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تابوزف شک نیبه شهاب شیزیویک کتاب شیااازا شرفرشش     

 .است وتشاستتید شآه وکبش شهجل ش الشا اسوی

 کبکشیکشکس لبگشییوسشهشهاونشکتب شش      شیییت ش  

شکنداست.شاونشکتب شبزبنشهی گیدونست ا  شسخن انشح   
ایندشتیهیش ب ا شاونک شبهت ونشببیاااندشیکا شب یادگابنش ا  

تشاااخزدشبدهندشک شز شنهبییشببودشکبکهبشکاش لشکنندش شز ش
نهبییشببودشهزبکستشب شکبکشبدهندش شکبکشکاشاداه شدهند.شگیدونش

گیودشک شا  اد شک شدکشهقببلشیز شوبشهزبنشدکشاونشکتب شهی
یییدش شا  اد شک شه گفشب یدهشیزیش یزب کیدهیایعشهی تشد امش

تیایندشکبکشکاشت  شکنندش شس اغشکبکهبویشنیندش شیزیدکشربشهی
کا شتز کفش شکابکآویشبابلبویشداکیدشی  یدشنهبنشکاشانشدساااتش

هبش شتیصااز شاساابتزدشهختل شالزثل  ب خلبفشضااش.دهندهی
هبنیشب شاونک شیببودشانشکبک شک شدکگز شآنشهساااتزدشدساااتش

ودشاگ شگیبکشازد شستشگیدونشدکشکتب شخیدشب شیبمشیز شهی
نیزدش ششزشااا  تشک شدکربشهیشهساااتزددکشکبکشوبشیااا او یش

 .ببودشدستشانشکبکشبکشزدشاتفب بًکنزدشیزی

  تش ششزش  شدکصدددکشایگزفهشخیدشب ا شاداه شهسز شخیدشدزبکشهشکلشهستندشک ششیکسابیهز کتب شیاز  شساتشگیدونشب ش

 .کندشتبشبهت ونشتصززمشکاشبگز یدیکزکشه د هستن تیس  ش  د 

ش:خیایزمهیدکشاونشکتب ش

 شدکششدکسنهیشربویب ک یدشتبشهیش شببشس عتشبزشت  ششزشهبشدکشیا   شکبک شییکش شیی شنوبد شداکیدشاکث شآدم
دایندشک شز شهی عشببودشکبکهبشکاش لشکنندش شز شهی عشنیندش)اونشهن ق شیااز شیبمشداکد .شاونشا  ادشیزیدکربشهیشآیجب

شببودشب شکبکهبشبچسبندش شآنشکاشاداه شدهند.

شیییدهیشبند تقسزمشد دست شب شا  ادشه حل شاونش دک

آنششتیایندشب ا نیند.شاونشا  ادشهززشاا شآکن  شهی قزتشداکیدش لیشیزیهبیندش شدکربشهیکساابییشک شدکشاونشه حل شبب یشهی_1

 .کنندکبک شایجبمشدهندش شزینشب شعبد شبیدنشکاضیشهستندششزش  تشزنداییشدکشنیدگیشخیدشکس شیزی
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 شخیاهندشبهت ش شهتزبوفت شانشسبوخیاهندشانشاونشه حل شعبیکشکنندش شدکشح   شخیدشبهت ونشییید.شاونشا  ادشهیا  اد شک شهی _۲

ال بدهشهب شه زیلیش ش ی ییدشک شآدمیحیهشتفک شاونشد شگ  هشانشا  ادشسب شهی.ایدوشندا  ادشیاییدش شهززش شب شهی قزتشهی

 .انشهمشرداشبشیید

 هستندشندنشدکربشحبلشدکشهز ”ش ک شا ه حل استشانششا است بکهشدک ا عیز ش “. 

 هزبنشیز  شد شکاهشداکود) شیز شدکشاونشه حل شب شعقزدهشستشگیدونشدکشکتب. 

 ک شبزبیزدش شانشیز شکدشییودکبکشبگز دش شس اغشکبکشدوگ  شب  ودشوبشاونشکهبشک دنتصززمشب ششت س وعوبش. 

