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 تصورات اشتباه در مورد گوش كردن

 

ثؼيبسي اص اكشاد ٛظشات ثؼيبس ٛبدسػتي دس ٗٞسد ٛحٟٞ ػٌ٘ٔشد خٞد دس ُٞؽ ًشدٙ داسٛذ ٝ اص آٛزب ٠ً كٌش ٗي ًٜٜذ ٗـٌٔي 

٢ٗبست اٛزبٕ ٛ٘ي د١ٜذ. دس ٝاهغ، دٓئي ١ٖ ٛذاسد ! ٝهتي آ٢ٛب ٛذاٜٛذ ٠ً ُٞؽ دس ُٞؽ ًشدٙ ٛذاسٛذ تالؿي ثشاي ث٢جٞد ايٚ 

آٙ ٛ٘ي ثيٜٜذ. ؿٜبخت تلٞسات ٛبدسػت دس ٗٞسد ُٞؽ ًشدٙ ث٠ ؿ٘ب  "تؼ٘يش"اػت، ضشٝستي ١ٖ ثشاي  "خشاة"ًشدٙ آ٢ٛب 

 ً٘ي ٗي ًٜذ ٠ً اص آ٢ٛب ارتٜبة ًٜيذ.

 

 اشتباه اول : گوش كردن مشكل من نيست !

ٞٗبً ثش ايٚ ثبٝسٛذ ٠ً ث٢تش اص اعشاكيبٙ خٞد ُٞؽ ٗي ًٜٜذ ٝ دس ٝاهغ، ايٚ ًبسكشٗب١ب، ١ٌ٘بساٙ، اػضبي خبٛٞادٟ ٝ اكشاد ػ٘

 دٝػتبٙ آ٢ٛب ١ؼتٜذ ٠ً دس ُٞؽ ًشدٙ احشثخؾ ٗـٌْ داسٛذ، ٠ٛ خٞد آ٢ٛب.

يبثي ًٜٜذ. ث٠ آ٢ٛب عي چٜذ ػبّ اص ؿشًت ًٜٜذُبٙ دٝسٟ ١بي آٗٞصؿي خٞاػت٠ ؿذ ٠ً خٞد سا ث٠ ػٜٞاٙ يي ؿٜٞٛذٟ اسص

ث٠ ٗؼٜي ثؼيبس ًٖ( خٞد سا ث٠ ػٜٞاٙ ؿٜٞٛذٟ دس  1ث٠ ٗؼٜي ثؼيبس صيبد ٝ  10) 10تب  1ُلت٠ ؿذ ٠ً ثش اػبع يي ٗويبع 

ثٞدٟ اػت. ثشخي اص آ٢ٛب  5/7ٗوبيؼ٠ ثب ػبيش ؿشًت ًٜٜذُبٙ اسصيبثي ٝ ستج٠ ثٜذي ًٜٜذ. دس عّٞ ايٚ ػب٢ٓب، ٗيبِٛيٚ ٛ٘شٟ ١ب 

سا ًؼت ًشدٟ ثٞدٛذ. ثشخي ديِش ١ٖ خٞد سا پبييٚ تش اسصيبثي  10يب  9ا ؿٜٞٛذٟ خٞثي ٗي پٜذاؿتٜذ اٗتيبص خٞد س ٠ً ٝاهؼبً

 ًشدٟ ثٞدٛذ. اٗب ُؼتشدُي ٗؼ٘ٞالً تب ايٚ اٛذاصٟ ٛيؼت. اًخش اكشاد خٞد سا ثبالتش اص حذ ٗتٞػظ اسصيبثي ٗي ًٜٜذ.

ا ث٠ ػٜٞاٙ ؿٜٞٛذٟ اسصيبثي ٝ ستج٠ ثٜذي ًٜٜذ. ٛتيز٠ ايٚ ستج٠ دس ٗشح٠ٔ ثؼذ اص آ٢ٛب خٞاػت٠ ؿذ ٠ً ػبيش ؿشًت ًٜٜذُبٙ س

ثٞد. ث٠ ػجبست ديِش، آ٢ٛب ثش ايٚ ثبٝس ثٞدٛذ ٠ً ديِشاٙ دس ُٞؽ ًشدٙ ٗـٌْ داسٛذ ٝ خٞد آ٢ٛب اص  1/4ثٜذي ث٠ عٞس ٗتٞػظ 

ـتش دس ُٞؽ ًشدٕ ٗـٌْ ايٚ ثبثت ً٘تش دچبس ٗـٌْ ١ؼتٜذ. ايٚ دس حبٓي اػت ٠ً اعشاكيبٙ ٗب ١ٖ كٌش ٗي ًٜٜذ ٠ً ٗب ثي

 داسيٖ. ٛتيز٠ ايٚ ٠ً ٗـٌْ ُٞؽ ًشدٙ كوظ ٗـٌْ ديِشاٙ ٛيؼت.

 

 اشتباه دوم : گوش كردن و شنيذن فرقي با هم نذارنذ

ؿٜيذٙ پيؾ ٛيبص ُٞؽ ًشدٙ اػت. اُش هبدس ث٠ ؿٜيذٙ ٛجبؿيذ ٛ٘ي تٞاٛيذ ٗل٢ٕٞ پيبٕ ١بي ؿلب١ي سا دسى ًٜيذ. ث٠ دٓيْ 

ؽ ًشدٙ ثؼيبسي اص ًتبث٢بيي ٠ً دس صٗي٠ٜ ُٞؽ ًشدٙ ٛٞؿت٠ ؿذٟ اٛذ ث٠ تلليْ دس ٗٞسد ا١٘يت ساثغ٠ ؿٜيذٙ ثب ُٞ

ٌٗبٛيؼٖ ؿٜٞايي )يؼٜي دسيبكت اٗٞاد كٞتي، دسى پيبٕ دس ٗـض ٝ تذاػي كٞتي ٠ً ث٠ ً٘ي آٙ ؿٜٞٛذٟ ٗي تٞاٛذ ُلت٠ ١ب سا 

بت دس ٗٞسد ؿٜيذٙ ٝ ؿٜٞايي ثباسصؽ تـخيق د١ذ ٝ ٗؼبٛي سا دسى ًٜذ( ث٠ تلليْ تٞضيح ٗي د١ٜذ. آجت٠ ًؼت اعالػ

 ؿٜٞٛذٟ ث٢تشي ١ٖ ١ؼتيذ.  اػت، اٗب كشف داؿتٚ ايٚ اعالػبت ثذيٚ ٗؼٜب ٛيؼت ٠ً آضاٗبً

ث٠ ػجبست ديِش، ثشخٞسداسي اص ١ٞٗجت خٞة ؿٜيذٙ ث٠ ٗؼٜي ؿٜٞٛذٟ خٞة ثٞدٙ ٛيؼت چشا ٠ً خٞة ُٞؽ ًشدٙ ث٠ ٗؼٜي 

اكشادي ٠ً ؿٜٞايي خٞثي داسٛذ ؿٜٞٛذٟ خٞثي ٛيؼتٜذ. يي ؿٜٞٛذٟ خٞة  دسػت ؿٜيذٙ ًٔ٘بت ٛيؼت. دس ٝاهغ، ثؼيبسي اص

ثبيذ هبدس ثبؿذ ٗؼبٛي ٝاطٟ ١ب ٝ ٗولٞد اكٔي اص اداي آ٢ٛب سا دسى ًٜذ. صٗبٛي ٗي تٞاٛيٖ ثِٞييٖ ٠ً استجبعبت ٗب ثب ديِشاٙ 

٘ب ساٙ سا دسػت ٛل٢٘يذ دس ٝاهغ ٗؤحشٛذ ٠ً دسى ٗـتشًي اص ٗؼبٛي ًٔ٘بت داؿت٠ ثبؿيٖ. اُش ًؼي چيضي ث٠ ؿ٘ب ثِٞيذ ٝ ؿ

