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ث٘ ٝبْ ذساي ٟٔطثبٖ
ظ٘بٖ ٔ ٚبزضاٖ ٌطأي
ٕٞبُ٘ٛض ؤ ٝيسا٘يس  ٕٝٞظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ زض يه زٚض ٜاظ ظ٘سٌي ذٛز ثُٛض َجيؼي زچبض وبٞف ٛٞضٟٔ٘ٛبي خٙؿي
ٔطزا٘ ٝيب ظ٘ب٘ ٝقس ٚ ٜزٚض ٜثبضٚضي آٟ٘ب ذبسٕٔ ٝي يبثس  .ث ٝايٗ زٚض ٜزض ظ٘بٖ يبئؿٍي (ٔٛٙدٛظ )  ٚزض ٔطزاٖ آ٘سضٚدٛظ
ٔي ٌٛيٙس .
يبئؿٍي َجيؼي ث ٝزٚض ٜاي اظ ظ٘سٌي ظ٘بٖ اَالق ٔيكٛز و ٝسرٕساٟ٘ب سِٛيس اؾشطٚغٖ ضا ٔشٛلف ٔي وٙٙس .ايٗ زٚضٜ
ٔؼٕٛال ثب لُغ لبػسٌي ثٔ ٝسر يه ؾبَ ثس ٖٚآ٘ى ٝثيٕبضي يب اذشالَ ذبني ٚخٛز زاقش ٝثبقس ِ قٙبذشٔ ٝي قٛز  .ؾٗ
ٔشٛؾٍ قطٚع يبئؿٍي  51ؾبَ (اظ  47سب  53ؾبَ )اؾز  .يبئؿٍي ظٚزضؼ زض ؾٗ ظيط  40ؾبَ اسفبق ٔي افشس  .ظ٘بٖ حسٚز
يه ؾ ْٛػٕط ذٛز ضا زض ايٗ زٚض ٜثؿط ٔي ثط٘س  .زٚض ٜيبئؿٍي ثُٛض ٔشٛؾٍ  4ؾبَ َٔ َٛي وكسٕٔ ٚ .ىٗ اؾز چٙس
ؾبَ لجُ اظ لُغ لبػسٌي قطٚع قٛز .

قٕب او 45 ٖٛٙثٟبض يب ثيكشط اظ ػٕطسبٖ ضا ؾذطي وطز ٜايس  .دؽ اظ ؾبِٟبي َٛال٘ي و ٝفمٍ ٚفمٍ ثٕٞ ٝؿط  ٚفطظ٘ساٖ
ذٛز ا٘سيكيس ٚ ٜثؼٛٙاٖ ٕٞؿط ٔ ٚبزض سٕبْ ٚخٛزسبٖ ضا ٚلف ؾؼبزر  ٚؾالٔز ذب٘ٛاز ٜذٛز وطز ٜايس او ٖٛٙقطايُي
فطا ٓٞقس ٜاؾز سب وٕي ث ٝذٛزسبٖ ثيب٘سيكيس .أطٚظ ثب و ِٝٛثبضي اظ سدطثيبر سّد  ٚقيطيٗ ظ٘سٌي ذٛز وبض آٔس سط اظ
ٕٞيك ٝزض ٔيساٖ ػُٕ ظ٘سٌي لطاض ٌطفش ٝايس  .سدطثيبسي و ٝث ٝليٕز ٌطا٘ي ثسؾز آٚضز ٜايس ٔي سٛا٘يس زض اذشيبض
ػعيع سطيٗ افطاز ذب٘ٛاز ٜذٛز لطاض زٞيس  ٚذٛزسبٖ ٘يع زض ٔؿيط آيٙس ٜظ٘سٌي اظ آٖ ثٟطٙٔ ٜس قٛيس .اٌط ٘ؿجز ثٝ
زٚض ٜؾٙي يبئؿٍي احؿبؼ ٔثجشي ٘ساضيس احشٕبال سحز سبثيط ثطذي ػمبيس فطٍٙٞي ذبل زض ظٔي ٝٙؾبِرٛضزٌي لطاض
ٌطفش ٝايس و ٝاظ ٔبزضاٖ ٚزيٍط ثؿشٍبٖ  ٚآقٙبيبٖ ذٛز قٙيس ٜايس يب زض ضؾب٘ٞ ٝب زيس ٜايس  ٚذٛا٘س ٜايس  .ثطاي ايٙىٝ
سهٛيطسبٖ اظ آ٘چ ٝو ٝزض ٔٛضز ذٛز ؾبذش ٝايس سغييط وٙس ٔٛاضز ظيط ضا زض ٘ظط ثٍيطيس :
-1چكٕب٘شبٖ ضا ثجٙسيس  ٚظ٘بٖ ظيط ضا زض ؾٙيٗ ٔرشّف يبئؿٍي  ٚديف ا ظ آٖ ٔدؿٓ وٙيس  ٚذهٛنيبر آٟ٘ب
ضا ٕٞبُ٘ٛض و ٝث٘ ٝظطسبٖ ٔي ضؾس زض خس َٚيبززاقز وٙيس :
ؾٗ
ظٖ 50ؾبِٝ
ظٖ 60
ؾبِٝ
ظٖ

70ؾبِٝ

شکل ظاهری

احؿبؾبر فطز

قىُ حطوز

قىُ نحجز

ؾبيط ذهٛنيبر

ثطاي ٞط يه اظ ٔٛاضز ؾ ٝنفز شوط وٙيس .
آيب زٚؾز زاضيس ظ٘ب٘ي ؤ ٝدؿٓ وطز ٜايس ذٛزسبٖ ثبقيس يب ذيط  .اٌط ٘ٔ ٝي ذٛاٞيس چٍ ٝ٘ٛثبقيس ؟
سهٛيط قٕب ثطاي آيٙس ٜذٛزسبٖ چيؿز ؟ حبَ ذهٛنيبر ٔٛضز ػالل ٝذٛزسبٖ ضا ِيؿز وٙيس ُٕٔ .ئٗ

ثبقيس ٔيشٛا٘يس آيٙسٛٔ ٜضز ػالل ٝذٛزسبٖ ضا ضلٓ ثع٘يس آيٙس ٜقٕب ث ٝزؾشبٖ ذٛزسبٖ ؾبذشٔ ٝي قٛز .

-2ديبْ ٞبيي و ٝزضيبفز ٔي وٙيس فيّشط وٙيس .

ديبٟٔبي ٔٙفي ضا ٘كٙيس ٜثٍيطيس  ٚث ٝآٟ٘ب إٞيز ٘سٞيس  .ايٗ ديبٟٔب اظ خبٞبي ٔرشّف

ديبٟٔبي ٔثجز ضا خبيٍعيٗ ٕ٘بييس.
ديب ٟٔبي ٔٙفي

ث ٝقٕب ٔٙشمُ قٛز ٚ

ديبٟٔبي ٔثجز

ٚلشي فؼبِيشٟبي ٔبزضي زض يه ظٖ ذبسٕ ٝيبفز

ظ٘بٖ دؽ اظ ذبسٕ٘ ٝمف ٔبزضي ثبيس ٔدسزا ذٛزقبٖ

اٍ٘يع ٜاي ثطاي ظ٘سٌي ٚخٛز ٘ساضز

ضا ٘كبٖ زٙٞس ٚدّي ثطاي آيٙس ٜذٛز ظزَ ٚ ٜطحٟبي
٘بسٕبْ ذٛز ضا ديبز ٜوٙٙس  ٚاٞساف خسيس ظ٘سٌي ذٛز

ضا سؼطيف وطزٚ ٜاٍ٘يعٞ ٜبي ذٛزضا سمٛيز وٙٙس.
ظ٘بٖ زض ؾٗ يبئؿٍي ٘بسٛاٖ ٘ ٚبوبضآٔس ٔيك٘ٛس

ظ٘بٖ زض ؾٗ يبئؿٍي سٛإ٘ٙسيٟبيي زاض٘س و ٝثؿشٍي ثٝ
سدطثيبر سٕبْ ظ٘سٌي آٟ٘ب زاضز زض زٚضاٖ يبئؿٍي

آٟ٘ب سٛإ٘ٙس سط  ٚوبض آٔس سط اظ ٞط ظٔبٖ زيٍطي

ٞؿشٙس
ظ٘بٖ زض ؾٗ يبئؿٍي سٟٙب سط اظ ٞط ظٔب٘ي ٞؿشٙس

ظ٘بٖ زض ؾٗ يبئؿٍي ثب ديسا وطزٖ زٚؾشبٖ خسيس زض

ظيطا فطظ٘ساٖ آٟ٘ب ٔؿشمُ ٔي ق٘ٛس  ٚاظ ذب٘ ٝذبضج ٔىبٟ٘بي ٚضظقي،خّؿبر ٔصٞجي  ،ؾبيط اخشٕبػبر ٔي

ٔي ق٘ٛس .

سٛا٘ٙس دط ٔكغّ ٝسطيٗ زٚضاٖ ظ٘سٌي ضا ثطاي ذٛز

فطا ٓٞوٙٙس ٕٞ ٚچٙيٗ ضٚاثٍ ذب٘ٛازٌي  ٚاخشٕبػي

ضا سمٛيز وٙٙس .

ظ٘بٖ زض ؾٗ يبئؿٍي ثبيسزض ذب٘ ٝثٕب٘ٙس

ظ٘بٖ زضؾٗ يبئؿٍي ٔي سٛا٘ٙس زؾز ث ٝفؼبِيز ٞبي
اخشٕبػي سبظ ٜاي ٔب٘ٙس قطوز زض والؾٟبي آٔٛظقي
ِ ثط٘بٔٞ ٝبي ا٘شربثبسي ... ٚثع٘ٙس  .حشٕب زض ايٗ

زٚضٔ ٜكبغُ خسيسي ضاسدطثٔ ٝي وٙٙس .
يبزٌيطي زض ؾٗ يبئؿٍي سؼُيُ ٔي قٛز .

ثؿيبضي اظ ظ٘بٖ زض ؾٗ يبئؿٍي ٘يع زض والؾٟبي

ٔرشّف قطوز ٔي وٙٙس  ٚچيعٞبي ٔشفبٚر فطأي
ٌيط٘س ٛٔ .اضزي ٚخٛز زاضز و ٝظ٘بٖ زض ٕٞيٗ

زٚض ٜؾٙي ث ٝزا٘كٍب ٜضا ٜيبفش ٝا٘س  ٚيب سدطثيبر ٚ

ذبَطار ذٛز ضا٘ٛقشٙٔ ٚ ٝشكط وطز٘س .
اضظـ ظ٘بٖ ث ٝخٛا٘ي  ٚسٕبيالر خٙؿي آ٘بٖ ثؿشٍي اضظـ ظ٘بٖ ث ٝػمُ  ٚزضن  ٚسٛإ٘ٙسيٟبي ٔرشّف

زاضز .

