
 

 وت یان آچ؟ آوڕت ده
  ستی خۆت ده ت به آه زی مناه گه هڕ
 آی سروشتی یه شوه  به دیاریی بكه 

 
!   نییهڕی آو جاخی آوره س وه آه فنه! دام كی دهکوڕ خوا  خۆزگه

وپوچو بمانا  پ ك به زۆری خه ره ی هه الی زۆربه  له م قسانه ئستا ئه
  وه و وشانه پشت ئه  له یادبچت آه مان له وه م نابت ئه به. آرن چاولده
گای   آۆمه ر له ك هه  نه سداوه  خۆی مه وره تی گه یه آی آۆمه یه دیارده
ها ژن  نده چه. ی جیھانیشدا  زۆرشونی دیكه كو له دا به واری ئمه آورده

ن رآراون، ژنیا ده ربه ردان و ده رگه  سه بووه ان نهڕیی آو وه ر ئه به له
نایان  دا پهڕپناوی آو ژنان له.  یریانكراوه خ سه متواناو ببایه منرخ و آه  آه بت به رنه و یان هه رهاتووه سه به

دا   م بواره رآوآیش ؛ له ی آه آه وته ت نه نانه خان و ته خس و پیرو مشایه رو شه ر فاچی و جادوگه  به بردۆته
  . یه گه باشترین به"  هاتمڕم بۆ آو هاتڕگو  بهڕگوڕگو بابه" ی  واژه سته ده

 باس و   پویستی به  آه یه تی و آولتوری و ئابوری هه یه ی آۆمه لك پشینه  گهڕك بۆ آو ی خه خۆزگه
گا   آۆمه  له زی نرینه گه هڕ   به آانی پویستی زیاتر بووه  ئاشكراترین هۆآاره و له یه ی زیاتر هه وه لكۆینه

یان . آان ماه و بنه  بوون و ژیانی خ و تیره ر له رگریكه رو به نگاوه رو جه یداآه ك نان په اندا وهآ تاییه ره سه
  دا زینده نده م نوه ؛ له یان زانیوه آه تی و الوازی خه ی سوآایه  نیشانه بت و به  آچیان هه رم بووه ر پیان شه هه
  . یه  هاتنی ئیسالمدا باشترین نمونهبی پش ره گای عه  آۆمه چاكردنی آچان له به
ی جۆراو جۆریان  آان آشه گا جیاوازه كو آۆمه  الی خۆمان، به  به ت نییه نھا تایبه  ته یه م آشه م خۆ ئه به

 باوآی خۆی آوشت و   سان بوو آه نی دوازده مه نھا ته سینتا ته جه. آانیان زی آۆرپه گه هڕ ڕ هم  له خولقاندووه
موویشیان  نی پنج آچم و هه  خاوه من آه:  تیدا نوسرابوو پاش خۆی جھشتبوو آه زكی له  آاغه پارچه
. م ربكه وان مسۆگه یی و شوآردنی ئه ناتوانم پویستی ماره زانم آه زار ده رمه  شه ن، خۆم به گه  پده ریكه خه

  1  .آانمدا آانی آچه وانكراوهڕ ه چاو دی مرده  هۆی بنیاتنانی هاوسۆزی له هیوادارم مردنی من ببته
  :آات یانده  سكای دی خۆی به م جۆره  به ریتانیایه  و دانیشتوی ووتی به٢  ژنكی ئاسیاییه ۆشنی آهڕ

 !ن تیم بده توانن یارمه ر ده گه ، ئه تكایه
  نھا شتك آه و ته دایه شه هنگ  ته م له آه خزان و شوآردنه.  وه مه آه  خۆآوشتن ده نگم و بیر له من زۆر دته

م  نی آچكم به من خاوه. م م بكه آه  مرده ش به  پشكهڕآی آو یه له  بتوانم آۆرپه  آه یه وه توانت بیپارزت ئه ده
رمدا  سه م به آه  مرده  بوو، ئستهڕی آو آه ره م نۆبه آه  خوشكه م زوانه به.  یه ك ههڕ آو زۆر پویستم به

وت  مه ت ده آات و ده دا ده گه م له مه  ده مه وام ده رده و به ئه. كت ببتڕبت آو ت تۆیش ده  و دهنتقی ده
  .وین خه  ژووری جودادا ده  له  ئمه ئسته. جمبھیت

 .تی وت و زۆر پویستم پیه ر خۆشمده م من هه به
 زۆر سوپاس

 ۆشنیڕ

                                                 
.ستۆ  ئه ند بگرنه ماوه یی و تچونی زه  ماره  پویسته که و یۆنانی و میسری خزانی کچه که ک جوله گادا وه ندک کۆمه  هه له 1  
.کان ن ئاسیاییه نگالدش ده ی پاکستان و هیندو بهک  خه ریتانیا به  وتی به له 2  



وتون   آه ریتانه و بیروبۆچون و دابونه دوای ئه  وه ین آه ك بكه  خه یی له گلهیی و سانایی  ساده روا به ناتوانین هه
ابوردوی خۆماندا ڕ   به  هاتووه وه م خۆ آاتی ئه به.  بوون آه ه ر چین آه سه  چین له ده ندها سه درژایی چه  به آه

ری خۆمان  ورو به آانی ده انكارییهڕ گۆ و له وه ینه  بكه و بیروبۆچونانه  هۆآاری دروستبوونی ئه و بیر له وه بچینه
  .زانی و تاریكی دونی ی نه وته و شونكه  آۆیله  نابت چیتر ببینه ین آه  بكه وه رك به ن و دهڕیبنوا
 پیاو زیاتر  لمنت آه سه  ده وه م زانستی نوێ ئه  نابت بهڕی آو  آه  ژن آراوه یی له درژایی مژوو گله به

م  به. آاتی جوتبووندا  له وه آانییه ی سپرمه  ژماره  به یه ندی هه یوه ش په وه و ئه یه له سه و مه ر به رانبه  به لپرسراوه
 .ستۆی ژنان  ئه تییه وتووی خستوییه زانی و پاشكه  نه  آه ش زومكی تره وه  ئه جۆره

 آۆن و  و بیرو بۆچونه ك بن، ئه رآویه  هه  له گایه و آۆمه ی ئه كانی شایسته رخداو، خه گای هاوچه  آۆمه له
 یان ڕی آو له ك بۆ آۆرپه زوی خه م خۆ ئاره به. ی نین سته و چیتر وابه ژرپناوه ابوردویان وهڕی  نه نده گه

ر  گه ئه  ه نده ریتكی گه ی هیچ دابونه سته  وابه  و نه ییه  شوره و نه رمه  شه و آچ نهڕ آو و له آچ و خزانی تكه
  .نگاوی بۆ بنرت  هه و زانستیانه آی لۆجیكیانه یه شوه به

  وه وآاته دا له دانی میینه ناو هلكه  له وترت هلكه  پیده  آه ی سكسی میینه ی دروستبوونی خانه پرۆسه
د  ی سه نزیكه. ی پیتاندنیۆژ دواڕ ٢١ی   نزیكه- تر آورتتره  دوو میلیمه  له آه له ی آۆرپه باره  قه آات آه ستپده ده
وێ  ن و له آه  آۆچده آه له شی آۆرپه آانی له و شانه ره  خرایی به  به  دروستبوانه  تازه و هلكه ك له یه دانه
  .ن آه  زیادده نده وه ند ئه وامی چه رده به دا به لرده. هنن آان پكده دانه هلكه

