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 میحرلا نمحرلا هللامسب

nob, abuیهاگشناد رشن زکرم  

 ۱۵۸۷۵۴۷۴۸ یتسپ قودنص .نارهت

 ,هتسا lene كفام رگذ اب بلاطم لقن

 کارتشا قح ؛لایر ۱۲۰۶۶ هرامش نیا یاهب

 .لایر ۲۴۰۰۰ روشک لخاد یارب هنالاس
 (فیفخت ۸۳۶ اب نایوجشناد یارب)

 کناب Fede st باسح هب کارتشا هحو

 رشن زکرم مان هب نارهت کراپ نابایخ ٌةبعش یلم
 .دوش زیراو یهاگشناد

 سامت ۸۸۷۱۶۸۳۲ نفلت اب کارتشا یارب
   دی ریگب

 تسا یهاگشناد رشن زکرم یراودا تاراشتنا زا یضایر رشن

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

alos3 تا ترابع l 

 ؛تایضایر دیدج یاهتفرشیپ یفّرعم ۰

 یثحابم نینچمه و یضایر مولع دیدج یاههخاش یفرعم ه

 ؛تسا نارگشهوژپ هخجوت دروم هک

Ghee de 0یخیرات و ,یفسلف ,یگنهرف «یدربراک  

 ؛تایضایر

 طابترا داجیا و نابزیسراف ناهوژپیضایر یاهراک یفعم ۰

 ؛نانآ نیب

 هب طوبرم لئاسم هژیوهب .تایضایر یشزومآ لئاسم حرط ه

 .ناریا رد یهاگشناد تایضایر شزومآ

 .دنکیم لابقتسا نادنمهقالع مامت یراکمه زا یضایر رشن

 یکبس اب و قوف یاهفده Cp ke رد دیاب یلاسرا یاههلاقم
 .دشاب یضابر رشن رد هدشپاج یاههلاقم کبس اب هباشم

|p allie sel pla shan aقاب و دننادرگرب یسیواف هب  

 رکذ اب ار هلاقم لصا ادتبا دوشیم هیصوت دنتسرفب هلجم هب جرد

‘caهتفریذپ دازآ ٌهمجرت .دنراد لاسرا بیوصت و یسررب یارب  

 .تسا یمازلا هدشهمحرت یاههلاقتم لصا نداتسرف و .دوشیمن

 قاطع یاس ره .دوشبت هداخبرخ سچ یلاسرا یاههلاقس

 و ,لوبق هدر رد ناراتساریو تأیه .دوشیم یرواد جیار طباوض
 پاختنا «شراگن «شیاربو .تسا دازآ .ov 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 .دغاک فرط کی یور هلاقم نتم 0
 .دوش هتشون اناوخ طخ اب اي ,نیشام یفاک ٌهيشاح

ips oهب عاجرا ٌةویش و ,یسیونلومرف «یدنبشخب ,شراگن  
 رشن رد هدشپاج یاههلاقم اب قباطم رودقملایتح عبانم

 راکهب هلاقم رد هک یتاحالطصا یسیلگنا یاهلداعم تسرهف 0

   .دوش هداتسرف هلاقم اب هارمه دوریم



  

 ۱ ٌءرامش ۰۱۶ لاس ؛۲ ةرامش ۰۱۵ لاس

 ۱۳۸۵ رذآ :راشتنا خیرات

 ۲۹ :یپایپ ةرامش

nashriaz@acnet.ir 

 یهاگشناد رشن زکرم :زایتما بحاص

 لصایدیحو مساقدمحم :لووسم ریدم

ole ۰ناراتساریو : 

 یلامج اضریلع

 یمظاک کمایس

 :هرامش نیا نارواشم ۰

 نیعم نویامه ,اهیعیفش یداهدمحم

 یروالد ارهز :یلخاد ريدم ۶

 یرونا هموصعم :دلج حارط *

 یمیلسیجاح دیهان :یاهنایار روما 9

 درفیبارهم انیم :ارآهحفص و نیچفورح *

 یشداس یلع هاچ رظان

 راگنفیط :ینارگوتیل ©

 نابایخ ,رویرهش هدفه راولب .دابآداش) راگنفیط :یفاحص و پاچ *

 (۲۲کالپ ناگیسرپ

     تسا ظوفحم یهاگشناد رشن زکرم یارب پاچ قح

 تسرهف

 شرازگ

 (...اههزیاج هریخات رذع) نوگانوگ

 اههنیمخ تشونرس

Was las 

 یهانتم ءداس یاههورگ یدنبهدر تیعضو

 ؟تسیچ یدربراک تایضایر رد ربج شقن

 جیوستنک و نکات کیدنتورگ زا :بیجع زور کی یارجام

 نراقت و اضف میهافم لوحت

 مکیوتسیب نرق هب دورو :یکیمانید یاههاگتسد

 ؟تسیح یفداصت سیرتام

 (۲) رامآ ٌهفسلف

 یریذپتابثا قطنم

 هلاسم و شزومآ

 یسررب و دقن

 یضایر قطنم

 ملع قطنم :لامتحا ةيرظن

 دلج یور

 یدعبهس ةنيمخ کی زا یریوصت

 هراکناوپ سدح تابثا تبسانم هب

۲ 

 ۱۳ ربورگ دیوید هرسن ایولیس

 رخابشا لکیام

 سکاک دیوید

 هیتراک ریپ

Bley pal 

 سینوکایاد یسرپ

 یلدنیل سیند

 رادیوشا تالسیتیو

 نایدهمروپ دوعسم

 سیرف مایلیو
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 شرازک

 ریخأت رذع

 دنهدیم مه تسدهبتسد کلف و تین وداب و ربا at روضک رد

 عقوم هب ,یهاگشناد رشن زکرم تایرشن هلمح زا یدح یملع تایرشن ات

 اهنآ یلصا ًةلفشم هک تالجم ناراکردناتسد یاهیراتفرگ .دنیاین رد پاچ زا

 یسیونهلجم هن تسا یهاگشناد راک

 ناراتساریو یریگتخس و ساوسو .دنراد یهیاشم یاهیراتفرگ مه اهنآ نامجرتم

 اهنیا و) دماجنایم ددعتم یاهیناوخزاب a هاگ هک نآ شیاریو و هلاقم باختنا رد

 لاور و یرادا و ینف تالکشم عاونا ؛(تسا یدج ًةلجم کی راک ةمزال هتل

 قبا یلو .تساههلجم نیا ریخلت لمأرع ةلسج زا ,یتلود تاسسوم رد راک

 لماوع مامت رب هوالع اریز دراد لومعم دح زا شیب یریخأت یضایر رشن ةرامش

 و تیریدم رد لوحت و رییغت ,نآ و هدوب راک رد مه یرگید مهم لماع هتفگشیپ

 لحارم زا یضعب رد هک تسا یقیلعت و قیوعت تلاح و هلجم ناراتساریو تأیه

 سپ هلجم لووسم ریدم یناهشهش شوایس رتکد یاقآ .دمآ شیپ نایرج نیا

 زا ار تیلوژسم نیا ٍراب ,یگتسخ و رگید یاهیراتفرگ رطاخهب لاس هدزناپ زا

 اب لصایدیحو مساقدمحم رتکد یاقآ .دعب هام دنچ و تشادرب دوخ شود

 رادهدهع یهاگشناد رشن زکرم یضایر هورگ یصصخت یاروش داهنشیپ شریذپ

 دیدج ریدم هک دیسر ییاهیسررب و اهینزیار هب تبون سپس .دش تیلووسم نيا

 تأیه هرخالاب .دادیم ماجنا نارواشم و ناراکمه هورگ لیکشت یارب یتسیاب

 و درک راکهب زاغآ دینیبیم تسرهف ةهحفص رد هک یبیکرت اب دیدج ناراتساریو

 ةدافتسا یارب نیتچمه .دوش لیمکت رگید رفت ود یکی ندوزفا اب تسا نگمم
 زا یاهدع زا ,نانادیضایر زا یرتگرزب عمج ةقیلس و رکف زا رمتسم شیبامک

 اب یحرط بلاق رد «راکمه» ناونع اب ات تسا هدش توعد نارظنبحاص

yg Sian alee gifsهنگ یعاس کیرشت  
 و هرامش نیا ةرابرد یرظن و دقن ره تنایرد زا هلجم ناگدننادرگ

 دنهاوخ دونشخ یضایر رشن بلاطم عو و یشمطخ ژرابرد یلک روطهب

 ره اهیسررب نيا جیاتن اما .درک دنهاوخ یسررب تقد هب ار نآ و دش

 زیمم هجو هک یضایر رشن یوکین یاهتنس دیشوک دنهاوخ .دشاب هچ

 باختنا رد) تقد دننام .تسا هدوب ناریا یضایر مسیلانروژ رد نآ

 رارقرب .کیمداکآ نیزاوم تیاعر و یفرطیب و (نآ شزادرپ و بلاطم

tikes 

 ۳ ناگدنسیون هک اههلاقم ندیسر رید ,

 ۱ ةرامش ۰۱۶ لاس ؛۲ ةرامش ۰۱۵ لاس ,یضایر رشن

 ینادردق

 و ساپس ًةتسياش یضایر رشن هب یناهشهش igh تمیقیذ تامدخ

 نسیس سیسأت ولی ز زا ناشیا .تسا رایسب ریدقت

 نیا وضع و لووسم ریدم تمس رد سپس و (۱۳۶۷-۱۳۷۰) ن ناراتساریو

 و یوتحم و یشم نییعت رد رثوم رایسب لماوع زا ۱۳۷۰-۱۳۸۴(۰) تایه

 وا ةقيلسنسح و ,سانشتیفیک دید .هدرتسگ تامولعم .تسا هدوب هلجم مرف

 هلجم تیفیک تمدخ رد غیردیب ینالوط تدم نيا رد یملع مسیلانروژ رد

 میراودیما و میراد یزورهب و یتسردنت یوزرآ ناشیا یارب .تسا هتشاد رارق

 یضتقم هک یتروصهب هلجم اب یراکمه هب .تسا هداد هدعو دوخ هکر وط نامه

 تارط وشع ناونعهب تسخن .هلجم

 .دهد همادا هدنادیم

 یضایر رشن

 اب اب اب

 (۲۰۰۶) نانادیضایر یللملانیب ةرگنک زیاوج

 رد دوشیم رازگرب راب کی لاس راهچ ره هک نانادیضایر یلاملانیب ةرگنک

 رد «توا ۲۲ زور و دش اپرب ایناپسا تخنیاپ دیردام رهش رد لاسما ناتسبات

 سواگ زیاج نیلوا و baby ةزیاج ,زدلیف یاهناشن دوخ ةیحاتتفا ةسلح

 .درک اطعا هبخن نانادیضایر زا یاهدع هب ار

 زدلیف ناشن
 ره رد .دشاب تایضایر رد راختفا ناشن نیرتهزاوآدنلب دیاش هک ردلیف ناشن
 هب نادیضایر ۴ لابسا .دوشیم اطعا لاسلهچ ریز نادیضایر ۴ ات ۲ هب هرگنک
 ةتسياش رنرو نیلهدنو و وتات سنرت ,ناملرپ هنووگيرگ نوک یردنآ یاهمان

 بیترت نیمه هب ار اهنآ یاهدرواتسد حرش aS BIS مالعا ن اشن نیا تفایرد

 :دیناوخیم
eییاهدنویپ هک ییاهدرواتسد رطاخ هب» !فوکنوکآ یردنآ  alleen) gue © 

 .تسا هدش زدلیف ناشن ةدنرب «تسا هدرکرارقرب یربج ٌةسدنه و شیامن ٌةيرظن

 زا یفلتخم یاههزوح نیب ار یقیمع و دیدج تاطابترا فوکنوکآ یاهراک

 زا هک یلئاسم لصفولح یار ار یدیدج زادن|مشچ و هتخاس راکشآ تایضایر
 تلع هب ,وا یاهراک یدنبهتسد دنچ ره .تسا هدوشگ .دنریگیم تأشن کیزیف

 رد ینشور هب هک یعوضوم ود اما .تسا لکشم ,نوگانوگ ثحابم هب اهنآ قلعت

 کیسالک ییاههدیا و ندوب یفداصت میهانم زا هدافتسا .دروخیم مشج هب اهنآ

 یارب دنمتردق یرازبا CSF نيا هک تسا هدش مولعم .تسا شیامن ةيرظن زا

 :تسا یزامآ کیناکم و یربج ةسدنه زا یلئاسم هب نتخادرپ

 ةورگد ورک شیام ةيرظن رد هعلاطم دروم یلصا یایشا زا یکی

 یاهتشگیاج دادعت .دنتسه ایشا یاهتشگیاج نآ رصانع هک .تس«اهنراقت

 رگا .دنکیم دشر تعرسهب .دباییم شیازفا ایشا دادعت یتقو نکمم

 KEN ol یاهنراقت ay So اگنآ .میریگب رظن رد ار ْیش ۷ زا بکرم یاهعومجم

 .تساهنآ بیکرتیاهننق همه هب نیش: نوگانوگ یاهتشگیاج مامت ةعومجم
4b:کمک هب ار اهنراقت هورگ هک دزاسیم مهارف ار ناکما نیا شیامن  

 یور هب ییاههرجنپ شور نيا و مینک هعلاطم رگید یضایر یایشا اب نآ شیامن

 ةخاشريز نراقتم هورگ شیامن ةيرظن .دیاشگیم هورگ ةتسحرب و مهم یاهیگیو

 و تایضایر دوخ رد یمهم یاهدربراک هک تسا تایضایر زا یاهتفایدشر
Andrei Okounkov. SOS1. 



 شرازگ

  

 فوکنوکآ یردنآ

 هک .تسا هدش مولعم .دراد .یموتناوک کیناکم ریظن گید یملع یاههزوح

 ةلیسوهب هورگ یاهشیامن ةمه ijl pole «ٌْیش» یاهنراقت هورگ دروم رد
 .دنوشیم یزاذگسیدنا fe Sac ی«اهزارفا»

 موسوم تایضایر زا یرگید ةخاش هب شیامت ةيرظن هاهزارفانابز قیرط زا
 یازجا هک تسا ییایشا یسررب نآ عوضوم هک دنکیم ادیپ طبر «تایبیکرت» هب

 ةطساوهب تایضایر رد هتسویپ یاههدیدپ زا یرایسب .دنراد ازجم و هتسسگ

SK gealتساحتنا رذ و دناطوبرم رگیدکت اب هکرتشم بس راتخاسریز : 

 ناوتیم زین ار هتسویپ یاههدیدپ .هوالعهب .دنوشیم حرطم یتایبیکرت لئاسم هک

 هلمج زا اهزارفا .دشاب لامعا لباق اهنآ رب تاببیکرت یاهشور ات درک هتسسگ

 مهدجه نرق زا لقاال اهنآ یسررب و دنتسه یتایبیکرت یایشا نیرتیساسا

 .دراد هقباس

 Mee .میريگیم رظن رد ار گرزب یلیخ یتایبیکرت یایشا هک یماگنه
dee degenیلیخ ددع کی یاهزارفا  sichٌهزوح دراو ندوب یفداصت  

 رتکچوک دادعا هب نآ یفداصت ةيزجت ار ددع کی زارفا رگا .دوشیم تایبیکرت
 تسدهب ار ینیعم زارفا هکنيا لامتحا دوش هدیسرپ تسا نکمم .مینک دادملق

 هورگ شیامن ٌةيرظن رد شسرپ نيا هباشم ییاهشسرپ ؟تسا ردقچ میروآ

 طسوت هب «شیامن ٌةيرظن و لامتحا نیب یتاطابترا نینچ .دوشیم حرطم نراقتم
 هتفرگ رارق یسررب دروم ۱۹۸۰ و ۱٩۷۰ یاهههد رد یسور نانادیضایر

aad Wty all diyهیوگ نیا لسفولح یاب لامشحا ةيرظت زا یبساتم رازبل  
 یردنآ .تسا نراقتم هورگ یاهشیامن تروصب اهزارفا نتفرگ رظن رد ,لئاسم

 اب ار هاگدید نیا peal هدرک لیصحت وکسم یتلود هاگشناد رد هک فوکنوکآ

 .تسا هدرب راکهب لئاسم زا یعیسو ةزوح رد یریگمشچ تیقفوم
 یاهسیرتام» هب دوشیم طوبرم یو ٌةتسجرب یاهراک نیلوا زا یکی

 .تسا هدش ماجنا نآ یور یاهدرتسگ تاعلاطم کیزیف رد هک «یفداصت

 هب .دناهدش باختنا یفداصت روطهب هک دنتسه یدادعا اهسیرتام نيا یاههیارد

 ی«اهرادقمهژیو» هب موسوم هصخشم دادعازا یاهعومجم یفداصت سیرتامره

 صضاوخ Medlin نانادکیزیق ۱۹۵۳ هد لیاوا زا .دوشیم ةتسباو ,سیرتام
 قیرط نیا زا ۲ دندرک عورش اب یفداصت یاهسیرتام یاهرادقمهو یرامآ

 رد .دنروآ تسدهب هتسه یژرنا یاهزارت عیزوت و ینیبشیپ ٌةلاسم رد یتریصب
 نانادیضایر و نانادکیزیف هجوت دروم ًاددجم یفداصت یاهسیرتام ریخا یاهلاس
 .دناهتفرگ رارق

 تسناوت یموتناوک یاهنادیم ٌةيرظن زا ییاههدیا زا هدافتسا اب فوکنوکآ
 یدوعص یاههلابندریز و یفداصت یاهسیرتام نیب ار یزیگناتفگش طابترا
 نآ مان زا هک روطنامه یدوعص ٌةلابندريز .دناسر تابثا هب دادعا یاهتشگیاج
 رارق یدوعص بیترتهب نآ رصانع هک تسا تشگیاج زا یاهلابندریز دیآیمرب
 .۸ ات ۱ دادعا زا یتشگیاج ناونعهب ۷۱۴۵۲۶۳۸ رد لاثم ناونعهب .دناهتفرگ

 یاههلابندریز نیا .دنایدوعص ٌهلابندريز ود ۱۲۳۸ و ۱۴۵۶۸ یاههلابندریز

 نیرتیئالوط ادتبا .درک بترم یبتارم هلسلس تروصهب ناوتیم ار یدوعص
 .دراد رارق مود ٌةبتر رد نآ لوط ةزادنا هک یاهلائدریز نآ لایند هب .تلاندریز

 هب ات ,رخآ یلا روطنیمه و ,لوط ظاحل زا هلابندریز نیموس نآ لابند هب

 یلیخ Glan Ella هک تسا هدرک تباث فوکنوکآ .میسرب هلابندریز نیرتهاتوک
 هاگدید زا 7 یفداصت یاهسیرتام یاهرادقمهژیو نیرتگرزب ٌهلابند ,گرزب

 یاهتشگياج يدوعص یاههلابندریز نیرتدنلب یاهلوط ٌةویش نامه هب یتالامتحا
 الماک یاهنیمز رد هلأسم ددجم یدنبتروص اب فوکنوکآ .دنکیم راتفر ۰ ات ۱

 «یفداصت yy کی زا فلتخم فیصوت ود ٌةسياقم ناونعهب ینعی .توافتم
 یربج سدنه اب یطابترا راک نيا اب و تفرگ شیپ رد عیدب رایسب یتفایهر
 .دوب عوضوم نآ رد یو یدعب یاهراک ٌهفطن هک درک رارقرب

 زین یرامآ کیناکم ٌةنيمز رد فوکنوکآ تاقیقحت رد یفداصت یاههیور

 دراد رارق یمک یامد رد هک ار لکشبعکم رولب کی رگ ًالثم .دناهدش حرطم
God psوحم رولب «ندش بوذ» نمض بعکم یاههشوگ هک دوشیم هدهاشم  

dete ped Ul, diteهک درک ضرف ناوتیم ندش بوذ دنیارف نيا  
 .تسا هدش لیکشت کجوک یبعکم تاعطق یدایز دادعت زا رولب زا یاهشوگ

 کچوک تاعطق نيا نتشادرب اب تسا رظانتم رولب ندش بوذ .تروصنیا رد
 ددع کی زارفا هباشم تسرد کچوک تاعطق هب رولب زارفا .یفداصت روطهب

 ییاههیور لیلحت یارب ار شدوخ ةژیو یاهشور فوکنوکآ .تسا 7 حیحص
 اب یکرتشم راک رد یو .تفرگراکهب .دنوشیم رهاظ بیترت نیا هب هک یفداصت

 شخب هک درک تباث وا .دیناسر تابثا هب ار زیگناتفگش یمکح ۱ نوینک دراجیر

 زیامتم یلکش یاراد ,دوش ریوصت یدعبود هحفص یور یتقو رولب ؛دشبوذ
 تالداعم اب هک یمخ ینعی تسا یربج مخ کی رد طاحم هشيمه و تسا

 الماک یقیقح یربج ةسدنه اب یطابترا نینچ .تسا هدش فیرعت یاهلمجدنچ
 .تسا راظتنا زا رودهب

 ةرابرد یتالاقم هلسلس شناراکمه و فوکنوکآ .هتشذگ لاس دنچ یط

 یخیرات هک ثحبم نیا ؛دناهتشون یشرامش یربج ٌةسدنه رد حرطم لئاسم

 نانادکیزیف و نانادیضایر نيب اههدیا لدابت اب ریخا یاهلاس رد .دراد ینالوط

 یاهمخ ٌةعلاطم یارب جیار شور کی «یربج ةسدنه رد .تسا هدش رتینغ
 ,دنتسه اهمخ فرعم هک ار یاهلمجدنج تالداعم بیارض هک تسا نیا یربج

 اهمخ هکنیا الثم) دنوشیم لئاق اهنآ دروم رد یطیارش سپس و دنهدیم رییغت
 .دنشاب مک یلیخ طیارش رگا .(دنرذگب هحفص رد نيعم طاقن ةعومجم کی زا

sith, als) Gal hw Bia Gos Yl ga Sales tals 

 قدص اهنآ رد هک ییاهمخ ٌءداوناخ .دنشاب دایز یلیخ طیارش نيا رگا یلو

 اهطرش دادعت رد بسانم نزاوت داجیا اب اما .دشاب یهت تسا نکمم دننکیم

 tiled hice: tl تسدهب مخ یهانتم یدادعت تالداعم بیارض یار

 هک یربج ةسدنه رد اپرید یاهلاسم) دیآیم تسدهب بیترت نیا هب هک ییاهمخ

 یشرامش یربج ٌةسدنه یلصا عوضوم (دوشیم حرطم زین نامسیر ٌةيرظن رد

seulیشرامش یربج ةسدنه ٌةعسوت رد یدایز مهس شناراکمه و فوکنوکآ  

 و تایبیکرت ,ربج زا یعونتم یاهرازبا و کیزیف زا ییاههدیا اهنآ .دناهتشاد

1. Richard Kenyon



 یراج تاقیقحت .دناهتخادرپ قیقحت هب هزوح نيا رد و هتفرگ راکهب ار هسدنه

 و کیزیف یاههدیا نیب زیگناتفگش یلماعت رگنایامن .هزوح نیا رد فوکنوکآ
 .تسا یضایر

 رد دوخ یرتکد ةهحرد .دمآ ایند هب وکسم رد ۱۹۶۹ رد فوکنوکآ یردنآ

ells gl |p lush,داتسا نونکامه و تفرگ ۱۹۹۵ رد وکسم یتلود  

 ناتسکتهرف رد ییاهتمس نیتحمه یو .تسا نتستی رب هاگشناد رد تایضایر

 هاگشناد و وگاکیش هاگشاک ؛نتسنیرب یلاع تاعلاطم ًةسسوم ؛هیسور مولع

 ناوتیم .هدروآ تسدهب هک ینازایتما و تاراختفا هلمج زا .دراد اینرفیلاک یلکرب

 رد "دراکاپ یتاقیقحت سروب ۰۲۶۰۰ لاس رد !نولسا داینب یتاقیقحت سروب زا

 .درب مان ۲۶۰۴ لاس رد اپورا یضایر نمجنا ةزياج و ۰۲۶۶۱ لاس

Cc co 

 شایبالقنا تفایهر و هسدنه رد شیاهدرواتسد رطاخهب» " ناملرپ یروگیرگ«

 تفایرد ةتسياش «یچیر شراش یسدنه و یلیلحت راتخاس تخانش دروم رد

 رد یلصفم حرش .تفریذپن ار ناشن نیا ناملرپ) تسا هدش هتخانش زدلیف ناشن
 (.تسا هدمآ یضایر رشن ةرامش نیمهرد «اههنیمخ تشونرس» ٌةلاقم رد هراب نیا

 یمان «یملع لئاسم هب دنمهقالع ٌهعماج نایم رد ناملرپ یروگیرگ مان
 یساسا تفرشیپ بجوم دعب هب ۲۰۰۲-۲۰۰۳ یاهلاس زا وا راک .تسانشآ
 هک یجیاتن .تسا هدش نآ هب طوبرم یاهیگنیکت و لوحت تالداعم ٌةهعلاطم رد

 سدح ینعی «یژولوپوت رد مهم سم ود لح یارب | هار هدروآ تسدهب یو
 ۲۰۰۶ ناتسبات ات .تسا هدرک زاب نتسرت یزاسیسدنه سدح و هراکناوپ

 نتمطم ات تسا هدوب یو یاهراک یتسرد یسررب لاح رد زونه یضایر ٌةعماج

 قیقد یسررب لاس هس زا رتشیب زا دعب .دناهدش تباث سدح ود نيا هک دوش

 ادیپ یو راک رد یدج لاکشا چیه هتشر نيا دشرا ناصصختم ,هدرشف و
 .دناهدرکن

 یضایر لئاسم نیرتمهم زا یکی ناونعهب لاس اههد یط هراکناوپ سدح

 لاس رد " یلک ةسسوم فرط زا هک یماگنه سدح نيا .تسا هدوب حرطم

 یرتشیب هجوت دش حرطم هرازه رادهزیاج ٌهلاسم تفه زا یکی ناونعهب ۰۶

 رالد نویلیم کی غلبم هب یاهزیاج تسا هدش دهعتم یلک ٌةسسوم .تخیگنارب ار
ulyهراکناوپ سدح ٌرابرد ناملرپ راک .دزادرپب لئاسم نيا زا کی ره لح  

 .تسا هزیاج نیا تفایرد یارب یدج دزمان نیلوا

 ةعلاطم یژولوپوت عوضوم .دوشیم حرطم یژولوپوت رد هراکناوپ سدح
 درییم رارق یتییفت تحت لکش یتقو هک تسا لاکشا زا یداینب یصاوخ

 صاوخ نآ - دوش هراپ هکنآ نودب دوشیم هدیمخ ای هدیشک اي هدرشف الثم
 یدعب ۲ ٌةيور هک تسا یدعب۲ ٍ:رک ,یلکش نینج زا هداس یلاثم .دننکیمن رییغت

 یدعبآ رک ندرک مسجم ale Sus یهار .تسا یدعب۲ یاضف رد یوگ کی

 و میریگب رظن رد هتفرگ رارق یدعب۲ ةحفص رد هک ار هکي صرق هک تسا نيا

 هطقن نیا .میریگب یکی یدعبود ةحفص رد هطقن کی اب ار نآ طیحم یور طاقن

 ؛هرک-۲ ای یدعب۲ ةرک هچرگا .درک روصت یدعبود ةرک لامش بطق ناوتیم ار
 ره اما تسا هحفص اب توافتم یلیخ دوش هتفرگرظن رد یرسارس روطهب یتقو
 نیا .دسریم رظن هب هحفص کی هیبش هک دراد رارق یاهیحان رد هرک یور ًهطقن

 تیصاخ -ندیسر رظن هب هحفص هیبش یعضوم روطهب ینعی - تیصاخ

 کی حطس دننام هک هربنج .تسا هنیمخ-" اي یدعبآ ٌهنيمخ ةدننکفیرعت

 :تسا هنیمش-۲ کی زا رگید یلاثم .تسا تانرد

Packard 4. Clay1 2. . Sloan 3. Grigory Perelman 

 ۱ هرامق ۰۱۶ لاس ؛۲ ٌةراش :۱۵ لاس .یضایر رشت

  

 ناملرپ یروگیرگ

 یزولوپوت یلو دنتسه مه لثم یعضوم روطهب هربنچ و یدعب۲ ةرک هچرگا

 رد خاروس Se abel نودب .تسا رگیدکی زا زیامتم یرسارس تروصب اهنآ
 یارب رگید یهار .درادن دوجو هربنچ کی هب نآ لیدبت یارب al چیه هرک۲
 هرک-۲ کی یور ار هقوط اپ هداس ةتسب مخ کی .تسا نینچ توافت نیا هظحالم

 هطقن کی هب دناوتیم هقوط نيا .دشاب اجک رد هک تسین مهم .دیریگب رظن رد

 روصت لاح .دریذپ تروص هرک یور الماک ضابقنا نيا هک یروطهب دوش ضبقنم

 هتشذگ هربنچ حاروس زا هقوط رگا .دشاب هتشاد رارق هربنچ یور یاهقوط دینک

 یور یاهقوط ره رگا .دوش ضبقنم هطقن کی هب هربنچ یور دناوتیمن دشاب
 دنمانیم دنبمه؛داس ار هنیمخ .دوش ضبقنم هطقن کی هب دناوتب هنیمخ کی
 یارب هراکناوپ سدح هباشم .تسا دنبمههداس .هرک اما .تسین نینج هربنج هک

clesٌةدرشف و دنبمههداس ةنيمخ ره هک دوب دهاوخ تروصنیا هب یدعب۲  

 .تسا تسرد دعب نیارد سدح نیا و تسا هرک-۲ کی هب لیدبت لباق یدعب۲
 Bole aS sda ۲ یاههنیمخ یارب دوش هدیسرپ هک تسا یعیبط ءاعدا نیا زا دعب

 بسحرب اهنآ یمامت هک دوشیم هداد ناشن ؟تفگ ناوتیم هچ دنتسین دنبمه
 .دناهربنج ةتفاي لکشرییغت ای اهنآ .دنوش یدنبهدر دنناوتیم ناشیاهخاروس دادعت

 ةربنچ ةتفايلکش رییغت ای و (حاروس ود یاراد) هناگود ةربنچ ةتفايلکش رییفت ای

 و یگدرشف ینف ضرف ود ثحب نيارد عقاو رد) . ...و (خاروس ۲ اب) هناگهس

 .(تسا زاین دروم یریذپتهج

 اههنیمخ یتقو .دهدیم هئارا اههنیمخ-۲ یدنبهدر یارب رگید یهار هسدنه
 ًةلصاف یریگزادنا یارب یهار چیه .دنریگیم رظن رد کیزولوپوت تروصب ار

 یهار «کیرتم کی هب هنیمخ ندرک زهجم یلو .درادن دوجو نآ یور هطقن ود
 ay رجنم و دیاشگیم هنیمخ کی یور هطقن ود نیب هلصاف یریگزادنا یارب
 تایصوصخ ساسا رب دنناوتیم اههنیمخ-۲ .ددرگیم انحنا یسدنه موهفم

 رییغت اب دناوتیم تبثم یانحنا اب یدعب" ٌهنیمخ :دنوش یدنبهدر ناشیسدنه

 کی هب دناوتیم رفص یانحنا اب هنیمخ-۲ .دبای لیدبت هرک-۲ کی هب لکش
 شیب اب هربنچ کی هب دناوتیم یفنم یانحنا اب هنیمخ_۲ و دبای لیدبت هربنج

 .دوش لیدبت حاروس کی زا

 یوسنارف نادیضایر هراکناوپ یرناه طسوت ۱۹۰۴ رد هک هراکناوپ سدح

 یاههنیمخ زا یداینب لاثم کی .تسا یدعب۳ یاههنیمخ هرابرد .دش حرطم
یوگ کی نتفرگ رظن رد اب و هرک۲ اب هباشم مه هرک۲ .تسا هرکب۲ ,یدعب۳



 شرازگ

 .دیآیم تسدهب هطقن کی اب نآ یزرم طاقن نتفرگ یکی و یدعب۳ یاضف رد
 هاگیاج نیرتیعیبط «تسا هرک۲ یعیبط هاگیاج یدعب۳ یاضف هک روطنامه)
 هک یشسرپ .(تسا رتراوشد نآ مسجت هتبلا هک ؛تسا یدعب۴ یاضف هرک۳

 ار دنبمه#داس و هدرشف ٌةنيمخ-۳ ره ناوتیم ایآ هک تسا نیا دوشیم حرطم
 حساپ هک دنکیم اعدا هراکناوپ سدح ؟درک لیدبت هرک۲ کی هب لکش رییغت اب

 یدعبهس یاههنیمخ هک تشاد دوجو دیما نیا .تسا تبثم یلاوس نینج

 مایلیو ۰۱۹۷۶ ٌههد رد .دنشاب یدنبهدر لباق یدعبود یاههنیمخ دننام مه

 هک تخاس حرطم یدیدج سدح .تسا زدلیف ناشن ةدنرب مه وا هک ,نتسرت

 یدنبهدر یارب ار یهار و تسا هدش فورعم نتسرت یزاسیسدنه سدح هب

 یریوصت «نتسرت یزاسیسدنه سدح .دهدیم تسدهب اههنیمخ-۲ همه

 یصاخ تلاح هراکناوپ سدح عقاو رد و دنکیم مهارف اههنیمخ-۲ زا هدرتسگ
 raed alts یاهویشهب هک دنکیم حرطم ار رظن نیا op dened نآ زا

 هباشت هجو اما .درک یدنبهدر هسدنه زا هدافتسا اب ناوتیم زین ار اههنیمخ-۲

 رتعونتم یلیخ ,اههنیمخ-۲ :تسین دایز یلیخ اههنیمخ زا هتسد ود نیا نیب

 .دنتسه اههنیمخ-" زا رتهدیجیپ و

 اهنآ هک دز سدح و درک لیلحت و ییاسانش ار یسدنه راتخاس ۸ نتسرت

 رد یساسا یلوحت یو راک .دنروآیم مهارف اههنیمخ-۳ یدنبهدر یارب یرازبا

 ۸ نيا یور یاهدرتسگ یاهیسررب .دروآ دوجوهب یژولوپوت و هسدنه ٌةهعلاطم
 یرایسب رد یزاسیسدنه سدح یتسرد و تفرگ تروص eg راتخاس

 تابثا هب اههنیمخ زا یگرزب در یارب ار نآ نتسرت دوخ .دش دییات اهتلاح
 .دوب هتفاین ققحت زونه تلاح نیرتیلکرد سدح نیا تابث یوزرآ اما .دیئاسر

 نآ هک درک ادیپ صاخ لوحت ٌةهلداعم کی نتلیمه دراجیر ۱۹۸۲ لاس رد

 هراکناوپ یاهسدح لصفولح یلصا دیلک ناونعهب و دیمان یجیر شراش ار

 هک تسامرگ ًلداعم هیاشم یچیر شراش .درک یفرعم نتسرت یزاسیسدنه و

 نایرج نآ درس تمسق هب ٌیش کی مرگ تمسق زا امرگ هنوگچ دهدیم ناشن
 هديا .ددرگیم تخاونکی و نگمه ٌیش رسارس رد امد تیاهن رد و دباییم
 هدافتسا اههنیمخ ةسدنه ندرک نگمه یارب یچیر شراش زا هک دوب نیا نتلیمه
 rues 9S beg یاج نتسرت یدنبهدر رد اهنآ ةسدنه هک دهد ناشن و دنک

 شراش مهف تهج رد «یسدنه زیلانآ ناصصختم رگید و نتلیمه ,هتشذگ لاس

 ییاههیحان ست اهیگنیکت لکشم لحرد اپنآ اما .دنتشادرب یگرزب یاهماگ یچیر

 ناشت یاهدنعنلرنک تارییغت ناهگات دوش ,نکمه هکنیا یاحهب اهنآ ةسدنه هک
 .دندوب هدنامرد -- دهدیم

 یط یو .دش هضرع ناملرپ تالاقم هکنآ ات دوب لاونم نیمه هب عضو

 پاج شیپ ویشرآ هب اهنآ لاسرا هب عورش ۲۰۰۲ لاسرخاوا زا هک یتالاقم هلسلس
 تابثا هب نآ یاهیگنیکت و یجیر شراش رابرد اشگهار یجیاتن درک تالاقم

 داد ناشن و درک هئارا اهیگنیکت راتخاس لیلحت یارب یدیدج یاههار وا .دیناسر
 تسبنب ناملرپ .دنریگیس رارق اههنیمخ یژولوپوت اب طابترا رد هنوگچ اهنآ هک

 هدافتسا ٌهدیا هب و درب نایم زا دوب هدرک حرط نتلیمه هک ار یاهمانرب رد هدمآ دیدپ

 رابتعا یزاسیسدنه سدح و هراکناوپ سدح تابثا یارب یچیر شراش زا

 تابثا رد یعطق نایاپ ٌهطقن ناملرپ درواتسد دسریم رظن هب دنچ ره .دیشخب

 ییاهشور .دباییمن نایاپ اجنیا رد عوضوم نیارد وا راکریثأت atl اهسدح نیا
 هدرک هضرع یجیر شراش رد اهیگنیکت لکشم لصفولح یارب ناملرپ هک

 یارب اهشور نيا دوریم راظتنا و هدرک داجیا یسدنه زیلانآ رد یدایز ناجیه

 .دنوش هتفرگ راکهب هزوح نآ رد یلئاسم لح

 هتخاس هتسجرب ینادیضایر وا زا ناملرپ یکینکت تواکذ و قیمع شنیب
 یژولوپوت رد یداینب شسرپ ود هب ییوگخساپ هار نتخاس نشور اب وا .تسا

 :تسا هتشاذگ تایضایر رپ قیمع یریثت «یدطی۴

 ةجرد .دمآ ایند هب قباس یوروش رد ۱۹۶۶ لاس رد ناملرپ یروگیرگ
 تلایا رد یتدم ۱۹۹۰ ٌةهد رد ,تقرگ گروبزرتیننس هاگشناد را ار یرتکد

 هاگشناد رد رایم یتاقیقحت سرو اب ار یتدم هلمج زا .درب رس اکیرمآ هدحتم
bassگروبزرتپنس شخب رد یلاس دنچ .دنارذگ یلکرب رد  daw}تایضایر  

 رد نانادیضایر یللملانیب ةرگنکرد و درکیم راک رگشهوژپ ناونعهب فلکتسا

 .دوب وعدم نانارنخس زا یکی «حیروز

Tt 

 .تایبیکرت «یئزج لیسنارفید تالداعمرد شیاهدرواتسد رطاخهب» اوئات سنرت

 هلاسم وتات .تسا هدش زدلیف ناشن ةدنرب «دادعا یعمج ٌةيرظن و زاسمه زیلانآ

 تایضایر زا یددعتم یاههزوح رب شریگمشچ تاقیقحت هک تسا یراهق نکلح
 راکش رد یغوبت «بان gS تردق زا یرادروخرب اب را .تسا دتنشاذگ ریثأت

 دروم رد ار نانادیضایر ریاس ,لئاسم هب یعیبط رایسب یشرگن و «هزات یاههدیا
 هذربن ,یب نآ هب یسک !البق رج» هک دنکیم دنجاوم نشسرپ نی اب ذوخ یاهراک
 «؟تسا

 اب یقیقحت ةلاقم ۸۰ زا شیب نونکات .درادن رتشیب لاس کی و یس هکوئات

 یعیسو یاههنیمز وا ةقالع دروم تاعوضوم و ,هتشون رفن ۳* زا شیب یراکمه

 و «یطخریغ یتزج لیسنارفید تالداعم زاسمه زیلانآ لماش تایضایر زا
 تایتضایر ةتسيوم ةئالاس ششرازگ» رد. هک یاهیجاسضم رد, یو :تسا تایبیکرت

 منکیم راک یفلتخم یاههزوح رد نم» :تسا هتشاد راهظا دش رشتنم "«یلک

 یعوضوم نم رظن رد تایضابر .منکیمن یقلت مهاب طبترمان ار اهنآ یلو

 منک راک یاهژورپ رد مباییم تصرف هک یماگنه صوصخ هب و تسا هچرابکی
 «.موشیم دنسرخ یلیخ دراد راکورس یفلتخم ثحابم اب نامزمه هک

 ٌهعومجم زا یاهصالخ ٌةئارا وئات یاهدرواتسد ةنماد یگدرتسگ لیلد هب

 نیبم دناوتیم وا مهم یاهراک زا یدودعم رکذ یلو .تسا راوشد رایسب اهنآ

 .دشاب هداعلاقراخ نادیضایر نيا تاقیقحت قمع و تعسو

 و دیدج ةجیتن هک تسا "نیرگ نب اب وئات کرتشم راک .دروم نیتسخن

 هداد تسدهب لوا دادعا ینعی تایضایر jl یازجا ةرابرد یزیگناناجیه

 دندمآرب کیسالک شسرپ کی هب ییوگخساپ ٌهدهع زا وئات و نیرگ .تسا
 یاهدعاصت لماش لوا دادعا ةعومجم ایآ :دراد هقباس نرق دنچ ًالامتحا هک
 حیحص دادعا زا یاهلابند «یباسح دعاصت» ؟تسا هاوخلد لوط ره اب یباسح

 رد هنیمز نيا رد هدمع تفرشیپ .تسا یتبا رادقم اهنآ فالتخا هک تسا

 ره درک تباث یناتسراجم نادیضایر "یدرمس هک دش لصاح ۱٩۷۴ لاس

 یباسح یاهدعاصت لماش «تبثم یلاگچ» اب دادعا زا یهانتمان ٌّهعومجم

 هاگره دنیوگ تبثم یلاگچ یاراد ار یاهعومجم .تسا هاوخلد لوط ره اب
 یاضعا زا یتبا دصرد هراومه « دننام گرزب یفاک ردقهب ددع ره یازاهب

 ناوتیم یدرمس ٌةيضق هب .دنشاب هعومجم نآ رد (۱, ۲,۰۰۰, ) ٌهعومجم
 زا :نآ زا فلتخم نافرب هس مکتسد نونکامه و .تسیرگن فلتخم تاهج زا

 زدلیف لادم ٌ؛دنرب "زرواگ یتومیت زا یرگید ناهرب و وا دوخ ٌةیلوا ناهرب هلمج
 ورنيا زا .دنتسین تبثم یلاگج یاراد لوا دادعا .تسا تسد رد ۸

 یتقو لوا دادعا «عقاو رد ؛درب راکهب اهنآ دروم رد ناوتیمن ار یدرمس ٌةيضق

 وئات و نیرگ .دنوشیم رتهدنکارپ .دنوشیم کیدزن تیاهنیب هب حیحص دادعا هک
 لوا دادعا ,یگدنکارپ نيا مغریلع هک دندرک تباث ار زیگناتفگش مکح نيا
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 وئات سنرت

 رب هزات یوترپ هک یاهجیتن ره .دناهاوخلد لوط هب یباسح یاهدعاصت لماش
 یگاح اهن راک .دنزیم مقر ار یمهم .تفوشیپ :دنکفایم لوا ادعا صاوخ

 ؛قیمع یاهلأسم لح هب قفوم اهنآ و تسا هداعلاقوف یتریصب و یروآون زا
 .دناهدش راوشخ و :یساسا

 تروص هک تساایکاک سم دروم رد وئات مهم یاهراک زا رگید یکی

 (هحفص یور) تخت روطهب هک میراد ینزوس دینک ضرف .تسا نینج نآ ةيلوا

 هب نیزوس نارود اب هک دینک روصت !ر ینکمم فلتخم لاکشا .تسا هتفرگ رو
 یردق اب ؛تسا صرق مین نکمم لکش کی .دیآیم دیدپ هجرد ۱۸ ةزادنا

 نیا LIS dln .درک ارجا صرق یر دح رد ار نارود ناوتیم هرتشیب تقد

 Bill هب نزوس نارود رد هک یلکش تحاسم ٌةنيمک هک دنکیم حرطم ار لاّوس

 ناوتیم ار تحاسم هک تسا نیاروآتریح باوج ؟تسیچ دیایم دیدبپ ۳
 .تسا رفص Coons HS gps Se ty calls ؛درک کچوک هاوخلد ردقهب
 تسدهب لکش ٌژزادنا ٌةرابرد هدمآ دیدپ لکش یلاخرب دعّب زا هک یتاعالطا

 .دیآیم تسدهب تحاسم یریگهزادنا زا هک تسا یتاعالطا زا رتفیرظ دیآیم

 لکش یلاخرب دعب هک تسا نيا نیبم ایکاک الأسم ةرابرد یساسا یاهجیتن
 :تسا ۲ هراومه. نزوس نارود زا هدمآ دیدپ

 کی رد و هدرادن رارق تخت ٌهحفص کی رد نزوس هک دینک روصت لاح

 cpl SS Goan Whe cel ۲ زا رتگرزب 7 نآ رد هک تسا یدعب» یاضف

 نزوس نآ رد هک یدعب» لکش کی مجح ٌةنیمک هک دنکیم حرطم ار شسرپ
 مجح نیا ,یدعب۲ تلاح هباشم ؟تسیچ دخرجب فلتخم تاهج رد دناوتیم

 دروم رد :تسا نيا مهم لاوس یلو .درک کجوک هاوخلد ٌةزادنا هب ناوتیم ار

 ار لاّس نيا حساپ یسک ؟تفگ ناوتیم هچ یدعب# لکش نيا یلاخرب دعب
 تابثا یارب ار یدعب۲ ٌهحفص دروم رد هتفر راکهب شور ناوتیمن .دنادیمن

 یایکاک سم .تسب راکهب رتالاب یاهدعب رد .تسا ۲ هراومه یلاخرب دعب هکنیا
 یرگید لتاسم اب یساسا طابترا یاراد نینچمه و بلاج هسفنیف یدعب
 طابترا یطخریغ یاهجوم و هیروف زیلانآ اب ,لاثم ناونعهب تسا تایضایر رد

 یاهاضف) رد ایکاک ةلأسم رد قیقحت رد یلصا ناگدنرب شیپ زا وئات سرت «دراد

 اب هلأسم نيا طابترا حیرشت و حیضوت رد و :هدوب ریخا یاهلاس رد (یدعب

 سا هدیشزگ هزوح نیا اسم یاس
1. Kakeya 
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 نيا .تسا یجوم یاهتشاگن مهف هتخادرپ نآ هب وئات هک یرگید ٌالأسم

 .دیآیم شیپ نیتشنیا ماع تیبسن ٌةيرظن ٌةعلاطم رد یعیبط روطهب ثحبم
 ناوتیم هنوگچ دنادیمن یسک .تسا یطخریغ حوم کی ینارگ ,نآ قبط هک
 ؛درک لح لماک روطهب دناینارگ هدننکفیصوت هک ار ماع تیبسن تالداعم نآ

 تنالفاس :ییصاش تلاع رد «یلت .دتسین گرد لیاق رضاح تابمولعم اب ات
 هتشاد یاهناوتسا نراقت تالداعم هک یتلاح رد ینعی .دنوشیم رتهداس رایسب

 و دنیوگیم «یحوم یاهتشاگن» ةلأسم ار هداس تلاح نیا زا یتروص .دنشاب

 هب راک نيا هچرگ .دزاسیم نکمم ار نآ لح کرد هک درک عادبا یاهمنرب وات
 نادنج تالداعم نیا هکنیا نداد ناشن اب gb یاههدیا ,هدیسرن یعطق ماجنارس

 هقالع رذگهر نيا زا و .هتشادرب نایم زا ار یگرزب یناور عنام دنتسین جنرغب مه
 .تسا هدرک ایحا ار هلاسم نیا هب

 .تسا رگنیدورش یطخریغ تالداعم هب فوطعم وتات هدمع راک نیمراهچ

 .دنوریم راکهب یرون ربیف لباک کی رد رون راتفر فیصوت یارب تالداعم نيا

 و هدش رگنیدورش صاخ ةلداعم کی راتفر زا یاهزات تخانش بجوم رقأت راک

 ار راک نيا یو .تسا هداد تسدب اهباوج دروم رد یعطق يدوجو یاهمکح
 ؟اکوتاکات و " ینالیفاتسا «" لیک «"ردنیلوک ,رگید نادیضایر راهچ یراکمه اب

 فرعم آ فرح هک ,دندش فورعم میت-آ هب مه اب نادیضایر جنپ نيا .داد ماجنا

 ojly cpl cul “Interaction” aly اهنآ زا یکی هک تسا یفلتخم یاهزیج

 ؛دراد یرون ربیف لباک دننام یطیحم رد شدوخ اب روت شنکمهرب ةوحن هب هراشا

 al میت یاضعا هک رگنیدورش Bole یطخریغ ًةلمج رد شنکمهرب-دوخ نیا

 ”dels 4 “Interaction ُهژاو .تسا سکعنم دنراد رارق هعلاطم دروم ار

 ًةصخشم یگدیو یراکمه عقاو رد و هدراد هراشا زین میت یاضعا یراکمه و

 یارب یراکمه» :دیوگیم یلک سوم ةبحاصم رد یو .تسا وئات یاهراک

 .دنکیم مهارف ار رگید ثحابم يريگداي تصرف اریز .تسا مهم رایسب نم

 ةنيمز رد هک یتاعالطا رد ار نارگید هک دهدیم ار ناکما نيا روطنیمه و

 ينف ینعم هب ًافرص هن ارم یاههبرجت یراکمه .منک میهس مراد دوخ يراك
 رد فیصوت و قیقحت یاههفسلف ناروک رد نتفرگرارق رطاخ هب هکلب یضایر

pleدهدیم شرتسگ اههنیمز .» 

 ناونعهب .تسین دش رکذ الاب رد هک یدراوم هب رصحنم وئات مهم یاهراک

 دروم رد * نستونک نلا واراکمه و وئات یابیز راکزا نانادیضایر زا یرایسب لاثم

Deوتات صصخت زا رود رایسب یاهزوح رد هک ؟ «نروه سدح» هب موسوم  
 نابزیسیلگنا سیوننامر کی راک هیبش راک نيا .دندش هدزتفگش دش ماجنا

 فارطالاعماج .دنیرفایب ار یسور صخاش نامر کی ناهگان هک تسا هتسجرب
 یاهههد رد یو هک تسا نيازا یکاح وا ینف تراهم و دید قمع و وئات ندوب

 he ihe Aly clay ys entail یو هتیروضب نانچمح ددنز
 رد ار دوخ یرتکد .دش دلوتم ایلارتسا دییالدآ رد ۱۹۷۵ لاس رد وئات سنرت

 تایبضایر داتسا یو .درک تفایرد نتسنیرب هاگشناذ زا ۱۹۹۶ رد تایضانو

 هک یزیاوج و تازایتما زا یشخب .تسا :سلجنآسل هاینرفیلاک هاگشناد رد

 داینب یتاقیقحت سروب نولسا داینب یتاقیقحت سروب زا دناترابع هدروآ تسدهب

 Vale syle (Teer) .یلک تایضایر ٌةسسوم یتاقیقحت سروب و .دراکاپ

 ؟تننوک ةزياج و (۲۰۶۲) (۸8) اکیرمآ یضایر نمجنا "رجوب ةزياج

 .(۲۰۰۵ ,نستونک نلا اب کرتشم روطهب) (۸1/8)
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 شرازگ

 :یفداصت "رنوئول لماکت عوضوم رد شیاهدرواتسد رطاخ هب» ارنرو نیلهدنو ©

 زدلیف ناشن ةدنرب «سیدمه نادیم ٌةیرظن و یدعبود ینوارب تکرح ٌهسدنه
 .تسا هدش

 اهلماعت نیرترمئرپ و نیرتجیهم زا یشیامن شناراکمه و رنرو نیلهدنو راک

 يموهفم بوچراچ رنرو قیقحت .تسا دیدج راصعارد کیزیف و تایضایر نیب

 دوجوهب یکیزیف یاهمتسیس رد حرطم ینارحب یاههدیدپ کرد یارب ار یدیدج
 هدروآ هصرع هب .دناهدوبن دوجوم البق هک ار یدیدج یسدنه یاهشنیب و هدروآ

 زا ییاههدیا و لامتا ٌیرظن هک راک نیا رد مرطم یرظن یاههدیا .تسا
 مه و تایضایر رد مه هدمع یریثات .دزیمآیم مهاب ار کیسالک طلتخم زیلانآ

 .دراد اهدربراک زا هدرتسگ یفیط اب یاهوقلاب تاطابترا و هتشاد کیزیف

 هک تفای ناوتیم یرامآ کیزیف رد !ررنرو نیلهدنوراک یاههمشجرس زا یکی

 یاهرذ دنچ یاهمتسیس سایقمگرزب راتفر لیلحت یارب لامتحا ٌةيرظن زا نآ رد

 :تسا زاگ لاثم ,یمتسیس نینج زا درادناتسا یلاثم .دوشیم هدافتسا هدیجیپ

 نکممریغ .دیاهتسشن نآ رد هک یقاتارد اوه لوکلوم ره تیعقوم نتسناد هچرگ
 ةمه هک تسا لمتحمان هداعلاقوف هک دیوگیم امش هب یرامآ کپزیف «تسا
 ییاهراذگ دنناوتیم ییاهمتسیس نانچ .دنروآردرس BEI جنک کیزا اهنت اهلوکلوم

led nf alنیبم هک دنراذگ  iedکیپوگسورگام را رد ,یناهگذ  
 کی ضرعم رد .دوشیم هدروآ شوج هب بآ یتقو .لاثم ناونعهب .تساهنآ
 :یزاف راذگ زا یرگید کیسالک لاثم .دریگیم رارق زاگ هب عیام زا یزاف راذگ

 راذگ طاقن نانج رد .دراد یگتسب امد هب هک تسا نهآ ینآ ندش یسیطانغم

 .دنراذگ شیامن هبا ینارحبطدندپ حالطصاهب کی تسا نکمم اهمتسیس :یزاف
 یفداصت (کیپوکسورکام حطس رد هژیوهب و) یسایقم ره رد تسا نکمم اهنآ

 اهنآ یمومع راتفر هک ینعم نيا هب دنوش لدب «ادروان شایقم» هب و دنیآ رظن هب
 ینارحب یاههدیدپ نانچ .دسرب رظن هب ناسکی اهسابقم همه رد یرامآ ظاحل زا
 .میراد هلصاف رایسب اهنآ لماک مهف زا و دندیچیپ یاهظحالم لباق روطهب

 شتاعلاطم رطاخ هب ار لبون ةياج نادکیزیف "نیسلیو تنک«۱۹۸۲ لاسرد
 :دوب رثّوم «یلومش ناهج» فیصوت رد هک درک تفایرد ینارحب یاههدیدپ رد

 کیدزن ینارحب یاههطقن هب هک ینامز توافتم یکیزیف یاهمتسیس زا یرایسب

 دوشیم فیصوت ییاهعبات ٌهلیسوهب راتفر نيا .دننکیم راتفر ناسکی .دنوشیم
 کی هب (ینارحب یامد و یعقاو یامد نیب لضافت الثم) یتیمک اهنآ رد هک

 اهنادکیزیف .دوشیم هدیمان متسیس «ینارحب یامن» هک دوشیم هدناسر ناوت

 زا یخرب هب اهنت هک ینعم نیا هب دنا[ ماع] یناهج اهامن نیا هک دناهدز سدح

 هچرگ .نآ کیپوکسورکیم تایتزج هب هن و دنراد یگتسب متسیس یفیک هوجو
 sli :یدب راهچ رب هس ات تشاد dae Up هب جسلیو هگ ییاهتسحس
 و ۱۹۸۰ دهد یاهلاس یط .دمآ شیپ زین یدعبود یاهمتسیس رد هدیدپ نیمه

 دنتشادرب سیدمه نادیم ةيرظن داجیارد دنلب ییاهماگ اهنادکیزیف ۰۱۹۹۰ ٌههد

 نيا اب .دروآیم مهارف یدعبود ینارحب یاههدیدپ ٌةعلاطم یارب ار یدرکیور هک
 ریوصت چیه نآ زا و دوب راوشد یضایر قیقد تروصب درکیور نيا کرد ,لاح

 نیلهدنو گرزب درواتسد کی .دماین تسدهب اهمتسیس راتفر ةوحن زا یسدنه

 دیدج یدرکیور قلخ *مارش ددوا و "رلال یروگرگ شناراکمه اب هارمه رنرو

 یریوصت و تسا قیقد یضایر ظاحل زا هک دوب دعُب ود رد ینارحب ةدیدپ هب
 .دراذگیم رابتخا رد اهنآ ترواجم و ینارحب طاقن رد اههاگتسد زا یسدنه

 گی رد هک ]ر زاگ گی یساسا راتفب tia هک تسا یلدم *نویضالوگب
 تسا نکمم هطساو نيا .درادرب رد .دنکیم «ذوفن» یفداصت ٌةطساو طیحم

Wendelin Werner 2. Loewner2 1. . Loewner 

5. Oded Schramm 

3. Kenneth G. Wilson 

4. Gregory Lawler 6. percolation   

 رنرو نیلهدنو

 .تسا نیمز ةرک رادبآ ٌهيال کی رد اههدنیالآ راتفر ؛رگید یلاثم .تسا دودسم

 هدولآ یاهاج ٌدعومجم هک میهد خساپ لیبق نيا زا ییاهلاوس هب میهاوخب دیاش
 نویسالوگرپ زا کیتامش ییاهلدم اهنادیضایر و اهنادکیزیف .دنالکش هج هب

 یاهرجآ اب هک دینک مسجت ار یاهحفص ادتبا .دننکیم یسررب ار ریز عون زا
 ناسا المشحم دک) هکس گی باترپ ساسا رب هعسا هتنآ نثرق ,یعلضشش

 مینک یزیمآگنر هایس ای دیفس ار یعلضشش هک میریگیم میمصت (تسا
Ff cola Syگنر دب ندمآ رد لامتحا و  هایس گنر هب ندمآ رد لامتحا  

 همیتک صطشم Liga ناونعهب هحفص رد ار یاهطقن رگا .تسا ۱ - 0 .دیفس

 هب گنرکت یاهریسم قیرط زا هحفص زا ییاهشخب هج هک دیسرپ ناوتیم
 رتمک زفرگا .دوشیم هدیمان ًادبم لماش هفشوخ» :هعومجم نیا ؟دنالصتم ًأدیم

 تسا دیفس یاهیعاضشث زا رتمک هایس یاهیعلضشش دادعت .دشاب ۱/۲ زا

 ۱/۲ زا رتگرزب 9 رگا ,سکعهب .دوب دهاوخ یهانتم ؛ادبم لماش ةشوخ و
 متسیس .دشاب یهانتمان ادبم لماش هشوخ هک دراد دوجو یتبثم سناش ,دشاب

 .دوشیم یزاف راذگ کی شوختسد 8 > ۱/۲ ینارحب رادقم رد

 یارب ار ملاس یاهکس صخش هک تسا یتلاح اب رظانتم ینارحب رادقم نیا

 درک تبا ناوتیم .تلاح نیا رد .دنکیم ,ol یعلضشش ره گیر باغتنا

 یارب گرزب ردق ره «ار هکبشم زا یشخب هکنیا و دنایهانتم اههشوخ همه هک
 اب هسیاقم لباق ةزادنا اب ییاههشوخ (دایز لامتحا اب) .مینک باختتا هدهاشم

 .مينکیم ادیپ شخب نآ

 اهنآ و تسا هدرک بلج دوخ هب أر یرظن نانادکیزیف هجون نوپسالوکرپ لدم

 .دناهدرک هدافتسا نآ ینارحب راتفر یاهیگیو ییوگشیپ یارب قیقدان ینونف زا

 نادیم ey das زا "یدراک ناج مان هب ینادکیزیف ,لبق لاس هدزناپ دودح رد هژیوهب

 ای زاب ,نیعم یلامتحا اب «هلول ره نآ رد هک دشاب اههلول زا یقفا یاهکبشم

 ینارحب ٌهطقن و نویسالوکرپ سایقمگرزب صاوخ یخرب ییوگشیپ یارب سیدمه
 دندرک یسررب ار یاهتسویپ یش مارش و رلال شناراکمه و رنرو .درک هدافتسا نآ

 یعلضشش ةزادنا یتقو ینعی .میروآیم تسدهب ار سایقمگرزب دح یتقو هک

 نیا یاهتیصاخ زا یرایسب اهنآ .دوشیم رهاظ «مينکیم رتکجوک و رتکچوک ار

 اب هارمه راک نيا .دندرک هعلاطم ار اههشوخ یاهزرم یلاخرب دعب لیبق زا .ّْیش
 رتلبق جیاتن و نویسالوکرپ لدم ةرابرد " فونریمسا والسیناتسا ۰۱*۲ لاس جیاتن

1. John Cardy 2. Stanislav Smirnov



 .دش رجنم صاخ لدم نيا ینارحب یاهدامن لماک لوصح هب "نتسک یره

 ار نآ ناوتیم هک تسا حطسم ینوارب,تکرح ,رگید یدعبود لدم کی
 یفداصت ندز مدق .تقرگر ظن رد هتسسگ یفداصت ندز مدق ربا ق گرو دحع

 یتهج نامز دحاو ره رد هک دنکیم فیصوت ار یاهرذ یاههاگرذگ هتسسگ
 :تسا هدیهبپ اامأک ؛حطسم ینوارب یاهریسم ةسدنه .دنیزگیمرب ار دیدج

 هاگرذگ ینوریب زرم یلاخرب دعب هک دز سدح "وربلدنم اونب ۱۹۸۲ لاس رد

 نونف سرتسد زا رود سدح نیا لصفولح .تسا ۴/۳ ؛ینوارب ریسم کی
 تسخن ار سدح نيا رثرو و مارش ,رلال .دیسریم رظن هب کیسالک یتالامتحا

 یاههشوخ ینوریب یاهزرم و ینوارب یاهریسم ینوریب زرم هکنیا نداد ناشن اب
 هدافتسا اب اهنآ کرتشم دعب ةیساحم اب سپس و ذناهباشتم .هتسویپ نویسالوکرپ
 اب اهنآ .دندرک تباث هتسویپ نویسالوکرپ یاههشوخ یکیمانید نامتخاس کی زا
 ار دروم نیا اب طبترم رایسب «عطقم یاهامن» ریداقم .یژتارتسا نیمه زا هدافتسا

 ؟ ناوکو " هیتنالپود الیسوهب هک هداس یفداصت ندز مدق و ینوارب تکرح یارب
 Lol Jas! ghie یاهامن نيازا یکی) دندروآ تسدهب ,دوب هدش 035 سدح

 ؛ینالوط رایسب نامز کی ات ینالوط ینزمدق ود یاهریسم هک دنکیم فیصوت

 یاهزرم نیا یفاضا یاهتراقت شیان رو رگید راک .(دننمب یقاب مهزآ جم
 .دوب ینوارب یاههقوط ینوریب

 ییادروان» ناهرب هدندروآ تسدهب شناراکمهورنرو نیلهدنو هک یرگید ٌةجیتن
 یتیصاخ یسیدمه ییادروان .تسا یدعبود یاهلدم زا یخرب «یسیدمه

 تسا نآ زا رتیلک رایسب و رتفیرظ اما «یسایقم ییادروان هب هیبش تسا

 اهنآ ةعلاطم هب رنرو هک دراد یاهتسویپ یاهیش فبرعت یدابم رد هشير و

 یفداصت یدعبود یش کی هک مییوگ .قیقدان نایب هب .تسا هتشاد لاغتشا

 رادهگن هیواز یاهلیدبت کمک هب نآ یلکش رگد هاگره تسا یسیدمه یادروان
 (دنتسه طلتخم زیلانآ رد یساسا ییایشا و دنمان سیدمه یاهتشاگن ار اهنیا)

 یاهمتسیس زا یرایسب هک ضرف نيا .دنشاب یش دوخ اب ناسکی ینوناق یاراد

 نادیم ٌةيرظن نیزاغآ طاقن زا یکی .دنایسیدمه یادروان ینارحب یدعبود
 یسیدمه ییادروان ,دش رکذ الاب رد هک فونریمسا زا یاهجیتن .تسا سیدمه

 ود یارب ار یسیدمه ییادروان وا ناراکمه و رنرو .درک تباث نویسالوکرپ یارب ار

 ةدنشرا تخرد و فودحم ٌهقرط یفداصت ندز مدق «کیسالک یدعبود لدم

 ار اهنآ یدنبسایقم یاهدح و دندرک تباث oll طبترم رایسب ِتخاونکی
 یسبدمه ییادروان جیاتن تابثا «هتیمز نيا رد گرزپ یشلاچ .دندرک فیصوت

 .تسا رگید یدعبود یاهمتسیس یارب
 یاههدیدپ کرد یارب یتوافتم رایسب یاهدرکیور نانادکیزیف و نانادیضایر

 نیا نیب فاکش ندرک رپ هب رنرو نیلهدنو راک .دناهدرک عادبا یدعبود ینارحب

 دیدج یاهراتسج ٌةنيمز و هدیشخب انغ هزوح ود ره هب .هدناسر یراب اهدرکیور

 رد مه و کیزیف رد مه وا ریگمشچ یاهراک ریثأت .تسا هدرک مهارف ار یرمئرپ

 .تشاد دهاوخ همادا ورشیپ یاهههد رد تایضایر

 یرتکد یو .دراد یوسنارف یتیلم .ناملآ رد ۱۹۶۸ دلوتم هرنرو نیلهدنو
 نونکات ۱۹۹۷ لاسزا را .درک دخا ۱۹۹۳ رد شش سراب هاگشناد زا و دوخ

 هوالع .تسا هدوب یسروا رد ؟بونج سیراپ هاگشناد رد تایضایر داتسا
 ۲۰۰۵ زا و ؟ هسنارف یهاگشناد یوتیتسنا وضع ۲۰۰۶ ات ۲۰۰۱ زا نآ رب

 هزیاج .تسا هدوب زین سیراپ رد رویرپوس لامرن لوکا تقوهمین وضع دعپ هب

 ةزياج olay (Tee) یضایر نمجنا ةزياج «(۱۹۹۸) "نوسدیواد ولور
Harry Kesten 2. Benoit Mandelbrot 3. B. Duplantier1.  

4.K. H. Kwon 5, Paris-Sud 
6. Institut Universitaire de France 7. Rollo Davidson 

 ۱ةرامش ۱۶ لاس+۲ ارامش «۱۵ لاین «یضاتر رشت

 ةزياج و .(۲۰۰۵) "وتول ةزیاج ,(۲۶۶۳) "ناربرا کاژ ةزياج (۲۶۰۱) امرف

 زالیف ناشن تفایرد زا لبق نیلهنو هک تسا یزیاوج هلمج زا (۲۰۰۶) ایلوپ
 .دوب هدرک بسک

 و دو

 انیلناون ةزیاج
 (هنایار و) تاعالطا مولع یرظن یاههبنج رد مهم تاقیقحت هب هک هزیاج نيا

 گربنیالک .تفرگ قلعت "گربنیالک ناج هب دیردام ةرگنک رد ,دراد صاصتخا
 تسا هتسب راکهب یمهم یلمع لئاسم رد ار یرظن یاهتریصب ذوخ تاقیقحت رد

 .دوشیم «یاهکبش» یاهدنیازف روطهب هک ءام یایند ٌةرادا و ندیمهف یارب هک

 هکبش لیلحت زا تسا هدرتسگ رایسب وا تاقیقحت ةزوح .دنراد یساسا ةبنج

 .نیئتورپ راتخاس لیلحت و یاهسیاقم کیمونژ و یواکهداد ات ,یبایریسم و

 رب یزّانف ریثأت ةرابرد یقیمع تالمأت هب ,شایشهوژپ یاهراک رب هوالع یو
spliceتسا هتخادرپ یبنایس تاضق و داصتقا . 

 ياهکبش راتخاس گربنیالک یتاقیقحت یاهدرواتسد نی رتمهم زا یکی عوضوم

Oyلمع ةوحن رب یدایز ریثأت هنیمز نيا رد وا هاگدید .تسا ؟رتسگناهج  
 یدارفنا بو ٌهحفص دنچ ره .تسا هتشاد یزورما ؛دمع یوجتسج یاهروتوم

 هداد نآ هب هحفص ؛دنسیون هک تسا یگتفایتخاس و مظن زا یاهجرد یاراد

 زاتخاس نیآ سا همانرب و هشت خودی ناماکتسگناهج بو یلگراتشاسهتسا

 رد هتسویپ روطهب .دوشیم هدوزفا نآ رب هک ییاهدنویپ و دیدج تاحفص اب

 تاحفص باختنا یارب رثّوم ییاههار یحارط ,هجیتن رد .تسا یریگلکش لاح
 زیگناربشلاچ یاهلأسم ووجتسج یاهروتوم ناربراک هب hl یارب طوبرم بو
 یاوتحم یور طقف وجتسج یاهروتوم زکرمت گربنیالک یاهراک زا لبق .تسا
 هدیا گربنیالک ۰۱۹۹۶ لاس رد .اهنآ یدنویپ راتخاس هن و دوب بو تاحفص

 تسا بو ٌهحفص کی «عجرم زا روظنم .درک خرطم ار "اهبطق و "اهعجرم
 یاهحفص ٌبطق و تسا صاخ عوضوم کی دروم رد یتاعالطا لماش هک

 :لاعت ناویخف هتسا رکیق عجارم زا یرایسب هب ییاهدنویپ لماش هک تسا

 یهاگبو .دیریگب رظن رد ار «لاتیجید نیبرود» یوجتسج تساوخرد کی

 بطق تسا لاتیجید یاهنیبرود هب طوبرم یاهیسررب و اهییامنهار یواح هک

 هجرگا .تسا عجرم ,لاتیجید یاهنیبرود ٌةدنزاس هاگبو و دوشیم هدیمان

 میهافم نیا فیرعت اما .تسا نشور یدوهش روطهب عجارم و اهبطق موهفم
 ٌبطق ره .تسا لکشم دیآیم دوجوهب هک یرود لیلد هب ,یضایر تروصهب

 عجرم و تفای تسد عجارم یرایسب هب ناوتیم نآ قیرط زا هک تسا یهاگبو

 گربنیالک یساسا راک .اهبطق یرایسب یوس زا ییاهدنویپ اب تسا یهاگبو زین

 یضایر لیلحت یار ار هار و دنکشب ار رود نیا هک دوب یهار نتفای .هنیمز نیارد
 هلاسم نيا لح یارب یمتیروگلا ییاهرازبا وا .دیاشٌکب اههکبش یدنویپ راتخاس

 .دومزآ رتسگناهج بو یور شیامزآ اب ار اهنآ ییاراک و درک هضرع

 .تسا هدروآ تسدهب نآ رد یساسا یتفرشیپ گربنیالک هک رگید یاهزوح

 قیرط زا راب نیلوا یارب هکبش عون نيا .تسا "«یناهج کچوک» یاههکبش
 *ءاگلیع ییلئاتسا ماث هب یسانشنارر طسوت VAR] tas ja ةگ ییلهشپاموآ
 ,BS کی نوناک تروصخ ۱۹۹ ةهد رد و دش هدهافس :تفرگ :تروض

 رد .دمآرد ۲ زتاگورتسا ویتسا و "ستاو نکناد یاهراک ساسا رب یضایر لدم
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 شرازگ

  

 گربنیالک ناج

 1 صخش یارب ار یاهمان دوشیم هتساوخ ۸ صخش زا ,مارگلیم یاهشياموآ

 رع .دننسرفب :نکتم یاهماک دادعت نیرتک اب alld اصط# | ول هک
 ار وا هک یدعب صخش هب طقف ار یاهمان دناوتیم ,صاخشا ةريجنز رد صخش

 سپ طسوتم روطهب یلاسرا همان هک درک هدهاشم مارگلیم .دتسرفب دسانشیم

 ةهحرد شش» اشنم) دوشیم لاسرا ییایپ روطهب صخش ۶ طسوت هکنیا زا

 و ناهج تیعمج لک هب هجوت اب .دسریم 13 صخش هب (تساجنیا «ییادج
 .دنکیم لمع یعامتجا ةکبش ةرابرد یلحم تاعالطا ساسا رب درف ره هکنیا

 یدایز تاقیقحت ۱۹۹۰ هد ات .تسا کجوک یزیگناتفگش دح رد ۶ ددع

 ناگتشون رد «یعامتجا یاههکبش رد دارفا نیب هاتوک یاهریسم دوجو ةرابرد

 هک دوب هدشن عوضوم نيا هب ینادنچ هجوت اما .دوب هدش هضرع یعامتجامولع
gy SRهدزگ اد نآویع یلعم تناعالطا زا هدافتس اب .طقن |, سس  

 یزادنامشچ و دنسانشیم ار دوخ لصفالب ناتسود طقف هک یدارفا هنوگچ

 ادیپ ر ریسم نیرتهاتوک دنناوتیم دنرادن دوخ ربارب رد هکبش مامت زا یرسارس
 یاهتیعقاو یضعب هب و تخادرپ نآ هب گربنیالک هک ذوب یاهلاسم نیا .دننک

 .تبفای تسد نآ ةرابزق روآتشکش

 رگیدکی هب هرگود .دنتسه نآ نورد دارفا ,یعامتجا ةکبش کی یاههرگ
 رد هک درک هدهاشم گریثیالک .دتسانشب ار رگیدکی درف ود نيا رگا دناطبترم

 اب دننشاب لصخم رگیدگب دب درگ وه هگنیآ لاشحا ,یئاهجب کیوگ یاههکبنگ
 لامتحا رگا هک داد ناشن وا .دبابیم شهاک اهنآ نیب ییایفارغج ًةلصاف شیازفا

 رد هرگ ود نیب هلصاف عبرم سکع اب هکبش کی رد هرگود نیب طابترا کی

 نیب ریسم نیرتهانوک ندرک ادیپ یارب اراک یمتیروگلا هاگنآ yl شهاک هکبش
 رتدنک ای رتعیرس شهاکرگا هک داد ناشن وا «هکنیا رتبیجع .دراد دوجو هرگود

 هرگ ود نیب ریسم ندرک ادیپ یارب ییاراک متیروگلا چیه .دشاب هلصاف عبرم زا
 یاههکبش یرظن یاههبنج ندرک نشور رب هوالع گربنیالک راک .درادن دوجو

 Lgl jo aS Mean a bea ld SI tl یاهمتسیس یحارط رد «یناهج گهیوگ
 .دمآرد بآ زا دیفم oS Ly یزکرم تسرهف کی دوجو نودب ار تاعالطا دیاب

 ادیپ یاب راب نيا اراک یاهمتیروگلا هب زین گربنیالک Ady جیاتن زا یکی
 طوبرم «گرزب یاههداد زا ییاههعومجم رد «یگیاسمه نیرتکیدزن» ندرک

 ضرف .دوشیم حرطم ريز تیعضو هباشم ییاهتیعضو رد هلأسم نيا .دوشیم
 ره یارب .دیراد هملک 2 یواح تغل گنهرف کی و دانسا زا یاهعومجم مینک

 .دوشیم رهاظ گنهرف رد دوجوم ٌةملک نیلوا هک ار یتاعفد دادعت امش «دنس

1. peer-to-peer 

 ؛دوشیم رهاظ نتم رد گنهرف ملک نیمود هک ار یتاعفد دادعت دعب .دیرامشیم

 هب .رخآ یلا و .دوشیم رهاظ هملک نیموس هک یتاعفد دادعت دعب .دیرامشیم

sue nt Gb elیرادرب تروصهب ناوتیم ار اهنآ هک دیروآیم تسدهب  
 صاخ دنس ره یارب لاح .تفرگرظن رد دهدیم شیامن ار دنس هک یاهفلوم

 دنس نیرتهباشم هک ار 13 دنس ینعی هیاسمه نیرتکیدزن ناونیم هنوگج ۸
 A Sl ؟درک ییاسانش هعومجم رد دوجوم یاهدنس de نایم زا تسا ۸ هب

 A dle Sab | GIB als Lt .میریگب رظن رد رادرب ود ار دو

 نی ًالصاف هک تشآ نا لس, کی :هبلآ .دشاب کسوگ نکس دح ات 13 ات

 .تسا نیرتکچوک هلصاف مادک دینیبب و دینک هبساحم ار رگید رادرب ره و ۸
en SILIاب یاهاضف اب هاگنآ .دشاب گرزب یلیخ «تغل گنهرف تاملک دادعت  

 رب ینتبم شور «گرزب داعبا اب یاهاضف رد .تشاد دیهاوخ راکورس گرزب داعبا
 و ربنامز و دوشیم التبم «دعُّب یالب» هب تعرسهب ,نکمم تالاح مامت یسررب

 یاهنادنمشوه تفایهر و درب نایم زا ار تسبنب نیا گربنیالک .دوشیم هنیزهرپ
ali aah dilate op eBay Mn apناهتفاخت یقدابت بیکرت ناسا رب هک  

 یلدم داجیا گربنیالک راک ةتسجرب یگنیو رگید .تساهرادرب یدعبکی ریوصت

 لیلحت هار کی .تساههداد نایرج رد "اه«ناروف» صیخشت یارب یضایر
 رد هک تسا نيا ینتم یاههداد نایرج کی رد دوجوم تاعالطا راتخاس

 یتدم یارب و دوشیم رهاظ یناهگان روطهب هک میشاب یتیلاعف ناروف یوجتسج
 .دینکیمن تبحص یسیلگنا امش رگا یتح ,لاثم یارب .دنامیم رادیاپ نامز زا
 ینویزیولت رابخا رد ار 16801310۸ ملک ررکم و یناهگان روهظ هکیتروص رد

 گربنیالک .تسا هداد خر مهم یقافتا هک تسناد دیهاوخ .دینیبب ۲۰۰۵ توا

alesیهار تساوخیم وا :درک زاغآ حضاو یلیخ یلیلد ربانب ار اهناروف  

 یور هک .دوخ یصخش یکینورتکلا یاههمان ویشرآ نداد نامزاس یارب رتهب
 روطهب یتاعالطا تیلاعف ناروف bul دنچ ره .دنک ادیپ .دندوب هدش هتشابنا مه
 اهنارون صیخشت لکشم لیلد هب نآ قیقد موهفم فیرعت .تسا نشور یدوهش
 یساسا راک .تسیپ ناسآ «یفداصت تاعالطا زا ییایرد رد یرامآ تاناسون زا

 هدافتسا اب ار ناروف زا یقیقد فیرعت نینج هک دوب نيا .هزوح نیا رد گربنیالک

 عاونا دروم رد ار دوخ یاههدیا وا .درک هتارا فوکرام یاهلدم یضایر موهفم زا
 هدش رشتنم یقیقحت تالاقم نیوانع لیبق زا ؛اههداد یاههعومجم زا ینوگانوگ

 .دومزآ ,صاخ ةزوح کی رد قیقحت ههد نیدنچ یط
 ,لمع رد یعقاو یاههکبش ةدهاشم و اههکبش یرظن مهف لباقتم تاریثت

 رد یروانف شقن زا یدیدج یاهزادنامشچ و هدرکرترابرپ ار گربنیالک تاقیقحت
 یکینورتکلا تروصهب هک یاهبحاصم رد گربنیالک .تسا هدروآ ناغمرا هب هعماح

 ام بو و تنرتنیا» :تشون نینچ هداد ماجنا یروانف تاقیحت رابخا ٌةلجم اب
 رذ تاعالطا هک ميشيدنيب ییایتد یعاتبا تاعبت ؟راپرد دنکیم رویجم ار
 درف ره و دوشیم لقتنم هتشذگ زا رتعیسو رایسب و تسا ناوارف رایسب نآ

 هک دشاب یفلّوم .مک یاهنیزه اب و دیدج یاههناسر عاونا قیرط زا دناوتیم
 .دراد دوجو اجنیا رد یساسا ییاهشلاج اما دراد ناهج رسارس رد ینابطاخم

 ایآ .دوش یبطق تدشهب دناوتیم تنرتنیا رد [نیالنآ] طخ رب یوگتفگ مینادیم
 ؟دنکیم دیدشت ار ندشیبطق نیا میاهدرک عادبا ام هک طخ رب یوگتفگ یاهرازب

 تسا نکمم هنوگچ و مینک یبایزرا قیقد روطهب ار هدیدپ نيا میناوتیم هنوگچ
 دزاس رترابرپ ار یتنرتنیا طخ رب یوگتفگ هک یدیدج یاهرازبا یحارط ٌرابرد

Stet 

 رد وا ییاناون نینچمه و نآ عونت و انغ ,گربنیالک یاهراک ةصخشم هجو
 .تسا یلمع لئاسم هب نتخادرپ یارب قیمع کرد و یرظن تخانش زا هدافتسا

bursts1. 
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 رد ورشیپ نارکفتم زا یکی ناونعهب ار گربنیالک تیعقوم .دنمتردق بیکرت نيا

 .دنکیم تیبثت ور شیپ یاهلاس رد .هنایار یرظن مولع
 یرتکد هجرد وا .دش دلوتم اکیرمآ تسوجاسامرد ۱۹۷۱ رد گربنیالک ناج

 و درک تفایرد (.یت.یآ.ما) تسوچاسام یروانف ةسسوم زا ۱۹۹۶ رد ار دوخ
 تفایرد وا تاراختفا نایم زا .تسا لنروکهاگشنادرد هنایار مولع داتسا نونکامه

 دراکاپ داینب زا یتاقیقحت سروب ۰۱۹۹۷ لاس رد نولسا داینب زا یتاقیقحت سروب

 لاسرد اکیرمآ مولع یلم یمداکآز ا قیقحت رد pp Bee oe ۱۹۱۱ لاسرد

 .درب مان ناونیم ار ۵ لاس رد رترآکم داینب زا یناقیقحت سروب و ۱

TC 

 سواگ ةزياج
 یشویک هب «تایضایر یاهدربراک یارب سواگ شیردیرف لراک ةزياج» نیلوا

 نادیضابر !وتیا ٩۰ یاهدرواتسد زاریدقت یارب هزیاج نیا .تفرگقلعت ینپاز ةلاس
 یاشگهار یاهراک ساسا رب هک تایضایر زا یاهزوح ؛یفداصت زیلانآ رد وا

 .دش اطعا یو هب .هدش انب وتیا

 ةیاتا «یلر رد ۹۹۹۸ لاس رد .ناناذیضایر یلامارب ةنگنک زا سپ
 ةيداحتا هارمه هب یضایر یللملانیب  osیاهزیاج دنتفرگ میمصت ناملآ

 یروانف رد هاوخ -- تایضایر زا جراخ رد هک تایضایر رد یشهوژپ» یارب

 یگدنز رد یلک روطهب اي تراجت اي زوزهزه   atهتفرگ رظن رد «تسا هتشاد

 «تایضایر رایرهش» هب بقلم و یناملآ نادیضایر سواگ مان هب هزیاج نيا .دوش
 زا رود هک دادعا ٌهيرظن رد شمهم یاهدرواتسد رب هوالع هک دش یراذگمان

 نیرتمک شور دننام ییاهدرواتسد .دوب یعقاو یایند رد یلمع یاهدربراک
 نیا .دوشیم حرطم یعقاو یایند لئاسم رد تارک هب هک تسا هتشاد تاعبرم

 دقن لوپ یرادقم زا ترابع و دننکیم ادها ًارتشم هیداحتا ود نيا ار هزیاج
 دازم ههزیاج نيا یلام نیمأت عبنم .تسا لادم کی و (وروب ۱۰۰۰۰ ًالعف)
 .دوب هدنام یقاب نیلرب رد نانادیضایر یللملانیب ةرگنک زا هک تسا یاهنیزه
 .دش اطعا دیردام رد ۲۰۰۶ ةرگنک رد راب نیلوا یارب هزیاج نیا

 ماجنا رد نانیمطا شیازفا رب یگرزب ریثأت هک وتيا یشویک یرظن یاهراک
 نانشن یریگمشخ وحنهب تسا هتشاد مدرم هرمزور یگدنز و یلام تالماعم

 یعقاو یایند یاههدیدپ تخانش ٌةلحرم زا ینالوط و هدیچیپ یهار هک دهدیم

 لتاسم رد فیصوت نیا نتفرگراکهب سپس و یضایر نابز هب اهنآ فیصوت ات
 .دراد دوجو یعقاو یایند

 اهنآ هک دوشیم هدهاشم بآ نورد رد زیر تارذ تکرح هب یهاگن اب
 هب ار تارذ بیجع صقر نیا هزورما .دناتکرح رد بآ رد مظنیب یتروصهب

 هد :هدیدب نیا هحوتم راب نیلوا یارب هک یدنلناکسا ییاتشهایگ نوازب تربار مان

 دراو تارذ نيا هب ییاهورین بآ یاهلوکلوم فرط زا .دنمانیم ینوارب تکرح

 ,لماک روطهب هن اما .دننکیم یثنخ ار رگیدکی اهورین نيا تاریثأت هک دوشیم

 تارذ و اهلوکلوم نیب مداصت دراوم یدایز دادعت زا یشان تارذ یاهتکرح و
 هتارا ینوارب تکرح یارب یضایر یلدم راب نیلوا یارب نیتشنیا تربلآ .تسا

 یلدم یضایر رظن زا نیتششیا لدم درک تبا ۱۹۲۲ رد رثیو تربروت .داد

 زا یضایر ینامرآ تروص کی رنیو و نیتشنیا .بیترت نيا هب .تسا ربتعم
 اهنادکیزیف .تشاد هارمه هب مه یاهنیزه رما نیا یلو .دنتفاي ضحم سناش

 اما .دنکیم راتفر راومه یاهنوگهب انعم کی هب تعیبط دننکیم ضورف ًالومعم
 لمع ضرف نيا فالخ اساسا نیو دنیارف نآ رتیلک لکش و ینوارب تکرح
 :یضایر نابز 43 تسا چیپردچیپ نایاپیب روطهب هرذ کی ریسم .دنکیم

1. Kiyoshi Ita 
    

 ۱ ةرامش ۰۱۶ لاس +۲ ؟رامش ۰۱۵ لاس :یضایر رشت

 .تسا تیاهنیب تکرح ریسم لوط .نيا رب هوالع .تسا ریذپقتشم اجچیه

 و دندوب هتفرگوخ بیرغ یاههدیدپ عون نيا هب نانادیضایر شیپ لاس دصکی
 رارق هعلاطم دروم ار اهنآ دتناوتیست کیسالک یاهرازبا اب هک دندوب هدش دعافتم

 .تسا ینامیر موهفم هب عبات کی لارگتنا کیسالک یابرازبا نيا زا یکی .دنهد
 باوج ًالومعم و .دهدیم ناشن ار ینوارب تکرح کی ریسم هک یعبات یارب اما
 .تسا هدافتسا لباقریغ لارگتنا عون نیا .تسا یفداصت لیسنارفید هلداعم کی

 نيا یاب ار لارگتنا ٌبساحم کیسالک دنیارف نامه ریظن تساوخیم وتیا
 ۱۹۴۲ لاس زا هک ینالوط و هدننکهتسخ ییاهشالت زا سپ .درب راکهب اهتکرح عون

 «یفداصت لارگتنا» هب موسوم دیدج یموهفم تسناوت یو .دوب هدش عورش

 تالداعم لح ةرابرد یاهیرظن و هبساحم دعاوق لماش هک دروآ دوجوهب ار
 یارب ناناذیضایر هک تسا یاهطیار لیسنارفید ةلداعم .دوب یفداصت لیسنارفید
 هدافتسا ار زا دراد رارق ینیعم یورین a تحت هک یاهرذ تکرح فیصوت

 لماوع هب نیعم یاهورین رب هوالع :یفداصت us| ns Soles LI :دننکیم

 .دراد pin bs دنیارف کی دننام .یرگید

 .تسا راوشد رایسب زین تیعقاو هب یرظن بوچراج نیا زا تشگزاب هار
 .دشاب هلأسم کی ییاهن باوج دناوتیمن دوخ یدوخهب زگره یفداصت لارگتتا

islet ali Koby fh adi teاب  gly ox allyرگا  

dabei als SB Ss arithشسرپ نیا حرط «نیاربانب .دوبن  male 
 لیسنارفید ةلداعم کی طسوت نآ تکرح dole هک یاهطقن ناکم هک تسا

 ةقیقد جنپ هدش صخشم زین / >- * ٌهظحل رد نآ ناکم و ,هدش هداد یفداصت

 ار تالامتحا باسح یاهشور تسناوت هک دوب نيا وتیا مهم راک .تساجک رگید

 .دریگ راکهب عون نيا زا ییاهشسرپ هب ییوگخساپ یارب

 کی یراذگهیامرس دبس شزرا تاربیغت هرذ کی تکرح یاجهب ناوتیم

 :تشرگرظن رد هتسا ماهس تعیق .تاناسون ریثأپ همت ماد هک و راذگهیاموس

 تامیمصت نینچمه و سناش هب هک ,شزرا نيا هکنیا نتسناد هدرف نیا یارب
 دراد یتایح یتیمها .درذگیم رفص ًهطقن زا عقوم هح .دراد coe یو دوخ

 هوصخهب ؛هرطاخم زا نازیرگ ٍدارفا .تسا هدش مامت یزاب نامز نيا رد اریز
 ار سفاش تی هنگ دنفد ماچما انس ب قوخ :تایلمع دنفاوخ ی :نازادگناب
 .دنناسرب لقادح هب دوخ یاهییاراد رب

 دیرخ زایتما یاهدادرارق ریظن یلام یاهرازبا سپ رد هک تسا یاهدیا نیا

 ترابع دیرخ زایتما دادرارق .تسا هتفهن " دیرخ شیپ یاهدادرارق و "شورف اپ
 هب ماهس تمیق ندیسر لثم .هدنیآ رد یقافتا عوقو یور یدنبطرش زا تسا

 زا دیاب .دشاب کنابًالثم دناوتیم هک دادرارق رگید فرط نیابانب .نیعم یددع
 تسبق «یتاکرادت نینچ نیزه .دنیبب کرادت دوخ دهعت یافیا یارب یلوپ لبق

 تفایرد .دادرارق رگید فرط زا و هبساحم ار نآ کناب هک تسا دیرخ زایتما

 «یلام یاهالاک لیبق نیا تسیق نییعت یارب وتیا ٌةهيرظن هک تساجنیا .دنکیم
 .دنکیم ادیپ ار دربراک نیرتشیب

 وتیا ةیرظن دربراک نیرتراذگریثأت و نیرتیمومع درب راک نيا رضاح لاح رد
  رلوبق نربام ۲ کلی رشیف) نادداصتقا هسهاتفه ةهد لوا یاهلاسرذ..تسا

 ای دیرخ زایتما کی تمیق ٌةبساحم یارب یحیرص لومرف (!نترام تربار و

 مولعم یاههداد لماش طقف هک زلوش_کلب لومرف زورما .دندرک ادیپ شورف

 و شورف ای دیرخ زابتما لماش هک یلام تالماعم همه ًبیرقت یانبریز ,تسا
 .دشابیم دناشورفشیپ ای دیرخشیپ ای
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 شرازگ

 یاهدربراک دناوتب هک تسه درجم و یلک یفاک ةزادنا هب وتیا 4s یلو

 یاهلاثم رب هوالع .دزاس هدروآرب |, یتوافتم الماک یاهزاین و دنک ادیپ یرگید

 کی یناوارف .هدنز تادوجوم تیعمج ةزادنا نییعت دروم رد هیرظن نیا .قوف

 یتخانشتسیز یاهتیمک یتح اي .تیعمج کی "ینز ةنازخ رد نیعم !للآ
 .تسین روک الماک سناش ءاجنیا رد .دریگ رارق هدافتسا دروم دناوتیم رتهدیچیپ

 خآ ةزاذنا اب بساتم اما تسث تبا تبعمج کی رانا تاناسوت طسوتم

 هب تبسن .دنریگیم ارف ار تیعمج کی زا یمین ابیرقت هک للآ ود یناوارف .تسا

 نیاربانب .دنکیم رییغت رتعیرس دشاب ضارقنا هب کیدزن اهنآ زا یکی هک یتلاح

 یرظن بوجراج نودب راک نيا و تفاییم میمعن تسیابیم رثیو دنیارف موهنم

 کی هک ار نآ لامتحا دنناوتیم ناسانشتسیز تیاهن رد .دوب نکممریغ وتیا
 .دنریگب هزادنا دنامب یقاب نیعم یاهنوگ ای .دبای قوفت تیعمج لکرب نژ

 ناناناج ۱۹۸۵ رد .دنتفرگر اکهب لمع رد زین نانادداصتقا ار اهمیمعت نيا

 یاهخرن لوحت یارب یضایر یلدم *سکاک ناج و " سار نویتسا «" لوسرگنیا
 نویتسا ۱۹۹۲ رد .دناهدش درادناتسا هزورما هک دندرک ادیپ نامز یط رد دوس

 .دوش رتکیدزن تیعقاو هب هک داد میمعت نانچ ار زلوش-کلب لدم * نتسه
 لیلد .دنربب یپوتیا جیاتن تیمها هب ات دیشک لوط یتدم ,یضایر ٌهعماج رد

 لاس زا طقف .دوب مود یناهج گنج لوط رد نپاژ ندوب یوزنم یدح ات ,نآ
 هتفرشیپ تاعلاطم ًهسسوم رد دوخ جیاتن سیردت اب وتیا هک دوب دعب هب ۴

 .دوش یو یاهدرواتسد تیمها هجوتم یضایر ٌةعماج ات دش بیس نتسنیرپ

 تایضایر رد روراب و مهم st یاهخاش یفداصت زیلانآ هزورمآ دیدرت نودب

 .دراد مدرم هرمزور یگدنز و تراجت «یروانف رب ریگمشچ eg و تسا
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pleلبآ  
 ۶۰۰۰۰۰۰ شزرا هب ۲۰۰۶ لاس لبآ ةزياج ژورن تایبدا و مولع یمداکآ
 داتسا "نوسلراک ترانل هب ار (اکیرمآ رالد ٩۲۰۰۰۰ لداعم) ژورن نورک
 هب» اینرفیلاک سلجنآسل هاگشناد و دئوس یروانف یتنطلس ةسسْوم ةتسشنزاب
 یاههاگتسد ٌةيرظن و زاسمه زیلانآ رد lab « قیمع یاهراک رطاخ

 .درک اطعا «راومه یکیمانید
 فشک نیا هب ,یوسنارف سدنهم و نادیضایر ,هیروف فزوژ ۰۱۸۶۷ لاسرد

 ات هتفرگ یزلف ٌةلیم کی رد امرگراشتنا زا ءاههدیدپ زا یرایسب هک دش لئان مهم
 .هداس یجوم یاهلدم زا یعومجم تروصهب ناوتیم ار «نلویو یاهرات شاعترا
 تایضایر زا یاهخاش زاسمه زیلانآ .تفرگ رظن رد سونیسک و سونیس ینعی
 .تساهنآ هباشم ییایشا و اهیرس عون نيا ٌةهعلاطم نآ عوضوم هک تسا

 صخشم یدنبتروص .هیروف فشک نیا زا دعب لاس ۱۵۶ زا شیب ات
 یرس غومجم يواسم یعبات ره هک یو یاعدآ نیا یاب یادنکناف لیلد و
 ریبعت تروصنیا هب دیاب عقاو رد قیقدریغ ةرازگ نيا .دشن ادیپ تسا دوخ ةيروف
 هک یدایز یاهراک مغریلع .دراد یتیصاخ نینح یاهتسویپ عبات ره هک دوش

 نانچمه هلاسم نيا .دندوب هداد ماجنا هلاسم نيا دروم رد یددعتم نانادیضایر

 درب هنلاس هات
1. allele ۱ 

 دناهتفرگ رارق اتمه یاهمزومو_ رد صاخ هاگیاج کی رد هک فیدرمه نژ دنچ ایود زا یکی

 .دننکیم نییعت yl تفص کی توافتم یاهلکش و
2. gene pool 3. J. Ingersoll 4.5. Ross 5. J. Cox 

6.8. Heston 7. Lennart Carlson 

\\ 

  

 نوسلراک ترانل

 هب هک یلکش هب ار هلأسم نیا سور نادیضایر "نیزول ۱٩۱۳ لاس رد

 یتفرشیپ ندماین تسدهب اما .درک یدنبتروص تسا فورعم نیزول سدح

 عبات ات تسا مزال نامز طقف هک تخاس دعاقتم ار ناصصختم هنیمز نیا رد

 هطقن ره رد عبات نآ رادقم هب نآ ةيروف یرس عومجم هک دوش هتخاس یاهتسویپ

 نیا نوسلراک ,یضایر ٌةعماج بجعت نایم رد ۰۱۹۶۶ لاس رد .دشابن ارگمه

 یعبات ره درک تباث و تسکش نیزول سدح تابثا اب ار هلاسهد دنچ تسبنب

 اب ربارب اجهمه ابیرقت .هتسویپ عبات ره نیاربانب و .دشاب ریذپلارگتنا نآ عبرم هک

 هک تسا لکشم یردقهب هیضق نيا تابثا .تسوا دوخ ٌهيروف یرس عومجم

 ةهد رد طقف .دوب هدنام ادج ًابیرقت زامه زیلانآ ةیقب زا لاسیس زا شیب
 الماک هیضق نیا نآ رد هک هر اهرگلمع یمومع ةيرظن نانادیضایر هک دوب هتشذگ
 دنمتردق یاههدیا زا هدافتسا هب عورش و دندیمهف .دنکیم ادیپ ار دوخ هاگیاج

