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 هی تفىز تٌیادی ًمؼ تِ تَخِ تا تٌاتزایي اعت، هٌؽمی ٍ ػالالًِ تفىز اتشارّای تزیي لَی اس یىی وزدى عَال

 .اعت اًغاى عؼادت ٍ خَؽثختی هَفمیت، ولیذ ؽاُ ای سهیٌِ ّز در وزدى عَال دریافت، تَاى

 اًذاسُ تِ اًغاى پظ اعت، پزعؾگزی ػمالًیت، ّای پایِ اس یىی چَى اعت هؼتمذ ارعؽَ پزعؾگزی، اّویت در

 ٍیضگی اس یىی وِ اعت حذی تا وزدى عَال اعاعی واروزد. اعت خزدهٌذ وٌذ هی ؽه ٍ ًمذ پزعؼ، وِ ای

 ٍ ػویك حظ ایي آى، تمَیت ٍ رؽذ خای تِ اها اعت پزعؼ ٍ وٌدىاٍی حظ ًَسادی، ّواى اس اًغاى ّای

 وَدوی ّواى اس فزسًذاى هماتل در هغٍَلیت حظ ًذاؽتي ٍ حَصلگی تی ًادرعت، تزتیت دلیل تِ رٍؽٌگزاًِ

 .ؽَد هی عزوَب

 عَاالت اس وٌذ، هی ؼی عالهت تِ را خَد رؽذ هزاحل فزسًذؽاى تاؽٌذ خَؽحال ایٌىِ خای تِ ٍالذیي تزخی

 پزعؼ تا اٍ وِ حالی در دارد وار چیشی ّز تِ ٍ اعت فعَل وَدوؾاى وٌٌذ هی تصَر ٍ ؽذُ والفِ خَد فزسًذ

 .اعت خَد اؼزاف دًیای ؽٌاخت ٍ یادگیزی حال در

 اعتادیار ٍ ًَخَاى ٍ وَدن تخصص فَق رٍاًپشؽه، ّاؽویاى، پیواى دوتز تا گَ ٍ گفت در همالِ ایي در

 هی ًَخَاًی ٍ وَدوی در پزعؾگزی حظ پزٍرػ ٍ رؽذ چگًَگی تِ صزفا هؾْذ، پشؽىی ػلَم داًؾگاُ

 .پزداسین

 چیغت؟ دًثال تِ وٌدىاٍ وَدن ٍیضگی، ایي ؼثك ٍ ؽَد هی آغاس عٌی چِ اس وٌدىاٍی

 هی پیذا افشایؼ وٌدىاٍی هیشاى تذریح تِ. اعت وٌدىاٍی تَلذ تذٍ اس دلیما ها، ؽخصیتی ّای ٍیضگی اس یىی -

 ٍ وٌدىاٍی ؼزیك اس ّا تچِ ٍالغ در. اعت خذیذ پذیذُ یه خَی ٍ خغت وٌدىاٍی اس ّذف ٍالغ در. وٌذ

 عؼادتؾاى ٍ هَفمیت در عَدهٌذی اثزات ّا تچِ وٌدىاٍی خٌثِ تمَیت. ّغتٌذ آهَختي حال در خَ ٍ خغت

 چِ اعت اؼزافؾاى در چیشی ّز ٍ دٍرٍتزؽاى ّای آدم تذاًٌذ دارًذ دٍعت ّا تچِ چٌذ ّز. داؽت خَاّذ

 تایذ وَدن یه. تشًٌذ دعت چیشی ّز تِ ّا تچِ وِ ًیغت هؼٌا ایي تِ دادى اخاسُ ایي اها دارًذ، ّایی ٍیضگی

 وِ تاؽین ایي دًثال تِ ّن وٌین، درعت هزس یه تایذ دلیل ّویي تِ. سد دعت ًثایذ چیشی ّز تِ تذاًذ

 هؾخص اٍ تزای را وٌدىاٍی همزرات حذٍد تایذ ًیش دیگز ؼزف اس ٍ تگزدد خذیذ چیشّای دًثال وَدوواى

 .وٌین

 وٌذ؟ هی تغییزی چِ ّا تچِ وٌدىاٍی داهٌِ عي، افشایؼ تا

 تا هاّگی ؽؼ است. اعت هتز یه حَػ ٍ حَل در هؼوَال هاّگی ؽؼ تا هاّگی عِ در وَدواى وٌدىاٍی -

