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 ثطای ثبال ثطزى ًىتِ 24
 اػتوبز ثِ ًفس ثطای 

 ظًسگی ثْتط 
ثطای زضیبفت آذطیي همبلِ ّب ٍ وتبة ّبی الىتطًٍیىی ضایگبى

.ثِ ٍة سبیت هطاجؼِ ًوبییس
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ّابی   ّابی ظًاسگی هبسات ٍ یمَیات هْابض       ضٍاثظ یىی اظ هْوتطیي لسوت
است وِ ّط فطزی ثبیس یبز ثگیاطز. ثْتاط    یىی اظ هْوتطیي چیعّبیی اجتوبػی

گیطیس ٍ ثِ زست آٍضزى اعویٌبى ثیطتط ثاِ   وِ زض ایي ظهیٌِ هی وطزى ًتبیجی
 ًفستبى ضا ثِ عَض ولی ثبال ذَاّس ثطز اجتوبػیتبى اػتوبزثِ ّبی هْبض 

  

ثطًس اهب  ًفس ضوب ضا ثبال هی ذیلی اظ ایي ضاّىبضّب فمظ ثِ عَض هَلتی اػتوبزثِ
ضًَس وبضّبیی اًجبم زّیس وِ لجالً حتی فىطش ضا ّن  ثبظ ّن ثبػج هی

یط ًسجت ثِ ذَزیبى زض ٍجَزیبى  ٍ ثب اًجبم آًْب اػتوبزی ػویكوطزیس  ًوی
 وٌیس. ایجبز هی

  

 چِ چیعی زضهَضز ذَزیبى ّست وِ زٍست زاضیس ثْتط ضَز؟

 

ثبایٌىِ هوىي است ػاللِ ًساضتِ ثبضین زض هالء ػبم ایي هسئلِ ضا ثپصیطین اهب 
 ًفسوبى پیططفت وٌس. ذیلی اظ هب زٍست زاضین اػتوبز ثِ 

ضجرتبًِ ًىب  ٍ ضاّىبضّبی ػولی ظیبزی ثطای آى ٍجَز زاضز وِ ایٌجب ثِ ذَ
 وٌین. هَضز آى اضبضُ هی 42
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ًىتِ ضا ثِ عَض ّوعهبى ثِ وبض ثجٌسیس. ّط ثبض چٌس  42سؼی ًىٌیس ّوِ ایي 
 یه ثطای ضوب هَحطیط است. هَضز ضا اًجبم زّیس یب ثجیٌیس وسام

  

زاضًس. ٍ ثِ ذبعط زاضتِ ثبضیس وِ ّویطِ ثؼضی اظ آًْب ًیبظ ثِ یوطیي ثیطتط 
گیطیس  اًتربة ثب ذَزیبى است. ایي ذَزیبى ّستیس وِ یصوین هی

 ًفستبى ضضس وٌس یب پبییي ثیبیس. اػتوبزثِ

ثطًس اهب  ًفس ضوب ضا ثبال هی ذیلی اظ ایي ضاّىبضّب فمظ ثِ عَض هَلتی اػتوبزثِ
الً حتی فىطش ضا ّن ضًَس وبضّبیی اًجبم زّیس وِ لج ثبظ ّن ثبػج هی

یط ًسجت ثِ ذَزیبى زض ٍجَزیبى  وطزیس ٍ ثب اًجبم آًْب اػتوبزی ػویك ًوی
 وٌیس. ایجبز هی
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 . اظ ذَزیبى ثپطسیس: ثسیطیي چیعی وِ هوىي است ایفبق ثیفتس چیست؟1

  

یطسیسى اظ ایفبلبیی وِ هوىي است ثیفتس ذیلی ضاحت است. ٍلتی ٍالؼبً اظ 
چیعی وِ هوىي است ضخ زّس چیست، یصَیطی ضٍضي  ذَزیبى ثپطسیس ثسیطیي
فْویس وِ ًتبیج  ضٍز ٍ هی وٌیس، ووی اظ یطستبى اظ ثیي هی اظ هَلؼیت پیسا هی
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وطزیس یطسٌبن ًیستٌس. ثب ایٌىبض  احتوبلی آى ثِ آى اًساظُ وِ اٍل یصَض هی
ضَیس وِ  وٌیس ٍ ّوچٌیي هتَجِ هی ػَالت احتوبلی ضا ثطای ذَزیبى یؼطیف هی

