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 ؟دراد دوجو نآ تیریدم یارب ییاھراکهار ھچ و مینکیم بیرخت ار دوخ طباور ھنوگچ
 ارچ !دناهدرکن جاودزا ییاکیرمآ نالاسگرزب فصن زا شیب ؛دنسریمن نامرظن دروم ماجنارس ھب ام طباور تاقوا زا یلیخ
 دھاوخیم ناملد ھک ینازیم نامھ ھب ھک تسا بیجع ؟ دیاپ یمن یرید نام طباور ارچ و مینک ادیپ ار نام قشع میناوتیمن

 ھک تسا یلیلد نیرتگرزب ،میوشن ھتفریذپ و دشاب ھتشادن نامتسود یسک ھکنیا زا سرت .میسرتیم نآ زا ، مینک ھبرجت ار قشع
 نام سرت نیرت گرزب زا بانتجا  اب رگید ترابع ھب . مینک ھبرجت ار قشع میناوتن و میھد نایاپ ار نامطباور دوشیم ثعاب
 یاج ھب ھک دننکیم ادیپ ار یناسک نآ یاج ھب یلو دنتسھ قشع لابند ھب ھک یدارفا یارب .میروآ یم دوجوب ار نآ یلکش ھب
 ھجیتن یب یاھاطخ و نومزآ نیا ی ھجیتن رد  .دسرب رظن ھب کحضم تسا نکمم رما نیا ،دنوشیم رود اھنآ زا یکیدزن
 زا یکچوک تمسق الامتحا طقف نیا اما مینادب روما ھمھ رصقم ار دوخ یسناشدب یتح ای و یفطاع کیرش ھک میھدیم حیجرت
  . تسارجام

 لامعا ھناھاگآ الومعم ام یاھسرت . دسرن ماجنارس ھب میھاوخیم ھک روطنا ام قشع دوشیم ثعاب ھک دراد دوجو یناھنپ لیالد
 کرت سرت زا روظنم ؛ دنشابیم )دنشاب ھتشادن نامتسود ھکنیا( یفطاعو یکیزیف کرت زا سرت لماش اھسرت نیا .دنوشیمن

 دوشیم ثعاب ھک تسا یلماوع زا یکی ١مرش . تسا ندنام اھنت و دوشن نامقشاع یسک ھکنیا زا ، ندش درط زا سرت یفطاع
 دروم قشع ماجنارس مرش ھنوگچ ھک دوشیم داجیا لاوس نیا الاح .دنک ادیپ نایاپ تسا مھبم نامیارب ھک یتروص ھب طباور
  .دھدیم رارق دوخ برخم تاریثات تحت ار ام راظتنا

 دنکیمرثا یب ار قشع مرش.١

 . میرادن ار دشار و ملاس ھطبار کی نتشاد یگتسیاش و میتسین ینتشاد تسود ام ھک دروآیم دوجو ھب ار رواب نیا مرش
 یاھدک و دننکیم لمع ام نھذ رد لماعمتسیس کی دننامھ اھنآ ؛دنراذگیم ریثات نامیاھراتفر و تاساسحا رب ،ام یاھرواب
 و تبثم تارثا زا یلو میشاب ھتشادن یھاگآ ناشندش بصن ھب تبسن دیاش اھنآ زا یخرب ھک ییاھدک( دننکیم ارجا ار هدش بصن
 دننام اضعب  و دنتفایم راک ھب ام نھذ ھنیمز سپ رد دمآراکان یاھیراذگدک نیا زا یرایسب ھنافساتم .)میتسین نوصم اھنآ یفنم
 ، یبوخ یگتسیاش ام ھک دننکیم اقلا امرب ار رواب نیا مرش رب ینتبم تارکفت .دننکیم فرحنم ار ام ھناھاگآ فادھا ،سوریو
 دنوشیم ھطبار کی رد ام یاج ھب تاعقوت و اھھتساوخ بیرخت ثعاب تارکفت نیا نینچمھ ؛میرادن ار ملاس یقشع و یتخبشوخ
 مامت یتروص ھب دناوتب ام زا جراخ رد یصخش ھک دراد دوجو یمک لامتحا ، میشاب ھتشادن ٢مامت تروص ھب ار نامدوخ رگا .
 نآ یعون ھب ھک تسانشآان ام ٣یتخانش لماع متسیس ام یارب ردقنا الامتحا دتفایب قافتا نیا رگا یتح ،دشاب ھتشاد تسود ار ام
  .مینزیم سپ ار

