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مرد یهمین مهدزيم یهرامش ود : مهد دنفسا همین



 هلاثمرس

 یرصان ناگژم

 !کرابم ون لاس !مالس هرابود

 .میدموا «بخ یلو میدرک رید یمک دنچره

 نوتهب اهمرتنایم رابگر دیع زا دعب ؟تسه دنفسا رخآ گنشق یاهزور نیا هب نوتساوح ؟هروطهچ اهسرد لاوحاو عاضوا

 ۰... و مرتنایاپ دیابب نوتدوخ هب ات و ندیمن ندیشک سفن تصرف

 هب نوتلد وت هیفاک .نیدب رارف تعیبل» ربسم وت ور نوتدوخ هبفاک .هنک ناروف ینزور ره زا هنکیم یعس هراد راهب اهزور نيا

 .نینبب ور راهب دلوت یهزجعم نبنوتیم دنفسا رخآ یاهزور نبا رد تفونوا .نیراذب اج راهب دورو یارب هنزور

 رارکت هلعج نیا راب نیدنچ هسلح ره دنبآرف سالک وت .متفرگ داب بلاج زیچ هب مرت لوا یهتفه دنچ نیا وت نم |یتسار
 هک نم رظنهب «.دوشیم لقتسم نآ یهتشذگ زا دنیآرف یهدنیآ «میشابهتشاد ار دنیآرف کی لاح تیعضو ام رگا» :هک هشیم

 هبلاج یلبخ
 ور ملاح تیعضو عتاو رد و منک حشاو مدوخ یارب ور متیعقوم هدنوم دیع ات هک زور دنچ نیا یوت منکیم یعس مراد نم

 .مدرک و مدرکیمن دیاب هک ییاهراک و مدرکن و مدرکیم دباب هک یباهراک زا لقتسم ؛هنشذگ زا لقتسم
 مقر وو نومدنیآ .هتشذگ زا لقتسم مینوتیم «مبنکیم راکیج مبراد مینودب هظحل ره وتام هگا !هیبلاج یاعدا منک رکف

 -مینزی

 مهدزیم یدرامه :ژزمتزود

 



 متفرن شیپ ات ین دتبم زا هزادنا یی ظن   

 هتفرنشیپ ات یدتب» زا هزادنا یهیرلظن

 عیار لرپاخ

 یضایر رتمک امش رگا دوب رتهداس نم راک دیهاوخب ار شتسار .تسیچ هزادنا زا مررلذذم میرکب دیاپ لرا

 یزیچ نامه روظنم و درادن نآ «یاهمان تغل موهفم» اب یقرف چیه «هزادنا یضایر موهفس نرچ ادینسنادیم

 عوضرم لوصا اب فیرعت شور و - دشاب قیقد دیاپ هک - یضایر نابز اما .دوریم راکهب هرءزور نابز رد هک تسا
 .تسا لاثم دنچ یهئارا «تسا رتبسانم هک یهار .دنکیم راوشد ار ام راک ,تسا دب یلخ موهفم لاقتنا یارب هک

 :گناتساذ

 .دش ءزافم رداو داهرف

 ۷ نیراد میس افآ -

 یاو- یم یچ یارب -

 .منک شضوع ماوخیم هدش بارخ رد طبض میس -

 .ناموت ۱۰۰ یرتم یکی نوا .ناموت ۵۰ یرتم نیا .هروخیم تراک هب هک میرا» میس عونود -

 .نیدب « ته, هک ینوازا -

 ؟مدب مس ءزادنا هچ
 .رتم۲ --

 دناوتب ات دسرب هناخ هب رتدوز تشاد هلجع .دومن تکرح هناخ یوس هب و درک نرر ار نیشام داهرف

 و نیشام رد راب نیلرا یارب ار نآ تشادن تسود .دنک شوک هدوب هدیسر شتسد ه, هک ار یدیدج راون

 نیزنبپمپ هب .دراد مک نیزنب دش هجوتم تشگرب هار رد یلو .دونشپ نابایخ یادص و رس نایم رد

 کیچوک یلبخ ار کاب یزادنا هک درک رکف دوخ اب درکیم رپ ار کاب هک یماگنه .دنزبنیزنپ ات تفر
 رادقم .دش زیررس کاب زا نیزنب هک دوب رکف نیارد .دنزب نیزنب زور ره دوبن روبتب- را هنرگو دناهتخاس

 یتحاران اب .دمآ ولج و دش تحاران دید ار نيا هک نیزنبپمپ لوئسم .تخیر نیز یور نیزنب یدایز
 در دایرف

 !هدش رپ کاپ ؟ینروک هکم افآ

 دوخ باصعا رب تسناون یتخس هب و دش تحاران یلیخ درم نآ دروخرب زا داهر تفرگ الاب اوغد و

 همتاخ هلئاق ات دهدب لوپ یرتشیب رادقم دش روبجم هرخالاب .دشکن کیراب یاب, راک ات دوش اتلسم

 :قزمتزیسد ۱۶۸۱ هایدنفسا مرد ید



 هتفرت شیپ ات یدتبم زا یزادنا یهیرظن 3

 و تسا هدرک هدولآ ار نیزنبپمپ یهطوحم دوخ یهجوتیب اب وا هک دوب یعدم نیزنبپمپ لوئسم .دبای

 .تفرگ تراسخ وا زا و تسا هدروآ دوجوهب مه یزوسشتآ رطخ

 هناخ هب یتقو هک اجنآ ات «دوب هتفرگن داهرف زا یژرنا و تقو هزادنا نیا هب هاگجیه ندز نیزنب

 !تشادن ندرک شوگ راون غامد و لد رگید دیسر

 مجح «کاب مجح «میس لوط ؛هب عوجر یارب .دناهدش هدافتسا الاب ناتساد رد راب ۵ «رادقم» و «هزادنا» تاملک

 یاهزادنا «لوط» هک میبوگب دیاب مینک تبحص رتیضابر میهاوخب را .یژرنا و نامز نازیم «لوپ شزرا «نیزپ
 رگید یهزادنا کی دیناوتیم ایآ .دنتسه ۳# یاههعومجمریز یارب یاهزادنا «مجح» و ۶ یاههعومجم ريز یاب

 ؟دیربپ مات

 «رفص هزادنا اب» یاههعوعجم زا بذاک ناجیه یکدنا داجیا یارب .تسا 8۲ یور یاهزادنا «تحاسم» ًالثم
 یلو «تسا رفص طخهراپ کی تحاسم ای هطقن ۵ اب هعومجم کی تحاسم هک مینادیم همه .منکیم تبحص

 مامت یارب ایآ «« دیهد باوج لاوس نیا هب تسین رگا ؟تسین زیگنا ناجیه .دنتسین یهت اهنآ زا مادکچیه

 هک دنتسه 8۳ زا یباههعومجمربز اریخ :باوج ؟درک باسح ار اهنآ تحاسم ناوتیم ۳ یاههعومجمریز