 یَاًیس آى ضا هسیطیت وطزُ ٍ اظ آى سطثلٌس ثیطٍى ثیبییس. ایفبلی وِ ثیفتس هی ّط

  

 

 ثرص گَش زّیس.. هَسیمی ًطبط 2

  

لجل اظ ایٌىِ ضت زض هْوبًی ضطوت وٌیس، یب لجل اظ یه اهتحبى یب جلسِ 
ًفستبى ضا ووی سست وٌس،  اػتوبزثِهْن، لجل اظ ّط چیعی وِ هوىي است 

 یَاًیس اظ هَسیمی ثؼٌَاى اًگیعُ ثطای یمَیت ضٍحیِ استفبزُ وٌیس. هی

  

 . یه چیع جسیس اهتحبى وٌیس.3

 

وٌیس وِ  گصاضیس ٍ چیعی ضا اهتحبى هی ٍلتی پب ضا اظ هٌغمِ آضاهطتبى ثیطٍى هی
ّبی  ٌیس ثلىِ هحسٍزُو لجالً ًىطزُ ثَزیس، ًِ یٌْب ذَزیبى ضا ٍاضز یه چبلص هی

زّیس. ثب اهتحبى وطزى یه  ّبی ذَز ضا گستطش هی ذَز ٍ اػتوبزیبى ثِ یَاًبیی
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ّبی  ّبیتبى ون وٌیس ٍ ظًسگی ثب هَاًغ ٍ هحسٍزیت یَاًیس اظ یطس چیع یبظُ هی
 ووتط زاضتِ ثبضیس.

  

 . ثطای اًجبم یه وبض جسیس ًمطِ ثىطیس ٍ ثؼس آى ضا زًجبل وٌیس.4

 

ًفس زائن است. ٍلتی  ّبی ایجبز اػتوبزثِ هْوتطیي ٍ هَحطیطیي ضاُ ایي یىی اظ
وطیس ٍ آى ضا پیص  گیطیس وبضی اًجبم زّیس ٍ اظ آى ػمت ًوی یصوین هی

ًفستبى ثبال  وٌیس ٍ ایٌجبست وِ اػتوبزثِ ثطیس، ذَزیبى ثِ ذَزیبى حبثت هی هی
 ضٍز. هی

  

 . اظ هسیتیطي استفبزُ وٌیس.5

 

ثطای اظ ثیي ثطزى افىبض هٌفی ٍ زست یبفتي ثِ افىبض  هسیتیطي ضاّی ػبلی
 هخجت است.

 . ٍضظش وٌیس.6
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ًفس زاضز. ٍضظش هٌظن ٍ ّویطگی سغح  ایي هَضز احطی ػویك ثط اػتوبزثِ
هخل -وٌس ثطز ٍ هَازضیویبیی هرتلفی یَلیس هی اًطغی ضوب ضا ثبال هی
ضسس  . ثِ ًظط هیزّس یطی ثِ ضوب هی وِ حبلت هخجت-یستَستطٍى ٍ اًسٍضفیي
ثطز ٍ ضٍیىطز ضوب ضا  ًفس افطاز ضا ثبال هی ٍاض اػتوبزثِ ٍضظش ثِ عَض ایَهبییه
زّس. ػالٍُ ثط آى فطم ٍ ضىل ثْتطی ثِ اًسام ضوب  ًسجت ثِ ظًسگی یغییط هی

 ًفس است. زّس وِ ضاّی ػبلی ثطای ثبال ثطزى اػتوبزثِ هی
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 ضٍ ضَیس.. ثب یه یطس ضٍث7ِ

  

 آسبى ًیست. اهب پبزاش ذیلی ذَثی ثِ ّوطاُ زاضز. اگط ثب یه ایي هَضز اصالً
ضٍز. ٍ ّطثبض وِ ثب یه  لسم ثبالیط هی 01ًفستبى  ضٍ ضَیس، اػتوبزثِ یطس ضٍثِ
اظ "الوخل لسیوی  ضَیس وِ ضطة  آضام هتَجِ هی ضَیس آضام  ضٍ هی یطس ضٍثِ

 است.فمظ یه ولیطِ یَذبلی  "ّیچ چیع ثِ اًساظُ یطس ًجبیس یطسیس

  

 . چیعی ًَ ذلك وٌیس.8

  

