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 ھتفیشدوخ درف کی یاز بیسآ یاھراتفر ریاس و زاگ غارچ هدیدپ

 امش رد ار سفن ھب نانیمطا مدع رذب ات هدش یحارط ھک تسا ھناشیدنا دب و ناھنپ، یساسحا، یناور تنوشخ زا یعون زاگ غارچ هدیدپ
 ،تردق ھب زاین ساسا رب از بیسآ یاھراتفر عاونا یمامت دننام تنوشخ زا عون نیا ھیاپ .دزاس نوگرگد ار تقیقح زا امش کرد و دراکب
 ھناش تیلوئسم زا ات دننک یم هدافتسا راکنا مزیناکم زا ای دنیوگ یم غورد دارفا زا یخرب یھاگ .تسا هدش هدراذگ یراک ناھنپ و لرتنک
 تسا نکمم ای و دنروآ دای ھب امش زا توافتم یا ھنوگ ھب  ار اھنآ ای و دننک شومارف ار تاقافتا و تاملاکم تسا نکمم اھنآ .دننک یلاخ
 یم ھتخانش 1زاگ غارچ هدیدپ ناونع ھب یھاگ طیارش نیا .ندش شوھیب ای و لکلا لامعتسا تلع ھب الثم - دنرواین دای ھب ار یزیچ الک
 ھب ات دزاس راداو ار ینابرق ات تسا هدش یحارط یراک لغد اب ھک تسا یا ھنادماع یوگلا یانعم ھب تقیقح رد حالطصا نیا اما دنوش
 .یزغم یوش و تسش ھیبش یزیچ ،دوش کوکشم زین دوخ لقع تمالس و کاردا ھب نامز مھ و دیامن دامتعا )از بیآ درف( وا

 ھتخاس مان نیمھ اب ریوب زلراچ و نمگرب دیرگنیا روضح اب یملیف اھ دعب و هدش ھتفرگ رب  مان نیمھ اب یا ھمانشیامن زا حالطصا نیا
 ھنارگ هدافتسا وس جاودزا رد ار شتیوھ ات تسا باذع رد ھک دنک یم یزاب ار روابدوز و ساسح یرسمھ شقن نمگرب نآ رد ھک دش
 . دنک ظفح - دراد هاگن رود تقیقح زا ار وا ات تسا ضیرم دنک تباث وا ھب دراد یعس ھک یدرم -ریوب اب یا

 یزاگ غارچ راتفر

 یدرف .دنک رود دوخ زا ار اھ کش ات دنک یم یزاب ار سپاولد و نابرھم یدرف شقن یھاگ مرجم ، زاگ غارچ فورعم  ملیف دننام تسرد
 یم عورش ھنوگ نیا طباور یخرب .دشاب زین باذج و بیرف لد دناوت یم ،دنک یراک لغد و دیوگب غورد موادم روط ھب دناوت یم ھک
 باذع ساسحا دیتسھ کوکشم دوخ دامتعا دروم درف ھب ھک تلع نیا ھب یتح تسا نکمم امش ددرگ یم زاغآ راتفر نیا ھک ینامز .دنوش
 نکمم یتح ،دیتسھ هابتشا لاح رد دنک تباث ات دھد ناشن ار یدھاوش امش نھذ اب رتشیب یزاب یارب تسا نکمم زواجتم درف .دینک نادجو
 ار امش و دنوش یم عمج لبق دراوم اب قلمت و قشع زاربا دننام رتشیب دھاوش .دربب لاوس ریز مھ ار امش تاساسحا و ھظفاح  تسا

 نیا اما دینک یم دامتعا  هرابود اتقوم امش .دینک ھیجوت دوخ یارب ار وگغورد درف ناتساد د دوجوم تاضراعت مامت ات دنزاس یم مگردرس
  .دیوش یم یرت قیمع یمگردرس راچد و دیریگیم هدیدان ار دوخ دوھش و مشش سح و دینک یم کش دوخ تاساسحا ھب شیپ زا شیب راب

