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چىيسٜ: ٔٛؾٛو چٙس ٕٞسطي ػعٚ ٔمِٛٝ ٞبي ثحض ثطاٍ٘يع اػشٕبيي وطٛض زض چٙس سبَ اذيط ثٝ ضٕبض ٔي 

ضٚز. سٛػّٝ لٛاي ٔمّٙٙٝ، ٔؼطيّٝ ٚ لؿبئيّٝ ثٝ ايٗ ٔٛؾٛو زض سبِيبٖ اذيط، إٞيز ثحض ضا ٔحطظ سط ٔي ٕ٘بيس. 

ٔسشميٓ چٙس ٕٞسطي ثط ذب٘ٛازٜ ثٝ يٙٛاٖ حٕبيز اظ حمٛق ظ٘بٖ، سالٔز ػبًٔٝ ٚ اططار ٔسشميٓ ٚ غيط 

اسبسي سطيٗ ٟ٘بز اػشٕبيي، ٟٕٔشطيٗ ِّٔٛفٝ ٞبئي ٞسشٙس وٝ ٔٛافمبٖ ٚ ٔربِفبٖ ايٗ دسيسٜ زض ٔجبحظبر ذٛز 

 ٔٛضز سٛػّٝ لطاض ٔي زٞٙس.

ثب ايٗ ٚػٛز، يٛأّي ٕٞچٖٛ سغييط ضطايف اػشٕبيي، الشػبزي ٚ فطٍٞٙي وطٛض زض قَٛ ظٔبٖ، ضٚيىطزٞبي 

ػبًٔٝ ثططي، احىبْ اسالْ ٚ آيبر لبثُ سفسيط لطآٖ وطيٓ ثط ديچيسٌي ٔٛؾٛو ٔي افعايٙس. زض چٙيٗ وّّي 

ضاٍٞطب ٘يسز.   ضطايكي، ثسيٟي اسز وٝ غِطف دطزاذشٗ ثٝ ٔجبحض ٘هطي ثطاي اسشٙشبع يه ٘هطيٝ ػبٔى،

ٝ دژٚٞطٍطاٖ ٚٔسئٛالٖ ا٘ؼبْ سحميمبر ٔيسا٘ي غحيح ٚ وبفي، ضاٞىبض ٔىّّٕي اسز وٝ زض ايٍٙٛ٘ٝ ٔٛاضز، سٛػّ

 ضا ثٝ ذٛز ػّت ٔي وٙس.

سحميك حبؾط، ٔبحػُ يه سحميك ٔيسا٘ي سٝ سبِٝ ٔي ثبضس وٝ زض ضاسشبي ضٙبسبئي زيسٌبٟٞبي ضايغ زض 

ذػٛظ چٙس ٕٞسطي ثٝ يُٕ آٔسٜ اسز. زض ايٗ ٔمبِٝ، ثسٖٚ آ٘ىٝ ضزّ يب زفبو اظ ٘هطيٝ اي ذبظ ٔٛضز ٘هط 

   زيسٌبٟٞبي ضٙبسبئي ضسٜ دطزاذشٝ ضٛز. ثبضس، سالش ٌطزيسٜ غطفبً ثٝ ثيبٖ

 

 : مقذمه 

دسيسٜ چٙس ٕٞسطي، ثٝ ٘ٛيي ضاثكٝ سًطيف ضسْٜ اػشٕبيي اقالق ٔي ضٛز وٝ زض آٖ يه ٔطز يب يه ظٖ، 

ضسٕبً ٚ ثكٛض ٕٞعٔبٖ زاضاي زٚ يب چٙس ٕٞسط ٔي ثبضس. اِجشٝ حبِشي اظ سًسّز ٕٞسط وٝ زض آٖ يه ظٖ ثشٛا٘س 

ثبضس دسيسٜ اي ٘بزض اسز وٝ فمف زض ثطذي وطٛضٞب اظ ػّٕٝ  3ثيص اظ يه ضٛٞطثٝ قٛض ٕٞعٔبٖ زاضاي 

سجّز، ٘ذبَ، ٞٙس ٚ ثطظيُ ٔطبٞسٜ ضسٜ اسز. ثٙب ثطايٗ ثكٛض ؾٕٙي ٔٙهٛض اظ چٙس ٕٞسطي فمف حبِشي اسز 

وٝ زض آٖ، ٔطزي زاضاي ثيص اظ يه ظٖ ٔي ثبضس. ضايغ سطيٗ ضىُ ايٗ دسيسٜ، زاضشٗ زٚ ٕٞسط ثطاي يه 

اسز وٝ زض ثطذي اظ وطٛضٞب اظ ػّٕٝ ايطاٖ لبثُ ٔطبٞسٜ اسز. زض ثًؿي اظ وطٛضٞبي اسالٔي اظ ػّٕٝ ٔطز 

يطثسشبٖ غًٛزي، زاضشٗ ثيص اظ يه ٕٞسط سب سمف چٟبض ٔٛضز، ثطاي يه ٔطز وبٔالً ًَٕٔٛ ثٛزٜ ٚ ايٗ أط 

سز وٝ زض ثسيبضي اظ چٝ ثٝ ِحبل فطٍٞٙي ٚ چٝ ثٝ ِحبل لب٘ٛ٘ي وبٔالً دصيطفشٝ ضسٜ اسز. ايٗ زضحبِي

وطٛضٞبي اضٚدبئي ٚ آٔطيىبئي، چٙس ٕٞسطي ٘ٝ سٟٙب ثٝ ِحبل فطٍٞٙي، دسيسٜ اي ٔكطٚز ثٝ ضٕبض ٔي ضٚز 

 ثّىٝ ٕٔٙٛييز لب٘ٛ٘ي ٘يع زاضز.

أب زض وطٛض ٔب ايٗ ٔٛؾٛو، ثحض ثطاٍ٘يع ثٛزٜ ٚ زض ٚالى، ػبًٔٝ ٚ فطًٞٙ ٔب ٔٛؾى ذٛز ضا زض لجبَ آٖ ثٝ 

اسز. اظ قطفي سب حسٚز ٘يٓ لطٖ ديص، دسيسٜ اي ضايغ ثٝ ضٕبض ٔي ضفشٝ ٚ اظ سٛي زيٍط ضٚضٙي سجييٗ ٘ىطزٜ 



زض قَٛ دٙؼبٜ سبَ اذيط، ضفشٝ ضفشٝ اظ سٛاسط آٖ وبسشٝ ضسٜ سب ػبئيىٝ أطٚظٜ ثٝ ِحبل ضبْٖ اػشٕبيي وٝ ٞط 

 ز.ظٖ ثطاي ذٛز لبئُ اسز، وٕشط ظٖ يب زذشطي ضا ٔي سٛاٖ يبفز وٝ حبؾط ثبضس ظٖ زّْٚ ثطٛ

ثسيبضي اظ افطاز ثٝ ٚيژٜ ذبٕٟ٘ب ثٝ ضسّر ٔربِف چٙس ٕٞسطي ٔطزاٖ ثٛزٜ ٚ آٖ ضا ٔهٟطي اظ ٘بزيسٜ ٌطفشٗ 

حمٛق اسبسي ظ٘بٖ ٔي زا٘ٙس. يسّٜ وظيطي اظ غبحجٙهطاٖ، ًٔشمس٘س چٙس ٕٞسطي ٔٛػت سعِعَ ٘هبْ ذب٘ٛازٜ 

يسٜ زض اسالْ ٘ٝ سٟٙب ثب آٖ ٔٛافمٙس اسز. ايٗ زضحبِيسز وٝ يسٜ اي زيٍط، ثب اسشٙبز ثٝ ٔؼبظ ضٕطزٖ ايٗ دس

ثّىٝ آٖ ضا ثٝ يٙٛاٖ ضاٜ حّّي ثطاي ثسيبضي اظ ٔطىالر اػشٕبيي أطٚظ وطٛض سٛغيٝ ٔي ٕ٘بيٙس. ٘هطار ٚ 

 ٔٛاؾى سبيطيٗ، زض قيفي ثيٙبثيٗ ايٗ زٚ، سٛظيى ضسٜ اسز.

ٕٛزٜ ٚ ٘ٝ ٚلٛو ثسٖٚ ليس ٚ زِٚشٕطزاٖ ٚ ٔسئِٛيٗ وطٛض ٘يع زض ٔٛؾًي ثيٙبثيٗ، ٘ٝ ثٝ قٛض وبُٔ آٖ ضا ضزّ ٘

ضطـ آٖ ضا آظاز ٌصاضشٝ ا٘س. نبٞطاً لٛاي سٝ ٌب٘ٝ وطٛض سًي زض آٖ زاض٘س وٝ ثب سًييٗ ضطايف ٚ حس ٚ حسٚز 

ثطاي چٙس ٕٞسطي اظ حطيٓ ذب٘ٛازٜ، ٚ حمٛق ظ٘بٖ ٚ فطظ٘ساٖ حٕبيز ٕ٘بيٙس ٚ زض ييٗ حبَ، ٔػبِح وّي 

 ضاٜ سب چٝ حس ٔٛفك ثٛزٜ ا٘س ػبي ثحض زاضز. ػبًٔٝ ضا ٘يع سحػيُ وٙٙس، أب ايٙىٝ زض ايٗ

 ٘مص ٚالى زض. اسز ٔطٟٛز وبٔالّ اػشٕبيي يّْٛ ٔشرػّػيٗ ٚ ذجطٌبٖ دطزاظي ٘هطيٝ وٕجٛز ٔيبٖ، ايٗ زض 

بٟٞب ٚ ٘هطيبر غطيحي وٝ ثشٛا٘س زض ٞسايز ضٚيىطزٞبي يٕٛٔي ػبًٔٝ زض ايٗ زيسٌ سجييٗ زض غبحجٙهطاٖ

سط اظ حسّ ا٘شهبض ثٝ ٘هط ٔي ضسس. ٔٙهٛض اظ ٘هطيٝ دطزاظي زض ايٙؼب غطفبً اضائٝ ظٔيٙٝ، ْٔٛطط ٚالى ضٛز وٕطً٘ 

يه زيسٌبٜ ٚ زفبو اظ آٖ ٘يسز. ثّىٝ ٔٙهٛض، ٘هطيٝ دطزاظي اػشٕبيي ثٝ ًٔٙبي سرػػي آٖ ٔي ثبضس ثٝ 

 ٘حٛي وٝ فطًٞٙ سبظ ثبضس ٚ ثشٛا٘س ثٝ قٛض ٔٛططي ضٚيىطزٞبي يٕٛٔي ػبًٔٝ ضا لب٘ى ٚ ٞسايز وٙس.

٘ٙس ٞط دسيسٜ اػشٕبيي زيٍط، ٘هطيٝ دطزاظي زض ايٗ ظٔيٙٝ، ٔسشّعْ زاضشٗ اقاليبر ٚ سحّيُ ٔٛؾٛو اظ ٔب

اثًبز ٔرشّف ٔي ثبضس. ضٙبذز ِٔٛفٝ ٞبي وّيسي سبضيري، ٔصٞجي، فطٍٞٙي، الشػبزي ٚ اػشٕبيي ػبًٔٝ 

ظ ٘هط غبحجٙهطاٖ، ثٝ أطٚظ، آٌبٞي اظ ٘مكٝ ٘هطار ٚ زيسٌبٟٞبي الطبض ٔرشّف ػبًٔٝ ٚ ثٝ ذػٛظ اقالو ا

يٙٛاٖ ثطذي اظ ٟٕٔشطيٗ ديص ٘يبظٞب زض ايٗ ثبة لبثُ سٛػّٝ ا٘س. ٕٞچٙيٗ سحّيُ ديبٔسٞبي ٔٙفي يب ٔظجز 

حبغُ اظ ضٚاع يب ٔحسٚز وطزٖ چٙس ٕٞسطي زض ػبًٔٝ اظ ٟٕٔشطيٗ اثًبزي اسز وٝ سٛػّٝ ثٝ آٖ لجُ اظ 

ٞب ٚ سٛػّٝ ثٝ اثًبز اضبضٜ ضسٜ، ٔيسط ٘يسز ٍٔط زض ٞطٌٛ٘ٝ ٘هطيٝ دطزاظي، ؾطٚضي اسز. ٘يُ ثٝ ايٗ ديص ٘يبظ

 سبيٝ سحميمبر ػبٔى.

زض ٚالى ثسٖٚ اسشٕسبن ثٝ سحميمبر غحيح ٚ ٚسيى وٝ ظٚايبي ٔرشّف ٔٛؾٛو ضا ضٚضٗ سبظز، ثحض ٞب 

 غطفبً حبِز ثيبٖ زيسٌبٜ ثٝ ذٛز ٌطفشٝ ٚ ثٝ سٕز سًػت ثي دطشٛا٘ٝ زض ٔٛؾى اسربش ضسٜ ديص ٔي ضٚ٘س.

بز ٔحمّك ثٝ سحّيّٟبي ثسيبضي اظ ٔٙشمسيٗ ٔٛافك ٚ ٔربِف چٙس ٕٞسطي زض وطٛض ٘يع ٕٞيٗ اسز. اِٚيٗ ا٘شم

قجيًشبً زض ٞط ٘هطيٝ اي وٝ غطفبً ثط ٔجٙبي اسشسالالر سئٛضيه، اضائٝ ضسٜ ثبضس، زيسٌبٜ اِّٚيٝ غبحتِ ٘هط، 

ًٕٛال زض ثحظٟبي ٘هطي، غبحت ضٚي سحّيّٟب ٚ ٘شيؼٝ ٌيطي ٞبي اٚ سبْطيط ٌصاض ذٛاٞس ثٛز. ثٝ يجبضر زيٍط، ٔ

 يميسٜ، قٛضي يٛأُ ضا زض وٙبض ٞٓ ٔي چيٙس ٚ سحّيُ ٔي وٙس وٝ ثٝ ٘شيؼٝ ٔٛضز ٘هط اٚ ثيب٘ؼبٔس.



آ٘چٝ وٝ ٔي سٛا٘س ايشجبض ثحظٟبي ٘هطي زض يّْٛ اػشٕبيي ضا ٔحه ثع٘س سحميمبر ٔيسا٘ي اسز. ثٝ يٙٛاٖ 

ٕٛ٘ٝ ٞعاض ٘فطي، ٘سجز ثٝ ثطضسي ٔيسا٘يِ ظ٘سٌي ظ٘ب٘ي ٔظبَ اٌط ثشٛاٖ ثب اذص اقاليبر غحيح زض ٔٛضز يه ٘

وٝ ٕٞسط زّْٚ ضسٜ يب ثٛزٜ ا٘س الساْ ضٛز ٚ ويفيز ظ٘سٌي ٚ ٔيعاٖ ضؾبيز آٟ٘ب ثٝ ضيٜٛ اي زضسز سٙؼيسٜ 

ضٛز، ثٟشط ٔي سٛاٖ زيسٌبٟٞبي ٘هطي ٔٛافمبٖ ٚ ٔربِفبٖ چٙس ٕٞسطي ضا ٔحه ظز. ٚ سىطاض ايٗ 

 بر ضاٍٞطب ثطاي ذجطٌبٖ، يٛاْ، لبٍ٘ٛ٘صاضاٖ ٚ ٔؼطيبٖ فطاٞٓ سبظز.دژٚٞطٟبسز وٝ ٔي سٛا٘س اقالي

ا٘شمبز زْٚ ٔحمّك، ثٝ ذجطٌبٖ وطٛض زض ايٗ ظٔيٙٝ، يسْ سٛػّٝ وبفي ثٝ زيسٌبٟٞبي ٔطزْ ػبًٔٝ اسز. آ٘چٝ 

وٝ زض وشت، سبيشٟبي ايٙشط٘شي، ضٚظ٘بٔٝ ٞب، ٔؼالر ٚ وٙفطا٘سٟب ٔكطح ٔي ضٛز ثيطشط ًٔٙىس وٙٙسٜ 

ذٛز ٍ٘بض٘سٌبٖ يب سرٙطا٘بٖ اسز ٚ وٕشط ثٝ ايٗ ٔسئّٝ سٛػّٝ ضسٜ وٝ اٌط ٔظالً زيسٌبٞي زض  زيسٌبٟٞبي

 زفبو اظ حمٛق ظ٘بٖ ٔكطح ٔي ضٛز، آيب الطبض ٔرشّف ظ٘بٖ ػبًٔٝ ٞٓ يٕسسبً ثب آٖ ٔٛافمٙس يب ٘ٝ؟

رػػي يب زض ٚالى ٔحسٚز ثٛزٖ زايطٜ زيسٌبٟٞبي ٔكطٚحٝ، ثٝ ٘هطيبر الطبضي وٝ ثط حست ضغُ، ظٔيٙٝ س

ياللٝ ٚاضز ايٗ ٔجبحظبر ٚ سحميمبر ضسٜ ا٘س ايطاز زْٚ ٔحمّك زض ايٗ حيكٝ اسز. ثٝ ثيبٖ زيٍط، ٘هط ٔسشميٓ 

ايؿبي ذب٘ٛازٜ ٞب ايٓ اظ ظ٘بٖ، فطظ٘ساٖ ٚ ٔطزاٖ وٝ لبيسسبً زاييٝ حٕبيز اظ حمٛق ايطبٖ ٔي ضٚز وٕشط ٔٛضز 

 سحميك لطاض ٌطفشٝ اسز.