 تیایزدشس شکبکشایجبمشکسازدشدکشاونشحبلتشهیآودشک شب شبخششساختشکبکشهیدکشب خیشانشهیا ع شیا او یششزششهی

 :بدهزد

 .ت ونشکبکشاستتبشبتیایزدشکبکشکاشب ششبوبنشب سبیزدشک شاونشکبکشیجبعبی شکنزدتحزل –

 .ت ونشکبکشاستنحزتشی   شکبکشکاشب شخیدشیدهزدشک شاونشکبکشه قیلشاصلبً –

ونشکهبشکنزدشک شاشکبکهیزز کسزد شکبکشکاشکبکشیایودش شنهبییشک شب ش سزتشیز ش شسختشکبکشهیشخزبلبی –

یببلش شهز شب شدشگ دودهییزبشتنهبشکسیشیزستزدشک شب شدیببلشبهت ونشگفون ش.تت ونشکبکشاساکبکشاحزقبی 
 شهز اهشداکدش شت داد شکزیشهمشبهت ونشهساتندش شب شهززنشدلزلشاستشک شبهت ونشبیدنششبدا شنوبد شب

 .دکش ل شبهت ونشبیدنشببیندشتیایندهی



ش

 

 است شدهدادهدر این کتاب سه اصطلاح مهم توضیح 

 شیب _۱

کنزم شه شکبک شک شدکشنیدگیشاکن شایجبمشدادنشدایت شببیدشتحتشکنت لشیز شاست.شدکشا اولش  تیشکبک شکاشی   شهیشتق وببً
یید.شب خیشانشا  ادشدکشاونشه حل شکبکشکاشبسازبکشراا ش شربل شاساتش لیشب دشانشوکشهد  شایجبمشاونشکبکشب ا شهبشسختشهی

 .کنندکهبشهی

 ادشهب شا  شب شتلب شخیدشاداه شدهزدشب شآنشهشااکلشبلب شخیاهزدشک د.شوکیشانش ویگیهبیعشهی تیشاسااتشک شاگشدک ا عیااز ش

 .دهندتشخزدشهیشخیبیب بستشکاشهی قشاونشاستشک شتفب  شیز ش شبن

شگز د شیز شگ  هشهیسزقیشاستشک شدکشوکشهکبنشسبلنیه گفشببشیزبشتزبسشیزیشکنندههصبحب ا شاستشک ششنجززنشهصبحب 
خیکود.شدکشوکشهکبنشیبه لیمشدکشحبلشار اشاست.شیز شهفتززنشببک شاستشک شهنگبمشتز ونشاسکیشنهزنشهیشخبلیشانشتزبیبگ 

ش بوؤکا شهبهمشاستش شیی شکسزدنشب شخطششبوبنشصدا شیلزکشی   شهسببق شخبط هشک   تییز شیزز شهسز شهبکاتنشاستش

ب شهدفشبفکگشخیدشب سزد.شاگ شدکشت قز شهدفشش شکنزدشطیشببودشک شاستشیبهزیاک شهسز شوکشیاز .شاساتش یزب تنیدسات
کشکسزدنشب شخییبختیشدشبسبز کوف شب ا شآوندهشی کتش شتبنش شب یبه زنزنشکاهنزب شب ا شح   دکساتشببیازد.شیاز شهم

 .آونده

یز  شش دکشهزبیشد زقبًکبک شکاشی   شکنزدش شدکشا اولشای ژ ش ش  تشنوبد شکاشص فشکنزدش لیششاساتشک ت ونشکبکشاونشاحزقبی 

 .دزکن لآنشکبکشکاش

.شاگ شدزکنل داکیدشیببودششک شیهی ت شبکشببلب ششب شخبط  شاونشیی شکبکهبشکاشخیدداکیدب ضیشانشکبکهبششتبیسزلشهی قزتشبفکگیشدکش

 .تیایزدشب ش ل شهی قزتشص یدشکنزدبتیایزدشاونشیز شکاشب شهی قزتشطیشکنزدشهی

 بستبن _2

انشاونششس عتب  شا  ادشهی قششهب ی شستبکهیید.شهمشک شنحزتشبکشزد شی اوطشبهت شیزیشه زقدکبستشی او یشاستشک شبن

