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 یهاگشناد رشن زک رم یراودا تاراشتنا زا یضایر رشن

 یاهفده .دوشیم رشتنم راب كي هام راهچ ره هک تسا

 زا تسا ترابع هلجم راشتنا یلصا

 ؛تایضایر دیدج یاهتف رشیب یفرعم 0

 ینحابم نینچمه و یضایر مولع دیدج یاههخاش یف رعم 0

 ؛تسا نارگشهوزب هجوت دروم هک

 یخی رات و ,یفسلف .یگنهرف .یدرب راک یاههبنج یفرعم 0

 ؛تایضایر

 داجیا و نابز یسراف ناهوزب یضایر یاهراک یفارعم 0

 ؛نانآ نیب طابترا

 طوب رم لئاسم هزیوهب .تایضایر یشز ومآ لئاسم حرط 0
 .ناریا رد یهاگشناد تایضایر شز ومآ هب

 لایقتسا نادنمهقالع مامت یراکمه زا یضایر رشن

 یاهنده بوجراهچ رد دیاب یلاسرا یاههلاقم .دنکیم

 رشن رد هدش پاج یاههلاقم كبس اب هباشم یکبس اب و قوف

 هب ار یاهلاقم دنا لیام هک یناراکمههب .دشاب یضایر

 هیص وت دنتس رفب هلجم هب جرد یارب و دننادرگ رب یسراف

 و یسر رب یارب عبنم رکد اب ار هلاقم لصا ادتبا دوش یم

 و .دوشیمن هتفریذب دازآ همجرت .دنراد لاسرا بیوصت
 .تسا یمارلا هدش همجرت یاههلاقم لصا نداتسرف

 یاهلاقم ره .دوشیمن هداتسرف سپ یلاسرا یاههلاقم

 رد ناراتساریو تأیه .دوش یم یرواد جیار طباوض قباطم

 .شیا ریو .تسا دازآ تالاقم حالصا و كح و ,لوبق در
 قباطم مالعا و یماسا طبض و .اههژاو باختنا .شراگن

 ماجنا یهاگشناد رتشن زکرم رد یضایر هورگ طباوض
 .تفرگ دهاوخ

 یروآ دای

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

 .دوش هتشوآ اقاوخم ظخب اب ای .نیشام یقاک هیشاس

 هویش و :یسیوللرمرف .یدنبنشخپ :شراگن هوحن ۵

 باح یاههلاقم اب قباطم رودقملا یتح عبانم هب عاجرا

 .دشاب یضایر رشن رد هدش

 هلاقم رد هک یتاحالطصا یسیلگنا یاهلداعم تسرهف ۵

 .دوش هداتس رف هلاقم اب ها رمه دو ریم راک هب

  

   



  

  

 تسرهف

  

  

  

 هاگدید

 ‘ یضایر سنارفنک لاس تسیب
 ۴ یضایر یاههناخباتک لکشم

 اههلاقم

 ۸  شخبرون افص ,شبات ییحی ایلوژ یاههعومجم
 "۷ نروست لواپ خابربیب سدح

 ۳ ناتوسکشیب اب رادید
 ۳۱ گناووئاه لدوگ تروک یرکف تالوحت ریس

 ۳۳ لدوگ تروک  اکیتامتامایپیکنیرپ ماظن ردیریذپانمیمصت
‘ales۶ لدوگ تروک ؟تسیچ روتناک راتسویپ  

 ۵۵ اتالوک انیج تایضایر رد لدوگ هیضق زا ییاهدربراک

 ۵۸ یناقمم یرادولج دمحم روشک یضایر هقباسم

 ۶ رستینش هیآ تایضایر سیردت

 باتک
 ۶۷ سوملاه لاب Send igs یبلاطم هچ

 ۶۹ رای رف ریما خرف یسراف یضایر یاهباتک تسرهف

 اهشرازگ و رابخا

 اههمان

 دلج یور

    
   

  

  

 ,یهاشو رسخناردارب اضرمالغ زا حرط

 یمشاه فیس یدهمدیس زا ارجا

 مقر ۲۷۶۴ لماش 7 ددع بیرقت نیا
 «- ب و ۱۳۴۹ دادعا زا كي ره «نآ رد هک تسا

 .تسا هدش رهاظ راب ك ۸

 ۲۸ هحفص .گ.ر

         "ایلوژ یاههعومجم" .ك .ر

o 
 یضایر رشن

 ۱۳۶۸ نیدرورف ۱ eile ۷ لاس

 دازهب یدهم :لووسم ریدم

 :ناراتساریو تأیه رظن ریز 9

 یهاشو رسخ ناردارب اضرمالغ

 دازهب یدهم

 شبات یبحی
 یناقمم یرادولج دمحم

 روپ یلعبجر یدهم

 (یصخرمرد) یناهشهش شوایس
 یمظاک كمايس

 لیعامسا .دامتعا روپاش ,یمیهاربا یدهمدمحم :نارواشم ۵

 دمحم .یناقح دمحا ,نایناموت چیدرگم «یرقابدمحم ,نایلباب

 یلعدیما same» یلع .یقیدص میرک ءاهیعیفش یداه
 .ینادمه یموصعم نیسح ,نایدومحم هللادابع ,هدازمرک

 یلعدمحم .نایقاثیم رهچونم ,یروصنم اضر ,یمجنم هللادسا

 لاصو رهچونم .یفجن

 یحلصم دیرف :ینف لوژسم
 یرغصا هدازآ :ارآهحفص و حارط

 یقداص یلع :پاچ رظان ۵

 یهاگشناد رشن زکرم نو رتونیال یراکمه اب
 یئابطابط ةمالع هاگشناد تاراشتنا و پاچ زکررم :یفاحصو ,پاج ,یفارگ وتیل

   



 ۱۳۶۸ نیدرورف .۱ ذرامش .۲ لاس :یضایر رشن

  

 سنا رفنک ,سپ نآ زا .درک زاغآ ار دوخ راک لاس نامهزا ناريا یضایر نمجنا

 اب روشک یلاع شزومآ تاسسوم زا یکی ینابزیم هب لاس ره یضایر
 .تسا هدش لیکشت ناريا یضایر نمجنا ترواشم و تراظن .تکراشم

 داريا :تسا هدوب رارق نیدب هتشذگ سنارفنک هدزون یاههمانرب مها

 درگ زیم لیکشت ,یجراخ و یناریا نانادیضایر ٌهلیسو هب یملع یاهینارنخس
 ةقباسم" یرازگرب .ناریا رد تایضایر یشهوژپ و یشزومآ لئاسم ءرابرد
 تاسسوم یسانشراک یاههرود هدیزگ رب نایوجشناد نیب "روشک یضایر

 ,(مياهتخادرپ هقباسم نيا هب یرگید ةلاقم رد ,هرامش نيا رد) یلاع شزومآ

 .ناریا یضایر نمجنا یمومع عمجم لیکشت و,یز ومآشناد هقباسمیرازگ رب

 نوچ یروهشم نانادیضایر مان اهسنارفنک نیا یجراخ نیوعدم نایم رد

 .نمردل تیفی رگ ,هتروف «فل وب وس .وئار .هنودوید .موت ,فاک ریب ,زلیا ,شیدرا

 نایم رد .دروخ یم مشچ هب ردنمره و .نیاتشره ,سوملاه گان .یتراک كم
 مان هب .دناهدرک تکرش اهسنارفنک نيا رد هک جراخ میقم یناریا نانادیضایر

 رد .میروخ یمرب تیاده و .هداز رکسع .ربجنر ,یوجر .نایبآ نوچ یدارفا

 میدق هتسجرب نانادیضایر زا نت ود یارب یتشادگرزب مسارم اهسنارفنک نيا

olyءرصاعم نانادیضایر زا نت ود و ,ینالیگ رایشوک و ینوریب ناحیروبا  

 .تسا هدش رازگرب یدورتشه نسحم و بحاصم نیسحمالغ

 % 98S یضایر سنا رفنک" نیمتسیب ۱۳۶۸ نیدروزف رد نآ ریا یخایر هعلاج

 الومعم هک یروشک رد .درک دهاوخ رازگرب نارهت هاگشناد ینابزیم هب ار

 یضایر سنارفنک یرازگرب .دنتسین رادیاپ نادنچ یملع یاهداهن و اهتنس

 نياریانب .دیآیم رامش هب یمهم هعقاو دوخ هب دوخ یلاوتم لاس تسیب رد

 ءاهسنارفنک نیا یاهیماکان و اهیبايماک یلامجا دقن و یسررب نمض دراداج

 .میرادب یمارگ ار سنارفنک نیمتسیب ییاپرب
 هب یناریا نانادیضایر زا یدیدج لسن تشگزاب اب ,لهچ ههد یاهلاس رد

 و یک یتارییقت ,یلدف فیرش یتعنص م زا ریش یاههاگشتاد سیسأت و یطو

 یارب یدعاسم اتبسن طیارش و دمآ دیدپ al gl یضایر هعماج رد یفیک
 زا یکی .دش مهارف تایضایر هنیمز رد یشهوژپ و یشز ومآ یاهتیلاعف شرتسگ

 روشک یضایر سنارفنک نیلوا لیکشت .دیدج طیارش و تارییغت یاهباتزاب
 .دوب

 هاگشناد رد ۱۳۴٩ نیدرورف ۱۲ ات ۱۰ زا روشک یضایر سنا رفنک نیلوا

 لیکشت یجراخ وعدم نادیضایر ۲ و یناریا نادیضایر ٩۸ تکرش اب زاریش

 هب "ناریا یطایر نمجنا" سیسأت داهنشیپ هک دوب سنا رقنک نیمه رد .لش

 سنا رفنک نیمود لالخ رد ۱۳۵۰ نیدرورف رد و دش بیوصت ارآ قافتا

 و دیسر بیوصت هب دوب هدش میظنت سسوم تأیه فرط زا هک نمجنا ُهمانساسا

  

  

il AS(یلعف مان) یرازگرب لحم و نامز  vil As(یلعف مان)یرازگرب لحم و نامز  

 دهشم هاگشناد ؛٩۱۳۵ نیدرورف ۸-۱۱ مهدزای زاریش هاگشناد ؛۱۳۴۹ نیدرورف ۰-۱۲ لوا

 ناهفصا یتعنص هاگشناد ؛۱۳۶۰ نیدرورف ۸-۱۱ مهدزاود فیرش یتعنص هاگشناد ؛۱۳۵۰ نیدرورف ۹-۱۲ مود

 نامرک رتهاب دیهش هاگشناد ؛۱۳۶۱ نیدرورف ۸-۱۱ مهدزیس یتشهب دیهش هاگشناد ؛۱۳۵۱ نیدرورف ۹-۱۲ موس

 زیربت هاگشناد ؛۱۳۶۲ نیدرورف ۸-۱۱ مهدراهچ نارهت هاگشناد ؛۱۳۵۲ نیدرورف ۸-۱۱ مراهچ

 زاریش هاگشناد ؛۱۳۶۳ نیدرورف ۸-۱۱ مهدزناپ زاریش هاگشناد ؛۱۳۵۳ نیدرورف ۸-۱۱ مجنپ

 ملعم تیب رت هاگشناد ؛۱۳۶۴ رویرهش ۳-1۶ مهدزناش (زاوها) نارمچ دیهش هاگشناد ؛۱۳۵۴ نیدرورف ۸-۱۱ مشش

 ناتسچولب و ناتسیس هاگشناد ؛۱۳۶۵ نیدرورف ۸-۱۱ مهدفه زیربت هاگشناد ؛۱۳۵۵ نیدرورف ۸-۱۱ متفه

 دنج ریب یلاع شزومآ عمتجم ؛۱۳۶۶ نیدرورف ۹۸-۱۱ مهدجیه فی رش یتعنص هاگشناد ؛۱۳۵۶ نیدرورف ۱۱-۸ =

 نالیگ هاگشناد ؛۱۳۶۷ نیدرورف ۸-۱۱ مهدزون ناهفصا هاگشناد ؛۱۳۵۷ نیدرورف ۸-۱۱ مهن

 نارهت هاگشناد ؛۱۳۶۸ نیدرورف ۷-۰ متسیب ملعم تیب رت هاگشناد ؛۱۳۵۸ تشهبیدرا ۶-۲۸ مهد

 



 زا یکی مان الثم ,صاخ مان كي اب یاهژیو ینارنخس مينکیم داهنشیپ ۵

 نیا یارب و ؛دبای بیترت اهسنارفنک رد .ناريا یملع هتسج رب یاهتیصخش
 هتسجرب نامهیم" ناونع هب یاهتسجرب نادیضایر زا .ینارنخس

ASع وضوم نيا زا مه سنا رفنک تاغیلبت رد و دیآ لمع هب توعد "سنا  
obدوش . 

 یلبق قیقد یزیرهمانرب اب یاهدرشف یاهسرد ,سنارفنک تدم لوط رد 0

 البق یسرد یاههوزج .دنشاب یصصختم دا رفا اهنآ ناسردم هک دوش ریاد

 .دننک مان تبث البق نادنمهقالع و .دنوش هیهت

 یراذگ ریثأت رد یمهم شقن سنارفنک یمومع طباور و تاغیلبت ۵

 .نومضم ظاحل زا هتشذگ یاهسنارفنک یاهرتسوپ .دراد نآ یعامتجا

 اب بسانم رتسوپ ُهیهت .دناهدوبن باذج و بلاج نادنچ ,عطق و ,حرط
 غیلبت رد اهنت هن .باذج حرط اب و درادناتسا عطق رد .بلاج نومضم

 نمجنا تسا هتسیاش .دوب دهاوخ رثوم تایضایر غیلبت رد هکلب سنارفنک
oll Wok,نیودت یاهمان نییا دروم نيا رد  AS 

 تایضایر ماع یاههبنج هرابرد یمومع ینارنخس كي سنارفنک رهرد 0

 .دشاب هدافتسا لباق نادنمهقالع مومع یارب هک ددرگ رازگرب
 تکرش اب و سنارفنک هیحاتتفا مسارم رد زیاوج هیلک یاطعا 0
 .دوش ماجنا ناراگنربخ

 ةبحاصم ةهسلج كي هیحاتتفا مسارم زا دعب ,سنارفنک اتتفا زور رد 0

 ,روشک تایضایر عضو هرابرد و ددرگ رازگرب نمجنا فرط زا یتاعوبطم

 یهورگ یاههناسر رایتخا رد یتاعالطا نمجنا لئاسم و ,سنارفنک

opt e105 

 زا یطوسبم شرازگ لاس ره ناريا یضایر نمجنا هک تسا هتسیاش ۵

 هئارا سنارفنک هب نآ درکلمع و نمجنا لئاسم و روشک تایضایر عضو

 سنارفنکٌهيحاتتفا مسارم رد نمجنا ریبدٌهلیسو هب هک شرازگ نیا لنگ

 دهاوخ رشتنم نمجنا یمسر دانسا زا یکی ناونع هب ادعب .دوش یم داریا

sah 

 2 3۳ را نوکب ریغآ یاهلاس رد ًاضوصخم سنارقنک یاهدرگ زیم ۵

 رد هدننک تک رش دارفا و عوضوم .تسا هدش رازگرب قیقد یزیرهمانرب

 درگزيم همانعطق .دنوش نییعت سنا رفنک یرازگرب زالبق اهتدم دیاب درگ زیم
 دیاب همانعطق نيا رد .دسرب ناگمه بیوصت هب و دوش میظنت تقد هب دیاب

beلئاسم ندرک ناونع زا و دوش هتخادرپ ثحب دروم عوضوم هب  

 ییارجا یاروش ةلیسو هب دیاب همانعطق یارجا .ددرگ یراددوخ یسایس

 .دوش ee نمجنا

 تیفیک پاچ و شیاریو رظن زا نونکات اهسنارفنک یملع یاهشرازگ 0
 هارمه یدایز رایسب ریخات اب ارثکا اهنا راشتنا و دناهتشادن یب وخ نادنچ

 شرازگ راشتنا یارب یقیقد طباوض نمجنا تسا هتسیاش .تسا هدوب

tS gal gill 2S phe 
 و دیفم یاههمانرب و دوش رتعونتم سنارفنک یبنج یاهتیلاعف 0

 .دنرک ارج ناگدنتک .تکرش تغارف تاعاس رد یاهدنزومآ

 یدیدج تاراظتنا *روشک یضایر سنارفنک" زا .دیدج طیارش رد

 رد لاس ره و دوش هدروآرب رتشیب هچ ره تاراظتنا نیا تسا دیما .دوریم

 5 .مینک تکرش یرترابرپ سنا رفنک
 ناراتساریو تایه

  

 یضابر سنارفنک لاس تسیپ

 زا ,وس كي زا :دوشیم لابند فده go J eV یلع اهسنارفنک نیا رد

 ناگدننک تکرش هک دوشیم مهارف یتصرف یملع یاهینا رنخس داریا قیرط
 ار هتشذگ لاس رد لصاح یاهتفرشیپ و دنیازفیب دوخ یملع یاهیهاگآ رب
 و مرگ طیحم كي رد روشک رسارس نانادیضایر ,رگید یوس زا و .دننک یسررب

 یارب و هدرک حرطم ار دوخ كرتشم لئاسم و دنیآ یم درگ یاهفرح و هناتسود

Joدنزادرپیم رظن لدابت هب ,روشک رد یضایر ُهتشر تالضعم . 

 هروشک یضایر سنارفنک درواتسد نیرتمهم هک تفگ ناوتیم نانیمطا اب

 لکشت اهنت رضاح لاحرد هک تسا هدوب ناریا یضایر نمجنا سیسأت

 cal لیکشت هک تفگ ناوتیم نانیمطا اب زاب و .تسا ناریا نانادیضایر
 نمجنا و یضایر ٌهعماج ٌهتفای نامزاس تیلاعف نیرتمهم .هنالاس ییامهدرگ

 و هدیجنس یزیرهمانرب نانچاب دیاب سنارفنک ورنیا زا ؛تسا ناریا یضایر

 .ددرگ عقاو رثزم روشک تایضایر یالتعا رد ًاعقاو هک دوش رازگ رب یاهدرتسگ

 ات سنارفنک یملع تیلاعف و روش زا ریخا یاهلاس رد هک دسریم رظن هب
 یضایر سنارفنک هب .ناگ دننک تک رش زا یرایسب و تسا هدش هتساک یدودح

 اب نانادیضایر ات دنکیم مهارف یتیعقوم هک دنرگنیم هاگدید نيا زا طقف

 دوخ تماقا لحمزا رودزور ون تالیطعت رد ار یزور دنچ و دننک رادید رگیدکی

AL JK,زا یکی لاح ره هب و درادن یلاکشا دوخ یدوخ هب نيا هتبلا  

 رگا یلو ؛تساهرادید نیمه ایند مامت رد اهسنارفنک هنوگ نيا یاههبنج

 یبوخ یغیلبت و یملع یاههمانرب و دوش رازگرب مزال تاکرادت اب سنارفنک
 دناوت یم سنا رفنک .دبای تسد زین یرتمهم یاهفده هب دناوت یم .دشاب هتشاد

 و تاناکما زا ار اهنآ یهاگآ و ناشفیرظ هفرح هب ار نانادیضایر یگتسیلد
 زین ناناوج نایم رد و هعماج رد و دهد شیازفا رایسب .هفرح نیا یاهیراوشد

 لوصالا یلع هک ناریا یضایر نمجنا .دنک داجیا تایضایر عفن هب یکرحت

 نییآ نیودت و قیرط هئارا اب دیاب تسا سنارفنک یلوتم و ,رظان ,رواشم

 و یرازگرب رد یرترثزم شقن اهنآ یارجا نسح رب تراظن و قیقد یاههمان

 ایوگ و هدیسر نایاب هب گنج هک لاح .دریگب هدهع هب ییامهدرگ نيا تیاده

 تاقیقحت هنیمز ردو دوش لئاق هیاپ مولع یارب یرتشیب چرا تلود تسا رارق

 لخاد رد یضایر یرتکد یاههرود هک لاح .دنک یراذگهیامرس بان مولع رد
 جراخ میقم نایناریا و یجراخ نانادیضایر هک لاح و دناهدش سیسأت روشک

 دب یاهنات یاوه و لاح dilly یمجتا دن ترفاس نآریآ هی دننارت یم رتهب

 بذج .تالکشم ندرک حرطم یارب سنارفنک نوبیرت زا و دشخبب سنارفنک
 هدافتسا تایضایر رد یراذگهیام رس و یلام یاهکمک بلج ,ناوج یاهو رین

 :دنک

 دوبهب یارب ییاهداهنشیپ و مینک یم هراشا اهیتساک زا یخرب هب اجنیا رد

oll il ghdميهديم هنارآ : 

 MS. pd l هدزون رد وعدم نانارنخس نیب رد هکنآ دوجو اب 0

 نانادیضایر زا یاهدع و ناهج نانادیضایر نیرتهتسجرب زا یرامش

 نيا زا دراوم رتکا رد یلو .دنوشیم هدید جراخ میقم یناریا هتسجرب

 دیاع یرگید یملع هرهب چیه هتعاسکی ینارنخس كي زجب نیوعدم
 شزومآ تاسسوم رد ناوت یم هک یلاح رد ؛تسا هدشن ناريا تایضایر

 زا یرتشیب هرهب و داد بیترت دارفا نیا یارب یددعتم یاهینا رنخس یلاع
 ینودم مان نییآ قبط دیاب نانارنخس نيا .درب ناريا رد اهنآ تماقا

 هوحن و رفس ُهمانرب تایئزج ,یجراخ نیوعدم دروم رد و دنوش باختنا

.دوش صخشم شیب زا ناريا رد اهنآ تماقا



 ۱۳۶۸ نیدرورف .۱ هرامش ,۲ لاس ,یضایر رشن

 یضایر یاههناخباتک لکشم
  

  

 ره رد و دوشیم لیدبت هتسویپ مه هب لک كي هب شیپ ذا شیب ملع
Aan feهناخباتک ؛یملع  cg lam 5S yeهکر ار طابت را نیا هک تسا  

 .تسا شهوژپ و شزومآ متسیس ةدنبت بلق و درادیم

 ةنيمذ ددو مینکیگدنز زارفارس زورما یایندرد میهاوخب رگا
 و اهداهن دیاب .میتفين بقع هدنبای دشر یاهدوشک زا لقاال یملع
 اب داجیا دیدج تالوحت و طیارش اب بسانتم اد یملع یاهناک را

 یزاسزاب و یرگنزابهب هک یزکارم نیرتمهم زا یکی .مینک زیهجت
 «اههن اخب اتک sab بقع رد .تسا هناخباتک هدراد زاین یل وصا

 رظن هب .دنالوّوسم اههاگشناد ییارجا ole مه و یملع wha مه

 رد هک دنشاب هدید دوخ هب یسیئر اههاگشناد نونک ات هک دسریمن

 عضو یساسا حالصا )و دو ali» am 9) pw «باصتنا زور

 و ؛دشاب هدرک لمع هدعو نیا هب و هداد دارق هاگشناد یاههناخباتک

 دوبهب اههاگشناد یملع یاهتأیه نونکات هک دسدیمن رظن هب زین
 .دنشاب هتسا وخ لو وسم تاماقم زا ما ربا و را رصا ابا راههن اخباتکعضو

 یتایقحت 3 یاهدکشناد ةناخب اتک ۷۸ ذا شیب نا رهن هاگشناد

 دد دندنمزاین یرادب اتک صصختمرفن دنج هب ًاتعیبط كي ره هک دراد
 لک دد یرادب اتک صصختمرفن ۱۰ طقف ۱۳۵۸ لاس ات هک یتروص

 صصختم دادب اتک دوبمک جیاتن 3 یکی .تسا هتشاد دوجو هاگشناد

 زا یضعب) .تسا یاهناخب اتک تگکنهرف ندوب لزان cla by lS رد

  

 یملع ٌهسسّوم و هاگشناد ره یساسا ناکرا ذا یکی هناخیاتک

 ثي ناونع هسب هناخباتک ,شهوژپ رما رد صوصخ هی .تسا
 ار دیدج یاهتفرشیپ دایخا و le یناسد عالطا معسیس

 تایرورضزا «دداذگیم نا رگشهوژپ راپتخا رد تقو عسارد
 نیدنچ هک یطیارش رد ءام دوشک رد .دیآیم دامش هب هیلوا

 دادعت و دناهدرک ails یضایر یرتک د 6295 هاگشناد

 یاهن اخب اتک عضو دب اییم شیازفا لاسهب لاس مه نایوجشناد
 .ءیضاید یوجشناد و داتسا هک میئادیم ؟تسا هنوکچ یضایر

 دنرادن هلحم و باتک زجپ یداک دازبا ,یتویپماک زا رظن فرص

LT aeنیا اههاگشن اد یاههن اخب اتک  allیفاک دحرد ار  

 -رظن " شخب ؛دن داذگیم نا داتساوخ رایتخارد یناسآ هب و

 زاو مياهداد صاصتخا عوضوم نیاهب اد هدامش نیا "یهاوخ

 نیادد مياهتساوخ یهاشورسخ ناددا رپ اضرمالغ رتکد یاقآ _
 ia sia Eyl dol sk شاخ تا

 .دیآ یمریذ دد ناداکمح زا رگید نت هسو ناشيا

 نارهت هاگشناد ,یهاشورسخناردارب اضرمالغ
 بو هناخب اتک نیمزرس نیا یاههاگشناد رد هک تسا نیا تقیقح

 باتک زا هدافتسا و نتف ر هن اخب اتک حیحص تگنهرف یتحودرادن دوجو

 هدنز و لاعف زکرم كي ناونع هب هناخباتک ؛درادن دوجو مه هلجمو
 و باتک یارب تسا یدابنا هکلب .دیآ یمن باسحهب یناسر عالطا

 دنچ تاناحتما نداقم هک تحارتسا یارب تسا یلحم نآ نلاس
 و دباییم یستدم هات وک ی ود و دوشیم لیدبت هناختئارقهب یاهتفه

Glew dyیقلت .دب اییمزاب ار دوخ یگشیمه روکو توس تلاح  

 یدوآدرگ لحم هناخب اتک هسک تسا نیا هناخب اتک زا ام زا یرایسب
wok ai ‘coیضعی و ءاههشقن  oS aS ual healنا وتیم هاگییو  

 اب دوجوم بو یاههناخب اتک زا یضب رد و درک هدافتسا اهنآ زا

 ؛ءاسا .ددوآ تسدهب مه یدیفم عالطا ناوتیم دادب LS ay هعجا رم

 «دنیآ یمن رب مه شقننیمه یافیا ةدهعزا دوج وم یاههن اخب اتک هچرگ
 رت ویپماک دورو اب رضاح Sle رد .دشاب یمیدق یمک دیاش یتلت نيا

 زکارم نیا «اههناخب اتک هب هلمج زا و رشب یگ دنز نوش یمامت هب
 تاعالطا اههناخباتک :دناهتف رگ هدهعهب یرثل اعف ورتهدن ز رایسب شقن

 دارسق ناگمه داسیتخادد و دننک یم یهدنامزاس و یروآ عمج ار
 و عادبا و یناسد عالطا شناد تفرشیپاب eile رد .دنهدیم

 ناسهج :یللملانیب یناسد عالطا و یطابتردا یاهمتسیس یدارقرب

Ai



 نياذا ناوخب لصفم ثیدح دوح وت «یضایر یاههناخب اتک دوجوم

I Jae 
 دنچرد یضایر یرتکد یاههرود دشرا رق هتشذگ لاس هک یماگنه

 یارب یدایز یاهلوق طبریذ یالاب حطس تاماتم دوشریاد هاگشناد

 : هلمج نآ زا هک هدنداد یضاید یاههورگ و تایضایر عضو دوبهب

 بایسآ زا اهبآ نکل .یضایر یاههناخب اتک یلوصا یایحا دوب

 .دشن لاوقا نآ ققحتزا یربخو داتفا

 دازه۱۵ دودح رد دیاب رضاح لاح رد یضایر بوح ٌهن اخب اتک كي

 یشزومآو یتاقیقحت ًةيرشن ۳۰هات۲۵۰ و دشاب هتشاد باتک ناونع

 یرت ویپماک دیاب شیاهداک مامت ؛دشاب كرتشمرمتسم روط هب زین ار

 مها رف جیردت هسب دیاب زین ار تایرشن ةتشذک یاههرامش و دوش

 .دزاس

 و هناخب انک زا نالووسم یقلت زرط دیاب "الوا هکنیا مالک لصحام

 صصختم و هبرجت اب دارفا هًیناث هدبای رییغت نآ درکلمع و شقن
 یاهاتکنت ls دن وش رادهدهع اد اههناخباتک روما یدصت