ّب ذالق ّستٌس. اهب پس وَزوی ٍ ًَجَاًی ایي هسئلِ گبّی  ّوِ اًسبى
ّبیتبى ضاّی ػبلی ثطای ثبال ثطزى  ضَز. وطف زٍثبضُ ذاللیت فطاهَش هی

جسیس ضاّی ػبلی است اهب ّویطِ ّن ًفستبى است. ذلك یه چیع  اػتوبزثِ
آسبى ًیست. اهب ٍلتی وبضیبى یوبم ضس ًِ یٌْب احسبسی ػبلی ًسجت ثِ ذَزیبى 

ّبی جسیسی اظ ذَزیبى وِ لجالً  اٍلب  لسوت وٌیس، ثلىِ ثؼضی  پیسا هی
وٌیس. ذالق ثَزى ضاّی ػبلی ثطای ضٌبذتي  ضٌبذتیس ضا زٍثبضُ وطف هی هی

 ْبًتبى است.ّبی پٌ ذَزیبى ٍ یَاًبیی
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 ایس ٍاًوَز وٌیس وِ زاضیس.ًفس پیسا ًىطزُ. یب ظهبًیىِ اػتوبزث9ِ

  

ّبیی وِ ثطای ذَزیبى زضست وطزیس  یه ضاُ ثطای ثیطٍى آهسى اظ هحسٍزیت
ایي است وِ یه لسم ثیطٍى اظ هٌغمِ آضاهطتبى ثگصاضیس. هوىي است 

گَییس اهب هَضَع ّویي  هیغیطػولی ثِ ًظط ثطسس. اًگبض فمظ ثِ ذَزیبى زضٍؽ 
وٌیس، حسالل  است. ایي ضاّىبض وبهالً ػولی است. اگط احسبس اػتوبز ًوی
ّبیتبى وبهالً  یظبّط وٌیس ٍ عَضی ضفتبض وٌیس وِ اًگبض ثِ ذَزیبى ٍ یَاًبیی
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ًفس  ثیٌیس وِ احسبس اػتوبزثِ هغوئٌیس ٍ ثٌبثط آى ضفتبض وٌیس. ذیلی ظٍز هی
 الؼی.ًفس ٍ وٌیس، اػتوبزثِ هی

  

ثطای زضیبفت آذطیي همبلِ ّب ٍ وتبة ّبی الىتطًٍیىی ضایگبى

.ثِ ٍة سبیت هطاجؼِ ًوبییس
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 . اظ هحیغتبى استفبزُ وٌیس.10

یه ضاُ هَحط ثطای یغییط ذَزیبى ایي است وِ هحیغتبى ضا ثطحست آى وسی 
ًفس ثیطتطی زاضتِ  ذَاّیس اػتوبزثِ وِ زٍست زاضیس ثبضیس یغییط زّیس. اگط هی

ًفس ضا هغبلؼِ وٌیس، هَسیمی وِ گَش  ّبی افطاز ثباػتوبزثِ ثبضیس، ظًسگیٌبهِ
ثرص یغییط زّیس ٍ سؼی  وٌٌسُ ثِ اًطغی ّبی افسطزُ ضا اظ هَسیمیزّیس  هی

 ًفس ثبالیی زاضًس. ٍآهس وٌیس وِ اػتوبزثِ وٌیس ثب وسبًی ضفت

 

 . اظ لَُ یریلتبى استفبزُ وٌیس.11

  

شّي ضوب اثعاضی ثسیبض لسضیوٌس است. ٍلتی یبز ثگیطیس چغَض اظ یریلتبى ثِ 
ًفستبى ضا ثبال ثجطیس.  یس ثب ووه آى اػتوبزثِیَاً عطیمی هخجت استفبزُ وٌیس، هی

 سبظی است. یه ضاُ ثطای آى یجسن

ای هْن پیص ضٍ زاضیس. پیص ذَز یجسن وٌیس وِ چمسض  یصَض وٌیس وِ جلسِ
ٍ چمسض حس ذَثی -ّوِ چیع ضا ثطٌَیس ٍ ثجیٌیس-ضٍز ّوِ چیع ذَة پیص هی