 .دندومن ناشیاهراک رد نوسلراک

 یاهتشاگن ,طلتخم زیلانآ ناسمه زیلانآ دربشیپ رد یساسا یشقن نوسلراک

 لح وا راک نیرتهتسجرب .تسا هتشاد یکیمانید یاههاگتسد و سیدمههبش
 رد هک تسا ییاهراتخاس یسررب هلأسم نيا عوضوم .تسا هلاه زوهشم ةلأسم

 هیبش .دنوشیم رهاظ .دشاب هدش هدناشوپ صرق یور یتقو ,صرق کی فارطا
Whe aهب هزورما هک ار هچنآ راک نيا اب یو .یگتفرگدیشروخ ماگنه هب دیشروخ  

 وزج طلتخم زیلانآمه و زاسمه زیلانآ رد مه و دناوسوم نوسلراک یاههزادنا
 .درک یفرعم دنورم رامشهب یساسا یاهراب

 رد هچنآ هب زاسمه زیلانآ و طلتخم زیلانآ رد نوسلراک ٌةناقالخ راک ریثات

 بیارض ةرابرد " نیلویس-نوسلراک هيضق ,لاثم یارب .دوشیمن دودحم دمآ الاب

 ندناخرج هلأتس هک " «ایکاک ةأسم» ةعلاطم رد درادناتسا یرازبا هیروف

 میناخرچب ۱۸۲۴ ار ینزوس dhe .دشابیم «تسا نآ زا یاهلومت «نوس
 کی رد هشير ایکاک ٌةلاسم هچ رگا ؟دوش هدیبور نکمم حطس نیرتمک ات

 .دوشیم هدیبور یلک تلاح رد هک یمجح فیصوت اما .دراد یزاببابسا 1

 .تسا یسدیلقا یاضف راتخاس ةرابرد یمهم و قیمع یاههناشن یواح
 حیضوت اهنآ زا فده هک دنتسه یضایر ییاهلدم یکیمانید یاههاگتسد

 «یسانشاوه رد دوهشم یاههدیدپ نوچمه ءاههدیدپ زا یگرزب یاههتسد راتفر
 اهیهام تیعمج تاناسون زا ,یتسیز یاهماظن زا یرایسب و یلام یاهرازاب
 یاههاگتسد نیرتهداس یتح .تسا نامز بسحرب,ادریگاویاهیرامیب ات هتفرگ

Kakeya1 3. . Lusin — 2. Sjiolin



۱۳ 

 .دنشاب هدیچیپ یروآتفگش وحنهب یضایر ظاحل زا تسا نکمم یکیمانید

 یهاگتسد .درک هعلاطم و یسررب ار نونه تشاگن ۱سکیدنب یراکمه اپ نوسلراک
 یهاگتسد .دش یفرعم مجنم " نونه لکیام ةليسوهب ۱۹۷۶ رد هک یکیمانید

 داقتعا .دهدیم ناشن ار اوه مطالت و کیمانید یاهیگدیچیپ هک تسا هداس

 تسا «بیرغ ٌهدنیابر» حالطصاهب یاراد هاگتسد نيا هک دوب نيا رب یمومع

 مسر یاهنایار کیفارگ یاهرازبا کمک هب نآ زا ییابیز و لصفم یاهرادومن هک
 .دوب هدماین تسدهب نآ یضایر یاههبنج زا ینادنچ تاعالطا اما .دوب هدش

 ةدنیابر نيا دوجو یارب تابثا نیلوا هناداتسا راک کی رد سکیدنب و نوسلراک
h weنیا دنمماظن هعلاطم یارب ۳ هار «تفرشیپ نیا .دنداد هئارا ۲۹۹۱ رذ  

 .دوشک یکیمانید یاههاگتسد زا هداوناخ

 .داد رییغت زیلانآ ةرابرد ار ام هاگدید هشیمه یارب نوسلراک یاهدرواتسد

 یارب هک ییاهشور هکلب .دناسر تابثا هب ار یتخس تیاغهب یایاضق اهنت هن وا
 .دنامهم ایاضق دوخ ةزادنا هب .داد هئارا اهنآ تابثا

 نیرنتخس هب طقف وا .دنکیم تکرح نارگید زا رتولج هشيمه نوسلراک

 هب شدوخ و دنوش دراو هدرک فشک وا هک یورملق هب نارگید دهدیم هزاجا
 یاهراکو اههذی] ریثات .دهدیم ناکملقن هدروخنتسد و هداتفارود یاههزوح

 رد یمهم شقن وا .دوشیمن یو یضابر تاقیقحت هب دودحم نوسلراک ترانل

 تایضایر مهفهماع باتک یو .تسا هدرک یزاب دئوسرد تایضایر یزاسیمومع
 .تسا هدوب دنمهقالع یضایر شزومآ هب هشيمه و هتشون ار ام نامز یارب

 اهنآ را یرایسپ هک تسا هتتفاد یرتکد یوحشتاد نششوتسیب نوسلراک

 رد ۰۱۹۸۴ ات ۱۹۶۸ زا .دنرگید یاهاج و دئوس یاههاگشناد ناداتسا هزورما

 گاتتیم هیلوا یایژر یو .ملهکتسا یکیدزن رد رلفل گاتتیم ةسسوم ریدم ماقم
 .میسانشیم ار نآ زورما ام هک یتروصهب.ار هسسوم و دیشخب تیعقاو ار رلفل

 .تخاس لیدبت ؛یللملانیب ٌةتفرشيپ یتاقیقحت زکرم کی هب ینعی
 نانادیضایر یللملانیب ٌةيداحتا سیئر ماقم رد ۱۹۸۲ ات ۱٩۷۸ زا

(IMU)ار تایضایر رد هنایر مولع شقن هک تخاس دعاقتم |, هیداحتا نیا  
 ناوج نادنمشناد هب هک ءانیلناون ةزياج داجیا یاشگهار و دریگب رظن رد رتیدج
 ele LS Gedy ماقم رد ۲۰۰۴ لاس رد .دوب .دوشیم اطعا هتایار مولع

 یاهینارنخس هب موسوم ییاهینارخس رکتبم تایضایر ییاپورا هرگنک نیمراهچ
 هک تایضایر زا ییاههبنج هرابرد هتسجرب نادنمشناد نآ یط هک دوب یملع

 .دننکیم ثحب .دنريگیم رارق مولع ریاس اب طابترا رد
 لاص رد :هلفا اننق هن ملهکتسا رد ۱۹۲۸ سرام ۱۸ رد نوسلراک ترانل

 ۱۹۵۱ ات ۱۹۵۰ زا و درک تفایرد الاسپآ هاگشناد زا ار دوخ یرتکد ۰
 رد ییاهتمس وا .دنارذگ دراوراه هاگشناد رد یرتکد تسپ ققحم ناونعهب ار

 ةسسْوم و سلجنآسل رد اینرفیلاک هاگشناد .ملهکتسا هاگشناد لاسپآ هاگشناد
 زا راقل کاننم ةبسوم تبریذم رب هوالح .تسا هتشاد قوس یروانع یتنطلس

 یلاع تاعلاطم ٌسسوم یملع تأیه وضع نونکات ۱۹۸۳ زا ۱۹۸۴ ات ۸
 مولع یتنطلس یمداکآ یاضعازا یکی یو .تسا هدوب (1۳1۳5) هسنارف یملع

 هب نوسلراک .تسایند رسارس رد یملع یمداکآ نیدنچ یجراخ وضع و دئوس
 ۱۹٩۲ رد ,لیتسا ةزياج ةدنرب ۱۹۸۴ رد شراذگریثأت یتاقیقحت یاهراک رطاخ

dpe aay۲۰۰۲ لاس رد «فلو  Baryمولع یمداکآ فسونومول یالط لادم  

 .تسا هدش ندنل یتنطلس نمجنا رتسولیس لادم ةدنرب ۲۰۰۳ لاسرد و هیسور
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 ۱ ةرامش ۰۱۶ لاس؛۲ LAD Sl ؛یضایر رشن

 نمرتاو ةزیاج
bp (NSF) Kyl pyle Qh oleغلبم هب ۲۰۰۶ لاس رد نمرتاو نلآ  

 تایضایر داتسا وزاسمه زیلانآ صصختم ۱ سدنک لتوناما هب ار رالد ۰
 لیلد .درک ادها ((0۵1066) اینرفیلاک یروانف هسسوم یتابساحم و یدربراک

 یلاتیجید شیامن هک یضایر ییاهرازبا عادبارد وا شقن ,سدنک هب هزیاج یاطعا

 لاقتنا یارب دیدج یاهشور فشک زین و هدزاسیم رسیم ار جوم یاهلانگیس
 .تسا هدش رکذ نتیوق و رتحضاو یتروصهب لاتیجید لکش هب گولانآ یاههداد

 کی زا یمکتسد سدنکراک» :تفگ اکیرمآ مولع یلم داینب نالوئسم زا یکی

 هب ار هزوح نیا یو یاهدرواتسد و درادن زاسمه زیلانآ ةزوح رد یساسا لوحت
 زوز یاهیرواتف رذ یناوارف یاهدربراک و داد دهاوخ اقترا رتالاب اساسا یحطس

 .(دراد لانگیس شزادرپ و یکشزپ یرادربریوصت صوصخ هب و

Gat 

 وتویک ةزیاج
 ةتسشنزاب داتسا و ینپاژ ًةالاس ۷۸ نادرامآ-یضایر "هکیئاکآ وگوتوریه
 مولع رد لاسما یوتویک tele تفایرد هب ,نپاژ «یرامآ تایضایر ٌةسسّوم»
 هزیاج نیا .دش دهاوخ رختفم .دوشیم ادها " یرومانیا داینب ٌةلیسوهب هک .هیاپ

ee uw SJو دارفا هب و تسا رمع همه یاهدرواتسد یارب نپاژ یتلودریغ  
 «دناهتشاد اهناسنا یگدنز دوبهب رد هدمع یمهس هک ناهج رساترسرد ییاههورگ

 یونویک ٌهریاح لادم کی ناختفا ملبید کی .هزیاج ug 5( .دوشیم ادها

 ۴۳۶۰۰۰ ًابیرقت) نی نویلیم هاجنپ غلبم هب یدقن یشاداپو الط یطاریق تسیب
 .درک دهاوخ تفایرد ربماون هام رد یمسارم یط (اکیرمآ رالد

 .دراد صاصتخا یضایر ese b> 4 al مولع رد ۲۰۰۶ یوتوبک هزیاح

 هار زا یزاسلدم و یرامآ مولع رد شمهس رطاخ هب ار هزیاج نيا هکبتاکآ رتکد
 ؛تسا موسوم (۸۵10) " هکیفاکآ عالطا رایعم هب دزورما هک یعالطا رایعم قلخ
 لیلحت رد یزاسلدم تیمها حیرشت هب ۱۹۷۰ لیاوا زا هکیئاکآ .تفرگ دهاوخ

 لدم نیرتبسانم باختنا لیهست یارب ار ۸0 رایعم وا .تخادرپ ینیبشیپ و
 AIC ,سپ lal .درک یدنبتروص «فلتخم یاهلدم عاونا زا یدادعت نایم زا

 .تسا هتشاد رامآ و عالطا مولع تفرشیپ رب یدنمتردق ریثأت
 یگاکوتوزیش تلایا زا "اییمونیجوف رد ۱٩۲۷ لاس رد هکیئاکآ وگونوریه

 تفایرد ویکوت هاگشناد زا ار دوخ یرتکد و سناسیل ةجرد وا .دمآ ایند هب نپاژ
 زاغآ ۱۹۶۱ لاس رد نیاژ یرامآ تایضایر ٌةهسسوم رد دوخ راک هکیئاکآ .درک

 ٌةدنسيون ود زا یکی یو .دوب هسسوم لک تسرپرس ۱۹۹۴ ات ۱۹۸۶ زا و درک

 یاههلاقم .تسا یکیمانید یاهمتسیس لرتنک و یرامآ لیلحت مهم باتک

 هدیسر پاچ هب ۱۹۹۸ رد رگنیرپشا یوس زا هک هکیئاکآ وگوتوریه ةدیزگرب
 .تسوا لیصا ًةلاتم ۰ زا شیپبزا هلاقع ۲٩ رب لمتشم .تسا

alyسیتر و راذگناینب "وتوزاک رتکد طسوت هب ۱۹۸۴ لاس رد یرومانیا  
 یاتسار رد ۱۹۸۵ لاس رد وتویک ةزياج .دش سیسأت ؛ارسویک تکرش ةتسشنزاب
 نیمضت ینامز اهنت رشب عون ةدنيآ دوب دقتعم هک دش یراذگناینب یرومانیا راکفا

 .دشاب هتشاد دوجو ام یونعم یافرژ و ام یملع یاهتفرشیپ نیب ینزاوت هکدوشیم

 .و .ق 2
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 ربورگ دیوید سن ایولیس /اههنیمخ تشونرس

 اههنیمخ تشونرس
 تسا هدرگ لس ار يا یسک هچ هکنیآ رس رب هعواتم و یاهاسشا ًالاسم

 نیرتمهم زا (نتسرت یزاسیسدنه سدح .نآزا رتیلکو ) هراکناوپ سدح تابثا
 یحرش ٌةظحالم یارب) .دوریم رامشهب ریخا یاهلاس رد یضایر یاهدادیور

 تروص اهنآ تابثا یارب هک ییاهشالت ٌةچخیرات و اهسدح نیا زا ینف ًاتبسن
 ۱۴ لاس یا ًةرامش رد «هراکناوپ سدح یوس هب» ٌةلاقم هب دیناوتیم .هتفرگ

 هرامش نیمه شرازگ شخب رد مه یاهداس حرش .دینک هعجارم یضایر رشن

 ةلاقم یالهبال رد زین و (زدلیف ناشن تمسق رد ناملرپ یروگیرگ مان لیذ)

 (.تسا هدمآ رضاح

 رازگرب دیردام رد لاسما هام رویرهش هک نانادیضایر یللملانیب ٌةرگنک

 .هنیمز نیا رد شیاهراک رطاخهب ار سور نادیضایر ناملرپ یروگیرگ ,دش
 .درک یراددوخ ناشن شریذپ زا ناملرپ اما .تسناد زدلیف ناشن تفایرد راوارس

 ,یتلودریغ .یللملانیب الماک یاهزیاج هک ار زدلیف ناشن سکجيه نيا زا شیپ
 لکشت نیرتیلاع- یضابر یللملانیب ةيداحتا فرط زا و تسا یسایسریغ و
 لمع ورنيا زا .دوب هدرکن در ,دوشیم اطعا-ناهج یاهنادیضایر یاهفرح

 ییاهنامگ و سدح .رگید یوس زا و دش یتفگش ةيام ییوس زا ناملرپ
 زا یشان ناملرپ عانتما دیاش هک تفرگ توق نامگ نيا .هلمج زا .تخیگنارب

 هدوب یهاوخمهس یاوعد رد یریگرد زا وا هارکا و رگید نایعدم یواعد حرط

 .دشاب
 .هلمج زا و دزادرپیم فلتخم یایاوز زا ارجام نیا نوجودنج هب هلاقم نيا

 یلصا نارگیزاب اب هلاقم ناگدنسیون .دراد ناملرپ دیاقع و تیصخش هب یهاگن
 یشرازگ دناهدرک یعس و هدرک هبحاصم luctus نارظان زا یضعب و هنحص

 Manifold) glgs b las لصا .دنروآ مهارف ارجام نياز ا دنتسم و هبناجهمه

 1۳10) ربورگ دیوید و (85172 ۳282) رسن ایولیس ملق هب «هعانص»

 پاج هب ۲۰۰۶ توا ۲۸ ٌةرامش یکرویوین ییاکیرمآ ٌةلجم رد (0۳اده»

 ناج یگدنز ةرابرد ابیز نهذ نامُر ةدنسيون رسن ایولیس مناخ .تسا هدیسر
 .تسا هدش هتخاس نآ یور زا مه یملیف هک تسا شن

 ربورگ دیوید ,رسن ایولیس

 ناگدنرب زا یکی هلمج زا ,نادکیزیف رفن دص دنچ ,لاسما نتوز متسیب رهظزادعب
 لتهرد ینیچ نادیضایر !وتای گنوت-گنیش ینارنخس ندینش یارب ,لبون ةزياج
 هب .دوخ رمع موس ٌههد رد ۰۱۹۷۰ ٌةهد رخاوا رد gl .دندمآ درگ نکپ «یتسود»

 و درک کمک کیزیف رد نامسیر ٌةيرظن یزیرهیاپ هب هک تفای تسد یمهم جیاتن

 ناونعهب یضایر ةزياج نیرتربتعم زدلیف ناشن تفایرد رب هوالع نآ ببس هب
 .تفای ترهش هتشر ود ره رد ریظنیب SoS تردق اب یرکفتم

 ةسسْوم ود تیریدم fle نیع رد و دش دراوراه هاگشناد داتسا ًادعب وا

 اکیرمآ نیب هک تساهلاس و تفرگ هدهع هب ار گنکگنه و نکپ رد یضایر

 کی زا یشخب یتسود لته رد وئای ینارنخس .تسا دمآ و تفر رد نیچ و
 نیج تسوکح تیامح اب یو هک دوب نامسیر ٌةهيرظن ةرابرد یللملانیب سنارفنک

 رد نیچ ریخا یاهدرواتسد دربشیپ و یفرعم شیاهفده زا یکی و درکرازگرب ار نآ
 گنیکواه نویتسا ینارنخس رد وجشناد رازه شش زا شیب) دوب یرظن کیزیف
 عوضوم (.دنتفای روضح دش داریا قلخ گرزب رالات رد هک وتای کیدزن تسود

 یهجوتلباق تاعالطا نارضاح زا یدودعم طقف هک دوب یزیچ وئاب ینارنخس
 تاصخشم هرابرد هلاسدصکی ییامعم .هراکناوپ سدح :دنتشاد نآ ةرابرد

 و تایضایر یارب شمهم یاهدمایپ لیلد هب هک یدعبهس یاههرک کیژولوپوت

 .لحهار هنوگ ره ربارب رد شاهناتخسرس تمواقم لیلد هب زین و یسانشناهیک
 steal aay " «ییتقم ماج» نوچمه نانادیضایر رظن رد

 هب تک هک ینیچ لکیه یوق و دقهاتوک UL تفهوهاجنپ نادیضایر
 بیج رد تسد .دوب هدز مشچ هب هایس رود اب یکنیع و تشادن نت

 و "وج گنیپ-یخ :شنادرگاش زا نت ود هنوگچ هک داد حرش نارضاح یارب
Shing-Tung Yau1.  

 فده و دش مگ ًادعب و cadls cad yo AT pd ya Gene alaatladl Gab wS یماج ۲

 تیاغهب نآ هب یبایتسد هک تسا یمهم فده زا هیانک ءاجنیا رد .دوب اههیلاوش یوجتسج
 .مدشاب راوشد

Xi-Ping Zhu3. 



۴ 

Soilsدناهدرک لیمکت ار هراکناوپ سدح تابثا شیپ ةتفه دنج وئاست . 

 دیاب ینیچ نانادیضایر .مراد وئاست و وج راک ةرابرد یتبثم رظن نم» :تفگ وا

yl besنوهرم وئاست و وج هک دوزفا و «.دنلابب دوخ هب گرزب تیقفوم  

 مهس نیرتشیب بحاص هک دنتسه نتلیمه دراچیر وا ییاکیرمآ یمیدق راکمه

 سور نادیضایر ناملرپ یروگیرگ زا نینچمه .تسا هراکناوپ ٌهلاسم لح رد

 :تفگ لاح نیا اب وئاب .تسا هداد ماجنا هنیمز نیا رد یمهم راک هک درک دای

 یساسا یاههدیا زا یرایسب «تسا ریگمشچ و مهم دنچ ره ناملرپ راک رد»

 .«تسا هدشن هئارا لماک تایتزج و هدمآ تایلک هب افتکا اب و راوهصالخ اهناهرب

 رد وا اما ؛مینک رظنلدابت و میریگب سامت ناملرپ اب میتشاد تسود» :دوزفا یو

 .دنکرارقرب طابتزا نارگید اب دراذن ةفالغ و تسا .نکاس :گرویژرتپیس

 درک تبحص شنادرگاش تابثا ینف تایئزج ٌةرابرد هقیقد دون تدم هب وئای

 بش نآ یلو .درکن حرطم یلاوس سکچیه .دیسر نایاپ هب شیاهفرح یتقوو
 تایضایر رد اهینیچ ارهاظ» :تشون دوخ گالبو رد یلیزرب نادکیزیف کی
 «.دش دنهاوخ زاتشیپ یدوز هب مه

 یضایر ةسسوم رگشهوژپالبق .تسا یریگهشوگ مدآ اعقاو ناملرپ یروگیرگ

 ؛تسا هدرک اهر ار راک نيا هتشذگ ربماسد زا یلو دوب گروبزرتپنس رد فلکتسا
 .دنکیم یگدنز رهش ًةموح رد ینامترایآ رد شردام اب و دراد یدودعم ناتسود

 و میتفر شرادید هب نکپ رد وئای سنارفنک زا سپ یزور دنچ .نئوژ رخاوا رد ام

 و تفریذپ هنامیمص ار ام .دوب هتفریذپن ار یاهبحاصم چیه داهنشيپ البق هکنآ اب

 .دز فرح هناقداص و حیرص «گروبزرتپنس رهش رد ینالوط یورهدایپ کی نیح
 نادیضایر تسین مزال مناتسود یلو متسه تسود یوجتسح رد نم» :تفگ وا

 لاب ناج رس اب یتعاس دنچ ناملرپ ,نکپ سنارفنک یرازگرب زا لبق تفه «.دنشاب
 هراگناب سد هرابرد یشاجر یللملابیب ظناحتا لاس ته و هات سقم
 .تساهنادیضایر یاهفرح جنت نیرنمهم هیداحتا نیا .دوب هدرک تبحص

 دور هب فرشم یللجم نامتخاس رد اهشیامه زکرم کی رد هک اهنآ یوگتفگ

 زا بکرم یاهتیمک ,هم هام نایاپ رد .دوب یداعریغ رایسب دوب هدش ماجنا اون

 رذ ناملرپ راک رطاخ هب زدلیف ناشت هک دوب هداد یار هتسجرب نادیضایر هُ

 ار وا ات دوب هتفر گروبزرتپنس هب لاب و .دوش ادها وا هب هراکناوپ سدح دروم
 مسارم کی رد توا ۲۲ زور دوب رارق لادم نيا .دنک بیغرت ناشن شریذپ هب
 .دوش ادها وا هب نانادیضایر یللملانیب ةییکرد یمومع

 یاقترا هب کمک ,لبون ةزياج دننام ,زدلیف ناشن مان هب یاهزیاج نییعت ةزیگنا
 زا یتاملا نانادیبضابر .تسا هدوب یلم یاهتبوصخ وتاقالتفنا یارورخ ملع
 زا لبق عنم نيا دنچ ره و دندش عنم ۱٩۲۴ لاس رد هیداحتا ةرگنکرد تکرش

 ثعاب یراوگان دادیور نینچ عوقو .دش هتشادرب ۱٩۳۶ رد یدعب XS یرازگرب
 .ددرگریاد «یصخشریغ و یللملانیب Su یاهژیاج ناونعهب زدلیف ناشن دش

 راهچ ات ود هبراب کی لاس راهچ ره هک ندلیف ناشن یاطعا زا فده یلو
 Sh, gabd BLS plas bus gl pie Goa .دوشیم هداد نادیضایر

 نانادیضایر هب طقف ورنیازا ؛تسوا ةدنیآ تاقیقحت یارب هزیگنا داجیا نینجمه

 نانادیضایر دادعت شیازفا اب ریخا یاهههد رد .دریگیم قلعت لاس لهج ریز

 راهچولهچ طقف .تسا هدوب ینوزف هبور امئاد زدلیف ناشن رابتعا یاهفرح
 هراکناوپ سدح هب طوبرم اهن زا اتهس هک هدش هداد لاس داتفه یط ناشن
 .دوب هدرکن عانتما لادم نیا شریذپ زا ینادیضایر جیه نیا زا شیپ و تسا

 .دریذپب ار نآ .دهاوخیمن هک تفگ لاب هب ناملرپ یلو

 رد ار تمسق نیلوا .تمسق هس رد ار هراکناوب سدح زا یتابثا ناملرپ

 .دزک رشتنم تنرتنیا قیرط زا دعب هام تشنه ار هتممسق ,نیموس و ۲5 5۲ ریهاون

1. Huai-Dong Cao 

Vs AP let BLS »۱۵ لاس ؛یضایر رشت 

 دراد صخشم یمرُف یقیسوم رد ایرآ اي تانوس کی دننام ,یضایر تابثا
 هتفریذپ قیاقح ای عوضوم لوصا زا .دنک تیعبت یصاخ یاهدادرارق زا دیاب و
 فالخرب .دسریم هجیتن هب یقطنم لالدتسا هتشر کی اب و دوشیم عورش هدش

 رد هراومه نیاربانب و نئارق و دهاوش رب ینتبم هک یبرجت مولع ای قوقح رد تابثا
 تواضق ؛تسا یعطق تایضایر رد تابثا .تسا رظندیدجت و حالصا ضرعم

 ار نآ هک دریگیم تروص یضایر یاههلجم ٌهليسوهب تابثا یتسرد ةرابرد
 زا تقد هب نادقان ,فاصنا تیاعر زا نانیمطا یارب .دننکیم یرواد تقد هب

 شاهلاقم هک ینادیضایر تیوه و .دنوشیم باختنا هلجم ناراتساریو فرط
 رد تابثا کی راشتنا فرص .دوشیم هتشاد هگن یفخم تسا یسررب تحت

aig Caney’ edge alll jl Tle Vane walesتسا نآ خقوب لیصا ر . 

 فده تبسن هب .دومنیم فراعتمان ناملرپ تابثا ءاهرایعم نيا هب هجوت اب
 هک یقطنم یاهلالدتسا ًالسلس ؛دوب هاتوک یروآبجعت دح رد ,شاازاورپدنلب
 زا .دوب هدش نایب هدرشف یلیخ تفاییم طسب و حرش یدایز تاحفص رد دیاب

 دشیمن هدید هراکناوپ سدح هب یحیرص ٌراشا چیه تابثا نیا رد هتشذگ نآ

 همه نيا اب .تشادن یلصا عوضوم هب یطبر هک دوب هدمآ یفیرظ یاههجیتن و

 دندرک دییات ار تابثا یتسرد ناصصختم زا هورگ ود لقادح .دعب لاس راهج

 یضایر ٌةهعماج رد یرظن قافتا .دنتفاین نآ رد یمهم یاطخ اي صقن چیه و

 دوجو اب .تسا هدرک لح ار هراکناوپ ٌةلاسم ناملرپ :دوب ندمآ دیدپ لاح رد
 تابثا :شیاهاعدا نیرتمهم حرش رد ناملرپ یسیونهاتوک و تابثا یگدیچیپ نیا

 یارب ار مزال صصخت اهنادیضایر زا یدودعم طقف .دوب هتخاس ریذپبیسآ ار
 edly gli gl عافد و تابثا یبایزرا

 ةرابرد اکیرمآ رد ینارنخس هتشر کی زا سپ ۲۰۰۳ لاس رد ناملرپ

 قیرط زا دنچ ره .دعب هب نامز نآ زا و تشگرب گروبزرتپنس هب دوخ تابنا
 طابترا نیرتمک هدادیم خساپ اهدیدرت و کش و اهشسرپ هب کینورتکلا تسپ
 راشتنا ددصرد .دمهفب دناوتیمن یسک هک یلیالد هب و تشاد ناراکمه اب ار

Bed ale gl by moldy willl۲۳ رد گیل هک شات دوو ینات  

 یللملانیب ةرگنک لاب ناج .تسا زدلیف ناشن راواس .دشیم هلاس لهچ نئوژ
 .درکیم مسجت یخیرات دادیور کی تروصهب ۲۶۰۶ لاس رد ار نانادیضایر

 هاشداپ سولراک ناوخ و .دنوش عمج نآ رد دوب رارق نادیضایر رازه هس زا شیب

 یضایر یللملانیب ةيداحتا ٌةمانربخ .دنک عیزوت ار اهلادم هک دوب هتفریذپ ایناپسا
 هراکناوپ سدح نآ رد هک یتیعقوم» ناونعهب هرگنک نآ هک درکیم ینیبشیپ

 ناملرپ هک دوش نتمطم تساوخ لاب .دنام دهاوخ اهدای رد «دش هیضق هب لیدبت

 .دورب گروبزرتپنس هب تفرگ میمصت نیاربانب و تفای دهاوخ روضح هرگنک رد

 زالیف ناشن ناگدنرب یماسا-دنامب یفخم شرفس ربخ تساوخیم لاب
 یو هک اهشیامه زکرم و_-دوشیم مالعا هرگنک رد یصاخ مسارم رد امسر

 تعاس هد نور ود فرظ oy تولخ یلحم درک تاقالم ناملرپ اب اجنآ رد

 ناملرپ .دنک بیغرت هزیاج شریذپ هب ار وا ات درک تحب سور نادیضایر اب

 «یبآزبس نامشچ و .تشپرپ ناوربا ul ًاتبسنرس دعجم شیر اب «مادناکیراب

 یسیلگنا اب اما دوب هدزن فرح یسیلگنا هب هک دوب لاس هس وا .داد شوگ هنابدوم
 فیرعت ام یارب دعب Cin ود هک یروطهب .درک در ار لاب یاهتساوخرد یسیلس

 هرگنک هب و مریذپب ار لادم هکنیا یکی .تشاذگ نم یاپ شیپ هار هس وا» :درک

 ASST موس و «دنتسرفب نم یارب ار نآ ادعب اهنآ و مورن و مریذپب هکنیا رگید .مورب
 داد حیضوت ناملرپ «.منکیم باختنا ار یموس هک متفگ وا هب .مریذپن ار لادم
 ره .تسا تیمهایب باک نم Glyn :درادن یاهبذاج شيارب زدلیف لادم هک

 ددجم دییأت هب یزاین تسا تسرد [هدشمولعم] هک یتابثا هک دمهفیم یسک
«.درادن ٍ[لادم و هزیاج قیرط زا]



 ربورگ دیوید هرسن ایولیس /اههنیمخ تشونرس

  

 :هدرک حرطم |, دوخ سدح ay Sly هک شیپ لاس دنح و دص کی زا

 یومع رسب هراکناوپ یرناه .تسا هدش نآ تابثا یعدم یسک لاس ره ابیرقت

 زا یکی و دوب لوا یناهج گنج نامز رد هسنارف روهمجسیئر هراکناوپ نومیر

 «نیبکیدزن رغال دوب یدرم .دوریم رامشهب مهدزون نرق نانادیضایر نیرتقالخ
 تشه ۰۱۹۰۴ لاس رد هلاسم نیا .تشاد یترپساوح هب یدایز ترهش و

 همدقمیب یشسرپ تروصهب ار نآ و درک روطخ وا نهذ هب ؛شگرم زا شیپ لاس

 :دروآ یاهحفص جنپ و Cut ales کی یاهتنا رد

 :تشون وا .درکن سدح نيا تابثا یارب ینادنچ راک هراکناوپ دوخ

“Cette question nous entrainerait trop loin” 

 ةسدنه» هک دوب یژولوپوت ناراذگناینب زا وا (.دربیم اهتسدرود هب ار ام لاس نيا)

 یتاذ یاهیگنیو ؛رابرد نآ عوضوم نوچ دوشیم هدیمان مه «یکیتسال ةفرو
 رظن زا یاهقلح کیک و رادهتسد ناجنف ,نادیژولوپوت هاگدید زا .تساهاضف

 کیتسال سنج زا رگا و دراد خاروس کی اهنآ زا کی ره .دنرادن یقرف لکش

 هراپ کیتسال هکنآ نودب دروآ رد یرگید نآ لکش هب ار نآ ناوتیم دوش روصت

oy » ۳حالطصا هراکناوپ .دوش  (Ao)نینج فیصوت یارب | (دلفینم)  

 Sy Ag) deg Read نیرتهداس .درب راکهب یدرجم کیژولوپوت یاضف
 هلاچم ای هدیشکر گا یتح-- تسا هرک ,نادیژولوپوت رظن زا هک تسا لابتوف پوت
 هب دناوتیم دنج ره تسا «یدعبود ٌهرک» کی یزیج نینج هکنیا تابثا .دوش

 Bl نتشادن حاروس ینعی «هداس یدنبمه» رب ینتبم wal yS یفلتخم یاهلکش

 یخن رگا .تسین هرک اعقاو پویت ای یاهقلح کیک ,لابتوف پوت فالخرب .تسا

 .دینازغاب پوت حطس یور ار نآ و دینک هقلح پوت کی رود هب هرگ تروصهب ار

 رگا اما .دینک عمج هطقن کی رد ار هرگ ,حن رس ود ندیشک اب دیناوتیم هرخالاب
 .دینک هقلح .درذگب نآ طسو خاروس زا هک یتروصهب .پویت کی رود هب ار هرگ

 رگم دینک عمج هطقن کی رد خن رس ود ندیشک اب ار هرگ دیناوتیمن هاگچیه

 ۱ .دیربب ار پویت هکنآ

 .دندوب هدش هتخانش الماک مهدزون نرق طساوا رد یدعبود یاههنیمخ

 یاههنیمخ دروم رد تسا قداص اهنآ دروم رد هچنآ هک دوبن نشور اما

 همه هک درک حرطم ار سدح نیا هراکناوپ .هن اي تسا تسرد مه یذعبهس

 (حاروس دقاف) دنبمه؛داس و (هبلیب و هدرشف) هتسب یدعبهس یاههنیمح

 یدعبهس ٌهنيمخ نیرتگرزب Salles هک ینادنمشناد یارب سدح نيا .دناهرک

 یضایر تابثا یلو .تسا re هوقلاب .دنزادرپیم ملاع لک ینعی هدشهتخانش

alهجوچیه هب  lalلصاحیب دش ماجنا تهج نیارد هک یتامادقا رتشیب .دوبن  

 109 pol GUST هلمج زا ,یمهم یضایر تایفشک هب اهنآ زا یضعب یلو دوب
 یژولوپوت یساسا میهافم زا زورما هک دیماجنا هقوط ٌهيضق و .هرک ٌهیضق

 یضایر یاههزوح نیرتروآراب زا یکی تروصهب یژولوپوت ۱۹۶۰ هد ات
 زاغآ هراکناوپ ٌهلاسم هب ار یمظنم یاههلمح ناوج نانادیزولوپوت و دوب هدمآرد
 داعبا اب یاههنیمخ هک دش مولعم ,نانادیضایر رتشیب يتفگش نایم رد .دندرک

lpm۱۱۹۸۳ لاسس ات .دنایهجس یاههینخ زا عیشراهم شلاب و منی  
 ۲۶۰۰ لاس رد .دوب هدش تباث هس دعب زجب داعبا همه رد هراکناوب سدح

 یضایر تاقیقحت دربشیپ هب هک یصوصخ یداهن ,"یلک یضایر ةسسْوم
 ,یمطایر مهم tied lo ةلاسع هتمقم رآ یی +راکفارب سدع oth po کمک
 .دومن نییعت نآ تابثا یارب هزیاج رالد نویلیم کی و درک مالعا

 یگدنز مامت» :تفگیم ایبملک هاگشناد یضایر شخب سیئر ناگروم ناج

 ذهاش مدرکیمن نامگ ز گره .تسا هدوب نیجع هراکناوپ سدح اب نم یضایر

 «.دیآیمنرب نآ ةدهع زا سکچیه مدرکیم رکف .مشاب نآ تابثا
 اب وگتفگ رد .دوبن یزیرهمانرب و دصق یور زا ناملرپ ندش نادیضایر

 میتشاد ام .تسا هتشادن دروم نيا رد یصخشم میمصت زگره هک تفگ ام

 عمتجم نيا .میدزیم مدق دراد رارق نآ رد شنامتراپآ هک یعمتجم نوریب رد

 .تسا عقاو ونیچیوک مان هب دنلب یاهنامتخاس زا ولمم و روآلالم یاهلحم رد
 وا رد ار تایضایر هب هقالع .هدوب قرب سدنهم هک شردپ :تفگیم هکنانچ

 رگید یضایر یاههلأسم و یقطنم یاههلأسم مردپ» :تسا هدرگیم تیوقت

 نم ٌةعلاطم یارب یدایز یاهباتک و منک رکف اهنآ ةرابرد هک دادیم نم هب ار
 رد «.درکیم راختفا نم هب و .منک یزاب جنرطش هک داد دای نم هب .درکیم هیهت
 هک دوب «یمرگرس یارب کیزیف» زا یاهخسن .داد وا هب شردپ هک ییاهباتک نایم
 ٌةمدقم رد فلوم .دوب یوروش داحتا رد شورفرپ یاهباتکورج ۱۹۳۰ ٌههد رد

lSهدننکرگرس یاههفیطل .هدیچیپ یاههلأسم ءاهامعم» ار نآ تاجردنم . 

 یناگدنسیون زا نم» :دوب هدوزفا و هدرک فیصوت «هرظتنمریغ یاهتهابش و

 ماهدرک لقن یبلاطم تارک هب نیاوت کرام و زلو جروج تربره .نرو لوژ دننام
 ناگدنسیون نيا هک یبلاج یاههبرجت هاهنآ ةدننکمرگرس ٌةبنج زا رظنفرص نوچ
 زا .دشاب کیزیف یاهسالک یارب یاهدنزومآ یاهلاثم دناوتیم دننکیم فیصوت
 نيا زا یلئاسم و تکرح لاح رد لیبوموتا کی زا ندیرپ ؛باتک ثحابم هلمج

 «.میوشیمن قرغ تیملارحب رد زگره «یروانش نوناق قبط» ارچ هک دوب لیبق
 رظن زا ,دنکیم حیرفت یارب وا هک ییاهراک دش هجوتم یتفگش اب ناملرپ

 هاگشاب کی ؛راتس و.هلاس هدراهج ناعز نآ رد .تسا دنبمشززا هیسور ةعماج

 لادم وتای گنوت_گنیش هک یلاس نامه ۰۱۹۸۲ لاس رد .دوب یلحم یضابر
 لماک زایتما تسیادوب رد یضایر یللملانیب دایپملا رد ناملرپ :تسفرگ زاللیف

 تسود هن یلو دوب تسود شياهیمیتمه اب وا .دروآ تسدهب ار الط لادم و

 یدایز De yay شسالک یدوهب درگاش هس ود زا یکی یروگیرگ .کیدزن
 هک شردام .دوب شیاهلاسو نسمه زا وا زیامت ٌةیام انمض هک تشاد ارپا هب

 زا ار یروگیرگ و تخاونیم نلوبو دوب ینف جلاک کی رد تایضایر ملعم
 دیرخ قرض زر شايبيجوت dle یگلاسهدزناپ رد .دربیم ارپا هب یگلاسشش
 یارپا ۱۹۴۶ فورعم یارجا ةهحفص تسناوت یتقو .درکیم نوفامارگ ٌهحفص

«GLIاچیل ار اتلویو شقن ارجا نآ رد .دش هدزقوذ یلیخ دروآ تسدهب |(  

 .درکیم یزاب هزنابلآ
 نآ رد دن دارگتنل هاگشناد دراو ,یگلاسهدزناش رد ۰۱۹۸۲ رد ناملرپ

 کارو یروب هک ار یاهلأسم 9 تقرگ ةسدنخ رد یاهتفرشیپ یاهسرد هاگشناد

Clay1. 
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 نتسرت مایلیو

 هاتسا ًادعب وگاروب .درک لح دوب هدرک مزطع :لکتسا سون را ,يناديضاير

 هک دنتسه یدعتسم رایسب نایوجشناد» :دیوگیم یو .دش وا یرتکد یامنهار

 توافت اهن اب [یروگیرگ فخم] اشیرگ یلو .دننزیم فرح :ندرکر کف زا لبق
 دیه dy تسرک ioe alle aS رگف ,قیص يليخ وا .تشاد
 تعرس .دوبن عیرس وا» :دیازفایم و «.درکیم یسررب قبقد یلیخ ار بلطم

 «.تسا طوبرم قمع هب هکلب تسین هتسباو تعرسهب تایضایر ,چیه ینعی
 ینامیر یاهاضف هسدنه صصختم فلکتسارد ناملرپ دون ةهد لیاوارد

 نآ زا و دوب هدش-یتنس یسدیلقا ةسدنه زا ییاهمیمعت-فوردناسکلا و

 .درک اکیرمآ و هیسور مهم یضایر یاههلجم رد یتالاقم راشتنا هب عورش نامز
 دندرک توعد وا زا کورب ینوتسا و کرویوین یاههاگشناد ۱۹۹۲ لاس رد

 دصق هب ار هیسور ناملرپ هک ینامز .دنارذگب اهنآ زا کی ره رد ار مرت کی
 داتسا کورتسا نذ .دوب هدیشاب ورف هیسور داصتقا درک کرت هدحتم تالایا

 لخاد هب جراخ زا سانکسا یاههتسب هک دروآیم دای هب یت .یآ .ما تایضایر

 یرایسب دننام هک فلکتسا رد هتسشنزاب ینادیضایر هب ات دش قاچاق هیسور
 .دوش هداد دوب هدش رقف راحد شناراکمه زا

 :یضایر یللملانیب ٌةعماج تختیاپ هدحتم تالابا رد تساقا زا ناملرپ

 شناتسود هب .دیشوپیم یگنر یاهوهق یتیربکلمخم کا زور ره .دوب دونشخ

 و هرینپ gb لماش طقف وا ییاذغ ٌةمانرب هک تفگیم کرویوین هاگشناد رد

 یورهدایپ .تشاد یناگتسب اجنآ رد هک ,نیلکورب ات تشاد تسود .تسا ریش

 يدنلب زا شناراکمه زا یضعب .درخب ار یسور گنریاهوهق یتنس نان و دنک
 وا زا یسکرگا .دندرکیم بجعت ,تشاد لوط جنیا دنچ هک ,شناتشگنا نخان

 دشر اهنآ یتقو» :دادیم باوج دنکیمن هاتوک ار شیاهنخان ارج هک دیسرپیم

 هب ینیچ ناوج نادیضایر کی اب راب کی .«؟موش ناشدشر عنام ارچ .دننکیم

 یلاع تاعلاطم ةسسوم رد یرانیمس رد ات تفر نتسنیرپ هب "نایت گناگ مان

 .دبای روضح نتسنیرپ

 زکرم ههد دنچ لوط رد نتسنیرپ هاگشناد دوخ و یلاع تاعلاطم ةسسوم
 ینادیضایر .نتسرت مایلیو هداتفه ّةهد رخاوا رد .دندوب کیژولوپوت یاهشهوژپ

 1. هم طلفس

 ۱ ةرامش ۰۱۶ لاس ؛۲ رامش ۰۱۵ لاس .یضایر رشن

  

 نتلیمه دراچیر

 مسر ذغاک و یچیق زا هدافتسا اب ار شیاههدیا تشاد تسود هک نتسنیرپ زا

 وا “55 داهنشیپ یدعبهس یاههنیمخ یدنبهدر یارب یاهویش هتک ناحتما

 توافتم یاهلکش یرایسب هب ناوتیم !ر اههنیمخ دنچ ره هک درکیم لالدتسا
 یمشیربا a= jb یاهعطق نام ؛دنراد «حجرم» ee‘ کی اذهعم ؛دروآ رد

 دیآیم رد نکنام لکش هب دوش هدیشک یطایخ نکنام یور رگا هک
 ای کی هب ناوتیم ار یدعبهس ةنيمخ ره هک درک حرطم ار رظن نيا نتسرت

 .درک هیزجت --یورک عون هلمح زا -نکمم ٌةهفلوم عون تشه نایم زا هفلوم دنچ

 یاههنیمخ همه دش فورعم یزاسیسدنه سدح هب هک نتسرت ةيرظن

 هراکناوپ سدح زا یدنمورین میمعت ,نیاربانب و دنکیم فیصوت ار نکمم یدعبهس

 رزیم یرب .دیسریم تابثا هب هراکناوپ سدح .دشیم دییات هیرظن نیارگا .تسا

 اعطق» هراکناوپ و نتسرت یاهسدح تابثا هک تفگیم دراوراه زا ینادیضایر

 ات تسا نکمم رگید یاههتشر یارب اهسدح نیا یاهدمایپ «.دنکیم زاب ار اهرد

 SN یساسا تیمعا اهتادیشایر نيازب اهنلاس میل یلو دوش راکنشآ افلاس

 زادنامشچ هک تسا یمتسیب نرق سروغانیف ةيضق عون کی نيا» :تفگ یو
 «.دهدیم رییغت ار

 ناشن ةدنرب یژولویوت رد شدرواتسد رطاخ هب نتسرت ۱۹۸۲ لاس رد

 نتلیمه دراچیر مان هب لنروک هاگشناد رد ینادیضایر ,لاس نامه رد .دش زدلیف
 تابثارد درکیم نامگ هک تشون یچیر شراش مان هب یاهلداعم ٌةرابرد یاهلاقم

 شراش درکلمع .دوب دهاوخ دیفم «هراکناوپ سدح نیاربانب و ؛نتسرت سدح

 کی رد تروصنیا هب امرگ هامرگ ةلداعم قبط .تسامرگ نایرج هیبش یجیر

 دباییم نایرج رتدرس یاهتمسق هب رتمرگ یاهتمسق زا هک دوشیم شخپ مسج
 ندرکراومه اب مه یچیر شراش .دوش داجیا مسج رد یتخاونکی یامد هکنآ ات

 .دشخبیم هنیمخ هب یرتتخاونکی یسدنه تایصوصخ ههیدنلب و یتسپ

 و تایصوصخ بحاص و یتانیسنیس یلاها زا یکشزپ دنزرف نتلیمه

 :درکیمن قیبطت نانادیضایر راتفر زا جیار یاهشیلک ريوصت اب هک دوب یراتفر

 .دوب ینارذگشوخ و ,یراوسجوم «یراوسبسا لها rage و هظحالمیب

 هلو لهچ رد .تسنادیم شایگدنز تاحیرفت زا یکی افرص ار تایضایر
 تالاقم هتشر کی زا رظنفرص یلو تفریم رامش هب لوا زارط یسردم ,یگلاس

 یکدنا نایوجشناد و دوب هدرکن رشتنم یدایز تالاقم ,یچیر شراش ژرابرد مهم

 یارب و دوب هدناوخ ار نتلیمه یاههلاقم ناملرپ .تشاد یسانشراکزا سی ةرودرد

 وا اب ییورمک اب نآ زا دعب و تفر یلاع تاعلاطم سوم هب وا ینارنخس ندینش

.درک وگتنگ



 ربورگ دیوید ,رسن ایولیس /اههنیمخ تشونرس

   
“eis 

 وئای گنوت-گنیش

 دزیم دنخبل وا .مسرپب وا زا ییاهزیچ متساوخیم ًاعقاو نم» :دیوگیم یو
 دعب یلاس دنچ هک یبلاطم زا یضعب ةرابرد نم اب .دادیم شوگ هلصوح اب و

 بوذجم اعقاو .درکن دیدرت نم هب اهزیچ نیا نتنگرد .دز فرح درک رشتنم

 .دننکیمن راتفر روطنيا اهنادیضایر بلغا .مدش شایرظندنلب و ییورهداشگ

 رکف مه یچیر شراش هب هاگهگ و مدرکیم راک یفلتخم تاعوضوم یور نم

 دمهفب ات دشاب یگرزب نادیضایر مدآ دوبن مزال» :دیازفایم ناملرپ .«مدرکیم

 یلیخ زیچ هک دمآیم مرظن هب .تسا دیفم یزاسیسدنه یارب عوضوم نيا هک
 «.مدادیم همادا ندرک لاّوس هب و ,منادیمن هراب نیا رد یدایز

 .درکیم یچیر شراش ةرابرد نتلیمه زا یتالاوس مه وئای گنوت_گنیش

 یاهتوافت مغریلع و دندوب هدش انشا مهاب داتفه aaa jo نتلیمه و وتای

 .دندوب مه کیدزن ناتسود ,یگنهرف ةنيمز و یقالخا تایصوصخ رد دایز

 ,دسانشیم بوخ ار ود ره هک وگهیدنس رد اینرفیلاک هاگشناد رد ینادیضایر

 .دمانیم «مه یگدنز یضایر یاهقشع» ار اهنآ
 اهدص اب هارمه .دوب ههام جنپ وا هک ینامز ۰۱۹۴۹ لاس رد وئای ةداوناخ

 نیچ یلصا نیمزرس زا .دنتخيرگیم Sle یاهشترا ربارب زا هکر گید ةدنهانپ رازه

 دحتم للم یدادما نانکراک زا هک شردپ sil زا لبق لاس .دنتفر گنکگنه هب
 هداد تسد زا قفومان تالماعم هتشر کی رد ار هداوناخ زادناس رتشیب دوب

 سیردت هب شدنزرف تشه و رسمه جراخم ext یارب گنکگنه رد .دوب
 .تخادرپیم ینیج کیسالک تایبدا و هفسلف یصوصخ

 سپ نآ زا و تشذگرد هیلک ناطرس زا شردپ هک دوب هلاس هدراهچ وتای

 شردام هک یرصتخم لوپ و یحیسم یاهرنویسیم تاقدص قیرط زا اهنآ یگدنز
 gk gay BIE .دشیم tae .دروآیم تسدهب شایتسد یاهراک شورف زا

 و سرد فقو ار شدوخ سپ نآ زا یلو دوب تیلووسم ساسحا نودب یلصحم
 ؛کورتسا ند .دادیم سرد رگید نالصحم هب دمآرد بسک یارب و درک هسردم

 :تفگیم .دسانشیم او وئای تسا لاس تسیب هک ,یت .یآ .ما نادیضایر

 یگدنز دهاوخیم هک تسا .نيا دربیم شیپ هب ار وئاب هک یاهزیگنا زا یشخب»

 هک دوب دوملت رسفم کی دننام gh ردپ .دشابن شردپ یگدنز لثم شدوخ
 «.دننکیم یگدنز رقف رد شناکدوک

 نشدگنیش هحوت اجنآرردو دناوخ یضایر گنکگنه ینیج هاگشنادرد وئای

 یسروب «نرچ کمک هب .درک بلج دوخ هب ار ینیچ ٌةتسجرب نادیضایر «نرچ

 یفورعم ٌةيضق بحاص نرچ .تفرگ قلعت وئاب هب یلکرب رد اینرفیلاک هاگشناد رد

 دوخ یراک رمع رتشیب وا .دهدیم دنویپ مههب ار هسدنه و یژولوپوت هک تسا

۱۷ 

 ملع و تایضایر دربشیپ هب کمک یارب اما دنارذگ اکیرمآ یلکرب هاگشناد رد ار

 نآ رد .درکیم رفس نیچ هب اهدعب و ناویات ,گنکگنه هب ًررکم دوخ نطو رد
 رادروخرب یدایز مارتحا زا نیج یملع تیقفوم رهاظم زا یکی ناونعهب روشک

 .دوب

 ره درک زاغآ یلکرب رد ۳ یلیمکت تالیصحت ةءرود ۱۹۶۹ لاس رد وتاب

 روضح مه یرگید ددعتم یاهسرد رد و درکیم مان تبث سرد تفه رد مرت

 و داتسرفیم نیچ هب شردام یارب ار دوخ سروب غلبم زا یمین .تفاییم
 نیلوا دروم رد وا .تشادیماو نیسحت هب ار شناداتسا دوخ یشوکتخس اب

 نامه یور هک رگید نادیضایر ود اب ار نآ زایتما دش روبجم شمهم درواتسد
 ار یاهلاستسیب سدح ۱۹۷۶ لاس رد .دنک تمسق دندرکیم راک هلأسم
 دراد نامسیر ٌةيرظن رد یساسا تیمها زورما هک هنیمخ عون کی ةرابرد

 سدح هب هک سدح نآ زا یتابث ًالبق یوسنارف نادیضایر کی .درک تباث
 رتیوق هجیتن رد و رتیلک وئای ناهرب یلو دوب هداد تسدهب تسا موسوم یبالاک

 .(دنمانیم وئای-یبالاک یاههنیمخ ار اههنیمخ عون نيا زورما اهنادکیزیف) .دوب
 وا» :دیوگیم یلاع تاعلاطم سوم قباس ریدم و نادهسدنه تیفیرگ پیلیف

 هکلب دوبن عوضوم کی هب یلیصا شرگن عادبا و یزادرپهیرظن رکف هب نادنچ
 طقف نامز نآ رد هک دوب یراوشد هداعلاقوف یکینکت لئاسم لح ششغو مه

 «.دمآیمرب نآ :دهع زا ,شاهدارا یورین و شوه فرصهب وا
 ةسسْوم یملع تأیه مئاد تیوضع هب یگلاس یسرد ۱۹۸۰ لاسرد وتای

 تسا هدوب یدارفا نیرتناوج زا یکی و دش بوصنم نتسنیرپ یلاع تاعلاطم
 نایوجشناد بذج هب نآ زا سپ .تسا هتفاي تسد تمس نیا هب نونکات هک

 یتیسب درک ویلوا و بک gud alts tity دعب لاس ود وآ .تنشانوپ طبس
 ةناتسآ رد و هلاسداتفه نرج نامز نآ رد .تسا هدرب ار ناشن نیا هک تسا

 درک مزج ار دوخ مزع وئاب» «نرچ ناگتسب زا یکی لوق هب .دوب یگتسشنزاب
 یریگهرانک نرچ هک دوب نآ تقو و دوش ینیچ فورعم نادیضایر نیمود هک

 «.دنک

 ۱۹۸۳ لاس رد یتقو و .دنک مادختسا ار وئای دوب هدمآرب ددصرد دراوراه

 ةصق» زا یتیاور ثیفیرگ پیلیف .دهدب وا هب ار داهنشیپ نیمود تفرگ میمصت
 هدکشناد سیئر یارب ار ینیج کیسالک یاهناتساد زا «هاشداپ هس یسامح

 سیسأت یایژر ینیچ نارواگنج زا یکی دالیم زا سپ موس نرق رد .درک لقن

 غارس نیچ رد هک یرادرس نیرتهتسجرب اما دنارورپیم رس رد ار یروتارپما کی

 ورعلق هبرادرس نآ یوجتسج زد.راب هس ,سپ :دوب ,Gd مادختسا رد تشاد

 وا هب درک تقفاوم دوب هتفرگرارق وا راک نيا ریثأت تحت هکر ادرس و تفر نمشد

 سیتر .دننک سیسأت نیچ رد ار هلساس کی دندش قفوم اهنآ و .دوش قحلم
 ,نامز نآ رد وئای یگدنز لحم ؛ایفلدالیف هب دوب هتفایرد ار هراشا هک هدکشناد
 رد هرخالاب .تفریذپن ار تمس نآ وئای یلو .دهدب وا هب ار داهنشيپ ات درک رفس
 .دورب دراوراه هب هک درک تقفاوم ۱۹۸۷ لاس

 راک دربشیپ رب هوالع و داد شرتسگ ار دوخ یاهتیلاعف دراوراه رد وئای
 و نایوجشناد و ناراکمه اب کرتشم یاههمانرب یارجا هب عورش شدوخ یشهوژپ
 یاهنادیضای ر غارس هب بلغا یتسود و یراکمه یارب .درک اهرانیمس یهدنامزاس

 زا شیب یلو تفریم سکیم مایلیو و نئوش دراچیر دننام قالخ و رکتبم

 صخشت رطاخهب مه و لیخت تردق رطاخهب مه هدوب نتلیمه بوذجم همه

 اب مناوتیم نم» :تفگ ام هب نکپ رد نامسیر ٌةيرظن سنارفنک لالخ رد 4!

 هدیقع وئای «.اهنیا ریاظن و .منک شدرگ «مورب انش وا اب .منارذگب شوخ نتلیمه
ًةلداعم زا هدافتسا اب ار نتسرت و هراکناوب یاهسدح دناوتیم نتلیمه هک تشاد



۱/۸ 

 اههلاسم نیا یور ار دون دو درک بیغزت اب وا و دنگ تباث یجیر شیاش

 وا اب تاقالم» :تفگ نتلیمه ةرابرد رفن ود ره ناتسود زا یکی .دنکزکرمتم
 هداعلاقوف راک ددصرد هک دوب یراب نیلوا نيا .درک نوگرگد ار وا یضایر یگدنز

 شناشن ار هار تهج و دیشخبیم تماهش وا هب وئای اب وگتفگ .دوب هدمآب یمهم
 «.دادیم

 یزوریپ .دنک کمک هراکناوپ سم لح هب دناوتب رگا هک درکیم نامگ وتا
 طساوا رد .دوب دهاوخ نیچ یارب هکلب شدوخ صخش یارب اهنتهن یمهم
 نیمز گنایج اب راب نیدنج ینیج نادنمشناد زا رگید یاهدع و وا هدون هد

 یملع یاهداهن یزاسزاب ةرابرد وا اب ات دندرک تاقالم نیچ روهمجسیئر
 .دننک هرکاذم و ثحب دوب هدش بیرخت یگنهرف بالقنا رثا رپ هک روشک نآ
 هک لیمساویتسا .دندربیم رس هب یرابتکالف عضو رد نیچ یاههاگشناد

 زا سپ و دش زدلیف لادم ةدنرب Th داعیا رد هراکناوپ سدح تایثا رطاخسب
 هاگشناد tS oe .تخادرپ گنکگنه رد سیردت هب یلگرب زا یگتسشنزاب

 «کرتشم قاتا کی .دیسریم ماشم هب اهنآ رد راردا یوب هک ییاهرالات» نکپ
 تایه یاضعا هب یزیجان قوقح و تشاد «اهرایداتسا همه یارب راک رتفد کی

 هب هک درک pets | گنکگنه ذفتتم کالم کی وتای .تخادرپیم یملع

 ةنیزه و دهدب یلام کمک نکپ رد نیچ مولع یمداکآ تایضایر یوتیتسنا

 هدهعهب ار لاس جنیو لهچ ريز ینیچ نانادیضایر هب زدلیف هیبش یلادم یاطعا

 شراش ةرابرد وا اب شکرتشم راک و نتلیمه ؛نیچ هب شیاهرفس رد وئای .دریگب

 ینیچ ناوج نانادیضایر یارب ییوگلا ناونعهب ار هراکناوپ سدح و یچیر

 لک هک دنیوگیم هشيمه نیچ رد» :تفگ نکپ سنارفنک رد یو .درکیم حرطم

 متخاس یاهفیطل مه نم .دزومایب رگید گرزب نانامرهق ای وئام زا دیاب تکلمم
 «.دزومایب نتلیمه زا دیاب تکلمم مامت هکنیا نآ و .تسا یدجهمین هتبلا هک

 ۱۹۹۳ لاس رد یو .دوب هتخومآ نتلیمه زا ییاهزیچ البق ناملرپ یروگیرگ

 اجنآ رد هک ینامز .تفر یلکرب هاگشناد هب هلاس ود سروب کی ژا هدافتسا اب

 قیقحت لوغشم هک تفگ اهنآ زا یکی رد و درک داریا ینارنخس دنج نتلیمه .دوب
 ارجا رظن زا نتلیمه يجچير شراش ٍدربهار .تسا هراکناوپ سدح ٌةنیمز رد

 نیرتگرزب ةرابرد شیاهینارنخس زا یکی زا سپ وا .دوب راوشد و ینف هداعلاقوف
 شراش تحت اضف کی یتقو .درک تبحص ناملرپ اب دراد هار رس رب هک یعنام

 هک یزیچ هب و دنباییم لکش رییغت یحاون زا یضعب دوشیم راومه یچیر
 موسوم یحاون زا یخرب .دنوشیم لیدبت دنمانیم «یگنیکت» ار نآ اهنادیضایر

 یزیچ .دنیآیم رد یهانتمان یلاگچ اب یاهدیهابت یحاون تروصهب «ندرگ» هب
 .دوب «راکیس» مان هب یگنیکت یعون .دوب هتخادنا رسدرد هب رتشیب ار نتلیمه هک

 تایصوصخ هب یبایتسد دیاش .دنوش لیکشت اهراگیس رگا هک دوب نارگن نتلیمه

 ةرایرد البق هک یادلاقع ور سذح ناملرپ .دشاب نگدسریغ تشازنگی یسدنه
 و -نتسرت سدح تابثا رد تسا نکمم دوب هتشون فوردناسکلا یاهاضف

 راگیس ةلاسم نتلیمه هکنآ زا سپ هتبلا هیايب نتلیمه راک هب -هراکناوپ سدح
 ةيضق زا ایآ هک مدیسرپ نتلیمه زا راب کی» :تفگ ام هب ناملرپ .دنک لح ار

Y pi postهن اب درادیعالطا ماهدرکن رشتنم یلو هدرک تبا نم هک یصاخ . 

og aeدروآیمنرد رس منکیم تبحص شاهرابرد نم هک یزیچ زا وا هک مدرب .» 

 وتای زا یبلاطم تسا نکمم ناملرپ» :دیوگیم .یت .یآ .ما داتسا کورتسا ند

 «.دنتخوماین وا زا یزیچ اهنآ نامز نآ رد یلو دشاب هتخومآ نتلیمه و
 عیدب هداعلاقوف Dis tee یلکربرد شتماقا لاس نیلوا رخآ ات ناملرپ

 لاس) خیروز رد نانادیضایر یللملانیب ةرگنکرد هک دش توعد وا زا .تشون
 ٌةسسوم و ویوالت ,نتسنیرپ هدرفنتسا یاههاگشناد و .دنک داریا ینارنخس ۴

1. collapsing 

 ۱ ران ۱۶ لاس:۲ ارامش :۱۵ لا :نیضاتر رشت

  

 ناملرپ یروگیرگ

 نکلح هلأسم وای دتنام مه ناملرپ .دنداد راک داهنشيپ وا هب یلاع تاعلاطم

 یرظن بوچراچ کی نتخاس فرص تقو اهلاس هکنآ یاجهب .دوب یراهق

 فرص ار دوخ ٌمغ و مه دنک یفرعم یدیدج یشهوژپ ثحابم اي دنک هدیچیپ

 رادمان نادیضایر فومورگ لیئاخیم iS .درکیم صاخ جیاتن ندروآ تسدهب

 یصاخ ینث لکشم رب هدرکیم یعس ناملرپ .هتشاد یراکمه وا اب هک سور

 هدوب هدنامرد راک نيا رد ارهاظ و دنک هیلغ فوردناسکلا یاهاضف اب طابترا رد

 رظنهب لسنیال هلأسم .دیآرب نآ ةدهع زا تسناوتیمن» :دیوگیم فومورک .تسا

 «.دیسر یم

iB tle te wy sly Kyo tab Gee SE le w gladly 

 و نتلیمه یجیر شراش ٌةلداعم هب امئاد شنهذ هک دیدیم «یلکرب رد اما .دنک

 زا یضعب .ددرگیمرب دنک لح تساونیم نآ کمک هب نتلینه هک یاهلأاسم

 هدش لیامتم یشکتضابر هب شیب زا شیب وا هک دندش هحوتم ناملرب ناتسود

 ًبیرقت یاهناخ اب دندمآیم وا نامتراپآ هب هک گروبزرتپنس زا ینانامهیم .تسا

 زا یاهعومجم هب ار یگدنز وا هک دندوب نارگن اهیضعب .دندشیم هجاوم تخل
 ةتيمک یاضعا زا یکی یتفو .دشاب هداد لیلقت ریذپانفاطعنا عوضوم لوصا
 ةبيمض لب نآ ۶ دنک وا (ییاک قیاوس) 60:۷۰ راتساوخ هرفتس] مادختسا
 دنسانشیم ارم راک اهنآ رگا» :تفگ ناملرپ ,دنک همانهیصوت یارب تساوخرد

 نم راک اب سپ دنرآد وایت 0.۷۰ نیا جرگآ و هرات نم ۷. هب نیزایت
 «.دنرادن ییانشا

 رذ و تفریذنت ار کیچیه اما درک تفایرد راک یارب داهنشيپ دنچ ماجنارس

 ةستسوم راد pill راک اجنآ رد .تشگزاب گرویزرتپنس .هب ۱۹:۹۵ .ناتستپات

 رد رالد دص زا رتمک تفرگیم اجنآ زا هک یقوقح .تفرگ رس زا ار فلکتسا

 دناوتیم هک هدرک زادناسپ لوپ ردقنآ اکیرمآ رد دوب هتفگ یتسود هب) دوب هام

 ترجاهم لیئارسا هب نآ زا لبق لاس ود شردپ .(دنارذگب نآ اب ار شرمع ةیقب

 قحلم وا هب جلاک مامتا زا سپ تشاد دصق مه شرتکچوک رهاوخ و دوب هدرک

 هب مه ناملرپ و .دنامب گروبزرتپنس رد دوب هتفرگ میمصت شردام اما .دوش
 هیسور رد هک ماهدیمهف» :تفگ فلکتسا رد شناراکمه هب :تسویب شراام

 «.منک راک مناوتیم رتهب

 هتفاب یضایر هفرح رد یراوتسا تیعقوم یگلاس هنو تسیب رد ناملرپ

هتشادرب دوخ شود زا ار یاهفرح یاهتیلووسم زا یرایسب لاح نیع رد و دوب



 ربورگ دیوید رسن ایولیس /اههنیمخ تشونرس

 هک تسنادیم و دنک لابند دهاوخیم هک ار یاهلأسم ره دوب دازآ وا .دوب

 رادروخرب یدج هجوت و لابقا زا .دریگب نآ پاچ هب میمصت رگا :شراک لصاح

 یلکرب رد ار ناملرپ هک درفنتسا رد ینادیضایر .گربشایلا فوکای .دش دهاوخ

 یور ندرک راکروظنمهب هیسور هب ناملرپ تشگزاب هک دنکیم نامگ .تخانشیم

 :درک دنیات ار .سدح يا ام اب وگتفک رد ناملرب .تسا هدوب هراکناوپ نندح

 کی زا لاح نیع رد و دنک راک ییاهنتهب دادیم ناکما ناملرپ هب تنرتنیا
dinkنتلیمه تالاقم رد سسحت هب وا .دوش دنمهرهب تاعالطا یمومع  

 ةرابرد رانیمس دنج و دنک ادیپ وا رکفت ٌهوحن دروم رد ییاهخنرس ات تخادرپ

 جایتحا یسک کمک هب وا» :دیوگیم ناملرپ ةرابرد فومورگ .درک رازگرب وا راک

 نیا -دروآیم نم دای هب ار نتوین و دنک راک اهنت دراد تسود الوصا .تشادن
 .مدرم ٌهديقع هب یهجوتیب olla ندرک راک .هدیا کی هب نهذ لاغتشا همه

 ینهذ لاغتشا مه وا یلو .تسا رتهب وا زا ناملرپ و تشاد یاهدننز راتفر نتوین

 «.دراد یدیدش

 زا یضعب ًةرابرد نآ رد هک داد راشتنا یاهلاقم ۱۹۹۵ لاس رد نتلیمه

 ندناوخ اب ناملرپ .دوب هدرک ثحب هراکناوب سدح تابثا لیمکت یارب شیاههدیا

 اهندرگس عناوم رب هبلغ تهج رد یتفرشیپ نتلیمه هک داد صیخشت هلاقم نآ

 تفرشیپ زا یاهناشن چیه نم» :تفگ ام هب وا .تسا هدرکناهراگیس و

 هدش فقوت راجد نآ زا لبق یتح دیاش وا راک .مدیدن ۱۹۹۲ لیاوا هب تبسن

 رد .دسانشیم تسبنب زا ییاهر یارب یهار درکیم رکف ناملرپ یلو «.دشاب
 تایلک و تشون وا هب یلصفم ٌهمان نتلیمه اب یراکمه دیما هب ۱۹۹۶ لاس

 .دادن یباوج چیه وا» :ناملرپ ٌةتفگ هب اما تشاذگ نایم رد وا اب ار شیاههدیا

 «.منک راک اهنت متفرگ میمصت سپ

 هدش هفقو راجد هراکناوپ سدح ٌهنیمز رد نتلیمه راک هک تسنادیمن وتای

 «یضایر فرح رد شدوخ رابتعا و تیعقوم ؛رابرد یاهدنیازف ینارگن وا .تسا

 ار وا یاج یرتناوج نادیضایر دیسرتیم هچ تشاد ,نیچ رد صوصخ هب

 مهم مکح نیرخآ وئای هک ینامز زا لاس هد زا شیب .دریگب نرچ ثراو ناونعهب
 هدرک رشتنم یدایز تالاقم تدم نیا رد دنج ره .دوب هتنشذگ درک تیاق ار ذوخ

 دهاوخیم وئای» :تفگیم :کوربینوتسا رد ینادهسدنه ,نسردنا لکیام .دوب

 تیاضت وا زا دیاب ًافسدته رذ] ینیچ ره هک دنکیم زکف .دشاب هسدته ناظلد

 نازکید درادن تسود .دنشاب هعشاذ تراظن و یتسرپرس زیج همخ زب وآ ودریگب

a4 «.دننک یزادناتسد وا ورملق S glهزوح نیا رب شاهطلس ظفح هب ممصم  

 رانیمس دراوراه رد .دنرب هلمح مهم لئاسم هب درکیم بیغرت ار شنادرگاش هدوب
 راب ره و راب هس هتفه ره هک تشاد لیسنارفید هسدنه رد یراوشد هداعلاقوف

 SU دوب فظوم نایوجشناد زا کی ره .دشیم راتگرب تعاس :ةبس تم هی

 «دزاس صخشم ار نآ یاهاطخ .دنک یزاسزاب و رورم ار یاهتفای راشتنا هزات

 و حیرص تسا روبجم نادیضایر هک تشاد هدیقع وئای .دنک رپ ار اهناکش و

 .درکیم نیقلت شنایوجشناد هب ار ماگ هب ماگ تقد تیمها و .دشاب قیقد

 یکی ,دریگیم قلعت نادیضایر کی هب تروص ود هب لوا تسد راک اینم
 لاکشا اي صقن هکنیا رگید و .دنک هضرع یلوا تسد تابثا شدوخ هکنیا

 تالاکشا طقف یلو .دزاس فرطرب ار نآ و دنک ادیپ نارگید تابثا رد ار یمهم

 اهنآ عفر هک تسا-مزال یاهلالدتسا نادقف ای ندوب طلغ -یعقاو یضایر
 طوبرم صتاقن ندرک فرطرب .دشاب لوا تسد راک دروم رد اعدا یانبم دناوتیم

 io هاتوک یارب تسا

 زلیاو وردنا یتقو ۱۹۹۳ لاس رد .دیآیمن باسح هب -دشاب هتفر راکهب تابثا

 نيا عفر .تسا هدش ادیپ امرف ٌهيضق نیرخآ زا شتابثا رد یلاکشا هک درک شاف

 لاس.ات :دنک تکرش نآرد تسناوتیم یسکره هک دوب یاهنافصنم یزاب لاکشا

 " بم هک یتاراصتخا و اهربنایم-حیضوت و نایب هب

 هک دناهدیقعمه نانادیضایر رتشیب یلو .درک لصفولح ار لکشم زلیاو هک دعب

 وا راک .دروآ رد حیرص تروصهب ار تابثا کی ینمض لحارم یصصختم رگا

 تسردان و صقان ار یلصا تابثا ناوتیمن و تسا یحیضوت و ینایب عون زا
 .درک دادملق

 .تسا لکشم ینایب ناصقن و یضایر ناصقن نیب توافت صیخشت یهاگ
 یعدم و دنتفرگ هابتشا مهاب ار ود نيا راب کی مکتسد شنادرگاش و وئای
 ار اعدا نیا نانادیضایر رگید یلو دندش ناشراک ندوب لوا تسد و تلاصا

 رتناسکلا زا دب یلگربرد Ale نادیشایر ۰۳۹/۹۶ لاس رد ءفلساد دعیومان

 رد موهفم نيا .دوب هدرک تباث یاهنیآ نراقت ةرابرد ار یضایر یسدح لاتنویگ

 ریاس رظن هب تابثا نيا کرد دنچ ره .دراد یساسا تیمها نامسیر ٌةيرظن

 .دندوب نیبشوخ وا لحهار یتسردهب تبسن .دومنیم لکشم نانادیضایر

 درفتتسا رد هک وئای قباس نادرگاش زا یکی اویل گنفک ۰۱۹۹۷ زییاپ رد

 ةتفک هب .درک داریا یاهنیآ نراقت ةرابرد دراوراه رد ینارنخس کی .دادیم سرد

 تهابش هک تخادرپ یتابثا هئارا هب ویل .دندوب راضح وزح هک نادهسدنه ود

 هک تسا یاهلاقم نومضم ْناهرب نیا تفگو تشاد لاتنویگ تابثا هب یریگمشج

 :یاهنادهسدنه زا یکی .تسا هتشون وا نادرگاش زا رگید یکی و وئای یراکمه اب

 دارفا زا یکی ناونعهب طقف ار لاتنویگ مان ویل :دیوگیم ینارنخس رد رضاح
 شتابثا هک تشاد هدیقع ویل) .دروآ .دندوب هدرک یراک هنیمز نآ رد هک یددعتم

 (.تسا لاتنویگ ناهرپ اب توافتم اساسا

 درک تفایرد شناراکمه و وئای یاضما هب یلیم-یا لاتنویگ مایا نامه رد
 وا یراذگدامن و نکممریغ وا یاهلالدتسا کرد اهنآ رظن هب هک نومضم نیا اب
 زا لیمیا ناگدنتسرف .دناهتفای یتابثا ناشدوخ اهنآ و تسا هدمآ هدننکجیگ
 زا ام ٌهلاقم ییاهن ةخسن رد» :دنتشون و دندرک ریدقت لاتنویگ «ناشخرد ةديا»

 «.دش دهاوخ ینادردق امش مهم راک

 ییایسآ ٌهلجم رد «آ یاهنیآ لصا» ناونع اب یاهلاقم oe aie دنچ

 رد .تفاي راشتنا تسا نآ ناراتساریو زا مه وثای هک ؛(۸.7.۸6) تایضایر

 سدح «لماک تابثا نیلوا» ار دوخ راک شراکمه ناگدنسیون و وای .هلاقم نیا
 دندوب هتشون و هدرک دای لامحا هب طقف لاتنویگ زاک زا اهنآ .دندوب هدیمان یاهنیآ

aildisleeyدناهدناوخ | 3 هتسحرب ناصصختم زا یرایسب هک» وا تابثا » 

 .دندوب هدرکن صخشم ار یصاخ یضایر صقن چیه یلو .تسا صقان

 داریا منادب متساوخیم نم» :تفگ ام هب وا .درک بجعت یلبخ لاتنویگ

 رد یو «.منک عافد مدوخ زا ای اوسر ار اهنآ هکنیا هت تسیج نم راک هب اهنآ

 رد و دوب یاهحفصهس یتشوناپ لماش هک داد راشتنا یاهلاقم ۱۹۹۸ سرام

 دنج .درک هراشا شدوخ تابثا Sb OWT ge هباشت دراوم زا یدادعت هب نآ

ue olوا زا شدشزرا ناراکمه هک وگاکیش هاگشناد رد یناوج نادیضایر  

 لاتنویگ ناهرب هک تفرگ هجیتن .دنک قیقحت هعزانم نيا ٌةرابرد دندوب هتساوخ

 OLS نیا یور شنایوجشناد قافتا هب اهلاس هک دیوگیم وئای اما .تسا لماک
 ام» دیوگیم وا .دناهدروآ تسدهب لاتنویگ زا لقتسم ار تابثا اهنآ و هدرک راک
 «.میتشون ار اهنآ و میتشاد ییاههدیا نامدوخ

 حر نیچ یضایر تالیکشت و نرچ اب وئای یدج لباقت نیلوا .دعب یتدم
 55 (IMU) یضایر یللملانیب ٌهیداحتا تشاد دیما نرچ هک دوب اهلاس .داد

 نانادیضایر زا رفن دنچ ةتفگ هب .دنک رازگرب نکپ رد ار نانادیضایر یللملانیب
al goدرکیم یعس تاظحل نیرخآ رد وئای .دندوب لاعف هیداحتا رد نامز  

 ناراکمه زا یفاک دادعت تسناوتن اما .نکپ هن دوش رازگرب گنکگنه رد هرگنک

 ۲۰۰۲ ةرگنک تفرگ میمصت تیاهن رد هیداحتا و دنک هارمه دوخ داهنشيپ | |,
1. Kefeng Liu
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 گنکگنه هب هرگنک لاقتنا رد یعس هک دنکیم راکنا وتای) دوش رازگرب نکپ رد

 ار ناناذخس ۶ ذش رومام هیداعتا فرط را هک یهورگ نایم رد .(تسا هتشاد

 ینامز هک دشیم هدید .نایت گناگ وتای یوجشناد نیرتقفوم مان .دنک باختنا
 رد نابزیم هم .یت .یآ .ما داتسا الاح و دوب کرویوین Rails رد ناعلرب اب

 .دنک داریا یمومع ینارنخس کی درک توعد نایت زا مه نکپ
 یاهشهوژپ ُةرابرد یرورم یاهلاقم ۰*۲۶ سرام هام رد وا .دش ریگلفاغ وئای

 باتو بر پ تاراشاو تاعاجرا هب نیزم هکدوب هدرکرشتنم شدوخ ٌهتشررد دیدج

 ةيرظن سنارفنک نیتسخن یرازگرب اب وا .دوب ناشکرتشم یاههژورپ و نایت هب

 BSS یرازگرب زا شیپ زور دنچ شیامه نیا .درک لثم هب هلباقم نکپ رد نامسیر

 دنچ و گنیکواه نویتسا وئای .تفای شیاشگ ۲۰۰۲ توا رخاوا رد یضایر

dele dah»نیچ یاههمانزور و دننک تکرش سنارفنک رد هک درک یضار ار لبون  

 یبیترت یتح وتای .دوب فورعم نادنمشناد ریواصت زا ولمم زور نیدنچ تدم هب

 هک ینادیضایر .دنک رادید نیچ روهمجسیتر نیمز گنایج اب شهورگ هک داد

 نیب هارگرزب رد هک دروآیم دای هب هتشاد تکراشم یضایر ةرگنک یرازگرب رد

 بصن گنیکواه نویتسا ریوصت اب ییاهدروبلیب اج همه» هاگدورف و نکپ رهش
Gry ode 

 ,نتلیمه هب وا .دوبن هراکناوپ سدح رکف هب نادنچ وتای ناتسبات نآ رد
 تسود نتلیمه» :تفگ ام هب نکپرد .تشاد نانیمطا ,شتکرح يدنُک مغریلغ
 .تسا نامرهق وا .تسا تنود کی زا رتشیب عقاو رد .تسا یبوخ رایسب

 راگ مهاب تابثا نوزگ مات .قارب ام .تسا یلیصا رایسپ :یاههدیا بساس
 .دینکیم راک امش .تسا هدرکراک نآ یور لاس جنپوتسیب نتلیمه .میدرکیم

 هدش هتسخ یمک دیاش مه وا .دینک تحارتسا دیهاوخیم و .دیوشیم هتسخ
 ۱ «.دشاب

 سور نادیضایر کی زا لیمسیا اب یمیپ وای ۲۰۰۲ ریماوت ۱۲ رد ام
 ارم ًهلاقم تسا نکمم» :تشاد تفایرد دروآیمن داب هب یتحارهب ار شمان هک

 .«؟دینک هظحالم

 یپورتنآ لومرف» ناونع اب یاهحفص هنویس یاهلاقم ربماون ۱۱ زور ناملرپ
 arXiv.org oS, cy «al یسدنه یاهدربراک و یجیر شراش یارب

 هک یتالاقماهیاچ شیپ راشتنا یاربهاگبو نیا زا اهنادیضایر .دوب هداد راز
 سپس وا .دننکیم هدافتسا -دنتسه هدش یرواد تالجم رد راشتنا راظتنا رد

 هلمج زااکیرمآ میقم یاهنادیضایر زا یاهدع یارب ار هلاقم نیا زا یاهدیکچ

tleهدینشن ناملرپ زا یربخ اهنآ زا کیچیه دوب اهلاس هکوئای و نایت  

 زا «یطاقتلا تابثا کی تایلک» هک داد حیضوت هدیکچ نيارد .داتسرف دندوب

 .تسا هتشون ار یزاسیسدنه سدح

 ناشن سکچیه هب ار نآ و دوب هدزن یسک اب تابثا نيا زا یفرح ناملرپ
 نیا رد مناوتب هک متشادن یتسود نم» فک ام هب گروبزرپنس رد قو هقادت

 مدامتعا دروم هک یسک اب مراک ةرابرد متساوخیمن .منک تبحص وا اب هراب

 رخآ ةيضق تابثا لوغشم هک ار عوضوم نیا مه زلیاو وردنا «.منک ثحب تسین
 ار ناهرب هک تشاد یراکمه لقاال وا اما دوب هتشاد هگن یفخم تسامرف

 زا یکی تابثا یمسرریغ راشتنا اب ناملرپ .دنک یسررب نآ ندش ینلع زا لبق

 کیمداکآ لوادتم موسر اهنت هن تنرتنیا قیرط زا یضایر یاهسدح نیرتروهشم
 لاکشا شتابثا رگا .تفر مه یگرزب رطخ لابقتسا هب هکلب تفرگ هدیدان ار
 اب تسناوتیم رگید ینادیضایر و دشیم ریقحت ماع ًالم رد .تشادیم یدج
 هراب نیا رد یاهغدغد نادنج ناملرپ اما .دنک یزوریپ یاعدا اهاطخ ندرک عفر

 هدافتسا اب یسکو مشاب هدش ییاطخ بکترم رگا هک متفگیم دوخ اب» :تشادن

 ۱ ةرامش ۰۱۶ لاس ؛۲ ؛رامش ۰۱۵ لاس «یضایر رشن

 تقوچیه نم .دوب مهاوخ یضار دهد تسدهب یحیحص ناهرب نم راک زا
 «.مشاب هراکناوپ هلأسم ةدننکلح اهنت ماهتساوخن

 تفایرد .یت .یآ .ما رد شراک رتفد رد ار ناملرپ لیم-یا نایت گناگ

 طباور .دندوب گرویوین هاگشناد رد ود ره هک ۱۹۹۲ لاس رد ناملری و وا .درک

 تکرش نتسنیرپرد یگتفه یضایر رانیمس کیرد مه اب و دنتشاد یاهناتسود

 ةهعلاطم هب درک عورش و داد صیخشت اف ار ull, Wis تیمها نایت .دندرکیم
 .دنتشاد هقالع عوضوم هب هک یناراکمه اب ثحب و نآ

 یارب ار ریز لیمهیا جیووپاک یلاتیو مان هب ینادهسدنه ,ربماون ۱٩ رد
 :داتسرف ناملرپ

 ةرابرد یدایز ؛دع یلو موشیم تمحز ثعاب هک مفسأتم .اشیرگ مالس

 یتالاّوس «...یچیر شراش یارب یبورتنآ لومرف» ناونع اب امش پاچ شیپ
 مه دیناوتیمن زونه امش دنچ ره هک ماهدیمهف تسرد ایآ .دننکیم نم زا
 هک دیورب شیپ یدح ات دیناوتیم یلو .دینک یط ار نتلیمه ٌةمانرب لحارم

 .یلاتیو ؟دینکتباث شزیرورف یایاضق یضمب زا هدافتسا اب ار یزاسیسدنه

 «.اشیرگ .تسا تسرد» :داد حساپ دعب ور ناملرپ

 شتابثا لوا شخب طقف داتسرف تنرتنیا قیرط زا ناملرپ هچنآ عقاو رد

 ار هراکناوپ سم لحر وا هک دینبباهناديضایر ات دوب یفاک نامه یلو دو
 یارب هتفروت ریگلگ لیثمت زا دراوراه تایضایر داتسا رزیم یرب .تسا هتفای

 رتگلک اعش لیبوموتا .دینک ضرفو :دنکیم هدافتسا ناملرپ درواتسد فیصوت

 دیاب هنوگج هک دیسرپ وا زا ات دینزیم نفلت کیناکم هب امش و دراد یاهتفروت

 حیضوت هراب نيا رد نفلت اب هک تسا لکشم کیناکم یارب .درک فاص ار نآ

 دهاوخ امش هب هاگنآ .دنک یسراو ار نآ ات دیربب هاگریمعت هب ار نیشام دیاب .دهدب
 زاغآ نتلیمه هک یراک اما .دینک دراو هبرض ریگلگهب یاب اهابجک رد هک تفگ
 تمسق تایصوصخ زا لقتسم تسا یدنیارف .دناسر مامتا هب ناملرپ و درک
 یگتفروت ؛دینک لامعا یدعبهس یاضف کی رب ار یچیر شراش امش رگا .بویعم

 تسین مزال کیناکم اجنیا رد .دزاسیم راومه ار اضف و دنکیم عفر ار نآ
 درک تباث ناملرپ «.دوش هدرب راکهب هلداعم تسا یفاک-دنیبب ار لیبوموتا یتح

 داد ناشن و دنیآ یمن شیپ عقاو رد دوب هدرک نارگن ار نتلیمه هک یی«اهراگیس»

 ندیربسهدیچیپ یضایر یاهیحارج هتشر کی اب ناوتیم ار «ندرگ» ٌالأسم هک
 یاهویش الاح» :رزیم ةتفگ هب .درک لح-هدیدمخز یاههبل تمرم و اهیگنیکت
 .میراد «اهیگتسکش لرتنک ,یناحب طاقن رد و اهزیچ یزاسراومه یارب

 ینارنخس .یت .یا .مارد شاهلاقم رابرد درک تساوخرد ناملرپ زا نایت

 کورب ینوتسا و نتستیرپرد رگید ناراکمه زا مه یرگید یاههمانتوعد .دنک

 اهینارنخس یارب ار ۲۶۶۳ لیروآ هام و تفریذپ ار اهتوعد ٌدمه وا .دیسر ناملرپ هب

 یتبحص رد ناگیشیم یتلایا هاگشناد رد ینادیضایر ,فورازان رودف .درک نییعت

 قایتشا .دینکیم لح ار یاهلأسم یتقو» :تفگیم نانادیضایر هب عجار یلک
 «.دینک تبحص شاهرابرد هک دیراد یدایز

 رد وئای .درب ورف تریح و تهب رد ار وئای و نتلیمه .ناملرپ یاعدا مالعا
 فشک ار لحهار دناوتب یرگید سکچیه ميدرکیمن نامگ ام» :تفگ ام هب نکپ

 هدرک رشتنم هراب نیا رد یزیج هک داد ربخ ناملرپ ۲۶۰۲ لاس رد یلو .دنک

 «.دوب هتخادرپن ام لصفم یاهدروارب مه هب و هتفر یربثایم ها ًاساسا وا .تسا

 هتشون مهربومهرد و شوشفم ردقنآ» ناملرپ تابثا هک درک هوکش وتاپ .هوالعهب
 (.میدیمهفن نآ زا یزیج ام هک دوب هدش

 نانادیضایر هجوت دروم مهم یدادیور ناونعهب ناملرپ لیروآ هام یاهینارنخس

؛لاب ناج «نتسنیرپ رد وا ینارنخس ناگدنونش نایم رد .تفرگرارق اهیرازگربخ و



 ربورگ دیوید ,رسن ایولیس /اههنیمخ تشونرس

 :(درک تباث ار ینامیر ندناشن ٌهيضق هک) روینوجشن سبروفناج هزلیاو وردنا

 رد .دنتشاد روضح (اهیزاب ٌةيرظن رد یلولس نویساموتا عدبم) یوناک ناج و

 کنارف .تفگن هراکناوپ سدح GL > wie چیه ناملرپ راضح بجعت نایم

 کی نارنخس» :دیوگیم اینیجریو یژولونکت ةسسوم زا ینادیضایر .نییوک
 .درُبیمن نآ زا یمان یتح یلو دوب هدرک تباث ار یناهج حطس رد روهشم ٌةهيضق

 اهشسرپ هب دعب و درک نایب ار صاخ یاهیگتیو و یساسا تاکن زا یضعب وا
 اب رگا یتلاح نینچ رد .دوب نارگید هب شدوخ ندنالوبق لاح رد وا .داد باوج

 ورهبور یدایز تسواقم اب "ماهدرک لح ار هلأسم نيا نما تفگیم ییامندوخ
 دنتشاد راطتنا دندوب هدش عمج اجنآ رد هک یناسک» :دیازفایم نییوک «.دشیم

 دح زا رتیلومعم یلیخ ناملرپ اما .دنوش ورهبور یبیرغ و بیجع فای اب
 ِ «.دوب راظتنا

 و ینارنخس نآ رد نتلیمه هک دوب نيا ناملرپ یارب رابفسأت عوضوم

 ام هب ناملرپ .تفاین روضح .دش رازگرب کوربینوتسا رد هک یدعب یاهینارنخس

 «.ماتفرگن رک نيارد] ار وا ةزاجا دنچ ره متسه نتلیمه درگاش نم» :تفگ
 سرد اجنآ رد نامز نآ رد مه نتلیمه هک ,ایبملک هاگشناد زا ناگروم ناج یلو

 ناملرپ .دنک ینارنخس ایبملکرد درک توعد ناملرپ زا و دوب راضح وزج .دادیم

 حبص کی رد ینارنخس .درک تقفاوم .دنیبب اجنآ رد ار نتلیمه دوب راودیما هک

 هن و ینارنخس زا سپ حب ةسلج رد هن و دمآ yo نتلیمه .دش رازگرب هبنش

 تمسق طقف منکیم نامگ» :تفگ ناملرپ .درکن یلاوس چیه ,راهان ماگنه رد
 «.دوب هدناوخ ار ماهلاقم لوا

 یاهلاقم رد یلصا ؛رهچ ونای سنیاس ٌالجم ۲۰۰۳ لیروآ ۱۸ ةرامش رد
 رهاظ هاهنآ ةمه هن هتبلا ,ناصصختم زا یرایسب» :دوب ناملرپ تابثا هب عجا

 کیراب یاهندرگ لکشمو هدرک شوماخ ار اهراگیس ناملرپ هک دناهدش دعاقم
 اهیحارج دادعت دناوتب وا هک دنرادن ینادنج نانیمطا یلو .تسا هدرک عفر مه ار

 یکلهم بیع تسا نکمم عوضوم نيا هک دهدیم رادشه وئای .دنک لرتنک ار
 نیمه راتفرگ مه رگید ماجرفان یاهتابثا زا یرایسب .دیآ رد بآ زا تابثا یارب

 دیدرت و کش اب دیاب یتابثا ره هب» :تفگ ام هب وئای «.دناهدوب تالکشم عون
 یسررب لماک روطهب ار نآ دنشاب هدرک تصرف اهنادیضایر هکنآ رگم تسیرگن

 کیزیفاتم ًهلوقم زا--تسین تایضایر ٌةلوقم زا تابثا» عقوم نآ ات و «.دننک
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 رشتنم تنرتنیا قیرط زا ار تابثا رخآ تمسق ود هیئوژ طساوا رد ناملرپ

 لحارم مامت ةنافاکشوم رورم اب ار ناهرب یمسر لیلحت راک اهنادیضایر و درک

glنیا لوغشم ناصصختم زا هورگ ود مکتسد .هدحتم تالایا رد .دندرک زاغآ  

 هاگشناد رد رگشهوژپ ود و ؛ناگروم ناج و (وئای بیقر) نایت گناگ :دندش راک
 دصق هسسوم نیا .دوب رادروخرب یلک داینب تیامح زا هژورپ ود ره .ناگیشیم

 .دنک رشتنم باتک تروصب [تابثا حیرشت رد] ار ناگروم و نایت ةتشون تشاد
 وا هب .دزاسیم انشآ ناملرپ قطنم اب ار اهنادیضایر هکنآ رب هوالع یباتک نینچ
 رطاخ هب یلک سوم یرالد نویلیم کی ةزياج تفایرد دزمان دهدیم ناکما

 رد دیاب دریگ قلعت تابثا هب هزیاج نیا هکنیا یارب) دوش هراکناوپ سدح تابثا
 رد لاس ود تدم هب و دبای راشتنا هدشیرواد تقد هب شبلاطم هک یاهناسر

 (.دروایب بات یضایر ٌهعماج قیقد یاهیسراو ربارب

 هب ناملرپ تشگزاب زا سپ لاس کی زا شیب ۰۲۰۰۴ ربماتپس ما۱۰ رد

 دوب هتفگ نآ رد هک تشاد تفایرد نایت زا یلصفم لیم-یا یو ,گروبزرتپنس

 تابثا هب هک هدرک تکرش نتسشرپ رد یاهتفهود هاگراک کی رد اهزور نامه

 ار هلاقم لک ام هک منکیم نامگ» :دوب هتشون وا .تسا هتشاد صاصتخا ناملرپ

 «.تسا تسرد امش تابثا .میشاب هدیمهف
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 نادنچ نم» :داد حیضوت روط نیا ام یارب وا .دادن ار لیم-یا باوج ناملرپ

 زا یضعب یارب .دوب یروهشم ٌةلاسم هراکناوپ ٌهلاسم .مدوبن مدوخ راک نارگن

 سدح نيا هک دننک تداع تیعقاو نيا هب ات دوب مزال تقو یتدم اهنادیضایر

 اهیسررب نایرج زا رود هک متفرگ میمصت مدوخ دروم رد .تسین سدح رگید

dlنیآ ةمع رد دیآ  gel the as Sy te yale Seated Want 

 «.مریگن رارق دنور
 هب رالد نویلیم کی دودح رد اکیرمآ مولع یلم داینب Sle ul ةیتوژ رد
olهعلاطم ناملرپ درواتسد ةرابرد ات دوب هداد وئای یوجشناد دنج و ؛نتلیمه  

 CHASM یاب هک دوب هدزوآرب رس ییاهشالت لد زا تایضایر زا یلماک ةخاش .دننک

 رد هخاش نآ هک دیسریم رظن هب نونکا و تفرگیم تروص هراکناوپ سدح

 رد سدح نيا تابثا رطاخ هب هک نمدیرف لکیام .دشاب ندش کورتم رطخ
 هک تفگ زمیات اب هبحاصم رد تسا هدش زالیف لادم ةدنرب یدعبراهچ تلاح

 یروی «.تسا رابهودنا یمک یژولوپوت صاخ ةخاش نيا یارب» ناملرپ تابثا
 اهنادیضایر «نيا زا سپ .دربیم نایم زا ار هخاش نیا ناملرپ راک» :تفگ وگاروب

 «.دروآ دنهاوخ یور رگید یاههخاش هب

 نایت هن و--شدوخ هکنیا یارب وتای یاهشالت و درُم نرچ .دعب هام جنپ
 یاسر زا «نُک فزوج .تفای یراب ترارش ةبنج دوش هتخانش نرچ نیشناج
 رد و نیچ رد یرترب بسک رس رب هیضق» :تفگ نتسنیرپ یضایر شخب نیشیپ

 دوشیمن وئای تداسح ثعاب نایت یضایر یاهراک .تسا ینیج نارجاهم نایم

 یلصا نیمزرس رد ار هام دنچ طقف یکدوک نارود زا سپ وتای دنچ ره

 ub زدلیف لادم ةدنرب ينيچ نیلوا ناونعهب هک تشاد هدیقع دوب هدنارذگ نیچ
 وجگناه رد Silent هاگشناد رد ینانخس رد .دوش بوسحم نرح نیشناح

 امییاوه زا یتقو» :درک تبحص دوخ ینیج ٌهشير و گر زا ۴ ناتسبات رد

 یردام نیمزرس رد هکنیا زا و مدرک سمل ار نکپ کاخ .متشاذگ نوریب هب مدق

 یتقو میوُکب هک مرختفم .داد تسد نم هب یمیظع ینامداش ساسحا متسه

 املسم و متشادن ار یروشک چیه ةمانرذگ .متفرگ تایضایر رد ار زدلیف لادم

 «.مدمآیم cles ینیح

 نارگشرازگ اب هبحاصم هتشر کی رد و تشگزاب نیچ هب دعب ناتسبات وئای

 ناونع اب هک یاهلاقم رد .درک هلمح نکپ هاگشناد نانادیضایر و نایت هب ینیح

 ةمانربخ کی رد «دنکیم داقتنا تدش هب نیج یاههاگشناد رد داسف زا وتای»

 مهتم ار وا و دیمان «ضحم تفاثک» ار نایت یو «دیسر پاچ هب نکپ یملع
 رد راک هام <a یارب رالد رازه جنپوتسیبودص و تسا Abed dm هک درک

 یگدنز هام رد رالد دصکی اب نایوجشناد هکیلاح رد and gf ینیج هاگشناد

 باعرا اب نایت هک تفگ و درک مهتم یملع تقرس هب ار وا نینچمه .دننکیم

 زا یکی ناونعهب مه ار وا مات دنکیم روبجم ار اهنآ دوخ یرتکد نایوجتناد
 هک داد حیضوت یراگنربخ خساپ رد وئاپ .دنروایب دوخ یاههلاقم رد ناگدنسیون

 :دنک تبحص نایت ةرابرد ینلع و اورپیب نینچ نيا دنیبیم روبجم ار دوخ ارچ
 .ماهتشاد شقن یزورما کیمداکآ ترهش هب وا ندیسر و یقرت رد نم نوچ»
 «.مریگب هدهعهب مه ار وا تسیاشان راتفر تیلووسم دیاب

 ۱۹۸۸ لاس رد زدلیف ةتيمک هنوگچ هک داد حرش یرگید ٌةهبحاصم رد وئای

 یاههتیمک هب نایت زا یرادفرط هب ییاههیصوت ae [sl] واو تشاذگرانک ار نایت
 هرخالاب ات درک اکیرمآ مولع یلم داینب رد یاهتیمک هلمج زا «فلتخم ةدنهدهزیاح

 .درک ادها نایت هب رالد رازه دصناب ۱۹۹۴ لاس رد روبزم ٌهتيمک

 هدوب نی قیاس درگاش نوچ یو دش ناساره و تحارن نی تالمح زا نیت
تاماهتا» :تفگ ام هب وا .دهد ناشن یشنکاو دناوتیمن درکیم ساسحا تسا
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 رظن زا .مراد ینیچ گنهرف رد یقیمع یاههشیر نم یلو .دوب ساسایب وئای
 هب هک تسا تخس یلیخ نم یارب .بجاو شمارتحا و تسا ملعم ٌعلعم ام

 «.مشاب هراب نيا رد یمادقا رکف
 سیئر هکوج گنیپ_یخ مان هب شناگدرورپتسد زا یکی اب نیچ رد وئای

 لاس راهب رذ .درک تاقالم دوب هدش نستاینوس هاگشناذ یضایر شخب

 هب هدحتم تالایا رد ار دوخ یاهینارنخس هتشر ناملرپ هکنآ زا سپ ۳

 هاگشناد داتسا وئاست گنود_یاوخ شرگید درگاش و وج زا وئای دناسر نایاپ

 وئاست و وج .دنزادرپب ناملرپ تابثا لیلحت و یسراو هب دوب هتساوخ .یاهبل
 دروم رد صوصخ هب وتای .دندوب هتخومآ وئای رظن ریز ار یچیر شراش عوضوم
 اهنآ هب و دشاب هتشاد یضایر ةتشر رد یناشخرد هیت هک درکیم ینیبشیپ وج

 یبیترت یو .«هن ای دراد یفاک ماجسنا ناملرپ ةلاقم هک میمهنب دیاب ام» :تفگ

 اجنآ رد وج .دنارذگب دراوراه رد ار ۲۰۰۵-۲۰۰۶ یهاگشناد لاس وح هک داد

 الاقم یسررب هب وئاست یراکمه اب و درک رازگرب ناملرپ ناهرب ةرابرد یرانیمس
 .داد همادا ناملرپ

 هلجم ناراتساریو تأیه وضع نادیضایر کیویس ,لاسما لیروآ ۱۳ زور
Genes! (ALM) bets glaیرجم راتسایو و وئای زا یهاتوک  

 زا یاهلاقم ةرابرد دنراد تقو زور .هس هکنآ زا یکاح دندرک تفایرد هلجم

 پاچ هب هلجم نآ رد تساوخیم وئاب هک وئاست گنودیاوخ و وج گنیپ_یخ
 ةرابرد ناملرپ-نتلیمه ٌةيرظن» :دوب نینچ هلاقم ناونع .دننک رظنراهظا دسرپ

 یاهشرازگ .هلاقم نتم یلو .«یزاسیسدنه و هراکناوپ یاهسدح :یچیر شراش

 ناراتساریو زا یکی لقادح .دوبن هارمه لیممیا اب هلاقم زا یاهدیکچ ای نارواد
 رد .تسین ,سرتسد رد هلاقم هک دش هتفگ وا هب یلو دنیبب ار هلاقم تساوخ

pli?رد هلاقم دادیم عالطا وا هب هک درک تفایرد وئای زا یمایپ وئاست ؛لیروآ  

 .تسا هدش هتشاذگ هلجم هاگبو رد نآ ةدیکج و هدش هتفریذپ ۸4۸.

