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 ریبدرس یاج هب ۱

 ریبدرس یاج هب

 یرصان ناگژم

 فک تناس دنچ عافترا هب بآ .متفریم هار ینوبایخ یوت دموا یم یدیدش نوراب هک شیپ زور دنچ

 .دوب یبلاج هنحص .دوب هدش لیطعت مه ییادتبا هسردم کی عقوم نومه .دوب هدش یراج ورهدایپ و نوبایخ

 هدش سیخ سیخ نوشرتشیب راولش یاپ مد و شفک .دندیودیم هدش عمج یاهبآ یوت نوراب ريز اههچب

 .منکیم سح مراد هزات ور نوراب هک مدرکیم ساسحا نوشلد هت زا یاههدنخ ندینش و اههچب ندید اب .دوب

 .دشیم یگزات و طاشن زارپ هاگآ دوخان نوشندید اب یسکره هک دنتشاد یرنا ردقنوا اههچب

 بآ رتمک هک ییاهاج زا دندرکیم یعس و دندوب هتفرگ نوشتسد رتچ هی هک دندوب یاهدع هی اههچب نیب
 نراییم رد ور اهرتگرزب یادا دنراد هک نيا اب یدیدیم یدشیم قیقد هک مکهی یلو .نشب در هدش عمج

 ور نوشاتسود و نوشدوخ و نیوک یم اهبآ یوت ییاپ هی هاگ هگ و نریگب ور نوشدوخ یولج ننوتیمن

 !تفرگ ماهدنخ .دننکیم سیخ

 مینکیم رکف و ميریگیم نومرس یور الومعم هک ییاهرتچ دای .مداتفا مفارطا یاهمدآ دای .مداتفا مدوخ دای
 !تفرگ ماهدنخ یلیخ !بآ یاهلادوگ یوت نوماهندیبوک اپ هعفدکی دایو میدش گرزب هگید

 ۳ ۱ مززد

 ۱۳۸۱۰ ی ی یه هرامش

 :هرامش نیا ناراکمه

 راز لییاه :هداز مرکادخ نیریش .دیعس دامتعا یدهم .یگیی حتنلاوبا ناملس
 یرصان ناگزم یوسوم سابعدبس ؛قاتشم نیسح ؛نایمیرک     ایور ؛یربیک امه .حالف هلضاف ؛روپسابع ماسح :راطع خیش اضریلع یراکش دیمح

 ان رد
 ۱ ۱ هرامش 1 فاشءب هبراردیمب



 ۲ !مینادب قطنم هرابرد دیاب هچنآ

 !مینادب قطنم هرابرد دیاب هچنآ

 عراز لیباه

 نیا هناتخبشوخ اما .دشیمن هتفرگ یدج دیاب هک نانچ نایوجشناد دزن رد لبق لاس دنچ نیمه ات یضایر قطنم

 .دشاب هدرکن ءابتشا یلصا یاهتمسق باتژاب و یرادهگن رد نم نهذ رگا .تسا درک ادیپ ار دوخ بسانم هاگیاج اهزور
 رد دیناوتب ات همدقم طخ دنچ .نآ زا شیپ .دناوخ دیهاوخ اجنیا رد ار میریگیم دای سرد نیا رد هچ نآ زا یاهمش

 .دیریگب رارق راک نایرج

 دای قطنم نادرگاش هب ینعی .دوب «هابتشا و اطخ زا نآ ظفح و لقع تیاده ملع» وطسرا دزن الثسمیدق ملع رد قطنم
 .دننک رکف «یقطنم و تسرد» دنناوتپ اهنآ ات دندادیم

 رکفت» و «تسرد رکفت» ییوگ هک تفریم راک هب نانچ «یقطنم و تسرد رکفت» ترابع میدق ملع رد

 .دنزیچ کی ود ره «یقطنم

 یسررب یارب یضایر قطنم .تسا یرگید زیچ ؛دراد تمدق نرق کی زا شیب یمک هک یضایر قطنم تیاکح اما

 .تسا هدش یزیریپ اهنادیضایر راک

 اهنادیضایر رگید راک هب یضایر الماک هاگدید کی اب هک تسا نادیضایر کی دوخ .دیدج موهفم نيا هب نادقطنم

 .دراد اهنآ نهذ راتفر ندرک لدم رد یعس و درگنیم
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 ات ۰-1

 در 1 ّ نر ار 1 اراک 3 ۳
   لری ایا 0 ِثت

 نآ و .دنک لدم ار نانادیضایر نهذ تیلاعف زا !یکچوک رایسب تمسق اهنت تسا هدش قفوم یضایر قطنم

 .تسا هدش یدنب لومرف یضایر قطنم رد شیب و مک هک تسا«لالدتسا هوق»