ض اوظط انٟبض ٘هطٞب ٚلشي غحجز اظ زفبو حمٛق ظ٘بٖ ثٝ ضٕبض ضفشٝ اسز، ايطاز سّْٛ ٔحمك آٖ اسز وٝ ز

ثكٛض ؾٕٙي ٕٞٝ ظ٘بٖ وطٛض زض يه ٌطٜٚ لّٕساز ضسٜ ا٘س ٚ ايٗ ٘ىشٝ ٘بزيسٜ ٌطفشٝ ضسٜ وٝ ثب زض ٘هط ٌطفشٗ 

ٔشغيطٞبي ٔرشّف، ظ٘بٖ ٚ زذشطاٖ ػبًٔٝ زض ٌطٟٚٞبي ٔشٙٛيي لبثُ سمسيٓ ثٙسي ا٘س. وٕشط ثٝ ايٗ ٘ىشٝ 

ػٝ ضسٜ وٝ يه اسفبق، ضٚيىطز يب لبٖ٘ٛ ٕٔىٗ اسز حمٛق يب أشيبظاسي ضا ثطاي يسٜ اي ثٝ ٕٞطاٜ زاضشٝ سٛ

 ثبضس أب زض ييٗ حبَ حمٛق يسٜ اي زيٍط ضا ٘بزيسٜ ثٍيطز.

ثب زض ٘هط ٌطفشٗ ٔشغيطٞبئي اظ لجيُ: ضطايف سّٙي، ذب٘ٛازٌي، ايشمبزي، الشػبزي ٚ سحػيالر زذشطاٖ ٚ ظ٘بٖ 

سٛاٖ ازيب ٕ٘ٛز وٝ ٘يبظ، ا٘شهبض ٚ ذٛضجرشي آٟ٘ب ثب ديچيسٖ يه ٘سرٝ يىسبٖ ثطاي ٕٞٝ سبٔيٗ ثٝ ػطار ٔي 

٘رٛاٞس ضس. ٚ ِصا ٍ٘بض٘سٜ ثٝ ِحبل زيسٌبٜ ضرػي ثب ٔكّك ٌطاٞبي ٔسبئُ اػشٕبيي چٝ ٔٛافميٗ ٚ چٝ 

 ٔربِفيٗ، ٕٞسٛ ٘جٛزٜ ٚ سٛػٝ ثٝ سفبٚسٟبي الطبض ضا ٔٛضز سبويس لطاض ٔي زٞس.

سٔٝ، ٔمبِٝ حبؾط، ثٝ يٙٛاٖ ٌبٔي وٛچه، سالضي اسز زض ػٟز زسشٝ ثٙسي ٚ سجييٗ ثطذي اظ ثب ايٗ ٔم

زيسٌبٟٞبي ٔٛػٛز زض لجبَ دسيسٜ چٙس ٕٞسطي زض ػبًٔٝ، وٝ قي يه سحميك ٔيسا٘ي سٝ سبِٝ زض فبغّٝ 

 اظ سٛي ٔحمّك ضٙبسبئي ٌطزيسٜ ا٘س. 1388سب ٟٔط  1385ظٔب٘ي ٟٔط 

ف ٔمبِٝ، غطفبً زسشٝ ثٙسي ٚ سجييٗ زيسٌبٟٞبي ضٙبسبئي ضسٜ ثٛزٜ ٚ ثٝ ٞيچ ٔٛوساً ذبقط ٘طبٖ ٔي سبظز ٞس

 ٚػٝ زض غسز زفبو يب ضزّ ٘مكٝ ٘هطي ذبظ ٕ٘ي ثبضس.



اظ زيس ٔحمّك، سٛػّٝ ثٝ زيسٌبٟٞبي ٔٛػٛز زض ٔشٗ ػبًٔٝ ٚ سالش زض ػٟز اسشحػبَ آٟ٘ب اظ قطيك اضسجبـ 

ت ًٔٙىس ضسٜ زض وشت، ٔؼالر ٚ سبيشٟبي ايٙشط٘شي، ٔسشميٓ ثب ايؿبي ػبًٔٝ ثٝ ػبي دٛيص آٟ٘ب اظ ٔكبِ

   ٘مكٝ لّٛر ٚ ٘ٛآٚضي ايٗ سحميك ٔحسٛة ٔي ضٛز.

  

 ضرورت انجام تحقيق

يالٜٚ ثط ٔجبحض ٔكطح ضسٜ زض ٔمسٔٝ، زالئُ ظيط، ؾطٚضر ا٘ؼبْ سحميك حبؾط ٚ سحميمبر ٔطبثٝ ضا سٛػيٝ 

 ٔي ٕ٘بيٙس:

يٙٛاٖ ٟٕٔشطيٗ ٚ اسبسي سطيٗ ٟ٘بز اػشٕبيي، سحز سبْطيط لطاض ٔٛؾٛو چٙس ٕٞسطي، ٔسشميٕبً ذب٘ٛازٜ ضا ثٝ 

ٔي زٞس. اٌط ٔحطظ ضٛز وٝ ايٗ دسيسٜ ثط سبذشبضذب٘ٛازٜ ٚ ثٝ ٚيژٜ زض ضضس ٚ سطثيز فطظ٘ساٖ اططار ٔٙفي 

زاضز، ؾطٚضي اسز وٝ حطوشٟبئي ػسّي زض ضاسشبي ٕٔٙٛييز يب ٔحسٚزيز آٖ غٛضر دصيطز ٚ ثسيٟي اسز 

 ٕي، اظ ديص ٘يبظٞبي ؾطٚضي ثطاي ٞطٌٛ٘ٝ حطوز زض ايٗ ضاسشب ٔي ثبضس.ا٘ؼبْ سحميمبر يّ

ثسيبضي اظ افطاز ٚ غبحجٙهطاٖ ًٔشمس٘س چٙس ٕٞسطي ٔطزاٖ ٞٓ سٛٞيٗ ثٝ ظٖ اَّٚ ايطبٖ اسز ٚ ٞٓ سٛٞيٗ 

ثٝ ظ٘بٖ ثًسي آٟ٘ب. ثبٚض زاض٘س وٝ اغٛالً چٙس ٕٞسطي، يًٙي سجًيؽ، يًٙي دبيٕبَ ٕ٘ٛزٖ حمٛق اسبسي ظ٘بٖ، 

 ثطذي اظ ديطشبظاٖ ايٗ زسشٝ ًٔشمس٘س وٝ اظزٚاع زّْٚ، اغُ ا٘سب٘يز ظٖ ضا ظيط سْٛاَ ٔي ثطز. ٚ

ايٙىٝ آيب اظزٚاع زّْٚ ٚالًبً سٛٞيٗ ثٝ ا٘سب٘يز ظٖ ٚ ٘بزيسٜ ٌطفشٗ حمٛق اٚسز يب ٘ٝ، ٚ ايٙىٝ آيب اغُ ٔٛؾٛو 

ايٗ زسشٝ اظ زٚ ػٟز حبئع إٞيز ٔي ظيط سْٛاَ اسز يب ضطايف آٖ، ٘يبظ ثٝ سحميك زاضز. أب زض ٞط حبَ، ٘هط 

ثبضس ٚ ضبيسشٝ اسز وٝ زض سحميمبر، ٔٛضز سٛػّٝ لطاض ٌيطز. اَّٚ آ٘ىٝ ايٗ ٌطٜٚ ثحض ا٘سب٘يز ٚ حمٛق 

اسبسي ظ٘بٖ ضا ٔكطح ٔي وٙٙس. زّْٚ ايٙىٝ ثٝ ٘هط ٔي ضسس زضغس ثبالئي اظ غبحجٙهطاٖ، لبئُ ثٝ ايٗ زيسٌبٜ 

 ٔي ثبضٙس.

ًٔشمس٘س وٝ ٔؼّٛظِ اذشيبض ٕ٘ٛزِٖ ٕٞسط زّْٚ، ضاٜ وبضي ضطيي اسز وٝ اٌط زض ػبًٔٝ ثطذي اظ غبحجٙهطاٖ 

ضٚاع يبثس ػبيٍعيٗ ثسيبضي اظ ضٚاثف ٘بٔططٚو ذٛاٞس ثٛز. ٔسافًبٖ ايٗ ٘هطيٝ ًٔشمس٘س وٝ ٘جبيس چطٓ ضا ثط 

ثػٛضر دٟٙبٖ ٚػٛز  ضٚي ٚالًيشٟب ثسز. زض ٚالى ايٗ ايشمبز ٚػٛز زاضز وٝ زض ػبًٔٝ أطٚظ ٔب ضٚاثف ٘بٔططٚو

زاضز ٚ ٔؼّٛظ اسربش ٕٞسط زّْٚ، ثٝ يٙٛاٖ يه يبُٔ ٔظجز اػشٕبيي، سبْطيطي چطٍٕيط زض وبٞص ٔفبسس 

 ػٙسي دٟٙبٖ زض ػبًٔٝ ذٛاٞس زاضز.

ٛاظار سرز ٌيطي ثطاي اظ ثيٗ ثطزٖ ضٚاثف ٘بٔططٚو زض ػبًٔٝ ٚ زض ٘هط ٌطفشٗ ٔ ثٝ وٝ ًٔشمس٘س زسشٝ ايٗ 

آٖ، ثبيس اظ ضاٞىبضٞبي ضطيي ٚ سبِٓ ضٚاثف ػٙسي حٕبيز وطز. چٖٛ اٌط زض ٞط زٚ  سٙجيٝ ثطاي ٔطسىجيٗ ثٝ

ظٔيٙٝ ٔحسٚزيز ايؼبز ضٛز، ضٚاثف ثٝ ضىُ دٟٙبٖ زض ٔي آيٙس وٝ لكًبً ٘ٝ ثٝ ٘فى ظ٘بٖ اسز ٚ ٘ٝ ثٝ ٘فى 



ػبًٔٝ. ايٗ زسشٝ ًٔشمس٘س ضسٕيز ثرطيسٖ ٚ سًييٗ حك ٚ حمٛق ٚ ضطايف ثطاي ضٚاثف ػٙسي زض 

 ٛثٟبئي وٝ ضطو ٚ لبٖ٘ٛ ٔطرع وطزٜ ا٘س زض ّٚٞٝ اَّٚ ثٝ ٘فى ظ٘بٖ اسز.چٟبضچ

 اظ ٚ. ضٛز ثطزاضشٝ ػبًٔٝ زض فطًٞٙ ايٗ اضبيٝ ػٟز زض ػسّي ٌبٟٔبئي وٝ اسز ضبيسشٝ ثبضس چٙيٗ اٌط 

ٞط حطوشي ظٔب٘ي اططثرص ذٛاٞس ثٛز وٝ ٔجشٙي ثط دژٚٞطٟبي غحيح ثبضس، ا٘ؼبْ سحميك حبؾط ٚ  وٝ آ٘ؼب

 ٔطبثٝ، سٛػيٝ ٔي يبثس. سحميمبر

سب وٖٙٛ زض چٙس ٘ٛثز اظ  1346لٛا٘يٗ ٚ زسشٛضإًِّٟبي ٔطثٛـ ثٝ سًييٗ ضطايف ٚ ؾٛاثف اظزٚاع زّْٚ اظ سبَ 

سٛي لٛاي ٔمّٙٙٝ، ٔؼطيّٝ ٚ لؿبئيٝ ٔٛضز ثبظٍ٘طي ٚ سغييط لطاض ٌطفشٝ وٝ ايٗ أط ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز حبوي اظ إٞيز 

سحميمبر يّٕي ٔي سٛا٘س زض ػٟز زٞي ثٝ ايٍٙٛ٘ٝ ثبظٍ٘طي ٞب ٔفيس ٚالى ٔٛؾٛو اسز. ثسيٟي اسز ا٘ؼبْ 

 ضٛ٘س.

سبضيد ٘طبٖ ٔي زٞس وٝ ٘هطيٝ دطزاظي ٞبي ٞبي ذجطٌبٖ ٚ غبحجٙهطاٖ، ثيطشطيٗ ٘مص ضا زض سحٛاّلر 

فطٍٞٙي ٚ اػشٕبيي ّّٔشٟب زاضشٝ اسز. زض ٚالى سحٛاّلر چطٍٕيط زض ٞٙؼبضٞبي فطٍٞٙي ٚ اػشٕبيي يه 

ثطٞٝ ٞبي ٔرشّف ظٔب٘ي ثب اضائٝ ٘هطيبر ذجطٌبٖ ٚ ا٘سيطٕٙساٖ ضطٚو ضسٜ ٚ حٕبيز ٞبي لب٘ٛ٘ي  ّّٔز زض

زِٚشٟب ٚ حٕبيشٟبي سٛزٜ ٔطزْ ٔٛػت ٌسشطش آٖ ٌطزيسٜ ا٘س. اظ آ٘ؼب ٘شبيغ حبغُ اظ سحميمبر يّٕي ٔي 

هطاٖ ٚ ا٘سيطٕٙساٖ سٛا٘س سبْطيط لبثُ سٛػّٟي زض ايؼبز ػطلٝ ٞبي شٞٙي يب وٕه ثٝ سٛسًٝ ايسٜ ٞبي غبحجٙ

 زاضشٝ ثبضس، ا٘ؼبْ ايٍٙٛ٘ٝ سحميمبر سٛػيٝ وبفي ٔي يبثس.

  

 تحقيق شناسي روش 

 جامعه آماری و محذوديتهای تحقيق

ثب ٚػٛز زسشٝ ثٙسي وّّي اضائٝ ضسٜ زض لسٕز ؾطٚضر ا٘ؼبْ سحميك، زيسٌبٟٞبي ضايغ زض ػبًٔٝ زض ذػٛظ 

سّٙٛو ٘ٝ سٟٙب اظ سفبٚر زض ٔشغيطٞبئي چٖٛ: ػٙسيز، ٚؾًيز چٙس ٕٞسطي، ثسيبض ٔشّٙٛو ٔي ثبضٙس. يُّ ايٗ 

سبُّْٞ، ٔيعاٖ سحػيالر، ايشمبزار ٚ ٚؾًيز الشػبزي افطاز ٘بضي ٔي ضٛز ثّىٝ ثًيس ٘يسز وٝ قجمٝ 

 اػشٕبيي ٚ ٔحُ سىٛ٘ز افطاز ٘يع زض آٖ زذيُ ثبضس.