 ١يچ استجبعي ثيٚ ؿ٘ب ٝ اٝ ثشهشاس ٛـذٟ اػت. استجبط صٗبٛي ثشهشاس ٗي ؿٞد ٠ً ػالئٖ ثبػج ايزبد ٗؼبٛي ٗـتشى ؿٞٛذ ٝ ُلت٠ 
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١بي ُٞيٜذٟ ثب ثشداؿت ١بي ؿٜٞٛذٟ يٌؼبٙ ثبؿٜذ. ُٞؽ ًشدٙ احشثخؾ ثذاٙ ٗؼٜب اػت ٠ً ؿٜٞٛذٟ ثبيذ ٜٗظٞس ُٞيٜذٟ سا 

 ًٜذ.دسى 

ٗي تٞاٙ ُلت ٠ً تلبٝت ٗيبٙ ؿٜيذٙ ٝ ُٞؽ ًشدٙ دس ايٚ اػت ٠ً ؿٜيذٙ كشكبً ث٠ ٗؼٜي دسيبكت كذا ٝ ُٞؽ ًشدٙ ث٠ 

اػت. ؿٜيذٙ اٛلؼبٓي ٝ ُٞؽ ًشدٙ كؼبّ ٝ پٞيب اػت. ُٞؽ ًشدٙ احشثخؾ ٗؼتٔضٕ دسى  معنا بخشيذن به آن صذاٗؼٜي 

 تلبٝت ٗيبٙ ٗؼٜي ايٚ دٝ ٝاطٟ اػت.

 

 كساني كه خواننذه خوبي هستنذ شنونذه خوبي هم هستنذاشتباه سوم : 

اٗب  ُشچ٠ ١ٖ خٞاٛذٙ ٝ ١ٖ ُٞؽ ًشدٙ ٗؼتٔضٕ تشر٠٘ ٝاطٟ ١ب ث٠ ٗؼبٛي اػت ٝ ايٚ دٝ كؼْ اص ايٚ ٛظش ؿجي٠ ث٠ ١ٖ ١ؼتٜذ،

 ؿٜٞٛذٟ خٞثي ١ٖ ١ؼت دسػت ٛيؼت.  ايٚ ادػب ٠ً يي خٞاٜٛذٟ خٞة آضاٗبً

ذٙ سا سٝي كشدي ٝاحذ ارشا ٗي ًٜٜذ ١٘جؼتِي ٛضديٌي ثيٚ ٛ٘شات ٝي دس دٝ اصٗٞٙ ٗحوويٜي ٠ً دٝ تؼت اػتبٛذاسد خٞاٛ

دس تؼت خٞاٛذٙ ديِش   ٗـب١ذٟ ٗي ًٜٜذ. ث٠ ػجبست ديِش، كشدي ٠ً دس يي تؼت خٞاٛذٙ ٛ٘شٟ خٞثي ًؼت ٗي ًٜذ ٗؼ٘ٞالً

ٛيض كبدم اػت ٝ ًؼي ٠ً  ١ٖ ٛ٘شٟ خٞثي ٗي ُيشد ٝ ثشػٌغ، ايٚ ٗٞضٞع دس ٗٞسد تؼت ١بي اػتبٛذاسد ؿذٟ ُٞؽ ًشدٙ

دس تؼت ثؼذي ١ٖ ٛ٘شٟ خٞثي ًؼت ٗي ًٜذ. ثب ٝرٞد ايٚ، اؿٔت اٝهبت ثيٚ ٛ٘شات  ٛ٘شٟ خٞثي دس يي تؼت ثِيشد ٗؼ٘ٞالً 

يي كشد دس تؼت ١بي خٞاٛذٙ ٝ ٛ٘شات ٝي دس تؼت ١بي ُٞؽ ًشدٙ ١٘جؼتِي ضؼيلي ٗـب١ذٟ ٗي ؿٞد. ث٠ ػجبست ديِش، 

 ؼت خٞاٛذٙ ثِيشد ٝٓي دس تؼت ُٞؽ ًشدٙ ضؼيق ػْ٘ ًٜذ ٝ ثشػٌغ.كشد ٌٗ٘ٚ اػت ٛ٘شٟ خٞثي دس ت

چٜذ ػبّ پيؾ تؼتي دس چٜذ ًالع ارشا ؿذ. داٛـزٞيبٙ ١ش ًالع ث٠ كٞست تلبدكي ث٠ دٝ ُشٟٝ توؼيٖ ؿذٟ ثٞدٛذ. ١ش 

٠ً ٗتٚ سا يي ثبس ثب ُشٟٝ سا داخْ يي اتبم ٗزضا ثشدٛذ. ث٠ ١ش داٛـزٞي داخْ اتبم ٗتٜي ثشاي خٞاٛذٙ دادٛذ ٝ ث٠ آ٢ٛب ُلتٜذ 

كذاي ثٜٔذ ثخٞاٜٛذ ٝ ػپغ آٙ سا عٞسي سٝي ٗيض هشاس د١ٜذ ٠ً سٝي ػليذ آٙ ٗؼٕٔٞ ثبؿذ. داٛـزٞيبٛي ٠ً دس اتبم ديِش 

ثٞدٛذ ١٘بٙ ٗتٚ سا دس هبٓت ػخٜشاٛي ُٞؽ ًشدٛذ. دس پبيبٙ، ػؤاالتي دس ٗٞسد ٗتٚ ث٠ ١ش دٝ ُشٟٝ دادٟ ؿذٟ تب ث٠ آ٢ٛب پبػخ 

 ثذ١ٜذ.

ٗتٚ سا خٞاٛذٟ ثٞدٛذ ثيـتش ث٠ يي ػشي اص ػؤاالت ٝ ًؼبٛي ٠ً آٙ سا ؿٜيذٟ ثٞدٛذ ثيـتش ث٠ يي ػشي ديِش اص  ًؼبٛي ٠ً

ػؤاالت پبػخ دسػت دادٟ ثٞدٛذ. ايٚ ٛتيز٠ چٜذاٙ ١ٖ دٝس اص اٛتظبس ٛجٞد. ث٠ ١ِٜبٕ ٗغبٓؼ٠، يي ػشي اص ػالئٖ ثلشي اص هجيْ 

دسى ث٢تش ٗغبٓت ً٘ي ٗي ًٜٜذ. ١ِٜبٕ ُٞؽ دادٙ ٛيض ثشخي ػالئٖ ٗبٜٛذ  تلبٝيش ٝ توغ٠ ُزاسي ١ب ٗب سا دس  حبؿي٠ ١ب،

حبالت چ٢شٟ ٝ حشًبت ػش ٝ دػت ثش دسى ث٢تش ٗغبٓت تأحيش ٗي ُزاسٛذ.   تأًيذ سٝي ًٔ٘بت، ػجي خٞاٛذٙ، ٌٗج ١ب،

ٕ ُلتبسي تلبٝت ثٜبثشايٚ ثيٚ پشداصؽ اعالػبت اص عشين خٞاٛذٙ ًالٕ ٛٞؿتبسي ثب پشداصؽ اعالػبت اص عشين ؿٜيذٙ ًال

ٝرٞد داسد. ايٚ ٝاهؼيت ٠ً ثشخي اكشاد دس يٌي اص ايٚ دٝ ؿيٟٞ پشداصؽ اعالػبت تجحش ثيـتشي داسٛذ ٛـبٙ ٗي د١ذ ٠ً 

 خٞاٜٛذُبٙ خٞة ٓضٝٗبً ؿٜٞٛذُبٙ خٞثي ٛيؼتٜذ.