   له یه  ملیۆن هلكه٧ری  وروبه نی ده آی آچ خاوه یه له نادانا آۆرپهنو م نھا پنج مانگ له راندنی ته دوای گوزه
نھا دوو ملیۆن  بت ته دایكده مرن و آاتك له دایكبوونی ده  له ر له  به م هلكانه ی ئه زۆربه. آانیدا دانه هلكه
ك  یه  دانه٥٠٠-٤٠٠نھا  ش ته مانه  له. وه مننه نھا نیو ملیۆن ده آاری ته رزه یشتنی بۆ قۆناغی هه  گه به.  وه مننه ده
  .یشتودا ی ژنكی پگه  مانگانهڕی سو ك، له یه ، مانگی هلكه وه  خواره پیتن یان دنه ده
سكی زیندوویان  آانی آه واوی سیما آرۆمۆسۆمییه ی ته ژماره  Diploid Cellن  پیان ده  آه و هلكانه ئه
 ی  خانه بت به و پیتاندن، ده ره هت به جده دان به  هلكه آه  آاتك هلكهم  به٤٦  آاته ده  آه گرتووه هه

Haploid Cell گری ته  هه آه گره  جین هه ی آرۆمۆسۆمه نھا نیوه جینه٢٣. ٢٣  آاته  و ده آانه   
  م دوو گروپه ئه. پیتنت  ده آه  هلكه آرت آه  دابینده وه یه و سپرمی نرینه ن ئه الیه  له ی دیكه آه آرۆمۆسۆمییه

. ن آه ستنیشان ده آانی ده ته وخسارو سیما تایبهڕن و  ده  ده آه له تیكی آۆرپه ی جینه ر پكھاته سه ار لهی ب جینه
ی   نیوه آات چونكه گرت و قوبوی ده رده  وه  نویه ره وه و بونه  ئه  بۆیه شی میینه  له  آه شایانی باسیشه

   . تی و پیان ئاشنایه خۆیه لهآانی  آرۆمۆسۆمه
، بۆ  وه وێ بمننه ی چل ساڵ له  بۆ ماوه یه وانه ندكیان له هه. پارزرن دا ده دانی میینه  هلكه آانی مرۆڤ له هلكه
  ن آه مه ته  ژنانی به ی آه  وه بت به وه ره مده چت وه ش پده استیهڕم  ئه.  آه ی سكوزاآردنی ژنه موو ماوه هه
ندام و  مئه  مناكی آه دان آه وه ترسی ئه  مه پیتنن زۆر له ك ده یه ی سكوزایاندا هلكه می آۆتایی ماوه ده مه ده له

آی شواوو  یه  هلكه چت له  پده ، آه وه تیكییه نی جینه الیه واویان ببت له ناته
  . دروستبووبت وه وتووه آكه په

آانی   بۆرییه آك له و یه ره هت به دان جده كه هل آه  هلكه ی آه وه دوای ئه
دا  و بۆریانه نو ئه  به آاتدا آه له. ێڕ  وته آه ده Fallopian Tubes 3 فالۆپی

مانكاتدا  هه له.  بپیتت وه ن سپرمكه الیه  له یه وانه آات له شت ده و منادان گه ره به
 وترت  پیده  آه وه ته كی تایبهن گالند الیه ژرت لهڕ ه د هۆرمۆنكی دیكه

Pituitary Gland  پرسراوهكسی  شه  دروستكردنی هۆرمۆن و گه  له و لی س
 وترت  پیان ده پارزرن آه  ده وه ن ملیۆنان خانه الیه داندا له نو هلكه آان له هلكه.  ی مشكدایه  بنكه و له

Granulosa Cells دهت هه و پلكه چزه لیۆن خانه م٧ك  یه رهت ری هه ی پارآانی دا خانه مكاته له. ب 
                                                 

. وه دا دۆزینییه١٥٦٢ سای   له  انونراون که وه ناوی زانای ئیتالی گابریلی فاۆپیوسه  به و بۆرییانه  ئه 3  



Granulosa Cells كی دیكهنن آه مده رهه  به هۆرمۆنیده هت  پوتر Progesterone . م هۆرمۆنه ئه  
م نجا ئه وتویی به رآه سه  به آه ر پیتاندنه گه ، ئه آه له آانی منادان بۆ آۆرپه آردنی دیواره  ئاماده  له لپرسراوه

  .یشت گه
  آاته  ده  آه وه استی خولی مانگانهڕ ه ناو وته آه  مرۆڤدا ده  له زینی هلكه آرداری دابه

 ڕۆژ ١٤ی  ش ماوه مه ئه.  ڕۆژیدا٢٨یی  واوو نمونه  خولكی ته مین له  هه١٤ڕۆژی 
و  ره  به وه  خواره دا بته Fallopian  بۆری  به خسنت آه ڕه  ده آه بۆ هلكه

م ئاشكرایه به. دانمنا لكه ی دابه قینه  آاتی ڕاسته  آهكه  له زینی هبۆ  وه  ژن 
ر  هه. گۆڕت  بۆ خولكی تر ده وه شه  خولكی مانگانه ندك جار له و هه ژنكی دیكه

  .اتستنیشانبك ی خۆی ده زینی هلكه و آاتی دابه  خۆی خولی مانگانه  پویسته ر ژنه  هه  آه یه وه ر ئه به له
آی  یه آه نو توره  گون له جووته. بت نو گوندا دروستده  تۆوی پیاو له سپرم واته

رمییان  ی گه  پله میشه  هه  آه های آردووه ش آاركی وه مه  ئه-ش ی له وه ره ده واسراون له تدا هه تایبه
 بۆ  ره نكی هانده ف  آه لمنراوه  سه مجۆره به. متربت ش آه رمی له ی گه  پله مك له آه
  .مھنانی سپرمی زیاتر رهه به

)  وه  ساییه١٣نی  مه ری ته وروبه  ده له(  وه آارییه رزه نی هه مه  ته  گون له جووته
یامكی   په ن آه آه ستپده ش  آاتك ده یه م پرۆسه ئه. مھنانی تۆو رهه  به ن به آه ستده ده

  وه آاته  و ئاگاداریان ده  نردراوه وه ه  Pituitary Gland ن الیه  له گات آه هۆرمۆنییان پده
 آانی نو بۆرییه  به وه كوپكهڕآی  یه وه هۆی چونه آان به سپرمه. یشتون  پگه آه

Epididymis نه دا دهزرو گوندان و له ر له  هه  آه وه گوفته  هه٣-٢ی  وێ بۆماوه ن  
  له مه  به وه تی خۆیانه هۆی هزی تایبه به. زوتنو ب نی جوه  خاوه بنه  و ده وه مننه ده
  ندامی زاوزی نرینه و نو آۆئه ره و به Vas Deferens وترت  پیده ی آه و بۆرییه و ئه ره  به وه ره  ده دنه

