
 



 ربدرس یاجهب ۱

 ریبدرس یاجهب

 راطع خیش اضریلع

 هدنیاشخب یا

 دیاش هک تاهنوگنآ هک میاتس هنوگچ ار وت .اهر نم تافیصوت راوآ زا و يدازآ نم یاشناراب زا
 .مسانشن

 نابرهم یا

 .منک زاورپ ملابخ رد ار وت هک داب ممرش .لایخ رعق رد رد نم و یلامک حوا رد وت

 هدنز هشیمه تقیقفح یا

 انش ار نارسخ یایرد و ماهدید نایز .مداد فک زا هتساوخ نم و یدیشخب نم رب هتساوخان

 .ناسر ممارآ لحاس رب .منکیم

 ؟زاغآ تراسج مادک ارم ؟زاورپ رپ مادک ارم .دناوتن تاهلق دور الاب هچره نایشآ دنلب یاقنع

 مروخیم ترسح نخان ار تتزع یاههلق و میوپیم ار ضیضح یاههرد
 لاعتم گرزب یا

 و ریگب متسد .روک وت زا نم و یرتانیب مدوخ هب نم زارود وت زا نم و ءرت کیدزن مدوخ هب نم زا
 .امنب نم رب ار تیاپ در

 رون یا

 .تسا کیرات هک شاپب رون اجنیا .هد مباوج و مناوخیم ار وت .مدادن تباوج و یدناوخ ارم
 ادنوادخ

 .شخبب ارم

 مهد هرابش همت



 آ سارتشرپاو هیضق

 سارتشرپاو هیضق

 یگدیپتفلوبا ناملس

 نيا یهیضق نیرتابیز هک دنتسه هدیقع مه نم اب الامتحا دناهدنارذگ ۲ زیلانآ هک ینایوجشناد

 .تسا نینچ هیضق نیا تروص .تسا سارتشاریاو یهیضف
 هک دراد دوجو 2(2) یاهلمجدنچ . > ۰ ره و[ :۱۰,۱) + یهتسویپ عبات رهیازاهب

 » < [۶,۱) رهیاراهب |۶) - [(۶)| < «

 کیدزن یاهتسویپ عبات ره هب ناوتیم یبیرقت ره اب اهیاهلمجدنچ اب دیوگیم سارتشریاو یهیضق عقاو رد

 .تسین بلاج نادنچ دوشیم هئرا نآ یارب ۲ زیلنآ رد هک ینابا هبضق نيا یابیز تروص فالخ رب .دش
 ماجنا ینالامنحا یاهشور اب ۱۹۱۲ لاس رد «نیاتشنرب» هک دوش یم هئارا بلاج رایسب یتابثا ريز رد

 .تسا هداد

 سرد ن

 ره یازا هب تروص نیارد ۸() ۸ و دشاب یفداصت ریغصم کی ۱ دینک ضرف :تامدقم یمک تسخن

 و ۱(۶) ۱ تروص نيارد دشاب یفداصت ریغتم کی ۲ - * دینک ضرف اریز ۳( > )< جد ۰

 ؛میراد 1

 > ۲() ۳/۲ ع)
۱ 

 ؛تروص نیا رد .تسا ۲ یارب نکمم ریداقم (۳۱:۳۷,۰۰۰, «] نآ رد هک

 ۱-در > درس عج > جک ۲ مر در۲
۴ ۰+ ۹ 

۱ ۱ 
 حب ج 2 ۲۳۳/۲ > ۳) عج ۲( > ۲) < ۳

 .دنیوگ یم «فکرام» یواسمان ,قوف یواسمان هب

 (۷ - ۳ تروص نیا رد ۱2۲( ) ۳ و ۲() - ۸ و دشاب یفداصت ریفتم کی دینک ضرف لاح

 :میراد فکرام یواسمان یبط نیاربانب ۰( - ۲)۸) - ۸۳ هک دوب دهاوخ یفداصت ریغتم کی زین

۲۳))۰ - (۲ < ۳۲6۲( > 1 7 

۱ 
 ۳۱ - | > ۳6) < آ

 ی

 :لزمتزود ۱۳۸۱ هاماپآ مود همین



 سارتشرباو هبضق

 .دنیوگیم «فشیبج,» یواسمان قوف یواسمان هب

 .ميسریم سارتساریاو یهیضف تابنا هب لاج
 دوجو ۵ > « نیاربانب .دشابیم هتسویپ تخاونکی روطهب سپ تسا هتسویپ [ : (۰.۱]) -+ 2 هک ییاجنآ زا

 تسه زین رادنارک ۰[ یفرط زا .2(/۱)- [(2۳)| <  ؛اع - | < 6 هک ع,د" 6 (۶,۱) رهیازاهب هک هراد
 .2 < [۶,۱) رهیازاهب |[(2)| < ٩۱ هک دراد دوجو ۸ > ۰ ینتب

 هک شیامزآ » رد ار اهتیقفوم دادعن هک دشاب یاهلمجود یفداصت ریغتم کی (0.۶) دبنک ضرف لاح