 هی خذیذ چیشّای دًثال هتزی عِ دٍ، فعایی در هؼوَلی اتاق یه در خَدؽاى پیزاهَى در هؼوَال هاّگی ًِ

 ٍ پذر هحذٍدُ اس خارج در دارًذ دٍعت ٍ رفتِ فزاتز ایي اس آًْا وٌدىاٍی هاّگی دٍاسدُ تا هاّگی ًِ اس. گزدًذ
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 در واهال دارد دٍعت وَدن عال، ًین ٍ یه تا عال یه اس آى، اس تؼذ ٍ وٌٌذ خَ ٍ خغت ٍ وٌدىاٍی هادر

 تِ تایذ وٌین تمَیت را خَد تچِ وٌدىاٍی خَاّین هی اگز تٌاتزایي. وٌذ وٌدىاٍی هادر ٍ پذر هحذٍدُ اس خارج

 ًگاُ هؼزض در وِ دّین لزار ٍعایلی آًْا عي تٌاعة تِ ّا فاصلِ ایي در ًوًَِ تزای. وٌین تَخِ ّا ٍیضگی ایي

 .گیزد لزار آًْا

 هاًغ خَد ّای ًىي تىي، ٍ ًْی ٍ اهز تا ٍالذیي اها تشًٌذ دعت چیشی ّز تِ دارًذ دٍعت ؼثیؼی ؼَر تِ ّا تچِ

 وٌیذ؟ هی پیؾٌْاد راّىاری چِ هؾىل ایي حل تزای. ؽًَذ هی آًْا وٌدىاٍی

 پزّیش تزای تٌاتزایي وٌذ ًوی ّن خؽز احغاط ٍ تشًذ دعت چیشی ّز تِ دارد دٍعت ؼثیؼی ؼَر تِ وَدن -

 ها خاًِ اؼزاف وِ وٌین واری تایذ خَب هادری ٍ پذر ػٌَاى تِ ها ّا هحذٍدیت ایي ٍ ّا ًىي تىي، ایي اس

 خاًِ اًذاسُ ّز ولی ؼَر تِ. ًذّین لزار آًْا اؼزاف در را ؽىغتٌی ٍ خؽزًان ٍعایل یؼٌی تاؽذ، داؽتِ عاختار

 آًْا ٍ ؽَین هاًؼؾاى هذام ها وِ ًذارد ٍخَد آًدا در چیشی سیزا اعت تز عادُ آى در ًیش تزتیت تاؽذ، تز عادُ ها

 .وٌین ًْی ٍ اهز را

 عاسد، تزآٍردُ را خَدػ وٌدىاٍی ٍ تشًذ دعت چیشی ّز تِ دارد دٍعت وَدن تاؽذ ًذاؽتِ عاختار خاًِ اگز

 تاسی تزای وَدن ؽَد هی تاػث وار ایي ًتیدِ در. وٌین دٍر تچِ چؾن اس را ٍعایل هوىي خای تا تایذ تٌاتزایي

 ٍ هذارتز لاًَى تز، تاثثات ّا تچِ ؽزایػ ایي در یمیٌا وِ وٌذ تاسی آًدا در ٍ رفتِ «تاسی اتاق» تِ ًاچار تِ وزدى

 .آهذ خَاٌّذ تار تز هؽیغ

 تاؽذ؟ هیشاًی چِ تِ تایذ ّا تچِ در وٌدىاٍی حذٍد ٍ حذ

 ٍعایل اس اعتفادُ لاًَى گَیین هی هثال. وٌین درعت لاًَى ّا تچِ وٌدىاٍی تزای تؼذ تِ عالگی دٍ اس تایذ -

 را آى ٍ وٌذ خوغ ّیشم گَیین هی اٍ تِ ؽْز، تیزٍى تزین هی را تچِ وثزیت، اس اعتفادُ توزیي تزای. خؽزًان

 .تشًذ آتؼ

 تِ دعت خَاّذ هی اگز یا ؽَد هی اًدام تیزٍى ؽزایػ در فمػ وثزیت اس اعتفادُ داًذ هی تچِ ؽیَُ ایي تِ

 الثتِ را خَد وٌدىاٍی تَاًذ هی وِ وٌذ درن تا تىٌین هؾخص اٍ تزای را لاًًَؼ تایذ ها تشًذ خؽزًان ٍعایل