یاندا  آه شته آاتی گه له. آاتی جوتبوندا  له ندامی زاوزی میینه ، یان بۆ نو آۆئه وه ره و ده ره  به وه بته درژده
م  ئه. ڕژرن  ده وه و پرۆستاته Seminal Vesicles   له نی آه مه ها شله نده نی چه  خاوه بنه آان ده سپرمه
   آارلكه ها آار له روه بت و هه ی بزوتنیان هه ی ووزه وه آان بۆ ئه  سپرمه ن به ده ش خواردن ده نیانه مه شله
 ن گالندی الیه  له ی آه نییه مه و شله مانكاتدا ئه هه له. ن آه ش ده زاووزی مینهندامی  آانی نو آۆئه ۆآییه ترشه

Cowper ت آهڕ ه د وه هژر ته آه  دهر پرۆستاته وبۆری میزآردن وه  ژ ، Urethra مجۆره خات و به داده  
  .بت ده  ئاوه آه  بۆ سپرمه ندامی زاوزی نرینه ی آۆئه رچه بۆری ده
 : ش پكھاتووه  سبه و له آكی زۆر بچوك وایه ك موشه هسپرم و

ر  شی سه به.  آرۆمۆسۆم٢٣   بریتین له  آه ی تدایه آه آانی سپرمه تیكییه  جینه  زانیارییه ر  آه شی سه به.١
  .نگی آكی جه ی موشه آو آوه چت، وه م پش پیتاندن الده آی آه یه نھا ماوه  ته  آه یه آی هه یه آوه
آانی   آۆنترۆی بزوتنه  آه ری تدایه می آۆمپیوته نی و سیسته مه و سوته شكی ئاۆزه  به ڕاست آه شی ناوه به.٢
  .ن آه ده
   آاتك له آه سپرمه.  وه  پشه روه نت به  ده وه آه  سپرمه  پاڵ به آه Whiplash Tail شی آلك یان به .٣

  .رخان رچه  جون و وه وته آه رچاو ده آی به یه شوه  به وه بته  نزیكده هلكه
د  ش ناوزه ی له ترین خانه وره گه  به  هلكه آن؛ چونكه ی یه وانه واو پچه و سپرم ته  هلكه وه باره ی قه گوره له
  . بچوآترین چی سپرم به آرت آه ده

  آه X Gynesperm وترت ن و پیان ده آه  دروست ده ؛ جۆركیان میینه وه شه  دوو به بن به آان ده سپرمه
  یه ی زیاتریان هه وه رگری مانه هزكی به. ژین ترن و هواشتریشن و زۆرتریش ده وره و گه ییه یان هلكه آه لله آه

دا  آه شی ژنه ناو له توانن له  ڕۆژ ده٦- ٥ی  ندكیان بۆماوه و هه ندامی زاووزی میینه آانی نو آۆئه ترسییه دژی مه
  . وه  زیندووی بمننه به



و  یان خه آه له یان آه م جۆره ؛ ئه Y Androsperm وترت ن پیان ده آه  دروست ده  نرینه م آه جۆری دووه
 زیندویی  شدا زۆر به وه ئه گه م له به. آات خراترو بزوتربن  وایانلده  آه م آلكیان درژتره بچوآترن به

رن زیاتر  زۆر پبه ن آه و پیاوانه  هی ئه یان آه وانه م ئه مرن، به آی گشتی دوای دوو ڕۆژ ده یه شوه ، به وه نامننه
 .ژین ده

 ڵ سپرمكی گه ر له گه ئه.  نر یان م توانت ببته  ده  آه ه X ی آه زنت و جۆره به داده ژن مانگی جارك هلكه
Xیه آیگرت ئه دا یهم ئه ، به وا م ڵ گه ر له گه Yته وا ده آیگرت ئه دا یهر بن .  
ر  گه ، ئه)ك  چایه وچكه  پ آه آاته  ده آه (   میلیلیتره٥- ٢رچوندا  آجار ده  یه ی سپرمی پاوكی ئاسایی له واره قه
وا  و ئهر زیاتریش بو گه هنت و ئه منه رهه ی پویست به ڕاده نی به مه  شله آه چت پیاوه وا پده متر بوو ئه  آه وه له
   ملیۆن زیاتر بت له٤٠   له آان پویسته ی سپرمه ژماره.  وه آان زۆر ڕوونبكاته  سپرمه آه نییه مه  شله نگه ڕه

ندك  رچی هه گه ئه. زۆآی دروستبكات ی نه چت آشه وا پده متربت ئه  ملیۆن آه٢٠  ر له گه خۆئه. میلیلیتركدا
  .رن به ر به  هشتا هه مه آانیان آه  سپرمهی  ژماره شدا آه وه ئه گه پیاو له
پی   به  گۆڕاندایه وامی له رده به سكیشدا به نھا آه  ته گۆڕت و له  ده  بۆ پیاوكی دیكه وه  پیاوكه ی سپرم له ژماره
نكی و دابان  ف وه شه وانه پچه زنت و به به  داده آه رماو چاالآی سكسی ژماره گه. آان  جیاوازه رجه لومه هه

  .آات زیادیده
 

 ز گه ڕگای سروشتی دیاریكردنی ڕه
 

كو   به  دژی یاساآانی سروشت نییه زی آۆرپه گه آی سروشتی بۆ دیاریكردنی ڕه ی ڕگایه وه دۆزینه
نی ژیان و آا موو بواره موویان و بۆ هه چت هه  پده  آه یه و یاسایانه وآردنی ئه یه و په وه  دۆزینه وه وانه پچه به

   .ك دروستكردنیان یان بت نه وه ی مرۆڤ دۆزینه رآی ئمه بن و ئه خۆیاندا هه گا خۆیان له سروشت و آۆمه
 منابوون  رگرتن له  بۆ به شه  ڕگای سروشتی هۆآاركی دیكه ت به آه زی آۆرپه گه ودان بۆ دیاریكردنی ڕه هه

 آوڕك یان آچك   ئومدی تاقه لك خزان به  گه  چونكه، وره  دروستكردنی خزانی گه رگرتن له یان به
  .ن رام ناگه  مه نن و زۆر جاریش به ده وه باخ پكه ره خزانكی قه

  آك له  یه  به یه ندی هه یوه یان په آه ریه  هه ستت آه به  دوو هۆآار ده ز پشت به گه ڕگای سروشتی دیاریكردنی ڕه
 : وه آانه ره هاوسه

 .ی ی سوڕی مانگانه رباره  پی زانیاری خۆی ده بار دیاریبكات بۆ جووتبوون به  آاتی له  پویسته آه هژن .1
  .ی گونجاو ڕكبخات شوه آانی به ی سپرمه بت ژماره  ده آه پیاوه .2

ستھنانی  ده  به هۆی بته آی گشتی ده یه شوه ستھات، جووتبوون به ده  به ییه  بنچینه و دوو پداویستییه آاتك ئه
 .یخوازت  دت ده ی آه یه و آۆرپه ئه
 آی آورت یه شوه به
  :وت ر آچت ده گه ئه
ی   بۆ ڕاده وه یته مبكه آان آه ی سپرمه ی ژماره وه رمی ڕابگریت بۆئه  گه  گونت به رت جووته سه  له پویسته: پیاو