 :تروص نيارد .دشاب ۲ شیامزآ ره رد تیقفوم لامتحا هکیروطهب درامشیم دنوشیم ماجنا لقتتس ررظبب

 (/۱(,)  ز) )۳ - ))
 د

 اله, ع)) ع

 ۸(8۵(۷۵۳,)) > 8۲ ع هج(۱ - )

 6 - 2-2۲۲ < ۷ الو
 !میراد فشیبچ یواسمان یبط لاح

 ۳۱۳8(, >) - هج| > ۱۱/۵) < "8

  

 رو

 ۰/۲ > 5 نوج و
۱ 
 ۳( (,2) - »۰۶| > ۱۳/۳) < -ر

 هک دیریگب رظن رد نانچ ار » لاح

۳ ۱ 0 ۱ 

 ۱/۳ ؟ ۴۸/۲ ۴

 !دینک فیردن

۲۶۱۶ (0 ۰ (۱2 

 ام )۳0۱ - )۳۳ - ۱ هک ییاجنآ زا |۰/2) - /(ع)ا < ع ۰ 6 ۱۰,۱) رهیازاهب میهدیم ناسن

* 
 مهد ةراش ةنامتفج- ۳



 1 سارتشریاو هبضق

 ؛میراد

 )ام ع اس - 0۸ )0 - )۱ ۱۱

۸ 2در )0 - »)2(۳۳۰۱۶) - ۲6۶)ا
 

 * لب )0 - )۶-۳( - ۶ام
 ::-معاک» ۱/۴

 ب  ()ع(۱- ۳۳۸/۸۵۱۱۹ ۱/۸
(۱-۳ 

۸
 ()7۱۱- 2۱۳۰/۵ - رها 

:- 2-۵ 

+۲۸ 7 ۳0 - (٩ 
  ۱پ ۱۱۱ ۱

 میراد اریز ٩۱ < |)*(/ .۱سپ |[ - ۱)2(1 < + میراد |+ - ۶۱ < 8 هک ۱ رهیازاهب نینچمه

 ۳۱۱ ۰)( مه) - ۶اع)ا < اب

+۲۸۷ ۳۱۱۹۸ ۸۱ < ۱۳/۴( 

 < +۲۸۷ لب < + ۲۸۷ هک > ء

 .دش تباث مکح و

 ةامتفک ۱۳۸۱ هاسزابآ مود امین



 سارتشرباو هبضق _ اب

 رتفد میدمآ .میتشگرب هسنارف سالک زا هتفوک و هتسخ هک دوب ۵:۳۰ تعاس دودح رهظزادعب هبنشراهچ

 ورس اههجب زا ات دنچ میدید هعفد کی هک هنوخ میرب میتفایب هار و مینیشنب یاهقیقد هد میتساوخیم و هلجم

 «. ... ؟هشیم هگم» ۰«. ... !هرادن یراک هک نيا» هک دش دنلب نوشادص

 ۱ یاهددع اب دیتسنوت هگا» :تفگیم و دوب هداتسیا طسو یرازه دیمح :هربخ هچ منیبپ هک مدش واکجنک

 «ادیزاسب ار ۱ اب کی اقیقد ددع ره ندرب راک هب و یلصا لمع راهچ و ۷ و 1 و ۵

 همه .تفرگ ور هلجم رتفد رد رضاح رفن ۵۰-۱۲ ؛عیرس یلیخ وج .دندش راک هب تسد عیرس همه و |

 .. و !هرادن یراک !هشیمن ارچ هک دندیدنخ یم یه لرا

 هتخن هب ور و نوشهنوچ ریز دندوب هدز ور نوشتسد همه هک مدآ ات ۱۰-۱۲ اب دینک روصت ور هلجم رتفد
 یهنادنمزوریب یهدنخ یادص یهاگهاگ و دمآ یم ندیشک سفن یادص طقف .دننزیمن مه کلپ و دناهتسنز

 !دوب هدیسر شفده هب هک نیا لثم و دوب هتسشن هشوگ کی هک یرازه دیمح+

 .ندرک هبساحم هب دندرک عورش و دنتفرگ نوشتسد ذغاک کی ,لوا نامه زا یدهم و دماح و یلعدمحم
 یلعدمحم و «1؟هن هتخس ینادجو» تفگیم و هدنخ ریز دزیم راب کی هقیقد دنج ره یراکش دیمح

 «.منکیم رکف مراد !تکاس ا» دزیم دا

 هک درکیم اعدا تشاد یدهم مدمآ یم نوریب هک نم .دندوب راکرس همه تعاس ۱ دودح هک نيا هصالخ

 الاب یلک و دندرک لح هک دنداد ربخ مه هب ینفلت بش دنتفگیم مه یراکش دبمح و اضریلع .هدرک لت

 .دندیرب نییاب

 !دینامب راکرس مک کی مه امش

 یاب.

