
 ةزازمت هززعد
 فیرش یار مولع ءهدکشن اب نایوجشن:

  

       ۲ ۳۳ ۲ 
وذ و داتشف هاد.تشهبیدرا لوا یی «مخدراپس ینرا



 راظعخیش اضریلع

 ... یدرک هدنز زاب ار هدرم تعیط

 .میدوب هدش زبس زاغآ یارب تعیبط یاپهباپ .تسا رگید یزاغآ هک مينکیم زاغآ .تسا رگید یلاس هک میوش رگید
 هویم هب قوش مشچ نانچمه و میدشیم دنمونت «میدوب هنشتام» .میسرب بآ هب ات میدیناود هشير ؛میدنار ملق

 رب وناز ود و میداهنیم نیمز رب تسد .هار تذل اب میدربیم شود رب راب .نازخ عولط هب نارگن یمشچ و میتشاد

 دنلب .دیسر و «تسه و دوب یندیسر هشيمه» راهب دوب هچره .ميتشاذگن نیمز رب راب اما مینک هزات یسفن ات کاخ

 :میتفگ و میدش

 «.تسا رگید یلاس هک میوش رگید»

 ناتسود مالس

 یاضف همانهتفهود نيارد هک دینادیم ًامتح دیشاب یضایر همانهتفهود ینعی هیرشن نیا ناگدنناوخ زا رگا
 رابخا لیبق زا ییاههتشون هب یقبام و یضایر بلاج یاههلاقم همجرت دراوم بلغا هک یملع یاههتشون هب یاهدمع

 .تقاییم صاصتخا ییدا یاهتشاددای ای و هدکشناد
 ای هخاش کی حرش ؛هلأسم لح هلمج زا امش یملع یاهتشاددای اب ار همانهتفهود نیا یملع یاضف ات مینآرب

 امشزا ال .مینک نییزت هریغ و هداس دنچره یضایر بلطم کی زا امش قیمع گرد :یضایر یهخاش کی زا یگرب
 یارب ار یضایر همانهتفهود ات دوشیم توعد (یمارگ ناداتسا و اهیبآ رونآ ... «یموس ؛یمود لاس ؛یلوا لاس)
 .دییامن باختنا دوخ یبدا ای یملع بلاطم هئارا

 .میوش رتکیدزن یضایر زا یبوخ کرد هب هناتسود یتاحفص رد ؛مه کمک اب هلیسو نیا هب ات دشاب

  

 رنظد دراهت یهراحش



 ۲ یلبک رادومن هتع اههورگ هب یسدنه هاگن

 یلیک رادومن ه اههورگ هب یسدنه هاگن

 )ی از ,لییاخ

 اههورگ یدنیمز رد هک تفرگ میمصت زور کی .دوب رادروخرب یبوخ یسدنه شنیب زا هک مناوخیضایر تسود
 یهجیتت و درک وج و سرپ .دیشک «لکش» اههورگ یارب ناوتب رگا دوشیم بوخ ردفچ تفگ نم هب .دنک هعلاطم
 :دوب اههورگ یارب یلیک رادومن فیرعت .دروآ تسدهب هک یزیمآ تیقفوم

 :یلک برس
 یهانتم دادعت بسحرب ناوتیم ار (: وضع ره ینعی) .میراد رابتخا رد ار (: هدش دیلوت یهانتم هورگ دینک ضرف

 (یهاتتمات دناش) رادتهچ فاز کی تقیقس رد 6 هورگ یاب یلیگ رادوعت (.تشوت 1۵: .-..م) :دنئام دلوم
 اهدلوم دادعت هب وضع ره زا سپس .میریگیم رظن رد هطقن ( یاضعا دادعت هب :دوشیم هتخاس نینچ هک تسا

 اب و رصنع زا ًلثم .دیآ یم تسدهب طوبرم دلوم رد برض اب هک تسا یوضع لایره یاهتنا .مينکیم جراخ لای
 .میوریم 00: رصنع هب و: لای

۸ 

 لوط > هطقن ود ره هلصاف) .تسا کیرتم یاضف کی لصاح لکش هک دش هجوتم مناوخ یضایر تسود

 دوخ تراهم زا هک تخاس رداق ار متسود رما نيا و دشابیم یسدنه ءیش کی یلیک رادومن سپ .(ریسم نیرتءاتوک
 تباث ار یدعب یهیضق و تفرگ کمک ریز یهدیا زا الثم .دنک هدافتسا اههورگ هیرظن رد شاکنک یارب هسدنه رد

 هنر

 و تسا زرامه ( یهعلاطم اب ظاحل یلیخ زا ۷ یهعلاطم .دنک لمع . یاضف رب « «ورگ رگا :هدیا

 .سکعرپ

 کیریم :دتبمه :هدرشف ًاتضوم) بوخ ًانیست یسدنه صاوخ اب کیرتم یاضف کی )۷ دینک ضرف .۱هیضق

 تروص نیا رد .دنکیم لمع هتسویپان الماکر وطهب نآ رب هک تسا نآ یاهرتموزیا زا یهورگ ( و (یریسم

 !تسا ر تموزیا هبش ۸ یاضف اب ٩( هورگ ی لیکر ادومن

 ۱۳۸۲ هاستشوبیدرا لرا یهسین
 هند



  

