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  ام �نا�ی و�وه ���گ�� 
  

در  از ا ى ، ا و ارات ازدواج و   ؤال 

 مراان م   د مام     ،د ن را  

را ) ...ا   (ا  ا، ا و ارات د ار 

 ن م.  
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  :در ا  ار وه   ار  اره    واب

انع و اا   

 رم  ه ور )  ه  از و م     ق و اول در  از 

   ( ه  (  اول  ا  )ه

*     ي مر وع اى ا ى   ا وؤه و

  هو ا دن ط ده  و ،  

ا .  

*   ورزي در         آم  اى

 دا  رو ا.  

*  از م     وع تاو در ا  ر ،

 دد،  ل و دمى   ْ آة    

  ،دد  ا     اند   ا 

 ام.   

*        دن ا لدم  و در ا  

  . ، ا ن آن ا آن  دد

در ا اوان ران و ران رآ ي    *
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    ،ا م  ت ده وم  ن راد  ط  و ،دارم

  .ا   ر  د   و

 در ا ت وع  د،     ريري * 

      و ا و ،م  ا ر ل 

ارداد  اى  .  

؛ دوران ا و ماداز م ارطت   *

اع ، ز ز اا  اب       

ده و   اوم (     د  زن  (ان 

ت آم ه، ا  ا  از ت در      

  ا ب ازاى ا ده، و   ا

 ه تا.  

 ط در ا و  و اد ارطى     *

م  آ مده، ن ا م ارطت    

 ، در ا   وا  يآرزو 

  .ه  م   د
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ا  اول    

    ه   رد  آن از  و ر

 *  ا و ا  ا  ا ل ا در

ن ه در ا و در   .        دد

   ت و ده، و ر  م  ام

      ا ، قا ا  ه اىم 

       ، را دا آم ا اى ز دآ 

 ا  ذي مذ و  اى ال در     

 ر  .  

 ا     ورزيا  در ر  * 

ات  ل آب و ا  در ض   

     ا ا  ،د ار د   

       ريدد، آ ارك ا  اى  دد و آ ز

   …ظ   ا ن ر و

ا م ي  ر ل در ل ط  ادارى در ز ى * 

        ا  ا در ا ، د روم     م و ازام  
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اى  .       ا ا د

   ا  دآ ا در ا  ا

  . ه و م رت  ا د

اادي  در ا ا م  آ ،ر     * 

    ا  و زود اد را دارما ي ا

 ر  ،م      ،  ن را

      در  ند اى 

 .  

 * از م :    ا ري در ا  وع

م مارد،  ط  روم  و ل    

 ا   ر را آن.  

ران و ران در ا اوت ر ي  و ن     * 

 دد  اند و ر ر  ي ،  ار ا.  

در ا ا ادن    ا ،ن   ريى * 

  .  و ن  ع ن   د

 *   ا ر ا  ،د  وع  در ا  ر

ن ا ن از ،     را ام آن ا ،م  ورو ام  ا
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دارم  ةآ ،ارم .  

 * از مدر  ا ،آ    ت اطار ا در ا ،

    ون د  ري از ا ،ارد  از   آ

 ارد ا و ،دم   رى   قا و در ا  و

  . در   و  ار  د

در ا  م  ار  و ّي م         طارطى * 

ازدواج   د، و  ان  مى ا  ر    

   ى در اطاى ار ،د داردو مم    ى د ؛

     ؛ از مط)    ار دت و اوو ط م (    م

 ا ار ا م  ه در ا  ىطار  ر ،د

ط روش   را دام و  دم و ط در ر   

.  
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لا   

   ه و ،ر ر آن از وا  ا   رد   

 *  ري ز  و   اى دوره در ا

     ا و د دارد، در او  و ر

    ا ،  ر م  ن رار م 

       ؛ در اد دار  ر ا  در دورة

ه م م رن ب م، در  ا     دور

      دوره در ا ،ل دا و ر

ا  ل ن درر وردو د م .  

 *      رك   ل ده در دورة ا

       ا ن م ا ،ا  در 

ا  و  ى  ه در ا ت آم

   ه ن رار ىورددوره د ده در ا

 .  

 *  از م  :   نر م   ر

          م ا ، رها  رم ،آم   ه و ي
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     ار   را ام م ام ده و ب وع .  ى

ط روا م   و ط      

        ادارد، و  ر م وع آن

 ان    و  در ل ال    

   آن ر د، و   ل دورة 

  .ال  ار    ار دارد

 * از ما    ى ا و روا ،

ا  اا  ، و  و  در 

ارد ع ام   ى .  

در ا  ا   طارطى  * 

     فط  و ،ت ااع و او م در

  ت ط و ،را دا  فن طه آ

  ا     از  اا  ، و م ا ت    

  .دد
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 ا   ا  

  ر آن از  ه آ  و دو    

 *     اى ا    در ا

 آم  و  رةي درزم و  و

       و م دا   ل  زم

     زم  اردى   يزم دارد، و ا 

    در  ،ا ز و در ا

 ده  مده ، ا      ) ال(

ا   ددي د و  ر    

  ز و  ى راه  د  

 و آد اى  م د، ادن  

 م    اآم و م ا  

    د زي از آمت آ ن ،د 

وزي ا.  

 ى  و  (  در ز ى  * 

  آوردن   :(            ،د  وع ا در ا  ر
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      ان ا در  د و   

ا اوت م  در  ا  د، 

    ا  اى  ى مم 

  ن م ،ارمرا م ّرو ده و ا

   ا  ،  ا 

ري  ، و ا  مم ى      

      ا   ن در زا 

 ا )ا وا م ن د ت

ا   ي و ز رد و(   ا ،

ر  ن اى  ر م.  

 *  ام ور اى    در)     د ب م 

از    را و  م، آم ا و را   ) مد

د ط رى  ل  ار د          دم ،ن مع

ام  را  ام  ده و.  

در ا دوره روا ا    : ا از م ارطت و ى   * 

و ر م دارد،  دار اى ْ روي ت     

 ، در  ي      و ت و  رى  اق  ا   
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     ت؛ در ا ا  اد، و  م  و ر و م

  ام در م ، و   د ور ما  اى  

ارطت وا ر مدر اق  ا، و م ااد  ل . ورت

ا  م م و       دن  ،ا اد ارطت در 

       ا ،ا  قا ا ري از ت در ا  ،ده م

ن ا  نا و ا د  و .  

  
  خاتمه

م ارا  و  ه ا ،ف از  ؛   

  اه ،ر ن وز ا  درك    اى ؛ دآ

     ه وآ  ت  و ا  ؛ و و  از

 و  دن آم؛ اى رن   ،  ا  و     

     ء ا ان ،.  
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