تعزیؿ:
نیست جیّ٘ٛیساَ یا سیٛٙس جیّ٘ٛیساَ یه نیس ٝوٛچه
پٛستی حا ٚی ٔ ٛزر لسٕت پا ییٗ وٕز است  .ا یٗ نیست
ت ٝغٛرت یه ٔٙفذ پٛستی وٛچه ٕ٘ا یاٖ ضسٌ ٚ ٜا ٜی
چیشی بیص اس یه ـزٚرـتًی حا ٚی چٙس ٔ ٛی جیچیسٜ
ٖیست.ایٗ نیست یا آتسٔ ٝعٕٛال زر ا٘تٟا یی تز یٗ ٘مطٝ
ست ٖٛـمزات ایجاز ْیضٛزَٚ .ی زر لسٕت ٞای زیٍز تسٖ
ٔثُ س یز تؽُ ٘اؾ  ٚیا ٘احی ٝجیٛتیه ٖیش ٕٔىٗ است ا یجاز
ضٛز .ا یٗ نیست ٔستعس عف٘ٛت استٞ .ز ز ٚجٙس ٔثتال
ْیض٘ٛس َٚی زر ٔززاٖ ضا یعتز است .عف٘ٛت ن یست
ٔعٕٛالً زر اٚا یُ تشرٌساَی (  ۴۰-۱۸ساَ) آؼاس ْ یضٛز.
یٗ  ۱۶تا ْ ۲۶یتاضس
یطتزیٗ رز ٜسٗی ب
ب

ایٗ نیست ٘اشی اس اذتالَی ذؿیؿ است و ٝزر طی تىأُ
جٗیٙی رخ ْ یزٞس .عأُ عف٘ٛت ٔعٕٛالً استاؾ یّٛوٛن
است .عّت زقیك ٘أطرع است ،أا ٕٔىٗ است ت ٝعّت
ٚجٛز ٘معی زر تىأُ ا یٗ ٘اح ی ٝتاضس .رضس ٔ ٛزر ا یٗ
ٔحُ تٕا یُ زارز ت ٝطزؾ زاذُ تاضس ٚ ،احتٕاَ زارز تاعث
عف٘ٛت زر سیٛٙس  ٚزر ٘تیج ٝیه آتس ٝزرز٘ان ضٛزا یٗ
یطتز زر اـزاز پز ٔ ٛز یسْ ٜی ضٛز ٚبیطتز ضأُ
یٕاری ب
ب

زرٔاٖ:

حاَ وساٖی است و ٝضؽّٟا ی ٘طست ٝزار٘س تٓٞ ٝیٗ عّت

زرٔاٖ ـمط جزاحی ْیثاضس .نیست ٞا ی جیّ٘ٛیساَ وٛچه

ت ٝآٖ بیٕاری را٘ٙسٌاٖ ٌ ٓٞفت ْ ٝی ضٛز .بیطتز بیٕاراٖ

یٕار
یحسی ٔٛضعی تززاضت َٚی تٟتز است ب
را ْی تٛاٖ تا ب

یه

تا بیٟٛضی عْٕٛی تحت عُٕ لزار ي یزز تا جزاح تتٛا٘س

عف٘ٛت ٔٛضعی ایجاز وٙس ٚتعز اس آٖ تٔ ٝزٚر سٔاٖ تػٛرت

تطٛر وأُ ٘اح ی ٝعفٖٛی را ترّی ٝوٙس .سیزا اٌز لسٕت

یه آتس ٝزر آ یس ٛٔ ٚجة زرز  ٚتٛز ٜپطت(تاال ی ضىاؾ

وٛچهی  ٓٞاس یىی اس ٔجار ی تاقی تٕا٘س ضا٘س عٛز

یٕار ٔٛلع ٘طستٗ زرز زارز.
تاسٗ ) ْی ٌززز .ب

یٕاری تسیار تاال ْی رٚز.
ب

ٍٙٞاْی ٔزاجع ْ ٝی وٙٙس وٚ ٛٔ ٝارز تسٖ ضسٚ ٜ

تزْیٓ جا ی عُٕ تست ٝت ٝتشري  ٚوٛچهی آٖ زارز ٞ ٚفتٝ
ٞا ٔ ٚاٞ ٜا ت ٝطْ َٛی ا٘جأس.سیزا تایس اس عٕك سذٓ تزْیٓ
ضٛز .یه تىٌ ٝاس تا یس تزر ٚی سذٓ لزار زاز ٜضٛز تا ٓٞ
أىاٖ ٛٞاذٛرزٖ ٚجٛز زاضت ٓٞ ٚ ٝاس سا

ییس ٜضسٖ

ِثاسٞا ت ٝسذٓ جّٛي یزی ضٛز َ.یشر ٔ ٛزر زرٔاٖ ا

یٗ

یٕاری اثزی ٘سارز.
ب
تطریع:
عالئٓ :
زر غٛرت عسْ عف٘ٛت عالٔت ی ٘سارز .تا ا یجاز عف٘ٛت

ٔتاسفا٘ ٝتسَیُ ٚجٛز ٔ ٛأىاٖ عٛز پس اس جزاح ی س یاز

یٕاری ٔ ٚعای ٝٙضایع ٝجٟت تطدیع وفایت ْی
تاریرچ ٝب

است.اس طزؾ ز یٍز ٌا ٜی تسَیُ ٚجٛز ٔ ٛجٛش ذٛرزٖ

وٙس ٖ ٚیاسی ت ٝا٘جاْ وارٞا ی پاراوُیٙیه تزا ی تطد یع

سذٓ جزاحی ت ٝسرتی  ٚتا تاخ یز س یاز ا٘جاْ ْیطٛز  .پس

٘سارز.