 .وٌذ تزآٍردُ خاصی لالة ٍ لاًَى ؼثك

 اعت هوىي تشًٌذ دعت چیشی تِ ّا تچِ ًذٌّذ اخاسُ اگز وِ دارًذ را احغاط ایي ٍالذیي اس تزخی اٍلات گاّی

 تِ دارد دٍعت ٍ آهذُ تار پزتَلغ تچِ وٌین، تزآٍردُ را آًْا وٌدىاٍی تِ ًیاس اگز صَرت ایي در. آیٌذ تار ای ػمذُ
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 ػلوی لالة یه در را ّا تچِ وٌدىاٍی ایٌىِ تزای. ؽَد هی ایداد هؾىل ها تزای تؼذا ٍ تشًذ دعت چیشی ّز

 .تگَیین تچِ تِ هزحلِ ؽؼ ؼی عالگی دٍ اس را لاًَى ایي تایذ وٌین پیادُ

 .وٌذ درن را لاًَى ٍ وزدُ تزلزار ارتثاغ خَد ٍالذیي تا تا تاؽذ آهادُ تایذ فزسًذ: اٍل هزحلِ

 .خیاتاى اس ػثَر لاًَى هثال، تزای. تگَیین تچِ تِ را لاًَى اعن تایذ: دٍم هزحلِ

 تِ را خَد دعت گَیین، هی تاال لاًَى تَظیح تزای هثال تزای. وٌین تیاى خشیی صَرت تِ را لاًَى: عَم هزحلِ

 هاؽیٌی اگز وٌین هی ًگاُ را راعت عوت تؼذ ٍ وٌین هی حزوت وزدُ، ًگاُ را چپ عوت اتتذا حال تذُ، هي

 .وٌذ ػثَر خیاتاى اس تَاًذ هی لاًَى اخزای تا فْوذ هی اٍ تٌاتزایي. رٍین هی خیاتاى ؼزف آى تِ آّغتِ ًذیذین

 .دّین هی اهتیاس اٍ تِ وزد ػول ؽذ گفتِ آًچِ تِ وَدن اگز: چْارم هزحلِ

 هاًٌذ خؾٌی ّای تٌثیِ اس تَد پزخؽز هَرد آى اگز. وٌین هی تٌثیِ را اٍ ًىزد اخزا را لاًَى اگز: پٌدن هزحلِ

 صزفا داؽتِ لصذ وَدن وِ تَد هَاردی اس تذػ رفتار اگز اها وٌین هی اعتفادُ عىَت سهاى یا ٍ وزدى هحزٍم

 گزفتي خؽا، آى وزدى خثزاى هاًٌذ عثىی ّای تٌثیِ اس تَاى هی ًثَدُ وار در ػوذی ٍ گیزد لزار تَخِ هَرد

 .وزد اعتفادُ اٍ رفتار گزفتي ًادیذُ یا ٍ اهتیاس

 دّین، تَظیح وَدواى تزای ای سهیٌِ ّز در را وٌدىاٍی تِ هزتَغ لَاًیي اخزای هزاحل ها ٍلتی: ؽؾن هزحلِ

 .اًذ گزفتِ ًظز در تزایؼ ٍالذیي وِ لَاًیٌی ؼثك صزفا اها وٌذ اًتخاب تَاًذ هی وِ گیزد هی یاد اٍ

 ؽذ؟ خَاّذ ًیش خاللیت پزٍرػ ٍ رؽذ تاػث وٌدىاٍی رؽذ آیا

 تتَاًذ اٍ ؽَد هی تاػث ّوچٌیي. ؽذ خَاّذ ًَخَاى ٍ وَدن در تؼذی خاللیت عاس سهیٌِ ٍیضگی، ایي رؽذ -

 اعت وٌدىاٍی حال در وَدن ٍلتی ٍالغ در. وٌذ تْتز ًیش را خَد تؼذی ّای یادگیزی وِ دّذ اًدام وارّایی

 .اعت تؼذی ّای آهَسػ عاس سهیٌِ گزفتي یاد ّویي ٍ تگیزد یاد را چیشی وٌذ هی عؼی

 دعت چیشی تِ فزسًذهاى ٍلتی وِ وٌین واری یؼٌی. وٌین پختِ را ّا تچِ وٌدىاٍی تایذ خاللیت رؽذ تزای

