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 انتخاب  یاز متن کتاب تئور  یی ها بخش 

 ند؟ یگویانتخاب” چه م ی نظران در مورد کتاب “تئور صاحب

 انتخاب  ی کتاب تئور  سندهینو درباره

 

 .همه رفتارها قابل انتخاب هستند  باًیاست و تقر رفتار کردن میکنیکه ما م ی کار تمام

کتاب   کنمی م شنهادیپ ،دی ر یبر عهده بگ خود را  یزندگ تیمسئولو   دیرا بهبود ببخش  تانی زندگ  دیخواهی م اگر

 .دیی انتخاب را مطالعه نما ی تئور

  یبرا یقدرت محدودرا دارد و  قدرت کنترل خودفرض ساده بنا شده است که هر فرد فقط  نیبر ا انتخاب  یتئور 

 .گرانیکنترل د 

  ی و همزمان تالش برا دیر یخود را به عهده بگ  یزندگ  ت یمسئول دهدیانتخاب به شما امکان م ی کار بردن تئور به

 .دیرا کنار بگذار گرانید  یو زندگ ماتیتصم تیهدا

 . ابدیی م  شی افزا یشما از زندگ تی رضاو  شودیم تیروابط تان تقو ،یمنف ی رفتارهاکاهش  با

  انتخاب یکتاب تئور  شناسنامه 

 :یاصل عنوان

Choice Theory: A New Psychology of Personal Freedom 

 ۱۹۹۸انتشار:   سال  کا ی: آمرکشور   گلسر ام یلی: وسندهینو

 : همه افراد ی برا مناسب  ی اریخود ،ی : روانشناسژانر

  

 انتخاب  یکتاب تئور  یمعرف

که در صورت استفاده   دهدیرا ارائه م ی د یجد ی” روش روانشناسانتخاب  یتئور گالسر در کتاب خود”   امیلیو  دکتر

منشأ تمام    باًیتقر گرانیدر برقرار ارتباط موثر با د یناتوان ن یببرد. ا نیرا از ب گریکدیما در کنار آمدن با  یناتوان تواندیم

 .ها است  یناراحت
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همه    باًیکند که تقر دیداد تا تأک ریی” تغانتخاب یتئور به “ شدی م دهی” نامکنترل یتئور که در ابتدا “   یمبحث گالسر

 .هستند ی انتخاب ،رفتارها

پاداش و  مثل   یخارج   یهازه یانگنه  م،یشویم کیتحر  یدرون  یهازه یانگکه ما با  کندی ادعا م انتخاب  یتئور 

مجازات کننده و   یرونیکنترل ب یروانشناس از  دیکه با کندیم هیتوص ،یدر روابط انسان   شرفتیپ ی . گالسر برامجازات

 .میدست بکش ،روابط ی نابود کننده 

هر دو طرف    ای یکیاحتماال   د،یهست ندیرابطه ناخوشا کیدر  ،در حال حاضر، است که اگر به عنوان مثال ن یاو ا هینظر

 .دیکنیاستفاده م یرونی کنترل ب ی روانشناسشما از 

. برخالف آنچه  شودیتان مربوط م یبه رابطه فعل شهی شما هم یبدبختاحساس که  دهدی. و نشان مگذاردی پا را فراتر م او

تواند  یکس نم چی. هو نه گذشته  رندی گیت مأنش لحظه حالمشکالت شما از  د،یشما ممکن است باور داشته باش

 .دهد ر ییرا تغ  روزی اتفاقات د

خود انجام   ی که تمام آنچه در زندگ دهدیم  حیاست. دکتر گالسر توض انسان یرفتارهاانتخاب، در مورد  ی واقع تئور در

انتخاب   مان،ی اساس  از یپنج نچند تا از   ا ی کی نیتأم ی خود را در تالش برا  ی رفتار کردن است. ما رفتارها ،میدهیم

 .میکنیم

 .نمود می خواه  یانتخاب را بررس ی ادامه اصول و مباحث مطرح شده در کتاب تئور در

 