 یرواد و نییاپ سفنتزع.٢

 نیا .دریگب ھناشن مھ ار نارگید نامدوخزا ریغ دناوتیم ھک ؛ دوشیم ام نورد رد ٣داقن شیب یتیصخش دوجو ھب ثعاب مرش
 یاهدنیآ رد ینورد بارطضا نیا .دنتسھ ام تواضق لاح رد مادم نارگید ھک دنکیم دعاقتم ار ام یھاگ ، ینورد تیصخش
 میتسھرطاخ هدیجنر درادن نامتسود یسک ھک نیا زا عقاورد . میرادن ار قشع تقایل و یگتسیاش ھک دنکیم تباث ام ھب کیدزن
 و ، میریگب هدیدان ار نامدوخ ھب تبسن تبثم یاھدروخزاب ؛میزاسب دوخ نھذ رد نیغورد یتایضرف دوشیم ثعاب رما نیا و
 ھتشاد یطلغ یاھتشادرب ، دریذپن ارام یسک ھکنیا زا سرت و نامدوخ ھب تبسن یفنم یاھتواضق ندرک رتمکحم یارب
 ار اھنآ سفن تزع یدمآراک حطس ، دارفا طباور یراگدنام نازیم زا ناوتیم یتحار ھب ھک دھدیم ناشن تاقیقحت .میشاب

  .دیجنس
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 ۴هانگ ساسحا

 ھک تسا مشخ زا یلکش هانگ ساسحا  .تسا هانگ ساسحا مان ھب رگید یناور ی هزاس اب گناگنت ی ھطبار رد نینچمھ مرش
 ھب ار یزروقشع و ندوبداش ، یگدنز رد تیقفوم ساسحا دوشیم ثعاب نیا .تسا ھجوتم ام دوخ تمس ھب نآ زیت کون
 یمیمص ،نارگید ھب ندش کیدزن زا ام .دربیم نیب زا ار تیمیمص هانگ ساسحا  ، یفطاع طباور رد . مینکن ھبرجت یتحار
 ای و میسرتیم نآ زا ھک ھچنآ ات مینکیم یراددوخ ،مینکیم هانگ ساسحا اھنا زا یلکش ھب ھک یتاعوضوم ھب نتخادرپ و ندش
 .میھدیم ماجنا ندش ھتشاذگرانک و ندشدرط زا نام ینورد سرت یارب ار اھراک نیا ھمھ ام ؛ مینک ناھنپ ار میراد مرش نآ زا
 مینکیمن ساسحا ،مییایب رانک اھنآ ھب ھنایارگ عقاو یلکش ھب و مینک ییاسانش ار دوخ یناور یاھ هرگ نیا اب میناوتن ھکیتقو ات
 رگرازآ یفطاع کیرش کی اب ار از بیسآ و دنیاشوخان یتاقافتا تسا نکمم یتح و ؛ میراد ار دمآراک قشع کی یگتسیاش ھک
 یناور قیمع حطسرد دوخ ششخب و شریذپ لاح نیا اب ،تسا یتایح رما کی میشخبب ار نامدوخ میناوتب ھکنیا . مینک ھبرجت
  .تسا تسرامم و نامز دنمزاین ،دوش رجنم ام میمرت و افش ھب دناوتیم ھک

