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 ۱! قاتشم نیسحدمحم - راطعخیش اضریلع - یرصان ناگزم

 یمیدق یاهیاهمانهتفهود

 ؛یرصان ناگیم

 هک .داتسا کانشسرپ یاههاگنریز .هشاب دون هقیقد دیاب ینک شایراکره .هشیمن راگنا الصا

 مذآ تیقالخ .شتسار .تشون هلاقمرس هشیمنیرج نیچسه نودب راگنا الضا ۱؟تساچگ تسناوح

 .میرذگب .تشاد یزومآ دب منک رکف ؛بخ .هشیم افوکش یروجدب اهعقوم روجنیا

 رتشیب هدکشناد و هاگشناد ؛نشیم بوسحم لبقام یدورو هاگشناد وت هگید هک نم لاثما یارب

 . و گنراگنر یاهمدآ ؛گنراگنر یاهزور یاهریوصت زا رپ یموبلآ .هموبلآ هیبش

 رتفد ؛هلپریز .تیاس یورار ,یرهم رتکد رالات یاهیلدنص کت کت ؛یاهوهق یاهرجآ نیا

 .ندش ام نوخ و تسوپ ءزج راگنا ... هلجم

 لباقم رد متسنوتن مسیونب یزیچ هی هک تفگ مهب هتخاف ات متسین اههچب دیدج یاهتیلاعف نایرج

 .اهزور نومه هب متشگرب راگنا هرابود و منک تمواقم هژازمززود یارب نتشون هسوسو

 نيا و زومرم یاهورار ,لوهجم همه نوا :هتشاذگ رس سپ یاهناجیه ؛هدرکن یاهراک مومت دای

 .مگب متساوخیم یچ هریم مدای هک ردقنوا .هرابیم موجه مزغم هب هرطاخ همه

 نیمه وت ام .مگیم نینودب هکنیا یارب طقف .تساهیمود لاس ؛یلوا لاس اب متبحص یور

 !!داییم مه امش رس هب دوز ای رید الب نيا و .ميدنوکرت نوختسا ,یچیه هک تسوپ یاهوهق راویدورد

 .نینک شلو

 یال ؛مه هیبش رهاظ هب یاهزور نيا وت هک هشاب نوتساوح ؛دوب نیا مگب متساوخیم هک یزیچ

 .نیتسه یچ لابند هک نیرابب نوتدوخ دای هب هظحل ره .نیشن مگ :نوتاهیمگردرس وت «مدآ همه نیا

 لاس راهچ هک یروج .نینک نشور نوتدوخ یارب نینک یعس ونیا .همک یلیخ اهلصف هلصاف اجنیا

 هدش یاهراک دی هصالخ .نیشاب هدرک ادیپ یایباسح و تسرد زیچ هی .نیشاب هدرک یراک هی ,هگید

 ؛نیشب راتهس یهدنزاون «نیشب رعاش .نیشب سیونهمانرب ,نیشب نادیضایر نیاوخیم الاح .نیشاب

!نیمه «... ای



 یمیدق یاهیاهمانهتفهود

 ؛راطع خیش اضریلع

 هک یزیچ ایو ریدقت اي تیلوئسم ساسحا ای نيد یادا دننام یکین قالخا زا ریقح یهدنب

 نيا هک .میوگب دیاب ار هچنآ میوگیم و منکیم هدافتسا ءوس «منک شنایب ترابع ماد اب منادیمن

 ناششالت هک .دنیامش زا هک ,یمیدق تسا یناتسود شالت لصاح ازم. یهمانتفه رد

 زورما و .دندرک اوعد مه و ,دندش تحاران مه ؛دندیدنخ مه .دوب ناشیتسود یهوبم مه رانک رد

 ؛هدارتیاده :یگیبحتفلوبا ؛یوسوم ؛دوب دیعس دامتعا دندوب .دندوب راذگ دیای ار یراک هک دنلاحشوخ

 یاهمانهتفه ود سپ .دندوب مه یریرط و یرصان «یرامعم .راطعخیش و یراکش «قاتشم «عراز

  