 زیهجت و یزاسزاب رد هک تسا یعیبط .دوش عفد دوجوم یاهجدوب

 هک داد ییاههاگشناد یاههناخب اتک هب اد تی وا وا دیاب اههناخب اتک

 .ددادیدوفتیمهاناشیارب لکشم نیاعفر ودناهد رکریاد یرتکد رود

 & میدوآیم یهاگشناد نا راکمهزا یرگید یاهشرازگ اجنیارد

 .دوش رتنشو رد لکشم داعیا
 هوف توده هود و و و دو ووو

 نامرک رنهابدیهش هاگشناد روپیلعبجر یدهم
 هکنآ اب و هقباس لاس ۱۴ زا شیب اب نامرکر نهاب دیهش هاگشناد

 مورحم قطانم Ss یملع یاهزابن عفر درومرد ینیگنس تیل ووسم

 ًادیدشیلتسرپ و یلام ظاحل زا هنافسآتم ؛د داد هدهع هب یقرش بونج

 هاگشناد !on یزدا و who یاههجدوب درب یم رس هب انکنت رد

 و ناداتسا یاهشالت و هاگشناد نیا نوزفا زور دشر اب هج و جیههب

 هاگشناد نیا نالووسم شالت «هدات و درادن ییسانت نآ نادنم راک

 تقو اهتعاس نرصزا سپ ال غزین دودحم ٌهجدوب نیمه نیمأت یارب

 نارهت تادادا دد ینادرگرس و ینیمز و یسیاوه یاهرفسرد

 باسح ندش هتسب و دنفسا مهد ندیسرارفو امرفورپ ندشن هتف ریذپهب

 یهتنم هاگشناد نالوژسم یگدروخرس و یگدرسفا هرخالاب و یزرا

 ناوارف بیسآ تک نیا زا lab ew هاگشناد ةسناخباتک .دوشیم

 یضایر end yo aj links هسک تسا لیلق نانچ OT dea y ؛دنیب یم

 یسانشداک و یرتکد نایوجشناد یاهزاینیوگب اوج دی اب هک هن اخب اتک

 یاههخاش رد باتک دلج دا زهو هلجم ۵۸ زا شیپ ه«دشاب ام دشزا

 نابیوجشناد .دروخیمن مشچ هب رتویپماک  دامآ «یضایر فلتخم

 هک یمجارم یوجتسج رد هداومه ام ناداتسا و یسانشراک زا رتالاب

 ترفاسم همان «نفلت قیرطزا دنراد <b تیمها ناشت اقیقحت یا رب

 زا ییاپدر ات دننک یم شاکنک روشک راتک و 4555 رد دصاق هرخالاب و

 هاگشنادنیا رد یریگ تناما اییناسرعالطا متسیس چیه .دنبایب اهنآ

 عجرم كي نتفای ددومدد اههناخب اتکر یاس اب سامت .ددادن دوجو

 «مهم یاههاگشناد لوا :دریگ یم ماجنا اطخو یعس شود اب "الومعم

 دد یاهلاقم رگا .اههاگشناد ریاس «دشن ادیپ اهاجنآ رد رگا و

 و دزادن دوجو یریثکت هاگتسد چیه دوش ادیپ نامدوخ ةناخباتک

 سیئد .مينکحداخ هناخباتک زا اد نیگنس یاهل انروژ میدوبجم

 یضایر یاههناخباتک لکشم

 تگنر و تماقو دق بسحرب اهباتک هک دنهدیم حیجرت هاگ ناداتسا

 «اههدکشن اد ذا یضعب رد (!دوش هدیچ اههسنقدد و یدنبهقبط اهنآ دلج

 ًةهلهو رد «دنتسرفب ییاجهب یداگرب یارب ار نادنمراکدنها وخب رگ ا

 زا یکی هتسیاش دداک نیمأت ,هصالح .دنتفایم هناخب اتک رکف هب لوا

 .تساهاخب اتک مربم یاهزاین نیل وا
 یضاید یصصخت یاههناخب اتک ءهلجم و باتک یدوجوم ظاحل زا

 دهاش ود دوخ یاعدا دییأت یارب .دنراد یدا زن رایسب عضو

mal ge 

 ناونع تحت یاهوزج کیرهآ یضاید dale yavy لاسرد ۱

 رشتنم "یسانش راک هدود یاههناخب اتک یا رب هیاب یاهب اتک تس رهف"

 ع ون نیازا یتسرهف نددوآ مهارف .هوزج نیاداشتنازا فده 3

 :تسا هدوب اهبانک

 یشخب هک ی ضایر فلتخم یاههنیمز رد ین امدقم نرو تب

 بنج نوتم اب هارمه «تسین یسدد ٌةهمانرب وزج اهنآ زا

 سورد زا رشئالاب یحطسرد یتاعلاطم عیانم و یسدد

 .یسانشراک دود یل ومعم

 یاههنیمز رد یملع تأیه یاضعا یارب حجرم نوتمب

 .یسدد ریغو یسرد

 تایضاید ًةنیمز دد یمومع ةدنناوخ یارب بلاج نوتم س
 .نآ یشاوحدرد و

 نمجنا .تساهدش هدروآ باتک ناونع۷۰۰ دودحرد تسرهف نیارد

 8299 یضایر یاههناخب اتک یارب اد هعومجم نسیا اکیرمآ یضایر

biosاب اهباتکنیا لکتمیق .دنادیم هیلوا تایرورض زا  

 .دوشیم ددوارب دالد رازه ۲۰ دودح رد ۱۹۸۶-۱۹۸۷ یاهتمیق

 دد مینیبب میتساوخ «یضایر یاههناخباتک یبایزرا یارب ام

 ریاد اهنآ رد یرتکد همان رب اریخا هک یهاگشناد داهج یاههناخب اتک

 تیب رت هاگشناد .تسا دوج وم اهب اتک نیا زا دصرد دنج تسا هدش

 نیا دد عالطا هنوگ ره نداد زا هناخب اتک رداک دوبمک تلعهب ملعم

 هاگشناد رد دصرد ۲ ه نارهت هاگشناد دد .درک یراددوخ دروم

 نیاذا دصرد ۷ طقف نامرک هاگشناد رد و دصدد ۶۷ فی رش یتعنص

lg ksلاوس نیا .تسا دوجوم  Caleهک ی هاگشناد هک دوشیم  

 یسانش راک رود یداینب و یرورض باتک دلج ۷۰۵ نآ ٌةناخب اتک

websیرجم دنا وتیم هنوگچ درادن ار  S59 5549 Sali y CL 

 ؟دشاب یضایر

 ۳۳ دلجم ۲۵۱ و ۲۴۷ یاههدامشرد اکیرعآ یضاید نمجن ۲

 یداودا ةيرش qo تسرهف ( (Notices < 42< ةمانربخ (۱۹۸۶)

 ییاپودا هیاشم ًةيرشن ۱۰۵ نینچمه و اکیرمآ رد یضاید یتاقیقحت
tga pate lyیاهتمیق ساسارب تایرشن نسیا لک تمیق .تسا  

oul 03 PRA CLAYیاههاگشناد یاههناخب اتک هب ًاددجم  

 نارهت هاگشناد .مینک یم هعجارم نامرک و «فیرش یتعنص «نا رهت

 ۳۶ نامرک هاگشناد و دصرد ۵۴ فیرش یتعنص هاگشناد دصدد ¥

 اب زین ماقرا نیا یتح هتبلا .دنتسه كرتشم اد تایرشن نیا دصرد

 یهاگشناد چیه ًابیرقت .دنتسه هدننک ها رمگ دایسب ناشندرب زا دوجو

 نیا كا رتشا .درادن لماک دوطهب اد هلجم كي یتح ةتشذگ یاههرامش

 عطق تسا نکمم لاسره و تسین دامتعا لباق هجو جیههب تای رشن

 دشن تحادرپ ۸۷ كارتشا هجو نارهت هاگشناد رد هک ی روطهب ؟دوش

تیعضو تسا نسیا .دش عطق زین هلجم دنچ نآ هلارتشا هجیتن رد و



 ۱۳۶۸ نیدرورف ؛۱ هرامش .۲ لاس ,یضایر رشن

 یدادب رخ یقافتا روط هب هاگرمه مهم تاداشتنا هلساس تیمها و

 زادعب اهنآ بلغا دیرخ تهجنیمههب و هدشن هتسناد زگ ره «هدشیم
 .تسا هدشیم فقوتم یتدم

 زیچان ةهجدوب مظعا تمسق ءاهلاس نیمه یطرد هک دسریم رظنهب
 دلج دص زا شیب هاگ ؛یسداف یاهب اتک دیرخ فرص مولع ةناخباتک
 یدابنا هب لیدبت مولع ًةناخباتک هجیتن دد .تسا هدش ؛ناونع ره زا

 ًةجدوب اهنت هن هک هدیدرگ ریگ اج و یرارکت یسراف بتک زا میظع
 اب بتک یارب ار اج دراوم یدایسب رد هکلب .دناهدیعلب ار هناخب اتک

 .دناهدرک كگنت زین شزدا
 زا هک هدوب نیا یگتفشآ نیا لئالد زا یکی هک تفگ ناوتب دیاش

 تسایر «فلتخم یاههناخب اتک داجیا و نارهت هاگشناد سیسأت ودب

 یملع تأیه یاضعا ای ناداتسا زا یکی هب تنس قبطرب هناخباتک

 اب راب ره هک هدید رگ ثعاب مولع ٌهناخب اتک رد رمانیا و هدشیم لوحم
 ًةتشد تمس هب هیرشن و باتک دیرخ شیارگ «هناخباتک تسایر رییغت

 زگ ره ۱۳۶۳ لاسات مولع ةدکشناد .دوش هدن اشک تقو تسایریملع
 .تسا هتشادن صصختم دادباتک

doyج داخم ٌةيلک یارب دعب هب ۱۳۶۰ لاس زا مولع ٌهناخب اتک  
 دصتشهخلبم «هریغو یفاحص «تازیهجت باتک دیرخ زا معا هناخب اتک

 غلبم نیمه ندرک ح رخ «ریخایاهل اسیطرد هک هدش نییعت ناموت را زه
 ly costs دوجو هنیزه فقس درومرد هک یتاررقمهب هجوت اب مهزیچان

 یاهمان رب قبطتسین فظوم هاگچیه یرادب اسح.تسا هارمهیتالکشم
 نانیمطا زین هاگچیه و ؛دراذگب هناخب اتک رایتخا رد ار هجدوب نیعم
 .ریخای ددرگ یم oul تلود فرط زا هدش نیعم رابتعا هک درادن

 ار هناخب اتک هب هدش هداد صیصخت ٌهجدوب دناوتیم هشيمه رادباسح

 رگید یاههار دد یتروشم هنوگچیه نودب دنادب مزال هک یتروصرد
 .دراد فداصتو سناشهب یگکسب هناخب اتک یاهدیرخ .دنک ج رخ

 هدیجیپ یدردقهب ریخا تاونسرد یجراخ باتکو هی رشن شرافس

 هب ندش دراو زا بانتجا رطاحهب تسا راجان هناخب اتک هک هدشلکشمو

 بیقعت و ددعنمیاهاضما نتف رگ و امروف رپ ٌهیهت چیپدد چیپ یاهتن ریب ال

 اد دوخ یاهب اتک ههادنیبدد نآ ندرک مگ و مولعمان طاقنهب شرافس
 دراو ار دوخ قی رطنیاهید دهدشرافس دازگ راکهب فازگ تمیق اب

 دد هام تشه یتسیاب شدافسره نآ رد هک دنک یرتهدیچیپ متسیس

 یدوآعمج «هجدوب فقسنتف رگ رظن رداب مزالجدوب ات دن امبهدکشناد
 هام هس زا دعب امروف رپ ره رابتعا هسک تسا یلاحرد نیا و-ددرگ

 و تاکرادت ٌهدادا دد اد شدافس زین هام هس سپس و-دباییم نایاپ

 یزدا دابتعا هک یتروصدد ات دنک بیقعت هصقانم كرت یاهن ویسیمک رد

 لاسود یط تیعضد نيارد .ددرگ تخادرپ شدافسلوپ «دوب دوج وم

 اهشرافسلوپ ای هدشنی رادیرحمولع ءدكشناد یاهشدافس ای هتشذگ
 تایرشن شدافس لوپ ناونع هب راچان هک هدیدرگ تخادرپ یدوط

 ًةهجووبهب یدیدش تامطل شدافس ٌوحن نیا .تسا هنشیقلت دعب لاس

 ف رص نآ زا یمهمشخب دی اب یم هک هن اخب اتک لئسرپ .تقو و هناخب اتک

 .دن زیم هدوشب هناخب اتک یاضعاهب نداد سیورس

 یارب دیاب .تسا تلعرب دیزم زین لنسرپ دوبمک نایم نيارد
 «دوشیم هناخب اتک درا و هک یب اتک ره هک دادرک ذت بلطم ندش نشور

 «دن رادن یتسددع الطا هن اخب اتکد رکلمعزا هک یدا رفا روصت قالعهب

 و یسیونتسرهف ات دنکیم یط اد یداکرپ و هدیچیپ لحارم ًاعقاو
 «dibs «یفرطزا نآ ندش عمج و راک نداتفابتع .دد رگ یدنب هقبط

 شزومآ و کگنهرف تدازو هک دنکیم هیصوت ام یزک رم ةناخب اتک
 ذا یصاخ هتشر و دداذگب هاگشناد ره دایتخا رد یاهجدوب یلاع

 اهباتک ٌهیلک ات دنک راذگ او هاگشناد نآهب اد تاییدا و نوتفو مولع

 رد ار هتشر نآ یکینکت یاهشرا زگ و تاعالطا نیرخآ و تالجمو
 هک دشاب by هاگشناد ره ًانمض .دنک یروآ عمج دوخ ةناخباتک

 هیهت یرت ویپماک تروصهب اد دوخ صاخ یدوجومزا یلماک تسرهف

 و دهد دارق اههاگشناد ریاس دایتخا رد یاهمانلصف تدوصب و هدرک

 دروم عجرمزا هخسن كي «اههاگشناد ریاس ناداتسا ذاین تروصرد

 الوا بیترتنیدب .دنک لاسرا ققحم یارب تقو ع رسا دد اد زاین
 یهدتناما راب ًایناث و دوشیم ییوجهف pe هلجمو باتک دیرخرد

 و .ددرگ یم میسقت یواسمیدوط هب اههاگشن اد همه نیب دوشک لک هب

 «سلجم ٌهناخب اتک لثم هناخباتکكي رد دوشیم داهنشيپ «نیارب هوالع

 .دنوش یرادهگن coy یاهباتک و تالجم ٌةهیلک

 نارهت هاگشناد مولع هدکشناد هناخباتک .یرهاط هدیرف

 رب دیک ات اب اد مولع ةدكشناد ٌهناخب اتک تالکشم منکیم یعس نم
 .منک ح یرشت و یسررب یضاید ةناخب اتک لئاسم

 مولعم مولع ةدكشناد ٌهناخباتک ٌهچخيرات هب یلامجا یهاگناب
 یاهدکشناد یارب هناخب اتک یراذگناینب رد ادتبا نامهزا هکد وشیم

 یداگنالهس .دوشیم بوسحمرد ام مدکشنادیلم حطسرد هزورما هک

 لقتسمدوطهب ۱۳۳۰ لاسلئاوا زا مولع ةناخب اتک .تسا هدشیدایز
 رظن رد نآ راک ع ورش یارب هک یاهجد وب .تسا هدرک راک هب غورش

 Ai by LS gla ٌةيلك هک هدوب ناموت دازه جنپ غلبم «هدش هتفرگ

 نیمهاب دیاب یعیبط مولع و كيزيف «یمیش «یضایر یاههتشر یارب
 دودح رد .هن اخب اتک ح اتتفا لاسنیمهدد .تساهتفرگ یم ماجنا هجدوب

 رشتنم ناهج حطسرد یرظنمولع فلتخم یاههتشر رد هیرشن دازهود

 تسیود غلبمدب ۱۳۵۵ لاسدد مولع ٌهناخب اتک هجدوب .تسا هدشیم

 سیسًتلادیدج ٌةناخباتکیارب «لاس نیمه دد و هدیسر ناموت رازه

 دد «دناهداد صیصخت هجدوب ناموت دا زه جنپو لهچ ee یضایر

 دودحرد یرظن مولع یاههتشد مامت رد روب زم لاس رد هک یت روص
 ٌةيرشنناونع ۸۰0 دودحرتویپماک و یضایر ٌةتشد رد و ناونع ۰

 ٌهناخب اتک هکنیاهب هجوت اب و تسا هتف اییم راشتنا ناهجرد یراودا

 زا یدایسب یتسیاب و هدوب دوحن راک یادتبا رد لاس نیا رد یضایر

 «هدرک یمیدادی رخ اهن آ راشتنا زاغآ زا ار یتاقیقحت مهم یاهل ان دوژ

Soyتسا هدوب زیچان ًاعقا و قوف . 

Jail deo yیط رد نارهت هاگشناد موساع هدکشناد ةناخباتک  

 نرصم یاهب وریب زرطهب ؛درذگ یمنآ سیسأت زا هک ی لاس تقهویس

 اعدم نیا مولع هدکشناد تای رشن سک دراکهب یهاگن .تسا هدشیم

 یدادی رخ نلتخم هی رشن ناونع ۱ تدمنیایط رد .دنک یم تب ات ار

 تایرشن نیا زا كي چیه دیرخ هک تفگ دیاب فسأت لامک اب هک هدش
 هک ینعم نیدب .تسا هدرکن ادیپ همادا مه یلاوتم لاسهد یتح

 !Gy J ods ca سح یلبق تایرش 4 < aulyl تیمها هاگچیه

 «هجیتن دد .تسا هدشیمض وع فلتخم قیالس قبط تای رشن یاهناونع

 .تسیننکمم اهنآ زا بولطم هدافتسا و دناصقان تایرشن یاههرود

 یاسج هب .تسا هتشاد یهباشم عضو هنافسأتم زین باتک دی رخ

 و راثآ یاهدعومجم و یتاقیقحت تاسوم و اهنمجنا بتکدی رخ
هدوب هدنک ارپ lady "الومعم «ربتعم یاههاگشناد تاراشتنا هلسلس



 نیا gle هک دنک یم el ola دورو ماگنه یاهدننک هعجا رم

 هتشاد مه یهجوم لیالد داک نیا دیاش .دشاب یتقوم دیاب هناخباتک

 تایضایر ةنيمز رد هناخب اتک نيا ٌةيلوا تفاب .مینادیمن ام هک دشاب
 اب «هاگشناد سیسأت لوا لاسود یکی رد مک تسد هک دهدیم ناشن

 یاهل اسرد هجوچیههب هچرگا ؛تساهدرک راک هب ع ورشیب وخ انا وتشپ
 و تالکشم .تسا هدادن همادا دوخ راکدنور نامه اب نآ زا دعب

 یاههناخب اتک زا یلیخ ككرتشم درد دیاش هک یلعف ًةناخب اتک یاهییاس ران
 ییاداک .تسا ددعتم و ریگمشچ رایسب ,دشاب دوشک یاههاگشناد
 وجشن اد و داتسا یدودحم هورگ یا رب هک رظن نیا زا مک تسد «هناخب اتک

 تالکشم .تسا زیچان رایسب دشاب شهوژپ و قیقحت یارب یلحم
 ری ذ تسرهفرد ناوتیم اد ناهفصا یتعنص هاگشناد ٌةناخب اتک یساسا

 :درک هصالخ
 زا یشدازگ رب انب) ناهفصا یتعنص هاگناد ٌةناخب اتک رد (فلا

 دد صصختم دنهراک رفن كي اهنن (هاگشناد سیئر هب هناخب اتک سیئر
 هک دنتسه یل ومعم ینانک راک هیقبو ءدنک یم تمدح یدادب اتک روما

 نیادد یبرجت یتامولعم ًاف رصو دنرادن یملع یدادب انک زا یعالطا

 .دناهد رک بسک هنیمز

 و شدافس رومارد یدادا مدننک هتسح یاهمخو جیپ عناوم (ب

OLS Wy joدیدج تالجم و اهباتکدورو هک تسا یاهزادنا هب  
 ینالوطتدمرد و دنک رایسب ای درگ یمنتروص "الصا ای هن اخب اتک هب

 یتعنص هاگشناد یزک رم UES سیئد هداب نیارد .دریذپیم ماجنا

 هک یتقو لا :دیوگ یم هاگشناد سیئد هب tal Fos ناهنصا

 لحارم elas Sl «دوشیم هداد شرافس یاهدکشناد طسوت یباتک

 اس دشک یم لوط لاسدد زا شیب «دریذپ ماجنا صیخرت و دیرخ

 یارب دیاب زین یدایذ تدم هتبلا هک ".دوش هناخب اتک درا و باتک

 .تفرگ رظن رد هریغو یسیونشیف مسارم
 هناخباتکهب هسناخباتک و هاگشناد مرادا ناراک ردناتسد (ج

 كی ناونعهب هکلب هاگشناد یاهدحاو نیرتمهمزا یکی ناونعهب هن

 هلجمو باتک شدافسو هیهت «ودنیمه زا و دننک یم هاگن یدادا دحا و
 لابتد یدادا لاود نامه اب زین ار هناخب اتک یاهیدنمزاین ریاسو
 شدا زگ نامهرد هناخب اتک سیئد هک تسا هدش نآ هجیتن و دننک یم

 هتفای صاصتخا زرا غلبم ۱۳۶۶ لاسرد ۳ :دیوگ یم هدش دای

 Slo نیمهدد یلو تساهدوب دالد ۲۸۰۰۰۰0 زا شیب هناخب اتک هب

 *.مياهدرکن یدادیرخ هلجمو باتک مه دالد كي
 یداکمهد طابت دا یدارقرب تهج یمادقا هن وگ چیه هناخب اتک (د

 نایندروم یاههل اقمزایرادربهخسن ای هلجمو باتک دتسو داد ع ونزا

 داک نیا هکنآ لاح دنک یمن یجداح و یلخاد یاههناخب اتک ریاس اب

 .تسا دنمدوس رایسب یلعف طیارشرد

 یتعنص هاگشناد ةنااخب اتک ریگمشچ تالکشم زا رگید یکی (»

 تاناکمامدع «دشاب دیاب یناسآ داک زین نآ ندرک فرطرب هک ناهفصا

 ناگ دننک هعجارم یتسا وخرد تالاقمزا نتفرگ یپک و ریثکت یارب یفاک
 .تسا

ELS (2یدامقا ةهناخب اتک یدادعت اههدکشناد رد «یزکم  

 دیرحو هیهت رد یدایتخا هنوگ چیه هک ییاجنآ زا اما تساهدرک ریاد

 اههناخب اتک نیا دوخ رایتخا رد اهنآهب طوبرم دوما ریاس و باتک

 دما راک و صصختم دنمداک دوجو مدع لیلدهب رتدب همهزا و تسین
Salat olyدنرادن ینادنچ ییاداک ءاهنآ . 

 یضایر یاههناخباتک لکشم

 باب را دایتخا رد نکمم تعرس نیرتالابهب باتک ندراذگ رایتخارد
 .دد رگ یمداک رد یتسس ثعاب «رگید فرط زا عوجر

 ًةجدوب نییعت لوا ٌهجرد رد ءانگنت نيا زا تفدنورب هاد
 یاههتشد رد مهم بتک و تایردن دیرخ یا رب یرمتسم و بسانم

 رشتنم تایرشن «رتویپماک و یضاید ًةهتشر رد «هلاثمیا رب .تسا فلتخم

 نيا ذا هک تسا ناونع ۱۰۵۳ ۰۱۹۸۱ لاس رد ناهج حطسرد هدش

 یرادیرخ ۱۹۸۶ لاس زا ناونع ۵۱ اهنت مولع ةدکشناد رد دادعت
 .تساهداتفا هلصاف نآنیب مه ۱۹۸۷ لاسینعی لاسکی هزات هک هدش

 ًةيرشود تیعضد هب لاثم یارب تسین دب یضایر ٌةناخب اتک نیمه رد
 یکی .دنداد تیمهایضایرد شزومآ و قیقحت رد هک مینک هراشا ریتعم

doug 5 45 Gul Mathematical Reviews \aa pe gal ol 

 بتک یعوضوم دیکچ یواح و ددرگ یمرشتنم اکیرمآ یضایرد نمجنا

 حطس دد یضایر یاهباتک یسدرب و دقن و یضاید مهم تایرشت و
 ۱۹۴۰ لاسزا هیرشننیا راشتنا .تسایند ٌمدنز نابز داهچهب ناهج

 زاغآ ۱۹۶۲ لاسزا ار هی رشن نیا دیرحخیضای د ٌةناخب اتک .هدش زاغآ

 هدیدرگنهب رشن نیا ٌةيهتهب قفوم زین ۱۹۸۰-۱۹۸۵ ًالصاف رد و هدرک
 لاس ۲۵ هب كيدزن یضاید هورک رد مهم ًةيرشن نیا ینعی .تسا

 American Mathematical مهم یشزومآ ةيرشن رگید .دراد یرسک

fly dy AS wl. Monthlyددرگ یم رشتنم کی رمآ یضایر ةعماج  

 ۱۸۹۴ لاس زا نآ داشتنا ؛تسا نایوجشناد ةدافتسا دروم رایسب و

 زا تفن تک رش ییادها تادابتعا اب نآ یرادیرخ یلو هدش زاغآ

 و ادتبا زا لاس ۴۸ زین هیرشن نیا .تسا هتشگ ع ورش ۱٩۲۲ لاس
 تایرشنریاس یرسک ashes ۱۹۸۰-۱۹۸۵ ٌةلصاف رد لاس ۵

 كي هکنآ لاسح .تسا رتشیب زین قوف لانروژ ود عضد ذا یضاید
 و الاب Nea یشهدژپ حطس رد دها وخب هک یضایر بوحخ هناخباتک

 ۲۰0۰ نیب لقادح دیاب «دهدب سیورس یرتکد هرود صوصخلایلع
Gو ییاکیرمآ مهم تاسسوم طسوت هک ار مهم ٌهیرشن ناونع ۰  

 دی اب یم زیننآ یاهب انک نویسکلک .دشاب هلرتشم دوشیم هیصوت ییاب ورا
 هک یاهجدوب لک .دب اي شیازفا ناونع ۱ ۵۰۰ دودح هنايلاس لقادح

 زواجت لاسرد رالد دا زه ۱۲۰ زا «تسا مزال اهداک نیا همه یارب

old ageندرک رپ یارب زین یادنایلاس ةهجدوب میهاوخب رگا یتح  

 ةجدوب لک +میریگب رظن رد یضاید مهم تایرشن رد دوجوم "الخ
 رتشیب لاس رد رالد رازه ۱۷۰ زا مولع ةدکشناد یضایر ٌةناخب اتک
 «هناخب اتک زیهجت تیمهاو تدورض هجوت اب غلبم نيا .دش دهاوخن

 .تسین یدایز غلبم

 هناخب اتک هب یاهجدوب هنوگ ره صیصخت هسک تسا رکذ نایاش

 ههنالوجع و یقافتایاههجدوب نددوآ مهارف .دشاب رمتسم یرما دیاب
 .درک دهاوخن لح یلوصا روطهب اد هناخب اتک لکشم

 هدکشناد نالووسررمتسم سامتو طابت دا هک تفگ دیاب هرخالاب و
 هک تسا یهار «هناخب اتک ناراک ردناتسد اب یشزومآ یاههورگ و

 .دراکب نالوژسم نهذ رد اد لکشم لح ody IY دنا وتیم

 ناهفصا یتعنص هاگشناد ,نایقاثیم رهچونم
 دشاب نیا .دوشیم یهاگشناد طیحم كي ددا و هک یسک راظتنا دیاش

 هاگشناد بلق رد ار i Ss یللجم و صخشم نامتعخاس هک

shayیالبال ناهفصا یتعنص هاگشناد یزک رم ٌةناخب اتک هن افسأتم اما  

ره و دراد یاج ادیپان یاهشوگ دد هاگشناد رگید یاهنامتخاس
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 ایلوژ یاههعومجم
  

oreشخبرون افص .شبات  

 لمع كي هلحرمرمه رد تروص نیارد .> ه دینک ضرف «تلاح

 «لاصح 2, برا بر بر ... :دوشیم ماجنا ند رک عبرم

 :دیآ شیپ تسا نکمم توافتم تلاح هس ی. هب هتسب

 رتکچوکو رتکچ وکل صاح دادعا لوط «|ع,| < ۱ یتقو ۱
 تلاح نیا رد ؛دنک یم لیم رفص هب رک ذلاقوف هل ابد و «دن وشیم