  انتخاب یاصل تئور  ده

 .میخودمان هست  م،یرفتار او را کنترل کن میتوانی که م  یشخص   تنها

 .اطالعات است م،یبده یگری به فرد د میتوانی که م یزیچ  تنها

 .رندیگی م أتنش  رابطهبرقراری مشکالت مدت از  ی طوالن  ی مشکالت روانشناخت تمام 

 .ماست یفعل ی از زندگ یبخش  شهیهمرابطه  برقراری در  مشکالت 

خود را   یاساس ی ازهاین میتوانی فقط م ،ارتباط دارد، اما در حال حاضر میدر گذشته رخ داده است با آنچه امروز هست آنچه

 .می کن ی زیربرنامه نده یآنها در آ ی ادامه ارضا  ی و برا میبرآورده کن

 .میخود را برآورده کن ی ازهای ن م،یتوانی م  مانی فی ک ی ایموجود در دن  ریتصاو  ی با ارضا فقط
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 .رفتار کردن است ،میکنی که ما م یکار  تمام 

 ی ولوژ ی زیعملکرد، تفکر، احساس و فاند: شده  لیتشک  چهار مولفهو از   هستند  یرفتار کل  کی ها  رفتار  تمام 

 ی هامولفه. میدار  میکنترل مستق ،عملکرد و تفکر ی هااما ما فقط بر مولفه .شوندی کامل، انتخاب م  یها رفتار  تمام 

انتخاب نحوه عملکرد و   قی آن هم از طر  میکنترل کن میتوانیم میمستق  ری را فقط به طور غ ی ولوژیزیاحساس و ف 

 .تفکرمان

 .شوندیم  ی تر است، نامگذار ص یکه قابل تشخ یو با بخش دنشو ی م   نییتوسط افعال تع  یکل یرفتارها  تمام 

 

 انتخاب  یکتاب تئور  خالصه

انتخاب   ی . در واقع تئوریخارج ی هازه ینه انگ م،یشویم کیتحر یدرون یها زه یانگکه ما با  کندی انتخاب ادعا م ی تئور

 .است یرون یکنترل ب یروانشناس ی ها شاخه  ریساو  ییرفتارگرا ی برا ینیگزیجا

  یفرد در زندگ دیگوی م رد”،ی گی“شکل م هی پاداش و تنب افراد با توجه به   تیشخص  دیبگو نکهیا ی به جا انتخاب  یتئور 

 .انتخاب و کنترل را دارد ییتوانا شهیخود هم

که ما   کندیم انی انتخاب ب ی . تئورمیریگی م زهیانگ م،یخواهی از آنچه در لحظه م شهیکه هم  آموزدیروش به ما م نیا

 .میما قرار داده شده، دار ی هاکه در ژن ی اساس یازهایارضاء ن  ی برا ی ری ناپذ انیپا زه یانسان ها انگ 

 ت،یدرک از واقع ،یفیک ی ایدن ،یاساس ی ازهای نانتخاب ) ی تئور یاصل  ی هامولفه ریسا  نیو همچن  ازهای ن ن یا درک

مان کمک کند، تا   یو حفظ روابط بهتر با افراد مهم زندگ جاد ی به ما در ا تواندی( میرفتار کل ستمیمکان و س سهیمقا

 .میداشته باش ی تربخش  تیرضاو  شادتر  ی های زندگ
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 انتخاب  ی در خالصه کتاب تئور یاساس  ی ارهاین

 ند یآی م ایبه دن یاساس  ازیافراد با پنج ن همه: یاساس ی ازهاین  .۱

 ء بقا ظحفو    و لذت بردن  یسرگرم ، بودن آزاد ، بودن قدرتمند ، داشتن و تعلق داشتن  دوست

که در   شوندی م کی تحر یاساس  ی ازهاین ن یا نیتأم ی برا  انی پای ب  لیتما  لهیو به وس رفتارها هدفمند هستند تمام 

 .ما قرار گرفته اند  ی هاژن

و تعلق  دنی به عشق ورز یاجتماع ازی ن ریتحت تأث  شتریب یدر افراد مختلف متفاوت است. بعنوان مثال، برخ  ازی هر ن  قدرت

 .قرار دارند ی و خودمختار ی به آزاد ازین ریتحت تأث  شتریب گری د یو برخ رندیگی خاطر قرار م