 یم هدیشک شلاچ ھب ھک ینامز و دیامن افیا ار هدرزآ و هدید بیسآ یدرف شقن، ھتفرگ شیپ رد امش اب ار راتفر نیا ھک یدرف تسا نکمم
 دامتعا نم ھب وت ھک تمھت نیا بلاق رد یگداس ھب دناوت یم ناھنپ یراک بیرف نیا .دنیشنب ینابرق شقن رد ددرگ یم لاوس وا زا ای و دوش
 لیدبت ، یتسھ رگ هدافتسا وس ای و ھناوید ،یلزلزتم و قمحا ،یتسین فافش  ،یساسح دح زا شیب ،یتسھ نابرھم ان ،یتسین نادردق ،یرادن
- ھتبلا ،ددرگ یردلق ای و دیدھت ،ھیبنت اب هارمھ ندیشک ھناش و خاش و تینابصع ھب لیدبت تسا نکمم هدافتسا وس .دوش راکشآ یضرعت ھب
  .دیریذپن ار تیعقاو یلعج ھخسن -امش ھک یتروص رد

  .تسا طبترم لوپ ای و ییافو یب ،لرتنک اب درک لمع نیا یلک روط ھب .دتفیب قافتا یا ھطبار رھ رد و راک لحم رد دناوت یم راتفر نیا
 رد .دنک ناھنپ ار رگید صخش اب ھطبار ات دیوگ یم غورد دوخ یفطاع کیرش ھب درف ھک دریگ یم لکش ینامز لوادتم یویرانس کی
 یراذگ ھیامرس رثا رب  ھتفر تسد زا لوپ ای و سروب ای رامق زا  لصاح یھدب زا یشان یراک ناھنپ  نیا دراد ناکما رگید یاھ تیعقوم
 ندومن ناھنپ یارب راتفر نیا رگا صوصخ ھب .تسا 3یعامتجا دض یدرف ای و داتعم ،2ھتفیشدوخ کی  راک لغد درف تاقوا یخرب  .دشاب

 
1 Gaslighting 
2 Narcissist  
3 Antisocial 
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 هدرک یم یدزد دنا هدرک یم یگدنز ھناخ کی رد مھ اب ھک شرتخد تسود زا یعامتجا دض درف کی دروم کی رد رد الثم  .دشاب مرج
  نینچ مھ رسپ تسود .تشاد یم ھگن دوخ دزن  ار اھ لوپ نیا وا اما داد یم ھناخ هراجا تخادرپ یارب یا ھنایھام لوپ وا ھب رتخد .تسا

 رد ھک دومن یم یزاب ار یدرف شقن و هدیرخیم ھیدھ وا یرب رتخد لوپ زا یکریز اب رسپ .دوب هدرک کھ ار رتخد یکناب یاھ باسح
 وا، درک ھعجارم رتخد ھب  هراجا ندشن تخادرپ هرابرد رتخد ھب ھناخ بحاص ھک یماگنھ .تسا رکھ ندرک ادیپ یارب وا ھب کمک لاح
  .دش شرسپ تسود تنایخ ھجوتم هزات

 شرنتراپ شوھ ای و یرادافو ،سفن ھب دامتعا ات دنک هدافتسا ندرک نیگمرش زا تسا نکمم دزمان کی تسا لرتنک طقف هزیگنا ھک یتقو
 تسا نکمم درم کی .دنک باطخ تارج یب و فیفخ ار وا و دریگب فدھ ار شرھوش یگنادرم تسا نکمم نز کی .دنک فیعضت ار
  .دنک کچوک ار وا شا یردام شقن ای و وا یا ھفرح هولج و رھاظ دقن ھلیسو ھب و دزاس تسس ار شنز سفن تزع

 ناتسود ییوگب ھک تسا نیا لوادتم کیتکات کی دوش رتشیب شیور رب لرتنک و دوش اھنت و ھلوزیا رتشیب ینابرق ھکنیا یارب 
 درف زا ریغ ھب سک چیھ ھب دناوتن ینابرق ات ینک ییادز شزرا نایانشآ و ناتسود زا ای و دنرظن مھ راک لغد اب نایانشآ و
 ناتسود اب وا ھب ندز ییافو یب تمھت ھلیسو ھب ار رسمھ طباور ھک تسا ھنوگ نیا  ھباشم یژتارتسا کی .دنک دامتعا رگرازآ
 .ینک تسس نایانشآ و
 