 یهعومجم دوجو زا هک امش یهمیرج ناونعهب) .دنتسین «ریذپءزادنا» حالطصاهب .تسین نیعم اهنآ تحاسم
 لکشم دییوگب دباش (۱منک یمن هئارا یلاثم «ریذپانهزادنا یاههعومجم نيا زا ,دیدشن هدزناجیه یهتان رفص هزادنا

 .دنوش ریذپهزادنا اههعومجم یهمه هک دیهد میععت یرواد ار تحاسم مرهفع دیهاوخب و تسا تیلاتیم فیرعت زا

 دیاب ؛دیوش یناب.دع هک نآ زا لبق !تسا تسکش هب موکحم امش شالت هک منک ضرع ناتتمدخ الاح نیمه زا اما

 .منک تبحص رتقیثد یمک
 .دینک ظفح ار «یریذپعمج اوامش» تیصاخ هک دیراد هفبظو ؛دیهد مبمعت ار تحاسم موهفم دیهاوخب امش رگا

 ؛هاگنآ ,دنشاب مه زا ادج یاههعومجم رگا هک تسا نیا (تسا رارقرب یلومعم تحاسم یارب هک) تیصاخ نیا
  اهن

 تحاسم(()۸۸:) - 2 (تحاس(۸۱)
 .درادن ةوجو ناتو سرت یهمه یارب یاهزادنا نینچ میتفگ هک روطنامه

 دیهاوخ «دناهدنا,ذگ یقیقح زیلانآ سرد هک یناتسود زا هتشون نيا ندناوخ زا دعب دیشاب یواکجنک مدآ رکا

 :دیسرپ
 «؟دناهدش فیرعت "۳ یارب ییاههزادنا هچ»

 :دینادب دیهاوخیم دیشاب عامط یمک رگاو

 لتقادح ار ریذپان-رادنا یاههعومجم هک دراد دوجو 8۳ رب یلوععم مجح میمعت ناونعهب یاهزادنا هچ»

 «۲ دنک

 گیل یادنا :باوج
 اب هک دنتسه ربچ- کی هشيمه ریذپهزادنا یاههعومجم ,دیربب راک هب یاهزادنا ره هک دورن ناتدای لاح ره هب

 اه ۸: و 7 و ۸ رگا هک تسا ینعم نیدب متفگ هچنآ .دیسرتن ربج- ترابع زا) .تسا هتسب ارامش عامتجا

 مهدزید یو را

  



  هتفرن شی ات یدنبم زا .هزادنا یهیرظن

 .دنشاب ریذپزادنا اموزل یتسیاب زین ال ۸: و ۸ - ۸۷ ۰:۱۵ 41 ۸۱ 0 ۸ هاگنآ .دنشاب ریذپزادنا

 بلاج مه اهدلب هزادنا یاربًالامتحا دعب هب اجنیا زا ؛ددوبن دلب هزادنا یهیرظن هک یناسک یارب منشون اجنيا ات
 (!دینک یرازگاپس دوخ زغم زاامتح دیدش هجوتم ار تمسق نیا دیاهفرک دای هزادنا هزات هک اش رکا) .دوب دهاوخ

 دیسرپیم ؟درک فیرمعت هزادنا ناوتیم یرگید یاضف هچ رب 8" زج هب هک دیاهدرک رکف نیا هب لاح هب ات ایآ

 لامتحا یهیرلذن یریگارف هزورما هکیرولمهب .تسا هزادنا یهیرظن رد نآ یساسا درپراک کی ؟دراد یاهدیافهچ

 ؛!هک ميريگیم دای لامتحا سرد نیلرا رد .تنا نکمم ریغ هزادنا ی هیراثن نتسناد نزذلی

 ءایاضعادادمت

 ًاهدادخر لک دادمت

 ! میسریم فیراعت نیاهب ؛میروآ تسدهب ار لامتحا میهاوخب هتسویپ یاهدماشیپ یاضف رد و مینک تفرشیپ هک یمک

 رقیب لایسنس گفت ار .تجتم ۳۵ تحاس ۱
 لرع لک ن تعاسم,لت رس لک

 ءا دماشیپ لامتحا <

  

 ؛دماشي لاشا » ست ات لا تا
 لارگتنا هک مینادیم همه و دنکیم زاب «یریگ لارگتنا» یارب ار نامتسد هک تسا نیا «نادنا یهیرظن رگید یهدیاف

 یاراد یاضف کی ٩ رگا .تسا زاین دروم یرساترس تاعالطا هک ی.اگنه صوصخ هب ,تسا یدنمتردق راربا
 !میسیونب میناوتیم .# هب ۷ زا یمبات [ و دشاپ نآ زا ریذپهزادنا یاهعوجمریز ۸۱ و «زادنا

 ك

 هک دیآیم شیپ یرایسب الثم سیروس هل او را با نیا کیزین زا یمهم یاهتمسق رد

 هب ریسم ره لامتحا اما کی مادکهب مینادیمن یلو دوریم (2 ای 7 یاههادتن زا یکی هب ,۱ هلئقن زا یاهرد مینادیب

 (یژنارگال اي یژرنا کمک هب النم) ؛دوشیم هبساحم یتحار

  

 ؟تسا ردقچ دررب 9 هب.۱ زا رذ هک نآ لامتحا :لاوس

 ؛میریگب لارگتنا ریسم ره لامتحا زا 9 هب ۸ زا یاهریسم مور دیاب :یکیزیف پاوج

 لامتحا(دورب ا) هب ۱ زا هرذ) ّت / یاآهزیسم یهبع ۱ 7 ریسم لا.تسا
 ۱ هب ,۱ زا

 ۱۷۲۸۱ هاتیتفسا مرد یدنیل



 دتفرنش., ات یدنپم زا ,هزادنا ی *,رظن ۵

 فعرعت ۰ هب ۸ زا یاهریسم یهمه ) یهعومجم یارب یاهزادنا هک تسا نیا مزاتسم یضایر رظن زا باوج نيا

 مینک یزاس هدایپ ار نآ میتاوتن اجنيا رد هک دراد ینف یگدنجنپ ردقنآ ؛تسا یلمع هجرگ راک نیا .میشاپ هدرک

 .منکیم هراشا "ریثو هزادنا هب ,دیآ ناتنسدهب اههزادنا عون نيا زا یاهدیا هک نآ یارب یلو

 ریثو هزادنا

 ؟دنوگ + .دوشیم فیرعت (0(1) > ۰ هک 8 هب [«,مم) زا هتسویپ عباوت یهعومجم) (610,هه] یور رب رینو هزادنا
 نیدب .دوش اههزاب لول ربارب اههزاب یهزادنا هک مينکیم فیرعت یرواد ار هزادنا 8 یور هک دینادیمامتح |

 «عسوت» یهدیا نیمه .دیآ یم تسدهب اههزاب نوچ یاهداس یاههعومجم یهزادنا « عیسوت» زا * یور هزادنا ریبعت

 هعوعج یگداس هب اجنیا رد هداس یاههعومجمریز .ميدنبیم راک هب "0۰, هم) زا هداس یاههعومجمریز یارب ار

