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 تسا یهاگشناد رشن زکرم یراودا تاراشتنا زا یضایر رشن

 راشتنا یلصا یاهفده .دوشیم رشتنم راب کی هام شش ره هک

 زا تسا ترابع هلحم

 ؛تایضایر دیدج یاهتفرشیپ یفزعم 0

 یثحابم نینچمه و یضایر مولع دیدج یاههخاش یفّرعم

 ؛تسا نارگشهوژپ هّجوت دروم هک

 یخیرات و «یفسلف ,یگنهرف :یدربراک یاههبنج یفّرعم 0

 !تایضایر

 طابترا داجیا و نابز یسراف ناهوژپ یضایر یاهراک یفّعم ۰

 ؛نانآ نیب

 هب طوبرم لئاسم هژیو هب ,تایضایر یشزومآ لئاسم حرط «

 .ناریا رد یهاگشناد تایضایر شزومآ

 .دنکیم لابقتسا نادنمهقالع مامت یراکمه زا یضایر رشن

 یکبس اب و قوف یاهفده بوچراهچ رد دیاب یلاسرا یاههلاقم

 .دشاب یضایر رشن رد هدشپاچ یاههلاقم کبس اب هباشم

 یارب و دننادرگرب یسراف هب ار یاهلاقم دنالیام هک یناراکمه هب
 رکذ اب ار هلاقم لصا ادتبا دوشیم هیصوت دنتسرفب هلجم هب جرد

 هتفریدپ obj) dees .دنراد لاسرا بیوصت و یسررب یارب عبنم

 .تسا یمازلا هدش همجرت یاههلاقم لصا نداتسرف و .دوشیمن
 قیاطم یاهلاقم ره .دوشیمن هداتسرف سپ یلاسرا یاههلاقم

 و .لوبق هدر رد ناراتساریو تأیه .دوشیم یرواد جیار طباوض

 بافستا jE aly steel abl el, Berl و ها

 رد یضایر هورگ طباوض قباطم مالعا و یماسا طبض و ءاههژاو

 .تفرگ دهاوخ ماجنا یهاگشناد رشن زکرم

 یروآدای

 اب و ,نایم رد طخ کی del فرط کی یور هلاقم نتم ه

gS ackدوش هتشون اناوخ طخ اب اب ,نیشام . 

ULI byes 0هب عاجرا ةویش و ,یسیونلومرف .یدنبشخب  
 رشن رد ةدش پاج یاههلاقم اب قباطم رودقملایتح عبانم

 Sa هلاقم رد هک یتاحالطصا یسیلگنا یاهلداعم تسرهف ه

 .دوش هداتسرف هلاقم اب هارمه دوریم

  

  

 میحرلا نمحرلا هللامسب

  

ol, Abeیهاگشناد رشن زکرم  

Ad vladرتکد نابایخ کراپ نابایخ  
 ۱۵۱۳۴ نارهت ,یتشهب

 .staal jlo Jel رکذ ای بلاطم لقت

 کارتشا قح ؛لایر ۵۵۰۶ هرامش نيا یاهب
 .لایر ۱۱۰۰۰ روشک لخاد یارب هنالاس
 (فیفخت ۳۰ اب نایوجشناد یارب)

 کناب ٩۰۰۰٩ ؟رامش باسح هب کارتشا هجو
 رشن زکرم مان هب نارهت کراپ نابایخ ٌهبعش یلم
 .دوش زیراو یهاگشناد
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 تسرهف
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 .اههلاقم

 ولناخاضر نودیرف سدح هس و تخس یاههرک لدم

 درفمام دیوید یفداصت یاهشور رصع عولط

 هراکناوپ یرناه یضایر کیزیف ءدنيآ و لاح

 نوژنال یمر .یداوود نیردا) هبحاصم هس

 (خوربستریه شیردیرف .فومورگ لیئاخیم

 رشلف رتلاو اتلد .نلیسپا .یشوک ,وناستلوب

 هلاسم و شزوما

 یهاشیلع یرسک ...رگید ٌةلأسم دنچ

 باتک

 یدروجال هواک اههعومجم هی رظن

 یاراکیحالم ناویک تابثا باتک

 را رب اب دا

 رکذ دلج لخاد یسیلگنا تسرهف رد هک «هاگشناد حطس رد تایضایر یریگدای و سیردت» ٌلاقم پاچ

 dal دهاوخ هدنیآ ةواسق رد و دشن رسیم تاحفص تیدودحم تلع هب هرامش نیا رد تسا هدش

  

  

  
  

 دلج یور

 .alle جرد تبسانف هب

   «اتلد «نلیسیا ,یشوک وناستلوب»
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 یضایر رشن

 ۱ ءرامش ۰۱۳ لاس

 ۱۳۸۱ نیدرورف :راشتنا خیرات

 ۳۴ ؛یپایپ ارامش

nashriaz@acnet.ir 

 یهاگشناد رشن زکرم :زایتما بحاص

 یناهشهش شوایس :لووسم ریدم

 :ناراتساریو تأیه

deo |دابآهدیعیفش  

 یناهشهش شوایس
 یرفص ماردپ

 یمظاک کمایس

 یدروجال هواک

eهرامش نیا نارواشم : 

 .یدیمع یلع .یناهشهش دادرهم .اهیعیفش یداهدمحم

 لاصو رهجونم «نیعم نویامه

 یروالد ارهز :ینفرایتسد ٩

 اهشورن هلیپ هوکش :حارط *

 نایرهاط میرم هدیس :ارآهحفص و نیچفورح ©

 یقداص یلع :پاچ رظان *

 دباع :یفارگوتیل ۵

 (نیشون ُچوک ,لالقتسا نادیم یروهمج نابایخ) جارعم :پاچ 6

   تسا ظوفحم یهاگشناد رشن زکرم یارب پاچ ْقح
  

 



 ۱ ةرامش ۰۱۳ لاس ,یضایر رشن

 نانارنخس هلمح زا اکیرمآ یودرپ هاگشناد رد تایضایر داتسا یدیهش نودیرف

 :دینک هعجارم ریز یتنرنیا هاگیاجهب رتشیب عالطا یارب .تسا هرگنک وعدم
http://www. icm2002.org.cn/ 

 (۱۲۹۰-۱۳۸۰) ینابرق مساقلاوبا
 ۳۰ رد روشک گنهرف و تایضایر ةتسجرب نامداخ زا یکی ینابرق مساقلاوبا

 دیدج یسرد یاهباتک نافلّوم نیتسخن زا ینابرق موحرم .تشذگرد ۱۳۸۰ نابآ
 زا ار تایضایر ؛روشک ناگتخومآشناد زا لسن دنچ .دوب روشک رد یضایر

 ناققحم دودعم زا ینابرق نیا رب هوالع .دناهتجومآ «یناب رق_یرافص» یاهباتک

 .دوب ناریا رد یمالسا ندمت نارود تایضایر خیرات ةنيمز رد قیمع و یدج

 دیدج لوا ددع
 رجنم رتویپماک دازآ تقو زا هدافتسا اب دیدج لوا دادعا نتفاب یارب وجتسج
 لوا ددع نیرتگرزب رضاحلاح رد هک تسا هدش یدیدج لوا ددع فشک هب
 ۱ زا تسا ترابع ددع نيا .تسا هدش هتخانش

۳۱۳۲۶۶۹۱۷ ۰ 

 ۱۳۰ ۵ زا نرگس زا یکی یو saa هدرک ۳ Ve ied لکیام مانهب

 جروج طسوت هک 5 مانهب یناگیار ٌةمانرب بصن اب هک تسا یدرف

 نتفای یارب وجتسج هب ار دوخ رتویپماک دازآ تقو هدش هیهت "نمتلو
 aS لوا نسرم ددع ۳۹ نونکات .دناهداد صاصتخا نسرم لوا یاهددع

 یتنرتنیا هاگیاج زا ار هدشرکذ رازفامرن دنناوتیم نادنمهقالع .دناهدش

.pis4 (Great Internet Mersenne Prime Search) GIMPS 

 :دنک تعایرد ریز

http: //www.mersenne.org/ 

 «ابیز نهذ»

 رب ینتبم هک ؟«ابیز نهذ کی» ملیف هب راکسا ُ؛زیاج دنچ نتفرگ قلعت ربخ
 * شن ناج رصاعم فورعم نادیضایر ٌةرابرد هرس ایولیس زا مان نیمههب یباتک

 ۲«تابثا» مانهب یاهمانشیامن زین شیپ یدنچ .تسا هدیسر همه شوگهب تسا

 ره .تفرگ رارق رتاثت نادقتنم هجوت دروم هک دمآ هنحص یورهب کرویوین رد

 [Bay ةرامش رد .دنزادرپیم غوبن و یناور یرامیب ٌةطبار رد واکودنک هب رثا ود
 هک یرگید یرنه راثآ و رثا ود نيا ؛رابرد یسررب و دقن دنچ Kel رشن
 Jal دهاوخ .دناهدش هئارا نانادیضایر دروم رد اریخا

OK KK OK OK 

 .دندوب یضایر رشذ ناراتساریو تای وضع لاس دنج هک ریشدرا دمحم یاقآ

 هی ناشیا تامدخ زا سابس اب .دناهدرک یریگهرانک تسس نیا زا هرامش نیا زا

 زا ًانمض .دبای همادا یرگید یاهتروص هب ناشیا یراکمه ميراوديما ,هلجم

 .دناهتفریذپ ار ناراتساریو تایه رد تیوضع یرفص ماردپ یاقآ هرامش نیا
  

1. Mersenne 2. Cameron 3. Woltman 4. A Beautiful Mind 

5 Sylvia Nassar 6. John. F. Nash 7. Proof 

 شرازک

bl dle 
 هب نانادیضایر یللملانیب ةرگنک رد راب کی لاس راهچ ره هک زدلیف ناشن
 یرایسب رابتعا و تیمها زا دنج ره دوشیم ادها لاس لهج ریز نانادیضایر

 زیاج هک نانچ نآ مومع راظنارد ؛تسا رادروخرب نانادیضایر ٌهعماج لخادرد

 هارمه رما نيا لیالد زا یکی دیاش .تسین هدش هتخانش تسا فورعم لبوت

 نونکا .دشاب لبوت ةزياج نوچمه یریگمشچ یدقن هجو اب زدلیف ناشن ندوبن
 هجو هک ژورن تلود یوس زا «لبآ ةزياح» نیست مالعا اب هک دیآیم رظنهب

 یضایر ةزیاج کی «تشاد دهاوخ هارمه هب لبون زیاوج اب هسیاقم لباق یدقن

 غلبمهب لبآ ةزیاج نیلوا تسا رارق .دشاب هتفرگ لکش لبون زیاوج حطسمه ۵
 یدالیم ۲۰۰۳ لاس رد (رالد ۵۷۰۰۰۰ ٌادودح لداعم) ژورن نورک نویلیم
 .تشاد دهاوخن ینس تیدودحم لبآ ؛زیاج زدلیف ناشن فالخرب .دوش اطعا

 لبآ کیرنه سلین مان هب تایضایر رد یاهزیاج یادها رکف

 ) )۱۸۲۹-۱۸۰۲یژورن نادیضایر یل سوفوس ار یژورن گرزب نادیضایر

 دروم و هدرک حرطم مهدزون نرق رخاوا رد رگید گرزب  aulهاشداپ مود راکسا

 ود داحتا نتخیسگ مه زا اب نکیلو دوب هتفرگرارق زین ژورن و دئوس ةیداحتا

 و مولع یمداکآ راکتباهب نونکا .دش هدرپس یشومارف هب عوضوم نيا روشک

 اپورا یضایر ٌةعماج ,نانادیضایر یللملانیب ٌةيداحتا تیامح اب ژورن تایبدا

 ) )12۷15هب هزیاج نيا یادها رکف ,یضایر مولع یللملانیب یاهداهن رياس و

 نیا هب ژورن نورک نویلیم تسیود ٌهیلوا ةیامرس اب یقودنص و ددنویپیم ققحت
 .تسا هدش داجیا روظنم

 نانادیضایر یللملانیب ٌةرگنک
  ELSخیرات زا نانادیضایر یللملانیب  ۲٩رویرهش ۶ ات دادرم ۱۳۸۱

 .دش دهاوخ رازگرب نیچ تختیاپ (نکپ) گنیجب رد (۲۰۰۲ توا ۲۸-۲۰)

 نیرتمهم دوشیم لیکشتراب کی لاسراهچ ره هک نانادیضایر یللملانیب ةرگنک

 اطعا انیلناون و زدلیف یاهناشن نآ یط و تسا ناهج نانادیضایر ییامهدرگ
 ۱۷ زا شیب و یتعاس کی یلصا ینارنخس ۲۴ تسرهف نونکامه .دوشیم

رتکد .تسا هدش مالعا هرگنک یوس زا یاهقبقد جنپ و لهج یتوعد ینارنخ



 ۵-۳ yee Nola ۰.۱۳ لاس یضایر رشن

 سدح هس و تخس یاههرک لدم
  
  

 "ولناخاضر نودیرف

 کی تارذ لثم .تسا رطق هب کجوک ٌةهرک کی زکرم 4: ره لدم نيارد .تسا

 ود یتقو اما .تسا تکرح رد ۷: دوخ تعرس رادرب عبت هب oS ره .لماک زاگ

 دروخرب هک مينکیم ضرف .دنکیم رییغت ناشتعرس .دننکیم دروخرب مههب هرک

 ریغت هرکود یشبنج یزرنا و هناکت.دروخرب رثا رد هکني ینعی ,تسا کیتسالا
 تعرس یاهرادرب snail ga) ؛دهدیم یور یدروخرب نینج یتقو .دنکیمن

 vi y uf SI یگید ترابعهب .دوشیم ضوع 9و -> a یاتسار رد

 هاگنآ .:دننشاب دروخرب زا دعب تعرس یاهرادرب

(v; Nig) Mi;۰ 10و )نو +  (v;ال > اره " 

(v; : Nij)Nij te (u; ۰ Naz) ijاو جارو  

 هک داد ناشن ناوتیم یناسآهب

 0 + 0و < هب + وب ب۲ + اب هی + هوا

(a; = U;) Nig = (v; = 2 “Nig 

 یلیخ یددع < و اورداگووآ ددع) Sy یلیخ یددع ۷۲ نا اب هراش کی رد

 کی داعباهب یاهبعج ندرک رپ یارب نوج .تسا (لوکلم کی رطق) کجوک

 (Se co تسا جایتحا هرک «.67* دودحهب .< رطقهب کچوک یاههرک اب رتم
(ee olیلو ء ب ۰ و ۸۷ ب جم هک تسا نیا یعیبط ضرف کی  

 ار یرگید میژر ۱دارگ اما .تسا تبثم یددع < نآ رد هک ۷4 ب ۵,

 و ۷ ب ٩ worl نامتلوپ میژر رد .دنکیم داهنشیپ قیقر زاگ کی یارب

aly ee4 @  

 هولح رد ابشق لقب اهمرگ الیسومب هد لافشا یاضق تیسق و دنامیم یللاخ
 .تسا 6

Netیرتشیب یاضف قیقر زاگ کی رد هجیتن رد  

  

1. Grad 

 تخس یاههرک لدم ۱

 2۷ لدم نیا رد .دشاب لماکز اگ لدم ,یرامآ کیناکم رد لدم نیرتهداس دیاش

 رب یشنکمهرب چیه و دناتکرح رد دوخ تعرس یاهرادرب عبت هب هک میراد هرذ

 یاهناکم 2: (4) ۰۰۰۰ 4(۰۵۲) y(t) Sl piss obey .دنرادن رتیدکی
 رد هاگنآ ,ناشتعرس یاهرادرب ۸ (8) ۰

 فیصوت لدم نيا vi(t) = vi هتز() > 0(:2) + 0: ۶ نامز ره

 >  bw ((*)xi(*), vi) ۰ نامز رد رگا .دراد یاهداس یپکسورکام

 Hees) Saag gallo ly هک دنوش باختنا نانچ

 y(t) و دنشاب تارذ نیا

 ۳ || ۲ هل

)1.1( )= 

 / یدعب یاهنامز رد هاگنآ

۱ 

= 2 J (a(t), vi(t)) > )۰:( (0 
N ~ ۱ ۳ 

 Boles BB, le 0.0۰(7/) یلاگچ عبات اجنیا رد

oF py OF a. )۳.۱( 

 طرش اب تبسا

 لمس ) عز بال

.):0.۱( - fi(a—et.r) Xo cles 

 .دننکیم رثا رگیدکی رب زاگ یاهلوکلم و دنتسین لماک اهزاگ ,یعقاو یایندرد
تخس یاههرک لدم ءاهزاگ یارب لدتبم ریغ لدم ,نیزتهداس هک تفگ ناوتب دیاش



  WY le eh y gtةراتتش ۱۱

 مود سدح ۲

 .تسین نآ ییوگخساپ هب رداق لوا سدح هک مينکیم حرطم ار یاهلأسم لاح
 دح میهاوخیم و تسا edt osls J(x,v, y, w) ةتسويپ عبات هک دینک ضرف

۲ 
 رج ار 1(: (۵): 0۸(, (ه) اه

 (۷,۸0) هب 7(, ۷,1, 0) رگا .مینک باسح ° < ۶ < 5 هک یتقوالثم ار

 اب تسا ربارب باوج و تسا یلبق ًالاسم نامه gpl ith als یگتسب

Tfتلاح رد .تسین وگخساپ (۲۰۱) هاگنآ دشاب مه (۷,۷۵) عبات 7 رگا .[  

 یاهنامز 7 (3۱, ۱۱۰۰۰ , 2, 0) رادنارک هتسويپ عبات کی ناوتیم سیلک

 دح و ۱ < < <

N 

Xy(J) = ۳ ((6ع) نو )ور( )۰ و2 

 یپکسورکیم لدم هب دیاب هلأسم نيا هب ییوگخساپ یارب .تفرگ رظن رد ار
 لابند لدم نيا رد ار هرذ کی .مینک یسزرب یدوهش روطهب ار نآ و میدرگرب
 هب کرحتم ةرذ نيا 2۷ -+ ه0 یتقو .ار (2۱,۷۱) لوا ةرذ ًالثم .مينکیم

 نامز اب 718) اما .ّم - 7 ًاموزل هک دنکیم لیم (2,9) کرحتم ةرذ کی
 لیدبت 7 هب یتبثم لامتحا اب هظحل ره رد 7 هک میراد راظتنا و دنکیم رییغت

 کی و Te < 18 کی یارب 7 > 7 - ((5 - ,)۰۳)  رگا و دوش
 اب دشاب بسانتم دیاب یدادیور نینچ عوقو لامتحا هاگنآ 0 6 ۳

])7 -7+( ۰7۳/2, 2::۶( 

 دنیارف نیا یضایر دیما رگا و تسا نگمهان یفکرام دنیارف کی (2,1) دنیارف
 هاگنآ .میهد شیامن لک هب ار

lim 2۸) ( 
N— oo 

= EJ (X(t), B(ty), (tr), B(ty), +++ , F(te), B(te)) 

 :ميناسریم مامتاهب (214,)8(7)) دنیارف دلوم فیرعت اب  تمسق نيا

2 9)7,۲( < ۲ 3+۸ ۳۹ Ux) +n] 

f(®.0., t)[g(@)’ — g(0)]dndo, 

 انب هاگنآ ,دشاب ام لدم یپکسورکیم یلاگج یارب یدزمان fv (2,0, t) رگا

 رگا هک مینادب ميهاوخیم لاح .۷ - ۵0 هکیتقو رب -+  ؛لوا سدح رب

 مغریلع .تسیج هدش بکترم یاطخ تیهام میهد رارق ار [ ۰[ یاجهب
 میراد تسا یفداصت هک یبسانم * یازاهب .تسا یفداصتریغ ام لدم هکنیا

fraf+ (\.f) ی 

 نامستلوب ةلداعم رد یلوکلوم یلاگج هک تسا یعدم سدح نیا هصالخ روطهب
 تسرد (۱۰۲) هاگنآ دشاب تسرد (۱۰۱) رگا رگید ترابعهب .دنکیم قدض

 :دشاب نامستلوب ةلداعم ةناگي باوج رگ هاگره «تسا

 ۱ ۰+1 )90 یو
 گ(2,۲,۶) < " (2,۷)

 .تسا یلاگچ شیازفا نازیم 0* و یلاگچ شهاک نازیم 07 اجنیا رد
bys Sif pol clدروخرب 0+ رادرب اب یاهرذ هب 0 رادرب اب لوکلم  

 يلوكلم بوشآ (bats OL ضرفهب انب .دوشیم ضوع شتعرس و دنکیم
 رد 0. و ۷ تعرس یاهرادرب اب هرذ تفح کی ندرک ادیب لامتحا ,نامستلوب

 ءاهیلاگچ برضلصاح اب تسا ربارب baa دروخرب زا لبق ۶ نامز رد و 2 ٌهطقن

 ره هک درک ضورف دیاب یپکسورکام سایقم رد هتبلا ۶ (۸,,2,0(۶)۵,0:۷)
 شلوط هک 7:ز رادرب یلو .دنکیم لیم رفص هب ء هکارج دنا» ةطقن رد هرذ ود

 میراد دروخرب زا لبق نوچ و دنکیم لیم 7 رادربهب تسا کی

 (ه: - لو) ۰ تون 2 *

 راظتنا uy) — 05( ۰ ون اب تسا بسانتم یدروخرب نینج عوقو لامتحا و
 هک دوریم

Q°(F, f)(a,2,t) 

  al tineاس وب ست / =
Rr st 

(۳.۲ 

 لالدتسا اب .تسا هرک حطس ءزج 4, و تسا کی عاعش هب ةرک ٩۲ نآ رد هک

 هک دز سدح ناوتیم یهباشم

Q*(f, f)(x,v, t) 

= [ f(a,v',t) f(x, v),t)[(v — نم ( ۰ (۳ ۸ 
Rt J st 

(rr) 
 vw =. +((v-v.)-n) nyu! =v—((a—v,)-n) 1۵ نآ رد هک

 ود رگا هک تسا هدش رابتخا تلع نیا هب (۳۰۲) رد ۵)* یار الاب لکش
 هجیتن دیدج تعرس رادرب ود دننک دروخرب مههب 0: و ۷ یاهتعرس اب هرذ

 هجیتن رد 0+ و ۷ اب دنربارب رادرب ود نيا هک داد ناشن ناوتیم و دوشیم

 .تسا # ناشتعرس هک دوشیم یتارذ یلاگچ شیازفا ثعاب یدروخرب نینچ

 اب تسا ربارب یدروخرب نینچ یناوارف بیرض

(" = vu.) ‘n=(v- Us) nN 

 !دروفنل ۷۰ یاهلاس رد .تسا هدش تابثا تلاح ود رد طقف سدح نیا

 Ac یاهلاس رد .درک تابثا obs یاهنامز یارب ار ut نیا یمهم Sins رد

 .دندرک تابثا کچوک /" یارب ار سدح نيا " یتنریولوپ و "رتلبا مه

2. Illner 

  

1. Lanford 3. Pulvirenti



 لح ًالأسم کیزوته رگ نیم (۳ )نا رع هک یو یاب [۱۰۳ها
 .هاتوک.یاهنامز رد il لداعت تلاح رد متسیس هکیتقو یتح «تسا هدشن

 .دناهدرک تابثا نوپسا و .دروفنل ی dl هنری ناو ار (۱۰۴) زا یاهجیتن
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 ولناخاضر نودیرف/سدح هس و تخس یاههرک لدم

 لصا رد .تسا حرطم یزکرم یدح 425 WN > co یتقو اجنیا رد ارز

 میراد یدوهش روط هب

91 _OfN 
2 Q(fn, fn) + 7 ۱ 

۷۴ 

 راومه عبات کی 7 رگا .تسا (2,۸) یاهریفتم زا دیفس ةفون کی 7 هکیتقو

 میراد .دشاب

E ewes] 

=f, f{fto-» 
[J(z,v',t) + J(x, v1, t) — 

]* f(,», t) f(z, vx, t) 

I(x, v, t) 

— J(x,v., t)]"dax dv dt dv,dn 

 .میروآ تسدهب رتهداس یاهلداعم هکنیا یارب .تسا یضایر دیما 77 اجنیارد

 هلداعم رد 7 هک مینکیم هدافتسا نيا زا و میهدیم رارق (۲۰۴) رد ار (۱۰۳۲)

 زا ترابع لصاح ٌهجیتن .دنکیم قدص نامستلوب

 وب + نوح - ۲۵(, + ۳ 06 06

  

  

 *؟تسواف اب ناطیش ٌةلماعم
 نوک «تسواف» ةماشیامن ود لینادیم هک روطنامه .درک هضرع تسداف هب ناطیش هک تسا ینیه مکح رد نادهسدنه یارب ربج ...

 هب ناطیش شکشیپ نامه ربج .دشورفب وا هب ار شحور ضوع رد و دهاوخب وا زا دهاوخیم هجره دنکیم داهنشیپ تسواف هب ناطیش

 دیاپ ضوع رد .دوب دهاوخ تیاهلاژس مه یوگخساپ هک مهدیم وت هب ار دنمورین نیشام نیا نم» :دیوگیم ناطیش .تس
 مينکیم یعس :میشاب هتشاد ار ود ره میراد تسود ام هتبلا [!تشاذگ ار رتویپماک ناوتیم نیشام یاج هب زورمآ] «.یهدب نم هب ار تحور

 اریز تسا رطخ رد نامحور اجنیا رد لاح نیا اب .مینکن ار راک نیا ًالمع و .مياهتخورف ار نامحور مينک رهاظت .میهد بیرف ار ناطیش

 رد نم عضوم دیاش ... ميشکیم تسد ؛انعم ؛رابرد ندرک رکف ,ندرک یسدنه رکف ,ندرک رکف زا .ميزادرپیم یربج تابساحم هب یتقو

 .داد رارق ینیشام رد ار نآ ناوتب هک دنک دیلوت یلومرف هک تسا هدوب نیا هشيمه ربج زا یلصا روظنم یلو .دشاب یطارفا یردق دروم نیا

uh,تسدهب ار باوج و .دینکیم لیدبت لومرف هب ار نآ .دیریگیم دراد ییانعم هک ار یزیچ .دروآ نوریب یخساپ و .دناخرچ ار  
ene ssiی و  

ARK 

 .۶۵۹ .ص ۰۲۰۰۱ ربماتپس و توا ارامش ؛یلتنام ل(بتمتم نکیرم" ءاتا لکیام *

 | نادیضایر

 . .لیه دب تسد زا ار | دوخ یسدنه اگر ته تا

   



 ۱ ؟راست ۰۱۳ لاس «یضایر رضن

    

  

 *هرفمام دیوید

 دامتعا روپاش ٌةمجرت

 دوب دهاوخ نیا نم فرح ۲ شخب رد :درک مهاوخ نایب و میظنت لیذ بیترتهب همدعم ۱

 و دیآیم دیدپ نامبراجت زا هبنج نآ ای نيا زا عازتنا قیرط زا تایضایر مامت هک
 قطنم .هتفرگ تأشن یدام ناهج رد ناشتکرح و ایشازا هک یتایضایر یاپهباپ
 دوخ ةدهاشم اب - تسا سکعنم وطسرا راثآ رد هک یوحنهب لقادح - یروص

 و عاونا نامرکفت دنیارف تیهام عازتنا یارب هکیلاحرد .تسا هدمآ دیدپ رکفت
 یهتنم رامآ و لامتحا هب اهنآ زا یکی هک دراد دوجو مه رگید یاههار ماسقا
 زا دعب ةلاس ۲۴۰+ ینامز ةتساد نیا هب ییارذگو دنت هاگن ۳ شخب رد .دوشیم

 هتسجرب ار هاگدید ود نیا لوحت ریس رد فطع طاقن زا یخرب و .مينکفایم وطسرا

 هراومه روحم-قطنم ass تایضایر و روحم-قطنم قیقد یاهلدم .مينکیم

 یاههیرظن .دناهتشاذگ ریثأت ام رکفت رب قیمع یاهنوگهب و دناهتشاد ار الاب تسد

 هتشذگ نرق زا هزات و دناهدمآ دیدپ رتهتسهآ یلیخ [کیتساکوتسا] یفداصت

 هب مهاوخیم ۴ شخب رد .دنهد ناشن ار دوخ یعقاو قمع یدح ات دناهتسناوت

 رد هعلاطم دروم یلصا عوضوم .مزادرپب لامتحا هب ارگلیلقت فراعتم تفایهر

bsدوب دهاوخ نيا نآ اب طابترارد نم فرح و تسا یفداصت ریفتم ,لامتحا  
 ,هورگ ءاضف لثم تسرد «تفرگرظن رد یدایثب تخاس کی ناونعهب ار نآ دیاب هک

abریغ و یعنصت یراک بکترم مینکب فیرعت هزادنا ةيرظن ساسارب ار نآ رگاو  
 راثآ یانبم رب ینعی .میهدیم طسب ار هتکن نیا ۵ شخب رد .میاهدش یعیبط

 یفداصت یاهریفتم و تاللامتحا هک منکیم داهنشيپ ,گنیلیرف وزنیج شخب ماهلا

 هاگتسد] مسیلامرفهب هجیتن رد و .درک ماغدا تایضایر ینابم رد ناوتیم ار

 رب یفداصت یاهلدم ریثأتهب ۶ شخب رد .دیسر یرتیدوهش و رتیوق [یروص

 لیسنارفید تالداعم ةيرظن رب هنآریثأت صوصخ هب و تایضایر یلصا یاهنایرج
 یزاسلدم یارب هک دوب دهاوخ نيا مفرح اجنآ .مزادرپیم یتزج و یلومعم
 .دنایعطق اب ینیعت تالداعم زا رتیساسا و رتطبریذ یفداصت تالداعم ,ناهج

 و رکفت یزاسلدم سم یسرربهب میدرگیم زاب ۷ شخب رد ینعب اهتنا رد

 .راتفگو ییانیب ,یعونصم شوه ثحابم اب طابترارد ریخا یفداصت یاهتفایهر

 ةناتسآ رد تایضایر» سنارفنک رد نم ینارنخس لصاح ءلاقم نیا بلاطم

heهم ۲۷-۲۹ خیرات رد هک تسا یچنیل یلم ناتسگنهرف رد .«موس  

 هک .اتاگرو روت مر هاگشناد کرحترپ داتسا تفه نآ هب دیاب .دش رازگرب ۹

 مه نآ یرجم و دوب اهنآ زا یسنارفنک نینچ یرازگرب راکتبا و دندوب نز همه

 دنتسناوت هک منکب هراشا نانآ درواتسدهب دیاب صوصخ هب .میوگب کیربت دندوب

 دوخ ةتشر یاهتفرشیپ نیرخآهب طقف هن ات دنراداو ار نادیضایر هدزاود هد

 و دنیوگب نخس اههیضق زا مه ینعی :دنزادرپب مه یرترادهنماد روما هب هکلب
 تصرف نیا زا هک تخیگنارب نم رد ار هسوسو نيا نانآ توعد .اههشیدنا زا مه

 روج و تفج هتشذگ لاسهد یط هک ار ییاههدیا هلسلس کی و منکب هدافتسا

 رد و .منک نایب یرتنشور تروص هب تسا هدوب مایمئاد یلوفشملد ناشندرک

 یتدمدنلپ زادنامشچ هک منک مورحم میظع تذل نیا زا ار مدوخ متسناوتن تیاهن

 مه و تسا هنارگنهداس مه دیدرتیب هک یزادنامشچ - منک میسرت اهنآ یاتبم رب

 یحالطصا مهاوخب رگا .دوریم رتارف نم صصخت ورملق زا شدودح هکنیا
 فیرعت سنارفنک نيا رد دوخ ینارنخس نمض رد کبنلوآ نراک مناخ هک ار
 دیاب منکب نایب یّمک نابزهب ار دوخ فرح یزاورپدنلب ةجرد و مریگب ماو دندرک
 ۲۴۰۶ شاینامز ةنماد هک منکب ییاهاعدا هلسلس کی مهاوخیم هک میوگب

 ناب Gods dhe Bale gil هیلبرع تراضف گالع یلو ؛تسا لاس
 بیرض هجیتن رد ؛لاس ۴۰ دودح رد یزبچ ینع .تسا مدوخ تاقیقحت

 !تسا ۶۲ ینارنخس نیا یزاورپدنلب

 هداس یاهتکن ار شروحم هک یعازن و لدج .تسا یلدج عون زا هلاقم نیا
 :یقطنم یاهلالدتسا و قیقد یاهلدم اب هسیاقم رد هکنیا :دهدیم لیکشت

 ؛ناهج (1) :دنرتطبریذ ریز روما رد یرامآ یاهلالدتسا و یفداصت یاهلدم
y ple (Ii)یتابساحم کرد صوصخ هب (11) ؛تایضایر یاهشخب زا یرایسب  

ار دوخ تاکن دوصقم نياهب ندیسر یارب .دنوشیم ارحا ام دوخ ناهذا رد هک



 .دشاب هدمآ دیدپ «لامعا روئسد» یعون زا ربج هک دیآیم رظنهب ؛ربج اما و

 ای بیترتهب ار دوخ لاعفا | الومعم] ام هک تسا نيا لامعا روتسد زا دوصقم
 ةبترم لامعا عاونا و .میهدیم ماجنا ,یرگید زا سپ یکی ,ینیعم یاهبیترت هب
 یارب لاثم نیرتهداس .مينکيم ارجا رتیلصا و رتهداس لامعا ساسا رب ار رئال

 یلیخ ناکدوک ار راک نيا یینوت هک دشاب شرامش لمع نامه دیاش رما نیا
 دشاب هنارهام لامعا روتسد زا یشخب تسا نکمم نیا .دننکیم باستکا دوز

 نابز روتسد زا یشخب تسا نکمم ای دوش هتفرگرظن رد ینیچ هلیت الثم رگا
 یتهذ عیش اجتیا رد .دنشاب هتفرگ را هدافتسا دروم .تاملک الثم رگا دشاب

 ,دنابیکرت نوناق یاراد هک ییاهزیچ زا یاهغومجم زا تسا ترابع وکلا

 نم اههخاش نیا رب نوزفا .تایضایر «کیسالک» یاهشخب زا نیا ,بوخ

 یایشا مه هخاش نآ رد هک دراد مه یمراهچ ٌةخاش یناسنا ةهبرجت هک مدقتعم

 رکفن دوخ ةبرجت ینعی :دیآیم دیدپ ,تایضایر هجیتن رد و ریذپدیلوتزاب ینهذ
 نتفای و ناهج ةدهاشم یاجهب .راک نمض نهذ ٌةناهاگآ :دهاشم قیرط زا

 رد بج فشک و دوخ لاعفا ندرک دهاشم اي ءاجنآ رد زیلانآ و هسدنه رصانع

 قطنم سیسأت هب رما نیا .مینکیم هدهاشم | دوخ نهذ راک ٌهوحن دروم نیا

 یداینب ینهذ یایشا نامه اههرازگ نآ رد هک دش رجنم وطسرا تسدهب یروص

 روظنمهب هک یریذپدیلوتزاب یروص ماظن زا دوب ترابع قطنم .دنیآیم رامشهب
 dvs tls دنکیم روطخ ام هاگآ نهذهب هک یراکفا ماخ ob یزاسلدم

 .دوب

gpl LT LIیلصا نومضم هک نآ بیقر یاعدا ؟تسا تسرد اعدا  

 ندرگ نیگدس ,کبس زا تسا ترابغ,رکفت هک تسا نیا Cael .نم فرح

 ینعب ««نیسپرما» زا یزیکهلومت لمع و نکمم یاهدادیور يبسن یاهلامتحا

 زا ام عالطا لک عمج نتفرگرظن رد اب ,لوهجم یاهدادیور یور لامتحا عیزوت
 ینهذ ءیش هاگنآ دشاب نینچ رگا .ینونک نتم و هنیمز و هتشذگ یاهدادیور

 رب هدشکح قدص شزرا اب یدبا هوکش زا رادروخرب یاهرازگ رگید وگلا
 ییاهلامتحا عبات .نآ رادقم هک تسا یا# یفداصت ریغتم هکلب تسین - هنیس

 میهاوخ یفداصت یاهریغتم هب ۴ شخب رد .دناهدشن نییعت زونه هک تسا

 عون نیا زا یناسنا رکفت هک دهد ناشن دناوتیم هک یلاثم نیرتهداس .تخادرپ

 رد .رامق ینعی :درک حیرصت ار اهلامتحا ناوتیم نآ رد هک تسا ,یدروم تسا

 ميزادرپیم اهلامتحا درک نیگنس کبس هب ام هک تسا راکنثآ رایسب اجنیا
 .(مینکیم مه هبساحم ار اهنآ یتح یهاگ میشاب هتشاد یضایر رحبت رگا ای)

 راکورس هبرجت زا ورملق نيا اب هک تایضایر زا شخب نآ «میریذپب ار نيا رگا
 .تسا رامآ و لامتحا هکلب .تسی ,قطثم دراد

 رامآ و قطنم لباقت رصتخم خیرات ۳

 ود نیا لوحت ریس مهم طاقن زا یخرب و میریگب رظن رد ینامز یروحم رگا

 ام راک .مینکب صخشم روحم نآ یور رکفت تیهام باب رد ار داضتم هاگدید

 عورش ناتساب ننآ ییافوکش نارود زا ار راک نيا رگا .دوب دهاوخن ننفت زا یلاخ
 :دوشیم یراج طارقس نابز رب نوطالفا لاوقا زا یخرب هنوگچ هک مینيبیم مینک

 نامگرب ار ساسا هسدنه رد رگا ,یرگید نادهسدنه ره اي سورودوئت

 دودح ۰۱۶۲ © teh «سوتهثت اب وگتنگ) دزرایمن یزیشپ هب دراذگب

ow ۳۶۰دالیم زا .) 

 درفمام دیوید /یفداصت یاهشور رصع عولط

 روحم-قطنم یاهتفایهر زا رتشیب اهتفايهر نیا ایآ :دوب دهاوخ نيا ام شسرپ
 ؟رتویپماک کمکهب یرشب یاهییاناوت دیلقت دروم رد الثم - دنراد قیفوت سناش

 .تسین نشور زونه یعطق خساپ یلو ؛منکیم رکف نینچ مدوخ نم

 تایضایر یدنبهدر ۳
 تایضایر زا یشخب ناونعهب ار رامآ و لامتحا هاگیاج مهاوخیم زیچ ره زا لبق
 رایسب باتک رد شره و سیوید هک ار یفیرعت مهاوخیم ادتبا رد .منک نییعت
 لقن دنهدیم هئارا تایضایر زا (۳۹۹ ص) [۱] تایضایر ةدرجن ناشواک فرژ

 دبلوت زاب pelos یاراد هک ینهذ یابشا ةعلاطع ینعی تایضایر» :منکب

 هک یزیچهب هجوجیه هب ار تایضایر نوچ .مفیرعت نیا قشاع نم .«دنریذج
aad 58یعس عقاو رد و .دنکیمن دودحم تسا هدش هدناوخ تایضایر  

 ار یخرب .ملع ار یخرب «تایضایر ار اهفرح زا یخرب ارچ هک دیوگب دنکیم

 صاوخ بیترت نياهب .ميناوخیم یکنز هلاخ یاهفرح مه ار یخرب و هرنه
 Shas jb ینهذ یایشا هکیلاح رد تسا ملع یکیزیف ناهج ریذپدیلوتزاب
 یفقاو ینافت] دیانیم تای ةماذآ نهذ تخاسرد مه رته .تسا تایضایر
 مه ینوفمس هک روط نامه تسین موب یور هدشکشخش ةنادگنر یاهعومجم

 هنوگنامه یلو (تسین دنناسریم ام شوگهب ار نآ هک یتوص جاوما هلسلس کی

 یدیدج ٌةنيمز و نتم ره رد ار نآ یتسودرنه ره .دنراد رارصا اهنردمتسپ هک

 هک مينیبیم میسریم یکنزهلاخ یاهفرحهب یتقو اما .دنکیم ریسفت ون زا
 هک تسا نیا یتتیخاس و تسا هدش لیگشت اپثآ زا ام راگفا مظعا شب

 .دروخیم هرگ نامز و اضف زا یدرف هب رصحنم و یعضوم ءزج اب [طقف]

 یازجا ای] هیلوا رصانع هک دیسرپ ناوتیم ,شره و سیوید فیرعت ٌهعسوت اب

 و توافتم عاونا دنناوتیم هک دنتسه یرصانع عون هچ یرشب ٌةبرجت [یلصا
 و رهظم دوخ یون هب هک ییایشا .دنروآدیدپ ار ریذپدیلوتزاب ینهذ یایشا عونتم

 کیسالک یاهشخب ؟دنیآیم رامش هب تایضایر یلصا یاهشخب ةدننکمسجم

 مینکفیب یهاگن مادکرههب دییایب .زیلانآ و ,ربج ,هسدنه زا دناترابع تایضایر
 .مینکب یراذگمان ار هلصاح ینهذ یایشا و طوبرم براجت مینک یعس و

 اب یاههام ۶ ات ۲ گدوک ره :تسا دروم نیزتراکشآ و نیرتنشور هسدنه

tol o>دزادرپیم هسمال و هرصاب سح ود قیفلت هب ًامئاد دوخ ینالضع  

 دناوتیم دوخ یوزاب و تسد بسانم تکرح اب هک دریگیم دای [رورمهب] و

 رد .دشاب نآ ندش اجهباج دهاش و دریگب گنچ رد ار دوخ یزاببابسا

 لماعت و ساوح قیرط زا) اضف کاردا هک تسا نيا بلطم بل .دروم نيا
 هسدنه هک یاهبرجت نامه «تسام ٌةبرجت ةیلوا رصنع نآ ةباثم هب (ینالضع
 ار ینهذ یایشا نیرتهداس زا یکی ساسا و لصا رما نيا .تسا راوتسا نآ رب

 «هدیشک نامسیر» ار نآ شره و سیوید هک یزیچ نامه - دهدیم لیکشت
 .دنوشیم ماجنا راگرپ و شکطخ کمکهب هک تسا یتامیسرتًأشنم و .دنناوخیم
 زا هک یا یاضف زا تسا ترابع al یروص ًةعلاطم یارب celal یوگلا

 .دباییم لیکشت عونتم رایسب یاهراتخاس اب یطاقن

GUو باتش ینعی نآ نادنزرف و ورین زا یرشپ ةبرجت ةدییاز «نم رظنهب  
 .دنکیم تباصا نتوین رس رب هک تسا یبیس نامه هتسجرب لاثم .تسا ناسون

 تسا نآ یعازتنا یوگلا هک دوشیم ینهذ یئیش هب رجنم هیلوا ةبرجت نیا
 یکیزیف تیمک لوحت ادتبا رد عباوت .نآ تاقتشم و ,عبات زا تسا ترابع و

.دندرکیم فیصوت نامز لوط رد ار ینیعم
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Freoch-pox——. 3 
Gripingin the Guts 14 
Head-mould thor—————| 
AImpofthume --____., . 

  ۶)هلو سس

  lyاتو 0۷۵
‘ Panis جت مس عج تم متون 

Bortive ———-——_ 5 ickcts — سس تم تیم ۳ 

Ages —= —— 8 Riting of the Lights ——— |g 
Broken legge ———— ——~ | 5 Ruprare———__—_____},, 

Cancer ———$__—_—_—_—_———" 1 Scusvy -= oem 
Childbed ————-——— 8 Spotted Feaver ——---g 
€hrifoms سس سس 18 Stilborn — —i7 

Confumion 56 Su 1 
fee _—_oOoOO Bs Stopping of the Stomach —.|g 

anaes Strangury———— ————}, 

ea at و Kah. Tover| 1 Suddenly -——3 

Exeeuted-—w——— > 6 > 5 
Feavet -————-- —-~ [34 1: حب ately 
Fitula ————- —— و Torat. ————-__-—___| 

Hoxie Small-pox-—~ --|13 T fick —-_——- —_+ —— 3 

ox ——_—_ ترس سس او Wicer———————5 
 ,| ~—-~——— —-  dead (an ۳09۴ 0 au Wormesدی

St. Giles in the Fic! j 

Males —— 17 Maks—— 185 
Chrifined }Femiles— ۳ Buried? Fema'es — Pee ° 

din all—— 237 In all-—— 344 

Decreafed in the Burials this Week——_—_——_—__ 38 

Parithes clear of the Plague—— 130° Parithes ۳۳ ۰ 

The Afrize of Bread (et forth by Order of the Lord Maier and Geert of Aiderm) 
na A penny Wheaten Loaf to coneain Ten Ounces, and three es 

half- penny White Loaves the ‘ike weigor. 

 اجنیا رد :درب یپ یبرجت یاههداد ةدیاف هب هک دوب یناسک نیتسخن زا یکی تنوارگ ۱لکش

 .(مهدفه نرق هب طوبرم) دوشیم هدید ندنل رد ریم و گرم ياهتفه کی ماقرا

 فیرعت ار یبرجت لبقام ای ینیشبب یاهلامتحا ناوتب دیاب هک دوب لوق نيا رب وا
oSزا لصاح ّةبرجت ساسارب «مولعمان یاهدادیورهب هک ییاهلامتحا ینعی  

 هب دیاب هنرگو - دنهدیم تبسن اهنآ اب ناسکیهن ly طبترم ییاهدادیور
 تادهاشم ساسارب دیاب ییاهلامتحا نینچ .درک افتکا یرداال ياثنخ هاگدید

 ای ینیسج یاهلامتحاهب تاعالطا ندش هتشابنا اب ناوتب ات دنبای لیدعت دیدج
 زیب راک یساسا تیمها هکنآ یارب .تفای تسد یرتهب هج ره یبرجت دعبام

 ةمانزور رد تراجت شخب یلصا ًٌةلاقم غارس هب دیهدب هزاجا میهدب ناشن ار
ser post yo)رد همانزور ءرامش نيا رد .مورب )۱ ۸ حیرات  

 ترابع هلاقم ناونع و تسا هدیسر پاحهب زیب زا یسکع رظندروم تمسق

 نرق یناحور رات و هرین یاههیرظن قباطم تسا نکمم رازفامرن ةدنيآ» زا تسا
 Lol یتقو» دیآیم نینج هلاقم نتم رد سپس .«دشاب زیب ساموت مهدجه

 ناسنا نابز دنناوتیم اهرتویپماک یک هرخالاب هک دش لاوس ستیگ [لیب] زا
Ho: |یزیب یاهماظن» یساسا شقن تیمها هب حساپ رد ستیگ «دنتکب » 

 یزولونکت نيا ایآ ؟تسا باسح فرح سنتی فرح نیا ایآ ... دنکیم هراشا

 راتفگ یساتشزاب رذ ؟تسا تفاسورکیام یرس حالس نیرتدیدج «امنهناگیب»

 یاهلامتحا و دشاب یمدآ نابز [ةناگمه] ماع لدم دناوتیم ینیشیپ یاهلامتحا
 نيا زمجات هچرگا .شزومآ زا سپ درف کی نابز رتقیقد رایسب لدم ینیسپ
 زا یدشر هب ور بتکم یلو .تسا هدناوخ رات و هریت یاههیرظن ار اهفرح

ol Staysمه مدوخ 5(  alasیزیب رامآ هک تسا داقتعا نيا رب (مراد قلعت  

 .تسا هدیجیپ یاهتیعقوم رد یرامآ طابنتسا رثوم دربراک دیلک

 یدربراک رامآ رد مه و یقطنم یاهسایق رد مه هک ظاحل نيا زا سواگ

 نیرتمک شور وا .تقیقح رد .تسا یبلاج مدآ :تشاد یاهداعلاقراخ ییاناوت

 دودح زا یتح ۳۰ Cy ۳۹ « یاههعطق گر وهیمج pos باتکرد نوطالفا

 الصا دیوگیم و دوریم رتارف یکدنا دوخ رصاعم نانادیضایر نیرتارگبان ةقيلس
 :دیتکب هاگت ناکراتس دو هی نامجتم هک :تسنا رتهب

 ملاع نامسآرویز و بیز هک ار یریواصت و لاکشا میراد قح ام نامگیب

 دیاب هراومه یلو .ميرامشب ریواصت نیرتابیز و نیرتلماک دناتاسوسحم

 ییابیز رد ریواصت و لاکشا نيا هک میشاب هتشاد رظن رد ار تقیقح نيا

 نخس نیا یتسرد لیلد .دنسریمن یقیقح یابیز یاهزیچ یاپهبزگره

 دادعا ملاع رد یقیقح یگتسهآ و یقیقح تعرس اب هک تسا یتاکرح

 ملاع ماسجا تاکرح و .دنريگیم تروص یقیقح لاکشا و یقیقح
 طقف ار تاکرح نآ همه یلو .دنتسه اهنآ زا یریوصت تاسوسحم

 . .ییانیب سح ًهطساوهب هن تفایرد ناوتیم رکفت و لقعت هار زا

 رارق یشزومآ یاههتشر زا یکی هسدنه نوچ زین ار یسانشهراتس سپ

 یلصا روظنم نوچ یلو .دشاب رکف نیرمت یارب یاهلیسو ات داد میهاوخ
 لقعت شتیهام هک حور ءزج نآ هک تسا نیا ,شناد نیا شزومآ زا ام

 نادنچ «ددرگ دنمورین و لماک و دیآ ردب دومخ لاح زا تسا رکفت و
 .داد میهاوخن ینامسآ مارجاهب یتیمها

 مغریلع ,وطسرا شحاف تاهابتشا زا یخرب هک مینیبیم «بیترت نیمههب

 تسا هدوب لیلد نیاهب ,هتشون یسانشتسیز ٌهنيمز رد هک یلصفم بلاطم
 دروم رد یعقاو تاعالطا ةرابرد شنادرگاش و طارقب دننام ییابطا اب زگره هک

 بلک رگفت هاگیاجب ءک ذوب دقتس را We Cael wh dl agg نیاسنأ خدپ
 لباق یئاسآهب یوفم بیسا راثآ ةظحالم قرصب هک یاهدیقع .نغم هو تسا

 .([۶] سورگ زاراچ ٌلاقم هب دینک هاگن) .تسا در
 (۱۵۰۰-۱۵۷۱) ونادراک ,سناسنر رصع رد هک مینیبیم میبايب رتولج رگا

 (۱۵۴۵) شآ ریمک نف باتکرطاخ هب وا وس کی زا .تسا یریظنیب تیصخش
 ةنيمز رد دارفا نیرتهربخ زا یکی یو ils .دوشیم هدناوخ 1 عدبم ابلاغ

 ماگ کی ار ربج یقطنم دعاوق تاعبت هک یروطهب دوب ربج یروص تایلمع
 رد و دوب مه رامق هب داتعم , ,لاح نیع رد یلو .درب شیوخ فالسا زا رتارف

Tess Slash OLSدرک هئارا سناش نیناوق زا ار لیلحت نیتسخن دوخ  

Lilدیسرت باطن ٩۶۶۳ ۲ باتک نیا و دهد راشنا |ر نآ ديشکیم تلاجخ : 

 ۰۱۷ نرق رد .درکاغآ ار دوخ راک یلونرب بوکای هک ینامز اب نراقم ًابیرقت ینعی
 رب نتوین هکیروطهب .میبايیم قطنم هاگودرا نوناک رد ار سنین بیال و نتوین
 یاهتابثا یارب نانیمطا لباق نابز اهنت یسدینا ةسدنه هک تسا لوق نيا
 یزورما (۸1) یعونصم شوه لوصا مه ,ستین بیال و تسا دامتعا لباق

 رامآ هاگودرا رد .دنکیم ینیبشیپ ؟بیکرت نف مانهب دوخ یرتکد ٌةلاسر رد ار

 رامآ و تاعالطا لیلحت و یروآدرگ هب عورش هک میباییم ار یعقاو نایارگهبرجت

 دینک هاگن) دنکیم میظنت ندنل رد ار ريم و گرم یاهلودج *تنوارگ .دناهدرک
 دادعا نوناق تابثا اب یلونرب بوکای و (دراد قلعت ۱۶۶۵ لاس هب هک ۱ لکشهب

 .دنکیم هیجوت ار یبرجت یاهدروآرب دربراک ,گرزب

 .(۱۷۶ ۱۷۰-۱ ۲ اي ۱۷۰ ۱) درکیم یگدنز ۱۸ نرقردزیب ساموت بانجیلاع
  

 تاراشتنا ,یفطل نسحدمحم ةمجرت «نوطالفا UT دود زا لوق نیا یسراف ٌةمجرت ۱

 .تسا هدش لقن ۰۱۱۵۳ و ۱۱۵۲ .صص .یمزراوخ

2. Ars Magna 3. Liber de Ludo Aleae 

4. De Arte Combinatoria 5. Graunt
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  times, in #11866 and #120°123-472. 

F . #110°632 . *101°21:28. > 

F.l+,1=EF{(qy).yek.—uyel] 
[#543] =2.54. Prop 

The above proposition is occasionally useful. It is used at least three     

 و لسار راگدنام رثا رد ار هحفص رازه دودح الاب يضق .تایضایر ینابم هب ارگلیلقت تنایهر زیمآراختفا درواتسد ۲لکش
 .تسا هدرک لاغشا تساههعومجم ةيرظن و قطنم رب ینتبم ًافرص هک بتامتام ایپیکنیرپ مان هب دهتیاو

 ییاهلاثم و یوق ییاهرازبا اهنیا همه .تسب راکهب دننکیم داجیا ؛ییانیب ةنيمز
 .دناهداد رارق ام رایتخا رد یفداصت یاهشور دربراک زا شخبماهلا

 .دمآیم تسدهب رامآز ازیگناناجیه ًاعقاو یاهدرب راک نيا هک لاح نامه رد

 نتسب مرگرس رشیف .آ ,رآ ری یربهرهب ,نانادرامآ tele ٍدوخ مظعا شخب

 ییاهتیعقوم رد ناونیمن ار رامآ هک دندرکیم رارصا و .دندوب تشپ زا دوخ تسد

 یاههداد کمکهب طقف مه نآ هزات و تسب راکهب ریذپ رارکت الماک یاهتیعقوم زج

 یزبب بگم اب هرومه هگ دواد تره هارگیتاوف» بتکمهب لوق نیا .یبرجت
 [یبرجت لبقام] ینیشیپ روما هک هدوب دقتعم ریخا بتکم .دناهتشاد گنج رس

 شرتسگ و طسب یزراب وحنهب ناوتیم ار یرامآ طابنتسا و دنتسه دانتسا لباق
 نوج تسا یعقاو رکفت ورملق هب یرامآ طابنتسا طسب رکنم رشیف تفایهر .داد
 جردنم یتیعقوم یاهریغتم هوبنا نایم رد هشيمه یعقاو یگدنز یاهتیعقوم
 تفرن نیب زا الماک یزیب بتکم هناتخبشوخ .دنرارکت لباقریغ و .نوفدم و
 یرای نآ ییافوکش و رارمتسا هب نارگید و زنیج .یتنیفد هلمج زا نارگید و

 یاههاگتسد راتفگ ,ییانیب یاههنیمز رد یزیب رامآ دیدج یاهدربراک .دندناسر

 .دناهتشاد یراجفنا یدشر یبصع یاهمتسیس و .هربخ

 ؟تسا مادک یفداصت ریغتم ۴

 دراوراه هب ار دنافلگرانیمس وا یتقو :تسا نادزاک دیوید لوق ,لوق نيا عقاو رد
 تساوخ رانیمس دارفا کتکتزاو تشاذگ«یداینبرانیمس» ار نآ مسا ,داد لاقتنا

 .دزومایب ار نآ دیاب سکره و دننادیم بوخ یلیخ هک ار یمیهافم زا یکی هک
 .درک لوحم سینوکاید یسرپ هب ار شخب نیا ناونع عوضوم و .دننکب فیصوت
 .تسین یاهداس راک یفداصت ریفتم فیصوت :دمآ مشوخ نادژاکراکتبا نيازا نم

veggie culلاکشا رد لیلد نیمههب و .تسارامآ و لامتحا ٌيرظن یلصا موهفم  
 :مینک میظنت نآ فلتخم یاهفیصوت زا یتسرهف دیراذگب .دوشیم رهاظ توافتم

 نینج .لاثم یارب ؛دنراد دوحو یایبرجت یفداصت یاهریغتم *

 ار دارفا زا یاهنومن دق و نزو هک دنیآیم دیدپ ینامز ییاهریفتم
Sy powتدش و میریگب ار یریوصن هکنآ [ای] ؛مینکب میظنت لودج  

 نآ B55 watt ار "ترا ةکنآ اي ؛میریگب هزادنا ار نآ یاهلسکیپ

 .میریگب هزادنا لاخ هب تبسن ار شتباصا لحم و مینک باترپ
 یار ؛لاس یاب اضرط دوجر یایداقب یقحاصت ناهریتب ۰
 یقیقح یددع ؛تخاونکی عیزوت یاراد و یهانتم یاهعومجم زا یفداصت

 .ینوارب تکرح زا یفداصت یاهنومن ؛دشاب هتشاد لامرنو یفداصت عیزوت هک
  

1. dart 

 نیمه و .درک عادبا دئاز یلو قیقدریغ یاههداد ندرک راهم روظنمهب ار تاعبرم
 یدح ٌةيضق لاح نیع رد و .دش رجنم سرس کرایس ددجم فشک هب رما

 وا شیامزآ نیرتفورعم .دوب شور نيا ةدننکهیجوت دوخ هک درک تابثا ار یزکرم
 ناهج یسدیلقا تیهام ندومزآ یارب هک تسا نامه هیضرف کی نومزآ یارب
 هلق هس زا هک یثلثم ةيوازهس یریگزادنا اب ار راک نيا وا .داد ماجنا ام یدعبهس

 لصاح :گربزلزنیا و نگاههوه Sry ٌالق هس :داد ماجنا دوب هدش لیکشت
 یاطخ ؛دودحم رد تروص رههب یلو .دش 7 زا رتشیب هبناث ۱۴,۸۵ ایاوز عمج

 زا .دیسر ییافوکش جواهب مهدزون نرق لوط رد قطنم هاگودرا .دوب 7 یشییامزآ
 یروص .لوب قطنم ات هتفرگ یقیقح دادعا ندرک یباسح یارب دینکدد یاهشرب

 اههعومجم ٌةيرظن ندش یروص و .هگرف تسد هب تالومحم باسح ندش
 :مینکب یروآدای ار بتکم نیا فطع طاقن زا یکی تسین دب ,روتناک تسدهب

Slat oeةبشق نیا) .دفتبآب و لسار تسددپ ,۱-۲ ٩ ۲ هک هیضق نیا  
 دینک هاگن ار ۲ لکش .(تساهنآ ی کبنامتاع اییکنی رد زا ۶۴۳*۱۱ ةرامش

 یبرجت رامآ یروآدرگ اما !دینک هجوت نآ یدعب فارگاراپ رد اهنآ رظنراهظا هب و
 ,نوتلاگ سیسنارف تسدهب صوصخ هب .دیسر ییافوکشهب مهدزون نرق رد مه
 دوب یدح ات صاخشا هب طوب رم روما ماسقا و عاونا یریگزادناهب شاهقالع هک
 .دروآ رامتشهپ ۲«حلاص یسایس رظن زا» نادنج ار وا ناوتیمن هزورما هک

 ةضرع «شیارگ نیرتمهم هک مینیبیم .مییايب نامدوخ نرق غارسهب رگا لاح
 یرتقیمع یاهدرب راک هک تسا هدوب یرتبلاجًاتقیقح و تدیچیپ لامتحا یاهلدم
 یسواگ یاهعیزوت شزارب هب دوب دودحم نوتلاگراک لاثم یاب .دناهتشاد مولع رد
 هنیمز نیا رد Sih شهج .یرادربریغ اب دعبمک یاههداد یاههعومجم هب

 هئارا کیزیف رد دایز دعب اب لامتحا یاهلدم زا یفیرعن سبیگ هک داد حر ینامز
 باب رد مه زنیک .دش یرامآ کیناکم شیادپپ هب رجنم هک اهزاگ یارب الثم .درک
 حیحص دربراکات درک یعس و تشون یبلاطم داصتقا ةرابرد مه و لامتحا ینابم

 یفداصت یاهشور رنیو .دنک نشور عقاو ناهج رد ار یتالامتحا یاهلالدتسا

 یاهشور نوناش .تسب راک هب لرتنک ةيرظن و لانگیس ینیبشیپ دروم رد ار
 یساسا شقن ؛قیرط نیا زا و درب راکهب اههداد نتخاس هدرشف یارب ار یفداصت

 دروم رد لوا ار یفداصت یاهشور "ردانرگ .درک فشک ار لامتحا عیزوت یپورتنآ

 رد صوصخ هب ؛ناهج رد اهنآ هک ییاهوگلا :رابرد ادعب و یربج یاهراتخاس
  

 رتسجنم رد یناتسبد کشزپ اهلاس .درفمام درفلآ .نم Sipps :یصخش تشاددای کی ۱

 یتمالسهب طوبرم یاهرتماراپ قیقد یریگهزادنا رد هک دوب ییاهیگتسبمه بوذجم یلیخ و دوب

2. Grenader



 ۱ ارامش ۱۳ لاس ,یصایر رشت

 هکیروطهب دشاب هتشاد دوجو 8(,0) لامتحا یلاگج ۰ ره یازاهب هکنآ

om) P= dn * ۰۰۰ناونیم هکنآ اپ .(دنکیم هیزجت شلماوعهب ار 0م  
 زا دناترابع اهن هکنانج 2 ~ yy toon ,یا# ره یازاهب هک تفگ

 مس و) دنشاب هدش عیزوت ناسکی یلو مه زا لقنسم هک یفداصت ییاهریفتم
 .(دنایدحاو نوناق عبات هک تسا نآ یانعمهب

 دینیبب نونکا یلو تسین یراذگدامن رد یاهداس رییغت زج یزیج راک نيا

 یقافنا هچ دینکیم نایب توافتم تروص ود هب ار نیچنیخ-یول ٌهيضق یتقو
 لیدبت رگا اهنت و رگا تسا 110 ۰2 هک دیوگیم هیضق نایب لوا ةوحن .دتفایم

 دشاب ریز تروصهب نتشون لباق 206) ینعی 2(2) ٌةبروف

 وا -م [ مگا -۱- فا  

 ران سيب لک اس

 be تروصهب 7 یفداصت ریغتم بسحرب امیقتسم طرش نامه ؛مود شور رد

 2 حب 0 + 02لایز ;cy l(a - هبییارگمه لماع)

 تسا نوساوپ لامرن دنیارف کی (27:] و درادناتسا لامرن ریغتم ةنرابز نآ رد هک

 Mia ptt LY هک یتیم ؛بخ tel id Ev Js هک

 رتنشور بتارمهب نیجنیخ-یول ٌهیضق نایب یارب مود شور «نم رظن زا !دنسریم
 یفداصت اعقاو یانعم هلصافالب یفداصن یاهریفتم ندرک حیرصت اب :تسا

dowsدوشیم ناکشآ . 