بھنرت، یاخود ست  ده رم و توند به ی گه وه پكردنی پۆشاآی ناوه  له آرت به ش ده وه ئه. گونجاو
ی   پله رهۆآارك آه تن و هه ك ئاوی شله ی وه ر هۆآاركی دیكه  هه به
مك  شت یان آه رمی له ی گه  ئاستی پله  گونت بھنته رمی جووته گه

  .زیاتر
رمی  ی گه  پله دات آه وده  هه میشه ندروست هه شی مرۆڤكی ته  له  بزانیت آه پویسته
 گون،  م جووته به. ندك بت رچه ر هه وروبه رمی ده ی گه  جا ئیتر پله وه تدا بھته  ئاستكی تایبه خۆی له

  . یه وه شه رمی له ی گه  خوار پله ك له یه ند پله  چه مجۆره و به واسراوه آدا هه یه آه  توره ك پشتر باسكرا له روه هه



ت و دیاریكردنی  ی سوڕی مانگانه هۆی زانینی ماوه یش به وه ت بزانیت ئه آه  هلكهزینی  آاتی دابه پویسته: ژنّ
ت  آه پش پیاوه Orgasm ی خۆشی  لوتكه یته  بگه یت آه ده ونه ر بكرت هه گه ئه.  و خوله ڕاستی ئه ناوه
 X ر  دروستكه یینه بۆ سپرمی م آی باشه یه مینه  زه ت آه وه ۆآی ناوه شی ترشه پناوی ڕاگرتنی آه له

Gynesperm . 
و  ر شه وك یان هه موو شه هه(آاندا، زۆرتر جووتببن  ی سپرمه ی ژماره وه مكردنه پناوی آه له: ردوآیان هه

دوای .  زینی هلكه  آاتی دابه ر له ی س ڕۆژ ، به دا بۆ ماوه واوبوونی سوڕی مانگانه ڵ ته گه ر له ، هه)وك ناشه
و  ی ئه واوی ماوه آاربھنن بۆ ته رگرتن به  یان هۆآاركی به وازبھنن وه ئه

 . خوله
 سكپی  م ڕگایه وآردنی ئه یه  په ڕینی س مانگ له ر دوای تپه گه ئه

  ر؛ واته سه  نه ی بخه ن و مانگی ڕۆژكی دیكه ریبخه  سه  وورده وا وورده دا، ئه ڕوینه
ڕاستی خولی  ی ناوه راسته ئا ر به و سه ره  چوار ڕۆژو به ن به بیكه

   له وه بیته بت ووریابیت و زۆر نزیك نه م ده به.  آه مانگانه
 !هنیت ر ده به  وه گینا آوڕكی دیكه  ئه و خوله ڕاستی ئه ناوه
زینی  دابه آاتی   به ته  تایبه  آه یه ی هه  لینجه و ماده  ئه ستی آرد آه   هه آه ر ژنه گه ئه

  .ن آه نه) جووتبوون(ویستی  ندی خۆشه یوه دا په و آاته  له باشترهوا  ، ئه وه هلكه
ندی  یوه ی نوان په آرت ماوه  تا بۆیانده  آه ، واباشتره یه ند آوڕكیان هه رن و چه زۆر پبه ی آه و پیاوانه بۆ ئه
  رهنانی نرینه به  وه ت به بهآانی تای ی سپرمه وه  دووری ڕابگرن بۆئه  به آه زینی هلكه ویستی و آاتی دابه خۆشه
  . یشتنی هلكه گه رله ی بمرن به وه بت بۆئه ی زیاتریان هه ماوه
  یت چونكه بكه ی خۆت بۆ آچ ئاماده وه  بۆئه آاركی ئاسان نییه.  به بوو نائومد مه ر سكتپنه آسه ر یه گه ئه

 تا  چونكه.  جووتبوون بپارزیت  سكپی خۆت لهدا بۆ آه آانی مانگه بارترین آاته  له رت له سه  له پویسته
  وه و تا نزیكتریش ببیته ری سكپی دووره گه وا ئه  ئه زینی هلكه  آاتی دابه یت له ویستی دوورتر بكه خۆشه

  ویداو به شت مانگ هه ی هه  ماوه  ئارام بیت آه رستیار ئیزابیل ئۆدی به ك په  وه پویسته.  ری آوڕ زیاتره گه ئه
 . آچك بوو یشت آه رامی دی گه مه
 :وت ر آوڕت ده گه ئه
نك و فراوان  ، پۆشاآی ته وه  فنكی بھیته گونت به  جووته پویسته: پیاو
یان . وری گونتدا هاتوچۆبكات ده  به یت آه وای فنك بده یت و بواری هه پبكه له

  ی گونت به وه نككردنه ئاوی سارددا یان ف آردن له له ڕگای مه پش جووتبون له
 .ست بھنیت ده  به بسته و مه  ئیسفنجكی سارد ئه پارچه
  وبده هه. ك پشتر باسكرا روه ت بزانیت هه آه زینی هلكه  آاتی دابه پویسته: ژن

  گاته  آاتك ژن ده ؛ چونكهOrgasm ی خۆشی  لوتكه یته ت بگه آه پش پیاوه
آی  یه مینه  زه ڕژت آه ده Alkaline لكالین هنی ئ مه ندك شله ی خۆشی هه لوتكه
  .Y Androsperm  رهنی نرینه به  بۆ سپرمی وه باشه
. یت بكهآان زۆر  ی سپرمه  ژماره وبده ربت هه به  وه آه وت مناه ته ده دا آه و مانگه له: ردوآیان هه
  تان زۆر به یه و ماوه ر ئه گه ، یان ئه آه  مانگانهی خولی ڕاستی ماوه  جووتبوون تا ناوه  خۆپاراستن له ویش به ئه

  نییه مه و شله ڕوانی ئه چاوه. ن آه ویستی مه  خۆشه آه زینی هلكه آاتی دابه ر له ك به یه فته م هه دوور زانی، النی آه
ندی  یوه  په باردایه استكی له ئ آان له ی سپرمه و آاتك زانیتان ژماره وه زینی هلكه  دابه  به ته  تایبه ن آه  بكه لینجه
  .ن ویستی بكه خۆشه

ی سپرمی  چت ژماره پده. یت ردانی دوآتۆر بكه توانیت سه وا ده بوو ئه ی س مانگ سكتپنه ر تا ماوه گه ئه
  .بت  ئاستی پویستدا نه  له آه پیاوه



 :ی آوڕو آیژ ی ژماره رباره آان ده وه زانیاری و لكۆینه
 .بت زۆری آچیان ده آان به وره ن گه مه  ته ره هاوسه .١
 .بت ری آچت زیاتر ده گه تا منات زیاتر بت ئه .٢
  .  آوڕه ره زۆری نۆبه به .٣
 .ردن به می پكھنانی خزاندا وه آه  مانگی یه١٨ی   ماوه زۆری آوڕ له به .٤
  . وڕ زیاترهدایكبوانی آ ی له آانیشدا ژماره نگه نگ و دوای جه ی جه ماوه له .٥
  .آان وقازییه  قه  له دایكبوانی آچیان زیاتره ی له مك ژماره آان آه شپسته ڕه .٦
  یه یران مانگی لوتكه مریكا مانگی حوزه  ئه گۆڕت؛ له آان ده رزه پی وه دایكبوانی آوڕو آچ به ی له ژماره .٧

