
 گيروذ دهاوشويه ها جاي مسواك را ومي
 

  

ؽذْ ثٛي ثذ د٘بْ وّه  ثخؾٕذ، ثٗ ثشعشف ٘ب ثٗ د٘بْ دظ تبصگي ٚ عشاٚت ِي ؽٛيٗ د٘بْ:عالِت 

 . ٘بي ٌثٗ ٚ دٔذاْ ٔمؼ داسٔذ وٕٕذ ٚ دس دسِبْ ثيّبسي ِي

أذ ٚ تٛجٗ  س٘ب ؽذٖاي  گٛؽٗ عشٚصذا، دس ٘بيي ٘غتٕذ وٗ ِظٍَٛ ٚ ثي ٘ب اص جٍّٗ فشآٚسدٖ د٘بٔؾٛيٗ

  .وّي ثٗ عّت آْ ِؼغٛف اعت

  دوتش فشيٓ ِيضأيبْ

دس ِيبْ خيً  ؽٛٔذ، دس ِيبْ گشٖٚ أجٛ٘ي اص ِذصٛالت وٗ ثشاي ثٙذاؽت د٘بْ ٚ دٔذاْ پيؾٕٙبد ِي

٘ب اص جٍّٗ  ٘ب، د٘بٔؾٛيٗ خّيشدٔذاْ ٘بي ِختٍف ٘ب ٚ گشٖٚ دٔذاْ ٘ب ٚ أٛاع ٚ الغبَ ٔخ ػظيُ ِغٛان

أذ ٚ تٛجٗ وّي ثٗ عّت آْ  اي س٘ب ؽذٖ گٛؽٗ عشٚصذا، دس يي ٘غتٕذ وٗ ِظٍَٛ ٚ ثي٘ب فشآٚسدٖ

٘بي ثٙذاؽتي سٚصأٗ  خٛد سا ثؾٕبعيُ وٗ دس عٛي ثشٔبِٗ ؽبيذ تؼذاد وّي اص اعشافيبْ. ِؼغٛف اعت

ايذ ٚ اٌجتٗ ػ. ٘ب ُ٘ ثبصگزاؽتٗ ثبؽٕذ أذ، جبيي ثشاي د٘بٔؾٛيٗ تشتيت دادٖ وٗ ثشاي د٘بْ ٚ دٔذاْ خٛد

اي  :جٛاة دٕ٘ذ عٛس ايٓ وٕيذ؟ اي اعتفبدٖ ِي ثجخؾيذ، آيب ؽّب اص د٘بٔؾٛيٗ :٘ب ثپشعيُ ثؼضي اگش اص

  ...  ثٗ د٘بٔؾٛيٗ دٔذاْ وؾيذْ ُ٘ فشصت ٔذاسيُ چٗ ثشعذ ثبثب، ثشاي ِغٛان صدْ ٚ ٔخ

وٕٕذ، اِب اعتفبدٖ  ّٔيٚ دٔذاْ ثبصي  ٘ب، ٘ش چٕذ ٔمؼ اصٍي سا دس ثٙذاؽت ٚ ٔظبفت د٘بْ د٘بٔؾٛيٗ

٘ب ثٗ د٘بْ دظ تبصگي ٚ  اغٍت د٘بٔؾٛيٗ. وٕذ ِي اص آٔٙب ثٗ ثٙجٛد عالِت د٘بْ ٚ دٔذاْ وّه صيبدي

وٕٕذ ٚ ثغيبسي اص آٔٙب وٗ ثٗ  ثشعشف ؽذْ ثٛي ثذ د٘بْ وّه ِي ثخؾٕذ، گشٚ٘ي اص آٔٙب ثٗ عشاٚت ِي

٘بي  ٌثٗ ٚ جٍٛگيشي اص پٛعيذگي٘بي  ؽٛٔذ، دس ثٙجٛد ثيّبسي تٙيٗ ِي ِٕظٛس٘بي خبؿ دسِبٔي

 ٘ب دس عالِت د٘بْ ٚ دٔذاْ داسٔذ، ثٗ يبد داؽتٗ تّبَ تبثيشات ِثجتي وٗ د٘بٔؾٛيٗ ثب. دٔذأي ِٛثشٔذ