 .دییرا مطالعه نما" دیدرباره آن بدان دیو هرآنچه با مازلو   هرم "مقاله  د،یتوان یم یانسان  ی ازهای با ن شتری ب ییآشنا ی برا

 

 ی ف یک ی ایدن  .۲

 .مان است زهی که منبع انگ میکنی م جادیخود ا  ی برا منحصر به فرد تی ف یبا ک ییایدن  ،از ما ک ی هر

نشان دهنده “پرورش” است. همانطور که  یفی ک ی ایدن باشد،ی بشر م عت”ینشان دهنده “طب یاساس ی ازهایکه ن یحال در

که شامل   می کنی م جادیخود ا ی را برا  منحصر به فرد یفیک ی ایدنهرکدام از ما،  م،یتعامل دار گرانیو با د میکنی م یزندگ

 .مهم هستند  اریفرد بس  کیما به عنوان  ی که برا شودی م یها و اعتقاداتارزش  ها،ت یافراد، فعال 

 :به برآورده شدن دارد. به عنوان مثال  ازین م،یدهی خود قرار م یفیک ی ای آنچه را که در دن  هر

 .افراد هستم نیعاشق ا من

 .کنمیاحساس قدرت م  ،خوانمیصحنه م ی رو یوقت

 .شومی سرگرم م ،کنمیم ی از خانه با فرزندانم باز  رونیدر ب  یوقت
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  ر یتصاواز افراد  ی. برخمیکنی از آن حذف م ایخود اضافه و  یفیک ی ا یرا به دن ”ی ری خود، ما “تصاو ی طول زندگ در

 :. به عنوان مثالکنندیم جاد یخود ا یفیک  ی ایرا در دن ی ا رمسئوالنهی نادرست و غ

  ی آزاد  ایهستند تا احساس قدرت   مواد مخدر   ریمصرف سا  ای الکل دنی نوشکه فقط هنگام  دیری را در نظر بگ ی افراد

 .کنند

 .دارند احساس سرگرم شدن ،یروح ای  یچه از نظر جسم گرانیکه هنگام صدمه زدن به د دیری را در نظر بگ ی افراد

 

 

 تیدرک از واقع  .۳

است. در   تیدرک ما از واقعآنچه مهم است  کندی انتخاب ادعا م ی تئور م،یکنیم یزندگ  ایدن  کیهمه ما در  نکهیا با

 .غلط ای خواه درست باشد  م،یکنی رفتار م ،میدانی م  یآنچه که واقعواقع ما بر اساس 

 :میدهی عبور م مجزا  لتریسه فاطالعات را از  ت،ی درک خود از واقع جادیهنگام ا کندیم انیب انتخاب  یتئور 

 ی ارزش لتریف  ، ی دانش  لتریف  ، ی حس  لتریف

شرکت کنند اما   تیفعال کیدر  ایمشابه باشند  دادیرو کی چند نفر ممکن است شاهد   ایدو  لترها،یف  نیا لیدل به

 :داشته باشند. به عنوان مثال یکامالً متفاوت ی هابرداشت 
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را   لیف ،برداشت خود. در آن داستان هر شخص با توجه به دیری را در نظر بگ)از موالنا(    کی در اتاق تار  لیف  داستان

 .کرد یم فیتوص

 

 کند یم سهیرا با هم مقا  ریما به طور مداوم دو تصو مغز: مکان سهیمقا   .۴

 میخواهی ما از آنچه در آن لحظه م   یف یک یایدن  ریتصو  -ب  تیما از واقع درک -الف

تطابق وجود داشته باشد،   یوقت است. میخواه ی و آنچه م  میکنی آنچه درک م  نیتطابق ب جادیا  از همه رفتارها هدف 

  یناراحت جادیکه باعث ا ی عدم تطابق وجود داشته باشد به حد  یکرد. وقت می حفظ خواه میارا که انتخاب کرده   ییرفتارها

 :کند. به عنوان مثال جادیمورد نظر ما را ا طابق تبود که  می خواه  ی دیجد ی شود، به طور خودکار به دنبال رفتارها یدرون

که از آنها خواسته   یتی که دانش آموزان به طور فعال در فعال شودیو متوجه م کندی به کالسش نگاه م یکه وقت  یمعلم