 ینابم رد یفداصت یاهریغتم جرد .۵

 دوخ هک دوشیم فیرعت هزادنا بسحرب یفداصت ریفتم ,ارگلیلقت تفایهر رد

 اههعومجم ٌهیرظن مه ار نيا و .دوشیم فیرعن یقیقح |[دادعا] ٌهیرظن بسحرب
 رد .دوشیم فیرعت تالومحم باسح ساسا رب شدوخ هک دنکیم فیرعت

 ار یفداصت یاهریفتم ناوتب لوصالایلع دیاب هک میوگب مهاوخیم نم ضوع

 زا یرتلماک و رتفافش یدنبتروص هب و درک ماغدا تایضایر و قطنم ینابم رد

 هیضق نیا زا یعطق و لماک یدنبتروص زونه مدوخ نم .دیسر یفداصت هاگدید

 رد تسا راوتسا زیگنارب هشيدنا و فلتخم عبنم ود رب هک ار نآ حرط یلو .مرادن
 ینابم اب طابترا رد زنیج هک ییاهراک زا تسا ترابع لوا عبنم .مراد تسد

 تسا ییابیز یفداصت لالدتسا مود عبنم ؛[4] تسا هدرک یزیب رامآ و لامتحا

 .[۳] تسا هدرک هماقا راتسویپ ٌيضرف در یارب گنیلیرف رفوتسیرک هک

 یارب هک یا() لامتحا یاضف «میدید هک روط نامه :زنیجهب ميزادرپیم لوا

 تسا زاین دروم یکشزپ صیخشت نوچ ییاهدربراک رد یفداصت یاهریغتم

 یدحهب هیزجت یازجا ؛دننکنییعت لماوع .تسا نییعت لباقریغ قیقد روطهب
 .دنتسین حیرصت لباق کشزپ تالامتحا لودج رد هاگچیه المع هک دندایز

Kennaدوب هلأسم نیمه ًاقیفد یزیب یاهشور زا ارگیناوارف بتکم ناوریپ داقتنا . 
 دوخ ةيرظن وا .دراد هلأسم نا یارب ار باوج نیرتهدننکمناق زنیج .نم داقتعاهب

 ره هب هشيمه ءام دوخ هلمج زا ,اهلماع ةیلک هک دنکیم زاغآ ضرف نیا اب ار
 یاهعومجم رد هک دنهدیم تبسن یا«تیلوقعم»] «تیلوبتم» یا4 دادیور

 .تقیقح رد .میمانیم 71 ار al - دراد رارق مولعمان و بترم یطخ روطهب

 زین یطرش یاهدادیورهب هکلب میهدیمن تبسن اهدادیور هب طقف ار اهتيلوبقم

 نآ زراب لاثم .دنراد دوجو مه یاهدیچیپًاتقیقح یفداصت یاهریفتم «
 یاراد هک یفداصت یتزح لیسنارفید ٌةلداعم کی باوج زا تسا ترابع

tleیاهنیمخ زا تسا ترابع رگید لاثم .دشاب دیفس ةفون کرحم  
 .دشاب هدش هتخاس یداینب یفداصت رصانع یعون کمکهب هک یفداصت

 .درک نییبت و فیصوت ار اهنآ زا یخرب دوخ ینارتنخس رد فومورگ

 رظن رد یفداصت ةنومن کی ناوتیم مه ار کشزپ کی صیخشت *
 رد وا [یبرجت دعبام] ینیسپ لامتحا عیزوت زا بکرم یاهنومن ,تفرگ
 :لماوع نيا بیکرت نتفرگرظن رد اب و امش یمسج تیعضو اب طابترا

ad bullیعباخم زاوا یباستکا شناد (بآ ؛کشزپ دو یصخش  

 (د) ؛ناتدوخ یرامیب هقباس (ج) ؛رگید یاهکشزپ و .هلاقم .باتک نوچ

 بوخ رایسب ٌةهلاقمهب دینک هعجارم رتشیب عالطا یارب .ناتیاهشیامزآ جیاتن

 lla Se [VN] و نستیرول
 ینیسپ لامتحا عیزوت زا یفداصت ٌةنومن یعون ناوتیم مه ار نامز ©
 ییاهزیج همه هب تسا طورشم هک تسناد اهئاتساد طابترارد هدنسیون

 .تسا هتخومآ ای هدرک هدهاشم یعقاو ناهج تیهام ةرابرد هدنسیون هک

 .داد میهاوخ طسب هلاقم رخآ شخب رد ار بلطم نیا

 بوچراچ رد یاهدشنفیرعت رگلمع ناوتیم [ار یفداصت ریغتم] ©

 .دعب شخب هب دینک هعجارم :درک روصت تایضایر ندرک یعوضوم لصا

 یفداصت ریفتم» یعون یموتناوک کیناکم رد یاهدهاشم ره اسبهج @

 شینارنخس رد هک ار نک نلآ هاگدید رگا هتبلا هدیآرد بآ زا «ییاجهباجان
 .مینکب ذاختا درک حرطم

 ریفتم فراعتم و یروص فیرعت دوش ینتبم هزادنا ةيرظن رب لامتحا یتقو
 کی تقیقس رد موهتم نیا هک تسا نیا نآ ةقوبجم رد یریفاقم اب یفاانصت
 ؛اما .تسا 6 هب () لامتحا یاضف زا 2 : ) -+ 26 :نوچ ریذپهزادنا عبات

 دنکیم لمع یاهوگهب « و دنکیمت ًاقبا ینغقت الومعم لاستحا یاشن دوخ
 سده رد ماع ااطقن دنلام) تسا 6 ةعوبجم زا روآت# یوشع یپوگ هگ

 لباقریغ اساسا یبرجت یفداصت یاهریغتم یارب ) (ذ) :هجیتن رد .(یربج
 X= XK (ii) «یداینب یفداصت یاهریغتم یارب [یلو] (1]) ؛تسا تخانش

lads el,لاشعت یاهاشت زا یگروب برضاصاع 6) هدیچیپ یفداصت  
 ؛دننکیم نیمآت ار تشاس رد دوجوم یفداصت رسانع مه هک ییاغاشف هتسا
 رد اهنآ هک تسا یلماک یلامتحا لدم ؟) «کشزپ ای سیوننامر یارب اما (-)
 .دناهخاس ناهج درگراگ ةوصت دروم

 کی ربانب .دراد دوجو تفایهر ود لامتحا یداینب ٌةيرظن ندنارورپ یارب
 فذح یتالامتحا نابز لک هک درک یعس دیاب تسا نکمم هک اجره «تفایهر

 1 و دوشیم فذح مه ؟) هاگنآ .دبای لیلقت هزادنا ةيرظن هب زیچ همه و دوش

 ةزادنا زا ت تشاگن تحت میقتسم ریوصت زا هک (02):0 ای (2:) ةزادنا هب

 هک تسا نآ رگیق تفایفر .ددرگیم زهجم :دوشیم لصاح ؟1 یور لامتحا

 ماسقا و عاونا اب اهراک همه و دریگب رارق هجوت زکرم رد «یفداصت ریفتم» موهنم
 هک ینکيم atl لا ,نونگآ .دوش ماجقل یفداسآ :ناهریفم رد .یراگتسد

Gi gan Jy Sada, yg TIAدهد یس  . 
 یریذپمیسقت» مرهعم و ۰ نوچ یقیقح رادقم یاراد یفداصت ریغتم کی

 درک لمع یتنس ناوتیم .دیریگب رظن رد نآ دروم رد ار (1۳) «یهانتمان

طرشهب .تسا 11۳ 2 هاگنآ .داد ناشن ,p(x) bl > لامتحا Sh و



۷ 

  
 راتسویپ ةيضرف لاطبا یارب یزاب نيا زا گنیلیرف .مه یورردور تراد نکیزاب ود ۳لکش
 .تفرگ ماهلا

 نابزهب ینعی .دنک هضرع رابکی ًاقیقد ار کی و رفص نایم نکمم یاهلامتحا
 شیوه اب تراع دنناوتیم مش هک تسا یببچ نامف GS Ginny فرا

 tay ((* و ۱) یور گبل ةزادنا ,یروص نابزهب) تراد یزاب .دینک باترپ

 عوضوم لصا یانبم رب هک یزیغتم ,دوشیم نییعت 9. یداینب یفداصت ریغتم

 تیلوبقم رادقم ییانعم یاهریغتمهب ار یقیقح دادعا یوحن یاهریغتم روکذم

 .دهدیم رارق هیرظن ینابم نطب رد ار هزادنا ٌةيرظن رما نيا .دنکیم طوبرم

 تیاده [۳] گنلیرف رفوتسیرک روآتریح یریگهجیتن یوسهب اجنیا زا

 ةيضرف ميناوتیم ام هک تفرگ هجیتن تراد یزاب زا ماهلا اب وا :میوشیم
 و دنرادن عالطا وا ةيضق زا همه Le منادیمن نم .مینکب در ار راتسویپ

 نابزهب ار وا لالدتسا یلو .دننادیمن نهوک و لدوگ جیاتن یاتمه ار نآ ارج

 زابتراد رفن ود .(۳ لکش هب دینک هاگن) درک نایب نینج ناوتیم کیسالک

 باترپ نآ ةتخت یوسهب ار دوخ یاهتراد رگیدکی زا لقتسم هک دینک روصت ار
 ار تراد ةتخَت حطس یور  طاقن .دشاب قداص راتسویپ ةيضرف رگا .دننکیم

 ییاه() ٌهعومجم یا" ره یازاهب هکیروطهب درک روصت بیترت شوخ ناوتیم
 دینک ضرف .تسا ریذپشرامش (میناوخیم 5 ار هعومجم نيا) ۵ < [ هک
 نآ رد .دننک تباصا ass a Pry Py bli ya ۲ و ۱ یاهنکیزاب تراد هک

 هاگنآ .دشاب قداص یلوا دینک ضرف .3 < ۳ ای 3 < ۳ ای :تروص
 قلعت تراد 255 oy, LW زا ع, نوچ یریذپشرامش ٌةعومجمریزهب ۱
 میناوتیم .دندوب رگیدکپ زا لقتسم باترپ ود نیا هک اجنآ زا .تشاد دهاوخ

 .دشاب هدش ماجنا ۱ باترپ دعب و دشاب هداد خر لوا ۲ باترپ هک مینکب روصت

colic gl deتسا هدش تببثت رکید :9رصب ریذپشرامش ةعومجم نیا :۲ : Lal 

 نیاباتب .تسا رلع یشاهزاننا و تسا ریذپهژاذتا نیریلپشرامش ًالعومجعم ره

 درفمام دیوید / یفداصت یاهشور رصع عولط

 ۸ ندوب تسار ِتیلوبقم هاگنآ ,دشاب مولعم [ عوقو رگا - میهدیم تبسن

 :میهدیم شیامن ریز تروص هب ار تیلوبقم نیا ؟تسیچ

p(A|B) € Pl 

 ناوتیم .لوقعم عوضوم لصا دنچ کمکهب هک تسا نیا زنیج یریگهجیتن
 هک دراد دوجو 21 2 [*,۱] نوچ یبیتوت یتخیرکی کی هک درک ماتتتسا
 صوصخ هب) اه4 ربج یور لامتحا عیزوت یعون هب دوشیم لیدبت 7 .نآ تحت

(p(AIB) = p(A A B)/ p(B)تروص نیاهب ار هجیتن نيا ميناوتیم  
 هکنآ ینعی .تسا تیلوبقم یزیوجن ةيرظن ,لامتحا ةيرظن هک مینکب هصالخ

 تیلوبقم زا هتخاسدوخ موهفم ره رب ار ینورد یراگزاس یعیبط دعاوق رگا

 نيا تایئزج یارب .میسریم قداص لامتحا لدم یعونهب .مینکب لیمحت
 دعب هک ([۹] زا ۲ و ۱ یاهلصف) وا بلاج باتک هب دینک هعجارم .لالدتسا
 .تسا پاج تسد رد als] شتوف زا

 تالومحم باسح ةرابرد ار ريز داهنشیپ میناوتیم بلاطم نیا یانبم رب

 تباو و تالومحم :میراد ریغتم عون ود نآ رد هک قرف نیا اب طقف دشاب فراعتم

 یفداصت تباو زا یاهعومجم و 2: ریذپ روس دازآ یاهریغتم مامضنا هب فراعتم

 یاهلومرف همه هک تسا 7 نوچ یقدص عبات یاراد باسح نیا ؛نیارب نوزفا .2:
 F لومرف رگا .دراگنیم ۱ و * نایم یقیقح دادعاهب ار دازآ ریغتم دقاف
 یسانشانعم .() < (۰,۱) هاگنآ ,دشاب فراعتم یاهریغتم لماش طقف

 دزاسیم لامتحا یاهاضف یور یفداصت و تباث یعباوت «هب رظن نیا یروص

 .دنکیم فیرعت اهاضف نیا برضلصاح زا یاهعومجم ریز یلومرف ره هکنانچ

 .دراد لامتحا هحیتن رد

bsدهاوخ نایب تردق بحاص یفاک ةزادناهب دادعا یفداصت یروص  

 :درک هفاضا ار » یارب یگتسویپ عوضوم لصا ناوتب نآهب هک دوب

p(InE(n)) = L.u.b.mp((an < m)E(n)) 

 امهب ار یداینب یفداصت یاهریغتم هک میراد زاین یعوضوم لوصاهب نینچمه
 ار یعیبط دادعا نآ کمکهب هک دشاب یلومحم ۸ رگا نیاربانب .دنک هضرع

 نوچ یلوصا-ارف کمکهب مه یلونرب یفداصت یاهریغتم ,مینکب فیرعت میناوتب

 دوشیم لصاح لیذ عوضوم لوصا

(Va € Pl)(Az,)3.N(2,) A [p(2, =°)=\—a] A [p(z, = ') =a] 

 یاهریفتم زا ییاههداوناخ زا تسا ترابع تسا بولطم هجنآ .تقیقح رد

 زیلانآ یدابنب عوضوم لصا ,بیترت نیمه هب .یلونرب ریذپشرامش و لقتسم
 (i) :دنوشیم فیرعت لیذ طورش یانبمرب هک دشاب یراتسویپ دوجو دیاب یفداصت
 Cle) Scr و « دادعا نیب < (6۱ و 6۱) یطخ بیئرت (ii) 6 لومحم

 2(0(2.)) > ۱ رد هک یفداصت 2. کی (1]) .دنکب قدص ناشدروم رد

 :لیذ عوضوم لصا دوجو (17) ؛دنکب قدص

(Va € 1,۵ # ~, \)[Alc) 3 C(c) A [p(< (a.,¢)) =a] 

 نیا نامروظنم مییوگب دیاب مینک نایب یلومعم نابزهب ار بلطم میهاوخب رگا
ةمه شاهفرطکی یاههزاب هک مینک بترم یاهنوگهب ار راتسویپ میناوتیم هک تسا



 ۱ ةراق ۰۱۳ لاس :یضایر رقف

 ترابع یفداصت یاهشور تیمها کرد یارب دروم نیرتهدننکمناق اسبهچ
 تالداعم و [(17)01] یلومعم لیسنارفید تالداعم ةيرظن رد اهنآ درب راکزا دشاب

 تعیبط یزاسلدم یارب لیسنارفید تالداعم یتقو .[15)۳1] یئزج لیسنارفید
 زا یتزج یشیامن ,یصاخ ةلداعم ره هک دنتسنادیم ًالماک همه دندش عادبا
 رد السا ار یشرب و دنکیم ظوحلم اب اهرتا یخرب هک یشیامت cael تیعقاو

 و مسج ود سم زا دندوب ترابع هیلوا و یلصا دراوم ,هتبلا .دریگیمن رظن

 ینیبشیپ ییابیز وحنهب ار تارایس تکرح تالداعم نيا .نتوین تکرح نوناق

 ینامز :رود یارب یقیقد و لماک ریوصت اهلالتخا ندرک هفاضا اب هارمه و .دندرک
 ام .نانسزتدم یتقو یلو .دنذاد هلارا (لاس ۱۰۸ دیاش الس) یددلپ ًاتیسث

 رد یاهرثا ء(دسریم لاس ۱۰۲ هب یتفو ًالثم) دنکیم زواجت دودح نيا زا

 دوخ یدنمدوس بیرقت و دنوشیم عمج هدشن یزاسلدم و هدشنهتفرگ رظن
 میسریم مسج هس ٌةلاسم هب یتقو رما نيا هب هجوت اب .دهدیم تسد زا ار
 تالداعم کیسالک ینّیعت لیلحت هک دوشیم ثعاب رما نیا ؟تسیج فیلکت

elsاراتسویپ ةيضرف هک دشاب هتشاد طبر ناهج هب ردق نامه مسج هس  

 تسا نيا دنکب ادیپ ناهجهب یرتشیب طبر هلداعم نيا هکنآ یارب مهم ماگ کی

 تیرابهرگآ ین تلاح نیا رد .میلکب دفاشا کپیوگ دات ترايع کی هک
 راتفر نینچ هک درادن یموزل نآ یبناجم راثآ دنکب لیم رفص تمسهب یفداصت

 ٌهلداعم ره هب یتقو مییوگب هک دشاب یاهنافصنم یاعدا دیآیم رظنهب .دننک

 بآ زا ناهج یارب رتهب یلدم مینک هفاضا یفداصت ترابع کی لیسنارفید
 نینج هک تسا دنمدوس یتقو طقف اهنآ کیسالک لیلحت هکنيا و دمآ دهاوخرد

 .دشاب رادیاپ یبسانم وحنهب ییاهلالتخا نانچهب تبسن یلیلحت
 یتقو هک تسا نیا تسا یرتشیب تیمهازئاح نادیضایر یارب هک یرما اما

 ناشلیلحت تیهام دوش هتسیرگن یفداصت هاگدید زا لیسنارفید تالداعمهب
 راتفر شوخ یاهباوح هک یکیسالک لیسنارفید تالداعم دروم رد .دوشیم ضوع

 مینک هفاضا یفداصت ترابع اهنآ هب هک دنکیمن یقرف نادنج IS be .دنراد

 یکدنا هچرگا) دنامیم هدنیابر تباث ّةطقن مه زاب هدنیابر تباث abe :مینکن اي
 یلو .(درپیم نییاپ و الاب یمک تبا ٌةطقن لوح باوج - دوشیم «رات»

 یلیخ ریوصت .دماجنایم مطالتم ای «دننام بوشآ» یراتفر هب هلداعم یتقو
 .دوشیم لصاح نآ یفداصت لیلحت اب یرتهدننکدونشخ بتارمهب و توافتم

 بیرغ یاههدنیابر یسانشبیسآ فیصوت رب ندرک زکرمت یاجهب هجیتن رد

alyکرم نونکا هدنکیم لیم ادب یبفاجم روطهپ کیسالک  La rg 
 رد نامز لوط رد اهباوج مامت ابیرقن هک تسا ییادروان لامتحا ؛زادنا دوجو

 هب طوب رم تاعلاطم لد زا یرامآ کیناکم رد هدیا نيا .دننامیم یقاب نآ

 «جیاتن» زا یرایسب هنافسأتم اما eas ole گنیزیآ لدم و ینوارب تکرح

 یاهلالدتسا کبسهب ینعی یاهفشاکم تروص هب اب اههیرظن نيا زا لصاح

 روطنامه) دنتسه ایور ٌلحرم رد زونه هکنآ اپ دنوشیم هیجوت ؛نانادکیزیف

 و «میراد دیما نآهب هک یزیچ اما .(درک هراشا دوخ ینارنخس رد "دنارگالات هک

 نیاهرآدنع مه ایرظت هک تسسا نريا tlh, Gio یدراوم رم لقادع Lal نیا
 ار نآ لیصفتهب ناوتب هک یراتخاس .دنشاب هتشاد یهباشم راتخاس یفداصت

 .دهد تسدهب لیسنارفید ٌةهلداعم زا یعقاو یتریصب و کرد و درک فیصوت

 رگرب ةلداعم لیلحت ءابیز یروآتریح وحنهب و قفوم یاهلاثم زا یکی
 ةلداعم هکیلاحرد .تسا [۲] نازگید و ییانیس why طسوت یفداصت

  
1. Talagrand 

V by Sl lca!لالدتسا نیمه .تسا رفص دشاب هدرک تباصا 5, هب  
 .تسا رفص دنک تباصا 5م, هب مه 7۷ هکنیا لامتحا هک دهدیم ناشن زاب

 هک ار ام ضرف رما نيا و تسا هدادن خر مادکچیه عطق روطهب ابیرقت نیاربانب
 !دنکیم ضقن تسا ریذپانشرامش لانیدراک نیتسخن تراد تخت نآ رب انب

 ینعی یفداصت یاهریغتم هک تسا نيا ؟تسیج لالدتسا نیا «صتقن»

 نيا هک مینک یعس رگا !میاهتفرگرظن رد یعقاو یروما نوچمه ار تراد یاهباترپ

 میراد زاین همه زا لوا مینکب نایب کیسالک ةزادنا ةيرظن بلاق رد ار لالدتسا

 .میورب شراب ریز دیابن اعبط هک یضرف .دشاب ریذپهزادنا یبیترتشوخ فارگ هک

 هدافتسا لالدتنا نیا زا گتلیرف ؟میرذگیم oll نیا a زا ui نیاربانب

 اههعومجم ةيرظنهب یدیدح عوضوم لصا ندرک هفاضا یارب یاهزیگنا ات درک

 بتارم هب دیاب مدقتعم مدوخ نم .دنکب ضقن ار راتسویپ ٌةيضرف هک دنک داجیا
 یفداصت یاهریغتم ام رگا هک دهدیم ناشن وا «تابثا» :میورب نیا زا رتارف

 هک دوشیم هجیتن هاگنآ ,مینکب لیدبت تایضایر یداینب یازجا زا یکی هب ار
 لحنیال لئاسم زا یکی تسد زا ار دوخ ام و تسا بذاک راتسویپ ٌةيضرف

 هباشم نیقیهب راتسویپ ةيضرف .مياهدرک صالخ اههعومجم ٌةیرظن یانعمیب و
 گی گو رب دتشرف ادعت هچ هک تسا نویسردم | ییاطسو نورت] ًالأسم نامه

 .دوشیم وحم ام هاگدید رییغت اب هک یاهلأسم :دنتسییاب دنناوتیم نزوس
 ینابم رد ام یداهنشیپ رظن دیدجت شخب نیرتراوشد هب بلطم نیا اب

 نییبت هنوگچ ار یفداصت یاههعومجم ٌةيرظن هک میریگب میمصت دیاب :میسریم

 لصا اي مینکب فذح ار باختنا عوضوم لصا دیاب اب هک تسا نشور .مینک

 عوضوم لصا یعون ,یفداصت یایشا دوجو یلو .ار یناوت ٌةعومجم عوضوم
 لصا زا هک تسا رتهب العف نم داقتعاهب هجیتن رد و تسا یفداصت باختنا

 ره یارب عقاوهب تایضایر هچنآ .مینکب رظنفرص یناوت ةعومجم عوضوم

XNریز ره یارب دیاب 22. ع ۸) 6۳۷ هک اجنآ زا افاضم .تسا 6 رد  

 ٌةعومجم ریز ره هک تسا یرورض .دوشب فیرعت (ن زا ۸ نوچ یاهعومجم
 یلو دراد هلصاف نم صصخت ۳ Co wl .دشاب ریذپهزادنا 6 ریذپفیرعت

 تسین روط pla دنهدیم glts [۱۵] نیدوو و هالش جیاتن دسریم مرظنهب

 .دشاب یلمعریغ ای راگزاسان حوضوهب رما نيا هک

 کیسالک تایضایر ورملقهب یفداصت یاهشور مجاهت ۶
 کیسالک تایضایر زا یددعتم ثحابمهب مه یهاگن رگا تسین هدیاف زا یلاخ
 دناهتفاب قیمعت و دناهدش لوحتم یفداصت یاهشور زا هدافتسا رثا رب هک مينکفيب

 اب مجاهت .دیآیم رامشهب زراب ٌنومن فارگ ةيرظن .تایبیکرت ثحبم رد

 دنتسه لاب و سأر یتباث دادعت یاراد هک یفداصت ییاهفارگ زا شودرا ةدافتسا

 روطهب یفداصت فارگ :دش رجنم زاف راذگ ؛دیدپ یابیز فشک هب و ,دش عورش

 کی .دوشیم دنبمه اهلاب دادعت زا یکیراب یلیخ ةدودحم رد نیقیهب بیرق
 ینعی) رمک اب ییاهفارگ نتخاس یارب یفداصت یاهشور دربراک «بلاج ةنومن

 ار نکمم بیترت لقادح ابیرقت هک تسا نیعم ٌةجرد و (رود ةزادنا لقادح اب
 رد هلأسم نیا و دنناوخیم «یئالامتحا شور» ار تفایهر نیا هزورما .دنراد

 ةيرظن هرگید یتهج رد .تسا هدش فیصوت یبوخهب [۱۶] رسنپسا باتک
 زاغآ لاوس نيا زا هک میراد ار یفداصت یازهخاش یاهدنیارف تخاس شوخ

.دسریم اهتنا هب یفارشا هداوناخ کی ٌهجمان هرحش یلامتحا هج اب هک دوشیم



۱۳ 

  

 زمله لزنم ریگدزد دیوگیم و دنکیم نفلت شرتفد رد زمله هب نستاو (فلا)
aolدناسرب لزنمهب رتدوز هجره ار دوخ هک دوشیم هدامآ زمله .دشکیم . 

 رد و تسا یعبطحوش مدآ نستاو هک دروآیم دایهب زمله ناهگان (ب)

 .دنکیم کش وا فرح هب هجیتن
= 

 یلو .دنکیم نفلت تسا یرگید ٌةياسمه هک نوبیگ مناخهب زمله (ج)

 دادهب دنکیم عورش و تسا مرگ یکدنا شرس حالطصا هب نوبیگ مناخ

 هک دنکیم رکف زمله هکیروطهب .تیانج و تقرس رابرد نداد نخس

 ical whit ار وژآ ید وا

 تسا هدش هتشون ریگدزد یامنهار ةچباتک رد هک دروآیم دایهب زمله (د)

 .دوشیم ریژآ ندشنشور ببس هلزلز هک

(a)ویدار قیرط زا دیاب دشاب راکرد یالزلز رگا هک دیوگیم دوخ اب زمله  

 بیت

     .دنکیم نشور ار دوخ یویدار زمله او)
  

 درک هئارا یزیب یلدم ناوتیم زمله ینهذ یاهدنیارف یارب «لرپ لیلحت رباتب
 .تسا هدش هداد ناشن ۴ لکشرد و دناوخیم «یزیب ٌهکبش» یعون ار نآ وا هک

 ار دادیور هلسلس کی نآ یاههرگ هک تسا یرادتهج فارگ یاهکبش نینچ
 عوقو رب مکاح] تیلع اهلای .دنشابن اب دنشاب قداص دنناوتیم هک دنهدیم ناشن

[olayدوشیم بوسنم اهنآهب یطرش ییاهلامتحا و دنهدیم ناشن ار . 
 هک .دوشیم هدناوخ «ینیشیپ» [تاعالطا] .یطرش یاهلامتحا نيا ٌهعومجم

 گنز ندمآرد ادصهب زا لیق زمله هک یتالامتحا تاعالطا زا تسا ترابع

 شسأر ۲ هک دراد دوجو سر ۶ ,لکش رد .دراد رایتخارد شزیم یور نفلت

 دادیور ۴ و - نوبیگو نستاو تداهش - دنهدیم شیامن ار مولعم دادیور ود

 هلحرم ره رد زمله .تساهنآ عوقو ندرک نیگنس و کبس مرگرس زمله هک یرگید
 ناشبذک و قدص هک یسوتر ینعپ - تسا یدهاوش بحاص شرکفن زا

glenو «یتیسپ» ربآ دیاب و تسا ,ینیشیپ (تاعالطآ] :بعاص وب -هتسسا  
 یانبم رب اهدادیور ٌةيلک ةدش دمآزور یاهلامتحا همه ینعی - دنک هبساحم

 و الاب فارگ نيا دادتما رد وا لالدتسا هنوگج هک دینک تقد .دوجوم دهاوش

 یاهدادیور هب یرتهب یاهلامتحا دنکیم یعس وا یتقو ینعی .دوریم نییاپ

 uty lig اهریوبیگ لزیم هی ندرک نفلت قیرط زا ااثم هدهدب ثیسن لوهجح
 [۱۳] لرپ باتکهب دینک هعجارم لاثم نيا ةرابرد رتشیب لیصفت یارب .ویدار ندرک
 .اجنآ رد «رواب ندرک دمآزور» یارب وا متیروگلا و ۴۲-۵۲ صص

 ناوتیم هنوگح هک تسا هدوب نیا هراومه رکفت کرد یلصا لئاسم زا یکی

 ات دهدیع تسدهب .یماظن قطتم هگنآ اب .درک یروص ار ییارفتسا یریگداپ

 یقطنم هاگدید زا ارقتسا کرد «مینکب یروص ار جاتنتسا ای یجاتنتسا سابق]

 فبرعت نیرتهدننکمناف نم داقتعاهب .تسا هدوب رتراوشد بتارمهب یرما هراومه

 هک یلیرمت :تسا هدرگ فشک "نابلاو یلذل هک سا ینیر اقتسا قروص
 مهاوخیم اجنیا رد .تسا هتفای ترهش "(تسرد ًابیرقت الامتحا) ۳۸00 لدمه

  

1. Leslie Valiant 2. probably approximately correct 

 درنمام دیوید / یفداصت یاهشور رصع عولط

 تلاح دروم رد ,دنکب داجیا ار اههبرض ماسقا و عاونا دناوتیم رگرب فراعتم

 جوم-هبرض کی طقف و کی هشيمه ًبیرقت هک دوشیم مولعم ,یاهرود يفداصت

 رگید یاههبرض همه هکیروطهب .دروآیم ماود (هدنیآ و هتشذگ) هشیمه یارب

 تسا نيا میظع شلاج (ام یلام نایماح لوقهب) .دنکیم بذج دوخ رد ار

 رد هک یوحنهب - بوشآ کرد هب میناوتب سکوتساربوان ٌهلداعم لیلحت اب هک

 .میسرب - هدش حرطم نمرقف ینارنخس
 تایضایر هب تبسن یضایر کیزیف «یفداصت یاهشور دربراک ةنیمز رد

 ,نامسیر ةيرظن یلصا رصانع زا یکی :تسا هتشادرب یرتدنلب یاهماگ ضحم

 لامتحا ةزادنا کی فیرعت قیرط زا یفداصت ینامیر یاههیور ندرک راک دراو
 یاهیژولوپوت زا ات تسا هدرک یعس مه گنیکاه و تسا هدوب هنامیپ یاضف یور
 .دنکب هدافتسا نامزاضف یور یفداصت

 یزیب طابنتسا ناونعهب رکفت ۷
 ثحبم ره زا رتشیب هک مزادرپب یثحبم هب دوخ بلاطم نایاپ رد مهاوخیم نونکا
 .یتابساحم یدنیارف ناونع هب رکفت یزاسلدم ثحبم :مراد رحبت نآ رد یرگید
 قطنم کمکب لالدتسا ةرابرد یکی هک مهدب هئاا لاتم ود لو ةلهورد مهاوخیم
 :قطتم نا هدافتسا لاقم .تسا تالاشحا کمکهب لالدتسا ةرابرد یرگید و

 هدش سابتقا (نوتسوب ناگدننار یامنهار باتک» زا هک تسا یاهدننکمرگرس سایق
 free ye ol 0 P58 .دنک هرگرس ار دوخب نآ رد هدنف هتسب راکهب قطنم.ناجقما اب دناوت یم هدننا خ:تسا

  

 تامدقم

 ؛دوب هغبان یوتسلوت (فلا

 ؛دننادب ار یوتسلوت ردق دنناوتیم هغبان دارفا طتف (ب

 !دشابن تیارغ یعوت cole Sema lab (ج
 ؛دناوخیم زاوآ زولب کبسهب یوتسلوت (د

(a؛دنادیم ندوک مدآ ,دناوخیم زولب زاوآ هک ار یبیرغ و بیجع مدآ ره  

 دنتسه هداج بحاص هک دننکیم رکف بیرغ و بیجع یاهمدآ (و
= 

     .تسا هداح بحاص دنکب رکف هک دراد دوحو یندوک مدآ هشيمه :هحینن
  

 ناشن یبوخهب ار یزپچ همه نيا اب .تسا لوقعمان سابق نبا هک تسا تسرد

 تردنهب ربتعم و قیقد لالدتسا «هرمزور یگدنز زد هک تسا نیا قآ و دهدیم

 توافتم یاهتیعقوم و اههنیمز رد الومعم اهمیمعت دریگیم رارق هدافتسا دروم

 دیلوتهب رگیدمههب اهنآ ندزهرگاعبط و دنراد درب راک فلتخم تیلوبقم هجرد ابو

 یعون تسا نکمم (د) الثم .دوشیم رجنم مه طبریب یاهفرح ماسقا و عاون
 دروم رد طقف هک تسا یلوبق لباق فراعتم فرح او) و دوش ریبعت هراعتسا

 یاهعومجم اسبهچ) دنکیم قدص بیرغ و بیجع یاهمدآ زا ینیعم فیط
 تروص هب اهفرح نيا اب و لیلدنیمههب .(دشاب (ج) ةعومجم زا ازجم ًلماک
 دینک هسیاثم ار اهفرح نیا لاح .تسا ییانعسیب راگ ندرگ لالدتسا یقطنم
:[۱۳] رد فراعتم مهف رب یلتبم لالدتسا اب طابترا رد لرپ ادوج لاثم اب



 ۱ ٌةراضف ۰۱۳ لاس :ینضایررشت

 یزاسهریخذ لباق هک دنشاب هصالخ و رصتخم مه یفاک ةزادناهب لاحنیع رد

 ؛اهلدم نیا ساسارب طابنتسا ماجنا هک میهدب ناشن دیاب هکنیا مود .دنشاب

 یاهرتماراپ هک میهدب gles sb هکنآ موس .تسا رسیم یلوفعم تعرس اب

 .دنتسه ینتفرگدای-۸ [همه] لامتحا یاهعیزوت یاههدر نیا رد دوجوم

 یاهراک نآ یاههنیمز زا یخرب رد یلو تسا دنلب یلیخ شرافس تسرهف نیا

 و ریگمشچ تفرشیپ عومجم رد هک دیآیم رظنهب و تسا هتفرگ ماجنا یساسا

 .دشاب هتفریذپ ققحت یبلاج
 هدمع ماگ نیتسخن لامتحا یلمع یلو میظع یاهلدم داجیا رد سبیگ

 متیراگل اهنآ رد هک ییاهلدم نتفرگ رظن رد زا دوب تراب

 دادعت لماش طقف هظحل ره رد مادک ره هک دشاب ییاهترابع عومجم ,لامتحا
 ابع وا oul .تشادرب ار

Prob({zx}) = xo Yc Belze) 

 تسا نیا رب ضرف و ,2تج > 120 € C} el wb 2 نآ رد هک

 col عاونا .دنتسه اهریغتم زا «یکجوک» یاههعومجم (/ یاههعومجم هک

 و راتفگ ,یبانیب ,یعونصم شوه رد یاهدرتسگ روطهب «یسبیگ» یاهلدم

 نياهب ناوتیم .هتسویپ ورملق رد .دناهتفرگرارق هدافتسا دروم یبصع یاههکبش

 yoo یاهلدم هتسنپو گن agus یاهلدم یعیبط یاهمیمعت مشچ هب اهلدم

 هک تسا ییاهترابع عومجم اهنآ لامتحامتیراگل هک دنتسه ییاهلدم ًاقیقد
 .دنشاب «تزدنز ای 02: ۵2: لکش هب و ریفتم ود لماش طقف هظحل ره رد

 یاراد و ,یرتماراپ ریغ ,یسواگریغ ًالماک دنناوتیم ماع یسبیگ یاهلدم یلو
 .دنشاب هتسسگ و هتتسوب طلتحم یاهریغتم

 ًامیقتسم هک دناییاهلانم هلمج زا عقاو ناهج ریواصت یکجوم یاهطسب
 هک یلیلد نیرتمهم .دنوشیم رجنم یسواگریغ سبیگ لامتحا یاهعیزوت هب
 دراد دوجو .هیروف یاهطسب رب ًالثم ریواصت یکجوم یاهطسب حیجرت یارب
 نآ یانعمهب رما نیا .دناهدنکارپ ,یعیبط ریواصت یکجوم بیارض هک تسا نیا
 ناشرتشیب و دنتسه گرزب یکجوم بیاض زا eS بست دانه ًاضت هک تسا

 یعیزوت زا یبوگ هک تسا نانچ اهنآراتفر هرتحیرص نخسهب .دنرفص ًابیرقت
 رد هک دناهدش یرادرب هنومن (7) - دم oe Veal | نوج یسراگریغ

 .دنتسه 1 ريوصت یکجوم بیارض اه« نآ

 ناهج لک فیصوت یارب ییاهنتهب مه یسبیگ یاهلدم هک دسریم رظنهب اما

 لامتحا یاهلدم رد دیاب هک دیآیم رظنهب :دنشابن ایوگ یفاک هزادنا هب یعقاو
 ییاهریغتم ینعب .دوش هدناجنگ «کیمانید یااهدنویپ] اهطابترا» یعون مزال
 اهریفتم .نیا زا یخرب .دننکب لیدبت یناهلک هیلر ازجا یروتسد یوحن هب هک
 هک یاهراشا یاهصخاش ًالثم .دنتسه «نکرپفاکش» هلسلس کی مکح رد
 Gy ٌهطقن نالف اي تسا هلمج نالف لعاف هملک نالف هک دننکیم صخشم

 اهطابترا ًاعبط .دوشیم کاردا دراد هک تسا یاهرهچ نالف ینیب «هیکبش

 زاین دروم دنراد یهورگ صاوخ هک یتادوجوم یارب مه یرگید یاهدنوپ اي
Sate ex of lee ee teeهنگ رو یاهلسگی اب گراذ  

 یتاقیقحن یاههنیمز زا یکی .تسار مشچ رد و پچ مشچ رد یدحاو ءیش

Seater acing ode bp dite! elie pone Gale do ap 
 ایا

۱۴ 

 .زمله ریگدزد ریژآ ةرابرد لرپ ناتساد یارب رواب یزیب ةکبش ۴لکش

 دهدیم ناشن دحاو نآ رد فیرعت نيا نوچ منک هئارا لماک روط هب ار فیرعت نيا

 رد مه و یریگدای دروم رد مه یعیبط روطهب یتالامتحا یاهشور هنوگچ هک

 .دنایندرب راکهب طابنتسا دروم

 6# و تساهناکما زا یاهعومجم 6) :تسا تروص نیا هب فیرعت حرط
 ۲ < ( زا یکی .2 : ) - (۰ و ۱) :تسا تالومحم زا یاهعومجم مه

 اب اههنومن یانبم رب ار قداص ی" هک تسا نيا هلاسم و تسا قداص

 تسا «ینتفرگدای- ۳۸60» یتقو 6 ةدر .مینزب سدح (0, 0(۳)) یاهلاثم
 ار ظرو : 0 + (۰ و ۱) نوج یسدح هک دشاب هتشاد دوجو یمتیروگلا هک

 دنک هبساحم 1 > (ال, ۰۰۰ , الجز ۰۰۰,)0۱(  ۴ (:)) لاثم 7 یانبمرب

 :دنکب قدص مه ریز ترابع رد لاح نیعرد و

(Wey, €r)(Sn)(V[Qy 7 [(لامتحا عیزوت 

  ۰۷۱,۰۰۰ Yn EQهب تبسن عیزوتمه لقتسم 7 +

Probp(Proby(Pp(y) # P(y)) < er) > V—e 

 .لاثم مادک دینادیمن هرمزور یگدنز رد امش :تسیج نیا یانعم هک دینک تقد

 یریگدای یاهلاثم هک دیروبجم لاح نیع رد یلو دان مادک و تسا فراعتم

 لامتحا هشيمه هاگنآ و .دینک باختنا ینومزآ یاهلاتم عیزوت نامه زا ار دوخ
 !oles |, یاهدننکهارمگ لاثم رما عق ةاو رد امش هک دراد دوحو 6 نوج یکجوک

 دن هگنآ دا هتفرگ را اش راتخا رد یعون یاهلاتم کا يلو ؛دیشبهدرک
 نم رظنهب .دینکیم هابتشا اطخ ۷ هزادناهب طقف .لاثم یفاک یدادعت تیژر زا

Glyنيا و تسا هدننکمناق رایسب فرح نيا ییارقتسا یریگدای ندرک یروص  

 .دشاب هار EPS دیاش شور

 ؛یریگدای یاهلدم لماش هک ,میدرگ زاب لک رد رکفت ةلاسمه زاب رگا لاح

 هبضرف نيا میناوتیم .تساهلدم یانبم رب لالدتسا و ,یزاسهریخذ یاهلدم

 و لامتحا یاهلدم نتشاس زا تسا هدش لیکت رکفت هک ميريگب رظن رد ار
 هن اهفرح نيا هک مینک تباث هکنیا یارب نم رظنهب .یزیب طابنتسا زا هدافتسا
 مه یعقاو یاهتیعقوم رد هکلب لرپ یاهلاثم دننام یگتخاس دراوم رد طقف

 رد هک تسا نیا لوا عنام .دراد دوحو یلصا عنام هس .دنتسه یلمع ییاهفرح

 یارب اهلامتحا لماک لودج و دراد دوجو یفداصت ریفتم اهنویلیم عقاو ناهج

 یزاسهریخذ لباق هک تسا نآ زا رتگرزب رایسب اهریفتم نيا نکمم ریداقم ةمه
Sy a Le otalمیراد:ملیقحا لامشسا یاهلدب زا یدوبحم عومجم اي هدر : 

یلو دنهدب هئارا تیعقاو زا یلدم دنناونب هک دنشاب ایوگ یاهزادنا هب هک ییاهلدم



1(9(x)) 

  

 درفمام دیوید /یفداصت یاهشور رصع عولط

 ل(ف->0)

 ار هرهچ ود ] و 7 ریواصت .تسا هدش هتفرگ مسینفروموتفید ٌالیسوهب اههرهچ قابطنا ثراب رد نانیلاه رثا زا لاثم نیا ۵لکش

 .دوشیم ماجنا ۸ تشاگن قیرط زا اهنآ یزاسجوعم و جکو دنهدیم شیامن

 .تسا هتفای ترهش ([۸] و [۱*] ۴ ,[۵]) «لماوع رب راوتسا یرادربهنومن»
 تبسن یاهنومن اب شراک و رس هک تسا ولراک تنوم شور یعو تئیقح رد و
 لثم هن «تسا عیزوت زا (هب ات ۱۰۰۰ اي ۱۰۰ ًالثم) (ت)) نوچ کچوک
 .دراد راک و رس هنومن کی اب راب ره هکولراک تنوم یفوکرام یاهریجنز شور
 :میبایب تسد فیعض یبیرقتهب هک تسا نیا دوصقم

 ( 2 )راهی
a 

 :ام لامتحا یاضفرد  «ةتفر هتسش» یفداصت یاهریغتم زا یاهدر یازاهب ینعی

5 3 

al sualزا یرایسب مهم یفداصت یاهریغتم یارب لقادح هک تسا  

 تروص نياهب رادنزو یاههنومن قیرط زا ناوتب ار یدم دنچ لامتحا یاهعیزوت
 ماغدا [oj یاهنومن نینج ظفح هک تسا al دیما «نيا رب هفاضا .دز بیرقت

pC ler 

Exp(f|tr) © 

 البق هک یناکما نآ رد هک یتیعقوم «دهدب رگید یتیعقوم رد ار دیدج یاههداد
 راک زا یلاثم ۶ لکش رد .دوش لیدبت ناکما نیرتلمتحم هب هدوب رتلامتحامک

 هرفن دنچ هورگ کی تکرح یبایدر نآ رد هک تسا هدش هئارا درازیا و کیلب

 دننام فراعتم کیسالک یاهکینکت .تسا هتفرگ ماجنا یزیمآتیقفوم روطهب

 هک ناملاکرتیف
 .دنیآیمن رب راک

 تاقیقحت یاوه و لاح نداد ناشنهب دوب فوطعم همه دش هئارا هک یبلاطم

 نیا .دنمشوه راتفر یارب لدم داجیا رد یفداصت یاهشور دربراک دروم رد

 نیا ناراداوه هک میاهدوب دهاش بلغا و دنتسه لوحت لاح رد امئاد تاقیقحت

 دیلوت زاب لماک لحار و دیلک هک دنهدرک مالعا رکفت یزاسلدم بتکم نآ ا
 زا !دنراد زاین رتشیب قیقحت لاس دنج هب طقف هکنآ ای دناهتفای ار دنمشوه راتفر

 مهاوخیمن مه نم «تسا هتفرگن اهاعدا نيا زا مادکچیه هتشذگ رد هک اجنآ

 مدرک حرطم الاب رد هک ییاههدیا منکیم رکف هکنآ زج منکب یدیدج یاعدا
 .دنشاب تسرد ریسم دادتما رد هک دسریم رظنهب

 یادتبا رد یفداصت یاهشور نم داقتعاهب هک تسا نیا نم یلک یریگهجینن

 مه .تخاس دنهاوخ لوحتم ار یدربراک و ضحم تایضایر لک موس ةرازه
 رامآ و لامتحا ,یملع یزاسلدم ةنيمز رد مه و یضایر یزاسلدم ٌهنیمز رد

 قطنمهب Cm یرکف oly .دمآ دنهاوخرد بآ ز زا راک يعيبط یاهرازبا

 شهاگن هکیلاحرد .تسیرگن دهاوخ فیرظ و ابی 25 ازتنا کی ناونعهب رتشیب

 .دوب ذهاوخ ندرک رکف و ندرک لالدتسا فراعتم شور ناونعهب رامآهب

 هدهع زا الومعم دروم نيا رد دنتسه یسواک یاهلدم رب ینتبم

 نآ رد هک تسا یاهداس دراوم زا یکی امیس صیخشت] هرهج یسانشزاب

 هرهچ ره صیخشت یارب .دریگیم رارق هدافتسا دروم کیمانید دنویپ یاهریفتم
 [یتخیرباو] !مسیفروموتفید قیرط زا و تخاس یماع «ةنومن» ةرهچ ناوتیم

 ره یور ار هنومن نيا [NV] «یکیتسال کسام کینکت» هب موسوم یبسانم
 تاربیغت مه ییانشور ربیغت .درکروج و تفج ندرک جوعم و جک اب یروصتم ةرهچ
 نیا یفداصت یاهریغتم ,هجیتن رد .دنکیم داجیا یاهرهج ره ريوصت رد یدایز
 طاقن رب «یزاسجوعم و جک» عبات لامعا زا لصاح طاقن تاصتخم مه لدم

orهرهچ یزادرپرو زا یشان نشورهیاس بیارض مه و دنتسه هنومن رد . 
 و جک شزارب ییوکین هک تسا ییاهترابع عومجم «یمتیراگل لامتحا «نیاربانب
 اههرهچ ٌةدنهدناشن یاههنومن عومجم اب ار هدش هدهاشم ريوصت یزاسجوعم

 ۵ لکش رد لاثم دنج .[۷] دننکیم نایب «یزادرپرون توافتم طیارش تحت
 .تسا هدمآ

 ,تاقوا رتشیب ؟تسا یلمع و تسرد یراک اهلدم نیا یانبم رب طابنتسا ای
 یاهریفتم یارب 1۷1۸۳ دروارب ندرک ادیپ زا تسا ترابع رظن دروم طابنتسا
 همه هب طورشم لامتحا عیزوت اب نو ٌهءدشن هدهاشم یو هطوب رم یفداصت

 :تتسا «ممیسکام ینیسپ لامتحا» یانعمهب 1۷۸۳ اجنیارد .17 تادهاشم

 رادقم ندرگ ادیپ لابندهب ام و اهریفتم نیا ریداقم ةعومجم نیرتلمتحم ینع
 هوم ی هو و )

 اب glo cathe alice شورهس الومم و ةتسا یزاسهنیهب لس کی خیا .ميتسع

 :کیمانید یزیرهمانرب ۰" ینایدارگ لوزن :دراد دوجو یلئاسم نینچ یبیرقت لح
 هس ره دوشیم هدیچیپ لدم یتقو هنافساتم ولراک تنوم یفوکرام یاهریجنز و
 یعضوم ٌةنيهب طاقن رد ینایدارگ لوزن شور :دنوشیم هجاوم لکشم اب شور
 اهریغتم هک دراد ییاراک ینامز طقف کیمانید یزیرهمانرب ؛دوشیم لکشم راجد

 ادج رگیدکی زا ار رواجمریغ یاهریفتم هک دنشاب هتشاد یعیبط و یطخ یبیتر
 .دننکیم لمع دنک یلیخ الومعم مه ولراک تنوم یفوکرام یاههریجنز و ؛دزاس

 هدوب شور هس نیا شود رب اهنت رخاوا نیمه ات هتشر نيا راب نیا دوجو اب

 یزیرهمانرب یاهشور نویدم الماک راتفگ یسانشزاب ةتشر ,لاثم یارب .تسا
 .تسا فعض راجد دنتسین یلمع اهشور نيا هک اجره و تسا هدوب کیمانید

 یسرربهب یتاقیقحت هورگ نیدنچ ًاریخا یفداصت یاهشور ندرک مار یار
 اب [یاهرذ یفاص] «یاهرذ ندرک رتلیف» هب هویش نیا .دناهتخادرپ یدیدح ٌهویش

2. Maximum A Posteriori Probability 

  

1. diffeomorphism 

3. gradient descent
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 مجرتم یدابآیلع رتکد یاقآ هک میتفاي عالطا فسأت تیاهن اب ,هناخپاچ هب هلجم لاسرا را سپ

 .دناهتفگ یگدنز دوردب دندوب ناریا رد ملع ةفسلف لاعف یاههرهچ زا هک هلاقم نیا
   

  

 یضابر کیزیف ٌةهدنيآ و لاح
  

 هراکناوی یرناه

 یدابآی لع یدمص فسوپ ٌهمحرت

 هک دوب نئمطم ناوتیم .درادن دوجو میظع ینارگن یارب یلیلد نکیل .میشاب
 نیا هک تشاد دیما ناوتیم یتح سکعرب :دنکیمن دیدهت توف رطخ ار رامیب

 .دنکیم نیمضت ار دیما نيا ارهاظ هتشذگ خیرات اریز دشاب مه شخبافش نارحب
glueمیناوتب هکنیا یارب و .تسا هدمآ دیدپ ینارحب نینچ هک تسین راب لوا  

 دناهداد یور نيا زا لبق هک ییاهنارحب هب تسین دب «مییامن کرد رتهب ار نآ
 .منک رورم راصتخا هب ار یخیرات دروم دنچ دیهد هزاجا .مينکفيب یرظن

 کیناکم ُهدییاز یضایر کیزیف میراد عالطا یبوخهب همه هک روطنامه

 جوا هب ملع زا هخاش نيا هک یماگنه .مهدجیه نرق نایاپ رد و .تسا یوامس

 ةیلوا یاهلاس رد ًاصوصخ :دازوت .دیدرگ alte زا :قوب هلیسر رخ لساکت
tells yale dy bates Cobb yet 

 ریداقم زا کش نودب هک دوشیم لیکشت یمارجا زا ناسانشرتخا ناهج
 بحوم هک تسا دایز ردقنآ مارجا نیا نایم لصاوف نکیل ؛دنرادروخرب یمیظع

 رگیدکی طاقن نيا .دنیامن هولج یدام ییاههطقن نوج رهاظ رد نانیا دوشیم

 ییورین اهنت هبذاج نیا و دننکیم بذج هلصاف روذجم سکع تبسن هب ار
 یتیساسح نانج زا ام ساوح هجناتج اما .دراذگیم رثا اهنآ تکرح رب هک تسا

 رظندم ماسجا زا نانادکیزیف هک ار یتایئزج یمامت دنناوتب هک دندوبیم رادروخرب
 شیامن هب نامناگدید ربارب رد هک یزادنامشچ هاگنآ دنهد ناشن ام هب دنراد

 زیمت لباق Sag رارق ناسانشرتخا قمعت دروم هچنآ زا یراوشد هب دمآیمرد

 ؟دنتسیچ شلئاسم ؟دراد رارق یتیعضو هج رد یضایر کیزیف رضاح لاح رد

 هتفرگ رارق رییغت ضرعم رد ملع نيا یریگتهج ایآ ؟دوب دهاوخ هچ شاهدنیآ

 هب ام نانیشناج رظن رد نآ شور و عوضوم نیا زین دعب لاس هد ایآ ؟تسا

 دهاش هکنیا ای ؟دنرگوولج ام رظن رد زورما هک درک دنهاوخ هولج یتروص نامه

 نهذ هک دنتسه یئالاوس اهنيا ؟دوب میهاوخ نآ رد ریگارف و هدرتسگ یتارییغت
 .دنرادیم لوغشم دوخ هب عوضوم ةراب رد ثحب عورش ماگنه ار ام

 رد ات میدشیم هسوسو رگا یتح .لکشم ییوگباوج .تسا ناسآ شسرپ
 راک نيا زا یتحارهب ار ام لمأت یاهظحل :مینز ینیبشیپ هب تسد صوصخ نیا
 لاژس شیپ لاس دص ناققحم نیرتهتسجرب زا رگا هک دینک روصت .تشادیماو

 رد :درک هاو ادیپ یتیعضو هچ یضایر کیزیف مهدزون نرف رد هک دشیم

 رد دادیم تارج نانآ هب هک یتراسج .دندادیم لیوحت یتالمهم هج باوج

 تلاجخ هب لیدبت دوز هچ .دنرادن اور دیدرت یاهرذ ملع نيا هدنبآ ینیبشپ

 منز ییوگشیپ هب تسد هک دیشاب هتشادن راظتن نم زا نیابنب .دشیم
 هرابنیا رد «یهگآشیپ» نداد زا یطاتحم کشزپ ره دننام هکنیا اما

 رصتخم «صیخشت» کی ةزاجا دوخ هب هک دوشیمن نیا زا عنام .منکیم زیهرپ

 نارحب کی زا تیاکح هک دناتسد رد ییاههناشن ؛یرآ ,سپ بوخ .مهدب

Greیداینب ینوگرگد کی رظتنم دیاب دسریم رظن هب رضاح لاح رد و دنراد  

  

 4 bol (J. W. Young) Bb 5 هدوب هسنارف هب یلصا نتم .تسا هدش

 .تسا هتفرگ تروص ,یسیلگنا نثم زا یسراف ٌةمحرت .تسا هدنادرگرب یسیلگنا

 ۱۹۰۵ لاس رد صاخ تیبسن ةراب رد نیتشنیا فورعم ًلاقم هک تسا رکذ نایاش

ayدیسیر پاج .   

 رد ۱۹۶۴ ربماتپس ۲۴ خیرات رد هراگناوپ یرئاه ینارتخس .نتس ًالاقم نیا

 رهش رد ملع و رنه یللملانیب ةرگنک یدربراک تایضایر شخب ییامهدرگ

 رد کیرهآ یضایر یمجنا نتلود رد تسشن هک تساکیرمآ سیئول تنیس

   پاج دیدجت هلجم نآ ۲۰۰۶ یوناژ ةرامش رد و هدیسر پاچ هب ۱۹۰۶ لاس
 



 ۱ ةرامق AY لاس ؛یضایر رنشت

 یتمدخ .هدز نماد یکیزیف نوناق یداینب موهفم قیقدت رما هب هشیدنا نیا
 هچ ناتساب نارود رد :مهد حیضوت دیهد هزاجا .تسا هدرک ام هب اهبنارگ سب
 تسا ینزاوت زا یکاح نوناق هکنیا ؟تشاد دوجو نوناق موهفم زا یتشادرب

 زا هراومه دپاب تعیبط هک تسا ییوگلا هکنیا ای ؛ریذپانرییفت و اتسیا «ینورد
 یجاور ام نایم رد هجوچیه هب رگید یقلت نيا .دنک دیلقت نآ

 کی رد ؛ادرف یاههدیدپ و زورما یاههدیدپ نایم تباث تسا یاهطبار نوناق
 .تسا لیسنارفید یاهلداعم ْنوناق .مالک

 یتسار هب و ؛میوشیم ورهبور یکیزیف نوناق بولطم لکش اپ ام اجنیا رد
 رگا .درک نیعم نوناق یارب ار یتأیه نینچ لوار اب یارب هک دوب نتوین نوناق نيا
 اب هک تسنا نیل lise yids تقرگ وخح نوتاتز زا :تطرب ما هب گیتی ادب

 دوجو شناکما هک اجکر ه ات دش نآ رب یمس «یوامس کیئاکم نداد رارق وگلا
 .دریگ رارق دیلقت دروم یتتوین نوناق نيا .تسا هتشاد

 دوخ تیافک یزکرم یاهورین موهفم هک دیسر ارف یزور ؛هنیا مامت مغریلع
 یتاظحل هک دوب ییاهنارحب زا «نارحب نیلوا نيا و .داد تسد زا رما رهاظ رد ار

 .مدومن هراشا اهنآ هب شیپ
 ملاع تایتزج هک رکف نيا ؟دش هدیشیدنا یریبدت هچ عضو نیا اب هلباقم رد

 کیاکی لیلحت و میظع هاگتسد نیا ءازجا ندرکاجم قیرط زا طقف دیاب ار
 رگید هداد رارق شاکتک دروم wil تلاخد نآ نتخادنا راکهب رد هک ییاهورین

 ام دزن ؛درادن

 duel sled هک Lely Loy gel ae {Sud ضوع رد هدوب دلش حوسنم

 ام ندومن غراف اقیقد اهنآ شقن هک یلوصا .دننیزگرب امنهار ناونعهب ار یلک
 ریذپناکما هنوگچ رما نيا اما .دشاب یرسدردرپ شهوژپ نینچ ماجنا جنر زا

 رارق ام لباقم رد ,یعون هج زا دنکیمن قرف «ینیشام دینک ضرف ؟تسا

 هب صاصتخا هک دناتیژر لباق نیشام نيا زا ییاهشخب نآ اهنت ؛تسا هتفرگ

 لماش هک اهشخب ریاس .دراد نآ زا لصاح ییاهن تکرح و نآ هب ورین دورو
 هب تمسق کی زا تکرح اهنآ قیرط زا و دنوشیم هاگتسد ینورد تاطابترا
 مینادیمن ام .دنشابیم ناهنپ رظن زا الماک .دنکیم ادیپ لاقتنا رگید یتمسق
 کعکاب L دریذبیم تروص هدند حرج طسوت نیشام نیا لخاد رد ورین لاقتنا

 هب یپ میناوتب تسین نکمم هک تفگ دیاب ایآ .رگید یرازبا اي گنللیم «همست

 بوخ ؟مینک شقاروا دنهد هزاجا ام هب هکنآ رگم میربب نیشام نيا راک زرط
 ميناوتیم یژرنا یاقب لصا زا هدافتسا اب اهنت و تسین نینچ هک دینادیم

 اب دینک ضرف .مینک ادیپ یسرتسد نیشام نيا ةراب رد «میهاوخیم هچنآ هب

 خرچ الثم هک میوش هجوتم نیشام نیا یترم یاهتمسق راک زرط ٌ؛دهاشم
 ؛دخرچیم رتدنت شایجورخ رد عقاو حرچ زا راب هد نآ یدورو رد عقاو
 دراو لوا خرج هب هک ییورینتفج هک تفرگ هجیتن رما نيا زا ناوتیم هاگنآ

 .تسا لداعم دیآیم دراو رخآ حرچ هب هک ییورینتفج ربارب هد اب دوشیم
 یلمع قرط هک تسا هتشادن یموزل هجو چیههب هجیتن نیا لیصحت یارب
 یاهشخب رد هک ییاهورین میبايرد هکنیا اي ؛مینک یسررب ار لداعت نيا یرارقرب
 .دنريگیم رارق لماعت رد رگیدکب اب هنوگج دننکیم لمع نیشام نيا ینورد

 رارقرب یلداعت نینچ تسا نکممریغ هک میزاس باجم ار دوخ تسا یفاک اهنت
 .دوشن

 تمدخ نیمه دناوتیم یژرنا یاقب لصا مه ناهج دروم رد !بوخ رایسب

 زا رتهدیجیپ رایسب .تسا نیشام کی دوخ مه ناهج نيا .دنکب ام هب !ر
 شیازجا al be Sy .دنریگیم رارق هدافتسا دروم تعنص رد هک ییاههاگتسد

 هب هک ییاهشخب نآ تاکرح ؛دهاشم اب نکیل .دناناهنپ اقیمع راظنا زا زین

۱۸ 

 سب ناشلصاوف هک میدشیم ورهبور یدام یطاقن اب مه اجنآ رد .دوبیم
 مظنم نیناوق زا هک دننکیم فبرعت ار ییاهرادم و تساهنآ داعبا زا رتمیظع
 دننامه مه اهنیا .دنتسه اهمتا زیر تیاهنیب یاههراتس نيا .دنیامنیم تیعبت

 رد هک عفد و بذج نيا و دننکیم عفد اي بذج ار رگیدکی یعقاو یاههراتس
 هب اهنت .دریگیم تروص دزاسیم لصتم رگیدکی هب ار نانآ هک یطخ یاتسار
 تبسن هب ورین نیا تارییغت رب هک ینوناق دیاش .دراد یگتسب ناشنایم لصاوف

 دهاوخ نآ هیبش یزیچ ًامتح اما ,دشابن نتوین نوناق نامه .تسا مکاح لصاوف
 نيا عونت زا و تشاد میهاوخ یرگید یاهناوت الامتحا -۲ ناوت یاجهب .دوب

Wlعونت ینعی :تفرگ دنهاوخ تأشن یکیزیف یاههدیدپ عاونا یمامت رثکت  
Olasهتفرگ نایم رد ار ام هک یتوص و گنر ناهج یمامت ,یسح تاتو  

 .تعیبط یمامت ,مالک کی رد ؛تسا

 لکش نیرتهداس رد مهنآ ییادتبا تسا یاهشیدنا حرش تشذگ هجنآ

 صخشم دروم ره رد هک تسا یریداقم نتفای اهنت دنامیم یقاب هجنآ .نآ

 دوخ حیضوت تایعقاو مامت اهنآ ٌهعومجم زا ات دومن روظنم ناوت نیا یارب دیاب
 دوخ یابیز ةيرظن یحرط نینچ ساسارب سالپال .لاثم یارب .دننک ادیپ ار

 ناوتیم ار ورین نيا یو رظن رد .درک یزیرحرط ار یگنیئوم یورین باب رد
 ««یمومع ٌهبذاج» شدوخ لوق هب اي .هبذاج زا صاخ یدروم تلوهسهب
 تادلجم زا یکی طساوا رد هیرظن نيا هکنیا زا مه یدحا و دروآ باسحهب
 .دهدیمن هار دوخ هب یبجعت .تسا هدش هدناجنگ شایوامس کیناکم ةناگجنپ

 Aes رتا یاهمتا درک تباث اویرب هک یماگنه هام هب رتکیدزن. ینارود رد

 نیرخآ رس هک دوب نآ رب .دننکیم بذج ن ناشلصاوف مشش ناوت سکع اب

 :لوسگام دوخ هلب ,لوسکام رگم ؛تسا هدوشگ ار [یسانشرون] کیتپا زمر

 نسکع اب بسا ار رگیدکی زاگ کی یاهشا هک دوب هدرگن افا ییاج رت
 ناوت زا نخس .دراوم نيا زا کی ره رد ؟دننکیم عفد ناشلصاوف مجنپ ناوت
 ناوت کی رس رب ناکامک تبحص نکیل .تسا -۲ یاجهب -۵ ای -۶

seal 

 نآ و دراد دوجو مه ءانثتسا کی هتبلا نارود نيا یاههیرظن نایم رد

 رب رود زا ًاتقیقح هک میوشیم ورهبور ییاهمتا اب اجنیا رد .تسا هیروف ةيرظن
 و دریذپیم ققحت ترارح لاسرا تروصهب اهنآ رثا اما .دنراذگیم رثا رگیدکی
 هب .دروآیمن مهارف ار اهمتا بیترت ندزمهرب تابجوم ینعی ؛رگیدکی بذج هن
 :شدوخ یتح و «یو نیرصاعم راظنا رد تسیابیم هبروف ٌهیرظن لیلد نیمه

 .دشاب هدرک هولج یتقوم و صقان
 هدنبیرف ؛تسا هتفهن تمظع زا یاهقراب دوب نآ زا تبحص هک یاهشیدنارد

 ةدولاش هک یرصانع مينادیم ام .مياهدرکن اهر ارنآ ام زا یرایسب و تسا
 زا هلصوح و ربص اب هکنیا رگم دنهدیمن هلت هب مد .دنهدیم لیکشت ار ایشا

 .دناهداد رارق نامرایتخا رد یسح یاههاگتسد هک یاهدینتمهرد فالک دنبدنب

 Sle رد هکنیا نودب دومن لصاح مدق هب مدق دپاب ار تفرشیپ .دوش ییاشگهرگ

 لیجعت تکرح نيا رد ام ناردپ هکنيا .دنامب رود رظن زا تلفغ هب یزیج هار

 هدوب یدرخبان یور زا ,دنیامن یفقوت لزانم ٌةلک رد دنتساوخن و دنداد جرخ هب
 رگید راب یداینب رصانع هب یبایتسد اب هک دندوب دقتعم اعقاو اهنآ نکیل ؛تسا
 یوامس کیناکم رد ینامز هک دوب دنهاوخ یهوکش اب یگداس نامه دهاش

 .دوب هدرک ادیپ ققحت
 هک اجنآ ات ؛تسا هدوبن زین هدیاف زا یلاخ رظندروم ٌةشيدنا نیا رب هوالع

1. Briot 

 



۹ 

 مک .دنوشیم نایب هزورما هک یزرط زا یزیچ «تیمومع ثیح زا هچ و تقد
 .درادن

 فلتخم لوصا نیا اب اجیردت ار ام هک دوب نامناردپ یضایر کیزیف نيا
 ا,نآ هک یتوافتم باجح یارو زا ار کی ره هنوگچ تخومآ ام هب و دومن انشآ
 یاهدرواتسد اب لوصا نیا نونکا .میهد صیخشت «تسا هدناشوپ دوخ رد

 اب اهنآ رتشیب هچ ره قیبطت یارب هک میاهدش هجوتم و دناهدش هسیاقم یبرجت
 شرتسگ اهنآ .بیترت نیدب .میهد رییغت ار ناشندرکنایب زرط تسا مزال تایعقاو
 بسک یبرجت Gl نوچمه یماقم قیرط نیا زا و دناهدش تیوقت و هتفای
 یاهدیافیب یماح هب اهنآ یارب یزکرم یاهورین ةيضرف رگید لاح .دناهدومن

 یضرف تلصخ هیضرف نيا هک اجنادب ات .میيوگب رتهب ای ؛تسا هدش لدبم
 لدبم یریگاپ و تسد دنبودیق هب ,دیامنیم لیمحت لوصا نيارب ار دوخ ندوب

socal) ad 

 شرتسگ هکلب .دناهدوب ریذپفاطعنا هک اریز .دناهدشن هتسکش اهمیرح سپ
 ام و تسا هتفرن رده هب دندزک تست ار اهنآ هک ام ناردب تامحز .دناهدرک ادیپ

 ینشورهب .دندوب هدرک میسرت اهنآ هک ار یماع یاهیگزیو میناوتیم زورما ملع رد

 رد یمود نارحب ایآ ؟میراد رارق یموس نارود هب دورو ةناتسآ رد نونکا ایآ
 «میذوپ هتشارفارب ائآ هدرگرب و زیج همه اب هک یلوصا نی اب ؟تسا خوفو تربت

 یاهنج ًریخا هک تسا یلاّوس نيا ؟دناهفرگ رارق یشاپورف ضرعم رد دوخ
 :تسا هدزک ادیپ یتایح

 نامز گرزب یبالقنا نيا .مویدار رکف هب ار امش ًامتح نم نانخس ندینش
 زبچ مهاوخیم لوا نکیل .تشگ مهاوخ زاب عوضوم نیا هب نم .دزادنایم ءام
 لوصا یمامت ؛تسین نایم رد یزرنا یاقب لصا یاپ اهنت اجنیا .میوگب یرگید

 یناسکی رطخ ضرعم رد .دمآ دهاوخرب اهنآ کیاکی رورم زا هک روط نامه ؛رگید
 .دنراد رارق

 هدشرکذ لوصا زا لصا اهنت نیا .منک عورش ونراک لصا زا لوا دیراذگب

 ؛دشاب هدوب یزکرم یاهورین ٌةيضرف ٌهطساویب هجیتن دسریمن رظن هب هک تسا

 .دراد رارق هیضرف نيا اب ضقانت رد مییوگن رگا دسریم رظن هب ,سکعرب تسرد

 يمامت رگا .دبلطیم ار یهجوت لباق ششوک نآ اب شنتخاس گنهامه لقاال
 یاهشنکمهرب هک .دندوبیم اهمتا تاکرح لولعم ًارصحنم یکیزیف یاههدیدپ
 اههدیدب نيا همه رما رهاظ رد هاگنآ .دراد یگتسب ناشلصاوف هب اهنت اپنآ

 ,دندادیم تهج ربیغت هیلوا یاهتعرس یمامترگا .دنشاب ریذپتشگرب تسیابیم
 دیابیم .دنتشادیم رارق اهورین نیمه طقف ریثأت تحت هک اجنآ ات ءاهمتا نيا

 ربیغت .دننکیم یط عقاولایف هک هچنآ فالخ یتهج رد ار دوخ تکرح ریسم
 نآ سکع نیمز تکرح (Ay طیارش هچنانچ لئملایف هک روطنامه ؛دنهد
 رد هک ار لکشیضیب رادم نامه دیابیم نیمز .تسا هدوب عقاورد هک دشیم

 هدیدپ ره یارب .نیاربانب .دنک یط سکع تهج رد .دنکیم یط رضاح لاح
 و دشاب نکمم لکش نامه هب دیابیم زین نآ سکع ةدیدپ ینکمم یکیزیف
 رد اما .مینک یط مه نآ سکع تهج رد ار نامز رذگ ریس میناوتب دیاب ام

 ام هب وئراک لصا هک تسا یاهتکث نامه ًاقیفد نیا و تسیل نینچ تعیبط

 ناوتب تسا نکممریغ و دباییم نایرج درس یوسهب مرگ زا امرگ ؛دزومآیم
 هک ار یترارح تاربیغت و دومن تهج نیا سکع رد قیرط یط هب راداو انآ