 چِ دًثال تپزعین اٍ اس تزد هی فزٍ اعتخز یا رٍدخاًِ درٍى در را دعتخَد ٍلتی هثال. ؽَد فؼال اٍ تفىز سًذ هی

 گزم؟ یا اعت عزد وٌذ، هی ػثَر چیشی چِ تَ دعت سیز االى وٌی؟ هی حظ چیشی چِ گزدی؟ هی

 هی هتَلف اٍل هزحلِ در اٍ وٌدىاٍی یؼٌی. وٌٌذ هی رّا را وَدواٍ وزدى اهتحاى هحط تِ ٍالذیي اس تؼعی

 هَظَع تا ارتثاغ در ّایی عَال خَد، وَدن عي تِ تَخِ تا تٌاتزایي. رعذ ًوی ػویك یادگیزی تِ ٍ ؽَد

 ؼزح تا ،«پزعؼ تىٌیه» ؼزیك اس وٌذ هی تزخَرد هَظَع یه تا ٍلتی تگذاریذ یؼٌی تپزعیذ، اٍ اس وٌدىاٍی
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 .ؽًَذ دّی پاعخ تِ ٍادار ؽًَذ هی ؽزٍع...  ٍ چؽَر چگًَِ، چزا، ولوات تا وِ ّایی عَال

 تثذیل ػول تِ را آٍرد هی دعت تِ وَدن وِ ای تدزتِ یؼٌی دارد ٍخَد وزدى ػول تِ ًیاس ّا ٍلت تؼعی حتی

 یادگیزی پذیذُ تِ تلىِ ًؾَد توام عادُ وٌدىاٍی تِ اٍ وٌدىاٍاًِ رفتارّای ؽَد هی تاػث ؽیَُ ایي. وٌذ

 .تگیزد یاد چیشی وَدن آى در وِ ؽَد تثذیل

 پختِ ّن را ّیداًات ّوچٌیي وٌذ، هی سیاد را فزسًذاى یادگیزی ٍ َّػ ٍ خاللیت ایٌىِ تز ػالٍُ وٌدىاٍی

 .وٌذ هی ؽاداتی ٍ ًؾاغ احغاط ؽذُ، تزآٍردُ اػ وٌدىاٍی وِ ای تچِ. وٌذ هی

 وِ آهَسًذ هی آًْا ٍالغ در. ؽَد هی ایداد آًْا در وِ اعت رفتاری ّای یادگیزی وٌدىاٍی دیگز ّای ٍیضگی اس

 وَدن وٌین، پختِ ّیداًی ٍ فىزی ًظز اس را تچِ وٌدىاٍی تىٌیه تا وٌین هی عؼی ٍلتی. وٌٌذ ػول چگًَِ

 ٍ ًَخَاى ّوچٌیي. گیزد هی صَرت ّن رفتاری رؽذ ؽذ، تثذیل ػول تِ ٍلتی. وٌذ هی تثذیل ػول تِ را آى

 .ؽَد هی ووتز ًیش اٍ پزخاؽگزی ٍ لدثاسی ٍ ؽَد هی تز آرام خاًِ درٍى در ها وَدن

 هی تخاری تِ را وَدن دعت هثال تزعاًٌذ، هی خؽزًان چیشّای اس را خَد تچِ وِ وغاًی درتارُ ؽوا ًظز

 چیغت؟ ًشًذ، دعت آى تِ دیگز اٍ وِ چغثاًٌذ

 تاػث چیشّا تؼعی وِ دّین تَظیح خَد وَدن تزای تایذ ها. ؽَد هی هحغَب تچِ تا تذرفتاری ؽیَُ، ایي -

 هی خَاعت تَظیح وَدن اگز هَارد ایٌگًَِ در. تشًین دعت آًْا تِ ًثایذ تٌاتزایي ؽًَذ؛ هی ها تِ سدى آعیة

 .وٌین عَال آى درتارُ آًْا اس ٍ وزدُ اهتحاى دیگزی چیش رٍی را آى ػولی ؼَر تِ تَاًین

 تیش چمذر چالَ ایي تثیي تپزعین، خَد وَدن اس عپظ ٍ دادُ تزػ را پٌیز تىِ یه چالَ یه تا تَاًین هی هثال

 ای ًىتِ وِ سهاًی وٌین تَخِ افتاد؟ خَاّذ اتفالی چِ وٌذ اصاتت ها دعت تِ چالَ ایي اگز تَ ًظز تِ حاال اعت