ٞبي وطٛض، ثٝ ٘هط ٔي ضسس اػشٕبيي حبوٓ ثط وُ ضٟطٞب ٚ ضٚسشب -اظ قطفي ثب ٚػٛز ٔطبثٟشٟبي فطٍٞٙي

سفبٚر لبثُ سٛػّٟي ثيٗ زيسٌبٟٞبي غبِت زض ػٛأى ضٟطي ٚ غيط ضٟطي وطٛض زض ذػٛظ ٔسبئُ اػشٕبيي 

ٚ اظ ػّٕٝ ٔٛؾٛو دژٚٞص حبؾط ٚػٛز زاضشٝ ثبضس. ٕٞچٙيٗ ٔحشُٕ اسز وٝ ثيٗ والٖ ضٟطٞب ٚ ضٟطٞبي 

 وٛچه سط ٘يع سفبٚسٟبئي ٚػٛز زاضشٝ ثبضس.



سحميك، ثٝ زلز سًطيف  6چٙيٗ سحميمبسي ثبيس لجُ اظ ٞط الساْ، ػبًٔٝ آٔبضي ٚ ػبًٔٝ ِٕ٘ٛ٘ٝصا اغٛالً ثطاي 

 ضٛ٘س. ِيىٗ ثٝ زالئُ ظيط زض ايٗ سحميك ايٗ سحسيس ا٘ؼبْ ٘طسٜ اسز:

 ٔحسٚزيز أىب٘بر، ظٔبٖ ٚ ثٛزػٝ ٔحمّك ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي ثٝ سًساز وبفي.

 فمف ضٙبسبئي زيسٌبٟٞب ٔسّ ٘هط ثٛزٜ اسز.لجَٛ يب ضزّ فطؾيٝ اي ذبظ، ٔٛضز ٘هط ٘جٛزٜ ٚ 

يسْ سًييٗ ػبًٔٝ آٔبضي ٔٛػت ٔي ٌطزز وٝ ٘شٛاٖ ٘شبيغ سحميك ضا ثٝ الطبضي ذبظ سًٕيٓ زاز. ثٙبثطايٗ اٌط 

زض ايٗ سحميك ازيب ضٛز وٝ ٘شبيغ ثٝ زسز آٔسٜ، زيسٌبٟٞبي الطبضي اظ ػبًٔٝ ٞسشٙس ٔحُ ايطاز ذٛاٞس ثٛز 

  يٙٛاٖ زيسٌبٟٞبي افطازي اظ ػبًٔٝ، ٔكطح ضسٜ، لبثُ زفبو اسز.أب اظ آ٘ؼب وٝ سٟٙب ثٝ 

  

 تحقيق روش  

 سٝ قَٛ زض ٔحمّك ٔيسا٘ي ٞبي سٙؼي ٘هط ٚ  سحميك حبؾط اظ ٘ٛو سحميمبر ديٕبيطي اسز وٝ ثب ٔكبًِبر

 ٚ آظٖٔٛ سحز افطاز اظ ثطذي ٔٛضز زض ٌفشبض ٚ ضفشبض ٔحسٛس ٘ب ٚ ٔسميٓ ٔطبٞسٜ. اسز ضسيسٜ ا٘ؼبْ ثٝ سبَ

طذي زيٍط اظ ايؿبي آظٖٔٛ ثٝ سطريع ٔحمّك، ضيٜٛ ٞبي ٔٛضز اسشفبزٜ زض دي ثطزٖ ث ثب ٘هط سجبزَ ٚ ثحض

 ثٝ زيسٌبٟٞبي ٚالًي افطاز ثٛزٜ اسز.

 زضٛاضي ٞبي دژٚٞطٟبي زيسٌبٜ سٙؼي ٚ ضٚيىطز سحميك حبؾط

آٖ اسز وٝ آ٘چٝ ضا  يىي اظ زضٛاضي ٞبي دژٚٞطٟبي اػشٕبيي ثٝ ذػٛظ زض سحميك ٘هطار ٚ زيسٌبٟٞب

افطاز زض ضطايف ضسٕي انٟبض ٔي زاض٘س اغّت ثب آ٘چٝ وٝ لّجبً ثٝ آٖ ايشمبز زاض٘س ٔغبيطر زاضز. ثٝ يٙٛاٖ ٔظبَ، 

اذشالف ًٔٙب زاضي ثيٗ دبسد افطاز ثٝ سْٛاالر دطسسطٙبٔٝ ٞبي اػشٕبيي ثب انٟبضار آٟ٘ب زض ٔحبفُ زٚسشب٘ٝ 

 ٚ غيط ضسٕي ٔطبٞسٜ ٔي ضٛز.

حبؾط ٘يع ثطاي ٔحمّك ٔحطظ ٌطزيس وٝ زض ثسيبضي اظ ٔٛاضز، دبسد اِّٚيٝ افطاز سحز ٔكبًِٝ ثب ايشمبز زض سحميك 

ٚالًي آٟ٘ب يىي ٘يسز. ثٝ يٙٛاٖ ٔظبَ، انٟبض ٘هط سًسازي اظ ٔطزاٖ ٔشبُّْٞ ٍٞٙبٔي وٝ ٕٞسط آٟ٘ب زض 

 وٙبضضبٖ اسز ٔشفبٚر اسز اظ ظٔب٘يىٝ ٕٞسطضبٖ حؿٛض ٘ساضز.

طذي اظ زذشطاٖ ٍٞٙبٔي وٝ دسض ٚ ٔبزضضبٖ زض وٙبضضبٖ حؿٛض زاضز ٔغبيط اسز ثب ظٔب٘يىٝ ٚ يب انٟبض ٘هط ث

 ايطبٖ حؿٛض ٘ساض٘س.

ثكٛض وّّي، احشيبـ، حُؼت ٚحيب ٚ ٔالحهبر ٔرشّف افطاز زض ثسيبضي اظ ضطايف ٚ اظ ػّٕٝ زض سحميمبر 

ٕ٘بيٙس. ثٝ ٕٞيٗ ِحبل، ايشجبض ضسٕي ٔب٘ى اظ آٖ ٔي ضٛز وٝ غبزلب٘ٝ يمبيس يب زيسٌبٟٞبي ذٛز ضا اثطاظ 



آ٘سسشٝ اظ ٘هط سٙؼي ٞبي اػشٕبيي وٝ غطفبً ٔجشٙي ثط دطسطٙبٔٝ ٚ ٔػبحجٝ ٞبي ضسٕي ثبضس سب حسّ ظيبزي 

 ظيط سْٛاَ اسز.

ًٕٔٛالً غبزلب٘ٝ سطيٗ ٚ ثي ديطايٝ سطيٗ ٌفشبضٞبي افطاز زض ٔػبحجز ثب غٕيٕي سطيٗ زٚسشبٖ آٟ٘ب اثطاظ ٔي 

طبٖ ايشٕبز زاض٘س، ٞٓ ضطْ ٚ حيبئي ضا وٝ ٔظالً زض وٙبض ٚاِسيٗ، فطظ٘ساٖ يب ٕٞسط ذٛز ضٛز. چطا وٝ ٞٓ ثٝ اي

 احسبس ٔي ٕ٘بيٙس زض سًبُٔ ثب زٚسشبٖ غٕيٕي ذٛز احسبس ٕ٘ي وٙٙس.

ِصا زض دژٚٞص حبؾط، ٔحمّك ثٝ ػبي دطسص ٔسشميٓ ٚ ضسٕي، زض زٚضٜ سٝ سبِٝ ايٗ دژٚٞص سالش ٕ٘ٛز ثب 

٘عزيه ٚ غٕيٕي ثب افطازي وٝ احسبس ٔي ضس ٔي سٛا٘ٙس ٔٛاضز ٔٙبسجي ثطاي سحميك ايؼبز ٚ سمٛيز ضٚاثف 

ثبضٙس، ٘سجز ثٝ اسشحػبَ زيسٌبٟٞبي آٟ٘ب الساْ ٕ٘بيس. ضسيسٖ ثٝ ايٗ فؿبي غٕيٕب٘ٝ اظ ضاٞىبضٞبي ظيط 

 ز٘جبَ ضسٜ اسز:

اظ فؿبي غٕيٕي ٔٛػٛز ثحض ٚ سجبزَ ٘هط زض ػٕى زٚسشبٖ، فبٔيُ ٚ آضٙبيبٖ ٘عزيه ثٝ ٔٙهٛض ثٟطٜ ثطزاضي 

 ثب ايطبٖ زض اسشحػبَ ٘هطار آٟ٘ب.

ثطلطاضي اضسجبـ غٕيٕب٘ٝ سط ثب افطازي وٝ لجالً يه آضٙبئي ٚ زٚسشي ٔرشػط ثب آٟ٘ب ٚػٛز زاضشٝ اسز. ايٗ 

افطاز، قيفي اظ ٕٞىبضاٖ، ٕٞطبٌطزي ٞبي لسيٓ، زا٘طؼٛيبٖ، ٔطاػًيٗ ٚ اقطافيبٖ ٔحمّك ضا سطىيُ ٔي زازٜ 

 ا٘س.

ٚ سٛسًٝ ضٚاثف زٚسشي غٕيٕب٘ٝ ثب افطاز ػسيس زض فطغشٟبي ٔٙبست؛ اظ ٔطاػًٝ ثٝ يه سبظٔبٖ ثطاي ايؼبز 

 ا٘ؼبْ يه وبض ازاضي ٚ يب ضطوز زض يه سٕيٙبض يّٕي ٌطفشٝ سب ٍٞٙبْ ٚضظش يٕٛٔي زض دبضن.

آٟ٘ب وٝ  اسشفبزٜ اظ سبيشٟبي ٔرشّف ايٙشط٘شي زض ثطلطاضي ٚ سحىيٓ اضسجبقبر غٕيٕب٘ٝ ثب ثطذي اظ ايؿبي

 احسبس ٔي ضسٜ ٌعيٙٝ ٞبي ٔٙبسجي ثطاي دژٚٞص ٔي ثبضٙس.

 زض قَٛ فطايٙس سحميك، ٘ىبر ظيط ٕٞٛاضٜ ٔسّ ٘هط دژٚٞطٍط لطاض زاضشٝ ا٘س:

ضيبيز اغَٛ يّٕي زض ٔطبٞسٜ، اسشٙشبع ٚ طجز ٘شبيغ، ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ سبْطيط ٔٙبثى ذكب ثٝ حسّ الُ ثطسس. ثٝ 

 ٘س:ذػٛظ، ايٗ ٘ىبر ٔس ٘هط ثٛزٜ ا

 افطاز ٔٛضزّ ٔكبًِٝ ثٝ ٞيچ ٚػٝ احسبس ٘ىٙٙس وٝ زض ًٔطؼ سحميك يب آظٖٔٛ لطاض زاض٘س.

قطح ٔٛؾٛو ٚ ديطجطز ثحظٟب ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ٘جبضس وٝ زيسٌبٞي ذبظ ضا ثٝ افطاز اِمب ٕ٘بيس يب ٔٛؾًي ضا زض آٟ٘ب 

 ضا سحطيه ٕ٘ٛزٜ ٚ يب ثٝ ٞط سطسيت زيٍط ٔٛػت سغييط ٘هط ٚالًي آٟ٘ب ثطٛز.

 يز وبُٔ ٔٛاظيٗ اذاللي ٚ ضطيي زض سًبٔالر.ضيب



سٛػّٝ ثٝ ايٗ ٔسئّٝ وٝ ٘ٛو ضٚاثف زٚسشب٘ٝ ثب افطاز سحز ٔكبًِٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ديص ٘طٚز وٝ ا٘شهبض ذبغي زض 

 ايطبٖ ايؼبز ٕ٘ٛزٜ ٚ ٔٛػت سطذٛضزٌي احسبسبر آٟ٘ب ثطٛز.

 بًِٝ سحز ٞط ضطايكي.ضيبيز اذالق حطفٝ اي سحميك يًٙي ٔحطٔب٘ٝ ٔب٘سٖ اسبٔي افطاز ٔٛضز ٔك

  

 تحقيق نمونه و جامعه  

آٔبض سًساز ٔؼٕٛيٝ افطازي وٝ ٔحمّك ثب اسشفبزٜ اظ ضيٜٛ ٞبي شوط ضسٜ، ٔٛفّك ثٝ اسشرطاع ٚ زسشٝ ثٙسي 

آٔسٜ اسز. ٕٞب٘كٛض وٝ اضبضٜ ضسٜ ثٝ يّّز ٔحسٚزيز ٞبي  1زيسٌبٟٞبي ايطبٖ ٌطزيس، زض ػسَٚ ضٕبضٜ 

ضا ٕ٘ٛ٘ٝ اي اظ ضٟط، ػبًٔٝ يب لططي ذبظ لّٕساز وطز. ٚ ِصا ٔحمّك زضغسز سحميك، ٕ٘ي سٛاٖ ايٗ افطاز 

سًٕيٓ ٘هطار ضٙبسبئي ضسٜ ثٝ ٞيچ ػبًٔٝ آٔبضي اي ٘يسز. سٟٙب ثٝ شوط ايٗ ٘ىشٝ ثسٙسٜ ٔي ٌطزز وٝ 

 ٍٕٞي افطاز سحز ٔكبًِٝ زض سٟطاٖ ظ٘سٌي ٔي وطزٜ ا٘س.

  

  

 ض سحميكآٔبض سًساز افطاز ٔٛضز ٔكبًِٝ ز -1ػسَٚ ضٕبضٜ 

 سًساز ٘فطار افطاز ٔٛضز ٔكبًِٝ زض سحميك ضزيف

 48 ٔطزاٖ ٔشبُْٞ زاضاي يه ٕٞسط زائٓ 

 11 ٔطزّاٖ ٔشبّْٞي وٝ زاضاي زٚ ٕٞسط زائٓ ثٛزٜ ٚ يب سؼطثٝ آٖ ضا زاضشٝ ا٘س 

 35 ظ٘بٖ ٔشبُْٞ 

 13 ظ٘بٖ ٔشبّْٞي وٝ ٕٞسط زّْٚ ثٛزٜ ا٘س يب سؼطثٝ آٖ ضا زاضشٝ ا٘س 

 65 سبَ 30سب  20ٔؼطّز ثسٖٚ سؼطثٝ اظزٚاع )زٚضيعٌبٖ( زض ٔحسٚزٜ سٙي ثيٗ زذشطاٖ  

 18 ذبٕٟ٘بي ٔؼطّز زاضاي سؼطثٝ اظزٚاع لجّي )ثيٜٛ( 

 14 ٔطزّاٖ ٔؼطّز زاضاي سؼطثٝ اظزٚاع لجّي)ثيٜٛ( 

 70 سبَ( 35سب  20ٔطزّاٖ ٔؼطّز ثسٖٚ سؼطثٝ اظزٚاع لجّي )ثيٗ  

 22 سبَ( 70سب  60ظ٘بٖ زض ٔحسٚزٜ سٙي سبِرٛضزٌبٖ )ديطٔطزاٖ ٚ ديط  

 296 ٔؼٕٛو 

  



الظْ ثٝ شوط اسز آٔبض افطازي وٝ ٚؾًيز آٟ٘ب زض قَٛ ٔسّر سحميك، سغييط وطزٜ اسز فمف زض زسشٝ اي 

ٌعاضش ضسٜ وٝ زض اِّٚيٗ انٟبض ٘هط ذٛز ػعٚ آٖ ثٛزٜ ا٘س. ثٝ يٙٛاٖ ٔظبَ آٔبض ٔطزي وٝ اثشسا ٔؼطّز ثٛزٜ ٚ 

وطزٜ ٚ زض ٞط زٚ ٚؾًيز، انٟبض ٘هط زاضشٝ اسز فمف زض زسشٝ ٔطزاٖ ٔؼطّز ٔٙهٛض ٌطزيسٜ، سذس اظزٚاع 

أب چٙب٘چٝ انٟبض ٘هط ايطبٖ ثب سغييط ٚؾًيز سبُّْٞ آٟ٘ب سغييط يبفشٝ زض ٔشٗ ٔمبِٝ ثكٛض ؾٕٙي ٔٛضز اضبضٜ 

 لطاض ٌطفشٝ اسز.