 امامت دناوتیم تکرح .تخاس رارقرب هرابود دناهتفر نایم زا و هدرک ادیپ عوقو

Jeهراکناوپ یرناه /یضایر کیزیف ةدنيآ و  

 هک میروآ تسدهب یجیاتن لصا نیا زا هدافتسا اب میرداق .دنیآیمرد تیر

 .دنراد دوجو یئرمان یاهتمسق درکلمع رد هک یتایئزج مغریلع هر دوخ رابتعا

 ۱ .دننکیم ظفح هراومه

 اهنت اما .تسا لصا نیرتمهم انئمطم "ریام لصا اي .یژرنا یاقب لصا

 نیمه اهنآ نتفرگراکب اب میناوتیم هک دنتسه مه یرگید لوصا :تسین لصا
 :زا دناترابع اهنیا .میروآ تسدهب ار تارمت

 .یژرنا فالتا لصا ای ونراک لصا

 .لمعلاسکع و لمع یربارب لصا ای ؛نتوین لصا
 رد یکیزیف یاههدیدپ رب مکاح نیناوق نآ قبط رب هک ,تیبسن لصا

 یلاقتنا تکرح لاح رد هک یرگهدهاشم رظن رد و نکاس یرگهدهاشم رظن

 تسین تسد رد یاهلیسو چیه ینعی .دنشاب یکی دیاب تسا تباث یتعرس اب
 نینچ لاح رد ام ایآ مینک نیعم میناوتب نآ هب کسسمت اب ات ,دشاب دناوتیمن و

 .هن اي میراد رارق یتکرح

 زین ار شنک نیرتمک لصا نم اهنیا هب .هیزاوال لصا ای «مرج یاقب لصا
 .منکیم هفاضا

 یکیزیف عونتم یاههدیدپ ةراب رد لصا شش اي جنپ نیا نتفرگ راک هب

 .میریگب دای .تشاد راظتنا لوقعم یوحن هب ناوتیم هک ار هچنآ ات دنکیم تیافک
 لوسکام ٌةيرظن کش نودب ,دیدح یضایر کیزیف نيا ٌهنومن نیرتهتسجرب
 هنوگج نآ یاهلوکلوم ؟تسیچ رتا .تسا رون یسیطانغمورتکلا تعیبط ةراب رد

 دراوم نیا BL رد ؟مفد ای دننکیم بذج ار رگیدکی اهنآ ایآ ؟دناهدش عیزوت
 یکیرتکلا تاشاشتغا یرتآ طیحم هک مینادیم ردقنیمه اما .مينادیمن چیه
 تیعبت اب دیاب تاشاشتغا نیا راشتنا هک مینادیم ام ؛دزاسیم رشتنم ار یرون و

 نادیم تالداعم عضو یارب نیمه و دریذپ تروص کیناکم یلک لوصا زا
 .دنکیم تیافک یسیطانغمورتکلا

 هک دسو یم رظن دی اما هدناشیاسزآ جیاتت زا روسج ییامیمعت لوصا نی

 .دشاب هدیشخب اهنآ هب تیعطق زا العا یاهجرد لوصا نیا تیمومع فرص
 تیناقح یبایزرا یارب هک ییاهنصرف .دشاب رتشیب تیمومع هچ ره عقاورد
 :اهنومزآ هنوگنیا تشابنا و دوب دنهاوخ رتررکم .دنریگیم رارق سرتسد رد اهنآ

 رد .دریذپ ققحت رتهرظتنمریغ و رتعونتم هچ ره یلاکشا رد SI صوصخهب

 .دراذگ دهاوخن یقاب دیدرت و کش یارب ییاج تین
 رس تشپ !رنآ زونه ام هک یضایر کیزیف حیرات زا مود عطقم دوب نیا

 یط ملع و تسا هدوب رمثیب لوا عطقم مییوگب سا هتتسیاش یآ .مياهتشاذگن

 هب زج درک ناوتن چیه زین لاح و هدومیپیم هار یطلغ ریسم رد لاس هاجنپ
 زا شودخم یشرگن زا تیعبت لیلد هب هک تمحز همه نآ ندرپس یشومارف

 مود نارود دینکیم روصت ایآ !ادبا ؟تسا هدوب تسکش هب موکحم زاغآ نامه

 ةيضرف ؟دراذگ دوجو ةصرع هب اپ لوا نارود نتشاد رستشپ نودب تسناوتیم
 لوصا نآ ؛دراد هتفهن لد رد تشذگ هک ار یلوصا مامت یزکرم یاهورین

 اهنت هن یزکرم یاهورین ةهيضرف .دنتسه هیضرف نیا یرورض جیاتن زا کی ره

 و لمع یربارب pe یاقب لوصا هکلب .دوشیم لماش ار یژرنا یاقب لصا
 رظن هب هک یلوصا .دریگیمربرد زین ار شنک نیرتمک نوناق و ,لمعلاسکع
 هدش بسک هبرجت زا هک یتایعقاو ناونعهب هن ءاهنآ تیناقح هب تبسن دسریم
 .دشاب هتشادن دوجو یدیدرت و کش ,یضایر یایاضق نوچمه هکلب .دنشاب

ale byes >ثیح زا هچ «منادیم نم هک اجنآ ات ,نارود نآ رد لوصا نیا  
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 ۱ [راسف ۱۳ لاس ,یمعایر رشت

gel paw 6 ably siیخ نه ار دلاسم  Biltناشبا لالعسا .دتفاب یدچ  
 یارب هک تسا یزکرمتم رون زا هدافتسا لولعم یدادیور ure Soy نيا مه

 رما نيا و .دراد امرگ رون هک اجنآ زا :تسا مزال پوکسورکیم نتفرگ راکهب
 ییاهنایرج دیلوت ثعاب تاربیغت نیا .ددرگیم لولحم ترارح رد رییغت بجوم

 .دنروآیم دیدپ ار رکذلاقوف تاکرح هک دنوشیم ah نورد رد

osهحبتن نيا هب و دنک یرتشیب قمعت بلطم نیا رد داتفا تفارص هب ۲  

 رتزیر تارذ هچ ره هک دش هجوتم یو . .تسین عافد لباق الاب حیضوت هک دیسر

 رب یر ee aa هوحن ۷ شروط تسا رتدیدش زین بت کاپ

 عبنم sfes زا یریگماو نودب مرگ رتهب اي .دنوشیمن = زگره هکنيا

 تسیین اور انتمطم ؟دیشیدنا دیاب هچ .دندرگیم دیدجت عاطقناالب یژرنا ینوریب
 نامشچ اب اما .میرادرب یژرنا یاقب لصا زا تسد هدیدپ نیا رطاخ هب اهن هک
 جرم go Sl زی امر و دوشيم ًامرآ هب hat Gm oh pan ول

=eیزیج تالیدبت نيا رد هکنیا نودب .ددرگیم  gleتکرح هک اریز دوش  

iدشاب روطنیا رگا .تسا ونراک لصا ضقان هدیدپ نيا .دراد موادن ارمتسم  

 لوسکام وید نامشج نوجمه Bb celgia یئامقس دوب دهاوخن مزال رگید

 ؛مییامن هدهاشم ار ناهج یتشگزاب تگرح میناوتب ات میشاب هتشاد رابتخا رد

 .دننکیم تیافک رما نیا sly mls تسد رد هک ییاهپوکسورکیم نیمه

 ره زا ؛تسا رتمیلیم مهدکی دودح ناشداعبا هک اهنآ الثم JOS ماسجا

Gbشبنج بجوم رما نيا اما .دنريگیم رارق کرحتم یاهمتا تباصا دروم  
Ylتالامتحا نوناق هک تسا ریثک یردقهب تابرض نیا دادعت اریز دوشیمن  

 نانج یتاعفد هب رتزیر تارذ اما .دنزاس یثنخ ار رگیدکی تارثا دنکیم باجیا

 ناوتیمن اهنآ دروم رد ار یزاسیثنخ نيا هک دنریگیم رارق تباصا دروم ردان
 وس نیا هب عطقنیال دیابیم سپ .تسناد قداص تیعطق زا یاهجرد چیه اب

 رارق رطخ ضرعم رد ام لوصا زا یکی بیترت نیدب .دنوش باترپ وس نآ و
 .ذریگیم

ual gal Ss a ead ul leخیر زا اهنگ 4  
 4S یرورض جیاتن زا دوخ اهنت هن و .تسا هدش دییات ام ٌهنازور تایبرجت

 ریذپانراکنا نآ تیناقح زین میلس لقع رظن رد هکلب .تسا یزکرم یاهورین
 ود .تسا هتفرگ رارق دیدش یئالمح دروم مه لصا نيا ,لاح نیا اب .دیامنیم

(eaلاح رد اهنآ دسریم رظن هب هجرگ .دیریگب رظن رد ار یکیرتکلاراب لماح  

 تکرح 9 gay ES= b YT tesa a عقاورد اما دنشاب هتشاد رارق نوکس

 قرب نایرج لداعم یکیرتکلا راب تکرح هک تسا هداد ناشن !دنلور .دنتسه

 هب هک دنهدیم لیکشت قرب نایرج ود زین رادراب مسج ود نیا سپ .تسا

 ار رگیدکی دیاب بیترت نیدب و دنراد ناریس تهج کی رد و رگیدکی تازاوم
 تکرح تعرس میناوتب دیاب هبذاج نیا تدش یریگهزادنا قیرط زا .دننک بذج

 تعرس هکلب ناگراتس اب دیشروخ هب تبسن هن یتعرس ,میریگب هزادنا ار نیمز

 .ار نیمز قلطم
 هتفرگ هزادنا قیرظ نیا زا هک یتعرس :تفگ دیهاوخ هچ اجنیا رد منادیم

 ردقح اما .تسا رتا ربارب رد نیمز یبسن تعرس هکلب ,قلطم تعرس هن دوش

 مینک لوبق ار ینخس نینچ رگا هک تسین حضاو ایآ !تسا هدیجنسن نخس نيا

 اب ؟مییأمن جاتنتسا تیبسن لصا زا تسناوت میهاوخن ار یاهجیتن چیه هاگنآ

 ةمهاو زگره اریز دزومایب ام هب یزیچ دناوتیمن رگید تیبسن لصا یبعت نيا
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 طقف لیدبت نیا سکع :دوش امرگ هب لیدبت کاکطصا رثا رد و دورب نایم زا

 .دنک ادیپ ققحت صقان یتروصهب دناوتیم
cl,زا  gleتروص دنج ییاهششوک یرهاظ ضقانت نیا نتشادرب  

 تسین تلع نیا هب دنکیم dee یتخاونکپ یوس هب هراومه ناهج رگا .دناهتفرگ

 تسد زا ار دوخ عونت هتفرهتفر ناغآ رد ندوب عونتم نیع رد ,نآ یداینب ءازجا هک

 طولخم رگیدکی اب «یفداصت الماک یتاکرح رثا رد هک تسا نیا شتلع ؛دنهدیم
 :تساراد ار رصانع نیا یمامت صیخشت ییاناوت هک یناگدید رظنم رد . .دنوشیم

 هکن ناخ امک ار ضیوخ elle a8 od 5 | هرذ ره :دوشیم ظفح هتسویپ عونت

 طالتخا نيا هچ ره نکیل ؛دیارآیمن شایاسمه تأیه هب ار دوخ و درادیم
 ام یسح قیقدان یاههاگتسد .دوش کیدزن دوخ لامک دح هب رتشیب و رتشیب
 اهترارح .لاثم یارب هک تسا لیلد نیمه هب .دننکیم کرد ار یتخاونکی اهنت
 .دشاب هتشاد دوجو تشگزاب یارب یناکما هکنآ نودب دنکیم لیم یربارب یوسهب

 رظنفرص ؛دتفایم بآ زا رپ یناویل لخاد هب بارش هرطق کی مینک ضرف
 میوشیم هجوتم یدوزهب .دنریذبیم تروص عام نيا نورد یتاکرح هج هکنیازا
 و دریگیم دوخهب گنرمک يتروص هب لیامتم یگنر تسدکی یاهنوگهب عیام هک
 سپ .درکادج بآ زا ار بارش :ناویل ندادناکت اب ناوتب تسین نکمم سپ نآ زا
 یاههدیدپ صتخم هک میوشیم هجاوم یریذپانتشگزاب زا یلکش اب اجنیا رد

 راک رایسب مدنگ زا یلت نایم رد وج هبح کی نتخاس ناهنپ :تسا یکیزیف

 ریذپانناکماًالمع میرادرب زاب انآ و مینک شیادیپ هکنیا اما .تسا یناسآ
 انآ هک یسک اما .دناهداد حیضوت نامسنلوب و لوسکام ار اهنیا مامت .تسا
 لوصا مان هب شباتک رد "سبیگ تسا هدروآ نایب هب یهجو نیرتنشور هب
 ةعلاطم اریز دوشیم هدناوخ رتمک هک یباتک .تسا یراهآ كيناکم یتامدقم

 .تسا راوشد یمک نآ

 یلصا ار وئراگ لاصا ههنرگتیم دعاسم رفت اب تاظعالم ,نبآ هب هک یناسک
 J crates gine (lh x Saag BG اهق هک دنروآین باسسپ لناگات
 نيا میهد زیمت رگیدکی ز زا طولخم کی رد ار هلکشتم رصانع می میناوتیمن هکنیا

 ببس زین ام ناتسد یتخمز ؛دنرادن یفاک تیساسح ام نامشج هک تسا

 یلایخوید .میریگ ر Sa رصانع نيا ندرکادج یارب ار اهنآ میناوتن دوشیم

 تلوهس هب دنک اوس «کیهبکی ,رگیدکی زا ار اهلوکلوم تسا دا هک لوسکام
 تشگزاب هب یور دوخ لیم هب ایند هکنيا .دراد او تشگزاب هب ار ایند دناوتیم
 سپ یئامز "لاضحا :تسا lial gS تیاهتیپ pd titans .یلاعم ربآ دیگ

 ار یتشگزاب نینچ زوجم هک طیارش زا یاهعومسم ات دوب دهاوخ مزال ینالوط
 مقر هک ییاهلاس تشذگااب .دوز ای ريد نکیل ؛دنیامن ادیپ ققحت .دنروآیم مهارف

 .دش دنهاوخ ققحتم یطیارش نینچ .دور رتارف اهنویلیم زا تسا نکمم اهنآ
 ًرص تاظحالم دح زا هاگچیه ونراک لصا دروم رد اهدیدرت و کش هنوگنیا

 نیمه هب .دیدرگن بجوم زین ار یدایز یاهینارگن ًاعبط و تفرن رتارف یرظن
gai edeدنک ظفح ناگاسک ار دوخ یلمع یاهشزرا یمایش تسنارت لصا نیا . 

 هدافتسا اب ناسانشتسیز هک تساهتدم .تسا هدش ضوع هنحص نونکااما

 تاکرح یهاگشیامزآ یاهلولحم زا یضعب رد هک دناهدش هجوتم پوکسورکیم زا
 «ینوارب تکرح» ار نآ هک دنریذپیم تروص قلعم زیر تارذ طسوت یمظنمان

 یتایح یاهدیدپ تسا هدرک هدهاشم هچنآ درکیم روصت نوارب زاغآ رد .دنمانیم
 هب تدح و تدش نامه اب زین ناحیب تارذ هک دش هجوتم یدوز هب اما تسا

 هنافسأتم .درک راذگاو نانادکیزیف هر هلأسم سپ .دنهجیم وس نآ و وس نيا
Gibbs1.  

 



۳۱ 

 دنریگیم هزادنا تفگ «یعضوم نامز» نآ هب ناوتب دیاش هک ار ینامز اهجنسنامز

 نادنچ تیعقاو نيا هتبلا .دوب دهاوخ رتولج هراومه یرگید زا یکی هک یروط هب
 .میرادن تسد رد فالتخا نیا کرد یارب یاهلیسو ام اریز .درادن تیمها

 عوقو هب ریخأت اب یگمه ,دنهدیم یور ۸ یارب هک یعیاقو مامت ,لاتم یارب

 نيا هجوتم هاگچیه رگهدهاشم نيا اما .هزادنا کی هب هشيمه مهنآ .دندنویپیم
 نامههب زین دشاب هتشاد رایتخا رد هک یجنسنامز ره اریز دش دهاوخن ریخات

 یقیرط چیه هب یو تیبسن لصا قبط نیابانب .تشاد دهاوخ ریخأت نازیم
 تکرح ای دراد رارق نوکس تیعضو رد ایآ هک دهد صیخشت تسناوت دهاوخن

 تایضرف یاپ تسا مزالو تسین اهیگداس نا هب هیضق ,نکیل هنافسأتم .قلطم
 تهج رد کرحتم ماسجا هک میریذپب میروبجم .دیشک نایم هب زین ار یرگید
 یاهرطق زا یکی لوط .لاثم یارب .دندرگیم ناسمه یضابقنا راچد ناشتکرح

 رد دباییم شهاک rl هب «هرایس نیا تکرح رثا رد «نیمز هرک
 بیترت نیدب .دنیامنیم ظفح ار دوخ یعیبط ةزادنا نآ رگید یاهرطق هکیلاح

 ناتساد اما .دنوشیم هداد حیضوت :تسشذگ هک یعون زا ؛تافالتخا نیرتزیجان

 رد .تفرگ رظن رد دیاب مه ار اهورین هب عجار ٌةيضرف ؛دوشیمن متخ اجنیا هب

 یئاشنم زا رظنفرص ییورین ره .دشابیم یلاقتنا تکرح لاح رد هک یناهج
 ؛دنگیس ادیب ,یشنفاگ ییضاقع :تیسن هب :یناسشگ هاوخ دشاب جزو هأوخ هفراف هک

 اب هک دوشیم ثداح ورین زا ییاههفلوم نآ یارب یعضو نینچ .مییوگب رتهب ای

 تهج نیا یزاوم یاههفلوم ؛دنزاسیم همئاق یاهیواز یلاقتنا تکرح تهج
 لماح مسج ود ثراب رد هک یلاثم هب دییایب لاح .دننکیمن ادیپ یرییفت چیه

 لاح نیع رد اما ؛دننکیم عفد ار رگیدکی اهنیا :میدرگرب مدز یکیرتکلا رب
 ود لداعم راب ود نيا .دشاب تخاونکی یتعرس اب لاقتنا لاح رد زیچ همه رگا
 ار رگیدکی نیاربانب و دنراد ناریس تهج کی رد هک دوب دنهاوخ یزاوم نایرج
 .دننکیم بذج

 و دوش مک کیتاتسورتکلا ٌةعفاد زا دیاب یکیمانیدورتکلا ٌةبذاج نیا لاح
 نیا نایم هک یاهعفاد زا دنامیم یقاب رد نيا لضافت زا هک یاهعفاد یوریث
 اجنآ زا اما .دوب دهاوخ رتفیعض .دیامنیم لمع نوکس تلاح رد مسج ود

 یرگید یورین اب زارت رد bol eb هدنامیقاب ةعفاد یورین یریگهزادنا یارب هک
 شهاک تبسن نامه هب زین دوخ اهورین هنوگنا ٌةيلك هک اجنآ زا و میهد رارق
 ,بیترت نیدب هرما رهاوظ بلک و مینکیمن هدهاشم ار یزیچ چیه .دناهدرک ادیپ
 فرظرپ خیرط نیا زا ار اهدیدرت و کش همه ابآ انا هدنوگیع ظفح الماک
 ناشریس تعرس هک .یرون مئالع زا ریغ یمئالع طسوت دشیم رگا ؟میاهدرک

 ييعضو هی هاگنآ . رینگ تلعتاطا لدابت staal yb LESH ترس اب توافتس
ws geیشور نیرتدمآراک طسوت دوخ یاهجنسنامز میظنت زا ننه رک | ؟دمآ  

 مئالع نيا زا هدافتسا اب ار هجیتن میتساوخیم .دراد رارق نامرایتخا رد هک

 یلاقتنا تکرح لولعم هک ار ییاهتوافت میتسناوتیم دیاب .مینک ناحتما دیدج
 میوش هدیقعمه سالپال اب رگا و .مییامن هدهاشم .تسا رگهدهاشم ود کرتشم

 اضف رد رون ریس تعرس ربارب اهنویلیم یتعرس اب یمومع ٌةبذاج یورین هک

 روصت رد یمئالع نینچ هک میزرو رارصا میناوتیم زاب LT .دوشیم رشتنم

 ؟دنجنگیمن
 سفن اما ؛تسا هدش عافد هناریلد سب تیبسن لصا زا ریخا یاهنارود رد

 نآ هیلع رب تالمح دح هج ات هک دهدیم ناشن دوخ عاند نیا یتخسرس

 .دناهدوب یدح

 رظان هک یلصا ,مزادرپب نتوین لصا زا تبحص هب دیهد هزاجا نونکا اما

 هراکناوپ یرناه/یضایر کیزیف ةدنيآ و لاح

 یتیمک میوش قفوم یشیامزآ رد هاگره .تشاد دهاوخن دوجو نآ ندش ضقن
 هدمآ تسدهب تعرس مییوگب میراتخم هشيمه «مینک یریگهزادنا بیترت نیدب ار

 دادملق رتا هب تبسن نیمز تعرس ارنآ دوشن هچنانچ و .تسا هدوبن قلطم

 اضف یمامت هک مینک ضرف ار یاهتخانشان دیدج رصنع میناوتیم هراومه .دومن
 .ددرگیم نییعت نآ هب تبسن نیمز تعرس و تسا هتشابنا دوخ زا ار

 ار تیبسن لصا زا ریبعت نيا لاطبا ٌةهفیظو مه یبرجت شیامزآ «نیارب هوالع
 تکرح تعرس یریگهزادنا فورصم هک ییاهششوک یمامت .تسا هتفرگ هدهعهب

 :صوصخ نيا رد .دناهدروآ رابهب یفنم یجیاتن دناهدش رتا هب تبسن نیمز
 دوخ زا تیبسن لصا هب تبسن یضایر کیزیف زا شیب یبرجت کیزیف
 لوصا نایم یگنهامه نيمات یارب :نازادرپهیرظن ؛تسا هداد ناشن یرادافو
 شیامزآ نکیل .دنرادرب لصا نیا زا تسد یتحار هب هک دنرادن یئابا oe ماع

 هتفرگ راکهب و یزیرحرط اهشور عاونا .تسا هدرک دییأت ار نآ هتسوپپ یبرجت

 ؛دناسر دوخ ییاهن دح هب ار هدهاشم تقد تسناوت نسلکیام هکنيا ات دندش

 هزورما هک تسا هدیسر اجنادب ات تجاجل نيا .دشن دیاع یزیچ زاب یلو

 شیوخ تسارف و غوبن یمامت نآ رب یگریچ یارب هتخاس راداو ار نانادیضایر

 .دنبلط یرایهب ار

 رگا و ؛تسا هدوبن یناسآ راک .دنتشاد یور شیپ نانادیضایر هک یراک

 ياههيضرف نویدم اهنت ار شیوخ قیفوت .دیآرب راکنیا ةدهع زا تسناوت ستنرول
 .دوب هتشابنا مه یور

 ود .تسا یعضوم نامز ةشيدنا ,صوصخ نیا رد رکف نیرتزیمآغوبن
 مئالع طسوت ار دوخ یاهجنسنامز دنهاوخیم هک دییامن روصت ار رگهدهاشم

 اما ؛درادیم لاسرا یرگید یوسهب ار دوخ تمالع کی ره .دننک میظنت یرون

 ماجنا ینآ تروصهب اضف رساترس رد رون راشتنا دننادیم ود ره هک اجنآ زا

 ار شیوخ مئالع لاسرا دیاب هک تشاد دنهاوخ هجوت هتکن نيا هب .دریدپیمن
 ار ۸ رگهدهاشم فرط زا یلاسرا تمالع 23 رگهدهاشم هکیماگنه .دننکرارکت

CLsتمالع لاسرا هب زاغآ 4 هک ار یاهظحل نامه یو جنسنامز .دنکیم  

 رگناشن هک یتباث رادقم هب ار هظحل نآ دیاب هکلب .دهدیمن ناشن دوب هدرک دوخ

 ۸ ؛لاثم یارب .مینک ضورف .دومن هفاضا ,تسا 3 هب ۸ زا رون لاقتنا تدم
 ار رفص تعاس وا جنسنامز هک دنکیم لاسرا یاهظحل رد ار دوخ تمالع

 جنسنامز هک دنکیم تفایرد یاهظحل رد ار تمالع نيا 27 و .دهدیم ناشن

 ash 3 هب ۸4 زا رو لاقتنا نامر تدم رگا .تسا هتفرگ رارق ۸ :تعاس ویوا

 یارب .دنشاب هدش میظنت بیترت نيا هب ود نیا یاهجنسنامز دسریم رظنهب

 یاهظحل رد دیاب 3 رگهدهاشم .دریگ رارق یسرزاب دروم یاهجیتن نینج هکنیا

 لاسرا 4 یوسهب یتمالع دهدیم ناشن ار رفص تعاس شاجنسنامز هک

 جنسنامز هک دنک تیژر یماگنه ار تمالع نيا دیاب 4 رگهدهاشم لاح .دراد

 هک تفگ ناوتیم اهلدبودر نيا زا دعب .دهدیم ناشن ار / تعاس شدوخ

 .دناهدش میظنت رگیدکی اب عقاو ود نيا یاهجنسنامز

 ةظحل کی رد دنناوتیم جنسنامز ود تروص کی رد اهنت یتسارهب و

 ود ره هک تسا یلاحرد نآ و دنهد ناشن ار دحاو یتعاس .دحاو یکیزیف

 رون لاقتنا نامز .تروصنیا ریغ رد .دنشاب هتشاد رارق نوکس تیعضو رد
 ةقردپهب ۸4 رگهدهاشم ,لثملایف ؛اریز دوب دهاوخن یکی فلاخم تهج ود رد

 رودص زا لبق ؛3 هکیلاح رد هدناهدش لاسرا 13 فرط زا هک دوریم یتاشاعترا

 ییاهجنسنامز نیاربانب .تسا هدوب زیرگ لاح رد یو زا 4 فرط زا یشاعترا
نیا .داد دنهاوخن ناشن ار یقیقح نامز دنشاب هدش میظنت بیترت نیدب هک



 Ved ۰۱۳ لاس .یضانر رشن

 لمعلاسکع :دوب دهاوخ رگناسون ینزسپ یفالت رگنایامن هبرض نیا «یریبعت
 یورشیپ یردق هدنریگ :داد دنهاوخن یور نامزمه ود نیا نکیل ,تسا لمع ربارب
 راشتنا رگا لاح .تسا هدزسپ رگناسون هک ینآ نامه رد هن اما درک دهاوخ

 یاهدنریگ هکنآ نودب 2S ادب همادا یهانتمان یاهنوگهب تلاح نيا رد یژرنا

 seid alg تست Ben haw ool AW دیش تقایرع ار نآ
 ینعی «دزاسیم ادج هدنریگ زا ار رگناسون هک ییاضف تفگ ناوتیمن ایآ

 pare قیرگید هی أت دنتک یط دناب یکی gl alto clare هک یاهصاف

 ؛تارایس نیب یاضف دروم رد دیاش ای ءاوه زا هکلب رتا زا اهنت هن و تسین یهت

 هبرض هک یروطهب .تسا هدش هدیشوپ ؛نیزوت لباق اما قیقر سب یلایس زا
 تفایرد .دسریم نادب یزرنا هک یاهظحل رد هدنریگ نآ دننامه «هدام نيا ار

 یجان هتبلا نخس نیا ؟دنزیم سپ .نآ زا شاشتغا رذگ زا سپ و دنکیم

 :شراشتنا تدم لوط رد «یفرثآ رگا .تسین تسرد اما «تسه نتوین لصا

 لابندهب ار رون شتکرح اب هدام نيا .دوبیم یدام یلمحم هب لصتم هراومه

 نیکع ادب اوغ دروم رد لا ال هک تسا هداد ناشن gd gh ؛دیشگیم دوش

 ناوتب دیاش .دناهدومن دییأت ار رظن نیا زین یلروم و نسلکیام وا زا سپ .تسین
 .igh یفالت sl ele Lig Wide pl طدان ثاکرس هک درک یشرق
 حرطم شیپ یتاظحل هک دناشکیم یتاظحالم نامه هب ار ام یضرف نینچ اما

 ,دش دهاوخ زیچ همه حیضوت هب رداق نتوبن لصا «یریبعت نینچ اب .میدرک
 روصت ناوتیم ار یضرف یتاکرح .دیآرد تیژر هب هک یتکرح ره ربارب رد اریز
 هتشاد ار یزیچ ره حیضوت ییاناوت لصا نیا رگا اما .دننک یفالت ار نآ هک درک
 میهاوخن ام نآ رب هیکت اب ؛دوب دهاوخن ینیبشیپ عون چیه هب رداق هاگنآ .دشاب
 لبق زا دوخ اریز «مينيزگرب ار یکی عونتم و نکمم یتایضرف نایم زا تسناوت
 یاهدیاف جیه دیفم لصا نيا ,لکش نیدب .تسا هداد حیضوت ار زیچ همه

 .دوب دهاوخن

 دوخ «میریذپب رتا تاکرح حیضوت یارب دیابیم هک یتایضرف ,اهنیا رب هوالع

 میهد شیازفا ربارب ود هب ار یکیرتکلا راب رادقم رگا .دنتسین بولطم دایز

 ربارب ود هب زین رتا دنهدلیکشت یاهمتا تعرس میریگب هجیتن هک تسا یعیبط
 نيا یفالت یاربمزال لمعلاسکع هکنیا یار هاگنآ.درک دنهاوخ ادیپ شیافا
 رتشیب ربارب راهچ رتا طسوتم تعرس دوب دهاوخ مزال دریذپ تروص اهتکرح
 .دوش

 دهاوخ ارف یزور هرخالاب هک مدرکیم رکف اهتدم تاظحالم هنوگنیا لیلد هب

 رانک .دنراد یراگزاسان نتوین لصا اب هک هیرظن جیاتن زا هتسد نآ هک دیسر

 تاکرح یور رب ریخا ؛دشماجنا یاهشیامزآ دسریم رظنهب نکیل ؛دنوش هتشاذگ

 .دننکیم دییأت ار جیاتن نيا .دنوشیم هدنکارپ مویدار طسوت هک ییاهنورتکلا

 نودب ناوتیمن Le .مرج ءاقب ةراب رد هیزاوال لصا هب مزادرپیم نونکا
 لاح نیع رد .درب لصا نیا رد یتسد ,کیناکم ملع ناینب هب ندناسر بیسآ

 رظنهب تسرد رما رهاظ رد اهنت لصا نيا دننکیم رکف هک یناسک دنتسه

 اهنیا .تسا میالم یاهتعرس اب طقف ام راکورس کیناکم رد اریز دسریم

 .دننکیم تکرح رون تعرس هب کیدزن ییاهتعرس اب هک یماسجا یارب دندقتعم

 رب نامه داتتعا رضاع لاح رغ .تفر دهارخ تسد زا لصا نیا رایعا
 و دناک هعشا دسریم رظن هب ؛دناهدمآ لصاح ییاهتعرس نینچ هک تسا نیا

 رتمک کشیب ییاهتعرس اب هک دنشاب هتفاي لیکشت یزیر رایسب تارذ زا مویدار

 هب رون ریس تعرس هب اهنآ تبسن ًرهاظ اما .دننکیم تکرح رو تعرس زا
  

L. Fizeau 
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 یطابترا رد یلبق لصا اب لصا نیا .تسا لمعلاسکع و لمع یربارب هب
 نتخیر مهرد تابجوم یکی یشاپورف دسریم رظن هب و دراد رارق گنتاگنت

 زین لصا نیا دروم رد هک مینک بجعت دیابن مه نيا زا .دروآ مهارف ار یرگید

 .میوش ورهبور تالکشم نامه اب

 یزیر تارذ ییاجهباج لولعم یکیرتکلا یاههدیدپ هک تسا نیا جیار روصت

 اهنورتکلا .دنیوگیم «نورتکلا» اهنآ هب و دننکیم لمح یکیرتکلاراب هک دنتسه
gidیتاقاقتعا ابزورتکلا اکرم .مسانيم 1تا اروآ هگدنتسف یطیحح رذ  

 رد تاشاشتغا نیا .دروآیم دیدی تسا هدومن هطاحا ار اهنآ هک یا رد ار
 ودب رد هک اهنورتکلا ریاس و دنباییم راشتنا رون ریس تعرس اب تاهج یمامت

 زا یتمسق هب تاشاشتغا ندیسر ارف اب .دندوب هتشاد رارق نوکس تلاح رد رما

 کیره بیترت نیدب .دننکیم ییاجهباج هب عورش .تسا هتفرگربرد ار اهنآ هکرتا

 میقتسم تروص هب درکلمع نیا اهتنم .دیامنیم لمع یرگید رب اهنورتکلا زا
 تحت .دسریم روهظ ّهصنم هب رتا نوچ یاهطساو طسوت هکلب دریذپیمن ماجنا

 نخس لمعلاسکع و لمع یربارب زا دراد ناکما زونه ایآ ,یطیارش نینچ
 :اهنورتکلا ینعی دام تاکرح دهاش اهنت هک رگهدهاشم یارب مه نآ مییوگب

 ؟دننامیم ناهنپ الماک شرظن زا دنیبب ارنآ دناوتیمن هک یرتا تاکرح و دشابیم

 قیقد یاهنوگهب هنزاوم نیا رگا یتح .دشاب یفنم دیاب باوج هک تسا حضاو
 یتعرس اب تاشاشتغا .دریذپ ماجنا یتآ تروصهب دناوتیمت ًاملسم هدشاب رارقرب

 هک دیسر دنهاوخ مود نورتکلا هب یماگنه اهنت نیاربانب .دنباییم راشتنا یهانتم

 سپ مود نورتکلا .بیترت نیدب .تسا هتشگزاب نوکس عضو هب تساهتدم یلوا

 نامه رد ًانتمطم نکیل ؛دریگیم رارق لوا نورتکلا لمع ریثأت تحت یتدم زا

 دهد ناشن یلمعلاسکع یلوا هب تبسن دناوتیمن .دریذبیم ار رتا هک یاهظحل

 .درادن رارق شبنج لاح رد یزیچ لوا نورتکلا فارطا رد هظحل نآ رد اریز

 یارب .مینک تبحص رتقیقد هک داد دهاوخ هزاجا ام هب تایعقاو لیلحت

Jمیسیب فارگلت رد هک اهنآ دننام .دیریگب رظن رد ار یزتره رگناسون کی  

 اما .دنکیم شخب یژرنا اضف رد تاهح یمامترد (ulus. gd .دنوریم راکهب

 نیرتکچوک اب زتره هکنانچمه) دومن بصن لکشیمهس یاهنییآ نآ رب ناوتیم
 اهنت هدشدیلوت یژرنا یمامت لاسرا هک یروطهب «(درک نینچ دوخ یاهرگناسون
 ار یدادیور هچ عوقو ,یعضو نوچمه ققحت اب .دوش زکرمتم تهج کی رد

 و دنامیم یبوت هب یهاگتسد نینچ .تسا مولعم ؟دنکیم ینیبشیپ هیرظن
 سپ هاگتسد ««هلولگ» نیا کیلش رثا رد .پوت ةلولگ هب نآ زا هدشعطاس یژرنا

 ةدشباترپ «لول» اریز .دنکیم ضقن ار نتوین لصا دوخ لمع نيا اب و دنزیم
 نیمه :افاضم .تسا یسلاخ یکرتا هگلب :هدشن هتعاس هدام زادربأدت یهو ام
 هدنهدساکعنا کی هب زهجم هک تسا قداص ییایرد یسوناف یارب تلاح

 نیا .یسیطانغمورتکلا نادیم رد یتاناسو زج تسبن یزبچ رو اریز «تسا
 دیاب دنامیم پوت هلولگ کیلش هب هک یرون رودص بقاعت رد زین ییایرد سوناف

 نیا ؟تسیچ .دروآیم لصاح ار ینزسپ نيا هک ییورین اما .دنز سپ ذوخ
 تسا ییورین .دوشیم هدیمان «یدلوتراب_لوسکام راشف» هک تسا نامه وربن

 تمحز .اهجنسشبات نیرتساسح اب یتح ,نآ نتخاس نایامن هک زیجان سب

 ییورین نینچ هک سب نیمه ام ثحب دصاقم یارب .تسا هدرک بلط ار یناوارف
 .دراد دوحو عقاورد

 هدنریگ نیا .دنک تباصا یاهدنریگ هب رگناسون زا هدشعطاس یژرنا یمامت رگا

هب .تسا هدرک تفایرد یکیزیف یاهبرض یبوگ هک درک دهاوخ لمع یروط



۳۳ 

 زین رگید تارذ یعامت عرج رج هجرد نامه هب در اذگیم یاچهب اهنورتکلا

 دوش لامعا
 هک دننک رییغت ینیناوق نامه قبط یکیناکم مارجا دوشیم مزال نیاربانب

 .دننامب یقاب تباث دناوتیمن ue [gal pe ب ؛دنکیم کیمانیدورتکلا مرج

 نتوین لصا ینوگنرس هبزاوال لصا طوقس هک تسا مزال هتکن نیا رکذ اپآ

 یهاگتسد لقث زکرم هک تسا نيا یکی مود لصا تاموزلم زا ؟دراد هارمههب ار

 میقتسم یطخ یوررب دیاب تسا هدش نوصم ًالماک یجراخ ریثأت عون ره زا هک
 ما هرسو مه یلتت زکرم دنئابن راک رف يقباث موج رگآ اما .دنک تکرح
 البق هکنآ لیلد تسا نيا .دش دهاوخ انعم دقاف ترابع نیا ًاساسا و ,تشاد
Z 

 ةرابرد ار ستنرول یاهدیدرت دتاک ٌةعشا یوررب اهشیامزآ دسریم رظنهب متنک

 ۱ ۱ .دننکیم هیجوت نتوبن لصا
 ینیون امامت کیناکم هاگنآ دنوش دییأت جیاتن نيا همه دشاب رارق رگا اما

 نی اب ًاسوبصخم «نآ ظسختم :تلبعخ هگ داهن دهاوخ .دوجو لضوع هب اپ

 ریس تعرس زا نتفر رثارف ناکما ار یتعرس چیه هک دوشیم نیعم تیعقاو

 قلطم رفص زا رتنییاپ هب لوزن ناوت ار یترارح چیه هک هنوگنامه ."تسین رون
 نودب ,تسا تکرح رد یلاقتنا تروص هب دوخ هک یرگهدهاشم یارب .تسین

 تعرس دح هب دناوتیمن یرهاظ تعرس چیه ,دشاب هتشاد نآ زا ربخ هکنیا

 نینچ میروآ رطاخهب هکنیا رگم دش دهاوخ ضقانت بجوم نیا و ؛دسرب رون

 رارق هدافتسا دروم نکاس رگهدهاشم کی هک ار یجنسنامز نامه یرگهدهاشم
 هکلب ؛دریگیمن راک هب ,دهدیم

 .دهدیم

 نآ نایب هب اهنت نم هک میریگیم رارق یلاوس یور رد ور هک تساجنیا رد

 دهاوخ نتوین نوناق رس رب هچ ,دشابن راک رد یمرج رگید رگا .منکیم افتکا
 ؟دمآ

 ناشن شيارب ار «یعضوم نامز» وا جنسنامز

 مرج ناونعهب .تسا یتخل زا یبیرض هکنیا نیع رد :دراد هبنج ود مرج
 بیرض رگا اما .دهدیم لیکشت ننوین ةبذاج نوناق رد ار یلماع «هدننکبذج

 نیا ؟دشاب eal دناونیم هدننکبذج مرج Ul «دناعت cil تیاث هاگچیه یتخل

 .مدرک هراشا نادب هک یلاوس تسا

 رد ضورعت زا لاحهبت لقاال یژرنا یاقب لصا هک تسا نيا رما رهاظ
 یگنوگخ تیهآوخ یب امآ :.تسا هدش تبیبثت رگید لوصا زا رعفنیب و هدنام.ناسا

 هک یدادیور ؟مروآ ن Gob a یرابتعایب ّهط رو هب مه ار لصا نیا طوقس

 Lay ادص و رس رتشیب دراوم ریاس زا دروآ مهارف ار لصا نیا یراسنوگن تابجوم

 رثا نیلوا پاچ زا دعب .دناهدش نآ ةرابرد ثحب زارپ یملع تایرشن مامت ؛درک

TLSدندش مویدار فشک هب قفوم " یروک جوز هکنيا زا دعب نآ زا رتمهم و . 

 لیکشت ار عشعشت زا ریذپانیمامت یعبنم ویتک اویدار رصنع ره هک میدش هجوتم
 اهلاس و اههام یط هفقویب نآ تیلاعف دسریم رظن هب هک یعبنم .دهدیم
 نیا ؛دهدیم رارق هصمخم رد ار oid SS لوصا دوخ نیا .دشاب هتشاد موادت

 یژرنا .موبدار هکت کی زا سپ ؛یژرنا زج دندوبن یزیچ عقاو رد تاعشعشت

 ریداقم لاح نیع رد .تسین ینایاپ ار شیاز نيا ییوگ هک دوشیم هداز یروط
  

 و دنهدیم ناشن یاهدنیازف يتخل ناشتکرح ةدنهدباتش یاهورین ربارب رد ماسجا ریز ۱

 لیم تیاهنیب فرط هب یتخل نيا دوش کیدزن رون تعرس دح هب اهنآ تعرس هک یماگنه

 .درک دهاوخ

2. Becquerel 3. Curie 

 هراکناوپ یرناه /یضایر کیزیف ُهدنیآ و لاح

 .تسا هدرک ادیپ شهاک زین موسکی یتح ای مهدکی

 فرحنم یسیطانغم اي یکیرتکلا یاهنادیم طسوت ناوتیم ار هعشا نيا
 مه و اهنورتکلا تعرس مه ناوتیم زین تافارحنا نيا نازیم ٌةسیاقم اب و درک
 ار (اهنآ یکیرتکلا راب هب مرج تبسن مییوگب دشاب رتهب دیاش اي) اهنآ مرج
 اهتعرس نیا ندش کیدزن ضحم هب هک میتفايرد دوز یلیخ اما .تفرگ هزادنا

 زا .مینک دراو دوخ تابساحم رد ار یاهیحالصا دیآیم مزال رون تعرس هب

 ندزمهرب نودب اه ییاجهباچ .دناهتیسیرتکلا لماح تارذ هنیگریا هک اجنآ
 یتخل ود رب هبلغ .اهنآ ندروآرد تکرحهب یارب نیاربانب .تسین نکمم رتا عضو

 مرج لک بیترت نیدب .رنا یتخل یرگید و هرذ ره یتخل یکی :دوشیم مزال
 .دوب دهاوخ شخب ود رب لمتشم .دوشیم یریگزادنا هک یرهاظ یمرج ای

 هک نآ یکیمانیدورتکلا مرج یرگید و هرذ ره یکیناکم ای یقیقح مرج یکی
 .تسا رتا یتخل رگنایامن

Jeتایساحم  ‘ealمرج هک دناهداد ناشن !نمفواک تاشیامزآ و  

eg tial pew al sy patna 4, iاب یاهتورتکلا لقآال :نورتکلا  
fa ghدوآدیماو ار ام اهورواتسع نیا .دراد یکیسانیدورتکلا ییاشنم امانت  

 و یکیناکم مرج نیب ناوتیمن رگید ؛میهد رییفت ار مرج زا دوخ فیرعت ات

 .تسا هتفر نایم زا نیفرط زا یکی اریز دش لتاق یزیامت یکیمانیدورتکلا مرج
 رگید تروص نیا رد اما .درادن دوجو یکیمانیدورنکلا یتخل زج یمرج چیه

 ؛دنک ادیپ شیازفا تعرس شیازفا اب دیاب و دنامب یقاب تباث دناوتیمن مرج

 تکرح رد هجوت لباق یتعرس اب هک یمسجو دراد یگتسب مه تکرح تهجهب

 تمواقم شتکرح ریسم زا هدنرادزاب یاهورین ربارب رد هک یتخل نامه اب تسا

 تمواقم .دننکیم دایز اي مک ار نآ تکرح باتش هک ییاهورین ربارب رد .دنکیم

 .دیامنیمن

 یداینب رصانع :دراد دوجو زین یرارف هار .اهلالدتسا نيا ربارب رد هتبلا
 یخرب و یفنم راب لماح اهنآ زا یضعب هک دنهدیم لیکشت اهنورتکلا ار ماسجا
 یمرج یفنم یاهنورتکلا هک تسا نيا ام تشادرب .دناتبثم راب یاراد رگید

 رهاظ .میراد اهنآ زا هک یکدنا تاعالطا ساسارب ,تبثم یاهنورتکلا اما ؛دنرادن

 زا یکیمانیدورتکلا مرج رب هوالع اهنآ دباش .دنتسه اهیفنم زا رتگرزب رایسب
 ماسجا یعقاو مرج بیترت نیدب .دنشاب رادروخرب زین یکیناکم و یعقاو مرج

 ریز دش دهاوخ لیکشت تبثم یاهنورتکلا یکیناکم مرج عمجلصاح زا

 فیرعت تروص نیا هب هک یمرج .دنرادن یمهس مرج نيارد یفنم یاهنورتکلا

 .دنامب یقاب تباث دناوتب دیاش هدوشیم
 هک ار هچنآ میروآ رطاخ هب .تسا هدش هتسب ام رب رفم نيا هک سوسفا

 اهنت هلأسم .میتفگ شتاجن یارب هدش ماجنا یاهششوکو تیبسن لصا ةراب رد
 یلروم و نسلکیام یاهشیامزآ ریذپاندیدرت جیاتن یاپ .تسین لصا کی تاجن

 یارب ار هراچ اهنن ستنرول .میدرک هظحالم هک روطنامه .تسا نایم رد زین

 رد هدننکلمع یاهورین یمامت دنک ضرف هک دید نيا رد جیاتن نیا حیضوت

 رظنفرص .دنایلاقتنا تکرح لاح رد تخاونکی یتعرس اب دوخ هک یطیحم
Sy ay alight Les glیفاک اه نیل اما .دنکیم ادیب ضهاک تیست  tial 

 یاب نیمه ؛دنک قدص یعقاو یاهورین هراب رد طقف رما نیا هک تسین یفاک

 هتفگ وا دوخ هک روطنامه ؛نیابانب .دشاب قداص زین یتخل یاهورین دروم رد

 یسیط اننعورنکلا غرچ رب یلاقتثا تکرح هک یربثأت دیابیم هرورضلاب .تسا
Abraham1.  
  

2. Kaufmann



 ۱ راسق :۱۳ لاس :یسضایر رشت

 راک ردقنآ راظتنا و دیدرت هب هتخيمآ نارود رد ؛دوش ماجنا دیاب هک تسا هدنام

 eS HG ار ام تسد هک ته

 مع توت ile اتسا :تسیرات iba Uf deg ste dle نیم
 ناعذا دیاب یتسار هب ؟دیآیمن رب ام تسد زا یراک چیه اهدیدرت نیا رش زا

 ؛تسا هدوبن اهنت تالکشم نيا ندروآ دیدپ رد یبرجت کیزیف هک تشاد

 رابلوا .هتبلا .تسا هنشاد ییازسب مهس مهم نيا رد مه یضایر کیزیف

 SUT اما .تسا یژرنا ةدننکعطاس مویدار دندش هجوتم هک دندوب نارگشیامزآ

 زادرپهبرظن .دندرک المرب ار کرحتم یطیحم رد رو راشتنا هب طوبرم لئاسم

 .دندشیمن عقاو هجوت دروم زگره لئاسم نیا دیاش .دندوبیمن اهنیا رگا ؛دندوب

jh alae i culeدناهدومن لوذبم ام ندرک مگردرس رد ار یعس تیاهن  
 هصمخم نیا زا یصالخ رد ار ام هک میرادن نانآ زا مه نيا زا شیب یراظتنا

 .دننک یراپ

 هراشا.اهنادب زورما هک ار ییاههشیدنا یمامت تسا بجاو نازادرپهیرظن رب

 اهنت مه ار ثحب دروم لوصا ؛دنهد رارق هبناجهمه یسررب و دقن دروم .مدرک

 ناوت رد اهنآ obs یارب هک یاهناقداص ششوک ره هک دنرادک راتک دیاب ینامز

 یلاوس نیا ؟درک ناوتیم راک هج تهج نیا رد اما .دنشاب هداد ماجنا «دناهتشاد

 .مراد ار نادب نتخادرپ دصق نونکامه هک تسا

 ةیرظن هب طوبرم لئاسم ,یضایر کیزیف لئاسم نیرتباذج نایم رد

 .داد رارق صاخ یهاگیاج رد دیاب ار اهزاگ یشبنج

 یرایسب یاهراک اما :تسا هتقریذپ ماجنا لئاسم نیا لح یارب یدایز راک
 eel ینادواح یضراعت نمضتم هب رظن نیا .دنریذپ ماجنا دیاب هک دناهدنام مه

 نیبام و ریذپانتشگزاب :اههجیتت رد «تسا ریذپتشگزاب زیج همه «تامدقم رد

 نیا دنرداق گرزن دادعا نوناق و یرامآ تاظحالم Li .قیمع یفاکش ود نیا

 و دنراد رارق ماهبا رد زونه هیرظن نيا رد دراوم یرایسب ؟دننک رپ ار فاکش

 نیا ندش نشور اب .مینک یسررب ار اهنآ اهراب و اهراب دوب دهاوخ مزال کشیب

 هدیمهف رتهب کیمانید ثحبم رد نآ یلک ماقم و ونراک لصا یانعم .دراوم

 اهنادب البق هک ار یئوگ یاهشیامزآ بیرحغ جیاتن میناوتیم رتهب ام و دش دهاوخ
 .مییامن ریبعت ؛میدوب هدرک هراشا

 ماسجا کیمانیدورتکلا ةنيمز رد ات مینک یراک دیبن اآ نا رب هوالع اما
 شیب اجنیا رد ؛مدرک دزشوگ تیافک هب هک وط نامه ؟میبای تسد یرتهب ةيرظنهب
 مه هیضرف یور رب هیضرف تشابنا اب یتح .دناهدش رابنا تالکشم اج همه زا

 لاح هیات :میتک ر ابتعا بسک امآوت رظن دروم لوصا یمامت یارب تسنآوت ميهاوخت

 یخرب نتخاس ینابرف نودب ار لوصا نیا زا یضعب هک هدشن قفوم سکچیه
 .دناهتفرن تسد زا رتهب جیاتن هب یبایتسد یارب اهدپما مامت اما .دنک ظفح رگید

 رد کدناکدنا دییابب ؛مییامن ور و ریز ار نآ و میرادرب ار ستنرول ٌةيرظن دییایب
 .ددرگ لصاح راک رد یشیاشگ قیرط نيا زا دیاش ؛مینک یراکتسد نآ

 ضابقنا راچد کرحتم ماسجا هک روصت نيا یاجهب ميناوتیمن ًاعقاو ای
 Lgl یمامت یارب یضابتنا نینج هکنیا و دنوشیم دوخ تکرح تهج رد

 تروص ناسکی .دنکیم لمع اهنآ رب هک ییورین و ناشتعیبط زا رظنفرص

 ناوتن ارج .لاثم یارب ؟مینک باختنا ار رتیعیبط و رتهداس یضرف .دربذپیم

 هب تسا رذگ رد نآ نورد رد هک یمسج هب تبسن رتا هاگره هک درک روصت

 نبا اب ؟دنریذپیم ققحت مسج رد هن و ,رتارد قوف تارییفت هاگنآ .دیآرد تکرح

 یمامت رد ناسکی ینعرس اب رگید دنیآیم دیدپ رتا رد هک یتاشاشتغا :ریبعت

۲۴ 

 جیار داقتعا لقاال ؛دندادیمن یریگهزادنا هب نت هک دندوب زیجان ردقنآ یژرنا نیا

 .دوبن مهارف یدج AS یارب یدنچ تابجوم و دوب نیا

 رارق جنسامرگ رد ار مویدار ات دش نآ رب یروک هک درک رییفت یتقو هنحص
 ؛دوشیم ads موادم روطهب نآ زا هک ییامرگ رادقم هک دش راکشآ هاگنآ .دهد

 .تسا هجوت لباق رایسب

 ؛دندوبن مک .دندش هنحص دراو هدیدپ نیا حیضوت یارب هک ییاههیرظن دادعت

 بجوم تمعن یناوارف هک تفگ ناوتیمن هشيمه لیبق نيا زا یدراوم رد نکیل
 رد هب نادیم زا ار دوخ یابقر رظن کی هک یماگنه ات :دوشیمن نایز و ررض
 یبوخ رظن ًامتح اهنآ زا یکی هک درک لصاح نانیمطا ناوتیمت «دشاب هدرکت
 ار دوخ هتفرهتفر هیرظن کی دسریم رظنهب هک تسا یتدم نونکا اما .تسا

 هرخالاب هک تشاد دیما هئالقاع ناوتیم و دهدیم ناشن نارگید زا رتصخاش

 .دشاب هتفرگرارق ام ناتسد رد زمر نيا دیلک

 رادیاپان یرصنع مویدار هک دهد ناشن تسا هدرک یعس یزمر مایلیو رس
 شاهریخذ .دراد هتفهن دوخ رد ار یژرنازا یمیظع رابنا هکنيا نیع رد و ," تسا

 هجنآ ربارب نویلیم کی دودح ییامرگ ,مویدار لیدبت دنیارف .تسین ریذپاننایاپ
 لاس ۱۲۵۰ بیرق و دزاسیم دازآ ,دوشیم دیلوت هدش هتخانش تالیدبت رد

 نامز تدم نيا .دهدب تسد زا ار دوح یژرنا مامت مویدار ات دشکیم لوط

 یارب لقاال تشاد نانیمطا ناوتیم هک دینکیم هظحالم اما .تسین یزارد

 نآ رد نالا هک میتسه یعضو نیمه رد ندنام یقاب هب موکحم لاس دصدنچ

 CSL دهاوخ همادا دیدرت و کش هراظتنا تدم نيا رد .میراد رارق

 لاحهبات ؟دشاب هداتسیا اجرباپ هک تسا هانام زیج هچ اههناریو نیا نایم رذ

 نیا رب "رمرال ًرهاظ و .تسا هدنام یقاب هدروخن تسد شنک نیرتمک لصا
 همادا دوخ تایح هب ناکامک دیدم ییاهتدم یارب لصا نيا هک تسا هدیقع

 و تسا رتمهم مه ,رگید لوصا اب هسیاقم رد ,لصا نيا عقاو رد .داد دهاوخ
 رتماع مه

 ab |, یشرگن هچ یضایر کیزیف «هتخیرورف لوصا همه نیا ربارب رد

 مینک لاوس دیاب .میوش هدزناجیه دایز هکنیا زا لبق و همه زا لوا ؟دنک ذاختا
 میدرمشرب هک یلوصا .هن ای تسا هدوب تسرد ًاعقاو هدش هتفگ لاح هبان هچنآ ای
 ٌهدهاشم یارب :دناهداد تسد زا زیر هداعلاقوف دراوم یارب اهنت ار دوخ رابتعا

 ؛دنیآیمن مشج هب اهنورتکلا .میراد پوکسورکیم هب جایتحا ینوارب تکرح

 دنچ زا شیب یریداقم رد مه هاگچیه و GLU سب تسا یرصنع مویدار
 رد ایآ هک درک حرطم ناوتیم ار لاوس نیا زین هشيمه .دوشیمن تفای مرگیلیم

 یرگید زیر رایسب ماسجا .دناهدمآرد هدهاشم هب هک یزیر رایسب ماسجا رانک
 ؟دنزاسیم یننخ ار نآ :تارثا نکیل دناهدشن هدهاشم هک دنتسین راک رد

 و شیامزآ اب اهتت زین رما رهاظ رد و دراد ثحب یاج ًاتتمطم لاوس نيا
 رد حالص دیاش .دروآ مهارف یفکم خساپ نآ یارب ناوتیم هک تسا هدهاشم

atk volراظتنا رد هکنیا نمضرد و میراپسب نارکشازا تسدهن ار راک هک  

 اب ار دوخ رس .دنشخب نایاپ هشقانم نيا هب هشيمه یارب رابکی ات مينامیم
 ییوگ .میشاب لوغشم دوخ راک هب ادص و رسیب و میرواین درد لئاسم نيا

 نامه رد Lada .دناهتفرگن رارق دیدرت ضرعم رد هدش رکذ لوصا زا کیجیه

 یناوارف راک زونه .دننکیم ییاورمکح مامت تیعطق اب لوصا نیا هک یاهزوح

1. W. Ramsay 

  

faultم-.دوشیم لیدبت قرگیا رضتع هب مویله . 

3. Larmor



۲۳۵ 

 هب هجوت اب نازادرپهیرظن هک مدقتعم ,لاح نيع رد .دمآ دهاوخ نانادکیزیف
 دروم نیا رد هجیتن هک دنشاب هتشاد نانیمطا دنناوتیم ,نسلکیام یاهشیامزآ

 هنیمز رد رمثرمثم یراک دنهاوخیم altel رگا و دوب دهاوخ یفنم هراومه

 ظوحلم دوخ راکرد شیپاشیپ ار یفنم ةجيتن نيا دیاب .دنهد ماجنارون یهارجک
 .دنراد

 نارگشیامزآ میناوتیم ام مه نیمز رد .میدرگرب نیمز هب زاب دیهد هزاجا اما
 تسسآ نی میهد ماضآ ميئاتيم لا ار هک يیاهراگ زا ی .میفک یراب

 .میزاس ایهم نورتکلا یکیمانید راتفر رد هبناجهمه قیقحت اب ار هنیمز هک

 هیضرف کی رب اکتا اب دیاب طقف راک نيا هک میوگیمن نم هدوشن مهافتءوس
 یرتشیب دادعت ناکما دح رد هک تسا نيارد هراچ مدقتعم هکلب .دریذپ تروص

 زاستشونرس یشیامزآ نتفای یارب ام راک لصاح زا هک دوشیم صخشم بیترت
 .دوش شنیزگ اههیضرف نآ نایم زا هیضرف نیرتهب ات دننک هدافتسا

 ماجنا ناوتیم ینوافتم یاهرظنم زا ار نورتکلا یکیمانید راتفر یسررب
 هک تسه یکی .دنراد دوجو راک نیا یارب هک دنج ییاههار نایم زا اما .داد

 رب رظان هار نیا .دهدیم ار باجعا نیرتشیب دیون ؛ندنام لوفغم نيع رد
 ار یروت فیط رد هک طوطخ هک تساهنورتکلا تکرح رد یصیاصخ

 یمسج .دناهدیسر تابثا هب نامیز ةدیدپ طسوت هک یصیاصخ .دنیامنیم دیلوت
 رد هچنآ ؛دشاب هدیسر یگدنبات تلاح هب باهتلا رثا رد هک دیریگب رظن رد !ر

 .تفریذپ ریثت ابرنهآ کی زا دهدیم ماجنا یشاعترا لامعا یمسج نینچ
 رتارف نيا زا اما ,تسا مهم رایسب ةتکن نیلوا نيا .دنکیم ادیپ یکیرتکلا راب

 طوطخ عیزوت هکنیا تلع .تسا هدرکن ذوفن هلاسم نیا قمع هب یسک لاحهبات

 نیناوق هنوگنیا ؟تسیج .دنکیم تیعبت مظنم ینوناق زا یرون فیط کی رد
 یسررب لیصفت هب نارگشیامزآ .دنتسه ,مه هداس ًاتیسف و قیقد رایسب هک ار
 رد هک ار ییاهینومراه .فیط نیا رد طوطخ بیترت «لوا رظن رد .دناهدرک
 نا نام تواف نکیل هدفیم یعاق نعف دب .ظنرشیم هتفای کیتسوکآ
 دحاو یددع زا یلاوتم ییاهبرضم تاشاعترا دادعت اهنت هن .تسا میظع ود

 تالداعم یاههشیر هیبش یزیج یتح اجنیا رد هکلب «دنهدیمن لیکشت ار

 اهنآ اب یضایر کیزیف رد هلأسم عاونا رد هک هنوگنآ زا .[یلاعتم] یربجریغ
gales tlمینکیش تفأی » lllره اب ناسشگ ماسجا تاشانترا لیبق زا  

 هیروف ةأسم ای ,قرب یاههدننکدیلوت زا عون ره رد یزتره تاناسون ای .یلکش
 .تادماج ندش کنخ باب رد

 .دنرتهداس اهینومراه هب طوبرم نیناوق زا یرون فیط هب طوبرم نیناوق
 Lest يا زا یکی اهنتمیهاوخب گا Sige قرف ًالماکرگیدکی اب اهن ون ام
 ةبترم یاهینومراه یارب هک مینک هراشا تیعقاو نیا هب میناوتیم «میرمشرب ار
 یشیازفا هکنيا هن دننکیم لیم یهانتم یدح فرط هب تاشاعترا دادعت الاب

 .دنشاب هتشاد یهانتمان

 هک منکیم رکف نم و تسا هدشن هداد یحیضوت لاحبات دروم نيا رد

 نمدنبل تهج نیا رد .دشاب هتفهن تعیبط زومر نیرتمهمزا یکی نآ سپ رد
 دهاش تسا هتسناوتن .هداد ناشن دوخ زا هک یشباتس لباق ششوک مغریلع

 نیا زا اهنت .دنوش هتفرگ رس زا دیاب زاب اهششوک نیا .دریگ شوغآ رد ار قیفوت
 ذوفن هدام ناهن قامعا هب .فورعم لوق هب .تسناوت میهاوخ هک تسا قیرط
 میبایرد میتسناوت ناهج هب دوخ یزورما هاگدید رظنم زا هک یماگنه و «مییامن
 توافت ناسشک ماسجا تاشاعترا اب تروص نيا هب هدنبات ماسجا تاشاعترا ارج

Jeهراکناوپ یرناه/یضایر کیزیف ٌةدنيآ و  

 .مسج تکرح تازاوم هب هک یتاشاشتغا نآ .دش دنهاوخن رشتنم اضف تاهج

 تعرس اب .دنوشیم شخپ .تهج نیا فالخ رد هچ و نآ اب تهجمه هچ
 .دنزاسیم همئاق یاهیواز تکرح ریسم اب هک هتسد نآ و دنباییم راشتنا یرتشیب
 هدوبن یورک رگید هدش دیلوت جاوما یجراخ حوطس هجیتن رد .رتمک یتعرس اب

 زا ار شرش مه ماسجا زیگناتریح ضابقنا نيا و .دوب دنهاوخ یوضیب هکلب
 .درک دهاوخ مک امرس

 عاونا تسا حضاو اریز «منکیم رکذ لاثم ناونعهب ار دروم نیا هتبلا
 .دننزیم تیاهنیب هب رس .درک لامعا هیرظن رد ناوتیم هک ییاهبراکتسد

 صوصخ نیا رد ار یبرجت یجیاتن دناوتب موجن ملع یزور تسا نکمم

 حرط بابسا رابلوا هک دوب ملع نيا دوخ عقاو رد :دهد رارق ام رایتخا رد

 نیا حیضوت یارب رگا .دومن مهارف رون !یهارجک ؛دیدپ فشک قیرط زا ار هلأسم
 لصاح نآز ا یزیگناتفگش ةجيتن ,مینک نیودت قیقد نادنچهن یاهیرظن هدیدپ

 اهنآ یقیقح عضوم اب ,نیمز تکرح تلعهب .ناگراتس یرهاظ عضوم .دیآیم
 یرهاظ عضاوم .تسا ریغتم دوخ نیمز تکرح هک اجنآ زا و دراد توافت

 نییعت ار یاهراتس یقیقح عضوم میناوتیمن ام .درک دنهاوخ رییغت مه اههراتس

 تادهاشم نیاربانب .تسا هدهاشم لباق نانآ یرهاظ عضاوم تارییغت اما مینک

 تکرح نیا تارییغت هکلب ,نیمز تکرح هن دناوتیم رون یهارجک ةدیدپ زا ام
 تکرح ٌرابرد یزیچ دنناوتیمن تادهاشم نیا سپ .دزاس نایامن ام یارب ار
 .دنزومایب ام هب نیمز قلطم

 ؛دنهدیم لیکشت لوا بیرقت دح رد ار رما تایعقاو اهنیا ریدقت ره هب

 رگید .مییامن یریگهزادنا هینات مرازهکی تقد اب ار نامز رذگ میتسناوتیم رگا
 میتسناوتیم تروصنآ رد .دشیمن رگهولج متفگ هک یتروص نیا هب تیعقاو
 تارییغت هب یگتسب اهنت هن ناگراتس یرهاظ عضاوم رد تاربیغت هک مینک هدهاشم
 رظان ایز دنتسه هدش هتخانش مه ًالماک هک یتاریبقت) دنراد نیمز تکرح رد

 هب نآ رب هوالع هکلب ؛(دنشابیم دوخ لکشیضیب رادم رد ام ةرک تکرح رب

 بیرض هک دنکیم باجیا رما نيا .دنهتباو زین "تکرح نيا طسوتم رادقم

 تافالتخا نیاربانب ؛دشابن ناسکی اقیقد اههراتس همه یارب رون .یهارجک تباث
 .دهد ناشن ام هب ار نیمز قلطم تکرح دناوتب دیاب اهنآ نایم

 نيا .دراد تیبسن لصا لاوز زا تیاکح ,رگید یلکش هب ,لالدتسا نیا

 یریگهزادنا هیناث مرازهکی دح رد ار نامز رذگ میناوتب هک ینامز ات ام هک تسرد

 تعرس لک دیاش هک دندقتعم یضعب فصولاعم اما .میراد یدایز ٌةلصاف «مینک

 ,لثملایف ؛دشاب دیشروخ ربارب رد نآ یبسن تعرس زا رتشیب رایسب نیمز قلطم
 هدنشابهینات رد رتمولیک ۳۰۰ دات رد رتمولیک ۳۳ یاج هب تعرس نیا هچناتج
 .مینک هدهاشم ارنآ دوب میهاوخ رداق هاگنآ

 هی رظن نتشاگنا هداس دایز مزلتسم ندرک لالدتسا ةوحن نيا مدقتعم نم

 هداد ناشن نسلکیام ؛مدش رکذتم زین ًالبق هک روطنامه .تسا رون یهارجک

 1 (on قلطم تکرح نتخاس نابع ییاناوت کیزیف رد یشور چیه هک تسا

 قدص الماکزین یموجن یاهشور دروم رد رما نيا هک ماهدش عناق مه نم ؛درادن

 نیرتکچوک هجیتن نيا رد .میهد شیازفا ار دوخ تفد نازیم ردق ره و دنکیم
 .دش دهاوخن ادیپ یللخ

 یجیاتن .تسیچ صوصخ هب دروم نیا رد رما تقیقح هکنیا زا رظنفرص
 راکهب یزور .داد دنهاوخ رارق ام رابتخا رد تهح نيا رد ناسانشرتخا هک

  
1. aberration 

.م.تسا نآ لکش یضیب رادم رد نیمز یاهیواز تعرس طسوتم روظنم ۲



NGL AY fle ep pad y زبقن 

 هرابود ار یگدنزاس راک دیاب .دوش هدیزگرب دیاب هک تسین یهار نیا سپ
 دیابن «دشاب هدش مه لیمحت ام هب یزاسزاب نیا ترورض رگا .مینک عورش ون زا

