جلیقه ضد گلوله
زر ثزرعی ٞبی ا٘جبْ ؽس ٜزرثبرٛ٘ ٜجٛا٘ب٘ی و ٝزر ؽزایظ پزذغز (ذب٘ٛازٞ ٜبی اس ٌ ٓٞغیرت ،ٝافتیبز،فمز ،عٛء رفتبرٔ ،حّٞ ٝبی
جزْ ذیش  )... ٚس٘سٌی وزز٘سٔ ،ؾبٞس ٜؽس ٜاعت و ٝثیؼ اس  30زرصس اس آ٘بٖ (چٙس ثزاثز افزاز فبزی) زر آیٙس ٜثب ٔؾىالتی اس لجیُ
افتیبز  ٚافغززٌی ٔٛاجٔ ٝی ؽ٘ٛس ،أب حسالُ  50زرصس ٘ٛجٛا٘بٖ پزٚرػ یبفت ٝزر چٙیٗ ؽزایغی ٘ ٝفمظ تحت تبثیز لزار ٍ٘زفتٙس،
ثّىٚ ٝاٖ اجتٕبفی ذٛز را ثٟجٛز ثرؾیس ٚ ٜث ٝس٘سٌی ٔٛفمی (حتی ثبالتز اس افزاز فبزی) زعت یبفت ٝا٘سٌٛ .یی ایٗ ٘ٛجٛا٘بٖ ث ٝجّیمٝ
ضس ٌّٔ ِٝٛغّح ثٛز٘س و ٝآ٘بٖ را زر ثزاثز ِٞ ِٝٛب حبفؾت وزز ٜاعت .چٙیٗ افزازی را تبة آٚر ٔی ٘بٔٙس.
 70زرصس اس زا٘ؾٕٙساٖ٘ ،رجٍبٖ  ٚافزازی و ٝث ٝعغٛح ثبالی اجتٕبفی رعیس ٜا٘س ،اس جّٕ ٝافزاز تبة آٚر ث ٝؽٕبر ٔی ر٘ٚس.
تاب آور کیست و تاب آوری چیست؟
 Resiliencyزر فزِ ًٙٞغبت ،وؾغب٘ی  ٚذبصیت فٙزی  ٚرتجبفی ٔقٙب ؽس ٜاعت ،أب زر ٔتٔ ٖٛزثٛط ث ٝپیؾٍیزی اس افتیبز،
اصغالح تبة آٚری ٔقبزَ ثٟتزی ثزای ایٗ ٚاص ٜاعت.
ٚاص ٜتبة آٚری را ٔی تٛاٖ ث ٝصٛرت تٛا٘بیی ٔمبثّ ٝثب ؽزایظ زؽٛار یب تقسیُ آٖ تقزیف وزز .زر ٚالـ تبة آٚری فجبرت اعت اس
ؽزفیت افزاز ثزای عبِٓ ٔب٘سٖ ٔ ٚمبٔٚت زر ثزاثز ؽزایظ عرت  ٚپزذغز .فزز تبة آٚر ٘ ٝفمظ ثز ؽزایظ زؽٛار چیزٔ ٜی ٌززز ثّىٝ
عی آٖ لٛی تز ٘یش ٔی ؽٛز .پظ تبة آٚری ثٔ ٝقٙبی تٛاٖ ٔٛفك ثٛزٖ ،س٘سٌی وززٖ  ٚذٛز را رؽس زازٖ زر ؽزایظ زؽٛار (ثب ٚجٛز
فٛأُ ذغزعبس) اعت .ایٗ فزآیٙس ذٛز ث ٝذٛز ایجبز ٕ٘ی ؽٛز ٚ ٚلئتی ؽٟٛر ٔی یبثس و ٝفزز زر ٔٛلقیت زؽٛار ٘ ٚبذٛؽبیٙسی لزار
ٔی ٌیزز  ٚثزای رٞبیی اس آٖ ثب صسٔ ٝوٕتز ،حساوثز تالػ را ثزای وؾف  ٚثٟزٌ ٜیزی اس فٔ ُٔٛحبفؾت وٙٙس( ٜفززی ٔ ٚحیغی)
زر زر ٚ ٖٚثیز ٖٚذٛز ،وٕٛٞ ٝار ٜث ٝصٛرت ثبِمٚ ٜٛجٛز زارز ث ٝوبر ٌیزز.
ثٙبثزایٗ افزاز تبة آٚر وغب٘ی ٞغتٙس وٚ ٝلتی زر ٔقزض ذغز لزار ٔی ٌیز٘س زچبر اذتالَ ٕ٘ی ؽ٘ٛس .اس ایٗ ر ٚؽبیس ثتٛاٖ ٘تیجٝ
ٌزفت وٛٔ ٝاج ٝؽسٖ ثب ذز ؽز ط السْ ثزای آعیت پذیزی اعت ،أب ؽزط وبفی ٘یغت .فٛأُ تبة آٚر ثبفث ٔی ؽ٘ٛس و ٝفزز زر
ؽزایظ زؽٛار  ٚثب ٚجٛز فٛأُ ذغزعبس اس ؽزفیت ٞبی ٔٛجٛز ذٛز ثزای زعت یبثی ثٛٔ ٝفمیت  ٚرؽس اعتفبز ٜوٙس  ٚایٗ چبِؼ ٚ
آسٔ ٖٛرا ث ٝفزصتی ثزای تٛإ٘ٙس وززٖ ذٛز ٔجسَ ٕ٘بیس  ٚاس اٖ عزثّٙس ثیز ٖٚثیبیس.