 ۱۳۸۱ هامنابآ مود ٌهمین .مهد ٌ؛رامش

 ؛هرامش نیا ناراکمه

 دیمح :هدازمرکادخ نیریش .دیعسدامتعا یدهم :یگیبحتفلاوبا ناملس

 ؛قاتشم نیسحدمحم .نایمیرک ایور :راطعخبش اصریلع . .یراکش

 .یرصان ن ناگزم. راز دير ؛یوسوم سابعدبس
 یئارآ هحمص و یمیج فو رح

 ۱     اب ر ةدکشناد تاراشتنا :پاچ

 ۹ :لازمتزهد



 ٩ ؟تفگ هچ افو نارماک روسفورپ

 ؟تفگ هچ افو نارماک روسفورپ

 عراز لیباخ

 تالیصحت رظن زا هچرگا افو نارماک .تسا یناریا رصاعم نادنمشناد نیرتهتسجرب زا افو نارماک روسفورپ

 و تسا زاسیضایر نادیضایر کی یتسار هب اما .دوشیم بوسحم نادکیزیف کی ؛قیالع و " کیمداک آ
 یمومع ناشبا ینارنخس هک نآ اب .تسا هداد ماجنا نامسیر یهیرظن تایضایر یزیریپ رد یمهم یاهراک

 تایضابر و یرظن کیزبف تاقیقحت زکرم تاعمجت رالات رد هامنابآ ۲۰ زور مه امش رگا یلوبدوب یفیصوت و

 .دیدشیم هدز تفگش کیزیف و یضایر فلتخم یاهتمسق رب ناسیا طلست زا .دیتشاد روضح

 :دش زاغآ یضایر و کیزیف طابرا دروم رد یفسلف ًابیرفت لاوس کی اب ینارنخس نیا
 «؟دراد دربراک کیزیف رد تایضایر ارچ»

 :تسا هتفگ لاوس اب هطبار رد ار هلمج نيا کارید

 «.دراد دربراک کیزیف رد نآ ییابیز بسانت هب تایضایر شخب ره»

 ۲.دش هداد نامسیر یهیرظن هب یاهدرشف رایسب رایسب ییانشآ هاگنآ

 هک دش اقلا سح نیا بلاج لاثم دنچ یهئارا نمض و دش هراشا (42!:؛») «یگناگود» موهفم هب سپس

 کمک هب و تسا یضایر فلتخم میهافم نیب یفیمع رایسب طابترا دوجو زا یکاح ؛یگناگود نیا دوجو

 .درب یپ طابترا نيا دوجو هب ناوتیم کیزیف

 رایسب لاوس کی نیا .تسیچ اهنآ ءاشنم و دنیآ یم دوجو هب ارچ اهطابترا نيا دناد یمن سک چیه زونه
 «اهیگناگود» نیا کمک هب نانادکیزیف اما ؛تسا نانادیضابر یارب یندشن لح ًالعف و یساسا ؛مهم

 داهنشیب باوج زین تابضابر هزوح رد لیاسم یضعب یارب هک نآ بلاج و دننکیم لح ار دوخ یاههلأسم
 یب .دناهتفای تسرد ار اهنآ اهباوج نيا ندرک کچ اب اهنادیضایر هک دراد دوجو ییاههنومن .دننکیم

 لح یارب» دیوگب امش هب یسک هک تسا نيا دننام قافتا نيا .دنکیم راک ارج شور نيا دنمهفب هکنآ

 یت.یآ .ما هاگشناد زا نامزمه ار کیزیف و یضایر سناسیل لاس زا سپ .دش لیصحتلاغراف زربلا ناتسریبد زا ۱۳۹۵ لاس رد افو نارماک"
 داتسا ناونع هب دراوراه رد ۱۳۷۰ لاس زا ناشیا .درک عافد نوتسنیرپ هاگشناد کیزیف شخب رد دوخ یارتکد زت زا ۱۳۹۵ لاس رد و درک تفایرد

 ۱ دنتسه قیفحت و سیردت لوغشم ([دال ن۳ه/ععع0ع) لماک

 صضرف ( ۰۰۰ و نوتوف .نوتورپ :نورتکلا دننام) .دنادب یدام ماسجا اشنم ار تارذ هک نیا یاج هب نامسیر یهیرظن یدوهش روطهب"
 .تساهدش هتخاس «ییاهنامسیر» زا هدام هک دنکیم

 ناشن دوخ زا یصاوخ ,دنک ناسون هنوگچ هک نیا هب هتسب و تسا ۲ دودح رد کچوک رایسب رطف اب) هقلح کی تروص هب نامسیر ره
 .دیامنیم راتفر صاخ هرد کی دننامه هک دهدیم

 نورتکلا زا یاهرذ روصت نورتکلا زا ینامسیر روصت

 .دوب نیتشینا یوزرآ هک تسا ملاع یداینب یورین ۴ ره تدحو ,یروثت نیا یروف جیاتن زا یکی

 ۱۳۸۱ هامنایآ مود همه



 ؟تفگ هج افو نارماک روسفورپ ۷

 دوخ فرح یارب یتابثا چیه و «.نک هدافتسا > - -اخا/ -۰۰ لومرف زا ۲ + هر + -  « یهلداعم