آ٘بٖ ثؿشٍي زاضز .

ثب السأبر ٔثجز قٕب ٔي سٛا٘يس ٘ؿجز ث ٝظ٘س ٌي ثؼس اظ 50ؾبٍِي زيس ذٛثي زاقش ٝثبقيس زض ثبض ٜزيسٌبٟٞب
،ثط٘بٔ ٝظ٘سٌي  ٚفؼبِيز ٞبيشبٖ ثب زٚؾشب٘شبٖ نحجز وٙيس ٘ ٚظطئ ٝثجز زضثبض ٜاؾشؼسازٞبي ثكط زض ؾٗ
ثبال ضا زض ٘بذٛزاٌب ٜذٛزسبٖ خب زاز ٚ ٜثب سهٛضار ؾٙشي زضثبض ٜذٛزسبٖ ٔجب ضظ ٜوٙيس .

-3ث ٝثطذي اظ ٚيػٌيٟبي زٚضاٖ يبئؿٍي و ٝخٙجٞ ٝبي ٔثجز ٞٛٔ ٚجز ٞبي آٖ ٞؿشٙس ثيٙسيكيس :.
ضفغ ا٘مجبيبر زضز٘بن ػًالر

ضفغ زضز ٍِٗ زض حيٗ سرٕه ٌصاضي
ضفغ ػالئٓ ضٚحي ديف اظ لبػسٌي
ضفغ ٍ٘طا٘ي اظ حبٍّٔي ٘بذٛاؾش ٚ ٝثطلطاضي اضسجبٌ ظ٘بقٛئي ثس ٖٚسطؼ اظ حبٍّٔي
سىطاض سدطثٔ ٝثجز ؾبِٟبي ا َٚظ٘سٌي ثؼس اظ اظزٚاج ثس ٖٚحًٛض فطظ٘ساٖ

-4يبز ثٍيطيس ثب ػالئٓ زٚضاٖ يبئؿٍي اظ لجيُ ٌط ٌطفشٍي .... ٚچٍ ٝ٘ٛثطذٛضز وٙيس سب ايٗ ػالئٓ سرفيف
٘يبفش ٝقٕب ضا آظاض ٘سٞس .

زض ايٗ ٔدٕٛػ ٝضٚـ ثطذٛضز ثب ٞط يه اظ ػالئٓ يبئؿٍي فطا ذٛاٞيس ٌطفز سب ثشٛا٘يس اظ ػالئٓ
ديكٍيطي وٙيس يب ثب آٖ سُبثك حبنُ فطٔبييس .

-5نفبر ٔثجز ضا ثطاي اضسجبٌ ثب زيٍطاٖ سمٛيز وٙيس .
خبَّ ٜجي  ٚدط ذبقٍطي ا٘عٚاي قٕب ضا سكسيس ٔي وٙس .

خٛا٘شط ٞب ضا زٚؾز ثساضيس  ٚث ٝآٟ٘ب ثب ٟٔطثب٘ي ضفشبض وٙيس
ظٔبٖ اؾشطاحز ضٚظا٘ ٝضا ٔحسٚز ٘ىٙيس  ٚاٚلبر فطاغز ذٛز ضا ثب زٚؾشب ٖ  ،آقٙبيبٖ  ،ثؿشٍبٖ ثٍصضا٘يس .

-6قي ٜٛظ٘س ٌي ؾبِٓ ضا ا٘شربة ٕ٘ٛز ٚ ٜآٖ ضا ث ٝيه ػبزر ضٚظٔط ٜظ٘سٌي ذٛز سجسيُ ٕ٘بييس

ٔطالجشٟبي ثٟساقشي
ٔشبؾفب٘ ٝثؿيبضي اظ ظ٘بٖ ث ٝػالئٓ ٔرشّف ذٛز زض ايٗ زٚض ٜثي سٛخٟي زاض٘س  ٚآٖ ضا ث ٝافعايف ؾٗ ٘ؿجز

ٔي زٙٞس  .أيسٚاضْ قٕب اظ ايٗ ٌط٘ ٜٚجبقيس .ث ٝؾالٔز ذٛز سٛخ ٝزاقش ٝثبقيس  ٚثطاي آٖ ثط٘بٔ ٝضيعي
وٙيس .

قٕب اظ ؾٗ 45ؾبٍِي ٘يبظ ث ٝيه ؾطي ٔطالجشٟبي ثٟساقشي دعقىي زاضيس و ٝثبيس آٖ ضا زض ثط٘بٔ ٝظ٘سٌي ذٛز ثٍٙدب٘يس
ثطاي ا٘دبْ ٔطالجشٟبي فٛق ث٘ ٝىبر ظيط سٛخ ٝوٙيس :

 يه دعقه ػٕٔٛي ضا ا٘شربة وٙيس اٌط ث ٝدعقه زؾشطؾي ٘ساضيس ٔبٔب ٘يع ٔي سٛا٘س ث ٝقٕب وٕه وٙس
 سٛخ ٝزاقش ٝثبقيس دعقىي و ٝا٘شربة ٔي وٙيس ٍ٘طـ ٔثجز ٘ؿجز ث ٝدسيس ٜيبئؿٍي ٔ ٚؿبئُ زٚض ٜيبئؿٍي زاقش ٝثبقس
 ٚثطاي دبؾد زازٖ ث ٝؾؤاالر ٍ٘ ٚطا٘يٟبي قٕب ٚلز وبفي اذشهبل زٞس

 قٕب زض ٔطالجشٟبي ؾبال٘٘ ٝيبظ ث ٝيه ٔؼبي ٝٙوبُٔ قبُٔ ٔٛاضز ظيط زاضيس :

ثطضؾي فكبض ذِٕ ،ٖٛؼبي ٝٙلّت  ٚضئ، ِ ٝؼبي ٝٙقىِٓٔ ،ؼبي ٝٙدؿشبٖ ٞب ِٔ،ؼبي٘ ٝٙبحي٘ ٝبحي ٝسٙبؾّي . ٍِٗ ٚ
 ٓٞچٙيٗ الظْ اؾز ثطذي آظٔبيكٟبي يطٚضي ضا ثب سكريم دعقه ا٘دبْ زٞيس .

 ػالئٓ  ٚسبضيد قطٚع لبػسٌي ٞبي ذٛزضا ثَٛ ٝض ٔٙظٓ يبززاقز وٙيسسبظٔبٖ يبئؿٍي  ٚلُغ لبػسٌي قٕب ٔكرم
ثبقس.

 ؾؤاِٟبيي ضا و ٝزض ثبض ٜؾالٔز ذٛزسبٖ زاضيس يبززاقز وٙيس ٍٙٞ ٚبْ ٔطاخؼ ٝث ٝدعقه ٕٞطا ٜزاقش ٝثب قيس

 سٛخ ٝزاقش ٝثبقيس و ٝاظ دعقه ذٛز زضثبضٕٟٔ ٜشطيٗ اِٛٚيشٟبي ؾالٔز ذٛز قبُٔ ٔٛاضز ظيط دطؼ  ٚخ ٛوٙيس  ٚاظ
ؾالٔز وبُٔ ذٛز ُٕٔئٗ قٛيس :

سغصيٚ ِ ،ٝضظـِ ،ؾالٔز اؾشرٛاٖ ٞب  ٚػًالر ِ ،ؾالٔز لّتِ ٔ ،كىالر ذّك  ٚذ ٚ ٛذٛاة  ٚاؾشطؾٟب ،ثيٕبضيٟبي
قبيغ ايٗ زٚضاٖ ٔب٘ٙس  :زيبثز ِ  ،فكبض ذ ،ِ ٖٛچطثي ذ ِ ،ٖٛػالئٓ يبئؿٍي ِ ،ذ٘ٛطيعيٟبي غيط َجيؼي ِ ٛٞ،ضٖٔٛ

زضٔب٘ي ِ ،زاضٞٚب ٔ ٚىّٕٟبي ٔٛضز ٘يبظ

ٕٔ ىٗ اؾز زض ثطذي ٔٛاضز دعقه ػٕٔٛي قٕب ضا ثٔ ٝشرهم ٔطث َٝٛاظ خّٕٔ ٝشرهم سغصي ، ِ ٝوبضقٙبؼ يب
ٔطثي ٚضظـ ِٔ ،شرهم ظ٘بٖ ِ يب زاذّي ......ٚاضخبع ثسٞس.

 اٌط ثٙب ث ٝسكريم دعقه ػٕٔٛي ٘يبظ ث ٝذسٔبر سرههي زض ٞط يه اظ ظٔيٞ ٝٙب زاقش ٝثبقيس ديٍيطي ثفطٔبييس .

 اظ دعقه ذٛز زضثبضٔ ٜىّٕٟبي ٔٛضز ٘يبظ ؾؤاَ وٙيس سب ٘ٛع ٔ ٚمساض ٔىُٕ ٔٛضز ٘يبظ ضا ثطاي قٕب ٔكرم وٙس .
ثس٘ ٖٚظط دعقه ٔىُٕ ٔهطف ٘ىٙيس .
 ٚثُٛض ذالن ٝثب وٕه دعقه :

٘يبظ ٞبي ؾالٔز ذٛز ضا ثكٙبؾيس  ٚقي ٜٛظ٘سٌي ذٛزضا ثب ايٗ ٘يبظٞب سُجيك زٞيس

ٔكىالر ؾالٔز ذٛز ضا قٙبؾبيي وٙيس  ٚزض خٟز ضفغ آٟ٘ب سالـ وٙيس .

أشيبظ ٞبي ذٛز ضا ثكٙبؾيس  ٚثب ثٟطٌ ٜيطي اظ ايٗ أشيبظٞب ث ٝسٛإ٘ٙسي  ٚؾالٔز ٞط چ ٝثيكشط ذٛز وٕه وٙيس

ث ٝظً٘ ذُطٞب ٞ ٚكساض ٞبي دعقه سٛخ ٝوٙيس .

ٔطاخؼبر دعقىي ٔٙظٓ ضا ثط٘بٔ ٝضيعي وٙيس .