 ؛قاتشم نیسحدمحم

 از بززورد یهیقب دیدب هزاجا هتبلا ؛مسیونب مدش روبجم نم هک دوب نینچنیا یرآ   

 .هزاجا اب العف سپ .مسریم تمدخ دعب «منک پیات

 و( زیر پیات یداع لاور قباطم) هتشذگ حبص ۳ زا تعاس نالا هکنيا هب هجوت اب

 .دعب یارب هنومب ؛هشب هگا ,دایم مباوخ و ماهتسخ یلیخ نم

 .دشاب درجم هک مه هزادنا ره تایضایر زا یاهخاش چیه

 .دورن راک هب یعقاو ناهج نییبت رد یزور هک تسین
     (م ۱۷۹۲ - ۱۸۵7) یکسفچابول یالکین



 ۳ یردان یبتجم

 اهسیرتام اب یشرامش شور کی

 رادتهج فارگ کی رد اهندزمدق دادعت شرامش هب ناوتیم ار یشرامش لئاسم زا یرایسب

 دینک ضرف .مینکیم هئارا اهسیرتام کمک هب لئاسم نیا لح یارب یشور اجنيا رد و درک همجرت

 (نامک نزو) ددع کی 2 زا (رادتهج لاب) نامک ره هب .دشاب یهانتم رادتهج فارگ کی 2

 بسچرب 7 یناهسأز اب نآ یاهنوتس و اهرطس هک دشاب سیرتام میریگ .میهدیم تبسن

 فیرعت ربانب لاح .میریگیم ژ هب ۶ زا نامک نزو ربارب ار / سیرتام (:,) ییارد و دناهدروخ

 مدق ۸ هب ژ اب : زا اهندزمدق یهمه نزو عومجم ۸/* سیرتام رد (:,ژ) یهیراد اهسیرتام برض

 2. ۸/۳ > (1 - ۳۱)۸ «(دشاب هتشاد دوجو یرس دح هکیمادام) دهدیم هجیتن نیا .تسا

 دادعت (ج((1 - ۳۱)/۸) رثا و ینامه سیرتام 7 نآ رد هک درامشیم ار اهندزمدق همه دادعت

 .درامشیم دنوشیم متخ ناشعورش یدطقن هب هک ار ییاهندزمدق

 یهمه دادعت :(:,:) میهاوخیم هدش هداد : و  یارب :دیریگب رظنرد ار هلأسم نیا لاثم یارب
 دنچ دشاب رارقرب 6 +۰۰۰ + هو > دح دشاب ءا ِك :اهنآ یارب هک اه-۱ و اه« و اه۱ زا ۵۲۰۰۰ ب یاههلابند

 تسا 0

 هک میریگیم رظنرد ار (*.۱,۲,۳,۴,۵) یاهسأر اب 2 رادتهج فارگ هلأسم نيا لح یارب

 .میریگیم 7 ار نامک ره نزو .دناهدش مسر (۱ یهنامیپ هب) ژ + ۱ وژ و ژ - ۱ هبژ ره زا اهنامک

 .تسا ریز سیرتام ۸7 سپ
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 اهسیرتام اب یشرامش شور کی ۴

 نآ نوتس نیلوا هک تسا یرود سیرتام (1- )۱ هک میریگیم هجیتت و

۱ ۲ 
 ۳-۲ ۱2۲ + پچ +۲

  

  

  

 مچی + بی لی 1

۷ +2 |۱۱ 
 1 مچ - بل - لی +۲

 مس - لو + ب۱

 + و - بو -۱

 ؛میراد » > « یارب نیارپانب و تسا

۳[ 
 4. ۱)- ۰, ۵) - حس

 ۲-۲ - تل جاس
۳۰ ۳+۱ ۳ )-۱(* 

4), ۲( 5 

 مینادب هک یطرش هب میرامشب ار ۱ و ۰ یاههلابند دادعت میهاوخیم دینک ضرف رگید یلاثم ناونعهب
 .دناهداد خر رابدنچ ۱۱ و ۰ ۱ و۰ یاهوگلا

 :میریگیم ریز رادنزو و رادتهج فارگ ار ظ هلاسم نيا یارب

70۱ 

 »۰006. زهو»
1710 

 :میراد تروصنیا رد

)1- 17۱ ( ۱ ۳ 
 تاتو ۱

۱-2 
 1۱ ۱ و

)۱-2۰:۸()۱ - 2۱۱( - 0 

فا



    

