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 فیرش یضایر همانهتفهود راشتنا درگلاس نیلوا هناهب هب
 همانهتفهود هلاسکی ناهارمه

 :( ریبدرس ) یرصان ناگژم

 یتقو هک هشب هدز شوت یضایر فرح هملک ود مه هک میشاب هتشاد یاهیرشن هی هدکشناد وت میتساوخ یم طقف ام

 هتفه ود هک دوب نیا... و مینک لد درد «میدنخب ؛مینزب فرح مه اب شال هبال مه شمینوخب هشب میروخیم یاچ میراد

 ادموا ایند هب همان
 وب هراف ییاسح, و :تسرد,,یعلق يلاطم دنا 1دروغیم قوت جیف ذپ وب هیرطق هک هم الاسحلا تسرد راک ممآ دی

 زیچ مه زا و نتفرگ دای زیچ مه اب یارب تسا هنوهب هب همانهتفهود ام یارب یلو.دناهجوت لباق شایملعریغ یاههتشون هن

 بانک هی یوت هگنيا ات ميونشپ تسود هی نویز زا ور گنشق فرح هی ای گنشق هلاسم هی هک میدیم حبجرت ام .نتفرگ دای

 نومدای دیسر نومنهذ هب یبلاج رکف ای دموا نومشوخ هک میدنوخ یزیچ ییاج هی هگا میراد تسود و مینوخب هلجم هی ای

 .مینک لاحشوخ مه ور هکید هدع هی و میگب ور نوا مینوتیم هک هشاب

 همانهتفهود طقف ,هنوخ میتفر ريد شرطاخ هب هک تسا همانهتفهود طقف یلو تسه بوخ هلجم ات رازه ایند یوت

 شات ؛میدینش ور نوا و نیا رغرغ شرطاخ هب هک میدوب شریگرد یراطفا یوت هک «ميديباوخن بش شرطاخ هب هک تسا

 .هشب رتگرزب و گرزب داوخیم نوملد و میراد شتسود هک هنیا رطاخ هب دیاش !... و میدز شاهنگنم ؛میدرک

 نیا تصرف هدشن رید ات و نودیم یوت نیایب .تسامش لام همانهتفهود هک میگیم نوتهب نیقفاوم ام اب مه امش هکا

 ام همانهتفهود ندنوخ اب ور نوتتقو هک تفگ نوتهب دیاب ,نیتسه تسرد راک مدآ هیامش هگا و.نیدن تسد زا ور هبرجت

 .نوشغارس هرب یکی هک نرظتنم و نروخیم کاخ نراد هلجم ات رازه هنوخ باتک یوت الاب نوا .دینکن فلت

 .میگیم کیربت نراد شتسود هک ییاسک همه هب ور شدالوت و هدش هلاس هی همان هتفه ود هک میلاحشوخ لاح ره هب

 لوئسم دینیبیم هک (هدیعسدامتعا یدهم شمسا ههاقآ نيا) رفن ود نیا :حالف هلضاف

 ندرک نشور یارب یتسار .دننکیمن ادیپ ور رگیدمه ًالومعم هک دنتسه همجرت و هلاقم نیمات

 اب راب ره یلو :سیونب یزیچ هی هک میتفگ ههاقآ نیا هب راب هد زا شیب هک میگب دیاب ناهدا

 اام هب هدب و هسیونب یزییچ هی ادرف هرارق هصالخ .ادرف ,هشاب :تفگیم دنخبل
 ؛میدرک دشر شاهاب هک دوجوم هی ؛مراد یبوخ ساسحا .تسا همان هتفه ود دلوت

 رهب .مراد ور ساسحا نیا هکیدزن مدوخ دلوت نوچ مه دیاش .دش گرزب نوماهاب

 !کرابم نومدلوت لاح

  

 .دش روخب دردهب راتساریو کی بحاص مه همانهتفهود هرخالاب :یریبک امه

 یرس هی هب زاین .نزاسب یاهمانهتفهود ریذپان یئادج لاح نیع رد و دنبمه یاضف هی نتساوخیم یزور هی

 هب تسد بوخ یلیخ اههچب .ریذپ شرامش ًاموزل و شفراعتم عون زا منوا «نشاب هیاپ هار نیا رد هک نتشاد ییاهمدآ

 .نتخاس نوشدوخ روضح اب ور اضف نیا و دنداد مه تسد

 ِ ةرازمتفک



 ۳ فیرش یضایر همانهتفهود راشتنا درگلاس نیلوا هناهب هب

 !هنکیمن زواجت ۱۲ زا همان هتفهود یاضف دعب هرامش ره وت ؛هنک لوبق مه ور هحفص کی تیلوئسم سکره رگا یتح

 (.هگید !! تسا همان هتفه ود درفب رصحنم صاوخ زا مه نیا بخ)

 .هشیم رارقرب شنیلوئسم و همان هتفه ود تاحفص نیب (الاب طرش اب هتبلا) کی هب کی عبات هی باسح نیا اب

 و !تسین کی هب کی اموزل هتبلا هک دراد دوجو شبطاخم و هدش رشتنم همان هتفهود هنود هیره نیب عبات هی نینچمه

 هکنيا هصالخ (نراد یبلاج صاوخ هسریم رظن هب درک رکف مه عباوت نیا بیکرت هب هشيم) .هشابن یلوزن هک ميراودیما

 .هسرب امش و نم تسد هب عقوم هب همان هتفهود نيا ات نشکیم تمحز یدایز یاهمدآ

 ناونع هب ور نوا مینوتب و هشاب دیکا یدومص نیبطاخم اب شطابترا و همان هتفهود راشتنا ریس .دعب هب نیا زا مراودیما

 !میرایب باسح هب هدکشناد یارب یباسح و تسرد ششوپ هی

 اس

  

            

 داد وربییازک دی لوقدعب مرتب لو دخواغ شرمو روش هفر هک اش :یدابق ایمیگ
 .اههشن ریپ تقو هی هک هشاب نوتساوح انووج یاهآ اما ...!هکرابم !هشیم گرزب هراد مه همان هتفه ود هرخالاب بوخ

