
 



  

  

 تسا یهاگشناد رشن زکرم یراودا تاراشتنا زا یضایر رشن

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

 زا Engl ترابع هلحم

 ؛تایضایر دیدج یاهتفرشیپ یفزعم ۰

oیثحابم نینجمه و یضابر مولع دیدج یاههخاش یفزعم  

 ؛تسا نارگشهوژپ هخوت دروم هک

 یخیرات و ,یفسلف ,یگنهرف «یدربراک یاههبنج یفّرعم ه

 ؛تایضایر

 طابترا داجیا و نابز یسراف ناهوژپ یضایر یاهراک یفّرعم ۰
um؛نانآ  

 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 بوچراهج رد دیاب یلاسرا یاههلاقم

 .دشاب یضایر رشن رد هدشپاچ یاههلاقم کبس اب هباشم

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

aهتفریذپ دازآ ةمجرت .دنراد لاسرا بیوصت و یسررب یارب  

 .تسا یمازلا هدش همجرت یاههلاقم لصا نداتسرف و ؛دوشیمن

 قباطم :یالاقم ره .دوشیمش هداتسرف یچ یلاسزا یاههلاقم

 و ,لوبق .در رد ناراتساریو تأیه .دوشیم یرواد (Gel طباوض
 باغتنا ,نقراگف :شیاربو تا دازآ تالاقب حالصا و کح

 رد یضایر هورگ طباوض قباطم مالعا و یماسا طبض و ؛اههژاو

 .تفرگ دهاوخ ماجنا یهاگشناد رشن زکرم

 ِ یروآدای

 اب و .نایم رد طخ کی .ذغاک فرط کی یور هلاقم نتم 0

 .دوش هتشون اناوخ طخ اب ای ,نیشام یفاک ٌةهيشاح

 هب عاجرا وی و ,یسیونلومرف ,یدنبشخب ,شراگن ٌةوحن ۵

 رشن رد ةدش پاچ یاههلاقم اب قباطم رودقملایتح عبانم
 .دشاب یضایر

 راکهب هلاقم رد هک یتاحالطصا یسیلگنا یاهلداعم تسرهف ۰

 .دوش هداتسرف هلاقم اب هارمه دوریم

  

  

 میحرلا نمحرلا هللامسب

  

 یهاگشناد رشن زکرم یضایر ٌةلجم

 رتکد نابایخ کراپ نابایخ ۸۵ ةرامش
 ۱۵۱۳۴ نارهت . متشهب

 .تسا زاجم دخام رگذ اب بلاطم لقت

 کارتشا قح ؛لایر ۵۵۰ هرامش نیا یاهب
 .لایر ۱۱۰۰۰ روشک لخاد یارب هئالاس

 (فیفخت ۸۳۶ اب نایوجشناد یارب)

 کناب ٩ ٩۰۰۰ ةرامش باسح هب کارتشا هجو
 رشن زکرم مان هب نارهت کراپ نابایخ ٌهبعش یلم
 .دوش زیراو یهاگشناد
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 یدیهش نودیرف

 یرفص ماردپ

 لاه رتیپ

 لیاو نامره

 فومورگ لیناخیم

 ردژارب سکیلف

 یسدقم اضر ,یهاشیلع یرسک

 زنوت لئافار .فوکال جروج

 ردنالسوا فزوج

 سولواپ نلا ناج

 شرازگ

 اههلاقم

 دادعا ٌهیرظن و رس ریپ ناژ

Le So Sopa!تسا ظ  

 کینورتکلا رشن

 یربج ةسدنه رد لبآ ثاریم

 اهیریگتهج .اهکرحم .لوحت :یرامآ مولع

 یضایر کرد هب تفایهر ود :درجم ربج و یژولوپوت

 هدنیآ یاهههد رد تایضایر رد لمتحم یاهشیارگ

 تایضایر yl Lb رد یتالمأت

 هلأسم و شزومآ

 هلأسم کی یارحام

 یسررب و دفن

 :هراعتسا و تایضایر

 ؟دراد تیمها تایضایر یارب یتخانشمولع ارچ
 داینبمسج تایضایر

 هجرد ۳۷ رد تایضایر
  

    
  

 دلج یور

     «کینورتکلا رشن» ةلاقم جرد تیسانم هب

% 

 یضایر رشن

 ۱ ءرامش ۰۱۴ لاس

 ۱۳۸۲ رهم :راشتنا خیرات

 ۲۶ :یپایپ ٌةرامش

nashriaz@acnet.ir 

 یهاگشناد رشن زکرم :زایتما بحاص

 یناهشهش شوایس :لوّوسم ریدم

 :ناراتساریو تأیه ه

 یناهشهش شوایس

 یرفص ماردپ

yall Kile 

 :هرامش نیا نارواشم @

 دمحم «یناطلسبیدا نیدلاسمشریم «یرغصا نیسحریما

 :اهیعیفش یداهدمحم هراگتسر شرآ «یناقممیرادولج
 هنگنزیروهظ نژیب ,یدیمع یلع ,یناهشهش دادرهم
 لاصو رهچونم ؛نیعم نویامه

 :یزرمورب نراب *
 :یلاخلخ دوعسم ,اقت هللاءاطع :شخیبولکت نیمار «یریکاریما

 یحالم ناویک «یدروجال هواک ,ییاسک نامیپ «یرکاذ دیعس

 یروالد ارهز :ینفرایتسد ©

 اهشورفلیپ هوکش :حارط *

 نایرهاط میرم هدیس : :ارآهحفص و نیجفورح *

 اس, دنا رانا
 کمدرم :ینارگوتیل ۰

 (۳۶ :رامش ,ییانک دیهش ح .ادهش نادیم) درفنم :یفاحص و پاچ 9

 تسا ظوفحم یهاگشناد رشن زکرم یارب پاچ قح

  
 



\ Glia NF fla, oby ass 

oil ts ilیارب  

 ار وا هک دوب مهم رایسب نم

 .مونشب ار شیاهلاوس و منیبب
 شاهلاسر هکیماگنه یتح
 ندرک لس هب درک هدمآ
 نم و ,دادیم همادا نم زا

 رکن اهنآ هب مدوب روبجم
 نیرتمهم ناتراک «.منک

 فشک ار دوخ تیقفوم

 یربج یژولوپوت نیب طابترا
 تسنادیم یلیلعت عباوت و

 ییایاضق کمک هب ار اهنآ و
reyاما .دوب هدرک نایب  

 هب ایاضق نيا یو داقتعا هب
 نیسحت رایسب دروم نیا رد ار یو ناتراک و دندوب هدش فشک رس کمک

 یاهلاس هلصاف رد یربج یژولوپوت رد شتاقبقحت نمض ناتراک .درکیم
 نیرخآ هک داد هکارا هفاب موهفم یارب یتامدقم فیرعت هس ۱۹۵۰ ات ۷

 رس یساسا یاهراک زا یکی .دمآرد نآ یزورما لکش هب یتارییفت زا سپ اهنآ
 ٌةهسدنه .هریفتم دنج طلتخم زیلانآ رد میهافم نيا یریگراکهب :هنيمز نیا رد

 کیدنتورگ .دوب هتسب-یربج یاهنادیم یور یلک روطهب 9 C Gy یربج
 «میکسا» موهفم و درک هدافتسا دیدج موهفم نيا زا وب رست ریتآتسع هک

 ةسدنه ةعلاطم یارب عیدب و دیدج ییاههار بیترت نيا هب و دومن عادبا ار

 .درک رتعیسو رایسب ار یسدنه ءایشا ٌةعلاطم نماد و دوشگ کیسالک یربج
 یساسا یرازبا ناونعهب .دش فشک هاجنپ ةهد رد هک رس یناگود ةیضق

  

 زا یرایسب و دوریم راکهب یربج یاههتیراو یژولوموهوک ةعلاطم رد اراک و
 رتهداس یاهویش هب نآ SS ناوتیم ار یربج ٌةسدنه کیسالک یایاضق
 .دومن تابثا gly SE نیرتیلک رد ار اهنآ ای و درک جاتنتسا

 Gre ةسدنه و ییاجهباج ربج رد رس یاهدرواتسد زا رگید یکی
 یفاگ و مزال طیارش و تسا روهشم 8+ + 8, فیض هب هک اتسا یاهیطق
 رثکا رد هیضق نيا .دنکیم نایب ار هقلح کی ای و هتیراو کی ندوب لامرن یارب
 .دنکیم افیا یساسا یشقن هتیراو اي هقلح ندوب لامرن هب طوبرم یاهتابثا

 [ددعت] یگناگدنج موهفم زا ینشور فیرعت دش قفوم ۱۹۵۷ لاس رد رس
 ار ددع نيا یو .دنک هئارا یعضوم یاههقلح ای و یربج یاههتیراو یور طاقن

 فیرعت نیا .درک یفرعم ینیعم "10ت یاهلودم یاهلوط بوانتم عومجم ناونعهب
 ةسدنه رد طاقن یگناگدنچ موهفم نامز نآ ات هک تسا تیمهازئاح تهج نآز ا

 ادیپ یساسا یاهتوافت .فلتخم یاهتیعضو رد و دوبن نشور یموهنم یربج

 .تسا هدوب یربچ ٌهسدنه رد عطاقت ةيرظن رد مهم یدرواتسد دوخ نیا .درکیم

 نیا دش حرطم رس فرط زا اهلاس نيا رد هک یمهم یاهسدح هلمج زا
 ,نادیم کی رد بیارض اب اهیاهلمجدنج ٌةَقلح یور یریوصت لودم ره هک دوب
 کی یور یرادربفالک ره هک تسا نیا سدح نیا یسدنه لداعم .تسا دازآ

 ةهيرظن ٌةيلوا یاهتفرشیپ رد یرثّوم شقن سدح نیا .تسا یهیدب نیفآ یاضف
 لاس رد داقتسم \, Hal :۲ نرییلسوس و !نلیئوک تیاهن رد و تمسا :تشاد 6

 نآ رد ییساسا یاهراک رس هک ییاههزوج زا رکید یکی .دندرک تابثا ۶

Quillen1.  

  

2. Suslin 

 شرازگ

 رس ریپناژ هب لبآ ٌةزیاج نیلوا یاطعا
 زا هزیاج نیلوا هک ار ۲۰۰۳ لاس رد لبآةزياج,ژورن تایبدا و مولع یمداکآ
 هب ندادلکش رد رس ریپناژ یساسا شقن رطاخ هب تسا لبآ قودنص زیاوج
 و «یربچ ةهسدنه ,یژولوپوت هلمج زا رصاعم تایضایر یاهتمسق زا یرایسب

lac! 4درک اطعا وا هب . 

 زا ولسا هاگشناد رد یمسارم رد ۲۶۶۲ نئوژ موس زور ار هزیاج نیا رس
 اب ینانخس مسارم نيا رد یو .درک تفایرد ژورن هاشداپ مجنپ دلاراه تسد

 .درک داریا «یاهنامیپ یاهمرف .تالداعم .لوا دادعا» ناونع

 یاهلاس یط .دمآ ایند هب هسنارف اژاب رهش رد ۱۹۲۶ ربماتپس رد رس ریپناژ

 و دنارذگ سیراپ روبرپوس لامرن لوکا رد ار شتالیصحت ۱۹۴۸ ات ۵
 تفایرد نبروس هاگشناد زا ۱۹۵۱ لاس رد ار :تایضایر رد دوخ یرتکد

 و داد شرتسگ ار یرات یاهفالک یاهشور ةتماد شایرتکد لار رد یو .درک
 صوصخ هب ؛درب راکهب یژولوپوت ةعلاطم یارب ار ینیونًالماک یربج یاهشور
 یدیدج لصف دش قفوم و درک یسررب ار الاب دعب زا یاههرک نیب یاهتشاگن

 .دیاشگب یپوتوموه یاههورگ ٌةهبساحم رد ار
 هک ییاههتشر ریاس و یژولوپوت رد یساسا تاقیقحت نیا لابند هب

 زدلیف لادم ذخا هب قفوم ۱۹۵۴ لاس رد .دوب هتخادرپ تیلاعف هب اهنآ رد

 لئان لادم نیا تفایرد هب نونکات هک تسا هدوب یدرف نیرتناوج وا .دش

 زا یاهدع اب شکیدزن طابترا و یکابروب هورگرد رس تیوضع .تسا هدش

 یرایسب رد دناوتب هک داد رارق یتیعقوم رد ار وا ,دوخ نامز ورشیپ نانادیضایر

 .دنک افیا یمهم شقن متسیب نرق طساوا رد تایضایر یاهتفرشیپ زا
 رمتسم یاهرانیمس نم هک یماگنه» :دیوگیم رس ًرابرد ناتراک یرناه

 و درکیم تکرش اهنآر د هنالاعف رس مدادیم هئارا لامرن لوکا رد ار دوخ یضایر

 زا یرایسب ات درک کمک نم هب تالاّوس نیا ابو دیسرپیم نم زا یرایسب تالاوس
  

1. Bages



 .تسا هدوب راذگریتأت و

 یاهنراقت دروم رد وا راک

 تاتیقحت رد یاهتسجرب

 یاهلوکلوم ؛رابرد یمیش
 Spl yg تشاد ۶۰ نبرک

 بیصن ۱۹۹۶ یمیش لبون

 ارشا .دش تاقیقحت نیا

 ةرگنکرد هک فورعم حارط

 نانادیضایر یللملانیب
 SLL مادرتسمآ رد

 زد دوشراتآ «دش اتشآ

  

trie Gia el tj 
 ار یدح ةرياد و یولولذه

 .ص .ک .ر .اهنآ زا یاهنومن ةظحالم یارب) درک قلخ وا ریثآتتحت ۵(.

 دبنگ» یرامعم گرزب زادرپهیرظن و فوسلیف "رلوف رتسینیمکاب ,نینچمه
 کی و درک یحارط رتسکاک یاهراک زا ماهلا اب ار دوخ فورعم «یکیزدوئژ

OLSینامز رتسکاک یسدنه مهم راثآ زا یرایسب .دومن میدقت وا هب ار دوخ  

 ریخا یاهلاس رد .دوبن هجوت دروم نادنچ هسدنه اساسا هک دیسر پاچ هپ

 هک یقیمع یاهدنویپ و تسا هتفرگ رارق رتشیب هجوتدروم رتسکاک یاهراک

 رایسب یاهشهوژپ عوضوم درک فشک اههورگ ةيرظن و هسدنه نایم یو
ial 

 یلاوس یاب بارعب نتفای .تنایضایر ةشت لح لئاسم نیزتتورعم زا یکی
 :درک حرطم نومضم نیا هب ۱۹۶۴ لاس رد هراکناوب هک تسا

 هس ةرک اپ دشاب دنبمههداس هک یدعب هس راومه و هدرشف ةنيمخ ره ایآ
 ؟تسا تخیرناسمه یدعب

 یکی نیا .تسا هدش فورعم هراکناوپ سدح هب سدح نیا تبثم خساپ

 ناغمرا هب ار یلک داینب یرالد نویلیم کی ٌةزياج نآ لح هک تسا یلئاسم زا

 داهنشيپ هلأسم نیا یارب یتسردان یاهلحهار تازک هب نونکات .دروآ دهاوخ
 یژولویوت رد یاهظحالم لباق یاهتفرشیپ هب رجنم یتح یضعب هک دناهدش

 رد زدلیف لادم ناگدنرب زا یکی و رصاعم نادیضایر نتسرت مایلیو .دناهدش
 یاههنیمخ یژولوپوت و هسدنه ٌةطبار دروم رد قیمع یسدح ۰۱۹۸۳ لاس

 تبثم باوج زین هراکناوپ لاّوس هب .تخحص تروص رد هک دراد یدعب هس

glee glee, ade dle Be ole daleتابثا یارب یشور  pele 

 قنان یارب ییاهشور سور نادیضایر ۲ نملرپ اشیرگًایخا و درک حرط نتسرت
yaadتسا هدرک داهنشیپ دراد نتلیمه حرط یزاسهدایپ هک یتالکشم رب . 

 زا هچنانچ و تسا ناصصختم یسررب تسد رد نونکا نملرپ تاقیقحت

 لصاح هراکناوپ لاوس یارب زین یتبثم خساپ دیآ نوریب دنلبرس یسررب کحم
 .دش دهاوخ

 شش .س
1. Escher 
  

2. Buckminister Fuller 3. Grisha Perelman 

 شرازگ

 لهچ رد عوضوم نيا رد یو یاهراک .تسا دادعا ٌةيرظن .تسا هداد ماجنا

 نیا رتشیب هچره ندش افوکش ثعاب «یو یاهسدح صوصخ هب ,هتشذگ لاس

gullyتسمآ هدنهن یضاپر برظت . : 
 سدح لح یارب ود ره هک دوب هدش ببس لیو هردنآ اب رس کیدزن طابترا

 یقیمع و مهم یاهسدح رس اهشالت نیا نمض .دننک شالت ارومیشداماینات مهم

 نيا لصف و لح اب .درک یدنبتروص 2 یور یوضیب یاهمخ اب طابترا رد
 امرف رخآ ةيضق و قوف سدح فیلکت نییعت یارب یساسا یاهماگ اهسدح
 .ک .ر) تسا راکشآ و هتسجرب رایسب اهشالت نيا رد رس شقن .دش هتشادرب

 .(یضایر وئن ةرامش نیمه رد «دادعا ٌةيرظن و رسریپ ناژ» ةلاقم

 یکی دناوتب رس ات دش ببس نیترآ اب رس کرتشم یاهتیلاعف رگید فرط زا

 یاهتلاح هب ار ,یعبرم لباقت ٌهيضق ینعی .دادعا ٌةهيرظن یایاضق نیرتقیمع زا
 نونکات هک سب نیمه یعبرم لباقت ٌةيضق تیمها رد .دهد میمعت یلبآریغ

 .میمعت نیا رد یو رازبا .تسا هدش هئارا نآ زا توافتم تابثا ۲۰۰ زا شیب

 .دوب یاهنامیپ یاهمخ یژولوموهوک

 تسا رپ و هدمآرد ریرحت ٌهتشر هب لماک و ,نشور ,قیقد یاهویش هب رس رانآ

 ةزوح رد درادناتسا مجرم کی اهنآ زا کیره هک یروطهب .لیصا بلاطم زا
 .دیآیم باسح هب هطوبرم

 گنیلرا ۰۲۰۰۳ لاس رد لبآ ةنياج ةدئرب ةدننک باختنا ةتيمک یاضعا

 شیردیرف و .درفمام دیوید ,سیلاپ بوکاژ ." لاب ناج .(هتیمک سیئر) "رمروتشا
 .دناهدوب حوربستریه

 .تساکیرمآ رالد ۸۲۵۰۰۰ لداعم ژورن نورک نویلیم ۶ هزیاج غلبم
 صیصخت نآ یلصا فده و دش سیسأت ۲۰۰ ۲ ةيوناژ رد لبآ دوبدای قودنص

 روظنم هب تایضایر ةزوح رد رثوم و هتسجرب یاهراک هب یللملانیب یاهزیاج

 نيا .تسا دنمهقالع ناناوج قیوشت و هعماج رد تایضایر حطس ءاقترا

 .دوشیم هرادا ژورن تاقیقحت و شزومآ ترازو طسوت قودنص

Ct 

 (۱۹۰۷-۲۰۰۳) رتسک اک دلناد

 ةسدنه ةدنيامن نیرتصخاش ار وا بلغا هک ۳رتسکاک دلنادکم تاکسا دلره

 نیدرورف ۱۱) ۲:۰۳ سرام زور نیرخآ رد دننادیم متسیب نرق رد کیسالک
 ندنل رد ۱۹۰۷ ٌةيروف رد وا .تشذگرد اداناک یوتنروت رد (یراج لاس

 تسخن .داد ناشن دوخ زا یاهداعلاقراخ دادعتسا یکدوک زا و دش دلوتم

 و تشون ایا کی یگلاس ۱۲ رد هک یروطهب دیشخرد نابز و یقیسوم رد

 میظنت نیتال و هسنارف نابز هب ییامنهار نآ یارب هک درک عارتخا یدیدج نابز
 و دناشک تایضایر یوس هب ار وا نراقت و هسدنه یاهبیابیز .هرخالاب .دومن

 ةسرد ۱۹۳۱ لاس رد و دش جیربمیک هاگشناد دراو لساردنترب تیامح اب
 تیوضع هب ۱۹۳۶ لاس زا .درک تفایرد جیربمیک زا ار تایضایر یرتکد

olsدنارذگوتنروت رد ًاتدمع ار دوخ رمع یقاب و دمآرد وتنروت هاگشناد یملع . 
 یلصا روحم .تسا هلاقم ۲۰* زا شیب و باتک هدزاود فلم رتسکاک

 اهنت هن رتسکاک .تسا یسدنه ءایشا نراقت یاههورگ و هسدنه رد نراقت وا راثآ

 دراد الاب داعبا رد مظنم یسدنه ءایشا یدنبهدر و تخانش رد یساسا یشقن

 شخبماهلا رایسب زین هحفص و یدعب هس یاضف ٌةسدنه رد وا یاهراک هکلب
  

1. Erling Stormer 2. John M. Ball 3. H. S. M. Coxeter



  a gato y ptsةرامش «۷۴ لاس ۱

 واش ةزياج
 «یسانشرتخا ةنيمز هس رد یاهنالاس یاههزیاج گنکگنه رد واش داینب

 نویلیم کی زیاوج نيا .دنکیم ادها یضاب» ؟ولع و «یکشزپ و یتسیزمولع
 ای اهشهوژپ رد یاهدمع تفرشیپ هب هک» دوشیم ادها یدارفا هب یرالد

 تیرشب رب یقیمع و تبثم ریثأت اهنآ راک و .دنشاب هدش لیان یملع یاهدربراک
 دوجوم زیاوج نایم رد غلبم نیرتشیب هزیاج غلبم نيا ًارهاظ .«دشاب هتشاذگ
 .تسا یضایر

 تروص توا و نتوژ یاههام رد لاس ره زیاوج یاطعا و ناگدنرب نالعا

 دودح :دوشیم زاغآ لیق لاس کی ژا ناگدنرب نییعت دنور یلو دریگییم

 اساس ریلو هدعنا ءدق-ههرززگ مهبم دمع هب «یضایر مولع» لومش

 ۲۰۲۳ ناتسبات رد واش ةزياج نیلوا .دوشیم زین یدربراک تایضایر لماش

 سیئر) نوینیگروب نوچ یدارفا مان نارواد تأیه نایم رد و دوشیم ادها
 ةسسوم نیشیپ سیئر) ثیفیرگ و (1۳1۳95 هسنارف یملع تاعلاطم ةسسّوم

 هزیاج نیا هاگبو یناشن .دروخیم مشچ هب (1۸88 نتسنیرپ یلاع تاعلاطم

 تسا نینچ
http://www.shawprize.org/ 

 هان .ع زا رکشت اب

 (دادرم ۲ ات ریت )۲٩ هیئوژ ۲۴ ات ۲۰ رد ۱«کت ناربراک هورگ» ٌةنالاس ییامهدرگ

 نامزاس کی کت ناربراک هورگ .دش رازگرب colle bee > ye لاس

 .دنراد تیوضع نآ رد یناگدنیامن ناهج روشک ۶۱ زا هک تسا یعافتناریغ

 ینیچفورح متسیس نيا یوررب ناهج فلتخم طاقن رد یددعتم یاههورگ

 ره .نتفشبيم هاقترا ًاواتم اب نآ تاهتلباف و ییاباگب طنتکیم راک یار

 دروم رد هک ییاهراک ةراب رد ور رد ور یوگتفگ یارب اهنآ زا یناگدنیامن هلاس

 درگ دنهد ماجنا دیاب ای و دناهداد ماجنا نآ یبناج یاهرازفامرن و متسیس نيا

 و یدنبهحفص و یزاسدامن ظاحل زا صوصخهب کت زاتمم یاهیگیو

 یملع نوتم نارشان زا یرایسب هک تسا هدش بجوم شیاریو تاناکما زین
 اب .دننیزگرب پاج و یزادرپهژاو یارب دوخ یلصا متسیس ناونعهب ار کت
 کت اب ندرکراک ریخا یاهلاس رد بو و زودنیو اب کت قیبطت و اهیزاسهداس
 :یضایر ةعماح رد و هدش لوادتم یاهزادرپهژاو ریاس اب ندرکراک یگداسهب

 متسیس نیا یاهنتمربا یجورخ تیلباق .تسا هتشگ ریگارف کت زا هدافتسا

 هدرک مهارف اههاگبو رد ار یضایر نتم عون همه ندادرارق ناکما ؛ینیچفورح

Baal 

 شباتک دلج نیموس هک یماگنه درفنتسا رد هنایار ملع داتسا "تونک دلناد

 یلو دوبن یضار شراک هجيتن زا نادنچ .دش ینیچفورح یسبونهمانرب رنه

 نیمه هب .دنک لامعا هدش ینیچفورح نتمرد ار شرظندروم تارییغت تسناوتیمن

Users Group 2. D. Knuth1: 1۳۵۶  

  

 (۱۹۲۳-۲۰۰۳) لروب نامرآ

 نادیضایر «لروب نامرآ

 Sy yl میقم رابت یسیئوس

 (دادرم ۲۰) توا ۱۱ زور

 ناطرس رثا رب نتسنیرپ رد

 لصا روحم :اقسبق کرد

 یل یاههورگ ةيرظن وا راک

 فلتخم یاههخاش رد

 .درک ادیپ دیدج تایضایر
 لامعا وا ةدمع راک نیلوا

 یژولوپوت هب قلعتم یاهشور
 یاههورگ ةهيرظن رد یربج

 .دوب نکمه یاهاضف و یل

 ةلاقم وا مهم رثا رگید

 یربج یاههورگ) «(۳0۷0۵65 ًاندطکمنتمم هلعکطدنون65» کیسالک

 بوسحم یربج یاههورگ ةيرظن رد یفطع ٌةطقن هک تسا (یطخ

 یژولوموهوک و یباسح یاههورگ یسررب هب نینچمه لروب .دوشیم

 یل یاههورگ یدعب تیاهنیب یاهشیامن و تخیردوخ یاهمرف .اهنآ
okiهتخادرپ کیدآب و  Colرد وا یاههدیا و  Asayلئاسم  

 هدوپ اشگهار میهتسمریغ ای میقتسم روطهب نوگانوگ و هدیچیپ

 .تتسا

  

 نوفود-وشال نابز یوسنارف رهش رد ۱٩۲۳ هم ۲۱ زور لروب نامرآ
 سیئوس لاردف یتعنص ٌهةسسوم زا ۱۹۰۴۹ لاس رد .دش دلوتم شیئوس رد

 زا ار دوخ "یتلود یرتکد ةجرد و دش لیصحتلاغراف (۳113) خیروز رد
 لیرباک اب لاس نیمه رد وآ .درک تفایرد ۱۹۵۲ لاسرد سیراپ هاگشناد

ol۱۹۵۷ لاس ات لروب .تفای رتخد دنزرف ود وا زا هک درک حاودزا تیپ  

 تاقیقحت یلم زکرم ,سیئوس لاردف ٌهسسوم هلمجزا یملع فلتخم زکارم رد
 نتسنیرپ یلاع تاعلاطم ةهسسوم و ونژ هاگشناد .(115)0) هسنارف یملع

 TAS رد یداتسا تمس هب لاس نيا رد هک تخادرپ تیلاعف هب (1۸6)

 ۱۹۹۳ لاس رد ات دنارذگ زکرم نيا رد ار دوخ یلغش تیلاعف یقاب و دیسر

 هدوب یملع فلتخم زکارم وعدم داتسا تازک هب وا هتبلا .دش هتسشنزاب

 :سیراپ «لیی ..یت .یآ .ما ؛یلکرب هوگاکیش یاههاگشناد رد هلمجزا .تسا
 اهتیلاعف رد رثوم و یداینب رایسب یشقن یو .(دنه) انات و (نپاژ) وکوهوت
 هسارف رد یکابروب هورگ وضع نمض رد .تشاد 1۸8 یملع تایح و

 .دون زین

 فلتخم یاههمانرب هدوب .لاعف رایسب نشرمع نایلاس نیرخآ ات لروب

 «شزرو هب رایسب ةقالع اب و دادیم بیترت یهاگشناد زکارم رد یملع
 اکرتشم هک تسا یباتک وا راک نیرخآ .تخادرپیم یقیسوم و تعیبط

 دهاوخ پاچ هب ۲۰۶۴ لاس رد و تسا هتشون شناراکمه زا یکی اب

 .دیسر
  
1. Armand Borel 2. La Chaux-de-Fonds 

3. doctorat d’état



 ةييوژ ۱۷ ات ۱۰ زا یکابروب ةرگنک نیلوا یرازگرب لحم هدکهد نيا .دش

 نوماریپ "لزوا نایتسیرک روسفورپ مسارم نيا رد .تسا هدوب ۱٩۳۵ لاس

 یکابروب «یگدنز» وراثآز ا یهاگشیامن و درک ینارنخس یکابروبراثآو هچخیرات

 تسا هدش فقوتم نونکا یکابروب بتک ةلسلس فیلات دنچ ره .دش رازگرب زین

 2 هراکناوپ یرناه ٌةهسسّوم لحم رد راب راهچ یلاس یکابروب رانیمس یلو

 اضعب و یوسنارف مانبحاص نانادیضایر نآ یط و دوشیم رازگرب سیراپ
 تایضایر یراج و دیدج تاقیقحت نیرتمهم زا ییاهشرازگ یوسنارفریغ

wow 

KKK KKK 

 تأیه یاضعا را نت ود یدروجال هواک و دابآهدیعیفش دمحا نایافآ

 نيا زا دنتشاد یراکمه هلجم اب لاس نیدنچ هک یضایر رشذ ناراتساریو
 توورآ نسغ .دنامرف نریگرانک تابه نیا را رگیع تالاعفا تلعهب هامش

 یرگید یاهتروص هب هلجم اب ار دوخ یراکمه ميراودیما ناسا یارب تیقفوم
 ناراتساریو تایه هب هرامش نيا زا یقیقح نسح یاقآ انمض .دنهد همادا

 .دناهتسویپ
  

1. Hauzel 

 شرازگ

 دیدپ یملع و یضایر نوتم یزادرپژاو یارب یصاخ متسیس داتفا رکف هب لیلد
 یاهنتم رد ار مزال تارییغت ناوتب هلمجزا و دشاب هتشاد یرتشیب یاهتیلباق هک دروآ

 و دیسر رمث هب دعب یدنچ شالت نيا .درک لامع| یناسآهب پاچ یارب هدش هیهت
 راذ:تونک .تفرگرازق مومع سرتسد رد و دمآ دوجوهب ۱۹۷۸ رد کت متسیس

 لصاح هک داد راشتنا ینیجفووح و هناجا» ناونع اب باتک دلج جنپ ۱۹۸۶ لاس

 روطهب کت یاهتیلباق نونکات نامز نآ زا .تسا هنیمز نيا رد وا یاهراک ییاهن
 هدوزفا نآ ناربراک فیط و اهدربراک ةنماد رب زور ره زین و هتفاي شیازفا رمتسم
 تا هه

ps teeیفرعم هب هک تسا نابز یسراف تایرشن نیتسخن زا یکی یضایر  
 ۰۲ لاس ,«یضابر یاهنتم یرتویپماک ینیجفورح» .کر) تسا هتخادرپ کت

Blas1۱۳۶۸ ذاذرم ۶ ]: 

ec 

 یکابروب تشادگرزب

 ؟دکهد رد یمسارم یط (یراج لاس هام ریت ۲۱) ۲۰۰۳ ةييوژ ۱۲ خیرات رد

 یرادربهدرپ یکابروب الوکین تشادگرزب رد یدوبدای حول زا !سدناش ناسب
  

1. Besse on Chandesse 

  
.تسا هدرک قلخ رتسکاک یاهراک زا یریگماهلا اب رشا ار حرط نيا ؛یدح ًةرياد و یولولذه ةحفص یدنبرجآ ؛رشا زا یحرط
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 " یدیهش نودیرف

 .دوشیم هدیمان یلصا یتشهنمه هورگریز کی 2۷(1)

 موسرم .11 یور طلتخم یعبات و تسا حیحص یددع / دینک ضرف

(flev)(z) = (cz + d)-* f(y - 2) 

ab ۱ 

Vs ed یازاهب نآ رد هک 

02 ٩4-0 

62 + 0 
  7 ۰ 2 

 هجیتن و ۳( ۰ 2) > ۷/|عع + | هک درک قیقحت ناوتیم یناسآهب)

 (..2 ع 37 :تفرگ

 رگا دنمانیم 1 هب تبسن ۸ نزوهب !تخیرهامف یاهنامبد 6 ۱ عبات

 اب» >  ه 1 ره یازاهب ۱

 و ,دشاب تخیرمامت 77 یور 7 (۲
 یرس تروصهب یطسب | . 6 51۷() ندوب ضورفم اب ۳

 یایفنم ناوت چیه نآ رد هک دشاب هتشاد ۲7۸2/2(6>6) بسحرب یناوت

 .دشاب تخیرمامت مه «() ۱۱100 A ی «اههزیت» یور  ینعی ؛دوشن رهاظ

 ,دوشن رهاظ طسب ره رد یتبثمان یامن چیه رگا تسا "یامزبن ۶ ميیوگ

 بیترتهب Se(P) 9 Ma (T) 225 ضرف .دشاب رفص اههزیت همه یور  ینعی
 یاهمرف و یاهنامیپ یاهمرف همه طلتخم یرادرب یاهاضف ةدنهدناشن

 .دنشاب 1 هب تبسن  نزوهب یاهزیت
  

1. holomorphic 2. cusps 3. cuspidal 

 هکنانج .دراد دادعا ٌهیرظن رد یعونتم و یساسا یاهدرواتسد "رس ریپ ناژ

 راثآ ةعومجم (۱۹۸۵-۱۹۹۵) مراهچ دلج و (۱۹۷۲-۱۹۸۴) موس دلج زا
 هدوب هنیمز نیا رد شایراک ٌةرود ریخا لاس ۳۴ رد وا هدمع راک .تسادیپ یو

 و یربج یژولوپوت ةنيمز رد وا یلبق راک یعیبط ٌةمادا تاقیقحت نيا .تسا
 نونکا هک هک رس یاههبحاصم زا یکی رد هراب نيا رد .تسا یربج ةسدنه

AAR) alls Sepia apeلماگ حیشوت هاب رانا [نراهچ دلج  
 .تسا هدش هداد

 یژولوموهوکرد وا راک هب و درک دای دادعا ةيرظن رد رس تاقیقحت زا ناوتیمن
 تسا هدش تیبثت و فورعم اتبسن درواتسد نیا یلو .درکن یاهراشا ییاولاگ

 ةیرظن رد وا یدعب تالاقم زا یضعب ةرابرد ثحبهب اجنیا رد نم .نیاربانب و
 یاهتفرشیپ وزج me حرطم هک یلوا allies مکتسد .مزادرپیم دادعا

 لانروج رد هک تسا ییابیز دیدج ٌةلاقم مه یرخآ و دنیآیم رامشهب یساسا

 ! ناسکی عیزوت هب تسا طوبرم و هدش رشتنم [۵] اکیرمآ یضایر نمجنا
 .دراد یزیگناتفگش یاهدمایپ هک ,توافتم ةنيمزدنج رد هکه یاهرادقمهثیو

 یرایسبرظنهب هک منکیم عورش [۷] نیلدریپ ابوا کرتشم ًهلاقمزا تسخن ۱

 .تسا ۲ تخیردوخ یاهمرف ٌةيرظن رد زاسنارود درواتسد کی ناصصختم زا

 ج > 9: +4 طلتخم دادعا ییالاب ةحفصمین ةدنهدناشن آ دینک ضرف
 «22(:,51) زا یتشهنمه هورگریز کی 1 دینک ضرف نینچمه .دشاب وب >

 نایبهب نیا .دشاب «تسا ۱ اهنآ نانیمرتد هک ییود رد ود حیحص یاهسیرتام

 هک یروطهب دراد دوجو یا یعیبط ددع هک تسا ینعم نادب رتقیقد

 نآ رد هک ۲ > ۳0۷)

T(N) = {7 € SLy(Z)|y = UN &L2)} 
  
1. Jean-Pierre Serre 2. equidistribution 

3. automorphic forms



 لوا ددع ره یازاهب J& .g = exp(Taiz) gl yo هک میروآیم تسدهب ار

‘Ppاب ار الو و 7م ةکه یاهرگلمع  

 f|Tp = _ هممو" + ء(م) ۲۴

 و 2 /2۷ ره یازاهب

So apna”الو =  

 هب زاب لصاح عبات .تروص نیا رد .مينکیم فیرعت |۷7 طرشهب
 دامن :هجوت) .دشاب نینج  رگا تسا یاهزیت و دراد قلعت 2۷(۲۰(:16),ع)

 (.تسین دیدحت یانعمهب ۱

 و دنتسه یتیمرا "نسرتپ یلخاد برضلصاح هب تبسن 7 یاهرگلمع
 2۷(۳۰(/1), <) زا ییاضعا نآ هب ام .دنوش یرطق نامزمه دنناوتیم نیاربانب

 .دنتسه اهرگلمع نآ ةمه یازاهب کرتشم یاهعباتهژیو هک میدنمهقالع

 هاگنآ ۵۱ -- ۱ مینک ضرف هوالعهب رگا هک داد ناشن ناوتیم یناسآهب

vp LN» chileفیرعت 1م = )م] اب هک یور 1م زا ۸م رادقمهژیو  

 .تسا ۸م > هم نامه .دوشیم

 میناوتب هکنیا ینعی «تسا یتیترآ لباقت میمعت هجوت بلاج ٌهدیا کی

 رس یدابنب ةجیتن .مینک یرتماراپ یباسح GA! dye ار یاهنامیپ یاهمرف
 ةرف هو و 2 ۱ رگا هک هتسنا oy] gts b yi ete لاقمررذ ةتیهژ نیا رذ

 یایشا ناونعهب قلطم یاولاگ هورگزا یطلتخم یاهشیامن ناوتیم هاگنآ ,دشاب
 pote لیبق زا یتاسح یاههرازگ tyne زنآ رد .درک باختنا هنگ عمآراب

 .دنوشیم هجیتن هلصافالب یاهزیت یاهمرف ةيروف بیارض ژرابرد ناجونامار

 دروم رد ار هلأسم نيا .دروآ نافمراهب شیارب ار زدلیف لادم هک گروفال ةيضق
 لح رطاخهب دلفنیرد ًالبق ؛درک لصف و لح هاوخلد دهی اب عباوت یاهنادیم
 فیلکت هک یاهنامیپ یاهمرف زا یعون .دوب هتفرگزدلیف لادم نآ یدعب۲ تلاح

Thusیدادعا نادیم ياتمه :تسا هدشت ,نشور نآ یارب یزاسیزتمازاپ  

 ياهعومجم لماش ردنآگنل ةمانرب .درک یسررب دلفنیرد هک تسا ییاهبرف

 عباوت یاهنادیم دروم رد مه .هدیا نیا لک تابثا تهج رد اهسدح و جیاتن زا
 .تسا .دادعا یاهنادیم دروم رد مه و

 یاهشیامن ژرابرد یاهملک دنچ س-نیلد ةيضق قیقد نایب یارب لاح

 .ميیوگیم اولاگ
 < Q قلطم یاولاگ هورگ زا تسا ترابع 60/00(0۵1) دینک ضرف

 هب زهجم «62 یهانتم یاهطسب ٌةمه هب بوسنم ياولاگ یاههورگ سوکعم
 یاه"ز اسرادیاپ اب یاههعومجم یارب هیاپ کیرصانع نآرد هک "لورک یژولوپوت
 ,(62/62(081) طلتخم شیامن کی زا روظنم .دنتسه 60 یهانتم یاهطسب

 نوچ یاهتسویپ یتخیرمه

p: Gal(Q/Q) — Aut(V) 

 یاهشیامن اب رتشیب اجنیارد .تسا طلتخم یرادرب یاضف کی ۷ نآرد هک تسا

 Aut(V) = GLy(C) gly هک یتلاح ینعی میراد راکورس یدعبود

2. Krull 

  

1. Petersson 3. stabilizer 

 یدیهش نودیرف /دادعا ٌةيرظن و رس ریپ ناژ

 Nia هورگریز هب تبسن ییاهمرف هب ار ثحب .دیآیم ws هچنآ رد

ST.(N) C SLy(Z)اب  

ab 
1۷ ( ۱ (: ) € SLy(Z)|c = °(N ها 

 هاوخلد عون زا ! هلکیرید تشرس کی یلو .مينکیم دودحم .دوشیم فیرعت

 تروصهب ار P= P\(N) .میرادیم زاجم ار

b 
(1 ۲ € SLy(Z)|a=d=\(N نامی, ۰2۰ ۷ ها 

 دشاب /۷ ٌةنامیپهب هلکیرید تشرس کی 6 مينکیم ضرف و مينکیم فیرعت

 یتخیرمه کی ینعی

e:(Z/NZ)* > C*. 

resي(س۱) ک -۱ رگا تسا درف و 5(س) > ۱ رگا :تبسا حوز < : 

 هک دینک هجوت
ab 

 ) ( هه
cd ۷ 

 رد و دنکیم رارقرب ۲۰۱/۵۷/)۷(۲۰) > (2/2۷)* نیب یتخیرکی کی

 .دنکیم فیرعت ار 1۱/۷/)2۷(1۰) تشرس کی  هجیتن

 هب تبسن (/:,2) عون زا ۲۱6/۷ ) هب تبسن /: نزوهب یاهنامیپ مرف کی
ab ۳ 

 ) ۱ ع 2۷(۲۰) ره یازا هب رگا دوشیم هدیمان 1۰/۷ )

  
 تب

ae 3) = e(d)(cz + d)* f(z). 

 .دشاب اهمرف نيا یرادرب یاضف My (P.(N),€) 425 ضرف
 و تسا 2(.1) لامرن هورگریز کی 2(:1) هورگ

P.(N)/P\(N) = (Z/NZ)*ندرک لمع اب 2۷(.1) هوالعهب  
Se(P\(N)) 5 Me(T\(N)) 2 Aهجیتن رد و دنکیم لمع  

MI (N)= QB 
Ac€(Z/NZ)* 

M,(T.(N),€) 

 میناوتیم «میربب راکهب ار عرگا سپ .5ع(۷/(1۱)) دروم رد تساروط نیمه و
 یلو 2۷(1۰) هب تبسن اهمرف ٌةعلاطم هب ار ۲۰۱02۷ ) هب تبسن اهمرف ةعلاطم

 .میهد لیلقت ,هلکیرید تشرس اب

 =y )’ ۱ 2۷(۰) زا هدافتسااب هاگنآ , /ع(۷(۲۰), ع) رگا

 ةيروف طسب ,نیاربانب و (2 + ۱) > 2(۶) میریگیم هجیتن

f= Dang” 
a>e 

2. Dirichlet character 

  

1. Hecke



 ۱ !ورامش ۱۴ لاس یضافر رفت

 میقتسم تهج رد سام یاهمرف دروم رد دیدج ریگمشچ تفرشیپ کی
 درگ تبباث اریخا هک تسا هدمآ تسدهب کنرس زتیپ ةلسوهب (شوگعمدن)

 رد .دنراد قلعت 7 هب aay ؛اهنآ ٌةيروف بیارض هک یراجنهب سام یاهمرف

 تابثا نيا رد یو .[۴] دنوشیم یرتماراپ 0 جوز یاهشیامن ٌهلیسو هب عقاو
 :.تنتا :هدرک هدافتسا [۷] یدیهش-میک ریخا جیاتن زا

 اولاگ یاههورگ یاهنامیپ یاهشیامن ةيرظن رد یساسا یتاقیقحت رس ۲

 نادیم یربحب راتسب ۳م نادیم یور ۵ نشیانت یانضف اجتیا رذ .تتسا هقرگ

 اب رتشیب ام .تسا لوا یددع 7 هک .تسا رصنع 9 زا 2م >> 2

 نیاربانب و میراد راک و رس یدعبود یاهشیامن

 م: 6 ب 61[(م)

 تابثا رد عورش ةطقن Seu .تسا مهم رایسب ییاهشیامن نینچ یسررب

 رازبا ینعی رادیاپهمین یوضیب یاهمخ دروم رد اماینات-ارومیش سدح زا زلیاو

el 423 jl yl OL! js (belیشخب طاقن یور 60 زا یشیامن .امرف  

 .تسا رظندروم یوضیب مخ 2 نآ رد هک تسا 60(2) زا (م ةبترم زا طاقن)

 abe ,یارف یوضبب مخ یشخب_۵ و ۳ طاقن یازاهب شیامن نيا ندوب یاهنامیپ

 .تسا زلیاو راک زاغآ

 ةرابرد قیقد رایسب سدح دنچ [۶] یاهلاقم رد ۱۹۸۷ لاس رد رس

 ره هک دنزیم سدح وا هرتقبقد نایبهب .دنکیم حرطم یاهنامیپ یاهشیامن

 Kage poo لیوحت درف شی امن

p: Gal(Q/Q) — GLy(F,) 

 دوچو ۷/(.1) هد تسن قاهزین یعرف هک ینعع ples تسا قاهنامیب

 Ses SQ زا 7 حیحص دادعا ةقلح هب قلعتم ةهبروف بیارض اد دراد

 اح تشهتمه .تسا 2 رسالاج 7 زا یلوا لآهدجا ۲ هک .) ةنامبج هج اهنآ

 :اهن انبعرثد دروع رد تسا روط یبمه و "تس) (1(0)) را

 ناکما ۳[۰) درک تباث ار نآ تبیر هک سدح نیا زا یصاخ تلاح

 6 رظانتم یاهنامیپ شیامن رییغت نودب ار NV «مرف زارت ندروآنییاپ
 ةلیسوهب تبیر شورهب زارت شهاک رگا ,مینادیم هکنانچ .دروآیم مهارف

 یارف مخهب بوسنم ۲ نزوهب یاهنامیپ مرف رب اهاینات-رومیش سدح
 مرف .دوشیم تباث امرف رخآ هيضق و دماجنایم صقانتهب ,دوش لامعا

 یاهنامیپ شیامن ءاقترا اب 17 یارف یوضیب مخهب بوسنم ۲ نزوهب ياهناميپ

 شورهب ۱ نزو اب مرف کی هب تسخن ؛60(۳) یشخب-۳ طاقن یور 0

 تسدهب ؛نیاتشنزیآ یرس کی رد ندرک برض اب سپس و لنوتزدنلگنل
 .دیآیم

 عیزوت دروم رد رس یاههدیا ُهرابرد یرصتخم ثحب اب ار هلاقتم ۳

 هب قلعتم  رگا .میروآیم نایاپهب یاهزیت یاهمرف ٌهکه یاهرادقمهژیو ناسکی

ddl S(T. (NV)ٌةمه یارب یعبات هژیو هک 0 نزو هب یاهزیت یمرف ینعی  
 بیارض .نیلد ةيضق هب انب هاگنآ .تسا ه» -> ۱ ٌةطباض اب هکه یاهرگلمع

es تیتبواس فورعم: ode lt gf etal an! sal jl kg 

 Fy € Gal(Q/Q) 4:5 p25 sol 2 رسالاب )زا یلوا لآدیا  رگا
 ره یازاهب رتقیقد نایبهب .دشاب ۲ رد سوینبورف یتخیردوخ ةدنهدناشن

tile Op St € Opتسا 8 رد (ل حیحص دادعا . 

Fy(x) = 2? (p su.) 

oly ed USS Fp glo age y DVL Soles oD oeیجودزم 93(  

 یاه7 مه هورگریز ۰۲ رد 1« یسرنیا هورگ .ميهدیم شیامن 7 اب زاب ار نآ

 رد هت ع 2و ره یازهب S cu! Gal(G/Q) هب قلعتم
T(x) = alp 44.) 

 .دننکیم قدص

 رسالاب یا یازاهب ]و یور رگا دنمانیم 7 رد هخاشیم ار م شیامن

Pp6(61.۲) رد یجودزم هدر کی م(1م) ريوصت هک اجنآ زا .دشاب یهیدب  

 خاوت نیم هاتسسا

Tr(p(Fp)) = trace (p(F>)) 

 .تفرگ رظن رد ار det(o(Fp)) و
bel 2رد ار ريز مه ةجیتن ۰۱.۴ ةيضق .هلاقم نيا رد رس-نیلد  

 .دنکیم تابثا یزاسیرتماراپ ةلاسم تهح

 ةلکی دد تشرس كي 5 و تشع و meee قددع ۸۷ دبنک خرف هیضق

 مرف / دبنک ضرف نینچمه .2(>-۱) > -۱ an sas ۷ نامید هد درف

 رد قرصنع ین دشاد ۶ ةلکیرید تشرس و ۱ نزوهب یرفصان یاهنامس
M\T.(N). 24)یمبانهزیو هک  S\pره یا)اهد 6م رادقههادو اد 1م  PIN 

syeo P:GalQ/Q—GLr(C) Gye sled Gage cpl os Se! 

 Tr(p( Fp) = هم هکیمسقهد تسا هخاشیب 2 1 ۷ ره یازاهب هک دراد

pops p oles .det(p(F,)) = e(p) » رگا اهنخ و رگا تسا ریدبان  

Slopقی اف : 

 «م| < ۲ ناجونامار سدح) هجیتن
 مرف کی ای 6 > 60/0(001) یدعبود شیامن ره هک میراد راظتنا
 .دنکیم یرتماراپ ار (جوز م) "سام مرف کی اي (درف م) ۱ نزوهب یاهنامیپ

 ,ناجونامار عبات- یتح اریز تسا طلغ حوضوهب عوضوم نیا سکع

 زا ییاولاگ «2(«5) هب تبسن ۱۲ نزوهب یاتکی راجنهب ياهزيت مرف
 هداد ناکما (لنوت و) زدنل گنل هب ییوکعم ةفسلف ,ننا هتمسمت عون چیه

 هب بوسنم نیترآ یاهعبات-. یتخیرمامت ةرابرد نیترآ سدح هک تسا

 رد شریوصت هک م ره یازاهب ار 66 یدعبود ریذپانلیوحت طلتخم یاهشیامن
wth pile PGL(C) = 61)رلیت دراچیر .دننک تباث  

 زا یرایسب یارب ار سوکعم یزاسیرتماراپ دناهتسناوت نونکا شناراکمه و

 یلو .دننک تبات ریذپانلح عون زا ياولاگ هورگ درف یدعبود طلتخم یاهشیامن
 sods elgg باب نیرآ سدح و سوگعم یزاسییتمراپ لیست وب لح

 .جوز یاهشیامن یارب صوصخهب .تسا لاّوس دروم زونه 6 یدعب ۲
  

1. unramified 2. Maass
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 امرفرخآ ةيضق زا یاهداس درب راک

 چیه » > ۳ یازاهب 2:۳ + )* = 2" دلداعم هک درک تبات زلیاو وردنا

 .درادن حیحص دادعا رد یهیدبا باوج

 os we fle یتروس هرز یاب ی

 بسی ور ۷۲ ۰ > ۳ SHS .هیضق

hel gy و هک ۲ - Wa pod She a تابثا. 

bs ۳ m > نان هی و >     

  

       Ne dee f 

 یدیهش نودیرف /دادعا ٌةيرظن و رس ریپ ناژ

 [- ۲, ۲] یاهرادقمهژیو هک دنکیم

 یعیبط هزادنا هب تبسن ناسکی

 عیزوت یاراد [- ۲, ۲] یور دیاب هم <

۱ 0 
 نم > تب ۱ :تسر بیس

۲ 7 

۳ 
dr = —sin‘ ydy 

7 

 یاهشیامن :شباتکرد رس هکنانچ و تسا راوشد رایسب سدح نیا .دنشاب

el wboa\_lیاهعباتب زا یصاخ یلیلحت یاهیگیو زا .دهدیم حیضوت  

 yp J tele Batya By pe din .دوشیم هجیتن (GLY نراقتم یناوت

 سدح دییآ Cog رد «یتیدج دهاوش [۱] اهعباتلم نيا یلیلحت یاهیگیو

 .تسا هدنام یدایز ها هار pl لصف و لح ی هتمآ تسدهب

 یسررب ار قوف بلطم اب طبترم یلو رتهداس یاهلأسم [۵] یاهلاقم رد رس

 میمعت کیدآ 7 یاهناکمهب یموهفم هب ار المم تیتوتاس ةزادنا و دنکیم
 تروصهب 2 ره یازاهب نم ؛زادنا کی روظنم نيا هب ؛دهدیم

 ج۱ 0۱-۵۲ /۱/۲)۴ ۰
(pvt + po ")t — atرس  = bp 

  

 PF ۵0 یتقو تسا دوم تیت-وتاس ةزادنا اب ربارب حوضوهب هک دنکیم یفرعم

 که یاهرادقمهژیو عیزوت ندوب ناسکی سپس .۸۱ > 4۶ هک یلاح رد

 و) مکح نيا زا یروصت هکنیا یارب .دنکیم تباث ار [-۲, ۲] رد راجنهب

 نایب ار نآ جیاتن زا یکی .دیروآ تسدهب (عیزوت یناسکی عوضوم زا یتح

 -۲ < ۵ < 8 < ۲ رد قداص يفبقح ددع ود 0 و ۵ دبنک یضرف

 2 هک دنشاج یبتثع حیحص یاهددع Ky 9 لال» دبنک ضضرف نیینچمه ,دنشاب

 ky + Ny تب +۵6 دینک ضرف هوالعهج .دشاب جو /» و دنکن داع ۱ ۷

 ةکه یاهرادقعهژیو ةعومجع یلاگچ ؛تروص نیا رد .۸ تب +۵0 یتقو

 Sky (Nx) v3 یاهزبت یاهمرف زا (*»7 ۱۲/۲ رب خب 0م) هدشراجنهب
 Se be 1 p(x) & A +00 یتقو دنداد رارق 8 و ۵ ییج هک

 تاجرد رتهب ِتخانش هلمج زا یرایسب یاهدربراک هدرواتسد نیا

 اب () یاهعیسوت تاجرد ینعی) یاهزیت یاهمرف فیرعت یاهنادیم نکمم

 یور یاهمخ یارب سوینیورف یاهرادقمهژیو عیزوت )4538 بیارض قاحلا

 ناجونامار یاهفارگ دروم رد عیزوت هب طوبرم لئاسم و .عباوت یاهنادیم
 .دراد
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 ۱۰-۱۶ .صص Nal ۰۱۴ لاس .یضایر رشن

So Soy dlتسا ۳ ٌةلاسم  
Sion pune 

 .دش ریزارس هلأسم ناگدننکلح یوسهب کیربت یاهمایپ یواح یکینورتکلا

 درک دییأت ار تابثا یتسرد .هلاقم رد یئزج هابتشا دنچ عفر اب ارتسنل کیردنه
 .هلاقم یاهلالدنسا رد یرییغت رصتخم اب زین نیاتسنرب لیناد .توا متشه رد و

 رتمک ینامز تدمرد بیترن نیا هب .دومن هئارا رتهاتوک یتروصهب ار ناشیا تابثا

 دروم هلأسم لح .تسا هقباسیب bet Phy tale jo S ,هتفه کی زا

 رد المع هدش هتارا متیروگلا هچرگا .تفرگ رارق نانادیضایر ةعماج شریذپ

 ؛یعیبط ددع کی ندوبلوا صیخشت ةنيمز رد دوجوم یاهمتیروگلا اب هسیاقم
 دراد یرتمک یارجا تعرس هجیتن رد و دهد ماجنا دیاب ار یرتشیب تایلمع دادعت

 لوط ندوبیاهلمجدنچ یگزیو ود رد اهمتیروگلا نیا هب تبسن نآ تیزم اما
 یاهمتیروگلا هک صوصخ هب «تسا نآ ندوبیتیعطق و تایلمع یارجا نامز
 دننام «یاهدشنتابثا یاهضرف رب ای و دندوب یتالامتحا یگژیو یاراد ای یلبق

 تیمهازتاح یرظن ظاحل هب اهزیامت نیا .دندوب یکتم نامیر ةتفايميمعت سدح

 ندوبلوا هک دنراد دوجو [۱۴] یرتعیرس یتالامتحا یاهمتیروگلا هنرگو دنتسه

 .دننکیم نییعت یرتهاتوک رایسب نامز رد و یدایز لامتحا اب ار ددع کی

 نآ لح یارب هتفرگماجنا یاهشالت ,هلأسم حرط زا سپ هلاقم نيا رد
 دیدج متیروگلا هب سپس و مينکیم یسررب و یفرعم یخیرات بیترتهب ار

 .ميزادرپیم انسکاس-لایاک-لاوارگا

 هلأاسم تروص
 دشاب لوا دادعا عومجم ۳111005 و یعیبط دادعا هعومجم ۷ مینک ضرف

 تروص نیا رد

 زا 7 هاوخلد وضع كب تجوضع بیعت قارب ده آر یشور ناونیم ای ۱

 ؟دوک ادیب ۳1117105 ةعومجع رد

 یزولونکت ةسسوم داتسا «)لاورا ادنینام ۲۰۰۲ توا مراهچ هبنشکی زور رد
 یارب یمتیروگلا ," لایاک و "انسکاس .دوخ یوجشناد ود هارمه هب .دنه روپناک
 مزال تایلمع دادعت اهنت هن هک دنداد هئارا یعیبط ددع کی ندوبلوا نییعت

 تسا رامش هاگتسد کیرد ددع لوط زا یاهلمجدنج یعبات نآ یارجا یارب

 .دنک نییعت یعطق روطهب ار یعیبط ددع ره ندوبن ای ندوبلوا دناوتیم هکلب
 یمیدق ًةهلاسم «بیترت نیا هب

 1۳ ای تسا P ةلأسم كی یعیبط ددع كي ندوبلوا بیعت

 ig etn Aplin tone So ysl pp هو رد هک
 .دش لح

 ؛دوب هدش میظنت یاهحفص ٩ یاهلاقم رد هک ءار دوخ لحار ادتبا ناشیا

 «" سنارموپ لراک هلمجزا هتشر ود نيا لوا زارن ناصصختم زا رفن ۱۵ یارب
 و دنداتسرف دوخ یدنه نطومه دنچ و * نیاتسنرب لیناد «"ارتسنل کیردنه
 یدنه ناصصختم زور نامه رد .دندش ایوج نآ یتسرد دروم رد ار اهنآ رظن

 یاهجیتن نیرتهب نيا» ةلمج اب سنارموپ دعب زور .دنتفگ کیربت ار اهنآ تیقفوم
 راک یتسرد رب یدییات رهم «ماهدروخرپ نآ هب هتشذگ لاس ۳ یط رد هک تسا

 درواتسد حیضوت یارب یرانیمس .توا مجنپ هبنشود زور رصع رد و دز اهنآ

 شخب ناگدنیون زا یکی ,نسنییر راس زاو داد بیترت دوخ هاگشناد رد اهنآ
 لمعهب توعد رانیمس نیا رد تکرش یارب زین زمجات ثرویوبن ةمانزور یملع
 [۳] دوخ هاگبو قیرط زا ار روکذم ٌةلاقم لاوارگا .دییات نیا لابندهب .دروآ

 رانیمس رد هچنآ ساسا رب ,زین ننیبار مناخ و داد رارق ناگمه سرتسد رد

 قیرط زا توا متشه زور رد ار قوف ٌهلاسم لح ربخ .دوب هدش ناونع سنارموپ

 یاههمانلیس نآ لابند هب و دناسر مومع عالطا هب میان كرویوبن همانزور

M. Agrawal1.  
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 هلحرم ره رد جیاتن یزاسهریخذ یارب مزال ٌةظفاح یاضف نینجمه و هجیتن

lel jlهک ییاهنآ رب .دننک هدافتسا رتمک عبنم ود نيا زا هک ییاهمتیروگلا  

 نیا هب .دنراد تیحجرا .دننکیم هدافتسا رتشیب عبنم ود نیا زا یکی زا لقاال

 یدورو یوررب متیروگلا کی یاهلمعلاروتسد یارجا یارب مزال نامز ,ظاحل

glیعبات تروص هب الومعم و دوریم رامشهب متیروگلا مهم صخاش کی  
 نایب .تسا یعیبط دادعا ةعومجم شاهنماد هک .متیروگلا یدورو ٌةزادنا زا

 صاخ ٌنایار کی رگشزادرپ ةخرچ اي هیناث بسحرب نامز اجنیا رد .دوشیم
 لحارم ای (یتیب) یتامدقم تایلمع دادعت نآ زا روظنم هکلب .دوشیمن نایب
 ریخا عبات بسحرب ار اهمتیروگلا .تسا متیروگلا کی یارجا یارب زاین دروم

Hus yo 4یلئاسم و دننکیم میسقن "ییامننامز و "یاهلمجدنچ از  

 :تعرس رب هوالع .دنوشیم هدیمان راوشد لئاسم .دنراد ییامن یارجا نامز هک

 .دنتسه تیمها زئاح اپنآ یسررب رد زی ريز یگنیو ود

sansتسدهب حیحص یجورخ دناوتب دپاب متیروگلا ینعی .(تیعطف اي)  
 . دهد

 طقف هن و (دادعا) اهیدورو ةمه یارب دناوتب دیاب متیروگلا ینعی .تیمومع *

 .دنک نییعت ار یجورخ و دوش ارجا اهنآ زا یصاخ عاونا

 هک ییاهمتیروگلا یاهیگنیو ساسارب هیرظن نيا رد ثحب دروم لئاسم
 هک اهنآ زا یضعب یفرعم یارب .دنوشیم یدنبهدر هدش هئارا ناشلح یارب

 لمعلاروتسد یاراد یاهنایار ةمانرب مینک ضرف .دنزاین دروم هلاقم نيا رد

 .دشاب .دنتسه همانرب رطس یاههرامش 27 و [ب هک 0۳0 1, 0
 کیمادک هک میریگیم میمصت ملاس ةکس کی باترپ اب مینک ضرف نینچمه

 نامز و یتیعطقریغ) ")۳ ةدر .دنوش باختنا ارجا یارب دیاب اهرطس زا
 هک یروطهب تسا ]۷ زا ۸4 یاههعومجمریز یمامت زا لکشتم (یاهلمجدنج

 :تسا ريز یاهیگژیو یاراد و دریذپیم ار ۸۷ یدورو کی همانرب
 فقوتم tlre %1 یارجا زا سپ همانرب « تبثم و حیحص ددع کی یارب ۱

 الومعم هرامش هاگتسد کی رد N یدورو ددع لوط mM اجنیا رد .دوشیم

 .تسا «ییودود

 .تسا «هن» متیروگلا یجورخ دشابن ۸ وضع /۷ رگا ۲

 یحورخ .اهباترپ زا هلابند کی لقادح یازاهب هاگنآ .دشاب 4 وضع 2۷ رگ ۳

weal (aby 

 یهتنم .تسا ۱۳ در هباشم (یاهلمجدنج نامزو یفداصت) TRP هدر

 :داد رارق دیاب ۳ یاج هب
 ,هکس باترپ یاههلابند ۸۵۰ لقادح یازاهب هاگنآ دشاب 4 رد ۷ رگا ۳
 .تسا «هلب» یحورخ

 تیوضع هک دنتسه ییاههعومجم زا لکشتم 172۳ و ۳ لئاسم یاههدر

 دوشیم نییعت دنوشیم ارجا هنایار ره یور هک ییاههمانرب کمک هب اهنآ رد
 و دننکیمن هدافتسا یتالامتحا (70)0) روتسد زا رگید ترابع هب .[۱۶]

 (ya ییامن els (P bd) دروم رذ) یاهلمحدنح یعبات زین اهنآ یارحا ناز

 لئاسم یاههدر «فیرعت ربانب .تسا یدورو ددع yb jl (EXP در دروم

2. Exponential time 

  
1. Polynomial time 

3. Non-deterministic Polynomial time 

4. Random Polynomial time 

 یقیقح نسح/ تسا  ةلأسم کی ندوب لوا

 ییاهشسرپ همه هب هک درک ادیپ یدنمهدعاق شور ناونیم ایآر گید ترابع هب

 ؟دهد et «؟تسا لوا یددع 7 ایآ» الثم .عون کی زا

AS Exel نیا دوشیم حرط هلاسم نیا اب هارمه هراومه هک یرگید alu 

  ۳ای  Oldeرجانع )۱ یبرضلحاح هح هیات ارد دهارک یشور

Primes؟دوک ۱دی  

 یرایسب اب یکیدزن طابترا هک دنراد تیمها تهج نآ زا هلّأسم ود نيا
 اهنآ تمدق هکنیا مغریلع و دنراد حیحص دادعا هب طوبرم لئاسم زا

 تاقیقحت لاعف یاههزوح زا یکی زونه .دسریم حیسم دالیم زا لبق هب

ok,هنیمز نيا رد هزات یتیقفوم ربخ زور ره و دنهدیم لیکشت ار  

 ندروآرد زمر هب یارب گرزب لوا دادعا زا هزورما هک صوصخ هب .دسریم
 رگید هطقن هب یاهطقن زا ینارباخم طوطخ قیرط زا نآ لاقتنا و تاعالطا

 ینمیا یعون هب ,گرزب حیحص دادعا ةيزجت یراوشد اریز دننکیم هدافتسا

 شیازفا زاجمریغ دارفا طسوت نآ ییاشگرمر لباقم رد ار هدش یزمر تاعالطا
 .دهدیم

 یدوجو هاگدید زا ار هلأسم ود نيا .دوخ لوصا باتک رد سدیلقا
 پاتک رد «تسا فورعم :تایضایو نایرهش هب هک سواگ و دنکیم یسررب
 فیصوت نینچ ار هلاسم ود yl [PAF Go ۰۱۱] دوخ یباسح تاقبفحت

ig5  

 هب بکرم دادعا ٌهیزجت و بکرم دادعا زا لوا دادعا صیخشت ٌةلاسم»

 .تسا هدش هتخانش باسح لئاسم نیرتدیفم و نیرتمهم زا یکی .لوا لماوع
 لصفم تبحص هک دناهتخادرپ هلاسم نيا هب نادنچ دیدج و میدق نانادهسدنه

 ییاهشور یمامت هک مینک فارتعا دیاب اذهعم .دوب دهاوخ دئاز رایسب نآ ةرابرد

 ردقنآ ای و دناهدوب دودحم یصاخ یلیخ یاهتلاح هب اي ,هدش داهنشيپ نونکات هک

 هدشهتخاس لوادج دح زا هک یدادعا یارب یتح هک دناهدننکلسک و تمحزرپ

 هب یزاین هک یدادعا یارب ینعی ,دننکیمن زواجت یاهفرح نارگهبساحم طسوت

 یدایز ةلصوح و ربص «تسین ناشندوبلوا صیخشت یارب هنادنمشوه یاهشور
 اهشور نيا .دنزادنایم تمحز هب ار اهنآ و دننکیم بلط یاهفرح نارگهیساحم زا

 دنکیم باجیا ملع نأش هوالع هب.دربراکهبرتگرزب دادعا یارب ناوتیم یتخس هب ار

 یلحارهزاوآرپ نینچ و ابیز نینچ یاهلأسم یارب .دوشب هک نکمم هلیسوره هب هک
 «.درک فشک

 Sn ois نیاب رظن دروم ,sald Jered یمتیروگلا تیهام رگید فرط زا

 ؛تسا هداد رارق زین هنایار یرظن مولع نادنمشناد هجوت نوناک رد ار اهنآ قوف
 ینعی ؛هزوح نیا یساسا لاّوس کی اب طابترا رد هلاسم ود نیا هک صوصخ هب
 ةدودحم زا هک درک حرط یلئاسم ناوتیم ایآ :هک دنراد رارق لاوس نيا

 لابند هب اعبط نادنمشناد نيا و ؟دشاد جراخ ينبشام یاهشور ییاناوخ

 روطهب .عون نيا زا یلئاسم .دنتسه هلأسم ود نیا یارب یبسانم لحار نتفای
 رارق یسررب دروم هبساحم " یگدیچیپ و !یریذپهبساحم ٌةيرظن رد صخشم

 هک تسا ییاهمتیروگلا یارب یتک یصخاش ندرکادیپ اهنآ فده هک دنریگیم

 یفلتخم یاهمتیروگلا هلیسو نیا هب ناوتب ات دنوشیم aly) Plan لس یاب
 تیدودحم لیلد هب .درک هسیاقم مه اب دنوشیم هئارا هلاسم کی یارب هک ار
 هب ندیسر و متیروگلا یارجا یارب مزال نامز عبنم ود صوصخ هب .عبانم

  

1. computability 2. complexity



 ٩ ةراش ۰۱۴ لاس «یمخایر رغت

 EXP %1 رد ندوبلرا ةلاسم :قیروگلا نیا اب .بیترت نیا هب هتسازاسق

 هاگنآ دشاب ۱۰ ةیاپ رد یمقر 5 ددع کی  رگا لاثم ناونعهب .دریگیم رارق

 2 ندشریارب ۱۶۶ اب و دوب دهاوخ / > ۱-۷۱۰۵ ایو ۱۶-۱ > 

 فرط زا .دوشیم رتشیب ربارب ۱۰ لقاال زیت داد ماجنا دیاب هک ییاهمیسقت دادعت

ubeزا تسرد و یهیدبان ةيزجت کی هک تسا نيا رد شور نيا تیزم  
 ۲ ةلاسم دناوتیم قوف متیروگلا بیترت نيا هب و دهدیم تسدب ار 7 ددع

 .عیرس یخساپ هن اما دهد حساپ زین ار

 کی ندوبلوا نییعت یارب یشور زین متیروگلا نيا .نتستارا لابرغ متیروگلا .۲
 براضم مامت میسفت لمع رد نوج یهتنم ,دهدیم تسدهب یعیبط ددع

 رایسب اهمیسقت دادعت دنکیم فذح ار [/7] ات ۲ نیب لوا ددع کی یهیدبان

 cals رگید هجبتن هب ندیسر یارب مزال یتیب تایلمع دادعت و دباییم شهاک

 نییعت تیعطق اب ار یعیبط ددع کی ندوبلوا متیروگلا نيا .دوب دهاوخن
 ار متیروگلا نيا لحارم .تسارجا لباق یعیبط دادعا همه یارب و دنکیم

 .درک بترم ريز تروصهب ناوتیم

 7 یعیبط ددع کی :یدورو

 1۷ ندوببکرم اي ندوبلوا :یجورخ

 abi [Va] BT نیب حیحص دادعا یمامت تسرهن رباب ار ۱
 .۳ > 0 و 2 > 0 هدب رارق نینجمه .هدب

 کی 7 رگا .نک باختنا ار رب تسرهف ددع نیرتکجوک 7 ۲

 ریغ رد .ظ > ۳ و ۳ > 1۳ ال (0) هدب رارق .دوب * هیلعموسقم
 .۲ > ۲۱ () و 7 > ۳ تروص نیا

 تسرهف و نک فذح [ر تسرهف رد ار 7 ددع براضم یمامت ۳ "

 .هدبرارق 7 ربرپ ار لصاح
 .نک عورش ۲ ذلحرم زا هرابود و ّب - 1 هدب راوق هل و 0 رگ ۴

F =O S1,L=@ 51.0رگا و تسا لوا یددع « هاگنآ  

Aتسدهب ار 9 لوا یاههیلعموسقم مامت ٌهعومجم ۳ هاگنآ ,  

 [۷/7] زا رتمک لوا ۸ هب تبسن دادعا مامت ةعومجم زین ۲ .دهدیم

 .دهدیم تسدهب ار

 ربارب ًابیرقت دوشیم فرص ۶0 ددع ره یارب هک ینامز هچرگا

 میسقت متیروگلا هب تبسن عومجم رد متیروگلا نيا و تسا 0108 10817)

 یاضف نازیم نوج اما ,دوشیم کیدزن متیروگلا یجورخ هب رتعیرس یلیخ
 رتگرزب و گرزب * هک یماگنه ." و 3 یاضعا ؛ریخذ یارب مزال ةظفاح

 ًةظفاح یاضف لوبق لباق ةدودحم زا و دنکیم دشر ییامن تروصهب دوشیم

 دهاوخ زواجت دوشیم هتفرگ رظن رد متیروگلا یارجا یارب هک یرظن ةنایار
 .تسین هدافتسا لباق المع .درک

 امرفکچوک ةيضق ٌةیاپرب ندوبلوا نومزآ متیروگلا نیموس .امرف متیروگلا .۳
 :اتسا عدش هتخاتس

 ددع كلی 6 و دشاد لوا هدع كي 7 رگا .(امرفکجوک هيضق) ۱ ٌهیضق

ats (n Bios) vEsV »)0:7( < ۱ هک یروط & حیحص 

n—-\ یاهویش هب ریز طباور زا هدافتسا اب ناوتیم ار 7 رب ۵ میسقت ةدنام 

۷۲ 

 .دنراد رگیدکی اب ار ریز ةطبار قوف

 ۲ ۲۳ یازلط یار

 تسا هدشنلح سدح کی ۳ >غ )12 اما ۳ > 136۳ هک تسا نشور
 هک یسک یارب یرالد نویلیم کی یاهزیاج ۲۰۰۰ لاس رد "یلک داینب هک
 .[۱۷] تسا هدرک نییعت دنک تباث ار نآ یتسردان ای یتسرد

 ندوبلوا سم یارب متیروگلا کی هدر ره زا .دعب تمسق رد .همدقم نیا اب
 حرش ار (8<۸1) انسکاس-لایاک_لاوارگا متیروگلا .نایاپ رد و مينکیم هئارا
  اهتروگلا ةقب یلصااتسه ۰ و ۷ ینامدقممتيروگلود زج ميهدیم
 .دشاب لوا یدورو رگا ءاهمتیروگلا نیا رد .دهدیم لیکشت امرف کجوک ةيضق

 یدورو تسا نکمم اما .دنکیم یدورو ندوبلوا رب تلالد متیروگلا یجورخ
 اراکشآ هک دیامنب یدورو ندوبلوارب تلالد متیروگلا یحورخ یلو دشاب بکرم

 ییاهلمعلاروتسد اهمتیروگلا نیا زا یشخب رد لیلد نیمه هب .تسا تسردان

 و دیاین تسد هب تسردان اعقاو یلو تسرد رهاظ هب یجورخ نبا هک دراد دوجو

 نيا .دهدیم لیکشت ار اهمتیروگلا نیا یتسرد تابثا لکشم تمسق عقاورد

 یاههیرظن هزادنا هج ات هک دهدیم ناشن yey SI یتسرد تابثا یارب شالت

 تابساحم ماجنا یارب هداس یاهلحهار هئارا یاشگهار دنناوتیم یضایر یوق

 .دنوش تسرد

 ندوبلوا یاهنومزا
 یارب هک ار ییاهمتیروگلا ,نتستارا لابرغ متیروگلا و میسقت متیروگلا زجب

 ریز ٌ؛دمع هورگ هس هب ناوتیم دناهدش عادبا یعیبط ددع کی ندوبلوا نومزآ

 سدح یتسرد ضرف اب هک ییاهمتیروگلا و یتالامتحا یاهمتیروگلا .۱

 یاهمتیروگلا رگید ترابعهب ای دناهدش هتخاس ,glo ةتفايميمعت

 .یطرش
 امرف دادعا دننام ,یصاخ دادعا ندوبلوا نومزآ یارب هک ییاهمتیروگلا ۲

 تروصهب دادعا و 76م -> ۲۳ - ۱ نسرم دادعا ای 7م < ۱

 .[۱۴] دناهدش هتخاس ۷ > 7۰۲۳ +۱

 دادعا ٌهيرظن ای و یوضیب یاهمخ صاوخ یخرب ساسارب هک ییاهمتیروگلا ۳
 .[۷] دناهتفای شرتسگ و هدش عادبا هتشذگ لاس ۲۶ یط رد یربج

 ۱ عون یاهمتیروگلا اب یرایسب تهباشم ساسارد 5 متیروگلا نوچ

 و میسقت متیروگلا ۰۱ عون یاهمتیروگلا زا یخرب ةراب رد اهنت اجنیا رد .دراد

 .میهدیم حیضوت نتسنارا متیروکلا

 ساسارب یعیبط ددع کی ندوبلوا نومزآ نیرتهداس .میسقت متیروگلا ۱

 میسقت [/] ات ۲ درف دادعا رب ۰ درف ددع ینعی تسا لوا ددع فیرعت

 .ریخ اي تسا لوا 7 ایآ هک درک نییعت ناوتیم میسقت ؛دنام یور زا و دوشیم

 یعیبط ددع ره یارب و دنکیم نییعت تیعطق اب ار ددع کی ندوبلوا شور نيا
 شیازفا میسقت تایلمع دادعت نوچ « ددع ندشرتگرزب اب اما .تسارجا لباق

 یتیب تایلمع دادعت عقاو رد .دبابیم شهاک هجیتن هب ندیسر تعرس هدباییم

 هاگتسد کی رد  ددع لوط زا ییامن یعبات هجیتن هب ندیسر یارب مزال
  

1. Clay



۱۳ 

 یتشهنمه ٌةلداعم یاهباوج رد یشقن هح 7 ندوبلوا اب ندوببکرم :لاوس

al = \(n sly)؟دشاب هتشاد دناونیم  

 at = ۱۷ ٌنامیپ) ةلداعم هاگنآ .دشاب لوا ددع کی مینک ضرف

 درف لوا لماع ۸: برضلصاح ۸ رگا رگید فرط زا .دراد ۱ باوج ود اهنت

 دهاوخ باوج ۲* یاراد ریخا هلداعم ینیچ ةدنام ٌهيضق ربانب هاگنآ ,دشاب

 Sar هک تسا حضاو هاگنآ ۳-۱ > ۱ (tly رگا لاح .دوب

 ۳*0 چع ۱ (» ةنامیپ) رگا نیاربانب .دوب دهاوخ  ةنامیپ هب مود ةشير
 رد هک ۵۶۱ بکرم ددع لاثم ناونعهب .دوب دهاوخ بکرم ددع کی 7 هاگنآ

 ۷۵۶ > ۱ (۵۶۱ (BLY ةطبار رد ۷ ٌةياپ رد دنکیم قدص امرف نومزآ

 یددع ۵۶۱ بیترت نيا هب (VT OV (OF) BLY یلو تسا قداص

 ۳ متیروگلا صقن ناوتیم هک دهدیم ناشن لالدتسا نیا .تسا بکرم

 قدص امرفکچوک ةيضق رد یلو دنتسین لوا هک ییاهیدورو دروم رد ار

 دشاب درف یددع 1 مینک ضرف راک نیا یارب .درک عفترم یاهزادنا ات .دننکیم

 یاهلمجدنج ینامز رد هیزجت نيا .(۲,7) > ۱ هک ۱-۰ > ۳*۲ و

 کی یازاهب bam = \ (n GLY)» (an) > ۱ رگا .دریگیم تروص

ciهاگنآ ۳ > -۱(« ةناميپ) ۱ < < 5 - ۱ هک یروطهب  nلوا  

 0 یازاهب رگا و .درب یپ نآ ندوببکرم هب هجیتن نيا زا ناوتیمن اي .تسا

LS (an) = VLهاگنآ .دوشن رارقرب قوف یاهیواست زا  nبکرم یددع  

 نایب زا لبق اما .تخاس ناوتیم ار ریز متیروگلا قوف ةدهاّشم ساسارب .تسا
 ۰0 6 (۲,۳,۰۰۰ 9 - ۱) یازاهب «,یگداس یاربو متیروگلا یاهلمعلاروتسد

alls 

 ۵۳( ةناميپ), ۵( ةنامیپ), ۵۳ ۳۳( ةنامیپ):۰۰۰ ,

 ۳( ةنامیپ) (*)

 زا یکی اپ و دشاب کی نآ رصانع یمامت هاگره میمانیم لوا عون هلابند کی ار

 Dia Se by al ype نیا ری رد .دشاب - ربارب نآ رخآ لبقام رصانع

 .تسا ريز تروصهب متیروگلا .میمانیم مود عون
 درف یعیبط ددع کی :یدورو

 .تسا لوا هک تسین مولعم ای تسا بکرم 7 ددع :یجورخ

 5 >ع ۲۱۲,۰۰۰, - ۱) هدب رارق .

