی پػ از 

 ریـٌ ی اصتالناتـان در زيیيت ةٌ دهرً ی ىانغدی ه یا آكاز ازدهاج ةعنی گعدد .

ازنُارد دیگع کٌ در انع ازدهاج ةؽیار ةا اٍهیػت اؼػت آؿػيایی ه ؿػياصت نػالک ه       ت :آؿيایی ه ؿياص.  3

نفیارٍای ازدهاج نی ةاؿط . نيؾُراز نالک ٍای ازدهاج تُدٌ ةٌ نتلیعٍا ه ـُانلی اؼت کػٌ نُدػب تهػاٍم    

 . ٍعچٌ ةیـتع نیان ده زهج ؿطً ه ادانٌ ه دهام زىطگی زىاؿُیی را ةعای غعنیو نیؽع نی ؼازد 

 25تػا   15غتو تسيیيات اىذام گعنتٌ در ایعان ، ؼػو ازدهاج ةػعای صاىهَػا     . تياؼب ؼيی ه تسصیالت : 1

ؼالگی ةعآهرد ؿطً اؼت . ایو ارىام ةٌ دیطگاً ٍػای رهاىـياؼػان صػاىُادً     25تا  21ؼال ه ةعای آىایان ؼو 

ادتهػاـی ناصػلٌ ی ؼػيی     ةؽیار ىغدیک اؼت . رهاىـياؼان صاىُادً ةا تُدٌ ةٌ هیژگی ٍػای ةلػُغ رهاىػی ه   

تياؼب تسصیالت ىیغ نی تُاىط زنیيٌ ٍای نـػتعک نکػع ه تتػادل    ؼال درىؾع گعنتٌ اىط .  6تا  1زهدیو را 

ىؾع را نیان ده زهج نعاٍم کيط . تـاةَات صاىُادگی در اةفاد ادتهػاـی ، نعٍيگػی ه اىتصػادی ةؽػیار زػا غ      

ج در ةؽػتع صػاىُادً پػعهرش یانتػٌ اؼػت . تـػاةَات       اٍهیت اؼت ، زیعا زنیيٌ اـتيادات ه دیيػطاری ده زه 

ؿضصیتی ه هیژگی ٍای رنتاری از دیگع نالک ٍای ازدهاج ه اىتضاب ٍهؽع تليػی نػی ؿػُد ، نتاؼػهاىٌ در     

دانفٌ نا ةؽیاری از دُاىان ه ةٌ هیژً صاىُادً ٍای آىان در ازدهاج ةیـتع ةٌ نالک ٍا ه ـُانل نادی ه صُری 

 اج نُنو ىیؽت ، تکیٌ ه تاکیط دارىط . کٌ تظهیو کييطً یک ازده

انا آىذٌ کٌ نی تُاىط طانو زىطگی زىاؿُیی ةاؿط ، نؽالٌ ؿياصت زن ه نعد از یکطیگع ه صاىُادً ٍایـػان ه  

. دراٍهیت اصالؽ ٍهیو ىکتػٌ ةػػ اؼػت کػٌ      ؼپػ اـتيادات ارزؿَا ه از ٍهٌ نَم تع اصالؽ غعنیو اؼت



  

زدهاج تلییع کيط نادانی کٌ اصالؽ زاکم ةػع زىػطگی زىاؿػُیی ىـػُد ،     اگعتهام ىُاىیو ه نيعرات نعةُط ةٌ ا

ٍیچ یک از ایو ىُاىیو طهاىت ادعایی ىضُاٍط داؿت . نػالفات اىذام ؿطً در ایو زنیيٌ ىـان نی دٍط کػٌ  

نَم تعیو ـُانل ىاکانی درزىطگی زىاؿُیی ، ىطاؿتو ؿياصت کانی زن هنعد از یکطیگع ، زنیيٌ ٍای تعةیتی 

ؿی آىان در صاىُادً ، ٍهاٍيگ ىتُدن آىَا در اىگیغً ازدهاج ه اٍطاؼ نعةُط ةٌ آن ه ىطاؿتو تـػاةَات  ، پعهر

اـتيادی ، اصالىی ، نعٍيگی ه صاىُادگی اؼت . ةياةعایو ارگاىَا ه ىَادٍای دانفٌ اؼػالنی ناىيػط آنػُزش ه    

ىػان ه دُاىػان را در راس هؽیهػٌ ه    پعهرش ، داىـگاً ٍا ، ؿػُرای ـػالی دُاىػان ه .......... کػٌ نؽػایل ىُدُا     

نؽُهلیت اؼاؼی صُد نی داىيط ، ةایط ةٌ نُازات اىطیـیطن درةارً ی ایذاد تؽَیالت الزم ةػعای انػع ازدهاج   

دراةفاد نادی ناىيط اؿتلال ، اـػای هام غُالىی نطت ازدهاج ه تَیٌ ه تػطارک نؽػکو ارزان ىیهػت ، ةػعای     

انع ازدهاج ه اىتضاب ٍهؽع ةٌ دُاىان ةطٍيط . در زاؿیٌ نػالب ذکػع   دُاىان ، آگاٍی ةیـتع ه کانل تعی در

 ؿطً ، یکی از اصُل ازدهاج ، ؿیعةَا اؼت کٌ ىؾع صُاىيطگان را ةٌ ایو انع نَم نفػُؼ نی دارم . 