 یاضعا ارهاظ یلو میدرک ربخ لوئسم !یصاخ دصق چیه نودب ور اروش یاضعا زا یکی و میتفرام یتسار :رریسابع نیالاماسح

 .دناهداتسرف دمانهتفهود هب یصاخ دصق چیه نودی ار رفن کی اروش

 ۱ گرزب ردپ :عراز لبیاه
 .دوب اهنآ زا یکی همان هتفهود هک ؛گرزب و کچوک .دنراد دوجو ندرک یگدنز یارب ییاههناهب هشیمه

 !کرابم تدلوت !همان هتفهود .تسه اهنآ زا یکی

 ؛یدوب نامهلغشم هک اهزور نآ ؛یتسشناج ار نامیاوخ هک نابش نآ دابدای

 زا .دنهداد هیمهس وت هی و یراد ندرک یگدنز یارب ییاج گرزب یایند نیارد رگید الاح ؛نامپ ام اب :هنانهتفعود
 .ناگدنناوخ هجوت زا ام شالت

 .درک یشاقن همان هتفهود یوگول یور ور شرظن هرادن تسود دایز ور نتشون نوچ نومتسینارگ ::دارمرکادخ نیریش

 .نشیم مه یتوص یگدولآ دیلوت صصختم نراد نمضرد .دسیونیم هلاقم یهاگ ینیریشدوخ یاتسار رد نوشیا :یردان یبتجم

 روش هد رب هام و
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 فیرش یضایر همانهتفهود راشتنا درگلاس نیلوا هناهب هب ۳

 هک ییانوج تسود اب ات هدوب یاهنوهب همانهتفهود نم یارب تدم نیا وت و هرذگیم همانهتفهود دلوت زا لاس کی

 مراودیما .مشاب هتشاد هنامیمص یراکمه هی (نوشنینیبیم یشاقن وت هک یتادوجوم نومه ارثکا) ندرک یلها ورنم
 .هشب ادیپ اههنوهب نیا زا هشیمه

 یولج هنوتیم نیاربانب هنیبیم ور راک هک هیرفن نیرخآ مدآ هک هنیا مه یکی ندوب دنبهحفص صاوخ زا :یوسوم سابع دیس

 ادادماب ۱:۲۰ تعاس ... و یدنبهحفص لوئسما .هریگب ور شمسا رانک بیرغ و بیجع یاهتشادداپ ندشهتشون

 نیا... اهزور نیا و ناشیاهیتسود اب غرب یاههار زا .دش در شاضعا راکتشپ اب خزود تاکرد زا همان هتفه ود
 دیاب ار تشهب مدیمهفن تقو چیه) «نواتسا یاهماب نادرگرس شاضعا .هدش تشهب یاهتشد هراوآ شدوخ اهزور

 لاوس تمالع نوا دبال مه امش .دشاب نایم رد ناجیه و هلصوح یاپ رگا صوصخ هب ؛ار منهج ای تشاد رت تسود

 (!دیاهدید هدنراگن روتاکیراک یالاب ور ییاذک

 ره .تسا هباتفآ رد لصا یالوکاکوک ندروخ لثم شندناوخ دوب هتفگ همانزور کی دروم رد یاهدنسیون یراگزور

 و - نشیم هدنوخ ای هدروخ شاهاب هک - دنشاب هاگشناد هفوب یاچ یگزمشوخ هب رثکادح تسا رارق ام بلاطم دنچ

 لثم همان هتفه ود یوت ندرک راک تفگ دیاب سایق نیمه هب یلو تسا رتهب هباتفآ زا بتارم هب مه ام یتف عاضوا ًانمض

 .... ال شچبه دنامنب .تسا هدش هدز زاگ یخی ینتسب کی یازا رد یدعب هس هراکناوپ سدح تابثا یارب شالت

 یرخآ مه ام ناتساد یشی ینتسپ هلمج زا ینابدرن ره امآ تسه مه نومهمان هتفه ود سپ میتسه هک العف تصالخ

 میتسین هگید ام هک رود نادنچ هن دیاش تسه مه یزور سپ .نابدرن یوجتسج دشاب درس یشاب اجنوا یتقو هک دراد

 رطاخ هب و دیتفیب ءار دیتسه ینابدرن نینچ زا نتفر الاب لها رگا سپ .هشاب نوتهمانهتفهود ات دیشاب دیاب امش تقونوا

 شعون هک - ینابدرن لابند هک اهنآ ,دناهداتسیا اهنابدرن همه یالاب هک اهنآ :دنتسین رتشیپ هتسد هس مدرم دشاب هتشاد

 .بآ یور کاشاخ و سخ و دندرگیم - تسین مهم مه دایز

  

  

 !نامیشپ و مدان عون زا ارهاظ یاهمانهتفهود کی :قاتشم نیسح دمحم

 .ظفاحادخ ؛تشذگ لاس هی

 ین ۰
 ۱۲ هرامش ]

 شرشب رقر هق دیک تار راه



 ۴ فیرش یضایر همانهتفهود راشتنا درگلاس نیلوا هناهب هب

 فرط زا .تشونن یزیچ ام رارصا دوجو اب مه نوشیا .دنشک یم ور همانهتفهود پیات تمحز دایز هلغشم دوجو اب :نایمیرک ایور

 .میگ یم کیربت ور شندش لیصحتلاعراف همانهتفهود یاههچب

  

  

  

 !دناهراکیچ دمولعم هک مه نوشیا :یراکش دیمح

 الامتحا سپ .هشیم همان هتفه ۲ هراد هرامش ود یکی نیا ... و" و ۵ مه یهاگ و هدوب همان هتفه ۴ یلاس هی نیا وت

 !اهام یشیدنا رود نگیم ونیا .تسا «همانهتفهود» هگید لاس

 ,هسیونب هحفص نیا یارب یزیچ تساوخ یم شلد یلیخ هکنیا اب .دناتالاقم یملع نارظان زا یکی نوشبا :یگیبحتفلاویا ناملس

