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 فیرش یضایر مولع هدکشناد نایوبشت

  
۱۳۸۹۲ هامدادرخ لوا دتمیت ؛مهدزناش هرامش



 هلاقمرس ۱

 هلاقمرس
 راطع خیش اضریلع

 :دیسرپ شقلاخ زا قولخم

 ؟دنکیم لاحشوخ زیچ همه زا شیب ار وت هک تسیچ نآایادخ-

 :تفگ شقولخم هب قلاخ

 .ردق و اضق زا تیاضر و نم هب لکوت-

 همانهتفهود هلاقمرس تسا بوخ ؟دشاب لالم و جنر و مغ زا یلاخ شایگدنز رتفد ایند نيارد هک تسیک یتسار

 اههرهلد و ینارگن زا دایز اهزور نیا .تسا مرگ مرگ ناحتماو سرد رازاب اهزور نیا ميزادنیب یهاگن ار لبق هرامش

 ؛دننکیم دوخ نورد اب هدنشک و تخس یدربن هک نانوچ .ناشدوخ رد قرغ ار یرفن دنچ هشیمه لثم .مدینش

 نآ هب هک میهاوخیم ایآ (نتخانش)؟میسانشیم ار نامفده ایآ .دیآیم نایم هب فده زا نخس دایز زورما .مدید

 رتهب ایآ ؟یاهدنز تفده ندید ات و... شوکب و شوکب .ینامیم هدنز وت :دیوگب تأرج هب هک تسیک (نتساوخ)؟ میسرب
 .دنز یم هسرپ ام یمدق کی رد گرم دیاش ...؟ميزادنايب نامپچ تمس هب یهاگن تسین

 هکنآ دراد یتردق هچ .دنک یمندیدرت هکنآ دراد یهوکش هچ .میمصت هظحل تسابیز .ندیسر یارب شالت تسابیز

 هب رتمک مدوب نامک و ریت رگا.دراد یاج سک همه و زیچهمه یارب شلد تسا یضار دیآ هچ ره زا هکنآ .دنکیم لکوت
 اهر مناوتب نیرتتسدرود ات مدنام هدنز رگا ات مدیشکیم ار مدوخ ردقنآ اما تسا تخس هچ.مدشیم قیقد فده یور

 .فده ات .موش

 یا« ۰

 ۱3 هراش | هلازمززع



 ۲ ندرک رکف هنوگچ

 ندرک رکف هنوگچ
 عرار لیباه

 هرک رب هطقن ود هراومه ینعی .دشاب کی هب کی هک درادن دوجو هحفص هب (یلاخ وت) هدرک زا یاهتسویپ عبات چیه»

 «ادنراد ناسکیراشف و امد هک دنراد دوحو نسمز

 .متفگ یضایر مالس رانیمس رد هک دوب یاهلمج نیرخآ نیا

9    
 هطقن ود یارب اقبقد میهدب هزاحا رگا الثم .درک رتیوق ار مکح نيا ناوتیم ایآ هک مدوب رکف نیا رد مدما نوریب یتقو

 دوجو یاهتسویپ عبات نینچ تفگ ناوتیم زاب ایآ ,دشاب کی هب کی عبات اهاج هبقب رد و /(2۱) - [(2۷) هرک زا ۰

 ؟درادن

 رارق هحفص رد ندرک هراپ نودب ار یکیتسال پوت کی رگا هک مدرکیم رکف متشاد .دمآ یم تسرد مرظن هب مکح

 .دنوشیم قبطنم مه رب نآ طاقن زا یدایز دادعت الامتحا ؛میهد

 تلاح نامه هک ارچ ؛تشاد دهاوخ یتخس رایسب تابثا .دشاب تسرد یمکح نینچ رگا هک م درکیم سح رگید فرط زا

 رد وا اب ار لاوس .مدید هدکشناد ورهار رد ار ناداتسا زا یکی هک دوب لاح نیمهرد .دوشیم تباث تمحز هب مه شفیعض

 یعس و میتفر شقاتا هب مه اب نیا دوجو اب .دومنیم هتسخ الماک و دون هتشگرب سرد سالک زا هزات داتسا .متشاذگ نایم

 ,منک زکفلاوس هی.دیاب هنوگچ هک مدوب هدیمهف مدسآ نوریب یتقو :-میورب راجتلک هلاسم اب میدرگ

 تن هتزس
 هام رک

 [ ۸۲ هامدادرخ لوا همین



 یکولب یاهسیرتام ۳

 یکولب یاهسیرتام
 یگیب حتفلوبا ناملس

 دیاهدید ار ریز هیضق یخ ربج رد امتح

 هاگنآ () - 6 و دنشاب » »  یاهسیرتام ۸,6,6, رگا

۸ 7 
0 <- 40/۸ - 01( 

6 ( 

 یی اللناک یانییقق نیا یدوب سرت هگ دسريم رظن دیر. دیتفاد یساسساهچ هبضق نیایدیک اب اش منادیمش

 یاهطبار هیضق نیا رد تسا هیضق نیا یارب یمیمعت نتشادن دوجو دوشیم ساسحا هک یعیبط ریغ بلطم یلو تسا

 هب هطبار نيا ندید اب هک یزیچ نیلوا .بوخ .دراد دوجو ۲ « ۲ یکولب سیرتام کی نانیمرتد ندروآ تسد هب یارپ