 چيط ىکتٌ نَم در رهاةع زىاؿُیی :

 ـان نی دٍط . نيتؿ نَم ارطای ـاغهی نعد هاکيؾ نستت آنیغی اؼت کٌ ٍهؽعش در ىتال اه ى 1

. راز ارطای نعد ایو اؼت کٌ زن ٍا ةیانُزىط ةٌ کهک ازؽاؼات صُد ه ىٌ لغهنا ةا صطناتی کٌ ارایػٌ نػی    2

 دٍيط ةٌ اه نستت کييط .

اگع زن ازؽاس کيط ةٌ اه تُدٌ ىهی ؿُد ، ه اگػع ازؽػاس کيػط اه را درک ىهػی کييػط ه ةػٌ صُاؼػتٌ        .  3

ط دهؼتی را تذعةٌ کيط ه ةفیط ه دهر از اىتؾار ىیؽت کٌ رىػخ ٍػایؾ   ٍایـان ةَا ه ارج ىهی دٍيط ، ىهی تُاى

 ةیـتع ه ةیـتع ؿُد .

نُىفی کٌ زىی ازؽاؼات نستت آنیغ ٍهؽعش را درک ىکيط ، نذتُر اؼػت کػٌ اىػعخی صػُد را صػعؼ      .  1

نُرد تُدٌ ىتػُدن کيػط ه نػهئيػا کػار ةیـػتعی       –ازؽاس ادساؼ  –التیام ازؽاؼات نيهی ناىيط رىذؾ 

 اٍط داؿت .ىضُ



  

. هىتی زن ىارازت اؼت نی صُاٍط کٌ ؼضو اه را ةـيُىط ه اه را درک کييػط . ةػطهن تُدػٌ ةػٌ ىیازٍػای       5

 نتهاهت زن ه نعد ، نعد نتسیع نی ناىط کٌ چعا تالش ٍای اه ةٌ دایی ىهی رؼط .

 . نعد نی تُاىط ةا صستت کعدن ةا زن ةٌ ؼضيان ٍهؽعش گُش دٍط . 6

ازؽاؼات صُد را ةٌ غعز دهؼتاىٌ ه نستت آنیغ نػعح ىهایط . انیط اؼت دُاىان نػػالتی  . زن ةایط ةتُاىط  4

را کٌ ةیان ؿطً نط ىؾع داؿتٌ ةاؿيط ه در زىطگی نـتعکـان پیادً ىهایيط ، ه ٍعده زهج ةایػط از صػُد نایػٌ    

َا نی ةاؿػط ، ةػٌ   ةگظارىط تا زىطگی ؿیعیيی در پیؾ داؿتٌ ةاؿيط ه نعزىطان ىیکُ ه صالر کٌ جهعً زىطگی آى

 ةار آهرىط ه الگُیی ةعای دانفٌ اؼالنی ةاؿيط .

 ازدهاج یا نفانلٌ 

ایيَا انؽاىٌ ه زکایت ىیؽت ، ةاهر کيیط ه تفذب ٍم ىکيیط کؽاىی ٍم ٍؽتيط کٌ ةٌ دای اىتضػاب ؿػعیک   

دصتػعان   زىطگی ه ٍهطم رهح ةٌ تذارت نی پعدازىط ه ؼعنایٌ اهلیٌ ؿان دصتع یا پؽعؿان نی ةاؿط  از صُد

ه پؽعان ٍم ـطً ای در ازدهاج دىتال ؼفادتی ٍؽتيط کٌ در ؼعهیػ ؽعهؼ ه تضت ه کهط ه دُاٍع ه .......... 

انا هىتی کهتعیو نُرد اصتالؼ ؼلیيٌ پیؾ نی آیط ، ٍهٌ آن ززهت ٍا ، صعج ٍا ، تـػعیهات   ىَهتٌ اؼت .

یک دىیا کیيٌ ه کطهرت ه ةطةیيی اؼػت ه  ه تذَیغات دهد نی ؿُد ه ةٌ ٍُا نی رهد . آىچٌ ةعدای نی ناىط 

گاٍی ٍم دطایی ه غالؽ . راؼتی ، دصتعٍا ةا یک ٍهؽػع ایػطً آل ازدهاج نػی کييػط یػا ةػا یػک دؼػتگاً         

آپارتهان لُکػ ه زىطگی نؽتيل ؟! ةا یک دُان ازدهاج نی کييط یا ةا یک اتُنتیل آصعیو ؼیؽػتم ه چيػط   

ةاؿيط ٍم صُؿتضت صُاٍيط ةُد ه ٍم ؼفادتهيط صُاٍيط  دؼتٌ چک ه اؼکياس ؟! هىتی ده دل در گعه ٍم

 زیؽت ه صاىٌ نسيع ه زىطگی ؼادً ةعایـان ةاصها صُاٍط ؿط ، نحل ةَـت ةعیو .