 زاگ غارچ راتفر تاریثات
 دیتسھ نآ ریثات تحت ھک دیوش یمن ھجوتم ادتبا .دوش رت زیمآ ھسیسد دوش رت ینالوط ردقچ رھ دناوت یم یراتفر یوگلا  نیا
 رب ھک یا ھطبار رد صوصخ ھب دشاب برخم رایسب دناوت یم نیا .دیوش یم کوکشم دوخ کاردا و ضیارغ ھب مک مک اما
 هدافتسا راکنا زا ام .ھسیسد و غورد رواب یارب دنتسھ یوق یاھ قوشم یگتسباو و قشع .دشاب هدش ھتخاس دامتعا و قشع ھیاپ
  .دوش کاندرد ییادج کی ثعاب تسا نکمم نیا و مینک رواب تقیقح لباقم رد ار غورد میھد یم حیجرت نوچ مینک یم
 هرابود و مینکن دامتعا تقیقح و دوخ ھب دوش ثعاب و دنک دوبان ار ام سفن تزع و سفن ھب دامتعا دناوت یم زاگ غارچ راتفر
 رصقم ھب و مینک رواب ار رگ هدافتساوس دقن تسا نکمم دشاب نایم رد مھ ییوگازسان  یاپ رگا .میھدن ناشن زاب یور قشع ھب
 اھنآ ات دنناسرت یم ار ناشارنتراپ نارگ هدافتساوس زا یرایسب .تسا هدش مامت ھطبار ھک ینامز یتح میھد ھمادا دوخ نتسناد
 ادیپ ار نم دننام یسک تقو چیھ وت ( دننام دراد دوجو ییاھ ھنومن .دشابن ناشکرت ناکما ھک یروج دننک ھتسباو دوخ ھب ار
  .)درک دھاوخن لمحت ار وت یرگید سک ( و )دننک یمن شخپ اولح رگید یاھاج( )ینک یمن
 تاقوا یخرب .میا هدرک یم راکنا ار ھطبار تالکشم ھک ینامز دوش رت تخس دناوت یم قالط ای ییادج زا سپ دوخ میمرت
 درک دزمان شرسپ تسود اب نز دیدناوخ الاب ھک یناتساد رد .دنک یم ادیپ ھمادا دوش یم راکشآ تقیقح ھک ینامز یتح راکنا

 دھاوخ رب نامز میمھف یم ار تقیقح ھک ینامز رد نامبراجت ندرکریسفتزاب .تسا هدرک یم راکچ وا دیمھف ھک ینامز یتح
 وا رگ هدافتساوس شخب زا زین لاح نیع رد یلو میتسھوا بیرفلد شخب قشاع ام نوچ دشاب هدننک هارمگ رایسب دناوت یم .دوب
 ھطبار زا  تارطاخ رثکا  و تسا هدوب مشچ زا رود دب راتفر ھک ینامز دنک ادیپ دومن رتشیب دناوت یم دروم نیا .میرادرفنت
 ھب نامدامتعا ھکلب میا هداد تسد زا ار میتشاد یکرتشم یگدنز وا اب ای/و میا ھتشاد تسود ھک یدرف اھنت ھن ام .دنتسھ تبثم
 ار ینامرد جوز رد راک و ندنام هزیگنا درف ود رھ ھک ینامز دراوم یخرب رد .میا هداد تسد زا زین ار هدنیآ طباور و دوخ
  .دوش هدوشخب دناوت یم ھتشذگ و دوش میمرت و مکحتسم دناوت یم ھطبار دنراد
 زاگ غارچ هدیدپ زا دوبھب
 کمک سپس .امش ھن و تسوا مرش و لزلزت رطاخ ھب اھنیا دینادب و دیسانشب ار رگ هدافتسا وس یراتفر یاھوگلا دینک یعس
 ھلباقم راتفر نیا اب دیناوتب ات دوش ھتخانش ربتعم امش تقیقح ات دیشاب ھتشاد یوق یتیامح متسیس ھک تسا مھم رایسب : دیریگب
 هورگ ھب دیناوت یم .دوش مک از بیسآ درف ربارب رد امش تردق دوش یم ثعاب و دنک یم رتدب ار لکشم ندش ھلوزیا .دینک
  .دیورب ینامرد ناور لابند نامز مھ و دیدنویپب ربتعم یاھ ینامرد
 ھتشادن یعقاو ریغ دراوم ھب شنکاو ای و رواب و دیوش ادج دیناوتب تسا رتھب تسا هداتفا یقافتا ھچ دیوش یم ھجوتم ھک ینامز
 تالکشم رطاخ ھب راتفر نیا ھک دش دیھاوخ ھجوتم نینچ مھ امش .دیھدب ماجنا ار راک نیا دھاوخ یم ناتلد اعقاو رگا یتح ،دشاب

