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مقدمه
تابویحالی؟ندیبانیکاالویینایخمودهیاودیویبعدیازیخمودیآنی
پشفمانیشدهیاودچی؟ندیبانیپفشییآردهیکویبایخهدییکمیکمدهیاودی

کویواقعای؟مایرنی؟نفنی؟فزیینایخمودمچ
ازیتصمفگیهایی بمخالفیتصهنیعمهمیب شیعمدهیایی
خمودیرایرثلیساومیتصمفگیهاییرایبمیاساسیرنطقیگمیتوی
رمییشهد.یرایحتییدنیرنطقییتمونیخمودهاومانیرثلیخمودی
گهشییرهباولیویناوارویویخهدنویبازهگیصدیدنصدیرنطقیی
تصمفگیرمییگفموگ.یبحثیدنبانهیاونیکویخمودهاییرایبفشی
ازیآرکویرنطقییباشندیاحساسییهستندیخانجیازیحفطویاونی
کتابیاست.یدنیاونیکتابیقمانیاستیبایتمیندهاوییآشنایشهوگی
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کویرعمهالیعلفویرایاستفادهیرییشهردیویباعثیتصمفگیگفمیی
اشتباهیرایرییشهرد.

تمیندهاییبسفانیخالقارویاییکوییموشندهیهاییحمیویایی
تایرایخمودرانینایکارلیکنفگ.ی ویههشمندیبویکانیرییبمردی
یموشی آرهزشی کالسیهایی دنی تمیندهای اونی ازی بمخیی
تدنوسیرییشهد.یعمهرایاونینوشیهایویتمیندهایبمیربنایی
کانکمدیرغزیارسانیاوجادیشدهیارد.یرالکیهایوینوشیهاییرغزی
بماییتصمفگیگفمییسموعیویپمدازشیکمتمیبماییارت اب،یبوی
یموشندهیهایکمکیرییکندیکویراینایبویسمتییهداوتیکنندی

کویتصمفگیردرظمیآرهاینایبمفموگ.
یموشندهیهای بوی رهاندی اونی همهانهی شدی اشانهی ؟نانیکوی
آرهزشیدادهیشدهیاستیویبماییاولفنیبانیاستیکویکتابییدنی
اونیزرفنویبماییخمودانانیتهفویشدهیاستیتایبویآرهایکمکی
کندیکمتمیدنیدامیتصمفگیهایویارت ابیهاییاشتباهیراشییازی

کانکمدیرغزیبففتند.
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عملکرد مغز
یعملکمدیرغزیارسانیرفازیبویتهضفحاتی؟ندیصدصفحویایی
داند.یارایبویاردازهیاییکویرطالبیاونیکتابیناینوشنیکندیبویآنی
رییپمدازوگ.یرغزیرایحدودیدویدنصدیازیوزنیویحجگیبدنیراینای
تشکفلیرییدهد.یارایهمفنیدویدنصدیحدودیوکیسهمیارمژیی
راینایرصمفیرییکند.یوعنییوکیسهمیتغذوویرایصمفیارمژیی
رصمیییرغزیرییشهد.یبویهمفنیدلفلیرغزیتمامیتالشیخهدی
نایرییکندیکویتایجاییرمکنیپمدازشیکمتمییارجامیدهدی
ویارمژییکمتمییرصمفیکند.یبماییکگیکمدنیاونیرصمفی
خهدکانی نای تصمفگیهای وی ارت ابیهای رمکنی جایی تای ارمژیی
رییکند.یسعییرییکندیبویجاییبمنسییویپمدازشیدقفقیوی
طهالری،یسموعیتمیتصمفگیبمفمد.یبماییاونیتصمفگیگفمیی
سموعیتم،یازیاولفنیاطالعاتییکویبویدستیرییآوندیاستفادهی
؟ندانی استی رمکنی اطالعاتی اونی دنحالییکوی رییکند.ی
رففدیرباشندیویتصمفگیگفمییبمیاساسیآرهایتصمفگیدنستیی

رباشد.
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دنی شدنی دقفقی وی رغزی بوی ونودی بویجایی کتابی اونی دنی
عملکمدیآن،ی1۰ینوشیویشفههیغلطیتصمفگیگفمیینایتعموفی
کمدهیاوگ.ی1۰یشفههیاییکویبفشتمونیاستفادهینایدنییموشی

دانرد.

روال این کتاب
نای خهدی بوی یموشی بمایی یموشندهیهای رهگی تمیندی 1۰ی
بشناسفدیویرماقبیآنیهایباشفد.یاونیکتابیشارلی1۰یییصلی
استیکویدنیهمییصلیبویوکییازیاونیتمیندهایپمداختویشدهی
است.یبماییهمیتمیندیوکیداستانیرهشتویشدهیاست،یکوی
باینوشیاستفادهیاونیتمیندیآشنایشهود.یسپسیتهضفحیدادهی
اشتباهی تصمفگی رای وی رییایتدی اتفاقی اونی ؟مای کوی رییشهدی
رییگفموگ.ییدنیپاوانیدنبانهیناهکانیاونیکوی؟مهرویدنیدامیاونی

تمیندهایرفایتفگیصحبتیشدهیاست.



نویسنده کتاب

رهانی ناهی رجمهعوی وی ساوتی ردومی ویاویی رحمدی سفدی
رهیقفتیاست.یاویردنسیویرشاونیدنیزرفنوینشدیش صیی
ویکسبیویکانیاست.یپفشیازیاونیکتابیرقشویگنجیزردگی،ی
نستمانی،یعجفبیتمونینازیجهانیویعجفبیتمونینازیقمنی
21ینایرهشتویاست.یبماییرطالعویساومیکتابیهایویرقاالتی
اویرییتهارفدیبویساوتیناهیرهانیرهیقفتیرماجعویکنفدیویوای
عبانتیناهیرهانیرهیقفتینایجستجهیکنفد.یضمنایاونیکتابی
داناییوکیرحصهلیهدوویبایرامیکشفیدنوغیاستیکویبمایی

تهفویآنیرییتهارفدیبویآدنسیزومیرماجعویکنفد:

دانلود رایگان دوره صوتی کشف دروغ
https://rahenahan.com/lie-detect

https://rahenahan.com/lie-detect
https://rahenahan.com/lie-detect
https://rahenahan.com/lie-detect


فصل یک فریب شباهت

 من هم مثل توام، تو هم مثل منی
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داستان
کمییلهجویدانود.یدنیهنمامیصحبت،ییموشندهیازیشمای
رییپمسدیکویآوایشمایهگیاهلییالنیشهمیهستفدچیجهابی
شمایبلویاست.یسؤالیبعدییکارالیرش صیاست.یدنیکدامی
رنطقویازییالنیشهمیزردگییرییکنفدیوی...یاویهگیاهلیهمانی
شهمیاست.یاحساسیرییکنفدیکویدنیوکیشهمیغموبیوکی

همشهمییوکیآشنایپفدایکمدهیاود.
گاهییحتییسادهیتمیازیاونیاست.ییموشندهیازینوییلباسی
واینوزرارویاییکویدنیدستیدانودیویوایتهجهییکویبویوکیخبمی
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کوی رییشهدی رتهجوی رییکنفدی تلهوزوهنی ازی پ شی حالی دنی
شمایطمیدانیتفگیخاصییهتبالیویوایهنمرندیخاصییهستفد.ی
دنستیلحظاتییبعدیاویهگیبویاردازهیشمایطمیدانیویعالقویرندی
وجوی کوی رییکنفدی احساسی است.ی هنمرندی وای تفگی همانی
گاهیبویاونییموشندهی اشتماکییبایاویدانود.یبویصهنتیراخهدآ

خاصیرسبتیبویدوممانیحسیبهتمییدانود.

توضیح
رایارسانیهاییشبفویخهدرانینایدوستیدانوگیویبویآنیهای
گاهیرایقمانیداند.ی اعتمادیرییکنفگ.یاونیدنیذاتیرایویدنیراخهدآ
البتویدنیحالتیعادییخفلییهگیاومادییرداند.یاونیکویرنیبوی
کسییکویاهلیهمانیشهمییاستیکویرنیهستگ،یوایهمانی
عقفدهیاییکویرنیدانمینایداندیتهجویبفشتمییداشتویباشگ.

رشکلیازیجاوییشموعیرییشهدیکویازیاونیرهندیدنیناستایی
یموبیرایاستفادهیشهد.یبماییتش فصیاونیرهاندیرماقبی

اتفاقاتییرثلیرهاندیزومیباشفد.
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وقتییبییرهندیسهاالتییرشابویزومیازیشمایرییشهد: -ی
اهلیکجایهستیچ

؟ویغذاویینایدوستیدانیچ
رظمتیدنبانهی...ی؟فستچ
؟وینرمیینایرییپسندیچ
؟ویونزشییرییکنیچ
؟ویکتابییرییخهاریچ

ویسؤاالتیرشابو.یویالبتویهمپاسخیشمایبایجملویاییشبفوی
جملویزومیپاسخیدادهیرییشهد:

رنیهگیهمفنیطهن.
دنیاونیشماوطیرییتهارفدیحدسیبزرفدیکویاحتماالیطمفی
گاهیرایاستفادهیکندیوی رقابلیسعییداندیازیاونیحسیراخهدآ

اعتمادیراینایبفشتمیجلبیکند.
-وقتییهم؟ویرییگهوفدیتحسفنیرییشهد.