 رتکچوک اهن آ لوط هک یدادعا ةيلک .تساهدنیاپ» كي رفص مییوگ یم
 .دن وشیم بذج هدنی اب ر نیاهب تسا دحاو زا

 هب و هدش رتک رزب ورتک رزب دادعا لوط ۰2, >> ۱ یو ۲

 هاگتسد نیا ؟دنیابد كي زین ار تیاهنيب .دننک یم لیم تیاهنیب
 .دوشیم بذج تیاهنیبهب دحاو زا رتگ رزب لوطاب ًةطقن ره .میمانیم

 تحت طاقن نیاو دنک یمن رییغت ناشل وط ءدحاو لوطاب طاقن ۳
 oS > deals Eyl یور f(z) =2" تشاگن یلاوتم لامعا

 هکر ک ذلاقوف شیابر ًةنهپ ود نيب ذرم یود عقاو دد و «دننک یم
 یود هک طاقن هتسد نیاراتفر .دنن امیم یقاب تسا دحاو ةریاد نامه

 دیچیپ نیا sails رد یلو تسا هدیچیپ دنخرجیم دحاو ٌةریاد

 .دداد دوج و اجنیا رد یقیقد ماظنو تسا یرهاظ

lac plo Sideگگ رزب یمک اد |«| "الثمو میهد ریخت  

 یتیعضو عقادرد دنچره ؛دش دها وخ رتهدیچیپ رایسب تیعضو ؛مینک
 یاهدنیاب ر هب ای یاهطقنره ینعی .دوشیم ثداح لبق تلاح هباشم

 «دهدیم تیعضورییغت شیابد یاههنهپ زرم یود ایو دوشیم بذج

 ؛دداد یاهدیچیپ لکش هکلب تسین یداومه مخرگید زرم نیا یلو
 یعونزادو تسین رب ذبقتشم اج چیه هک تسا یاهتسب Sole مخ عقاورد

 «؛تسا هدمآ ۱ لکشرد زرم نیا .تسارادروخرب "ندرب هب اذم دوح"

 هدش صخشم زین یلخاد ٌهيحان رد اههدنیابد زا یکی لکش نیا رد

 «ریخا مخد جیپ رپ لکش اي دحاو ةریاد ریظن ؛ییاهزرم نینچ .تسا

ca eg) Keلد رد ایل وژ یاههعومجم .دنتسه ایلوژ ةعومجع زا  

 .دنراد یاج هتک طلتخم یکیمانید یاههاگتسد

 یاههاگتسد زا یدایسب یتاذ ٌهصیصح یفداصتو Jk وشآ یاهداتفد
 یخساپهب "الومعم اههدیدپ لیبق نيا ٌهعل اطمرد .تسا یطحخریغ ینیعت

 یاثگهار یسدنهو یفیک یاهیسررب و تفای تسد ناوت یمن یلیلحت

 fay ei كمک هب اهیسررب هنوگ نیا .تساههاگتسد نیا تخانش

 «تساهدش نودمریخا یاهههد رد هک یکیمانید یاههاگتسد یسدنه

 یسلع فلتخم یاههنیمز دد نادنمشناد "الوصا .تسا ریذپن اکما

 یاههاگتسد یفیک یاهیسررب و یسدنه یاهشود ییابیز و یدنمناوت

 و كيزيف رد یعوتتم یطخریغ لئاسم اریز .دناهتخانش اد یکیمانید

 .دنانییبت لباق تسد نيازا ییاهلدماب داصتقاو یسانشموب ات یمیش

 لاسیس تسیب رد یطع ریغ یکیمانید یاههاگتسد ثحبم ودنیا زا

 .تساهدش عفا و یدایز هجوت درومریخا
 ؟تسیچ یکیمانید یاههاگتسد زا هداس ٌةنومن كي هک مینیبب لاح

 دادعا ةعومجم ار 6 ةعومجم .مینکیم یدوآدای اد یفیرعت ادتبا

 لاح .میاهدوزقا نآهب ۱تیاهنیب aba كي هک می ریگ یم ( طلتخم

 رظن دد 6 زاب ةعومجمریز كي یور ار [ نو یلیلحت یعبات
 هعومجم ریز نسیا رد هاوخلد عورش طفل كي Z رشد آ .می ریگ یم

shریز یررکت ٌهلابند تروص نآ رد  

 2و» گ(ع,) لک( (۰))20 ک(گ(گ(20))) ۰

el,هاگتسد  Salasام هاگتسد نیا .دنکيم هض رع هتک طلتت»  

 ٌهطفن هب قوف ٌةلابند ایآ :دزاسیم ورهب ور یصخشم یاهشسرپ اب ار

alsنیا ییارگمه «فلتخم عورش طاقنهب تبس ؟دوشیم ارکمه  

 ؟دراد یتیعضو هچ هل ابند

 2 نآ دد هک /(2)-> 6-2۲1 دینک ضرف .دینک هجوت یلاثمهب
 نیرتهداس رد .دوشیم ضرف تباث 6 و ؛دناطلتخم یدادعا ع و

  

۰۱۳۶۷ دادرم ۲ هدامش «لوالاس ,یضایررشن یربج یاهمع ..د 1



 شخبرون افص .شبات ییحی / ایلوژ یاههعومجم

  

  

          

 ۲ لکش

 فارطا دد ایلوژ یاههعومجم و تسا هتفرگ رارق لکش نایم هک

 هعومجم نیازا هک تسا ۱تا ربل دنم هعومجم «دناهدش لیکشت نآ

 .تفگ میهاوخ نخس ًادعب زین

 یرکذ هک میزادرپیم یمیهافمرتراویضایر ورتقیقد نایبهب لاح

 .میدروآ نایمهب اهنآ زا ارذگ

 iC هک میریگ یم (نال (00) ربارب اد ج دشرکذ هک روط نامه

 هدش دیل وت یلیلحت راتخاس اب هارمه 6 .تسا طلتخم دادعا ٌهعومجم

 مان نامید 85 9 (C, zZ—>z) (C—{o}, z— 1/z) طسوت

 :می ریگ یم رظنرد نامید 38 699 1d R GUIS تشاگن .دداد

R(z)= p(z)/q(z), ze 

 كي رج .دنالرتشم هیلعموسقم نودب یاهیاهلمجدنچ دم نآ رد هک
 دنوریم ه0 هب هک یطاقن) تسا نامید ءرک یدر یلیلحت تشاگن

 چ دادقم اب ربارب اد هم رد  تشاگن دحو دنا یاهبطق نامه

 اب تساربارب هک 7 ٌةجرد .(میریگ یم هه رد

max {q >> و p (هجرد 

 تشاگن یور ررکت تحت میهاوخیم .میریگیم ۱ زارتگ دزب ار

 طاقن تشونرس (Re = 0۰۰۰ (2(8/(8))) ۰..) ین هر
 یقیقد فی رعت اجنآ زا میهدرارق هعل اطم دروم اد 6 یود فلتخم

 اد مزال تامدقم زا یاهداپ تسخن . .میداد هضرع ایل وژ ٌةهعومجمزا

ot pal6 یلیلحت عباوتزا (8م) مي, ةداوناخ :مینک  + [) : R,: 

 hk ۸ و تسا 6 زا یاهیحان 0 ؛نآ رد ةک می ريگ یم رظن دد ار

 دوشیم هدناوخ لاهرن 0 ةداوناخ .تسا سیدنا ًةعومجم

 هک دشاب {,R} نوج یاهل ابندریز یاداد نآ رد یاهل ابند رهرگا

 یتشاگنهب تخاونکی روطهب (] هدرشف یاههعومجمریز یود (,)
 ندوب لاامرن اب هک یرگید موهفم .دشاب ارگمه م:[] + 6 نوچ

  

1. Mandelbrot 

 ۱ لکش

 دد و ۱۹۲۰ یاهلاس دودح رد ؟وتافریپ و اایلوژ نوتساگ

 هب یتالاقم راشتنا اب رگیدکی زا لقتس «لوا یناهج گنج نارود

 اهلاس نآ رد هک دنتخادرپ هزات Low Gaal al یاههدیا هضرع

 نانادیضایر BAe ًاددجم ریخا یاهلاسدد یلو تفاین یتیمها نادنچ

 هتسسگ یکیمانید یاههاگتسد بل اقردو تسا هدرک بلج دوعهب ار

 كيفارگ دسیاش .تسا زود تایضاید هجوت دروم یاههنیمز زا

 یشنهذ و درجم یاهداتخاسزا یضعب شخب مسجت هک زین یرت ویپماک

 هدوب رثوم عوضوم نيا هب تبسن هقالع داجیا رد .تسا تایضایر
 .تسا

 ج۲ 6-1 تشاگن نامه ؛مینک یم هاگن تسد نیازارگید یل اثمهب

 نیادد ؛ع> -هر۱۲ ٩4 هد۷۴۶ داب نيا هک میریگ یم رظنرد ار
 هباشم یتیعضو زین اجنیارد ؛تسا ۲ لکشهب ایل وژ ٌهعومجم تلاح

 تشاگنررکت تحت هحفص طاقنزا یرب .دیآیم شیپ لبق تالاح

 تشونرسرگید طاقن یضعب و دنوشیم بذج یاهدنیاب رهب ج۲6
 هک دنروآیم دیدب ۲ لکش قباطم یریوصت و دن راد یاهدیچیپ

 دوشیم هدید ۰ .تسا تشاگننیا یایل وژ ٌهءعومجم

 تیاهنیب عقاو رد هکلب درادن دوجو یاهتسب ٌةداس مخرگید اجنیارد

 ًةیحان طاقن .دن زآسیم ار یدنبمه ٌهعومجم هک دراد دوجو هتسب =

 هس دود كي هکلب دنوشیمن بذج یدحاو ةدنیاب رهب رگید یلخاد
 .دوشیم هدید ۲لکشرد هک دداد دوجو ییات

 و دناهدش هتخاس یرتویپماک كيفارگ كمکهب قوف یاهلکش

 هک ایلوژ ٌةعومجم یاهیگ ژیو زا یکی زا اهنآ نتخاس متیروگلا
 داتشون نیا تسویپ دد .دوشیم هجیتن درک میهاوخ رکذ نیازا سپ

i antsمیذادرپیم متیدوگلا نيا . 
 ریداقم بسحرب .مید رگ یمزاب )2(  >- ۲6-2۲ تشاگنهب مهزاب

 ثداسح یعونتم یایلوژ یاههعومجم ,ع رتماراپ cle فلتخم
 یاهعومجم .تسا هدش هدنایامت اههعومجم نیا ۳لکش رد؛دنوشیم

1. Gaston Julia 2. Pierre Fatou
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 (Riz = 2" یارب bol gi le {R"(z)} یگتسویپمه ۰۱ یولب ات رد

 ار نآ ندوب لامرن ۲ یولبات رد .میدید دحاد ةریاد لخاد رد اد

 . مهد یم ناف

  

ol edsمینک فی رعت اد ایا وژ ٌةعومجم هک تسا هدیسر . 

  

 ةداوناخ اهنآ یو هکاد نامید ةرک زا یطاقن ةعومجم .فیرعت

  تشاگن یایلوژ ةعومجم .تسین هتسویپمه (),

     .ميهدیم ناشن (8) اب ار نآ و میمانیم
  

 ةعومجم :(5- 2 (16)اعومجم هک میازفایم فی رعتنیةلمکت رد
 oul F(R) Ls lo نآ هک دوشیم هدیمان R تشاکن یوتاق

 هک تسا نامید ةرک زا یطاقن ٌعومجم ۳() عقاو رد .میهدیم

 «تسا لامرن اهنآ زا كي ره یگیاسمه كي رد 4/۳۳۱, رپ ةداوناخ

 هسک مینیبب قوف فیرعت ساسارب ات ميزادنایم ۳ ولباتهب یهاگن

 .تسا دحا و ٌةریاد 2(۲) > 2۲ یابل وژ ٌهعومجم

  

 شخبرون افص ,شبات ییحی / ایلوژ یاههعومجم

(se تسا لداعم یلیلحت یاهتشاگن یارب (Ropes bol gi le 

 تسا هتسویپمه ۵ ع1] دد (8)مر, ةداوناخ .تسا یگتسویپمه

  palه نوچ یددع ع >ح ه ره یا زاهب < é6هک دش اب دوج وم

  d(x, a)Cb Sx pulile:میشابهتشاد 06 ره یارب و

  .4)8,)(, ,)0(( >۶طاقن ةلصافزاتسا ترابع ۵ اجنیادد
 یریگهژادنا هرک حطس یور هک (18۳ دد یدعبود ةرك ) 6۲ یود

 اب كيژولوپوت یاضف ناونع هب کا ةرسک عقاو دد .دوشیم 6
 رگیدکیهب ار ریخا تیرعت ودریز كيسالك ٌةيضق .تسا تخیرنامه
 .دزاسیم طبترم

 ددرگا اهنتورگا تسا لامرن 0 دد (1,)وء, ُهداوناخ .هیضق
AEU Mati aدشاب هتسویپمه . 

 فیرعت دد یساسا میهافم ؛یگتسویپمه و ندوب لامرن میهافم

 هب ایلوژ ةعومجم فررعت ٌائارا زالبق اذل ؛دنش ابیم ایل وژ ةهعومجم
ane دنوش رتنشور یردق میهاتم نیا ات مینک یم هاگن ۱ یولبات. 
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 .دنالاگچ ایل وژ be garners Gils galt طاقن «قوف ٌةيضقرب ان

 یاهتشاگن یسررب دد اپلوژ و وناف داکزاغآ ٌهطقن هجیتن نیا عقاورد

 ٌةعومجم یارب یرگید لداعم فیرعت نآ زا هک تسا هدوب ایوگ
 یایل دژ ةعومجم هک مینک یم هاگن ۴ لکش هب .دوشیم لصاح ایل وژ
 رد .تسا هدش هتشاذگ شیامن هب نآ رد \—*R(z)=z تشاکن

 .دنتسه یوف ةدنياب در طاقت --۱ و ه طاقت لکش نیا

  

  

    
  

۱۳ 

 تشاگن یابل وژ ةعومجم و وتاف ًةعومجمهب یدوهش هجوت كياب
 وتاسف ةعومجم یاضعا زا كیره عقاو دد هک مينیبیم (2) > 2۲
 ررکت تحت ًاعون یگیاسهه نیا رصانع هک دنایگیاسمه كي یاراد

R(z) Cisیوسهب یگیاسمه نیا طاقن ٌهیلک و دناتشو رس مه  

 رصانع درومرد یلد .دنوشیم بذج تشاگن تباث طاقت زا یکی

 یکیاسمه رسه ینعی ؛تسین تسدد یتشادرب نینچ ایل وژ ًةعومجم

 یاههدنیاب د یوس هب ای هکدراد یرصانع ءایل وژ ةعومجم یاضعا
 یدد و دن راد یاهدیچیپ تشونرس ای و دنوشیم بذج فلتخم
 .دنخ رجیم دحاو ٌةرياد

 داو تسرهف ناوتیم ار ایل وژ ٌةعومجم ٌةيل وا یاهیگ ژیو یخرب
 هتسب ایل وژ ةهعومجم .تسا یهتریغ ایل وژ ٌةعومجم :درک رکذ نینچ
 نینچمهو ؛تسا هدرشف ایل وژ ةعومجم .تسا

20 )((<۷7( < ۱ (( 

.J(R")=JI(R) 02 3b s 
 رتقیمع یردسف ار ع وضوم و میداذگیم رتارف اد مدق نونکا

 :رگید حالطصا dim تسخب .مینکیم یسد رب

 ددسع هاگ ره تسا (2) تشاگن oaks ةطقن كي 2, ةطقن
 ددع نیرتکچوک ۰1۳ (2,)> 2, هکدشاب دوجوم رو تبثم و حیحص

 2, =N رسگا .میمانیم 2, بذانت هرود ار یگژید نیا اب
 2 ع 6 Abd كي تبثع دادم .دوشیم هدیمان تشاکن نیا تباث ُهطقن

 زا تسا ترابع

O*(z)={z, R(z), RX(z), +--+} 
 زا تسا cole هطقن نیا یفنع دادم و

 O-(2) = {weC] R*(w) = z on تبثمو حیحص ددع كي یا زاهب)

 زین اد 2(*0,) ینعی 2, تبثمدادم هدشاب یبواتت ٌهطقن كي 2, رگا
 .میمانیم یپوانت داد

  cz, gp 9 alts Sao raeذا تسا ترابع ),2()۳( >۸.

 یور ۸ هک مینیبیم یاهریجنز ةدعاقزا هدافتسا اب  hamنسیا طاقن
sols یتب اث رادقم ole 

  aba; shییوانت , 2

 [JA = ° هاگ ره تسا یوق ؛دنیاب»

 «ه تبع || < ۱ هاگ ره تسا هدنیاب» -
 ۰۸| 2۱ هاگ ره تسا اثنخ هطقن

 [JA >> ۱ هاگ ره تسا عفاد —
 .میریگیم  تشاگن ییدانت و عفاد طاقن ٌهیلک ٌةعومجم اد ۲

 :تروص نیا رد

 دح 3 (ج) زا هطقنره ینعی .تسا لاگچ J(R) 29 P ۰ هیضق
 .تسا ط طاقنزا هل ابند كي

 ًةهعومجم هب cle یبوانت طاقت هسکد وشیم هجیتن هیضق نیا زا

 یاج وتاف ًهعومجم رد هدنیاب د یبوانت طاقن و دنراد قلعت ایل وژ

 یایلوژ ٌةعومجم نتخاس یارب یبولطم هارد بلطم نیا .دن ریگ یم
 متیدوگلا عقاو رد هک د راذگ یم ام یاپ شیپ فلتخم یاهتشاگن

 .تسا ینتبم نآ رب ایل وژ یاههعومجم نتخاس یرت ویپماک
 تشاگن یانیل وژ ةعومجم ندرسک ادیپ ةوحن ۰۴ یولبات رد

.مینیب یم ریخا جیاتنهب هجوتاب اد (2) > ۴



  

    
  

  
 یارب ال 42 gama ve 4 میزادنایم ek ¥ لکش رد

 .(2) > ٩6-2۲ تشاکن

 .م >> --۱ د۲۵ یازاهب ایل وژ ٌهعومجم (فلا

 .دنبمه یابل هژ ٌءعومجم (ب
 oT GINA ایل وژ ٌةعومجم (ج

 .دوتناک ٌةعومجم اب تخیررنامه یایل وژ ٌهعومجم (د

 یاهطباد هجو تسیچ تارلدنع ةعومجم مینیبب میها وخیم لاح

 رظن دد اد ۴,(ع) دا تشاگن .دداد ایلوژ ٌةعومجم اب
 «تسا تشاگن نیا یوق ٌةدنیابد و تباث هطقن Lb جو .می ریگ یم

 لم ایاز oT هک طب تشاکن یایل وژ ٌهعومجم ۰6 ع ( ره یارب و

 شخبرون افص .شبات ییحی / ایلوژ یاههعومجم

CES!نوچ 37 07 () ل- ۵ هک دشاب یزاب ٌةعومجم 0  
 هجیتن «تسین لافرن ریخا یهت ریغ ًةهعومجم یور {"R} ةداوناح

 ار هطقن ود رثکادح یانثتساهب 6 مامت U R'(U) هک می ریگ یم
 و »۰

 «هدوجد تدوصرد ییانثتسا هطقند نیا هک دید نا وتیم .دناشوپیم
 یطاقن عقاو ردو دن ریگ یم یاج ۳() ردو دنتسه [] زا لقتسم

 یلد.0(7) ال 0(7۳)*نیارب انب .دنایوق ییاههدنی اب رو تب اث
 -ریذ ناوتیم .دنالاگچ ایل وژ ّةعومجمرد عفاد ییدانت طاتن نوچ
 یود هک درک دابتخا یروط اد 0 زا ۲ نوچ یزاسب ٌةعومجم
 یازاهب هک دوشیم هجیتن 10(7) یگدرشف زا .دشاب طاسبنا كي ۷

raryحیحص ددع  nمسیراد : Cc R'(W) Cc RV)لس ۰] (ج)  

 .دیآیم تسدهب ریز مهم مکح نیارب ان

 0 1 () دع ه هک دشاب یزاب ًةعومجم 0 رکا .هیضق

 J(R)CR'(U) هک دراد دوجد رز تثمد حیحص ددع كي هاگنآ

 .دوشیم لصاحریز fowl «هیضق نیازا

 ایل وژ ةعومجم دد م یفنمرادم هاگنآ م ع1() رگا .هجیتن
Jieتسا . 

 :میداد نینچمه

 7() دد اهنآ تبثمرادم هک 7() زا یطاقن ةعومجم .هیضق
 .دشابیم لاگچ 7(ج) رد دوخ ؛تسا لاگچ

 .تسا هجوت بل اج زینریذ ٌهجیتن

 45 game هاگنآ ءدشاب هتشاد ws bay J(R) youl .هحیتن

 .تسا نامید ٌةرک همه رج یابل وژ

 یهانتمان هداومهو تسین یهت هاگچیه 8(7) یلو ۳()> ۵
 .تسا

 كي :مینکیم یدوآ دای ارریز فیرعتود یدعب جیاتن نایب یارب
 هطقن ره هاگ ره میمانیم !تساکیپ ار یرتم یاضف كيزا هعومجم ریز

dba eh oTمیمان یم دنبمهاخ "دلما6 ار یاهعومجم .دشاب شایدح  
 .دریگن را رق دنبمه ًةعومجم ریز كيرد نآ هطقن ود چیه هک

 .تسا تساکیب ایل وژ ٌةعومجم .هیضق

 Mal" تسکیب یرستم یاضفره «یژول وپوت رد یاهیضق قبط
 زا هدافتسا اب .تسا تخی رثامه روتناک ٌهءعومجماب هدرشفد دنبمهان

get!یاهتشاکن زا یرایسب یارب هک تشاد داظتنا نا وتیم مکح  
 ,دشاب تخی رنامه روتناک ٌهعومجم اب ایل دژ ٌةعومجم ؛ایوگ

 ی كي یارب +-  جا 6-1 تشاگن یایلوژ ةعومجم .۵ لکش
 روتناک هعومحماب ایل وژ ةعومجم نآ رد هک دهدیم ناشن ار بسانم

 .تسا تخی رنامه

 یاهدعومجم یاهیگ ژیو زا یعرب «میورب رتشیپ هکنآ زا لبق

 .مینک یمرکذ هصالخ روطهب ۵ یولباترد اد ایل وژ

  

1. perfect



 لر ۱۳۶۸ نیدرورف .۱ ُهرامش ۰۲ لاس ,یضایر رشن

  

  

  

    

  

    

  

    
  

 (ب) (فل ا)

| 

8 

(c)(د)  

 ۶ لکش

  

  

    
  

 ۷ لکش

 دشاب یوق ةدنيابر كياي هدنیاب د كي 2, رگا هسک میدید "البق
 دشاب عفاد دادم نيارگا و دداد یاج 7() دد 2(*0,) هاگنآ

 a وم كي U رگا «اهنيارب هوالع لاح .دوشیم عقاد 7() دد

 دد اد » بوانت ٌهدود اب 2, ییوانت ٌهطقن هک دشاب ()) یدنبمه
 دوطهب [] ةدرشف یاههعومجمریز یود ۴ هاگنآ «دشاب هتشادررب

 هسک «آم> (60(۸) زرم) ذا تسا تدابع مسیهدیم ناشن

oo}یاههعوهجم صاوخ زا .00(4) > (2 | 2(۳) —<  

 ًةعومجمای تخی رنامه ایو تسا دنبمهای لل م هک دوشیم هجیتن ایل وژ

 نآ هک ) تاربلدنم ٌةعومجم یارب ریذ فیرعت cpl نيازا .دوتناک
 ؟؛دوشیم لصاح ( میهدیم ol ۸ ابار

 |M={ceC —! دنبمه ل م)

 هجیتن ایل وژ ٌةعومجم یاهیگ ژیو رباتبو تسا دنیمه ًةعومجم كي ۸
 :نیارب ان + A(co) $l اهتتورکا تسا دتبمه Je هک د وشیم

M={ceC| Pic) H+ نو نا —> co} 

(gee a gl path deatًةعومجم لکش ندروآ تسد هسب یارب  

 .تخادرپ میهاوخ نآهب تسویپ رد هک دهدیم تسدهب تاربل دنم

 .مينيبیم 2(8) >ع 6-2۲4 یارب اد تاربلدنم ةعومجم ۷ لکش رد
 es لیکشت یایل وژ یاههعومجمو تا ربلدنم هعومجم زین ۳ لکشرد

 .میدید اد نآ فارطارد

 جیاتنرمنآ ماگ رد و میناسریم نایاپهب اد لاقم نسیا مک مک

 هدشن لح لئاسمو اهسدح زرم هب و میزاسیم حرطم اد یرتهتف رشیپ
.میسدیم



۱۵ 

 «دشاب »و بوانت ةدود اب یب وانت ٌةهفلّوم كي 07 رگا هک دینک هجوت
 دادیاپ R" cont Soul F(R") = F(R) ذا یاهقل ژم 0 هاگنآ

 F(R) یبوانت یاههفل وم ریخا ٌةيضق كمکهسب نيارب انب .دشابیم
 :هک درک تباث ۱۹۸۵ لاسدد ناویلاس .دنوشیم صخشم

 .دنا یب وانت شیپ یگمه وتاف ًهعومجم یدنبمه یاههفل م .هیضق

os co U 4a) 5,تسا  panكي یا زاهب  a ode۰1  

EL sli R"(u) 

 یهانتم یی وانت یاههفل ژم دادعت هک تسا هداد ناشن ناویلاس

 .تسا هدنام باوجیب نونک ات هک هد رک ح رطم ادریز لاّوسو تسا

 یبدانت یاهرادم دادعت ایآ [ ةجرداب ز) تشاگن یارب .لاوس

 ؟تسا ۲-۲۸ رثکادح وت اف ٌهعومجم یاههفل وم

 ؛رگید و

 ۱۱نیعم ءام یوس هب میآ منکر ب

 ۱ تسویپ

 یعون اهیزیمآ ثکنر نيا می زادن ایم رظن دلجتشپ گکنر و شقن هب

 یود اهیزیمآ نر .دنزاسیم رگ هولج بوشآ لد رد ارد ییابیژ

 .هعومجم نتفرگ لکش تازاوم هب طلتخم دادعا ٌهحفص زا یاهیحان
 شود زا یاهنومن .دن ریذپ یم تدوص تاربل دنمو ءرت اف ایل وژ یاه
 دلج تشپ یاهلکش ped ot all ۲ ow sy دد اد یزیمآ كکنر
 :زا دناترابع

 دوجو تیاهنیب زا ریغ هب تباث ًةطقن كي ؟ایلوژ ٌهعومجم هالاب

 هدداد

 ًةهيحاس دد لگیز ٌةيحان و ؛ایلوژ ةعومجم طسو و پچ تمس
 old 95 Se game یلخاد

 .تاربل دنم ةعومجم طسو و تسار تمس
 اب هدنیابد ییدانت رادم یلخاد ًةبحانرد ld 93 ٌهعومجم «نییاپ

 .دراد دوجو ۳ بوانت ةرود

 EN pubs Ge نداد ناشن یارب pelo aol اهلکش نيارد ِ

 .تسا هدش یزیمآ

 ۲۷ تسویپ

 و ایل وژ یاههعومجم دیلوت یارب ییاهمتیدوگلا تسویپ نسیا رد

 .مینکیم هضرع تا ربلدنم ًةعومجم

 1+ تشاگن ییوانت عفاد ًةطقن كي 2 دینک ض رف .ایلوژ ةعومجم
 :هاگ ره .دراد قلعت یایلوژ ًةعومجمهب 2 هک دشاب

 3 >ع (2 < (ن|2(۳)> 2 ۰ < دادقم كي یارب)

J(R)=(U Ja) 
ape 

 نوچ

 .یول وم ,"هنش داوید و قوچ" فورعمسش زا 1

 شخبرون افص ,شبات یبحی / ایلوژ یاههعومجم

 eS Le نسیا دد .دوشیم ارگمه 2, تبثم دادم هب تخاونکی

U Ri(U)تشرادم لصفالج بودجح ار  Z,1 .میمأتیم  Ze 
i=\ 

 4d) ge (alse Goldens F(R) WNT teh زچ ییوانت ٌةطقن كي

 .ميهدیم ناشن (ز ۱,۰۰۰, ) ۷, اب اد اهنآ هکدداد یدنیمه

 هئارا زین ادریز فی رعت .میمانیم ء, ذگربلگ كي اد اه, زا كيره

 ۳() رادیاپ یاههفل وم یدنبهتسد هب نآ زا سپ و مینک یم

 .میذزادرپیم

 Ath sib R cot F(R) SIU id ro ضرف .فیرعت

 كياب نآ یور رچ و دشاب هداس دنبمه [7 رگا .(۲() >[] ینعی)
 whol حودزم (طلتخم دادعاهحفص رد دحاو هریاد) D 309$ نادود

 file كي اب 7 هک یتروصرد و .ميناوخیم ۱نگیز هیحان كي اد []

 U 699 و دشاب تخیرکی 0, > (2 6 ۱|0< ۱2| <۲)
 ۲نامدا ةقلح اد [7 هاگنآ هدوش حودزم 1), دد نادود كي اب

 .میمانیم

 .دنک یم یدنبهتسد اد ۳() دادیاپ یاههفل ومریز ٌةيضق

 تدوصنیادد .میریگ یم 2() رادیاپ ًةفل زم كي ار [ز .هیضق
Uدداد ادریز تیعضو جنپ زا یکی . 