 ضرعتم کی ھکنیا یارب .دیھد رییغت ار یدرف دیناوت یمن امش و تسین امش زا یباتزاب نیا .دتفا یم ناترنتراپ یدج یتیصخش
 رد زین رگید درف دنک یم رییغت رفن کی یتقو تاقوا یخرب .تسا جایتحا ھطبار درف ود رھ شالت و قایتشا ھب دنک رییغت

 .دوب دھاوخ لکشم رییغت تسا یتیصخش لالتخا یاراد ای دشاب ھتشاد دایتعا کی وا رگا لاح نیا اب .دنک یم رییغت باوج
 اھنآ .دنک یگدنز هرابود ینھذ تروص ھب ار ھتشذگ دھاوخب ھک تسا لوادتم ،دراد یم رب تسد راکنا زا ینابرق ھک ینامز
 نیا یاج ھبدینکن ار راک نیا .دنا هداتسیان ضرعت ربارب رد و دندرکن دامتعا دوخ ھب ھک ارچ  دنراد داقتنا دوخ ھب تاقوا یخرب
  .دیربب الاب ار دوخ سفن تزع و دیراذگب رانک ار دوخ دقن ھنوگچ دیریگب دای دینک یدبا ار دوخ ھب ضرعت ھک
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 ،تواضق ،دقن رد تسا نکمم ام .میشاب ھتشاد ھنارگ هدافتساوس تالیامت میناوتیم میتسھ هدید بیسا ای دیمان ھک ینامز ام ھمھ 
 و رت هدیچیپ ،رتالاب حوطس رد ار هدافتساوس -اھ ھتفیش دوخ لثم – ناضرعتم یضعب اما میشاب رصقم لرتنک و ندرک غیرد
 ،یساسحا  ،ینھذ ،یکیزیف دناوت یم رازآ نیا ،دشابن صیخشت لباق ام یارب تسا نکمم یتح ھک دنھد یم ماجنا یرت از بیسآ

  یناور ندرک یراک تسد دننام دنوش یمن هدید یناسآ ھب یساسحا ضرعت عاونا زا یضعب .دشاب یحور ای و یداصتقا ،یسنج
 جاب لماش دناوت یم تنوشخ زا عون نیا .4)ندرک تیادھ ھنارگ هدافتسا وس فادھا تھج رد سوسحمان تروص ھب ار یدرف(
 دنناوت یم اھنآ .دنا یمالک یاھرازآ و یراک لغد صصختم اھ ھتفیش دوخ .دشاب لرتنک یارب ندناسرت و دیدھت ،یفطاع یریگ
  .تسا زاگ غارچ ،راتفر نیا مان ،دینک کش زین دوخ لقع تحص و کاردا  ھب دننک راداو ار امش ھک دنورب شیپ ییاج ات
 یگتفیشدوخ زا یشان تنوشخ یارب هزیگنا
 تنوشخ ات و عورش توکس  اب ھک دنتسھ یراتسویپ رد هدافتساوس و رازآ ،ھتفیشدوخ تیصخش لالتخا ھک دیشاب ھتشاد دای ھب
 ینابرق ندرگ ریصقت نتخادنا اب اھنآ یلک روط ھب  .دریذپ یم ار شراتفر تیلوئسم تردن ھب ھتفیش دوخ کی .دنک یم ادیپ ھمادا
 .دننک یم ھیجوت و راکنا ار ناشلامعا