گاهییاوقاتیهگیطمفیرقابلیسؤالیرمییپمسدیارایبایهموی
آنی؟ویشمایرییگهوفدیرهایقیاست.یاویهمویرظماتیسلفقویوی
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...یشماینایتحسفنیرییکند.یدنیاونیوضعفتیسعییکنفدیبوی
جاییآنیکویازیتحسفنیاویبویخهدیببالفدیویاحساسیکنفدیکوی
؟قدنیآدمیباههشیویخهشیسلفقویویکارلیییهستفدیبویاونی
یکمیکنفدیکویشاودیطمفیرقابلیدنیحالیشموعیوکییموبی

بماییجلبیاعتمادیشماست.

راهکار
حالیاگمیدنی؟نفنیرهقعفتییقمانیگمیتفگی؟ویکنفگچیآوای
بویطمفیرقابلیبمهوفگیکویکارالیرتهجویشدهیاوگیکویاویدنی
حالییموبیدادنیراستچیآوایبویاویتههفنیکنفگیویاوینایوکی

یموبکانیبییاخالقیخطابیکنفگچیخفم.
ابتدایدنیرظمیداشتویباشفدیکویبویهمحالیدنصدیکمییهگی
اونیاحتمالیوجهدیداندیکویرایاشتباهیرییکنفگیویقصدیطمفی
رقابلیواقعایاونیرفست.یارایدنیاونیشماوطیبهتمیاستیبایدقتی
بفشتمییعملیکنفگ.یسعییکنفگیبماییتصمفگیگفمییبفشتمی



یکمیکنفگیویبفشتمیبویعقلیویرنطقیخهدیرماجعویکنفگ.یتای
جاییرمکنیازیتصمفگیاحساسییخهددانییکنفگ.

گاهییاحتمالیگمیتنی هدفیاونیاستیکویبایداشتنیاونیآ
تصمفگیاشتباهینایکمتمیکنفگ.



فصل دو فریب زمان کم

کامال مشخصه که کدوم بهتره
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داستان
واندینستهنانیرییشهود.یرییتهارفدیباقفمتیوکسانیوکی
پفتزاییبزنگیویوایدویپفتزاییکه؟کیسفانشیدهفد.یکدامی
نایارت ابیرییکنفدچیاگمیکمییحهاستانیجمعیباشدیاحتماالی

رییپمسفدیکویاردازهیپفتزاهای؟قدنیاستچ
پاسخ:یپفتزاییکه؟کی2۰یسارتییرتمیویپفتزاییبزنگی

۳۰یسارتییرتمیاست.
سفانشی که؟کی پفتزایی دوی کوی استی خبیرش صی
رییدهفگ.یاوالیدوتایبفشتمیازیوکییاست.یدورایاردازهیدویتای
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پفتزاییکه؟کیبفشیازیوکیپفتزاییبزنگیاست.
رییخهاهفدیبماییرظایتیساختمانیخهدیبایوکیشمکتی
دوی وکسان،ی تقموبای دویشمکتی ازی ببندود.ی قماندادی خدراتیی
دوممیی وی تهرانی هزانی راهیی۵۰۰ی وکیی دانود.ی پفشنهادی
راهیی۶۵۰یهزانیتهران.یساعاتیکانییویرکانیهاییرظایتی
هگیوکسانیاستیرسلمایگزونویانزانیتمینایارت ابیرییکنفد.

توضیح
رغزیرایبماییاونیکویهمهانهیکگیتمونیارمژیینایرصمفیکندی
تالشیرییکندیکویتایجاییرمکنیازییعالفتیهاییپفچفدهی
بوی نای ر تلفی رهاندی همفشوی رای دنواقعی کند.ی خهددانیی

سموعیتمونیویسادهیتمونیشکلیرمکنیبمنسییرییکنفگ.
دنیرثالیپفتزا،یاگمیرساحتیپفتزاییبزنگیتمینایحسابی
پفتزایی دوی رساحتی ازی بفشتمی خفلیی کوی رییبفندی کنفدی
بوی شعاعی رساحتی رحاسبوی دنی ؟هنی رییشهد.ی که؟کی
تهانیدویریینسد.یدنواقعیپفتزاییبزنگیتمی۷۰۶یسارتییرتمی
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رمبعیرییشهدیدنحالییکویرجمهعیدویپفتزاییکه؟کی۶28ی
سارتییرتمیرمبعیاست.یدنیرثالیدوم،یاحتماالیدنیهنمامی
قماندادیقفدیرییشهدیکویخمودیرهادیشهوندهیبایخهدیشماست،ی
کویدنرهاوتیقفمتینایخفلییبفشتمیازیرهندیگمانیتمیرییکند.
گاهییبایانائویاطالعاتیسادهیویسمناستیباعثیرییشهردی
اونی بوی اشتباهیرحاسبویکند.ی البتوی وی رغزیرایخفلییسموعی
نوش،یشماوطینایبویشکلییرهفایرییکنندیکویبمخالفیرنفعتی
خهدیتصمفگیبمفموگ.یخمودیوکیپفتزاییبزنگیوایدویپفتزایی
ارای داشت.ی ر هاهدی رای زردگیی دنی تأثفمیی که؟کی؟ندانی
بسفانییازیتصمفگیهاییرهگیویسمرهشتیسازیدوممیزردگییرای

بویهمفنیشکلیگمیتویرییشهد.

راهکار
ازی رمکنی حدی تای باودی یموب،ی اونی ازی نهاویی بمایی
خهددانیی بمنسیی بدونی وی سموعی تصمفگیگفمییهایی
ازی رای لحظویایی تصمفگیهایی ازی بسفانیی کنفگ.ی
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ات اذی ازی قبلی هستند.ی تصمفگیگفمییهایی اونی رهعی
آنی اهمفتی رفزانی بوی حتمای رهگ،ی تصمفگی همی
کنفگ. یکمی آنی بوی وی بمذانوگی زرانی بماوشی تصمفگ،ی
بهتمونیکانیاونیاستیکوییکمیکمدنیویبمنسیینایبویجایی
ذهنیخهد،یبمینوییکاغذیارجامیدهفگ.یرغزیبویهمانیدلفلی
تالشیبماییکاهشیرصمفیارمژییوییمانیازیپفچفدگی،یدنی
زرانیرحاسباتیذهنییتایجاییرمکنیآنینایسادهیرییکند.ی
ارایزرارییکویآنیناینوییکاغذیرییآونودیقضفویکارالیرتفاوتی

رییشهد.
نوشیبسفانیرؤثمتمییبماییرهاندییکویرسئلویخفلییرهگی
ویحفاتییاستیوجهدیداند.ییمضیکنفگیکویتصمفگیرهاویی
باودیتهسطیش صیدوممییکویکارالیبایآنیر الفیاستی
گمیتویشهد.یتالشیکنفگیدالولیکارالیرنطقییویرحاسباتیی
دقفقیبماییرتقاعدیکمدنیاویپفدایکنفگ.یبویاونیتمتفبیرجبهنی
رییشهوگیکویبویجزوفاتیبفشتمیتهجویکمدهیویبویسادگییدنی

دامیرحاسبویسموعیرفایتفگ.