تاب آوری پنج خصوصیت مهم دارد:
 .1تبة آٚری ر٘ٚسی پٛیب اعت ٝ٘ ،یه ٚضـ ثبثت.
 .2تبة آری ٔٛلقیتی اعت ،یقٙی یه رفتبر عبسٌبرا٘ ٝزر یه ٔٛلقیت ٕٔىٗ اعت زر ٔٛلقیت زیٍز ٘بعبسٌبر ثبؽس.
 .3تبة آٚری ٔحص َٛتقبُٔ ٚیضٌی ٞبی ؽرصیتی ثب فٛأُ ٔحیغی اعت.
 .4تبة آٚری زر ٔٛلقیت ٞبیی و ٝچٙسیٗ فبُٔ ذغز ٚجٛز زارز ،پیچیس ٜتز اعت.
 .5تبة آٚری را ٔی تٛاٖ آٔٛذت.
تاب آوری و پیشگیری از اعتیاد:

زر حبَ حبضز زر پیؾٍیزی اس افتیبز ایٗ فمیس ٜزر حبَ ؽىُ ٌیزی اعت و ٝیؾٍیزی ٔی تٛا٘س ثز ٔجٙبی اعالفبت وغت ؽس ٜاس
ٔغبِق ٝزرثبر ٜوغب٘ی ثبؽس و ٝث ٝعٛر ٔٛفمیت آٔیش اس عٛء ٔصزف ٔٛاز اجتٙبة وززٜا٘س ٝ٘ .اِشأبً آٟ٘بیی وٛٔ ٝاز ٔصزف وزز ٜا٘س.
ایس پبعد ث ٝایٗ پزعؼ و« ٝپیؾٍیزی ثبیس ثز ٔجٙبی ٔثجت ٞب ثبؽس یب ٔٙفی ٞب؟» زؽٛار ثبؽس ،أب ثبیس زر ٘ؾز زاؽت ٝثبؽیٓ ٞه اس
افزازی و ٝثٔ ٝصزف ٔٛاز «ٌ٘ ٝفت ٝا٘س» ٘یش ٔی تٛاٖ چیشٞبی ثغیبری آٔٛذت .زر ٌذؽت ٝثیؾتز تٛجٟبت زر سٔی ٝٙعٛء ٔصزف ٔٛاز
زر جٛا٘بٖ ثز ایٗ ٘ىتٔ ٝتٕزوش ثٛز و ٝچزا جٛا٘بٖ ث ٝافتیبز زچبر ٔی ؽ٘ٛس  ٚث ٝایٗ ٔٛضٛؿ و ٝچزا جٛا٘بٖ اس ٔٛاز اجتٙبة ٔی وٙٙس
تٛجٟی ٕ٘ی ؽس .ث ٝتبسٌی ٔغبِق ٝزرثبر ٜجٛا٘ب٘ی و ٝزر ؽزایظ پزذغز س٘سٌی ٔی وٙٙس أب ت٘ٛغت ٝا٘س اس ٔصزف ٔٛاز زٚری وٙٙس
آغبس ؽس ٜاعت .تبة آٚری  ٚثٟزٌ ٜیزی اس فٛأُ ٔحبفؾت وٙٙس ٜث ٝآ٘بٖ وٕه وزز ٜاعت تب اس ٔٛاز اجتٙبة وٙٙس .ثزای ٔثبَ