 ؟دراد دوجو یاهطبار نینج ایآ دوب » * »» اهکولب دادعت رگا هک تسنیا دسریم نهذ

 .دینک رکف هیضق یلامتحا میمعت تروص هب تسا رتهب هلاقم نداد همادا زا لبق

 دشاب ریز ترابع هیبش یزیچ دیاب میتسه نآ لابند هب هک یاهطبار پج تمس ردا میمعت اما و

 ۸۱۱ ۲ ..- اس

۰.. ۸۲۲ #۸۲۱ 
4 ۱ 0 

 ۸م ۲... ااصج

 !؟اه ۸:: بسح رب ترابع کی نانیمرتد ؟روطچ تسار تمس یلو دنتسه ۰ یاه سیرتام اه نو .نآ رذ:هک

 عفاو رد .دیروآ یم دای هب ار ۲ ۶ ۲ سیرتام نانیمرتد .هدش حرطم هیضق ندرپس نهد هب یرب مهامش الامتحا

 روط هب [(۸,۲,(,)) نآ رد هک تسا ٩6۷ [(۲,(,,۸)) تروص هب یواست تسار تمس ترابع هیضق تروص رد

 .تسا ۱,(,/,۸) یاههیارد اب ۲ ۲ ۲ سیرتام کی نانیمرتد یروس

 تروص هب یترابع تسار تمس هتفای میمعت تروص رد دینک ضرف سپ

 ۹( او ی اس)

 رگا رتقیقد روط هب دشاب 7 * 7: سیرتام کی نانیمرتد یروس روط هب (۸۱۱:۰۰۰, 4 یی دو ۸مس) ننآ رد هک دشاب

 دنشاب ریختم اه 2:

 ۱ و ۱0۱[ ]| ۱هزک» 1(

 :تسا زا( و جز دوم : ها انس)ا ینفیرعت شوخ نآ و دراد دوحو لکشم کی یلو دش لماک هیضق دسریم رظن هب

 اب اموزل یسیرتام ود ره یلو دهدیمن ربیغت ار نآ نآ هلمج ره رد اهریغتم ییاجباج هک تسا یاهلمج دنچ کی / اریز

 .دنوشیمن اجباج مه

 ها ناز رززد
 هب) ریو هد شنا



 گ یکولب یاهسیرتام

 نیا زا هدافتسا اب .دراد دوجو (7) 2 67 تروص هب یطرش هدش حرطم یلصا هیضق نروص رد ؛دیشابن نارگن بوخ

 هرازگ هب و دش دهاوخ فیرعت شوخ /(۸/.۰....۸۱۱,) مینک ضرف ار مه اب اه از ندشاح هباج طرش زین ام را هدبا

 :میسریم ریز

 دشاب هدش فیرعت (*) قط / و دنوشاج هباج ود هب ود هک دنشاب ۱ ۷ یاهسیرتام (۱)::۸«:ریم رگا :هرازگ

 میراد

 ۸۸و ۸4۸۲ ...۰ /ورپ

 "۷ 1 ۸۲۲ ۰۰۰ ۲ ار

"۳ 4۲ ۳۹ 

 !هدنناوخ هدهع هب :تابا

 دینک هدافتسا ريز ییامنهار زا دیناوتیم یلو تسین لکشم هرازگ نیلوا تابثا

 دنتسه یشلثم الاب اه ۸: هک یتلاح یارب طقف ار مکح تسیفاک هک دیریگب هجیتن مه اب اه ۸,ز ییاج هباج طرش زا

 .مینک تباث دنتسه یرطق اه ۸در هک یتلاح یارب ار مکح تسیفاک دیریگب هجیتن دعب و مینک تباث



 درخ لوپ 1 ۵

 راطع خیش اضریلع

 ار ۱۲۵۰۱۷ هملک اجنآ رد .دوب یبوخ و مظنم .تنیاس .متشگیم ار ۱۵۱۵۲۱۰0۱۲۵۱۱۰00 تیاس

 .مدروخرب ءمن» ميماطاع» هلاسم هب و مدرک وجتسج

 :(60:0 0۳۵۵۱6) لوپ هلاسم

 با (0۱۱ ۰ «,) > ۱ تسا۱ اهنآ م.م.ب هک دشاب اهلوپ زا یاهعومجم ۸ > (0۲,0۱,...,:0) دینک ضرف

 الثم .میزاسب ار یریداقم میناوتیم میشاب هتشاد رایتخا رد یفاک رادقم هب ( ۱ < : < 7) م: ره زا مینک ضرف رگا

 نیا هلبسو هب هک # رادقم یارب ینعی سپ ۷۱۱۰ - ۱۱ ۲۲/۹۱ ۱۷ ۵/۰ ۲,۵,۱۰(۰86) - ۱ ۸ (۲,۵,۱۰)

 :میراد دوشیم هتخاس اهلوپ
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 هب نیا اب ناوتیمن هک یرادقم نیرتگرزب ةک تسا یعباتبو عبات .تخاس اه «ب نیا اب ناوتیمت ار ریداقم زا یضعب یلو
 هذج « 2 ۳ ,یارب هلاسم نیا ؟دوشیم هچ یلک لا رحو(*,۳۲,.... هم هک تبنا نی هلاسن .دهديم ار تغاس اه
 .تسا ۱۲2۲-۱ لئاسم

 یارب هک تسا هدرک ضرف هلاسم عقاو رد) تخاس اهلوپ نیا اب ناوتیم ار دعب هب اج کی زا هک دوبن حضاو نم یارب
 (دریب مان و عبات درب مسا هب ار اهنآ نیرتگرزب هتسناوتات دراد دوجو ینارک تخاس دشیمن هتخاس هک ییاهلوپ