 ۵ییارگلامک

 یلکش ھب میھاوخب لامک ھب ندیسر یارب شالت اب تسا نکمم ، میتسین بوخ یفاک دح ھب ای و میتسھ فیعض مینکیم رکف یتقو
 یارب یقطنمریغو ۶یرابجا یشالت ییارگلامک .مینک شنزرس ار دوخ رتمک و مییایب رانک یرتھک ساسحا نیا اب هاگآدوخان
 ،تسا نکممریغ الامتحا لامک ھب ندیسر یارب شالت ھک اجنآ زا ھتبلا ؛تسا ھنایارگ عقاوریغ تاراظتنا و اھرایعم ھب یبایتسد
 لامک ھب ندیسر رد مادم تسکش تلع ھب درف ندوب یضاران و یریذپ کیرحت ، تیقفوم مدعزا سرت ، بارطضا ھب رجنم
 دھدیم رارق عاعش تحت ار ام یاھراتفر و اھ ناجیھ ،٧تخانش ییارگ لامک .دوشیم بلط لامک درف راکفا رد دوجوم یعازتنا
 ،نامتاھابتشا رد هزادنا زا شیب یفاکشوم و شالت اب .میشاب ھتشاد یرتشیب زکرمت تاقافتا یفنم تاکن یور ات دوشیم ثعاب و
 ام ھک اجنآ زا .میشاب دوخ یاھدرواتسد و اھیگژیو رازگساپس و میشاب رادروخرب یبولطم رورغ و سفن تزع زا میناوتیمن
 یاھدرکلمع رب یراذگ ھحصو تیامح یارب ار یفاک لیالد ییارگلامک ،مینامیم ماکان ینتفاین تسد دراوم ھب یبایتسد رد ھشیمھ
 ھب .دزاسیم رسیمان یقیقح روط ھب ار نارگید نتشاد تسود و دوخ ھب قشع زاربا و دروآ یم تسد ھب ام ینورد داقن نم
 اھاطخ و نومزآ و ندرک باختنا ھک دوشیم ثعاب ،دنکیم دراو بیسآ اج ھب یاھ یریذپ کسیر رد ام ییاناوت ھب ،هوالع
 ھتفگ دراوم یمامت ھک تسا رکذ ھب مزال .مینک بسک تراھم فلتخم یاھ ھنیمز رد میناوتن لیلد نیمھ و دوش نکممان نامیارب

 رایسب  ارگلامک دارفا اب یگدنز . تسا یرورض و مزال بسانتم و ھفرطود و ملاس قشع تفایرد و ندش قشاع یارب هدش
 دنراد راظتنا و دننکیم ادیپ دوخ طیحم شیاریو رد یعس ٨کیتسالپولآ یتروص ھب اھنآ ھک یتقو صوصخھب ، تسا لکشم
 یدج تالکشم ھب نآ نداد ھمادا رد ،دننک عورش ار یا ھناقشاع یا ھطبار دنناوتب رگا یتح دارفا نیا ؛ دنشاب لماک دارفا ھمھ
 .دروخ دنھاوخ رب

 ٩ندوب لیصاریغ

 شیپ زا شیب ام . دوشیم ،مینکیم ساسحا و رکف نآ ھب اعقاو ھک ار ھچنآ ندرکراکشآ زا ام سرت و یگدزتلاجخ ثعاب مرش
 یرتشیب تیباذج درف کی ندوب یقیقح و تلاصا لاحنیا اب . میریگن رارق تواضق دروم و میوشن درط ھک میتسھ نیا نارگن
 نیب یعقاو تیمیمص و دوشیم دامتعا ندمآ دوجوھب ثعاب ،تلاصا نتشاد ؛دنکیم ریذپ ناکما ار رثوم طابترا کی و دراد
 ندش کیدزن زا عنام دنتسھ یمجاھت ای و ھنالعفنم ، میقتسمریغ ، ھنالداعان ھک دمآراکان تاطابترا . دزاسیم نکمم ار دارفا
  . دناسریم بیسآ طباور ھب و دوشیم رگیدکی ھب دارفا

 ھسیاقم

 میتسھ یبایزرا لاحرد امئاد ، مینادب ار نامدوخ شزرا ھکنیا یاجھب . دوشیم ھسیاقم ھب رجنم تیافک مدع ساسحا و مرش
١٠  زا یشان کشر رترب ساسحا .رتدب ای مینک ی و تسا مرش ربارب رد یعافد مزیناکم کی یم لمع رتھب نارگید زا ایآ ھک

 کیرش و ھطبار اب  ار نامدوخ کیرش و ھطبار یفنم تاکن یتقو . دنتسین بوخ یفاکدح ھب دننکیم رکف دارفا ھک تسا نیا
 و صصختم باحصا ناھد ى ھقل قل ھك ىمھم رایسب میھافم زا ىكی . دوب میھاوخ یضاران نایاپ رد ، مینکیم ھسیاقم یرگید
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،ناسآ الامتحا ھملك كی ناونع ھب شریذپ كرد  .تسھ  تخانش  ١١ شریذپ ی هزاس  هدش  ناور تمالس ى هزوح صصختم ریغ 
دنور كی  ناونع ھب نآ  . تسا تشرد و زیر ىاھیریذپ شلاچ و شنیب ،ربص ھب جایتحا  ١٢ شندرك ىتایلمع و ىواكدوخ دنمزاین .   