قَٛ زٚضاٖ سحميك، سغييط وطزٜ ٚ زيسٌبٜ ٘فط زض  79٘فط، ٚؾًيز سبُّْٞ  296ذبقط ٘طبٖ ٔي سبظز اظ ٔؼٕٛو 

 ٘فط ثب ٌصضز يه سبَ اظ اظزٚاع يب ػسائيطبٖ ثٝ ٔمبزيط ٔشٙبثٟي سغييط يبفشٝ ثٛز. 79٘فط اظ ايٗ  21

زض ٔؼٕٛو ؾٕٗ اشيبٖ ثٝ ٔحسٚزيز ٔطثٛـ ثٝ سًييٗ ػبًٔٝ آٔبضي ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ، چٙيٗ ازّيب ٔي ضٛز وٝ 

ي اضسجبـ ثالٚاسكٝ ثب ايؿبي ػبًٔٝ، ٘مكٝ لّٛر ايٗ سحميك ٔحسٛة يًٙ 10اسشرطاع زيسٌبٜ ٞب اظ ٔٙبثى اِّٚيٝ

 ٔي ٌطزز.

  

 دوّم همسر قبال در شذه شناسائي ديذگاههای  

زض ايٗ لسٕز، يٕسٜ سطيٗ زيسٌبٟٞبي ثٝ زسز آٔسٜ اظ افطاز سحز ٔكبًِٝ، اضائٝ ٔي ضٛز. يبزآٚضي ٔي ٌطزز 

ٔحسٚز ثٝ آظٔٛز٘ي ٞبي سحميك ٔي ثبضس. ِصا ٔحمّك ٘هطيبر ٚ زسشٝ ثٙسي ٞبي اسشٙشبع ضسٜ زض ايٗ ثرص 

زض سًٕيٓ ايٗ زيسٌبٟٞب ثٝ وُ ػٛأى ضٟطي ٚ غيط ضٟطي وطٛض احشيبـ ٕ٘ٛزٜ ٚ آٖ ضا ٔٙٛـ ثٝ ا٘ؼبْ 

   سحميمبر ٌسشطزٜ سط ٔي زا٘س.

  

 متاهّل خانمهای ديذگاههای 

زيسٌبٜ ٔربِف زاض٘س. ايطبٖ اظزٚاع زّْٚ اوظطيز ٔكّك ذبٕٟ٘بي ٔشبُْٞ، ثٝ ضسّر زض ٔمبثُ اظزٚاع زّْٚ ٔطزاٖ 

ٔطزاٖ ضا ٔهٟطي اظ ٞٛسطا٘ي ٚ ثي ٚفبئي آٟ٘ب ٘سجز ثٝ ٕٞسط اَّٚ ذٛز ٔي زا٘ٙس. ايٗ ٔربِفز اظ سٛي آٟ٘ب 

آ٘مسض ػسّي اسز وٝ ٔيٍٛيٙس اٌط ضٚظي ٔشٛػّٝ ضٛ٘س ضٛٞط آٟ٘ب، ٕٞسط زيٍطي ضا ٘يع ثٝ يمس ذٛز زضآٚضزٜ 

 س زاز.ثالفبغّٝ سمبؾبي قالق ذٛاٞٙ

ذبٕٟ٘بي ٔشبُّْٞ ًٔشمس٘س وٝ اٌط ظٖ زيٍطي ٚاضز ظ٘سٌي ضٛٞط آٟ٘ب ضٛز، ظ٘سٌي ضبٖ اظ ٞٓ ذٛاٞس دبضيس. 

يالٜٚ ثط ٔٛؾٛو ٚفبزاضي نبٞطاً ثكٛض ذٛزآٌبٜ ٚ ٘بذٛزآٌبٜ ثرص يٕسٜ اي اظ ايٗ ٍ٘طا٘ي ٔطثٛـ ثٝ سٟٓ 

ٛٞط ٔي زا٘س ٚ قجيًشبً ثب ٚضٚز ظٖ زّْٚ، ايطبٖ اظ زاضائيٟبي ضٛٞط اسز، چطا وٝ ظٖ، ذٛزش ضا ضطيه أٛاَ ض

يه ضطيه زيٍط زض أٛاَ اٚ ديسا ٔي ضٛز وٝ چٙساٖ ذٛضبيٙس ٘يسز. ثٝ ذػٛظ ظٔب٘يىٝ ثٝ آيٙسٜ فطظ٘ساٖ 

 ذٛز ٚ فطظ٘ساٖ ٕٞسط زّْٚ ضٛٞط ٚ سٟٓ اضص آٟ٘ب ٔي ا٘سيطس، ايٗ ٍ٘طا٘ي ثيطشط ٔي ضٛز.



سطظ٘ص آٔيع اقطافيبٖ اسز. ٍ٘بٞي حبوي اظ سحميط ٚ سطحّٓ ٚ ثرص زيٍطي اظ ٍ٘طا٘ي ايطبٖ ٘بضي اظ ٍ٘بٜ 

احشٕبِي اقطافيبٖ ٚ يب ٍ٘بٞي آٔيرشٝ ثب ايٗ اسٟبْ وٝ ٚي زض ايفبي ٚنبئف ٚ ٘مص ٕٞسطي زض لجبَ ضٛٞط 

 ذٛز وٛسبٞي وطزٜ اسز.

طاٖ ٚ ايٗ ٌطٜٚ زض ٔمبثُ ايٗ ازّيب وٝ ٌطفشٗ ٕٞسط زّْٚ ثطاي يه ٔطز ثٝ ِحبل ضطيي ٔؼبظ اسز ٚ ديبٔج

أبٔبٖ ٞٓ اوظطاً ثيص اظ يه ٕٞسط زاضشٝ ا٘س يٕسسبً چٙيٗ اسشسالَ ٔي وٙٙس وٝ ٌطفشٗ ٕٞسط زّْٚ ٚ سّْٛ 

 ز٘يبي زض ٘يع ٔب أبٔبٖ اٌط  سٛسف ثعضٌبٖ زيٙي ٔب ثٝ ٔمشؿبي ضطايف ضٚظ ثٛزٜ ٚ چٙيٗ ٘شيؼٝ ٔي ٌيط٘س وٝ

 ٔطٚظ ظ٘سٌي ٔي وطز٘س ثيص اظ يه ٕٞسط اذشيبض ٕ٘ي وطز٘س.ا

ٜ اي زيٍط ٞٓ چٙيٗ ٔي ٌٛيٙس وٝ اٌط ضٕب أطٚظ ٔطزي ضا ديسا وطزيس وٝ ثٝ ا٘ساظٜ ديبٔجط)ظ( ٚ حؿطر يس

 يّي)و( ٔطز ثبضس اظ ٘هط ٔب ٔؼبظ اسز وٝ ٕٞسط زّْٚ ٚ سّْٛ زاضشٝ ثبضس!

  

 زيسٌبٜ ذبٕٟ٘بي ٔشبّّٞي وٝ ٔشٛػّٝ ضسٜ ا٘س ضٛٞط آٟ٘ب ٕٞسط زيٍطي ٞٓ زاضز

بًِٝ زض ايٗ سحميك، ذبٕ٘ي ثٛز وٝ ٞفز سبَ ثًس اظ اظزٚاع ٔشٛػّٝ ضسٜ ثٛز وٝ يه ٔٛضز اظ افطاز ٔٛضز ٔك

ضٛٞط ٚي اذيطاً ثب ظٖ زيٍطي ٞٓ ٔرفيب٘ٝ اظزٚاع وطزٜ اسز. ٚ يه ٔٛضز زيٍط، ذبٕ٘ي ثٛز وٝ ٞطز سبَ 

 ثًس اظ اظزٚاع ٔشٛػّٝ ضسٜ ثٛز وٝ ذٛزش ظٖ زّْٚ اسز ٚ ضٛٞطش اظ لجُ، يه ٕٞسط زيٍط زاضشٝ وٝ اظ اٚ

ٔرفي زاضشٝ اسز. ٞط زٚ ٔٛضز ثطاي قالق الساْ وطزٜ أب ثًس اظ قالق دطيٕبٖ ضسٜ ثٛز٘س. ثي سط ٚ سبٔب٘ي 

ثًس اظ قالق ٚ ثٝ ذػٛظ ثي لطاضي فطظ٘ساٖ، زٚ يبُٔ اغّي ثٛز وٝ ٞط وساْ اظ ايطبٖ ثطاي دطيٕب٘ي ذٛز 

 شوط ٔي ٕ٘ٛز٘س.

  

 ديذگاه دختران مجرّد

ٔؼطّز ٔٛضز ٔكبًِٝ زض ايٗ سحميك زض ّٚٞٝ اَّٚ ثٝ قٛض لبقى ثب ايٗ دسيسٜ زيسٌبٜ غبِت: سٕبٔي زذشطاٖ 

ٔربِف ثٛز٘س. يًٙي ٘ٝ حبؾط ثٛز٘س ظٖ زّْٚ ثطٛ٘س ٚ ٘ٝ ٔي دصيط٘س وٝ ضٛٞط آيٙسٜ آٟ٘ب ثًس اظ اظزٚاع ثب 

ٚ ٘فط ضا ايطبٖ، ٕٞسط زّٚٔي ثٍيطز. اسشسالَ يٕسٜ آٟ٘ب ٞٓ ايٗ اسز وٝ يه ا٘سبٖ ٕ٘ي سٛا٘س زض آِٖ ٚاحس، ز

 زٚسز زاضشٝ ثبضس ٚ اٌط ٔطزي زٚ ٕٞسط زاضشٝ ثبضس لكًبً يىي اظ آٟ٘ب ضا زٚسز ٘ساضز.

ٕٞچٙيٗ اوظطيز ٔكّك زٚضيعٌبٖ، ظٖ زّْٚ ضسٖ ضا يه وسط ضبْٖ اػشٕبيي ٚ ذب٘ٛازٌي ٔي زا٘ٙس وٝ ثٝ 

 ٞيچ ٚػٝ حبؾط ٘يسشٙس ثٝ آٖ سٗ زض زٞٙس.

ضز ٔكبًِٝ سطػيح ٔي زاز٘س سب آذط يٕط ٔؼطّز ثٕب٘ٙس سب ايٙىٝ ثكٛض وّّي اوظطيز لطيت ثٝ اسفبق زذشطاٖ ٔٛ

 ثرٛاٞٙس ظٖ زّْٚ ثطٛ٘س.



ثب ايٗ ٚػٛز، ثطذي اظ زذشطاٖ ٔٛضز ٔكبًِٝ زض ايٗ سحميك ٚلشي اظ ػٙجٝ ٞبي ٔرشّف ديطأٖٛ ٔٛؾٛو ٚاضز 

طبٖ ثٝ لطاض ثحض ٔي ضس٘س ٘هط ٔكّك ذٛز ضا سب حسٚزي سًسيُ ٔي ٕ٘ٛز٘س. ٘هطار سًسيُ ضسٜ ثطذي اظ اي

 ظيط اسز:

ضبذع ٌطاٞب: اٌط ضطايف، ٚؾًيز الشػبزي، ضغّي، ٔٛلًيز ذب٘ٛازٌي، اػشٕبيي ٚ ٚؾًيز ػسٕي ٚ 

نبٞطي ذٛاسشٍبضاٖ ًَٕٔٛ آٟ٘ب يًٙي دسطٞبي ٔؼطّز، دبئيٗ سط اظ حسّ ا٘شهبضار ايطبٖ ثبضس أب ضبذػٟبي 

آٟ٘ب ٘عزيه ثبضس ٕٔىٗ اسز سطػيح زٞٙس  فٛق زض ٔٛضز يه ذٛاسشٍبض وٝ ظٖ زيٍطي ٞٓ زاضز، ثٝ ا٘شهبضار

وٝ ظٖ زّْٚ ٚي ثطٛ٘س. اِجشٝ ثب ليس يىسطي اظ ضطايف. ٔظالً ايٙىٝ ظٖ اَّٚ اٚ ضاؾي ثبضس ٚ زيٍط ايٙىٝ زض زٚ 

ٔٙعَ ػساٌب٘ٝ ظ٘سٌي ٕ٘بيٙس. ٕٞچٙيٗ ٔٛافمز ذب٘ٛازٜ ذٛز ضا ضطـ اسبسي ٔي زا٘ٙس. سٝ ٔٛضز اظ زذشطاٖ 

 ٝ ثٛز٘س.سحز ٔكبًِٝ، ػعٚ ايٗ زسش

ايسٜ آَ ٌطاٞب: زض شٞٗ سًسازي اظ زذشطاٖ، ضرػيشٟبي ايسٜ آِي اظ ٞٙطٔٙساٖ، ٞٙطديطٍبٖ، ٚضظضىبضاٖ ٚ يب 

ضرػيشٟبي ثطػسشٝ يّٕي ٚػٛز زاضز وٝ اٌط فطؾبً آٖ ضرػيز ايسٜ آَ ٚ ٔحجٛة ثٝ ذٛاسشٍبضي ايطبٖ 

 ٔكبًِٝ اظ ايٗ زسشٝ ثٛز٘س. ثيبيس ثب اضشيبق حبؾط٘س ظٖ زّْٚ ٚي ثطٛ٘س. زٚ ٔٛضز اظ زذشطاٖ سحز

 ظ٘سٌي اظ ذٛثي سؼطثٝ ٚ زاضشٝ ٕٞسط زٚ ذب٘ٛازٜ دسض وٝ ٞبئي ذب٘ٛازٜ زذشطاٖ: ٕٞسطي چٙس فطظ٘ساٖ  

وٙبض ٔي آيٙس  ٔٛؾٛو ثب سط ضاحز وٕي زاض٘س ذٛز ٘بسٙي ٚ سٙي ثطازضاٖ ٚ ذٛاٞطاٖ وٙبض زض ذب٘ٛازٌي ٔطشطن

ٚ ػجٟٝ ٘سجشبً ٔاليٓ سطي اسربش ٔي ٕ٘بيٙس. أب ٔربِفز زذشطا٘ي وٝ دسضاٖ آٟ٘ب زٚ ظٖ زاضشٝ ٚ ٔبزضا٘طبٖ ثٝ 

 ضاحشي ثب ايٗ ٔٛؾٛو وٙبض ٘يبٔسٜ ا٘س ثسيبض ضسيس سط ٚ آٔيرشٝ ثب غؿت اسز.