 .دنریگب /۱,۲۲,۰.., ۱« یاههزاب رد بیترتهب یریداقم :,۲,...,ام < [,0) رادقم یهانتم رد هک دنتسه یعباوت

 !ینعی
 (۱) < :هداس ام

 هداس یاههعوهجمریز فبرعت یناوخزاب اب ار دوخ نهذ .میهدیم ناشن |[ اب ار اه م نیا یهمه یهعومجم

 ؛دینیبب ار ریز لکش ضوع رد و دینکن هتسخ

  

  

 .([«,م) >

 !دینک « هدرعت ریز ی (اسآ لوغ دیناوخب) هناگ » لارگتنا کمک اب ار 1 یهعومجم یهزادنا لاح

 هزادنا (۱1۸ 2 ) :> 1 ۷ ها( ۱۱۱ ۱۱۱

 تر هک دینیبیم

  

۱۷:۰۵ 

 مهدزیب» یرامه هزازمتفک هی



 هتفرن شیپ ات یدنبم زا «رادنا یهیرظن

 :تسا هریفنم ود لامرن عیزوت هب هیبش یزیچ ( نآ رد هک

 ۱ ات
 4,2, مجح  ۳۳ > سس ۲۷ و >>

 یهدهع هب راک یتاب .ددرگیم صخشم «دشاب 1۳ لکش هب هک هداس هعوجمریز ره یهزادنا بیترتنیدب

 هعسوت از[ ۰, هه) یارب یباسح و تسرد یهزادنا کی هب ار هزادنا هببتن نیا هک تسا ۲ فورگرماوک عیسوت یهیضت

 4 درک یارب گیل هک یراک دنتامه) . ده دیم

 فرط مادک «الاب» دک دیسرنب رگا .میرگنب هزادنا موهفم هب الاب زا ۶ منکیم توعد امش زا رخآ مالک ناونعهب

 ؛دراد دوجو هاگدید ود (ملع رد داش و) کیزیف رد دک تفگ مهارخ امش هب تسا

 (:تمدنردذت ۷۱۵۷) درخ ءاگدید ۱

 (اهتددتریذت بنت نالک هاگدید ۲

 ؛دهدب دناوتیم خساپ رو  ود ریز لاوس هب خساپ رد نادکیزیف کی التم

 ؟دن اي تسه یتکرح .دراد رارف نا.ا یهشوگ هک یلطب نآ رد ایآ «

 .تسا هداتسیا دوخ یاج رس تکرحیب لطس نآ رخآ .تسین یتکرح هک مرلعم بوخ لوا خساپ

 اهدرایلیم زا مادک ره هک دینادیمن رگم .دایز مه یلخ .دراد دوجو تکرحاملسم مود خساپ

 .توافتم یاهتعرس اب و یفرط هب مادکرم ادننکرح لاح رد لطس لوکلم

 هب توافتم هاگدید و رظنم ور زا اهنآ هک مینک هجوت دیاب ؛دماجناین رعد هب توافتم الباک خساپ ود نیا هکنیا یارب

 .دناهتخادرپ هلئسم

 رد «دیرجت» یهژاو اب طابترایب ثحب نيا) .درک هظحالم ار ءاگدید رد نیا یاپ در ناوتیم زیت یضایر ملاع رد

 (.تسیت :یضایر تایپدا

 .دینیبب ار ۱ لودج هب لاثم ناونعهب

 هچ .میرگنب نآ هب نالک ءاگدید اب و میدرگرب هزادنا موهفم هب د اي موش مهتم ییوگرپ هب هک نآ زا شیپ

 ٩ مینیبیم

 میادتفرگ رظن رد ار نآ یاههعومجسریز زا یاهداوناخ دشاب دعومجم کی ۱ دینک ضرف

 ۸ ۲۱۲ لامعا هب تبسن روکذم یهداوناخ ینعی) .دنهد لیکشت ربچ - کی هک یروطهب

 :اما .تساههعومج سر یز نیااب ندرک راک و تخانش ۰ فده (.تسا هتسبال 5: و ۲ - ۷ و
۱ 

 لیخن رب امرخ و هاتوک ام تسد

 انا تین تم ام یاس ات

 هژزمتزو> ۱۲۸۱ هاتدنفسا مرد یدید



  

 «درخ هاگدید

 رصانع یعوعجم اب تسا ربارب ۰

 .ز 2 ۲-۷ هک + ۷ تروصهب

 هک تسا لامرن یهورگریز
2 ۲ 7/۷2. 

 تسا ریذیاننوراو سیرتام کب
 .دوش رفص نآ نانیمرتد هاگره

 هعومجم رب ود ره و [۱ < [۰ رگا
 !هاگنآ «دنشاب ریذپلارگتنا ,!

۳-1   

 ردتفرن شیپ ات یدتبم زا هزادنا یهیرظن

 .  نالک ءاک دید

 یاهتتسب عیسوت زا تسا ترابع « ۲

 ۲ یربج

 تسا یهورگربز ؛لامرث هورگریز
 درک میسقت نآ ربار هورگ ناوتب هک

 دوپآ :تسدهب یرگند ورک

 یتخیرمه تشاگن کی نانیمرتد
 هب اهسیرتام یهعومجم زا تسا

 اب تسا ربارب نآ یهتسه هک

 یاهسیرتام یهمه ک هعومجم

 .ریذپاننوراو

 یهعومجم رب یریگلارگتنا رگلمع
 یدوعص هدلارگتنا هب تبسن ۸

 . تسا

 میناوتیمن هک میفیعض تاعالطا طبض و هبساحم رد ردقنآ ام و دناهدیجیپ و دایز ردقنآ اههعومجمربز نیا ینعی
 نیا نتسناد اب .ميهديم تبسن ددع کی اههعومجم نيا زا مادک ره هب مرجال .مينک راک اههعومجم نیا دوخ اب

 یلبخ دادعا اب ندرک راک ضوع رد اما «میراد طوبرم یهعومجمریز زا یرتمک رایسب رایسب «تاعالطا» هچرگ ددع

 مهد ماجنا یانگ ب ار یددع یهدرادقم نیا تسا بوخ ءاههعومجمربز نآ اب ندرک راک ات تسا رتتحار یلیخ
 درد جمه هب میضوهب ینداصت یهدرادقم کی) .دشاب هتشاد ربرد یرتشیب تاعالطا تسا رودقم هک اجنآ ات هک

7 1 
 !«بیترت هب تبسن یرادافر» یتعی !تسا مزال اعقاو ندوب یدوعص الثم (.دروخیمن

 ۸ یا کج ,(۸) ۸۱

  



 2 _ _دنفن شیپ ات ی دنیم زا :هزادنا ی هیرظن

 دیاپ لتال ینعی .تسا ود ۳ عامتجا عفاو رد هعومجم ود نیب عمج . تسا «عمج دب تبسن یرادافو» رگید و

 ؛هک میشاپ نئیلب»