-ىتخانش ِىزاوم ى ھسورپ كی ،دسرب رظن ھب مھ ھنالعفنم دناوتیم ىھاگ ھك نآ ىنوریب ى هولج زا رظن فرص "شریذپ"
١۴  زا مینك القت ھكنیا نودب ،دوشیم ثداح ام رب ھچ نآ مامت و هاگآدوخ ى ھبرجت ىانعم ھب تسا رادمراتفاب  و لاّعف  ١٣ ِىراتف ر

 صاخ راتفاب نآ ىاھ ھصخشم ھك ىلامعا ھنادھعتم و دنمفدھ ماجنا ھلحرم نیا لابند ھب . مینك بانتجا رظن دروم ى ھبرجت
 رد ندش قرغ نودب ،ھظحل و لاح رب زكرمتم و تسام ىنورد ىاھ شزرا اب تھج مھ ھنادھعتم راتفر نیا .دننكیم باجیا
 ،میریذپب مامت یلکش ھب ار دوخ قیمع روط ھب میناوتب رگا .هدنیآ ىلامتحا و ىخیرات ىاز ِبارطضا ىاھ تشادرب و ریواصت
 رصحنم دارفا ھمھ ھک مینادیم و میریذپیم ار نارگید تیصخش ، اھنت ؛ میتسھ رتدب ای رتھب نارگید زا ھک مینکیمن رکف ام
  .دنراد ار دوخ یاھیتساک و فعض و دندرف ھب

  دربیم نیب زا ار قشع دامتعا مدع

 نآ ھب دنناوتیمن ھک دنراد یاھتخیر مھھب ھطبار ،دنتسھ١۵ )از بیسآ یگتسباو( ھتسباو مھ  یدارفا صوصخ ھب ،دارفا رثکا
 ییاھراوید ای ؛دوشیم تنایخ ای یگتسکشلد ھب رجنم دامتعا نیا ھک دنراد دامتعا دوخ کیرش ھب ردقنآ ای اھنآ .دننک دامتعا
 تبسن یدامتعایب یارب یلیلد ھکیتقو ات دنیوگیم ابلاغ دارفا .دننک ظفح ازاجم ار دوخ قشع ات دننکیم داجیا یدامتعا یب زا
 یارب راظتنا لاحرد امئاد دناهدید ھمدص ھک یدارفا ھک تسیلاحرد نیا ،دنراد دامتعا درف نآ ھب دشاب ھتشادن دوجو یدرف ھب
 ھمھ ھب . دتفیب قافتا ناشیارب اھزیچ نیرتدب دنراد راظتنا ،دنسرتیم ندشدرط و ییاھر زا اھنآ .دنتسھ رگید یاھمدص ندید
 رایسب دراوم نیا یفن ھک دننکیم روصت دوخ یگدنز کیرش هرابرد ار یروصت لباقریغ یاھزیچ و دنتسھ کوکشم زیچ
 و میرادن ربص ،شزیگنارب ناجیھ تاقلعتم و قشع ی ھبرجت  رد اریز مینکیم دامتعا دارفا ھب عیرس یلیخ ام . تسا تخس
 یثنخ ھک دنکیم باجیا الامتحا ھنادنمشوھ راتفر .مینامب اھنت تیاھن رد و درادب نامتسود ھک دوشن ادیپ یسک ھک میسرتیم نیا زا
 رد و ھطبار دنور رد ھک ییاھھبرجت ساسا رب دامتعا و دریگب لکش یعیبط تروص ھب میھد هزاجا دوخ ھطبار ھب و ،میشاب
  . دریگب لکش ھنایارگ عقاو یتروص ھب دتفا یم قافتا فلتخم یاھراتفاب

 تیمامت دوبن

 ظفح ار نام ھطبار هدش ھک مھ ندش اھر زا سرت زا ات مینکیم ادف نامکیرش اب دوخ قباطت یارب ار دوخ یاھشزرا یتقو
 نام ینورد یاھ شزرا و اھرایعم اب قباطم ام راتفر یتقو ،مینکیم ھیجوت دوخ یارب ھنوگچ ار رما نیا ھک تسین مھم .مینک
 زیمآ ھنعط یتروص ھب .دنکیم راد ھشدخ ار نامسفن تزع ھتسویپ تروصھب ساسحا نیا ھک مینکیم هانگ و مرش ساسحا دشابن
  . میزادنایم رطخ ھب میراد نآ ظفح رد یعس ھک ار نام یلعف ھطبار ، نامدوخ نتشاذگرانک اب

