
 

 

ّب ٍ اص هویضات اٍ ًؼجت ثِ دیگش  ًؼبىی٢ اهش ًجیٔی ثشای ا« پَؿؾ»اػت. « پَؿؾ ٍ آسایؾ»ثبؿذ اح٤بم  ی٤ی اص هجبحث هْن ٠ْٛی ٣ِ هَسد ًیبص آحبد اٛشاد خبهِٔ هی

گیشد. اػالم دس اح٤بهی ٣ِ دس هَسد پَؿؾ ٍ آسایؾ ٍهْ ٣شدُ، ایي دٍ هؼئلِ سا  ّن سٛتبسی اػت ٣ِ اص توبیل اًؼبى ثِ خَدآسایی ًـئت هی« آسایؾ»هَخَدات اػت. 

 .٣ٌذای ٣ِ ؿخلیت ٍصیي ٍ هٌلَة سا ثشای آٟبیبى ٍ ثبًَاى حَٜ  گًَِ هٌذ ٣شدُ ثِ ًِبم

 
ی  ّبی ؿشٓی هخبًجبى دسثبسُ ثِ پشػؾ ٣شد آالم پیؾ چٌذی (KHAMENEI.IR) ای اهلل الِٔوی خبهٌِ سػبًی دٛتش حَٜ ٍ ًـش آثبس حوشت آیت پبیگبُ اًالّ

 .دّذ اح٤بم پَؿؾ ٍ آسایؾ پبػخ هی

 
ثِ پشت٤شاستشیي  -ؿٌبػی اح٤بم ٠ْٛی ای ٍ سئیغ هش٣ض هَهَّ اهلل الِٔوی خبهٌِ ٓوَ دٛتش اػتٜتبئبت حوشت آیت-صادُ  ویي هحوذحؼیي ٛالحاالػالم ٍالوؼل حدت

 .ؿَد ٌتـش هیتیشهبُ، سٍص ٜٓبٙ ٍ حدبة ثِ ؿشح صیش ه ۳۲ّب ّوضهبى ثب  ای پبػخ دادُ اػت ٣ِ هتي پبػخ الِٔوی خبهٌِ اهلل آیت  ػؤاالت هٌبثٞ ثب ٛتبٍای حوشت
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 :ْٛشػت اخوبلی

 خبهِٔ دس آٟبیبى ٍ ّب خبًن پَؿؾ ی هحذٍدُ. ۲ 

 اػت؟ ٍاخت ًوبص گبمٌّ دس ٍ ًبهحشم ثشاثش دس پب پَؿبًذى آیب. ۳ 

 ٣ٌذ؟ حدبة یب حدبثی ثی ثِ هلضم سا ّوؼشؽ تَاًذ هی هشد آیب. ۴ 

 ؿَد؟ هی هحؼَة صیٌت ّب خبًن دػت دس اصدٍاج ی ػبدُ ی حل٠ِ آیب. ۵ 

 اختوبٓی ّبی ؿج٤ِ دس خَدؿبى تَػي هحدجِ ثبًَاى حدبة ثب تلبٍیش اًتـبس. ۶ 

 ثبًَاى تَػي سًگبسًگ ّبی پَؿؾ اص اػتٜبدُ. ۷ 

 چبدس صیش دس ٣َتبُ هبًتَی ٍ سًگی ٣ٜؾ ٍ سٍػشی خیي، ٍ لی ؿلَاس ػبپَست، پَؿیذى. ۸ 

 اػالهی ٗیش ٣ـَسّبی دس پَؿیِ ٍ چبدس اص تٜبدُاػ. ۹ 

 ٗیشّودٌغ ثیوبس ثِ پضؿ٢ ًگبُ. ۺ 

 اػت تش پبییي صى پضؿ٢ هْبست ٣ِ یٌیؿشا دس هشد پضؿ٢ ثِ خبًن ی هشاخِٔ. ۲۱ 

 ثگشدین؟ ّودٌغ پضؿ٢ ٣شدى پیذا ثشای سا ؿْش توبم ثبیذ آیب. ۲۲ 

 هشد پضؿ٢ تَػي خبًن دًذاى ٍ دّبى ٍ گَؽ چـن، ی ٔبیٌِه ٍ ًجن گشٛتي. ۲۳ 

 داسد؟ اؿ٤بل ًبهحشم ه٠بثل دس ًَّ ٍ خٌغ سًگ، حیث اص ّب خبًن ثشای پَؿؾ ًَّ چِ. ۲۴ 

 ًبهحشم ثشاثش دس سًگبسًگ ٍ ثشاٝ چبدس اص اػتٜبدُ. ۲۵ 

 چؼجبى ٍ تٌگ ّبی لجبع اص اػتٜبدُ. ۲۶ 
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 ًبص١ خَساة پَؿیذى. ۲۷ 

 ثـَد ػش پـت دس ثشآهذگی ثِ هٌدش ٣ِ ًَسی ثِ سٍػشی صیش دس ّب خبًن ثلٌذ هَی ثؼتي. ۲۸ 

 ثبًَاى ثشای ثلٌذ پبؿٌِ ٣ٜؾ پَؿیذى. ۲۹ 

 ؿَد ًوبیبى ثذى اص ثخـی ٣ِ ًَسی ثِ پؼشاى تَػي ٣َتبُ ّبی ؿشت تی پَؿیذى. ۺ۲ 

 خَاػتگبس ه٠بثل دس دختش پَؿؾ هیضاى. ۳۱ 

 حدبة سٓبیت ثِ ثلَٕ ػي ثِ سػیذى اص ٟجل ّب دختشثچِ الضام. ۳۲ 

 ٣بسٛشهب تَػي ٣بس هحیي دس ٣شدى آسایؾ ثِ صى ٣بسهٌذاى اخجبس. ۳۳ 

 اػت؟ هتٜبٍت ٛبهیل ًبهحشهبى ثشاثش دس پَؿؾ ح٤ن آیب. ۳۴ 

 ّوؼش اص ٗیش ثِ خَد هحبسم ثشاثش دس صى پَؿؾ هیضاى. ۳۵ 

 چیؼت؟ آسایؾ هلذاٝ. ۳۶ 

 اس؟ثبص ٍ ٣َچِ ٓشٙ یب هتـشٓیي ٓشٙ اػت؟ هال١ «ٓشٙ» ٣ذام. ۳۷ 

 ًبهحشم ه٠بثل دس ٣شدُ آسایؾ ُبّش ثب ّب خبًن ؿذى حبهش. ۳۸ 

 هلٌَٓی ی هظُ ٍ ًبخي ٣بؿت. ۳۹ 

 ٣شم ٍ ًبخي ال١ آسایؾ، داؿتي ثب ٗؼل ٍ ٍهَ ح٤ن. ۺ۳ 

 ّب خبًن تَػي اد٣لي ٍ ٌٓش اص اػتٜبدُ. ۴۱ 

 داسد ّوشاُ ثِ خؼوی هشس ٣ِ آسایـی لَاصم اص اػتٜبدُ. ۴۲ 
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 ثذى آوبی ػبیش ٍ اثشٍ ٣شدى تتَ. ۴۳ 