 (؟تخاس اهلوپ نیا اب ار دعب هباج کی زا دوشیم ایآ) تسنادیم ار نیا باوج (هاوخشوخ) هواک متسود

 هک دنراد دوجو 77 رد 2۱۱ ۲,۰۰۰,2, سپ .تسا 0 (0۱,0۲,۰.۰۰,0۰) > ۱ هک میناد یم

 و 1

 ات 2۱ مينکیم ضرف دوش هتساک هلاسم تیلک زا هک نيا نودب .دنایفنم اهیضعب و یفنمان اه 7: زا یضعب حوضو هب

 ینعی .دنایقنم 7, ات تریب» زا و یفنمان 2م

  1 ۱, 2۶ > 67هوم ...۲ ۲۱6۱٩1۲۰۲۵۲

 اتدعاق و

 3نتایج هد هر

 0۱,0۲,۰۰۰, زا یفنمان یطخ بیکرت تروص هب میناوتیم ار + ۱) زا رقگرزیب ددع ره هک مينکیم اعدا لاح

 :میسیونب

 ه> (۱ ۱ جمع بت همه <<

 هام



 1 درخ لوپ

 :اما

 اه ع و عام ۶ ۱ ) ع و + (م4 ۱) - ممد ه > (4 )»2 )۱ 1۳/۸٩4

 تابیکرت زا رگید تمسق زین » مینادیم نینچمه .تسا « < 7 و تساهلوپ یفنمان یطخ تابیکرت زا یتمسق +۱

 (دوب یقنم تابیکرت اب ربارب - اریز) تساهلوپ تبثم یطخ

 .میسیولب ۵,, ات 4۱ تشم یطخ تابیکرت هلیسوب میتسناوت ار ۷ هاگنآ مینک تباث رگا ؟تسا یفنمان و -  ایآ

 :میراد لاح .تسا مو < ۲ هجیتن رد .دشابیم 4 < ۲ سپ تسا < » اما .تسا یفنم و - 2 هک مینک ضرف

 ارور ۱ < و ۱)

 یفنمان یطخ بیکرت اب ار ا میتسناوت و تسا یفنمان -  ۰ سپ .تسا ضرف فالخ هک ۸ < ۲(۸ ۰۱ ۱) هک دش هجیتن

 .میسیونب اهلوپ

 ةیازهتفگ ( ۸: هامهارعن لوآهمی



۸۱۲۲۲ ۱۲۳۵۱۱۱۱۱۸۲۲۵۲۱۲ ۳ ۷۲ ۷ 

۸ ۳۵۱۱/۸10۱ ٩0 ۲ 

 یسمش دوواد

 مولع نادنهشناد هجوت دروم اربخا یلو تسین یدیدج عوضوم (20۷1600۸2۱00) هتفاین نابنب یاههعومجم هیرظن

 یلو دندوب هیرظن نیا یایاضق و لوصا یزیرهیاپ یپ رد یهورگ متسیب نرق لباوا زا .تسا هتفرگ رارق هفسلف و یضایر

 .دشن نآ هب یصاخ هجوت دربراک مدع تلع هب

 70۱0, ۳۳۵۵60اار 00>۸) تسا هدش انب لصا هد رب میرب یم راک هب و میسانشیم ام هک ییاههعومجم هیرظن

 اهنت هن یرایسب یارب لصا نيا 7 : ۲ 1 درادیم نایب هک دشابیم مهد لصا یلصا لکشم و (0۲ 0:60 [7:۳6]

 نیا فشک و هداهن رتارف ار اپ زین یاهدع و .دنرادنپیم اههعومجم یارب تیدودحم یعون ار نآ هکلب تسین یهیدب

 .دناهتسناد بالقنا کی (یموهوم) یراگنا دادعا فشک ای و ناتساب نانوی رد گنگ دادعا فشک دتنام ار هیرظن

 یا»شوه لیلحت و یسررب رد تشگزاب دوخ یاهراتخاس زا یضعب هک تفرگ رارق هجوت دروم ینامز هیرظن نیا

 رد الومعم .دوب 87006 رگلمع اهتفایهر نيازا یکی هنومن روط هب .دندش زابن دروم یرتویبماک یاهمتیروگلا و یعونصم

 مزال نامز رگناشن یعون هب هک دننکیم فیرعت 0۲06: ای 570 کی برض لثم ییودود رگلمع کی یارب رتویپماک ملع

 مزال نامز هن تسا لمع ماجتا یارب زاین دروم نیشام یاهلکیس دادعت رگناشن تقیقح رد) تسا لمع نآ یارجا یارب

 لع« یبودود یاهرگلمع یور هک ار رگلمع نیا مان (دنراد یکی هب کی ابیرفت هطبار صاخ نیشام کی یور یلو

 :دوب اجنیا لکشم یلو دنداهن :0[700) دنکیم

 نبا هب زین یرگید یاهتفایهر «517000(7001) 7 ؟دادیم خر هچ دشیم لامعا شدوخ یور «ا700۲ رگلمع رگا

 دیریگب رظن رد ار ریز یاههعومجم هتومت روظ هب تشاد دوجو هلاسم

1, < )۰( 

2۱ < )۰,)۰(( 

 ۲ > (ه,(۰,۶)))