 .دایكبونی آوڕ بۆ له
 . دایكبوانی آچ زیادیكردووه ی له  ژماره یكهساتی سروشتی یان د ندك آاره دوای هه .٨
 .بت زۆری آچیان ده آان به نگییه  جه وانانی فۆآه فۆآه .٩
 .بت ن زیاتر آچیان ده آه نجكردن ده  آاری به ی آه وانه ئه .١٠
هۆی  به  آه وه ی سپرمی پیاودا ڕونبكرنه رزو نزمی ژماره آانی به ژر ڕۆشنایی هۆآاره  له م خانه آرت ئه ده
ی  و خانه می ئه ك وه یه ك به  یه دا ئمه لره. ن آه رزو نزم ده  به وه رمی و فشاری ژیانه ن، لكدابان، گه مه ته

  . وه ینه ده پشوو ده
 .زت به ساچوندا داده ڵ به گه ری مرۆڤ له به ری یان به  پبه  آه ئاشكرایه .١
ی  سكسی زیاتر ژماره.  وه ی سكسییه باره  زۆر چاالآن له  دیاره ن زۆره منایا ی آه رانه و هاوسه ئه .٢

 .آات ری آچ زیاتر ده گه زنت و ئه به آان داده سپرمه
آانیان  ی سپرمه  ژماره  چونكه ری آوڕیان زیاتره گه ریدان ئه ی پبه  لوتكه نجن و له  گه ی آه و باوآانه ئه.٤&٣

  . زۆره
ی  ژماره.  نجامدانی آاری سكسییان نییه آانیان و بواری ئه  خزانه ی پیاوان دوورن له  زۆربهنگدا آاتی جه له .٥

خست  ڕه یان بۆده و بواره نگ ئه واوبونی جه ردان یان دوای ته سه و آاتكیش به وه بته رزده آانیان به سپرمه
 . وه آاته رزده ی سپرم به نگ ژماره رونی جه مانی فشاری ده نگ و نه واوبوونی جه ته.  ری آوڕیان زۆرتره گه ئه
  وه رمه  ووتی گه آان له شپسته ڕه. دا ڕۆی خۆی ببینت یه له سه م مه وا له ش و هه  آه دام آه ڕه وباوه من له.٦

ی  زینی ژماره دابه هۆی  بته  ده ش جاركی دیكه مه بت، ئه ریتی سكسی زیاتریان هه چت دابونه هاتوون و پده
  .آان سپرمه

 مانگی  بت له بن ده دایك ده یراندا له  حوزه  له ی آه مریكیانه  ئه و آوڕه وا، ئه ش و ئاووهه ش آه جاركی دیكه.٧
 .رم و دورودرژ آۆتایی دت  هاوینكی گه ی آه وآاته رهاتبن؛ ئه به ردا وه ئۆآتۆبه/ر مبه سپته

  .كدا ی خه  زۆربه رونی له  دروستكردنی فشاری ده هۆی بته سات ده آاره .٨
  . یه ختیان هه آانیش ژیانكی پ فشارو سه نگییه  جه وانه فۆآه.٩
و  آو له روه زاندنی ئاستی سپرم، هه  هۆی دابه آاندا ببته ره نجكه رو به  سآه ڵ ماده گه چت آارآردن له پده .١٠
  . وه خۆنه  زۆر دهلكھول  ئه دات آه دا ڕووده سانه آه
و   ئه و پویسته یه  ڕۆی خۆیان هه میشه آان هه سییه  آه  جیاوازییه ش بوترت آه وه  ئه  آۆتاییدا پویسته له

  نگه  ڕه سك گونجاوه ی بۆ آه وه ئه. ر ڕبازكدا وآردنی هه یه  په رچاو له  به باشی بگیرنه  به جیاوازییانه
ندك  هه  له یه وانه گون له رماگرتنی جوته  گه بۆنمونه. ویش بت ت توندڕه نانه و ته جودابت  سكی دیكه بۆآه
بت   پیتاندنك نه ری هیچ جۆره گه دا ئه یه و ماوه  له آان آه ی سپرمه وتۆی ژماره زینكی ئه  هۆی دابه سدا ببته آه
گون  رماگرتنی جووته  آاتی گه دان پویستهو ند مانگ هه دوای چه داو له مباره له.  بۆ آچ  بۆ آوڕ و نه نه
.  بیت نیازی آیژۆه ر به گه  ئه وه  نزیك ببیته زینی هلكه  آاتی دابه هیچ جۆرك له م نابت به  به وه یته متربكه آه
و  هۆی ئه ی سپرم به آی ژماره یه وه و نزمبونه وه رزبوونه ر به  هه  آه یه وه  ئه ی دخۆشییه ی مایه وه م ئه به



ند ڕۆژك  كو دوای چه یی به میشه زۆآی هه  هۆی نه دا باسكراون آاتین و نابنه م باسه  له  آه وه هۆآارانه
  . بۆ ئاستی ئاسایی خۆیان وه ڕنه گه ده
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   وه ته   دا  بوکراوه٢٤  م ژماره رده  گۆڤاری زانستی سه له
 

  واقیع  له انهكو داب  به تی نییه سایه رتبوونی آه شیزۆفرینیا آه
 

  4 ریم ال آه تا مه عه: نوسینی
 
 

. تا ئستا ناسرابت  هه آان آه  ئاۆزو گرانه ره  هه قییه  عه خۆشییه  نه ه ل آكه یه Schizophreniaٍشیزۆفرینیا 
 .  گرانتره وه و دیاریكردنی هۆآانی تووشبوونیشی زۆر له  زۆر گرانه خۆشییه و نه ستنیشانكردنی ئه ده

و  م بیرۆآه  ئه، خۆشییه م نه  بۆ تووشبوون به ها بۆچون و هۆآاریان دیاریكردووه نده زانایان و بیردۆزان چه
و  شیزۆفرینیا چییه.  ردا هاتووه سه انكارییان بهڕیی گۆ آی بنچینه یه شوه  درژایی مژوو به ش به بۆچونانه

  آانی تووشبوون به ك هۆ؟ ئایا هۆآاره یه  یان زنجیره یه ك هۆآاری هه بت؟ ئایا یه ك ده بۆچی تووشی خه
   ر؟ وروبه  یان ده وتییه سوآه هه،  ، بایۆآیمیاوییه شیزۆفرینیا جینیتیكیه

ك  آی وه یه ژهڕ  بن به ده*  خۆشییه م نه ك تووشی ئه ی خه% ١،  ختی مشكه آی سه خۆشییه شیزۆفرینیا نه
آان بۆ  زانایان و پزیشكه. آان نده مه وه بت تا ده ژاران ده  زیاتر تووشی هه خۆشییه م نه ئه. ك بۆ ژن و پیاو یه

 زمانی  ی به آه ت ناوه ، تانانه تیه سایه رتبوونی آه  شیزۆفرینیا آه دا بوون آه هڕ هو باو درژ لهآی دورو یه ماوه
 زانایان بۆیان  ۆآهم م ئه به. نت یه گه تی ده سایه رتبوونی آه ك آهڕ   آه ناسراوه)  ام العقلصف   ( بی به ره عه
   له انهتوانین بین داب  ده م جۆره  جیھانی واقعی و به  له رتبوونه تی آه سایه رتبونی آه باتی آه  له  آه وتوه رآه ده