 _يلبک رادومت هح اههورگ هب يسدنه هاگن

 .تسا فورعم «ناطیش نتنآ» هب هک دینیبیم ار دلوم ۲ اب دازآ هورگ یارب یلیک رادومن ريز رد

  

  

  

 ۱ هیبلج بوخ رگتیچ مگب متساوخیم

 هگا اصوصخم .هشاب هدش وغل ودرا ؛نوراب رطاخ هب شزورید هکا اصوصخم .هشاب ودرا هگا اصوصخم

 هدرک لافغا وا ندناسر تردق هب و اروش یلعف ریبد یزادنا رب هدعو اب ور اروش یاضعا زا یکی شبشید

 هب ندروخ زا و میشاب هدشن راوس هخرجود هشاب تقو یلیخ هکا ًاصوصخم .هیزیچ بوخ هخرچود .میشاب

 .مینامن بیصنیب مه تخرد و راد

 یاب مگ یمن ور شان هد: هک یاب هدف ,یگنسرگ دنا هگاضرضخم .دنزچ بوش رها
 . دیدیدیم و دیدوب

 و تشذگ شوخ «هصالخ .نراذب هیام لد و نوج زا اههچب هگا ًاصوصخم .هیزیچ بوخ مه نوتنیمدب

 .دوب یلاخ دندوب هدموین هک ییاهنوا یاج و میدیدنخ همه هب
 .اهودرا نیا زا هشاب ات

   یرصان ناگزم
 مهدراوچ یهراعش



 ۴ ۸6۸۸ هییش يضابر هقباسم

 ۸0۱1 هیبش یضایر هقباسم

 یربیک اتخ

 رارق ناریا یضایر نمجتا یبارجا تأیه و سیر تقفاوم و نایدومحم ... ادابعدیس رتکد یافآ داهنشیپ هبانب
 اب هارمه لئاسم تروص .دوشیم رازگرب نادمه رد هک لاسما ییوجشناد یضایر هقباسم یرازگرب ربهوالع تسا

 یاهتیاس یور رب زین و ناریا یضایر نمجنا (یشیامزآ) تیاس یوررب ؛عیزوت ضحم هب طوبرم تاحیضوت
 نیب.یاهقیاسم:ظیارق نامغ تحت دناوتب هاگشناد ات.دریگ رارف تقمرشیتعنص هاگشناد.تیاس هلمج زا :رگید

 .دناهدشن مازعا هقباسم رد تکرش یارب میت وضع ناونع هب هک دنکرازگرب ینابلطواد
 نایوجشناد زا رفن ۸ هتشذگ لاس هک دنتشاد راهظا ناشیا «میتشاد نایدومحم رنکد یافآ اب هک یبوگ تفگ یط

 یلخاد تاقیاسم رد اهنآ زارفن ۵ اهنت هک یلاح رد دندش مازعا ناتسهل یناهج یضایر هقباسم یارب فیرش

 شنیزگ یارب یبوخ رابعم ناحتما نيا و دریگ تروص هیور نیمه تسا نکمم زین لاسما .دنتشاد تکرش (ناجنز)
 یمومع و نایوجشتاد نیب رد رتشیب طاشت و روش داجیا ار مادقا نیا زا فده ناشیا نینچمه .دوب دهاوخ دارفا

 .دندرمشرب تایضایر شیپ زا شیب ندرک
 (دایز لامتحا هب) اهرالات لحم رد حبص ۱ تعاس تشهبیدرا ۲۴ هبنشراهچ زور هقباسم نیا بیترت نیدب

 هدکشناد شزومآ هب تشهبیدرا ۲۱ هبنشکی خیرات ات رثکادح «مانتبث یارب دنناوتیم نادنمهقالع و دوشیم رازگرب

 .دنیامن هعجارم یضایر مولع

 .دریگیم قلعت یزیاوج رترب تارفن هب و تسا هقباسم نیا رد تکرش هب زاجم :ییوجشناد ره
 .دش دهاوخ رداص همانراک ناگدننک تکرش یمامت یارب نینچمه

 .دشابیم ناموت ۲۶۶ رفن ره مان تبث هنیزه :هرصبت
 رکشت اب
 ییوجشناد تاقباسم یرازگرب هتیمک

 :هنزززود> ۱۳۸۲ هاستشوبیدرا لرا یهعین



 تسوکن هک تسوا ۵

 راظعخییش امضریاع

 ؟دیربب تذل هک دیاهدرک یعس ایآ ؟دیربیم تذل تایضایر زا ایآ

 یاههبنج یمامت زا یضایر یارجام ینعی (لیلد ره هب) میروهطوغ نآ رد هک ییارجام زا تمسق ود نم یارب

 هب یضایر ملع تفرشیپ دنور رد هک نادنمشناد یاج هب و ابیز فیراعت یکی .تساهدوب رتدنیاشوخ و رتبلاج نآ

 تذل نيا یضایر بتک یناوخور یتح ای و ایاضق تابثا یضعب یارب دیاش .تسا هلأسم لح یرگید و دنربیم راک
 لح رگید هار زا ار یاهلأسم ای و دیهد هئارا یدیدج فیرعت هک دیاهداتفا رکف نیا هب نونکات ایآ .دشاب هتشاد ار