ه دسط ضىُ ثٍيطز ٕٔىٗ يطك ٌطاٞب: يىي اظ ٘يطٚٞبي لٛي وٝ اٌط زض سٙيٗ ػٛا٘ي زض زضٖٚ يه زذشط يب ي

اسز ٔٙطبء اغّي سػٕيٓ ٌيطي ٞبي اٚ ثبضس احسبس يطك اسز. زض ٔٛضز ثطذي اظ زذشطاٖ ٔؼطّز ٞٓ ثب 

ٚػٛز سجًيز اظ ضٚيىطز وّّي ذبٕٟ٘ب زض لجبَ ظٖ زّْٚ ضسٖ، ٍٞٙبٔي وٝ زض ضطايف احسبسي ضسيس اظ ٘ٛو 

ٛا٘س ثٝ قطيمي زض لّت يه زذشط ٘فٛش وٙس ٚ يبضمب٘ٝ لطاض ٔي ٌيط٘س لؿيٝ فطق ٔي وٙس. يًٙي اٌط ٔطزي ثش

 ثٝ اظزٚاع ثطاي ضا اٚ اضشيبق حشي ٚ ضؾبيز ثشٛا٘س اسز ٕٔىٗ  يه احسبس يبضمب٘ٝ زض ٚي ثٝ ٚػٛز آٚضز،

 ايٙچٙيٗ اظ ٔٛضز دٙغ ثٝ حبؾط، سحميك قَٛ زض ٔحمّك. ثبضس زاضشٝ زيٍطي ٕٞسط ٚي اٌط حشي آٚضز، زسز

دبسد ثٝ ايٗ سْٛاَ وٝ زض ٔمبثُ ٔربِفز ذب٘ٛازٜ ذٛز چٝ ػٛاثي زاض٘س، ٔي  زض ايطبٖ. ٕ٘ٛز ذٛضز ثط زذشطاٖ

. چٙيٗ ثطزاضز ٔي ضٛز وٝ "ٔٗ دسض ٚ ٔبزضْ ضا ضاؾي ٔي وٙٓ ٚ اٚ ٞٓ ٕٞسط اِّٚص ضا لب٘ى وٙس "ٌفشٙس:

اٌط احسبس يبضمب٘ٝ ايٍٙٛ٘ٝ زذشطاٖ ثطاٍ٘يرشٝ ضٛز حبؾط٘س ثطاي ضسيسٖ ثٝ يطمطبٖ ٘بٔاليٕبر ٚ سطظ٘ص 

 ب ضا ثٝ ػبٖ ثرط٘س. اِجشٝ زض ٔٛضز دسطاٖ ٞٓ ايٗ ٔكّت سب حس ظيبزي غبزق اسز.ٞ

أب ثب زض ٘هط ٌطفشٗ سٗ افطاز سحز ٔكبًِٝ، ثٝ ٘هط ٔي ضسس ثب افعايص سٗ، ايٍٙٛ٘ٝ احسبسبر يبضمب٘ٝ ٘سجشبً 

اظزٚاع لطاض  فطٚوص ٔي وٙس ٚ زض سٙيٗ ثبالسط، ثيطشط ٔالوٟبي يمّي اسز وٝ ٔجٙبي ا٘شربة زذشطٞب زض أط

 ٔي ٌيطز.



 ثب زائٕبً ذب٘ٛازٜ ايؿبي ثميٝ ٔب٘ٙس زذشطاٖ فميط، ٞبي زضذب٘ٛازٜ ًٕٔٛالً: فميط ٞبي ذب٘ٛازٜ اظ زذشطا٘ي  

 فطضشٝ يه ٔٙشهط ذٛز شٞٗ زض زذشطاٖ ايٗ اظ ثطذي. ٔٛاػٟٙس ٞب ذٛاسشٝ  ثٝ ٘طسيسٖ اظ ٘بضي سطذٛضزٌي

ب آٖ زسز ثٝ ٌطيجبٖ ثٛزٜ ا٘س ٘ؼبر زٞس. حبَ اٌط ايٗ فطضشٝ ث يٕط يه وٝ فمطي  اظ ضا آٟ٘ب وٝ ٞسشٙس ٘ؼبر

٘ؼبر، يه ظٖ زيٍط ٞٓ زاضشٝ ثبضس ٕٔىٗ اسز اظ ٘هط ايطبٖ اضىبِي ٘ساضشٝ ثبضس. ثطذي اظ ايٗ زذشطاٖ 

ثًس اظ اظزٚاع ثٝ يٙٛاٖ ظٖ زّْٚ ثب ٔطزي وٝ ثٝ ِحبل سٙي ٔٙبست آٟ٘ب ٔي ثبضس ثٝ ضطـ سبٔيٗ يه ظ٘سٌي 

فمط، ٚ سحمك يه سطي ا٘شهبضار، ذٛز ضا ذٛضجرز ٔي ثيٙٙس ٚ وٕشط ديص ٔي آيس وٝ احسبس  ثبالسط اظ ذف

دطيٕب٘ي وٙٙس. ثٝ ذػٛظ ظٔب٘ي وٝ ثچٝ زاض ضسٜ ٚ ضٚ٘س ضضس فطظ٘سضبٖ ضا ذٛة اضظيبثي ٔي وٙٙس. زٚ ٔٛضز 

 اظ افطاز سحز ٔكبًِٝ زض ايٗ زسشٝ ػبي ٌطفشٙس.

ٚ ثًس اظ ٌصضز چٙس سبَ، ٔطز ثٝ ٔطحّٝ ديطي ٔي ضسس،  أب زض ٔٛاضزي وٝ اذشالف سٙي ظيبز ثٛزٜ

سطذٛضزٌي ٚ دطيٕب٘ي ضسيسي زض ظ٘بٖ زّْٚ ايطبٖ ثطٚظ ٔي ٕ٘بيس حشي اٌط ثٝ ِحبل ًٔيطشي، 

 .ثٛز٘س زچبض ٚؾًيشي چٙيٗ زض ٔكبًِٝ سحز افطاز اظ ٔٛضز سٝ. ثبضس ضسٜ فطاٞٓ ايطبٖ ثطاي ذٛثي  ظ٘سٌي

ذب٘ٛازٜ ٞبي فميط، فمط يبُٔ اغّي سبْطيط ٌصاض زض سػٕيٓ ٌيطي ٞبي آٟ٘ب ايٗ زضحبِيسز وٝ زض ثسيبضي اظ 

٘يسز. ثٝ يجبضر زيٍط ٞٓ زذشط ٚ ٞٓ ذب٘ٛازٜ ٚي، ٔٛاؾًي زاض٘س وٝ حشي زض سرز سطيٗ ضطايف ٞٓ حبؾط 

ثٝ يسَٚ اظ آٟ٘ب ٘يسشٙس. ايطبٖ سىطاض يه ظ٘سٌي سطاسط فميطا٘ٝ ضا وٝ زض آٖ اغَٛ ٔٛضز ٘هطضبٖ حفم ضٛز 

ٔالً ثط ظٖ زّْٚ ضسٖ ِٚٛ زض سبيٝ ططٚر ٚ ضفبٜ سطػيح ٔي زٞٙس. دٙغ ٔٛضز اظ زذشطاٖ سحز ٔكبًِٝ زض ايٗ وب

 زسشٝ لطاض ٌطفشٙس.

زذشطاٖ ثّٙس دطٚاظ: زذشطاٖ ثّٙس دطٚاظ، زض ايٗ ٔمبِٝ ثٝ زذشطا٘ي اقالق ٔي ضٛز وٝ سكح ذب٘ٛازٌي آٟ٘ب 

يُ ظ٘سٌي ثسيبض ثبالسط اظ حس ٔشٛسف اسز. ايٍٙٛ٘ٝ ٔشٛسف ثٛزٜ أب ًٔيبضٞبي آٟ٘ب ثطاي اظزٚاع ٚ سطى

زذشطاٖ، زاضشٗ يه ذب٘ٝ ضيه، اسٛٔٛثيُ اذشػبغي، دٛضبن ٚ ظيٛضآالر ٌطاٖ ليٕز ضا اظ ّٔعٚٔبر اِّٚيٝ 

ظ٘سٌي ٔي زا٘ٙس. ايطبٖ حبؾط ٘يسشٙس ظ٘سٌي اي ضا ضطٚو وٙٙس وٝ زض آٖ ٔكٕئٙٙس حسالُ زٜ سبَ ثبيس 

ٚ ثًس اظ ٔظالً سي سبَ ظ٘سٌي ٔطشطن ٞٙٛظ ثٝ آضظٚٞبي اِّٚيٝ ذٛز ٘طسيسٜ اػبضٜ ٘طيٙي ضا سحُٕ وٙٙس 

 ثبضٙس.

ايٗ زسشٝ ثب اضشيبق حبؾط٘س ٕٞسط زّْٚ ٔطزي ثطٛ٘س وٝ ثشٛا٘س ظ٘سٌي ثّٙس دطٚاظا٘ٝ ايطبٖ ضا ثطايطبٖ فطاٞٓ 

طاٖ سحز سبظز. سب ايٙىٝ ثٝ ذٛاسشٍبضي اظ ذب٘ٛازٜ ٞٓ سكح ذٛز ػٛاة ٔظجز ثسٞٙس. ضص ٔٛضز اظ زذش

 ٔكبًِٝ چٙيٗ زيسٌبٞي زاضشٙس.

زيسٌبٜ غبِت زذشطاٖ ثب سحػيالر زا٘طٍبٞي: ثيطشط زذشطاٖ سحػيُ وطزٜ ثب افعايص سكح سحػيالر ذٛز 

ٔربِفز ثيطشطي ثب چٙس ٕٞسطي ديسا ٔي وٙٙس. يٕسٜ سطيٗ يّّز سطسيس ايٗ ٔٛؾى ٌيطي آٖ اسز وٝ 

اػشٕبيي ٚ ٕٞسطِ ٔطز زٚ ظ٘ٝ ثٛزٖ ضا يه وسط ضبْٖ ٔي  ًٕٔٛالً ذبٕٟ٘ب سحػيالر ضا يه يبُٔ افعايص ضبٖ

زا٘ٙس، ِصا اظ زيس ايطبٖ ثطاي يه زذشط سحػيُ وطزٜ زض ٔمبيسٝ ثب يه زذشط ثسٖٚ سحػيالر، ظضز سط اسز 

 وٝ ٕٞسط ٔطزي ثبضٙس وٝ يه ظٖ زيٍط ٞٓ زاضز.



افعايص سكح سحػيالر  زيسٌبٜ الّيز زذشطاٖ سحػيّىطزٜ: يّي ضغٓ ٔحسٛس ثٛزٖ ضاثكٝ اي ٔسشميٓ ثيٗ

ٚ ضسّر ٔربِفز ثب چٙس ٕٞسطي زض ذبٕٟ٘ب، الّيشي اظ زذشطاٖ سحػيّىطزٜ ٚػٛز زاض٘س وٝ ثب اسشسالالر 

ذٛز، ضاحز سط اظ افطاز غيط سحػيّىطزٜ ثب ايٗ ٔٛؾٛو وٙبض ٔي آيٙس. يّّز ايٙىٝ ايٍٙٛ٘ٝ زذشطاٖ زض يه زسشٝ 

ذبِز زازٖ فبوشٛضٞبي ٔرشّف زض سؼعيٝ ٚ سحّيّٟب ٚ ػساٌب٘ٝ قجمٝ ثٙسي ضسٜ ا٘س، ٔطبثٟز ايطبٖ زض ز

سٛإ٘ٙسي ايطبٖ زض ثحض ٚ اسشسالَ ٔي ثبضس وٝ ٔحمّك ايٗ سٛإ٘ٙسي زض ٔجبحظٝ ضا ٘بضي اظ سحػيالر 

 لّٕساز وطزٜ اسز. چٟبض ٘فط اظ زذشطاٖ سحز ٔكبًِٝ زض ايٗ سحميك، چٙيٗ زيسٌبٞي زاضشٙس.

زسشٝ ثب سكح سحػيالر وبضضٙبسي اضضس ضا ثيبٖ ٔي زاضز وٝ ثب  ٘مُ لَٛ ظيط، زيسٌبٜ يىي اظ ايؿبي ايٗ

 اسشسالَ ايؿبي زيٍط زض ايٗ ٌطٜٚ ثسيبض ٘عزيه ثٛزٜ اسز:

اٚاّل ٔٗ ثٝ اغُ اظزٚاع، لٛيبً ًٔشمسْ ٚ ثبٚض زاضْ وٝ ضرػيز ا٘سبٖ سب اظزٚاع ٘ىٙس وبُٔ ٕ٘ي ضٛز ٞط چٙس  "

 ٕ٘ب٘س ثبلي ٘سّي ٚ فطظ٘س ذب٘ٛازٜ، ٔٗ، اظ ٚ ضٛز ٕبْس ٔٗ يٕط اٌط  وٝ سحػيالر اٚ ثبال ثبضس. ٕٞچٙيٗ

 اظزٚاع ثطاي ٔٗ ًٔيبضٞبي سحػيالر، افعايص ثب زيٍط قطف اظ. اسز ضفشٝ ٞسض ثٝ يٕطْ وٙٓ ٔي احسبس

شٕبيي اػ ٔٙعِز ثبضس، سط سيخ ذٛش ثبضس، زاضشٝ ثبالسط سحػيالر وٝ ذٛاٞٓ ٔي ضٛٞطي. اسز ضفشٝ ثبالسط

ضبذػٟبي زيٍط. حبَ اٌط چٙيٗ ذٛاسشٍبضي ديسا ضٛز وٝ يه ظٖ زيٍط ٞٓ زاضشٝ ثبضس ثبالسط زاضشٝ ثبضس ٚ 

اِجشٝ ثٝ ضطـ احسبس ياللٝ ٔشمبثُ، اٚ ضا ثٝ ذٛاسشٍبضي وٝ دسط ثبضس ٚ ايٗ ضبذػٟب ضا ٘ساضشٝ ثبضس سطػيح 

 ٔي زٞٓ.

دطضً٘ سطي زض ضىُ ثٝ ايشمبز ٔٗ، يه زذشط سحػيُ وطزٜ، زض ٔمبيسٝ ثب يه زذشط ًِٕٔٛي، ٔي سٛا٘س ٘مص 

زازٖ ثٝ يه ظ٘سٌي ٔطشطن زاضشٝ ثبضس ٚ اظ ثحض ٘يبظٞبي يبقفي ٚ اػشٕبيي وٝ ثٍصضيٓ، ٘يبظ وٕشطي ثٝ 

حؿٛض فيعيىي ضٛٞط زاضز. ٔٗ ثب ايٙىٝ ضٛٞطْ ٞفشٝ اي سٝ ضٚظ ٕٞسط ٔٗ ٚ ٞفشٝ اي چٟبض ضٚظ ٕٞسط ظٖ 

ٛٞط وٝ ثطذي اظ آٟ٘ب ضا ثطضٕطزْ ثيص اظ زيٍط ذٛز ثبضس ٔطىّّي ٘ساضْ. زض ٚالى ٔٗ ثٝ ضبذػٟبي زيٍط ض

 ايٗ ثب ٞٓ  اٚ آ٘ىٝ ضطـ ثٝ ضٛٞط ظ٘سٌي زض زيٍط ظٖ يه حؿٛض ؾٕٙبً  .زٞٓ ٔي إٞيز اٚ ٔساْٚ  حؿٛض

 ٔحسٛة ظٖ ظ٘سٌي ثطاي سٟسيسي ثبضٙس ضسيسٜ فىطي ثٌّٛ ثٝ ٘فط سٝ ٞط آ٘ىٝ ضطـ ثٝ ٚ ثيبيس وٙبض لؿيٝ

 "س.ض ٘رٛاٞس

اسز وٝ زيسٌبٟٞبي اضائٝ ضسٜ اظ زسشٝ ٞبي ٔرشّف زذشطاٖ ِعٚٔبً ثٝ ًٔٙبي  يبزآٚضي ايٗ ٘ىشٝ ؾطٚضي

سحمّك آٟ٘ب ٘يسز. چطا وٝ زض ػبًٔٝ ٔب ثطاي ثسيبضي اظ زذشطاٖ آ٘چٝ وٝ ثٝ ا٘ساظٜ زيسٌبٞطبٖ ٚ يب حشي 

 ثيطشط اظ زيسٌبٜ ٚ سٕبيُ ذٛزضبٖ زض اظزٚاػطبٖ سبْطيط ٌصاض اسز ٘هط ٚاِسيٗ آٟ٘بسز.