 شرم ابو دیشب و نزیززود ۳ .رذآ مود همین



 _!مینادب قطنم هرابرد دیاب هچنآ ّ

 ؟تسیچ نآ هدیاف و میراد زاین لالدتسا هب ارچ

 هدرک لالدتسا رگا الثم .مینکیم ییوجهفرص (هبساحم /هدهاشم) شیامزآ ماجنا رد لالدتسا کمک هب الوا :لیلد ود هب

 تابساحم ماجنا رد یدایز رادقم «دشاب ریذپ شخب ۳ رب شماقرا عومجم هک تسا ریذپشخب ۳ رب یددع ») میشاب

 ۱.مینک ییوجهفرص تاعالطا هریخذ رد میناوتیم ؛مینک لالدتسا بوخ میناوتب رگا ایناث .دوشیم ییوجهفرص یدعب

 ۴ رب یعیبط ددع کی روذجم هدنامیقاب منک یم شومارف الومعم نم هک میوگب دیاب ,یصخش لاثم کی ناونع هب

 :مباییم رد لالدتسا یکدنا اپ هشيمه یلو .دشاب دناوتیم هچ
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 تالمج نامه ای اههرازگ (!دیامن فیرعت ار ناهرب) «دزادرپب لالدتسا یدنب لومرف هب هکنآ زا شیپ یضایر قطنم

 :تسا نینچ دروخرب نیلوا رد یدنب هدر نیا .دنک یم یدنبهدر ار یضایر

 .. و ۱۷ (م - و) ۸ دننام .دنرادن روس هک یتالمج :رفص هبترم یاههرازگ

 : نیا دننام .دنشاب هتشاد روس دنناوتیم هک یتالمج : ۲ کی هبترم یاههرازگ

 ۷ع > ه 36 > ۷: | هم| < ۵ >ج ۶(۱۲) - (۱)۰ < «

 :دهد ماجنا راک هس دیاب ناد قطنم .تالمج یدنبهدر زا سپ

 هجیتن ار رگید یارازگ ؛هرارگ دنچ ای کی زا ناوتیم هنوگچ ینعی ؛دنک نییعت ار جاتنتسا دعاوق ۱
 !نکیم فیرعت ار «ناهرب» هلحرم نیارد عقاو رد وا .میریگب

 نیا زا هدافتسا اب میناوتن ار طلغ یاهرازگ ینعی .دننکیم راک «تسرد» نیئاوق نيا هک دهد ناشن (۲
 .مینک تابثا دعاوف

 تابثا اهنآ کمک هب ناوتیم ار تسرد یاههرازگ مامت ینعی .دنتسه لماک دعاوق نيا هک دهد ناشن ۳

 .درگ

 :جاتنتسا دعاوق نییعت

 :میسیونیم.درک جاتنتسا ار» ناوت یم ۸ زا الثم دنتسه یعیبط جاتنتسا نیناوق رثکا

۸*4۹ 
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 هظفاح رد ییوجهفرص هک تسا حضاو .دشاب یم... و رتویپماک هظفاح .ذغاک ,نهذ :دننام یاهظفاح عون ره رد تاعالطا هریخذ روظنم"
 .تسا ناد یضایر ناسنا کی یارب یرثوم رایسب رایسب کمک

 ؟دنتسه هچ ود هبترم تالمج :دیسرپب دینادب رتشیب دیهاوخ یم رگا"

 ۹" :ژازمززلس
 فرش قر موط هدک لادن



 ّ !مینادب قطنم هرابرد دیاب هچنآ

 بیترت نیدب ۳!دنرادن لوبق ار فلخ ناهرب هدعاق اهیلیخ الثماتسا هداتفا فالتخا املع نیب رد رگید یضعب رس رب یلو
 کی ندوب تسرد» زا روظنم و ینعم یتح .دیآ یم یراک هب مادکره هک دنیآ یم دوجو هب «اهقطنم» زا یفلتخم عاونا

 ؟.دشاب توافتم تسا نکمم فلتخم یاهقطنم رد «هرازگ

 :قطنم ییوگتسار

 ار ندرک راک تسرد نیا .دننکیم راک «تسرد» قطنم کی جاتنتسا دعاوق دنک نیمضت هک تسا نادقطنم هفیظو نیا

 هبضق رگا .تسا تسرد امتح .دوش تباث یقطنم دعاوق نیا اب یمکح ره هک نآ ینعی ؛دنمانیم تحص هیضق احالطصا

 راک زا ار قطنم الومعم هک دیآ یم راب هب !یزیروربآ کی قطنم نآ یارب ,دشابن رارقرب صاخ قطنم کی یارب تحص