ظبٞط قٕب زض زٚضاٖ يبئؿٍي
ثب افعايف ؾٗ زض زٚضاٖ يبئؿٍي  ٚدؽ اظ آٖ ٕٔىٗ اؾز سغييطار ظيط زض ظبٞط ظ٘بٖ اسفبق ثيبفشس :
1ـبفعايف ٚظٖ

2ـ سغييطار دٛؾشي
3ـ سغييط قىُ ؾش ٖٛفمطار

ٌطچ ٝثب وبٞف ٛٞضٔ ٖٛاؾشطٚغٖ ٚافعايف ؾٗ ٘بٌعيط سغييطار فٛق اسفبق ٔي افشس أب ػٛأُ ذبني اظ سؿطيغ

فطايٙس ديط قسٖ  ٚسغييط قىُ ظبٞطي اثط ٕ٘ٛزٚ ٜؾجت ٔي ق٘ٛس ظ٘بٖ ؾبِٟبي ٌصاض يبئؿٍي ضا ثب چٟط ٜاي قبزاة ِ
ظيجب  ٚخصاة سط اظ ٕٞيك ٝثٍصضا٘ٙس  .ايٗ ػٛأُ ػجبضسٙس اظ:

ٚ يؼيز خؿٕي  ٚقطايٍ ضٚحي  ٚػبَفي

 احؿبؼ ؾالٔشي ِ ذٛقٛٙزي ٘ ٚكبٌ ٍ٘ ٚطـ ٔثجز ث ٝذٛز

 وبٞف ٔهطف غصاٞبي دط ا٘طغي ٔب٘ٙس چطثي  ٚضٚغٗ  ِ ،قيطيٙي خبر ِ ٌٛ ،قز لطٔعِ  ،آضز ثس ٖٚؾجٛؼ
 ا٘دبْ فؼبِيز فيعيىي  ٚسٕطيٙبر ثس٘ي وبفي ٔب٘ٙس ديبز ٜضٚي ِ  ،زٚيسٖ آٞؿش..... ٚ ٝ
 اؾشفبز ٜاظ غصاٞبيي ٔب٘ٙس حجٛثبرِ ،ؾجعيدب ر ِٔ ،يِٚ ٜٛجٙيبر فبلس چطثي

 وبٞف سٕبؼ ثب آفشبة ثرهٛل زض افطازي و ٝدٛؾز ضٚقٙي زاض٘س  .آفشبة ث ٝالي ٝاالؾشيه دٛؾز آؾيت ٔي ضؾب٘س
 ٚحٕبيز دٛؾز ضا وبٞف زازٛٔ ٚ ٜخت چطٚن ٔي قٛز  .اؾشفبز ٜاظ وطٟٔبي يس افشبة  ٚوال ٚ ٜػيٙه افشبثي ٔب٘غ
اثطار ٔٙفي آفشبة ثط چٟطٔ ٜي قٛز.

 لُغ ٔهطف ؾيٍبض ؾجت وبٞف ذ ٖٛضؾب٘ي ث ٝدٛؾز  ٚػسْ سغصيٙٔ ٝبؾت آٖ قس ٚ ٜوبٞف ضَٛثز  ٚلٛاْ دٛؾز ٚ
زض ٘شيد ٝچطٚن اٖ ضا ؾجت ٔي قٛز .

ٔ هطف ٔىُٕ ٚيشبٔيٗ ( Aثشب وبضٚسٗ ٔحّ َٛز ض آة ) اظ َطيك ٔٛاز غصايي ٔب٘ٙس ٛٞيح ِ،ؾيت ظٔيٙي ِ،وسٚي ظضز ِ ٚ
ٔيٞ ٜٛبي ظضز  ٚلطٔع ٔب٘ٙس فّفُ  ٚؾجعيدبر ؾجع سيطٜ

 اؾشفبزٙٔ ٜظٓ ٔ ٚؿشٕط اظ وطٟٔبي ٔطَٛة وٙٙسٜ

 وبٞف ٔهطف آة  ٚنبثٖٛ
ٔ حسٚز وطزٖ اؾشفبز ٜاظ ٔٛاز آضايكي حبٚي ٔٛاز قيٕيبيي فطاٚاٖ

 ديبز ٜضٚي زض ٛٞاي آظاز  ٚفطإٛ٘ ٓٞزٖ قطايٍ سٙفؽ ثٟشط دٛؾز
 ا٘دبْ حطوبر وككي ِ ،يٌٛب ِ ،ديبز ٜضٚي ضٚظا٘ ٝثطاي وبٞف ذؿشٍي ػًالر ٔ ٚفبنُ
 سغصيٙٔ ٝبؾت ٚ ٚضظـ ثطاي حفظ ٚظٖ ٔٙبؾت

سغييطار ظبٞطي ثسٖ ثيكشط ٘شيد ٝافعايف ؾٗ ٞؿشٙس  ٚيبئؿٍي وٕشط ضٚي آٟ٘ب اثط ٔي ٌصاضز .

ثب ظ٘سٌي ؾبِٓ ٔ ٚؼٙي زازٖ ث ٝظ٘سٌي ٔي سٛاٖ سغييطار فٛق ضا ث ٝحسالُ ٕٔىٗ ضؾب٘س .

ايٗ ٔؿئّ ٝثٔ ٝب ٔيٍٛيس و ٝچطا ثؼًي افطاز ٔؿٗ خٛاٖ ثٙظط ٔي ضؾٙس  ٚثؼًي افطاز خٛاٖ ٔؿٗ ث٘ ٝظط ٔي

آيٙس .

ٔٛاظت ضٚاثٍ ظ٘بقٛيي ٚؾالٔز زؾشٍب ٜسٙبؾّي ازضاضي ذٛز ثبقيس .
سٕبيُ ث ٝزاقشٗ ضٚاثٍ ظ٘بقٛيي يه احؿبؼ وبٔال ػبزي َ ٚجيؼي  ٓٞثطاي ذب٘ٓ ٞب  ٓٞ ٚثطاي آلبيبٖ ٔي ثبقس .

ايٗ ٔيُ ٔي سٛا٘س زض َ َٛظٔبٖ زض ٔطزاٖ  ٚظ٘بٖ سغييط وٙس  ٚثؿش ٝث ٝقطايٍ افعايف  ٚوبٞف ديسا وٙس .

زض زٚضاٖ ٔيب٘ؿبِي  ،يبئؿٍي ؾجت سغييط زض سٕبيُ ث ٝا٘دبْ ضٚاثٍ ظ٘بقٛيي زض ذب٘ٓ ٞب ٔي قٛز  .اظ ٕٟٔشطيٗ
ػُّ آٖ وٕجٛز اؾشطٚغٖ (ٛٞضٔ ٖٛظ٘بٕ٘ٞ ٚ) ٝچٙيٗ سغييطاسي زض زؾشٍب ٜسٙبؾّي ظ٘بٖ ٔي ثبقس .

زٚضاٖ يبئؿٍي ثطاي ثطذي اظ ظ٘بٖ افعايف  ٚثطاي اغّت آٟ٘ب وبٞف فؼبِيز خٙؿي ضا زض دي زاضز .

اظ آ٘دبيي و ٝزض ايٗ ؾٙيٗ ذبٕٟ٘ب ٍ٘طا٘ي اظ خٟز حبّٔ ٝقسٖ ٘ساض٘س ٕٞ ٚچٙيٗ ٔؿئِٛيشٟبي ثچ ٝزاضي قبٖ
وٕشط قس ٜاؾز ثٕٟيٗ زِيُ زاقشٗ ضاثُ ٝظ٘بقٛيي ٔي سٛا٘س ثب آضأف ذيبَ  ٚثب ِصر ثيكشطي ٘ؿجز لجُ اظ

يبئؿٍي ٕٞطا ٜثبقس .

ثب ايٗ ٚخٛز ػٛأُ ثؿيبضي ٘يع ٕٔىٗ اؾز ث ٝوبٞف ضاثُ ٝخٙؿي زض ؾٙيٗ يبئؿٍي ٔٙدط قٛز و ٝاغّت اٟ٘ب ٘يع

لبثُ حُ ٞؿشٙس.

ايٗ ػٛأُ ػجبضسٙس اظ :
 حؿبؾيز ِ  ،ؾٛظـ ٟٔجُ  ٚذكىي ٚاغٖ  :ازأ ٝضٚاثٍ خٙؿي ٔ ٚكبٚض ٜثب دعقه ثطاي اؾشفبز ٜاظ
اؾشطٚغٖ ٞبي ٔٛيؼي  ٚيب غَ ٞب  ٚدٕبز ٞبي ٔ ٛيؼي ث ٝضفغ آٖ وٕه ٔي وٙس .

ٔ هطف زاضٞٚبيي ٔب٘ٙس يس افؿطزٌي ٞب ِ ،آضاْ ثرف ٞب  ٚيس فكبض ذ ٖٛثبال و ٝزض ظٔبٖ يبئؿٍي
ثيكشط اؾشفبزٔ ٜي قٛز ٘ ،يع ٔي سٛا٘س ؾجت وبٞف سٕبيُ ث ٝضٚاثٍ ظ٘بقٛيي زض ظ٘بٖ ٌطزز .زض چٙيٗ
ٔٛاضزي ٔي سٛا٘يس اظ دعقىشبٖ ثرٛاٞيس ثطاي قٕب زاضٚي خبيٍعيٗ سدٛيع وٙس .

 افشبزٌي ا٘سأٟبي ٍِٗ اظ لجيُ ضحٓ ٔ ٚثب٘ ٝػال ٜٚثط ٔكىالر زيٍطي و ٝايدبز ٔي وٙس ضٚاثٍ

ظ٘بقٛيي ضا ٘يع ٘بذٛقبيٙس ٔي وٙس  .ثطاي ديكٍيطي اظ ايٗ أط اظ سٕطيٙبر ٍِٗ ث ٝنٛضر ظيط

اؾشفبز ٜوٙيس :

سٕطيٗ وٍُ  :ايٗ سٕطيٙبر زض  ٕٝٞحبَ (ايؿشبزِ٘ ، ٜكؿشِ ، ٝذٛاثيس ) ٜلبثُ ا٘دبْ  ٚثؿيبض ؾبز ٜاؾز  .وبفي
اؾز ػًالر ٘بحي ٝسٙبؾّي ذٛز ضا ث ٌٝ٘ٛ ٝاي ٔٙمجى وطز  ٚث ٝؾٕز زاذُ ثىكيس وٌٛ ٝيي ٔي ذٛاٞيس

خّ ٛازضاض وطزٖ ضا ثٍيطيس ٚ.يؼيز ا٘مجبيي ضا سب 10ثب٘يٍ٘ ٝب ٜزاضيس  ٚؾذؽ ػًّ ٝضا ضٞب وٙيس  .ايٗ
وبض ضا ضٚظا٘ 3 ٝسب  4ثبض ٞ ٚط ثبض سب  10ا٘مجبو سىطاض وٙيس  .ثطاي ٌطفشٗ ٘شيدُّٛٔ ٝة  6سب 12
ٞفش ٝازأ ٝزٞيس .