فصل سه فریب اصل تقابل 

مراقب هدیه ناخواسته باشید
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داستان
؟ندیسالیپفشیبماییتفموحیبویشهمیزوباییشفمازیسفمی
انمی زوبایی پانکی بوی خارهادهی همماهی وکیشبی بهدم.ی کمدهی
نیتفگ.یدنیاونیپانکیویدنیقسمتییازیآنینوییصندلییهایی
وکیبستنیییموشییدنیحالیخهندنییالهدهّییعالییشفمازیی
لذتی یالهدهی یهقیالعادهی طعگی وی خهبی ههایی ازی وی بهدوگی

رییبمدوگ.
شد.ی رزدوکی رای بوی یموشی یالی سالوی 8-۹ی پسمی وکی
رعمهالیتعدادیاونیکهدکانییالییموشیویآدارسیویقمآنیوی
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...ییموشیخفلییزوادیاست.یتقموبایرمییشهدیازیهمویآنیهای
؟فزییخمود.یرممیاونیکویوکیهزونویرفصلیجداگارویبوی
هزونوّییسفمیخهد،یبماییاونیرهاندیاضایویکنفد.یبویهمفنی
دلفلیبویصهنتیپفشییمضیهمگزیازیهفچیکدامیازیاونیایمادی
؟فزیینایرمییخمم.یبویجاییآنیرعمهالیسعییرییکنگیرهادی
راشفنی دنی دوممی ؟فزهایی وای وی رفههی رثلی سالگی غذاویی
داشتویباشگیویبویجاییخمود،ی؟فزییبویآنیهایبدهگ.ی؟فزیی
کویرطمئنیباشگیخهدیاویاستفادهیخهاهدیکمد،یدنحالییکوی
رطمئنیرفستگیپهلیدنوایتییازیرنینایبوی؟ویکسییخهاهدی
داد.یازیداستانیدونیرشهوگ.یطبقیپفشییمضیخهدیبویرحضی
رزدوکیشدنیاو،یبویاویگفتگیکوییالیرمییخهاهفگیویازیاوی

تشکمیکمدم.
گاهیبهدیهمفنی همسمیرنیهگیکویازیرظمیرنیوینوشیرنیآ
کانینایکمد.یبدونیتههفنیویباینوییخهشیویکالمیرحبتیآرفزی

ازیاویتشکمیکمدوگیویگفتفگیکویرفازییبوییالیردانوگ.
قمانی رنی همسمی جلهی لبی بوی لب ندیی بای که؟کی پسمی
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گمیت.یاویبایگفتنیاونیجملویکویاونییالیهایپهلییرفستیوی
کارالیناومانیاست،یوکییالیازیپمردهیخهدیگمیتیویبویهمسمی

رنیداد.
بعدیازیاونیکویهمسمیرنییالینایگمیتیویبازیکمد،یپسمکیبای
لب ندیرماهییبویرنیکمدیویگفت:یبایرنیارمییردانودچیبدونی
اونیکویحمیییازیپهلیبزرد.یبعدیازیگفتنیجملویهگیپشتشینایبوی
رنیکمدیویرشانیدادیکویقصدیتمکیکمدنیراینایداند.یاوینایصدای
زدمیویبویاویگفتگ:یقفمتییالی؟قدنیاستچیویباقییقضاواینایکوی

احتماالیحدسیرییزرفد.
آنیشبیرویبویدلفلیربلغییکویبماییوکیتکویکاغذیپمداختوی
بهدم،یکوی؟ندیبمابمیقفمتییالییموشیهاییرعمهلیبهد،یبلکوی
بویدلفلینوشیجالبیویعجفبیآنیپسمیردتییرشغهلییکمی
کمدنیبویآنیبهدم.یاونیکویوکیپسمیرویسالویرییتهاردیباینوشی،ی
؟فزیینایکویرمییخهاهگیبویرنیبفموشد.یاویتهارستیبویرنی
نایتدنوسیرییکنگیویرشاونهیرییدهگی اونینوشی کویخهدمی

بفموشد.
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توضیح
گاهیراست.ی اونیقدنتیعجفبیرمبهطیبویحسیراخهدآ
گاهیخهد،یرایعادتیدانوگیخهبییدوممانینایجبمانی دنیراخهدآ
گاهیرای کنفگ.یحتییاگمیخهدرانیآنینایر هاستویباشفگ.یراخهدآ
اجازهیرمییدهدیکویلطفییکویدوممانیبویرایکمدهیاردینایبدونی
پاسخینهایکنفگ.یاونیکانیباعثیاوجادیحسیراخهشاوندییدنیرای
رییشهد.یبویهمفنیدلفلیحتییاگمیقلبایآنیلطفینایر هاستوی

گاهیخهدینایرلزمیبویجبمانیآنیرییدارفگ. باشفگیراخهدآ
آوایتابویحالیازیرغازهیاییکویب شییازیخهناکییهاییخهدینای
بویصهنتیرمهرویبویشمایرییدهدیتایرزهیآنیهاینایبمنسییکنفدی
خمودیکمدهیاودچیآوایبویدلفلی؟شفدنیوکیدارویزوتهن،یکمیی
ازیآنینایحتییاگمیخفلییرپسندودهیاودیخمودهیاودچیاونیاتفاقی

بماییخفلییازیرایایتادهیاست.
آوایتابویحالیبایکسارییکویشفشویراشفنیشماینایدنیسمی
؟هانناهیرییشهوندیرهاجویشدهیاود.یآنیهایهم؟ویهگیکویشمای
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نای نایرکنند،یکانیخهدی اونیکانی وی اصمانیکنفدیکویالزمیرفستی
رییکنند.یاحساسیخهدینایوقتییکویکانیآنیهایتمامیرییشهدیبوی
وادیبفاونود.یوکیرفموییدنورییبویشمایرییگهودیکویباودیربلغیی
بویآنیهایبدهفد.یحتییاگمیاونیکان،یکانیخفلییرهمییربهدهی
باشد.یحتییاگمیخهدتانیر هاستویباشفد.یاونیقدنتیرفمویی
گاهیرایبانهایویبانهایویتهسطیایمادی تعارلیاست.یاونیحسیراخهدآ
ر تلفیبویکانیگمیتویرییشهد،یتایراینایرجبهنیبویارجامیکانیی

کویدوستیردانوگیکند.
ارایآوایهمفشویبویهمفنینوشیازیاونیاصلیاستفادهیرییشهدچی

خفم.
رماقبیباشفد.یوقتییکوییموشندهیاصمانیداندیکویعلیینغگی
رفلیباطنییلباسیینایارتحانیکنفد.یوقتییکویزرانیزوادییبوی
شمایاختصاصیرییدهد.یوقتییتهضفحاتیزوادییدنبانهیآنی
انائویرییدهدیویکالیهمیوقتیبفشیازیرفزانیرعمهلیبماییشمای
زرانیوایارمژییصمفیرییکند.یخهبیرییداردیکویاونیکانیاحتمالی
خمودیشماینایحتییدنیصهنتیعدمیتماولیایزاوشیرییدهد.
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راهکار
بماییاجتنابیازیاونییموبیسعییکنفدیتایحدیرمکنیکمکی
ویلطفیبفشیازاردازهیرعمهلیدوممانینایرپذومود.یلزورییبوی

بمنسییدقفقیرحصهلییکویرفازیردانودیرفست.
اگمیهگیاونیاتفاقیایتادیویرفازیداشتفدیکویاطالعاتیخهبیی
داشتویباشفد،یوایواقعایالزمیدودودیکویوکیلباسینایبپهشفدی
ویارتحانیکنفد،یوایهمیلطفیدوممییدنیحقیشمایشد،یدنی
هنمامیتصمفگیگفمییاونینایبویخهدیوادآونیشهودیویدقتیکنفدی
کو،یتصمفگیشمایبدونیتأثفمپذومییازینیتانیدوممانیباشد.ی
بویصهنتیش صییویبدونیدنیرظمیگمیتنیآرچویاتفاقیایتادهی
استیتصمفگیبمفمود.یسعییکنفدیدنیدامیاونیتلویوییموبی
رففتفدیکویباودیبویرحهییلطفیدوممیینایجبمانیکنفد.یحتیی

اگمیاونیجبمانیبماوتانیخفلییگمانیتمامیشهد.





فصل چهار فریب قیمت مرجع 

قیمت نسبت به اون یکی عالیه
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داستان
بویرنهیینستهنانیرماهییرییاردازود.یغذاییاولیویدومی
دنیرنه،یدویغذایبایقفمتیخفلییرجهرییهستند.یبعدیازیآنی
دویهگ،یدویسویغذایبایقفمتیهاییباالیقمانیداند.یدنیوسطی
رنهیوکیغذایبایقفمتیرسبتایرناسبینایارت ابیرییکنفد.ی
احتماالیجهجویکبابیوای؟لهکبابیرمفنی.یاگمیبویقفمتیاونی
غذایرماهیکنفد،یاحتماالیتایدهیدقفقویقبلیکویواندینستهنانی
رشدهیبهدودیحاضمیربهدودیاونیربلغینایبماییاونیغذایپمداختی
کنفد.یارایاالنیآنینایارت ابیرییکنفدیویقفمتیهگیازیرظمی

شمایرنطقییاست.ی؟ماچ
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یموشندهی حاالی کمدهیاود.ی ارت ابی زوبای کتیوشلهانی وکی
پفشنهادیرییدهدیکویبایاونیکتیوشلهانیوکیپفماهنیویکماواتی
رناسبیهگیبماییشماستیکند.یشمایهگیقبهلیرییکنفدیوی
پسیازیکمیی؟ارویزرییخمودیخهدینایکارلیرییکنفد.یوقتیی
بویرنزلیرییآوفدیاگمیبویصهنتیرجزایبویپفماهنیویکماواتیی
کویخمودهیاودییکمیکنفد،یرییبفنفدیکویاحتماالیهمگزیآنیهاینای

بویتنهاوییبایاونیقفمتیرمییخمودود.
نیتویاودچی باالی ت فففی بای حماجیهایی بوی تابویحالی
بای پنجاهیدنصدیت ففف،یهفتادیدنصدیت فففیوی...یکمیی
آوایدنیاونییموشیهاییووژهیبفشتمیبوی خهدیصادقیباشفد.ی
قفمتیاجناسیدقتیرییکنفدیوایرفزانیت فففیآنیهاچیاگمی
شمایهگیرثلیاکثمیارسانیهایباشفدیکویاحتمالیآنیخفلیی
زوادیاست،یوکیجنسیبایقفمتی4۰۰یهزانیتهرانینایکویحاالی
بایت فففی2۰۰یهزانیتهرانیشدهیاستیبویجنسییبایقفمتی
وی اولفوی قفمتی وقتیی رییدهفد.ی تمجفحی تهرانی هزانی 18۰ی
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بدونیت فففیرحصهلینایرییبفنفد،یاحساسیرییکنفدیکوی
خمودیآنیرحصهلیبایت فففیخفلییرناسبیاست.