ِغٛان ٚ  دٔذاْ سا ٔخٛا٘ذ گشفت ٚ ٘ب ٘يچگبٖ جبي ِغٛان ٚ ٔخ ثبؽيذ وٗ اعتفبدٖ اص د٘بٔؾٛيٗ

  .٘غتٕذ ٘بي د٘بْ ٚ دٔذاْ يدٔذاْ ّ٘چٕبْ عشثبصاْ سديف اٚي ِجبسصٖ ثب ثيّبس ٔخ

  اوتخاب كذام يك از هساران ؟

٘بي  د٘بٔؾٛيٗ: ؽٛٔذ ثبصاس ٚجٛد داسٔذ ثٗ دٚ گشٖٚ تمغيُ ِي ٘بيي وٗ دس ٘بي ِختٍف د٘بٔؾٛيٗ گٛٔٗ

  ٘بي دسِبٔي د٘بٔؾٛيٗ خٛؽجٛ وٕٕذٖ ٚ

يذاسي ٘غتٕذ، اص داسٚخبٔٗ لبثً خش ٘ب وٗ ثذْٚ ٔغخٗ ايٓ د٘بٔؾٛيٗ: ٘بي خٛؽجٛ وٕٕذٖ د٘بٔؾٛيٗ

أٛاػي اص ايٓ . ؽٛد ثذ د٘بْ اعتفبدٖ ِي ثشاي خٛؽجٛ وشدْ د٘بْ ٚ ايجبد دظ تبصگي ٚ سفغ ثٛي



ِذت  ٘ب وٛتبٖ اثش ايٓ د٘بٔؾٛيٗ. دٕ٘ذ د٘بْ سا وب٘ؼ ِي ٘بي ٘ب ُ٘ ٚجٛد داسٔذ وٗ ثبوتشي د٘بٔؾٛيٗ

  .ِبٔذ ثبلي ّٔي دليمٗ 15تب  10اعت ٚ ثيؼ اص 

٘بي خٛؽجٛ وٕٕذٖ دس د٘بْ  د٘بٔؾٛيٗ ٘ب، ػالٖٚ ثش آثبسي وٗ ايٓ د٘بٔؾٛيٗ: ٘بي دسِبٔي د٘بٔؾٛيٗ

٘ب  ايٓ د٘بٔؾٛيٗ. ٘بي د٘بْ ٚ دٔذاْ ِٛثش ٘غتٕذ ثيّبسي وٕٕذ، اجضائي داسٔذ وٗ دس دسِبْ ايجبد ِي

٘ب ِّىٓ اعت  ِٛلغ ايٓ ٔٛع د٘بٔؾٛيٗ اعتفبدٖ ثيؼ اص دذ ٚ ثي ثبيذ تٛعظ پضؽه تجٛيض ؽٛٔذ ٚ

يه گشٖٚ اص ايٓ . ؽٛٔذ ٘بي دسِبٔي ِؼّٛال ثٗ دٚ گشٖٚ تمغيُ ِي د٘بٔؾٛيٗ .دخغشٔبن ثبؽٓ

٘بي د٘بْ تجٛيض  ٘بي ٌثٗ ٚ پظ اص جشادي وٗ ضذثبوتشي اعت، ثشاي دسِبْ ثيّبسي ٘ب د٘بٔؾٛيٗ

 ٘بي ؽٛٔذ، د٘بٔؾٛيٗ ٘ب وٗ ثٗ ِٕظٛس پيؾگيشي اعتفبدٖ ِي گشٖٚ دَٚ اص ايٓ د٘بٔؾٛيٗ .ؽٛد ِي

آْ وّه  فٍٛسايذ يه ِبدٖ ِؼذٔي اعت وٗ ثب ٔفٛر دس عبختّبْ دٔذاْ ثٗ اعتذىبَ. فٍٛسايذ ٘غتٕذ

٘ب  ثبػث اعتذىبَ دٔذاْ ٘ب ٘بي فٍٛسايذ ثب لشاس دادْ ِٛضؼي فٍٛسايذ ثش سٚي دٔذاْ د٘بٔؾٛيٗ. وٕذ ِي