ٔ كىالر ضٚحي  ٚضٚا٘ي ٔثُ ايُطاة ِ  ،افؿطزٌي ِ ،اؾشطؼِ٘ ،بضاحشي ِسطؼ ِ  ،ذؿشٍي ِ ،ا٘سٚ ٜٚ
....و ٝزض ؾٙيٗ يبئؿٍي ثيكشط قبيغ اؾز زض وبٞف ضٚاثٍ ظ٘بقٛيي زض ايٗ ؾٙيٗ ٘مف زاضز  .ثطاي
ثطَطف ٕ٘ٛزٖ چٙيٗ ٔكىالسي حشٕب خٟز ٔكبٚض ٚ ٜضٚاٖ زضٔب٘ي ٔطاخؼٕ٘ ٝبييس

ٕٟٔ شط اظ  ٕٝٞايٙى ٝثطلطاضي ضٚاثٍ ظ٘بقٛيي اضسجبٌ ثؿيبض ظيبزي ثب احؿبؼ قٕب ٘ؿجز ثٕٞ ٝؿطسبٖ
زاضز.اوثط ذب٘ٓ ٞب ضاثُ ٝخٙؿي ضاثطاي ايٗ ثطلطاض ٔي وٙٙس سب ثشٛا٘ٙس نٕيٕيز ثيكشطي ثب ٕٞؿط يب
قطيه ظ٘سٌيكبٖ زاقش ٝثبقٙس  ٚاحؿبؾبر ا ٚضا ثيكشط ث ٝؾٕز ذٛز خّت وٙٙس  .ثٙبثطايٗ ٞطچٝ

ٔيعاٖ ٔحجز  ٚنٕيٕيز ثيٗ ظٚخيٗ ثيكشط ثبقس  ٚآٟ٘ب احؿبؼ ذٛقبيٙسسطي زض ٔٛضز يىسيٍط زاقشٝ
ثبقٙس سٕبيُ ث ٝزاقشٗ ضٚاثٍ ظ٘بقٛيي زض آ٘بٖ ثيكشط ذٛاٞس ثٛز .

أبْ نبزق (ع) فطٔٛز ٜا٘س ٞ :طٌب ٜوؿي ضا زٚؾز زاقشي ث ٝا ٚثٍ ٛظيطا ايٗ اظٟبض زٚؾشي ِ ػكك  ٚػالل ٝقٕب ضا ٘ؿجز
ث ٓٞ ٝافع ٖٚسط ٔ ٚؿشحىٓ سط ٔي وٙس.

ضػبيز ٘ىبر ظيط ٔي سٛا٘س زض سحىيٓ  ٚثٟجٛز ضاثُ ٝثيٗ قٕب ٕٞ ٚؿطسبٖ وٕه ظيبزي ٕ٘بيٙس ٟ٘ ٚبيشب ٔٙدط ث ٝثٟجٛزي
ضٚاثٍ ظ٘بقٛيي سبٖ ٌطزز .لجُ اظ ٞط چيع ث ٝايٗ ٘ىش ٝسٛخ ٝزاقش ٝثبقيس وٞ ٝط ظٚج ثبيس ثشٛا٘ٙسػّيطغٓ ثبال ضفشٗ ؾٗ
اظ سٕبٔي احؿبؾبر خٙؿي چ ٝخؿٕي چ ٝػبَفي ِصر ثجط٘س :

ٔ .1حجز ذٛز ضا ثٕٞ ٝؿط ذٛز اثطاظ ٕ٘ٛزٚ ٜػالل ٝذٛز ضا ٘ؿجز ث ٝا ٚثيبٖ ٕ٘بييس .
 .2ثٙٔ ٝبؾجشٟبي ٔرشّف ٔب٘ٙس ضٚظ سِٛس ِؾبِطٚظ ػمس  ٚاظزٚاج ِ ضٚظ ظٖ ِ ضٚظ دسض ثب سٛخ ٝث ٝقطايٍ الشهبزي ٚ
سٛاٖ ذب٘ٛاز ٜثٕٞ ٝؿط ذٛز ٞسي ٝثسٞيس .

 .3ذٛقط ٚثبقيس  ٚثب ٕٞؿط ذٛز چٟط ٜاي ٌكبز ٜزاقش ٝثبقيس .

 .4ثب ٕٞؿط ذٛز نحجز وٙيس .

 .5اظ ضفشب ضٞبي ٔثجز  ٚنفبر ٚ ٚيػٌيٟبي ظبٞطي ٕٞؿطسبٖ سؼطيف وٙيس .

 .6ثب ٕٞؿط ذٛز زضثبض ٜأٛض ٔكشطن ظ٘سٌي ٔكٛضر وٙيس .

 .7زض نٛضر ثطٚظ اذشالفبر ث ٝقرهيز ٕٞؿط ذٛز ايطاز ٍ٘يطيس .

 .8اظ ٕٞؿط ذٛز ثربَط وبضٞبي وٛچه  ٚثعضٌي و ٝثربَط قٕب  ٚذب٘ٛاز ٜسبٖ ا٘دبْ ٔي زٞس سكىط  ٚلسض زا٘ي
وٙيس .
 .9زض حًٛض خٕغ  ٚزض ٔيٕٟب٘يٟب و ٓٞ ٝقٕب ٕٞ ٓٞ ٚؿطسبٖ حًٛض زاضيس ٞطٌع حشي ثهٛضر قٛذي َٙ ٚع
ث ٝيىسيٍط ثي احشطأي ٘ىٙيس

.10اظ ثىبض ٌيطي وّٕبسي و ٝثبض ٔٙفي ضا ثٕٞ ٝؿطسبٖ ا٘شمبَ ٔي زٞس خسا ذٛززاضي ٕ٘بييس .

.11سٛخ ٝزاقش ٝثبقيس و ٝسٕبؼ فيعيىي ظٖ  ٚقٞٛط فمٍ قبُٔ ضٚاثٍ خٙؿي ثيٗ آٟ٘ب ٘يؿز .
٘.12يبظٞبي خٙؿي ذٛزضا ثيبٖ ٕ٘بييس  ٚسٕبيالر ٕٞؿط ذٛز ٔشمبثال ٔٛضز سٛخ ٝلطاض زٞيس .

 .13سٛخ ٝزاقش ٝثبقيس سب ظٔب٘ي و ٝيىؿب َ اظ لُغ لبػسٌي قٕب ٍ٘صقش ٝثبقس  ،سٙظيٓ ذب٘ٛاز ٚ ٜاؾشفبز ٜاظ ٚؾبيُ
ديكٍيطي اظ ثبضزاضي ضاخسي ثٍيطيس .

ثطاي ديكٍيطي اظ حبٍّٔي زض ؾبِٟبي اذط ثبضٚضي چ ٝثبيس وطز ؟

يه ظٖ ٔؿٗ سط زض حٛاِي يبئؿٍي زض نٛضسي و ٝقطايٍ ذبل دعقىي ٘ساقش ٝثبقس .ثطاي ديكٍيطي اظ حبٍّٔي

ٔي سٛا٘س اظ ٞط ٔشسي اؾشفبزٕ٘ ٜبيس .

أب زض حٛاِي يبئؿٍي ثبيس ث٘ ٝىبر ظيط زض ا٘شربة ضٚـ سٛخ ٝوطز :
ظ٘بٖ ثبالسط اظ  35ؾبَ ؾيٍبضي ٘جبيس اظ ضٚقٟبي ٛٞضٔ٘ٛي اؾشفبز ٜوٙٙس.

ظ٘بٖ ثبالسط اظ  35ؾبَ ٔجشال ثٔ ٝيٍطٖ ٘جبيس اظ ضٚقٟبي ٛٞضٔ٘ٛي اؾشفبز ٜوٙٙس.

لطنٟبي ديكٍيطي اٚضغا٘ؿي اظ ثبضزاضي زض ٞط زٚض ٜؾٙي اظ ظ٘سٌي ظ٘بٖ ٔيشٛا٘س ٔٛضز اؾشفبز ٜآ٘بٖ لطاض ٌيطز

حشي زض افطازي وٕ٘ ٝي سٛا٘ٙس ثُٛض ٔؿشٕط اظ ضٚقٟبي ٛٞضٔ٘ٛي اؾشفبز ٜوٙٙس .اؾشفبز ٜاظ لطنٟبي ديكٍيطي

اٚضغا٘ؿي اظ ثبضزاضي ٔب٘ؼي ٘ساضز.

ٚ ٚTLاظوشٔٛي ثطاي آٖ زؾش ٝاظ ظ٘بٖ ٌطٞ ٜٚسف و ٝذب٘ٛاز ٜذٛز ضا سىٕيُ ٕ٘ٛز ٜا٘س ا٘شربة ٔٙبؾجي اؾز .

وب٘س ْٚثب سٛخ ٝث ٝوبٞف لسضر ثبضٚضي ا٘شربة ذٛثي اؾز .
ا٘ٛاع ٘IUDيع ٔٙبؾت ٔي ثبقس

ز ضذهٛل ذ٘ٛطيعيٟبي غيط َجيؼي زض ايٗ زٚض ٜثب دعقه ٔكٛضر وٙيس .
زض زٚضاٖ يبئؿٍي اٍِٞٛبي ٔشؼسزي ثطاي ذ٘ٛطيعي ٚخٛز زاضز  ٚقٕب ٕٔىٗ اؾز ثب دسيسٞ ٜبيي ٔب٘ٙس ٔٛاضز ظيط ٔٛاخٝ
قٛيس :
"يه ٔب ٜث ٝزِيُ ذ٘ٛطيعي قسيس ٕ٘ي سٛا٘ٓ اظ ذب٘ ٝذبضج قِٚ ْٛي ٔب ٜثؼس انال ذ٘ٛطيعي ٘ساضْ " .
"آ٘مسض ذ٘ٛطيعيٟبي ٔٗ اظ حبِز ػبزي ذبضج قس ٜوٕ٘ ٝيسا٘ٓ ٔب ثؼس ذ٘ٛطيعي ٔٗ چٍ ٝ٘ٛاؾز "
"ٔبٌ ٜصقش ٝانال ػبزر ٘كسْ ٕ٘يسا٘ٓ يبئؿ ٝقسْ يب ٘ ٝ؟"
"ظٚز ث ٝظٚز ػبزر ٔبٞيب٘ٔ ٝي قٕ٘ ٚ ْٛيسا٘ٓ يبئؿ ٝقسْ يب ٘ٔ ٚ ٝطست ِى ٝثيٙي زاضْ ".
 ٕٝٞايٟٙب  ٚؾبيط ٔٛاضزي ؤٕ ٝىٗ اؾز اظ ٘عزيىبٖ ذٛز قٙيس ٜثبقيس ،اٍِٞٛبي ٔرشّف ذ٘ٛطيعي لبػسٌي زض
زٚضاٖ يبئؿٍي ٞؿشٙس  ٚسب ظٔب٘ي و ٝيبئؿٍي لُؼي اسفبق ٘يفشبزٕٔ ٜىٗ اؾز اقىبَ ٔرشّفي اظ ذ٘ٛطيعي ضا زاقشٝ

ثبقيس  .ايٗ ٔؿئّ ٝثسِيُ سغييطار سطقح ٛٞضٟٔ٘ٛبي سرٕسا٘ي  ٚث ٟٓذٛضزٖ ٘ظٓ سرٕه ٌصاضي اؾز .