ی

توضیح
وجویتشابویرثالیهاییباالی؟فستچیبماییرغزیرایخفلیی
س تیاستیکویوکی؟فزینایبویتنهاوییبسنجد.یهمفنیاالنی
سعییکنفدیکفففتیرطالبیاونیکتابینایکویدنیحالیخهاردنی
آنیهستفدیرش صیکنفد.یقطعایشمایبماییتش فصیوی
گاهیدنی تعففنیاونیکویاونیکتابی؟قدنیخهبیاست،یراخهدآ
حالیرقاوسویآنیبایساومیکتابیهایهستفد.یرایتقموبایهمگزی
رمییتهارفگی؟فزیینایبدونیرقاوسویبسنجفگ.یبماییکفففت،ی
قفمت،یاردازهیوی...یدنیذهنیرایویبمیاساسیاطالعاتیگذشتوی
بماییسنجشی آنی ازی کوی استی شدهی اوجادی رعفانی وکی رای

؟فزهایاستفادهیرییکنفگ.
بای خهدی ذهنی دنی بمووگی نستهنانی بوی رییخهاهفگی وقتیی
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غذاویی بمایی تقموبیی قفمتی وکی خهدی قبلیی اطالعاتی
کویرییخهاهفگیب هنوگیدنیذهنیخهدیدنیرظمیرییگفموگ.ی
وقتییرییخهاهفگیلباسیب موگیهگیبویهمفنیشکل.یارای
وکیاتفاقیرهگیدنیهمویداستانیهاییباالیرییایتد.یدنستی
پفشیازیارت اب،یاطالعاتیجدودییازیقفمتیهایبویرایانائوی
رییشهد.یبویاونیتمتفبیقفمتیرمجعیذهنیرایرسبتیبویقبلی
باالتمیریینود.یحاالیدنیهنمامیارت اب،یرایقفمتینایبایقفمتی
استی شدهی اوجادی رای ذهنی دنی کوی جدودیی رعفانی وی جدودی

گاهیارجامیرییشهد. رییسنجفگ.یاونیکانیکارالیراخهدآ
ازیرظمیرایوکیپمسیجهجویکبابی اگمیدنیحالتیعادیی
وضعفتی بوی تهجوی )بای داندی انزشی تهرانی هزانی 1۵ی حدودی
بسفانیبسارانیویثابتیاقتصادیدنیکشهنیعزوزران،یاگمیاونی
قفمتیخفلییدونیازیواقعفتیاستیراینایبب شفد.یاونیقفمتی
دنیزرانیرهشتنیاونیکتابیصدقیرییکند.یلطفایدنیصهنتی
لزومیصفمهاییالزمینایبویاونیقفمتیاضایویکنفد.(یوقتیی
رعفانیقفمتیجهجویکبابیدنیحالتیعادییدنیذهنیرایحدودی
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1۵یهزانیتهرانیباشد،یاگمیدنیوکینستهنانیبایقفمتی2۵ی
هزانیتهرانیرهاجویشهوگیاحتماالیبویرظمرانیگمانیرییآود.ی
ارایاگمیدنیهمفنینستهنانیدنیابتداییلفست،یغذاهاوییبای
قفمتیهایی1۰۰یهزانیتهرانیوی1۵۰یهزانیتهرانیببفنفگ،ی
خفلیی رای بمایی هزانتهراریی 2۵ی جهجویکبابی وکی دوممی
کانی باالیصمیای قفمتیهایی اونی ریینسد.ی رظمی بوی رنطقیی
تغففمیقفمتیرمجعیذهنییراینایارجامیرییدهند.یاونیبانیکویبوی
وکینستهنانینیتفدیازیگانسهنیسؤالیکنفدیکویکدامیغذاهای
نایدانرد.یبویتجمبو،یدنی۹۰یدنصدیرهاندیغذاهاییگمانیقفمتی
تغففمیقفمتیرمجعیدنیذهنی تنهایبمایی رهجهدیرفستندیوی

رشتمییرهشتویشدهیارد.
دنیداستانیدومیوقتییشمایپارصدیهزانیتهرانی)بازهگی
دانوگی قبلی ب شی دنی قفمتی دنبانهی کوی تهضفحاتیی بوی
دقتیکنفد.یاونیقفمتیاالنیاست.(یبماییوکیکتیوشلهانی
پمداختیرییکنفد،یدوممیپمداختیپنجاهیشصتیهزانیتهرانی
بماییوکیپفماهنیوایکمواتیدنیقفاسیبایربلغیپارصدیهزانی
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تهرانیزوادیرفست.یهمانیطهنیکویشمایوکیقابیرهباولیوای
بم؟سبیضدیخشیویدوممیرتعلقاتیرهباولینایاگمیهگیزرانی
بایخمودیرهباولیب مود،یرعمهالیبویناحتییربلغیبفشتمییبمایی
آنیهایرییپمدازود.ی؟هنیهمفنیاالنی؟ندیرفلفهنیبماییخهدی
هگی تهرانی هزانی صدی ؟ندی حاضمودی پمداختویاود،ی رهباولی
رتعلقاتیب مود.یارایاگمیخمودیآنیهاینایبویبعدیرهکهلیکنفدی

قطعایربلغیکمتمییهزونویخهاهفدیکمد.
احتماالیدوممیرفازییبویتهضفحیداستانیسهمیرفست.یشمای
وقتییقفمتیاولفویویبدونیت فففینایرییبفنفدیوکیقفمتی
رمجعیدنیذهنیشمایشکلیرییگفمدیکویخفلییناحتیقفمتی

ت فففیخهندهیآنیبماییشمایرناسبیبویرظمیریینسد.

راهکار
؟ویکنفگچیدنیخمودهاوتانیبویاونیرهاندیدقتیکنفد.یقفمتی
همی؟فزینایبویتنهاوییویبمیاساسیخهدیآنی؟فزیبسنجفد.یپفشی
خهدتانییکمیکنفدیکویاگمیرنیهمفنیجنسینایبویتنهاوییوی



بایهمفنیقفمتیاولفویویبدونیت فففیرییدودمیرییخمودمچی
دنیخمودهاوییرثلیکتیوشلهانیویرهباولیوی...یکویارکانیانائوی
رتعلقاتیویساومیرحصهالتیهگیوجهدیداندیدقتیکنفد.یتنهای
اگمیحتمایرفازیدانودیاونیکانینایبکنفد.یضمنیاونیکویقفمتی
خمودهیاودی کوی اصلیی جنسی ربلغی بوی تهجوی بدونی نای آنیهای
گاهیی بمنسییکنفد.یبویهمحالیرعمهالیهمفنیکویاونیخهدآ
وجهدیداشتویباشد،یبویرایکمکیرییکندیکویکمتمیدنیاونیدامی

بففتفگ.



