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 »يدارمیب ِماگنه رد جیار هابتشا کی«
 
 تشهب ِزووالق دش يدارمیب
 تشرسشوخ يا ونش ۀَّنَجْلاُ تَّفُح
 4467 تیب ،موس ِرتفد ،يونثم ،يولوم-

 
 .میتسه دنوادخ ِدادتما نوچ تسابیز .تسا کین نامتاذ ام .تسییاتکی ِياضف ِيوس هب ام ِیعطق ِيامنهار يدارمیب
 
 .مهدیم شماجنا ،دوشیم ترپ مساوح یتقو مه یهاگ و مدادیم ماجنا اهراب و اهراب ار یهابتشا کی ،مدشیم دارمیب یتقو نم اّما
 
 ؟تساجک لح هار اما .مشاب لح ِهار لابند هک تسیعیبط ،موشیم دارمیب یتقو هکنیا
 
 .تسا گرزب ِهابتشا کی نیا و دشاب ممخز ِمهرم ات مدرگیم شلابند زین یهاگ و متشگیم هطساو لابند شمه ًاهابتشا نم
 
 .تسا شدوخ ِتسد رد مه »يدارمیب« نیا يوراد و هدرک »دارمیب« ارم شاهنارکیب ِیهاگآ زا هتساخرب ِریت اب دنوادخ هک منادب دیاب نم
 .ییاتکی ياضف ِیتهجیب ِتمس هب دشِکِب زاب ار ام ات ،دنکیم دارمیب ار ام یتهجره زا هک تسا دنوادخ
 
 ؟رگهراچ هانپ زج هراچ هچ سپ
 رَظَن شریسکِا ،و ّسم يدیما ان
 3386 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 
 دیهن وا ِشیپ هب اهيدیماان
 دیهج نوریب اودیب ِدرد ز ات
 3387 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 
 الط هب لیدبت ار ام ۀنوگسم ِلاح ادخ و ادخ ِشیپ میربب دیاب ار »اهيدارمیب« نیا و تسا دنوادخ ،هانپ اهنت دیوگیم دراد انالوم بخ
 .میبلطب کمک نامدوخ لصا زا ،مینک تکاس ار نهذ و مینک زاب ار اضف ینعی .دنکیم
 
 دنچ .یناهج نیا ِمالقا يرسکی هب مدزیم گنچ ،مهاوخب کمک مدوخ ِلصا زا ،دنوادخ زا هکنیا ياج هب ًاهابتشا نم ؟مدرکیم راکچ نم اما
 :مسیونیم نییاپ رد مدرک ییاسانش مدوخ رد هک ار دروم
 
 :یقیسوم هب نداد شوگ
 لیلد اما .ریخ ،تسا دب کیزوم هک تسین نیا مروظنم بخ .کیزوم غارس متفریم عیرس ،مدشیم ضبق راچد و دشیم هتفرگ ملاح یتقو
 ار یقیسوم هکنیاهن دربب تذل و دهدب شوگ دهاوخیم دنوادخ راگنا هک مهدب شوگ یلاح اب دیاب ار یقیسوم .تسا مهم شتمس هب نتفر
 .منک ییاشگاضف دیاب نم .منک شوگ محور ِیجان و متالکشم ةراچ و حور ِياود ناونعهب
 
 :نامر ندناوخ و ملیف ندید
 یلو ،دروآیم رد اوه و لاح نآ زا ار نم هلب .میایب رد اوه و لاح نیزا هکلب ،مدرکیم زاب ینامر باتک ای متشاذگیم ملیف ،ضبق عقاوم رد
 ؟هچ سپ ییاشگاضف ؟درک یقرف هچ رگید بخ .رگید ِینهذ و یمسج ياوه و لاح کی هب دربیم
 
 :تعیبط هب نتفر
 ؟نوریب رد ییاج کی ای ایرد بل ای لگنج طسو متفریم دیاب ًامتح ،دشیم هتسب منورد ياضف و دشیم هتفرگ ملد هناخ رد یتقو یهاگ
 
 ات منک ضوع ناکم ًامتح دیاب نم ؟دنک بوخ ار نم لاح تسین رداق دنوادخ ینعی ؟دنک بوخ ار نم ِلاح دیابن هدش هدوشگ ياضف ینعی
 ؟نوریب مورب دیاب ًامتح .منکن ییاشگاضف هناخ نامه رد ارچ بخ ؟دوش بوخ ملاح
 



 :ندرک دیرخ و ندروخ
 ،هزمشوخ ياهیکاروخ ِرذگدوز ِتذل نیا هکلب مروخب زیچ هی ات لاچخی هب مدنوسریم ار مدوخ کشوم لثم ،دشیم هتسب منورد ياضف یتقو
 .دندشیم مه ندش قاچ ثعاب رتشیب ،چیه هک دندرکن کمک نم هب .دنشاب مدرد ياود
 
 دیاب و دنک بوخ ار ملاح تسین رداق دنوادخ ینعی .هنک بوخ ار ماهیحور ًالثم ات مدادیم شرافس یتنرتنیا زیچ کی فدهیب ًالماک مه یهاگ
 .دوشیمن هک نیا ؟منک ادیپ افش دیرخ و یکاروخ طسوت
 
 هچ اب هکنیا اما .دنتسین يدب ياهراک ًالصا الاب ياهراک نیا .مدادیم ماجنا يدارمیب ماگنه رد ًاهابتشا هک دندوب يدراوم دادعت اهنیا هصالخ
 .دراد ثحب ِياج دوش هدافتسا نوشزا یفده
 
 زا ینهذنم اب ام هکنیاهن دهدب ناشماجنا ،دنکیم لمع و رکف ام رد دراد هک یماگنه ،دنوادخ دوخ هک دنوشب ماجنا یعقوم دیاب اهنیا مرظنهب
 .میهاوخب لح ِهار و یگدنز اهنآ
 
 ماگنه ای میبلطب دارم اهنآ زا هکنیاهن اما دشاب ياهتسیاش باختنا دناوتیم ،روضح ِیهارمه هب ندرک شوگ یقیسوم ای ندروخ ،ندرک دیرخ
 .میوشب اهنآ ناماد هب تسد نامیاهيدارمیب
 
 ،يروجنیا .مراذگب نایمرد ادخ اب ار هلئسم نآ و منک زاب اضف شفارطا دیاب موشیم »دارمیب« و متسه هک یتیعضوره رد هک منادب دیاب نم
 .تشهب ِزووالق دوشیم يدارمیب
 
 یکی ینعی ،ناهج نیا هب ندمآ زا نامیلصا ِروظنم ِتمس هب ار ام ،يدارمیب .دوش اههمانرب روجنیا و ملیف و ندروخ ِزووالق دیابن يدارمیب
 .دنکیم تیاده ،ییاتکی ياضف رد یمئاد ِروضح و دنوادخ اب ندش
 
 .دیشاب داش
 
 .ناردنزام زا ناکشا