 

 اشتباه چهارم : افراد باهوش شنونذه هاي بهتري هستنذ

ثب ػوْ ػٔيٖ ٗـبيش ثبؿذ. ١ش چٜذ اكشاد ثب١ٞؽ ظشكيت ثيـتشي ثشاي ُٞؽ ًشدٙ ث٠ ٛظش ٗي سػذ ٠ً ايٚ تلٞس اؿتجبٟ ًبٗالً 

ؿٜٞٛذٟ ١بي ث٢تشي ١ؼتٜذ دس اؿٔت ٗٞساد ٛبدسػت اص آة دسٗي آيذ. دس ٝاهغ ٗي تٞاٙ ُلت   اٗب ايٚ تلٞس ٠ً آ٢ٛب ٓضٝٗبً  داسٛذ،

 ٠ً دسػت ػٌغ ايٚ ٗغٔت كبدم اػت.



 

3 

 

www.ModirPedia.com 

 

تؼت ُٞؽ ًشدٙ سٝي داٛـزٞيبٙ چٜذ ًالع ارشا ؿذ. ٛتبيذ ايٚ دٝ تؼت  چٜذ ػبّ هجْ يي تؼت ١ٞؽ اػتبٛذاسد ٝ يي

دس ٗٞسد ١ش داٛـزٞ ثب ١ٖ ٗوبيؼ٠ ٝ ٗـخق ؿذ ٠ً ١٘جؼتِي ٛبچيضي ثيٚ ٛ٘شات دٝ تؼت ٝرٞد داسد. دس ً٘بّ تؼزت 

دس تؼت  ٗـب١ذٟ ؿذ ٠ً ثيٚ ٛ٘شات تؼت ١ٞؽ ٝ ٛ٘شات تؼت ُٞؽ ًشدٙ آٙ دػت٠ اص داٛـزٞيبٛي ٠ً ثبالتشيٚ ٛ٘شٟ سا

١ٞؽ ًؼت ًشدٟ ثٞدٛذ، ساثغ٠ ٗؼٌٞع ٝرٞد داسد. ث٠ ػجبست ديِش، ثب١ٞؽ تشيٚ داٛـزٞيبٙ دس تؼت ُٞؽ ًشدٙ ٛ٘شٟ 

 پبييٚ تشي دس ٗوبيؼ٠ ثب داٛـزٞيبٛي ٠ً ٛ٘شٟ ً٘تشي دس تؼت ١ٞؽ ًؼت ًشدٟ ثٞدٛذ داؿتٜذ. 

ب ثبالتش اػت )اُش ِٛٞييٖ داٛـزٞيبٛي ٠ً ٗيْ ٛتبيذ ايٚ ثشسػي ٛـبٙ ٗي د١ٜذ اُش داٛـزٞيبٛي ٠ً ظشكيت ُٞؽ ًشدٙ آ٢ٛ

ثذيٚ ٗؼٜي ٛيؼت ٠ً ؿٜٞٛذٟ ث٢تشي ١ٖ   ثيـتشي ث٠ ُٞؽ ًشدٙ داسٛذ( اص ضشيت ١ٞؿي ثبالتشي ثشخٞسداس ثبؿٜذ ٓضٝٗبً

 ١ؼتٜذ. ػالٟٝ ثش ايٚ، ١ٞؽ هٞي ٌٗ٘ٚ اػت ػ٘الً ثب ُٞؽ ًشدٙ اكشاد ثب١ٞؽ تذاخْ پيذا ًٜذ.

ػب٠ٓ  24تب  11سػي كٞم ثش سٝي يي ُشٟٝ خبف )يؼٜي داٛـزٞيبٙ( اٛزبٕ ؿذٟ ٠ً اًخش آ٢ٛب ث٠ خبعش داؿت٠ ثبؿيذ ٠ً ثش

ثٞدٟ اٛذ. ١٘چٜيٚ، تؼت اٛزبٕ ؿذٟ ٠٘١ اٛٞاع ُٞؽ ًشدٙ سا اسصيبثي ٌٛشدٟ اػت. الصٕ ثٞد ٠ً داٛـزٞيبٙ ث٠ ٌٗبٓ٘بت ٛيض 

يٚ احت٘بّ ١ٖ ٝرٞد داسد ٠ً ثب١ٞؽ تشيٚ ُٞؽ ثذ١ٜذ تب ثتٞاٜٛذ اعالػبت ث٠ دػت آٝسٛذ ٝ ُٞيٜذٟ سا دسى ًٜٜذ. ا

 داٛـزٞيبٙ ايٚ ًالع اص تؼت خؼت٠ ؿذٟ ثبؿٜذ ٝ دس ٛتيز٠ ػغح ػٌ٘ٔشد آ٢ٛب ًب١ؾ يبكت٠ ثبؿذ. 

 

١ٞؽ ث٠ داليْ ٗختٔق صيش رضء  ! اٗب ث٢تش اػت ٠ً ثبؿٜذ -خالك٠ ًالٕ ايٚ ٠ً اكشاد ثب١ٞؽ ٓضٝٗبً ؿٜٞٛذٟ ١بي ث٢تشي ٛيؼتٜذ

 ؼٞة ٗي ؿٞد :داسايي ١بي اٛؼبٙ ٗح

آ٢ٛب ٗؼ٘ٞالً اص تحليالت سػ٘ي ثبالتشي ثشخٞسداسٛذ. اص آٙ ٢ٖٗ تش ايٚ ٠ً ٗيْ  كش١يخت٠ تشٛذ.  اكشاد ثب١ٞؽ ػ٘ٞٗبً -1

صيبدي ث٠ ٗغبٓؼ٠ كشدي ٛذاسٛذ، ًٜزٌبٝتشٛذ ٝ ػغح ػاله٠ ٜٗذي ١بي آ٢ٛب ٝػيغ تش اػت. ث٠ ػجبست ديِش، خبسد اص 

بد ٗي ُيشٛذ ٝ اعالػبت ػ٘ٞٗي آ٢ٛب ثيـتش اص اكشاد ًٖ ١ٞؽ تش اػت. ًبٛبّ ١بي سػ٘ي آٗٞصؽ ٗغبٓت صيبدي ي

اكشاد ثب١ٞؽ ثب دٛيبي ػوبيذ ٝ ايذٟ ١ب آؿٜبتشٛذ ٝ ث٠ ١٘يٚ خبعش ث٢تش اص اكشاد ٗؼ٘ٞٓي اعالػبت رذيذ سا ُٞؽ ٝ 

 پشداصؽ ٗي ًٜٜذ.

بس ػِٜيٚ اعالػبت هشاس ٛ٘يِيشٛذ ٝ اكشاد ثب١ٞؽ ١ِٜبٕ ٗٞار٠٢ ثب پيبٕ ١بي ١ٖ صٗبٙ ث٠ اٛذاصٟ اكشاد ٗؼ٘ٞٓي صيش ث -2

ػغح ١ٞؽ اكشاد ثب تٞاٛبيي آ٢ٛب دس ت٘شًض ثش سٝي يي پيبٕ اص ثيٚ چٜذ پيبٕ استجبط ٗخجت  دچبس ػشُشٗي ٛ٘ي ؿٞٛذ.

داسد. ث٠ ػٜٞاٙ ٗخبّ، اكشاد ثب١ٞؽ تش دس ثيٚ ػش ٝ كذا١بي ٗختٔق ث٢تش ٗي تٞاٜٛذ ثش كحجت ١بي ُٞيٜذٟ ٗت٘شًض 

يبٕ ث٠ عٞس ١٘ضٗبٙ ُٞؽ ٝ ٗؼٜي آ٢ٛب سا ؿٞٛذ. ث٠ ػالٟٝ، ايٚ اكشاد ث٢تش اص اكشاد ٗؼ٘ٞٓي ٗي تٞاٜٛذ ث٠ دٝ يب چٜذ پ

 دسى ًٜٜذ.