 «ادروان

 !تسا تسرد هک دینکيم قیدصت و دینکيم کچ ار باوج نیا امش اما

 :۳ درک هراشا اهنآ زا هنومن دنچ هب و دیمانیم «هزجعم» ار بیجع یاهقافتا نيا افو روسفورپ "
1 

 سیطانغمورتکلا هیرظن رد 8 و / نیب یگناگود -

 یسدنه صاوخ و یکیزیف یاهورین نسب یگناگود -

 یسیرتام یاهلارگتنا و شنارگ یورین نیب یگناگود -

 1 یگناگود سنا

 نيا و دوشیم یضایر فلتخم یاهتمسق نیب طابترا فشک هب رجنم نامسیر یهیرظن هک نآ هصالخ

 .دنامن بیصنیب لوحت نيا زا زین دادعا یهیرظن دیاش یتح هک اجنآ ات دراذگیم ریثات تایضایر رب فشک

 هک دوب هتفای ییاهلاّوس هک گرزب ینهذ اب یدرم .دوب افو نارماک روسفورپ ینارنخس هلمج نیرخآ نیا
 .ناشیا یارب رتشیب یاهتیقفوم دیما هب .دنراد ار شگرزب نهذ تفابل هک دنامهم ردعنآ

 تسا طوبرم هیروف یلبآان یدعب تیاهنیب تالیدبت دوجو هب اهیگناگود نیا دوجوآ

 ضد ؛رابش 1 مرمت ۳



 ۵ .دبا ات ميلووسم میدرک شیلها هک يسک لباقم رد ام

 .دبا ات میلوژسم میدرک شیلها هک یسک لباقم رد ام

 :لووسم ناسنا

 هک زور تعاس ۲۴ هک مشاب لووسم نم دشاب رارق رگا .تسه ندش یلها .تسه تداع یاهطبار ره وت
 شتابثا منک رکف مه شارامش هزات .مرآ یم مک تقو مزاب دشاب مه یهانتم ددع ره .زور تاعاس هگا لهس

 نوبیب و هوک هب رس مدیم حیجرت هک منم هگا هدنناوخ هدهع هب ارامشان تلاح ره رد تابثا) .هشاپ تحار
 .مشاب هتشادن هطبار یسک اب ات مرادب

 :قشاع ناسن]

 هزاجا .نینزیم یفرح نینچ هک هدرک تیلووسم ساسحا شقشاع لباقم رد یفوشعم مودک منودیمن نم

 قشاع هگید یسک هک هنکیم هک ییاراک نيا اب هشاب لووسم قوشعم رگا هخآ .هشابن لووسم قوشعم نیدب

 .نینکن رتشیب ونومدرد .میزاسب قوشعم یتیلوژسمیب نیمه اب نیراذب .هشیمن
 :دازآ ناسنا

 راب هک یفیعض یاهناسنا شرورپ هب :نیدیم تیعورشم ندش یلها هب نوتفرح نیا اب نیراد امش

 یلها لووسم شدوخ یسک ره نیراذب .نینکیم کمک نریگیمن هدهع رب ور نوشدوخ لمع تیلووسم

 هدنوش یلها یکی و هدننک یلها کی هطبار هب وت نیدب هزاجا .هرن نیگنسراب نیا ريز ات هشاب شدوخ ندش
 .دازآ ناسنا داب هدنز .هشابن

 :اه

 .یاهدرک وا فرص هک تسا یرمع .هداد رابتعا و شزرا وت لگ هب هجنآ

 همزن ۱۳۸۱ هامنابآ مود همین



 رشبف یواسمان هرابرد ۳ ۳

 رشیف یواسمان ةرابرد

 یرنان یبتجس

 یتبان ی ۸ یازاهب هک یروط دنشاب (۱,...,») زا یزیامتم یاههعومجمریز ۰ 1, دینک ضرف

 نارک ندرک ادیپ درک میهاوخ یسررب تشاددای رد هک یاهلاسم .|۸: 0 را 2 ۸ میشاب هتشاد | # ز رهیاناهب

 اب دنکیم نایب هک تسا (۱۹۴۰) ,6۲::۲ هب قلعتم دروم نيا رد هجیتن نیلوا .تساه .۱, دادعت یارب یبالاب

 39« ۰۱۹۴۹ رد 7 < تشاد میهاوخ قوف هلاسم هب |۸۱... + |۸-| و 2 ۱ طرش ۲ ندرک هفاضا

 تابنا .(۲ هبضق) درک تابثا یطخ ربج زا هدافتسا اب و قوف طرش رد ندرک هفاضا نودب ار < ۷ یواس ءان

 یواسمان یارب ۰ لح ر هئارا زا لب . تسا تاسکرت لئاسم رد یطخربج دربراک هنومن نیلوا یواس.