 سیئر نسلراک میج اب راهان فرص نمض جیربمیکرد وئاب .دعب هام کی

 یاهخسن اب ار وئاست و وج ٌةلاقم زا یاهخسن هک درک داهنشيپ وا هب یلک ٌهسسوم

 نارگن هک تفگ ام هب ادعب وئاپ .دنک هلدابم ناگروم و نایت باتک سیونتسد زا
 روطهب فرط ود ره هتساوخیم و ددزدب وئاست و وج ٌهلاقم زا یزیچ نایت هدوب

 اب راهان فرص نمض نم» :دنشاب هتشاد یسرتسد مه یاههتشون هب نامزمه
 ةتشو زا یسک ات مینک هلدابم مه اب ار هتشونتسد ود ره مدرک اضاقت نسلراک

wesزونه یلک هسسوم هک داد خساپ نانکضارتعا نسلراک «.دنکن یسبونور  

 .تسا هدرکن تفایرد ار ناگروم و نایت لماک ةتشوتسد
 هب دش لیدبت و درکرییغت ۸۰.7.1[ رد وئاست ووح ٌهلاقم ناونع .دعب aie رخاوا

 ناملرپ-نتلیمه ٌةيرظن درب راک :یزاسیسدنه و هراکناوپ یاهسدح لماک تابثا»

 یدیدج ala و دش رظن دیدجت مه نآ ؛دیکج رد .«یجیر شراش ژرابرد

 ًةيرظن درواتسد نیرتیلاع دیاب ار ناهرب نيا» :هک نومضم نیا هب دمآ نآ رد

 «.درک بوسحم یچیر شراش ةرابرد ناملرپ-_نتلیمه

 طقف ۸.]./ نئوژ ٌةرامش و دوب هحفص دصیس زا شیب وئاست و وج ٌةلاقم

glaجیاتن زا یرایسب یزاسزاب «هلاقم ةدمع شخب یاوتحم .تشاد صاصتخا  

 اهنآ زا شتابثا رد ناملرپ هک یجیاتن ,هلمج زا یچیر شراش ةرابرد نتلیمه
 وج .تشسا هراکناوپ سدح زا ناملرپ ناهرب مظعا تمسق و-دوب هدرک هدافتسا

 یاههدیا» هک دنوشیم لئاق ناملرپ یارب ار زایتما نيا دوخ ٌةمدقم رد وئاست و
 «.تسا هدرک هضرع نتلیمه ةمانرب رد هدنامیقب ةدمع عناوم ب هبلغ یارب یاهزا
 یلصا یاهلالدتسا زا یدادعت دناهدش روبجم هک دنسبونیم اهنآ لاح نیا اب

 تاعلاطم ساسا رب یدیدج یاهدرکیور نآ یاجهب و دنراذگب رانک ار ناملرپ
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 ۱ ورا ۱۶ لاس !۲ رامش «۱۵ لاس :یضایر رشن

 یارب هک ار وا یاهلالدتسا زا هتسد نيا دناهتسناوتن اریز دنربب راکهب ناشدوخ

 kal ثأ یاهنادیضایر یلو «.دنمهنب دراد ترورض یزاسیسدنه ٌةمانرب لیمکت

 شیپ رد یمهم دیدج درکیور رفن ود نآ هک دندرگ دیدرت زارنا ناملرپ تابثا اب

 وا هچنآ و دوب هدرک مامت ار راک ًالبق ناملرپ» : :تفگ ناگروم ناج .دنشاب هتفرگ

 «.دنشاب هدرک یتوافتم راکرفن ود نیا هک منیبیمن نم .تسا لماکو تسرد .درک

 نوژ موس زور .درک تابثا نيا يمومع غیلبت هب عورش وئای ,نئوژ لیاوا رد

 ریدم .درک رازگرب هراب نیا رد یربخ یسنارفنک نکپ رد دوخ یضایر ٌةسسوم رد
 راگ هراکنارپ سدح تابثا رد هکر یئلتخم نانادیضایر مهس هسوم ییارجا

 دودح رد ناملرپ .دصرد هاجنپ زا شیب نتلیمه» :درمشرب نینچ دندوب هدرک

 یهاگ) .«دصرد یس دودح (وتاست و وج هوتاي) اهینیچ و .دصرد جنپوتسیب

 هتفگ نیل رب وئا (.دننکیم هابتشا هداس عمج کی رد مه اهئادیشایر یتح
 رد اهینیچ یدصرد یس شقن «راکناوپ سدح تیمها هب هجوت اب» :دوزفا

 ماجنا یمهم رایسب راک اهنآ .تسین یاهداس عوضوم هجوجیه هب نآ تابثا
 «.دناهداد

 ةيرظن ةرابرد وئاب سنارفنک یرازگرب زا لبق ةتفه ,نئوژ مهدزاود زور
 هب هک ینیچ نانادیضایر» :داد شرازگ نیچ دیارج زا یکی ,نکپ رد نامسیر

 هب ار دوخ یاههتفای و اهشور دناهدرک کمک "رازه یضایر اسم" کی لح
 رفس بیترت هک ,گنوت-گنیش وئای .دننکیم هضرع نادکیزیف گنیکواه نویتسا
 هک تفگ say hash uh las young هات و هدلد ار گنیتزاف یوشورپ
 زا عالطا هک تسا دقتعم نوچ دنکیم هضرع گنیکواه روسفورپ هب ار جیاتن
 «.درک دهاوخ کمک اههلاچهایس یریگلکش ٌةنيمز رد وا تاقیقحت هب اهنآ

 میهاوخیم ام» ei bey تشاد ینارنخس نکپ رد وئای هک یزور حبص

 تسه مه وج قیوشت یارب یژتارتسا کی نمض رد نیا و .دوش هتخانش نامراک

 یراک مروظنم .تسا هداد ماجنا یریگمشج lily JIS و تسا نیچ میقم هک
 ةلاس دصکی ییاهدمایپ لامثحا هک تسا هئاس دسکی ًالأ۳سم کی دروم رذ مهم
 .«تشاد دهاوخ مه

Ky!اب هتخيمآ یخیرات هک یمان نانادیضایر باتک ةدنسيون لب لپمت  
 زا راب کی هتفای راتا ۱۹۳۷ لاس رد و تسا هتشر نیا زا یعبط خوش

 .درک هوکش تسا هدرک رظنم دب ار ملع خیرات هک مدقتقح رس رب لاجنجوراج

 یدح ات پادآ تیاعر ae 9 hy esl jl شیپ نارود رد یلو

 یاهعژانم .دوب نک رد نامز نآ رد هک هراکناوپ ۰۱۸۸۱ لاس رد .دوب لومعم

 هلاقم دنچ هراکناوپ .تشاد نیالک سکیلف مان هب گیزپیال رد ینادیضایر اب
 سکوف) دوب هدیمان «یسکوف» ار یصاخ یاهعبات اهنآ رد هک دوب هدرک رشتنم

 رگید یضعب و وا تب هراکناوپ هب نیالک .(تسا یرگید نادیضایر مان

 آ لابند هب .دناهدرک عباوت نيا دروم رد یمهم یاهراک مه

 دوب یترابع باب نيا رد هراکناوپ مالک نیرخآ .دش هلدابم نک و گیزپیال نیب
 اب هک ؟العصم زعغ 56طها هه ٩۵6۳ :درک لقن هتوگ «تسواف» زا هک

 What's in a name?y pS dle b Cod Glee» «حماست یردق

es)؟دراد یتیمها هج ) 

lier glam Licks gplهکیم خاقدرش زا فای ناتسود هگ تسا  
 هب دنکیم ساسحا وئای هکنیا» :تفگ .یت .یآ ما هاگشناد زا کورتسا ند

 صخش نیا .تسا هدرک یرفک ارم دراد زاین یرتشیب تازایتما و تاراختفا

 ار یاهزیاج ره .تسا هتفرگ مه یریگمشچ شاداپ و هدرک یریگمشچ یاهراک
 مه هلاسم نیا رد دهاوخیم هک دنکیمن یبوخ راک .تسا هدرُب درب دوشب هک

 وتای «شیپ لاس جنپوتسیب هک درک ناشن رطاخ کورتسا «.دروآ تسدهب یمهس

یاهنابدوم یاههمان ن



 ربورگ دیوید سن ایولیس/اههنیمخ تشونرس

 رگید زیچ چیه و دزادرپیم ملع هب طقف لآهدیا دنمشناد :فومورگ

 لآهدیا یوگلا نيا قبط دهاوخیم ناملرپ .تسین مهم شیارب
 راک ننادراد تسود bal .دناوتپ اعقاو منکیمت نامگ .دنک یگدنز

 .دنکب ار

 نیرتروهشم .تسا ناملرپ یزورما تیعقوم هباشم رایسب هک دوب یتیعقوم رد

 یرظن کیزیف یارب یمیظع تیمها وتاب-یبالاک یاههنیمخ ةراب رد وا درواتسد

 یلو تسا یبالاک ناملرپ ,Lal وئای .دوب هدرک حرط یاهمانرب یبالاک» .تشاد

 مهس هک تشادن نادجو باذع ساسحا ابا وا .دراد رارق رگید فرط رد الاح
 ناملرپ هکنیا زا الاح یلو تسا هتفرگ «وتاب_یبالاک یاههنیمخ» زایتما زا ار ریش

 نیا هک منادیمت :دوشیم تحاران دروآ connate by glum Baling لیمکت زایتما
 «.هن اي تسا هدرک روطخ شنهذ هب هسیاقم

 .تسا هتسباو یراکمه هب رگید یاههتشر یرایسب زا رتشیب «تایضایر

clو .تسا مزال نادیضایر نیدنچ تراهم و تریصب ؛لئاسم رتشیب لح  
 هب هک هدروآ دوجوهب یهدزایتما و مهس نییعت یارب یدرادناتسا یضایر ٌهفرح

 ناملرپ هکنانج .تسا تخس و تفس .تایضایر ٍدوخ رب مکاح دعاوق ٌةزادنا

 اب اههدیا نتشاذگ نایم رد .دنشاب راکتسرد و تسارور همه رگا» :تفگیم

 راتفر هک دنراد هدیقع اهنادیضایر زا یرایسب «.تسا یعیبط یرما نارگید

 نارگن و .تسا یداینب یقالخا ةدعاق نیا ضقان هراکناوپ سدح دروم رد وئاب

 تردق ,تسایس» :تیفیرگ پیلیف ةتفگ هب .دنایضایر ةفرح یارب نآ یاهررض
 دیدهت ار ام ,et تفارش و درادن ام ٌةعماج رد یعورشم شقن .لرتنک و

 «.دنکیم

 گروبزرتپنس رد یکسنیرام رتاتت هب اپآ ندید یارب دراد تسود ناملرپ
 هرهچ تلاح دناوتیمن اجنآ زا و دنیشنیم نکلاب بقع ژل رد الومعم .دورب
 مهم شییارب هک یزیچ اهنت .دهدب صیخشت ار ناگدنناوخ یاهسابل تایئزج و
 رتهب اجنآ رد نلاس کیتسوکآ تیعضو هک دیوگیم و تساهنآ یادنص تسنا

 یایند مظعا تمسق و-یضایر ةعماج هب ناملرپ .تسا رگید یاج ره زا

 .درگنیم هلصاف اب روطنیمه مه -نآ زا نوریب
 یاهمایپ ؛میوش گروبزرتپنس دراو نتوژ موس و تسیب رد هکنآ زا شیپ

 بیترت ات میدوب هداتسرف فلکتسا ٌةسسوم رد وا لیم-_یا یناشن هب یددعتم

 هک ینامتخاس هب یسکات اب .دوب هدادن باوج وا یلو میهدب وا اب ار یتاقالم

 وا یصوصخ یگدنز محازم هکنآ یارب و میتفر دراد رارق نآ رد شنامتراپآ

 قودنص رد یتراک اب هارمه ار شن ناج تالاقم ٌهءعومجم _-یباتک میوشن

 رد یتکمین یور رهظزادعب ادرف میدوب هتشون تراک یور هک میتشاذگ وا یتسپ

 ناملرپ زا یربخ میدید هکنیا زا سپ .دعب زور .مينيشنیم رواجم یزاب نیمز

 دیما هک ار یتالاوس زا یخرب هک میتشاذگ یتشاددای و یاج هبعج کی .تسین

 نیموس یارب ار راک نيا .میدوب هتشون نآ رد میراذگب نایم رد وا اب میتشاد

 گنز «تسا رهش زا جراخ رد ناملرپ هک رکف نیا اب هرخالاب .میدرک رارکت راب

 ینز .مینک تبحص شردام اب لقاال هک دیما نيا اب میدز ار وا نامتراپا رد

 نامتراپآ کیرات همین ورهار رد ناملرپ .درک تیاده لخاد هب ار ام و داد باوج

 و هدرکن ینیبزاب ار دوخ لیم-یا یناشن تساههام هک دش مولعم .دش ورهبور ام اب

۳۳ 

 تسنادیمن الصا .تسا هدرکن زاب ار دوخ یتسپ قودنص هک تسا هتفه کی

 .میتسه هک ام

 .مینک تاقالم مه اب تکپسارپ یکسون رد دعب زور حبص ميتشاذگ رارق
glyهب باب اجنآ ز :تشاخ اب دی یتحار یک و هدیشوب تروپسآ تک هک  

 ةرابرد ریسم لوط رد و درب رهش رانکوهشوگ رد هتعاس راهچ یورهدایپ کی

 ةقباسم کی هب یگمه دعب .دادیم حیضوت یاهرظنم اي مهم نامتخاس ره

 .دیشک لوط تعاس جنپ هک میتفر گروبزرتپنس راوتاورسنک رد یناوخزاوآ
 نادیضایر ار دوخ رگید و هتفرگ هرانک یضایر ٌةعماج زا هک تفگ اهراب ناملرپ

 ٌةوحن دروم رد راکمه کی اب دوخ لبق اهلاس ةرجاشم هب یو .دنادیمن یاهفرح

 تایقالخا زا هک تفگ و درک هراشا صاخ تابثا کی بحاص هب یهدزایتما

 ییاهنآ دنیآیم باسحهب هبیرغ هک یناسک» :تسا هدش نارگت هتشر رب مکاح

 لثم هک دنتسه ییاهنآ هکلب دنراذگیم اپ ریز ار یقالخا یاهرایعم هکدنتسین
 باوج .تسا هدناوخ ار وج و وتاست ةلاقم ایآ هک میدیسرپ وا زا «.دنیوزنم نم
 لالخما رع Lal ,دناهجزک یاهوات راک هح اهنآ هک تسیث نقور نم یابق هداد
 رد ناملرپ .تسا هدرک رظنذیدجت و یراکتسد نآ رد و هدرگن کرد الماک ارم

 زا رتدب اهیضعب .تسا هدرک یّعت نم هب هک میوگب مناوتیمن» :تفگ وتاب دروم

 یقداص شیبامک یاهمدآ اهنادیضایر زا یلیخ هتبلا .دننکیم راتفر مه نيا

 :دکاوفاس ناییامگ ینعب دنراکشزاس و ریمل اهنآ مه ًابیرق یر تکسخ
 «.دننکیم لمحت دنتسین قداص هک ار یناسک اما

 الماک شاهفرح زا هک دش ثعاب وا هب زدلیف لادم یاطعا زادنامشچ
 ناکما دوبن اهنابز رس رب ممسا هک ینامز ات» :داد حیضوت ام یارب .دشکب تسد

 ةرابرد لاجنجوراج ًالثم-منزب یتشز راکهب تسد متسناوتیم .متشاد باختنا
 مدآ تروصنیا رد و منکن ار راک نيا اپ --یضایر ٌةعماج رد تقادص نادقف

 باختنا ناکما] مشاب سانشرس یلیخ یتقو اما .مدوب یبوبحم و ریز هبرس

 روبجم هک تسا نیا .منزن یفرح چیه و منامب بوبحم مناوتیمن [نوچ مرادن
 رانک و زدلیف ندرک در اب ایآ هک میدیسرپ ناملرپ زا «.منک اهر ار تایضایر مدش

 هدربن نیب زا ار هتشر نيا رب دوخ یراذگریثأت ناکما ءیضایر ةفرح زا ندیشک
 هک تفگن ناملرپ «.متسین رادمتسایس نم» :داد باوج تینابصع اب .تسا

 مه یلک ٌسسْوم یرالد نویلیم کی ٌةزیاج لماش اههزیاج اب وا تفلاخم ایآ

 یمیمصت نآ ةرابرد دوشن داهنشیپ نم هب هزیاج هک ینامز ات» :هن ای دوشیم

 «.تفرگ مهاوخن

 :دنکیم کرد ار ناملرپ قطنم هک تفگ ,سور نادهسدنه .فومورگ لیئاخیم
 [یضایر ریغ یاهزیچ هب] هدولاین ینهذ دیاب گرزب یاهراک نداد ماجنا یارب»
 یاهفعض وزج یرگید زیج ره .درک رکف تایضایر ًرابرد دیاب طقف .تشاد

 نکمم نارگید «.تسا فعض ةدنهدناشن مه هزیاج شریذپ .تسا یناسنا

 هدنادب وا ینییدوخ و ریکت زا یشان لادم تفایرد sf |( ناملرپ عانتما تسا
 طقف لآهدیا دنمشناد» :تسا نیسحت لباق ناملرپ لوصا «فومورگرظن هب یلو

 دهاوخیم ناملرپ .تسین مهم شیارب یرگید زیچ چیه و دزادرپیم ملع هب
Gbدراد تسود اما .دناوت ًاعقاو منکیمن نامگ .دنک یگدنز لآهدیا یوگلا نيا  

 «.دنکب ار راک نيا

 .ک .س ًةمجرت



۳۴ 

 سو

 ۱ ةرامش ۱۶ لاس+۷ ةرامش,(۱۵ لاس ,یضایر رشت

 *یهانتم هداس یاههورگ یدنبهدر تیعضو

badeیلاوح رد یهانتم ٌداس یاههورگ یدنبهدر ةيضق هک تسا نيا جیار  
 و ندوب یئالوط لیلد هب یدنبهدر ةيضق ناهرب یلو .تسا هدش تباتش ۶

 یدودح ات داتشه ةهد رد یتح و ,تسین یلومعم ناهرب کی نآ یگدیچیپ

 نمولاس و هزنویل ,نیاتشنروگ .هیضق تابثا زا دعب یکدنا .دوب هشقانم لحم
 دیاش و .ناهرب زا یعیسو یاهشخب ندرک رتهداس روظنمهب ار یاهمانرب ((21,5)

 دنچ هب لسوت اب اهنت ءاجکی رد نآ قیقد و نشور نتشون یارب نآ زا رتمهم
 مهارف روظنمهب زین و یربج و یهانتم یاههورگ رد یسرد یتامدقم باتک

 ریز .دندرک زاغآ یلصا ناهرب رد هتفر راکهب «فورعم» یاههجیتن ناهرب ندروآ

 .دوب هدماین نوتم نآ رد ,نآ زا رتدب اب هدوب هدنکارپ طوبرم نوتم رد اهناهرب نيا

 هتشذگ لاس تسیب لوط رد و «تسا هدشن ارجا الماک زونه 218 ةمانرب یلو
 هب اهفاکش نيا رتشیب .تسا هدش فشک یدنبهدر یلصا ناهرب رد ییاهفاکش

 .تسا هدروآ دیدب یدج تالکشم اهنآ زا یکی یلو هدناهتفر نیب زا تعرس

 .منکیم عورش ینیچهنیمز یردق و هلأسم نیا رب یاهمدقم نایب اب  ثحب نم
 یاههورگریز اهنت (7 و ۱ هاگره تسا هداس G هورگ هک مينکیم یروآدای

 یاههورگ اهنت ۱ 2 0/6 و 6 2۶ 0/۱ نآ لداعم ای ؛دنشاب 0 لامرن
 .دنشاب ۶ [یتمسق جراخ] یلماع

 ار 6 زا 17 هورگریز ندوب لامرن و .دشاب یهانتم 0 مينکیم ضرف
 تسا ترابع (7 یارب لامرن یرس کی .میهدیم ناشن 17 < (7 تروصب

 دننام یاهلابند زا

Gy deed Ga SG6, 4 =\ 

solsهداوناخ ینعی یرس نيا یاهلماع  

( > > ۰ : 6+۱/۵2) 

 هک دینک هظحالم .دنوشیم لصاح هلابند زا هک یلماع یاههورگ زا بکرم
 یی و 9 جیب و یفاشنا یاهلمج :نازتیمن :یتعی) تسا لاسسگام رس

 "رخابشا لکیام

 یلامج اضریلع ةمجرت

 یرس هر لامیسکام یرس نیا .دشاب هداس لماع ره هک یتقو ًاقیقد (درک جرد

 :میراد نآ ٌهرابرد ار ريز ٌهيضق و ,دنمانیم یبیکرت

 و ناسکی لوط یاراد 67 یارب یبیکرت یاهیرس همه .ردلوه-نادروژ ةيضق
 .دناناسکی (بترمان) هداس یاهلماع ؟داوناخ

 .دنیوگیم هورگ یبیکرت یاهلماع ار (# زا یبیکرت یرس کیرد هداس یاهلماع
 68 یلگ راثخاس یلو :دننکیمت صخشم ,یتخیرگی بیرقت ایر 2 اهلماع نیا
 رد لوا دادعا هیبش هداس یاههورگ ورنيا زا .دننکیم نییعت یدایز دح ات ار

 .میرادن لماک روطهب ار «اتکی ةيزجت» اجنیا رد هچرگا .دنادادعا ةيرظن

 یاهلماع زا کی ره ةبترم هاگره تسا ریذپلح (1 مينکیم یروآدای .لاثم

 نيا ةدر اولاگ ةيضق ربانب هک مينکیم یروآدای نینچمه .دشاب لوا نآ یبیکرت

 لباق لاکیدر اب هک تسا ییاهیاهلمجدنچ اب رظاتم یاههورگ ةدر .اههورگ
tl foمیمفترد ریس یاههورگ ,لاه بیل زا یاهجیتن بجوم دب هرالعاب  

 ار ریذپلح یاههورگ یگنیو نيا عقاورد و .دننکیم قدص ولیس ةيضق زا یمهم

 17 و 0 ٌبترم زا ریذپلح () رگا :تسا رارق نیدب میمعت نیا .دنکیم صخشم

 یهورگریز G SST (m, n/m) > ۱ هک یروطهب دشاب * زا یهیلعموسقم
 ره و .دناجودزم 7 رد 1» ٌةبترم زا (7 یاههورگریز همه .دراد 1 ٌةبترم زا

 .تسا 1 ترم زا یهورگریز ءزج 17 زا یهیلعموسقم ٌةبترم زا هورگریز
 هارا ریز هلأسم ود لح ساسا رب یهانتم یاههورگ زا یلیلحت ناوتیم

 :داد

Ulaدینک صخشم ار یهانتم هداس یاههورگ همه .یدنبهدر . 

oy Sliceیاههورگ  Y 5 Xیاهعیسوت "همه .دناضورفم  Xار اف  

 SMH دننام یلامرن هورگریز یاراد هک ار 6 یاههورگدمه ینسی ؛دینک صخشم
cS yas G/H XY ,H2XS 



 رخابشا لکیام/ یهانتم ٌةداس یاههورگ یدنبهدر تیعضو

 رتهب .تسا راوشد رایسب ,صاخ یاهتلاح رد زج عیسوت ةلأسم ,لمع رد
 یلیخ روطهب ؛یهانتم یاههورگ ةرابرد یاهلأسم اب ندش هجاوم ماگنه تسا

 هلأسم ات مینک ششوک نآ یاجهب هکلب ,میزادرپن ماع یهانتم هورگ هب قیقد
 Sus یاههورگ اي هداس یاههورگ ةرابرد یتالاس هب ار یاهتسیاو ةلأسم ای
 یاههورگ یدنبهدر زا هدافتسا اب سپس .میهد لیلقت هداس یاههورگ اب طبترم
 ار هتفایلیلقت ٌةلاسم ,هداس ياههورگ ةرابرد دوجوم تاعالطا و یهانتم ٌهداس

 یفاک تامولعم هک تسا یلمع ینامز اهنت شور نيا هکنآ حیضوت .مینک لح

 ؛مینک لح اههورگ نا یارب ار هلأسم ات میشاب هتشاد هداس یاههورگ ةرابرد

 1 ییاههورگ تسرهف هیضق نيا :دیآیم راک رد یدنبهدر هک تساجنیمه رد

 هک اههورگ نيا رثّم فیصوت زا هدافتسا اب هک دهدیم تسدهب حیرص روطهب
 .دناهعلاطم لباق لیصقت هب هدمآ مهارف یدنبهدر اب

 یدنبهدر هک ۱۹۸۰ یلاوح زا یهورگ ةيرظن لئاسم لح هب تفایهر نیا
 نیا .تسا هدش هتفرگ راکهب .دش یقلت هتفایماجنا یهانتم ةداس یاههورگ
 هدشنلح ةدمع لئاسم همه ًابیرقت :تسا هدوب زیمآتیقفوم هزادنایپ تفایهر
 .هوالعهب .دناهدش لح نونکا ۱۹۸ زا شیپ ات یهانتم یاههورگ هیرظن رد

abiتایضایر یاههخاش زا یرایسب لئاسم لح یارب یهانتم یاههورگ  
 .تسا هتفر راکهب

 .تسا یهانتم یاههورگ ةيرظن رد هجیتن نیرتمهم یدنبهدر ,هکنیا هصالخ
 .تسا هدرک بسک تایضایر یاههزوح ریاس رد ینوزفازور تیمها و

 :تسا یدنبهدر ٌةيیضق نایب تبون کنیا

Anaadتخیرکی ریز یاههورگ زا یکی اب هداس یهانتم هورگ ره .یدنبهدر  
Casal 

 .لوا ترم زا هورگ کی ۱

 .بوانتم هورگ کی .۲
 .یل عون زا هورگ کی .۳

 .هدنکارپ هورگ ۲۶ زا یکی ۴

 یاهدنبیرف یگداس ءالاب تروصهب یدنبهدر ةيضق نایب هک دینک هظحالم

 «یل عون زا هورگ» زا روظنم دیاب .دوش نشور نآ یعقاو نومضم هکنیا یارب .دراد

 نینچ فیرعت زا عنام اجنیا رد اج تیدودحم .درک فیرعت ار «هدنکارپ هورگ» و

 دروم دنچ اب :میروآیم نآ یاجهب ار ريز تاظحالم نیاربانب .تسا ییاههورگ

 ناوتیم دوشیم رهاظ هیضق رد هک ار 6 هورگ ره .هدنکارپ یاههورگ رد انثتسا
 2 دننام یمهفلباق ًاتبسن یضابر ءیش یاهیتخیردوخ هورگ ناونعهب اساسا

 رتمهم .یلو .دهدیم تسدهب ار 6 دوجو زا یناهرب 7 دوجو .تفرگ رظن رد

 یاهشیامن ةرابرد تاعالطا بسک و ًةعلاطم رازبا < رب 6 شیامن ,هکنآ

 تروصب اهنآ یاهشیامن صوصخ هب فلتخم تالوقم رد ار هداس یاههورگ

 مهارف «یطخ یاههورگ و (6 یهورگریز راتخاس ینعی) یتشگیاج یاههورگ
 یفاضا یدورو یعون الومعم اهشیامن هنوگنیا زا یصاخ یگدیو یسررب .دنکیم

 .تسا مزال یضورفم Blas fe رد یدنبهدر ندرب راکهب یارب هک تسا

 ةلهو رد یدنبهدر ٌهيضق تابثا یارب تاعالطا هنوگنیا زا یخرب عقاو رد

 لکشتم ۸ تسرهف زا «یدنبهدر ةيضق تابثار د رگید ترابع هب .دوب مزال لوا

 ضقن لاتمو مينکیم عورش دش رکذ هیضق تروص رد هک یاهداس یاههورگزا

 یهانتم .iol هورگ کی :میریگیم رظن رد یدنبهدر ّةهيضق یارب ار یلامینیم

 6 زا 7 رس هورگریز ره نیاربانب .تسا لامینیم 6 # 1: طرش اب هک 6 دننام

 شخب هاگنآ ,دشاب هداس 23/76 و ٩ K 1 < ] رگا :تسا هورگ کی

۳۵ 

 راتخاس ٌةرابرد یتیاقح هب یدایز دح ات یدنبهدر ناهرب .تسا 1 رد

 .تسا هتسباو اههورگ يطخ یاهشیامن و یهورگیز
 ناهرب» :درک میهاوخ ثحب فلتخم مادقا ود دروم رد هلاقم نيا لوط رد

 ,حالصا فده اب هک ۱۹۸۶ لاس دودح زا هدشماجنا یاهراکو یدنبهدر «یلصا

 هتفرگ تروص اجکی رد یدنبهدر ٌهيضق قیقد ناهرب ندروآ و :ندرک هصالخ
 دوجوم نوتم هک دوب نيا زا نانیمطا لوصح یپ رد اهنت یلصا ناهرب .تسا
 رد یدنبهدر ٌهيضق تابثا یارب هک تسا یاهمانرب یازجا همه رب لمتشم اعقاو

 هئارا رتیندناوخ یحرش هک تسا نیا مود مادقا فده .تسا هدش هتفرگ رظن

 .دشاب نانیمطا زا یرئالاب حطس دجوم هک دهد

 [01]) نیاتشنروگزا یلصا ناهرب زا یشخب حیرشت رد یدلج ود ینتم

([G2] 5ناهرب تایئزج هئارا رد یعس نیاتشنروگ یاهباتک .تسا تسد 42  
 شی نیاتشنروگ .دنهدیم تسدهب تسا مزال هجنآ زا SUS Gs هکلب .دنرادن

 .تشذگرد اهباتک هلسلس نيا موس دلج لیمکت زا
 نمولاس و ءنویل .نیاتشنروگ هک تسا یاهمانرب مود مادقا مظعا شخب

of cle! (GLS)دنج ره .دندرک عورش |  aby celندرک حرطم رد یعس  

 دسرب ماجنا هب دوشیم ینیبشیپ هک روط نامه رگا ,درادن ناهرب یاهشخب همه

 اکیرمآ یضایر نمجنا ار راثآ هلسلس نیا .تخادرپ دهاوخ اهشخب رتشیپ هب
 نیا نتشون لوغشم هک رضاح لاح رد و .دراد راشتنا تسد رد (۸5)

 [01.5] رد .تسا هدش رشتنم [01.5] یرس رد اهنآز ا دلج جنپ .متسه هلاقم

 .تفای دیهاوخ زین مود مادقا یاهشخب ریاس هب طوبرم یعجارم

 .تسا نینچ هک مرواب نیا رب کنیا و ماهدرک دادملق هیضق ار یدنبهدر نم
 :شیپ لاس هد یلو .مدروآیم رامشهب هیضق ار یدنبهدر زین شیپ لاس تسیب

 نینچ ًاقیقد هک متسنادیم ,مدرکیم دای هیضق ناونعهب یدنبدر زا یتقو
 تابثا زا یمهم شخب هک دندوب هدش هاگآ عقوم نآ ات ناصصختع |یز «هتسین

 هب موسوم یاههورگ هرتقیقد ترابع هب .تسا هدشن هتشون و ماجنا لماک روطهب
SS at Chardهتفرگن رارق یسررب دروم یلصا ناهرب رد یفاک ؛زادنا هب  

 ار کتتهبش یاههورگ ماجنارس راک لاس تفه اب نم و "تیمساویتسا .دندوب
 نتشون .میدرک رپ یدنبهدر ٌهيضق ناهرب رد ار فاکش نیا و میدرک یدنبهدر

 ةليسوهب (۲۰* ۴ رد ًالامتحا) هک میدناسر مامتا هب شیپ لاس ار دوخ ٌةیضق

 ؛درک مهاوخ نایب ار هجیتن نيا ًادعب .دش دهاوخ رشتنم اکیرمآ یضایر نمجنا
 .تسیرگن مود مادقا و یلصا ناهرب زا یتزج ناونعهب نآ هب دیاب

 ًةعلاطم اب یدنبهدر ناهرب :تسا تایئزج یضعب رکذ تبون نونکا
 مینک ضرف .دوشیم عورش (7 یعضوم یاههورگریز هب موسوم یاههورگریز

 زاسلامرن زا تسا ترابع ( یعضوم-7 هورگریز کی .دشاب لوا ددع کی »
 .07 یهیدب ریغ هورگریز کی

 هک درک روصت نینج ناوتیم .دشاب ام لامینیم ضقن لاثم 6 مینک ضرف
 :تسا هدش لیکشت ریز ماگ ود زا یدنبهدر ناهرب

 K زا یوضع یعضوم راتخاس هیبش ۲۸ یعضوم راتخاس دینک تیاث .۱ ماگ
Coal G Ib 

 ج تییات ۱ مات رد دوجوم 4 Tf 6۶ دن 7 هک دیک تسات ٩ ماگ رد هوجوم تهابق زا هدافتسا اب .۲ ماگ

 تسا مود مادقا یاهشخب زا یکی هدنکارپ یاههورگ یارب ۲ ماگ نتشادرب
al & [GLS] ofیدایز رایسب تفرشیپ یلصا ناهرب زا سپپ ءاما .دزادرپیمت  

 ییاتکی و دوجو یلصا یاهناهرب زا یرایسب .تسا هدش لصاح ۲ ماگ دروم رد

اهنآ رد هتفر Se تایضایر و هتفرگ تروص هنایار کمک هب هدنکارپ یاههورگ



VF 

 هب زهجم ییاهشور .هتشذگ لاس تسیب رد .دوب هدیچیپ و تهجیب بلغا

 یسررب هک دناهدش ادیب یربج یژولویوت ابو اههورگ یتایبیکرت ٌةيرظن یاهرازبا

 همه ًابیرقت و دنزاسیم رسیم رتیموهفم و رتهداس یوحنهب ار ۲ ماگرد ییاتکی

 یاهناهرب زا یخرب یارب نم ٌهدیقع هب یلو .دنراذگیم رانک ار یاهنایار تابساحم

 ادیپ ینیشناج .دناهتفرگ تروص هنایار کمک هب هک یمیدق ییاتکی و یدوجو

 هورگ دوجو ناهرب و "نسمات هورگ ییاتکی ناهرب Sle ناونعهب ؛تسا هدشن
 ۲ ماگ ةرابرد نيا زا شیب .دنراد زاین نیشام کمک هب الامتحا زونه " نانوا

 .مزادرپیم ۱ماگ هب نآ یاجهب و منکیمن تبحص
 oo .تسا یل عون زا یهانتم ورک کت ple یهانتم .sol دورگ

 تروصهب الثم .دوشیم فیصوت یطخ هورگ کی تروصهب یشیامن اب یهورگ

CLV)یئادم یور .دعبیهانتم یرادرب یاشف کی ۷ نآ رد هک 6 >  
 نامه هک دراد p Jol ددع نوچ یاهصخشم 67 نیاربانب .تسا 1" دتنام یهاتتم
 .تسا ( «ةهزادنا» نیبم 6 یل ٌهبتر روطنیمه .تسا [ نادیم ٌهصخشم

 .میریگب ۲7 دعب نامه ابیرقت ار یل ةبتر میناوتیم میراد هک یدوصقم یارب و

oS Vb۲ > 0 هک یتلاح رد ( یعضوم راتخاس , ضورفم لوا ددع یازاهب  

 نیا ۱ ماگ یارجا یارب .تسا توافتم یفیک ظاحل زا 7 > » هک SL اب

 درجم یاههورگرد هتسباو میهافم هب دیاب ار یطخ یاههورگ هب طوبرم میهافم
 .مینک همجرت

 یعضوم-» هورگریز کی 3 و ,یهانتم یهورگ (7 ,لوا یددع  مینک ضرف
 هکیتروص رد مییوگ  هصخشم یاراد ار 77 هورگریز .دشاب 6

Cu(O,(H)) < )0م ( 

 یازاهب و .77 لامرن هورگریز-» نیرتگرزب زا تسا ترابع (,(17) نآ رد هک
UCGره اب هک تسا 6 زا ییاضعا همه زا لکشتم هورگریز رب (ال)  

 هورگریز ره هاگره تسا حون» هصخشم اب 6 مییوگ .دنریذپضیوعت [7 وضع
 هاگره تسا جوز هصخشم اب 6 مییوگو .دشاب » ٌهصخشم اب 6 یعضوم»

 (7 یولبس هورگریز-۲ کی یواح هک (1 زا 77 یعضوم-۲ هورگریز ره یازاهب
 اب و یل عون زا هورگ ره هک دوشیم هجیتن .دشاب ۲ ةصخشم اب 7 «تسا

DP dartsعونش ٌهصخشم یاراد  Gaul 

 ةيرظن رد یصاخ شقن ۲ لوا ددع .موشیمن نآ دراو هک یلیالد هب

 نسمات-تیاف ةيضق ربانب لاتم ناونعهب) دراد یهانتم bale یاههورگ یعضوم
bole clay S [FT]یلصا ناهرب رد نیاباتب (.دناجوز ٌةبترم زا یلپآریغ  

 :دیآیم شیپ ريز یدنبمیسقت

 .تسا عون-۲ ٌهصخشم اب ( لامینیم ضقن لاثم .[ تلاح

 .تسین عون-۲ ةصخشم اب 6 .11 تلاح

 ةصخشم اب یل عون زا یهورگ دوشیم رهاظ 1 تلاح رد هک ماع هورگ

 نایامن 11 تلاح رد رگید ؟داس یافهورگ ةمه اببرظ هکیلاح رد هتسا ۲

 ۱ .دنوشیم

 هزادنا موهفم اب ابیرقت هک دراد دوجو هزادنا بسحرب مه یدنبمیسقت کی

 هورگ و  ضورفم لوا ددع یازاهب :تسا رظانتم یل عون زا ياههورگ یارب
 دعُب فیرعت ربانب ,دوشیم هداد ناشن 7م(6) اب هک 6 هتر» 7 یهانتم

 یرادرب یاضف کی ناونعهب هک تسا 0 یامن اب 7 یلبآ هورگریز کی لامیسکام
 ار 6 هثزادنا» 1 تلاح رد .دوشیم هتفرگ رظن رد » ٌهبترم زا ینادیم یور

1. Thompson 2. O’Nan 

 ۱ ةرامش ۱۶ لاس ؛۲ ةرامش :۱۵ لاس :یضایر رشن

 زا تسا ترابع هزادنا I تلاح رد .تفرگ 0(7۲) ینعب 6 ٌةبتر-۲ ناوتیم

 یوگلا) تسا هدرک فیرعت[7]هورگ ةلام رد ار نآ نسسات هک (6) رتمااپ
 :( تلاح رد یدعب تاقیقحت مامت

  SHیعضوم-آ [هورگیز] ,

 تسا لوا ددع کی مو
e(G) = max {msc 8 

 رد «کچوک» یاههورگ .«(07) < ۲ هاگره میمانیم کتهبش ار ۵ هورگ

 يدنبميسقت رد ,یلصا ناهرب رد نیاربانب .دنتسه کنتهبش یاههورگ [ تلاح

 ةصخشم اب کچوک و گرزب یاههورگ اب دنرظاتنم هک میراد هتسد راهچ دوخ
 یاههورگ .دنتسین عون-۲ ةصخشم یاراد هک یکجوکو گرزب یاههورگو عون-۲
 .دنس»یم لیگشت |ر ةتس راه زا یگی عونسا ًاصخشع اب گنتهبش

 ضوع «هصخشم» فیرعت رییغت اب اهیدنبمیسقت زا یکی «(#2 ٌةمانرب رد

 تیمساویتسا یلو .مروآیمن از نا :کتنا ینف 62,8 فیرعت نوج .دوشیم

 رد ار 415 ةتفايريیغت فیرعت هکنآ یارب کتتهیش یاههورگ یسررب رد نم و

 « هکنیا حیضوت .مینکیم راک زین هصخشم زا یتوافتم موهفم اب «میروآ راک

 کی یواح يعضوم-۲ [هورگریز] ره یازاهب هاگره تسا جوز ةصخشم یاراد
 6 مییوگ فیرعت ربانب .7(07(77)) < 7/(:0) 0 یولیس هورگریز-۲

gS TRE Sلسخشم اب گنتنبش 6 داگرف تسا  hte gh yea) 
oye dol.دشاب برد 6 . 

 کی 6 مینک ضرف (تیمسا-رخابشا) .اههورگ- 6211679 یدنبهدر
-QTKEیاههورگ زا یکی اب ( تروصنیا رد .دشاب یلبآریغ *داس هورگ  

 :تسا تخیرکی ریز

 .ان(و) زا ریغ ۲ رثکادح يل هبتر و ۲ هصخشم اب یل عون زا یهورگ .۱
Ua(F)\, (۲)گ۲(۶) لم Le(t) ۲ 

 .۸4+ بوانتم هورگ ۳

 «۳(۲) «لم۳(۲) ؛تسامرف ای نسرم لوا ددع کی 7 نآ رد هک ۵(1.۲) ۴
 (G(T) L UEP ب۳(۴)

 یانشتسا هب "وکنای هورگ کی یتام هورگ کی :هدنک رپ هورگ ۱۱ زا یکی .۵
Rul He HS Jy 

 رشتنم دلج ود رد [۸5] رد اکیرمآ یضایر نمجنا ار هیضق نيا ناهرب

Lee gly gl oS waleات ناهرب خدوب ینالوط .تسا هحفص ۱۲۰۰  
op tt slightتسا أ یگدیجیپ زا : ui baw Syرا هک تسا ,یکبس زا  

 یلصا ناهرب رد الومعم هچنآ هب تیسن هک میاهتفرگ شیپ رد عوضوم فیصوت

 تسام میمصت زا یکاح زین و «تسا رتحورشم .دوشیم هدید یدلنبهدر ٌهيضق

 ود زا یکی «عقاو رد .میتسه ناکما دح ات نامثحب ندوب افکدوخ راتساوخ هک

 یتنس یاهمکح و ایاضق یاهناهرب دننام ,یهورگ ةيرظن یانبریز هب دلجم
 .دراد صاصتخا اههورگس هب طوبرم

 ناهرب رد ار فاکش نیرخآ [4۸۵5] یلصا ةیضق ,مراد عالطا هک ییاج ات

 یقلت هیضق کی ناوتیم ار یدنبهدر ٌهيضق (اتلاجع) نیاربانب .دنک یمرپ یلصا

 هک دیشاب هدش عناق عوضوم نیا تیمها دروم رد مراودیما ,رگید فرط زا .درک

 ات دوش لیمکت یرتدامتعا لباق و قیقد ناهرب نتشون اب دیاب یدنبهدر ٌةمانرب

 تیعضو زا ثحب نیاربانب .دوش مک هدنیآ رد یرگید یاهفاکش زورب لامتحا
 لماک دوش ماجنا دیاب همانرب نيا رد ییاهراک هج هکنیا رکذ نودب یدنبهدر

 .دش دهاوخن

Janko1. 



 رخابشا لکیام/ یهانتم ٌهداس یاههورگ یدنبهدر تیعضو

 طرش نیا زا دشاب جوز ةهصخشم یاراد ۵ هک طرش نیا مينکیم یروآدای

 یاجهب رگا ورنیا زا ؛تسا رتفیعض دشاب عون-۲ ٌءصخشم یاراد 7 هک

 ٌءصخشم طرش رب ینتبم یدنبمیسقت کی یلصا ةيضق ناهرب رد یدنبمیسقت

 (11 .دنوشیم رهاظ آ تلاح رد یرتشیب یاههورگ .دوش هتفرگ رظن رد جوز

 زا رتفیعض طرش نیا ,زاب و ؛دراد راکورس جوز عون هب موسوم ییاههورگ اب

 رد 1 تلاح رد زین یرتدایز یاههورگ نیاربانب تسا عون-۲ ةصخشم طرش
 رتلکشم هلاسم زا تمسق نيا هجیتن رد و «دوشیم نایامن اهنآ یدنبمیسقت

 .دوخ یلصا ٌةهيضق زا یاهجیتن ناونعهب ,نم و تیمساوبتسا اما .دوشیم
 هجیتن نيا ؛مینکیم صخشم [۸5] رد زین ار جوز عون زا کتتهبش یاههورگ

 .تسا یوررض یدنبهدر هب 1,5 تفایهر رد کنتهبش یاههورگ دروم رد

 ةتفايهعسوت تلاح رد اههورگ رتعیسو هدر یسررب رد هک یتالکشم نیاربانب
 هتفر نیب زا ] تلاح کچوک یاههورگ دروم رد مکتسد دناهدمآ شیپ آ

ial 

 دروم 1 تلاح زا شیپ ینامز رظن زا 1[ تلاح «یدنبهدر یلصا ناهرب رد

 یددعتم دارفا و دش فرض 1 تلاح یارب یدایز تدع «تفرگ رارق ثحب

 یسررب هب طوبرم ثحب :اهنیا ةجیتت رد ًالامتحا .دندرک قیقحت تلاح نیا رد
Hla tae 1 کلا هچ طوب رم تسپ زا تاب یلسا ناهزب رد 11 تبلاح 

 رد (ددجم فیرعت اب) ار کچوک یاههورگ «[(21.8] یاهباتک هلسلس رد مشش

 رد ار گرزب یاههورگ .دعب هب یاهلحرم زا 5 .دنکیم یسررب آآ تلاح

 زاغآ نآ مجنپ دلج رد راک نیا ؛دهدیم رارق ثحب دروم مه اب 1آ و آ یاهتلاح

 مود مادقا زا شخب نآ ورنيا زا :دش دهاوخ لماک یتآ دلج دنچ رد و دوشیم

 .تسا 3 تلاح لوا ةلحرم دش دهاوخن لیمکت یدوز نیا هب هک

 فطع دوریم راکهب ] تلاح رد گرزب یاههورگ یسررب یارب هک یتفایهر

Se نیع رد و » درف لوا دادعا یازاهب یعضوم یاههورگریز هب هجوت 
 ریز یاهفیرعت هب تفایهر نيا .تسا یعضوم-۲ یاههورگریز نتشاد رظن رد

 ضورفم يعضوم-۲ هورگریز یازاهب :دوشیم رجنم  O(H) Hتروصهب ار

o(H) = {p:m,(H) > ۲ و تسا درف لوا ددع کی p} 

 رد هک «ميريگیم 33(0) یاههعومجم ٌةمه عامتجا ار « و .مينکیم فیرعت

 یاههورگریز اب .دنکیم رییغت G یعضوم-۲ یاههورگریز ٌةعومجم رد 27 نآ
 .مينکیم راک, ع 7 یازاهب ,یعضوم

 :دناهزیو یسررب مزاتسم 1 تلاح رد هلأسم ود «یلصا ناهرب رد

 هک دراد دوجو ّ دننام یعضومس۲ هورگ ریز کی :ییانکی تللاح (فلأ
 ؛تسا 6 رد هدشهدناشن ًایوق ,(7) زا » ره یازاهب ال و 77(7) و ۵
 .تسا لوا م هب تبسن |71 19| ۲ - 11 زا و ره یازاهب ینعی

A= Pele & 

iad) cubitsیدیدج یاهشور ناوتب هک دندوب راودیما زاغآ رد نمولاس و  
 یارب ("همغلم شور هب موسوم شور دننام) دندش عادبا ۱۹۸۶ زا دعب هک ار

 راکهب جوز عون یاههورگ رتعیسو bay she (ب) و (فلا) ِتلاح ود ره یسررب

 ره هدهع زا اهشور نیا ناصصختم هک دوب ضرف نیارب ینتبم اهنآةمانرب و .درب
 یسررب نیاربانب تسا هداتفین یقافتا نینچ نونکات ءاما .دمآ دنهاوخرب تلاح ود

 رد عنام نیرتگرزب دیاش جوز عون زا یاههورگ رد (ب) و (فلا) یاهتلاح
 ًةصخشم اب یاههورگ رد ..لاح نيا رد راک جیاتن .دشاب مود مادقا لیمکت ربارب

1. amalgam method 

۳۷ 

 تسین نشور یلو .تسا تسدرد لدم کی تروصهب یلصا ناهرب رد عون-۲

 و !ثورتشا تونرگ .دنراوشد جوز عون یاههورگ رد یاهزادنا هچ ات لئاسم هک
 طرش اب «(ب) و (فلا) [یاهتلاح] رد هیلوا ییاهراک ,بیترتهب ؛"انیگاجروک انیا

G slیاهژیو یسررب هب (ب) تلاح .دناهداد ماجنا .تسا جوز عون زا  

 یآ و ۱ یاهالج .ک ,ر) یتوافتم ةدننکصخشم یاهنوگهبات اریز .دراد زاین
([GLS]دنوریم راکهب ۳ زا رتگرزب ةبتر و ۳ ةبترش رد . 

 ,618 ینعی مود لسن تفایهر و یدنبدر یلصا ناهربربهوالع هرخالاب
 صوصخ هب .دنتسه نآر یگرد یدنچ ناققحم هک تسه مه موس لسن ةمانرب کی
 یاههورگ همه هک ثورتشا تونرگ و "رخاملتشا دنرب "" دلفکنارفریم شیرلوا

Leste |عین  (اب یاپمررگ مه هاجنارس دیش و Restaریر ) ay by 
 [۸5] دوخ راک رد نم و تیمساویتسا .درک دنهاوخ یسررب همغلم شور کمک

 تفایهر نيا دراد لامتحا .میهدرب راکهب ر شور نيا زا ینوگانوگ یاهتروص
 .دزاس رسیم (ب) تلاح رد مکتسد ار ] تلاح زا یرتهب یسررب
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YA ۱ ةرامق ۰۱۶ لاس ؛۲ ةرامق «۱۵ لاس یضایر رشن 

 *؟تسیح یدربراک تایضایر رد ربح شقن

 Sint .مدش انشآ درجم ربج اب راب نیلوا یارب ۱۹۶۰ ٌةهد رخاوا رد یتقو

 تسا نیا ربج ی«ادزدنبودیق» یاهیگیو زا یکی .مدش نآ ییابیز و ییاناوت
 ةرابرد یاهغدغد درادن یموزل «میراد راکورس یربج یاهراتخاس اب یتقو هک

 نابز ربج .دراد تیمها هک تساهنآ راتفر هکلب ؛میشاب هتشاد ایشا تیهام

 .تسا یضایر یایشا راتفر حیضوت یارب ییاناوت هداعلقوف

 هک .داد قوس یربج ةسدنه تمس هب ارم ربج هب تبسن نم یگتفیش

 هجوجیههب نامز نآ رد .دوب ضحم تایضایر ثحبم نیرتدرجم نامز نآ رد
 ناصصختم یراکمه اب ییاههلاقم دعب لاس جنپ و تسیب هک مدرکیمن ینیبشیپ

aulهب طوبرم یاههلاسم لح یارب یربج ةسدنه زا اهنآ رد هک مسیونیم  

 و ضحم یعوضوم ناونعهب هک یربج .دوشیم هدافتسا یسدنه یزاسلدم

 dS Lay یهجوتلباق یاهدربراک مدوب ةتخومآ درحم

 و ربج ,on Hal ؛رابرد یزیچ هچ رگید یاهدربراک و اهنیا هب هجوت اب

 یاههبنج زا یخرب رد شواک هلاقم نیا فده ؟تفگ ناوتیم یدرب راک تایضایر
 یفحم نانادیضایر نیب یدیقم :تاغحأبم کرم هکددیما نیا اپ تسا هطیار نیآ

 یتاعوضوم لماش اهنتهن «یدربراک تایضایر» اجنیا رد .دشاب یدربراک و
ce!دنزومآیم یدربراک تایضایر و یضایر یاههتشر رد نایوجشناد هک . 

 رد قیقحت و یسدنهم .هنایار مولع یاههتشر رد هک مه یتایضایر لماش هکلب

 .تسه دوشیم هتخومآ تایلمع

 یزاسلدم زا ییاهلاثم ربج نکمم یاهدریراک نداد ناشن یارب ناغآ رد

 منکیم ثحب یاهنایر ربج ةرابرد سپس .مروآیم نیالپسا و .داصتقا ,یسدنه

 یدرب راک تایضایر یسرد ٌةهمانرب رد ربج شقن ةرابرد یتاکن رکذ اب ار هلاقمو

 .مروآیم نایاپ هب

 اهلودم و :رمارک روتسد ,یسدنه یزاسلدم

 ًهيضق و رمارک روتسد زا هرظتنمریغ یدربراک هب طوبرم نم Se نیلوا

 روتسد اب هچرگ .تسا دازآ یاههیزجت زا یخرب راتخاس ٌةرابرد جروب-تربلیه

 درجم اتبسن تسا نکمم (دنتسه هچره) دازآ یاههیزجت .دیتسه انشآ رمارک

 دوجو یسدنه یزاسلدم رد ییاههلأسم دید میهاوخ هک روط نامه .دنیآ رظن هب

 .دنوشیم حرطم اهنآ رد یعیبط روطهب ثحابم هنوگنیا هک دنراد

 *سکاک دیوید

 یه ینهیلسم السی

 یرتماراپ یاهمخ ةرابرد نچ ییالاف و گربردس مات تاقیقحت اب ار بلطم
 A(t) نوچ یا ٌهجرد نيابتم یاهیاهلمجدنج رگا .منکیم زاغآ هحفص رد

b(t)و  c(t)یاههلداعم هاگنآ «دنشاب هدش هداد  spall 

ga Me = 
 y= c(t) و = )۱(

 ,یسدنه یهاگدید اب ge [VU] و گربردس .دنتسه هحفص رد یمخ شیامن

 ةلداعم اب ار ییاهطخ

A(t)z + B(t)y + C(t) =e (Y) 

 هب هتسیاو ییاهیهلمجدنچ 6(6) و 8(13) 6(4) نآ رد هک .دنتفرگ رظن رد
 ورنیا زا و «دننکیم رییغت زین اهطخ میهدیم رییغت ار 1 یتقو .دنتسه ( رتماراپ
 تروص کی زا کرحتم طخ ره .تسا هدش هداد اهنآ هب کرحتم یاهطخ مان

 ریظن طخ رب لصاح ةطقن ,رتماراپ رادقم ره یازاهب رگا دنکیم یوریپ یرتماراپ
Sab af(۳) باوعب (۱) طیاور 4 رای رخ یاب یگید ترابع دب هوش عقار  

 ةلداعم «میریگب کرتشم جرخم و میهد ماجنا ار ینیزگیاج نيا یتقو .تسا

A(t)a(t) + B(t)b(t) + 6080 < ۰ (۳۱ 

 رادقم ره یارب یواست هک تسا ینعم نیا هب > دامن نآ رد هک .دیآیم تسدهب

 Glance A(t)a(t) + B(t)b(t) + C(t)e(t) pew «تسا رارقرب 6

 دادعا یور هک اجنآ زا ؟دوشیم حرطم اجنیا رد یربج یاهراتخاس مادک

 رد .میراد ار 7 > 18[/] یاهباهلمجدنچ ٌقلح .مينکیم راک 18 یقیقح
 )\( *  jl & A(t)a + B(t)y + C(t) کرحتم یاهطخ .تروصنیا

 ةعومجم یاهوضع اب رظانتم دننکیم یوریپ

{(A(t), Bt), C(t) € RT 
A(t)a(t) + B(t)b(t) + C(t)e(t) = ©} (۳) 

 ربج رد .تسا 2۳۳ دازآ لودم زا یلودمریز- ,هعومجم نيا .دنتسه

 .تسا یجیزیس لودم (۴) و یجیزیس (۳) هک مییوگیم هریذپضیوعت



 سکاک دیوید /؟تسیج یدرب راک تایضایر رد ربج شقن

 ار (۳) ٌةلداعم ایآ هک دیسرپ نم زا گربردس ۰۱۹۹۰ ٌةهد طساوا رد

 A(t) یجیزیس لودم فرعم هلداعم نيا .هلب» هک متفگ .هن ای ماهدید البق

b(t)ر «یجیزیس» ینعم مات .متشاد راظتنا هک روطنامه «.تسا «(6) و  

 هک دراد هراشا یتلاح هب یجیزیس یسانشرتخا رد هک مداد حیضوت .دیسرپ

 نيا .دنوشیم عقاو میقتسم ابیرقت ای میقتسم طخ کی رب ینامسآ مسج هس

 ار یجیزیس ٌهژاو .هزورما .درک تایضایر دراو [۳۷] ۱۸۵۳ رد رتسولیس ار هژاو

 بیارض اب یطخ یاهطبار ای و اهادروان نیب یاهلمجدنچ یاطبر هب ناوتیم
 .درک قالطا (۳) ةطیار دننام یاهلمجدنچ

Jyینعی «لودم» هک دیسرپ وا :درک حرطم یاهرظتنمریغ لاّوس ادعب مات  
 هب یلو .دنادیمن ار یتامدقم هاو نيا ینعم وا هک مدرک بجعت رایسب ادتبا !هچ

 کردم) .دننارذگیمن درجم ربج رد یسرد چیه نارمع ناسدنهم هک مدروآ دای
 (.دنکیم راک هنایار مولع رد Ye هجرگ تسا نارمع یسدنهم رد مات یلیصحت

 یاهلودم و .دنوشیم حرطم ناوارف مات تاقیقحت رد یاهلمجدنچ یاهرادرب
 اب .دنتسه ایشا نیا یسررب یارب یعیبط یرازبا اهیاهلمجدنچ یاههقلح یور
 .دوب هدینشن مدرک ناونع نم یتقو ات ار «لودم» ٌزاو زگره مات JE نیا

 ار «یدربراک ربج» زا دوخ روصت دیاب موش هجوتم هک دش ثعاب نایرج نيا

 ناتساد دیراذگب ادتبا یلو ؛منکیم تبحص هراب نیارد رتشیب ادعب .میهد هعسوت
 طخ ود یتقو هک دوب tl oe pega هاگدید .منک مامت ار کرحتم یاهطخ

 لیکشت یمخ اهنآ یقالت طاقن .دننکیم یوریپ (۱) یرتماراپ تالداعم زا کرحتم

 کرحتم طخ ود هراومه هک دندش هجوتم نینچمه تقیمع یهاگن اب و ؛دنهدیم

p:= A\(t)x + By(t)y + C\(t) = ° 
(0) 

q:= Ay(t)a + By(t)y + Cr(t) = 

 یاهیگیو یاراد و دننکیم یوریپ هدش هداد یرتماراپ تروص زا هک دنراد دوجو

 یه ریز

dae (ll)دننکیم یوریپ هدش هداد یرتماراپ تروص زا هک یکرحتم یاهطخ  

 ییاهطخ ینعی .دنتسه 4 و  یاهلمجدنج یطخ یاهبیکرت زا لصاح
 ییاهیاهلمجدنچ 7: و »۱ نآ رد هک ۱۱+ ۱۲ > * تروصهب کرحتم

 .دتسسه £5[

 هب تبسن 2 جرد هاگنآ دشاب 90 اب ربارب ( هب تبسن «و ۷ ۵ ةجرد رگا (ب)

 حیحص یددع ۸ نآ رد هک .تسا * - ۸۵ اب ربارب 4 ةجرد و ۸۵ اب ربارب #

 .تسا * < ۶ < [۸/۲] یگژیو اب

 یبیرقت اب «(8) و b(t) 4(0) یاهیاهلمجدنچ (پ)
 سیرتام ی » ۲ یاهداهک ,بسانم یاهتمالع

۸۱)( By(t) C\(t) 

Ay(t) By(t) C(t) 

pole po Jolee (2)تساهیاهلمجدنچ دنیارب زا : 

 و تباث یرادقم دح رد

(p,q, t) sl, = ° 

 a تروص مه ةياپ/ سپ .میمانیم هیاپ-/ ار 4 و » کرحتم یاهطخ

 نییعت ((ت) یگنیو ًالیسوهب) ار مخ ةلداعم ۳ و ((ب) یگیو ةلیسوهب) ار

 دینیبب [۷]رد ار تایئزج .دنکیم

۳۹ 

 اب دازآ یجیزیس لودم هک تسا یکاح (فلا) ریذپضیوعت ربج هاگدید زا

YF abاهلودم ةيرظن اب هک ییاهنآ .تسا ((6(:4), ظ:(8), ۶|)6(:0 = \,  

 یلو .دننکیمن بجعت بلطم نيا زا دنتسه انشآ یلصا لآهدیا ةنماد یور

 هرازگ نیا قبط :تسا توافتم ًالماک یبلطم (ب

 نگمه یاهیاهلمجدنچ نآ رد هک «میراد راکورس نگمه یتلاح اب عقاو رد
y b(s,¢) «a(s, t)ٌةجرد زا «(ع,#)  nار  & JB C(t) 9 b(t) a(t) ole 

 ) رد روکذم ٌهحرد تیدودحم

 لآهدیا تروصنیا رد .میهدیم

I = (a(s,t), 6(s, t),c(s,t)) C S = RIs, ¢] 

 (فلا) .تسا هدش هداد ناشن [۷] و [۶] رد هک روطنامه و .دیآیم تسدهب

 ینعی .آ لآهدیا دازآ ةيزجت تروصهب (ب) و

° + S(—n +p) ® S(-In+ p) (F) 

۸۱ Ay 
By By 
Cy Cy 

b ور گل و 
 دک دنکیم باسیا (ب) و !تسا هچرد ةدیامت 5(-06) دابن) نون یترییمت

cy bia۶) رد روکذم ی۲ »* ۲ سیرتام ۲ >* ۲ یاهداهک  

 ۱.(دینیبب ار [۶]) تسا جروب_تربلیه ةيضق زا یصاخ تلاح بلطم
 ی دی ی

 ۷ و 2 و میریگب رظن رد ار (۵ ) کرحتم طخ تالداعم رگا .تسا کرد لباق

 میراد .میروآ تسدهب رمارک روتسد زا هدافتسا اب ار

det -—C\ By det By C\ 

- ۲ By By Cy 
 زوج =

cel دنشاب. ) 

4 : A 

det ite = det as o 
Ay By Ay By 

 تسین روآبجعت نوش هسیاقم (۱) ةیلوايرتمااپ تروص اب اهترابع نیا را
 هک  bia.دنتسه هیاپ-۸ زا هدش لیکشت سیرتام ی > ۲ یاهداهک « و

 هک دنتسنادیم «دندش رمارک روتسد ةجیتن نيا ةجوتم نچ و گربردس هک یتقو

  ۱یاب ار یاس جیات ر (۱۹]درک ثقک ۱۸۸۷ رد رپب نشنارف ار صاخ تلاح میا
[NF] ۱۸۹۰ رد دوخ مهم ًالاقم رد تربلیه .دز سدح 0۱۱۰۰۰ an © S یجیزیس لودم 

 نآ زا وا هدافتسا نیلوا .میمانیم ریذپضیوعت ربج ار نآ هزورما هک درک عادبا یداینب یایرظن
 .درک تابثا جروب_تربلیه ةيضق ةيلوا تروص زا هدافتسا اب ار نآ هک .دوب ریب سدح دروم رد



۳۰ 

 دانش یلالذتسا اب تسا نگعم زبت تریلپه slog ean lS gan ریسم رد

 .دشاب هدیسر .هداد هئارا شدوخ هک جروب-تربلیه ّةيضق زا یتروصهب

 هد رخاوا رد ار عوضوم نیا نچ و گربردس یتقو هک دیروایب دای هب
 زا ؛نم رظن هب .تسیچب لوذم تسنادیمن گربردس .دندز سدح ۰

 تایضایر یسرد ٌهمانرب رد ییاج دنناوتیم اهلودم هک دیآیمرب عوضوم نيا

 .دنشاب هتشاد یدربراک

 یدامن یطخ ربج و رمارک روتسد .داصتقا
 وگتفگ یطخ ربج رد رمارک روتسد شقن ةرابرد ناراکمه زا یکی اب ًایخا
 افیا یمهم شقن یطخ ربج یخیرات تفرشیپ رد رمارکروتسد هچرگا .مدرکیم

 یفذح شور هب تالداعم یاههاگتسد لح رب دیکات اب هژیوب هزورما .تسا هدرک

 بیارض سیرتام نانیمرتد ةبساحم یتقو .هوالعهب .دراد یرتمک شقن ,سواگ

 مراکمه ,لیالد نيا هب .تسا هدیافیب رمارکروتسد ,دشاب راوشد تالداعم هاگتسد

 یلومرف ارچ -؟درک فذح سرد زا ار ثحبم نیا دیابن ایآ هک دنادب تساوخیم

 رطاخ هب ار رمارک روتسد هشیمه نم ؟مینک لیمحت نایوجشناد رب ار مزالریغ

 زا دنهدیم حیجرت هک ینایوجشناد یلو .ماهتشادیم تسود شایتاذ ییابیز

 یمک زا سپ .دنشیدنایمن نینچ اموزل دنرگنب تایضایر هب یدربراک یهاگدید

deiیددع یطخ ربج رد تسا نکمم رمارک روتسد هچرگ هک مدش هجوتم  

 .دراد ربتعم یهاگیاج یدربراک یطخ ربج رتعیسو یایند رد یلو ,دشاب هدیافیب

 رعارگ روتسد زا هدافتسا هک دینک هجرت هافدیق ود نیا توانت ةدهاشم یارب

 یددعو-تسا یسدنه یزاسلدم زا یتزج ینعی--تسا یدربراک (۷) رد

 رد ریز یتامدقم لاثم مارک روتسد زا یرگید یددعریغ دربراک .تسین

TSLLM Jou tod altiشیک دیافیع نا یاههدیآ خیط  glo 

 رد هک روطنامه .دنکیم لیلحت ار لوپ ةهضرع و یلم دمآرد WS oe لباقتم

 یاهتیمک ٌهطبار میهاوخیم «تسا هدش هداد حیضوت [۱۱۵-۱۱۷ .صص ۰۲۴

 1 > یلم دیلوت لک

 ۲ > هرهب جون

 یراتفر یاهرتماراپ و (لوپ هضرع (dts یراذگتسایس یاهرتماراپ بسحرب ار

der dks)ةطقن رد لدم نیا یزاسیطخ اب .ميبايرد (زادناسپ هب ییاهن  

 تالداعم لداعت

 و + ۵۲ > ۴ 4

 71 - ۳ > ]و - ۲

 cate cla fall MoM, Gd? hm ۵ ۰5 نآ رد هک .دنیآیم تسدهب

 نیا فده .(تسا زادناسپ هب ییاهن لیم 5 و لوپ ةضرع 16 ٌالثم) دنتسه

 روتسد اجنیا رد .دننکیم رییفت هنوگچ 7 و 1 ءاهرتماراپ رییفت اب مینیبب هک تسا

 .دزاسیم ناسآ ار اهلاوس هنوگنیا هب نداد

 رد ار رمارکروتسد تلاح ود ره رد هک تسا نیا (۷) و لاثم نیا نیب طابترا

 یاراد یدرب راکیطخ ربج ورنیازا .میدرب راکهب اهرتماراپ هب هتسباو تالداعم دروم

 ۱ ةرامش ۰۱۶ لاس ؛۲ ةرامش ۰۱۵ لاس «یضایر رشن

 رد ار فاصنا یطخ ربج یلعف سورد ایآ .تسا یدامن و یددع ٌهبنج ود ره

 یدامن یرتماراپ روهظ یلصا لحم ,رضاح لاح رد ؟دنکیم تیاعر ود ره دروم

 304( - ۸7,) ینعی ۸4 نوچ یا > ۶ سیرتام ةصخشم یاهلمجدنچ رد
 یاهرتماراپ اب ياهننيمرتد .دنهدیم ناشن الاب یاهلاثم هک روطنامه .تسا
 .دننکیم افیا رتهدمع یشقن ,یتامدقم یحطس رد یتح «یدامن

 میشیدنایم اهرتماراپ یور یطخ ربج یاهشور لامع| يربج ینعم هب یتقو

 یاهرتماراپ هک دینک ضرف «یگداس یارب .دوشیم مه رتقیمع الابرد روکذم طابترا
 رد (ییامن ریغ و یلاکیداریغًالتم) ایوگ تروصهب tre ooo ity مه زا لقتسم
 یعیبط .میراد زاین نادیم کی هب یطخ ربج رد نوچ .دناهدش رهاظ تالداعم

 ody pe SK = Rt), tn) oe ایوگ عباوت نادیم یور هک تسا

 لکشم اهجرخم و دنتسه یاهلمجدنچ تروصهب اهرتماراپ ذراوم یرایسب رد

 ار یطخ ربج یاهشور هک تسا ینعم نيا هب بلطم نيا .دننکیم داجیا
 تروصنیا رد .مینک ارجا 13 ,...,:6[18  ةرم] یاهیاهلمجدنچ ةقلح یور

 لودم کی زا ییاهوضع ینعی .دنوشیم اهیاهلمجدنچ زا ییاهرادرب «اهرادرب»

 یاهلمجدنچ یاهباوج [a,b,c € R= Rit یازهب ,لاثم یارب .7 یور دازآ
dole ul, (A,B,C) € RTلودم 46 + 98 + 06 > ۰ یطخ  

 .دنهدیم لیکشت ار (۴) یجیزیس

 اهلودم و نیالپسا
 هب ؛میشاب هدروآ اهلودم اب یطخ ربج طابترا یگنوگچ زا رگید یلاثم هکنیا یارب
 هداد ناشن ۱ لکش رد هک ار ینیالپسا .میزادرپیم یریغتمدنچ نیالپسا ٌةعلاطم

 ینیالپسا اب هرمه .تاصتخم ًادبم زکرم هب یعبرم اجنیارد .دیریگب رظن رد هدش

 [Cod odd adhe fi, fr tr, fe € R= Riz, y یاهیاهلمجدنح زا هک

 نيا ام یلو .دنوشیم نیعم لبق زا اهیاهلمجدنچ یاههجرد ,لمع رد .میراد

 هکنیا یارب .مينکر اکشآ ار ییانبریز یربج راتخاس ات ميزادنایم قیوعت هب ار راک

 دننک قدص ریز طیارش رد دیاب اهیاهلمجدنچ msl تسدهب نیالپسا-(0۲ کی

fi — fe, fr — fe € (a") 

fr-fefy— fr ey") 

 هب زین (1) و «تسا 9" دلوم اب 2 > 12, لآهدیا (ع") نآ رد هک

(A) 

 هک دوشیم od یناسآ ةب هاگنآ .تروص نیمه

 )٩( ) ۲ ۰ ۰ ۰دننکیم قدص (۸) رد |67 )۴:.86:۰۰((

fy fi 

(0,0) 

f; fi       
 یاهلمجدنچ نیالپسا ۱ لکش



 سکاک دیوید /؟تسیج یدربراک تایضایر رد ربج شقن

 .۶] زا ۵نیرمت) هک داد ناشن ناوتیم هوالعهب .تسا R .لودنرتز

 4b b لودمریز نیا (دینیبب ار [۳.۸ شخب

 یاب ار ازاد وع وه دژیاق را خر را و 94(

b ablةوگهب ناوتیم ار )٩( رد نیالپسا ره ,رگید ترابع هب .تسا راهچ 45,  

 .تشون الاب نیالپسا راهچ زا یاهلمجدنچ یطخ بیکرت کی تروصب اتکی

 ینیالپسا_۱ .دراد یطخ ربج اب یطابترا هچ بلطم نيا مینیبب هکنیا یارب

 یهاگتسد هب ار (۸) ناوتیم یناسآهب .میريگیم رظن رد ار 4 زا رتشیب ان ةجرد زا
 نیا لح .درک bas fe Fe Fr fy Al 5! لصاح یطخ تالداعم زا

 تسدهب اهنیالپسا ندرک ادیپ یارب یبوخ شور لوادتم یاهشور هب تالداعم

 نیا هب میناوتیم هلصافالب .میسانشیم ار )٩( لودم نوچ یلو .دهدیم

 تروصهب اتکی یاهنوگهب 1: زا رتشیبان ةجرد زا یاهنیالپسا :میهد خساپ لاّوس

(NY) t9r-(2,2", 27,2) 

 gr-(ysy"ses2) + gr+ )2 ابر

 16 ربارب رثک ادح ws pe ۰0۲ و ۰۳ ۰۲ ۱ یاههحرد هک دنوشیم صخشم

domةبرد زا یاهنادلمج دن نیاضف دمی هک اجزا رعنا اس۷ رب لوس ۲  

 یاضف دعب هک میریگیم هجیتن .تسا (*) " )ابربارب ۷ ۰ بسحرب 8 زا رتشیبان

 اب تسا ربارب ۱ لکش یارب ۸: زا رتشیبان ةجرد زا یاهلمجدنچ یاهنیالپسا- ۱۲

0) ۳ 
 یاضف دعب یارب یلومرف ۱۹۷۳ لاس رد [۲۶] گنارتسا ,رتیلک تلاح رد

Glebe te Gayl LC”هحفص ضورفم یدنبثلثم کی دروم رد  

 Ye یاهشور زا هدافتسا اب ۱۹۸۸ لاس رد [۱] ارلیب ار لومرف نیا .دز سدح

 .تسا هدمآ [۶] رد لودم هاگدید زا اهنیالپسا رب یدمآرد .درک تابثا

 کرحتم حطس ای طخ ةجرد نتفرگرظن رد تباث ةدیا ,یسدنه یزاسلدم رد

 یبلاج طابترا ,یلک تلاح رد .دینیبب ار [۵] یرورم alee ؛دوشیم عقاو دیفم زین

 یطخ ربج کمک هب هک) صخشم ٌهجرد زا یاهباهلمجدنج اب ندرکراک نیب

 هعلاطم اهلودم کمک هب هک) هاوخلد ةجرد زا یاهیاهلمج دنچ و (دنوشیم هعلاطم

 یاهیاهلمحدنج و تربلیه عباوت میهافم هب طابترا نيا .دراد دوجو (دنوشیم

 )٩( یاهنیالپسا لودم تربلیه عبات ,لاثم یارب .دوشیم رجنم تربلیه
 .تسا 1: > ۲ یازادب 8 زا یاهلمجدنچ کی هک .تسا (۱۰) تروصهب

 باختنا عوضوم نيا نداد ناشن یارب.دناهدش یسررب نونکات هک ییاهلاتم
 یاهیواست هنوکج هک دندش

 اهیاهلمجدنچ یاههقلح یور اهلودم ٌةيرظن

ebb = 

 > یدامن یطخ ربج

 ًةبنج عوضوم نیا .دنیآیم شیپ یعیبط روطهب نوگانوگ یدربراک یاههنیمز رد

 ریدپضیوعت ربج و یربج ٌةسدنه ةديچيپ یاهرازبا زا هک دراد زین یرابرپ یرظن
 یور یطخ تالداعم لح نآ یلصا ٌةلأسم ,لاح نيع رد و .دنکیم هدافتسا

۳۱ 

Mileریخا باتک ةمدقم رد یرظن ةبنج نيا زا نشور ینایب .تساهیاهامج دنچ  
 .تسا هدمآ [11.ص ۰۱۲۳] اهیجیزیس ةسدنه هدابنزیا

 یدرب راک ربج و یاهنایار ربج
 یهاگو) فشکو هنایار میظع یتابساحم تردق روهظ دهاش هتشذگ لاس لهچرد

 یاهتفرشیپ نيا .میاهدوب یدامن ةبساحم یارب یساسا یاهمتیروگلا (ددجم فشک

 هدش «یدربراک مه و ضحم مه ,یدایز رایسب تاقیقحت هب رجنم هتسویپ مههب

 یسرد یاهباتک زا یعیسو ورملق .هنیمز نيا رد هدش هتشون یاهباتک .تسا

 نارگشهوژپ یارب یخرب .دریگیمربرد ار یکینکت یاهتشاگنکت ات یسانشراک

 .نابطاخم زا یرتعونتم فیط یارب یخرب و ریذپضیوعت ربج و یربج ٌةهسدنه

 ؛اههعومجممه شرامش هلمج زا ؛یعونتم رایسب تاعوضوم یاهنایار ربج
 تالداعم «یدامن یبایعومجم «یدامن یریگلارگتنا ,یاهنامیپ باسح ؛اولاگ ةيرظن

 راظتنا هک روطنامه .دریگیمربرد ار صاخ عباوت و dle یاهیرس ,یلضافت

 یارب ییاهمتیروگلا هک اجنآر د ,یاهنایار ربجرد یمهم شقن اهیاهلمجدنج .دوریم

 یاههعومجم ,اهدنیارب نبورگ یاههیاپ ,هیزجت کرتشم هیلعموسقم نیرتگرزب

 زا .دننکیم افیا .ميبايیم یاهناونسا یربج ٌهيزجت و روس فذح .هصخشم

 یسرد یاهباتک و .[۲] یرورم باتک ,یاهنایار ربج رد یتامدقم یاهباتک هلمج

 یاهنایار ربج زا .تسا [۳۹] و ۳۸[۰) ۲۰[۰] ۰۱۳]۱۴[۰] )۰۳ )۰۴ ]٩[۰

 ,حیحص دادعا اب یزیرهمانرب ,نیالپسا کیتابور یاههلاسم لح یارب ناوتیم
 یسدنه یحارط «یتابساحم یمیش «یراذگدک ٌةيرظن رامآ ,لیسنارفید تالداعم

 یاهلمجدنچ تالداعم یاههاگتسد و ءاههیضق یسدنه تابثا هنایار کمک هب

 [A] LF] IY [V2] [NO] یاهباتک رد رگید یاهدربراکو اهنیا .درک هدافتسا
 نوتم زا یگرزب ةعومجم اهباتک نیا عجارم تسرهف .دناهدش هداد حرش [۲۸] و

 .دننکیم یفرعم ار یاهنایر ربج یاهدربراک هب طوبرم

 رد ًالبق هک اهیاهلمجدنچ ربج یاهدربراک اب یاهطبار هچ یاهیار ربج
 یدربراک تایضایر ةزوح زا ییاهتمسق یارب ؟دراد دش هداد حرش هلاقم نیا

 یاهنایار ربج یاهباتک .دنراد ییازسب تیمها اهنآ رد یتابساحم یاهرازبا هک
 خساپ ه هتیلا) .دنهد تسدهپ ار لاوس نیا خساپ تسا نکمم الاب رد روکذم

 و .دنربیمن راکهب لماکروطب ار درجم ربج نابز بلغا اهیاتک نيا ای ؛ار لماک
 شزومآ ای دنریگیم ضورفم ار یدایز بلاطم یهاگ دنربیم راکءب هک ییاهنآ

 یاهرازبا «یدرب راک یاههنیمز زا یرایسب رد یلو (.دنبلطیم ار یعیرس و دنت

 یلک کرد هب فوطعم یلصا هجوت Sh .دنتسین یلصا عوضوم یتابساحم
 عقاو دیفم دناوتیم ربج نابز هک تساجنیا .تسا هعلاطم دروم لئاسم راتخاس

 هب تسا رتهب یدربراک تایضایر ناراکردناتسد هک تسا لیلد نیا هب .دوش

 .دنزومایب نایوجشناد هب ار ربج هب رتهب یسرتسد هنوگج هک دنشاب رکف نيا

 ربح ws همانرب

 دناوتیم لاّوس نيا ؟دزومآیم ار ربج اجک رد یدربراک تایضایر یوجشناد
 :دشاب هتشاد یتوافتم یاهخساپ

 .دنزومآیم یضایر ٌهتشر یسانشراک ةرود رد ار ربج نایوجشناد زا یخرب *

.دنزومآیم دشرا یسانشراک رود رد یسرد رد ار ربج یخرب ٩



۳۳ 

 هب هک یدربراک تایضایر شيارگ کی زا یصاخ سورد رد ار ربج یخرب «
 .دنزومآیم تسا هتسباو ربج

 .دنزومآیم دوخ یشهوژپ راک نارود رد Lae ار ربج یخرب 9

 .دننکیمن ادیپ زاین ربج هب زگره یخرب 9

 یعیسو عوضوم یدربراک تایضایر هک تسا تیعقاو نيا نیبم رخآ تلاح
 همه هک منیبیمن مزال مراد درجم ربج شزرا هب هک یداقتعا دوحو اب .تسا

 .دنزومایب ر عوضوم نیا یدربراک نانادیضایر

aslیتاکن :لوا تلاح راهبچ زا گیره یاب  byرکذتم ریج شقن ابد  
 ۱ .موشیم

 درجم ربج رد یسورد یضایر ٌةتشر یسانشراک نایوجشناد همه الوصا
ty tet ceدگ دسوبیم رظف . il teزا هتک نیآ نارب هلاسم بیات  

 نيا رد اکیرما دحتم تالایا رد هک موش رکذتم دیاب .دوشیم لح نایوجشناد

 یاههقلح ةرابرد بلغا و .دریگیم رارق ثحب دروم تردنهب اهلودم اهسرد

 فوطعم یلصا هجوت) دوشیمن یتبحص نادنچ هریفتم دنچ یاهیاهلمجدنچ
 سرد تسا نکمم بلاطم ندوب درجم ,هوالعهب .(تسا هریغتم کی تلاح هب

 هولج طبرمک دنراد هقالع یدربراک تایضایر هب هک ینایوجشناد رظن رد ار

 هب فوطعم ربج یسرد یاهباتک زا یخرب هجوت ,هلاسم نیا زا یهاگآ اب .دهد
 یخرب و (تسا [۱۷] باتک نآ دیدج یاههنومن زا یکی) تسا هدش اهدربراک

 اهنآ زا یکدنا و دنتسه یرایسب یدربراک یاهلاثم لماش «ضحم» یاهباتک زا

[VA] Se)ربج سرد یلو .دنراد رتبورگ یاههیاپ ةرابرد ییاهشخب ([۲۲) 5  
 نانادیضایر زا یرایسب هک تسا نیا لکشم .دشاب هچ ره یسانشراک رود

 لیصحت تایلمع رد قیقحت ای ,یسدنهم «کیزیف نوچ ییاههتشر رد یدربراک

 .دناهدنارذگن یسرد نینج و دناهدرک

 اهلودم لماش یرتشیب لامتحا اب دشرا یسانشراک رود رد درجم ربج سرد

 یسسانشراک سرا یاهاتگ و هتسا فست یاهیالمسهج یاهقلع و

 نینچ ایآ یلو .دنراد رنبورگ یاههیاپ ةرابرد ییاهشخب [۳۱] و [۱۱] دننام دشرا

 یاب اهت هکنیا اي ؟تسا بسانم یدربراک تایضایر نایوجشناد یارب یسرد
 یربج بلاطم هک تسا نيا رگید لکشم "؟دنراد زاین نآ هب عماج ناحتما
 هب هجوت اب ,لاثم یارب .دننادب ار اهنآ دارفا تسا مزال هک دراد دوجو یرتشیب
 ینارگن نيا (یسأر یاهربج الثم) ریذپانضیوعت یاهراتخاس ةدنيازف تیمها
 هب یاهزادنا زا شیب یاضف تسا نکمم یربج یسرد یاهباتک هک دراد دوجو

 یسررب یارب یتصرف تسا نکمم ال .دنهد صاصتخا ریذپضیوعت تلاح

 .دیاین تسدهب ؛دنشاب هدمآ باتکرد رگا یتح .رنبورگ یاههیاپ نوچ ییاهعوضوم

 هدروآرب ار نایوجشناد همه یاهزاین ربج سورد هکنیا یارب هک تسا نیا نم سدح

 ینابز ناونعهب ار ربج ندوب دیفم هک دوش ییاهلاثم هب یرتشیب هجوت دیاب دنک
 .دنهدیم ناشن یدربراک و ضحم یاهتلاح رد یضایر یایشا فیصوت یارب

«ssنینچ زگره یدربراک تایضایر نایوجشناد .دش هتفگالاب رد هک روطنامه  

 لماش هک دننک لیصحت یشزومآ هورگ کیرد هکنیارگم دننارذگیمن ار ییاهسرد

 تایضایر یشزومآ یاههورگرد .دشاب یدرب راکو ضحم تایضایر شیارگودره

 یاهلاسراهچ یاهجلاک یدربراک نانادیضایر زا یرایسب اکیرما رد هک تسا نيا خساپ کی ۱
 .دننکیم سیردت .درجم ربج لماش بلغا ,ار یعونتم سورد اجنآ رد هک .دناهدرک یط ار

 ۷ ةرامق ؛۱۶ لاس+۲ ةرامق «۱۵ لاس :یضایر رشت

 نایوجشناد هک دوریمن لامتحا ,تایلمع رد قیقحت اي ,یسدنهم «یدربراک

 سرد نایوجشناد نيا یتقو «هوالعهب .دننارذگب درجم ربج رد یمومع یسرد

 دایز لامتحا اب .دننکیم رایتخا ضحم یضایر یشزومآ هورگرد ار درجم ربج
 .تسا هدش یحارط هدنیآ نانادربج یارب هک دنروخیمرب سرد زا یتروصهب

4h!زا یکی تسا نکمم یدربراک تایضایر یاهشیارگ رد هژیو سورد  

 ناشیاهشهوژپ یارب بسانم ربج اب نایوجشناد ندرک انشآ یارب اهشور نیرتهب

atlرب رب زا ههافتسا هک يفربراگ تایضایر زا ییاهشیازگ رد کور جی  
 یسک نیلوا یلو .تسا بسانم رایسب دراد یبوخ ژقباس و نشور ةدياف اهنآ

 ؟تخومآ اجک زا ار ربج وا ؟دوب یسک هچ درک سیردت ار یسرد نینچ هک

 هاگنآ .دنوشب یدربراک تایضایر رد ربج یلصا ?tue نیا رگا ؛نینچمه

 .دنوش دودحم بلاطم نيا هب ربج یاهدربراک هک دراد دوجو لامتحا نيا

 .دنتسه نآ ةرظتنمريغ یاهدربراک ربج یاهدربراک نیرتبلاج زا یخرب

 .تسا هدرک دنیاشوخ و بلاج ردق نيا ار تایضایر هک تسا یلماوع زا یکی نیا
 هجوتم یهاگ یدربراک نانادیضایر .داتفا قافتا گربردس دروم رد هکر وط نامه

 یهاگ تسا بسانم دننکیم راک نآ یور هک یاهلأسم یارب ربج هک دنوشیم

 اهعوضوم ربج نابز مه یهاگ و .دنکیم لح ار اهنآ سم یربج یاهرازب
 هک دنکیم کمک رگشهوژپ هب و دزاسیم نشور ار هدشحرطم یاهراتخاس و

 دناوتیم دوخ ةبونهب رما نيا و) دنک زکرمتم یساسا بلاطم یور ار دوخ هجوت

 یلو .(دنشاب اهنآ لح لابند هب هک دنک حرطم نانادربج یارب یبان یاههلأسم

 نم رظن هب ؟تسا بسانم شراک یارب ربج هک دوش هجوتم هنوگچ رگشهوژپ
 :دربب یپ عوضوم نیا هب ریز شور ود هب دناوتیم

 Ae a لکشم اجنیا رد .دنادیم ربج هک دینک تبحص ینادیضایر اب ه

 دناهدید شزومآ یاهنوگهب نانادربج ایآ :دوشیم طوبرم تایضایر ضحم

 ؟دنناسرب اهنآ هب ار ناشدوصقم و دننک تبحص اهصصختمریغ اب دنناوتب هک

 هنوگچ .دوشیم هدیمان «یروانف لاقتنا» اکیرما رد هچنآ تیمها هب هجوت اب

 جراخ دارفا اب دنناوتب رتهب ات میهد شزومآ ار ضحم تایضایر نایوجشناد
 ؟دننک وگتفگ ناشصصخت زا

 رب هوالع .دیروایب رطاخ هب دیاهتخومآ Ws هک ار یربج بلاطم زا یخرب ©

 نانادیضایر .دنتفرگ رارق ثحب دروم الاب رد هک هژیو سورد ای ربج سورد

 دنوش انشآ ربج اب یدربراک سورد زا یخرب ندنارذگ اب دنناوتیم یدربراک

 رد ناوتیم ار ییانشآ نيا .دنروآ تسدهب ار ربج نابز زا هدافتسا تصرف و
 عوضوم یدامن و یددع یاههبنج هب هک یدربراک یطخ ربج سرد کی

 اب رتتسا ریخا باتک زا یثحابم هب هک یددع زیلانآ سرد کی رد اي دزادرپب

 .وآ تسدهب دزادرپب,[۴۵] اهیلمجدنمپ یددع ربج ناونع

 رجنم یدربراک و ضحم تایضایر نداد طابترا هب «یقیرط هب .بلاطم نیا

 یاهراک هب یلو .تسا هدش ماجنا هنیمز نيا رد راک یدایز رادقم .دوشیم

 .تسا زاین یرتشیب
 یلیخ دیابن و دنایتامدقم هلاقم نيا رد هدشحرطم یاهداهنشیپ و اهلاوس

 بلاطم ,ضحم تایضایر دننام ریز ,تسا نآ نداد ماجنا زا رتناسآ بلطم نیا نتفگ ۱
 رکف هب ,لاح ره هب .دننادب تسا مزال یدربراک تایضایر نایوجشناد هک دراد دوجو یرایسب

.دزرایم شاهرابرد ندرک



 سکاک دیوید /؟تسیج یدرب راک تایضایر رد ربح شقن

 ةرابرد وگتفگو ثحب نتخیگنارب ًالاقم یلصا فده .دنوش دادملق قیقد و لماک

 ربج هک مدقتعم اقیمع نم .تسا یدربراک تایضایر رد ربج حیحص شقن

 نیرتهب «یعمجهتسد روطهب ءام هکنیا طرش هب دراد نتفگ یارب یدایز یاهفرح
cle | obمیبایب زیگناتفگش نابز نيا زا هدافتسا . 

 عجارم
L. BILLRA, Homology of smooth splines: Generic triangula- 

tions and a conjecture of Strang, Trans. Amer. Math. Soc. 

310 (1988), 325-40. 

. A.M. Conen, H. Cuyprrs, and H. STERK (eds.), Some Tapas 

of Computer Algebra, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, and 

New York, 1999. 

. J. S. COHEN, Computer Algebra and Symbolic Computation: 

Elementary Algorithms, A K Peters, Wellesley, MA, 2002. 

, Computer Algebra and Symbolic Computation: Math- 

ematical Methods, A K Peters, Wellesley, MA, 2003. 

  

. D. Cox, Curves, Surfaces and Syzygies, in [15, 131-50]. 

. D. Cox, J. Lirrie, and D. O’SHEa, Using Algebraic Geometry, 

second ed., Springer-Verlag, New York, Berlin, and Heidelberg, 

2005. 

. D. Cox, T. SEDERBERG, and F. CHEN, The moving line ideal 

basis of planar rational curves, Comput. Aided Geom. Des. 15 

(1998), 803-27. 

. D. Cox and B. StuRMFELS (eds.), Applications of Computa- 

tional Algebraic Geometry, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 

1998. 

. J. H. DAVENPORT, Y. SIRET, E. TOURNIER, Computer Algebra, 

second ed., Academic Press, London, 1993. 

A. DICKENSTEIN and I. Z. Emirs (eds.), Solving Polyno- 

mial Equations: Foundations, Algorithms, and Applications, 

Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, and New York, 2005. 

D. DummiT and R. Foors, Abstract Algebra, third ed., John 

Wiley & Sons, New York, 2004. 

. D. EISENBUD, The Geometry of Syzygies, Springer-Verlag, 

New York, Berlin, and Heidelberg, 2005. 

J. VON DER GATHEN and J. GERHARD, Modern Computer 

Algebra, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2003. 

K. O. Geppes, S. R. CzApor, and G. LABAHN, Algorithms for 

Computer Algebra, Kluwer, Dordrecht, 1992. 

R. GOLDMAN and R. KRrasauskas (eds.), Topics in Algebraic 

Geometry and Geometric Modeling, Contemp. Math., Vol. 334, 

Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2003. 

1. 

10. 

11. 

13. 

14. 

15. 

۳۳ 

16. D. HILBERT, Ueber die Theorie der algebraischen Formen, 

Math. Annalen 36 (1890), 473-534. 

D. JOYNER, R. KREMINSKI, and J. TuRIScO, Applied Abstract 

Algebra, Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore, MD, 2004. 

N. LAURITZEN, Concrete Abstract Algebra, Cambridge Univ. 

Press, Cambridge, 2003. 

F. MEYER, Zur Theorie der reductbeln ganzen Functionen von 

n Variabeln, Math. Annalen 30 (1887), 30-74. 

B. MisHrA, Algorithmic Algebra, Springer-Verlag, New York 

Berlin, and Heidelberg, 1993. 

J. J. ROTMAN, Advanced Modern Algebra, Prentice-Hall, Up- 

per Saddle River, NJ, 2002. 

, A First Course in Abstract Algebra, second ed., 

Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 2000. 

  

T. W. SEDERBERG and F. CHEN, Implicitization using mov- 

ing curves and surfaces, in Proceedings of SIGGRAPH, 1995, 

301- 8. 

C. P. SIMON and L. BLUME, Mathematics for Economists, ۰ 

W. Norton, New York and London, 1994. 

H. STETTER, Numerical Polynomial Algebra, SIAM, Philadel- 

phia, 2004. 