 ریغ یراک چیه ملع رد هک میوش یریگهجیتن نيا هب روبجم دیابن .میوش گنتلد
 انب دیآیم رپ ملع زا هک یراک اهنت هک ؛داد ماجنا ناوتیمن a gay‘ راک عون زا

 لماک بیرخت هب راداو یدوزهب دوخ هک تسا تسس نانچنآ ییاهخاک ندرک
 .ددرگیم دوخ یاهتسد اب اهنآ

 .مياهدراذگرس تشپ ار یلعف نارحب هیبش ینارحب ًالبق .ماهتفگ هکر وط نامه

 ینتبم کیزیف ینعی ,یضایر کیزیف مود ٌةرود رد هک ماهداد ناشن امش هب نم

 کیزیف ینعی .لوا رود زا هدنامیقاب راثآ ناوتیم یبوخهب ؛ماع لوصا رب
 کرد ار یموس رود هک مهیماگنه .درک هدهاشم ار ,یزکرم یاهورین رب ینتبم

pealیروناج دننام ًانیع .تسا قداص زین نآ دروم رد رما نیمه دید میهاوخ  
 زا تسا هدش گنت ,یدایز هک ار دوخ یحجراخ ششوپ ,دزادنایم تسوپ هک

 ,دیدج ششوپ نیا ریز اما .دیامنیم ندییور هب عورش ون ششوپ و هدردیم مه
 صیخشت «تسا هتفای اقب هک ار یروناج یلصا صیاصخ ناوتیم هراومه
 .داد

 دیاش .درک ینیبشیپ ناوتیمن هدنیآ رد ار یضایر کیزیف شرتسگ تهج

 اههنیمز ple she ییوگلا و دوش زاتشیپ رما نيا رد اهزاگ یشبنج ةيرظن
 لکش هب .دندرکیم هولج هداس لوا رظن رد هک یتایعقاو .تروص نا رد درگ

 نیناوق اهنت هک دمآ دنهاوخرد رتییادتبا تیعقاو یریثک رایسب دادعت زا یدنیارب

 رد نوناق .تروص نآ رد .دناشکیم دحاو یتیاغ یوسهب ار نانآ تالامتحا

Lig: gh Hale cheats Syedکی لک رم ده یگیعب درک دهم  Slates 
bil Beتومن دننارخ یطق یرامآ نفاق تلیس رد هک  

 هک یکیناکم .مینک انب نیون الماک یکیناکم میوش روبجم دیاش نینچمه
 یکیناکم .میروآ روصت رد ار نآ زا مهبم یاهولج میناوتیم اهنت رضاح لاح رد

 رون ریس تعرس و دنکیم ادیپ شیازفا تعرس اب بسانتم یتخل نآ رد هک

 کیناکم .دوب دهاوخن ریذپناکما نآ زا روبع هک دیامنیم نییعت ار یزرم مه
gL Sal oo tangy oe bh BS af aS easeدق دعاوخ .ظفح  

 و .دنام دهاوخ یقاب هراومه دنتسین نالک دایز هکییاهتعرس یارب نآ رابتعا اریز

 میهاوخن یلیلد .تفایزاب دیدج لوصا رد ناوتیم ار یمیدق یکیمانید لوصا
 مه یتسارهب .میروخب فسات میدق لوصا هب دوخ یلبق داقتعا زا هک تشاد

 دوبن اهنآ اب ندمآ رانک بات ار یمیدق تالداعم هک یئالک یاهتعرس هک اجنآ زا
 تسا نیا رتهنالقاع درک دنهاوخ ظفح ار شیوخ ندوب انثتسا تلاح هراومه

 نانیا .میدنبياپ تالداعم نيا هب زونه ییوگ هک مینک راتفر یروط لمع رد هک

 هب رمک هجنانح .دوش ظفح ناکامک دیاب ناشتلزنم هک دنتسه شخبررمث یردقهب

 تمعن زا تیمورحم دوشیم نامدیاع هک یلصاح اهنت .میدنب رب اهنآ لماک درط
 ناشترطاخ دیاب همتاخ رد .دوب دهاوخ اهینارگ یاهحلسا نتشاد تسرد رد

 ار تالداعم نیا زا یشوپمشج هک مياهتفرگن رارق ییانگنت رد ام زونه هک مزاس

 دنهاوخن نانیا هک تسا هدرکن تباث زیچ چیه مه لاحهبات و دنک لیمحت ام هب

 .دنرب ردب ملاس ناج هنادنمزوریپ .هطرو نیا زا تسناوت
  

 ینامز هک دوب سوتز یافواب و فیفع رسمه نانوی میدق ریطاسا رد (166106) هپولهنپ ۱

 زا رش عفد یارب .دیدرگ ورهبور شناگتفیش زا یاهدع عورشمان یاههتساوخ اب یو تبیغ رد
 تسد رد هک ار یسابل هک درک دهاوخ تباجا ار نانآ ةتساوخ ینامز داد لوق اهنآ هب دوخ

 ره هک دوب نیا یو راک شرهوش تشگزاب نامز ات بیترتنیدب .دناسرب مامتا هب دراد تخود

 .مسدفاکشب مه زا هنایفخم دوب هتخود تقد هب زور یط هک ار هچنآ ره بش
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 میاهدوب سونأم نآ اب لاحهبات هک یاهدام دننامه اهنورتکلا راتفر ارچ .دنراد

 هاگنآ و دیمهف میهاوخ رتهب ار اهنورتکلا رب مکاح یکیمانید نیناوق .تسین
 .مياهدرکیم تبحص اهنآ زا لاح هبات هک یلوصا اب نیناوق نیا نداد قفو دیاش

 .دنشاب رتثاسآ

 زا دعب و) دنوش هجاوم تسکش اب اهششوک نیا یمامت دینک ضرف لاح

 دیاب ای ؟مینکب دیاب هچ هاگنآ .(دوش روطنیا منکیمن رکف نم ءاهفرح نيا همه
 ون زا ار هتخيرورف لوصا همه دنفرت کی اب حالطصا هب هکنیا لابتدهب میورب
 رد و .داد ماجنا ناوتیم هشيمه ار راک نيا هک تسا حضاو ؟مینک یزاسزاب

 هک اهنآ اما .مریگیمن سپ ماهتفگ البق هک ار هچنآ زا یزیچ چیه نم دروم نيا

 امش رگم» :دنیوگب تسا نکمم ,دننکیم یراشفاپ نم اب هشقانع ُهمادا رد
 :یبرجت اشنم ندوب اراد مغریلع لوصا نيا هک دیدوب هتشونن البق ناتدوخ

 هب لدبم یکمه اریز .دنتسین هبرجت ٌهلیسو هب لاطبا ضرعم رد رگید نونکا

 بصت ًریخا هک یتاحوتف دییوگیم دیراد نالا اما ؟دناهدیدرگ دادرارق یتشم

 6تسا :دزک هحاوم رظخ اب ر Spal pel cool هدش نارگشابزآ

 اب قح البق .ماهتفرن اطخ هب مه زورما و دوب نم اب قح البق ,بوخ رایسب

 دیراذگب .تسا نآ رب رگید یدییأت دهدیم یور دراد هزورما هجنآ و دوب نم

 دراد ناکما UT .میریگب رظن رد مویدار اب ار یروک یجنسامرگ شیامزآ ,لاثم یارب

 دناهنفرگ تروص یرایسب تامادقا ؟داد یتشآ یژرنا یاقب لصا اب ار نآ ناوتب

 نانرظن مهاوخیم هک تسه یکی اهنآ نيا نایم زا اما ؛دریدپ ماجنا یتشآ نيا ات

 لاح رد هزورما هک تسین نامه .مراد رظن رد هک یحیضوت .منک بلج نآ هب ار
 رد .تسا هدش حرطم هک تسا یتاحیضوت زا یکی اما .تسا ندرک ادیپ قوفت

 تاعشعشت هریخذ طقف شراک هک دوشیم روصت یاهطساو مویدار ,حیضوت نيا

 هب .ماسجا ةمه لخاد زا و دناشخپ اضف تاهج مامت رد هک تسا یاهتخانشان

 ماسجا نیا رب یرثا هنوگچیه ای دنریذپ یربیغت دوخ هکنیا نودب .موبدار ءانتتسا
 نیا یژرنا زا یمک دناوتیم هک تسا مویدار اهنت .دننکیم روبع .دنراذگ اج رب

 .دهد سپ نوگانوگ یلاکشا هب ار نآ دعب و هدرک بحاصت ار تاعشعشت

 ناوتیمن ار نآ تیناقح ًالوا !تسا دیفم و بسانم هیضرف نيا ردقچ
 هیضرف نيآ dat .دریذپیمت لاطپا هک تسا یضرف هجیتن رد و درگ یبایززا
 زا دناوتیم اهنتن ؛دنک عفد ریام لصا اب ار یضقانت هنوگ ره رطخ تسا رداق

 ار یرگید تالاکشا ات دراد ییاناوت هکلب .دهد باوج ار یروک تاداربا شیپ

 و دیدج یژرنا نيا .دنک عفر دنیامنیم یروآعمج هدنیآ رد نارگشیامزآ هک زین
 .تسب راکهب یدروم ره رد ناوتیم ار هتخانشان

 تلوهسهب قیرط نيا زا و ماهتفگ البق هک تسا یزیچ نيع اقیقد نيا
 ناما رد هدهاشم و شیامزآ ٍدیدهت هنوگره زا ام لصا هک داد ناشن ناوتیم

 .دنام دهاوخ

 اجرباپ و ملاس ام رظن دروم لصا ؟تسا هدش ام دیاع هچ دنفرت نیا اب اما

 دادیم تردق ام هب نيا زا لبق ؟دروخیم یدرد هج هب اما .تسا هدنام یقاب

 ؛مینک باسح یژرنا زا رادقم نالف یور میناوتب طیارش نامهب و نالف تحت ات

 دیدج یژرنا زا ینایاپیب عبنم هک نونکا اما .دوب هثخاس رارقرب ار یدح ینعی
 و ؛درادن دوجو ام لباقم رد یتیدودحم رگید .تسا هدش هداهن ام رابتخا رد

 فک زا ار دوخ یروآراب یلصا هجنانچ هک ماهتشون مه یرگید یاج رد نم
شموکحم .دنیامن ضقن Lage ار نآ هکنيا نودب ,شیامزآ و هدقاشم اد
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 Developments in Mathematics (1900-1950) ey ste l یضایر یرورم تالاقم ٌهعومحم ود دیدج نرق زاغآ تبسانم هب

Lugs Developments in Mathematics (1950-2000)رشتنم گروبمازکول هاگشنادزاریپ لپناژ رظن رب ز رزیوهکرب تاراشتنا  

 و ۱ ًرامش) هلحم نیشیپ ٌهرامش رد «... لامتحارد تقد شیادیپ ریس» ناونع اب (1950-1900) لوا دلح زا هلاقم کی ٌهمجرت هک تسا هدش

 یداوود نیردا اب لوا یوگتفگ .درذگیم ناترظن زا تسا هدمآ (2000-1950) مود دلج رد هک هبحاصم هس ٌةمجرت ریز رد .دش پاچ (۱۲ لاس ۲
olKauils oluu] (Adrien Douady)کیمانید زین و یلیلحت طلتخم یاههتیراو ٌهسدنه رد یمهم راثآ هک تسا یسروا رد سیراپ  

 رد تسا لاس هد دنج هک تسا رابتسور نادیضایر (126:[1۷] 6۳000۷) فومورگ لیئاخیم اب مود یوگتفگ .دراد طلتخم عباوت

 و ,لیسنارفید یژولوپوت .لیسنارفید ةسدنه دننام یضایر فلتخم یاههتشر رد یقیمع تاقیقحت و دنکیم یگدنز اکیرمآ و هسنارف
pbsحوربستریه شیردیرف .هدنوشهبحاصم نیموس .هرخالاب و .دراد اههورگ یسدنه 4  J& >> 45 cw! (Friedrich Hirzebruch) 

 ee gid SOW pnd Lo Cs Lene $0 8 ars 5 4s law) هک) ار نی تایضایر ٌهسسوم و دوشیم بوسحم ناملآ تایضایر «دیفسشیر» رضاح

 یربج ٌةسدنه و یژولوپوت دیدج یاهرازبا ندروآدیدپ و خُر-نامیر ةيضق میمعت رد یگرزب مهس ۷۰ و ۶۰ یاهههد رد و داهن ناینب
 .تسا هسنارف نوژید هاگشناد رد تایضایر داتسا (36صن اصصعع»7اص) نوژنال یمر .هبحاصم هس ره رد هدننکهبحاصم .تشاد

 ییاهلدم یعقاو یایند یارب هک تسا نيا دوشیم هتفرگراکهب هک یشور .تسا

 تساجنیا رد .دریگیم ٍتروص راک اهلد نيا یور سپس و دوشیم هتخاس

 .دریگ ماجنا لدم یور افرص دپاب راک هزادنایب و .دوشیم دراو تایضایر هک

 شماجنا هک تسا یراک نيا و داد قیبطت تایعقاو اب ار جیاتن دیاب ماجنارس

 رد اهنت تایضایر :ماهدناوخ [ییاج رد] .تسین ریذپناکما لماک روطهب زگره

 .دنکیمن فیصوت ار یزیج جیه هک تسا تسرد اقلطم ییاهاج

 رظن زا .مرادن ینادنچ ٌةقالع دشابن یزیچ رگنایامن ًاقلطم هک یتایضایر هب
 ار تایضایر هک دشاب یزیچ ؛دشاب رود دنچره :سردید رد یدربراک دیاب نم

 میاداراپ تروصهب [تیعقاو اب] طابترا نیارگا یتح .دنک طوب رم یعقاو یایند هب

 بلاج رایسب نم یارب تایضایر ندوب هروظنم دنچ ,رگید فرط زا .دشاب
 ؛تفرگ راکهب فلتخم دراوم رد ناونیم ار دحاو لالدتسا کی :تسا هجون
 هدش ماجنا نادازون کشوپ یور رب یتاعلاطم کرامناد رد :هزماب تیاکح کی

 ةوحن یسررب نیح رد .دعب هام شش .دوب هدش هتشاذگ یرانک هب [نآ جیاتن] و

 .تسا هدوب یکی ود نیا تایضایر هک دش مولعم ,یمتا یاههاگورین ندرک درس
 بی ادیب Lek یعفاو لئاسم هک دراد دوجو ناکما نیا وت رظنهد اپآ .لا.ر

 ؟دوش دیدج یفایض ابر

 یاهقالع دشاب رود تیعقاو زا یلیخ هک یتایضایر هب هک تسا تسرد .هلب .د .ا

 نادنچ .دشاب کیدزن [تیعقاو هب] دح زا شیب هک مه یتایضایر هب اما «مرادن

 یداوود نیردا

  

 دنمحراریما فسوی ٌةهمحرت

 ؟6ولع ریاس زا ,لقتسع تسا یملع تایضایر وق رظن زا ایآ .نورنال یمر

 تسا يا ملع فده :مينيبیم[اهنآ نیب] یمیقتسم ةطبار ریخ .یداوود نّیردآ

 تایضابر «یتانکمم و دراد دوجو یتابرورض ایند رد ؛؟تسیج ایند دمهنب هک

 اب [ار تایضایر] هک تسا یزیج یزاسلدم .دنکیم فیصوت ار تایرورض

قیقد ملع کی یزاسلدم هک تسیین انعمنیدب نيا .دهدیم دنویپ مولع ریاس



 ۱۱: رامق ۰۱۳ لاس «یبشایز رظت

 یوحنهب هک دنتسه یجیاتن .تسابیز [تایضایر رد] هجنآ .د .ا

 زا سپ هک تسا نيا لثم .دنیاشگیم ار یعیسو نادیم و .دنا«هفرصهبنورقم»

 اب .مينک فشک ٍ[ورشیپ رد] ار یعیسو تشد ناتسهوک رد یاهندرگ زا روبع

 راعشا اما تسین بوخ دایز ماهظفاح Sl اب .منیبیم یهباشت مه یرعاش

 زا هدافتسا اب .مریگیم دای یزاسزاب قیرط زا ار راعشا .مراد ظفح زا یدایز

 دوخ هبدوخ هیقب .درک یزاسزاب ار اهنآ دوشیم یرصتخم رایسب تاعالطا

 :رلدوب رعش نيا الث :تناوپل یباب راعشا هچ دشاب ریدوب راعشا هچ .دیآیم

L’homme et la mer "hays » glad 

Homme libre, toujours tu chériras la mer 

 تشاد یهاوخ تسود هراومه ار ایرد وت .دازآ درم یا

La mer est ton miroir; tu contemples ton 4me 

 ار شیوخ حور وت و تسوت ةنيثآ ایرد

Dans le déroulement infini de sa lame 

 دید یهاوخ نآ جاوما نایاپیب شوجوبنج رد
Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer. 

 .تسی (ایرد زا) رتمک نآ یخلت هک تسا ییافرژ (زین) وت ةشيدنا

Tu te plais a plonger au sein de ton image; 

 ینزهطوغ شیوخ ریوصت نیرد ات یرادیم شوخ
Tu lembrasses des yeux et des bras,et toncceur 

 (زین) وت بلق و یشکربرد ار نآ تناوزاب و هدید ابو
Se distrait quelques fois de sa propre rumeur 

 نآ یشحو و باتیب ةوکُش (ندینش) اب هاگهاگ

Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. 

 .دبای یفارصنا دوخ نورد یاغوغ زا
Vous étes tous les deux ténébreux et discrets: 

 :دیرادزار و زومرم ودره امش
Homme, nul n’a sondé le fond de tes abimes, 

 «هدیجنسن یسک اروت بادرگ یافرژ نونکات «ناسنا نیا

O mer. nul ne connait tes richesses intimes, 

 .تسین رادربخ وت ناهنپ یاههنیجنگ زا سکچیه ءایرد یا
Tant vous ¢tes jaloux de garder vos secrets! 

 !دیشوکیم هنادوسح شیوخ رارسا یرادهگن رد ودره امش هک ارج

Et cependant voila des siécles innombrables 

 درذگیم رایسب یاهنرق همهنيا اب

Que vous combattez sans pitié ni remords, 

 :دیکنجیم تمادنیب و هنامحریب امش هک

Tellement vous aimez le carnage et la mort, 

 .دیراتشک و گرم قشاع ردقج (هآ)

O lutteurs éternels, 6 fréres implacables! 

 !مارآان ناردارب یا «یدبا ناریگیتشک یا
  
1. Bobby Lapointe 

  .۲و همجرت .هسناوف راعشا نیوتامیز :زا تسا هدش هتفرگرب رلدوب تایعابر زا همجرت نيا

 ۱۹۷۱ .یدنک تاراکتا .هسنارف یارعش ,یمجتا وضع .دنودالوف نیدهمدتحم شراگت
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 al dhol اب ناوتیم اجنآ زا هک دراد دوجو ییادج زا یحطس .مرادن یلیم

 .تخادرپ اهزیچ ةدهاشم هب
 ؟دش لّئاق تیعقاو یعون یضایر یایشا یارب دیاد ای[ .ل .ر

 درک ناعذا دیاب اما .تسه نم [هاگدید] رد ینوطالفا ةبنج کی ًاملسم .د .ا

 هدرک لزلزت شوختسد ار یعقاو یایند ِتیعقاو موهفم یموتناوک کیناکم هک
 مرظنهب کف نی :دوش تابث 1۳) امرف ایشق کتیا زا لبق «یبش همین هتسا
 یبیکرت al یموتناوک یانعمهب ,هک میرادن رارق تانئاک زا یتلاح رد ام ایآ :دیسر
 (F) نآ رد هک یتلاح و تسا تسرد (۳) نآ رد هک یتلاح زا یطخ تسا

 لّتم زا رگنیدورش یامرف رگا .«رگنیدورش یامرف» دوشیم نيا ؟تسا طلغ

 کی ام هک تسا تلع نیا هب دیآیم رظنه رتلوقعما مه ۱رگنیدورش ةبرگ
 :دروآ یزثطداس لاثم "ترب «مناعیم یفقاو برگ گی را و ییاسس راست
 روصت ار ناهج زا یتلاح یناوتیم هریگب رظن رد ار یمقر ۶۰ ددع کی :تسا
 ؟دشابن ای دشاب لوا ای ددع نيا نآ رد هک ینک
 .... دوک ادج وگید دادعا زا ار ددع نبا ناونیمف اردز نربخ ًالامنحا .ل.ر

 ؟هتشاد تقیقح ینک تباث ار نآ وت هکنيا زا لبق ددع نيا ندوب لوا ایآ .د .ا

 :تسا رتمضه لباقریغ تیارب مهیکیزیف قیاقح یضعب زا فرح نیا املسم
 :تسما یریگدزدنا تیرورض وا زتشیب هیساجم مناجنا ترورش هک تیعقاو نا

al yهیریگهزادنا فالخرد هاجنج ۱ رد  Seayدرادن دوجو اههداد اد . 

 Glas ایآ دشاب مکاح نآ رب «یموتناوک یتسرد» هک یتایضایر نتفریذبن -د |

 ؟تسا رادروخرب رتیوق یتیعقاو زا [تایضایر] هک تسین نآ
 ؟دراد یگتسج ععاوچ هب تایضایر دشر ای۲ .ل.ر

 یگتسب عماوج هب دوشیم حرطم هک یتالاوس لوحت دنور هک تسا حضاو .د .ا
 هجا و تسا مهم هجنآ :دیآیم شیپ یضابرارف موهفم کی [اجنیا رد] .دراد

 مه ار یربابان هس ود یتح ؛تاپثا یارب ثقوچیه وربلدنام ًالثم .تسین مهم

Sliceهک ییایشا دروم رد ار اهنادیضایر رثکا هاگدید [تسناوت] اما .درواین مه  
 عقاو رد .دهد رییغت (اهلاتکرف) دندشیم یقلت فراعتمان و یداعریغ وا زا لبق

[WE] Wessاجهمه یعقاو یابند یزاسلدم راکرد هک دنتسه ییایشا  

 هرازگ کی یتسردان اي یتسرد دروم رد دشاب رارق رگا ,ضوع رد .دنیآیم راکهب

 .درادن یگتسب هرازگ نآ ... اي تّیسنج اي .هنیمز هب رگید نيا .مینکب یمکح
 كي نیا ایآ ؟دراد ييانعم تابضایر رد یسانشييابيز رابعم ایآ .ل.ر

Sia) Gas) yeas 
  

 زا یکی ةدنهدناشن :هدش روهشم هرگنیدورش ٌهبرگ» هب هک رگنیدورش ینهذ شیامزآ ۱

 یاهبعج رد هک دینک روصت ار یاهبرگ .تسا گربنزیاه تیعطق مدع لصا زا یشان یاهسکداراپ

 هدش موم و رهم هبعج و دراد رارق ویتکاویدار تارذ زاسراکسآ کی و ازوترپ عبنم کی اب هارمه

 ضورف .مینکیم نشور هقیقد کی تدم یارب مه نآ و راب کی طقف ار زاسراکشآ .تسا
 + دنک لیسگ ندش راکشآ لباق یاهرذ تدم نیا لوط رد ازوترپ عبنم هکنيا لامتحا مینکیم

 هبساحم لباق نآ لامتحا اهنت .درک ییوگشیپ ار یاهرذ نینچ لیسگ ناوتیمن تیعطق اب) دشاب
 دوشیم شخپ هبعج رد یمس زاگ کی هلصافالب دنک تفایرد ار یاهرذ زاسراکشآ رگا .(تسا

 تسا هدنز هبرگ ,هقیقد کی تشذگ زا سپ هک مینادب ميناوتیمن ام سپ .دشکیم ار هبرگر
 ار هبعج برد رگا لاح .هدرم تلاح و هدنز تلاح زا یطخ تسا یبیکرت وا تلاح .هدرم ای

 تسا هدش ثعاب (یریگزادنا) هدهاشم لمع نیمه مینک هدهاشم هدنز ار هبرگ و مینک زاب

 یمکح میتسناوتیمن هجوچيه هب لمع نیا زا لبق .دریگ رارق هدنز تلاح رد ًاعطق هبرگ هک
 ینبع یتقبقح هبرگ ندوب هدرع اد هدنز ینعی ,مینک رداص هبرگ ندوب هدرم ای هدنز دروم رد

 .م - .تسبن (یریگهزادن۱) هدهاشع ,لمع زا للقتسح

2. J. Brette



۳۹ 

 و .تشاد یژولوپوت یارب ییاهدرواتسد یموتناوک یاهنادیم ةيرظن .(نک نّ)
 لیمسا هک یتقو .تسا هتشاد یمیظع یاهدرواتسد زین یکیمانید یاهمتسیس

 و درک ینارنخس سنارفود ژلوک رد (تصش هد لیاوا اي) هاجنپ هد رخاوا رد

 .تسیج راک نیا زا شروظنم دیمهفن سکچیه داد حیضوت ار شیاه«بسا لعن»

 نيا رخاوا نیمه ات :منیبیم یدیدج ٌةنيمز ار یکیمانید یاهمتسیس نم
 هراکناوپ هک تسا یلاحرد نيا و تشادن ییاج ۸۷15 یدنبهقبط رد عوضوم

 .دوب هدرک هجوت نآ هب (متسیب نرق) نرق لیاوا زا ,عقوم نآ زا
 یعیبط روطهب یکیعانید یاهمتسیس هب طلتخم زیلاذآ زا وخ نتفر .ل .ر

 ؟تسین روط ندا .تفرگ تروص

lolsعورش "رابوه زا !هاگشناد لوا لکیس نایوجشناد زا یکی لاو اب  
 اما میربب راکهب یاهلمجدنچ کی دروم رد ار نتوین شور میهاوخب رگا :دش

 ةجرد زا یاهلمجدنچ رگا ؟دش دهاوخ هچ مینک عورش هاوخلد ةطقن کی زا
 یارب ر باوج دعب tele هک داد لوق رابوه .تسا حضاو باوچ دشاب ۲
 هجوتم ام .هیرظن کی زاغآرس دش نيا .دنک ادیپ ۳ ةحرد یاهلمجدنج کی
 ۲ هحرد یاهلمجدنح دروم رد ار لاوس نیمه لبق لاس ۰ یلیک هک میدش

 ثعاب دننک مسر رادومن دنتسناوتیم هک ییاهرتویپماک نتشاد .دوب هدرک حرطم

 منا ناویم هگنیا و دنتسخ ینغ وب دنمراتشنانس اینا نیا هک میشی میناب دش
 نوت متادیمت .ملوفشم راک نیا هب هک تسا لاس ۱۵ نالا .دیمهف از اهراتخاس
 .هن ای مزادرپب یرتدیدج ةنيمز فاشتکا هب هک مراد ار نيا
 ۱ ؟یوگید زیچ هچ .ل .ر

 زیچ چیه .(تومسیب oS «نتیو) یژولوپوت رد یموتناوک کیناکم مهس .د .|
 .تسا یمهم عوضوم هک منکیم ساسحا اما منادیمن هراب نیا رد

al yyایآ ؟روطج دادع۱ ةچ رظن  DLSًةعقاو كج طفف اعرق 4.8  ee 

 ؟هطحالع لداف ژان زیچ كي ای تسا

Iسدح و امرف «ُیضق» ؛نامیر ضرف :تشاد دوجو گرزب سدح هس .د  
 ضرف نيا ایز .دراد توافت یلیخ رگید یاتود اب نامیر ضرف .هراکناوپ
 تروص ایاضق زا یلیخ .دشاب تسرد ضرف نیا رگا .دراد یرایسب یاهدمایپ

 ار ناسنا] هک تسا نیارد امرف و هراکناوپ یاهسدح تیمها .دننکیم ادیپ یرتهب

 دوب بلطزرابم مه نآ هک گنر ۴ ٌلأسم :رگید لاثم کی .دنبلطیم هرابم هب
 .تشادن رب رد یدمایپ اریز دوب هدننکدرسلد نآ لح اما

 اما .تسا رت«شومچ» امرف سدح .تسا مهم هسفنیف لدروم مکح

 نيا هب .دنشاب هدرک یسررب تابثا زا لبق ار نآ یاهدمایپ هک تسین یزیچ
 مه ار هراکناوپ سدح .منادیم رتتیمها اب ار لدروم مکح هک تسا تلع

 شقن اههنیمخ یدنبهقبط رد سدح نیا هک دنچره ؛منیبیم یبلطهزرابم کی

 یاهدنایپ yoke gpl تترت شزمچ ۳و ۳ هاعیا هگدهدیب عاجت و راد یادی
 .دنتسه یسررب تحت نالا زا هک دراد مه یرگید

 یدنبمه ٌ؛رابرد تسا یسدح تسا نم ٌهقالع دروم یلیخ هک یاهنومن

 ةهاس تابثآ yeni تناتا اب نآ میناب رگا :(101:67)وریلذتام ًاعومجم یعضوم
 .دش دهاوخ ریذپناکما مه رگید یاهمکح یخرب

Jyتابضابر دشر ابآ  Sima) JUSS 
 .دننکشیم مه رد و دنوشیم لیکشت هک منیبیم ار یگرزب یاهحوم رتشیب .د .ا

 دنهاوخ افوکش دعب یمک هک دید ار ییاههدیا یاههناوج ناوتیم نیبهرذ اب
  

 .م -. تسا لاس ود ًالومعم هک تسا هسنارف رد هاگشناد یمومع ةرود هروظنم .۱

J. H. Hubbard2.  

 یداوود نیردا /هبحاصم هس

 یفصو ترابع :دینک هجوت هتفر راکهب رخآ لبقام یعابر رد هک یتعنص هب

 ون ناهنپیاههنیجنگو هکیلاحرد .دوشیم طوبرم ایردهب «بادرگ یاقرز»
 و مراپسیم رطاخ هب ار هملک دنچ و راتخاس کی نم .دراد هراشا ناسنا هب

 یکی ار تاملک هک تسین نيا [نم راکآ مزیناکم .منکیم یزاسزاب ار رعش دعب

 .عوضوم کی هب تیانع اب تسا یزاسزاب کی هکلب ,منک فیدر یرگید زا سپ
 pledge رطاتدپ هک راثخاس هک ز هملگ دنچ

 عوضوم کی نتفرگدای یارب .تساروط نیمه مه هیضق کی تابثا یزاسزاب
 ؛مدرکیم هصالخ ار اهتشادداب نیا سپس و متشادیمرب تشاددای ,یضایر

 .مدوب هتفرگ دای ار اهنآ رگید دندشیم اج ورتم طیلب کی یور اهتشادداي یتقو
 .تسا ییابیز یعون ساکعنا اهنیا همه .مزادنیب رود ار طیلب متسناوتیم رگید

 هک یاهبحاصم رد (تسا لوغشم یزادرپریوصت راکهب نونکا هک) درفمام دیوید

 هدوب نادیضایر ینامز یسکرگا :تفگیم دمآ لمع هب وا اب هپاناک نیمه یور

 یسانشییابیز یعون اریز .دنام دهاوخ یقاب نادیضابر هشيمه یاربرگید .دشاب
 YT ,نم هدکهد .تایضایر» ملیف) دنکیم تیاده شیاهشسرپ باختنارد ار وا

 .(دینک هظحالم ار
 هشیمه هداس یاههدبا :دزادنایم راعادآ زا یاهلمج دایهب اره نیا .لا.ر

 .دوشیم ناشی ادیپ رس رخ آ
 ماهبا عفر ینالوط [دنور] کی زا سپ هداس یاههدیا ,تسا روطني ًملسم .د .ا

 .دنیآیم رظنهب مهم هک مینک دروخرب یاهدیچیپ یاهزیچ هب هاگره .دنوشیم ادیپ
aleدناهدشن رادروخرب یفاک حوضو زا زونه اهزیج نيا هک تسا نیا 5( . 

MLE Sb gop 3 ON dyقاهداس هورگ ««الوبه»كي :تسا هتفاب ضیقن  

 .تسا ۱۰۵ ٌهئرع زا نآ ياضعا دادعخ هک

 نيا مهم هتکن ,هوالعهب .دوش هدیمهف رتهب الویه نیا یزور دیاش ؟دنادیم هک .د .ا

 ليم هنرگا و ,دشیمن لماک الویه نيا نودب [هداس یاههورگ] یدنبهدر هک تسا

 اما .مرادن دوشیم تفاب الویه نیا لخاد رد هک ییاهزیج [نتسناد] هب ینادنج

 .دنشابن گنشق هک دشاب هتشاد ییاهزیچ تسا نکمم مه تایضایر یتح هرخالاب

 ؟(دش اب هتشاد ی اعم لاوس نم ۱رگا) ینکیم روصت هنوگچ ار تایضایر .ل.ر

 یتزج الادتسا تایضایر زا نم روصت .هتتسا ییاتساب لا هک هتبلا ء۵ ءا
 یاهشور یاهدرواتسد تصش یاهلاس ات یس یاهلاس زا نم ٌهديقعهب .تسا

 تاجایتحا عفر یارب هک ,[یگتسنامه] یزولوموهوک و [یگتسنام] یزولوموه
 ینابز اهشور نيا ؛تشاد هبلغ تایضایر رب .دوب هدمآ دوجوهب یربج یژولوپوت

 هک اههفاب ةيرظن .تفگ نخس اهزیج یلیخ زا نآ اب دشیم هک دندروآ مهارف

 ار اهشور نيا ناوتب هک دش ثعاب ,دشیم هتسج لسوت اهشور نيا هب نآ رد

 .تفرگ راکهب باسح و یربج ةهسدنه رد
 ؟ووطج تالامتحا .ل.ر

 یادخاش دیدم ,یاهتدم ار تالاحا اما .داتفا قافتا اهزیچ یلیخ لب .د

 سکعرب ,برغ یایند یاهنادیضایر .دنتسنادیم [تایضایر زا] تیمهامک

 کیزیف اب هطبار یرارقرب تصرف (ییانیس فوروگوملوک) یسور یاهنادیضایر

 .دش رارقرب هرابود اهدعب هطبار نيا .دنداد تسد زا ار یموتناوک کیناکم و یرظن

 یلبق طبار ٌةتشر !میتسه دیدج تکرح دهاش لاحهبات تصش یاهلاس زا
 یمک هب نآ رثا رب هک یرظن کیزیف یاهتفرشیپ .دوب هدرک ندیکشخ هب عورش

eeهک دش ثعاب ,دوب هدش ادیپ جایتحا کیژولوموه یاهشور و یربج  

ییاجهباجریغ ةسدنه :دش رهاظ یدیدج ٌةخاش .دوش رارقرب هرابود طابترا نیا



 ۱ ةرامش ۰۱۳ لاس :یضایر رفت

 رخآ لاس ود ملعم ۱سوریس وا و تشاد نم رب یدایز ریثأت یصخش .د .ا
 :تسابیز تایضایر .تسا هداس تایضایر» تفگیم وا .دوب نم ناتسریبد

 ,نارول «ناتراک یرناه زا مناوتیم .«تسا نآ ییابیز لماوع زا یکی یگداس
 .مربب مان زین هکوش واتسوگ و ستراوش
 ؟ینکيم زا هنوکچ .ل.ر

 نم و دوب هابور وا ؛میداد لیکشت بوخ رایسب یاهلمجود کیرابوه اب نم .د .ا
 .بوخ لئاسم ندرک ادیپ یارب یوق یتش و دراد یعیسو رایسب گنهرف وا نزارگ
 نیشام .دروآ هارمه هب زین ار متجت و هبساحم زا هدافتسا ,ینیبعقاو رب هوالع
 ار تسرد یاهلاوس نآ کمک هب میتسناوت هک دروآ مهارف یریواصت [باسح]
 ییاهراتخاس Laan اهنآ رد دشیم هک داد تسدهب ییاهحرط ,مینک حرطم

 مه نیا .مینک ادیپ ار یتخرد ایلوژ ةعومجم رد ميتسناوت ام و درک فشک ار

 .یعقاو یایند و تایضایر نیب لماعت زا تسا یاهنومن

Gos LT Jy؟هتفای نامزاس و یعمجهتسد تسا۱ قوم۱ تابضایر رد  

 مسا کی ره اههیضق و .دراد دوجو [زین] یدارفنا قیقحت هکنیا دوجو اب .د .ا

 یخرش لگرگا» .درک یقلت یذج دح زا هدایز ا رما نيا دیاب اما .دراد یصاخ
 ماهدرک هدهاشم هشيمه نم .«تسا هدوب یوق شدوک هک تسا نیا یارب تسابیز

 هک هدش یشان ییاههدیا زا و تسا هدوب یعمجهتسد ًالماک مهم یاهتفرشیپ هک
 ,دوشیم هتشاذگ اههیضق یور هک ییاهمسا .دناهدیسر رمث هب ندش هتخي زا سپ

pt ttleتس رظن دروس هیضنق مادک ریتادب هک تسا نییا یارب شیب :اهتانایق . 
 ؟دراد دوجو یبتاکع «تابددا دننام ° تایضایر رد ابآ .ل.ر

 :نیا دوجو اب .دوشیم هدید یموق تاعزانم یهاگ زا ره تایضایر رد .د .ا

 هب دایز نم .دنتسه یناهج یتح و یعمجهتسد گرزب یاهدرواتسد ؛دمع
 نکعم رگید یاههتشر رد .متسین دقتعم .دراد دوجو دارفا نیب هتبلا هک .تباقر

 رتشیب یلام لئاسم اریز دریگب دوخ هب یرتزیمآتنوشخ تلاح اهتباقر تسا
 ةيضق کی رد هک تسا هدیدن یسک لاحهبات ؛(یکشزپ رد ًالثم) تسا حرطم

 دوجو یضایر بتاکم .عقاو رد .دشاب [هتفهن] لوپ کنارف اهدرایلیم یضایر

 تسا هدش هداس رایسب اهنادیضایر نیب طابترا یرارقرب هزورما دنچره .دنراد

 .کینورتکلاتسُپ زا هدافتسا اب صوصخ هب
Gleb) os Jy؟دراد دوجو دغ مه  

 یرکف بوچراج هک تسا یتوخر تلاح رتشیب منیبیم نم هک یزیج .د .ا

 هک یوشیم یناداع راجد .دنکیم داجیا هاگدید کی اي عوضوم کی هب هتسباو
op, SEون .تسین نیب رد یعیبط یلبنت زج یعنام .هدرک داجیا تدوخ  

 هنبلا ,ینک تابثا تسا تسرد هک ار هج ره یراد قح و یتسه نادیضایر

 هب ای «یریگب تیراع هب ار یزیچ] یناوتن هک دوشیمن ثعاب نیا .یناوتب رگا

 .ینک نایب یرگید نابز
bie bl Jy؟تسا هفرح كي تایضایر وخ  

Iنیبب ار نامتراپآ نيا .دراد مه یبوخ دمآرد هک تسا یلغش .هتبلا «هلب .د : 

 یلیخ هناریقف یگدنز اب روطنیمه مه مرسمه .مراد یبوخ تعس نم
 تسیب مرسمه و مروآیم رد هام رد کنارف رازه یس مدوخ .میراد هلصاف

 «یگربخ» .داد ماجنا یاهفرح روطهب دیاب هک تسا یراک نیا نمضرد

 UI .دراد یکولس .تسا مکاح نآ رب یلوصا .دراد ییاهشور .دهاوخیم

 .دننکیم یگدنز هنوگج اهشاقن منادیمن ؟رنه اب تسا هفرح کی تایضایر
  

1. Sires 

Yo 

 مهدزنان نر زا Oia aig gat aaa tS hangs ot by alg ts ,نش
 :تیمهایب Alors they Sy pas کی ار طلتخم دادعا .مهدزون نرق ان
 ناونعهب طلتخم دادعا) یسدنه یشرگن ۱۸۰۰ لاس دودح رد .دنتشادنبیم

 تروص لسو فرط زا ,دیسرن هجیتن هب هک ,ششوک نیلوا .دمآ دیدپ (18" طاقن
 oe یکرامناد نابزهب گاهنیک یمداکآ یاهشر۱زگ رد یتشاددای هک تفرگ

 هکنیا دوجو اب هک تسا نيا مروظنم .«دیسرن هجیتن هب» ؛میوگیم یتقو .درک

 .تشادن یاهدنناوخ چیه لاس ۵* ًابیرقت تدمهب دوب یحضاو رایسب ةلاقم

 دوخ هار موهفم نيا ؛درک تسرد ار راتخاس نامه یسیوس ناگرآ دعب لاس دنچ
 ار نآ زا رتشیب رایسب و لو ؛ناگرآ یاهراک داد ماجنا سواگ هجنآ و درک زاب ار

 ارف ینامز سپس .دوشیم هدروآ دراو نیگنس ةبرض دنج لوا .تفرگیم رب رد

 .دناهدرک ادیپ ار نآ شریذپ یگدامآ ناهذا اریز «دتفایم اج» [هدیا] هک دسریم

 یاهنایرج نآ رد اما .دراد یریذپا بانتجا ریسم تایضابر دشر میوگیمن

 نيا زا] نم روصت هرس (لشیم) هلمج زا ,نیریاس فالخرب .دنراد دوجو گرزب

 هجاوم امرف سدح تروص اب یتقو نلباو دوخ .تسین ارگدرف اهردقنآ [نایرج
adدوبن راک هزات . 

peep Sale yo] WT Jy؟میراد قانادیفسیر» ین  

 دوجو بتارم ةهلسلس یضایر ٌةعماج رد ؟میراد ینادیفسشیر ام ایآ .د .ا

 یدنبهقبط کی هتفه ره ابیرقت هک ۸1۳ یدنبهتبط» دننام یزیج ام ,دراد

 [بسحرب] هک دراد دوجو یبتارم هلسلس اما ,میرادن دهدیم تسدهب [دیدح]

 .تسا «نیسینکت» ناونعهب [صخش] ترهش و یعامتجا تیعقوم زا یبیکرت

 و .تسا هتفرگ تروص یسانشهعماج هاگدید زا یضایر dele یهدنامزاس
 هدنهدنامزاس کی tua Sos .دنتسه دنمراتخاس زین تاقیقحت یاههنیمز

 زا .دراد دوجو یگناگود [عون] کی اهنیسینکت و ناگدنهدنامزاس نیب .تسا

Leیاهدع و دنتسه هابور یاهدع [یضابر ٌةعماج رد] :منکیم لقن رس  

ulماجنا ار ندنک راک هک دنتسه اهزارگ و دننکیم ادیپ ار اهاپ در اههابور  
 یاههدیا اما دنتسه یبوخ رایسب یاهنیسینکت اهراکیضایر یضعب .دنهدیم
 یتقو اما ,دنراد یاهداعلاقوف ٌهماش رگید یخرب .دنرادن هتنج رد ینادنج یلک

 دوخ زا یک تراهس نآ ندناسر ماجتارس هب رد دننکیم حرطم ار هلاسم
 .دنهدیم ناشن

 wat goat Wily VAD عج وا تاسخایو ه تسش وخ شن ایا .ل دو
 ؟تسا

 ضوع رد اما هدنام Sb cal ly تایضایر هب نم «قیمع شرگن» .د .|
 شرگن رتشیب ادنبا رد ؛تسا هدش رییغت شوختسد مایئاقیقحت یاههنیمز

 مه وت ,منکیم شح ارنآ هک) هسدنه :موریم هار اب هس اب نم .متشاد یربح

 زا و ینکیم یراکتسد ار ایشا هک تسانعمنیدب نيا و (ینکیم سح ار نآ

 لباق رتتحار (قیقد طباور ملع) ربج .یزاسیم یباهریوصت تدوخ یاب اهنآ
 ترابع مه زیلانآ .ینک هبساحم هناروکروک یناوتیم ربج کمکهب .تسا میهفت

 .ینک لرتنک ار نآ و یوش اطخ بکترم هک تسا نيا زا

 .دنرادروخرب هبساحم مش [یعون] زا ارهاظ صاخشا یخرب هکنیا دوجو اب

 وزج نیمه و .تسا هناروکروک .دربذپیم ماجنا هک ینامز رد ؛هبساحم دوخ اما

 یسدنه یاهلالدتسآ تذل (ام یارب لقادح) ضوع رد ؛تسا نآ تّوق طاقن
 تسا رتشیت همه زا

gland Jy؟یتسه یسک هچ تراو ینکيم 



۳۱ 

yo J Lyار دوگاش قد اژآ درک هبرجف ار تابضخایر ناونب هکنیا وت رظنهب  

 لالقتسا نداد ناشث تصرف رتعیرس وا بیئرت یبدج و دهدیم شب ازفا رتشیب
 ثعاد كيت اعروفنا رازبا زا هدافتسا] هک ینکیمن رکف ؛تفاپ دهاوخ ار دوخ
 ؟دنوش یبلاف اهلمعل!سکع همه هک دوش

 مه نيا هکنیا رطخ ؛دنتسه تالاح نیرتدب و نیرتهب اهنیا ملسم ارچ .د .
 لاحنیعرد اما تسا روط نیمه تایضایر رد اج همه .دراد دوحو دوش تداع

 هنوگچ دننادیم بوخ یلیخ اههچب هک تسه مه یدازآ رازبا کیتامروفنا
 هدافتسا هک ۱ یبروآ زد مناراکمه تسد زا نم نالا .دننک هدافتسا نآ زا

 رایسب دناهدرک نغدق هاگشناد لوا لکیس تاناحتما رد ار باسح نیشام زا

 .نامز اب راگزاسان و هرخسم تسا یراک نیا -متسه ینابصع

Wad OL SS lo th al ay 

 وخ لاّس ,لاّس نآ .دهدب باوج یلاوس هب دناوتب باسحنیشام رگا .د .ا

Jبففاوم ون اد] لد رد هن و هلب  Lalهنادنمشوه یاهلاژس رگا لمع رد  

eS Tokرابسب نییدودرع دصرد هک دراد دوجو رطح نیپا  wails slo} 

 مه باسح نیش ام هظفاح رد باوج باختنا نامه هک دراد دوحو یدراوم .د .ا

 یتایضایر رگا» :دنیوگیم هک یدارفا لاحرههب .دراد شوه یرادقم هب جایتحا

 Pay oil ماجتا باسح نینام کو طسوت ناوتب دینکیم سیردع امش هگ ار
 ash go تسار Meth هتشاد باسحنیشام تسا

cass ipl gaa byدنراد تسود ار یرارکت تانیرمت اهدرگاش . 

 تساوخ |اهنآ زا] دیاب .یهدب بارش مه زاب تسم یاهمدآ هب درادن یموزل .د ,ا

 تشاد راکتبا راظتنا ly Leen Lal waka 4 دهد جرخمب راگتبا یمک [طقف]

 ,درک تیبرت راک نيا یارب ار نادرگاش] دیاب .دروآ باسح هب یرواد رد ار نآ و

 .میوش دیماندیبن هکنیا صوصخهب و دشاب دیب دیز اهنآ زا م تاراظتنا
 ؟دنتسه )۷ با عاجنا هب زداق یبسردم رضاح لاح رد ای۲ وف رظنهب .ل.ر
 قافتا یلیخ .(هاگشناد لوا لکیس هب هجوت اب) تسین اجنیارد راک لاکشا .د .ا

 عورش لوا لکیس شزومآ دروم رد هفاک کی نلاس رد هک یثحب هک دتفایم

 وت هب گرزب یاهنادیضابر هقیقد جنپ زا سپ .دوشیم مامت دوز یلیخ دوشیم
 .دوشیمن ناشرس زبچ چیه اهوجشناد ,هدن تمحز ار تدوخ دوخیب :دنیوگیم

 هک تساهزیچ نیا دض رب نم .دوشیمن تدیاع یزیچ راک نيا زا [هوالعهب]

 شزومآ رد هک یتمحز زا یلغش رظن زا هک تسا تسرد .منک هزرابم مهاوخیم
 فسأت لباق نم رظن زا رکفت زرط نیا اما .دوشیمن تدیاع یزیچ یشکیم
 دشاب شدوخ دناوتب هک دنک کمک و جشناد هب شزومآ هک مهاوخیم نم ؛تسا

 .تسا هناگیب نآ اب هک دننک یرکف بلاق کی دراو روز هب ار وا هکنیا هن

 دراد دوجو اینادبش ایر زا یمومع ناهذا رد هک یریوصت ایآ .ل.ر

 ؟تسا خب نپ اض»

 per upto‘ نادیضایر نم :ميوگبرگا:موگيم هنجاوم هک ی صاخشا ای ها
 .مرادن یضایر دادعتسا دایز هک نم .هآ [دنیوگیم] هک تسا نيا لمعلاسکع

 یتعاسدنچ کیزکم رد راکمه یاهمناخ زا یکی یزور :هزماب تیاکح کی

 فارطا رد درک عورش یکیزکم رفن کی هک دوب هتشذگن هقیقد جنپ ؛دوب راکیب

 دایز دراد تسحارم هک دید یتقو .درکن یتعنامم مه مناخ نآ و ندز هتسرپ وآ

 رد هک ماهدمآ و متسه نادیضایر نم :درک نالعا وا هب ار دوخ لغش دوشیم

Orsay1.  
  

 یداوود نیردا / هبحاصم هس

 رد لومعم لاور] هب نم .دراد یمهس سیردت هشیمه تایضایر رد

 .منامگدب یضایر ةتشر دروم رد (یملع تاقیقحت یلم زکرم) 5

Ss fy؟تشاد دیاب  

 .تسا طرش «ندوب یاهفرح» نآ رد و تسا هفرح کی تایضایر هکاجنآز ا .د .ا

 sce aka اوج نانایضایو دیاب .دنوش تیبزت یصساخشا هک تسا ريال
 یزیج هتخومآدوخ یدادعت زجب ماهتسناوتن زگره مدوخ اما ميیوگیم ار نیا .دنشاب

 یعوضوم ub ار منایوجشناد .دندش روطنیا اهنآ نیرتهب هزات .منک تیبرت
 AES ادیپ هلأسم .دینادیم ناندوخ رگید بوخ» :میوگیم اهنآ هب و منکیم

 .مناوخب مناوتیمن .مراد بیع کی نم .«هلاسم زا تسا رپ اجنیا

 .تسبن ملسم مه ینک شوگ بوخ یناوتب هکنیا .لا.ر
 .دربیم مباوخ نم یلو «هلب .د .ا

 ادیب زا pe AS یاهلاّوس اها ؛یباوخیم هک ؟۱هدید «منکیمن رکف .ل.ر

 .دزادنایم ثثش هب تداوخ مع دروم رد ۱) ٩51 ینکیم یدش
 .دنکیم اضتقا روطنیا ام فرح .د .ا

 Ans یخایر هک یناسک لیاقع رد ملعم ناولعهب نانادیضایر شقن .ل .ر
 ؟تسیچ دنراد ج ابتحا تایضاپر هج اما دننسبن

 هشبن ار تایضابر هک یصاخیتا هب هک درگ عیطع-ناوتیم مع لر لازس رویا .د. دا
 Lvl نیا هکنیا sly الوا .داد سرد دیاب یتایضایر عون هچ درک دنهاوخن

om tly ale aly dieنیا مهم .دنک هاب مش رد] یرکفا لالقتسا  
 و دنزاس دوخ نهذ ةكلم ار نآ دنریگیم | ارف ار تایضایر هک یدارفا هک تسا

ball Gs Se balاب هک دشاب یرکف هکنيا هن دننک یقلن یرکف یدازآ [یارب  
 .دزرایمن شتمحز هب دشابن روطنيا زگا .دننک یگناگیب نساسخآ نآ

 ؟تسبن بلاج دایز وت رظف زا دشاب هبساحم لیسلاروتسد هک یتایضای» .ل .ر
 دئاوتیم هک تسا نیا تابضابر ییاریگ تلع ًالوا .تسا ثسرد الماک ,۵ .ا

 لدم نتخاس دیاب تایضایر نتفرگ اف اب نامزمه .دنک یزاسلدم ار یعقاو یایند

 یکینکت هکراب ره ..۰ تسا نیمه زیچ نیرتمهم کشنودب .تفرگ دای زین ار
 شتقو مامت نم نز .میهد ناشن زین ار نآ ندوب هروظنمدنچ دیاب میریگیم ارف
 .دننکیم راک یتقو اهنادیضایر مامت :تسا هدرک هدیا کی دریشیپ فرص ار

 یاهنیمز زا ر اهشور و لتاس ,اههیاو .دننکیم راک هنیمز نیدنچ رد نامزمه
 یربج یزولوپوت رد یزولوموه یاهشور ًالثم .دنهدیم لاقتنا رگید ةنیمز هب

 .درک ادیپ دادعا ةيرظن و یربج ةسدنه رد یعیسو لمع نادیم و دمآ دوجوهب
 ۱؛تسیچ ر کتما» ناونع اب ینباتک رد نیوک هک تسا یزت نامه نیا .ل.ر
 .دنکیم هّئا»ا

dlهکنیا هرابرد قیقحت فرص یدایز تقو نم مناخ .تسا تسرد .د  aide 

 ناشتکرش زا مدرم دشاب رارق رگا .تسا هدرک .داد میلعت ار راک نيا ماجنا دیاب

 و ییامنهار ةرود لاس ۶) دوشیم سیردت تایضایر نآ رد هک ییاهسالک رد
 .تسا یریذپفاطعنا نیمه .دنریگب دای یزیج (ییادتبا ؛رود یتح و ناتسریبد

 رد نآ رد ناوتب هک دشاب یورملق ,دشاب یدازآ یارب یاهلیسو دیاب تایضایر
 هداتفا قافتا راب نیدنچ مسیردت نارود یط رد .داد قح درگاش هب داتسا لباقم

 یتصرف نینج کی رد .نم اب هن هدوب وا اب قح هک ماهدروخرب ییوجشناد هب هک
taal gheeدنک افیا ار یشقن نا دنازتیم کینامروفلا .دنگ زورب یدادهتسا . 

 .دنکیم رادتقا یعون ساسحا درگاش .دوشیم ارجا رتویپماک رد همانرب یتقو
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 ۱ ةرامش ۰۱۳ لاس ؛یضایر رضن

 .دوشیم رتدایز اههلاسر دادعت رضاح لاح رد .دهد ماجنا الاب تیفیک اب یراک

 .دیآیم رتیپ اهنآ تیفیک اما
 هکلت هدشابن هلاسر دود یکمم هفرح كي هب دورو رایعم [ناعز نآ دد] .ل ار

ME؟دومن رثدد نیا ایآ ؛یروآیم تسدهب روکلک رد هک دشاب یاهمتر  

 لامک و مامت شراگن رنه ام .متسه میدق یاههلاسر گنتلد نم اما .دیاش .د .ا

 .میهدیم تسد زا [میراد] ار

 یاهبب اناون اهن ات مینک بم دی اد اب آ :هدنبآ یاهنادبض ایر ادختسارد .ل.ر

 ؟دننک تداث ۱ دوخ

 دنهدب ماجنا دنناوتیم هک ار ییاهراک صاخشا هب هک تسا شزومآ ٌهفیظو نیا .د .ا

 اهمانیضاپر رمعلاحادام مادخشما هک مآهدو,هدیقع نيارب هشیمف نیم .دنگ لوحم
 و سیب اب یس ننس رد ار یسگ هگنیا .ملاسان asl elgg CNRS رد
 ,as db) Sail .تشاب هتشاد هدیآ رم رغآ ات هک مینک فظوم یگلاسجنپ

 یبوخ هار نم رظنهب هک یهار .تسا ریذپناکما هشیمه ندرک سیردت ,سکعرب

 .دیدجت لباق ٌهلاس ۵ ان ۴ یاهتیرومام و متاد لغش کی زا تسا ترابع دیآیم

 هدبسر تسدنب هد تاقبفحت ربسم كي هک دنک نیت دناوتیم یسک هچ .ل.ر

 ؟هن ای تسا

 مه تبثم یاههبنج (یملع تاقیقحت یلم زکرم) 0۳5 .سکجیه .د .ا

 هوا هک تسنادیمنالصا سکچیه لاس هد یط .مينزب لاثم ار "لاک] .دراد

 .دربیپ وا راک تیمهاهب "ژنارگلام زور کی .دنکیم هچ ورهار نآ
 ؟ق»اد یرظن هچ] یضایر تاحالطصا [ترادرد] .ل .ر

 .دنک ناهتپ اب ییاهزیچ .تسا نگمم .دب منالطصا کی .د .]
Ve Jy 

 طرش نيا و .«فیعض یگتسویپ» مییوگیم فیعض یژولویوت کی یارب .د .|

 .تسا رتیوق ,یوق یژولوپوت کی یارب یگتسویپ [طرش] زا
 ؟یاهتشادگ مسا یضایر یابشا Sly [لاحهدان] ون ای۲ .ل.ر

 مسا هدزاود هد .ماهتشاذگ وربلدنام ةعومجم یور ار وربلدنام مسا نم .د .ا

 .«::56» الثم .ماهدرک هفاضا اهنآ هب یزیچ ای هدرب تقرس هب مه ار رگید
 ۱۱۵:1۲656116 دشیم ادیپ عمجلصاح کی زا هک یتیصاخ هب و

 sae (ce) uni Lakes Lil) دشاب ۲۵۲5616 دیاش متفگ مه نم .تفگیم

 .دش باب نیا و تسین

cuesتقو هج  toes So aoe؟دوک باج ار  

 هدنناوخ ات ۱۶ یسیونب یهاوخیم هک یزیح هک یدرک رکف تقو ره .د ,ا

 .تشاد دهاوخ

pale Se oe Jyهلاقم كلی ندش هدناوخ دبع۱ نبگنابع بوق رظنهب  

 ؟تسا ردقج

Aد . pte aS PVRs slat Lalaدس زا هدایز هتسیت ةتطب یناک ةزادئاهب  

 تساظش زا] رتیتناس 1۳9 هلالاس گیم راک نرم هک يگیراب ايم رث .تسا
 نم رادقم نيا زا .دوشیم هتشون یضایر بلطم (هناخباتکرد باتک فیدر کی

 یرناه وتیتسنا هناخباتکرد .مناوخب (تلاح نیرتهبرد) ار رتمیتناس ۲ر۵ مناوتیم
 رتمیتناس ۳ لاس رد ینادیضایر رگا .دراد دوجو هقبط رتمولیک ۳ هراکناوپ

 [یضابر] رتم ۲ ای ۱ر۵ رلیوا .دناوخ دهاوخ رتم ۲ شرمع لوط مامت رد .دناوخب
 .. : تسا هتشون

  

i. Ecalle 2. Malgrange 

۳ 

 مدرم !داد حیجرت رارق رب ار رارف یکیزکم نآ .مهدب سنارفنک یپامهدرگ کی
 هاگتسیا نیب ٌهلصاف بلغا نم .دنراد یاهسردم هاگدید کی تایضایر ؟رابرد

 کی شیپ زور دنچ .منکیم یط پاتساوتا اب ار یسروا و "هشیگول یورتم

 روصت» :تفگ نم هب [مدوب هدش شلیبوموتا راوس هک] یمیشویب صصختم

 .«تسا لکشم نم یارب دشاب دناوتیم هنوگچ تایضایر رد قیقحت هکنیا

 و ؛تسا رایسب راک یزاسلدم رد افرص هک دننادیمن الصا مدرم بلغا

 زا یمومع ناهذا رد هک یریوصت رییغت یارب .تسا یندشان مامت راک نيا
 رد ایآ» pb "رسیت ةتخاس یاهملیف دننام ییاهملیف .دراد دوجو اهنادیضایر

 .دنتسه دیفم «نم BASES تایضایر» و «؟دراد دوجو ینادیضایر نلاس نیا

 مییوگب اجنآ و اجنيا هک دشاب نيا اهنآ زا فده هک داد ماجنا ییاهراک دیاب

 رایسب ریواصت ناوتیم فرومولوه کیمانید یریگراکهب اب .تسیچ تایضایر

 ار هدب نشه, یشایو را داف جیشز ناو نمض ودر درک دین ییابیز
 رق :تسآ یلگشم راک نيآ و ميهدب ار تاحیشرت نیل هک دنکیم باجیا ام

 یمیش «تسا زیگناربایژر کیزیف رتخا .تسا رتهداس راک نیا رگید یاههتشر
 رایسب یضایر اریز تسا لکشم تایضابر ندنالوبق .تسا سوملم ارهاظ

 تسا هتفرگ ماجنا البق هچنآ یمامت رب نآ کچوک ٌةعطق ره «تسا دنمراتخاس

 .تسا کرد لباق رتهب عوضوم تیمها رگید مولع رد .هوالعهب .دراد هیکت

 .تسا "حج یژولوموهوک کرد زا رتهداس فعاضم جیپرام ندیمهف
 نامههب مهرلیوا یامن تشرس لاحنیعرد .تسا روطنیبا ًاملسع .ل .ر

ps Seles Geo sis)تسا مسچن . 