٘بي ثغيبس وٛچىي سا وٗ ٕ٘ٛص دس  پٛعيذگي تٛأذ ؽٛٔذ، اعتفبدٖ ِشتت اص فٍٛسايذ، ّ٘چٕيٓ ِي ِي

  .داْ دفشٖ ايجبد ٔىشدٖ اعت، ِتٛلف وٕذدْ

  مه هم الزم دارم؟

داسٔذ، ِؼّٛال ثٗ وّه دٔذأپضؽىبْ، پبعخ دادٖ  ادتيبج  ايٓ عٛاي وٗ وذاَ يه اص افشاد ثٗ د٘بٔؾٛيٗ

٘بي خٛؽجٛ وٕٕذٖ ػبدت  ِصشف يىي اص أٛاع د٘بٔؾٛيٗ اگش جضء افشادي ٘غتيذ وٗ ثٗ. ؽٛد ِي

سا ثب دٔذأپضؽه خٛد ِغشح وٕيذ تب ِغّئٓ ؽٛيذ اعتفبدٖ ِشتت  آْ ويً دٕ٘ذٖايذ، ٔٛع ٚ ِٛاد تؼ وشدٖ

٘بي ؽذيذ ٚ صيبد ٚ يب افشادي وٗ  افشادي ثب پٛعيذگي. جبي ٔخٛا٘ذ گزاؽت  اص آْ، آثبس عٛئي ثش

ثيّبسي خٛد  ٘بي دسِبٔي ثشاي ثٙجٛد تٛإٔذ اص د٘بٔؾٛيٗ دبد ٌثٗ داسٔذ ٔيض، ثب ٔظش پضؽه ِي ٘بي ثيّبسي

ثٗ ثٙجٛد عالِت د٘بْ ٚ  ٘بي ِاليُ ثذْٚ ػبسضٗ دس ِجّٛع اعتفبدٖ ِشتت اص د٘بٔؾٛيٗ. عتفبدٖ وٕٕذا

  .وٕذ دفظ تبصگي ٚ سفغ ثٛي ثذ د٘بْ وّه ِي

  دهاوشويه؟ اول مسواك يا

دٔذاْ وؾيذْ سا ثگيشد، ثبيذ ايٓ  ، لشاس ٔيغت جبي ِغٛان صدْ ٚ ٔخ اص آٔجب وٗ اعتفبدٖ اص د٘بٔؾٛيٗ

  3)اعتفبدٖ اص ٔخ دٔذاْ 2)ِغٛان صدْ  1) :اي ِشادً ثٙذاؽتي د٘بْ ٚ دٔذاْ سػبيت ؽٛدتشتيت ثش

٘بي غزايي  دٔذاْ، ِذيظ تب دذ اِىبْ اص خشدٖ ِغٛان ٚ ٔخ ثٗ ايٓ تشتيت ثٗ وّه. اعتفبدٖ اص د٘بٔؾٛيٗ

ثش جبي اثش ضذثبوتشي ٚ عبيش آثبس دسِبٔي خٛد سا   ٚ عپظ د٘بٔؾٛيٗ ؽٛد ٚ پالن ِيىشٚثي تّيض ِي

  :ثٗ ايٓ سٚػ ػًّ وٕيذ  اعتفبدٖ اص د٘بٔؾٛيٗ ثشاي. گزاسد ِي



يب )ؽٛد  روش ِي  صٛست پيّبٔٗ ثشدس ثغشي د٘بٔؾٛيٗ وٗ ِؼّٛال ثٗ اثتذا، ِمذاس وبفي اص د٘بٔؾٛيٗ 1)

  .داخً د٘بْ ثجشيذ( ؽذٖ تٛعظ دٔذأپضؽه روش

اص ُ٘ فبصٍٗ داسد، د٘بٔؾٛيٗ سا  وّي ٘ب ٘ب ثٗ ُ٘ چغجيذٖ اعت ٚ دٔذاْ عپظ، دس دبٌي وٗ ٌت 2)