 دروم رد اما .تسا (7۳6) هتفای تخاس هعومجم کی هک میراد » ۸ ره یارب هک تسا حضاو

 .دنک یم ضقن ار 2۸ : ۶ ع 1 لصا هعومجم نیا هک تسا حضاو رپ ؟تفگ ناوتیم هچ ۷ > ۱۷ 1م > (ه,)

 ؟درادن دوجو یاهعومجم نینچ مییوگیم ام ارچ یلو

 :دینک هجوت یواست فیرعت هب الاح

 (۸()۷۲()۷ - ۲) +ج ۷77725 هج 71۲

 .مينکیم فیرعت ار یواست و هتفرگ رظن رد «ع» لداعم ار 77 ام 7۲0 یاههعومجم هیرظن رد

 فو سقرریوط هدگ شنا نوش ِثٍِپثك ریزد



۸۱۳۲۲ ۲6۲۱۱۲۱۲۸۰۲۱6۱۷۲ ۳ ۲ 

 ؟درب راک هب زین هتفاین تخاس یاههعومجم یارب ار یفیرعت نینچ ناوتیم ایآ

 دینک هجوت ریز یاههعومجم هب

 ه > (), 9 -

 .تسا یتخس راک ۵ و « یاههعومجم یارب یواست فیرعت دینیبیم دینک شالت یمک رگا

 (>«یععناطاع ممنج46۱ عبهما) ار اهنآ هک فارگ یرس کی زا یواست فیرعت یارب ۸6۶۸۱ یاقآ دننام یاهدع

 70۱ یاههعومجم هیرظن زا (00]0606::0) میمعت کی هب ار ام هک تسا نیا فیرعت نیا تیمها .دنتسج هرهب دندیمان

 تهج فارگ کی تروص هب ار اههعومجم تفایهر نیا رد لاحره هب (۲۵۵۱26۵۱۱۶۳۷) نیزگیاج کی ات دنکیم نومنهر

 تسا ریز فارگ ود لداعم م > («) هنومن روط هب .دنهد یم شیامن راد

 دشابیم ریز فارگ ود لداعم 5 - (۰,۸) ایو

7 
0 2 

۵ 
 باتک هب دنناوتیم ناراد تسود هک میراد یاهدیجیپ هیلوا فیراعت هب زاین فبراعت و ایاضف نایب یارب فیرعت نیا اب یلو

 دننک هعجارم ريز

 ۸تا علم [۱988] الو عملا (مسمعا هعاع,م (تکآنآ [۲,۵ع۱۱۱۲۵ ۵اعع, ۱

 [ ۸۲ هامدادرخ لوا همین دزمتفعس

 



 ٩  ۱ ۱ ۳ ۱مود تمسف ) یهت (

 راطع خیش اضریلع

 هدرک رمع هچره و .دشاب توهش ینابرف ات تشادن لاس و نس مه ردقنآ .دنک هشيپ یکدوک ات تشادن ینس کرتخد

 رب طقف وا .دمآ یمن شدب یواکجنک و هبرجت زا وت و نم لثم زین وا .دوب هدرک داب ار یگبرجت یب کنکداب طّقف دوب

 ..دوب تسد یهت اعقاو وا .دوب هدیبوک رجز و یتخس نادنس

 هک یراهب ناراب ... گرم اب .درکیم مرن هجنپ و تسد یزیچ اب زورنآ ؛دوب ضیرم اعقاو هک شلاوحا ضیرم ردام

 درس زی .دوب باقع نیرهکانتشجو گرتخاد رثام یارب «یرغاش و رمشزو مییسن و اغد و دنگیم لاحشوخ ار یاهدغ

 هنامحر لد ردام هایس رداچ ریز را هک دوب مولعم کچوک یتسد طقف شیاوخ هشیمه کدوک زاو .سیخ یمامت هب .دوب

 .تخورفیم سمادآ ور هدایپ تیعمج یال هبال کرتخد .دوب هدش ناجیب شندب ردام زا رتدوز کدوک .درکیم هولج

 .دنرخب وا زا هک درکیم سامتلا اهمدآ یاپ هب راگنا :شورف سمادآ دق هاتوک کرتخد هک دوب دنت ردقنآ ناراب

 .دوب رود شردام زا یردق وا .دنزن شنامشچ هب ناراب هکلب ات دوب هدش عمج شاهرهچ

 .ترکش .. ترکش ایادخ... ینوراب هچ -

 .میروخب مه ییاذغ هی نوریب میریم .هشیم هرطاخ نوراب نياوت .نوریب میرب مه اب تلابند مایم -

 دعب هسلج یارب .ناعیم و ریخبت لصاح ناراب سپ ۰۰.۰ ياهتشپ یازناراب یاهربا نیا .دینک تقداههجب -

 .دیسیونب ور 1٩ هحفص یاهییرمت

 ۳ زا تعاس .دشورفب دناوتیمن ات ۲ زا شیب یناراب زور نیا رد تسنادیم وا .دشیمن شنت دب یوب هجوتم کرتخد

 .دنکیم هلیپ یدرمریپ هب هک دوب هتشدگ رهظزادعب

 .سمادآ هی :سمادآ هی خب اقآ -

 (یسرم) یسم .ماوخیمن رتشیب هنود هی... ؟دنچ .ایب

 .دزیم گنل یمک و دوب تکرح رد شاهنیس زا رتولج یمک شناتسد .دومنیم هتسخ شاهرهچ اما مارآ یدرمریپ