 ؟دینک

 ؛تسامش یور شیپ هک یاهلأسم لح .دنکیم بوخ نادیضایر کی ار مدآ راک ود نيا نم رظن هب لاح ره رد
 ؟دیراد یلح ءار زین امش .تسا هداس هلأسم نیازا نم لح

 انشآ دادعت کی هب هک دندوجوم رفن ود لقادح دینک تباث .دننکیم تکرش رفن» > ۲ ینامهم کیرد .۱هلاسم

 .دنراد ینامهم نيا رد

 ما ژ رفن .دسانشب ار ما ز رفن ما: رفن رگا مینادیم .مینکیم یراذگ هناشن » ات ۱ زا ار ینامهم نیا دارفا .لح

 جوز نیا یمامت .دسانشیم ار ما ز رفن ما: رفن هک تسا نیا (ذ,ز) بترم جوز زا روظنم .دسانشیم ار ما ؛ رفت زین

 .ميراذگیم ٩ مان هب یاهعومجم رد ار اهبترم

 .مینکیم لامعا ار هطبار نيا  هعومجم یور

 (6.ز) د (۲:۱) هچ ۸ ی 2

 سب .دنوشیم مولعم صخشم درف کی یاهانشآ زارفا ره رد هک مینکیم زارفا ییاههعومجمریز هب ار ٩ عفاو رد
 5 ع 5 ال 5 (» زا رتکچوک و یهاننم)

 هک تسا ییاهبترم جوز 5: .تسا ما: رفن الثم نآ لوا یهفلوم هک تسا ییاهبترم جوژ عقاو رد 5 هک
 دراد دوجو سپ .تسا یهاتتم اه |5: سپ دنا یهانتم ینامهم دارفا نوچ .... و تسا ما ز رفن نآ لوا یهفلوم

 صخشم ما»» درف یاهانشآ نآ رد هک تسا یزارفا ,٩ مینک ضرف .تسا وضع نیرتشیب یاراد گر, هک 7 6

 هدش رهاظ لوا یهفلّوم ناونع هب هک تسا زارفا کی یاراد دوخ دسانشب ار نآ »» هک یسک ره یازاهب .تسا هدش

 .تسا زارفا کی یاهبترم جوز لوا یهفلوم ما » رفن (*,) < کر, ره یازاهب ینعی .تسا
 هزادنا هک دشاب هتشاد دوجو دیاب ,٩ زا ریغ رگید زارفا |؟,,| لقادح سپ .تسا |ر,| اب ربارب 5, یاضعا دادعت

 مهراب یراش ةژایتنود



 1 تسوکن هک تسوا

 میهاوخیم هک میراد زارفا ات (5,, دوخ) کی هوالعهب [5,.| لفادح ام هجیتن رد و تسا |5,,| ات ۱ نیب زارفا ره
 یکی ناشهزادنا هک دنراد دوجو زارفا ود لقادح یرتوبک هنال لصا قبط .میهد تسن اهنآ هب ار |۶,| ات ۱ دادعا

 ینعی .تسا

 نر انا - اکرا-4 ۱۹ < اما
 کی هب ماز رقن و ما؛ رفن سپ اگر یارب روطنیمه و دهدیم ناشت ار ما: رفت یاهانشآ دادعت 5: یهزادنا اما

 ۳" .دنراد انشآ دادعت

    

      
          

  

  

   هدارمرکادخ نیریش  
 هنازمززود ۱۳۸۲ هاتتشوریدرا لوا یهعین

  

  



 رلیوا يف عبات ّ

 رلیوا یف عیات

 نایداخ دیجیم

 امش شوگ هب رلیوا یف عبات مصا ًامتخ .دیاهدرک ادیپ ییانشآ دادعا یتامدقم یهیرظن اب ناتسریبد رد رگا

 .دنتسه لوا » هب تبسن هک تسا » یواسم ای رتکچوک دادعا دادعت ۸(:) ۰ یعیبط ددع ره یارب .تسا هدروخ

 ه) ع (۱ <۶ < "۳,۶(۱) ۶ ۱) :ینعی

 رد یاداس تابثا هک دنکیم نایب ار رلیوا یف عبات بلاج صاوخ زا یکی ادعا یهیرظن رد ریز هداس یهیضق
 .میهدیم هئارا نآ یارب اههقلح یهیرظن یتامدقم بلاطم زا هدافتسا اب یبلاج تابثا ام یلو ؛دراد دادعا هیرظن

 ۸»») < ۳(۵)»۵0) هاگنآ (»,) 2 ۱ هک دنشاب نانچ », < 1۱ رگا .۱ هیضق

 و رگا ؛تسا یبرض نوراو یاراد ۲ < 7, رصنع هک دوشیم یسررب یتحارهب » یعیبط ددع ره یارب .ناهرب

 .تسا ۸(») ربارب 2, یهقلح رد ریذبنوراو رصانع دادعت نیارباتب (؟ارج) (4,") > ۱ رگااهنت