 رایان از ع راما) ۱ (۸) (۸۱۱۱ ۱ # ۷)

 !تسا ندرک ممج راب ارامش ظفح نامه هک میراد زاین الاب لصا زا یرتیوف لکش هب لمع رد هتبلا

 لمس همت

 «اجتیترف نیطی

 راب ارامش لمع هک تسا نآ ربج -0 کی زا تسا یمیان . یهعومجم رب هزادنا کی

 .دنک ظنفح ار ندرک عمج

 .هزادنا موهفم یادمیمعت رپ تسا یزاغآ رخآ مالک نياو

 .عبانم

 [ ]امویت, ۱ الا ال ۸ایاردتح اهرم هجا ایام اب (ب

 2 ] طیفلامر ۳ الو اتمام هما ایا ۱ تماما اطیماسح اصحاب

 صدام ال بیدنار جد

 هژامتزو ۱6۸۱ هاسدتفسا مود یدید



 زور هس تشذگ رس 1

 زور هس تشذگرس

 و یعسا ته باشم هنوگره رطاخ هب شیپاشیپ و تسا هتشون کی افرص و تسیئ همانتیاکش کی ریز نتم :رکذت

 .مهاوخ یم رذع تیعقاو اب تهباشم هنوگره

 یباجیب عفوت دیاش ؟تسین وجشناد کی یعیبط قح مرت ود نیب تحارتسا زور ۲ ایآ منکیم رکف مراد مدوخ اب
 هک لاوس کی باوج ندینش هساو هک مدیم مدوخ هبور قح نیا ندوب هاگشناد هیوت لاس ۱۰۵ زا دعب اما هشاب |

 کی مراد : نم نوج تسین مهم انبا الصا هزات .منکب لاوس هدکشناد سیئر زا تسه ربخ ای هلب طقف شباوج |

 .هشپ لئاق قوقح یرس هی شدوخ هساو هک دارآ یوار سپ .مسیونیم نتم

 .مدوب رادمب مبص ات (۱۲6 ۱۱۷6) ناحتما یاهلاو. یاهباوج ندرک سیونکاب هساو هک دوب بش هعمج --

 .مدیباوخ تعاس ۲ یگتسخ زار هاگباوخ متفر مداد لبوحت ور اهباوج حبص هبنش

 اههجپ یامارا م* رهظزادعب ؛سالک رس هسردم متفر و مدش رادبب باوخ زا حبص ۷ تعاس حبص هبنشکی
 دوب تقو یلءخ .منوحب هسردم بش ات مدش روبجم دنسریب نوشاههجب یلیصحت تیعضو زا ات نایب دوب رارق

 متشاد سالک ۸ تعاس حبص ادرف اما مدوب هتفرن هنوخ

 لباق یتحار نیا هب د:شاب کچوک مه ردقهچ ره اههتساوخ هک متفرگ دای لاس همه نیا زا دعب تسین مهم اما -

 .نتشتسیف ققحق

 یعقوم اما دوب یشخبیذا یلىخ مدروخ هناحبص اهتدم زا دعب مدش رادیب باوخ زا حبص ۱ تعاس هبنشود  

 یواج متسنوتن مد, ان همانرب یوت ندرک تحارتسا یارب یباج جیه و مدرک رکف دیدج مرت یهمانرب هب هک

 مرت لوا زور یک هأ مگب مدوخ هب دوب یفاک ,منک تمواقم دیدج مرت لوا زور رد سالک رس نتفرن یهسوسو

 یایخ هک یعةوء اما مرادن هدعاق نیا ندوب تسرد یارب یلیلد جیه هک متسنودیم ؟هشیم لیکشت اهسالک

 دش نیمه «ینکیم لوبق هدعاق کی ناونعهب ور هگید یاهزیچ یلبخ و ور نیا یشب هسوسو و یشاب هتسخ
 -سالک رس متفرن هک

 اهناحتما رل-ا: هب یتدم هک تکرش یاهراک دروم رد میتشاد هسلج هی اجنوا هاگشناد متفر هک دوب ۱۳ تعاس

 ات ۸ هبنشود و ه,: نم فارگ سالک میدرکیم گنهامه ور نوماهنامز رتعیرس هچره دیاب و دوب هداتفا بقع
 داتسا اب متفرگ میعصت رداخ نیمه هب ,هبنشراهچ و هبنشود ۱۲ ات ۱۰ هتفرشیپ تابساحم سالک و دوب ۰

 ؛منک لاوس هبنشراهج و هبنشود هب فارگ سالک نامز رییغت ناکما دروم رد نایدومحم رتکد بانج فارگ سرد

 یج منودیمن تبحص عورش یارب لومعم مسارم ماجنا زا دعب .متفر هدکشناد تسایر رتفد هب رطاخ نیمه هب
 نم زا اجنیا نیدموا ارج» :دندومرف هک ؛«؟دش لیکشت سالک زورما «رثکد باتج ديشخبب» :متفگ هک دش

 مددریب» یوراعش :ژازمتزکد
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 یج .؟هنابهدش لیکشت سالک هک نیسربب نیانب یه هک امش فالع متسشناجنیا نم هگم ؟دیسربیم

 «؟نیتفگن یچ ؟نیتفگ

 رتعیرس هچره یروجهب متساوخ یم هلفحل نوا طقف .مداد یایتوس هج مدیعهف هک دوب هلفحل نوا هزان

 متساوخ یم مدوب هدموبن اج نیا لاّوس نبا هساو نم «رتکد بانج دیشخبب» :متفگ .مشب جراخ اجنوا زا هنابدوم

 سالک نامز دیاش ,دش سالک رس یباهتبحص هب» :دندومرف «٩هن ای تسه سالک نامز رییغت ناکما منودب

 نوربب مدموا و «.دیشخیب و مشچ» :متفگ «.سالک رس نیامپ هینش ؛هشب ضیوعت هینشهس و هبنشکی هب

 ؛دموایم منهذ وت یاهدنکارب تاملک و تالمج طقف «منک روج و عهج ور مرکف منوتیمن ًالصا

 تحارتسا مرت ود نیب مه نوشیا ؛نراد قح مه نوشیا .مراکهانگ نم «دوب مدوخ ریصقت .هدکشناد لاحاب داتسا

 ردقجیا نم ارچ سپ .هشاب هتشآدمه ههگید تالکشم یلیخ.دیاش هزاک .هنیگنس یلبخ یشقیاظو و «درگن
 یوهیهب اهرکف نیا یاج هب رتهب .مدیم ریگ تسمهایب و کیچوک عرضوم کی هب مراد یلیخ دیاش .مینايصع

 .منک حیحصت ور اهدجب یاههداد نامتخاس یاهنیرمت

 ۱۴۸۱ هامدنفسا مود یاعیا همزمتفوم

 



 انکی یهبزجت و ۲ یهجرد یاهیاهلمج دنچ

 دییددنابتعا یدوس

 کی رذ :تساهد# تیخض نآ یور یاهیاهلمجدنچ و اه [111) یهرابرد یربج یاهباتک زا یرایسب رذ

