
تْذاضت ٍ ًظافت هی تَاًذ جزاتیت اجتواػی، تٌثل تَدى، َّش، طثقِ اجتواػی، 
اًساى ػاقل ٍ سالن، . ضوا سا آضکاس کٌذ... تحػیالت، هیضاى اػتواد تِ ًفس، فشٌّگ ٍ 

ِ   (ظ)خَاّاى ًظافت ٍ پاکیضگی است، پیاهثشاى الْی اصجولِ پیاهثش اسالم دس صهیٌ

 ....تا آًجا کِ طْاست ٍ ًظافت، آهَصُ ّای اسصضوٌذی داسًذ

ظاّش اٍلیي ضکل استثاط است کِ دسهؼشؼ کساًیکِ هالقات هی 

ّشکسی کِ ضوا سا هی تیٌذ، دس چٌذ ثاًیِ اٍل تشاساس  .کٌین قشاس هی دّین

هطخع است کِ . ظاّشتاى تػَساتی کلی دسهَسد ضخػػیت تاى پیذا هی کٌذ
تْذاضت ضوا اطالػات تسیاس صیادی دسهَسد ایٌکِ کِ ّستیذ ٍ چطَس ضخػیتی 

تْذاضت ٍ ًظافت هی تَاًذ جزاتیت . داسیذ دس دست هخاطة قشاس هی دّذ
اجتواػی، تٌثل تَدى، َّش، طثقِ اجتواػی، تحػیالت، هیضاى اػتواد تِ 

 .ضوا سا آضکاس کٌذ... ًفس، فشٌّگ ٍ 

ِ   (ظ)اًساى ػاقل ٍ سالن، خَاّاى ًظافت ٍ پاکیضگی است، پیاهثشاى الْی اصجولِ پیاهثش اسالم دس صهیٌ

اسالم پاکیضُ است ،پس خَد سا پاکیضُ کٌیذ  :تا آًجا کِ فشهَدًذ طْاست ٍ ًظافت، آهَصُ ّای اسصضوٌذی داسًذ
 .،چشا کِ جض پاکیضُ تِ تْطت ٍاسد ًطَد 

 

 :فقذاى ًظافت یک ًفش تِ ضوا ًطاى هی دّذ کِ آى فشد 

تٌثل است 

دٍست ًذاسًذ تشای تویض ٍ هشتة کشدى خَدضاى صحوت تکطٌذ ٍ دس ًظش دیگشاى قاتل قثَل جلَُ کٌٌذ ٍ ایي 

 .ًطاى دٌّذُ توایل آًْا تشای تِ هؼشؼ ًوایص گزاضتي تقیِ جٌثِ ّای صًذگیطاى ًیض هی تاضذ

ضایذ اص ًظش سٍاًی تیواس تاضذ 

فقذاى تْذاضت فشدی دس هیاى آًْایی کِ افسشدگی داسًذ تسیاس سایج است چَى ایي افشاد دیگش ًِ اسادُ ٍ ًِ 

افشاد تا هطکالت ٍ تیواسی ّای سٍحی ٍ سٍاًی دیگش  .توایلی ٍ سغثتی تِ خَب ًطاى دادى ظاّش خَد ًذاسًذ

 .هثل اسکیضٍفشًی، تشخی تشس ّا، یا آلضایوش ًیض هوکي است تْذاضت خَتی ًذاضتِ تاضٌذ



 ضؼَس اجتواػی ًذاضتِ تاضذ

کسی کِ تا ظاّشی ًاهشتة دس جاهؼِ ساُ هی سٍد هوکي است سطح ضؼَس ٍ َّش اجتواػی اش پاییي 

. ایي افشاد دس دًیای خَدضاى صًذگی هی کٌٌذ ٍ ًوی تَاًٌذ تِ خَتی تا دیگشاى استثاط تشقشاس کٌٌذ .تاضذ