 ۵ یردان یبتجم

 تسا ترابع دندرگیم متخ ۱ هب و دنوشیم عورش « اب هک ۱ و » یاههلابند دلوم عبات لاثم ناونعهب

 زا

 ج۱ ری
 3 _ ت وا

 (۱()2۰۰-۱ - 2۱۱) - ۰ - 2 تورو ۱(۱ هر ۲

 و هام شب ۷ ] ۱
۶ 1 ۳ 

 ) راب ۰ یوگلا اهنآ رد و دنوشیم متخ ۱ اب و عورش « اب هک ۱ و « یاههلابند دادعت نیاربانب و

۱ 

 : + ز + ۱ نیاربانب و) دناهدش رهاظ راب ۶ ۰۱۱ یوگلا و راب ز ؛۰٩ یوگلا ؛(راب: + ۱۰۰۱ نیاریانبو

 () 9 اب تسا ربارب ؛(دنراد کیو + ۸ + ۱ و رفص

 .درک هدافتسا تسا ایوگ دلوم عبات کی هکنیا تابثا یارب ناوتیم نینچمه الاب یسیرثام شور زا
 ی) اهکیئازوم زا تباث و یهانتم یاهعومجم اب » * * ینیمز ندرک شرف یهلأسم لاثم یارب

 عبات :تباث ۶ یارب هک داد ناشن ناوتیم الاب شور کمک هب .دیریگب رظنرد ار (بیرغ و بیجع

 لکشم الاب یهلأسم یارب هتسب لومرف کی ندروآ تسدهب لاحره هب .تسایوگ « بسحرب دلوم
 .تسا

 باتک هب دیناوتیم یربج یشرامش یاهشور زا رگید ییاهلاثم ندید یارب

 .دینک هعجارم ۸اععاطمنم ظصبصعهاام» ۰۲ ۱ لصف 1لهصلادمماع ۵۲ مصطنصمم 65

 :هرامش نیا ناراکمه

 «ینیسح هیضار «درفیماسح هتخاف ؛ملسمیمالسا دازهب

 مدقمیرجاهم هفطاع نایکلم هیدهم

  

 



 ربج ندش دازآ 1

 رج ندش دازآ

 ؛هدش هتشاذگ راک دنلریا رد نیلبود رد ۱ ماهورب لپ یاهگنس زا یکیرد هک یاهحول یور رب

 :تسا هدش هتشون نینچ

 ندزمدق ماگنه هب اجنیا

 ۱۸۳۴۳ ربتکا مهدزناش رد

 نتلیمه نئوار مایلیو رس

 یساسا یاهلومرف غوبن زا یقرب رد

 اهنوینرتاوک برض

 نیا زا یگنسرب ار نآ و درک فشک ار
 .دنک لپ

  

  
 رد .دمآ ایند هب نیلبود رد ۱۸۰۵ رد ؛یدنلریا نادیضایر نیرتگرزب ۲ نتلیمه نئوار مایلیو

 درک هضرع دنلریا یمداکآ هب یمهم یهلاقم ۱۸۳۳ رد وا .دش دنمهقالع تایضایر هب یگلاس هدزناپ

 ۰ + ۶: ینعی) .دوشیم رهاظ یقیقح دادعا بترم یاهجوز تروص هب طلتخم دادعا ربج نآ رد هک

 برض لصاح و (م + ه,۵ + ۵) ربارب (6,۵) و (8,9) عمج لصاح سپ .داد ناشن (,۵) تروصهب ار

 (.دوب دهاوخ (ع6 - ۵0, 60 + ۵ع) ربارب (ع,0) و (عب)

 :تبنا دحفص رد ًاهنآررب و اهرادری یهعلاطم یرب ساخت رایسی هاگتسب طاتخم .رازعا هااگتسر

 یاضف رد اهنارود و اهرادرب یهعلاطم یارب دادعا زا یهباشم هاگتسد هک درک یعس نتلیمه

 تساوخیم .تفرگ رظن رد ۰ + 9: + « تروصهب ار (ع,۵,۵) رادرب ره وا .دنک عادبا یدعُب . هس

 رارقرب ریز طرش ود ًانمض و دشاب رادرب کی :برض لصاح هک دنک فیرعت رادرب ود ره نیب یبرض