 درد ندرک دراو زا و دنشاب رازآرگد دنناوت یم اھنآ .دنوش یمن تیذا ندش رصقم اب صوصخ ھب از بیسآ یاھ ھتفیش دوخ
  .دنھد ناشن دوخ زا مھ یعامتجا دض یاھ راتفر ھک دنشاب شزرا ھب دھعت نودب و بلط تباقر رایسب ای و .دنربب تذل
 نیرت مھم .دننک یم راتفر ھیقب ھب ندناسر بیسآ و ندرک کچوک هزیگنا اب ناضرعتم نیا .تسا تردق تنوشخ عون نیا فدھ
 امش رب ات تسا هدش یحارط تنوشخ عون نیا ھک تسا نیا دیشاب ھتشاد دای ھب دیاب یدمع تنوشخ اب ھطبار رد ھک یا ھتکن

  ،مرش ندروآ دوجو ھب اب نامز مھ راک نیا و تسا امش یور رب رادتقا و لرتنک شیازفا رگ هدافتسا وس درف فادھا .دوش هریچ
 ینیب کچوک دوخ ساسحا ات دننک ادیپ یرترب سح دنھاوخ یم اھنآ  .دریگ یم تروص ینابرق رد اکتا ھب زاین سح و کش
 ،هزادنا یب تینابصع زا عافد دوجو اب نایوگروز مامت دننام .دھدب تردق امش ھب دناوت یم عوضوم نیا ندیمھف .دننک راھم ار
 دیاب عوضوم نیا نتسناد اب .تسا ناشسرت نیرتگرزب ندش هدید ریقح و فیعض .دنرب یم جنر مرش زا اھنآ ناشتوخن و ربکت
 درف کی رازآ و تنوشخ اب درک دھاوخ کمک امش ھب نیا .دیریگن یدج ار ضرعتم کی لامعا و اھ فرح تسا مھم ھک دینادب

  .دینک ھلباقم ھتفیشدوخ
  میھدیم ماجنا رازآ و تنوشخ اب ھھجاوم رد یتاھابتشا
 :دیشاب ھتشاد ار دمآراکان یاھ شنکاو نیا زا یکی تسا نکمم دیربب دای زا ار زواجتم هزیگنا ھک ینامز
 ناونع ھب ھک ار راتفر نیا ھک  ضرعتم ھب دیراد دینک یم یتشآ شکمشک و  تینابصع زا یریگولج یارب رگا – 5ییوجلد