 .تسا یوق ةدنیاب د تباث ٌةهطقن كي لصفالب بوذجم ( فلا
vow od by cyl Sha CL Jad بوذجم (ve 

 .تسایوگ و اثتخ تباث ٌهطقن كي ثگ ربلگ )@

 .تسا لگیز ٌةیحان )2

ecw) Geol daly (* 

 تشاگن sly cult طفل فا رطا دد JS dal cA لکشرد

 نآ دد هک تسا هدش هدنایامن 2()1) >ع ج۲ 4-6

 م >> سه ر۳۹ ۰۵۴ ه ۵۸۶ 7
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 .مینکیم صخشم هایس کگنر اب شیامن ًهحفصرد اد نآ و درادرارف

 دنچ ناشیارب قوف ٌةقلح هکنیاهب هتسب ار لکشعبرم ةيحان طاقن ریاس

 (دوشرتگ رزب ۲ زا ناشلوط) دننک لیم تیاهنیپهب ات دوشرا رکت هبترم
 «هدافتسا درومرت ویپماک هاگتسد رد دوجوم یاهگند دادعت هسب تبسن
 و میهدیم تبسن گگنر كي هتسد ره طاقن هب و مینک یم یدنب هتسد

ofثگنر هدش هداد تبس گن اب لکش عبرم ٌةيحان رد اد هطقن - 

cr gt heli peli po 99 0 89 ie 6x!دنک ربیغت لکش , 
 .دوشیم لصاح تاربلدنم 46 game هاکنا
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 .تسا هدش هتفرگ [4] عبنمزا هدمعروطهب هل اتم نیاریواصت
  ۵یاههعومجح .شخب دون كفص { dsءدشرا یسانشداک ًةماننایاپ

 «فیرش یتعنص هاگشناد ۰۱۳۶۶

  

 فی رش یتعنص هاگشناد ,شخب رون افص و شبات یبحی»

۱۶ 

oll3 هک دوریم  olyزا یریوصت «كگ دزب یفاک ٌةزادناهب »و  

J(R)رد .دنک هضرع  Gilsسپ ۰« (۱(>)8ل ۳ *(2)) نوچ  
azo 

 2 دد ار (شدوخاب ۱ بیک رت داب 7 لصاح) /۳* رادقم دیاب

 Wey ROM) Bld rg y= RUZ) Spe ادیپ
 یدرکت ٌلابند لیکشت اب .میریگ یمرظن رد ۰۷, 2 نآدد هکاد

 ًهحفص یور «هل ابند نیا رصانع رظانتم تاصتخماب یطاقن نییعت و قوف

 .دوشیم لصاح ایل دژ ًةعومجم «رتویپماک شیامن

 هسک مینک هضرسع یمتیروگلا میهاوخیم .تاربلدنم ذعومحم

 فارطا یحاون و دیآ تسدهب تاربلدنم ةعومجم كي نآ ساسارب
 ةيحان كي ادتبا .مینک یزیمآ گنر یصخشم هویش اب زین اد نآ

erتاصتخم .میریگ یمرظن رد رتویپماک شیامن ٌهحفص یود لکش  

 or اب om coats (a, b) ار هیحان نسیا هاوخلد abi ره

(a, b)ره یازاهب لکش عبرم ةيحانرسات رس رد  

c=a-+ib(i* = -۱( 

 :میهدیم لیکشت ادربز یتیلمع ةقلح
 2 هس مال

I< I+) 

 S بس |
 ردقنآ اد هقلح و ؛میریگ یم رفصربارب ار 2 زاغآ رد «6 ره یارب

 .دسرب ۱۰6 هب 7 ای و دوشرتگ رزب ۲ زا ک ات مینک یم دارکت

 ۲ ذارتگ دزب 2 لوطرگ ا نوچ ؟میریگ یم رظنرد ار ۲ ددسع ارچ

 هک ¢ ةطقن ره .درک دهاوخ لیم تیاهنیب تمس هب 2 هاگنآ هدوش

 تاربلدنم ةعومجمدد دوش دارکت نآ یارب رابا هه ات قوف ٌهقلح

  

  

 ! یضایر لوصا
 (نیتشنیا) .دح نیازارتشیب هن یلو هدرکهداس ناکمادح ات دیاب ار یموهنمره - یگداس نیرتشیب لصا

 .دند رک یم بجعت همه ًابیرقت دوب یم طلغرگا هک تسا تسدد یاهیضق - بجعت نیرتمک لصا

 دیناوتب هک دینکلیدبت یاهلاسمهب ار نآ :دینک لح دیناوتیمن هک دیراد یاهل اسم رگا — ندرکلح هلأسم لصا

 .تسامشكيد زن هک دیرادی تسدد اریزیج «دیتسین دی رادتسود هک یزیچ كيدزنرگا «رگیدتراابعهب .دینک لح

 میناوت یمن ا ریز دراد دوجو ناطیشو تسا راک زاس تایضاید اریذد راد دوج و ادحخ ناطیشو ادخ دوجولصا

 .تسا رتیلک موهفم كي زا یصاخ تلاح یموهفمره - قیقحت لصا

Jeolموهنمرگا - تلاهج یاقب  Gas va oh eh ble(دوتناکحدوج) .دودیمن نوریب یناسآ هب رگید ؛تفرگاج  
 (ایلوپح دوج) .درادن یصاخ درب راک چیه هک تسا یلک ردق نآ لصا نیا - یلاع لصا

 (لیادنامره) .مینکتب اث ار یداگ زاس نیا

  
 



۷ 

 رزآ تفگش تابثا و روهشم هلأسم Eh ناتساد

 ژناربد

 هم دم

 We FA سدح تابثا ۱٩۹۸۴ اس رد یضاید ربخ نیرتمهم
 درک لح اد یاهل اسم ودرپ هاگشناد زا "ژناربد ییٍول .دوب خابریب
 فیصوت تدابعنیا اب اد نآ وگ اکیش هاگشنادزا ردوا رب سکیلف هک

ont” oSیاهسدح نیرت روهذم زا  the WS SUTهتک یسدح  

 لاسراهب رد ارجام .*دیبلطیم هزرایمهبار نانادیضایر یدب دم تدم

 شیپ عیزوت و ابورا رد ژناربد یاهینارتخس اب ؛دش زاغ | ۸۴

 شخپیضایر ناهج رد تعرسهب ربخ یصوصعح تابتاکم و " اهپاچ
 ار ناتساد ۱۹۸۴ ریماترس مراهچ ةرامشرد زمیات روی وین یتح .دش

 یاربادصورس همه نیا یتساد .داد شدا زگ (تسردان روطهب هتبلا)

 ؟ووب هد

Vise OUI ols j=صض وعدد .تدام ثحب زا ج داعژناربد  

 هج سادح نیا .می زاد رپیم wie دوح هب (رتشیب) اجنیا رد ام

 اه,ادک ی زج wh 3835 wi ار نا یصخش ارج ؟دی وک یم

 یدیدم تدم تدش نیا اب نادیضایر همد نیا ارچ ؟"دناحضا و"

 ؟دناهتشاد تک رش نآ لحرد یناسک هچ ؟دن اهد رک راکدل اسم نیایود

ot bauly؟تسیج  

 سم تا oT عداس نایب Choe سدح تباذدج Ys زا یکی

o>بیارض یبسانم یاهتیدودحم تحت هک دی وگ یم  essai Go 

EF 35 glaدینک ضرف رتقیقد تدابعهب .دنتسین  

۰ ۵2 24 21 < (2) [ 

 رگا .دشاب ... ۰۵ 0, طلتخم بیا رض اب 2 زا یناوت یرس كي
F(z)یارب  loadطرش رد هک (ع حر رب) رم طلتخم دادعا  
 نیادد ز(2)و ارگمه .دننکیم قدص |2| > (:۲+ )۸۰۱

 هاگنآ «دشاب كيهب كي lez ًةعومجم

 کرب ارپ ان a,] <n|- میداد رو ۷ ۳ ۰... گاز Ch pw سدح

 ۳ با وک عب ات 3۱ *ینادود هکن ارگم تسا دبکا 7۶ ره یارپ

k(z)= y رو > و ۲ 2۲۳2۲ 
a=\ 

 (.دش دها وخ فیرعت شخب !oi رخآ رد "نارود" حالطصا) .دشاب

weبا وک عبات ندوب لانیرف درومرد ییاعدا سانت خابربیب  

yh ce bac ply colدزمان حبات نيا ارچ هکنيا و باوک  

 تسا-سدح نیادد رظن دروم ینممهب-ندوسب "نیرتگ رزب" یعیبط
 .دمآ Jal go تا رک هب هل اقم نیا رد هک تسا یعوضوم

 نادیضاب د زا یاهل اتتشون اب دد دابنیلوا یا رب خ اب ربیب سدح
 ۰[ ۴] دلش Coe ۱۹۱۶ لاس رد Tes ye تگیودول «یناملآ

 «یرباربد [۵| کی ۲ :تسا مود بیرض ةيضق هلاقم نیا یلصا ٌةجیتن
 میهاوخ هظحالم هکنانچ .تسارارقرب باوک عب ات یارب اهنت ًاصاسا

 «یلک روطهب زرا كت عیاوت هی رظنو خ اب ربیب سدح كرد یارب درک

  

1. de Branges 2. preprints 3. Koebe 

 نروست لواپ / خابربیب سدح

  

 *"نروست لواپ

 ینارفعز رفعج همجرت
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Gesamtsitzung vom 20. Juli 1916. — Mitteilung vom 6. Juli 

Uber die Koeffizienten derjenigen Potenzreihen, 
welche eine schlichte Abbildung des Kinheits- 

kreises vermitteln. 

Von Prof. Dr. Lupwic BieserBacu 
in Frankfurt a. M. 

  

(Vorgelegt von Hrn. Fropenxrus am 6. Juli 1916 [s. oben S. 775).) 

' DaB k,>n zeigt das Beispiel Zn=z*. Vielleicht ist iberhaupt k, = n. 

 هل اقم

   .دررآ لابت دهب اد ارجام ةيق هک یتشون ای و
  

 هدنناوخ هک تسا نیا ام ضرف .دننک یم بلط اد طلتخم زیلانآ رب

 «تسانشآ (یسانشراک نوتم حطسرد) عوضوم ٌةیل وا تامدقم اب اهنت

 ًاحیرص دریگ یمدارق هدافتسا دروم اجنیا رد هک هچنآ رتشیب هکارچ

 یاهد رتسگ عجا رم لماش هدش رک ذ یاهراکمامت نوچ .دوشیم فی رعت

 «ثحب دروم نداعتم یایاضق یارب عج رم رکذ زا اجنیا رد «دنتسه

 .مینکیم یداددوحخ

 ادب وگیم هچ خابربیب سدح
 طلتخم ریفتم كيزا رادقم - طلتخم عباوت ددومرد هک * یلیلحت"تفص

 ؛تسا "طسلتخم موهفم هب یریذپقتشم.هتسویپ" ینعمهب ددریم داکهب
 «تسا هدش فیرعت زا 2 Sd gm رد هک تسا ر زا یعبات  ینعی

 دح و

(,7)2--(2) 1 ۳ 
 11 سس

 ea و سو
Fo ° 

=f"(z,) 

 یقیقحعباوت زا میمعت نیا .تسا 2, زا هتسویپ یمبات و دراد دوجو
 .تسین نینچ عتاو دد اما دسریم رظنهب تیمها یب طلتخم عباوتهب

 رب ذپقتشمیقیقح عباوت هک دنراد یدنیاشوخ یاهیگ ژب ویلیلحت عباوت
 یلیلحت عب ات ره هک تسا نیا ؛اهنآ نیرتمهم .دنرادن یاهرهب اهنآ زا

 2, ٌةطقن ره لوح رد (طلتخم) رلیت یرسكي تدوصهب ناوتیم ار
 ینعی ؛داد طسب شاهزوحهب قلعتم

a, =)رو هم,  
a=o 

 دوخ .دسنامهم هیضق دوخ هزادسناهب لقادح خاب ربیب Seal جسیاتن

 .تساهدرکن تباث بیرض ددوم رد یرگید هباشم یایاضق خاب ربیب
 و < ۶ یارب اهنت |,| <" یتسدد ژناربد یلک تاسبثا زا لبق
 .دوب هدش مولعم

 یقيقح لارگتنا و لیسنارفید باسح رد خابربیب صدح ظافا اب
Galینعم طلتخم زیلانآ زد اساسا خاب ربیب سدح یسلو «میتسه - 

 زا یضعب حی رشت عقاو دد هل اقم نیا روظنم .تسا بلاج و راد

 یاهصالعهن ؟تسا خاب ربیب سدح یضاید و یخیدات یاههنیمز

 زداكت عیاوت ٌةيرظن ٌهنيمز دد تاقیقحت میظع ًةعومجمزا عماج تسا

 یقیقد فیصوت هن و ([۳] ۰ .د «دشابیم هل اقم نارا زه لماش هک )

 هچن [ :زا تسا یاهدیزگ عقادرد هلاقم نيا.ژناربد foals زا تسا

 دوحهب ای هک ییاهنیرمت و طوبرم ek ؛درذگ یم هدرپ تشپ رد

 رتمک ام .دنراد طبر نآ مهم یاهکینکت و اههدیاهب ای و سلح

 دوشیم طوب رم رتشیب ام داک «میزادرپیم ژنا ريد جیهم درواتسدهب

 و هرظنم «یزادرپ رون-دوشیم ارجا شقن نآ رد هک یاهنحصهب
 ۱ .هنحص شیارآ

 یارب) بل اجیفیصوت تالاقمو اهباتک وینغ عبانم دوجو اب ارچ
Juنتشونهب مادقا ([1۵] و [۱۴] ۰۲۱۱) 4[۰] ۸[۰] ۷[۰] ۰۴1  

 سدح"ناونع [۳] ۱نیتشن رئ اب رگ ا هک ءهل اقمنیا ؟عد رک یاهل اقمنینچ

 شنا ونع دوبنکمم دوب هدربن راک هب "البق ار "اهتسیروت یاربخ اب ربیب
 یرتشیب طلست هک عبانمنیارب تسا یاهمدقمو زاغآ رس ءدشاب نیمه

1. A.Baernstein
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Seeتسا ) رد هدش فی رعت یلیلحت عباوت زا یصاخ . 

 شیامن ی اب هنک هدش لامرن زراكت یلیلجت عباوت در .فیرعت
 f:D— C abl jolt یلیلحت عباوت زا یاهتسد دوشیم هداد

 هک تسا

  < ۰ oA(ه) ]

fi(o)=r ot 

 یرس یاداد ک دد عبات كي هک دنا بلطم نیا یایوگ ۲و ۱ طیا رش
 :تسا ریز یناوت

 [ (ع) 2۵4+ ۵۶+. بهر
 سدح طوب رمان یاهتبا فذح اب عسقاد رد زاسلامرت یاهضرف

ewنودب اهیزاسل امرن نیا دناتخبشوخ .دنهدیم هولج هداس ار خاب  

 هاگناآدشاب 1 رد زراكت یلیلحت عسبات te رگ ا :دندرض

 f یاهیگ ید و .تسا 5 دد ع(2) > (2(۲)- (۰(۳/))۰)

 زا چ «یسدنه رظن زا .دنوشیم هجیتن چ یاهیگ ژیو زا تل وهسهب
fتسخن :دیآیم تسدهب تروصنیدب  bb > QBNاب ریوصت  

 |Oba oF Vos ‘|F'(2) لماع اب طاسبنا سپس (۰) دادرب

 .دنریذبن ورا و لامعا نیا مامت arg- (۲۳()) ٌةیواز ةرادنا هب

 نروست لواپ / خابربیب سدح

 دارق ۵0 دد امامت هک, زک رمهب ریدتسم یگیاسمهره رد قوف یرس
 sla} ae هک 2۵,2" یناوت یرسره «سکعرب) .تسارگمه دریگب
 (.دنکیم فیرعت یلیلحت عبات كي D رد دشاب ارگمه رد ره
 ؛تسین تس رد رب دیقتشم یقیقح عبات كي یارب بل اطمنیازا كيچيه

fیرس "الصا اذل و دشابن ریذپقتشم رابكي زا شیب تسانکمم  
 ارگاد تسا نکمم دشاب هتشاد دوجو ز رلیت یرس رگا :درادن رلیت

 ارگمه زا ریغ یدحهب تسا نکمم دشاب ارگمه مه رگا ؛دشاب
 .دش اب

 «تسا هدش فیرعت یاهزوح رد هک یلیلحت عبات كي «هجیتن دد

 (2) یلیلحت عبات كي .تسا یناوت یرس كي ًاعضوم لقادح

 OT سپ نیاذا هک - (ندد (۱<|2|:2) زاب <, صرق یور هک

 كي ییاجهمه روطهب تسا هدش فیرعت - میهدیم ناشن ) اب ار

 (ag, dy, ay.) Deis eal) Kaa 9 هر" یناوت یرس
 AS Cet gee We lo f abba Gg GH ale JI لکشتم

 «یزدا كت "الشم) زا یسدنه و یلیلحت یاهیگ یو هن وگچ نونکا

  یناوت یرس بیارض یاهیگ 29 59 (بدحت و ندوب رادنارک

 ؟دن وش یم سکعنم (اهنآ كتكت یاهنا رک زین و ءومن نا زیماثیارب)
 ۸[ نی رت دوهشم (تسا ژنارید ًةیضق الاح هک ) خ اب ربیب سدح

 .تسا عون نيا ذا "یبیرض
 مه Se صرق رد هک دوشیم طوب رم یعباوتهب خاب ربیب سدح

 لداعم "زردا كت" ءطلتخم زیلانآ رد .دنشاب زر(یت مه و یلیلحت

 هسکنآ رگم ز(ع,) و (تم) ینی) تسا "كي هب كي" حالطصا
 یانعم هب ۱ینامل آ نابز رد * یلیلحت زراكت" لداعم )2. = 2%

 یگمهاههژا ونیا .تسا هچراپکی یانعمهب ۲یسدرناب ز دو ,هداس

 نیا :دنراد دسیک ات »>-/(2) ذداكت عبات یسدنهیگ ژیو كيرب
caelصرف  Syةحفص رد  J gba: ly lezییوسود  GIPهءروح  

f(D)عسبات ؛لباقم دد .(۱لکش .دل.ر) دراگنیم اهرب ةحفص رد  
f(z) =2" dipریوصت هطقن ره یلودداگنیم یود اد صرف  

 مسجت یارب .تسا زی امتمریوصت شیپ هطقن م یاداد (اب > ه زجهب)
 اه هحفصرد ط ل(2) > 2" تشاگن هک درک دوصت ناوتیم «رتهب

 دد هک ("هحفص") هيال مو اب هنوگچیپراس ٌةیور كي یور ار
 .دداگنیم ذدادلت روطهب دنزیم خرچ 0 زارف رب اسهرب دحفص

 تشاگن فورعم الیضق «ز راكت یلیلحت عسباوت یگژید نی رتمهم

 هرس ةَزوحریز ره :تسا هدش نایب ۱۸۵۱ لاس رد هک تسا نامیر
 صرف ریوصت «دشاب (*هرفح" نودب) دنمههداس هک طلتخم ٌةحفص زا
 اب (2) تشاکن.تسا /(2) زداكت یلیلحت تشاگنكی تحت هکی

 !eh flo) Sz طرش و 0 دد (ه) یرب وصت ٌةطفن : روح
 عسباوت رگا .دوشیم صخشم اتکیروطهب ءدشاب یقیقح تبثم ددع

 نیا می ریگب رظن رد *نامیر slg ناونعهب اد زراكت یلیلحت

 و | یلیلحت یاهیگ ژیو باتزاب هک دیآیم شیپ ًاتعیبط لاژس
shedیسدنه  erتسا هنوگچ رگیدکی رب (() ریوصت . 

 خابربیب سدح هک تسا یسدنه tis 5&4 هاگ دید عقاو دد نيا

 .دوب نآ یلصا ٌةهلأأاسم فنارید تابثا زا لبق ات

 درومردیب اعداهدوشیم نایب "الومعم هک روطنآ «خاب ربیب سدح

1. 2. odnolistni



 ۱۳۶۸ نیدرورف ء۱ هرامش ۰۲ لاس ,یضایر رشن

 یتیقح ددع كي ۵ و 5 رد (2) رگا :دنشاب ناشی افت یگکمه

 میسی ون یم «دشاب ها وخلد

fal) =e (Feltz) 
  wtزا ج + 2 تشاکن هکارچ .تسا موسوم 7 نادودهب

 یدنه رظن
  ge OEد نادود ود اب بیک رت زا /, «سپ .تسا تعاس

 زا لبق یکی هک دیآ یم تسدهب نایدار وب زاد اهب

glossدد نایداد ۵ ٌةيواز مزادناهب و م > ه لوح 6  

 فل اخم تهج ود
tfزا دعب یرکید و  a4 OTدریگ یم . dee)رج آ  ka5 درد از  

 رگا «یناوت یاهیرس دامن اب (.درادیم هک

f(z)=z+> a,2" 
n= 

Fae +> b,2" 

 ۰|ه,| > |غ,| میداد |۵۴ | > ۱نوچ .طو > 6,7۷۴ نآ رد هک
 هسک مییوگب a مینک نایب ًاققد او جابری ol مینا ون یم نونکا

ekلانیرف  kتسانکی *نا رود زا راظنف رص" . 

TU pet p>رگا  os f(z)=2z+> a,z"هاگسنآ دشاب §  
Bent 

Sale | =nin s > S\p si -|a,| <n SY یا)اهب 

  3زیبا باوک عبات ۱ ینارود

 ؟تسا ینتفرب ذب ارچ ؟تسا ینعم هچهب خاب ربیب سدح
  awryیزاسهنیهب لئاسم نایاپیب  fiesره یا زاهب :دی ریکب رظن رد ار

  ) + > a,z") bax uli Soom>yنآدد هک دییابی
Rey 

\a,|ود .دشاب هک رزب تسا نکمم هک اجنا ات  JI juهلص اف الب  

Tokeدن وشیم : 

UT ۱یا رب یتقلطم نارک 6 رد یاه] ماست و نر ره یا زادب  

 ؟دراد دوجو ۱۵,

ee 2h uT دنشاب رادنا رک 6 رد عیاوت» pln بیارض رگا ay 

 ربارب نارک نیا اب مر en نآ بیرض نیمار, هکدراد دوجو ی رد

 ؟دشاب

ak2ینامه  = F(z)رد :تسا و ًهنومت نیتسخن موهفم كيهب  

Gold bey elرد لوا ٌهبترم ات ک رد عباتره هک تسا ینعمنیدب  

 زراكت یلیلحت عسبات نیرتمهم .تسا قبطنم ینامه عبات ر ب ادم
 راختفا هب هوا *k(z)=2/(\—2z) باوک عبات «یهیدب ریغ

 تابثا نيلوا ٌهئارا شیاهراکهلمج زا هک با وک ینامل آ نادیضاید
3 Ze. os هدانتسا اب .تسا هدش یرا ذگمان .تسا نامید تشاگن ًةیضق تسرد 

 ًهطبار زا

d \ | 
k(z) =z — 

‘ios2( ( 

 یناوت یرس یا راد ۸ هک دید ?ols تل وهسهب

)2( < 24 ۲2۲٩-۳2۲۷۲۷2 ۰ 

 1 هک دز سدح خابربیب .تسارگمه 1 رد 2 ره یازاهب هک تسا

  

 .دناثک رزب ناکما لرد با رض ٌةمه .تسا ین امهعب ات لب افمهطش

 تابثا هکنآ ذا شیپ لاس داتفه ًابیرقت ار بلطمنیا خایریبب ارچ
Loy pe kh ce lit cer رد مدق ن S39) ol seas ؟دز سدح دوش 

 .میپ اییممه ار نآ ریوصتو تسا زراكت Dos k هک میهدیم ناشن
 داحتا زا

۱2 
|\- 2 ۵ 

 یاهتشاگن بیک رت 2(1) هک دوش یم هجیتن

۱ 
=—(t— M1) 

 DS cl Sas یرسک لی دبت كر «یا وا .تساهنا ها را بیت رتهب

GI Jeb Jpba lyهحفصمیت  Las date Gulدراگنیم . 