وٌیس وِ اٍلب  ذَضی زض آى جلسِ زاضیس. ذَزیبى ضا زض حبل لجرٌس ظزى یجسن 
گصضاًیس. ًتیجِ هخجت ٍ ػبلی جلسِ ضا زض شٌّتبى هجسن وٌیس. ثؼس یجسن  ضا هی
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وٌیس وِ جلسِ ثب ًتیجِ زلرَاُ ضوب ثِ پبیبى ضسیسُ است. ایي ضٍش ٍالؼبً هَحط 
 زّس. ای ػبلی ثِ ضوب هی است ٍ لجل اظ پب ًْبزى ثِ جلسِ ضٍحیِ

  

یَاًیس  ًفس یجسن وٌیس هطىل زاضیس، هی زثِاگط ثطای ایٌىِ ذَزیبى ضا ثباػتوب
-ًفس وٌبض ذَزیبى پیسا وٌیس وس زیگطی ضا یملیس وٌیس. یه فطز ثباػتوبزثِ

ٍ اظ اٍ یملیس وٌیس. ثجیٌیس -هخالً یه ٍضظضىبض، ٌّطپیطِ یب حتی یه اظ آضٌبیبى
وٌس. ثؼس ضفتبضّبی اٍ ضا زض  ظًس ٍ حطوت هی ضٍز، حطف هی چغَض ضاُ هی

 تبى یملیس وٌیس.سبظی یجسن

  

 . اظ ثسًتبى استفبزُ وٌیس.12

  

ون احسبس اضغطاة ٍ ًگطاًی  اگط پبیتبى ضا هسام ػصجی یىبى زّیس، ون
یط ذَاّیس ضس. ثطای ایٌىِ  ون ضیلىس یط ضاُ ثطٍیس، ون ذَاّیس وطز. اگط اضام

ًفس ثیطتطی احسبس وٌیس، اظ ثسًتبى استفبزُ وٌیس. ثِ عطیمی  اػتوبزثِ
زاًیس چِ ثبیس ثىٌیس اظ ًىتِ  ضاُ ثطٍیس، ثٌطیٌیس ٍ ثلٌس ضَیس. اگط ًوی یط هغوئي

 ًفس ذَثی زاضًس یملیس وٌیس. ثبال ووه ثگیطیس. اظ افطاز زٍضٍثطیبى وِ اػتوبزثِ
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 . شٌّتبى ضا اظ ذبعطا  هخجت پُط وٌیس.13

  

ایي یه ػبز  ضبیغ است وِ لجل اظ ایٌىِ ثرَاّیس وبض هْوی اًجبم زّیس، 
وٌٌس. ایي ػبز  ضا  ّبی لجلی ٍ یجطثیب  ثس سبثك ّوِ شٌّتبى ضا پط هی تضىس

اظ ثیي ثجطیس ٍ سؼی وٌیس ثطای یه یب زٍ زلیمِ ّن وِ ضسُ ّویطِ شٌّتبى ضا 
اظ ذبعطا  هخجت، زستبٍضزّبی هْن ٍ یجطثیب  ذَثتبى پط وٌیس. هب هؼوَالً ایي 

وٌین.  هٌفی یوطوع هی وٌین ٍ ضٍی ذبعطا  ثس ٍ وبضّبی هخجت ضا فطاهَش هی
اهب ّوِ چیع ثِ ذَزیبى ثستگی زاضز. ٍ هحصَل اًتربثتبى ػبهلی است وِ 

 وٌس. ًفستبى ضا یؼییي هی سغح اػتوبزثِ

  

 . ثِ آیٌسُ فىط وٌیس.14

  

یه ضاُ ػبلی ثطای پیص ضٍ لطاض زازى ّوِ چیع ٍ یؼییي ایٌىِ ایفبلب  ضٍظ 
ایي است وِ ًگبّی ثِ آیٌسُ ثیٌساظیس. ًفس ضوب یبحیط ثگصاضز  چغَض ثط اػتوبزثِ

سبل آیٌسُ هسئلِ هْوی ذَاّس ثَز ٍ  5اظ ذَزیبى ثپطسیس: آیب ایي هسئلِ زض 
ضَز فمظ زضگیط ایفبلی وِ افتبزُ است  یبز هي ذَاّس هبًس؟ ایي ثبػج هی

ًطَیس. ٍ هؼوَالً ّن پبسد ثِ ایي سَال هٌفی است. ثب استفبزُ اظ ایي سَال، 
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فْویس وِ ثیطتط ایفبلب   یط ذَاّس ضس ٍ هی هطىال  ضٍظهطُ آسبىوٌبض آهسى ثب 
 ایفبلبیی آًمسض وَچه ّستٌس وِ ًجبی ًگطاًی ًساضًس.