 هک تیصاخ نیا اب رادکی یئاج هباج یهقلح) دشاب حیحص یهزوح ۸ رگا .ارذگ ءاگن

 (۷۰,۷ 6 6 دام تب ۵ تسچ هب ع ۵ ۷ اب ج۵

 !! رد ریذپاننوارو رصنع رد برض تروصهب ناوتن ار # رگا میئرگ ریذپانلیوحت رصتع ار ریذپاننوراو « <

 ود نآ زا یکی دنک داع ار رصنع رد برضلصاح دن هاگرع رگا میئوگ لرا ار یذپاننوراو ۶ 6 1! نینچمه .تخون

 (.دشاب حیحست یهزوح !/ رگا) .تسا ریذپانلیوحت ؛لرا وضع ره هک دیهد نانن دیناوتیم یتحارهب .دنک داع ار

 ؛دشاب تیصاخ ود یاراد رگا تسا ۱۱۱۳۱) ۰18 مينکیم فیرمت لاح

 .تشون ریذپان لیوحت رصانع برضلصاح تروصهب ناونیم ار ریذپاننوراو رصنع ره (۱

 .دشاب لوا ریدپانلیوحت رضنع ره (۲

 ؛میزادرپیم سواک مل ناب هب نونکا

 هدوش هیزجن |/|د| یاهرسک نادیم رد هک (ء) ت ا؛د] دارخلد یاهلج دنچ ره هاگنآ ,دشاب۱۱۱) ۰:۸6 رکا . ۱م,

۳ 
 سواک مل سکع هب هیبش یاهرازک ,بلاج عوضوم ابا .دوب یربج یایاضف و هرازک ؛دش نایب نونکات هک یبلالم

 .دنابیم هیزجت لباف زین ۱۰| رد

  
 ال, 1: ۸ و 1 >ع ا هاوخلد ی هفلح یاهرسک نادی

 . تسا

 ؛هک تسا تیصاخ نیا یاراد ان و دشاپ حیحص یهزوح کی ۸6 هک دینک ضرف ۱. هرازگ

 هب [(ع) دشاب هتشاد هشير ۷ یاهرسک نادیم رد هک ]اع) ع !!]د| مود یهجرد یالمجدنچ ره یازاهب
 .درشیم هیزجت !|ع| رد گی یهچرد لمارع برضلصاح

 .تسا لوا ا! رد یریدپانلیوحت ره هاگنآ

 (فلخ شور هب) .ناهرب
 فیرعت ریز تروصهبار [(ء) یادلمجدنج ۰۸ را و ۳ ۰ یلو ۳۷ و تسا ریذبانلیوحت م ع 1 دینک ضرف
 و

 راد) رسا اسد مر » ( ع لر )

 هر دا

مطدزم یهراش نزار ید



 :درک هیوجت ریز تروصهب ۷۱۱۲| یاهرسک نادیم رد ار [(۳) ناوتیم

۲۱-۳۱۰ 
 از 1

 .دوشیمن هبرجت کی یهجرد یاهیاهلمج دنج برضلصاح رد [(5) مینکیم اءدا
 مرا ۱ دک ز(ح) - (۲ ۲()۱۰ ۱ ۱) ینعب دوش هنوگ نيا رکا

 :تسا ریذبنوراو 4 مينکیم ضرف :( رد) تسا ریذپنوراو * اب ء اب سپ «تسا ریذیانلوحت » و ما -» سپ

 ۱۱۲-۰ .تسا ۱۱ و - ۲0۰۳۰1۲ یاهرسک نادیم رد [(۳) یاههشیر ۰۸7۱ 6 1 هک >> ۱۳ نیارباتب

 ۳ 2 ۲ .دندوب ا رد (* و ") یاهلمجدنچ نیا یاههشیر ضرف قباد اما

 تسا ضرف ضفانتم نیا و دوشیمن هبرجت کی یهجرد یاهیاهلمج دنج برضلصاح هب ۲[۲] رد ۶(۲) سپ

 .تسا۱۱۱۱ دنک قدص شیارب ۱ یهرازگ طیارش و دشاب یرتو: 9 رگا .۱هجیتن

 لا ناونعهب .دنک قلص ۱ یهرازگ ضرف رد اما ,دشابنا۱۳۱) هک دز لا یحیحص یهزوح ناوتیم .هجوت

 دیناوتیم) .) دیریگب رافن رد ار دننکیم یلص حیحص بیارض اب نیکت یاهلمجدنچ کی رد هک رصانع مامت

 اربز .تسین ریذپانلیوحت رصنع یاراد هقلح نیا (دنهدیم میحص یهزوح کی لیکشت هک دینک تیاث یتحاردب

 و) 2.0: یهلداعم رد ۰ رگا نوچ .ل 6 ٩ و تشون « رذج برضلصاح تروصهب ناوتیم ار» < ٩ ره

 ریاپ نوراو زین ۷٩ ,دشاب ریذپاننوراو  رگا اما .دنکیم قدص و. *:۳* یلداعم رد ل٩ «دنک قلص 7

 ٩۱ یهقاح سپ .تشون اهریاپاننوراو عبرم تروصهب ناوتیم ار دشاب ریذپاننوراو هک ه < ٩ ره سپ .تسین

 برض تروصب ار ریذباننوراو رصانع ناوتیمن نوج) .تسین۱۱۳۱) 4۱ هجیتنرد و .درادن ریذپانلیوحت رصنع
 (.تشون اهریلیا:لیوحت

 و (دوشیم دیلوت رصنع کی اب) ۸,09۱ تسا یلصا ؛هقلح نیارد هدش دیاوت ًایهانتم لآه دیار ه یفرط زا

 درب راکهب هقلح نیا یارب دنکیم هدافتسا هیلوا یاهیاهلمج دنچ زا هک ار سواگم ل لوععم تابثا ناوتیم نیاربانب

 (.دوشیم تیاث زین ۱ یهرازگ صرف هجیتنرد ر)

 .عبانم

 ۱۱۱۱۹۹۹ نر

 هنازبزود ۱۲۸۱ هامدزفسا مود یدع)



 4۱) یدربراک و ضحم یاهتوافت ۱۳

 (۱) یدربراک و صضحم یاهتوافت

 قاتشس نیسح لععس

 ون کا کرد «ییراد ۷ ع۱۱ رگا ؛!اهیضحم یارب هیضف تروص

 .۲ ۲ - ۲ ؛اهیدربراک یارب هیضق تروص

 !اهیضحم یارب ناهرب

 رب دی اب ۲( ۲۰۰۰ ۱)

<< ) ۶ ۱( 0 ۲ ) ۰ ۱( 

 >>( ۷ ۱) »۲ ۱) ۱۰۰۰۰۱ ۱ ار ۱)

 ۱ ار )۱ درز

ّ 

  