 .تسا تیمها یاراد رلیوا یامن تشرس ارج هکنیا حیضوت ,ضوع رد .د .|

 یراک عقاو رد .تسا دیفم یهاگ هربنچ نتفرگ رظن رد لدم کی رد ارچ اي

 ششوک تبسن .تسا مک نآ یهدزاب .دّربیم یمیظع یزرنا .لکشم تسا
 .تسا لقادح هحیتن هب

 9 Soe ان ار اهنآ یناونیم ینعی) یسانشیم نادیضای» ات دنچ .ل .ر
 ؟(ینک وگژاب ار ناشر 6 زا یفابئزج

 مئاوتیم و :هفایق هب القا بسانشیم نم هک میریگب رظن رد ار یناسکرگا .د |

 دشابن مزال رگا .رفن هاجنپ دودح .مهدب یبیرقت یرظن ناشیا مان رکذ زا سپ

 میدق کیسالک نانادیضایر رگا فن دص زا شیب ؛مسانشب ًاصخش ار اهنآ هک
 .دنتسه مه رگید رفن هاجنپ دودح مینک هفاضا اهنآ هب زین ار

 رتمک لوط اد یاهربجنز اج یسود»ا ةطبار رد ون اب اینجا )ا وفث دنچ .ل .ر
 ؟دناطودرم ۲ قواسم ای و

 .مسيونیم زیچ مک یلیخ نم هک تسا نيا تقیقح .د .ا
 .کاهدوک تاىثا ای یاهنشون یزبج اهنآ اد ود هک منک عورش یناسک )۱ هل درز

 نآ نیح رد هک دشاب هدوب هفاک رد تحب کی لصاح تسا نکمم نیا .د .ا

 .ماهتشون یزیچ اهنآ اب هک دنشاب یرفن هدزاود هد دیاش ؛ماهدرک هئارا یاهدیا

 ةطبار .ماهدروآ رد تسبنب زا ار اهنآ هک دوشیم مه منايوجشناد لماش نيا
 تلهم هسنارف رد هکنیا لیلدهب ءالاح اما .دوب رثینالوط ًالبق درگاش-داتسا
 مامت رتدوز ار دوخ یاههلاسر نایوجشناد .تسا هدش دودحم هلاسر نتشون

 .دشاب رتشیب هلاسر یامنهار اب اهنآ یگتسباو هک دوشیم ثعاب نيا و دننکیم

 متسبس یبوخهب نم ةديقع هب و .دنکیم رتکیدزن اکیرمآ متسیس هب ار ام نيا

 هلاسر ذيهت یاری وجشناد ات ینُک ربص یتسناوتیم اهتقونآ .تسین اکیرمآ
  
1. Le Guichet 2. Tisseyre 3. Cech



ry 

[aS plaayina] wail,زیچان ییامن دضر اب یاههخاش هوبنارد یگچوگربا نوچ  
 بسحرب هنوگچ ؟تسیچ ربا نیا تیعقوم و لکش .هزادنا :میسرپیم .دیامنیم

 ؟دراد تبارق «تخرد» نیا زا ینیعم و هژیو یاههرگ اب ارچ ؟دنکیم رییغت نامز
 ؟تسیچ «بوخ» تایضایر و میناوخیم «دب» ار ربا نیا زا ییاهتمسق هچ

 يعافم ال .دنشاب .تعیرف یتاف ةساخ هچ یگتس تان دیاش اهشساپ

 دیاش .هریغ و ندوبیطخ ,یگتسویپ «تیاهنیب ,نراقت ءاضف .ددع :نامبوبحم

 اهنآ زا یدایز هداعلاقوف یاههحاش هک دنشاب رظانتم تخرد زا ییاههرگ اب

 ةیرظن رد ریخا تایفشک اب "یکسفشورخ یدوب ةتفگ هب نيا) .دنزیم نوریب
 قطنم هب تسا نکمم ربا تبعفوم «هتشذگ نیا زا اما (.دراد تتباطم اهلدم

 و یتایبیکرت يگديجيپ لصاح ربا لکش و دشاب هتسباو ام فارطا یکیزیف ناهج

 یعامتجا و یخیرات یاهلماع ریثأت دیاب هارکا اب و) .دشاب یرشب زغم یکیمانید
 (.تایضایر زا یلام ینابیتشپ یاهدنور نوچمه «میریذپب ار

 یعضوم یسررب یارب میبایب Ab میراد زاین ,ییوگخساپ هب مادقا زا شیپ
 .بسانم یتابز اب نآ ةنافاکشوم رودقملایتح فیصوت و «تخرد رد ربا» نیا

 رد ام یامنهار یزیچ هچ .مییوجب نامز رد ربا نیا شرتسگ یارب یدعاوق سپس

 " یریذپانمیمصت و ینعمیب "یگدیچیپ (CSW I ام و تسا تربلیه تخرد

 ؛اقب ةزیرغ زا یریوصت اب تسا تخرد ٍدوخ ماظن ایآ ؟درادیم هگن رود هب

 لماکت یفداصت و یبناج لوصحم تروصهب هک یاهمانرب ای ؛متفه سح یعون
 هنافاکشوم یسررب کی نيا ؟دنادیم هک ؟دنکیم روهظ (یگنهرف) یتسبز

 ناممشچ .مینک لابند ار نامیزیرغ تاساسحا هک میوشیم هسوسو و دبلطیم

 يقيقح ناهج» ءاجنیا .میشکب شوغآ رد ار ینوطالفا هاگدید و میدنبب ار
 ام نیب هلر هاگتسیا کی ناونعهب ام زغم نآ رد هک .دراد دوجو «یعقاو تایضایر

 ." «یتخانشانعم نادیم» رد زومرم ییورین قیرط زا .دنکیم لمع ناهج نیا و
 ناشخرد یلیخت-یملع ناتساد کی هب ار نآ ناوتیم و) دیامنیم ییایژر

bosتسد لقفت زا میشاب هداسآ هگنآ رگمم تسیک لویق لباق اما درگ  
 و قلطم ِتقیقح هب ینوطالفا داقتعا دروم رد ینید بصعت اما) .میشکب

 یایاضق تابثا و فشک رد تیقفوم زاینشیپ تایضایر ینورد یگنهامه

 هلو و دار زا هک دریگیم وریت ذف نامه .یتطتمیب زا تیقالخ هخسا ناشخرد

 ؟تسیچ تایض ایر رد یسانشیب ابیز یاییکحم ةرادرد نانرظن .ل.ر

 ادتبا نامه زا دوبن تایضایر هب تبسن یتبثم ساسحا رطاخهب رگا .گ .م
 هب یقالخا قشع» ای دیمانب «یسانشییابیز» ار نیا .میدشیمن نادیضایر

 یزاب .تسا تاحضاو حیضوت نيا .یرگید (!لیصا هتبلا) مان ره ای «تقیقح

 [ناوتیم] اجک و .دوش هدروآ نابز هب هک درادن شزرا ردقنآ هک تاغل اب فرص

 ؛هدنیآ رد دیاش ؟تفای تایضایر رب یسانشییابیز ریثأت یارب یداینب یدهاش
 یزورما یاههنوگ زا یدنمشوه فالخآ رگید لاس نویلیم ۲۰ هک دینک روصت
 هدش رادروخرب یسانشییابیز یرطف کرد تبهوم زا هک دینک تاقالم ار
 الثم .دنریگیم تقبس اهناسنا زا ظاحل نيا زا ناگدنرپ یخرب ارهاظ .دنشاب
 ی«اههنایشآ» اهنآ رن عون هک ۵قیجالآ یاههدنرب ًاتععطم و (هدام) سوواط

 لسف رد اههفام پلج یارب اصاصتخا هک دننکیم نقش و هتتساس یلضفم
 یردق تایضایر هب هک نانآ مک تسد) اهسوواط فالخآ رگا .تسا یریگتفج

 (a Ks دنهد ناشن دوخ زا هدیجیپ یسدنه یاهوگلا هب یصاخ لیم (دنهنیم

 ناتسودسوواط هب هک یساسحا (؟) هباشم (دینکر کف بوانتمان یاهبراکیشاک
1. Udi Hrushovski 

  

2. complexity 3. undecidability 

4. semantic field 5. bowerbirds 

 فومورگ لیئاخیم / هبحاصم هس

 فومورگ لیئاخیم

 یرفص ماردپ ةمجرت

  

 رگید عولع امت زا لفتسم ابآ ؟تسبچ تایضابر تففح .نورتال یمر
 ۹تسا ناجز.یعول ای آ ؟عماج 34 لقتسم ؟بتیسا

 میاهفای شرورپ نانچ هک میلابیم دوخ هب نانادیضایر ام .فومورگ لیئاخیم
 رب سپ .میرادب مدقم [نآ هب] نداد خساپ رب ار هلأسم کی قیقد یدنبتروص هک

 تیهام» ؛رابرد نامهنیرید بوبحم تارظن زا هنالوجع ندز فرح هب دوخ لیامت
 یجاهلدم لابتدهب (یرایشوه هبرهاظت اب ای) هئارایشوهو ميئزیم راهم ه«تایضایر
 رادینعم یابلاوس یدنبتروص ناکما ام هب هک میدرگیم تایضایر زا دوجوم

 CES A فشک مهدزون نرق رخاوا رد هک ,یعوضوم لصا تفایهر .دنهدب ار
 رد هک .داد رارق دوخ (ییارگتروص) نییآ تربلیه ار نيا .دهنیم شیپ ار یناکما

 .دوشیم رّوصتم ییامن دشر اب میظع ی«تخرد» تروصهب تایضایر ٌةندب نآ

 .دیوریم عوضوم لوصا زا هک «نکمم یضایر یاهلومرف مامت ِتخرد»

 نیا یلک یژولوپوت و هسدنه .دنیآیم یپ رد یناسآهب اهلاوس لاح
 سرتسد رد یاههخاش ةزادنا ینعی «یرشب سایقم» ؟تسیج «تخرد»

 ةدنيامن «تخرد» نيا رد ییاهوگلا هچ ؟تسا مادک ,نادیضایر یاهناسنا
 ؟میناوخیم «هیضق» ار اهنآ هک دنتسه ییاهزیج

 نکمم هجيتن رد و تسا دنبمهان «تخرد» نیا هک درک ناشنرطاخ لدوگ

 یضایر قولخم چیه هک دشاب هتشاد یهانتمان یگدیچیپ اب ییاههخاش تسا

 (لدم) ٌةمانرب نانادیضایر رتشیب سپ نآ زا .دشاب هتشادن نآ رد اقب یارب یتخب
 هوالع و .دش لیطعت اساسا «تایضایر راتخاس» ةلاطم و دنتفرگ هدیدان ار تربلیه

 یتح ار نآ تربلیه «تخرد» ییامن دشر فرص «یلدوگ یاههخاش» سوباکرب

 .میراد این یرتهب لدم هب سپ .دزاسیم یفاکان«ینیمز تایضایر» شیامن یارب
 هنوگچ تسا رادینعم یزیج هچ اهناکعا thes Obs ps Soo) GIES .لا.ر

 ؟دریگیم تروص

 روظنمهب هک ,هریغ و «مهم» .«بلاج» .«بسانم» نوج یتاملک زا نم هک بم

 LS نیا .منکیم یتحاران نییاسحا ,دنوشیم هدرب راک هب مدرم ناهذا لرتنک

 نادیضایر کی یگدنز زیمآتیقفوم نارذگ یاربالکو) دنابوخ همان هیصوت یار
 .میشاب هتشاد لح یارب یاهلأسم (هک مراودیما) اجنیا اما «(یرشب ةعماج رد
 .مینک شدعاقتم هک یاهنیمک هن

 رد ار دوخ هک ییاج ,میهد همادا تربلیه تخرد زا دوعص هب دیراذگب

میهاوخ ,دشاب نامدوخ «یرشب تایضایر» نامه هک ,یکحوک رایسب ةدودحم



VN Iles ep pediliyy pit۱۱ةرامش  

 یفاکش نیا .دشاب هتشاد هلصاف PL he NP میراد راظتنا هک تسام
 راک هنوگج تایضامر هکنيا زا - دشاب یکرد رگا - تسام کرد رد نیداینب

 یتخانشناور ,یتکغافشتسیز یاهشیامزآ هب ضحم رکن رب هوالع ام .دنکیم
 سرت زا یلئاسم نینج زا .هعماج کی ناونعب ام اما .میراد زاین یاهنایار ای/و

 یزیج ةرابرد هکنيا زا میرختفم رایسب ام .مینزیم زابرس .هفساف هب یگدولآ

 زا عقاوم یخرب رد دیاب دیاش یلو میمهفیمن [ار نآ] ۱۰۶ هک مینک تبحص
 میناوتیمن .مینارب ۵ دید اب مینک یعس هدرک دیلقت [یبرجت مولع] نادنمشناد
 .تسین ندنام هناخ رد یارب یلیلد نيا یلو «مینادب یمامت هب ار زیچهمه

thes al bl ty Jyدننکيم راک تحبح كي رد ناشرمع  .... 

 ات یضایر یاهریسم ندرک لابند اب تسا نکمم ناهذا نیرتهب یتح .گ .م

Geeنیجود کی هچ دشاب ثحبم کی هچ .دنوش راچد دید تیدودحمهب . 
 یرگنیحطس هب ار "گنل ,لگیز و درکیم هلمح سوینبورف و دیاسنرب هب نیالک

 ببس هبو ندوب قیمع ات دنکیم فرض رتشیب ندوب عیسو عقاوم یضعب اما .مهتم
 .دشاب هتشاد ار هصیصخ ود ره دناوتیمن سک چیه تربلیه تخرد ییامنشرتسگ

oh dyفن اب یابق رد تابضایر رد هرظتنمریغ عبافو  [Si] oy 

afگ . il,راظتنا دروم دوریم شراظتنا هک یزیچ زا شیب هرظتنمریغ  

 هناهداتفا قاقتا ناتسبنآ اقیقف روآ تاقوا یضخپ هک ]ر هبماطم نیا نم .تسنام

 «هزجعم» .(دینیبب ار امرف ٌهیضق) مبابیم رتباذج تسا هتفریم ناشراظتنا هک

 یژولوبوت اب یربج ةسدنه رد هجنآ لثم ییاههمانرب ؟تسا نکمم هنوگح ؛تسا

 یهجوت بلاج زرطهب دریگیم تأشن "رس راک زا bane و دراد دوجو یربج

 .تسا «هزجعم» کی نیا و «دناهدوب قفوم

 دقاف دیاش «میاهدشن ایهم بوخ زونه تایضایر زادنامشچ مهف یارب ام

 .مینک نایب ار یزیچ ره ميناوتیم نآ اب هک میراد ینابز .میتسه بسانم نابز
 ةموظنم فیصوت یارب هک یزکرمدیشروخ ٌةيرظن لثم .دشابن اراک دیاش اما
 رظن زا .یتخانشناور لیالد هب هکلب یتایضایر لیالد هب هن .تساراک یسمش

 .فصو نيا اب .تسا یسویملطب ٌةبرظن زا رتهب یمک طقف نيا ,یتابساحم
 تین .یتوافتم هاگدید هک تسا هداد ار ناکما نیا نادنمشناذ هب قطتم رییغت

 .دننک ادیپ تیعقاو هب

 BS OV & S یهورگ ناز نابع یاهطبار ابآ :ینج لاوس .ل .ر
 ؟تسه امش یزرویضایر شور و دیراد

 هک «یضایر (یاه)نابز ةرابرد هن ام اجنیا رد یلو .تسه هک هتبلا .گ .م

 لمکم دیاب هک یزیچ .مینکیم تبحص تایضایر فیصوت یارب ینابز ةرابرد

 «تهابش» قیقد ینعم قم .دشان :تنربلیق ییارگتروص و یضایر قطنم

 ام ؟تسیچ ناهرب کی نتفر ییالابرس ساسحا ای (تابثا) هیضق ود نایم
 دیلوت و هنایار اب یزاب دیاش .میرادن مه یسویملطب متسیس کی یتح زونه

 هک روطنامه) تسیج یعقاو زیح هک دزومایب ام هب «یعونصم تایضایر»

 .(دننکیم یعونصم تایح اب ار راک نیا یخرب

 .دیروایم داب هد ار "یون اک یاهزاب .ل.ر
 مجنا دهدیم ماجنا ام ناهذا هچنآ اب توافتم رایسب یراک دینک یعس گ .م

 ینیشام روطهب ار اهنآ یتقو دینیبب و دینک جارختسا ار دعاوق یخرب .دیهد

 .تسا دوهش زا نتفرگ هلصاف ,روظنم .هک دیاهجوتم .دوشیم هچ دینارورپب
 .خا نرق من Sob a Gedy tos GS .ل .ر

  

1. Lang 2. Serre 3, Conway 

۳۴ 

 «یسانشییابیز ةديا» .دادیم تسد ناشدادجا گنراگنر یاهمد ةدهاشم اب

 و اهسوواط روهظ یارب راظتنا رگا و .تفای دهاوخ یاهظحالم لباق ةناوتشپ

 رتشیب نامدوخ زغم ماظن ةرابرد دسریم رظنهب یلمعریغ لقاع یاههدنرپ

 دوجوم یزیچ نینچ الصا رگا) «یسانشییابیز زکرم» ایآ هک مينيبب و میریگارف
 .[هن ای] تسا لصنم «تابضایر زکرم» هب (دشاب

 ؟روطهج (Soy Sleep .ل.ر
WSهب نوریب زا هاگن .تسا هدش هدیشوپ یروک طاقت اب ام #نهذ مشج»  

 Sgt SS Le شنیب تیفافش

 ؟دیراد دناهدش شسوعارف هک یی اهیسع زا ییالانع ای۲ .لا.ر

 هار (لوط زا یعبات ناونعهب) ییامن یدادعت تربلیه تخرد ةطقن ره رد .گ .م

 .«تسین نتفر یارب ییاج» مينکیم ساسحا ابلاغ یلو :میراد باختنا یأرب
 اب) مياهداتسیا یعضوم ی«هاج» رعق رد !Gls هک دشاب نيا رطاخ هب دیاش

 طاقن اب هوقلاب یاهریسم قباطت رطاخ هب اي (تخرد زا یبسانم یسدنه مسجت

 زا یتقو طقف و میهدیم تسد زا ار تیعقوم تیاهنیبًالامتحا .نامتهذ روک
 ةيرظن ,لاثم کی .دنک دزشوگ ام هب ار نآ یرگید صخش هک میوشیم هاگآ نآ

 ازلیم-_گنای ةيرظن نیوکت دنور هب ریخأت اب ًاتیسن ام .تسا ۱نوناش تاعالطا
 ةنيمز رد نانادکیزیف زا و دنام رود نامرظن زا " نتیو-_گربیاز ةيرظن .میتسویپ
 یاهرتویپپماک ناجیهرپ ثحبم رد .میتسه بقع نامسیر و سیدمه یاهنادیم

 .میرادن تکراشم 1۷ 4 و یموتناوک

cae Ve Juتسيف «؛ضحم» تایضایر هچنآ زا مکمک ناداکیض ایر زا  

 ؟دنوشیم رجزنع
 لامک و مامت هب ینادیمن هچره زا :تسا روآدرد طارقس لوق زا یوریپ .گ .م
 .مرتناب هاکآ

toyed ke Jyلامک هب تابضای» رد ششناد هک دنانامگ نیا رب  

 تسا هدبسر

FS یحوف دی اهزوم ۰. دیبازیس pol Ald aged hye lids a8 
 .دننکیم دشر نورد زا

 دبشاد قولوئده یاضف كيب رد رگا :دداد یکتسد .لا.ر

Spربا .دراد هارمههب ار نام«تخرد رد ربا» زا یاهکت نادیضایر ره زغم  

 ساعت تربلزع تخید اب نامیایمانیس Sth BSS یگسرگ یصنق

 یاهزرم هجیتن رد و یلانکرف ةسدنه تسا نکمم کچوک یاهربا نيا .دنبابیم
della oy otدیانظ یلو تسا تضس شعتف هلعرم نیآرغ .دتشاب  lies 

 اهشیامزآ هک هنوگنآ ءام ینورون متسیس نآ رد هک درک سایق رشب تاکرح اب ار نآ
 باننج۱ اهریسم زا یلیخ زا رایسب یدازآ هحرد نتشاد اب ,دنهدیم ناشن

 یواست ثعاب ًالثم هک .دشاب مهام زفم یضایر دربهار دیاش نيا .دنکیم
P= NPنامه ای ار قامت ًاساسا ام .دوشيم سزور تایضایر رد  

 نایب یارب تعاس-زغم رازه ود انایحا .مينکیم ناشنایب هک مینکیم لح یتعرس
Gro Ls dai۲۰۰۶ اب هسیاقم رد) یاهظحل طقف و تسا هدش  (exp 

 درک هسیاقم ار تابثا لوط دیاب عقاورد) .تعاس-زغم ۱۰۳ رثکادح ,نآ لح یارب
 امرف [هیضق] تابثا یدرنهانوک دیاش .(تسا مزال نآ نتفای یارب هک ینامز اب
 تابثا یوجتسج یارب هدشفرص نامز متیراگل ةبترم زا ,لوقعم یاهدحاو اب
 یضایر دوهش اب راکشآ ضقانت رد oP = NP lee یواست» نیا .دشاب

3. Seiberg-Witten 

  
1. Shannon 2. Yang-Mills



۳۵ 

 Kulturtragership L tue o 5S [Sea3 Jlesl] الامتحا .گ ?

 و مينکیم بذج .مينکیم لمح ار نآ ,میتسه گنهرف زا یتزج ام ینعی .تسا
 تایضایر یدربراک یاههبنج هتبلا .تسام هدمع شقن نیا .میهدیم لیوحت

 صاخ عون col زا رتمهم اما - منآ رادفرط دایز یلیخ نم هک - تسه مه

 ماظن هوحن «تقد ,قطنم :تسین مولع رگید یاههخاش رد هک تسام گنهرف

 صوت .دراد راظتنا ام زا هعماج هک تسا یزیچ نیا ..۰. ءایشا هب ندیشخب

 [راظتنا] نیا ًالماک نانادیضایر نونکا و .دهاوخیم ام زا ار یضایر شزومآ
 .لک رد هعماج شزومآ .دنروآیمن رب ار

 هک یرگبد ۷ ضوع رد و «مينکد قد تهج نیا رد ميهاوخیم اع .ل.ر
 .دارفا هب بش اع اب Suis Slay bond Is ماجنا تسا رقهداس

 یاهعلاطم دنمزاین و دهدیم رییغت ار یشزومآ زادنامشچ ًادج هنایار .گ .م

doh jl oesفیاظو اما .تسا هریغ و یعامتجا راتخاس «کدوک یسانشناور  

 «یدوخریغ کی هب یضایر شزومآ یارب شالن رد و ؛دننامیم اجرباپ ام یفالخا
 هکنیا و مينکیم هجنآ زا یداقتنا یبایزرا sol ub ,نامدنمشناد قیفر هب الثم

 رایسب یعامتجا یزیرهمانرب هک تسا نآ حلت ِتقیقح .میشاب مینکیم ارچ
 هنافساتم .«!نکب ار راک نیا - تفگ نم هب میامنهار داتسا» .تسا هدننکنییعت

 .میراد هجوت [هتکن] نيا هب تردنهب نامدوخ ام

 ناشرکذ هک «نادیفسشیر» عوضوم هب :[یملع] تیعچرم ثحب رد .ل .ر

esse 
 نامیاهشیارگ و تالیامت «میتسه یعامتجا ییاهنومیم هک ءام .گ .م
 .دنريگیم لکش بتارم هلسلس و زور دم ریثأت تحت یهاوخن یهاوخ

 میناوتیم یلو مینک دازآ ذوفناب دارفا ٌهطلس زا رایتخا هب ار نامناهذا میناوتیمن
 ریز هب تایضایر زا جراخ ياهتب اب اهنآ ندرک ور رد ور اب ار یمیدق یاهتب
 .میتسه یضایرریغ نابطاخم اب لباقتم طباور دنمزاین لمع رد .میشکب

 .دننکب ار راک نيا هک میراد زاین یدارفا هب ادتبا .ل .ر

 میروایب ار دارفا هورگ ود و میریگب رظن رد ار یصخشم عوضوم دوشیم .گ.م

 هورگ و تسا دیفم صاخ عوضوم نآ یارب تایضایر دنشاب دقتعم هورگ کی هک

 هل ریگب رظن رد ار کیتنو و تایضایر الثم .تسا هدیافیپ هک دنشاب دقتعم رگبد
 یگدامآ اب) یاهرظانم و دینک میسقت «دیفم» و «هدیافیب» فرط ود هب ار دارفا

 راک نيا هک متفایرد و مدرک ر کف نآ یهدنامزاس هوحن هب نم .دیهد بیترت (یفاک

 .تسا جایتحا دنشاب اهتیلاعف هنوگ نيا هب دنمهقالع هک ییاهمدآ هب .تسین نم

 رطاخ ندا هج دوشج راک ندا رگا .تسه مه هرظانع ندا راشتفا لکشع و .ل.ر

 .دشاد قرثا اشنم و SS شوارث نآ زا ییاههشیدنا دیهاوخیم هک تسا

 هک دنباییمرد مدرم مومع نوچ دوب دهاوخ دیفم یلیخ منکیم رکف .گ .م

 .دشاب میف لپاف ay ؟ومع یارب دیاب .ل .ر
iss SFدوش رتباذج هرظانم بلاق رد دیاش . ay Mesدلونرآ دیروایب دای  

 تفگ هجره .درک ینارنخس هسنارف یضایر gal + ییامهدرگرد هنوگح

 ad Sieh نآ دشیم تحار یلیخ رطاخ نیمه هب و دوب هرظانم یعون هب

 " یرارف و !ایلگاترات نیب ٌةقباسم دننام) دوب ینارنخس هجوتم هراومه ناتساوح

 .(سناسنر :رود یابلاتیا رد
dyنینچ دبنکیم رکف یب  Egat Ge Soe Gales؟دزیگنارب ار  

Tartaglia1.  
  

2. Ferrari 

 فومورگ لبتاخیم /هبحاصم هس

 .دش هدنارورپ یضایر بلطم یدایز رادقم دنناديم همه هک روط نامه دیگ ره
 لهج ةهد لجم کی رد رگید یوس زا .دش دیکأت راتخاس رب شیپ زا شیب و

 بام رگید یوورما تالج» رد .دینآوقب دیلاژیم ویجب همه طرابرح ای
 تایضایر .دیناوخب ار هرشتنم بلاطم ۵۰ دیتسناوتیم لهج ٌةهد رد .تسین

 اهیاهفرحریغ نونکا .دراد دب و بوخ یاهدمایپ نیا و دش رتیصصخت رایسب

 شزرو رد Lager مدرم هک منادیمن و ,شزرو رد هک نانچمه .دناکدنا رایسب

 ناهج مهف یارب لک رد رشب ایآ هکنيا بیترت نیمه هب .هن ای دناهدرک تفرشیپ
 رصعمه یاهفرح رایسب نانادیضایر زا یکی .تسین نشوز تسا هدش رتایهم

 درفا يبوخ هب وا ای .دیراذگب یدیدج یرکف طیحم رد ار وا و دیرادرب ار ام

 ؟درک دهاوخ لمع لبق یاههرود
 .تسا بلطم نيا قادصم ام ةدشیصصخت رایسب ندمت یمامت عقاو رد

 nls Sly امداد طیحم ه ار ام دینک روت
Ge) BS Jyیعرب :دینک لفتنع یرگید روشک هب ۱ یناوج رگشهوژپ  

 اد یاهبرجت نینچ هک نانآ و هن یحرب و Sigh رگزاس [دیدج طیحم اد]

 .دنوشيم قفوح cen هک دنتسه ییاینامه املا دننارذگیم تیقفوه اد

MUS Fpهتفگ نیا اب فرح نيا منکیم نامگ .میدرگرب تایضابر هب رگا و  
 یاهتابثا لوط .«دننکیم روهظ راک نایاپ رد هداس یاههدیا» :دراد قفاوت رامادآ

 ار ام تایضایر ینونک یصصخت ماظن و تساهنآ ُچخیرات رطاخ هب ابلاغ ام
 .درادیم زاب «ندز رب نایم اذل و .«یقفا شرگن» زا
 Soles BE piss oly دیهدیم حیضوت ار Sled یتقو هچرگ .لا.ر

 .تسا هانوک

 ار تهج هک تسا نیا هکلب .دنرتهاتوک اهنآ هک تسین نیا یلصا ةهتکن .گ «

 .تساهپیانات زا یتوافتم عاونا جاتحم نيا .دنهدیم رییغت
ge POsنتفاب یياناون و تسرد ٍتهج یصیخشت ییاناوت نید امش  

 aaa NSIS jae دعب ةلهو رد اههتسناد یارآزاب و اهربنایم
 یتقو ,نینچمه .دراد SU زا یتوافتم عاونا هب زاین اهییاناوت نيا و .گ .م

 .دینکیم رتشیب اهتیلاعف زا یصاخ & رد ار ناتیاهتراهم دیزرویم یضایر

 مامت رگا الثم .تسا هدوب حطسمه ابیرقت ناتیاهدادعتسا زاغآ رد هکنآ لاح

 .دوشیم وحم دادعا اب راک رد امش ییاناوت دیزادرپب "یبیکرت هسدنه هب ناترمع

 .میراد جایتحا شزومآ رد رتشیب عونت هب رما نيا ناربج یارب
ay؟مینک ظفح ار یوکف عونت ینعج در  

 مولع رد ,رکفت یاهشور عونت :تسا تیرشب یارب یتایح یرما نيا .هلب .گ .م
 .(عونخ و توافن ناونع اب " نسیاد باتک هب دینکعوجر) تایضایررد زین و یناسنا

Jy؟[دیداد] هتشذگ لاس ۵۰ ةرادرد قوگید تاکن  

 قافتا یدایز یاهزیچ ؛تسا یصصخت لاژس کی یعون هب نيا .گ .م
 .منک باختنا ار مادک منادیمن .دنتفایم

 ؟دبنک باختنا ار یعوضوم دبهاوخب دبنکیمن رکف .ل .ر

Spدندایز یلیخ  . 

 ؟دشاب هتشاد دناونیم یعقوت هچ نانادیضایر زا هعماج :عوس ةنکذ .ل.ر
WS؛تسیج «01010» یوسنارف تغل زا ناتروظنم - تسیبولهیود لاوس  

 ؟یقوقح یانعم [اب] تسا رظن دروم نآ یقالخا یانعم
“layقانع  dS)دیریگب رظن رد ) . 

 .م.(یلیلحت ةسدنه ربارب رد) یسدیلقا ةهسدنه ۱

  

2. Dyson



Vol flr poly pt 

 .دیراد زاین یفلتخم یاهزیج هب فلتخم دصاقم یارب یلو ,هلب مه نآ .گ .م

 .مرادن تسود ار ادص و رس نم لاحره هب .دیسیونب و دینیشنب هکدیراد مزال یهاگ
 ؟تسا شخبتدل امش گارب نیتشون ایآ .لا.ر

 ترفن نآ زا مدوب ناوج یتقو ,تسا هدرک رییغت نامز [تشذگآ اب نيا .گ .م
 یرتمکو رتمک یاهزیج منکیم ue .منکیم ادیپ هقالع نآ هب مراد لاح تك

 .منک شنایب روطچ منادیم اریز منک نایب رتهب ار نآ مناوتیم یلو مراد نتفگ یارب
 ؟دیاهدوک ع ادب یدیدج حالطصا ابآ .ل.ر
 هک تسا نيا لاّوس .ماهدرک عادبا ییاتدنچ ًانتمطم .منکیم رکف «هلب .گ .م
 هارکا لاّوس نيا هب نداد حساپ زا نم .تسا هتفای تیلوبقم اهنآ زا دادعت هچ

wisدشاب زیمآهغلایم مدروآرب تسا نکمم نوج . 

 هدینکیم عضو یحالطص ۱ ینقو :6راد هفالع مه «یسانشنادز» هب یوم لا

 ؟دیآيم اجک زا [حالطحا نآ]

 ناگزاو دینکیم یعس طقف .دینک عارتخا ار تاملک تسین مزال امش ,هن .گ.م

 .دنکیم یرگید سک ره هک یراک نامه .دیبایب ار بسانم

ey dyیعس يخرب و دنهدیمن [حالطصا هب] یتبمها ًالما دارفا  

 .دننک هصالخ Gal كي رد دنیوگب دنهاوخیم هک ار هچنآ ةدجا دننکیم

 اب ار ناتنهذ و دروایب هارمه هب یبلاج یاهیعادت هک یبسانم تغل باختنا .گ .م
 نیمه هب .دهاوخیم یضایر گنهرف دنک گنهامه دوشیم هتفگ امش هب هچنآ
 یاهنادیضایر تاحالطصا و تسا بوخ یلیخ ظاحل نيا زا یکابروب لیلد

WE aleنمشد هب جایتحا یلو مراد ییاهلاثم) .تسا هدننکهارمگ و ماخ  
 ناگژاو رد تقد دیدنویپیم مه هب ار یراک یاههنیمز یتقو نینچمه (.مرادن

call jlo pwدییسهقب ات دیتک تبحسع باک فا ای هقیقد ۷ تسآ یفاک  
 !تسا یتاهد امش ةجهل ردقچ

oJدیاد یاهجیتن هک دینکیم رکف تفو هچ  le؟دوش  

 ةجيتن هب ندیسر یارب یدایز یاهلاس متسناوتیم مدوب ناوج یتقو .گ .م
 مرادن یراظتنا نینچ الاح .داتفایم قافتا تاقوا یهاگ نیا ,منک شالت ییاهن

 .منکیم پاچ رتعیرس یلیخ و
 دنراد زابن ناناوج :دننکیم لمع نیا فالخ ه ًاقبفد دره ًالومعع .ل .ر

 ناشعقوف حطس دنوشیم رتریب یتقو و دنیازفبب ناشهمانراک هب قرطس

‘se PW 

 لاس ۱* و مدرکیم یراک مدوب ناوج یتقو .تسه مه یرگید لماع .گ .م

 .مدادیمن دوخ هب ار نتشون تمحز نیاربانب .مدروآيم رطاخ هب دوب هچره دعب

 .منک شومارف ار اوتحم تسا نکمم مزادنیب ریخات هب ار نتشون رگا نونکا
 یلو .مروایب دای هب مدادیم ماجنا یگلاس تسیب رد ار هچنآ یتحار هب مناوتیم

 .مراد شالت هب زاین مدرکیم لبق لاس ۳ هچنآ ندروآ دایهب یارب
deyتیپ رایت نم  SSB oe at ean Sah coh yen IN 

 .دیراد شیپ رد یدودحمان نامز دیتسه ناوج یتقو نوح الماک .گ .م

 .تسا دودجم لاح ره هج .ل 3(

 نامز .تسین قلطم نامز ْنامز هنبلا .دینکیمن رکف وحن نيا هب امش .گ .م
 یتاعالطا رادقم نوج .دوریم لیلحت یعقاو نامز زا رتعیرس هک تسا ینورد

 .دبایم شهاک نس اب دینکیم شزادرپ ناتزغم رد هک
 ؟دیراد وجشناد امش ای۲ .ل.ر

 .عومجم رد رفن ۱۳ زا رتمک ًانتمطم .۶ ای ۵ .یلیخ هن .گ .م

1. Ofer Gabber 

  

۳۶ 

 یرایسب هنافسأتم .میتسه هدنز نانادیضایر ام هک دنادب دیاب هعماج .گ .م

 ندوک ام هک دنراذنبيم دنابلوققم یلاسا مولع هب هک دشارف نارگفشور زا

 .میروآ لالم و

 رد هک یدارفا اب ر" قارب یتصرف نم aes مه حوضو نیا هج .ل .ر

Shs) (gleدوک یساسحا یاهزیعآ و متشاد دننکیم تیلاعف ) هچ نآ زا 

 BV SNR] ya ار یلالدتسا یسک oda pelts یمارتحا و دبی وگیح

 هلمح تأأرج اهنآ و دسریم رظنهب یدج [لالدتس۱ نآ] دجبب یم تابضایر

 .دنرادن ار ی هد

 !یمحازم و یبلقت تایضایر هچ .گ .م
 ریسم هب و حالصا ۱ OF eS ae ًاموادم دیاب لقادح ام و فتلا.ل .ر

 دوجو یپاعن یفده هک تسین ینعع نآ هب نیا ... مينک تیاده یرگید

 :میشوکب دوس Da رد eis مکتسد اع۱ ؛تسا نوشور هک دراد

 .مینک ASE صخا روطهب تایضایر رب Li als نانادیضایر ام .گ .م
 yale حطس رد ,یزگفتهمیقاب هعناخب اب یدج یارظانم جورم مينوتيم هاب
 .تسا نآ زا یئزج تایضایر هک ,یدج رکفت .یرکفنشور
 هک يناسک یضعب زا :؟درک یناعدوخ یلبخ ییوج و سیب ًاربخا .ل .ر

 رد هچنآ زا خدیسرپ دندوب هدرک hed eS لاس هد.تشه-تفه ار نناشسرد

 )۱ هک باوج .دنروآیم داب هد هچ دناهتخوم ۲ هسردع اپ هاگشناد ِتابض ایر

See am cp) Obesرد اد شژومآ اب طبقرع عاخشا رک [باوج] یا  

 نم ؟تسا تسرد اوج نیا ابآ هکنیا (ود saa le ols dos ضرعح
 هدنام یقاب » هچنآ دیاب رتقبقد ییوجتسج اب "هن هک منکیم رکف ًامخش

tS Gapsلکشع زا یشخب ؟یایفنع ةبلو» شنکاو نیبنچ ارچ یلو  " 

Ss pss 8S Sal Gye 

 .تسه ,سرادف رد مه یرگید لکشم مدقتعم نم .گ.م

 ؟دبنکیم رک روطچ و یک :اجک :ناتنیلاعف [هب ميزادربب لاح] .ل.ر

 !مناوتیمن رگید ,سوسفا .منکراکز ور مامت متسناوتیم مدوب ناوج یتقو .گ.م

 دود تخس یلیخ درک عورش یتقو :(درکیم نامگ ا» یتسکع نم .ل .ر
 .تفای ینجازفا هبرجت [شیازفا] اب هدزاب Cae پنک )۷ هب زاغآ ًاعقاو هک

 ؟دنکیمن تمواقم یدج رکفت ربارب رد زونه تمسج ایآ .گ .م
 Uda Wales) as Jy ( gpو ۲۱ نبب نینس رد هدزاد شیازفا ۳۱ )۱

Hale sk & gos 

 تیعشو اب وجشتاد تیعضو هکنیا لوآ .تسین سکعرب ًاقیقد نم نامگ گم
 عورش هک یاهظحل زا ..۰ مورایب رطاخهب دیراذگب .تسا توافتم رگشهوژپ

Te gu jl pasمدرکیم لزنت ساسحا عون هب ,یگلاس . 

 ؟دیدرک عورش یدایز یلبخ تعرس اب نوچ دیاش .ل.ر

 .دوب هدرشف یلیخ راک ادتبا رد هتبلا .گ .م

S599 «dy؟نعاس ۱۰  

 یصخشع ناکم :تکاس طبحم هزکرمت یمک هب اب ؟[دینکیم ر5] روطچ .ل.ر

 ؟دیراد ج ایتحا

Ei Sia ًایلسم هنگ 

SaaS yu... oS) oly QI رد اورتم رد دبناوتیم اب .ل.ر



۳۷ 

aS) (Spay Ancaمتفرگ دای ار نآ هاگشناد لوا لاس رد ) نایم زا هک تسا یکاح 

 .دناهناگیب مه اب ود هبود اپ دنتسه انشآ مه ابود هبودرفن هس مکتسد هرفن شش

 یلک یزمر ةيضق ات ماهداد میمعت ار نآ هک مدرکیم راختفا یلیخ ماگنه نآ رد

 درواتسد نامز نامه رد و .دوب هدش مولعم هتبلا هک یاهجیتن .مروآ تسدهب ار
Suisهبضق روط نیمه و .دوب هدش رشتنم بدحم یاههعومجم ةرابرد |  

 ییاههعومجم رد یباسح یاهدعاصت ندرک ادیپ) متسنادیم ار "ندراو رد نو

 بلاق نيا رد ,دیوشیم هجاوم هرازگ هس نيا اب یتقو .(دادعا زارفا کی زا
 یژولویوت زا oa .دشاب یهتان یک ارتشا دیهاوخیم هک دنیآیم رد کرتشم

 [فیضق] یارب (!یئزج روطهب طقف و) یئزج روطهب نيا و منک هدافتسا یربج
 Laat pares رهاظ اهنآ رد هک یگید تالاح یارب هن یلو تشاد ییاراگ یکشرود

 یاوتحم» هن و) تسا گرزب ناشهزادنا هک دننکیم عطق ار رگیدکی لیلد نیا هب
 (ناش«کیژولوموه
 و دمآرد موهفم کی تروصهب ؟یدرمس ٌةهيضق زا شا«کیدوگرا» تابثا رد

 مرادنپیم مه زونه نم .تسا هتفای هعسوت راب ایسب نونکات نامز نآ زا شیاههدیا
 ۱۰ یلو ,فرص شرامش طقف هن .تسه اجنآ یاهتفهن یسدنه راتخاس هک

 .متشادرب هراب نیا رد ندرک رکف زا تسد .تسکش لاس ۲۵ زا سپ «لبق لاس

oJ؟تسا مهم ناتیارب زیچ هچ هک دبنکیم نیبت روطچ  
 منکیم یعس نونکا .ماهدرک یوریپ مساسحا زا طقف مرمع رتشیب .گ .م

 یشنیب هک مورب [یعیبط] مولع زا ییاههدیا (یحطس هنافسأتم) يريگداي یوسهب
 .دنهدیم مدا هب دیآیم تسدهب ایاضق تابثا زا هجنآ اب توافتم

 . یگنارددوهش یاههدیا روطییمه .لا.ر

 .یریگدای هکلب .گ .م

So Jyرایچ زا یج هتشر ربیغت :دینکیم امش هک یر رد ینح منکیم  

bod he Gbراوکت هب عورش تسا یکمه هک یماگنه عوضوم كي رد  

WAS LS Shaysيعون  Shes)یلو «تس۱  poدیاش لاس هس ود )ا  

 .دشاد رثون ناتلوا [یفیفحت] ةوح رد ناتیضرف )۷ زا هک دبنک دیلوت یزبچ

 نکمم هک دیریگب شود یاینامهیم هب نتفر یارب هک تسین نيا لثم .گ .م
 و یریگدای نم ؟دیریذیب ار چیه رطاخ هب ندش هزیکاپ کسیر و ,دوش وفل تسا
 .دنکیم زیگناناجیه ار عوضوم «ون» .منکیمن ادج مه زا ار ون یاههدیا قلخ
 ندرک د»او فرص هک عدناوخ یروآون ةرادرد "نیوک زا یماتک رد نم .ل .ر

 :دروآ باسح هب رادانعع یم  دجاب ار رگید ةوح هج هزوح كي )ا یاهدبا
 ییارآزاب :یزرویضایر زا یساسا یشخب«نمضرذ .تسا یتسرد نکن .گ .م
 هن .تسامش نهذ دزاسیم نادیضایر امش زا هجنآ .تسا نامدوخ ناهذا

 ییایاضق مینکیم یعس مه و میيريگیم دای مه ام سپ ب .هدشتابثا یایاضق طقف

 Veda .ميشخب یلامت ]ر نامه ات ميشکیم ار اهراگ یی تودرف tee تبات
 نهذ «یعامتجا رظن زا یلو .تسا ناشخرد ینهذ رگنایامن بوخ یاهیضق

 ةویم رگا یتح «دنهدیم صیخشت .نانادیضایر طقف هن ,یرایسب ار یلاع

 «یزرویضایر» يبايزرا نیاربانب .دنامب رود ناشسرتسد زا نهذ نيا ةديسر
a)دنکیم :تواقت ادینش نامرظنم دب هسب اریضاپر شاد طقف . 

alتسبن یفاک ییاهنت & نیرمک و سرد هتبلا . 

 امش نآ زا زیچ نآ دیزومایب و دیناوخب ار [یزیچ] رگا اما هنئمطم .گ .م
 یهجیت لباق راک دیناوتپ هک سا نآ تهی هتیلا "دی هدرگن رب زا ار نآ طقف :دوقآیم

Van der Waerden2.  
  

1. Dvoretzky 3. Furstenberg 

4. Semeredi 5. Kuhn 

 فومورگ لیتاخیم / هبحاصم هس

 یلو :دننکیم دیلوت لیصحتل عرف بش ام دننام اهیضعد !تسین دد یلیخ .لرر

S\شیب رد ار ناشدوخ یجاخ هار اهدعب هک دینک تبجرت ینایوجشناد امش  

 .. (تنتسه (رظن رد Spal نوج قداارف۱) دنکیم توافت [عوضوم] دنریگب
Spدنرتهب همه زا ؟یروبال ووسناپ . 

 آب یغ) :منشاد مه كرنشع یوجشناد كج هک دیآیم ؟دای .ل .ر

 و برگ یر
 دبشاد هنشاد هژاجا رگا ؟دیتسه یسک هچ ورهلابند هک دینکيم یساسح) .ل.ر

 ؟دبنی رگ یمرب ۱) SUAS te دینک رکذ ار نادیضایر هس اپ ود (اذ
 یتالاقم ناگدنسیون و دناهدوب نم فارطا رد هک اهنآ .دناهتسد ود دارفا .گ .م

 .ماتشادن ییاتشآ اهل اب ًاضخش هک
eS EV OLN BI دیراذگ .لا.ر 

 مه (نآدربج) *فکتز سیروب زا .دوب "نیلخژ نم داتسا هدارگنینل رد .گ .م
 هک داد حیضوت میارب یتقو .تشاد یرصح و دحیب تاعالطا , متخومآیم

 متفرگراقرثت تحت دوشیم هجيتن ۲ یرول یفیط alse زا * یله ٌهیضق هنوگچ

 .مدمآرد یربج یژولوپوت صرق اپ و رپ نارادفرط ةگرج رد بیترت نيا هب [و]

wal تحت سپس . .متخومآ ییاهزیچ ؟کیرو ایلوت و "وگاروب رب زا alti 

 روط نیمه و .مدرکیمن ناشتاقالم یلیخ هک , ؛مدوب ‘ سیلوگرام و "" نادزاک

 تحت] میقتسمربغ  Letنم ه رگید دارفا قیرط زا [هک] وا یاههدیا .دلونرآ

 هتفاتمه ٌهسدنه رد شیاههرادنپ صوصخ هب هدوب مهم میارب [دیسریم "۲
 ؟تسا رتنسم امش )۱ یلیخ دلوندآ .ل.ر

 و .دندوب مه یتالاقم .دوب وکسم رد وا یلو ,لاس جنپ دیاش .هن .گ .م

 و ۹شره ۰۱۲ شت ۱" لیمسا یاهراک [ةعلاطم] اب نم یاهفرح یگدنز زاغآ
 متسه یسکاهنت زونه هک مدقتعم .دوب نم نامرهق شن .تفرگ لکش "۳ رگیلفج
 .مناوخیم تقد اب ار شیاههلاقم هک

BS VJرود زد هویوهب می نانادیضایر امش  cle؟دناهدوب یناسک هچ  

 نکمم نوچ .مینک رکذ ار اهنآ مسا هک دشاب یبوخ راک منکیمن رکف .گ .م
 .منک شومارف ار یسک تسا

ee CU Ny BS VY) Gb TH sole wags 

dan Wpمیراد قفاوت یماسا رتشیب دروم رد ام . 
 . تسا لاوس زا رارف قارب یهاد نیا .ل.ر

 .هلب .گ .م
 ؟دیاهدش هجاوع تسکش اد ای .لا.ر

 دیناوتیمن و دیزابیم تسد اهنآ هب هک دنتسه یرایسب لئاسم .ررکم .گ.م
 .دنکیم لح ار نآ یرگید سک یهاگ .دینک ناشلح
 یعرب ای دیدرکیم كلرف ار هزوح نآ ؟دوب هچ یتسکش نینچ دعابب و .ل .ر
 ؟دیدوکیم ظفح Sa ةدافتس» قوت ار تاعالطا

 متسناوتن و مدرک رکف اهنآ هب یدایز تدم هک دنتسه لئاسم یخرب ,هن .گ .م

 .منکیمن رکف اهنآ هب رگید و منک ناشلح
 ؟دینک رکذ یاهنومن دیهاوخیم .ل .ر

 تروص نیلوا .مدرک رکف "۷ یزمر عون زا ياياضق هب یدایز یاهلاس .گ .م
Zeghib3.  

  

1. Pansu 2. Laborie 4. Rochlin 5. Venkoy 

6. Helly 7. Leray spectral sequence 8. Yura Burago 

9. Tolia Vershik 10. Kazhdan 11. Margulis 12. symplectic 

13. Smale 14. Nash 15. Hirsh 16. Haefliger 17. Ramsay



Valea AM Shai eatiliy 

 ,مهدب خساپ ات مرادن رنه زا یفاک عالطا نم و تسا یصخش رظن نیا .گ .م
 .هن مه دیاش .دشاب هتشاد هعلاطم شزرا دیاش

 .شسزوم۲ اب هطبار :هناپار و تایضاب» .ل .ر
 اعطق ؟دوش نوگرگد نیشام ریثأت تحت تسا نکمم تایضایر ردقچ .گ .م
 نونکا .تسا هداتفا قافتا نيا مه نالا نیمه .دش دهاوخ نوگرگد هزادنایب

 یدایز رادقم ُةیاپ رب ار ناشدوهش دارفا هک دراد دوجو یطولخم تایضایر
 .بوشآ و یرامآ کیثاکم لثم ,دننکیم انب یددغ شیامزآ
 ؟تسیچ هراب نیا رد ناترظن .ل .ر
 دوبان ار یلعف تایضایر تسا نکمم و تسا یون زیچ !تسا یلاع .گ .م

 مه تایضایر و .دریمیم هک تسا هدنز دوجوم ره تشونرس نيا یلو ,دنک
 رتدماراکالامتحا :تشاد دهاوخ دوجو رکفت زا یدیدج عون .دریمب تسا نکمم

lesرد ًاتیاهن ام هک منکیم رکف .تفرگ دهاوخ تمدخ هب ار یفاضا یرازب  
 لاح رد] ام ؛درک میهاوخن تباث هیضق و درک میهاوخ راک اههنایار اب ییاههورگ
 دنهاوخ دوجو هدشتابثاهمین یایاضق .میراد اکتا تابثا هب دح زا شیب [رضاح

 نامیضایر شطع ًالماک دیاش یلو .تسا یزاب زا یرگید عون نيا و .تشاد
 .تسا جنرغب لاح ره هب ,دناشنن ورف شناد یارب ار
 تسا نوکمم یبشام و ؛تسا هنساو نیشاح هب نوچ :تسا تسرد .لر.ر

 ًتئمطم .روایب رظن رد !ر زابجنرطش یاههنایار نآ تسین روطنیا at .گ .م
 یلو .دننکیم یزاب ,ناهج رد رفن ود یکی یانثتسا هب دیاش ,یسک ره زا رتهب
 .میراد شتسود نوچ مینک یزاب جنرطش میناوتیم زونه

۱ Siagy aly 

 .دنکیم نوگرگد الماک ار جنرطش زا یقلت زرط [هنایار زا هدافتسا] نیا .گ .م
 اههنایار .دشاب هتشاد یدج یروضح رگید لاس یس ات جنرطش منکیمن رکف

 رگا دوشیم هج دینک روصت .تسین بلاج سپ .دنهدیم ماجنا رتهب ار نآ

 دنهد ماجنا رتهب ار نآ ًاعقاو اههنایار رگا .دتفیب تایضایر یارب یقافتا نینچ
 .میشاب هتشاد تایضایر زا یتوافتم عون دیاش
 دش فوم نورف لوط رد رشب هک تشون[ یباتک رد] "ناهروگ یورل .ل.ر

Goldsتروص ۱ر  Van) Wise Laoisدرک دیلوخ ییاهرازما  pe 

 ینمسق اههنای ار زا هدافتسا اب نونکا :درواید تسدهب یژرثا اخ هار اهنیشاح

 .دداب یم ینبع تروص زنم یاهتبلاعف )۱

Spندمت یاقب تروص رد  dleتقبس یوگ یضحم یرکف راکره رد اههنایار  

 ؟لاس ۱۰۰ اي ۵۰ ۰۲۰,۰۱۰ ؟دیشک دهاوخ لوط لاس دنچ .دوبر دنهاوخ امزا ار

 .درک دهاوخ روهظ یگدنز زا یدیدج راتخاس .لاس ۱۰۰ زا رتمک منکیم رکف
 هتبلا .دش دهاوخ راوخ «تسا راوخ هزورما ینالضع یورین هک روطنامه هزغم
 یلو .دروآرد لابتکسب یزاب رد یدایز لوپ دوشیم ینالضع یورین کمک هب
 هراب نیا رد یسدقم رما چیه .تسا روط نیمه مه زغم دروم رد .یدیراکرد هن

 لامعا [لووبس] ادوشیم ضرف) هک [طم نیون رشف] 1 سکشروکزت .درادندوجو
 میهاوخ رد bly و تسا ییادتبا رایسب و هزان ,یلماکت رظن زا تسا یضایر

 ؟مینکن ارچ ؛مینکیم یزاسلدم ار نآ لاح ره هب ای دنکیم راک هنوگچ تفای
 ۱ ؟مینکن ارج .لا.ر

Spنکممریغ نیا مییوگب هک درادن دوحو ؛یلبلد چیه اقلطم ؛یلیلد چیه  

 ... یلو .دنراد نیا فالخرب یتارظن هک دنتسه "زورنپ دننام یدارفا .تسا
  

1. Leroy Gourhan 2. neocortex 3. Penrose 

۳۸ 

 [دیاهدرک تباث هک یی]ایاضق بسحرب دینک کرت ار تایضایر رگا و ؛دیهد ماجنا

 یبایتسد هک دیوشیم هدیجنس یرگید یاهرایعم اب هکلب دیوشیمن یبایزرا
 .تسا رتلکشم یتح اهنآ هب

Gal op) Cbs oeیگتسب و تسا یوگید عون زا یراوشد نیا هک  

 طابت»ا هک مقفاوم Sie ره هج "دراد دیهديم ماجنا هک قراک تیمها هن

 ANNE KGS ge هب ندادخساج و رگید ةنيمز رد یصخش اب ندوک)اوقرد
elدشاد هدش فوشکم نانادیض ایر رب لمق اهلاس نآ خساب هک تسین مهم . 

 ناغآ رد .مینک ازجم مه زا ار ینوریب و ینورد لماوع تسا تخس .گ .م
 ار یریگدای نوچ دینکیم زاغآ ار یریگدای .دیتسه ناوج یتقو صوصخ هب
 ةهزیگنا نيا و .درک دیهاوخ تباث ییاههیضق دبنکیم رکف نوج .دیراد تسود
 :اتسسا تسرد

 تكچوک یه ناتیاههدیا اب هک شلاج نیا هکلج یریگداب طقف هن .ل.ر
 دیر اد رد

 یلو دیشاب هتشاد ییاهیزاورپدنلب دیاش دیتسه ناوج یلیخ یتقو .گ .م
lala Jools ALS 

 .دبنکيم ۱» دوخ یعس یلو فلد .ل .ر

 رباب رد ملع یهانتمان یایثد .دیریگب دای هک دیهاوخیم ًالوصا اما .گ .م

 ... دینک هضرع [یزیچ] دیناوتیم مه امش هک دینکیم رکف هتبلا .تسامش
 ؟هلاس ۱۵ ؟هلاس ۱۱ «تسبج ناوج زا ناتروظنع .لا.ر

 .تسا یفنم مه و تبثم مه هک هدباییم دشر هجنآ اما .۲* ات ۱۰ نیب .گ.م
 هدرلآ یدح ا ار امش Sty geal ol yl و ةقسامش یصخش تگراشم

 دیرادن یراک نوچ تسا بوخ یلیخ ون زیچ يريگداپ .هاگدید نیا اب .دنکیم

 رییس ریگزق یفطاع رظن زا .تسا یضحم یشناذ امشیارب دیتکب نآ ای.هک

 .دیدرگرب دوخ یعیبط ينهذ هداشگ هبدیناوتیم.دیریگیم دی رتشیب یلیخ و
 .میربیم تذل ون یاهزیچ زا ام .دینزیم اجرد دینکن یراک نینچ ًالصا رگا
 !دبنکیم هدافتسا هناسانشابیز یاهرابعع زا !دبنیدبيم .ل .ر

 .یفطاع میوگیم [اهنیا هب] نم .گ .م

 هدننکنیبعن امش Sle Gye هچ ؟تسیچ امش یگداوناخ یاههنیمز .ل .ر
 ؟تسا هدود

 و دادعا) "ستیلپوت و ارخامهدار باتک مردام مدوب هلاس ٩ یتقو .گ .م

 lS Ls Le سل gest LG العاک هتقوت .داع مس هب ار (لاگشآ
 ار نآ بلاطم دنجره .لوا دادعا ةرابرد ییاهزیج و اهثلثم یتامدقم ٌهسدنه

 .دوب هدش هنشون بوخ یلیخ .دوب زیگناناجیه میارب یلو مدیمهفیمن دایز
Ge Shel wot Tey GIRS) Gly earl ce Jو بوخ  

 ؟دبنسه لّئاف بوخ یرادگد امن

 .تسا هیوناث ,عوضوم رهوج اب هسیاقم رد شتیمها یلو .دراد تیمها .گ .م

 . :یشاقن ؛یفیسوع ننه و تایضای» .ل.ر

Sp؟لباقتم طباور .هسیاقم :تسیچ ناتروظنم  
[soa] هجره J auf 

acell 5aرد نانادیضایر  Jalalدنتسه رثه اب . 

 thes [eed VS] اههتشز cae ید یگتسیمه یعون هچونم نم .ل.ر
 راجد مه تابضایر دنسب ایم زاد تفرسب زا یشافن ینفو [Le 35s‘ مدوخ

 .دوشيم ییاتسب۱
  

1. Rademacher 2. Toeplitz



۳۹ 

 ریسم .دیورب یصاخ ٌةسردم هب رگا تاقوا یهاگ .تسین یهیدب ردقنآ اهنآ
 .تسا هدش نییعت امش هدنیآ

 هک دهدیم خر هدحتمتالابا اب یبلگنا رد هچنآ اب دبنک هسیاقم .ل .ر

Gertie Slaanss۹ ( 

 تسا نیا رد شور پا ءوطاخم .دنشاد هتشاد نوگانوگ قوفش ناب

 cg ARN scan ویعآتیقفوم يليع :ناژوم(یلام نور یارب طقق هک
 هژیو قرکف یاهنیفرظ اپ :یعامتجا طیحم اپ مداوناخ ینابیتشد زا هک

 .دنوشيم مگردوس دنش ابن رادروخرب
 .مهدیمن هئارا یلح هار چیه نم .گ .م

 ؟یسک هچ يارب شرورپ و شزوهآ .ل .ر
 ناشیحور لاوحا یسررب زا سپ ار نازومآشناد هک درک یعس دوشب دیاش گم

 .داد تهج یرصتخم

 نیکمم میقتسه یلبخ یشور هب اب ؟گنهدوز یلیخ هلب .ل .ر
AG Mes tae)؛دشاد  

S95 9 میمصت نداد تهج UL 2 oS ae 4 تگ 

 دبناوتیمذ ؟دش دهاوخ فرص اهیریگیمصت قارب نامز ردقهچ و .ل .ر
 ,دیراداو نارگید :رادرد یریگيمصت ر 6هب ًافرص و دیهاوخب ار دارفا ید رتهج

 :دنسرب نآ هب دیاد هک دنراد ار ناشدوخ یاهتیلوئشم [مه] اینآ
 .دوش یسررب دیاب هلأسم هتبلا .تسا نکمم منکیم رکف یلو th .گ .م

 !تسا یمومع یرما هکلپ .تسین ام راک [هتبلا هک]) فادها فیرعت زا سپ
 ماظن ار شرورپ و شزومآ دیناوتیم .دشاب نکمم دیاب بوچراهچ نیا رد هاگنآ

 طسوت هچره .متسه یرکف عونت و رثکت رادفرط یلیخ [هک میوگب] مهزاب .دیهد
 صخش کی نوچ .دوش بذج رگید ناهذا طسوت دیاب تسا هدشقلخ ناهذا
 هعماج .دوش میسقت قیالس هب هتسب دپاب راک .دریگب ارف ار زیچهمه دناوتیمن
 نامدوخ شزومآ سپ زا میناوتیم رتشیب و رتشیپ نیاربانب دوشیم رتهفرم و تهفرم
 مدرم هک میدقتعم یبرم ناونعهب ام .تسا راک نيا ماجنا ةوحن ,هلاسم .مییآرب

 یخرب .میتسین فرطیب ظاحل نيا زا ام هتبلا .دوب دنهاوخ رتدنمتداعس هنوگنیا

 اب یاهعماج رد یلو .دننک عانتما یرایسب دیاش .دننیبب شزومآ دنهاوخ یمن

 نآ یاهدمایپ .تسا کانرطخ رایسب هدیدنمیلعت دارفا دوجو هتفرشیپ یروآنف

 .ارآ تیرثکا اب 7 > ۳ مکح رودص لئم .دنشاب رگناریو تسا نکمم
 زا يلو گراد رب بهذم ةیاپ aN Sash هبلع رب نداد مک زا .ل در
 .هن 7 رادقم ةرادرد یریگیأر

 یمدرم .دیزادنیب قددع یداوسیم مانهب !سولوتاپ باتک هب یهاگن گم
 کروبوین رد رفن دنچ» دیسرپب اهنآ زا .دننکیمن کرد ار اهددع ینعم هک دنتسه
 چیه 6« 2 ene, wwe رم مع ارم .دننکیم یگدنز

 ییاهزیچ .دندقتعم ینیبعلاط هب هک دنتسه یناسک اهنیا .دنرادن یساسحا

 هنافسأتم .دشاب یمومع گنهرف زا یئزج دیاب ,یگرزب ةبترم موهفم لیبق زا
 داوس] نیا دقاف نانادیضایر یخرب یتح .دوشیمت هداد شزومآ تقو چیه نیا
 .دنتسه [یددع

cpl he Jyتسا دوجوم ابیسون ابق۱ و اهایرد رد بآ هرطق دنچ هک لاوس  
beادنمشوع .تساا . 

ay yds yd sh aSورا هتییعمچ التم ندا اچ یٍارب بعکع رتمولیف دنچ  
 ؟تسا ژاین

  

1. Paulos 

 فومورگ لیئاخیم / هبحاصم هس

 زا یعامتجا میاهدش هتخاس هدام زا ام هک اجنآ زا .مقفاوم نیا اب .ل.ر

 نامه هب نیشام یزور هک مينکن روصن ارچ ge میتسه ایطجار و اهلولس

 .دسرب یگدیچیپ زا حطس
 رد (یزاوم شزادرپ اب) یکینورتکلا رازفاتخس هک تسا لمتحم .گ .م

 ۱۰۲۴ دودح) ام زغم یسیانیس تیفرظ یاپ هب رگید لاس ۵۰ ات ۲۰ ضرع

 ۱۰۳ دودح) یکیتنژ تاربیغت زا هک روطنآ .دسرب (خم رشق رد سپانیس

 رازفامرن .دیآیم رب یرشب لماکت ریخا لاس نویلیم کی رد خم رشق (نژ
 هک تسا روصت لباق ینح .دوشیم هدز نیمخت ۱۰۵16 دودح رد زایندروم

 ابر کی .(هنادتسفوه ,یلیطا هلادنمقوه یسیوئمآترب هخفص ۱-۰

alk) Voleهدف قرظ ثنابشایر یییگدلی دب  gig gh Babeنینچ  
 و) یتسیز لماکت تیقفوم یلو دروخیم رب 2۷۳ لوادتم هلأسم هب یاهمانرب

 .دزاسیم نیبشوخ ار ام (۷ ۳ رب یرشب تایضایر روآتفگش یزوریپ زین

 .دنهدیم رییفت ار ام شرگن یزورما یاههنایر یتح و
 ؟ار ناهیکفق خوحف و ... .لر.ر

 تابثا .دشاب هچره .ار نامیفطاع شرگن و ءار نامرکفت ةوحن و .گ .م
 نآ ندرک لوحم اب ینادنچ توافت هبساحم هحفص نیدنچ اب یاهیضق
 یارب هک یرابتعا .دشاب مهارف یمود نیا یتقو یلو .دنکیمن رتویپماک هب
 یلو .دنکیم شکورف میربیم نآ زا هک یذاذتلا اذل و .میلئاق یتابثا نینچ

 میهاوخ هقالخ تایضایر هب نامتالیامت تیاده یارب یرگید یاهها ًالمتحا
 .تفای
 دوش هدیسرد امش زا دیهاوخب هک دیراد رظن رد یرگید تالاوس .ل .ر

 cae .دراد هک ار یاهیامرس نیرتاهبنارگ تیرشب هنوگچ هکنیا ندید زا .گ .م
 .موشیم نیگهودنا دنکیم عیاض ءار دادعتسااب ناکدوک bay gad تسد ناهذا
 Sting, ot کش ریق قاشناملعع تبار یار اب دنوکیمدربآت هنادرخ یب اب اهنتا

 درک رتکبس ار شرورپ و شزومآ دیاب هنوگچ اما .میوشیمن هجوتم یتح ام و
 ندرک نیزگیاج نم دیما اهنت ؟تشاد هگن الاب ار یلک حطس لاحنیع رد و
 هنایوجهطلس یاهراشف زا ار ساسح ناهذا راک نیا .تسا رتویپماک اب ناملعم

 رتعونتم ناگمه یارب شرورپ و شزومآ منکیم وزرآ نینچمه .دزاسیم اهر
 .دشاب

 هسنارف رد .دشاد ینلود سرورب و شزوهآ رگا یتح .تسا نکمم ًامتح .ل.ر

 .نسه هدنیآ ناراکشزرو اب نانادبفیسوع قارب یصوصخم یابسالک

 مه زا هعماج هنرگو دشاب دوجوم یکرتشم یانبم دیاب فرط کی زا .گ .م
 .تفای سرادم رد فلتخم لئاسم ندرک هئارا یارب یهار دیاب دعب .دشاپیم

 هزادنایب ار ناهج رد یرکف وج یعونت نینچ یلو .تسا لیامت کی اهنت نيا
 .دیشخب دهاوخ دوبهب

 میهاوخب زوه شاد زا هک تسا نیا خونت یمک داجبا Sly oly So در

 هیهن اصخش دجاد هک دشاد Loe chy طقف دناوتیم با .دنک هبعن یاهژورد

 Yu .تساهنآ هب توافتم یاهزیج ندرک هضرع طقف tla a هک ¢

 هکیلاحرد زیچ همه نیا .تسه تایضایر و یناسنا مولع :یعیبط مولع

 نوگانوگ ثحابم نیا ضرعم رد دیاب یوحن هب .دننادیمن چیه نازومآشناد
 هب باختنا یدازآ نداد .دوش هداد باختنا ؛زاجا نانآ هب سپس و دنریگ رارق

  

1, Sun



 ۱ ةرامش ۰۱۳ لاس «یضایر رشت

 اجنآ نانادیضایر زا یکی !هکنب شیرتیاه نم ملعم .دریگب تروص یخیرات

 دوب نکمم یتروص ره رد هک دندرکیم تایضایر رد ییاهراک اجنآ رد اهنآ .دوب

 رد هک هسسوم نيا گنج زا سپ ءاهدعب .دوبن گنج هب هتسباو الصا ,دننکب
 رد .دنام ظوفحم نانچمه .دوب هدش رياد نایجراکش یمیدق هاگتحارتسا کی

 هک دندرک یراشناپ اهنآ و .دندوب نادیضایر رگلاغشا نارسفا زا رفن ود تقیقح
 تباث ةجدوب نیمأت ۱۹۵۹ لاس دودح .عقوم نآ .دنامب رارقرب دیاب هسسوم نيا

 یاهنامتخاس یارب (۷۱۲) نگاو سکلوف داینب و دوب رسیم هسدوم نيا یارب
 .دادیم لوپ دیدج

 ,متشگزاب ناملآ هب ,نتسنیرپرد متماقا نیمود زا دعب ۱۹۵۶ لاسرد یتقو

 ار ناگدننکرادید هک میشاب هتشاد هتسباو یاهسسوم زین ناملآ رد متساوخیم
ltl seattle gl ayia emetic elgtiw gil)تسبوم .نشن ین  

 هدش سیسات شیپ لاس ۴۰ هسنارف رد (IHES) یملع تاعلاطم یلاع

 ۱۹۶۸ لاس رد و .مدرک عورش نب رد !ر راک یمارآ هب نم نيا دوجو اب .تسا
 لاس ۱۵ دودحم تدم هب «صاخ یتاقیقحت ةتشر» رد تیلاعف یارب یزوجم

 یمئاد راتخاس کی هب همانرب نیا لیدبت هب قفوم سپس و «میدروآ تسدهب
 نامز رد .تفای شیاشگ ۱۹۸۲ لاس رد هکک تالپ سکام ةسسوم ینعی میدش

jbl git datsدیدح یاهتلابا رد تساوخیم «کنالب سکام نمجنا»  

 .دش سیسأت «مولع رد تایضایر یارب کنالپ سکام ةسسوم» و دنکب یراک
 یکیو دراد نی رد کنالب سکام ةسسوم اب توافتم ییریگتهج ,هسسوم نیا
 .تسا هدرک راک لاس ود

 ًةبحاصم هب ناوتیم ناملآ تدحو زا دعب تایضایر ٌةعسوت نيا ةرابرد

 نمجنا] ظ.21.8 ۲ ةعانربخ ۱۹۹۸ ربماتپس ؛رامش رد "رنرب لیدب اب هدش ماجنا

 .درک هعجارم [ییاپورا یضایر
Se Jyشقن و هچ ینعب «نتشاد تابضایر رد «بتکم» :رتیوظن لاوس  

 رو نو شید و میم دارفا se ی ادنفس ید

 هک یماگنه نم هک تسا تیعقاو نیا ساسا رب نم ٍدوخ Aes .ه .ف

 هکنب شیرنیاه درگاش مدرک زاغآ ۱۹۴۵ لاس رد "رتسنوم رد ار متالیصحت

 یداتسا تمس وا .دوب هدش دلوتم ۱۸۹۸ لاس رد هکنب شیرنیاه .مدش

ys | SLB yرد یبتکم جیردت هب و ؛دروآ :تسدهب ۱۹۲۷ لاسرد رسوم  

 ٩نلوت رتیپ مانهب یدرگاش یو .دروآ دوجوهب طلتخم ؟ریفتمدنچ عباوت ٌةيرظن

 اب طابترا یرارفرب هب زاغآ سپس ؛تشون یفورعم باتک وا یراکمه اب هک تشاد

 نتم) .دش رارقرب اهنآ نیب یکیدزن ٌهطبار یدوزهب و .درک سیراپ رد ناتراک یرناه

 نامز رد .(دینیبب (۱۹۹۷) یبسیتامنام د تزا6 رد ار سیراپ رد نم ینارنخس

 بقارم یتسییاب .دوب یدوهب شلوا رسمه هک ییاجنآ زا ,هکنب شیرنیاه گنج

 یتدم هکنب .درکیم تظفاحم ناشرسپ زا دیاب وا و .دوب هدرم وا نز .دوبیم

 حافلژربا رد .دزیرگب رتسنوم یاهنارابمب زا هکنیا یارب گنج ًةمتاخ زا لبق ار
 رد یتح نکیلو .دوب یتکربیب نارود .تایضایر ظاحل زا نارود نآ .دنارذگ
 د ار شیرتکد :کردم هک شاد oo SUE وا گنج و اهیزات نامز نامه

 لاس رد هکنب شیرنیاه گنج زا دعب .نیاتشا لراک :درک تفایرد ۱۹۴۰ لاس

 رمز شبردیرف نینچمه .روطنیمه مه نیاتشا و .تشگزاب رتسنوم هب ۵
 هرابود هکنب و .دوب هدش ناریو لماک روطهب ًبیرقت رهش .تسویپ اهنآ هب مه

 یوجشناد ۵۰ زا رتشیب ًاعمج هکنب .دش داجیا یبتکم دوز یلیخ و درک عورش
Behnke1.  
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 خوربستریه شيردیرف

 eg la كسی

  

 ایآ :دوشیع یهدناعزاس هنوگچ هکدبا و تایضایر رد قیفحن sey یمر

 تایضایر رد «بتکع» زا روظنع ؟یدرف ای تس۱ يعمج تیلاعف عون كي

 ؟دراد دوجو روشک نیا رد قذبج نینج اب «ناملآ ot دروع رد ؟تسیچ

 یارب نادیضایر ره ,یلک روطهب هک مراد هدیقع نم :خوربستریه شی ردیرف
 هب اعقاو نادیضایر یلو .دنتسه شدوخ یاههدیا اههدیاو .دنکیم راک شدوخ