 یازاهب ۲1:۲۲ یواسمان نامه عقأو رد هک) اثدنز» و ۳۵06 (۱۹۴۸) زا ار یاهیضق دیهد هزاجا ۳۰

 ییاچ هی اب ور همانهتفهود هشب میاوخیم نوج» .مینکیم نایب (07۷2) زا ابیز یناهرب اب ار (تسا/ - ۱

 هئارا ار تسا لوادىسم ۱)هعنوت» ۲۵:۷ رد هک ار یلوادتم فیرامت ییادتبا یایاضق رد «دروخ دنق یا «ب

 :مينک مد

 ۲ زا لقال مادکره هک طخ ا زا لکشتم هعومجم و هطقن» ز زا لکشتم ۸ هعومجم (۱۴۸) .۱ ههضق

 ای۵ - ۱ اب دنشاب لصتم مه هب طخ کی ًاقیقد هلیسوهب هطفن ود ره رگا . دیریگب رظن رد ار دنرذگیم

۷ 2 . 

   
 هقن

 لماش یاهطخ دادعت ار, ؛» < .۷ رهیازاهب .> ۱۷| وه ع | > ۲ میهد رارف (( ۷۸۱ ) .نامرب

 رد .۰ ۰ ۰ دبنک ضرف .تسا لصتم /. طافن یهمه هب ۶ ره نوج ۲, > |! هاگنآ 2 /  رگا .ميريگیب 1

 نیاربانب 9/0 - |۸) > ۰ - ۳۶) میراد ۶ # |. یارب تروص نیا

 و م و و لس یوم و مس
 ار جعل ۷ جم وا

 دوم دما جم ع گ دیر ۱ 2

 "۰ .دشاب رارفرب یواست یواسمان یهمه رد هک دنکیم باجیا .:,.|

 تسیفاک .درک هئارا یبابیز و هداس یسدنه ناهرب ناونیم دنشاپ تسار طخ .نامیاهطخ هک ینلاح رد.

 زا یکی نوچ) درذگیم هطقن ود زا اقیقد هک دراد دوجو یطخ . .دنشابن طخمه طاقن یهمه رگا میهد ناسن

 ناهرب ات درک فذح رگید یهطقن ه هارمه هب ار طخ نیا ناوتیم ,تسین طخمه طاقن یهیقب اب طخ نیا طامن

 مطد ُهرامش



 ۳ رشیف یواسمان هرابرد

 .((تسا حضاو ءارفتسا یهیاپ) دسرب نایاپ هب هارقتسا هب
 اعدا .دشاب ممینیم تسین نآ یور هک یاهطقن نیرتکیدزن اب شاهلصاف هک دیریگب رظن رد ار یطخ

 .درذگیم هطقن ود زا اقیقد طخ نیا مينکیم

 .دشاب ۸ رب ۵ زا دراو عافترایاپ 14 دینک ضرف .دیریگب ۵ ار نآ هب هطقن نیرتکیدزن و اب ار طخ نیا
 هطقن نيا) تشاد دنهاوخ رارق / فرط کی رد اهنآ زا ات"۲ هاگنآ .دشاب 4, 8,0 یهطقن ۳ لماش /, رگا

 .(دیریگب ظ ار 1 هب رتکیدزن هطقن و ۸ و 2 ار
 0 و  باختنا یهوحن اب نيا و دوب دهاوخ رتمک / ات 2 یهلصاف زا .4/) ات 2 یهلصاف تروص نیا رد

 .تسا ضقانت رد

 ره کرتشم یاهانشآ دادعت هک دشاب نانچ رتخد 7 و رسپ نیب ییانشآ یهطبار دینک ضرف .۲ هیضق

 .دشابن ناسکی اهرتخد نیب رد اهرسپ یهمه یاهانشآ نمضرد و دشاب تباث یددع اهرتخد نیب یرسپ ود

 1 < ۲۰ دیهد ناشن

 ادیپ یطخ لقتسم رادرب " «يدعب " یرادرب یاضف کی رد هک تسا نیا ناهرب یساسا هدیا  .ناهرب
 تبسن ار «: 6 (*.۱)" رادرب ۵. ره هب .ميمانیم 9:....,وم ار اهرتخد و ۵:....,ثم ار اهرسپ .مینک

 میهد ناشن تسیفاک .دنشاب انشآ مه اب ور وا, رگا اهنت و رگا.تسا ۱۰۷, مار یهفلوم نآ رد هک میهدیم

 یگمه هک ۰۸۱.۰۰۰, ۸, یقیقح دادعا یازاهب ینعی .دشابن نینچ دبنک ضرف .دنایطخ لقتسم 8۳ رد اه «:

 حوضو هب .ميهدیم شيامن |۵,| اب ار 6 یاهانسآ دادعت .1, ),", > * میشاب هتشاد دنتسین رفص مه اب

 ؛نیاربانب < ه,نر >> ۸ .ز # : رگاو < ه.,ز >> |۵:| ژ > : رگا

 | دم) دیر 5 رد < هاب >
۱ 1-۱ 

 + 2,۸ر < نادر >

 ۱6 ر »

