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برخی افراداما  ،کٍ دقت يیژٌ ای میطلبذ َمًارٌ یکی از مُمىریه مسائل زوذگی استماد برای ازدياج پیذا کردن فردی قابل اعت   

.با غفلت از شرایط ي ايلًیت َای خًد ته بٍ ازدياج َایی میذَىذ کٍ سراوجام آن جذایی است  

. با خًاوذن ایه کتاب متًجٍ میشًیذ عاشق حقیقی تىُا بٍ یکذیگر سیار خًبی است برای شىاخت کاملديران وامسدی فرصت ب 

ي مًارد زیر میسان عالقٍ ی اي را تعییه میکىذ:  ٍ ای برای جشه تًلذت بسىذٌ ومیکىذتحًیل دادن لبخىذی بٍ تً یا خریذ َذی  
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 ستا َمًارٌ حمایتگز تً -1

 دس ٞشصٔبٖ ،ٝدسوثشای اٚ وبٔال لبثُ ایٙىٝ سٚیبٞبت چمذس ثضسي ٞستٙذ یب وبسٞبت تب چٝ حذ عجیت ا٘ذ 

 .فٟٕٝ ٕ٘ی٘ب ٞیچی اص اٚحتی صٔب٘ی وٝ  ٔیٕٛ٘ٝپطتیجبٖ تٛ ثبلی 

ضت دس حبَ آٔبدٌی ثشای أتحبٖ یب اتٕبْ وبسی ٞستی دس وٙبس تٛست. ٍٞٙبْ خستٍی ثب  ٞبی ٘یٕٝوٝ تب  ٚلتی

 .٘ٛاصش ضب٘ٝ ٞبت ثٟت اٍ٘یضٜ ی ثیطتشی ٔیذٜ ٍٞٙبْ استشاحت ثب ٚ اصت پزیشایی ٔیىٙٝ یه فٙجبٖ چبی

 

 

 ذگًش میذَ تً حزفُای با تمام يجًد بٍ   -3

ثب  ثٟت تٛجٟی ٕ٘ی وٙٝحتی صٔب٘ی وٝ خیبَ ٔیىٙی  ٔیىٌٙٝٛش ه وّٕبت تٛ دلت ثٝ ته ت ْ صحجت ثبٍٞٙب

 ٘یض . اٖٚ صٔبٖ ٚ ٘حٜٛ ی ثیبٖ تٛ سٚٔتٛجٝ اضتیبق اٚ ثٝ حشفبت خٛاٞی ضذ پبسخٟبش دس صٔبٖ ٔٙبست

 .فشأٛش ٕ٘یىٙٝ
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 بزای تًسوذگی را در وىار تً میساسد وٍ  -2

چٖٛ اٚ ٔثُ یه ٞٓ   "اگر من نبودم تو نمیتونستی صاحب این باشی " ایٗ جّٕٝ سٚ ٞشٌض ثیبٖ ٘خٛاٞذ وشد

العی پب ثٝ پبی تٛ حشوت ٚ ٕٞٛاسٜ ثٟتشیٗ ٞب سٚ ثشات آسصٚ ٔیىٙٝ چٖٛ ثٟتشیٗ ٞبی خٛدش خٛاٞٙذ ٚتیٕی 

 .ثٛد

 

 

 اعتماد متمابل بیه ضما حاوم است -4

صٔب٘ی وٝ ثٟت ٔیٍٝ  ثب دٚستبش ثٝ  .اٖ وٙٙذٜ ثبضذشخجشی ٘یست ٔٛضٛعی ٘یست وٝ ٍ٘ٚلتی سبعت ٞب اص اٚ 

ذ٘ی ٔٛسدعاللتٙٛ آٔبدٜ ٚ یتٛ ثٝ جبی ایٙىٝ د٘جبَ اثجبت ٌفتٝ ٞبش ثبضی ٘ٛض دعٛت ضذٜ ثٛدٜجطٗ تِٛذی 

 .ِحظبت خٛضی سٚ ثبٞبش سپشی ٔیىٙی
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 مجبًر ویستی مذام واری اوجام بذی -5

ٞیچ اِضأی ٕ٘یجیٙی ٞش سٚص ثب چیضی جذیذ خٛدتٛ ٘طٖٛ ثذی چٖٛ ثب اٚ ثٛدٖ ثٝ تٟٙبیی حتی دس سٚصٞبی 

ٚلتی اص خٛاة ثیذاس ٔیطی ٔیذٚ٘ی وٝ سٚص وبّٔی خٛاٞی داضت چٖٛ ٞیچ  .٘بأیذوٙٙذٜ خبسق اِعبدٜ ٞستٙذ

 .چیض دس وٙبس اٚ خستٝ وٙٙذٜ ٘یست

 

 