 نا رد اک تفریم هناغ هب عیرس .ةنامب نام رم ناراب زا اف دوب هدیشک رس یورب ینولیان ,راولش و تک ای دوب يصتتشتم

 هن و تساوخیم دوخ نادجو زا یخساپ و شسرپ هن. .. چیه .تشذگن چیه .سمادآ دیرخ ماگنه درمریپ لد رد .دیاسایب

 ؛داد حرخ هب سمادآ دیرخ رد هک یتیدج و دوبن کرتخد هب درمریپ هاگن .دیرخیم سمادآ یزوسلد و محرت یورزا

 ناسعا شلد رد: یاهظتلا یارپ گرو .دیرخیب نیسادآ کرتشد زا اعقاو رابب» درگ ریتم راب نیلوایارب ار گرتگد

 .درکیم یسک زارکشت

 ؟دیرخ سمادآ ؟تخوسن شلد... ؟مادگ نم دیمهفن درمریپ ینعی. .. 111-

 رتفرط نآ .دوب دنت نانچسه ناراب .دشاب بوک خیم کرتخد نیا زا شیب دانن هزاجا یگدنز رم نابز ناتوط امآ

 .دوب هدرم ردام زا رتدوز یتعاس کدوک .رداچ ریز یمامت هب شکدوک و تسا هداتفا نیمز یور یمامت هب شردام نونکا

 انک هاگان هب تیعمج .دهد ردام لیوحت ار سمادآ شورف زا ناموت ۱5 ات تفریم شردام غارس هب دیاب کرتخد

 ۱3 هرامش ) هنازمززومد



 ۱ ( مود تمسق ) یهت

 .بآ قرغ نداچ ریز,هداتفا .دید نینچ ار شردام کرتخد و تفر

 .متخورف سمادآ هی .هگید ریگب .ناموت 1۰ نیا .ابب -

 و تیعمج هوبنا .دزیم فرح روط نیا تسا هدرم هکنیا رواب زا رارف یارب دیاش ای و تسا هدرم هک تسنادیمن دیاش

 هض ود اب و درک عمج یاهشوگ هب شرداج یور زا ار هتشبو یاهسمادآ :تشادنا شرهام قور ]ر گرتخد هک یاهع

 دب لاوس زا رپ یهاگن طقف .درکن مه ضفغب .درگن هیرگ گرتخد .دندوب هدرم شکدوک و نزب.. .دیمهف گچوک یکناکت
 .دمآ یم نوریب شکچوک یایند و تداع زا مارآ مارآ کرتخد .دنتشذگیم شرانک زا هک تخادنا ینابمدآ

 . ؟هدرم هک ننودیمن ینعی... هموناخ نوا شیب... هن .ههاقآ نوا شیپ مرب ۰ .ننببیمن ور ام دیاش -

 هک تشاد کش وا .دهاوخب یکمک هک داتفین شرکف هب .تسین مه نایمدآ عون مه هک درکیم رکف یتح کرتخد

 یارب وا .تشادرب دوب هداتفا نوریب ناشهبعج زا هک ار سمادآ ات جنپ راهچ و دز یتسج .دمهفب ای دونشب ار شیادص یسک

 .دیباوخیم نآ رد اهبش هک داتفا ییاج رکف هب راب نیلوا یارب .دوب دنت نانجمه ناراب .تفریمن سمادآ شورف

 ؟مرب یک اب الاح... ؟میتفریم رو مودک زا. .. ؟میتفریم اجک ابش -

 ردام نادقف یتح .دوب هدرب ورف یگمیسارس رعق هب ار کرتخد ؛دیاسایب اهبش نآ رد هک ینمام و فقس کی هب زابن

 :دتفا یدوبنرکف هبراب نیلوا یارب و .دشفیم ار شیولگ ضغب .دنک هبلغ نآ رب دوب هتسناوتن
 .مرادن تقو نم... هشیم بش وهی نالا امتح... همک همک دیشروخ هک مه زورما... همنسرگ ردقچ -

 .تشادن یدوبان ات یمدق ییوگ هک دوب هداتفا شمادنا رب نانچ هزرل و دوب هدیرب ار شناما یگنسرگ

 ؟روطچ اما دشیم هدید وا

 .شهب میروخن میرب رو نوازا -

 . هراد هانگ .میرخب سمادآ ههادگ رتخد نيازا میرب نامام -

 . نرآ یم رد لوپ مه ردقنا .ننزیم ور تسیج هیناث کیج هشاب ترپ تساوح .نادزد رتخد نیا زا اباب

 .تسب نب... و تولخ یاهچوک .دیجیپ یاهجوک لخاد هب لیلد یب و همیسارس

 .مدش سیخ نییاپ ریگب ور رتچ مکی -

 ینعی تفیقح مداتفا رکف نیا هب دوب هداد تسد یبوخ لاح هک بشید .متفگیم متشاد هرآ... ؟هبوخ. .. هشاب -

 مدرک فیرعت ور تبعقاو .منک فیرعت مابب متفگ و مدرک رکف یلبخ ینودیم... ؟هیچ تیعقاو ؟یچ ینعی تیعقاو ؟یچ

 دید هشيم هک یعیبط هدیدپ ره و افرح ندینش و ندید لثم .نایرج اهمدآ نيب و هتفیم قافتا حراخ یابند وت هک یزیچ

 .نایرج رد قولخم نورد و هدیسرن روهظ هب هک تسا یتیعقاو :تقیقح اما...