 .درادنایم

 :تیمامت

 جاتنتسا دعاوق ینعی .درک جاتنتسا دعاوق نیا زا ناوتیم ار یتسرد هرازگ ره دنک تباث هک تسا نیا نادقعنم موس هفیظو
 ینعی !دروخب تسکش تیمامت هیضق تابثا رد تسا نکمم نادقطنم دینادب تسا بلاج .دنتسه «مامت» قطنم

 .دنراد ار دوخ صاخ ییاراک اهقطنم نآ یلو تسین تسرد اهنآ یارب تیمامت هیضق هک دنتسه ییاهقطنم

 دهاوق -تسا هد ماجنا تیقفوم اب الاب تیبووساس هس ره کیسالک) یلومعم لوا هبیوسقطاس رم هناتخبفوف
 :دینیب اج نیا رد دیناتیم ار طنم نیا جاتنتسا
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 ینارادفرط ایند رد یفسلف و یدربراک لیالد رطاخ هب هک تسا هدروآ دوجو هب ار «هنایارگدوهش» قطنم فلخ ناهرب یاهنم یلومعم قطنم"

 .تسا هدرک ادیپ

 ار (ععججحازعع) «یسانشانعم» ثحبم هک مناسریم ناتعالطا هب .تسا یضایر قطنم هنیمز رد یعماج هتشون نیا دینکن رکف هک نیا رب

 ماهتفرگ هدیدان لک هب اجنیا رد

 زود و
 فرش یمادزپوط رک اد نایوه



 !مینادب قطنم هرابرد دیاب هچنآ ۵
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 ار نآ تیمامت هیضق زین لدوگ (دینزب ارقتسا !ناهرب لوط یور) تسین تخس نادنچ تحص هیضق تابثا اجنیا رد

 «میشاب هتشاد مه اب ۵ راگزاس لصا یدادعت رگا هک تسا نیا لدوگ تیمامت هیضق بلاج جیاتن زا .تسا هدرک تابلا

 نیا سکع .دنشاب تسرد لاثم نآ رد یگمه هک درک ادیپ یلاثم ناوتیم ینعی .دنراد لدم امتح لوصا هعومجم نیا

 ضفانت هب لوصا نآ هک میراد عقوت ؛دندوب تسرد نآ رد لوصا همه هک میتفاي یلاثم رگا ینعی .تسا تسرد مه فرح

 یضقانت تعیبط رد «میرادن راظتنا» هک دوشیم یشان اجنآ زا و تسا یفسلف یاهرواب رطاخ هب عقوت نيا هتبلا) .دماجنین

 (.دشاب دوجوم

 1.دنک هصالخ و عمج یضایر قطنم رد ار تایضایر لک هک دنارورپ تربلیه نهذ رد ار ادوس نیا اهتفرشیپ نیا

 یاههخاش یارب «یزاسهعوضوم لوصا» شبنج نارادمدرس زا و دوب شیوخ رصع نادیضایر نیرتگرزب تربلیه
 .تایضایر فلتخم

 رد ار هخاش نآ رد دوجوم تاعالطا لک امش «هک نآ ینعی تایضایر زا هخاش کی یزاس هعوضوم لوصا

 ار قءدن ایتسا تسیرق هاش نیا رذ ۸ هرازگ دینیبب هک ننآ یارب دعی و دینک هریخذ لنما(یهادتن) ,نیدادش
 .دینک جاتنتسا لوصا نيازا

 قفوم و تفر تایضایر زا هقباس رپ یاهخاش غارس هب تربلیه هچنانچ دسریم رظن هب یعیبط یدودح ات هدیا نیا

 لدوگ وا درگاش نیا یلو دیشخب یژرنا وا شبنج هب تیقفوم نيا .دنک هصالخ لصا ۱۳ رد ار یسدیلقا هسدنه دیدرگ

 .تخیر شورخرپ و مرگ تکرح نیا رب یدرس بآ هک دوب

 ؟دش ینابصع وا زا تربلیه هک درک هچ لدوگ

 هک دیوگیم تسا رابهودنا رایسب وا تیمامت هیضق سکعرب هک لدوگ تیمامتان هیضق .درک تباث ار تیمامتان هیضق لدوگ

 تیقفوم رارکت :مییوکب رتقیقد روط هب !رتشیب هن تسا یعیبط یدودح ات طقف «تایضایر یزاس هعوضوم لوصا» هدیا

 :رت ینف نای هب .دنشب هتشادن یضقانت مه اب لوصا نیا ینمیراگراس لوصا هعومجم#
 [طن ۵, رم ) رگ ۸م

 هب ملاع رد یاهلاسم ره» :تسا هتفگ تراکد الثم .دوب هدش هدید یمان نانادیضایر زا ییاهیزادرپلایخ نینچ زین تربلیه زا شیپ"
 لح کمک هب ناوتیم زین او ربج رد هلاسم ره .دوشیم لیدبت یربج هلاسم کی هب تایضایر هلاسم ره و.تسا لیوحت لباق تایضایر رد یاهلاسم
 «.تفگ خساپ هلداعم دنچ ای کی