  .٘ب ٘ذايت وٕيذ ٘ب، صثبْ ٚ گٛٔٗ دٔذاْ ثب فؾبس ثٗ تّبَ ٔمبط د٘بْ اص جٍّٗ الي

د٘بٔؾٛيٗ سا ثٗ صِبْ الصَ . د٘بْ ؽّب سعيذٖ اعت ثٗ تّبَ ٔمبط  ِغّئٓ ؽٛيذ وٗ د٘بٔؾٛيٗ 3)

ثبٔيٗ ِذت  30ال صِبْ ِؼّٛ. دس د٘بْ ٔگٙذاسيذ( پضؽه ثغتٗ ثٗ دعتٛساٌؼًّ سٚي جؼجٗ يب ٔظش)

  .ِٕبعجي اعت

  .اص د٘بْ خٛد خبسج وٕيذ ٚ تشجيذب د٘بْ خٛد سا ٔؾٛئيذ سا  د٘بٔؾٛيٗ 4)

  دهاوشويه خاوگي تسازيم

افشادي ٘غتيذ وٗ  اي سا ٔذاسيذ ٚ يب اص آْ گشٖٚ ٘بي وبسخبٔٗ اگش تٛأبيي ِبٌي خشيذْ د٘بٔؾٛيٗ

د٘بٔؾٛيٗ خبٔگي سا ثٗ ؽّب پيؾٕٙبد  پغٕذيذ، چٕذ جٛس ي٘ب َ اي ِذصٛالت خبٔگي سا ثيؾتش اص وبسخبٔٗ

  :وٕيُ ِي

تشيٓ  آي چبيخٛسي ّٔه دس يه ٌيٛاْ آة ٌٚشَ، يىي اص ايذٖ ِخٍٛط يه لبؽك: د٘بٔؾٛيٗ آة ّٔه 1)

اٌجتٗ ِشالت ثبؽيذ وٗ اگش فؾبسخْٛ ثبال داسيذ . وشدْ ِذيظ د٘بْ اعت ٘ب ثشاي ضذػفٛٔي د٘بٔؾٛيٗ

  .جبيگضيٓ وٕيذ  سا ثب ٔٛػي ديگش اص د٘بٔؾٛيٗ تش تٙيٗ وٕيذ يب آْ يكسق سا  ايٓ د٘بٔؾٛيٗ

ايجبد  وٕذ، ثشاي د٘بْ وّه ِي  ؽٛيٗ وٗ ثٗ خٕثي وشدْ ِذيظ ايٓ د٘بْ: ؽيشيٓ د٘بٔؾٛيٗ جٛػ 2)

ايٓ د٘بْ ؽٛيٗ  ثشاي تٙيٗ.دظ تبصگي ٚ عشاٚت دس د٘بْ ٚ سفغ ثٛي ثذْ د٘بْ ُ٘ ثغيبس ِٛثش اعت 

ٚ چٕذ لغشٖ ػصبسٖ  ؽيشيٓ سا دس يه ٌيٛاْ آة دً وشدٖ َ لبؽك چبيخٛسي جٛػچٙبس وبفي اعت يه

سفغ ثٛي ثذ د٘بْ ٚ ؽبداة وشدْ د٘بْ  ػصبسٖ ٔؼٕب ثشاي. ٔؼٕب يب ِمذاسي ػشق ٔؼٕب سا ثٗ آْ اضبفٗ وٕيذ

  .ِٛثش اعت

لبؽك  1اْ آة ، ٌيٛ 2/5: تٙيٗ ايٓ د٘بٔؾٛيٗ ثٗ ِٛاسد صيش ٔيبص داسيذ ثشاي: د٘بٔؾٛيٗ سصِبسي ٚ ٔؼٕب 3)

  .لبؽك چبيخٛسي ساصيبٔٗ 1لبؽك چبيخٛسي ثشگ سصِبسي خشد ؽذٖ ،  1ٔؼٕبي خشد ؽذٖ،  چبيخٛسي ثشگ

جٛػ آِذ، ثٗ ِذت  سٚػ تٙيٗ ايٓ د٘بٔؾٛيٗ ثٗ ايٓ تشتيت اعت وٗ ثبيذ تّبَ ِٛاد سا پظ اص آٔىٗ آة ثٗ