ۆژگاری ڕ هم ل ربكرت، به سه واوی چاره ته  به ته حمه و زۆر زه نه آی درژخایه خۆشییه  نه خۆشییه م نه ئه. واقیع
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دا ڕگۆ  هۆآاركی دیاریكراو له ی آه هو رئه به له. ریدا سه  آۆنترۆڵ بكرت به وه رمانه هۆی ده توانرت به ۆدا دهم ئه
 بۆ هۆآانی   پشنیارآراوه وه ها بیروبۆچون و لكدانه نده درژایی مژوو چه  بۆ شیزۆفرینیا، به بووه نه

ی  وه و لكۆینه وه  توژینه ته یشتونه  و گه ستیانپكردووه و جادوو ده فسانه  ئه  به م بیرو بۆچونانه ئه. شیزۆفرینیا
  .مدا آه ی بیستویه ده آنۆلۆجیای سه وتووترین ته ڵ پشكه گه  له وامه رده یی و تائستاش به نی و تاقیگهیدا مه
  ت به لكی تایبه گه ، نیشانه آی نوێ نییه خۆشییه م نه  به مومژاویه تا ئستاش ل و ته رچی شیزۆفرینیا هه گه ئه

 نامۆآان  وته سوآه  هه  آه  بووه وه بۆچونكی باو ئه. ستنیشانكراون  ده وه آانه آۆنه ره  هه مه رده  سه شیزۆفرینیا له
 خوا  لتوردا ووتویانه ندك آه هه شی مرۆڤ و له  ناو له  دنه وه یتانه  یان شه شاندنی جنۆآه ستوه هۆی ده به
   !ك خۆیان خراپن ی خه وه ر ئه  به  له بی لگرتووه زه غه
آان و  تیفه  پۆزه نیشانه: وت آه رده یان تدا ده ی شیزۆفرینیا بوون دوو جۆر نیشانه تووش ی آه خۆشانه و نه ئه

  داو نیشانه وه  بیرآردنه شوی له و په و پشكه شكهڕو  نهڕك وو آان وه تیفه  پۆزه نیشانه. آان تیفه  نگه نیشانه
پی و  وقهڕگیری و قو ست و گۆشه ستونه نی ههیرب توانینی ده متوانایی و نه تی و آه ك بتاقه آانیش وه تیفه نگه
  .آانیدا  خراپه ره  هه  قۆناغه تی له تایبه آردن، به نه قسه
و   ئه یت چونكه ستنیشان بكه خۆشی شیزۆفرینیا ده ر بتوانیت نه آسه  یه ته حمه شدا زۆر زه مانه موو ئه ڵ هه گه له
دا  آه خۆشییه آردنی نه نه شه ڵ ته گه  له آه خۆشه تی نه سایه آات و آه  ده نه شه  هواشی ته خۆیدا به  خۆی له خۆشییه نه

دا هیچ  و باره  له ته حمه  زه ، بۆیه واوی ئاساییه ته  به آه خۆشه زۆر جار نه. ردا دت سه انی بهڕ گۆ  وورده وورده
تی  سایه ریداو آه سه بت به دهواوی زا ته  به آه خۆشییه  نه ندك جاریش آه هه. یت ستنیشان بكه ك ده خۆشییه نه
آان   دوآتۆره یه وانه ، له وه ژره آرت به واوی ده ته  به وه آه  نائاساییه تییه سایه ن آه الیه  له آه خۆشه ی نه قینه استهڕ

 Schizophrenia Association of] [ . بزانن و مرۆڤه ی ئه قینه استهڕتی  سایه  آه  به وه لیانتكبچت و ئه
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)   تیكییه جینه ( ییه خۆشی شیزۆفرینیا بۆماوه  نه  هۆآاری تووشبوون به دان آه هڕ هوباو  زانایان له ندك له هه
رپرسی  اپۆرتی بهڕ.  وه نجامداو زانیاری باشیان آۆآرده آان ئه  دوانه ر مناه سه آانی خۆیان له وه وان تاقیكردنه ئه

 شیزۆفرینیا   ری تووشبوون به گه  ئه دا آه  وانیشانده٢٠٠٢ شیزۆفرینیا ڕ هم ریكا له مه  ئه هنوشداری گشتی ل
   دوانه  له ره گه م ئه ، ئه)بت یاندا هه آه  خزانه  له خۆشییه و نه  آاتكدا ئه له ( یه آاندا هه آچووه یه  له  دوانه زیاتر له

  .كی ئاساییدا  خه له% ١ی  ادهڕ  گاته زیندا دبت تا ده  دابه ر له  هه م جۆره بهو  وه بته متر ده آاندا آه چووه آنه یه له
  و بۆچونه نجامدراون پشتگیری ئه آان ئه گیراوه  هه آان و مناه آان و دوانه ر خزانه سه ی له وانه و توژینه ئه
  ی آه سانه و  آه آانی ئه آه یه  پله خزمه. فرینیار شیزۆ سه  له یه رییان هه آان آاریگه ییه  بۆماوه  هۆآاره ن آه آه ده

آانی  پی پشبینییه به.  كی ئاساییه  قاتی خه١٠  خۆشییه م نه ری تووشبوونیان به گه تووشی شیزۆفرینیا بوون ئه
  به( ن آا آه یه  پله درژایی ژیان بۆ خزمه ترسی به مه% ١٠ تا ٥  آرت به  ده ترسییه م مه ری تووشبوون، ئه گه ئه

ركی  گه یی ئه  بۆچونی هۆآاری بۆماوه  آه یه وه ش  مانای ئه مه ئه. منرت بخه)  وه مناڵ و خوشك و براشه
 . یه ی هه وره گه
واوی  ته  شیزۆفرینیا به  هۆآاری تووشبوون به نت آه یه  واناگه ستدایه رده به  له ی آه و داتایه شدا ئه وه ئه گه له

مان جین و  وان هه  ئه ، چونكه بوایه% ١٠٠آاندا  آچووه یه  له  دوانه بوو له وا ده  ئه ر وابوایه گه ئهخۆ .  ییه بۆماوه
م  ، به وه ترسی تووشبوونه  مه سك بخاته  آه یه وانه یی له گری جینكی بۆماوه هه.  یه مان آرۆمۆسۆمیان هه هه
  خۆشییه ر نه سه  له ۆژانهڕآانی ژیانی  نی هۆآاری فشارهت بۆچو ده Turner .نھا هۆآارك  ته  نابته وه ئه
شدا  وه ڵ ئه گه م له ؛ به وه ترسییه  مه نه ك بخه توانن خه آان ده یه  بۆماوه  هۆآاره آات آه آان وا پشنیازده قییه عه