 یهطباظ اب ار [ : 2م + 2,9 2) 2 9 2م 2 2م هک مینادیم هاگنآ ,7) < ۱ رگا یفرط زا

 گاو تسا رارقرب حوضو هب [ ندوب اشوپ و مسیفرومومه .دینک فیرعت [(1) < ( ۱۱۵۸ ۱,۸ ۱۵۸ ۸)

2۱ (۱,«) 

 حوضوهب (.تسه زین کی هب کی / اذل و < و هع ۸ مسح »| و »۰ هع [() > (ه,۰)

 هجیتت رد .دنشاب ریذپنوراو ود ره ه < 2, و « < 2» رگا اهنت و رگا تسا ریذپنوراو («,0) < 2. 8 2م وضع
 ۵(:) ربارب 2م ریذپنوراو رصانع دادعت یفرط زا .تسا ۵)(۵(») ربارب 2 7 2, ریذپنوراو رصانع دادعت

 ۳" .دنکیم لماک ار هیضق تابثا نيا و تسا

 مهدراهچ یهراعش



 ۸ 4(>) یزاف قطنم

 (۱) یزاف قطنم

 ینایمش دیس

 هلاقم شیپ
 هک یبلطم تمس هب هنک عمج ور شنهذ دیاب وهپ روج هچ مدآ منودیمن الصا .متشونن هزور کی هلاقم الاح ات نم

 تخس یلیخ دباش .دشاب هدرک رکف نآ هب عجار هکنیا هب هسرب هچ ,هدوبن شدای هب الصا هک هشیم یاهتفه دنچ

 یاهلاقم الاح ات نم هکنیا مگب رتیجف زیچ هی .تسه منهذ رد هچنآ ندرک روج و عمج یبلطم نینچ نتشون هشاب

 هکنیا هب هسرب هچ تشون دیاب یروج هچ منودب هک متشونن ( یمسر مک کی مه دیاش) یمسر همانهتفهود کی یارب

 .تسا همانهتفهود ندوب ینامدوخ نتشون یارب نم هزیگنا اهنت .منک نتشون هب عورش وهی

 هلاقم

 کانزیگنابلاج نم رظنهب ییاضف یسررب هب «یزاف قطنم یمک و اههعومجم یهیرظن یفرعم زا سپ هلاقم نبارد

 مامت ار بلطم لد هت زا و هناناج یهاوخترذعم کی اب دعب و مینکیم تبحص نآ هب مجار یمک و «ميزادربیم
 .ممنکیم

 نانادیضایر مامت لوبق هب و ؛دش حرطم «هداز یفطل» رنکد طسوت هک یزاف یاههعومجم هیرظن تفگ دوشیم

 و مئالع حرظ زا مینکیم یعس و میزادرپیم .نآ رصتخم نابب هب ام اما .دراد یفیمض ًاعفاو تایضایر !!دیسو
 .میناسرب ار نآ موهفم طقف و مینک رظنفرص یدایز یاهفیرعت

 اههرازگ یتسرد ای اههعومجم رد تیوضء

 رد تخس دیوگیم یزاف هک میوگب دیاب ؛تسین اي تسا نآ هب قلعتم ای هعومجم لخاد وضع ره دینکیم روصت رگا
 ۲ یعطق یهعومجم یور زا هک دشاب ۲ یزاف یهعومجم هب قلعتم یلیخ ای یمک دناوتیم وضع کی ؛دیما,تشا

 دوخ شیپ و .دیریگب رظن رد [۰.۱) هلصاف رد یددع ار ۸ .دوشیم فیرعت ؛میماتیم نآ عجرم یهعومجم هک

 لفاع رگا .دینک رارقرب [*.۱) هلصاف و هعومجم هب وضع نآ قلعت نیب کی هب کی یرظانت هنافصتم یلیخ

 رد 7" تیوضع یهجرد ار« .دیهدیم شیامن «۱» ددع اب ار ندوب قلعتم و «۰» ددع اب ار ندوبن قلعتم .دیشاب

 : .میمانیم 7 یزاف یهعو-جم

 دیاب ؛دیدرک ادیب مه عوهت تلاح دیاش یتح و دیرادن عوضوم نیا هب عجار یبوخ روصت چیه منادیم هکنآ اب

 کی ینعی .دنکیم ار راک نیمه مه هرازگ ره اب هکلب دروآ یم رد اههعومجم رس ار الب نیا اهنت هن یزاف میوگب
 اب مه ار هرازگ کی یتسرد یهجرد .دشاب یتسردان و یتسرد نیب یزیچ دناوتیم دیراد نهذ رد نونکامه هک هرازگ

 .دنهدیم نأشت

 هژازمززود ۱۳۸۲ هامتشهییدرا لوا یهدین



 ٩  ۱یزاف قطنم )4۱

 تیوضع هجرد عباوت

 کیسالک قطنم یتهیاپ رب و یبودود همه مینکیم یفرعم امش یارب هک یمیاوت هک دینک رکف نيا هب هکنیا زا لبق
 و یتسرد نیب فی هکنیا یارب .درادن دوجو یرگید یهراچ چیه هک مناسرپ ناتضرع هب دیاب .تسا راوتسا