اٍِٞٛبي ٔرشّف ذ٘ٛطيعي ٔؼٕٛال ٍ٘طاٖ وٙٙس٘ ٜيؿشٙس ٍٔط آ٘ى ٝذ٘ٛطيعي قسيس يب َٛال٘ي ٔسر ثبقس .يب ِى ٝثيٙي
َٛال٘ي ٔسر ٚخٛز زاقش ٝثبقس .
زض نٛضر ذ٘ٛطيعي قسيس يب َٛال٘ي ٔسر ا٘دبْ سى ٝثطزاضي اظ دٛقف زاذّي ضحٓ  ٚوٛضسبغ ( )D&Cثطاي ٔشٛلف

وطزٖ ذ٘ٛطيعي  ٚضز احشٕبَ ؾطَبٖ ضحٓ ا٘دبْ ٔي قٛز  .اٌط ٔكىُ ؾطَبٖ ٚخٛز ٘ساقش ٝثبقس .زضٔبٟ٘بي زاضٚيي

ٔٙبؾجي ثطاي حُ ٔكىُ ٚخٛز زاضز  .زض ثؼًي ٔٛاضز ذ٘ٛطيعي ثؼّز فيجط ْٚاسفبق ٔي افشس و ٝزض نٛضر ذ٘ٛطيعي ظيبز
٘بقي اظ سٛزٞ ٜبي ذٛـ ذيٓ فيجط ْٚثبيس ٔكٛضر ثب دعقه ثطاي خطاحي سٛز ٜثب ثطزاقشٗ ضحٓ نٛضر ٌيطز .

زض ثؼًي ٔٛاضز ؾطَبٖ زٞب٘ ٝضحٓ (ؾطٚيىؽ ) ٘يع ٔٛخت ِى ٝثيٙي يب ذ٘ٛطيعي ٔي قٛز.ثٙبثطايٗ ا٘دبْ دبح اؾٕيط اظ
يطٚضيبر ٔؼبيٙبر ٔ ٚطالجشٟبي ؾبال٘ ٝذبٕٟ٘ب زض زٚضاٖ يبئؿٍي اؾز .

سٛخ ٝوٙيس ٞطٌ ٝ٘ٛذ٘ٛطيعي قف ٔب ٜدؽ اظ لُغ لبػسٌي ٘يبظ ث ٝثطضؾي ثيكشط ٔ ٚطاخؼ ٝث ٝدعقه زاضز  ،ظيطا زض
ايٛٔ ٍٝ٘ٛٙاضز احشٕبَ ذ٘ٛطيعي غيط َجيؼي ث ٝزِيُ ثس ذيٕي ثيكشط اؾز .

اخبظ٘ ٜسٞيس ٌط ٌطفشٍي آظاضسبٖ زٞس
ٌط ٌطفشٍي يىي اظ قبيغ سطيٗ ػالئٕي اؾز و ٝاوثطيز ظ٘بٖ زض زٚضاٖ يبئؿٍي آ٘طا سدطثٔ ٝي وٙٙس .ايٗ حبِز ثب

ٌطْ قسٖ قسيس لؿٕز ثباليي ثسٖ (ؾط ٚنٛضر ِ ٌطزٖ  ٚلفؿ ٝؾي)ٝٙقطٚع ٔي قٛز ٕٔ ٚ .ىٗ اؾز ث ٝنٛضر

ٔٛخي ث ٝوُ ثسٖ درف قٛز  .دؽ ا ظ آٖ فطز زچبض سؼطيك قس ٚ ٜاحؿبؼ ؾطٔبٔي وٙس  .ايٗ اذشالَ ثيكشط زض قجٟب
اسفبق ٔي افشس ٕٔ ٚىٗ اؾز ٔب٘غ ذٛاة ٚاؾشطاحز قٛز  .زض اثط ث ٟٓذٛضزٖ اٍِٛي ذٛاة ِ فطز زچبض احؿبؼ ذؿشٍي ِ
سحطيه دصيطي ِػسْ سٕطوع  ٚافؿطزٌي ٔي قٛز  .زض ثؿيبضي اظ ٔٛاضز َٞ َٛط زٚض ٜاظ  30ثب٘ي ٝسب  5زليمٝ

ٔشفبٚر اؾز  ٚاظ ضٚظي ث ٝضٚظ زيٍط  ٓٞفطق ٔي وٙس  25 .زضنس اظ ظ٘بٖ اظ ٌطٌطفشٍي قسيس قبوي ٞؿشٙس  ٚزض
ثؼًي اظ ظ٘بٖ انال اسفبق ٕ٘ي افشس  .ايٗ ػالئٓ ٔؼٕٛال ث ٝآٞؿشٍي ظطف ٔسر  3سب  5ؾبَ ثس ٖٚزض ٔبٖ ا ظ ثيٗ ٔي

ضٚز .

ثطاي ٔمبثّ ٝثب ٌط ٌطفشٍي ث ٝسٛنيٞ ٝبي ظيط ػُٕ وٙيس :
 .1اظ ِجب ؾٟبي ٘ري  ٚضٚقٗ اؾشفبز ٜوٙيس  ٚچٙس الي ٝثذٛقيس سب ثشٛا٘يس زض ٔٛالغ ٌطْ قسٖ ِجبؾٟب ضا وٓ وٙيس .

ٔ .2حيٍ ظ٘سٌي ضا سب حس أىبٖ ذٙه ٍ٘ ٝزاضيس  ٚيه ٚؾيّ ٝذٙه وٙٙسٔ ٜثُ ثبزثعٖ ٕٞطا ٜزاقش ٝثبقيس .
 .3زض خبي ذٙه  ٚثب سٟٛي ٝوبفي ثرٛاثيس .
 .4ثدبي ٔبيؼبر ٌط ْ اظ ٘ٛقيس٘ي ٞبيي ٔثُ آة يب آة ٔي ٜٛذٙه اؾشفبز ٜوٙيس .

 .5اِىُ  ٚؾيٍبض ضا لُغ وٙيس  ٚسب حس أىبٖ اظ ازٚي ٝخبر زضغصا اؾشفبز٘ ٜىٙيس .

ٚ .6ضظـ ؾجه ٔثُ لسْ ظزٖ زض ٛٞاي آظاز ضا ثُٛض ٔٙظٓ ا٘دبْ زٞيس .

 .7اظ ضغيٓ غصايي ؾجه (ٔهطف ثيكشط ٔي ٜٛخبر  ٚؾجعي خبر  ٚقيطٔ ٚبؾز )اؾشفبز ٜوٙيس .
ٚ .8ظٖ ذٛز ضا وٙشطَ وٙيس .

 .9اظ سىٙيه ٞبي اضاْ ؾبظي ثرهٛل سٙفؽ ػٕيك  ٚآٞؿشٔ ٚ ٝبؾب غ اؾشفبز ٜوٙيس
.10اظ ِجبؼ ذٛاة ٔ ٚالفٙٔ ٝبؾت اؾشفبز ٜوٙيس و ٝأىبٖ سٙفؽ دٛؾز ضا فطا ٓٞوٙس.

زض نٛضسي و ٝثب السأبر ظيط ٌط ٌطفشٍي قٕب ثٟجٛز ٘يبفز إَيٙبٖ زاقش ٝثبقيس و ٝثب يه ٔطاخؼ ٝؾبزٜ
ث ٝدعقه  ٚزضيبفز زاضٞٚبي ٔٙبؾت ثُٛض وبُٔ ايٗ ٔكىُ قٕب زضٔبٖ ٔي قٛز .
ٌطٌطفشٍي اظ قبيؼشطيٗ  ٚآظاضزٙٞس ٜسطيٗ ػالئٓ زٚضاٖ يبئؿٍي اؾز  ،أب ٔمبثّ ٝثب آٖ ثؿيبض ؾبز ٜاؾز  .ثب
السأبر نحيح  ٚثٛٔ ٝلغ ٔب٘غ قٛيس وٌ ٝطٌطفشٍي آظاضسبٖ زٞس .

قي ٜٛظ٘سٌي ذٛز ضا ثٟجٛز زٞيس
يىي اظ ٕٟٔشطيٗ ٘شبيح سغصي ٝنحيح  ٚفؼبِيز ثس٘ي وبفي حفظ سٙبؾت ا٘ساْ ٚ ٚظٙٔ ٖٚبؾت اؾز و ٝذٛز ؾجت ديكٍيطي اظ

ثيٕبضيٟبي ٕٟٔي ٔب٘ٙس ثيٕبضي لّجي ػطٚلي ِ  ،ثيٕبضيٟبي ػًال٘ي اؾشرٛا٘ي ِ  ،ؾطَبٟ٘ب ٚاذشالالر ضٚا٘ي قس ٚ ٜؾالٔز
ػٕٔٛي فطز ضا سًٕيٗ ٔي وٙس .
ثطاي سؼييٗ ٚظٖ  ٚسٙبؾت ا٘ساْ دؽ اظ ا٘ساظٌ ٜيطي لس ٚ ٚظٖ ذٛز قبذم سٛز ٜثس٘ي ضا ٔحبؾج ٝوٙيس .
ٚظٖ
___________

; قبذم سٛز ٜثس٘ي

لس xلس
اٌطػسز ثسؾز آٔس ٜاظ  25ثبالسط يب اظ  19دبييٗ سط ثبقس الظْ اؾز ثطاي زضيبفز سٛنيٞ ٝبي الظْ ث ٝدعقه ٔطاخؼ ٝوٙيس
.ان ٟٓٔ َٛقي ٜٛظ٘سٌي ؾبِٓ فؼبِيز فيعيىي وبفي  ،سغصيٙٔ ٝبؾت  ٚنحيح  ٚسطن ػبزار ًٔط ٞؿشٙس .