 هب نیاربانب و دنک راک اوزنا رد دناوتیمن وا .دراد زاین نارگید اب یمئاد تاثحابم
 ۱۹۵۲ لاس زا نم هک ,نتسنیرپ رد «هتفرشیپ تاعلاطم ًةسسوم)) ؛نم ٌةبرحت

 نم یاهراک نیرتمهم و .تسا لآهدیا ناکم کی poy اجنآ رد ۱۹۵۴ ات

 یراکمه اب ار یضعب و ییاهنت هب ار اهراک gi زا یضعب .دش ماجنا اجنآ رد

 یاهشور» دوخ باتک و متخومآ رایسب نارگید زا اجنآ رد .مداد ماجنا نارگید

 رایسب البق «هرود نآ ژرابرد .متشون ار «یربج ةهسدنه رد یژولوپوت دیدج

 طابترا هب نانادیضایر هک دهدیم ناشن حوضوهب نيا لاحرههب .ماهتفگ نخس
 میلاحشوخ رابسب ام نیاربانب و ؛تاقوا رتشیب رد لقادح .دنرادزاین رگیدکی اب

 هب دارفا هک میراد ار ۲«خافلو ربا یضایر تاقیقحت ٌهسوم» .ناملآ رد هک

 کنالپ سکام ةسسْوم» زین و دنوشیم عمج مه رود اجنآ رد هتفه کی تدم

clیارب کنالپ سکام ٌةسسوم» مه ریخا و «میراد نب رد ار «تایضایر  

 یارب ار دارفا ناوتیم اجنآ رد هک هدش ریاد کیزپیال رد «مولع رد تایضایر

 .درک توعد یرتینالوط یاهتدم
 ۲ صاخ یقیقحت یاههتشر بلاق رد اههاگشناد رد مه یهباشم یاهتیلاعف

 .دریگیم تروص " ناملآ مولع یلم داینب تیامح اب
 ؟دبنک رکذ یرتفبقد یاهخبرات تسا یکمع .لا.ر

 ۱۹۴۴ لاس رد هسسوم نیا .تسا بیجع یمک حافلو ربا ناتساد .هلب .ه .ف

penal؟نسوس روسفورپ نامز نآ رذ .تشاد همادآ زونه گتج هک یتامز هدنش  

 هتشاد یاهسسوم تساوخیم هدوب یلاوح نآ رد گروبیارف هاگشناد سیئر هک

 عمج مه رانک دنناوتب نانادیضایر ,دنوش تظافح اههناخباتک اجنآ رد هک دشاب

 هک تسین حضاو یلیخ .دنوش هداد تاجن گنج [بئاصم] زا دیاش و .دنوش

 یاهشهوژپ دیاب دروم نیا رد .دوب هج [نآ سیسات] زا یمسر [تاماتم فده
  

1. Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach 

2. Sonderforschungsbereiche 

3. Deutsche Forschungsgemeinschaft 4. Stiss



¥\ 

 ار اهنآ هک مروآیم دای هب طقف و .مروآیمن دایهب ار هرهچ و مان الومعم نم .ه .ف
 اهننارفنکرد اب دوخ فلتخم یاهترفاسم رد اي SEL سکام سوم رد نبرد

 ۴۰ یلا ۳۰ لاس ره ًانتمطم «نُب نارود» لاس ۴۳ باستحا اب .ماهدید

 یور .دوشن هدروآ باسح هب یرارکت دراوم رگا و ماهدرک تاقالم ار هدننکرادید
 مان ار نادیضایر ۲۰۰ دودس .مناوتب الامتسا .دونشیم رتشیب ای اف ۱۶۶۰ مه

 رگید ناسک یرایسب و ,ماهتشون ریگاست و لروب هات اب هلاقم نیدنچ نم .مربب
 "نو ود ناو فپوه اب لاثم یارب .ماهتشون هلاقم کی لقادح اهنآ اب هک دنتسه

 ۲۰ ًابیرقت ماهتشاد هلاقم کی لقادح اهنآ اب هک یناسک یلک روطهب .ارییادوک
 ةطبار اب دارفا زا یدادعت هچ هک منک باسح منکیمن یعس رگید لاح .دنرفن

 .دنوشیم طوبرم نم اب شودرا یا ٌةبترم
aS یه رکف هچ هدش هداد تسذ هنودوید هب هک ترابع sel ee) aly 

 .دنرکشل یهابس طفف نارگید .دنراد دوجو نادیضاپر ۱۰۰ ناهج رد

 نادیضایر هس ایود ناهج ربتعم هاگشناد ره رد .منکیمن دییأت ر نيا نم .ه .ف
 نانادیضایر هب عجار رگا ًاملسم .نکیلو .دنتسه بوخ رایسب هک دنراد دوجو

 زا تسا ترابع نآ فیرعت تروص نیا رد هک «مینزب فرح هتسجرب و ماگشیپ

 یدیدج یاهشور هک یناسک هدناهتشاذگ ناینب ار یدیدج یاههزوح هک یناسک
 یگرزب هورگ یارب هک یناسک ,دناهدرک یگرزب تافاشتکا هک یناسک هدناهدرک عادبا

 ۳۰۰ اب ۲۰۰ دیاش ای و ۱۰۰ ste تقو نآ .دنراد تیمها نانادیضایر زا

 ار اهنآ دوخ هک یاهتسیاش دارفا ٍدادعت هب یتقو .دشاب لوبق لباق تسا نکمم
 .دیآیم گرگ مرظنهب ۱۳* مقر «منکیم رکف ماهدرک تاقالم
 OBA robe) LT pS گن یلک تروصهب تاقبقحت هب رگا .ل .ر

 ابآ ؟دنربمیم دعب و دننکيم دشر یتافیقحت ياهریس یضعب هک دسریم

 تسکش اب تاقیفحن زا قربسم هک دنک نیبعت دناونب یسک هک دبنکيم وکف

 (؟یسک هچ .تروص نیا رد و) ؟هدش هچاوم
 ییاهتهج ار اهنآ نم .دنیآیم دوجوهب ناشدوخ یتاقیقحت یاهریسم .ه .ف
 نتسنیرپ هب هک یتقو ,نم دوخ یارب .منادیمن هدش(یزیرهمانرب و) یحارط

gaelهاگنآ و دوب حرطم دوب هدش یراذگناینب "یرول طسوت هک "اههفاب ةیرظن  

 رسنپسا و اربیادوک یاهرانیمس و سیراپ رد رس و ناتراک یاهرانیمس نایرج

 یریعب ةسدنه رد نآ یاهدربراک و اههفاب ةيرظن اذل .دمآ شیپ نتسنیرپ رد

 ,ریسم نيا نورد رد .دوشگ ار یاهزات ریسم رما نيا و .دندشیم هتفرگ دای یتسیاب

 ر-نامیر deed lose .مدادیم ماجنا حر-نامیر ٌهيضق یور ار دوخ راک نم

 رایسب یریسم همه نيا .دندش حرطم رگنیس و ایتا سیدنا ةيضق و کیدنتورگ
 نيا زا یکی .تسا هدش میسقن ریسم نیدنچ هب هک دنهدیم لیکشت ضیرع

 هلند نیلرب کنگ رد :تومسب ینارنخس نتم رد «تسا زیلانآ رد هک اهریسم

 یلیخ ؛نیاربانب .درک هئارا عوضوم نآ ؛رابرد مه یخیرات یشرازگ یو ؛دوشیم

 هاگچیه [ریسم نآ] .درک لابند لاس ۴۰ یلا ۲۶ ار ریسم کی ناوتیم تاقوا
 .دسریمن اهتنا هب

 هنشذگ هد .دیروآ تسدهد یخیران هاگدبد كي دبنکیم یعس یتقو ید .ل.ر

 ؟دیتک یه
 [Arbeitstagung]" یراک زور رد هجنآ هب دینک هجوت لاثم یارب ,هلب .ه .ف

  

1. Van de Ven 2. sheaf theory 3. Leray 

 ینارنخس ههادبلایف دوشیم هتساوخ رضاح نانادیضایر زا هک نب سوم رد یصاخ زور ۴

 .مسدننک

 خوربستریه شيردیرف / هبحاصم هس

 .تشاد نم دوخ و "ترمر و !تروارگ نم ناتسود لثم یرتکد
 .مياهتفگ مک «مییوگب هج ره اهیزان نارود رد هدمآ رابهب یاهییارخ ژرابرد

 مدرم زا یرایسب .تفر نایم زا ۱۹۲۳ رد تایضایر رد ناملآ ورشیپ تیعقوم

 رد رما نيا .دندرک کرت ار ناملآ و دنتفرگ رارق اهیزان باعرا و دیدهت ضرعم رد

 یلیخ .دش یروآدای .دیدرگ رازگرب (نیلرب) هرگنک نیا یط رد هک یهاگشیامن

 ام .دش نشور یضایرریغ و یضایر ٌةعماج یارب عوضوم نیا هک دوب بوخ

 تشونرس اهنآ زا یاهنومن اهنت هک مینک شومارف ار یکانلوه یاهتیانج دیابن
 تبحص اهبتکم ژرابرد .دندش هدنار نوریب نیلرب زا هک تسا ینادیضایر ۳

 نایوجشناد وا .تشاد نیلرب رد ربج بتکم کی "روش ییاسیا .میدرکیم
 رد هدشداریا وا دوبدای رد لیئارسا رد هک «روش یاهینارنخس» .تشاد یرایسب

 یبتکم رتون یما .دنتفر نایم زا اهبتکم ,نگنیتوگرد هتبلا دعب و ؛تسا تسد

 هک یفلتخم یاههتشر زا هتسجرب نانادیضایر زا یرایسب هب نکیلو تشادن

 دوخ «فالسا» وزج ار وا نم .دادیم دومنهر .درکیمن راک اهنآ رد شدوخ وا

 .دوب یزولوپوت رد فپوه ستنیاه نم داتسا گرزب داتسا وا هک ارچ .منادیم
 اکیرمآ رد ,نآ زا دعب یهاتوک ٌةلصاف هب .دنک کرت ار ناملآ دش روبجم هتبلا و
 .مش گرد

 لوح رد دارفا زا یهورگ زا تسا ترابع «بتکع» امش رظن رد یج .ل.ر

 .قوق تبصخش كب

 رتسنوم رد ههکنب تیلاعف نارود رد .دش هتفگ ًالبق هک روطنامه .هلب .ه .ف
 یدودعم ةدع هک .تشاد یرتکد یوجشناد ۵۰ زا شیب وا (لاس ۴۳۰ دودح)

 .درک لوفا تایضایر یزان رود رد هک ارچ .دندوب گنج نیح رد و لبق اهنآ زا

 اذ .داد شرتسگ رناتراک یه هورگ اب شطبور و تیلاعن وا گنج زا دب
 .تسا بتکم کی زا یاهنومن نیا

 هدیراد دننامفارگ هاگدید تي Led هک دسریم رظنهب نیاوبانب .ل .ر

 رد یب اهبتکع هک دیرادن هدبفع و دینببيم كچوک یاههورگ یبب یتاط اسثر۱

 .دنراد دوجو روشک كی یمایقح

 ؟ نامکاونبو فپوه ستنیاه رظن ریز خیروز رد یتدم نینچمه نم ریخ .ه .ف
 فپوه نستنیاه تراظن تحت یژولوپوت بتکم کی اجنآ رد .مدناوخ سرد

 اهدعب .تشادن وجشناد ردقنآ و دوبن هکنب بتکم یگرزب هب نکیلو ,تشاد دوجو
 نیمداتشه تبسانم هب ؛أیخا .دروآ دوجوهب یبتکم مه شدوخ نامکا هتبلا
 هدیشک ار نامکا «فالخا ةرجش» ییاینولاتاک نادیضایر کی نامکا دلوت درگلاس

 نت لماش ار لس اهچ هک هو
 ریثأت امش )کرد دبنک رکف هک دبنیبیم ار یرگید مهم نانادیضای» ابآ .ل.ر
 ؟دناهنشاد

 نیس :لروب :مشپسا :*ابیادوک آ :فیوخ و نامکا :یانراگ و هگنب زا دمب ده .ف

 رایسب رایسب وا زا نم .متشون اینا لکیام اب هلاقم هل نم .مربیم مان موت و نرچ
 راکمه اب یراکمه .میدرک هدافتسا توب لوئار یاهراک زا ام as داب دایز

 .دوب مهم یلیخ نم یارب مه ؟یگاست ناف مناوج

 ugha خلع كجوک هووگ كب هب رکیدکی اب و :ندود یسک یوجشناد .ل.ر

hols)؛دنتسه — لونشم لافع نیتشاد ینعب — شسودرا هطحار زا رتکیدزن  

 ؟دیسانشیم نادبخ ایر دادعت هچ همیورب هک رتفیعض طحاور عارس هب
  

1. Grauert 2. Remmert 3. Issai Schur 4. Beno Ekmann 
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 ۱ ةرامش ۰۱۳ لاس «یضایر رشن

 ةسسوم رد نونکامه هک سگنیتلاف هب دیاب .رتهزات یاهدرواتسد دروم رد

 هاش امرق ةيضرف لح رد زلیو راک هب هثبلا و .تسا نُب رد کناپ سکام
 تایضایر نیب یروآتفگش و دیدج طباور هتشذگ لاس هدزناپ لوط رد .منک

 لوقعمان ییاراک هب [نیلرب] ةرگنک رد .(نتیو ,ایتا) تسا هدمآ دیدپ کیزیف و

 سکع تهج رد لومعم لوق) دش هراشا یضایر یایاضق فشک رد کیزیف
 یزیج نیا .لقادح .تسا تسرد تهج ود ره رد مکح نیا اما ؛(تسا

 ار هرگنک رد افو نارماک ینارنخس ام .میاهدید ریخا هد ود رد هک تسا

 یاههنیمخ ,نامسیر ةيرظن :تخادرپیم نایرج نیا یسررب هب هک میدینش

 تسدهب یربج ةسدنه رد یددعتم جیاتن هک اههنییآ ةيرظن .اوای-یبالاک

 ؟میوسشنوک هب تسا ینفاک ؛ایوگ یاهسخ دادعت نرامش ًالثم .دهدیم

 ثحب دروم هرگنک نیا رد و .تسا جیهم رایسب اهنیا همه .منک هراشا
 .دوب

 ؟دسریم نانرظن هب مه یرگکید دراوم ایآ .لا.ر
 اب رد اهیلیخ هریخا یاهلاسرد .دنتسه یرایسب دراوم :متفگ هکروط نامه .ه .ف

 ,لیسنارفید هسدنه رد یمهم یاهزیح :دننکیم تبحص «یزاسیموتناوک»

 Sis. tad etal تسدهب یدایز یاهتفرشیب .دنراد دوجو اهشدرو باسح رد

 لاس هاجنپ هک رزوم ینارنخس رد هک روطنامه ,یکیمانید یاهمتسیس رد

pao peesمیدینش .تفرگیم . 

 ؟ددنکیم د تقو هچ و اجک هنوگچ :امش تبلاعف ةرابرد .ل.ر

 اب اجنآ رد .موریم مه زونه و متفریم مراکرتفد هب زور ره نم .بوخ .ه .ف

 ار دوخ یتیریدم یاهراک و .منکیم تبحص دنیآیم یلاوح نآ هب هک یدارفا

 ار هلاقم نتشون ینعی یعقاو یضایر راک هک ماهدرک تداع نم .مهدیم ماجنا
 یاهزور ای اطتتکپ هاههتش رد الوم و هدوک طلاطم قاا رد و دناح رد
 .مهد ماجنا oho لیطعت

 شنهذ هب یتقو شیاههیضق نیرتابیز هک تفگ ینامز لیمسا ویتسا .ل .ر
 .تسا هدوب ویر لحاوس رد هک هدیسر

 هک یتقو اي مامح ناو رد اي ندز مدق نیح رد تسا نکمم نيا ,هلب .ه .ف

 .دتفیب قافتا دراد یشمارآ مدآ

 اب هتسا یدنیاشوخ زیج ابآ ؟تسا هنوگچ Led Sle yobs .ل .ر
Gal Spo۷5 دنباشوخان تمسف یلو .دهدب ؟اجنا ار نی دیروبجم هک ( 

 ؟تسا

 نتشون یارب یریگمیمصت .تسا دنیاشوخان نم یارب هشيمه نتشون .ه .ف
 هکنیا یارب تقو یزور دنچ هب الامتحا .یریگمیمصت زا سپ و تسا دنیاشوخان

 یلیخ هک یاهلاقم .منک عورش هک یتقو ؛یلو .مراد جایتحا منک عورش اعقاو

 هب یتفو یعقاو تذل .دوشیم مامت عیرس ًاتبسن تاقوا بلغا .دشابن ینالوط
 .دوشیم هدامآ هلاقم هک دهدیم تسد مدآ

 زا هیوشیم امق هلافع یتقو .دنراد ار یماسحا cpl یسکع اهیضعب .ل.ر

 ندرک عورش عقوم هک .تسبن یزیچ نامه هکنبا قارب هدنوشیم راز نآ

 ؛دنتشاد ار سر اظتفا

 .هتبلا .منکیم هاگن نآ هب تیاضر اب نم .دوشیم مامت هلاقم یتقو ,ریخ .ه .ف

Gel! gS[عوضوم] نيا .مشاب هتشادن تسود ار نآ هک دنناب نآ زا یقسسق  
  

1. Calabi- Yau 2. Nontsevitch 

ry 

 :دوب صخاش .مدرک بیقعت نم هک یرگید ریسم اجنآ رد هک تشذگیم نبرد

 رتالاب داعبا رد هراکناوپ سدح ژرابرد لیمسا جیاتن وا "بیرغ یاههرک و رنلیم

 نيا زا اهزیچ یرایسب .[ نروکسیرب راک] اههنیکت اب بیرغ یاههرک ةطبار و
 اهاج یرایسب رد .0 , 4 یاههنیکت اتسار نيا رد .دندمآ دیدپ رذگهر
 .دندش حرطم مه (نیلرب رد نانادیضایر یللملانیب) ةرگنکرد هک .دنیآیم شیپ

 هدرم هک تفگ ناوتیمن ,دشاب مارآ یلیخ یتدم یارب یصاخ ةزوح رگا نیاربانب

 .دزیخرب هرابود تسا نکمم .تسا

Jهب عجار تسا هداد خر تابضایر رد هتشذگ رد هچنآ هب هجوت اد  
es ask؟دبنکیم وکف هچ تایضای»  

elitist تسا یه glow Bly plies Bd ys mack dh ad 
 رایسب ییانعم هب مه ار تایضایر دیاب امش .تسین ناسآ «ندوب تایضایر

 تایضایر خیرات زا یتاروصت نتشاد تروص رد امش نم رظن هب .دینادب ؛هدرتسگ

 نانادیضایر .دیشابهتشاد تایضایر زا یعقاو تشانش و کرد دینوتیم هک تسا
 زا یصاخ ةرود رد الومعم یاهفرح <  WEG[تایضایر خیرات هب] یهجوت

 زا یشخب لوط رد درف ءالومعم نکیلو .دنورب شیپ هب دنهاوخیم اهنآ .دنرادن
 هدمآ دوجوهب هنوگچ [عوضوم نآ] هک دنادب دوشیم دنمهقالع دوخ یراک رود

 تقو نيا دوجو اب .مدربیم تذل رایسب یخیرات یاهباتک ندناوخ زا نم .تسا

 تایضایر حیرات هب یاهفرح تروصهب ءاهیضعب دننام .دوخ هک متشادن ار نآ

 .مزادرپب

 تسه تابضایر خیران رد ینیصوصخ هک تسا نیا امش روظنم ای۲ .ل .ر

 یمبدق ght Sie WAS AS تسبن یف 5 ندش تایضابر یمانشخیران یارب هک
 ؟دگ ول نزن آخ

 ندش یاهفرح یارب .دراد ناوارف راکهب جایتحا [تایضایر خیرات] .هلب .ه .ف

 .بوخ ةنومن کی .دناوخ ار اهویشرآ و ءاههمان عبانم لصا دیاب .هتشر نیا رد
 تسا روهشم یربج ةسدنه رد شتاقیقحت bee هک .تسا ندراو رد ناو

 تایضایر میدق خیرات ةرابرد ییاهباتک وا .دش یاهفرح سانشخیرات کیو

 .تسا هتشون

 ؟دیراد یی اهنیلوژسم تایضایر لک لایق رد هک دبنکيم یساسحا ای۲ .لا.ر

 تسایر هرود ود یط رد ؛[ماهتشاد یساسحا نینج] هشيمه هلب .ه .ف

 لاس ۱۳ رد و ءاپورا یضایر نمجنا تسایر اي و ؛ناملآ یضایر نمجنا

 یتاقیقحت ةتشر یتسرپرس» لاس ۱۴ رد و .کتالپ سکام ةسسوم تسایر

 تدحو زا دعب نینچمه و .مدرکیم ساسحا ار دهعت نيا هشيمه .«صاخ
Glیهدنامزاس هب کمک یارب ییاههتیمک هب هک دش هتساوخ نم زا هکیماگنه  

 .مدنویپب قباس یقرش ناملآ رد تایضایر ةرابود

 هلاس هاجند لوط رد تایضایر ةرابرد ناتدوخ هگدید اد طابترا رد .لا.ر

Gain SB pesمیاقو ای1 .دیدرک رکذ دیدوم هدش دراو اهنآ رد امش هک ۱)  

 ؟دناهدود مهم یلیخ دینک رکف هک دننسه بن قرگید

 .تسا دودحم رایسب نم تامولعم .دنتسه یرایسب دراوم ؛هتبلا ,هلب .ه .ف

 مناوتیم انتمطم .منکیم هاگن مدوخ براجت ساسا رب عوضوم نيا هب نم
 یاههخاش زا یرایسب و یباسح یاههورگ ةيرظن و دادعا ٌهیرظن [تالوحت]
 هعسوت هداعلاقوف زین شیامن ةيرظن و یل یاههورگ ةيرظن .منک رکذ ار نآ
 .منکیم دای "اردناچ-شیراه و لروب نامرآ دوخ تسود زا نم .دناهتفای

  
1. exotic 2. Brieskorn 3. Harish-Chandra
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pond op) de te oa Jy؟دیتفرگ ار  
 راک نيا هک دوبن مولعم میارب نامز als .متشاد لاس هد هکیتقو دیاش .ه .ف

 .دوب دهاوخ یاهفرح و لغش عون هچ
 رگبد مولع زا لقتسع یرانخاس ثایضایر هک دبنکیم رکف امش اپآ .ل .ر

 مولع رگید تاج ابتحا و تایضایر نیبب یمکحتسم ةفرطود ةطحار اب تسا

 ؟وراد دوجو

 دوجو تعیبط رد هک دنتسه ییاهزیچ اب طابترا رد یضایر یایشا .ه .ف

 نیاربانب .دنراد دوجو تعیبط رد اهنآ .دینک هاگن مظتنم یاهیهجودنج هب .دنراد

 زا یرایسب ًالامتحا .دناهدرک فشک هکلب دناهدرکن عارتخا ار اهنآ اهنادیضایر

 هاوخلد و یرایتخا مه اهنآ نکیلو .دناهدش عارتخا تایضایر رد اهراتخاس

 تفرشیپ ریس SY دنهاوخیم هک ار یراکره دنناوتیمن نانادیضایر .دنتسین

 تایضایر نیب یکیدزن ٌةطبار .دناشکیم دوخ لابند هب ار اهنآ عوضوم یعیبط

 زا اههتشر نيا ندرکادج .میدق یاهنامز رد .دراد دوجو موجن و کیزیف اب

 یکیدزن رایسب ةطبار هرابود .دش هتفگ هکروط نامه .هزورما .دوب لکشم رگیدکی

oeدراد دوجو کیزیف و تایضایر . 
 ؟تسا نابز كي تایضایر :دينکیم رکف هچ هدیقع نیا ةراب رد .ل .ر
 نودب نانادکیزیف .تساههیرظن نایب و هعلاطم یارب یشور تایضایر .ه .ف
 تبحص ناشجیاتن ةراب رد ایو دنسیونب ار دوخ جیاتن دنتسناوتیمن تایضایر

 ترابع نم یلو .دشاب نابز کی دناوتیم تایضایر .ظاحل نيا زا .دننک

 هسیاقم نابز اب ناوتیمن ار تایضایر نم رظن هب .مرادن تسود ار «نابز»
 هتفرگراکهب اهنآ فیصوت یارب نابز و دیآیم دیدپ یمیهانم تایضایر رد .درک

 :هوش ی
 ؟تسین نابز حطس نامه رد [تابضایر] هک دینکیم رکف امش .ل.ر
 یضایر شور کی ام مينکيم یفرعم ار یمسا عون همه ام لب .ه .ف

 نابز اب هباشم ًالماک نيا نم رظن زا یلو ؛میراد اهزیچ فیصوت یار

las Slyke obs Jyدیناوتيم ای[ ؟دینکیم رکف هچ تابض ایر رد  

 ؟دینک صخشم ار ابی تایض ایر

 نینچمه .دنتسه ابیز اهتابثا زا یضعب هک مراد یساسحا نم ,هلب .ه .ف

 ابیز ,رایسب یاهنراقت [نتشاد] اب ءاههورگ ةيرظن رد ,یصاخ یاهراتخاس
 رخآ ات ار نآ دیناوتیم امش ینابثا .تسا هدننکناق ًاعقاو هک یتابثا .دنتسه

 .تساجنامه رد ًاقیقد یسانشییبیز هاگدید نیاربنب .تسابیز .دینک بیقعت
 ابیز دناوتیم .دوش هئارا بوخ رایسب سرد نآ و دیهدب یسرد امش رگا

 یلو .دنک ّشح انآ دناوتیم مه نادیضایر ریغ درف کی یتح و .دشاب
 ار دوخ رایعم یسک ره .درک فیرعت یبوخهب ناوتیمن ار [عوضوم] نيا ةمه
 .دراد

wyیادی اف «یی ابیز» نینج فیرعت یارب سال هک دینکیم رکف امش اپآ  

 هب تسا نیکمع (GLAS sls یاهرایعع عونت هکنآ اب ؟دشاب هتشاد

 دوش رجنم یرتبلاج یاهزیچ
 ار نآ یسک ره هک دراد دوجو یکرتشم ُةياپ نکیلو .تسا بوخ عونت .ه .ف
 .دراد لوبق

LT Jناز هب هنسداو هناسانشيب ابیز ةقبلس نیا هک دبنکیم رکف امش  

 راصعا للوط رد رییفن لیافربغ و «لومش ناهج» ارنآ هکنیا ای .تسا
 ؟دینادیم

 حوربستریه شیردیرف / هبحاصم هس

 یضار .دوشیم لماک هلاقم یتقو لومعم نم نکیلو تسین دنیاشوخ یلیخ
 :مدونتشح ز
 نیا ؟دوش وشتنم دیاج یدرواتسد هک دبسریم هجبتن نیا هب تفو هچ .لا.ر

 ؟دوشج رشتنع دیاب یزیچ هچ :دوشیم مه رگید لاوس كي ماش لاوس

 ؛مهم ةيضق کی ,دیدج ةجیتن کی ًاعقاو دیاب دوشیم رشتنم هک یبلطم .ه .ف
 ره مهاوخیمن نم .تسا بلاج دنک رکف مدآ هک دشاب یزیچ هابیز لاثم اب

 شهاوخ نم زا ؛منکیم ینارنخس یتقوًالومعم .دوش رشتنم یکچوک ةجیتن
 نم .سنارفنک کی یاهشرازگ» رد ,ole ul ,مسسیونب ارنآ هک دوشیم

 نیا ًالصا ای و مناسرب پاچ هب ار نآ دعب دیاش و منک ینارنخس مراد تسود
ih 

 ؟دپراد ینادوگاش امش اپ .لا.ر

 یرایسب «نب رد .مهدب سرد هک ماهتشاد تسود هشيمه عقاورد نم .ه .ف

 .مدادیم سرد نایدتبم هب تشاد وجشناد ۴۰۶ ات هک ییاهسالک رد تاقوا

 سرد ار رگید ثحابم و عباوت ةيرظن دیاش ,۲ ناباسح ۰۱ ناباسح اهنآ هب نم
 هشيمه یدتبم نادرگاش نتشاد .مدرکیم عورش لوازا هرابود هاگنآ و .مدادیم
 تفایرد یارب اهدعب هک دیشاب هتشاد ینایوجشناد هک دنکیم مهارف ار ناکما نيا

 رود رد یرتکد یوجشناد ۰ اعمج .نم .دننک راک یرتکد هجرد ای «ملیید»

 .ماهتشاد دوخ یراک

 :تسا هدشن مامق امش قدر ةدود .لا.ر

 و هاگشناد زا نم .مرادن ییوجشناد چیه رضاح لاح رد .بوخ .ه .ف

 ]۷۲.۳.1 رد زونه یلو .ماهدش هتسشنزاب کنالپ سکام ٌةهسسوم ِتسایر زا

 .منکیم راک (کنالپ سکام ةسم)
 یماسحا هکنیا اب دنهدیع ون و هزات یاههدیا امش هب نایوجشناد ای۲ .ل.ر

 ؟دیتسه ناشی اهم 6 نبلوا رد اهنآ یامنهار دینکيم
 اهدعب اهنآ زا یضعب اب .دندادیم هزات یاههدیا نم هب ًالومعم اهنآ .ه .ف

Ulاب یلیخ نم .دندرکیم هبهت ار دوخ ةلاسر هک یماگنه .متشون کرتشم  

 مدوب بقارم نکیلو ؛متشادن یدایز تقو ًالومعم هکنيا یارب ,مدرکیمن راک اهنآ
 هچ اپ هک متفگیم اهنآ هب نینچمه .دننک راک یضایر باذج وج کی رد هک

 هاگنآ و .دنناوخب هچ .دیايب of هب تسا رارق یسک هچ .دننک تبحص یسک
 طابترا .دندرکیم راک ناشهلاسر یور هکینامز .میدزیم فرح مه اب هرابود

 لقتسم Wal ادتبا نامه زا هک دوب رارق اهنآ .مدرکیمن رارقرب اهنآ اب یدایز
 .دنشاب

 ؟دیاهتشاد ناتب اهر رد مه ار تسکش ةبرجن امش ابآ .ل.ر
 متساوخیم هک ار هجنآ هک هداتفا قافتا یدایز دراوم منکیم نامگ .ه .ف

 و یضار هدمآ تسدهب جیاتن زا یلک روطهب نکیلو .ماهدرواین تسدهب
 .مناحشوخ
 ردقهچ دینک باختنا ار تایضایر هکنیا رد امش ةداوناخ ربثأت .ل .ر

we؟دود  

 فرح وا اب تاقوا یلیخ نم .دوب تایضایر ملعم نم ردپ .یلیخ .ه .ف

 یسرد یاهباتک رب هوالع .دندوب هناخ رانکو هنشوگ رد هک ییاهباتک هب .مدزیم

 ناربو نارابمب رثا رب هناخ نآ هکنیا ات .متشاد یسرتسد «ییادتبا ةسردم یلومعم

Wickes ysثحب ةجیتت رد ؛یناوجوت رد یمتشاد نارگید نا رثهب یتیعضو  
.منکب یضایر راک متفرگ میمصت «مردپ اب



 ۷ :ةرابق ۱۲: لاتن :یبشایر ر شن

 یارب یدنبنامز لودج و اهریسم یزاسهنیهب نوچمه یلمع یراک نيا .دننکیم

 ماجنا دیاب هک تسا ینیگنس راک .تسا رهش کیرد اهاومارت ای یقرب یاهراطق

 ناونعهب هشیمه یلو هداد ماجنانآ ناوتب هک تسا بلاج و بوخ یلیخ دوش
 ابیز دوش ماجنا دیاب هنوگج هکنيا ؛دیا دیاش .تسین بلاج ,یضایر راک کی

 تسا نکمم مه اهشور نیرتهب و نیرتهداس یتدم زا دعب و .دشاب بلاج و
 .دنوش ادیب

 ینبمه۱هج igh oo EVE) soley یابشا قارب هک ییاهمان هب .ل .ر
 ؟دیاهدرک عادبا ار اهمان نيا زا یضعب مه امش ایآ ؟دیهديم
 .مدرک داهنشيپ تسا «هفاب» یناملآ لداعم هک ار Garbey» ًةملک نم .هلب .ه .ف

 دوب هدرک اربیادوک ًالبق ار راک نيا دیاش .مدرک یفرعم ار "دات یاههدر روط نیمه
 رهن خوار یضق رد هکر آهن اذلسجدپ یوم .تسرض را هب هل لب
 مان ناونعهب ار فرح کی [یدراوم رد] نینچمه .مدیمان دات یاههدر دنوشیم
 «ناشن» دننام مدرب راکهب ار ییاهمسا ای .هنوگ# و هنوگآ دننام .مدرک حرطم

 .دنتشاد دوجو لبق زا هک ["«هنیتسد»]
 ؟دبهدیم اییعان نآهب ینیمها چیه ایآ .ل.ر

 انعم زا یاهناشن یواح دنناوتیم اهمان هک منکیم رکف نم .بوخ .ه .ف

 ای «هفاب» تاحالطصا رد .داد تبسن هناهاوخلد یلیخ ناوتیمن ار اهمان ؛دنشاب

 ناشن هدش یعس .[«هفاب» ملک یوسنارف لداعم] «؟هذع«عدنن» اي (2206»

 .دنتسه یزیح هنوگج ایشا نیا هک دوش هداد

 امش و هدش عادحا هتشدگ لاس ۵۰ لوط رد هک تسه یمسا ایآ .ل .ر

 ؟دیشاد هتشاد تسود ۱ OV اجوصتت

 تسیت مرظن رد .ه .ف

 ؟[دییوگیم هچ] رتویس 6 و تایضاپر نه و تایضخایر [ هطحار ةرادرد] .لا.ر

 میناوتیم ام .تسا نانادیضایر یارب یگرزب کمک رتویپماک هتبلا .ه .ف
 نم .میهد ماجنا hoy سرتسد لباقریغ هک ییاههزوح رد ییاهشیامزآ

 تابثاهب عورش زا لبق .ار هیضرف کی هک ماهدید ار یرظن رایسب نانادیضایر

 .دشیمن هیضرف تابثا هب رجنم ًاموزل شیامزآ جیتن .دندرکیم شیامزآ
 ماجنا رتویپماک کمکهب ییاهتابثا .دوب نآ تحص زا یمکحتسم هاوگ نکیلو
 یارب یرتویپماکریغ تابتا لاح هب ات و ,گنرراهچ ٌةیيضق دننام .تسا هدش
 هدافتسا ببسهب اصوصخ «یضابر یاهشهوژپ .تسا هدماین Curse نآ

 تروص ناعفهب ناسا رف «ننا دوو ان .قراذ قرف هتشذک اب .نتوسماک زا
 یاب تسا یاهو اهل شوپماک :دنبشیس ماجتا ام نهذ رف اهاگ .تسا
 ام هب کمک

 :.تسا شک طخ اب ر گرد زا یاهدیچیب عون رثویبعاک امش رظن رد .ل .ر

 هدافتسا نآ زا عیرس ردقج و هنوگح نارگید هک منیبیم یتقو نکیلو هلب .ه .ف

 موشیم هدز تربح lily .دننکیم تفرشیپ دادعا ٌهیرظن رد ردقج .دننکیم

 .منکیم نیسحت ار نآ و
 ؟دیوگیم هچ تاطابترا رد رثویع 6 قن هب عجا» .ل ار

 PES مسرتیم نم یلو «تسا زیگناتریح کینورتکلا تسپ .ه .ف
 کینورتکلا تسپ هتبلا .دورب تسد زا یضایر یاههناشن و تامالع نتشون

 یبوخ رازبا .تسا نفلن زا رتاراک رایسب هک تسا یروف طابترا هار کی

 ثحب ور رد ور هک تسا رتهب هچرگ .تسا کرتشم تالاقم نتشون یارب
 .دوش

  

1, Todd Classes 2. signature 
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 exile Les Ugh ریثک هاگن یسدیلقات ةسدنه یاناضق هب هینناتچب ده .ف
 ءاهتلثم ,میتفرگ دای هسردم رد هک یبلاطم و یسدیلقا ةسدنه هب رگا .دناهدنام

 .دنام دنهاوخ ابیز نانچمه و دنتسه ابیز اهنآ مینک هاگن
 هدناهدناع یاج هب اس ۲۱۰۰ لوط رد هک دجراد یپ اهلاثع امش نی ارد انب .ل.ر

 دوجو یکرتشع ةیاب یبنچ كلی هک دهدیم ناشن غوضوع نیا امش رظن زا
sais 

 .هلب .ه .ف

 یرگید زبج ای تسا هفرح كي .ندودراجن دننام «ندوبنادیضایر ایآ .لا.ر
Qe. Lisl 

 شدوخ تسا نکمم درف نکیلو .تسا هفرح کی تایضایر .بوخ .ه .ف
 یمرگرس کی نینچمه دناوتیم تایضایر .دشاب هدرک نآ فقو ًالماک ار
 رنه ناونعهب ناشراک هب هک مه ناراجن یضعب دروم رد عوضوم نيا .دشاب
 هدافتسا صاخ ییایشا نتخاس یارب ناشیاههتفه رخآ زا و دننکیم هاگن

 یاب نادیضایر هک منکم رکن نم تروص ره رد .تسا قداص .دننکیم
ES SF Lal هاگچیه Sle دشاب هتشاد تسود ار تایضایر الماک. 

 ,نم دوخ هلمجزا ,نانادیضایر یضعب .دتسیان زاب نآ هب ندرکرکن زا هاگچیه

 هک دنتسه یینامز عطاقم هشيمه نیاربانب .دنتسه یتیریدم روما مرگرس رایسب

 نایاپ هاگچیه نتشادتسود نآ یلو .دوشیم مک اهنآ رد یضایر راک نازیم

 :دربدلپ یمن
 «تسپچ هدنهديم تسن راعادآ هب ارنیآ هک هلمج نیا هاب رد ناترظن .لا.ر

 «هدنوشیم ۱دبج 8 رخ رد Sven هداس یاههدب ۱»)

ge Ji odوا .منک لتت ار فیوه ,ستنیاف زا یترابغ مناوتیم ظقف  

 و ینرعم رد ینانخس درکیم تفایرد ار زدلیف ناشن موت هکیماگنه
 دهدیم ناکما هک یراتخاس .مسیدروبوک ربج ژرابرد وا .درک داریا موت دیجمت

 تبحص .دنوش برض و عمج ,یزرم یاههنیمخ یانثتساهب ,اههنیمخ

 دوب نکمم موهفم نيا» :تفگ فپوه .دوب موت راک ساسا و هیاپ نيا .درک
 هب رجنم تسا نکمم هداس ٌةدیا کی «.دیایب هداس رایسب نم رظن رد

 یاهداس ٌديا مه یپوتوموه هورگ موهفم .دوش مهم و ابیز رایسب یبلطم
towel 

 یاههدبا نآهب امش هک دشيم ياهظحل هد طودرم رتشبد نم لاوس .لا.ر

 یمهرب و مهرد و هنفشآ تیعضو اب راک عورش رد ایآ .دیباپیم تسد هداس

 دبنکیم نامگ اب ؟دبسریم یقبفح ةدبا هب رک رخآ رد اهنخ و دبتسه ورهبور

 یصاخ خب رد ار امش هک دنزب هفرج ناننهذ رد ياهدیا تسا یکم هک

Ss gee © SN 

 راهچ ٌةيضق هک دنشاب هتشاد دوجو یاهداس یاههدیا تسا نکمم .ه .ف
dp Syیاهداس یاههدیا تسا نکمم .دننک رتهاتوک نتویپماک کمک نوذب  

 راودیما میناوتیم .دننک رتهب ار یهانتم .dol یاههورگ یدنبمیسقت هک دنشاب

 هیات
pe a yدبنکي گر اددوخ گاهدعاق < رکذ ز۱ زاد امش هک دسر یه  

 pes Vy toms طقف و دنفایم قافنا یزبچهچ نسب هک دییوگیم و

es۱  
 یاهلاسم دیاب نانادیضایر یتقو .مهدب یلک مکح کی مناوتیمن نم هلب .ه .ف

هدافتسا رتویپماک زا .دراد زابن یطخ ٌةلداعم ۱۰۰۰۰۰ لح هب هک دننک لح ار



۴۵ 

 ناتسریبد رد هک یتیمها هک دبنکیم رکف ابآ ؟تسیچ امش لمعلاسکع

 خساب] هک دینکيم نامگ ایآ ؟تسا هجوم دوشیم هداد تایضایرهب

 نیا هکنیاهب هجون اب دینکيم رکف هکنیا ای «تسا زیهآهنلابم [امنآ
wees؟میدرکیم یبردت ار یوگید تایضایر دیاد هتسا روآ فسأت رابسب  

 رد دنهاوخ یمن هک ۱ر یناسک ان تسا )ال یتهج ربینف امش رظلهب اپآ

 ve امنآ قارب دناوتیم تایضایر هک دنک عفاف دنوشج نادیضایر هدندآ

Saas 

 .دنراد جایتحا تایضایره ًانتمطم اهنآ .دیدرک حرطم ار اهتکتیشرآ امش .ه .ف
 .دنراد حایتحا ناسدنهم هک هنوگنامه

 اهنکنیشر خساب .منکيم حرطم ار لاوس طقف Gio رد نم .ل .ر
 دندادیم باوج لوا ناسدنهم رثکا نکیلو .دوبن خساج نیرتهدننکسوی ام

 هدافتسا راه ۲ یمک تسا نکمع اهن هک دندرکیم رارقا دعج و «نبچ چیه

 :تسا Ghee ًاندمع ایفآ راک :دننک

 رد ار تایضایر ات میهد ماجنا دیاب یدایز یاهراک ًٌاملسم ام .ه .ف
 زا .دش ماجنا ییاهششوک .هرگنک رد ءاجنیا رد .میراد هاگن هدنز عامتجا

 رد هک «ارگرب زنستنا سنگم نسناه ,یناملآ رعاش و هدنسیون کی هلمج
 هک دهد حیضوت درک یعس یو .درک ینارنخس «تسا فورعم یلیخ ناملآ

 We کرحتم یاهلپ ارج و دننکیم یگدنز هریزج کی رد نانادیضایر ارج
 هیلع رب نینچمه وا .تسا هدنامن رارقرب یطابترا چیه و دناهدش هدیشک

 زا و «مدوب فیعض یلیخ تایضابر رد نم» دنیوگیم هشيمه هک یناسک

 be هک دهد حیضوت درک یعس و درک تبحص .دننکیم راختفا عوضوم نيا
 ke همه رد تایضایر رگید فرط زا هکیلاحرد دراد دوجو یلیامت نینج

 تایضایر te ةرابرد یمومع یاهینارنخس .دوریم راکهب ؛یترمان زرطهب ولو

 نا .دننکیم هجوت بلج ًاتدعاق ء(دش رازگرب زورید هکنآ لیبق زا) یکشزپ و
 یصاخ تیلاعف تایضایر دننکیم رکف مدرم زا یرایسب هک دراد تقیقح

 بیرغ و بیجع یمک و روآلالم یلیخ .درادن یاهدیاف چیه هک تسا
em 

 ندا رد یتبلووسع تسا یکمس اه دبنکیم رکف ایآ تسا نیبنج ارج .لا.ر

 ینایض ایر ظاحل زا مو ننامسیردن شور ظاحل زا ° tes هتشاد عضو

pass mse asدوش  

 .میهدیم سرد سناسیل نایوجشناد هب ام .میراد یتیلوژمس ام لب .ه .ف

 نایوجشناد اب هک دشاب یطابترا عون هب طوبرم تسا نکمم [لاکشا] نيا
 دیاب ام نینچمه .مينکیم رارقرب .دناملعم نونکا هک سناسیل ٌةرود یلبق

 نآ زا ییاهتمسق هک تایضایر ةزوم .میشاب هتشاد هطبار عامتجا ٌةماع اب
 .دش هداد ناشن (نیلرب ةرگنک لالخ رد) ایناروا نامتخاس هاگشیامن رد

 دنتفگ نمهب .دوب زیمآتیقفوم هاگشیامن نآ [یرازگرب .تسا یبلاج مادقا
 هب رجنم اهشالت نيا .دناهدمآ اجنآهب زومآشناد ۱۰۰۰ og زادعب کی هک

 تسا رارق هک دش دهاوخ نسیگ رهش رد یمئاد تایضابر ؛زوم کی داجیا
 یهدنامزاس ار نآ ,نسیک هاگشناد رد یضایر داتسا "رخاپشالتیوب تشریلآ

 لک

  

1. Hans Mgnus Enzensberger 2. Albrecht Beutelspacher 

 خوربستریه شيردیرف / هبحاصم هس

 ای دهدیم ریبغن ار یضایر راک شور رتوببس 6 هک دینکیم رکف ایآ .ل.ر

SS ASQ)اب 6 یمیدق یاهشورهب ةدرم و تسا دش كي طقف نییا دينکيم  

Loe We Soa۱ ؟تشگ دنهاوخ زاد «یتشون و  

 یئزج و دنام دهاوخ یقاب کینورتکلا تسپ قیرط زا طابترا .اهنآ یود ره .ه .ف
 دنمهقالع نانچمه نانادیضایر هک مراودیما نم .دوب دهاوخ هرمزور یگدنز زا
 ,کینورتکلا تسپ دوجو مغریلع تقیقح رد .دنشاب رگیدکی اب تاقالم هب

 !دنریگیم تروص یرتشیب و رتشیب یاهتاقالم ًامئاد
deyدنوشیم ؟اجنا یدابز یلبخ یاهناقالع دبنکیم رکف امش سب : 

 یناشن چیه نم .دننکراک و دننیشب هناخ رد دیاب نانادیضایر !الامتحا .ه .ف

 ار اهتاقالم دادعت ,عیرس کینورتکلا تاطابترا نيا هک منیبیمن عوضوم نیا زا

 چیه رد یلو ؛اهتاقالم و کینورتکلا طابترا .میراد زاین ود ره هب ام .دنک مک

 .دوش یورهدایز دیابن اهنآ زا کی

 یناسیل عطقم و ناتسریبد رد شژوهآ ةرادرد یمک تسا نکمع .ل.ر

 هتشاد دیاش ای .دیابن ای دیاج ار یشفنهچ نانادیضایر ؟دییوگب
 ۹دنشاد

 رایسب ةتشر تایضایر هک دنامهفب نازومآشنادهب دیاب ناتسریبد ملعم .ه .ف

 تسود ار نآ ناوتیم هک ,میوگیم رگید راب و .تسابیز هک .تسا یبلاج
sadly:هک درک ادیپ یبادج رایسب تالاوس ناوتیم  lind galsاهنآ یور  

 هاگنکنادهب ناتسریید زا هک ینازومآشناد هک ميونشیم "الومعم ,هتبلا .دننک راک
 دیاش نيا .دنرادن یفاک ةزینا ای و .دناهدیدن شزومآ یفاک ةزادناهب هاگ .دنیآیم

 مه دیاش .دنریگیم دای لمعلاروتسد [طقف هسردم رد] اهنآ هک دشاب نآ یارب

 طسوت هک ار همانرب کی رد هدش نییعت یاهراکهار دیاب ملعم هک دشاب نآ یارب

 .دراد شتامیلعت رد یمکرایسب فاطعنا و دنک لابند هدش هتشون رتالاب تالاقم

 ناملعم هک میروآ تسدهب یبوخ نایوجشناد میناوتیم یتروص رد طقف ام

 هب طوب رم یاهسرد «بیترتنیمههب .میشاب هتشاد اهناتسریبد رد یبوخ یلیخ

 یارب هک دوش هئارا نانچ دیاب ,لارگتنا و لیسنارفید باسح .هاگشناد رد نایدتبم

 ییاهدربراک و جیهم یخیرات حرش اب ,دشاب زیگناناجیه و بلاج نایوجشناد
 .احهمه رد

 نانادیضاپر هامش دننام ينانادبضایر دبنکیم رکف اینقبقد ترابعهب .ل .ر
 ؟دننک افیا یناتسرببد شسزوعآ رد دیاب یشفنهچ :شهوژپ رد لاعف

 یبوخ ةیپ زا ات .مینک تیبرت ار هدنیآ ناملعم نامیاهسرد رد دیاب الوا .ه .ف
 .مینک ظفح ناشتالیصحت زا دعب ار ناملعم اب هطبار دیبًبثاث .دنوش رادروخرب
 تسس هاگشتاد ااب اهنآ طابثرا ات میهد هئارا اهنآ یارب ار یصاخ یاهسرد

 مظنم یاهتاقالم و اهرادید بلاق رد طابترا نيا هک دوشیم بوخ یلیخ .دوشن

 یتاقالم نانچ .متفگ نخس وا زا رابدنچ هک ,هکنب شیرنیاه ,لاثم یارب .دشاب
 زا .دندمآیم فارظا یساوت مه زا ناملعم .دادیم بیت رایگب یلاس |
 یارب [هلاسمین شرازگ] هتشچرچ وتسم) مانهب سنیلپوت وتآ یهارمه اب ار یاهلجم
 .درک یراذگهیاپ ناملعم

lp (psd Jyماجنا هسنارف شرورپ و شزوهآ ترازو قارب هک یر "6  

gagsهک یناسک زا رفن نیدنچ زا  dogs noیغایر سورد دوخ یناسیل  

 ار لاوس نیا 4.۰۰ :اهتکتیشرآ :ناسدنهم :ایکشزپ الثع) دناهدناوخ

 دینفرگ دای دوخ لیصحن لوط رد هک ینابضابر زا یزبجهچ» :عدیسرب
؛دوب هداس «زیجچیه» كي امنآ گرزب تیرثکا باوج ؟دیروآیم دابهب



 ۴۶ ۱: ؟رامش ۰۱۳ لاس :یضایر رشت

  

 "رشلف رتلاو

 یمظاک کمایس ةمجرت

 ره یازاهب :تسا نآ اب لداعم عقاو رد و دنکیم باجیا ار باختنا عوضوم
 دوجو باختنا عبات کی ,یقیقح یاهددع یهتان یاههعومجم زا ارامش ةداوناخ
 .دراد

 هتسوب-0/0 ۰6 رد ار ] عبات .دشاب 0 و 3 زا یکی 7/0 دینک ضرف

 .دشاب دح-7/0 ۰۵ رد ؟(6) رگا دنمانیم

 ؛دشاد هتسوبج-(7 ۰۵ رد f SVS 9 SV col Gage Bayo f .مل

 a Qype Cl Cog «هتسویپ-9 یعبات هک مکح نیا ناب و

 نآ اب عقاو رد و دنکیم باجیا دش رکذ الاب رد هک ار باختنا عوضوم لصا زا
 :تسا لداعف

 یور هک دنتسه ییاهروس مزلتسم اهموهفم-7 .یتخانش ور رکذق
 33 اهموهفم_( .دننکیم رییغت (۷ و 0 ۰« یور ینعی) دادعا زا ییاههعومجم

 مزلتسم .نآ رب هوالع اما دنتسه (۶ و 0 < ینعی) ییاهروس نینچ مزلتسم

 زا یمیهافم اههلابند .دنک رییغت 5 یاههلابند همه یور هک دنتسه یروس

 هب .(دنتسه لوا ةبترم زا دادعا و مود ترم زا اههلابند) دندادعا jl AVL ةبترم

 .تساهموهفم-9# یگدیجیب زا رتشیب اهوهتم-0 یتطنم یگدیجی اعم نی
 .تسا مود ٌةبترم زا زین عبات موهفم ریز تسین حرطم زیلانآ رد عوضوم نیا

 (6) رد و « رد یعضوم یاهیگیو ایقتس یگتسویب 3 ,صوصخهب
 یفاضا یدب رجت موهنم گیزا یگتسویسات هکیلاح رد دهدیم دنویپ مههب ار

 :دریگیم هرهب ؛(ناشیاهدح ای) اهنآ ییارگمه و اههلابند موهم ینعی .هطساو و

 .دنریگیم رارق ۶ (0) رد یدح یاهدنیارف اب رظانت رد 6 رد یدح یاهدنیارف

 لبق فیرعت رد هک یلکش هب 6 و « یاهفرح زا هدافتسا ,ینحانشح الطص۱ رکدخ

 (کیلیریس طخ هب تاراشتنا رد هلمجزا) ثحبم نیا ناگتشون مامت رد ,میدید

pe4 و € فورح زا هدافتسا اب اهموهفم-7 .صخشم روطهب :تتسا هم  

 یشوک و وناستلوب ار یگتسویپ و دح میهافم هک مهدیم حرش هلاقم نيا رد

 رد .دندرب راکهب و دنداد حیضوت هنوگچ ۱۸۲۳ و ۱۸۱۷ نیب یاهلاس رد

 یهانتم یاهتابثا نتشون رد یباتلد_نلیسبا شور دربراک نماد هب هلاقم رخاوا

 یاهدنیارف هب یگتسویپ و دح رب لامتشا تلعهب هک مزادربیم ییاهمکح یارب
 .دنوشیم طوبرم یهانتمان

ZNتسا جیار هک تسا لاس دص زا شیب ریز یاهفیرعت .یزورما تاحالطصا : 

 |V = {2;|r—-a > 4) یگیاسمه کیرد هک دشاب یعبات  دینک ضرف
 دنمانیم رد  دحسلت ار 0 دننام یددع .تسا هدش فیرعت ۵ نوج یددع زا

 دشاب هتشاد دوجو (6 < 6 ةطباض اب) یتبم ی .تبم «ره یازهب رگا
 ]و - (0)| < ء دوش هجیتن |6 - | < 6 زا و ره یازاهب هک یاهنوگهب

 هک دشاب هن(ف) یاهددع زا (8(۳)| < هن) نوچ یاهلاند ۵ دینک ضرف
 هج 6 ٌةلابند دنیوگ .تسا هدش یراذگسیدنا یعیبط یاهددع زا بن ّهعومجم اب

 هب قلعتم یا «تبثم ره یازاهب رگا .دنمانیم 5 دح ار 4 و تسارگمه 0

 دوش هحیتن ۶ > ۱ زا ۸ ع هد ره یازاهب هک یاهنوگهب دشاب هتشاد دوجو بن

[a — 2(7)| < € 

 هلابند ره یازاهب رگا دنمانیم ays f oC | 0 oe یددع

 ییارگمه « هب د ییارگمه .دنشاب ۲ رد شریداقم هک (8(2)|: ع ب)

 .دنک باجیا ار ba fos = (f(x(z))|t ع س)

 vals رد  دحس( ib یگا اینخ و رگا تسا 0 رد  دحس9 0 .مل

 )gles be )۱٩۱۶ یکسشیپریس زا Je هب هنیمز نیا رد ار یاهتکن

لصا زا ریز فیعض تروص .تسا دح_( .دح- هک مازلتسا نیا :منکیم



۴۷ 

de quantitées infiniment petites, n’est que pour 

abréger & simplifier les raisonnements; mais que 

dans le fond le calcul différentiel ne suppose point 

nécessairement l’existence de ces quantitées; que 

ce calcul ne consiste qu’a déterminer algébrique- 

ment la limite d’un rapport --- 

Il ne s’agit point, comme on le dit encore ordi- 

nairement, de quantitées infiniment petites dans 

le calcul différentiel; il s’agit uniquement de lim- 

ites de quantitées finites. Ainsi la métaphysique 

& des quantitées infiniment petites plus grandes 

ou plus petites les unes que les autres, est to- 

talement inutile au calcul différentiel. On ne se 

sert du terme d’infiniment petit, que pour abréger 

les expressions. Nous ne dirons donc pas avec 

bien des géometres qu’une quantité est infiniment 

petite, non avant qu’elle s’évanoiiisse, non apres 

qu’elle est évanotiie, mais dans l’instant méme ot 

elle s’évanoiiit; car que veut dire une définition si 

fausse, cent fois plus obscure que ce qu’on veut 

définir? Nous dirons qu’il n’y a point dans le cal- 

cul différentiel de quantitées infiniment petites. 

Mais les inventeurs cherchent 4 mettre le plus 

de mystére qu’ils peuvent dans leurs découvertes; 

& en général les hommes ne haissant point 

Pobscurité, pourva qu’il en résulte quelque chose 

merveilleux. Charlatanerie que tout cela! La verité 

est simple, & peut étre toujours mise a portée de 

tout le monde, quand on veut en prendre la peine. 

 لیسنارفید باسح یعقاو کیزیفاتم ندنامهف یارب نیا هک دسریم رظن هب

 نشور .دش هدیمهف بوخ بلطم نیا یتقو .دنک تیافک یدتبم درفهب
 و راصتخا یارب طقف کچوک تیاهنیب یاهتیمک ضرف هک تشگ دهاوخ

 درادن .یموول لیسارفید باسح اساسا هک هتسا لالدتسا يژاسهداس

 ورف نآ هب باسح نيا هک یزیچ و .دنک ضرف ار اهتیمک نيا دوجو

 ..تسا تمسق جراخ کی دح یربج نییعت .دهاکیم

 هک دنتسین کجوک تیاهنیب یاهتیمک ,دنیوگیمًالومعم هچنآ فالخرب
  whe jsدنایهانتم تایمک یاهدح طقف هکلب .دناحرطم لیسنارفید

Sealy Sa FS lps CLS SL piles uly soe Cbs 

 لیسنارفید باسح رد الک .تسا یرگید زا رتگرزب ای رتکجوک کیمادک

 هتفرگ راکهب راصتخا یارب طقف کچوک تیاهنیب حالطصا .دناهدیافیب
CaaS af تفگ میهاوخن نانادهسدنه زا یرایسب نوح ام .دوشیم 

 هکلب تسین کچوک تیاهنیب دشرفص زا سپ اي ندشرفص زا شیپ
  Beta il ps cases,یقی رک نیتچ ]بز هتسا گنیوگ تییاهنیب

 یاهدیاف دهد حیضوت دهاوخیم هک تسا یزیچ زا رتمهیم راب دص هک

 رشلف رتلاو/اتلد .نلیسپا .یشوک ,وناستلوب

 < فرح کمکهب دح(/ نیاربانب و .دنوشیم هداد ناشن هلابند ییارگمه 5

 هدافتسا 6 زا اهموهفم-/ دروم رد سپ .دوشیم هدنایامن 2۷ اي 7 فرح و

 ۱«یراک نلیسیا» یهاگ ,نلیسبا زا هدافتسا اب میهافم اب ندرکراک .دوشیمن

 ةدنهدناشن ییاتلد-_نلیسیا یاهکینکت هب عوجر هکنآ لاح ؛دوشیم هدیمان

 ینعی دوریم راکهب زین 8 یارب (روس کی نیاربانب و) فرح کی هک تسا نآ
 .دنرظندروم اهموهفم-2

 و رلیوا اب هارمه (۱۷۱۷-۱۷۸۲) ربمالاد تسیتپاب-ناژ .ربمالاد ةمانرب ۲

 ناباسح یسامح رصع رهاظم هک دوب ینانادیضایر زا یکی ؛یلونرب ناردارب
 تگنهرف اب فراعملاةرد اد راتساریو وردید سیند قافتا هب یو .دنوریم رامشهب
 لاس رد) فراعملاةریاد نیا مهن دلج رد .دوب فرح و ؛عیانص tye للدتسع

 تشون نینج [دح] 1116 ةلاقم رد ۵

On dit qu’une grandeur est la limite d’une autre 

grandeur, quand la seconde peut approcher de la 

premiere plus prés que d’une grandeur donnée, si 

petite qu’on la puisse supposer, sans pourtant que 

la grandeur qui approche, puisse jamais surpasser 

la grandeur dont elle approche; en sorte que la 

différence d’un pareille quantité 4 sa limite est ab- 

solument inassignable: - - 

A proprement parler, Ja limite ne coincide ja- 

mais, ou ne devient jamais égale, 4 la quantité 

dont elle est la limite; mais celle-ci s’en approche 

toujours de plus en plus et peut en différer aussi 

peut qu’on voudra --: 

 کی هک تفگ ناوتیم  Gl jpaee yle cS] grandeurنیا

grandeur to تسا «یسدنه راتسویپ طقن» کی عقاورد حالطصا] 

 ردقره ,یضورفم 872۳706۷5 ره زا دناوتب یمود رگا تسا یرگید

 زا هدننکلیم 7۵706۲ هکنآ نودب هتبلا ,دوش رتکیدزن یلوا هب .کجوک

 عته060۳ نیا لضافت هک یمسق هب و درذگب دنکیم لیم نآ هب هکنآ

 .دشاب نیبعت لباقریغ Whe شدح و

 اب و ,قبطنم تیمک نآ رب هاگچیه تیمک کی دح ,قیقد نابز هب

 و دنکیم لیم دح هب رتشیب و رتشیب تیمک نآ یلو دوشیمن هربارب نآ

 .دوشیم کچوک .میهاوخب هک ردقره نآ اب شنالتخا

 1:60 ةلاقم رد (۱۷۵۴) فراعملاتریاد نيا مراهچ دلج رد ربمالاد
 یمهس دروم رد و تخادرپ یلضافت تمسق جراخ ٌةرابرد تحبهب [لیسنارفید]

ed yy" = axتبسن دح ناونعهب یسدنه روطهب ار (0/۲۷) سامم  

 :دناسبر نایپب تارابع نيا اب ار هلاقم یو .درک نییعت ۵/۲۲۵ + 8)
Celui-ci nous paroit suffire pour faire entendre 

aux commengans la vraie métaphysique du calcul 

différentiel. Quand une fois on l’aura bien com- 

prise, on sentira que la supposition que l’on y fait 
  

1. epsilontics



 ۱ :ةرامق.«۷۳ لاس:«یبخانر ربقت

f(at+w) < plat+w) Sl f(a) < م(6) و دنشاب ۵ نوچ wore 
  lb Bie) ethyl AI gata, wn Bel bodدشاب هتشاد دوجیم

(fla tw) < pla +) دوش هجیتن lw] <b jl S yb 
 .منکیم یزاسزاب وا یراذگدامن ٌةویش زا هدافتسا اب ار وناستلوب تابثا نم

  gl aclیرادتناما و تقد اب ار شلالدتسا یلو منکیمن ةنحرت هملک هب.ةملح ار

 .ثبثم ۲۲ و ؟) ره یازاهب .4 > م(0) - 6(۶/) دینک ضرف .میوگیم زاب

 mls «یگتسویپ هب انب

 اص(0:) - p(atw) < ٩۲ > م(0) + ۲ )۱(

f(a) -A< flatw) < )0( + 0( 69سپ  

 - (0)- ٩ < -(+ د) < -(0) + )۳( ٩

 دنشاب هتشاد دوحو 6۲ و ۱ (cx دشاب کحجوک یفاکردقهب بن هکنيا طرش هب

 زا و |/(0) - 6 + س)| < 6) دوش هجیتن || < 6۵۱ زا هک یاهنوگهب

 )1( 5 |(coe ela) — pla + w (YN) > 8۲ دوش هجيتن || < ۲
 ددع ود نایم زا رتکجوک ددع 6 نآ رد هک [lw > 6 هکنیا طرش هب دنرارقرب

 میروآیم تسدهب (۳) و (۱) پچ یاهفرط ندرکعمج اب .(تسا ۵6۲ و ۰۱

٩ + )-)6( - ٩( < ya +w) - f(atw)ص(ه) -  

 .پح فرط اجنیا رد اما .دشاب کحوک یفاک ردقهب هد هکنیا طرش هب

 کجوک یفاکردقهب ۲۲ و ()رگا دنامیم تبثم نیا و .تسا ۸- ) +٩(

 A/T Gale ینعی) دنوش باختا
 ۵۷-۵۸ تاحفص رد دنکیم شفیرعت زا وناستلوب هک یاهدافتسا نیمود

 یاهلمجدنچ ٌةلیسوهب هدش هداد عبات هک دهدیم ناشن اجنآ رد هک تسا

 زاب نم .تسسا هتسویپ ا0() > قب دح اون: رک عدم ول دا ۰ زر

 دنج ره و منکیم یزاسزاب وا یراذگدامن ةویش زا هدافتسا اب ار وناستلوب تابثا
 .تسخن .میوگیم زاب هنارادتناما ار لالدتسا ,منکیمن همجرت هملک هب هملک ار نآ

 دوشیم نایب ریز تروصهب 202 + ند) - ((2) لضافت

b« ((@ +w)” —2™) +e (a +0)” قزل ) دل 

+p-((w+w)" —a"). 