 یھاگ زین ھناقشاع طباور نیا نینچمھ ؛دننکیم ھبرجت ار دوخ یگدنز تاظحل نیرتداش دارفا ، ھناقشاع طباور زا یخرب رد
 رتشیب ،مینک زاب نارگید لباقم رد ار دوخ رتشیب ھچرھ . دنشاب دارفا یارب اھدرد نیرت گرزب ندمآ دوجو ھب ثعاب دنناوتیم
 یرایسب یارب .دنکیم داجیا ینماان ساسحا ام رد قیمع یلکش ھب راک نیا و میریگیم رارق یگدشدرط و یگدشاھر ضرعم رد
 دناوتیم تینما مدع سح نینچ ، دناهدرک ھبرجت ار رادیاپان یگداوناخ طباور ای یکدوک نارود یاھبیسآ ھکیناسک صوصخھب ،
 . ددرگ ١۶ھنارگبیرختدوخ یاھراتفر  ھب رجنم

 ھچرگ " دیوگیم نمفاک . دراد هراشا ١٧یفطاع ھظفاح موھفم ھب رما نیا لیلد کرد یارب ،)رگنامردناور( نمفاک سدسرم
 یفطاع ھظفاح " ھک دنکیم ناشنرطاخ نینچمھ یو ، "میرواین دای ھب یتح ار نامیگدنز ھیلوا تایبرجت زا یلیخ ام تسا نکمم
 ھک دسرب رظن ھب تسا نکمم و ،دوشیم ام رد یناور یاھ بیسآ ی هرطاخ زا یقیمع یراگدنام ثعاب ھک تسا یزیچ ابلاغ
 یا ھطبار ، دوخ راتفر نیا اب ھک دوشیم ثعاب نیا و ؛میھدیم ناشن شنکاو هزادنا زا شیب نامدوخ ای و نارگید ھب تبسن ام
 . " میربب نیب زا ، دشاب زیگنا تفگش یلیخ دوب نکمم ھک ار

 میدرگ  یبیرخت دوخ ریگرد و میوش قرغ ھتشذگ درد رد ھک میھد هزاجا دوخ ھب میناوتیم ای .میراد باختنا قح ام ھناتخبشوخ
 شور دنچ . میزادرپب نامیمیدق یاھمخز میمرت ھب تصرف کی ناونع ھب نامدیدج طباور نتفرگ رظنرد اب میناوتیم ای و ،
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 ھطبار کی ھب ار نامدوخ تیاھن رد و ، مینک یرود یبیرخت دوخ ھلت و ماد رد نداتفا زا ؛ دراد دوجو راک نیا ماجنا یارب
  . مینک کیدزن میراد ار نآ یگتسیاش ھک ھناقشاع

 دیسانشب ار دوخ یگتسبلد یوگلا -1

 )رگنامرد ناور( دنالریم ادنآور . دوب دھاوخ دیفم یلیخ نامیگتسبلد کبس نتخانش ، مینکیم ھبرجت ار یتخس طیارش ھک یتقو
 ھطبار و طابترا داجیا یارب یلک ھمانرب و حرط کی درف نیا ، دھدیم لیوحت ھعماج ھب ار یدرف یاهداوناخ یتقو " :دیوگیم
 ھک یدارفا یارب .دنکیم ادیپ دومن ام یدرف نایم طباور مامت رد رھ رد ام یگتسبلد کبس . دراد دوخ نھذ رد نارگید اب
 کی یلاسگرزب نارود رد ابلاغ ،دناهدرک ھبرجت دوخ یکدوک رد ار هریغ و یگداتفا ماد رد ، ییادج ، یناور و یحور بیسآ
 صخش ھب درف کی ھچرھ ھک دھدیم حیضوت وا ." دنرادن دامتعا دوخ طباور ھب و درک دنھاوخ ھبرجت ار نمیاان یگتسبلد
 نیرتدب ، اھبیسآ نیا و ؛دوشیم رتشیب دوش هدیشک شلاچ ھب اھنآ یگتسبلد کبس ھکنیا لامتحا ، دشاب رتکیدزن یرگید
  .دندرگیم ھنارگ بیرختدوخ یاھراتفر ھب رجنم ابلاغ ھک دراد لابند ھب ار ینمشد و تینابصع ، تداسح دننام اھتیصوصخ