فؼبِيز فيعيىي ٔٙبؾت ضا زض ؾط ِٛح ٝثط٘بٔٞ ٝبي ضٚظٔط ٜظ٘سٌي ذٛز لطاض زٞيس
اٌط حسالُ ؾ ٝضٚظ زض ٞفشٞ ٚ ٝط ضٚظ حسالُ ثٔ ٝسر  30زليم ٝيىي اظ ٚضظقٟبي ٔشحُٕ ٚظٖ يب غيط ٔشحُٕ
ٚظٖ يب وبضٞبي ٔٙعَ ضا ا٘دبْ ٔي زٞيس ِ ٔيعاٖ فؼبِيز فيعيىي قٕب ُّٔٛة اؾز .
ٚضظـ ٔٙظٓ ؾجت افعايف لسضر ػًال٘ي  ِ ،سؼبزَ ِ  ،افعايف لسضر  ٚاؾشحىبْ اؾشرٛاٟ٘ب ِ  ،وبٞف احشٕبَ ظٔيٗ
ذٛضزٖ  ٚقىؿشٍي ٘بقي اظ آٖ ٔي قٛز فؼبِيز ٚضظقي ثبيس ثٍ ٝ٘ٛاي سٙظيٓ قٛز و ٝؾجت فكبض ظيبز

ثطاؾشرٛاٟ٘ب  ٚافعايف احشٕبَ قىؿشٍي ٘كٛز  .حطوبر ٚضظقي ظيط ثطاي ديكٍيطي اظ دٛوي اؾشرٛاٖ زض
ظ٘بٖ وٕشط اظ  60ؾبَ ٔؤثط اؾز :
ٚ-1ضظقٟبي ٔشحُٕ ٚظٖ ثسٖ ٔٙبؾت سطيٗ سٕطيٟٙب ثطاي ؾالٔز اؾشرٛاٟ٘ب  ٚػًالر ٞؿشٙس و ٝزض آٟ٘ب
فؼبِيز ػًالر  ٚاؾشرٛاٟ٘بي ثسٖ زض ثطاثط ٘يطٚي خبشث ٝا٘دبْ ٔي ٌيطز ٚ ٚظٖ ثسٖ سٛؾٍ ضاٟ٘ب  ٚدبٞب
حُٕ ٔي قٛز ٔ .ب٘ٙس ديبز ٜضٚي ِ ،زٚيسٖ آٞؿش ، ِ ٝو ٜٛديٕبيي ِ ،ا٘دبْ حطوبر ٛٞاظ ي ثبقسر ٔاليٓ ِ

،حطوبر ٔٛظ ، ِ ٖٚثبالضفشٗ اظ دّٞ ٝب ِ ٚضظقٟبي ضاوشي  .ا٘دبْ ايٗ ٚضظقٟب ؾ ٝثبض زض ٞفشٞ ٝط ثبض ثٝ

ٔسر  30زليم ٝث ٝديكٍيطي اظ دٛوي اؾشرٛاٖ وٕه ٔي وٙس .

-2سٕطيٟٙبي لسضسي ٔب٘ٙس وبض ثب ٚظ٘ٞ ٝبي زؾشي ِ ٘ٛاضٞبي اضسدبػي  ٚزؾشٍبٟٞبي ٔشٛٙع ٚظ٘ ٝثطاي
افعايف سٛز ٚ ٜلسضر ػًال٘ي ٚاؾشحىبْ اؾشرٛاٟ٘ب
زض ا٘دبْ ٚضظقٟب ثبيس ان َٛظيط ضػبيز قٛز :
ٌ-1ط ْ وطزٖ ثسٖ زض اثشسا  ٚؾطز وطزٖ ثسٖ زض ا٘شٟبي آٖ ثب ا٘دبْ چٙس زليم ٝحطوبر ٘طٔكي ٔاليٓ
ٔ-2كٛضر ثب دعقه زض نٛضسي ؤ ٝكىُ ؾالٔشي ذبل ثرهٛل ٔكىالر لّجي ٚخٛز زاضز

 -3افعايف سسضيدي ٔسر ظٔبٖ ٚضظـ :ثب  10زليم ٝقطٚع وٙيس ٞ ٚط ٞفش ٝحس اوثط  5زليم ٝافعايف يبثس

سب ث 30 ٝزليم ٝثطؾيس .

 -4اظ ا٘دبْ حطوبسي وٙٔ ٝدط ث ٝذٓ قسٖ ثيف اظ حس ؾش ٖٛفمطار ٔي قٛز ِ  ،دطٞيع وٙيس .

سٛخ ٝوٙيس افطاز ٔجشال ث ٝدٛوي اؾشرٛاٖ اثجبر قس٘ ٜجبيس ث ٝا٘دبْ ٚضظقٟبي ؾٍٙيٗ ٔشحُٕ ٚظٖ  ٚلسضسي
ثذطزاظ٘س ِ ظيطا ٚظٖ ثسٖ  ٓٞزض ايٗ افطاز ٔي سٛا٘س ؾجت فكبض آٚضزٖ ثٟٔ ٝطٞ ٜب  ٚقىؿشٍي آٟ٘ب قٛز  .زض

ايٗ افطاز ا٘دبْ سٕطيٙبر ٛٞاظي زض آة ِ  ،قٙب وطزٖ ِ ٚ ،ضظقٟبي ٛٞاظي ٘كؿش ٚ ٝآضاْ ثب وٕه نٙسِي يب
زٚچطذ ٝايس ٜآَ اؾز .
.

ث ٝذبَط ثؿذطيس ثطاي ٚضظـ وطزٖ  ٚحفظ سٙبؾت ا٘ساْ  ٚافعايف ؾالٔز ػٕٔٛي ٘يبظي ث ٝؾبِٟٙبي ٚضظقي ٚ ٚؾبيُ
ديچيسٌ ٚ ٜطا٘ميٕز ٘يؿز ٘ .عزيىشطيٗ ٚاضظا٘شطيٗ ؾبِٗ ٚضظقي ذيبثبٟ٘ب  ٚدبضن ٔحّ ٝقٕبؾز  ٚديبز ٜضٚي ٕٟٔشطيٗ
فطْ ٚضظـ ٛٞاظي اؾز و ٝقٕب ٔي سٛا٘يس ثطاي حفظ ؾالٔز ذٛز ا٘دبْ زٞيس .

اٌط ٔب٘ؼي ثطاي ا٘دبْ ٚضظـ زاضيس ثب دعقه ذٛز ٔكٛضر وٙيس ٕٞ .چٙيٗ اٌط سب وٚ ٖٛٙضظـ ٘ىطز ٜايس ثطاي قطٚع
ٚضظـ ثب دعقه ذٛز ٔكٛضر وٙيس اِجشٕٞ ٝيك ٝثب ديبز ٜضٚي قطٚع وٙيس .

زض ٞيچ قطايُي حشي ٍٙٞبْ ُٔبِؼ ٚ ٝسٕبقبي سّٛيعي٘ ٖٛيع حطوز وطزٖ ضا وٙبض ٍ٘صاضيس  .زٚچطذ ٝظزٖ يب ا٘مجبو

ػًالر ضاٖ يب سٕطيٙبر وٍُ زض ايٗ ظٔبٟ٘ب لبثُ ا٘دبْ ٞؿشٙس .

ؾؼي وٙيس ضػبيز ان َٛسغصي ٝنحيح ث ٝنٛضر ػبزر زائٕي زض ظ٘سٌي ضٚظٔط ٜقٕب زض ايس
ثطاي يه سغصي ٝنحيح ٔ ٚشٙبؾت ثب ؾٗ ذٛز زض نٛضسيىٔ ٝكىُ ذبني ٘ساضيس زض غصاي ضٚظا٘ ٝذٛز ٔٛاضز ظيط ضا

ثٍٙدب٘يس  ٚؾٞ ٟٓبي ٔٛضز ٘يبظ اظ ٞط يه اظ زؾشدبر غصايي ضا ثط حؿت ٘ٛع غصاٞبي ٔهطفي ضٚظا٘ ٝذٛز زض ٚػسٜ

ٞبي ٔرشّف نجحب٘٘ ِ ٝبٞبض ِ قبْ يب ٔيبٖ ٚػسٞ ٜب سمؿيٓ وٙيس :
-1ضٚظا٘ ٝؾ ٝؾِ ٟٓجٙيبر ٔهطف وٙيس  .سٛخ ٝزاقش ٝثبقيس ٞط ِيٛاٖ قيط يب ٔبؾز يب  1/5لَٛي وجطيز دٙيط ٔؼبزَ يه
ؾِ ٟٓجٙيبر اؾز .

-2ضٚظا٘ 5 ٝؾٔ ٟٓي ٚ ٜٛؾجعي ٔهطف وٙيس  .يه فٙدبٖ ؾجعي يه ػسز ٔي ٜٛزضقز يب يه فٙدبٖ ٔي ٜٛضيع يه ؾٟٓ
ٔحؿٛة ٔي قٛز .

 -3ضٚظا٘ ٝحسالُ  6ؾ٘ ٟٓبٖ  ٚغالر قبُٔ ثط٘ح ِ ٘بٖ ِ ٔبوبض٘ٚي  ٚشضر اؾشفبز ٜوٙيس  .يه وف زؾز ٘بٖ ؾٍٙه  ٚسبفشٖٛ
 ٚثطثطي يب  4وف زؾز ٘بٖ ِٛاـ يب ٘هف ِيٛاٖ ثط٘ح يب ؾبيط غال ر درش ٝيب ٘هف ِيٛاٖ ٔبوبض٘ٚي يه ؾ ٟٓغالر ٔحؿٛة

ٔيكٛز .

 -4حسالُ زٚثبض زض ٞفشٔ ٝبٞي ٔهطف وٙيس ٔ .هطف ٌٛقز لطٔع ضا ٔحسٚزوٙيس  .حجٛثبر ِ  ،سرٓ ٔطؽ ِ ٔ ٚغعٞب ضا ثٝ
ػٛٙاٖ يه خبيٍعيٗ ذٛة ثب ٌٛقز زض ثط٘بٔ ٝضٚظا٘ ٝزض ٘ظط ثٍيطيس.
ٔيعاٖ ٔهطف ايٗ ٌط ٜٚغصاٞب  2ؾ ٟٓزض ضٚظ اؾز وٞ ٝط ؾٔ ٟٓؼبزَ  3-2لُؼٌٛ ٝقز درش ٝقسٌ 60 ٜطٔي ِ يه ضاٖ
يب٘هف ؾئ ٝٙطؽ درش ٝيب يه ِيٛاٖ حجٛثبر درش ٝيب  2ػسز سرٓ ٔطؽ اؾز .
ٔ -5هطف ٔٛاز غصايي چط ة ِ ؾطخ وطز٘ي ِ ضٚغٗ خبٔس ِ ِجٙيبر دط چطثي  ٚضٚغٟٙبي ٘جبسي ضا وبٞف زٞيس  ٚاظ

ضٚغٟٙبي ٔبيغ ثٛيػ ٜظيش ،ِ ٖٛآفشبة ٌطزا  ِ ٖ ،شضر ِ ٞ ،ؿش ٝاٍ٘ٛض  ِ ،ؾٛيب  ،ضٚغٗ ِٔبٞي اؾشفبز ٜوٙيس  .ثطاي ؾطخ

وطزٖ اظ ضٚغٗ ٔرهٛل ؾطخ وطزٖ اؾشفبز ٜوٙيس .
 -6اظ ٔهطف ٕ٘ه ايبفي  ٚغصاٞبي ٕ٘ه ؾٛز  ِ ،افعٚز٘يٟب  ِ ،ؾؿٟب ِ٘ٛقبثٞ ٝب  ٚقيطيٙي خبر ضا سب حس أىبٖ
ذٛززاضي وٙيس .
 -7زض َ َٛض ٚظ ث ٝا٘ساظ ٜوبفي آة ثٛٙقيس .