  

 كيهب كي دوش دودحم تسا» ُةحفصمین هب هکیتقو / و۲ تشاکن

 تبثم ریغ یقیقح روحم یاهنم اه هحفص ماست شریوصت و تسا

 كي ةزادساهب لاقتنا :تسا رتهداس همه زا یرحخا تشاکت .تسا

 .(۲ لکش .ل.د) ۱/۴لماع اب طاسبنا سپس و پچ فرطهب دحاو

LTیاراد هک تسا یعبات اهنت 5 رد عباوت نیب دد باوک عبات  

Seg ayباوج ؟تسا نکمم بیارض  Sno VI de” Sib onl 

“shiva Syشود اب گرد ضورفم عبات كي یارب :تسا تبثم  
 بیارض قلطمردق هک تخاس گرد رگید عبات تی اهنيب ناوتیم ریز
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cr
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۰
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۳۱ 

 :درک دی زجت ريز

f"(2)=na,(z—c,) (2 e4) -« (2-6-4) 

 ای) .ددادن ط رد یادعبر 2(۲) «تسا زراكت ط رد نو

 لنتسه D حداخ 23 lac, ads alo ان (!دینکدسیاقم hi تل اح

Gcر> ۱ ۰ ره یا زادب  le;هک دوطنامه ؛تسا 5 رد نوج  

 میداد دوب هدش اعدا

 ۱>۱/()| عاععا اها اه۰.اعبا>

 :یلو تسا طلغ بلطم نیا سکع

 رد F(z) هک دیهد ناشن "S(z)=z+a,z دینک ضرف .ییرمت

 ۵|۰م| < ۱/۸: رگا اهنت و رگا تسا زراكت و

 ٌهع ومجم pt th 6 هک تسا تیعفاو نیا ۲ و ۱ یاهلاژس دیلک

 یژرا وب وتاجنیارد .تسا Dos یلیلحت عب باوت مامت یاضف زا هدرشق

 كي : :تساههدرشف رد تخا ونک یبار 9 را و

cles, jd bisیلیلحت  aed Dosكيدب |  eesti 

 ارگمه- تعناونکی  هب 1) ةدرشف ٌةعومجم ریز ره رد (۶,) رگا
 شن دولک ام بی رض نیما ؛)ددیلیلحت عب ات رههب هک ۳ كمب ات .دشاب
 هک ار

|na,| 

T(f)=T(dia,2")=a, 

 رد 7 نیارب انب .تسا هتسویپ یژول وپوت نیا دد هدنک یم ریظن تسا

 .دسد یه دوخ ممیسک ام قلطم ردقهب رگ
 اد یلیلحت عباوت یاهاضف رد یگدرشف میهاوخیمن اجنیا دد ام

 و هتسب هک اریز تسا هدرشف 5 یداس ناب زهب .مینک ثحب تقدهب

 دح هک تسا نآ یانعمهب "دتسب" .تسا Jes) ای) رادنا رک اعضوم

JLo ebمب اوت زا ارکمه  So.كي دوخ  Cred wl Sys ee 

 هل ابندكي دح : :تسا ۱ !ستیو روه مهم aad ۰8 تیصاح نیا بلاج

 -تب اژای تسا زراكت یلیلحت ای زراكت یلیلحت عباوت زا ارگمه

 دادنا رک اعضوم" (.دننک یم دد اد ناکمانیمود کرد یاهب زاسل امرن)

 دننام یتبثم ددع ۰( ه, ۱) دد م ره یارب هک تسا ینسنیدب *ندوب

M(r)5 گاو 2 ]< رگا هکد راد 23739  Sfهاگنآدشاب ؟  

M(r)ذا گ ندوب دادنارک ًاعضوم هکنیا دوآ بجعت 2(|۰)|<  

Aadرک كي - دوشیم هجیتن ناب ربیب مودبیرض  glیاربتخا ونکی  

 ییاهنارک همه رگید بیارض هکنیاهب دوشیم رجنم بی رض نیمود

 .دش دهاوخ هداد ناشن دعب شخب رد بلطم نیا .دنشاب هتشاد

 هتشاد دوج و Sos عباوت بیا رض یاربیب اهنا رک هک[ ضرف اب

 ناش كنيا ؟دشاب اپنآ زا wi i ات بیا رض دیاب ارج «دشاب

aتسا گ وضع "نیرتک دزب" 1 ظاحل دنج زا ی مد . 

 wt © مبات ریوصت هزوح ناغآ رد

k(D)(=C—{xix< —14/¥}) 

 :تسا PIS 5” ناکما دح رد هعومجم نیا . .می ریگ یم م رظنرد ار

pe Jel k(D)a 5h 4 46 game 8 ۳یک رقم تک  

 یاهبگ ژیوزا رگید یکی .دودیم نیب زا 1 ندوب یلیلحت و زراكت

 ًةلصاف زد اهرم ٌهحفصرد ۳(۸) ذرم هک تسا ن wl طوب رم 6 لانیرف

  

1. (۸ 

 نروست لواپ / خابربیب سدح

 هتبلا) هک تسا نیا be ترسخیم Vida se تسا تیثم لاوس ودره باوج

 .ا رچ میمهفب (خابربیب سدح شریذپ نودب
 ٌهب رجت كي ناونعهب ؟دن رادنا SS رد cls (ln Gale ارج

 هسچ ٩ دد عسبات ,él جد یناوت یرس ییا رگمه دینیبب «ی هد

 دروم رد داماد[-یشوک لومر 3 .دنک یم داجیا ۵, Gly یتیدودحم

 \<sR رهیارب ب هک دنک یم باجیا یناوت یرس ییارگمه ع اعش

coher! 5 ba) lim a,/R" =oدوطهچ رو -ج 6 هک 59  
see 

 دشر یدنت راسمادآ -یشوسک طرش هچرگا -(|۵,| < ۳۳ یبناجع

  {a,, 0, 3 lisار  sidaهج و چیههب یسلو «دسنک ی م

 دنچ ره "الثم .دنک یمث داجیا یصاخ بیرض چیه یارب یتیدودحم

 دنناوتیمیاهلمجدنچ بیا رضو تسا رگمهیناوت یرسكي «یاهلمج

 هاوخاد طلتخم دادعا , | mA ga? LLنایاپهب  Cpls dawبلطم

Sus 
 عبارت بیا رض ندوب رادنارک ندوب یلیلحت ف رصهک دش عولعم

 یمن باجیا ار  CESتلاحرو هک یزراكت یگ وی وهب تسا مزال

 .مینکفا رظن تسا رتهدیچیپ و رتیوق یقیقح تلاحاب هسیاقمرد طلتخم

 ابا دیشب طاتخمو یقینح تالاح نیب تدافت ندش نشود یا رب

 ؟دشاب بلاج هک د راد دوجو " یلیتح ریغتم اب ناب ربیپ سدح" كي

 یلیلحت كيهب كسی عسبات كير/() ع ۲ >۱ مرد" دینک ضرف
a= 

 فیرعت(--۱, ۱)یقیقح ٌهزاب رد Gig مامت یارب هکدش اب یقیفح

 یتیدودحمچیه ایآ .دنتسهیقيقح یاهتب ۲ اهه, نآدد و .تسا هدش

 ددع ره ۵+ :تسا یقنم باوج ؟دراد دوجو ,a "الثم ةزادنا یور

 ره ؛عقاو رد .تسا زراكت رع 1 میر یاهلمجدنج ءدشاب هک یتبثم

 نیاربانب تسا یدوعصا ونکی :تبثم بیارض اب درف یاهلمجدنج

il Seeهجیتخ .درادن دوجو درف یاهسیدنا بیارض درومدد : 

 یاهریغتم ثحب رد - تسا طاتخم La eb بشین Ty سدح

 pole یبل اج هب اشم چیه یفیقح

 ءزادنا و ( طلتخم حسب & كي ) یزرا كت نیب یطابترا هچ «سپ

laa,2” طلتخم یاهلمجکت هک مینک یم هجوت تسخن ؟دراد دوجو  oo 

 یادلمجکت اب هک دیشاب هتشاد هجوت) .تسا كيهب رب عب ات كي زر

 «یدوهش یناب زهب (!تسا wali ردقچ ( 1, 1) رش دن یقیقح

ba, S|ی" زرا دنچ یاهناوت .دنشاب ثگ رزب دایز  Sleeزراكت  

 نشود اد یلک هدیا ریز ًةیضق .دننکیم دیدهت یدوبان هب ار

 .د زاسیم

 كب 7 (2) > 2 پ2۲ سم .-1 0,2" دینک ضرف .هیضق

 ASV coh N35 Doe رز یگا هدشاب رو ةچدد زا قاهلمچ دنچ

۱/۳ 

et olay 

lan] < 

7" )2( < \+Ya,z+.. --+na,z"~’ 

=na,(—4...42-') 
na, 

 زتنارپ لحاد یاهلمجدنچ ope oly ًةيضق رب انب .دیریگب رظن رد ار

(n— \)۱۲۰۰-6 6 طلتخم هشیر  ives as)تسا  Grدا  

تدوصهب ناوتیم ار S"(z) نیاربأانب .دراد (دنشاب Gol Si اهنآ



 ۱۳۶۸ نیدرورف ,۱ هرامش ۰۲ لاس .یضایر رشن

 !seen طوب رم زراكت یلیلحت

 عباوت در 5 دینک ضرف .فیرعت

g(z) =2b,47-+. a8 aod bz" 

A = )2 :|2|<<۱( 22 Saas os Ioدنتسه زراكت و یلیلحت . 

 كي تیاهنیب رد هک دناهدش لامرن روظنم نیاهبیگمه 2 دد عباوت)
 «دشاب 5 هسب قلعتم م رگا (.دنشاب هتشاد كي ةدنام اب هداس بطق
 .(۳لکش 0:3( میمانیم ار ,مزوح ریوصت ممتم ۰- ع(۵)

  

  

          
  

ploتحاسم" هک میشاب راودیما  * Eتسدهب اه, بسحرب اد  
 plata “SMB E cual Kae Send CIV Ja wel همویگ :ميدوآ

 تحاسمسپس .مینزب بیرقت ظ(ع) > (- (ع(2):[ع| >> ۲) Be یاههژوح اب جراح زا اد رج ةک تسا بیت رتنیاهب هلاسم لح .دشاب
 تدوصهب اد رب

(Ecol) = lim (E(r) o>) 
 مگ

 «عقاورد) داومه «7() یزرم یاهمخ ۳(۰۷) ؛نوچ .مینک فیرعق
 طلتخم تروصزاهدافتسااب و دنراد تحاسم ناشنورد هدنتسه( ایلحت

۲ 

 )(  ریوصت هک داد نایت باوک ۱۹۰۷ رد .دراددارق ه زا ۴

 (۱| < م) زاسب صرسق كسی لماش 6 دد تشاگن رسه تحت
 بیرض ead NTL pe .تسا زا لفتسم م نوچ یتباث عاعثهب
 ۱/۴ (دوب هدز سدح باوک هک دوطنامه) هک تفرگ هجیتن مود

 شیاهنادود و 1: یارب اهنتو ؛تسا م یارب نکمهدادقمنی رتگ رزب
 موسوم باوکیعیر الیطقهب هک هجیتن نیا .تسا ۱/۴ اب ریارب م
 ریوصت زا سپ 0 هذوح حاج وعا هک تسا بلطم نیا یایوگ تسا
 ریوصت ءزوح زرم:تسین دایز نادنچ کرد عبات كي تحت نآ ندرک
 زا 2() زرسم ًالصاف نوچ .دوشب كيدزن یلیخزک رمهب دنا وت یمن
 .دداد اد زاجم حاجوعارثک ادح باوک عبات ؛تسا ۱/۲ ًافیقدزکرم
 عسیات یاهنادود «2(,6) > 7 *6۴2(۳۸) ددوم رد تسا نینچمه
 Bolla ًادبم لوح هک تسا 0(۸) نامه ,() ریوصت :باوک
 نآ یگنیرفینمض ةناشن 4() نداقت .تسا هتفای نارود نایدار
 دد لانیرف تشاگن رگید تحت ) ریوصت هک ) Doge Lib .تسا
 ءابشا مظن و یگ داس ًهصخشم k(D) «(تسا ۳ (2) > 2 ینعی 5

 .دراد اد لانیرف

 حبات دیاب هک دننايامنیم اسب یسدنه نینچمه و یلیلحت دوهش
 بسانتم f ak كي نرولک ام Gal po Oe .مینی زگ رب ار باوک
 هنب رف ود زا یکی هک (2) > 2 رد نوچ .دناادبم رد  تاقتشم اب
 .دن رقص رگید تاقتشم مامت درادن دوجو ele sel دن وگ چیه «تسا

 لامیسک ام (یعبر ٌةهیضق موهنهب) جاسجوعا (2)> 272" دد و
 .دش اب رگید نیرف هک مین زب سدح تسا یعیبط .تسا

 یمسر ریغ كردم :میناسدیم نایاپهب :ادشه كي اب اد شخب نیا

 یلو تسا قداص ode LT یم تسدهب ناسآ ناب ربیب سدح یارب
 دهدیم ناشن خیدات ؛تسا هدننک هارمگ نآ نددوآ تسدهب تلوهس

 .تسا لکشم her Gs Slay نددوآ تسدهب هک

 مود بی رض
 هر >> ۲ ره یازاهب هک دیوگ یم -یمسرریغ یتروصهب -یلبق شخب
 و دراد یباوج ک رد عسیاوت نيب دد |ه,| یزاسممیسک ام هل اسم
 یبلطم هک تسا نآ تقو رگید كنيا .تسا 4 نآ باوج "ال امتحا
 سوملم !dale GJ خاب ربیب بیرض نیمود Saad .مینک تابثا مه

 جاجوعا ذیضق هژیوهب) نآ جیاتن .تسا خاب ربیب یلک سدح یارپ
 ادا یاربیلصا لیاسو (دسنک یم باجیا اد 5 ندوب هدرشف هک
 ةيرظن یاهکینکت و یلصا یاههدیا هبضق ناهرب .دناسلح ةعلاطم
 باوک عباوت هک دهدیم ناشن و دنک یم نشود اد زراكت عباوت

 .دنوشیم رهالف هنوگچ اههنیرف ناونعهب

gable; Sos Foz 2 می" رگا ۱4۱۶(۰) خابربیب dead 
ney 

aloes f(z) SV aa 8) Sol lie Sale 2 slay] Sy AST 

 «نابربیب ع ونزا ییاهیریاربان نددوآ تسدهب یاربیساسا شور كي
 wen (st xt) تحاسمهب ار یناوت or بیارض هک تسا نیا

 9&6 نیادا هجیتن نیل وا .میزاس طوب رم طلتخم هحفص یحاون زا

 هدرک تباث اد نآ ۱۹۱۴ لاس رد لا ون ورگ هک تسا تحاسم الیضق
عباوتزا یصاخ ةدرهب هکلب دوشیمن طوب رم 5 هب هیضق نیا .تسا



ve 

 اب و بیا رض زا عالطا اب ناوتیم «مینک عورش ک رد عبات كي

 gel 5  تعاس = 20 عبات كي «یربج تالیدبت ندرب راک هب

 ضورفم 5 دد (2)> 24+ هیت عبات .خ اب ربیب ةيضَق ناهرب
 نت

 میزاسیم اد ریز یکمک عباوت ؛تسا

۱ z)=(F(z"))*, arch g(\/z)82(  

 SF AS Noe ol Sole یلیلحت مود 4419 lols f(z") عبات)

 تسا 2۶ رد A(z) هک هدیم ناشن هداس ًهبساحم كي (.تسا زراكت

 :تسا ریز نادول یرس یادراد و

2)2( = 

 (ع) و

fonدارفرب یربارب |٩۵ <۲ هک دنکیم باجیا تحاسم 4.23  

 عبات ۵|۰| > ۱ نآ رد هک |:(2) > 2-4-/  رگا اهنت و رگا تسا

 :د وشیم هجیتن «میدوآیم تسدهب f بسح ربا ر

bحر ارج و €  
Wz)=2+—زا ۳ اهنت و رکا  

 نادود كب اب با وک عب ات زا دوب هدشاعدا هک روطنامه S(z) عیات

 .دی ۲ یم تسد هب

 درد ee كي اب ندرک عورش -دش هدهاشم الاب رد هک ی لصا زا

 ةيضق كي ندربداکهب سپسو یربج یلیدبت ندرکارجا کرد ایو ؟

 بل اج ٌةجیتن نیدنچ -هدمآ تسدهب ةجیتن رد هدش هتخانش یبیرض

Tues adنیا زا یخرب .دیآیم تسدهب  etدوح مزادنا هب  

 زا یاهسنومن .دننکیمنشود اد خاب ربیب سدح «مود بیرض ًةیضق
 :تسا ریز رارقهب جیاتن نیا

OS pd lal guy aedو دشاب ی رد >  دعا. +  

 WS f(z) Ew, os) 845 w, Sak f(D) ae ضرف
 دارقرب دناوتیم یربارب و |, | >> ۱/۴ تروص eg >د ۰2۱

 .دشاب باوک عبان زا یناددد ۶ رگا اهنت و رگا دشاب

G Obaلدبم =  

=H (2)2)3(=  

 دد) 7 هک ارب زتسا زراكت (A(w) =w w/w, — a نآ دد هک

 میداد «.ia دد ع تاقتشم ًهبساحم اب .تسا زراكت (4-,)

 +ay)+2=(2)8 سلب ۰

 ۲-۰۵ ۱/,| <۲«خاب ربیب ًةيضقرب ابو تسا یرد و هجیتن دد

 تسا ن یتفد اهنتیربارب ؟»,| > ۱/۴ یللم یرباربان ربانب

 .تسا ۸ زا ینارود رک تلاح نیا دد ۰۱۵۲| > ۲ هک

 نروست لواپ / خایربیپ سد

tenaمیسیونب رگا عقاد رد ؛درک هبساحم ار اهنآ ناوتیم نیرگ  

 هاگنآ ؛ع(2) > رب عیب

۱ ۱ 
= we las) = — dudv + ((ظ0م) تحاس (| |] duar 

= ۳8 1 dwdw 

Yu E(r) 

pests co Shad yy ۰8 8» < )۱/۲:( ۵0 0۱۷ ا ریز 

۱ ۱ 
  alae) =. wdبسم
ew Sees) Yui J 10 ۳ 

 سا  ع(2)ع(2)2
Yat ل ادرس 

= ۲ sitet (nell is سس re''g'(re'')a(re") dt 
 » ل ۲7

 هدش هدافتسا چ ترا و ۱۷ > م(2)ریغتم یاهضیوعت زا نآ رد هک

 g حباوت (.تسا هتفد راک هب اجنیا رد ع یزراكت :رادشه) .تسا

g' 2هک می ریگیم هجیتن هتشون یناوت یرس تروصهب ار  

\ | 0+3 aby ret) 

۳7 n=\ 

 2 (500) تحاسم) = ۱

(re~ + 5 رس ( dt 
n=0 

 =< فر
a=\ 

 .تسا هدش هدافتسا ما زیامتم یاهناوت دماعت زا رخآ یربارب رد

 »۶ ر>ه ره یارب یئزج یاهعومجم 29 CE(r) < 0 تحاس نوچ

 میداد

 زر
 هک میربگ gt Amc cp + ۱+ یریگ دح اب كنيا

2 > ۰ ۰ 2 771 

 :هک مياهدرک تب اث بیت رت نیدب

 هاگنآ ءدشاب 2۱ قلعتم gaz) B27 * رگا .تحاسم ةیضق
oo 

. 2, ۱ 
\ a= 

 Sele + [B[V ASST «دشاب 5 هب قلطتم م(2) رگا .هحیتن

 نا دد هک) «2(8) >ع ۵+2, و" /2 رگا اهنع و وگا تسا دارقرب
)= || ). 

 دوطب els ددیلو ؛تسا * رد عیاوتهب طوب رم تحاسم ًةیضق

UF .دوشیم رجنم ک هدر یارب بیارض یاهدرواربهب میقتسمرریغ



 ۱۳۶۸ نیدرورف .۱ هرامش .۲ لاس ,یضایر رشن

 هک دوشیم هجیتن 108ج [(۱--۳6(")7۲)] یقیقح تمسق زا

۱-۱2 
- ۲08 =" <logl(\—l2l PE) 

۱4۱۶۱ 
log +181 < 

aSیقی رط هب ۲( .تسا ۱( اب زرا مه  oll alesدوشیم . 

 یلیلحت عسباوت رتشیب لیلحت هسنوگ ره یارب
 :دراد ار دوخ لومعم شان lS ail .دنراد یساساش درز زراكت

 .دشاب ۸ زا ینادود  هکنیا رگم دندیکا اهیرباریات مامت
 ییاهنار ک دوجو دروم رد الاب رد هک یلاژوسهب مینا وتیم كنيا

 lige . میهد خساپ دش حج رطم 5 دد عسباوت بیارض كت كت یارب
 ey نداد oles تسا هدنام با وجیب لبق شخب زا هسک یزیچ

lasجاجوعا یاب  

 :تسا نیمه liad (۲)تساد فرط ینعم .تسا و ندوب دادنارب ک
 هاگنآ |ج|<ب رگا

۱ )2(۱> (۶ 
r 

(i=rp 
 .دچمش .دن راد دوجد ?wily ml یار ? ییاهنا رک هک مین : اد یم هرحالاب
 "درو آتسدهب بیا رضیارب :( یبلاج ریغآماسم) ی یاهددوارب ناوتیم (۲)ذا

 میداد n=Y,¥, +++ 3 Ss ز ره یارب هک دیهد ناشن .نیومق

-|a,| ۴ 

goin)دی ریب داکهب اد یشوکیرباربان : gS!ز (2) > 20, ۳  
 «2(۴)| < میشاب هتشاد ع| < ۶ یاذا هب و دشاب یلیلحت
 ,la- ۱ ۳ هاگنآ

 pel eet یرتهب دایسب ددوارب بیا رض یا رب دعب شخب رد
sglنیرخآ ناونعدب «نیا دوجو اب.  fad beeدروارب حجاب رییپ  

 ددوآ رب ال اب نی رمت tl) pd یب A تسد 4 Ay یا رس » ی رتهب

(- oy Te cmos fay | < > ۳ 

slay] <4 
  onهاگن ۱ دشاب 5 اد [ رگا .هیضق

  “Oleyعبات

gz 2)=\/f(\[z)= 2-4, Haar) ۱ لس 

 سپ «|۵--| <

a,|+lay|"<\+¥=0 

 ۱ تحاسم ةيضق رب انب .تسا 2 رد

— | > |۱۵ 

 ژناربد لح و ,تيسالک ناهرب ود ٌهچخی رات
 ره یور زا زراكت یلیلحت عبات كي دوجد نامید تشاگب ٌهیضق
 نیمضت اد طاتخم ٌهحفص زا ضورفم دنبمه - هداس ةرس هزوحریذ

oF eg aصوصع هب)یسوملم یاهیگ ژیو ٌهعل اطم ؛زرا كت عبا وت هی رظن  
 نامه تیبقاو نیل وا .تسا oles“ یاهتشاگن" ls) یاهیگ دیو
 بلطم نیا ؛تسا لاعرخ ؟ هک تسا نیا دش ثحب *دلابق هک دوط
 ein) بیرض ندش ممیسک ام a ام Ji لئاسم هک دنک ی م نیمضت

 قارغا نودب هک باوک رابلوا ار نجس ٌةهيضق نیا als باوج

 رک تبات ۷ لاس رد دوشیم بوسحم هتشدر eal راذگن اینب

۳۳ 

 je ه)| < ۴ «کرد  عبات كي یار رب ی وک ی ae ناب ربیپ ٌةیضف

Vy dona on!دی رگسید ها وخاد ٌةطثن رههب ًأدیم زا ناوتیم  tD 

A HH abi 947یطح یرسک لیدبت اب  

۱-۳2 

۱2 

 شدوخ یود 0 دد زراكت و یلیلحت یتشاکن ۸ نوچ .داد لاقتنا
 زراكت و یلیلحت (۸)) بیک رت هوا( ) 2

Seندادرارق اب .تسا هدشن  

 تیم (

A(w)= 

 طرش اب:تسا
 رب نیل 3 «تسا

h(w)= 
        

on fh reer 3 Jl 9 at 
 (تسا درسیل و)ین الوط

 هک داد نان نا وتیم

 اس ۱ او ۲ شر بم ۱ ای
ve) 5 +0 ۳3  

ss ۵هک دوشیم هجیتن (2, 220 سیدنا ندح اب) اب ربب ٌةیضق زا ۰ ۰ 9 ~ —  

 مگا | ۲۱_۶2
f(z) ۱-۱2۱ ۱-2 

 ینییاب ol رکو Yu ol 6 ol یربارب ات زا *یریگلار Sat اب

 :دیآ یم تسددب || بحرب (LOIS کار
 SV :| جا و دشاب گ دد رک رگا .جاحوعا ایضق

Vl py yc EEL 
play مک )۱- 2۳ (۱) 

۳ ۳ 
  SOS Garمتری

۱۴ «|z tHe 

  

  

(۳) 

“a le gel”)نیاهب اجنیارد  omهک تسا  folkكجوک لصا وف  

 a5 ge Fay [FD] Hew) اد ع كيدزت
zore' slot 3 & olayیرباربان رد  Jsمی داد هیضق زا : 

YA | gia eae *) tr 

\—r* - IG ei) 5 

= 2 a log [((\—r*)f'(re*)] 

  
5 

    

 یریگلارگتنا اب كنيا .دوشیملصاح میفتسم ةهبساحم زاریجخایربارب
 میداد "(۱>)۰ هکنیا لیلدهب ی ات ه ذا وترپ لوط رد

Jlog [((\—7*) f"(re") | 

 -مر۶ سمت ]ما ۳ [|=

< 1 a — p)f'(oe)1| dp 
iste 

    =" log AN
 

عب ۱ بم 0



۲۵ 

 ریذ ومن ٌةبترم ددوارب دد گ رد دادنارک عباوت

 |ه,| 200 ۳۲۰

 لوهجمامرب شدادقم نیرتهب هک تسا یتبثم ددع 0) ؛دننک یم قدص
 ییاهببات یارب هک تسا هدش هداد ناشن رگید ةزات یاهراک رد .(تسا

 «یبسانم یژولوپوت دد (داهچ) اي ؛|مب| < ۱د۰۵ (هس) هک ک رد
“ahs yi” ۲3ءدشاب "رود" زا 7 (جنپ) اب دشاب باوک عب ات  

 .مینکیم تباث اد (ود) اجنیارد ام لاثم ناونعهب.|م,| < » میداد

deadly Sos f(z) = 24 یو ایم" 1... دینکضرف dyad 

-|a,| <n AST cas یقیقح اه ۱ Se > 

sli) cue Gite lea, نوح olay 

f(2)= Daz" = Da,2" = f(z) 

 .تسا دارقرب 9 رد 2 ره یارب  ed fo KY) dmدوحمهب
 ,صاخ تلاح رد ؛تسا نراقتمیقیقح  f(z)و رگ ا تسا یقیقح

 نوچ «نیارب هوالع .دشاب یقیقح رگ ا اهنت (تسا زراكت نوچ)

   »/۱)۰( <۱ًةمين یود اد  (نبیاپ همین ار ظانتم) یالاب همین
 ًأرظانتم) یالاب  deal(نییاپ  t(D)هظحالم ار ۴ لکش) .دداگنیم

 (.دینک
  

  

Aw 

aN 
cia nena 

4 :       
  

 نروست لواپ / خابربیب سدح

 شیپ یتح «دننکیم یزاب 6 ددیصاخ شقن باوک عباوت هکنیا
 «الثم .دوب راکشآ زین ۱۹۱۶ لاسرد خاب ربیب سدحندش ح رطم زا

 یگ ژیو دنچ اب هارمه) اد  یگ دیدنيا ۱لاون ورک ۴ لاسرد

 هاگنآ ؛|۱<|2 و دشاب ک درد  رگا هک درک تباث (رگید

۱۲) ۱21(| > ۱)2(۱> ۱6۱۶۱۱۱ 

 اب ؛|2] ۸ ةرياد ره یفد رب |ع(2)| هک تسا ینسمنیدب هک
 ربارب ٩ درد عباوت ًةمه ممینیم نیرتکچوک و ممیسک ام نیرتک رزب
 نیا اب .(دوشیم هجیتن زین حاجوعا ٌةیضق زا بلطم نيا) دوشیم
 بیارض كت كت هک سدح Gu! (Soa k ندوب لانیرف یارب دهاش همه

 The pe ؛تسا هدوب ناهذا رد ًاتتمطم تسا ممیسک ام زین

 ط رد ات تسا هدوب ot جیاتنو مود بی رض ةبضق تابثادد رتشیب

 .(مود لصف ]۱٩۱[ هب نینچمه .كل.د) سدح دوخ

 .تسویپع وق وهب تهجنیدنچ رد خب ربب سدح ًةنيمز رد تفرشیپ
 :دن ریز ح رشهب ی زج جیاتن زا ع وز هس

 صاع ,) یارب |, | < ۱

\a,| <n ۰۲5 زا یصاح یاههددریز یارب  

 کگ رزی یفاکةزادنادب 6 یارب |۵,| < ۳
 (.دینک ع وجر [۷]و [۳] هب تاهجریاس رد تفرشیپ ةدهاشم یارب)

 موس بیرض ًةیضق .دناهلمآ تسدهب یدنک هب لوا عون جیاتن

 ترجاهم کی رمآ هب اهدعب هک كچ نادیضاید ۲رنوال اد 2۳|۰| < ۰
 اب "الماک و فی رظ ءقیمع وا تابثا .دومن تباث ۱۹۲۳ لاسدد درک
 لیسنارفید ةلداعم شود .تسا تواافتم خابربیب مدد ٌةهیضف تابثا

esرطاح هب رگید فرطزا و شتمدق رط اعهب فرط كي زا رت وال  

 .تسا هجوت لیاق یلک سدح یارب ژناربد تابثا دد شندشرهاظ

 تباث "|| <" ع ون زا یرگید ٌةیضق چسیه لاسیس زا زواجتم
 ۱۹۵۵ لاس رد .دندوب تدافتم اهشود مه نآ زا سپ و دشن
 رد رنوال ناراکمه زا نامز نآ رد ودره هک رفیش و "نایدب اراک

C2 

 5 دد یاهژیو تاربیغت تاسح زا هدافتسا اب دندوب دروتناتسا

 بیت رتهب مجنپ و مشش بیارض یایاضق .|۵+| کی ۴ هک دندرک تباث
 یاهناهرب ۱۹۸۴لاسات .دندمآ تسدهب ۱۹۷۲ ۱۹۶۸ یاهلاسرد
 bn li sly Jo box ott Gadd و ینییزاب یلبق ةدیچیپ
 .دوب اجرب اپ زونه سدح ۶ زا رتگ دزب

 رد "القتس) هنودوید و *یکسنیسوگ ور و ۱۹۲ هرد ؟ انیلناوس

 زاات ودهب طوب رم هک دندرک تابثا هیضق ود ًاودب (۱۹۳هلاس دود

 سدح هک دننکیم مکح بیت رتدی اههیضق نیا .تساه"هدرریز"

 رد (كي)«هک یعباوت یارب :تسا رارقرب ریذ تالاح یارب خابربیپ
 dae هعطق لماش ]1 (ظ) ینعی) دنتسه نوگ هداتس درب یاراد