 .فْوذ هی را هَظَع تْتز وَدن ایٌؽَری. تپزعین را آًْا خَد ًظز اتتذا دّین هی تَظیح را

 داریذ؟ راّىاری چِ هؾىل ایي تزای. وٌذ هی والفِ را ٍالذیي وَدن، پزعؼ تىزار گاّی

 را وزدى عَال هیشى تَاًین هی ّا پزعؼ وزدى تثذیل ػول تِ اٍلات تؼعی حتی ٍ پاعخ ٍ پزعؼ ؼزیك اس -

 ٍ دّین ًؾاى را گیاُ یه تَاًین هی وٌذ، هی رؽذ چؽَر گیاُ یه پزعذ هی ها اس وَدن وِ سهاًی. وٌین تٌظین

 ووه آًْا تِ ایٌؽَری. دّین خَاب عَال تا را عَال یؼٌی وٌٌذ؟ هی رؽذ چؽَر گیاّاى تَ ًظز تِ تپزعین اٍ اس

 .ؽَد فؼال تفىزؽاى ٍ وٌٌذ تالػ پاعخ یافتي تزای آهادُ، پاعخ خای تِ وٌین هی
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 را ٍالذیي حَاط یا گیزًذ لزار تَخِ هَرد تا پزعٌذ هی پزعٌذ، ًوی یادگیزی تزای را عَال ّا تچِ اٍلات گاّی

 ٍ پذر ٍ ًیغت عٌؾاى تا هتٌاعة آًْا ّای عَال اٍلات گاّی. ؽًَذ هی والفِ ٍالذیي وِ ایٌداعت وٌٌذ، پزت

 .تذٌّذ پاعخی چِ داًٌذ ًوی هادرّا

 تذّین خَدهاى را آًْا عَاالت خَاب ها اگز. وٌٌذ پیذا را خَد عَال خَاب خَدؽاى وٌین ٍادار را آًْا تایذ ها

 .ؽًَذ هی سدُ درط اس دّذ، ًوی اًدام را وار ایي هؼلن هذرعِ در چَى ٍ آهذ خَاٌّذ تار تٌثل

 

   هَفمیت هدلِ



 

 7 از 7 صفحه
  

 عَی اس ۹۷۳۱عال  در ًْاد ایي. اعت ًاعَدتز ٍ غیزدٍلتی ًْادی ،وَدواى ادتیات تاریخ پضٍّؾی هؤعغِ

 اس پیؾیٌِ عال دُ اس تا تیؼ اوٌَى ٍ ؽذ گذاؽتِ پایِ تَدًذ، فؼال ادتیات وَدواى حَسُ در وِ پضٍّؾگزاًی

  .دّذ هی اداهِ خَد وار تِ الوللی تیي ٍ هلی در عؽح گغتزدُ، ّای فؼالیت

 هؤعغِ .اعت داٍؼلثاًِ ٍ رعوی وار ؽىل دٍ تِ ًْاد ایي ّوىاری تا ؽیَُ ٍ اعت تْزاى در هؤعغِ ایي دفتز

 فزٌّگی ّای اخزای پزٍصُ ٍ هزدهی ّای ووه راُ اس را خَد ّای عاسهاًی ّشیٌِ وَدواى ادتیات تاریخ پضٍّؾی

 ّای ّذف گغتزػ راُ در درآهذ را ایي تاؽذ، داؽتِ درآهذی هؤعغِ چٌاًچِ .آٍرد هی دعت تِ اًتؾاراتی ٍ

 .وٌذ هی ّشیٌِ خَد

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   پیًَذگاُ:

 koodaki.org وَدواى ادتیات تاریخ پضٍّؾی هؤعغِ وَدوی

 iranak.org وَدوی ایزاى ایزاًه

 ketabak.org خَاًذى خْاى تِ ای پٌدزُ وتاته

 amoozak.org هحَر وَدن خالق آهَسػ آهَسن

 khanak.org تخَاى هي تا خَاًه

 rootak.org ًَخَاى ٍ وَدن فزٌّگی ارتثاغ پایگاُ رٍته

 dabire.org تٌَیغی درعت تا تیاهَس، درعت دتیزُ

 koodakar.org هحزٍم ٍ وار عاسی وَدواى تَاًوٌذ صٌذٍق آهَسػ ٍ

 hodhod.com ًَخَاى ٍ وَدن ّای وتاب تزیي گشیذُ ّذّذ وتاب