ػبزار ًٔط ضا سطن وٙيس :
 ؾيٍبضي ثٛزٖ  :ؾيٍبضيٟب ػٕٔٛب الغطسط ٞؿشٙس ِ ظٚزسط ث ٝيبئؿٍي ٔي ضؾٙس ِ اؾشطٚغٖ زض٘ٚؿبظ زض آٟ٘ب

ظٚزسط اظ ثيٗ ٔي ضٚز  ٚثيكشط زچبض قىؿشٍي ٔي ق٘ٛس ٕٞ .چٙيٗ ثيٕبضي لّجي ػطٚلي  ٚؾطَبٟ٘ب ز ضآٟ٘ب

افعايف ٔي يبثس  .سطن اؾشؼٕبَ زذب٘يبر ضا زض ايٗ ٌط ٜٚسٛني ٝوٙيس .
ٔ هطف اِىُ ث ٝزِيُ وبٞف زا٘ؿيش ٝاؾشرٛاٖ  ٚافعايف ضيؿه ؾم ِ ٌٛذُط قىؿشٍي ضا افعايف ٔي زٞس .
ٔ هطف ظيبز وبفئيٗ ٘يع ث ٝاؾشحىبْ اؾشرٛاٟ٘ب نسٔٔ ٝي ظ٘س .

زض نٛضر ٔهطف ؾيٍبض  ٚلّيبٖ يب ٚخٛز ٞط ٌ ٝ٘ٛضفشبض ٔربَط ٜآٔيع زيٍط ٔب٘ٙس ٔهطف زاضٞٚبي
ضٚاٍ٘طزاِٖ اِىُ  ..... ٚضفشبض نحيح ضا ث ٝثيٕبض سٛني ٝوٙيس .

ؾؼي وٙيس ذٛة ثرٛاثيس
احؿبؼ ذؿشٍي ػالٔز قبيؼي زض زٚض ٜيبئؿٍي اؾز  .ؾرز ث ٝذٛاة ضفشٗ  ،ظٚز اظ ذٛاة ثيساض قسٖ ِ ٘ ،يٕ ٝقت ثيساض
قسٖ ثرهٛل ثسِيُ ٌط ٌطفشٍي  ٚسؼطيك قجب٘ ٝيب احؿبؼ ٘يبظ ث ٝزؾشكٛيي ٕٔىٗ اؾز ٚخٛز زاقش ٝثبقس  .اخشٙبة اظ

ٔهطف وبفئيٗ (لٔ ٚ ) ٜٟٛهطف يه ِيٛاٖ قيط لجُ اظ ذٛاة ث ٝضفغ ٔكىُ ذٛاة قجب٘ ٝوٕه ٔي وٙس  .سٛنيٞ ٝبي
ثٟساقز ذٛاة زض ثؿيبضي اظ ٔٛاضز وٕه وٙٙس ٜاؾز  .ث ٝسٛنيٞ ٝبي ظيط سٛخ ٝوٙيس :
 اؾشفبز ٜاظ ضذشرٛاة ثطاي ذٛاثيسٖ
 لُغ ٔهطف زاضٞٚبيي ٔثُ وبفئيٗ ٘ ِ ،يىٛسيٗ ِ ،اِىُ ِٔ ٚحطوٟب
 دطٞيع اظ چطر ظزٖ ضٚظا٘ٝ

 حفظ سٙبؾت خؿٕب٘ي ث ٝوٕه ثط٘بٔ ٝسسضيدي ٚضظـ نجحٍبٞي
 اؾشفبز ٜثيكشط اظ ضازي ٛيب ُٔبِؼ ٝزض حبَ آضأف ث ٝخبي سٕبقبي سّٛيعيٖٛ
 حٕبْ آة زاؽ 20زليم ٝلجُ اظ ذٛاة
 نطف غصا زض ؾبػز ٔؼيٙي اظ ضٚظ

ٔ يُ ٘ىطزٖ غصاي ؾٍٙيٗ لجُ اظ ذٛاة
 اؾشفبز ٜاظ ضٚـ آضاْ ؾبظي ٍٙٞبْ غطٚة

 فطا ٓٞوطزٖ قطايٍ ٔحيُي ٔٙبؾت ثطاي ذٛاة ضاحز

ثب افؿطزٌي  ٚايُطاة ٔجبضظ ٜوٙيس
ث٘ ٝظط ٔيطؾس و ٝظ٘بٖ ز ض زٚضاٖ يبئؿٍي سحطيه دصيط سط  ٚغٍٕيٗ سط٘س  ٚسغييطار ذّمي آٟ٘ب ثيكشط ٔي قٛز  .ػالٜٚ
ثط سغييطار ٛٞضٔ٘ٛي ػىؽ اِؼُٕ ٕٞؿط  ٚؾبيط اَطافيبٖ ٘ؿجز ث ٝايٗ زٚض ِ ٜاؾشطؾٟبي ذب٘ٛازٌي  ٚزٚض قسٖ اظ
فطظ٘ساٖ ػٛأُ ايدبز چٙيٗ ٚيؼيشي ٞؿشٙس .
ثطاي ديكٍيطي اظ افؿطزٌي  ٚايُطاة ث٘ ٝىبر ظيط سٛخ ٝوٙيس :
 زض ز٘يب ثٕٞ ٝبٖ ا٘ساظ ٜو ٝثٟب٘ ٝثطاي غٓ  ٚغهٞ ٝؿز ثٟب٘ ٝثطاي قبزي ٘يع ٞؿز ٘.يٕ ٝدط ِيٛاٖ ظ٘سٌي ضا
ثجيٙيس  ٚ .اظ ٘ٛقيسٖ خطػٞ ٝبي آٖ ِصر ثجطيس .

ٚ لز ذبِي ذٛز ضا ثب ؾطٌطٔيٟبي ٔٙبؾت دط وٙيس  ٚثط٘بٔ ٝضٚظا٘ ٝوبّٔي زاقش ٝثبقيس
 ػاليمي ضا و ٝسب و ٖٛٙث ٝزِيُ ٔكغّٞ ٝبي ٔرشّف ث ٝاٟ٘ب زؾز ٘يبفش ٝايس ز٘جبَ وٙيس  ٚزض والؾٟبي ٔٛضز ػاللٝ
سبٖ اظ آقذعي سب ٘مبقي ..... ٚثجز ٘بْ وٙيس يب اظ ٞCDبي آٔٛظقي زض ايٗ ظٔيٞ ٝٙب اؾشفبز ٜوٙيس سٛخ ٝزاقشٝ
ثبقيس ثطذي اظ ذالليز ٞب ز ض ايٗ ؾٗ ثطٚظ ديسا ٔي وٙس .

 ث ٝظيجبيي ذٛز سٛخ ٝزاقشِ ٚ ٝظبٞط ذٛز ضا آضاؾشٍ٘ ٝب ٜزاضيس .
 اٌط ؾيٍبضي ٞؿشيس ؾيٍبض ضا وٙبض ثٍصاضيس .

٘ يٕ ٝز ْٚظ٘سٌي ضا ثط دبي٘ ٝيٕ ٝا َٚظ٘سٌي  ٚثب اؾشفبز ٜاظ سدبضة زٚض ٜا َٚثٙب وٙيس .
 يبئؿٍي يه سطاغزي ٘يؿز

أشيبظ ٞبي ايٗ زٚض ٜظ٘سٌي ذٛز ضا ثكٙبؾيس  :ثجبر ِ  ،احشطاْ ِ ،ذطزٔٙسي ِ  ،ػمُ ُٙٔ ٚك  ٚسدطث ٝاظ ٔعايبي
ٔ ٟٓايٗ زٚض ٜظ٘سٌي قٕب ٞؿشٙس .

 ثيٕبضاٖ ٔجشال ث ٝافؿطزٌي احؿبؼ غٓ  ٚغهِ ، ٝثي حٛنٍّي ِ ،ثي اقشٟبيي ِ ،ػسْ ِصر ِ ،احؿبؼ ثي
اضظقي ِ ،اذشالَ ذٛاة ِ ،ذؿشٍي ٘ ،بسٛا٘ي ِ ،ذؿشٍي اظ ظ٘سٌي  ٚافىبض ذٛزوكي ٔ ٚطي زاض٘س .