 .مینک هدافتسا :تسا یقیقح دادعا زا یاهعومجمریز هک [۰, ۱] یهزاب زا دیاب .میهد ناشت ار هرازگ کی یتسردان

 .دیراذگم بیصنیب مه ار ام دیسر رظن هب یهار ناتنهذ رد رگا میوگب دیاب نمض رد

 هنوگنیا هک میوش رک ذم دیاب .(*, ۱] یهزاب هب . عجرم یهعومجم زا دنتسه یعباوت تیوضع یهجرد عباوت

 یدرادناتسا عباوت هک دینادب اما مينکیم فیرعت ار اهنآ دهاوخب ناملد هک هنوگره .دنرادن یدنب و دیق جیه عباوت
 یاهلکش هب .دنتسه فورعم ۸و7 2 «د یماسا هب عباوت نیا .دنیآ یم رتهداس و رتاراک رظن هب هک دراد دوجو مه

 .دینک هجوت ریز رد اهنآ

۱ ]۱ 
 فلا) ب) ۷

    ]۱ ]۱ 
 / ۱ د) / ۱
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 .لکش ۸ درادناسا عبات (د) .لکش # درادنانسا عبات (ج) :لکش + درادناتسا عبات (ب) .لکش ۵ درادناتسا عبات (فلا)

 هک .مینک تبحص یزاف هعومجم کی ممتم و عامتجا و کارتشا هب عجار یمک میهاوخیم همادا رد .میرذگب

 رد (:00) رگلمع و ممتم و (0) رگلمع و کارتشا :(۵۰) رگلمع و عامتجا نیت یکی هب کی رظانت رظن هب

 .دراد دوجو (نآ یزاف عون زا لفادح) قطنم و اههعومجم یهیرظن

 دعومجم ود عامتجا

 .مینکیم فیرعت ریز تروصهب ار هعومجم ود عامتجا

  

 4 ِك ۳1 ی
 ك رس ع 2, ۸ورو ع دا

 4 

  

) -308 
 ۱و

 .دشاب ريز یعوضوم لصا راهچ یاراد هک (تسا [*, ۱) هزاب نامه 1 هک) 1 هب [ » ! زا .تسا یمبات 4 هک

 (یزرم لصا) ۰(۹,«) > « و 5(«. ۰) - ۰ ۱

 مخدراهچ یهراسش اتو



 1 (>) یزاف قطنم

 (ییاجهباج لصا) 0.0) > 500,۰۱ ۲

 (یریذپتکرش لصا) ((,6,)۷) 5(«, 0,(۹)) ۴

 (ندوب یدعتم لصا) 5(, < ۵,«(5) هاگنآ .دشاب " < ۰۰ < « رگا (۴

 .تساراد ار الاب لوصا هک ,تسا عبات :فورعم عباوت زا یکی

 .دشاب دوجوم « یتسرد هجرد اب(! هرازگ و ۸ یتسرد هجرد اب 7 یاههرازگ رگا تفگ ناوتیم روط نیمه

 دیاب .ددرگیم یزاف نایب یپ هک یاهدنناوخ هجوت لباق) .دراد دوجو ؟(۸7,/) یتسرد یهجرد اب 7۷ ۷ هاگنآ

 هب) ۱ یتسرد یهجرد اب همه دعب هب اجنیا زا و لاح هب ات هدش هتفگ تالمج مامت .تسا ءابتشا رد تخس میوگب

 (.تسا هدش نایب (ادخ دیما

 هعومجم ود کارتشا

 .مینکیم فیرعت ریز تروصهب ار هعومجم ود کارتشا
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 .دشاب ریز یعوضوم لصا راهچ یاراد هک 1 رد / » | زا تسا عبات کی 1 هک

 (یزرم لصا) ۰(7.«) > 0(1,*) > ۰ ۱

 (ییاجهباج لصا) 0.0(1) > 1(«, ۲

 (یریذبتکرش لصا) 0,)0,«(1(1) 2 0.۱۱(1:«(1 ۳

 (ندوب یدوعص لصا) 0,۷(7) < 0,0(1) هاگنآ < » و « < « رگا ۴

 .دوشیم هدافتسا نآ زا الاغ هک .تسا »1 عبات :فورعم عباوت زا یکی

 اب ۸۲ هاگنآ دنشاب مر و« یتسرد هجرد اب یقطنم هرازگ ود ۷ و 7 رگا هک تفگ ناوتیم روطنیمه
 .دراد دوجو ؛7/(1:/) اب تسا ربارب هک ۸۶ یتسرد یهجرد

 لوا تمسق نایاپ

 لاری ۱۳۸۲ هامتشوبیدرا لوا یدمهن



 یناون یاهیرس زا بلاج تیصاخ کی 1۱

 یناون یاهیرس زا بلاج تیصاخ کی

 نایداف .دیچم

 فیرعت 4 ع ۸(,۸۸) ره یارب .دشاب طلتخم یاههیارد اب » * ۰" یاهسیرتام هعومجم 6(,۸) دینک ضرف

 هجیتن رد و تسا 6(,۸1) یور مرن کی || . | هک دوشیم یسررب یتحارهب .|):1|| < ۵ ي,زوم (|هنزا) مينکیم