عّٞ دا٠ٜٗ تٞر٠ ٛوؾ ٢ٗ٘ي دس خٞة ُٞؽ ًشدٙ داسد. پش ٝاضح اػت ٠ً  ١ٞؽ ثب دا٠ٜٗ تٞر٠ ساثغ٠ ٗخجت داسد. -3

ؿيش اص ١ٞؽ ثؼيبسي اص ٗتـيش١بي ديِش ٛيض ثش دا٠ٜٗ تٞر٠ تأحيش ُزاسٛذ. ػذٟ ٛؼجتبً صيبدي اص اكشاد صسَٛ دچبس 

 ٞد تٞر٠ ١ؼتٜذ ٝ ثؼيبسي اص اكشاد ثب١ٞؽ ػبدات ثذي پيذا ٗي ًٜٜذ.ػٜذسٕٝ ً٘ج
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 اشتباه پنجم : هر چه سن باالتر مي رود گوش كردن بهتر مي شود

١٘شاٟ ثب اكضايؾ ػٚ ٝ تزشث٠، ظشكيت يب تٞاٛبيي ُٞؽ ًشدٙ ٝ ٗؼٜب ثخـيذٙ ث٠ پيبٕ ١ب اكضايؾ ٗي يبثذ. ثب ٝرٞد   ٗغ٘ئٜبً

تٜضّ پيذا ٗي   اكضايؾ ٗي يبثذ، اٗب ػٌ٘ٔشد اكشاد دس ُٞؽ ًشدٙ ٗؼ٘ٞالً تٞاٛبيي ُٞؽ ًشدٙايٚ، ثبيذ تٞر٠ داؿت ٠ً ُشچ٠ 

 ًٜذ.

ٗي٠ٜ ساثغ٠ ػٚ ثب سكتبس ُٞؽ ًشدٙ ٛـبٙ ٗي د١ٜذ ٠ً ثچ٠ ١ب دس ٗوبيؼ٠ ثب ٛٞرٞاٛبٙ ٝ ثشخي ٗغبٓؼبت اٛزبٕ ؿذٟ دس ص

ٛٞرٞاٛبٙ دس ٗوبيؼ٠ ثب رٞاٛبٙ ؿٜٞٛذٟ ١بي ث٢تشي ١ؼتٜذ. ١شچٜذ ٝآذيٚ اص ايٚ يبكت٠ ١ب تؼزت ٛ٘يٌٜٜذ، اٗب اًخش آ٢ٛب ثش ايٚ 

ٗي ؿٞد. ٗتأػلب٠ٛ ٝاهؼيت ايٚ ٛيؼت. ُشچ٠ دس ػغح ثبٝسٛذ ٠ً ٝهتي ثچ٠ ١ب ث٠ ػٚ ثٔٞؽ ٗي سػٜذ ُٞؽ ًشدٙ آ٢ٛب ث٢تش 

ٗشح٠ٔ سؿذ آ٢ٛب تٜظيٖ ؿٞد، احشثخـي ُٞؽ ًشدٙ دس آ٢ٛب ًب١ؾ ٗي يبثذ. ثٜبثشايٚ ٗي تٞاٙ ُلت ٠ً اًخش اكشاد ثب اكضايؾ 

 ػٚ ؿٜٞٛذٟ ١بي ضؼيق تشي ٗي ؿٞٛذ.

ثي٘بسي ؿٞخي ثشداس ٛيؼت. ًؼبٛي ٠ً اػضبي  اكشاد ثب اكضايؾ ػٚ ث٠ تذسيذ ِٛشاٙ ثي٘بسي آٓضاي٘ش ٗي ؿٞٛذ. ٗؼٔ٘بً ايٚ

١ٖ ثشاي خٞد ثي٘بس ٝ ١ٖ ثشاي اػضبي  -خبٛٞادٟ آ٢ٛب ث٠ ايٚ ثي٘بسي دچبس ؿذٟ اٛذ ثب ػشدسد ٝ اػتشع ٛبؿي اص ايٚ ثي٘بسي

بٓؼبت آؿٜبيي داسٛذ. ُشچ٠ ٛ٘ي داٛيٖ ٠ً اٌٗبٙ پيـِيشي اص ايٚ ثي٘بسي ٝرٞد داسد يب خيش، اٗب ٗغ -خبٛٞادٟ ٝ دٝػتبٙ ٝي

اخيش ٛـبٙ دادٟ اٛذ ٠ً ثيٚ ٢ٗبست ١بي صثبٛي ٝ آٓضاي٘ش ساثغ٠ ٝرٞد داسد. ث٠ ثيبٙ ػبدٟ ٗي تٞاٙ ُلت اكشادي ٠ً دس عّٞ 

صٛذُي خٞد ٢ٗبست٢بي استجبعي ث٢تشي )ؿبْٗ ٛٞؿتٚ، كحجت ًشدٙ، خٞاٛذٙ، ُٞؽ ًشدٙ( داؿت٠ اٛذ دس ٗشاحْ ثؼذي ػ٘ش 

يٚ ٗٞضٞع ٗي تٞاٛذ دٓيْ خٞثي ثبؿذ ٠ً ٗب ٢ٗبست ١بي استجبعي خٞد سا پشٝسؽ خٞد ً٘تش دچبس ايٚ ثي٘بسي ٗي ؿٜٞٛذ. ا

 د١يٖ.

اًخش اكشاد ثب اكضايؾ ػٚ ث٠ تذسيذ ٗـٌْ ُٞؽ ًشدٙ پيذا ٗي ًٜٜذ ٝ دس ٛتيز٠ اص ٛظش يبدآٝسي ٗغبٓت )٠ً ث٠ ُٞؽ ًـشدٙ 

ٝ "! ث٢تـش اص ايٚ ٛ٘ي تٞاٖٛ ُٞؽ ًٜٖ !  ؼت١٘ي٠ٜ ٠ً ١"ثؼتِي داسد( ٛيض دچبس ٗـٌْ ٗي ؿٞٛذ. ثـشخي اص آ٢ٛب ٗي ُٞيٜذ : 

ؿٜٞٛذٟ "ٛ٘ي تٞاٜٛذ ٢ٗبست خٞد دس ُٞؽ ًشدٙ سا ث٢تش ًٜٜذ. ثشخي ديِش ١ٖ ٗي ُٞيٜذ :  ٛـبٙ ٗي د١ٜذ ٠ً ٝاهؼبً  تٔٞيحبً

ٝ . اٗب ٝاهؼيت ايٚ اػت ٠ً تٜضّ ُٞؽ ًشدٙ ٝ ث٠ يبدآٝسدٙ ٗغبٓت آٛوذس ٠ً ثب ػبدات ثذ "خٞة ثٞدٙ ٗبدسصادي اػت ! 

 سكتبس١بي اًتؼبثي دس استجبط اػت ثب كشآيٜذ اكضايؾ ػٚ ٗشتجظ ٛيؼت. 