 .(, ۲) > ۱ هک - ۱ > ۲۴ هدب رارق .

 .نک باختنا 5 زا ۵ وضع کی

 .تسا بکرم * هاگنآ (۵,7) > ۱ رگا

Js abl (a,n) = \ Sl.هدب لیکشت ار )+( . 

 ,تسا بکرم دلع کی ۶2 هاگنآ :دوب مود عون زا هلابند نیا رگا .

 .تسا لوا 7 هک تسین مولعم هاگنآ .دوب لوا عون زا هلابند نيا رگا .

 ام
 دم
 دم
 اچ
 دم

 یتیب تایلمع دادعت نینجمه .تسا یاهلمجدنح .۲ ٌةلحرم یتیب تایلمع

 منیروگلا کی قوف متیروگلا نیاربانب cael O(log” m2) sly « ره یارب مزال
 امرف کچوک ةيضق ساسارب زین متيروگلا نیا نوچ .تسا یاهلمجدنچ نامز

pat gla ott asl1 درف و بکرم یدورو را .دراد ار امرف متیروگلا  

 دیلوت لوا عون زا یاهلابند V = (a,n) طرش اب 5 وضع ی کی یازاهب

 یقیقح نسح/ تسا ۳ ٌةلأسم کی دوب لوا

 هیاپ رد ار 7 - ۱ و دشاب یعیبط ددع کی 7 مینک ضرف .دروآ تسدهب رثّوم
 تروصهب ناوتب ۲

 وس۱ +, ۲+۵۱ ۲+۳۲ ۰۰۰۵۲۹, 61۰۱۱ <<

 تروص نيا رد .تشون

n—\ 7 Yr 

a 50 byt bat xa’ xa Kose kK a 

 تسا یفاک# رب ۱*6 میسقت ةدنام ةبساحم یارب هک دهدیم ناشن هطبار نیا

 هدنام ae ةدنام ندرکادیپ و 6" > ۲ (7 ةنامیپ) هطبار یلاوتم ندرکمبرم اب

 .یاهلمجدنج ینامز رد تایلمع نیا .دروآ تسدهب ار 7 رب ۵۳۱ میسقت

O(log" n) Jaleتفرگ دهاوخ ماجنا . 

 لکش هب ناوتیم دوشیم هتخاس قوف تادهاشم ةياپرب هک ار یمتیروگلا
 :درک یدنبتروص ریز

 7 یعیبط ددع کی :یدورو

 .تسا لوا هک تسین مولعم اي تسا بکرم 7 :یجورخ
 .نک باختنا ار (۲,... , - ۱) زا ه وضع کی ۱

 .تسا بکرم ۸ هاگنآ (6,1) > ۱ رگا .نک هبساحم ار (0:7) ۲

 باسح ار 9 ةناميپ هب 6۳ ۱ میسقت ؛دنام هاگنآ (ه,) > ۱ رگا.۳

 i gd Cel Spe 8:هاگنآ دوب کی زا رتگردب هدنام نيا رگا ..نگک

 .تسا لوا * هک تفگ تیعطاق اب ناوتیمن .تروصنیا

 ةيضق سکع نوچ هک تسا نيا رد متیروگلا نيا یریگراک هب لاکشا
 ندوبلوا یارب ینومزآ ناونعهب دناوتیمن متیروگلا .تسین تسرد قوف
 (۲۵ ةنامیپ) و (۷, ۲۵) - ۱ هجرگا ,لاثم ناونعهب .دریگ رارق هدافتسا دروم

 مغریلع متیروگلا نیا بیترت نيا هب .تسین لوا یددع ۲۵ اما ۷۳۲ > ۱

 یگزیو .تسارجا لباق یعیبط دادعا مه یارب و یاهلمجدنچنامز هکنیا
 .درادن یتیعطق

 ةيضق رد لوا دادعا راتفر هیبش یراتفر هک یا« یبکرم یعیبط ددع ره
 (yan = ۱ هک ۵ حیحص ددع یازاهب ینعی دشاب هتشاد امرفکجوک

 کی یارب .تسا موسوم « هیاپ رد !لواهضش ددع هب .دنک قدص هیضق مکح

a cyl sueیتح .دنردان یلیخ 6 ٌةیاپ رد لواهبش دادعا هک هدشهدهاشم  

 دادعت زا رتمک یلیخ دودحم یاههزاب رد ناشدادعت .لوا دادعا اب هسیاقم رد

 ۱۰۲" زا رتمک لوا دادعا دادعت لاثم ناونعهب .تسا هزاب نامه رد لوا دادعا

 لواهبش ددع ۱۴۸۸۴ هلصاف نيا رد هکیلاح رد تسا ۴۵۵۰۵۲۵۱۲ ربارب

 لوا ددع ۱۰۰۰ ره یازاهب ,یبسب روطهب ینعب .[۱۳] دراد دوجو ۲ ةياپ رد
 زا رتکچوک
 مامت رد هک دنراد دوجو یا بکرم دادعا یتح .دننکیم قدص امرفکچوک

 ًهيضق رد « -> ۲ یازادب هک دنراد دوجو بکرم ددع ۲۳

SoS 25 p> (a,n) = \ Sia Galناونعهب .دننکیم قدص امرف  

٩ < ۵۶۱ < ۳ ۱۱ ۷ VV sac Jsهک 6 حیحص ددع ره یازاهب  

 دادعا ار یدادعا نینج .دنکیم قدص امرفکجوک ةيضق رد ,(0,7) > ۱

 .[۱] تسا نایاپیب دادعا نيا دادعت هک تسا هدش تباث .دنمانیم " لکجاح 6

 .[۱۲] دش هئارا رلیم طسوت ۱۹۷۶ لاس رد متیروگلا نيا ."رلیم متیروگلا .۴

 .دشاب متیروگلا نيا راتخاس ؛دننکهیجون دناونیم ریز لاّوس

G. L. Miller3.  
  

1. pseudoprime 2. Carmichael numbers



 1 ةراض,«۱۴ لاس,یضایر رشت

 ةدنام میریگ wale (a,n) = \ طوش اب حیحص یددع 6 مینک یضرف زین

 با رد sans Sais Er 7 Slee 9 5b bS Ly DP ةنامج ه 0

 .دوب دهاوخ (ود عون زا یاهلابند )+( ةلاند تروص

 ارلبوا کحم) ریز کحم زا ریخا ٌهيضق رخآ طرش ود ندومزآ یارب
 .درک هدافتسا ناوتیم

 نینچمه .دشاب لوا ددع كي 7 iS ضرف ۷٩[. .ص .۶ مجرم] ۲ ٌهیضق

gs؛تسبن ریدپشخب 7 رب هک دشاب حبحص ددع كي 4 مينک  EN 
Bos)هتشاد دوجو / حبحص هدع كي رگا امین و رگا 7*6 > ۱ (م  

 . ۵ > ۷ (م ةنامیپ) هکیروط هب دشاب

 اما .دروآ تسدهب ینیج ًةدنام ةهيضق کمک هب ناوتیم ار ۵ ۰۳ ةهيضق رد

 یا« نینج هک تسا 7 لوا لماع ود لقاال نتسناد ضرف رب ینتبم هیضق نيا

 دوخ هب دوخ ؛میتخانشیم ار لماع ود نیا ًالبق رگا و دنهدیم تسدهب |
 یارب یرگید رازبا زا دیاب راچان هب .تشاد تبثم یخساپ 9 ندوببکرم ٌالأسم
 .درک هدافتسا ۵ ندرکادیپ

Xi Zn > {-1, Vatهب میسقن یاههدنام یعمج هورگ ًم هک ءار  

 مینکیم فیرعت ريز تروصهب .تسا 9 ٌهنامیپ

(a/q) 

(a/q)(a/p) 

5۱ > ۲ 

S\ = Sy 

 (0/9) > -۱ و دشاب لماک عبرم ۵ ةنامیپ هب « ةدنام هاگره (0/9) > ۱ هک
 تساههورگ یتخیرمه کی ۷ هک تسا نشور .دشابن لماکعبرم هدنام نیا هاگره

 یتخیرمه کی ) نیاربانب ./(0) > -۱ هک دراد دوجو یا ۰۲ ٌةهيضق رباتبو
 EV ioe دادعا زا یمین یارب .۲ ٌیضق ربانب .هجیتن رد .تسا یهیدبان
 رگید ترابع هب ای .دوب دهاوخن اهنآ ٌةياپ رد یوق لواهبش ددع کی 7 ددع

 .داد دهاوخ ۷ ندوببکرم هب مکح رلیم نومزآ «یدادعا نینج باختنا اب

 Cc یبرض هورگریز کی (-۱,۱) یبرض هورگ هکنیا ةدهاشم اب [۱۲] رلیم

 هب دنکیم فیرعت * رد 7م زا یتخیرمه کی قوف یتخیرمه و تسا

 سدح یتسرد شریذپ تروص رد هک درک تباث [۴] ینکنا زا یاهیضق کمک

 یازاهب هکیروط هب دراد دوجو « تبثم تبا کی «(121811) "نامیر ةتفايمیمعت
 دوجوم ۵ تبثم و حیحص ددع کی 7 ٌةهنامیپ هب (» ۱) یتباثان هصخشم ره

 اب بیترت نیا هب .۵(۲) > -۱ و (ع,) > ۱ و ۵ < 1م" ۸ هک تسا

Lak SS(۲,۳,۰۰۰ ,- ۱) یاضعا یمامت باختنا هب یزاین ینکنا  

cl,ندوبلوا ای و ندوببکرم صیخشت روظنمهب (*) یاههدنام ٌهلابند لیکشت  
 (۲, ۳,۰۰۰ , [ع10ع" 7]) یاضعا یارب ار هلابند نیا تسا یفاکو تسین 2

  

 عیسوت زا هک اتز عبت یاهرفص هک دز سدح gly, (ERM) Glin Siege یمدح ۱

Y0(30) > ۰ هب ((ه) > 3۳  Re(s) = 7 bd Gy Ale Curseرارق  
 زا یکی و دادعا ةیرظن لکشم لئاسم هلمجزا زین سدح نیا یتسردان اي یتسرد .دنراد

 .[۱۶] تسا ۲۰۰۰ لاس رد یلک داینب یرالد نویلیم کی ةلأسم ۷

 عبات کی >« نآ رد هک ار ۵>,6(۲) > 2, هم یرس ,قوف یرس یاج هب رگا
(a.n) =) 

el C* 59 Zn jl waiteیور قوف یرس یاهرفص هک ار مکح نيا .میریگب رظن رد  

 .[۱۴] دنمانیم نامیر ةتفايميمعت سدح دنریگیم رارق 6(1۵) > + طخ

۴ 

 ددع لاثم ناونعهب .دوشیم هدیمان ۵ ٌةياپ رد !یوق لواهبش ددع کی .دنک

Te FY = TP x AMاذل و دنکیم دیلوت لوا عون زا هلابند کی .۲ ةياپ رد  

 دادعا دادعت دوشیم cult [VV] رد تسا ۲ یاب رد یو لرادیش due کی
 هداد ناشن رگید فرط زا .تسا یهانتمان ۵ نیعم ٌةیاپ کی رد یوق لواهبش

 روطهب هک درادن دوجو 70 دننام یبگرم ددع چیه هک [۸۱ .ص .۶] دوشیم

 ناونعهب .دشاب یوق لواهبش ,(0,7) > ۱ اب a cloak ةمه رد نامزمه
 دوجو 1 < Ox ۱۰ ددع کی اهنت هک دوشیم هداد ناشن [۱۳] رد لاثم

 اما تسا یوق لواهبش ۷ و ۵ ۰۳ ۰۲ یاههیاپ رد نامزمه روطهب هک دراد

VV ab ysزا هدافتسا رد بیترت نيا هب .دنکیم دیلوت مود عون زا یاهلابند  
 یار یا دنالاعدورو هب تبسن هک یدادعا زا یمک دادعت اهن رلیم متیروگنا
 راق هدافتسا دروم ۶ ندوبلوا ةراب رد یریگمیمصت و اههدنامةلابند لیکشت
 * ندوببکرم ای ندوبلوا صیخشت یارب مزال تایلمع دادعت نیاربانب و دنریگ

 .دباییم شهاک رایسب

 ,7 - ۱) ةعومجم رد ار دادعا نيا ناوتیم هنوگج اما

 ؟درک باختنا و تخانش
 Val gee ,۱-۱۲) وضع کی هو دشاب درف لوا ددع کی 7 مینک ضرف

 و (,۲) > ۱ هک »۱-۰ > ۷*۲ مینک ضرف «نینچمه

 لماوع زا یکی دیاب 7 هجیتن رد .|677 ۱-۱ اب ۵۳۱ > ۱( ٌهنامی)

 جواست تسنار تضس

1 

a) y= (a™—\)(a™ + ۱() + ۱( 
(a '™ + \) 

 .دوب dale Jol Es jl Ulalss (*) Ibs wh .درامشب ار

 مینادیم .تسا درف لوا ددع کی مو > ۱ هک >  مینک ضرف لاح

 (a,n) > ۱ هک یروطهب دراد دوجو (۰۰.,۲,۳ , 7 - ۱) زا ه وضع کی

 . ۵۶ £ ۱( (bly «م(0) > 4 ره یازاهب یلو ۶( > ۱( ةنامپ) و

 ره یاب «ضیرف ,wll taba lage aly گیر :نیوصتع میلجچ
 ۱-6۳ رگا اریز .دوب دهاوخن 8 ةنامیپ هب ۱ اب تشهنمه ۱-۵۳ ,ه ةيلوا ةشير

 pln) = (p—\)pi ون - ۱ هاگنآ دشاب 8 ةنميپ هب کی اب تشهنمه
 !is ody شير کی باختن اب تلاح نيارد نیباتب .تسا ضقانت کی هک

 هجیتن ار * ندوببکرم یتسرد هب متیروگلا و دوب دهاوخ مود عون زا (*)

 ددع کی زا یناوت هک دشاب درف بکرم ددع کی 7 مینک ضرف لاح .دهدیم

 لماوع زا یکی لقاال 0 برض لماوع زا کی ره هاگره .تسین درف لو
 زین و دوب دهاوخ لوا عون زا (*) ٌةهلابند .درامشب ار قوف یواست تسار تمس
 ناوتیمن تلاح نیا رد .درک دهاوخ قدص ۳ ۱ > ۱6۸ ةناميپ) ٌةطبار رد

 نیا ,ضرف نیا اب .درب یپ " ندوببکرم اي ندوبلوا هب (*) ٌةلابند یور زا
 شیپ (۲,۳,۰۰۰,۶ - ۱) ةعومجم رصانع یمامت یارب دناوتیمن تیعضو

 ریز دیآ

 هد لق۱ال اب درف بکرم هدع كي 1 مینک شرف .[۸۲ .ص .۶ عجرم] ۲ ٌهیضق
 و و > ۲۳۲۲۲ + ۱ و > ۲۳۱ +۱ هک دشاد ه و 2 لوا لعاع

 8( < 4۱ نینچمه و و, 3۲ > ۱ مريگ .(7۱, ۲) > (7۲,۲) 2۱
  

1. strong pseudoprime



 هکنیا لامتحا دنک دیلوت لوا عون زا یاهلابند ۰(*) ًةلابند زا ۵ یاههیاپ مامت

 ره نیابتب .تسا ٩ - ۳۳ ریرپ لقادح دوش كقوتم ار ربع وا سپ
a>دوب دهاوخ رتشیب هدمآ تسدهب ةجيتن تقد دوش رتشیب اهرارکت دادعت . 

 .درک نییعت |( otal Curry dn Cas «هاوخلد هب ناوتیم رگنذ هترابعهب

 تابثا یسدح زا ندرکنهدافتسا رد رلیم متیروگلا رب متیروگلا نیا تیزم

 .تسا هدشن

 (5<۸1) انسکاس و لایاک .لاوارگا ندوبلوا متیروگلا
 دناهدش هتخاس امرف کجوک ٌهیضق ساسارب یگمه .۵ و۴ و ۳ یاهمتیروگلا

 تسنا نکمم هک ییاهتلاح زا هدش یعس ؛یفاضا یطیارش کمک هب اهن رد و
 دنناوتب هلیسو نیا هب ات دوش زیهرپ دنک قدص هیضق رد * دننام یبکرم ددع

 .دننک تباث ار نآ ندوبیتیعطق

 یاهتفایهر اب توافتم ,هصیقن نیا عفر یارب شناراکمه و لاوارگا تفایهر اما

 7 [2] رتگرزب ةقلح رد ار تابساحم 2م رد هبساحم یاجهب و تسا قوف

 ریز کحم زا و دنهدیم ماجنا 7, رد بیارض اب یاهیاهلمجدنچ ینعی
 .دننکیم هدافتسا ندوبلوا صیخشت یارب

 و دنشاد تبثع حیحص ددع ود 0 و 7 pS gs .[۳ مجرم] ۴ ٌهیضق 23

(a, 2) 2 ۱رگا اینت و رگا تس۱ لوا 7 :گنآ  

 (» - )۳ > (2۳ - ۳()0 ةنامبح)

 ییامن تروصهب (2: - )۳ بیارض ٌةهبساحم یارب مزال یتیب تایلمع اما
 یفداصت متیروگلا کی هیضق نيا زا هدافتسا اب ادتبا لاوارگا .دنکیم دشر
 ةقلح رد تابساحم ماجنا اب ادعب اما .[۲] درک عضو ندوبلوا نومزآ یارب
 باختنا یبسانم وحن هب و تسا کجوک لوا ددع کی 7 هک 7 [27(/]7 -۱)

 زا یاهلمجدنچ عبات کی دح ات تایلمع نیا دادعت هک درک هدهاشم .دوشیم

 ,a ةقلح ۳ > ۱ باختنا اب رگید فرط زا .دباییم شهاک » یدورو
 اب لاوارگا .دهدیم هجیتن ار امرف ٌهيضق نامه و دوشیم تخیرمه 2م اب

 هورگریز کی نتفای و 2(0) دننام 2۳ - ۱ ریذپانلیوحت لماع کی باختنا

 ةزادناهب نآ ةبترم و تسا * لوا ةدنرامش کی » هک منت نادیم یبرض
 ریز ٌهيضق ود رد هک «دروآیم تسد 0 هب عجار یتاعالطا .تسا Sy یفاک

 .درک هصالخ ار اهنآ ناوتیم

 و 4 و دشاب تبثع حیحص هدع كي 7 مینک یضرف .[۵ عجرم] ۵ ٌةیضف
 زا قوضع ؟ ٌةعومجح كلج 5 مينک یخرف نینچمه ,دنشاج لوا ددع ود 7

 ۳7۱/۹0۳ ةنامیی) € }2,\{ 9 ۳ - مدریگ ؛دشاب حیحص دادعا

 gy (na — a’) = \ ely 5 زا نیامتع ۵ و ۵ ره قارب و

ooشرف  wishes (87) > ntl] asةطبار 6 < 8  
a( Ze les)زا يناون 1 ۰نآ .دشاد رارقرب (2 + ۵) > 2۳ +  

 et hgh sae تك

 3 و دنشاد تبع حبحص ددع ود 7 و 7 es ضرف .[۵ عجرم] ۶ هيیضق

 DoT PSS یخرف یبنچمه .دشاب حیحص دادع۱ زا یوضع 6 ةعومجم كب
&syیاهو ۵ همه گارد (19, 6 - 0/) > ۱ و دشاد 7 ةثامبج هج هیلوا  

 یقیقح نسح/ تسا ط ٌةلأسم کی دوب لوا

 O(log" n) نیعم ی یارب متیروگلا یتیب تایلمع دادعت نوح .داد لیکشت

 رثکادح قوف متیروگلا یتیب تایلمع دادعت سپ a > 0108 2 و تسا

 سدح یتسرد ضرف اب رلیم متیروگلا بیترت نيا هب .دوب دهاوخ 102

gl, ab eastهب .دوب دهاوخ یتیعطق و یاهلمجدنجنامز یمتیروگلا  

 oy dale P dls S Primes Sloe ys! eel اب رگید ترابع
 نامیر ةتفايميمعت سدح یتسرد هب نآ ندوبطورشم متیروگلا نیا صقن یلو

cul 

 121011 زا هدافتسا نودب یهتنم ,قوف ًلأس هب رگید یتفایهر [۸] رد
 .تسا هدش هئارا

 یتالامتحا متیروگلا .دش هتفگالبق هک روط نامه .نیبار یتالامتحا متیروگلا .۵
 دودحمان ای ینالوط یلیخ یارجا نامز تسا نکمم هک تسا یمتیروگلا

 متیروگلا یارجا :تیروگلا یاهرازگت دادعع ندرگیطرش اپ هكبلا .دشاب هتشاد

 لامتحا اب هدمآ تسدهب ٌةجيتن و دوشیم فقوتم طرش ندشهدروآرب زا سپ

 ها متیروگلا ,طرش ندشهدروآرب زا لبق رگا اما .دوب دهاوخ تسرد یدایز

 .دوب دهاوخ حیحص هدمآ تسداز هجیتنا :دنسرب پاوج

 دشابن لوا ددع کی زا یناوت ای لوا یددع ۶: رگا هک درک هدهاشم نیبار
 هشير راهج یاراد لقادح (,0) > ۱۰۵۲ > ۱( ةنامیی) ٌةلداعم هاگنآ

 ددع کی دناوتیمن یبکرم ددع چیه رلیم متیروگلا رد هک درک تباث و تسا

 4۲,۳, ۰۰۰ ,۵- ۱) ةعومجم زا ۵ یاهیاختنا 3 زا شیب یارب یوق لواهبش
 لامتحا دوش باختنا ۰ , 9 - ۱) زا فداصت هب «رگا نیاربانب .دشاب

 لوا عون زا یابند ثاختنا نيا اب «(*) ۰ ةنامیپ هب اههدنام ةلابند هکنیا
g } plane atlدوپ دهاوف- 1 - 3 اپ ری دنفاب مود عوت زا هکنيا لامتحا . 

celمتیروگلا قوف لالدتسا ساسارب  aeریز تروصهب ۱۹۸ لاس رد ار  

 .داد هئارا

 . تبثم و حیحص ددع و 7 درف ددع :یدورو

 .تسا لوا ینیعم لامتحا اب ای تسا بکرم " :یجورخ
 باختنا (۲,۳,۰۰۰ ,1 - ۱) ةعومجم زا فداصتهب ددع کی .۱

 .نک
 هکیروط هب 7 - ۱ > 70*۲ هدب رارق و نک هیزجت ار ۰-۲

(m,s) = \ 

 .نک هبساحم |( n) ™b= a ةنامیی) ۳

 ار ارجا و تسا لوا m Ysa! lS b = ۱ (» ةنامیپ) رگا ۴

 عون زا هلابند رگا .هدب لیکشت ار (*) ٌلابتد تروصنیا ریغ رد ۵

 .نک فقوتم ار ارجا و تسا بکرم 1 ,دوب مود

 تایلمع رگید ی باختنا اب و رب ۲ ٌلحرم هب تروصنیا ریغ رد ۶

 .هدب ماجنا ار قوف
 ais del jb ره رد «قوف متیروگلا یارجا راب 4 زا سپ رگا ۷

 .تسا لوا ًلامتحا * و نک فقوتم ار ارجا دوب لوا عون زا )*(

 digg nl esi تیپ یار آ نلبز یازاع هگنیا مشریلخ متیروگلا
 و امرف یاهمتیروگلا صقن نامه هدش هتخاس امرف کچوک ةيضق ساسارب
رد دناوتیمن ۷ بکرم ددع نوج اما .دشاب یتیعطق دناوتیمن و دراد ار رلیم
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۱۶ 

pat pleهدشاد رارقرد  eosوال  > (e@r)t9-5)ةطحار و  

 S pac Slaa یمامت قارب GEL ass (۲ + ۳)0 > 2 + و

 .تسا لوا ددع كي زا Sig 72 ۰گنآ .دشاد رارفر»

 .دهدیم ناشن ار ۷/2 زا رتکچوک حیحص ددع نیرتگرزب [۷/۶] اجنیا رد

 ار ریز متیروگلا قوف یایاضق تابثا زا سپ شناراکمه و لاوارگا
 .دناهتخاس

 ۰۱ < 7 حیحص ددع :یدورو

 .تسا لوا 7 اي تسا بکرم 7 :یجورخ

 بکرم ار یجورخ دوب لوا ددع کی زا یناوت تروصهب * رگا ۱
 .هدب رارق

po tia 
sey placl fy Slee n> ۲ ددگ مادام ۳ 

 .هدب رارق بکرم ار یجورخ .(,7) 3 ۱ رگا ۴

 رگا ] مانب 4 ار نآ و بایب ار ۱-۲ لوا لماع نیرتگرزب دوب لوا 7رگا ۵

nF # \(r tL.) g > ۷ 

 } oS فقوتم ار تایلمع

 .نک عورش ۳ زا ًاددجم و نک هفاضا ۶ هب یکی هنرگو ۶
 ۰۲۰/102 ات ۱ زا ۵ یارب ۷

eae (2 — a)” Z (x” — a)((x” — \,n) BL) JIار  

 .هدب رارق بکرم

 .تسا لوا ددع کی یحورخ .قوف تایلمع لماک ماجنا تروص رد

 ریز ٌهيضق رد تابثا [۲] ٌةهلاقم تمسق نیرتمهم .متیروگلا نيا اب

Cael 

 و رگا تسا لوا قوف متیروگلا یجورخ .[۴.۱ ٌيضق .۳ مجرم] ۷ ٌةهيضق

 ؛دشاب لو 2 رگا اینت

 و تسا یتیعطق متیروگلا کی قوف متیروگلا هک دهدیم ناشن هک

 تروص هب قوف متیروگلا یگدیچبپ .[۵.۱ هیضق ۳ عجرم] ۸ ٌهيضق
O(poly(log** n))تسا .: 

poly(log’’ n) jl sauو .تسا 108" 1 ریغتم زا یاهلمجدنج کی  

 رارق 3 ؛در رد ندوبلوا ٌهلاسم ,قوف متیروکلا اب بیترت نيا هب و تسا

 .دریگیم

 اضرمالغ رتکد یاقآ زا دنادیم مزال هلاقم هدنسیون .ینادردق و رکشت

 رارق هدنسیون رایتخا رد ار شناراکمه و لاوارگا ةلاقم نتم هک یهاشورسخ
 سدح دروم رد یاهدنزرا یاهییامنهار هک یربکا ریما رتکد یاقآ زا .دنداد

 هک یناهشهش شوایس رتکد یاقآ زا نینچمه و .دندرک هئارا نامیر ةتفايميمعت
.دنک یرازگساپس .دندومن یروآدای ار هلاقم سیونشیپ یاهصقن



  AE flu erly pt.صص ۰۱ ًةرامش ۳۴-۱۷

 *کینورتکلا رشن
  

 * یرفص ماردپ

 ؟تسیج کینورتکلا رشن ال

 !«پاج- یاهیناگیاب» ای "«پاجشیپ یاهرازگراک» ©

(arXiv J as) 

 پاچشیپ یاهرازگراک عاونا ه
 یاههفسلف یقیبطت ةسياقم ؛یمومع «یعوضوم)
 ؛یششوپ Se یاهویشرآ :ییارگعونت و ییارگرکرمت
 (یراجت یاهرازگراک 0۸1 5

 پاچ شیپ رازگراک کی قیفوت ۰
 ؟درذگیم هج رگید مولع رد ۰

bu 0کینورتکلا  

 (سدیلقا ءاهینواعت ,یراجت نارشان ءاهشلاج ,رشن داصتقا)

 کینورتکلا رشن لئاسم 8
 قوقح «تدمزارد رد یناگیاب .یداصتقا و ینامزاس تینما :ماود)

 (هتشذگ هب عاجرا تنس هگنهرف و دانصتقا رثات شا کلام

 هدنیآ زادنامشج 8

 :اهولبات

 کینورتکلا رشن یروآنف کینورتکلا تاعامتجا

 رامآ نابز زا کینورتکلا رشن یمومع و یعوضوم یاهرازگراک
 کینورتکلا تالجم
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 هب تسا هدش رشتنم ۲۰۰۰ لاس رد هک یضایر یباتک یاهتنا رد

 :تسا هدش هداد عاجرا تروص نیا هب یاهلاقم

۱0 The Symplectic Thom Con- 

jecture, Ann. of Math., 151 (2000), 93-124; 

math.DG/9811097. 

 نآ یدج لماعت و کینورتکلا رشن نوزفازور ذوفن زا عاجرا ةوحن نيا

 یداصتقا و یقوقح و ینف لئاسم زا .دزیگنایمرب نهذ رد

 و دیلوت دنور رب کینورتکلا رشن رثات و ریثات زادنامشچ ات هتفرگ
 دهاوخ هج راذگ لاح رد دنیارف نيا لداعت تیعضو .ملع لاقتنا

 ؟دوب

 oS (canal مایپ دوخ ةناسر» :تفگ ینامز ناهولکم لاشرام

 هب یسرتسد ندرکیمومع .دناعونتم و هدرتسُک تنرتنیا یاهمایپ
 عیرسو هداس لاقتنا ,نآ هب ندیشخبتیدرف لاح نیع رد و تاعالطا

 زا یگمه .هناسر ندوبهیوسود و .۲ طخرب و هدنز تروصهب تاعالطا
 .دنتسه تنرتنیا یاهمایپ

 هدننابشرخسک و هدرتسک ob هب بسی یدورو راتشون نیا

 .یخایر کینورتکلا رشن رب یاهژیو دیکات اب .کینورتکلا رشن
 تسا هدیدپ نيا زا یلک یزادنمشچ ةقارا اهنت اجنیا رد ام دصق

 .دیاوف .تیمها هب مهم ییاهلاثم حیرشت نمض مينکیم یعس و
 هراشا کینورتکلا رشن {as رد دوحوم یاههغدغد و تالکشم

 مت
  

1. Medium is the message. 2. online 
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 فیراعت

 اهرثور

 ۱ ةرامش ۰٩۳ لاس یضانر رعت

 رد تسا نکمم رما نيا «یروآنف نيا هب یفاک و عقوم هب یسرتسد

 یاهروشک نیب یملع فاکش رتشیب هچ ره شیازفا هب نامز لوط

 .دوش رجنم نارگید و هتفایهعسوت

 پاچ- یاهیناگیاب اي پاچشیپ یاهرازگراک »
 ار دوخ تالاقم WE تالاقم ناگدنسیون «تنرتنیا لیقام نارود رد

 ماگنه هب اپ دندرکیم لاسرا دوخ ناراکمه یارب یلومعم تسپ اب
 تروص,هب رتشیب رما نيا هزورما .دندرکیم شخپ راضح نیب ینارنخس
 زا یکی و دریگیم تروص بو اي "همان قیرط زا کینورتکلا
 یاهرازگراک زا هدافتسا تسا هجاوم یاهدنیازف لابقتسا اب هک ییاهشور

 .تسا پاچشیپ
 یارب یراکدوخ کینورتکلا مسیناکم پاچشیپ رازگراک .عقاورد

 یاهناسر بو تروص,ه ابلاغ هک تسا یملع تالاقم پاچ شیپ ةلدابم

 ناگیار و دازآ ناگمه یارب اهرازگراک نيا هب یسرتسد .دنکیم لمع
 و دقهدیمر اف راوگراک شوروب امیقتسم | دون تالاقم نافدتسیوف .تسا
 .دننک تفایرد ار دوخ ةقالع دروم تالاقم دنناوتیمًامیقتسم ناگدنناوخ

 SCENES .شیاربو «یرواد زا معا ؛یلرتنک و تلاخد هنوگجیه
 دوشیمن لامعا لحارم نیا رد ... «تالاقم ییارآهحفص و بلاق

 هداد راذ رازگراگ یوروب هدتسیو هک یثروص قامهمب ًاقیقد تالاقس و
 «پاح» زا سپ تالاقم تاقوا یهاگ.دسریم هدنناوخ تسد هب تسا

  

 .تسا بلاطم «راشتنا» یارب یبسانم ةناسر بو

 .تسا دیدرت دروم «یناگیاب» یارب نآ ییاناوت اما
  

 ابلاغ اما :دنوشیم هتشاذرب رابگراگ یوب زا ناشناگدنسیوف طسب#

 نيا نیاربانب .دننامیم یقاب رازگراک یوررب هشيمه اهپاچشیپ
 زا .دنیآیم باسحهب مه اهپاجشیپ یناگیاب یعون هب اهرازگراک

 نیا یوررب ار دوخ ةدشپاچ تالاقم تالجم یخرب ,رگید یوس
 رگید اهنآ رب پاچشیپ ظفل قالطا نیاربانب .دنهدیم رارق مه اهرازگراک
 .دناهدیمان پاج-0 لک رد ار اهنآ یخرب ظاحل نيا زا .درادن ییانعم

 و (مئاد) هدشپاچ تالاقم نیب زرم بیترت نیا هب هک دیآیم رظن هب
 هک دندقتعم زین یخرب .تسا ندشوحم لاح رد (تقوم) هدشنپاج

Uy! ele a bale Glee Gl LSS eelلیدبت یملع ناگتشون  
 گنهرف اهرازگراک نيا مه نونکامه یتح .لاح ره رد .دش دنهاوخ
 زا کی ره رد رما نيا .دناهدرک لوحتم ار تالاقم پاچ و قیقحت

 رد .تسا یریگلکش لاح رد یعون هب کیزیف و یضایر یاههتشر

eekدنیارف» زا یتزج اهرازگراک نيا رد اهپاچشیپ ندادرارق  

 غاد یاههخاش رد صوصخ هب .کیزیف رد ".تسا هدش هلاقم «پاج

 رگید هکر بتعم نانادکیزیف زا یرایسب ,نامسیر ٌةيرظن دننام یتاقیقحت
 هک - ار ee AS ck تالاقم دننیبیمن دوخ تالاقم پاح هب یزاین

  

1. e-mail 

.[J1] Dale Alspach 3] 07 .¥ 

۱۸ 

 ؟تسیچ کینورتکلا رشن ال
 نادنچ ,یملع دصاقم یارب صوصخهب ,کینورتکلا تاطابترا ةقباس

Satay oll, gal deg cong Mbکینوزتکلآ تناعاضچآ |  
 یملع یاهیراکمه شرتسگ و لیهست ثعاب دوخ هک هدش رجنم مه
 نیا جوا اما .[کینورتکلا تاعامتجا یولبات] تسا هتشگ نادنمشناد
 تنالاتم دراتآ رضا سا رب کیورتکلا طاحرا هک تسنا نیر تور
 عون صوصخ هب ,یتنس نارشان هک یروطهب .تسا هتشاذگ یملع

 نادیژولوپوت لوق هب .تسا هتشاداو لمعلاسکع هب .ار نآ یراجت

 .دنکیم لیدبت رشان هب ار اهنآ مه کینورتکلا تالجم .«درک لیدبت

 یرواد هک تسا هدش ناسآ نانچ کینورتکلا تروصهب اههتشون راشتنا

 هدنق لرکرم «ناشتا» زا دی هب المع ریگ لس «بلاطس رتبه و اتم
 موهفم «راشتنا» اي «رشن» زا ام دارم ,هلاقم نیا رد ,سب نیا زا .تسا

 زا هرگید یوس زا .تسا لماش ,|S هلاقم شخپ هک تسا نآ ماع
 داب «ندشپاج» ناونع تحت اعلاطصا ش گرو تالاقم راشتنا

 «نیاربانب .دشاب هدش رشتنم کینورتکلا تروصهب هلاقم هچرگ «مینکیم

 بسحرب ار کینورتکلا تالاقم ,رتقیقد و یکیکفت يسررب روظنم هب

 زا سپ و (اهپاجشیپ) یرواد زا شیپ ٌهتسد ود هب یرواد نامز

 .مينکیم کیکنت (کینورتکلا تالجم) یرواد

 ینادنج قرف (تنرتنیا) راشتنا ةهناسر تیهام رظن زا هتسد ود نیا

 توافت عقاورد .تسا توافتم اهنآ یور شیپ لئاسم عون اما دنرادن
 یاب یبسانم ًاناسر "بو ًارهاظ هک دوشیم ینکات نیا زا یلنسا
 ییاناوت مکتسد ای Ul «یناگیاب» یارب هن تسا بلاطم «راشتنا»

 یرتشیب لیصقت اب همادا رد .تسا دیدرت دروم ندرکیناگیاب رد بو

 .تخادرپ میهاوخ بلاطم نیا هب

 هب تبسن صخشم ًالماک ییایزم کینورتکلا رشن لاح ره رد
 هک دسریمن رظن هب هحرگ تسیپ راکنا لباق هک دراد یذغاک رشن

 هب و طابترا عیرست ییاناوت .دریگب ار یتنس رشن یاج یدوز نیا هب

due ile cle Gesرشن یاههطساو و ریسم شهاک «یملع  

 یاههنیزگ دوجو ,(رشن یاههنیزه ةظحالم لباق شهاک هجیتن رد و)

 الثم) نیشام تاناکما زا یروهرهب هربراک یارب باختنا قح و فلتخم

 فلتخم یاهرازفامرن یارب یدورو دیلوت ییاناوت ای "وجتسج تاناکما
 ۵ییامنایوپ هکیفارگ زا رتهدرتسک و رتناسآ ةدافتسا ناکما ؛(یملع

 یاهیروهرهب تاناکما مامت هصالخ روطهب و هربراک اب " هیوسود ٌةطبار

 کینورتکلا رشن یایازم زا یگمه رتویپماکز ا یشزومآکمک و یشزومآ

 ییاهتمعن اهنیا زا یرایسب .هتفایهعسوت رتمک یاهروشک یارب .دنتسه
 یلو ,دندیسریم رظن هب نکممان ای ینتفایتسد رتمکالبق هک دنتسه
 یاهفعض هلمجزا فلتخم لیالد هب ییاهروشک نینچ بلاغ مه زونه
 اهتمعن نيا زا .یهاگآ مدع یتح اي ,یکینکت ,یشزومآ «یراتخاس
 یارب اهروشگ نیا ةنربدم مادقا مدع و لاعقتا تروص رد و .دناووحم

Robion Kirby1.  
  

2. Web 

 GIS [Ks] نویتسا زا نومضم هب لقن ۳

4. search 5. animation 6. interactive 
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 یضایر یربخ یاههورگ زا یبختنم تسرهف

sci.math alt.sci.math.combinatorics 

sci.math.research alt.sci.math. probability 

sci.math.num-analysis alt.sci.math.galois_fields 

sci.math.symbolic 

 .دروآ دیدپ یتنرتنیا تاعامتجا لیکشت یارب یرگید لاناک بو روهظ
 6دمدو اد ۲0دانص .تاعامتجا هنوگنیا یاههنومن نیرتیمیدق زا یکی

Wf cualگید ةنومن کی .دراذ صاصتخا اههورگ ةيرظن ناتصصختم &  
 یحارط ییاجهباج ربج ناصصختم ةدافتسا یارب هک تسا ۳۵18

 بلاج بلاطم رياس و اهسنارفنک رابخا .تالاقم اههاگیاپ نيا رد .تسا هدش

 یعمج روط هب بلاطم نيا .دوشیم تفای هطوبرم ٌةعماج هب طوبرم و هجوت
 ناسسّم و دوشیم نيمأت عماوج نيا یاضعا دوخ تکراشم اب هنابلطواد و

 .دنراد هدهعهب ار تاحفص یحارط راک طقن ًالمع نآ

 یارب هک تفای ار یایتاقیقحت یاههورگ ناوتیم ؛رتکچوک سایقم رد
 ره تاقیقحت ةجيئن ات دننکیم داجیا تنرتنیا رد یتاحفص دوخ هورگ ةدافتسا

 رسارس رد شناراکمه یمامت رایتخا رد طخرب تروص هب و تعرس هب درف

 اي "تبث قح ,ارثا تیکلام قح نوچ یلئاسم هک یدراوم رد .دریگرارق ایند
 قیرط زا طقف تاعالطا نيا هب یسرتسد .دراد دوجو هباشم ی اشفا تاررقم

 .تسا زیذپناکما "هژاورذگ

 یضایر کینورتکلا تاعامتجا زا یبختنم تسرهف

e Topology Atlas 

http://at.yorku.ca/topology/ 

e Group Pub Forum 

http://www.bath.ac.uk/~masgcs/gpf . html 

e CommAlg 

http://www.commalg.org/ 

e Graph Theory Resources 

http://www.cs.columbia.edu/~sanders/ 

graphtheory/ 

e Probability Web 

http://www.mathcs.carleton.edu/probweb/ 

probweb. html 

  

1. copyright 2. patent 3. disclosure 4. password 

+s 

e-Communities کینورتکلا تاعامتجا 

 یاهولبات» و اه ۲ «درگزیم» .هدش یمومع کینورتکلا تسپ هک نامز نامهزاابیرقت

 سیسأت یهورگ یاهطابترا لیهست و شرتسگ یارب زین کینورتکلا "«تالالعا
 یعونتم یطابترا یاهشور زا و دنراد ار دوخ صاخ درکراک مادکره هک دناهدش

 هک تسا ۲ یتتس تسرهن زا هدافتسا اهشور نيا زا یکی .دننکیم هدافتسا

  Latte uyبحاص طقف ینعی تسا یطابترا لاناک ندوبهفرطکی نآ
 هی ,لاتم نیرتهداس .دنک لاسرا اعآ قاین ناتیب داف رم یتسپ هتسیرهف
 بلاغ .تسا هدش لیکشت درف ناتسود زا هک تسا یصخش یتسپ تسرهف

 یاههزات زا ار اهنآ ات دنراد نادنمهقالع زا یتسپ یتسرهف نارشان اي تالجم

 رگنیرپشا تاراشتنا ناگیار یتسپ تسرهف هاهنیا زا یاهنومن .دننک ربخاب دوخ
 ضحم هب ناشهاوخلد یاههلجم تالاقم تسرهف زا ار دوخ یاضعا هک تسا

 هن و) یمومع یتسپ یاهتسرهف هتبلا ۴ .دزاسیم ربخاب رگنیرپشا طسوت راشتنا
 تسرهف هب هدشهداتسرف همان «یدراوم نینج رد .دنراد دوجو زین (هفرطکی

 یاهنومن 13702 .دوشیم "هداتسرف اضعا یمامت هب راکدوخ روط هب یتسپ

 یلاع مطاقم نایوجناد زا یعمج طسوت هک تسنا یتسپ یاهتسرهف نیا زا
sad eit [Bas ۱۳۷۳ لاس خواد eda ale abla saath 

 فعض رطاخ هب زین و نآ یاضعا تکراشم شهاک لیلد هب یتسپ تسرهف نيا
 .تسا هدش لاعفریغ ینف ینابیتشپ

 کی .دنتسه ۴ یربخ یاههورگ :کینورتکلا تاعامتجا عاونازا رگید یکی
 هب یسرتسد یبف ناکما (تسا ۸ یتسپ رازگراک کی هباشم هک) !یربخ رازگراک

 عقاو رد 501.024 دننام یربخ هورگ کی .دنکیم مهارف ار یربخ یاههورگ
 نیکرتشم مامت هک تسا یربخ هورگ نآ هب هدشلاسرا یاههمان-6 زا ینزخم

  glنیاربانب .دننک لاسرا همان نآ هب زین دوخ دنناوتیم و دنراد یسرتسد

 یربخ یاههورگ نيا رد نیکرتشم هجوت دروم فلتخم یاههمانه زا یفیط

 :یصصختریغ و یصصخت یاهثحب ءاهباوج و لاژس ,رابخا :دوشیم تفای

 هب یسرتسد «ینف» ناکما طقف یربخ رازگراک «دشرکذ هک روطنامه
 ینفریغ یاهتیدودحم تسا نکمم اما .دنکیم مهارف ار یربخ یاههورگ

 .دشاب هتشاد دوجو یربخ یاههورگ نيا هب مایپ لاسرا و تفایرد یارب مه

 هورگرد تیوضع هک دنتسه شزرااب نانچ دراوم یخرب رد تاعالطا و رابخا

 یربخ هورگ کپ ًالثم هتسا کازتشا قح .تشمادرپ مزلتسم هطویرم يربخع

 رد ًالثم ءاههورگ نيا زا یخرب رد .هباشم دراوم اي یداصتقا رابخا هب طوبرم
sci.math.researchیا"هدننادرگ طسوت هورگ هب هدشلاسرا یاههمانم  

 Sol) «غیباون» یاههمانهًالثم) طوب رمان دراوم شخپز ات دنوشیم یسررب
 56).لنط دننام یربخ یهورگ رد دراوم نيا زا هک یلاح رد .دوش یریگولج

 نآ رادا ةوحن هب هجوت اب یربخ هورگ ره نیاربانب .دنوشیم تفای شیبومک
 .دنکیم ادیپ صخشت

  

1. forum 2. bulletin-boards 3. mailing list 

4. http: //link.springer.de/ 5. forward 6. newsgroup 

7. news server 8. mail server 9. moderator  
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Mild arXiv.org e-Print archive 

Automated e-prnt archives [PRYSICS =] _Seaéch | Formintertece | Catchup | Help| 

13 Dee 2001; Cumulative “What's New” pages. Note main site relocation. 
Rebets Beware: indiscriminate, i 

Physics 

+ Astrophysics (astre-ph new, recent, abs, Gnd) 
= Condensed Matter (cond-mat new, recent, abs, find) 

Disordered Systems and Neural Networks; 
  

  

  

  
  
        

Computer Science 

+ Computing Research Repository (CoRR new, recent, abs, find) | 
n): Architecture; 

 ینابیتشپ زا و تسا هدرک هریخذ دوخ رد هنایار مولع و "یطخریغ مولع
 اهفاماس هعسا رادروغرب ییوخ تابیپمت و. یلام و یعلع و ینق
 نآ لیمکت و حالصا هب نامز لوط رد هک یهجوت رثا رب 6۷
 و تفارظ نآ رازفامرن و [wd sae لباق رایسب تسا هد فوطعم

 .تسا نشور و لصفم تیاس یا امنهار .تسا هتفای یصاخ تقد

 16 مجرتمذوخ یاراد هک تسا ییاهرازگراک دودعم زا 67
 زا ۵ یشراکن هج زا رظندروم .ale هک دهدیم صضیخشت و تسا

 روبزم شراگن رد ار هلاقم راکدوخ روطهب سپس «هدرک هدافتسا 1

 aJ§ (pdf aps dvi jl pel) | یتساوخرد "بلاق و دنکیم ؟همجرت
aie Soul oly 4Sتاعالطا هب یسرتسد تلوهس و یرادهگن  

 *یاهنیآ هاگیاپ ۱۷ یاراد 27267 .دوش نیمضت 21263۷ رد دوجوم
 انرفیلاک هاگشنادرد دوجوم "«ریوصت» .تسا ناهج فتخم طاقت رد

 و دراد 22767 دوخ زا رتیکیفارگ و هتسارآ یرهاظ ۰۲ سیوید رد
 «ریوصت» یایزم زا رگید یکی .دنشاب رتبسانم نایدتبم یارب دیاش
 رد دوجوم تالاقم ناگدنسیون زا ییابفلا یتسرهف هک تسا نیا روبزم
 تالاقم تسرهف .هدنسیون مان یوررب کیلک کی و دراد ار ۷

 .دنکیم جارختسا 22251" زا ار وا
  

1. nonlinear science 2. system 3. documentation 

4. TeX autocompiler 5. version 6. compile 

7. format 8. mirror site 9. front 

10. http://front.math.ucdavis.edu/ 

Yo 

uleاهرازگراک نيا رد - دش دنهاوخن هتسارآ عبط رویز هب زگره  
 نامسیر ةيرظن دننام ییاههتشر رد یتاقیقحت یاهزرم .دناهداد رارق

 ینامز ریخت اهپاچ-6 هب عاجرا .دنکیم تفرشیپ نینچ نیا عقاورد
 .تسا هداد شهاک اههام هب اهلاس زا ار هلاقم کی هب !تاعاحرا

 یراذگهرامش هب هدمآ راتشون نيا یادتبا رد هک یلاثم رد عاجرا ةرامش
 پاچ-6 یناگیاب نیرتهدمع هک دنکیم هراشا (واکرآ دیناوخب) 2۲

 ۱۹۹۱ لاس رد رازگراک نیا .تسا کیزیف و یضایر رد ینونک

 سومالآسول یلم یاههاگشیامزآ رد "۸1-3۵۵ مان اب یدالیم

 دودح «تسایند رد اهنیرتیمیدق زا یکی هک ازگراک نيا .دش دلوتم

 bug “(mp_arc) «Ss یناگیاب راک هب عورش زا سپ هام کی

 قیرط زا ود ره رازگراک ود نيا .دش سیسأت نادکیزیف "گراپزنیگ لاپ

 نانآ یطابترا قرط هب بو عادبا و دندرکیم تیلاعف 1 و همان
 276-10۳ .دوب توافتم اهنآ زیمآتیقفوم تیلاعف ةوحن اما .دوزفا

 هب و دنام یقاب نانادکیزیف-یضاپر یارب یکجوک هاگیاپ تروصهب
 دادعت «ندیعلب» اب 61-260 هک یلاح رد .دهدیم همادا دوخ یگدنز

 هک دش لیدبت ییاسآلوغ دوجوم هب رگید کچوک یاهرازگراک زا یدایز
 یاهرازگراک .تسا نآ یاههدرریز زا یکی اهنت نونکا قباس 60-7

 ۱۹۹۲ رد سیسأت) * کود هاگشناد رد یربج ةسدنه پاجشیپ

 تاقیقحت ةسسوم رد لیسنارفید ٌةسدنه ,(" نوسیروم دیوید طسوت
 یتلایا هاگشناد رد خاناب یاهاضف و 53۲1(۸) یضایر مولع
 زا ییاههنومن (!خاپسلآ لید طسوت ۱۹۸۹ رد سیسات) امهالکوا
 قباس 2006.12۳01.860۷ طسوت یعونهب کی ره هک دنتسه ییاهرازگراک

css arXiv.org yیخرب لاح نیعرد هچرگ «دناهدش بذج و مضه  

 یاهناگود یگدنز و دنهدیم همادا مه دوخ لقتسم تیلاعف هب زونه

 .دنراد

 تسا هتشاد ییاهتیقفوم زین تالجم اب طابترا رد 67

 ندرکعلطم اب تالاقم ناگدنسیو هک دناهدرک قفاوت هلجم ۴۰ دودح

 اجئأ رد البق هک - 228" رد دوخ پاج شیپ ةرامش زا ناراتساریو
 دننک مادقا هلجم هب دوخ ةلاقم ةقارا هب - تسا هدش هداد رارق

 هلاقم قیرط نیمههب دنناوتیم مه ناراتساریو .۲"(میقتسم یئارا)

 قفاوت نيا رب هوالع مه هلجم راهچ .دنهد رارق نارواد رایتخا رد ار

 دنهد رارق arXiv رد | دوخ book تالاقم مامت هک دناهدرک

(SX .(ovelay journals)نیا زا  dhe Ieربتعم رایسب  

of Mathematicsیارب نیگرزب تیتفوم نيا هک تسا ۸77۵۶:  

 .دوشیم بوسحم پاجشیپ یاهیناگیاب یارب یتح و 67

 .یضایر :کیزیف یاههخاش pls رد یتالاقم arXiv هزورما
  

 نآ هب تاعاخراو هلاقم کی راتقعنا ج نیب نامز تدم :تاعازمع 1۳06-1286

 pus: EN lex» رد

-high-energy physics — theoretical Wim. .¥ 

3. Los Alamos National Laboratories 

-mathematical physics preprint archive فقخم ۴ 

6. Duke 5. Paul Ginsparg 7. David Morrison 

8. Mathematical Sciences Research Institute, Berkeley 

9. Dale Alspach 10. direct submission 
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 یاهرازگراک
 یمومع

 ییارگزکرمت
 ییارگونت و

 نایارگزکمت لیالد

۳۱ 

 .درک میسقن " یمومع و "یعوضوم هتسد ود هب ار پاچ- یاهرازگراک
 ار دوخ تالاقم هک تسا ناگدنسیون یصخش ٌهحفص زا ریغ هب اهنیا)

 ای کی راکتبا هبًامومع یعوضوم یاهرازگراک (.دنهدیم رارق نآ رد
 دودحم نابطاخم و دنوشیم سیسأت هباشم قیالع اب نادیضایر دنج

 یکینکت یگدیچیپ .کچوک اهرازگراک نيا مجح .دنراد یلاعف یلو
 یدراوم رب ele J ناونع هب .تسا ils She تاشو مک اهنآ

 1100 هب ناوتیم ,کینورتکلا تاعامتجا یولبات] دش رکذ ًالبق هک
 ۱۹۹۲ لاس رد رازگراک نيا .درک هراشا 100010 ۵

 عیرست روظنم هب ودرپ هاگشناد زا " نسرکلیو سنرلک طسوت یدالیم
 لاح نیع رد و هراک نيا یاههنیزه شهاک و اهپاچشیپ ٌهلدابم

 رازگراک نیا لاح نیا اب .دش سیسأت ,شناراکمه و دوخ یاهراکغیلبت
 کی رد هکنیا ًالثم .تسا هتشاد مه یاهدشنینیبشیپ یبناج دیاوف

 .دهدیم هئارا یژولوپوت رد ار ایند زور تاقیقحت زا یزادنامشچ رظن

 رد راکمه نانادیضایر مرگ لفاحم هب ًالاغ یعوضوم یاهرازگراک
BLE K,ةزیگنا و یفاک لیلد دوخ نیا و دنوشیم لیدبت صخشم  

 .تسا ییاهرازگراک نیل سیسأت یارب یبسانم
 لیکشت ار اهرازگراک زا یرگید ٌهتسد هک یمومع یاهرازگراک

 یاههدکشناد طسوت هک دنوشیم ییاهرازگراک لماش ًاتدمع دنهدیم
 تاقیقحت دامن و دناهدش یزاذناهار یشهوژپ تاسسوم ای یضایر
 تای یاضعا تاقیقحت لصاح .دنتسه زکارم نآ رد هدش ماجنا

 اهرازگراک نيا رد تاسسوم نیا نانامهیم و نارگشهوژپ «یملع

 ۳ DGS نيا رد دوجوم تالاقم دادعت عومجم .دوشیم هداد

 .دنک یربارب 27251۷ رد دوجوم تالاقم دادعت اب

 عقاورد هک تسا یمومع یاهرازگراکز ارگید یاهنومن دوخ ۷

 هدش لیکشت عونتم قیالس اب یعوضوم یاهرازگراک زا یقیفلت زا
 ةراب رد ار هدمع رکف زرط ود arXiv ws ةچخیرات هب یهاگن .تسا

 یعوضوم یاهرازگراکز ا یهورگ .دنکیم نایامن پاچ شیپ یاهرازگراک
 دنتسویپ 27701۷ هب (کود هاگشناد رد یربح ةسدنه رازگراک دننام)

sbul ‘last yl jo (Banach Space Archive ssl) & 

 arXiv > plés! lis js (mp_are دننام) رگید یهورگو ؛دندرک

 هب نتسویپ یارب نارگید زا توعد رد 27 دیاش .دندرک تمواقم

 شجنر بیترت نيا هب و دشاب هداد جرخ هب ربکت و یخاتسگ یمک دوخ

 نیتم لیالد هورگود ره لاح ره رد یلو .دشاب هتخیگنارب ار یاهدع
 نارادفرط اب «نایارگکومش .دنراد دوخ راتفر هیجوت رد یلمأت لیاق و

 یناسنا عباتم و اههنیزه رد ییوجهفرص هب Syn یاهرازگراک

 يرازفاتخس یاههنیزه .دننکیم هراشا رازگراک یرادهگن Gl مزال

 و «تسا رتهفرصهب نورقم هجیتن رد و عمتجم اهپاچم يناگياب

lak) ub,زا دادعت ره رب دناوتیم اهپاچ-6 شزادرپ یارب مزال  
 ات ۱۰۰۰۰ هچ .دنشاب ات ۱۰۰ هچ .دهد ماجنا تایلمع تالاقم

 روهظ تروص رد .دباییم شهاکز ین یناسنا یورین یاههنیزه نیاربانب

 هب اهلیاف لیدبت .تاعالطا یرادهگن ٍدیدج یاهکینکت و اهیروآنف
WEماجنا یرتشیب تلوهس و تعرس اب بیترت نیمه هب دیدج  

  

1. subject-based 2. general 3. Clarence Wilkerson 

4. overlay 

 یرفص ماردپ/ کینورتکلا رشن

 ةرادا ةوحن هدرک زیامتم ار ۵72617 اهنيا همه زا شیب هجنآ

 و بلطواد یناراکمه زین و تقومامت ینانکراک 72517 .تسا نآ

 ةوحن رب )037 یملع رواشم یاهتأیه نا رب هوالع .دراد دهعتم
 شهاک یارب یاهیراکهار نینچمه 2751۷ .دننکیم تراظن نآ راک

 شاهلاقم یاهدنسیون یتقو .دراد تالاقم رد یملع طالغا نازیم

 قیرط زا ار هلاقم ٌهصالخ رفن اهدص دهدیم رارق 22261۷ رد ار

 دنسیونیم هچنآ بقارم ناگدنسیون نیاربانب .دننکیم تفایرد همان
 ره رد هتبلا .دریگیم رارق یعمج تواضق ضرعم رد ایز دنتسه

 دناوتیم موزل تروص رد هدنسیون .تسین یفتنم اطخ ناکما لاح
 رد ار شاهلاقم دیدج شراگن و دنک مادقا دوخ الاقم حیحصت هب

 روظنم زین ار شراگن :رامش 222617 یراذگهرامش ؛دراذگب »

 arXiv ISL jl تالاقم طولفم ًانایحا و یلبق یاهشراگن و دنکیم
 .دش دنهاوخخ فذح

  

 تسیپیات هب ار نانادیضایر "116 هکر وط نامه

 .دنکیم لیدبت رشان هب ار اهنآ مه بو .درک لیدبت
  

 .دمآ دیدپ سومالآسول یاههاگشیامزآ رد 22261۷ هکنیا دوجو اب

 و !یژرنا ترازو ار نآ یاههنیزه و دوبن هتسباو نآ هب یلام رظن زا اما
 دودح هب اههنیزه نیا .دندوب هتفرگ هدهع رب اکیرما ۲ مولع یلم داینب
 رفن هس قوقح فرصم هب ابلاغ هک دشیم غلاب رالد ۳۰۰۰۰۰ یلاس

 قوقح ربارب رد یرازفاتخس یاههنیزه و دیسریم 21261۷ نانکراک
 یلصا ةدننادرگ هک گراپزنیگ لاسما .دوب ضامغا لباق دارفا نیا
 یملع تأیه تیوضع هب "لنرک هاگشناد توعد هب تسا 277

 دوخ اب زین ار 22201۷ یلصا رقم نیاربانب و تسا هدمآرد هاگشناد نآ

 یژرنا ترازو یلام کمک ,ناکملقن نيا اب .دنکیم لقتنم اجنآ هب
 هاگشناد ٌةناخباتک .te رد و دش دهاوخ عطق arXiv 4 اکیرما

 ناونع هب ار 872617 یرادهگن و یراتخاسریز یلصا یاههنیزه لنرک

 یاهکمک عطق .تفرگ دهاوخ هدهعرب دوخ زا یا«هژیو ةعومجمریز»
 272617 هب یصوصخ هاگشناد کی تیامح زا یرادروخرب و یتلود

 لنرک هاگشناد هوالعهب ؛دیشخب دهاوخ یرتشیب لمع یدازآ و تابث
 کینورتکلا تاطابترا رد یروآون یارب یزکرم هب ریخا یاهلاس رد
 هد" یارب یبسانم هاگیاپ اذل و تسا هدش لیدبت یهاگشناد
 arXiv (JL ۳ دروم رد ییاهینارگن زونه لاح نيع رد .تسا

Ys ,)همادا رد .دراد دوجو تدمزارد رد (پاجشیپ یاهرازگراک  

 میهاوخ اههغدغد نیا هب رتشیب کینورتکلا رشن تالکشم نایب ماگنه
 تخادرپ

 پاچشیپ یاهرازگراک عاونا ه
 هدش لیدبت پاچشیپ رازگراک نیرتگرزب هب 25267 هکنيا دوجو اب
 ناوتیم لکرد .تسین اهپاچه عبنم اهنت هجو چیه هب اما .تسا

  

1. Department of Energy 

2. National Science Foundation (NSF) 3. Cornell 
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 و ناگدنسیوت مان .ناونع لماش هلاتم کی ةمانسانش .دوشیم

 ندرکگنهامه هار رد هک ییاهشالت زا یکی .دوشیم هلاقم ةديکچ

 هگرابزنیک هک تسا ۱0۸ راکتبا هتفرگ تروص اههمانسانش

 سس یارب ییاهلکتورپ ۲ OAT .تسا ب نر زا یکی دوخ

 کت جرخم نیرتگسوگو ناونعهب یی دنکیم

 مادقا گی .دوش هتفریذپ درادناتسا تزوط هب اهپاچه ةمانسانش
 4S cw! Self-Archiving Initiative یزادناهار گید طبترم

 هتشون سیلگنا رد "دنراه نوتسا طسوت و ناگیار تسا یرازفامرن
 و تسا قبطنم 0۸ یاهدرادناتسا اب رازفامرن نيا .تسا هدش

 «یناهج ؛وتلاب یاهویشرآ» طسوت ندش«ورد» لباق نآ یجورخ

 ناشدوخ یارب ات دهدیم ناکما تالاقم ناگدنسیون هب نيا .تسا

 ویشرآ رازفامرن نیا زا هدافتسا اب دوخ دنراه .دنزاسب یویشرآ
 ۲یتخانش مولع رد یویشرآ نیا .تسا هتخاس ار 0:6

 5+ Cogprints 5 arXiv jl |, دوخ یاههداد هک تسا

 .مينک یاهراشا مه یراجت نارشان یاهر رگرکهب تسا مزالاجنیارد
 ۲۰۰۱ لاس رد "ریوهزلا طسوت یضایر رد ینیتجنیارازگراک نیلوا

a“ ia 8 aS yeaaهب یاهراشا هاگیاپ نیا یاوتحم هن و ۵یناشن  

 رشان و Gul ناگیار و دازآ رازگراک نیا زا هدافتسا .درادن ربیوهزلا

 ندادرارق هکنیا رب هوالع .دراد هاگن ناگیار ار نآ هک هدش دهعتم

 لاسرا لثم) اهن ناگدنسیون یارب یدهعترزگاک ارد اهباچشیپ
 .دنکیمن داجیا (ربیوهزلا تالجم زا یکی رد پاج یارب تالاقم

 تیاریپک اب تالجم زا یکیرد ار دوخ ٌالاقم یاهدنسیون رگا نینچمه
 اب ار دوخ Slee ol هخسن دراد هزاجا دناسر پاج هب ربیوهزلا

 رگید زا .دهد رارق ناگمه رایتخا رد ناگیار هب رازگراک نیا رد نتشاذگ

1. Open Archives Initiative (openarchives.org) 

  

2. Stevan Harnad 3. cognitive science 4. Elsevier 

5. http://www.mathpreprints.com/ 
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 تگرزب هچ ره» -- تسا سایقم یایلم زا عاورد همه اهنیا.ریگیم
 .دنراد غارس کچوک یاهرازگراک یارب مه ار یبویع نایارگزکرمت .«رتهب

 یتاقیقحت تاسسوم و اههدکشناد رد ًابلاغ هک - اهرازگراک نيا

 نارایتخابحاص نیا و دنا "هکبش ناریدم رایتخا رد - دنرقتسم
 .دنباتیمنرب ار دوخ رظن تحت ٌهکبش رد تلاخد یهاگ

 هکبش ناریدم تسواقم زا ییاههنومن .دشاب تالاقم ناگدنسیون بناج

 پاچ-6 رازگراک هب طوبرم یاهرازفامرن "ءاقترا اي یسرتسد ربارب رد
 یلکشم نینچ هک یلاح رد «.تسا هدش شرازگ هکبش نآ رد رقتسم

 .درادن دوجو 21261۷ دروم رد

 ,«کچوک» یاهرازگراکنارادفرط ای «نایارگ نت ,رگید یوسزا
 یاههجدوب شهاک تعاب "یزکرم یاهرازگراک دوجو هک دنانارگن
 یزکرم یاهرازگراک یوس هب اههیامرس تیاده و زکارم رياس یتاقیقحت

 دادعت نیب اههنیوه Ape یاهرازگراک دوجو اب هک یلاح رد .دوش

 یعون دوجو هب نینچمه نانآ .دوشیم نکشرس تاسسوم زا یدایز ,
 .دننکیم هراشا ناشیراک نشر و تالاقم ناگدنسیون نیب یناسنا ةطیار
 یرادهگن تیلووسم .دنشاب یعوضوم و کجوک اهرازگراک یتقو

 عوضوم هب هک دوشیم میسقت یناسک نیب اهنآ رد دوجوم بلاطم
 عونت نیا لاح نیع رد .رتزوسلد رازگراک ةرادا یارب و دندنمهقالع

 کمک یملع تاعامتجا لیکشت و ملع ندشرتیمومع هب رثکت و
 تمس هب شیپ زا شیب ایند هکروطنامه دندقتعم نایارگعونت .دنکیم
 یاههنایار یاج هب زکرمتمریغ یاهنابار یاههکبش زا یزاوم ؛دافتسا
 یاهویشرآ زا هدافتسا مه بیترت نامه هب .دوریم شیپ یزکرم گرزب

CoSجیار "«هوقلاب یاهویشرآ» زا هدافتسا نآ یاج هب و کورتم  
 دنتسه * یششوپ رازگراک یعون عقاو رد اهویشرآ نيا .دش دهاوخ

 نیب ناشعبانم هکلب .دناهدرکن هریخذ دوخ رد ار یپاچ_ دوخ هک
SoS cl LSSدناهدش عیزوت ,اههدکشناد یاهرازگراکًالثم . 