G. STRANG, The dimension of piecewise polynomial spaces, 

and one-sided approximation, in Conference on the Numeri- 

cal Solution of Differential Equations (Univ. Dundee, Dundee, 

1987), Lectures Notes in Math., Vol. 363, Springer-Verlag, New 

York, Berlin, and Heidelberg, 1974, pp. 144-52. 

J. J. SYLVESTER, On a theory of syzygetic relations of two 

rational integral functions, comprising an application of the 

theory of Sturm’s functions, and that of the greatest algebraic 

common measure, Philos. Trans. Roy Soc. London 143 (1853), 

407-548. 

D. WANG, Elimination Theory, Springer-Verlag, Wien and 

New York, 2001. 

F. WINKLER, Polynomial Algorithms in Computer Algebra, 

Springer-Verlag, Wien and New York, 1996. 

KK ROK OK 

David A. Cox, “What is the role of algebra in applied mathe- 

matics?”, Notices Amer. Math. Soc. (10) 52 (2005) 1193-1198. 

 اکیرمآ compel جلاک ,سکاک دیوید *

17. 

18 

19; 

20. 

21. 

22. 

23. 

24 

25. 

26. 

27: 

28. 

29; 

dac@cs.amherst.edu



 ۱ ةرامش ۰۱۶ لاس ؛۲ ةرامش ۰۱۵ لاس ,یضایر رشن ۳۴

 چیوستنک و نکات کیدنتورگ زا :بیجع زور کی یارجام

 "نرافت و اضف میهانم لوحت

 راتفگشیپ .۱
 (111195) یملع یلاع تاعلاطم ٌهسسْوم زا لیلجت رد نارگید اب ادصمه هکنیا

 .تشاد دهاوخن ینادنچ ةدياف .میوگب مدوخ یصخش ةبرجت ساسا رب یزیچ

 یارب یدامتم یاهلاس یط هسسم نآ هک ار یتالیهست هجوجیه هب نم یلو
 لدابت و اهتسشن یرازگرب یاهتصرف صوصخهب و .دوب هدرک مهارف قیقحت

 .مربیمن دای زا دشیم دیدجت ًررکم هک ار یملع تاعالطا

 نیب یزرم و دس چیه اجنآ رد هک دوب نیا هسسّوم گرزب تانسحم زا یکی
 نيا نیب یدایز يگدينتمهرد هراومه .تشادن دوجو یرظن کیزیف و تایضایر
 لیاوا نامه زا .تسا هدوب ینوزف هب ور نامز یط هک تشاد دوجو هزوح ود

 یاهلپ زا یکی اههورگ ٌهیرظن هب شاهقالع رطاخ هب لشیم ییول ,هسسوم راک
 لهچ هب تبسن یملع زادنامشچ هک زورما .دوب هتشر ود نيا نیب یطابترا

 و دیآیم رظن هب یعیبط یشوجمه نیا «تسا هدرک یدایز :تارییغت هتشذگ لاس

 نم .نادیضایر اي تسا نادکیزیف !جیوستنک اي نک هک دنکیمن لاوس سکچیه
 فالخرب راک نيا هک ینامز مه él ey دمآوتفر رد هزوح ود نیا نیب اهتدم

 .منکیم لابقتسا هتشر ود نیا یلعف یگتخیمآرد زا lab ,دوب یراج یاهشیارگ

 هک دوب کیدنتورگ یملع ةرطيس ریز دوخ سیسأت لوا لاس هد رد هسسوم
 و ۵۰ یاهههد رد !ر وا نم .دنکن شومارف ار عوضوم نیا سکچیه مراودیما
 مهاب زگره هسسوم رد .متخانشیم یبوخهب ؛یکابروب قیرط زا صوصخ هب ۰
 هسسوم هب ۱٩۷۱ ةيئوژ رد نم و تفگ کرت ار اجنآ ۱۹۷۰ لاس رد وا ؛میدوبن

 رطاخ هب هن .تفرگیمن ماهلا نآ یضایر لئاسم و کیزیف زا کیدنتورگ .متسویپ
 نیا رد ۱۹۶۷ زا لبق وا - تشادن ار تحبم نیا کرد ییاناوت وا نهذ هکنیا

 ببس درکیم تیعبت نآ زا یو هک یقالخا لوصا هکلب - دوب هدرک رکف هنیمز

 کیرات یایند هب هامیشوریه deeb jl Ge صوصخهب ,کیزیف ات دوب هدش
M. Kontsevich1.  

 * هیتراک رپ

deoیقیقح نسح  

 یاههدیا نیرتروراب زا یضعب هک تسا بلاج .دوش هدنار وا نهذ زا جراخ

 رد دیدج یاهریسم اب یعیبط روطهب نراقت و اضف تیهام ةرابرد کیدنتورگ

 زیمآزنط هاگ یاههبنج و - راظتنا زا رود هب شزیمآ نیا .دناهتفای دنویپ کیزیف
 یارجام» .منک تبحص نآ ةرابرد اجنیا رد مدنمهقالع نم هک تسا - نآ
 ناتساد هب هک تسا یعرف یناونع .دینادیم هک روطنامه ,«بیجع زور کی

 هلاتم نيا ناونع رد نآ رکذ و تسا هدش هداد "هشراموب ةتشون وراگیف یسورع

 لیلد رود ًةلصاف زا .دراد کیزیف و یضابر ةرظتنمریغ تلصو نیا هب هراشا

 هک دنایساسا نانجنآ نراقت و اضف میهافس .درادن دوجو بجعت یارب یدایز

 یرایسب راذگریثأت نانادیضایر .دنریگیم رارق یدج یملع یسررب ره نوناکرد

 رظانتم یمیهافم ناونعهب ار میهافم نيا «لیاو نامره و نامیر دراهنرب نوچمه
 .دناهدرک لیلحت و یسررپ تایضایر و کیزیف رد

 تشادرب و CANS re هب ؛یصخش یاههاگدید زاولمم و لصفم یباتک کیدنتورگ

aS)یگدنز تیاکح ناوتیم یراوشد هب هک تسا هتشون (هدشن پاچ نامز نيا ات  
 ٌهعومجم رد .درک ادیپ نآ رد شایکدوک نامز رد صوصخ هب ار یو یصخش

 وا دلوت درگلاس نیمتصش تبسانم هب نم هک "کیدنتورگ همان نشج یدالج هس
 هب کیدنتورگ یاهراک زا یلصفم اتیسن لیلحت و رصتخم ةمدقم ,ماهدرک پاچ

 .تسا یلامجا و هدزباتش اجنآ رد یو یگدنز حرش .تسا هدمآ هنودوید ملق

 نارول .دهدیم تسدهب یمک تاعالطا وا ٌةیلوا یاههژورپ دروم رد هوالعهب

 کیدنتورگ دوخ یوجشناد زا یرکذ [5«] شتشون ٌدوخ ةمانیگدنز رد ۲ ستراوش
 نم هک یتاعالطا .رایسب یاهیتقدیب اب و ارذگ روطهب یلو دروآیم نایم هب

2. Grothendieck Festschrift 

3. Laurent Schwartz 

1. Beaumarchais 



 هیتراک ریپ/نراقن و اضف میهافم لوحت ...:بیجع زور کی یارجام

 کرادم و داتسا اب هک ماهدروآ تسدهب وا دوخ زا مراد کیدنتورگ یگدنز ةرابرد

 .تسا هدش هتشون اهنآ ساسا رب ریز حرش و هدش لیمکت یرگید

 یو ردپ مان .منک دای وا ردام و ردپ هجوت بلاج تیصخش زا دیاب ادتبا

 رهش رد ۱۸۹ یلاوح رد وا .منادیمن ار شردپ کچوک مان .دوب !وریپاش
 ؛تسا دیفس ةيسور و نیارکوا .هیسور زرم نونکا هک یلحم یکیدزن رد یکچوک

 .تسا کجوکر ایسب ییایفارغج ٌةيحان کی اهوریپاش همه هاگتساخ .دمآ ایند هب

 هدوب "یدیسح نایدوهب ةقرف وضع کیدنتورگ ردناسکلا گرزب ردپ الامتحا

 نابز هب هک دندوب یبصعتم نایدوهب نایدیسح .دنراد قلعت نآ هب اهوریپاش هک

 ادخ بوذجم نانچنآ اهنآ زا یضعب .دیمان گداینب ار اهنآ ناوتیم یزورما
 سوبحم تشاد نوریب هب ور یاهرجنپ هک یکجوک جرب رد ار دوخ هک دندوب

 .دندادیم اذغ ,هقدص ناونعهب Ul a هرجنپ نآ قیرط زا نانموم و دندرکیم

 طسوت هک ار شردپ زا یریوصت «مدرکیم COL ار کیدنتورگ هک یماگنه

 هدش هدیشک ۱۹۴۲ لاس رد "هنرو یوسنارف هاگودرا رد وا یهاگتشادزابمه

  

 یادتبا رد ام هک تشاد یرسپ ریوصت هب یدایز رایسب تهابش .مدیدیم .دوب

 .رابررش ینامشچ و هدیشارت یرس اب میدوب هدروآ همان نشج

 تیاکح شردپ یسایس یگدنز ریس ,هتفگ نم هب ردناسکلا هک روطنآ

 نآ یاهیدنبزرم ساسا رب .تسا ۱۹۴۰ ات ۱۹۰۰ یاهلاس رد اپورا یاهبالقنا
 یبالقنا شروش رد ,نامز نآ نویبالقنا هارمه هب .دمآ ایند هب هیسور رد وا ,نامز

 و دش دیعبت یربیس هب بالقنا بوکرس زا سپ ؛درک تکرش رازت هیلع ۵

 یالج نایدیعبت هک یتقو ۱٩۱۷ لاس رد .دنارذگ نادنز رد ار لاس هد زا شیب
 .دش دازآ نادنز زا .دنتشگزاب هیسور هب یرازت یروتارپما یزادنارب یارب هدرک نطو
 ةيروف رد یکیوشنم بالقنا یکی .تسویپ عوقوهب گروبزرتپنس رد بالقنا ود
 ناربهر زا یکی وریپاش ۰۱۹۱۷ ربتکا رد یکیوشلب بالقنا یرگید و ۷

 رد اهکیوشلب اب ادتبا بزح نیا دارفا .دوب «پچ تسیلایسوس یبالقنا» بزح

 دنتفرگ رارق نینل یورردور دوز یلیخ .نآ زا سپو دندش دحتم ۱٩۱۷ ربتکا

 نینل طسوت «کیوشلبریغ و کیوشلب زا معا ,نویبالقنا زا یرایسب نوچمه و
 .[۱] دندش هیفصت

 دنچ رثا رب «[ناملآ و شیرتا] یزکرم یروتارپما ود یشاپورف زا سپ اپورا
 رد نیلرب رد اهتسیکاتراپسا و گروبمازگول ازور :دوب هدش مارآان یبالقنا تکرح
 عیاقو دیب اهنیا هب .ناتسراجم رد نک الب بالقنا و ,خینوم یاهاروش ۹

 [۲] نیارکوارد "ونخام شبنج اهنآ زا یکی هک ؛ر هیسور یلخاد گنج فلتخم
 یاهلاس یط .تشاد تکرش اهشبنج نيا یمامترد کیدنتورگر دپ .مييازفیب .دوب

wlll js phe \AY° aayةناحلسم و یسایس یاهیریگرد رد و تسیزیم  

 ,کیدنتورگ اکناه اب ناملآ رد وا .درکیم تکرش اهیزان و رلتیه اب پچ بازحا
 ۱۹۲۸ سرام ۲۸ رد نز نیا .دش انشآ :[۳)|ناملآ لامش لها یدوهب نز کی

 نم .تسام ناتساد نامرهق نامه هک دروآ ایند هب وریپاش زا یرسپ نیلرب رد

 رلتیه .مرادن ردناسکلا رتگرزب رهاوخ ینعی وا یلبق ةچب ةرابرد ینادنچ عالطا
 یاج یدوهب نویبالقنا یارب ناملآ ۰۱۹۳۳ زا سپ .دیسر تردق هب دوز یلیخ

 یفخم تیوه اب ار ناشرسپ و دنتخیرگ هسنارف هب جوز نیا و دوب یکانرطخ رایسب
 .دنتشاذگ گروبماه کیدزن لاربیل یصوصخ یزورهنابش ةسردم کی رد

 نومیس نوجمه وریپاش .تفرگ رد اینایسا یلخاد گنج ۰۱٩۳۶ لاس رد

 وکنارف یاهتسیشاف هیلع هزرابم رد (فورعم نادیضایر لیو هردنآ رهاوخ) لیو

 نیا یط کیدنتورگ اکناه ارهاظ .تسویپ ۳۰ ۸۰ تسیشرانآ یایشیلیم هب

 لابند هب ۱۹۳۸ لاس رد وا لاح ره رد .تسا هدوب هدنام هسنارف رد تدم

 هتخیرگ *یدیم هب ییایناپسا ناهاوخیروهمج نامز نیا رد .داتسرف شرسپ
1. Shapiro 2, Hasidic 3. Vernet 4. Makhno . ,رد ۵۲ 

۳۵ 

 لیدبت هاگتشادزاب هب اهنآ زا یضعب و هدش ریاد ناگدنهانپ یاههاگودرا .دندوب

 رد .یرابجا راک هاگودرا میوگب هک مورب شیپ اجنآ ات مهاوخیمن - دندوب هدش

 نایجراخ» یمامت تقوم یرادهگن یارب ییاههاگودرا .هنریپ رد سروگرد و هنرو

 ییایناپسا یاهتسیسرانآ یناملآ نایدوهب :دوب هدیدرگ اپرب هلجع اب «کانرطخ
 ناوتیم هکر وطنامه ۰۱۹۳۹ ربماتپس ۳ رد گنج مالعا .[۴]اهتسیکستورت و

 میلست زا سپ .درکن یکمک هانپیب یاهناسنا نيا عضو دوبهب هب .درک روصت
 رد ینادنز هلمح زا ,دندش هدوشگ اهنادنز زا یرایسب ۱۹۴۰ نئوژ رد هسنارف

 زا جراخ تقوم روطهب «هکيدتتورگ هداوناخ .دوب نآ رد لیو هردنآ هک "نئور

 ار دوهب دض نیناوق ؛نتی لاشرام يشيو تلود ۱۹۳۴۰ ربتکا رد .دندوب نادنز

 هاگودرا هب وریپاش .درک نالعا دندوب Lol لباق زین هدشلاغشا قطانم زا جراخ هک

 و دنداتسرف ستیوشآ هب امیقتسم ار وا ,ناینادنز ریاس هارمه هب و دش هدرب هنرو
 هسنارف خیرات رد اهدادیور نیرتروآمرش زا یکی نيا ؛درک توف ۱۹۴۲ لاس رد

 .تسا

 هب یشیو يدوهب دض تموکح ورملق رد شردام و کیدنتورگ یگدنز
 ناتستورپ تمواقم شبنج طسوت اهنآ یدازآ .تشذگیم تمحز و یتخس

 رد ناتستورپ یصوصخ ةسردم ریدم .همکورت روتساپ .دش رودقم " نوهس رد

 یهاگحیرفت اتباس هک ار لحم نيا (" لونوس ژلوک هب موسوم) نوینیلروس نوبماش
 زکرم کی هب دوب ناتستورپ هعماج یالاب ٌهقبط دارفا دمآوتفر لحم و ابیز

 کیدنتورگ .[۵] درک لیدبت یزان نارگلاغشا لباقم رد یحور و یماظن تمواقم

 یاهتیلم یاههچب هک «سیوس نوناک» مان هب یلحم رد و دوب لونوس ژلوک درگاش
 «[۷] ملپید کردم تفایرد زا سپ .[۶] تشاد ینکس .دادیم هانپ ار فلتخم

 هدش هتفگ بلغا .دش هیلپنوم یوجشناد ءاهناتستورپ ّةيصوت اب منکیم نامگ

 تایضایر رد میمعت رثکادح هب هشيمه و دوب شناملعم زا رتیوق وا هک تسا

 اب و دناسر نایاب هب ار دوخ یسانشراک ٌةرود ۱۹۳۸ زییای رد .تشاد هقالع

 هب ۸[۰] ناتراکیلا هب هیلپنوم رد شملعم زا یاهمانهیصوت نتشاد تسد رد

 .دمآ سیراپ

 یعامتجا یگدنز و دباییم همتاخ حیسم یناوجون و یکدوک تیاکح اجنیارد
 هرود نیا .دریگیمرب رد b ۱۹۷۶ ات ۱۹۴۹ یاهلاس هک دوشیم عورش ربمایپ

 و تسین اجنیا رد نآ حیرشت هب یزاین هک تسا هدش هتخانش ردقنآ نم رظن هب

1g, co sayرصتطم ًاتبسق هچ رگآ دنکیم تیادو هلووبه هک یتاتساد هب  
 ات ۱۹۵۰ یاهلاس رد کیدنتورگ هک موشیم روآدای طقف .دنک هعجارم .تسا

 اما «[0021] تسا راکهاش وا ةماننایاپ .دوب دنمهقالع یعبات زیلانآ هب ۷
 هک تسا [(222] ةلاقم دیدرت نودب .تشاذگ ار ریثأت نیرتشیب هک وا زا یاهلاقم
 ۱۹۵۶ یاهلاس یط سپس .تسا خاناب یاهاضف یسدنه ةيرظن عورش اطقن

 هضرع یدیدج الماک تروصهب ار کیژولوموه ربج و یربج ةسدنه ,۱۹۷۰ ات
 .تفای نایاپ اساسا وا یملع یگننز هاگنآ و درک

 یرابرپ و روآتفگش یگدنز نانچ ةرظتنمریغ ASE LY منکیم یعس
 تسا هدرب یپ وا هک دوب نیا هدش هئارا لیلد .منک لیلحت ار یگلاس ۴۲ نس رد

 ot عبانم هزورما .دنکیم نیمأت ار هسسوم ةنيزه زا یشخب ,عافد ترازو هک
 .منادیم هک ییاج ات و تسا رتراکشآ " ناشوم نامز اب هسیاقم رد هسسبوم یلام

 .دوشیم هسسوم هب [10۰]۹ 18۰ 15۰ 1 فرط زا یرصتخم یلام یاهکمکز ونه

 عاضوا و یو ةتشذگ دیاب کیدنتورگ زیتودنت لمعلاسکع للع ندیمهف یار

 شرمع هک دوب تسیشرانآ زرابم کی رسپ وا .تشاد رظن رد ار زور یسایس

 وا و تشادن شردپ زا ینادنچ تخانش کیدنتورگ .دوب هدرک بالقنا فقو |,
 2. Cévennes _ 3. Collége C 4, Motchane 2. Cévennes 3. Collége Cévenolامت .1



۳۶ 

 نارود رسارس رد .دوب هتخانش شردام هنوگریجم یاهتیاور قیرط زا رتشیب ار

 هب موسوم) للم نامزاس ٌةمانرذگ اب و [۱*]دوب نامناخیب و هراوآ شایکدوک

 ابا «رتهب» یاهناکم هب دمآوتفر زا هشيمه وا .درکیم رفس (!نسنان ةمانرذگ

 نایم یگتسبمه .درکیم یرتشیب یتحار ساسحا ناتسدیهت نایم رد و تشاد
 کیدنتورگ .تخیگنایمرب وا رد یدنمورین یزوسلد ساسحا نامناخیب دارفا

 دارفا یور هب هشيمه شاهناخ رد و درکیم یگدنز شدوخ یقالخا لوصا اب

 سفق کی هسسوم هک دیسر هجیتن نيا هب رخآ رد .دوب زاب درگلو حالطصاهب
 نداد تسد زا .تسا هدرکرود یعقاو یگدنز زا ار وا هک تسا هدش یراکالط

 نیا رب زین یملع تیلاعف شزرا هب تبسن دیدرت ساسحا و سفن هب دامتعا

 شیاهدیدرت یکابروب ةرگنک کیرد ۱۹۵۷ لاس رد راب نیلوا .دش هدوزفا لیالد

 تایضایر زا ریغ ییاهتیلاعف هب دهاوخیم هک تفگو تشاذگ نایم رد نم اب
 زا سپ .تفرگ رظن رد دیاب زین ار «لیو موردنس» گی ریثات دیاش .[۱۱] دزادرپب

 یتقو ۰۱۹۶۶ لاس رد وکسم رد نانادیضایر ةرگنک رد زدلیف لادم تفایرد

 دیاش و درکیم راک لیو یاهسدح تابثا (ةدننکنییعت) لحارم نیرخآ یور

 حرط شدوخ یارب وا هک ار یاهمانرب " نیلود دوب دهاوخ مزال هک دیمهفیم مکمک
 دیاش و (داد ماجنا ار راک نیا ۱۹۷۴ لاس رد نیلود) دناسرب ماجنا هب دوب هدرک

 نتفای نایاپ نامز یگلاس ۴۶ نس هکرابنایز هاگدید نیا ربارب رد ندش میلست اپ

 تشپ ا دوخ جوا ةرود هک دیسر داقتعا نيا هب رهاظ تسا یضایر تیقالخ

 اب ار شدوخ یاهفرح دوب دهاوخ رداق طقف دعب هب نآ زا و تسا هتشاذگرس

Sbدنک رارکت یرتمک . 

 نیمود ّةعجاف .تشاد میمصت نيارد قیمع یریثات زین هنامز یاوه و لاح

 .دوب هدرکر ادیب ار یرایسب دارفا نادجو ۱۹۷۲ ات ۱۹۶۳ لاس زا مانتیو گنج

 .دندرکیم هزرابم مانتیو گنج هیلع یو نایفارطا و ناتسود زا یدایز دادعت
bicیصخشم مادقا هب نم و وا هلمح زا یوسنارف نانادیضایر زا یهجوت لباق  

 ةزادنا ات هسنارف ۱۹۶۸ ییوجشناد شروش .دندرکرفس یوناه هب و دندز تسد

 وا یارب ییاههبذاج نآ یتسیشرانآ یاههبنج .دوب شبنج نیا لولعم یدایز
 ناربهر زا و تسین هانپیب و هراوآ ناسنا کی رگید هک دنالوبق وا هب و تشاد

 " هلاوش دننام یرگید دارفا ۱۹۶۸ هم شبنج .دیآیم رامشهب یملع ٌةعماج

 دوخ جوا رد درس گنج .تخیگنارب زین ار یکابروب هورگزا *نامدوگو " لئوماس
 :تیعمج دایدزا لئاسم .دوب تیعقاو هب کیدزن یلیخ یمتا ًةالباقم کیرطخ و
 تسیز طیحم تظافح مان تحت هزورما هچنآ ره ,هدشن لرتنک ةعسوت و یگدولآ

 ملع هک دندوب یدایز لیالد .درکیم هجوت بلج جیردتهب زین هدوشیم هدیمان

 .دنربب لاّوس ریز ار
 «تاجن» کجوک هورگو داد ناشن لمعلاسکع تشاد هک یلوجع عبط اب وا

 ار ییاهنآ تاقوا دوخ یطارفا و هنایشان لامعا اب یهاگ زا ره .داهن داینب ار

 یلیخ وا هار .[۱۲] درکیم خلت دنتشاد وا اب یسایس کرتشم یاههاگدید هک

 یگنر شیپ زا شیب یو یسایس مسیشرانآ و دوب لیو نومیس هار هب کیدزن
 (۱۱۹۴۲ لاس رد) لیو نومیس یرگکیلوتاک هکیلاح رد .درکیم ادیپ یبهذم

 لامعا هب یدایز تهابش کیدنتورگ ییارگییادوب .دوب یدوهب دض تدش هب
 و «اهیپیه» عاونا همه یاریذپ دیدم یاهتدم .[۱۳] تشاد شایدیسح دادجا

 دش یو هیلع یمرج مالعا هب رجنم راتفر نيا هک دوب عامتجا یاهیشاح رصانع

 بیوصت ۱۹۴۵ رد هک ینوناق ربانب ینعمیب یاهمکاحم رد ۱۹۷۷ لاس رد و

 زا هک وا دن del ES مرجم ؛درمشیم مرج ار نایجراخ اب تاقالم و دوب هدش

 و یقیلعت نادنز هام شش هب دربیم تل نردم طارقس کی شقن رد یزاب
1. Nanssen 2. Deligne 3. Chevalley 4.Samuel 5. Godement 

 ۱ ةرامش :۱۶ لاس ؛۲ ةرامش ۰۱۵ لاس ؛یضایر رشن

 هب ملع زا یو یعطق ییادج نم رظن هب .دش موکحم کنارف Yoooo تخادرب

 هب و دیشک رانک یملع تیلاعف زا رتشیب و رتشیب نآ زا دعب .ددرگیم زاب هعقاو نیا
 یکحوک ةدکهد رد و تشادن یتسپ سردآ رگید ۱۹۹۳ زا دعب .درب هانپ اوزنا

 رگا .دناهدرک تاقالم وا اب اجنآ رد ryder slay Se هدنزگ یتکس هنریپ رد

 ینهذ ًةلفشم هب ناطیش ed دانتعا شناگدنتکدیدزاب نیرخآ فرح هب مناوتب

 تیلاعف لاح رد ناهج یاج همه رد ناطیش وا رظن هب .تسا هدش لیدبت و
 ار رون ۳۰۰۰۰۰ 6۳0/966 تعرس و دربیم نیب زا ار یهلا یگنهامه «تسا

 !دنکیم لیدبت ۲۹۹۸۸۷ 10/566 هب

 ًةسسّوم یارب راهتشا بسک رد هک تسا یکیدنتورگ نامه وا لاح نيا اب
 نامه وا ctl ede مهس of سیسأت لوا لاس هد رد یلاع تاعلاطم

 نونکا نم هک ار نراقت و اضف هرابرد یمهم یاههدیا ام هک تسا یصخش

 .میتسه وا نویدم منک تبحص Ul هرابرد مهاوخیم

Syl ys.نآ طاقن و اضف تیهام  

 زاب ستینبیال و نتوین هب ثحب نیا ةقباس .تساضف یاههطقن ,یلصا سم
 ؛یونعم هج و یدام هج ,ایشا همه ةدنزاس رصانع ستینبیال رظن زا .ددرگیم

 یلخاد نامتخاس چیه تفگ ناوتیم) دنا«هرجنپ نودب» هک دنتسه «اهدانوم»

 رظن هب اجنیا رد .تساهنآ لباقتم طابترا .تسا مهم هک یزیچ اهنت و (دنرادن

 اههعومجم ٌةیرظن ثحب یادتبا رد یکابروب هک ار ی«فیرعت» نیلوا دیآیم
 :میاهتفریذپ .هدروآ

 یاهیگزیو هک دنراد ار تیلباق نیا هک هدش لیکشت یرصانع زا هعومجم

 رصانع و اهنآ نیب ای و اهنآ نیب ینیعم طباور و دنشاب هتشاد ینیعم

 .دشاب رارقرب رگید یاههعومجم

 اسم و دنراد دوجو شیپ زا طاقن ای رصانع ,یتخانشیتسه هاگدید زا

 رظن زا .میهدب اپنآ هب یراتخاس و مینک یهدنامزاس ۳ اهنآ هک تسا نیا

 اههدیدب ee هک ار قلطم یاضف کی دوحو oe دننامه ناوتیم «یکیزیف

 هک تسا ردقم و دناهدشنییعت شیپ زا اهناکم ؛تشادنپ لصا .دنهدیم حر

 .دنشاب هدام هب طوبرم یاهدادی ور هاگیاح

 نیرتهتفرشیپ .دوشیم نییعن هدام هلیسوهب Lab خام هثسلف رد لباقم رد

 نیتشنیا یشنارگ تالداعم ٌةلیسوهب ee ol یضایر لکش

۱ 
 (\)  7 Gur R = AntkT yyارور

 ؛دوشیم Om دوحوم pals Abe 9dr Dine «تسار تمس .دوشیم صخشم

 مس هگیلاح رد ؛یشنارگریغ یاهنادیم زا تسا یعیات رتدیدج لکش رد اپ

 هک یکیرتم روسنات اب هک تسا ور, یشنارگ نادیم زا یعبات طقف پچ
 روطنامه «نتوین رظن فالخرب .دوشیم صخشم دنکیم فیرعت ار هسدنه

 فرظ کی طقف رگید اضف .دهدیم ناشن یشنارگ نادیم رد رون یانحنا هک

 طقف هطقن خام و نیتشنیا رطن زا .تسا کیزیف رد یرگیزاب هکلب تسین
 .دزاسیم رسیم ار دادیور کی ییاسانش هک تسا یاهناشن

 عوضوم نیمه .درادن یراتخاس چیه زین هطقن هدرادن یراتخاس چیه دانوم

 تسا میسقت لباقریغ :تسا قداص زین میدق ناینانوی یاههشیدنا رد متا ةرابرد

 یلو .درادن یتزج چیه .دنک راکشا ار یلخاد راکوزاس چیه دناوتیمن نیاربانب و

 اما .[۱۴] دشاب هتشاد ,لکش دیاش و هزادنا انیقی ,یجراخ یاهصخشم دناوتیم

Mach1. 



 هیتراک ریپ/نراقت و اضف میهافم لوحت ...:بیجع زور کی یارحام

 لوکلوم .تسا هتخاس سونام یسور یکسورع یاهیزاب اب ار ام کیزیف خیرات
 کی و ينورتكلا ربا کی ناشدوخ هک هما زا هدشلیکشت اهناديمیش رظن رد
 یاهعومجم هدش مولعم هک تساهنورتون و اهنوتورپ زا بکرم هتسه و دنراد هتسه
 ؛یضایر ظاحل زا .دنامیسقت لیاقریغ هدش ضورف ًاتلاجع و دنشابیم اهکراوکزا

 ناونعهب .دنکیم ضرف شیپ زا ار حطس ود طقف راتسویپ هب عجار نيون هاگدید
 هاگدید ,لباقم رد .تسا دوجومشیپزا یطاقن زا بکرم تسار طخ .لاثم

 زا یاهتیاهنیب و اهکچوک تیاهنیب زا یبتارم هلسلس مهدجیه نرق کیسالک
 ياهکجوک تیاهنیب ,هدش هداد ٌةبترم کی یازاهب .دریذپیم ار توافتم بتارم

 هکنیا ات دنوشیم رهاظ راتخاس نودب یطاقن تروصب رتالاب هبترم زا هلصافالب
 تیاهنیب هک دوشیم راکشآ هاگنآ و .مينکیم زاب دنهدیم لیکشت هک ار یاهبعح

 و رثوارب .دننکیم افیا ار طاقن شقن تقوم روطهب هرتالاب یاهبترم زا یاهکچوک
 نیا ساسا رب ار راتسویپ یضایر ٌةيرظن دندیشوک لیاو نامره یرتمک هزادنا ات

 .دننک ینیرهیاپ اههدیا
 .دناهجاوم هباشم یلئاسم اب زین هسدنه ددعتم یعوضوم لصا یاهتروص

 زا یوضع طقف .هطقن ره و دنراد دوجو یسدنه یاهلکش .سدیلقا رظن رد

 و ,دراد یدعب هن هدش ضرف اریز وضع نیرتییادتبا دیاش .تسا لکش کی

 طخ ره .دننکیم دیلوت ار رگیدکی لاکشا .یتماخض هن و ییانهپ هن و یلوط هن

 فیرعت درذگیم 04 و 7 هدش هداد ٌةطقن ود زا هک تیصاخ نیا اب D ضورفم

 تیصاخ کی ًاملسم ....دوشیم فیرعت شعاعش وزکرم نییعت اب هریاد .دوشیم
 دنتسه یناسکی طاقن یاراد هک هریاد ود اب طخ ود .دراد دوجو هدننکنییعت

 زا یاهعومجم ناونعهب ار طخ هک تسین نیا سدیلقا هاگدید اما .دنایواسم

 زا یاهداس ٌهعومجم زا شیب ,سدیلقا رظن دروم یانعم هب لکش .دریذپب طاقن

 هاگدید .دنوشیم دیلوت طوطخ :تسا ینیوکت «یتنس هاگدید نیا .تسا طاقن

 چیه دوخ یدوخهب و دنراد دوجو شیپ زا طاقن :تسا یتخانشیتسه .دیدج

 نیمه .دنشاب هتشاد یطباور دنناوتیم طتف اهنآ ءاهدانوم دننام هب .دنرادن یتیوه

 یدعاوق و اهلومرف «یوحن رظن زا .دهدیم خر یروص قطنم رد یناگود عون
 یاهلومرف ٌهعومجم هک دنراد دوجو دیدج دعاوق ای اهلومرف دیلوت یارب یاهیاپ
 نيا «یتخانشانعم رظن زا .دنهدیم شرتسگ یتیدودحم چیه نودب ار دوجوم

 روصت ملاع رد اهلومرف مامت لعفلاب تباهنیب اب لباقت رد اهلومرف هوقلاب تیاهنیب
 .[۱۵] دریگیم رارق هدناهدش هتخاس هشیمه یارب راب کی هک

4bهعسوت ۱٩۲۰ ٌةهد یط "وکنویلگ و درک عادبا "فاکرب ار اههکبشم  

 یارب یعوضوم لصا هاگتسد کی هک دوب نيا هلمح زا وکنویلگ فده .داد
 .داعبا همه زا یطخ یاههنیمخ هاگتسد نیا رد .دنک هئارا یریوصت هتسدنه

 طخ :تسا (لومش اي) عوقو یساسا ةطبار .دناهدش هداد رارق حطس کی رد
 عطاقت ةدشقتشم میهافم نآ زا سپ .دریگیم رارق ]آ ةحفص رد ۸۵ میقتسم

 و هطقن کی ًةلیسوهب هحفص .لاثم ناونعهب) میروآیم تسدهب ار عامتجا و

 hac pally Slay نیا reel جین ءدونيب هشزرقت طع کی
 cul oy [CR] (اهدییورتام هب موسوم نینچمه) "وپارک و "اتور یتایبیکرت

 دربهار نامه ساسارب (مهدزون نرق رد) نو و لوب طسوت قطنم یزاسیربج
 شقن اههرازگ مازلتسا و تساعدا ای هرازگ کی هیلوا ضورفم .تسا هدش میظنت

 .دنکیم افیا ار یطخ یاههنیمخ عوقو

 زا لاثم نیموس ناونعهب ؛یژولوپوت رد اهشور نیمه تسبراک روظنمهب

 صخشم شزاب یاههعومجم اب هکلب شطاقن اب هن ار اضف دیاب ءاههکبشم
 یاههدیا اما .تسا دوهشم * نمزرا یاهراکرد حیرص روطهب هاگدید نیا .تخاس

Birkhoff 2. Glivenko 3. Rota4 1. . Crapo 5. Ehresmann 

۳۷ 

 نآ هب دناهتفای قیمعت و هدش یزاسزاب "راتسویپ رد لیاو ٌةلیسوهب هک مه رتوارب

 :نیاپیب یراشعا یاهطسب روهشم ةلأسم یور لمأت رد رتورب .دنوشیم متخ
 هک تشاد هدیقع اما [۱۶] داد رارق داقتنا دروم ار ددع ود یواست دییات ناکما

 ۲ < * < 7 یرباربان تحص یسررب ,ینعی .تسا هجوم ]؟, [ ةزاب موهفم
 ار یساسا ماگ اما .تسا ریذپناکما یهانتم دنیارف کی یط (دشاب رارقرب رگا)

 کی یور هدشهتشپ ٌةیور هرابرد نامیر ةديا زا ماهلا اب یو .تشادرب کیدنتورگ

 یور هدشهتشپ یاهاضف ءاضف کی زاب یاههعومجم یاجهب ,نامیر ٌهحفص

 26(3) یاههفاب ةتسر نتفرگرظن رد اب ار تیعضو نیمه .[۱۷]داد رارق ار نآ

 لیدبت کیژولوپوت یاهاضف یور یاهنامتخاس .درک فیصوت ناوتیم ۲ یور
 .اههفاب یاههتسر یور یاهنامتخاس (اب دنوشیم نیزگیاج و) هب دنوشیم

 موهنم ۲ ینریت و "روول زا یوریپ هب دیرجت یفاضا ٌةلحرم کی اب کیدنتورگ

 .دوب اضف موهنم میمعت ِتياهن وا رظن زا هک درک حرطم ار «سوپوت» درجم
 کی لیکشت اههعومجم «ةمه» ةتسر هک تسه یلک ردقنآ سوپوت موهنم اما

 عانتماروتناک تشهب زا نتفر نوریب زا هک تربلیه و روتناکزا سپ .دهدب سوپوت
ATE AS parmesanاهبومضیح یماخ ستزت بوچیا رغ و تنایضابرب  

 ,یسوپوت ره تروصهب ار تایضایر ناوتیم دش یعدم کیدنتورگ .دنهد رارق

 ناشن رطاخ "گنیتیه و رتوارب شیپ اهتدم زا .درک یسیونزاب .دشاب هچ ره
 اب ندرک راک دعاوق هب هنایارگدوهش یاههرازگ باسح دعاوق هک دندوب هتخاس

 رد :دیدرگ نشور سوپوت ةيرظن رد عوضوم نيا .دناهیبش زاب یاههعومجم

 یاهشزرا ش«رصانع» هک دراد دوجو ؟) یقطنم ٌیش کی 1 سوپوت ره
 کیسالک یاهشزرا .تساههعومجم سوپوت "۲ یتقو .دنشابیم سوپوت قدص

 «تسا 2۳ یور اههفاب سوپوت ۲ سوپوت یتقو اما .میراد ار (بذاک/قداص)

 .[۱۸] ۲ زاب یاههعومجمریز اب دنوشیم رظانتم اهشزرا

 فیط موهفم یوس هب ۴
 ۸ نوج ییاضنف .میریذپب ار اضف ٌ؛رابرد کیدنتورگرظن تقوم روطهب دییایب

 شقن .دوشیم فیصوت (HX ینعی KX Gy Goal yyy زا هدافتسا اب
 زا الم «یالاب» نآ هب ادتبا ناوتیم دشاب ۲ abe کی  رگا ؟تسیچ طاقن

 زاب یاهیگیاسمه ینعی .دنتسه « لماش هک ءار ۷ زا 7 زاب یاههعومجمریز
 شخبرمث دربهار کی هب الم ةیالاپ اب ۵ ةطقن نتفرگ یکی .[۱۹] درک ریظن ار ۵
 یاههیالاپ رظانتم هک ار یلآهدیا طاقن X یاضف ندرکرتینغ یارب .دماجنایم

 کی ةدشلیمکت ,یکابروب هک تسا قیرط نيا هب .مينکیم یفرعم .دنرگید

 یزاسهدرشف لثم) یعونتم یاهیزاسهدرشن و دزاسیم ار تخاونکی یاضف
 ةيرظن ای لیسناتپ ٌةيرظن رد یرگید عونتم یاهزرم ةوالعهب .(خچ-نوتسا

 .دوشیم فیرعت ینّیعت اي یفداصت یکیمانید یاههاگتسد
 کی زا یا لدم .تسا جیار قطنم رد اهلدم ةيرظن رد یهباشم هاگدید

 اب هک دراد یپ رد ار 4 نیعم یاههرازگ هب ندیشخب رابتعا ءاههرازگزا ۳ ٌةعومجم

MEA 

 هک ار ییاههرازگ زا 2۸۸ ؛در ناوتیم 16 لدم یاجهب .دوشیم هداد ناشن

 [۲*] تسمه زین هیالپ کی هک تفرگ رظن رد دنباییمرابتعا ۸6 طسوت
 موهفم نیمه .دنشابن ربتعم نآ رد اههرازگ ةمه رگا تسا راگزاس لدم کی

 BLS کی نامزمه روطهب ۸۷ لدم هک درک نایب زین تروصنیا هب ناوتیم ار
 رگا تسا مزاج لدم کی لباقم رد .دنکیمن ربتعم ار 3 نآ ضیقن و ۸

1. Das Kontinuum 2. Lawvere 1 4. Heyting 2. Lawvere 3. Tierney



۳۸ 

 عبات ناوتیم مزاج لدم رد .ار # ای دنک ربتعم ار ۸ اي .۵ ةرازگ ره یازاهب
 رادقم هک درک یفرعم ار (۸4()0) رتقیقد روطهب ای) v(A) [bil] هزرا

 .دنکن نینچ رگا ءار « رادقم و دنک ربتعم ار 4 ۰1/ رگا دریگیم ار ۱

 میراد ار ریز یربج صاوخ لاح

v(A) + o(B) = v(AA B) + 0(AV B) (Y) 

(T)=\, vF)=- (۳) 

 یاهلکش موهفم نیا .[۲۱] تفرگرظن رد زین هزرا کی فیرعت ار اهنآ ناوتیم هک

 :دنکیم ادیپ یتوافتم

 هیالاپ ارف کی اب ۲ یاضف کی زاب یاههعومجم ٌهعومجم یور هزرا ره .۱

 ؛ددرگیم رظانتم 1 یور (زاب یاههعومجم زا)
Glew.دریگب ار ۱ ای * ریداقم طقف هرازگ کی ی»(4) ةزرا میهاوخب هکنیا . 

 یقیقح ددع ره دناوتیم 4(0) هک مینک ضرف رتیلکر وطهب تسا نکمم

 .[۲۲] تسا یزاف قطنم دربهار نامه ابیرقت نيا .دشاب کی و رفص نیب

 تایضایر یاهتیتفوم نیرتبلاج زا یکی هک میربیم راکهب ار یدنفرت لاح

 زا 60 عومجم و [۲۳)اههرازگ زا 2 ربج کی اددجم .تسا هدوب متسیب نرق

 ,یناگود کمک هب A ةرازگره هب .ميريگیم رظن رد ار 7 یور یاههزرا همه
 تیرابع دب :اب 0 4) ۷ هک یروطدب اب » یاسوزا Saw jl ]4[ ضومجم

 .مينکیم ریظن .دنهدیم رابتعا ۸ هب هک ار مزاج یاهلدم مامت ٌةعومجم رگید

[A] busیاهدر ار ۳ یاههرازگ ربج هک دنکیم مهارف ار ناکما نيا 4 جح  

 بیترتهب یلصف و یفطع یاهبیکرت .میریگب رظن رد 6) یاههعومجمریز زا
 :دنوشیم اههعومجم عامتجا و کارتشا

[AA B]=[A]N[B], [AV B]=[A]U[B] (fF) 

 .[۳۴]رگید جیاتن یرایسب یارب ییوگلا ceed  نونسا شییامن هیضق زا ینایب نیا

 نآ حماست یردق اب و دوشیم هدیمان P dy ربج نوتسا یاضف () یاضف
 :ميمآتیم 7 فیط |

 عادبا هب رجنم ۱۹۳۶ و ۱۹۳۰ یاهههد رد یموتناوک ةيرظن شیادیپ

 مینکیم ضرف دعب هب اجنیا زا .تسا هزرا موهفم ةدنريگرب رد هک دش تلاح موهفم
 A = 0" (26: () خاناب یاضف نآ هب و تسا [۲۵] هدرشف ییاضف 1 یاضف

 مرن اب و طلتخم ریداقم اب ۸ یور هتسویپ عباوت زا لکشتم

I| fll = sup {|f(@)| : a € X} (0) 

 طلتخم جودزم و ]۲ ؛عبات ود برضلصاح ناوتیم نینچمه .مينکیم ریظن ار
 تسا ۸4 یور 7 نوج یطخ یمرف 4 یور تلاح کی .درک فیرعت ار * 11

 [۲۶] دنک قدص ریز دعاوق رد هک

7)0*( < ۰, 7)۱( 2۱ (*) 

yy) biped ogee SI ogee del Gare 1 HEزا » > ۱/۲( +  
 ةطبار هک تسا یکاح دنافلگ شيامن هیضف .دشابن زیامتم تلاح ود

(Y)۸ رد ره یازاهب  F(a) = n(f) 
1. Stone 

 ۱ ؛رامش:۱۶ لاس ؛۲ 4رامش ۰۱۵ لاس «یضایر رشن

 ۸4 خاناب ربج زا 7 ضحم یاهتلاح و 2 زا « طاقن نیب کیهب کی یرظانت

 ربج زا هدافتسا اب ۲ یاضف یبایزاب یارب یرازبا بیترت نيا هب .دنکیم فیرعت
 .میراد تسد رد ۸ خاناب

 CEL ربج کی رد لآهدیا موهفم هباشم یلوب ربج کی SVL موهنم

 ةيالاپ موهفم نیاربانب و لومش ٌهطبار کی «تلاح ود ره رد .تسا ییاجهباج

 ربج ای) 7 یلوب ربج فیط .دراد دوجو [۳۷] لامیسکام لآهدیا ای لامیسکام
(A = C°(X;C) ebbلامیسکام یاههیالاپ ّهعومجم ناونعهب ناوتیم ار  

 یاهلآهدیا ةعومجم نتفرگرظن رد ٌةديا هدادعا ةيرظن رد .درک ریبعت (اهلآهدیا ای)
 7 یددع نادیم کی رد یربج حیحص دادعا زا لکشتم 0« ٌهقلح لوا

 .تسا دنیکدد هب بوسنم (ایوگ دادعا نادیم یهانتم و یربج عیسوت کی)
 .تسا یربح مخ کی طاقن AS gore یباسح هباشم هعومجم نیا وا رظن رد

 یارب نکمم ناینب نیرتعیسو ات تفرگ تروص ۱۹۵۶ ٌةهد رد یدایز یاهشالت
 :زا تسا ترابع ریسم نیا رد مهم ماگ ود .دوش هتخاس یربج ةسدنه

 ۸ نیفآ یاضف زا 2 ةتيراوريز کی و ۸ ةتسبیربج نادیم کی
 لآهدیا ۵ مینک ضرف .دیریگب رظن رد ار 1 ۰... 1۱ تاصتخم اب

 دحتم  یور اهیاهلمجدنچ نآ هک دشاب 4 رد بیارض اب ییاهیاهلمجدنج

 0/]::7۱:۰۰۰[۸ ینمسق جراخ ةقلح ۸ مینک ضرف نینچمه .دنرفص
pele athصاوخ زا لقتسم هک 27 زا یصاوخ) هک یتاف .یسدنع  

 .دوشیم همجرت A ٌةقلح صاوخ هب (تسا ۸ رد ۸ یروهطوغ زا یشان

A Malic gate yall! bp AE BIW: «saucyدووشيم ,ریظن  
 te اب هیضق نیا تهابش .(تسا تربلیه یاهرفص ٌيضق یانعم نيا)
 یاههفاب ةيرظن زاغآ طاقن زا یکی «تهابش نيا .تسا راکشآ دنافلگ شیامن
 [Se] تسا ۲ ریس یربحب !مجسم

 شرب 3 یادیم تور هک رک نیریوصت اب cell رج رو گن لا ۲
 هتسب یربج روطهب 1: نادیم هک دوشیمن ضورف .دیریگب رظن رد [۲۸]هدش
 26(8) > 26 نادیم ناوتیم .تسا ریذپان لیوحت یاهعومجم دل اما «تسا

 یایوگعباوت زا 20 ةقلح «2 < ۷ ةطقن ره یازبو آک یور ایوگ علت زا
 ةتيراوريز کی ۷ رگا یلک روطهب .درک فیرعت ار 2 ٌهطقن رد هدشفیرعت

 ابو درگ فیرفت ناوتیم از رد 6 یعشومالح تاب 15 ری لیوحت
Saws) ols ols Oxyدوب هدرک عادبا ر یعضوم یاههقلح ٌةیرظن  

 طر,7 ٌةيادرگ ۰۱۹۵۶ رد [00] دوخ رانیمس رد هک دوب هلاوش نيا اما

 هیرظن ةياپ هدوب هداهن مان ( ریفتم یارب) 2 [ترگ [gb میکسا ار نآ هک
 .داد تسدهب اهمیکسا زا یعوضوم لصا نایب کی وا .داد رارق

 روطهب 4 هک) یلبق یاهتیدودحم و دنوش بیکرت تارظن نيا دوب یرورض

 کیدنتورگ .دنوش هتشادرب نایم زا (تسا ریذپانلیوحت 6 ایو تسا هتسب یربج
 زا هدافتسا اب هنوگج هک تفایرد [۲۹] نوگانوگ یتامدقم یاهشالت زا دعب

 یعضوم یاههقلح زا یاهفاب و میکسا یلک موهفم [۳۶] یکسیراز یژولوپوت
 هتیراو کی هب کیدنتورگ هک ییاضف هک تشاد رظن رد دیاب هتبلا .دنک فیرعت ار

 ریذپانلیوحت یاههتیراوریز ةعومجم هکلب تسین شطاقن هعومجم درک ریظن
 دنتسیچ طاقن دینادب هکنیا یارب اما !میکسا ٌةملک یانعم تسا نيا .تسا نآ

 .دینیبب ار دعب شخب

 ای متا عون ره .کیزیف رد .فیط حالطصا ةرابرد ییاهن یاهتکن لاح
 .دراد شایبذج ای یلیسگ طوطخ زا لکشتم هصخشم فیط کی لوکلوم

 ریبعت ینتلیمه رگلمع کی ًةصخشم ریداقم ناونعهب ار اهنیا یموتناوک کیناکم
1. coherent sheaves 2. Serre



 هیتراک ریپ/ نراقت و اضف میهافم لوحت ...:بیجع زور کی یارجام

 هک تسا یعیبط نیاربانب .دنکیم لمع ینیعم تربلیه یاضف یور هک دنکیم
 فیط کی اب بذج اي لیسگ یاهراون .مینک تبحص ینتلیمه ةتسسگ فیط زا
 یفیرعت دش قفوم نامیون نوف ۱۹۳۰ ٌههد لیاوا رد .دنوشیم ریظن هتسویپ

 تربلیه یاضف کی یور H قاحلا دوخ (نارکیب) رگلمع موهنم زا یلاع
 نيا دربشیپ رد ۱۹۴۰ ٌةهد رد دنافلگ شقن .دهد تسدهب نآ یاهفیط و 5

 و داد تبسن 7 رگلمع هب ۸ ییاجهباج خاناب ربج کی هک دوب نیا عوضوم

 یانعم لوحت رظنم نيا زا .درک فیرعت (" (5: (2) یور هب 4 زا یایتخیرکی

Gbزا «ییاجهباج ةقلح کی فیط «کیدنتورگ رظن رد .دیمهف ناوتیم |  
 .تسا هدش لیکشت (دوب هتفریدپ دنیکدد هک روطنامه) نآ لوا یاهلآهدیا

 اهشیامن و طاقن .۵

 زا دنناوتیم طقف .دنشاب زیمت لباقریغ رگیدکب زا یتاذ روطهب طاقن ةمه رگا
 هک دراد دوجو یلاثم یاهطقن ,رگید نایب هب .دنشاب توافتم مه اب ناکم رظن

 رتیضایر ینابز هب ار هدیا نيا لاح .دنتسه هطقن نآ زا ییاهشیامن طاقن ریاس

 هدش لیکشت ۱ ٌهطقن کی زا هک مينکیم یفرعم ار ییاضف ام .مينکیم نایب

 یاضف زا شیامن ای اتکی تشاگن کی 1 یاضف کیزا « ّةطقن ره یارب .تسا

 .دراگنیم 26 زا « ٌهطقن هب ار ۱ ٌهطقن کت هک دراد دوجو 2 یاضن هب ۱

Ba btیبضاپر :یایب اههتسر  tales Gadایفا را یاهدر اه .تسا (لیدج اب]  

 ناکما و 7 رگید یش کی هب 6 نیش کی زا  تالیدت و (اهاضف ا)
 اهاضف طقف هک تسا نيا اههتسر ٌيرظن «ةدبا» .میراد ار تالیدبت نیا بیکرت
 دننام یتیش ءاههتسر رتشیب رد اما .میریگب رظن رد طاقن یاجهب ار تالیدبت و

 26 زا لیدبت کی اقیقد هک دوشیم صخشم تیعقاو نیا اب هک دراد دوجو ۱
 ۸ هب ۱ زا لیدبت ره ناوتیم نیاربانب .دراد دوجو ۱ هب ,دشاب هچ ره ۲ ّیش
 نا هب یاهطقن چیه "یش کی هک تسا نکمم الماک اما هدیمان 1 ةطقن کی ار
 .[۳۱]دشاب هتشادن انعم

 و 4 ۸ 13 یفطع بیکرت .مينکیم یسررب ار یلوب یاهربج هنومن یارب

 ةطبار .ميريگیم 7۳ یلوب ربج کی رد هیاپ تایلمع ار ۸ ۷ 7 یلصف بیکرت
 فدارتم 3 > ۸۷ 8 و ۸ > ۸۸ 2 اب عقاو رد ۸ < 2 یاهسیاقم
 _ تشاگن PY Svs یلوب ربج رد ۳ یلوب ربج کی زا [ نوج یشیامن .تسا

 [۳۲]دعاوق زا هک تسا 2" رد 2 زا

F(AVB) = f(A)VA(B), — F(AANB) = F(A)AF(B) (A) 

 زا و دراد دوجو .دوشیم هداد شیامن ۱ اب هک یلوب ربج کی .دنکیم تیعبت

 [۳۳] دعاوق هارمه هب ۱ و * رصنعود

۰۸۰۰۰۸۱ 2 ۰ ۵۸ 

 1 ۷ ۲۶ ۶ ۷ ۱ ءب ۱ ۷ ۵ ب٩ ه ۷ ۰ >ح

 7 یلوب رج ره یاب .* < ۱ دوشیم هجیتن اهتیازا و تسا هدش لیکشت
 رد 7 یاهشیامن 7 یاههزرا و دراد دوحو 7 رد ۱ زا شیامن کی طقف و کی

 ةویش زا «دش حیرشت الاب رد هک یلک یحرط اب یراگزاس داجیا یارب .دنتسه ۱

 7" رد ۳ زا یشیامن .مینکیم هدافتسا «تهج یزاسنوراو» اپ یزاسناگود

 ّةعومجم  فیط بیترت نيا هب .میمانیم ۴ رد ۷ «نوراو شیامن» کی ار

 .دوب دهاوخ 7 رد ۱ «نوراو یاهشیامن»

 هدید رتحضاو دنافلگ شیامن تلاح رد اهناکیپ تهج یزاسنوراو موزل
 هب زا ۷ ةتسویب تبشاکن ره desl wath ییاهاضف 1 و 26 رگا .دوشیم

۳۹ 

 رد ۸ > 25:0(*0) ربج رد ظ > 0 (:60) ربج زا 0" شیامن کی ۲

 ربج رد 3 ربج زا [۳۴] 8 شیامن ره ,سکعرب .دنکیم فیرعت نوراو تهج
 ,ظ هی" ةطبار قیرط زا ۸۲ هب ۲ زا هب یاتکی و هتسویپ تشاگن کی زا ۸
 و «هتسا :6 :طلتخم دادعا ربج اب رظاذتم یاهطقن کت یاضف .دیآیم تسدهب
 4 > 6۳(: (/) ربج یاهشیامن ٌةعومجم تروصهب ناوتیم ار ۲ یاضف

A $I BS kee 2S 8 C > 2رصنع اب ییاجهباج خاناب ربج کی  

 یدیدج ریبعت نيا هک دنتسه ؟نرد ۸ یاهشیامن 4 ضحم یاهتلاح «دشاب ۱
 .دهدیم تسدهب 4 فیط زا

 باوج چیه هک یتالداعم سم اب یدیدم یاهتدم یارب یربج ٌةهسدنه
 «لاثم یارب .دوب هجاوم .دنرادن یاهطقن چیه هک ییاهاضف ینعب .دنرادن یکرتشم

 هریاد ٌهلداعم درک ضرف ناوتیم .میریگیم رظن رد هحفص رد یموهوم یاهریاد

Syed 

 نا + وا + ها (٩)
 چیه .دشاب هدش هداد 4 7 * یقیقح ددع رگا هاتف «کسلا هنگ هتشون

 عادبا طلتخم دادعا .دنکیمن قدص )٩( رد و * یقیقح تاصتخم اب یاهطقن

 :کیدنتورگ هاگدید زا .دنهد تسدهب یتالداعم نینج یارب ییاهباوح ات دندش

RIX, VICKY Hak) andy pe ab Laیفرعم ار 9۵ =  
 یاهلآهدبا ةعومجم ینعی .تسا O dale فیط )4( aul ۲ هاگنآ .درک

 اب ةرياد طلتخم طاقن گید ترابع هب ای )٩( طلتخم یاهباوج .نآ لو
 رکف نيا ,لاثم نیا هب هجوت اب .دنوشیم رظانتم (ن رد 0 یطخ_] یاهشیامن
 JI D(A) ةعومجم 1 یور ۸4 ییاجهباج ربج ره یارب هک دسریم نهذ هب
 یفرعم .میمانیم ۳ یاههطقنس4 ار اهنآ هک هر 4 رد D یطخ-_8 یاهشیامن
 (دراد یقیقح بیارض شاهلداعم هک یاهریاد ینعی) 1 «یتیقح» ةرياد .مینک

 میکسا کی دروم رد .دراد هطقن-( یدایز دادعت اما .درادن یاهطقن چیه

 یروآدای ؛ییاجهباج یاهربج همه یارب اههطقن4 نتفرگ رظن رد هاوخلد

 میکسا هورگ کی ۸ رگا ,لاثم یارب .[۳۵] دزاسیم رسیم ار ییانشآ تلاح

 ,نآ درادناتسا یانعم هب ؛ار ۸(6) هورگ کی ۸ ره یارب اههطقن۸ .دشاب
 .دنزاسیم

 کیژولوپوت یاضف کی یور یاههفاب زا 6(8) سوپوت نتفرگرظن رد

 .دگیم رینگ :کیدتیرگ و & | MB gpa gh Sep rao از
 ۲ هب ۲ زا هتسویپ یتشاگن * و دنشاب کیژولویوت یاضف ود ۲ 4 X رگا

 تبسن 0 هب ار * یادروداپ نوگعبات اي و  یادرومه نوگعبات کی ,دشاب
 UF هاگنآ دشاب ۲ یور یاهفاب ۶ و 16 یور یاهفاب 77 رگا .میهدیم

 ٌةطبار اب ناوتیم ار + .دوب دهاوخ ۲ یور یاهفاب 6*۷ و ۲ یور یاهفاب

 لب (۲/) - ۳( ۲(۲))

 و ۷+ یاهنوگعبات .هوالعهب .درک صخشم ۷ رد ۷ زاب ةعومجم ره یازاهب
 یور یاههفاب زا 7 -» ۳0 یاهشیامن هک انعم نیا هب دنتسه یقاحلا *

 رارق 1 یور یاههفاب زا , 17 -+ 67 یاهشیامن اب کیهبکی یرظانت رد

 .دنکیم صخشم ینمض روطهب ار * نوگعبات .تیصاخ نيا .دنریگیم
 ياضف یور یاههفاب زا یسوپوت ناوتیم ار اههعومجم زا 66 سوپوت

 کی باختنا .هدش هتفگ نونکات هچنآ هبانب .تفرگرظن رد هطقن کی هب هتساکورف
 یقاحلا نوگعبات ود «بیترت نيا هب 6 کیژولوپوت یاضف کی زا 6 ةطقن

3(X) <= Get 
ax



۴۰ 

 @ Abas رد [۳۶] نآ رات لک یور ًةفاب ره هب ۵* نوگعبات .دنکیم فیرعت ار

 .کیدنتورگ و نیلود ارچ هک دنکیم راکشآ یطرش نینچ .دنکیم بوسنم ار
 .دنربیم راکهب مه اب فدارتم ار «یرات نوگعبات» و «هطقن»

 ییاجهیاجانٌسدنه یوسهب ۶
 .میهدیم همادا ار هطقن یمکرایسب دادعت اب ای هطقن نودب یاهاضف ًءرابرد ثحب

 کی یور و تسا هتسسگ دوشیم ضرف هک ار GE asl یهورگ ,لاثم یارب
 یاضن ؛رابرد .دیریگب رظن رد .دنکیم لمع ,* .هطقن کی هب هتساکورف یاضف

 رادم کی طقف ,لوا هاگن رد ؟تفگ ناوتیم هج * یاضف رد (7 یاهرادم

 هدمآ تسدهب یرتقیقد یاهخسای نکیل .تسین « هورگ زا یرثا و دراد دوجو

 :تسا

 -.کیپوتوموه یاضف ود نیب یتوافت دیابن ,[130] لروب نامرآ رظن ساسا رب .۱
 ریذپضابقنا یاضف کی هب ار دوخ یاج * یاضف نیاربانب .دش لئاق زرامه

EGیاضف «بیترت نیا هب .دنکیم لمع هنادازآ نآ یور 6 هک دهدیم  

 3967 یلصا ةفاب ub ناونعهب 1367 > 10/6 ینعی * رد 6 یاهرادم
 یاضف کی یور 6 هورگ رگا رتیلک نایب هب .ددرگیم ریبعت ,(7 هورگ اب

Xدوشیم هداد ناشن 0//2 اب هک .«تسرد» رادم یاضف .دنک لمع . 

 نونکامه هجنآ .دشابیم ۲ یرطق لمع اب 6 تمسق جراخ

 .تسا یدنبهدر یاضف شور «دش نایب

 ءار اههعومجم زا 8 سوپوت ناوتیم [0013] کیدنتورگ رظن ساسا رب .۲
 ار اههعومجم7 نيا .تفرگ رظن رد دنکیم لمع نآ یور 6 هورگ هک

 .درک ریبعت * رد ( یاهرادم زیمآرارسا یاضف یور یاههفاب ناونعهب دیاب
 67 "هدننکیدنبهدر سوپوت ناوتیم ار Eo «یلبق تخاس ٌهویش هاگدید زا
 روطهب لاح .دوشیم هدیمان 6 ةدننکیدنبهدر یاضف 30 اریز .دیمان

 کیژولوپوت یاضف کی یور هتسویپ روط هب (1 هورگ مینکیم ضرف رتیلک

Xفیرعت ار 2/6 ینعی ؛اهرادم یعیبط یاضن ناوتیم .دنکیم لمع  
 قاطع LH و.دشاب فراغت SG lcd سا نکس ابا .وزگ
 نیا رد .دشاب هتشاد ار [۳۷](یهت ةعومجم و اضف لک) «یهیدب» زاب

 Lad gal :دوشیم تارا 2۳/۵ یور یاههفاب طسوت هک یتاعالطا دوم
 تلاح نيا رد .درک دهاوخ حرطم یاهطقنکت یاضف کی تروصهب ار

 یور " یاههفاب 2/67 یور یاههفاب یاجهب درک داهنشيپ کیدنتورگ

 سوپوت یاجهب .دوش هتفرگ رظن رد 2 و 1" یور 6 راگزاس لمع اب
F(X/G)دریگیم رارق 2 یور شدرومه یاههفاب زا 821: () سوپوت . 

 ًقیقد هک دراد یایژولوموه یاههورگ 136 ةدننکیدنبهدر یاضف

 یاهکینکت .تسا نآ یربج موهفم هب (7 هورگ یژولوموه یاههورگ نامه

 اهکینکت نيا نتسم راکهب اب .دنباییم میمعت اهسوپوت هب ءاههفاب یژولوموهوک

oyیارب شدرومه یژولوموهوک یاههورگ فیرعت «26(3: () سوپوت  
 یاههورگ ناونع هب ناوتیم نینچمه ار اهنآ .دنزاسیم رسیم ار 1 یاضف_7

 .درک ریبعت 2/6 دوجومان یاضف یژولوموهوک
 ةتسسگ یاضف کی یور .مينکیم حیرشت ار [00] نک نلآ شور لاح ۳

 X :یور :یرادرب یاهاضف زا F قاب ره هطقت یهانتم دادمت اپ
 یرادرب یاضف 7" عطاقم و تسا (1۳,)محرب یاهرات مامت ةعومجم ًاقیقد

ofaعباوت زا (* ربج .دنهدیم لیکشت ار 1 (۲) =  syةالیسوهب ۸  

 ریباعت ؛یتربلیه زیلانآ رد بیترت نيا هب .دنکیم لمع اضف نیا یور ,برض

 :میراد ار ریز

 ۱ ةرامش ۰۱۶ لاس ؛۲ ةرامش ۰۱۵ لاس «یضایر رشن

 شیامن کی اب ۰2۷ ةدرشن ًاعضوم یاضف کی یور ةفاب ره (فلا)
 تیاهنیب رد هک 6 یور هتسویپ عباوت زا جم(: (0) ربج [۳۸] یتشگرب

 یاضف کی رد 6 هورگ یناکی شیامن اب [6]۳۹ هورگ لمع (ب)
 .تسا رظانتم تربلیه

 ربج-(* کی ناوتیم «۲7 :درشف ًاعضوم هورگره هب .مینادیم هکروط نامه
 یتشگرب شیامن اب 7 یناکی شیامن هک یروطهب [۴*] داد تبسن (*(0) نوچ
 یاضف کی اب (/*(67) ربج نیا «نک زادنامشچ رد .دوشیم رظانتم (/* (6)

BE tS sues,یتقو .دوشیم رظانتم  Gناگود اب ییاجهباج یهورگ  

 .دنتسه تخیرکی 6خم ((9, 60) و (* (60) یاهربج-* «تسا (3 نیگايرتنوپ
 دشاب هتشاد دوجو 6 و 196 نیب کیدزن یتاطابترا دوریم راظتنا بیترت نیا هب
 BG = 6 > ۳)۱(7 هاگنآ 6 > 7۳ رگا .تسا نینچ زین عقاو رد و

 رد .دوشیم فیرعت یپوتوموه بیرقت اب طقف 1300 هک دش روآدای دیاب اذهعم
 .ددرگیم فیرعت اتکی روطهب G هکیلاح

 میباییمرد .دنکیم لمع 6 یاضف یور () هورگ کی هک یتلاح هب هعجارم اب
 زا راگزاس جوز کی اب 6 یور شدرومه7 (ةفاب ای) فالک کی ریظن هک

 تربلیه یاضف کی یور .7 زا یرگید و جی(«: 67) زا یکی ,اهشیامن
 درک فیرعت (*(3(:26) ربج* کی ناوتیم هنوگچ هکنيا .دوشیم هئارا

 مولعم .دنشاب الاب رد هدشفیصوت یاهجوز اب رظانتم نآ یتشگرب یاهشیامن هک
 X رد 6 یاهرادم Clad wy) Say عباوت ربج شن ربج نیا .تسا هدش

 .دنکیم افیا ار
 ار تیعضو نيا 2S یسررب روطنیمه ناوتیم زین ار اهیدنبگرب تلاح

 مینکیم هصالخ ریز رادومن رد

 X :یاضف_ 3 یدنبگرب اب  ةتیراو
 SS و

 6 کیژولوپوت راوهورگ

 کیدنتورگ | | نک

? 
 اههعومجم_8 سوپو + بس < 6(۳) یاهربج

 ایا

 میمعت اهراوهورگ .دنباییم تدحو راوهورگ موهفم طسوت هب هیرظن ود نیا

 میمعت اهنآ هب اههورگ ٌيرظن ماکحا و میهافم زا یرایسب و دنتسه اههورگ

 هب) میراد ار (*() ربج_* و هعومجم8 موهنم صوصخ هب .دنباییم
 ریسک اقبقع 0۳(: ریبن :(ذشاب هدرقق اعضعم 9 دک یطرق

 یور (* لمع زا هک تسا هدرشف ًاعضوم راوهورگ کی ۵ هک تسا (*(8)
Xدنتسه ریخا تلاح هباشم رگید یاهتلاح .دوشیم هتخاس . 

 :میراد ار ریز یعیبط یاهیزرامه لاح

 ؛کیژولوپوت یاهاضف یارب یپوتوموه ۱
 ؛سوپوت یزرامه ۲

 .اهربج-(/* یارب اتیروم یزرامه ۳

 ةصخشم .دنشاب راگزاس اهیزرامه نیا اب دیاب «کیژولوپوت» یاهادروان

 سوپوت هک دوشیم ریبعت تروصنیا هب یدنبگرب اي هورگ کی لمع فراعتمان

 نآ ریبعت .تسین یلومعم یاضف کی سوپوت اب زرامه (ربج_/" ای) هتسسباو
کی اب ءاتیروم رظن دروم موهفم هب ربج نيا هک تسا نيا نبج/* دروم رد



 هیتراک ریپ/نراقت و اضف میهافم لوحت ...:بیجع زور کی یارجام

pe CO”تسا ییاجهپاجان اساسا رگید ترابع هب ,تسین زرامه ییاجهپاج . 
 یرصتخم ٌةسياقم .دیمهف ار «ییاجهباجان ٌهسدنه» ترابع یانعم ناوتیم لاح

 .(دینیبب ار ایپات زا [10] ةلاقم) تسا هدش ماجنا کیدنتورگو نک یاههاگدید نیب
 تمسق رد ار سوپوت کی طاقن ؟دنتسیج هتفایمیمعت یاضف کی طاقن

 eed یاهشیامن یزرامه یاههدر ربج_(/* کی طاقن .میدرک فیرعت ۵

 .[۴ ۱] دنتسه ریذپانلیوحت

 یلخاد یاهنرافت ۷

 نیدنچدنتسین رگیدکی هب هیبش طاقن مه هک میدرک حرطم ار سدح نیا

 هطقن کی ايآ هک دیآیم شیپ لاوس نيا بیترت نيا هب .دراد دوجو دانوم عون
 «7 یهانتم هورگ کب هک ار یاهداس تلاح ؟دشاب هتشاد ییاهنراقت دناوتیم

 jy R/C یاهرادس یعییطع یاضف و.دنکیم لسع زا ةفرشق الی گی نفر
 یددعتم لیالد .دشاب 2 زا 2 ّةطقن کی 0۰2 رادم غ رگا .میریگیم رظن رد

 ذطقن یاهنراقت هورگ 6 رد ۵ ذطقن [۴۲]زاسرادیاپ ینعی 6 هک دراد دوجو
 شخب) */0 ةداس Abe یاهنراقت هورگ ( ,صوصخهب .تسا 21/0 زا

 یور اههفاب رب ینتبم هاگدید ندوب یفاکان ,هجیتن نيا .تسا (دینیبب ار ۶

 هک تسا نيا هفاب بیرغ یگنیو .دهدیم ناشن ار 26/0 ؛داس تمسقجراخ

 نودب زین کیدزن یفاک ةزادنا هب طاقن مامت رد .تسا مولعم هطقن کی رد هجنآ

 Mane doa Hy] میش هعاک هعاخ نام هکنیاو تسا جیم اهن
 ار اهنآ "نتسرت هک) اههنیمخ-۲۷ ٌءرابرد "هکاتاس ةيرظن رد هداس تاکت نيا

 یضایر کیزیف رد یددعتم یاهدربراک و هدش هداد طسب (دیمان "دلفیبرآ"
 .تسا هدرک ادیپ

Bhiکیدیف رد یلخاد یاهتراقت  lbیذتب رایسب یافلاسع یدایئب  
 و یشنارگ یاهنادیم نداد تدحو یارب ۰۱٩۲۰ رد " نیالک_لزولاک لدم .تسا

 یراود ٌةناوتسا تسخن عوضوم ندش نشور یارب .دش هئارا یسیطانغمورتکلا
 ط طخ زا 7 ٌةلصاف هب هک یدعب۳ یاضف زا یطاقن) ۲ عاعش و 2 روحم اب

 هناوتسا دشاب دومع 1) روحم رب هک هحفص ره .میریگیم رظن رد ار (دنراد رارق
 ودهبود یاههریاد نيا عامتجا هناوتسا و دنکیم عطق 7 عاعش هب یاهریاد رد ار

 اب ناوتیم ار ریاود زا کی ره .دشاب کچوک یلیخ 7 عاعش رگا .تسازجم
 ! یدروارت دعُب .دوب دهاوخن زیامت لباق شروحم زا هناوتسا و تفرگ یکی شزکرم

 هریاد یتقو و دراد [ نوج ییاهنارود هورگ هزیاذ ره ًاملسم .تسا هدش هدرشف

 .دوش هتشاگنا هدیدان دیابن هورگ نيا .دوشیم لیدبت شزکرم هب هدش ضبقنم
 دعب کی اب هارمه 1) طخ زا هطقن ره یلخاد یاهنراقت هورگار 1 ناوتیم نیاربانب
 Dah hel Bb oy pow هناوتسا هرتینف ینابز هب .تفرگرظن رد یفاضا

 نامز-اضف یاج هب و میدرگیمرب نیالکازولاک لدم هب .دوشیم رهاظ آ هورگو
 abe a "یرتسگارف زا هک میریگیم رظن رد یدعب۵ ییاضف . 1/۳ یدعب۴

 یاهنراقت هورگ «بیترت نيا هب .دیآیم تسدهب «کچوک یلیخ» ةرياد کی هب ۳
 هک تسا >  ۲(50) «یلبق هورگ نامه ددرگیم ریظن هطقن ره هب هک یلخاد

 .[۴۴] دوشیم رهاظ یسیطانغمورتکلا لیسناتپ ٌةنامیپ رییغت رد ینمض روطهب
 و ,یسیطانغمورتکلا نادیم رب هوالع یرگید یاهنادیم نتفرگ رظن رد یارب

 هورگ و دش هتفرگ راکهب دربهار نامه .نوتوف و نورتکلا رب هوالع یرگید تارذ

 ۳(517) و ۲(517) یاههورگ هب ار دوخ یاج .(۱(17) اب تخیرکی) ۳(50)

 شور نيا رد .داد اهلدم یضعب رد 7م نوچمه یرتهدیچیپ یاههورگ یتح ای
1.Satake 2. Thurston «3. Kaluza-Klein 

4. transversal dimension 5. blow up 

۴۱ 

 دعب هک دریگیم رارق یدعب۴ +  یاضف کی 71۲ یدعب۴ یاضف یاحهب

 یجراخ یاهنراقت هورگ ندرک هچراپکی یارب یشالت ۱۹۶۰ هد رد .تسا هورگ

 تدحو نیا لوصح .تفرگ تروص یلخاد یاهنراقت هورگاب هراکناوپ نامز-اضف

 .[۴۵] دروخرب عنام هب یضایر لیالد هب

 یلخاد یاهنراقت هورگ هک دروآیم مهارف ار ناکما نيا کیدنتورگ هاگدید

 ضرف :تسا ریز حرش هب راک نیا رد یلصا ٌةتکن .مینک یفرعم ار هطقن کی
 موسوم) اههتسر تالیدبت ناوتیم .تسا هدش هداد 6" و C ةتسر ود دینک

 نیب تالیلبت نینچمه .7 : 6 -+ 6 ال ,درک فیرعت | (هاهنوگعبات» هب
 :درک فیرعت ریز حرط ساسا رب ار اهنوگعبات

T 
 تب

ch ec. 
 سس
1 

 اهنوگعبات نیب تالیدبت هک روطنامه .دنوش بیکرت دنناوتیم اهنوگعبات

 نوگعبات کی یاهیتخیردوخ هورگ زا ناوتیم نیاربانب .دنوش بیکرت دنناوتیم
OTST edad oe F.C a Cدرگ تیحص هناوررار یاراد : 

 اهسوپوت نیب ینوگعبات ناونعهب ,کیدنتورگ رظن دروم موهفم هب هطقن نوچ
 .دراد اهنراقت هورگ کی هطقن :تسبآ هدنش عقاو رثوم دنفرت نیا ؛دوشیم ریبعت

 کی 4 و دشاب کیژولوپوت یاضف کی 6 هک ضرف نيا اب کیدنتورگ لاثم یارب
abeهورگ ناونعهب ار 4 ٌةطقن رد 2 یاضف ی26:0(۱) یداینب هورگ هما  

 زا 8:25 ) سوپوتریز هب هک دنکیم فیرعت 0" یرات نوگعبات یاهیتخیردوخ
 :تسا هدش دی دحت 24 (sa تباث اعضوم یاههفاب

Getه* : 6رء(24) +  

 رد 4 هطقن کی یاهنراقت هورگ ناونع هب 7۱(: 6) Gale هورگ ,رگید ترابع هب

 (16/1(01:) یاولاگ هورگ ,نادیم کی فیط یفرعم نمی هب .دوشیم هتفرگ رظن
 .درک ریبعت هطقن کی یاهنراقت هورگ ناونعهب ناوتیم زین ار نادیم عیسوت کی

 .تفرگراکهب "نیرکاکانات یناگود ةيضق ریبعت زاب یارب ناوتیم ار هدیا نیمه
 یاهشیامن نآ یایشا هک ار Repg Huy sch هدرشف هورگ کی 61 مینک ضرف
 tay نینچمه .میريگیم رظن yo [FF] IG هورگ ةتسويپ دعبیهانتم یطخ

 ار یطخ تالیدبت و طلتخم دعبیهانتم یرادرب یاهاضف زا لکشتم ۶

nals Beیرات» نوگعبات ». os 4 @: Repo — Veet 
 6 هورگ . .دهدیم تبسن دنکیم لمع نآ یور هک ار ۷ یرادرب یاضف 7۲

 یروشت برضلصاح هک 8 نوگعبات نيا یاهیتخی ردوخ هورگ ناونعهب ناوتیم
 .[۴۷]تفای زاب .دنکیم ظفح یبسانم یانعم هب ار

aed ool peatیابقیانت سو اطساوهپ ظقف 2 دورگ هک تسا نیا  
 تارذ یدنبهقبط یارب اههورگ زا هدافتسا عقاو رد .دراد دوجو شا 916۳

 اهنورداه یارب هدشهتسکش یاهنراقت ةريجنز رد .تسا نيا هباشم یداینب

  977)۲( > U())د (50

 [۴۸)اهنآ ندش هخاشهخاش دعاوق و اههورگ نیا شیامن طقف تسا مهم هچنآ

 یهدنامزاس یارب  bilgiیاضعا ندرک ادج دعب و اههیاتدنج هب اهنورداه

 رد هک روطنامه «۱(17) هورگ) دشابیم اهنآ یکیرتکلا راب ًةالیسوهب هیاتدنچ

 .(دوشیم رظانتم یسیطانغمورتکلا نادیم اب دش حیرشت الاب
1. Tannaka-Krein



۴۳۲ 

feel نرو کی هک تس vel atl ote wl gl w af lll 

 یتروص نینچ .میهد تسدهب 916ب لکش هب ییاههتسر یارب یعوضوم

 ةمانرب زا یشرتسگ ناونعهب ,[106] کیدنتورگ هماننشج رد نیلود طسوت مه
 هک [018] "زتربار و !رچیلپود ,نادکیزیف ود ةلیسوهِ ًالقتسم مه و «کیدنتورگ
 .تسا هدمآ تسددب .دناهتفرگ ماهلا یاهنامیپ یاهنادیم ٌةیرظن زا

 «مراد ییایور نم» ۸

 صوصخ هب هک دوب اهفیتوم ؛رابرد یاهیرظن ةئارا کیدنتورگ ماجرفان یایژر

 یادنکپ یازجا طقف ام رضاح لاح رد .دزاس دحتم ار یژولیوت و ولگةیرظن
 تفرشیپ کی رکذ اب ار ثحب مهاوخیم ام میراد تسد رد ار هیرظن نياز
 رد هرابود یضایر و کیزیف نآ رد هک مروآ abl هب راظتنا لباقریغ و گرزب

 .دنريگیم رارق رگیدکی رانک

 . . یازاهب 4() < = *N یرس هک دوب یدرف نیلوارلیوا

bزا ۴(4) > 7۲/۹۰ و ۲(4) > ۶ یاهلومرت صوصخ- .درک يسورب  
 دادعا) عون کی زا هناگدنچ یاهیرس هک دوب مه یدرف نیلوا وا .دنتسه وا نآ

 ([2]ریگ از-رلیوا

 0 کج (۱۶)

 هک 7۰۱ os دادعا همه یور عمج اهنآ رد هک تفرگ رظن رد ار

S ny >... We 2 dVنیا زا ات ود برضلصاح .دوشیم ماجنا ۱  

 تلاح نیلوا ام .دوب دهاوخ عون کی زا یدادعا یطخ بیکرت ؛دادعا هنوگ

 ینعی .هجوت بلاج

 او ۳۰

))0(6)0( < ))»+ (+ C(a,b) + C(b,a) (NN) 

 هدز سدح .مينکیم نایب تسا تابثا لباق اهیرس یتامدقم تایلمع اب هک ار
 00: ۰۰۰,) دادعا نیب ایوگ بیارض اب یاهلمجدنچ طباور مامت هک دوشیم

 یارب .تسا جارختسا لباق هباشم طباور رگید و یبرضلصاح طباور نیا زا

 سدح نیا زا هک موشیم روآدای .منک نایب ار سدح نیا تیمها زا یاهمش هکنیا
 نیا طقف اهتدم ات .دنایلاعتم یدادعا ...۵(۰6) ۳(4) دادعا دوشیم هجیتن

 ؟ لآوویر اریخا اما ۱۹۷۹(۰ «" یرپآ) تسایوگان (۳) هک دوب هدش مولعم هتکن

 Also رد ددع یهانتمان دادعت تسا هدرک تباث و هداد میمعت ار هجیتن نیا

 .[73ن] دنتسه ایوگان ..۵(۰۰) ۳(۰۵)

 رد هک هایوگ بیارض اب ((/,۰..,/) دادعا یطخ یاهبیکرت ةعومجم

Aq - War » االهبه 

 ییاج هباج ربج کی الا ینعی Dy Wy We = Q میقتسم عومجم نیاربانب

 هب موسوم ۰777۱ هورگ کی ؛دلفنیرد .تسا ,6۵) هایوگ دادعا نادیم یور
 میکسا کی هورگ نيا .تسا buat ار "روم کیات_کیدنتورگ (جردم) هورگ

 8۲0, اب هک دراد یل ربج کی نیابانب و تسا 62 نادیم یور اههورگ زا
URLSتاعالطا نم تسا مزال «یل ربج نیا حیرشت یارب .دوشیم هداد  

 ةیرظن رد یساسا یشقن هک *فکیچدولوماز- کیژینک ٌةلداعم هرابرد یقیقد
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 ۲ ةرامش +۱۶ لاس Slat Ad fl :یضایر رشت

 یلربج هک دوشیم هدز سدح .مهد تسدهب .دنکیم یزاب سلم یاهنادیم

 aby thy by یاهدلوم اب یل دازآ ربج کی 60۱

 0777 هوالعهب .دنوشیم رظانتم ..۷(۰.6) .((۵) ۳(۰6) دادعا اب ,یعیبط
 بز هدنکیم فی (CCR Br لکش هب يلاعتم دادعا یاب الا هورگ شقن
 .[۴۹] دنکیم لمع اهیتخیردوخ ةليسوهب 9! ربج یور (سدح رب انب) هورگ نيا

 هورگ هک دندرک فشک نامزمه روطهبًایرقت ,جیوستنک و نک ,هسسّم رد

 .دیآیم شیپ کیزیف یداینب لئاسم رد یعیبط روطهب 0۱

 یاهربج ریاس و) 60۱ یل ربج هنوگچ هک دندرک فشک [(015] رمیارکو نک.۱

 .دنزاسب دنکیم لمع نمنیاف رادومن اب رظانتم ربج یور هک ار (هباشم یل

 یصاخ لدم چیه یور .دهدیم شیامن ار نراقت دیدج عون کی ربج نيا
 ار نکمم یاهیژنارگال زا لماک ؛در کی اما .دنکیمن لمع نادیم ةيرظن زا

 تی راس
 یاههنیمخ یارب لکش رییفت هلیسوهب شتناوک ٌهلأسم اریخا [160] جیوستنک .۲

 اهنراقت هورگ کی نکمم یاهشتناوک مامت ٌهعومجم .تسا هدرک لح ار نوساوپ
 .تسا تخیرکی 6117 اب هورگ نيا هک دنزیم سدح چیوستنک و دراد

 یاهلارگتنا ریداقم تروصهب ۰

 یاهویش هب هک تسا ۰

 .وج) دادعا .هلأسم ود ره رد

 ۱ .دنوشیم رهاظ یصاخ
Ulسیسأت درگلاس نیمالهچ تبسانم هب .نيا زا رتهب یتلصو ناوتیم  

 کیذنتورک نذش انح درگاس نیمایس و [هسنارف] یملع یلاع تاعلاطم ٌهسسوم

 ؟درک روصت ؛نآ زا

 Yooo) ریماسد) تشون یپ 4

alinیتصرف زا نم .دش هتشون هسنارف نابز هب ۱۹۹۸ ربماتپس رد رضاح  
 رد یتقدیب دروم دنچ حالصا یارب .دمآ شیپ یسیلگنا هب هلاقم ةمجرت اب هک

 هب eee ناتسود زا . مدرک هدافتسا :کیدنتورگ ردناسکلا یگدنز حرش

 میب اما کیم رکشتمنک عیحصت | اهاطخ نیت دندرک کمک نم

 .مشاب هدرکن حالصا ار دراوم همه هک مراد

 دش هداد حرش الاب رد هجنآ اب اضف ٌةلأسم ةرابرذ نم هاگدید مه هزورما

 زین ار نآ

 یرتشیب لیصفت و حرش «مراد ییایور» ,شخب نیرخآ ةرابرد اما .درادن یتوافت

 و تایضایر رد مه یریگمشچ یاهتفرشیپ .هتشذگ لاس ود یط .تسا مزال

 .تسا هداد حر یکیزیف کاردا رد مه

9 C(ky,..., kr) یباتزدنچ دادعا نیب مياهتخومآ ام ,ییضایر ace jl 

 دنتسه ییاههناشن اهنیا .میوش لتاقزیامت 24۱,۰۰۰, 2:,) اهنآ نیدامن یاهاتمه

 .دناب (:۱,۰۰۰,1:) دادعا نیب یاهلمج دنج ٌهدش هتخانش طباور هب دیقم طقف هک

 طباور زا هداوناخ ود ناوتیم اهلارگتنا و اهیرس ةليسوهب دادعا نیا فیراعت زا

 یاهیرس ۱ یزاسمظنم قیقد ٌةعلاطم اب هوالعهب .دومن جارختسا اهنآ نیب مود هجرد

 نیا .دیآیم تسدهب طباور زا هعومجم نیموس ۷,۰۰۰/,۱(4,:/) یارگاو

 راکهب 1,...,:1(2) دامن فیرعت یارب هک دنتسه ییاهنآ هطبار عون هس

 ,نیدامن یاهییاتزدنچ هک هدرک مالعا (هسنارف ,یسروا) "لاکا ناز .دنوریم
 رد ءاعدا نیا لماک تابثا .دنزاسیم دازآ 987* یاهلمجدنچ ربج کی

 .دیدج میکسا هورگ کی فیرعت هارمه هب " هنیسار ژرژ نم یوجشناد هلاسر
 ماکحا .تسا هدمآ .دشاب یکی 677771 اب دوشیم هدز سدح هک )۰

 اب ,ندوب یلاعتم "هراگنا ,لاثم یارب .تسا هدشن تباث هک هدنامیقاب یدایز

regularization 2. Jean Ecalle 3.2 1. . Jean Ecalle 3. George Racinet



 هیتراک ریپ/ نراقت و اضف میهافم لوحت ... :بیجع زور کی یارجام

 2,۰۰. 6ج) ۲+ ((1۱:...,) یددع یهدرادقم هک نومضم نیا

galsلآدویر هک منکیم ناشن رطاخ طقف .تسا 18 هب 2/۳۳ زا کیهبکی  

 هب (۱۹۷۹) تسایوگان ۳(6) هکنيا دروم رد ار ییپآ کیسالک مکح |18
 تسد رد یرورم ٌةلاقم کی هب ار هدنناوخ .تسا هدرکرتهب یدایز رایسب نازیم

 .میهدیم عاجرا هنیمز نيا رد [02] راشتنا

 نادیم ةیرظن رد شراجنهبزاب ٌةرابرد رمیارک و نک راک «یکیزیف رظن زا

 ؛تسا موسوم نامرمیز «لگنج لومرف» هب هجنآ .تسا هتفاي قیمعت یموتناوک

lS Hayaفاکرب هیزجت رتوم ازبا نکو هدش همجرت فپوه یاهربج نابز هب  
 تاعوضوم مه ,یربج یاههورگ ةيرظن زا ماهلا اب نم .تسا هدرک یفرعم ار
 .میوجشناد هارمه هب و ماهدرک یسیونزاب ییامن یثلثم یاهسیرتام نابز هب ار
 رد .ميهتخاس "رگرت یاههلمج ةيساحم oly ghee bil ؛"گرب سوکرام
 و ؛مدرکیم رکف هک دوب نآ زا شیب نم ییوگشیپ تردق .رتقیمع یحطس

 یور هک «میظع ییاولاگ هورگ» کی مینک رواب هک دراد دوجو یرایسب لیالد

 دیاب هورگ نيا .دراد دوجو .دنکیم لمع یکیزیف یاههیرظن یداینب یاهتبات
 pri ay Sly رد تسا نکس و دشاب تشاد 695۱ هررگ اب یگیتتت طاترا
 [۵*] فیرظ یراتخاس تبا یددع رادقم

e \ 
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 .دنک کمک «تساپرید ییامعم هک

 موشیم روآدای .دریذپ نایاپ هنانیبشوخ ییاوهولاح رد هلاقم هکنیا یارب
 نکمم .مدوب هدید هم رد مهبم یحبش تروصهب شیپ لاس ود هک یی«ایژر»

 .تسا هدوب یناوارف هجوتبلاج تاقیقحت اشنم نونکات و ددنویپب تیعقاو هب تسا

 اهتشاددای

 زا یکیتنامر ًاتبسن حیش هک هداد ناکت ار ایند هک یزور هد .دیر ناج روهشم باتک رد .۱
 .تسا هدمآ وریپاش ريوصت .تسا ۱٩۱۷ ربتکا بالتنا

 اهخرس نیب هناحلسم یگنج .تشاد یتدمهاتوک لالقتسا ۱۹۲۴ ات ۱٩۲۰ زا نیارکوا .

 شبنج .دوب هتفرگ رد اجنآ رد اهتسیونخام و (رازت نارادفرط) اهدیفس ,(اهکیوشلب)

 یاهتسیشرانآ .دوب هدرک بیکرت ینیارکوا ییارگیلم اب ار یناقهد مایق یاههبنج یخرب ,ریخا

 .دنتسنادیم هتخیگنادوخ یناقهد مایق کیزا ییوکلا .تسرد هب ای طلغ هب ؛ا نآ ییایناپسا

 باسح هب یلم نامرهق هارگیلم بازحا رظن زا لقادح ونخام ,ینونک لقتسم نیارکوا رد
 .دیآیم

 هک تسا نیا خساپ ؟تسا یدنله یمان «کیدنتورگ» ایآ هک تسا هدش لاوس نم زا اهراب ۳

 .تسا کیدزن یردنالف هب یتخانشنابز ظاحل زا یلامش ناملآ نانکاس شیوگ

 ۱۹۳۸ رخاوا زا اههاگودرا نيا .دوشیم یوسنارف تاغیلبت رد هک یررکم یاهاعدا فالخرب .۴

 یاهتلم» یارب یدیدج یاههاگودرا ریخا خیرات رد .دندش ریاد ۱٩۳۹ ربماتپس زا هن و

ons
 

 : .دش ریاد «نمشد

 ose ol مدرم هک دورب یناتسهوک قطانم نیا غارس هب درکن تئرج زگره تخامرو ۵

 .دناهتخومآ تمواقم سرد ۱۶۸۴ رد تنان نامرف یاغلا یارجام زا هک دندیلابیم

 باب .دوب یگتسشنزاب ةناتسآ رد هک ,لونوس ژلوک رد وا یلبق ملعم اب ۱۹۶۰ ةهد رد .

 رایسب اهنآ یود ره یارب هک مداد بیترت یو و کیدنتورگ نیب یتاقالم .مدوشگ ار ییانشآ
 .دوب زیگناناجیه

 (ه«هلها624) ناتسریبد رود ناحتما نیرخآ رد یلوبق زا سپ هک یکردم «هسنارف رد .

 ,تسنا روشک نآ یاههاگتشناذ یمامت هب دورو زوجم و دوشیم هداد

 دن

<
 

 ناتراک یرناه وا رسپ اما .دوب هدش ناوتان و ریپ عقوم نآ رد هک ,ناتراک یلا روهشم نادهسدنه ۸

 ناتراک یرناه .دوب ۱۹۴۰ هد رد هسنارف تایضایر (ةدناوخ ردپ و) عولط لاح رد ةراتس

1. Marcus Berg 2. counter-terms 

۴۳ 

 یعیبط نابزیم و تشاد هسنارف بونج ناتستورپ قطانم اب یکیدزن یاهدنویپ هشيمه

 .دوب سیراپ رد کیدنتورگ

“Direction de la Recherche et des Etudes Techniques” Gis. 4ةرادا)  

 .عافد ترازو هب هتسباو هجدوب نیمأت هاگنب کی ,(ینف تاعلاطم و قیقحت
 .دش دیدپان ۱۹۴۵ رد نلرب ةعجاف رد وا تیعبات کرادم ۰

 هار نیمه هک دوب زکف:نیا دا .تشاد لاغتفا رعشو ناز نتشزن ةب ناملآ رد شردام ۱

 .دهدزباخا اب

 رد یرگید و سین رد ۱۹۷۰ ربماتپس رد یکی .درک رکذ ناوتیم ار روهشم عقاو رد ۳

 وا زت اب قفاوم یلیخ هک .«یضایر یمومع ةديقع» کی زا وا .سرونآ رد ۱۹۷۲ ييوژ

 ار شناتسود فیرظ یسایس تادیهمت و دنادرگرب یور شااهنالوجع یاههیمالعا اب .دوب

 درب نیب زا هقیقد هد رد دوب هدمآ تسدهب شالتاههم با هچنآ داد داب رب
 شیارگزا یشان تسا نکمم هک درکیم تیاعر ار یصاخ ییاذغ میژر یدیدم تدم وا .۳

 .دشاب یرگییادوب اي تیدوهب هب وا

VTتاحالطصا وزج (00160 هانهطصع) هدیبسج مههب یاهمتا حالطصا میوشیم روآداب  

 :تسا هدلش چیار

 ؛طباور و اهدلوم طسوت هب ربج ای هورگ کی فیرعت زا تسا ترابع هوتلاب هاگدید «ربج رد .

 ةلیسوهب هک رصانع زا یاهعومجم تروصهب نآ فیرعت زا تسا ترابع لعفلاب هاگدید
 .دناهتفای راتخاس اهلمع

۵ 

 یهانتمان دادعت مقس و تحص ناوتیم هک دوشیم ضرف شیپ زا هدییأت نیا یارب ایز . ۶

 .درک یسررب یراشعا ماقرا نایم رد ار یواست

 .دهدیم تسدهب ار (تخیرمامت اي) یلیلحت یرادقم دنچ یاهعبات زا ینیعم ریبعت هک ۷
 .دوشیم هتفرگرظن رد »6 و طذء نآ رد هک دزاسیم ریذپناکما ار یقطنم عادبا رما نیا .۸

 he Gay بسانم» ینابم نیودت روظنمهب یمادقا sls (J. Bénabou) مامتها هب

 هدوشیم طوبرم یللملانیب ای لاردف قوقح هب هک یدراوم رد صوصخ هب ,قوقح قطنم
Seal ENS Says 

 .دنشاب هتشاد قلعت الم هب ۷ و 7 رگا :تسا ریز یانعمهب 9« ندوب هیالاپ تیصاخ ٩

 .دناّآ لماش هک 7" زاب یاههعومجم همه نینچمه و دراد قلعت 91« هب زین [ ۲۱۷۶ هاگنآ

 ۸ ۸ 13 یلصف بیکرت هاگنآ دنشاب ۳۶ رد 3 و ۸ یاههرازگرگا هک تسانعم نآ هب نیا ۰

 .تسا ۳14 رد زین دوش هجیتن ۸ زا هک یرگید ةرازگره و ( و ۸ دیناوخب)
 .تسا (طلغ) تسرد اراک ره هدنهدناشن 3() اجنیا د ۱

 لصا راتخاس یارب ینیشناج شور نیا زا هدافتسا اب (:20005) سوپاک و یرودوتتاراک ۲

 تیمها مغریلع شور نيا .دنتخاس .تسا فروگوملوک نآ زا هک ,لامتحا یعوضوم
 یارب صوصخ هب .تسا فوروگوملوک تفایهر زا رتتمحزرپ ینف ظاحل هب شایفساف
 .یفداصت یاهدنیارف ٌةعلاطم

 .یلوب ربج کی هرتقیقد نایب هب ۳
 لامتحا ٌةرابرد سوپاک و یرودوتتاراک هاگدید هک دهدیم ناشن ینیسپ روطهب هجیتن نیا ۳۴

 .تسین فوروگوملوک هاگدید زا رتیلک
 .تسا یرورض یصاخ یئزج تارییغت .تسا هدرشف اعضوم 2 هک یتلاح رد ۵

 .دونشیم هداد شیامن ۱ اب دشاي هتشاد 26 یور ار ۱ تیاث راذقم هک یعیات ۶

BIL ۷دوشیم هدیمات هاب اف الوتعم لاتیسکام . 