 .دیھد یم فعاضم لرتنک سناش وا ھب و دینک یم دنمتردق  دنیب یم فعض
 نکمم اھنآ .دنرفنتم نارگید و دوخ رد نآ زا ھتفیش دوخ دارفا ھک تسا فعض ھناشن مھ دروم نیا – 6ھنازجاع تساوخرد
  .دنھد شنکاو امش ھب عوھت اب و ھنازیما ریقحت تسا
 اب ھھجاوم یارب یبسانم شور یلو دینک عمج ار ناتراتفر و تاساسحا ھکنیا یارب تسا تقوم کیتکات کی نیا—7کرت
  .تسین تدم ینالوط رد ضرعت
 یم طقف و دنرادن قیاقح ھب یا ھقالع دارفا نیا رتشیب .دھد یم ردھ ار امش یژرنا تایھیدب لوح ثحب – 8ثحب و اوعد
 چیھ .دوش لیدبت هدننز بیسآ ییاھاوعد ھب و دریگب الاب تعرس ھب دناوت یم یظفل یاوعد .تساھنآ اب قح دننک تباث دنھاوخ
  .دیوش یم دیمون و دینیب یم بیسآ ،دینک ادیپ ندوب ینابرق سح دیناوت یم و دیوش یم هدنزاب امش .دیایمن تسد ھب یزیچ
 تنوشخ ضرعم رد رتشیب ار امش ،نیغورد تمھت کی ی هداس راکنا کی زا شیب یزیچ رھ – 9ندرک عافد و نداد حیضوت
 تقیقح رد دینک یم دوخ زا عافد و نآ حیضوت ھب یعس و دینک یم هراشا ثحب دروم یعوضوم ھب ھک ینامز .دھد یم رارق
 یم ار مایپ نیا امش راتفر .دیراذگ یم ھحص ،دراد ار امش ھب ضرعت و راکنا ،دییات ،تواضق قح رگرازآ ھکنیا یور رب
 .)یتسھ نم یضاق وت ،یراد ارم ندرک در ای دییات قح وت ،یراد لرتنک نم سفن تزع یور رب وت ( :دھد
 رد دمھفب ار امش دھاوخ یم ھتفیشدوخ کی ھک تسیا یھاو دیما نیا یاھ ھیاپ رب لیامت نیا یاھ ھیاپ – ندش هدیمھف رب یعس
 ھب درف یگتفیشدوخ ھجرد ھب ھتسب .دریگب رارق رترب هاگیاج رد و دوش زوریپ امش اب لادج رد دھاوخ یم طقف وا ھک یلاح
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 ھک تسا رتھب امش یارب .دھد رارق رتشیب یراک لغد ای و بیسآ ضرعم رد ار امش دناوت یم ناتتاساسحا نتشاذگ کارتشا
  .دھد یم تیمھا اھنآ ھب و تسا نما ھک دیراذگب نایم رد یدرف اب ار ناتتاساسحا
 و لزلزتم نیداینب تروص ھب  یلو دنسرب رظن ھب یوق و تخسرس ناضرعتم تسا نکمم ھک نیا اب – ندرک تیاکش و دقن
 دروم ار اھنآ امش دنرادن تسود اما دنھدیم تواضق هزاجا ناشدوخ ھب  اھنآ .دنراد تینما مدع و یگدننکش ساسحا نورد
 .ددرگ یفالت سح و تینابصع ندش رادیب ثعاب دناوت یم رگ هدافتسا وس کی دقن و تیاکش .دیھد رارق تواضق
 یگدامآ ھک دینکن یدیدھت تقو چیھ .دینکن یلمع ار اھنآ رگا دوش رجنم سکع ھجیتن ای و یفالت ھب دناوت یم دیدھت – دیدھت
  .تسا راذگ ریثات رتشیب صخشم جیاتن اب یراذگ زرم .دیرادن ار نآ یارجا
  ھکنیا یایور و .دیتفین رگ هدافتساوس یارب ندروآ لیلد ای نداد هولج کچوک ،ندروآ ھناھب قیرط زا راکنا ماد رد  – راکنا
 رتگرزب دننک ادیپ ھمادا رتشیب ردقچ رھ اھ نیا  .دیشاب ھتشادن ار دش دنھاوخ رتھب ای تفر دنھاوخ نیب زا هدنیآ رد اھراتفر نیا

  .دش دیھاوخ رت فیعض امش و دش دنھاوخ
 کی نیا .دینکن شالت نتفرگ دییات و ندش یلاع یارب و دینکن شنزرس ضرعتم راتفر یارب ار دوخ – 10دوخ نتسناد رصقم
 یب یا هزادنا ھب هاگ چیھ .دیتسھ ناتدوخ راتفر لوئسم طقف امش .دنک هدافتساوس امش زا یسک دیوش یمن ثعاب امش .تسا مھو
 .دوش فقوتم دیتسین امش شرصقم و دریگیم تاشن ضرعتم لزلزت زا ھک یراتفر ھک دیوش یمن ریظن
 
 ؟مینک دروخرب یدنمشوھ ھب اھراتفر نیا اب ھنوگچ
 

 دینک ھلباقم رثوم تروص ھب رازآ و ضرعت اب  -１
 

 یانعم ھب نیا .تسا مھم نآ اب ھلباقم نیاربانب .دروآ یم نییاپ ار ناتسفن تزع دیریگب رارق هدافتسا وس دروم دیھد هزاجا ھکنیا
 نتشاد نینچ مھ  و تسا مارآ و فافش تروص ھب دوخ زا عافد و ناتفرح یاپ نداتسیا یانعم ھب ھکلب .تسین ثحب و اوعد
  .دننک یم تظفاحم ناتندب و تاساسحا ،نھذ زا  ھک ییاھزرم