 ۳9 هه ۳" :لزرززود



 1 !مینادب قطنم هرابرد دیاب هچنآ

 ره یارب هکلب ؛گرزب تربلیه یارب اهنت هن ؛دادعا هیرظن الثم رگید یاههخاش رثکا رد هسدنه یدنبلصا رد تربلیه

 !تسا نکمم ریغ یرشب ینب

 اهنآ همه هعومجم .مياهتشون ذغاک یور ار دادعا هیرظن لوصا دینک ضرف :دهدیم باوج لدوگ ؟ارچ دیسرپیم

 امتح بوخ .دینک تباث ار نآ دیناوت یمن هک دنکیم یفرعم امش هب دادعا هیرظن نابز هب یاهرازگ لدوگ .دیمانب ۲۳۸ ار

 هتخاس هناکریز ردق نآ ار هرازگ نیا لدوگ یلو «.تسا طلغ امتح سپ مینک تباث ار نآ میناوتیمن هک لاح» :دییوگ یم
 (.تسا * ریذپان میمصت) !تسا طلغ هک دینک تباث ۳۸ کمک هب دیناوتیمن امش هک تسا

 مدوخ لوصا هب ار لدوگ هرازگ نیمه تسا روط نیا هک الاح ,بوخ یلیخ :دبیوگیم و دیوشیم ینابصع امتح بوخ

 زونه هک دشکیم شیپ یرگید هرازگ هرابود لدوگ اریز ؛تسا نیا زا رتمیخو عضو اما .دوش لح لکشم ات منکیم هفاضا
 !اداد همادا راب تیاهتیب ات ار راک نیا ناوتیم... و !تسا ریذپاد میمصت ام یارب

 هیرظن تاعالطا همه ناوتیمن ینعی "درادن دوجو دادعا هیرظن یارب یهانتم لوصا هاگتسد چیه :هجیتن

 .درک هریخد (کی هبترم) هلمج یهانتم دادعت رد ار دادعا

 گربنزیاه تیعطق مدع لصا یارب یضایر هتسنام نيا) .داد نایاپ تسکش اب ار تربلیه همانرب لدوگ تیمامتان هیضق

 رتاراک و رترابرپ زور هب زور و داد همادا دوخ تایح هب یضایر قطنم اما (۱".دش فشک نآ اب نامزمه هک کیزیف رد تسا

 قطنم یایاضق زا میقتسم کمک اب یضایر یاههخاش رگید رد مهم یایاضق زا یضعب تابا زورما هک ییاج ات دش

 اب ؛دناهدرک تحار هدشن لح لاوس کی تباب زا ار اهنادیضایر لایخ اهتقو یلیخ زین و ۱۱ .دوشیم ماجنا یضایر

 تایضایر رب یضایر قطنم هک تسا یفسلف تاریثات زا یادج نیا و «!تسین ریذپمیمصت امش هلاسم»: هک نیا تابثا

 ۱۲ .تسا دتشاد

 (۱۳۷۲ زییاپ) ٩ لاس «یضایر هلجم .یضایر قطنم اب ییانشآ ؛ایدرب ؛ماسح (۱)
 معتم ۲۱۵۵۲ ۲۵۵۲۲۷ [۳]

 .یسدیلقاان و یسدیلقا یاههسدنه ؛نیورا «گربنیرگ [۲]

 .دهد ماجنا ار یراک نینچ درک یعس هک یسک نیلوا وناثپ راختفا هب ۲
 الثم !دنراد دوجو ناوارف تایضایر رد هک دنیوگ یم «ریذپان میمصت» داد رظن ناوتیمن اهنآ یتسرد دروم رد هک ییاههرازگ نینچ هب*

 .تسا ریذپان میمصت الاب هب دعب ۴ ییاههنیمخ یدنبهدر
 .دنک یمن لح ار لکشم زین (5عدع»6 0۲ 0>۸) لصا حیط کی هک ارقتسا لصا یتح*

 زونه هتبلا هک یرتویپماک تابساحم رد رشب یناوتان دینک هفاضا اهنیا هب .دننکیم نیعم رشب کرد یارب ریذپان راکتا ییاهزرم اه نیا ود ره"
 .تسا هدشن تابثا

 هتسب نادیم ره رد هاگنآ ,دشاب تسرد طلتخم دادعا نادیم ره رد ۸ لوا هبترم هرازگ رگا» ؟دیاهدید یاهدنگ نيا هب یاهیضق لاح هب ات ايآ ۲
 (۱+ ۱+ ۰..+ ۱ # ۰ :دوشیمن رفص ربارب ۱ یدادعت عمج و دراد باوج یاهلمج دنچ هلداعم ره نآ رد هک ینادیم) رفص هصخشم اب یربج
 .تسا تسرد