فصل پنج فریب اصل کم یابی 

نخریم تموم میشه



؟مهروییموبیرف هنوگچ 4۶

RaheNahan www.RaheNahan.com

داستان
دنییموشماهیلهازمیخارمییبویدربالیخمودنیوکیوسفلوی
هستفد.یوکیاته،یوکیجانویشانژییوایهمی؟فزیدومم.یوکی
رمهرویتهجویشماینایبویخهدیجلبیرییکند.یقفمتیآنیهگیبدی
رفست.یازییموشندهیدنبانهیرش صاتیآنیسؤالیرییکنفد.ی
بایتهضفحاتیاویقارعیرییشهودیکویهمانی؟فزییاستیکوی
بویدربالیآنیهستفد.یقفمتیآنیهگیتقموبایدنینرجیقفمتیی
کمیی رییگفمودی تصمفگی ارای رییخهاهفد.ی شمای کوی استی
بفشتمیبمنسییکنفدیویساومیردلیهاینایهگیببفنفدیویرقاوسوی
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کنفد.یحاالییمضیکنفگیکوییموشندهیدنیپاوانیتهضفحاتی
خهدیبمهود:یالبتویرتأسفارویاونیردلینایتمامیکمدهیاوگیوییعالی
رهجهدیردانوگ.یخبیاحتماالیشمایابمازیتأسفیرییکنفد.یارای
اونیآخمونیجملوییموشندهیرفست.یاویبویعنهانیآخمونیجملوی
خهدیوکیسؤالیرییپمسد:یرمکنیاستیوکیعددیدوممیدنی
اربانیداشتویباشفگ.یرییخهاهفدیبمنسییکنگچیآوایدنیصهنتی
رهجهدیبهدنیشمایآنینایرییخهاهفدچی؟هنییمآوندیبمنسیی

اربانیکمییس تیاستچ
ایمادی اکثموتی اونیلحظوییکمیکنفد.ی پاسخیخهدیدنی بوی
رظمی ازی گاهی راخهدآ بویصهنتی رثبتیرییدهند.ی؟هنی پاسخی
آنیهای؟فزییکویکگیاستیانزشمندتمیاست.یحاالیاونینایبای
زرارییرقاوسویکنفدیکویتعدادیزوادییازیاونیرحصهلیرهجهدی
استیویحتییاحتماالیاگمیوکیراهیدوممیهگیرماجعویکنفدی

اونیرحصهلیتمامیرشدهیاست.
آوایتصمفگیگفمییشمایبماییخمودیدنیاونیدویرهندیوکسانی

است.یقطعایخفم.
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توضیح
گاهیرسبتیبوی؟فزهاویی ذهنیویرغزیرایبویصهنتیراخهدآ
گمانیتمی دلفلی داند.ی بفشتمیی تماولی کمفابیتمیهستندی کوی
دنیوکیسبدی رای ؟مای آهنی؟فستچی بوی رسبتی بهدنیطالی
رفهه،یرفههیایینایارت ابیرییکنفگیکویتعدادیآنیکمتمیاستی
تایرفههیاییکویدنیحالتیعادییدوستیدانوگچیاونیقدنتی
گاهیویتنظفگیپفشییمضیرغزیراست.یبمیاساسیاونی راخهدآ
تنظفگیپفشییمض،یهمی؟فزییکویکمتمیدنیدستمسیاستی
انزشیبفشتمییداند.یاونیتنظفگی؟فزیبدییرفست،یالبتویتای
زرارییکویرهندیسهءاستفادهیقمانیرمفمد.یرتأسفارویاونینوشیی
استیکویتهسطیبسفانییازییموشندگانیبدونیاونیکویبفهمفگی

نوییرایاجمایرییشهد.
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راهکار
سعییکنفدیدنیتصمفگیگفمییخهدیتصهنیکنفدیکویازیاونی
جنسیتعدادیزوادییرهجهدیاستیویشمایهمزرانیب هاهفدی
رییتهارفدیآنینایب مود.یآوایدنیاونیشماوطیبازهگیتصمفگیبوی

خمودیرییگمیتفدچ
سعییکنفدیکویهمزرانیبویدلفلیکمبهدیکاالوییتصمفگی
بویخمودیدانودیلحظویاییدنرگیکنفدیویبایخهدییکمیکنفد.ی
آوایاگمیرییتهارستفدیاونیکاالینایهمیزرانیدوممییویبویهمی
تعدادییکویب هاهفدیب مودیبازهگیهمفنیاالنیتصمفگیبوی

خمودیرییگمیتفدچ





فصل شش فریب اعتبار دروغین 

او بهتر از من می داند
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داستان
ب شی دنی رییشهود.ی زرجفمهیایی یموشماهی وکی واندی
باینوپهشیسففدیدنیحالی بهداشتییش صیی رحصهالتی
دنبانهیوکیرحصهلی دوممی بویوکیرشتمیی تهضفحی انائوی
است.یبویصحبتیهاییاویگهشیرییدهفد.یسپسیدنیرهندی
بفنی ازی دانودیسؤالیرییکنفد.ی رفازی کویخهدتانی رحصهلیی
پفشنهادهاییاویوکیینایارت ابیرییکنفدیویرییخمود.یشمای
دنیاونیحالتیرسبتیبویزرارییکویخهدتانیآنیرحصهلینای
ارت ابیرییکمدودیویوایوکییموشندهیرعمهلییآنینایتهصفوی
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رییکمدیبایاطمفنانیبفشتمییخمودیرییکنفد.
یموشندهیرحصهالتیبایانائویوکیبمگویخفلییزوبایکوینویی
آنی؟ندیرمهدانیکشفدهیشدهیاستیدنیحالیتهضفحیرش صاتی
رحصهلیاست.یدنیپاوفنیاونیبمگویآنمیشمکتیهاییرطمحی
اویرمهدانهایویاعدادی استارداندیتضمفنیکفففتیقمانیداند.ی
دنونیآنیهاینایتهضفحیرییدهد.یبمیربناییاونیرمهدانهایاونی
رحصهلیبایاختالفیزوادییرسبتیبویرحصهلیرشابویکوی
قصدیخمودیآنینایداشتفدیبهتمیاست.یشمایرتقاعدیرییشهودی

کویاونیرحصهلینایب مود.
شباهتیداستانیهاییباالیدنی؟فستچ

توضیح
دنیهمدویرهندیشماییموبی؟فزیینایخهندهیاودیبویرامیاعتبانی
دنوغفن.یآوایهمکسیکوینوپهشیسففدیبپهشدیپزشکیاستچی
خفم.یهمویرایاونینایرییدارفگ.یارایرغزیرایتمجفحیرییدهدی
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بوی کند.ی رتفجویگفمیی وی بمنسیی نای اطالعاتی سموعی خفلیی
همفنیدلفلیتهصفویهاییاونییمدیبماییرایانزشیبفشتمیی
داند.ی؟هنیاحساسیرییکنفگیکویاویبایپهشفدنیاونینوپهشی

اعتبانیبفشتمییرسبتیبویدوممانیداند.
گاهیحمفیهایی وقتییکسییبایرمهدانیحمفیرییزردیراخهدآ
اوینایبهتمیویبفشتمیباونیرییکنفگ.یارایاونیرمهدانی؟قدنیواقعیی
بمیاساسی؟وی تهفویشدهیاستچی تهسطی؟ویکسیی استچی

آزراوشیهاوییتهفویشدهیاستچ
جملویرعمویییاستیکویرییگهود:یسویرهعیدنوغیدانوگ.ی

دنوغیکه؟ک.یدنوغیبزنگیویآران.
نایرطالعویکنفدی آرانیدنوغیبمهوفگی بای اگمیکتابی؟طهنی
هگی دنستی وی دقفقی آرانهایی انائوی بای حتیی کوی رییبفندی
رییتهانیدنوغیگفت.یرییتهانیآرانینایبویشکلییانائویدادیکوی

ر اطبیبمداشتیردرظمیراینایازیآنیداشتویباشد.
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راهکار
سعییکنفدیبویخهدیپفامیتهجویکنفد.یبدونیتهجویبویگهوندهی
آنیویوایردانکییکویانائویرییدهد.یآوایاونیرطلبیواقعایدنستی
استچیآوایرییتهارگیصدیدنصدیبویاونیرسئلویاعتمادیکنگچی
سعییکنفدیبویخهدیوادآونییکنفدیکویاگمیش صییلباسی
آنیهایشدهی بوی شبفوی وای استی پهشفدهی نای قشمیخاصی وکی
استیوایبویهمیدلفلیدومم،یرمییتهاردیوکییازیآنیهایباشد.ی
همکسیکوینوپهشیسففدیبپهشدیپزشکیرفست.یهمانیطهنی
کویهمکسیکویلباسیتعمفمکانیبپهشدیکانشناسیتعمفمیآنی

وسفلویرفست.