  

 های مطلّقهديذگاه خانم

زيسٌبٜ ٞبي ذبٕٟ٘بي ٔكّّمٝ ٚ ذبٕٟ٘بئي وٝ ٕٞسط آٟ٘ب فٛر وطزٜ ثسيبض ٔشّٙٛو ثٝ ٘هط ٔي ضسس. ذبٕٟ٘بئي 

وٝ سؼطثيبر سّري اظ زٚضاٖ اظزٚاع لجّي ذٛز زاض٘س سب ٔسسي دس اظ ػسائي اظ ٕٞسط ذٛز، ثكٛض وّّي ٔٛؾٛو 



ٍط سب آذط يٕط اظزٚاع ٘رٛاٞٙس وطز. أب ثٝ ٘هط ٔي اظزٚاع ٔؼسّز ضا ضز ٔي وٙٙس. چٙيٗ اشيبٖ ٔي زاض٘س وٝ زي

 آيس ثب ٌصضز ظٔبٖ، زض ٔٛؾى ذٛز سؼسيس ٘هط ٔي ٕ٘بيٙس.

ثسيبضي اظ ذبٕٟ٘بي ايٗ زسشٝ ثطاي اظزٚاع ٔؼسّز ٕٞبٖ ٔٛؾى وّّي ذبٕٟ٘ب ضا زاض٘س ٚ سحز ٞيچ ضطايكي 

ض غٛضر احطاظ يه سطي ضطايف حبؾط ٘يسشٙس ٕٞسط زّْٚ ثطٛ٘س. يسٜ لبثُ سٛػّٟي اظ افطاز ايٗ زسشٝ ز

حبؾط٘س ٕٞسط زّْٚ ثطٛ٘س. زض ٚالى سرز ٌيطي ذبٕٟ٘بئي وٝ لجالً سؼطثٝ اظزٚاع زاضشٝ ا٘س زض ٔمبيسٝ ثب 

زٚضيعٌبٖ، ٘سجز ثٝ اغُ ٔٛؾٛو سب حسّي وٕشط اسز، ٌطچٝ سحمك آٖ ضا ٔططٚـ ثٝ يىسطي يٛأُ ٔي 

ٚ ضبذػٟبي الشػبزي ضٛٞط، ثيطشط ثٝ چطٓ ٔي  ضرػيشي -ٕ٘بيٙس. زض ثيٗ ايٗ ضطايف، ذػٛغيبر اذاللي 

 ذٛضز.

ٔٛاضزي ٚػٛز زاضز وٝ ٘طبٖ ٔي زٞس آ٘چٝ وٝ يطك ٘بٔيسٜ ٔي ضٛز ٔي سٛا٘س زض ٞط ظٔبٖ ثط سبيط ضبذػٟب 

سبيٝ افىٙسٜ ٚ يبُٔ اغّي سػٕيٓ ٌيطي ٔحسٛة ضٛز. ٔظالً يه ٔٛضز اظ افطاز سحز ٔكبًِٝ، ذبٕ٘ي ثٛز وٝ 

ك ٚ ًٔطٛق يه ٘فط ثٛزٜ ِٚي ثٝ يّّز يسْ سٛافك ذب٘ٛازٜ ٞب ٔٛفّك ثٝ اظزٚاع ثب اٚ زض زٚضاٖ ػٛا٘ي ذٛز يبض

ٍ٘طزيسٜ ٚ ٞط يه اظ آٟ٘ب ثب ضرع زيٍطي اظزٚاع وطزٜ اسز. ايٗ ذب٘ٓ سبِٟب ثًس، ثٝ زِيُ يسْ سفبٞٓ اظ 

ظزٚاع ثب ايٗ ٕٞسط ذٛز ػسا ٔي ضٛز. ذٛاسشٍبض اَّٚ اٚ وٝ زض آٖ ظٔبٖ يه ظٖ ٚ زٚ فطظ٘س ٞٓ زاضشٝ ثطاي ا

ذب٘ٓ زٚثبضٜ دب ديص ٔي ٌصاضز. ذب٘ٓ ٔٛضز ثحض ٞٓ وٝ زٚثبضٜ ٕٞبٖ ػٛا٘ٝ ٞبي يطك ضا زض ذٛز ظ٘سٜ ٔي 

يبثس ثب ٚػٛز زاضشٗ چٙس ذٛاسشٍبض زيٍط، ثٝ ذٛاسشٍبضي اٚ دبسد ٔظجز ٔي زٞس ٚ سطػيح ٔي زٞس وٝ 

 ٕٞسط زّْٚ ًٔطٛق ذٛز ثبضس.

وٝ ثٝ يّّز قالق يب فٛر ٕٞسط، سطدطسز ذب٘ٛازٜ ذٛز ضا اظ زسز  زض ييٗ حبَ، زضغس ثبالئي اظ ذبٕٟ٘بئي

 زازٜ ا٘س ٚ زض أطاض ًٔبش زچبض ٔطىُ ٞسشٙس ثطاي يبفشٗ دٙبٍٞبٜ حبؾط٘س ٕٞسط زّْٚ ثطٛ٘س.

اٌط ذب٘ٛازٜ يه ذب٘ٓ ثيٜٛ اظ يٟسٜ سطدطسشي ٔبِي اٚ ثط٘يبيٙس يب ثٝ ِحبل فطٍٞٙي ضطايف دصيطش اٚ ضا 

ذب٘ٓ ثيٜٛ، ضغُ، حمٛق ٚ يب ٔسشٕطي ٘ساضشٝ ثبضس ٚ ثٝ ذػٛظ اٌط فطظ٘سا٘ي زاضشٝ ثبضس ٘ساضشٝ ثبضٙس، اٌط 

وٝ سطدطسشي آٟ٘ب ٞٓ ثطيٟسٜ اٚ ثبضس زض چٙبٖ ضطايف سرشي لطاض ٔي ٌيطز وٝ يب ثبيس ثٝ وبضٞبي ذيّي 

ثذصيطز.  سكح دبئيٗ ٚ سىسي ٌطي ضٚي آٚضز، يب دبي اٚ ثّغعز يب اٌط ديطٟٙبزي ثطاي اظزٚاع زاضشٝ ثبضس

قجيًشبً اظزٚاع ثسيبض آثطٚٔٙسا٘ٝ سط اسز، ِٚٛ ايٙىٝ ثٝ يٙٛاٖ ظٖ زّْٚ ثبضس. زض ايٍٙٛ٘ٝ ٔٛاضز، ظٖ زض ٔٛؾًي 

٘يسز وٝ ثشٛا٘س چٙساٖ ضطـ ٚ ضطٚـ سًييٗ وٙس. دٙغ ٔٛضز اظ افطاز سحز ٔكبًِٝ، چٙيٗ ٚؾًيشي زاضشٙس. 

ضؾبيز لّجي حبؾط٘س ظٖ زّْٚ ثطٛ٘س. أب زض ٞط حبَ  زض ٚالى ايطبٖ ثٙب ثط اؾكطاض ٚ ٘ٝ ثٝ ٚاسكٝ ذطٙٛزي يب

 ظٖ زّْٚ ضسٖ ضا ثط زيٍط ضاٞىبضٞبي فطاضٚيطبٖ سطػيح ٔي زٞٙس.

 

 

  



 خانمهای دچار مشكالت پسشكي

ثطذي اظ ذبٕٟ٘بي زچبض ٔطىالر دعضىي وٝ لبزض ثٝ ثبضزاض ضسٖ ٚ يب ايفبي ٘مص ظ٘بضٛئي ٘يسشٙس ثٝ اظزٚاع 

ٞٙس، ٌطچٝ اغّت، دس اظ اظزٚاع زّْٚ ٕٞسط ذٛز، احسبس ٘بذٛضبيٙسي ثٝ آٟ٘ب زّْٚ ٕٞسط ذٛز ضؾبيز ٔي ز

 زسز ٔي زٞس ٚ سػٕيٓ ثط ػسائي ٔي ٌيط٘س.

  

 ازدواج آستانه در مجرّد پسران ديذگاه  

اع ضا زاضشٝ اظزٚ آٔبزٌي سٙي ِحبل ثٝ ضسيس ٔي ٘هط ثٝ وٝ ٌطفشٙس لطاض ثطضسي ٔٛضز افطازي زسشٝ، ايٗ زض  

ٚؾًيز ٘هبْ ٚنيفٝ ٚ ضغُ آٟ٘ب سمطيجبً ضٚضٗ ضسٜ ثبضس. ٞط چٙس وٝ آٔبزٌي الشػبزي آٟ٘ب لبثُ ٚ ٕٞچٙيٗ 

 سفسيط ثٛزٜ اسز.

اوظط لطيت ثٝ اسفبق دسطاٖ ٔؼطّز، وّّيز ايٗ ثحض ضا ثي ًٔٙي ٔي زا٘ٙس. ايطبٖ ٔي ٌٛيٙس ٚلشي ثسيبضي اظ 

ٙي اسز. ٔي ٌٛيٙس اٌط لطاض اسز ٔطىّّي ػٛا٘بٖ ٔب لبزض ٘يسشٙس حشي يه ظٖ ثٍيط٘س، ثحض ظٖ زّْٚ ثي ًٔ

حُ ضٛز ثيبئيس ٔطىُ اظزٚاع ػٛا٘بٖ ضا حُ وٙيس. ثيسز ٚ زٚ ٘فط اظ افطاز سحز ٔكبًِٝ چٙيٗ زيسٌبٞي 

 زاضشٝ ا٘س.

 ذٛز، ٔربِفز ثطاي ٚ ٞسشٙس زيسٌبٜ غبحت. ٕ٘بيٙس ٔي ٔربِفز ٕٞسطي چٙس ثب غطاحشبً سٛػّٟي لبثُ يسٜ  

    الئُ ٔشفبٚسي لبئّٙس.ز

يسٜ اي ثكٛض يّٙي يب دٟٙبٖ يبضك يه زذشط ٞسشٙس ٚ فمف ثٝ اٚ فىط ٔي وٙٙس. ِصا اظ زيس ايطبٖ ٘يع اغالً 

 ٔكطح وطزٖ ثحض ظٖ زّْٚ ثي ًٔٙي اسز. چٟبضزٜ ٔٛضز اظ افطاز سحز ٔكبًِٝ، ايٗ زيسٌبٜ ضا زاضشٝ ا٘س.

فمف اظ ٔسئِٛيٗ ٚ غبحجٙهطاٖ دطسيس. ايٗ ٘ٝ سْٛاالر ضا ثبيس ايٍٙٛ وٝ ًٔشمس٘س آٟ٘ب اظ سٛػّٟي لبثُ يسٜ  

 زيسٌبٜ اظ زٜ ٘فط اظ افطاز سحز ٔكبًِٝ اسشٙشبع ٌطزيسٜ اسز.

أب ٘ىشٝ ػبِت آٖ اسز وٝ ثي ٘هطي ٚ ثي قطفي دسطاٖ زض ٔٛضز ظٖ زّْٚ، چٙس سبَ ثًس اظ اظزٚاع ايطبٖ 

ضٛ٘س. دب٘عزٜ ٔٛضز اظ افطاز ثكٛض ٔحسٛسي سغييط ٔي يبثس ٚ ثٝ قٛض ًٔٙب زاضي زاضاي ٍ٘طش ٚ زيسٌبٜ ٔي 

سحز ٔكبًِٝ، اضربغي ثٛزٜ ا٘س وٝ زيسٌبٜ ايطبٖ يه سبَ ثًس اظ اظزٚاع سغييط وطزٜ اسز ٚ ثٝ ػبي ثي 

قطفي ثٝ يىي اظ زسشٝ ٞبي ٔربِف يب ٔٛافك ديٛسشٝ ا٘س. اظ آٟ٘بئي وٝ زض زسشٝ ٔربِف لطاض ٌطفشٝ ا٘س ضص 

 زٚاع اَّٚ ٞٓ ٔربِفز يبفشٝ ا٘س.٘فط والً اظ اظزٚاع دطيٕبٖ ضسٜ ٚ حشي ثب اظ

 

  



 ديذگاه مردان متاهل

 زسشٝ ايٗ زض ضسٜ ضٙبسبئي زيسٌبٟٞبي. اسز ٔشّٙٛو ثسيبض زّْٚ ظٖ ٔٛضز زض ٔشبُّٞ ٔطزاٖ ٔٛؾى ٚ ٍ٘طش  

 :ظيط٘س لطاض ثٝ

اظزٚاع يه ثبض "ٚ يب  "آزْ يبلُ زٚ ثبض اضشجبٜ ٕ٘ي وٙس"ثسيبضي اظ ايطبٖ زض ّٚٞٝ اَّٚ ثبػٕالسي ٘هيط: 

ٔٛؾى ذٛز ضا زض لجبَ ايٗ ٔٛؾٛو اثطاظ ٔي زاض٘س. ايٗ زض حبِيسز وٝ  "وطزيٓ ٚاسٝ ٞفز دطشٕٖٛ ثسٝ!

 ايشمبز لّجي ايطبٖ ٕٔىٗ اسز ٔشفبٚر ثبضس.

بضك ٕٞسط ذٛز ٞسشٙس. ثٙبثطايٗ اغالً ثٝ ظٖ زيٍطي فىط ٕ٘ي وٙٙس. ايٗ حبِز ي ٔشبُّٞ، ٔطزاٖ اظ اي زسشٝ  

ظ اظزٚاع ثط ثرص لبثُ سٛػٟي اظ ٔطزاٖ حبوٓ اسز. ثب ٌصضز ظٔبٖ ٕٔىٗ اسز ضص سبَ ثًس ا -سب دٙغ

 يطك ايطبٖ، سظجيز، ثيطشط يب وٕشط ضسٜ ٚ ِصا لؿيٝ سب حسٚزي يٛؼ ضٛز.

سِٛس فطظ٘س، چٟطٜ ظ٘سٌي ضا ثطاي ثسيبضي اظ ٔطزاٖ سغييط ٔي زٞس. ثطاي ثسيبضي اظ ايطبٖ يطك ثٝ فطظ٘س اظ 

ثٝ ثعضي وطزٖ آٟ٘ب اظ قطف زيٍط سمطيجبً سٕبْ فؿبي ثبليٕب٘سٜ شٞٙيطبٖ ضا ثٝ يه قطف ٚ زغسغٝ ٞبي ٔطثٛـ 

 ذٛز اذشػبظ ٔي زٞس. ِصا ثحض ظٖ زّْٚ ثطاي ثيطشط ٔطزا٘ي وٝ دسض ٔي ضٛ٘س ٔٛؾٛييز چٙسا٘ي ٘ساضز.

زسز ثطذي اظ ٔطزاٖ ثًس اظ اظزٚاع، ٔٛفّميز ٞب ٚ ٔٛلًيشٟبي ضغّي، اػشٕبيي ٚ الشػبزي لبثُ سٛػّٟي ضا ثٝ 

ٔي آٚض٘س. ثب افعايص ايٗ ٔٛفّميشٟب ٕٔىٗ اسز ايٗ فىط زض شٞٙطبٖ ٔشجبزض ضٛز وٝ اٌط اظزٚاع ٘ىطزٜ ثٛزْ 

ٔٛلًيشٟبي ثٟشطي ثطايٓ ديص ٔي آٔس! حبَ اٌط ثٝ ٞط زِيُ، ػسا ضسٖ اظ ٕٞسط اَّٚ ثطاي ايطبٖ ٔطىُ 

اظزٚاع زّْٚ زض ايطبٖ ثٝ ٚػٛز ٔي آفطيٗ ثبضس ٚ ٘رٛاٞٙس ثٝ سٕز ػسائي اظ اٚ ثطٚ٘س، ٌطايص ظيبزي ثطاي 

 آيس. حبَ ايٙىٝ ايٗ اٍ٘يعٜ زض يُٕ، ٔٙؼط ثٝ اظزٚاع زّْٚ ثطٛز يب ٘ٝ، ثٝ يٛأُ ٔرشّفي ثسشٍي زاضز.