 ؟تسیچ درادناتسا ریغ زیلانآ :دیسرپب الثم۲

 ازم تو [ ۸۱ هامرذآ مود همین
 فرش یادم دکور دوت



 ندوب رفن نیمتسیب صاوخ و دلوت زور ۷

 ندوب رفن نیمتسیب صاوخ و دلوت زور
 حالف هلضاف

 هدنرب یتروص رد .دیشاب فص رد رفن نیما ان امشرگا .دیاهداتسیا امنیس طیلب فص الثم فص کی رد دینک ضرف

 زا یکی دلوت خیرات اب امش دلوت خیرات و دنشاب ازجم یگمه امش یولج رفن : - ۱ دلوت خیرات هک دیوشیم یناجم طیلب

 .دیشاب هتشاد ار درب لامتحا نیرتشیب امش ات دشاب دنچ ۸: مینیبب میهاوخیم .دشاب یکی رفن ۸ - ۱ نآ

 :مینکیم فیرعت

 ۸ --دشاب یکی ییولج رفن ۸ - ۱ زا یکی اب امش دلوت خیرات هک نيا دماشیپ

 1 عدنشاب هدش دلوتم فلتخم یاهزور رد ییولج رفن ۸ - ۱ هک نیا دماشیپ
 . لامتحا (امش درب) > لامتحا (8|۸) > لامتحا (8) : میراد تروص نیا رد

 یاهزور رد یگمه فص لوا رفن ۸ هک دشاب نيا لامتحا 8(0) و دشاب فص رفن نیما ۸ درب لامتحا ۸(۳) رگا لاح

 :میراد .(دنتسین هدنرب لوا رفن ۸:) دنشاب هدش دلوتم فلتخم

 (۱) + (۲) +۰... + مت - ۱) 2۱-006 -۱)

(۵)۸ - ۱ 2 (2)۸ + (۱ - 2 + ۰.۰+ (۲) + (2)۱ 

 .م() > 00 - ۱) - 0(0) : میراد قوف هطبار ود لضافت زا

 تخاونکی روط هب لاس زور 7 رد اهدلوت خیرات مینک ضرف و .هتشاد ازجم یاهدلوت یگمه لوا رفن ۸ - ۱ رگا لاح

 شدلوت هک نيا لامتحا و "7" ربارب دشاب یکی ییولج دارفا زا یکی اب رفن نیما ۸ دلوت هک نيا لامتحا .دنشاب هدش میزوت

 :سپ:تسا طسوف رپارب دشابن یکی ییولج دارفا زا کی چیه اب

   ۵( - 00 ۱« 3تسش - 0۸-۱۱-00 ت

۸ - ۱   0) ۱( - 000( 2 ۵006 ۱ 

 : نیاربانب و
۸-۱ 
1-۷ 

 هک ات نیرتگرزب میهاوخیم ینعی .دشاب ممیسکام ۸(12) هک مینک ادیپ یروط ار ۸ میهاوخ یم لاح

 : میراد تروص نيا رد ۷ ۸ - ۱ : ميهدیم رارق هبساحم یتحار یارب .مینک ادیپ ار() - 2( - ۱) > «

7۷ - "۷ 
0 0)2( - 0۷ + ۱( 2 0)20( * 

02) - ۱( - 0۵): > ۵) « 

020۷ - ۱( - 000۷ 2 002۷( 

7): - ): - ۱( 0۸۷ + ۱( -)۷( < )0)۳۷( - 00۸۷ + ۱(( - )0)۷ - ۱( - ۵)27(( 

 - 00 ۷۶ - 0۷ * ملچلج - 00 * (# - ولو )



 ۸ ندوب رفن نیمتسیب صاوخ و دلوت زور

 فرط ود .مینک لح ار - متتلچ > « هلداعم تسا یفاک م() - 6(7 - ۱) > « هک 7 نیرتگرزب ندرک ادیپ یارب  

 :مینکیم برض 1()1 - 2: ۱) رد ار هلداعم

 (۵ - + 2)۱ - [(ع - ۱) < «

 ,ونآ - ون - ) - « هچیتن رد ,زووت - ونآ + ون - )وب + >  ه سپ

 حر
 2 ۳ سپ

 :میریگیم رظن رد ار تبثم هشير

 و ۷ ۳ ۳ رب هو 5

 نیرتگرزب نیاربانب >  ۰.۵ + ۷/۳۵۰۳۵ سپ.ظ - ۳۹۵ : میهدیم رارق تسا ۳۹۵ لاس یاهزور دادعت نوچ لاح

 ۲۰ دینک یعس دیاب امش ینعی .# - +۱٩ ۱ - ۲۰ سپ .تسا ۸۷ - ۱٩ :دشاب م(۸ - ۱) زا رتگرزب 8(2) هک یا ۷