 .دهدیخود را ادامه م سیتدر یفعل ی های و استراتژ   ردیگی مثبت م یداخل  گنالیس کی. شوندی م ری درگ

و    خواهندیآنچه م  نیدارد. مشاهده عدم تطابق ب ی فرزندشان در خانه و مدرسه رفتار بد شوندیکه متوجه م ینیوالد

 .رندی بگ شی کودک در پ تیترب ی برا دیجد ی های تا استراتژ  کندی آنها را وادار م  نند،یبی آنچه م

 رفتارها چهار مولفه دارند  همه: رفتار کامل  ستم یس    .۵

 یولوژ یزیف -د احساس  -ج کردن فکر -ب عملکرد-الف
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 .کنندیم ر ییتغ  زی ن گرید ی هامولفه  م،یدهی م ریی رفتار را تغ ی هااز مولفه کیهر  یوقت

است که  رممکنی کنترل کرد، عملکرد و تفکر هستند. عمالً غ میبه طور مستق توانیها که ممولفه نیتا از ساده تر  دو

 :. به عنوان مثالدیده  ر ییخود را تغ ی ولوژیزی ف  ایاحساسات  د یبتوان ماًیمستق

 د؟ی کن  یکمتر احساس غم و افسردگ دیتوانیم د،ی خواهیم نکهیفقط بخاطر ا  ایآ

از آن   شتری ب اریبس مانی ولوژ یزی کنترل ما بر احساسات و ف کنند،ی آنجا که هر چهار مولفه به صورت هماهنگ کار م از

ما بطور خودکار   ی ولوژیزی احساسات و ف م،یفکر کن ایو  میمتفاوت عمل کن نکهی. با انتخاب امیکنی است که تصور م ی زیچ

 .کندی م رییتغ

مثبت بر   ر یرا که منجر به احساس بهتر و تأث  یااعمال و افکار مسئوالنهتا  کندیبه افراد کمک م انتخاب  یتئور 

 .را  انتخاب کنند  شودیشان م ی ولوژیزیف

 

 انتخاب  ی کامل در خالصه کتاب تئور رفتار

 انتخاب  ی از متن کتاب تئور ییهابخش 

  یچه اتفاق ستیمهم ن م،یرفتار کن  ستهیناشا ا ی  دی فرد درمانده، ناام کیمثل  ن یافراد غمگکه با  ستی لطف ن نیا“

و از    ندیاز پس آن برآ توانندیافراد م ی که آنکار هاشاره ب و قت یحق  انی ب یعنی کردن ی مهربانآنها افتاده است.  ی برا

 . “ تا به خودشان کمک کنند به مردم کردنکمک  ی نعی یواقع یدلسوز آن در جهت منافع خود استفاده کنند. 
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کنترل  ، اجبار، مجازات، پاداش ،ییزورگو مانند   ییاز انتخاب کارها دیبا مان،از یو حفظ روابط مورد ن یابی دست ی برا“

مراقبت،  دی. بامیبرداردست  ی ر ی و کناره گ ی کردن، رتبه بند   تینق زدن، اذ ت،یبودن، انتقاد، سرزنش، شکا سی کردن، رئ

را    استقبال و احترام رش،ی دوستانه بودن، اعتماد کردن، پذ دن،یرزعشق و ق،یکردن، مذاکره، تشو تیگوش دادن، حما

 “ .میمخرب کن ی رفتارها  نیا نیگزیجا

شخص در تمام طول   کیبا   یعشق جنس  افتنیبه دنبال  یکیوجود ندارد که نشان دهد ما به طور ژنت  ی مدرک چیه“

در   قتیحق  نیدهند. ا ینم یتی است،  اهم یکه چه کس  ن ی. اما به اخواهندی را م یما کس ی ها. ژن میخود هست یزندگ

 “ .ازدواج مجدد مشهود است ی باال باًیطالق و نرخ تقر ی نرخ باال

 ”.را دوست داشته باشند  گریکدیاست که   نیفرزندان خود انجام دهند ا ی برا توانندیم  نیکه والد ی کار  نیبهتر“