 .لیو رظن دروم مرهفم هب درجم ٌةتیراو کی یتح اب ۸
 طیار.ةب ةودحم هک ار 4 ییاجهیاب ةقلح کی لامیسکام یاهلآهدیا ةظنومجم ادتبا ریس ٩

 هک تخاس gls bE yl 4 (Martineau) sj دعب .تفرگ رظن رد دوب ینیعم

 یاهلآهدیا یاجهب هکنآ طرش هب دنامیم ربتعم ییاجهباج ٌةقلح ره یارب وا یاهلالدتسا
 داهنشیپ میکسا یارب یفیرعت نم ًادعب .دریگی رظن رد ار لوا یاهلآهیا ةمه لامیسکام
 راک هباشم یبوچراچ هب ار دوخ راک ماهلاسر رد .دوب کیدنتورگ فیرعت لداعم هک مدرک

 .منک زیهرپ تامدقم لیصفتو لوط رپ حیضوت زا ات .مدرک دودحم هلاوش

 یاهرسک نادیم کی یاراد هک (۱/:)ع5 یعضوم یاههقلح زا یاهیادرگ «هلاوش فیرعت رد ۰

Wزاب یکسیراز یژولوپوت رد 5 زا 7 نوچ یاهعومجمریز .تسا تسد رد .دنتسه  
اهنت و رگا ۶ ع 7 هک یروطهب دشاب هتشاد دوجو 76 زا ۳ ةعومجمریز کی رگا تسا



۴۳۴ 

 هیادرگ نیا دعب و دنکیم فیرعت ار 217)  ,ال ۷۵ سپس .دشاب یهتان 7۱۲ رگا
 .دزاسیم ار ٩ یور یراتخاس ةفاب .اههقلح زا

 یرسارس یاهشرب 7 فالک «طاقن» .5 ٌةياپ کی یور اهفالک ةتسر رد .لاثم یارب ۱

sections)فالک .دنرادن ییاهشرب نینچ «بلاج یاهفالک زا یرایسب .دنتسه (عآهادحل  

 یلاثم (8۱ اب تخیرناسمه ییاهرات اب 8۳ یور هدش یدنبرات ,۳ دعبزا 5۳ ةرک) فپوه
 .تسا کارید یبطقکت نامه فپوه فالک نانادکیزیف رظن رد .تسا نآ زا

 .دوش ریبعت یلوب یاهربج یاهشیامن بسحرب دناوتیم (۴) ٌةطبار بیترت نيا هب ۲

 ربج نیا ؛مینک ریبعت «بذاک» ناونعهب ار * و «قداص» ناونعهب لومعم روطهب ار ۱ رگ .۳
dyدهدیم تسدهب ار بذاک و قداص تایلمع ماجنا یارب ماع دعاوق . 

 B(bb!) = 0(6) (۵") هک یروطهب تسا ۸ هب 13 زا یطخ یتشاگن 8 رگید ترابع هب ۳

 شیامن ۱و اب ار 7 ینامه رصنع و ۱۸ اب ار ۸ ینامه رصنع ,۱(8و) > ۱م و
 .میهدیم

 زاب هدرک یفرعم لیسنارفید ةسدنه رد ار نآ هک ؛[۷۵] لیو هردنآ هب عقاو رد هدیا نیا ۵

 یاههطقن-۸ .دشاب 18 یور .ع" > « اب 2 ,۱ ٌهیاپ یاراد ۸ رگا لاثم یارب .ددرگیم

 تج یاهاضف هرتیلک یتلاح رد .دنتسه 26 زا 72 سامم فالک طاقن 26 ةتيراو

 هباشم یاهدیا دوخ ۱۹۵۸ لاسر رد نم .دنوشیم یسررب قیرط نيا هب اه[هناشف]

 یاهیگنوگکی هب هک ار هچنآ رثوم دربراک ناکما هک مدرک حرطم یربج یاههورگ یارب
 هلأسم نيا .تخاس رسیم تسا فورعم (1096027216 150860165) ریذپان ییادح

 طاقن ای ییوسود یاهتشاگن هک تسا یربج یاههورگ [ : 6 -+ 17 یاهشیامن لماش

 تسا هیاپ نادیم ۸ هک ,دنتسه اههطقن-4: ,هطقن زا مروظنم .دنتسین یتخیرکی یلو دنتسه

 .تسا هتسب یربج روطهب و >  * ةصخشم یاراد هک ضرف نيا اب
 یاهیگیاسمه مه یور 17 هک تسا 17(77) یاههعومجم ییارقتسا دح «فیرعت ربانب نیا .۶

 .دنکیم رییغت ه ٌةطقن زاب

 ةزادنا هب ییاهنارود زا بکرم 6 و تسا هریاد کی 1: «میروایب هداس یلاثم میهاوخب رگ .۷

 .تسا گنگ ددع ۵/۲7 و هاوخلد حیحص ددع کی * نآ رد هک تسا 900 ةيواز کی

 5 رد ۸ یتشگرب شیامن کی .دشاب تربلیه یاضف کی 85 و ربج-* کی ۸ رگا ۸
 هک یروطهب تسا 7 : ۸ -+ ۸8) نوچ یطخ یتشاگن

n(ST) = n(S)n(T), (\)=\, a(S") = 2(S)* 

b> Cb Ale tegenدوشیم هداد شیامن 5(2) اب 55 یور رادنارک . 

 ةتسگ تسا نکس ضاخ هتلاع رد :تسا هدرفف افضوم 6 :ورگ دوقیم شرف ٩

 .دشاب

 LNG) b .دنریذپلارگتنا راه ةزادنا هب تبسن گبل موهفم هب هک 6 یور عباوت یاضف ۰
 کی .تسا شچیپ نآ برض لمع هک تسا خاناب ربج کی اضف نيا .دوشیم هداد شیامن

 یروطهب تسا 69(2:۱) یور ۱ مون اب هتسویپ یطخ کمبات کی 2.۱ (60) یور و تلاح
 نارک نیرتکچوک ناونعهب یفیط مرن .تسا 7( * [۳) > ۰ ۶ < ام ره یازاهب هک

 فیرعت ,دنکیم رییغت اهتلاح ةعومجم یور ») هک )(8 + *)۱/۲ دادعا زا ||5/|۶ یالاب
 تسدهب یفیط مر رد 6(,1) ةدشلیمکت تروصدب 6(*0) ربج هاگنآ .دوشیم

 .دیآیم

 Sit ربج-7* یور 7 ضحم تلاح ره یارب هکرامیاندنافلگلاگس ةيضق ربانب ۱
A > L(G) whl bod AS, Gabiتربلیه یاضن رد ال رادرب کیو 2,  

 رارق اب . 5(7) ۳( ,|و(5)|مو) 4 رد 5 یازاهب هک یروطهب دراد دوجو کر

 یاهتلاح ةعومجم یور یزرامه ًةطبار کی .دشاب چرب اب زرامه ty S19 = 0! نداد
 .تسا ضحم یاهتلاح زا یزرا مه هدر کی ۰۸ ٌهطقن ره هاگنآ .مينکیم فیرعت ضحم

 .و ۰ » > ۵ هک یروطهب 6۵ زا و رصانع ٌةعومجم ۲

 هدش هتخانش ًالماک طلتخم ریفتم کی زا یلیلحت عباوت یارب ندش هخاشهخاش ةدیدپ ۳

 وب )6 یناوت یرس زا هدافتسا "» ٌةبترم زا 2. یاهخاش ٌةطقن کی رد .تسا

 یاج هخاش 7 نيا .دشابیم 2۰ رد هخاش » یاراد pln ًةشير نیا اما .تسا یرورض

 ALB رد یرود هورگ ةدیا اجنیا زا هک .دننکیم ضوع ناشدوخ نیب یرود روطهب ار دوخ
 .دوشیم ردابتم نهذ هب .تسا ندش هخاشهخاش AS in شاهبترم هک 2.

 ۱ ةرامش ۰۱۶ لاس ؛۷ رامش ۱۵ لاس ؛یضایر رشت

 یاههفلم هک میتیبیم .میهد ناشن رب اب ار یسیطانغمورتکلا لیسناتپ یاههنلّوم رگا ۳
 ۰ یاهسیدنا .دنتسه یر > 0رلبر - 0۸ تروصهب یسیطانغمورتکلا نادیم

vyتاصتخم اب رظانتم ۲ و ۲۰۱۰۶ ریداقم  a a”ار نامز-اضف رد ۶ و نا  

i Seesتسا زرامه هنامیپ رد رییغت کی .مياهدرک هدافتسا 8, - 0/0 دامن زا ام و  

 ul .مینک نیزگیاج .دنکیمن داجیا 7ریدب رد یرییغت هک شرب + 0 اب ار رب هکنیا اب

 یاهریاد یارب ۸/)2(6 ةيواز ُهزادنا هب ینارود ۸/۳ زا 2 ٌطقن ره رد «ظ ندرک نیعم اب

 راب ةدنهدناشن 6 هک میوشیم روآدای .دوشیم فیرعت .دنکیم نایب ار 7 یلخاد نراقت هک

 .تسا کنالپ تباث 8 هک ,: > ۸/۲ و تسا یداینب یکیرتکلا

 یجیراخ هورگعیسوت هک تخاس یهورگ ناوتیمن«نتراک یلا کیسالک یایاضتربانب ۵
 .تسا میقتسم برض داد ماجنا ناوتیم هک یراک نیرتهب .دشاب یلخاد هورگ ًةلیسوهب

 .دننک لمع مه رب هک میهدن هزاجا ینعی
 7 زا لیدبت ره .دشاب ۲۷+ یاضف یور 7" و ۷+ یاضف یور G شیامن 7 مینک ضرف ۶

 ۰63 زا و رصنع ره یازاهب هک یروطهب تسا ۲, هب + زا 7 یطخ لیدبت کی 7" هب

)۲ 2 (17)9. 
 کی 6 زا 7 شیامن ره هب هک دوشیم فیرعت قیرط نيا هب 9 نوگعبات یتخیردوخ ۷

 .دوشیم ریظن .دنکیم لمع نآ یور 7 هک ۷ یاضف رد ٩ ریذپنوراو یطخ رگلمع

 اب یراگزاس .مینکیم لامعا ار 7.9 > 57 ُهدعاق 77 هب 7 زا 7 لیدبت ره یارب

 سپس .دوشیم نایب کوب = Sx @ Spr ةطبار ةلیسوهب «یروسنات برضلصاح

 زا و یاتکی رصنع کی .دنک قدص طیارش نيارد 5 رگا هک دنکیم نایب ینگود ٌیضق
 .5م > 9(7) ۰۲ شیامن ره یازاهب هک یروطهب دراد دوجو 7

 هورگ شیامن هکنیا زا سپ هورگ کی ریذپانلیوحت شیامن کی هنوگچ دنکیم فیصوت هک ۸

 .دوشیم هیزجت هورگریز کی ریذپانلیوحت یاهشیامن هب .دوشیم دیدحت هورگریز هب
 قیئدری و یلامجا جرنف گی «یلبق مرشهگ ميوشیم روآدای ناسصحتم ییامنه]ر یاب ٩

 cowl «[Tate] 5 حطسمهان یاهفیتوم» ةيرظن زا

 رهاظ نیئیاف یاهرادومن یسوتناوک کیمانیدورتکلا لیلحت رد هک تسا دعبیب یددع ۰

 بسحرب هیلوا لوصا زا ار نآ ناوتیم ایآ هک تسین مولعم زونه رضاح لاح رد .دوشیم
 بدتر درک مطتما یبضایر ات
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fF یضایر رشن, Glad VQ Sle۱ ةرامش ۰۱۶ لاس ؛۲  

 "مکیوتسیب نرق هب دورو :یکیمانید یاههاگتسد

 دنناوتیمن نایوگشیپ نیرترهام یتح» هک دشاب رتلو زا نخس نيا منکیم نامگ
 رد دیدج و میدق تسردان یاهییوگشیپ یالاب دنلب تسرهف «.دننکن هابتشا
 یو رظن یتسرد رد یکش ,یرشب عماوج تالوحت و یعیبط یاههدیدپ دروم

 .دراذگیمن یقاب

 te Ait راک دیابت یماع are Sy ol ge ae لاح نیا
 لح زا دیدج یاهشلاچ الومعم و دراد ینورد ماجسنا یعون یملع شناد نوچ

 قداص رتشیب دیاش تایضایر دروم رد هرازگ نيا .دنوشیم یشان میدق لئاسم

 هتشاد یاهظحالملباق یگتسویپ مههب دوخ خیرات رسارس رد ملع نیا اریز دشاب
 نانادیضایر یناهج ةرگنکرد ۱۹۰۰ لاس رد تربلیه روهشم ینارنخس .تسا

palace sey baldیاهظسوادلباق رثأت و دوب .تسررد .یاهفدخ ةرابرع  

 وا ,لاح نيا اب .تسا هتشاد متسیب نرق رد یضایر قیقحت یاهریسم رب مه

 ینیبشیپ ار یکیمانید یاههاگتسد تحبم ةداعلاقراخ ّةعسوت و دلوت تسناوتن
 .دنزاخ طابترا نآ اب 0۷۱ و ۱۶ belle) coy Blas ود دنتچ رخ .دنک

 ار کیمانید یوامس کیناکم رد دوخ یداینب تاقیقحت اب هک هراکناوپ
 مانع 6۱046 2028 هک تسنادیم هتبلا داهن انب یضایر هخاش کی تروصهب

oll. 4!) par elle-eméme un intérét du premier ordre 

 هب دعب ههد دنچ یو ثاریم (.دنتسه لوا dejo ؛دیاف یاراد دوخ یدوخ هب
 دندوب هدرک حرطم لوسکام و نامستلوب هک ار یمهم لئاسم هک دیسر فاکرب

 هللسم لح هب رزوم و .دلونرآ .فوروگوملوک ,نرق طساوا رد .تخاس نشور

 و هدنام اجهب "هیرول و سالپال زا (نتوین زا رظنفرص) هک دنتخادرپ یمهم
 لح زا هک !دتسدنیل یرس ییارگمه :دوب هدرک یدنبلومرف ار نآ ًاقیقد هراکناوپ
 یرادیاپ سم زا لصاح جیاتن .دوب هدمآ تسدهب شنارگ تالداعم یروص

 ناز نآ زا .تفر Bb ew ay lee Gb لا هزیگنا هک یسمش ةموظنم
gst؛" نامره یساسا یاهراک نمی هب رزوم و .دلونرآ ,فوروگوملوک ةيرظن  

Coley deنیرتقنوررپ زا یکی هراومه رگید رایسب نانادیضایر و "ردنز  
 .تسا هدوب یکیمانید یاههاگتسد ثحبم رد اههخاش

 نیلوا «بسا لعن» نآ زا سپ یهاتوکتدم و نایدارگهبش یاههاگتسد

 یاههاگتسد زا یرایسب یارب هک دندرک مهارف یلک ییوگلا هک دندوب یمیهافم

1. Leverrier 2. Lindsted 3.Herman 4. هام 5. Riissman 

6. Zehnder 

 "انایو ولسرام
 یناقمم یرادولج دمحم ٌةمجرت

 هک یولولذهثخاونکی یاههاگتسد ٌةهيرظن فادها زا یکی .دوب ربتعم یکیمانید

 و یو ناراکمه و نایوجشناد و درک یفرعم ۱۹۶۰ ٌههد لیاوا رد ار نآ لیبسا

 یرادیاپ موهفم ییاسانش .دنداد هعسوت ار نآ قباس یوروش زا ینانادیضایر زین

 حرطم "نیگایرتنوپ و "فونوردنآ ةلیسوهب ۱۹۳۰ هد رد هک دوب یراتخاس
 ؛اساسا) دنریذپقتشم راب کی هک ییاههاگتسد دروم رد فده نيا .دوب هدش

 ییاهن یاهتمسف .دمآ تسدهب (تسا ندوب یولولذهثخاونکی لداعم یرادیاپ
 لاس هد دودح رد "یشایاه و ۱۹۸۰ ةهد طساوا رد ۲ ینام ار تابثا نيا مهم

 .دندرک هضرع دعب

Dl shy فوسونآ لحهار رد یساسا یموهنم ندوب یولولذه" Ss 
 یفنم یانحنا اب یاههنیمخ یور کیزدوتژ یاهنایرج ندوبکیدوگرا کیسالک

 ,هوالعهب .دندوب هدرک لح اههیور دروم رد ار هلأسم البق ۲ فپوه و * دنولده ؛دوب
 راومه یکیمانید راتفر ٌ؛زوح رد یرامآ کیناکم زا یمیهافم زا تناعتسا اب

  Molلباق یولولذهٌتخاونکی یاههاگتسد هک دندرک تباث ۲ نئوب و * لئور

 اب هیلوا یاهتلاح رتشیب يعون لوحت) دنتسه یرامآ نابز هب قیقد فیصوت
 .دنشاب هتشاد یدایز یگدیچیپ درفنم یاهرادم حطس رد دراد ناکما ,لاح نیا

 ندوب یولولذهتخاونکی یگژیو هک دش راکشآ یدوزهب ,رگید فرط زا
 ربتعم دناوتیمن یکیمانید یاههاگتسد رثکا یارب و تل ریذپانفاطعنا رایسب

 یولولذه بیرقت هب یتح هک دنراد دوجو یراومه یاهنایرج و اهتشاگن :دشاب

 ...دوب زاین دروم رتیلک و دیدج یمیاداراپ .دنتسین

 ,باعشنا ةيرظن :تسویپ عوقو هب فلتخم یاههصرع رد یدعب یاهتفرشیپ

 ؛(۳اریروم .زوکوی «"زنکات سیلی ,سواهوین) ""تختمه یاههدیدپ هژیوهب

 ,سکیدنب) ۲" نونه یاهتشاگن ریظن .یولولذهریغ راتفر ةیو یاهوگلا
 «۷ جیوومیئارفا) ستنرول یاهنایرج ای ( ۲۳ گنای by hye * نوسلراک

 هاگتسد موهفم نوگانوگ یاهشرتسگ ؛(نمایلیو «*رمیاهنکوگ .""فوکینلیش
Pontryagin 3. Mané 4. Hayashi 5. Anosov1 مودم 2  

6. Hedlund 7. Hopf 8. Sinai 9. Ruelle 

12. Takens 

10. Bowen 

14. Hénon 

18. Shilnikov 

11. homoclinic 13. Moreira 

15. Carleson 16. Young 17. Afraimovich 

19. Cuckenheimer 



 انایو ولسرام /مکیوتسیب نرق هب دورو :یکیمانید یاههاگتسد

 یولولذهتخاونکیان یاههاگتسد دروم رد om ةيرظن هژیوهب ,یولولذه

 هزاب یاهتشاگن ریظن دعّبمک یاههاگتسد ؛(گنای "ریپاردل .کوتاک .نیسپ)
 65950 .ناویلاس هینام ." نیرتسا نو "ولمود ,نتسرت رنلیم ,نوسبوکای)

 و "داس "درابوه " یدآود) طلتخم ةرک اي (* کتایوشا ,جیبویل ؟نلامکم

 .(ناینیشیپ زا یرایسب

 یرسارس یاهیرظن حرط نامز هک دسریم رظن هب متسیب نرق نتفای نایاپ اب
 زادنامشچ .تسا هدیسر ارف دنئاب یگیمانید یاههاگتسد رثکا اب بسانتم هک
 رد یزیگناناجیه تفرشیپ نونکا و تسا هدش رادیدپ هیرظن نيا زا یدیدج

 یاهشلاچ و منزب فرح یاهملک دنچ دروم نيا رد مراد لیم .تسا عوقو لاح

 .منک نایب ار ورشیپ

NVیلصا بوحراح  

 بلاطم) منکیم فوطعم لوحت نوناق یلصا یوگلا ود هب ار دوخ هجوت
 تسا رظانتم یلوا .(تسا هدمآ ینایاپ شخب رد اهوگلا ریاس ٌةرابرد یرصتخم

 فلتخم یاهتلاح نآ طاقن هک 34 یاضف کی ۶: ۸6 -+ ۸6 تالیدبت اب
 هک تسا (2,) ٌةلابند 2:۰ ع 1 ٌهطقن ره رادم .دننکیم فیصوت ار هاگتسد

 ضرف ابلاغ .دوشیم فیرعت mM = \ یازاهب In = f(Zn-1) تروصهب

 1 < * یازاهب 2 > )۱+2(۱  نیاربانب و تسا ریذپنوراو هک مينکیم

 .دوشیم فیصوت زین
 .دنتسه 6 18 لک : ۸6 -+ 16 ةتسويپنامز یاهنایرج رگید یوگلا

 یازاهب ?fit = * ۵ 7* رد هک 1 تالیدبت يرتماراپ کی یاههداوناخ ینعی
t,sERقدص = 10و  Sig1 رادم  Le Eمخ  Ly = f(x) 

 .دراد یگتسب # نامز هب راومه روطهب نایرج هک ضرف نيا اب .تسا # < 8

 فیرعت اب 11 یور 7" یرادرب نادیم کی

F(a) = = F(a)| r= ۶ 
t= 

 هنیمخ کی 11 هک تسا نیا رب ضرف هراومه عقاو رد .دوشیم هتسباو نآ هب

 .تسا راومه 1 یاضف هب تبسن مه و نامز هب تبسنمه هاگتسد و (هدرشف)

 :دراد هبنج ود یلک فده .هنیمز ره رد

 یتقو هژیوهب ءاههاگتسد رتشیب دروم رد اهرادم رتشیب راتفر فیصوت -
 .دنکیم لیم تیاهنیب هب نامز

pal whanتست راتفر نیل اآ هک هتکد  Sangh ilaزدی لوح نون  
 .دن اي تسا

 فده اههاگتسد ای اهرادم مامت فیصوت «یلک روطهب .هک منکیم دیکأت

 .دراد دوجو ییانثتسا یاهراتفر زا یدایز رایسب عاونا اریز «تسین یاهنانیبعقاو

 طقف یضایر یاهوگلا هک مینک هجوت دیاب ,قوف مود اسم دروم رد نینچمه
 .دننکیم ناشفیصوت اهوگلا. نآ هک دنتسه ییاههدیدپ زا ییاهبیرقت

 ندوب یهانتم :اههدنیابر ۳

tay ead ACM See bab 92d whey Se bh, 
 ینعی نآ شیابر

 B(A) = {a1 San A 4 اهنآ ورشیپ یاهرادم هک ۷ رد یطاتن)

1. Katok 2. Ledrappier 3.de Melo 4. van Strien 5. McMullen 

6. Swiatek 7. Douady 8.Hubbard 9. Sad 

FY 

 نکمم .داد مهاوخ حرش ًادعب هکنانچ .تسا تبثم (مجح) گبل لامتحا یاراد
 فیصوت رما نيا هک دشاب هتشاد هدنیابر تیاهنیب یکیمانید هاگتسد تسا

 .دزاسیم لکشم یردق ار کیمانید
 راتفر کرد ءار رس رب دوجوم عناوم ریاس عفر و لکشم نيا ندز رود یارب

 زا ریز سدح نآ یانبم هک هدش حرطم یاهنازاورپدنلب Muy طلتخم یکیمانید

 ناوتیم ار (مسینروموتفید اي نایرج) یکیمانید هاگتسد ره :[۴۴] تسا سیل
 نهی و هدنیابر یهانتم دادعت یاراد هک دز بیرفت یرگید یکیمانید هاگتسد اب

 SU Sey ub اههدنیابر نيا .هوالعهب .دشاب اهرادم مامت Las لماش نآ شیابر

 یرادیاپ) یفداصت یرادیاپ و یکیزیف یاههزادنا دوجو نوج یبوخ یکیدوگرا

 .مزادرپیم عوضوم نیا هب ًادعب .دنشاب هتشاد (کچوک یفداصت ًةفون تحت

 یاهتشاگن یارب جیبویل ار ندوب یهانتم سدح زا یوق رایسب یتروص
 ره ًابیرقت یازهب :۳۴]تسا هدرک تباث 2 ۲+ 6 + ه: یقیقح مود ةجرد
 «کانبوشآ» اب تسا یاهرود اب هک دراد دوجو ییاتکی دنیابر ۵ رتماراپ رادقم

 ًابسن یاههداوناخ یارب هیضق نیا زا یاهتفرشیپ میمعت .(یولولذهثخاونکیان)
 .تسا هدمآ تسدهب ولمود و eed طسوت هزاب یدمکت یاهتشاگن زا یلک

 دوب هدرک تباث [۳۵] جیبویل و [۲۶]کیچارگ کمک هب کتایوشا نآ زا لبق

 ریخا .تسا لاگچ یاهرود یاههدنیاپر اب رظانتم یاهرتماراپ ةعومجم هک

 هداد میمعت یلک رایسب یدمکت یاهتشاگن ءداوناخ هب ار هیضق نیا یکسولزوک
 تسا یکاح [۳۰] نوسبوکایزا هناماگشیپ یاهیضق رگید فرط زا .[۳۳] تسا

 هک تسا رظانتم اهرتماراپ زا یاهعومجم اب «یولولذهخاونکیان کیمانید هک
 .دراد تبثم گبل لامتحا ةزادنا

 الاب داعبا رد یکیمانید یاههاگتسد دروم رد زین یاهظحالملباق تفرشیپ

 هراشا هلاقم نيا یدعب یاهشخب رد نآ زا یتمسق هب هک تسا هدمآ تسدهب

 اب رظانتم یرامآ یاهیگژیو و هاههدنیابر ندوب یهانتم .هوالعهب .دش دهاوخ
 .[۳]دناهدش تباث یفداصت ةفون اب «یلک» یکیمانید یاههاگتسد یارب .اهنآ

 هاچ تیاهنیب ۳
 سواهوین هکنانچ ؛دنراد دوجو هدنیابر تیاهنیب اب یکیمانید یاههاگتسد
 یاهرود رادم تیاهنیب [نامزمه دوجو] يدوجومه ۰۱۴۳| تسا هدرک تباث
 زا لکشتم 88(*11*) یاضف زاب یاههعومجمریز یخرب رد هدنیابر

 یانعمهب) ماع یگنیو کی 8 > ۲ یازاهب ۸/۲ ةيور یاهمسیفروموتفید-*
 نوگانوگ ؛دیچیپ یاههدیدپ زاب یاههعومجم نيا .تسا (رثب مود ةتسر
 اهنآ یکیمانید جیاتن مامت اب هارمه «[۵۱] تختمه یاه!شیاس ریظن «یرگید

FO]شیامن هب ار [۳۱]یاهرود تارادم دادعت ییامنقوف دشر زین و [۷ لصف  
 .دنراذگیم

 و .[۲۴]راتسیاپ یاههاگتسد هب .[۴۶] هاوخلد داعبا هب سواهوین یاههیضق
 یارب اهنآ زا یاهنوگ .دناهدش هداد میمعت [۱۹] یصاخ تخیرمامت یاهتشاگن هب

 تیاهنیب هک یرگید راکوزاس و [۲۹] رد (نونههبش) یولولذهریغ یاههدنیابر
 رد 4 > ۳ یازاهب هک تسا هدش فیصوت [۱۲]رد دهدیم تسدهب ار هاج

 .تسا قداص زین 1 (۷۲۹) دروم

 مه زونه هدیدپ نیا ,اههیضق نیتسخن تابثا زا سپ ههد هس لاح نیا اب
 دادعت یدوجومه ایآ هک دنادیمن see یتح .تسا هدشن کرد قیمع روطهب

 لماک ّةعومجم یارب ینعی راوتسا تروصهب یاهرود یاههدنیابر زا یهانتمان

 ای تسا رارقرب (نآ يعو ةعومجمریز کی یارب طقف هن) اههاگتسد زا یزاب

aL aدی هر اب  ahd gly AS aS flag Bilنبتچ ةرادت راظتنا ,یسک  
1. tangency



FA 

 رظانتم هدنیابر تیاهنیب يدوحومه ایآ :نآ زا رتارف .دشاب هتشاد ناکما یزیچ
 یور رفص گیل ةزادنا) اهرتماراپ یاضف رد رفص *زادنا اب یاهعومجم اب تسا

 ای ,لاح ره هب ؟(اهرتماراپ زا ییارامش ای یهانتم دادعت اب یعون یاههداوناخ

 ؟تسا رسیم دنراد هدنیابر تیاهنیب هک ییاههاگتسد زا نیدامن یفیصوت

 یکیمانید یاههیزجت .۴
 طاقن ٌهعومجم زا تسا ترابع [ : 1 -+ 1 مسیفروموئفید یدح ٌهعومجم

 ینعی ۶ تارادم مامت یگتشابنا

ies ({lim f"* (x) :@€M, ny — +00}) by 

 دنمانیم ([۵۴ ۰۴۲] ۸ لصا اي) یولولذهتخاونکی ار مسیفروموتفید نیا
 یاضف «نآ یور رگا ,ینعی .دشاب یولولذهتخاونکی یاهعومجم ٌب هاگره

 هیزجت 7,۷ > ۲۳ 5 * تروصهب 2۳ و ۳ فالکریز ود هب سامم

 تخاونکی یاهتعرس اب و .دنک ظفح ار فالکریز ود ره / قتشم هکنانچ دوش
BYناوتیم [۵۴] ربانب .تلاح نيا رد .دنک ضبقنم ار 17* و دهد طسب ار  

 درک هیزجت ازجم ودهبود یداینب هعطق یهانتم یدادعت هب ار یدح ٌةعومجم

L=A\U---UAy (\) 

 یاهرادم لماش ینعی یکیمانید ریذپانهیزجت و ادروان ؛هدرشف اهنآ زا کی ره هک
 یهانتم دادعت دوجو .دناهدنیابر مهم یاههعطق زا یضعب نوچ .تسا لاگج

 (یولولذهریغ) یلک رایسب هاگتسد ره یازاهبابآ .دوشیم هجیتن ٌوف هدنیابر
laps؟دراد دوحو رظانتم  

 رما نيا .تسا هدمآ تسدهب هدننکمرگلد تفرشیپ دنچ تهج نيا رد

 راونسا یاهعومحم (۱) رد ۸ز یداینب ّةعطق ره هک تسا تیعقاو نیا زا یشان

 یروطهب هدنراد دوجو 1018 ۸(۲/) رد زا و ۸۸ زا[ یاهیگیاسمه :تسا

 تسا یکیمانید ریذپانهیزجت ۸و g 6 / هاگتسد ره یازاهبو اب > ۸۶ هک
 نآ رذ هک

 شو : > 2 ۸1 : 2(*9) 6 7 6 2 ره یازاهب)

Be gars7 لخاد رد 8 لادیسگام یادروات  allies edule tealبلاطم  
 یدعبود /1/ هاگره .مییوگب اهمسیفروموتفید راوتسا یاههعومجم ُةرابرد یدایز

 اید .یتانوب .[۳۶] دوشیم هجیتن یراوتسا زا ندوب یولولذهٌتخاونکی .دشاب

 راوتسا ّةعومجم ره هک دناهدرک تباث یلک روطهب [۲۱ ۰۱۳] سروا و سلاژوپ

 :دنکیم قدص ندوب یولولذه (ِتخاونکی مه زاب اما) رتفیعض طرش کیرد

 .یئزج ندوب یولولده یتح اي بولغم ةيزجت
“apsةيزجت ۸ < 1 یادروان و هدرشف ٌهعومجم کی یارب بولغم  

 ره قتشم هک یروطهب تسا 1۸1 -> 7۱ 6 ۲۲ تروصهب یسامم یاضف

 یور/تسا رتیطاسبنا یلوا یور و .دنکیم ظفح ار 7" و 7۱ فالکریز ود
 یازاهب هک یروطهب دراد دوجو 2 > ۱ :یلوا یور ات تسا رتیضابقنا یمود

 میراد 7 < ۲" و »۱ 6 ۲ نوچ ۱مرن اب رادرب ود ره و 7 6 ۸ ره

\|DF(x)v'|] > o||DF(w)v" |]. (۳) 

 یولولذه ًاتزج ۸ ميیوگیم دنک ضبقنم ار 10" ای طسبنم !ر 17۱ اي 9 هاگره
 یسدنه تاعالطا هک تسا نآ اهیگیو نيا ٍدایز تیمها لیلد کی .تسا

 ۱ ةرامش ۰۱۶ لاس 4۷ ٌ؟رامش۰۱۵ لاس «یضایر رشن

 یاهیدنبگرب دوجو لثم ,دنهدیم تسدهب ۸ کیمانید ٌةرابرد یدیفم رایسب

 .ادروان

 هدش تباث اهنایرج دروم رد یرظانتم یاههیضق ,یدعب ۳ یاضفرد لقادح

 .[۲۸]دنایولولذه دنشابن لداعت طاقن لماش هک یراوتسا یاههعومجم .تسا

 یاههعومجم :[۴ ۱]) سلاژوپ و وکیفیساپ ؛سلاروم زا یاهیضق هبانب هکنیارتبلاج
 و .دنتسه عفاد ای هدنیابر ًاموزل دنشاب لداعت طاقن لماش هک یراوتسا

 هب تسا هدش هتارا [۴۱]رد هک هیرظن نيا .دناستنرول عون زا يولولذه ًاترج

  یمیدق سدح نی ًایخا رکوت ؛[۵۵] دراد یناوخمه رکوت جیاتن اب ییابیز

 .دنتسه «بیرغ» ُةهدنیابر کی لماش ستنرول روهشم تالداعم هک هدرک تباث

 هتسسگ Slay تلاح ود زا کیچیه رد یولولذه ًاتزج یادروان ةعومجم
 ار یراوتسا هک یبسانم یفاضا طیارش .تسین راوتسا ًاموزل هتسویپ نامز و
 یارب هک دناهدرک تباث اریخا ونیرابماس و سلاژوپ ؟دنامادک دننکیم نیمضت

 یاهیزجت ,بولغم یاهیزجت اب ادروان یاههعومجم .یاهیور یاهمسیفروموتفید
 .دنریذبیم ار یداینب ٌهعطق یهانتم یدادعت هب یکیمانید

So Seely dLکیسالک یاهرازگ .تسا "بیقعت یگیو هب عجار  
 ره کیدزن هک تسا یکاح [۱۵] یولولذهتخاونکی یاههاگتسد دروم رد
 dist(f(an),n4\) S wba (tn) نوچ یالابند یتعی ادم هبش

 ناوتیمن .دراد رارق هاگتسد زا یعقاو یرادم .دشاب کچوک ره یازاهب
 اب یولولذه بوچراچ زا جراخ رد توق نیا اب یاهرازگ هک تشاد راظتنا

 ,رگید فرط زا .[۶۱۰۱۱]هب دینک هاگن ؛دشاب رارقرب تیلک زا یلوبقلباق نازیم

 یمهم یاهتیعقوم رد اهرادم زا یرایسب یارب یهانتمْنامز بیقعت یاهیگزیو
 یاههاگتسد یفداصت یرادیاپ تابثآ رد ًالثم .دناهدش حرطم یتمعض روطهب

 Gly BS doy رد یدیفم ° W Mage cle bs یلول ذهریغ

 ؟دراد دوحو یلک رایسب یولولذهتخاونکیان یاههاگتسد

 تخاونکیان ندوب یولولذه ۵

muy yb aکی هک دننکیم شرف  llama lalهدش تییبق زد یادروان  
 .دنشاب (گبل ةزادنا) مجح اب ربارب ۵ هک تسا نيا بلاج تلاح کی ؛تسا
 دح زا هک ۸ (2) ۰۰۰. ۰2 (2) ریداقم

 نقاط (2)هاا انس _ - 02۴ ۱

 .دنکیم رییغت 5 رد سامم یاهرادرب همه یور ۲ یتقو هدنیآیم تسدهب

 دح نیا" ستدلسوازا یاهیضق رباتب .دناج ع 114 ةطقن رد رگ تونوپایل یاهامن

 ,هزادنا/۸ بیرقت اب) دراد دوجو 2 ره ابیرقت و ۷ ع ۰(۱/:1]) ره یازاهب
 .(تسا رفص درادن دوجو اهنآ یازاهب دح هک ییاه# ةعومجم ٌءهزادنا ینعی

 اب هعومجم کی یور ۰۱ < < 10 هاه)ز(.) هاگنآ .دشاب کیدوگرا ۸ رگا

 .دنرارقرب اهنایرج دروم رد یهباشم یاهمکح و میهافم .دناتباث لماک ةزادنا۸
SAS gay ellaندوب رغسریغ .یافس هب  lakeفوتیایل  

 یاههاگتسد یساسا یاهیگیوزا یضعب یاراد هاگتسد هک دنکیم نیمضت تسا

 هک یرادیاپان یاههنیمخ ای رادیاپ یعضوم یاههنیمخ ریظن «یولولذهتخاونکی
 ییاههاگتسد ةرابرد «لباقم رد .دشاب ؛[۴۸] دنراومه ةدش هداد ناشن یاهصرق

 فونوپایل یاهامن ابآ .تسین تسدرد ینادنج تاعالطا دنراد رفص یاهامن هک

 ؟دنرفصریغ اعون اهمسیفروموتفید و اهنایرج
1. shadowing property 2. Oseledets 



 انایو ولسرام /مکیوتسیب نرق هب دورو :یکیمانید یاههاگتسد

 .دشاب تبثم طرش و دیق نودب دناوتیمنراتسیاپ یاههاگتسد یار القا خساپ
 هک تخاس رادهگنمجح راومه یاهتشاگن زا یزاب یاههعومجم [۶۰] نامره
 ییادروان یاههربنچ زا بکرم و دنریذپیم تبثم مجح اب یادروان یاههعومجم

 بلص لاقتنا تروصب اهنآ رب مسیفروموتفید هک دنتسه

.,9( plas یازاهب 

(Y) 
Gals دنادیمن یسک یلک (یفالتا) یاههاگتسد یارب .دنکیم لمع 

 ندوب دیاز .رگید فرط زا .هن ای دنوش رفص راوتسا تروصهب دنناوتیم فونوپایل

 نونه ةداوناخ ریظن مهم یوگلا دنچ رد تخاونکیان ندوب یولولذه ضرف ]۶[
 ندوب ماع "تایپوگلاد اریخا .تسا هدش تباث [۵۸]نآ یدعبدنچ یاهاتمه و

 :9۱(  ۰۰۰: 0و) ع (0)سو, ۰۰. وبسو) اه(0۱,۰ ۰

 " يوق يولولذه ائزج یاهمسیفروموتفید نایم رد ار فونوپایل رفصریغ یاهامن
 .تسا هدرک تباث ۳ دعب رد (دوشیم هداد ادعب قیررعت) رادهگنمجح

 یا اهرود ناگود بوجراچ رد ینعی یلک ةنيمز کیرد لئاسم نيا ندادرارق
 لیدبت اب هارمه اجنیا رد .تسا دیفم (نایرج اي) تشاگن کی یور یطخ

 .دنریگیم رظن رد زین ار ۸ : ۷[ -+ 1(51:, 18) نوچ یتشاگن ,گ : ۷ -»

 یازاهب ۵۳ (2) > ۰۰۰))2(۴۳(۸ ۸( (0(4))2) تروصهب 4 ما» رارکت

 تروصب ار 4 *(2) ۰ ندوب ریذپنوراو ضرف اب .دوشیم فیرعت 2 > اره

 ٌهطقن رد (,24) فونوپایل یاهامن .دننکیم فیرعت 4۳67 *(2)) نوراو
plus eM 

 هو ۱ ۲
nim, 7, los lA" (aul 

 Sa ستدلسوا ةيضق هنیمز نيا رد) دنتسه " € T,M\{e} « یازاهب
 .(دیآیم

 هدش یحارط بوچراچ نيارد فونوپایل یاهامن ٌةعلاطم یارب شور نیدنچ
 اهنآ لمج زا [۳۲)یناتوک و .[۲۹] نامره [۲۵] گربنتسروف یاهشور ؛تسا

 رفصریغ زا نانیمطا یارب فیعض یطیارش هک تفگ ناوتیم الامجا .دنتسه
 یاهبسیرتا یاهبرضلنصاح دروم رذ هزومن یاب .تسا یا الومعم اهم ندوپ

 7 لامتحا عیزوت اب عیزوتمه و لقتسم هک) ۲,18(,51) هب قلعتم یفداصت

 یریوصت یاضف رد لامتحا ةزادنا دوبن طقف [۲۵] رد روکذم طرش (دنشاب

 .دشاب ادروان ۶ هاگهیکت هب قلعتم سیرتام ره تحت هک تسا ۲

 تباث نآ " یکوبایخا هکریز یتلاح ود مکح اب دیاب بلطم نيا SL نیا اب
 شب (p> ey یانعمهب) ماع ٌهتسويپ یاهرودناگود :دوش هسیاقم تسا هدرک

 ۶ : (2,۸) < (M, p) یاهرودان کیدوگرا لیدبت ره یور ۲,۲8(/51)

 هب ندوب یاهرودان) دنراد رفص فونوپایل یاهامن ای دنایولولذهتخاونکی ای
 دنچ .(تسیت لماک ةواقا» اب یاهعومجم رگ یاهرود طاقت هک تسانعم نیا

 اما دش حرطم هینام طسوت اهمسیفروموتفید یارب هباشم یاهرازگ شیپ لاس

 رادهگنمجح یاهیور یاهمسیفروموتفید ایآ .دشن هئارا نآ یارب یناهرب چیه

 گبل shail بیرقت اب هطقن ره رد ًابیرقت ای دنایولولذهٌتخاونکی اي ماعس(۲
 داعبارد هتفاتمه یاهمسیفرومیفید دروم رد ؟دنرفص فوتوبایل یاهامن یاراد

 ؟تفگ ناوتیم هح فلتخم

co-cycles1 3. . Dolgopyat 2. strongly partially hyperbolic 

4, Bochi 

۴۳۹ 

 یکیزیف یاههزادنا ۶

 یور م : ۸ -+ 18 عبات ینامز نیگنایم . < 1/ و :  ۸2 -+ ۸ یازادب
 زا تسا ترابع 2 رادم

  (p(x) + e(f(z)) + +--+ e(F"(2))). lim 
n++oon+ \ 

 لامتحا ةزادنا کی دح نيا «م ٌةتسويپ عبات ره یازاهب دح دوجو ضرف اب
Meتسرد  هب تبسن ج لارگتنا :دنکیم فیرعت 1[ لروب ربج- یور  

 ار * یبناجم راتفر ةزادنا نيا .2 رادم یور بم ینامز نیگنايم اب تسا ریار
 SD CM ریذپهزادنا ٌهعومجم ره یازاهب :دنکیم فیصوت یّمک تروصهب

al apمیراد تسا رفص ٌةزادنا« یاراد  

 2(۸۰) > دنکیم فرص 1) رد 8 رادم هک ینامز نیگنایم

 دوشیم هدیمان / یارب (ننوب-لئور-ییانیس ای) یکیزیف هزادنا کی ۸ لامتحا

 گبل ةزادنا اب 2 ةيلوا یاهتلاح زا یاهعومجم یور ۸ > رد یربارب هاگره
 ۸۸ نهپ ار نآ و دنهدیم ناشن ۸/(1) ابار هعومجم نيا .دشاب رارقرب تبثم

 .دنباییم میمعت اهنایرج هب تساررس تروصهب میهافم نيا .دنمانیم

 طاقن مامت ًابیرقت رد ینامز یاهنیگنایم دوجو فاکرب کیدوگرا ةيضق
 هژیوهب عوضوم نیا .دنکیم نیمضت ادروان یهانتم ُةزادنا ره بیرقت اب ار

 یاهنیگنایم تسا نکمم «یلک روطهب .تسا مهم راتسیاپ یاههاگتسد یارب
 هب تبسن < 1 یلوا یاهتلاح زا یگرزب یاههعومجم یازاهب ینامز
 اب حطسم ینایرج «عون نيا زا لاثم کی .دنشاب هتشادن دوجو گبل ةزادنا
 یازادب ایا .تسا هدش مسر ۱ لکش رد هک تسا فعاضم ینیز اراتسومه

 Sad زادنا بیرقت اب ینامز یاهنیگنایم .یکیمانید یاههاگتسد رتشیب
 یکیزیف زادنا کی نهپ رد هطقن ره ًابیرقت اآ ؟دنتسه ارگمه اجهمه ًابیرقت
 ؟تسا یهانتم یکیزیف یاههزادنا دادعت ایآ ؟دراد رارق

 لکشم رایسب یکیزیف یاههزادنا ندوب یهانتم ای دوجو تابثا ًالومعم
 .تسا هدیسر تابثا هب مهم رایسب تلاح دنچ رد بلطم نيا اما .تسا

 دروم رد [۵۳ ,۵۲ ۰۱۶] نئوب و لئور «ینانیس کیسالک یاههیضق رب هوالع

 یاهتشاگن دروم رد [۳۶] نوسبوکای راک زا مناوتیم «یولولده یاههاگتسد

 یولولذهتخاوتکیان یاهتشاگن دروم رد [۹] گنای و سکیدنب راک «هزاب یدمکت

 [۱۳ ۰۲ ۰۱]انایو و «یتانوب :سولآ و ؛[۶] نوسلراک راک ,سکیدنب ةتخاس نونه

 طقف [۲]هژیوهب .مربب مان یولولذه اتزج یاهتشاگن راوتسا یاههدر دروم رد

 یاهدامن) ندوب یولولذهتخاونکیان ةرابرد یلک ةتکن دنچ نتفرگ ضورفم اب

 ًابیرقت رد ندوب یولولذهْبخاونکیا :دسریم هراگنا نيا هب (رفصریغ فونوپابل

 .دنکیم باجیا ار یکیزیف "زادنا دوجو .گبل هزادنا بیرقت اب .هطقن ره

 ینامز نیگنایم نودب یهاگتسد ۱ لکش
1. connection



do 

 تخنمه یاههدیدپ ۷

 مسیفروموتفید ره هک تسا یکاح [۵۱]ونیرابماس و سلاژوپ زا یدیدج ٌةهيضق

 ای تسا یولولذهتخاونکی ای هک یمسیفروموتفید-(:۱ اب ناوتیم ار یاهیور
 قتشم و تشاگن تخاونکی بیرقت) دز بیرقت تسا تختمه شیاس یاراد

 ةنيمخ و رادیاپ ةنيمخ نیب "عطاقتمان کارتشا کی تختمه شیاس ره .(نآ لوا
 Bly هک دهدیم ناشن ار یتلاح ۲ لکش .تسا یولولذه نیز کی رادیاپان

 یاهشیاس نیرباب .دنتسه عطاقتم یاهکارتشا یاد رادیایا و رادیاپ یاههنیمخ
 یولولذهریغ راتفر مهف و دنوشیم ندوب یولولذه زا عنام یدعب۲ تختمه

 یاهشیاس یکیدزن رد هک دشاب یاهدیچیپ کیمانید ياهلكش مهف رب یکتم دیاب
 .دهدیم حر تختمه

 نونه یاهتشاگن ةداوناخ و تختمه یاهشیاس ةديدپ نیب یکیدزن ةطبار
by, x)؛داوناخ تالالتخا عقاو رد .دراد دوجو [(2:1) > (۱ - هه +  

 رد هک یتقو تسا تختمه یاهشیاس یاهراتفر زا یرایسب یوگلا نونه

 هاگن ؛دنوش هدوشگ زاب هیور یاهمسیفروموتفید زا یرتماراپ یاهداوناخ لوط
 هک مکح نيا زا [۶] نوسلراک و سکیدنب تابثا .[۳ لصف .۳۵] هب دینک
 «تبثم گبل ةزادنا اب رتماراپ ریداقم زا یاهعومجم یازاهب نونه یاهتشاگن

 ةداوناخ کیمانید ریوصت لیمکت یارب ار هار دنراد یولولذهتخاونکیان ةدنيابر
 بلاطم نيا نتفرگرارق دروم رد .درکراومه یولولذهریغ یاههاگتسد زا یگرزب

 OV] ۴۰ ,۲۲] نینچمه و [۷-۱۶] هب دینک هاگن .باعشنا یلک بوچراچ رد

 هک [۴۷) دناهدروآ تسدهب یمهم ةجيتن زوکوی و سیل ًیخا .هنیمز نیا رد
 یاهشیاس یکیدزن رد ,تماراپ یاضف رد ندوب یولولذهثخاونکیان دنکیم تباث
 ۱ کیدزن یبسن گیل ژزادنا) دراد تیلک هیور یاهمسیفروموتفید تختمه

 یولولذه عومجم یلاخرب دعب دروم رد یضرف هب نانآ .دینیبب ار ۲ لکش .(تسا
 یاهتشاگن ٌةيرظن رضاح لاح رد هک لیلد نيا هب هدنراد زاین شیاس رد لیخد

 هب ناوتیم ار هیرظن نيا اب .تسا دودحم یفالت ایوق تلاح هب نونه هبش
 ؟داد میمعت طسوتم یفالتا یاهمسیفروموتفید

 یارب [۴۳] سواهوین هک ینامتخاس [۵۶]ربانب هک منکیم ناشن رطاخ
 یولولذهریغ کیمانید اب رظانتم 4: > ۲ 1(*018/") زاب یاههعومجمریز
 تقیقح رد .تسین قداص 0۱ یاهمسیفروموتفید دروم رد تسا هداد هئارا

 زا (۱ یاضف رد (۸ لصا) یولولذه یاهمسیفروموتفید ایآ هک تسین مولعم
 و ماهاربآ زا یاهیضق ربانب هک) هن ای تسا لاگچ هیور کی یاهمسیفروموتفید

 .(تسین نینچ رتالاب داعبا رد لیمسا
 ره :[۴۴) تسا سیلپ زا یسدح زین هاوخلد داعبا هب [۵۱]زا ریز میمعت

 اب هک مسینروموتفید-(/۳ کی اب 7 > ۱ ره یازاهب ناوتیم ار مسیفروموتفید

 دراد تخترگد رود ای تختمه شیاس تروصنیا ریغ رد ای تسا یولولذه
 یولولذه یرود طاقن زا یهانتم یاهعومجم "تخترگد رود زاروظنم .دز بیرقت

 مد

   ارد
      

 تختمه شیاس کی ۲ لکش

1. non-transverse intersection 2. heteroclinic cycle 

 ۱ ةرامش ۰۱۶ لاس ؛۲ ًةرامش ۰۱۵ لاس «یضایر رشن

 مهاب رادیاپان و رادیاپ یاههنیمخ نیب عطاقت ٌةليسوهب یرود تروصهب هک تسا

 .دنتسین رادوخرب ربارب دعب زا اهنآ رادیاپ یاههنیمخ همه هک یروطهب هدناطبترم
 .تسا هدشن تباث 7 > ۱ یازاهب یتح هراگنا نیا

 .دنالکشم رایسب ۶ > ۱ یازاهب بیرقت(" هب طوبرم یاههیضق

 نآ یکیدزن رد ایآ ۶ مسیفروموتفید زا 2 یتشگزاب ٌهطقن کی یازهب :الثم
 مل ؟دشاب نآ یرود ٌةطقن کی 4 هک دراد دوجو مسیفروموتفید-(۳ کی

 .تسا تبثم حساپ 7 > ۱ یازاهب هک تسا یکاح [٩۴]ویپ ۱! نتسبمه_۲

 زا یصاخ یاههدر و اهنایرج هب نسنیبار و وا زا یکرتشم ٌةلاقم رد مل نيا
Yasرد .تفای میمعت ینتلیمه یاهنایرج و هتفاتمه یاهتشاگن ریظن  

beرد یئزج جیاتن زجب (۲ > ۱+ < یازاهب یتح) ۲ > ۱ یازاهب  

 .دنهدروآ تسدهب [۲۷[زرهیتوگ یخا و وتوشپ هک اههیور یور یاهنایرج دروم
 اب ياهمسيفروموتفید هک تسین مولعم ًالثم .تسا هدشن تابثا ینادنچ زیچ
 هک درک تباث [۶۰] نامره اما .دنشاب لاگج 1017 (") رد یرود ةطقن کی

 یخرب یور ینتلیمه یاهنایرج و هتفاتمه یاهتشاگن یارب نتسبمه(* مل
 رد یهجوتلباق یاهیزاسهب ,لاح نیع رد .تسا تسردان عقاو رد اههنیمخ

 [۳۷) هینام کیدوگرا نتسبمه-۱ مل ریظن یجیاتن و هتفرگ تروص ویپ ٌةيضق

 .تسا هدمآ تسدهب [۲۸] یشایاه "قاصلا-۲ مو

‘Aراتسیاپ یاههاگتسد  

 ینعی اتسیاپ یاههاگتسد ٌنيمز رد هژیوهب ار یوضیب یکیمانید راتفر تیمها
 مکتسد ناوتیمن ینتلیمه یاهنایرج و (رادهگنمجح اي) هتفاتمه یاهتشاگن
 تسا یکاح هتفاتمه یاهتشاگن درومردرزوم و دلونرآ فوروگوملوک ةیضق .تفرگ

 (تسا ۱ اهرادقمهژیو مامت مرن) هدیهابتان یوضیب یاهرود ٌةطقن ره کیدزن هک

 یتقو هک دنراد دوجو ادروان یاههربنچ زا بکرم تبثم مجح اب ییاههعومجم

 نینچ کیروضح رد هژیوهب .دنکیم لمع (۳) دننام دوش دودحم اهنآ هب تشاگن

spay absةنيمخ هک یصاخ تلاح رد .دشاب کیدوگرا دناوتیمن هاگتسد  

 .دنایوضیب ٌهطقن لوح .نادروژ یاهمخ اههربنچ «تسا یدعبود (1/) هنیمز
 [۶*] نامسور و نامره هب قلعتم یاههیضق هژیوهب «یمهم یاههیضق

 .۲ دعب رد هک درک تباث [۶ ۲]ردنز .دناهدرک رتقیمع رایسب ار هیرظن نیا زادنامشج
 تختمه یاهکارتشا تروصهب ۸۷۲ یاهمخ نیب ٌةيحان رد یولولذه راتفر
 یاههعومجم ٌةيرظن و .دهدیم خر یولولذه یاهرود طاقن هب هتسباو ؛عطاقتم
 هطقن یکیدزن رد یکیمانید راتفر زا ریگمشچ یریوصت [۳۸ .۵]ردت-یربوآ

 .درک لماک «هدشمگ» یاهمخ یارب ینیشناج ئرا اب ار یوضیب
 سرتسدزارودزونه یوضیب و یولولذه کیمانید نیب لداعت مهف ,یلکروطهب

 یدعب۲ ةربنج رادهگنتحاسم یاهتشاگن فراعتم هداوناخ دروم رد .تسا

fx(v,y) = (-y + Yr+xsin(Yrx),2) ۲ 

 یارب 16۸876 یادروان یاهمخ و یوشیب طاقن هک [۲۳] تسا هدرک تباث هتراود
 مود ٌةتسر یانعمهب «ماع» هک) دناناوارف ۲ < ]8 گرزب یفاکردقهب ماع یاهرتماراپ

 ندوب یولولذه اب هبلغ دیاب هک تسا نیارب یمومع ةدیقع ,لاح نیا اب .(.تسارتب
 گیل هزادنا اب ۸« ریداقم زا یاهعومجم ابآ :یتالامتحا هاگدید زا ؛دشاب تخ اونکیان

 یاهعومجم یور رفصان فونوپایل CLs (i) fe Ul یازاهب هک دراد دوجو تبثم

 یرود ٌهطقن چیه () ؟دشاب هتشاد (لماک ,بیترتهب) تبثم گبل هزادنا اب طاقن زا
 دناهدرک مالعا ییانیس و " نیگیساک ؟دشاب کیدوگرا زاب و ؟دشاب هتشادن یوضیب

C’-closing lemma 2. C)-connecting lemma1 1. . C’-closing lemma 3. Kosygin 



 انایو ولسرام /مکیوتسیب نرق هب دورو :یکیمانید یاههاگتسد

 (ذذ) و (ذ) اهنآ یازاهب هک دنزاسب ۸ یاهرتماراپ زا ارامشان یاهعومجم دنناوتیم هک

 یاهعومجم ناشیاهشور هک دندرک مالعا رخاوا نیمه اهنآ نینچمه .دنشاب رارقرب
 .دراد لماک یلاگج K = 00 یازاهب هک دهدیم تسدهب تبثم گیل ةزادنا اب

 هنیمز یاضف دعب) یدازآ ةجرد 4 > ۲ اب هتفاتمه یاهتشاگن دروم رد
 دودحم یکیمانید یاضف رد ار یحاون 16۸6 یاههربنچ (تسا ۲۵ > ۴
 نکمم دنرادن رارق ییادروان ةربنج چیه رد هک ییاهرادم نیاربانب و .دننکیمن

 ییاهشالت .دش حرطم [۴]رد ناکما نيا یتقو زا .دننک رارف تیاهنیب هب تسا

 هتفرگ تروص دهدیم خر یعون یاهتیعضو رد دلونرآ شخپ هکنیا تابثا یارب

 یشدرو یاهشور اب اههیضق نیرتیلک هک دسریم رظن هب سضاح لاح رد .تسا
 .[۵4] هب دینک هاگن نینجمه ؛[۳۹] دوش هتارا ردم

 رادهگنمجح یاههاگتسد ندوب کیدوگرا تابثا یارب یریذپسرتسد شور
 .بوش ویپ ملق هب یتالاقم هتشر اب و .دش هئارا [۱۷] نیسپ_نیرب ٌةلیسوهب

 حطس هب ریخا لاس دنچ رد تایپوگلاد و ."کوروت ,اکیتین هزنرب ,نسنیکلیو

 ار [۱۸] یرورم ٌةلاقم .دمآزور تاعالطا بسک یارب ؛دیسر تیلک زا یدیدج

 یولولذه ًاتزج  مسیفروموتفید دوشیم ضرف هک تفگ ناوتیم الامجا .دینیب
 716 -- 17۳ 69« 3* یادروان فالکریز هس هب سامم یاضف :دشاب ۲ یوق

 و ,ضابقنا کی ۳|7)1* ,طاسبنا کی 1۱17۳ هک یروطهب دوشیم هیزجت

 هب یریذپسرتسد .تروصنیا رد .تسا (۲) یانعم هب ود نيا نیب 1۴
 اب ناوتیم ار (یاهشوگ هطقن یهانتم دادعت زجب) هطقن ود ره هک تسانعم نیا

 .درک لصو مههب 17* ای 7" رب سامم راومه یاهکت ریسم کی

 «تسا دیفم مه (یفالتا) یلک یاههاگتسد دروم رد موهفم نيا دنچ ره

 هژیوهب .تسا هدیسر تابثا هب راتسیاپ تلاح رد صوصخهب نآ یدمآراک یلو
 یاهمسیفروموتفید دروم رد هک تسا یکاح [۵*] بوش و ویپ زا یاهیضق

 ندوب کیدوگرا ,یکینکت ضرف دنچ اب هارمه یریذپسرتسد رادهگنمجح

 [ زا یگیاسمه کی رد رادهگنمجح یاهتشاگن مامت) دنکیم باجیا ار رادیاپ

 هک تفگ دیاب ؛اما .دناهدمآ تسدهب زین سکع تهج رد یجیاتن .(دناکیدوگرا

 .[۱۴] تسین یرورض رادیاپ ندوب کیدوگرا یارب یتزج ندوب یولولذه

 هجیتن ٩
 یقالت لحم هک تسا نيا نم رظن هب یکیمانید یاههاگتسد باذج یگیو
 «(طلتخم و یقیقح) زیلانآ .تسا یبرجت مولع زین و یضایر فلتخم یاههتشر

videsعاونا زا) هسدنه ههزادنا ٌةيرظن و لامتحا «(یربج و لیسنارفید)  

 ًبلاغ و) دناداد کیمانید هب ار دوخ یاهشور یگمه .دادعا ةيرظن و ؛(فلتخم
 کیسالک) کیناکم نوچ ییاههنیمزرد یسوملم لئاسمو ؛(دناهدش دنمهرهب نآ زا

 و .عالطا ةيرظن ,یسانشتیعمج «کیمانیدومرت ,سیطانغمورتکلا (تالایس اي

 لکش ار تایضایر زا هزوح نیا هک دناهدش رجنم یلئاسم زا یخرب هب داصتقا
 .مدرک ثحب یرتشیب تقد اب هنآ ةرابرد هکار لوحت یاهوگلا ًاشنم ,هژیوهب.دناهداد
 رد ناوتیم .دناهدوب تاقیقحت نیرتشیب فده یکیمانید یاههاگتسد ةتشر رد و

 .تسج زاب یوامس کیناکم رد صوصخ هب و ,لیسنارفید تالداعم یفیک ٌةيرظن
 ریظن یضایر ییاهوگلا اب ناوتیم ار رگید یعیبط یاههدیدپ زا یرایسب

 فیصوت رتهب اهنایرج و یفداصت یاهتشاگن ای یتزج لیسنارفید تالداعم
 .تسا مطالت ٌهلاسم هژیوهب و تالایس کیناکم ,صخاش لاثم کی .درک

 هیرظن میمعت یارب دنناوتی. مداد رارق ثحب دروم الاب رد هچنآ ریظن ییاههدیا

 دننام یداینب رایسب ٌةلاسم دنچ هچرگا دنشاب دیفم یدعبتیاهنیب یاهوگلا هب
1. Nitica 3. strongly partially hyperbolic 

۵۱ 

 .دننامیم یقاب هدشنلح سکوتسادریوان ٌةلداعم یارب یرسارس یاهباوج دوجو
 یئزج لیسنارفید تالداعم دروم رد یمیمعت نینح یارب ناوتیم هک یریسم

 یتخل هنیمخ کی هب هاگتسد لیوحت زا تسا ترابع تفرگ رظن رد یفالتا

 .درذگیم هیلوا طرش ره ابیرقت زا هک یباوج ةدنيابر و gales de اب ءادرولن
aclلاح رد یکی نونکا|مه .دنوشیم حرطم یدیدج یاهشلاچ نانچمه  

 یتخانشتسیز یاههاگتسد کیمانیف تشانش ةلاسم نآوتسا ندروآریرس

 یاهمیادااپابآ .تسا ناسنازغم اي یکیژولوکا تسیز طیحم ریظن «هدیچیپرایسب

 میهافم و اهرازبا دیاب ارابجا اي .تسا قداص اهتیعضو نیا ُهرابرد ام یداینب

 .مينيبب و مینک ربص تسا رتهب ؟مینک یحارط یدیدج اساسا

 ةمجرت ضماوغ زا یضعب عفر رطاخ هب یناهشهش شوایس رتکد یاقآ زا مجرتم .یرازگساپس
 .تسا رازگساپس هلاقم نيا
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of ۱ ةرامش ۰۱۶ لاس ؛۲ ةرامش ۰۱۵ لاس ؛یضایر رشن 

 ار شریداقم هک تسا یفداصت ریغتم کی یفداصت سیرتام هک ییاجنآ زا

 یاهریغتم اب ار ثحب هک دشاب رتهب دیاش .دنکیم ذاختا اهسیرتام یاضف رد

 «یاهیاپ میهافم» رانیمس ۱ نادزک دیوید .مدش دراوراه هاگشناد داتسا یتقو

 یلیمکت تالیصحت یوجشناد ره هک ییاهزیچ ٌهرابرد یرانیمس .درکیم رازگرب ار

 ینارنخس کی تساوخ نم زا وا .دنادب دیاب (زین یملع تایه وضع ره دیاش و)
 .منک هئارا «؟تسیح یفداصت ریغتم» عوضوم اب

 هک «دنادیم یسکره» نوچ .مدوب هدش بجعتم نادژک تساوخرد زا نم

 ریذپهزادنا عبات کی طقف یفداصت ریغتم

Xa 1 3) X(w) 

 دننکیم راک لامتحا رد هک یناسکروظنم یلو ؛هلب» هک تفگ حساپ رد یو .تسا
 :دیریگب رظن رد ار ریز ترابع .دوب وا اب قح هتبلا و «تسیین نيا حالطصا نیازا

 0 دماعتم هورگ رب "راه ُهزادنا اب یفداصت سیرتام کی

 هک تسا 26 دننام یا > * یقیقح یاهسیرتام هورگ 0, نآ رد هک

id۸: یادروان لامتحا ةزادنا کی 0:, هک ميريگیم دای ام رثکا .2۲ 17 =  
 ره یارب هک یروطهب 2 زا 4 لروب یاههعومجم رب یاهزادنا ینعی .دراد

 میراد 1 سیرتام و 4 ٌةعومجم

MOn) =. 

 ةنومن کی ,عورش یارب .«درک باختنا ۸ زا ار 26» دیاب هنوگچ هک میوگب دیراذگب
Vij balنيا .میراد مزال (لکشیاهلوگنز مخ) درادناتسا لامرن یلاگج اب  

 دینادن رگا یتح .تسا رس ۲/*67 یلاگچ اب یقیقح طخ یور هزادنا کی
 اهنت دیناوتیم .دنادیم امش ةنابار .هج ینعی «لامرن یلاگج اب 1 باختنا» هک

 .دیروآ تسدهب لقتسم لامرن یاهباختنا زا یاهلابند همگد کی نداد راشف اب

 هک اهالیز اب ار (ge nx n ah کی .تسا هدش ناسآ راک الاح

 کی هب ار نآ " تیمشا-مارگ شور زا هدافتسا اب .دینکرپ ۱ < ة, <
David Kazhdan1.  

H(A) = w(MA), 

2. Haar measure 3, Gram-Schmidt 

 *سینوکایاد یسرپ

Oo Ampینادمهشویراد  

 دیهد رییفت یروط ار لوا رطس هک بیترت نيا هب .دینک لیدبت دماعتم سیرتام
 مرن و هدیشک نوریب مود رطس زا ار لوا رطس سپس .دشاب هتشاد دحاو مرن هک

 زا اریز) تسا یفداصت ,لصاح سیرتام .رخآ یلا و دینک لیدبت کی هب ار نآ

 یروط ار نآ ام نوچ) دشابیم دماعتم و (دیآیم تسدهب یفداصت یاه1ر
 .دماعت تحت لامرن عیزوت ییادروان زا هدافتسا اب .(ددرگ دماعتم ات میداد رییغت

 یادروان راه ٌهزادنا یاراد ۶ هک دوشیم تباث یتحارهب

Pr(X € A) = (A) 

Cal 

 یاهریفتم نابز هب ار دماعتم یفداصت سیرتام یمتیروگلا فیصوت نونکا
 .دشاب دماعتم هورگ ۷ و ؛6) > 18* دینک ضرف .مینکیم همجرت یفداصت

 هک دهدیم تسدهب 2 (س) تشاگن کی تیمشابارگ متیروگلا  leٌةمه زا

  4۸ wy a 2نیا .تسا  X(w)عیزوت نایب یارب .تسام یفداصت ریغتم

 نیور ار گرم 0 یبرضلصاح ةزاد :نآ لامتحا ” wa AERریوصت
 .تسا ۸ راه عیزوت 1 تشاگن تحت هزادنا نيا

 یاهسیرتام یارب .مینادب ار سیرتام نيا یاهرادقمهژیو میدنمهقالع ًالومعم
 یاهرادقمهیو (فلا) ۱ لکش .دنتسه دحاو ٌةرياد یور هطقن 7 اهنیا .دماعتم

 یمک هچرگ .دهدیم ناشن ار ۱۰۰ >» ۱۰۰ دماعتم یفداصت سیرتام کی

 رد .دناهدش شخپ مظنم یلیخ اهرادقمهژیو یلو .دراد دوجو یعضوم تارییغت

 روطهب ًالقتسم هک دهدیم ناشن ار یفداصت ٌةطقن ۱۰۰ .(ب) ۱ لکش .لباقم
 افراد دوو یناهسصت و افمرفح ,ناتش باختفآ دار ید نور یشدا
 زا یرایسب و اهدربراک ,تایئزج یارب .دنوشیمن رهاظ (فلا) ۱ لکش رد هک

 .دینیبب ار [۱] عجرم ,تادهاشم نيا لمکم یایاضق

G؟تسیح دماعتم یفداصت سیرتام» هک ماهداد حساپ لاوس نیا هب اجنیا » 

 LR oy Ses ear «یناکی یفداصت سیرتام ندروآ تسدهب یارب
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 دماعتم یفداصت سیرتام کی یاهرادقمهژیو (فلا) ۱ لکش

 میهدیم راق هدرکهدفتسا اهننتاک زا "هتفاتمه یفداصت سیرتام یلب
bY)یاههورگ رد یفداصت یاهسیرتام .27 > )0 +: + 7% +  
lesکیسالک ریدتسم یاههداوناخ ,یکیزیف نوتم رد هتفاتمه و یناکی  

 .دنوشیم هدیمان

 سی رتام کی باختنا یارب ؛دنتسه مه یاهدرشفریغ یاههعومجم نینجمه

 A pole SAS a یروط ار * > ۰ سیرتام کی ,یتیمرا یفداصت
obsییاهباختنا رطق یور رصانع و طلتخم درادناتسا لامرن زا ییاهباختنا  

 طلتخم جودزم اب ار رطق نییپ ماجنارس و دشاب یقیقح درادناتسا لامرن زا
 یناکی ةداناخ) 01010 کیزیف رد هعومجم نیا .دینک رپ رطق یاب رصانع
 هک دنتسه یعیزوت یاراد یفداصت یاهسیرتام اریز .دوشیم هدیمان (یسواگ
 هک دنتسه یرگید دیفم یاههداوناخ .تسادروان یناکی هورگرد برض تحت
 اجنآ رد هک یبلاج یاهاعدا زا یکی .تسا هدش هدروآ [۳] کیسالک باتکرد

 و «یناکی .دماعتم) یلک ةداوناخ هس تسا یفاک هک تسا نيا هدش ثحب
 هک دنراد ییاهباوج گرزب » اب لئاسم زا یرایسب .دوش هتفرگرظن رد (هتفاتمه

 یلامتحا عیزوت هچ هک درادن یتیمها و تساههداوناخ نیا یارب باوج دننام

i Sle: Ugg le eal 
 دزداهن نایب یتاندرامآ ر یفداصت یاهسیرتام ةيرظت «یخیرات رظن زا

 (....دمآرد ,نزو .دق دننام) هعماج کی فلتخم یاهیگریو نیب یگتسبمه هک

 ةيارد هک دش رجنم یگتسبمه یاهسیرتام هب دنور نيا .دندرکیم هعلاطم ار
 یاتبم رب اههداد رگا .دوب ماژ و ماف یاهیگیو نیب یگتسبمه اهنآ ما(ژ ة)
 یاهبسیرتام نيا هدوب هدمآ تسدهب رتگرزب یاهعماج زا یفداصت ٌةنومن کی
 نینج یاهرادتمهژیو تارییغت یگنوگج ٌهعلاطم ؛دندشیم یفداصت یگتسبمه

 یفداصت یاهسیرتام ةيرظن گرزب یاهدرواتسد نیتسخن زا یکی «ییاههنومن
 لیلحت» مان هب یثحب یلصا یانبم اهنآ رظانتم یاهرادربهیو و ریداقم نیا .دوب

 نییاپ دعب اب یتافیصوت نتفای لابند هب ثحبم نيا .دنشابیم «یلصا یاههفلوم
 زا یدربراک یاههنیمز رد یناوارف ةدافتسا دراوم ؛تسالاب دعب اب ییاههداد زا

 یاهروتوم زا یمهم رایسب ءزج و دراد یسانشسونایقا ات هتفرگ یسانشناور

 .دینک هعجارم [۱] هب رتشیب لیصفت یارب .تسا لگوگ ریظن رگوجتسج
1. symplectic 
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 دحاو ةریاد رب یفداصت طاقن (ب) ۱ لکش

 فالتخا زا یدیفم فیصوت ار یفداصت یاهسیرتام ٌةيرظن نانادکیزیف

 ةهد زا ار نآ یسررب و دنتفای نورتون یجیردت شخپ دننام ییاههدیدپ رد یژرنا
 زأ یاهدرتسگ هةعومجم.دب دوش دشر ریس رد هیرظن gpl .دندرک عورش ۱۹9۰

 و (یموتناوک یاههطقن دننام) دیدج ثحابم ةعلاطم یارب هک دش لیدبت نوتم
 یروآتفگش یاهدرب راک نینچمه .تسا هدش هدنارورپ نامیر هیرظن زا ییاهشخب

 .دناهدمآ تسدهب دادعا ٌةهيرظن و تایبیکرت رد یفداصت یاهسیرتام هیرظن زا

 .دیبايب [۲] عجرم رد دیناوتیم ار ثحابم نیا ةمه هب طوبرم ناگتشون

 «یضایر تادوجوم ناونعهب یفداصت یاهسیرتام هب تشگزاب اب ماجنارس

 هن و «یعقاو» یضایر تادوجوم ناونعهب اهن اب ام هک دباییمرد هدنناوخ
 هب دیاش دعب و اهرادقمهژیو هب ناوتیم سیرتام کی زا .مياهدرک راتفر «درجم»

 راگنتفاب هب سیسو دوش کی اههلصاف نیگنایم ات هدشلامرن اهدجم هک یفیط

 ریذپهزادنعاتنابزهب همجرت لباق یکیناکم روطه تا ممت .دیسر یراذگهلصاف
 یعیبط یسیونهمانرب یاجهب نیشام نابز اب راک هیبش یمکراک نيا یلو .تسا
 یفیصوت نابز تروصهب جیردتهب یفداصت یاهسیرتام ٌةيرظن .تسا هنایار اب

 :تسا هتفای لماکت جیات زا یتغ ةعومجم نیا يالا هبترم
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 ۱ ةرامش ۰۱۶ لاس ؛۲ ةرامش ۰۱۵ لاس ,یضایر رشن

  

 اههداد لیلحت ۰

 متسیس کی هب یطبر ًابلاغ ,یزیب ای دشاب ارگیناوارف بتکم رد هاوخ ,یرامآ راک
 .دراد یرتمک یگدیچیپ هک دوشیم ماجنا یحطس رد هکلب درادن یضایر

 اهنآ اب دوشیم هجاوم دیدج یاههداد زا یاهعومجم اب نادرامآ هک یماگنه

 .دنیوگیم اههداد (یفاشتکا) لیلحت نآ هب هک یایزاب .دنکیم «یزاب» یعون هب

 یارب .دنوشیم مسر یاهداس یاهرادومن و دوشیم ماجنا یتامدقم یتابساحم

 یاهرادومن وراگن تفاب دننام یددعتم دنمشزرا یاهرازبا و اههدیا «یزاب» نیا

 هک تسا دنمشزرا و مهم ,یساسا یراک اههداد لیلحت .دناهدش هضرع یاهبعج

 لیلحت هک دوشیم هتفریب رظن نيآ اجتیا رد .تسا راگزابم الماکر امآ ةقسلف اب

 تابساحم زا لبق دیفم یتیلاعف و دنکیم کمک وگلا یدنبلومرف هب اههداد
ast giles!لالتسا :تسا طابتسنا یاب  dy A allt yl ys och al 

 تلکسا نیا یارب تسوپ و تشوگ اههداد لیلحت .تسا هداد ناشن ار لامتحا

 اههداد موسرم لیلحت هب ام هک یاهزات یاههتکن اهنت .دنکیم مهارف یضایر
 دوش نایب لامتحا نابز هب دیاب نآ ییاهن جیاتن هک تسا نیا مينکیم هناضا

 لبق شخب رد هکنانچ .دشاب زین اهرتماراپ ةدنريگربرد دیاب اههداد رب هوالع و
 .دنشاب راگزاس ًاقطنم دیاب اههداد لیلحت جیاتن .دش هراشا

 .تسا درادناتسا اب هسیاقم تیمتحمدع یریگهزادنا سپ رد یساسا موهفم

 یارب ام .تفای اهنآ یارب ینیشناج دیاب و تسا راوشد ابلاغ اههسیاقم هنوگنا
 هکلب مينکیمن هدافتسا نوتپیرک رون ینعی نآ درادناتسا زا لوط یریگزادنا

 یقطنم یراگزاس موهفم و اههداد لیلحت .ميريگیم راکهب ار یرگید یاهشور
 هبساحم ار اهنت لامتحا کی دیهاوخیم دینک ضرف .تساهنیشناج نيازا یکی
 ددع نيا هک تسا نيا دینک یوریپ نآ زا دیاب هک یدومنهر اهنت هاگنآ ؛دینک

 ای دماشیپ نیدنچ لامتحا دیراد زاین هک یماگنه اما .دشاب ۱ و * نیب دیاب

 رد تالامتحا باسح ینغ ةيرظن هاگنآ .دینک هبساحم ار مههب هتسباو تیمک

 .دش هدروآ ٩ شخب نایاپ رد هک یلاثم رد .دیآیم ناتکمک هب امش یاهیبایزرا

 " یلدنیل سیند

 رد یلو دیروآ تسدهب ار اجنآ رد هدش هداد رادقم راهج ره تسا نکمم امش

 ار اهنآ زا یکی لقادح هک دنکیم روبجم ار امش یقطنم یراگزاس نتفرگ رظن
 ؛دنکیم لمع لصاوف یریگهزادنا رد هسدنه ملع دننام یراگزاس .دینک حالصا

 ار نيا .دیامنیم ماظن کی زا یوریپ هب روبجم ار فلتخم یاهیریگهزادنا ینعی
 و عوضوم نيا لاح .مياهدید (0,0) و 2:0,۵(2) اب ۷/2(2) ضیوعت رد
 و( ۱0, ۵) .اههداد یلاگج ادتبا .مينکيم یسررب اههداد لیلحت اب ار شاهطبار

 .ميريگیم رظن رد

 رادومن دننام دیدج یاهرادومن وراگن تفاب ءانشآ و دیفمرازبا کی اجنیا رد

 یلاگچ ایآ مینک صخشم هک دننکیم کمک اهرازبا نيا .تسا گرب و هقاس

 زاین اهیلاگچ زا یرتینغ Bal gle a by Cael بسانم اههداد هیجوت یارب لامرن
 “= Mus (w, 2) دتشاب تیک وذ زا شب ابوخ زا بکرم اههقاذ رگا .تسنا

 و ۸0 یور ار 2 نویسرگر هک دنکیم کمک « بسحرب 2 زادومن میسرت هاگنآ

 تادهاشم موهم لماش اهرازبا نيا .مینک یسررب | 0,0,۵|2(2) هجیتن رد

 د هک ۱۳ شب رد هتل ally ام .تراگنتفاب نقخلس Bk nlp یرازقت

 .درک میهاوخ هراشا هرابود «ميزادرپیم یریذپلدابت هب عجار ثحب

 امش .تسا هدشن هجوت اهنآ هب هاگ هک دراد دوجو یتاعوضوم اجنیا رد

 هک دینکیم نایب 9 تیمک کی هب عجار 202/0, 0) دننام یتالامتحا یاهرازگ
 امش .هوالعهب .دراد تیمتح امش یارب امش سرتسد رد یاههداد هب هجوت اب

 .دیهدیم ماجنا 2 هب عجار اههداد لیلحت بلاق رد یعقاو رکفت اب ار راک نيا
 راکهب دوجیوم یبقح تگ اهن یاری ار (لامشح) تییمکخ مع هک تسنا بییجع
 امش هک ار ییاههداد زا ییاههبنج *(2:) هک دینک ضرف ,هتشذگ نآ زا .دیریگیم

 لیلحت ةجيتن هاگنآ .دهد حیضوت ءار نویسرگر ایراگن تفاب اتم .دیاهتفرگرظن رد
 طورشم ار لامتحا ینعی ؛م(2(8,0,۶|2)) زا تسا ترابع ًاعقاو اههداد
 ای .تسا لامرت 2: دییوگب تسا ,نکمم اهش لاغم ناونعهب .دینکیم ۶(ط)ا هب

ار *(2) هک تسا رسیم یماگنه طقف راک نيا اما  سنایراو و 0 نیگنایم



 یلدنیل سیند/رامآ ٌهفسلف

 نکمم نيا .دیشاب هداد ماجنا ار اههداد لیلحت رگید ترابعهب و دیشاب هدید

 زا یریگولج هار کی .دوش یدعب تابساحم رد یعقاوریغ تقد بجوم تسا

 تقیقح رد .میزاسب اههداد هب ندرک هاگن نودب ار وگلا هک تسا نيا غضو نيا
 هرواشم اب اهنت وگلا تخاس .(۱۶ شخب) تسا مزال شیامزآ حرط یارب راک نيا
 یرتگرزب یاهوگلا ندمآ دوجوهب بجوم راک نیا و تسا ریذپناکما یرتشم اب
 ار اههداد لیلحت دیاش .دش دهاوخ یراج ٌةدافتسا دروم یاهوگلا هب تبسن

 لدم زا ییاههبنج نآ رد هک تفرگ رظن رد یبیرقت یطابنتسا ناونعهب ناوتب
 .دوشیم هتشاذگرانک دنتسین زاین دروم کجوک یتایلمع لدم رد هک رتگرزب

 یارب طقف راگنتفاب بلاق رد ًالثم 0,۵|2(0) هک تسا نیا رگید ةتکن

 اههداد .دوشیم هداد شیامن دوجوم یمتحریغ رادقم ینعپ (0,0) زا ادقم کی

 ww N(O,,Q6) رگا یتح هک دنتسه کدنا یدهاوش و تاعالطا لماش

 تالاح زا یکی نیاربانب .د: حس 2۷ (0,0) .هدشن هدهاشم یاهتیعضو رد هاگنآ
 امش ,SLI ناوت هک اجنآ ات هک دیزاسب ییوگلا هک تسا نيا اهوگلا نتخاس رد

 دنناوتیم اهرتماراپ هک ینامز و لامرریغ تلاح یارب ات دشاب گرزب دهدیم هزاجآ
 ۱۷ شخب رد وکلا ةزادنآ ةرايرد .دشاب بسانم زن دینک رایتخا ار ییادقع ره

 فارگاراپ ود رد هدشحرطم تالکشم هک دیشاب هتشاد هجوت .دش دهاوخ ثحب
 .دریگیم هزادنا کی هب ار یزیب و ارگیناوارف هورگ ود ره نابیرگ لبق

 الماک یبایزرا اسم دوشیم هتفرگرظن رد رتماراپ یارب یلاگچ هک یماگنه

 لیلحت یانشآ یاهرازب و درادن دوجو یرارکت ابلاغ ارز دوب دهاوخ توافتم
 یاهوگلا اههداد یلاگج یسررب رد ,هوالعهب .تسین سرتسد رد رگید اههداد

 رب هک ییاهشور و ییامن ةداوناخ دننام .تسا سرتسد رد یعونتم درادناتسا

bs GSI) GLIM abنیا هب لصا رد اهوگلا نيا .دنوشیم هتخاس (یلک  

okیاههرامآ دننام یصاخ یاهیگییو ندوب اراد رطاخ هب هک دناهدش یحارط  

 نیا راچد دنچ ره تسا ناسآ اهنآ لیلحت ,صخشم کچوک دعُب اب هدنسب
 یشخب .دنهداج دوخ رد یتحارهب ار هداتفارود یاههداد دناوتیمن هک دنالکشم

 لگشح یلو تسا هد Lath); gle تیذرذحم زا ,ینکات اهتیدونحم نیا زا

 دنرادن دوجو ریگارف لوصا ارگیناوارف تفایهر بوچراچ رد هک تسا نیا رتمهم

 .دشاب هتشاد دیدج یاههدیا یفرعم هب زاین تسا نکمم دیدج یوگلا ره و
 اب یزیب یاهشور و دنهدیم شهاک ار لوا لکشم نردم یتابساحم یاهشور
 فده ؛دنربیم نیب زا یلکهب ار مود لکشم لامتحا باسح زا هدرتسگ ةدافتسا

 .میدرگیمرب هتکن نيا هب هرابود ۱۵ شخب رد ام .تسا 8|8(9) ةبساحم هراومه
 اساسا هک دیان خیجو رنازاب یلاکعب يلع دراذناتسا تزگلا یمک دانش

 ییامن ٌ؛داوناخ زا هدشباختنا وضع جودزم هک دنتسه ییاهیلاگچ هب دودحم

 :هک تسا نيا اهارگیناوارف داقتنا تیبهاش .دنشابیم اههداد یلاگچ یارب

 تالکشم ؛تسین هناقمحا ٌةنعط کی نيا «؟یدروآ اجک زا ار نیشیپ یلاگج»

 و هیرظن نیب طابترا رد تیقفوممدع رطاخ هب اهنآ زا یشخب یلو دنراکرد یدج
 بسانم نیشیپ یلاگج» دننام یاهناقمحا تالاژس هب تارک هب نم .تسا لمع

 نیا .ماهدرک دروخرب «؟تسیچ (اههداد) لامرن یلاگچ رد 0" سنایراو یارب
 .تسا ینانوی یابفلا زا فرح کی طقف 7 هک تسا هناقمحا تهج نیا هب لاوس

 سپ رد هتفهن تیعقاو و هتفر رتارف ابفلا زا دیاب هعماج رتماراپ یلاگچ نتفای یارب
 هج رتماراپ نیا یرتشم رظن هب ؟تسیچ سنایراو زا روظنم .درک یسررب ار ۲

 ینعی ءامش تیمتحمدع نایب نادرامآ ةفیظو هک دیروآ دایهب ؟دریگیم ار یریداقم

 نيا دناوتیم لاّوس نيا . یلوقعم لکش .تسا یتالامتحا نابز هب یرتشم
 ملاس لاسنایم درم کی رد نوخ راشف تارییغت هب عجار امش ُهدیقع» هک دشاب
 .میراد رظن یلمع لتاسم هب هک یتلاح رد یتح اما «؟تسیچ ناتسلکنا رد
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 هدشنلح یدایز دح ات هک ار یعقار الماک تالکشم هک دوب دهاوخ هناقمحا
 هک تسا قداص یماگنه ًاصوصخم عوضوم نيا .مینک راکنا دناهدنام یقاب

 یارب ییاهشور ام .(دراد بلغا هک) دشاب هتشاد یدایز داعبا یرتماراپ یاضف

 رد (اهرتماراپ دروم رد هچ و اههداد دروم رد هچ) هریفتمدنچ یاهیلاگچ کرد

 یاههدیا زا یضعب هک تهج نيا هب ار نتوین نیناوق نانادکیزیف .میرادن تسد
 دنتفگیم هکلب .دندشیمن رکنم .دوبن یریگهزادنا لباق وا طسوت هدشیفرعم

 .دنیآیم راکهب مینک یریگهزادنا میناوتب هک اج ره و دنراد ینعم نیناوق نيا هک

 ةرابرد بلطم نيا هباشم .مینک عادبا یریگهزادنا یارب یرتهب یاهشور دیاب سپ
 توابع یرامآ تاقیقعت زا هنششومآف یاهدونعم .تسا قداص لاشحا

 لالقتسا ضرف نآ رد هک ,لامتحا بسحرب ندوب هریغتم دنچ ةديا نایب زا تسا

 هداهن اپریز تقیقح ابلاغ هک دوریم راکهب نانچنآ بلطم ندرک ناسآ تهج
 لامتحا اب هکنآ رطاخهب زین لالقتسا موهفم هک دوشیم شوماو ابلاغ .دوشیم
 هک بو (Bi y00 04H مییوگب هکنیا .تسا یطرش یموهفم دراد راکورس

 یارب ار اهنآ یتقو .دنامه زا لقتسم - دنهدیم یفداصت یاهنومن لیکشت

 طرش هب اهنآ .تسا یکحضم فرح ميريگیم راکهب ةربب۱ هب عجار طابنتسا
 .دنالقتسم مه زا 9

 هب یکمک چیه اههداد لیلحت هک دوشیم حرطم ثحب نيا تاقوا یهاگ

 اههداد ةدهاشم هب زاین راکنیا اریز دنکیمن رتماراپ یارب عیزوت کی یبایزرا
 .میراد زاین اههداد ٌهدهاشم زا لبق نیشیپ عیزوت کی هب ام هکیتروص رد .دراد

 ت مينکیم هدافتسا اههداد زا ام مه هک تسا تیعقاو نيا اب ریاغم فرح نيا

 تبسن نامرظن هک مينکیم یسررب سپس و دنراد تلالد یزیچ هچ رب مینیبب
 ار اهکی و رفص زا یاهلابند امش .دشاب هنوگچ اههداد روضح نودب زیچ نآ هب
 امش هچنآ فالخرب ایآ .دينکیم هحوت ینالوط شدرگ یکدنا دادعت هب و دینیبیم

 دشاب ریذپلدابت هکنآ یاجهب هلابند هک تفرگ هجیتن ناوتیم دیدرکیم ینیبشیپ
 دیتفرگ هجیتن هکنیمه و دیشیدنایم یگتسباو لیالد هب امش ؟تسا یفوکرام

 هک یماگنه .دینکیم رکف نآ شزرا هب .دهدیم فوکرام ریجنز لیکشت هلابند
 رگید دیشاب هدرک هدهاشم ار اهکی طقف امش رگا «تسا لوا یددع هبترم

 .دیریذپیم تسا هداد خر هک ار یبیجع یزیج طقف و دیدرگیمن لیلد لابند

 اهوگلا مه زاب ۱
Slلیلحت هک تسا یرتشم تیعقوم یتالامتحا فیصوت عقاو رد [لدم]  

 .دنکیم کمک نآ یبایزرا هب یرتشم یلعف یاههتسناد یریگراکهب و اههداد

 هب تسا مزال LD .تسا وگلا ةزادنا اهنآ زا یکی هک دنامیم یقاب لکشم دنج

 تسا مزال یآ ؟میریگب رظن رد یکمکریفتم ناونعهب ار یرگید یاهتیمک 2 زا ریغ
 الثم هدشاب هتشاد یرتشیب یریذپفاطعنا وگلا ات میهد شیازفا ار اهرتماراپ دادعت
 یماگنه جیوهس ؟مینک هدافتسا تندوتسا ی# عیزوت زا لامرن عیزوت کی یاج هب

 یتسارهب .درک یاهلالقاع داهنشیپ دشاب لیف کی ةزادنا هب دیاب وگلا تفگ هک

 هک ییوگلا ؛دریگیمرب رد ار زیج همه هک دراد ییوگلا بلطلامک یزیب نادرامآ

 دیاب امش و تسا یلمعریغ ییوگلا نینچ .تسا هدش هدیمان یناهج هاگدید

 اما .دیشاب عناق .دریگیمرب رد ار امش کیدزن قتالع هک یرتکچوک یایند هب

 زا کچوک اعقاو یاهایند ؟دشاب کچوک یدح هچ ات دیاب یباختنا یایند نیا
 نیا اهنآ اما .دنرادروخرب رایسب جیاتن ندروآ تسدهب ناکما و یگداس زایتما

 هتشادنربرد تیعقاو زا ار امش تخانش تسا نکمم هک دنراد مه ار بیع

 تسا نگمم .دوشیم باسح اهن ساسا رب هک یارت(ر|») هک یروطهب .دنشاب
دیاب هشيمه اما .تسا مزال یاهحلاصم سپ .دشاب یدایز یفنم زایتما یاراد
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 باختنا دیآیمرب نآ هدهع زا امش یتابساحم تاناکما هک ار ییوگلا نیرتگرزب
 زا و دینک باختنا یگرزب یوگلا هک تسا نيا نیمآتیقفوم دربهار کی .دینک
 یور وکلا یاههبنج مادک هک دینک نیعم ,یراوتسا هب طوبرم تاعلاطم قیرط

 ار اهنآ ناوتیمن هک ییاههبنج ینعی .دراذگیم یدج ریثأت امش ینایاپ ةجیتن
 .دیهد شهاک ار وگلا ةزادنا دیناوتیم هجیتن رد و ؛تفرگ هدیدان

 کچوک یایند نیا هک یگرزب یاهایند و یباختنا کچوک یایند نیب طباور
 لوادج پاچ ,ناتسلگنا رد جیار راک کی .تسا لمأت لباق .دنریگیمرب رد ار
 اهیلیخ .تسا نازومآشئاد تاناحتما جیاتن زا هدافتسا اب ًافرص سرادم درکلمع
 دننام یرگید لماوع و تسا یکجوک هداعلاقوف یایند ,نيا هک دننکیم لالدتسا

 یضعب .تفرگرظن رد دیاب زین ار هسردم هب شریذپ عقوم رد زومآسشناد درکلمع
 ییایند رد دناوتیمن رتکحوک یایند کی ءام تفایهر رد هک دوشیم هتفگ عقاوم

 .درک عورش لوا زا هرابود تسا مزال دشاب یفاکان یلوا رگا و دریگب یاج رتگرزب
 لامتحا یطرش تیهام کرد مدع زا یشان هابتشا کرد نيا .تسین روطنیا اما
 رد سپ .تسا 2 هب 2۷ (0,۵) امش یوگلا هک دینک ضرف .هنومن یارب .تسا

 ندوب لامرن رب تلالد 2۷ هک دينکیم فیصوت ار 0|:2(2, 0۵, 2۷, 16) امش عقاو

 نیگنایم یاراد 2 aay لامرن ضرف و 75 نتسناد اب ,رگید ترابع هب .دراد

 شرتسگ .هداتفارود تادهاشم روضح هب هجوت اب رگا .تسا 4 سنایراو و ۵
 La-~t(@,a,v) 4 SSI ینعی دوش حرطم تندوتسا یا عیزوت هب وکلا

 یلوا هک توافت نيا اب .دنراگزاس مهاب وگلا ود هاگنآ .دوش لیدبت ۶ صخاش

 ریداقم ۶ نتفرگ رظن رد اب امش .» -> 60 هک دراد ر طرش اپ تیدودحم نیا

 هب رتکچوک یوگلا کی زا روبع رد ًالومعم .دیاهتفرگ رظن رد ۶ یارب یگرزب
 طاحم و رتگرزب یوگلا هیبش یطیارش تحت رتکچوک یوگلا ,رتگرزب ییوگلا
 لامرن ۶ ییوگلا رد دیاش هنومن یارب .تسین نینج هاگ یلو «تسا نآ رد

 ندرک فرطرب یارب هار کی .دشاب لامرن 2(108) یرگید یوگلا رد و دشاب

 کی یفرعم ]٩[. دندرک داهنشيپ سکاک و سکاب هک یروطنامه ,لکشم نیا
 ناکما راک نيا رگا .دنشاب نآ وضع ود 1۵ع(2) و * هک تسا تالیدبت هتشر

 My ای تسامرفمکح 16۱ یوگا هک دیشابن نئمطم ًاعقاو امش و دشاب هتشادن

 نآ رد هک دینک فیرعت ییوگلا و دینک نایب لامتحا اب ار دوخ تیمتحمدع هاگنآ
 Sie jl یتمسق .دشاب ۱ - ۷ لامتحا یاراد 1/۱ و » لامتحا یاراد ۱

 رارق ثحب دروم هلأسم نيا .دوب دهاوخ 0(0/۱(2) هب 2 زا راذگ ,طابنتسا

 تیلباق و هدش زیهرپ هجو نیرتهب هب طلغ یاهضرف زا نآ رد و [۲۱]هتفرگ
 .تسا هدش هتفرگ ضورفم طالتخا

 .هاگهگ دسریم رظن هب نوچ تسا هدش حرطم گرزب یاهوگلا زا یتاداقتنا
 اب هنومن یارب .دنهدیم تسدهب یرتدب جیاتن ؛رتکچوک یاهوگلا اب هسیاقم رد
 یاهریفتم دیروبجم رگید تیمک نیدنچ یور تیمک کی نویسرگر نتفرگرظنرد

 شزارب هب رجنم راک نيا نوچ .دیریگن رظن رد ار یدایز (یتشگرب) روسرگر

 ارگیناوارف یاهشور زا هدافتسا ماگنه رد بولطمان ةبنج نيا .ددرگیم هابتشا
 ینامز هدیدپ نيا هک دهدیم ناشن «یزیب بوچراچ رد یاهیضق .دیآیم شیپ
 هک لیلد نيا هب اساسا .دیآیمن شیپ تسا هارمه مجسنم لیلحت کی اب هک

 یور یزاسهنیشیب زا دناوتیمن هعومجمریز کی یور یزاسهنیشیب [لصاح]

 ریز تسا طوبرم طالتخا تیلباق اب عوضوم نيا .دوش رتشیب هعومجم لک
 تسا یزیب لالدتسا کی لداعم تاعبرم نیرتمک ینعی شزارب یداع شور
 یور رب «تخاونکی عیزوت کی ینعی .بسانمان نیشیپ عیزوت کی زا نآ رد هک
 اضف دعب هک یتقو عوضوم نيا .دوش هدافتسا نویسرگر یاهرتماراپ یاهاضف

 دایز تالکشم !Las ole شیازفا اب اما .دروآیمن دوجوهب یلکشم تسا مک

 .دبآیم هابتشا شزارب ٌةلاسم نیابانب و [۳۶] دنوشیم

 ۱ ةرامش:۱۶ لاس ؛۷ ةرامش ۰۱۵ لامن ؛یضایر رشن

 ار درادناتسا یاهوگلا زا یاهعومجم یدامتم نایلاس یط نانادرامآ

 اهنآ یارجا یارب هک دنتسه هداس یردقهب اهوگلا نیا زا یضعب ؛دناهدروآ دوجوهب

 ةنايارگیناوارف لکش هک یماگنه اهوگلا نيا .دراد دوجو زین یانایار یاهرازفامرن

 دنمشزرا کشیب ,ددرگ ریذپناکما یمجسنم لیلحت ات دوش لیدعت و حرج اهنآ

 یضرفریغ یاهتیعقاو ساسا رب قیقد یزاسوگلا یاج هاگچیه دیابن اما ,دنتسه
 یارب هک تسا نيا نآ و .مينکیم رارکت ار یمهم داهنشیپ اجنیا رد ام .دنریگب ار