 

 اشتباه ششم : يادگيـري مهارت هاي گوش كردن دشوار است

حويوت ايٚ اػت ٠ً يبدُيشي خٞد ٢ٗبست٢ب آٙ هذس ١ٖ دؿٞاس ٛيؼت ٝ دس اثتذا كشد خئي ػشيغ پيـشكت ٗي ًٜذ. اٗب ث٠ 

يٚ كشاٝاٙ داسد ٝ تؼٔظ يبكتٚ ثش آ٢ٛب ٗؼتٔضٕ كشف صٗبٙ ٝ ت٘شيٚ كشاٝاٙ اػت ٝ ث٠ ًبسُيشي ٗؼت٘ش ٢ٗبست٢ب ٛيبص ث٠ ت٘ش

 يي ػ٘ش عّٞ ٗي ًـذ. ثب ٝرٞد ايٚ ث٠ صح٘تؾ ٛ٘ي اسصد. ػجبست دهين تش،

١٘بٛغٞس ٠ً دس هؼ٘ت هجْ اؿبسٟ ؿذ، ػبدات ثذ اؿٔت ٗبٛغ خٞة ُٞؽ ًشدٙ ٗي ؿٞٛذ. دس ٝاهغ، ثب ؿٜبػبيي ٝ تشى ايٚ 

تٞاٛيذ ٢ٗبست ١بي ُٞؽ ًشدٙ خٞد سا تب حذ صيبدي ث٢جٞد ثخـيذ. اص آٛزب ٠ً ػبدات اًتؼبثي ١ؼتٜذ اٌٗبٙ  ػبدات ثذ ٗي

 ٝ توٞيت ٗخجت ثشاي ػبدات ثذ سا اص ثيٚ ثشد. "كشاٗٞؽ ًشد"تـييش دادٙ آ٢ٛب ٝرٞد داسد. ث٠ ػجبست ديِش، ٗي تٞاٙ آ٢ٛب سا 

٠ چغٞس ُٞؽ ٌٜٜٛذ. ث٠ ػٜٞاٙ ٗخبّ، ٌٗ٘ٚ اػت پذس يب ٗبدسي ث٠ كشصٛذ اٛؼب٢ٛب ث٠ تذسيذ ٠ً ثضسٍ ٗي ؿٞٛذ يبد ٗي ُيشٛذ ً

يبد ٗي "اٗب ثچ٠ ٛ٘ي خٞا١ذ ًت سا ثپٞؿذ ٝ ث٠ ايٚ تشتيت  "يبدت ٛشٟ ٝهتي ٗذسػ٠ ٗي سي ًتت سا ثپٞؿي !"خٞد ثِٞيذ : 

 ٘ئٚ ؿٞد ٠ً ٠٘١ آ٢ٛب ٠ً ُٞؽ ٌٜٛذ. دس ٗذسػ٠ ٗؼٖٔ چٜذ ثبس تٌبٓيق ثچ٠ ١ب سا ث٠ آ٢ٛب ٗتزًش ٗي ؿٞد تب ٗغ "ُيشد
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تٌبٓيلـبٙ سا اٛزبٕ خٞا١ٜذ داد. سكتبس ٗؼٖٔ ث٠ ٠ُٛٞ اي ٛيؼت ٠ً ثچ٠ ١ب سا ث٠ دسػت ُٞؽ ًشدٙ دس ثبس اّٝ تـٞين ًٜذ چشا 

٠ً آ٢ٛب كٌش ٗي ًٜٜذ ثشاي دسيبكت پيبٕ چٜذ ثبس كشكت خٞا١ٜذ داؿت. تٌشاس ٗؼت٘ش اخجبس دس ساديٞ ٝ تٔٞيضيٞٙ ٛيض ٗب سا دس 

سػت ُٞؽ ًشدٙ دس ثبس اّٝ ؿشعي ٗي ًٜذ. ػبدت ثذ ُٞؽ ًشدٙ ٠ً دس ًٞدًي يبد ٗي ُيشيٖ دس ٗشاحْ ثؼذي ثشاثش د

 ػبدت ثذ ُٞؽ ًشدٙ تـشيح ؿذٟ اٛذ . 9صٛذُي دس ٗب ثبهي ٗي ٗبٜٛذ. دس ايٚ كلْ 

 

 : كٌش ًشدٙ دس ٗٞسد چيضي ٠ً ٗي خٞا١يذ ثِٞييذ ث٠ ربي ُٞؽ ًشدٙ ث٠ كحجت ُٞيٜذٟ عادت بذ اول

اؿٔت ٗب ٗٞهغ ُٞؽ ًشدٙ ث٠ كحجت ١بي عشف ٗوبثْ آٙ هذس ث٠ چيض١بيي ٠ً خٞدٗبٙ ٗي خٞا١يٖ ثِٞييٖ كٌش ٗي ًٜيٖ ٠ً 

ث٠  ٛ٘ي تٞاٛيٖ دسػت ثش كحجت ١بي ٝي ٗت٘شًض ؿٞيٖ. آٙ ٝهت، صٗبٛي ٠ً ؿشٝع ث٠ كحجت ٗي ًٜيٖ ٗخْ آٙ اػت ٠ً اكالً

 س ١ٖ ثٞدٟ !٠ً دس ٝاهغ ١٘يٚ عٞ -حشف ١بي اٝ ُٞؽ ٛ٘ي ًشدٟ ايٖ

 

 كحجت ًشدٙ دس صٗبٛي ٠ً ثبيذ ُٞؽ ًٜيذ عادت بذ دوم :

ث٠ ٛظش ٗي سػذ كش١َٜ ثؼضي ْٗٔ ث٠ ٠ُٛٞ اي اػت ٠ً اكشاد ثيـتش ث٠ ػ٘ت حشف صدٙ ػٞم دادٟ ٗي ؿٞٛذ تب ُٞؽ ًشدٙ. 

هل٠ پيبٕ ١بي ٗختٔق ؿبيذ اص ٛظش آ٢ٛب ػبًت ثٞدٙ ٝ ثي ػش ٝ كذا ُٞؽ ًشدٙ ؿيٟٞ ٜٗبػجي ثشاي ٗوبث٠ٔ ثب ث٘جبساٙ ثي ٝ

ٛيؼت ٝ كٌش ٗي ًٜٜذ ٠ً ثب ثيـتش كحجت ًشدٙ ٗي تٞاٜٛذ حشف ١بي خٞد سا ث٠ ًشػي ثٜـبٜٛذ. ثؼضي ١ب ١ٖ ايٚ سكتبس سا ثب 

اٗب ٝاهؼيت ايٚ اػت ٠ً اُش صٗبٛي ٠ً  "ث٠ چشخي سٝؿٚ ٗي صٜٛذ ٠ً ريؾ ريؾ ٠ًٜ"ايٚ ضشة آ٘خْ تٞري٠ ٗي ًٜٜذ ٠ً 

 خئي چيض١ب سا اص دػت ٗي د١يٖ.  ثبيذ ُٞؽ ًٜيٖ حشف ثضٛيٖ

ثؼيبسي اص اكشاد ديِش ١ٖ ػبت ثذ حشف صدٙ ث٠ ربي ُٞؽ ًشدٙ سا داسٛذ، ثب ايٚ تلبٝت ٠ً دٓيْ خٞثي ثشاي ايٚ ًبسؿبٙ 

ٛذاسٛذ! ايٚ كشد ٌٗ٘ٚ اػت يي ًٞدى ثبؿذ ٠ً ثشاي حشف صدٙ صيبد ٗٞسد تـٞين ٝ تٞر٠ هشاس ُشكت٠ يب كشدي ثبؿذ ٠ً كشكبً 

ػت داسد كذاي خٞدؽ سا ثـٜٞد. ػٔت ١ش چ٠ ثبؿذ، ثبيذ ثذاٛيٖ ٠ً حشف صدٙ دس صٗبٛي ٠ً ثبيذ ُٞؽ ًٜيٖ ػبدت خئي دٝ

ثذي اػت ٝ ثبيذ آٙ سا تشى ًٜيٖ. صٗبٛي صيشًي ُلت٠ اػت ٠ً ٗب ثب يي د١بٙ ٝ دٝ ُٞؽ آكشيذٟ ؿذٟ ايٖ ٝ ثٜبثشايٚ ثبيذ دٝ 

 ٠ ايٚ تٞكي٠ ٛيبص داسيٖ!ثشاثش صٗبٛي ٠ً حشف ٗي صٛيٖ ُٞؽ ًٜيٖ. اًخش ٗب ث

 

 هغغ ًشدٙ كحجت ُٞيٜذٟ عادت بذ سوم :