 و دشر یگنوگچ رد ، نالاسدرخ و ناکدوک یاھشسرپ ھب نیدلاو خساپ هوحن "  دیوگیم ، ینیلاب سانشناور ، نامرھ ازیل
 ھفاضا نینچمھ یو . " دراذگیم یقیمع ریثات ، نارگید و دوخ ھب تبسن دارفا راتفر و شرگن یگنوگچ رد هژیو ھب و ومن
 رد اما دشاب ھجوت زا راشرس و مرگ ھظحل کی تسا نکمم یلاسدرخ و یکدوک نارود رد اھنآ ھب نیدلاو ھجوت " ھک دنکیم
 خزرب رد و دوشیم ناتدیاع ھچ و دیآ یم شیپ ھچ ھک دینادن کدوک کی ناونع ھب ھکنیا .نیزگ یرود و درس عقاوم ریاس
 دناوتیم رما نیا .دینک ھبرجت نات هدنیآ طباور رد ار اضف نیمھ ھباشم ھک دوش نیا ثعاب دناوتیم دیوش نادرگرس تالامتحا
 رد ھک دینک لصاح نانیمطا ناتکیرش ندوب زا یراتفر و قیرط رھ ھب دیھاوخب و دینک یرگلرتنک ھطبار رد ھک دوش رجنم
 تلاح نیا ھک دنکیم ناعذا دنالیم . ددرگ ام اب ھطبار زا نامیگدنز کیرش یگتسخ ھب رجنم تسا نکمم تدم ینالوط
 ھناقشاع ھطبار رد و دننکراک نارگید اب دوخ طابترا داجیا هوحن رد دنناوتیم مدرم زا یرایسب : دوب دھاوخن شیاریو لباقریغ
  . دنسرب یبایماک ھب زین دوخ

 دیسانشب ار دوخ ١٨یاھهدننک کیرحت -2

 یراتفر شنکاو کی ناونع تحت دوخ ھطبار رد ھک ییاھدادیور دنکیم داھنشیپ )هداوناخ و جاودزا رواشم( سیسنارف نیداش
 یساسحا ھچ نامز نآ رد ؟داد خر یقافتا ھچ : دیسرپب ناتدوخ زا . دینک تشاددای ار ،دیاهدرک ھبرجت یبیرختدوخ ربارب رد
 تالاوس نیا دیوگیم سیسنارف ؟ دتفیب قافتا دیدوب هدیسرت نآ زا ھک یاھجیتن تشاد لامتحا ردقچ ؟ دیدوب هدیسرت ایآ ؟ دیتشاد
 یریذپ بیسآ تلع یسررب ھب و دینک ادیپ ار دوخ یراتفر یوگلا ات دنکیم کمک امش ھب تالاوس نیا ؛ دیسرپب ناتدوخ زا ار
  . دیزادرپب دوخ

 دیشاب ھتشاد یھاگآدوخ دوخ یاھراتفر ھب تبسن -3

 یدرف رھ اریز تسا ریذپان بانتجا طباور رد تینما مدع ساسحا " دیوگیم )یعامتجاراکددم و رگنامردناور( نمردنل انیرام
 ھب رگیدکی زا تخانش .تسا طوبرم امش ھب زیچ ھچ دینادب ھک تسا مھم نیا . دزادرپب اھنآ ھب ھک دراد اج ھک دراد یتالکشم
 تبسن یتخانش رگید ، دینک شنزرس ار دوخ کیرش و دینکاوعد مھاب یپردیپ تروصھب امش رگا .دراد یگتسب زین امش راتفر
 تسا مھم نیا و دننکیم افیا یریگرد کی رد ار یصخشم شقن ، ھطبار کی رد صخش ودرھ . درک یھاوخن ادیپ رگیدکی ھب
 . " دراد یگتسب امش ھب لاجنج نیا دصرد دنچ دینادب ھک

  ات دنکیم کمک امش ھب دھاش-دوخ ھک تسا دقتعم وا ؛دھدیم حرش ار١٩)راتفاب رد دوخ( دھاش-دوخ شرورپ موزل دنالیم
 رد ار دوخ کیرش و دوخ شقن و دینک هدھاشم نوریب زا فرط یب صخش کی لثم ار ارجام لک دھاش تروص ھب دیناوتب

 .تسا ھبقارم و یواک دوخ ،ربص دنمزاین دھاش-دوخ شرورپ .دینک فیصوت یبایرصقم نودب ار لکشم یریگ لکش