 ثذى اپیالػیَى. ۴۴ 

 ّب خبًن ثشای ًبخي ثَدى ثلٌذ. ۴۵ 

 ّب خبًن ثشای اثشٍ ثشداؿتي یب ٣شدى سًگ. ۴۶ 

 آى ثِ ًبهحشم ًگبُ ٍ هلٌَٓی هَی اص ّب خبًن ی اػتٜبدُ. ۴۷ 

 سیؾ تشاؿیذى. ۴۸ 

 اػت؟ حشام ّن ٣ن آسایؾ آیب. ۴۹ 

 چـن هذاد. ۺ۴ 

 ػٜیذ٣ٌٌذُ ٣شم ٍ آٛتبة هذ ٣شم. ۵۱ 

 لت خي ٍ چـن خي ٣شدى تتَ. ۵۲ 

 هشداى ثشداؿتي اثشٍ. ۵۳ 

 هشداى ثشای پالتیي ٍ ًال صیَسآالت اص اػتٜبدُ. ۵۴ 

 

 ّبٍآقبیبىچقذرثبیذثبضذ؟یپَضصخبًنهحذٍدُ .۱

٣ِ ثبؿذ. آى دٍ هَهٔی ّب دس ًگبُ ًبهحشم توبم ثذى سا ثبیذ ثپَؿبًٌذ ٗیش اص دٍ هَهْ ٣ِ ٍاخت ًیؼت پَؿبًذُ ؿَد الجتِ دس كَستی ٣ِ آسایـی یب صیَسی ًذاؿتِ  خبًن

ّب اص ١ًَ اًگـتبى تب هچ. ایي ه٠ذاس ّن الجتِ اگش آسایؾ ٍ صیٌتی  ٍاخت ًیؼت ی٤ی گشدی كَست اػت ثِ ه٠ذاسی ٣ِ دس ٍهَ الصم اػت ؿؼتِ ؿَد، ی٤ی ّن دػت

 .داؿتِ ثبؿذ حتوبً ثبیذ پَؿبًذُ ؿَد
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 .ٍاخت ًیؼت اهب اگش ػبدُ ًیؼت ٍ چـوگیش اػت ثبیذ پَؿبًذُ ؿَدثِ دػت داؿتي اًگـتش ّن اگش ػبدُ ثبؿذ، چـوگیش ًجبؿذ، ثِ ًِش حوشت آٟب پَؿبًذًؾ 

-ًوب هی ای اػت ٣ِ ًشٙ اًگـت گًَِ آلَد دیگشاى یب ثِ گیشًذ ٣ِ دس هٔشم ًگبُ ؿَْت ی آٟبیبى پَؿبًذى َٓستیي اػت اهب اگش دس خبیی ٟشاس هی اكل حدبة دسثبسُ

 .ؿَد، ثبیذ ثِ ه٠ذاس الصم ٍ هتٔبسٙ ثذى سا ثپَؿبًذ

 

ّبدرٌّگبمًوبسدرغَرتیکًِبهحزمدرّبٍاجتاستیبخیز؟ٍحکنپَضصپبثزایخبًنآیبپَضبًذىپباسًگبًُبهحزمثزایخبًن .۲

 آًجبًجبضذچیست؟

الجتِ ثِ ؿشى ای٤ٌِ « ّب تب هچ ی كَست ٍ دػتگشد»ّب دس حوَس ًبهحشم اػتثٌب ؿذُ اػتۻ  ّب دس ه٠بثل ًبهحشم ثبیذ پبّب سا ثپَؿبًٌذ؛ تٌْب دٍ هَهْ ثشای پَؿؾ خبًن خبًن

 .آسایؾ ٍ صیَسی ٣ِ خلت تَخِ ٣ٌذ ٍ چـوگیش ثبؿذ ًذاؿتِ ثبؿٌذ

پبّب تب هچ، ثِ ؿشى ای٤ٌِ »ٍ « ّب تب هچ دػت»ؿَد،  ثِ ه٠ذاسی ٣ِ دس ٍهَ ؿؼتِ هی« گشدی كَست»اهب دس ًوبص ػِ هَهْ اػتثٌب ؿذُ ٣ِ پَؿبًذى آى ٍاخت ًیؼت؛ 

 .«ذًبهحشهی ًجبؿ

 
 ثبال ٣یٜیت ثب داًلَد | پبییي ٣یٜیت ثب داًلَد 

ثبرُگَشاردّوسزخَدراهلشمثِپَضصٍآرایصخبغیًوبیذ؟ٍسىتبچِحذثبیذثِحزفضَّزشدرایيهزدتبچِاًذاسُاختیبرد .۳

 دّذٍرعبیتحجبةیبرعبیتًکزدىآىراالشاهیثذاًذ؟

اػت یٌٔی دس ًگبُ ًبهحشم هشآبت ٣ٌٌذ  ّب ثبیذ دس خبّبیی ٣ِ حدبة ٍاخت ی پَؿؾ ٍ آسایؾ سثٌی ثِ دػتَس یب ًْی ؿَّش ًذاسد ثل٤ِ ح٤ن خذا اػت ٍ خبًن هؼئلِ

 .حتی اگش ؿَّش هخبلٜت ٣ٌذ

تالٙ یب هـبخشُ ث٤ٔغ دس خبّبیی ٣ِ حدبة ٍاخت ًیؼت، اًبٓت اص اهش ؿَّش ثِ حدبة ثبص ّن ٍاخت ًیؼت؛ هگش ای٤ٌِ هَسدی ثبؿذ ٣ِ اگش خبًن اًبٓت ٤ًٌذ، اخ
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 .ثبؿذ تشع اص ایي ثبؿذ، دس ایٌدب چَى اهش هْوی دس هیبى اػت اًبٓت الصم هی آیذ ٍ خذای ًب٣شدُ هٌدش ثِ خذایی خَاّذ ؿذ یب ثِ ٍخَد هی

 

 ضَد؟یاسدٍاجثزایخبًنسیٌتهحسَةهییسبدُآیباستفبدُاسحلقِ .۴

پَؿبًذًؾ ٍاخت ًیؼت.  -گشٛتِ اػت ٣ٌذ ٣ِ هشثَى ثِ اصدٍاخؾ ثَدُ یب خَدؽ تْیِ ٣شدُ ٍ یب ّذیِ حبال ٛشٟی ًوی-ّب اگش چـوگیش ًجَدُ ٍ ػبدُ ثبؿذ  اًگـتش خبًن

 .اهب اگش اًگـتش چـوگیش ٍ خبف اػت ثبیذ اص ًگبُ ًبهحشم پَؿبًذُ ؿَد

 

ّبیخَدراثبّبیهجبسیثبقػذخیزٍّذفتزٍیجحجبةاسالهیٍچبدرهطغَلثِفعبلیتّستٌذٍعکسّبدرضجکِثزخیاسخبًن .۵

 گیزد؛تکلیفچیست؟یهَاردّویيتػبٍیزهَجتسَءاستفبدُقزارهیًوبیٌذ.لکيدرثزخحجبةکبهلهٌتطزهی

 .ای ثشای خبًن داؿتِ ثبؿذ، خبیض ًیؼت آهیض ثبؿذ یب هٜؼذُ اگش ایي تلبٍیش هَسد ػَءاػتٜبدُ ٟشاس گیشد یب تحشی٢