 دیس سل > ۱

0 ۰ << 

 0 .دینک هجوت اهیطحم یارب هیطف تروص هب ؛اهیدربراک یارب ناهرب

  دب هد زگ دییب هاگنآ را عا۱ رگا دیهد ناشن ؛الاب بلطم زا یضحم کی تشادرب

 ۲ 24 !یضحم کی تشادرب زا یدربراک کی تشادرب

 همت
 مطدزیم هی هراع۵

  



أ
 
|
 همانودرا 

 همانودرا

 اینم نیازا)

 زا یناهریوصت کی ؛نامنهذ یاههشوگ زونه و ؛هراد هزم یلیخ ندرک تنطیش هک دوب نامداب اهمیدق زاام
 زا هک ميتسفادیمت «بوخ یلو .دوب هدنام هدندشیم درخ مدآ تروص ورمگحم هک یثرب یاههلولگ و یفرب یاهزور
 میتسنادیمن «یلو .دناهدش دیفس اههوک هک میدید .ميوشیم هتسخ - |نامدوخ ناج - دح زا شیب ندناوخ سرد

 .تخبر ودرا یهمانرب ناوتیم تعاس میث زا رتمک رد دک

 ۲ اد

 دابز ردتنآ نامتیععج میتشادن راظتنا یلو .میدرک تگرح و میتفر دیرخ «میدرک مانتش ؛میدرک یزیر همانرب

 دوس

۲ 

 ۰ و میتفگ و ممتفر و میداتفا هار   هدرس و مرن و هزات یاهفرب میتسنادیمن هک اء ؛یلو .میدنارذگ شوخ و میدینش
 .دوب نامدای بوخ ؛میدف یاهیفربهلواگ یءهزم زونه و .میدیسر اهفرب هب .دنشکیم ار ام راظتنا هک تساهتدم

 با

 فرب زا مه زونه نایدومحم رتکد ميتسنادیمن هک ام .ميوشیم هجاوم منانص یاهجب اب میتسنادیمت هک ام

 ار اهزیچ یلمخ ام .ممتسنادیمن ار گنج عورش یارب مزال تاکن نیرتمهم هک ام .دیآ یم ششوخ یراب

 تو نآ و میتفیپ هار تسا یفاک طقف ,دشکيم رپ راک کی ماجنا یارب ناملد یتقو هک ميديمهف یلو «میتسنادیمن

 .دوشیم تسرد ربج همه

 ۷: اد

 دایرف و داد و میتفر واج .میدرک یزاب و میدرک خب .میتخاس یفربهلوک و میتفرگ رگنس .میتفر و میدرک یزاب فرب

 نشور شتآ .میديدنخ و میدروخ راهن .میدز و میدروخ .میدروخ و میدز .میتفرگ هناشن ار اهیعیانص و میدرک
 .ميدنارذگ شوخ و میدرک فیک و... .ميدرواین نامکرابم یور هب و میدش اوعد .میدش لاحشوخ و میدرگ

۲ 

 منوریم زاب و میواد تسود ار نتفر نوربب .ودرا مبتفر زاب و میتشگرب

  

 .ودرا

 نم
 :نزمتفود ۱۳۸۱ هامدزفسا مود یا



 هج اه

 یحشاخ شرآ

 «دنکن ردک ار ناتزو رون ریذپان فصو طاثن هک تسا عون نآ آ زا مرولفنم .تسا تخس هیراهب کی نتشون ردفچ

 یاهدکشناد رد دیاددیچ روش هچ اب هک ینیستفه نامه :دنزیم جوم ناتنیستفه نیس ره زا هک ار یلتاشن نامه

 شازیس هدنیامت نیدچ هک یاهرفس ؛دریگیم دوخ هب تخس ناتهرفس یزبس بامل و گنر سشیاهراوید : سوسنا هک

 هدز قوذ هدیچن و ءدیچ یاهنیستفه همه هزادنا هب و مدید هک هلئحل نامه دوب قح- «یلاخ ناتسد اب ؛دیاهدرک

 هع

 یاهزور زا لاس راپچ مک سد دک دیاهتخیر ناتهزبس یاب هب ار ینیمز کاخ هتساوخان اي هتساوخ هک ن

 :تسا صقر رد یتنمچ نا-ع یالهبال زا یداش و --«تسین باتهس زا هب یعمش ار ینیورد هناخ» متشونیم مدش

 نیریش هچ و

 یراذگیم مدق نآ یور لد رد هصغ هاگ و بل رب هدنخ ءاگ

 هو تشاذگ ینادلگ مالک جیپ ره رس و دوب نامداش دیاب هک منادیم ؟تسین راهب رکم :دییوگیم هک منادیم

 رگا مدوب هتفگ هک نم اما .تسا زورون زا شتبسانم هک دچیبب هتشون نیا رلتس رطس رد راهب و هفوکش یوب تشاذگ

 یلبم ملق هچنآ فالخ نیا زا شیپ رگا مه نونکا .تسا راظتنا رد هک دیآ یم نآ رج مسیونب هیراپب تین هب

 رد مهم دم حبح مد یایور کی رارف و مهبم ریواصت دننام تالمج :مزروب یعس :دراد شدای هب شکرس

 هک نم و طوبرماث گرزب و کچوک یاهراگن و شقن زا دوشیم رپ شاهیشاح «هدنام دیفس هحفص و :دنزیرگیم

 لرا لاس نامه هک ار یاهکرب متشاد هکن زونه :کیاب یتسار- ملفنمان و ملظنم یاهیلعخ طخ هب مراد هنیرید تداع

 اب ترس رب کاخ» یتشون مدوب مایگتیمه یاهیلعخ طظخ و اهیسیون هیشاح لاح رد هلصوح یپ هک :سالک رس

 نییاپ یاههشوگ هب ات هدنام یلاخ حلتس و ؛نورد هب ات دوشیم هدرتسک مک مک مذغاک هیشاح -«ا تشوتم نهد نیا

 ؛منک اهر ار ماکل دیراذگب سپ .یدعپ یهحفص هپ یسرب ان ... دوشیم رتکچوا

  

 5 و دنیشنیم بمع و دونیم جی

 .تسه مرخ لد بایسا هک یراهب یهنامز نیا رد ینح .دیآ اجیب رظنهب رکا یتح

 نآ ریوصت زونه اما میدنارذگ کشا رپ نامشچ اب ,ترسح اب:یخلت هب ار دیع هک اهزور نآ زا هتشذگ اهلاس

 نخ نامه اب هنیآ رانک یاهسکع نایم رد ردام .تسا منامشچ یولج :دادیم نیگمغ یراهب مایپ هک هنیآ

 هزات هک نم و .«دیسروت خر یب هک یراهب طاشنیب هچ» درب هتشون :یزیرع کوس رد ,شتشرد مله یهدومزاین

 ردام .منیبب طاشنیپ ار راه, هک دشیمن یضار ملد ؛مدنارذگیم رس زا ار گرم اب هجاوم یدج یاههبرجت نیلوا

 هردپ و تخیریم کشااهذت «... و دصیس و رازهکی لاس زاغآ» ندینش یهظحل رد :هلاسره ناجیه یاج