 چگُىٌ ٍهؽع نياؼب صُد را اىتضاب کيیم ؟

از آىذا کٌ انعهزً درٍع نسهل ه دلؽٌ ای کٌ ةا دُاىػان ةعصػُرد نػی ؿػُد ، ـػطً ای آىػان را ةػٌ ازدهاج ه        

 ؽتی تـُیو ه یا ىَی نی کييط ، اكلب دُاىان را از ازدهاج ه تـکیل صاىُادً نی تعؼاىيط .ٍهغی



  

ةٌ ىؾع نی رؼط ةفظی از زهج ٍا پیُىطؿان در آؼهان ٍا ةؽتٌ ؿػطً ، انػا نتاؼػهاىٌ تفػطادی از پیُىػطٍای      

ىاىُن ازتهػاالت   زىاؿُیی دهام زیادی ىهی یاةيط . آیا دؼت ٍایی درکار اؼت کٌ ةٌ غُر تصادنی ه ةع اؼاس

 نيذع ةٌ ایو نُنيیت ٍا ه یا ؿکؽت ٍا نی ؿُىط ؟ یا ایو کٌ ازدهاج نُنو در ىتیذٌ صُش ؿاىؽی اؼت ؟

نـاهران ه رهاىـياؼان ه رهاىپغؿکان اـتياد دارىط کٌ رىم ىاةل تُدَی از زهج ٍایی کٌ ةػا ٍػم زىػطگی نػی     

ىـان از ٍهؽعؿان دطا ىهی ؿُىط ، یا ایػو کػٌ   کييط ، از زىطگی صُد ىاراطی ٍؽتيط ه نيع ةٌ صاغع نعزىطا

در ایو نيالٌ نی کُؿم ةا ارایػٌ  ـانل اىتصادی یا نظٍتی آىان را هادار ةٌ ادانٌ زىطگی نـتعکـان نی کيط . 

چيط تُصیٌ ه پيط ةٌ ـغیغان کهک ىهایم تا در انع زىطگی نـتعکـان نُنو ةاؿيط ه ازتهال دطایی پػػ از  

 ةعؼاىيط . ازدهاج را ةٌ زطاىل نهکو

 ةا نعد ٍم پایٌ ه ٍهتای صُد ازدهاج کيیط .

ازدهاج نُنو ه نُاردی کٌ ةٌ تتؿ آن پیؾ نی آیط یکی از ةغرگتػعیو لػظات زىػطگی اؼػت . اكلػب زهدػیو       

رؼیطن ةٌ چيیو زىطگی ای را ةعای آیيطً صُد ىُـی ٍطؼ نی داىيط انا ةؽیاری از انعاد چگُىگی دؼػتیاةی  

اىيط ، هىتی ةٌ دُاىان گهتٌ نی ؿُد کٌ ؼفی کيیط نعد نياؼب صُد را پیطا کيیػط آن  ةٌ ایو را آرنان ىهی د

را کار نُؽ الفادً ؼادً ه پیؾ پا انتادً ای تصُر نی کييط ، انا آىَا ، ةایط ةطاىيط کٌ در ةؽیاری از ازدهاج ٍػا  

از دُاىػان ةػطهن ٍػطؼ     از ٍهان اةتطا اىتضاب نعد نياؼب ، درؼت ىتُدً اؼت . انعهزً تفطاد ةؽػیار زیػادی  

هاالیی ازدهاج نی کييط . ـلت تو دادن ه نُانيت ةٌ ایو ازدهاج ٍا ىیغ نتفطد اؼت . ـطً ای ةٌ صاغع داذةٌ 

صاىػٌ ه گعهٍػی ةػٌ    ٍای دؽهی ، گعهٍی ةٌ صاغع نادیات ه گعهٍی دیگع نيع ةعای نعار از نسػیع ىػاانو   

دَت تيُع ، دؼت ةٌ ازدهاج ٍای ىانياؼب نی زىيط انا نتاؼهاىٌ تهام ایو ـلل ، دالیل اؿتتاٍی ةعای ؿعهع 

ازدهاج یفيی ؼهع از ده تو نؽتيل ه ؿػکل گػعنتو یػک تػو هازػط ه دطیػط ،        یک زىطگی نـتعک اؼت .

ةعای ایذاد اتسػاد ه  در هاىؿ زن ه نعد  ةياةعایو هىتی ایو ٍذعت صُرت پظیعد ، تالش اـظای یک صاىُادً ه

 ٍهاٍيگی ه صلر ه ؿادناىی در صاىُادً اؼت .



  

 تعدیط در اىتضاب ٍهؽع

دصتعان تسصیل کعدً ، ةا نعٍيگ ه اصالت کٌ ىادرىط در ادتهاع کارٍای صُب داؿتٌ ةاؿيط ه زىطگی صُب 

ازدهاج نی کييط . ایو دیطگاً  Number oneه رازتی را تانیو کييط ، آری ! یا ازدهاج ىهی کييط یا ةا یک 

درىؽل دُان نُدب نعار از ازدهاج ؿطً اؼت . درصُاؼتَای ـذیب ه كعیب دصتعان انعهزی از نعدان دُان 

ةاـث ـيب ىـیيی دُاىان از ازدهاج ؿطً اؼت ه نعدان از تعس از ـَطً ةعىیانػطن صُاؼػتٌ ٍػای ٍهؽػعان     

ٌ اهل ازدهاج نی کعدىط ةفط ةٌ نکع تعىی ه پیـػعنت ه کؽػب   صُد از ازدهاج ٍعاؼان ؿطً اىط . اگع در گظؿت

درآنط ه صعیط صاىٌ ه اتُنتیل ه كیعً نی انتادىط ، انعهز اهل تهانی انکاىات را نعاٍم کييط ؼػپػ ةػٌ انیػط    

پعهردگار در ؼيیو نیاىؽالی ةٌ نکع ازدهاج ةیهتيط . دصتعان ىؽل انعهز ٍهٌ تسصػیل کػعدً ه ةػا نـػکالت     

ره ٍؽتيط ه ایو تلییعات ؿطیط کٌ در تعةیت تهکعایو ىؽل پطیط آنطً ؼالَای غُالىی تيَایی را ازدهاج رهةٌ 