 تالاقم «"هعانسانش» وجتسج نامرف تفایرد اب یششوپ رازگراک
 طوبرم دراوم و هدرک "«ورد» ار دوخ یرامقا یاهرازگراک رد دوجوم

 .دنکیم جارختسا ار
 کی عمتجمریغ و هدنکارپ یاهرازگراک دوجو ,تروص ره رد

 نیرتمهم .سوسحم زاین کی یششوپ یاهرازگراک و تسا تیعقاو

 «یضایر پاچشیپ یوجتسج ةناماس» .دوجوم یششوپ رازگراک
D-MathNet glee cos lua! aS cu! ‘(MPRESS)43  

 یضایر یاهشخب یاهرازگراک ششوپ یارب ناملآ یضایر نمجنا
 تیامح زا نونکا ۷۳355 .دش سیسأت ناملآ یاههاگشناد
 تسا رادروخرب یضایر یللملانیب ٌةيداحتا و اپورا یضایر نمجنا

 لماش هک دراد دوخ ششوپ تحت ار اهرازگراک زا یرتگرزب ةرياد و
arXivدوشیم ایلارتسا و هسنارف ءاکیرما رد یرگید یاهرازگراک و  

 .تسا شرتسگ هب ور نانچمه نآ تیلاعف ةزوح و

 کی تاناکما نیرتمهم زا یکی وجتسج تیلباق هک اجنآ زا
 نیقور تالاقم ةماتسانش ندرگگنهامخ تیمهآ :تسا رازگراک

1. administrators 

  

2. upgrade 3. centralized 

4. distributed 5. virtual archives 

6. umbrella server 7, metadata 8. harvest 

9. Mathematical Preprint Search System 
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 یمومع یاهرازگراک زا یبختنم تسرهف

General e-Print Servers 

CentralizedServers 6S یاهرازگراک » 

e ArXiv 

http: //arxiv.org/ 

e Mathematics Preprint Server (part of Math- 

ematicsWeb, sponsored by Elsevier Science) 

http: //www.mathpreprints.com/ 

e MSRI Preprints 

http: //www.msri.org/publicatins/preprints/ 

e IHES Preprints 

http://www.ihes.fr/IHES/Scientifique/ 

Preprint/preprint .htm 

e SUNY Stony Brook Preprints 

http://www.math.sunysb.edu/preprints .html 

 UmbrellaServers یششوپ یاهرازگراک ۰

e MPRESS: A Math-Net Preprint Search 

System 

http://mathnet .preprints.org/ 

http://www.math-net.org/ 

e CiteBase (Search across multiple archives) 

(part of http://eprints.org/) 

http://citebase.eprints.org/ 

e MathematicsWeb: Elsevier’s Math Portal 

http://www .mathematicsweb -org/ 

e ResearchIndex (CiteSeer): scientific virtual 

library from NEC 

http://citeseer.nj.nec.com/cs/     رتلماک یتسرهف یارب, [AMS2]دینیبب ار . 
he 7۸ 

 زین ار اههنیزه هکنيا رب هوالع هدهاگیم تالاقم تفایرد رذ ریخأت زا
 یوس زا .دنکیم رتناسآ ار اههلاقم هب یسرتسد و دهدیم شهاک

Soیملع طابترا و دراد یعامتجا یدرکراک پاجشیپ رازگراک  

 لصا رد نیا - دنکیم لیدبت یعمج تیلاعف کی هب ار درف اب درف
 .دريگیم تاشت !تاعالطا یزاسیمومع رد تفرتنیا .تیصاخ را

  

1. democratization of information 

if 

 یعوضوم یاهرازگرک زا یبختنم تسرهف
Subject e-Print Servers 

e Hopf Topology Archive 

http://hopf.math.purdue.edu/pub/hopf .html 

e Preprints at Topology Atlas 

http://at.youku.ca/topology/preprint .htm 

http://at.yorku.ca/topology/ 

e K-theory Preprint Archive 

http: //www.math.uiuc.edu/K-theory/ 

e Mathematical Physics Preprint Archive 

(mp.arc) 

http://www.ma.utexas.edu/ 

mp_arc/mp_arc-home. html 

     دینی ار [1/652] هتلماک یتسرهف یارب
 -ح 7

 هب یهدهرمن ناکما ناربراک هب هک تسا نآ رازگراک نیا یاههصخشم

 تالاقم دناوتیم و دهدیم (هراتس جنپ ات رفص سایقم رد) ار تالاقم

 روب زم رازگراک نینچمه .دنک بترم هرمن بسحرب زین ار هدشوجتسج
 یششوپتسا یرازگراک هک " تسارییوهزلا "«یضایر هاگرد» زا یئرج

 نارشان ریاس و ریوهزلا یاههلجم تالاقم و اهپاج شیپ ةهمانسانش و
 SHES pre سیسأت هب یراجت رشان کی ارج امآ .دفدیم ششزپ اب

 اب ,تسا ددصرد ربیومهزلا تسنآ هتشامک تمه یناکیار پاجشیپ

 ScienceDirect یوس هب ار تالجم ناگدنناوخ و ناگدنسیون راک نیا

 .دنک بلج -تسا ناکرتشم یارب ربیوهزلا تالجم طخرب هخسن هک

 دراد دوجو یمومع یاهرازگراک زا یعیسو فیط هکنیا هصالخ
 تمسرد و (7261* لثم) یزیکرم یاهرازگراک نآ تمس کی رد هک

al Soرظن .دنراد رارق (11۳185 لثم) ینشوپ یاهرازگراک  

 دندقتعم یخرب ؟نایارگعونت رظن ای تسا رتکیدزن باوص هب نایارگزکرمت
 یزومآتربع ةبرجت هیر دنکسا نازوس باتک .تسا مزال شور ود ره هک
 هکلب .درادن دوجو گرزب یزکرم BULLS کی طقف ایند رد .تسا

 دیاب مه یفلتخم عبانم «بیترت نیمه هب ؛دنراد دوجو هناخباتک نارازه

 .تسا زاین هچنآ .دنشاب دوجوم یضایر بلاطم هب یسرتسد یارب

 .ررکم دنق لثم - تسا رارکت و روفو

 پاچشیپ رازگراک کی قیفوت ه
 سیسات هب:تسد یسک هگنیا یارب يدايو لیالد :دش رگ هکر وطنامه

 یاهظحالم لباق روط هب یرازگراک نینچ .دراد دوجو دنزب رازگراک کی

1. math portal 

  
2. http://www.mathematicsweb.org/ 

 یزگره یاهرازگراک
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 ۱ :؟رامش ۰۱۴ لانب.«یضایر رفت

 )۷۳ تکرش طسوت هک) ۳۵562701100656 .دنکیم ادیپ تیمها

 ر راک نيا (دشیم هدناوخ 63065001 ًالبق و تسا هدش یزادناء
 تاحفص رد ابترم سیورس نی :دهدیم ماجنا یصاخ شور هب

 تالاقم و دزادرپیم راذگو تشک هب ,all مولع نادنمشناد یصخش

 یشخب مه ۵76۷ هتبلا .دنکیم یرادهگن و یروآمج ار دیدج
 هچرگ ؛دوشیم هدناوخ ۱000۲9 هک دراد هنایار مولع صوصخم

 مه زونه هک دسریم رظن هب اما :تتشا نوزفازور CoRR 5! هدافتسا

Cy po ResearchIndexدراد یرتشیب . 

  

 ریاس اب یضایر رد رشن فادها یاهتوافت زا یکی
 پاج «تعرس» رب اوتحم و «تقد» تیولوا ؛مولع

 .تسا

  

 یاهرازگراک زا هدافتسا رد یرتشیب تالکشم اب رگید مولع

iin Sel yl pat se whl Ja cod plete 
ols Weو یتبت تناعاتخا ای .تاعالطا رای رد یبلاطم  

 .تسین لومعم یلیخ الوصا اهپاجشیپ لدابت .دنتسه یراصحنا

 تالجم اریز .تسا رتدب مه نیا زا عضو " یکشزپ.تسیز مولع رد
 ات - ناشهلاقم بلاطم ٌراب رد ثحب و نالعا زا ار ناگدنسیون
 نیا یاهرازگراک ورنیا زا .دننکیم عنم - هلاقم پاچ نامز

http://preprint.chemweb.com/) le wlatls 

 http://NetPrints.org/ y ,a یارب رییوهزلا طسوت

the bogاب نادنچ (یکشزپ.تسیز یارب یکشزپ ییایناتیرب  
 رب مه یرگید زایتما کیزیف و یضایر هتبلا .دناهدشن ورهبور لابقا

pyle plهدافتسا لوادت نآ و دنراد  THX jlنانادیضایر .تسا  
 رد ار عبانم دنراد تسود TEX ga‘ ," ونک دلناد دننام دوخ

 هب تسا "زاب عبنم اب ینابز هک 1۳ .دنراذگب ناگمه سرتسد
 و ؟نتم بلاق رد هک دهدیم ار ییاهلیاف ةلدابم ناکما ناربراک

 رگید یاهبلاق هب یتحار هب و دنتسه ربراک مرفتالپ زا لقتسم

 یاهرازفارن زا هدافتسا .دنالیدبت لباق 001 ای 00505011۳* دننام

 راک ,یملع رگید یاههخاش رد (28:0:05010 1۷/۵۲۵ ًالثم) یراجت

 coe TEX Sos تیزم کی .دنکیم رتراوشد ار اهلیاف ةلدابم
 هفرگتیلتت هک :تتسا لعتحمریغ یلیخ اریز «تسا «غیباون» تسد

 .درامگ تمه "19 نابز یریگدای هب

 ةوحن و نازیم توافت يلصا لیالد زا یکی هک دسریم رظن هب
talتوافتم یاههاگدید .پاچشیپ یاهرازگراک زا فلتخم مولع  

 روظنم هب اههتفایرشن «کیزیف رد ًالثم .تسا «رشن» هب تبسن اهنآ
 تروص یملع یراکمه و نادکیزیف ناراکمه هب «یناسرعالطا»
 وحن هب بو بلاق رد هک .دنکیم ادیپ تیمهارشن تعرس اذل :دریگیم

  

1. Computing Research Repository 2. biomedical 

3. Donald Knuth 4. open source 5. text 

۳۴ 

 ةقالع دروم یتاقیقحت ثحابم زا ار یزادنامشچ ژازگراک ره نینچمه
 بحاص یارب مه یتاغیبت یشقن هگنيا رب والع ,دهدیم ها زور
 .دنکیم افیا دوخ

 یاهلاثم .تسین زیمآتیقفوم مه هشيمه رازگراک سیسأت اما
 تسکش هب هک دراد دوجو BHF peel 4 مادقا زا یروآتریح

 اب یاهفرح یاهنمجنا یوس زا هک یتامادقا یتح «تسا هدیماجنا

 Exel GS Epo یفنص و یلام و یملع یوق یاههناوتشپ

 هک تسا (۸0/85) اکیرما یضایر نمجنا رازگراک ,نآ ةنومن کی
 زین یهباشم یاهتسکش .تفاین همادا لاس راهچ زا شیب شتایح
 .تسا هدش اکیرما کیزیف نمجنا و اداناک یضایر نمجنا بیصن

 کچوک ًاتبسن عماوج “ ًبلاغ قفوم یاهرازگراک هک دسریم رظن 4

 ؛درتسگ تیلاعف نینچمه .دراد قلعت هباشم قیالع اب نانادیضایر
 رجنم رازگراک کی ومن و دشر هب دناوتیم زین هخاش کی رد یتاقیقحت
 .داتفا قافتا نامسیر ٌةيرظن دروم رد ۵7261۷ یارب هجنآ دننام دوش

 رادروخرب مزال ییاراک زا اکیرما یضایر نمجنا رازگراک ارچ اما

 الومعم نیاربانب و دوب یششوپ رازگراک کی عقاو رد روب زم رازگراک ؟دوبن

 عاجرا "دنویپ ةلیسو هب نآ هب هکلب .دوبن لماش ار هلاقم لصا
 .هلاقم یناشن رییفت اب اریز ,تسین ینانیمطا لباق شور نيا .دادیم
 لیلد هب نینچمه .دوشیم لیدبت هدرم دنویپ کی هب روبزم عاجرا
 دروم رد (۸۷15) اکیرما یضایر نمجنا نالوّوسم هک ییاهدیدرت

 یاهرازگراکریثأتزینو یرازگراک نینچ سیسأت يراجت و یقوقح لئاسم

 خیرات یاراد اهپاچشیپ .دنتشاد یتنس تالجم ةدنيآ رب پاچشیپ
 .دندشیم فذح رازگراک زا ینیعم تدم زا سپ و دندوب اضقنا

 ؛"هاگبو کی تیقفوم یارب مهم تیصاخ ود زاروب زم رازگراک نیاربانب
 رد رازگراک نيا .دوبن رادروخرب «ماود و نتمطم یسرتسد ینعی
 نونکا ۸5 و دش لیطعت ندنامهدافتسایب رثا رب ۱۹۹۹ لاس
 هدنسب یضایر پاچشیپ یاهرازگراکز ا یتسرهف یرادهگن هب طقف
 .تسا هدرک

 ؟درذگیم a Ks مولع رد 0

 یاهرازگراک زا ار هدافتسا نیرتشیب کیزیف .دش هراشا هک روطنامه
 گنهرف زا ریذپانییادج یتزج 272617 زا هدافتسا و دنکیم پاچشیپ

 نيا عقاو رد .تسا هدش کیزیف رد یملع جیاتن لدابت و قیقحت
 .تسا هدرک تیارس مه یضایر هب هک تسا کیزیف زا گنهرف

LSزا ییاههخاش نایم رد پاجشیپ یاهرازگراک زا هدافتسا هکنيا  

 صوصخ هب و کیزیف هب یرتشیب طبر هک تسا رتلوادتم تایضایر
bsٌةسدنه و یموتناوک ربج «یربج ةسدنه لثم .دنراد نامسیر 4  

 37261۷ یروحم شقن و ذوفن رطاخ هب رتشیب مه نيا و «لیسنارفید
 ییاههخاش رد ضوع رد .تسا هیرظن نيا لماکت و روطت رد
 قیرط زا یتنس روطهب یملع تاعالطا لدابت یددع زیلانآ دننام

 مولع رد .دریگیم تروص " یربخ یاههورگ و ۲ یتسپ یاهتسرهف
 اي یصخش یاههحفص زا هدافتسا تمس هب شیارگ ًاتدمع مه هنایار

 یششوپرازگراک کی دوجو لیلد نیمههب .تساههدکشناد یاهرازگراک
link1.  
  

2. website 3. mailing lists 4, newsgroups 

 لامتها
 عرع
ی تیقفوم
رازگراکک 



۲۵ 

  

 کینورتکلا تالجم زا یاهدیزگ
e-Journals 

e Geometry and Topology 

http://www.maths.warwick.ac.uk/gt/ 

e Algebraic and geometric Topology 

http://www.maths.warwick.ac.uk/ag/ 

e Electronic Journal of Combinatorics 

http://www.combinatorics.org/ 

e Electronic Journal of Probability 

http://math.washington. edu/~ejpecp/ 

e Documenta Mathematica 

http://www.mathematik.uni-bielefeld.de/ 

documenta/Welcome-eng. html 

e New York Journal of Mathematics 

http: //nyjm.albany.edu:8000/nyjm.html 

e Pacific Journal of Mathematics 

http://nyjm.albany.edu:8000//PacJ/ 

e American Jounal of Mathematics $ 

http://muse. jhu.edu/journals/ 

american_jounal_of_mathematics/ 

e Annals of Mathematics 

http://www.math. princeton. edu/~annals/ 

e Duke Mathematical Journal $ 

http: //www.dukemathjournal.org/ 

e JSTOR $ 

http://www. jstor.org/ 

e Project Euclid $ 

http://projecteuclid.org/ 

e Project Muse$ 

http://muse. jhu. edu/ 

e ScienceDirect from Elsevier Science (includes 

Academic Presss journals) $ 

(Former “IDEAL Library” is now integrated 

into ScienceDirect.) 

http://www.sciencedirect.com/ 

e LINK from Springer $ 

http://link.springer.de/ 

e Kluwer Journals $ 

http://www.wkap.nl/journal/ 

e International Press Journals $ 

http://www.intlpress.com/journals/ 

e World Scientific Math Journals $ 

http://journals.wspc.com.sg/maths.html 
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 یرفص ماردپ/کینورتکلا رشن

 «تبث» هرشن زا فده ,یضایر رد یلو .تسا هتفای ققحت یبسانم

 تالجم و دنوش یرواد دیاب تالاقم ؛دراد تیولوا تفد نیاربانب .تسا

 تالاقم ندادرارق هکنیا دوجو اب هجیتن رد .دننکیم ادیپ تیروحم

 اهنآ راشتنا دنیارف زا یتزج ًالمع پاچشیپ یاهرازگراک رد یضایر
 فده هک تسا هلجم رد هلاتم «پاح» و ندشیرواد اما .تسا هدش

 .یکینورتکلا اي دشاب یذغاک هلجم هاوخ .تسا یلصا

 کینورتکلا تالجم
 و شخب پاج یتق رومآ و بیل .«یرواد yal ةعذغاک تلالجم ًانخس
 یاهلاس رد .دناهتشاد هدهعرب ار هدراو تالاقم یناگیاب ای یرادهگن

 نارشان یوس زا یذغاک تالجم کاارتشا یاههنیزه شیازفا نازیم ریخا
 زا شیب یتح دراوم یخرب رد هک تسا هتشاد یموجن یریس یراجت

 oS pale [Kr] قیقحت) تسا هدوب رشن و پاچ یاههنیزه دشر
 تارب یفایم الوصا هک کسا یلاح 5s gol -ب (دیشیبب هتسز نیارخ ار
 دنور .تسازیجان رایسب نآرادقم ای دوشیمن هتخادرپ تالاقم یرواد

 یدج یضرغ ضقن هک دوب نانچ یصصخت تالجم تمیق دشر
lawsانس یاب یلماع هکنآ را رتشيپ تالجم نا ؟بمآیم  

 نیا ًاقافنا .دندرکیم راهم ار نآ دنشاب یضایر یشهوژپ گنهرف
 یاهناسر تردق «36)1 یاّهتیلباق ؛تنرتنیا روهظ اب دش نراقم دنور
 .لالقتسا نیا نانادیضایر دوخ طسوت تالاقم یرواد ناکما و .بو

wallپیات رما سر دوخ هک درکیم مهارف نانآ یارب ار ییاناوت و , 

 یتنس یراجت نارشان و دنریگب رایتخا رد ار ناشتالاقم پاچ و رشن

 رشن یکینورتکلا تضهن بیترت نیدب .دننک فذح رشن ةخرچ زا ار

 یهلحرم دراو کینورتکلا ناگیار dls یدادعت سیسات اب یضایر

 شوختسد ار رشن رازاب و [کینورتکلا تالجم یولبات دش یاهزات
 .دراد همادا نانجمه هک درک یتالوحت و رییغت

 .دوبن دومنیم ناسآ هکر وط نآ کینورتکلا تالجم ناگیار راشتنا

 جایتحا دوخ تیبثت یارب یرگید یابون ةلجم ره دننام زین تالجم نا
 نيا اب ؛دنراد دوخ نابطاخم ٌةعماج رد رابتعا و ترهش بسک هب
 ضرعم رد اههناخباتک رد [یذغاک] فراعتم تالجم دننام هک توافت

 یلاع یاههلاقم بذج و تیفیک یالتعا و ظفح نیلاربانب .دنتسین دید

 یرتشیب تیمها اهنآ یارب رگید یوس زا یفاک غیلبت و وس کی زا
 نآ رد یراجت نارشان هک تسا یرما هتبلا غیلبت و - دنکیم ادیپ

 ار کینورتکلا تالجم زونه نانادیضایر زا یاهدع دیاش .دنرتقفوم
 کبس ظاحل زا اهنت تالجم نيا هک یلاح رد .دنریگیمن یدج نادنچ
 by هلچم گی یسلع مطس و دنزاد توافت یذغاک تالجم اب رانا

 نیا دوجو اب .درک یبایزرا اهنآ یرواد و تالاقم تیفیک یور زا دیاب

 دنهدیم حیجرت مه زونه ءاهرتناوج صوصخ هب ,نانادیضایر یخرب
 ات دننک لاسرا یذغاکربتعم و هداتفاج تالجم هب ار دوخ تالاقم هک

 ناگیار تالجم هکنیا اب لاح ره هب .دنریگب رارق دید ضرعم رد رتشیب
 دناهتسناوت اهنآ زا یخرب .دنراد هلاس هد رثکادح یرمع کینورتکلا

 ةرمز رد ناراتساریو تأیه یملع حطس و تالاقم تیفیک یاکتا هب
 Geometry and Topology هلجم دننام .دنریگرارق ربتعم تالجم

? 
Li

g 
ih 

تالجم یایشلاچ



 یاههژورپ
 :یغالتثا
 ٌةزورب
 سریلقا

 ٩ ؟رامش ؛۱۴ لاس «یسخایرب رشت

 تسا یضایر ةنيمز رد یرگید گرزب یراجت رشان هک "روولک

 زا یدادعت نمض رد و هدیعلب دوخ رد ار رتکچوک رشان نیدنچ زین

 رد دشیم رشتنم یراجتربغ و یراجت تاسسوم طسوت هک ار یتالجم

 نارشان ةعسوت و ماغدا ینعی هرشن رازاب تالوحت نيا .تسا هتفرگرایتخا
 تمیق شهج و اهنآر د رتکچوک نارشان ندشلح و یراجت یتیلمدنچ
 ار کیمداکآ بلغا و کچوک نارشان تیعضو یصصخت تالجم
 بولطم تیفیک اب یتالجم نارشان نيا .تسا هدرک زیگناربتیساسح
 ,دنتسه یضایر یشهوژپ By وزج هک دننکیم رشتنم نییاپ تمیق و
 رشن یاهلوغ اب تباقر صرع رد اهنآ یداصتقا لداعت Lie نیاربانب

  

 راشتنا کبس ظاحل زا اهنت کینورتکلا تالحم

 یملع حطس و دنراد توافت یذغاک تالحم اب

 و تالاقم تیفیک یور زا دیاب ار هلجم کی

 .درک یبایزرا اهنآ یرواد
  

 ناوراک هب نتسویپ رد نارشان نيا اما .دراد تیمها یملع ةعماج یار
 یداو نیا هب الوصا یخرب :دناهدرک لمع یدنک هب کینورتکلا رشن
 زا هجوچیه هب هک دنراد گنرمک یروضح رگید یخرب و دناهداهنن اپ
 یذغاک تروص نامه عقاو رد اهنآ .تسا هدربن یاهرهب بو یاهیلباق
 نوجمه ییاهتیلباق هک دننکیم هضرع طخرب تروص هب ار هلجم
 هب یهدربخ یاهسیورس .متسیس ةعسوت «" یرادهگن دنویپ وجتسج
 و "تیوه صیخشت ,همانسانش دننام ۲ یتایلمع تاناکما و .ناربراک
 ناشب راجت رهاظ و .دوشیم تفای تردن هب نآ رد کینورتکلا تراجت

 نیا .درادن دوجو اهتیلباق نيا یارب یدایز یاضاقت هک دهدیم ناشن

 یلو دنراد یراب هب زاین کینورتکلا رشن یایند هب دورو یارب نارشان
 دنالئاق رایسب شزرا دوخ یراتساریو راک ٩ماجسنا یارب هک اجنآ زا

 یارب ییاهنالنا دوجو ورنيا زا .دنراد هزکا ریغ زا نتسج یرای زا
 یکی .دسریم رظن هب یرورض هدشتیبثت و لقتسم «کجوک نارشان
 تروص هب هک تسا *«سدیلقا ؛ژورپ» ءاتسار نيا رد تامادقا زا

 کرع هاگشناد تاراقتنا و نفرت هاگشناد ًاناضیاتک طست کشم

 ماجنا "نولم وردنا سوم یوس زا هتفایصیصخت یاهجدوب اب و
 راک رد ود ره هک داهن ود نیب کیژتارتسا یراکمه نیا .دوشیم

 هداد رارق یزاتمم تیعقوم رد ار هژورپ نيا دناهب رجتاب رایسب دوخ

 لاتیجید ةناخباتک تیریدم و هعسوت رد لنرک یهناخباتک - تسا
 ود راشتنا رد ینالوط یاهقباس کود تاراشتنا و تسا هدوب ورشیپ

 ود نيا .دراد اهنآ "«یکین-کت» و ینف روما و یضایر ذوفنرپ ٌةلجم

 دنربیم هرهب مه تالجم نارشان زا یدادعت یراکمه زا نینچمه داهن
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 .تسا هدش سیسأت یبرک نیبار فورعم نادیژولوپوت تمه هب هک
 .تسا یرواد رما .کینورتکلا تالجم همه کرتشم هجو

 یکیفارگ ای یا 1 یلامتحا تالاکشا دنراچان نینچمه تالجم
 اما ."دننک حیحصت ار ییالما یاهطلغ و دننک عفر ار هلاقم

 صوصخم یاوه و لاح اب هلجم ره ییارآهحفص ظاحل زا
 Electronic Journal of دننام) یخرب .دوشیم رشتنم دوخ

 افتکا هلاقم بلاق رد تارییغت نیرتمک هب 5765

 یاهبلاق زا یاهرتسگ نیاربانب و (هلجم مرآ و هحفص داعبا اهنت) دننکیم

 ضحم هب تالاقم زین و .دوشیم هدید هرشتنم تالاقم نایم رد عونتم

 .(دنریگیم رارق بو یور رب ینعی) دنوشیم رشتنم ندشهتفریذپ
psigیک "یکی لیاف کی الیسیاپ ار نالاقم بلاق رگیف  

 le. (Documenta Mathematica)‘ دننکیم تخاونکی

jl New York Journal of Mathematics (NYJM) 

 عون رد هک دریگیم هرهبزین یاهناسردنچ یروآنف و بو رتینف تاناکما
 هرشتنم تالاقم 07 اي 071 یاهبلاق :تسین لامعا لباق یذغاک

 یاهدنویپ یاراد ینعی .دنتسه " نتمارف تروص هب هلجم نيا رد
 ةرامش ای هلاقم یادتبا رد هدنسبون مان زا - دنایجراخ و یلخاد

 دقن هب عجارم زا زین و ,اهتنا رد اهنآ لماک یناشن هب نتم رد عجارم
 عجرم ًةهلاقم دوخ هب اب 2670701010 ای ۵۷۹۵2۷6۷ رد اهنآ

 هدش رشتنم ةلاقم ره نینچمه .دشاب دوجوم بو رد هک یتروص رد
 Gly :دراد اهدنویپ یارب دوخ هب صوصخم یاهحفص ۰2۷۲ رد

 هتشون نآ پاج زا دعب هک هلاقم نوگانوگ یاهدقن هب یسرتسد

thasهلاتم هب طبترم تالاقم هب اب  Lyیاههمانرب هب یتح  

 .طوب رم یاهنایار
 تباقر ٌةلفاق زا مه یراجت یتاراشتنا تاسسم ,لاح نیع رد

 تاراشتنا یگزات هب هک رییوهزلا .دناهدنامن بقع کینورتکلا

 بیترت نیا هب و تسا هتفرگرایتخارد ار نآ تالجم و "سرپ کیمداکآ

 .تسا هدش لیدبت رامآ و یضایر ةنيمز رد یراجت رشان نیرتگرزب هب
 تامدخ نيا .دهدیم هئارا نارب راک هب ار کینورتکلا تامدخ نیرتشیب

 (mathpreprints.com))‘ یضایر پاج شیپ رازگراک کی لماش

 یضایر هاگرد اهنآ سر رد و (۳066:)00601)90) تالجم کناب

4S cu] (mathematicsweb.org) GL! op!یگمه  te 

 Pe Bay prem lbw کی نینچمه رییوهزلا .دناطبترم مه
 زجب .تسا هداد رارق بو رد و هدرک یحارط دراد مان 5هنداتف هک ار

 لباق کارتشا اب a5 ScienceDirect رد هدشتظفاحم تالاقم

 هدافتسا و دازآ اههاگیاپ نیا رد دوجوم بلاطم رياس .تسا یسرتسد

 .تسا ناگیار اهنآ زا
sel اب ی «یضایر یراجت گرزب رشان رگید Sy I 

 بو یور رب ار دوخ یضایر یاههلجم تالاقم 1رآ1< سیورس
 نینجمه < .تسا هداد رارق دوخ نیکرتشم سرتسد رد و هدرب

 هب هک دراد یضاقتم ناربراک یارب یاهمان# یهدربخ سیورس کی

 ناشرایتخا رد ناگیار هب ار تالاقم ةصالخ و تسرهف ,راشتنا ضحم
 .دهدیم رارق
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 هک تسا یوحن هب سدیلقا ؛ژورپ یحارط

 تحت تالجم یارب ار فاطعنا نیرتشیب

 و کارتشا ةنيزه زا .دنک نیمأت دوخ ششوپ
at Comell University, Project Euclid may be unavailable at times between 3:00 - 8:00 AM EDT (07:00 - 12:00 یرهاظ تروص ات هتفرگ نآ تیریدم ًةوحن 

 ULL بلاق دروم رد یریگمیمصت و هلجم

 ظوفحم تالجم لقتسم تیوه هک یروط هب
 یتخاونکی ,هشقانم لباقریغ رما اهنت .دنامب
 یدمآراک یارب هک تسا همانسانش بلاق

Sle whole Stقاهلسع نی یوجتسم : 

 زا سدیلقا ؛ژورپ .دروم نيا رد .تسا مزال
 .دنکیم هدافتسا 0۸ یاهدرادناتسا

Binیعونتم یداصتقا یاهلدم سدیلقا  
 .ناربراک یاهزاین ات تسا هدرک یحارط
     یاههناخباتک و نارشان .ناراتساریو ,ناگدنسیون

 هاگبو عقاو رد هک ,دنک "یراذگراب موس دحاو رد ار هلاقم ییاهن
 نیع رد تالجم .دوشیم نیمأت سدیلقا ؛ژورپ طسوت و تسا هلجم

 لثم .دنوشیم دنمهرهب سدیلقا ةژورپ تامدخ زا یتیوه لالقتسا
 یرتشیب یربراک تاناکما و دنریگیم رارق یرتشیب دید ضرعم رد

 نتم لک ای اههژاو دیلک یوجتسج دننام .دریگیم رارق ناشرایتخا رد
 بختنم تالجم رد ای ,اهنآ مامت رد ای ,صوصخهب ٌةهلجم کی رد)

 سیورس ؛(اهپاچ-6 هلمجزا سدیلقا ةزورپ هاگبو لکرد ای ربراک
 ." هیوسود اي "یاهناسردنچ تامدخ اي «یاهمان6 یهدربخ

 رارق سدیلقا ُ؛ژورپ ششوپریز ربتعم ٌهلجم نیدنچ نونکات
 Experimental, Annals of Mathematics sib ,دناهتفرگ

 ات) ناگیشیم و کود یضایر تالجم «(ناگیار) 9

 یذغاک هخسن ناکرتشم هب هک یرگید تالجم و ؛(ناگیار یتدم

 (Journal of Applied Jos دنوشیم هضرع ناگیاو .تروضهب

 رایتخا رد هفاضا تخادرپ یکدنا اب هک یتالجم اي ۵0/0

 ۳0ماجور 0۵۵ لثم) دنریگیم رارق یذغاک ةهخسن ناکرتشم

(Journal of Mathematics 

 یاهدنیآ هک دناهداهن ماگ یهار رد سدیلقا دننام ییاههژورپ

 یارب یراجت نارشات اب تباقر و یبایرازاب هلمجزا .دراد صخشنا
SELLSلاس دنج تالوحت .دوب دهاوخ دیدج یاهبرجت یهاگشناد  

 .دشاب هدننکنییعت رایسب هژورپ نیا تسکش اي یزوریپ رد دناوتیم هدنیآ
 زین ار تالاقم یرواد یاهشور هرشن رد یکینورتکلا بالقنا ایآ

 تالوحت و کینورتکلا رشن یاهدرواتسد لیلد هب ؟داد دهاوخ رییغت

 و دوشیم ساسحا تالاقم یرواد ةوحن رد یتارییغت هب زاین رشن رازاب
 یاهلدم .تسا هدش لیدبت زور یساسا یاهثحب زا یکی هب هلأسم نيا
 عجارم و [(2]) تسا هدش داهنشيپ راک نيا یگنوگچ یارب ینوگانوگ

olیاهزاین هب هجون اب ,۵2617 سسوم ,گراپزنیگ دوخ .(دینیبب ار  
 نازگید جیاتن هب عیرس یسرتسد یکی) تالاقم ناگدنناوخ فلتخم

1. upload 
  

2. multimedia 3. interactive 

 .دنک نیمأت یلداعتم تروص هب ار دوخ کرتشم

 نیا .تسا «تامدخ oly رد تخادرب» لدم اهلدم نیا زا یکی

 زا هک یتمدخ ربارب رد رشان ره هک تسا دوجوم لدم نیرتهداس

 دنکیم تخادرپ ار هطوبرم نیزه دوشیم هئارا سدیلقا ُةژورپ یوس

 ار دوخ ٌةلجم هب هطوبرم روما یزیرهمانرب و کارتشا لحارم مامت و
 Ede نآ رد هک تسا "«میادرک لدم نکید لدم .دراد راتخا رد

 .دنوشیم هضرع کارتشا یارب مه اب و یاهتسد تروص هب وضع
 یرتشم بذج رظن زا مه هک تسا هناراکمه رشن عون کی نيا
 ناکرتشم یارب هژیو یاهفیفخت رظن زا مه و تسا دیفم نارشان یارب
 هک دراد مه یبیکرت یلدم سدیلقا ٌ؛ژورپ .(ناربراک ای اههناخباتک)

 تالجم و تسا لماش ار روکذم لدم ود زا کی ره زا یرصانع
 هضرع ناکرتشم هب «"هدوزفا» ةتسد رد دنناوتیم لدم نیا وضع

 دوجوم سدیلقا هژورپ هاگیاپ رد اهلدم نیا زا مادک ره تایئزج .دنوش
 .تسا

 دحاو .تسا هدش لیکشت یلصا دحاو هس زا سدیلقا ةزورپ
 نيع رد یلو لقتسم تروص هب هک تسا پاچشیپ رازگراک کی لوا

 دناوتیم یاهدنسیون ره .دنکیم لمع رگید یاهدحاو اب طبترم لاح
od dleداجیا وا یارب یدهعت نيا یلو دهد رارق دحاو نيا رد ار  

 هبًامیقتسم ار دوخ ٌلاقم دناوتیم لیامت تروص رد هچرگ .دنکیمن

 ناراتساریو یارب مود دحاو .دنک " هتارا یرواد یارب هژورپ وضع تالجم

 یراتساریو لحارم یارب ار مزال تاناکما و تسا هدش یحارط نارواد و
 شخب رد ار هدش هر ةلاقم .هلجم راتساربو .دنکیم مهارف یکینورتکلا
 دیذج هام زا همان قیرط زا ار وا و دهدیم رارق شرظندروم رواد
 مامت .دنکیم مالعا هنامرحم روطهب ار شتارظن رواد .دنکیم علطم

 یصخش ۵هژاورذگ طسوت هدشتظفاحم یطیحم رد تایلمع نیا

 شراگن دناوتیم راتساریو «یراتساریو لحارم نایاپ رد .دریگیم ماجنا
Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition1.  

  

 (یشهوژپ یاههناخباتک نمجنا هب هتسباو)
2. aggregation 3. add-on 4. submit 5. password
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 ترهژارد یناگیاب

 ۱ ةرامش ۰۱۴ لاس ,یضایرررعت

 :دنوشیم لیدبت یرگید عون هب هکلب .دنوشیمن فذح لماک روطهب
 یرازفامرن یاههنیزه «یتنرتنیا یاههناسر یرازفاتخس یاههنیزه
 یورین یاههنیزه ءاقتراو یرادهگن یاههنیزه تالاقم شزادرپ یارب
 لباق یفاک ةزادنا هب رگید طبترم جراخم عاونا و صصختم یناسنا

 هیکت اب ناگیار کینورتکلا تالجم رثکارضاح لاح رد .دنتسه هجوت
 همادا دوخ تایح هب هنابلطواد یناسنا یورین و اههدکشناد عبانم رب

 دنناوتیمن رگیق تدیارذ رد اب رثعیسو سایقم رد اما .دنهدیم

 ییاهداهنشیپ !.دنراد نیداهن یاهناوتشپ هب زاین و دنشاب درف هب یکتم
 دتسا هدک قآزا سرش يا یقاصتقاو ییاهزاس ما نیم یاب
 ات تسا یملع یاهفرح یاهنمجنا زا ی«مویسرسنک» لیکشت یکی

 دروم رد صاخ روط هب داهنشيپ نيا .دشاب نابیتشپ ار اهتیلاعف نيا

 ششوپ تحت یگزاتهب هک 27261۷ هتبلا .تسا هدش حرطم 6۷

 یلام نیمأت و یگتنابنامزاس ظاحل زا تسا هتفرگرارق لنرک هاگشناد

 .تسا هدرک ادیپ کینورتکلا تایرشن ریاس هب تبسن یرتدعاسم عضو

 یهار .دوشیم ساسحا رتعماج یشور هب جایتحا ,نيا دوجو اب یلو
 ةناخباتک کی ینابیتشپ بسک ینعب .تسا هتفرگ شیپ رد 21251۷ هک

 یشور دوخ ,صصختم و برجم ینانکراک اب زهجم و یاهفرح
 حساپ هک تسا حرطم یتالاوس لاح ره رد .تسا هجوت لباق الماک

 تدمزارد رد یتیلاعف نینج یاههنیزه .تسا نامز دنمزاین اهنآ هب
 یملع تالدابم و اهشور عاونا هک یتیعقوم نینچ رد و تسا مولعمان

 شور کی یراصحنا شنیزگ .تسا شیامزآ و یریگلکش لاح رد
 و دیآیم باسح هب ریذپانناربج کسیر کی رگید یاهشور فذح و

 مولعم لمع رد فلتخم یاهشور یاهیرترب ات دنام رظتنم تسا رتهب
 ینمجنا ینابیتشپ رب یتیزم یاهناخباتک ينابيتشپ لاح ره رد .دوش

 (یتازیهجت و ینف «یرادا ,یشیاریو) فلتخم روما یگنهامه نود اد

 نآ رد یهاگشناد یاههناخباتک هک تسا ناربراک هب یناسرتمدخ و

 یملع یاهنمجنا یارب رما نيا هک یلاح رد .دنراد یتمیقیذ براجت
 .دوش لدب یسوباک هب تسا نکمم

 سم .دوشیم طوبرم جاود عوضوم هب هک یدراوم رگید زا
 یضایر تالاقم .تسا تالاقم (لیاف) تدمزارد یناگیاب (ینف)

 نارقان و :دنوشیم هتشون 135 یاهآ«شیوگ» زا ینکی رد "الومم
 یرگید یاهبلاق رد ای/و ینتم HE نامه رد ار Yl یکینورتکلا

 اب و ۰4۷ دننام .دنیآیم تسدهب یتحارهب TEX لیاف زا هک

 و اهبلاق .اهیروآن روهظ «تدمزارد ٌالأسم .دننکیم هضرع ۶
 موز هجيتن رد و راگزاسان لماع یاهمتسیس ای دیدج یاهلکتورپ
 اب هلاسم نیا. هک دسریم رظن هب .تساهلیاف یبایزاب و اهبلاق لیدبت
 روما ناراکردناتسد اما ,دشاب لح لباق یگداس هب اههمانرب ءاقترا

 نیب اهلیاف لدابت یاهرسدرد و اهیراگزاسان اب یسیونهمانرب و یاهنیار

 یارب یتح هک ییاهرسدرد -- دنیانشآ لوادتم لماع یاهمتسیس

 سپ هک تساتوسهنیم elStsls »> Geometry Center oS لباق دروم ۱
  

 هب طنف و تسا هدش لیدیت یاهدرم هاگیاب هب هاگشناد نیا زآ نتسرت فر زا

 شیاهرازفامرن نابلاط هب ییوگخساپ یارب ششکمکو رادیاپان رازگراک کی یرادهگن
 :تنسا :هدرک هدنسپ

2. dialect 

YA 

 اهنت لواةيال .دنکیم داهنشیپ هیالود یلدم (اهنآ تحص دییأت یرگید و
 نآ رد هلاقم شریذپ هک تسا (27261۷ دننام) عیرس عیزوت هناماس کی

 هطوبرم سوم مان ,همان-م یناشن قیقحت اب الثم) اهکحم نیرتمکااب

 راکدوخ و ینیشام ترروسهپ الوضا و دریگیم تروص (ااهنیا دننام و

 ةعماج رد طابترا لیهست هیال نیا یلصا فده .تسا ماجنا لباق
 زا هدایز "ةفون نودب «یرواد لباق» تالاقم زا ینزخم Ag و یشهوژپ
 ناگدنناوخ ٌةنامرحم تارظن دناوتیم هیال نيا لاح نیع رد .تسا دح

 نيا ؛دهد رارق نارواد رایتخا رد و دنک یروآعمج تالاقم ةراب رد ار

 یراکهرابود زا هک تسا یتمیقیذ راک الاقم زا یعمج jac یبایزرا

 .دوشیمن ماجنا یلعف شور رد یلو دنکیم یریگولج زین نارواد
 تالاقم زا یکدنا دادعت - تسا یرواد YS یناقوف ٌةهبالرد

 هب دناوتیم باختنا نيا یاهکالم .دنوشیم هدیزگرب " دقن یارب لوا ةيال
 یهدزایتما ای داهنشیپ هلمجزا .دشاب هتشاد یگتسب یفلتخم لماوع

 نیارد فده .ناراتساریو باختنا اب هلاقم هب تاعاحرا نازیم ,ناگدنناوخ

 تسا تالاقم زا یرتمک دادعت یور زکرمت اب یرواد ییاراک شيازفا هلحرم

 رتدیفم تدمزارد رد و دنراد یرتشیب شریذپ لامتحا لاح نیع رد هک

 رد .دنراد ار ناراتساریو و نارواد «نتخادرپ» شزرا اذل .دنوشیم عقاو
 یتالاقم بیر نیا هب :دنوش ی فذح لوا بال زا تالاقم :لاح. نیع
 هدرب یپ ناششزرا هب la یلو دنریگیمن رارق هجوت دروم ادتبا رد هک

 .دنریگیم رارق یرهمیب دروم یلعف شور زا رتمک لدم نیارد دوشیم
 لماش ار اهراک زا یعیسو فیط دناوتیم «هلاقم هب نتخادرپ»

 رظنراهظا و یصصخت یسیونهیشاح ات هتفرگ یحطس یرواد زا .دوش

 لدم مانهب [1<ی] یداهنشیپ لدم ,ریخا شور نيا ؛مان رکذ اب یاهفرج
 Mathematical)» oYVGs 3B iy) 25L هک تسا «زاب ٌهلحم»

 تالجم یرواد رد لومعم شور هن) تسا نآ زا یمیمعت و 5

 نتخادرپ» نینجمه .(دنامیم یفخم رواد مان و تارظن نآ رد هک

 :لاقم یاوتحم ةراب رد یتاحیضوت ناضلا لماش دنازتیم هتلاقم دن

 عوضوم ریس ةچخیرات ,طوب رم نوتم ةراب رد ییامنهار ,نآ تیمها

 تاعاجرا و (ناگدنیآ یاهدرواتسد هچ و ناگتشذگ یاهشالت هچ)
 موادم روطهب ای دوش تیبثت دقن نامز رد دناوتیم رما نیا - دشاب
 یلام یاهلدم لباقم رد روبزم ٌةناماس لاح نیع رد .دوش زور هب
 نینج ژراب رد رظنراهظا تروص ره رد .تسا ریذپفاطعنا فلتخم

 .دراد هبرجت کحم هب زاین یرواد یاهلدم

ilکینورتکلا رشن لئاسم  
 یضایر تالجم یکینورتکلا رشن یارب هدنناوخ,رواد-هدنسیون لدم

Lanes cal lde shee WE) Syne 4شهاک رد لدم نيا  

 رثوم رایسب پاج یتف دراوم رگید و ,لاسرا ,یذغاک پاج یاههنیزه
 یراجت نارشان راصحنا زا و دنکیم یریگولج یرارکت یاهراکزا .تسا
 رب یکتم یدودح ات شور نيا هک تسا نیا تقیقح اما .دهاکیم

 .دوش هنیداهن دناوتیمن نیاربانب و تسا دارفا هنابلطواد یاهتکراشم

 اههتیزه «نمض رد .دوش هدیشيدنا یرگید یاهزاگوزاس .هکنیا رگم

1. career review 

  

2. noise 3. peer review 
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 زونه ایز «تسا هدشن هحاوم لابقا اب زونه ۷۲۵0۳۷[, همه نیا اب

 y Netscape Internet Explorer هلمحزا) بو لوادتم یاهرگرورم رد

cone) oli! Lb (Mozilla ol dete futزا هدافتسا یتح عقاو رد  

cla’ olsدننام) درادناتسا نیتالریغ  Leth de v2 (Unicode cclpal 

 sil X-Windows « jp "راک یاههاگتسیا ای 12405 لثم)

(Silicon Graphics | SUNلح تروص رد .تسا هجاوم لکشم اب  

 ,یناگمه و رتدیدج یاهرگرورم طسوت 1۷6۵01۷61, ینابیتشپ و تالکشم نیا

 .دوش جیار تلوهسهب دناوتیم نابز نیا زا هدافتسا
 البق تالاقم یکینورتکلا یناگیاب دروم رد صوصخهب هک - رگید شور

 رد لکشم کی .تسا یپاچ نوتم ندرکنکسا - دوریم راک هب هدشرشتنم

 یاربو دنتسف گرزب زایسن ابلاغ هک تسا هدنش نکسا ریواصت ةزادنا :دروم ننا

 زا ناوتیم ییاهکینکت کمک هب هتبلا .دنتسین بسانم نادنچ بو رد هلدابم

 یبسانم بلاق رد ار نآ الثم .تساک اهلیاف نیا مجح

 یاههاگشیامزآ رد هک تسا ۲1)ز ۷۵ .دریگیم هرهب اه" کحوم یروآنف زا هک

 .تسا هدش هیهت

 بلاق نیرتدیدج .دروآرد

  

1. font 2. workstations 3. wavelet 

4. http://www.djvuzone.org/ 
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All the power of Mati هیعو یوم سر 
at a special student nae ®   

  

 کینورتکلا رشن یروآنف

 زونه اما دش داجیا نادنمشناد طابترا لیهست روظنم هب لصا رد بو هکنیا اب

 .تسا ورهبور یدایز تالکشم اب بو رد ,ملع نابز ,یضایر شراگن مه

 یتنس یاهبلاق اب اهلیاف ٌةلدابم ,یضایر نوتم لدابت هار نیرتهب مه زونه

CH! pdf lL ps dvi «TEXار هطساو کی شقن اهنت بو شور نيا رد و  
 ,یگمگ ةمانرب کی طسوت دیاب لاقتازا سی اهلی .هناسر, کن ه :دنکیس اف

 یاهناسر ییآراک بیترت نيا هب .بو رگشدرگ زا هدافتسا اب هن .دنوش هدناوخ

 اهلیاف رد جردنم بلاطم) وجتسج تیلباق :دنامیم یقاب هدافتسا نودب بو
 oe زا یئزج هجیتت رد و دنتسین بو طسوت ییاسانش لبق

 ار یطخریغ تالاقم ةیهت ناکما هک) !ینتمارف دنویپ ؛(دنیآیمن باسح هب

palsر "هیوسود یلهتیلباع :بلاطم ؟نفناپسچ و قشیرب ناگنا هادنکیم  
 با رد یگمه یاهناسردنچ

 html“ بو یمسز obj 4 TREX یاهلیاف ّهمجرت تهج رد ییاهششوک

 ار کی .تسا هدشن لصاح یبولطم ةجيتن زونه یلو تسا هدش ماجنا
 یلو .تسا 301 نتم رد یضایر تارابع شیامن یارب ریواصت زا هدافتسا

 نینچمه .دراد هارمه هب ار هدشرکذ یاهتیدودحم زا یرایسب زونه شور نيا
 نآ هک دراد دوجو یضایر نوتم شیامن یارب Java زا هدافتسا اب ییاههمانرب

epدنور یم تسد زا نایم . 

 .تسا هارمه دوخ صاخ تالکشم اب مه

 کی .تسا الا نابز ؛تفایشرتسگ یاهتروص زا هدافتسا رگید ها
 1۶30 .تسا ۶۲۷30 cope jl @MathML نابز ةيهت .هنیمز نیا رد شالت

 4 طاتل و دنکیم یحارط ار بو یاهدرادناتسا هک تسا یمویسرسنک

 ابز ۷30 ماجنا تسد رد یاههژورپ زا یکی .تسا ن آ تالوصحم زا

AG S col “XMLبو ةتفايراتخاس یاههداد و نوتم ریگارف  

 یراک هورگ طسوت هک تسا 10۵42241 260۷81. ؛داوناخ یاهدربراک زا یکی
 .دوشیم یحارط بو رد یضایر فیصوت یارب ۷۷3( یضایر

 شراگن لباق و تسا لوطم رایسب ینابز 175 فالخرب 1120111,
 12241. دلوت یرب یصوصخم ةدناگن زا دی ای نیاربانب ,تسین یتسد
 aby cyto MathML 4TRX لیدبت یارب یاهمانرب زا اب درک هدافتسا

 هلمجزا .دراد دوحو 1۷6۵/11, هب لیدبت اپ شراگن یارب

e TM (TRX to MathML) 

http://hutchinson.belmont.ma.us/tth/mml/ 

e TechExplorer (IBM Jyo> ) 

http://www. ibm.com/software/network/ 

techexplorer/ 

MathML 5! ulS,,b 4 Mathematica 24> شراگن نینچمه 

 نتراکن.نیا .تسا هدش قیفلت زین لو اب و دنکیم یتابیتشپ

ayls MathML 4 یضایر تارابع لیدبت تیلباق 1۷12621 

 .رگید طیحم رد لومرف ندنابسج و ندیرب یگداس هب یتح ۷6۵6262

 :تسا هدرک سیسأت 1/41:]188۸,ةراب رد زورهب يناسرعالطا یارب یهاگیا
-http://www.mathmlcentral.com/ 
  

1. hypertext linking 2. cut and paste 3. interactive 

4. Hypertext Markup Language (or: Meta-Language) 

5. Mathematical Markup Language 

6. World Wide Web Consortium (www.W3C.org) 

7. Extensible Markup Language 
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 کلام یونعم قوقح عوضوم - دوشیم طوبرم پاچ ةلحرم هب
 ٌدحفص رد هدیسر پاج هب یاهلجم رد هک یاهلاقم رگا .تسا رثا

 یرادیرخ رگید ایآ .دشاب دوجوم ناگیار هب مه هدنسیون یصخش

 رثا تیکلام کینورتکلا یاهلجم رگ ًالثم ای ؟دنامیم یقاب هلجم یار
 ناشرثا پاچ یارب ناگدنسیون رد یفاک ةزيگنا ایآ .دریگب هدنسیون زا ار

Bigsعوضوم نيا اب نارشان دروخرب ؟تشاد دهاوخ دوجو هلجم  

 Documenta Mathematica Sy fSSI ٌهلحم .تسا توافتم

 رصن یا هب ار نیدادزا ارگید یکینوزنکلآ تالجم زا یرایسب .یناما
 رد و دهدیم هلجم هب ار رثا رشن قح هک دنکیم اضما هدنسیون اب

eneرگید یاج رد ار دوخ هلاقم هک دهدیم هزاجا هدنسیون هب لاح  
 Documenta رد هلاقم لصا پاچ هک طرش نیا اب ,دنکرشتنم مه

Mathematicaدهدیم هزاجا ناگدنسیون هب ۸3۷65 .دوش رکذ  

 تیکلام ربیوهزلا.دنرادب ظوفحم دوخ یاب ار رثا تیکلام قح هک
  

 ee یلو نازرا هجرگ یکینورتکلا رهوج

eiهب اما :دریگیم رایتخا رد دنکیم پاج دوخ تالحم رد هک ار  

 نارشان یضرب .دهدیم بورد ار ناشنالاقم ندادراق ةزاجا ناگدنسیون
 رد یلو دنهدیم ار یصخش تاحفص رد هلاقم نادرارق ةزاخا رگید

 ار پاچشیپ ندادرارق ةزاجا رگید یخرب .هن ار پاچ-6 یاهرازگراک
 هراشا هک روط نامه aly .هن hj ییاهن .gli یلو .دنهدیم بو رد

 دننام) دننکیم قیوشت ار بو رد هلاقم ندادرارق < یخرب دش

 ضورف ,هلپ دراچیر Spb 4 (arXiv | نامیپمه 0701121 تالجم

 و تسا پاج ٌةدامآ و هدشیریگطلغ و پیات «یرواد یاهلاقم دینک

 اضما ات دوشیم هداتسرف هدنسیون یارب رثا یونعم قوقح دادرارق

  

  

1. Richard Palais 

Documenta Matuematica 

ISSN 1431-0643 (INTERNET), 1431-0635 (PRINT) 

WWW Addresses: Bielefeld (Germany), Urbana (USA) 

Die folgenden Informationen sind auch auf deutsch erhalilich 

DOCUMENTA MATHEMATICA is open to all mathernatical fields 
‘and is refereed in the traditional manner. 

  

  

    
  

The Journal Articles: Adealaistrativa: 
Editorial Board Volume 7 (2002) 638 p. Instructions for Readers | a 
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Jolاوادتم لماع یاهمتسیس نيب ینتم ٌهداس یاهلیاف  

 زا یفورعم یاهلاثم .دنکیم زورب " سکینوب اب "شاتنیکم و !زودنیو

 یناگیاب یاهیروآنف تارییفت لیلد هب هک دراد دوجو مهم تاعالطا
 ؟رجییوو یفاشتکا رفس نیلوا تاعالطا دننام .دناهتفر تسد زا

[Ks]کینورتکلا یاهیروآنف تفرشیپ دایز تعرس هب هجوت اب , 
 .دراوم یخرب رد .دسریم رظن هب هدننکنارگن و یدج هلأسم نيا
 لماع متسیس هب طقف کینورتکلا ةدش یناگیاب تاعالطا هب یسرتسد

 تسا نکمم هکلب .درادن یگتسب رازفامرن و لیاف بلاق ,صخشم
 هک تساجنیا .دشاب هتشاد یگتسب مه Gold SLL و رازفاتخس هب

 یکینورتکلا نارشان .دوشیم نشور یاهنایار هظفاح رب ذغاک یرترب
 یاهنیآ هاگیاپ هاهرازگراکو اههنایار *لاوز ربارب رد اههداد تظافح یارب

palتالاقم لیاف و .دنربیم هرهب * نابیتشپ یاهراون زا .دننکیم  
 زونه اما .دننکیم یرادهگن اههناخباتک رد ۲هدرشف حول تروصهب ار

 داجیا یرتشیب نانیمطا و ماود ساسحا تالاقم یپاچ teu مه

 ,نيا رب هوالع .تسا رازف یلو نازرا هچرگ یکینورتکلا رهوج .دنکیم

 لقن و لمح لباق و کبس :تسا هعلاطم ٌةناسر نیرتهب مه زونه ذغاک
 هشیمه و درادن یبناج لیاسو و یژرنا هب جایتحا .تسا ندشات و
 مه کینورتکلا تالاقم ندناوخ یارب یتح .تسا سرتسد رد و نازرا

 هک تسا لیالد نیمه هب دیاش .تسا نآ ندرکتنیرپ هار نیرتبسانم

 ندوبیکینورتکلا روظنم هب ادتباز ا هک - کینورتکلا تالجم زا یضعب
 New York Journal of Mathematics [rs .دناهدش —

 یذغاک یاهخسن راشتنا هب — Geometry and Topology ای

 .دوشیم هضرع یک بست تمیق هب هک دناهدز تسد مه
  

1. Windows 2. Macintosh 3. Unix 4, Voyager 

5. crash 6. backup storage tapes 7. CD-ROM
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Alb ooh ge (lec yl Bika الا یتیم رمع دن اب تلاقم 
  7نیا ششوپ تحت یضایر یاههلجم زا یخرب .دنریگ رارق

Journal of :Annals of Mathematics j| silojle oj), 

.American Mathematical Monthly » AMS 

 ؛یضایر نوتم يکينورتکلا تبث ةنيمز رد رگید رتهنازاورپدنلب ةزورپ
 یتامدقم لحارم رد زونه هک تسا "«یضایر لاتیجید ةناخباتک» ُ؛ژورپ

 هدش ینیبشیپ 52 al [E] یلک حرط هک - هژورپ نيا .دراد رارق

 فرط زا یاهجدوب و لنرک هاگشناد ةناخباتک یهدنامزاس اب و تسا

 راد بتا gpd, [Sd Bal ys (NSF) |S jl مولع یلم داینب

 کینورتکلا تروص هب ار هتشذگ نرق تسیب یضایر نوتم دراد رظن

 نتخادرپ و یراذگتسایس ,لوبق لباق نوتم نییعت یارب .دنک طبض
 ۳ «تششلب ای :تدسمانوگ رد هریغ و .یقوقح و یلق لفاس 4
 .تسا هدرک داهنشيپ فلتخم بناوج نتفرگرظن رد اب ار ییاههنیمک
 تسا هدنهدتهج لاح نیع رد و ریذبفاطعنا [0] یداهنشیپ ةمانرب

 .نارشان عاونا ةدافتسا لباق نآ لوصحم و

 هدنیآ زادنامشج
 هچنآ .دجنگیمن ینیبشیپ بلاق رد هدنیآ هک تسا هداد ناشن خیرات
 عیاقو ربس هب هجوت اب «کیدزن ٌهدنیآ» زا یدروارب اهنت دیآیم همادا رد

 تیعضو هب و میدرگرب بقع هب یمک ادتبا دیهد هزاجا .تسا نونکات

 .ميزادنيب یهاگن ریخا لاس دنچ رد تالجم رشن
  

1. http://www. library.cornell.edu/dmlib/ 

 یرفص ماردپ/ کینورتکلا رشن

 رظنفرص دوخ یکینورتکلا قوقح زا هدنسیون هلحرم نیا رد رگا .دنک
 پاچ زا رشان ایآ .دراد هگن ظوفحم دوخ یارب ار نآ دهاوخب و دنکن
 زا یرایسب هک تسا دقتعم هل دراچیر ؟درک دهاوخ عانتما شاهلاقم

 .دش دنهاوخ ناگدنسیون میلست نارشان

 لئاسم اب اهنآ دروخرب ةوحن و اهروشک یقوقح متسیس اصخشم
 یاههنیجنگ نانابهگن ًاتعیبط و هدراذگیم ریثأت نارشان رب یونعم قوقح
 نافلاخم نیرتگرزب زا دنوشیم عفتنم نآ زا دوخ هک یملع گرزب
 یتالماعت نینح زا یاهعومجم Saad" یملع بلاطم دازآ شدرگ

 .داد دهاوخ لکش ار رشن یداصتقا ٌهنحص اتیاهن هک تسا

 شیب کینورتکلا رشن تالکشم .یضایر هتشر صاخ دروم رد

 مولع تالکشم اب دشاب هتشاد تهابش هیاپ مولع لئاسم هب هکنآ زا
 فالخرب اریز .تسا داصتقا تاهباشت نياز ا یکی .دراد تبارق یناسنا

 تایضایر یداصتقاریثأت ,یتسیز مولع ای یسدنهم دننام ییاههتشر
 .ددرگیمرب یضایر یسانشهعماج و گنهرف هبرگید دروم .تسازیحان

 یوگلا .دراد تیمها پاچ تعرس زا شیب وتحم و تقد نآرد هک
 رشن روما نیاربانب .دراد نآ گنهرف رد هشير هعماج کی یطابترا

 یوگخساپ هک دنکیم ادیپ لماکت یوحن هب یملع ةخاش کی رد
 دراد لیامت یاهتفایلماکت گنهرف نینچ .دشاب گنهرف نآ یاهزاین
 یوگلا رییفت هجیتن رد و دنک تیبثت و میکحت ار دوخ یاهوگلا هک
 رگا یتح تسا رتلکشم و دریگیم تروص رتدنک هخاش نآ رد رشن
 ,سکعرب .دشاب هتشاد دوجو نآ یارب یروآمزلا عفانم و عطاق لیالد
 دوجوم یاهوگلا هک دناهدوب رتقفوم ییاهوگلا نونکات هبرجت یهاوگ هب
 رد 27261۷7 تیقفوم یارب یلیلد نيا دیاش .دناهدرک یزاسدننامه ار

 ةلدابم زا نانادکیزیف هک تسا یدیدم تدم اریز .دشاب کیزیف ةنيمز

 رد .دننکیم هدافتسا دوخ یشهوژپ جیاتن شخپ یارب پاچشیپ
 «یضایر رد 27167 بسانم دشر دوجو اب ,رگید یوس زا هک یلاح

 .تسا لماش ار یضایر دیلوت 7۷ اهنت رازگراک نیا
 هتشذگ تالاقم هب عاجرا تنس ,یگنهرف توافت دراوم رگید زا

 :یملع یاههخاش یخرب رد - دراد تیمها تایضایر رد هک تسا

 تایضایر رد اما .دنراد یخیرات شزرا اهتت هتشذگ لاس دنچ تالاقم

 شهوژپ رد زونه لاس دص یتح ای تسیب .هد رمع اب ياههتشون
 نیا کینورتکلا رشن یارب ییاهششوک هک تسا لیلد نیمه هب .دندیفم
 تسا ۲187018 ةژورپ هنومن کی .تسا نایرج رد ای هدشماجناراثآ
 هتفایصاصتخا یاهجدوب اب یشیامزآ تروص هب ۱۹۹۴ لاس زا هک

 تروص هب دعب لاس زا و درکراک هب زاغآ نولم وردنا ةسسْوم فرط زا
 اب ییاهقفاوت یط 15701 .دیسر تبث هب یعافتنایغ یاهسوم
 تالجم رانک رد ,یضایر تالجم یخرب هلمجزا) فلتخم تالجم

 اهنآ :دشپاچ یاههلاقم ریوصت (رگید یاههخاش و یناسنا مولع

 دروم رد 191001 اب وضع ًةلجم ره .دهدیم رارق بو یور رب ار

 هک دنکیم نییعت راوید نیا :تسا هدبسر قفاوت هب " کرحتم راوید کی

 هک بو رد تیار یپک یاراد بلاطم کینورتکلا رشن یدازآ نوناق سیونشیپ ۱
 .تسا هتخیگنارب ار رگنیرپشا مشخ تسا هدش حرطم ناملآ سلجم رد یگزات هب

2. Journal Storage (http://www. jstor.org/) 
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 رامآ نابز زا کینورتکلا رشن
 ددع ۸۳۰ دودح ۱۸۷۰ لاس رد هدشرشتنم یضایر تالاقم دادعت ©

 دودح عومجم رد .تسا هدوب ددع ۵۰۰۰۰ دودح ۱۹۹۴ لاسرد و

 رد اهنآ زا یمین ًابیرقت هک دراد دوجو یضایر ٌلاقم مین و نویلیم کی

 [01] .تسا هدش پاج ریخا ةهد

 ۲,۵3 دودح 126 بلاق رد هلاقم ۵۰۰۰۰ نیا !:ریخذ یارب *
 col bitmap بلاق رد دوجوم تالاقم مامت دروم رد) تسا مزال

 کسید کی تمیق .(دوشیم هدز نیمخت ۱۶۰۶۰6 دودح رادقم

 هک یلاح رد «تسا رالد ۳۰۰ ات ۲۰۰ نیب ۷6318 تیفرظ اب یرون
 یارب لاس رد رالد ۱۳۰۰۰۰ زا شیب یضایر بوخ یاههناخباتک
 [01] .دننکیم هنیزه تالجم کارتشا

BIL als ©هک دوشیم رباربود لاس ۱۵ ات ۱۰ ره یملع تالاقم  
 اههدنزادرپ تعرس ,هسیاقم رد .تسا لاس رد ۸۷ ییامن دشر رگشیامن

 [01] .(لاس رد ۸۶۰ ییامن دشر) دوشیم رباربود هام ۱۸ ره

 ةالاقم ۲۰۰۰۰ ,کیزیف ةلاقم ۱۸۰۰۰۰ زا شیب ۲۰۰۲ لاس نایاپ ات *
 zl Cael odd odd arXiv ya shh) مولع Ul ۳۶۰۰ و یضایر

ZV spe Leشزاخن نامز رد .[1613] ؛تسا هدش رفتم تالاعم زا  

 رد .دراد دوجو 272617 رد یضایر لاقم ۲۳۰۰۰ زا شیب .هلاقم نيا

 ۱۰۰۰۰ ةبترم زا ۲1۷1[ یسررب دروم تالاقم دادعت رضاح لاح

 [0] .دنوشیم شنیزگ دقن یارب اهنآ زا ات ۵۵۰۰۰ دودح هک تسا

MR LI 3b oیضایر یذغاک ٌهلجم ناونع ۵۴۴۰۱۹۹۹ لاس رد  

 یضایر یصصخت یکینورتکلا تالجم دادعت .تسا هتشاد دوجو

 [۳۳1) .تسا ددع ۵

 هحفص رد رالد ۳,۹۰ زا یضایر تالجم تمیق ۱۹۹۸ لاس رد 6
 تمیق تقیقد رایعم کی .تسا هدوب ریغتم هحفص رد رالد هر»۸ ات

te jl Giles Cad tec “he Leyورق والد ۲ز۷ زا  

[Kr] cud glug jade Voree ya Yoe,te bie \ooee 
 Sein ceed) «یملع) ۹۲2 تالاقم دادعت هک دوشیم هدز نیمخت ©