  د،یدهی که انجام م ی کار  تیفرار از مسئول ی است. برا رانهی پذ تیسخت و مسئول  یجهانانتخاب،   ه ینظر جهان“

 “ .دیاز دستور زبان استفاده کن  دیتوانینم

 ”.است ی ریادگی ی برا  یکیپاداش ژنت  ،یسرگرم“

از   یکه برخ ی. معموالً تا زمانکندی را دشوار م یزندگ م،یداشته باش ی مان کنترل موثربر همه روابط میکه بتوان  نیا ”

بهتر است همه آنها  د،یشویها خسته ماز آن  یکند. اما وقت  ینم  جادیا یکننده هستند، تفاوت چندان یراض  ی روابط تا حد

  دیتوانیداشته باشند. م د،یآن هست  رشیبه پذ لیاز آنچه شما ما ی باالتر رتبه از آنها ممکن است  ی. بعضدی کن یرا بررس

  کیاز همه بهتر، با کمک  ای  د،یها اعتماد دارکه به آن  ی خانواده ا ی اعضا ایاز دوستان   یکی روابط تان را خودتان، با کمک 

 “ .دیینما یمشاور خوب بررس

بازگشت به  ی برا یراه کنندیم یگروه افراد ناراحت سع نیمردم را به دو جهت سوق دهد. اول تواندیم یناراحت“

  افتنی. گروه دوم افراد ناراحت از کنمیم فی کنند، که من آن را روابط لذت بخش با افراد خوشحال تعر دا یپ  یخوشبخت

داشته باشند. اما مانند   یکنند روابط لذت بخش ینم یسع یت ح گری. دشوندی درکنار افراد خوشحال منصرف م یخوشبخت

و    گردندیشوند. آنها بطور مداوم و بدون روابط به دنبال لذت م یمنصرف نم  داشتن احساس خوب ی همه ما، از تالش برا

  دایرا پ  یابا خوشحال حم ی ب یرا با استفاده از غذا، الکل، مواد مخدر و خشونت و رابطه جنسآن   کنندی م یسع شتریب

مخرب و   ی هاانتخاب  نیدر آن خوشحال باشند، به کاهش ا ی شتریکه افراد ب میکن جادی ا ی جامعه ا می کنند. اگر نتوان

 “ .شد مینخواه کی کنندده نزد بیخودتخر

  گرانیکه توسط د دیاحساس را داشته باش نیا دی: بادیاموزی افراد آموخته اند ب  نیآنچه را که ا دیموثرتر شدن، با ی برا“

  ی گرید ز ی هر چ ای اقتصاد  س،یپدر و مادر، همسر، فرزند، رئ  یروان ای یشما برده جسم . دیشو یکنترل نم  دادهایرو ای

 “ .د یخودتان آن را انتخاب کن نکهیمگر ا دیستین
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انتخاب   ،میده ی که انجام مرا   ییهمه کارها م،یکه دار یهمه اهداف عمل   ی که، برا دهدی م حیانتخاب توض ی تئور“

 ”.میکنیم

 ند؟ یگو ی ” چه م انتخاب یتئور نظران در مورد کتاب “ صاحب

 :کرده فیتوص  نگونهیانتخاب را ا ی کتاب تئور  س،یپرام  یابیمراکز باز ریرابرت لوفر، مد  دکتر

عملکرده است. از نظر وضوح و عمق   یکتاب کامالً عال نیو هم از نظر نحوه ارائه آن در ا دهی انتخاب هم از نظر ا ی تئور“

  ”.است دیمف ار یبس ینیبال ی ها قرار دارد و در درمان یدرک، در کالس خاص

 

کرده   انیب نگونهیکتاب نظر خود را ا نیپس از خواندن ا ن،یجامع بلور ی سا یکل  انگذاریبن شی رابرت اچ شولر، کش  دکتر

 :است

 ی اکتاب افسانه کی نیخود نشان دادم و گفتم:” ا ونیزیکتاب، آن را به مخاطبان تلو  نی ا افتی هفته پس از در  چند“

بهبود ازدواج خود، بهتر شدن   ی از آن برا میتوانیچگونه همه ما م نکهیفراوان آن و ا  ی هااست. من از وضوح آن، مثال 