در پی صُاٍط داؿت . انا آىچٌ نؽلم اؼت در آیيطً ای ىػٌ چيػطان دهر ٍهػیو دصتػعان یػا نػادران آیيػطً        

ر تيَػایی ه تذػعد   دصتعان صُد را زهدتع تعكیب ه تـُیو ةٌ ازدهاج نُنو صُاٍيط کعد تا ؼالَای دُاىی را د

ةٌ ؼع ىتعىط ةلکٌ درکيار ؿٍُع دُان صُد ةٌ تسصیل ه کػار ةپعدازىػط ه ٍػع ده در صاىػٌ کُچػک ه زیتػای       

 صُیؾ ةا کهک ٍم زىطگی صُةی را ةؽازىط ه پیـعنت کييط .

 رؿط ه پیـعنت پایاپای

از نلغهنػات زىػطگی    ازدهاج یک پایگاً ایؽتا ىیؽت ، زىطگی نعاز ه ىـیب ةؽیار دارد ه كم ه ؿػادی ٍػع ده  

نـتعک ٍؽتيط . ازدهادی نُنو اؼت کٌ ةتُاىط از ةُتٌ انتسان ایو ىانالیهات ؼعةليط ةیعهن آیط . انا ٍهیو 

آزنُن ٍا اؼت کٌ ةاـث رؿط ازدهاج ه تلییعات نحتت درآن نی ؿُد . ةٌ ٍهیو تياؼب اـظای صػاىُادً ىیػغ   

نُنو هدُد دارد ایو اؼت کٌ ةػٌ ركػم گػظر زنػان ه     رؿط ه تکانل نی یاةيط . نُطُع دالتی کٌ در زىطگی 

ایذاد تلییعات دؽهی ه رهاىی نتفاىب گظر ـهع ، زهج ٍای ـالىهيط ىٌ تيَا ةٌ ایو ىظیٌ ةٌ ـيُان یک انػع  



  

ىاصُؿایيط ىگاً ىهی کييط ةلکٌ ایو تلییعات دؽهی ةا گظؿت ـهع ةعایـان داذةٌ ٍای دطیػطی ةػٌ هدػُد    

 ت اؼت کٌ نُدتات دهام زىطگی زىاؿُیی را نعاٍم نی آهرد .نی آهرىط . در هاىؿ ایو لظا

 رازٍای ؿگهت آهر ؛ ازدهاج نُنو ه ىانُنو 

پژهٍـگعان نفتيط ٍؽتيط کٌ تُدٌ زىان ه نعدان ةٌ آىچٌ کٌ صُد اىذام نی دٍيط ه آىچػٌ کػٌ ٍهؽعؿػان    

نيغل را تهیغ کػعدً  اىذام ىهی دٍط دلب نی ؿُد ةعای نحال هىتی از دؼت ٍهؽعتان ـصتاىی ٍؽتیط ؿها 

ایط هلی اصال تُدٌ ىهی کيیط کٌ اه ةاكتاىی کعدً اؼت . نُنو تعیو زهج ٍا کؽاىی ٍؽتيط کٌ ٍع ده دٍيطً 

ىهی ؿُد ، ىاةل درک اؼت هلی ةا ـالىٌ ه تُدٌ نـکالتتان نی ةاؿيط ! اگع ازؽاس نی کيیط ىیازتان تانیو 

و ىیازٍای ٍهؽع ةعای زىطگی نـتعک ؿها زیان ةضػؾ  را زل کيیط . اىتيام گیعی ه صصُنت ه ىادیطً گعنت

 اؼت . اىُاع ازدهاج ةٌ چَارگعهً تيؽیم نی ؿُد :

 ایو تيؽیم ةيطی ةع اؼاس آن کٌ ٍهؽع دٍيطً یا گیعىطً ةاؿط اىذام ؿطً اؼت .

 ازدهاج ىُع اهل :

ج ٍػای گیعىػطً در   زهج ٍای دٍيطً ؼالم تع ه از ازدهاج ه زىطگی ؿان راطی تع ٍؽػتيط ، در نيایؽػٌ ةػا زه   

زىطگی نُنو تعىط ، رهاةع ؿان صهیهی اؼت ه ةٌ ٍهطیگع اـتهاد دارىط . دهؼُم آىان ـاؿو ٍػم ٍؽػتيط ه   

ةٌ یکطیگع ازتعام نی گظارىط ، ةعای زهؼ زىطگی ؿان ازٍیچ کُؿی دریق ىهی کييط ه ؼفی نی کييػط ىػو   

اؼتتی ةعای ٍهؽع گل نُرد ـالىٌ اش ىغىيط ه ٍع هىت ٍهؽعؿان ىارازت اؼت كم صُارؿان ةاؿيط ه در ني

را تَیٌ ه تيطیم ىهایيط ، نُىفی کٌ ةٌ پـتیتاىی ىیاز داؿتٌ ةاؿط از اه زهایت کييط ، هىتػی کػٌ گعیػٌ نػی     

کيط ٍعکاری کٌ اه را ؿاد کيط اىذام دٍيط ه ٍعهىت ٍهؽعؿان صُؿسال ه ؿادنان اؼت ، ازؽاس انيیػت  

زهج دٍيطً ةطهن ٍیچ اىتؾاری ؿاٍط ىتایخ نحتت ه نستت ه نَع  نی کييط . ایو ده زهج دٍيطً ٍؽتيط . ده

 نتياةل صُاٍيط ةُد .