 یقیقحاهن آ بیا رض مامت (ود)و«(تسا اذمق نآ ٌةطقن رهنیب لصاو

 هدرک تباث ۱۹۱۷ لاسرد ار LSI) یصاخ تلاحرتوال) .دنتسه

 یاههدرری ز هک دوب هدش هداد ale «توافتم et یتهج دد (.دوب

 .دننک یم قدص بیارض ومنزا یرتقیقد یاهدروارب دد 6 زا ینیعم

 بیارض هک دنداد ناشن ۱۹۶۶ لاس رد ۲ كنرموپ و ۶ ین ولک «"الثم

1. Gronwall 2. K.Loewner 

5. W. Rogosinski 

7. Ch. Pommerenke 

3. P.Garabedian 

4. R.Nevanlinna 

6. J.Clunie



 ۱۳۶۸ نیدرورف ,۱ هرامش ۰۷ لاس ,یضایر رشن

 میداد 5 رد ره

> | ,4 

 زا ۳۸ ةحفص 3.3( تسا دو ولتیل لار گنا دروار كد amend ye رتمهم

 هاگنآ .دشاب 5 رد ز رگا و ۰ < ۲۱ رگا :([۸]

wed. (fee Y7 J o 

 هاگنآ :(2) > 27

=f fe) 4, 
  ۱ل زد ۲7

on!)ٌةبساحم اب و تسا یشوک لارگتنا ًهیضق تدوص نیرتهداس  

peناوستیم  OT32 میدی ونیم (.دروآ تسدهب اد z=re" 

 سپ ۰0 >> زع*

 هجا[ بل«
۱ 1 | f (rei) |da دن 

yar 

         

  

  

 ناوتیمیناسآ هب .تسا را رقرب (ه, ۱)رد مره یارب یربا رباننیا
 نیا .تسا ممینیم م >- ۱--۱/۶ دد تسار فرط هک داد ناشن

 هسک میریگ یم Arms و _— A ریخا —_ رد ار م رادتم

la,| < ee > 

 نیرتگ دزب یاداد هک داد ناشن نیتشنرئاب ۱۹۷۴ لاس رد

 یرباربانبیت رتنیاهب 2 تسا هبت رمره زا نکمم یلارگتنا نیگنايم
 یقیقحددعره و ک رد ز ره یاذاهب :درک رتهب اد دوولتیل لارگتنا

 میداد 3

] ۱۵۵۵ J 7 ۱۳۳۵ 
 هک دوشیم هجیتن تسار نرط ًةبساحم زا ۲ >۱ تل اح رد

۱ 
 ۰ ۱ تست

 هک دیهد ناشن یلبق تابثا زا دیلقت اب .نییرمش

  

6.۱ <inw ۱۳۶ 

 نتشون اب ؛5 رد  ضورفم عبات ره یارب

B2)= fA)" = 2+ S bua ۱ 

۳۶ 

 طرش اب) یناوت یرس تروصهب یسبطق تاصتخم رد ار  رگا
 میداد ميسيونب (۵۱ ۱

 J (z) = (re'*) =< سوت

D'a,r' cos (ka) +i > a,r" sin (ka) = 

=U(z)+iV(z) 

 تایضایر رد .دنتسهیقیقحریداقم اب 2 زایعباوت ۲ و [] نآ رد هک

ottهاگنآ «دنشاب حیحص دادعا » و ررپ رگا هک دی اهدید  ch 

 یریگل ارگتناددودهب ود 605 (۵) ای وزط (9۵) تدوصهب یتاثلم

 یلو «دندمآعتم [-7, 7] ةزاب رد ۵ هب تبس

f [sin (na)]* da=7 

 ره یازاهب نیا ربانب ۱< ۳

 «تسا ۵ زا fe) ak هدلارگتنا عبات نوج

۲ 0 ۳ ۳ 
sin (na)V (re) da7 ۳ ,@| 

|sin (na)V (re'*)|da > 

=* f |sin (na)|V(re'*) da 

 دد 0 رگا - دوشیم هسجیتن  تشاگن تیصاخ زا ریحخا یربارب

 "المتحم یربارب ان كي زا نونکا .تسایفنمریغ 2(7) «دشاب [۰, 7]
LT &یارب) مینک یم هدافتسا یفیقح ریل ان تساررس ید  oli} 

otدینآوت یم  “Sieًةهحفصهب  Yorدینک ع وجر [1۳]زا ): 

 ]510 000)| <» وزط (0), هک < ,2۱۲ 1

 میداد یرباربان نیاهب هجوت اب

¥ Jay"| <n [” sin(ayv (res) da 

3 

o 

۳7 

  f sin (a)V(re*) daاو

=na,=n 

 لیم كيهب نییاپ ترطزا اد مناوت یم .تسا هاوخلد ۲ <۱ نوچ

 .درک لماکاد تابثا بیت رتنیدب و داد

 اهلاس و
 عون زا بو ًةیضف نيلوا .دوب هدش تبا سدسح نیا شیپ

 ,< یا رب هک درک تباث دوولتیل ؛دش هئارا ۱۹۲۵ لاس رد |ه,|

؛دشاب یطح اهی, یگ رزب بت رم هک دشیم هدز سدح



۳۷ 

 :دشريز بل اج دایسب سدحهب رجنم نیلیم و فدبل راک

 و دشاب ک دد رز رگا -(۱۹۶۷) نیلیمسفادبل سدح

log f(z)/z => a3" 

ASST 

۳ a x » > (éleil* کم( n=\, 

 رظن هب =log k(2)/z ) (۶)۲/۸* «باوک عباتیارب نوچ
i=) 

 ۰6| < ۲/۸ ۰ ره و ک رد رک ره یارب هک دشاب داکشآ دسریم
 ناشنناوتیمتسا هزادنا زا شیب ینیبشوخ زا یکاح رادنپ نیا

 باجیا اد یلاپ - دوولتیلا سدح یتسدد « رادنپ نیا یتسرد هکداد

 هک دیوگ یم نوسترباد سدح دننام نیلیم.فدبل سدح .دنک یم

 موهفمهب ینعی رتفیعض یدحرد دسریم رظنهب راکشآ هک بلطم نيا

 دنداد ناشن نیلیمو فدبل .تسا تسرد .لوا بیرض رو نیگنایم

 جابربیب سدح زا رتیوق هک اد نوستربار سدح اهنآ سدح هک

 دن دش بجعتم ناسانش راک زا ae بیت رت نیدب .دنک یم باجیا تسا

 نیلیم.فدبل سدح نامه luis تسا هدرک تب اثژناربد هک ی زیج هک

 :تسا

 es زا یهاگتسد یکی - دراد یلصا رصنعود ژئاربد تابثا

 زا یتمسق) رن وال لیسنا رفید ٌهلداعم یرگید و نامزهب هتسباو ینزو
 نامزرتماداپ كيهب هتسیا و زین نآ هک( موس بیرض كيسالک تابثا

 یرباربانزا نامزهب arly یتدوص اهنیا بیک رت زا ژناربد .تسا

 یربارب اناب و ربتعم اراکشآ ۶ -- ند یازاهب هک دزاسیم نیلیم_ندبآ

 رظن هب و) هناک ریز باختنا .تسا رپارپ 7 2 ه یازا هب نیلیمندبآ

 دنک یم نیمضت ینزو عسباوت (ی"اسآ هزجعم" ناسانشراک زا یکی

 مزالیگژیو .تسا رارق رب یربا ریان ؛دد رگ یمرب رفصهب ۶ یقو هک

 میمعت یسدنه قوف یاهیاهلمجدنچ دد یرباربان كيهب ینزو عباوت
 .دوشیم رجنم هتفای

 تابثارد هن اما «لحار یا رب ژنا ربد یوجتسج رد مه رت ویپماک

 شداک رخاوا زا یاهلحرم رد ژناربد .تسا هتشاد یشقن وا ییاهن

 ات تفرگ سامت ودرپ هاگشناد رتویپماک مولع هورگ زا یچستوگ اب
 دادعازا هدافتسا اب دوب هدزسدح هک | ریب ربا رب ان یتسرد «واكمک هب

wh lolsدرومرد خابربیب سدح تابثا-لصاحروآ باجعا جیاتن  

 یلک شود هک دوب رما نيا زا یاهدننک مرگلد هاوگ -لوا بی رضیس
 یچست وگ دشبج وم نینچمه جیاتننیا .دیسر دهاوخ هجیتن هب ژنا ربد
 هک دهاوخب وا زا و دریگب یکسا اب

 دوآ بجعت .هن اي تسا هدش تباث "البق یرباربان ایآ دوش ایوج

 ۱۹۷۶لاسرد رپساگ ویکسا رتشع راک كي زد یرباربان نيا «هکنیا

 عسباوت یگژیو كسی بلاج قافتا كيرثارب -[۱] دوب هدش تباث
 .درک لیمکت اد طانخم ٌةهيضق كي تابثا ؛یقیقح ریفتم اب صاح

 دیدرت و كش اب تسخن «دوب ینالوط زاغآ رد هک نا ربد ناهرب

 هدش هئارا خاب ربیب سدحذا تسددان ییاهناهرب "البق .دش ورهبور
 یسدنه عباوت 4 bi راتیمس رد دیدج ناهرب «لاح نیا اب .دوب

 رد aa ) وط ًةسلج جنپ دد (دوب oT وضع زین نیلیم هک ) دارگنینل

 سامت نیسن اکسیو هاگشادزا

 نروست لواپ / خابربیب سدح

 تابثا رد اد لمع نیا "البق) .دیآیم تسدهب زراكت درف عبات كي
 هاگنآ گ >  رگا (.میداد ماجنا خاب ربب ٌةيضق

 ۱۷۲)2۲(1 > 2و۲ جا

 =cle Sb saad vary dle os b ۱ ۰ ره یارب ینعی
 -[۱<|,0 «5 دد درف عبات ره یارب هک دنتفای تسد یعیبط سدح

 (.ط,|< ۱۴ هکدندرک تباث اهنآ)

 زا هک دیهد ناشن مود ةشيد لیدبت نوداو زا هدافتسا اب .نیومق
 .دوشیم هجیتن Chips سدح یل اب-دوولتیل سدح

weیل اب-دوولتیل  Jl loنیا و دندرک در وکس و ۱تکف دعب  

 موهفمهب || <۱ رتفیمض یمک سلح هسب نوسترباد دش بجوم
 :دوش تیاده نیگنایم

 2(2) > 21,2۲ 1۵ + ...رگا )۱٩۳۶(۰ نوست رب ارسدح

۰۱-۳|۷|۲ 1-۵۰ |۲۰ ۰-1 |, ASS <n ABV od Sos 

 اد نآ یوق تروص یتح و خابربیب سدح مه نوسترباد سدح
 نامه نیا عقاو رد (.[۸]ذا ۶۶ ٌهحفص .دل.د) .دسنکیم باجیا
 .درک تباث میقتسمریغ دوطهب ژناربد هک تسا یزیچ

 كي هب و op Yb ةبت رم زا یاههشب رهب عود ةشيد لیدبت دارکت اب

 .میوشیم تیاده زراكت یلیلحت عب iG eb متی داگلهب «یدح موهنم

 اریبیرض یاهیرباربان زا یدیدج در یکسن ورگ ۱۹۳۹ لاس رد
 یلک لحهاد كي تهجددیمهم مدق دش تباث اهدعب هک درو تسوهب

 عورش کدد  عبات كي اب یکسن ورگ .دشابیم خاب ربیب سدح یارب

 عیات هری بیارض ههدرک

og l= FO) _ $$, st 
 زا ه سه

 .داد دا رق هعل اطم دروم تسا یلیلحت ۲۷ و 2 ریغتم ودهب تبسن هکار

 بیا رض"یاهدروارب زا یهانتمانیاهداوناخ یکسن ورک ی اهب ربا رب ان

 نارک هک تسا نیا مکح «یمسد روطهب) .تسا هر *یمتیداگل
 ,A «یپسانم ti اب گرد عباوتهب هتسبا و )¢;;( یهانتمان یاهسیرتام

 (.تسا

 :دن امیم یقاب لکشم لاوس كي ؛یکسنورگ یاهیربارب اد ٌهئارا اب

 یاربناوتیم اد یر یمتیداگل بیا رضهب طوب رم تاعالطا هنوگچ
 ینعی هدرب راک هب عب ات زا 4, ی ومعم یرلیت بیا رض «2, ددوارب

 .دیناسر "ناوت" هبار یکسورگ یاهی ربارباس ناوتیم هن گچ

 و ۲فدبل طسوت داتفه و تصش یاهل اس رد ینوگ ان وگ یاهکینکت
 یارب و دش هئارا اکیرمآ رد دلا رج زتیف طسوت و یوروشرد ۲ نیلیم

 هلمج نآ زا ؛تفد داکهب*|ه,| کی(" نیشیپ یایاضق ندرک رتهب
 ۰2,[< ۱2۰۶۵۷ ۶ هک داد ناش ستیوروه ۱٩۷۸ لاس زا لق
 6 لیلقت تهج دد خیدات بسحرب هسک ییاهششوک هدهاشم یارب)

 (.دینک هظحالم ار ]٩۳[ ٌهلاقم تسا هدش

M. Fekete 2.N. A. Lebedev1.  

I.M.Milin3. 
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TA 

 -شیپ تدوصهب ناهرب ol ةخسن .دش دییأت ۱۹۸۴ هم و لیدوآ
 و ؛دش هصال و ینیب زاب ًادعب ناهربنیا .[] تفای داشتنا پاچ

 نیا زا صاخ بیارض زاكيرههب طوب رمیاهناهرب زا یعرب الاح
 اسرو وناربد ناهرب .دن رتلکشمو رتینالوط بتارمهب [یلک ] ناهرب
 ؛فالتخا یک دنا اب ییاهن اهرب هظحالم یارب) .[۵] دش پاچ ۵

 (.دینیب اد [4] ؛[۱0] «[1۵] رتشیب تاحیضوت یارب زین و
 تفرشیپ و شنی رفآ ثعاب خابربیب سدح یور نانادیضاید داک

 یاهلیسنا رفید هی رظن و رفیش یتارییغت شود لیبق زا) یی اههی رظن

 دشن هتفرگ راک هب ةناربد لحمار رد ًامازلا دنچره هک دش (یعب رم
etتسینینعم نادب هتبلا نیا .دند رک ادیپ درب راک رگید یاهاج رد  

 :رنوال شور .تسا هدرکن یاهدافتسا ناینیشیپ یاهراک زا ژنا ربد هک
 ٌهيضق و (یکسنورگ یاهیرباربانینمض روطهب و) نیلیمفدبل سدح
 ریث ات ییاهن لحدد همه ژناربد میظع مهس اب هارمه رپساگ یکسا

 .دنتشاد یاهداعلاقوف

 ؛تسا هدش لح یسدنه عسباوت 4, bi a اسم نیرتفورعم دنچره
 یاهدروآ رب. الثم .تسا یقاب هتشزنیا دد یمهم یاهلاوسزونهیل و

 Gly wt Slay chap یلیلحت عسیاوت بیارض یارب یفیفد

 هتخانش زونه دودحم ومن اب 6 رد عسیاوت یارب و 2, رد عباوت

 سدام رد هک یللمل lox ییامهدرک كي رد ژنارید راک زا .دناهدشن

 لئاسم یدایسب و .دش لیلجت دش رازگ رب ود رپ هاگشاد درد ۵
 «دنای رم هاگشناد رد .دش داهنشيپ دیدج یست اقیقحت یاهتهجد دیدج
 .دش مالعا طلتخم زسیل انآ ةزيو لاس ۱۹۸۵-۱۹۸۶ یلیصحت لاس
 رد :تفر دنهاوخ راک هب ژناربد صاخ یاهکینکت اجک رد و هن وکج

 درواتسد هسک دس زیم رظنهب ملسم یلو دش دهاوخ نشدور هدنیآ

 ؛صاح عسباوت رد بلاجو دیدج یاهداک یارب یسک رحم ژناربد
 .دوب دهاوخ طلتخمزیل انآ و یمبات زیلانآ ,یزاسهنیهب ةيرظن

er 
1. R.Askey and G. Gasper, Positive Jacobi polynomial sums 

Il, Amer. J.Math., 98(1976) 709-737. 

2. S. Bernardi, Bibliography of Schlicht Functions, Mariner, 

Tampa, 1983. 

  

  

 ... عوقو لامتحا
(n> ¥) us nose &hشاقرا هک دی ریکپ رظن رد ار  esl J ebay,رد .دناودش عیزوت  aiتدوص  

 clam 25 lols Mole 51 capt ale ol) eh لقادح (۱۳۶۸ ۷ ۱۳۴۹) یمقد ۴ ٌلابند كي هکنیا لامتحا

 ی 0 ۱

P\=Py=Py=0 

Py= yo7f 

Pryye = OOTY ۳ 

 :دوشیم

lyنیارب :   
 



 ناتوسکشیپ اب رادید ۳۹

 ناتوسکشیپ اب رادید

 ,سیددت رادهدهع هک یناسک نیلوا و ناتوسکشیپ اب shat .درذگ یم نا ریارد هاگشناد سینأت زا OSes زا شیپ

 نیماغ یاهتیل اعف و هاگشاد خیراست نیودت یارب یشذرا اب عبغه ,دناهدوب یهاگشناد ماظنرد تیریدم و ,یزی دهمان رب

 یضایر سنا رفنک نیمهد رد اهنآ تارظن و تارطاخ تبثو توسکشیپ ناداتسا اب هیحاصمرکف .دروآ یم معارف صاعم

 ۶ د۲ ۲۳ و عهد۵ر۲ ٩ یاهزور رد یتدحو یقدیلعرتکد یاقآ اب وگعفک نیل وا ,هشيدنانیا وریپ و دش ح رطم دوش

 و «یناهشهش شوایس رتک د ,یهاشورسخ ناردارب اضرمالغ رتکد نایاقآ زا دندوب ترابع نا رگ هبحاصم .دیسر ماجناهب

pl verb atهبحاصم  a Velieهلجم نیا ؛یضای» روش داشتا دا سس .تفاین راقشتا یارب یبسانم لحم و لاحم  

 بیت رث لاسف نهچوعه صدام tei eR tales 3 aie epee ار رکق نیا ًاععیبط دوخ فادها یارجا رد

 ییحی و «یناهشهش شوایس رتکد هدازهب یدهم رتکد نایاقآ و دش ماجنا ۶۷ رهد۱۶ و ۶۷ ر۵د۱۵ یاهزود رد هک داد

 .دیآیم صیخلت یکدنا اب هیحاصمود نه نتم ءاجتیارد .دنتشاد تک شش نآ رد شیات

  

 ؟دیدوب هدرک لیصحت نونفلاراد دد امش 0

 عقوم نآ .مدوب هدناوح سرد هیملع ًةسردمرد نم یخ :یتادحو

 و تورث هیملع نونشلاداد :دوبن رتشیب ناتسریید داهج نارهت رد

 «میتشاد مه یناریا pls یلو دندوب یوسنارف نیملعم رتشیب .فرش

 هدرب مه یبوخ ملعم و دادیم سدد تایضاب د یتب اکنت دیحو الثم

 اب کو

 یندحو ۱ يقنيلع ۳

 تالیع>خ)۱ تسا رثهب .میداد امشزا یداپز یاهلاوس رتکد یاذ۱

 یاهلاسرد وجشن اد مازعاهب (te تسایکیه .مينک عورش ایش یلاع

 ؟دییامرفب یناحیضوت مدد یناهج تگنج )۱ لبق

 یارب وجشناد هرود ۶ "الک ۱۳۱۲ ات ۱۳۰۷ لاس زا ؛یتدحو
 هاگ دید كي شیادیپ وریپ رما نیا و دندش مازعا اپوراهب لیصحت

 نیا .دوب هدش مک اح هنایمرواخ ٌهطح ٌهمهرب هک دوب هناها وخددجت

 یسدنهمو مولع یاههتشد رد لیصحت یارب هدمع روطهب نایوجشناد

 ًارثکا هدود نآ رد اهن اتسریبد مولع نیملعم نوچ و دندشیم ما زعا

 PS ًاعیط دوب هسارف ام یجداحخ نابذ و دسدوب یوسنارف

 یدودح ات هسنا رف هرود نآ رد هتبلا .دنتف ریم هسنا رفهب نایوجشناد

 .دشیم بوسحم زین یملع تایقرت و ملع نوناک

 یارب دندرک یم باختنا ناحتما اب هکاد رفت هه لاسرهرد

 هک مدوب مجنپ ةدود لصحم نم هلند 5 pga ما زعا فلتخم یاههتشر

 مجنپ هدود دد .میتفر یضایر ًةتشر یارب رگید رفت جنپ ها رمه هب

 Li و دندوب هیسناسیل دارفا ٌةيقب و وا wd ذوب مه یدورتشه رتکد

 و ینف یاههتشر مه عقوم نآ دد هتبلا .مدوب هدش لوبق ملپد اب نم

 تایضاید هب ام یلو تشاد ار شدوخ صاخ ةبذاج یسدنهم
.میدوب دنمهق الع



 ۱۳۶۸ نیدرورف ۰۱ ؛رامش ۰۲ لاس ,یضایر رشن

 رانیمسنآ دد سانشرس نانادیضایر زا یرایسب و درک یم میظنت ارنآ
 .میدش انشآ یدایز دع اب قیرط نآزا اسم و دنتشاد ینارنخس

 تبون كي دندرک یم راک یصخشم یاههژورپ یور هک مه یدارفا

 .میتشگ رب Ol plas هک منک ینا رنخس دوب را رق مه نم .دنتشاد ینارنخس

۱۳ > GSs Ha os Lt © 

 جلاک لایرپمارد و متفر ناتسلگناهب ۱۹۴۸ لاس رد نم Ay :یت دحو

 لاس ۲ ضرعدد نمو دندرک لوبق ارم سناسیل اهنآ .مدش لوغشم
orمریگب دیدج سرد یدادعت مدش روبجم هتبلا .متفرگ یرتکد  

 Fe ieee of alt pam گنج زا لی تی همان رب نوخب

 Gas 95 .مدنا رذگ هک دوب یسو رد ًةلمجزا یموتنا وک كين اکم و نردم

 یرتکد ۱۹۵۰ لاسرد و مدنازذگ ار مزت دعب و میتشاد مه ناحتما
 .متشگ رب ناریاهب و متف رگ

 ءدش یمن پاچ ات رود نان اد زن مقر :یندحو

wiیاههناخب اتک رد و دسند رک یم ریثکت هتس ۲۵ رد ارد نآ  

 .دند رک یم عیزوت یضاید یاهوتیتسنا و یضایر یاههدرگ

 ؟دیتشگرب ناریاهب یرتکد جد تفایدد زا سپ ۵

 ناریا هب یسمش ۱۳۲۹ لاس ینعی ۱۹۵۰ لاسرد هلب بو
 وج و تفن ندش یلم تضهن نایرج اب دش فداصم هک متش 3

 متشادنیسایس یاهتیل اعفهب یشیا رگ نم هتبلا و

 دارفا یدایز دادعت تیبرت اب طتف wh مدرک یم رکف نوچ
 دارفا هنرگ و دشاب هتشاد یعقاد تفرشیپ دناوتیم هد رکلیصحت

 نامز هجیتن رد .دن وشیم هدیشک یف رط رههب اهزاب تسایس ٌةلیسوهب
 .مدیدیمن بسانم یسایس تیل اعف یارب اد

 ؟دوپ هنوگچ یملع وج دیدرک ۱6«: عورش امش یتقد

 دایسب یملع یاههتشد و یضای رهب شیارگ .دوب دب یلیخ :یتدحد
 اههد رکلیصحت یا ربیع امتجا تیثیح مید رک یعس یلیخ ام .دوب فیعض
 گگنهرف ترازو رد هک ناداکمهزا یضعب كمک هب و مینک مهارف
 یارب یرتشیب یدام هافد میدرک یعس دنتشاد لافتشا زین عقوم نآ

 یو .دوش رتشیب مولع یاههتشر هبذاج ات pes مها رف یریبد لغش

 یزاسوراد و یکشزپ ریظن ییاههتشر و میدوبن قفوم نادنچ هتبلا
 یلیخ مولع یاههتشرهب تبغر و تشاد تیباذج رتشیب یلیخ هریغو

 .دوب رتشیب نایوجشناد دادعت زا ناداتسا دادعت اهتقد یضعب و دوب مک

 ایآ ؟دوب هنوگچ هاگشن اد داتسا ناونعهب امش یعامتجا تیقوم
 ؟دننش اذگ یم مارتحا امشهب

 «میوگب ار تیعقاو مهاوخب رگا یلو ؛تسا یبلاج لاوس :یتدحو

 باسح هب هک دوب قوقح و یکشزپ ناداتسا رطاعهب رتشیب ام رابتعا

 شذدا عایا نآ ًاعقاو نوچ .دندادیم شزرا رادقمكي مه امهب اهنآ

 ؛دوب هدش هتخانش نادنچ ندوب ققحم اب یداتسا لثم یملع تیل اعف

 لابند هک میتسه ییاهمدآ هکدندوب لئاق ام یارب اد رابتعا نیا طقف

 «ییامه لالج لئم یدارفا رطاخ هب رتشیب مه نآ میاهتفر تایونعم

 .دوب ناگیاش رتکد "الثم ایو «هرفنازورف

st io @امش تالیصحت همادانایرجو هسن اوف هب میدرگرب «یتکد . 

 دود دعب .مدش هیسناسیل یسنان دد ۱۹۳۶ لاس رد هلب :یتدحو
 ۱۹۳۸ لاس رد یلو مداد همادا سیدابپ هاگشناد رد اد یرتکد

 ًةيلک درک زورب هسنارف و ناريا تقو نیل ود نیب هک یفالتخا رثارب

 ناريا هب یدوف یلیح دندوب رفن ۵۰0 دودح هک ار یناریا نیلصحم
 هدنام ناشتالیصحت نایاپهب یمک تدم هک دندوب اهیلیخ .دندنادرگ رب

 ناریا هب اد همه و دنام مامتهمین مه اهنآ تالیصحت یلو دوب
 اد دارفا نیا تالیصحت ثگنهرف یل اعیاروش ناریا رد .دندناوخا رف
 لداسعم مه ارم تالیصحت هلمج زا «درک یبایشزرا یرتکد لداعم

 لوغشم ارسشناد رد دایشناد ناونعهب دنداد هزاجا و دنتخانش یرتکد

 .موش راک

 .دوب هدش سیمأت مه نارسمت هاگشناد ؛دیدعآ امش ینتد ًارداظ ۵

 ؟ارسشن ادهب دیتف» و دیتفرن هاگشن ادهب ارچ یلو

 عولع یاههتشر یلو دوب هدش یسیسأت هاگشناد هتبلا هلب :یتدحو

 دوب اجكي طقفو دوب لحم كي رد یل اعیارسشناد اب ۱۳۲۷۰ لاس ات

 ۱۳۲۰ لاس ات ارسشناد cle دد و دندادیم سرد تایضایر هک

 .دوب نارهت هاگشناد وزج

 ؟تشگرب امش اب مه یدورتش» رتکد ۵

 .دندرگ رب دندش روبجم دندوب هسنارفرد هک یناسک یمامت :یتدحو

 سیداپدد ناشیا .دوب هدرک مامت ار شلیصحت یدورتشه رتکد هتبلا

 هتفرگ سناسیل هلاسکی عقاو رد نوچو درک یم داک نات داکیلا اب

 مه دندوب هیسناسیل هک یدارفا هتبلا .درک مامت رتدفز لاس ۲ «دوب

 .دنریگب سناسیل هدابود لا دندوب دوبجم

oe Laws @؟دیدرکن دوبمک ساسح۱ تایضاید رد «دیتفر اجن 1  

 دندوب یوسنا رف ام نیملعم HSI .دوب C3 ام piss a :یتدحو

Geli nsدوب هسنارف ریظن ًانیع ام یلیصحت . 