ػبدت هغغ ًشدٙ كحجت اكشاد ثب ػبدت حشف صدٙ دس صٗبٛي ٠ً ثبيذ ُٞؽ ًٜيٖ استجبط ٛضديي داسد. ايٚ ػبدت ثؼيبس ثذ ٝ 

ايٚ ػبدت ثذ آصاس د١ٜذٟ اػت. ٌٛت٠ ربٓت ايٚ اػت ٠ً ًؼبٛي ٠ً ٝػظ حشف ديِشاٙ ٗي پشٛذ ٗؼ٘ٞالً خٞدؿبٙ ٗتٞر٠ 

ٛيؼتٜذ. اكشاد ٗؼ٘ٞالً ث٠ ايٚ دٓيْ حشف ديِشاٙ سا هغغ ٗي ًٜٜذ ٠ً كٌش ٗي ًٜٜذ حشف ١بي خٞدؿبٙ خئي ٢ٖٗ تش اػت ٝ 

ثبيذ صٝدتش آ٢ٛب سا ثِٞيٜذ. ١٘چٜيٚ ٌٗ٘ٚ اػت آٙ هذس ؿشم دس ايذٟ ١بي خٞد ثبؿٜذ ٠ً ٛبخٞدآُبٟ )ٗبٜٛذ آٛچ٠ دس ٗٞسد 

ِشاٙ سا هغغ ًٜٜذ. ايٚ ػبدت ثذ ث٠ ١ش ػٔت ٠ً ثبؿذ حبًي اص ثي ٛضاًتي، ثي كٌشي، ػبدت ثذ اّٝ ُلت٠ ؿذ( حشف دي

 ٛذاؿتٚ ؿؼٞس ارت٘بػي ٝ ػذٕ آُب١ي اص ٢ٗبست ١بي ثيٚ كشدي اػت.
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 ُٞؽ ًشدٙ ث٠ چيض١بيي ٠ً اٛتظبس ؿٜيذٙ آ٢ٛب سا داسيٖ ، ث٠ ربي ُٞؽ ًشدٙ ث٠ آٛچ٠ ٝاهؼبً ُلت٠ ٗي ؿٞد عادت بذ چهارم :

ب كوظ چيض١بيي سا ٗي ؿٜٞٛذ ٠ً اٛتظبس ؿٜيذٛؾ سا داسٛذ. ايٚ ػبدت ثذ ثب اكضايؾ ػٚ ث٠ ٗـٌٔي حبد ٝ ثضسٍ تجذيْ ثؼضي ١

ٗي ؿٞد ٝ ثيٚ اكشاد ػٞء تلب١ٖ ايزبد ٗي ًٜذ. ُٞؽ ًشدٙ ثب ١ش ١ذكي ٠ً اٛزبٕ ٗي ؿٞد )يبدُيشي، اسصيبثي، تـخيق، ٓزت 

 ٠ً ٠٘١ آٛچ٠ الصٕ اػت سا ثـٜٞيٖ، ٠ٛ كوظ چيض١بيي سا ٠ً دٝػت داسيٖ.ثشدٙ، ث٢جٞد سٝاثظ ٝ ...( ثبيذ ث٠ ٛحٞي ثبؿذ 

 

 كٌش ًشدٙ ث٠ چيض١بي ديِش دس ٗٞهغ ُٞؽ ًشدٙ عادت بذ پنجم :

ُب١ي اٝهبت دٓيْ ُٞؽ ٌٛشدٙ ٗب ايٚ اػت ٠ً ر١ٜ٘بٙ دسُيش ٗٞضٞع ديِشي اػت. ر١ٚ ٗب ٗ٘ٔٞ اص ايذٟ ١ب، اعالػبت، 

ِٛشاٛي ١ب ٝ چيض١بي ديِش اػت ٝ تب دٓ٘بٙ ثخٞا١ذ ٗٞضٞع ثشاي كٌش ًشدٙ داسيٖ. ُب١ي اٝهبت دس داخْ ًالع دسع ٗي 

س ٗحيظ ًبس اٛزبٕ ٗي داديٖ كٌش ٗي ًٜيٖ. ُب١ي اٝهبت ١ٖ ر١ٜ٘بٙ ٛـيٜيٖ ٝ ث٠ ًبس١بي آخش ١لت٠ يب ٝظيل٠ اي ٠ً ثبيذ د

دسُيش ثذ١ي ١ب يب اٗتحبٙ دسع ديِش اػت. ثؼضي كٌش١ب ٗخْ كٌش ًشدٙ دس ٗٞسد تؼغيالت آخش ػبّ يب هشاس ٗالهبت ثب 

 ٛبٗضدٗبٙ ثشاي ٗب ٓزت ثخؾ ١ؼتٜذ ٝ دٝػت داسيٖ آ٢ٛب سا دٛجبّ ًٜيٖ. 

ػت ٠ً ًٔي٠ ٗــ٠ٔ ١بي ر١ٜي سا ث٠ عٞس ٗٞهت ًٜبس ثِزاسيٖ ٝ ث٠ ٗٞضٞػبت ديِش كٌش ُٞؽ ًشدٙ احشثخؾ ٗؼتٔضٕ آٙ ا

ٌٜٛيٖ. يٌي اص ٝيظُي٢بي اًخش ٗذيشاٙ ارشايي ٝ ػبيش س١جشاٙ ٝ ٗذيشاٙ ٗٞكن ايٚ اػت ٠ً ٗي تٞاٜٛذ ثش ٗٞضٞع ٗٞسد ٛظش 

ٜٛذ ث٠ ساحتي ِٛشاٛي ١ب ٝ ٗــ٠ٔ ١بي ر١ٜي ت٘شًض ًٜٜذ. ١٘يٚ ٝيظُي دس ٗـبٝساٙ ٗتجحش ٛيض ث٠ چـٖ ٗي خٞسد. آ٢ٛب ٗي تٞا

ٌٗ٘ٚ اػت ؿ٘ب ٗذيش يب ٗـبٝس ٛجبؿيذ، خٞد سا كشاٗٞؽ ًٜٜذ ٝ ثب حٞاع ر٘غ ث٠ كحجت ١بي عشف ٗوبثْ خٞد ُٞؽ ثذ١ٜذ. 

ٗي ؿٞٛذ سا ًٜبس ثِزاسيذ. ث٠ ػالٟٝ، ثشهشاسي  اٗب الصٕ اػت ١ِٜبٕ ُٞؽ ًشدٙ ٠٘١ ٗــ٠ٔ ١بي كٌشي ٠ً ٗٞرت حٞاع پشتي

 ثظ حؼ٠ٜ ثب اكشاد ٛيض ٗؼتٔضٕ آٙ اػت ٠ً ث٠ دهت ث٠ كحجت ١بي آ٢ٛب ُٞؽ ًٜيذ.سٝا

 

 پيؾ داٝسي دس ٗٞسد ُٞيٜذٟ يب ٗٞضٞع  عادت بذ ششم :

٠ً اص  ِٛشؽ ١ب ٝ احؼبػبتي ٠ً ثب ػوْ ٝ ٜٗغن ١٘شاٟ ٛيؼتٜذ ٗٞرت پيؾ داٝسي ٝ تؼلجبت ٛبثزب ٗي ؿٞٛذ. ُبٟ پيؾ ٗي آيذ

دس استجبط ثب ٗٞضٞع كحجت ٝي ثي اعالع ١ؼتيذ، دس ٛتيز٠ ث٠ ٝي ٝ حشك٢بيؾ تٞر٠ ٛ٘ي ًٜيذ. ُٞيٜذٟ خٞؿتبٙ ٛ٘ي آيذ يب 

ُب١ي اٝهبت ١ٖ سٝؽ اسائ٠ ٗغٔت ٗب سا رزة ٛ٘ي ًٜذ. ١ش يي اص ايٚ ٗٞاسد ث٠ ٛحٞي ٗٞرت ٗي ؿٞٛذ ٠ً ؿٜٞٛذٟ ث٠ ٛحٞي 

آٙ ٠ً خئي ساحت اص ُٞؽ ًشدٙ ث٠ كحجت ٝي ث٠ پيؾ داٝسي ثپشداصد ٝ دس ٛتيز٠ دس ر١ٚ خٞد ثب ُٞيٜذٟ ٗخبٓلت ًٜذ يب 

 اٗتٜبع ٝسصد.