 



  

 ازدهاج ىُع دهم :

دٍيطً ه ؿٍُع گیعىطً اؼت . ده زهج زیاد ةا ٍم رازت ه صػهیهی ىیؽػتيط ه ؿػادی    در ایو ىُع ازدهاج زن 

ٌ اش ، ازدهاج کػعدً اؼػت   ؼػال  32ؼالٌ نعطا گیعىطً ، ةا ٍهؽػع   36ؿان کهتع از ىُع یک اؼت . اگع نعد 

ٍهیـٌ دم از ریاؼت نی زىط ه زعنؾ صا ب اؼت ه ٍهؽعش کٌ نطیعیت ةضـی از صاىٌ ةٌ ـَطً اه اؼػت  

تهام هىت کار نی کيط ، گعچٌ اه ىان آهر اصلی صاىٌ اؼت هلی ؿٍُع ، صُد را ر یػ صاىٌ نی داىط ه اگعنعد 

ٌ رنتار ه کعدار ؿٍُع ـادت کعدً اؼػت ، نحتػت   تصهیهی ةگیعد ىتایط رهی زعؼ اه کؽی زعؼ ةغىط . زن ة

 نی اىطیـط ه تُدٌ اش را ةٌ کارٍایی کٌ نی تُاىط نؽتيل اىذام دٍط دظب نی کيط .

 ازدهاج ىُع ؼُم :

 16در ایو ىُع ازدهاج ؿٍُع دٍيطً ه ٍهؽع گیعىطً اؼت ، هلی زهج ٍا ناىيط انعاد دٍيطً ؿادىط . ؿٍُع اگع 

ؼالٌ ه گیعىطً ی اه ةػا   36دلم ىهی صُاٍط ةگُیم ٍهؽعم چٌ کار کيط ه ٍهؽع  ؼالٌ ةاؿط نی گُیط : ٍعگغ

ؿػٍُعم زىػطگی صػُدش را دارد ، نػيَم     نی گُیط :  –ؼال زىطگی نـتعک داؿتٌ ةاؿيط  21ایو نعض کٌ 

زىطگی صُدم را ه در ٍع ؿکل ایو گُىٌ زهدیو ةا ٍم زىطگی نی کييط . زن اگع پعؼػتار ؿػب ةاؿػط ؿػٍُع     

ٌ نی دارد ه زن از ةعآهردن ىیازٍای صُد زتی ةٌ ىیهت نطاکعدن صاىُادً ىهی تعؼط ، ه ایو کار کُدک را ىگ

 را اىذام نی دٍط .

 ازدهاج ىُع چَارم :

در چَارنیو ه ةطتعیو ىُع رهاةع ٍع ده زهج گیعىطً اىط . پژهٍـگعان ایو ىُع ازدهاج را ةػٌ نیػطان ديػگ ه    

ا ٍم دـُا دارىط . زیعا ٍع ده ىیازنيطىط ، ٍعکؽی نػی صُاٍػط نػُرد    ىتعد تـتیٌ کعدً اىط ، زهج ٍا ٍهیـٌ ة

زهایت ةاؿط تا زهایت کيط . زهج ٍا ةا ٍم رازت ىیؽتيط . زطاىل تُدػٌ ه نستػت را ةػٌ ٍػم دارىػط هلػی       

 21ؼػالٌ کػٌ    12درایو زالػت زن   ازؽاس نی کييط کٌ صُدؿان ةیـتع از ٍهؽعؿان نطاکاری نی کييط .

تٌ ةاؿط ٍهیـٌ كع نی زىط ه ـصتاىی اؼت هلی ىهی تُاىػط صػُدش را ـػُض کيػط ه     ؼال از ازدهادؾ گظؿ



  

نیکاىیػک نػاٍع ،   ؼػالٌ ،   13ٍهیو ةاـث ؼعدی رهاةػـان نی گعدد ، # ؼعد نغادی " ه زهج دیگع ٍهؽػع  

زیادی ىؽتت ةٌ رهاةػـان ىطارد چُن درآنط ةیـتعی دارد ازؽاس نػی کيػط کػٌ در ازدهاج ازنسػل     آگاٍی 

نتٌ تا نؽایل دغیی صاىٌ ، از زو ةیـتعی ةعصُردار اؼت ه نی گُیط : نو تُىػؿ زیػادی ىػطارم    نؽانعت گع

نيع زيم را نی گیعم . در زيیيت اه صُد را نعیب نی دٍط ، گیعىطگان ناىيط ایو نعد ، دهؼت دارىط ٍهؽع 

. گیعىطگان اـتهاد ةػٌ  ه نعزىطاىـان را کيتعل کييط . انا تُدٌ زیاد ةٌ صُاؼتٌ ٍاؿان ىتیذٌ ی ةعـکػ دارد 

 ىهػ کهی دارىط ، ؼالم ىیؽتيط ه درزىطگی ىارازت ه ىاراطی ٍؽتيط . 

 ةیاییم صهیهی تع ؿُیم 

 پژهٍـگعان در نُرد ؿکؽت ه نُنيیت درازدهاج نی گُیيط :

 کؽاىی کٌ از زىطگی ىاراطی اىط ، ةایط ىتل از آىکٌ نـکل ؿان ةیـتع ؿُد ، آن را زل ه نصل ىهایيط .