 سیرتام هک .تفرگ رظن رد 6 4, 8) > 4 - 8۱ رتم عبات اب یرتم یاضف کی ناونع هب ر ۵(,۸۸) ناوتیم

 هیضق .درک لیدبت یرطف سیرتام کی هب ار  ناوتب هیاپ ریفتم اب هاگره .میماتیم یندش یرطق ار 0 ع ۵(,۸۱)
 نآ هژیو ریداقم یهمه رگا اهنت و رگا تسا یندش یرطق  سیرتام دیوگیم هک میراد یطخربج رد یاهداس

 لاگچ ۷(,۸۸) رد یندش یرطف یاهسیرتام هک تسا نيا میهدیم ناشن ریز رد هک یبلاج هتکن .دنشاب زیامتم

 رد هک درک یئلئمالاب ار ۸ ناوتیم هیاپ رییغت اب هک میناد یم «دشاب هاوخلد سیرتام ۱ 6 6(,/۸) دینک ضرف

 یور کچوک ءاوخلد هب تارییفت اب .دنتسه ۸ یلصا رطق یور یاههیارد نامه ۸ یژیو ریداقم تلاح نیا

 هیو ریدافم اب یسیرتام ۸) لاح .دیسر  سیرتام هب و درک زیامتم ار اهنآ یهمه ناوتیم + یلصا رطق یاههیارد
 یرطق یاهسیرتام اذل و تسا کچوک هاوخلد هب 4 اب نآ هلصاف هک تسا یندش یرطق هجیتن رد و فلتخم

 .دینک تباث دیناوتیم قوف بلاطم هلصافالب هجیتن ناونعهب ار ریز بلاج هرازگ لاح .دنلاگچ ۸۸,() رد یندش

 مه ریذپنوراو طلتخم دادعا یور هک دنشاب یناوت یرس ود و(«) - )زند و [() - زی رگا .۱هرازگ
«۰ 

 .دنشابیم رگیدکی نوراو زین دنتسه ارگمه ود ره هک ۵(,۸۲) ۲ یور هاگنآ ,دنتسه

 هجوت اب و دنمه نوراو زین یرطق یاهسیرتام یور اذل :دنتسه مه نوراو ات یورو و [ نوچ .ییامنهار

 یاهسیرتام یور و و [ هک دوشیم هجیتن ۲)۰۱(۲۱9 - و(۱,۹-۳) و ۱-۸(: - (۱۸-۳) هطبار هب

 عاعش رد یناوت یاهیرس ندوب هتسویپ و یرطق یاهسیرتام ندوب لاگچ زا و دنمه نوراو زین یندش یرطق

 .دوشیم هجیتن مکح ییارگمه

 و 4 هاگنآ ادی() ۱-(۰>  ۱)گ وو ٩ - 2) ۳ .دینک فیرعت 4 6۸۸.( سیرنام ره یارب .۱لاثم
۱ 

 ".دنتسه مه نوراو دنتسه ارگمه ود ره هک یاهیحان رد اه )1٩

  

 مضدراهچ یهراسش



 ۷ تسود دایاب

 تسود دای اب

 راطعیش ابضریلع

 یاپ زا ار شدیپس یاهشفک ردمد نایوگ ...اای هک راهب نیا نمی هب کیل .هن مه هرطاخ .هن هک هیراهب
 گنر نم راتشون و نم هتشون تسا دیما :دهد دورو تصخر ون لاس زاغآ یاهپوت بیهم یادص ات دروآ یمرد

 .دنمان هیراهب ار نآو دهد راهب یوب ؛دریگ راهب

 هک بش ود و زور ود نیارد .تسین هک منادیم اما .هیراهب مسا هب متسه نتشون رکف هب هک تسا یزور دنچ
 هک تسا هدرک شومارف رگید دور گرم لابقتسا هب ات هنشت .متفایت نتشون تصرف .تسارع تفگیم موسر و مسر

 ای ؛مزادنا ءار هب یطاطخ طاسب هنادامعریم مهاوخیم هک راگنا .دیفس ذغاک نيا و ندوب نتشون هنشت .تسا هنشت

 ار مزیم .مسیونب مارآ یهناقشاع کی زا یمیهاربا وچ ای و میوگب هجوک زا هنانودیرف ای ؛میارسب لزغ هناظفاح

 سیونکرچ یارب ار یمیدق میوقت کی رخآ تاحفص و مراذگیم زاگ قاجا یور ار یرتک و مشکیم لامتسد
 .منکیم باختنا

 کی لاس زاغآ .زورون دبع .نآ زاغآ رد لاس زاغآ و تسا زاغآ .هنارعاش و ابیز .تسا یفیصوت لصف راهب

 یور ار هناخ یلاحشوخ زا هیضر و نم درک مالعا هک نوبزولت .مراد دای هب بوخ ارنآ .هن و تسش و دصبس و رازه
 یقبام یتوافتیب تظلغ .هّیضر و نم یاههدنخ یادص و تارطاخ نآ یهتسهآ یاههنیص .میتشاذگ نامرس

 توارط و یگداس نآ .درازآ یم ارم یزیچ .تسا هدرک کاپ متارطاخ هحفص زا نانچمه ار اهنآ :هداوناخ دارفا
 .نوکس تیاضر و دروآ یم تیاضر یگداس .یگرم زور راوید ای ؟رورغ راوید .تسا هدش نوفدم راوید مادک تشپ