 [Turner 2003:73] .بت ۆی خۆیان ههڕ  یه وانه ش له ۆژانهڕآانی ژیانی  تییه ینه فشارو مه
   هۆآاری تری باسكردووه٢٠٠٢ شیزۆفرینیاش ڕ هم ریكا له مه  ئه رپرسی نوشداری گشتی له اپۆرتی بهڕها  روه هه
یی بۆ  آی یان بنچینه ره م هۆآاری سه  شیزۆفرینیا، به آاندا بۆ تووشبوون به ییه  بۆماوه ڵ هۆآاره گه له
  بن آه كانك تووشی شیزۆفرینیا ده  خه ن آه آه  وا پشنیاز ده نوكان وه توژینه.  ییه ر بۆماوه  هه آه خۆشییه نه



ریان  سه ی تر له نده وه  ئه وه آانه ری و سایكۆلۆجییه وروبه  ده هۆی فشاره و به یه ییان هه آی بۆماوه آوۆییه
ر  سه ی له وانه و توژینه ئه.  ری تووشبوون ناسراوه گه آان بۆ ئه  شوازی فشاره ش به مه ، ئه وه ستبۆته خه

  گرتنی سیفاته  هه  له یه ی جیاجیایان هه كی پله  خه ن آه آه  ده وه  پشنیازی ئه نجامدراوه آان ئه خزانه
  سه و آه  ئه ی آه وه ر ئه سه  له ره اردهی ب ی آه وه ئه. رز  بۆ زۆر به وه  زۆر نزمه آانی شیزۆفرینیادا، له ییه بۆماوه
  . وه یانه  بۆماوه ته و سیفه گرتنی ئه  هه  به وه ته ستراوه ك به یه ادهڕ شیزۆفرینیا تا نابت بهبت یان تووش تووشده

     
  ه  جینك یان آۆمه  تاآه  آه وون نییهڕوتا ئستاش  وامه رده ر به دا هه یدانه م مه  له وه شدا توژینه وه ئه گه له

   . خۆشییه م نه تووشبوون به رپرسن له جینك به
.  شیزۆفرینیا آانی تووشبوون به آات بۆ هۆآاره شدا پشنیازی بۆچونكی تر ده  له هاوتایی آیمیاوی له

  له Neurotransmitter dopamine 5 رزی آی به یه ادهڕ  دان آه هڕ هوباو آان له  بایۆآیمیاوییه تیۆریزانه
   6Parkinson خۆشی  نه بوو آه ه  آاتك گه یه م بیرۆآه ئه.  خۆشییه م نه  هۆی تووشبوون به بته مشكدا ده

  ی ادهڕی  وه رزآردنه رمان بۆ به ری ده سه  چاره وت آه رآه وان بۆیان ده ئه. رآرد سه چاره Dopamine  یان به 
Dopamine آاندا  ئیفلیجه خۆشه  نه له (Parkinson) ده ری الوه آاریگهته آه آی وای لله  آه وه و   

  [Turner, 2003: 73] .ن آه انی شیزۆفرینیا دهآ نیشانه
آی  یه ادهڕنی   شیزۆفرینیاآان خاوه خۆشه  نه ریخست آه آان آرا ده ی مردووه ر الشه سه  له ی آه وانه و توژینه ئه
 و آان مفیتامینه ك ئه خۆن  وه آان ده ره آه س رمان و ماده  ده ی آه وانه ها ئه روه هه. بوون Dopamine رزی به

  و جۆره  ئه  آه ریانخستووه آانیش ده وه لكۆینه. بینرت ك شیزۆفرینیایان تدا ده ك وهڕی  آۆآاین، نیشانه
 . وه نه آه رز ده به Dopamine ی ادهڕ  رمانانه ده
  ئایا لمنین آه  ناتوانین بیسه ی شیزۆفرینیا چونكه  آشه ربت به مده ر ناتوانت وه ش هشتا هه مه م ئه به

Dopamine ی ادهڕر   سه  خۆی آاریكردۆته آه خۆشییه  یان نه آه خۆشییه  هۆی نه ته بووه    Dopamine ؟  
   بت آه وه تیانه حه هڕیشتن و نا و ئازار گه هۆی ئه  به یه وانه  نائاسایی بوونی مشك له آرت بوترت آه ده
ی مشك و  نائاسایبوونی پكھاته: ن ده Smith, et al., 2003:553] [ .ن ده وودهڕدایكبووندا  آاتی له له

یشتنی  هۆی ئازارگه  به شه وانه م له بت، به یی هه  هۆآاریی بۆماوه یه وانه آانی ناو مشك له  آیمیاوییه آارلكه
  .  یان مناكی بچوآه یه له ووبدات آاتك آۆرپهڕ  وه سه و آه مشكی ئه
نی  چت خاوه ده وه بن زۆر له  تووشی شیزۆفرینیا ده ی آه سانه و آه  ئه  آه تووهریانخس آان ده وه توژینه
وآردنی  دایكبوون ، هه  له ر له ندبوونی مشك به رمه ره دایكبووندا ، زه آاتی له تی له حه هڕ نا ك بن له مژوویه
  دا یان تووشبوون بهیاتی سكپ آ تی دایكیان له حه هڕ، نا) ك ئیفلیجی مناڵ وه(مار  ندی ده می ناوه سیسته

  [Jablensky 2000] .دایآاتی سكپ ئینفلۆنزا له
یری شیزۆفرینیا  ئاواش سه آانی تر ئه  سایكۆلۆجییه  دیارده واننهڕ هك چۆن د روه آانی هه نگره فرۆیدو الیه

 id یان Superego   ن الیه له ego دا Superego و ego و id  ملمالنی نوان ت له فرۆید ده. ن آه ده
و  آات، ئه وت ده سوآه ك مناكی ساوا هه و منای و وه ره  به وه تهڕ هگ ویش ده آرت و ئه رآوتده  سه وه ه
    .ن آه آ دهڕبن، یان جگۆ ڵ ده استی تكهڕیاڵ و  شدا خه و نوانه لمنت و له وت خۆی بسه یه ده
 ڕ هم آانی فرۆید بكات لهوڕا پشتگیری بیر  آه ستدا نییه رده به ی لهآی زانست یه گه  هیچ به وه داخه م به به

خۆشی شیزۆفرینیا  وتی نه سوآه  هه  آۆآن آه وه ر ئه سه ی زانایان له  زۆربه وه وانه پچه كو به به. شیزۆفرینیا
  [Turner, 2003:741] . وتی منای نییه سوآه آو هه وه

وتكی  سوآه  شیزۆفرینیا هه دان آه هڕ هو باو له (Behaviourists) آان  سلوآییه سایكۆلۆجیسته
وت  آه رده وتی شیزۆفرینیایان تدا ده سوآه  هه ی آه خۆشانه و نه ن ئه وان ده ئه.  گیراوو فربوونه خووپوه

                                                 
.  خانه مار به کانی ده رکه یاندنی ئه  گه  له رپرسیاره  به  مشکدا که  له کی کیمیاوییه یه  ماده 5  
.شدا  له واو له کی ته  هۆی ئیفلیجییه بته  ده خۆشییه و نه   ئه 6  



ت  نانه ، ته وه آانه وته سوآه ی هه وه سپاندنه هزآردن و چه گای بهڕ   له گرتووه  فری بوون و خوویان پوه وه ئه
گای السایی ڕ   له وه گوزرته  بۆ ده وه خۆشی تره  نه یان له سپاندنه و چه آاندا ئه خۆشخانه  نه خۆش له ندك نه هه