 .دیشاب رفن نیما

 یسک هکنیا نودب میدموا ایند نيا هب ام هکیروطنومه .داوخب ور ام رظن یسک هک نیا نودب .هرذگیم یگدنز

 ... دکنیا نودب ناراگدنوادخ یزاب رد میدموا دوجوهب ام هک یروطنومه .داوخب ور نومرظن

 کی هک مينکیم سح طقف مینکیم راکیچ مینود یمن اتقو یلیخ و (مینکیم یگدنز دیشخبب) مینکیم یزاب ام و

 قح هتبلاو) .مينکیم تذل و درب ساسحا همه هزات تکرح شدعب و یفاب هفسلف هدروخکی شدعب و هتسرد یراک

 ٌهنوخ هی هب داتسرف ور ام تشونرس سات زور کی هکنيا ات میدرک یگدنز یاهگید ناسناره لثم مه ام بخ و(.میراد

 . مرتحم ةدکشناد هب میدموا .دیدج

 شاوی و هدکشناد مان هب رتکچوک رهش هی و هاگشناد مان هب کچوک یایند هیوت کچوک نادیضایر کی میدش و

 رتبسانم یاضف رتهب تاناکما اب هداعلاقوف هبرجت کی .مینکیم یگدنز میراد یملع یایند نیا وت میدرک سح شاوی

 .مینک تکرح نومراکفا یاتسار رد میتسنوت ینعی میدرک ادیپ تهج مک مک ایند نیا وت و رتبلاج یاهمدآ و

 .تفر یتمس هی هب یکره

 ... و رفاک «ناملسم «قشاع «فراع :رادمتسایس «یلاخ نادیضایر

 دش ضوع روجنیمه و میدش سوئأم اضف نيا اب یزور هب میدید وهاگشناد دش نوممود هنوخ مک مک اهام همه یارب

 .میدرک ثداع مک مک ام و... نومادص نومفابق :نومراکفا ,نوماههتسناد

 یاهنوهب ره هب تشونرس سات زور کی هرخالاب و میهاوخب ام هکنيا نودب هرذگیم یگدنز مزاب ًانلمطم بخ و

 هگید هنوخ هی هب هرب یم ور نوممودکره

 .مينشاب مع رانک رد نالآ ميشاپ مه دایزاپ یزوزب هی هک نیآ زا لیق شاقیآ تکی لو هی.بخ و

 زود رب
 یورش یا وط دشت



 ولوچوک یاهیرب و اهنادیضایر هرابرد یناتساد ۹

 ولوچوک یاهیرپ و اهنادیضایر هرابرد یناتساد
 یوسوم سابع دیس

 موشیم مگ مذغاک یور تابساحم هوبنا رد یتقو هاگ

 قارب یاهمشچ اب یداش و کچوک یرپ هب ممشچ ناهگان

 .دنزیم دنخبل نم هب تنطیش اب هک دنفایم

 نادیضایر کی

 دنخبل کی ناهگان

 یفداصت تروص هب شعالضا رد ساکعنا اب یعلضدنچ ام تبیغ رد .مياهتشاذگ « ادبم رد ار بدحم یعلض دنچ کی

 هیلوا لکش هب شعالضا رد اهساکعنا زا یاهلابند اب ار یعلضدنچ دوشیم روطچ .دوشیم رود ادبم زا و دنکیم تکرح

 ؟دنادرگرب

 دشاب مظتنم یعلض شش ای عبرم اي عالضالایواستم ثلثم کی یعلض دنچ رگا :مینکیم عورش هداس یاهتلاح زا

 زکرم هک یطاقن هعومجم مینادب یتقو دوشیم عورش یعلضجنپ زا ارجام بلاج تمسق (؟ارچ) تسا یهیدب راک نیا
 همه ؟ارچ ًادج راب نیا ؟ارچ) تسا لاگچ 6 رد دوش لقتنم اهنآ هب اه ساکعنا زا یاهلابند اب دناوت یم یعلضجنپ

 0) 00[7] زا یطاقن اقیقد هعومجم نیا دیهد ناشن ادتبا ییامنهار ناونع هب ؛تسا هتسباو مکح نیمه هب ناتساد ناجیه

 یور زا نیاربانب (.داد شیامن 72, :»ب ش ۰,۱ هک 2, "»,# تروص هب ناوتب هک تسا (تسا دحاو مجنپ هشیر
 هک تسا نیا رگید هتکن .درک تواضق نآ ندنادرگرب یارب مزال تاکرح دادعت دروم رد ناوتیمن ادبم زا یعلضجنپ هلصاف

 اههرامش هک دنادرگرب یلصا لحم هب یروط ار یعلضجنپ ناوت یمن دنشاب هدش یراذگهرامش یعلض جنپ عالضا رگا