 يگداس لوتسم وت .دروآ یمن راب هب فیلکت یگداس تسه هچ ره اما دیاب تکرح .تسا رطخ گنز نوکس هتبلا و
 هنرگو ینک تکرح هک یفلکم «ینک یگدنز هناشاخشخ هب هّتم رگا هک یدرک باختنا هنوگنیا وت .یتسین تدوخ

 نر
 نیا هتسنوتیم ردقچ و هدوب فیعض ردقچ .هدوب کدوک ردقچ دایب شدای ات هرایب راشف شنهذ هب دیاب مدآ

 هن .گرزب ردام سیخ یلگهاک راوید یوب هن و تسه یغاب هجوک هن رگید هک ام رصع رد .تسه نالا هک هشابن

 یرگید هن و شاداد ناخ هگیم یسک هب یسک هن .هنیزخ و رابنبآ و بآریم هنو تسه هّمج و روامس و یسرک

 .میروخیمن ار اهیگداس نبنچ ترسح هگید .رتهب .هدش مومت مه نوجافآ و هنن نارود ؛یجبآ هگیم

 هی و دوب ربنم و هضور یاثیدح و فرح هب نوممشج هب .دوب ییاعوسات اروشاع بجع دبع هب هدنوم هتفه هی

 .مدرکیم تهاگن بوخ .مدرکیمن اهر مرکف باق زا ور وت هشیمه لثم هک منم .زورون دیع هب نوممشچ

 غارس هب دیاب مسیونب مه هبراهب مهاوخب رگا رگید .مریگیم رس زا ار نتشون هرابود ات درذگیم هام کی بیرق

 هام هک یروطس هب .مسیونب یزیچ لاس لیوحت تاظحل و راهب باهتلا زا هکلب ؛مورب تارطاخ هدرب داب یاهقرو

  

 ۱۴۸۷ هامتشهبیدرا لوا یهمین



۱۳ 
 تسود دایاب

 دیاش نم شیاریپ یچیق مدرگرب نیشیپ یاههتشون هب رگا منادیم بوخ .متخادنین مه یهاگت یتح مدرک هایس شیپ

 . منکیمن هاگندوخ راکفا و تالمج هب تواضق یلدنص یور ًادبا .تشاذگ دهاوخن یفاب نآ زا ار یتالمج کدنا

 رب دییأت رهم ناوتیم .هتا .درکن رکف الصا ن ناوتیم مدرکیم رکف هچ و ماهتفگ هچ نم هکنيا سوسفارا رارف یارب
 .درن راکفا

 ؟رسپ ییاجک ,لگ یاقآ دیمح مالس -

 .میتسه اباب ءاضریلع مالس *

 ؟رخهچآالاح ... .دنب یلاخ ورپ

 ؟یبوخ وت .یتمالس یچیه *

 .هریگیمن ور اججیه هک مدش ویدار هی هثم .متسین کوک اما مبوخ .متسین دب هرآ -

 ینشور زوته سپ هبوخ ... هه هه هه *

 .هتفرن اقرب زونه هخآ هگید هرآ -

 هدز پگ هقيقد لهچ دشیمن مرواب درکیمن تبت ار هملاکم نامز ام نفلت رگا .وا اب تبحص و تسود کی یادص

 .مینک یگدنز دنموزرآ راهب ندیسر لصف رد هک میتسین یناهج رد .دنکیم وزرآ درادن هک ار یزیچ ناسنا .مشاب
 رد یمک رگا هک منتمطم یمک .میتشاد ار میدیسر نا هب هجنآ یوزرآ هک مینکیم شومارف ای و میوشیم ءاضرا ای

 نیا زا شیب یعفوت ناهج نیا زا تسا رتهب دیاش .مینکیم یزاب هناقشاع عقاو رد مینک یگدنز هنافشاع مه لصو
 .میشاب هتشادن

 راگنا هک تسا یتاظحل تسود کی یادص ندینش و تسا ینیریش یوزرآ ندینش ار تسود کی یادص

 .درذگیمن

 ؟هیراهب نوا دش یچ سپاضریلع *

 .دنخس یلیخ اما .شغارس مریم امتح .منک شلماک متسنوتن نآرق هب شرآ -

 همادا یاوخ یم هک نک رکف نیشپ هقیقد ود طقف .نک یراک هی .یرایب راشف تدوخ هب داوخیمن ناج اقآ "

 .منوخب رایب ور صفات هتشون نومه دشن رگا ؟هن ای یدب

 .مراد هک ندرک رکف تردق .مشاب هتشادن مه یبان رکف رگا نم .تسا ییالط نارود :نارود منکیم رکف یچره

 ار هتفر تسد زا یاهزور نیا ترسح و ماهتسشن کیدزن نادنچهن یاهدنیآ رد هک مراد لایخ تردق ردقنآ

 مضدراهچ یهراش

  



 ۷۱۴ تسود دایاب

 شخلت تارطاخ ؛نیریش شياهمغ و اههصغ .ینارگنیب .یتیلوئسمیپ یاهزور .هقدقد یب یاهزور .مروخیم