 

 دینک کیکفت لاح نامز زا ار نآ و دینک ییاشگزمر ار دوخ ی ھتشذگ -4
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 یاھشنکاو ھکینعم نیا ھب "٢٠دراد یخیرات یاھنیمز سپ ، دشاب کیرتسیھ شنکاو کی نیا" رگا دیوگیم ھک دراد دوجو یاھلمج
 زا شیب شنکاو یاھلئسم ھب تبسن ھک یدعب ھعفد . دنشاب ام ھتشذگ مامتان تاقافتا یارب خنرس نیرتھب دنناوتیم ام یساسحا
 دوخ زا دنکیم داھنشیپ نمردنل . دینک ثکم یخساپ ھنوگرھ زا لبق ، دیا هدش کیرحت ھک دیدرک نامگ و دیداد ناشن هزادنا
   .دشاب ھتشاد یمیقتسم طبر نآ ھب ھکنآ نودب دنکیم زیررس لاح نامز یارجام ور دراد تاقافتا و ھتشذگ زا ردقچ ھک دیسرپب

  دینک هرکاذم فافش یتروص ھب ھک دیریگبدای-5

 دیاش .دشاب دیفم دناوتیم یزاس فافش و دمآراک ی هرکاذم ،تفرگرد ناتکیرش و امش نیب یفالتخا رگا دنکیم ھیصوت نمردنل
 لثم تاقافتا نیا دیشاب ھتشاد ھنارگ بیرختدوخ یاھراتفر رگا اریز  ،دیربب دوس تاشقانم نیا زا دیناوتیم ھک دوشن ناترواب
 ات دنکیم داھنشیپ و تسا قفاوم ھلئسم نیا اب )قشع ھب توعد باتک هدنسیون( ریپ نراد .دننکیم ھجاوم اھنآ اب ار امش ھنیآ کی
 " میراد دوخ طباور رد ییاھتیدودحم ام ھمھ " دیوگیم وا .دشاب روبص امش ھب تبسن دناوتیم رگا دیھاوخب دوخ کیرش زا
 نام نامز زا یشخب  تسا بوخ ،داد دنھاوخ خر ھک یتالکشم زا رتارف ھک دھدیم داھنشیپ ام ھب ھناقداص نیعم دھعت کی " و
  . " میھد صاصتخا نام کیرش ھب ار

  دیریگب دای ار دوخ اب ندوب نابرھم و ٢٠یتبقارمدوخ -6

 میناوتب ھک تسا ھنایارگ عقاوریغ ،دوشن داجیا ام رد ملاس یرادتسوددوخ یدنمناوترگا ، مینادیم ام ھمھ ھک روطنامھ  ،نایاپرد
 نییاپ سفنتزع اب ھک یناسک یارب دوخ ھب تقفش .میرب راک ھب رگید یصخش ھب عجار میدرکن بسک یتسرد ھب ھک ار یتراھم
 یوجتسج رد . دنکادیپ دومن دارفا طباور رد نییاپ سفن تزع نیا ھکیتقو اصوصخ ؛ تسا یرورض یرما ، دنگنجیم دوخ
 نیکرچ یناور اھ ھسبآ ی ھیلخت و ھتشذگ ھب ندز بقن ریسم رد دنمشوھ هارمھ کی دننام ات دیشاب هدبز رگنامردناور کی
 رتکیدزن و  دوخ نتفریذپ ، ھتشذگ تامدص یدوبھب عورش یارب دیفم ییاھراکھار نتفای رد و دشاب امش رانک رد رحبت ھب ھتشذگ
  .دھد یرای ار امش ھنایارگ عقاو و مامت قشع کی ھب ندش

 )رنھ و ھفسلف ،ناور فالتئا( هزاس ناور هاگشیدنا
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１. Shame 

２. Integrative 

３. Cognitive Operating System 

４. Overcritical 

５. Guilt 

６. Perfectionism 

７. Compulsion 

８. Cognition 

９. Inauthenticity  

１０. Envy 

１１. Acceptance 

１２. Operationalise 

１３. Cognitive-behavioural parallel process 

１４. Contextual 

１５. Co-dependency 

１６. Self-Sabotaging behaviour 

１７. Emotional Memory 

１８. Triggers  

１９. Observing-Self of Self-as-Context 

２０. If its hysterical its historical 

２１. Self-care of Self-parenting 