 .دیهد ماجناالمع ار راک نیا دینک یعس و دینزب [۳] هب یرس راک نیا یتخس سمل یارب (؟ارچ) .دنوش اجهباج
 .دوب دهاوخ هزمیب نوچ دیهدن همادا ندناوخ هب ؛دیاهدادن ماجنا ار لبق فارگاراپ هیصوت رگا

 یراذگهرامش ريز لکش هب ار یعلضجنپ ود .مییهدیم رارق ( ادبم رد ار هیاس یعلضجنپ کی هیاس یایند کی رد

 :مینگیم

  

 طیارش نیا اب دینک ضرف .دوشیم سکعنم رظانتم علض رد دوخ هب دوخ یرگید ءاهیعلضجنپ زا یکی ساکعنا ره اب

 هب اهنآ زکرم ندنادرگرب یارب .دناهدش لقتنم هحفص زا یاهطقن هب مادکره ام تبیغ رد هیاس و یلصا یاهیعلض جنپ

 و ۱ نوع
 هل من هدک قلا بس

 ۱۱ هرامش ]



 ۱۰ ولوچوک یاهیرب و اهنادیضایر هرابرد يناتساد

 سپس .دنک عطق ار شایلوا لحم ات دینک کیدزن ردقنآ هیلوا لحم هب ار یلصا یعلضدنچ دینک یعس تسیفاک ادبم

 زرط هب یعلضدنچ ود ره رارکت راب یهانتم زا دعب .دینک رارکت یلصا و هیاس یعلض جنپ دروم رد بوانت هب ار راک نیمه

 (!دینک بجعت ًافطل) .دندرگیمرب ناشهیلوا لحم هب یروآ باجعا

 ؟دنکیم راک شور نيا ارچ اما .ديشاب هدرک بجعت یداهنشیپ شور ندرک راک زا یفاک هزادنا هب مراودیما

 رواجمان عالضا قیرط زا یلاوتم یاهساکمنا دنکیم کیدز ادبمهب ییاراک روط هب ار یعلضجنپ کی هک یزیچ
 هتکن .تفرگ دهاوخ تروص رواجم عالضا قیرط زا رگید یعلضجنپ رد رظانتم یاهساکعنا تلاح نیا رد اما تسا
 دنتسه رگید یعلض دنچ رد رواجمان عالضا رظانتم اهیعاضدنچ زا کی ره رد رواجم عالضا .تساج نیمه مه یلصا

 هک کل دوخ :فارطا وب يگچوگ هدونسس رو یزگیف دوهیس گیتزت ادب هر یبزا روم هی يگی,یتقو نیارناب
 لالدتسا نیا اب .دوب دهاوخن زکرم هب یرگید ندش کیدزن هزادنا هب شندش رود .دوش رود ادبم زا رگا یتح و درک دهاوخ

 .دهدیم شهاک ار ادبم زا یعلض جنپ ود زکارم لصاوف هعومجم «یداهنشیپ شور زا یپایپ هلحرم ود هک دید دوشیم

 ود لصاوف عومجم اهنآ رد هک دراد دوجو یعلض جنپ ود یارب زاجم لحم یمهانتم دادعت اهنت مينکیم اعدا

 عومجم شهاک اب هلحرم ود ره رد قوف شور نیاربانب تسا رتمک 1 صخشم رادقم زا ادبم زا یعلض جنپ

 .دنامب یقاب لحم کی اهتت هکنيا ات دهدیم شهاک ار زاجم یاهلحم دادعت لصاوف

 اهیراذگهرامش یسررب اب .دنشاب یعلضجنپ ود زکارم ۱,۲7 < 00[7] دینک ضرف .مينکیم تباث ار اعدا نیا الاح

 هک 0۲ > م(6۱) داد ناشن دوشیم ارقتسا اب و دوب دهاوخ (۲ > ۳ و 6 > *# تکرح کی زا دعب دید دوشیم

 مارو ی
 مینکیم فیرعت یدعب دصاقم یارب

۴ 

 0 2 0 جد و۲
 صم

 هجرد یاهلمجدنچ یاههشیر اه (: ۰۲ > (۲ و ( > ۲ هک دینک هجوت دنتسه اهیعلض جنپ زکارم نامه (۲ و

 .دنتسه ریز ۴

۴ 

 2(۵) ۱2 - 0) ع هرم
 ست

 هب هجوت اب و دنرتکچوک 18 زا اه |6:| همه هاگنآ دشاب 77 زا رتمک ادبم زا اهیعلضجنپ لصاوف عومجم 6۱| + ۱0:۱ رگا

 ادیپ اهنآ یارب 17 لثم ینارک ناوتیم دنوشیم هتخاس اه 7: زا ءاه «ز رادقم هب هجوت نودب یتباث لکش هب اه ۸: هکنيا