ثطذي اظ ٔطزاٖ ًٔشمس٘س وٝ ظٖ ٚ ٔطز ٔبٞيشبً سفبٚر زاض٘س. ثط ٔجٙبي ايٗ سفبٚر ٔبٞيشي، ٘يبظ ٚ ٕٞچٙيٗ سٛاٖ 

ي ثيص اظ ظٖ اسز. زضحبِيىٝ ظٖ فكطسبً ثب زاضشٗ سٟٙب يه ٔطز، ػسٕي ٚ ضٚحي ٔطز ثطاي ٕٞسط زاض

سبظٌبضسط اسز. ايٗ زسشٝ ًٔشمس٘س وٝ اٌط اظزٚاع زّْٚ ثٝ يٙٛاٖ ٔؼطائي سبِٓ ثطاي دبسرٍٛئي ثٝ ايٗ ٘يبظ 

ٔبٞيشي ٔطزاٖ دصيطفشٝ ٘طٛز، اٍ٘يعٜ زضٚ٘ي ثحض ضسٜ، ٔطز ضا ثٝ سٕز ثطلطاضي اضسجبـ ٘بٔططٚو ثب ظ٘بٖ زيٍط 

 ق ٔي زٞس.سٛ

 وٝ زا٘ٙس ٔي زذشطا٘ي ٚ ظ٘بٖ ثٝ وٕه ثطاي ضاٞىبضي ضا ٔطزاٖ زّْٚ اظزٚاع ضٙبسب٘ٝ، ػبًٔٝ ٍ٘طش ثب اي يسٜ  

٘ساضشٝ ٚ يب اظ زسز زازٜ ا٘س. ايٗ زسشٝ  ضا اَّٚ ظٖ يٙٛاٖ ثٝ ٔٛفّك اظزٚاع يه فطغز ٔرشّف زالئُ ثٝ

ًٔشمس٘س ظ٘بٖ ٚ زذشطاٖ ثسيبضي زض ػبًٔٝ ٚػٛز زاض٘س وٝ ٘يبظ ثٝ سطدطسز زاض٘س زض حبِيىٝ فطغز اظزٚاع 

ًِٕٔٛي ٚ يبفشٗ يه ضٛٞط ٔؼطز وٝ سطدطسشي آٟ٘ب ضا ثطيٟسٜ ثٍيطز ضا ٘ساض٘س. سيسشٓ سبٔيٗ اػشٕبيي زض 

طط زض أطاض ًٔبش ايٗ زسشٝ اظ ظ٘بٖ وٕه ٕ٘بيس. ثسيبضي اظ ايٗ ظ٘بٖ ٕٔىٗ وطٛض ٔب ٞٓ ٕ٘ي سٛا٘س ثكٛض ٔٛ

اسز سطدطسشي افطاز زيٍط ٔب٘ٙس فطظ٘س، ذٛاٞط ٚ ثطازض وٛچىشط يب دسض ٚ ٔبزض اظ وبض افشبزٜ ذٛز ضا ٘يع ثط يٟسٜ 



ضغّي ديسا وٙٙس، زاضشٝ ثبضٙس. حبَ اٌط ايٗ قيف اظ ظ٘بٖ ٘شٛا٘ٙس ثطاي سبٔيٗ ظ٘سٌي ذٛز ٚ افطاز سحز سىفُ 

ايٗ ذكط ٚػٛز زاضز وٝ ثٝ فسبز ضٚي آٚض٘س. ثب ايٗ زيسٌبٜ اٌط ٔطزي ٔشٕىٗ ثشٛا٘س زض لبِت اظزٚاع زّٚٔص 

 سطدطسشي چٙيٗ ظ٘ب٘ي ضا ثط يٟسٜ ثٍيطز وٕه ثعضٌي ثٝ ايطبٖ ٚ ػبًٔٝ وطزٜ اسز.

ذٛز ػسا ٔي ضٛ٘س. ايٗ زسشٝ اٌط ثطذي اظ ٔطزاٖ، ٔسّر وٛسبٞي ثًس اظ اظزٚاع ثٝ زالئُ ٔرشّف اظ ٕٞسط اَّٚ 

زاضاي فطظ٘س ضسٜ ٚ حعا٘ز آٖ ضا ثط يٟسٜ ٌطفشٝ ثبضٙس ثٝ ز٘جبَ ٕٞسطي ٔي ٌطز٘س وٝ ثٝ ثٟشطيٗ ٚػٝ ثشٛا٘س 

زض دط وطزٖ ٘يٕٝ ذبِي ذب٘ٛازٜ ثٝ ذػٛظ ثطاي فطظ٘ساٖ ٔفيس ٚالى ضٛز. ثب فطاظ ٚ ٘طيت ٞبئي وٝ ايٗ زسشٝ 

ضسس وٝ ثٝ ظٖ زّْٚ ٞٓ فىط وٙٙس. أب اٌط اظ اظزٚاع ٘بٔٛفّك لجّي ذٛز  دطز سط ٔي ٌصاض٘س ثًيس ثٝ ٘هط ٔي

زاضاي فطظ٘س ٘طسٜ ثبضٙس زٚثبضٜ ٚؾًيشي ٔطبثٝ دسطٞبي ٔؼطّز ديسا ٔي وٙٙس ٚ زيسٌبٟٞبيطبٖ زض وٙبض آٖ 

 ٌطٜٚ لبثُ زسشٝ ثٙسي اسز.

يطبٖ ثٝ ػٙس ٔربِف سب چٙس اسفبق ضخ ٔي زٞس. يىي ايٙىٝ ٔيُ ػسٕي ٚ ضٚحي ا  ثب افعايص سٗ ٔطزاٖ،

حسي وبٞص ٔي يبثس. حشي اٌط ٞٓ وبٞص ٘يبثس ثٝ زِيُ ضضس يمُ، ثيطشط سحز سيكطٜ يمُ لطاض ٔي ٌيطز. 

ٔي ضٛ٘س. سّْٛ ايٙىٝ فطظ٘ساٖ آٟ٘ب ثعضي ضسٜ ٚ زض سٗ  "زضز سط ٌطيع"زّْٚ آ٘ىٝ ثٝ زِيُ ثبالضفشٗ سٗ، 

ٌيطي زض لجبَ چٙس ٕٞسطي ثٝ ػبي آ٘ىٝ ذٛز ضا  اظزٚاع لطاض ٔي ٌيط٘س. زض چٙيٗ ضطايكي، ٔطز زض ٔٛؾى

فطظ٘س ذٛز ضا ٔحٛض لطاض زازٜ ٚ سجًبر ٔٛؾٛو ضا ضٚي آٖ   ٔحٛض فطؼ وٙس ٚ ثط اسبس آٖ انٟبض ٘هط ٕ٘بيس،

ٔجٙب لطاض ٔي زٞس. ِصا ٔطزاٖ ثبالي چُٟ ٚ دٙغ سبَ، ًٕٔٛالً ثب چٙس ٕٞسطي ٔربِفٙس ٚ زض ٔربِفز ذٛز 

 طازي ثبضٙس وٝ ذٛز اظ لجُ، زٚ ٕٞسط يب ثيطشط اذشيبض وطزٜ ا٘س.غبزلٙس. ٍٔط آ٘ىٝ ػعٚ اف

! ٘يسز ثحض ثٝ ٘يبظي ٚ ٌطفز ضا زّْٚ ظٖ ثبيس اسز حبغُ ضطايف اٌط وٝ ًٔشمس٘س ٔطزاٖ اظ اي زسشٝ  

/ زٚ ٞط قٛضي ٚ ا٘س زاضشٝ ٕٞسط سٝ يب زٚ وٝ ا٘س ثٛزٜ ٔطزا٘ي سحميك، ايٗ زض ٔكبًِٝ سحز افطاز اظ ٔٛاضزي

ضا ٔسيطيز وطزٜ ا٘س وٝ ٞيچيه اظ ظ٘بٖ ايطبٖ اظ ٚػٛز ظ٘بٖ زيٍط ثب ذجط ٘جٛزٜ اسز. زض يه  ظ٘سٌي سٝ

ٔٛضز، ثًس اظ فٛر ضٛٞط، ظ٘بٖ ٚي ٚ فطظ٘سا٘طبٖ اظ ٚػٛز ظ٘بٖ ٚ فطظ٘ساٖ زيٍط ٔكّى ٌطشٝ ا٘س. ثيطشطيٗ 

ٙس. ٕٞچٙيٗ زٚ ٔٛضز اظ افطاز افطازي وٝ زض ايٗ لطط لطاض ٔي ٌيط٘س، ٔطزا٘ي ثب ايشمبزار ٔصٞجي لٛي سط ٞسش

سحز ٔكبًِٝ، ٔطزا٘ي ثٛز٘س وٝ زٚ ظٖ زاضشٙس ٚ آضىبضا سٛا٘سشٝ ثٛز٘س ٞط زٚي آٟ٘ب ضا لب٘ى ٚ سطدطسشي وٙٙس 

 ثسٖٚ آ٘ىٝ ثب ٔطىُ ذبغي ٔٛاػٝ ضٛ٘س.

٘س زسشٝ اي اظ ٔطزاٖ، فمف اظ ظاٚيٝ ػٙسي ثٝ ٔٛؾٛو ٔي ٍ٘ط٘س ٚ چٙيٗ اثطاظ ٔي زاض٘س وٝ ٚلشي ٔطز ٔي سٛا

ثٝ ضاحشي ٚ ثب ٞعيٙٝ وٓ زض ػبًٔٝ ٔٛاضزي ضا ثيبثس وٝ ٘يبظٞبي ٔبظاز ذٛز ضا فطٚ ثٙطب٘س چٝ ٘يبظي اسز وٝ 

ظيط ثبض سًٟسار اظزٚاع ثطٚز ٚ ٔٛؾى ٌيطي ظٖ اَّٚ ٚ زضزّسطٞبي زيٍط ضا ثٝ ػبٖ ثرطز. ثٙبثطايٗ ايطبٖ ٞٓ 

ٔٛضز اظ ٔطزاٖ  16ضز اظ ٔطزاٖ ٔشبُٞ ٚ ػعٚ زسشٝ ٔربِفبٖ چٙس ٕٞسطي لبثُ زسشٝ ثٙسي ا٘س. زٚاظزٜ ٔٛ

 ٔؼطز ٔٛضز ٔكبًِٝ زض ايٗ سحميك چٙيٗ زيسٌبٞي زاضشٝ ا٘س.

  



 سالخورده زنان و مردان ديذگاه 

زاضشٗ ٕٞسط زّْٚ ٚ سّْٛ ثطاي يه ٔطز زض ٌصضشٝ وطٛض ٔب أطي يبزي ثٛزٜ اسز. ٌصضشٝ اي وٝ ذيّي ٞٓ 

أطٚظ ػبًٔٝ ٔب افطازي ٞسشٙس وٝ ذٛزضبٖ ايٗ ٔٛؾٛو ضا سؼطثٝ زٚض ٘يسز. ثسيبضي اظ ديط ٔطزاٖ ٚ ديطظ٘بٖ 

وطزٜ ا٘س يب زض ذب٘ٛازٜ ٞبي چٙس ٕٞسطي ثعضي ضسٜ، ٚ يب زض اقطافيبٖ ٘عزيه ذٛز ضبٞس ايٗ دسيسٜ ثٛزٜ 

ا٘س. اظ ٘هط اغّت ايطبٖ ٌطفشٗ ثيص اظ يه ظٖ ثطاي يه ٔطز ٘طب٘ٝ ٔطزاٍ٘ي ثيطشط اسز. ٚ ظٖ زّْٚ ضسٖ ٞٓ 

ضبٖ ٘يسز. ٘ىشٝ ػبِت اسز وٝ ايٗ زسشٝ، زيسٌبٜ ذٛز ضا زض ٔٛضز دسطاٖ ٚ يطٚسٟبي ذٛز سب  چٙساٖ وسط

 حسٚز ظيبزي حفم وطزٜ ا٘س، أب زض ٔٛضز زذشطاٖ ٚ زأبزٞبي ذٛز، ٘ٝ!

  

 ديذگاه هنرمنذان

 ثٝ زِيُ سبْطيط لبثُ سٛػّٟي وٝ ٔحػٛالر ٞٙطي دط ٔحشٛا ضٚي ٔربقجبٖ زاض٘س، زيسٌبٜ ٞٙطٔٙساٖ حبئع

إٞيز ٚيژٜ اسز. ثٝ ػطاْر ٔي سٛاٖ ازيب ٕ٘ٛز وٝ زيسٖ يه فيّٓ سيٕٙبئي لٛي وٝ يه ديبْ ذبغي ضا زض ثط 

زاضز، سبْطيط يٕيمي ضٚي ٔربقجبٖ ٔي ٌصاضز، ثكٛضيىٝ سفبٚر ًٔٙي زاضي ثيٗ ٘هط ٔربقجيٗ لجُ ٚ ثًس اظ 

سبظي ٞبي اػشٕبيي ثٝ سٕبضبي فيّٓ لبثُ ا٘شهبض اسز. ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ضبيسشٝ اسز وٝ زض فطًٞٙ 

 ٞٙطٔٙساٖ ٚ زيسٌبٟٞبي آٟ٘ب سٛػّٝ ٚيژٜ اي ًٔكٛف ضٛز.

زض ايٗ ٔمبِٝ غطفبً ثٝ ثيبٖ ايٗ ٔكّت وٝ زض ثيٗ ٞٙطٔٙساٖ ٘يع زض لجبَ چٙس ٕٞسطي، اذشالف زيسٌبٜ ٚػٛز 

دسيسٜ اي لٛيبً ايٗ زيسٌبٜ اِمبء ٔي ضٛز وٝ ظٖ زّْٚ ضسٖ  "ظٖ زّْٚ"زاضز ثسٙسٜ ٔي ضٛز. زض فيّٕي ٕٞچٖٛ

٘بٞٙؼبض ٚ غيط لبثُ سحُٕ اسز. ضرػيز اغّي فيّٓ سطػيح ٔي زٞس وٝ سب آذط يٕط ٔؼطّز ثٕب٘س ٚ يب ثب 

ٔطزي وٝ ثٝ ِحبل ػسٕي ًِّٔٛيز زاضز ظ٘سٌي وٙس سب ايٙىٝ ظٖ زّْٚ ٔطزي ثبضس وٝ يبضمب٘ٝ ٕٞسيٍط ضا 

 زٚسز زاضشٙس.