 5 ۸6+ ور دیدیم
 1 ۱ کور <

۱۳۱ ۱ 

۲۸/۱ - ۸ )«[ 

 یازاهب رثکادح تسین ناسکی اهرتخد نیب اهرسپ یهمه یاهاننآ نوج و ۱4, > ۸ : رهیازاهب حوضو هب

 :ژزمتنود ۱۳۸۱ هامنابآ مود ةمین



 رشبف یواسمان*رابرد ۱ 1۰

 مکح یتسرد ضفانت نیا دوب دهاوخ رتگرزب « زا یواست تسار تمس تروص نیا رد ۰۱۹۱ > ۸ ۰ کی

 ۰ .دنکيم تپاث ار هلاسم
 !میراد زابن یضایر قبفد فیرعت کی هب دعب هب اجنیا زا

 .تسا یوضع ۷ یهعومجم کی یوضع ۸ یاههعومجمریز زا لکشتم یاهیادرگ حرط (,۸,۸) کی

 تسا لوادتم هک نانچ .دنوش رهاظ مه اب هعومجمریز ۸ رد اقیقد یوضع / ره هک یروطهب اهکولب مان هب

 یگداس هب میهدیم ناشن م اب ار دنتبا وضع کی لماش هک ییاهکولب دادعت و * اب ار اهکولب دادمت

 ۵ > دل وا > ۳ و ۸0 - ۱) > ۲( - ۱) ؛درک قیقحت ناوتیم

 .و > « «حرط(- (0,۸,۸) ره رد ۳.  هیضق

 یاهکولب دادعت :: دینک ضرف : 2 ۰, ۱,...,ا: یارب .دیربگب رظن رد ار 8 هاوخلد کولب .ناهرب

 ؛میراد ار ریز یاهیواست نیاربانب | 0 | > : اهنآ یارب هک دشاب 7 #

۰ 
27: 20-۱ 

۰ 

 و ۱)

۸ 

21) - ۱(۰: > ۲) - ۱()۸ - ۱( 

 (2:) یاهتفج ندرمش زا یواست نیمود .دیآ یم تسد هب 17 7 7 یاهکولب ندرمش زا لوا یواست)

 (۲- ۱) اقیقد 7 وضع ۸ زا کی ره یارب .تسا هدمآ تشسد هب < 8 و 8 # 8 و < 8 نآ رد هک

 نآ رد هک (17,:2۱,2) یاهییات هس ندرم: زا زین موس یواست .دنشابیم وضع نیا لماش رگید کولب

 و2۱ یارب باختنا ۸ .دشابیم 27,2۱ لماش هک تسا یزیامتم کولب ۶ و دنا ۵ زا یباضعا ۰۱

 زا .دنشابیم 22۷,2۱ لماش 2 زاریغ) کولب () - ۱ نیا ربوالع دنراد دوجو 2: یارب باختنا (۸ - ۱)

 !میروآ یم تسد هب اهیواست نیا

 ی > ۳۰ ۱) +۲ ۸()۱ - ۱)

 نیاربانب و

 2-5 - )وب ۶۲)۱- ۲۸۳ -۱) +( -۱) +6 -۸()۱ - ۱))

 مهد ةرامش :ژزمتنهد



 ۱ رشیف یواسمان هرابرد

 هلداعم نیا پچ تمس .تسا 7 بسح رب ۲ هجرد یعبات هلداعم نيا .تسا مولعمان یرتماراپ 2 نآ رد هک

 ینعی .دشاب یفنمان دیاب هلداعم تسار تمس ی ۵ نیاربانب .تسا یفنمان هراومه

» > ((۱ -۱()۸ - )+ (۱- ۱(۸)۳ -)- (۱- )۸۲ 

۱ 

 یاههطبار زا هدافتسا اب «,۳.:۸ بسح رب اهرتماراپ همه نداد رارف و اهطسب ندرک زاب ناوتیم ار هطبار نيا

 تروص هب (» - ۱) رد نیفرط برض و ۲( - ۱) < ۸( - ۱) ۵ < ۴

۲۲) -۱(۲)-۱( - )0۳- (۳ -()0-۱( - 0۳ -(۳)6 -۱(۲ > » 

 لکش هب یگداس هب هک تشون

» > ۲( -۳(۳)۷-) 

 وا > «» اب تسا لداعم »۳ > ۵۸ هطبار زا هدافتسا اب هک < ۳ میشاب هتشاد دیاب نیاربانب .دوشیم لیدبت

 ۳ .دوشیم لماک ناهرب
 « > ۸+ ۲ طرش اب ۴ - (.0.۸) ره یارب 6 > () هب ار رشیف یواسمان ۷۵, ۳0۵۴هزدا# (۱۹7۸)

 و ۷۷زاعم» (۱۹۷۵) طسوت هک حرطذ ره یارب ار یواسمان نیا زا یرتیلک میمعت همادا رد .داد میمعت