 شیب یدمآرد و تسا ددع نویلیم ار۲-۵ ةبترم زا لاس رد هدشرشتنم
 دمآرد طسوتم .دراد هارمه هب ناشنارشان یاب لاس رد رالددرایلیم ۸ زا
 شیب ات ۱۳۰۰ دودح نیب یمسرریغ رامآ ساسارب هلاقم ره رد هنارس
 فرص عیزوت .BLL کی رد .تسا ریغتم هلاقم رد رالد ۱۰۰۰۰ زا

 ۵26۷ دننام (شیاریو و یرواد ندرکظاحل نودب ینعی) یکینورتکلا
 دصرد کی زا رتمک ینعی تسا هلاقم رد رالد ۱۰ زا رتمک اههنیزه

 ۷10 یراتساریو یاههنیزه «لاح نیع رد .یعافتناریغ نارشان ةنيزه

 [6] .تبنا رالد ۱۳۰ ًابیرتت هلاقم ره یاب

 زا تالاقم لماک *یریگراب نویلیم تسیب زا شیب ۲۰۰۲ لاس رد «
oy qo arXivطسوتم روط هج هلاقم ره بیترت نيا هب .تسا هتفرگ  

 نازیم .تسا هدش یریگراب ۲۰۰۲-۱۹۹۶ ینامز ٌهلصاف رد راب ۰

 [G] .دسریم راب رازه اههد هب اههلاقم یخرب یریگراب
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 «یضایر یصصخت تالجم تمیق و دادعت شیازفا تاعبت زا یکی
 یخرب نیاربانب ؛دوب کارتشا یاههنیزه تخادرپ رد اههناخباتک یناوتان

 رد ضوع رد و دندرک عطق ار تالجم زا یرامش کارتشا اههناخباتک

 ناشیارب ار ناشزاین دروم یاههلاقم هک دندش دهعتم دوخ ناربراک لابق
 تالاقم .تفرگ قنور «"کرادم ةيهت» تامدخ هجيتن رد .دننک هیهت

 قوقح تخادرپ اب نامیپمه یاههناخباتک زا ای رشان دوخ زا ناوتیم ار

 یارب یلمکم ار تامدخ هنوگنیا ناوتیم ظاحل نیازاو درک هیهت هطوب رم
 تامدخ هنوگنیا .دروآ رامش هب یاهناخباتک نیب یهدتناما تامدخ

 طسوت هلمجزا ,دنوشیم هئارا اههناخباتک هب یدنج تاسسّوم طسوت

 روظنم نیا هب ار 1۷1۵05106 سیورس هک اکیرمآ یضایر نمجنا
 MathSciNet jo یسیورس ناونعهب نونکا و تسا هدرک یزادناهار

 «کرادم ٌةيهت» تامدخ .تسا هتفاي یمومع و یتنرتنیا یروضح

 دوس لاح نیع رد و دنهاکیم اههناخباتک یاههنیزه زا عومجم رد

 .دنراد هارمه هب (ناشئالجم کارتشا اب هسیاقم رد) نارشان یارب یرتمک

 ؛تامدخ نیا شرتسگ اب هک تسین راظتنا زا رود یلیخ ورنيا زا

 ةدیزگرب تالجم طقف یتنس یملع تالجم نیب رد *

 یلصا یقیقحت تالجم .تفای دنهاوخ ماود رتیمومع

 بلغاو دنوریم شیپ ندش یکیتورتکلآ تمس هبالمع
 .دندودحم ناگدنناوخ اب یصصخت رایسب تالجم هکاهنآ

 اهنت ی دوب دنهاوخ دوجوم یکینورتکلا تروص هب طقف
 ۲.درک دنهاوخ رشتنم ار اضاقت دروم یذغاک هخسن

 یاههخاش هک یضایر ةتشر دروم رد صوصخهب قافتا نيا

 دهاوخ زراب رایسب دناهدش کیراب و ادج مه زا رایسب نآ یصصخت

 .دوب

 ناگیار يکينورتكلا ًافرص تالجم رتشیب ای یرایسب ©
 دوخ یاههنیزه نیمأت یارب ای دش دنهاوخ ضرقنم
 .تفریذپ دنهاوخ کرتشم

 هراشا ًالبق تالجم هنوگنیا تالکشم زا یرایسب هب
 و اههاگشناد یاههنارای هب اکتا و ینامزاس یرادیاپان - میاهدرک

gl aslو .هنابلطواد و دنمهزیگنا یاهیراکمه ندوبنیگشیمه  
 عفر یارب .( ۰.۰ «کینورتکلا یناگیاب «8]1)؟ روما) ینف یاهشلاچ
 ؛تالکشم نیا

 یاهلیاف راتخاس ندرکدرادناتسا یارب ییاهلکتورپ ©
 تالاقم هب یسرتسد ات دش دنهاوخ لومعم یکینورتکلا

 .دشاب ریذپناکما «" یناهج» تروص هب ینف ظاحل زا

 ققحت یضایر یقیقحت نوتم زا یناهج یاهکبش بیترت نیا هب
 (ذقان یاههلجم رد) هلاقم کی یاهدقن دنویپ ًالثم - درک دهاوخ ادیپ
 رظن زا هتشون کی عجرم تالاقم هب دنویپ و ,رگیدکی هب هلاقم لصاو
 هک تسا رطاخ نيا هب «ینف» ظفل رب دیکأت .دش دهاوخ نکمم ینف

 (کارتشا ةنيزه لثم) یسرتسد ةزاجا رظن زا یعناوم تسا نکمم

1. Document Delivery 
  

2. paper-on-demand 

3. universal 
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 رتمک تاعالطا دحاو رد کینورتکلا ةلجم کی یاههنیزه مهز اب عومجم

 هجیتن رد .دوب دهاوخ رظانتم تسیزود ای یذغاک ةلجم یاههنیزه زا

 یتاقیقحت نوتم یارب اههناخباتک ةنارس یاههنیزه ©
ok,زا .تفای دهاوخ شهاک کینورتکلا رصع رد  

 تالجم رشن دمآرد شهاک ینعم هب نيا ,رگید یوس
 .دوب دهاوخ زین یضایر

 لاح نيا اب

 کینورتکلارشن طیحم هک دنتسه ناگدنسیون نيا تین *
 .داد دنهاوخ لکش ار

 یمومع یریگتهج و دنتسه رشن ةکرحم یورین ناگدنسیون
 نيا .دماجنایم نارشان زا یهورگراک یداسک ای قنور هب هک تساهنآ

 دنالیام هک دنریگیم میمصت رشان باختنا اپ هک دنتسه ناگدنسیون

 یزیج ًالصا ای .دوش هتخادرپ ناشرثا هب یسرتسد یارب یفلبم هچ
 ناشتالاقم یکینورتکلا یناگیاب یارب شالت ردقج ای .هن ی دوش هتخادرپ

 نتفرگرارق دید ضرعم رد و تاغیلبتهب هزادنا هچ هکنیا ای .دریگ تروص
 ةضرع رد بو یاهتیلباق زا نازیم هچ هب ای ,دنهدیم تیمها ناشراک
 .دنراد زاین نآ هب ای دننکیم لابقتسا ناشرثا

 نونکات ؟دوب دهاوخ هنوگح ناريا رد کینورتکلا رشن تشونرس

 اب یاد تن و یو رک ,یهاگشناد رشن زکرم تایرشن زا یضعب
 ریثأت ةنیمز رد ناریا یملع ةعماج هب یناسرعالطا رد ییاههلاقم راشتنا

 تسرهف) دناهدوب ورشیپ مولع شرتسگ و تفرشیپ رب تنرتنیا و هنایار

 ًالمع یهاگشناد رشن زکرم هک دوریم راظتنا .(دینیبب ار عجارم زا دعب
 ةناماس تیوقت اب و دشاب ماگشیپ «کینورتکلا رشن» دروم رد مه

tous fart Slee SF!میامض و هلاقم نيا یکینورتکلا  

 .دنک رشن تنرتنیا رد ار نآ ةدنوشون ًبترم
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 یرفص ماردپ/ کینورتکلا رشن

 و طخرب ندشهدناوخ تیلباق ,یسرتسد زا روظنم زین .دشاب دوجوم
 .تسا زور فراعتم یاهبلاق رد نآ ندرکتنیرپ و ۱یریگراب

 زا هیال دنچ و طبترم مه هب یناهج ةهکبش کی لیکشت حرط
 ۲۵۲ 5۲۷6۲ ؛ژورپ داهنشیپ ةيامتسد یضایر یفیصوت نوتم

 ریس هب هجوت اب نینچمه .تسا هتفرگ رارق (هاطعان05:/)۲۷۵ع)
 زا رذگ اب هک - Mathematical Reviews یکینورتکلا لماکت

 یناهج ةکبش هب یهاگشناد یلحم یاههکبش و
 هدشهدوزفا نآ هب ۷۵0۲106 و تسا هدیماجنا ۶

 .SVG لصا هک دنتسه یزور دیما هب یتح یخرب - تسا

 سرتسد رد (ینف ظاحل زا) 501/۷64:/1/00 رد هدشدقن و یسررب

 یضایر یقیقحت نوتم زا یناهج یاهکبش بیترت نيا هب و ددئاب
 .دیآ دوجوهب

 یکینورتکلا یناگیاب یارب یضتقم راد هک یتالجم ©
 طبض یروآنف تالوحت هب هجوت اب) دوخ تالاقم
 ضرقنم الامتحا دنشاب هدرکن ذاختا (یکینورتکلا
 .دش دنهاوخ

 هب قلعتم هک یضایر مهم یتاقیقحت نوتم زا یرایسب ©
 یکینورتکلا تروص هب دنتسه تنرتنیا لبقام نارود
 .دش دنهاوخ طبض

 ةزورپ و 19101 طسوت هنیمز نيا رد اهمدق نیلوا
Cul ott ati, Mathematics Digital Library 

 یکینورتکلا رشن صرع هب دورو اب ادرف یاههناخباتک
 .دش دنهاوخ حرطم یراجت نارشان یارب ییابقر ناونع هب

 رد یعیبط یلماکت ةلحرم کی اههناخباتک دیدج شقن نيا
 رامشهب یهاگشناد تاطابترا یاههطساو ناونعهب ناشیگدنز ةخرچ

cl al.ورهبور یدج ییاهشلاچ اب هصرع نيا رد اههناخباتک  

 روما ,نواعت تیریدم ,یبایرازاب .بسانم یداصتقا یاهلدم) دنتسه
 یلداعتم لاح نیع رد و ریذپفاطعنا متسیس نیودت ,یتایلمع و ینف

 نیمأت بسانت هب ار ناربراک و نارشان ,نارواد ناگدنسیون یاهزاین هک
 ناشکیمداکآ براجت هب هجوت اب هک دسریم رظن هب لاح نيا اب )45
 یاههژورپ .دنشاب شناد کینورتکلا رشن یارب داهن نیرتبسانم

Euclidکینورتکلا نارشان زا دیدح ةنوگنیا یاههنطن ۲2/56 و  

 لماوع «کینورتکلا رشن هب یذغاکرشن رصع زا راذگ نارود رد

 تالجم اب هسیاقم رد کینورتکلا تالجم یراذگتسیق رد یدایز
 جراخم تسا کرتشم نارشان ةمه یارب هچنآ .دنتسه لیخد یتنس

 یجراخم یتنس نارشان .تسا یاهنیار تازیهجت و یرگیشنم روما
 هک دنراد شیاریو و .پیات .تسپ و عیزوت .پاچ .دغاک یاههنیزه دننام
 ینابیتشپ رازفامرن ؛رازفاتخس یاههنیزه کینورتکلا نارشان دروم رد

 ار نآ یاج اهلیاف یاهراتخاس شیاربو و .میزوت و دیلوت یاههناماس

 ۲ یلماعت یاهلیاف ةيهت ,رتللجم یکینورتکلا تالجم دروم رد .دریگیم

 رد یلو .دوشیم هفاضا تسرهف نیا هب مه یکیفارگروما هب نتخادرپ و

download1.  
  

2. http://muse.jhu.edu/ 3. interactive 

ag
it

 

 اقب زار

رشان نا ونعهب اههناخباتک
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 هیساحم هب یرایسب ٌهقالع نانادیضایر وا دوخ نامز رد و لبآ زا لبق ةرود رد
 تروصهب یلارگتنا ینعی .دنتشاد یربچ (CNS NSS یسررب,و

 ] نام (۷۱)

 ةلداعم رد هک تسا «یعبات» 2(۷) نا رد هک

f(z, y(2)) = )۲.۱( 

 اب ریذپانلیوحت یاهلمجدنج کی f(x,y) 6 ([2,۷] هک .دنکیم قدص

 رد راومه هعطق هعطق یمخ «یریگلارگتنا ریسم ۷ و تسا طلتخم بیارض

 ةخاش کی باختنا اب هک دنتسنادیم ار نيا دسریم رظن هب .تسا « ةحفص
 زا هک یریگلارگتنا ریسم کی دادتما رد Moles colle gl (VN) بسانم

 .دوشیم فی رعتشوخ (۱.۱) .درذگیمن (یرارکت یاههشیر) یاهخاش طاقن

 نابز هب .دوب هدشن نایب نیدامن و یمسر روطهب اهتدم بلطم .نيا هک دنچ ره
 تسا هدش هداد ريز ًةلداعم اب (نآ رد * یربج مخ مینک ضرف رتیزورما

f(x,y) =° 

 1٩ یور ریز مرف دیدحت اب ار هد یایوگ لیسنارفید مرف

 اد > 2

 ٌةحفص ًةلیسوهب (آ یزاسهدرشف رد 7* راتسب ۰" یور هک میریگیم رظن رد

 ک ميريگیم یروط زین ار 7 نامک .تسا هدش فیرعت ۳۱ x PYG PY یریوصت

 دوشیم نینج (۱.۱) تروصنیا رد .درذگن هد یاهبطق و 7۳ یگنیکت طاقن زا

۰ )۳۰۱( 

 همدتم ۶

 لبآ ةيضق یاههشیر *

 نآ دمایپ دنج و لبآ ةيضق 0

 لبآ ًيضق یاهسکع ©
 سدح ود - یربج ٌةهسدنه رد ثاریم *

 اههتفاب

 هیور کی یور طاقن یارب لبآ لیسنارفید تالداعم

 ییوگزاب *

 لاس نیمتسیود تشادگرزب رد هک تسا ینارنخس کی زا هتفرگرب هلاقم نیا

 نیا فادها .دش داریا ولسا رد ۲۰۰۲ نئوژ هام رد لبآ کیرنه سلین دلوت

 .دوش وگزاب نآ یلصا شیپامک لکش رد لبآ ةيضق ءالوا :هک دوب نیا ینارنخ

ayer yo datاتلاف و ددرگ یسورب دناهلش ةتخانش شک هک هیضق یاهسکع زا  

 یربج ةسدنه زا بلاج و مهم (بلطم نیدنچ نایم زا) بلطم ود نایب هب

 لبآ یاهراک رد ناوتیم ار اهنآ زا یشخب ٌهشير لقاال هک ميزادرپب یزورما

 یباسح یاههبنج هک منکیم حرطم ار رظن نیا نم زین ییوگزاب شخب رد .تفای
 .دریگرارق هجوت دروم ۲۱ نرق رد یساسا یثحبم ناونعهب دناوتیم لبآ هیضق

 زا - مهاوخیم هکلب تسین دنتسم ثحب کی ٌهئارا ینارنخس نیازاروظنم
 یربج ةسدنه رذ نآ ثاریم و لیآ زیگناتفگش ٌةيضق یارحام — <p هاگدید

 نایتسیرک طسوت هک سنارفنک نيا رد یرگید ینارنخس رد .منک تیاکح ار
 .دش هئارا لبآ یاهراک زا یلاع یلیلحت و هچخیرات دش داریا لزوه

 رزق هک یناخرب اهع] .لاح نیا یمسوریغ و یقیصوت گیس ای بسانتم
 شاهیضق یارب لبآ دوخ هک تسا ییاهناهرب زا یکی دوشیم هئارا هلاقم نيا

یفرعم ییامنهار یارب یمومع عجرم دنچ هلاقم رخآ رد (تسا هدرک هضرع



 ۱ ةرامش :۱۴ لاس .یضایر رشت

  

۲ ۲ 
a>\۷7 + + و  | 

 یوضیب لارگتنا هب

 (۱- )۷ ها - ۲
 ۰ مچ ج۰

 .دوشیم لیدبت نآ ردنازل لکش رد

 تفریم روصت هک دشیم لوذبم (۴ ۰۱) یاهلارگتنا هب زین یاهژیو هجوت

 یارب یبیکرت ةسدنه رد هک یهیدب میسرت شور لامعا اب لاثم یارب .دنتسه

 میناوتیم .(۶ ۰۱) لارگتنا رد .دوریم راکهب هریاد نامک لوط ندرک ربارب ود
 اب .ميبايزاب 050 و 911 0 بسحرب ار 60۵ ۲۵ و 51 ۲۵ فورعم یاهلومرف

wlناوتیم ار نآ هک تفایزاب زین ار 5100 + 0) طسب ناوتیم یتح شور  
 یونانگاف تنکزین ۱۸ نرق رد .تسناد (۶ .۱) لارگتنا یارب یعمج ةيضق کی

 یور نامک لوط ندرک ربارب ود یارب یبیکرت میسرت شور کی فشک اب ییایلاتیا

 penn شف کی ctl (VN) SSL ya نآ یریگراگنب اب و ,ییشیب کی
 روصت ؛دش هراشا الاب رد هک روط نامه .دنک هئارا (۷ ۰۱) یوضیب لارگتنا یارب
 لیاوا و ۱۸ نرق رخاوا و .دشاب یصاخ یلیخ یگژیو ؛یگزیو نيا هک دوب نیا رب
 .دش ماجنا نآ یور یاهدرتسگ و زکرمتم تاعلاطم ۱٩ نرق

 نآ دمایپ دنج و لبآ هيیضق .۲

 :دراد دوجو یلصا موهنم ود یربج عباوت یاهلارگتنا ةرابرد لبآ یاهراک رد
 یلبآ یاهعومجم *

 یزاسنوراو ٩

 یمومع رایسب یاهلکشب ار لبآ .میهافم نيا
 یعبات تالداعم @

 .ميزادرپیم اههدیا نیا حیرشت هب لاح .دناسر اهلارگتنا یارب

 دوشیم هدیمان یلبآ یاهعومجم نونکا هک یزیچ هب ار دوخ هجوت ادتبا

 یعباوت (۴ .۱) یاهلارگتنا ,رتیلک یلیخ و (۱ .۱) یاهلارگتنا .مينکیم فوطعم
 رد اهنآ میقتسم ةعلاطم هجیتن رد و دنتسه لارگتنا یالاب دح را «* یلاعتم ًایوق»

 هتسباو یاهلارگتنا عومجم هک دوب نیا لبآ ةدیا .تسا راوشد رایسب یلک تلاح
 ۲ > ((0,۷) > ۰) عطاقت طاقن زا هک دریگب رظن رد ار یریفتم طاقن هب

 مهزاب لبآ(.دینک هعجارم (۵ شخب) ییوگزب هب) درک تقد دیاب یلعتم ًیوق حالطصا ریبعترد *
 ًهلداعم هک یروطهب ار 1 و ۲ یاهیاهلنج دنج دوجو .درکرشتنم ۱۸۲۶ لاسرد هک یاهلاقم رد

Fdx _,, (P+ VRQ ۶ تورا Es 
J VR R-J/RQ 

 اجنیا رد .داد ناشن دشاب و (۵ لوا مههب تبسن یاهیاهلمجدنچ یارب باوج یاراد 11
 ةجرد زا یاهلمجدنچ کی 8 و زیامتم یاههشیر اب ۲7 ةجرد زا یاهلمجدنچ کی ۱ - 7۷

 «ییانتتسا» دراوم زا نيا .تسا موس عون زا لیسنارفید کی لارگتنا ریز عبات نیاربانب .تسا

 .تسا نایب لباق یتامدقم عباوت بسحرب یلو تسا یلاعتم لارگتنا هک تسا

  

۳۶ 

 رتیلک یاهتلاح هب دنمهقالع نامز نآ نانادیضایر لمع رد هتبلا

r(x, ya) de )۴۰۱( / 

 فیرعت .تسالاب دننام 2(7) و تسا 9 و 2 زا ایوگ یعبات 2,1(7) هک دندوب

 مرقسا دیدحت هق cola gl ya of cand (TA) ale (FV یزورما و یمسر
 .ميهدیم رارق ار  یور هب ۲(, 42)10: یایوگ لیسنارفید

 یوضبج ربا یاهلارگتنا یسرربهب دنمهقالع اهنآ صوصخ هب

۵( )2 
Vaz) 

 هک دندوب G(X) و 2(2) یاهیاهلمجدنج یازاهب

  )۵.۱( 

۱ q(e) =a" quer +e +d 

 ار نيا لبآ نامز رد .تسا زیامتم یاههشیر اب 0 ةجرد یاهلمجدنچ کی

 یتامدقم عباوت بسحرب اهلارگتنا نيا * - ۱, ۲ یاهتلاح رد هک دنتسنادیم

 مه ار نآ هک) نآ یسدنه لیلد .دنتسه نایب لباق (یمتیراگل و یتاثلثم)

 ریز لکش دننام ناوتیم ار مخ تلاح نیا رد هک تسا نیا (دنتسنادیم

 .درک یرتماراپ ایوگ روط هب

(zit). y(t) 

  

t 

 لارگتنا هب (۵ ۰۱) رد 0(7) و 8(2) یایوگ عباوت یراذگیاج اب

(۹ 

 یرسک طسب زا هدافتسا اب ناوتیم ار نآ و تسایوگ عبات SK r(t) هک میسریم

 .درک هبساحم T(t) یتزج
 7 > ۳,۴ یاهتلاح رد یوضیب ربا یاهلارگتنا هب یصاخ ْةقالع نینچمه

 ردناژل .رلیوا یاهراک قیرط زا زین یمهم بلاطم کدنا هکنيا نمض .دنتشاد

 یمومع تلاح غارسهب اهنآ هکنیا یلصا لیلد .دندوب هتفایرد نیریاس و

 یور رب ینامک لوط ٌةهبساحم رد یتقو :هک دوب نیا دنتفر یوضبس یاهلاوگتفا

 طسوت هک یتاثلثم یعباوت هب .هریاد کی

 زد هک ار یعباوت هک دیآیم دوحوهب هقالع il lacks ؛میسریم ؛دنوشیم صخشم

 یراذگیاج اب سپ .مینک یسررب دنوشیم رهاظ یضیب لک نامک لوط ٌهبساحم

_ fz 
t = arcsin (=) 

a



۳۷ 

 رهاظ یلبآ عومجم یاهلارگتنا رد هک لارگتنا ريز عبات سپ .مینکیم فیرعت ار

 مرف دیدحت زا تسا ترابع دوشیم

 9(, )لس
 لر (2:1)

 میروآیم تسدهب هبساحم کی اب لاح . مخهب

en )zi(t)وا  

=F t), y(t) 

 طباور هب هجوت اب یفرط زا

f(xi(t), yi(t)) = 

g(axi(t), yi(t),t) = ° 

 راد

u(t) = Gat) (x:(t), y(t) 

Am رد 

ul(t) = Se s(xi(t), w(t) (FY) 
a 

 ةلیسوهب هک تسایوگ یعیات 5(: 1/) هک
19۰ 

۱ 
 زا دوشیم رهاظ جرخم رد هک ییایوگ عبات ندوبن رفص) .دوشیم صخشم
 لبآ سپس (.دنرادن یکرتشم ًةفلوم 6۲, و  یاهمخ هک دوشیم هجیتن نيا

 زیلنآ هاگدید زا) .تسا ۶ زا ایوگ یعبات (۴ .۳) تسار فرط هک درک هدهاشم
 زا "تخیرهخرب و یرادقمکت عبات کی 1 (*) اریز تسا حضاو نيا طلتخم

 ,نآ یئزج یرسک طسب زا یریگلارگتنا اب هجیتن رد و تسا / ع ۳۱ یازاهب (

Sage ale llc hi 
 ییاهترابع ,شیدعب یاههتشونرد نینچمه و دوخ «سیراپ شرازگ» رد لبآ

 هک یالمج یارب هجیتن رد و (۴ .۲) تسار فرط یارب نشور و حیرص ابیرقت

 ةداوناخ یتقو لاثم یارب .درک هئارا .دنوشیم رهاظ وا ةيضق رد *:(۶) لومرف رد

 یارب حیرص یترابع ژنارگال یباینورد لومرف دوشیم لیکشت طوطخ زا ۰
 دهدیم ام هب ۶ ()

 .مينکیم نایب نایب (۲۰۲) ) لارگتنا ود یارب ار لبآ 4 425 یاهدربراک لاح

 ینعی «دش هراشا نآهب الاب رد هک لپآ مود ةديا رب تسا ینتبم اهنآ یود ره

 ار 0(9) و 2(#) تاصتخم هک هنوگنیدب .(۴ ۰۱) لارگتنا «یزاسنوراو»

 میریگیم رظن رد نانچ 7 مخ یور ۷ ریفتم زا یرادقم كق یعباوت ناونعهب
 هک

(2(u),y(u)) 
u= / w (0.Y) 

( Bas) 
  

1. meromorphic 

 ثیفیرگ پیلیف /یربج ةسدنه رد لبآ تاریم

 رتماراپهب ایوگروطهب هک) 6, > (2,0,۶(9) > ۰ ) یاهمخ زا یاهداوناخ اب
 را هک هنوگنیدب .دنیآیم تسدهب(دنتسه هتساو

FG: = Delt), (0) 

 یاهباوج ٌهعومجم

f(z,y) = 

g(x,y, t) ie 

 ؛تسا هدش هتشوت عومجم تروصهب یربج یاهرود دامن زا هدافتسا اب هک دشاب

 دوشیم فیرعت ريز تروصهب (۴ ۰۱) هب هتسباو یلجآ عومجح

 هو (۶)

u(t) = >/ r(a, y(x))dx (1.1) 

 مهم لاثم کی .تسیچ ترابع نيا موهفم هک میهدیم حیضوت ریز رد
 دشاب ریز لاکشا دننام اهطخ زا هداوناخ کی 6, هک دیآیم تسدهب یتقو

 ۲ > (ما + آ >۱) ۱)

F={y'=a2'+ar+b} )۲( 

 (۴۰۱) یاهلارگتنا هجیتن رد و هد > = میهدیم رارق تلاح ود ره رد

 نوش یم ,نینچ بییفرتهب

  dz \ 

IT 0 (¥.7) 
[ape (1) 

 یلاعتم بوق یعباوت یلکتلاح رد یلبآ عومجم ؟دنهد لیکشت یاهترابع هکنیااب
 .دنکیم نایب یتامدقم عبات کی تروصهب ار یلبآ عومجم نبآ ةبضق اما دنتسه

 تروصهب (۱۰۲) یلدآ عومجع :هیضق

u(t) = r(t) + _ (ج - )هد مو (wy) 
2 

8S Sashنا رد  we'd v(t)تسا )۱ ایوگ . 

 میروآیم | لبآ یاهتابثا زا یکی ریز رد

 یایوگ عبات ؛ناهرب یهاتوک یارب :تابا

q(x, y) = r(x, y) fy(x, y)



 ۱ ةرامش ۰۱۴ لاس ,یضایر رشت

 ۳ عطاقت یور هک [*, ۰, ۱] فطع ةطقن الثم) (:۰,1۰) بسانم باختنا اب
 میراد (ذراد رارق ۳" :تیاهنیب رد طخ اب

2)-1( = x(w) 

 دوشیم یوضیب لارگتنا یارب ريز فورعم یعمج ةيضق هب لیدبت (۶ ۰۲) و

U(ay + uy) = R(a(uy),v'(uy), (ur), 2’ (ur))  )٩.۲( 

 اب طخ کی یقالت هطقن نیموس » ةصتخم هک تسایوگ یعبات 77 نآ رد هک

 :ننکیه نارکید 4 ود تاصتخم زا bss gal تروصهب ار 7

 دهدیم ناشن الاب ثحب و تسا سارتشریاو (» فورعم عبات 0(2) هتبلا
 لیسنارفید ةلداعم و )4.1( ul Soler jo 9 ab هک

v'(u)" = a(u)" + aa(u) +b 

 .مینکیم حیرشت رتشیب ار عوضوم نيا .هتکن ود نایب اب لاح .دنکیم قدص
 لارگتنا فیرعت یارب هک تسا نیا یلوا

dx 
  ۱۰سس
= ( ) 

 ۸: + :+0 شیر ود هک ییاهشرب دادتمارد ار تیاهنیب ٌهطقن هارمههب 2 هحفص

 .میرُبیم دننکیم لصو 2 > ۵0 هب ار موس ٌةشير و مههب ار
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 یرادقمکت هدروخشرب ٌةهحفص نیا یور ۷2 + ۵27 + 6 تروص نیا رد

 رظن رد * ةحفص زا یگرب ۲ یششوپ ار 7 یربج مخ ناوتیم و دوشیم

 هتسباو ینامیر ةیور ۳ ینعی .دننکیم عطق ار رگیدکی اهشرب رد هک تفرگ

 ةربنج نامه  کیژولوپوت ریوصت .تسا ۷۳ + 62: + 6 یربج عبات هب

eal فورعم 

5 

 یور ریسم کی دادتمارد یلارگتنا تروصهب (۶ .۲) لارگتنا بیترت نیدب

 یطخ تابیکرت هب تبسن اهنت ریسم باختنا و دوشیم ریبعت ینامیر ٌةهيور کی

 دیآیم تسدهب (۷ .۲) هب هجوت اب صوصخهب .تسا فیرعتشوخ 6۱ و ۱

 تن( + :) > ۸(2)
۱ )۱۱.۳( 

y(u + Ax) = y(A;) 

۳۸ 

 رد (۱) لارگتنا یار ًالثم .تسا ۳ مخ هب 02)2,۷(۲ دیدحت w نآ رد هک

 میراد حوضوهب (۲۰۲)

(sin u,cos u) 

U = ایل 

)۰:۱( 

GL SIهبساحم ژنارگال یباینورد لومرف زا هدافتسا اب ار (۳ .۲) تسار  
 ةطبار هب مینک

"dx = dir Surrey dap 

 مس ۳ |

 .میسانشیم سونیس عبات یارب عومجم لومرف ناونعهب ار نآ هک میسریم

 هک میوشیم روآدای .مینک یسررب ار (۲ ۰۳) رد مود لارگتنا Sol زا لبق

 یلبآ یاهلارگتنا زا «هجوت نایاش» یاهتسدهب هراشا دوخ سیراپ شرازگرد لپآ
 ینعی .دوشیم هتفگ لو عون یاهلارگننا اهنآ هب زورما هک دنکیم (۴ ۰۱)

 زرامه اراکشآ نپا) دشاب تباث (۳ .۲) تسار فرط اهنآ یارب هک ییاهلارگتنا
 یریگلارگتنا یالاب دح زا رادنارک عبات کی ًاعضوم یلبآ لارگتنا هکنیا اب تسا

 یددعتم یاهلاثم یارب ار لوا عون یاهلارگتن Le pe LT نینچمه .(دشاب
 agi al یاهمغ یاب هک دهدیم نانگن الثس .دنکیم ضخیم

y" = p(x) 

 ؛تسا زیامتم یاههشیر اب 7 + ۱ ٌهحرد زا یاهلمجدنج K p(x) هک

 زا دناترابع لوا عون یاهلاگتنا
we (42 

 3عع(و(2)) < [۴]

 ترابع هدراد زیامتم یاههشیر 2۳ + 02 + 0 هک ضرف نیا اب صوصخهب

 ةداوناخ یارب ار لبآ ةيضق لاح .تسا لوا عون لارگتنا کی (۲ ۰۳) رد (۲)

 ةطبار اب ناوتیم دننکیم عطق ار موس ةجرد مخ نيا هک یطوطخ

 ال + ۲ + 1۳ >> 0 ۶۰۲)

 و ؛تسا تباث رادقم کی 6 هک درک نایب

(2(u),¥(u)) dp 
i= / = 

(x...) 1۷ 

 زا یریگقتشم اب . > ۱,۲,۳ هک the میهدیم رارق (۷ .۲) رد  یاجهب

(۷ 

  

 میراد (۷۰)

 _ تام
y(w) ~ 

ar > 4 

y(u) = 2'(u) )۸.۲(



۳۹ 

 تشاکن و تسا عوقو رظانت

w—od (= prs) 

 رثا تشاگن نامه یزورما نابزهب «تابثا رد

 w — (7۷)+(7س)

 .دربیم ۳ یور یاهمرف-۱ هب ار ۳ یور ایوگ یاهمرف-۱ هک تسا

 لبآ هيیضت یاهسکع ۴۲

 شخب نيا رد .نآ سکع و لبآ ةيضق فراعتم و ریگارف لکش ییوگزاب یارب
 ود نيا .مينکیم نایب دناهدش هتخانش رتمک هک ار مکح نیا یاهسکع زا ات ود

 نداد شزتسک نیتعج ؛ذش هراشا نآ هب شیپ رد هک یلصا زا دنتسه ییاهلاثم

 .لیسنارفید ًالداعم کی طسوت ریگارف ءیش کی هب یعضوم ءیش کی
 ؛دوشیم هدید عجارم رد هک نانجنآ نآ سکع و لبآ ةیضق فراعتم لکش

 :دراد راکورس شسرپ نیا اب

 !بایشخب کی تقوهچ

 و نون (۱.۳)

 هج ینعپ ؟تسا تخیرهخرب عبات کی بایشخب KX slay ty کی زا

 دنک صخشم هک دراد دوجو ینومز1

 و تمام (۲.۳)
pEx 

sf € C(X)* wi S hla 

 مرف-۱ کی یارب هک مینک یروآدای دیاب ادتبا :تسا هنوگنیدب باوج
 هک ین لاگتنا زا تسا ترابع بواتت ةرود کی هنن ع 23" (60)) مظنم
 یلوا .دراد دوجو (۲ ۰۳) یرارقرب یارب طرش ود لاح .8 < 2۲,7(78۱)
 دشاب نینچ 7 بایشخب ةجرد هک تسا نيا

degD =: Soni =° ))۱( ۲ ۰.۳( 

 ریجنز-۱ کی یارب 7 > 67 میسیونب میناوتیم دشاب رارقرب طرش نيا رگا
 w EH’ (QY) » Gly S cul yl مود طرش تروص نیا رد و 7

((Y) ۳ .۳(2 (بوانت یاههرود ةنامیپهب)  = fe 
۳ 

(F) = Dol = ۰,ستم  
"> pEex 

 £ ۳۱ یازاهب :تسا لبآ يضق زا یاهجیتن ًاساسا ((۳)۲ ۰۳) موزل اما

 میهدیم رارق
  

L. divisor 

 ثیفیرگ پیلیف /یربج ةسدنه رد لبآ ثاریم

 =A سا هک

۷ :6 

wal Sleeps۸ رگا لاح .دنتسه 5  Bucciطسوت هدشدیلوت  Ay2۲ و  

 یانشآ یزاسیرتماراپ .دشاب طلتخم ٌةحفصرد

C/A = F 

J ال 

u > (2(u),2"(w)) 

 .دیآیم تسدهب شقتشم و  عبات ٌةلیسوهب موس ةجرد مخ زا
 یلیلحت یاهیگژیو ةئاراهب یلک تلاح رد دوخ سیراپ شرازگ رد لبآ

 عون زا یلارگتنا یزاسنوراو زا هک دزادرپیم یوضیب عباوت زا هتسد نآ یساسا
 .دنوشیم لصاح مخ کی یور لوا

 فیرعت کی لوا عون زا یاهلارگتنا یاضف دعب هک میوش روآدای مه ار نيا
 (.تسا نیکت 7 هک یتلاح رد یباسح یانوگ ای) تسا مخ کی یانوگ زا

 تسدهب هاوخلد یانوگ هب الاب بلطم ٌهعسوت و طسب ,لپآ ةنامدقشیپ راک لابندهب

 .تفرگ ماجنا ۱٩ نرق نانادیضایر رگید و نامیر «یبوکاژ

 دنوشیم رهاظ (۷ ۰۳) رد هک ار )(0) و 11(7) عباوت هک تسا نيا مود ٌهتکن
 ةلداعم و دننک قدص (۸ ۰۳) رد هک درک فیرعت نانچ یعضوح روطهد ناوتیم
 نیا زا اما .دشاب قداص تسا هدش فیرعت هک ییاهاج رد ٩( .۲) يمجات

Jokeو تخیرهخرب یعباوت هب ار () و 14(2) و درک هدافتسا ناوتیم یعبات  

 دشاب هدش فیرعت || < < یارب 01(:2) رگا هک تروصنیدب .داد شرتسگ مات
 یازاهب ار :() «شور نیا ةمادا اب و دن(۲۸) میناوتیم ٩( ۰۲) زا هدافتسا اب

Ye ful > 6ثي یریگر هب اب هک لصا نيا .مینک فیرعت ... || >  

Ely aa igs cent Mla nnریگارف »یک لب هب او ییبطوع »یک  Wh eA 
 رتشیب همادا رد هک یاهیضق تسا لبآ ةيضق یساسا هجيتن کی تقیقح رد

 .تخادرب میهاوخ نا

 یربج ٌةسدنه رد لبآ ةيضق میقتسم دمایپ ود هب شخب نيا ةمتاخ رد

 :یکیم هواشا
 اهرظانت زا هدافتسا (۲) ؛جاه ةيرظن یاههمشچرس (۱)
 13" (60)) مظنم یاهلیسنارفید یاضف زورما ام هک ار یزیچ لبآ :(۱)

 یربج مخ کی یاهیاپ یادروان کی ناونعهب ارنآ و درک زیامتم هیقب زا میمانیم
 یاهلاثم یارب ار ۸ (6)) > 41۳17" (0)) نینچمه .تفرگ رظن رد

 طبترم تهج رد لحارم نیلوا ناونعهب ار اهنآ ناوتیم هک درک هبساحم یددعتم
 زا یرگید ریبعت نامیر اهدعب .درک ریبعت یباسح یانوگ اب ۸ (۳)6) ندرک

Sy poe hh’ (Mp)نآ دیاب اتقیقح هک) درک هضرع یتب ددع نیلوا فصن  
 .(تسفاد gla ةيرظن یاههمشچرس زا ا

 راومن تروصهب ناوتیم دش هئارا الاب رد لبآ ةيضق زا هک ار یتابثا :(۲)
 درک هصالخ ریز

alg CFxP’ 

F ۳۱ 

al ys aS 

I= {(z,y,t): f(x,y) = g(2,y,t) = >}



 ۱ ةرامش ۰۱۴ لاس :یضایر رشت

 لیسنارفید هاگتسد اب تسا زرامه (۴ ۰۳) تروص نیا رد .دوشیم صخشم

Trw=°, we H'(Q\) )۵.۳( 

 هک تسا نیا هراشا LU) 256 لیسنارفید تالداعم هاگدید زا .دک ۲ وز

 زاب یی اههعومجع (۵ ۰۳) لامیسکاع و یعضوع یلارگتنا یاههدیمخ
 لیسنارفید الداعم نیاربانب .دنتسه ۳" 2664 ریگارف یلاوگتفا ةنيمخ رد

 .تساهبایشخب کچوک تیاهنیب یایوگ تّگرح طرش رگنایب یتسردهب (۵ .۳)
 :رتقیقد روط هب

 نر +... 4 مو ی ) یامع یاشخ ره رد

do (0.1) Qsار ریز یاهیگزیو اب 7 یاضفریز  

 یعضوع یلارگتنا ةنيمخ كلي رب ۲7 .۱) :دنکیم فیرعت
 یلاوگننا یاههنیمخ نیا (۲) و "تسا یسامع (۵ .۳)

 اب هک ریگارف یلارگتنا ةیمخ كي هب ناوتیم اد یعضوم
 ؛داد یسرتسگ تس۱ تخب یکی ۳

 SPINS طرش هب زاین هکلب .تسین رارقرب دوخهبدوخ (۱) یگنیو
 دنکیم لیمحت ار یطیارش رما نيا هک دراد (۵ ۰۳) یجراخ لیسنارفید متسیس
 میشاب هتشاد .دربیم (۵ .۳) ةلداعم ةبتر هک ییاهیگیاسمه رد هکنیا رب هفاضا

.d(Trw) =°لبآ هيضق یعبات ةلداعم ٌةبنج ةدننکسکعنم زین (۲) یگتیو  

 .دش رکذ الاب رد هک تسا

 سوفوس ینعی وا نطومه طسوت راب نیلوا یارب لبآ ٌةيضق مود سکع

 لکش ساسارب و صاخ تلاح کیرد ار نيا ام .دش تابثا و یدنبلومرف یل
 Fi ره یور و میراد Fi یلیلحت نامک یدادعت هحفص رد :مينکیم نایب ریز

 زا 7 یگیاسمه کی رد هک اب طخ یارب .ن: رفصان مظنم لیسنارفید کی

 تقاکت .قراق زارق هخفص رد eh طوطخ یاضف رد 1. طخ

Ls Fy xo XE, ۶۰۳( 

 ةطباض اب
L = (p\(L),--+ ,pn(Z)) 

 تسا نینچ لبآ ةطبار طیارش نيا رد .۳:() > 1,۰ 1: هک مينکیم فیرعت

So ei(pi(L)) = ° (vr) 

  

fo 

P(t) = 2:0۵ = Dy 

Dy p(t) bus Gul JEو دنکیم تکرح ایوگ رتماراپ کی اب  
D. — Deoیلبآ عومجم سپ تسا مظنم لیسنارفید کی اد نوچ . >  

2: )۶( 

vf» 
i pil?) 

 «تسا فیرعت شوخ بوانت یاههرود ةنامیپهب اهنت لر, هد نوچ و تسا تباث

 ) ))۲(۳ .۳رگاءاهرظات زا هدافتسا اب راب يا و رگید یشور اب .تسا راقرب
7 1 ۲ 

 نا رزق هک

I= {(p,t) : f(p) = ¢} 

 میراد لبق دننام

i (t) 
d (= ۳ ») = (my) (7 w) 

7 

 .تسا رفص ربارب هجیتن رد و تسا ۳۲ یور مظنم مرف-۱ کی
 طیارش هک تسا نيا نآ ریگارف و فراعتم لکش رد لبآ ةيضق سکع

 تقیقح نیا .دنتسه زین یفاک (۲ ۰۳) یرارقرب یارب ((۳)۲ ۰۳) و ((۲)۱ .۳)

 تشاگن :درک یدنبلومرف لکشنیدب ناوتیم ار

Div’ (X) + J(X) 

 یبوکاژ ةتيراو هب رفص ةجرد یاهبایشخب هورگ زا

 26(7) >: ل" (۳/۱۲,2))6)

 (D,w) =: ۳ (بوانت یاههرود ةنامیپهب)
2 

H’(Q\) y Oy = D.D € Div'(X) gf yaهب کی دیاب هد €  

 .دشاب کی
 ار نآ ام هک تسا یزیج رب ینتبم هیضق یعضوم سکع نیلوا اما

 هک دنتسه یطیارش رگنایبًافرص هک .دناوخ میهاوخ لیآ لیسنارفید تالداعم
 رد دیاب 7: < 7م, (26) سامم یاهرادرب هارمه 4 pi < 26 طاقن زا یشیارآ

 کچوک تیاهنیب مرف

Sw), n) =, w € (2) 

 ار 2 طب :درک وگزاب زین هنوگنیدب ناوتیم ار نيا .دننک قدص لبآ ٌيضق زا

 مرف-۱ ره .میریگیم رظن رد 16*) نراقتم برضلصاح زا یاهطقن ناونعه
 اب هک دنکیم ءاقلا wy Trw مرف-۱ کی یور اب مظنم

)۴.۳( 

(Trw)(p\ + +++ pa) = w(py) +--+ w(pa)



۴۳۱ 

 رد گروبماه رد شتاراکمه و "هکشالب طسوت یاهتفاب ٌهسدنه عوضوم

 هتفاب کی یاهادروان ندرک ادیپ ,یلصا ٌهلاسم .دش یراذگناینب ۱۹۲۰ ٌههد

 دعب ینعی .دشاب يندش يطخ .هتفاب هک یطیارش ندرک ادیپ صوصخهب .دوب
 .دنوش هحفص رد یطوطخهب لیدبت هتفاب یاهگرب ؛" یتخیررباو کی زا

 لاثم یارب .دناطبترم یربج ٌةسدنه اب اههتفاب هک دوب مولعم ادتبا نامه زا

 .تسا یطخ ٌةتفاب کی دینیبیم ريز رد هک یلکش

8 

  

 جراخ یمومع هطقن کی زا و تسا هحفص رد یربج مخ کی () اجنیا رد

 تهج .همادا رد و اجنیا رد) .دناهدش مسر 46 رب ,نکمس.-یاهسناعم همه نآ زا

 Beye (.میریگیم رظن رد یقیقح ار سامم طوطخ مه رتهب یراگنریوصت
 .میسانشیم یربج ةسدنه زا ار نآ هک تسا ناگود مخ ةجرد نامه زین هتفاب

 کی هب (۱) لکش یریوصت ناگود مینیبیم (۲) لکش رد هک روطنامه

 رد هک دهدیم تبسن هتفاب ۱ کی هحفص رد ۷ ةجرد زا ( یربج مخ

 رد طوطخ زا هک) دراد رارق ناگود یریوصت یاضن زا [7 زاب هعومجم کی

 Exel) هدش لیکشت هحفص

  

 .دوشیم صخشم هحفص رد اب نوچ یطخ اب ال زا هطقن ره اجنیا رد

 bs can ij Se LC عطاقت ةطقن ات * زا کی ره زا هک یطوطخ

 طخ کی .هتسد 1 نيا زا کی ره يريوصت یزاسناگود اب هک دنهدیم ام هب
 .دیآیم تسدهب ناگود یاضف رد

 باوج یاهمخ .مينکیم هراشا نآ هب اهنت هک هتفاب یاهلاثم زا یرگید عبنم
 یلومعم لیسنارفید ٌهلداعم

 P(x, y,y') ع )+ ظاهر ورا )۳ ۲۰۰۰ وه ۰

 .تسا هحفص رد

 بتکم طسوت زین نآ هک اههتفاب یادروان نیرتمهمهب ميزادرپیم لاح

  

1. Blaschke 2. diffeomorphism 

 ثیفیرگ پیلیف /یربج ّةسدنه رد لبآ تاریم

agنرب) یشکیرمب (۶ ۰۳) تشاکن تحق , 

 :تسا نيا یل ٌهجيتن لاح .دشاب رفص دیاب (7 هب

 ۳۱۰۰۰ یور ص۰

(Vo) Sate Gosمظنم لیسنارفید و /7 ریگارف قربج مخ  

wهک یروطهد دندوجوم 17 قور  

PCr 

w| Pi = wi 

 یعضوم تاضورفم ۷ ۰۳) یعبات ةلداعم زا هدافتسا اب هک مینیبیم مه زاب

(Fy, w:)کی 4  (F,w)دنبابیم شرتسگ ریگارف . 

 لبآ ةيضق ثاریم دنج ۴
 هب هک تسا ییاهتفرشیپ ٌةلسلس .لبآ ةيضق یلصا «ثاریم» تفگ ناوتب دیاش

 هدیماجنا یربج ٌةهَیراو کی یایشخب یاههدر هورگ اب راکبب ةنيراو زا ام کرد

 رضاح رصع ات نامز نآ زا رایسپ نانادیضایر راک لصاح اهتفرشیپ نیا .تسا
 ةتيراو ینامه هفلَوم هک تفایرد ناونیم تقیقح نيا زا ار لبآ ob .تسا

 al way عباوت ,طلتخم تلاح رد لقاال و تسا یلدآ هتیداو کی راکیپ

 نیا لقن زا غراف مراد دصق اجنیا رد اما .دنتسه يلجآ یعباوت ًاحالطصا

 یکی .مهد مرش ًاضتخم و هیبضق زآ رگید ثاریم ود .نآ تایئزج و اهتفرشیپ

 یرگید .؟اههتفاج مان هب تسا یاهدشهتخانش رتمک یلو بلاج بلطم اهنآ زا

 .تسا نیرگ کرام اب نم ةزات و کرتشم راک ساسارب زین

 اههتفاب ۴
 عوضوم نيا دنجره) .مینکیم دودحم حطسم یاههتفابهب ار دوخ هجوت اجنیارد
 فیرعت هکنيا اب نینچمه (.تسا هجوت دروم ی«دعب صقن» و دعب ره رد

 رتشیب نونکات یلو .درک هئارا اههنیمخ یور یتح و ریگارف روطهب ناوتیم ار
 18" زاب ةءعومجم کی رد ام نیاربانب و تسا هدوب رظندروم نآ یعضوم ةسدنه

ge sh 
 رارق یمومع تیعضو رد هک یدنبگرب Fn b ۷(۲۷) ةنفاب کی :فیرعت
 .دوشیم صخشم دنراد

 و( (y = تباث

 .دناهدش لیکشت :(2,۷) عبات کی زارت یاههعومجم زا ماذ ةتفاب یاهگرب
 هک ییاهگرب رب سامم طوطخ هک تسا نيا زین «یمومع تیعضو» زا روظنم

 " یفافپ ةلداعم کی اب ار

  

w=? 

say = GMB, Ag joo gl کی یارب هک مینک صخشم 

1. pullback 2. webs 3. Pfaffian



 ۱ ةرامب ۱۴: لاس:«یسعانر رتف

 = کی cate! oll تلاح رد .دوشیم رارقرب یواست (۳ ۰۴) رد نیاربانب

W(n)ةلاسم کی لاح .دهد حر یواست (۴ :۳] رقرفادراد ممیسکاع & 3(  

 :تسا نيا یساسا

 .دیدابج ار ممیسکام ةبتر اد ياههتفاب ةمه :هلأسم (۵ .۴)

 ةسدنه طباور زا رگید یکی ناونعهب هتکن نیا هب «هلأسم نیا هب نتخادرب زا لبق

 یل سولوفوس زا لبآ ad Se هک مینک هراشا یربج ةسدنه و یاهتفاب

ed LS aS VL. gsدراد رب رد ار ریز : 

b&b (bd GL ob )۳(تسا یربچ فصان ةبثر : 

 4: ره هکنیا ینعی تسا ما یلبآ ةطبار هک دوزفا دیاب ار هتکن نيا اجنیا رد

 .تسا هدمآ تسدهب .دش نایب (۲) لکش رد هک یشور اب یربج مخ کی زا

 ار یلبآ ةطبار کی هک تسا دیفم یهاگ هک تسا نیا رگید رکذ لباق ةتکن

 دننام نآ «هدشعمج» لکش رد

 6به ا)) > تباث (۷.۴)

 (GUE) = 6(:0) اب دنتسه 6 زا یعباوت (:(6) هک «میسیونب
 میراد ۷ > ۲ یازاهب ؛(۵ .۴) dls a میدرگرب

7)۷۷)۳(( ۱ 

 یربح ام ask هاگنآ .دشاب رارقرب یواست رگا کی سنا هدرک تباث هکشالب و

 لکش رگا هک تسا تروص نيا هب نآ ةصالخ .دوب دهاوخ قوف (۲) عون زا

 تروصهب ار نآ ناوتیم «میریگب رظن رد ار یلبآ ةطبار زا (۷ .۴) ةدشعمج

ct Bolesمتیراگل  cay 

pr(x) — pr(y) + Yr (2) =? ۸.۴( 

 .دیآ یم رد ریز لکش تروصهب ام ةتفاب ,یعضوم یتخیررباو کی بیرقت ابو

  

7 
  

  

    Uy   
 میراد 8 > ۴ یازاهب

7)۲۷)۴(( > ۳ 

 هدافتسا اب ار هدیدپ نيا .دوب دهاوخ یربج هتفاب دشاب رارقرب یواست رگا مه زاب و
 دننام یلبآ طباور یارب یاهیاپ :درک نایب ناوتیم هنوگنیا (۶ .۴) زا

(AR)رونز(گو)کقو 2۰ ۱:۲۲  
7 

FY 

 Dongs ST هطدار كب .فیرعت

So 9i( Fide; = ° (\.¥) 

 عماوف زا یدادرب 6(9) تع (۰۰۰,)6(9۱ ,6(:0)) هک دوشیم صخشم

 6(9) یاهعبات همه یرادرد یاضف ۷(۸4) رگا نبنچمه ؛تسا هریفتم كج
 منکيم فیرعت نبنج اد هنفاد ٌةبتر aS قدص (۱۰۴) رد هک دشاد

r(W) = dimA(W) 

 رفصان لیسنارفید کی هن مینک ضرف یلبآ ةطبار کی زا یلاثم ناونعه
 یعضوم لارگتنا ادتبا .دشاب لوا عون

L-D 

mL) = | = )۲.۴( 

 (.دینیبب ار ریز لکش) .میریگیم رظن رد ار

g -£ 

D 

Lon Sal she, Sande Sap Seay, ناسگگیدب اد بو اباد 
 الاب لکش رد حوضوهب .تسا فوطعم .دنکیم عطق هطقن کی رد ار 7) نامک هک

I(L) = 1(L') 

 درذگیم 0 یور تباث ةطقن کی زا هک طوطخ زا یاهتسد یور 7(م) ینعی

bly cul oolیاهمخ و دنتسه (7 رد یطوطخ 7 زارت یاههعومجم  

 اپ لاح .دناهدش لیکشت طوطخ نیا زا ًاقیقد 47( لیسنارفید یلارگتنا

 طاقن زا کی ره لوح یاهنامک یور تایلمع نيا ماجنا و (۲) لکش هب هعجارم
 .دهدیم ام هب یلبآ ةطبار کی هد ره هک مينيبیم لبآ ةيضق زا هدافتسا اب و عطاقت

 ۳ (0) = dimH" (OY) میهد رارق و دشاب نیکتان 6 رگا ًالثم
 میراد .دش هداد تبسن 0 هب (۲) لکش رد هک We ab یارب هاگنآ

۲ )6۲۵( S rWe) (Y.¥) 

 هتفاب-» ره یارب هک تسا نيا هکشالب بتکم درواتسد کی )0(۷

r(W(n)) < —— )¥.¥( 

 :لاب تروصهب ۲۷() ۷۷ یارب هک مینادیم یفرط زا

h'(M) _ (n- =o -Y)



۳۳ 

 عون ٌةتفاب زا یبیکرت هک دوشیم رهاظ ممیسکام ةبتر اب هتفاب کی رد یلبآ

 :دیآیم شیپ یهیدب لاوس نيا لاح .تسین لب ةتفاب اب (۲)

 نیا زا دنتسبن یئدش قربج هک ممیسکام ةبثر اد یاههتفاد ةمه ایآ :لاّوس

 یدوهش نومضم اما .مینک یدنبتروص ًاقیقد ار لاوس نيا میرادن دصق ام
 یاهنوگهب دراد دوحو *7(/) یعیبط ددع kw lila ایآ هک تسا نیا نآ

 هک یروطب دشاب هتشاد دوجو ممیسکام ةيتر اب هدیدج» ةتفاب(/:) کی هک
 نیما: یازاهب هلمج *(1:) اب یعبات ٌةهلداعم کب نآ یلبآ یاههطبار زا یکی

 شرتسگ هب هراشا «دیدج» زا روظنم اجنیا رد ؟هن ای دشاب 2: متیراگلیلپ
 ۱(0) > ۳ هک یتقو , > ۱ ینعی متیراگل یارب هک تسالاب ةدیدپ یلک

 هک یتقو ونه ةتفاب یارب و (۲) ۵ و 8 ۲ هک یتفو لب ةتفاب یاب
 .دنفایم قافتا *(۳) > ٩ و ۳ > 

 هیور کی یور طاقن یارب لبآ لیسنارفید ٌهلداعم ۴

 نآ یربج یاههتیراوریز شیارآ رد یربج ٌةهتیراو کی ٌهسدنه هک مینادیم

 ةنامیپهب ار اههتیراوریز هک مياهتخومآ لبآ زا سابتقا اب .دوشیم سکعنم

 طلتخم یربج ٌةتیراو کی رد ینعی eS یسررب Ls یزرامه هطبار

 کی رگا میريگیم زرامه ایوگ روطهب ار 7" ۰2 ةتیراو ریز ود 2 راومه
 27. > 2 هک یروطهب دشاب هتشاد دوحو اههتیراوریز زا (2۸)ی» هداوناخ

 ار » دعب صقن اب یربج یاهرود زا 26(*2) هورگ یتقو و .2مم > 2" و
 یاههورگ هب میریگیم رظن رد ایوگ یزرامه ةلیسوهب هدشدیلوت ةطبار هنامیپهب
 .میسریم 2۲(*13) > 2/)2(*2ی(م) "واچ

 ةعومجم کی نآ سکع و لبآ ةيضق .تسا یربج مخ کی 1 یتقو
 نیا هک) 0 ۲( )۰ ینامه یاههفلوم یارب ce ًةيرظن یاهادروان زا لماک

 ةتيراو 07 2۳(۱) یلک تلاح رد .دننکیم هئارا !تسا یبوکا هتيراو هتبل
 نآ ناتساد هک .تسا یلبآ ٌةتیراو کی نآ ینامه هفلژم هک تسا 1 راکیپ

 .تسا یربج یاهمخ تلاح هیبش رایسب
 لماک ناتساد یربج ةيور کی یور طاقن شیارآ دروم رد ,لاح نيا اب

 دروآ تسدهب ۱۹۶۰ ٌةهد رد "درفمام هک یاهجیتت رب انب اریز) .تسا توافتم

pall oxتسا نکسم 617 (۳) هک  alas flex ie Ally Sig pal 
 هقالع نیا 707 ۲ (2) یروص سامم یاضف یارب ۲گالب patel لومرف

 سپ رد یسدنه نومضم هچ مينيبب هک دروآ دوجوهب نیرگ کرام و نم رد ار
 سامم یاضف یارب یسدنه فیرعت کی هب اجنیازا .تسا هتفهن رسنپسا لومرف

TZ'(X)میدرک فیرعت نینج ار یسدنه سامم یاضف سپس و میدیسر  

TOM (=I Z rat (۱۲.۴ 

 اب ایوگ روط هب هک تسا ییاههرود-* هورگریز سامم یاضف TZyat(X) هک

 هک تسا یاهیضق مه نيا دعب و دنزرامه رفص

T,CH"(X) 2 T;CH"(X) )۱۳.۲( 

 و میهدیم ناشن 1011۲( ) اب ار اهنيا یود ره .تلوهس یارب سپ نیا زا
 .درک میهاوخ ob 017 ۶(۲) سامم یاضف ناونعهب یرادرب یاضف نيا زا

  

1. Chow groups 2. Mumford 3. Spencer Bloch 

 سیرتام هب لاح .میریگیم رظن رد

91۱ 9۱۳ ۳ 

9۲۱ 9۲۲ ۲۳ 

9۲۱ 9۲۲ grr 

 و دنهدیم یلبآ طباور یارب ah کی لیکشت al یاهرطس .مينکیم هحوت

 تشاگن کی نآ یاهنوتس

 [] ب ۲ (۱۰.۴)

 کیرد یطح ٌةتفاب کی هب ار ٩(۰)۳(۲۷ ۰۴) هب هجوت اب هک دنهدیم تسدهب
icpهدافتسا (۶ .۰۴) زا میناوتیم لاح .دراگنیم یریوصت ةحفص زاب  

 .میریگب هجیتن ار بولطم مکح و مینک

 هتفاب کی تلاح نيا رد .۵(۲۷(۲)) < ۶ میراد in = 0 Sk رد

 هدش ادیپ "لب طسوت ممیسکام ٌةبتر اب (یربجان هجيتن رد و) یندشنیطخ

 :میشکیم ریوصتهب ریز رد ار نآ هک تسا

5 2 
i © 

Py P, 

 ALE کی زین » و دنتسه یمومع تیعضو رد یتبا طاقن اهم .اجنیا رد

 7, > 7۳ طوطخ زا دناترابع اهیدنبگرب یاهگرب .تسا یمومع ریفتم

 ةطبار شش زا ات جنپ .درذگیم 7» ۰۰۰۵ طاقن زا هک ( یطورخم عطقم و

 لکش .دنوشیم لصاح (۳) لکش رد لبآ ةيضق ندرب راکهب زا یلبآ لقتسم

 هلیسوهب ناوتیم ار مشش ٌةطبار ةدشعمج

er(2)—vr(y)+er(*) — Yr (; =") + Z=)- 

)۱۱.۴( 

  

 متیراگلید هب طوبرم یعبات ةلداعم یلبآ لکش ناونعهب ار نآ ام هک .درک نایب
 یلو !دوشیم ام ناتساد دراو hl bus ناب هک تساجتیا رد رو .میسانشیم

 .توافتم الماک یهاگدید زا راب نيا

 ممیسکام ٌةبتر اب ییاننتسا حطسم یاههتفاب 0 > ۶,۷,۸ یاهتلاح رد

 رد .دنتسین (۲) عون زا هک ممیسکام ٌةبتر اب ییاههتفاب ینعی .دنراد دوجو
ae roود 7 > ۶ یتقو لاثم یارب .دنتسه متیراگلید ساسارب اهنآ  

 یارب یاهلمج شش ةطبار لماش اهنآ زا یکی .دراد دوجو ییانثتسا ةتفاب
 تلاح رد .(۱۱ ۰۴) یاهلمج جنپ ٌةطبار نامه یرگید و تسا متیراگلید

 ةطبار کی ناونع هب متیراگلیرت راب نيا هک تسا هداد ناشن اه 0 ٩
  

1. Bol 2. Hénaut



 ۱ هراس ,۱۴ لاس «یبضایربربعف

 ای رز () -ج 2002۳۱ لومش تشاگت نآرد هک میریگب رظن رد تسا

 2۱۰۰۰۰ و ب۱ ۵

 :دیوگیم هک تسه یاهیضق هاگنآ ,دشاب هدش هداد م ع 2 تباث هطقن کی یارب

 Sia sl bangs یجراخ رج كب ناونع هد یئوروع یادیعرف (۱۶ .۴)

 +دنوشیم دیلوف ۰۰ < ( < > 1177026 هک 26 یور قاهح فو

 SAV OY lead pl Ga دیلوت و

 میریگب (7" زا یاهطقن یگیاسمه کی اًةفطن ار 26 :تسا نیا یسدنه کن

 دیلوت ار هجرد ره زا یاهلومرف ؛اهمرف-۱ تروصنیارد ؛تساراومه 104 هک
 کچوک تیاهنیب راتخاس ةدنهدناشن هک) تساهرطق دادتمارد اهنت و دننکیم

Xتاحرد همه زا اهمرف همه هب هک (دنتسه  gl (dimX 4 Cue al) 

 .میراد

 هک تسا wl دی لح ةدنزاس رصنع رگیق

(\Y .f)۰۴) طرش دراو 2: 6 ۸ فیرعق نادیع  sage (VF 

 on X Gre bay S See ved Sle oly lee wl حیضوت رد

Qمينکیم ضرف الثم .تسا هدش فیرعت (یددع نادیم کی یور اي)  
 نیفآ Boles Sy oll 26" هک هدش ريوصت 6" cr کی دب ۶ ۳

])2,۷,2۶( < ۰ 

culیاهرتماراپ و * مینک ضرف لاح .7 40[, ۷, 2] نآ رد هک  

 میسیونیم و دنشاب 2: > (1,:2:, 2:) لوح یعضوم زاستخاونکی

 قبر
Pay1 > 195  

 یشکسپ اب 2 یور مظنم یاهمرف -۲ هک مینک هجوت

Sits, 2)dz A dy ۸نر -  
fz(x,y,z) x: 

  egg < deg f—F S sigtis pol X uy) 4فعاضم مخ یور و و

 * Xناب کی ناتیم هدش فیرعت 40 یر 3۳ نوچب یفرط رآ هخسا رق
 ,و < 1۳:۷: 2] هک تفای (۱۸ ۰۴) یاهمرفسآ ًالیسوب 20" (001) یار

aS یاهلبسنارفید هک مينکیم یروآدای مه ار نيا 

  

 و

 « ع 0 ۵0 تارابع ًالیسوهب هدشدیلوت طلتخم یرادرب یاضف زا دناترابع
 طباور ٌةنامیپهب

d(a+b) =éa+6b 

6(ab) = abb + béda 

éa < ۰ ae€Qul, 

l.germ 2. Kahler 

۴۴ 

 دوجو یکچوک تیاهنیب یسدنه طیارش ًاحيولت «(۱۳ ۰۴) و (۱۲ .۴)رد
 ایوگ یزرامه ؛در کی رد نآ ةبترم نیلواهب لیدبت ار طاقن زا یشیارآ هک دراد
 26 یور 2 رود-* کی ندوب ایوگ زرامه طرش هک میوشیم روآدای .دنکیم

Z=S"(f.) 