 !میریگب ور شتتم دشن یلو هسیونب یزیچ هی میگی شهب میتسنوت طقف ام دوب تخس یلاوتم رابود شندید نوچ یلو

 پیلت ور نوا و تفرگ هابتشا شکیچوک ردارب هتکید طلغ نیرمت اب ور نومتسود نیا هتشون ام تسیییات نوچ :راطع خیش اضریلع

 .میدرک نکسا ور هتشون راچانهب درکن

 ْجوبد مسها) ( یارنم ء یا م برد 4 فرج نمرسنرد و رقم لخرسسرد و اج قسط _ب 1 ِ بم  1 , 7

 تب نان 2 سد + ررطک شم میرود ماتفر م رلع 0 12 رو( 4 یاس رزسا

 ۳ ض م
 ال« نا: نگ» دشت ۷ رریگح "جیب * مسسارب الارسم (قاس « درد ( تاج« نس ۶ نزار

 نسعب یزز« سرب نسذ ها ۳ علت « اب

 «تطقسب از لب « یاس, ترهرد یار, لب سن نرم ه شرم

 2 سه

 6 زاروو لاو + نازک « هاش « لاک « مبل تایل مادر ۲ :متراه « سد

 . نارکی ع نع+ ۰. لک + نام : + باوح م نشت , لاووس زن

 هلازمتزوس ِ_ثك



 _اهیاهلمجدنچ یریذپان لیوحت ۰

 یبارت مانهب

 ار ریز هیضق ود ییانشآ یارب ادتبا .مینک رتنشور ار یربج هسدنه و دادعا هیرظن نیب یطابترا میراد دصق اجنیا رد

 :میروآ یم تابثا نودب

 تروص نیا رد .دشاب نآ بیارض مامت کرتشم هیلع موسقم نیرتگرزب « و [(2) < 2[7] هک دینک ضرف .۱هیضق

 .دشاب ریذپانلیوحت 2[7] رد 3[ () رگا طقف و رگا تسار یدپانلیوحت 2] رد [(ع)

 » لوا ددع هکم ینک ضرف .دشاب 2[7:] رد یاهلمجدنچ ,[(2) - 22, منع دینک ضرف :(نیاتشنزیآ کم) .۲ هیضق

 ریذپان لیوحت7[] رد [(2) تروص نیارد »۲ ۸۰ و » ۸6+ و * < ۶ < ۱-۰ «|می هک یروط هب دشاب هتشاد دوجو
 .تسا

 نیا .دنشاب هتشادن دحاو زا رتگرزب یکرتشم هیلعموسقم «/(2/*) ریداقم هعومجم و /(2) < 2[2] مینک ضرف
 «۱6۶ / > ۱ رگا هلشیرید زا یاهیضق قبط ؟دراد دوجو لوا ددع تیاهنیب [(7.*) رد ایآ هک دوشیم حرطم لاوس

 رد رگا تروص ره هب .ميوشیم هجاوم هدشن لح و مهم یاهلاسم اب [٩0 > ۱ رگا یلو .تسا تسرد مکح هاگنآ

 هتشاد دوجو 2,)2(9) < 2[7] رگا نوچ «تسا ریذپان لیوحت /(2) هاگنآ دشاب هتشاد دوجو لوا ددع تیاهنیب [(2*)

 تسرد هک دنریگیم ار ۱ یاهرادقم راب یهانتمان 2(۸) و و(2) زا یکی مک تسد هاگنآ /(2) - و(2(۸)2) هک دنشاب

 لیوحت [(2) هاگنآ دشاب لوا /(»:) و دشاب گرزب یفاک یهزادنا هب» < 7 رگا هک تفگ ناوتیم مه یرتهب مکح .تسین

 هاگنآ دشاب » - 77۳, 0:۱۰* تروص هب ۱۰ یانبم رد » لوا ددع شیامن رگا 0010: زا یاهیضق قبط .تسا ریذپان
 :مینک تباث ار یرتیلک تالاح هک مینکیم یعس .تسا ریذپان لیوحت 2[7] رد :/(2) > 22. مزه یاهلمجدنچ

 [() رگا . ۱۲۰ نم -۵/:۱۱:»| و دشاب 7[2] رد یا هلمج دنچ [(7) > 22 مزد دینک ضرف .۲ هیضق

 .تسا ریذپان لیوحت 7[7] رد [ (2) هاگنآ دشاب لوا یددع »۰ > 77 + ۲ حیحص ددع یارب

 :میریگیم هرهب ریز هداس مل زا تابثا یارب

 . | < 11 +۱ هاگنآ دشاب [(2) زا یاهشیر « ع 6: رکا ۰۳ هیضق طیارش اب .۴ مل

 تشون ناوت یم .ناهرب

 هه ۱۶۰-۱ _ِ ۱۳۳-۸
 ۱0| | تل ۱ پر وز تا + ... + ۱) - ۳-7

1" 
)     

 ۳ ۱۳۳-۰۳۲۱ < 77۱6۳۳ سپ || > ۱ هک مینک ضرف میناوت یم

 رد هک [(2) > 7(9)*() و دشاب ریذپ لیوحت 2[2] رد /(2) هک مینک ضرف .ميزادرپیم هیضق تابثا هب لاح .ناهرب
 بیرض م نآ رد هک و(2) - هلن( -0:) و و() < (4۱) هک مینک ضرف تسا لوا [() نوچ 2(9), 2(۸) 6 2[7] نآ

 زا
 ۱۵ هه ۱۲ هرامش | هرازهنف

  



 1 اهیاهلمجدنج یریذپان لیوحت

 :میراد لاح .دنتسه /(2) یاههشیر زا یاهعومجم اه «: و 2(9) ورشیپ

 ۱ ع او()| > ۱: - |مب|) > 1: - ( + ۱)) > ۱

 9 .تسا ریذپان لیوحت 2(2] رد [(») سپ تسا ضفانت هک

 ریذپان لیوحت 2 یور 7 سپ تسا لوا یددع /(۸) - ۴۴۸۱ نوچ ل(ع) دنا + 2" + ۱ رگا لاثم ناونع هب