 
 ثبال ٣یٜیت ثب داًلَد | پبییي ٣یٜیت ثب داًلَد 

 یحجبةجبیشاست؟ّبیهتٌَعجْتجذةدیگزاىثِهقَلِیًَعخبغیاسحجبةثبرًگآیباستفبدُ .۶

ًوب ؿَد خبیض ًیؼت. دسػت اػت ٣ِ ثشخی ٟلذ خیش داسًذ ٍ  ٣ِ خبًن اًگـت ًَسی ای ثبؿذ ٣ِ هَخت خلت تَخِ ًبهحشم ؿذُ ثِ گًَِ ثِّبی هتٌَّ اگش  اػتٜبدُ اص سًگ

ثبؿٌذ ًَسی  تَخِ داؿتِخَاٌّذ حدبة تویض ٍ ؿی٢ داؿتِ ثبؿٌذ ٍ هشتت ثبؿٌذ ٍ ثب ایي ٣بس دیگشاى سا خزة ٣ٌٌذ تب حدبة تشٍیح پیذا ٣ٌذ، اهب ثبیذ ثِ ایي ٤ًتِ  هی

گًَِ ًیؼت ٍ حدبثـبى  ًوب ؿًَذ؛ یب هَخت خلت تَخِ ًبهحشم ؿًَذ ٣ِ دس ایي دٍ كَست خبیض ًیؼت. اهب اگش ایي ّب اًگـت ًـَد ٣ِ دس ًگبُ دیگشاى حتی ثیي خبًن

 .ؿًَذ، ٌٟٔبً اؿ٤بلی ًذاسد ٓبدی اػت ٍ دیگشاى ّن خزة ایي حدبة هی

 

 ضلَارجیيٍرٍسزیٍکفصرًگیٍهبًتَیکَتبُدرسیزچبدرچیست؟حکنپَضیذىسبپَرتٍضلَارلییب .۷

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/33330/13950421_7936.mpg
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/33330/13950421_7936.mp4
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/33330/13950421_7936.mp4


 

 

ی ثذى هـخق اػت؛ ثٌبثشایي حدبة  گًَِ اػت ٣ِ توبم ٌّذػِ ّبی ثذى هـخق ًجبؿذ. دس هَسد ػبپَست، ایي ثشای پَؿؾ ؿشایٌی ر٣ش ؿذُ اصخولِ ای٤ٌِ ثشخؼتگی

ٟذسی چؼجبى ًجبؿذ ٣ِ  صیش چبدس ثبؿذ ٍ پیذا ًجبؿذ، ح٤ن خبكی ًذاسد؛ ثِ ٛشم ای٤ٌِ پیذا ّن ثبؿذ اگش ثِ ّبی سًگی ؿلَاس خیي ٍ لی، اگش ٣بهلی ًیؼت اهب ًؼجت ثِ ًَّ

اكٌالح لجبع  ًوب ؿَد ٍ ثِ ای ًجبؿذ ٣ِ ٛشد اًگـت گًَِ ٍ ای٤ٌِ سًگؾ ثِ -یٌٔی ی٢ ه٠ذاسی گـبد ثبؿذ ٣ِ ثشخؼتگی ثذى هـخق ًجبؿذ-ی ثذى هـخق ثبؿذ  ٌّذػِ

 .بلی ًذاسدؿْشت ًجبؿذ، اؿ٤

 

کٌذٍاضکبلآیبپَضیذىچبدردرکطَرّبیغزثیٍیباستفبدُاسپَضیِدرضْزّبییکِهتذاٍلًیست،حکنلجبسضْزتراپیذاهی .۸

 دارد؟

ثشتش ٍ ثْتش اػت اهب اگش دس  حدبة ّؼتٌذ، اٍ ثبیذ حدبة سا هشآبت ٣ٌذ؛ اگشچِ چبدس حدبة اكل هشآبت حدبة الصم اػت یٌٔی اگش ٛشد ثِ خبیی سٛت ٣ِ اٛشاد ثی

 .یِ خبیض ًیؼتخبیی پَؿیذى چبدس یب پَؿیِ ثشایؾ هٜؼذُ داسد ٍ هو٤ي اػت هَسد تٔشم ٟشاس گیشد، دس آًدب ثِ خبًش ٍخَد هٜؼذُ، اػتٜبدُ اص چبدس یب پَؿ

 

ُثبلذتٍگٌبُثِثیوبر؛درایيغَرتّبیخبظثذىاستٍیبًگبُّوزاآیبهٌظَراسًگبُپشضکثِثیوبرغیزّوجٌس،ًگبُثِقسوت .۹

 تطخیعتَسفثیوبرچگًَِخَاّذثَد؟

ّب، یب ًگبُ  ّبیی اص ثذى صى اػت ٣ِ دس ًگبُ ًبهحشم ثبیذ ثپَؿبًذ؛ یٌٔی ًگبُ ثِ ٗیش اص كَست ٍ دػت ًگبُ ثِ ٟؼوت -چِ ثشای پضؿ٢ ٍ چِ ثشای ٗیشپضؿ٢-ًگبُ حشام 

ًگبُ حشام اػت. اهب دس كَست اهٌشاس ٍ ًبچبسی ٣ِ پضؿ٢ ّودٌغ هَخَد ًجبؿذ یب اگش ّؼت دس دػتشع ًیؼت ٍ ٛشد ًبچبس  آلَد ثِ خبًن؛ ایي ثِ ح٤ن اٍلی ؿَْت

 .ی الصم ًگبُ ٣ٌذ تَاًذ ثشای هٔبیٌِ ٍ هٔبلدِ ّبی دیگش ثذى سا ّن ثِ هشٍست هی اػت، دس ایي كَست پضؿ٢ ٟؼوت

داًذ پضؿ٢ ثشای  خَاّذ ثِ پضؿ٢ هشاخِٔ ٣ٌذ ٍ هی هٔوَالً تـخیلؾ ثشای ثیوبس هـ٤ل اػت. اگش خبًن هی گشدد ٍ آهیض ّن ثِ خَد پضؿ٢ ثشهی تـخیق ًگبُ ؿَْت

تَاًذ ثِ پضؿ٢ ٗیشّودٌغ هشاخِٔ ٣ٌذ ٍلَ  دسهبى اٍ ثبیذ ثِ خبّبیی ٣ِ ًگبُ ًبهحشم ثِ آى حشام اػت ًگبُ ٣ٌذ، دس كَستی ٣ِ پضؿ٢ ّودٌغ ٍخَد داؿتِ ثبؿذ، ًوی



 

 

ی پضؿ٢ ّن ایي اػت ٣ِ دس ًگبُ ثِ  ای ًذاسد، ایي هشاخِٔ اؿ٤بل ًذاسد. اگشچِ ٍُیِٜ ؿَد، اهب اگش تأخیش هو٤ي ًیؼت ٍ چبسُ ثب تأخیش حبهش هی ای٤ٌِ پضؿ٢ ّودٌغ

 .ه٠ذاس هشٍست ا٣تٜب ٣ٌذ

 

استخػعثبالتزیّبٍجَددارداهبپشضکهزدثزایهعبیٌٍِهعبلجِدرغَرتیکِپشضکهتخػعّوجٌسٍغیزّوجٌسثزایخبًن .۱۱

 ّبجبیشاست؟ثزخَرداراست،آیبدرایيغَرتهزاجعِثِپشضکهزدثزایخبًن

تَاًذ هٔبیٌِ ٍ هٔبلدِ ٣ٌذ ّشچٌذ هو٤ي اػت پضؿ٢ ٗیشّودٌغ تخلق ثبالتشی داؿتِ ثبؿذ، هشاخِٔ ثِ پضؿ٢  دس كَستی ٣ِ پضؿ٢ ّودٌغ ٍخَد داسد ٍ هی