 .بلاج هچ

 یمدآ نورد هک یتقیقح اب هشیم ور راک نيا منک رکف .میسرب یسانشدوخ هب دیاب نگیم افرع یدبنش الثم هرآ -

 .دینش ور شتقبقح و داد شوگ نورد یادن هب هشیم الامتحا ینعی .داد شطابترا

 ازیچ یلیخ :تستوتیم ,یقیلق یادص ای یرقت دیبهگ مدنو باتک هیوت نم افافتا . . 1لایناب یو دوپ تکیمس

 همهفب

 بآ سیخ هراچیب... مگیم ور ةادگ هرآ. .. ور هرتخد نیا ] .. هنورد یادص روج هی منیا .. بلق یادص ناهآ -

 هناز بز 1 ۸۲ هامدادرخ لوا همین



 ( مود تمسق ) یهت ۱۱

 ... میتفگیم میتشاد هرآ... هتسب نب هک هچوک نیا... ؟هریماجک... هدش

 ۲ شورف سمادآ کرتخد رگید وا .دوش رتکیدزن و کیدزن شیوخ تشونرس نایاپ هب ات تفریم و تفریم کرتخد

 و هناخ لابند هب یگمیسارس و یناربح و وجتسج نیا و وس کی زا درمریب نآ دیرخ دنادیمن یسک .دوبن لبق تعاس

 نيازا هتسخ هتبلا و داش و یضار ار کرتخد ردقچ ,رگید یبوس زاید هتبلا و دوبن نآ لابند هب لاح هب ات هک یلاوس ناروف
 ...بآ زارپ و... بآ زارپ اما کچوک نازیل کی لشم,یتس .. . لنگ: کی یوسب دیاش و .دربرگید,ییابند:هب اینق

 ربح

 یرصان ناگزم

 :تایبیکرت زور

 میت ٩ روضح اب دادرخ ۸ هبنشجنپ زور حبص 2۱!۱۷:0:۲ا ناونع اب یضابر یعوضوم تاقباسم یرس زا هقباسم نیلوا

 .دش رازگرب هدکشناد رد تایبیکرت عوضوم اب و هرفن ۳

 رانیمس ود نیب رد .دشئارا نایدومحم رتکد و [01612۴4 1٩0 طسوت تایبیکرت هنیمز رد رانیمس ود زور نامه رهظزادعب

 رتکد رسپ) نایدومحم افص لپ :اهلپ همه نیب رد هک .دنداد هقباسم مه اب همانزور سنج زا ییاهلپ نتخاس اب اههچب مه

 .درک لمحت ار فن کی نزو هک دشهتخانش لپ نیرتمکحم (نایدومحم
 یاههجب زا یمرک شرآ ؛یزرمرداق ریما ؛یبارت مانهب یاضعا اب ۲۱0۱1۲6 میت .دش ادها تاقباسم زیاوج مه نایاپ رد

 .تفرگ قلعت هزیاج هدننک تکرش یاهمیت همه هب هک دوب نيا هقباسم نيا یایازم زا .دش هتخانش لوا ۸۰ یدورو

 ۷۵ یدورو) یحلاص اضریلع نایاقآ روضح اب هناتسود یاهسلج .دادرخ ۱۱ هبنشکی زور ؛خنرس یاههچب تمه هب

 هدکشناد رد (۲۱۲۲ هاگشناد یلعف یوجشناد و ۷۲ یدورو) یریگمارهب نسحم و (لیی هاگشناد یلعف یوجشناد و

 .دش لیکشت

 زا جراخ هب نتفر لبالد لوح ثحب هب نایوجشناد .دوب گنررپ نآ رد ۸۱ یدورو یاههجب روضح هک هسلج نیارد

 .دنتخادرپ اکیرمآ و ناریا یاههاگشناد یگنهرف و یملع وج یاهتوافت و نآ بیاعمو ایارم و روشک

 .دننکتکرش 10271006 رد ثحب همادا یارب -هبنشود- دعب زور هک دش توعد اههچب زا نایاپ رد

 و ۷۲ یدورو) یراختفا نامیا و یحلاص نایاقآ و نایدومحم رتکد روضح اب 102710 هسلج مه رهظزادعب هبنشود

 .دش لیکشت هدکشناد نایوجشناد زا رفن 1* زا شیب و (نوتسنیرپ هاگشناد یلعف یوجشناد

 رد هنیشقن یافآ هک درک حرطم هرابود دوبهدیسرپ هنیشقن یاقآ زا شیپ زور هک ار یلاوس یحلاص یاقآ ادتبا رد

 هب هدکشناد یاههچب فرط زا مه هسلج نایاپ رد .تخادرپ لیصحت همادا یارب ناریا رد دوخ ندنام لیالد حرش هب خساپ

 زآربا یمض نایدومحم رتکد .دش ادفا ناشیا هب یاهیده نوشک هنومن داتسا ناوتع ةب نایدومعم رتکد باختنا تبساثم

 .تفای نایاب رصع ۸ تعاس دودح هسلج نيا.دربیم تذل اهنآ یاهتبحص ندینش و اههچب عمج رد ندوب زا تفگ رکشت

 یفا. ۰



 ۱۲ یواسان کی میمعت

 یئارخ دازهب

 یواسمان میناد یم .مینک دئارا ۲2۱۶ < »۲ + ار + ۳۲ یواسمان زا یمیمعت میراد دصق هلاقم نیا رد