فزس٘ساٖ افزاز اِىّی ثیؾتز زر ٔقزض ذغز ٌزایؼ ث ٝاِىُ لزار زار٘س ،أب عیف ٚعیقی اس آٟ٘ب ث ٝعزف اِىُ ٕ٘ی ر٘ٚس  ٚعبِٓ ٔی
ٔب٘ٙس  ٚاس ٕٞیٗ ر ٚتبة آٚر ث ٝؽٕبر ٔی آیٙس.
عیف ٚعیقی اس آٟ٘ب ث ٝعزف اِىُ ٕ٘ی ر٘ٚس  ٚعبِٓ ٔی ٔب٘ٙس  ٚاس ٕٞیٗ ر ٚتبة آٚر ث ٝؽٕبر ٔی آیٙس .ثزذی س ٔ ٟٓتزیٗ فٛأُ
تبة آٚری فجبرت ا٘س اس زاؽتٗ تصٛیز ٔثجت اس ذٛز ،وٙتزَ فزز ثز س٘سٌی ذ ٛز ،احغبط ٔغئِٛیت ،زاؽتٗ ٞسف ،ذٛػ ثیٙی ٚ
ارسػ ٞبی اذاللی.
زر یه ٔغبِقٌ ٝغتزز ،ٜچٙسیٗ فبُٔ ٔحبفؾت وٙٙس ٜثبِم ،ٜٛو ٝث٘ ٝؾز ٔی رعیس احتٕبَ ٌزایؼ ث ٝاِىُ ٛٔ ٚاز را وبٞؼ ٔی زٙٞس،
ؽٙبعبیی ؽس٘س .زر اٖ ٔغبِقٔ ٝؾرص ؽس و ٝرٚاثظ صٕیٕب٘ ٝثب ذب٘ٛازٚ ،ٜجٛز اٍِٞٛبی ٔٛثز  ٚلٛی زر س٘سٌیٛٔ ،فمیت ٞبی
تحصیّی ،پی٘ٛس ٔحىٓ ثب ٔسرع /ٝزا٘ؾٍب ٚ ٜتال ثزی رعیسٖ ث ٝآرسٞٚب ،اس ذغز افتیبز ٔی وبٞس.
ٕٞچٙیٗ ث٘ ٝؾز ٔی رعس ذّك  ٚذ ٚ ٛرٚحیٔ ٝالیٓ ،جٛا٘بٖ را ث ٝعبسٌبری ثب اعتزط ٞب ثب زیس ٔثت لبزر ٔی عبسز و ٝایٗ ٞز ز ٚثبفث
تمٛیت فٛأُ ٔحبفؾت وٙٙس ٜزر فزز ٔی ؽ٘ٛسٕٞ .چٙیٗ زر ٔغبِ ٝای زیٍز ،فٛأُ ٔحبفؾت وٙٙس ٜزر عٌ ٝز ٜٚتمغیٓ ؽس٘س:
ٚیضٌی ٞبی جٛاٖ :تیپ ؽرصیتی ٔالیٓ ٔ ٚثجت ،اعتمالَٚ ،اثغت٘ ٝجٛزٖٔ ،یسٚاری ثبال  ٚأیس ث ٝآیٙسٕٞ ،ٜسِی ،ؽٛخ عجقی ،ثٟزٜ
ٛٞؽی ثیؾتز اس .100
ٚیضٌی ٞبی ذب٘ٛاز :ٜس٘سٌی ثب ذب٘ٛاز ،ٜرٚاثظ صٕیٕی ثب یىی س ٚاِسیٗ ،ثزلزاری ا٘ضجبط ٔتقبزَ تٛعظ ٚاِسیٗ٘ ،ؾبرت ٚاِسیٗ.