 .ًِش حشام ثبؿذ خبیض ًیؼت ٗیشّودٌغ دس كَستی ٣ِ هؼتلضم لوغ ٍ

تَاًذ هٔبلدِ ٣ٌذ، دس ایي كَست دس ح٠ی٠ت پضؿ٢ ّودٌغ ٣ِ ثتَاًذ ایي ثیوبس سا هٔبلدِ  اهب اگش تخلق پضؿ٢ ّودٌغ خیلی پبییي اػت ٍ هٌوئي ّؼتٌذ ٣ِ ًوی

 .٣ٌذ، هدَصی ثشای هشاخِٔ ثِ اٍ ًیؼت ول هیٌغ تخلق ثبالتشی داسد ٍ ثْتش ٓٗیشّود پضؿ٢  ی ای٤ٌِ ٣ٌذ ٍخَد ًذاسد؛ اهب ثبیذ تَخِ داؿت ثْبًِ

 

درضْزّبیکَچککِهتخػعخبًنکناست،آیبثبیذکلضْزراثگزدینتبپشضکخبًنپیذاکٌین؟ٍدرغَرتًجَدهتخػعخبًن، .۱۱

 آیبالسماستثِضْزّبیّوجَارثزٍین؟

تَاًذ خَدؽ سا دس  ثبیذ پَؿبًذُ ؿَد حشام اػت. خبًن ّن اگش ثیوبس ثبؿذ ثذٍى هدَص ؿشٓی ًوی ّبیی ٣ِ ثِ ّش حبل لوغ ثذى ًبهحشم حشام اػت ٍ ًگبُ ثِ آى ٟؼوت

اص ًِش هبلی ًیض  هٔشم ًگبُ یب لوغ حشام ٟشاس دّذ؛ هثالً اگش دس آى ًشٙ ؿْش ٍ یب دس ؿْشّبی ّودَاس، پضؿ٢ هتخللی ّؼت ٍ ایـبى ّن ثیوبسیؾ ؿذیذ ًیؼت ٍ

 .تَاًذ هشت٤ت ٛٔل حشام ؿَد چٌیي ؿخلی ًوی اؽ سا داسد ٍ اه٤بى هشاخِٔ ّن ّؼت، ایي ٔوَل ّضیًٌَِس ه ثشایؾ اه٤بى داسد ٍ ثِ

 

 ّبتَسفپشضکهزداضکبلدارد؟گزفتيًجؽٍیبدیذىچطنٍگَشٍدّبىٍدًذاىخبًن .۱۲



 

 

اسد، هشاخِٔ ثِ پضؿ٢ ٗیشّودٌغ خبیض ًیؼت اهب اگش اهٌشاس ثبؿذ )هثالً ّبیی اػت ٣ِ خبًن ثبیذ اص ًگبُ ًبهحشم ثپَؿبًذ؛ ثٌبثشایي اگش هدَصی ًذ گَؽ اصخولِ ٟؼوت

 .پضؿ٢ ّودٌغ هَخَد ًجبؿذ( اؿ٤بلی ًذاسد

 .اسدی دّبى ٍ دًذاى ّن پضؿ٢ ٗیشّودٌغ ثشای هٔبیٌِ ٍ هٔبلدِ ًگبُ ٤ًٌذ ٍلی اگش پضؿ٢ ّودٌؼی ٍخَد ًذاسد ثبص ّن هثل ػبیش هَاسد اؿ٤بلی ًذ ی هٔبیٌِ دسثبسُ

ای ٍخَد ًذاؿتِ ثبؿذ، اؿ٤بلی ًذاسد. اهب اگش پضؿ٢ دػت٤ؾ ًذاسد ٍ اص سٍی  ی گشٛتي ًجن ّن اگش اص سٍی لجبع ثبؿذ یب پضؿ٢ دػت٤ؾ داؿتِ ثبؿذ ٍ هٜؼذُ دسثبسُ

 .ؿَد، ایي ٣بس خبیض ًیؼت هگش دس كَست اهٌشاس لجبع ّن ًیؼت ٍ ثذى خبًن لوغ هی

 

 ّبدرهقبثلًبهحزماضکبلدارد؟َعثزایخبًنچًَِعپَضطیاسحیثرًگ،جٌسًٍ .۱۳

پَؿیذى آى خبیض ًیؼت. دس  -حتی دس ٣یٜیت پَؿیذى-ًوب ًوَدُ ٍ یب خلت تَخِ ًبهحشم ٣ٌذ  ای ثبؿذ ٣ِ ٛشد سا دس ًگبُ دیگشاى اًگـت گًَِ ًَس٣لی اگش لجبع ثِ ثِ

ّب ٍ  ًوب ًجبؿذ، اص ًِش حدن ًَسی ثبؿذ ٣ِ ثشخؼتگی ثپَؿبًذ، خیلی ًبص١ ًجَدُ ٍ ثذىاًذۻ ای٤ٌِ ثذى سا ثِ ه٠ذاس ٣بهل  پَؿؾ ثیشٍى ؿشایٌی ثشای لجبع گٜتِ

 .اؿتِ ثبؿیذّبی ثذى سا ثپَؿبًذ، خیلی تٌگ ٍ چؼجبى ًجبؿذ ٍ ّوچٌیي ایي لجبع هشٍج ٛشٌّگ اثتزال ٍ یب ٛشٌّگ دؿوٌبى ًجبؿذ. یٌٔی خَدتبى اػت٠الل د ثشآهذگی

 

 رًگبرًگدرثزاثزًبهحزماضکبلدارد؟آیباستفبدُاسچبدرثزاقٍ .۱۴

 .ؿَد ًوب هی ای ثبؿذ ٣ِ خلت تَخِ ًبهحشم ٣ٌذ یب دس حذی اػت ٣ِ ٛشد اًگـت گًَِ ًِ، اؿ٤بلی ًذاسد هگش ای٤ٌِ ثِ

 

 ّبیتٌگٍچسجبىچِهعیبرّبییثبیذرعبیتضَد؟دراستفبدُاسلجبس .۱۵

 .ًوب ؿذى ؿَد ی ثذى هـخق ؿذُ ٍ یب هَخت خلت تَخِ ًبهحشم یب اًگـت ٍ ٌّذػِ ٟذسی چؼجبى ثبؿذ ٣ِ حدن ًَس٣لی لجبع ًجبیذ ثِ ثِ

 

 کِپبدرهقبثلًبهحزمهطخعثبضذجبیشاست؟قَریّبثِآیبپَضیذىجَراةًبسکثزایخبًن .۱۶



 

 

ثبیذ اص ًگبُ ًبهحشم پَؿبًذُ ؿَد، اگش خبًوی خَساة ًبص١ ثپَؿذ  ًوب ٍ ًبص١ ًجبؿذ ٣ِ پَػت ثذى پیذا ثبؿذ. ثٌبثشایي پب اص خولِ ؿشایي پَؿؾ ٍ لجبع ایي اػت ٣ِ ثذى

 .٣ِ پب دیذُ ؿَد، حدبثؾ ٣بهل ًیؼت ٍ خَساة ثبیذ دس حذی ثبؿذ ٣ِ پب پیذا ًجبؿذ

 