 ۰ رادقم لقادح الاب هیضق رب انب نوچ تفرگ هجیتن ار (ا» هیضق ناوت یمن ۲ هیضق قبط هک مینکیم تقد .تسا

 لاثم ناونع هب ,تسا ریذپان لیوحت /(:) هاگنآ دشاب لوا /(۱۰) رگا هک مییوگب میناوتیمن اجنیا عقاو رد .دشاب ۱۱ دیاب
 ره هک مینادیم .مینک دروخرب هلاسم اب رتیدج یمک .[() > ه" - ٩2۲ + و: - ٩ دینک ضرف بلطم نیا یارب یضقان

 یهزاب رد عقاو حیحص دادعا نوچ -۱ < هز < ۸ نآ رد هک تشون 17, ه:۱۰* تروص هب ناوتیم ار یعیبط ددع

 ار ددع ره دشاب حیحص یددع ان > ۲ رگا زین و .دنهدیم لیکشت ار ۱۰ هنامیپ هب اههدنام لماک هاگتسد کی [-۱,۸)

 .|هنا < ۵/۲ نآ رد هک داد شیامن 27 هر لکش هب ناوتیم

 یارب |هن| < 27 وهم > ۱ هم > ۱ دینک ضرف .دشاب 2 [2] هب قلعتم ] (ع) ازت .دنینک یر .۵مل

 یقیقح تمسفق «دشاب [(2) زا طلتخم یاهشیر ۵ رگا تروص نیارد .تسا تباث و تبثم یددع 11 هک ۰ < <::-۱

 .|ه| < ۱(۲ +۰۷۱ + ۴1[) اي تسا تبثمان «

 :تروص نیا رد .ع(0) > « و || > ۱ هک مینک ضرف .ناهرب

 ۳ ل# د 0( -۱ ۱ 1 /
 اه - ها - ۳ ۱

 + .+ مج) > اعم + 1 | > ۰   7۳ | > هم + سل | - ۲

 ۵ )۲ - |« < 17 سپ

 :میسریم هلاقم نیا هیضق نیرتمهم هب لاح

 تروص هب نآ ان یانبم طسب هک دشاب یلوا ددع » و حیحص یددع اب > ۱ هک دینک یضرف . اهیطق

 مع ها + ها ۱ هوا هم

 .تسار یدپان لیوحت ۵ یور [ (2) - هم" + هم-۱2۳ ۰۰+۱ + 62 + ۵. یاهلمجدنچ تروص نيارد .تسا

 هک مینک ضرف .ميريگب رظن رد 2(2] رد ار یریذپان لیوحت میناوتیم ۰۱ هیضق ربانب هک دینک هجوت .ناهرپ

 یددع [(0) و نوچ [(2) )۶(:)2(9  هک یروط هب دنشاب دوجوم 2[ن] رد 2(۸) و () تباث ریغ یاهیاهلمج دنچ

 زا یاهعومجمریز اه 6: نآ .رف هک و(») ع «آآی(د - هی) هک مینک ضرف .ن(ا) 6 13۱) هک مینک ضرف :تسا لوا

 :میریگیم رظن رد ار تلاح ود .تسا رفص ریغ و تسرد یددع « و [ یاهرفص

 ای و - ه| <  سپ [() < ۰ ای.« لثم [ یهشیر ره یارب ۵ مل ربانب تروص نیا رد .ه > ۲ :لوا تلاح

 هک ۱ > |و(0)| > ۱ هجیتن رد و ۵ - 6: > ۱ :میراد ۶ ره یارب لاح ره رد اذل و مپ هم 31۹ بوس و

 .تسا ریذپان لیوحت [(د:) تلاح نیا رد سپ .تسا ضقانت

 هلازیتنود ۳



 

 _اهیاهلمجدنچ یریذپان لیوحت ۷

 :مینکیم هدافتسا ریز مل زا تلاح نیا رد .» - ۲ :مود تلاح

 رگا .تسا | ای ۰ رگید «: ره و » >- ۱ نآر د هک دشاب [(ع) > )رب هر زا طلتخم یاهشیر « دینک ضرف ۷ مل

 تروص نیا ریغ رد |0۱ ك ۴ هاگنآ ؛|دتعما < چ

 7م(0) < (۲۷۲(/)۱+۱۷۵)

 تروص نیا رد .2 # « و»» > ۳ هک دینک ضرف .دنیآیم تسد هب امیقتسم »7 - ۲ و۶ - ۱ تالاح .ناهرپ

 آ | ۱ ۳+ + 1!( ج۱ ب سا پ 0-۳۱ بل 1( سا ر ۲-9 ۱ در

 :دوشیم هجیتن هک 11ع(۱/2۲) > « «|هتووء| < ؟ هک ییاه 2 یارب لاح

 ۶ اچ ٩ ی سی دن اس اس 12 ۱ ۱2 - ۱2 -۱
 اس۱ ۳0۲-۱ ۳

 و اء| > اروم سپ .دراد (۴۲, ۲) یهزاب اب رد یقبقح هشير کی ًاقیقد 7(») تم ویآ او سا عبات هک میناد یم

 | < دن 6 ۵ مل ربانب « ۸۶0۱| > 7 رگارگید فرط زا ۰۱| < 3 هما < 7 رگا اذل و 2(7) > « ,|»ع»| < ؟

 » .() < 3 سپ

 و (؟ارچ) تسا تبثم و2: + ؟) بیارض نوچ لاح .0(116:) < ۲ +: ره یارب و(2) یاههشیر یارب «۷ مل هب هجوت اب
 .|م(- + )۱ < 0۳۰٩ 3 اذل و +9(-» + 3 < ٩ 3 سب ؛تسا بوانتم (-7 + گ) بیارض هاگنآ >  « رگا

 هجتن رد و تسا ضقانت هک ۱ < ۲(9) < (*۱) سپ ۱(9) # ۰ یلو .۱)۱(۱0 < ۲(9) هاگنآ 2 - + میریگب رگا سپ