 اب نیاربانب .دنتسه حیحص ددع اه ۸: درک میهاوخ تباث دعب رطس دنچ .|۸:| < 7 سپ .تسا هتسباو 1۶ هب اهنت هک درک

 [ ۸۱ هامرذآ مود همین هان متنی
فضرشب بهادر مو هدکشنار با ووجت



 ولوچوک یاهیرب و اهنادیضایر هرابرد یناتساد ۱۱

 یهانتم دادعت کی ره هک تشاد میهاوخ تسد رد ۵ یاهلمجدنچ یهانتم دادعت طقف میدرک ادیپ اه ۸: یارب هک ینارک

 .دهدیم تسد هب اهیعلضجنپ یارب زاجم لحم یهانتم دادعت هشير ره و دنراد هشير

 دینک ضرف .دنامیم یقاب اه ۸: ندوب حبحص تابثا طقف سپ

۴ 
 ۸و و هر 7زو 6

 میراد .تسا 700] هب 0170] اولاگ هورگ دلوم دیدحت م هک نیا و اه 0: زا اه ۸: ندش هتخاس لکش هب هجوت اب

 ۸ب - ۸ر - م(۸ر) -- م(آر)

 میراد 7 - و۴ هکنيا هب هجوت اب و

۳ ۴ 

 ۴۸ - ۸ز + 2ر + م(هر) + م(و) ۴رم + و و ۴# > ۴م

-۱ 1-۱ 

 .تسا حیحص ددع ۸ نیاربانب 7 - 2 ۱2 [۳] نوچ اما .تسا حیحص ددع ۴۸ سپ

 دنخبل ندیدزاب دیما هب

 رد و تسا هتسب عمج هب تبسن هک تسا 6" رد طاقن زا هتسسگ یاهعومجم [ > ((2,م(2))|ت < 0[2]) ینعی م رادومن

 جنپ تقیقح رد .تسا طاقن زا یدعب راهچ مظنم هکبش کی ۲ نیاربانب دوشیمن اج ۴ زا رتمک دعب اب ییاضفریز چیه

 .دنتسه یدعبرهچ یایند نيا زا توافتم ریوصت ود اهیعلض

 .تسا هتفرگ رارق 8 ادبم یور یاهطقن دینک ضرف .مینزیم رتنییاپ یاهدعب هب یرس عوضوم ندش رت نشور یارب
 دناوتیم هطقن نیا .دنکیم تکرح تسار ای پچ هب دحاو ۷۲ - ۱ ای ۷/۲ + ۱ فداصت هب تکرح ره رد ام تبیغ رد و

 .تسا لاگچ یاهعومجم هک دوش لقتنم (.تسا جوز + ۸ و مب < 2. هک) + ۷۷۲ تروص هب طاقن همه هعومجم هب

 هب دومع روحم یور .مینک یزاس هدایپ ار یلبق شور نامه مینک یم یعس .میتسه فرط یاهباشم هلاسم اب نیاربانب

 ۷۲ + ۱ یلصا هطقن یتقو :تسا طبترم یلصا هطقن هب لکش نيا هب هک ميريگیم رظن رد هیاس هطقن کی لوا روحم

 ۷۳ - ۱ یلصا هطقن یتقو و دنکیم تکرح (پچ) تسار هب دحاو ۷۲ - ۱ هیاس دنکیم تکرح (تسار) پچ هب دحاو
 رد یلصا هطقن رگا نیاربانب .دنکیم تکرح (پچ) تسار هب دحاو ۷۲ + ۱ هیاس دنکیم تکرح (تسار) پچ هب دحاو

 هکبش 1 - ((,۱2))2(۸ 207۲)) ینعی م رادومن لاح دوب دهاوخ م(6 + 0۷/۲) - ۰ - 0۷/۳۲ رد هیاس دشاب ۰ + ۳۲

 .دنادرگرب ادبم هب ار طاقن تفج یتحار هب ناوتیم نآ قیرط زا هک تسا هحفص رد طاقن زا یمظنم

 عبات) 7(۸:) زا یعلض دنچ ود یاج هب دیاب مینک ضوع مظتنم یعلض کی اب ار یعلض جنپ رگا دسریم رظن هب

 یارب ینشور شور زونه .مینک ادیپ اهیعلضدنچ یراذگ هرامش یارب یبسانم هار و مینک هدافتسا هیاس یعلضدنچ (رلیوا

 .دینک لح ار هلاسم نیا دینک یعس و دینزب [۴]هب یرس سپ هدشن ادیپ راک نیا ماجنا

 میراد هگن ادبم هب کیدزن یاهدودحم رد ار اهیعلض جنپ زا یکی رگا :تسا هدنام یقاب رگید بلاج هتکن کی طقف
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