رٍسزیکِیکثزآهذگیسیزایگًَِثٌذًذثِّبییکِهَیثلٌذدارًذٍهَیخَدرادرسیزرٍسزییبچبدردرپطتسزضبىهیخبًن .۱۷

 ضَد،ایيهسئلِضزعبًچِحکویدارد؟یبچبدرایجبدهی

 .ًوب ؿَد ٍ ؿ٤ل ٍ ؿوبیل خبكی پیذا ٣ٌذ حشام اػت اهب اگش دس آى حذ ًجبؿذ اؿ٤بلی ًذاسد ٣ٌذ یب خبًن اًگـتای ثبؿذ ٣ِ خلت تَخِ ًبهحشم  گًَِ اگش ایي ٍهْ ثِ

 

 کویدارد؟ثلٌذثزایثبًَاىچِحّبیپبضٌِپَضیذىکفص .۱۸

 .ؿَد خبیض ًیؼت اهب اگش دس آى حذ ًجبؿذ اؿ٤بلی ًذاسدًوب هی اگش هَخت خلت تَخِ ًبهحشم ؿَد یب خبًن اًگـت

 

 گیزدچِحکویدارد؟ًحَیکِثخطیاسثذىدرهعزؼدیذقزارهیّبیکَتبُثزایپسزاىٍهزداىثِضزتپَضیذىتی .۱۹

ًوب ؿَد ٍ  ٣ٌذ ٍ هو٤ي اػت اًگـت ٣ِ هثالً ٣َتبُ اػت یب ٟؼوتی اص ثذى پیذا اػت یب ؿ٤ل ٍ ؿوبیل خبكی داسد ٍ خلت تَخِ هی ًَس٣لی اگش اًؼبى لجبػی ثپَؿذ ثِ

 .هشدم ثگَیٌذ ایي چِ ٍهٔیت ٍ لجبػی اػت، اگش دس آى حذ ثبؿذ حشام اػت

 

 پَضصدختزدرهقبثلخَاستگبرچگًَِثبیذثبضذ؟ .۲۱

ثٌب ثش ح٤ن اٍلی ًبهحشم ّؼتٌذ ٍ حذٍد ٍ ثَ٘س ؿشٓی دس ساثٌِ  -ٍلَ اًگـتش ّن آٍسدُ ثبؿٌذ-شی ٣ِ ثِ خَاػتگبسی اٍ آهذُ خَاًذُ ًـذُ دختشی ٣ِ ٌَّص ٠ٓذؽ ثب پؼ

٠ي هبًذُ ٣ِ ّب ؿذُ ٍ تَاٛٞ كَست گشٛتِ، ٛ ی كحجت ثب حدبة، ًگبُ ٍ حتی كحجت ثبیذ سٓبیت ؿَد، اهب ی٢ اػتثٌبئی ٍخَد داسد؛ صهبًی ٣ِ خَاػتگبس آهذُ، ّوِ

اًذ ی٢ ًگبُ ثِ هَ ٍ ایٌْب اؿ٤بلی ًذاسد آى ّن احتیبى ایي اػت ٣ِ لجبع تَسی داؿتِ ثبؿذ ٍ اص  پؼش ًبهضدؽ سا خَة ثجیٌذ ٣ِ آیب ٣بهالً هَسد پؼٌذ اػت یب خیش؛ گٜتِ



 

 

 .ساخْ ثِ ؿشایي كحجت ث٤ٌذ سٍی آى ثجیٌذ اهب ایي ثذاى هٌٔب ًیؼت ٣ِ ّش سٍص خَاػت كجح ٍ ؿت ساُ ثیٜتذ دختشّب سا ثجیٌذ ثٔذ

 

 ّبراقجلاسرسیذىثِسيثلَغثبیذهلشمثِرعبیتحجبةکزد؟آیبدختزثچِ .۲۱

ی پذس ٍ هبدس یب ِ ٣َد١ ٟجل اص ػي ثلَٕ ت٤لیٚ ًذاسد، ٍلی اص ًِش تشثیتی اگش دس هٔشم ًگبُ ًبهحشم اػت، ثبیذ تب حذٍدی حدبة سا سٓبیت ٣ٌذ. ایي ٣بس ٍُیٜ

داؿتِ ثبؿذ یب دس هٔشم ًگبُ حشام ٟشاس گیشد یب خَٙ ایي ثبؿذ  اػت. اهب صهبًی ایي ٣بس ٍاخت اػت ٣ِ سٓبیت ٤ًشدى حدبة ثشای ٣َد١ هٜؼذُ ػشپشػت ٣َد١

 .َست خیش٣ٌذ؛ دس ایي كَست حدبة الصم اػت ٍ دس ٗیش ایي ك آیذ ٍ حدبة سا هشآبت ًوی حدبة ثبس هی ٣ِ اگش االى حدبة سا سٓبیت ٤ًٌذ دس آیٌذُ ثی

 

خَاٌّذًَعخبغیاسآرایصٍّبثزایجذةهطتزیاسدختزاىٍسًبىکبرهٌذهیّبیبضزکتضَدثعؿیاسفزٍضگبُثعؿبًدیذُهی .۲۲

ضَد.درآهذیکِضزـثِدستآهذًصقجَلاًجبمچٌیيچیشیثبضذثزایدٍپَضصراداضتِثبضٌذکِحذٍدضزعیدرآىرعبیتًوی

 برفزهبٍکبرهٌذچِحکویدارد؟قزفک

بً هدبص اػت ٍ چٌیي ح٠ی ًِ ٣بسهٌذ هدبص اػت ایٌدب دػتَس ٣بسٛشهب سا اًبٓت ٣ٌذ ٍ حدبة سا سٓبیت ٤ًٌذ یب دس ه٠بثل ًبهحشم ثب آسایؾ ُبّش ؿَد، ًِ ٣بسٛشهب ؿشٓ

ش اًبٓت ٣شدُ ٍ حدبة سا سٓبیت ٤ًشدًذ یب دس ه٠بثل ًبهحشم ثب آسایؾ حبهش تَاًٌذ اًبٓت ٣ٌٌذ ٍ لزا اگ داسد ٣ِ چٌیي دػتَسی دّذ؛ اگش ّن دػتَس داد آًْب ًوی

ٛشٍؿٌذ ٛشٍؽ آى ٣بال اؿ٤بلی ًذاؿتِ ثبؿذ،  دٌّذ ٍ ؿ٘لـبى خالٙ ًجبؿذ ٍ ٣بالیی ٣ِ هی اًذ. اهب دسآهذؿبى، اگش ٣بسی ٣ِ اًدبم هی ؿذًذ، ٣بس حشاهی هشت٤ت ؿذُ

اٟذام اٍ ثِ آسایؾ ٣شدى یب اخجبس ٣شدى ٣بسهٌذاى ثِ آسایؾ ٣شدى، ٣بس خالٛی اػت ٍ ؿبیؼتِ ًیؼت ٣ِ اًؼبى دسآهذی  گیشًذ حالل اػت. اهب دسآهذ ٍ هضدی ٣ِ هی

 .ؿَد ٣ؼت ٣ٌذ ٣ِ دس ًشیٞ آى، ٣بس حشام هشت٤ت هی

 