حٕبیت ٞبی اجتٕبفی :زٚعت ثشري تز  ٚلبثُ افتٕبز  ٚثب تجزث ٝثزای ثچٞ ٝبیی و ٝزر حٕبیت ذب٘ٛاز٘ ٜیغتٙس  ٚحٕبیت زٚعتبٖ .
زر ٔغبِق ٝای زیٍز ایٗ فٛأُ ث ٝز ٚزعت ٝفززی ٔ ٚحیغی تمغیٓ ؽس ٜاعت :فٛاَ فززی ؽبُٔ ذّك  ٚذٛی آعبٖ ٌیز ،ثٟزٛٞ ٜؽی
ثبال ،ذٛز اثزثرؾی ،ارسیبثی ٚالـ ثیٙب٘ ٝاس ٔحیظٟٔ ،برت ٞبی حُ ٔؾىالت اجتٕبفی ،احغبط ٔغئِٛیتٕٞ ،سِی ،زَ زیٍزاٖ را ثٝ
زعت آٚرزٖ ،ؽٛخ عجقی  ٚتٛا٘بیی عبسٌبری ٔی ثبؽس  ٚفٛأُ ٔحیغی ؽبُٔ فٛأُ حفبؽت وٙٙس ٜزر ذب٘ٛازٔ ،ٜسرع ،ٝزا٘ؾٍبٚ ٜ
جبٔق ،ٝاس جّٕٔ ٝزالجت ٞبی سٚزرط ٚاِسیٗ ،تؾٛیك  ٚرٚاثظ ٌزْ  ٚصٕیٕی ثب یه ثشري تزٔ ،حیظ ذب٘ٛازٌی ٌزْ  ٚصٕیٕی،
تٛلقبت ٔتقبزَ ٚاِسیٗٔ ،غئِٛیت پذیزی  ٚپبعرٍ ٛثٛزٖ ذب٘ٛاز ،ٜاٍِٛی ٔثجت٘ ،ؾبرت ٟٔ ٚبرت ٞبی ٚاِسیٙی ٔٙبعت ،عٙت ٞب ٚ
ٔمزرات ذب٘ٛازٌی ،حٕبیت اس ؽبیغتٍی ٞب  ٚاٞساف س٘سٌی جٛا٘بٖ ،حٕبیت ذب٘ٛازٌی ٔغتٕز ،فزصت زازٖ ث ٝزا٘ؼ آٔٛساٖ/
زا٘ؾجٛیبٖ ثزای ا٘بْ فقبِیت ٞبی ٌ٘ٛبٌٚ ،ٖٛجٛز ج ٛحٕبیت ٌز ٔسرع /ٝا٘ؾٍبٙٞ ٚ ٜجبرٞبی ٔثجت جبٔق ٝاعت.
تبة آٚری زر فز ًٙٞایزا٘ی چٙساٖ غزیت ٟٔ ٚجٛر ٘یغت .اصغالحبت  ٚوٙبیٞ ٝبیی ٔثُ «پٛعت وّفت ثٛز»« ،عً جبٖ ثٛزٖ»،
«ثبز٘جبٖ ثٓ آفت ٘سارز» ،زر ٚالـ ٕٞبٖ تبة آٚری را ٚصف ٔی وٙس ،أب ث ٝؽز ٔی رعس تبة آٚری زر فز ًٙٞفبٔ ٝثیؼ اس آ٘ىٝ