 ؟دوب یبوخ درگاش مه اجن ۲ یدورتشه رتکد ۵

 هکنیا یارب دوب ییانثتسا یوجشناد كي یدورتشه ۳ :یتدحو

ILSاجنیا هسک اهیضعب هک میوگب زتنارپ یوت .تفرگ سناسیل  

 رتکد و .دنتشگ ربو دنریگب سناسیل دنتسناوتن اجنآ دنتشاد سناسیل

 .درک 6 بوخ ًاعقاو یدو رتشه

 ؟دیدرکیم »5 یسک هچ اب یرتکد زن یارب ٩
 اب تالداعم ًةنيمز رد مزت و مدرک یم راک رامادآ اب نم :یتدحو

 ناریا هب مود ثگنج ع ورشزا لبق ًابیرقت یلو .دوب یئزج تاقتشم
aS 5مت الیصحت ٌةمادا یارب هک ۱۹۴۸ لاس .دنام مامت ان مراک و  

 دد هکد رک لقن وا و مدرک تاقالم مه وا lw poe Goa هدابود

 تحت نوچ هتفر اکیرمآهب اجنآ زا و ایناپساهب هسنا رفزا کنج رود

 یسایسراکفا مهو دوب یدوهب مه اریز تشادن تینما رلتیه تموکح
 هتسشن زاب ۱۹۳۹ لاسرد و دوب ریپ یلیح وا هتبلا یلو .تشاد بج

 .دوب هدش

 ؟دوب هنوگچ هسن ارفدد عقوم نآدد یملع تیلانث

ةمانرب لاس یادتبارد هلاسهمه هک تشاد یراتیمس رامادآ :یتدحو



۳۱ 

 و دادیم سدد یلالدتسا كيناکم یمطاف روسفورپ "الثم «تشاد

 رفروه رتکد اب و درکیم لح هلأسم شیارب یریزو دمحا رتکد

 ce نآدد .درک یم لح موجن ال اسم SUS یضاید رتکد یارب

hayیدنب میسقت ع ون كيو دوب هدرک مها رف تیول وا یعون تمدخ  
 تایضاید یسرک كي "الثم تشاد دوجو «یداتسا یسرک» تروصب

 ادتبا نمو دوب روب یلضفا رتکد شداتسا هک تشاد دوجو یمومع

 هب وب لآ رتکد اب هسدنه یسرک یداتسا و ؛مدوب یسرک نآ رایشناد

 یدورتشه رتکد و یمطاف روسفدرپ اب یلالدتسا كيناکم 2 ؛دوب

 یضایر رتکد مهار موجن یسرک .دوب یلیلحت كين اکم یسرک داتسا

 هک تشاد دوجو مه تأیه یسرک كي هکنیا لثم و تشاد ینامرک

 و دش سیسأت مه دامآ یسرک اهدعب .دوب رفدوه رتکد نآ داتسا

 نمهب یمومع تایضاسیر یسرک و دش نآ داتسا روپیلضفا رتکد

 هتبلا .دوب زیل اش یسرک دانا مه یدزافغ رتکد و .دش راذکاو

 یلد دوب هیجوت لی اف یدودح ات ماظن نیا رما ودب رد دیاش نم رظنهب
 مک مک هک هدوک در بجوم و دوب هدش لاذتبا ع ون th راچد اهدعب

 .درک رییغت

 Obese دییامرفب حیضوت یددرتشهرتکد موحرمهب مجاد یددق ©
se OFًاعقاو ؛دنتشاد تره یلیخ  teروطچ ناشر 6  fou, 

 یبیجع ًهظفاح .تشاد درفهب رصحنم یتاصخشم یددرتشه :یتدحو

 قوذ و دوب رعاش مه شدوح «دوب ظفح رعش تیب اهرازه ؛تشاد

 زا هتشذگ .دوب هعلاطم لها و دناوخیم باتکدایز و تشاد یبدا

 Wala .دوب یرونخس درمو درسک یم ینارنخس مه بوح یلیخ نیا
 دد .تشاد یبیجع دادعتسا و دوب بوخ یلیخ شا یضاید قوذ

 یرتکد ةجدد هک ینامز ات هسنارف رد و دوب لوا درگ اش ارسناد

 نادنچ رگید تایضاید رد اهدچ یل و درک یمداک بوخ یلیخ تفرک

 تسنا وتیم ًاعقاو دادیم همادا ار یضاید راک رگا .د رک یمن یاهمل اطم

 موهفهب دیاش هتبلا .دراذگ یاجهب دوخزا تایضایر زد یمهم راثآ

 فلتخم یاههنیمز رد یعیسو تامولعم یلو دوبن یبوخ ملعم یعقاو
 lo aS ek Jo .دوب هدن ز «كگنج» كي تدوص هب رتشیب و «تشاد

 ام ًةعماجدد یدورتشه رتکد موحرم .منک نشود "الماک یتسیاب نم

 نابذ دوب بلاج ًاعقاو شی اهینارنخس هدوب هدرک ادیپ یدایز ترهش
 مه یرعش شیاهف رح نیب و .تشاد یصوصخم ةجهل ؛تشاد ینیریش

 تیباذج نیمه طقف دیاش ؛درک یم باذج ار شتبحص هک دناوخیم

 ناشیا هک دینک یم یبایذرا نینچ امش رگا یلو ؛تشاد اد یرهاظ
 موهفهب نادیضاید كي هن و دوب یعقاو موهفهب بیدا كي هن ًاعقاو

gil?رکف هدرکن یادخ میوگب مهاوخیم طقف مرادن یراک نم  
 زا و دزادنایب هاد یزاب یچوه تساوخیم یدورتشه رتکد دینکن
 رتکد .تسین تسدد یزیچ نینچ "الصا .دزاسب هرهچ كي شدوخ

 شنمدازذآ subs wls“ رکفنشور كي هدوب یقداص مدآ ًاعقاو

 نامرهق كي اي .هراتس كي تساوعیم هک دوب هعماج وج نیا یلو

 .دوب هدرک ادیب ار رتکد و ؛دنک قلخ

 ۰۱۳۲۰ رودریش زا لبق دد وجشن اد مازعا ةعانرپ هسب میدرگرب بوخ ۵

 رفث دنچ ًاعمج ؛دنداتسرفیم یضاپد هند یارب اد رفن دنچ هدود ره رد

 مش یلیصحف سروب "الوصا و «دسنریگپ یرتکد ٌةسجدد دننسناوق

 ؟دوب زوطچ

 ::اتوسکشیپ اب رادید

 ؟دیتش اد هددد ن ارد یناشخ رد و هتسج رب یوجشن اد چیهای ؟نرتکدیاف ©

 نایسناوآ اهنآ زا یکی .مروآ یم رطاعهب ار اهیضعب هلب :یتدحو

 تفر دعب و درکن مامت یلو دناوخ سرد اجنیا لاسود وا .دوب

 ارسشناد دوب هدمآ هک یلوا زور دیآ یم مرطاخ .داد همادا و هسنارف

 هد رک فشک یدیدج ٌهسدنه تگ و نمهب داد و دوب هدرو آ هچب اتک كي

 هکنیا لثم نوچ «« نسگ ةسدنه» دوب هتشا ذگ مه اد شمسا .تسا

 ةچب یاهراک دح دد شاهسدنه هتبلا ؛دوب « نگ ذاو» شکچوک مسا
 نایسناوآ .تسا دادعتسا اب یلیخ هک دادیمناشنیل و دوب اهیناتسریبد

 اهسور ذوفن ریز اهلاسنآ رد نیوزف و «دوب هتفر ناتسریبد نیوزق رد

 و هدندناوخیم یسور هجراخ نابز ناونعهب اهناتسریبد رد و دوب

 بلطم زا هلب .هتفرشیپعب انم یضمب هب دندوب هدرک ادیپ یسرتسد اهنیا
 تایضایر رد یناشخدد ةرهچره ۱۳۲۰ یاهل اسزا سپ «موشن رود

 یضاید ناریبد :تسا هتساخ رب مولع ةدكشناد و ارسشناد زا دینیب یم

 دعب و دنتفرگ یرتکد هچدد و دنتفد ح راخهب هک ییاهنآ و «فورعم

 منک یم ضرع ناتتمدخ هک یمهم ُهنکن و .دندش یملع تّأیه وضع

 تایضایرهب تبسن هک میتشاد ین ایوجشناد ام دیدرت نودب هک تسا نیا
 ح رطم ناشیارب هفرحو راک "الصا و دنتشاد یاهقالعو قشعو دوش

 مه اهنآ «دنداد یرعاش و تایبدا قوذ هک ی ناسک لثم تسرد .دوبن

 ردیح رتکد «هرود نآ زاتمم نادرگ اش زا .دنتشاد یضایر روش
 .دمآ هاگشنادهب ۳۰ یاهل اس زالبق مه وا .دیآ یم مرطاحهب مه یوجر

 دد نایوجشن اد عضو و ییردت یلک GU ae عجار یادق ًانحا

OVدییامرفب حیضوت اههردد . 

 ناتسلگنا هب هکنیا زا لبق ۱۳۲۶ ات ۱۳۲۰ یاهلاسرد ؛یتدحو
 Aa Landy (gi «میتشاد وجشناد ات ۱۵ یلا ۱۰ دودح لاسره یورب

 Yd و دند رک یم تکر ش نآ رد رفن ۰ ؟هلثم هک میتشاد یدورو

 لاسره رد و دنتفدیم "الومعم ناشیات۵ مه اهنیا زا .میتف رگ یم ار

 عقادردو مداد یم سددیلیلحت ٌهس دنهنم .دندن امیم رفن ۱۰ دودح

 شش جنپ یاهتفه نیمه هب دوب دودحم هدکشناد درد ام یلصا راک

 رثکا قله مدرک یم هعل اطم یردق نم هیشاحرد دعب و سی ردت تعاس

 اب بطم لثم دنتشاد یرگید یاهراک یلک روط هب هاگشناد ناداتسا

 هدوب دودحم یلیحخ یشزومآ ٌةمانرب نوچ و .هررغو تلاکو رتفد

 ار اهسدد نامه ام .تشادن دوجو مه دیدج بل اطم ٌهئارا زیگنا

 بی رض اب دوب زیل انآ سرد كي لوا لاس "الثم .میدرکیم دارکت

 مه هسدنه و باسح تایلمع سرد كي «یلیلحت ةسدنه مه یکید ۷

 5 میدرک یم ح رطم ار یل الدتسا باسحو هسدنه لئاسم هسک ؛دوب

 lol wi (oy مزال دنوش ریبد دنتسا وخیم هک ییاهنآ یارب رتشیب

 تقو رایسبو دوبن ناسآ هریغد عبانم دوبمک اب مه اهسرد نیمه

 .تف رگ یم
 هچ هددد نآرد اد oly by Lig cpl hel ننکد یاةآ ۵
 ؟دندوب هتشون یناسک

 دد اد یضایر هورگ یوسنارف داتسا یدادعت رما ودب رد :یتدحو

 دد و .دندوب هتشون اهنآ اد همانرب نیا هک دندناخرچیم ارسشناد

 مه ام دعب هکدوب هدش سابتقا هسنارفرد مایا نامه ةمانرب زا مقاو

دوجو لقتسم داتسا كسی یسردره یارب .میدرسک یم ارجا ار نآ



 ۱۳۶۸ نیدرورف ,۱ هرامش ۰۲ لاس ,یضایر رشن

 روطهب یتاقیقحت یاهتیل اعف مه یهاگ .درک ادیپ یهاگشناد تلاح و

 یاهراکهب هک یباسح رتک د ,Si“ .دشیم ح رطم یدرف ابی یعمج

 داک یئزج تاقتشم اب تالداعم یور نم اب دوب دنمهقالع نیتشنیا

 یدافغ رتکد اب دیاشو دنک هدافتسا شیاسهداک رد اهنآ زا ات درکیم

 یلیخ نامتیل امن یلک روطهب یل و .درک یمرظنلدابت هنیمز نیارد مه
 Tole Ly bly yl گگنجزا دعب و کنج یاهلاس نوج «دوب دودحم

 میتشاد یضاید دوش غعون كي مه ام هتبلا .دوب لکشم یلیخ - مه

 یاهداک ماجنا و هعل اطم ًهلصوح هک دوب هدش بیس asl ade نیل و

 یاهلاس دودح رد تقومامت حرط هک اهدعب ات تشادن دوجو دیدج

 یملع داک ةزیگنا یددق و دمآ دوجو هب یناکت bt ح رطم ۰

 Tobe ًاشاتفآ اههرگنک و اهسنا رفذک رد تک رش لیاوا نآ .دش مها رف

 cg sind یاهداک هک دندوب یرامشتشگنا دادعت و دوبن

 Ol dd نالیصحتل اغ راف زا lois هک رعا وا نیا wo ؛دند رک یم

Golsیدنهقالع یدودح ات و دش ادیپ یدیدج ٌهیحور ننتفک رپ  

 یت اقیقحت یاه راک هب

 بیقعت ار

 .دمآ دوجوهب

ahd @هچ هیلوا یاسر زا و ؟دشیم نییعت هنوگچ هدکشناد  

 ؟دیداد یاهرطاخ

 ندادیأر زا لبق یلو دوب یباختنا ًاعقاو هدکشناد سیئر :یتدحو
 عون كي و «دند رک یم رظن لدابت رگیدمه اب یاهدع هک تسا یعیبط

 رتکد مولع ةدکشناد سید نیل وا .دندروآ یم دوج و هب یگنهامه

 (aS .دش سیئد ین ابیش رتکد دعبو «دوب سید اهل اس هک دوب یباسح

 یمازعا نیلصحم زا دوب یزراب یملع تیصخش مه ینابیش رتکد
 هدکشناد نواعم 5a te رتکد وا تساد رود رد و لوا ةرود

 ناک را زا یکی ناونع هب یباسح رتکد زا یتسیاب tals یل و .دوب

 و ینف غدگشناد رادگناش یباسح رتکد .عربب مان نارهت هاگشناد

ete oda!ناشیا مهار مولع ةدکشناد هدوب نآ  alدرک یدا ذگ  

 رتکد مه ار هاگشناد یمتا زک رم و «دوب مه نآ

 .تعادنا مار یباسح

 سی رد اعتدم و

 یرتکد رفن دنچ «دندوب هنفرگیرتکد هسنارف زا هک ین ادانسا نیب ۵

ahaa؟دنتشاد (۱:۱)  

 یکی دشیم هداد هسنارف رد یرتکد عونود عقوم نآ رد :یتدحو
 رتکد و یدورتشه رتکد ؛هنیسدوینوا یرتکد یکی و ؛اتا یرتکد

 ًعقاو اهنیا رثکا هک میوگب یتسیاب یلو .دنتشاد اتا یرتکد یدهتجم
 ار اهنیا هقالع و روش نیمه و دنتشاد یضایر دادعتسا و قوذ

boasدنتسنا وت یم تل وهس هب نوج «دوب هدناشک یضایر  a3) 

 .دننک باختنا یرگکید

 نایوجشن ادیهافرو یدام عضوهب حجاد مهیددقًافطل ننکدیاثآ

 aoa sh حیضوت اههرود ی

 *الثم «دنتشاد ار ناشدوخصاحخ تالکشم ًارثکا اهوجشناد :یتدحو
 سدادم یاههرجح رد ًارثکا لیاوا نآ رد یناتسرهش نایوجشناد

Aas JSدند رک یم ییدنز نادذگ نداد سرد اب و دنتشاد تنوکس . 

wdسرد مه هرود نآ رد هکنیا نآ و میوگب ناتیارب اد هتکن كي  

 نتفد هاگشناد ای نتفرگ ملپید "الثم ندادلیصحت ةسادا و ندناوخ

 تعضتسممانهب یاهدع و دشاب هف رم تاقبط صوصخم هک دوبن یزیچ

ry 

 و دندادیم یبوع ًاتبسن لوپ بوخ «سدوب 29 gern dh :یلدحو
 رفنع مه هدود رهرد . .مید رک یم یگدنز تحار وجشناد ناونعهب ام
 دش ماجنا وجشناد مازعا هرود ۶ و دند رک ما زعا یضایر یارب اد

 دودح دیاش هدع نیا زا .دندش ما زعا یضایر یارب رفن ۶ lear هک
 Sane ee جهاد ct ریکب یرتکد دنتسناوت رفن ۰

 Lae cols ار اهنآ مسا منا وتی یم نآالا و دندش یسرک بحاص اهدعب

osمنک رب : Any gg STیریزو دمحا ناکماک نورفهب «یدو رتشه » 

 و «یدافغ «دوبیلضفا ؛ینامرک یضاید «رفدوه «یمطاف دوسف ورپ
Patel aeیما زعا نایوجشن اد ءزج مه یدهتجم رتک د  

 لغاش و دنتشگ رب سناسیل اب مه اهیضعب .ینف ةدکشناد تفر هکدوب
 st ٌهدکشناد رد هک راثفا لامج لثم دندش

 تسناوتیم روتانس نرچ هدشروت انس هک یتقو دعب و دش رایشناد ادتبا

 اهدعب و دوب ریبد ادتبا

 .دیسر یداتساهب دوش داتسا

 "لثم ؟دوب هنوگچ هدرگ و هدکشناد یدادا تالیکشت نتکد یاقآ ۵
 اهادوشنپا د کرونسد و ؛دینشاد هدکشن اد یادوش اپ هدرگیادوش ای1

 وب هچ

 نیمه یهاگشناد هورگ ؛تشادن د وجو els رد هک هورگ :یتدحو

 نارهت هاگشنادرد یضایر هورگ سیئد نیلوا نم و دش ح رطمرحاوا
 یتفوم تالیکشت نارهت هاگشناد رد یهاگشناد هورسگ ماظن .مدوب
 ةدکشناد سیس ات یادتب ارد یلو .دتفیباج حالطصاهب تسناوتنو دوبن

paleدوجو مولع ةدکشناد یادوش میدوب هک | رسشناد نامهرد ای و  

 درد نم و دندوب یسرک بحاص ناداتسا نامه OT یاضعا و تشاد

 یلو Bad) ادوش وضع «متشاد یدایشناد ناونع هک یلاس جنپ تدم

aS Tayیاهراک ال وی اروشدد .مدوب مه اروش وضع مدش داتسا  

 ةمانرب ریظن «دوب ح رطم یرادا یاهداک رتشیب و دوبن ح رطم یملع
 و رییغت و .مهل اثما و دیدج مادختسا ؛یدورو ٌهقباسم تاناحتما

 دد زیچهمه نوچ ؛دوبن حرطم عقاو رد مه یسدد ًةمانربرد لوحت

oles!وب یسرک داتسا  > aSسدد یحطس هج رد دریگب میمصت  dat 

 یتقدیل و .دوبا رایتخا رد زیجهمه "لک و «دشاب هچ شداک حب انم ای

 Vt یشزومآ دداک دراو Legal 3 یهلل ریظن دارفا دیدج ی رس

 .دمآ دوجوهب همان رب ینوگ رگ د و لوحتهب ییاهشیارگ

 ؟دوب هنوگچ نایوجشن ادهب ثداد هرمن و ندرک ناحتدا شود ۵

 دنتشاد یمومع تایضایر نایوجشناد لوا لاس رد "الثم :یتدحو

 هک زیل ان آ ؛مدادیم سددنم هک یلیلحت ًةسدنه ؛دوب هدام هسلماش هک

 اتهس ام ؛دوب Gps dam! pgeas هک كيناکم و «دادیم سدد راکماک

 و ۰۳ ۰۵ les pe AK | لثم «بیرض باستحا اب دعی و میدادیم هرمن

 .دندرک یم باسح اد وجشناد ره لدعم یمومع تایضایر رد ؛دوب ۲

 هنرگ و الاب سالک تفریم و دشیم لوبق هک دشیم ۱۰ شلدعم رگا

 .دنک دا رکت لماک روطهب اریلیصحت لاس تسیاب یمو دوب دودرم

 ؟دوب هچ هدکشناد دد امش رگپد یاهتیلاعف .سیددن )ا ریغهب 6

 عمج رتفد كي رد همه | رسشناد رد ام .چیه ًاعقا و هک لیاوا :یتدحو

 te دینک رکف .سالکر س میتفدیم دروخیم گگن ز یتقوو میدشیم

 نامدوعیاهب اتک زا امو تشادندوجو یاهناخباتک و اهناتسریبد لثم
«دش رتمجسنم تالیکشت یردق اهدعب بوخ یلو «میدرک یم هدافتسا



 ؟دندوب هفرم یدام ظاحل )ا ناداتسا هیلوا یاههدود دد اپ

 متفرگ یم قوقح نموت ۱۰۰ یهاس نم مادختسا ودب رد :یتدحو

 ٌةدود رد نآ زا سپ یلو متشاد یسن هافد «قوقح نیا اب هک

 ردقنآ یلو دندوب هدرک مه ربارب ود اد اهقوقح هکنیا اب تکنج

tosلغاشم لابند اهیلیخ اذل درک یمن تیافک اهقوقح هک دوب دایز  

 یتح و دندشیم مادختسا مه تادادا ریاسرد اهیضعب .دندوب رگید

 لیک هک قدصم رتک د داهنشيپهب ۱۳۲۳ لاسرد ,دنتشاد مه ییاهتمس

 ترا ژو زا هاگشناد .هجدوب نون اقرد یاهرصبت بجومهب «دوب سلجم

oleیاهمدقم نيا و درک ادیپ لالقتسا یلام ظاحل زا و دش ادج  

 یاهاروشو دنک ادیپ لالقتسا مه ینامزاس ظاحل زا هاگشناد ات دش

 یلام لالقتسا نیا .دندش هاگشناد یملع ماظن داذگتسایس «فلتخم

 .دوب دیفم یلیخ و دش هاگشناد كرحت بجوم نم رظنهب یرادا و

 ندیخرچ رتهب یارب ناداتسا یبسن هافر هل اسم هلوحت نیا هجیتن رد

 لیاوا رد یلو ؛دش حرطم تدورض كي ناونعهب مه هاگشناد خرچ

 لابند اهداتسا زا یضعب il 9 was] ماجنا یساسا یداکدروم نیارد

 هدش یبناج ناشیارب یداتسا داک عقاو رد اي .دندوب یبناج یاهراک
 ههاگشناد لالقتسا زا لبقهک مهدب حیضوت ناتیارب دشاب مزالدیاش .دوب
 هاگشنادهب اسُر زا یضعب و دوب هاگشناد عدننک هرادا تکنهرف ترازو

 دوب هدش ثعاب نياو دندرک یم هاگن رتگ رزب ناتسریبد كي مشچهب
 باصتعا ۱۳۲۲ لاسرد منکیم رکف و دیايب شیپ ییاهدروخرب
 رتکد و میتفرن سالک ام هک داتفا هار هاگشناد رد یاههام ود یکی
 هک دش ثعاب نیا و دوب باصتعا ناگدننادرک ءزج مه یدورتشه

 عقاو رد و دسمآ دوجو هب یتارییغت گگنهرف ترازو ناریدم رد

 داذگ او اد هناخت راذو رد تیریدم یاهتسپ اهیهاگشناد زا یاهدعهب

 .دش هاگشناد لالقتسا ٌهمدقم شدوع نیا و دند رک

 ؟دیدوب مولع ؟دکشن اد نواعه مه یتدع ایش ۵

 هلاسهس رود كي یارب یدو رتشهرتکد ۱۳۳۶ لاسرد .هلب :یتدحو

 هدکشناد لاقتنا داک ام .مدوب وا نواعممه نم و دش هدگشناد سیثد

 واهحرط و میداد ماجنا ار هاگشناد لعاد رد els نامتعاس هب

 قوعم مه یضعب و دش ارجا اهنآ زایضعب هک میتشاد یدایز یاههدیا

 یمتا زک رم هب «میتخادنا هاد اد كيزيفوئژ زک رم "الثم ؛دنام
 رد یدیشروخ ةناحخدصد كي و میداد یناماسورس دابآ ریما

 دوب راسآ ًةسسوم نتخادنا هاد مه یکی و ؛میدرک اپرب كيزيفوئژ
 ٌةسسوم نيا ًادعب هتبلاو «سانشرامآ مه و دنک تییرت رگ رامآ مهات

 .دش ناریا دامآ زک رمهب هتسباو و دش ادج هدکشناد زا دامآ

 Nota فطل زا تروصرههب ؛مجدرک هنسخ یلیخ ۱ امش رتکد یاق۱

 یتسیاپ اد یهاگشن اد تایضاسید خیدات ام رظن هب .میرکشتم یلیخ

aah as ofتکرحو دشر ریسه هتشذگ تایپرجنو تالکشعهب  

 یرگید بلطم ناتدوخ رسگا .مینک ادیپ میذاوتب رتهب » نتف» شیپد

 .دییامرفب دیداد

 امش تمدسحخرد هسکدوب یتقوشوخ بابسا مه نم یارب :یتدحو

 رتشیپهچره ار ام یاههاگشناد ناوج لسن یاهشالت مراودیما .مدوب

 لیصا یتاقیقحت و یملع یاهتیل عفو بوخ شزومآ اب ات دنک روراب
 تمدح رد رتشیب هچره «دنوش هدادا و نیودت یاهدیجنس روطهب هک

 .دن ریگ رارق هعماج

 ناتوسکشیپ اب رادید

 «یگداون اخ تنس ؛تنس J gel عقاو J desl مو رحم نآ زا

 نییعت اد یگ دنز شور هکدوب تنس .دوب مکاح عوضوم نيارب

 .هیامرس هن درک یم

{abd «Ss SET @ناتدوخ یگداوناخ عضد هب عجاد مه یددق  

 .دییامرفب حیضوق

 ممعمو «ناجیرال لها مناردپ .متسه یناردنزام "الصا نم :یتدحو

 fol gi دتدمآ lay .دند رک یم مهیزرداشک و دند وپ یناحورینعی

 بوح ًاتبسن نامعضو .دنتشادیژ رو اشک نیما رو رد نا رهتیکیدزن رد
 دل وتم ینعی مداد لاس داتفه نالا نم .بوخ و طسوتم ینعی ؛دوب

 عقاددد نم دوخ .دناهتفرگ ۱۲۹۰ ار ماهمانسانشیل و متسه ۲

 ینعی مداد رییغت ار Fal git تنس هک متسه ییاههنومن نامهزا

 .لیصحت ٌةمادا لابند متفد و مدادن همادا ار منا ردپ راک

Seرگید لوس  te)هلجم < بانک داشتند هب  olsتدد اههرود . 

Lyonتسا  tds؟دیپ اهرفب یفاحیضوت مه دروع  

 حطس رد یملع یلک روطهب ای یضاید لاتروژ راشتنا ؛یت دحو

 داشتنا درومرد «دوبن Toe ًاعقاو هک نایهاگشناد یارب و هاگشناد

 یلصا لکشم یلو تشاد دوجو ییاهشيارگ لیاوا نآ رد مه باتک

 رضاح یصوصح رشان اذل .دوب مک یلیخ باتک یرتشم هک دوب نیا

 داشتنا هب مادقا شدوح هاگشناد هجیتن دد و .دوبن یداذگ هیامرسهب

 باتک كي مدوخ نم .دش رشتنم ییاهباتک «جیددت هب و درک باتک

dataدش رشتنم هاگشناد تا راشتنا ٌةلیس و هب هک متشون یلیلحت . 

