ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺒﻘﺖﻫﺎی ﺷﺘﺎبزده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮد
وﺟﻮد دارد

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮد ﻋﺠﻮل ﺑﺎ ﺳﺒﻘﺖﻫﺎی ﺷﺘﺎبزده« ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در
ﻧﺸﺮﯾﻪ " "World Highwaysدر ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺳﺎل  2013ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮز در ﺟﺎدهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺳﺒﻘﺖﻫﺎی ﺑﺪون دﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮد ﻣﻠﺰم ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ »ﻣﺆﺳﺴﻪ اﯾﻤﻨﯽ  «Brakeو »ﺷﺮﮐﺖ  «Direct Lineاﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  44درﺻﺪ از آﻧﺎن )ﻣﺮدان( راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺟﺎدهﻫﺎی
روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺶ از  96ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻠﯽ ﺳﺮﻋﺖ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ،ﻣﺮدان ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻄﺮات
ﻣﺮگﺑﺎر ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺗﺎ در ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺒﻘﺖﻫﺎ
درﮔﯿﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﺐ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ اﯾﻤﻨﯽ " "Brakeدر دوره ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ از ﯾﮏ ﻫﺰار راﻧﻨﺪه
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 20 ،درﺻﺪ از ﻣﺮدان و  9درﺻﺪ از زﻧﺎن در ﯾﮏ ﺳﺒﻘﺖ ،ﯾﺎ دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ از آن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﮔﺮﯾﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ و  54درﺻﺪ از ﺗﻤﺎم راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﺳﺒﻘﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺰ
از ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ راﻧﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  19درﺻﺪی ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺧﻮدﺷﺎن در ﺟﺎده را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  52درﺻﺪ از زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  44درﺻﺪ از ﻣﺮدان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﯾﺎ
ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ داﺧﻞ ﺧﻮدرو ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ راﻧﻨﺪه از دﯾﮕﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،اذﻋﺎن
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﺮ ﻣﺎه  24درﺻﺪ از راﻧﻨﺪﮔﺎن زن در راهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺶ از  96ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻠﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﻘﺾ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ،
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ 20) .درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  9درﺻﺪ(

در ﺳﺎل  ،2011ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ  10ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه در ﺟﺎدهﻫﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،در راهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ 1197 ،ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺳﺎل ،زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در اﺛﺮ ﺳﻮاﻧﺢ راﻧﻨﺪﮔﯽ در راهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ از دﺳﺖ
دادهاﻧﺪ .ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ  10ﻧﻔﺮ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل و در اﯾﻦ راهﻫﺎ ﻣﻌﺎدل  9952ﻧﻔﺮ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮده ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه در ﺟﺎدهﻫﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدان
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺆﺳﺴﻪ اﯾﻤﻨﯽ  Brakeﻓﺸﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺤﻠﯽ وارد آورده ﺗﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﺣﺪ ﺳﺮﻋﺖ در راﻫﻬﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﻦ از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و
ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻘﺎط ﺗﺎرﯾﮏ ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪ و ﺟﺎدهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻋﺒﻮر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺆﺳﺴﻪ  Brakeﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻋﻼم داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ در راهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری وﺳﯿﻊﺗﺮ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺪاوم ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺟﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮده و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد و ﺳﺒﻘﺖ آﮔﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ و ﻣﻤﯿﺰی
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان رواج دارد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺎری از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ راهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯽﺧﻄﺮ و اﯾﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا
آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ آرام و ﺧﻠﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از
ﺟﺎدهﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و راﻧﻨﺪﮔﺎن اﻋﻢ از ﺣﺮﻓﻪای و ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪای در آﻧﻬﺎ ﺗﺮدد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺮات زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ راهﻫﺎ ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ ،ﻧﻘﺎط ﮐﻮر و
ﻋﺪم دﯾﺪ ﮐﺎﻓﯽ ،ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽﻫﺎی ﺗﻨﺪ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ و ﮐﻢﻋﺮض وﺟﻮد دارد.
اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن واﮐﻨﺶ و
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
زﯾﺎد را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  96ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﯾﮏ راﻧﻨﺪه 73 ،ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ در اﯾﻦ راهﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﻋﺒﻮر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ ﺗﺼﺎدف ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از راهﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ

آﻫﺴﺘﻪ ،ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺟﺎدهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻦ ﻧﻮع راهﻫﺎ،
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﻧﺪ .ﺳﺒﻘﺖ در راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﯾﮏ ﺧﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎً راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد و آن ﻫﻢ در ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ راهﻫﺎ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﺴﺎﻓﺖ را در ﻧﺰدﯾﮏﺷﺪن ﺑﻪ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ در ﺟﺎدهای ﮐﻪ ﺷﻌﺎع دﯾﺪ دارد ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن ﻣﺎﻧﻮر ﻓﺮﺻﺖ
ﮐﺎﻓﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺒﻘﺖ ﯾﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ از ﺧﻮدروی ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺒﻘﺖ از ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻮﭼﮏ و ﯾﮏ ﺗﺸﺨﯿﺺ و
داوری ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪای ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎر ﮔﺮدد.
ﺷﻮاﻫﺪ روﺷﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی در راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن در ﺟﺎدهﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺮهاﻧﮕﯿﺰ
ﭘﺴﺮان ﺗﺎ ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دﻟﯿﻞ آن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ و ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ آﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻄﺮات در
ﺟﺎدهﻫﺎ ﻫﺮ روز ﺑﺮای ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
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