 
 دیسانشب ار دوخ قوقح  -２

 دیھاوخ یمن رگا ھکنیا قح دننام ،دیراد یصخشم قوقح ھک دیشاب هاگآ و دینادب دوخ قح ار نتفرگ رارق مارتحا دروم دیاب
 یب ناتھبو دیوش سمل ،دوش هدز داد ناترس دیابن ھکنیا قح ،یصخش میرح ظفح قح ،دیشاب ھتشادن یسنج ھطبار دیناوتیم
 .تسا هدش فیعضت ناتسفن تزع الامتحا دیا ھتفرگ رارق رازآ دروم یکدوک رد ای ینالوط تدم یارب رگا .دوش یمارتحا
 دوخ میمرت و یواکدوخ لابند .دیشاب هداد تسد زا مھ ار ناتسفن ھب دامتعا و دیشاب ھتشادن دامتعا ناتدوخ ھب رگید تسا نکمم
 ناحتما یمالک یاھرازآ  اب ندمآ رانک یارب ار تدم هاتوک یاھ خساپ نیا .دیوش دنم هرھب ینامرد ناور و یتیامح عبانم زا و  ،دیورب
  :دینک

 ).درک مھاوخ رکف شا هرابرد(

 ).موش یمن یتشاد ار شیوزرآ ھک یریظن یب رسمھ تقو چیھ نم(

 ).دینک کرت ار لحم دعب و .نک سب افطل .ینک یم دقن ارم یتقو دیآ یمن مشوخ نم(

 ).تسا توافتم وت اب نآ زا متشادرب ای متسین قفاوم نآ اب نم ،تسا وت هدیقع نیا(

 ).دز مھاوخن فرح -))یور یم و ینک یم کچوک ارم الثم ( :تنوشخ حیضوت -- ھک یماگنھ وت اب(

 ).دیریگب هدیدان ار یروخن درد ھب زپشآ کی وت .مدنازوس ار ماش نم ھلب .دیھد ناشن ار دوخ تقفاوم تسا تسرد ھک یتمسق اب(

 ).یوش یم هزماب یلیخ یوش یم روخلد یتقو وت ( .دینک هدافتسا یخوش زا
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  :دیشاب کیژتارتسا -３

 تردق ھطبار یاجک رد و دنتسھ ھچ ناتیاھ زمرق طخ ،دھاوخ یم ھچ ھتفیشدوخ درف ،دیھاوخ یم ھچ اقیقد دینادب
 شور .دیتسھ ،دراد تیصخش لالتخا ھک دیتسھ یدرف لباقم رد دوخ زا  عفادم یدرف اب ھلباقم لاح رد امش .دیراد
  .دنراد دوجو ندوب شخب رثا یارب یصخشم یاھ

  دیراذگب زمرق طخ  -４

 یم راتفر یروط امش اب دارفا .دننک یم صخشم ار دوش راتفر امش اب دیھاوخ یم ھک یعون ھک دنتسھ ینیناوق اھ زمرق طخ
 نیا .دیسانشب ار دوخ یاھ زمرق طخ دینک رارقرب طابترا اھنآ اب دیناوتب ھکنآ زا لبق دیاب امش  .دیا هداد هزاجا اھنآ ھب ھک دننک
 عقاوم رد دوخ زاربا و تراسج یریگدای و ،ناتقوقح نتسناد ،ناتندب ھب نداد شوگ ،دوخ تاساسحا اب ندوب تسود یانعم ھب
  .دنناوخب ار ناتنھذ دیشاب ھتشادن عقوت و دینکن افتکا هراشا و امیا ھب .دنشاب صخشم دیاب طوطخ اھنیا .تسا زاین دروم

 دینادب ار راک ھجیتن  -５

 راک ھب ار جیاتن و دینک تبحص هراب نیا رد تسا مھم دنتفرگ هدیدان ار اھ زمرق طخ نیا اھنآ رگا یراذگ زمرق طخ زا دعب
 .دیریگ یم راک ھب ناتیاھ زاین و دوخ زا تبقارم یارب امش  ھک دنا ییاھ راتفر ھکلب دنتسین دیدھت اھ نیا .دیدنبب

 الاب رد ھک تسھ یتاکن زا رت ر11رادمراتفاب و رت هدیچیپ الامتحا دمآراک ھطبار کی ظفح و ندمآ رانک ھک دینادب تیاھنرد و
 و دوخ رد ار اھنآ .دنزیم بیسآ نارگید و نامدوخ ھب ھک میراد ییاز بیسآ یاھراتفر و تافص ام ی ھمھ ،تسا هدش رکذ
 .میوش راگتسر ھک دشاب ،مینک مادقا نآ ی ھنایارگ عقاو شیاریو تھج رد ھنادھعتم و ھنادنمشوھ و ،میسانشب نارگید
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