ؼال نيتؾع نی ناىيط تا نـکالت زل ؿُد ، هلی ؿایط صیلی دیع ةاؿػط ه   6زهج ٍا ةطهن ٍیچ تالؿی اكلب 

 نيع ةعصی از زصم ٍا درنان ؿُد . زهج ٍای ؿاد ه نُنو نی تُاىيط از نُایط دٍيطگی ةیـتع اؼتهادً کييط .

اىطام نَم را تُصیٌ نی  پژهٍـگعان نفتيطىط دٍيطً تعیو زهج کؽی اؼت کٌ ةٌ تلییع ـالىهيط ةاؿط ، ه ؼٌ

 ىهایيط :

 . صستت ٍای ٍهؽعتان را ةـيُیط ةػُرصالصٌ از اه ؼُال کيیط . 1

. ةعای ازؽاؼات ٍهؽعتان ارزش ىایل ؿُیط . ةٌ ٍهؽعتان ةگُییط کٌ ىؾعش را درک نػی کيیػط ، زتػی     2

 کيیط .اگع ةا آن نُانو ىیؽتیط . ةؽیار نَم اؼت کٌ ةٌ ٍهؽعتان ىـان دٍیط اه را درک نی 

 . ةا ٍهؽعتان ٍهطردی کيیط . 3

 هلتع نیلؽُؼ ه ىُیؽيطً ةيام نعاىؽُی اؽَار داؿتٌ :



  

در ایو گیتی پَياهر تيعیتا ةا ٍم نتُلط ؿطً اىط ، ؿایط ازدهاج چيط صتازی زهدتع نتُلط ؿطً ازدهاج ه غالؽ 

تاکی ه غالؽ کـیطً ؿػطً  ةاؿط زیعا پػ از زىاؿُیی ه گظؿت چيط رهز ، کار زن ه ؿٍُع ةٌ زد ه صُرد ه ٍ

 اؼت . ازدهاج ه دطایی ةا ٍم دىیا آنطً اىط ه ٍع ده از ىطیم االیام ةُدً اىط .

یک ارزش ةٌ ؿهار نی آیط . اگع دانفٌ ای صُاٍان ةيای صُد اؼت ةایط ىیازٍای تـکیل صاىُادً ، در دانفٌ 

یل نی دٍيط کٌ ؿانل ىَػاد صػاىُادً ،   اؼاؼی نفیيی را ةعآهردً ؼازد . ایو ىیازٍا را ىَادٍای ادتهاـی تـک

ىَاد آنُزش ه پعهرش ه ......... نی ةاؿط . صاىُادً ىَادی اؼت کٌ ةٌ اـظای صُد ازؽػاس آرانػؾ ه انيیػت    

نی ةضـط ه غی ٍغاران ؼال پایطارتعیو ه نُجعتعیو هؼیلٌ زهؼ هیژگیَای نعٍيگی ه ـانػل اىتيػال آن ةػٌ    

را یکی از آؼیب ٍای ادتهػاـی ةػٌ ؿػهار    ه دانفٌ ؿياؼان غالؽ  رهاىپغؿکان ىؽل ٍای آیيطً ةُدً اؼت .

آهردً ه ةاال رنتو نیغان آن را ىـاىٌ ةارز اصتالؼ در اصُل اصالىػی ه ةػٌ ٍػم صػُردن آرانػؾ صػاىُادگی ه       

درنذهُع دگعگُىی در ٍيذارٍای ادتهاـی نػی داىيػط ه نفتيطىػط کػٌ ؿػعایع ىانؽػاـط ازدهاج ه تـػکیل        

نُارد كیعنفيُل ه كیع نيػيی از آكاز ، غالؽ را در ةػو صُد دارد ةػٌ غػُری کػٌ    زىطگی نـتعک ةعاؼاس 

هىُع آن از ٍهان اةتطا ىاةل پیؾ ةیيی اؼت ، زتی اگع ةٌ ـللی زىطگی زىاؿػُیی تػطاهم یاةػط ه ةػٌ اىسػالل      

در ةعرؼػی   Pol – Yohatonپل یٍُاتُن  صاىُادً نيذع ىـُد ، نصطاؽ اصػالح ؼُصتو ه ؼاصتو اؼت .

 هطفیت را ةعؿهعد کٌ زهج ىاٍهگُن از هطفیت ٍای نُؽ گظر نی ىهایيط : 6ایی ه غالؽ ، دط

غالؽ ـاغهی : زناىی اتهاؽ نی انتط کٌ زهج ـُاغم صُد را از یکطیگع دریق نی دارىػط ه دػطایی ؿػان     – 1

 ةعای ٍم جاةت ؿطً اؼت .

ه طعهرت تيؽیم انُال ه دارایی آىَا ةٌ غالؽ اىتصادی #نالی" : ٍيگانی کٌ صاىُادً ای از ٍم نی پاؿط  – 2

 هدُد نی آیط .

 غالؽ ىاىُىی : پایان رؼهی ازدهاج نی ةاؿط . – 3



  

غالؽ تُانيی هالطیو : تصهیهات دَت زظاىت # ىگَطاری " نعزىط ، دیطار ةا نعزىط ه نؽئُهلیت ٍعیک  – 1

 و نی ةاؿط . از هالطیو ازىؾع نالی ، تعةیت ه ....... از نُارد غالؽ تُانيی هالطی

غالؽ ادتهاـی : دگعگُىی ٍایی اؼت کٌ درراةػٌ ةا دهؼتان ه آؿيایان ةٌ هدُد نی آیط ه ىُع هاکػيؾ   – 5

 زهج ىؽتت ةٌ ایو تلییعات نی ةاؿط .