ت ٝطٛر ذالغ ْ ٝیتٛاٖ ٌفت و َ ٝیشر ٔ ٛتز جیطٍیزی اس

عالیٓ سیز تزٚس ْیوٙس :زرز ،لزٔشی ،احساس زرز تا ِٕس ٚ

یٕاری جیّ٘ٛیساَ  ٚجیطٍیزی اس عٛز پس اس جزاح ی
ایجاز ب

ی.
تٛرْ ٘احیٔ ٝثتال  ،تة ِ ٚزس  ،تزضح چزن

یٕاری جیّ٘ٛیساَ ٔٛثز است َٚی زرٔاٖ ا یٗ بیٕاری ـمط
ب

عّت:

تا رٚش جزاحی ا٘جاْ ْیطٛز .

تاضٙس تا عزق زر آٖ ٔحُ ٖٔا٘س .تزای ایٗ وار تٟتز است
زستٕاِی را زر چیٗ لسٕت

ـٛلا٘ی تاسٗ تٍذار٘س تا

رطٛتت عزق را تٍیزز .سیزا رطٛتت  ٚتاوتزی ٞایی و ٝزر
ٔحُ ٚجٛز زار٘س ،احتٕاَ اتتال ت ٝآتس ٝرا تیطتز ٔیىٙٙس.
اٌز پس اس جزاحی سذٓ تاس ٍ٘ ٝزاضت ٝضٛز ،تایس ٔزتة
تعس اس عُٕ جزاح ی جٟت ٔزالثت اس ذٛز تٝ

٘ىات س یز

تٛج ٝوٗیس :

پا٘سٕاٖ سذٓ عٛؼ ضٛز .پا٘سٕاٟ٘ای ذاغی ٚجٛز زارز
و ٝاستفاز ٜاس آٟ٘ا تا تٛج ٝتٔ ٝست سٔا٘ی و ٝاس جزاحی
ٌذضت ٝوٕه ٔیوٙس تا سذٓ ٞای ٔتزضح ٝجٕع ض٘ٛس .زر

ٔزوشآٔٛسضی زرٔا٘ی ٕ٘اسی

ٔحُ جزاحی تدیْ ٝیطٛز  ٚت ٝا یٗ غٛرت است و ٝپس اس

ؼیز ایٗ غٛرت ٔی تٛاٖ سذٓ را تا سزْ ضستط ٛتٕیش

ٚاحس آٔٛسش ضٕٗ ذسٔت

تدیٔ ٝحُ جزاحی ,یه ٌاس استزیُ ت ٝغٛرت ِ ِٝٛا ی  ٚتٝ

 ٚپا٘سٕاٖ وزز.

عٛٙاٖ پا٘سٕاٖ ر ٚی ٔحُ  ٚت ٝغضا ی بیز٘ٚی استرٛاٖ
تدیْ ٝی ضٛز.

ایٗ اـزاز زر اجاتت ٔشاج ٔطىّی ٘سار٘سـمط اٌز حس
وزز٘س پا٘سٕا٘طاٖ آِٛز ٜضس ٜتایس ٞزچ ٝسزیعتز آٖ را

تدی ٚ ٝپا٘سٕاٖ تٔ ٝست ٞ ۲فت ٝزست ٘رٛرز ْ ٜیٕا ٘س أا
یٕار پس ٞ ۱فت ْ ٝیتٛا٘س ت ٝوارٞا ی رٚس ٔز ٜذٛز
ب
تپززاسز.زر ا یٗ رٚش بیٕار ـمط زر رٚسٞا ی ا َٚوٓ ی زرز
زارز.

عٛؼ وٙٙس.
پیطٍیزی
اٌز ـززی پزٔ ٛاست تایس ٔسایُ تٟساضتی ٘ ٚظاـت را

زازٖ آ٘تی بیٛتیه زر بیٕارا٘ی و ٝس یٛٙس جیّ٘ٛیساَ
زار٘س ارسشی ٘سارز.

رعایت وٙسٞٛٔ ،ای تیٗ تاسٗ را تا استفاز ٜوزٟٔای ٔٛتز ٚ
٘ ٝتا تیػ اس تیٗ تثزز  ٚاس ٘طستٗ ٞای طٛال٘ی ذٛززاری
وٙس

یٕاراٖ پس اس جزاحی تایس چ٘ ٝىتٞ ٝایی را رعایت وٙٙس؟
ب
اٌز پس اس جزاحی سذٕطاٖ تست ٝضٛز ،تایس ٔستی ٍٙٞاْ
٘طستٗ ٔزالة تاضٙس تا ـطاری ت ٝسذٓ ٘یایس٘ .ثایس ضزتٝ
ترٛر٘س  ٚتایس ٔٛاظة تاضٙس سٔیٗ ٘یفتٙس سیزا ٕٔىٗ است
تریٞ ٝا پار ٜض٘ٛس  ٚسذٓ تاس ضٛز٘ .ىت ٝتسیار ٔ ٟٓپس اس
جزاحی رعایت ٔسایُ تٟساضتی ٘ ٚظاـت است.
زرذػٛظ وسا٘ی و ٝپزٔٞ ٛستٙس ،ایٗ اـزازتایس حتٕا
ٔٞٛای آٖ لسٕت اس تس٘طاٖ را اس تیٗ

نیست جیّ٘ٛیساَ
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