 دسیونیم ۰ 1(س) لکش هب ار نيا یاهلمجود ةيضق زا هدافتسا اب هاگنآ یو

 ریز ترابع (b aul le Pla @& نتشاذهگن تباث اب «نآ رد هک

mbox" 4m. (m—- \) {Vow ea pee bw 

\ tn-e-2"+n-(n—\)fYoe-w- 2" +---+e-w™ 

 مس
 جن( ۱0/۲۵۰ ننه جد ات

 ۸ ۰۰۰۰ ۰ ۰. یاهلماع :دراد دوجو وناستلوب نتمرد مهمریغ یپاج هابتشا کی)

So Sle (Bhd ie Sf) gowوب دینک باختنا صخشم :تبع هلو  

 یاج هب رگا هک دشاب 1 (ن۱) عومجم زا لصاح یفنمان یددع 5 دینک ضرف

 تسدهب .میهد رارق ار شقلطم ردق عومجم نيا یاهدنوعمج زا کی ره

FA 

 باسح رد یکچوک تیاهنیب تیمک چیه مییوگیم ام .درادن

 .درادن دوجحو لیسنارفید

 دنناوتیم هکییاج ات ار دوخ تاعادبا دننکیم یعس ناگدننکعادبا یلو

 طرش هب دنتسینرازیب ماهی زا ًادبا مه مدرم مومع و .دنزیمايب زمروزار اب
 !تسا یدایش اهتیا همه .دشاب هتمادربرذ یروآتفگش ةجيتن هکنیا

 رارق نایناهج همه سرتسد رد ار نآ ناوتیم و تسا هداس تقیقح

 .دنک شالت تهج نيا رد دهاوخب یسک هکنیا طرش هب داد

 نامز رد مینک ساسحا تسا نکمم ؛میناوخیم ار تارابع نیا هک زورما

 سا هنگ نفرت یهاعب نایاب My lb هب یتس ایرقتاک اب سافشراز
 زونه دح موهفمهب یضایر درکیور تایئزج .تارابع نيا نتشون ماگنه رد یلو
 هدنیآ رد ab هک دوب یاهمانرب رتشیب .تشون ربمالاد هجنآ و دوب هدشن صخشم

 هک یعطاق یاهماگ اب ادعب همانرب نیا .دوجوم عضو فیصوت ات دشیم ارجا
 .دش ارجا :دنتشادرب یشوک و وناسشلوپ

 رظن ریز گارپ رد ار تایضایر (۱۷۸۱-۱۸۴۸)وناستلوب دراهنرب .وناستلوب ۳

 لیصحت هب نیح نامه رد .دناوخ "رنتسرگ فزوب-ستنارف و "اردیو والسیناتسا
 .تایضایر رد یرتکد هجرد تفایرد زا لبق زور دنج و تخادرپیم مه تایهلا

 گارپ رد تایهلا یسرک کی ۱۸۰۷ لاس رد .تفرگ مه (دازآ) شیشک ناونع

 رد و داد همادا زین دوخ یضایر قئالع شرتسگو شرورپ هب اما دروآ تشسدهب

 ینایم رادقم هيضق تابثا هب هک داد راشتنا [۱] یکجوک باتک ۱۸۱۷ لاس

 .تشاد صاصتخا

 یازاهب  نوچ یعبات یگتسویپ زا یفیرعت باتک نيا ۱۱ ةحفص رد یو
 ۲ :داد تسدهب 3 ریغتم کی

Nach einer richtigen Erklarung nahmlich versteht 

man unter der Redensart, dass eine Function f(x) 

fiir alle Werthe von z, die inner- oder ausser- 

halb gewisser Grenzen liegen, nach dem Gesetze 

der Stetigkeit sich andere, nur so viel, dass, wenn 

x irgend ein solcher Werth ist, der Unterschied 

f(z +w) — f(x) kleiner als jede gegebene Grésse 

gemacht werden kénne, wenn man nur w so klein, 

als man nur immer will, annehmen kann. 

 be f(t) age eel هک هتفگ نيا :تسا نیا بلطم تسرد حیضوت

 یاهنارک نورد و نوریب رد 2 ریداقم همه یازاهب ینسویپ نوناق هب
 :نیتچ 8 رگآ تگ اتسنا یتعم رب هب افرص دنگيم رییلت یصخشم

 رتکچوک ناوتیم ار (2 + س) - [(2:) لضافت هاگنآ .دشاب یرادقم
 هاوخلدردقه هد هک درک ضرف ناوتبرگا طقف درک یضورفمرادقم ره زا

 طرشهب |(2 + س) - (2)| < < میراد < > * ندوب ضورفم اب سپ
 .دشاب «کحوک هاوخلد ردقهب» بن هکنیا

 هک ۵۲ ذحفص رد یکپ .دریگیم راکهب اج ود رد طقف ار شفیرعت وناستلوب

beloزا ییگیاسمه رد هتسویپ و هدش فیرعت یعباوت مو  رگا دهدیم ناشن  

1. Vydra 

  

2. Gerstner



۳۹ 

 :دزادرپیم [ریداقم ی]اهباستنا هنوگنیا دح فیصوت هب سپس وا

Lorsque les valeurs successivement attribuées a 

une mueme variable s’approchent indéfiniment 

d’une valuer fixe, de maniére 4 finir par en différer 

aussi petit que l’on voudre, cette derniére est ap- 

pelée la limite de toutes les autres.- - - 

 ینیعمانردقهب دنوشیم هداد تبسن ریفتم کی ه ایلاوتم هک یریداقم رگآ
 اب ناشفالتخا ینعی دنوش کیدزن صخشم رادقم:کی هب [عاطقناالب]
 دح ار (رادقم) فرح نآ هاگنآ دوش کجوک هاوخلد ردقهب رادقم نآ

 .دنمانیم ریداقم نآ

 یاراد اهنآ [هب ریداقم] یاهباستنا هک دنراد دوجو ییاهریفتم ,صوصخ هب
 :دنرفص دح

Lorsque les valeurs numériques successives d’une 

mtieme variable décroissant indéfiniment, de 

maniére a s’abaisser au-dessous de tout nombre 

donné, cette variable devient ce qu’on nomme un 

infiniment petit ou une quantité infiniment petite. 

Une variable de cette espéce a zéro pour limite. 

 ینعی دنبای شهاک یتیعمان ردقهب ریفتم کی یلاوتم یددع ریداقم رگا
 یزیچ هب لیدبت ریفتم نا هاگنآ .دنوش رتکچوک یضورفم ددع ره زا

 .دنمانیم کجوک تیاهنیب تیمک ای كثچوک نی انبب ار نآ هک دوشیم
 .تسا رفص هریغتم عون نيا دح

 یاههتشون رد .دناهدمآ (۱۶ .ص .۴ OUT ةعومجم) [۲۳] رد اهفیرعت نیمه

 هند 0هاذا» ترابع .دوشیم هعحارم اهفیرعت نيا هب یتقو یشوک یدعب

aque l’on voudreنیب لضافت هک دوشیم نایب تروص نیا هب ار  

valeur fixe yl 5 p22 4 ot osls Cus [ole] valeursرادقم]  

 .درک رتکچوک یضورفم تبثم ددع ره زا ناوتیم ار [صخشم

 یموهفم هکلب تسین فرح کی یشوک فیرعت رد ریفتم.هتکن دنچ .ب ۴
 هنیمز نیا رد .دوش رپ ریداقم یاهیجاستنا اب دیاب هک یمرف موهفم .تسا یضایر

 .موشیم رکذتم ار ریز ةتکن هس

 موهفم زاوا ؛دنوشیم هداد تبسنریغتم کی هبریداقم هک دسیونیم یشوک.۱

 دناوتیم هک هریغتم (۱) نیب یراذگدامن رد نینچمه .دیوگیمن نخس باستا

 .دراذگیمن یقرف .باستنا ریداقم (۳) و ,باستنا (۲) ,دهد ناشن 2 اب ار نآ

 .دربیم راکهب زین هدش هداد تبسن رادقم ندادناشن یارب ار 7 بلغا ورنيا زا

 دف یم شرق رهاظ «دناعیم arte بک باس نوکیا نماد هل ۲

 زا دشیم نیاربانب) دننکیم قدص یبیترت ةطبار کی رد مکتسد اهنآ هک
valeurs les unes aprés des autres[یرگید زا سپ یکی ریداتم]  

 فیرعت ییاههلابند تروصهب ناونیم ار اهباستنا صوصخ هب .(درک تبحص

 تشاگن دننام دنشاب مه رتیلک دنناوتیم اهنآ یلو تفرگ رظن رد رب هدش

 یاهدرب .(دیروآ دایهب ار تیمساروم ٌهلابند نیون موهنم) هزابمامت یور ینامه

 دسریم رظنهب حضاو یشوک تارابع زا یلو دنوشیمن صخشم زین اهباستنا

 رشلف رتلاو /اتلد ,نلیسپا .یشوک وناستلوب

wy SI aly5 هاگنآ < بی <  < {T(w)| < Tr)|سپ  

 اد و تبثم 1) رگاور نیا زا ۰۵( + س) - 2(0)| > ۰7 (س)| < 5

 .و(ش + )| - 2(۵)| < ط هاگنآ «دشاب 12/5 و ند» یود ره زا رتکچوک
 و 6) اب رظانتم بیترتهب ۰۵۷ و ۵۱ .لوا دربراک رد هک یلاح رد مينیبیم

 Leg we ء > 1) اب رظانتم ی6 مود دربراک رد «دناهدشن رکذ تحارصهب ۲

 نیاربانب .تسا هدش نیعم 12/5 و بد ددع ود نایم رد رتکچوک ددع ناونعهب

 یگنسویپ-9 يزورما ینعمه اقیقد ار دوخ فیرعت وناستلوب .دروم ود ره رد
 ?ites راکهب

 هاگن نیتسخن رد .دناهدش هضرع ماهبایب و نشور هک ,وناستلوب میهافم

 دیدپ سوتز زغم زا هننآ هک دناهدیوارن نوریب وا زغم زا روط نامه دسریم رظنهب
 .دوب هدمآ

 گارپ رد هک یتاطابترا و اهییانشآ زا رظنفرص وناستلوب هک دسر یمن رظن هب
 یضایر درواتسد «هجیتن رد .دشاب هدوب هتشاد نانادیضایر اب یطابنرا تشاد

aشضرعع رد هک درب زآ کرم را نسب لاس یس طقف و نام  

tuk oyرد یریثأت وناستلوب یاههتشون صوصخ هب .تفرگ رارق یضایر  
 .تشادن نارگید و سارتشریاو تسدهب Senay ددجم فشک

 یشوک ۲
 یضایر یسرد یاهباتک .اهنآ دح و اهریغتم ٌراب رد یشوک راک .فلا ۳

 اب هک ار یضایر یتیش یلو دنربیم راکهب ار «ریغتم» ٌةراو مه زونه یزورما
 ینابز ءیش کی «ریغتم» زورما .دننکیمن فیرعت دوشیم هدیمان هملک نیا

cu!وجشناد و .دوریم راکهب [یزیج] ندادناشن یارب هک تسا یفرح  
 رما نیا .دزاسب هملک نیا لماش ییاههلمج هک دزومآیم ینمض روطهب طقف

 دنریگیم رظن رد یعوضوم ار تایضایر هک تسا شییارگ نيا اب گنهامه

 یارب هک ینابز اب ار میهافم تاطابترا و دراد راکورس میهافم اب طقف هک
 یتخانشنابز یاههبنج فذح .دنریگیم هدیدان دوریم راکهب اهنآز ا نتفگ نخس
 هدنآرد ارج هب فسات لباق هاگ ر) هظحفام لباق تیقفوم اب نیت تایضایو رذ
 .دتتسنآ

 باتک ود رد ار ربمالاد ٌةمانرب (۱۷۸۹-۱۸۵۷) یشوک ییول نتسوگوا

 .دروآرد لمع ٌهلحرم هب .[۳] و [۲] ,شزیلانآ یسرد
 هچنآ زا یضایر یفیصوت دشوکیم تسخن یشوک .باتک ود ره رد

 نيا زا نانچ یو) دهد تسدهب .دوشیم روصت یدح یدنیارف تروصهب

 ۴ دحفص رد .(تسا ینهذ ٌةبرجت کی ییوگ هک دیوگیم نخس عوضوم
 حیضوت ار «ریفتم تیمک» حالطصا ۱٩( .ص ۳ نائآ ةعومجم) [۲] زا

 :دهدیم

On nomme quantité variable celle que l’on con- 

sidére comme devant recevoir successivement, 

plusieurs valeurs différentes les unes apres des 

autres. On désigne une semblable quantité par une 

lettre prise parmi les derniéres de |’alphabet.. - - 

 توافتم ریداقم دننکیم ضرف هک دوشیم قالطا یتیمک هب ریغتم مان

 یفرح اب ار یتیمک نینچ .دریگیم یرگید زا سپ یکی ار یددعتم
.تسا [نیتال ی]ابفلا فورح نیرخآ زا یکی هک دنهدیم ناشن



V Gyles AW fl cel pt 

 رتشیب رد 6 Se Soles GEES up یشوک یضایر تفایهر

 هب + ریداقم باستنا دح « نوج یددع هک تسا هتکن نیا رب ینتبم .دراوم

 ینعی دشاب 2 ریغتم هب ژ ریداقم باستنا دح .* رگا اهنتو رگا تسا 2+  ریغتم

 ياهمكح ؛ساسا نیا رب .دوش ؛کچوک تیاهنیب .باستنا نآ تحن ریفتم نیا

 .دنادرگرب Se Soles SEAS‘ ةرابرد ییاهمکح هب ناوتیم ار دح هب عجار

 YA) .ص .۴ هراثآ ةعومجم) [۳) زا هدنزومآ یلاثم ناونعهب ار ریز لاثم

 .منکیم لقن

Cela posé, si la variable y est. exprimée en fonction 

de la variable z par la équation 

(1) y = f(a) 
Ay, ou laccrosissement de y correspondent a 

l’accroisse- ment Az de la variable z, sera 

déterminé par la formule 

(3) y+ Ay = f(z+ Az). 

[p. 19] --- Hest bon d’observer que, des équations 

(1) et (2) réunies, on conclut 

(5) Ay = f(z + Az) — f(z). 

Soient maintenant h et i deux quantitées dis- 

tinctes, la premiere finie, la seconde infiniment pe- 

tite, et a = i/h le rapport infiniment petit de ces 

deux quantitées. Si l’on attribue a Az la valeur 

finie h, la valeur de Ay, donnée par l’equation 

(5), deviendra ce qu’on appelle la différence de 

la fonction f(x), et sera ordinairement une quan- 

tité finie. Si, au contraire, l’on attribue a Az une 

valeur infiniment petite, si l’on fait par example 

Ag=t=a:kh, 

la valeur de Ay, savoir 

f(z +i) — f(z) 

sera ordinairement une quantité infiniment petite. 

ou f(z +a-h) — f(z) 

C'est ce que l’on verifiera aisément 4 l’égard des 

fonctions 

 زا

auxquelles correspondent les différences 

Art} _ AR a( A نم( 

dont chacune referme un facteur A* — 1 ou... qui 

converge indéfiniment avec i vers zero. 

 دریگیم رظن رد # ؛کچوک تیاهنیب تیمک " کی اجنیا رد یشوک سپ
 یددع ایآ میتسین نتمطم هک) ۸ [یهاننم تیک 00۵0106 1916 کی و

do 

 .دنایقیقح دادعا زا بکرم ینعی دنتسه 71۳161101065 هک

 نایاپمه یاهعومجمریز لماش (2,-+) طخمین ره هک دینک هجوت ۳
 ؛نیاربانب .تسا ۷ نوچ نیعم یددع زا رتگرزب یعیبط یاهددع زا بکرم
 رد دنتسه یشوک رظندروم ی ياهباستنا یاهدح لماش هک ییاهتیعضو
 :دنجنگیم ریز تالاح

 بیترت اب (ع, -») زا نایاپمه یاهعومجمریز لب و یهانتم « رگا (۱ ک)
 هاگنآ ؛(دشاب یعیبط یاهددع زا د ةعومجم ر :صاخ تلاح) دشاب یدوعص

 y < 1و[ ع لب زا هک یاهنوگهب دراد دوجو لب رد oly ,ضورفم < یازاهب

 ؛م - ۸440)| < « دوشیم هجیتن
 بیترت اب (, 2) زا نایاپمه یاهعومجمربز 7 و یهانتم 6 رگا (۲ ک)

 1 6 هد اب اه - ۱/۸ همه ةعومجم اب :صاخ تلاح) دشاب یدوعص

(ackضورفم < یازاهب هاگنآ  Lys oldعلم زا هک یاهنوگهب دراد دوجو  | 

 ؛لم - ۸01)| < 6 دوشیم هجیتن 6-2 < و

 بیتت ای (ع,-+) زا نایاپمه یاهعومجمریز بو یهانتمان « رگا (۳ ک)
 داگنآ ack) یعیبط یاهددع زا اب هعومجم ار :صاخ تلاح) دشاب یدوعص

 | > و و[ ع [ب زا هک یاهنوگهب دراد دوجو Doo ly ,ضورفم 7 یازاهب
 7 < ۱(۸) دوشیم هجیتن

 بیترت اب (س, )زا نایابمه یاعومجمریز و یهانتمان «رگا (۴ کا
 dn 6 ان اب اهم - ۱/۸ همه ةعومجم رب :صاخ (SL دشاب یدوعص

 و < ظب زا هک یاهنوگهب دراد دوحو ر رد یا ,ضورفم 7 یازاهب هاگنآ

 .» < 1(۸) دوشیم هجیتن 2 - 6 <

 لیم رفص هب نآ [هب ریداقم] باستنا هک یریغتم هک دسبونیم یشوک
[SoS ok. cS] «quantité infiniment petiten S. 1S 

 aquantité variabley glace |, px هلو یشوک نوج .«دوشیم»

OHS]ملک .دوب هدرک یفرعم ریفتم  [C5] cquantitéyییانعمهب اجنیا <  

 نيا هتبلا) تسا هتفر راکهب یسدنه راتسویب رد رادقم اب ددع یانعم زا رتدرجم

 لیس رفص هب ةک یناستتا اب ریغتم یتیم ایآ هک تسا هدنام تیگسم هلاس

 تیاهنیب تیمک " طقف ای تسه "*"کچوک تیاهنیب تیمک " کی Wee ,دنکیم
(engin ox Waelهک دراد قلقت یاهزوگب ؟دگچبوگ تیاهنب تیمگ " عياولب  

 (ریغتم valeurs numériques) slacl [ose pli] ةنوگ اب توافتم ًالماک

 دتسآ یسدنع یاههزادنآ دام ای

 نایب ٩[ .ص .۳] رد ار Se Slee یاهتیمک " یفرعم لیلد یشوک
 staal هدرک

Mon but principal a été de concilier la rigeur, dont 

je m’étais fait une loi dans mon Cours d’analyse, 

avec le simplicité qui résulte de la considération 

directe des quantitées infiniment petites. 

 رد نوناق ناونعهب هک ار یتقد هک تسا هدوب نیا نم یلصا فده
 میقتسم یسررب زا یشان يگداس اب مدرکیم تیاعر دوخ زیان سرد

 " .مهدب یتشآ "؛کجوک تیاهنیب یاهتیمک

  .۱همویگکتود لخاد رد ار یشوکرظندروم ینعم هب کچوک تیاهنیبیاهتیمک هلاقم ةيقبرد
 .دوش زیامتم حالطصا نيا یناعم ریاس زا ات میروآیم :کجوک تیاهنیب یاهتیمک " تروصهب

«quantitées infiniment petitesy p15 bol gnc هلاقم یسیلگنا لصا رد, 
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 Bogle تخاس اپ هبساحم دنیارف کی تروصب یضایر لمع رد .دهدیم

 راتسویپ زا یاهعطق ٌةلبسوهب اپ و هتسسگ یاهددع اب ای نآ لحارم هک دوشیم

 ار ینزبیرقن دنبارف هک دوب نیا یشوک یموهنم درواتسد .دنوشیم هدرمش

 .تساک ورف ریداقم باسننا ةفاضاهج pits کی موهفم هب یضایر روطهب

 ناوتیم دندشیم رپ اهباستنا اب دیاب هک ار یشوک یاهمرُف «یزورما نابز هب
 رظندم ادعب یشوک هک یعقاو عباوت و اهنآ نیب نتشاذگزیمت یارب یلو .دیمان عبات
 و دشر ریس رد تایضایر .دناوخ یعبات یاههفطن ار اهنآ ناوتیم .داد رارق

 و هتشاذگ رنک ار اهباصتا و اهمرف «سارتشریاو نامز زا (مکتسد) دوخ لوحت
dadlisاب هدرک اهنآ نیزگیاج ار ,تیمسامروم یاههلابند ای اههلابندس هاوخ  

 .تسا هتفرگراکهب ار دح3 حیرص فیرعت

 «تسا هثقر راگهب پایا و ریتس ءدج زا یشوگ فجر رد هک یلأاسررد
 تسا یتافیصوت لماش شیاهباتکرد موهفم نيا و حالطصا نيا زا وا ةدافتسا

 ale alates  satleaal (F S10) گا یاههرامش اب بن نقی رد هک
 ]ر یور ینامه ار اهنآ رد دوجوم یاهباستنا رگا هک تسه زین ییاهدح

 ناشنرطاخ «[۵[.]۶[.]۷] ,شاملاقم هس رد رنبرگ.دنوشیم لصاح «میریگب
 شا|هیضق] 1602۵6 رد هک ءار یلضافت تمسق جراخ یشوک هک تسا هدرک

 فبرعت دح ناونعهب .داد رارق یسررب دروم (۴۴ .ص of هراثآ ٌةعومجم) [۲]رد

 رد یشوک ,عقاورد .دوب دح-13 کی یگیو «تفرگراکهب هک یتیصاخ یلو درک
 .تفرگراکهب .میربیم راکهب ام هک روطنامه ار 6 و < فورح اجنآ

 هک دنتسه اهیربابان ةراب رد ییاهلالدتسا ییاتلد_نلیسپا یاهلالدتسا
 اهلالدتسا عون نيا یلو .دنوشیم هتشون 6 و < یاهدامن زا هدافتسا اب زورما

 و وناستلوب زا شیپ ههد نیدنچ (صاخ یاهفرح نيا دربراک نودب الومعم)
 رد .دنتفریم راکهب .تشادن دوجو ییاتلد نلیسپا فیرعت چیه هکینامز .یشوک

 4 Historica» ۷/۵۱/۱6۳۵ تسرهف رد ,کینورتکلا تسی اب یاهبتاکم

 [۴] نابز یلاغترپ رثا رد هک درک ناشنرطاخ !وریثوک ۰۲۰۰۰ ٌيروف یآ حیرات

 نومضم نیا هب تسه [۱۹۷-۱۹۸ .صص 367 باتکرد ۱ ةرازگ] یاهرازگ
 هه + نه +۰۰۰ + و2 یاهلمجدنج .دنک لیم رفص هب 2 ریفتم رگا هک

 دینک ضرف (هک دنکیم ادیپ همادا نینج لالدتسا) عقاورد .دنکیم نینج زین

 نآ رد هک 2 < 4/۸ و 2 < ۱ رگا تروص نیا رد .تسا هدش هداد

 ,42* یاهدنوعمج زا کی ره یازاهب .تسا بیارض زا کی ره زا رتگرزب ۳
 عجرم) .تسا رتگرزب اهنآ عومجم زا 0 تروص نيا رد اما .4»* <

 (.دینیبب زین ار [۱*]
 یباتلد-نلیسیا لالدتسا کی [۸] رد ژنارگال هک دنکیم ناشنرطاخ رنیبارگ

 هتشون وا صخشم روطهب .تسا هدرب راکهب تاقتشم ٌةراب رد یاهیضق تابثارد

 :(۸۷ .ص راثآ ةعومجم) تسا

Soit D une quantité donnée qu’on pourra prendre 

aussi petite qu’on voudra; on pourra donc tou- 

jours donner 4 i une valeur assez petite pourque 

la valeur de V soit renfermée entre des limites 

D et —D; ... 

(AS D 4S G2,هاوخلد ردقهب ار نآ ناوتب هک دشاب ضورفم  

 تبسن 3 هب یرادقم ناوتیم هراومه تروص نيا رد ؛تفرگ کچوک
  

1. Joao Filipe Queiré 

 رشلف رتلاو/اتلد ,نلیسپا ,یشوک ,وناستلوب

 اب توافتم یزیچ هب هک یباستنا اب ریغتم کی اي هدش هتفرگ رظن رد تبثم

 کی (اب یریغتم) هک 0 > 1/8 دسیونیم سپس یو .(دنکیم لیم رفص
 دنا/» (یاه)رادقم و ۶ یاهرادقم یاهتمسق جراخ شریداقم هک تسا باستنا

 لاح .(دنکیم داجیا یمگردرس .فرح کی اب شریداقم و 4 ریفتم ندادناشن)

Ax SIیو .تسا [(2 + ) - (2) ربارب ۵ .دشاب ة > ۵۰۸ ربارب  
 نآ رد هک دهدیم ناشن (2) > 4" ییامن عبات اب ار نيا

A® = (At — \).A®شور : ۸۳+ -  

 تیمک اب هک تسا ؛کچوک تیاهنیب تیم" کی اجنیا رد ۵ نیا
 .دوشیم هداد ناشن ۸۳ تباث ددع و ۸* - ۱ ریداقم اب 3 ؛کجوک تیاهنیب

 و ۵۷  ؛کچوک تیاهنیب تیمک " هسریداقم هک دهدیم ناشن لاثم نیا
 ددع چیه یشوک .(دنیارگیم رفص هب همه و) دنایلومعم یقیقح یاهددع 7

 ؛کچوک تیاهنیب یاهتیمک " یاب زگره ار ی«کچوک تیاهئیب» یسدیمشرا
 .تسا هدربن راکهب دوخ

 دح زا ربمالاد فیرعت.یشوک اب رپمالاد ةسياقم .پ ۴

On dit qu’une grandeur est la limite d’une autre 

grandeur, quand la seconde peut approcher de la 

premiére plus prés que d’une grandeur donnée, si 

petite qu’on la puisse supposer, ... 

 دح زا یشوک فیرعت و

Lorsque les valeurs successivement attribués a une 

mtieme variable s’approchent indéfiniment d’une 

valuer fixe, de maniére a finir par en différer aussi 

petit que l’on voudre, cette derniére est appelée la 

limite de toutes les autres. 

 ربمالاد فیرعت رد) «ء ره یازاهب» ترابع لماش ود ره .دنراد نومضم کی
 لکش 4

approcher ... plus pres que d’une grandeur donnée, 

 لکش هب یشوک فیرعت رد و
si petite qu’on la puisse supposer 

différer aussi petit que l’on voudre) 

 الامتحا - دنتسین «دراد دوجو یا6» ترابع لماش کیچیه هکنآ لاح .دنتسه
 تسدهب یتقو بیرقن کی هک دنتسنادیم یهیدب فلم ود ره هک لیلد نیا هب

 هک تسا یاهدافتسا .فلّوم ود نیب توافت کی .دش دهاوخ رتهب ریزگان .دمآ

 فراعملاترثاد کی یارب یهاتوک یاههلاقم ربمالاد .دننکیم ناشیاهفیرعت زا اهنآ
 تشونیم یسرد بانک یشوک هکنآ لاح دوب یفیصوت شاهتشون و تشونیم

 اما .درکیم هدافتسا یضایر یهیدبان یاههیضق تابثا یارب دوخ میهافم زاو

 .دوب میهافم یجالح نازیم رد اهنآ ءدمع توافت

 ؛ینزبیرقت .دندرک عورش ینزبیرقت زا لصاح دح موهفم اب فلّوم ود ره
حر تکرح رد یتح ای نامز رد هک دوشیم روصت یدنیارف ناونعهب یهاگ هک



 ۷: قرامش ۰۷۳ لاعب :یسقابرو ربقت

 یگتسویپس( زاب یشوک اجنیا رد سپ .دنک لیم (2) هب ۶( + ۵) رگا اهنت
 .دنکیم فیرعت ار یگتسویپ-7 ای

 شیاهلاثم زا کیجیه رد لوا تروص زا یشوک «منادیم نم هک ییاج ات
 یزاسصخشم یارب ءاهدرب راکریاس رب هوالع ءأر مود تروص .تسا هدرکن هدافتسا

 ًادعب و ([دعب ةحفص دنچ و ۱۰۳ .ص ,[۲]) شایعبت ٌالداعم ةتسويپ باوج

 رایسب درب راک کی .درب راکهب ([۴۶۲ .ص .[۲]) ینایم رادقم ةيضق تابثا یارب

 هک دوشیم هدید یریگهجیتن نيا رد ریخا تابثا رد یگتسویپ هجوت بلاج
 .دنامیم هتسویپ [ (2) عبات نوچ هاگنآ .دننک لیم 6 رادقم کی هب ریغتم ود رگا

 .دننکیم لیم [(6) هب مه ] رظانتم ریداقم
FY fd} lie > pal[4] رد ژنرال هک دنکیم ناشنرطاخ «(۷)  

 یعقوم یو سا هدروآ یگنسویپ زا یتتنامه ًبیرقت [!فیرفت 41 فیصوت

 هتسباو # هب دناوتیم 7" هک) ار ۰ ۳ تروصهب یعبات هک دنکیم ار راک نیا

 :(۲۸ .ص ٩. دلج ۰۲ یرس هراثآ ةعومجم) دسیونیم و دریگیم رظن رد (دشاب
i۱ ( 

serait l’abscisse et l’une de ces fonctions [i - P] 

Yordonnée, cette courbe coupera l’axe a l’origine 

des abscisses, et ... le cours de la courbe sera 

nécessairement continue depuis ce point; donc elle 

s'approchera peu a peu de l’axe avant de le couper 

et. s’en approchera, par conséquent, d’une quan- 

tité moindre qu’aucune quantité donnée, de sorte 

qu’on pourra toujours trouver une abscisse 7 cor- 

respondant a une ordonnée moindre qu’une quan- 

tité donnée, et alors toute valeur plus petite de 

répondra aussi dés ordonnées moindres que la2  

quantité donnée. 

 یکی و نآ لوط ۶ هک میریگیم رظن رد ار یمخ یتقو ,هک دوشیم هجیتن
 عطق اهلوط ًأدبم رد ار روحم مخ نيا .تسا نآ ضرع [1۰ ] عبات زا

 سپ ؛دباییم همادا هطقن نيا یارو رد lays مخ ریسم ... و دنکیم

 دوشیم کیدزن نآ هب ینیعمان ردقهب روحم ندرک عطق زا لبق مخ نیا
 هراومه هک یروطهب دوشیم رتکجوک یضورفم تیمک ره زا هجیتن رد و

 کی زا رتکجوک نآ رظانتم ضرع هک مینک ادیپ یاذ لوط میناوتیم
 رتکجوک یضرع مه ٌ زا رتکچوک رادقم ره اذل و دشاب ضورفم تیمک

 .داد دهاوخ تسدهب ضورفم تیمک زا

 یگتسویپ زا ییاهفیرعت یشوک مهووناستلوب مه .یشوک و وناستلوب ةسياقم ۵
 ود ره, .تسا یزورما یقتسویپ و یگتسویپ-ت رگنایب هک دنداد تسدهب

 ود ره ؛دندرب راکهب یزورما موهفم هب ار اهنآ و دندرک قیقد ار ناشیاهفیرعت رفن

 تابثا یارب اهیرباربان کمکهب اهنآ لصاوف و دادعا ُهسياقم اب ار اهفیرعت نیا رفن

 و درک فیرعت ار دح موهفم یشوک یلو .دنتفرگراکب زیلانآ رد یمهم یایاضق

 .درکن نینچ وناستلوب هکنآ لاح درب راکهب ار نآ
 اهنآ رد هک دادیم حیجرت ار ییاهفیرعت یگتسویپ و دح دروم رد یشوک

 ینعی دوب هتفر راکهب ,ینزبیرقت دنیارف کی :دننکفیصوت ,هطساو موهفم کی

 رد یاهغدغد وناستلوب یلو .باستنا و ریفتم موهفم .عبات یاههفطن موهفم

or 

=D D ulate نیب V Ae b sah Sah JU bly Sob 
AB 

 ووحن تسا نکمم وناستلوب مه و یشوک مه Sel ریاد رنیبارگ سدح

 ود ره هک تیعقاو نیا هب هجون اب دنشاب هتخومآ عبنم نیا زا ار دوخ لالدتسا

 .دوشیم تیوقت دناهدرک لو لقن ژنارگال ةلاسر زا رفن
 [POMP pacer wT] رد ,یگتسوب زا یشوگ فربت .یگتسویپ تن ۴

 تسآ نیت FY yer) هرات اعوبجس]

Cela posé, la fonction f(x) sera, entre les deux 

limites assignés 4 la variable x, fonction continue 

de cette variable, si, pour chaque valeur de z in- 

termédiaire entre ces limites, la valeur numérique 

de la différence f(a+a)— f(x) décroit indéfiniment 

avec celle de a. En d’autres termes, la fonction 

f(a) restera continue par rapport a z entre les lim- 

ites donnés, si, entre ces limites, un accroissement 

infiniment petit de la variable produit toujours un 

accroissement infiniment petit de la fonction elle- 

mueme. 

 ریغتم نیا هب تبسن 8 ریغتم نارکود نیب ؛(2) عبات نیا هب هحوت اب

 رادقم ره یازاهب رگا تسا هتسویپ  ge 2یددع رادقم ءاهنارک نيا

 ردقهب [۵ب يددع رادقم] ه نآ اب همه (» + ه) - [(2) لضافت
 نیا نیب 2: هب تبسن [(2:) عبات ؛رگید ترابعهب .دبای شهاک ینیعمان

 ریغتم زا یکچوک تیاهنیب ومن ءاهنارک نيا نیب رگا دنامیم هتسویپ اهنارک

 .دشاب هتشاد هارمه هب ار عبات دوخ زا یکچوک تیاهنیب ومن هراومه

 طقف [۲] رد .تسا هدش نایب تروص ود هب عقاورد فیرعت اجنیا رد

 .تسا هدش رهاظ یگتسیب فیرعت رد مود تروص

 en dautresy Gye jl y Col LS فیرعت ٌةلمحود زا کی ره

 .دنالداعم مه اب هک دیآیمرب نینچ رگید ترابع هب]) 5

 ۵ فرح و دوشیم هتشاد هگن تیاث 2 ریغتم ,فیرعت زا لوا تروص رد

 | (5+ ۵) - [ (2:)| هک تسا یکاح تروص نیا .تساریغتم کی ةدنهدناشن

 avecy اجنیا رد .دبابیم شهاک ینیعمان ردقهب  نیعمان شهاک «اب هارمه»

ola) ccelle de aرظنهب نراقتم تسا نکمم [(6 یددع رادقم) ۵ نآ اب  

 si celle 46 ه» :دشیم تشادرب نآ زا هفرلنکی طرش کی رگا اما .دسرب
SI] «décroit indéfinimentهاگنآ ,[دباپ شهاک ینیعمان ردقهب ۵ رادقم  

 6 ریغتم شهاک هکنیا بسحرب) دوبیم یکتسویپ- اي یگتسویپ-) رگنایب
 مینکروصت هک درادن یلبلد .(هتسویپ اب دشیم هتفرگرظن رد یاهلابند تروصهب

 .درکیمن باختنا ار «رگا» طرش تادا «تفرگیم رارق راشف تحت رگا ,یشوک

cen d’autres terms» LIتسا ریز یانعم یاپوگ [رگید ترابعمب] : 

 اب باستتاهاگنآ ath ؛کچوک تیاهنیب تیمک" کی  ریداقم اب باستتا رگا
 ریغتم ۵ و تباث # رگا یلو .تسا نینچ زین |(3 + ۵) - [(2)| ریداقم
 و .دنک لیم 2 هب 2 + ۵ رگا اهنت و رگا دنکیم لیم رفص هب ۵ هاگنآ ,دشاب

ورگا دنکیم لیم رفص هب |2(۶ + 0) - (0:)| .تسا تباتزین :) نوچ



or 

 دندرک مهتم ار وا هدرمش تمینغ ار تصرف شنانمشد .دش هدیشک ییوجشناد

 تسد زا ار دوخ ,یسرک ۰ لاس رد و «تسا یکانرطخ یطارفا رصنع هک

 شفده و تخادرپ زا دیاقع یسررب هب اسیلک ًادعب .دش عنم سیردت زا و داد
 تیامح Che هب ۰۱۸۲۵ رد هشقن نيا اما دوب یشیشک ماقم زا وناسنلوب علخ

 یگدنز وناستلوب یرانکرب زا سپ .دیماجنا تسکش هب وا زا شقوفام یاهفقسا

 تفایرد و نیشناج شیشک و یصوصخ ملعم ناونعهب یهاگهگ یاهراک اب ار
 .دنار ذگیم یتخس هب ؛ناتسود زا کمک

 مهدزناش یئول مادعا هب ۱۷۹۲ لاس رد هک دوب یناسک وزج ونراک رازال

ol,۱۸۱۵ لاس رد وا .دش نوتلپان روشک ریزو نیرخآ اهدعب یو ؛دندوب هداد  

 تسرهف زا شمان ۱۸۱۶ لاس رد ؛تشگنزاب زگره رگید و تخیرگ هسنارف زا
 ینیشناح هب دوب هدشن شلاس ۲۷ زونه هک یشوکو دش فذح یمداکآ یاضعا

 ظفح ۱۸۳۰ لاس ات ار کینکتیلپ رد دوخ یسرک یشوک .دش بوصنم وا

 مهد لراش «سیراپ ماوع جیسب اب هسنارف ناهاوخیدارآ لاس نآ ةييوژ رد .درک

 اهنآ .داتفا رب نوبروب ٌهلساس بیترت نيا هب و .دندرک یریگهرانک هب روبجم ار

 هب ار ماندب ةتيلاگا پیلیف دنزرف پیلیفیبول مانهب ناثلروا نادناخ زا یدرف
 داریا یسک هب تبسن یرادافو دنگوس دشن pole یشوک .دندیزگرب یهاشداپ
 یلو .داد تسد زا ار شلغش هجیتن رد و .تسنادیم بصاغ ار وا هک دنک

 گارپ و نروت رد درک کرت ار هسنارف وا .دنام یقاب یمداکآ وضع نانچمه

 ۱۸۳۹ لاس رد .تشگزاب سیراپ هب ۱۸۳۸ رد طقف و تخادرپ سیردنهب

 هدیزگرب "سنارف ود ژلوک تیوضع هب ار وا هک شناراکمه یأر اب هطوبرم ترازو
 تیوضع هب ار وا "دوتیژنول د وروب یاضعا لاس نامه رد .درک تفلاخم دندوب
 باختنا هناخترازو ؛درک تمدخ اجنآ رد لاس راهج هکنآ زا سپ یلو دندیزگرب

 کی یدصت هب ار یشوک یروهمج تموکح ۱۸۴۸ لاس رد .درک لطاب ار وا

 دش روبجم ۱۸۵۲ نتوژ رد یو یلو درک بوصنم مولع ةدکشناد رد یسرک
 هب تبسن راب نیا ,یرادافو دنگوس ةلاسم هرابود ریز دشکب تسد مه نيا زا

 و هژیو زایتما اب ار یسرک ۱۸۵۴ لاس رد هرخالاب ؛دش حرطم .نوتلپان یتول

 .دروآ تسدهب طوش و دبق ننودج

 یارب لبق یاهشخب رد وناستلوب تارابع .اهکجوک تیاهنیب شحوغاب ۶
 تیاهنیب یاهتیمک " زا یشوک یلو تشادن ریبعت هب یزاین یزورما نابز اب قباطت
 سپ ار راک نيا وا هتبلا .دوریمن راکهب رگید زورما هک تسا هتفگ نخس ؛کچوک
 یاهتسمک "و داد ماجنا درادن ریسفت و ریبعت هب زاین هک ینابز هب دح یفرعم زا
 ب هارمه ,سپ .درک فیرعت دح زا صاخ یتلاح ناونعهب ار "کجوک تیاهنیب
 نابزهب یریبعت ناوتیم مه ؛کچوک تیاهنیب یاهتیمک " یارب .دح حالطصا

 تیاهنبب یاهتیمک " یشوک .دوش دادملق فراعتم ریبعت هک درک هئارا یزورما

SoSیارب یاهلیسو ناونعهب .درب راکهب (قیقد) حالطصا کی ناونعهب ار  
 یرتنییاپ هدر هب قلعتم ییاهددع اهکجوک تیاهنیب هک ,هتشذگاب طابترا ظفح

 .دندشیم دادملق یسدیمشرا دادعا زا
  

Ute +} Collége de France .\۱۱۵۳۹ رد هاش سیسأت) هسنارف روهشم  

 gleeal orcad fine y shl golf .دناکررغم نادنمشناد را ًالومعم نشناداتسا هک

 دازآ مومع یارب نآ یاهینارنخس رد تکرش ؛دهدیم یملع ةجرد اب همانیهاوگ هن و دراد
 .بحاصم ؛یسراف فراعملاةپاد - تسا

Se poy a eb SE Ae, 0 Se +) yl Bureau des Longitudes .t 

 .یسیفن دیعس «.یسرافهسنارق تگنهرف - دزادرپیم موجن و تایضایر

 رشلف رتلاو/اتلد ,نلیسپا ,یشوک وناستلوب

 دننکیم تصحص یهانتمان یاهدنیارف زا یتقو نانادیضایر هک یشادت هراب نیا

 نیا :یگتسویپ زا وا فیرعت :دنهدیم ماجنا دنراد یراک هج ناشدوخ روصت هب

 هبرجت و لمع رد هک یتروص نامه هب و دروآ ورف یدابم حطس هب ار موهفم

 لوا فیرعت دروم رد عوضوم نیمه .تخاس حرطم تسا دوهشم یضایر

 .دنام هدافتسایب «یشزومآ لیالد هب دیاش فیرعت نیا یلو تسا قداص یشوک

 هب میدرک ثحب اهنآ ةراب رد اجنیا رد هک یشوک و وناستلوب زا یراثآ

 کمک ات تشونیم یسرد بانک یشوک .دناهدش هتشاگن یتوافتم یاهروظنم

 ؛تسا هزات یاهزیح نداددای سرد زا فده .دشاب زیلانآ رد شیاهسرد راک

 زا هدافتسا اب میهانم ةنيمز و هژیگنا ةئارا مه یشزومآ یاهدرگش زا یکی و

 تشونیمن یسرد باتک وناستلوب اما .تسا دوهش و elves یاهزیج

 زیلانآ یساسا و صاخ موهفم کی یموهنم ole یزیرهیاپ یارب یاهلاقم هکلب

 دوب یدعب یاهزیچ یارب یرازبا یشوک یارب هچنآ .تشونیم یگتسویپ ینعب
 .دوب قیقحت یلصا عوضوم وناستلوب یارب

 وناسنلوب ات تسا هدروآ یرتشیب یلیخ یایاضق شیسرد یاهباتکرد یشوک

ab Ula, yoملت هب زیلانآ ةراب رد یلصفم یاههتشونتسد) .ینابم راب رد  

 طوبرم اهنآ نتشون خیرات یلو تسا هدش پاچ انیع هک دراد دوجو وناستلوب
 .دندناوخ .دعب یاهلسن و شنارصاعم ار یشوک راثآ (.تسا دعب هب ۱۸۳۰ هب

 یشوک اب هسیاقم رد وناستلوب ریثات نیاربانب .دشن نینچ وناستلوب دروم رد یلو
 aol هدوب زیجان

 D وناستلوب ؛درب راکهب دح اب طابترا رد رابکی ار 8 و « یاهفرح یشوک

 رد دنچ ره مه 6 و  یاهفرح زا وا ؛درب راکهب یگتسویپ اب طابترا رد ار و
 .درک هدافتسا .[۱] زا ۳۷-۴۸ تاحفص رد یتابثا رد ,توافتم یاهنیمز

Shah, pW Wlو تاعادا خیرات هکلب ثسیت یراذگاع زیرا  
 .دراد مدقت ۱۸۲۱ هب تبسن لاس راهج ۱۸۱۷ لاس :اجنآ رد و ؛تساهموهفم

 هاگآ وناستلوب راک زا یشوک مینک ضرف هک تسین تسد رد یلیلد ارهاظ ,هتبلا

 .تتسا هدوب

  

 مه درم ود نيا یگدنز رود يسایس تالوحت تایضایر زا رظنفرص
 :تسا هقشاد اهن تشوترس رق یعطات رت

 رد وناستلوب یگدنز زا یعماج حرش

«Biographisches Bibel-Lexikony 

 یبایتسد لباق ۷۱۷:۰۵۷۲2.16/ 1 سردآ هب هکبش یور هک تسا هدمآ

 .دوب "یفزوژ یرگنشور زا یباتزاب وا یبهذم و یفسلف یاههاگدید .تسا

WSهلباقم روظنمهب .دش هدناوخارف نآ یدصت هب ۱۸۰۷ رد وناستلوب هک  

 اب وتاشلوب .دوب هدش داجیا .دمایع هستارف زا هک یاهناهاوخیدازآ راکفا اب

 یاههبنج غیلبت رد یدایز قیفوت یهاگشناد ًةعماح رد دوخ یاهینارنخس

 روتسد ۱۸۱۱ لاس ات یلو .دروآ تسدهب یکیلوناک تایقالخا یعامتجا

 .دنک هدافتسا ینیو تایهلا ملاع کی ملق هب یسرد باتک کی زا هک تشاد

 مه یرتوم یصخش یاهینمشد یلو دش قفوم مه هرخالاب و درک ضارتعا وا
 شاشتغا کی هب شناتسود زا یکی یاپ ۱۸۱٩ لاس رد یتقو .تخیگنارب

  

 بانجیلاع هب فورعم (۱۵۷۷-۱۶۳۸ ,1050۳)») فزوژ یناحور ردپ هب بوسنم ًرهاظ .۱

.مدوب هسنارف مظعاریزو ویلیشیر رارسا مرحم و هلبمارت ود رلکول اوسنارف شیلصا مان هک یرتسکاخ



  WY flee ely pdراس ٩

 نومضم یارب یحیضوت هجوچیه هب نسنیبار ریبعت هک درک دیکأت دیاب یلو
 وا هک تسادیپ الاب رد نسنیبار تارابع زا و تسین یشوک یاههتشون یخیرات
 تیاهنیب یاهتیمک " هک تشون ًاحیرص یشوک .تسا هتشادن یروظنم نینچ
 :دنتسه یقیقح یاهددع ینعی .دنراد قددع ریداقع وا ؛کحوک

Lorsque les valeurs numériques successives d’une 

meme variable ... 

 ...ریغتم کی یلاوتم یددع ریداقم یتقو

 رد زونه لاکساپ یسدیمشراان کچوک تیاهنیب یاهددع ًالثم) .هتبلا
 یاهتیمک " دروم رد یشوک یلو .تسا هدوب شنارصاعم و یشوک نهذ سپ

 اهریفتم هب ییاهباستتا اهنآ هک دنکیم حیرصت ًاعطاق دوخ "کچوک تیاهنیب
 اج چیه یشوک یاههتشون رد .دنایقیقح ییاهددع ناشریداقم هک دنتسه

 ییاههلاقم هاگیب و هاگ ,لاح نيا اب .تسا هدشن اهکجوک تیاهنیب زا یرکذ

 ناشدوخ دننکیم یعس یشوک راتشون هب هجوت نودب اهنآ نافلّوم هک مینيبیم
 رد .دهدیم حیضوت ار یشوک «یعقاو روظنم» نسنیبار ریبعت هک دننک عناق ار
 ياعدا نيا یاتبم رب نآ رد هک منکیم هراشا [۱۵] رشیف نودروگ ةلاقم هب اجنیا

 یاهتیمک " لومش ةرياد زا ار کچوک تیاهنیب ریداقم ًاحیرص یشوک هک طلغ
 زا سنیبار ریبعت هک دوشیم راهظا اهراب .هتشاذگذ رانک دوخ ؛کچوک تیاهنیب
 :تسا تسرد یخیرات ظاحل

 [عاطقناالب] ینیعمان ردق هب ریغتم کی یلاوتم یددع یاهرادقم یتقو»

 ,دنوشیم رتمک یضورفم ددع هه زا هک یاهنوگهب دنباییم شهاک
 تچوک تباعنیب کی هک دوشیم یزیچ هب لیدبت ریغتم نیا

cole, SS | (un infiniment petit)دراد مان کجوک . 

 tN Sco Ugh hee (cael pare te hh Ex نيا زا یریغتم

 ریفتم کی (قلطم ینعی) یددع ریداقم یتقو هک دشاب ینعم نیا هب
 نیا هاگنآ ,دتشاب یتبثم ددع ره زا رتکجوک هک ob شهاک نانج

 1۳۱۶ ةحفص یاهتنا دنکیم رابتخا کچوک تیاهنیب یریداقم ریغتم

 تیاهنیب ریداقم ریغتم زا یشوک فیرعت هک مياهدرک ناشنرطاخ ًالبق

 دوب نکمم ... .(۳۱۸ .ص ۰۳ فارگاراپ) دنکیمن درط ار کچوک

 ریداقم تسین زاجم « نآ رد هک دوش هتفرگ رظن رد ... تروصهب

 یتیدودحم نینچ عضو یلو .دنک رایتخا رفصا کچوک تیاهنیب

 تسا نکمم یتح ای بولطم هک دیوگیمن مه یشوکو .تسین یرورض
 .(۳۱۹ .ص ۰۲ فارگاراپ)

 دای "ستیوگوال ملق هب یپاهباتک و اههلاقم زا ناوتیم نینچمه هنیمز نيا رد
 نانادقطنم زیمآریقحت عادبا هک ناونع نيا هب ,هدناتساان زیلانآ زا زیهرپ اب هک درک

 زا هدافتسا اب و دنکیم هضرع ار شدوخ «کجوک تیاهنیب تایضایر» .تسا
 .دزادرپیم یشوکات رلیوا رود تایضاپر نوگانوگ یاههبنج ةنارهام ریبعت هب نآ

 .اهکچوک تیاهنیب شحوغاب هب یهاگن دوب نیا و

 .تساعشفگش زا راتشرس یصایر SUT .یزاسیهانتم راکوزاس ۷

 .دادعا ثراب رد ای اهثلثم ةراب رد ییاهمکح میناوتب هک تسین روآبجعت

 ییاهدنیارف اب زیلانآ یلو .مینک تباث .نآ ییاتکی و لوا لماوع هب هیزجن الثم
1. D. Laugwitz 

  

oF 

 5 نوچ یسدیمشراان یتأیه رد ار 1 یقیقح یاهددع نسنییار ماهاربیا

 L .دناقداص زین 5 رد 7 رد قداص یاهراتخاس, همه نآ رد هک دناشن

 ةمه یارب ییاههناشت_لومحم «یقیقح دادعا ةمه یارب ییاهمان هک تسا ینابز

 و 7 نیب یضایرارف ةطبار نيا .دراد ,یقیقح دادعا نیب طباور و اههعومجم
 رد هکنآ دننام یتهداس رهاظ هب «باوج هعومجم» طرش کی اب ناوتیم ار ٩

 .درک نایب .دوشیم هدید !رلسیک باتک

  ula«هدناتساان» زیلانآ کی هب زا «هدناتسا» زیلانآ میهافم میمعت «بیترت -

tS jae S yyکچوک تیاهنیب یاهددع دوجو .دیدج زیلانآ نيا رد هک  
 یضعب دهدیم ناکما ام هب ,یعیبط 1 یازاهب ۱/۶۰ زا رتکجوک دادعا ینعی

 یاهویشهب .دنراذگب مهبم دندوب روبجم شنارصاعم و ستینبیال هک ار اهلالدتسا

 .مینک نایب قیقد و هزات

 دنکیم لقن ۲۶۹-۲۷۰ تاحفص رد ار یشوک یاهفیرعت [۱۲] رد نسنیبار
 :دیازفایم همادا رد و

 کچوک تیاهنیب یاهتیمک هک مينکیم طابنتسا نینچ الاب تارابع زا

 ددع اهتیمک نيا یلو .دنراد یداینب تیمها زیلانآ هب یشوک تفایهر رد

 .تسا رفص ناشدح هک ییاهریفتم یاهتلاح اب ریغتم هکلب دنتسین

 هدوب هچ ره یشوک نهذ رد کچوک تیاهنیب تیمک قیقد ريوصت

 رگا هک مینیبب و مینک یسررب ار وا یدعب یاهفیرعت ميناوتیم .دشاب

 اهنیرعت نآ رد هدش رکذ گرزب تیاهنیب و کچوک تیاهنیب یاهتیمک
 .دنتسه هچ لداعم اهفیرعت نآ مینک ریبعت هدناتساان زیلانآ موهفم هب ار

 هنوگنیا ناوتیم ار یشوک فیرعت ,یگتسویپ موهفم دروم رد «نیاربانب

 6 < ۵ < ا ةزاب رد هدش فیرعت [(2:) یازاهب مییوگب هک درک ریبعت
f(x)تیاهنیب یه یازاهب رگا تسا هتسویپ هزاب نآ رد  Sang 

 کحوک تیاهتیب (هادزها75) هراومه ] (ت + ۵) - () لضافت

 ریبعت «هدناتسا 2 ره یازاهب» یانعمهب ار «هراومه» رگا لاح .دشاب

pedارنآ رگا یلو میروآیم تسدب هزاب نآ رد ار یلومعم یگتسویپ  
 .دیآیم تسدهب تخاونکب یگتسویپ «میریگب 2: ره یازاهب» یانعمهب

 ریبعت ار نآ نم هک تسا هدرک یفرعم ار یزیچ ریخا فارگاراپ رد نسنیبار
 :ممانیم نسشیبار

 رد .هتفگ نخس ؛کجوک تیاهتیب یاهتیمک " زا یشوک اج ره (فلا)

 یکجوک تیاهنیب دادعا اهتیمک نيا هک مینکیم ضرف ناکما تروص
 و .دنتسه هدناتسان زیلنآ موهفمهب

 هدافتسا اب و (فلا) ضرف اب ار یشوک یدعب یاهطسب و حرش (ب)

 زیامت لیبق زا ییاهزیامت ةراب رد (یسارتشریاو اب) یزورما تاعالطا زا

ons cylیضعب ,هلمحزا .تسا هتشاد یپرد ییابیز یضایر یاهتفایرد  

 تلاح رد یگتسویپ .هتسویپ عباوت we ةراب رد) یشوک طلغ یاهمکح

 رد یتسرد یاهمکح تروصهب قیرط نيا هب ناوتیم ار ( ۰.۰ هریفتمدنچ
 و [۱۳] ویلک ناج رگنشور تالاقم هب ,هنیمز نيا رد .درک ریبعت هدناتساان زیلانآ

[VF]دینک هعجارم . 
  

1. J. Keisler



۵۵ 

jl (LE) tel 4 by نیا 

\/n <e/(a— \) > An(\/m < \/n => f(\/m) < €) 

 هدافتسا اب دوخ مه هطبار نیا و تسا دازآ پچ تمسرد shat چیت

jl (RE) ssc 5 

\/n<e/(a-—\) > (\/m < \/n=> f(\/m) < ) 

 هنوگنیا الومعم ام و دوشیم هجیتن (۴) و (۰) ازین ریخا ةطبار .دیآیم تسدهب
 یروس چیه هکنيا ندادناشن یارب یلو .میهدیمن لیصفت و حرش ار اهلالدتسا
 مهدیم ناشن ار (یاهرازگ) تایئزج .دوریمن راکهب نیا یارب

 im <\/n => f(\/m) < f(\/n)\ ((۶) زا) .فلا

 ۱(1/) < ۸ 6۱/۳ < ۱/۳(1) >ج (۱/۳) < < (یدعت) .ب
 (۱/۶) < ۸ ۱/۶۰ < n > f(\/m) <e/\ (فلا و ب زا) .پ

 ۱/۶۰ < ۰/66 - ۱) ۸۱/۰ < ۱/۳ >> [(۱/۳) < ۰ 1۴) و پ زا) .ت

 n < e/(a—\) > (\/m < \/n => f(\/m)/\ > €( (ت زا)

 تابثا لباق (۵) ٌةمدقم ,یسدیمشرا یگدیوهب انب .تسا هدش تباث (۵) سپ

ue dn \/n <e/(a—\) 7 
An(\/m <\/n=> f(\/m)<e) (Y) 

 منک تباث هک تسا نيا نم مود فده

dn (\/m < \/n => f(\/m) > €) 

=> 45 Vy(y <6 => fly) <e) (A) 

jl (LE) هدعاق قبط نياو 

 V/m<\/n) ج ۶/۵ < < 36۷( < 85 [()<)

 sel (RE) اب هطبار نیا و تسا دازآ نآ پچ تمس رد 70 هک دوشیم هجیتن
 زا

(V/m<\/n => f(\/m) <6) ج> ۷۷) > ۱/۰ + ۱( > 

f(y) <e) 

5I(RA) ةدعاق هب انب دوخ هک دیآیم تسدهب 

(V/m<\/n = f(\/m) <e) > (y<\/(n+\) = f(y) <e) 

 لیصفت و حرش ار نیا ًالومعم ام هزاب و .دندازآ 9 و * نآ رد و دوشیم هجیتن
 تایئزج نم دوریمن راکهب یروس چیه هکنيا ندادناشن یارب یلو میهذیمن
 :مهدیم ناشن ار (یاهرازگ)

#۱ > ۱/۳ + ۱( => fly) < FA/(n + ۱(( )4۰( زا) .فلا 

(Vim < \/n => f(\/m) <6) = f\/(n+))) <e ie 

(Vim < N/n = f(\/m) <e)Ay< \/(n+\) > پ. 

 1() < 16۱/6۰ + ۸))۱ ۶/۱/6۰ + ۱)) < ۰ (ب و فلا زا)

 ]() < 16۱/۶۰ + ۱۸ 6۱۰ + ۱) < << (۷) < < (یدعت) .ت

(\/m < \/n => f(\/m) <e)Ay< \/(n+\) > 

fy) <e 

(\/m < \/n => f(\/m) > ©) > (y < \/(n+\) > fly) <€) (e5)) 

 (ت و پ زا) .ث

 رشلف رتلاو/اتلد .نایسپا ,یشوک ,وناستلوب

 .دراد راکورس - دنایهانتمان ام روصت هب هک ییاهزیچ مکتسد ای - یهانتمان

lle sglایر نامیاهمکع ميهاوخيم  lite coals gtiهنر لس  
 مک

 [عاطقناالب ای «ینیعمان ردقهب] 1068150674 هک یریفتم ای عباتزا ام یتقو

 .میراد رظن رد ار یدح یدنیارف .مييوگیم نخس دنکیم لیم رادقم کی هب

 صخاش ناونعهب ء زا یگتسویپ و دح میهافم زا یشوک و وناستلوب لیلحت

 دنیارف موهفم .دیماجنایم .تسا هتسباو نآ هب < هک 6 هب و دشیم زاغآ بیرقت

 طوبرم یضایر دربراکهب هک ییاج ات - دوش نایب 8 و < بسحرب رگا یدح
 .تسا هدش ماجنا راویهانتم یاهویش هب -- تسا

 ییاههریگتسد نوجمه (2۷ و7 نینجمه ءاههلابند درومردو) 8و ءاجنیا ات

 رظن هب .دناهدش قاصلا یهانتمان یاهدنیارف نآ لحارم هب هک دنسریم رظنهب
 .مینک هدافتسا اهنآ زا یبسانم زرط هب دوخ ینهذ یاهتیرمت رد رگا هک دسریم

 ییاهمکح تابثا یارب ار لالدتسا یهانتم یدادعت هک دنهدیم ناکما ام هب
 هتبلا .دنتسه یهانتمان دنیارف نآ لحارم مه هب عجار «تیاهن رد هک میرب راکهب

 ناهرب رد ار اهنآ دربراک اجنیا رد .دنتسه قطنم رد ییاهنیرمت ینهذ یاهنیرمت

 .مهدیم ناشن زیلانآ زا یاهداس

 یازاهب ۵ > ۱ ®able b f(r) = a عبات هک مهد ناشن مهاوخیم

 اب ر فطع و مازلتسا نم .تسا * دح-7 یاراد * رد : تبثم یایوگ ددع
 «:دراد دوجو یا#» و «:4: ره یازاهب» یاهروس و ۸ و =< یراصتخا مئالع

 .منکیم هدافتسا روس یاهگرف دعاوق زا .منايامتیم 32 و ۷: اب ار

B= 3xC(z) apt 4 ans B= C(t) jl (RE) 

(*) daB(r) > C opti tas Bly) > C5] (LE) 

  0 > Bly) jl (RA)>ج 2(۷) دوشیم هجیتن 0 (*)
VaB(r) ج 4 دوشیم هجیتن 8)0( > 0 jl (LA) 

(RA) jy (LE) > baa gl b 
 .دوشیمن رهاظ 7 رد هک تسا دازآ یریفتم ۷ فرح (*)

 یتابساحم هتبثا لوا ماگ جئپ .منکیمئ س4) را یاهدافتسا اجنیارد ثاسع
Lalدوشیم هجیتن 7 فیرعت زا .دنتسه اهیرباربان یور  

x<y=> f(x) < fly) ۰[( 

 هک تسا یکاح یلونرب یرباربان و تسا تبثم ۵ > ۱(۶/) - ۱ لاح

h>e>\+nh<(\+h)” (\)نت  

Ven-(f(\/n) -—\) <a )۲(نت 4  

oi f(\/n) < (a-—\)/n )۳( 

\/n <e/(a—\) > f(\/n) <e (F) 

 راکهب (۱) یلونرب یرباربان جاتنتسا یارب ار یضایر یارقتسا لصا رگا
 (۴) رد سپ ؛تسا دازآ یریغتم اجنآ رد * فرح هک میریگیم هجیتن میریگ

 منک تباث هک تسا نیا نم لوا فده .دندازآ 7 و < یود ره مه

An(\/n < €/(a— \)) > An(\/m < \/n => f(\/m) < €) 

(۵)



 ۱ رامش ۰۱۳ لاس «یضایر رشن

 رد هک تسا دازآ یریغتم 4: نآ رد هک دوشیم نیمضت (1,10) ٌمدقم ناونعهب

Cدوشیمن رهاظ . 

 تیاهنیب زا یکی یارب تخاونکی یتابثا ناوتیم ار (۳ ب) تابثا ره زاب و
 .تسناد (۲ ب) لومرف

 هک تسا یلالدتسا ةدننکفیصوت نینچمه ([7) هک دراد هجوت هدنناوخ

ul,13 ةعومجم کی ندوبن یهت ضرف زا هدافتسا اب 6 مکح کی تابثا  

 ضرف زا ار 0 و دینک باختنا 13 رد 2 نوچ هاوخلد یرصنع :دوریم راکهب
 یتقداب نانادیضایر .دینک جاتنتسا تسا 7 رد 2 هک ضرف نيا ینعی 2(12)

 داقتعا «دوخ لالدتسا Jules ماگنه رد ,نتلیه رتیپ و هکماک شیرا لیبقزا

 4 باختفا یارب یصاخ عوضوم لصا هب تیعضو نيا رد اهنآ هک دنتشاد
 .دناهدوب دنمزاین 1 یهتان ءعومجم رد هاوخلد

 رد ار نامتابتا دنداد ناکما ام هب هک دندوبن یساسا یاهرازبا نآ ۵و < سپ

 (9۸) روس یاههدعاق اهرازبا نآ هکلب .میسیونب روطس زا یهانتم یدادعت
 6 و ء .دندوب (*) دیق تحت دازآ ریغتم یاههمدقم زا هدافتسا اب (ل۳) و

 کگناژتارتسا تاظحالم هب انب هک دندوب یصاخ دازآ یاهریغتم al طقف ناشدوخ

leدعاوق سپس ات دوش مهارف یروسیب یاههمدقم هک دندوب هدش باختنا  

 .دشاب لامعا لباق اهنآ رب روس

 هگرف بولتوگ ةلبسوهب ۱۸۷۹ رد (*) اب (11۸) و (ل) روس دعاوق
EAT ATO AAD)نوگ جبر زا بیای قظتم :ییرط نیا دنا دندش : 

 رد اههعومجم زا لکشتم ار یضایر یایشا هک رصاعم نادیضایر هتبلا
 هار اهتت هک دشاب هتنشادن تسود ار تیعقاو نیا تسا نکمم .دریگیم رظن

 یموهفمریغ یعقاو یاهزیچ نتفرگ رظن رد «2(3) : * ره یازاهب» تابثا
 اما .دازآ ریغتم کی شتقن رد ل فرح کی اب 1(9) تابثا .تسخن ینعی تسا
 نیا هک دش دهاوخ هجوتم .دنک یسررب دهدیم ماجناًالمع هک ار ییاهتاثا رگا

 یاههنومن کتکت یارب تابثا تیاهنیب ةئارا یاجهب - هشيمه هک تسا یراک
 .دهدیم ماجنا - 7 ددع تیاهنیب یازاهب 17 (۳)

 ی«اههیخب» هک دنوشیم طوبرم یدودعم یاهاح هب روس دعاوق ,نیاربانب و

 یاهرازبا نیا .دنتسه ادیوه «تسا هدش لیکشت اهریغتم زا هک یضایر ةندب
 ییاهدنیارف اب دهدیم ناکما ام هب نابز ٌهداس تایعقاو هب لسوت نيا ,ینابز
 .ميشاب شاد رابیهاتس نراتفر :دظشلب یهاقمأت مينگیم رویش هک

 عجارم
1, B. Bolzano, Rein analytischer Beweis des Lehratzes, dass 

zwischen je zwey Werthen, die ein entgegengesetztes Resul- 

tat gewahren, wenigstens eine reelle Wurzel der Gleichung 

liege (Abhandlungen der KG6niglich Bohmischen Gesellschaft 

der Wissenschaften, 3. Folge, Band 5, 1. Abtheilung. Prag, H. 

Haase, 1817, 60 pp.). 

 .تسا یسیلگنا هب رثا نيا ةمجرت [۱۱] عجرم

A. L. Cauchy, Cours d’Analyse de l’Ecole Royale Polytech-2.  

nique, Paris 1821 (reprinted in Oeuvres Completes, sér. 2., 

vol. 3). 

3. A. L. Cauchy, Résumé des Lecons données a l’Ecole Royale 

Polytechnique sur l’Calcul Infinitésimal, Paris 1823 (repr. in 

Oeuvres Completes, sér. 2., vol. 4). 