فصل هفت فریب هم تیمی

من با تو هستم نه با او
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داستان
رتقاعدسازی"ی هنمی "رفهذ،ی کتابی دنی ؟الدونیی نابمتی
تعموفیرییکندیکوی نای پفشیخدرتیوکینستهنانی داستانی
؟ندونیبمابمیساومیپفشیخدرتیهایارعامیرییگمیت.یدنیاونی
ازیرشتمیی کوی ارعاریی بمی پفشیخدرتیهایعالوهی نستهنانی
سفانشی غذایی ربلغی ازی کمیی دنصدی رییکمدرد،ی دنوایتی
دادهیشدهینایهگیبویعنهانیپهنسارتیدنوایتیرییکمدرد.یارایاوی
؟طهنیرییتهارستیرظمیرشتمییبماییسفانشیغذاینایتغففمی

دهدچینوشیکانیاویخفلییسادهیبهد.
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رماجعوی رشتمیی رفزی بوی سفانشی گمیتنی بمایی وقتیی
رییگفت.ی خهشیآردی رشتمیی بوی خهشینوویی بای رییکمد،ی
بفنی ازی داند.ی رفلی ؟فزیی ؟وی کوی رییپمسفدی اوی ازی سپسی
رهاندییکویرشتمییسفانشیرییدادیوکییازیاقالمیانزانیتمی
نایارت ابیرییکمدیویخفلییآنامیویدنیگهشیرشتمییبویاوی
رشدهی تهفوی خهبی خفلیی ارشبی رهندی اونی کوی رییگفتی
است.یپفشنهادیرییکنگیرهندیدوممیینایارت ابیکنفد.یرثالی
اگمیرشتمییسفانشیسهپیقانچیبماییپفشیغذایرییداد،ی
پفشیخدرتیبویاویرییگفتیکویسهپیقانچیارشبیبمخالفی
اکثمیشبیهایکمییشلیویآبکییاست.یپفشنهادیرییکنگیسهپی
دوممیینایارت ابیکنفد.یالبتویبویهمحالیرظمیشمایرالکی
باشند.ی ناضیی رشتمییهای کوی دانمی دوستی رنی ارای است،ی
بایاونیکانیپفشیخدرتیبویصهنتیغفمرستقفگیبویرشتمیی
رییگفتیویرشانیرییدادیکویرنیطمفیتهیهستگیرویطمفی
نستهنان.یحاالیوقتییزرانیسفانشیغذاییاصلییریینسفدی
رهبتیبمرارویاصلییپفشیخدرتیبهد.یاویبویرشتمییپفشنهادی
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رییدادیکویارشبیغذایییالنیبسفانیعالییاست.یپفشنهادی
رییکنگیارشبیآنینایارتحانیکنفد.یرطمئنیباشفدیازیارت ابی
خهدیلذتیخهاهفدیبمد.یرشتمییهگیکویاحساسیرییکمدی
پفشیخدرتیپفشیازاونیثابتیکمدهیاستیکو،یطمفیرشتمیی
استیویبمایینستهنانیکمتمیازیرشتمییاهمفتیقائلیاستی
پفشنهادیاوینایرییپذومیت.یاونیغذایرعمهالیکمییگمانیتمیازی
غذاوییبهدیکویخهدیرشتمییدنیرظمیداشتیسفانشیدهد.یارای
گاهی بویهمحالیرطمئنیتمیبهد.یضمنیاونیکویبویصهنتیراخهدآ
بمیاساسیاصلیتقابلیکویپفشیازاونیتهضفحیدادوگیرشتمیی
احساسیرییکمدیکویباودیلطفیپفشیخدرتینایکویازیسفانشی

وکیسهپیبدیجلهگفمییکمدهیبهدینایجبمانیکند.
بویاونیتمتفبیپفشیخدرتیرویتنهایارعارییبفشیازیساومونیازی
اونیرشتمییرییگمیت،یبلکویربلغیکلیسفانشیاویهگیرسبتی
بویبقفویهمکانانیباالتمیبهدیویپهنسارتیبفشتمییدنوایتی
رییکمد.یضمنیاونیکویعمهرایرشتمییهایهگیناضییتمیبهدرد.
احتماالییکمیرییکنفدیکویاونیاتفاقی؟طهنیرمکنیاستی
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بماییشمایبففتد.یواندیرغازهیاییرییشهودیتایوکییمشیوایوکی
ربلیوایهمی؟فزیدوممییب مود.یبعدیازیارت اب،یخهدییموشندهی
بویشمایرییگهودیکویارت ابیخهبییاستیارایرتأسفارویدنی
تهلفداتیجدودیاونیرحصهلیکمییرشکلیکفففتیوجهدی
راناضیی آنی کفففتی بوی رسبتی ازیخمودانانی تعدادیی داند.ی
بهدهیارد.یسپسیبویشمایرحصهلیدوممیینایرعمیییرییکند.ی
ارت ابیی رحصهلی ازی گمانیتمی کمیی یقطی جدودی رحصهلی
اطمفنانیرییدهدیکویرشکالتی یموشندهی ارای استی شمای
رهجهدیدنیرحصهلیقبلینایرداند.یاگمیشمایهگیرثلیعمهمی
رمدمییکمیوینیتانیکنفدیاحتمالیاونیکویحاضمیشهودیکمیی
تقموبایهمانی نایکوی پمداختیکنفدیویرحصهلیدومی بفشتمی
خصهصفاتیرحصهلیاولینایداندیب مودیخفلییزوادیاست.

ی
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توضیح
رتفجویگفمییسموعی پمدازشیوی بماییکگیکمدنی رغزیرای
بویدربالیاوجادیسمرخیهایویاستفادهیازیآنیهاست.یهمیجایکوی
بتهاردیازیاطالعاتیقبلیتمیخهدیاستفادهیرییکندیتایبایپمدازشی
وقتییکسیی بمفمد.ی تصمفگی وی کندی رتفجویگفمیی کمتمیی
دنستی؟ندیلحظویقبلیبویشمایکمکیکمدهیاستیویشمای
گاهیکمدهیاستیاویتبدولیبویوکیرنبعیرففدی نایازیوکیخطمیآ
بماییاستفادهیرییشهد.یازیرظمیرغزیحاالیرییتهانیبویجایی
پمدازشیویصمفیارمژی،یازیاطالعاتیرنبعییکویرففدیبهدنی

اطالعاتشیتأوفدیشدهیاستیاستفادهیکمد.
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راهکار
کسیی وای یموشندهی کوی رهاندیی رماقبی کوی کنفدی سعیی
کویرییتهاردیازیشمایبویطموقییرنتفعیشهدیباشفد.یوقتییکوی
طمفیرقابلیسعییداندیرشانیدهدیکویطمفیشماستیوی
بویضمنیخهدیوایکسییکویبماییاویکانیرییکندیحاضمیاستی
طمفیشماینایبمفمد.یدنیاونیرهاندیاگم؟و،یرویصدیدنصد،یارای
احتمالیزوادییوجهدیداندیکویتالشیرییشهدیازیشمایبمایی
کسبیسهدیبفشتمیسهءاستفادهیشهد.یدنیاونیرهاندیبدونی
تهجویبویتهصفویهاییاویویبمیاساسیرنطقیویاطالعاتیخهدی

تصمفگیگفمییکنفد.





فصل هشت فریب روان شناسی معکوس 

حاال نشونت می دم.
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داستان
سماغی یموشندهی ازی رییشهود.ی لباسییموشیی رغازهی واندی
شمای بوی لب ندی بای یموشندهی رییگفمود.ی نای خاصیی لباسی
رییگهودیکویآنیلباسیکمییگمانیاست.یارایرییتهاردیوکی
رهندیخفلییشبفویبویآن،یبایقفمتیخفلییرناسبیتمیبویشمای
انائویدهد.یشمایازیاویرییخهاهفدیهمانیلباسیگمانینایبفاوند.ی
دنیدنونیخهدیهگیعصبییویراناحتیهستفد.یاونیهاییکمهایی
دنونیذهنیشماست:ییموشندهیبییتمبفت.یدنبانهیرنیجوی
یکمیرییکنیچیخهدتیپهلیردانی.یحاالیرشارتیرییدهگ.ی
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بعدیازیردتیکهتاهییبماییاونیکویاعتبانیخهدینایبمگمدارفدیوی
بوییموشندهیثابتیکنفدیکویدنیرهندیشمایاشتباهیرییکندیلباسی
نایرییخمود.یدنحالییکویبایعصبارفتیلباسیینایبویقفمتیگمانی
ویاحتماالیخفلییبفشیازیربلغییکویردرظمتانیبهدیخمودهیاودی
ازییموشماهیخانجیرییشهد.یالبتویپفشیخهدتانیناضییهگی
هستفدیکوییموشندهیبییادبینایسمجاوشیرشاردهیاود.ییکمی
خهدی پفشی اوی آوای رییکندچی یکمیی ؟وی یموشندهی رییکنفدی
بهد.ی پهلدانی واقعای اوی کمدم.ی اشتباهیی عجبی کوی رییگهودی

دنبانهیاشیاشتباهییکمیکمدمیو...
خفم.ییموشندهیخهشحالیویناضییازیاونیکویاونیبانیهگی
نوشییموشیاویجهابیدادهیاستیویتهارستویاستیجنسی
گماریینایبفموشدیبویشمایلب ندیرییزردیویالبتویاحتماالیدنی

دلشیبویشمایرییخندد.