 بایشخب (,) و تسا ۷", ریذپانلیوحت مخ کی یور ایوگ عبات کی ر هک
 زا یلوا ٌهبترم رییغت «(1,, ر,) یاههداد رد لوا ُهبترم رییغت کی لاح .نآ

(fv)زا یشیارآ یور یسدنه یطیارش لابندهب ام و دهدیم هجیتن ار  
 یاهرادرب و (دنآهدش ضرف زیامتم یگداس یارب هک) »ب + ۰۰۰ + روم طاقن

 .دنزاس مهارف ار 2, (»,) لوا ةبترم رییغت کیاات میتسه 7: < 1م, ۲ سامم

 باوج ؛یربج مخ کی یور طاقن یاهشیارآ یارب .میدید هک روطنامه
 حرشهب میهاوخیم لاح .دوشیم هداد (۳ .۵) لبآ ةلداعم طسوت هباشم لاوس

 رکدتم ادتبا راک نيا یارب .ميزادرپب یربج یاههپور تلاح رد لاّوس نیا باوج

 زا لیسنارفید مرف رههب ناوتیم ار رثا عبات تخاس یارب لبآ شور هک میوشیم
 لومرف ینعی ؛داد میمعت راومه یربج ٌهتيراو کی یور یاهجرد ره

pa) = w(py) + +++ + w(pa)باور + ۰۰۰+  

۳ 

° Tr ۰ 

11 (2%) —H (O(a) 

 دادنما رد نراقتم یاهبرضلصاح dimX 2 (ci .دنکیم فیرعت ار
 یاهمرف ناونعهب مظنم لیسنارفید یاهمرف بیترتنیدب و دنتسه نیکت رطق
 .دوشیم فیرعت .دنشاب مظنم 6 ۱ییادزیگنیکت ره یور هک ییایوگ

 میهدیم رارق و .دنشاب الاب دننام م: و 7: مينکیم ضرف لاح

r=) (in) TX 

 رصنع هک یروطهب طیارش زا هعومجم نیلوا

12 6 7 rat (x) CYR) 

 .م < 17" (8),)

 (۲۳م,۲) > > (۲,):8(2:) > ۰

 .دشاب " هزینابلآ تشاگن قتشم هتسهرد دیاب 7 هک دیوگیم طقف (۱۵ .۴) هلداعم

 و درفمام یاهراک زا .دیآیم 4 یور یاهمرف-" زا دیدح ةدنزاس رصنع
 رد یسدنه حرش کی ریز رد ؛دنابسانم اهمرف-۲ هک دوب هدش مولعم خالب

ok cplیدعب  طلتخم ةنيمخ ره رگا هک مینک هراشا نپا هب ادتبا .میروآیم  

deere Ke Xیاهمرف زا یاهداوناخ رگا و میشاب هتشاد «60" رد زاب  
pa € A’ (2% 4)هک ار  ange Seo hl 

(\0.¥) 

par |X = ya 
  
1. desingularization 2. Albanese



fo 

 اهنامک یاضف یور ~ یزرامه ةطبار کی ميناوتیم سپس .تسا ((/)۹)
 تسا ریز طلتخم یرادرب یاضف ؛سامم یاضف و «مینک فیرعت

TZ'(C') = {Z(C)! 52 Yls}/ ~ 

 :دوشیم صخشم ریز یاهیگنیو ةلیسوهب زین حس یزرامه ٌةطبار

z(t) ~ 2,(t) و 2 ۱,۲ (\) 
=> 2\(t) = 2y(t) ~ Z(t) + Z(t) 

z(at) ~ az(t) 0 6 1, )۲( 

az(t)~ a% = x(t) ~ 3(t) ۰67۳ (Yr) 

yl, & Hilb.(X) js sls z(t) z(t) Sl, (F) 
z(t) ~ Z(t) هاگنآ tl T Hilb.(X) 52 ply سامم 

 میهدیم رارق لاح

Zzag(t) = Var(a* — ay", cy — Bt), a#e 

at US alan Sh Fyیاهرودم* ةلیسوهب  

Woa(t) = Zaa(t) — 2ra(t) 

 :میراد ار ریز ةجيتن تروص نیا رد .ميريگیم

 تشاگن (۲۴ ۰۴)
F/ 0 1,۵ 

 اد هک

wap(t) + Bomو  as 

 :تسا oa Seas sia Se Se دوشیم فیرعق

 دحاو هشير a JI هک مينيبیم یهیدبان یسدنه هجیتن کی ناونعهب

 هاگنآ دشاب

Zaa(t) ~ Zra(t) 

 رد باسح و هسدنه نیب فیرظ و بلاج رایسب ةطبار کی رگنايب نيا و
 .تسا رتالاب یاهدعبصقن

 تکرح یارب (۲۱ ۰۴) لبآ لیسنارفید تالداعم تفگ ناوتیم عومجم رد

 .دنتسه یسدنه-یباسح یتلصخ یاراد ,هیور کی یور طاقن یاهشیارآ یایوگ

 هب دینک هاگن) .دهنیم شیپ رد یگرزب شلاچ تالداعم نيا زا یریگلارگتنا)
 (.(**) تشوناپ

 ییوگزاب 0
 (۱ ۰۱) لارگتنا اب ار ثحب

[vores 

 ثیفیرگ پیلیف /یربج ٌدسدنه رد لبآ تاریم

 مينکيم فیرعت لاح

Li, Yiy Zi (o(0.), 72) = SHE (u.by,— N60) EMyg (\4.¥) 

3 

(Trw,7) = Swe), fi) 
a 

 یرادقم )ری ٌلداعم اب اهمرف-۲ یارب لبآ لیسنارفید ةلداعم تروص نیارد

)۲۰۰۴( 

Trw =» CPN) 

 هکنیا زا یکاح تسه مه یاهیضق و «تسالاب دننام بد هک دوشیم فیرعت

 We رد هک ار یکچوک نی اهنیب یایوگ رییغت ۳۱ .۴) و )۵ زا ثاالداعم

csدننکیم فی رعف هدش هداد . 

cobs Mate polis yin tiaw(pi) #° S\.ames (YY Ff) 

 ؛تسین رفصان باوج قاراد (۲۶۰۴) هنآ هدنشاج

 2 > رب + ۰۰۰ + مو رود-* .دشاب گرزب 4 ردق ره رگید ترابعهب
 زاجم تارییغت لماش نیا هک) .دشابیم «بلص» شیایوگ یزرامه ةدر رد
 رب هوالع هجیتن نيا (.دوشیم زین 2 (EXO ره یارب (ع + 2) - 2
 موهفم دربراکهب یقیقد ًاتبسن یانعم ,دهدیم درفمام ٌهيضق یارب یتابثا هکنیا
 ."نمتیور طسوت نآ یدعب یاهشرتسگ و درفمام ثحب رد هک دهدیم «یعون»

 میراد زین رخآ رد و .تسا هدمآ نارگید و " نزاو و

 ره Sip (Te -F) Gi تنبل € Q رگ .هجیتن (۲۳ .۴)

 .تسا رفص اه 7: زا باختنا

 تسا کالب و نسنیلیب فورعم سدح کچوک تیاهنیب تلاح کی نیا
 .(لوا ةبترم یارب اهنت هچرگ دهدیم تسدهب یسدنه یدوجو مکح کی هک)
 (۲۱ .۴) و (۱۵ ۰۴) لبآ لیسنارفید تالداعم زا یریگلارگتنا مهف لاحرههب
 Fel sale و :قیسع :الاسم گی

 یباسح اساسا :یش ةنوگج هک دیریم رظنهب یفطنم شسرپ. نیا لاح
Migییاهنامک یاهسامم :رابرد هک دوشیم ضحم یسدنه ًةلأسم کی دراو  

 نيا یگنوگچ ریز لاثم .تسا یربج yy کی یور ياههرود-* یاضن رد
 .دهدیم ناشن ار رما

 (E)2 یاهنامک یاضف سپ «تسا یعضوم ًالأسم نيا هک اجنآ زا لاثم

 یهانتم یطخ بیکرت کی ؛نامکز ا روظنم هک میریگیم رظن رد ار 6(2۳) رد

 نراقتم برضلصاحهب صرق.# زا یلیلحت یاهتشاگن زا حیحص بیارض اب

1. Roitman 2. Voisin 

 رارکت دنیارف کی ةلیسوهب باوج ندرک ادیپ ینعمهب لیسنارفید ةلداعم کی زا یریگلارگتنا ۷
 ار هلأسم دیاب .تسین یلمع لیسنارفید و باسح یاهشور درادن قتشم 4۵ هک اجنآ زا .تسا
 زا هلحرم ره رد هک رارکت دنیارف کی اب دیاش «مینک لیدبت «اهومن» سم هب یرگید لیاسو اب
 (۲۰ ۰۴) و (۱۰ .۴) لیسنارفید یاههلداعم لیلحت اب ای .دهاکب رود-* «یباسح یگدیچیپ»

 las;,| a cod Q (valuations) یاهیزاسلماک رد

 



VET Yb tly (it 

 ناونعهب اه(6:) هب رگا سپ .میسریم کچوک هاوخلد ةزادناهب |ع:| یازاهب

 هک یسدنه لیالد رطاخ هب .میرگنب (۲ .۵) موهفمهب یلاعتم ابیرقت یدادعا
 tole: Whe) Gre تالداعم رد دیاب اهنآ .دوشیم یشان لبآ ٌةيضق زا

 .دننک قدص 60 یور (یطخ

 لکشهب یاهلارگتنا
+(€,77) 

| r(x, y(x))dx )۴.۵( 
(6.:۷۰) 

(E50), (En) € F(Q) 5یاهدعب رد اهنآ یلیلحت یاهاتمه هارمههب  
 اههرود .دناهدش هدیمان بوانن یاههرود "ریگاست و !جیوستنوک طسوت هرتالاب
 دادتما رد لارگتنا ینعب ؛دنوشیم زین (8,1)) > (17۰,.6) هک یتلاح لماش

 و (4:۷) نتفرگ یکی اب تقیقح رد .) ),(7۱  ةتسب رود کی
(é.,7-)یمخ یور هتسب رود کی رب یلارگتنا هب لیدبت (۴ .۵) لارگتنا  

 .دوشیم نیکت

 هک دننکیم دیلوت ][ یارامش نادیم کی بوانت یاههرود

0 ۰11 0 

 حیرص لاثم چیه هک دننکیم ناشنرطاخ نینچمه ریگاست و جیوستنوک
 تسد رد دشابن بواتت ةرود هک یلاعتم ددع کی زا یاهدشهتخانش و

 :تسا نیا یلک لصا

 :دنوش فیرعف یسدنه یطیارش اد دیاد 7 MT (Sa طداور )۵. ۵( 

 زا یاهلیسنارفید رگا ؛رگید لاثم یارب .دش هداد الابرد لصا نیازا لاثم کی

 کی هک میریگبرظنرد نانچ دناهدش فی رعت () یور هکأر هلو ۰۰۰۰ «ان» لوا عون

 2۸,۰۰۰ We 6 10۱5۰ 2) رگا نینچمه ,دنشاب زین ظق "()) یارب هیاپ

Gyles LSیاههرود هاگنآ .دشاب یلارگتنا یزولوموه نیلوا یارب  

Waو  
۹۳ 3 

 :دننکیم قدص نامیر یطخود یاههطبار نیلوا رد

2 = ۳۰:۲۵( 

 ؛یسدنه روطهب .تسا عطاقت سیرتام نوراو 2 ع ||0ءز|| اجنیا رد هک

abel, alمیم رظاقت ره شیک نیا ,دیآیمهگ ج ۳ 36 رطق نر نا  
 0 یور « ذجرد زا یاهلمجدنچ ةطبار کی 7 < ۰۰ 8 ةتفاي

n 

(¥.0) 

  

1. Kontsevich 2. Zagier 

SP 

 ییاهلارگتنا نینج لبآ نامز رد هک میدید اجنآ رد .میدرک عورش یربج عبات کیزا

Lyin Gals alpenدندشیم هتفرگرظن رد یریگلارگتتا یالاب دح زا «یلاعتم  

 اهنآ نایم زا ناوتب نآ اب هک دوب یلمعلاروتسد ندرک ادیپ رد لبآ قیمع شنیب و

 یاهلارگتنا هب یددجم ٌةقالع ریخا یاهلاس رد .دیشک نوریب یاهداس طباور
 تلاح رد اهنآ ندود یلاعتع رطاخهد ًاقتقد هک تسا هدمآ دوجوهب (۱۰۱)

 هچ و دننک دیلوت ار یطباور نینچ ٌهمه هچ .یلبآ عون زا یطباور .تسا یلک
 :تسا یباسح یربج دسلته رذ لفاسم نیرفسع زا یکی اهنآ دمایپ بکن

 .مينکیم حیرشت هصالخ روطهب ار نيا نونکا
 یربج ةلداعم مینک ضرف

[1)2:۷)2(( < ۰ 

 فیرعت (یددع نادیم کی یور اي) 62 یور .دنکیم قدص نآ رد 2(7) هک

 میهدیم رارق 6., 6 < 60 یارب .1:(1) 6 0[: ۷] ینعی .دشاب هدش

3 

u(é) = | y(a)dax (1.0) 
é 

 یرایسب نانادیضایر طسوت یدامتم یاهلاس یط «(6) دادعا یلاعت یاهیگیو
 تسناوت ۱۹۸۱ لاس رد یریبماب .تسا هدش هعلاطم "یریبماب وکیرنا نوچمه
 روطهب هک دنک تابثا دوب هدرک مالعا !لگیز ۱۹۲٩ رد ادتبا هک ار یاهجیتن

 :درک نایب نینچ ار نآ ناوتیم یمسرریغ

 یار و دشاش 6 زا یربج عمان كد 6(۸) مينکیم یشوف )1.0(
 زا منم یرادقح ناونعهب هک ۶. > ۰ ميريگیم تلوهس

(x)ره قارب تروص نییا رد ؛تسا هدش هتفرگ رظن رد  

ses if orb sSeرا هک دراد دوجو 011(  

lg) < C() 

I days VQ یود یربچ ةلداعم چبه رد w(E) ST 

 .دنکیمن قدص

 .تسا قداص زین (۴ ۰۱) رتیلک یاهلارگتنا یارب نینجمه هجیتن نيا
 مخ کی F مینک ضرف .لوا عون لیسنارفید کی لارگتنا دروم رد صوصخ هب
 ًةطقن رب سامم طخ هک ,دشاب Ghe abe کی 8 هةصتخم 6۰ و موس ةجرد

 :دراد یکجوک یاهشزغل فطع

  

 یطخ طباور هب لبآ ٌهیضق زا هدافتسا اب و

۷)6۱( + ۰۷)6۱( + ۷)6۲( < ۰ )۳.۵( 
  

1. Enrico Bombieri 2. Siegel



rv 

(G. Bol) fy (W. Blaschke) S2% J]دیدج رثا 99 44 45,6 , 

Analytic web geometry, in Web Theory and Related Topics, World 

Sci. Publishing, Toulouse (1996), 6-47 

yo 5 (A. Hénaut) ga JI 
Differential geometry of webs in Handbook of differential geome- 

try, vol. I, pages 1-152, North-Holland (2000) 

gle (V. Goldberg) Spalf 5 (M. Akivis) yo 55! flراثآ رب یرورم  

 .تسا ناگتشون دروم رد رتشیب ییامنهار و دیدج
 bl gl یاهلاقم رد متیراگلید یارب یعبات کت یلبآ تروص

Note sur la fonction pa = + + Spb es <b Sepp +s, Oeuvres 

complétes, pages 189-193 

 .تسا هدمآ

 تفای ریز عبنم رد ناوتیم ار 26(12017۲) یارب (131060) کالب لومرف

Lectures on algebraic cycles, Duke Univ. Math. Ser. IV (1980). 

 یربج ةيور کی یور طاقن یاههیارآ هب لبآ یضق شرتسگ ةراب رد یثحب

 ریز تاصخشم اب فلم نيا و نیرگ کرام ملق هب یاهتشون رد
Abel’s differential equations, Houston J. of Math. (volume in honor 

of S. S. Chern), vol. 28 (2002), pages 329-351 

 .تسا هدمآ

 2D. Zawier) S|; 4 (M. Kontsevich) جیوستنوک زا یاهلاتم رد

Periods, Mathamatics unlimited—2001 and beyond, Springer, Berlin 

pages 771-8082001(, ( 

 ةيضق .تسا هدش ماجنا یربج یاهلارگتنا یباسح یاهیگژیو زا یلک یسررب کی
(Bombieri-Siegel) [epeeتاصخشم اب یرببموب زا یاهلاقم <  

 تسا هدش هداد حرش ريز

On G-functions, Recent progress in analytic number theory, Vol. 

Durham (1979), pages 1-67.2,  

 باتک
G-functions and geometry, Aspects of mathematics, E/3, Friedr. 

Vieweg and Sohn, Brandenberg (1989) 

 یثحب هلمجزا .تاعوضوم نيا زا ی«میمعت» لماش (1. ۸۰۵6) هردنا رثا

 .تسا کیدنتورگ سدح ٌراب رد

ok KOR OR OK Ok 

e Phillip Griffiths, “The legacy of Abel in algebraic geometry”, 

Legacy of Neils Henrik Abel: The Abel Bicentennial Oslo, June 

3-8 2002, by R. Piene and O. A. Lauda (eds.), Springer (2003). 

 اکیرمآ «نتسیرپ هاگشناد. تیق رگ پیلتف

 ثیفیرگ پیلیف /یربج ةسدنه رد لبآ ثاریم

 همه هک تسا نيا کیدنتورگ زا قیمع و ابیز سدح کی .دهدیم تسدهب
Q Gy Tay Ura,سدح تقیقح رد .دنیآیم تسدهب یشور نینچ اب  

 دمه و (4) یور هاوخلد دعب زا راومه یاههتیراو یارب یهباشم مکح کیدنتورگ

 .تسا ات یور هدش فیرعت یربج مارود یاهیژولوموهوک

 کیدنتورگ سدح رب لمتشم (۵ ۰۵) زا یمهبمریغ و قیقد یدنبلومرف نم

 ,دنایعضوم یظاحل زا هک) لبآ عون زا یاههطبار و (تسا ریگارف یظاحل زا هک)

 .مسانشیمن (دنوشیم یشان /» (60),) > * یواست ریگارف طرش زا هچرگ
 شخب رد هک لبآ لیسنارفید تالداعم یباسح یاههبنج نتفرگ رظن رد اب اما

 مدقتعم .دمآ الاب رد هک اههرود هب طوبرم یباسح یاهشسرپ و دش حرطم لبق
 ثاریع و لجآ ةيضق یباسح یاههبنج تفگ ناوتیم نانیمطا اب ًابیرقت هک

 نانادیخایر یارد نیمع و یساس۱ تحس كي لدآ زا دعب عوس نرق رد هند آ
 .دوح دهاوخ

 ثحبم نیا ناگتشون ٌةراب رد ییامنهار ۶
 ناونع اب Gaul یاهلاتم لبآ )3924 (Paris memoiré) «سیراپ شرازگ»

Memoiré sure une propriété genérale d’une class trés entendue 

des fonctions transcendantes 

 متفه دلج رد و دش میلست سیراپ مولع یمداکآ هب ۱۸۲۶ لاس رد هک

 :لپآ راثآ هعومجم رد هلاقم نيا .تفای راشتنا ۱۸۴۱ رد «شرازگ»
Oeuvres complétes de Niels Henrik Abel, pages 145-211 

 .تسا هدمآ زین

 .هدش هداد عاجرا نآ هب (*) تشوناپ رد هک یاهلاقم

sur Vintegration de la formule differentielle pdz//R,R and p 

étant des fonctions entiéres, Oevres complétes, pages 104-144 

(V. A. Malyshev) 2Jl woo dle cul 

Abel equations, St. Petersburg Math. J., vol. 13 (2002), pages 1-45 

 ناگتشون دروم رد یرتشیب ییامنهار و لبآ ةيضق زا یشرتسگ یواح
seal 

 فراعتم lg af LSU) que» J Led ,یلوصم :تیاور
 فورعم باتکررد ًالثم .تسا هدمآ ley Gay هب طوبرم

Die idee der Riemannischer fldchen 

 .لیاو نامره رثا

 الیسوهب نآ یاهشرتسگ و یل سوفوس ةیضق هلمجزا ,یعضوم یاهسکع
 :فلوم نيا ملق هب یاهلاقم رد :نارکیف و ویراذ

Variations on a theorem of Abel, Inventiones Math., vol. 35 (1976), 

pages 321-390 

 دیدج ةلاقم .تسا هتفرگ رارق ثحب دروم
G. Henkin, Abelian differentials on singular varieties and varia- 

tions on a theorem of Lie-Griffiths, Invent. Math., vol. 135 (1991), 

pages 297-328 

 یفرعم دناهتفای راشتنا رکذلاقوف ٌةلاقم زا سپ هک ار یدیدج عجارم و جیاتن

Ss 
 ES رد راب نیتسخن یارب اههتفاب ٌهیرظن

Geometrie der Geube. Topologische Frogen der Differentialge- 

ometrie, Springer, Berlin (1938)



 FA ۱ رام : ۱۴ لاس :ییضاتر رفت

 :یرامآ مولع

 *اهیریگتهج و اهکرحم «لوحت
  
  

 * لاه رتیپ

 روپیناهج هللاحور ٌةمجرت

 یاهلاس رد ار یمکحم .یاتبم اههمشجوس .یتوگانوک هک روطنامف:تسیرد

 .دوب هدرک مهارف نآ یارب عوضوم نيا دشر ةیلوا

 یمتسیب نرق یاهتفرشیپ ۱
 رامآ ةرابرد ,سلجنآسل رد اینرفیلاک هاگشناد رد ینادخیرات رتروپ رودولت

 «فرط نيا هب ناباسح عادبا نامز زا لقاال .تقوچیه مییوگن رگا» :دسیونیم
 هتشادن یعیسو درپراک نماد هزادنا نيا هب ات تایضایر زا یدیدج ةخاش چیه
 ۱۸۲۰ یایلاس رد یراعآ رکفت روی ناونع اب شباتک رد یو .«تسا

 یاهلاس نآ هب ار دوخ هجوت مامت .[۱۹] دش رشتنم ۱۹۸۶ لاس هب هک ۱٩۰۰ اد

 یاهکرحم .باتک نیا یزاغآ دنب نامه رد هکلب .دنکیمن فوطعم مهدزون نرق
 :دوشیم فیصوت متسیب نرق رد یرامآ مولع یاهدرواتسد و ددعتم

 یاههداد لیلحت یضایر رازبا ناونعهب رامآ .متسیب نرق رد»
 رد هگ رامآ :تمسا هدش هتخاتش یاهدهاشم و یشیاموآ

 تواضق یارب مطم یانبم اهنت ار نآ یمسر یاهیراذگتسایس

 ییایمیش داوم ندوب رطخ یب ای نامرد یاهشور ریثأتالثم ةرابرد

 نوجمه یدراوم رد نآ زا تراجت و تعنص لها و .دننادیم

 نآ نایم رد حوضو هب .دنیوجیم دوس یتعنص تیفیک لرتنک

 نیکو وب ناشریثأت هک دراذ wk ملع تالوصحم زا هتسد

 .تسا ریگارف و هدرتسگ رایسب دارفا یصوصخ و یمومع

 زا دامتعا لباق جیاتن لوصح یارب یرامآ لیلحت نینچمه

 ریدپانبانتجا یملع یاههتشر زا یرایسب رد ,یبرجت تادهاشم

 مینکیم رورم راصتخا هب هتشذگ نرق یط ار یرامآ مولع لوحت .هتشون نیا رد
 یاههیرظن ءاهدربراک :میراد نآ یلصا یاههزیگنا و لماوع هب یصاخ هحوت و

 تابساحم تفرشیپ هأیخا و .دنهدیم لیکشت ار نآ یانبریز هک یضایر
 لباقتم تاریثأت هک دید میهاوخ .تسا هدناسر یرای نآ ققحت هب هک یکینورتکلا

 نکمم هک ییاهشنت یضعب مغریلع و تسا هدیچیپ ,فلتخم یاههبنج نیا

 خر (رگید یوس زا اهدربراک و وس کی زا هیرظن ناراداوه نیب الثم) تسا
 fide, Le نوک iS sla رد ,؛تفرتشتب .؛تسا دنسذوس رامآ یارب ًامیقتسم تغد

 تسا نآ توق ًاشنم مه هتبلا و تسا یضایر مولع نایم رذ رامآ ژاتمم

 یاههداد ریبعت و لیلحت رد یضاید رازبا اهنت ناونع هب رامآ هک یشقن لثم)

 هکنیا صوصخ هب] نآ فعض ًاشنم مه و (دنکیم ایا یاهدهاشم و یشیامزآ
 دوخ رد دیاش یتح ,یصاخ یملع ماظن چیه رد یعیبط هاگیاج چیه رامآ

 زا یاهزادنا ات رامآ یتآ یاهتفرشیپ ریس .لیلد نیمه هب .(درادن مه زامآ

 زا هلحرم نيا ,رگید یهاگدید زا .تسا هدش جراخ مه نانادرامآ رایتخا

 عونت هک تسا رامآ ملع یاههشیر هب تشگزاب ؛دنهدناشن ,رامآ لوحت ریسم
 :یسانشناسنا «یزرواشک .موجن رد .هنومن ناونعهب هاههشیر نيا .دنراد رایسب

 هب ,هلحرم نيا .دنراد یاج یضایر و داصتقا ,یسانشناور ,یسانشروناج

 رد مه یساسا تارییغت زا یکاح ,یتابساحم ناوت ؛داعلاقراخ دشر ٌهفاضا

 دنهاوخ راکهب هدنیآ رد هک تسا ییاهشور عون رد مه و یرامآ رکفت و راک هوحن

 ثحب هک تسا نیا زا یکاح دوخ هراذگ نیا یریذپانبانتجا ,لاح نيا اب .تفر
 ریدقت ره هب .دنکیمن ام دیاع ینادنج زیچ «نآ یتسردان اپ یتسرد رس رب
:تسا یتآ یاهتفرشیپ یارب یحبحص یانبم نیقي هب رامآ ینونک تیعضو



۳۹ 

 هعلاطم زا شاهزیگنا و تسنادیم مه تایضایر یلو دوب هدرک ذخا جیربمیک

 دوجو اب .دوب یموجن یاههداد رد یاهدهاشم یاهاطخ هب شاهقالع نامآ رد

plاب هک دوشیم طوبرم ۱٩۹۱۹ لاس هی اتدمع رامآ رد وا یلصا یاهراک  
 عقوم نآ مه و درکیم یراکمه !دنستور رد یزرواشک تاقیقحت یوتیتسنا

 سنایراو لیلحت و یشیامزآ یاهحرط ٌهنیمز رد یاهناماگشیپ یاهراک هک دوب
 .داد ماجنا

 متسیب نرف رد یرامآ مولع رد مه رگید راذگریثات رایسب دنور کی .هتبلا

 تایضایر زا هکنيا هن دوب تایضایر دوخ شیلصا کرحم هک تشاد دوجو

 [VF] گربراو .دیوج هرهب هعسوت و فیصوت یارب فرص یرازبا ناونعهب
 «مراهچ ٌةرود» عورش ٌةطقن ار یرظن رامآ رد "دلاو ماهاربآ یاهراک صوصخ هب

 و دوب هدید یاهتفرشیپ رایسب یضایر شزومآ دلاو .دنادیم رامآ شرتسگرد

 لاح نیا اب .دوب لیسنارفید ةسدنه و کیرتم یاهاضف ةيرظن شیلصا قالع
 یاهلابند یاهلیلحت صوصخ هب ,رامآ نيمز رد وا یملع یاهراک نیرتراگدنام

 ملع تفرشیپ هک تفگ ناوتیم هاهنیا زا هتشذگ رامآ یرظن تمسق رد

 ae pl GS هب هک یشخب نآ APA و متسیب نرف رذ لامتحا

 .تسا هتشاد رامآ ملع رب یدایز ریثأت هدوشیم طوبرم یسور و یوسنارف

 وس کی زا [برغ و قباس یوروش نیب] درس گنج زا یشان تاشقانم نکل
 یدنبمیسقت یبرجت و یرظن هب ار نانادرامآهنافسأتم هک یاهشیش راد و
 ناوتعهب :تسا هدنش رامآ و (lee! ge bls شزتسک زا عنام .تسا هدرک

 زا سی یگدنآ ۱۹۹۲ لاسرد یفح هک ميوشيم روآداب :لوا ًأس نا یاهو
 شرامشرد ومجاتیدناس ییایناتیرب ةمانزور ,یوروش رد تسونسالک یریگجوا

 فوروگوملوک یردنآ یارب یهاگیاج چیه «متسبد نرق ن دنزاس زا نترازه
 و) یبرغ راذگریثأت نادنچ هن نادنمشناد زا یخرب هکیلاح رد دوب هدشن لئاق
 فوروگوملوک .دوب هدروآ دوخ تسرهف رد ار (نوسریپ لراک و رشیف دلنار اقافتا
 مود هجرد رد و هداعلاقوف عادبا ٌةوق و دادعتسا اب ینادیضایر لوا هجرد رد

 هتفرگ یژولوموهوک و یضایر قطنم زا ,شیملع قئالع فیط .دوب نادلامتحا

 اب .دوب هدرتسگ .تج یاهروتوم رد اوه مطالتم نایرج و تارایس تکرح ات

 لامتحا ةيرظن رد وا یاهدرواتسد رطاخ هب رتشیب شترهش کشیب نیا دوجو
atlوا «یلسا صسفم» از لاصحا :8یناقیو .فزاعمشخیلاع هک ییاج  

 هتشذگ ,یفداصت یاهدنیارف یاهیگییو :رابرد فوروگوملوک درواتسد .دنادیم

 نآ زا و تاعالطا یرامآ ٌةیرظن اب یمیقتسم طابترا ,شرگید یاهدربراک زا

 .دراد یار مولع اب ,قیرط
 ناشن ؛متسسیب نرق رامآ یاهتیصخش یاهراک حرش زا نم یلصا فده ,هتبلا

 یملع یاهتیلاعف فیصوت هن تسا رامآ یاههشیر ةداعلاقوف یگدرتسگ نداد

 Alte مین هراشا مغ یرگید دارقآ مان هب ميتسنارتیم .نآ ناراذگنایلپ کنکت

 سیروب ؛نادیضایر مه و دوب نادیمیش مه تسوگ دننامه هک "رمارک الاراه

 نادکیزیف مه رشیف نوچمه هک *نمین یزرج ,"زیرفج دلره ,"وکندهنگ
 :هنیمز شیپ نیا رب هوالع هک ۲سیبونالاهام اتناسارپ ؛نادیضایر مه و دندوب

 .دوب هدنارذگ جیربمیک هاگشناد رد مه | یعیبط مولع رد سوییرت ناحتما

Anka of؛تفرگیم ریثأات دوخ یداصتقا ةنيمزشیپ زا ثرووجا دننام هک  
  

1. Rothamsted 2. Abraham Wald 3. Harald Cramér 

4. Boris Gnedenko 5. Harold Jeffreys 6. Jerzy Neyman 

7. Prasanta Mahalanobis 

 لاه رتیپ /اهیریگتهج و اهکرحم .لوحت :یرامآ مولع

 کیاکم :یّمک کیتنژ دننامه یدیدح یاههزوح رد .تسا هدش

 ءزح یرامآ تایضایر ؛یسانشناور رد شوه نومزآ و یرامآ

bs Sardتسا هدش طوبرم .» 

 تایضابر زا یرایسب یاههزوح ییافوکش و هعسوت دهاش متسبب نرق دنچره
 هدناهدش گرزب بالقنا ود راجد ناشرمع یط رد اهنآ زا یکدنا دادعت .تسا هدوب

 یضایر ملع کی رشن و شیادیپ .تسخن بالقنا .تساهنآ زا یکی رامآ و

 یاهشور .دوب یفداصت یاهاطخ نمضتم یاههداد لیلحت روظنم هب دیدج

 یاههیاب» هتفگ ناوتیم هنافصنم هک دراد قلعت متسیب نرق هب ردقنآ ملع نيا

 ینامز رد .[۱۹]«.دش هتخير ۱۹۳ ات ۱۸۹۰ نیب یاهلاس رد یضایر رامآ

 تحص مه زونه ؛شیپ لاس هازنپ ًابیرقت ینعی «تشون ار دوخ .باتکرتروپ هک
 cb یددع یاههداد لیلحت یلصا یاهشور» هک دوب عاند لباق بلطم نیا

 .(دندش یزیرهیاپ هرود نیمه
olyرد دوش لیدح دیاب اعدا نیا نانادرامآ زا قرایس رظن زا هنیرسا  

 بالقنا و تسا هدش ربارب رازه .اههنایار ةهظفاح و تعرس ,لاس هدزناپ نیمه
 تایساحم نف رد تفرشیپ زا یشان مه دیاش و هزا رثأتمًانیقب هکر امآ رد مود

 نیا و .هتشگ یرامآ یاهشور رد یساسا تارییقت ثعاب.؛تسا هدوب یاتایار

 یزیج هب رامآ عوضوم ,هدنیآ ةهد دنج رد و تسا ینالوط یهار یادتبا هزات

 هچنآ اب ,دیکأت و یسررب دروم لئاسم عون و درب رظن زا هک دش دهاوخ لیدبت
 رامآ یلبق یاهتفرشیپ رگا .تشاد دهاوخ رایسب توافت .میسانشیم هزورما
 نیا دایز لامتحا هب هاگنآ .دوب هداد حر هبساحم يزورما یاهتفرشیپ رتسب رد

 ملع کی .تسه نونکا هچنآ زا شیب و تشادیم یضایر ٌةبنج رتمک عوضوم

 .تفریم رامش هی یبرجت

 زا متسیب نرق یادتبا و مهدزون نرق یاهتنا رد رامآ زا یگرزب شخب
 ات و تفرگ تاشن یزرواشک زین و یعامتجا و یتسیز مولع رد ییاهدربراک
 هعسوت ار رامآ ملع هک دندوب یملع یاههزوح نیا ناصصختم یدایز ةزادنا

 نوتلاگ سیسناف اتم .دندرک تیبرت ار ناندرامآ لوا لسن زا یشخب و دنداد
 روهشم ناسنا شوه ةرابرد شاهناماگشیپ تاقیقحت رطاخ هب رتشیب دیاش هک
 رد مه و یراتسرپ رد مه هک لگنیتیان سنارولف .دوب حایس و سانشناسنا .دشاب

 تشاد ريم و گرم رامآ ةرابرد یدایز تاعالطا .دوب هدید شزومآ تایضایر

 ریبعت و هئارا ؛یروآعمج رد وا راکتبا و یروآون یارب یاهزیگنا تاعالطا نيا و

 ییاهشور رطاخ هب ًانیقي دوب نادیضایر هک ,نوسریپ لراک .دش یرامآ یاههداد
 طوبرم یسانشتسیز لئاسم رد رامآ ندربراکهب نمض رد هک تفای ترهش

 یتسد هک ینادیمیش «(تندوتسا) "تسوگ مایلیو .درک عادبا لماکت و تئارو هب
 یاهنومنکجوک لئاسم ٌةنيمز رد ار اهراک نیتسخن .تشاد تایضایر رد مه

 ار تاقیقحت نیتسخن .دوب سانشروناج هک «"نّدلو لئافار .داد ماجنا رامآ رد

 هدیمان "کیرتعوید هک ار یاهلجم سیسات و داد ماجنا یجنستسیز ةرابرد

 سیسنارف .درک داهنشیپ .هنیمز نیا رد رتشیب تاقیقحت تبث روظنم هب دش

 نکل .دوب هتخومآ دوخ شیپ مه ار تایضایر و دوب سانشنابز "ثرووجا

 نادداصتقا ناونعهب هک دوشیم ینامز هب طوبرم رامآ رد وا راک نیرتمهم

 ار یگتسبمه بیرض یرتماراپا لداعم هک "نمریپسازاراچ .درکیم تیلاعف
 هاگشناد زا ار موجن یسانشراک ةجرد رشیف دلنار .دوب سانشناور .درک عادبا

2. Raphael Weldon 

  

1. William Gossett 3. Francis Edgeworth 

4. Charles Spearman



N Byles ۰۷۳ لاس :یمع ابر att 

 .درکیمن یژابرامآ رذ یمهم شقن ۱۹۷۰ ةهد ات «تفر راکهب اهنآ هب هتسباو

 یرگید نانادیضایر و "یلزرمه ناج هنیمز نیا رد ار اهراک نیتسخن هکنآ ات
 ,هتبلا .دننادب ناشدوخ زا ار اهنآ نانادرامآ تسا نکمم دنچره .دنداد ماجنا

 نومزآ دروم رد [۱] درانراب جروج هک یراک لثم تشاد دوجو مه ییاهانثتسا

 ددجم یریگدنومن یاهشور یور هک یتاقیقحت روط نیمه و داد ماجنا ولراکتنوم

 .داد میهاوخ حیضوت اهنآ ةرابرد Lae هک تفرگ تروص

 نيا [هبساحم یاهنیشام هب درکیور مدع] یلصا لیالد زا یکی .عقاورد
 یاههنایار هب یناسآ هب ۷۰ ass مود همين دودح ات نانادرامآ تیرثکا هک دوب

 زا ینعی رتشیپ یلبخ یکوت .هتبلا .دنتشادن یسرتسد تردقرپ یکینورتکلا

 هنایار هب قیرط نآ زا و درکیم یراکمه لب یاههاگشیامزآ اب ۱۹۴۵ لاس
 ,نانادرامآ تیرثکا یارب ,متسیب نرق رخآ ةهذ.هس ایود ات انا :تخاد یسرتسد

 رسدردرپ یدنیارف .تلاح نیرتهب رد اب و دوب نکممان اپ یکینورتکلا تابساحم

 ٍ .یلماعتریغ و

 ةهد ود یط .تسا هدرک رییغت الماک تیعضو .دیدج نرق زاغآ رد ,نونکا
 یضایر یاههیرظن و هوقلاب یاهدربراک اب هارمه یانایار تابساحم .هتشذگ

 و داجیا رد ,هدننکلیهست لماع کی طقف هن و یلصا ناکرحُم زا یکی ناونعهب

 یتسار هب رگید ار یاهنایار تابساحم .تسا هدوب رثوم یرامآ یاهشور لماکت
 ادتبا لئاسم زا یرایسب هرامآ نیون ملع رد اریز .تسناد دلوم و کرحم ناوتیم
 نودب اما دنایدربراک هوقلاب هک یلئاسم تروصهب ینعی - «درجم» لکش هب

 ییاهلحءار سپس و ینیبزاب - دشاب رظن رد اهنآ زا یصاخ دربراک هکنآ

 زا یبوخ ٌهنومن .دوشیم هئارا اهنآ یارب روحمنایار يرامآ یاهشور یانبمرب
 یاهنومزآ و نانیمطا یاههزاب نتخاس یارب نادرگدوخ یاهشور ةئارا .تسد نیا

 نونف .ادینک عوجر ۳ شخب هب رتشیب تایئزج ٌةظحالم یارب) تسا ضرف
 یاهرازبا دوجو ٌةطساو هب ًاتدمع ءاهنآ یانبریز یضایر یاههیرظن و دیدج
 .دناهتفای ناوارف ةعسوت .دومن هدافتسا اهنآ زا زاین تقو هب ناوتیم هک یتابساحم

 ,دوب هدش عضو هیرظن یاهزرم دربشیپ یارب یتالامتحا ینابم هک دوب اهلاس

 یناک هیجوت و هزیگنا هزایندروم یتابساحم یاهرازبا هب یسرتسد نودب نکل
 .دوبن مهارف لئاسم هب نتخادرپ یارب

 رد :یمهع یاههبنج زا :تانساعم بقا هک سا نیا نایوگ قیوف حب
 ةتشذگ خیرات یاجک چیه رد .تسا هدش هتسب یدربراک یاههزیگنا پسا ولج

Jblهدیجنس یکینورتکلا یاههنایار ناوت یانبمرب هزورما هک) تابساحم  
 نونکا هک یمهم گرحم نینج رزاسآ .یاهشور ریش رق هاگچیه (دوشیم

 نامه ریظت و دناشساتس عضو نيا زا اهیضعب «هتبلا .تسا هدوبن تسه

 رامآ دربشیپرد یضایر یاههیرظن کرحم شقن ةرابرد هک دنراد ار ییاههغدغد

 .دوشیم زاربا
 ایز دنتسه اجهبان ,هبساحم و هیرظن شقن ٌةرابرد اههغدغد نيا یلو

 رد ار نآ داعبا همه هک دنراوتسا رامآ لوحت هب تبسن یهاگدید یانبمرب
 فیط کی رد ار نوگانوگ یاهکرحم و اههزیگنا هک یهاگدید .دریگیمن رظن
 کی قیرط زا ار اهنآ تلاح نیرتهب رد اي دهدیم رارق مه رانک لآهدیا یطخ
 هک سا نیا رب روت :هاگدید نيارذ .دزاسیم طوبرم مه هب حطسم رادومن

 هنیهب یتروص رد تعنص زین و گنهرف «هعماج هب رامآ ملع یناسرتمدخ

 تاقیقحت سپسو دریگرارق رظندروم تسخن ٌةلهورد یلمع جیاتن هک دوب دهاوخ

1. John Hammersley 

  

 هدید شزومآ تایضایر رد مه و یراگنهمانزور رد مه هک "گنیلته دلره
 هدوب متسیب نرق رد یضایر مولع زا یاهخاش رتمک ,رگید دارفا یرایسب و دوب
 وزج «عونتم دح نیا ات ییاههنیمزشیپ اب یدارفا درک اعدا ناوتب هک تسا

 .دناهدوب نآ ٌهتسحرب ناعدیم

aNرامآ ددگتم یاهکرحم  

 .میدروآ رامآ یزورما یاهشور شیادیپ هب عجار لبق شخب رد هک یحرش
 رد دلاو راک یتح .داد ناشن ار یلمع لئاسم ندوب شخبهزیگنا یگنوگچ

 تامولعم تعسو و تقد نوهرم یدایز ةزادنا ات هک یاهلابند یاهلیلحت ةنيمز

 گنج یط یتعنص تیفیک لرتنکرد الاب یاهدرادناتسا موزل زا .دوب وا یضایر
 .دوب هتفرگ هزیگنا یناهج مود

 طابترا هنوگچیه نودب لامتحا و رامآ یرظن ةبنج مظعا شخب ,نیا دوجو اب
 :شخبهزیگنا .هیرظن «یمقم دراوم رذ .تسا هدرک دشر اهذربراک اب یمیقتسم

 .تسا هدش یصاخ یاهدربراک هب رجنم دوخ و هدوب aS a8 5 هدنهدورین

 یدنبتروص رد فوروگوملوک راک لیمکت رد رلف یلصا ةزیگنا ,لاثم یارب

 راک نیا یط نکل .دوب یضایر افرص هزادنا ةيرظن کمک هب لامتحا ةيرظن
 اي .دش دنمهقالع کیتنژ رد هژیوهب لامتحا یاهدربراک زا یعیسو فیط هب

 ةيرظن زین و هتسویپ_نامز یفوکرام یاهدنیارف ةنيمز رد فوروگوملوک یاهراک
 مطالت ةيرظن رد دربراک هلمج زا) تسا هتشاد یصاخ یدربراکراثآ .کیدوگرا

 ةرابرد فوروگوملوک یاههاگدید ,لاح نیا اب .(نآ هب هتسباو یاههدیدپ و اههراش
 ؛لاتم یارب .دشیم هیرظن یاهزرم شرتسگ زا عنام «تسرد» یاهدربراک
 رد هریاد یاهتشاگن_دوخ ٌةوقلاب دربراک رابرد فوروگوملوک هک تسا روهشم

 هک دوب هدرک هیصوت [دلونرآ ایوگ] شنادرگاش زا یکی هب ,بلق نابرض ٌةهيرظن
 ةلاسم .جدشاب قفس ساق هک تست یگیسالک لئاسم تسق نآ زا نیو

 دعب لاس ۲۵ هرخالاب هکنآ ات دنام مامتان نانچمه بلق نابرض رد دربراک

 .تفرگرارق ددجم هجوت دروم
 یمک ایست را رامآ تقرشب «یتالوط 285 تاب هک تسا گن نایاش

 رظن زا هک یاهنایار تابساحم .تفرگیم یکینورتکلا تابساحم تفرشیپ زا

 کی مکتسد رد ,هدش زاغآ ۱۹۴۰ هد ةنایم زا تفگ ناوتب دیاش یخیرات

 یاهانثتسا ,لاح نيا اب .درکیمن افیا رامآ رد یمهم نادنچ شقن نرق عبر

 دروم رد یلوک اب هارمه یکوت ناج راک هلمج زا .تشاد دوجو مه یهجوتلباق

 یکوت ماگنهدوز صیخشت .نآ زا رتیلک ای ۴[۰] عیرس ٌهيروف لیدیت متیروگلا

 زین و .دنشاب هتشاد دنتسناوتیم یمقر یاههنایار هک یمیظع ریثأت دروم رد

 یتسد هچ sll هب اما .ایناتیرب رد دتسمتور رد یرامآ تابساحم ٌهعسوت

 یاهیگزیو فشک یارب ییاهرازبا مشچ هب «یدابز ةزادنا ات ,یکینورتکلا هچ و
 .رگید یاهشور داجیا یارب یاهلیسو ناونعهب ات دشیم هاگن دوجوم یاهشور

 نینچ لیالد ًةلمج زا مه یمیدق ٌةبساحم یاهتیشام مک ًاتبسن ناوت بلا
 .دوب یعضو

St Glyنوسریپ نوگا ار «یزاسهیبش ةعلاطم» رد هیلوا یاهراک زا یکی . 

 یگتسبمه بیارض نوگانوگ یاهیگزیو نآ کمک هب و داد ماجنا ,لراک رسپ
 شور .[[۱۸) ۸[۰] ۷[۰] هب دینک عوجر] .تخاس نشور ار فراعتم یاهبتر

 یاهتیمک و اهلارگتنا ةبساحم یارب و دش حرطم کیزیف رد ًاتدمع هکولراکتنوم

1. Harold Hotelling 

 



۵۱ 

 و یاهنایار تابساحم تفرشیپ زا اهتیامح نیرتیوق زا یشخب :انمض
 مولع نادنمشناد بناج زا ,هیلوا یاهلاس رد .نآ هب هتسباو یاهمتیروگلا
 زا هک یرکید نادنمشناد بئاح زا اموزل ةن :تسا هدمآ لمع هب یضایر

 :لاثم یار .دنهدربیم ناشیاهاگرد ار هدیاف نیرتشیب یگینورتکلا تابساجم
 هتفرگ یضایر کردم جیربمیک هاگشناد زا هک روهشم نادرامآ ,"ستیپ کنارف

 سیئر مه یتدم و تشاد ایناتیرب ٌهنایار نمجنا سیسات رد ار یلصا شقن .دوب

 یبوخ یرظن نادرامآ یسک هکنیا یارب» :دسیونیم ییاج رد وا .دوب اجنآ

 ار یتابساحم یاهرازبا نیرتهب دیاب اذل و دشاب مه یبوخ بساحم دیاب دشاب
 یانایار تابساحم زا نانادیضایر تیامح بلا .«دشاب هتشاد رایتخا رد مه
 فوروگوملوک شاهنومن .تسا هدش ورهبور یدیدش یاهتفلاخم اب مه یهاگ
 زا .دشیم وا اب یروش داحتا رد هک یدیدش یاهتفلاخم مغریلع هک تسا

 هک دش نیا شاهجیتن .درکیم عافد تابساحم ٌةهیرظن و یتابساحم تایضایر

 ۱۹۸۰ ات ۱۹۶۰ ٌههد زا قباس یوروش رد هنایار ملع نادنمشناد زا یرایسب

 .دندوب فوروگوملوک نادرگ اش نادرگاش اب نادرگاش

 یدروم ةعلاطم کی :ددحم یریگهنومن یاهشور ¥

 زا تسا یرگنشور لاثم نادرگدوخ یاهشور ای ددجم یریگهنومن یاهشور ٌئارا
 .تایضایر ,صاخ یاهدربراک لیبق زا .ملع زا یتوافتم یاههبنج هنوگچ هکنیا

 کرحم هک دنیآ مه درگ یروط توافتم یاهنامز رد دنناوتیم «یاهنیار ةبساحم و

 یزورما فیرعت نیرتبسانم .دشاب اهشور زا یدحاو ٌهعومجم هدننکداجیا و

 تیمک کی فیرعن رد اهشور نيا رد هک تسا نیا ددجم یریگهنومن یاهشور

 ار نآ یبرجت یاتمه ,لوهجم یرامآ عیزوت یاج هب رتماراپ کی لثم لوهجم
 نیگنایم نادرگدوخ :دننکدروارب .هنومن نیگنایم .بیترت نيا هب .دنهدیم رارق
 نادرگدوخ یاهشور یلصا یاههشیر هک دهدیم ناشن نیا و دوب دهاوخ هعماج

 .تسخ هتشذگ ناراگزور رد دیاب ار
Lilٌةطبار نتفرگ رظن رد  Syed opeةنومن اب هدش باختنا فداصتهب ددجم  

 باختنا نآ زا هنومن هک یاهعماج و هنومن ٌةطبار یارب «یلدم» ناونعهب یلصا

 .ددرگیمرب متسیب نرق طساوا هب تفگ ناوتیم و تسا ینیون ُهدیا .دوشیم

 درکیور نيا زا .یدنه نادیضایر «[۱۷] سیبوتالاهام اتناسارب صوصخ هب
 .دروآ تسدهب ینادیم یاهنومزآ یریذپرییغت ٌةرابرد یتاعالطا ات درک هدافتسا

 «یش « نایم زا ءیش 7 باختنا نادرگدوخ شور» ار شور نيا :هزورما

 :تشاد یصاخ یلمع ةزیگنا سییونالاهام راک .میمانیم «یراذگیاج نودب

 ۱۹۳۴۳-۰۱۹۴۳ تشادرب لصف رد جنرب لوصحم هب طوبرم یاههداد لیلحب

 مه [۱۲] زنوج دراواه زین و [۱۶] ودق مایلیو و نایلیل راک .دنه راهیب تالایا رد

 نآ زا امیقتسم اهشور نيا دنچره .دراد طابترا یزورما نادرگدوخ یاهشور هب
 یریگهنومنریز ةیلوا ناحارط زا زین ([۱۵] ۱۴[۰]) یتراککم .دناهدشن هجیتن

 .یاهنومن یسررب ُهنیمز رد راب نيا اهتنم .دوب یفداصت

 رتشیب اهتنم هداد شرتسگرایسب ار هدیا نيا ([۱۱] ۱۶[۰]) ناگیتراه ناج
 هیرظن .دشاب هتشاد دوب نکمم هک ییاهدربراک رظن زا ات یسانششور ةبنج زا

 یارب - یساسا هیجوت و هزیگنا ,شدوخ دح رد و - مزال حیضوت و تقد وا

 هک) سانشهعماج نمیاس نایلوج .فیط رگید یوس رد .درک مهارف نف نيا

 یحرط .(دوب فارطالاعماج یدرف و .لاربیل .دازآ رازاب هب دقتعم ینادداصتقا

1. Frank Yates 

  

 لاه رتیپ /اهیریگتهج و اهکرحم .لوحت :یرامآ مولع

 هنیهب یاهطابترا .تقیقح رد اما .دوش ماجنا ینابم هب ندیسر یارب ییارقهق
 .دراد دوجو ییاهشزیگنا «یطابترا ریسم ره یاتسار رد و دنرتهدیچیپ یلیخ

 یارب یضایر یاههزیگنا هک میدرک هراشا یتیمها هب ًالبق ,صوصخ هب
 ةبساحم و یرظن رامآ .تسا هتشاد فوروگوملوک و رلف ریظن .رامآ ناملاع
 تسا لکشم اهنآ قیقد فیصوت یهاگ هک ییاهضور اب دناهتسناوت یاهنایار

 زا رتارف هک یکرتشم (!gales ah قیرط زا .دنراد یدوجو ِتقیقح یلو
 مه رامآ دوخ زا یتح یزاسهناگی .دنشخبب رامآ هب یتدحو .تساهیدنبمیسقت
 یضایر هاگدید زا هک یناسک شیپ لاس Te Lids ,لاثم یارب .تسا هتفر رتارف
 یصاخ نادرگ دوخ یاهشور .دندزکیم یزادرپهیرظن اهمتسیس یسدنهم رد

 .([۲۹] oy [VN] دینک عوجر الثم) دنداد هتارا یرامآ یاهرتماراپ دروارب یارب ار
 اهنآ رد هک رظن نیا زا .دنراد یرود طابترا نورفا نادرگدوخ اب ءاهشور نيا

 هک دوشیم هدافتسا ییاههدننکدروارب نتخاس یارب یددع رارکت یاهشور زا
 فرط نآ زا .دنراد یرتمک یبیرا هک ییاههدننکدروارب الثم .دنراد یرتهب درکلمع

 اب ؛ددعتم یاههزوح ناراکردناتسد زا یدایز دادعت مه تابساحم رتسب رد

 دناهدش (اهنآ هب یکتم یتح و) انشآ 7 و 9+ لیبق زا یرامآ یاهرازفامرن

 ار اهرازفامرن نآ هک ینانادرامآ تفایهر اب لئاسم لح هب ناشیاهتفایهر اذل و

 .تسا هدش ناسکی دناهداد هئارا

 دنمزاین ,رصاعم رامآ رد مهم و یراج ثحابم زا یرایسب حیضوت و ققحت

 زا یکی یکجوم یاهشور .تسا هدوب یاهتفرشیپ الماک یضایر یاههیرظن
 کرد یتح و یبرجت یکجوم یاهطسب نتخاس و فیرعت .تسا دراوم نيا

 یضایر زیلانآ یریگراکهب دنمزاین .توافتم یاهشور یلمع یاهتیزم تسرد

 لیلحت ٌهیرظن رد یساسا میهافم زا یضعب .تروص نیمه هب .تسا دیدج
 طابنتسا یاهشور و عباوت یاضف یور یلاگچ موهنم دننام .اههداد یعبات

 تایضایر زا یاهدیجیپ میهافم و اهرازبا جاتحم ,نآ راتخاس ٌةهرابرد یرامآ
 هزورما هک تسا نیا تسد نيا زا ییاهشور ندمآ دوجوهب لصاح .تسا

 هک تسا نآ زا رتهدیچیپ و رتمهم یلیخ .اهدربراک و هیرظن نیب طابترا
 دوب ًالبق

 زا یرایسب هک دریگیم تأشن تیعقاو نيا زا یاهزادنا ات ,یگدیچیپ نیا

 روطهب ار اهنآ ناوتب هک دنهدیمن تسد هب یجیاتن ,یرامآ دیدج یاهشور
 شور کمک هب ٌالثم ؛ناوتیم طقف هکلب .درک باسح اههداد یور زا حیرص
 دیدج یرامآ یاهدنیارف .دروآ تسدهب اهنآ زا یددع ییاهبیرقت ولراکتنوم
 نیا رب ششوک اهنآ رد هک دنراد دوجو (یواکهداد دنیارف لثم) یاراوزاس و

 .دوش رارقرب نآ ریبعت یگداس و هجیتن یگدیچیپ نیب هحلاصم یعون هک تسا
 یعون دنمزاین .تسد نيا زا ییاهتفرشیپ رب مکاح ٌةيرظن .تروص نیمه هب
 یاههبنج هک دشاب ریدپفاطعنا ردقنآ فرط کی زا هک تسا یضایر عارتنا

 ردقنآ رگید فرط زا و .دنک ظفح ار یسررپ تسد yo Shee Gy LT یساسا

 ناربراک یارب صوصخ هب .فافش روطهب ار یرظن جیاتن دناوتب هک دشاب دنمورین
 طابترا یرامآ یاهشور یدنبتروص هکیلاح رد ,ورنيا زا .دنک نایب رامآ

 یشایر یاهلالدتسا .دنکیم ادیب یاهثالر .یتابساحم یاهشور اب یگدناگشن

 نانادرامآ یاهتراهم جاتحم شیپ زا شیب .اهشور نیا فیصوت یارب زایندروم
 یرامآ مولع دایز هجوت هک تسا نیا رد هیضق زنط عقاورد .دوشیم یرظن

 تایضایر هب زاین ,یربج ٌهداس یاهلومرف یاج هب یاهنایار تابساحم هب دیدج
 .تسا هدرگ شیپ اب :یاهفرح و قالخ

  

1. adaptive



 ۱ ةرامش :۱۴ لاس؛یضایر رشت

 دربراک هکنیا نودب بلغا مه اهتفرشیپ نیا .دوب هدمآ دوجوهب یرظن تاعلاطم

 یمهم یاهدربراک ,اهدعب دنجره ,دندش لصاح .دشاب اهنآ کرحم یصاخ

Ewa Ml Cowon 

 لئاسم عاونا لح یارب یشور ناونعهب ددجم یریگنومن ,اهتفرشیپ نیا اب
 اهشور نيا ةمه ,لاح نیا اب .تسا هدش تیبثت یتنس لئاسم رتهب لح و یرامآ

 درکلمع .تسا یسدقم زیچ هیلوا یبرجت عیزوت هک تسا هدیا نیا هب هتسباو
 یاهظحالملباق روطهب اههداد لیدعت اب دوشیم ار یرامآ یاهشور زا یرایسب

 .داد دهاوخ لیکشت هدنیآ رد ار تفرشیپ یاهریسم زا یکی نیا و دیشخب دوبهب
 ,اههداد نزو دیدجت :هلمج زا ,دش دهاوخ هئارا هنومن رییغت یارب ینیع ییاهشور
 یلصا ةنومن کمک هب هک یی«هاههداد هبش» ندوزفا اب :اهنآ رادقم رییقت ًاعقاو اب

 یاههدننکدروار نتخاس اي ,سنایراو و یبیرا لیلقت روطنیمه .دناهدش دیلوت
 اونکی یخساپ الثم ات) «یفیک یوگلا» کی اب اههداد ندرک راگزاس ای هرتراوتسا

 یبایتسد یارب دوشیم ار اههدیا نیمه .(دنهدب ریغتممه کی هب یدُم کت ای

 عیزوت لکش زا یرثاالثم) دیلوت ای ,یرتماراپ یوگلا کی هب یرتهب شزاربهب
 راکهب دوش داجیا «هداتفارود» یاههداد نادقف هحيتن رد تسا نکمم هک خحساپ

 اههداد ةدننکمیظنت یاهمشروگلا کمک هب و ینمض روطهب اههداد نیا .درب

 ؛اهشور نيا .هدننکشیامزآ دوخ طسوت حیرص روطهب هن و دنوشیم مولعم

 هتسباو یاههداد دروم رد رگا Lopate oy دنهاوخ روحمهنایار تدش هب
 یریگهنومن .تسین هدننکنییعت یعنام عوضوم نيا !بوخ یلو .دنور راکهب
 دوخ اب هن دراد راکورس یبرجت و هدشمیظنت ای هدش لیدعت عیزوت اب ددجم

 ؟درُپ دهاوخ اجنآ هب ار نآ یسک هجو تفر دهاوخ اجک هبرامآ ۴
 زاغآ ینادنمشناد توافتم رایسب یاههنیمزشیپ هب هراشا اب ار لوا شخب
 نرق هب ار نآ .هداد هعسوت مهدزون نرق یاهتنا رد ار رامآ عوضوم هک میدرک
 لثم) سانشتسیز ؛(نوتلاگ لثم) سانشناسنا ءاهنآ نایم رد .دندناسر متسیب

(yi,نادیضایر و (نمریپسا لثم) سانشناور «(ترووجا لثم) نادداصتقا  

 .مه اب هارمه .هیلوا ناعدبم نيا .تشاد دوجو (فوروگوملوک و رشیف لثم)
 طسوت یعیسو حطس رد ,هتشذگ هد دنچ یط هک دنتخیر ار یملع یاههیاپ
 هما و سیردت و هتفرگ راکهب «نانادرامآ»

lle aul |تروبسدب :یضأیر ریل زا یمهم شخی هگ روطبرامه  
 دنربیم راکهب ار نآ و دنراد هیکت زیلانآ رب هک دمآرد یددعتم یاههخاش

 ؛(همیب و یلام تایضایر ,یسدنهم تایضایر «یتسیز تایضایر دننامه)

 و یزاف قطنم «یزیب رامآ هب طوبرم یاههدیا .داتفا رامآ یارب مه قافتا نیمه
 رد الثم :یسدنهم رد یعونتم یاهدربراک رشیف ممیسکام ییامنتسرد شور

 یکالنا دادعت .دنراد ءاهنیبرود رد یسیرتام یریگهزادنا ًةتفرشيب یاههاگتسد

 .دناهدرک لیصحت رامآ ؛دکشناد رد هک دناهداد هئارا یدارفا ار اهدربراک زا

 رظن هب هک ,یواکهداد .دهاکیمن اهنآ جیاتن و اهشور شززا زا بلطم نیا نکل

 Byes دشاب طبترم رامآ زا شیب تاعالطا یروانف و هنایار مولع اب دسریم
 هئارا نانادرامآ هک ینونف هب ددعتم یاههبنج زا ثحبم نیا .تسا یرتزراب

 fie یهاگآ یارب ees یاهتخرد و یدنبهدر لثم) تسا یکتم دناهداد

 یروانف رد هک :تسسنا یدارفا عیسو عدافسا دروم یلو :hes عوجر ۳) هب

 .دننکیم راک تاعالطا

oY 

 رایسب هک داد هئارا ولراکتنوم یزاسهیبش یانبمرب رامآ یسانششور یارب

 حرط .(۴ شخب [VY] 4 دینک عوجر) دوب هنارگن هدنیآ لاح نیع رد و یدوهش
 یمیهافم و اهشنیب زا یراع نیاربانب و ,یضایر ٌةيرظن هنوگره زا یراع نمیاس
 یاکتا .داد لاقتنا و دروآ تسدهب ار اهنآ قیرط نآ زا دشیم هک دوب یساسا

 هدرشف ةبساحم هکینامز رد «یرارکت یفداصت یاهیزاسهیبش رب حرط نيا
 یناسآ هب هک یتردقرپ یاههنایر و دوب هدش لیدبت لصا کی هب یرامآ جیاتن
 و بیجع دیاب .دندنارذگیم ار دوخ تیلوفط نارود زونه دنشاب سرتسد رد

 یاهحرط زا رتشیب نادنچ «نمیاس حرط نیا نکل .دشاب هدمآ رظن هب بیرغ
 نب ۰۱۹۹۸ لاس رد نمیاس گرم زا سپ) دشن ورهبور تفلاخم اب شرگید
 پاچ تیرتسلاو ةیرشن رد هک وا توف تبسانم هب یتشاددای رد "گربنتاو

 طیحم نارادفرط اب» هک دنکیم دای هشتآ ود یرادهیامرس ناونعهب وا زا دش
 نمیاس درکیور .لاح نیا اب .(«دش یرکف ةزرابم ریگرد اهیسوتلام و تسیز
 .دوب یعامتجا مولع ayhue یتسرد یبرجت هاگدید ةدننکسکعنم

 لوصولالهس یتابساحم تاناکماز ارثأتم هک تسا نآ زا رتیمیدق نمیاس راک

 .تسا هتفرگن ماهلا مه هیرظن زا Ladies میتفگ هک روطنامه و .دشاب هدوب
 و یتابساحم ٌةبنج ود نیب یتایح طابترا هک دوب [۶ و ۵] نورفا دارب .عقاورد
 نورفا .درک رارقرب روم رایسب یزرط هب و هنادنمشوه ار نمیاس یاهراک یرظن

 ار شاهدننکدروارب ؛یعقاو یریگنومن عیزوت کی یاج هب یتقو هک درک هدهاشم

 ناوتیم دشیم روصت ًالبق هچنآ زا رتعیسو ار «رتماراپ» موهفم .میهدیم رارق
 یدایز عاونا رد هدننکمیظنت یاهرتماراپ ,رتماراپ زا ریبعت نيا .عقاورد .درک ریبعت
 یاهزارت یتح) دوشیم لماش ار رگید یاهزیچ یلیخ و دروارب یاهدنیارف زا
 هدننکمیظنت یاهرتماراپ ناوتیم ار ضرف یاهنومزآ و نانیمطا یاههزاب يمسا
 هکیماگنه :داد طبر زین یتابساحم عبانم هب ار اههدیا نیا سپس .(درک یقلت

 دوجو تروص.رد .درک باسح ًامیقتسم ناوتیمن ار یریگنومن عیزوت عباوت
 ولراکتنوم شور هب هاوخلد تقد اب ار نآ ناوتیم ,یفاک یتابساحم ناکما
 تسیابیم هک داد قوس یتمس هب ار نادرگدوخ یاهشور «نورفا .دز بیرقت

 رب وا مه ار اهشور نيا مان هوالعهب و دوش لابند نآ زا دعب ٌدهد ود رد

 لماکت و داجیا لماع ًاکرتشم یضایر ةيرظن و یتابساحم ناوت wil زا سپ
 هالثم .دناهداد تعسو ار اهنآ ةوقلاب یاهدربراک ةنماد هدوب نادرگدوخ یاهشور

 هک یساسا یتاماهبا عفر رد یمهم شقن «یعیزوت بیرقت یضایر هی رظن

 هدرک یزاب .تشاد دوجو نادرگدوخ زا هدافتسا یاهشور نیرتبسانم ٌءهرابرد

 نرق کی دودح رد ثرووجا و فشیبچ یاهراک زا هیرظن نيا دنچره .تسا

 رتدیدج رایسب یاهتفرشیپ رب یدایز ةزادنا ات نکل .دریگیم همشچرس شیپ
 و ایراچاتاب یبار هک یشخب نآ هژیوهب .تسا راوتسا یرظن رامآ و لامتحا

 ,نآ زا شیپ یاههیرظن و یضایر ةيرظن نيا .[۲] دندرک فیصوت وئار هگنر .ر
 .دناهتشادن یرامآ یاهشور رد یراج یاهتفرشیپ اب یمیقتسم نادنج طابترا

 و تقد زا نانیمطا لوصح یارب هک دنهدیم تسدهب یهاگدید ,نيا دوجو اب

 یکشزپ زا یملع رگید یاههزوح رد نادرگدوخ یاهشور یاهدربراک تحص
 رد عیرس تالوحت ,رگید یوس زا .تسا هدوب مهم رایسب ,یسدنهم ات هتفرگ

 یاهتفرشیپ یارب دش یاهزیگنا ۱۹۸۰ دهد یط ینابساحم یاهرازفاتخس

 ةجیتن رد هک یلئاسم عون نآ رب هبلغ و ,هناگود نادرگدوخ یاهشور رد یلک
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 یاهراج «مینامب رادافو دنداد هئارا شیپ لاس ۵ رامآ یاهلوغ

 «.میرادن تنخگراب دار نتفای زجب

 تسا یددعتم یاههنیمزشیپ هب تشگزاب لاح رد رامآ ملع .کشیب

 :شیپ نرق کی دننامه .هدنیآ رد ار رامآ .تسا هتفرگ همشجرس اهنآ زا هک

 هب تشگزاب نيا .درُب دنهاوخ راکهب و هداد هعسوت یریگمشچ زرطهب نآ ناربراک
 رثراب رپ رایسب یاههزیگنا و اهشور اب هارمه و توافتم الماک یلکش هب ءاههشیر

 .تفریدپ دهاوخ تروص .هدوب متسیب نرق یادتبا رد هچنآ زا رتعونتم و

 ةوقلاب رطخ هلمج زا ار راذگ رود نيا اب مزالم یاهرطخ ٌةرابرد ینیف

 یظفل تارکذت نيا اب ار اهرطخ نیا.دهدیم راکذت ,یدج یاهاطخ باکترا
 هدنرامآ :تیقفوم :تارس را دوخ امآ .دنابیدس امقاو بز داد شهاک ناوتیمن

idنایم رد رامآ» :دنکیم فیصوت نینچج ]۱٩[ هک دنتسه یتیعقوم نآ  

 ز ,یفوفع نیگدنر رد ناشریتلت هک دراد :یاج ملع تالوصحم زا هتسد نآ

 لئاسم و تالکشم نيا رگا .«تسا ریگارف و هدرتسگ رایسب دارفا یصوصخ
 ًامیقتسم هزورما هک رامآ عونت و یگدرتسگ هب یعوضوم هاگنآ .دنتشادن دوجو
 .دشیمن افوکش و لوحتم اهنت هن .تسا لیخد رشب .دارفا ةمه یگدنز رد

 تعرس هب رامآ ملع رد مود بالقنا .دوب گرم لاح رد اب و دوب هدرم ای هکلب

 شیپ یتاهج نامه رد ًاقیقد تشاد راظتنا دیابن و تسا یریگباتش لاح رد
 دوب اهنامه و «دنداد هئارا شیپ لاس ۷۵ رامآ یاهلوغ» ینیف لوق هب هک دور

 .دوب هدش رحنم لوا بالقنا هب هک

 هر ٌهعسوت یارب تیعقوم نیرتهب رد هشيمه ام دوخ هک مینکروصت دیابن

 زا هاگن مه یهاگ .میتسه نآ ؛رابرد یرتقیمع تریصب بسک یتح اي دوخ

 ناسانشناور هالاح ات نمریپسا نامز زا .دشاب هدنزومآ و دیفم دناوتیم نوریب
 .دناهدرب راکهب و هداد هئارا دوخ تاجاح te یارب ار یددعتم یرامآ یاهشور

 یاهنومزآ ندوب بسانمان ُةرابرد ار ناسانشناور هاگدید [۱۳] ستنارک دیوید
 Lagi وا .تسا هدرک نایب .مهم یاههنیمز یضعب رد «یرامآ یتنس ضرف
 یدج ناصقن زا تیاکح یسانشناور رد ینونک تاعزانم» هک تسا دقتعم

 هک تسا تسد رد ییاهشور زا ییاههنومن .هوالعهب .«دراد رامآ ینابم رد

 .دناهتفرگ ضرق رگید یملع یاههزوح زا ار اهنآ هتسنادن اپ هتسناد نانادرامآ

 میدق یاملع هک ییاهتهج نآ رد هشيمه یرامآ یزادرپشور نایرج ,اذل

 دارا هب ناتادرامآ لافتفا داش .دور يمت شیپ قاهداد رازق ام .یورب شیپ رامآ
 ار رگید مولع و رامآ نیب اههدیا زا هفرطود یهاگرذگ «یزادرپریوصت یاهشور

 .تسا دنمدوس فرط ود ره یارب هک هدروآ دیدپ

 و صاخ Els نسناو جروج و رکاتیو دنومدا یتقو ,متسیب نرق زاغآ رد

 عوضوم نیا و [۲۵] دندرک یفرعم «دیدج زیلانآ» مان هب ار اهنآ هب طوبرم ُةيرظن
 نانادیضایر .درک ادیپ هار کیزیف و یسدنهم ةزوح هب نرق لیاوا نامه رد

 و هدش [عوضوم نيا رب] دوخ لرتنک نداد تسد زا نارگن ًاتدعاق ضحم
 رد هک ییاهرطخ یگرزب هب .تسا نکمم ًاهرظخ نآ .دناهدزک رطقب نبانسحا

 یضایر زیلانآ اریز دنشاب هدوبن .تسا حرطم رامآ رد ینونک راذگ تیعضو

 نآ رب یاهناگدنچ ةفسلف و تسا ً[رتصخشم یاههطباض یاراد] رتیزیوجت
 .دشاب هتشاد تراظن و لرتنک هب زاین نآ شزومآ و دربراک هک تسین مکاح

 تسیز طیحم ظفح و رشب ینمیا ربارب رد ردقنامه نامز نآ ناسدنهم یلو
 دروم یاههنومن زا یکی) کیتنژ رد هک اهنآ یزورما ناراکمه هک دناهدوب لووسم

 ةيرظن زا هدافتسا هک) .رطخیب یاهتسه یاهروتکار یحارط ای (ینیف ةراشا

 لاه رتیپ / اهیریگتهج و اهکرحم ,لوحت :یرامآ مولع

 یعیرس تفرشیپ متسیب نرق یاهتنارد هک یرگید یرامآ ثحابم زا یضعب
 ؛(یناسنا مونژ اب طابترا رد صوصخ هب) یرامآ کیتنژ زا دناترابع .دناهتشاد

 نرامآ اساسا خبر نیا مع شخب) یبمصح تلیساسم و نیشام ههریگناب

 لیلحت یاهشور و .(دناهدوبن نادرامآ ,نآ ناگدننکعادبا رتشیب دنچره تسا
 یدشر اب روحمهنایار یرامآ یاهشور ًهعسوت .اههداد میظع یاههعومجم

 رد یریگمشج زرط هب ار رامآ ,یددع یاهشیامزآ و یرظن ینابم زا رتعیرس
 .دنار دهاوخ شیپ هب قوف رد هدش نایب یاهتهج یاتسار

 هک میتسه ییاهزیچ نآ هب یبایتسد ٌةناتسآ رد طقف رضاح لاح رد

 یکاح "روم نوناق .دروآ گنچ هب ,بساحم یاهنیشام کمک هب ناوتیم

 ریارب ود هام هدجیه ره ابیرقت اههنایار رازفاتخس ًةظفاح و تعرس هکنیا زا

 هک دوریمن مه روصت و هدوب رارقرب هک تسا لاس ۳۶ زا شیب .دوشیم

 یاهیروانف اب هک یدیدج نیناوق .دوش روط نیا مه رگا هتبلا .دوش ضقن ناهگان
 هب .تفرگ دنهاوخ ار نآ یاج .دشاب هتشاد یگنهامه یتابساحم دیدج
 دیدج یاهقفا شیاشگ تمس هب رابجالاب ملع یاههزوح be «بیترت نيا
 زا :یمک ًاتیس دانه ces Be :افعتاد gail زن یسررب رد عیسو و

 i igi Ass و («هفون» زارت رد (Su اههداد یفیک دعُب رد اهتفرشیپ نيا

 شف اسوزآ یرانآ دیدج ياهشوو ال و ةش دخارخ سنکعتم اهههاد تیک
 یاهریس :نیا دوجو اب هوا دسعاوخ لیکفع ار اهتفرشپ نیا یساسا و مهم
 AS dy دهاوخ دایز ردقنآ ریسم ره رد اهتفرشیپ و ددعتم ردقنآ .تفرشیپ

 دهاوخن دوجو اهریسم نیا زا کیره نطب رد روضح یارب نادرامآ یفاک دادعت

 هتبلا هک دشاب مهارف نانادرامآ یارب یروضح تصرف نینچ رگا یتح .تشاد

 .تسین روطنیا

 ار هدنیآ یاهشور ييانبريز لوصا مامت نانادرامآ هک تسین مولعم ینح

 یرادربهرهب یارب هک یرامآ دیدج نونف زا ادج .دنشاب هتشاد رضاح و هدرک عضو

 مه رامآ نوریب زا ییاههمفن .دش دهاوخ هئارا هدنوش رتعی رس و عیرس یاههنیار زا

 یحیضوت «لاثم یارب) دنایرگنزاب جاتحم زین رامآ ینابم هک دسریم شوگ هب
 میهاوخب رگا .(دینک هظحالم ثحب ةمادا رد ار " ستنارک دیوید هاگدید ةرابرد

 ات زونه «میربیم راکهب رضاح لاح رد هک ییاهشور .مینک تبحص رتینف

 رییغت هدنیآ رد هتبلا هک یمهم یاههبنج زا و دنایطخ ًاییرقت «یدایز دح
 لئاسم زا یدیدج عون هک دنتسه یدیدج یاهدربراک زا رثأتم درک دنهاوخ

 دیدج یرامآ یاهشور «هدنیآ رد دسریم رظن هب .دهدیم رارق ور شیپ ار
 هئارا - دناهتخوماین ار کیسالکرامآ هک یناسک تسدهب شیپ زا شیب - یناوارف

 .دش دهاوخ

 یاهتنا رد نانادرامآ نایم رد یناوارف یاهیسپاولد ثعاب .تیعضو نيا

 نمجنا همانربخ رد هک یاهلاقم رد ینیف دیوید الثم .تسا هدش متسیب نرق

 :دسیونیم ]٩[. دش پاچ رامآ یتنطلس

 اتشر مان هب هچنآ رب ار دوخ لرتنک یاهفرح نانادرامآ تسا نکمم»

 زا - هراب نیا رد ار دوخ ینارگن یتح و - دوشیم ماجنا اهنآ
 [رامآ] هک مدرک زاغآ شسرپ نيا اب [ار هلاقم نیا دنهدب تسد
 هار و !«ضیضح هب ور» هک تسا نيا نم خساپ و ؟دوریم اجک هب

 هچنآ هب میهاوخب رگا یلو .تسا مخ و جیپرپ و ینالوط تشگزاب
  

1. 2. David Krantz
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 رد هجیتن .دننکیم راک (هدش ورهبور نانادرامآ داقتنا اب نآ رد دامتع» تبلماق

 زا مه و دیسر دوس تعنص و گنهرف .هعماج هب هک دش نیا تایضایر دروم

 روطهب و .دش هتخانش یرتعیسو حطس رد .دش رتینغ تایضایر قیرط نيا

 ۱ .دش رادروخرب یرتشیب تمالس زا یلک
 ردقنآ .نیآ دوجو اب ؛درادن تایشایر اب یلماک هباشت رامآ متضو ًاملس

 نانادرامآ دوخ هب تبسن مه ورامآ فرح هب تبسن مه ناوتب هک تسه تهباشم

 تاریثأت و رامآ یاهدربراک ةظحالم لباق و شرتسگ هبور عونت .دوب نیبشوخ
 و یتابساحم یاهشور .یرامآ یاههدیا نیبام هک یزابرپ هداعلاقوف لباقتم
 هدنیآ رد ار راتآ یگدنزرس و تیمها .تسا هدش رارقرب یضایر یاههیرظن
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۵۵ 

allaدصیسال  

 یضایر کرد هب تفایهر ود :درجم ریح و یژولویوت
  

 لیاو نامره

 یرهاط اضردیمح ٌهمجرت

 و لالدتسا زا هدیچیپ یاهریجنز روز هب هک یضایر تبعقاو کی نتفریذپ

 نامدنیاشوخ نادنچ دوشیم لصاح ماگ هب ماگو هتسب مشچ یروص ًةبساحم

 هتشاد تابثا ریسم و فده هب تبسن یلک یهاگنید میراد تسود .تسین

 تسد رتفیمع بوچراچ هب و .مینک کرد ار تابثا ةدیا میهاوخیم .میشاب

 نادنچ شیامزآ حرط کی ای نردم نیشام کی اب یضایر نردم تابثا .میباي
 ناهنپ ینف تایئزج زا یاهدوت سپ رد هداس یداینب لوصا :تسین توافتم

 رد شیاهبنارنخس هتشر رد نیالک سکیلف یتقو .دناتیژر لباقریغ ًابیرقت و
 :تفگ درکیم تبحص نامیر ٌراب رد مهدزون نرق تایضایر دروم

 ةمه ةدننکناق تابثا یضایر ةيرظن ره راختفا جات کشیب

 یشوپمشچ اب تایضایر هک تسین کش .تسا نآ ماکحا

 زمر اما .دز دهاوخ همدص دوخ رابتعا هب eis تابثا زا

 و دوب دهاوخ ون یاهشسرپ ٌئارا هاومه ناشخرد تافاشتکا

 ار یدیدج تاطابترا و جیاتن هک دیدج یایاضق یارب یزاسهنیمز

  

  

  

  

  

: aften, 38 ee) 177-188 

  

(Abe Shenitzer)ًةلجم رد  or!ل گیتمتم  oeسشخب ود رد  

 زا al همحرت و هرز ge هب ۱۹۵ ,ok هم هام یاههرامش)

matical comprehension”   

  yeرد لیاو نامره ینارنخس ةمجرت رضاح :
: Soi Soares ۱۹۳۱ ربتکا رد ناریبد 

Unterrichtsblatter fir Mathetalik lee Naturwi ensch-— 

 a ةعومجم دلج راهچ زا موس الج رد و هدیسر پاچ dial نایز هب

 رخ با ea BOs یسلگنا همحرن .تسا هقش باجدید لا

need cal Mace De el el cat "هب یمتیلگنا هتم نا فور 

“Topology an abstract algebra as two eee of othe : 

 هک دننادیم یدنمشناد نیرخآ اهیضع ار (11هدعص» ۷۷۵۷)) لیاو نامره

 يندنام راثآ و تشاد طلست دوخ نامز تابضایر یاههخاش مه رب اهتت هن

ictal go! US holy castle age Yl aly ys tesa: 
 رظنبحاص زین رنه و هفساف رد یو .دوب متسیب نرق لوا ةمينرد یضایر کیزیف
 در یهاگشناد تام دم دلم GIL ۱۸۸۵ لاسرد لیاو .دوب

 at ةدکشناد رد یتدم سیس و دنارذگ م 5 عینوم یاههاگشناد رد :

 .دش توعد نگنیتوگ یداتسا هب ۱٩۳۰ لاس رد یتفو .درکیم سیردت خیروز
 adhe wg hye dl (ly دندزکیما دادملق تربلیه یعیبط نیشناج ار وا

 هک ۱۹۵۴ لاس ات و دمآ رد نتسنیرپ رد یلاع تاعلاطم ةسسزم مئاد تیوضع

 .تشذگرد خیزوز رد ۱۹۵۵ لاس رد لیاو نامره .دنام اجنآ رد دش هتسشنزاب

 یاهیهورگ :تسیبط و نهذ ههداعسناهزاضف زا دناترابع وا فورعم یاهباتک
do gs DSتایضایر ةفسلف هدادع۱ یربج  (olesراتسویج ؛ ؛یعجبط  

 .نرافت ر beats هتشون رژ زار ایگدرهش راکا ری تحت هک)

  

   



 ۱ 3راسف ۰۱۴ لاس :یضایز رفت

 تایضایر نم رظن هب» :تفگ یلاسنهک رد نیالک .تفرشیپ هن .درک یقلت

 هزاغم نیرتیو .دشورفیم هحلسا حلص نارود رد هک تسا هدش یاهزاغم لثم

 یارب ناشریگمشج و هنارهام .هنارکتبم درکلمع هک تسا یسکول مالقا زا ولمم

 هک ءایشا نیا تخاس زا یعقاو فده یلو «تسا زیگناربنیسحت نارظنبحاص
 نکربآق البع و هدشهدنار هیشاح هب .دشاب نمشد نداد تسکش و ندزهبرض

 = fem) یلو .دشابن تقیقح زا یراع ماهتا col دیاش «.تسا هدش

 .درادنپیم هنافصنمریغ ار شیاهششوک زا یبایزرا نیا ام

 زا رمئاب و ذفان هژیو ياةنوگهب ام نامز رد هک دراد دوجو کرد ؛ویش ود
 ةویش ود نیا ole .دنتسه درحم ربح و یژولویوت هود نیا cal هدمآرد بآ

Saیسررب اب .درک هدهاشم تایضایر زا یمیظع شخب رد ناوتیم |  

 دادعا هاگتسد .درب یپ رما نیا ةشير هب زاغآ زا ناوتیم یقیقح ددع موهفم

 وس کی زا .دراد مه هب تشپ تروص ود هک تسا ۱سونای رس دننام یقیقح

 کی رگید یوس زا و .تساهنآ نوراو و برض و عمج لامعا ورملق هاگتسد نیا
 ةرهج یکی .دناطبترم مه هب هتسویپ روطهب ماظن ود و .تسا هتسویپ ةنيمخ

 لصا lS هک اجنآ زا .تسا دادعا Niles ةرهح ASS و یربح

 یاههزیمآ زا (نردم یسایس روما فالخرب) و Excel Sisk نردم یعوضوم

 هدش لئاق نشور یکیکفت هبنج ود نيا نیب ؛نازیرگ گنج و حلص مهبم
 یاهنیمز ؛دوشیم نایب > و ۹ طباور اب هک ,ددع کی !aj ls موهنم اشنا

 .تسا یژولوپوت و ربج نیب ینایم
 تایصوصخ نآ هب هک یتروص رد تسا کیژولوپوت افرص اهراتسویپ یسررب

 یاهتشاگن اب هاوخلد هتسويپ یاهیسیدرگد رثا تحت هک دوش دودحم ییاهزیامت و

 ار صاوخ هزادنا نآ ات طقف تسا مزال اهتشاگن .دننکیمن رییغت هاوخلد ةتسویپ

 هیور کی هکنیا بیترت نیدب .دنراگنن هطقن کی هب ار زیامتم طاقن هک دننک ظفح

 Sui تیساق کی زار عن اعةسفس دننآن )شاپ ةتسب رگ مس کام
 Ss fia دننام [JS دوشیم هدناوخ دنبمههداس .هحفص زا یاهعطق .تسا

 دنبمه هناگود یوقلح ٌةيحان کی رگید فرط زا .دنک هیزجت ار نآ شرب ره هریاد
 ره یلو دننکیمن هیزجت ار نآ هک دنراد دوجو ییاهشرب هک موهنم نيا هب تسا
 اب ناوتیم ار هرک حطس یور هتسب مخ ره .دوشیم هیزجت هب رجنم یدعب شرب

 .تسین نینچ هربنچ حطس یارب یلو درک عمج هطقن کیرد هتسویپ لکشرییغت
 اهنیا .دنشاب هدشن ای هدش ریجنز مه هب تسا نکمم اضف رد هتسب مخ ود

 هک ییادتبا یاهزیامت هب هک دناکیژولوپوت یاهتیعضو و صاوخ زا ییاههنومن
 موهنم کت هب و دناطوبرم تسا یسدنه لاکشا رتفیرظ تاقاقتشا یانبریز

 .هتسویب ةنيمخ کی صاخ یاهراتخاس هب عاجرا .دنراد هیکت هتسویپ یدنبمه

 موهفم هرگید طبریذ میهافم .تسا هناگیب یژولوپوت اب ,نآ کیرتم دننام
deتسا هتسویپ طخ و یگیاسمه ,یاهطقن هب طاقن ٌةلابند کی ییارگمه . 