 .گااکیدکنندش شتز کفش شنهبنشخیدشکاشب شک  شهیاکدشیز شهیه حل شعبیکشهی

زتیشاستشک شبستش ض  شبن شانشاونشه حل شبگاکود.شب شعببک شسبدهت بزشتلب شتیانشببشکزیشبستشی او یشاستشک شیزیبن

شدک.شداو  اکگ  ت شبسااتبنشدکشیاازبشزینشکنزدشکهبشکاشخیدشکبکشاونشت ساا وعشز شه شببودش ش دوگ شیاازبشرب ششزشاا  تشیداکود
شبهت شی اوطش یشو نیشکندیزیشتغزز  شهزچشی اوطشکنزدهیشکبکشهمش دکشه ز شک شاستشگیی شبدونشی اوطشبساتبنش ضا زت

نزدشتبشکهبشکشت س وعانشی شآنشخلبصشییودش شبهت شاستشتبشاونشکبکشکاشه شز ششت س وعشز شه شببودش شبدت شی اوطشی ش شیایدهی

 .هب شبزشت  شکاشیپ دانودهفون 



کنند شدکشکبک شهساتندشک شد ستشیداکیدش شرب ششزش  تیشیداکد.شهزچشتلبییشنیدگیشهیشبساتبنبسازبک شانشا  ادشربه  شدکش
هستندششبستبندکشکبکهبویشک شش یکاًییدشک شز اشببودشب شاونشایبکهشهیکنند.شدکشکتب شیز  شستشگیدونشب ا شبهت شبیدنشیزی

 .دستشبکشزمش شب شسزتشبهت ونشبیدنشب  ومش یکاً

 یشیییدشسکنند.شاونشا  ادشنهبییشک شببشیاز شهیار شهیکبکشکاشبد نشاحسابسشششاززبییشکهبشهیش بًوسا بساتشهبشدکشبنب یده

 .ت شاونشهشکلشکاشک عشکنندبزششکنندشببشتلب هی

ش ت ونشبخششهبر اشاونشاستشک شهی عشکسزدنشباستش لیشههمشیدهدادهبستشتیضزحشدکشاونشکتب شیحیهشتشخزدشیز ش شبن
شداکومشوبشی ؟شتزبمز زیشصیک ب ببودشایجبمشدهزم؟شآوبشرسبک شکهبشک دنشکبکشکاشش کبکز بستشبن

 پرتگاه _3

دشانشآنشیی ش ض زتیشک شیزیدک ا عآخ شهسز  شش تگبهشاست.ششتودکیهب.ش لیشیایدیهلا شب دهشش فززکودکشاونش ضا زتشانش
 تگبهشهثبلشعزنیشب ا شهنحنیشششد زقبً.شسزگبکشکشزدنشکوفد   هیبشآنش شهز شزیشبشا تدیهک شساقی شاتفب شخبکجشیادشتبشاون

 .است

آ کیدش شانشاونشهیاکدشیازبشکاشانشیز شبز  نشیزیشکدامهزچخیاهدشبیدش لیششایگزفهزجبنبساتشب ا شهدتیشش تگبهشهمشهبیندشبن

 .هبشیکستشاستیتزج شه شد شآن

ش هدطیلبییبسااتشکبکهبشکاشکهبشکنزد شدکشدشزینشاگ شیتیایزدشدکشبنکبکشکاشدکشخیدشش  ک شدهزش لشک دنساا یشکنزدشیااهبهتش

 .یکستشخیاهزدشخ د

 گیرینتیجه

بی یشببیدش شاونشیز شهشدایاات ا شکاشایتخب شکنزدشک شیاز شتند شخیاهزدشدکشکبک شهی قش ششز  نشببیازد شببودشحینهاگ شهی
شط فنآییید.شیزبشببودشانشسدشآنشیز شبگاکودش شب شقشهیهبویشک شهی یییدش شآنهبویشک ش اکدشاونشحینهشهیببیدشب ا شآن

 تیایندشبکنندشاونشتفب  شسیش استبکهبش شا  ادشعبد شاستکاشیزیشاونشکبکخیدتبنشکاشب سبیزد.شهز ش