زض نٛضر ٚخٛز چٙيٗ ػالئٕي حشٕب آٖ ضا ثب دعقه زض ٔيبٖ ثٍصاضيس  ٚزضٔبٖ ٔؤثط ضا قطٚع وٙيس

ٔٛاظت اؾشحىبْ اؾشرٛاٟ٘ب  ٚػًالر ذٛز ثبقيس
ظ٘بٖ دؽ اظ يبئؿٍي ث ٝػّز وبٞف ٛٞضٔ ٖٛاؾشطٚغٖ ٔؿشؼس اثشال ث ٝدٛوي اؾشرٛاٖ  ٚزض ٘شيد ٝقىؿشٍي ٚ
ذٕيسٌي اٟ٘ب ٞؿشٙس  .اؾشرٛاٟ٘ب ػّيطغٓ ظبٞط ؾرز ذٛز ث ٝػٛٙاٖ يه ثبفز فؼبَ  ٚظ٘س ٜزض َ َٛزٚضاٖ ظ٘سٌي

ثُٛض ٔسا ْٚزض حبَ ثبظؾبظي ٞؿشٙس  ٚوّؿيٓ اظ آٟ٘ب ثطزاقز يب زض آٟ٘ب ٘كؿز ٔي وٙس  .اٌط ثطزاقز وّؿيٓ ثيكشط

اظ ٘كؿز آٖ زض اؾشرٛاٖ اسفبق ثيبفشسِ اؾشرٛاٖ اؾشحىبْ ذٛز ضا اظ زؾز ٔي زٞس ٘ٚطْ  ٚيؼيف  ٚقىٙٙسٔ ٜي قٛز ٚثب
يه يطث ٝذفيف احشٕبَ قىؿشٍي اؾشرٛاٖ ث ٝذهٛل ز ضٔٙبَمي ٔب٘ٙس ٍِٗ ٟٔ ٚطٞ ٜب ديف ٔي آيس ..وبٞف ٛٞض

ٔ ٖٛاؾشطٚغٖ زض زٚض ٜيبئؿٍي ٔٙدط ث ٝثطزاقز وّؿيٓ اظ اؾشرٛاٟ٘ب ٔي قٛز .
آيب دٛوي اؾشرٛاٖ ثطاي  ٕٝٞظ٘بٖ زض زٚضاٖ يبئؿٍي اسفبق ٔي افشس؟

افعايف ؾٗ  ٚيبئؿٍي زض ظ٘بٖ اظ ػٛأُ ذُطي ٞؿشٙس و ٝؾجت ايدبز دٛوي اؾشرٛاٖ ٔي ق٘ٛس أب ػٛأُ ذُط
زيٍطي احشٕبَ ثطٚظ اٖ ضا سكسيس ٔي وٙس ايٗ ػٛأُ ػجبضسٙس اظ :
 الغطي ٔفطٌ

 ؾبثم ٝدٛوي اؾشرٛاٖ زض ثؿشٍبٖ زضخ ٝيه
٘ ػاز آؾيبيي

ٔ هطف ؾيٍبض  ٚاِىُ
 وٕجٛز ٔهطف وّؿيٓ ٚ ٚيٙبٔيٗ D
 ظ٘سٌي وٓ سحطن

ٔ هطف زاضٞٚبيي ٔب٘ٙس وٛضسيى ٛاؾشطٚئيسٞب
چٍ ٝ٘ٛاظ دٛوي اؾشرٛاٖ خٌّٛيطي وٙيٓ ؟

 سغصي ٝاظ ٔٙبثغ غٙي وّؿيٓ ٚ ٚيشبٔيٗٔ . Dهطف ضٚظا٘ ٝؾِ ٝيٛاٖ قيط وٓ چطثي يب ٔؼبزَ آٖ ٔبؾز
 ٚؾبيط ِجٙيبر وّؿيٓ ٔٛضز ٘يبظ ثسٖ ضا سبٔيٗ ٔي وٙس .

ٚ ضظـ ٔٙظٓ  ٚسٕطيٙبر ثس٘ي ثٛيػٚ ٜضظقٟبيي وٚ ٝظٖ ثسٖ ضا سحُٕ ٔي وٙس ِ ٔ ،ب٘ٙس ديبز ٜضٚي ِ ،
زٚيسٖ آٞؿش ، ِ ٝو ٜٛديٕبيي ِ  ،حطوبر ٔٛظ ِ ، ٖٚثبال ضفشٗ اظ دّٞ ٝب ٚ ِ ،ضظـ ٞبي ضاوشي ِ ثٝ

قطٌ آ٘ى ٝحسالُ ؾ ٝثبض زض ٞفشٞ ٝط ثب ض ثٔ ٝسر  30زليم ٝا٘دبْ قٛز  ،ث ٝديكٍيطي اظدٛوي

اؾشرٛاٖ وٕه ٔي وٙس .

 سبٔيٗ ٚيشب ٔيٗ ٛٔ Dضز ٘يبظ ثسٖ اظ َطيك ٘ٛض آفشبة ثب لطاض زازٖ زؾشٟب  ٚنٛضر ؾ ٝثبض زض
ضٚظ ٞط ثبض  10زليم ٝيب ٔهطف ٔىُٕ ٚيشبٔيٗ Dث ٝسكريم دعقه

 سطن ٔهطف ؾيٍبض  ٚاِىُ
 وبٞف ٔهطف وبفئيٗ

سٛخ ٝزاقش ٝثبقيس :
اٌط ثيف اظ 50ؾبَ ؾٗ زاضيس  ٚيبئؿ ٝقس ٜايس ِ،
اٌط زض َ َٛظ٘سٌي ذٛز ث ٝا٘ساظ ٜوبفي وّؿيٓ زضيبفز ٘ىطز ٜايس ِ،

اٌط ؾيٍبض ٔي وكيس ِ،

اٌط اظ زاضٞٚبي وٛضسيى ٛاؾشطٚئيس اؾشفبزٔ ٜي وٙيس ِ،
اٌط اظ ٘ٛض ذٛضقيس ٔحط ْٚثٛز ٜايس ِ،

اٌط ث ٝا٘ساظ ٜوبفي فؼبِيز ثس٘ي ٘ساضيس ِ،

اٌط زض ثؿشٍبٖ زضخ ٝيه قٕب فطز ٔجشال ث ٝدٛوي اؾشرٛاٖ ٚخٛز زاضز ِ،
قٕب زض ٔؼطو ذُط دٛوي اؾشرٛاٖ  ٚقىؿشٍي ٘بقي اظ آٖ ٞؿشيس  .ثب اسربش قي ٜٛؾبِٓ ظ٘سٌي

ٔب٘غ ثطٚظ ػٛالت آٖ قٛيس .

زض ٔمبثُ ؾطَبٖ ايؿشبزٌي وٙيس
يبئؿٍي ػبّٔي ثطاي ؾطَبٖ ٘يؿز ِٚي ثب سٛخ ٝثٕٞ ٝعٔب٘ي زٚض ٜؾٙي يبئؿٍي ثب قيٛع ثطذي ؾطَبٟ٘ب سٛخ ٝث ٝايٗ أط

إٞيز ظيبزي زاضز ٕٟٔ .شطيٗ ؾطَبٟ٘بيي و ٝظ٘بٖ زض زٚضاٖ يبئؿٍي ثبيس ث ٝفىط ديكٍيطي  ٚسكريم ظٚز ٍٙٞبْ آٖ
ثبقٙس ػجبضسٙس اظ :
 ؾطَبٖ دؿشبٖ اظ قبيغ سطيٗ ؾطَبٟ٘بي ظ٘بٖ اؾز ٔ .ؼبئ ٝٙبٞب٘ ٝدؿشبٖ سٛؾٍ ظ٘بٖ ٔ ٚؼبي ٝٙؾبال٘ ٝسٛؾٍ

دعقه ٔ ٚبٌٔ ٛطافي زض نٛضر سٛني ٝدعقه اظ خّٕ ٝالسأبسي اؾز و ٝثطاي ديكٍيطي  ٚسكريم ثٛٔ ٝلغ
ؾطَبٖ دؿشبٖ ثبيس نٛضر ٌيطز .

 زض نٛضر ذ٘ٛطيعي غيط َجيؼي ثٛيػ ٜذ٘ٛطيعي ظيبز َٛ ٚال٘ي ٔسر  ٚيب ِى ٝثيٙي ثب دعقه ٔكٛضر ٕ٘بييس
.

 ث ٝا٘دبْ سؿز دبح اؾٕيط ثطاي سكريم ظٚز ٍٙٞبْ ؾطَبٖ زٞب٘ ٝضحٓ ٔجبزضر وٙيس .
 زض نٛضر سغييطضً٘  ٚقىُ ذبٞبي ضٚي ثسٖ ذٛز  ٚيب ذ٘ٛطيعيبظ اٟ٘ب ثب دعقه ٔكٛضر وٙيس .
 ػالئٓ ٌٛاضقي ضا خسي ثٍيطيس  ٚزض نٛضر ٚخٛز ٘فد ،سغييط اخبثز ٔعاج ِ  ،ؾٛظـ  ِ ٚزضز ثبالي قىٓ
ٚؾبيط ػالئٓ ٌٛاضقي ٔعٔٗ ث ٝدعقه ٔطاخؼٕٛ٘ ٝز ٚ ٜاظ ؾالٔز ذٛز ُٕٔئٗ قٛيس .

سٛخ ٝزاقش ٝثبقيس ؾطَبٖ سرٕساٖ ٕٔىٗ اؾز ثب ػالئٓ ٌٛاضقي ثطٚظ وٙس ٕٞچٙيٗ ؾطَبٖ و ٚ ِٖٛٛضوشٚ ْٛ
ؾطَبٖ ٔؼسٕٔ ٜىٗ اؾز ثب ػالئٓ ٔؼِٕٛي ٌٛاضقي ذٛز ضا٘كبٖ زٙٞس .

زض ٞط نٛضر :
ثطاي ديكٍيطي اظ  ٕٝٞا٘ٛاع زؾطَبٖ
ثب سغصي ٝنحيح  ٚفؼبِيز فيعيىي ٔٙبؾت اظ افعايف ٚظٖ خٌّٛيطي وٙيس .
اظ ٔٛاز غصايي حبٚي آ٘شي اوؿيساٟ٘ب ٔب٘ٙس ٔيٚ ٜٛؾجعي ث ٝا٘ساظ ٜوبفي اؾشفبز ٜوٙيس
اظ ٔهطف ٔٛازغصايي حبٚي چطثيٟبي اقجبع  ،ؾطخ وطز٘يٟب ٍٟ٘ ٚساض٘س ٜضا زض ثط٘بِٕ ٝغصايي أشٙبع وٙيس
ٔطاخؼبر ٔٙظٓ دعقىي ضا زض ؾطِٛح ٝوبضٞبي ذٛزسبٖ لطاض زٞيس
سؿز دبح اؾٕيط ٔ ٚبي ٝٙدؿشبٟ٘ب  ٚزض نٛضر سكريم دعقه ٔبٔٛوطافي ضا فطأٛـ ٘ىٙيس
اٌط زض ذب٘ٛاز ٚ ٜثؿشٍبٖ ذٛز ٔٛضزي اظ اثشال ث ٝؾطَبٖ ٚخٛز زاضز ٔؿئّ ٝضا خسي سط ثٍيطيس

ايٗ ٔدٕٛػ ٝسٛؾٍ :
زوشط ُٟٔط ٜػالٔ - ٝازاض ٜؾالٔز ٔيب٘ؿبالٖ زفشط ؾالٔز خٕؼيز  ،ذب٘ٛازٔ ٚ ٜساضؼ ٚظاضر ثٟساقز
،زضٔبٖ  ٚآٔٛظـ دعقىي ظيط ٘ظط زوشط ٔحٕس اؾٕبػيُ ُّٔك ثطاي اؾشفبز ٜظ٘بٖ  45-60ؾبَ ٞسف
ثط٘بٔ ٝيبئؿٍي سٟي ٝقس ٜاؾز .
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