ی جیاجیایان تدا  وتی جیاوازو نیشانه سوآه  شیزۆفرینیاآان هه خۆشه م نه به.  وه  ژیانه وه  و پكه وه آردنه
 دابنرت بۆ  وه ره مده و وه  جگای متمانه  به م سایكۆلۆجیستانه ای ئهڕ ناتوانرت بیرو ر بۆیه وت، هه آه رده ده

    .شیزۆفرینیا
 شیزۆفرینیاآان ناتوانت  خۆشه  مشكی نه دان آه هڕ هوباو له   (Cognitive) آان  آۆگنتیفه سایكۆلۆجیسته

ك بۆ  یه وه آو آاردانه بارت و وه ریاندا ده سه  به وه آه موو الیه ه ه  له مول بكات آه حه  ته و زانیاریانه موو ئه هه
    .آات  ده آشه  جیھانی واقیعی پاشه  له آه خۆشه ش نه وه ئه
م  ئه. ون آه رده  منایشدا ده كو له ون به رناآه دا ده وره  گه ر له آانی شیزۆفرینیا هه م خۆ نیشانه به

و  فتاری ئه هڕ گوفتارو  ن له ده وودهڕ  انانهڕو گۆ  بۆچی ئه  آه وه نه وون بكهڕ  وه  ناتوانن ئه سایكۆلۆجیستانه
   تاآه ن و لهڕگۆ سكی تر ده  بۆ آه وه سكه  آه  له و نیشانانه آاتكدا ئه له. آانی چین داو هۆآاره خۆشانه نه
 زۆرجار  دان آه هڕ هو باو وان له ره توژه  ندك له هه. مدیس جیاوازن  بۆآاتكی تر هه وه  آاتكه سكیشدا له آه

 .ن  دروست بكه و نیشانانه رمان ئه ندك ده آانی هه آییه  الوه آارآرده
  سانه و آه  ناوی شیزۆفرینیا بت، ئه دا نییهڕ گۆ ك له خۆشییه ن نه آان ده  سایكۆلۆجیسته ندك له ت هه نانه ته

 [Szasz 1962] .ن ده قابیان ده خۆش له  نه كیش به  ناآرت و خهو آۆنترۆڵ وتیان نامۆیه سوآه خۆیان هه
  م گروپه پی ئه  و به م جۆره  و به وه بته ال ئاسایده ی تر له نده وه یان ئه آه سوآوته  هه قابدانه م له  به سانه و آه ئه 
  .ن آه هوت د سوآه  هه وجۆره ك بهَنابن ر گا چ مۆرآكی پوه  آۆمه سانه و آه ئه
م بۆ  فتاریان به هڕسوآوت و  ر هه سه  له یه ری زۆری هه كی آاریگه قابدانی خه نان و له ی مۆرآپوه له سه مه
 .نھا هۆ بژمررت  ته ك شیزۆفرینیا ناتوانرت به آی مشكی وه خۆشییه نه
دان  هڕ هو باو وان له ره  توژه ندان، زۆر له مه وه وت تا ده آه رده ژاراندا ده نو هه ی شیزۆفرینیا زیاتر له وه رئه به له
  رپرسی نوشداری گشتی له اپۆرتی بهڕ.  هۆی شیزۆفرینیا بنه آان و تاوی ژیان ده رییه وروبه  ده  فشاره آه
وت و  سوآه ر هه  سه آاته ی بایۆلۆجی مشك آار ده ر پكھاته ك هه نه: ت  ده٢٠٠٢ شیزۆفرینیا ڕ هم ریكا له مه ئه
  .ن ده نجامده انكاری تدا ئهڕی مشك و گۆ ر پكھاته  سه نه آه فتاریش آارده هڕوت و  سوآه كو هه فتار، به هڕ
   هۆی تووشبوون به بنه آانی ژیان ده  تاوه  آه وه  بكاته وه ر ئه سه خت له  جه آی زانستی نییه یه رچی بنچینه گه ئه
 پاپشت و  بنه آانی ژیان ده  گیروگرفت و تاوه  آه یه وه  ئه گره نه ی حاشا هه هو م ئه خۆشی شیزۆفرینیا، به نه

ری  اردهی و زۆر جار ب خۆشییه م نه  بۆ توشبوون به یی بایۆلۆجییان تیایه  ئاماده ی آه وانه ر بۆ  ئه پانه
 .آیشن ره سه
گری   هه ی آه وانه  بۆ ئه وه نه آه ستده  خه آه رجه ومهل آان هه رییه وروبه  ده  هۆآاره توانین بین آه  ده م جۆره به

ر  سه خت له ریكاش جه مه اپۆرتی پزیشكانی ئهڕ.  یی بایۆلۆجی ترین تدایه جینكی شیزۆفرینیان یان ئاماده
  یه خۆی ههری  ندا آاریگه ی درژخایه  ماوه كی له رانی خه رجی ژیان و گوزه لومه  باشكردنی هه  آه وه آاته  ده وه ئه
  . خۆشییه م نه آانی ئه وتنی نیشانه رآه  ده رگرتن له ر به سه له
  خۆشییه م نه آان تووشی ئه ژاره ی هه ندازه  ئه آانیش به نده مه وه ن ده وان ده ره  توژه ندك له  هه وه آی تره الیه له
  . وه آانیان بشارنه  الوازه نه توانن الیه دارن ده  پاره وان چونكه م ئه بن، به ده

لك فاآتۆر  ی گه وه  آۆبوونه بت و پویستی به لك هۆآاری هه چت گه  و پده قییه آی ئه خۆشییه شیزۆفرینیا نه
تا  م هه وامن  به رده دا به یدانه م مه آان له وه توژینه. ون ربكه آانی تدا ده ی نیشانه وه سدا بۆ ئه ك آه  یه بت له هه

م  به. تی شیزۆفرینیا ناسرابت آی و تایبه ره  هۆآاری سه  به  آه وه ته دۆزراوه ۆآاركی دیاریكراو نهئستا ه
نگاوی باشی  دا هه خۆشییه م نه رو آۆنترۆكردنی ئه سه  بواری چاره شدا زانستی نوشداری نوێ له وه ڵ ئه گه له

  .دا آه خۆشییه هآانی و آۆنترۆكردنی ن ی نیشانه وه م آردنه  آه  له ناوه



گرتنی جینك یان سیفاتكی   هه آات آه ده وه آان پشنیازی ئه  زانستییه وه نجامی توژینه رئه ترین ده تازه
  وه آانی ژیانه آان و تاوه رییه وروبه  ده ن هۆآاره الیه هزآردن و پشتگیریكرانی له ڵ به گه یی هاوآات له بۆماوه

م  آان، به ییه  بۆماوه گری سیفاته  هه بنه ی جیاواز ده ژهڕ هكی ب  خه  آه اشكراشهئ.  هۆی شیزۆفرینیا بنه ده
 تووشی  سه و آه  ئه ی آه وه ر ئه سه ر له اردهی ب بنه  ده وه  پكه آه ردو هۆآاره  هه  آه یه وه  ئه ی ئاشكرایه وه ئه

  .بت یان نا شیزۆفرینیا ده
 
 آان رچاوه سه
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  وه ته دا بوکراوه٢٣  م ژماره رده  گۆڤاری زانستی سه له
 