 * .تسا ریذپان لیوحت [(7) مه تلاح نیا رد

 کی زا یناوت , هک دشاب وضع « اب ینادیم 7, هک مینک ضرف .میهد هئارا 0: یهیضق زا یمیمعت میناوتیم

 مرن 7 یور ام اجنیا رد .ميراذگب ؛, یور ایوگ عباوت نادیم 7 - 7,() یور ۱ یمرن میهاوخیم .تسا لوا ددع

 رد نوچ .دنا 7 رد بیارض اب ییاهیاهلمجدنچ 0(7) و [(6) نآ رد هک میریگیم رظن رد ار |/(/)/۵(9) - ۰۶

 شرتسگ [,(11) زا " یمیمتت یور ار مرن نيا هک تسا رتهب میریگب مرن میهاوخیم یاهلمجدمچ کی یاههشیر زا ام ريز
 (.دینک تباث ار بلطم نيا دیئاوتیم ۱ زیلانآ رد ینیرمت ناونعهب) دراد دوجو || تحن ۶ زا میمتت کی عقاو رد .میهد

 و | > ۰ :میشاب هتشاد ,م, 6 ۴ ره یارب هک یروط هب تسا بترم ینادیم هب ۴ دننام ینادیم زا یتشاگن :|.| لثشم مرن کی

 .ع + ۵۱ < 0۱+ ۵۱ و | > ۵/)0| و ه > * هخ |۶۱ > ۰
 ریغ رد || < |:۷۵| هک یروط هب دشاب هتشاد دوجو » ددع ۵ و * هک ه,9 < ۲ ره یارب رگا تسا یسدیمشرا#۰ یور || مرن مییوگیم

 نیا سکع هک تسا یسدیمشران || ءاگنآ + ۵ < 0 18۱) ۰6,6 6 ۳ ره یارب رگا عقاو رد .تسا یسدیمشراان || مییوگیم تروص نیا
 .تسا تسرد مه بلطم

 # زا مرن کیا ۰ نادیم کی  نآ رد هک تسا < ,||,۵ > ییاتدس کی || تحت ۴ زا میمتت کی هاگنآ ,دشاب 2 نادیم یور یمرت || رگا"

 کی هب, رصانع زا یشوک یهلابند ره ((6,0) > 6 -۵) ؛|[ هب هتسباو رتم تباب هک یروط هب تسا ۶ هب ۳ زا کی هب کی یتخیرمه کی ۵# و

 (1[ هب هتسباو یژولویوت رد) .تسا لاگچ ۶ رد ۳(۸) و |0(۸)[ - ۱۰| ۰6 < ۶ ره یارب .تسارگمه ۶ رد رصنع

 یا
 شرقی قم هدک اچ

 ۱۲ هرامش |



 ۸ ۳ . . اهیاهلمجدنچ یریذپان لیوحت

 | تحت 1" زا میمتت کی «تسا ۳ یور ینامه تشاگن:۶ هک < 7:,||:7 > رگا تسا مات || تحت 7 مییوگ یم

 || هاگنآ ,2 : ۲۱ - و دشاب 7 زا یهانتم یعیسوت 7 و دشاب مات || یسدیمشراان مرن تحت 7 رگا یاهیضق قبط .دشاب

 77 هب 7 زا مرن ۸۷جرع نآ رد هک |ماج - ۱۷/ع(5|)0 هاگنآ « <  رگا و .دراد  یور || مرن کی هب اتکی یشرتسگ

 رد هک دشاب ریذپان لیوحت یاهلمجدمچ کی (/) و تبثم هجرد زا یاهلمجدنچ کی ۸() هک مینک ضرف لاح .تسا

 77 رد [(») > 22, 0:00)» یاهلمجدنچ تروص نیا رد .دشاب 0(7) > 2, 4(۸)0(:۰) تروص هب ۷0) ییاپ

 2(9) - ۲(:۲1)0(2 - 0(:0)) :دوشیم هیزجت تروص نیدب و ,دشاب 1 یربج راتسب 16 رگا عقاو رد .تسا ریذپان لیوحت

 میراد نسپ

 ۱)(۱9 > ۳:۲۱ - امن > ۱۱:0( )۱

 .تسا یهیدب مه تلاح نيا هک«: - ۱ و - ۲ هکنیارگم

 ] (ج) - »" +۷ حوضو هب هک ») - (۲ + ۲)۱ +۱ ۱۲() رد هاگنآ ۷) 2۱۳ + ۱ و »0) - ۲ +۸ + ۱ رگا الثم

 :تسا ریز هلاسم ؛هلاقم نيا ماتخ نسح .تسا ریذپان لیوحت 7۲(/) یور

 حیحص ددع »: یازا هب رگا دینک تباث .دشاب 2[7] رد ما » هجرد یهلمجدنچ [(ت) و یعیبط یددع » دینک ضرف

 .تسا ریذپان لیوحت 2[:7] رد [(2) هاگنآ ,دشاب رتمک ْ زا شقلطم ردق و رفص فلاخم »(2: رادقم زیامتم
1" 

 رد هتبلا ؛متفرگ دای نهذ هرابرد ور هتکن نیا ماهسالک زا یکی رس شیپ هتفه ود

 :باوج و ؟دبچ ۱100۱ 50266 :دیسرب هک اهیسالکمه زا یکی باوج

 نیا هب ؛هنک هاگن شدوخ راکفا و نهذ هب نوربب زا هک هراد ور ییاناوت نیا رشب
 طیسب نهذ دوجو اب هک هدش اطعا رشب هب لبلد نيا هب دیاش و یداقتنا لقع نگیم

 و هنکن ضرف ادخ ور شدوخ ناسنا هک تشادن دوجو یلیلد ییاناوت نیا نودب ؛رشب
 هیبش یزیچ مه ۱04 5866 .هرایب نامیا ادخ هب هنوتب هک دوبن نکمم نیاربانب