 هک سوسفا و متسب راکهب ؛اضف رییفت یایور هب ؛متخانشیم یگدول هچره نم و .درشفیم دوخ ناتسد رد ار شناتسد

 گنر یهرخسم یاهکقلد هب یتح ,فاصنایب ؛ردام نابل رب یدنخبل زا غیرد و دوب هدرک دوخ راک طاتنیب راهب

 .دیدنخن مه اه[رممخت یور ماهدرک

 ره هک مدرک سح ار یتیعئار ؛دش هتشاذگ مرطاخ رد هشیمه یارپ هک اهریوصن نآ رج .هدزمغ زورون نآ زا
 لد نآ اما .درک میناوت مسجت رطاخ رد ناشکین دای اهنت و منیبیمن رگید ار ناشدام یور هک دراد یناراگن ناراهب

 ندش «هزات» بیس هب.ار همه نيا هک رر نآ زا .دنک هیوم و دشک شود رپ هودنا هک دوشیمن و ؛دشن یضار نانچمه

 نا

 مددزيس یدراش هازمتزمد
 



 هیراهب ۳
۱ ِ 

 نانمسوگ دینک ربص رگو «دراد ندنام شزرا مه نامه هک دنادیم نوزنا «یهبرجت» اب یتوارط ندرک زاغآ ون زاو

 .«هبرجت» نیمادک و «یگزان» نیمادک

 یلاس .تساهزور نآ زا زورون !دوشیم رتنیگنس و رتدرس ییاهزور رد تسا نیگنس و درس دوخ هک تبرغ

 ناشعارج هک اهنآ هج ,دوبت «ناشینادردق رد مدرک یتعهمک هک نانآ اب عادر ترسح زا یلاخ مه تشذگ هک

 هتشذگ لاس .میدینش ار ناشدوردب یادص طقف هناخ یاهراوید تشپ زا هک نانآ هج و تخوس هناخ نیمه رد

 نآ رد داهرف روهظ .دبرپ ام موب پل زا تبرغ رد -میوگیم ار داهرف- پاپ یقیسوم یشمیشا ککش هنگ

 یامیس نآ اب بوجحم ناوج نآ .دوب قافتا کی یتسار هب لاذتبا رد ناریا یمدرم رنه ندز اب و تسد یا,«

 زا ترافتم هک درک دوخ هجوتم و بجعتم ار همه عیرس یلیخ نینط رپ و رادشخ یادص نآ ابو یدج و رکفتم
 اهروطنیمه .دیکجیم نوخ «ناراب یاج هب شیاههعمج نامسآ زا و دوب هتفر واماش یاهرعش غارس هب شنالا-.مه

 اههرطاخ وا توافتم یقیسوم و مرگ یادص زا لست هس ود ات هک یمدرم لد رد درک زاب ار شیاج و دمآ هک دوب
 0 هربیم ونم باوخ وت دابم هام باتهم بش هی » منکیم همزمز بل ریز ..انراد

 هک یدرمریپ سخسخ یادص .دیآ یم مرطاخ رد هتشذگ هامرهم یهمین رابتخایب «منکیم ناگتفر دابوج اما

 تایبدا لاس تسیب هزیاج .درب روگ هب ار شاههیاسمه هرابود باچ ترسح هک یدرمریپ !دیآ یمث رگید دوب اع مچ

 دای .تفریذپ ار شراختنا و ناونع طقف «مه ار رگید یاههزیاج ؛دوب یشقح هک یاهزباج «دندادن وا هب ار یناتساد

 هب ار یرادرهش هژیو هزیاج دیوگیم هک متفایم تایبدا رد لبوت هزباج هدنرب و ینایلیش رعاش لارتسیه البریاک

 ام اب مارآ و عناق و رابدرب ؛دومحم دمحا .مراد نانچمه ار هزیاج نآ ترسح اما «مدرب لبوت دنچ ره «دنداد: نم
 رب نآ زا ات رادید یارب هداشگ یرد .تسا هتخروآ شاهناخ یاههیاسمه هب ور یباتهم رد یغارچ اما :تفگ دوردب

 یهمه ناتساد هک هرهش کی ناتساد هن دومحم .ميشايهتشاد هجرد رفص رادم رب یزاورپ ؛دباعم زارف رب ین رد

 هنامز تامیالمان زا یگرزب ناسنا ره لثم .درک نتشون قرص ار دوخ رابرپ رمع زا ههد جنپ وا .تسام یاهرهش
 ءاههیاسمه قلاخ مهس اما دید ییاننعایب دننکیم میسقت راختنا و رابتعا دوخ لایخ هب هک اهنآ زا و دیشک اهجنر

 هلفحل تبث رد «اههبرغ برطضم یوار و دباعم ربجنا تخرد دهاش «هتخوس نیعز نکاس «هجرد رفص رادم رفاسم

 .تسا یگشیمه و ریذبان راکتا ام یاهیتادرگرس یهلفحل هب

 اهنیا یارب زا زج «ماهدید اج ره ملق و ذغاک هک دینک رواب .ناکم نیا و اجنیا هب هچ ار اهنيا هک مدینزن دایر

 اجنیا هک میاشگب یاهرفس رس رب زورون لوا زور ار ظفاح «لاسما مراد دصق .ماهتخوماین نیازج و مسانشیمن

 یهمه رد ار یزور مروآ یمن رهاخ هب راهب نیموس نیا رد و .دیاهدبج شانیستفه اج نیمه ؛هدکشناد هاگشناد

 .مشاب هدنارذگت اج نیا ار یاهظحل هک ,هتشذگ لاس هس

 رب یکی ؛روکنک یلوبت بلط رد نم لاثما هک ار ۷٩ راهب دیراد داب هب بوخ «دوریمن باوخ هب ناتنادجو هک امش

 رد متسناوتن ار ون لاس لیوحت .دنارذگیم یلاح هچ رد ار زورون نارهت ؛دنتفوکیم باتک رس رب یکی و شیوخ رس
 و هدرک نهب انبس ناتسرامیب یولج ار ناشنیستفه هرفس هک مدش یتعامج لدمه و هارمه و مروایب تقاط هناخ

 ناب رد رجحت ربت و دوب هدروخ بصعت مخز هک نامه .دندوب هدمآ شنیلاب رب هک دوب نامه مان هرفس لوا نیس

 ۱۲۸۱ هامرتفیا مود یيدديل

 



 یراق 1

 نآ «تردق و دشاب ردام و ردپیب همهنآ تسایس هک دشیمد نامرراپ زیگنامغ .هتبلا و دوب یلدمه زورون .تشاد

 ننامدرم هک تسا یلاح رد نيا و میراد راهب رادید ورگ رد لد نیما و هدوسآ راپنیا هک بوخ هچ و .هدارمارح همه

 .دنو ریم لابقتسا هب ار راهب گنج ندیسر ارف زا ناساره ,ام یگیاسع نیمه رد

 ر اهتلصخ و اهتداع نآ یهمه ات مدشیم اهنت و متفاییم یاهنرگ ار لاس ینایاپ ییاقد «مدوب هک رتکچوک