 ,لاثم کی ,راذگب لامتحا باسح هدهع هب ار راک ةيقب و نک رکف وگلا نتخاس
 al مهم اجنیا رد .تسا یرامآ یاهیسررب رد «یخساپیب» بولطمان ٌهدیدپ

 ندروآ رد وگلا هب و دنماجنایم یخسابیب هب هک ییاهراکوزاس هب عجار هک تسا

 کرد عون چیه ساسارب یرامآ نوتم رد دوجوم یاهوگلا یخرب .مینکر کف اهنآ

 .دوب کوکشم اهنآ هب دیاب نیاربانب .دناهدشن انب ءاههداد صقن لیالد زا یعقاو

 .دنوش یزاسوگلا لامتحا بسحرب دیاب تیعقاو ٌةرابرد یرتشم یاههتسناد
 صخشم نودب وگلا کی یگتسیاش هک هدش حرطم اهراب داهنشیپ نيا

 دوجوهب راک نيا ماجنا یارب مه ییاهشور و دوش شیامزآ بیقر یاهوکلا ندرک
 تسین یقلطم رما وگلا کی ندرک در هک مينکیم لالدتسا ام یلو .[۸] دناهدمآ

 شلیلد .دراد انعم تسا رتهب نآ زا هک ییوگلا اب هسیاقم رد طقف نآ ندوب دبو

 یایند :تسا :یاهسیاقم صخاش کی اساسا هک .تسا هتفیت لاشحا تاذرد

 نیا هب .درادن دوجو نآ رد قلطم هک تسا یبسن و یاهسیاقم یایند کی یزیب

 میمصت اجنآر د ؛تشگ میهاوخرب ۱۵ شخب رد میمصت لیلحت رد رگید راب هتکن

 رطاخ هب هکلب تسا بوخ هکنآ رطاخ هب هن هدیهد ماجنا ار یراک دیریگیم
 هک یمدرم .دنکیم روطخ امش نهذ هب هک تسا یرگید راک ره زا رتهب هکنآ

 اهادیدناک زا مادکچیه طیارش نوج دننکیم بانتجا نداد یار زا تاباختنا رد

 دوجو اب هک دننکیمن هجوت هتکن نيا هب دننیبیمن دوخ یاههتساوخ قباطمار

 بولطم ولو دننیزگرب دننادیم حلصا هک ار نآ دیاب ,اهادیدناک رد تیدودحم

 .دشابن

 یگنیهب ۲
 طسوت دیاب یعقاو یاهتیمتحمدع هک میدیسر عضوم نيا هب دوخ تحب رد
 قبط مزال تایلمع هاگنآ و دنوش هدناجنگ امش يوگلا رد .دنوش نایب تالامتحا

 رد تایلمع هک ییاهدمایپ هب لاح .دوش ماجنا اهنآ یور لامتحا باسح نیناوق
 یاههویش اب لباقن رد هژیوهب) دراد یرامآ یاهشور یور باسح نآ بوجراچ

 ةهزاب و ندوب رادینعم نومزآ دروم رد ثحب راک نيا اب و ميزادرپیم (ارگیناوارف

 یزیب یاهنومزآ ای اهدروآرب زا هک یدارفا .میهدیم شرتسگ ار ۶ شخب نانیمطا
 ماجنا یزیب تفایهر رد هک یراک اهنت هک دنرادیم راهظا هاگ .دننکیم هدافتسا

 عیزوت ینعی .تسا هنایارگیناوارف یوگلا هب نیشیپ عیزوت کی ندوزفا دوشیم

 بوچراچ رد ًادعب هک .دنیارف کی نتخاس یارب یرازبا ناونعهب طقف نیشیپ
 عیزوت تیمها هتفگ نيا اب .ددرگیم یفرعم دوشیم قیقحت نآ یور ارگیناوارف
 تسزرد»هتفگ نيا اما .دنریگیم هدیدان هذش دنیارف نآ فشک تاب هک ار نیشیپ

 امش رکفت ٌهوحن رد یدج یربیفت مزلتسم یزیب هاگدید لماک لوبق نوچ «تسین
 .تسا یرامآ یاهشور هب عجار

 نيا .تسا هدش هنیهب یاهنومزآ و اهدروآرب جارختسا یارب یدایز شالت
 نمیل ینغ هداعلاقوف یاهباتک ؛تسا دوهشم الماک یرظن تمسق رد عوضوم

 یاهنومزآ و اهدروآرب ندرک ادیپ یارب ییاهشور هب ًاتدمع «[۲۰۳ ۰ ۲۰۵]

 یلیالد اههداد لیلحت رد ,یمسرریغ روطهب gl و .دنراد صاصتخا بوخ

الثم .دوشیم هدیشک شیپ رگید دنیارف یاجهب دنیارف کی زا هدافتسا یارب



 یلدنیل سیند/رامآ ةنسلف

 یاهنیگنایم .هداتفارود تادهاشم دوجو تروص رد هک دنیوگیم قحهب یتقو
 طابنتسا عوضوم هب دیراذگب سپ .دناماخ یاهنیگنایم زا رتهب هدشحالصا

  یاههداد ندوب تسد رد اب 0 رتماراپ کی هب عجار رظنراهظا ینعی میزادرپب

 نیرتهب لابند هب تسا نکمم ارگیناوارف نادرامآ .۵ محازم یاهرتماراپ رانکرد

 .دشاب ۵ یارب یرادینعم نومزآ اي نانیمطا ةزاب ای یاهطقن دروآرب
 رد هک تسا نیا «هتخانشان یدایز دح ات و هجوتبلاج تیعقاو کی

 کی لک ینعی .دوریم نيب زا یگنیهب تالکشم مامت یزیب رکفت بوچراچ
 دیریگب رظن رد ار یلمعلاروتسد ؟دتفایم قافتا نیاروطچ .دوشیم دیدپان هلاسم

 اب رظن دروم رتماراپ یلاگچ ینعی (2,16|8) ةبساحم زا تسا ترابع هک

 یلعف تخانش زا یلماک فیصوت OSES نيا .یلبق شناد و اههداد هب هجوت

 :تسا دروآرب کی نیا .درادن دوجو نتفگ یارب یرگید ةتکن .تسا ۵ زا امش

 مامت .دوش هتفرگرظن رد 77 ةعومجم کی یور نآ لک رگا هک ءامش دروآرب اهنت
 چیه .دهدیم لیکشت هن اب تسا تسرد A Se) aly | Lt تاعالطا

 نیگنایم دروم .تسادیدناک اهنت و اتکی :درادن دوجو 2|0(0, 16 ) زا رتهب یزیج

 اب وگلا رگا .دیریگب رظن رد .دش هراشا نآ هب نالا نیمه هک ار هدشحالصا

 ابیرقت 7 ینعی هنومن نیگنایم لوح ۵ یلاگچ هاگنآ .دوش بیکرت هداس لامرن
bl col JL;رارق تندوتسا ی# عیزوت «لامرن عیزوت یاجهب هک دینک ضرف  

 0 یلاگچ .تروصنیا رد .(یدازآ ةجرد و یگدنکارپ :محارم رتماراپ ود اب) دریگ

 حالصا نیگنایم کی اساسا هک یزیچ لوح هکلب .دش دهاوخن زکرمتم 2 لوح

 شیپ راجان هب ندرک دروآرب Coy ,رگید ترابع هب .دوشیم زکرمتم ,تسا هدش

 .یگنیهب تاظحالم رطاخ هب هن و دیآیم

 ییاهتهابش سپ .دراد یگتسب نیشیپ هب ,نیسپ عیزوت «یزیب یاتکی دروآرب

 نتخاس یارب نیشیپ کی زا ود ره هک ارگیناوارف ینادرامآ و یزیب ینادرامآ نیب
 بوخ یاههویش عومجم) .دراد دوجو .دننکیم هدافتسا دوخ ٌهنیهب دروآرب

 تسا نيا رد یعقاو قرف .(تسا یزیب ةعومجم نامه ارگیناوارف بسانم و
 .دنکیم هدافتسا یزیب نادرامآ اب توافتم ییاهرایعم زا ارگیناوارف نادرامآ هک

 تیفیک دروم رد تواضق یارب یقطنم یراگزاس موهفم زا هدافتسا یاجهبًالثم
 ۱۶ شخب رد بلطم نيا ةرابرد .دیوجیم هرهب اطخ خرن موهفم زا ,لوصحم

JAYییامنتسرد لصا  

lel Setsةبساحم قیرط زا یرتمراپ  

  i |00 (r)»(ع/۵)م(۵) < )»)6(

 ۸۰/0) .دیریگب رظن رد 0 و ۸ تیمک ود زا یعیات ار 0|2(2) .دیآیم تسدهب
 .تسا لامتحا یلاگچ کی 0 تباث رادقم ره یازاهب ۰ زا یعبات ناونعهب

 یازاهب ۸۵ زا یعبات ناونعهب .تسا ۱ ربارب ۵ هب تبسن نآ لارگتنا و تبثم ینعی
 0(2|*) .تسین ۱ رباب نآ لارگتنا ًالومعم اما تسا تبثم 2 تباث رادقم ره
 حوضوهب (۳) یربارب زا .دوشیم هدیمان تباث 2 یازاهب ۵ ریغتم ییامنتسرد
 عبات قیرط زا دننکیم طابنتسا هب اههداد هک یکمک اهنت هک دوشیم هدید

 تسا ییامنتسرد لصا نامه نیا .دشابیم هدش هدهاشم 7 یارب ییامنتسرد

 طابنتسا رد یشقن چیه ,هدشهدهاشم هکنآ زا ریغ هب «2 ریداقم دیوگیم هک

 [۴| ترپلو و رگرب باتک .عوضوم نیا تابثا یارب مهم عبنم کی .دننکیمن افیا
Crus 

8۹٩ 

 .دراد یرامآ طابنتسا رد یاهدش هتخانش و مهم یاهدمایپ عوضوم نيا

 ضقن الاب لصا .دریگ ماجنا  ریداقم یور یریگلارگتنا لمع طابنتسا رد هاگره

 و بیراان یاهدروآرب .دشابن مجسنم تسا نکمم .هدمآ تسدهب شور و هدش
 عبات سپ .دنتسه هدید بیسآ لماوع وزج یمد تحاسم ندوب رادینعم نومزآ

 اب ؛ارگیناوارف بتکم رد ات دنکیم افیا یرتمهم شقن یزیب رامآ رد ییامنتسرد
 تسا مزال و تسین یفاک طابنتسا یارب ییاهتت هب ییامتتسرد عبات لاح نيا

 نایب لامتحا طسوت دیاب تیمتحمدع .دوش لیدعت رتماراپ عیزوت هب هجون اب

 زا روظنم تسا مزال ,هتکن نیا لیصفت و طسب زا لبق .ییامنتسرد هن و دوش
 )8,02( یاهرتماراپ و 2 یاههداد زا وگلا کی رگا .دوش نشور ییامنتسرد

 ره یازاهب «(0,0) زا یعبات ناونعهب 0,0|2(0) هاگنآ .دشاب هدش لیکشت
 ؛لاح نیا اب .تسا ییامنتسرد عبات کش نودب 2 ةدشهدهاشم و تبا رادقم

 ماش .ظقف دکلپ :تسیئ ییامتتسرح عیأق ماش لماش [۳) ریلی ره طابتتسا
 :تسا نآ لارگتنا

(> / p18, 2) plald) da. (۳ 

 .تسین لوبق لباق هراومه یراذگمان نیا اما .میمانیم 0 ییامنتسرد ار نيا ام

 رتماراپ یلاگچ زا 6//0(2) ةبنج طقف نآ راتخاس .تسا حضاوًالماک شلیلد
 ییامنتسرد بتکم نارادفرط و اهاریناوف هک .دوشیم لماش ار (0,)
 هکنیا رس رب ماع یقفاوت بتکم ود زا مادکجیه رد .دنرادن لوبق ار یمود نيا

 0, محازم رتماراپ کی روضح رد رظن دروم ی رتماراپ یارب ییامنتسرد عبات

 نيا یارب ادیدناک ییاتدنج لقادح .درادن دوجو دوشیم لیکشت یزیج هج زا

 مه 202/6, 40) زا .(۴) یلارگتنا ًةلداعم رد هنومن یارب .تسا هدش یفرعم رما
 0,۵|2(2) دوشیم ثعاب هک تسا یرادقم 4 نآ رد هک دوشیم هدافتسا

So Oh Codادیپ هک دهدیم ناشن اهادیدناک دّدعت .دشاب ممیسکام رادقم  

 رد تالامتحا یاجهبان تلاخد زا عنام هک هدننکیضار و بسانم یفیرعت ندرک

 .تسما نکدمییغ هدوش مارا
 ییامنتسرد هک تسا نیا .تسین یفاک ییاهنت هب ییامنتسرد هکنآ لیلد

 ازجم ةعومجم ود 8 و 4 رگا .تسین ریذپممج لامتحا فالخ رب
 یواست هکیلاح رد 24۸ ال ظ) > (4) + م() میراد هاگنآ .دنشاب

 تسرد 0(1) ییامنتسرد عبات کی یارب ۸(1 ال ظ) < 4(1) + 8(1)
 طابنتسا کی تارا رد عوضوم لوصا ناونعهب هک ییاهیگزیو نوچ .تسین

 هنوگ ره .دماجنایم یریذپعومجم هب (جیوهس راک رد الثم) دنوریم راکهب

 دروم رد ضقن نيا .ددرگ عوضوم لوصا ضقن ثعاب تسا نکمم یضقن
 و تسوپ گنر ةرابرد یلاثم ۵ شخب رد .دتفایم قافتا ییامنتسرد لصا

 دماشیپ کی ندوب رتلمتحم قیقدریغ موهفم بسحرب هک میدروآ تیسنج

 ينعم هب «لمتحم» ةملك رگا عقاو رد .دوب هدش نایب رگید دماشیپ هب تبسن
 ییامنتسرد .تسا تسرد لاثم نآ مه زاب دور راکهب اجنیا رد هدشفیرعت ینف

 یرورض رصنع اهنت اما .تسا طابنتسا لمعلاروئسد رد یرورض رصنع کی

 قداص طابنتسا دروم رد طقف ییامنتسرد لصا هک دیشاب هتشاد هجوت

 Ale ys cpl jl لبق .اههداد ةدهاشم زا دعب ٌهبساحم دروم رد ینعی .تسا

 رد اي شیامزآ حرط رد یلک روطهب SI باختنا یاههبنج زا یضعب رد ام
 .تسا یرورض اههداد زا یددعتم نکمم ریداقم نتفرگرظن رد .میمصت لیلحت

ig fans Yea)



 هنایارگیناوارف میهافم ۴
 ساسا رب و هتشاد هبلغ رامآ رب هنایرگیناوارف تفایهر دعب هب ۱٩۲۰ ٌةهد زا
 ٌتفایهر نيا هک مياهدید لاح نيا اب .تسا هدوب مه قفوم یلوقعم رایعم ره

 ناکما یزیچ نینچ روطج .دراد مجسنم هاگدید کی اب یدج یتاضراعت

 یزیب هاگدید ود ره هک دراد دوجو یگیو کی :تسا نيا ام حیضوت ؟دراد

 لاح هب ات هک یلماوع همه زا رتشیب ار اهنآ و دناکرتشم نآ رد ارگیناوارف و
 موهفم زا تسا ترابع یگدیو نيا .دهدیم دنویپ مههب هدش نایب اجنیا رد
 اب یمتحریغ یاهتیمک زا (2۱, 2۲,۰۰۰, 2:) نوج یاهلابند ."یریذپلدابت

 مأوت لامتحا عیزوت رگا تسا ریذپلدابت امش یارب هل طیارش نتفرگ رظن رد
 ,لاثم ناونعهب .دشاب ادروان اهسیدنا زا یتشگیاج یازاهب هقع طرش هب ءامش
 و ۱ تشگیاج یور 202۱ > ۲,۵۲ < 7|۵) 2۷ < ۳,۵۱ < 76|۵)
 یهانتم ٌهلابند ریز ره رگا تسا ریذپلدابت یهانتمان ٌهلابند کی .تسادروان ۲

 دوش دیکأت هک دش هرانشا تلع نيا هب Kg هامش» شقن هب .دشاب هنوگنیا «نآ

 امش .دنبای رییغت طیارش رگا و تسا یصخش و ینهذ تواضق کی یریذپلدابت
 .دیهد رییغت ار ناتهدیقع تسا نکمم مه

 هاگنآ .تسا ریذپلدابت (راب تیاهنیب) هلابند کی هک دیهد صیخشت رگا
 4 الثم هرتماراپ کی یفرعم اب زرامه هلابند of یارب امش لامتحا نامتخاس
 عیزوت ناسکی و لقتسم روطهب هلابند یاضعا ۷۶ طرش هب هک یوحنهب تسا

wl ose (IID) thasلامتحا عیزوت کی امش «تسا یمتحریغ رتماراپ  

 الومعم aud [VFN Pal cess ol jl هجیتن نیا .تسشاد دیهاوخ خآ یاب

 محازم ۵ و رظن دروم رتماراپ 6 نآ رد هک تسا (۵,۵) رصانع لماش هل
 هوالعهب و دنکیم لیمحت ار الاب رد هتفرراکهب راتخاس یریذپلدابت «نیاربانب .تسا
 هب یگتسب ۷ نینچمه .دنراد ار 111 یاههفلوم صاخ لکش 2 یاههداد

 یلونرب ٌةلابند هک یاهداس تلاح رد نیاربانب .دراد روبزم ًهلابند یناوارف صاوخ

 رادقم هک تسا ییاه#:: یدح تبسن * دریگیم ار ۱ ای * رادقم 2: و تسا

 رد .دهدیم صیخشت ار یریذپلدابت هک یزیب ینادرامآ ,نیاربانب .دنراد ار ۱

 ارگیناوارف نادرامآ کی ناونعهب اههداد دروم رد ار تواضق نیمه تقیقح

 .دنکیم نییعت زین ار رتماراپ یارب لامتحا رادقم هک قرف نيا اب دهدیم ماجنا
 .تسا هتشاد هطلس رامآ ملع رپ 1110 تادهاشم موهفم .متسیب نرق رد

 یرس یسررب رد ًالثم هتسا نشور ًالماک نآ ندوپ بسانما هک یتقو یتح
gilesتسا نکمم هنومن یارب .دوشیم هدافتسا هیاپ یوگلا ناونعهب نآ زا  

 دنیارف کی هب رجنم و .دوش ضرف 1110 0 زا یرادقم ناونعهب «قرو - 02-۱

 اههدیا 110 ضرف ةدودحم رد .دوش لوا ةبترم یطخ [یتشگرب دوخ] و یسرگروتا
 ٌهدودحم رد اههدیا نیا زا یضعب یتح .دنابسانم یناوارف اب طبترم میهافم و

 هک هدمآ دوجوهب یاهیرظن هک یروطهب .دنتسه اجب و بسانم زین یزیب نوناق
 یرامآ نوتم زا یضعب .دنادیم یناوارف رب ینتبم ار لامتحا و تیمتحمدع
 دودحم ار یرامآ یاهتیلاعف نیاربانب و دنراد راکورس 1[1) یاههداد اب طقف

 راک ةياپ رارکت اجنآ رد هک دنوشیم هتفرگ یبرجت مولع زا اهنآ یاهلاتم .دننکیم

 تیافک یناوارف لاح نيا اب .درادن دوجو رارکت نآ رد هک نوناق زا هن و «تسا

 اتکیریداقم اهرتماراپ .درادن دوجو اهرتماراپ یارب یرارکت الومعم نوج «دنکیمن
 هدافتسا ناکما ,لامتحا و یناوارف نیب یمگردرس نیاربانب .دنراد یمولعمان و

 یارب هجیتن رد و .هتفرگ نایارگیناوارف زا ار رتماراپ تیمتحمدع یارب لامتحا زا
 ار نانیمطا ةزاب دننام [ارگیناوارف هاگدید اب] راگزاسان یمیهافم هدوب مزال اپنآ
 .دننک فیرعت

1. exchangeability 

 ۱ ةرامش ۰۱۶ لاس ؛۲ ؛رامش ۰۱۵ لاس ؛یضایر رشن

 دوجوهب ثعاب یریذپلدابت ةدودحم زا جراخ رد یناوارف میهافم زا هدافتسا

 نتفگ اب ار دوخ تاراهظا ًالومعم نایارگیناوارف .دوشیم یرگید لکشم ندمآ
 هب یقطنم باوج هک .دننکیم هیجوت ,تساهنآ اب قح «تدمزارد رد» هکنیا

 یعقاو رادقم نانیمطا ةزاب کی ًالثم .«؟تدمزارد مادک» هک تسا نيا هتفگ نيا

 نيا ینعم هکنیا یارب .تفرگ دهاوخ ربرد تدمزارد رد راب ۱ - 0 تبسن هب ار

 زا یاهلابند رد ار 8 یاههداد صاخ دروم هک تسا مزال ؛مینک کرد ار بلطم

 plas aS دیآیم شیپ لاوس cel Ll cages یاج هباشم یاههداد یاههعومجم

 یاهعومجم عوضوم نیا کیسالک لاثم ؟دنتسه هباشم اههداد مادک ؟هلابند

 دوشیم هداد صیخشت هک شیامزآ 7 رد یزوریپ ۲ زا بکرم تساههداد زا

 TL میرادیم هگن تباث ار * ام ایآ هلابند نيا رد .تسا یلوترب ةلابند کی

 .تسا مهم عوضوم نيا ؟ار هدشهدهاشم یاههداد زا رگید یاهبنج ای و ار

 هکیلاح رد .دنهدیم تسدهب رظن دروم تلاح یارب یباوج یزیب نانادرامآ

 اهتلاح زا یاهلبند رد ار تلاح نآ تسا مزال الومعم ارگیناواف نانادرامآ یاب
 .دنهد رارق

 راک رد هابتشا زورب ثعاب تسا نکمم «یناوارف هب لامتحا تیدودحم

 ؛62 ؛یشنارگ تباث دننام یکیزیف یاهتباث نییعت ةرابرد یلاثم اجنیا رد .دوش
 رد هدشماجنا یاهیریگهزادنا مینک ضرف هک تسا یقطنم و لومعم .میروآیم

 یضایر دیما نامه مادک ره و دنتسه بیراان و لدابت لباق نامز و لحم کی
Gهدافتسا (7 یراج دروآرب ناونعهب اهنآ نیگنایم زا هک تسا یقطنم .دنراد ار  

 رانک نیگنایم ٌهبساحم زا لبق ار هداتفارود یاههداد دشاب مزال دیاش .مینک

 دیآیم تسدهب 5" ةبساحم اب .تسا دروآرب نیا هارمه هک یتیمتحمدع .میراذگب

 5/۷ رایعم یاطخ و تسا نیگنایم زا اهفارحنا عبرم نیگنايم ربارب 5۳ هک
 رگید ترابعهب اي هدشماجنا یریگهزادنا هک تسا یتاعفد دادعت n نآ رد هک تسا

 .دوشیم S| یارب نانیمطا دودح نییعت ثعاب.لمع نیا .تسا هنومن مجح

 نانیمطا دودح زا جراخ رد رتدیدج یاهدروآر ًالومعم هک دهدیم ناشن هبرجت
 Be کی .تسا هاتوک دح زا شیب هلصاف So gle a .دنراد رارق یلبق

 شلیلد .دوشیم گرزب یاهمیرج بجوم ,۶ ناگدننکدروآرب یارب یهدزایتما
 ياريذپ یبیرا رادقم نوچ اما .دنتسه بیرا اعقاو اهیریگزادنا هک تسا نيا

 کی یزیب تفایهر رد .دوشیم هتفرگ هدیدان .تسین یناوارف رب ینتبم یاههدیا

 نیسپ شدوخ هک نیشیپ کی زا ۶ یارب و دراد دوجو یبیرا نيا یارب عیزوت

ayy),ریگزادنا دنیارف هب هجوت اب الامتحا هک دوشیم هدافتسا «تسا یلبق  
 طقف نوچ دناکچوک رایسب رایعم یاهاطخ ًالومعم .تسا هدش میمرت و لیدعت
 نکمم هباشم تاهابتشا .دوشیم هتفرگ رظن رد تیمتحمدع ریذپلدابت ةفلّوم
 دنهاوخ التبم زدیا یرامیب هب هدنیآ رد هک ییاهمدآ دادعت ینیبشیپ رد تسا

 و یصخش راتفر رد تارییغت تسا نکمم اهینیبشیپ نيارد .دنهد خر .دش

 .دنوش دراو هنایرگیناوارف لیلحت رد دنناوتیمن هک یتارییغت .تلود یاهتسایس
 .دنوش هتفرگ هدیدان

 میمصت لیلحت .۵

 شرتسگ دعب و دش عورش اههداد شیامن و یروآعمج اب رامآ ملع هک دش هراشا

 .میمانیم طابنتسا زورما هک ار یدنیارف و اههداد یسررب و شزادرپ ات تفای

 ندیسر یارب میناوتیم ینعی .دراد دوجو مه نيا زا رتارف یاهلحرم .دریگبربرد

 لصاح اهنآ زا هک ییاهطابنتسا و اههداد زا نیزاغآ تکرح کیو میمصت کی هب
 میمصت لیلحت رد یقیقح یمهس نانادرامآ نم رظن هب .مینک هدافتسا دوشیم

ات دنهد شرتسگ یروط ار دوخ یاهطابنتسا و اههداد یروآعمج دیاب و دنراد



 یلدنیل سیند/رامآ ٌهفسلف

 ناوتیم هنوگچ هک هداد ناشن جیوهس و یزمر یاهشور .دوشب زین لمع لماش

 یارب شرتسگ نیا .تشاذگ شیامن هب میمصت لیلحت قیرط زا ار یاهیاپ میهافم
 طابنتسا کیزا فده میسرپب هک دوشیم هدیمهف رتهب ینامز ,لمع نتفرگربرد
 یاههداد طرش هب .) .هدنیآ یاههداد یارب م(|2) ندرک باسح لماش هک

 عجار ییاههداد هک میدرک رکذ یکشزپ ةرابرد یلاثم ؟تسیج «تسا 2 «یلبق

 رگا دتفایم یقافتا هچ دنزب سدح تساوخیم و تشاد تسد رد ییوراد هب

 ینعی ,تسا میمصت کی لماش لاثم نیا .دهدب یصاخ ضیرم هب ار وراد نآ

 تسا نکمم رگید ییوراد زیوجت ؛دوش زیوجت وراد مادک هکنيا هب عجار میمصت

 مينکیم یوریپ یزمر شور زا ام .دوش # دروم رد رگید طابنتسا کی هب رجنم
 تکرح یارب نآ زا میناوتب هک دراد شزرا ینامز طقف طابنتسا مييوگیم و
 یلیخ شزرا .دنتسین هدافتسا لباق هک یتزج یاههتسناد .مینک هدافتسا نیزاغآ

 شزرا ینامزاهنت دشاب شایرتمراپ لکش رد رگا یتح (02) .دنراد یمک
 سکرام .دناطوبرم مولعمان ی# اب هک تخیمآ یلامعا اب ار نآ ناوتب هک دراد
 هکلب ؛(طابنتسا) میسانشب ار ایند طقف هک تسین نيا هلاسم :تفگیم تسرد

 ناوتیم هنوگچ میشیبب دیراذگب لاح .(لمع) مهد ریقت ار نآ هک تسا نی
 .داد ماجنا یزیب هاگدید زا ار راک نیا

 زا یتسرهف میظنت .دندرب راک ار نآ نارگید و جیوهس هک یراتخاس
 رادقم کی رد تیمتحمدع .مینک ذاختا میناوتیم هک تسا # نکمم یاهمیمصت

 دهدیم ناشن هک دوشیم یقلت هجیتن کی (,6) تفج .دراد رزق (رتمااپ ای
 یقافتا هچ دیریگب ار 4 میمصت امش و دشاب هتشاد ار 6 رادقم رتمرا رگا
 لامتحا عیزوت کی طسوت 0 تیمتحمدع تسا مزال ارج هک میاهدید .دتفایم

 هداد ناشن دامن رد هک ءامش دوخ تامولعم حطس هب لمع نیا .دوش نایب (0)

 You .دشاب هتشاد یگتسبمه میمصت هب تسا نکمم .دراد یگتتسب دوش یمن

 و ,تاغیلبت رد ندرکن اي ندرک یراذگهیامرس زا تسا ترابع میمصت هک ینامز

 لالدتسا .0|8(2) میسیونیم نیلبانب .تسا هدنیآ لاس شورف هدنهدناشن 6
 ددع کی طسوت ناوتیم ار (0,0) یایازم هک دوش هداد ناشن ات دباییم همادا

 ینامز .دوشیم یقلت هجیتن تیبولطم ناونعهب هک درک نایب 0,0(۷) یقیقح

 رادروخرب یرتشیب تیبولطم زا هک دوشیم هداد حیجرت یرگید هب هجیتن کی
 رادقم هک تسا نآ میمصت نیرتهب .دنوش انب هنالقاع اهتيبولطم نیا رگا .دشاب

 ینعی امش راظتنا دروم تیبولطم

| (۸ dé 

 فیصوت اب نآ بیکرت و تیبولطم عبات ندرک هفاضا .دناسرب رثکادح هب ار
 اب دیاب تیبولطم .دماجنایم میمصت dls Lo a تیمتحمدع یتالامتحا

 شزرا زا یصخاش هکلب تسین شزرا زا یصخاش افرص اریز دوش نایب تقد
 هجیتن نیرتدب و ۱ تیبولطم یاراد هجیتن نیرتهب رگا .تسا لامتحا سایقم رد
 تسا (0,6) تببولطم یاراد (,0) ٌهجیتن هاگنآ دشاب ۰ تیبولطم یاراد

 ۷0, 0) سناش کی (ب) و یمتح ٌهجیتن (فلا) نیب یقرف امش هکنیا طرش هب

 ینهذ ٌةبنج هب) دیشابن لئاق (نیرتدب یارب ۱ - *(0,0) و) نیرتهب یارب
 ناکما یضایر dual a aS Cul لامتحا راتخاس نیا .(ةیشاب .هتنشاد هحوت

 .دریگ رارق هدافتسا دروم میمصت باختنا هب طوبرم رایعم اهنت ناونعهب دهدیم

 رد دمآرب کی رگا .هنومن یارب .دریگیم ربرد ار هجیتن یاههبنج مامت تیبولطم

 یلوپ ةبنج اهنت هن نآ تیبولطم .دشاب دنوپ ۶ غلبم هب یدرب رامق یزاب

 لوپ ساسا رب طقف هک اهلیلحت یضعب .دراد ربرد زین ار ندرکرامق ناجیه هکلب

 .دنتسه صقان «تیبولطم هاگدید رد تیدودحم رطاخ هب .دناهدش یزیرهیاپ

۶۱ 

ansهک روطنامه :دیشاب هتشاد  P(A)ةکلپ تین ناذزامآ تیمتحمدع  

 شقت .تسا هدنریگ میمصت نآ زا مه تیبولطم «تسا یرتشم تیمتحمدع

 هدنک ناس تیبولطم عبات کی لکش هب ار یرتشم Ble هک تسا نیا نادرامآ

 هتشاد هجوت نینچمه .دنکیم نایب لامتحا اب ار وا تیمتحمدع هک روطنامه
 نامه هک دراد دوجو هدنریگمیمصت کی طقف دوشیم ضرف لیلحت رد هک دیشاب

 هک دنشاب رفن نیدنج «امش» نیا تسا نکمم دنج ره .تسام نتم یءامش»

 زا مادکچیه .دنريگیم یعمح هتسد یمیمصت و دنهدیم pee هورگ کی

cleفده هدنریگمیمصت دنح اب ود هک یدروم لماش اجنیا رد هدشحرطم  

 کی نیا Cound det atatls LO مه اب ًانیحا ای دنشاب هتشادن یکرتشم
 .تسا تیبولطم یضایر دیما ممیسکام یارب مهم تیدودحم

 رثا رشیف هک ینامز زا لقادح نانادرامآ ةقالع دروم تاعوضوم زا یکی

 ًهللسم کی .هلاسم نيا .تساهشیامزآ حرط .[۱۷] درک هضرع ار دوخ ناشخرد

 .دجنگیم یبوخ هب ؛دش هداد حرش نالا نیمه هک یلوصارد و تسا یریگمیمصت

 نيب زا دیاب هک دشاب نکمم یاهشیامزآ زا یاهدر زا یوضع « دینک ضرف
 نینج زا تسا نکمم هک دشاب ییاههداد رگنابامت 1 و دوش باختنا یکی اهنآ

 اب هک دننکیم لند ر یفده ًتدعاق اهشیامزآ نیا .دنوش لصاح یشیامزآ
 ۵ اب تیمتحمدع ,لومعم قبط .دوشیم نایب 4 (ییاهن) میمصت کی باختنا

 یاههداد دروم رد طابنتسا هک یتقو مه یهیاشم لیلحت) .دوشیم هداد شیامن

y wots]زا تسا ترابع لمع و شیامزآ ییاهن ٌهجيتن (دوریم راکهب تسا  

 سپ .دیهدیم تبسن 6,25, 4,0) تیبولطم کی نآ هب هک (ع, 2, 0,۵)

 اب تسا ربارب تیبولطم یضایر دیما

p(@le, x, d) dé (0)۳3ت 0(  

 اب لبصاح سیسالام .ibe tha gorge )8( تیرابع هک تب یا
Ue, 2)اب تسا ریاب نآأ یضابر دیما .دوشیم هداد شیامن  

[ een) pale) ax. (¥) 

 حوضوهب تیمتح مدع «تسا هلحرم نیارد یمتحریغ لماع اهنت هک ییاجنآ زا

 حرط (۶) ترابع ییاهن یزاس ممیسکام لصاح .تسا 6 شیامزآ هب هتسباو
 .تسا :هتیقب نشیامزآ

 دنج ره .دینک هحوت دنوشیم هدرب راکهب اجنیا رد هک یلوصا یگداس هب

 یط لحارم زا یاهلسلس .دشاب راوشد تسا نکمم مزال یکینکت تایلمع
 یمتحریغ یاهتیمک یور یضایر دیما نتفرگزا دناترابع بوانت هب هک دوشیم
 هب طورشم دیاب تیمتحمدع ره .نکمم یاهمیمصت یور یزاسممیسکام و

 بوسنم ییاهن دمآرب هب تیبولطم .دوش هبساحم رظن دروم نامز رد اههتسناد
 حارختسا نآ زا 6,2(7:) دننام (راظتنا دروم ی)اهتیبولطم ریاس و دوشیم

 .دروآیم دوجوهب اهشیامزآ حرط یارب یمسر بوجراچ کی نیارف نیا .دنوشیم
 .دش نایب نالا نیمه نآ تایلک هک یشور زا لوقعم دقن کی دسریم رظن هب

 .دنوشیمن ارجا نهذ رد ییاهن میمصت کی اب اهشیامزآ زا یرایسب :تسا نیا
 نيا ناوتیم .دنوشیم ارجا ۵ دروم رد تاعالطا یروآعمج یارب طقف هکلب

 عجار تاعالطا .درک ظوحلم .میمصت کی ریبعت شرتسگ اب ار عوضوم زا هبنج
 لامتحا اب لومعم قبط هک تسا 0 دروم رد امش تیمتحمدع هب هتسسباو 0 هب

طوبرم یلاگچ باختنا دروم رد 4 میمصت دینک ضرف سپ .دوشیم نایب



۶۳ 

 رتشیب .تخاس تیبولطم عبات کی ناوتیم دعب .دشاب ,6,2|0(0) اجنیا رد

u(e,x,d,0) = u(e,x) + u(d, A) (Y) 

 طابترا هب .ییاهن جیاتن لماش یمود و تسا شیامزآ ةنيزه لماش هلمج نیلوا
 اجنیا رد .دینک هجوت ٩ شخب رد هدشداهنشيپ یهدزایتما دعاوق و *(0,9) نیب

 ٩ میمصت هب بوسنم هک دوش ضرف یتبثم زایتما تسا نکمم 0,0,۰(۷)
 صخاش .دراد ار 0. رادقم رتماراپ هک یماگنه تسا 6|0(2,:) مالعا یارب

 :نناش لومرف (0) زا هدمآ تسدهب تاعالطا یریگزادنا یارب لومعم

/ p(6) log{p(6)}40 

 .ُتسنا

 ندومزآ اب طابترا رد ار میمصت لیلحت رد هدافتسا دروم نابز نارگید و نمین
 .تسا 7 ضرف در ای شریذپ یارب یریگمیمصت زا تبحص هک اجنآ ,ضرف
 رد لمع کی ار ندرک در اي لوبق میزاجم هک دراد دوجو یدراوم .دناهدرب راکهب

 دوجو مه یرگید دراوم لباقم رد .ایشا زا هورگ کی ندرک در دننام .میریگب رظن

 یاههداد اب دروم رد یطابنتسا ناونعهب |, D(H |x, K) ميناوتیم هک دراد
Zدش ضرف لبق فارگاراپ رد هک روطنامه .میروآ تسدهب 1 یاههتسناد و . 

 و دنتسه ربتعم لکش ود ره .تفرگرظن رد میمصت کی ناوتیم ار مود لکش
 هب الماک و دریگیم ربرد ار هاگدید ود ره ام ةفسلف .دنراد زین نوگانوگ فراصم

 .دینک یزاسوگلا ار دوخ یور شیپ تیعقاو هنوگج هک دراد یگتسب امش دوخ

 نوگانوگرایسب یاهتیعضو دناوتیم هک تسا نآ «یزیب میاداراپ مهم یگزیو کی
 .دریگب ربرد یداینب لصا یدودعم کمک هب ار

 راهظا ضرف ندومزآ هب عجار ثحب رد یرامآ نوتم ناگدنسیون زا یضعب
 نکمم اهنآ زا یضعب هک دراد دوجو یدایز فلتخم یاهتیعضو هک دناهدرک

culدراوم .دننفاب یطابتتسا ًافرص رگید ,یضعب و دنشاب لمع لماش اعقاو  

 متخ یاهدیچیپ یاهتیعقوم هب «ییامنتسرد دننام .دندش هداد حیضوت هک یرگید

 ناهنپ ثعاب یگدیچیپ نوچ .دنتسه یگدیجیپ قشاع مدرم زا یضعب .دنوشیم

AYییامنتسرد لصا (ةراب رد مه زاب)  

 طابنتسا یارب یاهیپ دناوتیم ییامنتسرد لصا هنوگچ هک میدید ۱۳ شخب رد

 .دننکیم راکنا ار عوضوم نيا ارگیناوارف یاههیرظن زا یرایسب یلو ؛دشاب
 اساسا ,تسا میمصت لیلحت وزج شیامزآ حرط هک یماگنه ییامنتسرد لصا

 رد .تسین قداص رگید (۶) ترابع رد 2 هب تبسن یریگلارگتنا رطاخ هب
 هب اههداد .دینک ارجا ار شیامزآ مادک دیریگیم میمصت هک یتقو ,هلحرم نیلوا

 تیمتحمدع نیا .دنایمتحریغ امش یارب «دینک باختنا هک یشیامزآ ره طرش

 فذح (۶) ترابع رد یضایر دیما نتفرگ اب و دوشیم نایب 6|2(2) طسوت

 دینادیم ار ۵ رادقم ییاهن یریگمیمصت رد ای طابنتسا یارجا رد .دوشیم

 رظن رد ار رگید یاههداد رادقم تسین مزال سپ .دناسرتسد رد اههداد نوچ

 حرط lees اب هک یماگنه .تسا ییامنتسرد دیراد زاین هک یزیچ اهتت .دیریگب
 دیاب تاناکما مامت و دنتسین تسد رد ًاملسم اههداد «دیراد راکوزس شیامزآ

 طیارش تیمها ,نیسپ و نیشیپ یاههداد نیب لباقت نيا .دنوش هتفرگ رظن رد
 ریغتم ود زا یعبات لامتحا .دهدیم ناشن .دیاهجاوم تیمتحمدع اب یتقو ار

 .ریغتم کی هن تسا

 ۱ رام ۱۶ لاس؛۲ Splat ۱۵ لاس :یسضایر رشت

 یلکش لماش دناوتیم شنانزآ یسررب هنوگج هک میهدیم ناشن ریز رد

 نامه ینعی ؛تسا نایگیناارف ةدافتسا دروم هک هب تبسن یریگلاگتن زا
 دروم تیبولطم هک دیریگب رظن رد یمیمصت ار 6,2(*4) .دشاب ءاطخ حر

 ار (۵) ترابع «2 هب تبسن یضایر دیما .دنکیم ممیسکام ار (۵) راظتنا

 تشون ريز تروصهب ناوتیم

// uf{e, x, d*(e,x),@)}p{Ole, x, d*(e, x) }dOp(zle) dz. 

Je 

p{dle,x,d*(e, x)} = p(Ole, x) 

 هلأسم هب ار یدیدج طرش چیه 2 و « زا یعبات «" ندرک هفاضا نوچ و

p(xle, 0( p(Ple)/p(ale). 

 یریگلارگتنا بیترت ندرک اجهباج و یضایر دیما رد تیمک نيا نداد رارق اب
 میراد

1 ufe,x,d*(e, x), 0)}p(ale, 0) dx p(6le) dé 

 ناشن ار  هب تبسن هنایاگیناوارف یریگلارگتنا لکش نامه یلخاد لارگتنا هک
 3 لماش میقتسم روطهب هک یتیبولطم اب .تبا شیامزآ کی یارب .دهدیم

 اب تسا ربارب طوبرم لارگتنا .تسین

۳ dz. 

 یور [ 6,۵|2(2) 47 هلصافالب ۱ - * تیبولطم و میمصت ود یازاهب

 .میراد رایتخا رد ار انشآ یاطخ عون ود ره و هنومن یاضف زا یاهعومجمریز

 نيا الومعم نوچ دوشیم یمگردرس عون کی ثعاب اطخ یاهخرن دوجو
 هاگیاج نیاربانب و .دنوش لرتنک دیاب هک دنریگیم رظن رد ییاهتیمک ار ریداقم
 ساسا رب ام یلصا یسررب هک یلاح رد .دنراد میمصت لیلحت رد یاهدمع
 اهاطخ دوش لامعا تیبولطم راتخاس هک یماگنه .تسا تیبولطم راتخاس

 تسنا نکسم نوگانوگ یاهاطش نتفرگ رظن رد اما .دنولیم لزتنک دونسپدوخ
 یزیب هاگدید .دوش تببولطم راتخاس رد هتساوخان تارییغت هتشر کی هب رجنم
 حرط «هنومن یارب .دنتسه es یاهادروان oles هن و اهتیبولطم هک تبسا نیا

 تسا نکمم هدشنییعت شیپ زا یاطخ خرن هب یبایتسد [ul poles کی

 .دوش صخشم دیاب تیبولطم ءاطخ یاجهب .دشاب لوقعمان

 هرطاخم #۷

 حالطصا نیا .میاهدرکن هدافتسا نآ زا لاح هب ات هک تسا یاهژاو هرطاخم

 ضرعم رد نتفرگ رارق ناکما :تسا هدرک فیرعت نینچ [۱۳] ثروکاد ار
 اب .تشاد دهاوخ بولطمان ییاهدمایپ اهنآ عوقو هک یمتحریغ ییاهدادیور

 دراد دیکات ندوب بولطما و نایز رب رتشیب نانادرامآ بلغا دننام ثروک اد هکنآ

 میمصت لیلحت ام هچنآ رد ار یلصا رصنع ود وا فیرعت تیبولطم و دوس رب ات
 عقاو رد توافت .دریگیم رظن رد chy تیبولطم و تیمتحمدع ینعی میمانیم

 ام ییانبم ثحب و تسا هتسباو ریغتم ود هب هرطاخم هجیتن رد .تسا یظفل

شزرا و تیمتحمدع بسحرب ریغتم ود نيا ییادج هب هتسباو ۲ شخب رد



 یلدنیل سیند/رامآ هفسلف

 تسا نيا هدرک یوریپ نآ زا مه ثروکاد هک لومعم شور SE eel b .تسا
 .دننک راکنا ار ییادج نیا و دننک نایب ددعکت کی اب ار هرطاخم صخاش هک

 دحاو بسحرب ۱ر۷ ربارب یلیام ۱۰۶۶ زاورپ هب طوبرم ًةرطاخم رادقم ؛نیاربانب
 .تسا عافد لباق ریز لیلد ساسا رب هتفگ نيا .تسا بسانم

 هک .دناسریم ممیسکام هب ار تیبولطم یضایر دیما رادقم .هنیهب میمصت
 اب تسا بسانتم 2 یاههداد یارب

۳۹0 

 تشون ريز رادنزو ييامنتسرد تروصب ار نآ ناوتیم و

| (2.8) 0۵ 

 و ضورفم ,Goals Gly ued cpl -w(d, A) = u(d 8( (0) نآ رد هک

 fale ود ینعی لامتحا و تیبولطم هب هدش هداد ییامنتسرد کی یارب نیاربانب

 برضلصاح هب طقف هکلب ,تسین هتسباو هناگادج روطهب le ded یساسا
 یتلاح رد ار لقاع ناسنا کی امش رگا ,رگید ترابع هب .تسا هتسباو ود نيا
 نایب ار دوخ راکفا هک یتلاح رد هث) دهدیم ماجنا یلمع هک دینک هدهاشم
 زا ر لمع و رکف لماع ود :هدشهدهاشم لامعا ساسا رب هیناوتیمن (دنکیم
 .تسا نزو عبات دینک صخشم دیناوتیم هک یزیچ اهنت .دیهد صیخشت مه

 .دراد دوجو لامتحا زا تیبولطم یزاسادح یارب لیلد نیدنج «لاح نیا اب

 ine نودب ایند حیحص کرد ینعی تسا طابنتسا هب زاین لیلد نیرتمهم

 یارب امش یتالامتحا راتخاس قیرط زا زایننيا هک دیوگیم هفسلف .لمع هب
 باسح ةءدودحم رد الماک تایلمع .طابنتسا ةطیح رد .دوشیم هدروآرب ایند

 دندقتعم یناسک .دوشیم ادج تیبولطم زا نیاربانب .دریگیم ماجنا لامتحا

 شیاهدربراک زا هک یماگنه .ضحم مولع رد لوادتم لکش هب طابنتسا هک

 هک تسا نيا مهم عوضوم کش نودب .تسا بولطمان دوش ادج یروانف رد

 زا ادج هک یلمع هن و دشاب یریگمیمصت یارب بسانم یبلاق رد دیاب طابنتسا
 بسانم روظنم نیا یاربًالماک یزیب طابنتسا هنوگچ هک میدید .تساهدربراک
 طابنتسا قوقح یاههبنج زا یضعب هنوگح هک مينيبیم ۱۹ شخب رد .تسا

 .دننکیم ادج میمصت زا ار

 ةقالع رد گیدمه زا تیبولطم و لامتحا یزاسادج یارب رگید لیلد کی

 هتفهن ,فلتخم یءاهامش» نیب طابترا عقاو رد و گیدکی اب طابترا هب مدرم
 .دیریگب رظن رد دش حرطم الاب رد هک ار یلیام ۱۰۰۶ زاورپ هنومن یارب .تسا
 امیپاوه دروم رد یلبق هدش هدهاشم ثداوح خرت هب تابساحم زا یتمسق

 نکمم امش .تسا هتسباو امیپاوه زاورپ بقاوع هب رگید تمسق و دراد یگتسب
 القم .دیهد ناشن دوخ زا fale go gal ple رد یتواثتم یاهاعل|سکع تسا
 تسا نکمم تحاران یاهیلدنص رد نتسشن اهتعاس رپ دارفا یارب هک مینادیم

 تسا نکمم نیاربانب .دهد شییزفا ار نوخ نایرج رد یتالکشم زورب رطخ
 تداوم نون زا قرص هک دشاب يا یاب روا اب تواضم تداوح ی نا امش یبایورا
 لاسئایم ملاس لماعریذع گی «لیاقم وه .دییم تسمه ایاوه هب طوبرم
 تسا نکمم .تسا هتسشن کی هجرد تمسق رد یرتتحار طیارش رد هک

 ol gi هاش نم هک نفاطلام تبار طاش هب DBs lel eagles لب تعاوعم راهآ
 تاظحالم نیا زا .دشاب هتشاد تیبولطم ةرابرد یتوافتم رظن دهد ماجنا رفس

 کیکفت رگیدکی زا دیاب ار هثداح کی بقاوع و ثداوح خرن هک دیآیمرب نینچ
 هکیلاح رد 4 یرگید زا و درک هدافتسا یکی زا ناوتب تسا نکمم نوج .درک

 .دوب دهاوخ راوشد ییاهنت هب نزو عبات زا هدانتسا

۶۳ 

AAمولع  

 رد هن تسا bl شور رد طقف مولع تدحو» :تسا as نوسریپ لراک

 یلو تسا مولع وزج کیزیف مییوگب هک تسین تسرد .[۳۳]«شیاوتحم
 یایند هب یشرپ دنمرنه دننام نادکیزیف هک تسه یعقاوم .تسین تایبدا

 ًةدنسيون ییاسانش هب دناوتیم نتم کی تاملک دادعت لیلحت .دنکیم لیخت

 رتمهم عوضوهب کیزیف رد یملع شور .دنک کمک اضما دقاف يبدا نتم کی
 نآ زا ناوتب یاهتشر ره رد هک دراد ار هوقلاب ناکما نيا اما تایبدا رد ات تسا

 .درک هدافتسا

 هتشون شسرپ نیا هب حساپ رد یرامشبب نوتم ؟تسیچ لماش شور نيا
 .ماهدرک ادیپ ار باوج منک اعدا نم هک دوب دهاوخ هناخاتسگ و تسا هدش

 یروآدرگ ةرابرد دوخ قیمع تاعلاطم رد نانادرامآ هک مراد خسار داقتعا اما

 رد باوج و دناهدروآ تسدهب ار باوج .هتسنادن مه دیاش ءاههداد لیلحت و

 دیلوت ثعاب هک ندرک شیامزآ .تسا رتتسم «دش هئارا اجنیا رد هک یاهفسلف
 رامآ نیب طابترا سپ .تسا یملع شور رد یلصا رصنع کی ؛دوشیم اههداد

 زا تسا ترابع یملع شور هاگدید نيا زا .تسین روآبجعت یبرجت مولع و

 یار قیرط زا «لاتعا ناب هب مش یتتعبیغ یابند hye امش رظن نایب
 دمآزور یارب اههداد نآ زا هدافتسا و اههداد ندروآ تسدهب یارب ییاهشیامزآ

 نیا رد هجرگا .ایند هب تبسن ناترظن ندرک دمآزور ,هحیتن رد و لامتحا نازک

 تالس یی برضطاس نیک امآ نوین AST یویب رامآ رپ الوم» روم
 المع زین Vise (qe) ندرک هفاضا اب رضاح اجهمه محازم یاهرتماراپ
 .تسا یرامآ یسررب ياريذپ مه شیامزآ حرط «میدید هکروطنامه .تسا مهم

ote,و لالما نسب بیات هی هک تسا لسارم زا یاهلاشح لماش یملع  

 دنمشناد ره .دش نایب ۸ شخب رد هک روطنامه .دننکیم رییغت ؛ندرک شیامزآ
 اههداد یروآدرگ قیرط زا دیاقع نيا هک دوخ صاخ دیاقع اب تسا «امش» کی

 مولع ساسا ارآقافتا ای عامجا نيا هب ندیسر .دنوریم شیپ یگنهامه یوس هب
 .تسا ینیع

 رد هک یشور هب نادنمشناد هک دناهتفرگ هداس هاگدید نیا هب ار داریا نیا

 رادینعم یاهنومزآ هک تفگ ناوتیم یتح .دننکیمن لمع .دش نایب لبق فارگاراپ
 ًةفسلف هک تسا نآ ضارتعا نیا باوج .دنهدیم ماجنا ار یمذد تحاسم ندوب

 تسین نادنمشناد لمع ٌهویش نایب ام فده .یفیصوت هن تسا یزیوجت ام

 .دندرکیم هح دننک لمع دیاب هنوگح دنتسنادیم SI هک تسا نیا نایب هکلب

 يور هک یمهم صقن .دنکیم مهارف ار «هنوگچ» نیا باوج لامتحا باسح

 رد تالامتحا یبایزرا یارب بوخ یاهشور دوبن «دراذگیم رثا «هنوگج» نيا

 .تسین سرتسد رد امش ییامنهار یارب یریذپلدابت ضرف چیه هک تسا ینامز

 رد اما .تسامش نیشیپ عیزوت نییعت یارب ضرف نيا هک دوشیم هتفگ الومعم
 عقاو رد دوشیم مولع هب هک یتالمح زا یضعب .تسا نآ زا رتهدرتسگ عقاو
 دنتسه اجب تاضارتعا نیا رتشیب .تسا نادنمشناد راتفر یگنوگج هب هلمح

 ویش هن) لمع یارب هدش زیوجت یاهدرادناتسا هجوتم رگا تالمح عون نيا یلو
 و دنتسه ناسنا نادنمشناد .دشاب هدنبوک ردقنیا تسناوتیمن دوب (جیار لمع

 هک یدنمشناد هک دوب راودیما ناوتیم .دراذگیم ریثأت اهنآ راک رب ینوریب طیارش
 نامزاس مادختسا رد هک یدنمشناد ای دنکیم راک یتیلم دنج تکرش کی یارب

 دنوشیم لثاف اههدیدپ یاب هک ییالامحا ظاسل زا اه ,تسا تسزطیخم

 دوریم نامگ یلو .دننک دمآزور ساسا نآ رب ار دوخ راکفا و دنشاب توافتم مهاب

 هب یزیب تفایهر هک تسا نیا نم دیما .دشاب نایم رد مه یرگید لتاسم هک

 ناغلبم یاهلالدتسا زا مادک ره رد هابتشا ای و یبیراان هنوگره نتخاس راکشآ

.دنک کمک اههیرظن



۶۴ 

 ییانج قوقح .4
 یصخش ٌةقالع لیلد هب لوا :مروآیم هلاقم نيا رد لیلد ود هب ار شخب نيا
 هدروآ دیدپ هقالع نيا هک یداقتعا تلع هب مود و ,یهاگداد ثحابم هب دوخ

 شور یاریذپ ییانج قوقح مهم یاههبنج زا یضعب هکنیا هب داقتعا .تسا
 طوب رم یسرداد دنیارف هب اههبنج نيا .تسا لبق شخب رد ثحب دروم یملع

 مدع .دراد دوجو تیمتحمدع مهتم ندوب راکهانگ ؛هرابرد نآ رد هک دنوشیم

 نآ دیما و دوشیم لیدعت .دهاوش لکش هب ییاههداد Log ادب هک یتیمتح

 نیا .دیآ تسدهب مهتم ندوبن ای ندوب راکهانگ دروم رد یرظنقافتا هک تسا

 BLS زایتما .دجنگیم .هدش حرطم اجنیا رد هک ییوگلا رد حوضوهب بلطم

 اب نادنمشناد طسوت اهنرق راک نیا و تسین الکو نآ زا یراصحنا روطهب تقیقح
 sight pig ام هخسه قوتس زآ ییافهبتج .تسا هدشیم ماجنا تیتفوم
 مرج اب طقف اههاگداد یلو .دنک هفاضا نآ هب یزیچ دناوتیمن یملع شور هک
 ود نيا ام دننام مه نانادقوقح .دننک رداص مه مکح نان GT .«دنرادن زاگورس

 طابنتسا ناونعهب بیترتهب ناوتیم ار دروم ود نیا .دناهدرک ادج مه زا ار دروم
 .درک دادملق (مکح ندرک رداص) یریگمیمصت و (مرج صیخشت)

 mw) 6) تسین راکهانگ ای (6) تسا راکهانگًاعقاو ای هاگداد رد مهتم

 نایب 67(2) لامتحا بسحرب دیاب نیاربانب .تسین یمتح مهتم ندوب راکهانگ
 تروصب اههداد (.دوشیمن روظنم یراذگدامن نیا رد یلبق یاههتسناد) .دوش

 ضورف ود طقف نوج .دوشیم دمآزور لامتحا و دنیآیم تسدهب 17 دهاوش
 :تسا رتتحار اهتخب اب ندرکراک حس 6 اي 6 :دراد دوجو

o(G) = p(G)/p(~ G). 

 میراد زیب ٌهيضق زا هدافتسا اب

P(E|G) 
aE] ~ a) %) o(G|E) = 

 لماش دهاوشًالومعم .تسا ییامنتسرد تبسن رد هیلوا تخب برض لماش هک
 شور هب ار محازم یاهرتمااپ ناوتیم ًالوصا اما .دنتسه محازم یاهرتماراپ
 نیدنج تسا نکمم نوچ .درک فذح عمج نوناق زا هدافتسا اب ینعی لومعم

 ,دشاب هتشاد دوجو .تسا هدومیپ مهتم هک یهار زا ریغهب ؛مرج باکترا یارب هار

 اب .دش دنهاوخ 2( حس () ترابع دراو عقاوم رتشیب محازم یاهرتماراپ
Mela!تبسن رد یپردیپ برض اب و دنوشیم حرطم یرتشیب دهاوش ؛یسرداد  

 دراد دوحو هک یلکشم .دوشیم صخشم ییاهن تخب هرخالاب ییامنتسرد

 نکمم کرادم یپردیپ Shel in 0۵ اي 6 زا مادک ره ضرف هب هک تسا نيا

 نشان مع زا لس تسا
 و نوخ هل دننام یملع دهاوش دروم رد شور نیا دربراک لاح هب ات

 هتسباو یلک روطهب نآ دربراک تیلباق .[۱] تسا هدوب هارمه تیقفوم اب ۸
 هوقلاب ناکما نیا زا شور نیا .تسا لامتحا نییعت رد بسانم یاهشور هب

 .دنکیم کمک دهاوش فلتخم عاونا قیفلت رد هاگداد هب هک تسا رادروخرب

 ییاناوت رد یریگهزادنا یلصا تیزم .دش هتفگ ۲ شخب رد هک روطنامه نوچ
olتسا دروم کی هب اهنآ لیدبت و تیمتحمدع دروم نیدنچ قیفلت یارب . 

 یتح و تسا قفاوم میمصت زا طابتتسا یژاسادج ةفسلف اب قوثح ملع
 هنومن یارب .دنراذگب ریثأت دنیارف ود نیا یور رب فلتخم دهاوش هک دهدیم هزاجا

 دراذگب ریثأت مکح ندرک رداص رد مهتم کی یلبق یاهتیموکحم تسا نکمم
 لیلحت .دراذگیمن ریثأت (طابنتسا) مرج نییعت یور هشيمه اما «(یریگمیمصت)

 ۱ ةرامش ۰۱۶ لاس ؛۲ ً؟رامش ۰۱۵ لاس «یضایر رشن

 دوریم راظتنا هک نومضم نيا هب تسا یاهیضق لماش راظتنا دروم تیبولطم

 نینچ بلطم نيا زا .دهد شیازفا ار تیبولطم رادقم هراومه ناگیار تاعالطا

 .[1۵] دشاب نآ ةنيزه ساساربدیاب دهاوش نتفریذپن یاب لیلد اهتت هک دیآیمرب
 مهتم یهانگیب اي ندوب راکهانگ صیخشت هب هک یسرداد دنیارف زا یشخب

 هک دهدیم 8|067) تخب ةبساحم هب ار دوخ یاج ام ةيرظن رد .دماجنایم
 دیابن هفصنم تأیه هیرظن نيا رد .دشابیم هدش هتفریذپ دهاوش لک 7 نآ رد
 تخب دیاب هکلب .دنکب مهتم یهانگیب ای ندوب راکهانگ ةرابرد یعطق رظن راهظا
 ؛لقادح راک نیا اب .دنک نایب شدوخ رظن زا ار ندوب راکهانک لامتحا ای ییاهن

 یتاعالطا .هکنیا رتمهم .دنکیم مهارف ار رگنشور و ریذپفاطعنا ییوگتفگ ناکما

 (dS .دراذگیم شرایتخا رد دراد زاین اهنآ هب مکح رودص یارب یضاق هک ار

 تیبولطم هاگنآ .دشاب مرجم ندش همیرج ای ینادنز دروم رد نکمم یمیمصت

 اب تسا ربارب 8

u(d, G)p(G|E) + u(d, ~ G)p(~ GE). 

coud old of any Seدوخ میسکاد راکظع بر یشایر دیما نیآ  
 فلتخم یاهمکح یایازم زا هعماج یبایزرا باتزاب اجنیا رد اهتیبولطم .دناسرب

 یارجا ات یدایز ٌهلصاف ام .تسا هابتشا یاهتواضق ندوب یدج و مرجم یارب
 باختنا ود ار ام دننازتیم اهدیا نیآ مع الاح یتح اما «میراد اههدیآ نیا
 es ییامتهار لوتعمان یاههویش زا یرود و یقطنم یاههویش

 یریگهجیتن .۰

 هکنیا لوا :تسا یساسا لصا هس یاراد دش نایب اجنیا رد هک یرامآ ًاقسلف

 دیاب اهدمایپ شزرا هکنیا مود .دوش نایب لامتحا بسحرب دیاب تیمتح مدع

 اهلامتحا .هنیهب میمصت نتفرگ یارب هکنیا موس و ,دوش نایب تیبولطم ةلیسوهب

 ندرک ممیسکام و تیبولطم یضایر دیما ٌةبساحم قیرط زا دیاب اهتیبولطم و
 نادرامآ مدق نیلوا هاگنآ .دش هتفریذپ لوصا نیا رگا .دنوش بیکرت مهاب «نآ

 ربرد أر یرتشم تیمتحمدع و قئالع مامت هک تسا لامتحا یوگلا کی لیکشت

 dauys مزال رظن هب هک ار یرتماراپ ره و اههداد ظن دروم یوُکلا .دنئاب هتشاد

 زا هدافتسا اب مزال طابنتسا ,دش ماجنا راک نيا هک یماگنه .تشاد دهاوخ ربرد

 وگلا .دشاب مه یریگمیمصت هب زاین رگا .دیآیم تسدهب لامتحا باسح نونف

 یکیناکم لمع کی نآ لابند هب و دوش اهتیبولطم لماش ات دبای شرتسگ دیاب
 ةبنج کی .تسا مزال تیبولطم یضایر دیما ندرک ممیسکام ینعی رگید
 یزاین و تسا هدش فیرعت یبوخهب دنیارف لک هک تسا نآ عوضوم نيا باذج
 ندزبیرقت هب یاهظحالملباق زاین .نيا دوجو اب .تسین یدروم یاهضرف هب
 یرورض .تسا نکممریغ هدوجوم گرزب یایند دروم رد حرط نيا یارجا .میراد

 بلغا یلو دنکیم راک دراو ییاهیزاسهداس هک رتکجوک یایند کی زا تسا

 بیرقت هب مه تابساحم رد یتح .مینک هدافتسا دوشیم مه یتافیرحت بجوم

 ارگیناوارف هاوخ ؛یرامآ نوتم رد اهعوضوم نیا یود ره .تسا زاین یددع

 :اگسنا oat Gowda مه یاهظحالملباق تفرشیپ و دناهدش یسررب «یزیب اي

 یارب یرایسب دنمشزرا یاهشور .دیآیم شیپ وگلا نتخاس رد یعقاو لکشم
 یاهراک رب ارگیناوارف تفایهر دیکات رطاخ هب اما .دناهدش یفرعم وگلا نتخاس

 لکش هب دوخ یاهتیعطقمدع نایب یگنوگچ -- تالامتحا نییعت ةوحن ام ,یلبق
 ,میراد رارق دیدج نرق ةناتسآ رد هک لاح .مینادیمن اقيقد ار - یتساوخرد

 یارب یقطنم یاهشور نییعت «یرامآ یتاقیقحت عوضوم نیرتمهم نم رظن هب
دادعتسا هک یبرجت ناسانشناور یراکمه هب زاین راک نيا .تسا لامتحا یبایزرا



 یلدنیل سیند/رامآ ٌهفسلف

 ناراکمه زا یکی .دراد یشیامزآ راک یدایز رادقم و دنشاب هتشاد یضایر

 رامآ رد» :تسا هدرک نایب هفلابم یمک اب اما هداس یتروصهب ار عوضوم نيا
 هک تسا نیا بلاج .«لامتحا یبایزرا رگم .تسا هدنامن یقاب یلکشم چیه

 یاهقالع و دننادیمن یبایزرا هب عجار یزیچ چیه لامتحا یاهفرح ناصصختم

 .دنرادن نآ نتسناد هب مه

 نادرامآ لمع ٌهطبح .دش نایب هلاقم نيا رد نآ سوثر هک یعضوم لوبق

 نتخاس ءاههداد یروآعمج رب هوالع هزین یریگمیمصت و دهدیم شرتسگ ار

 راک رد زین یتیدودحم ثعاب اما .دریگیم رارق هطیح نآ رد ,طابنتسا و وگلا

 رد نانادرامآ .دناهدشن هتخانش الماک زونه اهتیدودحم نيا هک دوشیم نادرامآ

 اب ییورایور یارب یرتشم هب کمک اهنآ ٌهفیظو .دنتسین هناخبحاص ذوخ ٌةهناخ
 لیلحت و هیزجت رد «امش» Graal هتفرگ رارق شرپارب رد هک تا یتیمتح مدع

 ney یاهراک مه دیاش یتح و ام یاههلجم .نادراما هن :تسا یرشم نامع

 نارگید لثم مه نم ما نیارد.دنتسه رود یرتشم تاجایتحازا دح زا شیب
 امش ةفيظو .تسا هدروآ دوجوهب ار اهشور مکتسد زادرپهیرظن اما .مراکهانگ
 .دیناسرب تسرد فرصم هب ار اهشور نيا هک تسا نآ
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oF ۱ ةرامش ۱۶ لاس ؛۲ ؛رامش ۰۱۵ لاس ,یضایر رشن 

 .یریذپتابثا قطنم

 همدقم ۱

 .تسین نآ رد یثحب هک دنراد یدرفهب رصحنم یانعم یقطنم میهافم زا یضعب

Seار تيروگلا زا دوخ صاخ فیرعت هک درادن دوجو یقطنم بتکم چیه  

 و دنشاب لداعم مه اب متیروگلا فلتخم فیراعت دسریم رظن هب .دنک لیمحت

 رد ناوتیم ار یهباشم فرح مکوشیب .تسا قلطم ًاهاظ زین متیروگلا موهفم
 لوبقلباق یتابثا و دندوجوم کیسالکریغ یاهقطنم هتبلا .دز تابتا موهفم دروم
 اما .دشابن لوبقلباق یدوهش هاگدید زا ًالثم تسا نکمم کیسالک هاگدید زا

 دروم رد یکش .یقطنم بوچراهچ کی تیبثت زا دعب اي ,کیسالک هاگدید زا
a)تابثا موهفم هک درک اعدا ناوتیم .درادن دوجو .تسیچ حیحص تابثا  

dyار نآ همه هک [دماراک] رتوم متیروگلا موهنم زا یفیرعت «لاثم یارب  
 رد هک تسناد یمتیروگلا ناوتیم ار رثوم متیروگلا .تسین دوجوم .دنریذپب

 فیرعت نیا لداعم هک مه یرگید فیراعت اما .دوشیم ارجا یاهلمجدنچ نامز
 .تسا «قلطم» نآ زا رتمک یتح ey موهفم .دنشاب دنمدوس دنناوتیم دنتسین

 و زویه باتک رد te ,ناوتیم ار "تاهجوم اي یهجو قطنم یدایز دادعت

 دسریمن رظن هب اهنآ زا کیجیه و .دنتسین لداعم مه اب هک تفای [۸] لوسرک
 .دشاب هتشاد ار ناگدنسیون بوبحم قطنم اي قطنم نیرتمهم شقن هک

 درادن دوجو درفهب رصحنم تاهجوم قطنم کی ارچ هکنيا حیضوت رد
 تردنهب ام .دنتسه بایمک یعیبط نابز رد وتردوت هوجو هک تفگ ناوتیم

 درادن دوجو یقفاوت نیاربانب و دشاب نکمم یزیچ هک تسا یرورض هک ميیوگیم

 یهجو یوگتسار دیاب 08 -» [10 یهجو ياهرازگ لومرف ایآ لاثم یارب هک
 .هن اي دوش دادملق

 ياهرازگ قطنم کی هک هدراد صاصتخا یریذپتابثا قطنم هب هلاقم نيا

 ریذپتاا هاگره تسا یرورض یزیچ هک هدیا نا رب ینتبم تسا تاهجوم

 یعوضوم لصا ٌةيرظن کی رد یریذپتابثا «یریذپتابثا زا ام روظنم .دشاب

1. modality 
-modal logic .¥رد ار حالطصا نیمه تسا رتجیار «تاهجوم قطنم» یسراف رد نوچ  

 .ميربیم راگهب هلاقم نیا

 "رادیوشا فالسیتیو

 یرینم یضترم ٌةمجرت

 ةزادنا هب 7 رگا wel PA وناتپ باسح دننام یوق یفاک ٌةزادنا هب يروص

 یروص 7 رد ,یریذپتابثا موهنم لماش ,یقطنم وحن هاگنآ .دشاب یوق یفاک
 یقیاقح هچ میسرپب میناوتیم هک تسا نآ ینعم هب تقیقح نيا .تسا یندش
 ریذتتابثآ 7 دوخ رد (8 رگید ةیرظن کی رد اب) 7 رد یریذپتابثا ةرابرد

 ترورض زا روظنم نآ رد هک تسا یقطنم یریذپتابثا قطنم .نیاربانب

 نیرتمهم تایضایرارف اب کیدزن طابترا رد و تسا یروص یریذپتابثا نامه

 ملک زا .دشاب هتشاد دربراک اهنآ رد دناوتیم و تسا یضایر یاههیرظن

 دشاب نشور دیاب لبق فارگاراپ هلمج نیرخآ رد «ریذپتابثا» و «یریذپتابثا»
 رارق .تسا یعیبط یلیخ یریذپتابثآ قطنم رد وتردوت هوجو نتفرگ رظن رد هک

 کمک یعیبط نابز رد هوجو ٌرابرد قیقحت هب یریذپتابثا قطنم هک تسین

 راکهب نآ ةعلاطم رد یلومعم یهجو یاهشور هک تسا نیا تفگش ؛اما .دنک
 یاههاگتسد اب کرتشم (دعاوق و عوضوم لوصا و) صاوخ یضعب و دنیآیم
 .دراد 5۴ دننام موسرم یهجو

 نیا هب هدنناوخ ةقالع بلج ,نآ زا فده و یتامدقم ًةلاقم کی هتشون نيا

 ار یریذپتابثا قطنم ؛رابرد اههدیا و بلاطم نیرتبلاج ام .تسا عوضوم

 یاهدربراکو میوشیم رکذتم (نامدوخ هاگدید زا) ار یتاکن اهنآ ةرابرد و ,رورم

 هدافتسا هب فوطعم ًاتدمع ام هجوت .مينکیم ناشن رطاخ ار تایضایراف رد اهنآ
 و نیبمس ٌلیسوهب هک تسا یریذپتابثا قطنم یارب !ینستنگ باسح زا
 ةمه زا و مينکیمن رکذ یدیدج جیاتن هلاقم نيا رد .دش عادبا [۱*] ینیتنلاو
 یآرتشی .ميهدیم نانقن ار اهابقا زا یضعب اما ییشوپیم مقچب تخس ناهنان
 ینایاپ شخبرد .تفای[۲]و [۱۱] «[۱۴]عجارم رد لاثم یار ناوتیم ار بلاطم
 ثحب یریذپتابثا قطنم یارب میمصت دنیارف کی زا مدوخ تیاور HL 2 ,هلاقم

 .دش مهاوخ رکذتم ار هبساحم یگدیچیپ اب نآ یاهطابترا یضعب و درک مهاوخ

 یقطنم وحن یزاسیباسح ۲

 رظن رد ار (+,۰, ۰,5, <] نابز ناوتیم نآ یارب ؛تسا هدش یدنبتروص

Gentzen calculus1.  



 رادیوشا فالسیتیو/یریذپتابثا قطنم

 کی يعبات دامن کی «تباث کی «یعضوم ود يعبات دامن ود لماش هک تفرگ

 تالومحم قطنم .هنیمز قطنم .تسا یعضوم ود یلومحم دامن کیو یعضوم
 یاهعومجم ًامومع ۳۸ عوضوم لوصا ةعومجم .تسا یواست اب کیسالک

 9 Wala e) = 9( «لاثم یارب) هداس لصا نیدنچ لماش هک دوشیم یقلت

 لکش هب هلمج ره :تسارقتسا یعوضوم لصا حرط

Vyy Wun (ele, w)& Va(y(x,y) — 9(S(x),¥)) 
— Vay(z,y)) 40 

 .تسا عوضوم لصا کی «تسا 1 ۰.۰۰ ۱ یراصتخا دامن نآ رد هک

 ًةعومجم ۷ نآرد هک لاک > (۷, بل, . ۲, ۰۵۷ (SN NM راتخاس

 ,یعیبط دادعا برض و عمج ۰4,4 ,یعیبط دادعا زا (۰,۱,۲,۰.۰]
 یلات عبات 5 و رفص یعیبط ددع ۷*۰ ,یعیبط دادعا یور دیکا بیترت <"

 .دوشیم هدیمان (باسح) هدناتسا لدم .تسا 7 + 7 ٩۱

 دادعا هب عجار یلک ییاهمکح هک دنهدیم ناکما 3 عوضوم لوصا

 دادعا هب عجار ییاهمکح نینچمه و (2(۲۷:۷۲۷ ۰۷ > ۷۰) دننام) یعیبط

 ةلمج لاثم یارب .دوش تابثا ,صاخ یعیبط

 ((°) 2 < S(*) Vy = Sع ۶(8(8(5))) حب ۰ ۵(۷۵:۷

 .دناوخ تسا لوا ۳ ددع لکش هب ناوتیم ار (تسا ریذپتابثا ۳۸ رد 45(

 BLES «یلکروطهب .دوشیم هداد شیامن ۳ تروصهب 0(8(5(5))) [مان] مرت
 we «۵ دامن رارکت راب اب 58 ۰۰۰)*(۰۰۰) تروصهب ما یددع

 :دونشیم
 هک ار تقیقح نیا «نیرمت ناونعهب هک مينکیم داهنشیپ هدنناوخ هب

 لحهار .دنک یدنبلومرف یپاسح نابز رد دراد دوجو ود زا ناون تیاهنیب

 ناوتیم ,رتشیب شالت اب ؛درادن یرظن تامولعم هب یزاین اما تسین یهیدیًالماک
aleدرک تبا ۳۸ رد ار لصاح . 

 رد دناوتیم (ندوب ود زا یناوت اب یریدبشخب دننام) یموهفم هک مینیبیم
 نآ اب رظانتم میقتسم روطهب نابز دامن چیه رگا یتح دوش نایب یباسح نابز
 هچ وناتپ باسح :هک دوشیم حرطم یعیبط لاّوس نيا تروصنیا رد .دشابن
 ؟دنک تباث موهفم نآ ةرابرد دناوتیم ار یزیج

ons leasاهدامن زا یهانتم ییاههلابند ,یوحن یایشا رياس و اهتابثا  
 یاههلابند اب ناوتیم ار ایشا نیا .تسین حرطم اهدامن تعیبط هکاجنآ زا .دنتسه
 ار یعیبط دادعا زا یهانتم ٌةلابند ره .تفرگ یکی یعیبط دادعا زا یهانتم

 یایشا رگید و اهلومرف نیاربانب .درک یراذگدک یعیبط ددع کی ٌةلیسوهب ناوتیم
 و .دنتسه یعیبط دادعا اهنآ :تفرگ یکی یعیبط دادعا اب دوشیم ار یوحن

 رد .دنالمتحم درآد دوجو لوا یددع و * > :۰(5) نوچ یددع یاههناشن
 یصوصخم فورح اب هک اهنآ یروصریغ لکش اب یباسح یاهلومرف «هتشون نیا
 (A) ٌةلمج نیاربانب .دنوشیم هتفرگ یکی دناهدش پیات نتم فورح زا ریغ

agو (دراد 7 یددع دک ینعی) تسا ۷ نوج یعیبط ددع کی یواسم  

Sy Gal Jol gone aw5* هادخر * لماش ًاقیتد هک تسا یددع ةناشن * 
 ماجنا بسانم روطهب رگا) یعیبط دادعا زا یهانتم یاههلبند یراذگدک .تسا

 BE باسح نورد رد نیاربانب .تسا ریذپفیرعت وناثپ باسح نورد رد (دوش

 نيا .مینک تبا ار اهنآ صاوخ میشوکب و مینک راک یوحن یایشا اب میناوتیم

 .تسا یندش یباسح ؛یقطنم وحن هک دوشیم نایب لکش نياهبالومعم بلطم

۶۷ 

dnoندوب لوا موهفم اهنت هن هک تسا نیا یقطنم وحن یزاسیباسح  

 نایب لیاق یباسح نایز رد تابثا-۳۸ موهفم نینچمه هکلب :ندوب ود ناوتا
 ددع دیوگیم هک تسا ۷(۳۲۲:) یباسح لومرف کی تابثا لومحم .تسا

 هک مينکیمن اعدا ام هتبلا) تسا ۳۸ رد نآ تابثا . ددع و هلمج کی #

 فلتخم یاهتابثا دناوتیم هلمج کی ؛دوشیم نییعت 7 بسحرب اتکی روطهب 1

 تروصهب ۵(۲) لومرف «تابثا لومحم زا هدافتسا اب (.دشاب هتشاد یددعتم

 .دوشیم فیرعت ۳6۰ > 5(*]) تروصهب Con ٌةلمج و 2 ۷(۳۳۶,*)
Pr(x) Joosزا .تسا ۸۵ رد ریذپتابنا ةلمج کی 7 ددع هک دیوگیم  

 © = 0(5) ًالمج .دوشیم تابثا ۳۸ رد یتحاهب -(۰ < ۰(5)) هک اجنآ
 دیوگیم هک تسا یراگزاس ترابع 0 ٌةلمج و تسا ضقانت کی هدنهدناشن

 طیارش اب 2(۳۲:) لومرف مهم یاهیگزیو .تسین ضقانتم وناشپ باسح هک
 :دنوشیم نایب ("بال) یطابنتسا

 \ Dهاگنآ ۳۸۲ بم رگا )۵(۳۳ ۳۸۱۲

PAF Pr(y = w) = (Pr(@) — Pr(2)) DY 

PA + Pr(%) — (Pr(Pr(@)) pr 

 یهاوخلد یباسح تالمج ۷ و م و دهدیم ناشن ار یریذپتابثا ۳ نآ رد هک

 ۳۲ (تسا لوا یددع ۳) ًةلمج :تسا نيا ۱)1 دربراک کی زا یلاثم .دنتسه

 تالمج هک دنادیم ۳۸ هک دیوگیم 1۲ طرش .تسا ریذپتابثا 3۸ رد

 لکش 1۲ نیاربانب .دناهتسب مدقم عضو ٌهدعاق تحت ریذپتابنا

 یود ره .تسا ۱ یروص لکش 1۳ .تسا مدقم عضو sacl هدشیروص

 هب جایتحا 10۳ - 10۱ زا هتشذگ ام .تساریذپتابثا نآ ندوب ریذپتابثا هاگنآ

 ینعی mls) یریذپتابثا زا یرگید تیصاخ

NEPr(S) رگا اهنت و رگا ۳۸۲ بم Def 

 لدم رد ار ریذپتابثا-۳۸ تالمج der degree Pr(x) لومرف دیوگیم هک

 نيا و 3۱ زا )68 طرش رد + تمسق هک دینک هجوت .دنکیم فیرعت هدناتسا

 اب هک دینک هجوت نینچمه .دوشیم هجیتن .تسا ۳۸ زا یلدم ۸۷ هک تقیقح

 ۳۸ ۳ ۳(۳۲) < PAE جم مازلتسا «م Mae ره یازاهب و هباشم یلالدتسا
 .دوشیم هجیتن 1۳68 طرش زا

 ذوخ هیضق yy Che یتایضایرارف صاوخ تابثا یارب یدیفم رازبا
 الامتحا زجب یدازآرریغتم دقاف) 1۸(, 9) یباسح لومرف ره یازاهب :تسا جاجرا

 ام > (VF AP یزرامه هک یروطهب تسا دوجوم م یباسح ًةلمج «(۷ و 4:
 ةلداعم ره هک دیوگیم عاجرادوخ ٌةهيضق ,رگید ترابع هب .تساریذپتابثا 3۸ رد

 باوج یاراد م لوهجم ٌهلمج کی یازاهب ۲۸ ۳ ام > 1(, 5) لکش هب

 .دنوش رهاظ دازآ تروصهب ۷ رد ۷ و 2 ریفتم ود ره هک تسین یرورض .تسا
 PAF y= (9) b PAF بم > 2(۷) لکش هب ٌةلداعم ره نیاربانب
 هک مینادیم ۳۸ نورد رد هاگنآ ۳۸ ۳ م > (7) رگا .دراد باوج زین

 باوج نیاربانب .دشابیم تسا 1 تیصاخ یاراد 2 ةلمج ترابع زرامه م

Doeم > 2(۷)  PAKهک تفرگ رظن رد یاهلمج تروصهب ناوتیم ار  
 .مراد ار ۷ تیصاخ نم دیوگیم

 عاجرادوخ ةيضق دربراک زا ریگمشچ یاهلاثم یضعب دیهد هزاجا

 رد هک 7 نوچ تسا یاهلمج لدوگ هلمج .مینک رکذ راوتسرهف ار
Léb1. 



۶۸ 

 رد هک م نوج تسا یاهلمج "رس هلمح ؛دنک قدص ۳۸ ۳ 7 > -۲(۳۲)

(B)۳۸۳ >۳:۲,2(۷۷۱) ح 3 ۰ < ۷ ۳۳۲۵۱5۵)) —  

 PAF & = Pr(R) yo oS تسا ۸ ًةلمج کی ! نیکنه هلمح و ؛دنک قدص

 مریذپتابشا ۳۸ رد نم هک دنیوگیم بیترتهب 7 و ۶ تالمج .دنک قدص
 ره زا رتمک هک دیوگیم م ًةلمج .منسین ریذپتابثا ۳۸ رد نم و
 .دراد دوجو مضیقن زا ینابتا نم تابتا

PA رد ->» و 7 یود ره هاگنآ ۳۸ ۳ » > >۲(۳۳) رگا ۰۱ be 
Spas 

D\ byt 4 & PAF Pr(D) سپ .۳۸ ۲ ۷ دینک ضرف .تابثا 
 ۳۸ یراگزاس اب یضقانت هک ۳۸ ۳ -۷ میراد ۳۸ ۳ "۷ > -0(۳۲) زا

wl 

 دینک ضرف .۸۷ Pr(7) )68 طرش هبانب .هجيتن رد .3۸۸ ۱7 ۷ نیاربانب
 ۳۸ ۲ » > -7(۳۳) یزرامه هبانب ًاددجم تروصنیا رد .۳۸ ۲ - هک
 تشاد میهاوخ .تسا 3۸ زا یلدم ۸۷ نوج .۲۸ ۳ ۲(۳۲) تشاد میهاوخ

 .دش تباث الاب رد هک تسا ۸ ۲ ۳(۳۳) اب ضقانتم هک ۸ | ۳۲7)
 0 .۳۸ ۷ -»م نیاربانب

 مود ٌةيضق ریز رد ۲ ةرازگ و لدوگ تیمامتان لوا ٌيضق اساسا ۰۱ ةرازگ
 :تمسا :لذوک تیمافتان

els PAF Con = « هاگنآ ۳۸ ۲  < +۳۳)27( فلا .۲ ةراوگ) رگا 
۳۸ 7 

PA Con ب -6۵۳(۳۳) (ب 

 هک میوشیم رکذتم ار یتاکن اهنت .مینک تباث ار ۲ ةرازگ میرادن دصق

 فارگاراپ رد روکذم لالدتسا هک دینک هجوت .دنزاسیم هجوم ار نآ یاهترابع
 .تسا راگزاسان ۸ هاگنآ ۳۸ ۳ » رگا دهدیم ناشن هک ۰۱ ةرازگ تابثا لوا

veel cages MUSطرش و ۸6 تخاس هب یاهانفا هک یتعم نیا هب  Def 

 یروص ۳۸ نورد رد لالدتسا نيا هک دوب دهاوخن بیجع نیاربانب .دنکیمن
 .دنایفاکر اک نیا ماجنا یارب )۳ - 10۱ هک درک یسررب ناوتیم و .دشاب یندش

 ینعی ۰۳۸ ۷ 7 هاگنآ دشاب راگزاس ۳۸ رگا ٌهلمج کی زا یتابثا هجیتن

 ۳۸ ۲ 7 > Pr(7)= اب هارمه نیا .تسا (00 + aPr(7) alam زا یتابثا

 PAF  -ج 00 نوراو مازلتسا .۳۸ ۲ 00 -+ » هک دهدیم هجیتن
 «تسا رتهداس یتح نآ تابثا و دوش تبا ۲)1 - 1۱ کمک هب دناوتیم مه

 کمک هب ۳۸ ۷ 000 یریگهجیتن ۳۸ ۲ (00 -+ » نتشاد تسد رد اب

 تشاد میهاوخ DV nb, PAE Con < » زا .تسا تساررس ۱ ةراوگ

PA F Pr(Con) > Pr(v) DY. »PA + Pr(Con > v)نیاربانب  

PA + Con > -Pr(7) bolas gp! PA F aPr(7) + 4Pr(Con) 

 یزاسیروص (ب) ۲ ٌةرازگ رد هک دینک هجوت .دهدیم هجیتن ار (ب) ترابع

 یزاسیروص (لصاح) ناوتیم ار (ب) رد ٌهلمج :تسا هدش رتقیمع مدق کی

 .تفرگرظن رد (فلا) رد روکذم ترابع

 رابرد اما .دنک تباث ار دوخ یراگزاس دناوتیمن .تسا مامتان ۸ نیاربانب

 تباش ار دوخ ی راگزاس دناونیم هک (دنک تباث دناوتیم ینعب) دنادیم دوخ

 .دشاب راگزاسان رگا اهنن دنک

1. Rosser sentence 2. Henkin sentence 

 ۱ عراق :۱۶ لاس +۲ رام ۰۱۵ لاس+یضایر رشن

 تسا دوخ یریذپانتابثا زا یکاح هک ار لدوگ ةلمج و یریذپتابثا لومحم

 wily باسح لماش 7 راگزاس !ریذپلصا یتشگراب ةيرظن ره یارب ناوتیم
 زرامه 17 رد و تسا ریذبانتابثا 7 رد لدوگ ةلمح درک تباث ناوتیم و «تخاس

 دناوتیمن .هنوگنیا زا یا ةيرظن چیه نیاربانب تسا 1 یراگزاس ترابع اب
 ینعی تسا تسرد 7 هک یفاضا طرش نیا تحت .دنک تباث ار دوخ یراگزاس

 هک درک تباث ناوتیم .دنرارقرب را رد 7 رد ریذپتابثا یباسح تالمح همه

teeدنتسه لقتسم 7 زا (7 یارب یراگزاس ترابع و) 7 یارب لدوگ . 
 تیزم و .تسا لقتسم ۳۸ زا مرسر ةالمج هک درک تباث ناوتیم نینچمه

 یوحن الماک (۳۸ ۷ >م و ۳۸۵ ۷ مزا) اهتابثا نيا یود ره هک تسا نیا نآ

 :دنتسه یندشیروص وناتپ باسح رد اهتابثا نيا یود ره نیاربانب .دنتسه
PAF Con > =Pr(p)&-Pr(p)کی یارب رسر ٌةلمج زا هدافتسا اب  

 عیسوت ره هک داد ناشن ناوتیم (7 تابثا لومحم زا هدش هتخاس) 7 ةيرظن

 .تسا مامتان هدشابن تسرد رگا یتح ۳۸ زا 7 راگزاس ریذپلصا یتشگزاب

 باوج یاراد یعاجرادوخ ٌةلداعم ره هک تسا یکاح عاجرادوخ ًهیضق

 دهدیم ناشن شتابثا و دیوگیم ۱ هرازگ .تساتکی باوج هک دیوگیمن اما .تسا

 نکدر «۲ راک رد ادب اما هتسا لقتس ۳4 را لیگ ةالداعم بلوج وخ هک
 ةلداعم نیاربانب oul Con ةلمج زرامه-۸ ۰۷ لدوگ ةلمج ره هک دوشیم

 هراومه ایآ .(یزرامه-۸ دح ات) دراد یدرف هب رصحنم باوج تقیقح رد لدوگ
 اب] ؟دنتتسه ییاتکی باوج یاراد عاجرادوخ تالداعم همه ینعی تسا نینج

 دنادیم PA ایآ ینعی ؟دنک تباث ار (۵0 ب >۳۲(>) ٌةلمج دناوتیم ۸

 هک دید میهاوخ ؟دنتسه هچ نیکنه Hee صاوخ ؟تسا نآ زا لقتسم » هک

 .دنکفیب اهشسرپ رگید و شسرپ نيا یور رب یوترپ دناوتیم تاهجوم قطنم
 یاهلاقم زا [۱۳] یکسنیرومسا .دش تباث [۶]رد لدوگ تیمامتان لوا ةيضق

 نیا هب دیاش «هدشن هتشون زگره یلو دوش هتشون هدوبرارق هک دنکیم دای آآ ةرامش اب

 تصرف لدوگ هکنآ زا لبق ار لدوگ تیمامتان مود ٌهيضق یقطنم ٌةعماج هک لیلد

 ]¥[ پانراکرثا رد راب نیتسخن عاجرادوخ Anos .دوب هتفریذپ XS ly |, نآ پیات

 [۱۲] یکسنیرومسا ,[۵] نمرفف یاههتشون ٌةعلاطم ام .دش حرطم تحارصهب

 یقطنم وحن یزاسیباسح ةرابرد یتامدقم نوتم ناونعهب ار [۲] سولوب ای

 بال .دندش یدنبلومرف [4] بال رثا رد یریذپجاتنتسا طیارش .مينکیم هیصوت

 یریذپتابثا هک ae ره ایآ :درک لح ار نیکنه زا ریز هلأسم ةتشون نيارد
 ؟تسا ریلیتسابثا ط٩ رد .دنکیم نایب ار دو

 تاهجوم قطنم یباسح یسانشانعم ۳

 اهنآ .دنتسه یلومعم یهجو یاهرازگ یاهلومرف «یریذپتابثا قطنم یاهیلومرف
 کی یهجو رگلمع زا هدافتسا اب ..۰ ۰0۱ ۰2۰ ۰۰۰ 9 0 یمتا یاههرازگ زا
 دامن .دنوشیم هتخاس .ل ۷ ,گع م .- یقطنم تاودا و [ل یعضوم

Oطقف اي «تسا یرورض 4» دوشیم هدناوخ [4 .تسا ترورض ٌةناشن  

 یارب (یعضوم رفص رگلمع کی ینعی) یقطنم تباث کی دامن .«۸ غبرم»

 ییاهلاتم م -» [1(1 42 ) ای[ 1 ۷[ ال نیاربانب .تسا یتسردان

 SUS Se یتطنم تاودا ةعومجم باختنا .دنتسه یهجو یاهلومرف زا

 زین (کیسالک یاهرازگ قطنم دننام ًاقیقد) (-, -) ةعومجم ؛تسین یرورض
 هتشاد ار 1 دامن هک تسا بسانم یلیخ هک دید میهاوخ اما .دنکیم تیافک

 تم 0 تر یارب یراصتخا دامن کی 04 :دنزاجم زین رگید یاهرگلمع .میشاب
 cw! (A + B)& (BA) ¢l ۸ > 8و د نامه ۲

1. recursively axiomatizable



 رادیوشا فالسیتیو /یریذپتابثا قطنم

 یباسح ole هب یمتا یاههرازگ زا 6 نوج یعبات ؛(یباسح) بایزرا

 :دنک قذص ریز طیارش رد هک تسا

 .ء(د) > (ه > 0(5)-
ba B) = e(A) 0a e(B) (A) = 7e(A) -ره یازاهب ۸(6  

 ٩>. (یعضوم ود) یقطنم طبار
 .14(6) > ۳۳(ع(۸)) -

 بایزرا ره تحت .مینکیم رکذ ار یباسح بایزرا راک یگنوگچ زا لاثم ود
 هک .تسا ۳۳ (۷) ۷ ۳۳ (2۷) لکش هب [ ۸ ۷ [۸-1 لومرف رادقم 6

 رادقم .دوشیم نییعت 4 رد هدادخر یمتا یاههرازگ polis ةليسوهب  نآ رد

 یمتا ةرازگ چیه لماش ات 1 اریز .تسا هباشم هره تحت ما( 1 لومرف

 .«(جال 1) 2 ۶(۰۳۴۲ > 0(5)) > ۵0 میراد و .تسین

 بایزرا ره یازاهب هاگره تسوگتسار-۸ کی 4 یهجو لومرف ره
 یازاهب 7۸ -+ [2 ۲1۸ لومرف .لاثم یارب .۳۸ ۲ ۸(۰) . یباسح

 لکش هب شریداقم زا کی ره اریز .تسوگتسار-۸ کی .۸ ره
 ریذپتابثا ۳۸ رد هراومه ,۳۲)1 ربانب هک تسا ۳۲ (چ) -+ ۳۳ (۵(۳۲))

 6 ره تحت ؛اریز تسوگتسار ۸ کی م ->» ([0 - 9) لومرف .تسا
 (کیسالک) یاهرازگ یوگتسار کی هک تسا یباسح dle SK نآ رادقم

culهب لاثم نيا .دنریذپتابثا یباسح یاههیرظن همه رد اهوگتسار همه و  

 کی (نآ حضاو ینعم هب) هک یهجو لومرف ره :دباییم میمعت ریز مکح

 .تسوگتسار-۸ کی .تسا یاهرازگ یوگتسار
 :میروآیم اهوگتساران و اهوگتسار-۸ زا یهیدب رتمک لاثم دنچ نونکا

 .دنتسین وگتسار۸ ال د و دات د زا کیچیه ۰۲ و ۱ یاههرازگ ربانب
 اددجم .تسوگتسار-۳۸ کیس [72 1 ب دا[ >دا0 1 «(ب) ۲ ةرازگ ربانب

deeریذپتابثا ۴۲ (7) -+ 7 هک تقیقح نیا .دیریگب رظن رد ار ۷ لدوگ  

 ریغ رد ایز تسین ریذپتابثا ۳۲ (۲7) -» 7 هک دراد ار هجيتن نیا تسا

  

 00م -+ » هک دهدیم ناشن لالدتسا نيا .دشیم ریذپتابثا 7 تروصنیا

 .دتسرفیم 8 هب ار 2 هکنآ ینعی ce بایزرا کی :تسین وگتسار-۳۸ کی
 کی Op pS cae y! PAY e(Op ب م) هک تسا دوجوم

Sou) PAتسا یعیبط اما دسر رظن هب روآبجعت تسا نکمم تسین : 

 PA اریز .دنتسه تسرد هریذپتابثا یاهترابع ةمه هک دنک اعدا دناوتیمن ۸

 رد دنوتیمن و دنکیم تبات ار یاهلمج ره راگزاسان يرظن کی هک دنادیم
 .تسا زاکزامب هک .دنک اعذا شدوخ روم

 یلک یقیاقح هک دنتسه یهجو ییاهلومرف .اهوگتسار-۳۸ هک مينيبیم
 لومرف لاثم یارب .دننکیم نایب یعاجرادوخ تالمج و یریذپتابثا ةرابرد

 ضرف اب» ذیوگیم هک دات ل-+ (ات (» > داتلو) < 20 ) یهجو
 ««تسا ریذپانتابثا .دنک نایب ار دوخ یریذپانتابثا هک یترابع ره «یراگزاس

 تسا نشور شیبامک ۱ ةرازگزا .تسا لدوگ تیمامتان لوا ةیضق یهجو لکش
 .تسا وگتسار-۳۸ کی لومرف نيا هک دش دهاوخ حضا ًالماک دعب شخب رد و
 هک مينادیم نانیمطا اب ام هک بال لح دات دات ال لومرف روطنیمه

 .تسا لدوگ تیمامتان مود ٌيضق یهجو لکش تسوگتسار-۸ کی

 یتشگزاب اهوگتسار-۸ ةمه ةعومجم ایآ هک تسین حضاو لوا هاگن رد
 راکهب (یهجو) قطنم رد هک موسرم یاهشور زا هدافتسا اب اما .هن اي تسا
 صخشم روطهب .داد خساپ Be تالاّوس و لاوس نيا هب ناوتیم دنوریم

 رد اهوگتسار-۸ Lan ةعومجم یارب یعوضوم لصا هاگتسد کی ناوتیم
 .داد رارق هعلاطم دروم ار نآ و تفرگ رظن

۶۹٩ 

 جیاتن و یکپیرک یسانشانعم ؛اهیاسح ۴

 ةعومجم یارب یعوضوم لصا یهاگتسد ندروآ تسدهب یارب بوخ ٌةدیا کی
 عورش 70۳ - 1۱ یهجو یاهلکش اب هک تسا نيا اهوگتسار-۸ همه

 لکش هب ییاهلومرف همه و یاهرازگ یاهوگتسار همه نتفریذپ اب ینعی .مینک
OA > O0A,0(4 > B) > (OA > OB)لوصا ناونعهب , 

 .جاتنتسا دعاوق ناونعهب ۸, ۸4 -+ 13/13 مدقم عضو و A/OA شریذپ و

 .تسا فورعم ۴*1 هب لصاح یهجو قطنم
 ینعی) تسا تسرد «یباسح یسانشانعم هب تبسن حوضوهب 1۴ قطنم

 اهوگتسار-۸۵ همه ینعی .تسین لماکاما (دنکیم تباث ار اهوگتسار-۳۸ طقف
 14۴ رد ریذپانتابثا یوگتسار_۸ کی زا یلاثم .دنکیمن تباث ار

 طیارش ینعی) 16۴ اریز تسا مهف لباق نيا .تسا دا(" لب ۲0-0 1
 اهوگتسار ةمه هک تقیقح نيا هفاضاهب مدقم عضو ٌةفاضاهب )۲ -۱

Seu) PAدروآیمن راکرد ار عاجرا ٌهيضق ینعی مهم تقیقح کی (دنتسه . 