 !دنیا هب

 ؟دن هیکنشق باوج

 هراز 0
 هی ۳ ۳ هنوک [ ۸۱ هامید مود همین



 یضایر هدکشناد رد دارهب رتکد ٩

 یضایر هدکشناد رد دازهب رتکد

 یرصان ناگرم

 دازهب رتکد ینارنخس اب رذآ ۲۰ زور یراج لاس رد رانیمس نیلوا و خنرس یاهرانیمس هلسلس زا رانیمس نیمهدجه

 دش رازگرب

 نوچ دنکیمن در ار نایوجشناد توعد تقو چیه فلتخم یاههلفشم دوجو اب تفگ ینارثخس زاغآ رد دارهب رتکد

 دسریم منهذ هب دچره زورما دیهدب هزاجا» :درک هفاضا و تسا رتبجاو یرگید راک ره زا نایوجشناد اپ راک دراد داقتعا

 «.میوگب

 .تخادرپ یضایر هفبطل دنچ نایب هب یژرنا زا ولمم و یمیمص رایسب یاضف کی رد تبحص یادتبا رد یو

 رد ناسرزاب ؛امیپاوه هب ندش راوس زا لبق .دورب ییاج هب امیپاوه اب دریگیم عیمصضت ینادرامآ یزور

 دنمشناد کی وا هک دنوش یم هجوتم و دننکیم تشادزاب ار وا و دننکیم ادیپ بمب کی نادرامآ لیاسو

 بدهیم اوج نوا ؟هدوب هچ راک نيا زا شفده هک دنسرپیم وا زا بجعت یلک اب و تسا فورعم

 لامتحا نياو تسا .بج ی

                             هزادنا هب لامتحا نیا

  

 !تسا کچوک یفاک

 تکرش هسلج رد رگا مينکیم هیصوت یلو میروذعم اههفیطل هیقب نتشون زا اج دوبمک تلع هب)

 (!دیسرپب دناهدوب رضاح هسلج رد هک یناسک زا ار اههفیطل هیقب دیاهتشادن

 عطقم ًاصوصخ نایوجشناد هب درادن ینعم تایضایر رد یدربراک و ضحم هک هتکن نیا نایب اب دازهب رتکد همادا رد

 و دنریگب یعونتم یاهسرد و دنورب اهسالک رس اهسرد ندوب یدربراک و ضحم هب هجوت نودب درک هیصوت یسانشراک

 .دنربب الاب ار دوخ تاعالطا

 مینکیم هاگن زورما هب ات ار ملع نیا ریس یتقو و میتشادن ینادیضایر جیه روشک رد شیپ لاس ۷۴ دوزفا یو

 .دراد یرگنزاب هب یناوارف زاین و تسا هنهک یلیخ ام تایضایر تعنص یلو مياهدیسر یبوخ یلیخ یاج هب هک مینیبیم

 ییاههمانرب هاگشناد یسرد یاههمانرب تفگ اههاگشناد و سرادم رد اهنآ سیردت و یضایر بنک تیعضو زا داقتنا اب یو

 اب ناریا یضایر نمجنا تفگ و تسین دمآراک الصا زورما یارب و تسا هتشون مولع ترازو شیپ لاس ۲۰ هک تسا

 و سرادم رد ار یضایر شخب یزیرهمانرب تیلوئسم هک تسا هدش نآ راتساوخ مولع ترازو هب هلاس ۲ یحرط داهنشيپ

 دوجو اب درک هیصوت دیتاسا هب و .تسا هدشن هتفریذپ یرادا یاهراک راد وریگرد تیاهن رد هک دریگب هدهع هب اههاگشناد

 .دنربب راک هب یشزومآ تیفیک دوبهب یارب ار دوخ شالت همه رایسب عناوم

 تفگ تسین یندرک فیصوت دهدیم تسد ناسنا هب ندناوخ یضایر زا هک یتذل هکنيا نایب اب همادا رد دازهب رتکد

 یلو دنربب تذل دنناوتیم رفن رازهدص و دننکیم یزاب رفن ۱۱ لابتوف رد هک تسا نیا رد لابتوف یزاب و یضایر قرف

 یضایر ههد ار هام نابآ لوا زور ۱۰ یضایر نمجنا تفگ و دنک یزاب دیاب شدوخ یسکره یضایر زا ندرب تذل یارب

 _ِ 0 یزد
 دو ری اب مجط دیک تند رهن



 ۱۰ یضایر هدکشناد رد دارهب رتکد

 یضایر تامدخ مدرم هماع هب ییاههاگشیامن و اهرانیمس ییاپرب اب زور هد نيا رد هک تسا رارق هدنیآ لاس زا و هدیمان

 .میورب شیپ یضایر ندرک یمومع تمس هبو دوش هداد

 .تخادرپ راد هزیاج لاوس دنچ حرط هب دارهب رتکد نایاپ رد

 هب ار 7۲,۲ فارگ ندوبن حطسم فورعم هلاسم هک دراد دوجو یاهخسن ایآ هک دوب نیا لاوس نیلوا

 ییاهب خبش زا یاهلاسم ناونع هب یکدوک رد ار هلاسم نيا هکنیا نایب اب دارهب رتکد .دنک بوسنم ییاهب خیش

 رضاح لاح رد هک «فارگ شیادیپ خیرات یاهخسن نینچ ندش ادیپ تروص رد تفگ «تسا هدینش شردپ زا

 رازه ۱۰۰ لاوس نیا یارب دوزفا و دوریم بقع هب لاس ۲۰۰ .تسا گربسنینوک لپ تفه هلاسم هب طوبرم
 !تسا هتشاذگ هریاج ناموت

 مینک فیرعت یددع نیرتکچوک ار" رگا :دوب فارگ یلک یگنر ددع هب عجار یسدح یدعب هلاسم

 چیه و لای ود چیه و سار ود چیه هک نيا نودب دز گنر نآ اب ار فارگ کی یاهسار و اهلای ناوتب هک
 .تسا فارگ هجرد ممیسکام ۸ هک ۸ +۱ < ۳ < ۵ + ۲ هاگنآ ؛دنشاب گنرمه یرواجم لای و سار