 

 ًٔيـ٠ اي كٌش ًشدٙ عادت بذ هفتم :

٠٘١ ٗب ٗٞرٞدات ٗتلٌش ٝ ثب احؼبػي ١ؼتيٖ ٝ ػوبيذ خبكي دس استجبط ثب ٗٞضٞػبت ٗختٔق داسيٖ. اًخش ٗب ٛظش حبثت ٝ ٗـخلي 

كشدي ؿٞا١ذي ٗـبيش ثب اػتوبدات ٝ ٛظشات٘بٙ اسائ٠ ٗي ًٜذ يب كٌش دس ٗٞسد دسػت ثٞدٙ ٝ ٝاهؼيت ١ب داسيٖ. ثؼضي اص ٗب صٗبٛي ٠ً 

دٝػت ٛذاسيٖ چيضي ٗخبٓق ػويذٟ خٞد ثـٜٞيٖ. ٛتيز٠ ايٚ ٗي   ٗي ًٜيٖ كحجت ٝي ؿيشهبثْ هجّٞ ٝ ؿيشٜٗغوي اػت ٝ يب كشكبً

 ش دإ ػوبيذ ًٔيـ٠ اي ٛ٘ي ًٜذ.ؿٞد ٠ً ث٠ ُلت٠ ١بي اٝ تٞر٠ ٛ٘ي ًٜيٖ. اٗب ثبيذ ثذاٛيٖ ٠ً يي ؿٜٞٛذٟ خٞة ١شُض خٞد سا اػي

 ُٞؽ ًشدٙ ثب پيؾ داٝسي ١بي خبف )ػبدت ؿـٖ( ٝ ًٔيـ٠ اي كٌش ًشدٙ ١ش دٝ ٛتيز٠ ُٞؽ ًشدٙ ثب ر١ٚ ثؼت٠ ١ؼتٜذ. 
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اٛتخبثبت سيبػت ر٢٘ٞسي ٗخبّ خٞثي ثشاي ُٞؽ ًشدٙ ثب ر١ٚ ثؼت٠ اػت. ١ِٜبٕ اٛتخبثبت ٝهتي اػضبي احضاة اكٔي ث٠ يي 

تلؼيش١ب ٝ ثشداؿت   ٗي ًٜٜذ، ثؼت٠ ث٠ ايٚ ٠ً ٛبٗضد سيبػت ر٢٘ٞسي ٝ ؿٜٞٛذُبٙ چ٠ ٝاثؼتِي حضثي داسٛذ، ػخٜشاٛي ٝاحذ ُٞؽ

ثب يٌذيِش كشم ٗي ًٜذ. ٝاثؼتِي حضثي ٗب ثشاي آٛچ٠ ٗي ؿٜٞيٖ تأحيشُزاس اػت. دس ٝاهغ تحويوبت ٛـبٙ ٗي د١ٜذ  ١بي آ٢ٛب ًبٗالً

ة سهيت سا ١ٖ ٛذاسيٖ! ث٠ ١٘يٚ تشتيت اػتوبدات ٗز١جي، ٗيشاث كش١ِٜي، ٠ً اؿٔت اٝهبت حتي تحْ٘ ؿٜيذٙ ٛظشات ٛبٗضد حض

 اسصؽ ١ب ٝ ِٛشؽ ١بي ؿخلي ٛيض ثش ٛحٟٞ ُٞؽ ًشدٙ ٗب تأحيش ٗي ُزاسٛذ.

رٜؼيت ٛيض ثش ُٞؽ ًشدٙ تأحيشُزاس اػت. ٗشد١ب ٝ صٙ ١ب دسى ٗتلبٝتي اص دٛيب داسٛذ. ثشخي اص ايٚ تلبٝت ١ب احت٘بالً ث٠ دٓيْ 

سهبثت ٝ ثشد ٝ ثبخت ت٘بيْ ٛـبٙ ٗي د١ٜذ. ؿبيذ   ػت. پؼش١ب ثيـتش ث٠ اٛزبٕ ثبصي ١بي ١٘شاٟ ثب كؼبٓيت رؼ٘ي،ؿشعي ؿذٙ ا

ػٔت، ٛحٟٞ تشثيت ٝ ثبسآٝسدٙ آ٢ٛب ثبؿذ. اص عشكي دختش١ب دٝػت داسٛذ ثبصي ١بيي اٛزبٕ د١ٜذ ٠ً دس آ٢ٛب ثشد ٝ ثبخت ث٠ اٛذاصٟ سٝاثظ 

 ثيٚ ثبصيِشاٙ حبئض ا١٘يت ٛيؼت.

دهت دس ٛحٟٞ كحجت ًشدٙ ٗشد١ب ٝ صٙ ١ب ٗي تٞاٙ تلبٝت ١بي آ٢ٛب سا ؿٜبخت. ٗشد١ب ثيـتش ٗبئٜذ خئي كشيح ٝ هبعغ  ثب

كحجت ًٜٜذ، دس حبٓي ٠ً خبٖٛ ١ب تشريح ٗي د١ٜذ ٗاليٖ تش ٝ ثب هبعؼيت ٝ كشاحت ٢ٓز٠ ًٖ تش حشف ثضٜٛذ. ث٠ تلبٝت ثيٚ ايٚ 

 دٝ ر٠ٔ٘ تٞر٠ ًٜيذ :

 ٝ "كٌش سكتٚ ثبؿيٖ. ٛظشت چي٠ ؟خت ! ٝهتـ٠ ًٖ ًٖ "

 "ٝهت سكت٠ٜ."

ر٠ٔ٘ اّٝ ٗؼ٘ٞالً تٞػظ خبٖٛ ١ب ٝ ر٠ٔ٘ دٕٝ تٞػظ آهبيبٙ اػتلبدٟ ٗي ؿٞد. ١٘چٜيٚ خبٖٛ ١ب ٗؼ٘ٞالً ر٘الت خٞد سا ثب ػجبسات 

آؿبص  "يب ٠ٛ، ٝٓي ... .ٛ٘ي دٖٝٛ ٠٘١ ٗٞاكن ١ؼتٜذ "ٝ يب  "ٛ٘ي دٖٝٛ ٛظش ؿ٘ب دس ايٚ ٗٞسد چي٠، اٗب ..."حبًي اص ؿي ٝ تشديذ ٗخْ 

 ٗي ًٜٜذ.

ٛحٟٞ ُٞؽ ًشدٙ ٗشد١ب ٝ صٙ ١ب ٛيض ثب ١ٖ تلبٝت داسد. صٙ ١ب ًٖ تش ػبدت داسٛذ كحجت ٗشد١ب سا هغغ ًٜٜذ. اٗب ١ٖ صٙ ١ب ٝ ١ٖ 

دس حبٓي  ٗشد١ب ثيـتش ػبدت داسٛذ حشف صٙ ١ب سا )دس ٗوبيؼ٠ ثب ٗشد١ب( هغغ ًٜٜذ. ظب١شاً صٙ ١ب دهين تش اص ٗشد١ب ُٞؽ ٗي ًٜٜذ،

٠ً ٗشد١ب ٗؼ٘ٞالً ػبدت داسٛذ ١ِٜبٕ ُٞؽ ًشدٙ خٞد سا ثب چيضي ػشُشٕ ًٜٜذ. ؿبيذ ػٔت ايٚ ٠ً خبٖٛ ١ب ٗي ُٞيٜذ آهبيبٙ ث٠ 

 حشف آ٢ٛب ُٞؽ ٛ٘ي ًٜٜذ ١٘يٚ ٗؼئ٠ٔ ثبؿذ !