ASK Alam pe ینعی Sis alae pe aS 9S cul [OY 
 ) ۳۸ ۲ 6 < ۳۲)۶مکح بال تقیقح رد .تسا ریذپتابثا ۲۸ رد

 کی .۳۸ ۲ * هاگنآ ۳۵ ۲ ۳۳ () - « رگا :درک تباث ار یرتیوق

 هک دیوگیم (تسا هدشن رکذ [٩]ةلاقم رد هک) مکح نيا ةدشیروص لکش

 ) ۵ ۳ Pr(Pr(&) — ( + ۳۲ )رد بال ٌهیيضق .تسا حیحص زین

 لالخ رد اما .دوشیمن طوبرم یزیج هب هک دش یقلت یواکجنک یعون ادتبا

 و بال هدعاق ینعی .نآ یهجو لکش هک دش نشور یدالیم تصش ٌههد

 بال لصا

 اتش + 4۸/۸ , [14(1 + ۸) + 4

 تیمامتان مود ةيضق ندروآ تسدهپ اب دناوتیم هدنناوخ .دنشاب مهم تسا نکمم

 رارق 4۸ یاج هب 1 تسا یفاک :دنک عناق دروم نيا رد ار دوخ بال لصا زا

 یباسح یسانشانعم هب تبسن بال لصا مه و بال ةدعاق مه .دوش هداد

 میناوتیم ام تهج نیمه هب .دنتسین جاتنتسا لباق 15۴ رد و دنتسه تسرد

 ٍاسح نیا .مينک فیرعت ار (3آم یریذپتابثا قطنم یارب تربلیه باسح ًامسر
 رد هک تسا 14۴ قطنم هب بال یعوضوم لصا حرط ندرک هفاضا لصحام

 هداد شیامن آب اب طقف اي 2 اب طقف یهاگ یریذپتابثا قطنم .دش فیرعت الاب

 .دناهدش هتفرگ ا» و 6061 یاهمان زا روکذم فورح .دوشیم

 [۳| نیبمس و سولوب رثا رد ناوتیم ار (4آب هچخیرات ةرابرد رتشیب بلاطم

 لوا بال لصا حیرص یدنبلومرف هک مینکیم لقن اجنآ زا ار هتفگ نیا طقف .تفای
 قالخا هب یهجو یدرکیور رابرد یلیامسا زا یاهلاقم رد ۱۹۶۳ لاس رد راب

 ("گنویود " یکپیرک ؛"گربرگس) رفن دنج ۱٩۷۱ لاس ات (!) دش رهاظ

 هلاقم نيا ٩ و ۸ یاههرازگ رد هک ار یکپیرک تیمامت ٌةهيضق لقتسم روطهب

 و مادرتسمآ رد گنویود ؛داتفه ٌةههد رد :سپس و .دندرک تباث دوشیم نایب

 هک دنتفرگ رظن رد یدج روطهب ار هیضرف نيا اکیرمآ رد یکپیرک و سولوب

Jolهب تبسن (تأب ینعی «تسا هدوقفم عوضوم لصا اهنت بال عوضوم  
 تباث ۱۹۷۵ لاس رد [۱۳] یوولاس ماجنارس .تسا مامت یباسح یسانشانعم

 :تسا تسرد سدح نیا هک درک

 Soa PA SIS ورگا تسا ریذپتابثا (3ن رد یهجو لومرف کی .۳ ٌةرازگ
SL 

1.T. Smiley 2. Segerberg 3. Kripke 4. de Jongh



۷۰ 

(Op,p > -Op,p => ) 

(OOp, O(p + ~Op), Op = OL) 

 ۱ ةرامش :۱۶ لاس ؛۲ ةرامش ۰۱۵ لاس :یضایر رشن

(Op,p, 0p = Op) 
(Op => OOp) 

(O(p + -Op),Op > OL) 
(O(p + -Op), Op, -01 => ) 

(Q(p > >Op), -OL => aOp) 

 LKet- باسح رد هنومن تابثا کی ۱ لکش

 ًاثبش اما بلاچ لاگنسپ عاجرادو کی ۳ ةرگ وا یوولاس تابثا رد
 رد هک یکپیرک یاهلدم Lys یساسا قیاقح زا نینچمه و دوریم راکهب هدیچیپ

 یلگ می ط حرم مراتب دوش یم ههافتسا هدک نایب هلاقم نیا یا یاهو
 .مهدیم ناشن ار ۳ ةرازگزا یدربراک «۸ ةرازگزا سپ هادعب اما .مروآیمن ار تابثا

 یسانشانعم کی و (4آ. یارب یاهتشر باسح کی هب شخب نیا ٌةيقب رد

PE pile GL SSحیضوت ار جیاتن نیرتمهم زا یضعب منکیم  
 یاهتابثا زاب اما .منک مهارف هدنناوخ یارب اهکینکت یضعب زا یزادنامشچ و مهد

 .مروآیمن ار رتینالوط
 نم «کیسالک یاهرازگ قطنم یارب + ینستنگ (یاهتشر) باسح یارب

 یتفج .هتشر ره هک رییغت نيا اب طقف منیزگیمرب ار [۱۵] یتوتهکات باسح
 زا یهانتم یاههلابند زا یتفج هن و تساهلومرف زا یهانتم یاههعومجم زا

 =T) ۵) تروصهب هک تسا ۸۵ و [ ٌهعومجم ود زا بکرم هتشر ره .اهلومرف
 ۲ رد یاهلومرف دمه رگا» هک تسا نيا نآ یدوهش یانعم ؛دوشیم هتشون

 A oT ,یاههعومجس .6نتسا رارقرب ۸۵ رد لومرف گی هاگنآ دنشاب رارقرب

 یقطعم ةدعاف ۲ لماش باسح نیا .دنتسه (۲ >ج ۸۵) ةتشر یلات و مدقم
 :میروآیم ار پچ یطرش ٌةدعاق ,لاثم ناونعهب .تسا یتطنم تادا ره یارب

 (۲ ج ۵, ۸), ۲,8 ج ۲,۸(/)۸۵ ب 2 ج ۵) ب 1

 .یقاب یارب وحن نیمه هب و تسا ۵۱1 (44] یارب یتشونهانوک ۵, ۸4 نآ رد هک
 دعاوق ینعی) ییادتبا یاههتشر لماش روکذم باسح ,یقطنم دعاوق زا هتشذگ

 ةدعاق ود و y (T,A (TP, l= A) = ۵,۸) لکش هب (ضرف نودب
 یلومرف ره دنهدیم هزاجا هک فیعضت ٌهدعاق و شرب ٌهدعاق :تسا یراتخاس

 .تسین دوجوم (1 1) ٌهدعاق .دنوش هفاضا هتشر ره (فرط ره) هب دناوتب
 یاتکی یهجو هدعاق کی ندوزفا اب ماکو, یاهتشر باسح کی

  ۸(/)۲۲۲ = OA) Or<ج ۲:۲۸ ,۲2۲(

 هک دینک هجوت .[1[ > (۲14: 4 )1  نآ رد هک دیآیم تسدهب باک هب

 .دنتسه یلات رد لومرف کی اقیقد لماش (0) dn مه و ضرف مه ())
des (ii)(۲02) ةدعاق (ذْذْ) .دنوشیم عورش ال اب هجیتن شخب رد اهلومرف , 

 کی رگا :تسین دوجوم (ا) ةدعاق .دنکیم قدص لومرفریز تیصاخ رد

 رهاظ فیعضت ٌةلیسوهب ای دیاب .دشاب ریذپتابثا ةتشر کی مدقم رد [14 لومرف

 .دنشاب هدمآ ییادنا یه را اپ.دنهاب هدش
 کی زا تسا یتابثا هک ماهدروآ نا؟یار رد تابثا زا یلاثم ۱ لکش رد

Jl Wak ges JESةداق هربراگ ود لعاش هتابثا ما .لئرگ تیماصات  

 ضیقن یاههدعاق دربراک ود اب و تسا [1[1 لومرف یور شرب کی و [»
 نینج تسار تمس «تسا ییادتبا ٌهتشر کی پج تمس گرب .دباییم همناخ

 اهنیعضت یضعب .دوشیم تابثا یتحارهب (-+ 1) ٌهدعاق کمک هب اما تسین

 شرب نودب (رتهداس) تابثا کی نیرمت ناونعهب دناوتیم هدنناوخ .دناهدماین
 .تسا رارقرب 1.36, یارب,شزب فذح Bad هک تسا نشور ٩ ةراوگ زا .دبایپ

 حیرشت [۱*]رد شرب فذح ٌهيضق میقتسم (یوحن) تابثا کی تایصوصخ
 :اگتسنا هفت

 تیروصنیا رد .دشاب [بثا ناصتخادب ا] یا :رازگ کی ز» هک دینک ضرف
 .تسا ۸ رد » یاجهب 4 نداد رارق ةجیتن هدنهدناشن 9(۸) طقف اب 4, (9)

 میسیونیم ۸4 یاجهب یهاگو دهدیمن خر 4 رد 4 متا هک مینکیم ضرف

pes Alp)52 » دادخر ره هاگره تسا رادعبرم 4 رد »  als > A(p) 

 .دشاب [ل لمع

ISيمتا رازگ کی 4 و یهجو لومرف کی 46) دینک ضرف (فلا) .۴  
 تروص نیا رد .دشاب A(p) رد هدشنرهاظ

(O (p= (و > O(A(p) < ۸)6((( 

oma آریا مار رد pool هتشر" So 

 هاگنآ .دشاب رادعیرم 4 رد 2 هوالعهب رگا (ب)

{(O(p = q) > A(p) = A(@)) 

cual LK ep رف peo هتشر" So 

 هب دینک هاگن ؛دوشیم ماجنا 4 یگدیچیپ یور ارقتسا هب تابثا .تابثا

 0 .[۱۲] و [۱.]

 .دشاب 166 رد ریذپ تایل ةتشر کی (1,11 + ۵, ۸)دتک ضرف .۵ ةرازگ

 یاههتشر کرتشم یاهمتا لماش اهنت هک 1) یهجو لومرف کی تروص نیا رد
A), (T > A)و (۲ -ج ۸,) هک یاهنوگهب دراد دوحو تسا (1[ <  

D > A)دنشاب آنآجور رد یریذتابتا یاههتشر (11, . 

 ةتشر زا شرب نودب GLI لحارم دادعت یور ارقتسا هب تابثا .تابثا
 oO .[۱]هب دینک هاگن ؛دوشیم ماجنا آلی رد (۲,11 ج ۵, ۸)

 cul GL Gly یباینورد ٌةيضق ۵ ةرازگ و ینیزگیاج ٌةهيضق ۴ ةرازگ

 :تسین 4 لماش هک دشاب یهجو لومرف کی 2(۸4) دینک ضرف .۶ ةرازگ
 ٌهتشر تروصنیا رد .دشاب رادحبرم 2(۸) رد  دینک ضرف نینچمه

LKex رد (A(p = A(p)),O(¢ = A(q)) > Op = @)) 
Cao git lZl 



 رادیوشا فالسیتیو/یریذپتابثا قطنم

 رد لماک ًابیرقت يروص تابثا کی ميناوتیم PELE نتشاد اب .تابثا
 :مینک هئارا راک آب

 (ا۲۲ (» > و) < (A(p) = AQ (ب) ۴ ةرازگ )۱0

(p = A(p),q = A(q), A(p) = A(Q) > P= 4) ۲) 

 (م > 4(م),و > ۵(۸), 1 (م > ) <ج م > ) ۲و۱ یور شرب

)۳( 

=q)) (Or) (Ff) 

 (۴) ندروآ تسدهب یارب اهفیعضت یخرب (۲1:) زجب .تسوگتسار (۲) ٌهتشر
 0 .دناهتفر راکهب (۳) زا

 تالداعم زا یضعب باوج ییاتکی ۶ ؛رازگ ,یباسح رظن زا هک میهدیم ناشن

 » و یباسح ةلمج کی ۸ دینک ضوف ًالثم .دهدیم هجیتن ار یعاجرادوخ
 .دنشاب ۳۲۸2 = لومرف ٌةلیسوهب هدش هداد ٌهلداعم کی باوج ود ۷۲ و

 ص۲ > (2۲(۳۲) + ۸) و ص» > (۵۱(۳۳) -ح ۸) ٌةلمج ود ره نیارباتب
 )۱ pls ؛نینحمه wd ریذپتابثا PA رد

(O(p = A(p)), O(g = A(q)) = O(p 

PAF Pr(gy = (Pr(@) — A)) 

  (C)و

PAF Pr (yy = (Pr(Gy) — A)) 

 هب تبسن (2آم یتسرد .دیریگب رظن رد ۳(4) ناونعهب ار [ 0 -+ ۲ لومرف
 هک دهدیم هحبتن ۶ ةرازگو یباسح یسانشانعم

  2 )۳۲ )6۱( = A)) & Pr(yr=(Pr (Py) — A))(م ۳۲ ۳۸۲

2۲( (D) 

  |) PAF Pr (Gy = GF) (D) 5 (C) 5نوچ و .میروآیم تسدهپ ۸۷
 هجیتن )61 طرش نونکا ۷ | ۳۲ (2۱ 2 ۲) eel gy باسح زا یلدم

PAF yy =۳۸ رد یزرامه دح ات هک میاهداد ناشن نیاربانب  

Jokesبم > ۳۲ () - )  lls PAFیلالدتسا .تسا م یاتکی باوج  

 تسا قداص ۳۸۲ م > -,(  ) رگید ٌهلداعم ره دروم رد هباشم الماک

 اب اهنت ۷۶ (1,:2) ینعی .دشاب یهجو یلومرف یباسح لکش ۷ هکنآ ضرف اب
 رد # و 2 یاهدادخر همه و هدش هتخاس ۲ لومرف و یقطنم تاودا زا هدافتسا

 یلدوگ هلداعم کی ار یاهلداعم نینج .دنتسه یاد لومرف (لمع ٌهنماد) رد

 نآ رد هک یاهلداعم اب یلدوگ ةلمج ره .میمانیم یلدوگ لمج کی ار شباوج و
 هک یعاجرادوخ ةلداعم کی زا یلاثم .دوشیم نیعم اتکی روطهب دنکیم قدص

 هک داد ناشن ناوتیم تقیقح رد و ,تسالاب رد (1) رسر ٌهلداعم «تسین یلدوگ

 [۱۳] و )بدین هاگن دوش یمن نيعم (13) ةلداعم سو اتکیروطهب مةلمج

— Pr(py = ۲ 

  

 = yy هک دهدیم

VOLSرادعبرم 4 رد 2 نآ رد هک دشاب یهجو لومرف کی 4() دینک ضرف  
 یاهمتا لماش اهنت هک دراد دوجو 1) نوچ یهجو یلومرف تروص نیا رد .تسا
 ریذپتابنا < ور رد 1 > 1(4) هک یروطهب تسا 2 زجب 4 رد هدشرهاظ

 هگ)

۷ 

 هتفرگرارق ثحب دروم مه [۱۲]رد و هدش تباث [۱۰]رد هرازگ نيا .تابثا

 es دیلوتزاب ار لوا باتک رد روکذم تابثا نم .تسا

 رد .دیریگب رظن رد ا

 و دنتسه دناهدمآ a ie ییاهنآ دننام 4 و  یاهمتا و ۸4۸ تروصنیا

wine,تایثا نآ ميناوتیم .دنیبذیتابا 15در ر یقعابارق (7) ات (۱)  
 :میهد همادا (۴) و (۱) یور شرب ؛دعاق زا هدافتسا اب ار یروص

 4 رد هدشنرهاظ ینعی) دیدج ی متا کی

 (۲۲ (م > 40)), ان (و > 4()) ج 4م) > 4(4)) )۵(

 (۲۲(م > 4(م)), ۲ (و > 4()), 4(م) ج 4(و)): ۵ (۶)

 دراد دوجو یا) لومرف :میربیم راکهب (۶) ٌةتشر روم ره ار ۵ ةرازگ نونکا
 ةتشر ود ره هک یاهنوگهب تسا 4 و  دقاف هک

(GO (p = A(p)), A(p) = D) (Y) 

(O(q = A(q)), D > A(q)) (A) 

Col ytgy tip bos] LK ar 2یلومرف ره نداد رارق اب هک یاهتشر هک  

 شدوخ .دیآیم تسدهب ریذپتابثا هتشر کی رد یمتا ؛رازگ کی یاجهب
 :دنریذپتابثا 1.3<یور رد ريز یاههتشر نیاربانب .تسا ریذپتابث

(O(D = A(D)), A(D) > D) ینیزگیاج ۷ (A) 

(Q(D=A(D)), D+ AD) ae A (\e) 
(O(D=A(D))>D=A(D)) 254 (NI) 

\\ sy (Or) ۱۲( 

 ۱۲ و ۱۱ یور شرب ۱۳)

(+ 0(D = A(D))) 
(= D=A(D)) 

 زرامه 200 یراگزاس ترابع اب ۷ لدوگ dle 4 pyles aS yyls ob هب
tS cualیلدوگ ةلداعم ره :تسا هدوبن یفداصت رما نيا هک دهدیم حیضوت۷ » 

 ۰۳۲ بسحرب ریذپشیامن یباوج ینعی .دراد ریذپفیرعت ًاحیرص باوج کی
 PAF بم > ۳(۳۳) -+ ) لداعم tts ناونعهب So یقطنم تاودا و 1

 یهاگن اي [۹]رد تابثا کی زا یهاگآ رب ینتبم یسدح .دیریگب رظن رد ار
 ol باوج اهنت م :> 2(۳۲) <+ ۸ هک دهدیم ناشن ۱۲۲[۰.ص .۱۲]هب

Ceol 

(W, R) crim Syjlewl cube Soe Sbیاهعومجم 117 نآر د هک  
alتسنا ۲۷ یور ,ییاتود ةطبار کی 17 و (نگدم یایناهج ای) اهرگ زا . 

 نیب ۱۳ ةطبار re هدیمان (17, 7) باق یریذپیسرتسد "هطبار «1 ةطبار

 یور !راهظا ٌهطب O65 (W,R) کی یاههرگ و یهجو یاهلومرف
dow Lie lS,» Cul (W, R)0۱۳ ۸42[ رد / دا یتطنم تاودا  

 13.9 ses Gly ghee galt By alk A SIs y) 18$ قدص
 طرش

A) (E)۱۳ ۱14 +ج ۷۵( 0 <ج ه۱۳  

 ییاتهس کی یکییرک لدم .دنک قدص ۸4 یهجو لومرف و 6 هرگ ره یازاهب
gl js S Cul (W, Ry Ik)تسا (1,13) باق یور راهظا ةطبار کی ۱۳ . 

 a EW یاههرگ همه رد هاگره تسا ربتعم (۲۲,7۲,۱۳) لدم رد لومرف کی

1. forcing relation



۷۳ 

10 7 q 

AAO 

Baیگیبزگ لس کیزا یاس ¥ , 

 ۸4 رگا تسا ۸ لومرف یارب ضقن لدم کی (۲۷:70,۱۳) لدم .دوش راهظا
 OW AS یمسق هب دشاب دوجوم ۵ ع ۲۷ هرگ ینعی «دشابن ربتعم نآ رد

 ةتشر :دباییم یرست اههتشر هب اهلومرف زا یعیبط روطهب رابتعا و راهظا موهفم

A)نوج یلدم زا ۵ 6 ۲۲ هرگ کی رد(1 =  (W, RIF)دوشیم راهظا  

 ره رد رگا تسا ربتعم (۱۳,,۲۷) رد هتشر نآ ۱۲ ۸۲ -+ ۷۵ رگا

 T) < ۵) یارب ضقن لدم کی (۲۷,۲,۱۳) و دوش راهظا « < ۲۳ هرگ

 چیه و دنک راهظا ار ۲ رد یاهلومرف ةمه 4 < ۲۷ نوچ یهرگ رگا تسا

 يکپيرك یسانشانعم دروم رد یرتشیب بلاطم .دنکن راهظا ار ۵ رد یلومرف

 تفای یهجو قطنم دروم رد یرگید عبنم ره رد ای [۸) رد یهجو قطنم

 .دوشیم

 لدم نیا .تسا هدش هداد ناشن ۲ لکش رد یکپیرک لدم کی زا یلاثم

 اهناکیپ اب هک دراد تفج ۴ شایریذپسرتسد ةطبار و تسا هرگ جنپ یاراد
 راهظا نآ رد اهمتا مادک هک مياهدرک صخشم .هرگ ره یارب .دناهدش هداد

 میراد .تسا هدشن راهظا هک مینادیم .تسا هدشن رهاظ یمتا رگا .دنوشیم

O(p > 9)دندوجوم ییاههرگ ایز 0۱۳ دات( -ج 4) نیارانب و ۰ ۴  
 اما .دننکیم راهظا ار 9 «دنریذپسرتسد 6 زا هک - تسا یهرگ نینچ «الثم -

 tag تاودا مه هک طرش نيا ل- یاهرازگ تباث یارب .دننکیمن راهظا ار 4

bie Ikچیه هک اجنآ زا .دوشیمن راهظا اججیه 1 هک دیوگیم دنوشیم  

 .ظ۱۳ ۲0 ٩ میراد ,(ع و 4 ,« زا روطنیمه) تسین ریذپسرتسد 8 زا یهرگ
 ار »0 1 هک یهرگ اهنت ایز تسا ربتعم ام لدم رد دات 1-» 0 لومرف

 کی ۲ لکش لدم .دنکیم راهظا ار 0 ۰ تقیقح رد و تسا « .دنکیم راهظا
 .تسا مات لس -» لومرف الثم یارب ضقن لدم

 زا یهتان ةعومجمریز ره رگا تسا !داینب شوخ نوراو ۲17 یور 77 ةطبار

 یارب یکپیرک لدم کی (1۷,18,۱۳) لدم .دشاب نیشیب رصنع کی یاراد 7

 دینک هجوت .دشاب داینب شوخ ْنوراو و یدعتم 17 رگا تسا یریذپتابتا قطنم
 یور یدعتم یاهطبار هکنیا و تسا یباتزابان داینب شوخنوراو ةطبار ره هک

 .دشاب یباتزابان رگا اهنت و رگا تسا داینب شوخ نوراو یهانتم ةعومجم کی

 .تسا یریذپتابثا قطنم یارب یلدم .۲ لکش رد لدم نیاربانب

ibsْنوراو يدعتم یکپیرک لدم ره رد مور رد ریذپتابتا هتشر ره ۸  

 قطنم يکپيرك يسانشانعم هب تبسن ملیور نیاربانب .تسا ربتعم .داینب شوخ
 .تسا تسرد «یریذپتابثا

 یتسرد .مينکیم یسررب ار ([01) یهجو هدعاق ندوب تسرد ام .تابثا

 یکپیرک لدم کی (18, 19,۱۳) دینک ضرف نیلبانب .تسا تساررس دعاوق یقبام
 کی (00۳,7,۲0۸ < ۸4) دینک ضرف و دشاب داینب شوخ ٌوراو یا اب

1. reversely well-founded 

 ٩ ةرامش ۱۶ لاس ؛۷ Byler :۱۵ لاس ,یضایر رشت

 jh (OT = OA) هک میهدیم ناشن .دشاب (17,18,۱۳) رد ربتعم ةتشر
 EW :هرگ سپ wt pete .دینک نطرگ .نتسا ریضع 1۳۳3 رنک
 دیهد رارق .3 1 هاگره ۰۱۳ ۲18 و.« ۱۴ ۲۸ هک یروطهب تسا دوجوم

aK OA oye Y = {b:b FA ya RD}تسا یهتان ۷ ةعومجم . 
 میراد ۱۳ ال و « 10, نوچ .دشاب ۲ نیشیپ وضع 0. دینک ضرف

 ریذپسرتسد یاههرگ ةمه .7 ندوب یدعتم ربانب .3 < 1" ره یازاهب ۵. ۱۳ 3
 .1 ع 1" ره یازاهب 0. ۱۳ ۲1 نیاربانب ,للنتسنه زیپ ییرتسال مه « زا ۵, زا

 ربنبًاددجم هاگنآ < ال ۸ ميتشادیم ۵۰. زا ریذپسرتسد یا« یازاهب رگا
 هب سپ .9, ۱۳ [1۸ نیاربانب .دوبیمن نیشیب ۲ رد ۰ ۰76 ندوب یدعتم

 (۲۷:1,۱۳) رد ([0۳,۳, ۲2۸4 < ۸) هکنیا ضرف :مياهدیسر ضقانت کی
 El .تسا هدش ضقن ۰ رد تسا ربتعم

 لومرف .میهدیم ناشن ار ۸ ةرازگ دربراک زا یلاثم

 2 (2۷ )۷۱۸۵۷۰۵ ۷۵12۸۷ )۷ 1( ۷ هو) (ظ)

 نینج ۲ لکش رد لدم .تقیثح رد .تسا یکپیرک ضقن لدم کی یاراد

 ؛نیاربانب .تسین ربتعم یباسح روطهب (3) لومرف ۳ ةرازگ رباثب سپ .تسا

 هک میراد ار 6 بایزرا

PA  Pr(e(p) V e(q)) V .. V Pr (>e(p) V se(q)) 

 یلصف ةفلوم راهچ زا کیچیه هک دیوگیم 0۱ طرش اب هارمه نيا
e(p) V e(g)؛نیاربانب .تسین ریذپتابثا ۴۸ رد >ع(2) ۷ >9(6) ۰...  

 ام :> ء() ینعی دندوجوم #) و م یباسح تالمج هک ماهداد ناشن نم

 یاههیرظن هک ینعم نيا هب دنالقتتسم ودهبود هک .۷ :-> (0) و

 ۲۸ ل (جمر دا و شات [دمر ام ) حال (م, ۶ ) شاد (م, ۷ )
 .دنراگزاس یگمه

 cr ype ced LK Gy باسح یارب یکپیرک تیمامت ةيضق ریز ٌرازگ
 یتطنم تاودا یاهدادخر همه دادعت عومجم (2ن >ج ()) ٌهتشر کی لوط زا

 .تسا (2ن >چ ()) ةتشر رد یمتا یاههرازگ و

ton, S, 81.4015ظ < 1( ) dee aان رد  sch; gels 

 رقگادح .قمع اب لغو, رد شرب نودب تاشا کی یاراد .هتشر نآ هاگنآ

Speed nb o> cul O(n")قمع اب یکپیرک ضقن لدم کی یاراد  
 .دراد لصفالب یلات  رثکادح هرگ ره نآ رد هک .تسا  رثکادح

 زا یتابثا دوشیم یعس نآ رد هک مينکیم فیصوت ار یدنیارف .تابثا
 :دوش هجاوم تسکش اب شالن ننارگا .دونش هتخاس (2 -> ()) .ضورفم ةتشر

 .دوشیم لیدبت ( >> ؟0) یارب یکپیرک ضقن لدم کی هب قفومان تابثا
 یراذگبسچرب اههتشر اب هک 7 یهانتم تخرد کی هام دنیارف لوا شخبرد

 <tt, (E 60) مالعا زا تسا ترابع راک عورش .ددرگیم داجیا تسا هدش

sonsرد .دباییم همادا ماگهبماگ دنیارف لوا شخب سپس .7 ةشير ناونعهب  

pSهدشن مالعا گرب کی ناونعهب (نونکات) هک 7 رد یناقوف ةتشر کی  
 .دوبن دوجوم گرب ریغ یناقوف ةتشر چیه رگا .دوشیم لیلحت و باختنا تسا

 .دباییم نایاپ دنیارف لوا شخب

 مالعا گرب ناونعهب هک دشاب یناقوف ةتشر کی ([ >ج ۸۵) دینک ضرف
cles LUT UA J) cal caeکی نآ دامن نیزتیئوریب هک دشاب  

یاهرازگ ماگ کی و دنیزگیمرب ار یا4 لومرف نینج کی ام دنیارف .تسا تادا



 رادیوشا فالسیتیو/یریذپتابثا قطنم

 GUL رد دیدج ٌةتشر ود ای کی قاحلا ینعم هب ماگ نيا .دهدیم لکش ار
 ؛نوراو روطهب رظانتم یاهرازگ هدعاق راب ود ای کی زا هدافتسا اب (1 >ج ۵)

 ییاهتلاح رد .تسا دیدج یناقوف هتشر ود اي کی ندروآ تسدهب نیاربانب و

 لمع ریز تروصهب .تسا یلات رد فطع کی ای یلات رد یطرش کی 4 هک

 دوشیم

)۲, > A,C) )۲< ۸, 8( ۲ ۸,0( 

 (] -ج ۸,۲ ب 0) (1 <ج ۸, 4 0)

 اما دیدج ةتشر ود .دشاب یلات رد لصف کی ای مدقم رد فطع کی 4 رگا

Sy bisمیراد دیدج یناقوف ٌهتشر  

(1, B,C => A) = A,B, C) 

(I,B&C,CSA) (TSA,BVC,C) 

(,B& C >A) )۲ > ۸,5۷ 0( 

 دنیارف یاهرازگ یاهماگ .تساهنیا زا یکی هیبش هدنامیقاب تلاح راهچ زا کیره
 .تسا کیسالک یاهرازگ قطنم رد رظانتم یاهماگ هیبش

 ضرف .دنکیم لمع هنوگج دنیارف نیا هک میهدیم ناشن لاثم کی رد

 زا تسا ترابع (5 - 6)) یدورو هتشر هک دینک

(0 (Op (ب و VO-7(p Vv ۵(, دالو = O(0 1 =p), p). 

59 Hb oy ge Se | (V1) 5 (I) Boe ام دنیارف .تروصنیا رد 

 یوضع راهچ

(O(Op—q)>O9, (01 -p), p)’ (C= Oq, O(0 1 =p), p)* 
(0 (Op = q) VO-7(pVvq) => Dq,0 (0 L-— 7p), p)2 

(0 (Gp > q) VO->(pV q), “Og = O(G L— =p), p) 

 رادعبرم یاهلومرف و یمتا یاههرازگ لماش اهنت هکدیآ تسدهب یناقوف ةتشر ود اب

 D7 (DV 0) لومرف 7 .دنتسه (دنوشیم عورش ال اب هک ییاهلومرف ینعی)
 .دهدیم ناشن ار

Ht, SK reset Jeهاگره تسا ینارحب  Lisیمتا یاههرازگ لماش  

 نونکا .دوشیم راتفر اهمتا دننام زین 1 لومرف اب .دشاب رادعبرم یاهلومرف و

 .دنکیم هچ ینارحب یاههتشر اب دنیارف نيا هک مینک صخشم میهاوخیم

 لکش هب ینارحب ةتشر کی .مینک فیصوت ار ینارحب یاهماگ میهاوخیم ینعی
gf ys cu! (OP, > OA, A)یمتا یاههرازگ لماش اهنت 1[ ال ۸  

 .دوشیم گرب کی هتشر هاگنآ >  0 ای 1 < 1 اي 110۸ > 0 رگا .تسا

 ار (ان,1,ا14 ج ۸4) لکش هب یاههتشر مه دنیارف .تروصنیا ریغ رد
 OPT) = ۲0۵, ۸) ةتشر لصفالب یاهیلات ناونعهب ۸ 6 ۸۵ نآ رد هک
 ,دنشاب ریذپتابثا نآ لصفالب یاهیلات زا یضعب رگا هک دینک هجوت .دنکیم قاحلا

 هجوت نینچمه :تساریذپتابثا انعوور رد زین ([11,11 + (۲2۵,۸) هاگنآ

 .دناهدش هتشاذگرانک ماگ نيا لالخ رد یمتا یاههرازگ هک دینک

 یاهتشر هک مادام ینارحب و یاهرازگ یاهماگ .میتفگ الاب رد هک یروط نامه

 لاثم تسار فرط رد .دوشیم رارکت .تسین گرب کی هک دراد دوجو یناقوف

a, SILLلومرف زاب / نآ رد هک .دهدیم تسدهب ار ریز تابثا دنیارف .«  

۷۳ 

 فرط رد ار هجنآ هدنناوخ هک مینکیم داهنشیپ .دهدیم ناشن ار [2 > (۷ 4)

 .دسیونب دتفایم قافتا 0 ةتشر یالاب پچ

 (0,ال (ات عج رم), [ت بد <ج مر و)

(C,O(O L- -p),O 1,p > p,p V4) 

 C,O (0 L- ap),O Lp) < و ۷ و)

(C, Og = p,q)" (C,0(O L— =p),0 L> -p,p vq) 

(C,Oq+q,pVq) (C,O(O1--p)O>0 1 -p,pvq) 

(C,3(pV q),O9g4) (C,7(p Vv ¢), (OL 7p) > OL =p) 

(O> (pV q) > Og,0 (0 1 7p), p)* 

 اجنآ زا .دنکیم هفاضا مدقم هب shee ded K she ماگ ره
 ,لصاح تخرد زا هخاش ره هدراد دوجو رادعبرم لومرف 7 رثکادح هک

 هخاش ره رد یلاوتم ینارحب ٌهتشر ود ًةلصاف .دراد ینارحب ةتشر 1 رثکادح

 فذح ار یقطنم تادا کی یاهرازگ ماگ ره اریز تسا ۲۶ یالاب نارک یاراد

 زا فطع کی اي یلات زا لصف کی هک تسا مزال ماگ ۲ هکنآ زجب .دنکیم

 .دید ام لاثم تسار تمسق یالاب رد ناوتیم ار نيا هک .دنک فذح ار مدقم

 نایاپ هراومه ام دنیارف لوا شخب و تسا یهانتم لصاح تخرد نیاربانب

 .دریذپیم

 «تبثم» ناونعهب تخرد رد هتشر ره یراذگتمالع اب سپس ام دنیارف

 دنقاب :یزاغآ ةتفر Se SI cal cade By کی .دباییم همادا .«یفنم» اي

 1 لماش نآ مدقم ای دنشاب هتشاد یکرتشم متا ,شایلات و مدقم رگا ینعی
 چیه لماش گرب نآ نیخا تلاح رد .تسا یفنم تروصنیا ریغ رد ؛دشاب

 لدم کی هک داد ناشن ناونیم یناسآ هب و تسین یلات رد یرادعبرم لومرف

 رگا تسا تبثم رگید ینارحب ةتشر ره .دراد یکپیرک يرصنع کی ضقن

 یفنم تروصنیا ریغ رد و .دنشاب تبثم نآ لصفالب یاهدعبام زا یضعب

 ةدعاق ره لیو)) تسا لصفالب يا ود ای گی یاراد یتارجب ریغ نشر .تسا
 اهنت و رگا دریگیم Cate Cute و ؛(تسا ضرف ۲ رثکادح یاراد یاهرازگ
 رد اههتشر همه ءام لاثم رد .دنشاب تبثم نآ لصفالب یاهدعبام همه رگا

abةخاش رد اههتشر همه اما ,دنتسه یفنم « ًةتشر زا هدییور پج تمس  

 ةتشر .دشاب تبثم زین « هکنآ یارب تسا یفاک هک ,دنتسه تبثم تسار تمس

 دتفایم قافتا ۵ یالاب ا هچنآ هدنناوخ رگا ایز تسا یفنم « (ینارحبریغ)

 نینچمه وا راک نيا ماجنا اب .تسا یفنم 0 هک دوشیم هجوتم .دشاب هتشون
 .دشاب هدرک فشک ار و و «۶ ,6 رگید یفنم ینارحب ةتشر هس یتسیاب

 (تسین نینچ ام لاثم رد هک) دشاب تبثم (ب >> (0) ةشير ةتشر رگا
 ار اههتشر یقبام سپس .دراذگیم رانک ار یفنم یاههتشر همه ام دنیارف

 دعبام کی اقیقد یاراد ینارحب گرب ریغ ةتشر ره هک یروطهب دراذگیم رانک

 یئارعب ةتشر تابث ةجیتن.دیزفیم  فیعضت دنچ ماجنس و .دشاب لصفالب
 هدشاب یفنم (2: > 60) ةشير ةتشر رگا رگید فرط زا .تسا (2ن < 2(

 .دوشیم هتخاس ریز قباطم (5 + 60) یاب 1۷, 13,۱۳) یکییرک ضقن لدم
 ثرا هب 7 تخرد زا 7 .تسا یفنم ینارحب یاههتشر dor ةعومجم ۷

 ةتشر رد 2 متا ره هک دوشیم نیعم طرش نيا اب IF GE ٌهطبار .دسریم

 رد .دشاب 1 زا یرصنع رگا اهنت و رگا دوشیم راهظا ( > ۸۵) ینارحب

 زا سا تابع لذم ام لاتم
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 ملریز زا تسا (: >ج 60) یارب ضقن لدم کی (۲۲۱7۲,۱۳) هک تقیقح نیا
 .دوشیم هجیتن ریز

 هک دشاب یاهنوگهب 3 6 17 دینک ضرف ین و 4 < 7 دینک ضرف .ملریز
 فارگ کی ناونعهب 7 رد) 5 هب 6 زا ریسم یور ینارحب هتشر نیتسخن 5
 رگا .4 ۳ ۸ هاگنآ دشاب ۶" مدقم رد 4 یهجو لومرف کی رگا دشاب (رادوس

 SIF AA Ns) ack 5" یلات رد لومرف نآ

 یتروص رد هک .دشاب 5 دوخ دناوتیم 5 هب 5" زا ریسم یور ٌةتشر نیتسخن

 .دشاب ینارحب 5" هک تسا نینج

 ار هنومن تلاح هس ام .دوشیم تبا 4 یگدیچیپ یور ارقتسا اب ملریز
 atl 5" یلات رد متا کی 4 رگا .مينکیم راذگاو هدنناوخ هب ار یقبام و یفرعم

 .دوبیم تیثم Sy کی 5 تروصنیا ریغ رد «تسین 5 مدقم رد A هاگنآ

 .دشاب 5" یلات رد 4۸ و ۸ = OB aS Go نونکا .5 ۱۴ ۸ نیاربانب

 لومرف کی و تسا یفنم 5 هک اجنآ زا .و ۱۴ [1 هک میهد ناشن میهاوخیم

 تسا # نوج دعب هلصافالب رصنع کی یاراد .دراد یلات رد OB رادعبرم

 کی هب # زا یریسم .تسا یفنم # ناتخاس ربانب .دراد شایلات رد ار 7 هک

 دنشاب یفنم ریسم نیا یور اههرگ همه هک یاهنوگهب دینک باختنا ینارحب یا

 .9 101 و ۶ ع ۲۷ میراد .دشاب ریسم نيا یور ینارحب ٌةتشر نیتسخن # و

 نیاربانب t ۱۴ 7 دهدیم هجیتن 7 و 1 دروم رد هتفر راکهب یارقتسا ضرف

OBدینک ضرف ماجنارس .د ۱  jo Ay A= OB Sدشاب و" مدقم . 

 هاوخلد یهرگ ۶ < ۲۷ دینک ضرف .۵ ۱۳ [1 هک میهد ناشن میهاوخیم

sles Sasدشاب  isRt aSهب 8 أ ریستم یور ینارحب ًةتشر نیرخآ 8۱ زین و  

 زا دعب هلصافالب رصنع # دینک ضرف لاح .تسا توافتم ۶ اب هک دشاب 4

 دیدپان مدقم زا زگره رادعبرم یاهلومرف هک اجنآ زا .دشاب ریسم نيا یور ۱
 و تتسا pte رد B تروصنیا رد Cal sy مدقم رد OB (hi get یمن

 Oo .درب راکهب ناوتیم 3 و 4 7 دروم رد ار ارقتسا ضرف

 ةتشر زا یریسم یور ینارحب نشر نیتسخن ۵ (یفنم) هرگ ام لاتم رد
Atayدوشیمن راهظا طن رد «ملریز ربانب سس :هتسسا 8 > (2ن >> ())  

 یشقن دروم نيا رد 4 هرگ هتبلا .تسا و" یارب ضقن لدم کی لدم لکو

 ًةتشر نیتسخن 4 اریز دوریمن راکهب 6 و 5" دروم رد ملریز هک دینک هجوت .درادن

 قطنم یارب ناوتیم مه هباشم میمصت دنیارف کی هک مینکیم ناشن رطاخ
 ناسا یاهرازگ یدوهش

 ؟هح رگید .۵

 و تالمج صاوخ مهف و هعلاطم رد دناوتیم یریذپتابثا قطنم هک میدید
 تسا نيا ٩ ٌ؛رازگ لصفالب ٌهجیتن کی .دشاب دنمدوس یعاجرادوخ تالداعم

Jur nok GLیصاوخ اهنیا هک ,تسا ریدپمیمصت و دراد ار یهانتم  

 ۱ ةرامش ۰۱۶ لاس ؟۲ ٌةرامش ۰۱۵ لاس :یضایر رشت

 لومعم نادنج هن تیصاخ کی .دنراد زین یهجو یاهقطنم زا یلیخ هک دنتسه
gy! GLدینیبب ار [۳] ای [۱۲]؛تسین هدرشف نآ یکپیرک یسانشانعم هک تسا . 

Ys GL cain 5»کی یاراد هک تسا هدنسیون یارب انشآ یعیبط قطنم  
 .تسا هدرشفات اما لوقطم یسانشاحب

 مولع یاملع هک میاهدرک هراشا یاهدیدپ هب عقاو رد ٩ ةرازگ تابثا رد

 اهنت و رگا تسا میثم هرگ کی دراوم یخرب رد :دنمانیم "بوانت ار نآ هنایار

 Bl cael cate oS Sus Syl رد ةدنشاب تیثم نآ :دعیام رصانع همه رگا

 متیروگلا رد لاثم یارب بوانت .دشاب تبثم نآ دعبام رصنع کی رگا اهنت و

 رد یلئاسم یعون تیصوصخ و دهدیمن حر کیسالک یاهرازگ قطنم میمصت

 یمتیروگلا ةليسوهب هک میمصت لئاسم زا یاهدر ینعی .تسا لماک ۳۸15

 تروصهب اهنت یدورو ٌةزادنا بسحرب نآ زاین دروم ٌهظفاح هک دنالح لباق
 هأسم :تسا حیحص نيازا رتیوق یمکح عقاورد .دنکیم دشر یاهلمجدنچ
 لئاسم نیرتلکشم هدر ریز هب ینعی تسا لماک ۹۳۸0 ؛(تآب میمصت
 ةلاسم هک میهدیم ناشن [۱۴] یتآ ةلاقم کی رد .دراد قلعت ۳۹۳۸12 رد

(GL penalکی هب یمتا یاههرازگ دادعت رگا یتح تسا لماک ۳5۳۸2  

 .دوش دودحم

 ؛(آس میمصت اسم ندوب لماک ۹۳۸0 تابثا رد یساسا مدق کی

 یروطهب تسا یهجو یاهلومرف زا 4۸۰,۸4۱, ۸4۲,۰۰۰ ًةلابند کی تخاس

 یاراد 4 ره .دنک دشر یاهلمجدنچ تروصهب ۸ بسحرب 4 لوط هک
 اههرگ دادعت ینعی) CaS ضقن لدم لوط اما هدشاب یکپیرک ضقن لدم کی
 اب هطبار رد نیز هباشم ٌةلاسم .دشاب ییامن ۸ بسحرب (ضقن لدم رد

Wl neal! wats Jo Thee! boll gelledناقیم  toe allie 
A,, A), Ay,...یروطهب تخحاس (تآب رد ریذپتابثا یهجو یاهلومرف زا  

 تابثا ةزادنا اما .دنک دشر یاهلمجدنج تروصهب ۷ بسحرب ۸, لوط هک

 ؟دنک دشر ییامن تروصهب ۷ بسحرب 4 ةنيمک

 باتزاب حرط هب pve OA > A حرط هک میاهداد ناشن ۳ شخب رد

 هک یروطهب تسا دوجوم 6 یباسح بایزرا ریز تسین وگتسار-۸ کی
e(Op — p)یعوضوم لصا حرط ةرابرد رخآ فرح ,فرح نیا .۳۸  

 میراد 6 بایزرا ره یازاهب هک مینک قیقحت یتحارهب میناوتیم .تسین باتزاب
N IF Pr(e(A)) (ce WV It e(OA) $1: NV IF e(A > A) 

 میراد .تسا ۳۸ زا یلدم ۸۷ هکاجنآز ا .۳۸ + e(A) 968 طرش ربانب هاگنآ
 تاهجوم قطنم و وگتسار۷/ موهفم هب رجنم لالدتسا نيا ۸ ۱۳ ۸(6)

 ره یازاهب رگا تسوگتسار کی 4 یهجو لومرف .دوشیم(آ* رگید

 وگتسار کی وگتسار-۸ ره هک تسا نشور .۸ ۱۳ ۸(6) .« بایزرا
 قطنم نیاربانب .تسا وگتسار-۸ کی زین باتزاب حرط زا دروم ره و تسا
 GL رد ریذپتابثا یاهلومرف همه زا بکرم لوصا ةعومجم کی یاراد هان"
 عضو نآ جاتنتسا ةدعاق اهنتت و .تسا []4 -+ ۸ لکش هب یاهلومرف همه و

 لک یجاتنتسا ةدعاق کی ناونعهب ۸/۲0۸ ترورض ةدعاق .تسا مدقم

 .تسین هتسب هدعاق نیا تحت اهوگتسارسال مه ةعومجم اریز تسین هتفریذپ
 ینعم هک دشاب وگتسار-۷ رگا اهنت ورگا تسا ریذپتابثا (11/* رد یلومرف ره
 Gg) Fog فسا لاک یباسح یسانشانعم هب :تبسن 6 دکدتسا نینا نا

 gah Bf یگشرومسا رب دوک تباث ۱۹۷۶ لاس رد |, نآ نییلاس هک يع
 ریز تروصهب دناوتیم .[۱۳] دیمان یوولاس تیمامت مود ةيضق ۱۹۸۵ لاس
 دروم رد یلک تاعالطا اهنت باتزاب یعوضوم لصا حرط :دوش یدنبلومرف

1. alternation 

 



 رادیوشا فالسیتیو/یریذپتابثا قطنم

 .دروآیم راکرد دنتسین یندش یروص ۸ دوخ رد هک ار ۳۸ رد یریذپتابثا

OL”یتابساحع یگنچیپو تسا رییس  sin) Cle qd of 

 عیسوت ره یارب ناوتیم ار یریذپتابثا لومحم هک میدش رکذتم ۲ شخب رد
 لومحم :تسا نکسم مه یرگید ممهت .تخاس ۸ زا 7 ریذپلصا یتشگب
 قدص «تساررس یتارییغت اب 1۱-10۳ ,بال طیارش رد هک ار ۳۲۶ یریذپتابثا

 .تخاس TA, +O) IT ph pol یتشگزاب عیسوت ره یارب ناوتیم .دنک

 هب هدشدیدحت یارقتسا حرط اب وناثپپ باسح زا تسا ترابع 7۵, اجنیا رد

 کی ؟) و ؛(دنتسه نارکیب روس دقاف هک ییاهلومرف ینعی) ۸۵۰ یاهلومرف
 نآ رد هک , gle عبات ندوب مات زا یکاح تسا دحاو عوضوم لصا

 یریذپتابثا لومحم نینج کی .دهدیم ناشن ار 7 ییودود طسب لوط ||

 میناوتیم هک تسا ینعم نادب نيا .درب راکهب ال دامن ةمجرت یارب ناوتیم ار
 دنناوتیم 7 دوخ رد 7 رد یریذپتابثا ةرابرد GIL لوصا هج میسرپب

Oblتسیچ 7 ةيرظن یریذپتابثا قطنم میسرپب میناوتیم ینعی .دنوش . 

 زا یلیخ يريذپتابثا قطنم هک تسا نیا لاّوس نیا هب هرظتنمریغ دیاش یباوج

 ره يريذپتابثا قطنم (نآب رتقیقد نایب هب .تسا هباشم ,لوقعم یاههبرظن
 ؛دهد شرتسگ ار 7, + ۳0 هک تسا ریذپلصا یتشگزاب ِتسرد ٌةيرظن
 .تسا مات 1 + ۴ ییامن عبات دنکیم نایب هک تسا یلصا ۳ اجنیا رد

IA, + Exp, JA, +0) 46 99» cul 365 9) jl Exp Jel 

 .دنتسه هبساحم یگدیچیپ اب ییاهطابترا یاراد و دناهدش یسررب لیصفت هب

 7 ۳۰ + )۱ یریذپتابثا قطنم هب تبسن (1ب هک درک قیقحت یناسآ هب ناوتیم

 زاین 100 عوضوم لصا هب ۳ ةرازگ یارب یوولاس تابثا اما .تسا تسرد

 ,TA +.( یریذپتابثا قطنم هب تبسن آب ایآ هک تسیث هتسناد و دراد

 ار [۱) شخبدیون یئزج جیاتن و ناوارف شالت مغریلع .هن اي تسا لماک
(ateلح زونه .تسیچ ۵م + ٩۱ یریذپتابثا قطنم هکنیا ٌةلاسم  

 .تسا هدشن

 هب ار نآ ناوتیم هک تسین یضایرارف موهنم اهنت یروص يريذپتابثا

 هک دندوجوم تم زا ییاهعیسوت .درک نشو و هعلطم تاهجوم قطنم کیک
 راکب (ینبب ار [۱۱] و [۷)) رس تالمج زا یفلتخم یاهلکش دروم رد

GL jl oo Ne cheesy lyیریذپریبعت قطنم ناونعتحت  
 ةوالعهب > ییاتود «هجو» کی یاراد یریذپ ریبعت قطنم نابز .دنریگیم رارق

sheترابع ةندورقا اب یییذپرییغت ,قطخم ییاسح یسانشاتعم ..تسنا ۳  
a 4 e(AD B) = Intpr(e(A), e(B))تسدهب یباسح بایزرا  

 زا یریبعت دیوگیم هک تسا یباسح لومرف کی 2,۷(۱۳۲07) .دیآیم

 ریبعت نآ رد هک تسا دوجوم 7 ال (2) ةيرظن رد 7 ال (۷) ٌةيرظن
 نایب [۱۶]رد نارگید و یکسرات هک تسا یلومعم يانعم نامه یاراد (یوحن)
 "۲ رد 7 ال (-00()) ةیرظن هاگنآ دشاب لومعم قباطم 7 رگا .دناهدرک

 7 رد 7 ال 6۵0( )] هاگنآ دشاب راگزاس 7 .هوالعهب نگا .تسا ریذپریبعت

 یاهلومرف نییربانب .(دینیبب ار [۵] الثم .عوضوم ود ره یارب) تسین ریذپریبعت
 زا ییاهلاثم دات لح د(م 1 حدا0 )و + 1 >0 1 یهجو
 «ینغ و گرزب ٌهزوح نيا اب ییانشآ یارب .دنتسه یریذپریبعت قطنم یاهوگتسار

Sleeمينکیم هیصوت ار [۱۷]رسیو تربلآ یرورم . 
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۷۶ 

al lisa 4 i jgal 

 ۱ ًةرامش ۱۶ لاس ؛۲ ةرامش ۰۱۵ لاس ,یضایر رشن

 یعبات هلداعم کی یربج لح

 یوجتسج رد هک میروخیمرب یلئاسم هب ًالومعم یسانشراک رود یاهسرد رد

 نتفای
 ةطبار رد و دشاب هتسویپ و رادقمیقیقح هک یعبات (فلا)

fw)(2 + ) > [(2) + [ 

 ای (تسا موسوم یشوک ٌلأم هب هلأسم نيا) دنک قدص 2, < 18 ره یازاهب

 ةطبار رد و دشاب هتسویپ و رادقمیقیقح هک یعبات (ب)

f(a +y) = fa) Fy) 

 یازاهب «  2, yERای و ؛دنک قدص

aS Gae f(a +\) = xf (x) (پ) ٌةطبار رد هک یعبات 

 .تسد نیا زا یرگید رایسب یاهلاثم و
 ثالداعم هب هک دئراد راگورس یتالداعم لح و یسررب اب لئاسم عین نیا

 رب لمتشم تسا یاهلداعم یعبات Doles CWS gba .دناهدش موسوم یعبات

 وطنم و تساهدش نم لت ز اه دبو هد هک لوجم علت دنچ اب کی
 تالداعم .دننک قدص نآ رد هک تسا یعباوت مامت نتفای ,هلداعم ندرک لح زا

 لح .لاثم ناونعهب) تایبیکرت نوچمه .تایضایر فلتخم یاههخاش رد یعبات

 یلاگچ عبات ندرک ادیپ ,لاثم ناونعهب) لامتحا و رامآ .(یتشگزاب تالداعم
 لیلحت و دنوشیم رهاظ ...و لارگتنا تالداعم ,لیسنارفید تالداعم .(لامتحا

 باوج ندرک ادیپ و اهنآ
 دوجو یعبات تالداعم لح یارب یاهدشهتخانش و نیعم شور «یلک روط هب

 یدیدح یاههیرظن شیادیپ هب رجنم اههلداعم نیا لح ch شالت هاگ و درادن

 .دوشیم هداهن alin ضرف رد هک یایفاضا ظیارش yan ام :تتسا هدنش

 .دنکیم باوج ییاتکی صوصخ هب و هلأسم لح هب یدایز کمک

 یقیقح عباوت مامت نتفای راتساوخ هک مینکیم حرطم یاهلأسم اجنیا رد
 ةطبار رد هک تسا یاو و  رادقم

= f(x) f(y) + 9(x)g(y) 

 .تساههخاش نآ مهم ثحابم زا اهنآ

g(t — y) 

 باوج ندرک ادیپ رد *C یهورگ راتخاس ؛صوصخ هب

 یانشآ ًةطبار هباشم هطبار نيا .دننک قدص

cos(x — y) = sina sin y + cosa cosy 

 یعبات اهنت هک دوشیم هداد ناشن و تسا سونیسکو سونیس یتاثلثم عباوت نیب
aby!) yoتسا سونیسک عبات نامه دنکیم قدص رظن دروم . 

 یلحهار و درک حرط یلتام tee dha fo age yo LS | dee نيا
 نانادیضایر سپس .دیسر پاچ هب هلجم یدعب یاههرامش زا یکی رد نآ یارب
 دنا" رد (" زا هکز ین یعباوت یارب ر نآ باوج و دندرک هجوت هلأسم نيا هب یرگید
 تشاددای راهچ رد lin یاهتلاح رد lace cal لحهار .دندروآ تسدهب

 یدعب یاهتشاددای یانبم یلوا تشاددای هک دناهدیسر پاج هب یلتنام ٌهلجم رد
 رد هجوت نایاش ٌةَتکْن .مروآیم دعب تاحفص رد ار اههتشون نيا همجرت .تسا

 یاجهب هک دننکیم باجیا یربج طباور هنوگج هک تسا نيا لوا تشاددایود

 هطقن کی رد عبات دوش ضرف تسا یفاک ,طاقن ّةمه رد عبات ندوب هتسویپ

 کی رد یگتسویپ زا طقف و طقف طاقن همه رد یگتسویپ و تسا هتسویپ

 هک یتروص رد هک تسا هتکن نيا یواح زین موس تشاددای .دوش هجیتن هطقن

 دوب قداص یلبق درب و هنماد اب هک یمکح رگید .دنک رییغت عبات درب و هنماد

 هداد میمعت ریغتم 7 یارب هلاسم تشاددای نيا رد ؛دشابن رارقرب تسا نکمم

 هک تسا نیا رد هدشهئارا لحهار ییابیز اما .تسا هدش لح سپس و هدش

 لبق ةدشلح تلاح هب ار دیدج طیارش اب باوج عبات نتفای فیرظ یلکشهب
 صاوخ همه هک دوشیم هداد ناشن رخآ تشاددای رد هرخالاب و .دنادرگیم زاب

 .تسین مزال قوف سم باوج عبات ندرک صخشم یارب 6" ای 18 کیژولویوت
 .دوب دهاوخ روم هلداعم

daeتسا نآ باوج هب ندیسر و هلأسم لیلحت ویش اهتشاددای نيا ةدنزومآ  
 تسدهب یلصا ٌةلداعم زا اهریفتم صاخ باختنا اب هک یاهداس طباور زا هک

 باوج عبات یاهیگژیو زا یرایسب .دنیآیم یاهرود .ندوب درف و جوز لیبق زا

 .دوشیم حاتنتسا ؛ندوب هتسویپ اب و ندوب

 یقیقح نسح
V. L. Klee, Jr1.  



Moles So ope >یعبات  

 "یتاثلثم طباور یخرب یربج لح
 ۱۹۵۳ هم هام هرامش رد یلک .لا .یو زا هلأسم حرط

 ةهطبار رد هراومه هک دنشاب یقیقح یعباوت و و  دینک ضرف

g(x — y) = g(x)g(y) + f(z) f(y) 

ols eS goed Fo SL chile g(t) =o 5 f=) cbt 
 میراد هراومه هک دیهد

g(x + y) = g(x) g(y) = f(x) f(y) 

f(xy) = f(x)g(y) = o(x) f(y). 

 !اراهیچ .سا .یت زا لح

 هطبار رد و 2 هک ینراقتم یاهشقن زا

F(x) f(y) (\)ع و(ت)و(ر) +  g(x —y) 

 میهدیم رارق (۱) رد .تسا جوز یعبات هک دوشیم هجيتن دننکیم افیا

 میروآیم تسدهب و # >1

g(x —t) = f(a). (۲) 

 دوشیم هجیتن هاگنآ , = a — ۶ میهد رارق (۱) رد رگا ,رگید فرط زا

g(x)g(a — t) + f(a) f(a -t) =° 

 (۲) زا هدافتسا اب ها

 ](2)[م(2) + 102 - )] 2۰

 تشاد میهاوخ «تسا رارقرب 2 > [ هلمح زا ءاه# همه یازاهب ریخا ةطبار نوج

f(a —t) = -9(2). (r) 

amc yo f(x) = —g(@ +t) = —g(-x -t) = —f(-2) ele 

 تسدهب هلصافالب رظن دروم ٌةطبار نیلوا بیترت نيا هب .تسا درف یعبات

 نیزگیاج ار ن «(۲) رد «هطبار نیمود ندروآ تسدهب یارب .دیآیم ©

 :میهدیم طسپ \ نآ و مينکیم

f(z+y) = glx = (y F t)] = g(x)gly Ft) F f(z) f(y Ft). 

 .دوشیم لصاح رظن دروم ةجیتن (۳) و (۲) زا هدافتسا اب لاح
 یعباوت 9 و  دوشیم هظحالم رگ(« - 4)  -و() ةطبا هب هجوت اب

 دوشیم هجیتن (۲) ٌةطبار زا نینچمه .دنتسه ۴۲ بوانت ةرود اب و یاهرود
1. T. S. Chihara 

۷۷ 

 9 و هک میریذپب رگا هوالعهب .تسین مزال هلأسم تروص رد ۸ ع * طرش
 هجیتن نیمه .2(9) = 092 و [(2) > 910 0 هاگنآ .دنریذپقتشم رابکی

 .ن ره یارب و tim “EP = V5 g(a) 5 f(a) یگتسویپ طیارش تحت !
 هک دهدیم ناشن هلأسم نيا .دروآ تسدهب gli lim تل = «

 زا ضحم یربج هار زا 5139( 4 2 3) و 03( 2 7) یارب یلومعم یاهلومرف

 .دیآیم تسدهب ->  cos F = ysin ۱ یاهیرباربو 608( - 17) لومرف

KOR ROK KOK 

e “Algebraic treatment of some trigonometry formulas”, Amer. 

Math, Monthly (March 1954) 197-198. 

 یعبات ةلداعم (compen یاهباوح

f(aty)+f(e—y)=VF (a) f(y) 

 یگتسویپ طیارش تحت هک دناهداد ناشن ,[۳] لاگس و موابنزژ و [۴)ناو .۱
 یاب مچ ,یاراضق دیپه یلگش هک یمبط تالذاس یبشپ :یئیمض رایسب
 طباور نایم زا .دنتسه یفاک عباوت نیا ندرک صخشم یارب دنراد یتاثلثم عباوت
 سونیسک ود عمج لومرف .دناهتسباو یتاثلثم عباوت عمج ٌةيضق هب هک ینوگانوگ
 ینعی

cos(z + y) + cos(x — y) = Ycosxcosy 

ott یهباشم یعبات طبار .تسا سونی چیت لماش اهن یو «هتسا تیمهازتاح 

1) + (+) - ( < ۲۶)2()۷( (۱) 

 عبات یارب رتیلک روطهب و cosh کیلوبرپیه سونیسک عبات یارب
ola Six > cosh axسدح نياو دراد دوجو ,تسا طلتخم ای یتیقح  

 .دسریم رظن هب هجوم .تسا ریخا تروصهب (۱) ةهلداعم یهیدبان باوج ره هک
 تسا هتفرگرارق هجوت دروم یدایز دح ات یضایر ناگتشون رد (۱) ةلداعم

 .[۱] تسا هدروآ تسدهب نآ یقیقح تلاح ژةرابرد یبلاج dnd یشوک و

 و رادقمیقیقح یعبات ۶ رگا هک .تسا هدرک تباث یشوک هرتقیقد نایب هب
 رد یقیقح یاهاب و ۵ همه یازاهب و تسا هتسویپ هک دشاب رفص اب دحتمان
 & f(x) = 6090: ۵ تباث کی یازاهب هاگنآ .دنکیم قدص (۱) ٌهلداعم

tS as f(x) = cosh axتباث و هداد شرتسگ [۲] !شرامجاک ار  

 هتفرگ رظن رد یریذپهزادنا طرش ,یگتسویپ طرش یاجهب رگا هک تسا هدرک

 ریداقم / هکزين ار یتلاح یو لالدتسا و تسا رارقرب نانچمه هجيتن نيا دوش

 تلاح هب ار ناشدوخ هجوت رفن ود ره اما .دریگیم ربرد دنکیم رایتخا طلتخم
 .دناهدرک دودحم 7 یقیقح ریغتم

 ریغتم طلتخم ریداقم یازاهب ار (۱) ٌهلداعم یاهباوج تشاددای نيا رد

 لکش هب هتسویپ باوج ره هک مکح نیا طرش نيا تحت .میریگیم رظن رد
1. Kaczmarz



۷۸ 

Cond Guys Sr deol f(z) = cosh anندروآ تسدهب روطتمهب 9  

 عبات کی ناونعهب)  یریذپقتشم اب زرامه یطرش دیاب یاهجیتن نینج

oo las aby ya (bran pte Sul laaةبضق :عقاورد  
 :مينکیم تباث ار ریز

 طلتخم دادعا مامت یازهب هک ۶ رادقمطلتخم عبات کی مینک ضرف .هیضق
 رد و دشاب هتسویپ هطقن کی رد لقاال هک دشاب هتشاد دوحو هدش فیرعت 2

Bolenیعبات  

= Tf(z)f(w) (۳) 

 .۱ دحتم ای تسا رفص دحتم اب [ هاگنآ .دنک قدص طلتخم ین و 2 ره یازاهب

 هک یروط هب .دنراد دوحو ,دنتسین رفص ود ره هک 0 و ۵ طلتخم یاهتبا ای و

 و > 7 + 0 ره یازاهب

flie+w) + f(z-w) 

f(z) = f(a + iy) = cosh (ax + By). 

 تسین هلط» (62 + ) رفص هک هطقن کی لقاال رد ۶ رگا .هوالعهب

  thy pgp>ع 8م هاگنآ :
  .۲دحتم اي * اب دحتم هک دنتسه یعباوت (۲) ٌهلداعم تباث یاهباوج اهنت

 رد و ۲: > ۲۸۲ هاگنآ ,(2) > ۸ ءاه2 ةمه یازاهب رگا ریز دنشابیم ۱ اب

 .1 > ۱ ای >  ۰ هحیتن

 صوصخهب و) دشابن یتبا رادقم اب دحتم ۶ هک مينکیم ضرف لاح
 رارق (۲) رد و *  F(a) هک میریگیم یاهطقن ! 2 .(دشابن رفص اب دحتم

 هک دوشیم هجیتن هلصافالب ؛0 > * میهدیم

۲۶)2( < ۲۶)2(۶)۰( 

 میهد رارق (۲) رد رگا ایز تسا جوز ۶ هوالعهب .0(7) ۱ نیاربانب و

[)( + ۲)( < ۲)۰([)( < thw) 

 .دیآیم تسدهب (- (w = () یربارپ اجنیا زا و

 رد لقاال هک دشاب (۲) زا یباوج  رگا هک مينکیم تباث دعب ماگرد ۳

 هدهاشم ادتبا .تسا هتسویپ طاقن همه رد ۶ هاگنآ .تسا هتسویپ هطقن کی

 دیآیم تسدهب 0 > 2 میهد رارق (۲) رد رگا هک مینکیم

0 ۱۲ ۱+ (۲2) 
 میاد (۳) و (۲) هبنب نینچمه

 (ه)-2(۶(2)+ ۶۲۲۸-۶۲ ۵)
21۲۶۲-۱۶۲0۶ - 
5 21۶0۲0۱ - 

f(z+h)f(z-h)- 

 یماگنه .دشاب هتسویپ 2 صاخ ةطقن ره رد  رگا هک میریگیم هجیتن (۳) زا

 * رد  بیترت نيا هب و ,(۲) -+ ۱ هاگنآ ۷ -ب « هک

 میراد | - * یتقو 2 ره یازاهب نینچمه

 ](ع + )۶ (ع - ه) - ما (2) ص ۰.

 ۱ ةرامش ۱۶ لاس ؛۲ ٌةرامش ۰۱۵ لاس :یضایر رشت

 میراد (۲) هب انب 0 > / یازاهب هوالعهب

 ](2+ )+ (2-) م 2(۲۶) hoe یتقو )0(

 روط نیمه و

 .2(1۳+)-(2(/())2-)-(2)) + ۰ + « یتقو (۶)

 ,دشاب هتسویپان 2 رد رگ رک ا ریز .تسسآ :هتسوپپ 2 رد  دوشیم هجیتن لاح

Ben Cg) Ups Sy y < © Sy Alهک ولسب درآن دوجر * دب  
(F) « & [fle + hn) - ۶)2(| < 4هک درک ادیپ یا6 > ۰ ناوتیم  

 هاگنآ || < 6 هاگره

Fa۶(ه)ا(ع - ۸) - 2(۸)| <  - If(2 +h) 

 هاگنآ |زبم| < 6 هاگره هک دهدیم هجیتن نیا و

 |( - ب) - ۶6ع)| < 4
 ةطبار || < 6 یازاهب اما

|flzthn)tf(z-hn)—VF(2)| 2 

[F(2+ Pn) |(۶)2-(,۸-ع)۶(ع)| - ۱۶ > 4 
 و «تسا هتسوبب 2 رد ؟ سی .تسا (۵) اب ضقانت رد نیا و «تسا رارقرب

 .دوب دهاوخ هتسویپ اح همه رد نیاربانب

 هتسویپ اجهمه ] مينکیم ضرف «یاهراشا چیه نودب .تابثا ٌةمادا رد 7

 « اپ دحتم و تسا

 قدص (۲) هلداعم رد اه10 و 2 همه یازاهب ۶ رگا هک میهدیم ناشن لاح

 یتیقح دادعا همه یازاهب هک یروطهب دراد دوجو ۵ طلتخم تباث کی .دنک

Gado ol 4 f(z) = cosh azz51 هک میهدیم ناشن  fیازاهب  

 عبات ,یقیقح یاه یارب هاگنآ .دنک قدص (۲) رد و 2 یقیقح دادعا همه

f(z)یاراد (یقیقح ریغتم کی زا رادقمطلتخم عبات کی ناونعهب) 2 <  

der jl Gitesلیسنارفید ةلداعم رد و تساههبترم  

۶ )2( < ۳ )۰(۶)2( (Y) 

 تست ۷ اب

 نآ رد هک ,(2) = cosh a2 دوشیم هجيتن هطبار نيا زا .دنکیم قدص

 هجیتن رد و .تسا یطخ ] هاگنآ ,/"(۰) < * رگا ایز) ۰ > >۷/6۰)
 .(۵ > ۰ اب (2) > 6051 ۵2 نیاربانب .تسا ۱ دحتم

 نیا ندوب لماک یارب اما .تسا هدش تبا شرامجاک ٌةلاقم رد (۷) یرپارب

 (۲) ةلداعم فرط ود زا یریگلارگتنا اب .میروآیم هرابود ار وا تابثا «هتشون

 میروآیم تسدهب هدنایقیقح یدادعا 2 و 0 هک « ات * زا 0 هب تبسن

Y f(z) [ f(w)dw = [ [)2 + (0 + [ f(z — w)dw 

  > | (0 (A)رج + )مع -
 ون

 liu همه :نازادب پچ تمس لارکتنا f(*) = 1 y تسا هتسیویپ گ ,ووح

ی» کی یارب) 2 -» ی 0)00(۶ عبات نوچ و تسا رفصریغ کچوک



 زا یعبات ناونعهب) هک دوشیم هجیتن «تسا قتشم یاراد 2 ٌهطقن رد (تباث

 و اه همه یازاهب زین و دراد 2 رد /(2) ربارب یقتشم (یقیقح ریفتم کی
 میراد یقیقح یاه# همه

۵( | ۱۶۵ 

 رد 2 > fle +0) — fle—v) ab age (Cub Gv Suh) .هوالع
 یقیقح یاه2 همه یازاهب 2("7) هک مینکیم هظحالم .تسا قتشم یاراد 2

 یارب .نایاپ رد .تساههبترم همه زا قتشم یاراد ۶ یلک روطهب و .دراد دوجو

 (۲) ربانب هک دینک هجوت ۷(۰) ٌهطبار یتسرد تابثا

= f(z+v)—f(z-v). 

f(z +h) + f(z —h) - ۲۶)2( = VF (z){ f(r) - ۱( 

= flz){f(h) + f(-h) - ۲۶)۰(( 

hy 2 Slyار نیفرط .میریگب یقیقح ار  eS pened IYرفص هب ار ۸ و  
deeدیآ بم تسدهب رظن دروم ٌةجيتن هلصافالب .میهد . 

 دادعا مامت یازاهب ۶ مینک ضرف .میدرگیمرب طلتخم ریداقم هب لاح ۵

 نیا |  رگا .دنک قدض (۲) رد هل و و طلتخم

 — fliy) sx — f(x) عباوت یارب ار ۴ شخب ٌةجیتن و میسیونب .دنایقیفح

 veh دنراد دوجو By  طلتخم یاهتباث هک دوشیم هظحالم ,میرب راکهب

doa ly oSمیراد 7 و  یقیقح دادعا  

f(z) =coshaz,  f(ty) = cosh By. (4) 

 2 طلتخم دادعا همه یارب و دنتسین رفص ود ره 2 و ۵ هک مينکیم تباث

 میراد

(ax + By) (Ne)(2) < مود [ 

 .تسا ناسکی اه2 همه یارب 2 تمالع باختنا هک

 میراد (۳) و (۲) ربانب

{f(z+w)-f(z—w)}" 

= {f(zt+w) + f(z—w)}'-Ffletw)f(2-w) 

=F" (2) Fw) VL F (v2) + f(Yw)} 

=F "(2)" (w)-FLF (2) +f" (w)—V} 

=F{F'(2)-VHF(w)—Y} (۱۱0 

 زا هدافتسا اب و (۱۱) و (۲) رد 10 > 8 2 > 2 باختنا اب و )٩( میهاوخ
 تشاذ

f(a + iy) + f(a — ty) = Ycosh ax cosh By ۳ 

f(x +iy) — f(w —iy) = £Ysinh az sinh By 

 نینچمه و

f(a + iy) = cosh (ax + By) ۱۳ 

 هتشاد یگتسب و * هب دناوتیم (۱۳) و (۱۲) رد ع تمالع باختنا هک

 رفص ود ره 7 و 0 هک دوشیم هجیتن هلصافالب .تسین ۱ دحتم  نوج .دشاب

۷۹ 

 ۱۲) تار :تمس ترابع .دنوش رفص /3 و 0 زا یکی رگا هوالعهب . دنتتسن

 تمالع دروم رد یماهبا چیه نودب (۱۳) نیاربانب و دوب دهاوخ رفص یواسم

 .تسا رارقرب

 باختنا ,دنشابن رفص 2 و ۵ زا کیچیه رگا میهد ناشن هکنیا دنامیم

 تمالع . یگتسویپ ربانب .تسا 1 و 2 زا لقتسم (۱۳) و (۱۳) رد تمالع

 رییغت سکعلاب ایو - هب + زا دناوتیم عج ه2 هلصط 0۷ رفص رد طقف

ekیلیظتس کیش کی اهرفس نیا هدتشاب یموهوم الک و قب رگا امآ  
 میسقت اهلیطتسم زا یهانتمان یاهعومجم هب ار هحفص و دنزاسیم هحفص رد

 ار هحفص اهرفص .دشاب یموهوم لک اه و زا یکیرگا هکیلاح رد ,دننکیم

 ینیعم طاقن رد رگ ریداقم نتفرگرظن رد اب .دننکیم میسقت یزاوم ییاهرو هب
 یارب هک داد ناشن ناوتیم .(۲) ٌةلداعم زا هدافتسا و اهراون ای اهلیطتسم نيارد

 مواد شرامش اب نآ تابثا ما میراد تمالع کی اهراون ای اهلیطتسم ةمه

 a afd و رتهدیجیپ یلالدتسا .میهد هئارا رگید یلالدتسا میهدیم حیجرت

 یقیقح دادعا و 2 طلتخم دادعا یارب (۸) داحتا هک مينکیم هظحالم ادتب

 دوش هتفرگ یریسم یور تسار تمس لارگتنا هکنآ رب طورشم تسا رارقرب 0
 یقیقح « و >  ۰ رگا بیترت نيا هب .دنکیم لصو 2 +0 هب ار 2 - ۷ هک

pale hclتا  

RAe+h) =f} f° fw)aw 
zth+v ztv 

= ; ۳ f(w)dw — سس 
 ری وز

۱ ۳ zth—v 

= af f(w)dw — af f(w)dw h deve 

 دوشیم هجیتن اجنیا زا .دناهدش هتفرگ بسانم یاهطخهراپ یور اهلارگتنا هک

 دح هک

I(2) = lim {f(2 +h) - f(2)}/h 

U2) [° swdw =f 

 تسا جوز  هکنیا هب هجوت ابو 2 > ۶ و « > 9 باختنا اب .دنکیم قدص

 طبار رد و دراد دوجو

z+v)—f(z-v) 

 میریگیم هجیتن

fla + iy) - fla iy) 
Hiv) f° f0w)aw = iy) [cost (aw)aw = 

=a ‘I(iy)sinh ax ۱۴( 

 yo Ll Uy) + asinh By cts میهاوخ (۱۲) اب هطبار نیا بیکرت زاو

 (۱۴) ربانب سپ .دراد یگتسب  هب طقف تمالع ءاجنیا

f(a + iy) — f(w — ty) = tsinh ag sinh By 

 نینچمه و
f(z) = cosh(axr + By)



Ao 

 دروم رد هجیتن نیا نتسب راکهب اب .تسا 2 زا لفتسم 4 تمالع باختنا هک

 هک دوشیم هظحالم قو ب f(z) عبات

f(z) = cosh (ax + By) 

ol b (Ve) Bas wl ay cel y زا لقتسم تمالع باختنا هک 

 .تسا رارقرب 9 و 2 زا لقتسم یتمالع

mls 

f(z) = cosh (az + By). 

 sinh (ax + By) jo Sz abe « < ۶ رگا مینک (out Se دنامیم

 هاگنآ ,دشاب یقیقح 8 رگا .8 > ۶0 هاگنآ .دشاب ریذپقتشم «تسین

lim { f (2 +h) — flz)}/h= ی (ax + By) 
Ox 

= asinh(az + By) 

3 

lim {f(z +th) — f(z)}/ih= و (ax + By) 

= —i( sinh (az + By) 

 نیا هب و «دنربارب تسار تمس ترابع ود .تسا ریذپقتشم 2 رد  نوج و

 .3 < 10, .میتساوخیم هک روطنامه «بیترت

 عجارم
A. L. Cauchy, Cours d’Analyse, Paris, 1821; Oeuvres Complétes1.  

.106-113 )1897( 3 ,)2( 

2. S. Kaczmarz, Sur l’équation fonctionnelle f(x) + f(a +y) = 

o(y) f(a + y/2), Fund. Math., 6 (1924) 122-129. 

3. R. A. Rosenbaum and S. L. Segal, A functional equation char- 

acterising the sine, Math. Gazette, 44 (1960) 97-105. 

4. H. E. Vaughan, Characterization of the sine and cosine, this 

MONTHLY, 62 (1955) 707-713. 

 را رد

e T. M. Flett, “Continuous solutions of the functional equation 

f(e@ty)+f(e—y) = 2f(x) f(y)”, Amer. Math. Monthly (April 

1963) 392-397. 

 یعبات Soles ٌهرابرد

f(ety)t+f(e@—y)=VF (x) f(y) 

 ناپاناک .لا .یب

 ًهلداعم رادقمطلتخم و هتسویپ یاهباوج مه فیصوت .تشاددای نیا زا فده

 یعبات

fa+y) + fe —y) = Yh@) Fy) (A) 

V Glad VF fle IM ةرامش ۰۱۵ لاس ,یضایر رشن 

 .تسا هدش فیرعت 1 > ۱ R” sy  عبات نآ رد هک تسا

 کی زا هتسویپ و رادقمیقیقح عبات کی ۶ (۱ :هک یتقو (۸) یاهباوج
 ؛یقیقح ریغتم کی زا ریذپهزادنا و رادقمطلتخم یعبات ۲(  !یقیقح ریغتم

 .[۱]رد بیترتهب .تسا طلتخم ریغتم کی زا هتسویپ و رادقم طلتخم یعبات ۳( 

 }¥[ رد تلف هک تسا یشور زا یعیسوت ام شور :اتتنا هدنش هداذ ]¥[ و ۳]

 < طلتخم دادعا تلف هکیلاح رد) تسا هتفرگ راکهب * > ۲ تلاح یارب

 16 یعمج صاوخ اهنت اجنیا رد .دریگیم رظن رد عبات فیرعت نماد ناونعهب ار
 .(تسا زاین دروم

 :درک میهاوخ تبار ریژ ایضق ام

 هورگ 18" و (۱ زا رتمکان) تثم حیحص ددع کی 7 مینک ضرف .هیضق

 ] مینک ضرف نینچمه .دشاب 2 > (۲:,2۱, ۰۰۰, ۵:) رصانع اب یعمج
 رد .تسا (۸) زا یباوج و هتسویپ یاهطقن رد هک دشاب رادقم طلتخم یعبات

 تشاد ميهاوخ هاگنآ . جم * رگا تروصنیا

f(x) =cosh(ayr\ +Orty t+: +Qntn) ال 

 .دنتسه طلتخم یدادعا (۶ > ۱, ۲,۰۰۰, ۵)۱۲ هک

 See تروص 1 Sy ارقتسا هب تابثا

 کیرد و دنک قدص (۸) رد  رگا هک درک یسررب ناوتیم یناسًهب ادتبا

 .[۲]تسا هتسویپ اج همه رد هاگنآ دشاب هتسویپ هطقن

 ات ميناوتیم سپ .دناهدرک یسررب نادیضایر دنچ ار >  ۱ تلاح

 تسا بتارم مامت تاقتشم یاراد / Ys .مینک هاتوک ار لومعم ثحب یاهزادنا

 رابود ول ریفتم هب تبسن (۸) فرط ود زا لاخ .(۱۲۶,ص ,[۳] هب دینک هاگن)
 تشاد میهاوخ test قتسشم

69 (۲۸)2(۳۲)۵ < ( - )۳ +( + 2) ۳ 

 lly = « میهدیم رارق (۲) رد

)۳( ۶(۶)۵(۰) ۳ < (2) ۳ 

 یقیقح یاه7# همه یازاهب هک دوشیم هداد ناشن یناسآهب (۳) زا هدافتسا اب

 یازاهب تابثا ,بیترت نیا هب f(z) = coshar a btsn x16 کی و

 هدر یم ما هی < 1

 یارب [ مينکیم ضرف ءاه# همه یازاهب ارقتسا هب هیضق تابثا یارب

 تباث (7 + ۱) یارب ار هیضق مکح .دشاب (۱) لکش هب 7 < 7 ره
 هاگنآ .2 > (2, 2۲,۰. .رهتریب۱) 6 ۲ میهدیم رارق .درک میهاوخ

 (۵) رد 7۳۳ یور (2۱, 2۲,۰۰. تم < f (4, 2y,.--,2n,°) عبات

 6م ۰۰. ۰۵:۲ ۰ نوچ یطلتخم دادعا یارب نیاربانب و .دنکیم قدص

 cosh (ayzy = (°,f(a), 2y,--.,2n + 0۷۲ 4۰۰۰4 همقو)

 .دنکیم Gre (A) 32 Resy 35 tng) FF (Oy 25-0 Engr) عبات
 میراد همب» طلتخم ددع کی یارب بیترت نيا هب و

:ns) = Cosh (Ani vind) %4 گه



 یعبات ٌهلداعم کی یربج لح

 ورک هتمبا) ریاپ ر الو (هتوب 2۲: ) ریارپ ار 2 (۵) رد
 تشاد میهاوخ هاگنآ .میريگیم

Fey Diy 0-5 Bny Bn) + Sor) oe Bn nn) 

yin,” Gig Bye a yen۲۴ فوق او  > 

Yeosh (a\2y + +++ + An®n) COSh On4+\Tn41.  (F) = 

 هک داد ناشن ناوتیم .هدشلمع [۲] رد هک روطنامه ,یناسآهب

[f(z +y) — f(a —y)]" = ۴۱۴۲ )۵( - ۱[]۴۲)۷( - ۱. )۵( 

 .1ل > (عو و... روباه( 2۲,۰, تب *) ميهدیمرارق (۵) رد

 : تشاد میهاوخ هاگنآ

 f (Lig Biy so و تن )زار قو : هو تیبا )

 > ۲ع(رو 2و... تو ) هلطط (هرق 1۰۰۰4 هیقم)

 هل 46و کوس )7(

 ندرک عمج اب .دنکیم رایتخا ار ۱ ریداقم طقف ع(2, ۲,۰۰۰, وب ۱) هک

 میروآیم تسدهب ار ریز ٌةطبار (۶) و (۴)

cosh (ayxy + ۵۲۵۲ +۰۰۰4 (قار 2,۰. کور وبا ) =  

OnEn + EQn4\En+\)- ۷) 

 .تسا ناسکی 9 تمالع باختنا 7 6 7۳۲۱ ره یارپ داد میهاوخ ناشن

 cowl oS ng > * یازاهب تابثا .تسا تبا ۱*12 یور 6 ینعی

 جیپ Ont) Fe aS 3,8 میهاوخ ضرف دعب هب نيا زا

Vis Sa sees)رود  N) wepاچ اوج یو  =( ves 

 acs (A) 5) -y = tengy € © Roly gees gtx ع ۲ مینک

 دوشیم

Vf (a) f(tensr) = f(a + tengr) + f(a — tengs). (A) 

 .تسا ee ode Sov Sv bo sl ۶ هب تبسن (۸) داحتا نیفرط زا لاح

 هجيتن رد poss لارگتنا

0 

=| f(a + tens )dt + f(a - ۱(۶6مب (4) 

=| f(a + tens )dt. 

 هک دهدیم ناشن  تبثم ددع ره یارب )٩( ٌةطبار

1 

=\/h ۱ f(a+(t+hy)ens (06 - ۶ ۱ f(xttenss)dt 

uth تورو 

 . -۱/۸ | f(at+ten+,)dtج6 /۱-

(N°) 

A\ 

 دوجو « + ۰+ هک یماگنه (۱۰) تسار تمس دح «تسا هتسویپ گ نوج

F (2+ vent) — fle — veng ) b cul gle 9 aylo 

 هک میریگیم هجیتن

  lim, V/h[f(e+henss)—F(@)](هورق..رقمب۱) =  
 09تا

 :کجوک یاه# یارب و (,*,...,۱>)۰ اریز دراد دوجو

۳ 

 نیاربانب

f(a + ven4y) — f(z — ven4y) 

  

  

  

of ۲ 
 اه هر مرمر رز لس 2

02+ ° 

‘a 

  cosh Qn4\t dtهاب سم ¥ =
O@n+4) ° 

of A gs 
=) (iy, او تر )ی ی 0 

Oln+\ 

(۱0 

 هک میریگیم هجیتن (۱۱) و (۶) زا «» رد تریب» > * نداد رارق اب

of 
 a لاو

 نزد

ool oa 
ogg *( هر صد 9 

 ور نر هلطط (موقب ۰ هوم 2۲ (2 >

sinh an+yv. ۱۲( 

  +۰۰۰ 4+ Ondn)xزر > ((2ر و و تو ) | قلصط (هرقب

 ).  هلحط همببتوب»

 2۲۰۰ ng) + f(y, 2y,---, Ln, —Tn4s)و :(۶

= Yeosh (aya) +-++ + np) cosh Qn4yEnz-y (VT) 

FUG و Vay Bags) زا (ه و او 5 ng — Labs) 

= Y6 sinh (ayzy +--+: + Q,2p) sinh Qn4\En4)- 

(\F) 

 یارب  )2۱,2۲,:۰۰۰, Xn Tnty) EDمیراد

sinh (ayr\ + +++ + np) sinh Any \ n+) = ° 

 abby D لمکم یور ۱-۰ اي +۱۰۵ تباث رادقم کی یارب (۱۴) نیاربانب و
 هک دهدیم ناشن (۱۳) و (۱۲) 8 > ۱ رگآ .تسا

 ل (ضزی ۲و۰ روم کو )

= cosh (ay\2\ +... + ۱(۰تولد 0ب۱و



AY 

 هک دهدیم ناشن (۱۴) و (۱۳) 6 > -۱ رگا

 لاو ۰۰ و امر تبار

 > عمو (۵۱2۱ ۰.۰ 0 وب ۱و۱ )۰

 .دسریم ماجنا هب تابثا «بیترت نيا هب

 عجارم
1. A. L. Cauchy, Cours d’Analyse, Paris, 1821; Oeuvres Completes 

(2), 3 (1897) 106-113. 

2. T. M. Flett, Continuous solutions of the functional equation 

f(w@+y)+ f(x —y) = 2f(x)f(y), this MONTHLY, 70 (1963) 392- 

397. 

3. S. Kaczmarz, Sur l’équation fonctionnelle f(x) + f(z + y) = 

o(y)f(w + y/2), Fund. Math., 6 (1924) 122-129. 

2K OK OK KK 

e PL. Kannappan, “On the functional equation f(r+y)+f(«—-y) = 

2f(x)f(y),” Amer. Math. Monthly, (April 1965) 374-377. 

 *ناپاناک .لا .یپ

 .درک حرطم [۶]رد ار ریز ٌةلأسم یلک .لا .یو .همدقم .۱

 رد 18 وضع ال و 2: ره یازاهب گ. و : 11 -+ 18 عبات ود دینک ضرف .هلأسم

 و( - ) > و(ت)و() + ۵(])۵(۶) )۱0

 یازاهب و و ۶ دینک تباث .و(#) ۰ و ۸(۴) > ۱ ۸ و * کی یازاهب و
 رد ۷ و # یقیقح دادعا همه

gu +y) = g(x)g(y) — f(x) fy) (Y) 

J 

F(x@+y) = f(x)g(y) + 9(2) f(y) )۳( 

 .دننکیم قدص

 نآ هنافسأتم امآ هدش ههارا [۲]رد اراهبج ظسو هلاسم نيآ یارب یلحمار
fool,یمومع باوج ادتبا ام .تشاد لاکشا  Doleهنوگچیه نودب ار (۱)  

 .میروآیم تسدهب راک نمض ار (۳) و (۲) و مينکیم نییعت یفاضا طیارش

 تسدهب یفاضا طیارش اب یلک ٌةلأسم یارب میقتسم و هداس لحهار کی سپس
 .میهدیم

 ۱ ةرامش ۱۶ لاس +۲ ةرامش :۱۵ لاس :یضایر رشت

 یتاثلثم یانشآ یاهلومرف اب ار (۳)-(۱) طباور .هحوت

cos(x Fy) = cosxrcosy +sinzsiny 

sin(x + y) =sinecosy + cosxsiny 

 .دینک هسیاقم

 هورگ کی (7 هک) , و : 6 -» (" دینک ضرف .اههورگ کمک هب (۱) لح ۲
 6 هب قلعتم ال و 8 ره یازاهب (تسا طلتخم دادعا نادیم "و ریذپشخبود یلبآ
 رد ۵: ره هاگره دوشیم هدیمان ریذپشخبود 6 هورگ کی) .دننک قدص (۱) رد
 .(7 رد ۷ (یاتکی) وضع کی یازاهب . > ۷ + > ۲۷ تروصهب ناوتب ار 6«

 (۱) یمومع باوج ام .(.دوب دهاوخ انعم اب 2/۲ ,( رد :# یارب نیاربانب .تشون
 .([۱۱] و [۱۰] «[9] ۷[۰] «[۵] [۴) ۳[۰] ,[۱] هب دینک هاگن) درک میهاوخ نییعت ار

 دشاب تبات کی 9 >* «رگا .میریگیم رظن رد ار (۱) تبات یاهباوج ادتبا
 tal el .هک Ceol یتباث >  4 هک میریگیم هجیتن (۱) زا هاگنآ . Z ۰و

 تبا کی >  4 رگا .درک دهاوخن قدص (۲) رد نیا اما 0 + 6 > ه

 تروصهب ۱( هاگنآ :دشاب

g(x — y) = g(x)g(y) + 4° = gly - 2) 

 .(و(-2) > 2(9) ینعی) تسا جوز 9 دوشیم هجیتن صوصخ هب .دیآیمرد

 ۷ نیزگیاج ار -۷ یلبق داحتا رد) و( - ) > و( + ۷) نیاربانب
 LG رد * و * ره یازاهب سپ .(دیریگب رظن رد ار و ندوب جوز و دینک

 2 (GV = 0(9) تشاد میهاوخ ال > (-۲/)0 و 2 > (+ )۲

 .(تسا هدش هدافتسا یریذپشخبود تیصاخ زا اجنیا رد) .تسا تباث

 اب زین نيا هک >  ۰ > ءرگم تسین رارقرب یباوج نینچ یارب (۲) داحتا
 .دراد تریاغم f(t) = ۱ ضرف

 رظن رد ار (۱) زا و و ۶ تباث ریغ (یهیدبان) یاهباوج طقف دعب هب نیا زا
 دهدیم هجيتن (۱) رد رگیدکی اب ۷ و 7 شقن رییغت .ميریگیم

g(x —y) = gly — 2). 

 seal جوز یعبات  ورنیا زا

 ات مينکیم 7 نیزگیاج (۱) رد ار -۷

g(a + y) = g(x)g(y) + Fl2) F(-y) (¥) 

 ینعی) .تسا درف  میهدیم ناشن .دیآ تسدهب 7 رد ۷ و 2 ره یازاهب
 ةطبار (۱) رد -2 هب 2 رییغت اب .(/(-2) > -(2)

g(a +4) = g(x)aly) + f(-2) fy) (0) 

  Gyr yy 2» chileنیاربانب .دیآیم تسدهب

f(x) f(-y) = f(-#) f(y). 

 ةطبار 0 رد یاه# مامت یاب ه 3 ۰ نوچ

f(z) = kf(—2) = k" f(z) 

.دشابیم رارقرب هتسا ۶ > ۱ ةطباض اب یتباث 8 هک



 یعبات Moles So یربج لح

 هک دوشیم هجیتن (۴) و (۱) زا و تسا جوز  هاگنآ ak = ۱ رگا

y) = g(a + y)هرابود اجنیا رد) تسا تبا و هکنیا سپس و 9( -  
 سپ .تسا ضرف اب ضقانتم هک (تسا هدش هدافتسا 6 یریدپشخبود زا

 هب دوشیم لیدبت (۴) و دوب دهاوخ درف و 1 > -۱

g(a + y) = g(x)g(y) — F(x) f(y) 

 (۲) و (۱)) دنکیم قدص (۶) سونیسک oles yo و تسا (۲) نامه هک
 :(دینک عمج مهاب ار

glx +y) + g(x — y) = g(x) g(y). (¥) 

 میروآ تسدهب ات میربیم راکهب ار (۲) و یریذپتکرش نوناق .هوالعهب

g(x +yt+2) = [g(x)o(y) — F(x) F)lg(z) - fla +9) Fe) 

3 

gat+yt+2z) = 9(z)lgyo(2) —fWF(2)) - )2([) + 2) 

[f(z +9) — Fa @)IF(2) = [Fy + 2) — Fg@I1F(@) 

 ی

69 (۵()۵ < (9)2()[ - ( + )۲ 

 (Fes 7 ۰ اب نآ رد هک

h(y) = ome +2.) — f(w)a(2.)]- 

 تسا جوز ۵ و درف [ هکنيا زا و مينکیم ضیوعت -2 اب ار 2 (Y) رد

 هجیتن رد و مينکیم هدافتسا

 ۵()۷( (A)( + ۶-](ن)و(ع) > ) - 2(]

 هطبار (مینکیم عمج (۸) اب ار (۷)) ینعی

[)2+ (+ ۲)» - (  ۲۶)2(۰۲۵( (4) 

 مينکیم ضوع ار ۷ و © AB (A) Lo mln Gry 5 3: ره یازاهب
 هک مینیبب ات

])2 + ( - 02 - ( < ۲۴)۵(۳)۵( Cy) 

 عمج زا .تسا رارقرب 6 رد 1 و 2 ره یازاهب )٩( دیآیم تسدهب (۱۰) و

fla+y) = flx)h(y) + fy)r(2). ۱۱) 

 G 32 Ga مامت یازا» هک دننکیم باجیا (۱۱) و (۷) . 2 * نوچ

 6 رد ال و 2 ره یازاهب هک میریگیم هجیتن (۷) زا نیاربانب .(2) > 2(9)

Fly)a(2) ۱۲((2 3 ) ع (2)و() + [ 

AY 

 نمينکم ضیوعت -و ابر «(۱۲) رد .تسا (۳) زا یشخب هک
Fly)g(x) (۱۳7( - ۷) ع ](2)و() -  

 :تسسا (۲) رگید خب هک دیآ تنه

 ةلداعم رد  نوچ .مینک نییعت ار و و [ هک میراد رارق یتیعقوم رد لاح

 میشاب هتشاد 6 رد ره یازاهب دیاب .دنکیم قدص (۶) سونیسک

g(a) = تل 7 (0 
 تساههورگ یتخیرمه کی (ضصریغ طلتخم دادعا) (0* هب 6 زا 27 نآ رد هک

gre EX =\/E, E(x ty) = E(xjE(y) als dole jo 8 

[Fas 
 میقتسم یاهبساحم زا سپو میهدیم رارق (۱) رد ار 9 یارب (۱۴) شیامن

 هک میریگیم هجیتن

 ,ا" > ۱/۴ ابو 6 رد 2 یازاهب Ze نوچ .تسارارقرب 6 رد 1ل و 7 یازاهب

 f(x) ع ه(2(۲) - ۲ (۰))2 ۱۵)

 :مياهدرک تباث ار ريز ٌهيضق بیترت نیا هب

 کی 6 هک ؛(۱) تباثریغ یاهباوج fg GC eS ضرف .۱ ةيضق
 (۳) و (۲) رد و و ۶ تروص نیا رد .دشاب .تسا ریذپشخبود ییاحهباج هورگ
 یتخیرمه کی اب (۱۵) و (۱۴) ٌهلیسوهب عباوت نيا هوالعهب .دننکیم قدص

oe E:G>Cدنوش یم . 