پَضذکِّبییهیسّبیفبهیللجبدختزیدرثیزٍىاسهٌشلچبدریاستٍحجبةکبهلدارداهبدرداخلهٌشلٍدرهقبثلًبهحزم .۲۳



 

 

 ّبیفبهیلٍغزیجٍِجَددارد؟حجبثصکبهلًیستیبحجنثذًصهطخعاست.حکنایيکبرچیستٍآیبتفبٍتیثیيًبهحزم

َاّشؽ ثِ هٌضلـبى ّب ٍخَد ًذاسد ٍ ًبهحشم ًبهحشم اػت؛ هو٤ي اػت دس هٔبؿشت هؼبئلی ٍخَد داؿتِ ثبؿذ؛ هثالً ای٤ٌِ ی٢ خبًن ٍٟتی ؿَّش خ تٜبٍتی ثیي ًبهحشم

ثٌذی داسد ٍ  ًـیٌذ. اهب ای٤ٌِ آیب هحشم ٍ ًبهحشم دسخِ خَسد، اهب ثب ًبهحشم ٗشیجِ ػش ی٢ ػٜشُ ًوی ًـیٌذ ٍ ٗزا هی آیذ، ثب حَٜ حدبة ٣بهل، ثب اٍ ػش ی٢ ػٜشُ هی هی

 .ی٤ی ثیـتش ًبهحشم اػت آى ی٤ی ٣وتش، خیش

 

 زچگًَِثبیذثبضذ؟ّبدرهقبثلهحبرمغیزاسّوسپَضصخبًن .۲۴

ؿَد؛ صهبًی ٣ِ خبًوی دس هٔشم ًگبُ ثذ  خب ّن ح٤ن ثبًَی ثبس هی ّب اؿ٤بل ًذاسد. ٍلی گبّی ّوبى ّبی خبف ثذى ثبیذ پَؿیذُ ثبؿذ ٍ ًگبُ ثِ ٗیش آى ٟؼوت ٟؼوت

 .ًِش تشثیتی هـ٤لی ٍخَد داؿتِ ثبؿذ ثبیذ آى هَاهْ سا ّن ثپَؿبًذ آهیض ثبؿذ یب اص دّذ ٣ِ هحشهؾ ًگبُ ثذ داسد یب ثشای اٍ تحشی٢ثگیشد یب احتوبل هحشم خَد ٟشاس 

 

 هػذاقآرایصچیست؟ .۲۵

اگش ٣بسی سا آسایؾ ثذاًٌذ ٍ خبًن آى آسایؾ سا داؿتِ ثبؿذ ثبیذ  -اٛشادی ٣ِ دس هحل صًذگی ؿخق ّؼتٌذ-هلذاٝ آسایؾ سا ثبیذ ٓشٙ تٔییي ٣ٌذ؛ یٌٔی ٓوَم هشدم 

 .گَیذ ثالً ٣شم ػبدُ ٍ هٔوَلی سا ٣ؼی آسایؾ ًویاص ًگبُ ًبهحشم ثپَؿبًذ. ه

 

 هٌظَراسعزفدرثحثآرایصٍسیٌت،عزفهتطزعیياستیبعزفکَچٍِخیبثبى؟ .۲۶

ٍلَ هتـشّ - دٌّذ ی هشدم ّؼتٌذ، آًْبیی ٣ِ آسایؾ سا تـخیق هی ّب ّؼتٌذ یب هشدم ٓبدی؟ خَاة ایي اػت ٣ِ ّوِ ػؤال ٣شدًذ ایي ٓشٙ چِ ٣ؼبًی ّؼتٌذ؟ هتذیي

 .اگش ثگَیٌذ ایي ٣بس آسایؾ اػت، آسایؾ هحؼَة ؿذُ ٍ دس ٗیش ایي كَست آسایؾ ًیؼت -ؿٌبػٌذ ّن ًجبؿٌذ ٍلی آسایؾ سا هی

 

 آرایصکزدىسًبىٍظبّزضذىدرهقبثلًبهحزمچِحکویدارد؟ .۲۷



 

 

ٍ آسایؾ ٣ٌذ ثِ ٟلذ ای٤ٌِ ًبهحشم ثجیٌذ، ایي ٣بس حشام اػت؛ اگش ٓوذاً دس ًگبُ ًبهحشم اگش خبًوی آسایؾ داؿتِ ثبؿذ، ثبیذ آسایـؾ سا اص ًگبُ ًبهحشم ثپَؿبًذ. اگش ا

ّب تب هچ( دس كَستی اػت ٣ِ آسایؾ ٍ  ّب اػتثٌب ؿذُ )گشدی كَست ٍ دػت اؽ سا ًپَؿبًذ آى ًیض حشام اػت؛ هَاسدی ّن ٣ِ دس ثحث پَؿؾ خبًن ؿذُ ی آسایؾ چْشُ

 .صیٌتی ًذاؿتِ ثبؿٌذ

 

 یهػٌَعیچِحکویداردٍتکلیفچٌیيافزادیًسجتثٍِؾٍَغسلچیست؟ًبخيٍهژُکبضت .۲۸

داًذ ٣ِ ثشداؿتي هبًْ ثٔذاً هـ٤ل اػت، ثْتش اػت ایي ٣بس سا ٤ًٌذ. ٍلی اگش ایي ٣بس سا اًدبم دادُ اػت، حبل  گیشد ٍ ؿخق هی اگش ایي ٣بس دس ٍٟت ًوبص كَست ًوی

ی  ٣ٌذ ًبخي ٣بؿتِ ثبؿذ یب هظُ ثخَاًذ ٍ ثِ ٍهَ یب ٗؼل احتیبج داسد؛ دس ایي ٍهٔیت ثبیذ ایي هبًْ سا ثشًشٙ ٣ٌذ، ٛشٟی ّن ًوی خَاّذ ًوبص ٍٟت ًوبص ؿذُ ٍ هی

ي هبًْ یشا ٍخَد ایهلٌَٓی، ٍلَ ای٤ٌِ ایي ثشًشٙ ٣شدى ثب كشٙ ٍٟت یب ّضیٌِ یب ٣و٢ گشٛتي اص دیگشاى هو٤ي ثـَد، ثِ ّش حبل ثبیذ ایي هبًْ سا ثشًشٙ ٣ٌذ ص

 .ّبی اكلی ٍ پَػت ثشػذ گزاسد آة ثِ هظُ ًوی

ی ثؼیبس ثبالیی الصم اػت ٣ِ االى ایي ّضیٌِ سا ًذاسد یب ثشداؿتٌؾ ثؼیبس دؿَاس ٍ  گزسد ٍ ٛشكت ثشداؿتي ایي هبًْ ًیؼت یب ّضیٌِ ؿَد ٍٟت ًوبص داسد هیاهب اگش هتَخِ 

 .ؿَد؛ ثِ ایي هٌٔب ٣ِ چَى هبًْ ٍخَد داسد ثبیذ ٍهَ ٍ ٗؼل خجیشُ اًدبم دّذ ٍ ًوبصؽ سا ثخَاًذ هی ػخت اػت ٍ ًتَاًذ ثشداسد، آى ٍٟت ت٤لیٚ ٍ ٍُیِٜ َٓم

 

 ثبضذ؟ّبٍالکچیستٍتکلیفٍؾٍَغسلکسیکِاستفبدُکزدُاستچِهیحکناستفبدُاسلَاسمآرایطیٍاًَاعکزم .۲۹