 سدح نيا هب هجوت اب .تسا رفص ابیرقت دشاب هابتشا سدح نيا هک نیا لامتحا تسا هدش تابلا
 هاوخلد فارگ کی یارب هکنيا لامتحا و درک یدنبهدر اهنآ یلک یگنر ددع ساسا رپ ار اهفارگ ناوتیم

 .تسا کی ًابیرقت ۷ 2 ۱

 ۵۰۰ هب ۱۰۲۲ شیپ لاس ۲ و دوب هدش تباث ۸ + ۱ < < ۸ + ۱۰۲۳۲ تروص هب سدح نیا

 .دوب یگرزب تیقفوم هک درک ادیپ لیلقت

 نوزفازور قیثوت و تمالس یوزرآ ناشیا یارب دنتفریذپ ار یملع نمجنا یاههچب توعد هک دازهب رتکد زا رکشت اب
 و یباداش زا لاس نایلاس .دنراد رارق هار یادتبا رد هک یناسک صوصخهب روشک یضایر هعماج هک میراد دیما و مينکیم

 .دنربب هرهب ناشیا توارا»

 ةرازهزوک نیو

 "۱ هامید مود همین



 عباوت یضعب لارگتنا تس تسار قتشم هرابرد هیضق دنچ

 یریرط میرم

 و تسا رادنارک هزاب نیا یور و هدوب [۰, ۱] هزاب یور رادقم یقیقح عبات کی / مینکیم ضرف تشاددای نیا رد

 .درادن دوجو انا ,.+ [(2) و هدوب هتسویپ (۰, ۱) هزاب یور / نینجمه

 میهدیم رارق لاح

 ع) - [ 10, (۰ < < ۱

 دن ای داد دوجو  تسار قتکم ایآ هک هتسا نیا لاو

 به رو تک
 فیرعت (۰, ۱] هزاب یور هک میریگیم رظن رد یفنمان و یلوزن ریذپ قتشم رابود عبات کی ار # ؛یلک هجیتن نایب زا لبق

 :و تسا یدوعص (۰, ۱۱ هزاب یور #(2) هک یروط هب تسا هدش

 _ ظ() ع ۵0, ری دا (ن) ع -وم

 [۰,ه0) یور 6 و 0 > و هک دیریگب رظن رد [«,0۵] هزاب یور رادنارک و هتسویپ ,رادقم یقیقح عبات کی ار و ,لاح
 .دشاب هتشادن دوجو ۱1: -بید 2(9) و دشاب رادنارک

 :تشاد میهاوخ هاگنآ ] (ع) > ن(۵)): میهدیم رارق الاب رد 64 و و و فیرعت هب هجوت اب .۱ هیضق

2 

 تا [(۸)0 - ۰
 وب ه+ ۰

 ۰( ندوب راد نارک هب هجوت اب .ناهرپ

 3۸1 > هر ۷ > هر ۱6(ع) < ۲

 :تشاد میهاوخ فیرعت رد ۸ طیارش هب هجوت اب

 لر ال (ج) ع -مم

 اننصم رهج ((۸(/4/))/(6) 2 * سپ

 :میراد ءزج هب ءزج یریگلارگتنا و » - 4(0) وب - د نداد رارق اب

   ۳0 ۳ ]۱۵ [ بمب - کلام - ۳ ۵)
70 

 ۱۲ هرامش ] راز نا یزوود
بل سا موش هنک تن



 ۲ ۱ عباوت یضعب لارگتنا تسار قتشم هرابرد هیضق دنچ

 :میراد ( ندوب رادنارک هب هجوت ابو

 < مچ - ٍ ۹ ۱1: 1( < مو ۷
 کو ۲ ۱ 7 هخ تاسف بیاد دن

 : 9: رب نیفرط میسقت اب
۷ ۱۶۹ 

 ۱2 ()ا

 ۱۱ رم 7 (۲) - -مم :میتشاد هلاسم ضرف زا

    

 .دوشیم تباث ۱ هیضق و ای, .+ [7 [(0) - ۰ :دیآ یم تسد هپ سپ

 .دنیآیم تسد هب ییانشآ جیاتن (») - 2 و و() - مو اي و 2(۸) - " و و(۳) - 5۱» 7 رگا لاثم یارب

 هک میناد یم و دنکیمن قدص هیضق طیارش رد هک میزادرپ یم آنا بم+ 7 27 4)/۱(۱۹۱۰/ هب یدعب یسررب رد

 .درادن دوجو

 : هک ميزاسیم یروط اه 4, زا هداوناخ کی ميزادنايب هدیدپ نیا هب یرتیقیقد هاگن هکنآ یارب

 ان / )۸
3 

 .دشابن دوجوم یا چیه یارب

 : یتشگزاب لومرف اب ار 0(,۸) ۰ یعیبط ددع ره یارب و ۸,60) - 1۰۸ دینک ضرف

( ۵ ۱۸/۱ - 4۵۱ 

 : لاثم یارب

 4۲() )))۱ +۱۱۰ ۰ (۱۸/۱۱/۱۸ )۳ ,))۱ ٩4/۱۸/۱۸

 ان بم+ /0(,/4) - ۱0۲ > ۱) نینچمه و۱, ب.+ ۸۰//) - -6 هک دیشاب هتشاد رطاخ هب

 :دناهدمآ مل تروص هب ریز رد دنراد یرتمک حوضو هک یتیعقاو ود

 :میراد ۰ عبات یارب .۲ مل

 ی ول( ۰ ) > ۱, (۷۰> ۱)

 تشاد میهاوخ « یور ارقتسا اب .ناهرب

۷۸ ۱۵-۱ ,۱ << « 

 هک دهدیم هجبتن مپ ۵(۱) - 2۳(۱0(»۱/) + ۱)) هطبار ارقتسا یارب

 هلن متنمد ره
 فرشب هان تم هرکشادپ رز آب



 معباوت یضعب لارگتنا تسار قتشم هرابرد هیضق دنچ 1"