 ٞٙطٔٙساٖ، "٘ػف ٔبَ ٔٗ، ٘ػف ٔبَ سٛ"ٚ  "چشطي ثطاي زٚ ٘فط"زض حبِيىٝ زض فيّٕٟبئي ٕٞچٖٛ: 

 لبثُ غيط ثيٙٙسٜ ٔصاق ثٝ سٟٙب ٘ٝ ٔطز يه ثطاي ظٖ زٚ زاضشٗ آٟ٘ب زض وٝ وطٙس ٔي سػٛيط ثٝ ضا ظ٘سٌيٟبئي

 ضٛٞط اظ ظٖ ضرػيشٟبي اظ ٞيچيه وٝ ذٛاٞس ٕ٘ي لّجبً فيّٓ دبيبٖ زض ثيٙٙسٜ ثّىٝ آيس ٕ٘ي ٘هط ثٝ سحُٕ

   .ضٛز ػسا

 ٔي سػٛيط ثٝ ضا ضطايكي نطافز، ثٝ "ػًٛٔٛ٘ افسب٘ٝ"سٟيٝ وٙٙسٌبٖ سطيبَ سّٛيعيٛ٘ي زض ٔظبِي ذبضػي، 

 زٚ ٞط اٚ. وٙس ٔي اظزٚاع ثبض زٚ وٝ ٌيطز ٔي لطاض ضطايكي زض فيّٓ اَّٚ ٘مص ديطٝ ٞٙط  آٖ، زض وٝ وطٙس

 ٞيچىساْ ٚ وٙس ٕ٘ي حسبزر زيٍطي ثب ظٟ٘ب اظ ٞيچيه. ضا اٚ زٚ ٞط ٚ زاضز  زٚسز يبضمب٘ٝ ضا ذٛز ٕٞسط

 ثب٘ٛي زّْٚ ضسٖ ضا وسط ضبٖ ذٛز ٕ٘ي زا٘س.



 يىي وٝ دسٙسز ٕ٘ي ٚ زٞس ازأٝ  ثيٙٙسٜ ثي اذشيبض ٔبيُ اسز وٝ ٘مص اَّٚ سطيبَ ثب ٞط زٚ ظ٘ص ثٝ ظ٘سٌي

 .ضٛز ػسا اٚ اظ ثرٛاٞس زٚ آٖ اظ

فطًٞٙ سبظي زض ٞط حبَ چٝ ثطاي لجيح ٘طبٖ زازٖ ٚ چٝ ثطاي دسٙسيسٜ ٘طبٖ زازٖ ٔٛؾٛو چٙس ٕٞسطي ٚ 

زض ضاسشبي ٞط وساْ وٝ ثٝ غالح ػبًٔٝ ثبضس، وبضٞبي ٞٙطي ثٝ ذػٛظ فيّٕٟبي سيٕٙبئي ٚ سطيبِٟبي 

 سّٛيعٚ٘ي، اظ وبضآٔسسطيٗ اثعاضٞب ثٝ ضٕبض ٔي ضٚ٘س.

  

 نظرات خبرگان جامعه

 ويفيز ٘مكٝ ٘هطار ذجطٌبٖ اظ چٙس ػٟز ثب يٛاْ سفبٚر زاضز:

ٔٛضز يه ٔسئّٝ اػشٕبيي، لجُ اظ ٞطچيع اططار آٖ ثط ذٛز ٚ ٘عزيىبٖ ذٛز ضا يٛاْ زض اضظيبثي ٚ انٟبض ٘هط زض 

ٔالن لطاض ٔي زٞٙس، يًٙي زيسٌبٞي ذٛز ٔحٛض زاض٘س. أب يه فطز ذجطٜ ثيطشط ثٝ اططار آٖ ثط وُّ ػبًٔٝ 

 سٛػّٝ ٔي ٕ٘بيس.

ضحبِيىٝ فطز فطز غيط ٔشرػّع، ًٕٔٛالً ِٔٛفٝ ٞبي وٕشطي ضا زض اضظيبثي ٞبي ذٛز زذبِز ٔي زٞس ز

 ٔشرػّع سالش ٔي وٙس حساوظط ِٔٛفٝ ٞبي ٕٔىٗ ضا زض سحّيّٟبي ذٛز ٚاضز ٕ٘بيس.

ثطذٛضز يٛاْ ثب ٔسبئُ اػشٕبيي ًٕٔٛالً ثػٛضر غفط ٚ يىي اسز، يًٙي يه دسيسٜ ضا ثكٛض ٔكّك ضزّ يب لجَٛ 

طار اػشٕبيي يه دسيسٜ ضا ٔي وٙٙس. أّب ذجطٌبٖ اغّت اظ انٟبض ٘هط ٔكّك، احطاظ ٕ٘ٛزٜ ٚ فبيسٜ ٔٙسي يب ٔؿ

 ثٝ يه سطي ضطايف فطزي ٚ اػشٕبيي ٔٙٛـ ٔي ٕ٘بيٙس.

٘هطار يٛاْ ثٝ ضسر سحز سبْطيط ٘هطار زيٍطاٖ لطاض ٔي ٌيط٘س. يًٙي يه فطزّ ٕٔىٗ اسز سحز سبْطيط ػّٛ 

طفبً حبوٓ ثط يه زٚضٜ ظٔب٘ي يب ٔىب٘ي ذبظ ثٝ ػبي آ٘ىٝ ذٛز، ٘هطي زاضشٝ ثبضس ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ٘بذٛز آٌبٜ غ

ثبظٌٛ وٙٙسٜ ٚ ٔسافى زيسٌبٟٞبي اقطافيبٖ، ذب٘ٛازٜ، زٚسشبٖ، يه فطزّ ذبظ ٚ يب ضسب٘ٝ ٞب ثبضس. أب ذجطٌبٖ 

ؾٕٗ سٛػّٝ ثٝ ٘مكٝ ٘هطار ٔرشّف، ذٛز، زاضاي ا٘سيطٝ ٘مبز ٚ سحّيُ ٌط ٞسشٙس ٚ زيسٌبٟٞبي ايطبٖ اظ 

 غالثز ثيطشطي ثطذٛضزاض اسز.

يبزّي وٕشط ػّت سٛػّٝ ٔيىٙس ٞط چٙس غحيح ثبضس، ِصا ٕ٘ي سٛا٘س ٔٙطبء ثٝ زالئُ ٔرشّف، انٟبض ٘هط افطاز 

سحٛالر چطٍٕيط فطٍٞٙي ٚ اػشٕبيي لطاض ٌيطز. زض حبِيىٝ زيسٌبٟٞبي اثطاظ ضسٜ سٛسف غبحجٙهطاٖ ٚ ثٝ 

 ذػٛظ افطاز ٔطٟٛض ٕٞٛاضٜ زض ًٔطؼ سٛػّٝ لطاض زاضشٝ ٚ ٔي سٛا٘س ٔٙطبئي ثطاي سحٛالر ثبضس.

ِصا زض ٔؼٕٛو، ضٙبسبئي ٚ اً٘ىبس ٘هطار ذجطٌبٖ ٔسبئُ اػشٕبيي ٚ فطٍٞٙي وطٛض زض ايٍٙٛ٘ٝ سحميمبر اظ 

إٞيز ثي ثسيّي ثطذٛضزاض اسز. زض سحميك حبؾط ثٝ ضٙبسبئي زيسٌبٟٞبي يٛاْ ثسٙسٜ ٌطزيسٜ، ِيىٗ 



ٔحمّميٗ ٔحشطْ سٛغيٝ ٔي ٘هطار ذجطٌبٖ زض ايٗ ضاسشب لٛيبً ثٝ سبيط  12سحػيُ ٚ اسشفشبء ػبٔى ٚ ٘هبْ ٔٙس

 ضٛز.

 اظ ٘هط ٍ٘بض٘سٜ، دٛيص ٘هطار ٚ زيسٌبٟٞبي ذجطٌبٖ ظيط زض ايٗ ٔمِٛٝ حبئع إٞيز فطاٚاٖ اسز:

 اسبسيس ٚ ٔشرػػيٗ ٔحشطْ يّْٛ اػشٕبيي

 اسبسيس ٚ ٔشرػػيٗ ٔحشطْ يّْٛ سطثيشي

 اسبسيس ٚ ٔشرػػيٗ ٔحشطْ ضٚا٘طٙبسي

 ػٛا٘بٖاسبسيس ٚ ٔشرػػيٗ يّْٛ سطثيشي وٛزوبٖ ٚ 

 ٔطبٚضيٗ ٔحشطْ ذب٘ٛازٜ

 اسبسيس ٚ ٔشرػػيٗ حمٛق ثٝ ٚيژٜ لؿبر ٚ ٚوالي ضسيسٌي ثٝ ٔطىالر ذب٘ٛازٜ ٞب

 ٔسيطاٖ ٔحشطْ وبٖ٘ٛ ٞب ٚ ا٘ؼٕٟٙبي زفشطزاضاٖ اظزٚاع

 ايؿبي ٔحشطْ وبٟ٘ٛ٘بي حٕبيز اظ ظ٘بٖ ٚ ذب٘ٛازٜ ٞب

 لؿبئيٝ ٚ مٙٙٝٔ لٛاي زض ذب٘ٛازٜ  ايؿبي وٕيسيٖٛ ٞبي سرػػي ٔسبئُ اػشٕبيي ٚ

 ٔطاػى يهبْ سمّيس

 ٚ سبيط غبحجٙهطاٖ ٚ ٔسئٛالٖ اػطائي ٔطسجف ثب ٔٛؾٛو ثٝ سطريع ٔحمّميٗ

  

 نتيجه گيری و توصيه

ٔربِفبٖ ٚ ٔسافًبٖ چٙس ٕٞسطي زض يه چيع ٔطشطن ٞسشٙس ٚ آٖ ايٗ اسز وٝ ٞط زٚ زاييٝ حٕبيز اظ 

اضبيٝ فسبز زض ػبًٔٝ ضا زاض٘س. أب ايٗ ا٘شمبز ثٝ ٞط ذب٘ٛازٜ، حٕبيز اظ حمٛق ظ٘بٖ ٚ فطظ٘ساٖ ٚ ػٌّٛيطي اظ 

زٚ لطط ٚاضز اسز وٝ ثيص اظ آ٘ىٝ ٚؾًيز، زيسٌبٜ، ثبٚض ٚ سٕبيُ ٔسشميٓ ايؿبي ػبًٔٝ ضا سحميك ٚ ثبظٌٛ 

ٕ٘بيٙس ثيطشط ثب اسىب ثٝ سحّيّٟبي ٘هطي ثب دطشٛا٘ٝ ٞبي سئٛضيه ػبًٔٝ ضٙبسي، حمٛق ٚ ٔصٞت سًي زض 

 اضشٝ ا٘س.اطجبر زيسٌبٜ ذٛز ز



افك لبثُ ٔٛ ٚ ٔربِف وّّي زسشٝ زٚ ثٝ اَّٚ ّٚٞٝ زض ٕٞسطي چٙس لجبَ زض ٔٛػٛز زيسٌبٟٞبي آ٘ىٝ ذالف ثط  

سمسيٓ ثٙسي ا٘س، زض يُٕ سّٙٛو ثسيبض ظيبزي زض زيسٌبٟٞبي الطبض ٔرشّف ػبًٔٝ زض ايٗ ثبة ٔطبٞسٜ ٔي 

ضٙبسبئي ٚ سجييٗ ضسٜ ا٘س. آ٘چٝ وٝ زض وشبثٟب، ضٛز. ايٗ زيسٌبٟٞب سب وٖٙٛ وٕشط اظ قطيك سحميمبر ٔيسا٘ي، 

ٔؼالر، ضٚظ٘بٔٝ ٞب ٚ سبيشٟبي ايٙشط٘شي زض ايٗ ثبة لبثُ ٔطبٞسٜ ٚ ٔكبًِٝ اسز يٕسسبً زيسٌبٟٞبي 

 غبحجٙهطاٖ اسز وٝ ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز، لطط ٔحسٚزي اظ ػبًٔٝ ضا سطىيُ ٔي زٞٙس.

ظ٘بٖ زضٌيط زض ظ٘سٌي ٞبي چٙس ٕٞسطي  سحميمبر ٔيسا٘ي زض ذػٛظ ويفيز ظ٘سٌي ٚ زيسٌبٟٞبي ٔطزاٖ ٚ

ٚ ٔيعاٖ ضؾبيشٕٙسي/ ٌّٝ ٔٙسي آٟ٘ب ٔي سٛا٘س ثٝ ٚالى ثيٙب٘ٝ سط ضسٖ ٘هطيٝ دطزاظي ٞبي سئٛضيه زض ٘مس 

چٙس ٕٞسطي زض ػبًٔٝ ٔفيس وٕه ضبيب٘ي ثٕٙبيس. ٕٞچٙيٗ ا٘ؼبْ سحميمبر سؼطثي ٚ ٔمبيسٝ اي ثيٗ 

سه ٕٞسطي ٔي سٛا٘س ثٝ ٘حٛ لبثُ سٛػّٟي ايشجبض ٘هطيبر  فطظ٘ساٖ چٙس ٕٞسطي ثب فطظ٘ساٖ ذب٘ٛازٜ ٞبي

 سئٛضيه ضا زض ثبة ضضس ايطبٖ، ٔحه ثع٘س.

ظ٘بٖ ٚ زذشطاٖ ػبًٔٝ ٔب ثٝ ِحبل ٔشغيطٞبئي چٖٛ: سٗ، سحػيالر، ضطايف ذب٘ٛازٌي، ٚؾًيز الشػبزي، 

يسْ سٛػٝ ثٝ ايٗ  ايشمبزار ٔصٞجي، سٕبيالر زضٚ٘ي ٚ غيطٜ، زض ٌطٟٚٞبي ٔرشّفي لبثُ سمسيٓ ثٙسي ا٘س.

سفبٚسٟب ٔٛػت ٔي ضٛز وٝ ٞط ٘سرٝ اي وٝ ثب يىسبٖ ٍ٘طي، ثطاي حٕبيز اظ حمٛق ظ٘بٖ ديچيسٜ ضٛز ٘شٛا٘س 

ثطاي ٕٞٝ ايطبٖ ٔفيس ثبضس ٚ ٕٞٛاضٜ الطبضي اظ ظ٘بٖ ٚ زذشطاٖ ذٛاٞٙس ثٛز وٝ اظ ٘سرٝ ديچيسٜ ضسٜ، 

ٝ ٔي ضٛز زض ٘هطيٝ دطزاظي ٞب ٚ لبٍ٘ٛ٘صاضي ٞب اظ ٔشؿطض ٔي ٌطز٘س. ِصا لٛيبً ثٝ غبحجٙهطاٖ ٚ ٔسئٛالٖ سٛغي

يىسبٖ ٍ٘طي ثٝ ػبًٔٝ ظ٘بٖ ٚ ٔكّك ٌطائي زض ثطذٛضز ثب ٔسبئُ اػشٕبيي اظ ػّٕٝ ٔٛؾٛو چٙس ٕٞسطي 

 احطاظ ٕ٘بيٙس.

زض ايٗ ٔمبِٝ سالش ٌطزيس ٘شبيغ يه سحميك ٔيسا٘ي ٔسشمُ ٚ ثسٖٚ ديص فطؼ وٝ زض ضاسشبي ضٙبسبئي 

ػبًٔٝ زض ثبة چٙس ٕٞسطي ثٝ يُٕ آٔسٜ اسز ثٝ ٌٛ٘ٝ اي زسشٝ ثٙسي ضسٜ اضائٝ  زيسٌبٟٞبي ٔٛػٛز زض

 ضٛز.

ا٘ؼبْ سحميمبر ٔيسا٘ي ٌسشطزٜ سط ثب فطؾيبر ٔطرع زض ذػٛظ سبْطيطار ٚ ديبٔسٞبي ٔظجز يب ٔٙفي چٙس 

ميٗ ٚ ٕٞسطي ثط سالٔز ػبًٔٝ، لٛاْ ذب٘ٛازٜ، حمٛق ظ٘بٖ ٚ فطظ٘ساٖ، سٛغيٝ ػسّي ٔحمّك ثٝ ٔسئٛالٖ، ٔحمّ

   ٘هطيٝ دطزاظاٖ اسز.
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