ی
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توضیح
اونیاثمیناینوانیشناسییرعکهسیرییرارند.یزرارییکویشمای
سعییرییکنفدیثابتیکنفدیکوی؟فزییکویدوممییدنبانهیشمای
اونیرهندیحاضمی اثباتی بمایی وی یکمیرییکندیاشتباهیاستی
رییشهودیکانییکنفدیکویدنیحالتیعادییحاضمیبویارجامیآنی
ربهدهیاود.یرغزیشمایبویعنهانیرمهبانیشمایویدنیتالشیبمایی
وقتییکوی کانیرییکند.ی دنیشمای اوجادیحسیخهبی وی حفظی
احساسیرییکنفدیکویرماهیدوممانیبویشمایبایش صییکوی
ازیرظمیخهدتانیهستفدیرتفاوتیاستیسعییرییکنفدیاونی
رماهینایاصالحیکنفد.یشمایسعییرییکنفدیدنیرظمیدوممانیازی
همیرظمیعالییبویرظمیبمسفد.یحتییاگمیاونیدوممانی؟ندانی
رهمهیهاییرهمییدنیزردگییشمایرباشند.یویهمفنیرسئلوی

باعثیرییشهدیتصمفگیهاییرادنستییبمفمود.
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راهکار
تحموکیهایی رماقبی کوی دهفگی تهضفحی رفستی الزمی
نای اوی کوی کسیی جمالتی ردهفدی اجازهی باشفد.ی اونی؟نفنیی
رمییشناسفدیویشاودیدوممیهمگزیاوینایربفنفدیویهفچیاهمفتیی

هگیبماییشمایرداندیدنیتصمفگیشمایتأثفمیبمذاند.





فصل نه فریب قیمت باال

هرچی پول بدی آش می خوری
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داستان
بماییتعهوضیباتمییساعتیخهدیبویوکیرغازهیریینوود.ی
یموشندهیسویرهعیر تلفیباتمیینایبویشمایرشانیرییدهد.ی
یمضیکنفدیکویقفمتیهاییآنیهایبویتمتفبی1۵یهزانیتهران،ی
22یهزانیتهرانیوی۳۵یهزانیتهرانیاست.یازیشکلیظاهمیی
ویحتییرش صاتیاصالیرمییتهارفدیتش فصیدهفدیکوی
باتمیی کدامی شمای رظمی بوی است.ی بهتمی کدامیوکی کفففتی
کفففتیبهتمییداند.یاکثموتیقموبیبویاتفاقیارسانیهایباتمیی
گمانیتمینایباکفففتیتمیرییدارند.یحتییرمکنیاستیتصمفگی



یها نه یری  ف رف باف | 73 ؟مهروییموبیرف هنوگچ

RaheNahan www.RaheNahan.com

بویخمودیآنیرمفمرد.یارایذهنفتیآنیهایاونیاستیکویقطعای
باتمییگمانیتمیبهتمیاست.

بایدویقفمتی نای ثابتی وقتییوکیرحصهلی حتییگاهیی
گاهیاحساسیرییکنفگیکوی ر تلفیرشاهدهیرییکنفگیراخهدآ
رحصهلیگمانیتمیاحتماالیبویدلفلییبهتمیاست.یاونیرسئلوی
خصهصایدنیرهندیکاالهاوییکویاطالعاتیرایدنیرهندیآنیهای

کگیاستیبفشتمیبویوجهدیرییآود.
ی

توضیح
تجمبویصدهایویهزانانیسالویارسانیهایدنیزردگییوینوابطی
خهدیرشانیدادهیاستیکویدنیاکثمیرهاقعی؟فزهاییانزشمندتمی
گمانیتمیهستند.یحاالیدنیرهاندییکویارکانیبمنسییدقفقی
گزونویهاینایردانوگیویتمجفحیرییدهفگیکویبهتمونیگزونوینای
داشتویباشفگ،یسموعیتمونیویناحتیتمونیناهیاونیاستیکویازی
اونیتجمبویاستفادهیکنفگ.یهنهزیهگیدنیبسفانییازیرهاندیاونی
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تجمبویویپفشیبفنییدنستیکانیرییکند.یارایگاهییهگیاونی
اتفاقیرمییایتد.یگاهییصمیایباالیبمدنیقفمتیوکیجنسی
باعثییموشیبفشتمیآنیرییشهد.ی؟ماکویاغلبیرشتمییهایازی

اونیتجمبویخهدیاستفادهیرییکنند.
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راهکار
دنیارت ابیگزونویهایسعییکنفدیبویجاییتممکزیبمیقفمتی
بمیخصهصفاتیآنیهایتممکزیکنفد.یاگمیرجبهنودیبفنی؟ندی
تفاوتی کنفدی تالشی کنفدی ارت ابی نای وکیی رشابوی گزونوی
آنیهاینایازییموشندهیب هاهفدیویدنوابفد.یاگم؟ویهمفشویاونی
کانیارکانیپذومیرفست.یدنرهاوتیسعییکنفدیقفمتیآخمونی

رالکیشمایبماییتش فصیکفففتیوکیکاالیباشد.





فصل ده فریب سازگاری

پای حرفی که زدی وایسا
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داستان
دنیسفنمایرشستویاودیویرنتظمیبازیشدنیدنبیسالنیبمایی
رزدوکی شمای بوی آناستوی آقایی وای خارگی وکی هستفد.ی ونودی
رییشهدیویازیشمایخهاهشیرییکندییقطی۳یدقفقویازیوقتی
خهدینایبویاویبدهفدیویوکیپمسشیراروینایپمیکنفد.یازیشمای
رییپمسدیکویآوایازیطمیدانانیسفنمایویدودنییفلگیهستفدچی
شمایهگیحتییاگمیسالییوکیبانیبویسفنمایریینوودیتمجفحی
رییدهفدیپاسخیبلویبدهفد.یبویهمحالیبهتمیاستیوکییمدی
یمهنمییویهنمدوستیدودهیشهود.یسپسیازیشمایرییپمسدی
رعمهالیهمی؟ندیوقتیوکیبانیبویسفنمایریینوود.یاحتماالی
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پاسخیشمای؟فزییشبفویاونیخهاهدیبهد.یهمراهیوایهمیدویسوی
هفتویوکیبان.یآوایاهلییعالفتیهاییهنمییدوممیرثلیتئاتمیوای
کنسمتیهگیهستفدچیسؤاالتیرشابویدوممییهگیپمسفدهی
وی دنستی پاسخیهایی اونیکوی بویجایی ایمادی اکثمی رییشهد.ی
واقعییبدهندیتمجفحیرییدهندیپاس ییبدهندیکویاحساسی
گاهییکمی رییکنندیبهتمیاست.یپاس ییکویبویصهنتیراخهدآ
رییکنندیآنیهاینایدنیشماوطیبهتمییرشانیخهاهدیداد.یارایدنی
اونجاید؟انیوکییموبیبدیرییشهرد.یبعدیازیاونیکویشمایاعالمی
کمدودیکویهمراهیحداقلیوکیبانیبویسفنمایوایتئاتمیریینوودی
البتویرعمهالی وی بویاست میریینوودی ویهمیدویهفتویوکیبانی
نایهمفشوی بسفانیرحبهبیخهدی دویخهارندهی کنسمتیهایی

شمکتیرییکنفد،یرهبتیبویپفشنهادیاصلییریینسد.
آنیآقایوایخارگیآناستویبویشمایرییگهود:یشمایکویاونیقدنی
اهلیهنمیهستفدیویهمراهیهزونویزوادییبماییبلفتیسفنمای
ر صهصی ت فففی کانتی رشتمکی ؟مای رییکنفدی تئاتمی وی
تهفوی نای وکیسالوی اشتماکی اگمی رمییشهودچی آنیهای شمکتی
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کنفد،یبعدیازیدویراهیبایت فففیهاوییکوینوییبلفتیهاییخهدی
خهاهفدیگمیتیکلیهزونویپمداختییشمایجبمانیخهاهدیشد.ی
البتویازیقبلیهگیتعدادییکانتیت فففیوییممیاشتماکیآرادهی
همماهیخهدیداندیویوکییازیآنیهاینایبویشمایانائویرییدهد.ی
ربلغیاشتماکیاونیکانتیواقعایدنیبمابمیهزونویبلفتییفلگیهای
ویتئاتمیویاست مییکویشمایگفتویاودیرا؟فزیاست.یارایرشکلی
اونجاستیکویشاودیشمایدنیدرفاییواقعییتایوکیسالیآوندهی
هگیرجددایبویسفنمایرفاوفد.یدنیاونیشماوطیرجبهنیهستفدیبوی
دلفلیرطالبییکویبفانیکمدهیاودیویازآرجاکویاونیاشتماکیواقعای

هزونویبلفتینایکاهشیرییدهدیپفشنهادیاوینایبپذومود.