 .مینکیم رکد ار تسا هدش هئارا آامر-(ه دز

 همه هک یباهکولب دادعت ۵, دنراد وضع ز و بیترت هب هک د و / مه زا ادج یاههعومجم یازا هب)

 زا کیجیه و دنراد ار / یاضعا یهمه هک ییاهکولب دادعت : + ز < ؛ یارب # و .دنراد ار / یاضعا

 درک قیقحت ناوت یم یگداس هب میهدیم شيامن دنرادن ار 7 یاضعا

 0 بو
 رگ - ۱ اه ر)

 سم 1
5 

 ط > 0 هاگنآ ۰ > +۰ وا < ۲۵ رگا .حرطا - (,۸,۸) ره یارب .۴ هیضف

 ار ۸۰۰۱ 2 ۰.۱۰۲.۰۰۰ ره یارب .مينکيم زاغآ اهحرط-/ ترواجم سیرتام فیرعت اب ار تابثا .ناهرب

 سیدنا اهکولب اب نآ یاهنوتس و یوضع : یاههعومجمربز اب نآ یاهرطس هک دیریگب (*) « ۸ سیرتام
 .میهدیم رارق * تروص نیا ریغ رد و ۱۰۱ < ۸ رگا ۸) رظانتم نوتس و ۱ رظادتم رطس رد و دناهدش یراذگ

 .۰ < ۱ < ژ < " یارپ نینچمه

 هزمتنود ۱۳۸۱ هامنابآ مود همین



 رشسف یواسمان هرابرد

 رظانتم هک) نآ یاهکولب هک مینک یم هدافتسا حرط -۸ ترواجم سیرتام نیما: شیامن یارب ار 14
 یسیرتام ۱!/ر نیاربانب .دنرصانع یوضع ۰ » یهعومجم یوضع -ز یاههعومجمریز (دنشابیم اهنز..

 ح .تسا ()» (ج) یهزرب
 مينکیم اعدا

 ۸,۸۷۶ ع ار ان

 .دناهدروخ بسچرب یوضع ه یاههعومجم اب ۸۷,۸ یاهنوتس و اهرطس دینک هجوت اعدا تابثا یارب

 دادعت ربارب ۸ رظانتم نوتس و / رظانتم رطس هیارد .دیریگب رظن رد ار / و ۶ یوضع ه یاههعومیب

 .»7 > |6۲ ۸۱ نآ رد هک ۵ب,-, اب تسا ربارب رادقم نيا .دنشاب ۶ و ۲ هعومجم ود ره لماش هک ییاهکولب

 هک تسا یوضع ۱ یاههعومجمریز دادعت ۱۷,۷۷, سیرتان رد [ رظانتم نوتس و / رظانتم رطس هیارد

 زین یواست تسار تمس رد (1:,/) هیارد نیاربانب 1 ینعی ؛دنشاب ۲ و  یهعومجم ود ره لومشم

 و دنانیعم تبنم یگمه ام :( 7 0 یاهسیرتام .تسا ۲ 5 ۲و ربارب

 .( > ۲+ و وه > ) تسا نیعم تبثم 02۱۷۱۱ رو < زا

 .تسا ۸,۸۷۶ یهبتر ربارب ۷و یهبتر یفرط زا .تسا ریذپنوارو نیاربانب و نیعم تبثم ۷۸۷۲ نیاربانب
 نیاربانب .دشاب رتشیب ۵ ینعی ۸۷, یاهنوتس دادعت زا دناوتیمن نیا و تسا () یهبتر یاراد ۸, نیاربانب

 ۰ هد ()

 مخد ریش همت 1 



 ۷۱۴ رتش هلاسم باوج

 رتش هلأسم باوج

 غرار لییاه

 :درکیم رکف دوخ اب .دنک راک هچ هک دوب هدادن دق اجک جیه هب شلقع .داتسبا شتسود هناخ رد ولج

 نیا اب «مشورفب و مربب ناتسیس هب منوتیم ور زا ردق هچ ؟منک راک هچ فلع ولیک ۱۰۰۰۰ نیا اب ادخ هخآ-
 ۱۰۰۰ و هروزرپ و یوق هبوخ الاح ؟هروخیم ور اهفلع نیمه زا ولیک ۱ رتمولیک ره یارب ار رد هک یرتش
 تسود .دز رد !؟ادخ منک راک هچ اهرتمولیک تن .ههار یلیخ ناتسبس ات اجنيا زا یلو .هربیم راب ولیک

 :هک دیسر اج نيا هب تبحص .دنتفر هناخ لخاد هب مه اب و درک زاب ار رد شاهدناوخیضایر

 ؟منک راک هچ دیاب یدیمهف هرخ الاب سپ بخس
 یم هخآ هدش حرطم اهنآ یارب شیپ لاس دنج لاوس نیا .مدیسرپ یضایر هدکشناد یاههجب زا هرآ-

 .ندرک یسررب نیرمت و و شییابیز رطاخ هب طقف ور هلاسم .ننک یم رکف ضحم ءانوا مظعا تعامج ینود
 دیاب متفگیم نم هتدای .هدب شوگ بوخ هن اي هروخ یم یسک درد هب اعقاو هلاسم نيا هک نيا هب نرادن یراک