ٚ اص آْ ثٗ ػٕٛاْ يه  ٔيذعپظ ِبيغ ثبلي ِبٔذٖ سا صبف ن. دليمٗ ثب ؽؼٍٗ وُ دشاست د٘يذ 20

  .د٘بٔؾٛيٗ ػبٌي اعتفبدٖ وٕيذ

 



 : مراقة تاشيذ

٘ب سا اص  ؽٛيٗ د٘بْ .٘ب ثشاي اعتفبدٖ خبسجي ٘غتٕذ ٚ ثٍؼيذْ آٔٙب ثشاي ثذْ ِضش اعت ؽٛيٗ د٘بْ

ُ٘ اعتفبدٖ صذيخ اص آْ سا آِٛصػ  عبي 6عبي دٚس ٔگٗ داسيذ ٚ ثٗ وٛدوبْ ثبالي  6دعتشط اعفبي صيش 

  .عبي ِّٕٛع اعت 6د٘بٔؾٛيٗ ثشاي وٛدوبْ صيش  ِصشف. ثٍؼٕذ ِئٓ ؽٛيذ وٗ آْ سا ّٔيد٘يذ ٚ ِظ

تش فٍٛسايذ ثب دٔذاْ ثٗ جزة ثيؾتش آْ  ؽٛد ٚ تّبط عٛالٔي ِي ٘ب فٍٛسايذ ثٗ صٛست ِٛضؼي جزة دٔذاْ

فبدٖ اص آْ ؽٛيٗ فٍٛسايذ سا الالً يه دليمٗ دس د٘بْ ٔگٗ داسيذ ٚ ثؼذ اص اعت د٘بْ ثٕبثشايٓ. وٕذ وّه ِي

 چٕذ عبٌي اعت وٗ ػًّ.وُ ثٗ ِذت يه عبػت د٘بْ خٛد سا ٔؾٛييذ ٚ چيضي ٔخٛسيذ دعت

٘ب ثشاي  د٘بٔؾٛيٗ ؽٛد، اِب اگش دس تؼغيالت، تشاپي ثٗ صٛست گشٚ٘ي ٚ دس ِذاسط أجبَ ِي فٍٛسايذ

ِذسعٗ ثشاي اي وٗ اص عٛي  ثشٔبِٗ ٘ب فشعتبدٖ ؽذ، ثبيذ عؼي وٕيُ وٗ عجك اداِٗ أجبَ عشح ثٗ خبٔٗ

سا ثٗ اعتفبدٖ صذيخ اص آْ سإّ٘بيي وٕيُ ٚ  اعتفبدٖ اص ايٓ د٘بٔؾٛيٗ عشادي ؽذٖ اعت، وٛدوبّٔبْ

  .ثشداسيُ دس دفظ عالِت خبٔٛادٖ خٛد گبَ ثٍٕذي

٘ب ٚ  ِثً تغييش سٔگ دٔذاْ ِذت ِّىٓ اعت اثشات جبٔجي ٘ب دس اعتفبدٖ عٛالٔي ؽٛيٗ گشٚ٘ي اص د٘بْ

ِذت ِصشف  ٘ب سا ثذْٚ تبييذ پضؽه، عٛالٔي د٘بٔؾٛيٗ ي سا ايجبد وٕٕذ، ثٕبثشايٓصثبْ ٚ تغييش دظ چؾبي

  .ٔىٕيذ

٘بي وٛچه، وٙيش ٚ خبسػ ٚ لشِضي  ٘بيي ِثً جٛػ خبصي اص د٘بٔؾٛيٗ، دبٌت اگش ثؼذ اص ِصشف ٔٛع

 د٘بي ؽّب ثٗ ٚجٛد آِذ، اعتفبدٖ اص د٘بٔؾٛيٗ سا لغغ وشدٖ ٚ ثب پضؽىتبْ ِؾٛست وٕي ٌت دس د٘بْ ٚ

 آٌشژي داؽتٗ ثبؽيذ  صيشا ِّىٓ اعت ثٗ ايٓ ٔٛع اص د٘بٔؾٛيٗ

 