ی

توضیح
واقعیی پاسخیهایی رعمهالی رظمسنجییهای دنی ارسانیهای
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رمییدهند.یآنیهایپاس یینایرییدهندیکویاحساسیرییکنندی
پاسخیبهتمییاست.یاونیرهندیبانهایطییتحقفقاتییماوانی
ویطهالرییاثباتیشدهیاست.یدنیوکییازیاونیتحقفقاتیکوی
نوییهزانانیرفمیارجامیشدهیاست،یازیایمادییکویبویوکی
کایییشاپیرماجعویرییکنندیدنبانهیرهعیقهههیاییکویدوستی
دانردیسؤالیرییشهد.یاکثموتیقموبیبویاتفاقیایمادیپفشیازی
ونودیبویکایییشاپیدنیرظمسنجییاعالمیرییکنندیکویقهههی
تلخیویبدونیشفمیویشکمینایدوستیدانرد.یسپسیدونبفنی
کایییشاپیبمنسییرییشهد.یهمفنیایمادیکویگفتویبهدردیقهههی
تلخیدوستیدانردیرفزانیزوادییشفمیویشکمیدنیقهههیخهدی
ریینوزرد.یاونیارمیسالیهایرشکلیاساسییبماییتحقفقاتی
بازانوابییپفشیازیتهلفدیرحصهلیدنیآرموکایبهد.یرحصهلیی
نای کویدنیتحقفقاتییماوانیبفشتمونیطمیدانیویعالقویرندی
داشتیبعدیازیتهلفدیبوییموشیرمیینسفد.یزومایایمادیدنیهنمامی
پاسخیبویرظمسنجییصمیایرطلبیینایرییگفتندیکویاحساسی
بهتمییبویآنیهایبدهد،یارایدنیعملیکانیدوممییرییکمدرد.ی
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بنابماونیطبفعییاستیکویهمکسیدنیهنمامیرهندیپمسشی
قمانیگمیتن،یاطالعاتیکارالیرتفاوتیویالبتویبهتمییدنبانهی

خهدشیانائویدهد.

راهکار
اولفنیویسادهیتمونیناهیکانییکویشاودیبویذهنیبمسدیاونی
استیکویدنیپاسخیبوییمدیبمهوفگیکویخهدرانیاشتماکیدانوگی
ویازیهمانیکانتیویوایکانتیرشابویدوممییاستفادهیرییکنفگی
ویرفازییبویآنیردانوگ.یارایبماییجلهگفمییازیاونیپاسخیرمکنی
استییمد،یقبلیازیانائویپفشنهادیازیرایسؤالیکندیکویآوایبای
اونیرهعیکانتیهایآشناوییدانوگیویوایاستفادهیرییکنفگ.یدنی
اونیحالتیبازهگیاحتمالیاونیکویجهابیخفمیبدهفگیویرشانی
دهفگیکویرایبدونیت فففیبلفتیخمودهیاوگیبسفانیزوادیاستی

ویرجددایدنیدامیخهاهفگیایتاد.
ناهیکانیدوممییکویرمکنیاستیبویذهنیبمسدیاونیاستی
کویبویوادیداشتویباشفگیکویهمهانهیدنیرظمسنجییهایواقعفتی
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رای اوالی زومای است.ی غفمرمکنی تقموبای کانی اونی بمهوفگ.ی نای
رمییتهارفگی؟نفنی؟فزیینایهمفشویدنیذهنیخهدیرمویدانوگ.ی
زرارییبویوادیآنیرییایتفگیکویدنیدامییموبیایتادهیاوگ.یدورای
وسهسویدنوغییکویهفچیصدرویاییبویکسییرمیینساردیوی
ضمنییبماییکسییرداندیویضمنایرایناییمدیبهتمییرشانی

رییدهد،یقهییتمیازیآنیاستیکویبشهدیرقاورتیکمد.
وکیناهیکانیعجفبیاراییهقیالعادهیقدنتمندیوجهدیداند.ی
قدنتیاونیناهیکانیتایزرارییکویاجمایرشهدیقابلیدنکیر هاهدی
بهد.یدنواقعیدنیابتدایبویرظمیخفلییابتداوییویغفمعملییبویرظمی
ریینسدیاراییهقیالعادهیاست.یباودیبعدیازیپفشنهادیش ص،یاوی
نایر اطبیقمانیدادهیویبویاویبفهمارفگیکویبویخهبییرییدارفگی
تهضفحی است.یسپسی یموبی اونی ازی استفادهی حالی دنی کوی
رییدهفدیکو،یرییدارفدیاصلیثباتینووویویسازگانییحمفیوی
عملی؟فست.یبماوشیرش صیرییکنفدیکویتعهدیداشتنیبای
تعهدیاحمقارویتفاوتیداندیویآنیقدنیاونیداستانیویتهضفحاتی
نایادارویرییدهفدیکویطمفیرقابلیسعییرییکندیازیدستیشمای
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یمانیکند.یاویرمکنیاستیبفهمدیکویدستیاوینایخهاردهیاودیوی
وایحتییرمکنیاستییکمیکندیبایآدمیدوهارویاییرهاجویشدهی
است.یدنهمحالیتفاوتی؟ندارییرداند.یبویهمحالیخفلییبهتمی
ازیاونیاستیکویربلغیزوادییبماییکانتییکویهمگزیاستفادهی

رمییکنفدیپمداختیکنفد.
بویعنهانیرمهرویاونیجمالتیرییتهاردیکانسازیباشد.

"شمایاشتباهیرییکنفد.یرنیکارالیریییهمگیکویجموانی
؟فو.یخهبیرییدورگیکویرظمسنجییشمایوکیرقدرویبهدی
بماییاونیکویرنینایوادانیکنییکویبمگیهمراهیسفنمایریینوم.ی
دنیاونیشماوطیهگیکارالیطبفعفویکویآدمیاغماقیکنو.یرنی
تفاوتیتعهدیویتعهدیاحمقاروینایرییدورگ.یضمنایخفلییخهبی
بایاصلیثباتینووویویسازگانییحمفیویعملیآشنایهستگ.ی
همی؟فزییکویدنیرظمسنجییبویتهیگفتگیرهگیرفست.یرنی
بویهفچیکسیاجازهیرمییدمیکویرنینایرجبهنیبویوکینشتوی
واکنشیغفمانادییکنویکویبویدلفلیاصلیثباتینووویاست.ی
وقتییرییدورگیکانییاشتباهویرمییتهرییرنینایبایاونیقهاعدی



رتقاعدسازییسادهیویرعمهلییوادانیبویکانییکنی..."
بویاحتمالیزوادیدنیاواسطیجمالتییهقییمدیرهندرظمیازی
شمایعذنخهاهییویخداحایظییکمدهیاست.یهمانیطهنیکوی
گفتویشدیاونیناهکانیبمخالفیآرچویبویرظمیریینسدیدنیعملی
جهابی دنصدی صدی هگی است.ی یهقیالعادهی وی جذابی بسفانی
رییدهدیهگیرشانیرییدهدیکویشمایآشنایبوییموبیاویهستفد.



نتیجه گیری



؟مهروییموبیرف هنوگچ

نتیجه
الزمیرفستیتهضفحیدهفگیکویهمفشویویهمویایمادیدنحالی
دنوغیگفتنیوییموبیدادنیشمایرفستند.یهمفشویرهاندیرشابوی
رهاندیذکمیشدهیبویرعنیییموبیکانییرفست.یارایدنیذهنی
گاهیبهدنیبویتصمفماتی داشتنیاونیرهاندیویتالشیبماییآ
خهدیویرحههیگمیتنیاونیتصمفگیهایرییتهاردیبویرایکمکیکندی
تصمفگیهاییدنستیتمییبمفموگ.یدنیرتفجویهگیدنیزردگیی
رهیقیتمیباشفگیویهگیکمتمیازیتصمفگیهاییگمیتویشدهیخهدی

پشفمانیشهوگ.
اگمیبایدقتیهمویب شیهاینایرطالعویکمدهیباشفدیاحتماالی
گفمیی تصمفگی بمایی تالشی کوی نسفدهیاودی رتفجوی اونی بوی
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سموعیرهمتمونیدلفلید؟انییموبیشدنیاست.یضمنایخهبی
رعنیی بوی کتابی اونی رطالبی دارستنی کویصمفی رییدارفگی
اونیرفستیکویازیاونیبویبعدید؟انیاونیرشکالتیرشهود.یارای
همفنیکویبایاونیتمیندهایآشنایباشفدیبویشمایکمکیرییکندی
کویکمتمید؟انیرشکلیشدهیویالاقلیاگمیرجددایاونیاتفاقی

بماییشمایایتادیبدارفدیکوی؟ویشدهیاست.
بعدیازیخمودیاشتباهیبویجاییاونکویازیخهدیبپمسفدی؟مایرنی
اونیخمودینایارجامیدادمیبمهوفدیرنید؟انیاونیاشتباهیشدمیوی
اونییموبینایخهندمیویبانیبعدیرماقبتیبفشتمییخهاهگیکمد
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هدیه کتاب

یاونیکتابیداناییوکیرحصهلیهدوویبایرامیکشفیدنوغی
استیکویبماییتهفویآنیرییتهارفدیبویآدنسیزومیرماجعویکنفد:

دانلود رایگان دوره صوتی کشف دروغ
https://rahenahan.com/lie-detect

https://rahenahan.com/lie-detect
https://rahenahan.com/lie-detect
https://rahenahan.com/lie-detect


؟مهروییموبیرف هنوگچ