 ییاههزیگنا دروم رد مهاوخیم «یژولوپوت رب یتامدقم رورم نيا زا سپ
 یلاثم اب هاگنآ .منک تبحص راصتخا هب دش دّرجم ربج شیادیپ بجوم هک
 هاگدید ود زا عوضوم کی هب ناوتیم هنوگچ هک داد مهاوخ ناشن هداس

 .تسیرگن یدرجم ربج و کیژولوپوت
 یریگراک هب دهد ماجنا دادعا اب دناوتیم ضحم نادربج کی هک یراک اهنت

 نادیم کی هاگتسد کی رگا .تسا میسقت و برض «قیرفت .عمج لمع راهچ

 نیا نوریب هب دناوتیمن نادربج .دشاب هتسب تایلمع نیا تحت ینعی ,دشاب
  

Janus .\ار فرط ود ره و تشاد تروص ود هک یمور ریطاسا رد اههزاورد عونلابر  

 .مدرکیم هراظن

OF 

 دیدج یاههاگدید ندرکقلخ نودب .داد دنهاوخ رارق سرتسد رد
 یاهیفاکشوم رد تعرسهب تایضایر ون یاهفده ةئارا نودب و

eel lalنفر تسد زا اب و دش دهاوخ کللهتسم یقطنم  
slabیرابتعا هب بیترت نیدب .دییارگ دهاوخ دوکر هب : 

 هجو هک تسا هتفر شیپ هب یناسک طسوت رتشیب تایضایر
 .قیقد یاهتابثا هئارا هن تسا هدوب دوهش ناشهصخشم

 دوب ینورد تاطابترا زا یدوهش یکرد .نیالک دوخ شور یساسا رصنع

 زکرمتم ششوک کی یتقو تفگ ناوتیم یدح ات .دوب هدنکارپ ناشینابم هک
 دوبدای تبسانم هب شاهباطخ رد .دوبن قفوم نادنچ وا دوب زاین دروم یقطنم
 دنراد لیامت اهیناملآ هک یممینیم لصا نایم زیامت زا یکسفوکنیم «هلکیرید

 زا ار هدافتسا ,نیرتهدرتسک peal مایلیو عقاورد و) دنهد تبسن هلکیرید هب

 اب لئاسم رب ندمآقیاف :درک تبحص هلکیرید نیتسار لصا و (تسا هدرک نآ
 تفگیم یکسفوکنیم ..هنارگنشور رکفت رثکادح و هناروکروک ةبساحم لقادح
 .دروآ ارف تایضایر حیرات رد ار یدیدج رصع هک دوب هلکیرید عقاو رد هک

 هدش لیکشت یرصانع هچ زا و تسیچ یضایر روما "کرد هنوگنیا مر
 ای کرد نایم هک تسا هتفرگ تروص ییاهششوک ملع ةفسلف رد اریخا ؟تسا

 تاغل و .دنوش لیاق یزیامت «یملع "نییبت و «یناسنا مولع رد ریبعت تراهم
 یتاذ قمع یعون هک دناهدش هتخیمآ رارسا زا یاهلاه اب هفسلف رد کرد و دوهش

 لادتعا اب هک تسا نيا ام حیجرت تایضایر رد .دنکیم یعادت ار یگطساوالب و

 بلاطم نيا هب مناوتیمن نم اجنیا رد .میرگنب روما هب تاساسحا زا رود هبو

 رایسب طبریذ ینهذ تایلمع زا یقیقد لیلحت هک دسریم مرظن هب و موش دراو

 ثرد دنیارف ددعتم یاههصخاش نایم زا مناوتیم مکتسد یلو .تسا راوشد

 یاههبنج ناوتیم .منیزگرب تسا رادروخرب هدننکنییعت یتیمها زا هک ار یکی

 قیرط زا کی ره هب .تخاس ادج مه زا ار یضایر یقیقحت راک کی فلتخم

 هاگنآ و تفای یسرتسد نآ بایناسآ و دودحم ًاتبسن یاهضرفشیپ ةعومجم
 ییاهن یبیکرت ماگ نيا .تشگزاب نآ هدیچیپ لک هب ییزج جیاتن نیا بیکرت اب

 و بسانم یلیلحت کیکفت .ماگ نیلوا رد یلصا رنه .تسا یکیناکم ًافرص
 رایسب ةرهب یزاسیروص و میمعت زا ریخا ٌههد دنچ تایضایر .تسا میمعت
 ؛تسا میمعت سفن رطاخ هب تایضایر رد میمعت هک روصت نیا اّما .تسا هدرب

 ندادلیلقت ببس هب یعیبط میمعت هک تسا تیعقاو نيا زا یتسردان تشادرب

 سم یاههبنج یضعب کرد و دوشیم یزاسهداس بجوم اهضرف دادعت
 عبنم ای نیتسار ةنيمز زا تبحص بیترت نیدب .دزاسیم رشیم ار هدشکیکفت

 دیاش .تسا هاوخیلد تیمزج رب ینتبم و ینهذ یرما .هلأسم کی نیتسار
 نآ ندوبشخبرمث نآ رظانتم میمعت و کیکفت کی ندوبیعیبط ةطباض اهنت

 کی تسدهب .عوضوم هب هتسب .دنمبولسا یقیرط هب دنیارف نيا رگا .تسا
 زا لصاح یاهسایق هب اکتا اب هک دریگ ماجنا تسدربز و هتخومآ راک ققحم
 ةبرح رتشیب هزورما هک میسریم یعوضوم لوصا هب ,دنکیم لمع شاهبرجت
 .ینابم قیمعت و یزاسنشور یارب یاهلیسو ات تسا یضایر یلمع شواک

 یزاسیروص و یک یاهعوضوم هب ردقنآ نانادیضایر ریخا یاهلاس رد
 zal میمعت زا یرایسب دراوم «تفریم راظتنا هک روطنامه هک دناهتخادرپ

lb aleهداد مان «یزاسقیقر اب میمعت» هدیدپ نيا هب ایلوپ .تسا هدش  

he yl culدننام هکلب .دهدیمن شیازفا ار یضایر یساسا ٌةیامراک  

 لاوز دیاب ار نيا .تسا شآ ندرکقیقر اب اذغ فرص تدم نتخاسینالوط
  

1. understanding 2. explanation



ov 

 بینرتهب Wyo ole bez ye by ۵ ریغتم هس ای ود اب ایوگ یاهعبات

 .دنهدیم نادیم اپ حیحص ٌةزوح کی لیکشت
 یاهیاهلمج دنچ .حیحص دادعا :دینک هسیاقم مه اب ریز حیحص ٌةزوح هس

 .ایوگ بیارض اب و  بسحرب یاهیاهلمجدنچ و ءایوگ بیارض اب 4 بسحرب

 :دوشیم لصاح ريز ةهيضق و تسا رارقرب لوا ةزوح رد یسدیلقا متیروگلا

 هزوح رد « و  رصانع هاگنآ ,دنشاب لوا مه هب تبسن رصنع ود ۵ و « رگا
 :هک دنراد دوجو بسانم حیحص

۱-۰0 (*) 

lbs ylاتکی ةيزجن یاههزوح قوف حیحص ةزوح ود هک دهدیم هجیتن  
 gy الثم .تسین رارقرب یریفتمود یاهیاهلمجدنچ یارب (*) ةيضق .دنتسه

 2(, ) یاهیاهلمجدنج باختنا ره یارب یلو دنتسه لوا مه هب تبسن +۷
 ۵()3:۷(2 )+(, ۷+۰()۷۱) یاهلمجدنچ تباث بیرض 062, ) و

 رد بیارض اب یریغتم ود یاهباهلمجدنچ .نيا دوجو اب .کی هن تسا رفص

 و اهتهابش هب لاثم نيا .دنهدیم اتکی a ped هزوح کی لیکشت نادیم کی
 .دراد هراشا یهخوت بلاج یاهزیامت

 زا هن هار نيا رد .دراد دوجو نادیم نتخاس یاب زین یرگید هار ربج رد
 لوا ددع کی ار » .دوشیم هدافتسا اهیتشهنمه زا هکلب «عباوت زا هن و دادعا

 تسسق لیاق هرب اهن لضافت رگا ميريگیم یکی ار حیخص ددعود .میريگیم

 نيا «تیزر» یارب) .دنشاب تشهنمه 7 ةنامیپ هب رگا رگید ترابع هپ ای ,دشاب
 نادیم کی ,لصاح (.دیناچیپب  طیحم هب یاهریاد لوح ار یقیقح روحم ما
 .تسا دنمدوس هداعلاقوف دادعا ٌةيرظن همه رد شیامن نیا .تسا رصنع و اب

cbt(8) رگا :دراد یددعتم یاهدربراک هک دیریگب رظن رد ار سواگ ةيضق ] 

 برضلصاح بیارض همه هک دنشاب حیحص بیارض اب یاهلمجدنج ود (2) و
f(x) g(a) Lglةمه ای ۶ (2) بیارض مه هاگنآ .دشاب تمسقلباق 2 رب  

 یهیدب ٌهيضق نیا زج یزیچ عقاورد نيا .دناتمسق لباق 2 رب 9() بیارض
 یکی هکنیا رگم دوش رفص دناوتیمن یاهلمجدنچ ود برضلصاح هک تسین
 نادیم رد بیارض اب اهیاهلمجدنچ اجنیا رد هتبلا هک .دشاب رفص لماوع زا

 ییاهیاهلمجدنچ یاراد حیحص ةزوح نیا .دناهدش هتفرگ الاب رد هدش فیصوت

 نینچ کی .دنوشیم رفص رّیغتم ریداقم همه یازاهب یلو دنتسین رفص هک تسا
 میراد امرف ةيضق قبط عقاورد .تسا 27 - 9 یاهلمجدنچ

a? —a=°(p 4.) 

 زا وا .دنکیم هدافتسا طلتخم دادعا نتخاس یارب یهباشم تفایهر زا یشوک

 دادعا یور یاهیاهلمحدنح و دنکیم هدافتسا ریغتم ناونعهب  یموهوم دحاو

 هتفرگ یکی یاهلمجدنچ ود ینعی .دریگیم رظن رد ار ۶" + ۱ ةناميپ هب یقیقح
 نیا اب .دشاب تمسقلباق 1 + ۱ رپ اهنآ لضافت هک یتروص رد دنوشیم

 هتفرگ رظن رد هدش لح یرابتعا هب 27 + ۱ > ۰ لح لباقریغ dole شور

 رکنورک .تسا لوا یقیقح دادعا یور 4۲ + ۱ ٌهلداعم هک دینک هجوت .دوشیم

 و دشاب نادیم کی 15 دینک ضرف .داد میمعت ريز قیرط هب ار یشوک تخاس
S p(x)یاهیاهلمجدنچ رگا .15 یور لوا یاهلمجدنچ  ()] syهب 15  

ys p(x) SLYکی طقف هن و) دنهدیم لیکشت نادیم کی .دنوش هتفرگرظن  

 و تسا نیشیپ شور لداعم الماک دنیارف نيا یربج رظن زا .(حیحص ةزوح
 (DD = ۴ زا هشير کی قاصلا اب 0(16) هب 16 عیسوت دنیارف ار نآ ناوتیم

 لیاو نامره/یضایر کرد هب تفایهر ود :درجم ربج و یژولوپوت

 دادعا نادیم رگید لاثم .تسایوگ نادیم ,نادیم نیرتهداس .دراذگب اپ هعومجم
 فورعم موهفم .دنتسه ایوگ دادعا ۵ و « نآ رد هک تسا ۵ + 0۷/۲ لکش هب

 یاهلمجدنچ بیارض نادیم هب و تسا یبسن اهیاهلمجدنج یریذپانلیوحت

 ریذپانلیوحت 15 یور 16 نادیم رد بیارض اب [ (2) یاهلمجدنج .تسا هتسباو

 تشون 2(۱) ۰ [2(۲) تروصهب ار نآ ناوتن هک یتروص رد دوشیم هدناوخ

 .دنشاب 16 رد بیارض اب تباثریغ یاهلمجدنچ ود [:(2) و /2(۱) نآ رد هک

 یاهلمجدنچ ود کرتشمهیلعموسقم نیرتگرزب نییعت و یطخ تالداعم لح
 تالداعم بیارض نادیم بوچراچ رد بیترتهب یسدیلقا متیروگلا طسوت
 یربج Wale لح هربج کیسالک سم .دنریگیم تروص اهیاهامجدنچ و

le S cul f(a) = °نادیم الثم 6 نوچ ینادیم هب قلعتم نآ  
 هاگنآ دشاب مولعم هلداعم نيا زا # نوچ یاهشیر رگا .تسا ءایوگ دادعا

 رصانع و 0 رب یربج لمع راهچ یریگراکهب اب هک یدادعا همه هب ميناوتیم
 تسدهب قیرط نیا هب هک یدادعا .میبای تسد دنوشیم لصاح K (مولعم)

 < (0) رد .تسا 16 لماش هک دنهدیم لیکشت 0(16) نوج ینادیم دنیآیم

 76() رگید دادعا ةمه ناوتیم هک دراد ار هدننکنییعت ددع کی شقن 8

SEA Sy pow |رصانع زا رگید یرایسب اما .دروآ تسدهب 0 زا ایوگ  
KV)یسررب یاجهب رگا نیاربانب .دنراد 9 هباشم یشقن ءاهنآ ةمه المع  

 تسد هدنورشیپ یمادقا هب «میزادرپب 0(<7) یسررب هب [(7) > ۰ ٌةلداعم

 ةمه و میراذگیم رس تشپ ار هداتفا اپشیپ تاکن همه لمع نیا اب ریز میاهدز

 تسدهب f(r) > * زا "نزواهنرچ تالیدبت کمک هب ناوتیم هک ار یتالداعم
 يباسح ةيرظن صخاالاب و یربج ٌةيرظن .میهدیم رارق یسررب دروم اماوت دروآ

 و انغ رظن زا و .تسا تایضایر تاعادبا نیرتالاو زا یکی یددع یاهنادیم
 .تساهنا نیرتلماک ,جیاتن قمع

 ًهعومجم .دنتسین ددع ناشرصانع هک دنتسه ربج رد ییاهنادیم

 تحت (نادیم کی رد بیارض اب) : لوهجم اب ریغتم کی اب یاهیاهلمجدنچ

 نینچ .تسین هتسب میسقت تحت یلو تسا هتسب برض و قیرفت .عمج
 کی x فرح هک هدیا نیا .دنمانیم حیحص هزوح کی ۳ یتایمک هاگتسد

 «تسا هناگیب ربج اب دریگیم دوخ هب ار یریداقم هتسویپ روط هب هک تسا ریفتم
x Shتروصهب ار یاهلمجدنج بیارض هک تسا یلاخ دامن کی طقف  

 .دزاسیم ناسآ ار برض و عمج دعاوق ندربسرطاخ هب و دیارآیم یتخاونکی
 یاهلمجدنج نآ هن) تسا رفص شییارض همه هک تسا یاهلمجدنچ نآ *

 هک داد ناشن ناوتیم Ads Sug ار رفص رادقم 4 ریغتم رادقم ره یازاهب هک

 :یربج هاگدید .تسا رفصان دوخ فصان یاهلمجدنج ود ره برضلصاح

 ناوتیم اما .دنکیمن عنم ۵ یاجهب ار نادیم زا ۵ ددع کی ینیزگیاج
 رارق زین ار ... BY لوهجم دنچ ای کی اب یاهلمجدنچ کی 4 یاجهب
 1 [ه] حیحص ةزوح هک تسا یروص دنیارف کی ینیزگیاج نینچ .داد
 حیحص tie LK» ols ظفح» اب ار ( بسحرب یاهیاهلمجدنج)

 ظفح یانعم هب «راتخاس ظفح» دوصقم اجنیا رد .دراگنیم 6[ 2,۰۰۰ ]

 نامنازومآشناد هب ربج سرد رد تسا رارق هک تساهیاهلمجدنچ اب یروص

 ایوگ یاهعبات نادیم هب میریگب رظن رد ار اهیاهلمج دنچ تیسن رگا .میهد دای

 اجنیا رد .مینک دروخرب نآ اب یروص ٌویش نامه هب دیاب هک میبايیم تسد

 و اهیاهلمجدنج اهیاشم .ددع هن دنتسه عبات نآ رصانع هک میراد ینادیم
  

1. Tschirnhausen



  ۱۴ Mopar g ltورا ۱

 کیزیف قبط .مینیبیم زین نون یموتناوک کیزیف رد هکلب هسدنه رد طقف
 هن) صاخ iss تیعضو کی هب هتساو یگیزیف یاههزادنا .یموتناوک

 عمج یعون یاریذب (دننکیم ذاختا فلتخم تالاح هب هتسب هک یددع ریداقم

 کی هب بیئرت نیدب و .دنتسه (ییدبضیوعنریغ ) یماجهباجان برض زین و
 یشخب و تسا نآ هب هتسباو ًاتاذ هک دنوشیم رجنم یربج یاههزادنا هاگتسد
 .تسین یقیقح دادعا هاگتسد زا

 لماعت هک درک مهاوخ هئارا هداس یلاثم .مداد لوق هک نانچمه .نونکا و

 نم .دزاسیم مسجم ار یدرجم ربج و کیژولوپوت لیلحت یاههویش نایم
 1: (6) .دننک نضرف .تفرگ مهاوخ رظن رد ار 3 ریغتم کی زا یربج عباوت هیرظن

 ضرف نینچمه .تسا طلتخم هاوخلد بیارض اب :# زا ایوگ یاهعبات نادیم
 تبسن Mh هجرد یاهلمجدنچ کی [(2:#) رتقیقد روطهب ای ,2(7) دینک

 نینچکی تقو هچ هک میداد حیضوت البق .دشاب 2(16) رد بیارض اب 2 هب

 هلیسوهب هک ار 3(2) عبات یشزرا 7 ینامیر ٌةيور لاح .تسا یربج افرص

 یور ینامیر ٌةيور نيا ٌةهيال 7 .دیزاسب دوشیم نییعت [(2:) > « ٌهلداعم
traeرارق 7  diy Sptهب :یراگنسنگ شتکفا طسوت راک تلوهس یارب  

 .مينکيم لدبم . ةرک هب ار :7 هحفص و مييازفایم تیاهنیب رد یاهطقن 2 هحفص

dy) oS aslیریذپانلیوحت .دوب دهاوخ هتسب نونکا زین طوبرم ینامیر  

 2() ینامیر ٌهیور کیژولوپوت ةداس رایسب یگژیو کی رد / یاهلمجدنچ

 يذغاك لدم کی رگا :تسا ینامیر ةيور ندوبدنبمه نآ هک .دباییم باتزاب
 دهاش اجنیا رد .دوشیمن هکتهکت ذغاک نيا میهد ناکت ار ینامیر ةيور نيا

 نيا .میتسه کیژولوپوت افرص موهفم کی و یربج افرص موهفم کی قباطت
 یربج موهفم هتک, نه ءاقلا نهذ هب فلتخم یاهتهح رد ییاهمیمعت ود

 نادیم کی رصانع یاهلمجدنچ بیارض هک تسا هتسباو نیا هب یریذپانلیوحت
 8: هب تبسن ایوگ یاهعبات نادیم زا 2(16) یاجهب ناوتیم Yad Vl .دنتسه

 طلتخم دادعا راتسویپ نیزگیاج هک 1 ضورفم نادیم کی رد بیارض اب
 تسد رد ةيور هکنیا یژولویوت هاگدید زا fas فرط زا .درک هدافتسا دوشیم

 یهانتم یدادعت زا و .تسا یسیدمه راتخاس یاراد «تسا ینامیر ٌةبور کی

 فرط ره .تسا طبریب همه دنراد رارق 2 ٌهحفص یالاب هک هدش لیکشت هیال

 یساسا یاههبنج نتفرگهدیدانو یبناج لئاسم ندرکلخاد هب ار یرگید دناوتیم
 تایعقاو دوخ هب هک ,لیبق نیا زا ییاهشسرپ ؟دیوگیم تسرد مادک .دنک مّهتم
 رد تسا نکمم .دناطوبرم تایعقاو ٌهراظن یاههویش هب هکلب دنتسین طوبرم

 نرسجمتشک 5 اغوغ بحوم یناسنا فطاوع اب دروخرب رد و عامتجا ًهنحعص

 نایم زیامت لاح نیا اب .تسین یدج نانجنآ بقاوع .تایضایر رد .دنوش

 سارتشریاو یارگربج بتکم و یربج عباوت باب رد نامیر کیژولوپوت ةيرظن

 .دیشک زرد هب لسن کی ایرقت هک دش نانادیضایر نایم یباعشتا هب رجنم
 هچ ره» :تشون ستراوش نامره شرادافو درگاش هب دوخ سارتشریاو

 ینهذ لاغتشا هتبلا هک - منکیم روغ عباوت ةيرظن لوصا دروم رد رتشیب

 یانبم رب دیاب هیرظن هک دوشیم تیوقت مداقنعا نیا رتشیب - تسا نم یمتاد
 زا سکعلاب هک تسین یتسرد شور نيا .نیاربانب و .دوش انب یربج قیاقح
 یربج یداینب و هداس یایاضق تابثا یارب (راصتخا هب) «یلاعتم میهانم»

 یتاظحالم لوا رظن رد الثم هک تسا یتیباذج مغریلغ نیا .ميریگب کمک

 درک فشک ار یربج عباوت صاوخ نیرتمهم زا یرایسب نآ یانبم رب نامیر هک
 ود زا کیجیه .تسا هفرطکی یلیخ ام رظن هب نيا هزورما «.دنراد ام یارب

OA 

2S Galدریگیم تروص ضحم ربج ورملق رد هک دراد ار تیحجرا نیا اما  
 .درادن تسا یندشنلح 7 یور هک یاهلداعم ندرکلح هب یزاین و

 لصا ًافرص زاسوتخاس کی بجوم اهتفرشیپ نيا هک تسا یعیبط ًالماک
 هب موسوم .ءایشا زا یهاگتسد ْنادیم کی .دشاب هدش ربج یارب یعوضوم
 لومعم عوضوم لوصا رد هک برض و عمج مان هب لمع ود تحت هک تسا .ددع
 [ریدپضیوعت] ییاجهباج و ریذپتکرش لمع ود ره :تسا هتسب دننکیم قدص

 یتروص هب لمع ود ره و «تسا ریذپعیزوت عمج هب تبسن برض .دنتسه

 یریذپنوراو لصا رگا .دنهدیم هجیتن ار میسقت و قیرفت و دنریذپنوراو اتکی
 «نادیم» رگید نونکا .دنمانیم هقلح ار لصاح هاگتسد .دوش فذح برض

 قالطا طلتخم دادعا ای یقیقح دادعا راتسویپ زا یشخب هب .لبق دننام ؛اموزل

 رب ناوتیم ار نادیم تایلمع .تسا تاذ هب مّئاق ناهج کی هکلب .دوشیمن
 .ناوتیمن فلتخم یاهنادیم رصانع رب یلو درک لامعا نادیم کی رصانع

 ,> و < یاهزادنا طباور یعونصم دیرجت هب هک تسین یزاین دنیارف نیا رد
 «یددع نادیم» کی «دادعا» و دنرادن یطابترا ربج هب طباور نیا .میزادرپب

 یددع راتسویپ یاج هب .دنشاب یطیاور نینچ عبلت هک تسین مال درجم
 نونکا .میراد فلتخم یاهراتخاس اب نادیم تیاهنیب ام نونکا :زیلانآ تخاونکی

 کی قاحلا ینعی .میدرک فیصوت ًالبق هک ییاهدنیارف هک درک هظحالم ناوتیم
 تشهنمه تباث لوا رصنع کی هب تبسن هک یرصانع نتفرگ یکی و رّیغتم
 اههقلح ,هدش هداد یاهنادیم و اههقلح زا هک دنتسه تخاس ٌهویش ود .دنشاب

 .دنروآیم dey یرگید یاهنادیم و

 ددع دّرجم موهفم هب ار ام زین هسدنه ییادتبا یعوضوم لصا یزیرهباب

 .دیریگب رظن رد ار [یریوصت] یشنکفا ةهحطسم ةسدنه دروم .دهدیم قوس
 هک دنوشیم رجنم «یددع نادیم» کی هب ییاهنتهب عوقو عوضوم لوصا
 ,یسدنه ًافرص ییایشا .«دادعا» ینعی gl رصانع .دراد نآ اب یعیبط یطابترا

 یاهتبسن بیترت هب طخ و هطقن اجنیا رد .دنتسه اه "عاسخا عقاو هب و
 Uy ۰ 10۲ : ۲ و 2۱ : 27 : 2۳ ینعپ هدنانادیم نیا «دادعا» یاهییاتهس

 اب ۱ : 1۷۲ : ۷۳ طخ رب xy : 2۷ : ۲ هطقن ندشعقاو هک تروص نیا هب

 :دوشیم صخشم ریز ٌلداعم

22۱۱ + 1۲۲ 4 ۲۳۱/۳۲ = ° 

 هدافتسا یسدنه تاحالطصا فیرعت یارب یربج یاهترابع نياز ارگا سکعلاب

 نآ رد هک دوشیم رجنم هتسباو یشنکنا هحفص کی هب درجم نادیم ره ,مینک

 یصاخ تیدودحم عوقو لوصا زا ناوتیمن هکنيا هجیتن .دنرارقرب عوقو لوصا

 هسدنه نایم ینیشیپ یزاسمه اجنیا رد .تفرگ هجیتن یددع نادیم رب ار

 یددع هاگتسد هکنیا یارب .دوشیم نایامن تروص نیرتریگمشچ هب ربج و
 عوضوم لوصا دیاب دوش لدبم یلومعم یقیقح دادعا راتسویپ هب یسدنه

 عوضوم لوصا اب توافتم رایسب یتیهام هک مینکراک دراو ار یگتسویپ و بیترت

 هطلس تایضایر رب اهنرق هک ینایرج سوکعم هب بیترت نیدب .دنراد عوقو

 نوتم قیرط زا و هدش عورش ناتسودنه زا ادتبارد دیآیم رظن هب و تسا هتشاد
 ةنيشيپ ار ددع موهفم نونکات ؛میسریم تسا هدش لصتم برغ هب یبرع
 مامت یموهفم .هزادنا ورملق ره هب درکیور رد و مياهتشادنپیم هسدنه یقطنم

 .تسا صاخ یاهدربراک زا لقتسم هک مياهتشاد رظن رد ددغ زا دتمیولسا و

 ورملق عوضوم ره نآ قبط هک مينکیم تعجر ناینانوی هاگدید هب نونکا یلو
 هن ار تعجر نیا .دوارتیم نآ نورد زا هک دراد ار دوخ هب طوبرم یتاذ یددع

  

1. dilation



a4 

 دوشیم رسیم اهدامن زا یهانتمان یاهلابند ٌةليسوهب هطقن ره ندادیناشن و

 رد یقیقح دادعا .دننکیم صخشم ار طخ کی طاقن ادعا هک هنوگنامه

 یدکی زاب راتسویپ کی تامیسقت و دنوشیم رهاظ ییودود تروصب اجنیا
 pil gales gob واتسوب هک تفگ نازتیم نیا را ریغ .نتهدیم ,یشیامش ار

Wore Clase ah) yb | Uoکی صاخ میسقت حرط هب عاجرا اب  

 تلوهس ,نآ هبجوت اهنت و تسا روما تعیبط ضقن ,یدعبکی زاب راتسویپ
 ناغمرا هب یلصا لمع راهچ هک تسا یتابساحم یربراکرد یلمع ةداعلاقراخ
 هارمه یتقدیب یکدنا اب تامیسقت ,یعقاو راتسویپ کی دروم رد .دروآیم

 یاهزرم .تامیسقت رارکت یط رد هک مینک ضرف دوخ نهذ رد دیاب .تسا

 .دنوشیم تیبثت رتقیقد یاهدنیازف روطهب نیشیپ تامیسقت طسوت هدشنییعت
 تسا نایاپیب المع هک میسقت دنیارف یعقاو راتسویپ کی دروم رد نینچمه
 کی رد ندادیناشن ,یلمع ققحت فالخرب اما .دسریم ینّیعم ٌةلحرم هب اهنت

 ینیشیپ روطهب .یباسح 71170770 اي ,یتایبیکرت حرط ینعی ؛یعقاو راتسویپ
 .دراد راکورس ینایبیکرت حرط اب طقف تایضایر و .تسا صخشم تیاهنیب ات

 ب ینتعم مرط قبط هیلوا کیژولوپوت تلکسا یلاوتم تامیسقت هک اجنآ زا
 تلکسا زا ار هیلوا ةنيمخ کیژولوپوت صاوخ ٌةمه ناوتب دیاب .دوریم شیپ

olناوتب دیاب یلوصا روطهب هک تسا ینعم نادب نيا .دناوخ زاب  Sided 
 رصانع «یرابتعا هب «یژولوپوت رد .درک لابند یهانتم تایبیکرت تروصب ار
 دروم ةتسویپ ةیمخ طاقت هن و دنتسه تلگسا ةداس تاعطق :اهنتا ای ,ییاغ

cowرجنم هک تفایرد ناوتب دیاب دنشاب تسد رد تلکسا ود رگا ,صخالاب  

 هک تفایرد ناوتب دیاب ؛رگید ترابع هب .هن اپ دنوشیم زرامه یاههنیمخ هب

 .هن اپ درک یقلت یدحاو ٌهنیمخ تامیسقت ار تلکسا ود نیا ناوتیم ایآ
 رذگ ,ینامیر ةیور هب /(2:) -> * یربج ًةلداعم زا رذگ یربج یاتمه

 تسا نیا نآ لیلد .تسا 2(2) عبات طسوت هدشداجیا نادیم هب هلداعم زا

 ةمه هاگتسیز هکلب .تسا 2(2) عبات هاگتسیز اهنت هن قوف ینامیر ةيور هک
 کبس هب عباوت ٌةیرظن ةصخاش هچنآ .دشابیم نادیم نيا یربج یاهعبات

 دور یاب یربج ,یاهسات نالیب مخخاس هتسا سکع ًالاسم هتسا خانیر
 .تسا یدرف هب رصحنم ,Jed یاراد راه هلأسم نیا .هدش هداد ینامیر

 4" دحفص زا یصخشم ٌةطقن رس الاب ینامیر ٌةيور زا  ٌةطقن ره هک اجنآ زا
 هدناشن 2 هحفص رد تسا هدش هئارا هک تروص نیا هب ینامیر ةیور .دراد رارق

 دیرجت (م ج 2 ۱ندناشن ٌهطبار زا هک تسا نيا یدعب ماگ .تسا هدش هداد

 قلعم حالطصا هب ةیور So gles by) So) and .مینک جارختسا ار مزال

 دینک هجوت .تسا هیواز ةزادنا و یسیدمه راتخاس کی هب زّهجم هک دوشیم
 یراتخاس هک هیور دوخ نایم هک میریگب دای دیاب اههیور لومعم ٌةيرظن زا هک
 ندناشن و تسا ,نآ طاقن ینعی ,صاخ عون زا یرصانع زا لکشتم هتسویپ

 رد ار  نوچ یاهطقن هیور زا (م abe ره هب هک یدعبهس یاصف رد هیور
 ینامیر ةیور دروم رد .میوش لیاق زیامت دنکیم بوسنم هاگتسیز یاضف
 .دنتسه دعّبمه هاگتسیز ةحفص و ینامیر ٌیور هک تسا نيا رد توافت اهنت
 یا ایوگود تالیدبت تحت ییادروان «یربج هاگدید زا ,قوف دیرجت اب رظانتم
 یسیدمه راتخاس زا دیاب یژولوپوت ورملق هب دورو یارب .دوشیم لصاح هاوخلد
 هک تفگ ناوتیم هسیاقم ٌةمادا رد .درک رظنفرص ینامیر ٌهيور هب بوسنم
 یداع ةيور کی کیرتم راتخاس زرامه ینامیر ةيور کی یسیدمه راتخاس

  

 یزاسروهطوغ حالطصا .دروم نیا رد gals (embedding) حالطصا le & هزورما ۱

(immersion)م.تسا لومعم . 

2. birational 

 لیاو نامره /یضایر کرد هب تفایهر ود :درجم ربج و یژولوپوت

 یرگید زا رترب طرش و دیقیب ناوتیمن ار ,یربج و کیژولوپوت «لرد شور
 درک اهر هراکهمین ار دوخ ٌةمانرب سارتشریاو هکنیا رطاخ هب ميناوتیمن .درک یقلت

 اهعبات زا یربج تخاس کی ًاحیرص وا هک تسا تسرد .مینکن شنزرس ار وا
 راتسویپ رد هک یبیارض .دادن تسدهب بیارض زا یربج یلیلحت یلو درک هئارا

 .دنانانادرپج .لیخت ًةطیح زا جراخ یرابتعا هب و دنراد راق ظلتخس دادعا
 درجم یددع یاهنادیم ٌةيرظن سارتشریاو هار ةمادا رد بلاغ یمومع ٌهیرظن
 fe hs بیترت نیدب .تسا هدوب یربج تالداعم زا هدافتسا اب نآ یاههعسوت و

 یربج دادعا ةيرظن اب کرتشم یعوضوم لصا داینب تهج رد یربج یاهعبات
 یاهنادیم ٌةيرظن رد شیاهتفایهر هب ار تربلیه هچنآ عقاورد .دنکیم تکرح
 یاهعبات ورعلق رد دوجوم تیعضو و [هیرظن نيا نیب] یمابق داد قوس یددع

 هتبلا) .دوب هدش فشک کیژولوپوت یاهشور اب نامیر طسوت هک دوب یربج

 (.تسا لصاحیب سایق نيا .دیآیم شیپ تابثا یاپ یتقو
 هنومن و یعون زین رگید یرظن زا «دنبمهریذپانلیوحت» زا ام لاثم

 ردقچ یربج هطباض اب هسیاقم رد کیژولوپوت هطباض هک دینک هجوت .تسا
 و دیهد ناکت ار (IEW Jat تسا رتکرد لباق و رتهداس یرصب رظن زا
 نم رظن هب هک) راتسویپ یرصب مدقت .هنای دوشیم ادج هک دینک هدهاشم
 ةبرح کیژولوپوت شور زا ؛(دراد یرترب یعیبط دادعا و ۱ رب ظاحل نيا زا
 یلو «تسا هتخاس یضایر یاههدیا یدنبعمج و فاشتکا یارب یبسانم

 شور نيا تالکشم ًاشنم ؛دوشیم حیطم قیقد یاهتابتا یتقو رما نیمه
 یقطنم یاهدروخرب رد .تسا کیدزن هرصاب هب هک روطنامه ینعی ؛تسا

 نارگید و رتون سکام «سارتشریاو هک تسا لیلد نيا هب .تسا یندشانمار
 رظن هب رتمکحتسم یلو .دنرتتمحزرپ هک ار یربج تخاس میقتسم یاهشور
 .نونکا .دندادیم حیجرت نامیر کیژولوپوت-یلاعتم یاهشور هب دنسریم

 نیدب .دنکیم هزیکاپ ار یتابساحم راجنهان گربوزاس دّرجم ربج .ماگ هب ماگ
 .دریگیم دوخ هب ار یعوضوم لصا شور ی!ودارودلا شقن ربج «بیترت

 هک یریوصت هک میازفیب یژولوپوت شور دروم رد یاهملکدنچ تسا مزال

jl te plod Seکی الثم ,راتسویپ کی هکنيا یارب .دوشن قیقدان و گنگ دح  
 .میهد رارق یتایضایر یسررب عوضوم ار .هیور کی ینعی ,هتسب یدعبود ٌهنيمخ

Gl pleas ys obکی ره هک مینک هیزجت «هداس ٌةعطق» یهانتم یدادعت هب ار  

 قبط سپس تاعطق نيا .تساراد ار ریدتسم یوگ کی کیژولویوت تعیبط

 ةطقن ره بیترت نیدب و دنوشیم میسقت یرتکچوک تاعطق هب ایلاوتم یتباث حرط
 دهاوخ وتردوت تاعطق زا یهانتمان یاهلابند براقت ٌهطقن ژاتسویپ صوصخب

 میسقت» یدکی تلاح رد .دنوشیم لصاح یلاوتم ٌةيزجت دنیارف رد هک دوب
 ره یدعُبود تلاح رد .تسا نآ یلاوتم ندرکفصن طخهراپ کی «فراعتم

 هک دوشیم هیزجت ییاهثلثم هب هیور ةعطق ره سپس و دوشیم فصن لای

 و میدق) سوتر هب اهلای طسو زا هیور یور یطوطخ ندرکلصو زا اهثلثم نآ
 تاعطق هب نآ میسقت تیلباق ,هعطق کی ندوبهداس .دنیآیم تسد هب (دیدج

 حرط فیصوت یارب هار نیرتهب .تسا دنیارف نيا رارکت اب کچوک هاوخلد هب
 میهاوخ «تلکسا» ار نآ سپ نيا زا هک ,رتکچوک تاعطق هب هیلوا میسقت

 طباور زیوجت و ,سوتر و اهلای .هیور تاعطق رب نیدامن نداهنبسچرب .دناوخ
 ناوتیم «یلاوتم تامیسقت نيا یریگیپ اب .تسا رصانع نیا لباقتم یزرم
 دوشیم هتفرگارف تاصتخم زا هدنیازف مکارت اب یاهکبش طسوت هنیمخ هک تفگ

  

El Dorado .\شتارهاوج و الط روفو هک اکیرمآ ةراق رد یلّیخت ًالامتحا یاهیحان ای رهش  

.مدوب هدش دزنابز ناییاپورا نایم رد یدالیم ۱۷ و ۱۶ نورق رد



 ۱ ةرامش 2۱۳ لاس +ییضایر رشت

 .دنشاب دنیسهدذاس :تسا ریسم لماش هک عیت فیرعت ةساد هگنیا هب طورشم

 «هزیژولوپوت» ار یعبات ةیرظن تیعضو نيا ناوتیم هنوگچ مهد ناشن مهاوخیم
 نوچ یددع مخ ره هب رپ 42)2(1 لارگتنا ,دشاب یلیلحت (2) رگا .درک

 4 یمسش هب دنگیم بوسع

F(y +71) = F(m) + Fy) (t) 

 ربارب 7۱ ییاهتنا ٌهطقن نآ رد هک تسا یمخ ۱ + 2۰ زا دوصقم اجنیا رد و

 عبات کی ناونعهب ار ۳ ()) لارگتنا (]) یعبات ةلداعم .تسا 2۷ ییادتبا ةطقن
 یگیاسمه کی یاراد هطقن ره نینچمه .دنکیم صخشم یعمج یریسم
 عبات کی .(۲) > * میراد یگیاسمه نآ رد 2 ٌةتسب مخ ره یارب هک تسا
 هصالخ روطهب ای کیژولوبوت لارگتنا کی سپ نياز ار صاوخ نیا اب یریسم
 کی دوجو موهفم نیا ضرفشیپ اهنت عقاورد .دناوخ مهاوخ .لارگتنا کی

 کیژولوپوت ةرهوج نيا .درک مسر مخ نآ یور ناوتب هک تسا هتسویپ ةنيمخ
 دادعا رد و درک عمج مه اب ناوتیم ار اهلارگتنا .تسا لارگتنا یزیلانآ موهفم

 دنکیم نایب ار بلطم نيا یشوک لارگتتا ةيضق کیژولوپوت شخب :درک برض

 هن) تسا رفص اب گولوموه لارگتنا ره دنبمههداس ةنيمخ کی یور هک
 ره یارب (Fly > * ینعی ؛(یرساترس روطهب هکلب ,اهیگیاسمه رد طقف

 .میبابیمزاب بلطم نيا رد ار «دنبمههداس» فیرعت .هنیمخ یور هتسب مخ

 کی یلیلحت عبات کی لارگتنا هک دنکیم نایب ار بلطم نیا یعبات ةيرظن شخب
 یدنبمه ٌةبترم فیرعت .میدرک هئارا هک تسا یموهفم هب کیژولوپوت لارگتنا

 یاهلارگتنا .دتفایم اج بوجراچ نیا رد یتحار هب [میتسه نآ هئارا ةدامآ هک]

yy So yy ۰ ۲ دنوشیم هدناوخ یطخ لقتسم ,هتسب ٩ 
 یژولوموه ةطبار کی رد رگا

 6۱ 4+ ۲ 4۰۰۰4 نیر حب

 ترم .دنشاب رفص بیارض ٌةمه هکنیا رگم دننکن قدص هب تباث بیارض اب
 کی یارب .تسا یطخ لقتسم یاهلارگتنا دادعت رثکادح هیور کی یدنبمه
 جوز ددع ربارب هشيمه 0 «یدنبمه ٌهبترم (راد ور و تشپ) هفرطود ةتسب ةيور

 میناوتیم ءاهلارگتنا نایم یژولوموه موهفم زا .دشابیم هیور ةنوگ 0 هک تسا ۵
 :یریسم یژولوموه ٌةطبار .مینک رذگ اهریسم نایم یژولوموه موهنم هب

TY Seay YE Hh Pe 

 لارگتنا ره یارب هک تسا ینعم نیدب  Fیواست

mF (yy) + ۱) ٩۰۰۰) ° 

 دنکیم میسقت هداس تاعطق هب ار هیور هک کیژولوپوت تلکسا هبرگا .تسارارقرب

 لکشتم ةتسسگ یاههریجنز .هتسویپ یاهریسم یاههریجنز یاج هب و میدرگزاب
 ۰5 بسحرب.[۷ «یدنبمه ٌةبترم یارب یترابع .میریگب رظن رد ار هداس تاعطق زا

ckرظندروم ترابع..میروآیم تسدهب ءاهسأر و اهلای .تاعطق دادعت ینعی 6و  

 .تسا -  >  (6+ 8) + ۲ ینعی byl فورعم یهجودنج لومرف

 دهدیم هجیتن ام لالدتسا .مینک عورش کیژولوپوت تلکسا اب رگا ,سکعلاب
 .تسا کیژولوپوت یادروان کی تاعطق و اهلای ,سوئر دادعت بیکرت نيا هک

 تامیسقت هب تبسن ار دحاو هنيمخ کی هک «زرامه» یاهتلکسا یارب ینعی
 .تسا یکی دنهدیم شیامن فلتخم

۶۰ 

 یوتسم یاهراتخاس هباشم ای .دوشیم نیبعت لوا یساسا مرف طسوت هک تسا

 لیسنارفید یشنکنا اي یوتسم ةسدنه رد ,بیترت هب ءاههیور هب هک یشنکفا و
 باتزاب . و + یربج تایلمع ,یقیقح دادعا راتسویپ رد .دوشیم هداد تبسن

 جوز کی هب هک ینوناق ,هتسویپ هورگ کی رد و .دنتسه یراتخاس یاههبنج

ole jl iyافیا ار یهباشم شقن دهدیم تبسن ار اهنآ برضلصاح  
 هدرک تیوقت ار اهشور طابترا زا ام مهف تسا نکمم تاظحالم نيا .دنکیم

 .تشادنپ هیلوا دیاب ار مادک هکنيا .تسا تلزنم ٌةلأسم ءاجنیا رد هلّأسم .دشاب

 «بلطم ندشرتصاخ یط رد و مینکیم عورش هتسویپ یدنبمه اب یژولوپوت رد

 .یموهفم هب ربج رد .مييازفایم ار طبریذ یراتخاس تایصوصخ ماگهبماگ

 ای ,یگتسویپ و .دنایضایر رکفت زاغآ اهلمع ربج رد .تسا سوکعم ٌبیترت

 ود .دوشیم هدوزفا صیصخت ماگ نیرخآ رد .نآ یارب یبسانم یربج نیشناج
 یبوخ ٌةطبار مه اب هک تسین دوخیب .دنوریم شیپ فلاخم یاهتهج رد شور

 تاقوا یرایسب .تسا صاوخ نیرتلوصولالهس زا یکی رد هک هچنآ .دنرادن

 شیامن ةيرظن رد ریخا لاس دنچ رد .تساهتیصاخ نیرتموتکم زا یرگید رد
 ماهتفایرد زراب یاهنوگهب نم ,یطخ یاهینیزگیاج Wye هتسویپ یاههورگ

 تایرظن .تشاد هاگن gaol) LG | امرفراکود ره نيا ناوتیم لکشم هچ هک
 زا اما ؛داد قفو هاگدید ود ره اب ناوتیم ار یربج عباوت ةيرظن نوچ یکیسالک
 .دوشیم رهاظ یتوافتم الماک یاهریوصت ,هاگدید ود نیا رظنم

 هداس لاثم ود اب مهاوخیم نونکا یلک تاراهظا همه نيا زا سپ

 کیسالک لاثم .مهد ناشن ار یژولوپوت و ربج رد فلتخم یاهیزاسموهفم

 لارگتنا و یربج عباوت ؛راب رد نامیر ةيرظن «کیژولوپوت شور ندوبشخبرمث
 اهنت .میرگنب کیژولوپوت ةيور کی ناونعهب ینامیر ٌةيور هب رگا .تساهنآ

 و ۶ > ۰ هرک یارب .تسا هیور op BSL Gees sae نآ ةصخشم
 زا یعبات ةیرظن رب یژولوپوت مدقت ندوبدنمدوس .تسا ۱ ربارب 2 هربنچ یارب

 همشچرس ینامیر ٌةبور یور عباوت ةيرظن رد  کیژولوپوت ددع عطاق شقن
 اج همه یاهلیسنارفید دادعت :منکیم لقن ار ریگمشچ ٌةيضق دنچ .دریگیم

 دادعت لضافت ینعی) لک ٌةبترم .تسا 2 ربارب هیور یور یطخ لقتسم مظنم

 ۲ - ۲ ربارب ینامیر ٌةيور یور لیسنارفید کی (یاهبطق دادعت و اهرفص

 کی ًاقیقد هاگنآ .مینک صخشم ینامیر ةيور یور هطقن 2 زا شیب رگا .تسا
 طاقن نیا رد تسا نکمم هک دراد دوجو ینامیر Sey یور یرادقمکت عبات

 p طاقن دادعت رگا .دشاب مظنم رگید یاهاج رد و دشاب هتشاد هداس بطق
 رگید بلطم نيا هاگنآ ,دنشاب هتشاد رارق یلک تیعضو رد طاقن نيا و هدوب

 ةیور نآ رد هک دنکیم هتارا ر-نامیر ٌةيضق ار قیقد باوج .تسین تسرد

 یور یاهعبات ةمه رگا .دوشیم رهاظ هیضق رد 2 ددع طسوت اهتت یئامیر

 دنتسه مظنم  ناکمکت زا ریغ اج همه هک میریگب رظن رد ار ینامیر ةیور
 ۰۲۰۱ دادعا همه اهعبات نیا یارب نکمم یاههبترم هاگنآ .دنراد بطق مرد و

 .(سارتشریاو یاههرفح ةهيضق) تسا 9 یاهناوت یضعب یانثتسا هب ... ۳

 9 ةنوگ .درک هئارا عون نيا زا زین یرگید رایسب یاهلاثم ناوتیم یگداس هب

 هب ماگ ره رد .دنکیم هنخر ینامیر bay کی یور یاهعبات ةيرظن همه هب
 رهاظ هدیچیپ تابساحم ٌةطساو نودب و میقتسم نآ شقن .میروخیمرب نآ

 لصا هک ضرف نيا اب) تسا مهف لباق نآ کیژولوپوت یانعم زا و دوشیم

 .(مینک دراو عباوت ةيرظن لصا کی ناونع هب لوا زا ار هلکیرید_نسسان

 عباوت ٌهيرظن هب یژولوپون دورو یارب ار تصرف نیلوا یشوک لارگتنا ةيضق
تسا رفص هتسب ریسم کی یور یلیلحت عبات کی لارگتنا .دزاسیم مهارف



۶۱ 

Yel cesتروص نیا رد اما .مینک هدافتسا 2۷ و 2۲ 2۱ 2۱ زا میناوتیم  

 :اب تسا ربارب دنکیم صخشم ار عطاقت تهج نآ تمالع هک ینانیمرتد

O( 2), 2), 21, Zr) 7 

O(s,3, t, €) 
  

_ A(z, 21) ۱ O(Z\, Zr) _ on 

~ &s,t) 006 — | A(s,t)   

 رظانت ةراب رد !نتیوروه ةيرظن هک دینک هجرت .تسا تبیقم انثتسا نودپ .هک

 .داد لیلقت کیژولوپوت ةتسه کی هب ناوتیم زین ار اهمخ
 موهفم هک مزادرپیم یداینب موهفم کی دیکاأت هب طقف نم .درجم ربج درومرد

 یاضف رد یربج ةنيمخ کی «مینک هدافتسا یربج شور زا رگا .تسا لآهدیا
 ةلداعم یدادعت هب دّیقم 2 ۰۷ ۰ یتراکد طلتخم تاصتخم ًةلیسوهب یدعبهس

  »Fn(2,Y, 2) << ۶و  2( 57 isال, ۱۵۰

 ًالصا نيا اهمخ دروم رد .دنتسه یاهلمجدنچ اه نآ رد هک دوشیم هداد

 ]ٍ: یاهیاهلمجدنچ اهنت هن .دنکیم تیافک هلداعم ود هک تسین حیحص

 تروصهب [ یاهلمجدنج ره هکلب دنوشیم رفص هنیمخ طاقن رد

 >  شر ۲۰۰۰+ 4 (یاهلمج دنج اه4:) )**(

 رد «لآهدبا» کی لیکشت اهیاهلمجدنچ نیا .دوشیم رفص هنیمخ طاقن رد زین
 یهاگتسد ار هقلح کی رد لآهدیا کی دنیکدد .دنهدیم اهیاهلمجدنج ٌهقلح

 هقلح pols رد برض و قیرفت ؛عمج تحت هک درک فیرعت هقلح رصانع زا
 هک تسا نیا نآ لیلد .تسیت ماع دایز ام روظنم یارب موهفم نيا .تسا هتسب

 یاهیاپ یاراد یاهلمجدنچ ةقلح کی رد لآهدیا ره ,تربلیه ٌةیاپ یضق قبط
 دوجو لآهدیآ ys fa cers لا یاهلمجدنخ یهانتم یدادعت ؛تسا یهانتم

 نیاربانب .تشون (**) تروصهب ناوتیم ار لآهدیا یاهلمجدنچ ره هک دنراد

 fay کی یور .دباییم لیلقت اهلآهدیا یسررب هب یربج یاههنیمخ یسررب
 ییاهلآهدیا هلیسوهب یربج یاهمخ .دراد دوجو یربج مخ و هطقن ,یربج
 ذبضق .دنتسه یسررب تحت لآهدیا یاههیلعموسقم هک دنوشیم هداد شیامن

 زا اهنآ یاهرفص ةنيمخ هک دراد راکورس ییاهلآهدیا اب رتون سکام یداینب

 رد یاهلمجدنج کی تیوضع و تسا هدش لیکشت هطقن یهانتم یدادعت

 یگداسهب هیضق نيا .دنکیم طاقن نيا رد راتفر هب طورشم ار یلآهدیا نینچ

 ناشن رنون یما تاقیقحن .دوشیم هجیتن لوا یاهلآهدیا هب لآهدیا ةيزجت زا
 دننام دش یفرعم دنیکدد طسوت تسخن هک لآهدیا موهفم هک دهدیم

 قفوم ندرو رد نو .دیامیپیم ار باسح و ربج رسارس "هندایرآ نامسیر
 .دنک هیجوت اهلآهدیا ٌةیرظن یربج عبانم یانبم رب ار "یشرامش باسح دش

 یددع هاوخلد درجم نادیم کی رد طلتخم دادعا راتسویپ یاجهب رگا

 یریفتم کی طلتخم یاهلمجدنچ ره نآ قبط هک ربج یداینب ةيضق «مينکراک
 .دنامب رارقرب تسین مزال درک هیزجت یطخ لماوع هب [اتکی روطهب] ناوتیم ار
 دینک هجوت :دشاب رظندم دیاب یربج راک دروم رد یلک ٌهخسن نیا بیترت نیدب
 کی یربج ٌةيرظن ره رد .هن اي دوشیم هدافتسا یداینب ٌهيضق زا تابثا رد هک

 رد نیاربانب و تسا یدابنب ةبضق زا لقتسم هک دراد دوجو رتیئامدقم تمسق
  

1. Hurwitz 

  Ariadne’s thread .Yهب یترک مناخ هدازهاش هندایرآ هک ینامسیر ؛ینانوی ریطاسا رد

 .م-دنک ادیپ مچ رازه رد ار دوخ هار روتونیم نتشک زا سپپ ات داد سوئست

3. enumerative calculus 

 لیاو نامره /یضایر کرد هب تفایهر ود :درجم ربج و یژولویوت

 ,هلکیرید-نسمات لصا هب لسوت اب ناوتیم .عباوت ٌةهيرظن یاهدربراک رد

 یاهلیسنارفید یعقاو یاهلارگتنا ناونعهب ار کیژولوپوت یاهلارگتنا

 هک تفگ ناوتیم .دناسر «ققحت» هب ینامیر ةيور یور مظنم-یلیلحت
 جیاتن ققحت و دوشیم ارجا کیژولوپوت ٌةهبنج رد زاس و تخاس راک همه

 لصا هک لاقتنا یلک لصا کی یرای هب یعبات ٌهیرظن ةویشهب کیژولوپوت

 یلیلحت ةسدنه هباشم یموهنم هب نيا .دریگیم تروص دشاب هلکیرید
Gaulو .دریگیم تروص دادعا ورملق رد زاس و تخاس یاهراک نآ رد هک  

 ia aie تانستشص pepe هگ al ,لصا :گپ کندی بان داگنآ
 .دنسریم یسدنه «قّقحت» هب

 یزاستخاونکی ةيرظن رد یرتلماک تروص هب ناوتیم ار بلاطم نیا ةمه
 ءاجنیا رد اما .دنکیم افیا عباوت ذيرظن ةمه رد یزکرم یشقن هک درک هدهاشم
 اب امش زا یرایسب الامتحا هک منک هراشا یرگید دربراک هب مهدیم حیجرت
 عوضوم هک .تسا "یشرامش ٌسدنه نم دوصقم .دیراد یرتشیب ییانشآ نآ

 یربج یاهراتخاس هباشم میهافم و اههنیکت gels bw دادعت نییعت نآ

 زا هک دنداد هئارا یلک یماظن " نتیوست و "تربوش .هیرظن نیا یارب .تسایوگ

 و " ستشفل ناتسد رد یزولوپوت هک دوب اجنیا رد .دوبن رادروخرب یفاک هیجوت

 و " ددعت زا ریذپانانثتسا یفیراعت و دمآ لیان یعطاق تیقفوم هب "ندرو رد نو
 هفرطود ةيور کی یور مخ ود یارب .دندمآ تسدهب ریذپانانثتسا ینیناوق زین
 نکمم رگید مخ هب تبسن مخ کی ,دننکیم عطق ار رگیدمه یاهطقن رد هک
 ؛تروص ره هب.دریگ رزق طاق ةطقن تسار فرط ای پچ فرط رض تما

able absاهنزو عومجم .مينکیم صخشم -۱ ای +۱ نزو ود زا یکی اب ار  
 ةتسويپ تارییغت تحت (دشاب یفنم اب تبثم تسا نکمم هک) عطاقت طاقن رد

 رد ار گولوموه یاهمخ ,اهمخ یاج هب رگا عقاورد ,تسادروان اهمخ هاوخلد

 یاهشور قیرط زا ددع نيا هب ناوتیم نیاربانب .دنکیمن رییغت زین میریگب رظن

 .دروآ تسدهب یفافش و یلک یاهلومرف و تفای تسد یژولوپوت یتایبیکرت
 یاهتشاگن تروصهب هک دنتسه هتسب ینامیر ور ود عقاورد یربج مخ ود
 یربح ةهسدنه رد اما .دناهدش هدنانشن یفیتح یدعب راهج یاضف رد یلیلحت

 تهج یژولوپوت رد هک یلاح رد دنوشیم شرامش تبثم ددعت اب عطاقت طاقن
 ناوتیم هک دسریم رظن هب بیجع لیلد نيا هب .دوشیم هتفرگرظن رد عطاقت

Bleرد هک تسا نيا هلأسم حیضوت .درک لح کیژولوپوت شورهب ار یربج  

 ًةهحفص رد مخ ودرگا .دراد تهج کی هراومه عطاقت ,یلیلحت یاههنیمخ دروم
 Ly = ty(s) 2( = 8(2۱) یاهعبات اب عطاقت ًةطقن ترواجم رد ۲

zy = 2%*(t) ,عطاقت 4۱ تهج هاگنآ ,دنوش هداد شیامن 2۳ > 2 (6)  

 یبوکاژ نانیمرتد تسالع نامه مود مخ اب لوا مخ

dx, day ‘ds هوا O(x\,2y) 

dot با 00 
 هراومه هطباض نیا ,یربج_طلتخم «یاهمخ» دروم رد .تسا pes ًةطقن رد

 طلتخم تاصتخم 2 و 2۱ دینک ضرف عقاورد .دهدیم تسدهب ار +۱ رادقم

 یاهتمسق .دنشاب «مخ» ود طلتخم یاهرتماراپ بیترتهب / و 5 و هحفص رد
 .دننکیم افیا ار هحفص رد یقیقح تاصتخم شقن 27 و 2۱ یموهوم و یقیقح

Schubert2.  
  