 :دنشاب

 .دشاب برض لباق هلمج هب هلمج (م + ان + مژ)(ب + رن + ع) ترابع -۱

۱ 

 1۷ اانهص مدح !ههنا(مه (1805-1863) "



 ۷ ملسمیمالسا دازهب

 نوناق) دشاب رادرب ود نآ لوط برضلصاح ربارب رادرب ود برضلصاح رادرب لوط -۳

 .(اهقلطمردق

 .تسا رارقرب طلتخم دادعا برض دروم رد طرش ود نيا هک دید یتحارهب ناوتیم

 :تشون شرسپ هب یاهمان رد وا اهدعب .درک شالت یبرض نینچ ندرک ادیپ هار رد اهتدم نتلیمه

 تردارب و وت لومعم قبط مدمآ یم هناحبص فرص یارب یتقو ۱۸۴۲ ربتکا لیاوا رد حبص زور ره»

 روبجم هشيمه ۰«؟ ینک برض مه رد ار اهییاتهس یتسناوت ندپ بخ» :دیدبسرپیم نم زا [...]

 «.[...] مهدب یفنم باوج لأوس نیا هب رس کانمغ ناکت اب مدوب

 کیرات زا شیپ یمک هک یتقو ۰۱۸۴۳ ربتکا ۱7 رد .درک شالت هجیتنیب ؛لاس هدزناپ نتلیمه

 هب قفوم و دیسر هجیتن هب ششالت دزیم مدق شرسمه اب هارمه " لاناک لایور یهرانک رد اوه ندش

 طباور و دروآ رد بیج زا ار دوخ شارتملف هک دش هدزناجیه نانچ وا .دش اهنوینرتاوک نتخاس

 یساسا

 زا عزا ع انآ ع :زاب ع -۱

 تسا هتفر نیب زا رثا نيا ؛نامز تشذگ لیلد هب نونکا .درک کح ماهورب لپ یاهگنس زا یکیرب ار

 :تسلا نوتلیمه فشک راگدای دش رکذ بلطم لوا رد هک یاهحول اما

 (یقبقح ب) نوینرتاوک کی دنایقیقح دادعا ه, ۵,6,0 هک ار ۰ + طذ + هژ + 4: لکش هب رصنع ره

 ؛ة لماش یتالمج هبت + نو + 2 و ه + 9: + «ژ رادرب ود برض رد ؟تسیچ ؛: دامن اما .ميمانیم

 ار ژ هک تفایرد انمض .تفرگ -۱ ربارب ارژ" و ۶" یلیالد هب نتلیمه .میروخیم ربژ" وذآ زا

 رظن رد ژ و ؛ اب یزیامتم یراگنا دامن دیاب ار ة هک دیسر هجبتن نيا هب و .دنادب -ر ربارب دیاب

 ریز لودج .تفرگ کمک مراهچ دعب زا اهییاتهس اب هبساحم یارب ینعی و دیمان / ار ؛ را .دریگب

 زمردل یدمعل ۲



 ربج ندش دازآ ۸

 :دهدیم ناشن ار رگیدکی رد ۸ و ژ ۰۱ یاهبرض

  

 :لاثم

 وز ژن > -

 ال ؛درک برض مه رد ار ینوینرتاوک ود ره ناوتیم الاب لودج زا هدافتسا اب

 (۶+۱- )(ز + 0) > (و+ج )+ (نو + :ا) + (-« - ۷۳)

(۱ + ) + (-) +( + ) < 

۸ + +۱ << 

 :رگید لاثم .ن زن الثم ؛تسین ییاجباج اهنوینرتاوک برض هک مينيبیم ًانمض

 (۱()۶+۱ +و) ع ۱و + و + ۸

 (۱ + )(۱ +۶) 2 ۱ +و + - اب

 رگا اهنت و رگا دنایواسم # + اف + هو + 48 و ه + 0 + هژ + 4۸ نوینرتاوک ود مينکیم دیکات

 برض دروم رد ۲ و ۱ یاهطرش هک دید ناوتیم یتحارهب .۰ > ۵ وا > 9 و > 0 و 4 >

 .دنارارق رب اهنوینرتاوک

 راک نیا اریز ؟دوب قفومان دعُب هس رد دوخ هاوخلد برض لمع ندرک ادیپ رد نتلیمه ارچ
 رد اهنت ۲ و ۱ یاهطرش اب برض هک درک تباث اهدعب ۲ ستیوروه فلودآ عقاو رد !تسین ریذپناکما