  

 . زضن وٌیس وِ گصضتِ هسبٍی حبل ًیست.15

  

ّط ایفبلی وِ سبل پیص، هبُ پیص یب حتی زیطٍظ افتبزُ ثِ هؼٌی فطزا، هبُ آیٌسُ 
یَاًیس ثب  سبظیس ٍ هی یبى ضا زض ظهبى حبل هی آیٌسُیب سبل آیٌسُ ًیست. ضوب 

ذَزیبى یصوین ثگیطیس وِ چمسض اجبظُ زّیس ایفبلب  گصضتِ ثط آیٌسُ ضوب یبحیط 
 ثگصاضًس.

  

ایس، ثِ ایي  ًفس ذیلی پبییٌی زاضتِ سبل گصضتِ اػتوبزثِ 01حتی اگط عی 
طیس وِ ظًسگی یَاًیس یصوین ثگی هؼٌی ًیست وِ لطاض است ّوبًغَض ثوبًیس. هی

یَاًیس افىبض ٍ ذبعطا  هطثَط ثِ گصضتِ ضا زٍض  یي ضا یغییط زّیس. هی ٍ آیٌسُ
 ثطیعیس ٍ ثِ چیعّبی جسیسی فىط وٌیس.

  

 . ثب ذَزیبى هْطثبى ثبضیس.16
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هوىي است ثب ذَزیبى ثسضفتبضی وٌیس. زضن وٌیس وِ ّیچ ًیبظی ثِ ایي وبض 
ایس زیگط ٍلتص ضسیسُ است  وطزُ بض هیًیست. حتی اگط یب اهطٍظ ّن ایٌغَض ضفت

وِ زست اظ آى ثطزاضیس. زضػَض ثب ذَزیبى هْطثبى ثبضیس. ّیچ اضىبلی ًساضز. 
ثسضفتبضی ثب ذَزیبى ّیچ زلیلی ًساضز هگطایٌىِ ثرَاّیس ذَزیبى ضا ًبضاحت 

 وٌیس ٍ زضوٌبًتبى ضا ضبز.

  

یتبى ضا یه ثرص هْن است هْطثبى ثَزى ثب ذَزیبى ایي است وِ ًمبط لَ
ّبیتبى  زّیس. ایي وبض ًِ یٌْب ثِ ثْتط ضسى هْبض  فْویس ٍ آًْب ضا ضضس هی هی

یط اهب  ثطز. یه ثرص وَچه ًفستبى ضا ّن ثبال هی وٌس ثلىِ اػتوبزثِ ووه هی
ّبی زیگطاى ضا ثپصیطیس. یطىط وطزى ثطای  هْن زیگط ایي است وِ یحسیي

ثؼس اظ ّط یحسیي حس ذَثی یحسیي ٍ یوجیس زیگطاى ّیچ اضىبلی ًساضز. ٍ 
 ثِ ذَزیبى پیسا وٌیس.

  

 وٌس.. یبز ثگیطیس وِ شٌّتبى چغَض وبض هی17

  

یط ایي است وِ ًحَُ وبضوطز شّي آًْب  آزهْب ثب ّن فطق زاضًس اهب هسئلِ هْن
ّبی ظیبزی ثب ّن زاضز. چیعی وِ ثطای ثمیِ ذَة ػول وطزُ هوىي  ضجبّت

ی ثب ػولىطز شٌّتبى ثیطتط آضٌب ضَیس است ثطای ضوب ّن هَحط ثبضس. ٍلت
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ّبی هرتلف چِ ٍاوٌطی ذَاّس زاضت. ٍلتی ذَزیبى  فْویس وِ زض هَلؼیت هی
 ًفستبى ثبالیط ذَاّس ضفت. ضا ثْتط ثطٌبسیس اػتوبزثِ

  

 ّبی اجتوبػیتبى ضا یمَیت وٌیس.. هْبض 18

  

ّبی  ّبی ظًسگی هبست ٍ یمَیت هْبض  ضٍاثظ یىی اظ هْوتطیي لسوت
توبػی یىی اظ هْوتطیي چیعّبیی است وِ ّط فطزی ثبیس یبز ثگیطز. ثْتط اج