 .رکف و هدیفع ناروف .نیریش
 شنتشگزاب و نیریش شنایغط .منک هانگ .منک اطخ .منک هابتشا مراد هزاجا نم .موش قشاع مراد هزاجا نم

 .رتنیریش
 .دوشیمن فده یب هک ناوج اما .منکن باختتا ار یفده چیه زونه مراد هزاجا یتح نم .فادها زا ییایند

 فیطل و ریذپلد یراهب رد یتح مراد هزاجا نم یرآ .دراد نادنچ ود یتذل ندوب ءار رد هک دشابن هار رد دناوتیم

 .دریگیمن ار ییاج جیه هک ییویدار لثم ؛مشابن کوک و مشاب وت رکف رد .مشاب وت نیگمغ .مشاب نیگمغ و تحاران
 ار وا راگزور نیا رد هک یسک دنخبل .دنخبل کی یاشامت و رادید کی هب راودیما .مشاب راودیما مراد هزاجا نم

 .مراد :تسود رگید یروط

 تمحت نیا .دشيم تکاب کاپ دینقننازاب نیاربز ام رهبع هک ميتتوقوخ :مادپ مدار یوم ناگدنوبش *
 .مینکیم یتمالس یوزرآ نوتارب شوخ تاقوا نیارد و میگیم رکش ور ییادخ

 :یسکات هدننار ضارتعا یادص

 نیا وت دمورد نومردپ ؟هتفوشوخ یک دیدش نوراب نياوت هخآ .هگیم یرویرد ویدوتسا وت هتسشن هکینز *

 بورآب .نوراب

 مورب هار یتعاس مین ؛دیدش ناراب ریز هک مدش یضار لد و لاحشوخ تدش هب یگنتلد یاهزور نیا رد هک دنچ ره

 :یرگید یارب و تسا تمعن ,یسک یارب اما .تسا ناراب :ناراب هک مینادب .تفگیمن هاریب زین یسکات هدننار اما

 .دتسرفیم تنعل راوید و رد هب رگید سک :دیوگیم رکش یسک .شیرلد ار یرگید و دنکیم داشلد ار یسک .تمقن

 هدایپ تعاس مین زا دعب زرین نم .لماک تیاضر رد هچ و میشاب رجز رد دیدش ناراب زا هچ .ميناهج نیا ریسا تخس

 .مدوب ناراب ضرعم رد هنافشاع هن و مدرکیم راهب ساسحا هن رگید دیدش ناراب نیا ریز یور

 ؟کهلف افآ -

 رز *

 ؟یربیم ؟یچ تسیرد

 .مریم رین ٍِتفه .هن ۰

 ؟مایب تاهاب ردصلپ ات بوخ -

 هلزبززل ۱۳۸۲ هاستشهبیدرا لرا یهسین



 تسود دایاب ۱۵

 .ایپ هشاب *

 هضارق ناکیپ کی فقس سامتلا نینچ هک «دشیمن زیربل مفرظ زا عقوم نآ ات ناراب متشاد رتشیب تیفرظ رگا ًاعطق
 .منک دوخ رس یالاب ار

 اجک ره هب ندیسر هتاهب هب ار اهنآ شهاوخرپ تسدگرزب یاهوزرآ هک میشابن ییاهناسنا هلمج نآ زا

 دنت ناراب ریز هنفقس:کی سامتلا .مينکیم.گرزب یوزرآ رگآ :.دیاب ناماس ؛لددیابیم هک ییاج الا.دناسریم

 .تسین شبب دوخ هب یدنخزوپ .یراهب

 .مرفنتم ندزفرح تخس زا نم نیسحدمحم ->

 ؟اجنیا یدز فرح تخس ردفنیا تدوخ ارچ سپ *

 رپ نوشقشع اب طقف قشاع یامدآ .یگیم تسار اما .منکیم رکف بوخ زونه منک رکف یروطنیا دیاش -

 .نتکیم یفرح

 ؟هدوب تقشع یارب اهیفرح رپ نیا ینعی سپ *

 مسا مه هراد لعاف مسا مه قشع یدرک تقد .لاوس هی نیسحدمحم یخوشیب یلو هن .هنک لوبق ادخ هگا -

 دوجو یتسود یهطبار کی طقف تسود ود نیب اما .سکعلاب و هشاب قوشعم هنوتیمن یقشاع جیه ؟لوعفم

 ؟نگیم یج شهب درادیم تسود هک یسک اما .لوعفم هن دنلعاف هن تسود ود .نیمه .هراد

 .قشع وت هن . هنکیم ادیپ یتسود وت ور ندش یکی.زاپ یتفو هشیم راشرس مدآ

  

 دی برا در

 ۱۳۸۲ تشهبیدرا لوا یهمین :مهدراهچ یهرامش

 ؛هرامش نیا ناراکمه

 امه راطعخیش اضریلع .تقیقح شونرهم

 .قاتشم نیسحدمحم ,نایمیرک ایور ؛یریبک
 کیتسراف :یئارآ هحفص و ینیچفورح

     یضابر ؛دکشناد تاراغتنا :پاچ
 مهدراهچ یهراعش

  