٣ِ ّیچ هشد ًبهحشهی ٍخَد ًذاسد اؿ٤بلی  اّذ دس ًگبُ ًبهحشم ُبّش ؿَد، ثشای ؿَّش یب حوَس دس هدلغ صًبًِدس كَستی ٣ِ ًخَ آساػتگی ٍ آسایؾ ٣شدى ثشای خبًن

 .گیشد، آسایؾ ٣شدى ثشای ًبهحشم حشام اػت داًذ دس هٔشم ًگبُ ًبهحشم ٟشاس هی ًذاسد؛ اهب اگش خذای ًب٣شدُ ایي آسایؾ ثشای ًبهحشم ثبؿذ یب هی

سػذ حتوبً ثبیذ آى سا ثشًشٙ ٣ٌذ اهب اگش  ُ ثبؿذ، ت٤لیٜؾ ثشای ٍهَ ٍ ٗؼل چیؼت؟ اگش آسایؾ دس حذی اػت ٣ِ آة ثِ پَػت ًویحبال اگش ؿخق آسایؾ ٣شد

٣ِ االى دس  ؿَد یب خیلی ػخت اػت ٍ یب هَادی الصم داسد گزسد یب ای٤ٌِ ایٌْب االى ثشًشٙ ًوی تَاًذ آسایؾ سا ثشًشٙ ٣ٌذ، هثالً ٍٟت ًوبص هی ٍهٔیتی داسد ٣ِ ًوی



 

 

٣ٌذ ٍ ح٤ن ٍهَ ٍ ٗؼل خجیشُ  گیشد یب ٗؼل هی ؿَد ٍ ثب ّوبى ٍهٔیت ٍهَ هی اؽ سا ًذاسد، دس ایي ٍهٔیت اص ثبة ًبچبسی ت٤لیٚ َٓم هی دػتشع ًیؼت یب ّضیٌِ

 .٣ٌذ سا پیذا هی

 

 ّبچِحکویدارد؟استفبدُاسعكزٍادکليثزایخبًن .۳۱

 اػت هو٤ي یب ؿَد ًبهحشم تَخِ هَخت ٣ِ اد٣لٌی ٍ ٌٓش اهب ًذاسد اؿ٤بلی ثبؿذ ّب هحشم  ثشای ؿَّش یب حوَس دس هدلغ صًبًِ یب دس خوْاػتٜبدُ اص ٌٓش ٍ اد٣لي اگش 

 .اػت حشام ؿَد تحشی٢ ٍ ٣ٌذ اػتـوبم ًبهحشم

 

 حکناستفبدُاسلَاسمآرایطیکِثعؿبًهؿزّستٌذچیست؟ .۳۱

ّب ػَصؽ یب دسد هختلشی داؿتِ ثبؿذ ٍلی هشس هٔتٌبثْی ًذاؿتِ ثبؿذ، ٣ِ  ٜبدُ اص آًْب حشام اػت؛ هو٤ي اػت ثشخی آسایؾاگش هشس ٟبثل تَخِ داؿتِ ثبؿٌذ، اػت

 .اؿ٤بلی ًذاسد

ثشای اٍ آسایؾ  ثِ ّش حبل تـخیق ثب خَد ه٤لٚ اػت یب ثِ تـخیق هتخلق آتوبد ٣ٌٌذ. هو٤ي اػت ٣ؼی ثیوبسی پَػتی داؿتِ ثبؿذ ٍ اػتٜبدُ اص ی٢ ًَّ لَاصم

 .هوش ثبؿذ ًِ ثشای اٛشاد دیگش ٣ِ دس ایي كَست اػتٜبدُ اص آى ثشای اٍ حشام اػت

 

 یهکلفًسجتثٍِؾٍَغسلچیست؟تتَکزدىاثزٍٍسبیزاعؿبیثذىچِحکویداردٍٍظیفِ .۳۲

ثذى تتَ ٣ٌٌذ خبیض ًیؼت؛ اهب اگش ثشای ثذى هشسی ًذاؿتِ ثبؿذ ٍ هٌبلجی  تتَ ٣شدى اگش ثشای ثذى هشس ٟبثل تَخْی داؿتِ ثبؿذ یب تلبٍیش هؼتْدي یب هٌبلت ثبًلی سا ثش

 .ی دیگشی ثش ایي ٣بس هتشتت ًـَد اكلؾ اؿ٤بلی ًذاسد؛ اگشچِ هؼتحت ٍ پؼٌذیذُ ّن ًیؼت ٣ِ ًَؿتِ ؿذُ، هٌبلت یب ًوبّبی حشاهی ًجبؿذ ٍ هٜؼذُ

 .هبًْ ًیؼت ٍ ٍهَ ٍ ٗؼل ٛشد اؿ٤بلی ًذاسد -سٍد ٍل اػت دس تتَ ٣شدى ٣ِ خَّش صیش پَػت هیآى چیضی ٣ِ اهشٍصُ هتذا-تتَ ٣شدى ّوچٌیي ًؼجت ثِ ٍهَ ٍ ٗؼل 



 

 

 .حشم ثپَؿبًذاهب ح٤ن تتَ ٣شدى اص خْت دیگش ایي اػت ٣ِ اگش خبًوی اثشٍ یب دػتؾ سا تتَ ٣شدُ ٍ آسایؾ هحؼَة ؿَد ٍلَ آسایؾ ثبثت، ثبیذ اص ًگبُ ًبه

 

 

 آیباپیالسیَىثذىجبیشاست؟ .۳۳

 :اپیالػیَى ثب لحبٍ دٍ ؿشى خبیض اػت

 گشدد ثِ تـخیق خَد ه٤لٚ یب هتخللبى؛ اٍل ای٤ٌِ ایي ٣بس هشسی ًذاؿتِ ثبؿذ. اگشچِ ایي ثشهی

 .دٍم ای٤ٌِ هؼتلضم ٣بس حشاهی ًجبؿذ؛ یٌٔی ًگبُ یب لوغ حشام دس ثیي ًجبؿذ

 .ؿذ خبیض ًیؼتاهب اگش هشس داؿتِ ثبؿذ یب هؼتلضم ٣بس حشاهی هثل لوغ ٍ ًِش حشام ثب

 

 ّبجبیشاست؟آیبثلٌذثَدىًبخيخبًن .۳۴

 .ًوب ؿًَذ ّب اؿ٤بل ًذاسد اهب ثِ ؿشى ای٤ٌِ ٗیشهتٔبسٙ ًجبؿذ ٣ِ اًگـت ثلٌذ ثَدى ًبخي خبًن

 

 ّبچیست؟یخبًنضذُضذُیبرًگحکنپَضصثزایاثزٍیثزداضتِ .۳۵

گَیٌذ آسایؾ ٣شدُ،  ٣شدُ ٍ یب اثشٍ ثشداؿتِ ثبیذ اص ًگبُ ًبهحشم ثپَؿبًذ، اهب اگش ًِ هختلش اػت ٣ِ ٓشٛبً ًوی گَیٌذ آسایؾ یب سًگ اگش دس حذی اػت ٣ِ ٓشٛبً هی

 .پَؿبًذًؾ ٍاخت ًیؼت

 