OF 

 سچ هتسآ تاقا لبات 0۷ (ae Ub dels «eal aaa TA نسب

Ab Vy(y <6 => fly) <6) (4) 

 دوشیم هجیتن (17) ؛دعاق زا .تسا دازآ اجنیا رد < نوچ

Ve 36 Vu(y <6 => fly) <6) )۱۰( 

 ,لومعم قبط .[(۰) > * ندادرارق اب لاح .تسا * دح یاراد * رد  سپ

 .دوشیم تباث یفنمان یابوگ یاهریفتم یازاهب  یگتسویپ

 تسضخن نآ تابثا .تسا زیلانآ رد رظندروم یاهمکح زراب ةنومن (VO) مکح

 روس دعاوق ؛< 0 ۰4 دازآ یاهریغتم اب هاهیرباربان زا یتالیدبت رب دوب لمتشم

 نودب اهیرباربان تابیکرت زا هدمآ تسدهب یاهلومرف .دش راک دراو رخاوا رد طقف

 لباق دازآ یاهریغتم یازاهب اریز دندوب تابثا لباق ددع تیاهنیب یازاهب روس
 ار ارقتسا ؛دعاق هک تسا نيا یلونرب یرباربان صاخ یگنیو کی) دندوب تابثا

 ؛(دهد تسدهب دازآ ریفتم کی ناونعهب ار 0 هک درب راکهب یتروصهب ناوتیم
 .دوب دازآ یاهریفتم زا هدافتسا .تیاهنیب نتفرگ گنچ رد یارب ماگ نیتسخن سپ

 یور (») دیق اب (RA) و (1:/) یاههدعاق زا هدافتسا ماگ نیمود
 یرارقزب نیمضت یارب .دوب دازآ یاهریفتم

C => VxB(r) (\ (فلا 

 دنک یعس 8: ره یازاهب» یتخانشانعم ریبعت زا ماهلا اب تتسا نکمم هدنناوخ

C => B(\),C > B(Y),...,C > Br)... )۲ (فلا 

 نایاپیب یراک هک دزاس رارقرب ... ۲۰... ۰۲ ۰۱ یددع ِتیاث ره یازاهب ار

 یرارقرب نیمضت اب ,ضوع رد .دوب دهاوخ

C => B(x) )۳ (فلا 

 .دوشیمن رهاظ 0 رد هک تسا دازآ یریغتم # نآ رد هک ,(,0) ٌةمدقم ناونعهب

 نآ یاجهب هک تسا یرتماراپ ناونعهب 2 ریفتم لماش 6 -ج 2(2) تابثا

 (۲ فلا) رد لومرف ره یارب نیابانب و ,تشاذگ 7 یددع تباث ره ناوتیم
 .تسا 9: یاجهب 7 ندادرارق اب تابثا نامه تشونور هک دنکیم دیلوت یتابثا

 تشنج دنا کی میکس هی قاوقیس ۳ فلا) تابثآ ره دی «لیلف نیا 4

 .تسیرگن (۲ فلا) لومرف تیاهنیب یار
 یرارقرب نآ رد هک دیآیم شیپ (1,7/) هدعاق یارب تیعضو نیمه

dc B(x) > C ۲۱ بتا 

 لومرف تیاهنیب زا یکی یرارقرب اب

B(\) > C,B(Y) > C,---, B(r) > C,... (Yo) 

 یرارقرب اب هکلب دوشیمن نیمضت

B(z) >C )۳ (ب
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 *قتشم یاهدامن دربراک نیتسخن

 .درب راکهب ۱۶۷۵ ربماون ۱۱ خیرات هب یاهتشونتسد رد (۱۶۴۶-۱۷۱۶) ستینبیال ملهلیو دیرفتوگراب نیتسخن یارب ار 45/0 4 85: یاهدامن

 شایلیلحت عجاوت ةيرظن رد یو .تسا (۱۷۳۶-۱۸۱۳) زنارگال ییول فزوژ :هربغ و مود قتشم یارب ۸۳ (2) (el oe ol fila دامن عدبم 1

 .درک اهنآ نیزگیاج ار ۳ (2) و را" (2) oe نآ پاج دیدجت رد و درب راکهب روظنم نیا هب ار 2 و زا یاهدامن ۱۷۹۷ رد

die a ISN۳ ؛اهیرس هار زا یفرح تالداعع لح یون شور ةلاسر رد ۶  

 دلشاب هدوب BISA نامه یعقاو ؛دنسیون دوریم نامگ هک دوب هدش رهاظ ۱۷۵۹ رد زین «سکنوسوف ذ ۰

 یریگلارگتا و ates هب طوبرم تابساحم زا یدیدج عون ةراب رد» ٌةلاقم رد | du = u'dr yu! = du/dir تارابع ۱۷۷۲ لاس هب زنارگال

 .درب راکهب نیل تابیدا و عولع sa یهد ۲ as یایشراوگ رد «ریغتم تایمک زا

Dةیرظن رد اهنآ لابعسا دروم و تاقتشم ةبساحم ةراب رد» ةلاقم رد ۱۸۰۰ لابسرد (۱۷۵۱-۱۸۰۳) تساگوبرآ ناوتآ اوسناف یبرل رز  

 یلو .دوب هدرک یفرعم ار نآ البق یلونرب ناهوپ دنچ ره .درب Wu Jl نیمه رد تساگوبرآ مه ار 10 دامن .درک یفرعم «لیسنارفید باسح و اههلابند
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 بس
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 .دوب هدربن راکهب رگلمع موهفم هب ار تمالع نیا

  
 



 ۵۸-۶۲ .صص ۰۱ رامش ۰۱۳ لاس ,یضایر رشن

  

  

 ربارب ؛یگیاسمه- نيا مجح نیاربانب و .سوتر یور ۶ عاعش هب هرک متشهکی
 :تسا هبساحم لباق یتحارهب و نآ ةدنهدلیکشت ءازجا مجح عومجم

V(At) = (ayayay) + Y(ayay + ayay + ayay)t 

۴ 

+ 7 +ayt+ ay)t" + ert" (i) 

 :نیاربانب و 3 < 4, , ره یارب سپ 13 < 4 نوچ هک دینک هجوت لاح

 یراذگیاج () قباطم ار ۷(:) و ۲ (۸۸) ریداقم رگا .۲/(,) < ۸(۲,)
 ( ندادلیم و یواسمان فرط ود زا 570۳ کرتشم ٌةلمج فذح زا سپ «مینک

 O !n(by 0۲ + ۳) < 76۱ + 6۲ + 0۳) :دیآیم تسدهب مکح 00 هب

 .تسا (1) ةطبار ندروآ تسدهب قوف تابثا رد مهم یاهماگ زا یکی
 هک دسریم رظن هب ؛4 یگکیاسمهذ مجح یارب هداس یلومرف ینعی

 و !هن ؟تسین روطنیا هدراد یاهدمع شقن اجنیا رد ۸ ندوب لیطتسمبعکم

 :امش Baye ay تسین روطنیا هکنیا تابثا

Uluمجح ۸4(17) و دشاب رادنارگ و بدحم یلکش ۸ < ۳ رگا .۲  

sienهب ۸۸۸(۲) دیهد ناشن دهد شیامن ار 8۳ رد ۸ یگیاسه#  
 هلأسم ادتبا :ییامنهار) !تبسا ؛ بسحرب  ةجرد زا یاهلمجدنچ کی لکش
 (.دینک لح اهیهجودنچ یارب ار

 :بیسیوتپ رک ها یشیمس مگس ها ةرامه ةلأسم مگ
 اب و هتشاد یگتسب 4 لکش هب طقف اهر ۰۷ (۸,) > 27.

 !یسدنه صلاخ یاهتیمک .دننکیمن یرییعت ”R رد A بلص تکرح

 و یدعب# مجح بیترتهب ۱-2 و ۸» هک دینک دعاقتم ار ناتدوخ دیناوتیم

 :منک عورش نآ زیگناتفگش لحهار و .هلأسم کی لقن اب مراد دصق

insلوط ی نآ قبط هک دراد دوجو هیسور نهآءهار رد ینوناق ایوگ ۱ » 

 نيا هلاسم !دوش رتشیب مینورتم کی زا دیابن راب یاههبعج عافترا و ضرع

 ؟درک یزاساج زاجم ةبعج کی نورد ار زاجمریغ ٌةبعج کی ناوتیم ایآ :تسا
 نورد ًالماک by و 8۷,8۱ عالضا اب 3 لیطتسم بمکم رگا :رتقیقد نایب هب
 تسا نکمم ایآ .دشاب هتفرگرارق 0۳,۵۲,۵۱ عالضا اب 4۸ لیطتسم بعکم

 56۱ 4 0۲ + 0۳ < ۱4+ 0۲ +٩ ۲ هک

- ۸ 
۳ 

  

    
  

 :بیترت هب ۰13: و ۸4۰ نتفرگ رظن رد ؛تابثا ةديا .تسا یفتم لاوس باوج

 هعومحم کی یگیاسمه_) تسا ]8 رد 7و ۵ یاهیگیاسمه_/ ناونع هب

 یگداسهب .(دشابن رتشیب ! زا هعومجم ات اهنآ ٌهلصاف هک یطاقن ینعی [*" رد

 ییاهزیچ هچ زا ریوت] لیطتسمبعکم کی یگیاسمه-4 هک دیمهف ناونیم
 هب یبناج لیطتسمبعکم شش .هیلوا لیطتسمبعکم دوخ :هدش لیکشت
ات تشه و ( ُهدعاق عاعش اب عالضا یور هناوتسا عبر هدزاود  تماخض



۵۹ 

 ینعی تسا 7 عب زا 2: بیرض اب یسناجت

t۱ — آ  —_ NA)7((4:)) > ۸( 4( =  

coal cabal 

f(t) < رب 

 یدوعص و تبثم تسا یعبات 7 «فیرعت قبط هک دینک هجوت تسا یفاک ,لاح

 میراد (ii) ٌةطبار زا دنرتکچوک کی زا اه: نوچ و

(iiرک  

> DMNA) = Vale) = ape 
i=\ * i=\ i=\ 

 !تسا ضقانت رد 2, ۸۲ > ۱ اب نياو 0

 یسررب یرگید دید ةيواز زا ار ۱ ةرامش اسم میهاوخیم الاح .بوخ

 نآ درو هک دراد یلکشم تایئزج و تسا رتراوشد لحمار نا .مینک لح و
 کی اب زاب دیراذگب .دنکیم تابثا ار یرتیوق مکح ضوع رد اما دش میهاوخن
 :میهدب همادا هلاسم

 زا 4 طخ رگا .تسا هتفرگ رارق ۸ لیطتسم نورد B لیطتسم .۴ ٌةلأسم

 ؟تسا ردقچ دنک مطق مه ار 7

  

      

 دنوشن لح هار ود زا تسارتهب هک تسا یلئاسم زا نيا.دیشاب بظاوم)
 (!دیآیم تسدهب توافتم باوج ود دایز لامتحاهب نوج

 هطقن باختنا زا تبحص .طخ باختنا یاجهب رگا
 میدرکیم 4۸ تحاسم رب میسقت ار ظ تحاسم

 تحار یلیخ دوب

 تحاسم نوج ؟ارج یلو .

 بلص تالیدبت تحت هک تسا هحفص طاقن ةعومجم یور لوقعم هزادنا اهنت

 ضوع لامتحا .4 نورد 17 یاج ندرک ضوع اب میهاوخیمن ام) تسادروان
 مه اههطقن ةعومجم یاجهب طوطخ ٌةعومجم یور یاهزادنا نینچ ایآ (!دوش

 تباث اجنیا رد ميهاوخیمن هک تسا یزیچ نامه نيا و هلب ؟دراد دوجو

 لاشحا هراخ ینزاتنومچب هدرمو یضرق اب هیات نیل ميتیب دنمابب يلو میتک
 7 طخراپ (دنکیم عطق ار ۸ و هدش باختنا یفداصت هک) 4 طخ هکنی

 یهاشیلع یرسک/ ...رگید اسم دنچ

 هتخانش رتمک اه: ٌيقب یلو دنهدیم ناشن ار ۸ لکش یدعب» - ۱ حطس
 .دناهدش

 بدحمریغ یدوجوم اب هک یدراوم رد یگیاسمه# نتفرگ رظن رد ٌهديا

 :تسا یلاج ًاعقاو لاثم .دعب سم .دشاب شخبهجبتن دناوتیم مه میرادراکورس

 لوط هب یرتکچوک یاهطخهراپ هک دیریگب رظن رد ۱ لوط هب یطخمراپ
 اهطخ هرپ نيازا مادکره یور رگا لاح .دناهدش بعشنم نآزا »۰۰.۰ ۱
 نامه اب یرتکچوک یاهطخهراپ ینعی) مينکرارکت ار باعشنادنیرف نیمه
 alg ..- میهد همادا ار راک نیا ًابترم و (مینک بعشنم لوط تبسن و هیواز

 نتخاس يتشگزاب ةوحن هب هجوت اب .میمانیم 7 ار نآ هک دیآیم تسدهب یلکش
 گیوگ یاههفست «یلصا یاهتف اش » Ty wo Ty Dy 8 سا حضاو ۳
 .دنتسه 7 دوخ زا یاهدش

Ay 

  

 ریگ مهرد 7 یاههخاش هاگنآ ۳, ۸ > ۱ رگا دیهد ناشت .۲ ٌةأسم
 .دنشاب رگیدکی زا ازجم یگمه دنناوتیمن اه: ینعی .دننکیم

 .مينکیم فیرعت ۸7" یگیاسمه ۶ تحاسم ینعی ۵ (79) ربا ار 8(۶) :تابث
 سپ دنتسه هدرشف ییاههعومجم نوچ .دنشاب مه زا ازجم یگمه اه7: رگا
 اه(7:), «کچوک یفاک ةزادناهب ۶ یارب نیاربانب و دنراد مه زا یتبثم ٌةلصاف

 نیابنب و دنرادت گاتشا مه اب

f(t) = A(T) > ۸ 

 تساههخاش شرامش یارب دریگیم حیحص ریداقم طقف هک ۶ سیدنا :هجوت)

 (.تسا یگیاسمه_# شیامن یارب دریگیم هتسویپ رادقم طقف هک # سیدنا یلو

(:)« نیاربانب و تسا 7 زا ۸: تبسن اب یسناجت 1: میتفگ هکر وطنامه اما



VALS AY Sle edly 

IL 52 (iv) abe}بدحم یلکش زرم 7 رگا :تسا هجوت لباق صاخ  

 عطق راب ود ًاقیقد ای و دنکیمن عطق ار د ًالصا ای 4 طخ ره ًابیرقت ,دشاب
 نیاربانب و دنکیم

 ظ(دنک عطق ار ۷ ۰۵) < 28(ر) < 2ا)
 میراد ,میریگب ۸ لکش زرم ار 7 ۰۳ ةهلاسم رد رگا

 ۱ > (دنک عطت ار ۸ طیحم #) 2 ۸(۰ طیعم) دج ۱ - رس

 :دیهد رارق 13 زرم ار 7 الاح و

 حج
 7 طیحم os ۸ طیحم

 ۸4 طیحم

 نایب ار جیاتن طقف نم .یدعبهس یاضف «میورب رتالاب دعب کی هب لاح
 لیطتسم بعکم دینک ضرف :مراذگیم امش ةدهع هب ار قیقد تابثا و منکیم

 ؛تسا ةتفرف رازق 4 لیظتسم بغکم نورد ظ

 عطق مه ار 7 هدش باختنا ۸ رد فداصت هب هک یاهطقن هکنآ لامتحا
B ۲ 

 .جع > ۳۵۶ اب تسا ریارب دنک

 ار ظ دنکیم عطق ار ۸ و هدش باختنا فداصتهب هک یطخ هکنآ لامتحا
 13تحاسم _ Lbibj اب Cal aly دنک عطق مه

 = (PlasS gbi |) Bad 0   [ طیحم >  

“Acsls ~ Saiaj 

 هرخالاب و
 دنک عطق مه ار ظ دنکیم مطق ار ۸ هک یفداصت یاهحفص هکنآ لامتحا

Aa = BY cul yl Ab Sai ۶ an . 

 سپ .تسین رتشیب کی زا هاگچیه دادیور کی لامتحا هک مینادیم ام و

by + ۲ > 6 + 0۵۷ + ar۱ +  

 یقاب هتکن کی .مدوب هداد ار شلوق هک هلأسم یارب مود deel مه نيا

 ؟تسا رتیوق لحهار نیا ارج .دنامیم

 ۵۲ ۵۱ عالضا هب A بعکم ,یدعب 2 یاضف رد رگا هک دیوگیم نوج

 . ۵ ء9, عالضا هب 9 بعکم لماش ۰

 اهانزن بسحرب شربظن ترابع زا اه۵: بسح رب یتامدقم نراقتم ترابع ره

 .تساهیواسمان نيازا یکی اهنت 2: < 2 0: و تسا یواسم نآ اب ایرتشیب
 مزال 4 نورد 3 نتفرگ رارق یارب هک تسا یزیچ نآ ةمه اهیواسمان نيا ایآ
 ود) .دیهد هئارا یدعبود یضقان لاثم یتحارهب دیناوتیم ناتدوخ .هن ؟تسا

 یلو تسا رتشیب 3 زا 4۸ طیحم مه و تحاسم مه هک 3 و ۸ لیطتسم

 ۱ ؛(دوشیمن اح ۸ رد 7

 رکذ اب ار رگید لکش رد یلکش یزاساج هب طوبرم ثحبم دیهدب هزاجا
 :مهد همتاخ منادیمن ار نآ لح هک راوشد ُةألسم کی

bn Gasتروص نیا رد .دشاب  

 ؟6 + 0 > ۱ هک دروآرد ۵ و ۵ عالضا لوطهب رتکچوک یبوچ

 «کیسالک یاهلأسم دروم رد ار ۱ lous هب مود درکیور مهاوخیم نونکا

 .مدنب راک هب هداس نادنحه و توافتم

 چیه لخاد لماک روطهب ؛دحاو ةرک یور رب 7 ةتسب ةداس مخ .۶ هلاسم

go 
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 رگا نوچ) درادن یگتسب 7 نتفرگرارق یاجهب دنک عطق مه ار A لکش نورد

 ار ] البق هک یطوطخ ةمه دیربب یرگید یاجهب لاقتنا و نارود کی اب ار 1

 عطق ار دیدج ناکم رد عقاو یآ .لاقتنا و نارود نيا اب مه دندرکیم عطق

 دوشیم ربارب ود مه لامتحا مینک ربارب ود ار 7 لوط رگا نینچمه (دننکیم
 یطخ هکنیا لامتحا و مياهتشاذگ مه رانک رد ار 7 ود هک تسا نیا لثم نوچ

 عطق ار اهنآ زا یکی هکنيا لامتحا سپ .تسا رفص دنک عطق ار اهنآ یود ره
 عومجم زا هک یاهجیتن !تساهنآ کن کت ندرک عطق یاهلامتحا عومجم.دنک

 :تسا نیا دوشیم هتفرگ اهقرح نیا

(iii)ط (دنک عطق ار 7 4 طخ) > 2۰۱0)  

 07 لوط ینعی 7(1) و تسا تباث یبیرض 2(
 ۳ هاوخلد لکش یارب :درک نایب یرگید نابز هب ناوتیم ار هطبار نيا
Xpیفداصت یریغتم ار  iS dy Ssاب 0 یفداصت حب یاهدروخرب دادعت  

 دیوگیم (iii) ةطبار تروص نا رد .دهدیم ناشن ار 7 لکش

E(X,;) =-1(1) 

 7« 3 یاهطخهراپ زا یعامتجا 7 رگا نیاربانب و کی ًالثم) دشاب رم ۰
 1 ۳ 5 a مخ

 ظ(2م)>عظ() 2 رر)>)  ظ(2رر)ع» ) )۸۰۱>)(۱ 

 ) هاوخلد مخ ره یارب ؛(هتسکش یاهمخ اب ندز بیرقت) یریگدح کی اب و
mols 

E(Xy) = +17) (iv) 

  

- (d) 

  

     



۶۱ 

VY Meeرییغت عومجم ءاضف رد هتسب ةتسكش مخ ره یارب دیهد ناشن  

 بدحم و حطسم «مخ هک یتلاح رد هک دینک هجوت .تسا ۲۲ لقاال اهتهج

 اب تسا ریارب یجراخ یایاوز عومجم» اریز دهدیم حر یواست تلاح دشاب
YT 

 :دنکیم طوبرم .مياهتفگ نونکات هچنآهب ار هلأسم نيا هک یلحار مه نیا و
 Un و ۰.۰ ۲ ۰۱ یاهرادرب نتفرگ رارق زا ام ةتسکش مخ دینک ضرف

 میراد .تسا هتسب مخ هک ییاجنآ زا .دشاب هدش هتخاس یرگید زا سپ یکی

 اهرادرب نيا .دیریگب رظن رد ار هب مش ةكي یاهرادرب لاح ؛2 هل: > *

 هب "4 زا رذگ رد مخ تهج رییغت و دننکیم صخشم دحاو BS xy یطاقن

iH)دحاو ةرک یور هزب۱ و 6: نیب نامک لوط زج تسین یزیچ عقاو رد . 
 مخ ات میشکب ار 6۱ و 6م و ۰.۰.۰ 6۲و 6۲ ۰ 6۲و 6۱ نیب یاهنامک رگا سپ

 ةيلوا ةتسکش مخ یاهتهج رییغت عومجم دیآ تسدهب دحاو هرک یور 2 ةتسب
 دنناوتیمن اه: هک تسا نیا هدنامیقاب ةهتکن اهنت .دوب دهاوخ 7 لوط نامه ام

 دهاوخ دوجو 0 رادرب تروص يا رد اریز دنوش عقاو هرکمین کی رد یگمه

 نيا رد یلو .(:,۷) > * :نیاربانب و (هن,) > * 8 ره یارب هک تشاد

 Si هجوتم) ۰ < ۳ (مبب) < ( 2۳ هنر ۵) = (۰,0) - ۰ تروص
 8 (!تسا هدرک مامت ار راک ۶ ةلأسم رگید الاح ؟دیدش هک

 ییاهن یاهتبحص و لئاسم .تاحیضوت
 .تسا ییابیز ةلاقم .دینک ادیپ [۴] رد دیناوتیم ار نآ لوا لحهار و ۱ ٌةهلاسم

 رد یساسا شقن هک ریز ٌةيضق زا تسا یصاخ رایسب تلاح ۲ ًةهلأسم

 :دراد بدحم یاههعومجم یسررب

 ۰2۱ و 6" رد یبدحم ماسجا ۶ 9 0۰ رگا :هیضق

 یاهلمج دنج لکشهب )۱6۱ ۰۰۰4+ یدعب7 مجح «دنشاب تبثم

 ry بسحرب 7 هجرد زا ینگمه

k 

(ac feet و( = { So ALK € cS) 

i=\ 

wsliel Ayo... 

 :تتعنا 2 ۰

 تسدب یارب .دنمانیم «هتخیمآ یاهمجح» ار نگمه یاهلمج دنچ نیا بیارض
 thy = V5 Cy دحاو یوگ 1: > ۲ دیهد رارق تسا یفاک ۲ لأسم ندروآ

 .دینیبب [۳] رد ًالثم دیناوتیم ار هیضق نيا تابث
 رد ۲ ناوت .تسا دنمجرا هنیشقن دیما یاقآ .مزیزع تسود زا ۲ ةلأسم

 یتقو یارب ار تابثادیناوتیم یگداسهب .دوشیم یشان اضف دعب زا هلأسم تروص
 یوامسان هک دیهد ناشنزینو دیهدب میمعت 2 2۸۶ > ۱و درادرارق 18* رد 7 هک

 .دنامیم رارقرب هلأسم مکح زاب 2 ۸ - ۱ رگا یتح .تسیین مزال مه دیکا

 ناوتیم ایآ .دشاب دیکا یواسمان رگا ,( 2 ۲) هحفص رد هکنیا رخآ لاوس
 ؟دنراد کارتشا مه اب اهنآ دوخ هکلب اه7: راتسب طقف هن هک تنگ

 نيا ندناوخ ؛متفرگ [۱] زا ار ۱ ةلأسم مود لحهار و ۴ ٌالأسم یاههدیا

 نم هک لحار زا یتایئزج ندید یارب .دوب شخبتذل رایسب نم یارب هلاقم
 هعجارم هلاقم نيا هب دیناوتیم رگید بلاج بلاطم ندید زین و متشذگ اهنآ زا
 ۱ثلأسم دروم رد یکیو ۴ dane‘ دروم رد یکی ,گید لاژس ود دیراذگب .دینک

 :منک حرطم .منادیمن ار اهنآ خساپ هک

 یهاشیلع یرسک/ ...رگید ٌهلأم دنچ

 .تسا ۲۲ لقاال مخ لوط دیهد ناشن .دریگیمن اج یاهرکمین

  

 ۴ سم تاحیضوتهب و دینک شومارف ار هلأسم تروص هظحل دنچ یارب
 نیب زا 4 طخ یفداصت باختنا» یاجهب اجهمه هک توافت نيا اب .دیدرگرب

 یور 4 ٌةمیظع byl یفداصت باختنا» .«دننکیم عطت ار ۸4 هک یطوطخ

 ریبعت هرک یور یطخهراپ ناونعهب مه ار 7[ طخهراپ و دیهد رارق «دحاو رک

 (ذ) طباور تاحالصا نيا اب .همیظع ؛ریاد کی زا یتمسق ینعی .دینک

 نینچ اجنیا رد (17) ٌةطبار ریبعت .دننامیم رارقرب تساک و مکیب (1۷) و

 :دوشیم
SI (iv)!کی .دشاب هرک یور یمخ 7  splروطهب یفداصت ٌةمیظع  

 .(تسا تباث بیرض کی 2) دنکیم عطق ار نآ راب )٩۲(۸۰1 طسوتم

 ره ًابیرقت نوچ میهد رارق ار (اوتسا ًالثم) همیظع ةرياد کی 7 یاجهب رگا
ryیاهمیظع  alدنکیم عطق راب ود |  mul 

\ 

 bcs طرق ةهذنک تیم GI زا ۶ ةلاسم وه هک دیریگب ad ار ۳ الاح

 ۷ نوچ و دنکیم عطق ار 7 همیظع ةریاد ره هکنآ زج تسین یزیچ عقاو رد

 ابیرقت سپ .دنکیم عطق راب جوز ار نآ یاهمیظع ةریاد ره ابیرقت تسا هتسب

 نیاربانب و دنکیم عطق رابود لقاال ار ۷ یاهمیظع ةریاد ره

۶ < (10 + (2(۰۱6) > ۲ 1 
 فیح هک منکیم حرطم لیلد نياهب طقف ار نآ هک ,هلأسم نیرخآ هرخالاب و

 ره رد تهج رییغت نازیم زا روظنم .دیریگب رظن رد ار هتسکش مخ کی
absدزاسیم یلبق طخ هراب دادتما اب طخ هراپ هک تسا یاهیواز «یگتسکش . 

.(درادن یتیمها هیواز تهج هک دینک تقد) دراد 7 ات * نیب یرادقم و



 Naya ۰۱۳ لاس .یضابر رشن

 یگتسکش طاقت دادضت یور رقتسا اب رتیئامدقم یلحدار نیتچسه ۷ ةلاسم
 یناتسریبد ییاضف ٌهسدنه رد یبوخ نیرمت لحهار نیا ندرک ادیپ .دراد

 !تسا

 ay برساع JASE FBS sl pont تست تلاخ هلاسم نیرگا ۸

 :رنلیم و! یراف

 .دشاب هدروخ مه هرگ ههوالعهب رظندروم ةتسکش مخ ۷ ٌهلأسم رد رگا
 .تسا ۴7 ربارب لقاال اهتهج رییغت عومجم دیهد ناشن

 ادیپ [۲] رد ار رنلیم_یراف و لشنف یایاضق دروم رد یرتشیب تاحیضوت

 .درک دیهاوخ

 عجارم
 ۲۱-۲۷ صص .۲ ةرامش ۰۱۴ لاس یضایر رشن ««یسدنه لامتحا» ؛اتور ولراک نایج ۱
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 فیرش یتعنص هاگشناد ,یهاشیلع یرسک *
  

2. Milnor — . Fary 

۶۲ 

 ؛یفداصت طخ کی ای و هطقن کی باختنا یاجهب ۴ اسم رد رگا (۱)
 ار ۸ هک مینک باختنا فداصت هب ار ۱ علض هب عبرم کی الثم ,رگید یلکش
 ؟تسا ردقچ دنک عطق مه ار 9 هکنیا لامتحا .دنک عطق

 و ۵۳ ۰۵۲ ay عالضا اب لیطتسم بعکم ود 23 و 4 دینک ضرف (۲)

iby «byاج ۸ نورد ًالماک 3 هکنيا یارب یفاکو مزال طرش کی .دنشاب 0۲  
 .دینک ادیپ اه و اهه بسحرب دوش

 :تسا یفنم نآ باوج و تسا شودرا زا ۵ dl یدعب ود تروص

 اهنآ عالضا عمج دنشاب هتفرگرارق ۱ علضهب یعبرم نورد ازجم عبرم ود رگا

 .دشاب رتشیب ۱ زا دناوتیمن
 ۱-5۳ یور یاهتسب مخ) تسا تسرد مه ۳ یاجهب 2 دعب رد ۶ اسم

 .(دراد ۲۶ ربارب لقاال یلوط دریگیمن رارق یاهرکمین چیه رد لماک روطهب هک

 :داد میمعت مه یرگید تهج زا ار نآ ناوتیم

 دینک تباث .دنکیم عطق ار ۲ عاعشهب هریاد ره .دحاو ؛رک یور  ةتسب مخ
 .(تسا ۲ > ۱ تلاح :۶ (Lie تسا ME ربارب لقاال ۷ لوط

 : لشنف ٌةيضق .متفرگ لیسنارفید ةسدنه رد یاهیضق زا ار ۷ ةلأسم ةديا

 شیامرپ لوط اب هک دشاب 0۲ و هتسب یمخ 0 : [*,] -+ 18۳ رگا
 :لگ یاتسفا :تیروص نیل رع دهد ناقن زر 8 اظسل رد انا طاق) و هدش
 .تسا ۲۶ ربارب لقاال لت ۶)۵(۱6

 و دیروآ تسدهب لشتف ٌةيضق زا یاهجیتن لکشهب ار ۷ ةلأسم دینک یعس
 cal CAS لباق ۶ لس کدکعپ هیضق نیا دوخ دیهد ناشت زیث

1. Fenchel 

  

  

 (لوا دلج) یللملانیب یضایر یاهدایپملا ۰

 رزتیارگ لئومس

Anyمساقدمحم  el Gey 

 (مود دلج) یللملانیب یضایر یاهدایپملا *

 لصا یدیحو مساقدمحم ٌةمجرت

 هتسسک .تایضاپ ید هدشلح ةلئسم ۲۰۰۰ ۰

   نسپیل سرال کرام ,ستوشپیل رومیس

 -- .یهاگشناد رشن زکرم تاراشتنا زا فلأسم باتک دن

 (۱) ناتسراجم یضایر یاههقباسم لئاسم *

 کاشروک فژوی

 یبایراف دیعس ةمجرت

 (۲) ناتسراجم یضایر یاههقباسم لئاسم *
 کاشروک فژوی

deeیمیهاربا یدهمدمحم  

 اخیرا یاب اه
 .. نیکملک .س یرم

 هزار یاب هدر Mel ute Sl تام
   : نایدومحم
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8. 

 بأتخص

 اههعومجم هیرظن
  

  

  

  

 (Mea دیدج عوضوم لوصا یوجتسج و (دیروآ دای هب ار 7۳0 زا راتسویپ
 :یعون یمکح) ریذپفیصوت یاههعومجم ES ؛(«گرزب یاهلانیدراک» رد

 یهانتمان تایبیکرت ؛(تسا عون نامهب زا ْتیصاخ نالف اب لروب ةعومجم ره
 ار اهنيا زا کیچیه .(یهانتمان یاهتلاح هب یزمر ٌةيضق میمعت :یعون یثحب)

 ءزج دوشیم هدناوخ «تایضایر ينابم» هچنآ .تفای یکابروب رد ناوتیمت
 و عامتجا و کارتشا رد ثحب :تسا اههعومجم ةرگن زا یکچوک رایسب

 یاههعومجم و بترم یاههعومجم یاهتیصاخ و ,اههعومجم برضلصاح
 ؛ادنهدیم لیکشت ار [18] بلاطم لک ییرقت هک ) نروست مل و ؛ارامش و یهانتم

 رد یشهوژپ ِتحب - (هدماین [3] رد هک) 8 و 00 و ال نتخاس ةوحن زین و
 *:تسا هدیسر نایاپ هب هک تسا لاس اههد ثاعوضوم نیا

 نایوجشناد ی اوب ناباسح تسا دیعب دیوش یضایر زیلانآ دراو دیهاوخبرگا
 لیسنارفید تالداعم رد دیهاوخب رگا :رتیدج .دشاب لخدم نیرتهب یراتسرپ
 (ةتفونیچ یتح) تایخای» ندناوخ اب ار اهزاینشیپ نتفرگ دای دینک شهوژپ
 دناوتب دیاب زاسیتشک سدنهم ره هک تسا تسرد تنگی عورش یسدنهم

po!یتع) اما دیآرب لیسنارفی ًلواعب .دنچ لح  SIو فادها رد تواط  
 دهدیمن ناشن نيا (میریگب هدیدات ار یسدنهم مولع و تایضایر یاهشور

 یخای» نتم تسا هدش هتبثون زاسیتشک ناسدنهم شزومآ یارب هک ینتم هک
 تسا یباتک یکابروب یاههعومج خرگن .دوشیم بوسحم یروخدردهب
 نابز تیبثت شفده ؛اههعومجم ٌ؛رگن رد هن و تایضایر ینابم رد (یمیدق)

 تادلجم ةيقب ندناوخ اب ًالامتحا) دهاوخیم هک یسک یارب تسا یراذگدامن و
 ةجباتک .دنک ادیپ صصخت گبل لارگتنا اي یل ربج -التم - رد (یکابروب

 * یدروحال هواک

 نالسرا ّةمجرت .یکابروب الوکین .اهصالخ ٌهچباتک ۱ اههعومجم هيرظن
 ۱۳۲۷۹ .نارهت .نارهت هاگشناد پاج و تاراشتنا ٌهسسوم .نامداش

 .لایر ۶۰۰۰ .ص ۰

 شایلعف تیعضو و نآ ةچخیرات ٍدروم رد زین و یکابروب هورگ يژولوتديا دروم رد
 دینیبب ار [اک] و او] و [ب] منکیم داهنشیپ ؛تفگ مهاوخن یزیچ دقن نيا رد
 .(تسا یندناوخ رایسب مه [ه])

 ییاجهباج) ربج رد فورعم باتک دنچ اب مایضایر قئالع یاضتقا هب

 .متسه اتشآ اههعومجم ةرگن رد فورعم باتک نیدنچ اب و (کیژولوموه و

 عجارم یاهتسرهف هب تایضابر ٌةخاش ود نیا رد یکابروب ِتلزنم ةسياقم یارب
 (وزرآ ای) روصت هچنآ زا شیب یتوق اب مسدح و .مدرک هاگن اهنیا زا یضعب
 هب یکی طقف اههعومجم ةرگن رد مسرتسد رد باتک ۱۸ ز زا :دش دییأت مدرکیم

 عاجرا ؛تسا هداد عاجرا ([[/12۳8.] «[8]) یکابروب یاههعومجم 8555

pesنامگ ۱.دوب دروم ۱۱ زا دروم ۶ مدرک یسررب هک ییاهباتک رد یکابروب  

 ةرگن یزورما نوتم رد هک دهد ناشن مه یتسدرس يريگرامآ نیمه منکیم

 رابتعا و ترهش دیآیم رظنهب .«دنریگیمن لیوحت» ار یکابروب رثا اههعومجم
 .درادن نانآ یاههعویج 355 4 یطبر یکابروب

 (دینیبب ار [اک]) هورگ یاضعا ِتسرهف رد الوا .تسا هداس رما نيا لیلحت
 یاههخاش اپ هخاش رد کی ره هکنآ لاح و .دوشیمن هدید یایقطنم چیه مان

 ۲۱۹۶۱ مکتسد ات زاغآ زا مه یکابروب رانیمس رد .تسا هدوب یلحف یرگید

 نیزورمآ یانعمهب یضایر وی هب مک رایسب ([10] ةسنارف نتم رشن لاس)
 رد اههعومجم ثحب یلاگچ ,هنودوید ةتفگ هب :صخالاب ؛تسا هدش هتخادرپ

 رگن یکابروب ele GE .(۴ .ص .(10]) تسا هدوب رفص یکابروب رانیمس
 تسا هدوب یخساپ طقف و تسا هدوبن حرطم فده ماقمرد هسفنیف اههعومجم

 هجوت ۳ تایضایر لو میظع تا لک یاربییانبم نتفی ای نتخاس ةغدغد هب
 يژولوپوت هب یمومع یژولوپوت ۳ ,دنرادرپیم ربج هب ربج رد یکابروب :دینک

Kaneاما ؛یل یاهربج و یل یاههورگ هب یل یاهربج و یل یاههورگرد و  

 .دنزادرپیم «تایضایر ینابم» هب هک اههعومجم ةرگن هب هن اههعومجم ةوگن رد
 ها اههعوعجم وگن ةدمع خیحلایم هک تنگ ناوتیم یک یایدنبیسقت رد

ةيضرف لالقتسا رد نهوک-لدوگ ةیضق) عوضوم لوصا زا لالقتسا :دنتسه



  cay pdهرامش ۰۱۳ لاس ۱

 نامگ) ؛تسا نیا تفگ مهاوخ همادا رد هک ییاههتکن همه کرتشم هحو

 هجاوم یگرتس رثا اب اجنیا رد .دینیبب .تسا هدشن تیاعر OT نیدوبنلیسالک
 نانادیضایر شاهحفص ره نتشون یارب هک (میوگیم ار باتک لصا) میتسه

 .دناهتشاذگرانک یلکهب ار یددعتم ةيلوا یاهحرط و دناهدرک راک اههتفه یگرزب

 نیرفآژرادناتسا ینیچفورح تیفیکو .دنادش باختنادایز ساوسو اب اهدامن
 الاح سپ .درک قارغا هکنآیب داد لیصفت ناوتیم دراوم نیا رد و .تسا هدوب

 یشراگن براجت زا مه» همجرت نیا le لخاد رد مجرتم یفرعم قباطم هک

 رادروخرب [۰۰] .هتسجرب داتسا ود یراتساریو زا مه و دریگیم هرهب نامداش
 اب و میوش ورهبور (ناور و) میخف یرثن اب هک تسا نیا نامراظتنا «تسا

 هتشاد راظتنا تسا یعیبط هزین .باتک لصا روآدایود ره ؛هزیکای یاینیجفورح

 .دنکن هفاضا نتم هب یزیج یزورخ الماک دزارم رد زج مجرتم میشاب
Z 

 :تسین هتخپ نادنچ هاگ همجرت رثن ال

 VA .ص - .«3 6 2, هک یمسق هب « < ] دراد دوجو»

 .۴۵ .ص - .(دشاب 7 >  یتقو 1,26, رتهداس دامن اب ای)

 [.تسا دیاز یاهدنهدرازآ وحتهب «دشاب»]

bill,[منکیم فذح ار ددعتم یاهلاتم].هدشن لامع مه یدحاو  
 .تسین مک یلیخ مه یپاچ هابتشا

 هدنهدعاجرا نیتال کچوک فورح :یسیلگنا ةمجرت رد و هسنارف نتمرد 7

 تروصهب گرزب فورح و دناهدش پاچ کیلاتیا تروصهب یضایر ءایشا هب
 یاههناشن اضعبو - نیتال فورح ّةمه یسراف ةمجرت رد .(کیلاتیاریغ) نور
 ٍفورح .(دینیبب ار ۴۷ .ص الثم) دناکیلاتیا - زین کیلاتیاریغ اموزل بکرم
 AY ٍدنب) دناهدش پاچ هایس و کیلانیا هاگ مه یناملآ کچوک

oOشش یکابروب تاعادبا زا یهت ٌةعومجم یارب «(» دامن عادبا  

 فورح زا هک) دامن نیا یاجهب یسراف نتم رد .تسا (دینیبب ار [و] ؛یو هردنآ
 ينانوي فرح دراوم رتشیب رد (تسا ( ۰... و یکرامناد و) یژورن یایفلا

«dyناهگان ۳۶ ًهحفص رد و ۱-۱۸ تاحفص رد .هتفر راکهب  «dyاب  (By 

 .هدش رادیدب «۵») زاب ان اما ,هدش نیزگیاج

os Qaیکابروب روهشم مسر هکنانج ,یسیلگنا ًةمحرت رد و یلصا  

shal ealgil SIL ccaاهفرااپ نی ؛تسا هدش پاچ نتم زارتزیر  Leg 
 ناوتیم هعلاطم لوا رود رد هک دنایکیراب تاکن و هتفرشیپ یاهلاثم يواح

 هسنارف نتم رد .یسراف نتم زا ۶٩ .ص رخآ لبقام فارگاراپ ةلمج نیرخآ

yy (E. R. 31)تسا يلقتسم ,فاوگا»اب (379 .ص) یسیلگنا ةمجرت  

 .نتم ٌةیقب زا رتزیر یفورح اب
 :ممهفیمن ار مجرتم تافاضا یضعب ِتمکح 7

 میاهداد شیامن l (ty) ینانوب فرح اب I (سیدنا) oles :مجرتم

 تشوناپ - .درادن هطقن اما cul یسیلگنا i فرح هیبش هک

NF ye 

 رصحنم لیلد ٍدروم رد یکابروب حیضوت مجرتم ینع لخاد رد ۶۳ .صرد
 VF .ص تشوناب رد و .تسا هدرک «لیمکت» ار 101 و 5110 2 ندوب درف هب

۶۴ 

aeزا شیپ لصا زا یاحفص۲۷ تسا یاهصالخ («هصالخ ةجباتک»)  

 ؟دیآیم راک هچ هب ار هک هچباتک نياراشتنا و همجرت ؛یباتک نینچ ياهحفص۰

 شراتفگشیپ رد مجرتم .میرذگب هک هنارظندنلب و هناعضاوتم یاهتبحص زا
 ماگنه هکنآ لوا * .دنکیم رکذ (اه)همجرت نيا راشتنا یارب صخشم ةزیگنا ود

 رد ار یسراف ٌةمجرت لماک تاصخشم هک) یژولوپوت پاتک نالف رشن و همجرت
 یژولوپوت بوخ باتک نیدنج هجرگ» هک تسا هتفایرد (تسا هدروآ همانباتک

 یک روطهب «یضایر ناربراک» «تسا هدش همجرت ای فیلأت روشک رد رگید

 و فیراعت عماج هک مجحمک یتتم هب دنراد «کرد لباق و سوملم یزاین»
 :دشاب یساسا یاههرازگ

 ضحم تایضایر رد یاهفرح نادیضایر هک یناسک ًاصوصخ
 میهافم نیب طابترا و قیقد فیراعت دننادب دنراد زاین هدنتسین
 فرص ار دوخ تقو دشاب مزال هک نآ یب «تسا رارق هچ زا

 دارفا نيا یناورف هک تسا یهیدب.دنیامب تابثا یاهیراکزیر
 .۲ .ص - .تسا یضایر نایوجشناد دادعت زا شیب

 ندوب هننیبعقاو دروم رد ناوتیم مه (هچباتک ندید نودب) ینیشیپ وحن هب ًلامتحا
 یمومع یژولوپوت صخشم دروم رد] .درک تواضت فده نیا یریذپققحت و
 .یاهفرح نانادیضایر rT [Sa ار هورگود طقف جیاتن ًةجباتک هک دیآیم رظنهب

 ایاضق تروص و فیراعت ندید فرص اب دنهاوخب هک یدعتسم نایوجشناد و

 " .دننک یزاسزاب ار «تابثا یاهیراکهزیر» ٌدوخ
 :مجرتم رگید ةزیگنا

 هب یکابروب لصفم نوتم زا یخرب هک تسا یروآدای هب مزال
 لباق ناگدنناوخ زا یرایسب یارب ور نيازا و هدش همجرت یسیلگنا
 عالطا مجرتم هک اجنآ ات هصالخ یاههچباتک اما .تسا هدافتسا

 هدشن همجرت یسیلگنا نابز هب و هتفایراشتنا هسنارف نابز هب دراد
 هصالخ یاههچباتک یسراف ٌةمجرت هب زاین .بیترت نيا هب .تسا

 ةرگن جیاتن ةچباتک يسيلگنا ةمجرت :تسا صقان مجرتم عالطا هنافسأتم
 []/1228۰] :تسا هدش رشتنم هک تسا لاس ودویس مکتسد اههعومجح

 دایز لامتحا هب اضق زا و ,تسه جیاتن ةچباتک يواح تسا نم لباقم رد هک

 تحت ار شتاصخشم ْیسراف ّةمجرت زا ۱۱۳ هحفص رد هک تسا یباتک نامه

 .دناهتشون 13 ٌةرامش

 هب ناوتیم مه همجرت یارب شیاههزیگنا رد مجرتم اب یلدمه نودب اما
 طلغ کی طقف همجرت نیارد نم هک میوگب اجنیمه - درک هجوت همجرت تیفیک
 همجرت رب هک ییاههدرخ رتشیب و sls) مهاوخ حیضوت) ماهتفای هدننکهارمگ

 yt wipe paths de تشرگ مهاوخ
 یاههیرظن» یارب هدشرکذ لاثم نیلوا ۸۳ .ص رد :تسا نیا طلغ

 «اههعومجم ٌةيرظن لک» (دناتخیرکی ناشیاهلدم همه هک ییاههرگن) «زراکت

 ou] «La théorie des nombres entiresy als gis < .تسا

[B/Eng.]) AS) 4.2559 4 (E. R. 37 .[B])385 2 ( 
scl SLT ses aS .“The theory of integers”دادعا ٌةیرظن 



۶۵ 

Eléménts de mathematique. Premiére partie: Les structures fon- 

damentales de l’analyse. Livre I. Théorie des ensembles. 

 ( nde) Gos Keel dee(اههعومجح 83 1 بانک زبلاثآ یساس۱ یاهد انخاس

  ۴و باتک ماقم فیفخت دصق هب هن (نتم يدعب بفارگاراپ بلاطم و) انا هک دشاب نشور دیاب
 .تسین اههعومجم ةرگن رد یباتک [۳3] .تسا نآ فیرعت رد هک ,شقوذرپ و روشناد ناگدنسیون

  xg hy ulفرط زا .دشاب هک تس  Ile Soo(شجیاتن ةچباتك :عقاو رد) باتک نیا

ene p cel atl یلعف یضایر يراذگدامن و نابز ِتیبثت رد یاهدننکنییعت شقن 

 (هحفص ۴۰ زا شیپ رد) یناشخرد يضيرات حب و یلاع یاهمدقم يواح باتک لصفم

 .تسا پجاو اههعومجم ٌةرگن نایوجشناد یارب ود ره ندناوخ هک تسا
‘SUI 59) afascicule des résultatay یارب «چیاتن چرا دیاش .۵ 

 .دشاب «هصالخ ٌةجباتک» زا رتبسانم یاهمجرت ( هانتصتححچب مگ عمان"

  ۶چباتک» راهچ راشتن ًارهاظ و .دنزیم هحفص رازه نیدنچ هب رس یکابروب یاهباتک ةعومجم
 تواضق ایآ سپ .تسا رشان و مجرتم راک ةمانرب رد یخیرات یاهتشاددای ةقاضا هب «هصالخ

 شیپ مکتسد ای یکابروب راثآ لک هاگیاج هب نتخادرپ نودب همجرت جا و باتک نیا دروم رد

  A tllاتسیپ ارت هدزباقش :عییتم نانسی  pm iby vt ab lalدکن] دی
LB چیت اي ان زا عب نرتین - نون و دوشیمن تقا اههعومجم 46 [BI] 

 — تاراختفا زا هتبلا نیا و سین باتک نیا ندناوخ ماتحم تایضایر دناوخ یاب یسک
Se! نتفگ یار “pS یسررب ار اههنیمخ رد یکابروب راث ًالثم تسین مزال «(تسا یکابروب 

  ۲۵۲۵0نتم یاهباتک ؛رود» اذل و «یسرد باتک» ینعی  vile.ص) «هندوبد ناژ ۲(

 یارب ای ؛(«لومش» یاجهب) «تیلومشم» ييابيزان دروم رد تواضق یارب ای .تسا یدب ةمجرت
 مزال .دراد یاهحفج ۴۵ یاهمانژاو هحفص ۸۰ رد یتامدقم یباتک هکنیا زا بجعت راهظا

 .مشاب هدید ار مجرتم راثآ ةیقب تسین
  ۷یعس و درادرب ار یکابروب تادلجم زا یکی یسیلگنا ةمجرت هدنناوخ هک دشاب دیفم دیاش

 .دنک ادیپ ار شمجرتم ما طقف دنک ۱

 عجارم
 یضای» کنج .نایدومحم زیبماک ةمجرت .«تایضایر یانب یرامعم» .یکابروب الوکین [ب]
 ۱۰۲-۰۸٩ .صص «(۱۳۶۷ رهم) ۳ دلج ,وجشناد

 هسیفن ةمجرت .«هیتراکریپ اب یاهبحاصم - یکابروپ مادتسم يشوماخ» .لاچنس یرجرام [اک]

 8۵۷۱ .صص »۱۲۷۸ رویرهش) ۲ bled hie .لاس فلجم نیبه» :یورسک

 ۰۵ لاس .هلجم نیمه .ءاقت هللاءاطع ٌةمجرت .«لیو هردنآ تیاور هب یکابروب» .لیو هردنآ [و]

 .۷۰-۶۷ .صص ۱۳۷۲ رذآ) ۲ و ۱ ؛رامش

 ۵ دلج ,وجشناد یضاد» تگنج ,یرکاذ دیعس ٌةمجرت .«یکابروب یالکین» .سوملاه لاپ [ه]

 .۶۵-۵۴ .صص ۱۳۶۸ نمهب)

[B] N. Bourbaki, Eléménts de mathematique: Théorie des ensem- 

bles, chapitres 1 4 4, Masson, Paris (1990). 

[B/Eng.] Nicolas Bourbaki, Elements of Mathematics: Theory of 

Sets, Herman, Paris, and Addison-Wesley, Reading, Mass. (1968) 

(reprinted 1974) 

[D] Jean Dieudonné, A Panorama of Pure Mathematics (As Seen 

by N. Bourbakt), Academic Press, Orlando (1982). 

[Q] Q- Bibliography of Mathematical Logic. Volume V: Set Theory, 

edited by A.R. Blass, Springer-Verlag, Berlin (1987). 
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 یدروحال هراک /اههعومجم هی رظن

 تقو دشاب مزال هک نآ یب» - تسا هدرک تسرهف ار «هعومجم هدزناب نيا»

 ؟«دنیامنب تابثا یاهیراکهزیر فرص ار دوخ
 هدرک هفاضا یاهلمج نایاپ رد مجرتم هک (۷ .ص) تسه مه یدروم

 دیاش دنراد قرف اهنیا هکنیا کرد .«[.دراد قرف ) اب ) هک دوش هحوت]» تسا

 .تسا هدادن باوج مجرتم ار «؟دنراد یفرف هچ» لاوس ؛دشابن تخس یلیخ

«hy al,تسنا :یرگید: امت باتک لصا رد مه . 

KEرزم در  

 و) مهم راثآ ناگدنسیون هب نامجرتم نداهنتمرح بادآ زا هک مدقتعم

 هدنسیون تیمها هک دشابن نانچ همجرت رد باتک تایه هک تسا نآ (مهمریغ
 تراظن ٌهطیح زا دیاش هک یللع هب id رازق مجرتم ِتیمها عاعشلاتحت

 یفرعم رد دلج لخاد رد هک ینتم .تسا هدوب جراخ هجالخ ةچحاتک مجرتم

 تسا ینکم ریابود زا شیب [ناشیآریوصت تاستحا نولب] هدش پاچ جی
 هاگ مه متر یفرعم رییاعت و تارابع ۲.تسا هدمآ یکادروب يفرعم رد هک

 هک تسا هدش .هشفوت الفم.- دناوخ یمن هکیمداگا یشرازگ یاهرایعم اب نان

 هرهب نامهب و نالف رضحم زا «اکیفیترس ذخا و ناحتما ندنارذگ اب» مجرتم
 ةدیجيپ هتشر ذوفن اب داتسا» هک دناهدنارذگ یسک رظن ریز ار یرتکد و دناهدرب

 .هریغ و ,«تسا طلتخم ریغتم دنج زیلانآ

 و رازهود نارهت هاگشناد تاراشتنا رد باتک نيا هرامش هکنیا رخآ فرح
 )3\ ee هتبلا) رب ناوتیم هک مفسأتم jem Cal جنب و داتشه و دصرایچ

 یضعب رب .تشون یگدشانشیاریو تابثا رد ییاهدقن هقباسرپ نینج یرشان راثآ

 .دناهتشون مه یاهدنبوک ییاوتحم یاهدقن «ردام هاگشناد» تاراشتنا یاهباتک

 مدق و .دریگب یدج"ار ( یننیزگ و) شیاربو راک دیاب نارهت هاگشناد تاراشتنا
 یاهباتک یاههمانسانش رد دوشیم ثعاب هک دشاب یتینهذ حالصا دیاش لوا
 بلاطم تحص تیلووئس» دنسیونب نارهت هاگشناد پاج و تاراشتنا ةسسوم

 «.تسا [فلقم :ای] مجرتم اب باتک

 اهتشوناپ
 يواح یاهباتک .مسیونیم ار رشن لاس و فلوم مان طقف .دریگن اج دایز ههايس نیل ات ۱
 :اههعومجم رگن یاهباتک .ماهدرک صخشم «*» اب ار یکابروب هب عاجرا

{[Bernays 68], [Ciesielski 97], [Cohen 66], [Devlin 79, 93}, 

[Devlin 84], [Drake 74], [Enderton 77], [Erdés et al. 84], 

[Jech 78], [Kechris 95], [Kunen 80], [Levy 79], 

[Moschovakis 80], [Roitman 90], [Rubin, Rubin 85]*, [Suppes 60,72], 

[Takeuti, Zaring 71, 82], [Vaught 85]. 

 :ربج یاهباتک
[Anderson, Fuller 74,92]*,[Atiyah, Macdonald 69]* ,[Eisenbud 95]*, 

[Gelfand, Manin 96]*, [Hungerford 74], [Matsumura 86]*, 

[Northcott 53], [Rotman 79], [Sharp 90], [Sharpe, Vamos 72], 

[Strooker 90]*. 

ee ey [B] oTجیاتن ٌهصالخ :(دینییب ار [62]) تسا هدش رشتنم تروص نیا هب و  
 ۱۹۶۶ رد ۴ لصف ۰۱۹۵۶ رد ۳ لصف ۰۱۹۵۴ رد ۲ و ۱ یاهلصف ۰۱۹۳۹ رد
NAVA نتم لماک ناونع ۳



 ۶۶-۶۸ .صص ۰۱ ةرامش ۰۱۳ لاس ,یضایر رشن

OLSتابثا  
  

  

۱ Ee Oe ed 

  

 .دريگیم رارق تربلیه «نرق
 Yao SL نانادیضایر ٌةرگنک رد تربلیه ینارنخس زا دعب هام دنج

 !تسا یفنم باوح :دنکیم مالعا ار یزیگناتفگش تشک

 باتک رد لکش نیمه هب ًابیرقت مهد حرش مهاوخیم اجنیا رد هک یتابثا
 هدش «رتکیش» یمک هک تسا ند تابثا نامه اساسا و تسا هدمآ تانک

 :تنسا

 ار * یاهلای ةعومجم 21۳) و دشاب یهجودنچ کی  دینک ضرف
 عطق ار رگیدکی « رد هک ار یهجو ود نیب ٌةیواز «« لای ره یارب .دهد ناشن
 رفصان یعبات 7 : 18 -+ 18 دینک ضرف .ميهدیم ناشن 0(0) اب دننکیم

 یواست یقیقح 0 و 4 ره یارب هک دشاب

f(et+y) = f(z) + fly) 

 F- )7( = * نینچمه و دشاب رارقرب

 :مينکیم هجوت ریز تیمک هب نونکا

 >ر ۱۰ ۵۵(۶)
e€E(P) 

D;(P)= 

 .تسا 6 لاپ لوط | زا روظنم هک
 قبط ۲۱ و ۱ یهجوراهج ود هب ار 7 یهجوراهچ هک دبنک ضرف :هنکن

 میان تروض عیارد .میتک میسشت لگش

Max Dehn1.  

 * یاراکیحالم ناویک

 .یمظاک کمایس ٌةمجرت .رلگیست رتنوگ رنگیا نیترام .تابثا باتک
 .ص ۲۷۴+ تشه .۱۳۷۹ نارهت .یداینب یاهشناد هاگشهوژپ
 .ناموت ۰

 (یچیق ٌةسدنه) تربلیه موس هلأسم ۱
 داد ناشن ناوتیم هنوگج .دیریگب رظن رد یواسم تحاسم اب یعلضدنج ود

field aly gh gol alia of 

 رتکجوک یاههعطق و میربب ار اهنآ زا یکی هک تسا نيا نکمم هار کی
 هب و هرابود (دنتسه یعلضدنج ناکامک مينکیم ضرف هک) ار هدمآ تسددب

 :دیآ تسدب مود یعلضدنج هک یروط هب میراذگب مه رانک رگید یلکش

7 - ۲ 
 دننام زتهدیچیپ لگش ود رگا الثم ؟تسا ریذپ ناکما هشیسه راکیا ایآ

Aو 7  
 درک یسررب "ییویوب ار هلأسم نيا ؟میهد ماجنا ار راکنیا هنوگچ «میشاب هتشاد

 یچیق کمکهب ربارب یاهتحاسم اب یعلضدنج ود ره هک درک تباث تقدهب و

 یسررب اضف رد !ر هباشم DL دییایب لاح .دنتسه رگیدکی هب لیدبت لباق
 3 میراد ربارپ مجح اب یهجودنح ود ,اهیعلضدنح یاحج هب الاح ینعی .مینک

 ءاههعطق ةرابود نتشاذگ مه رانک زا ؛!هدرک هعطقهعطق ار اهنآ زا یکی میهاوخیم

 ؟تسا نکمم راک نیا ایآ .ميزاسب ار یمود

 ود رد وا .ددرگیمزاب سواگ نامز هب مکتسد شسرپ نیا ةچخیرات
 هدر یارب ار هلاسم گنیلرگ و دنکیم حرطم ار لاّوس نیا "گنیلرگ هب همان
 ناگامگ ۷۹۲۰ لاس اک هلاس انا دنگیم ,یسرب اهیهجودنج زا یساخ

pel Oyیاههلاسم» تسرهف رد موس ٌةهلاسم ناونعهب هکنيا ات دنامیم  

  

1. Bolyai 2. Gerling



۶۷ 

 یهجودنچ یارب ار ند یادروان ءالاب یاهیراذگدامن نامه اب (.دینیبب [۴] اي

Pمي فی یو  
۰ le] ® a(e). 

eCE(P) 

D(P) = 

 نامه .تسا 18 8 (18/۲72) یلبآ هورگ زا یوضع 1() هک دینک هجوت

 یهجودنچ ٌةيزجت ره یارب هک دهدیم ناشن ,یروص رییغت یمک اب ءالاب تابثا
 یواست ,P 6 5 نو \Py iP یاهیهجودنج هب

D(P) = D(P\) + D(Pr) +-+- + 7), ( 

 ند يادروان .دنشاب رگیدکی هب لیدبت لباق یهجودنچ ود رگا نیاربانبو تسارارقرب
 ره ورفص بعگم ره مد یادروا هک دید ناوثیم ادلجم لاح .دنراد یواسم
 تابثا هب تبسن تیزم ود مکتسد تابثا نيا .تسا رفصان مظتنم یهجوراهچ
 زج تسیث یزیچ هک ۶ عبات مهبم شقن تابتا نيآ رد هکنآ لول هدراد تسخن

 هدش نشور .دراد قلعت یرتهدیچیپ ناهج هب هک یتیمک یور زا ددع کی نتخاس

 :دراد هارمه هب زین ار بلاج ةجيتن نیا ند يادروان یفرعم هکنآ رگید و تسا
 Giles 52, (vol(P), D(P)) Sy جوز لا یهجودنچ ره یارب

 و مجح اب یهجودنچ ود رگا رگید نایب هب .دنکیم صخشم ار 7 یهجودنچ
 .مینک لیدبت یرگید هب ار کی ره میناوتیم .میشاب هتشاد یواسم ند یادروان
 (.دینیبب ار [۴] دیناوتیم تابثا یارب)

 cal یاباد 2 coal aS ey dln oy dy لوا تاب ابا
 لثم یدرجم دوجوم تخانش هب یزاین نآ کرد یارب هک تسا مهم یرترب
 «تابثا بانک» .میرادن (18/۲77) و آ یاههورگ یروسنات برضلصاح

 یارب تسا یبوخ ٌةنومن تخادرپ میهاوخ نآ هب یرتشیب تقد اب نونکا هک

 دروم رد ضامغا یکدنا اب ناوتیم ار یضایر جیاتن زا یرایسب هکنآ ندادناشن
 .داد رارق هتشر نیا نارادتسود زا یرتگرزب عمج سرتسد رد «تقد هاگو تیلک

 تابثا باتک ۳

 نيا رد هک ار تایضایر شراگن یارب یکبس هک مدرک یعس الاب شخب ود رد

 میهاوخ باتک هب رتقیقد یهاگن نونکا .منک فیصوت تسا هتفر راکهب باتک

 تسا لقتسم شیبومک شخب یس زا یاهعومجم تادثا باتک :تخادنا

 و ؛تایبیکرت GALT .هسدنه .دادعا ةيرظن یاهناونع تحت لصف جنپ رد هک

 هلأسم دنچ ای کی یسررب هب اهشخب زا کی ره و دناهدش نیودت فارگ ةيرظن
alate)ششم اب پاتک ,تسا دنفاب  cele alyدادعا ندوب یهانسان تابثا  

 ؛تسه زین اهنآ نیتسخن هک ,اهنآ دبسرس لگ مرظن هب هک دوشیم زاغآ «لوا
 هاگنآ .دنشاب لوا دادعا همه 2 ۰... Pr ۱ رگا :تسا سدیلقا تابثا

pipr... Pn + \رب هک ارج دشاب هتشاد یلوا لماع چیه دناوتیمن 2۷ <  
 زا شیب تابثا نيا زا !تسین ریذپشخب 2 ۰.۰۰ ۵۷ ۱ دادعا زا کیچیه

 یهانتمان دادعت دوجو ناوتیم شور نیمه هب عقاورد :تخومآ ناوتیم نيا
 تاعالطا یارب) درک تباث زین ار یباسح یاهدعاصت زا یضعب رد لوا ددع

 ۱ (.دینک عوجر [۳] هب رتشیب

 روتناک گنشق تابثا .مینیبیم باتک رد زین ار یرگید کیسالک یاهتابث

 ةَقلح ره) نربردو ٌةيضق یارب تیو تابثا ,یقیقح دادعا ندوب ارامشان یارب

 یاراکیحالم ناویک /تابثا باتک

Dj(P\) + Ds(Pr) = Dy(P) + lel - fa) + ۱۶۱۰ ۶)۵( 

= D;(P) + lel - f(7) 

= D,(P). 

 یاهیهجودنچ هب ار ۳ یهجودنچ رگا هک دید ناوتیم یگداسهب نونکا
 یهجودنچ هب ءاهنآ ددجم ندراذگ مه رانکزا و مینک میسقن 7 ۰۰۰۰ ۰۳۲ ۰۳۱

P'میراد ؛میسرب  

D;(P) = Ds(Py\) + Ds (Py) +++ + Ds (Pn) = D5 (P’) 

 . درک ادیپ یواسمان 1)م رادقم و یواسم مجح اب ییاهیهجودنچ ند و

 «باتک» ۳
Jb»دنوادخ هک دنک تبحص ی«حول» ای «باتک» زا تشاد .تسود شودرا  

 و درادیم هگن ظوفحم اجنآ رد ار یضابر یایاضق لماک و ابیز یاهتابثا
 تشز تایضایر هک یدراه .ه.گرظن هب تشاد یمشج ةشوگ دروم نيا رد

 امش تاداقتعا هک تفگیم نینجمه شودرا .درادن یرادیاپ و یدبا هاگیاج

 باتک نيا دوجو دیاب نادیضایر ناونعهب .دشاب هچ ره هعیبطلاءاروام ةراب رد

 ."«دیشاب هتشاد رواب ار

 تشز و ابیز تایضایر اي «باتک» هب عجار مهاوخیمن اجنیا رد

 ٌةضرع یارب یاهویش فیصوت هب هک منکیم یعس نآ یاجهب .منک رظنراهظا
 نرق رد تایضایر تفرشیپ مهم یاههبنج زا یکی .مزادرپب تایضایر

 یرای هب تایضایر هکنیا زا سپ .دوب نآ «ندشیعوضوملصا» «متسیب
 انب نيا یزاسون هب زین یکابروب .تفای راوتسا یاهیاپ هاههعومجم ٌةیرظن

 و میهافم فیصوت یارب قیقد ینابز تیبثت هب رجنم اهشالت نيا و تخادرپ

 و میظع ریثات یزوریپ نيا .دش تایضایر همه رد شخبشمارآ یمظن رارقتسا

 هدافتسا یارب رارصا رگید یبوس زا اما :تشاد تایضابر رب یراکتا لباقریغ

 یتامدقم یاهنتم زا یرایسب رد یتح هک دش ثعاب ءاجهمه رد نابز نيا زا
 هک یناسک یارب بان تایضایر و دنریگرارق نابز ٌةياس رد اههدیا زین یضایر

 ادیپ تهابش اهدامن اب یزاب هب .دناهتخوماین لماک روطهب ار نآ نابز زونه
 موهفم یفرعم اب .درجم ربج یزورما یاهباتک زا یرایسب .لاثم ناونعهب .دنک

 درجم هورگ هک یلاح رد .دنوشیم زاغآ نآ دروم رد ییاههرازگ تابثا و «هورگ»

 نامز نآ ات و دش فیرعت ۱۸۸۶ لاس رد ربو شيرنیاه طسوت راب نیلوا

 نینچمه و یولولذه و یسدیلقا هحفص تالیدبت هورگ ,یتشگیاج یاههورگ

 [۶] .دندوب هتفرگ رارق هعلاطم دروم تقدهب ءاولاگ یاههورگ

 مه ًبیرق من نایب رتهب متفگ الاب رد دچنآ زا از مووظنس هکنآ یاب
 [۲] رد دیناوتیم ار تابثا نيا) .منکیم رارکت رتدرجم یلکش هب ار تابثا

 :تابثا بانک ملت زا یشخب ۱
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۶۸ 

 رد .تربلیه موس ٌةلأسم یارب ند تابثا و (.تسا ییاجهباج «یهانتم میسقت

 عبرم راهچ ٌةيضق و ربج یساسا ٌهيضق یارب هک ییابیز یاهتابثا یاج نیب نيا

 یارب و [۷) و [۶] .ربج یساسا ةيضق یارب) .تسا یلاخ ًاعقاو دراد دوجو

 (.دینیبب ار [۵] و [۳] .عبرم راهچ ةيضق

 یاههیضق یارب ون ییاهتابثا نینچمه و رتهزات ّهيضق یدادعت ءاهنیا رانکرد

GES KWود ٌهيضق یارب"ریگاست یندرکنرواب تابثا .دناهدرک رترابرپ ار  
 (!میدنمزاین لوا ددع فیرعت نتسناد هب اهنت ,نآ ندرک لابند یارب هک) امرف عبرم
 .دناهرمز نیا رد گنر جنپ ٌهيضق یارب نساموت دیدج تابتا و

 تایبیکرت رد یتالامتحا شور یاهدربراک اب زین باتک زا یرگید ةشوگ رد

 رد زورما ,دش عادبا شودرا طسوت هک دنمناوت شور نيا .میوشیم انشآ
 یاهدیا .تسا هدرک زاب دوخ یارب ییاج تایبیکرت ناصصختم همه رازباهبعج

 :تسا فیرظ رایسب لاح نیع رد و هداس .دراد رارق شور نیا سپ رد هک

 یاضف کی ,صخشم یاهیگزیو اب یتایبیکرت راتخاس کی دوجو تابثا یارب
 رد یفداصت وضع کی هک میهدیم ناشن و مينکیم فیرعت بسانم لامتحا

 .[۱] تساهیگنیو نيا یاراد تبثم لامتحا هب اضف نيا
 یاهتابثا .دناهدش یسررب لیصفت هب باتکرد .مدروآ الاب رد هک ییاههنومن

 کرد .دننکیم یهارمه ار اهنآ هک یریواصت و دناهدش هتشون تقد هب باتک

GL!رد ییاهتشادداب .تسد نیازا ییاههتشون رد .دناهدیشخب تلوهس |  

 یاههبنج نینچمه و ,نکمم یاهمیمعت رگید یاههلأسم اب ایاضق طابترا دروم
 ناگدسیو ارفاط اما دنیازقی بانک تیبالج رب .دنناوخيم اههلأس ,یشیرات

 باتکرد رتمک اهتشاددای عون نيا زا و دناهتشاد هجوت اهتابثا دوخهب رتشیب باتک

 تفارظ زا .بختنم یاهتابا ةمه ًابیرقت هک منکیم رکف نایاپ رد .دوشیم هدید
 .دنتسه رادروخرب «باتک» ینیمز ٌهخسن نيا رد روضح یارب یفاک

  
1. Zagier 
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