 وت لاس زاغآ اب هک مدنبب یدهع دوخ ابو مررآ دای هب راورنیت ؛مدوب هتفای مومدم دوخ رد هک ار هتشذگ یاهدروخرب

 ده یلیخ .دشیمن الصا روطنیا رخآ .دشن لصاح یتیففوم رابحیه اما موش هزان و کاپ و مزیر ناشرود هب

 ز ونه ار ماهضور اما .مدوب هدرک فیدر هک همه نآ زارود هب مدشیم رگید یمدآ ار دیع لوا زور هس ود مدرکیم

 دی ملیف نامرهق ؛یریدارپ یر ی هتشون و وفورت اوسنارف راک ۳۵۱ تیاهنراف» ملیف ینایاپ لصف رد ؛ماهدناوخن

 باک ؛نآ رد هک- محریب و هدننک بوکرس یناهج مجاهت زا هک دوشیم قحلم یبیقمت لاح رد ی هتخیرگ یاهمدآ

 یاهباتک اهمدآ نیا اما .دنادروآ هانپ ترپ و کورتم یلگنج هب -تسا یندودخبان و میظع یمرج ندناوخ

 اددای زا دنراذگن و دننک یتلثفح دوخ یدلثفاح و نهذ رد ات دناهدرک رب زا ار یمهم باتک کی ره هک ارچ «دناهدنز

 یکسویاتساد «ِتاناکم و تیانج» یکی و ربولف واتسوگ «يراوب ماداس» یکی : تساهدش رموه «دایلیا» یکی ؛دورب

 ره و دنامب ناشدای رد ات دننکیم رارکت دنلب دنلپ ار ناشنهذ بانک و دنوریم هار لگنج رد هتشگرس و نادرگرس

 یداش و عضاوت ابر دنراد هنیس رد هک دنایتناما راب رختفم و رورفع .دنوشیم هدیمان دنتسه هک یباتک ما هب مادک

 یاهتنا هب دیمون و هدنامرد و اهنت ملیف نامرهف هک یتقو رخآ یهنحص رد .دنوشیم اریذپ ار اهدراو هز ؛مارنحا

 و هتسهآ و تساهدیشک زارد اهگرب زا یرتسب رپ :گرم راظتنا رد هک دنیبیم ار یدرمریپ :دنکیم هاگن لگنج

 تفد و مارتحا هب هک ناوج و دناوخ یم ناوج یکرسپ شرک رد .تساهدرک ظفح هک ار یباتک رخآ تاحفص .موادم

 یناج هب یناج ؛دراپسیم رطاخ هب و دنکیم رارکت دونتیم هک ار هچ ره ؛هداهن درمریپ شوک هب رسو هدش مخ

 . دباییم مرادت دراد ندنام شزرا هک یشزرا و انمم ؛ییاجهباج نیا رد و دونیم لفتنم

 هدوهیب یشالت اهنت هک ؛متشاد نتفرگ توارط ون زا و ندش هزان رد یمس یکدوک رد نم هک هنوگنآ هنس نم لسن

 هی بوخ ار شرمع لصاح یاههصف و متفگیم هک هتشذگ راگدنام یاه «هبرجت» نآ هک نیمه -دوب یلمع ریغ و

 :یگرم ره یپ رد هک دهدب دوخ هب ار هدزم نيا دناوتیم تفر نآ .دنک رگراب تناما هب و یتسرد هب و دراپسب رطاخ

 و دریگیم یگزات هرابود سپ .دوشیم رگزاب - ییاههدوزفار فذح اب یاهصف یتدالو ره رد و تسه یتدالو

 هدوسآ ثقو نآ درادن.لالم شزرا و تسا _ت یدمه متفگ هک تسا «یگزات» نامه نیا و .دنابیم

 -تساهتشادن شمان قیال یمجح مه دیاش هک- ار نامتناما و تساهتشاد ییاتعم نامنتسیز هک میوتیم رطاخ

 .مفرذگ یمن و ميراپسیم یدعب لسن هب

 دح زا هک ,دیتفا شرامش هب دیرادن هک ار اهنآ ادابم و دیراد هجنآ دینادب ردق :مشاب هتفک ات متشون اهنیا یهمه

 .متسه زیزع یلدمه و رای اب عادو زا ریزگان شاسپ زا هک تسا تمینغ 5 نم یارب لاسا زوروت .تسا نوریپ

 هن ,اچهمه نامسآ هک ,دینادب دیوریم شرانک هب هک ار ایرد نآ و هدنیآ یاهزور یبآ نامسآ نآ :اهدرک نيا

 .هن نامر ره هب مه اجنیمه و تسا گنر نیمه هب



 ۱۶۸۱ هامدنفسا مود یی

 
 

 یی
 ههیفب

 هب راهب

 اراهب زا میریگن یماک رگا ام زا غبرد یا

  1۸



 یاران زیر رپ هاگشیامن زا دیدراب یداهبهب ۱ ۱ 11۹

 یلوانت زبورپ هاگشیامن زا دیدزاب یهناهب هب

 هاوفشوت. هراک

 .دوب وس نآ یهنزرر شنامشچ تشپ زا یگداس *چیپ رد جیپ یندب و نرگ «ه» نامشچ اب چیه *

 .درکیم تهاگن تنلعیش اب و دوب هد میان زیم کی ریز ؛حیه ۰

 .دوب هتفرگ یزاب هب زین ار سفق ییوگ دوب هدرب سفن کی رد ار شرس « جیه «

 .درکیم هرخسم ار نتسشن و دوب هداتسیا یلدنص تشپ دنیشنپ یلدنص یور هکنیا یاج هب یه *

 درکيم هان و هبهنمودمم اهلفت یا زا یه *
 .دوب هتشارفارب دبعم کی یهرادنا هب ,میه *

 ,دوب هتفر ورف هناکدوک یرگفن رد و دوب هتسشت یزبط تشپ :جیها *
 .درکیم یزاب و درکیم باختتا ار اهشقن .جیه

 .درکیم یزاب بان اهلفم یور رب و دروخیم رس یهیسوم یاهتن یور رب یه *

 . کدوک :شوکیزاب ؛هداس درب جیه کی طعف مه *

 زازمززوسد
 [۳)هح

 ۱۳۸۱ دنفسا مرد یهین ؛مهدزیس یرابش

 ؛هراش نیا ناراکمه

 اعه «عرار لیباه :هاوخشوخ هراک :هدارمرکادخ نیریش :ايننسح نیبران دیمسدامتعا یدهم
 .یمشاه شرآ ,یرصان ناگرم ,قاتتم نیسح دم ؛یریک

 .ینابرق ربماهراطع خیش اضریلع ؛ینامیلس شرآ «ناینرپ دیمح زا رکشت اب
   یضایر ؛دکشناد تاراثنا :پاچ کتسراف :یئارآ هحفص و ینیچفورح

 نی
 مطدزیس یدرابش نامزد