 رب ,) > یی اس0 + ۱))
 > یر

 :میروآ یم تسد هب

 ۳۳ ی ۰ . عل») ۰ ۵ )
+ (6 

 ارمتسا ضرف زا سپ .دنکیم لیم ۱ تمس هب تسار تمس هلمج نیلوا دنکیم لیم رفص هب تسار زا 2 هک دح رد
 تشاد میهاوخ

 رب ۷۱# . 1 رپ ۱() ۳ ی (4) ۲, () ۱

  دوشیم تباث مل و

 ان به+ [(۵,() - ۱۸| > « میراد » > ۲ یارب .۳ مل

 .تسا نیعمان ام و+ و دنا ترا مه ای نم بم+ يا(« ترابع «میریگیم رظن رد تباث ار, > ۲ .ناهرب

 هجیتن رد اب. 6۳6 0(,۰4) > ۱ هک مینیبیم ۲ مل و لاتیپوه نوناق ندرب راک هب اب

  

 انس ی۵۰( ۸ - ۱
 به

 ا# .دوشیم تباث مل فرط ود زا نتفرگ » اب

 .مینک تباث ۸ مبات دب مجار 1 یلصا یاعدا ات میاهدامآ لاح

 .تسیف دوجوم انار رمج 2 ۱ 2 دا(, )4 ۰ یمیبط ددع ره یارب .۴ هیضق

 هک دهدیم ناشن ءرج هب ءرج یریگلارگتنا ندرب راک هب راب ود .دش هراشا لب > ۱ تلاح هب .ناهرب

 / 2۱( ))۸۸ () سس م) - مد( »)]

 ناسون درس رادقم ود نیب دن" ۲ ] د(44)4*1 رادقم دنک لیم رفص هب تسار تمس زا دت یتقو هک دهدیم هجیتن نیا

 .دنکیم

 تخاونکی روط هبدا» عبات .میریگیم رظن رد ار هاوخلد ء و میرادیم هگن تباث ار > ۲ ,هدنامیقاب یاهتلاح یارب

 :هک 5 > ه دراد دوجو سپ تسا هتسویپ یقیقح دادعا مامت یور

 دزد - هن» الا < 6 ات - <

 ۱:۸ 4۵,()| < 8 هک یروط هب اب > « دراد دوجو ۳ مل هب هجوت اب

 یر ۱ ةژازمززع
 هام رز ضیا



 ۱۴ عباوت یضعب لارگتنا تسار قتشم هرابرد هیضق دنچ

 میراد یا / نینچ ره یارب سپ .۰ < ( < ۷ هک یطرش هب

 وند( () - وند(۷(,۵))| < 6

 ۰ < ه: < 9 یارب هک میریگیم هجیتن

 ۱۳ 5 1 9۵( ۳ ۱۳۱۳/۵ ۳ ]2 اا -

 ۱ 3 1 ك 3 1

  .دوشیم هجیتن هیضق دنکیم ناسون + نیب ۱ [ 46)4:(»5 رادقم و دوب هاوخلد >  ۰ نوچ

 (۷,» -» ۰* یتقو) دنک ناسون + نیب» ۲ [7ه:(4))0(,۸ارادقم هک دهدیم ار هدیا نيا ۲ هیضق تابثا

 «تابثا هب هجوت اب هک تسا یهیدپ نینچمه .تساهدش هدز نیمخت ۱۷1۵16 دننام دنمتردق یاهرازفامرن طسوت هک یاهدیا

 هتشادن دوجو 27۲ [ 05(9 )40 و تسا هتسویپ یقیقح دادعا یور تخاونکی روط هب هک و عبات اب دناوت یم و2 عبات

 .دوش ضوع دشاب

 .میرادن یعالطا یرگید عبات زا (تسا یهیدب یتلاح هک) 2: عبات زا رظنفرص

 "ژزمت مرد

 ۱۳۸۱ هامید مود ی هرامش

 :هرامش نیا ناراکمه

 ؛عراز لیباه ؛هداز مرکادخ نیریش .دیعس دامتعا یدهم ؛یگیب حتفلاوبا ناملس

 ایور ؛یربیک امه «حالف هلضاف روپسابع ماسح :راطع خیش اضریلع ؛یراکش دیمح

 .یرصان ناگزم :یوسوم سابعدیس نایمیرک

 ةازمززود ّ ۱ هامید مود همین

    



 هدکشناد رابخا ۱۵

 هدکشناد رابخا

 دشر هدکشناد رد یگتفه یاهرانیمس دادعت هک دیاهدش هجوتم «دیشاب ندرک شوک راتیمسرو نداد رانیمس لها رگا

 .دش دهاوخ رتمظنم هللا ءاشنآ و تسا هدرک یدایز

 کی زور ره هدنیآ مرت رد ات دنشالت رد هدنراد هدهع هی ار اهرانیمس نیا ندرک گنهامه تمحز هک راگتسیر رثگد

 عاونا اهرانیمس نیا .دوشیم مالعا یصوصخم لوادج و تنرتنیا قیرط زا نآ همانرب هک میشاپ هتشاد هدکشناد رد رانیمس

 :تسا ريز حرش هب هک دنراد یفلتخم

 :یضایر هدکشناد ییوجشناد رانیمس 1۱

 ماجنا نزایوچنشنناد رگید یارب دوخ تیلاعف زا ینارنخس کی ارتکد و دشرا یسانشراک نایوجشناد زا رفن ود هتفه ره

 .دنهدیم

 :یضایر مالس (۲

 .تسا دیفم مه میدق یاه یدورو یارب یلو تسا دیدج یاهیدورو صوصخم

 :یضایر هدکشناد رانیمس ۳

 :درک دنهاوخ تکرش نآ رد ناداتسا و تساهرتگرزب صوصخم

 :حنرس )۳۴

 .دوشیم ماجنا

 :یضایر نوبیرت )۵

 .دنیوگب نخس هنادازآ دوخ شخبتذل یاهتفای و براجت زا دوخ ناتسود یارب ات دنراد یتصرف نایوجشناد

 م- ابا 7 .دماجنایب ناهدکشناد یملع وج رد موادم یشیوپ هب شالت نیا هکنآ دیما هب
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