گیطیس ٍ ثِ زست آٍضزى اعویٌبى ثیطتط ثِ  وطزى ًتبیجی وِ زض ایي ظهیٌِ هی
 ًفستبى ضا ثِ عَض ولی ثبال ذَاّس ثطز. ّبی اجتوبػیتبى اػتوبزثِ هْبض 

  

 س.. ثِ جبی ایٌىِ ثِ زضٍى یَجِ وٌیس، ثِ ثیطٍى یَجِ وٌی19

  

اٍلب  ٍلتی یٌْب ّستیس، ثس  وٌیس ٍ گبّی ٍلتی ثب زیگطاى ضاثغِ ثطلطاض هی
ًیست وِ یَجِ شٌّتبى ضا ثِ ثیطٍى زّیس یب ثِ زضٍى. هطىل یَجِ ثِ زضٍى 

ضَز ثِ ظبّطیبى، ایٌىِ چِ  ّب ثبػج هی ایي است وِ زض ثسیبضی اظ هَلؼیت
ثیطٍى زضوٌبض ایٌىِ ثِ ثبال  اًس فىط وٌیس. یوطوع ثِ ایس ٍ زیگطاى چِ گفتِ گفتِ

ّبی  وٌس، ضاّی ػبلی ثطای یمَیت هْبض  ًفستبى ووه هی ثطزى اػتوبزثِ
 هطزهی ٍ اجتوبػیتبى ّن ّست.
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 اًسیص اًتربة وٌیس.. اعطافیبًتبى ضا اظ افطاز هخجت20

  

یَاًٌس هَجت ضبزی یب ًبضاحتی  وٌیس هی افطازیىِ ثب آًْب ًطست ٍ ثطذبست هی
وٌین، ذیلی هْن  ظآًجب وِ هب ظهبى ظیبزی ضا ثب هطزم سپطی هیضوب ضًَس. ا

ثبضین. ثَزى  --یب حسالل ثِ عطظی هٌغمی ذٌخی-است وِ وٌبض افطاز هخجت
یَاًس یبحیط ضگطفی ثط ضوب ثگصاضز ٍ ضٍظ ثِ ضٍظ  ثبف هی یه یب زٍ ًفط هٌفی

 یط وٌس. یبى ضا ذطاة ضٍحیِ

  

 . اعالػب ، یبحیطا  ٍ احسبسب  هخجت جصة وٌیس.21

  

زّس.  ثیطتط اذجبض ٍ حَازث جبهؼِ یصَیطی هٌفی اظ زًیب ٍ ذَزیبى ثِ ضوب هی
یَاًٌس یبحیط  اعالػبیی وِ زٍضٍثطیبى است ّن زضست هخل افطاز زٍضٍثطیبى هی

 ضگطفی ثط ضوب زاضتِ ثبضٌس. ذَزیبى اًتربة وٌیس وِ زٍست زاضی چِ ثجیٌیس،
 ثرص ثبضٌس. ثطٌَیس ٍ ثرَاًیس. فمظ چیعّبیی ضا اًتربة وٌیس وِ ثطایتبى فبیسُ
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 . هخجت ثیٌسیطیس.22

  

ای هخجت ًگبُ وٌیس ووی سرت  ایٌىِ سؼی وٌیس زًیب ٍ ظًسگیتبى ضا اظ زضیچِ
ثطز. هرصَصبً اگط سبلْبی ظیبزی ضا ثب یفىط هٌفی ظًسگی وطزُ  است ٍ ظهبى هی

 ثبضیس.

  

 ضا ثب ذَزیبى همبیسِ وٌیس، ًِ ثب زیگطاى. . ذَزیبى23

  

وٌس. هسئلِ ایٌحبست وِ اگط اظ  ایي زضز ًبالظم ظیبزی ضا اظ ظًسگیتبى ثیطٍى هی
یط ثبضس. ٍ حس  ثیٌیس وِ اظ ضوب هَفك یه ًفط ثگصضیس، وس زیگطی ضا هی

ثطًسُ ثَزى هَلتیتبى زٍثبضُ ثِ احسبس یطس ٍ اضغطاة یجسیل ذَاّس ضس. 
ّبی زٍض ٍ ثطیبى ٍ هْن  یس فمظ ضٍی ذَزیبى یوطوع وٌیس، ًِ آزمپس سؼی وٌ