1. enumerative geometry 3. Zeuthen 

4. Lefschetz 5. van der Waerden 6. multiplicity



  thهراس +۱۴ لاسیضایر ۱

 .تسا هدادن زورب ,نامیر تسدهب کیژولوپوت شور یاهتیقفوم اب سابق لباق
 هب " هبوک و هراکناوپ .نیالک هک یزاستخاونکی ٌةلق جوا هب یسک نونکأت نینچمه
 دنتسه یتالاوس اجنیا رد .تسا هتفاین تسد یربج ریسم زا دندرک دوعص نآ

adel ya tbرد دشر هبور ساسحا نيا مهاوخیمن یلو .دوش هداد باوج  

 نایاپ هب کیدزن دیرجت شور یروراب هک منک ناهنپ امش زا ار نانادیضایر نایم
 لزان نامسا زا دوخ هب دوخ ابیز یمومع میهافم هک تسا نیا تیعقاو .تسا

 دنراد دوجو هدشنکیکفت یاهیگدیچیپ اب یصخشم لئاسم ادنبارد ؛دنوشیمن

 لوصا نارادمجرپ هک تسا نيا زا سپ .دنیآیمرد اپ زا وزاب روز هب طقف هک
 رد نتسکش نودب هنوگچ هک دنهدیم ناشن و دنوشیم هنحص دراو عوضوم

 ار رد هک درک حرط یزیمآرحس دیلک زاغآ زا هک دشیم .تسد ندشنینوخ و
 نینچ دنناوتیم هکنيا اما .تسا هدش هدوشگ دوخ هب دوخ هکر اگنا دنکز اب مارآ

 لفق دنناوتیم زیمآتیقفوم لوخد زا سپ هک تسا ببس نيا هب دنزاسب یدیلک
 میمعت میناوتب هکنآ زا شیپ .دننک یسررب نورد و نوریب زا و بقع و ولج زا ار
 دوجوم یضایر ٌةیام دیاب .مییامن یعوضوم لصا و مینک یزاسیروص .میهد

 نآ یانبم رب هتشذگ هد دنچ رد هک یایضایر ٌةیام منکیم روصت نم .دشاب
 لس هک منزیم سدح و تسا مامتا هب کیدزن میاهداد ماجنا یزاسیروص

 .دش دهاوخ هجاوم تایضایر رد یراوشد نارود اب یدعب

 رد هک یرکف ّوج زا یروصت راضح هک دوب نيا ینارنخس نیا فده اهنت
 تسدهب دریگیم ماجنا نیون یضایر تاقیقحت زا یاهظحالم لباق شخب ن

 هیصوت عجرم دنج دنوش عوضوم دراو رتقیمع دنراد دصق هک ییاهنآ یارب .دنرو

 رکنورک و دنیکدد .درجم یعوضوم لصا ربج نیتسار ناماگشیپ .دوشیم
 و هوا بتکم و رتون یما "ستینیاتشا ار یریگتهج نیا ءام نارود رد .دنتسه
 Sides رد گرزب تفرشیپ نیلوا .دناهدرب شیپ هب عطاق یاهنوگهب نیترآ لیما

 .دوب نامیر یعبات ٌةيرظن ةهجيتن و تسویپ عوقو هب مهدزون نرق طساوا رد
 ۱۸۹۵-۱۹۰۴ یاهلاس رد هراکناوپ راثآ زا یدادعت هب ًاتدمع رتدیدج یاهتفرشیپ
 :متکیم هراشا ریز یاهیانک هب .تسا طوبرم راد صاصتخا "اچ لیلحت هب هک
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۶۲ 

 یرورض یداینب ةيضق نآ یارب هک رتهتفرشیپ یتمسق و .تسا ربتعم نادیم ره

 ًایضق دراوم رتشیب رد .دبلطیم ار نادیم یربج راتسب مود تمسق .تسا

 زا دیاب دراد ناکما هک ییاج ات .دهدیم ربخ ساسح شهج کی زا یداینب

 یرایسب هاوخلد نادیم کی رد ایاضق تابثا یارب .درک بانتجا نآ یریگراک هب

 نیا تابثا فورعم لاثم کی .دناشن یربجهتسب نادیم کی رد ار نادیم ره
 لماوع هب یقیقح دادعا یور ناوتیم ار یقیقح یاهلمجدنچ ره هک تسا رما

 و هدرک قحلم یقیقح دادعا هب ار # «تابثا یارب .درک هیزجت ود هجرد و یطخ
 نیا .میناشنیم طلتخم دادعا نادیم رد ار یقیقح دادعا نادیم بیترت نیدب

 اههنیمخ ندرکصخشم و یسررب رد هک دراد یژولوپوت رد یهباشم ,شور
 .تسا نآ یششوپ یاههیور زا هدافتسا ,هیور دروم رد هباشم راک ؛دوریم راکهب

 .برض لمع نآ رد هک تسا هجوت زکرم رد ییاجهباجان ربج زورما

 تایضایر صخشم یاهزاین ار هتشر نيا روهظ .دوشیمن ضرف ییاحهباج
 لاتس گپ هب هتسا یناجهیااف مع خر گی بیگزت لمع ههتسنا درگ لیمعت
 رد ار [(2۱:2۲,۰۰۰ ,) یریفتمدنچ یاهعبات نراقت صاوخ .دینک هجوت
 لامعا یاهلمجدنچ نیا رب 5 هاوخلد تشگیاج کی ناوتیم .میریگیم رظن
 لکش هب ةلداعم دنچ ای کی بسحرب ناوتیم ار نراقت تیصاخ ره .درک

 وز 9(۵) ۰ و ۰

 اهتشگیاج هب هک تسا یددع بیارض رگشیامن (5) اجنیا رد .درک نایب
 FC نوج یاهدشهداد نادیم هب قلعتم بیارض نیا .دنوشیم هداد تبسن

 نيا .دوشیم هدناوخ «نراقت رگلمع» کی 2, 5(6) ۰ 5 ترابع .دنتسه
 ؛دومن برض و درک عمج مه اب ؛درک برض دادعا رد ناوتیم ار اهرگلمع
 «لماوع» بیترت هب ریخا لمع ٌةجیتن .درک ارجا یلاوتم روطهب ار اهنآ ینعی
 برض و عمج یارب هبساحم یروص صاوخ مه هک اجنآ زا .دراد یگتسب
 دنهدیم «ییاجهباجان ةقلح» کی لیکشت اهنآ .دنرارقرب نراقت یاهرگلمع
 ییاجهباجان ورملق رد لآهدیا موهفم بلاغ شن .(۱طلتخمربا یددع هاگتسد)

 تروصهب اهنآ شیامن و اههورگ ةعلاطم ریخا یاهلاس رد .دنامیم یقاب زین
 ییاجهباجان یاههقلح ةيرظن رد لماک ابیرقت روطهب یطخ یاهینیزگیاج
 تشگیاج 1 یبرض هورگ هنوگج هک دهدیم ناشن اهلاثم .تسا هدش بذج

 برض رب هوالع هک دبابیم هعسوت > رب «(5) ۰ 5 یاهتیمک ٌهتسباو ُهقلح هب

 بجوم یموتناوک کیزیف .تسا دادعا رد برض زین و عمج لمع کی یاریذپ
 .تسا هدش ییاجهباجان ربج زا یدنمورین تیامح

 یربج درجم ٌهیرظن کی نتخاس نف زا یلاثم اجنیارد مناوتیمن هنافساتم
 ؛اهنادیم دننام .بسانم یمومع میهافم ندرکمضو مزلتسم راک نيا .مروایب
 ناونعهب) دوش تباث دیاب هک یمکح ماگ هب ماگ ةيزجت lel لاثما و اهلآهدیا
 یاهماگ هب تسا نکمم ۸ -+ 3 اب دهدیم هجیتن ۸4» مکح .لاثم

 ماکحا نیا بسانم میمعت و ؛ادوش هیزجت ظ -ب ظ ,0 1 ۵ ب 0
 تروص نیا هب یلصا مکح هکنیمه .تسا یمومع میهافم بسحرب یئزج
 هناگادج یاهماگ تابثا .دنوش هتشاذگ رانک یساساریغ رصانع و دوش میسقت
 .درادنربرد یدج لکشم لوصالایلع

 دربراک کیژولوپوت شور هک ییاهاج هک دسریم رظن هب هنوگنیا نونکات
 ییاهتیقفوم نونکان یربج شور .تسا یربج شور زا رترثوم ,دشاب هتشاد

  

1. hypercomplex number system



۶۳ 

 هدش رشتنم دیدج ٌهرازه و هدس رد تایضایر زادنامشچ ةراب رد ینوگانوگ یاههتشون .یدالیم موس ٌرازه و مکی و تسیب نرق هب دورو ٌهناتسآ رد

 .درذگیم ناگدنناوخ رظن زا رگید ةتشون ود اجنیا رد .تسا هدش هراشا اهنآ هب ای هدش لقن اهنآ زا یضعب یضای» رشن نیشیپ یاههرامش رد هک

 "هدنیآ یاهههد رد تایضایر رد لمتحم یاهشیارگ
  
  

 " فومورگ لیئاخبم

 ناسدنهم ةرمزور ةدافتسا دروم يددع یاهشور رب ضحم تایضایر ریثأت
 :ژورپ دننام -- یرگید یاههنیمز رب یقطنم یتابساحم یاههدیا (.دنتسه
 اهوگلا یریگلکش ۰103۸ یانبم رب یلوکلوم یحارط «یموتناوک یاهنایا

 ریثأت اهنآ زا و دنراذگیم ریثأت - هریغ و ؛زغم کیمانید «یسانشتسیز رد

 حوطس رد ییاههدیا ههد دنچ یط هنایار مولع هک دوریم راظتنا .دنریذپیم

 دربراک رد یساسا تفرشیپ هب رجنم هک دنروآ دیدب یضایر رتقیمع مه زاب

 کیتابور و یعونصم شوه رد یگرزب تفرشیپ الثم ot Leal یتعنص
 .(تسا هداتفا ریخات هب مه یلیخ هک)

 «یسانشتسیز) یبرجت مولع زا اعون هک دنتسه لئاسم زا یگرزب سد .۳

 ریداقم اب اهنآ رد و دناهتفرگ تأشن (هریغ و Soy pple کیزيفوتژ «یمیش
 4 jb .یتنس تایضایر .میراد راکورس راتخاستسس یاههداد زا یمیظع

 بوخ رایسب دشابن نایم رد یراتخاس هک یدراوم رد ,یضایر رامآ و ,لامتحا

 ؟تسبمه و یرانخاس مظن نادقف هک تسا نیازیمآض راعت ةتکن) دننکیم لمع

 eal agit .دماجنایم یلک حطسرد یدایز نراقت هب یعضوم حطسرد

 رابجا تاقوا یرایسب یلو .(دوشیم رادیدپ یفداصت یاهریفتم یاهعومجم رد
 دروم رد کیسالک لامتحا هک میوشیم ورهبور یاهتفای راتخاس یاههداد اب

 یپوکسورکیم یاهریوصت اي یتخانشیناک یااهدنزاس ًالثم .دیآیمن راکهب اهنآ

 هچنآ) .دوش هتفرگرظن رد دیاب هک دنراد (یلوهجم) یاهیگتسبمه ,هدنز یاهتفاب
 :حوم کی یگدنک ارپ ةجیتن هکلب تسین «یعقاوریوصت» نامه Pe لوح

 یرگید یرظن یاههنومن (.تسا هریغ و هزرلنیمز ,ینوصارف جوم «2 وترپ هرون

 یاههریجنز یزاسلدم) "زیهرپدوخ یفداصت ندزمدق رد ."تشن ةیرظن رد
 :رتسگ رد هک یلئاسم نینچ .دوشیم هدید هریغ و (اهلالح رد دنلب یلوکلوم

 تایضایر زا یدیدج عون روهظ .دناهدنکارپ ضحم بوشآ و حضاو نراقت نیب

 یاهزات یاههار زین و یبالقنا یرظن یاههدیا هب تفرشیپ یارب .دنبلطیم ار

 نادنمشناد اب یرتکیدزن یراکمه و هنایار کمک هب تایضایر هب نتخادرپ یارب

 .میراد زابن دوجوم یبرجت یاههداد اب یضایر یاههپرظن قیبطت یارب یبرجت

 هب هتسباو نوراو شنکارپ یاهکینکت ,ریواصت و اهلانگیس say لیلحت)

1. formations 

  

2. percolation theory 3. self-avoiding 

 رد لمتحم یاهشیارگ ةراب رد تسا یرصتخم تاحیضوت دیناوخیم هجنآ
 .هدنیآ ههد دنج رد تایضایر

 زاغآرس .تسا یراتخاس یگنهامه یوجتسج رد کیسالک تایضایر ۱

 هتکن نيا هب ناتساب نانوب نانادهسدنه ندربیپ ,یخیرات ظاحل زا تایضایر نیا
 یاههورگ) دراد یقمعت لباق (یلاقتنا و ینارود) نراقت ام یدعب۳ راتسویپ هک دوب

 نيا) .تسامرفمکح یکیزیف یایند یساسا تایصوصخ رب هک (18" و ۳(0)
 ماگنهرد دوخ هرمزور یگدنز رد دنچ ره درادن روضح ام ةناهاگآ رکفت رد نراقت

 میوشیم هجاوم نآ اب تارکهب ,نتفرهار رد الثم Sle CS < ماجنا ای داجیا
 (۳(0] یزیلباتیشیو# ید اب نوضوم نیآ لیلد : ميکيم هداقسا ناو
 فشک یرتقیمع [ریذپانضیوعت) یاهنراقت اهدعب (.تساراوشد نآ کرد هک تسا

 .یداینب تارذ یارب یاهنامیپ یاههورگ تیبسن رد هراکناوپ و ستنرول :دندش

 تایضایر هک مینیبیم و .هریغ و هدادعا ةيرظن و یربج ةسدنه رد ییاولاگ نراقت

 رد الثم .دوشیم رهاظ «تسین یداینب ردقنآ هک یحطس رد ,رگید راب یهباشم

 و یکیمانید یاههاگتسد ءاهلاخرب یارب "یهباشتدوخ رد ,اهرولبهبش و اهرولب
 .هریغ و ,لیسنارفید تالداعم یارب " یموردونوم رد .یرامآ کیناکم

 تایضایر یلصا فده نانچمه ناهج راتخاس رد نراقت و مظن یوجتسج

 روطهب دراوم یرایسب رد و) هاگهگ .دنام دهاوخ یقاب (کیزیف و) ضحم
 یلمع یاهدربراک دناهدرک فشک نانادیضایر هک ینراقت یاهوگلا (هرظتنمریغ
 ةسدنهًالثم .ميهدوب یقافتا نینچ دهاش اهراب هتشذگرد .تفای دهاوخ یرظن و

 باسح .تسا (نکسا .یت .یا .یس) 2: وترپ اب یراگنشرب یانبم یلارگتنا

 اههورگ یدعب تیاهنیب یاهشیامن و .دماجنایم لماک یاهدک دیلوت هب لوا دادعا
 .تسا هدیچیپ يدنبمه اب هفرص اب گرزب یاههکبش یارب یحرط شخبماهلا

 رارق یضابر و یقطنم لیلحت عوضوم شدوخ ,تابضایر هند دشر اب ۳

 هدش رجنم هنایار یرظن pple سپس و یضایر قطنم شیادیپ هب رما نيا .تفرگ
 تایضایر زار ییاههدیا .تسا هدش دوخ غولب ةرود دراوزورما هک مولع نیا .تسا
 یلمع یارجا هک - هنایار رازفاتخس یروانف تفرشیپ زا و دریگیم کیسالک

 .دیوجیم هرهب - دزاسیم ریذپناکما ار یرظن ؛دشیحارط ياهمتيروگلا
 زا یریگمشچ یاههنومن عیرس یبطفدنچ متیروگلا و عیرس ةيروف لیدبت)

1. self-similarity 

  

2. monodromy



 ۱ رامش VF لاس ,یضایر رشت

  
  

 "ردوارب سکیلف

 ینارنخس sled (AMS) Ss pl یضایر نمجنا سیئر ررقم فیاظو زا یکی
 نيا هب نمجنا یاسژر زا یدودعم هکنیا .تسا تسایر Basa نایاپ تبسانم هب

 یاوتحم یلو .میریگن یدج ار نآ هک دوش ثعاب دیابن دناهدرکن لمع هفیظو

 Aire Sy lp gy al ath git paral ign | یتیم نی
 .دشاب یزیرهمانرب و یراذگتسایس رد یثحب ای یضایر

 هدنیآ ةراب رد ناوتیم .دشاب رتیلک هچ ره ینارنخس نيا ناونع ماهتساوخ
 چیه اب مناوتیمن نم .درک ینیبشیپ تقد اب ار هدنیآ ناوتیمن دنچ ره .دیشیدنا
 دهاوخ لاطبا اي تابثا نامیر ٌهيضرف هک منک ینیبشیپ تیعطق زا یاهجرد

 دنهاوخ قیقحت هنیمز نیا رد نانادیضایر هک منگ ینیبشیپ مناوتیم یلو .دش

 تسرد یدابز لامتحا اب ینیبشیپ نيا و .دوش نشور هلاسم GIS ات درک
 قداص روهشم یاههلأسم ریاس و هراکناوپ سدح ةرابرد عوضوم نیمه .تسا
 .تسا

 هجوتدروم ثحابم زا یضعب مینک یسررب هک تسا نیا یرگنهدنیآ عون کی

 تسا نیا زگیع هاب هتشرگ دنهاوخ تأشف ییاقاج دچ را لامعحا هلقبآ رد

 او تایضابر قابقا ةوحت و يس کی زا ار تایضایر یلخاد یاهتیلامف دک
 یاهداینب .تموکح .اههاگشناد - طبریذ یاهداهن راتخاس و فادها اب

 .مینک یسررب ,رگید یوس زا - هریغ و یصوصخ

 و تاعوضوم نیا ؛راب رد ریخا یاهینارنخس و اههلاقم زا یضعب هب نم

 رب ینتبم اههلاقم نبا زا یکپ .تشاد مهاوخ یدج هجوت هتسباو تاعوضوم
 ةب ریثحا هک تتسا وتنروت رد زدلیف ةسسوم رد یتسشن رد ابتا لکیام ینارنخس

 لیناخیم ملف هب مه یاهنازیرهمانرب و بلاج رایسب ةلاقم .[۱] تسا هدیسر پاچ

 یشرازگ - دش هئارا مولع یلم داینب زا یشرازگرد تسخن هک تسه فومورگ

 ینارنخس .نینجمه .هدنیآ رد اکیرمآ تایضایر لئاسم ةراب رد راذگریثأت رایسب

 هک .هنیمز نیمه رد نتسنیرپ رد یلاع تاعلاطم سم زا نسرفکم تربار

Glew Glew iنیا رد یضایر یراذگتسایس ؛راب رد نم هک تسا  

 تایضایر هدنیا ناوتیم ایا» :دوب نینچ ینارنخس نيا ناونع .ماهدینش هسسوم

 متسبب نرق تایضایر رد یتشگزاب دنور کی هب نسرفکم «؟درک ینیبشیپ ار

 وملم لئاسم هب یلک دّرجم یاههیرظن رب دیکأت نرق مین زا سپ پ هک درک هراشا

 .مياهتشگزاب ۱۹۰۰ زا هدنامزاب یملع یاهدربراکو صخشمو

 هراکناوپ و تربلیه

 نرق لیاوا رد تایضایر ؛دنیآ ریسمنییعت یارب تامادقا نیرتروهشم زا یکی
 gt Wyllie Spl تشک تو کلیق سو

 لیکشت ۱۹۰۰ لاسرد هک سیراپ رد نانادیضایر یللملانیب ةرگنکرد ار نآ زا

wsدنک هضرع یاهلاقم نینج هک دوب هدشت یصاخ توعد وا زا .درک عیزوت . 

 دوب یکسفوکنیم نامره .ینارنخس رد وا قوشم .درک ار راک نیا لاح ره هب یلو
 ینارنخس نیا .تش تشاد وا اب یکیدزن یضایر و یصخش طباور نگنیتوگرذ هک

re 

 اب یرولب لکش رد گرزب یاهلوکلوم لیلحت و :یسدنه سابقم لیلحت «تفاب

 .(دنهدیم ناشن هنیمز نيا رد ار تاناکما زا یضعب  وترپ شارپ زا هدافتسا

 یتعنص ظاحل زا مه و یرظن ظاحل زا مه یفرگش تاریثأت تفرشیپ نيا
 صیخشت دناوتیم نوراو شنکارپ ياراك متیروگلا کی ًالثم .تشاد دهاوخ

 زادناهب مکتسد یتوصارف یاهرازبا هک دوش ثعاب و دزاس نوگرگد ار یکشزپ

 .دنشاب اراک رضاح لاح رد > وترپ لیلحت
 لئاسم هب ام و دوشیم رتکیدزن نآ یرظن دح هب اههنایار ناو هج ره ۴

 شیب «میزادرپیم ارتهدیچیپ نیاربانب و) رتهنایارگعقاو
 و مولع رد یددع یاهشور زیمآتیقفوم یارجا هار رس رب و هجاوم
 یضایر یگدیچیپ زا یرتالاب رایسب حطس هب دروم نيا رد .دراد رارق یسدنهم

 زاین (۳) و (۲) رد روکذم یاههدیا اب هارمه یسیونهمانرب زین و هنایار یرامعم رد

 تابساحم یارجا یارب ار یرظن لئاسو دناوتیم هنیمز نيارد تفرشیپ .میراد

 .دزاس مهارف ,دننکیم دشر عیرس هداعلاقوف هک اههداد یاههیارآ یور

.dمجح .مینک لمع رتهب یضایر یاههشیدنا لاقتنا و شزومآر د دیاب , 
 یاههار هک دنکیم باجیا تایضایر یلعف هعومجم يراتخاس یگدیجیپ و ,قمع
 یسرتسد و رگید یاههزوح هب هزوح کی زا یضایر تایفشک لاقتنا یارب یاهزات

 ام :یلعف تیعضو رد .مینک ادیپ تایضایر هب نانادیضایرریغ رتشیب رایسب
 درذگیم یسدنهم و مولع رد هچنآ زا ینادنچ عالطا ًالومعم نانادیضایر

 هک یتاناکما زا دراوم یرایسب رد زین ناسدنهم و یبرجت نادنمشناد و میرادن

 .دناعالطایب دهد رارق نانآ رایتخا رد دناونیم ضحم تایضایر یاهتفرشیپ
 ةمانرب رد مولع زا یرتشیب بلاطم دیاب کانرطخ فاکش نیا ندرکرب یارب

 یلصا ٌةتسه اب زین هدنیآ نادنمشناد و دوش هدناجنگ یتآ نانادیضایر شزومآ
 نم دیدج یسرد یاههمانرب حرط مزلتسم رما نیا - دوش رتاتشا تایبضایر

 ر یضایر یدایقب یاههدیا و نوتف هک تسا .ناناذیضایر بفاج زا یمیظع
 فیط سرتسد رد (دناهدش هضرع هتشذگ ةهد دنج رد هک ار ییاهنآ صوضخ هب)

 زا یدیدج لسن تیبرت هب زاین روظنم نیا هب .دنهد رارق نابطاخم زا یرتعیسو

 مولع و ضحم تایضایر نایم ار یجنابم شقن هک میراد یاهفرح نانادیضایر

 .تسا یرورض ثایضایر و مولع تمالس یاب اهدیاجازتما.دننکافیا یدربراک

 «دعب یالب» اب شیپ زا

 رتشیب هچ ره .دبای شيازفا دیاب یضایر تاقیقحت رد یراذگهیامرس ۶

 و یبرجت مولع اب ار طباور هج ره و مینکیم هدافتسا یاهنایار تاناکما زا

 Sood jl تیامح یارب یرتشیب یلام عبانم هب زاین .میزاسیم رتمکحم تعنص
 رایسب ام یلام زاین .مه تروص نیا رد یتح یلو .میراد تایضایر یبایوپ و

 یارب هیامرس هب هدزاب تبسن ینعی دوب دهاوخ pyle یاههخاش ریاس زا رتمک

 یارب یهجوت لباق شالت رگا

 ار هعماج تسا مزال سپ .میهد ماجنا دوخ یاههدیا دربراک و تایضایر جیورت

 تایضایر یتایح شقن زا و یضایر شهوژپ ةوقلاب تاناکما و تیفرظ مامت زا
 .میزاس هاگآ یبوخهب تدمزارد و تدمهاتوک یتعنص تنرشیپ رد

 صوصخهب دوب دهاوخ دایز نانچمه تایضایر

 کت

e Mikhael Gromoy, “Possible trends in mathematics in the com- 

ing decades”, Notices Amer. Math. Soc., (7) 45 (1998) 846-847. 

 .تسا هتفای راشتنا اکیرمآ مولع یلم داینب زا یشرازگ تسویپ ناونعهب راب نیتسخن هلاقم نیا

 هسنارف ,یملع یلاع تاعلاطم ةسسزم .فومورگ لیئاخیم +

gromov@ihes.fr.



۶۵ 

 ییاهاضاقت دش ثعاب یو تاقیقحت هنوگنیا .تشاد نآ دربشیپ رد ار یلصا

 we 6g Taio at یروآمج وا هب کیزیف لبون ةزیاج یاطعا یارب هک
 ره غارس هب ۱٩۰۸ لاس رد رافل_گانتیماتسوگ عقاو رد .دشاب رتشیب یرگید
 ار یاهمانتساوخرد تساوخ وا زا و تفر یبرغ یاپورا رد یمهم نادکیزیف
 اععسص :تسا لیرف ایام .تفایره هتساش دناگنازپ هگننا وب یتیم دن ابهعآ

 رد ارجام نيا .درواین تسدهب ار هزیاج هراکناوپ یلو دندرک اضما ار نآ رفن
 .تسا هدش هداد حرش ۳] یرگ یمرج باتک

 . لورتنوم تویلا ءاکیرمآ مولع یلم داینب رد یشیامه رد ,شیپ لاس دنچ

 دوب تریلیه رصع «کیزیف رد متسیب نرق لوا ةمين» .تفگ ,نادیضایر کیزیف

 ریثأت هک دوب نیا شروظنم Soy هچ شروظنم «.هراکناوپ رصع ,نآ مود همین و

 ارجا یفیط ٌةيرظن رد نارگید هک یشهوژپ یاهمانرب نتخادنا هار هب رد تربلیه

in S۱۹۲۶ یاهههد رد یموتناوک کیناکم طسب و شیادیپ رب یتایح یرثا  

 هجنآ یزیرهیاپ رد هراکناوپ ةقالخ راک ,لورتنوم هاگدید زا .تشاد ۱٩۳۰ و

 رد کیزیف رب هدننکنییعت ریثأت الامتحا .دوشیم هدیمان بوشآ ةيرظن زورما
 :اتمسآ شاد متسیب نرق مود همین

 اب یاهلاقم ۱۹۴۰ هد رد دوب یروهتم نادیضایر اتداع هک by هزدنآ

 هلاقم نيا اب یدایز یلدمه ًاصخش نم .تشون [۵] «تایضایر هدنیآ» ناون

 مسیکابروب ار نآ زورما هک تسا یایزولوتدیا زا دازآ الماک هتشون نيا .مراد

 تکرح و ییارگتروص شياتس هب و دنکیمن یکابروب هب یاهراشا لیو ؛میمانیم

 دنچ ره دریگیم هدیدان ار یکابروب الماک .دزادرپیمن تایضایر رد یعازتن
 ار هلاقم وا .تسا هدوب هورگ نيا یلصا یاههرهچ و ناراذگناینب زا یکی دوخ
 ۱۹۷۰ ذهد رخاوا ات یکابروب هکنآ لاح .دنکیم زاغآ هراکناوپ زا یلوقلقن اب

 نادنچ هن ینحل اب نینچمه لیو .دزیم هراکناوپ ؛رابرد wee فرح تردله

 کی هزات عقوم نآ رد وا .دنکیم ثحب تایضایر رب اهداهن ریثأت ةراب رد هناراودیما

 یملع ةدنيآ هب و دوب هدناسر نایاپ هب ییاکیرمآ یاههاگشناد رد ار سیردت هرود

 یبولطم نادنچ یملع راتخاس زا نامز نآ رد اریز دوبن نیبشوخ دایز اهنآ
 دوخ یرکف یاهشیارگ یایوگ یدایز دح ات عقاو رد هلاتم نيا .دندوبن رادروخرب

byنانج - بجعت لامک اب - و ,ذفان تسا یاهلاقم .تسا دعب یاهلاس رد  

 .دزرایم شندناوخ هب الماک هک هدش هتشون یروادشیپ زا یراع و روشرپ

 یدنویپمه تایضایر
 یاهشلاج» ناونع اب یشیامه اکیرمآ یضایر نمجنا رب متسایر ةرود رد

 اينرفیلاک هاگشناد رد ۰*۲۶ توا هام رد هک مداد بیترت «مآ۲۱ نرق یضایر

 ار اهنآ ناونیم هک تسه یرابسب یاهعوضوم .دش لیکشت سلجنآ سل
Coe ypeتایضایر ةدنيآ ةراب رد ار دوخ رکفت اي داد رارق یتسشن نینچ  

 نآ ٌةيامریمخ هک مدرک باختنا ار یفراعتمان عوضوم نم .درک میظنت اهنآ لوح
 هلاقم نيا .[۶] دوب هدمآ هنودوید ملق هب یاهلاقم رد شیپ لاس جنپوتسیب

 :یضایر یاهتفرشیپ jl ate yo Bb Lo ثحب یارب تسا یبوچراچ یواح

 اهتفرشیپ نيا زا یرایسب .نآ یاهتشرنایم تیهام و تایضایر ینورد راتخاس

 رلتسک رونرآ ار حالطصا نیا .تسناد "یدنویپمه زا ییاههنومن ناوتیم ار

bsهک دوشیم قالطا یتلاح هب و تسا هدرک عضو یملع و یسایس  

Ll. Elliott Montroll 
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Poly سکیلف/ ۰۰۰ تایضایر day! yb ye یتالمأت 

 ةرگنک نیلوا رد هراکناوپ یرناهًالبق هک یاهلاقم هب ییوگخساپ یارب دوب یمادقا
 ًةهلاقم .دوب هدرک هضرع ۱۸۹۷ لاس رد حیروز رد نانادیضایر یللملانیب

 فوطعم هکلب دوب هتخادرپن تایضایر ةدنيآ حیرشت هب صخشم روطهب هراکناوپ

 تایضایر رد الامتحا کیزیف رد حرطم Phy لتاسم هک دوب عوضوم نیا هب

 دوب نیا دنک حرطم تساوخیم تربلیه هک یرظن .تشاذگ دنهاوخ ریثأت رایسب

 هدادعا ةيرظن صوصخ هب هرگید یاهریسم زا هتفرگ تأشن یضایر لئاسم هک
 هس هب دژ هذوپ زادگریثات هک تربلیه لئاسم زا هتسد نآ. .ذوب دنهاوخ راذگرثأت زین

 «ینابم و قطنم رد یلئاسم هدادعا ةيرظن رد یلئاسم .دنوشیم میسقت هورگ
 ةراب رد دندنمهقالع هک یناسک هب) .یئزج لیسنارفید تالداعم رد یلئاسم و

 منکیم هیصوت ًایوق .دنروآ تسدهب یتاعالطا تربلیه لئابم ریثأت و ًأشنم
 (.دنناوخب ار [۴] نادخیرات ور دیوید ٌهلاقم و [۳] یرگیمرج ریخا باتک

 ریسم زا وا ینیبشیپ و تربلیه لئاسم تسرهف هک دناهدش رکذتم یاهدع

 یزیمآرنط تشونرس ظاحل یضعب زا ۱۹۰۰ لاس زا سپ یضایر تاقیقحت

 یتآ یاهراک هک تسا هدشن ینیبشیپ تسرهف نيارد .هکنیا یکی .تسا هتفای

 ةراب رد تربلیه لئاسم ةراب رد یاهملک الثم و دوب دهاوخ هچ تریلیه دوخ
 دوب یدعب ةهد ود رد تربلیه راک عوضوم هک یلارگتنا تالداعم ای یعبات زیلانآ

 مهم یاهشیارگ زا یرایسب زا تسرهف نيا رد Seal مود .تسا هدماين نآ رد
 ؛یژولوپوت ؛راب رد هلمجزا .تسا هدش تلفغ تربلیه ینارنخس نامز رد دوجوم

 ؛تربلیه ینارنخس زا دعب لاس دنچ و دوب هتشاذگ ناینب ار نآ هراکناوپ هک
 شخب ,هکنیا موس .تسا هدماین ینادنچ بلطم تخاس لوحتم ار نآ رژارب
 نیرتراذگریثأت و تسا پلاج رایسب یتخانشناور هاگدید زا قطنم هپ طوبرم
 و لدوگ درواتسد و لدوگ تیمامتان ةيضق هب هک تسا تربلیه لئاسم شخب

Sbضرفشیپ نیرتیوق جیاتن نيا یلو :نیماجنآ راتسویپ ٌهیضرف ٌةراب رد نهوک  
 .دندرک یفن «تسا لح لباق یاهلاسم ره هکنيا رب ینبم ار تربلیه

 راک هیپش یراک دنک تأرج bly هک یسک ره نم نامگ هب .لاح نيا اب
 دناوتیم راک نيا ؛میرذگب هچ ره زا اریز تسا نیسخت LS دهد ماجنا تربلیه

 هدوب هح ره تربلیه لئاسم ییاهن ریثات .دنک داجیا تاقیقحت یارب یاهزیگنا

 هب ندیشخب عونت و تاقیقحت یارب یمهم کرحم اهنآ حرط ًاملس .دشاب
 .تسا هدوب تایضایر

 هدنیآ» ناونع تحت یراتفگ اب مر رد ۱۹۰۸ یللملانیب ةرگنکر د هراکناوپ

 و رتهدرتسگ رایسب هراکناوپ درکیور .داد حساپ تریلیه نانخس هب «تایضایر

 «یرظن کیزیف اب تایضایر ٌةطبار رب هلمج زا و دوب یرتشیب لهاست اب هارمه

 :یاههلاسم زا یکی :تبشاد .دیکاک cay ol دنیا نیرتتتسچیب هراگفادپ هک

 نآ رد .تهج نیا رد ششوک .دوب کیزیف یزاسیعوضوم لصا .تربلیه

 راک .دوب یموتناوک ٌةبرظن و تیبسب ٌةهيرظن شیادیپ زا لبق تسرد هک نامز
 :ذنک یعوضوم .لصا ار کیزیف تسناوتیم یسکرکأ یتح .دوب یاهدیجتسن

 یهاتوک تدم کیزیف اریز درکیم شومارف ار عوضوم لوصا نآ دیاب دوز یلیخ
 ابتیبلیخ رآ رتتفین یلیش هراگنارپ .دنک یبناسا رایسب یلوحف اسد نآ زا سپ

 یلحم نانادکیزیف اب یبوخ طباور مه تربلیه دنچ ره) دوب کیدزن اهنادکیزیف

 نامز گرزب نانادکیزیف زا یکی ار هراکناوپ اهنادکیزیف هک ماهدینش نم .(تشاد
 کیمانیدومرت رد شیاهراک رطاخ هب صوصخ هب .دناهدروآیم باسحهب شدوخ

 ؛تشاد تباقر نیتشنیا اب عوضوم نیا یدابم رد هراکناوپ هک .تیبسن ٌةیرظن و

موس اهلاس ی هراخنارب هکنسا یونس Silla stile tela Hl نیلاو



  ptt؟رامش ۱۳ لاس «یصایر ۱

 یاهظبار دتمبولسا روطدب هکنیآ زا تسا تیرابخ اساسا ؟تسیچ ردنل گنل

 تخیردوخ یاهمرف و هورگ یاهشیامن رد یصاخ لئاسسم و دادعا ٌةهیرظن نیب

 هب هک یدیدج تلاح ره و دوریم شیپ هب همانرب نيا یارجا .دوش رارقرب

 ربج رب شاهلاقم رد ابثا .دیآیم رامشهب یمهم رایسب تفرشیپ ددنویبیم ققحت
 دهاوخ ترابع هدنیآ تایضایر هک تسا نآ رب و دراذگیم تشگنا یموتناوک

 مه یموتناوک نادیم ٌةیرظن هک تیعقاو نیا اب طبترم یربج ییاهتفرشیپ زا دوب

 رتشیب پوچراج زا جراخ رد نیاربانب و تسا یدعب تیاهنیب مه و یطخریغ
 .دنرب راکهب ار نآ دننکیم یعس مدرم هک دریگیم رارق یکیسالک تایضایر

 اتبسن ثحبم زورما هک تسا یفداصت یاهدنیارف رگید بلاج لاثم
 تسا ترابع "نوایلام ٌةمانرب هب موسوم حرط .دیآیم رامشهب یکیسالک

 یاهاشف ..كلوبوس یاهاضق بوصاج رد یفذاصت یاهدنیازف ندادرارق زا

 دندش یحارط ینزج لیسنارفید تالداعم یسررب یارب تحارص هب فلوبوس

 نآ بوجراج رد یفداصت یاهدنیارف ندادرارق اب ار ثحبم نيا نوایلام لپ و

 الثم .دنرکذ نایاش یدنوپ مه زا یرگیذ بلاج یاههنومن .تخاس نوترکد

 دروم نیا .تسا هدمآ تسدهب فوبوس یاههنیمخ یژولوپوت رد هک ییاهتفرشیپ
eG 505دوشیمن هدید لب هک تسا ییاح رد فلوبوس یاضف تلاخد زا . 

 ار وا راک نانادیژولوپون ایآ هک مدیسرپ ثحبم نيا ناراکردناتسد زا یکی زا

 .میراد مه اب یدایز تادوارم هک تفگو داد تبثم حساپ وا و .دنریگیم یدج

 لماش یضایر یاههدیا ینورد تفرشیپ زا یدایز رادقم ,نم ةديقع هب

 هزوح رب ناهگان هزوح کی زا ییاههدیا هک .دوب دهاوخ عون نيا زا ییاههنومن
ee Sesدروآس دیدی :یدنیاشوخلن .ساسحا رمآ معما یعاک .قنراذگیع رثا  

 مهم زکارم رد مکتسد ؛ارهاظ .درک هبلغ ساسحا نيارب دیاب نم رظن هب یلو

 هاگ .دننک gles تارییخت نیا اب ار دوخ هک دناهتفرگ داب نایوجشتاد :یضایر

 .دنروآیمور رگید شیارگ هب شیارگ کی زا یعمح هتسد روطهب اهنآ هک مینیبیم
 .تساروآهدنخ .دننک ضوع ار دوخ قیالع دنریگیم میمصت هک یهورگ ؛دهاشم

 هتفهن رگید مولع و تایضایر لباقتم ةطبار رد یدنوپپمه ةنيمز نیرتمهم
 :تسما

 ره .تسا هنایار هتبلا .تایضایر رب راذگریثأت ینوریب لماوع نیرتمهم زا
 ندمت هک ینامز ات هکلب و ۱ نرق رد دوش طوبرم هلوقم نیا هب هک یزیج

 نیا هک ینامز ات عقاو رد - دشاب هتشاد همادا شاینونک ریسم رد ام یلعف

 .تشاد دهاوخ تایضایر یارب یساسا تیمها- !دشاب هتشاد ماود نت

 silt Lely سکس او Cre sly gail ایسلسم ریل یتیرتیپ

 یضایر یزاسلدم ورملق هب زونه ؛دروآرد ارجا ٌالحرم هب دیاب ار نآ هنوگچ هک

 راک هب اپ هبساحم یگدیچیپ لیبق زا ,رگید یاهزیچ یرایسب اما .دراد قلعت
bs yeیاهلاثم ءاهدک دروم رد دادعا &  gl pateدنتسه یدنویپمه  

 .درکیمن ینیبشیپ ار اهنآ یسک چیه شیپ لاس یس ًاملسم هک
 تسا نآ زا رثگرزب رایسب تایضابر شقن .یلوکلوم یسانشتسیز رد

 مونژ ور نایرج رد ءالثم .یمهم ربثات تایضایر دنچ ره .دننادیم مدرم هک
 IS ge قلخ ار هدنز یاهلولس المع هثوگج مونژ هکنيا لیلحت رد .تسا هتشاد
 شیازفا ثعاب عوضوم نیا .تشاد دهاوخ رتمهم مه نآ زا یشقن تایضایر

 :اتسا هدش ناسانشتسیز ,نایم زد تایضایر هب هقداع یناهگان

 دای اههداد لیلحت رد یساسا یاهتفرشیپ زا دوخ رصتخم ةلاقم رد فومورگ

  

۱. ۸ 2. Donoho 

۶۶ 

 هدیقع راتسک .دوش ادیپ یاهرظتنم ریغ طباور ,طابترایب ًارهاظ زیچ ود نیب
 ٌةمه هزنط ةرابرد شباتکرد .تسا راکرد یتیقالخ ره رد هاب یی هک دراد

 یلو ends ای میریذپب ار رظن نيا میناوتیم .دناد یم عون نيا زا ار اهزنط

 یرایسب فیصوت یارب تسا یبوخ حالطصا «یدنویپمه» هک مراد هدیقع نم

 هدرک نایب ییابیز هب هراکناوپ ار عوضوم نیا .تایضایر رد مهم یاهتفرشیپ زا

 سنا

 ؛دوشیم رتراوشد نآ لک مهف.دبابیم هعسوت رتشیب ملع هچره
 ام زا مادک ره]و .مینک هعطق هعطق ار نآ ميشوکیم سپ
 نآ رد ,رگید ترابع هب اي مینک تعانق نآ زا یاهعطق هب

 عنام .میهد همادا دنور نيا هب رگا [یلو] .میوش صصختم
 هک روطنامه .دوب دهاوخ ملع تفرشیپ ربارب رد یتخس
 ملع هک تسا قرفتم ءازجا ةرظتنمریغ تدحو اب ,میاهتفگ

 .دنکیم تفرشیپ

 تسخن .تسا عونتم هداعلاقوف ثحابم زا یاهعومجم یزورما تایضایر

 هب عورش نم هک شیپ لاس هاجنپ هب تبسن نانادیضایر دادعت هک متکیم «راشا
 اهنآ رد نم هک ۸۷5 یاهشیامه نیلوا .تسا هدش ربارب هد زا شیب مدرک راک

 نامز نآ رد .دندوب کجوک یلیخ یزورما یاهشیامه هب تبسن .متشاد تکرش

 ناهج رسارس زا وضع ۳۰۰۰۰ نونکا و تشاد وضع ۴۰۰۰ ًایرتت 5
 اهنآ زا یضعب و دننکیم راک یعونتم رایسب تاعوضوم رد یرایسب دارفا .میراد

 ظاحل زا تیعضو نیا .دنرادن یعالطا دوخ کیراب ٌةتشر زج یزیچ چیه زا

 دروم نیا رد یضایر ٌةعماج رظن رب یدح ات و تسا فراعتمان رایسب یخیرات

 :یخیرات فورعم لئاسم لح ًالثم .دراد رثا .تسا مهم یلیخ یزیچ هچ هک
 ًهبضق هک دنک دیدرت دناوتیمن یسک ,یضایر ٌةعماج رد .دوشیم دادملق مهم

 هزیاج لئاسم» ةراب رد رما نیمه .دنامهم هداعلاقوف نامیر ةهيضرف و امرفرخآ

 تسا قداص [۷] هدرک صخشم ار اهنآ یلک یضایر ٌةسسوم هک «هرازه رب
 نیا .دنشاب هتشاد یرتمک ترهش تسا نکمم لئاسم نآ زا یضعب دنچ ره

 .دنتسه ندشدادملق مهم یارب یبسانم یاهادیدناک مکتسد لئاسم

 حالطصا هک تساجنیا رد ؟دنامهم یاهزیچ هچ ,لئاسم هنوگ نیا رب هوالع

 لکش ار یضایر ٌةعماج ٌهقئاذ و هقیلس هک یناسک .دوشیم راک دراو «یدنویپمه»

 اهنآ رد هک دناهدرک دادملق مهم یلیخ ار ییاهتفرشیپ هراومه ًاییرقت .دنهدیم

 کیزا ییاهکنیکت و اههدیارب یضایر ثحابم هتشر کیزا ییاهکینکت و اههدیا
 هومن de خیراترد .تسا هتشاد یرابرپو شخب مث ریثأت رگید تحابم هتشر

 16 ةيرظن نآ رد هک تسا رگنیس-ایتا صخاش ٌةيضق ,ماهدوب شدهاش هک یمهم

 یوس لا یوضیب یئزج لیسارفید كنالداعم و وس کی زا لیسنارفید ةسدنه و
Soرب شریثأت ظاحل زا دیاش هک هرگید تومن .دناهثفای تدحو یساسا روطهب  

 نآ ره هک تسما صدلناف نسیلس لار :دشاب مهم یشایر ینساعس تاقیست

 یدعب راهچ ریذپلیسنارفید یاههنیمخ یژولوپوت ةرابرد یبالقنا و دیدج یجیاتن
 یاهنادبم یسررب اب صوصخ هب و یموتناوک نادیم هی رظن یاهکینکت زا هدافتسا اب

jhe Slةيرظن لباقتم تاریثأت ,رتمهم مه نیا زا یاهنومن .دروآ تسدهپ  
 nal هتشذگ هد ود رد نتیو دراودا یاهراک رد یژولوپوت و یموتناوک نادیم

 سلجنآ سل رد ایرفیلاک هاگشناد شنابه رد اههنومن ننا زا یرایسب

 امرف ٌةلأسم یارب زلیاو لحهار .دوب زدنل گنل مانرب اهنآ زا یکی .دش حرطم
ةمانرب اما .دیشخب ققحت ار زدنل گنل ٌةمانرب زا مهم و صاخ تلاح کی



۶۷ 

 هک یلئاسم زا یرابسب اب دروخرب رد اکیرمآ یضابر نمجنا ,هناتخبشوخ

 شقن نيا یافیا هب هکینامز ان و هتفرگ شیپ رد یرثوم و لاعف شور ؛مدرک هراشا
 نمجنا .تشاد دهاوخ اکیرمآ تایضایر ةدنيآ رب یساسا یریثأت .دهدیم همادا

 لتاسم هب تاهجوت نتخاس فوطعم و یهدنامزاس رد یمهم هداعلاقوف شقن
 هنارصم اضعا زا نم .دنتسین هاگآ نآ زا اضعا رتشیب هک دنکیم افیا یراذگتسایس

 یاهتسشن هب یرس دنناونیم اهنآ .دننک عالطا بسک هنیمز نيارد هک مهاوخیم
 .نتفتیاو رد اهتسخشن نیا .دنزادرپیم لئاسم هنوگنیا هب هک دتنزپ ییاههتیمک

 .تسا دازآ اهنادیضایر ةماع یارب اهنآ رد روضح و دنوشیم رازگرب .یس .ید

 تایضایر هک دوشیم هتفگ .هدمآ نآ رد فومورگ Ile هک نشرازگ رد

 دوجو ینیمضت لیلد ود هب یلو .تسا ییافوکش لاح رد هدحتم تالایا رد

 gl gl page» یلو .تسا عبانم دوبمک یکی .دبای همادا ییافوکش نیا هک درادن

 :ییاکیرمآ دعتسم نایوجشناد نایم زا صوصخ هب .هدنوشبذج یورین دوبمک

 هب دیاب و .دنایساسا و مهم رایسب هلاسم ود ره .تسا یضایر لغاشم هب

 .میهد همادا اهنآ لح یارب شالت
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 ردوارب سکیلف/ ۰۰۰ تایضایر bay! yb ye یتالمأت

 شیامه رد عوضوم نیا ُةراب رد ,اههداد لیلحت ٌهتسجرب ناراکردناتسد زا یکی
 یضایر یاهرازبا هنوگج هک داد ناشن وا .درک ینارنخس اینرفیلاک هاگشناد

 یاهشور و دعاوق .دنوریم راکهب اههداد لیلحت رد اهکجوم دننام یاهدیجیپ
 ورهبور اهنآ اب هک یلئاسم زا یرایسب لصف و لح یارب رگید ,کیسالک رامآ
 اههداد زا یگرزب یاههدوت اب هک یتقو صوصخ هب دننکیمن تیافک میوشیم
 .دنتسه دیدح یابند یلصا یازجا زا اههداد گرزب یاههدوت و - میراد راکورس

 یعامتجا یاهداهن اب تایضایر طباور
 تایضایر ینورد تفرشیپ ظاحل زا طقف هن مولع ریاس و تایضایر نیب طباور

 یعامتجا یاهداهن [یاهیزیرهمانرب] رد تایضایر ةدنيآ ظاحل زا نینچمه هکلب
 یخا اکیرمآ رد (1۷5]) مولع یلم داینب .تسا مهم لاردف تموکح دنتام
 .تسا هدز داینب نیا یضایر هحدوب شیازفا یارب یراکتبا یمادقا هب تسد

 نسانشتسز هک تسنا :"لولاک اتنر هاش ریذم نوهرع امیقتسم راکتنا نیا

 هب یدایز دح ات یسانشتسیز دنیآ هک دراد حسار داقتعا و تسا یزاتمم

Lulyدنکیم یرادفرط تایضایر زا هنلاعف یو .تسا هتسباو تایضایر اب نآ  
wat eal ofan Yuan stolen Sey ps ol Mean ull ales 

 یلو .دنشاب هتشادن تسود هدش یاهتشرنایم شهوژپ رب حرط نیا رد هک ار

 نانادیضایر صوصخ هب ,نانادیضایر هک تسا تیعقاو نیا بانزاب ٌیکأت نيا
oleدنشاب هتشاد هجوت رگید یاههنیمز رد تایضایر دربراک هب دیاب . 

 .دوشیم مولعم ريز لاثم زا هعماج یاهداهن اب تایضایر طباور تیمها
 رد تنایضایر هک .دنادیب .یروشک ار ةمشارق الیبجت ییاگیرمآ نافانضایر

 و تایضایر طباور هکنآ لاح .دریگیم رارق قیوشت و تیامح دروم اجنآ

 .تسا هدوب هارمه ناوارف تالکشم اب هاگهگ ةسنارف تموکح اب نانادیضایر

 شزومآ و تاقیقحت .مولع ریزو "هرگلا دولک هک ینامز ۲۰۰۰ لاس رد الثم

 یاهتسجرب انبسن نادکیزیفوئژ یو .دمآ شیپ یّدج ینارحب .دوب هسنارف
 نوطالفا تسکش اهنآ زا یکی ناونع هک هتشون یددعتم یاهباتک و تسا

 باتک نیا رذ یو (.تسا هتفرگ رظن رد تایضانر رهظم ار نوطالفا) .تسلا

 رد ۱۹۰۰ لاس زا سپ هک یتایضایر ٌ؛راب رد هک دهدیم ناشن حوضوهب

 رد اب هک دراد خسار هديقع وا .دنادیمن یزیچ تسامرفمکح یداینب کیزیف

 مولع هب نتخادرپ یارب رایسب یضایر تامولعم هب یزاین .هنایار ندوبتسد

 شزومآ ماظن رد هک دیسر هجیتن نيا هب شنرازو ماگنه رد هرگلا .تسین

 رد یضایر یاهسالک فذح زاو .دوشیم هغلابم تایضایر تیمهارد هسنارف

 رظن هب .دوب ریزوتسخن کیدزن رایسب تسود نوچ .درک یرادبناج سرادم

 اهنادیضایر هتبلا .تسا هدمآ شیپ تایضایر یارب یکانرطخ عضو دیسریم
 .ناشدوخ ذوفن رطاخ هب هن اما دندرب رد هب ناج هرگلا یمزج دیاقع بقاوع زا

 هک ار اهنآ و دیچیپ هسنارف ناملعم مهم یاههیداحتا یاپورُپ هب یلیخ هرگلا
 هک ,هسنارف رد .درب رد هب هروک زا دندوب ینابصع وا یداهنشیپ تاحالصا زا

 rb !دینک ینابصع ار ناملعم یاههیداحتا دیابن .دراد یتسیلایسوس یمیژر

 تفر وا .دنک یریگهرانگ دش روبجه ریزوتسخن اب شایتسود مغریلع هرگلا

ol al gladlyهدر یریگیپ ) رل یاههشیماا نشناتیگناعب  gl bl wealارم  
 هنوگنیا زورب ماگنه ات دنشاب رایشم و هدامآ دیاب نانادیضایر هک دهدیم ناشن

 .دنهد ناشن شنکاو .دننزیم مقر ار ام تشونرس هک ییاهداهن رد لئاسم

Rita Colwell1.  

  
2. Claude Allégre



 ,یضایر رشن  iN Slat NE fle.صص ۷۲-۶۸

 هلاسم ۹ رثب زوم

  

 هلاسم کی یارجام
 * یسدقم اضردیس .* یهاشیلع یرسک

  

  

  

 هلاسم تروص

Ag CR" 
 ار ۸۱,2۲:۰۰۰)(۲ ,۸۸) .دناتبثم و یقیقح یدادعا ۸۱, ۸۲,۰۰۰ ۸

 5 هدرسف و بدحم ییاههعومجم رگ,

 ًةعومجم یدعب7 مجح اب ربارب

Ay Ay +--+ FARA = {Aya دا ۳ € Aj} 

 هک مينکیم رکذ یلک یتاکن ,هناگادج روطهب اهلحهار هب نتخادرپ زا لبق
 نامزبه روطدب اهلی سه رگآ هک تسآ حضار الوآ هتتسا کرتشم اهتآ ةمه رد

 oF Bae مجح نیاربانب و ربارب ( زین 2۱۱ + ۰۰۰۰+ ۸۸۸4 .دنوش ربارب

 :ینعی دوشیم ربارب ۳

۲ tans. ox stan) ۷ یو ار 

 زا gia یاهلمجدنح al V il na مکح یتسرد ضرف اب سپ

 :میهد رارق هلاسم تروص رد صاخ تلاح رد دییایب لاح .دشاب 7 ٌهجرد

 می باختتا یارب یضایر داییعلا يياهت ناحتسا ۸۴ fl تشهببدرا رد
 ار یگدامآ ةرود لاس لوط رد هک ,لبق هلحرم هدیزگرب رفن هد نایم زا هرفن شش
 :دشررازگرب شیپ یاهلاس اب توافتم اساسا یلکش دی ,دندوب هتشاذگ رس تمشپ

 ره نازومآشناد زور هس یط ,لوا ماگرد , .راوشد اتقاد لاوس هس اپ یلاضتما

 تسدهب یجیاتن و دندرک راک تالاوس زا یکی یور تعاس راهچ تدم هب زور

 رارق و تفرگ ماجنا یاهتفه هس ینامز ؛زاب کی رد ناحتما یدعب ماگ .دندروآ

 راک جیاتن و دشوکب ناوت دح رد هدشحرطم لئاسم لح هتهج رد سکره دش

 gui هدکیم میاع هک دید دنالاتس اهمیت لات الامشحا :آدوخ
 دیتاسا زا یدادعت زا توعد اب رخآ ماگ رد اتیاهن .دهد هئارا بوتکم یقیقحت
 رد یهافش روطهب نازومآشناد کتکت «یرواد تایه ناونعهب نایوجشناد و

 دروم رد تاماهبا و تالاوس هب و دندرک عافد دوخ راک جیاتن زا نارواد لباقم

fool,اب !دوب شخبتیاضر یفاک ردق هب هبرجت نيا هجیتن .دنداد خحساپ  

 رتراوشد بتارسهب یداییملا لومعم لئاسم اب هسیاقم رد تالاوس Seal دوجو
 یتح و ینالوط اتبسن یریسم یط ,هلصوح و ربص دنمزاین اهنآ ندرکلح و

lSتایبرجت و تاعالطا ُ؛دودحم رد لقاال) دیدح میهافم عادبا و فیرعت  

 اب شیبامک نازومآشناد دیسریم رظن هب اما دوب (یناتسریبد نازومآشناد
 هتفه دنچ ٌةهبرجت زا ناشدوخ مه اتیاهن و دندرک یط ر ریسم نیا تیقفوم

 رد اهنآ شالت ةجيتن ةدهاشم زا نارواد تأیه مه و دندوب یضار نیگنس راک
 .دندرپ .تذل pls تاسلج

 افق دن تا سم هی زا gh 228 od یلصا ات
 توافتم لحهار هس نآ یارب

 نازومآنتناد راک جیاتن زا هتفرگرب لوا لحهار ود یاههدیا .درک میهاوخ هئارا

 توام یضابر یزانگدامت ابع ملکاسا و ربیظ یک اب ارم هک هتسا
alyیکی هک) هلاقم ناگدنسیون طسوت ادب موس لعمار .دوشیم  Lgl gh 

 تسد»ب (دندوب هلاسم نیا یروآد .تایه وضع یرگید و هدنهدداهنسیپ

 .تسا هدما

 .دوریم رامش هب یسدنه لامتحا Co زا

OK ROR OK OK



۶۹ 

 لاح .07 ,تج ۶ :دنوشیم ارگمه زین اهه نیاربانب.دنیارگمه اهن(, )
 .2(۴) رد ۵۳ت نیاربانبو :(2) , 2 0727 هک تسا حضاو

 ضرف ناوتیم هلأسم تیلک ندادتسد زا نودب هکنيا رخآ ةتکن و
“EAB SSزین ۸۸ + 13 میهد لاقتنا ار 3 اي 4 زا کی ره رگا اریز  

 لاقنا اب ناوتیم نیربانب .دنکیمن یربیفت نآ مجح و دبابیم لاقتا ًافرص
 .داد رارق اهلکش نورد ار تاصتخم ادبم بسانم

 ضرف :دوشیم هدافتسا ريز یاهدامن و اهنیرعت زا ,اهلحهار رد نینچمه
 هدرشف و بدحم یلکش A CR” gy هاوخلد و هکی یرادرب ه ٩۳ Ee ۲ دینک

 A 46 gare Ly (a) = (u, 2) dy) : 1۳ -+ 1 یطخ عبات دیدحت .دشاب

 .دنکیم ذاختا ۸4 یور ار دوخ ممیسکام

 سامت 4 اب ات مینک کیدزن 4 لکش هب " یاتسار رد ار یاهحفص ربا رگا

 نيا .دنتسه ۸ یور |, ةدننکممیسکام bls نامه کارتشا طاقن دنک ادیپ

 صخشم 9 رادرب اب Aw مييوگیم و ميهذيم شیامن باب ار هعومجم
 .میهدیم شیامن /,(شرب) اب مه ار ممیسکام رادقم نيا .تسا هدش

 ندوبیطخ هب هحوت اب هاگنآ .دنشاب هدرشف و بدحم لکشود 7و 4 رگا

 :میراد ا»

(AA+ B)y =AAu+ Bu 

uu 
Tu 

u! 

Rut u 

  

 یسدقم اضردیس .یهاشیلع یرسک/ هلأسم کی یارجام

 :هک دوشیم هجیتن .(2۱,۱2۲,۰۰۰۱۵۸) > (2:۱: ۰,۰۰۰ ,)

 یاهامجدنج ۷ (۸۸ + ظ) ,هدرشف بدحم ۸, 87 < 18۳ ره یارب (+)

 egal A بسحرب (0 ةجرد زا)

 هک تسا نيا درک میهاوخ هدافتسا نآ زا اهلحهار همه رد هک یبلاج ةهتکن

 .دهدیم هجیتن ار هلأسم [Ads تروص یتسرد هدشفیعض مکح نیمه تابثا

 :تمساعدا نیا dus 3 ةرازگ

(x)عبات رگا  Be) Schadeزا کن ره بسخرب ط(ظ:.:  

 lala tio 55 PolST sth n Slim ةجرد زا یاهلمجدنج شیاهریغتم

 هاتسینا

 VP یاجهب (**) رد تسا یفاک .میشاب هدرک تباث ار (*) رگا

 .دوش هجیتن هلأسم یلصا مکح ات میراذگب

OLSلکش هب 2 ریغتم بسحرب ار 7 عبات تسخن ناوتیم :(**)  

 :داد طنس ریز

P(ay,... tk) = >> pilay,-.. ,te)a(e—\)-+(e-i+) 

 دوخ اه: هک دوشیم هجیتن 2 > ٩۱,۰۰۰ ,1 - ۱ ندادرارق اب لاح

 .دنشابیم یاهلمجدنج ریغتم ره بسحرب هک دنتسه هریغتم : - ۱ ییاهعبات

 ۳ .دوشیم هجبتن : یور ارقتسا اب مکح و

 هک ییاهرازبا عون هب هتسب اهلحار زا مادک ره هکنيا رگید ةتکن
 دننام .بدحم ماسجا زا یصاخ ٌ؛در دروم رد ار مکح دنریگیم راک هب

 دننکیم تباث ,راومه بدحم ًادیکا یاهلکش ای و بدحم یاهیهجودنچ
 هجیتن یلک تلاح رد ار نآ یتسرد یریگدح دنیآرف کی اب سپس و

 his By ۸ هاوخلد بدحم مسج ود ره یارب هک ینعم نيا هب .دنریگیم

{(An 3«(( 2۱هدش تباث اهنآ دروم رد مکح ًالبق هک ار یماسجا زا  
 الثم دناوتیم ندرکلیم نيا) 8م -+ ظ و ۸, -+ ۸ هک ميريگیم یروط
 ؛تباث ی۸ ره یازاهب تروص نیا رد (!دشاب فرودسواه رتم یانعم هب

AA+Bهجیتنردو )4+ رب <  V(AAn+Bn) 4 V(AA+B) 

 عبات هب یاهطقن روطهب [»(2) > (VAAn + Bn عباوت سپ
V(AA + B)دنکیم مامت ار راکریز یزیلانآ ةرازگ .دننکیم لیم ۸(۶) > : 

 ةجرد زا هریفتم 1: یاهیاهلمجدنج زا یاهلابند (2:):1, رگا )# * *(
 ۳ .دننکیم لیم  ةریفتمدنچ عبات هب راوهطقن روطهب هک دنشاب 7 رثکادح

 .تسا 7 رثکادح هحرد زا یاهلمحدنح کی دوخ

 هریغتمکی تلاح رد اهنت مکح تسا یفاک «(**) هب هجوت اب :تابش

 is دینک ضرف و P(t) = طمس. هتل دیهد رارق تلاح نیا رد .دوش تباث

 ژنارگال یباینورد قبط تروص نیارد .دنشابزیامتم یدادعآ نرم ۰۰۰ ۰0۱ ۰

 Epes. Dy 0۰ رد نآ ریداقم بسحرب 1 ةهجرد زا یاهلمجدنج یاهییرض

 ژ > *,۰.۰.,۱ ,۷ لژ ةتسويپ عباوت ینعی .دنوشیم نییعت اتکی روطهب

هلأسم ضرف قبط نوچ و 67 3 (م:(2۰) 2(:۰۰.۰۳)) هک دنراد دوجو



 ۱۲ رابش ۱۴ لاس «یبضانر رفت

 نورد هجیتن رد و 7 و ۸4 یاهلکش نورد ضرف قبط هک ؛ ًادبم لاح

 بیترت نيا هب و مينکیم لصو ۸۸ + 1 هوجو هب .دشابیم 2۸ + 3
 IVA $B spony lel Suey bine Ul سر هک مره یدادعت هب لکش

Tas So oy JSتسا یا( -3)م دیو . | 

۹4 = B)u) a Aly (Au) + lu(Bu) 

 .دنکیم رییغن یطخ تروصهب A بسحرب هک

 ًةطبار هب هجوت اب زین (۸۸ + B)y هجو یدعب ( - ۱) مجح

B)y = AAy + Byهلأسم مکح یارب ارقتسا زا هدافتسا و (2۸ +  
Lad te cyهب تبسن ( - ۱) رثکادح ٌهجرد زا یاهلمجدنچ کی  

 لک مجح هجیتن رد و قوف یاهمره زا مادکره مجح نیاربانب .دشابیم ۸
 .دوب دهاوخ ۸ هب تبسن 7 رثکادح هجرد زا یاهلمجدنح ۸۸ +

 هد

 ۱ مود لحهار
 ادیکا یلکش ظ و یهجودنچ کی ۸ یتقو ار (*) ةرازگ ,لحهار نيا رد
 راومه بدحم ادیکا لکش کی 7 رگا .مينکیم تباث تسا راومه بدحم

 نیا هب .تسا هطقن کی لماش اهنت By ue 5۳۱ ره یارب هاگنآ دشاب

 هک مینک فیرعت [ : 5٩۳۱ 0۸ < 18۳ تروصهب یعبات میناوتیم بیترت

 ندوببدحم ادیکا هب هجوت اب دهد تبسن ار 13, وضع اهنت ۷ 6 5۳7۱ ره هب
 :تسا هتسوپب ی رک 7

 :میراد ۸ 6 ۱-٩۳ ره یارب دشاب یهجودنچ کی ۸4 دینک ضرف لاح

 اهنآ هک ییاهرادرب و A یاهلاپ نیب ٌةطبار یسررب هب ,لحهار نایب زا لبق

 هوجو تقیقح رد هک یهجودنچ lates :میزادرپیم دننکیم صخشم ار

 دنوشیم صخشم ۷ 6 5۳7۲ کی اب اهنت دنشابیم نآ یدعب( - ۱)
 یور هطقن کی هجو ره اب رظانتم نیاربانب (هجو رب دومع رادرب)
 .دنکیم صخشم ار نآ هک دراد

cu \دوحو  

  

sr) 

 دوش صخشم دناوتیم ییاه 6 S™7) b یدعب( - ۲) لای کی

 یاههحو رب دومع یاهرادرب هب دودحم lity دنشاب هجو نآ رب دومع YI هک

 ییاهسأ بدحم شوپ 4, .دشاب بدحم یهجودنچ کی ۸4 لکش رگا
 .میمانیم ۸4 یاهلای ار اههعومجم نيا .دننکیم ممیسکام !ر dy هک تسا ۸ زا

 تسا حضاو نینچمه .دنتسه ۸4 یدعب(7 - ۱) یاهلای ۸4 یاههحو ,نیاربانب
A dey Ss Ayدوش صخشم 6 5۳۱ کی اب رگا اهتت ورگا تسنا  

 Cael هحو als دومع «glo نامه رادرب نيا و

 لوا لحهار
 .مينکیم تباث اهیهجودنج یارب ار )*( LS لحهار نيا رد

SoS als2م ۰... ۰2۰ یاهسار اب بدحم یهحودنح ود 1 و 4  

 دوخ یاهسار بدحم شوپ اهیهجودنج نیا سپ .دنشاب 11۰... ۰۷۰ و

 ظاع هه شود روز و ظهور )

 .تسا 7" ةعومجم بدحم شوپ ینعمهب 7 ( 18۳ یارب ۳(0) هک

 :تشاد میهاوخ «۱(0)+ «۴(0:) > 0( +۳ ) ةطبار هب هجوت اب

AA+ B=co({Az.,...,ATE}) + col({y-,... ,yr}) 

=co({Amt+y;| ° <i<k,e <7 <)) 

ot NA BP deyیاهسار هک سا بدجم یفیوطع هاب : ilیبطع,  
 .دنتسه ۸2: + yj ble زا

 هوجو ةدننکصخشم ٩۳-۱ € Su یاهرادرب میهدیم ناشن

B)۸. > ۰ و ۶ 6 5۳۳۱ کی یارب .دنتسه ۸ زا لقتسم هدنا(۸ +  

 یا 2 ۱-8۳ هاگنآ دشابن ,(A+ Bay i A+B رگا

 هطبار نيا زا .(د. 4 + ظ),, < (2. 4 + )ی و 1 > ۷ هک دراد دوجو

 By = Bye y قبر ع ها هک تفرگ هجیتن ناوتیم
co ole. € Aly ASS Age GC Ag Wey tle pete SN es 

 :میراد ناو .فیرعت قیط .تسیت 2 ع رد هک

 ایافح) های(کی)

 :تشاد میهاوخ دشاب یهاوخلد ٌهطقن زین 10۰ © By رگا

 )2 دوم 6 )شب + رب ع(). ۸ + )ی (۰۸ + )بم

Bu)اب(. + )< 2۰ [ناشی) + ای(ظم) عام( شی +  

1,((A.A + B)y) = 

 تروصهب .4رب C Au pth ails ab هک دهدیم ناشن الاب ضقانت

 Ay C Agr i> gues ناوتیم هباشم

EA ol Ly By = B, 

 :میراد یا۸ > * ره یارب نیاربانب

old) Au = Au aac رد و 

(AA + B)y, = AAy + By = AAy + By = (AA + ظ)ب 

 تباث الاب یاعدا سپ .تسین ۸۸ + ۶ یارب یهجو زین AATF Bou) ینعی

.دنتسه ۸ زا لقتسم (7+۸4) یاههجو ةدننکصخشم یاهرادرب هک دوشیم



۷۱ 

AT + f(Ur) 

  

 (فلا)

f(Ur) 

  

 الاب رد هک ییاهچاق و ۸ لکش هب ۸۸4 + 13 هک داد میهاوخ ناشن

 ةجرد زا یاهلمجدنچ V(AA + B) نیاربانب و دوشیم زارفا دندش هتخاس
 .دوب دهاوخ ۸ هب تبس : 10 رثکادح

 مینک هجوت تسا یفاک دنرادن کارتشا مه اب اهچاق نيا هکنیا تابثا یارب
 :اب تسا ربارب 7 لای هب طوبرم جاق هک

 الی(. ۲ ۷(۲)) الی. ان (4 + )بم

 :تشاد میهاوخ Aa. + tb. € (AA +tB)u. 9 ty F Ue رگا

ly, (a) < tu, (Au) 

bob) = LG Bay) 

ly (Aa. + tb.) < lu (AAu, + tBu, )=lu, (AA +tB)a,) >= 

 (ظ ندوببدحم ًادیکا هب هجوت اب)

 .(2۸ + )ی ال (3۸ + )بی ۵ نیاربانب
 2۸ +۶۱ لکش نورد ًالماک ۸+۸-2, زرم.* < ۱# < 8۱ رگا نینچمه

 ۸4 +۲۱1 و ۸4 + ۸۱ لکش ود یاهزرم هجیتن رد و دریگیم رارق
 .دنرادن یکارتشا

 رییغت ۷ 6 ٩۳ ۱و7 ع (۰,۱] یتقو (۸۸+ ظ), یاههعومجم اذل

 مه زا زین الاب رد هدشفیرعت یاهچاق بیترت نیا هب .دنتسه ادج مه زا دننک
 .دنتسه ۸۸ لکش جراخ یگمه و ادج

de OK oR Ok 

 موس لحار
 یتشاگن) نآز رم یسواک تشاگن atl راومه بدجم ادیکا لکش کن 4 رکا

 (!دهدیم تبسن ار هطقن نآ رد وسنورپ ةكي و دومع رادرب ,زرم ٌهطقن ره هب هک

 یسدقم اضردیس ,یهاشیلع یرسک/هلٌأاسم کی یارجام

 ًةمیظع ؛ریاد زا یتمسق بیترت نیا هب .دنرادرب رد ار نآ هک دنشاب یدعب ( - ۱)

 رواجم هجو ود رب دومع یاهرادرب هب دودحم هک دوب دنهاوخ ۲-۳ یور
seawall 

 یدعبات هجو کی :میهدیم همادا رتنییاپ دعب اب یاهلای یارب ار دنور نیمه
 spans ناف و نآ رب دوص Yel هک دوشیم نسخ ییاه#ب 5 ۱-3 ااب

 صخشم ار یدعبات لای نآ لماش رتالاب دعب اب هوجو هک دنشاب ییاهرادرب هب
 .دننکیم

 یهجودنج زا 1 یدعبات لای هک ییاه 6 ۳" ۲ بیترت نيا هب
Aخشم ار  ehاف گی  (ی 9 6 ۱ a=) Bl 
 ةمیظع رک زا یتمسق ۷7) .میهدیم شیابت 17 اب ار نآ هک تسا
 هدش نایب یاهزرم هب دودحم هک دشابیم ۱*5 یدعب( - 1 - ۱)

 :(تسنا

 یفرط زا .دوشیم زارفا و یاههیحان اب ۲۱ ةرک حطس بیترت نیا هب

 میراد ۸ زا 1 لای کی یارب

U OT + f(u))ل (۸+ ظ), >  
 عالم هعال»

 - ۲ + 0(۶و)

AT + f(Ur) 

 تسا یدعبات و حطسم ییاضف هک ۸۲ لای   

 طوبرم یعون هب هک تسا 2۸ + 8 لکش زرم زا یاهیحان هعومجم نيا

 صخشم لکش رد هک یچاق مجح دنکیم رییغت ۸ یتقو .دشابیم 7 لای هب
gy Yok yw sdو ۸2"  AP AO) poleتبسن اب  dt HP 

 .دنکیم رییغت تبسن نيا اب ۸1 یدعب# مجح اریز .دنکیم

 ییاضف هک 117(7)

 تسا یدعب(7 - )۱ - 

0 

 .تسا هطقن کی اهنت Ur و ۸ هجو کی 7 -  = ik ۱ یتقو لاثم یارب

 NP ةتفایلاقتنا 22۳ + ۶ (نم) و تسا هطقن کی اهنت زین 07(۶) هجیتن رد
 حوطسلایزاونم کی تلاح نيا رد دش رکذ الاب رد هک یجاق و دوب دهاوخ

 ات > 7 - ۲ رگا .(هدش صخشم فلا لکش رد هک روطنامه) دوب دهاوخ

 هجیتن رد و تسا یدعب۱ یاهیحان هک تسا همیظع ٌ؛ریاد کی زا یتمسق

f (Ur)(ب لکش) تسا نینچ زین .