 یواسمان یبات هس تلاح عقاو رد نیا .تسا رارقرب یفنمان یقیقح ددع هس ره یارب ۳۶۱۶۲۶۷ < 2 ۲ ۶

 .مینک تابثا هداس شور کی اب ارنآ هک دیهد هزاجا یلو .تسا یسدنه_ یباسح

 :مینکیم هدافتسا رلبوا داحتا زا و میسیونیم < 1 2 1 ۶ - ۲۱۰۲۰۳ تروص هب ار یواسمان

 7۲ 4 7 4 ت س -> (2۱ ٩1۲ ۲۷ 4 2۳)( ۲ ۴ + - 2۷۲۳-۱2۲ - و )

 عام 2۲ +۵۷( )۲ ۲-۴ ۴۰۱

 تبسا یناک اهنت و تسین مزال ۲۳ ندوب یفنمان ؛یواسمان نیا یرارقرب یارب هک دینک هجوت یلو

 :میسیونیم ریز ینانیمرتد تروص هب ار هجیتن نیا .دشاب * < »۱ ۶ ۱۲

۳ 2۲ 2۱ 
۳ 

 2۳۲ تا ۲ ]۳

3۲۲ ۲۳ ۷ 

 :دز سدح ار ریز یواسمان ناوت یم نیاریانب

 : هاگنا ,دنشاب یقیقح دادعا »۱,2۷۰... و درف و یعیط یددع » رگا ۱ هرارگ

 و ۲ و

 7 ص۱ 3
 ها ج0 گچ تو |[ 1 .. رپ مچ ۵

2۱ ٍِ_ِ .۰ 7 

 :هاگنآ .(۴ - ۱) دشاب دحاو ما »هشير کی دینک ضرف :تابثا

 اه تا ات ۲ ۱0

 7 ۳ ۱2 ا بن هو -
 ۸ ۱ ور(

 2م زا هود و ۱۲ ۱۵ 10۳

 ۱ ۱ ۱-7 1 ۲ و 9 7۷ | ۲ ۱ ی 1۳035 هم ۱0۳

 ه ۱2 4 ۱2 1... 10۳ 1۳۳3۱ ۱0۳
 حبس ۱۳) ۲

 ۱۶۲ 4 ۳٩ ۰.4 نو ۳ و 2 103 یا ار هو ام رب ۱0
۶-۱ ۲ #۳ 1 102۲ ۱ 

۳۹ 
 0 1" 1۳3۳۱ 18۳ سا

( 2 ۰۰1 1 ۱۱۲ ۳ - 

1۳۱ ۴ ۱0 

 [ ۸۲ هامدادرخ لوا همین
 دراز زنم

 ۵ ینادرعمط وا[



 یواسمان کی میمعت ۳

 .تسا ریذپ شخب »(۱0) رب ۸۰ 6 2[0,...,م] هاگنآ .دشاب م(0) ع 1۱2۲٩۰۰۰4 ۱۳ مینک ضرف رگا

 رگ ریز .تسا ریذپان لیوحت (27[1:,..., 2:] رد م(۱) یفرط زا

 ) - 0( مر

 نیرتگرزب ار ؛) .دنتسه ۶ لماش هک « تالمج نیبرد .دشاب« رد 7, ناوت نیرتگرزب ! دینک ضرف هاگنآ

 نینچمه .دیریگب ۶م ناوت نیرتگرزب ار /, ؛دنتسه ۶۱ ...۶-) لماش هک 4 تالمج نیب رد و ...دیریگبت+ ناوت
 ؛دوشیم رهاظ و» رد رابکی اقیقد 2۳** .۰.2:۳** هلمج .مينکیم باختنا م زا هباشم روط هب زین ار 2(..." هلمج

 وا, ۷ ۰۱ 2 ۱ سپ .تسا م(») رد ۱ ناوت نیرتگرزب اب هلمج انمض و تسا رفصان نآ بیرض عومجم رد نیاربانب

 :نیاربانب .دوشیم تباث یهباشم مکح زین ۱ < ۶ ۰7: یارب بیترت نیمه هب .تسا/, > 5: > ۰ ۱ < # یارب

 2[0 دو هتبو) عمر دع . ۰ ی

 ۳3,۰۰. و) ع 6 هو.

 4۳ رد 2:*ز بیرض هاگنآ مز # ۰ و 4 # ۰ هک دشاب دوجوم ۱ < :, رگا .تسا «,! - ۰ ۰۱ < ۶ ره یارب هک

 .تسا ریذپان لیوحت (0) ینعی .تسا تباث 7 اي هزا یکی نیاربانب .تسا ضقانت هک .دوب دهاوخ «6ز و * ریارب

 نوچ و .فكنتسیت مه زا یبرضم ۲(۱۸)۱(2) 6 62۱,۰۰۰ هاگنآ .دشاب دحاو ما هشير ود ۱ ۶# »برگا انمض

 .تسا ریذپشخب زین ۲»1(2) و 05۱(2) رب ۸۰ ؛تسا (1۱۳))اتکی هیزجت هزوح ([2۱,۰۰۰:2]

 رب ۸, هاگنآ ( - مع + :و» ۴ الئم) میریگب دحاو هیلوا ما » هل دو کنی ار اه رگآ نتسپ

 :دوشیم هجیتن فرط ود رد 27 هلمج نتفرگ رظن رد اب یگداسب و تسا ریذپ شخب (۱(»)۱0۳) ..۳۳۲(۰2)