انتخاب، همانطور که دکتر   ی . تئور میخوب در مدرسه استفاده کن ی کارها امانج ی فرزندانمان برا بیروابط با خانواده و ترغ

   ” .است ی و شاد یسالمت ی برا  ی دیجد یروانشناس دهد،یم  حیگالسر توض

 

 :کتاب گفته است نیمورد ا و سرپرست سابق مدارس، در ی الفوستر، مشاور آموزش چاردیر

خود را   ی هادگاهیاو د ،انتخاب ی را نشان داده است. در تئور یرفتار انسان فی و درکش در توص رتی بص شهی هم  گالسر“

  ی کار برجسته دکتر گالسر برا نیکتاب بهتر نی. ادهدیرفتار مناسب را به خواننده نشان م  ی هانه یو گز ده یبخش قیتعم

  ”.است ی افراد حرفه ا

 

 انتخاب  یکتاب تئور  سندهینو  درباره

  سندهیانتخاب و نو ی به عنوان خالق تئور شتریاست که ب یالملل نیشناخته شده در سطح ب یگالسر روانپزشک  دکتر 

کرده است و اکنون در   جادی ا ۱۹۶۵که او در سال   یروان درمان ی برا یی. روش هاشودیشناخته م یدرمان تیکتاب واقع 

 .شودیم س یسراسر جهان تدر
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  لیتحص  یم یش یدر ابتدا در رشته مهندس ی متولد شد. و ویاوها ولند،یدر کل   ۱۹۲۵گالسر، در سال  امیلیو دی فق دکتر

  لیحوزه تبد نیافراد در ا  نیاز برتر یکیرفت و به  یعالقه دارد، به سراغ روانشناس یبه روانشناس دیفهم یکرد. اما وقت

 .ت اش درگذشدر خانه  ۲۰۱۳آگوست  ۲۳شد. گالسر در  

 

که در   یمدت ی. طدادیخود ادامه م تیدر لس آنجلس به فعال یمطب خصوص کیدر  ۱۹۸۶تا   ۱۹۵۶از سال   گالسر

به   تیکه در نها افت،یگسترش  یسندگیو نو یدکتر گالسر به سخنران یلحرفه شغ کرد،یم  تیمطب خصوص خود فعال

 .کتاب منتشر نمود ستی از ب  شی منجر شد که او ب نیا

 

ها را به سمت خودش جلب کرد. کتاب را کسب نمود و توجه  نیعنوان پرفروش تر  (،۱۹۶۵)  یدرمان تیدوم او، واقع کتاب

 .کرد سی تأس ۱۹۶۷خود را در سال  یدرمان تیموسسه واقعگالسر در پاسخ به عالقه مشاوران، 

 

آموزش بود، که باعث نوشتن  نه یدر زم  ی کتاب و نی اول نی( را نوشت. ا۱۹۶۹) کتاب مدارس بدون شکست سپس

 .گالسر شد تیفیدر جنبش مدرسه ک  ی مدت و ی مشارکت طوالن ی برا ی و آغاز   گر ید ی هااز کتاب  ی امجموعه 

 

 ( شد. ۱۹۹۸( ) انتخاب هینظراو ) گریمنجر به کتاب د یدرمان  تیواقع تیموفق یاساس لیدر مورد دال  ی مطالعات و ادامه

فشرده را فرا گرفته اند تا در   یآموزش ی ها کتاب را در دوره  نیاز نود هزار نفر در سراسر جهان مباحث ا شیتا کنون، ب

 .خود دانش کسب کنند یو شغل یشخص یاو در زندگ  ی هاده یاستفاده از ا یمورد چگونگ

 

مطالعه کردن است. با  د،یاموز ینحوه کنترل بر تفکر و عملکرد خود را ب دی توانیکه با استفاده از آن م ییهااز روش  یکی

 .دیی زمان مطالعه نما  نیجهان را با صرف کمتر ی هاکتاب   نیاز برتر ی اذهن، مجموعه شنی کیدانلود اپل

https://zehn.ir/blog/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-

%d8%aa%d8%a6%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8/  

https://zehn.ir/blog/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%a6%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8/
https://zehn.ir/blog/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%a6%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8/
https://zehn.ir/blog/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%a6%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8/