یه صفت ٔثجت  ٚپغٙسیس ٜثبؽسٙٔ ،فی  ٚتحمیز ؽس ٜاعت ٌ ٚز٘ ٝچٙیٗ تقبثیز ٘بی ٝآٔیشی زرثبر ٜی آٖ ث ٝوبر ٕ٘ی رفت .اس ٕٞیٗ
ر ٚثبیس افىبر جبٔق ٝرا ث ٝعٛی ٍ٘زػ ٔثجت ٘غجت ث ٝتبة آٚری ٞسایت وزز ثب ایٗ ٔ ٕٝٞی تٛاٖ ثٔ ٝصزفی اس حبفؼ زِرٛػ زاؽت
ؤ :ٝزك سیزن چ ٖٛث ٝزاْ افتس تحُٕ ثبیسػ؛  ٚتبة آٚری یقٙی ٕٞیٗ.
شما تا چه حد تاب آورید؟
ٚضـ تب آٚری ذٛز را زر یه ٔمیبط پٙج زرج ٝای (;1ثغیبر وٓ تب  ;5ثغیبر سیبز) ارسیبثی وٙیس.
عپظ ٕ٘زات ذٛز را جٕـ ثش٘یس  ٚث ٝلغٕت تفغیز ٔزاجق ٝوٙیس تب ثسا٘یس چٚ ٝضقی زاریس.
 .1زر یه ثحزاٖ یب ٔٛلقیت ٌیج وٙٙسٔ ٜی تٛا٘ٓ ذٛز را آراْ و ٚ ٓٙثز ا٘جبْ وبرٞبی ٔفیس تٕزوش و.ٓٙ
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ٔ ٗٔ .2قٕٛال ذٛػ ثیٗ ٞغتٓٔ ،ؾىالت را ٌذرا ٔی زا٘ٓ  ٚفىز ٔی ؤ ٓٙی تٛا٘ٓ ثز آٟ٘ب غّج ٝو.ٓٙ
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 .3عزس٘سٞ ٜغتٕف زر ٔٛلقیت ٞبی عرت  ٚؽٛار اس حظ ؽٛخ عجقی اعتفبزٔ ٜی ؤ ٚ ٓٙی تٛا٘ٓ ثرٙسْ.
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 .4افتٕبز ث٘ ٝفظ ثبالیی زارْ ،ذٛزْ را تحغیٗ ٔی ؤ ٚ ٓٙف ْٟٛزرعتی اس ذٛز زارْ.
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 .5وٙجىب ،ْٚعٛاَ ٔی پزعٓ ٔ ٚی ذٛا ٓٞاس چٍٍ٘ٛی أٛر آٌب ٜؽ ٚ ْٛزٚعت زارْ راٞ ٜبی جسیسی ثزای ا٘جبْ وبرٞب پیسا
و.ٓٙ
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 .6زرط ٞبی ارسؽٕٙسی اس تجبرة ذٛز  ٚاس تجبرة زیٍزاٖ ٔی ٌیزْ.
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ٕٞ .7یؾ ٝذٛزْ ٞغتٓ ،أب رفتبرْ را ثز عبط ٔٛلقیت ؽىُ ٔی ز.ٓٞ
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 .8ؽ٘ٛٙس ٜذٛثی ٞغتٓ  ٚث ٝذٛثی ٔی تٛا٘ٓ ثب زیٍزاٖ ٕٞسِی و.ٓٙ
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 .9زرثبر ٜزیٍزاٖ زاٚری ٕ٘ی و ٚ ٓٙثب افزازی و ٝعجه ٞبی ذصیتی ٔرتّفی زار٘س عبسٌبرْ.
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 .10ث ٝذسا افتمبز زارْ  ٚثزای آرأؼ  ٚتجسیس لٛا افٕبَ ٔقٛٙی ٔ ٚذٞجی ا٘جبْ ٔی ز.ٓٞ
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تفغیز :زر صٛرتی وٕ٘ ٝز ٜؽٕب حسٚز  25یب وٕتز اس ن ٔؾبٚر وٕه ثٍیزیس .زر غیز ایٗ صٛرت ،ثزحغت ٘شزیىی ٔز ٜث25 ٝ
تٛصیٞ ٝبی سیز را ث ٝوبر ثجزیس:


وٙجىبٚی ثچٌ ٝب٘ ٝرا زر ذٛز تمٛیت وٙیس .عٛاالت سیبزی ثپزعیس .عقی وٙیس اس  ٕٝٞچیش عز زر ثیبٚریسٕٞ .چٖٛ
وٛزوبٖ اس ٚجٛز ذٛزتبٖ ِذت ثجزیس ،عقی وٙیس ٕٞیؾ ٚ ٝزر ٞز جب ذٛػ ثبؽیس .تقجت ذٛز را ٘ؾبٖ زٞیس ،تجزث ٝوٙیس،
اؽتجب ٜوٙیس ،آعیت ثجیٙیس  ٚثرٙسیس.



اس تجبرة ذٛز ث یبٔٛسیس .ث ٝعزفت ذٛز را ثب تجبرة جسیس  ٚغیز ٔٙتؾز ٜتغجیك زٞیس  ٚزر ٚز تغییز ایجبز وٙیس .اس ذٛز
ثپزعیس٘ « :ىت ٝجسیس یب آٔٛذتٙی زر ایٗ اتفبق چیغت؟ چ ٝعز٘د ٞبیی اِٚی ٝای ثزای ؽزٚؿ آٖ ٚجٛز زاؽت ٝو ٗٔ ٝآٟ٘ب را
زر ٘ؾز ٍ٘زفتٓ؟ ثبر زیٍز اٌز اتفبق ثیفتس ٔٗ»..



فشت ٘ف ظ ذٛز را تمٛیت وٙیس .فشت ٘فظ یقٙی افىبر  ٚاحغبعی و ٝزرثبر ٜی ذٛز زاریس .ایٗ افىبر  ٚاحغبعبت ٔیشاٖ
یبزٌیزی ؽٕب را اس اؽتجبٞبت یب عزس٘ؼ ذٛز تقییٗ ٔی وٙس .فشت ٘فظ ثبال ث ٝؽٕب وٕه ٔی وٙس و ٝتبییس  ٚتحغیٗ
زریبفت وٙیس  ٚثٔ ٝب٘ٙس عپزی زر ثزاثز فجبرت ٞبی آُیت سا اس ؽٕب ٔحبفؾت ٔی وٙسٌٛ .یی ٕٞیؾ ٝث ٝذٛز ٔی ٌٛییس
«ذٛزْ را زٚعت زارْ  ٚتحغیٗ ٔی و ».ٓٙفشت ٘فظ ،افتجبر ؽٕب ٘شز ذٛزتبٖ اعت .یٗ احغبط ث ٝؽٕب اجبسٔ ٜی زٞس،
پیؼ اس آ٘ىٙٔ ٝتؾز تبییس یب اعٕیٙبٖ زیٍزاٖ ثبؽیس ،ریغه وٙیس .ثب زاؽتٗ فشت ٘فظ ثبالٕٛٞ ،ارٔ ٜغٕئٗ ایس ؤ ٝی تٛا٘یس
ٔٛلقیت ٞبی جسیس را ث ٝذٛثی ٔسیزیت وٙیس ،چٗ زر ٌذؽتٛٔ ٓٞ ٝفك ثٛزیس.