 ۱ ةراسق ۱۳ لاس:«یضانر رشت

 1«... ۰, هب طقف و تسا نراقتم 7: ,... نر, بیرض هکداد ناشن ناوتیم

 یبوخ نیرمت موس لحهار کمک هب الثم بلطم نیا تابثا) .دراد ,یگتسب

 Kye.» vy ky Seah مجح ار ۷(: ۲,۰۰۰ ,کر) (!دوب دهاوخ

 کتکت هب تبسن و هتسوبب «یفنمان هتخيمآ مجح هک دوشیم تباث .دنمانیم

 تباث مود لحهار کمک هب ار مکح نيا دینک یعس) تسا یدوعص اه1؟:

Lass 
 لامتحا رد یاهیضق قوف ةلأس دش هتفگ مه همدقم رد هک روطنامه

 .هتخپمآ یاهمجح مانهب تسا ییاهتیمک فیرعت ةياپ و یسدنه

 یاهمجح یسررب رد روم یرازبا هک یاهیضق نابب اب ار هتشون ءاهتنا رد

 .میربیم نایاپهب دوریم رامشهب هتخيما

 " یکسنوکنیم-نورب ٌهيضق
 ,دنشاب بدحم ۸, 7 < ۳۳ رگا

V(AA+(\—A)B)® > AV(A)® + (\ — A)V(B)* 

>> 

 .مينکیم راذگاو امش هپ نیرمت ناونعهب زین ار هیضق نيا تابثا

 عیار
 هاگشاب .۸۲-۸۱ لاس یضایر دایپملا هرفن ٩ یودرا نازومآشناد یشهوژپ یاههدنورپ ۱

 .ناوج ناهوژپشناد

Daniel A. Klein, Gian-Carlo Rota, Introduction 102.  

Probability, Cambridge U. P. (1997). 

 (۱۳۸۱) ۰۱ ةرامش ۰۱۳ لاس ,یضایو رشن « ۰۰۰ رگید ٌالأسم دنچ» ,یهاشیلع یرسک ۳
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۷۲ 

 A) ندوببدحم ًادیکا رطاخ ةب هک تسا رادهگن تهج و زاومه تشاگن کی

 هجیتن رد و دوب دهاوخ 577۱ ES ae ۸ زرم زا اشوپ و کی هب کی یتشاگن
 تسا رم : ۱-5۳ -ب 0۸ < ۳ عبات نامه نوراو نیا .تسا نوراو یاراد

 ۱-8 طاقن ةمه ًابیرفت ادراس ٌةيضق قبط .دش یفرعم لبق تمسق رد هگ

 عبات ؛نوراو عبات هيضق قبط هجیتن رد و دنایداع رادقم یسواگ تشاگن یارب

only faیسواگ تشاگن : la iatریذپنوراو قنشم اب ریذپقتشم طاقن همه رد  

 .دوب دهاوخ

ACR" atمینکیم فیرعت ريز تروصمب ار رب : 12۳ < : 

 ۷۷ 6 5۳ ۱و 6 [:۱] :

Fa(tu) = tfa(u) 

 لاح .دوب دهاوخ ریذپقتشم اج همه ًایرقت و کی هب کی زین " عبات نیاربانب
 :میراد .دنشاب راومه بدحم ًادیکا لکش ود 3 و 4 دینک ضرف

B)y = AA, + Bi = Afa(u) + fa(u)زرربو () :> (2۸ +  

Fyaya(tu) =tfrape(u)=Atfa(u) + tfa(u) >= 

= AF 4(tu) + Fp(tu) 

 :میراد یفرط زا

V(A\A + B) = V (Faas (D")) = ۱۹2 
 گر پرو (2۴)

=} J(Prasn)de = | J(AF, + Fp)dz 

0۰ D* 

 J(F)= |det 24 | هک

Fو 3642 > ۰ هجیتن رد تسا نینچ ۶ اریز تسا رادهگن تهج  
 det(AF4 + Fp) Sala ag lb Je J(F) = det 2* :میراد اذل

 17 (۵۸+ ظ) هک میریگیم هجیتن ,دشابیم ۸۱ هب تبسن 9 ةجرد یاهلمجدنچ

 Kn... Ky Ky بدحم لکش دادعت ره یارب میدرک تباث هچنآ هب انب

 :میراد ۳" رد
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 :باتک ةمدقم

l>دراد تیمها تایضابر یارب یتخانشمولع  

 یععلا هلاه مجرت

 «تساهتآسآ ةدافتسا دروم وتسا ناسا اتقاس میسانشیم ام هک یئایضایر
 نانادداصتقا و هنایار مولع نادنمشناد نانادکیزیف .نانادیضایر نوچ ییاهناسنا

 یاهدمایپ اما .دشاب یهیدب یرما نيا دیاش .دنزروهنیدنا یاسنا عون زا همه هک

 ینهذ یاهتیفرظ و ناسنا زغم اب میسانشیم ام هک یتایضایر .دراد یمهم

gllاب ميسانشیم اس ذگ یتایضاپر اهت .تساهنآ دی دودسم و هد هتخاس  

 .تسا نهذ و زغم رب ینتبم تایضایر میسانشب ميناوتیم

 ,ناسنا نهذ و زغم ةرابرد یسانشبصع و یتخانشمولع یاههتفای اب

 لماکت مه اب یروط ندب و زغم .تسین یاهراک همه رازبا زغم هک هدش مولعم

 زغم راک مظعا شخب .دنک داجیا ندب یارب ار درکراک نیرتبسانم زغم هک دناهتفای

 ,یگنهامه ءاهناسنا نیب لباقتم یاهشنک ییاضف کرد «تکرح ,ییانیب فرص

 یقافتا ناسنا نابز و ناسنا یاهتفایرد .دوشیم هرمزور لقعت و نابز .فطاوع

 ناهج و اهمادنا ؛زفم راتشاس یاهتیدودحم لیلد هب هکلب .تسین یرایتخا ا
 .تسا هتفاینامزاس و دونحم ًالماک :فارطا

 :دیآیم شیپ لاّوس ود تاظحالم نیا اب

Where Mathematics Comes From: How the Em- 

bodied Mind Brings Mathematics into Being, 

George Lakoff and Rafael E. Nunez, Basic Books 

(2000), xvII+493pp. 

 :یتخانش مولع صصختم ود ًةتشون دریگ یم همنجرس اجک زا تابضایر باتک

 ۲۰۰۰ لاسرد ءازنون لئافار) سانشناور کی و فک ال جروج) سانشنابز کی
 میهافم اشنم هک دننکیم حرطم ار هیضرف نیا ES ناگدنسیون .دش رشتنم

 صوصخ هب و درک فشک یتخانشمولع قیرط زا یمامت هب ناوتیم ار یضایر
 تسخن اجنیا رد .دراد تایضایر یزاسموهنم رد یساسا شقن یراعتسا رکفت

 حیرشت نافلّوم یلک هاگدید و همانرب نآ رد هک دیآیم باتک ٌهمدقم زا یاهمجرت
 رارق دیدش داقتنا زین و دیجمت دروم نوگانوگ تاهج زا باتک نیا .تسا هدش

 :بانک هاگبو رد .تسا هتفرگ

http://perso.unifr.ch/rafael.nunez/warning. html 

 رد هک دوشیم هظحالم تسا هدش هتشون باتک رب هک ییاهدقن زا یتسرهف

 یرگید دقن .میروآیم باتک ٌةمدقم زا سپ ار اهدقن نيا زا ات ود ٌةمجرت اجنیا
 تسا هدشن هراشا نآ هب قوف هاگبو رد و تسا ینالوط ًاتبسن هک باتک زا
 ۱۱۸۲-۱۱۸۸ تاحفص ۰۲۰۰۱ ریماون ۴۸ دلج ۰۱۰ ٌةرامش ,نسینون ٌةلجم رد
 هدید زین باتک یاهطلغ زا یضعب حیحصت .هاگبو نيا رد .تسا هدمآ

4 
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 ۱ ةرامتق. 4۱۳ لاس:یضانرب رشت

 .دینک حرطم یملع لاوس کی ناونعهب ار تایضایر تیهام رگا ,نیاربانب ۵
 زا هدافتسا اب ناسنا یارب هک یتایضایر 3 تسا ترابع تایضایر هاگنآ

 .تسا ی لصم رقم یتخاعش یاهاگزاس

 هکلب یملع لاوس کی هن ار تایضایر تیهام امش تسا نکمم ءاما و ۶
 لیلد ٌهماقا تمحز تقو نآ .دیریگب رظن رد یداقتعا اب یفسلف یثحب

 یلاعتم ینوطالفا تایضایر کی دنایعدم هک تساهنآ ؛دهع هب یملع

 جراخ .دنوشیم تابثا یرشب تایضایر رد هک ییایاضق نآ و دراد دوجو

 تقیقح یاراد ,یرشبریغ ای یرشب «یموهفم ماظن اپ دوجوم ره دوجو زا

 لیبق نيا زا یملع یاهتابثا یارب یهار لوصالایلع هک ًالعف .دناینیع
 .میرادن غارس

 نهذ و زغم قیرط زا هک ,یرشب تایضایر دنک نشور دراد یعس باتک نیا

 لباق و یلعف عضو هب هجوت اب .تسا یزیچ روج هچ .دوشیم یزاسموهفم رشب
 میهافم .تسا یرشب تایضایر نامه تایضایر ءام یملع شناد ینیب شیپ

 اب ءامش یارب نيا هک میراودیما .تسا یرشب یضایر میهافم نامه یضایر

 .دشاب بلاج .دیراد یلاعتم تایضایر دوجو یارب هک یاهفسلف و هدیقع ره

 میراد یلیلد هچ .دراد یرتشیب حیضوت هب زاین ثحب نيازا یمهم شخب

 رد تایضایر هیجوت لباقریغ ییآراک» .نادکیزیف ,رنگیو نیجوی هچنآ یارب

 هیجوت ار تیعقاو نیا ناوتیم هنوگج ؟(۱۹۶۰ ,رنگیو) دمانیم «یعیبط مولع

 دنزاسب اب دننک ادیپ ار تایضایر زا ییاهتروص دناهتسناوت نادنمشناد هک درک

 یتح ای دنک صخشم تقد هب ار یکیزیف یایند یاهدومن زا یرایسب هک

 ناونعهب تایضایر ییآراک هک دوشیم ضرف یهاگ ؟دنک ییوگشیپ تقد هب
 .تسا یکیزیف ملاع راتخاس رد یضایر تاذ دوجو زا یکاح یملع یرازبا

ylتسین یبرجتمولع یانبمرب یملع تحب کی هتبلا . 
Le فرح .داد میهاوخ همادا باتک ۵ تمسق رد لیصقت هب ار ثحب cyl 

 رد «هدمآرد روج» ایند و تایضایر نیب هچنآ هک دوب دهاوخ نیا راصتخا هب
 تایضایر .دناهدرک هدهاشم تقد هب ار ایند هک درذگیم ینادنمشناد نهذ

 مه یور ار ناشیاهلقع دعب و (دناهتخاس ای) دناهتفرگ ارف بوخ ار نآ اپ بسانم
 .دناهدرک روج مه اب (تیقفوم اب بلغا) ار اهنیا و دناهتشاذگ

 زا «یبیرقت اب «یاهنومن یرشب تایضایر هک رظن نیا هب میسریم .هرخالاب
 هب یملعریغ ینامیا «هاگدید نیا ضرفشیپ .تسا ینوطالفا یلاعتم تایضایر
 دناوتیمن هاگدید نيا یتح هک مينکیم اعدا .تسا ینوطالفا تایضایر دوجو
 Chl میهاوخ باتک لکرد هک یلیلحت رب تسا نتکیم ام لالتسا دشاب قواص

 ندرک صخشم یارب ۱یموهفم ةراعتسا زا ًاساسا یرشب تایضایر هکنیا رب رياد
 هدنز دوحوم نهذ هب دودحم یموهنم ٌةراعتسا .دنکیم هدافتسا یضایر میهافم

 ةراعتسا رب ینتبم شاهدمع شخب هک ] یرشب تایضایر «بیترت نيا هب .تسا

 نینچ رگا - هک دشاب ینوطالفا تایضایر زا یتزج دناوتیمن [تسا یموهفم
 .یاهراعتسا هن دشاب ضحم یقیقح دیاب - دشاب هتشاد دوجو یزیج

 :تسا رارق نيا زا ام جیاتن

 زا جراخ یلک هب .دشاب هتشاد دوجو مه رگا ,ینوطالفا یلاعتم تایضایر ۱

 کی ینوطالفا تایضایر هب نتشاد رواب نیاربانب .تسا دازیمدآ سرتسد
 اب هل یملع هاوگ جیه .یبهذم نامیا هب هیبش یزیج «تسا یداقتعا رما

 .تشاد ناوتیمن ینوطالفا تایضایر دوجو هیلع

1. conceptual metaphor 

۷۴ 

lids .۱یاههشیدنا یدنبلومرف ناکما وا هب ناسنا نهذ و زفم راکوزاس مادک  
 ؟دهدیم یتایضایر لالدتسا و یضایر

 تایضایر هک تسا یزیچ نآ مامت نهذ و زغم رب ینتبم تایضایر ايآ .۲
 دوجو - دناهتفگ ناینوطالفا هکنانج -- یلاعتم تایضایر کی اي ؟تسا

 ملاع ره و ملاع نيا - ملاع راتخاس و ناهذا و اهدبلاک مامت یارو هک دراد
 ؟تسا - نکمم

 ظاحل زا و دنیآیم اجک زا یضایر یاههشیدنا هک دسرپیم ۱ لاوس

 هک یلاوس .تسا یملع لاوس کی نیا .دنوش لیلحت دیاب هنوگچ ینخانش
 ار لاوس نيا .دهدب دیاب ,نهذ یاهتشرنایم ملع .تخانش ملع ار شباوج

 .درک یسررب تایضایر ًءدودحم رد ًافرص دوشیمن یبرجت لاوس کی ناونعهب

 ةفسلف کی اب ار نآ دوشیمن «یبرجتمولع هب طوبرم یلاوس ناونعهب اما و
 کرد هب زاین لاّوس نيا هب حساپ .داد Cle تایضایر دوخ اب اي ینیشیپ
 تایضایر یارب cele ملع .دراد ناسنا زغم و ناسنا یتخانش یاهدنیارف

canalلاو نیا اوج ذناوتیم تشاتش ملع اهنت نوچ دراد  |yدهدب . 

 ميهاوخسیم ام .درآد راکرزش نآ اب تدمع بانک یا هگ تسا یزیچ ۱ لاوس
 یاههشیدنا کرد و قلخ رد ناسنا یعیبط يتخانش یاهراکوزاس مادک هک مینیبب

 لیلحت یارب ییاهشور حرط ام راک رارق نيا زا .دنوشیم هتفرگ راکهب یضایر

 .تسا یضایر یاههشیدنا

 تسا یلاوس نيا .دراد اج یضایر ٌهفسلف بلق رد هک تسا ۲ لاوس اما

 :تسا تسار و کر ام باوج .دنتسه شباوج لابند اهیلیخ هک

 یتایضایر يموهفم ماظن ةدودحم رد دنکیم تابثا ناسنا هک ییاههضق 0

 sual نامش

 رد شناد میشاب هتشاد میناوتیم اي میراد ام هک یتایضایر شناد مامت ه

 .تسا یرشب تایضایر ٌةدودحم

aeتابثا نادیضایر یاهناسا هک ییاههیضق میمهفب هک میرادن یهار  

 .هن ای دنراد ینیع تقیقح .عاونا ریاس ای رشب عون یارو ملاع رد .دننکیم

 :تسا نیا لالدتسا یلصا تروص

 هک یلیخ .درک یملع ثحب دوشیمن ینوطالفا تایضایر دوجو ةرابرد .

 ینعب .ادخ هب نامیا لثم تسا یداقتعا ةلاسم کی نیا .میشاب نیبشوخ

 نهذ و زغم .مسج قیرط زا هسفنیف .دنوادخ لثم ؛ینوطالفا تایضایر
 در اب تایقا ه رداق ییاهتت 4 ملع تسیت گازاا ای هدهافس IF رشب
 دوجو در ای تابثا هب رداق هک روطنامه .تسین ینوطالفا تایضایر دوجو

SSایی  

 وقت

 تایضایر کرد دیآیمرب رشب زا هچنآ .میراد ادخ زا هک یروصت لثم ۲
 زا هک یضایر یزاسموهفم اهنت .تسا رشب نهذ و زغم تعاطتسا بسحرب
 مینادیم ام هک یتایضایر نیاربانب .تسا یرشب یزاسموهنم .دیآیمرب ام

 .دشاب ناسنا هتخادرپ و هتخاس تایضایر دناوتیم اهنت .میزومآیم و

 هن .تسا یبرجت مولع هب طوبرم یلاوس .تسیچ یرشب تایضایر هکنیا ۳

 .ینیشیپ یفسلف شسرپ کی اي یضایر لاوس کی

 نهذ ,زفم یاهتشرنایم یسررب - یتخانشمولع قیرط زا طقف نیاربانب ۴

 اهنت تیهام :مینک ادیپ ار لاوس نيا باوج ميناوتیم - اهنآ طابترا و
؟تسیج دنادب دناوتیم ای دنادیم ناسنا هک یتایضایر



۷۵ 

 نیا هب .زغم ةرابرد اههتفای زا غراف و یتخانشتسیز یاهتیدودحم ةمه زا
 لصنف رد هکنانچ .دوب یدامن قطنم زا یتروص هاهیلیخ ةديقع هب رکفت بیترت
 هب جایتحا هک تسا یضایر ٌةتشر کی دوخ .یدامن قطنم .دید میهاوخ ۶

 و میدق یتخانش مولع نیب یاهتوافت رد یثحب یارب .دراد یتخانش لیلحت

 هب دینک هاگن دیدج
Philosophy in the Flesh (Lakoff & Johnson, 1999) 

 و

Reclaiming Cognition (Ninez & Freeman, eds.,1999) 

 رشب هک تسا لیخت یاهواکودنک نیرتابیز و نیرتقیمع زا یکی تایضایر
 یناسک یارب نآ یاهتمظع و اهییابیز زا یرایسب اما .تسا هدش شریگرد نونکات

 ٌةدمع شخب نوج تسا یسرتسد لباقریغ .دنتسین تایضایر راکردناتسد هک

 یداینب میهافم یتح .العف .تسا هدشن فیصوت یضایر یتخانش راتخاس

 و زومرم کرد لباقریغ اههدرکلیصحت زا یرایسب یارب ناتسریبد یضایر
 دنناوتیم دراوم یرایسب رد یتخانشمولع هک میدقتعم ام .تسا هنوگامعم

 میهافم نیا هوکش ات دنزب رنک ار زاروزمر یاههدرپ و دننک عفر ار تاماهب
 رد هنوگچ تایضایر هک دوش راکشآ دیاب راک نيا یارب .دوش نایامن ینشورهب

 یاههشیدنا یموهفم یاههراعتسا هنوگج و دنراد هشير ینامسج یاههبرجت

 .دنکیم انبار یضایر
 نيا هب تایضایر یرهاظ تاضراعت و ءاهامعم ءاهیمگردرس زا یرایسب

 هن «دناتایضایر زا یشخپ هک یموهفم یاههراعتسا هک دنوشیم las لیلد

 یراعتسا یلکب تلصخ یتقو .دنوشیم هتفرگ رظن رد یعقاو هکلب ,هراعتسا

 زا یرهاظ تاضراعت و اهیمکردرس لیبق نیا .دوش راکشآ یضایر میهافم

 .دنوریم نایم

 تسدزا لیلحت اب ناوتیمن .دنور یمن نایم زا یموهفم یاههراعتسا دوخ اما

ale, Ylیراثوزاس ه .تسا یضایر رگش یساسا نفی دراعشسا .تفای  

 نيا .دوش هتفرگ راکهب تایضایر رتناسآ کرد ای مسجت یارب هک یکمک افرص
 اموزل دادعا .دیریگب رظن رد «دنتسه طخ کی یور طاقن ٌدادعا» هک ار هراعتسا

 دادعا زا یمیهافم ؛دنوش یزاسموهفم طخ رب عقاو یطاقن تروصهب دیابن

 میهافم نیرتیلصا زا یکی دادعا روحم اما .دنتسین یسدنه هک دنراد دوجو

 .تاثلثم هن دراد دوجو یلیلحت ٌهسدنه هن نآ نودب .تسا تایضایر لکرد

 لیاوا یضایر تالوحت رد هک «دنتسه هعومجم ذادعا» :هراعتسا نیا ای

 لکش هب ار دادعا میتسین روبجم ام .تشاد یداینب یموهفم متسیب نرق
 دوحو لاس رازه ود هراعتسا نیا Og باسح ملع .میریگب رظن رد هعومحم

 ۱ .تسا یهت هعومجم رفص مینک روصت هکنیا نودب ینعی -- تسا هتشاد

 زا رگا اما . ۰... وا و * یواح ٌةعومجم ۲ «یهت ةعومجم یواح ٌعومجم

 زین دادعا رب اههعومجم ةرابرد لالدتسا یاهتروص .مینک هدافتسا هراعتسا نیا

 کیسالک ینابم» ةهانرب هک تسا هزاعتسا نیا رابتعا هب طقف .دنالامعا لباق
 .دشاب ةتشاد دوحو دناوتیم «تایضایر

 ةرابرد دهدیم ناکما ام هب هک تسا یتخانش یراکوزاس یموهنم ةراعتسا

 دهدیم ناشن نيا .دنایرگید عون زا راگنا هک مینک لالدتسا یروط ایشازا یعون

 نراتنگ یلاخ و کشخ .تعنصس گی و یئابو ةدیدب کی :افرص هرامقسا هک

 نیارد ًاطب .وراد ,قلعت رگفت ررملق دی هکدتسنا یتخاخش :یزاگوراس هگلب هست

 یموهفم ةراعتسا :دراد یصصخت ینعم کی یموهفم ةراعتسا هک مینیبیم باتک

 زنون لئافار فکال جروج /باتک ةمدقم

 دابنبنهذ تایضایو دنادب دناوتیم ای دنادیم رشب هک یتایضایر اهنت ,نیاربانب .۲
 نیا هب .تسا نآ هب دودحم و رشب زغم و نهذ ةتخادرپ و هتخاس هک تسا

 داینبنهذ تایضایر حیضوت ,یضابر تیهام یملع حیضوت اهنت بیترت
 یاههشیدنا لیلحت زا یحیضوت نینچ .تسا یتخانشمولع قیرط زا یرشب

 .دوشیم لصاح یضایر

 «یرشب داینبنهذ تایضایر هک دهدیم ناشن یضایر یاههشیدنا لیلحت ۳

 .دریگیم راکهب تایضایر دوخ زا یشخب ناونعهب ار یموهفم یاههراعتسا

 یلاعتم تایضایر زا یتزج دناوتیمن یرشب تایضایر بیترت نيا هب ۴
 هک دنوشیم رتیوق یتقو لیالد نيا .دشاب .دوجو تروص رد .ینوطالفا
 نگتسپ دید میهاوخ هک .مینک ثحب رتلصفم یرشب یضایر میهافم ةرابرد

 هتکن .دنتسه ییاهزیچ روج هج ناسنا نهذ و زغم ؛مسج هکنیا هب دراد

 ًةدنزاس یموهفم ٌةراعتسا هکنيا - تسا (۳) ؛رامش بلطم رد ,یلصا

 ةرابرد ار ام یاهنحب یتقو .دنکیم یزاسموهنم رشب هک تسا یتایضایر

 .دشاب ناتدای هتکن نيا دیناوخیم تایضایر رد یموهفم یاههراعتسا

 نهذ تیهام ٌةرابرد دیدج یاهنشک
 ییاهتفرشیپ .تسا هتشاد یساسا یاهتفرشیپ یتخانش مولع ریخا یاهلاس رد

 دیدج یاههتفای نیرتقیمع دیاش .دراد تایضایر زا ام کرد رد یمهم ریثات هک
 :دنشاب اهنیا

 .ناهج رد ام ةرمزور درکراک و زغم ینامسج تایصوصخ .نیهذ یریگیکش ۱
 لقعت و یضایر میهافم لماش نيا .دنزاسیم ار رشب لقعت و رشب میهافم
 .دوشیم مه یضایر

 ینعم هب هن - تسا هاگآدوخان ام رکفت رتشیب .۱یتخانش هدوخان ۲

 هب یسرتسد دناداکآ یرگننورد اپ اسیقتسم هک ظاعل نیا زا طقف ,یدیورف

 یحطس یاهدنیارف و یموهفم یاهماظن هب Lada میناوتیمن ام .تسیین نآ

le Sitدوشيم ریه یضایر رگلت هدمع ,شضخب لعاش نیا .ینک هاگن . 
Sas 7تاینیع بسحرب ار یعاتنا میهافم ناسنا .دراوم رتشیب رد .یراعتس۱  

 رب ینتبم یلالدتسا دوجو و میهافم زا هدافتسا اب راک نيا .دنکیم مسجت

 یعازتنا میهافم نآ اب هک یراکوزاس .دریگیم تروص یتکرح-یسح ماظن
 رکفت رد .دراد مان یموهفع ةراعتس۱ .دنوشیم کرد تاینیع بسحرب

 ار دادعا هکیتقو ًالثم هدوشیم هدافتسا یموهنم ةراعتسا زا مه یضایر

 دشوکیم باتک نيا .مينکیم روصت طخ کی رب عقاو یطاقن تروصهب
 عوضوم ار تایضایر ینعی .دنک لامعا یضایر ورملق رد ار اههتفای نيا
 هتخاس هنوگچ تایضایر هک مینکیم یسررب و میهدیم رارق یتخانشمولع

 یزاسموهنم یراعتسا تروصهب هنوگچ صوصخ هب و .دوشیم هتخادرپ و

 .دوشیم

 یتخانشمولع رد دیدج یاهتریصب نيا اب اهنت ,دش دهاوخ نشور هکروط نامه

 ییاهشرگن .دوشیم نکمم یضایر یاههشیدنا یداینب و قیمع لیلحت هک تسا
 ةهد لیاواو ۱۹۶۰ ةهد رد دوشیم هضرع باتک نیا رسارس رد هک عون نآ زا
 هتفرگ رظن رد ندب زا لقتسم نهذ هک یتخانشمولع میدق نارود رد ۶

 یاهدامن زا هدافتسا تراهم ار رکفت اهزور نآ .دوبن مه روصت لباق یتح .دشیم
 غراف - دنتفرگیم رظن رد یعقاو ار میهافم ةمه و دنتسنادیم یعازتن ًالماک

1. cognitive unconscious
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 زا رگید یکی مه 7 ؟دوش برض شدوخ رد راب 7 یددع هک هچ ینعی ۲

 نداد ماجنا «راب 7» ار یلمع .تسا بوانتمان یهانتمان یراشعا دادعا

See eet: 
 راب (۷/-۱) یموهوم دادعت هب ار یددع هک دراد ینعم هچ نتدب همه زا و .۳

 دوشیم هک دنیوگیم مه ار شباوج ام هب هزات و ؟مینک برض شدوخ رد
 دنکیم تباث ناهرب نيا .دنکیمن یکمک چیه یلومعم ناهرب اجنیا .-۱
 رد ام !هچ ینعی الصا * دیوگیمن اما .تسا قداص 677 +۱ > « هک

 هب اهنت هن ام .تایضایر هب طوبرم یاهباتک رتشیب فالخرب باتک نیا رد
 میهاوخ تسا یضایر یاههشیدنا یانعم هچنآ هب هکلب تسا قداص هچنآ

 .دناقداص اچ و .دنوش کرد دنناوتیم روط هچ یضایر میهافم هکنیا .تخادرپ

 میهاوخ راکورس داینبنهذ تایضایر زادنمشچ زا یضایر تیهام ابروط نیمه

 .تشاد

 دهاوخ شفلتخم یاهدومن رد تیاهنیب موهفم ام یلصا تاظحالم زا یکی

 عقاو ٌهطقن «یهانتمان یاهیرس «یهانتمارت دادعا «یهانتمان یاههعومجم :دوب

 «تیاهنیب رد» اههلاند ریداق اب هک ییایشا و ءاهکچوک تیاهنیب :تیاهنب رد
 ةراعتسا» کی هک داد میهاوخ ناشن .نکرپاضف یاهمخ لثم دنیآیم دوجوهب

 اشنم .دنانآ زا یصاخ دراوم اهنیا ّةمه هک دراد دوجو «تیاهنیب یداینب

 زا ام کارداةيپ دسریم رظن هب اما .تسا تایضایر زا جراخ هراعتسا نيا

 همیاهتیب یهایتبةراعتسا رگ .تسا یبشایر یاههزوح مخ ابیرتترد تایپ
 رهاظ هچنآ کرد و دنوریم نایم زا کیسالک یاهماهبا زا یرایسب .میمهفب ار
 .دوشیم رتهداس بتارم هب دسریم رظن هب هدیچیپ

 ملع هب طوبرم یجیاتن هکلب تسین یضایر جیاتن اتدمع ءام قیقحت جیاتن

 حرط هک رشب یموهفم ماظن ؛رابرد تسا یجیاتن .تسا تایضایر یتخانش

 .دباییم انعم ماظن نیا رد تایضایر و دنکیم رّشیم ار یضایر یاههشیدنا
 هکلب .تسین نانادیضایر هاگآدوخ رکفت باتزاب یدایز دح رد جیاتن نيا اما

 .دننگیم یضایر راک هک تسا یناسک گدوهان یموهفم ماظن ةدنهدناشن

 شور رد دیاش اما دهدیمن یربیغت تایضایر رد هجوجیههب ام قیقحت جیاتن
 .قنگ داجیا یساسا یلوحت ,یشایر جیاتت یانعم نایب و یشایر کاردا

 :هنومن دنچ مه نریآ .لنک هدر تفگشار افیلیخ دناش ام یاههتفای زا یضعب

 .تسین قداص مه لامک و مامت .تسین تیئالقع لک ةياب یدامن قطنم

 .دراد یبیرغ و بیجع یاههراعتسا هک تسا ییابیز یاهراعتسا ماظن

 ةرتسگ لثم یزیج ندرک صخشم یارب اما دروخیم اهدرد یضعب هب

 هتسا یفاگات راپسب هرشب لقف راگزواس لماک
 هب میراد یضایر تحبم کی .«دننکیمن رپ» ار دادعاروحم یقیقح دادعا

 .دنادنک رپ طخ یور ًابیرقت یقیقح دادعا نآ رد هک یقیقحربا دادعا مسا

 .دوشیم هدناوخ راتسویپ هجنآ رد زین و .عباوت یگتسوبب دیدج فیرعترد
 .دوریمن راکهب لومعم موهفم هب یگتسوپ

 .دننکیمن رپ ار اضف نیکریاضف حالطصا هب یایمخ ٩

VU Saleهر۹۹۹۰۰۰ =  aiدزادن یمطاق یفتم ای تیثم باوج . 
 هر۹۹٩ ۱-۰۰۰ هکنيا .دراد امش یباختنا یموهفم ماظن هب یگتسب باوج

 wor تسا ینحمر ۹۹۹۰۰۰2: ۱ هکنیا و تسا یضایر ثحب کی

۷۶ 

 یراکوزاس = lagi‘ ج اننتس۱ یاهزوح نایه تشاگن کی زا تسا ترابع

 الثم) یموهفم ةزوح کی یجاتنتسا راتخاس دهدیم ناکما ام هب هک یبصع

 .میدنیب راکهب (باسح الثم) رگید ؛زوح کی ةرابرد لالدتسا یارب ار (هسدنه
 زا هخاش کی ٌءرابرد هچنآ زا دهدیم ناکما ام هب یموهفم ؛راعتسا نینج

 ..يیک هدافتسا رگید خاص گی ةرابرد لالطسا یاب ميناخيم تایضایر

 مه ییاهیمگردوس ام .دنکیم ین رایسب ار تایشایر یموهفمةراعتسا
 هتفرگ رظن رد یعقاو یانعم هب ای دنشابن حضاو اههراعتسا رگا دروآیم رابه

 ره ای ؟تسا یهت ّهعومجم اب ؟طخ کی یور تسا یاهطقن رفص ایآ .دنوش

tyگن ان  geمیرادن یاهناگی باوج ؟هعومجم هن و هطقن هن تسا . 
 یاهجاتنتسا «هراعتسا باختنا ره و تسا هراعتسا کی باختنا یخساپ ره
 .دنکیم نّیعم ار یتوافتم عوضوم و دراذگیم رایتخا رد یفلتخم

 گی یتقو :تسا :ناعتنا یور دراختسا :تین ميهارخ ةگنانچ :تایضایر
 دنمشناد راک .دراد هارمه هب هراعتسا نیجود کی ییاهنت هب یضایر موهفم
 یتخانش راتخاس هک یروط دنک ز اب مه زا ار اههیال نيا هک تسا یتخانش مولع

 .دوش راکشآ اهنآ یاهیاپ

 مه یمهم ةربراک تا نکمع اما دوراخ یبلع :تییمهآ هسشآیت راک یپ
 یتخانش راتخاس ندشراکشآ میدقتعم ام .دشاب هتشاد یضایر شزومآ رد

 نوچ .دنکیم رشیم رتشیب ار نآ کرد و تایضایر هب یسرتسد .تایضایر

 یضایر میهافم رتشیب دنریگیم لکش یلومعم یاههبرجت ساسارب اههراعتسا

 .دنوشیم کرد لباق یداع نابز هب اهنآ رب ینتبم
 اهنآ تایضایر هک دوشیم حرطم یتالاوس یضایر یتخانش مولع رد

 لثم یمیهافم هنوگج ام .دسرپب دناوتیمن و .دسرپیمن شدوخ ٌهرابرد ار

 کره یفاص یگارفآ یاغرز اب ب هحردجم و لطف هظق یه یاب
 دناهنوگامعم ای بیرغ نایدتبم یارب هک یضایر میهافم نآ زا روطج ؟مینکیم
 ًةطقن «کجوک تیاهنیب دادعا ,نکریاضف یاهمخ لثم یمیهافم ؟میروآیمردرس

 شیاضعا هک یاهعومجم لثم) "داینبزک یاههعومجم و ؛تیاهنیب رد عقاو
 ؟(تسا «شدوخ لماش»

 رظن رد ار تایضایر لک رد طباور نیرتقیمع زا یکی .لاثم ناونعهب
 یهانتمان یراشعا ote 6 نآ رد هک ,6۳* + ۱ > * لیوا ٌةطیار هیات

 متیراگل tab هک یبیرغ و بیجع ددع .تسا ار ۸۱۸۲۸۴۵۹۰۴۵...

 سیردت هاگشناد یتامدقم یاههرود رد eee هطبار نیا .تسا یعیبط

 ییامن تیمک کی دنیوگیمًالومعم ؟تسیچ شیانعم ًاعقاو اما .دوشیم
 ینعی ؛مینک برض شدوخ رد راب 7 ار 4 ددع هکنيا ینعی ًافرص ”q تروصهب

deal LGN? ar Sadly ad gl ago ogمیمهتم  
 نيا اب اما .۳۲ دوشیم ناشبرضلصاح هک ۲ » ۲ > ۲ ۲ ۲ ینعی

 هس مکتسد اجنیا .دوشیمن نامریگتسد زیج چیه 67* زا ییامن ددع فیرعت

 :میراد ماهبا
 شدوخ رد 6 لثم یهانتمان یراشعا ددع کی هک دهدیم ینعم هج ۱

 لدع نی يریگبراتنرد یهر را لمح گن ببر رگ طدوک برض
 تسار تمس.مقر نیرخآ زا ار برض لمع ًالومعم ؟دوشیم عورش اجکزا
 اجک شمقر نیرخآ یهانتمان یراشعا ددع کی اما .مينکیم عورش ددع

 ؟دوب

1. inference-preserving cross-domain mapping 

2. non-well-founded sets
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 ًتيهام لعفلاب تیاهنیب موهفم هک مینکیم ثحب ام .هریغ و ,اهکچوک تیاهنیب
 -«تیاهنیب یداینب ةراعتسا»- اتکی یموهفم ةراعتسا کی و تسا یراعتسا

 ار تایضایر رد تیاهنیب میهافم رتشیب همه هن رگا هک (۸ لصف) دراد دوجو

 ار یلیلحت نینچ یاهدمایپ راهج تمسق رد .(۱۱ ات ۸ لصف) دریگیمرب رد
 و ۱۲ لصن) یقیقح دادعا و یگتسویپ و (۱۲ لصف) راتسویپ کاردا یارب

 .مينکيب یسیبا۲

 هب یرهاظ ضقانت کی ات مينکیم فقوتم ار یلصا ثحب .باتک یاجنیا

 ار هدرپنایم نيا .مینک حرطم دنروخیمرب نآ هب همه هک ار «لوط سکداراپ» مان

 لصنم یاذغ هدعو کی زا دعب هقئاذ ربیغت یارب هک یروآاهتشا یندیشون لثم
 .مياهدروآ ینالوط ثحب هرود کی زا دعب ؛دوشیم فراعت

 ةيرظن ةرابرد یّلک یثحب .میراد یفاک جیاتن جنپ تمسق یلارب الاح

 .(۱۶ لصف) یضایر دیدج dil کی و (۱۵ لصف) داینبسج تابضایر
 هب شش تمسق اب ار باتک .تفایهر نیا یعقاو تردق شیامن یارب

 میهانم هک تسا یاهطبار یلیصفت یهوژپدروم لماش هک میربیم نایاپ
 یارب .07* ۲ ۱ > ۰ :دنکیم عمج اجکی ار کیسالک تایضایر یروحم
 یتخانش راتتاس دیاب .دراد ییاتعم هچ ًاعقاو یواش نيا میهذب ناشن هکنیا

 ٌةسدنه :مینک یسررب ار اههلوقم نیا - یموهنم یاههراعتسا صوصخ هب

 دادعا ,(۲ یهوژپدروم) همش راکت و ییامن دادعا ؛(۱ یهوژپدروم) یلیلحت

 بیکرت مه اب ار اهنیا هک یتخانش یاهراکوزاس و (۳ یهوژپدروم) یموهوم
 .(۳ یهوژپدروم) دننکیم

 حرش هکنیا لوا .میدروآ باتک یاهتنا رد لیلد هس هب ار یهوژپدروم نيا
 باتک رد هدش فیصوت یتخانش یاهراکوزاس هنوگچ هکنيا زا تسا یلصفم

 زا دعب ار بلطم نیا ام .دنک نشور ار کیسالک تایضایر راتخاس دناوتیم
 هکنیا زا دشاب هتشاد یلاثم هدنناوخ ات میدروآ یضایر ٌةفسلف ؛رابرد ثحب

 کاردا هب رجنم دناوتیم «تسا تایضایر هچنآ تیهام رد یرییغت هنوگج

 .دوش یضایر یانشآ جیاتن زا یدیدج
 .دیآیم ور یضایر میهافم لیلحت هک تسا یهوژیدروم eel p> Sl مود

 ,مینکیم لیلحت یتخانش رظنم زا ار یضایر میهافم باتک رساترس رد هکنیا اب

 دراذگیم شیامن هب ار یضایر میهافم لیلحت تردق هک تسا رلبوا ٌهطبار یسررب

 ینغ رایسب یاهرتسگ دناوتیم ییاهنت هب هطبار کی هنوگچ دهدیم ناشن و

 ددع زج یزیچ هطبار نيا رگا یتح - دنک عمج اجکی ار یضایر میهافم زا
 کشخ دادعا روطچ میسرپیم تدم مامت .* و ۱۰۷-۱ rr ve :دشاب هتشادن

 تّوق هک تسا یهوژپدروم نیا رد .دنشاب میهافت ةدننکنایب دنناوتیم یلاخ و

 .دوشیم نشور لاوس نيا هب حساپ
 کیسالک تایضایر میدقتعم ام .تسا یشزومآ تکرح کی نيا .هرخالاب

 هک میدقتعم .دوش هداد شزومآ دناوتیم هجو نیرتهب هب یتخانش هاگدید اب

 میهافم نیا زا یتایضابر قیاقح ارج هکنیا حیضوت و یضایر میهافم شزومآ
 شور نداد ناشن یهوژپدروم نيا زا دوصقم .دراد تیمها .دننکیم یوریپ

 .تسا یضایر ناسردم هب راک نیا
 یاهتشر سمینادیم تایضایر يتخانش ملع حرط رد یلوا ماگار باتکنياام

 یسررب ار یضایر یزاسموهفم و عادبا رد هتفر راکهب یتخانش راکوزاس هک

 دنمشزرا و بلاج ,زیگناناجیه مه امش رظن هب هتشر نيا ميراوديما .دنکیم
 .دشاب

desteزنون لئافار .فک ال جروج /باتک  

 جیاتن کاردا یارب یاهزات یاههار اما دنتسین یضایر دیدج یاههتفای اهنیا
 یجیاتن .دناتایضایر یتخانش مولع رد ییاههتفای اهنیا .دنایضایر فورعم

HL Goقلخ رد نهذ شقن و تایضایر یموهفم راتخاس  “el, col 

 زا ام کاردا هب .درادن یریثأت یضایر جیاتن دوخ رد ام شهوژپ هجرگا

 هب ام شهوژپ .دراد طابترا نانادیضایر زا یلیخ یاهاعدا و یضایر جیاتن

 رد ام هک روطنآ ؛دابنبیهذ تایضاید .دوشیم طوبرم مه یضایر ٌهفسلف

 نوطالفا یضایر دوجوم یاههفسلف زا کیچیه اب مينکیم فیصوت باتک نیا

 یتسینردماسپ دیدج ریبعت اب .تسین راگزاس ییارگنروص و ییارگدوهش ؛یب رشم

 ام .تسیت. زایژاس مه یعامتجا افرص لوصحم کی ناونعهب تایضایر زا

 میهاوخ هئارا یضایر ٌةفسلف هب یتوافتم الماک تفایهر نامراک جیانن ساسارب

 اهنت ؛رابرد یملع یاههتفای اب دشاب راگزاس دیاب یضایر ةفسلف میدقتعم .درک
 درک میهاوخ ثحب ۵ تمسق رد .دنادب دناوتیم و دنادیم رشب هک یتایضایر

 نیا رد هک تسا یجیاتن hel Gay هک !واینبسج تایضایر & bs هک

 نییبت تایضایر یارب ییارگهبرجت رب ینتبم یاهفسلف -- دوشیم هئارا باتک
 نسناج و فک ال هک ۲ «داینبمسج ییارگعقاو» اب Scales یاهفسلف .دنکیم

 ییانبم ناونعهب «لاکیژولوکا ییارگتعیبط» و دندرک ثحب هتفگشیپ باتکرد
 ,Niinez) 1995, 1997) داینبمسج شرگن یارب

i he peer al ytd ably quality gn be gl oly 
 .تسا یهاوخبلد هن اما ,مينکیم شتلخ ام ؛ام زا ؟دیآیم اجک زا .تسا

teh andl یخیرات فداصت زا یشان یعانتجا لوضحم گی ارس دن. 

 زا تایضایر رد هک تسا تیعقاو نیا ,دشابن هاوخبلد تایضایر دوشیم

 یعقاو یایند رد هک روطنامه ,رشب داینبمسج نهذ يداينب یموهفم راکوزاس
 نیبضخ نیاهییاات لوصحت :تایضایر .دوشیم هدافتسا هتسا .هتفاب لعاکت

  Camacho pheیگنهرف و ,یعامتجا تمدق و ام طیحم الم لماکت :ام مسجب
 :اسابف

 Ab دهاوخ نشور ام یاههتفگ نیا لیالد دیدرگ مامت ر باتک نیا یتقو

 راکورس زغم یتاذ باسح اب ۱ لصف رد .تسا یتامدقم لوا تمسق

 ًةعومحم کی رد ایشا دادعت ینآ نییعت ینعی) ؟یرامشینآ ییاناوت - میراد

 یضعب غارس هب ۲ لصن رد .ییادتبا قیرفت و عمج لمع و (کچوک یلیخ

 دناباسح کرد ٌةنيمز هک مينکیم حرطم ار ییانبم یاههراعتسا دعب .تسا

 اجک زا باسح نیناوق هک درک میهاوخ ثحب ۴ لصن رد و (۲ لصف)
 .دنیآیم

 ؛قطنم :اههعومجم یزاسموهنم و ایم كتحب هب میسر یم مود تمسق رد

 AV و ۶ و ۵ یاهلصن) اههورگ لثم درجم ربج زا ییاهتروص و
 تسا یداینب موهفم کی ناونعهب تیاهنیب موهفم هب طوبرم ۲ تمسق

 راکوزاس هنوگچ هک تسا نيا ام لاوس تسا حرطم هتفرشیپ تایضایر رد هک

 ةرتسگ اشنم دناوتیم ناسنا دودحم یتخانش یاهتیفرظ و یلومعم یموهفم

 یاههعومجم «تیاهنیب رد عقاو طاقن :دشاب تیاهنیب یضایر میهافم لماک

 .یهانتمارت دادعا .دح .یهانتمان یراشعا دادعا ,یضایر یارقتسا ,یهانتمان

embodied realism1 2. . theory of embodied mathematics 

3. ecological naturalism 4. subitize



 ۱ ةرامش ۱۴ لاس :یضایر رضت

 نایب هب هک دوشیم رهاظ باتک ناشخرد لصف ود ,بلاطم نيا لابند هب
 دنمانیم شداینبمسج تایضایر» ناگدتسیون هک یزیج :ةفسلف و :هیرظن

 دوخ ۱۹۹۷ باتکرد "شره نبور هک یعضوم اب اهنآ ٌةیرظن .دراد صاصتخا

 نآ زا اب یلو.تسا راکزاس تسا هدزک ذانا "؟تسیچ عقاد :تایضاجو مان هب

 ناسنا لوصحم تایضایر هک دندقتعم زئون و فال ثلامجا .دراذگیم رتارف

 و یناسنا ٌهعماج تاطابترا زین و ءام یزاسموهفم ماظن و زغم طسوت و تسا
 یتخانش یورین هک تسا هتفایلماکت یاهنوگ هب ناسنا .دریگیم لکش ,گنهرف

 .میسانشیم ار نآ هک یتروصهب تسا ناهج اب بسانتم ام

 هک) دراد ازت [یبرجتارف] "یلاعتم تایضایر اب لباقت رذ مه هیرظن نیا
 یعون عقاورد و دوشیم داب نآ زا «تایضایر مسیتنامر» ناونعهب باتک نیا رد
 دنوگره زا لقتسم تایضایر تسا یعذم هک تسا یطاقا یبرشم نوطالفا

 ار تایضایر هک ینردماسپ عضوم اب لباقت رد مه و ,(تسا رادنهذ تادوجوم

 اب هک لصف ود نیا یاوتحم .دنادیم گنهرف و خیرات هاوخبلد لوصحم طقف
 یهجوتلباق راک .دباییم همناخ ؟«تایضایر ریوصت» ناونع اب یحیصن راتفگ

 .تسا یضابر ٌهفسلف رد

 يتخانش و یفسلف یاهنحب حطس رد باتک یضایر یاهنحب هنافسأتم
 تشپ رد هک سانشرس نادیضایر دنچ یاههیدییأت دوجو اب) تسین نآ
 یتح و رایسب کوکشم و موهفمان یضایر ماکحا .(تسا هدمآ باتک دلج
 یایمح» هک دننکیم اعدا نافلوم .دنوشیم هدید باتکرد ,صخشم تاهابتشا

 ناشحیضوت هک ردقره .«دننکیمن رپ ار اضف عقاورد نکریاضف حالطماهب
Iار یراشعا دادعا هکنيا .تسیج ناشدوصقم هک مدشن هحوتم زاب مدناوح  

 .تخیگنینرب نم رد یناجیه دناهدرک هئارا «یهانتمان یاهیاهلمجدنچ» ناونعهب
 تسردان دهدیم شیامن ار عبات کی رلبت یرس ارچ هکنیا دروم رد اهنآ حیضوت

 .دنکیمن هیجون ار هلمج هب هلمج یریگقتشم و .تسا
 و شیاریو اب تسناوتیم هک تسه باتک رد قیقدان ماکحا یدادعت

 هئارا زا سپ تاهابتشا نيا زا (nae alk .دوش حالصا قیقد یناوخزاب
 حیحصت هلمج زا - تاحیحصت زا یدراوم (.تسا هدش داجیا رشان هب نتم

 باتک هاگبو رد ناوتیم ار - ۱۸۹ و ۱۸۸ تاحفص رد دح تسردان فیرعت

col (http://www.unifr.ch/perso/nunezr/) 

 ثحب دنمزاین و دراد کیدزن طابترا نافلّوم ةيرظن هب رگید تاهابتشا یضعب
 سکداراب» ار نآ هک تسا یزیج اهنیا نیرتریگمشج زا یکی .تسا یرتشیب

 هب همه «راومهان یاهمخ» زا یاهلبند هب تسا طوبرم و دنمانیم «لوط

 «سکدلراپ» نيا .دننکیم لیم دحاو لوط هب یطخمراچ هب هک ۲/۲ لوط
 تسا بسانم یژولوپوت رد لوط ندوب هتسویپان Dh طقف هکلب تسین

OO Peal ube 9نانتنرطاخ اب عوضوم میل  Lt Th he 
 .ممهفب ار اهنآ لالدتسا متسناوتن نم یلو تسین سکزاراپ نيا هک دنیوگیم
 رد دناوتیم هلأسم نیمه .تسین یلصا ٌةتکن دنتسین ریذپقتشم اهمخ هکنیا)
 تسا نیا نافلّوم تاهابتشا زا یکی (.دهد خر «هدشراومه» یاهمخ دروم

 هن دوشیم فیرعت دادعا یاههلابند یارب قیقد روطهب دح» دننکیم اعدا هک

 .«اهمخ یاههلابند

 CHAN = ۰ یواست درون رد باتک شخب نیرخآر د یرگید یدج هابتشا

 هداد حیضوت تسا مزال .دننکیم ناشنرطاخ نافلوم هکروط نامه .دهدیم حر

Reuben Hersh 2. What is Mathematics, Really?1.  

3. transcendental mathematics 4. Portrait of Mathematics 
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 "داینبمسج تایضایر

 *ردنالسوا فزوح

 یورسخ نیسح همجرت

 هنازاورپدنلب فده اب تسا یرثا .دهدیم رارق انگنت رد ار دقان باتک نا

 ةتشر کی یراذگهیاپ اهنآ فده .سانشناور کی و سانشنابز کی ملق هب

pyleدنیوگیم باتک ةمدقم رد هک نانچمه .تسا تایضایر یارب یتخانش  
 ماظن درومرد یجیاتن یواح» هکلب تسین یضایر [دیدج] جیاتن لماش باتک
 رد اهنآ «.دنزاسیم نکمم ار یضایر یاههشیدنا هک تسا ناسنا یموهفم

 نآ عبت هب و) باتک یلو .دنوشیم قفوم شالت نيا رد یاهظحالم لباق دح
 .تسا یضایر یدج تامابتشا هب هتشغآ (اهنآ لالدتسا

 نهذ يتخانش مولع رب یهاتوک لخدم» و «زغم یتاذ باسح» .لوا لصف ود

 یتاقیقحت هب نافلّوم .دننکیم هئارا ار یتخانش مولع زا مزال ٌهنيمز «داینبمسج
 صخاالاب یتایضایر یتاذ یاهییاناوت زا نادازون هکنآ زا یکاح دنراد هراشا

 کجوک ٌةعومجم کی یایشا دادعت ینآ نییعت ینعی «یرامشینآ» ییاناوت

 هک یایتخانش یاهراکوزاس هب تسا مزال ,رتهدیجیپ میهافم یارب .دنرادروخرب

 لالدتسا زنون و فگال .دوش هتخادرپ دننکیم صخشم ار یضایر میهافم
 صخشم ار یداع میهانم هک دنتسه ییاهنامه اهراکوزاس نيا هک دننکیم

ih on 
 تایضایر هکنیا - دوشیم ناغلوم یلاصا ةيرظن هب رجنم :بلاطم نی

 ۱ییانبح یاههراعتسا ءاههراعتسا نیرتیداینب .دریگیم لکش هراعتسا ساسارب

 (ءایشا ندرک هیک دننام) هرمزور یاههبرجت دنزاسیم رداق ار ام» هک دنتسه
 ییانبم یاههراعتسا .«مینک ریوصت (عمج لمع دننام) درجم میهافم رب ار

olsرد تکرح و یریگهزادنا بوج زا هدافتسا :ندرک هتسد «یزاس هیادرگ»  

 ... دنزاسیم رداق ار ناسنا هک» تسا نيا رد اهنآ تیمها .دوشیم «طیحم

Gleeهک یکحوک رادقم یارو رد ار  sa al bیارب .«دهد هعسوت میاهدمآ  

 ریاس هب ار باسح اهنیا .تسا ۲ یطابت»ا یاههراعتسا هب زاین رتدرحم میهانم

 نآ نافلوم هک ,لاثم کی .دنهدیم دنویپ هسدنه دننام .تایضایر یاههخاش

 ةیرظن) «یاهدر» تایلمع هب ار باسح تایلمع .دنمانیم لوج ةراعتسا ار
 هک دشاب نآ ,یطابترا ؛راعتسا نیرتمهم دیاش .دهدیم دنویپ (یاهعومجم

ol oly.یاههعومجم اب ندرکراک هک .دنمانیم «تیاهنیب یداینب ةراعتسا» ار  

 یهانتمان یاهکارتشا .یهانتمان یاهیرس ّدح .تیاهنیب رد طاقن ,یهانتمان

 همه اهنیا .تحبدروم ٌةیرظن قبط .دزاسیم رودقم ار الاب نارک نیرتکچوک و
 هک ییاهدنیارف نآ رق هک دنتسه .دعاو ماع یموهفم ؛راعتسا کی صاخ دراوم»

 یزاسموهنم ییاهن ةجيتن یاراد و هموتخم لکش هب دنراد همادا دودحمان روطهب
 «تیاهنیب یداینب ٌةراعتسا» نوک انوگ یاهیلجت یدعب لصف دنج رد «.دنوشیم

 زین و ,اهکچوک تیاهنیب ؛یهانتمارت باسح ,یگتسویپ و دح :دنهدیم حرش ار
 .دنهدیم تبسن سارتشریاو لراک و دنیکدد دراشیر هب هک ییاههراعتسا

1. grounding metaphors 2. linking metaphors



۷۹ 

 "هحرد ۳۷ رد تایضایر

 * سولواپ نلا ناج

 یورسخ نیسح ًهمجرت

 ریز دنروآلالم یدح ات الومعم یضایر شزومآ و یضایر ٌةفسلف یاهباتک

Lyneدروایب سناش هدنناوخ رگا و دنزادرپیم فراعتم عضاوم ییوگزاب هب  

 همنچرس اجک زا تایضایر بانک .دنیبیم اهنآ رد فیرظ ٌةنکن ود یکی

 زا مه و .هنارگنشور ِتفایهر رظن زا مه تسانثتسا نایم نيا رد دریگیم

 سانشنابز فکال جروج .نآ ةنانکشتنس ًاضعب و باذج یاهیریگهجیتن رظن
 wl یناسنا و یدام ٌةمشچرس ات ار درجم میهافم سانشناور زیون لئافار و
 تاشن یداع یتخانش یاهدنیارف زا تایضایر هک دننکیم اعذا و هدرک لابند

distةرابرد ینوطالفا هاگدید ٌةندب هب یراک ةبرض کی اهنآ بیترت نيا هب  

 تاقیقحت رد ار ینیون عیسو یاههار میقتسمریغ روطهب هدرک دراو تایضایر

 ۱ .دنیاشگیم یشزومآ
 صیخشت ینعپ - دودحم اتبسن یتاذ ییاناوت کی هب ةهيلوا ءاکتا اب ناسنا

 حیحص دادعا قیرفت و عمج ؛(کجوک دادعا ینآ صیخشت) یرامش ینآ ءایشا

 یاهامش ,ییاضف طباور هب طوبرم میهافم زا یهاگتسد قیرط زا .هس ددع ات

 تردق .دنراد یبصع ٌیاپ همه هک ,یتخانش یاههراعتسا صوصخ هب و ۱ یریوصت

 .هداتسیا تهج زا هیلوا یزیرغ تایبرجت .دهدیم هعسوت ار دوخ یتایضایر

 یرتهدیچیپ یاههاگتسد نداد لکش هب ار ام ندب تاکرح و ,یکیزیف یورین
 موهفم اب .دهدیم قوس دوشیم لصاح اهن زا هچنآ یزاسینورد و اههدیا زا
 باتکرد صوصخ هب ,میاهدش انشآ فکال نیشیپ یاهراکرد یموهفم ةراعتسا

Live byهرمزور یگدنز رد هراعتسا ندوب ریگارف رب نآر د هک 6۵۲۵2/۵0۲ ۲۲۷۵  

 یتکرح-یسح ای ینامسج ریباعت ام .درجم میهافم کرد یارب .دوشیم دیکأت
 ندب یامرگ بسحرب تاقوا یرایسب تبحم ًالثم .ميهدیم تبسن اهنآ هب ار
 .«دش رتمرگوا هب تبسن ًاجیردت» ؛«دوب درس یئالف هب تبسن» :دوشیم کرد

 هک هأدبم tals jl ttt ار هراعتسا زئون و فکال ؛یضایر نایب هب
 Sey pL اافم ..دنکیم :فیرعت تسانشآ مک هک دصقع نماد هب تساننشآ
 رظانت نیا .ار رتگرزب یددع رتگرزب ةدوت و دنکیم یعادت ار یددع رحآ ةدوت

 هشيمه رجآ هدون ود بیکرت هکنیا زا ام کرد :دنکیم ظفح زین ار اهجاتنتسا
 .تسا باسح رد عمج لمع ندوب هتسب یانبم دنکیم دیلوت رجآ هدوت کی
 پاسح .دصتم ةنماد و «تسا ءابشا ةيادرگ Se aol tog ینعی ادبم ٌةهنماد

gal ation!باس سلسآ نیم ةیاعتسا راه زا ییاتبم ةیاتسا نیلفا  
 هب یکیزیف طخهراپ کی لوط .تسا یریگهزادنا بوج ؛رگید ةنومن .تسا

 یاهرظانت .هریغ و رتگرزب ددع هب رتگرزب طخهراپ .دوشیم بوسنم ددع کی
 .دنراد دوجو نتخاس و تکرح و باسح نایم یهباشم یاهراعتسا

 تاماهبا دیق زا ار یضایر ةشيدنا دننکیم یعس نافلوم باتکرسارس رد

 یتوافت ینایضایر یاههدیاًاشنم هک دنراد نيا رب دیک ات و دنناهرب زیمآزمر
1. image-schemas 

 سولواپ نلا ناج /هجرد ۳۷ رد تایضایر

 دوش هدناسر طلتخم ناوت هب یقیقح ددع کی هکنیا زا دوصتم هک دوش

 زین و تاثلثم و یلیلحت ةسدنه رد عیرس ریس کی زا سپ نافلوم .تسیچ

 تروصهب نآ رد ندرک برض هک) 7 یموهوم دحاو .ء ددع ٌ؛رابرد ثحب

 مهم ٌةطبار هب ,لیسنارفید باسح یدابم و :ادوشیم یزاسموهفم نارود
ec! = cosy +isinyتباث» تروص نیا هب ار یواست نيا .دنسریم  

 یکی * رد بتارم ةمه زا فرط ود تاقتشم دنهدیم ناشن هک «دننکیم

 رود کی لالدتسا نا ما ءاتسا یکی اهنآ ریث یرس نیابنب {a .تسا
 6 هک تسا_نيا حیحص هار .تسا هدشن فیرعت 6* اریز تسا لطاب

 هطبار .تروص نيا رد هک) دننک فیرعت ییامن عبات رلیت یرس قیرط زا ار

 زا تسا یاهنومن نيا .(دوشیم هجیتن رلبت یاهیرس بیارض ٌهسیاقم زا اروف
 شیرحت هپ لیدبت بیوخ Yeah Sill ریاد (هدرک نایب "یلگ ناچ هک) یلصا

Py Se 

 کی» ناونعریز و هدرک لاغشا ار باتک هحفص ۷۰ ابیرقت ثحب نيا
 طقف فده اما .تسا هدمآ «کیسالک تایضایر یتخانش راتخاس یهوژپدروم

 نيا هک دوش حیرشت دوب رارق هکلب دوش تباث هطبار نيا ندوبرارقرب هک دوبن نیا
 کرد رد هراعتسا شقن نییبت رد نافلّوم دیآیم رظن هب .«دراد ینعم هج» هطبار

 .دناهدوبن قفوم هطبار نيا
 یساسا شقن رتهتفرشیپ میهافم یدنبتروص رد هراعتسا هک دراد لامتحا

 تایضایر رد هچنآ اب توافتم یتیهام .دشاب هتشاد مه رگا ای ,دشاب هتشادن
 یعون .دنریگیم لکش یتقو ,ol میهافم .دشاب هتشاد .دراد رتیتامدقم

 دروخرب میقتسم روطهب اهنآ اب ناوتیم هاگنآ و دننکیم بسک لقتسم تایح

 ددع کی ندناسر طلتخم ناوت هب یارب یاهراعتسا هک تسا راوشد نم یارب .درک

 نآ ندینش قاتشم ًاعطق .دراد دوجو یاهراعتسا نینچ رگا ؛منکروصت یقیقح

* KK KKK 

e Joseph Auslander, “Embodied mathematics”, American Scien- 

tist, (4) 89 (2001) 366-367. 
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1. John Kelley



VEL NF fl egal ptt 

 تارذ نيا رب ناوتیم عقاورد هک اریز دنراد رتیعیبط یدرکلمع اهکجوک تیاهنیب

 .دوشیم باسح یعون هب لیدبت یریگدح و درک میسقت رفصان

 یاههتشر و اههدیا یگنهرف ًاضعب و یفداصتًاشنم رب زنون و فکال هکنیا اب
 یتیق ًاص :تایضابر هک از خیدماسپ هاگشف می هدیرظ دیکک تنابشایر

 زا ار دوخ دنهاوخیم هک اجنآ زا داش .دنریذپیمن تسا یگنهرف لوصحم
 کبس .دنراد هاگن رود تسا بوسنم مسینردماسپ هب الومعم هک ییاهطارفا

 یظفل یاهشیارآ زا یراع «تسا هراعتسا روحم لوح هکنآ دوجو اب اهنآ راتشون
 و دننکیم عافد یضایر دیرجت و .تیمومع «تقد زا هناتخسرس اهنآ .تسا

 ریدپناکما (یضایر عارتخا لباقم (jo یضایر فشک مان هب یزیچ هک دنریذپیم

 ایآ اما..دریگب هشير ,تغامج کی نایم رد یضایر میهافم هکنآ زا سپ تسا

 هیبشت یبهذم یاههدیا هب هک ءار ینوطالفا میهافم همه هک دنوشیم قفوم اهنآ
 هک دندقتعم بان ینوطالفا ناهج کی هب هک یناسک دنجره ؟دننک درط .دننکیم

 تشگ نآ رد رهدلادبا یضایر نارگیزاب ریاس و اهلامتحا ؛اهمخ ,عباوت .دادعا
 عافد لباق «هتفایشیالاپ یبرشمنوطالفا یعون یلو .دندودعم رایسب دننزیم
 .نآ هب هتسباو یاههیرظن و حیحص دادعا اب هطبار رد صوصخ هب .تسا

 رصعمه یمهدزون نرق نادیضایر هرکنورک دلوپوئل هک تسین تهجیب

 و تسا یدبا هک هچنآ فیصوت یارب یضایر/ یبهذم نایب کی زا روتناک گروتگ
 حیحص دادعا دنوادخ هک تسا نيا وا فورعم ةتفگ .درک هدافتسا تسین هک هچنآ

 میهافم .اههعومجم یاههیرظن عونت فرص .تسا ناسنا راک یقبام و دیرفآ ار

 یاهقطنم و اهربج ,اههسدنه ,یقیقحربا و نرادهناد ,یقیقح دادعا فلتخم

 هب ناگدنسیون یداقتعایب و تساهنآ یلاعتمریغ تعیبط زا یکاح «فلتخم

 دادعا لقتسم دوجو هب داقتعا اما .دهدیم هولج لوقعم ار اهنآ ینوطالفا دوجو

 یلاعتم ار باسح نقی ام .دیلطیم ار یرت«یردآال» عضوم رهاظ حیحص

altelتاب ییاهدراتسا اتیاهت یگژرفا :بعاص دوجو ره هک یشعس نیا هب درگ  
 دهاوخ تسد ییاسح قیاقح هب قیرط نآ زا و درک دهاوخ داجیا نآ یراذگهیاپ

 ناهج رد یتاذ دوجو یعون باسح هک تفگ ناوتیم موهنم نيا هب .تفای

 .تسا رشیم یبرشمنوطالفا هبش یارب زین یرگید هباشم یاهمیمرت .دراد
 باتک زا ,دشاب هچره یضایر قیاقح و ءایشا تیعیبط ٌةهرابرد ام هاگدید

 یناسنا اشنم رب هک یرثا ناونع هب میناوتیم دریگیم همشچرس اجک )ا تایضابر

 یموهفم یاههراعتسا قیقد یسررب .مینک لابقتسا دراد دیکأت یضایر میهافم
 رایسب یشزومآ رظن زا دیاب ًتدعاق دنشخبیم ینعم یضایر میهافم هب هک

 باتک نيا هک ,یضایر ةهفسلف رد هن .تسا هزوح نيا رد و .دنوش عقاو دیفم

 الومعم یاههمشچرس هب تبسن رتهب یهاگآ .تشاد دهاوخ ار ریثأت نیرتشیب
 ام ملعت و میلع هب اترورض هدیچیپ یاههدیا هاگآدوخان یهاگ و هداتفاپشیپ
 و درس عازتنا هب ینامسج ییامرگ باتک نيا عومجم رد .درک دهاوخ کمک
 .دیازفایم تایضایر يابيز

OK OK KOK 

e John Allen Paulos, “Math at 98.6°”, The American Scholar, 

(1) 70 (Winter 2001) 151-152. 
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1. granular 

Ao 

 ام کرد هک دننکیم ناششنرطاخ ًالثم .درادن رتیداع میهافم ًاشنم اب یاهشیر

 cal San gd ple ty هةتسا ریمض زا اب رد هیلشم یربج رفتم زا
 قند ۲ ۷ رگا» اب سابق رد ار .هتسا تارخ شلاح سا هدرک ار راک

 اپشیپ میهافم نيا هک دنهدیم ناشن سکعلاب .دنهدیم رارق «7 > ۵ هاگنآ

 sil al wtih شير ,نصقنالابءدنتگب زیق Liege اجزا تسا نکس هاتف

 هب رجنم هک تسا ٌیش/ددع راعتسا نیمه تایضایر میهافم یزاسزومرم

 نآ» ییاج رد یتیوه دادعا هک ینمض رواب نيا و دوشیم یبرشمنوطالفا
 رارصا دنمانیم «یضایر مسیتنامر» هجنآ در رب زنون و {as .دنراد «اهالاب

 نيع رد و .تسا ینامسج اشنم زا یراع و دّرجم تایضایر هکنيا :دنراد

 یلاعتم یتیوه یضایر قیاقح و ءایشا هکنا ؛دراد دوجو ام زا لقتسم لاح
 هکنیا و ؛دزاسیم رداق یلاعتم قیاقح نیا فشک هب ار ام تابثا هکنیا ؛دنراد

 .تسا تعیبط نابز نتفرگدای ,تایضایر نتفرگدای
callaباذک نیا هک یضایر  if hy pS lheال سمد# تسآ جآ  

 هک تسا نيا باتک ریذیلد تاکن زا یکی یلو .تساراد یمومع ؛دنناوخ کی

 در یرسرس تایئزج زا و دنکیم یسررب ار تایضایر زا یددعتم یاههشوگ

 یاهدربراک و تیاهنیب هب نافلم تسا رتیّنف هک باتک مود همین رد .دوشیمن
 تیاهنیب ةديا هک دنوشیم یعذم و هدنزادرپیم «تیاهنیب یداینب ةراعتسا» دّدعتم

 دنیارف کی ةجیتن موهفم زا یاهراعتسا روطهب (هوقلاب تیاهنیب طقف هن) لعفلاب

 دنیارف کی اب سایق رد ار نیاپیب دنیا کی ةجيتن ناسنا .دوشیم قتشم
 هک دندقتعم نافلوم .دنکیم یزاسموهفم .دراد اهتنا هک یدنیارف ینعی .موتخم

 یرایسب و نوگانوگ یاهدربراک زا تایضایر رد لعفلاب تیاهنیب دراوم ّةمه

 ؛لاثم ناونعهب .دوشیم لصاح «تیاهنیب یداینب kul یهیدبریغ تاقوا

 تیاهتیب زیامتم ًالماک میهافم زا لانیدرا و لاثیدراک دادعا یهانتمارت باسح
 یرگید و تسا یهانتمان یاههیادرگ هب طوبرم یکی هک .دنریگیم همشجرس

 .یهانتمان یاهتسرهف هب طوبرم

 يانبم نافلّوم .باتک یاهشخب نیرتهدننکمناق و نیرتبلاج زا یکی رد
Glande sary |p eg alate sled ohnفیس# وه  

 یدادعا ینعی ؛ار کجوک تیاهنیب دادعا ٌهدیا نانادیضایر زا یرایسب .دننکیم

 یقلت «قیقدان» تلاح نیرتهب رد .دنشاب رتکجوک ۱/7 زا 7 ره یازاهب هک

 دقاف رذ کی ةرمزور ةديا اب رظانتم و تسا یعیبط رایسب هدیا نا اما «دننکیم

Coal adult oi slaوع ؛تدم هوا زا سی نانادیشابر و یتینبپال  
 و لارگتنا و لیسنارفید باسح دربشیپ یارب کچوک تیاهنیب راعتسا زا نرق

 زومرم دنیارف هب لسوتم نتوین ؛لباقم رد .دندرک هدافتسا نآ یبناج یاههخاش
 هب دیاب دنیارف نيا یریگراکهب یارب .دش عوضوم نيا ندرب شیپ یارب یریگدح

Cad swig ade Cat cilام تکرح تعرس مینادب میهاوخب رگا .ذز  

 رب میسقت هدش یط ًهلصاف) طسوتم شوم دیآب تسیچ دس تماس ًاقیقذ رد

 میریگب رظن رد ۳ تعاس لوح رتکچوک و رتکچوک ینامز یاههزاب رد ار (نامز

 داقتنا دروم قح هب نتوین دح BA .میسریم یاهظحل تعرس هب «دح رد» و

 لوط ای ینامز ةزاب کی دندرکیم ناشنرطاخ هک تفرگرارق نارگید و یلکراب
 هک درادن رفص لوط اب و .تسا نکسمریغ میسقت تروص نآ رد هک ,دراد رفص

 نرق ات یقطنم الخ نيا .میاهتفاین تسد یاهظحل تعرس هب تروص نآ رد

.دنکیم جیگ ار نایوجشناد دح یتنس فیرعت مه زورما یتح و دشنرپ مهدزون
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