 اجاسٌ ومیذَذ احساس بذی داضتٍ باضی -6

ثٝ تٛ اجبصٜ أب اٚ دس سٚصٞبی ٔبیٛس وٙٙذٜ  ؛ٕٞٝ ی ٔب سٚصٞبی خٛة ٚ ثذ صیبدی سٚ دس ص٘ذٌی تجشثٝ وشدیٓ

 ٚجٛدتٛ فشاثٍیش٘ذ  ٚ ٕٞٛاسٜ دسصذد افضایص اعتٕبد ثٝ ٘فس ٚ سٚحیٝ ی تٛستٕ٘یذٜ احسبسبت آصاسدٞٙذٜ 

 .دسحمیمت ثٟت اطٕیٙبٖ ٔیذٜ تٕبْ حٛاسص ثٟت ٞست
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 فزلی وذارد چٍ مذتی است َمذیگز ري وذیذٌ ایذ َیچ چیشی بیه ضما تغییز ومیىىذ -7

ئُ وبسی ثبضی أب صٔب٘ی وٝ ثب اٚ بد٘یبی أشٚص پش اص ضّٛغی ٚ ٔسئِٛیت ٞبست ٚ ٕٔىٙٝ ٞفتٝ ٞب ٔطغَٛ ٔس

ضٕب دس ایٗ ٔذت اص ٞش ساٞی دس  .ٔاللبت ٔیىٙی حتی رسٜ ای اص احسبسبت خٛة تٛ ٘سجت ثٝ اٚ تغییش ٘ىشدٜ

 .تٕبس ٞستیذ ٚ صٔبٖ دیذاس ٘یشٚیی تبصٜ دس ٚجٛدتبٖ ضىُ ٔیٍیشد

 

 

 مادٌ میىىذآلٍ ا  ري بٍ ضىیی درست ي مىصرز بٍ فزد ذای مًردعالغ -8
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 ق خًب یا بذ فزلی ومیىىذ اي َمیطٍ در دستزس استاتفا  -9

اٚ اِٚیٗ وسیٝ   ،دست ثذیفشلی ٕ٘یىٙٝ دس ص٘ذٌیت اتفبلبتی سشاسش ضبدی ٚ ٞیجبٖ سخ ثذٜ یب عضیضی سٚ اص 

 .وٝ ثٟت صً٘ ٔیض٘ٝ

 

 

 

 تمام تجزبیا  خًب را با تً ضزیه میطًد – 11

ٚلتی غزای جذیذی سٚ دس سستٛساٖ ٔٛسدعاللٝ اش تجشثٝ ٔیىٙٝ یب اص تٕبضبی فیّٕی ِزت ٔیجشٜ ثذٖٚ حتی 

 .ثطٝضشیه ثبٞبت تٕبس ٔیٍیشٜ ٚ اصت ٔیخٛاد ایٗ ِحظبت ضیشیٗ سٚ ثب تٛ  ضهرسٜ ای 
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 ضادی تً ضادی ايست -11

ٕٞیطٝ سعی ٔیىٙٝ سٚص تٛ سٚ ثسبصٜ چٖٛ  ،اٌش ٘بساحتی اٚ ٘بساحتٝ ٚ صٔبٖ خٛضحبِی دس ٚالع اٚ ٞٓ  خٛضحبِٝ

 ع ضٕب یه سٚح ٞستیذ دس دٚ جسٓدس ٚال ؛حبَ خٛدش خٛة ٔیطٝ

 

 

 صادلاوٍ رفتار میىىذَمًارٌ  -13

اٌٝ پیشاٞٙت ٌطبد ثبضٝ یب ضّٛاست خیّی تًٙ ثبضٝ اٚ ثٟت ٌٛضضد ٕ٘یىٙٝ وٝ آصاست ثذٜ ثٟت ٔیٍٝ چٖٛ 

دٚستبی ٘بثبة سٚ اص دٚس ٔیىٙٝ ٚ دِیُ خٛثی ثشای ا٘صشاف اص ضغّت ثٟت  ،ٔیخٛاد ثٟتشیٗ تصٛیش تٛ سٚ ثجیٙٝ

 .ٔیذٜ
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 سمان جىگتان بیطتز اس چىذ دلیمٍ طًل ومیىطذ -12

فبی ٘مص دس فیّٕی وٕذیٗ یدس ٚالع ٍٞٙبْ جذاَ ثب اٚ ِجخٙذی چٟشٜ ی تٛ سٚ فشا ٔیٍیشٜ اٍ٘بس وٝ دس حبَ ا

 .ٞستی

 

 

 العا عاضك اين َاستمجبًر ویست خاوًادٌ ی تً ري تصمل وىذ چًن ي -14

ٞیچ ٚلت ٔبدس ٘ك  .ثٟتش ثطٙبسٝ چٖٛ ٔیخٛاد جضئی اص اٚ٘ب ثبضٝ سٚ تٜٛ ی اٚ تٕبْ سعیطٛ ٔیىٙٝ تب خب٘ٛاد