رٚاثظ زٚعتب٘ ٚ ٝذب٘ٛازٌی ذٛز را تٛف ٝزٞیس .پضٞٚؼ ٞب ٘ؾبٖ ٔی زٙٞس و ٝاٌز زر ؽزایظ وبری زؽٛار  ٚترزیت
وٙٙس ،ٜراثغ ٝزٚعتب٘ ٝیب ذب٘ٛازٌی ذٛثی ٚجٛز زاؽت ٝثبؽسٔ ،مبِ ٝثب اعتزط ث ٝذٛثی ا٘جبْ ٔی پذیزز  ٚاحتٕبَ ثیٕبری ٚ
ٔؾىُ وٕتز ٔی ؽٛز .افزاز تٟٙب ،ث ٝآؽفتٍی رٚا٘ی ٔغتقس تز٘س .صحجت وززٖ ثب زٚعتبٖ  ٚذب٘ٛاز ٜاس اثز ٔؾىالت ٔی
وبٞس ٛٔ ٚجت افشایؼ احغبط ارسؽٕٙسی ذٛز ٔی ؽٛز.



احغبعبت ذٛز را صبزلب٘ ٝثیبٖ وٙیس .افزاز تبة آٚر ٔی تٛا٘ٙس ذؾٓ ،فؾك ،تٙفز ،غٓ  ٚعیف ٚعیقی اس ٞیجب٘بت ا٘غب٘ی را
صبزلب٘ ٚ ٝثبس تجزث ٚ ٝثب احتزاْ ث ٝحمٛق زیٍزاٖ آٟ٘ب را اثزاس وٙٙسٕٞ .چٙیٗ ٔی تٛا٘ٙس زر ؽزایغی و ٝالسْ ثبؽس احغبعبت
ذٛز را ث ٝؽىُ آٌبٞب٘ ٝفز٘ ٚؾب٘ٙس یب ث ٝتقٛیك ثیب٘ساس٘س.



ا٘تؾبر زاؽت ٝثبؽیس و ٝوبرٞب ذٛة پیؼ ثزٚز .ذٛػ ث یٙی فٕیك ،ثب ارسػ ٞب ٔ ٚقیبرٞبی زر٘ٚی ٞسایت ٔی ؽٛز .افزاز
ذٛػ ثیٗ زر ثزاثز ؽزایظ ٔج٘ ٚ ٟٓبٔؾرص تحُٕ سیبزی زار٘س .ثس٘ ٖٚغر ٝاس پیؼ تقییٗ ؽس ٜی تٛا٘ٙس وبر وٙٙس  ٚزر
ثحزاٖ  ٚآؽفتٍی ثجبت را ث ٝارٔغبٖ آ٘ٚس .اس ذٛز ٔی پزعٙس« :چٍٔ ٝ٘ٛی تٛا٘ٓ ثب ایٗ ٔؾىُ ٔٛاج ٝؽ ،ْٛث ٝعٛری و ٝثٝ
٘فـ  ٕٝٞثبؽس؟»



ثب زیٍزاٖ ٕٞسِی وٙیس .ز٘یب را اس زیس زیٍزاٖ ثجیٙیس .حتی اٌز ٔربِف ؽٕب ثبؽٙس اس ذٛز ثپزعیس« :زیٍزاٖ چٍ ٝ٘ٛفىز ٚ
احغبط ٔی وٙٙس؟ ایٗ ٔغئّ ٝاس زیس آٟ٘ب چٍ ٝ٘ٛث٘ ٝؾز ٔی رعس؟ آٟ٘ب ٔزا چٍٔ ٝ٘ٛی ثیٙٙس؟ چ ٝچیش ثبفث ؽس ٜو ٝایٗ
ٌ ٝ٘ٛفىزف احغبط  ٚرفتبر وٙٙس؟»