ايٚ تلبٝت  اٗب ؿٜبػبيي ث٠ عٞس ًٔي ٛحٟٞ ُٞؽ ًشدٙ ٗشد١ب ٝ صٙ ١ب ٗتلبٝت اػت ٝ ث٠ چيض١بي ٗتلبٝتي ُٞؽ ٗي ًٜٜذ،

ث٠ ػٜٞاٙ ٗخبّ ثؼضي ٗي ُٞيٜذ صٙ ١ب ثيـتش ساثغ٠ اي ٝ ٗشد١ب ١ب ٗي تٞاٛذ ٗٞرت ثشاثشي صٙ ٝ ٗشد دس ُٞؽ ًشدٙ ؿٞد. 

ثيـتش ٜٗغوي كٌش ٗي ًٜٜذ. ٗب ًبسي ث٠ دسػتي يب ٛبدسػتي ايٚ ادػب ٛذاسيٖ، اٗب ٗؼٔ٘بً اُش ث٠ ػٜٞاٙ يي ؿٜٞٛذٟ اص پيؾ 

بط هٞت ٝ ٛوبط ضؼق خٞد آُب١ي داؿت٠ ثبؿيٖ ٗي تٞاٛيٖ ثب ًٜتشّ آ٢ٛب ُٞؽ ًشدٙ خٞد سا داٝسي٢ب، ػوبيذ ًٔيـ٠ اي، ٛو

 ث٢جٞد ثخـيذ.

 اػت٘بد ث٠ ٛلغ خٞد ٗب عادت بذ هشتم :

ٗب ١٘يـ٠ ٝ ١ش سٝص ثب خٞدٗبٙ صٛذُي ٗي ًٜيٖ ٝ ث٠ ١٘يٚ خبعش اًخشاً ث٠ ربي كٌش ًشدٙ دسثبسٟ ديِشاٙ، صٗبٙ صيبدي سا كشف كٌش 

ٗحٞسي ثب ُٞؽ ًشدٙ تذاخْ پيذا ًٜذ. ثشاي  -تٞر٢ي يب خٞد -ٗٞسد خٞدٗبٙ ٗي ًٜيٖ. ثٜبثشايٚ تؼزجي ٛذاسد ٠ً خٞدًشدٙ دس 

سكغ ايٚ ٗـٌْ ثبيذ ًبٛٞٙ تٞر٠ سا اص خٞد ث٠ ُٞيٜذٟ ٜٗتوْ ًٜيٖ. ساص ت٘بٗي استجبعبت احشثخؾ ٝ اص ر٠ٔ٘ ُٞؽ ًشدٙ احشثخؾ دس 

 ٗحٞس ثٞدٙ اػت. -ديِش
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 تٞرـ٠ ٌٛشدٙ عادت بذ نهم :

ايٚ ػبدت ثذ اص ٠٘١ ػبدات ثذتش اػت ٝ ٗي تٞاٙ ُلت ٠ً ١ش ١ـت ػبدت ثذ ديِش ث٠ تٞػي سيـ٠ دس آٙ داسٛذ. اُش ٗي خٞا١يذ 

 ؿٜٞٛذٟ خٞثي ثبؿيذ ثبيذ تٞر٠ ًٜيذ.

١بي يٌذيِش تٞر٠ ٗتأػلب٠ٛ ثؼيبسي اص اكشاد ؿجي٠ ث٠ ايٚ صٙ ٝ ؿ١ٞش ١ؼتٜذ. ث٠ ػجبست ديِش آ٢ٛب تظب١ش ٗي ًٜٜذ ٠ً ث٠ كحجت 

داسٛذ، ٝٓي دس ٝاهغ ايٜغٞس ٛيؼت. ايٚ ٛٞع سكتبس تأحيش ٗخجتي دس ثشهشاسي سٝاثظ خٞة ارت٘بػي ٛذاسد. داٛؾ آٗٞص ٝ داٛـزٞ دس 

ًالع ٝ ًبسُش دس ػش ًبس اص ايٚ سكتبس ٛتيز٠ ٗغٔٞثي ٛ٘ي ُيشٛذ. داٛـزٞيبٙ ثب تزشث٠ ًبٗالً اص ا١٘يت ُٞؽ ًشدٙ ث٠ كحجت ١بي 

ش داسٛذ. ٗؼ٘ٞالً چيض١بيي ٠ً اػبتيذ سٝي آ٢ٛب تأًيذ ٗي ًٜٜذ رضٝ ػؤاالت اٗتحبٙ ١ؼتٜذ. صٙ ٝ ؿ١ٞش١ب ٛيض ا١٘يت اػتبد خج

ُٞؽ ًشدٙ ث٠ ُلت٠ ١ب ٝ ٛبُلت٠ ١بي يٌذيِش سا ث٠ خٞثي ٗي داٜٛذ. ُٞؽ ًشدٙ كبدهب٠ٛ ٗي تٞاٛذ ٗبٛغ ثشٝص ػٞء تلب١ٖ ١بي رذي 

 دس آيٜذٟ ؿٞد.

ًشدٙ ث٠ كحجت ١بي ٗبكٞم سا ث٠ خٞثي ٗي داٜٛذ. خٞة ُٞؽ ًشدٙ دس ٗحيظ ًبس ٗؼبٝي اػت ثب  ًبسٜٗذاٙ ٛيض ا١٘يت ُٞؽ

اٛزبٕ كحيح ٝظبيق ٝ رُٔٞيشي اص ثشٝص ػٞء تلب١ٖ ١ب ٝ اؿتجب١بت پش١ضي٠ٜ. ًؼبٛي ٗبٜٛذ پضؿٌبٙ، پشػتبساٙ ٝ ٗؼٔ٘بٙ ٠ً دس 

ٞر٠ داؿت٠ ثبؿٜذٝ ثب دهت ت٘ب ُٞؽ ًٜٜذ. اسصؽ خذٗبت ٗـبؿْ خذٗبتي كؼبٓيت ٗي ًٜٜذ ثبيذ ثيؾ اص ديِشاٙ ث٠ ايٚ ٗٞضٞع ت

 ايٚ اكشاد تب حذ صيبدي ث٠ خٞة ُٞؽ ًشدٙ آ٢ٛب ثؼتِي داسد.

ثب آُب١ي اص تلٞسات اؿتجبٟ ٗتذاّٝ دس ٗٞسد ُٞؽ ًشدٙ ٝ اص عشين تالؽ ثشاي ؿٔج٠ ثش ػبدات ثذ خٞد ٗي تٞاٛيٖ خئي ػشيغ 

. اٗب ٛجبيذ كشاٗٞؽ ًشد ٠ً يبدُيشي ٛحٟٞ ًبسثشد ٗؼت٘ش ايٚ ٢ٗبست ١ب ٛيبصٜٗذ پيـشكت ًٜيٖ ٝ ث٠ يي ؿٜٞٛذٟ خٞة تجذيْ ؿٞيٖ

تالؽ ٝ ًٞؿؾ كشاٝاٙ ٝ تجذيْ ؿذٙ ث٠ يي ؿٜٞٛذٟ حشك٠ اي ٗؼتٔضٕ ٗ٘بسػت كشاٝاٙ ٝ كشف صٗبٙ ثؼيبس اػت. ث٠ ػجبست ديِش 

 صح٘ت ثي ٛتيز٠ ٛ٘ي ٗبٛذ.ٗي تٞاٙ ُلت ٠ً ؿٜٞٛذٟ حشك٠ اي ؿذٙ يي پشٝطٟ ٗبدإ آؼ٘ش اػت اٗب ايٚ تالؽ ٝ 
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