ٚ  عٕیك تش اٚ٘بست ضٙبخت تحُٕ اٚ ثٝ خبطش خٛاٞش دیٛٚ٘ت یب پذس سشسختتٛ تحُٕ ٕ٘یىٙٝ  چٖٛ عذْ ،٘مٛت

 .لسٕتی اص ص٘ذٌی اٚ٘ب دس ثٛدٖ ٔیذٚ٘ٝ وٝ لسٕتی اص ص٘ذٌی تٛ ثٛدٖ یعٙی
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 َیچ مطىیی ایه لذر بشري ویست وٍ وتًویذ حل وىیذ -15

ثب ا٘شطی ٞبی پبیبٖ ٘بپزیشتبٖ ٕ٘یتٛا٘ٙذ ٔمبثّٝ حتی ثضسٌتشیٗ ٔسبئُ ٚ ٔسئِٛیت ٞب ٚلتی دس وٙبس ٞٓ ٞستیذ 

 .وٙٙذ

 

 

 مًضًعا  وًچىتز ویش اَمیت يیژٌ ای میذَذبٍ  -16

ٚ ایٗ جبست وٝ تٛ ٔتٛجٝ عطك ٚ  ٘یستٙذ ٟباٚ ٔتٛجٝ وٛچىتشیٗ ٔسبئّی است وٝ دیٍشاٖ لبدس ثٝ دسن آ٘

 .عاللٝ ی ثی حذٚحصش اٚ ٔیطی
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 بٍ تً وگاٌ ومی وىذ تىُا بٍ عىًان ديست ي معطًق -17

ٔعطٛق ٘یٕٝ ٚلت دس ٚالع اٚ صیجبتٛ ثجیٙٝ   ٝ ٚ چٝ وبسی ا٘جبْ ثذٜ تب ِجخٙذ اٚ ٔیذٚ٘ٝ چطٛسی حبِتٛ خٛة وٙ

 .تٛستٚ دٚست تٕبْ ٚلت 

 

 

 لذ  بخص َستىذتً با اي  خاطزا  تمام -18

صذٞب ثٟتشیٗ لسٕتص ایٙٝ وٝ  ،اٚ٘ٛ دس وٙبست ٔیجیٙی ی دس یه ثٝ یىطٖٛٚلتی ثٝ سٚصٞبی ٌزضتٝ ٍ٘بٜ ٔیىٙ

 .عىس اص اٖٚ ِحظبت حس ِزت تٛ سٚ چٙذیٗ ثشاثش ٔیىٙٝ
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 تً است مستمز عامل پیطزفت -19

اٚ تب چٝ ٚلتی ثٝ ص٘ذٌی ٚ ضغّت ٍ٘بٞی ٔیىٙی ٔتٛجٝ ٔیطی اص صٔبٖ آضٙبیی ثب اٚ چمذس پیطشفت وشدی ٚ 

 .وشدٜ تب ثٟتشیٗ خٛدت ثبضی تحذ وٕى

 

 

 تمام خرًصیا  تً ري درن میىىذ -31

ٞش عبدت عجیت ٚ غشیت تٛ ثشای اٚ  ؛ٕٞٝ سٚ ٔیفٟٕٝ اٚ ،صیشچطٕی ٞب ،ٌضیذٖ ِجٟب ،٘بخٗ ٞبجٛیذٖ  ،خشٚپف

 .تٛ ثبضی ،اٚ٘ب فمط چیضٞبیی ٞستٙذ وٝ تٛ ،ثذ ٘یستٙذ
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 ن آدم لبیی وخًاَی بًدبذين اي َما -31

ٚلتی اٚ٘ٛ ٔیجیٙی ص٘ذٌیت تغییش ٔیىٙٝ أب ثٝ یبد داضتٝ ثبش اٚ ٕ٘یخٛاد تٛ سٚ عٛض وٙٝ ثّىٝ دسصذد تغییش 

صٔب٘ی وٝ ثٝ  .ضذٖ احسبسبت تٛستدس حمیمت ثبعث سٍ٘یٗ تش ضذٖ ص٘ذٌیت ٚ لٛی تش  ،ٍ٘بٞت ثٝ ص٘ذٌیٝ

آٜ... ِعٙتی... چطٛس  "ٌزضتٝ ات ٍ٘بٜ ٔیىٙی ٚ ٚ سٚصٞبی خبِی اص حضٛسش سٚ ٔشٚس ٔیىٙی ثٝ خٛدت ٔیٍی: 

 "تٛ٘ستٓ ایٗ ٕٞٝ سبَ ثذٖٚ اٚ ص٘ذٌی وٙٓ...

 

 

                                                                                                                            

 

 پبیبٖ :(
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