 ؟یرب هرابود و یدرگرب و ینک یلاخ هار طسو ور راب زا یرادقم هب
 اج نیمه اي هار طسو شاهیقب دیسر یم دصقم هب ولیک ۲۵۰ طقف یروج نوا یلو .دایم مدای هلب

 .دنومیم

 .هنومه یلصا هدیا هک مگب ماوخیم .نکن هلجع-

 ؟روطهچ-

 رهش زا هک رتمولبک ۱۰۰ ,یتفیبهار ولیک ۱۰۰۰ اب و ینزب راب لماک ور ترتش اجنيا زا هگاوت نک هاگنس
 ؟ هنومیم یفاب اهفلع زا ردقهچ ؛یدش رود

 ولیک -- ٩

 .یدرگرب و ینک یلاخ ار ولیک ٩۰۰ اجنومه هرتهب .بوخ یلیخ-
 ؟ارچ-

 ولیک ۱ رتمولیک ۱ ره زونه ؛هدش مک شراب هک الاح و هرادن شراب نازیم هب یطبر وت رتش فرصک هک نوچ

 ۱ نامه فرصم زاب ؛یربیم ولج هب ولیک ٩۰۰ زارتمک رتمولیک ۱ ره رد هک نيا اب ینعی .هروخیم فلع
 ... ینزب راب هرابود ار رتش و یدرگرب ادعب رگا یلو ؛تسا ولیک

 .هشیم رتشیب تراک یهد زاب .ینزب لماک راب ولیک ۱۰۰۰ هگا هلب-
 نیا اب یلو .ولبک ٩۰۰ یارب مرگولبک ۲ ات هرتهب یربراب ولیک ۱۰۰۰ یارب مرگولبک ۱ .هتسرد ناهآ -

 ۱۳۸۱ هامنابآ مود میل



 .مدرگرب و منک یلاخ راب و متسیاب مدق هب مدق مروبجم هک وت لالدتسا

 .تسوت عفن هب یشب رود رهش زا رتمولیک ۵۰ طقف ؛رتمولیک ۱۰۰ یاج هب رگاًالثم .نیرفآ -
 و رتهب رتمولیک ۵۰ زا رتمولیک ۲۵ و هرتهب رتمولبک ۱۰۰ زا رتمولیک ۵۰ .هشیمن هک یروج نیا یلو-

 .مدش جیگ... و رتهب رتمولیک ۲۵ زارتمولیک ۰
 .تسوت لاح بسانم ۲ ددع هک هراد یلیلد یسدقم یاقآ هناتخبشوخ .یدرک هلجع هک زاب نک ربصس

 ؟دموا اجک زا هگید نيا ؟۵۲--

 اجنوا هب ور اهفلع همه یتفو هک هشاب رود ردقنا دیاب 2 . راذب وشمسا .دموا اجک زا مگ یم تهبس

 .ینک راب اج نوا فلع ولیک ٩۰۰۰ ینوتب عومجم رد ؛یربب
 .متفگ تهب شیپ هظحل دنچ هک یلیلد نومه هب ؛هرتهب هک هشابن رتشیب ؟ارچ-

 ۹۵۰۰ رگا ًالثم .ینک تکرح هب عورش هطقن زازاب دیاب وت هک نوچ .هرادن هدیاف هشاب مه رتمک .لوبقس
 .هشیم ولیک ۵۰۰ .تسین لماک ترتش راب ؛رخآ راب و ینک یریگراب ولیک ۱۶ دیاب ؛هشاب اج نوا راب ولیک

 .هیفاک تکرح راب ٩.راب ولیک ٩۰۰۰ اب یلو .یگب یاوخ یم یچ مدیمهف نیرفآ -
 ؟ینکیم تکرح اجنیا زا راب دنچ الک وت .درک باسح یتحار هب ور 2 هشیم الاح .تسوت عفن هب نیاو-

 .راب ۱۰ .منزب راب ولیک ۱۰۰۰ راب ره هک

 -٩ هشیم یراد تشگرب ات  ۱٩:هک یراد لوبق الاح بخ .راب ٩۰۰۰ >  ۱۰۰۰-۱۹2دب ۵۲ ه »

 منک عورش هطقن نوا زا دیاب هرابود نم .یدرک لح ونم لکشم هک هنک لح ور وت لکشم ادخ .تنسحا-

 ردزیزع تسود بوخ .روط نیمه و منک عمج ولیک ۸۰۰۰ اجنوا منوتب هک ییاج ات .منک رارکت ور راک نیا و

 ؟دسریم دصقم هب فلع ردقهچ عومجم

 .هسرب ییولیک ۱۷۰۰ دودح منک رکف .مدرکن باسح قیقد شتسار-

 ینادان تسینوت رد باسح نوچ یناد ابیز هک نادنچ لح

  

 مهد ةرامش هژزبززود