 الا وپ (۱۸۲(2)۱0۴) 4۰ .(۱

 :میراد تروص نیارد 2۱۱2:۲۱۰۰, ۴ 7 دینک ضرف لاح

۱ 

 8 عصاره عج( )اکسس
 - ۳ ۱) )مس عجب +۱ همراه
 روس  

 نیاربانب ,تسا یفنمان هراومه ۲1: |۱۱۲)*۱۶(۶ یفرط زا ۲

 ۸, > ۰ ج2 >

 هاتف
 ۱۳ هرامش ]



 یواسمان کی میمعت

 :هاگنآ ,دنشاب یقیقح دادعا 2۷,.7۱,۰۰ و :حوز و یعیبط یددع » رگا ۳ هرازگ

31 ۳ 2 

37 7-۱ 
 ۸ > > و هچ |جم +۳. هما > |2۲ ۲۶۶٩۲۰۰۰ وا

27۱ ۳ 3۷ 

 :میراد .۱ هرازگ تابثا هباشم :تابنا

( 0( 1 ۱ 
 «2 ٩-32

 > »(۱)»(- ۱۱137۱۳۱۱۳ - (ع تب هوم و هم هوره
2-1 

 <( هوم اب هما

 نیاربانب

 و) هب ه < ۸

۳ ماد
 ب۳ ( 

۱ 1 

0
 

۳ 

 | تعو- ۱ جواب(
1-۱ 

 !ریگب هزیاج نک رکف
 عقاو رد .تسا ۸, لماع کی ۲۰.۰ 2 میداد ناشن هک روطنامه

 2۱ 2۲ یی و ۲ ها بس و

 1 3و 2 79-۱
 ۸8 تا > جم 4+ .:. 41 یر

۰ ۲۲ ۱ ۳ 2۲ 

 نوتس نیا زا ار رگید یاهنوتس زا کیره سیس و ؛مینکیم برض نانیمرتد لوا نوتس رد ار 2۱ + ...+ ۶م رگا اریز)

 :میسیونب یقبقح دادعا زا لماک عبرم دنچ تروص هب ار ریز نانیمرتد میهاوخیم (میسریم ۸۰ هب مینکیم مک

 ۱ 2+ ..م 9و

 9, ۱ او ۷ ۵ وب
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 ینعی ).دنک یمن راک » - ۷ یارب وگلا نيا اما .دننکیم یوریپ وگلا کی زا » - ۳,۵ تلاح ود ره هک دینک هجوت

 (تسین دنیایم تسد هب الاب هباشم هک ۲ ۳ نانیمرتد تفه عبرم عومجم ۷

 اب هک دبهد مبمعت یاهنوگ هب ار - ۳,۵ یارب هتفر راک هب یاهوگلا درف » یارب (!هزیاج ناموت ۵۰۰۰) :هلاسم

   + رپ دچ نانیمرتد » عبرم عومجم تروص هب ار ۲: - » ناوتب نآ زا هدافتسا ۱

 .دیسیونب یقیقح دادعا زا لماک عبرم دنچ عومجم تروص هب ار (,(!هزیاج

 تاعالطا یروانف 7
 دبوم منبش

 فا
 ناموت ۳۰۰۰) لقاال ای و .تشون  

 دخ رگید و تقرگ .دهاوخ دوخ هب یناهج داعبارشب یفدنز زا یرایسب یاههصخشم نآ رد هک تسا ینرق رضاح نرق

 .تسناد ایرد یعون رضاح نرق رد دیاب ار تاعالطا .دوب دهاوخن یراکچیه ماجنا یارب ییانعم ییایفارغج زرم و

 هریخذ :یروامج رد هک تسا تبریدم و رازفا زغم ازفا مرن ؛رازقا تخس هعومجم لماش) تاعالطا یروانف 7

 ییاناد و ییاناوت هب نم هدافتسا اب ات اه نامزاس تسد رد تسا یرازبا (دنوشیم هدافتسا تاعالطا عیزوت و شزادرپ

 :كتیاب تسد زابن دروم

 اب تسا دیما تسا هتفای یصاخ قنور رضاح لاح رد هک 16۲ نوچمه یثحابم و عوضوم نیا تیمها هب هجوت اب

 رد یدیفم یاهماگ دوجوم هوقلاب یاهییاتاوت هب اکتا اب و دنوش لیکشت نادنمهقالع زا .نیهورگ یضایر هدکشناد تمه

 .دوش هتشادرب هنیمز نيا

 تاحفص زا توافتم و ایوپ ینابز اب هک ار یضایر ([)۲02] ۱۱۱602:6) یایوپ هاگلرنم دیدج هخسن ناوت یم

 .تسناد هدکشناد حطس رد تاعالطا عیزوت و شزادرپ و یروآ عمج تسرد تهج رد یماگ تسا هدش یحارط اتسیا

 دیدج هخسن نیا رد هدمآ دوجو هب تاناکما زا هدافتسا اب مينکیم توعد زیزع ییوجشناد یاههورگ و نایوجشناد زا

 اب و رگیدکی اب نایوجشناد طابترا هلیسو نیدب ات دنهد رارق تاحفص رد ار دوخ یاههورگ و دوخ زور هب تاعالطا

 .دوش رتلماک بتارم هب هدکشناد

 .دیشاب یلیمکت تاعالطا رظتنم ؛امش هارمه و روشرپ روضح دیما هب

 رقم روا هاش ادب
 ۱۰ هرامش |