 .دراد دوجو ۸ و ۴ ۰۲ ۰۱ یاهدعب اب ییاهاضف

 ۸فماک سام (1859-1919) *

 هستند



 1 ملسمیمالسا دازهب

 اهنوینرتاوک اب ناوتیم ار یدعُب راهچ و یدعپهس یاهنارود هک درک تباث یلیک ۱۸۸۵ رد

 .داد شیامن

 برض مه رد و درک عمج مه اب ناوتیم ار نوینرتاوک ود ره ؛دنراد یبلاج راتخاس اهنوینرتاوک

 یعمج یاثنخ وضع .تسا ریذپتکرش ناشبرض و عمج انمض .تسا ییاجهباج اهنآ عمج .درک

 نوراو) هنیرف یوضع ره .دنراد ۱+ ۰۶ + هژ + ۰۸ یبرض یثنخ وضع وه + ۰۶+ ۰ + ۸

 سپ .دوشیم شخپ عمج هب تبسن ناشبرض و دراد یبرض نوراو رفصان رصنع ره و (یعمج

 نوچ اما .دنهدیم لیکشت میسقت یهقلح کی برض و عمج یاهلمع اب یقبقح یاهنوینرتاوک

 .تسین نادیم یقیقح یاهنوینرتاوک .تسین ییاجهباج اهنوینرتاوک برض

 ار یضعب دینک یعس .تسین تخس دش رکذ اهنوینرتاوک یارب الاب رد هک یصاوخ یسررب

 رد 07 رصنع کی :«) لثم اهوینرتاوک رد رفصان رصنع ره یارب دینوتیم ایآ الثم .دینک یسررب
 هک دینک ادیپ اهنوینرتاوک

1۱9۳ < ۲۱ 2 ۱ 

 دینیبب ادتبا هک دشابن دب دیاش .تسا یبرض نوراو یاراد رفصان رصنع ره مه طلتخم دادعا رد

 .دینک هدافتسا  یبرض نوراو ندرک ادیپ یارب هجبتن نیا زا .تسیچ + ا: یبرض نوراو

 لیاوا رد ینعی - نآ زا لبق ات اریز .دیمان ربج ندش دازآ ناوتیم ار اهنوینرتاوک ندش هتخاس

 نهذ هب دشابن رارقرب برض ییاجهباج نوناق نآ رد هک یربج نتخاس یارب ششوک - مهدزون نرق

 نتلیمه هک نآ ات ,دشیم هدنکفا رود هرخسم یرکف ناونعهب دیسریم مه رگا و دیسریمن یسک

 ؛یلومعم ربج نیناوق اب توافتم یراتخاس نیناوق اب ییاهربج طسب اب .درک عادبا ار اهنوینرتاوک

 .دندوشگ ار نیون درجم ربج یاهدنبلیس یلیک و نامسارگ ؛نتلیمه

 :عبانم

 ؛للصا یدبحو مساق دمحم یهمجرت ؛مود دلج ؛تایضایر خیرات اب ییانشآ نویا .و درواه (۱]

 .۲۰۰ ات ۱٩۲ یاههحفص ۰۱۳۷۲ «مود پاچ ؛یهاگشناد رشن زکرم

 مسافدمحم رتکد یهمجرت :رتون یما ات یمزراوخ زا ربج خیرات ندراو ردناو .ل .ب [۲)

  



 ربج ندش دارآ

 ۲۳۷ یاههحفص ۲ ؛لوا پاج ؛نارکتبم تاراشتنا ؛یلامج اضریلع رتکد ,لصایدیحو

 .۲ ۳۷ ات

 ینادردق و ساپس

 تایبرجت عقاوهب هک منک رکشت یمارگ یتسود زا هک متفای نآ لاجم ار همانهتفهود

 ارم و دنتشاذگ نم رایتخا رد مامت تواخس اب ۱لامتحاورامآ سیردت رد ار دوخ

   هراومه هک یهاشیلع یاقآ .دندرک یرای یراج مرت رد سرد نامه یهئارا رد
 دوخ زا یناوارف یاهشزرا زین ملعم و داتسا ماقم رد «دناهدوب یقفوم یوجشناد ۱