 ّبًٍوبیصدادىآىثًِبهحزمچیست؟حکناستفبدُاسهَیهػٌَعیتَسفخبًن .۳۶

 .ًذاؿتِ ثبؿذ اؿ٤بل ًذاسد اهب ثٌب ثش احتیبى ٍاخت ثبیذ اص ًگبُ ًبهحشم پَؿبًذُ ؿَد اكل اػتٜبدُ اص هَی هلٌَٓی اگش هبًْ ٍهَ ًجبؿذ ٍ هٜؼذُ



 

 

 

 ّبییاسگًَِیبریصپزٍفسَریچیست؟حکنتزاضیذىریصیبقسوت .۳۷

َ اؿ٤بلی ًذاسد ٍ سیؾ ثِ اكٌالح پشٍٛؼَسی ثٌبثش ّب ٍ صیش گل تشاؿٌذ ثٌب ثش احتیبى خبیض ًیؼت اهب اكالح گًَِ ّبیی ٣ِ هثل آى هی تشاؿیذى ثب تیٖ یب ٍػبیل ٍ هبؿیي

 .احتیبى خبیض ًیؼت

 

 آیباسًظزضزعیفزقیثیيآرایصکنٍسیبدٍجَددارد؟ .۳۸

ثل ًبهحشم ًپَؿبًذُ گَیٌذ آسایؾ ٣شدُ هثالً اثشٍّب یب چـن سا هذاد ٣ـیذُ یب سط لت صدُ اػت ٍ ه٠ب ٛشٟی ثیي آسایؾ ٣ن ٍ صیبد ًیؼت اگش خبًن ٣بسی ٣شدُ ٣ِ ٓشٛبً هی

 .ًیؼت اػت حشام اػت. اهب اگش دس حذی ًیؼت ٣ِ ٓشٛبً ثگَیٌذ آسایؾ ٣شدُ هثالً ٣شهی صدُ ٍ ٣وی صیجبتش ؿذُ اػت پَؿبًذًؾ اص ًگبُ ًبهحشم ٍاخت

 

 کٌذ؟کٌٌذ؛آیبایيکبرثزایٍؾَهطکلایجبدهیثزخیثبًَاىپلکپبییيراثبهذادسیبُهی .۳۹

چیضی تِ ثبؿذ دس حذی ٣ِ سٍی پَػت سا گشٛتِ ٍ هبًْ سػیذى آة ؿَد یب دس حذی اػت ٣ِ ؿ٢ داسد هبًْ اػت یب ًِ، ثبیذ ثشًشٙ ٣ٌذ تب هٌوئي ؿَد اگش خشم داؿ

 .سٍی پَػت ًیؼت اهب اگش كشٛبً سًگ اػت ٍ هبًْ خشهی ًیؼت اؿ٤بلی ًذاسد

 

 ایيحذاسآرایصدرجبییکًِبهحزمحؿَردارداضکبلدارد؟ّبیآرایطیٍحؿَرثبّبیپَستثبکزمآیبهحَکزدىلک .۴۱

ّبی كَست سا ثشًشٙ ٣ٌذ یب ٣شهی صدُ ٍ كَستؾ ٣وی ؿٜبٙ ؿذُ اػت یب هثالً ٣شم هذآٛتبة یب ػٜیذ٣ٌٌذُ صدُ اهب دس حذی ًیؼت ٣ِ ثگَیٌذ  اگش كشٛبً ل٢

 .گَیٌذ آسایؾ ٣شدُ ٍلَ آسایؾ ٣ن ثبؿذ ثبیذ اص ًگبُ ًبهحشم ثپَؿبًذ اص ایي ه٠ذاس اػت ٣ِ هیآسایؾ ٣شدُ اػت، پَؿبًذًؾ اص ًگبُ ًبهحشم ٍاخت ًیؼت اهب اگش ثیؾ 

 

 کٌٌذ.آیبپَضبًذىغَرتثبایيٍؾعیتاسًگبًُبهحزمٍاجتاست؟ّبخفچطنٍخفلتراتتَهیثزخیاسخبًن .۴۱



 

 

 .گبُ ًبهحشم ثپَؿبًذثِ ّش حبل اگش ٣بسی اًدبم دّذ ٣ِ ثگَیٌذ آسایؾ ٣شدُ ثبیذ اص ً

 

 دارًذ؛آیبایيکبراضکبلدارد؟اخیزاًرایجضذُاستکِثزخیپسزاىٍهزداىاثزٍثزهی .۴۲

ٍ آى ؿخلیت صًبًِ ًَس٣لی آسایؾ صًبًِ ثشای هشداى ٍ آسایؾ هشداًِ ثشای صًبى حشام اػت. اص ًِش اػالم آى ؿخلیت ٍ تـخق هشداًِ ثشای هشداى ثبیذ حَٜ ؿَد  ثِ

 اخشای  ّب سا ثٌبثش احتیبى ٍاخت آٟبیبى ًپَؿٌذ ٍ لجبع خبف هشداى سا صًبى ًپَؿٌذ هگش ثشای ی٢ ٗشم ٠ٓالیی هثالً اًذ لجبع خبف خبًن ٣ِ گٜتِ ثشای صًبى؛ ّوچٌبى ّن

 .ًوبیؾ یب ٛیلن

 

 ،آرایصٍسیَرآالتیثزایهزداىحزاماست؟چِسیٌت .۴۳

٣ٌٌذ ٣ِ دس  ای هبؿیي هی گًَِ ًوب ؿَد، اؿ٤بلی ًذاسد اهب اگش هثل ثشخی ٣ِ هَی ػشؿبى سا ثِ ٍ ػج٢ ًجبؿذ ٣ِ ٛشد اًگـت آسایـی ٣ِ هتٌبػت ثب هشداى ثبؿذ، خلٚ

 .٣ٌٌذ ٣ِ ایي چِ ؿ٤لی اػت، حشام اػت ؿًَذ ٍ ّوِ ًگبُ هی ًوب هی خبهِٔ اًگـت

ًگـتش، حل٠ِ یب گشدًجٌذ ثبؿذ، هشثَى ثِ داهبدی ثبؿذ یب ٗیش اص آى، ی٢ ثبس ثپَؿذ یب دُ ثبس، ی ًال ثشای هشداى حشام اػت؛ حبل ا اص ًِش صیَسآالت ًجٞ ح٤ن ٣لی اػتٜبدُ

گشدًجٌذ، حل٠ِ، اًگـتش یب...  ٣الً ًال ثشای هشداى حشام اػت اص ّش ًَٓی ٣ِ ثبؿذ؛ چِ ًالی ػٜیذ ثبؿذ چِ ًالی صسد ٍ دس ًوبص ّن اگش هشد صیَس ًال داؿتِ ثبؿذ هثالً

 .تیبى ٍاخت ثبًل اػتًوبصؽ ثٌبثش اح

ای، سًگ آى ػٜیذ ؿذُ، حشام اػت ٍلی اگش ٌٓلش  ؿَد ّوبى ًالی صسد اػت ٣ِ ثش اثش هخلَى ٣شدى هبدُ دس هَسد ًالی ػٜیذ، اگش چیضی ٣ِ ًالی ػٜیذ ًبهیذُ هی

 .گَیٌذ هبًْ ًذاسد ٍ پالتیي ًیض اؿ٤بل ًذاسد ًال دس آى ثِ ٟذسی ٣ن اػت ٣ِ ٓشٛبً ثِ آى ًال ًوی
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