ًجبضس وِ زیگطاى یب چِ اًساظُ هَفك ّستٌس. ذَزیبى ضا ثب ذَزیبى همبیسِ وٌیس. 
یط  پیططفت وٌیس ٍ ضضس ذَزیبى ضا ثطضسی وٌیس ٍ ذَاّیس زیس وِ ضبزیط، هَفك

 یط ظًسگی ذَاّیس وطز. ًفس ٍ ثباػتوبزثِ
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 ٍثبضُ یؼطیف وٌیس.. ضىست ضا ز24

  

وٌس وِ لجل یب ثؼس اظ ّط ضىست  ایٌىِ چغَض ثِ ضىست ًگبُ وٌیس یؼییي هی
ًفستبى پبییي ثیبیس. یؼطیفی اظ ضىست وِ ثب آى ثعضي  چِ اًساظُ اػتوبزثِ

ّب ًگبّی  یطیي آزم این هوىي است ثْتطیي هؼٌبی آى ًجبضس. اگط ثِ هَفك ضسُ
وِ ٍاوٌص هتفبٍیی ثِ ضىست زاضًس وِ ثب  ضَیس ثیٌساظیس ذیلی ظٍز هتَجِ هی

 وٌس. ّبی ػبزی فطق هی ٍاوٌص آزم

  

زاًٌس وِ اگط  گیطًس. آًْب هی آًْب ضىست یب عطزضسگی ضا آًمسضّب جسی ًوی
وٌٌس ٍلتی ثِ ّط ضىست  ضىست ثرَضًس آذط ظًسگی ًیست. ثطػىس سؼی هی

اًٌس اظ آى زضس یَ ّبی ذَة آى ضا ثجیٌٌس: ایٌىِ عَض هی وٌٌس لسوت ًگبُ هی
 ثگیطًس یب ثطای زفؼِ ثؼسی ثْتط ضًَس.

  

زاًٌس وِ اگط اٍلیي یالش وبضیطبى ثب ضىست هَاجِ ضَز ثطای هسیی  آًْب هی
هس  ّیچ اضىبلی هتَجِ آًْب ًیست.  احسبس ذیلی ثسی زاضز اهب زض عَالًی

وٌس وٌٌس. اگط وسی آًْب ضا عطز  گیطًس ٍ زٍثبضُ اهتحبى هی آًْب اظ آى زضس هی
زاًٌس وِ ّفتِ ثؼس یب ّفتِ ثؼس اظ آى  زاضًس؟ هغوئٌبً ًِ. آًْب هی آیب زست ثطهی

 هوىي است وس زیگطی ضا پیسا وٌٌس وِ ثبظ ثطای آًْب جصاة ثبضس.
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ّبی ضغلی ذَة ظیبزی  ّبی ذَة ظیبزی ّستٌس. فطصت زاًٌس وِ آزم آًْب هی
زض ّط چیعی ثبیس فك ضسى اًس وِ ثطای هَ ٍجَز زاضز. اهب ایي ضا ّن یبز گطفتِ

 هطیجِ ضىست ثرَضیس. 20یب  10، 5حسالل 

  

ایس یب آًْب ضا یمَیت وٌیس. ثِ ضىست یب  ّبیتبى وبض وطزُ ضوب ضٍی هْبض 
عطزضسى ثؼٌَاى چیعی هٌفی وِ اگط ایفبق ثیفتس ظًسگیتبى یوبم ذَاّس ضس ًگبُ 

سی هٌفی آى ضا ًىٌیس. ضىست ضا زٍثبضُ زض شٌّتبى یؼطیف وٌیس ٍ یبحیط احسب
ای اظ ضوب وِ ًیبظ ثِ یمَیت  ووتط وٌیس. ثِ ضىست ثؼٌَاى ثبظذَضز ضٍی ًمغِ

ای وِ ضىست ثطایتبى زاضز گَش زّیس ٍ  ضسى زاضز ًگبُ وٌیس. ثِ یَصیِ
وٌیس. ٍ ثب یؼطیف وطى زٍثبضُ ضىست ثطای  هغوئي ثبضیس وِ پیططفت هی
 وٌس ذَضیس افت ًوی هی ًفستبى ّطثبض وِ ضىست ذَزیبى زیگط سغح اػتوبزثِ
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ثطای زضیبفت آذطیي همبلِ ّب ٍ وتبة ّبی الىتطًٍیىی ضایگبى

.ثِ ٍة سبیت هطاجؼِ ًوبییس
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