غالؽ رهاىی # ىارازتی ٍای ـصتی " : زناىی کٌ پیُىط نـتعک گؽؽتٌ نی ؿُد ازؽاس اىػػ ه ٍهػطلی از   

صُد را کانال تيَا ازؽاس نی کيط کٌ ایو صال نػی تُاىػط درنػعد از لسػاظ      ةیو نی رهد ه ٍعیک از غعنیو

 رهاىی # ىارازتی ـصتی " ایذاد طعةٌ ه آؼیب ىهایط .

 ازدهاج نُنو ةٌ چيط ـانل هاةؽتٌ اؼت ؟

انعهزً ، نعدان ه زىان نعاهاىی ٍؽتيط کٌ از ٍم دطا نػی ؿػُىط ه دهةػارً ازدهاج نػی کييػط . ازدهاج نُنػو       

ه رهاىی ه تفَط ه کُؿؾ زیاد اؼت . ةعای دؼتیاةی ةٌ ازدهاج رطػایت ةضػؾ ةػٌ صػُد     ُغ نکعی نؽتلغم ةل

 ةگُییط رهاةع نو ه ٍهؽعم آىيطر ةعایم نَم اؼت کٌ ةعای صُب ؿطن آن ٍعکاری نی کيم .

 ةا اصتالنات صاىُادگی چٌ ةایط کعد ؟

ةـعی اؼػت پایػٌ ی تـػکیل زىػطگی     ازدهاج اصیل تعیو انع در زىطگی انعاد ه نُدب ةيای ىؽل در دُانؿ 

زىػطگی ده   صاىُادگی اؼت ه ةایط در دهام ه اؼتسکام صاىُادً کٌ کُچکتعیو هازط ادتهاع اؼػت ، کُؿػیط .  

ةفط نادی ه نفيُی دارد اگع در ٍع ةفط از آن کهتُد ایذاد ؿُد ةاـث ةعهز اصتالنات گـتٌ ه ىؽهت دیگع را 

زىاؿُیی ه ازدهاج را ـالىػٌ  نی داىیم کٌ پایٌ ی زىطگی  ىذانط .نضتل ه ؼعاىذام ةٌ گؽؽتگی ةيیاد آن نی ا

ةٌ یکطیگع ه ـالىٌ ةٌ زىطگی تـکیل نی دٍط . ده ىهع کٌ نی صُاٍيط یک ـهع در زیػع یػک ؼػيم ةػا ٍػم      

زىطگی کييط اگع ــو هاىفی نیان آىَا نُدُد ىتاؿط ه صعنا ةٌ صاغع ازدهاج کعدن ةٌ ایو انع اىػطام هرزىػط   

ُؿالی ه ةطهن پـتُاىٌ صُاٍط ةُد ه ٍعچيط ٍم کٌ ــو ةٌ زىطگی هدُد داؿتٌ ةاؿط اگع ـالىٌ ایو زىطگی پ

ةاغيی ةیو دهىهع ىتاؿط ةٌ ـاىتت صُب آن زىطگی ىهی تُن نػهئو ةُد التتٌ ایو را ٍم ىهی تُان نيکع ؿط 



  

صُؿتضتی غػعنیو   کٌ چٌ ةؽا ازدهاج ٍایی هدُد داؿتٌ کٌ ةفط از نعهر زنان ــو در آن ـهو گعنتٌ ه ةٌ

نيتَی ؿطً هلی ازدهاج ٍایی ٍم ةُدً کٌ ةا ــو ؿعهع ؿطً هلی ةٌ نسض هصلت ةٌ ىاکانی نيذػع گـػتٌ   

اؼت . هلی ةا ٍهٌ ایو صستت ٍا ىهی تُان نيکع ــو ىتل از ازدهاج ؿط چٌ ةؽا کٌ پایٌ یک ـهػع زىػطگی   

هع زیع یػک ؼػيم ىػعار گیعىػط ه ةػا      زىاؿُیی اؼت هلی آن چیغ کٌ زایغ اٍهیت نی ةاؿط ایو اؼت کٌ ده ى

یکی از نُطػُـات دیگػعی کػٌ از اٍهیػت     هاىفیت ٍای تلش ه ؿیعیو ه طهيا زيیيی زىطگی نُادٌ ؿُىط . 

ةؽغایی ةعصُردار اؼت ، رهراؼتی ه صطاىت ه اـتهاد زن ه ؿٍُع ىؽتت ةٌ یکطیگع اؼت کٌ ایو اـتهاد ةایػط  

ىط ه ةا یکطیگع ازدهاج نی کييط یا اگع ىطارىط ةَتع اؼت کٌ یػا از  ٍهٌ داىتٌ ةاؿط . یا ده ىهع ةٌ ٍم اـتهاد دار

اهل ةا ٍم ازدهاج ىکييط یا ةٌ ایو گُىٌ زىطگی ىيگیو صاتهٌ دٍيط . پػ اـتهػاد اؼػت کػٌ طػانو ؼػالنت      

 زىطگی صاىُادگی اؼت .

 غالؽ تُانيی ، كهلت یا صطاىت ؟

ةع انکان یا ـطم انکان زىطگی نـتعک نػعد ه زن  در دـاهی اصل ىکاح ه غالؽ ، داهران ، ىؾع صُد را نتيی 

ةٌ دادگاً ارایٌ نی کييط ه ٍیچ ىؾعی در نُرد غالؽ ىهی دٍيط ه اـتتار آن ٍم تا هىتػی کػٌ دردادگػاً ةػٌ     

 تاییط ىاطی یا در دنتع اؼياد رؼهی ازدهاج ه غالؽ تيؾیم ىـطً ةاؿط رؼهیت ىهی یاةط .