 :([۷] و [1] [۴)هب دینک هاگن) درد ا ریز ةجيتن ۱ ةیضق
 تباثریغ یاهیاوح .تسا هتسویپ و هک رو : 15 -» ( دنک صرف ۰۱ ةجیتن

 و 2(0) > cos(br) و تسا هتسویپ زین 7 تروصنیا رد .دنشاب (۱)

f(x) = ksin(br)۱/۴ هک  = Sob, kTتسا طلتخم تباث . 

WS dha oly cole (1) eadربرد صاخ تلاح کی ناونعهب ر  
 .دنتسه دئاز g(t) = و [(1) > ۱ یفاضا طیارش دهدیم ناشن و دراد

 هک یلصا سم هب هظحل دنچ یارب .یلک ٌةلأسم یارب افکدوخ یلحهار ۳
 چیه نآ رد هک میهدیم هئارا یلحهار و میدرگیم زاب دش حرطم یلک طسوت

 .دوشیمن [۴] زا یاهدافتسا

 (dF =( ضرف .دنشاب (۱) زا ییاهباوج و : 18 -» 18 میریگ
 ,نینچمه .دنشاب تباثریغ [ و و دنکیم باجیا ,/ >ع * کی یارب 8(0) < *
 .دشاب حوز هک دنکیم باجیا (۱) ,لبق دننامه

 دوشیم هجيتن (۱) رد ل > ۶ ندرک نیزگیاج اب

g(x —t) = f(x), f(w+t) = g(x). ۱۶( 

cable(۱۶) ربانب لاح .7(-0) > 92 + () ,یقیقح یاه: همه یازاهب  
 (۱) و

 ) - 0 - 1و(۵ > ) - 5(]

= g(x)g(y +t) + f(x) Fly +t) 

= g(x) f(-y) + f(x)g(y) ۱۷ 

ات مينکیم ال نیزگیاج ار - ۱۷(۰) رد .تسا رارقرب 13 رد ۷ و * یازاهب



AF 

we رگید ام رد رع یتسود لیقحت تار روا تسدعپ بک ) طار "کلم 
 f (ital 3,3 میهد Bless سا یناک (۲) و ۳)

 ًاددجم نآز او تسارارقرب (۴) مينکیم هظحالم ,لبق هباشم یلالدتسا اب

 8 رد یاه# و 2 ةمه یازاهب هک میریگیم هجیتن

f@il-y) = FMf(-2). 

 'f(-t) = \ دهدیم هجیتن هک 7 = tsyy— = 1 میهدیم رارق لاح

ebbهک دوشیم نیا هب رجنم [(-1) > ۱ باختنا .(-/) > =(  [ 

 و دوب دهاوخ درف ۶ نیاربانب .تسین رظن دروم تلاح هک دشاب تباث 4 و جوز
 She یباوج نيا .دنوشیم (۲) و (۳) زا * -* همین بیترتهب (۴) و (۱۷)
 L(t) = ۱ یاهطرش زا ام هک دیشاب هتشاد هجوت .دزاسیم مهارف یلک ٌهلاسم

g(t) =? 4میاهدرک هدافتسا راب نیدنح . 

 یارب یلومعم لومرف .هدش ناشنرطاخ اراهیچ لحهار یاهتنارد هکر نامه

cos(x + y)و  ne po ah sl sin(a + y)لومرف زا  y)05: -  
 .دوشیم هجیتن
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 تسا یتخیرنورد .سوینبورف یتخیرنورد هکنیا زا یاهزات تابثا

 رظن رد 0(4۵) > ۵۳ ةطباض اب ۵ : آل -+  تشاگن ار سوینبورف یتخی نورد .دشاب  ةصخشم اب ینادیم ]8 دینک ضرف
 یاهلمجود لومرف زا هدافتسا زا تسا ترابع .2(۸ + ر) > 2(۵) + 0(۵) هکنيا نداد ناشن یارب لومعم هار .ميريگیم
 .درامشیم ار () .» هاگنآ ۰ < 1: < و هاگره هکنيا هب هجوت و نتوین

 زیهرپ یاهلمجود بیارض زا نآ رد و تساهیاهلمجدنچ یروص تاقتشم رب ینتبم هک میروآیم یرگید تابثا اجنیا رد

 ط تروصنیا رد .میريگیم رظن رد ار [FIX 32 ۳ > (2 + )۳ یاهلمجدنج و مينکیم باختنا آ" رد یتباث ۷ .دوشیم

 ,یاهلمجدنچ نیا یروص قتشم زا .7 > 2۲۳ + 2207۲ ۵:* تشون ناوتیم و تسا » ةجرد زا نیکت یاهلمجدنچ کی
 یازاهب نیاربانب D(P) = ری ۱۸0۸2۲۳۱ و (۳) = 0( + )۳۳۱ > ۰ :دیآیم تسدهب نامزمه .9()
۱ ...۲ < 8 ۰ 

 هاوخلد " رد ال نوچ و مینک ۲ نیزگیاج ار زا یاد: رصنع ره ميناوتیم نوچ .( + )۴ 6۳ + 1/۴ ینعی 0, > ۳
del, oyتسا رارقرب و 2: ره یازاهب 2(۵ + ا) ع ه(2) + ۷(۵) . 

 دوشیم هدید ۸ Gl هب " نداد رارق اب لاح .تسا ۸7 + ۰ لکش هب ۲ سب .«: >

(Marc Bernot) 5» Sb۱۲.ص ۰۲۰۰۴ ةیوناژ ٌءرامش «یلتنام    



 وس ر رب و دگن

 " نایدهمروپ دوعسم

 زکرم یراکمه اب) سمره تاراشتنا نیشدرا دمحم .یضایر قطنم

 .ص ۲۶۲ ۱۳۸۳ .نارهت (اهندمت یوگتفگ یللملانیب

 «تسا یرشب تفرعم یاهشخب نیرتنهکزا نآ ماع یانعم هب قطنم ملع دنچ ره
 کی زا رتمک تایضایر یمسر یاههخاش زا یکی ناونعهب یضایر قطنم ملع

 نوجمه یرگید یاههتشر اپ یتفرعم ٌهزوح نیا ةدرتسگ لماعت .دراد هقباس نرق

call, obi ppleقطنم ,تایضایر رگید یاههخاش زین و یسانشنابز .هفسلف  

 نیرتقیمع لاح نیع رد و نیرتعونتم ؛نیرتهدرتسگزا یکی هب لدبم ار یضایر
col.تسخن ٌةهلهو رد هک تسا یدحهب عونت نیا .تسا هدرک یرظن مولع  

 هاگن اب اما .دنیآ رظن رد طبریب و زیامتم نآ فلتخم یاههخاش تسا نکمم

Ganeیعوضوم یتدحو ناوتیم یرهاظ تازیامت نيا مغریلع  cel on 
 رکفت ةویش ددنویپیم مه هب ار اهنآ هک یاهتشر «عقاورد .تفایرثکتم یاههخاش

 ییاهدنیازف یارب یضایر لدم را یضایر قلعتم عوضوم .تسا یباتتتسا

 زا ناوتیم هنومن ناونعهب .دنوشیم هتفرگ راکهب یضایر لالدتسا رد هک تسا

 یضایر فیراعت ٌهئارا لفکتم هک درب مان هنایار یرظن مولع رد یقطنم یاهشواک
 راکدوخ تابثا .تسا متیروگلا و یریذپهبساحم نوچمه یمیهافم یارب قیقد
 یضایر قطنم رگید :دمع یاههخاش .تسا هلوقم نیا زا رگید یلاثم ایاضق
 .دنتسه هباشم یفیاظو رادهدهع میقتسمریغ ای و امیقتسم زین

 دننام تایضایر رگید یاههخاش اب هسیاقم رد تفرعم ٌهزوح نیا ندوباپ ون

 شزومآ هب بلاغ درکیور عون و هوس کی زا زیلانآ و ,هسدنه .دادعا ةيرظن
 سه هک هنوگنآ یبضایر قطنس هک Geol dd Gol گید یوس زا یضایر

 ار یضایر قطنم نانادیضایر زا یرایسب .دشابن هتخانش نانادیضایر نایم رد

Lal get atinیساسا تیسا داف و سکیل دیاش یتح اب و باتتجا لباق  
 یم .دنناد

 ۸۵-۸۷ .صص ۰۱ رامش ۰۱۶ لاس ؛۲ ةرامش ۰۱۵ لاس .یضایر رشن

  

 زا قرایسپ .تسا زتیدج بید 8 ایا یملع لقاحم رک هلاسم .ینا

 دننکیم طلخ نآ ماع یانعم هب قطنم اب ار یضایر قطنم یدج نانادیضایر
 ره .دتنادیم تیصافیب الا و دنوگسآوسو ,یاهتقد هب رضحخ ]ر نآ و
 ناوتیم کشیب اما میتسین هدیدپ نیا یبایتلع ددصرد راتشون نيارد دنج

 هضرع ًاتعیبط و یفاک ناصصختم نادقف نوچمه یلئاسم رد ار نآ مهم للع
 یملع یاهباتک نادقف رگید ةتکن .تسج هنیمز نیا رد یدج یاهسرد ندشن

 بولطم یحطس رد و ینشور هب ار عوضوم نيا هک تسا یسراف نابز هب قبقد
 .دنشاب هدرک یفرعم نادنمهقالع هب

 ناریا رد یضایر قطنم ملع دشر فطع طاقن زا ناوتیم ار ریخا هد

 رد یضایر نادقطنم یهجوت لباق ةدع روهظ دهاش هرود نیا رد ریز تسناد

ly!یداینب یاهشناد هاگشهوژپ رد یضایر قطنم یرتکد یاههرود سیسأت  

 یرایسب زونه دنچ ره .میاهدوب هنیمز نیا رد یللملانیب یاهسنارفنک یرازگرب و
 نیمه دوحو اما .دنتسه هنیمز نیا رد صصختم دقاف ناریا یاههاگشناد زا

 یدج سورد هک تسا هدش ثعاب ناریا ةدمع هاگشناد دنج رد نادقطنم دادعت

 ناصصختم زا لسن نیاروهظ اعطق .دنوش هضرع عطاقم مامت رد هنیمز نيارد

 نیا دربشیپ و هعاشا رد لماوع نیرترثوم و نیرتیساسا زا یکی یضایر قطنم
 بسانم یاهباتک نادقف دش هراشا هک هنوگنامه اما oy دهاوخ روشک رد ملع

 .تسا فده نيا هب ندیسر هار رد یلصا عناوم زا یکی نانچمه

 تسا یفیلات باتک نیلوا ام دید زا ریشدرا دمحم یضایر قطنم باتک

 قطنم گنهرف ةعاشا تهج رد یشهوژپ و یشزومآ یاضف نینج رد هک

 یفیلأت یاهباتک هتبلآ .تسا هتفای راشتا یسانشراک ةرود حطس رد یضایر



Ay 

 ً؛دافتسا دروم هک تسا هدش هتشون ریخا یاهلاس رد قطنم عوضوم اب یرگید

 نآ نافلّوم یلو دنریگیم رارق تایضایر هاگو هفسلف یاههنیمز رد ناهوژپشناد

 یانعم هب یضایر قطنم ات دناهتشاد رظن نآ ماع یانعم هب قطنم هب رتشیب اهباتک
 و تسا یضایر قطنم ناصصختم زا ام ثحب دروم باتک ةدنسيون .صخا

 تاعوضوم هب نتخادرپ dpe lo ناهرب ةيرظن هب وا یتاقیقحت شنیارگ انمض

 .یضایر قطنم یشزومآ یاهباتک الوصا Maso هدرک al یمهم ow باتک

 دوخ نافلّوم یشهوژپ شیارگ و هقیلس بسحرب ,یعوضوم تاکارتشا مغریلع

 یانغ و عونت هب هک دنراد بلاطم ٌةئارا و ثحب قایس و کبس رد ییاهتوافت
 اس هم: رییس گه

 هفش گز هبالقم رد هک هک نا و هدق هقیلات لسف راهچ رف باتک یا
 .تسا یضایر یسانشراک ؛رود رد سیردت لاس دنح لوصحم «تسا

 ةبترم قطنم و اههرازگ قطنم ینعی باتک لوا لصف ود ,یشزومآ ظاحل زا
 مزال یاهلصفرس شیبومک و دنوشیم بوسحم باتک یلصا یاهتمسق لوا

 یسانشراک عطقم رد یلیصحت مرت کی رد یضایر قطنم سیردت یارب ار

 باسح هب باتک یلیمکت لوصف ناوتیم ار راهچ و هس یاهلصف ؛دنرادربرد

 .دروآ

 تالمج قطنم ای اههرازگ قطنم .تساههرازگ قطنم هب عجار لوا لصف
 ٌةوحن یارب یضایر لدم تارا رادهدهع هک تسا یضایر قطنم زا یشخب

 .تسا یمتا اپ و هداس یاههرازگ زا هدافتسا اب یبیکرت تالمج یقطنم تخاس

 "یسانشانعم و "وحن Uy! Ao) قطنم دننام) اههرازگ قطنم یساسا نکر ود
 .دشابیم ارقتسا لصا زا هدافتسا نکر ود نیا یسررب شور نیرتمهم و تسا

 «تسا یعیبط دادعا رد ارقتسا لصا میمعت عقاو رد هک قطنم رد ارقتسا لصا

 نشور نایب نمض فلوم .دراد قطنم یایاضق و فیراعت رد یساسا یشقن

 قطنم یازجا مامترد لصا نیا هنوگچ هک تسا هداد ناشن یبوخ هب رقتسا لصا

 حیرشت هب ارقتسا لصا حرط زا سپ فلّوم .دوریم راکهب ایاضق و فیراعت زا معا

 نآ عوضوم هک تسا قطنم زا یشخب وحن .دزادرپیم اههرازگ قطنم رد وحن

 انعم نداد تبسن نودب یمتا تالمج زا یبیکرت تالمج تخاس دعاوق یسررب

 موهفم ةنيمز نیارد یساسا موهفم نیلوا .تسا یروص یدعاوق نایب اب افرصو
 تاودا و یاهرازگ یاهدامن ةعومجم زا تسا ترابع قطنم نابز .تسا نابز

 ییارقتسا شور هب هک تسا هرازگ موهفم وحن شخب رد یدعب موهفم .یقطنم
 موهفم فیرعت هب هک تساههرازگ قطنم زا یشخب یسانشانعم .دوشیم فیرعت
 قدص هک تسا شخب نیا رد .دزادرپیم قطنم تالمح یارب بذک و قدص

 و قدص طسوت ییارقتسا شور هب رتهدیچیپ یاههرازگ ای و تالمج بذک و

GISحرش هب سپس فلوم .دنوشیم فیرعت اهنآ ةدنهدلیکشت يمتا تالمج  
 ةیرظن .تسا هتخادرپ اههرازگ قطنم یارب یجاتنتسا یاههاگتسد زا یطوسبم

 موهفم ٌةئارا رادهدهع یضایر قطنم یلصا یاههخاش زا یکی ناونعهب ناهرب
 یجاتنتسا فلتخم یاههاگتسد حیضوت هب لیصفت هب فلوم .تسا جاتنتسا
 اههتشر باسح و یعیبط یجاتنتسا یاههاگتسد «یتربلیه یاههاگتسد ینعی

ll Liga sیفعب هتسیم نیل یلا یایاضق تابثا زین و تسسا هتخادرپ  
 زا یتابثا یاهماظن لصفم یسررب .تسا هدروآ ار اههاگتسد نيا ندوب لداعم

 اب ییانشآ دننام رگید دوجوم یاهیاتک اب هسیاقم رد باتک نیا تیثم تاکن

tl they ghtبباتک نی رگآ دیه ره هک دنهب رخ ههتسا [] نوت  
 ات ثحابم نيا ندرک حرطم رد دیاب ناسردم دوش باختنا یسرد نتم ناونعهب

 ثحابم سیردت یارب یفاک تقو تسا نکمم اریز دننک لمع یشنیزگ یدح
 .دنامن یقاب رگید لوصف

1. syntax 2. semantics 

 ۱ ةرامش ۰۱۶ لاس ؛۲ ةرامش ۰۱۵ لاس :یضایر رشن

 ةيرظن نیب یطابترا لپ عقاو رد هک تیمامت و یتسرد یایاضق نینچمه

 یدوهش نابز هب یتسرد ٌهیضق .دناهدیسر تابثا هب .تسا یسانشانعم و ناهرب

 یروط جاتنتسا دعاوق و یقطنم عوضوم لوصا هک تسا تیعقاو نيا زا یکاح
sland ohزگا هک انسمنیدب دتتسه (قفض اب) یتسرد موهق ظقاح هک  

 .دناتسرد زین هدشجاتنتسا ماکحا هاگنآ .دنشاب تسرد تاضورفم و تامدقم

 زا هک تسا بلطم نیا رگنایب (قطنم کی یارب) تیمامت ةيضق لباقم رد

 مامت ای و لماک یاهنوگهب هدشهارا (یناهرب ای و) یجاتنتسا یاهماظن یفرط
 یسانشانعم رگید یوس زا و دراد ار تسرد ماکحا مامت جاتنتسا تردق هک تسا

 یلدم ناوتیم راگزاس ماکحا زا هعومجم ره یارب هک تسا یاهنوگهب هدشفیرعت

 .دنشاب تسرد هعومجم نآ یاضعا مامت هک درک در
 دنچ ره .تسا یربج قطنم رب یرورم لماش لصف نيا رخآ شخب

 اما تسا موسرم رتمک قطنم یشزومآ یاهباتک رد یربج قطنم هب نتخادرپ
 یلک طابترا ثحبم (wl hel Gj le ah تسا هتسناوت یبوخهب فلوم

 .مهم دربراک کی ناونعهب ,نآ رب هوالع و دنک صخشم قطنم ثحابم اب ار نآ

 .دناسرب تابثا هب یربج شور هب ار اههرازگ قطنم تیمامت ٌيضق
 لصف نوچمه لصف نيا .دراد صاصتخا لوا ٌهبترم قطنم هب مود لصف

 .دوشیم میسقت یسانشانعم و وحن شخب ود هب نیشیپ
 کرتشم هوجو نیاربانب .تساههرازگ قطنم ةدنریگربرد لوا ةبترم قطنم

 صاصتخا لوا ٌةبترم قطنم رد وحن .دراد دوجو قطنم ود نيا نیب یرایسب
 قطنم نيا رد نابز یلصا تمسق ود .دراد لوا ٌةبترم قطنم نابز فیرعت هب
 ای) یلومعم یاهدامن tivo هس هب دوخ هک یتطنمریغ یاهدامن زا دناترابع

 یقطنم تاودا و دنوشیم میسقت تباث یاهدامن و یعبات یاهدامن ؛(یاهطبار

 یمومع روس و یدوجو روس دامن لماش یاهرازگ یقطنم تاودا رب هوالع هک

 یاهلومرف ایو) لوا ٌهبترم قطنم یاهلومرف موهنم ,نابز فیرعت عبت هب .دنتسه

 نيا یسانشانعم شخب رد .دندرگیم فیرعت ییارقتسا وحنهب (تخاستسرد

gg eggsیاههامت ریبغت یقت اهراتخاس هتسا یدایتب یبوهتم راتخاس  
 بذک و قدص موهفم رگنایب یکسرات قدص ةيرظن هرخالاب و دنراد ار نابز

 یاهماظن ءاههرازگ قطنم دننامه .لصف نيا رد .تساهراتخاس رد اهلومرف

 .دناهتفرگ رارق ثحب دروم قیرط هس هب یتابثا
 هتخادرپ لدم ةيرظن یساسا میهافم یسررب هب فلّوم .باتک موس لصف رد

 روهشم ٌةلمج اب لصف نيا .تسا

 یناهج ربج + (لوا ةبترم) قطنم > لدم ٌةیرظن

 لدم ةيرظن رد یلصا یایاضق و فیراعت هک تسا مایپ نیا یواح هک دوشیم زاغآ

 و یسانشانعم ار لدم ةيرظن زاغآ ناوتیم عقاو رد .دنراد ربج اب کیدزن یطابترا

 و یسررب لدم ةيرظن رد یساسا ثحابم زا یکی .تسناد تیمامت یایاضف تابثا
 .تسا لوا AS یاههیرظن یاهلدم ریذپفیرعت یاههعومجم و اهلدم یدنبهدر

 .دزادرپیم لدم ٌةيرظن یساسا یایاضق زا یضعب نایب هب ادتبا فلوم

 دنایجیاتن هلمج زا ایاضق نیا ةيلوا جیاتن و ملوکسا میاهنوول ,یگدرشف یایاضق

 .دنتسه اهنآ رب یتتبم لدم ٌةهيرظن یاهشور زا یرایسب هک
 میهانم .دراد اهلدم یتامدقم ٌةهيرظن یسررب هب صاصتخا یدعب شخب

 دناهدش فیرعت مارگاید و ,یتامدقم یزرامه ؛یتامدقم لدم ريز نوچمه یساسا

 تابث ب ملوکسا مياهنوول یشهاکو یشیافا یایاضق رتیوق تروص ًاددجم و
 :تاوسشال نومزآ و لماک یاههیرظن .تیمزاج نوچمه یمیهافم .دناهدیسر
 رد هک دنتسه یرگید بلاطم هلمج زا روس فذح و .اههیرظت ندوب لماک لدم

.دناهدش حرطم شخب نیا
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 و باسح ٌةدناتساان یاهلدم رب ارذگ یرورم هب لصف نيا ینایاپ شخب
 زا یکی ناونعهب ار درادناتساان زیلانآ فلوم ,شخب نیا رد .دزادرپیم زیلانآ

 .تسا هداد رارق ثحب دروم لدم ٌةیرظن یاهدربراک

 نا اما :هدنش یسووب لصق نیا رد لدم ةیرظن ساسا بلاطم .ظنج وه
 رد لاثم ناونعهب .تسا هدش ماجنا هدزباتش اتبسن دقان داقتعا هب یسررب

 اهنآ فیرعت هب افرص روس فذح و ندوب لماک لدم نوچمه یمیهافم دروم
 ۲ بلطم نیا .دوش هدروآ اهنآ یارب یحیضوت هکنیا نودب تسسا .هدنش هدتتسپ

 یاضق ًافرص و دشاب مهبم لصف نيا یلک حرط هک تسا هدش ثعاب یدح

 صخشم رگیدکی هب اهنآ طبر هکنيا نودب دنریگ رارق مهرس تشپ فیراعت و

 لصف نيا رد زین فیراعت هئارا رد اهتقد مدع اي و تاهابتشا یضعب .دشاب
 !ass ce رکذ (۳۹۰۳.۳) روس ax فیرعت رد .ist ناونعهب .دوشیم هدید

 دنتسه ناسکی دازآ یاهریغتم یاراد ود ره ۶ و ۸4 یاهلومرف هک تسا مهم

 (تسا دازآ ریغتم دقاف هک) م ةرازگره نآ رب هوالع .(۲۰ ۲ ةحفص [۲]عجرم)

 کی القا لماش نابز هک تسا روس نودب ٌةهلمج کی یقطنم زرامه ینامز اهنت
 .دشاب تیاث

 ةبترم قطنم .دراد مود ةبترم قطنم یسررب هب صاصتخا باتکرخآ لصف
 لامعا لوا acy یایشا رب هکنآ رب هوالع اهروس Al ga‘ دک تب یقطنم مود

 همدقم رد ًادتپا فلوم .دنوشیم هدرب راکهب زین اههعومجمریز دروم رد دنوشیم

 ةهئارا اب و دزادرپیم مود ٌهبترم قطنم لباقم رد لوا ٌةهبترم قطنم یابازم نایب هب
 یایاضق زا یرایسب هنوگچ هک دهدیم ناشن زیلانآ و باسح ُهزوح رد ییاهلاثم

 رد ملوکسا_میاهنوول ٌيضق و یگدرشف ٌةيضق دننام لوا ٌهبترم قطنم یساسا
 زا مود ًةبترم قطنم نایب تردق ؛لاح نیع رد .تسین قداص مود Ag ys قطنم

 دوشیم ثعاب رگید یوس زا یضایر یروصریغ نابز هب نآ یکیدزن و وس کی

 فلّوم .دنشاب یسررب و هعلاطم ٌةتسياش رتالاب بتارم و مود ٌةهبترم قطنم هک
 یعیبط جاتنتسا شور هب مود ةبترم قطنم یجاتنتسا لوصا را هب تسخن

 یسانشانعم ینعی مود ٌةبترم قطنم یارب یسانشانعم عون ود سپس و هتخادرپ

AY 

 هرادناتسا یساکشانعم رذ .دنکیم یفرعم by رنیگنخ یساتشاتعم و درادناتسا

 رد دنناوتیم مود ةبترم یاهریغتم هک یلومعم لوا هبترم یاهلدم زا دناترابع اهلدم

 یاهریغتم .نیکنه یسانشانعم رد هکیتروص رد .دنوش ریبعت اههعومجمریز مامت

ASریبعت اههعومجمریز زا صخشم یدادعت رد دنناوتیم اهنت ریبعت کی مود  

 .دسریم نایا هب مود ةبترم قطنم نوماریپ یفسلف تاظحالم اب لصف نیا .دنوش
 یساسا یایاضت تابثا لیصفت هک تسا نيا لصف نيا رد لمأت لباق ةتكن
 ,نآ رب هوالع .تسا هدش هداد عاجرا رگید یاهباتک هب ۱۱.۳.۴ ةيضق دننام

 هتفریذپن ماجنا قیقد روطهب رگید دراوم رد روطنیمه و دروم نيا رد تاعاجرا
 هداد عاجرا اهنآ هب هک ار ییاهتابثا دناوتیمن یتحارهب هدنناوخ یروطهب تسا

 .دیایب هدش

 تسناد قطنم ةنيمز رد یفیلأت باتک نیلوا ناوتیم ار باتک نيا .هرخالاب و
 .تسا هدش هتشون رصاعم تاقیقحت اب ماگمه و یضایر قایس و کبس هب هک

 .مينکیم هیصوت یضایر قطنم نادنمهقالع مامت هب ار نآ ندناوخ

 عجارم
۱۳ ۰ ۱ A Mathematical Introduction to Logic, Aca- 

demic Pres (1972). 

lS py!تسا هدش رگتنم یسراف هب نیز تاصخشم اب : 

 دمحم ؛یهاشورسخ ناردارب اضرمالغ ٌةمجرت ,یضایر قطنم اب ییانشآ «نوتردنا .یب تربره

 ۰۱۳۸۴ .مجنپ پاچ hg ,یهاگشناد رشن زکرم .یناروخرط یبجر

2. C.C. Chang, J. J. Keisler, Model Theory, North-Holland (1990). 
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 یضایر قطنم باتک یارب بحاصم ٌةزیاج

 ریشدرا دمحم یاقآ .دش رازگرب ناجیابرذآ ملعم تیبرت هاگشناد رد لاسما رویرهش هک روشک یضایر سنارفنک نیمتفهویس رد

 نیسحمالغ» ةزياج (الاب ًةلاقم رد ثحب دروم) یضایر قطنم باتک فیلأت رطاخ هب فیرش یتعنص هاگشناد یملع تأیه وضع
 لاس ره تسا رارق هزیاج نيا .دریگیم قلعت یسک هب بحاصم ةزیاج هک تسا یراب نیلوا نيا .تشاد تفایرد ار «بحاصم

 .دوش ادها (بسانم دزمان دوجو تروص رد) یسراف نابز هب یضایر یفیلأت رثا نیرتهب بحاص هب
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 ؟ملع قطنم :لامتحا ةب

 *سیرف مایلیو

 یناکشم اضردمحم ٌهمحرت

Probability Theory:The Logic of Science, E.T. Jaynes, 

edited by G. Larry Bretthorst, Cambridge Univer- 

sity Press (2004), xxix+727 pp. 

Anaرد نآ دربراک ؛تسا یتامدقم لامتحا رد یاهیضق زیب ّةيضق .زیب  

 یارب هّیضرف دنچ .تسا یدایز رایسب یموهنم شالت مزاتسم یعقاو ناهج
 ؛دنوشیم یروآدرگ ییاههداد .دناتباقر رد مهاب دوجوم نیشیامزآ دهاوش نییبت

 میمصت ؟دننکیم تلالد ضرف plas هب دهاوش نيا .دناتسد رد یدهاوش

 هتخاس یاهزاس dale Fy ود :دینک هجوت رکتتشور اما یعنصت یلاثم هب

 تاعفد هب دب ٌ؛دام ؛تسا مواقم یلوبق لباق دح رد بوخ دام .دنوشیم

 بیکرت اما .دوشیم لیوحت هدام زا یاهنومن .دوشیم بارخ رتشیب یهجوتلباق
jlتسا بوخ هدام هک 6 :دنراد دوجو ضرف ود سپ .تسین مولعم . By 

 لامتحا .تسا یتایح .تسا تسرد ضرف مادک هکنیا نتسناد .تسا دب هک

oe bole STو مولعم دنارذگب ار تمواقم نومزآ  P(S|G) = O/F she 
 P(S|B) = ۱/۳ اهنت دیآرد زوریپ نومزآ زا دب ؛دام هکنآ لامتحا .تسا

 زد دتلیرس نوبزآ زا هتومت :تسا تسد رد نتتیامزآ رب ینتبم عالطا .تسا

 ؟مییوگب میناوتیم هچ هدام نیا ؟رابرد .دمآ

 نیرتییدتبارد ار زیب ی «مرادرب ار رسا یردق ار تایضایر هکنآ یر
 یاهضرف (.دش دهاوخ نایب دقن نیارد ًادعب رتیلک یتیاور) .میروآیم شتروص

 لامتحا ۵ ضرف ره یازاهب .دنراد دوجو 1 (0) «ینیشیپ» یاهلامتحا اب0

 یطرشریغ یاهلامتحا سپ .دراد دوجو 7 یاهداد ٌةطقن ره یارب 7 (:]0) یطرش

 زا دناترابع یاهداد یاههطقن یارب

P(x) <<  ۳)۵۱۵(۳۷۸۵( (۱) 
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 abe byt a ۵ ضرف «ینیسپ» یطرش لامتحا هک تسا یکاح زیب ٌهیضق

 ۱ ةرامش ۰۱۶ لاس ؛۲ ًرامش ۰۱۵ لاس ؛یضایر رشن

  

 : ربارب ی اب تسا ربارب 2 هدش هدهاشم یاهداد

P(2|0)P" (8) 

 .تسا یطرش لامتحا فیرعت زا شیب یکدنا هجیتن نيا
 LS f(a,0) ةدیلامرن ییامنتسرد عبات بسحرب ار هیضق

P(x|0) = )2,۵()۵( (۳ 

P# (|x) = 

 هک تسا نیازیب ةجیتت هاگنآ .تنشون ناوتیم زین دوشیم هداد

P™ (6\x) = f(w,0)P" (8) (¥) 

 زا دیدج دهاوش وترپ رد ضرف کی ینیسپ لامتحا هک تسا یکاح هیضق
 تسدهب هدیلامرن ییامنتسرد عبات رد ندرک برض اب ضرف نآ ینیشیپ لامتحا

 .دنکیم ثحب دراو ار دیدج دهاوش رثا ؛عبات نيا .دیآیم

 دب و بوخ ضرف ود هک دینک ضرف .لاثم رد هیضق نیا تسبراک یارب
 کی رب ود نآ عومجم هک دنراد ار 2 () و ۳4 (6) ینیشیپ یاهلامتحا

daly coalهدام هک تسا نآ یاتعم هب زما نیا ایا .تسا هدوب یژوریب شیامزآ  

 دهدیم تسدهب ار ريز لامتحا ةيضق ؟تسا بوخ

۵ 

5 PH(Q), (0) \ pPUCG) + PAB) 
P#(G|S) = 

 لالدتسا ميناوتيس نراقت ریاتپ التم ای .تسا رگاوا هجیتت نیا
 هات .دشاب oS رگا ;sP#(G) => P?(B) = + as مینک

 نومزآ زا هدام هکنیا رب ینبم دیدج دهاوش .* (8|6)
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 هاگن کی رد زیب هیضق

 مولعم ؟کیمادک ؟تسا (0) بوخ اب () دب هدام زا یاهنومن .هنومن عیزوت

 هاست  cage Boe.تسا (7) تسکش اب () یزوریپ «هدام نیا تمواقم

  gy absهدام ندوب بوخ ای دب طرش هب تسکش اب یزوریپ یاهلامتحا
P[S|G] = 0/F 5 P[S|B] = ۲/۶ < ۱/۲ نیز لاثم رد .تسا 

 :دناهدش هداد ناشن ریز رادومن ود رد یبسن یاهلامتحا

 دب بوخ

oO exe [ODD 7یزوریپ  
TR] cs: ۳تسکش          

 :ینعی هنر الاب ضرف ود ينيشيپ یاهلامتحا هک دینک ضرف .مأوت عیزوت
 نوتس ود هب یبیکز رادومن هاگنآ .۷ [6] > ۱/۲ و ۳8 2 ۲
 .دوشیم هداد ناشن ريز رد عوضوم نيا .دهدیم ربارب نزو الاب

 دب بوخ

 یزوریپ تاک
       تسکش | 8 8

 ار بوخ و دب یاهضرف هب طوبرم یاهلامتحا زیب ٌهيضق .ینیسپ عیزوت

 PH{G|S] = 0/¥ Sta. .دهدیم تسدهب تسکش اب یزوریپ طرش هب

 .دنوشیم هداد ناشن ریز رادومن ود رد یبسن یاهلامتحا

 دب بوخ

 یزوریپ

 تک[ ۲ 7 دب بوخ
 نیا زا یکی اهنت .داد ناشن ار تسکش ای یزوریپ نشنامزآ :هکنآ زا نسبت

 .تسا طبریذ اهرادومن

 Bill Casselman 2. Bill Faris .1     + a لیب و !نن لینک لییبس
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 یریگهجیتت نیا .تسا هتخاس رتلمتحم ار هدام ندوب بوخ .هدمآرد دئلیرس

 .تسا هدش هداد ۱ لکشرد ابیز یریوصت .دسریم رظن هب قیقدو شخب تیاضر

 ینیشیپ یاهلامتحا باستنا هب طوبرم لیلحت نيا رد یقیقح ٌةلأسم هتبلا
 ینهذ یرواد زا اي ؛یلک یلبق ٌهبرجت زا ,شیامزآ زا دیاب ریداقم نيا ایآ .تسا

 نراقت ناهرب زا هکنانچ .دنشاب ضحم لالدتسا ٌهجيتن دنناوتیم ایآ ؟دنوش یشان
 یقلت یلمع یمیمصت ذ.- یارب فرص ینف رازبا کی بام هب دیاب اي ؟دیآیمرب

 و ثحب لحم مه زونه نآ تیعضو و دراد زارد یخیرات هلأسم نيا ؟دنوش
 :تسسا .لدخح

۸۹ 

P(B)_P(G) 

      
 شیامزآ زا لبق یزوریپ زا دعب تسکش زا دعب

 زا سپ .نکمم یزیب نیسپ عیزوت ود اب یزیب نیشیپ عیزوت .تسواقم نومزآ ۱ لکش
 .دنامیم یقاب طبریذ اهنآ زا یکی اهنت شیامزآ

 یلیلحت ٌهيرظن مان هب دوخ باتک زا ییاج رد سالپال .سالپال lls نوناق

 هب هکنآ طرش هب یآرب دیشروخ ادرف هک ار نآ لامتحا .(۱۸۱۲) لامتحا
 لاس ۵۰۰۰ رگا .درک باسح «تسا هدمآرب زور ره لاس ۵۰۰۰ تدم

 زا تسا ترابع یو لامتحا «میریگب زور * > ۱۸۲۶۲۱۳ اب رباب ار
 نانیمطا ات تسا یفاک هک.( + ۱)/( + ۲) >ح- ۵

 .دهدب دیشروخ عولط دروم رد یهجوت لباق ةرابود

 ار یدیشروخ یاهموظنم .تسا نینچ یو ٌةبساحم هب ندیشیدنا (ol کی

 باترپ ار ۵ ریش لامتحا اب بیرا یاهکس زور ره دینک ضورف و دیریگب رظن رد
 طرش هب نیاربانب .هن ای دراداو ندمآرب هب ار دیشروخ دریگب میمصت ات دنکیم

 .تسا 9 دوخ دبآرب ادرف دیشروخ هکنآ لامتحا «یدیشروخ ٌةموظنم نيا نتشاد
 :تسا هداتفآ یکاقنا هج رتشیپ هچنآ زا لقتسم الماک

 نآ رد هک میتسه یدیشروخ یاهموظنم رد مینادب رگا :دیسرپ سالپال

 رکف ؟تفگ دوشیم هچ «تسا هدمآرب مهرس تشپ زور * شیپاشیپ دیشروخ
blنیرتلتحم اب دماشیپ نیا دک تمسا یرادفع نآ 8 هک دشاب سیا داش  

 رظن رد یخساپ نینچ ءاما .تسا 8 > ۱ مزلتسم رما نيا .دزاسیم دماشیپ

 رادقم ,لاح ره هب هک دوب یزیچ هب دایز رایسب bb نانیمطا ینعم هب سالپال

 .تساههداد زا یدودحم

 .تسا نینچ .دشاب هدرب راکهب سالپال تسا نکمم هک ییاهلالدتسا هتشر

 هداعلاقوف دادعت تسا هدش بجوم یدیشروخ ًةموظنم تخاس تیبولطم

 ریداقم یاراد هک .دوش هدیرفآ یدیشروخ ٌةموظنم (تیاهنیب دیاش) یدایز
 شخپ ناسکی روطهب دحاو ةزاب یور ریداقم نيا «نآ رب نوزفا .دنا۵ نوگانوگ
 مادک هک دراد نيا هب یگتسب هن ای دیمد دهاوخ دیشروخ ادرف هکنيا .دناهدش

 .دوش رجنم یزیچ هچ هب رظانتم ةکس باترپ و ددرگ باختنا یدیشروخ ٌةموظنم
 هب یتقو اریز .تسا ۱/۲ لامتحا نیا هک مییوگیم رتشیب عالطا هنوگره نودب

 رسک .مینکیم هاگن رظانتم کس یاهباترپ ةمه و یدیشروخ یاههموظنم همه
 7 یدیشروخ ٌهموظنم ره هک تسین نینچ اما .تسا ربارب اهطخ رسک اب اهریش
 نینچ هکنیا نتسناد .دشاب هدرک هبرجت ار دیشروخ ندمآرب .مهرس تشپ زور
 عالطا نيا اب .دهدیم تسدهب یدنمدوس عالطا میراد یدیشروخ یاهموظنم

 کیدزن یلیخ عقاورد ؛دناهدشن هدنک رپ تخاونکی روطهب رگید ۵ ریداقم ,یفاضا

Ll) &دیشروخ ندمآرب لامتحا تروصنیارد .دناهدش زکرمتم ۵ >- ۱ (ابریارب  

 نتفای Gly ؟تسا ردقچ یدیشروخ یاههموظنم دودحم هدر نیا یارب ادرف
Sle! wlرظانتم ٌهکس یاهباترپ و یدیشروخ یاههموظنم نیا زا یرسک هب  

 یاههموظنم نیا رثکا رد نوچ .دینک هاگن تسا ریش باترپ ةجیتن اهنآ یارب هک

 کیدزن یلیخ دوخ روکدم رسک .تسا کی هب Koy یلیخ 0 یدیشروخ

 (1 + 0۰/)۱ + ۲) رسک نيا هک داد ناشن سالپال ٌهبساحم .تسا کی هب

 :تتنسا

 دشاب هتشاد رواب هناگدنچ یدیشروخ یاههموظنم هب تشادن زاین سالپال
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 یضایر تابساحم نیمه زا یرگید نکمم ریست .دنکب ار لالدتسا نيا ات

 نیزاغآ لهج لابند هب .دراد دوجو یدیشروخ ٌةموظنم کی اهنت هک تسا نیا

 .هاگنید نيا رد .دوشیم لصاح دیشروخ ندمآرب راب ره رد یاهدنیازف شناد
 .تسا شناد یلعف تیعضو زا یاهناشن لامتحا ةبساحم

 ة؛دنسیون :زنیج دراودا اما .دننکیم یقلت لوقعمان ار سالپال لالدتسا یخرب
 ربارب رد سالپال زا و دنادیم دنمدوس و مهم ار نف نيا ,یسررب تحت باتک
 سالپال یوس زا لاثم نيا باختنا هک دراد ناعذا یو .دنکیم عافد شنادقتنم

 farts pil رد تسا فک هک دنگیم لتن SHA دوخ را اما هتسنا بساتما
 دروم رد .دریگیمن رظن رد ار یوامس کیناکم زا طبریذ تاعالطا صاخ

 :دسیونیم (۵۶۴.ص) یتشوناپ رد زنیج ,لاس ۰

 یریگهجیتن نيا هب ار میدق نویهالا ,سدقم باتک تارابع یخرب

 رظن هب .تسا لاس ۵۰0۰ دودح ناهج رمع هک دش نوبنهر
 هتفریذپ ار ددع نیا :یسکره دننام ؛اظبآ رد سالبال هک دنیریم

 ًبیرقت اهروسانیاد یایاقب هک دوب سالپال تایح نامز رد اما .تسا
 و «دندش تفای (سیراپ رترامنوم یاهنابایخ ریز) وا یاهاپ ریز

 رگا .دندش ریسفت یتسردهب ,حیرشت صصختم .!هیووک ٌةلیسوهب
 نامگ .دوب هتشون شیوخ رمع رخاوا رد ار بلطم نيا سالپال
 هدانتسا لاس ۵۰۰۰ زا رتگرزب هداعلاقوف یددع زا هک مینکیم
 .درکیم

 .تسا ریز حرش هب رتیضایر یقیرط هب «سالپال یلاوت نوناق» جاتنتسا

 ندوب مولعم طرش هب و ,دشاب 9 دیآرب زور ره دیشروخ هکنآ لامتحا دینک ضرف
 7 زا یاهلابند .دنشاب لقتسم توافتم یاهزور هب طوبرم یاهدماشیپ 0 نيا
 کی ةباثم هب زور نآ .دیآرب یزور دیشروخ رگا .دیریگب رظن رد ار یپایپ زور

 زور ۶ زا بکرم ینیعم ٌةعومجمریز رد یزوریپ لامتحا .دیآیم رامشهب یزوریپ
 وزیب نوچمه) .۱(0۳ - ۳7)0* اب تسا ربارب زور 0 - 7 ٌةیقب رد تسکش و

 daly bb یور تخاونکی روطهب و تسا یفداصت 0 نيا دینک ضرف (سالپال
 0 دنکیم نایب ار لهج تیعضو هک ینیشیپ ُهزادنا ,ینعی .تسا هدش عیزوت

 ۵ هب کیدزن صاخ یلامتحا و« ,صاخ ییوگلا یارب مأوت لامتحا .تسا
 .تساهیزوریپ لک دادعت 7 نآ رد هک تسا ۱(0۳ - ۳)0 00*۰ برضلصاح

 ًاقیقد یاراد هک ۶ صاخ یوگلا کی زا یفاضا تاعالطا نتشاد تسد رد اب

 دنوشیم هبساحم ریز لومرف اب 0 یارب یطرش یاهلامتحا .تسا یزوریپ 7
۵۳0۱-۳7 
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 دوجوم لارگتنا رادقم یارب یدادرارق یدامن 720۳ + ۱,۶ - + ۱) تباث

 ةزادنا کی 0۳7 (2|۵:) هک دنکیم نیمضت ددع نيا ؛تسا رسک جرخم رد
 لامتحا ؛یخیرات تاعالطا نتشاد تسد رد اب نیاربانب .دنک فیرعت ار لامتحا

 اب تسا ربارب دیشروخ ندمآرب رتشیب راب کی
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 ۱ ًةرامش ۰۱۶ لاس ؛۲ ٌرامش ۰۱۵ لاس :یضایر رشت
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 عیزوت دیآیمرب دیشروخ هک زور ره ,سالپال ةدیقع هب .دیشروخ یاهندمآرب ۲ لکش
 رتکیدزن و رتهدیشک و دنکیم تکرح تسار تسس هب رگید یندمآرب لامتحا هب طوبرم
 .دوشیم کی هب

 ریوصت .7 > 7 سپ «تسا هدمآرب زور 7 ره رد دیشروخ «سالپال لاثم رد
 .تسا هدش هداد ۲ لکش رد تلاح نیا

 لامتحا زا یو ةدافتسا هب عجار «سالپال ّةبساحم هب هدمع ضارتعا کی
 ادرف دیشروخ عولط لامتحا رگا .دوب (لهج ای) شناد شیامن یارب ینیشیپ
 دادعا دلوم ٌةليسوهب هک دشاب هتشاد قلعت دحاو ٌءزاب رد دادعا زا یاهلابند هب

 دناهدش دیلوت (یدیشروخ ةموظنم تخاس تیبولطم) یتخاسشوخ یفداصت
 fhe gl یتلاح اجتنا ع دک دیر یم رظن دی انا فوپ دهاوقت قیچ رس یانلاسم

 .تسا حرطم یناوارف ریسفت نودب

 یریسفت ره زا لقتسم لامتحا یضایر ٌةیرظن .دوجوم شناد ربارب رد یناوارف
 یتخاس هباثم هب ار لامتحا .هیرظن نيا ناربراک زا یرایسب اما .تسا راگزاس
 بوچراچ نیارد یناوارف .دنریگیمرظن رد .دنکیم ییوگشیپ ار یناوارف هک یضایر
 دادعت رب میسقت اهیزوریپ دادعت ینعی «یاهنومن تبسن ای یبسن یناوارف یانعم هب
 دادعت نآ رد هک تسا یتیعضو لدم هک) گرزب دادعا نوناق .تساههیامزآ لک

 .تسا ینورد یراگزاس یاراد ریسفت نیا هک دهدیم ناشن (تسا دایز اهیامزآ
 .دنکیم یقلت هدننکدودحم هداعلاقوف ار لامتحا ةنایارگیناوارف ریسفت زنیج

 نازیم ای دهاوش توق ای دوجوم شاد زا یاهناشن ٌهباثم هب دیاب لامتحا وارظن هب
 جاتنتسا یو ثحب داینب .دوش ریسفت ییارقتسا لالدتسا بوجراچ رد عالطا

 زا یوریپ هب) تیلوقعم یاههجرد یارب طابنتسا یاههدعاق یعوضوم لصا
  لامتحا زا هدافتسا یاج هب هک دنکیم داهنشيپ اجکی رد .تسا (!سکاک

 اب ؛[, +۵0] ٌةزاب رد /(۱ - ) تخب تبسن زا ناوتیم «[*,۱] ةزابرد

 هدافتسا [-ه6, +۵0] ؛زاب رد ۱(/2(108 - )) دهاوش زا یرایعم یتح
 شیب یلیخ و تسا + ۱ تخب تبسن نآ رد هک :سالپال لاثم رد .درک

 ۶ زا te (Ve ab زا هدافتسا اب) 1(108 + ۱) دهاوش .تسا نویلیم کی زا

 Daly هک تسا نیا زا یکاح «یددع نینچ .دوب دهاوخ (لییسد ۶۰) لب
 .تسا یوق هداعلاقوف

 رایسب «یبرجت یناوارف ٌهباثم هب لامتحا هک دنکیم لالدتسا یو هوالعهب

 :(۳۳۷.ص) دسیونیم ورنیا زا .دوشیم حرطم صلاخ یتروصهب تردنهب

 ییاهتیعضو اب هدنسیون ؛لامتحا ٌهيرظن یاهیسررب نیرتدیدج رد

 یناوارف و لامتحا نیب یوق یدنویپ نآ رد هک دراد راکورس

 یارب ًالومعم رما نيا .عقاو رد دوشیم هتفریذپ ارج و نوچ یب

 دوجو هکنآ لاح .دوشیم یقلت یساسا لامتحا موهفم دوخ
LR. T. Cox 



 سیرف مایلیو/ملع قطنم :لامتحا ةيرظن

 .تسا ینامرآ یدح تلاح کی اراکشآ یوق دنویپ نینچ کی

 هب .دباي ققحت یقیقح تسبراک چیه رد دوریمن لامتحا هک

 ةيرظن یدح یاههیضق و گرزب دادعا یاهنوناق .لیلد نیمه
 اب ربارب ار اهنآ یماخ یور زا هک یسدنهم اب دنمشناد یارب لامتحا
 ار اهنآ شالأسم رد دنکیم یعسو هدرادنپیم یشیامزآ تایعقاو

 رایسب تسا نکمم هدناقداص وم هبوم یبوگ هک دنک ریسفت نانچ
 .دنشاب هدننکهارمگ

 زا نآ رد هک) لامتحا ٌةيرظن نیب زیامت ندرک شودخم یو باتک فده
 اههداد زا نآ رد هک) تسا یرامآ طابنتسا و (دنوریم اههداد هب یضایر لدم

 یطرش لامتحا هک تسا رارق لامتحا رادقم ره .(دنوریم یضایر یلدم هب
 هتسسگ یاهلامتحآ یور دیکات .دشاب رگید یاهدماشیپ هب تبسن یدماشیپ

iCalیلامتحا نینج زا روظنم  pleتیعقاو کی هن .تسا «یرواد» کی  

ber (AF Ue) Sadیتقو و .دنوش هتفرگ رظن رد دیاب دوجوم دهاوش  
 نیا هک ییاهضرف یارب ینیشیپ یاهلامتحا زا دیاب دناتسد رد یکدتا ٍدهاوش

de>یرامآ طابنتسا رد یداینب رازبا .دوش هتفرگ هرهب .دنهدیم شيامن ار  

anesطرش هب اههداد یطرش لامتحا زا رذگ یارب ار یشور هک «تسا زیب  

 .دراذگیم رایتخا رد اههداد طرش هب ضرف کی یطرش لامتحا هب ضرف کی
 و رشیف دلن) ینریرش و (زیرفج la و سکاک) ینانامرهق «هگدید نيا رد
 .تسا یلدج راتشون نحل .دنراد دوجو (یدعب نایارگیناوارف

 ار نحل نیا ؛دنکیم یلالدتسا نینج هک تیسیف یاهدنسون نیتسخن زنیح

 رامآ رد هن یو یلیصحت ةنيمز ءاما .دنربیم راکهب یزیب ناسانتفرامآ زا یزایسب

 یدرف اههنیمز زا یرامش رد .نادکیزیف ناونعهب .تسا هدوب کیزیف رد هکلب
 باستنا یارب ینف هک ,یپورتنآ ممیسکام شور دربشیپ رد هژیوهب هدوب هتسجرب
 تسا یکیزیف ییاههناماس ةرابرد لالدتسا روظنمهب ینیشیپ لامتحا یاهعیزوت

 یعوضوم هب ار یو adc راک نیا .میراد اهنآ هب عجار یصقان تاعالطا هک

 هک عوضوم نيا ةرابرد یباتک نتشون حرط هب و یزیب طابنتسا هب ینعی رتیلک

 نامز رد .درک تیاده .دور راکهب یسرد باتک ٌةباثم هب مه و عجرم Slee هب مه

 زونه اهلصف یخرب و .دوب هدیسرن نایاپ هب الماک باتک ۱۹۹۸ لاس هب یو گرم
 یباتک تروصهب نونکا و تساریو تسروهترب ار نسوتتسد .دندوبن هدامآ

 هک درک یروآدای دیاب .تسا تسد رد هحفص دصتفه زا شیب رد هدشپاج

 ای [۴] الثم) رگید یاهباتک زا یرایسب رد :تسین دیدج یعوضوم یزیب رامآ

 .تسا هدش یسررب ([۳] و [۱] رد رتهتفرشیپ تروصهب

 تسا نکمم سالپال ةبساحم .ییامنتسرد ممیسکام اب رتماراپ دروآرب

 زا یرامیب یعون .دیریگب رظن رد ار ريز لاثم اما .دسرب رظن هب هداتفااپشیپ
 تمالس شیامه کی .تسا هتفاب لاقتنا اهناسنا هب شهج اب روناج نابزیم کی

 نتسناد هبزاین ناگدننکتکرش .دنک هیصوت ار یلامعآ ات دوشیم رازگرب یللملانیب
 .دنريگب رگید ییاهمیمصت دنناوتب ات دنراد دایز تقد اب (اقب لامتحا) اقب خرن
 آر ضرف تیاهنیب زا یاهعومجم دادعا نيا ؛تسا ۱ و " نیب یددع خرن نیا

 و کچوکًاتبسن ,یزامیب هب التیم یاهناسنا زا دوجوم من .دنهدیم لیکشت
lala Ysدناهدنام هدنز درف ۲ نیعم دادعت دارفا نيا زا .تسا "0 > ۱۶ . 

 ةناب رب .دریگ رارق .سرتسد رد تعاس de یط رد دیاب یشیامزآ دادعت نیا

 ردقچ یرامیب نيا هب التبم یاهناسنا یاقب خرن زا بسانم دروآرب .دهاوش نيا
 زور کی اهنت ؛تسین رایتخا رد دیدج دهاوش یروآدرگ یارب یفاک نامز ؟تسا
 .تسا هدنام یقاب دوجوم یاههداد یبایزرا یارب

1. H. Jeffreys 2. G. Larry Bretthorst 
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 0 > هر۶۵ زا تسا ترابع رتماراپ رادقم لاثم نیارد .یاهنومن تبسن عیزوت ۳ لکش

 7/7 زا رادقم ره هب طوبرم یاهلامتحا رادومن نیا .تسا ۰ > ۱۶ هنومن ءزادنا و

 یاهلمجود عیزوت زا اهلامحا نيا .دهدیم ناشن ۲ > ۰,۱, ۲,...,# یازاهب ار

 دوجو یرظانتم رادومن نینچ کی ۱ و * نیب ۵ رادقم ره یازاهب .دنوشیم باسح
 یشیامزآ ةجیتن هک دینیزگرب ار 6 زا رادقم نآ دیوگیم ییامنتسرد ممیسکام شور .دراد
 .دزاسیم همه زا رتلمتحم ار

 دیآیم لمع هب فشاک ءاما .تسا ۲/ یاهنومن تبسن ٍثاوج نیرتیهیدب
 هک دشکیم شیپ ار شسرپ نيا عضو نيا .تسین نکمم خساپ اهنت نيا هک
 .دوشیم هیجوت هنوگچ یاهبساحم نینچ

 یدادعت نآ رد هک تسا یتیعضو اهعوضوم هنوگنیا رد ثحب بوچراچ

 هزادنا 0 رتماراپ رادقم ره یازاهب .دنراد دوجو نکمم ضرف ای رتماراپ رادقم
 نوگانوگ یاههعومجم یاهلامتحا فرعم هک دراد دوجو ۰/6(۳) دننام یلامتحا
 نیا شسرپ .دنیوگ هنومن عیزو ًالومعم ار هزادنا نیا .تساههداد یاهرادقم زا
 الاب لاثم رد .مینک دروآرب ار رتماراپ هدرک هدافتسا اههداد زا هنوگج هک تسا

 حرن نامه ددع نيا .تسا کی و رفص نیب 0 دننام یددع رتماراپ رادقم ره

 رادقع ۲۶ یاراه ؛تسا قایر و افب یرگلا ۶ یاهداخ ةطقف .تسا لوهجم یاقب
 هک اههداد زا یعبات اهنت نیز بلاطم رد .تسا ای ۱ رادقم ره و نکمم

 رد دوجوم رامیب 2 نیب زا ناگدنامزاب رامش ینعی ۲ > 22 هدراد تیمها

 نیعم هنومن عیزوت اب هک ار نکمم ۲/۰ یاهرادقم لامتحا ۳ لکش .تسا هنومن
 .دهدیم ناشن «دنوشیم

 زا یرایسب رد و تسا لومشناهج و هداس هک یطابنتسا bgt کی
 یازاهب .تسا نینچ دیآیمرب راک ؛دهع زا یلوقعم دح رد یلمع یاهتیعضو

 یاضف رد () جرم ُزادنا یعون هب تبسن (P/O یلاگچ .هدشتیبثت 8
 سپ .دیریگب رظن رد اههداد

dP(x|0) = f(x, @)dQ(x). (A) 

 هب .تسا 2 یاهداد رادقم زا یعبات یلاگج نيا ۵ رتماراپ رادقم ره یازاهب

 رادقم زا یعبات ار 7,0(8) ناوتیم 7 یاهداد رادقم ره یازاهب یگید ترابع

 یبیرض بیرقت اب عبات نيا .دنیوگ یبامنتسرد عبات ار عبات نيا ؛تشاگنا ۵ رتماراپ
 هک تسا نینج راک ةويش .دوشیم نییعت اتکی روطهب دراد یگتسب 2 هب هک

 ممیسکام ار ییامنتسرد عبات هک ار یرتماراپ رادقم «میریگب ار یعقاو یاههداد

 Ga یعقاو رتماراپ رادقم دروآرب یارب ار رادقم نيا و .مینک باسح دزاسیم
mr 
 عبات 0-۱ گرم لامتحا و .تسا 8 رامیب ره یار اقب لامتحا ءلاب لاتم رد

,هدشفیرعت نکمم دمآرب ۲۳ یور رب یشرامش زادنا هب تبسن هک ییامنتسرد



1۲ 

 زا تسا ترابع

f(x, 0) = a"(\ — 8)" (4) 

 هک تسا ناسآ هتکن نا مهن .تسا ناگدنامزاب رامش 2 2 نآ رد هک

 .تسا یاهنومن تبسن نامه اي ۲/1 ربارب 0 ممیسکام رادقم

oe jeلامتحا ةزادنا ینعی زیب ینیشیپ عیزوت نیب ةيرظن رد دیدج  
 رظن دروم شیامزآ هکنآ زا شیپ دوشیم ضرف .تسا یرتماراپ یاضف رب 7
 یطرشان عیزوت ناوتیم ار هزادنا نيا) .تسا هدش هداد هزادنا نيا .دریگ ماجنا

 زین ار دیفم یاهتیمک رگید ناوتیم زیگناتفگش ءیش نی اب (.دیمان زین رتماراپ
 ار نآ هک «دراد دوحو اههداد یارب ۳" دننام یدیدج لامتحا ةزادنا .درک باسح

 هنومن عیزوت یریگطسوتم هار زا عیزوت نيا .دنیوگ اههداد یزیب یطرشان عیزوت
 هنومن عیزوت .بوچراچ نيا رد .دیآیم تسدهب زیب ینیشیپ عیزوت هب تبسن
 هدیلامرن ییامنتسرد عبات کی .دناوخ اههداد یطرش عیزوت ناوتیم ار 10:(7)

 .تسا 0 یرتماراب ریغتم و 7 یاهداد ریغتم زا یعبات et نيا .دراد دوجو

 اب روکدم عبات

 2(1۳)) <( 0) 4۳ (م) (۱۰)

 !میدوکین_نودار قتشم اب یلاگچ )1( «هزادنا هی رظن نابز هب .دوشیم فیرعت

 .تسا ۲ اههداد یطرشان عیزوت هب تبسن (۵)۰) اههداد یطرش عیزوت

 عیزوت ار عیزوت نیا .تسا زیب ینیسپ عیزوت یزیب لیلحت رد موهفم نیرتمهم

 مولعم طرش هب اهرتماراپ عیزوت روکذم عیزوت .دناوخ ناوتیم زین رتماراپ یطرش
 ندمآ تسدهب زا سپ هک ار یزیج نآ ةدشدمآزور تیاور و .تساههداد ندوب

 نیا یضایر رظن زا .دهدیم شيامن .دوشیم هتسناد یشیامزآ یاههجبتن

 هک تسا یرتماراپ یاضف رب 0* (.(2) لامتحا یاههادنا زا یاهداوناخ عیزوت
 Acs .دهدیم تسدهب © ة؟دشتیبثت یاهرادقم یازاهب ار یطرش یاهلامتحا

 رد یزیب ینیشیپ عیزوت ندرک برض زا یزیب ینیسپ عیزوت هک دیوگیم زیب
 طرش هب ینیسپ یاهلامتحا ,ینعی .دیآیم تسدهب هدیلامرن ییامنتسرد عبات

 زا یریگلارگتنا اب 2 یاههداد

dP (O\x) = f(x, 0)dP* (0) (\\) 

 عیزوت ميدوکين_نودار قتشم ای یلاگچ (۰,:2) ورنيا زا .دنوشیم لصاح

 نیا .تسا ۳ رتماراپ یطرشان میزوت هب تبسن ۳7 (2)۰) رتماراپ یطرش
dnsساموت یناحور ردپ مان هب ریگمشچ  sine۱۷۶۳ رد ار نآ زا یتیاور هک  

 :تسا هدش یراذطمات هدرک هضرع

 ای هبرجت ٌةياپ رب .تسا ریز حرش هب یزیب یرامآ طابنتسا زا تیاور کی
 .دیروآ تسدهب یاهنوگهب ار 17 دننام بسانم یزیب ینیشیپ عیزوت کی .دوهش
 ای) ییاهن :دروارف .دیروآ تسدهب ار * یعقاو یاههداد و دینک ارجا ار شییامزآ
 .تساههداد نيا اب رظانتم 7 (2|۰) یزیب ینیسب لامتحا عیزوت (ددشدمآزور

 هب دناوتیم صخش و دنکیم هصالخ ار هدشیرگنزاب یاههتسناد عیزوت نیا
 .دریگ راکهب ار نآ هدهاوخب هک یاهنوگ ره

biٌهیرظن .یزیب میمصت &  feedتسا یرامآ طابنتسا زا رگید یئزج . 

oulنآ هبرظن نیا رد هتفهن  S Cecilاهنآ یاهدمایپ و اهشنک ةراب رق  er 

WS ideasرد .دراد دوحو اهشنک زا یاهعومجم .دوش  aliveنیا :دروآرب  

1. Radon-Nikodym 

 ۱ ةرامش.«۱۶ لاس 3۲ ةرامش«۱۵ لاس «یضایر رشت

 رد .دشاب نیعم یرتماراپ یاههفلّوم یاهرادقم رب لمتشم دناوتیم هعومجم
 ,لماش اپبق هک دشاب یاهعومجم تسا گم ضرف نومشآ الأس رد هگیلاح
 یشنک شایدورو ناونعهب هک دراد دوجو زین لب نایز عبات .تسا هطقن ود

 6,6(.7) رظانتم نایز و دریگیم ار ۵ دننام تعیبط تیعضو کی و « دننام

 دحاو بسحرب یبیرقت روطهب ناوتیم ار نایز عبات نيا .دهدیم تسدهب ار
 .ماجنارس .تفرگ هزادنا تیبولطم دحاو یعون بسحرب نآ زا رتهب دیاش ای «لوپ
 نکمم یاهشنک هب اههداد رادقم زا 8 میمصت عبات کی یرامآ طابنتسا ةویش
 بسک یارب یهار ٌةباثم هب یرامآ طابنتسا زا میمصت ٌهیرظن بیترتنیدب .تسا

 و دوریم یلمع شنک یارب ییامنهار ةباثم هب یرامآ طابنتسا یوس هب ,شناد
 .دریگیم رظن رد ار یداصتقا یاهدمایپ

 ,زنیج هک دسریم رظن هب .تسین لکشم میمصت ٌةيرظن و زیب ٌةهيرظن بیکرت
 هب ادتبا .تسا هداس راک ٌ؛ویش .تسا راک نیا هب لیام هارکا یردق اب هجرگا

 دیریگب رظن رد ار ۸ شنک یزیب ینیسپ هرطاحم سپس .دینک هاگن 2: یاههداد

r(a) = [ Hlaeyar" (0), ۱۲۱ 

 سپ .دزاسیم ممینیم ار تّیمک نيا هک تسا 4 شنک نآ 2(6) یزیب میمصت

 .تسا 2(۵(۲)) نآ ةرطاخم

 ناوتیم ار 2 یاههداد طرش هب ۵ دننام یشنک ره یزیب ینیسپ ٌةهرطاخم

 تشون نینچ حیرص روطهب

,)0( = / L(a,0) f(x, 0)dP* (6). (\Y) 

 عبات یاجهب ناوتیم «یزاسممینیم قیرط زا 2(6) یزیب میمصت نتفای یارب
 یعباتهژیوهبءر 0, 6) رگید ییامنتسرد عباتره ,(  0) ةدیلامرن ییامنتسرد

 تروصنیا رد .داد رارق .دوشیم فیرعت یزیب ینیشیپ عیزوت زا لقتسم هک ار
 تروصهب 0,6(7) نایز عبات اب بیکرت رد اهنت ۳ یزیب ینیشیپ عیزوت
 دید میهاوخ ریز رد Alm .دوشیم دراو "L(a,@)dP )8( برضلصاح

 .دراد هتکن نیا ةرابرد یعطاق تارظن زنیج

LS silyl ble yo puزا هدافتسا رد یلکشم تسا نکمم ارگیتاواف درق  
 ۴ یزیب ینیشیپ عیزوت هاگدید نیا رد اما .دشاب هتشادن 6 یزیب میمصت عبات

 ةیلبگ زا یعیبط صخاش گی .تسا 4 باختتا قاب بسانع ,یفآر ًاقس
 اب هک تسا 6 میمصت ةویش رطاخم عبات نامه .درکلمع

Rs(6) = / L(6(2x), @)4P(r|0) ۱6 

 هب ای یزیب ینیشیپ عیزوت هب یاهراشا چیه هرطاخم نيا .دوشیم صخشم
 .درادن یشیامرآ یعقاو یاههجیتن

 دیهدیم ples نم هب ۳ یاهرطاخم عبات ارح tow po تسا نکمم یدقان

 ؛تسا هدش فیرعت یاهداد یاهرادقم مه یور لارگتنا ای عومجم کی اب هک

 اریناوارف خساپ ؟دیراد تسد رد یعقاو یاههداد شیپاشیپ هک یتروص رد
 ؛تدمزارد رد هویش نیا درکلمع هک دهدیم ناشن هرطاخم عبات هک تسا نیا

 یعقاو لاوحا و عاضوا هن یسک .تسا هنوگچ ,نکمم لاوحا و عاضوا همه رد
 تسدهب ار یضتقم یمیمصت زورما شیامزآ هک دنادیم هن و .دسانشیم ار

wel b walهک تسا نیا دشاب :تتشاد :دنازتیم یناتشرامآ هک یدیما نیرتهب  
 ر شاهدارآ تقرترس ,یشیامزآکت ره رد اما .دنک لمع بوخ تاقوا رثکا رد

.دنکیم لیمحت



 سیرف مايلیو/ملع قطنم :لامتحا ةيرظن

 یلوقعم دروآرب عبات دینک ضرف .دراگنیم اهشنک هب ار اههداد 6 میمصت عبات
 نامه شنک یاضف رگا) .دشاب هتشاد دوجو زین اهرتماراپ هب اههداد زا 6" دننام

 تروصنیا رد (.دور راکهب 6 یاجهب دناوتیم 6 هاگنآ .دشاب یرتماراپ یاضف
 صاخ یشیامزآ یاههداد هب طوبرم ةرطاخم دناوتیم ارگیناوارف سانشرامآ

 یشیامزآ ددع نيا اب .دنک دروآرب 72ع(2("6:)) ددع شراذگ اب ار هل :هتسد رد

 اب توافتم اسبهج ددع نیا ؛میراد میمصت نيا ٌةرطاخم فیصوت رد یعس

 .دشاب میمصت نامه یزیب ینیسپ ةرطاخم
 زا یکی نونکات دیاب یعیبط UES! hb هک مینک رکف تسا نکس

 کی ؟تسا هداتفین یقافتا نینج ارج .دشاب هدرک فذح ار یرامآ یاهبتکم

 هک تسا یکاح داحتا نيا .دهد تسدهب یخنرس دناوتیم یضایر داحتا

 طسوتم نامه اههداد یاهرادقم همه هب تبسن یزیب ینیسپ ٌةرطاخم طسوتم

 بیترتنیدب .تسا رتماراپ یاهرادقم ةمه هب تبسن ارگیناوارف ٌهرطاخم

[r@aarte) = [ 2:0۷ ۵( )۱۵( 

 هرطاخم دروآرب ود .دنشابن بیرغ و بیجع نادنچ ینیشیپ یاهعیزوت رگا دیاش
 .دنشاب راگزاس ًابیرقت

 لاثم نیا .میدرگرب دیدج یرامیب اب نارامیب لاثم هب .یزیب رتماراپ دروآرب
 یلکروطهب یرامآ طابنتسا تقیقح رد ای یزیب رامآ فرعم هک تسا هداس ردقنآ

 .دزاسیم نشور ار اهعوضوم یخرب اما .تسین
 حرن نامه ددع نیا .تسا کی و رفص نیب 9 دننام یددع لوهجم رتماراپ

 یارب .تسا رامیب رب لمتشم یشیامزآ ةنومن .تسا یلک روطهب اهناسنا یاقب
 اههداد رادرب هک یروطهب هدوشیم هداد ناشن « اب گرم و ۱ اب اقب رامیب ره

 راکهب ام ٌةهفيظو .تسا * اي ۱ کی ره رادقم « زا یتسرهف زا لکشتم (8)

 تمالس شیامه هب دروآرب نیا ةضرع و ۵ رتماراپ دروآرب یارب اههداد نتفرگ
el 

 هب هک یداصتقا ناسانشراک .دراد زاین نایز عبات کی هب میمصت ةيرظن
 کی ورشیپ ٌةلاسم هک دناهدیسر هجیتن نيا هب دناهدرک کمک شیامه کرادت

 درب نامگ ناوتیم cud L(a,8) > (۵ - 0)" نایز عبات اب دروآرب الأسم
ylزا فرژ یلیلحت ٌهجيتن ات تسا یضایر یتحار رطاخ هب رتشیب باختنا  

 .دورب شیپ لیلحت هک دهدیم ناکما لاح ره رد .اطخ یاهدمایپ

 ناسنا یاقب خرن هکنیارب ینبم دنراد دوجو ینیشیپ یتاعالطا دینک ضرف
 الومعم دنباپیم لاقتنا شهج اب روناج نانابزیم زا هک دیدج یاهیرامیب دروم رد

 لوقعم تسا نکمم یدصرد ۷۵ یاقب حرن .عقاو رد .تسا دصرد ۵۰ زا رتالاب

 عیزوت کی هب ندیسر یارب هداس رازبا کی .تسین یعطق یلیخ یمقر اما ,دشاب

 نتفرگرظن رد اب دشاب هدش عیزوت دصرد ۵۰ قالب ًاتدمع هک یزیب ینیشیپ
 ریثأت ییاهن ةجيتن رب هزادنا نامه هب ًبیرقت عیزوت نآ هک دیآیم تسدب هتکن نيا
 شیازفا و > ۶ ات اهیزوریپ دادعت و 70 >۰ ۸ ات هنومن ةزادنا رگا هک دراذگیم
 یاهنوحن زگره هک تسین نیبرذ ییاعدا ill .تشاذگیم ریثات :دشیم هقاد
 ًافرص راک نیا .تسا هتنقاد دوجبو یزوریپ ۵ ۶ اب ۶ ۸ ؟زادنا هب یعقاو

 دصرد ۷۵ هب کیدزن هک تسا یزیب ینیشیپ عیزوت کی فیرعت یارب یرازبا
 هحوت لباق یشنکارپ یاراد اما (5/10 > ۶/۸ > هر۷۵ اریز) تسا زکرمتم

 .(تسا کجوک یلیخ 77 اریز) تسا

 تسا نینج عیزوت نیا یضایر شیامن

۱ 

 ۸۳۳( - ووسس#
9:۱ - (۳۷ ۱۶( 

ay 

 اب بسانتم یعیزوت اب لماک لهج .تسا ریز رارق هب عیزوت نیا ًاشنم
 عیزوت کی زاغآ هطقن نيا هک تسین مهم) .دوشیم نایب ۱(۵۲- )۱
 کی تسکش ره و .دیازفایم 0 ناوت هب دحاو کی یزوریپ ره .(تسین لامتحا
 و 5 هکیتقو مکتسد ندیلامرن تبا .دنکیم هفاضا (۱ - 0) ناوت هب دحاو

 لامتحا لک اب یاهزادنا هب ار عیزوت نيا .دنشاب رفص زا رتگرزب ود ره 10 -
 بسانم یضایر ظاحل زا صاخ ینیشیپ عیزوت نيا .دنکیم لیدبت کی
 .تسا هدش هدرتسگ رتماراپ یاهرادقم زا بولطم نماد رد عقاو رد و .تسا

 هک ,دوشیم بذج هدیلامرن ییامنتسرد عبات رد یشیامزآ یاههداد ریثأت

 زا تسا ترابع دروم نيا رد

f(z) => Blssm—=8) و (۱۷ 
(r+s,n+m-—s) 

 عبات برضاصاح یزیب ینیسپ عیزوت .تساهیزوریپ رامش ۶ > 22 نآ رد و
 ؛ینعی .تسا یزیب یتیشیپ عیزوت رد هدیلامرن ییامنتسرد

dP# (6|x) = (\A) 

\ 
0-7۱-۳92۱ 

Beane )۱-0( dO. 

 عیزوت زا رتزکرمتم نیاربانب و دراد دوخ رد ار یرتشیب تاعالطا ینیسپ عیزوت نیا
 تسا ترابع (اطخ مود هجرد نایز عبات تحت) 0 یزیب دروآرب .تسا ینیشیپ

 دوشیم هداد ریز لومرف اب هک «یزیب ینیسپ عیزوت یطرش نیگنایم زا

PHS 11 r 
d(x) = = —+ 

n+m n+mn 

m s 
    (۱۹)   

n+mm 

 ؛عقاو رد .تسا : یاههداد ٌهعومجم رد اهیزوریپ رامش 7 مه زاب gl gs هک

 رامش و 77 دادعت هب هنومن هزادنا ییوگ هک درک لمع یروط دیاب لومرف نيا قبط

 ممیسکام دروآرب زا یبیکرت لومرف نا .دشابهتفای شیازفا 6 دادعتهب ناگدنامزاب
 .دهدیم تسدهب ار ۹/7 یشیامزآان تبسن و ۲/ ییامنتسرد

 .دریگ راکهب ار یرگدروآرب نینچ تسا نکمم زین ارگیناوارف صخش یتح
 شومارف اب دیاش .مینک هاگن 11 ةرطاخم عبات هب هک تسا لوقعم هاگدید نیا زا

 رظن رد تیزم .تسا هتشاد یزیب اب 8 صاخ رگدروآب نيا هکنيا ندرک

 یاهرادقم هب ای یزیب ینیشیپ عیزوت هب یاهراشا هک تسا نآ هرطاخم عبات نتفرگ
 تسا ربارب هرطاخم عبات نیا مود ams نایز تحت .دنکیمن یشیامزآ یاههداد

 :یبیرا مود ناوت و سنایراو عومجم اب

R5(0) 
nn’ ۵0۱-0( 1 (o a (rs) 

5 (n+m)' on (ntm)? im 

|S slsةزادنا اب) یاد و ۶0 یارب ار ینوگانوگ نکمم یاهیاختنا دناتیم  
 لکشم .دریگب رظن رد .دننکیم فیرعت ار رگدروآرب هک (* ةدشتیبلت هنومن
 یاهنماد یارب رتمک ٌةرطاخم .تسین یرگید زا رتهب اراکشآ یکی هک تسا نيا

 6 و .دوشیم ناربج ۵ یاهرادقم رگید رد رتشیب ةرطاخم اب 0 یاهرادقم زا

 یکی مکتسد als ST ash Sy یفاک ردقهب 7 رگا هما :تسا لوهجم

 ةزادنا یازاهب ۰۴ لکش رد .دشاب ینتفریذپ ارگیناوارف یارب هرطاخم یاهعبات زا

VF agesاب (و > ۰,۶۰ > ۰) ییامنتسرد ممیسکام ةرطاخم عبات ۸ =  

 یریب ةرطاخم عبات .تسا هدش هسیاقم (8 > ۶,۱۲ A) coy bbls= عبات

دراگنایم نیرتلمتحم ار اهنآ ارگیزیب صخش هک 0 یاهرادقم زا یاهنماد رد



۹۴ 

0.06% 
AR Stbayes)(9) 

/ 

 ممیسکام رگدروآرب یارب هرطاخم یاهعبات .اقب یاهخرن دروآرب هب طوب رم یاههویش ۴ لکش
 ؟تسا زیماهرطاخم رتمک یرگید زا یکی UT S53 رگدروآرب و ییامنتسرد

 gs اهنیا .دراد یرتشیب Ebb رگید یاهاج رد اما .دراد یرتمک ٌةرطاخم

 تسا نکمم هک تسا یعضو نیرتدب نارگن هک ییارگیناوارف .دنتسین تاناکما
 ایز .درامشب رترب ار 98 /*  و 9/96 > ۱/۲ اب رگدروآرب دیاش .دهد خر
 .تسا تباث ٌةرطاخم یاراد

 یزیب دروآرب هک یمیمصت عبات ؛تسا * > ۱۶ هنومن ٌزادنا ءالاب لاثم رد

 زا تسا ترابع دهدیم ار

(r +8)/(n +m) =(r + F)/(\F $A) = (r + F)/Y¥. 

 مزال هک دشاب یزیچ نامه ًاقیقد تسا نکمم اما تسا بیرا یدروآرب نيا
 ار هجیتن تسا رتهب هک .دنک لالدتسا تسا نکمم ارگیریب «عقاو رد .تسا

 رگا .ماجنارس .مینک بیرا *ر۷۵ ینیشیپ رادقم یوس هب یاهنومن تبسن زا

 اسبهچ برجم رظان ,دنوش فرحنم رادقم نيا زا یدایز دح ات دیدج یاههتفای
 ois GS BS Vat alae go iy سناش زا یادگار یلازت دب
 .میریگب هدیدان ار طبریذ دهاوش هک تسا هناقمحا .هکنآ نخسهاتوک

 هب یتح اقب خرن یدصرد ۷۵ طسوتم دننام یزیچ ینیشیپ ضرف رگا
 یوس هب دروآرب ندرک بیرا یارب نآ زا هدافتسا هاگنآ ,دشاب تسرد ماخ بیرقت

 :شناینیشیپ فالخرب .دیدج یرامیب رگا ءاما .دشاب دیفم ًالماک دیاش رادقم نيا
 دناوتیم ینیشیپ ضرف زا هدافتسا هاگنآ دشاب (رفص هب کیدزن 0) هدنشکر ایسب

 هدیشیدنا ناکما نیا هب eS Ul .دماجنیب تسردان تهح رد یداح یبیرا هب

 tle یویرانس رد و .دنادیمن نیقی هب سکچیه ؟تسیح یعقاو تیعضو ؟تسا

 ناونعهب دینک ضرف .دوشیم رازگرب دعب تعاس دنچ اهنت ریگمیمصت شیامه
 میمصت .دشاب دوجوم تاعالطا نیرتهب میراودیما هچنآ ندرک دمآزور هار نیرتهب
 .دوش هدافتسا سرتسذ رد صاخ یزیب دروآرب نیا زا هک تسا نیا رب

 زادناترابع رامیب ۱۶ هب طوب رم یاههداد .دیسر نونکامه یشیامزآ ةجيتن

BS (Nye و و او وه و Vy HN Oe ۲۱( 

 لامتحا ینیب دروآرب سپ هدراد دوجو رامیب ۱۶ نیب رد هتفایتاجن ۲ > ۶ اهنت

 زا رتالاب یهجوتلباق نازیم هب رادقم نيا .تسا ۱۲/۲۴ > هر۵ هعماج یاقب
 یتسرد طرش هب ءاما .تسا ۶/۱۶ > «ر۳۷۵ ییامنتسرد ممیسکام دروآرب

 .تسا دیدج دهاوش و ینیشیپ شناد زا بیکرت نیرتهب ,اهضرف

 دهاوش باتزاب هک ینیسپ یاهعیزوت و هر۷۵ رب زکرمتم ینیشیپ عیزوت
 زکرمتم «ر۵ رد ییاهن ینیسپ عیزوت .دناهدش هداد ناشن ۵ لکش رد دنایتشابنا

 .دفدیم ناشن ار نآ رثات اما «ر ۳۷۵ یشیاسزآ تیسنزا تالاب یلیخ هتسا هدنش

 ۱ ةرامش ۰۱۶ لاس ؛۲ ؛رامش ۰۱۵ لاس «یضایر رشن

n=16 

۸ 
۶7 ۸۱ 

 0 ات 1

 رب یرامیب ندوب کانرطخ ٌةرابرد تاعالطا هک جیردتهب .یرامیب ناگدنامزاب ۵ لکش
 پچ فرط هب و دوشیم رتهدیشک اقب سناش يزيب عیزوت ,دنوشیم هتشابنا مه یور
 .دناهدش هداد ناشن » = ۴,۸, ۱۲, ۱۶ یازاهب ینیسپ یاهعیزوت .دنکیم تکرح

 ار یزیب ٌةيرظن هک !دلاو درواتسد راشتنا نامز زا .لهج ینیشیپ یاهعیزوت
4b 4یزیب یاهشور هکنیا هب عجار یاهشقانم نادنچ داد طبر میمصت  

Ean! NIE gee ab ly alignsییایسب درام رد اهنآ هک ها نشور  
 عاضوا رد 7 ینیشیپ لامتحا ةزادنا ریسفت ةرابرد اهینارگن .[۲] دنالوقعم

 ره تنققح رد .دراقن pack ینازاف ریست لات نیز هک تسا یلاوعا و

 ییانعم هچ هب روکذم شنیزگ ؟مینیزگرب هنوگچ ار نیشیپ :تسا نیب رد هلاسم
 ؟تسا تسرد

 .دنکیم یسررب ار نیشیپ باختنا یگنوگچ یارب داهنشیپ دنچ زنیج

 .دیزگرب ار نیشیپ ات درک هاگن یهورگ ییادرولن هب دیاب لماک لهج تلاح رد
 دهاوخ 40, زا یبرضم نیشیپ نیا 01 ناکم رتماراپ دروم رد هالثم «بیترتنیدب

 زا یبرضم نیشیپ نيا ۵, > * سایقم رتماراپ دروم رد هک یلاح رد .دوب
 اهنیشیپ نیا هک لگشم نیا رب نوگانوگ یاهرازبا اب ناوتیم .تسا 8,
 .درک هبلغ دنتسین لامتحا یاههزادنا

 oh زا ۰ < 0 < ۱ اب ۵ یارب یعیبط نیشیپ کی ,دحاو ٌةزاب دروم رد
 هک یروطهب ناکم رتماراپ ٌةباثم هب 0, > ۱(/0(108 - 0)) دهاوش رایتخا

 زا یبرضم
۱ 

di = جو (YY) 

del, cH 5دیآیم تسدهب . 

 رگدروآرب زا یو .درکرایتخا سالپال هک تسین یاهنیزگ نامه نيا ,نمض رد

 ۲ > 7 یلاوت هک لیلد نيا هب دیاش .درک زیهرپ ۲/۷ ییامنتسرد ممیسکام

 .دمآ دهاوخرب ee دیشروخ هک دشاب نآ زا یکاح دیابن دیشروخ ندمآرب راب

 40 یزیب نیشیپ زا سالپال .دوب (7 + 0(/)۱ + ۲) ضوع رد وا رگدروآرب

 زا هک یتوق نامه هب ۱/۲ یوس هب ینیشیپ یبیرا نآ یارب هک درک هدافتسا
 رظانتم (۶) ةطبار «ینعی .دراد دوجو .دش دهاوخ لصاح ۲ ٌةزادنا هب یاهنومن

 .تسا 70 > ۲ و 5 > ۱ اب (۱۸) و (۱۶) یاههطبار اب

 هک دراد دوجو 7 شخبیهاگآان ینيشيپ عیزوت کی شیپاشیپ میریگ
 .دوشیم نییعت یهورگ ییادروان هار زا هک تسا تخاونکی یعیزوت ًاتدعاق

 ale gunn fa هک رثأت نيآ اپ ر یفاشا تاعالطا دهاوخیم یصخش
 هب سانشرامآ .دنک دراو .دشاب هتشاد 7 اب رپارب یصخشم یضایر دیما

A. Wald1.  



 سیرف مایلیو/ملع قطنم :لامتحا ةيرظن

 میشاب هتشاد هک یاهنوگهب دراد زاین ۳ دننام دیدج ینیشیپ

E. (YY)۰۵۲ ۵ =  | 

 تسدهب ار یهاگآ .نیرتمک هک يا .نینح کی هک دنکیم لالدتسا زنیج

 نیا زا هدافتسا هجيتن .دوشیم هداد یپورتنآ ممیسکام لصا ًةلیسوهب .دهدیم

 هک تسا نآ لصا

۱ 
 (YF) .( 5 aPh tOو > )0( 0۳

 هزادنا PH هک دوشیم باختنا یروط 28 تباث «هدشتیبثت ی ره یازاهب

 ae یضایر دیما هک دوشیم هدیزگرب نانچ ۵ تباث سپس .دشاب لامتحا
 لداعت یرامآ کیناکم رد ییاهلومرف نینچ هک تسین یفداصت .دشاب 2 اب
 رد «تسا 8 یدنبرکیپ یژرنا 9(۸) «ثحبم نآ رد .دنایداینب ییاهلومرف

 اب رظاتتم راظتنا دروم یژرنا 37 و دراد امد اب سوکعم بساتت 8 هکیلاح
 .تسا هدش هداد یامد رد لداعت

 هتشادن دوحو یهورگ ییادروان چیه تسا نکمم هک تسا gl یهیدب داريا

 .دنک نییعت تسا تاعالطا لماک نادقف رگنایب هک ار ینیشیپ عیزوت هک دشاب
 یلک شسرپ نیا .دشابن ای دشاب دوجوم یهورگ ییادروان هاوخ .نآ رب نوزفا
 .مینک هیجوت ار یزیب ینیشیپ عیزوت باختنا شور هنوگچ هک تسا حرطم

Hla Heهارکا ینیشیپ لامتحا موهنم ندرک دراو زا هک یناگدنسبون  
 :(۴۱۹۰ص) دسیونیم یو .دزادرپیم ثحب هب دنراد

 الماک نایز عبات کی هک دننکیمن دیدرت ناگدنسیون نیمه اما

 !دنهد همادا هبساحم هب هدرک دیلوت وداج اب ییوگ ؛ار یهاوخبلد
 یگتسی ایوق ییافت میمصت رگا هک دنمدیم ناشت نامیاههلداس

ashesنا مشیزگرب [ یلیشیپ لات باسشا ماتک هگنیادب  
 مادک هکنیا هب تشاد دهاوخ یگتسپ توق نامه اب ًاقیقد میمصت

 یهاوخبلد صوصخ رد یسکرگا .ميريگراکهب ر صاخ نایز عبات
 لمع یقطنم هکنآ یارب «دراد ینارگن ینیشیپ یاهلامتحا ندوب

 یاهعبات ندوب یهاوخبلد ةرابرد نازیم نامه هب تسرد دیاب دنک
 نازادرپهیرظن هکنانچ) دنکیم اعدا یسک رگا .دشاب نارگن نایز
 اعدا مه زونه یخرب و دندرکیم نینچ ههد نیدنچ یریگهنومت

 یاهلامتحا تسرد باختنا دروم رد تیمتح مدع هک (دننکیم

 هکنآ یارب ,هاگنآ .دزادنایم رابتعا زا ار زیب-سالپال ةيرظن ینیشیپ
 دروم رد تیمتح مدع هک دنک اعدا دیاب .دشاب هدرک لمع یقطنم

 .دزاسیم رابتعایب ار دلاو ٌةيرظن نایز یاهعبات تسرد باختنا

 ییاهراک تیبولطم/نایز یاهعباتنییعت ةلأسم رد هک دنکیم ناعذا زنیج
 :(۴۲۰ .ص) دنکیم اعدا یو اما .تسا هتفرگ تروص

 رتهب .دنک لقتنم هنایار هب ار اهنآ صخش رگا ,ییاهتخاس نینچ
 یور زا ییاهتکرح اهنیا هک تسا نشور اما ؛دوب دنهاوخ چیه زا

 رد هچنآ ریظن شخبتیاضر ًاعقاو ةيرظن کی هن دنااصیتسا
 اهنیشیپ یارب لیدبت یاههورگ و یپورتنآ ممیسکام یاهلصا
 .میراد

 یاهلامتحارب هک ینیشیپ تاعالطارد یربیغت» هک دنکیم لالدتسا یتحوا

 «دنک داجیا زین نایز عبات رد یربیغت دناوتب اسب هچ دراذگیم رثا ینیشیپ
 :دروآیم ,Eilosl yl Sets یلاثم یتشوناپ رد .(۴۲۴ .ص)

۹۵ 

 یزیج دوب هدش موکحم تعیبط ٌهداح کی ربانب هک ودومیزاوک

 مامت مدآ لکش هب هک تشاد وزرآ .دشاب روناج و مدآ نیبانیب
 شب راتفر ٌهرابرد یتاعالطا بسک زا سپ ءاما .دوب هدش هتخاس

 نم ارچ .هوا» :دوب هدش هتخاس لماکروناج لکش هب هک درک وزرآ
 «؟ماهدشن هتخاس گنس زا اهتیا دننام

 هب یکدنا ٌةقالع و درادن ار هزادنا ٌةيرظن ٌهلصوح نادنچ زنیج .اههدیقع

 ًةبساحم رد هک یناسک» :دسیونیم یو .لاتم یارب .دراد یفداصت یاهدنیارف

 ینادیم .دننکیم یراشفاپ رفص لامتحا اب یاههرازگ ةرابرد یطرش یاهلامتحا

 چیه هب دیما نودب-تاراشتنا و هناملاع شهوژپ یارب ار اهتصرف زا دودحمان

 رظن نيا .(۴۸۵.ص) «دنراد دوخ یور شیپ -دیفم و لوقعم Sa عون
 نادیم ربج امگیس» یاهحالطصا یارب یکدنا ٌهدياف یو هک تیعقاو نيا اب

 دروم رد .تسا راگزاس .دنیبیم (۶۷۶ .ص) «میدوکین-نودار قتشم «لروب

 لامتحا ٌةيرظن یاهتسبراک نیرتدنمشزرا» هک دراد رارصا ,یفداصت یاهدنیارف
 یاههدیدی» حالطصاهب نآ راک هب یراک و دنراد راکورس لماکان تاعالطا اب

 .دناهدشن ییاسانش تعیبط رد و هدشن فیرعت هیرظن رد زونه هک «یفداصت

 نتخومآ یارب بسانم یاج باتک نيا هک تسا نشور .(۷۹۹.ص) «دنرادن

 .تسین نیون لتحا ةيرظن
 :دوشیم رهاظ (301.ص) ریز ٌعطق رد باتک یساسا داهنرب

 قطنم هباثم هب لامتحا ذیرظن :تسا نیا ًافرص ام راک نومضم

 نتخانش تیمسر هب اب لداعم «دیدج» کاردا .هتفایشرتسگ
 افرص لامتحا ٌةيرظن یضایر یاههدعاق هک تسا تیعقاو نیا
 «یفداصت یاهرتس یاهیناوارف ٌهبساحم یارب ییاههدعاق

 ینعی) طابنتسا ماجنا یارب انکی راگزاس یاههدعاق اهنآ ؛دنتسین
 تروصهب ار اهنآ ام و .دنتسه زین عون ره زا (لوقعم لالدتسا

Usتسب میهاوخ راکهب روظنم نیا یارب . 

 یاههداد زا رتارف یکدنا عالطا یتقو «یپورتنآ ممیسکام» «فلوم رظن رد

 یاهعطق .(3051۷ .ص) تسا یضتقم رازبا (نیرتنما) .میراد رایتخا رد ماخ

sousیپورتنآ ممیسکام اي تخاونکی یاهنیشیپ شقن هب عجار یو هاگدید  

 :(2517 .ص) دوشیم هصالخ

 توافت مه اب رگید یاهبنج زا یپورتنآ ممیسکام و یزیب یاهشور

 اهن دراو هک یتاعالطا زا هنیهب ییاهطابنتسا ههویش ود ره .دنراد
 یزیب debs یارب یلدم میناوتیم اما .دنهدیم تسدهب هدش

cel eeeیعون ای-ینیشیپ شناد یردق نایب اب زرامه راک  
 الومعم .دنوشیم هدهاشم هک تسا ییاههدیدپ ةرابرد یراک ضرف

 دناهدهاشم لباق اههداد رد —— هجنآ زا ییاهضرف نینج

 یزیب یاهشور هک مییوگب میناوتیم انعم نآ هب و .دنوریم رتارف

 رگا .دنشاب نینج تسا نکمم مکتسد ای دناهنازادرپهب رظن

 هتشاد راظتنا میناوتیم هاگنآ .دنشاب تسرد یفاضا یاهضرف
 رگا ؛دننک رتهب ار یپورتنآ ممیسکام یزیب یاههجیتن هک میشاب
 .دوب دنهاوخ رتدب المتحم یزیپ یاهطابنتسا ؛دنشاب طلغ

 روش زا هدنکآ رایسب لومشناهج یاهخسن بام هب یزیب لیلحت زیوجت نیا

 نآ رب نوزفا .دشاب تسردان یضرف تسا نکمم یراک ضرف .تسا ترارح و

Quasimodo .\مدراد دوجو زین مان نیمه هب ییایلاتیا یرعاش .



۹۶ 

 دوجو لماک لهج ابیرقت هک یتیعضو رد تسا رارق یپورتنآ ممیسکام شور
 شور نيا .دنامولعم رواتشک دنج اهنت نآ رد هک یتیعضو .دوش هتفرگ راکهب دراد

 «دوشیم فیرعت یهورگ ییادروان اب اعون هک ,تخاونکی عیزوت یعون هب اتیاهن
 ناونعهب تخاونکب یعیزوت زا هدافتسا IS abla درف هاگدید زا .تسا هتسباو

 نيا رگا .دشاب یعطق یشناد ياعدا شیامن هک دسریم رظن هب نیشیپ عیزوت
 یریگمیمصت دیاش ؟تسیح اعدا نياز اربا تیزم .دشاب فده زا رود رایسب اعدا

 یبایزرا ینینچنیا رگید هوش ره هک یهار نامه هب دیاب هک تسا یاهویش یزیب

 ناوتیم ار هرطاخم دنشاب دوجوم یفاک یاههداد رگا .ددرگ یبایزرا .دوشیم

 فلوم هک تسا نآ بانک تیم هبنج کی .تشادُهگن ppl یلوبقلباق دح رد

 اب و نشور ینایب اب و دنکیم رکف لقتسم (شرگن عون نيا بوچراج رد)

 بادج ةويش رطاخ هب اهنت رگا نآ رد روغ .دسیونیم اهزیچ عاونا ةرابرد حور
 و هدشیسوتهوشاعس ریاهسیرم .تساا دنسشزرا زین دناب دیننع نایب رد .باتگ
 پاتک هب یاهینشاح رد وتیج هالثم .دنابوخ فده نیا یارب ًاتضوصخم .همانباتک

 دسیونیم [۵] ارامش یاههعومجم رد سبیگ یاهتیعضو ةرابرد نوتسرپ یلاع
 :(۷۱۵ .ص)

 ندنایامن یارب تیعضو ٌهژاوزا هدافتسا تشز لمع دهاش اجنیارد

 رظن رد یحالطصا دناوتیمن یسک و میتسه لامتحا عیزوت کی

 .دشاب رابنایز دح نيا ات نآ یگدننکهارمگ و یتسردان هک دروایب

 نيا اهنآ زا یدودعم اما .تسا دوجوم یزیب رامآ هب عجار یدایز یاهباتک

 رد [تلاح ای] «تیعضو» حالطصا اضتم :نمض رد .دراد گنر و بآ همه

 هاگدید زا یلو .تسا یعیبط الماک لامتحا هب نآ لاقتنا و تسا موتناوک ةيرظن

 :(۳۲۸ .ص) دشکیم شیپ ار ییاههلأسم موتناوک ةيرظن زنیج

 .درکیم دیکأت شیاهینارنخس و اههتشون رد ]راک روب هک هنوگنامه
 ؛تروص نا اب ییاهشسرپ هب دناتیم اهنت یلعف موتناوک ةيرظن

el Sbاهنآ یاهلامتحا و نکمم یاههجیتن .دوش ارحا شیامزآ  

 یشسرپ چیه هب دناوتیمن لوصالایلع و .دهد خساپ «؟دنتسیچ
 زاب .دهد خساپ «؟...یتقو دتفایم یقافتا هج ًاعقاو» :تروصهب

 دیدج نابز دننام ,یلعف موتناوک ةيرظن یضایر یدنبتروص مه

 ۱ ةرابش ۱۶ لاس ؛۲ ةرامه ۰۱۵ لاس ,یضایر رشت

 دیسرپ ار یشسرپ نینچ ناوتب نآ اب هک ار یناگژاو یتح ۰" یلوروا
 .دراذگیمن رایتخا رد

 نیا اب مه نارگند اما :تسا نادکیزیف کی زا یداعریغ یهاگدید نیا

 .دراد نتفگ یارب یاهتکن زنیج دیاش .[۶] دناهتشاد لکشم عوضوم
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Orwellian newspeak .\و مهبم نخس زا یدمع هدافتسا  wi ISنانخس دننام  

 دوخ ۱۹۸۴ باتک رد لوروا جروج ار هژاو نيا .مدرم راکفا هب نداد لکش یارب نادرمتلود
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