 میهف شرآ   .دوشهدرمش منتغم هدکشناد نیا رد ناشیا روضح هک تسا نآ یاج .دناهداد ناشن ۱

  

  



 !طاقل گنحرف

 !طاقل گنحرف

 یراک ماجنا هب هک دنیوگ یسک هب گنحرف رد .یزیجره نابنب و ساسا :ینعی طقل رد :هیاپ

 .تسا هدش ممصم

 مپ هآ ؟یتسه ندرک دود یه لس
 گنحرف رد اما !یبالگ هب هیبش هزمشوخ تسا یاهویم طقل رد .دوشیم هتفگ مه بالگ :یبالگ

 .هدش هتفگ یبالگ مه ناسآ یسرد دحاو هب .دشابن ریگتخس هک دوشیم هتفگ یسک هب

 زا هک تسا یسک ایزیچ نآ ینعم هب گنحرف رد هچ و طقل رد هچ هک هدش هتفگ مه فخ :نفخ

 .نفخ یوب یتح و نفخ یادص .نفخ شوه .نفخ پیت .هتفرگ هلصاف دوخ لامرن دح

 هتفگ یسک هب گنحرف رد و !تسا زیچ نآ هعمج هک تسا یزیچ نامه ینعم هب طقل رد :لیطعت

 .دنزب جیگ هشيمه ای زور دنچ یارب و دشاب هتسبرب رفس تخر یو ساوح و شوه هک دوشیم

 .تساتود هکلب سشبب هن و اتهس هن و تسا یکی هن هک تسا رد یدادعت ینعم هب طقل رد :ردود

 هصالخ .دنکیم لبمس ار یزیچ ای و دراذگیم لاق ار تلم هک دوشیم هتفگ یسک هب گنحرف رد و

 .دنکیم ردود

 ینعی «نداد زاف» و .دنزاسیم ار «نداد زاف» لعف نآ اب گنحرف رد اما .تسا لون لباقم :زاف

 .ندش یسک لاحهب شوخ یلیخ

 .داد یزاف هچ یاچ میتفر میدرک ردود ور سالک لس

 ؛یرادهیام پیرت نآ عاونا زا .دشابیم یسک رهاظ یایوگ و یگنحرف الماک تسا یاهژاو :پیرت

 .نافرع پیرت هفسلف پیرت

 هتفگ یسک هب گنحرف رد اما تسا ینعمیب طقل رد هک هدش هتفگ مه یوج ای هدز وج :ریگوج

 .دهدیم نتشک هب ار دوخ دراد هک تسا هتفرگ رارق ریثأت تحت نانچنآ هک دوشیم

 .لویا شوح و لوح یزیچ هب ینعی گنجرف رد و .تسا کلسم و شیک ینعم هب طقل رد :مارم

 نم راذگب مارم .منزب پک هدب ور تانیرمت یمارم :الثم .انمت ای و شهاوخ نایب یارب تسا یترابع
 .نوسرب هنوخ ات ور
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 زا هدش گنر یاههناخ دادعت رگنایب رطس رانک هدش هتشون دادعا هلابند .دیریگب رظن رد ار الاب رطس

 هناخ راهچ سپس ؛هناخ کی ادتبادیابامش ینعی ۱ ۴ ۲ هلابند الثم .تساهنآ یلاوت بیترت و رطس

 زین هدش گنر یلاوتم یاههناخ نیا نیب هلصاف .دبنک گنر ار یلاوتم هناخ ود تیاهن رد و یلاوتم
 .دهدیم ناشن ار هدش هداد رطس زا یتوافتم یزیمآ گنر عون ود الاب لکش .تسا هاوخلد

 و اهرطس دادعا ریظن هدش گنر یاههلابند هک دینک یزیمآ گنر یروط ار ريز یاهلودج لاح

 .دشاب راگزاس اهنوتس

  



 هلاسم دنج ۲۳

  

 ار 3 و ءا هطقن ود ( ریز لکش قباطم) ميهدیم رارق مه یور ار ناسکی طورخم ود هدعاق حطس

 .دبنک ادیپ ار 7 و , یهطقن ود نیب ریسم نیرتهاتوک .دیریگب رظن رد لکش یور

 تند



 