 ٚالقیبت س٘سٌی را وؾف وٙیس .عقی وٙیس زر زا٘ؾٍب ٜس٘سٌی زرط ٞبیی ثیبٔٛسیس و ٝزر ٚلقیت ٞبی زؽٛار س٘سٌی ثٝ
ذٛثی اس آٟ٘ب اعتفبز ٜوٙیس .عقی وٙیس ٔٛلقیت ٞبیی را و ٝثزای زیٍزاٖ ثِ ٝحبػ فبعفی ترزیت وٙٙس ٜاعت ثٛٔ ٝلقیت
ٞبی پزٚرػ زٙٞس ٜتجسیُ وٙی س .اس تجبرة زؽٛرا ٔی تٛاٖ زرط ٞبی ذٛی آٔٛذت .یىی اس ٘ؾب٘ٞ ٝبی عالٔت رٚاٖ ایٗ
اعت وٚ ٝلتی ؽرص زرثبر ٜی تجزث ٝی عرت ذٛز عرٗ ٔی ٌٛیس آٖ را رٚیسازی ٚصف ٔی وٙس وٞ ٝزچٙس ٕ٘ی
ذٛاٞس زٚثبر ٜتىزار ؽٛز ،ثزایؼ ثغیبر ارسؽٕٙس ثٛز ٜاعت.



ٞز رٚس وٕی ثٟتز اس زیزٚس ثبؽیس .عق ی وٙیس زر وبرٞبی رٚسا٘ ٝذٛز تغییزات وٛچىی را ثز اعبط تبرة  ٚاٞساف ذٛز
ایجبز وٙیس تب ثز غٙبی تجزثی ٞ ٚیجب٘ی آٖ افشٚز ٜؽٛزٔ .ثال اٌز زیزٚس عز والط یبززاؽت ثززاری ٘ىززیس ،أزٚس
یبززاؽت ٞبی ٔرتصزی تٟی ٝوٙس ،اٌز زیزٚس ث ٝصحجت ٞبی یىی س زٚعتب٘تبٖ تٛجٟی ٘ىززیس ،أزٚس ایٗ وبر را ا٘جبْ
زٞیس.



رٚاثظ ذٛز را ثب ذسا تمٛیت وٙیس .لزآٖ ذسا٘ٚس را ثٟتزیٗ یبری وٙٙسٔ ٜی زا٘س(آَ فٕزاٖ ٚ )150 ،اس ا٘غبٖ ٔی ذٛاٞس وٝ
پزٚرزٌبرػ را از وٙس (ثمز .)152 :ٜذسا٘ٚس ٘شزیه ا٘غبٖ اعت  ٚث٘ ٝسای وغی و ٝا ٚرا ثرٛا٘س پبعد ٔی زٞس (ثمز:ٜ
 .)186زر ٟ٘ج اِجالغ٘ ٝیش آٔس ٜو ٝوغی و ٝث ٝیبز ذسا اعت ثب ذسا ا٘ظ ٌزفت ٚ ٝاس تٟٙبیی  ٚغزثت ذٛز رٞب ٔی ؽٛز
(ذغج.)227/2ٝ

س٘سٌب٘ی پز فزاس اعت ٘ ٚؾیت

ٞز و ٝرا ثب اٚعت لغٕی زاٚری

یه تٙؼ سیجب ؽٕبرز زیٍزی ثی رحٓ  ٚعرت

آٖ یىی ٕ٘یس ثبؽسٞ ،زوغی ثز ثبٚری

ِیه زر ٍٙٞبٔ ٝی ر٘ج  ٚفذاة

تٍٙٙبی ذتی  ٚتٟٙبیی  ٚثی یبٚری

ٌز تٛا٘ی جبٖ عالٔت زاری اس آٖ ّٟٔىٝ

ٌٛیٕت جب٘ب ٔجبرن ثبزت ایٗ تبة آٚری

ٌؾت ٝای فیزٚس رٚسی ؽبز وبْ

فبتح ّٔه جٟبٖ اس ثبذتز تب ذبٚری.

(ثزٌزفت ٝاس ٘ؾزی" ٝپیبْ ٔؾبٚر" زفتز ٔؾبٚر ٚ ٜعالٔت ٚسارت فّٔ ٚ ْٛزوش ٔؾبٚر ٜزا٘ؾٍب ٜتٟزاٖ .ارزیجٟؾت )95