ذام اـهال ه رنتاری کٌ دـُی یا هکػال ه یػا ىهایيػطگان ىػاىُىی     صعنيؾع از ـلل دطایی غعنیو از یکطیگع اى

ایـان در دعیان دادرؼی دارىط ىٌ تيَا ةٌ لساظ اصالىی ةلکٌ در نُاردی از دَت ىاىُىی ىیغ كیع نُدٌ اؼت 

ه درنُرد نعد ىیغ کٌ درایو نیان نتسهل ةیـتعیو زیان ؿطً اؼت ةایط گهت کٌ نکع کعدن از ـصتاىی ؿطن 

دن دلُگیعی نیکيط ، هىتی نکع نی کيیط ةٌ رازتی نی تُاىیط ةع ازؽػاس صـػهی کػٌ نهکػو     ه ـذلٌ کع

 اؼت از آن لػهٌ ةتیيیط كلتٌ کيیط ، نُنو صُاٍیط ةُد .

 آنار غالؽ رهز ةٌ رهز انغایؾ نی یاةط ، چعا ؟



  

ٍای اىتصػادی ه  گعچٌ ةعصی از کارؿياؼان انُر صاىُادً ، نفظل ه نـکل را ـهطتا در ىیازٍای اهلیٌ ه تيگيا

اؿتلال ه نؽکو ه ............ نی داىيط ، انا ةٌ ىؾع نی رؼط ةیؾ از ـُانل نالی ، ـُانل نعٍيگی زا غ اٍهیػت  

اؼت . ـطم ؿياصت کانی زهدیو از یکطیگع ه ىتُد نعصت کانی ةعای آگاٍی از ؼلیيٌ ٍا ه ىؾػعات زهدػیو   

یػانتو اتضػاد   در هاىؿ لذتازی زهدیو ه یػا اٍهیػت    درةارً انُر رهزنعً ی زىطگی ه ـطم تؽانر ه یکعىگی ه

تصهیم درنُاردی صاص ه زؽاؼیت ىؽتت ةٌ ىؾعات ه ـیب دػُیی از دیگػعان پػػ از پیهػان زىاؿػُیی ،      

 نیحاؽ ه پیهان ازدهاج ه کاىُن صاىُادً را نتغلغل نی ؼازىط ه در نفعض صػع نتالؿی ؿطن ىعار نی دٍيط .

اٍیط از یکطیگع دطا ؿُیط ؟ هىتی زهدػیو دلیلػی نسکهػٌ پؽػيط ةػعای      اهلیو ؼُال ایو اؼت : چعا نی صُ

  غالؽ ىطارىط نی گُیيط : تُانو اصالىی ىطاریم ؟

غالؽ ه دطایی یکی از نَهتعیو پطیطً ٍای ادتهاـی اؼت کٌ ىاؿی از ـُانل گُىاگُن ادتهاـی ، اىتصادی 

ؽ پایان نـکالت زىطگی زىاؿُیی ىیؽػت .  نعٍيگی ه زيُىی نی ةاؿط ه اةفاد ه زهایای گُىاگُىی دارد . غال

ةلکٌ آكاز نـکالت دیگع اؼت ، آكاز ةی پياٍی ه انؽعدگی ، ه اؼػتعس ه ةػی ؼػاناىی ه اىػطهً زن ه نػعد ه      

 ن ةیـتعیو آؼیب را نتسهل نی ؿُىطصصُصا نعزىطان اؼت کٌ زاصل  ه جهعً ازدهاج ٍؽتيط ه در ایو نیا

 ـُانل نُجع در غالؽ

ان ، رهاىـياؼان ه رهاىپغؿکان ـُانل نضتلهی را در غالؽ ه از ٍم گؽیضتگی صػاىُادگی  نسييان ، پژهٍـگع

 نُجع نی داىيط .

 لل نعد                   . ؿ 1

 ل زىان         . نـاك 2

          . تسصیالت زهدیو3

               . ـُانل اىتصادی   1

             . غُل دهران ىانغدی 5



  

 ل ةُدن دصتع ه پؽع ةٌ ٍيگام ازدهاج. کم ؼو ه ؼا 6

 . چگُىگی آؿيایی دصتع ه پؽع ةعای ازدهاج 4

 . ؼو زن ه نعد در زنان غالؽ 5

 . تهاهت ؼيی زن ه نعد 6

 . نطت ازدهاج # زىطگی زىاؿُیی " 11

 . دصالت نيهی اىُام 11

 . داؿتو یا ىطاؿتو نعزىط 12

 . نفیارٍای ازدهاج 13

 . ـطم تهاٍم زهدیو 11

 راةػٌ ی ةیو اـتیاد ، ةیهاری ه ـطم نؽئُهلیت پظیعی ٍهؽع  . 15

، صتم پیػانتعان ، ةؽػيطً نػی کيػیم کػٌ نػی نعنایيػط :             در پایان ةٌ کلهاتی گَعةار از زظعت نسهط #ص" 

 ««اکعً االؿیاء ـيطی الػالؽ »» 

 نکعهً تعیو چیغٍا در ىغد نو دطایی ه غالؽ زن ه ؿٍُع اؼت .
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