 .تشایطاى ّن هْن ًیست کِ دیگشاى چِ ًظشی دسهَسد آًْا داضتِ تاضٌذ

 خَدهحَس تاضذ

کسی کِ تشایص اّویتی ًذاسد فقذاى تْذاضت ضخػی اٍ چِ تاثیشی تش اطشافیاًص داسد ٍ تشایص ّن هْن 

  .ًیست کِ دیگشاى دسهَسد اٍ چطَس فکش کٌٌذ، فشدی تسیاس خَدخَاُ ٍ خَدهحَس است

 

حوام کشدى ًِ تٌْا پَست سا تویض هی کٌذ، . ّش ضة قثل اص خَاب ٍ یا پیص اص سفتي تِ هحل کاس حوام کٌیذ
 تلکِ سثة هی ضَد تا ضاداب تش ٍ سش حال تش تِ ًظش تشسیذ ٍ تَی ًاهطثَع ػشق سا اص ضوا دٍس هی کٌذ

لزا اگش خَاّاى کسة یک هَقؼیت اجتواػی هطلَب ٍ استثاطاتی هٌاسة تا اطشافیاى ، ّوکاساى، ّوساالى ٍ 

 :خَد ّستیذ تْتش است کِ ایي ًکات سا دس رّي داضتِ تاضیذ.. 

خیلی اص تیواسی ّای هسشی هثل سشهاخَسدگی، دس . دس هحیط کاس، فاغلِ خَد سا تا ّوکاساى دیگش حفظ کٌیذ**

 .هحیط ّای ضلَؽ کِ فاغلِ افشاد تا یکذیگش کن است، هٌتقل هی ضًَذ

ّوچٌیي هَّای خَد سا تا . ّش چٌذ ٍقت یک تاس هَّای خَد سا کَتاُ کٌیذ تا ظاّشی هشتة داضتِ تاضیذ **

دس خاًوْا ّن تَغیِ هی ضَد کِ تشای حفظ ًظافت ظاّشی خَد . ضستي تِ هَقغ، تویض ًگِ داسیذ 
لثاسْای خَد سا تِ طَس هشتة ضستِ ٍ اتَ کٌٌذ ٍ تِ خاطش پَضص تیطتشی کِ ًسثت تِ آقایاى 

تؼذ اص خَسدى غزا ًخ دًذاى تکطیذ ٍ هسَاک سا  **.داسًذ تیطتش تِ استحوام خَد تَجِ داضتِ تاضٌذ

اگش رسات غزا، تیي دًذاى ّا تاقی تواًذ، تاکتشی ّا، تَی تذی سا دس دّاى تَلیذ هی کٌٌذ کِ . فشاهَش ًکٌیذ

 . هی ضَد ٍ ّن ظاّشی ًاهطلَب داسداطشافیاىهَجة آصاس ّن 

 .اگش تشاهتن سخت ًثَد ،اهش هی کشدم تشای ّش ًواصی هسَاک تضًٌذ: پیاهثش هی فشهایٌذ 

حوام کشدى ًِ تٌْا پَست سا تویض هی کٌذ، تلکِ سثة هی ضَد تا ضاداب تش ٍ سش حال تش تِ . حوام کٌیذ **

 .ًظش تشسیذ ٍ تَی ًاهطثَع ػشق سا اص ضوا دٍس هی کٌذ



ًاخٌْای کثیف ٍ ًاهشتة ًطاى دٌّذُ تْذاضت ضؼیف افشاد  **

ّوِ ًاخٌْایتاى سا تِ یک اًذاصُ کَتاُ کٌیذ ٍ صیش ًاخٌْایتاى سا ّن  .است

اگش پَست دٍس ًاخي ضوا . تویض کٌیذ تا جشم ٍ آلَدگی دس آى جوغ ًطَد”  هشتثا
خطک ضذُ ٍ یا پَست پَست ضذُ است ، تا چٌذ قطشُ سٍغي صیتَى آى سا 

 . دقیقِ دستْایتاى سا تطَییذ10هشطَب کٌیذ ٍ تؼذ اص 

 