 و تالوحت ریس هجالخ روطب مينکیم شهاوخ الاح ننکد یاقآ

 «دییامرفب وگ)اب اد ناروف هاگشناد و مولع ؟دکشناد we یاهینوگرگد

 هک مینک اضاقت ءدشاب هتشاد دوجو ام قارب یرگید que SS رگا ات

 .دیهد حیضوخ

 و ,دش سیسأت ۱۳۱۳ لاسدد نارهت هاگشناد بوخ هلب :یتدحو
 "الماک یلاعیارسشناد زا مولع ةدکشناد ۱۳۲۱ ای ۱۳۲۰ لاس رد

 «دمآ رد هاگشناد لقتسم یاههدکشناد زا یکی تروصهب و دش ادج

 نامه و درکن یرییفت چیه هسمانرب ۱۳۴۰ یاهلاس لیاوا ات یلو
 ارجا «دوب هسنارف یشزومآ ماظن زا هتفای ماهلا هک هیل وا ةمانرب

 یضاید ًةتشر مهزاب دش سیسأست مولع ةدکشناد یتقو هتبلا .دشیم

 غدکشناد نایوجشناد یل و دنامیقاب | رسشناد رد ریبد تیب رت روظنمهب

 اههمانرب ۱۳۴۰ لاسرد .دنتشادن ندشریید یارب یدهعت رگید مولع

 دش مکاح یدحاو یشزومآ متسیس اهنتهن ؛دش ضوع یداینب روط هب

 هتبلا یل و .درکادیپ رییغت یداینب روطهب مه یلیصحت یاههمان رب هکلپ

 ةدکشناد رد یضاید piled Gi دود ۱۳۳۸ لاسزا rot رکف

 نماسح] لوحتهب ژاین یدح ات مهنامزنامهزاو دوب هدشع ورشمولع

 یوگباوجمیناوتب هک ند رک راک هب میدرک غ ورش نامدوخ ام و دشیم

 رتشیب سیسأت ودب رد هاگشناد نم رظن هب دینادیم .میشاب اهزاین

 تلاسد هکنیا ات دشاب یهاوخددجت رهظم هک تشاد اد شقن نیا

 اد دوشک ًةعسوت یارب صصختم تییرت و مدرم رکف ندرک نشور

 هعماج یسایس یاهنایرج ریثأت هجیتنرد ؛دنشاب هتشاذگ شا هدهعهب

 كسی ۱۳۳۴۰ لاسرد ee .تشاد یرگید لکش "ال وصا هاگشنادرب

.دش ع ورش هاگشناد ماظنرد یساسا تالوحت رادقم



 رتکد ,یدو رتشه رتکد ,یمطاف روسفورپ .ینامرک یضایر رتکد ,یسراپ راکماک

 .لاصو رتکد و زورفهب رتکد ,رفر وه رتکد ,یریزو دمحا رتکد ,یتدحو رتکد ,روپ یلضفا رتکد ,[ نادکیزیف ] یگیب لیعامسا

 د ,تسار هب پچ زا ؛ناریا یاههاگشناد یضایر ناداتسا نیلوا زا یاهدع ,هتسشن فیدر < 4
 زر  
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 هقباسم تاناحتما ما رگ رب
 ی

۰ 

 نیململلاراد لا هسردم هناگجن بمش لیمکت ةهج هک ینیامحم - ۱

 oS wat حیرت هکیروطب ار لیذ داوم دیاب دنوشیم مازعا هجراخب

 دنهد ناحتما ًاهافش

 یفابر هبعش
 یهافشناحتما ot ناحتما

 ۱ بیرضاب هلضافو همماج باسح ۱ بیرضاب هلضاف و همماج باسح

 ۱ ۰ لالدتسا كيناکم ۱ ۰ يلالدسا كناکم

dle ota۱ ۰  

 a9 cule, ab bs ol ge هقیام رد

 - یمط همش ) هطسوتم مود هرود دودح رد هناجتما داوم - ۱

 . دو :دهاوخ ( یبدا همش

 یتانلآ اب یسلکشااب هسنافزادوب دهاوخ ترارع هجراخ

 .aL .دو دهاوخ ell ch 5 هتکید تب هح راخ

e ۲ - بز 

 نابز یبتک هقباسم
۳ 

aw هتقد مت aN32  

yoصخلم ود يفيصوت هسدنه رد- هائسم هس تائاثمو <  

 هطسوتم مارگرب قراطم عرضوم ود ok cet و یمشو كابزیف رد

   دو) دهاوخ ی تاناحتما

 زی نصف را

 میلسحم قاسم نزاختا بک §

 ۱۳۱۲ یمآ زعا

ol el Syl beرد فراعم ترازو ۱۳۰۷ دادرخ خروم نیاصحم  

 رکذ MS 45 یعواع یاه هتشر 3 Va Sly لصحم رفت ۸۰ هتسلاذه

 درادرم مازعا هحراخ دوشم

 رفن ۸ تیرثو میلعت - ۱

Ob ۲۰" ۲ ( هفاتخم بمش)  

 ۰ ۱۲ ( یراطیو تحالف هفاتخم بش ]) تحالف - ۳

 » ۱5 ( یمشو یسدنهم هالتخم بمش ) تعنص - ۶

 ۰ ۲ ردن سدنه« - ۰

 a oly سدنهم - ٩

x ۲۰ ۲  
 گقرب سدنهم - ۷

 as :يرامعم - ۸
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 دزوم رد ts عوضوم os زیلاسآ رد نم یرتکد ۳1 «هلب :لاصو

 .دوب یتیمره یاهاضف لا رگتنا ةسدنهرد یلئاسم

 نایوجشن اد ورج «دینفد جراح هب هک لیصحت یارب امش رتکد یاق 9

 ؟دیدوب مدنچ ؟ددد یمازعا

 بلط واد قرب یسدنهم یا رب نم . مش ورود هرود oe :ناصو

odesمدوب . 

sk ۰قاب لو» امش  Oy woke؟دیدش مارعا  

 یلو متشاد هقالع تایضایر هب مه لوا زا ًاعقاو نم coh :لاصو

 و دنناوخیم یلاع تایضایر مه قرب یسدنهمرد هک مدرک یم رکف
ech jdیسدنهمیاههتشد دد یضاید یاهسرد مدید هک دعب یل و  

ol Wilyدوحن هک یسالک رد هکنیا اب ؛تسین مدرک یم رکف هک یزیچ  

 یسدنهم زا .مدوب هدش Sal درک اش مدرک یم هدامآ روکنک یارب اد

 .مددوآ یود یضایر ٌةتشرهب و مدش فرصنم قرب

sas eناپوجشن اد  the ESN \y olehهدهع هد یسک هچ  

 ؟تشاد

 لعر هک دوب oT ya موحرم ol =! نایوجشناد تس.رپ رس :لاصو

 .تشاد هطاحا شراکهب و دوب قیقد و یدج یلیخ ءدش فداعم ریزو
coفا درک یم نییعت دراوهزات نایوجشناد یا رب ار اهسدد  

 .تشاد قیقد نداظن دا رفا تفرشیپ

 هسن ارفاد دوخ یلیصحت هحانرپ هب te یددق ًافطل ننکد یاق" 9

 .دیهدب حیضوت

 ار اههسیل نیا .دنداتسرف ییاسود نوسناژ dad ay Ie Jal :لاصو
 مه نامز نآ است شا یماظن نیلپیسید و تسا هدرک nal نولپان
 زا لیقو دندزیم شاسب رادیب EID حبص ۶ تعاس .دوب دارفرب

 ناتوسکشیپ اب رادید

 اب وگتفگ

 لاصو رهچونم رتکد
 شهاوخ «دیتشاذگ ام داینخا رد ۱ دوخ تقد هک امشژا رکشت اب و
 دمب .دییامرفب ناتدوخ یلیصحت نباوسهب عجا» یتاحیضوت مينکيم
 .میراذگیم نایمدد امش اب ) رگید یایلاوس

 .مدش دسل وتم نا رهت رد یسمش یرجه ۱۲۹۱ هامنمهب دد :لاصو
 ةرود نا رهت فرش و زا ریش ٌةيعاعش یاههسردمرد ار ییادتبا ةرود
 هطس وتم مود ةرود د فرش و نیملعمل اراد ٌةس ردمرد ار هطسوتم ل وا
 ناتسریید ۱۳۱۱ دادرخ رد و مدنا رذگ ناسرپ وکنارف ًةسردم رد اد
 كيزيف ٌهتشر رد یل امیارسشناد رد لاس كي دعب .مدناسر نایاپهب ار

 و مدرک تک رش یمازعا نایوجشناد روکنک رد دعب و .مدرک لیصحت
dell oolنوسناژ ٌهس ردم رد لاس كي .متفر سی راپ هب لیصحت  

 روکنک رد تکرش یارب یگ دامآ سالک رد سیراپ رد ییاسود
 هاگشنادهب مود لاس لیاواردو مدناوخ سرد سیداپ لا رتناس ًةسردم
 yo ed هاگشناد نیا عولع ةدکشناد زا ۱۳۱۶ لاسرد .متفر سیداپ
 و متفد ونژهب یضاید یرتکد هدود یارب دعب .متف رگ تایضاید رد
 عوضوسم .مدش یضاید رد رتکد ۱۳۱٩ لاسرد ونژ هاگشناد زا
 مه ونژ ةناخدصد رد و دوب موجن «یرتکد رود رد مایعرف
 ةناخدصر رد یتدممه یرتکد ندنادذگ زا سپ .مد رک یم یزومآ راک

 و مدرک تعجارم نارهتهب ۱۳۲۰ لاسرد .مدرک یزومآ راک خیروز
 .مدشمادختسا یرایشناد تمساب نارهت هاگشنادرد ۱۳۲ ه دادرخرد

 ؟دینکییردت یصاخ سرد دش ارف ؛دیدم ۲ننارهت هاگشنادهب < ©

 نآ سیردت هک دوب هدنامن یسدد ,مدمآ هاگشنادهب هک لوا :لاصو
 صوصخم سالک رد ؛مادختسا لوا لاسرد .دوش لوحم نم هسب
 یارسشناد زاتمم یاهدرگ اش یارب دوب یسالک هک «مدرک سی ردت
 نیارد و دندوب هدنارذگ ار ارسثناد هل اسجنپ ٌةدود هک یتامدقم
 «دندشیم لوبق رکا و دندناوخیم اد مذش Sle ce guar سالک
 مداد سدد سالک نیا رد لاس كي نم .دند رک یم ادیپ هار هاگشنادهب

 مه دعب لاسو مدرک سیددت یمومع تایضایر «كي زیف ًهتشر رد دعب
 هاگشناد رد هک یتقو است .مدرک سی ددت زیلانآ «یضاید ًةهتشد رد
 ار كيزيف هتشر یمومع تایضاسید رد زیلانآ تمسق «عدوب نارهت

 .مدرک یم سیردت زین
ds ols Lt @هک تشادن دوجو یسرک ماظن نارجت هاگشن اد رد  

 ؟دشاب هتشاد یسرک كلپ ًامول مادختسا هدب رد یسکره

 یا رب ییاهیسرک هک دوب نیا تبحص .دوبن ًاعاو لکش نآهب :لاصو
 راک نیا تقوچیه منک یمن لایخ یل و دوش هتف رگ رظن رد صاخشا
 .دندوب هدرک نیعم اد زیل انآ تمسق «نم یارب .دشاب هدش یلمع اقا و
 سیردت روپیلضفا رتکد و یدافغ رتکد نم زا لبق اد زیل ان آ هتبلا
 یلخاد دادمو دارق كي هدوبن یمسر ًاعقاو راک میسقت نیا .دند رک یم
 .مدوب زیلانآ ذا تمسق كي سیددت رادهدهع نمو «دوب

faq phi رد امش یرتکد رد ۵



 ۱۳۶۸ نیدرورف ۰۱ هرامش ۰۲ لاس ,یضایر رشن

aislesیرافغ رتکد «یدورتشه رتکد هیوبالآ رتکد یدمآ نم » 

 حالطصاهب زا ینامر ؟ یضایر FS Sat وپ یلضفا رتک د.یمط اف دوسفورپ

 یزابرس تمدخ زا یاهدع مه لاس نامهرد و ءدندوب ا هیمیدق

 رتکد منکیم رکف هک دندوب هدش قحلم نار گید هب و دندوب هتشگ رب
 و ؛یسداپ راکماک رتکد «یتدحو رتکد «یریزو دمحا رتکد ژورفهب
 یداتسا تمس هک ییاهنآ هب هک دوب نیا تبحصو .دندوب رف روه 5
 ,دندوب رفن ۵ ۰۴ طقف اهداتسا هتبلا .دننک راذگ او یسرک دنتشاد
 «ناریاهب تشگ یمربتشاد هیوبلآ رتکد سیداپ متف دنم هک یعقوم
 لاستشه ؛تفه «نیاربانب .دوب هتک رب "هلبق مه یمطان روسف ورپو

 .دوب هدش لیکشت یضایر هورگ میایی نم هکنیا زا لبق

 !اهامش یارپ ناریاهب دآ ندش هدناشک و مدد گنج عورش ای 9

 ظاحل زا «حداخ اب طابترا لطق رظن "الثم ay یگدزب ةبرض

 ؟هریغو هلاقم و بانک هب نتفاپ تسد و یفاقیقح: یاهراک

 نامل آ ٌهلمح مدمآ ناریا هب نم هکنآ زا دعب زور تسیب :لاصو
 تسرد یدایز تالاکشا Che Lily بوحخ و دش عورش یودوشهب
 رظن زا یلو مرادن یدایز عالطا ثگنجزا لبق عضو زا نم .درک
 تروص ola یطابت را Mol" منک یم als «ح داخاب ام طابت را

 ًاعقاو عقوم نآ رد .دوش نآ eb بجوم Re AS ls دوجو

 تشادن دوجو لاجم نیا (یدامشتشگنا هدع زج) اهداتسا یارب
 دوب مک هداعلاقوف اهداتسا قوقح Sat یارب .دننکب هعلاطم هک
 هنادق وتح.دنک ادیپ یهاد شدوعیارب هکد وب نیالابند یسک رهو
 یاهداتساو دنتخا دنا هار یر اک هعط ام ءاهسدنهم دن دش یقوتح دواشم

 ع اضوا نی

lilyیارب یل اجم  Geaنیا ودوب  (gueدشیمد حرطم . 

 1999 AAS oo gil colal یاهراک بذج رتثیب مه عولع

EY» os ۵یدوتامآ ًابیرفقر کتی هاگشناد یداتسا  > Sap gh 

 اهراک همه هاگشناد سیسأت pial رد هک تشاد عقوت دی ابت :لاصو

 مک مه ناشدادعت ae یصاخشا هتباا .ددرب شیپ لوصا قبطرب

 639? یهاگشناد داک lil یلصا راک تالکشم نیا همه اب هک هد وب

 دیاش و دنتخانشیمن ار ناشردق مه هاگشناد یون یتح هنافسأتم اما

 یارب «دوب هاگشناد رد راک ناشیلصا ریغ راک هک نارگید زا رتمک
 تاجایثحاهب و دوب اهیراتفرگ نيا ًاعقاو هلب .دندوب لئاق شزدا اهنآ
 .دشیمن یفاک هجوت اهیهاگشناد یدام و یونعم

 یمجم >ابسب ی اهنیصخش اهدانسا هک تشاد دوجو تب اسدد قاوص: @
 ؟دنتشاد هععاجدد یدایز ذیتسرپ اهداتسا ًاعقاو ای .دنتسه

 ناداتسا مدرک هک ییاهتی اکش مات اب .تسا تسرد نیا هتبلا فلب :لاصو

eeهعماج رد هاگشناد داتسا .دند وب دایز نا رهت هاگشنادرد  joey 

 As we هاگشناد ج راخرد یماقم هاگشناد داتسا رگا یتح .تشاد

 sey G ما ge .دشیم هجوت واهب رتشیب هاگشناد یداتسا دابتعاهب
cel,وب هدش  > aSدش اب یقرت ةلپ هاگشناد یداتسا اهیضعب یارب . 

 هچ ؟دیدرک ادیپ هقالع تایضایدهسب هک دش روطچ :رنکد یاذا

 ؟دش هقالع نیا شپادیپ بجوم یلعاع

 مدوب هدش باسح لئاسم بو ذجم ناتسبد یاهل اسزا نم cab :لاصو

 لاس .دروآ دیدپ نم رد اد تایضایر هب هقالع نیل وا رما نیا و
 رطاحخ هب نالا ار شمسا هک میتشاد یضایر ملعم كي ناتسبد مراهچ

VP 

 دایز یلیخ سدد یاهتعاس .میدناوخیم سدد تعاس كي هناحبص

 یلیخ دوما ٌةيلک رد «میتشاد مه لصفم یاهشسرپ و اهنیرمت «دوب
 یارب همه .دوب نیگنس یلیع همانربو دوب را رقرب نیلپیسید و طابضنا

 (نوب دوس) سیداپ هاگشناد متفدلاسکی زادعب.میدرک یم راک دوکنک
duلاس كي زیف و یمومع تایضای رد وا  who dyو لیسنارفید  

 تایضاید .مدنارذگ lo یل الدتسا كين اکم موس لاس و «لا رگتنا

 و لیسنارفید باسح زورما هک تسا یسدد ناسه ابی رفت یمومع

 لارگتنا و لیسنارفید باسح سرد .میی وگ یم ناباسح ای لار کتیا

 لیسنارفید تالداعم و طلتخم زیلانآ .یقیفح عباوت زیلاسنآ لماش
 داتسا ۱واناد «یقیقح زیلاسآ داتسا هبنداگ .دشیم یئزجو یل ومعم

platموس لاسرد .دوب لیسنارفید تالد اعم داتسا هشرف و طاتخم  
 لدوب .مدشیم رضاح مه لامتحا سدد یاهسالک رد كين اکمرب هوالع
 .دندوب لامتحا ناداتسا وعراد و

 ؟دیتفد یسیوسهب یرتکد 9s یارب هک دش دوطچ 6

 ینالتخا هسنارق تلود و ناريا تل ود نی عقوم نآ رد :لاصف
 ینوگ رگد یمازعا نایوجشناد

 ناریا هب دوب مامتاهب ور ناشسرد هک ار ییاهنآ .دوش لصاح

 و «دنتخانش لیصحتلاغ راف ار اهنآ ناريا دد و دندنادرگ زاب
 دندوب هدرکن عورش اد یرتکد دود زونه نم ریظن هک ار یصاخشا
 زا نم .دنداتسرف كيژلب ای سیئوسهب دندوب هدرک ع ورش هذات اي
 .متفد سیئوس رد ون ژهب هک مدوب ینادرگ اش

 ؟دندوپ یناسک هچ فررعع یاین ادیضاید هدود نادد ©

 عضو رد دش بجوم هک دمآد وج وهب

 .دوب یوسنا رف نانادیضایر هب رتشیب ام هجوت نامز نآ رد :لاصف
 هک اجنآ ات اسدوگ {cud ۳۹۹ هشرف «لراوپ «ناقراک داماد
 .دندوب هدود نآ یوسنارف فورعم نانادیضایر زا مراد رطاحهب
 cals «لدوگ cS زا نم اما دنتخانشیم همه اد نینشنیا هتبلا

 تسیب هکنيا اب هراکناوپ .متشادن ینادنچ عالطا تربلپه و «یدراه
 هدود نآ ناسنادیضاید زا نم رظن هب دوب هتشذگ شتوف زا لاس
 .دوب هدود نآ فورعم نانادیضای ر زا مه داکیپ .دشیم بوسحم

 Or فورعم ناداتسا زا زین هکشالب و oboe SI) ورک اش) ماددد

 نازول هاگشناد داتسا متفد ونژ هب هک ینامز رد مادود .دنتسه نامز

 یامنها ر داتسا .دمآ یم ونژهب سیدردت یا رب زور كي یاهتنهو دوب

 دبال ؛دوب یک دزب صخش .دراد قح نم ندرگ هب یلیخ و دوب نم
 .دیاهدینش اد شمسا

 nat AS . Sal) یسیئوس نانادیض اید ییرتگدزب ماددد .هلب

 ؟تسا هسدنه ةنیع) رد عقاد رد امش 35 ع وضوح

slesیسدنه «یهاگ دید زا دیاش یلو .تسا زیل انآ لوصالایلع  
 هب یعوضوم مدرک شهاوح وا زا مارود اب مت اقالم نیل وارد .دشاب

 عوضوم نآ رد تاقیقحتهب مناوتب یرتکد ندنارذگ زا دعب هک دهدب

 دوجو تاقیقحت ناکما ناریا رد عقوم نآ رد هنافسأتم .مهد همادا
 . مهد aol lo of متسناوتن و تشادت

 زا یناسک هچ امش)ا لبق دبیامرفب تسا نکممه رتکد یافآ بوخ ©
 و «دندوب لوفشم نارسیا رد elo ٌةتشد دد نادانسا و اهنوسکشیپ

؟دش لیکشت یلاس هچ دد نارهت هاگشن اد دد یضاید هدرگ



 یاهسرد مه یردق سیداپ رد متسناوت و مد رک هدافتسا تصرف زا هتبلا

 ناداکمه كمك اب هناخب تک :یداب .مریگب نددم ربجلثم یضایر دیدج
 اب هک تسا حضاو .دوبن یفاک ًاعقاو هناخب اتک هجدوب .دمآ دوجوهب
 نیا مهم یلو .تسا زیچان تالجمو اهباتک دادعت ؛یفاکان ٌةجدوب

 اهب اتک زا هدافتسا ناکما و دوب مظنم شیاهگ ول اتاک هناخب اتک هکدوب

 .دوب هدش مهارف تالجمو

eانک امش «رنکد ياق۲  cleدیاهدوک فیل ات مه . Gh}ناب رد  

 .دیپاهرفب یفاحیضوت تک یاههزیگن۱  بانک یفیثات

 ار باتک فیلأات هک تشاد یاهمانرب نارهت هاگشناد ءهلب :لاصو
 و یدافغ رتکد نایاقآهب .دندادیم مه یفیل ات قح و درک یم قیوشت

 یباتک هک دش داهنشيپ میدادیم سدد زیل انآ هک نم و روپیلضفا رتکد
AUT Sed ooرد هک ناراکمه نيا اب ار ع وضوم مه نم .میسیونب  

 یدافغرتکد یاقآ .متشا ذگ نایمرد دندوب روشک زا Tole عقوم نآ

 لوغشمنم .تشاذگ نم ةدهعهب ار باتک نتشون و درکن لیامت راهظا
 باتک ًادعب مم دوپیلضفا رتکد و مدش یقیقح زیل انآ باتک نتشون
 تایضایر باتک یداددآ رق قبط منه دعب .دنتشون ار طلتخم زیلانآ

 دازه ! ًاعمج زیلانآ باتکود یارسب هاگشناد .متشون اد یمومع
 قح ناموت را زه هس یمومع تایضاید باتک دلجره یارب و ناموت
 .درک تخادرپ فیلأأت

 دییاهرفج حیضوت Nyt »اگشن اد & (ce رتکد sl بوخ ©

 os هاگشنا تیعضو و «دیورپ زارپش هب هک دش « seb قاهزیگنا

 ot el SSS» ses هچ»هاگشن ادیب و «تشاد یئوافت هچ

Oly) os؟تشاذگ  

 زا ریش هاگشنادهب هک دش داهنشيپ ede )59 دوش ض رع :لاصو

 مدیدیم هکنیا یکی .مد رک لابقتسا نآ زا و مدشلاحش وع یلیحخ عورب

 سی ددت نامه زجب داد tail دوشیمن یداک رگید نارهت هاگشناد رد

 ریذپان رییغت هک دوب هدیسر نکاس و اتسیا Ale yo كيهب اهزیچ یلیخ
 هاگشناد لب اقمدد .دوبن حرطم تفرشیپد ینوگ رگد و لوحت و دوب
 یدادیاپ تنس چیه زونه هک دوب یسیسأنل ادیدج هاگشناد زا ریش

 یکی .دوب رسیم رتشیب تیلاعف ًاتدعاق اجن آرد اذل و دوب 0 ادیپ

ete gull Whe pm Siaمدوب دوبجم نم نارهت دد هک دوب  
 و هنازور یاهسالک دننام فلتخم یاهاج دد یگدنز نیمأت یارب

ailsهک رظن نيازا داک نیا و .منک یفاضا سیددت مه ارسشناد  

 -هتسخ یلیخ منک دارکت زاب ۵ یهاگ و راب ۴ اد سرد كي یتسیاب

 دد رظندیدجت ای یفاضا ٌةعلاطم تصرف و دونب اسرفتقاط و هدننک
 3 یلو.تفرگ یم نم زا مدرک یم سیددت هک ار یسورد یاوتحم
 تصرف هجیتن دد و دشیم تخادرپ یرتهب قوقح زا ریش هاگشناد

 بوحخ و «مزادرپب هریغ و یت اعل اطم یاهراکهب هک دشیم مهارف نيا

 رکف نم و دوش سیسأت ربتعم "الماک هاگشناد ثكي زاریشرد دوب دارق

 هک یریثأت صیخشت اما ,موش عقاو دام bel مناوتب دیاش مدرک

 یناسآ داک نم یا رب تشا ذُک یل اع شزومآ لک یود زا ریش هاگشناد

 زا یتعنص هاگشناد و زا ریش هاگقتاد سیسأت كش نودبپ .تسبت

 .دناهتشاذگ ییاهریث ات نآ ريا رد یل اعشزومآیور یدایزیاههاگ دید

 هعل اطم نودسب تواضق اما .دشاب بلاج تسا نکمم نآ یبایشزرا

 .دشابن حیحص دیاش

 ناتوسکشیپ اب رادید

 تشا ذگ ریث ات یلیخ نمدد تایضایرهب هقالع داجیا رد وا .مروآ یمن

 تایضایررد یدایز رحبتشدوخو دوب مه طح ملعم ملعمنیا دنچره
 ام هسردم مظان هک یقوذ مساهب نورعم یگنهرف كي دزنو تشا دن

 هدامآ سرد سالک یارب اد دوخ ag بوخ شتایضایر و دوب
 تایضایرهب ارمو تشاد یباذج شود یلیخ سالک رد ws درک یم

 .درک دنمهق الع

gor Me cos ©هچ ات .امش یعامتجا و یگنهرف تاعدخ رس  

 ؟دیدوب نارهت هاگشناد دد یلاس

 هاگشناد رد لاس ۷۲۱ ینعی ۱۳۴۱ ات ۱۳۲ ه لاس زا نم :لاصو

 .مدوب ذا ریشرد مه ۱۳۵۶ اتو زا ریش متفر دعب .مدوب نارهت

 داجپا یلوحت تقد چیه «نارعت هاگشناد رد ناتتهدسخ لوط دد 6
 ؟دنسرب رتشپب اهداتساهب قونعع و قداع ظاحل زا هک دش

 و زا هشیمه ام :لاصو

 رابدنج هتبلا .دوب تخس نامیگ دنذ هکنيا یارب ؛میتشاد تیاکش مه

 زا لبق مه زاب یلو دوب هدننک راودیما هک دندرک میمرت ار اهقوقح
«Kuدرک یم روجان ار عاضوا .مروت دوش یلمع قوقح میمرت . 

 مولعهب هک میدرک یم سح مولع ءدکشناد رد ام مه یونعم رظن زا

 هاگشناد ٌهجدوب لابقا رتکد تسایر نامز رد .دوشیمن هجوت ضحم
 هرهبنآ زا مه مولع غدکشناد .دمآ دوجوهب یلوحتو دش ربارب دنچ

aیریگمشچ شبنج مولع ةدکشناد رد هک دوبن یدحهب اما  

 و یمتا wy سیسأت مراد رطاخهب هک اجنآ ات .دروآ دوجوهب

 دوجو هب یعضوم یاهشبنج مولع ةدكشناد رد كيزيفوئژ ةسسوم
 هاگشناد سیسأت صوصعهب و دی دج یاههاگشناد سیسأت .دندروآ

 داجیا یملع لوحت نم رظن هب «یلعففیرش یتعنص هاگشناد و زا ریش

 نابز تیوقت .داد ناکست مه ار نارهت هاگشناد منکیم نامگ و درک
 یسددسم هدود هلمج زا سن اسیل قوف یاههدود سیسأت «یسیلگنا

 «یجداخیاههاگشناد اب نا ریایاههاگشناد نیب داتسا لدابت یضایر

 ٌةمادا sly Toes اههاگشناد yb زا اهسناسیل قوف نداتسرف و

 .دندروآ دوج وهب یملع لوحت زین لیصحت

 صوصع هب و یلعف فی رش یتعنص هاگشناد cael ؛ءیصخش رظن زا

 ارم و ددوآ دوجو هب یناجیه نم رد زا ریش هاگشناد سیسأست

 مدرک یم رکف .تخادنا اههاگشناد هدنیآ یارب ییاههمانرب رکفهب

 هبناجهمهو موادم یاهی راکمه ناریا یاههاگشناد نیب تسا بوح هچ
 تنوکسلحم ؛دوش یلمع اههاگشناد نیب داتسا لدابت .دیآ دوجوهب

 یاههناخب اتک هلرتشم ثگ ول اتاک دوش هیهت وعدم ناداتسا یارب

 اههاگشناد نیب هلجم و باتک نتفرگ تناما و دوش هیهت اههاگشناد

 .مدنا رورپیم رسدد لیبق نیاذا شخب تذل یتالایخ .دوش یلمع

 قح هب هتبلا و «میتشاد تب اکش نامیدام

 ؟دوب دوطچ لاندوژ و باتکظاحل زا هناخب انک عضو ننکد یافآ

 باتک دلج ۶۷۰ ۰۱۳۲۷ ای ۱۳۲۶ لاس ات منکیم رکف :لاصو
olyهناخب انک سیسأت رکف یتقو و دوب هدش یرادیرخ مولع خدکشناد  

 هدافتسا اب .دندرک یاختنا هناخب اتک سیئد ناونعهب ارم دش حرطم

 متفد سیداپ هب یرادب اتک دود كي ندید یارب وکسنوی سدوب زا

 یرادباتک صصختم دنچ نداتسرف اب وکسنوی نامز نامهرد)

؟(درک تیبرت یدیفم صاخشا هک داد نارهت هاگشناد رد ییاهسالک



 ۱۳۶۸ نیدرورف .۱ هرامش .۳ لاس .یضایر رشن

 ؟دیدش 995( یاهدمع لئثاسم هچ اب تفداعم ؟ددد دد ۵

 هدمع لئاسم سیسأت هزات هاگشناد رد «دینادیم هک روطنامه :لاصو
 زا ریش لیدبت و ربتعم یهاگشناد داجیایارب یگمه اما .تسانا وا رف

 هسک اجنآ ات قوشو روش اب هنایمرواخ یملع زکارم زا یکی هب
 .میدیش وک یم تالکشم لح رد و مید رک یم تیلامف میتسناوتیم

 a is صقن هاگشناد یاربهک اههتشر ٌهمهرد داتسا دوبمک رب هوالع

 .دوب هدش نیودت تاررقم نتشادسن هاگشناد تالکشم زا یکی ؛دوب

 كي موش یشزومآ نواعم هکنیازالبق لاس كي «لکشمنیا عفد یارب

 هاگشناد یارب تاررقم شراگن و نیودت لوّوس هرفن هدجه ٌهتیمک

 ةدرکلیصحت یاهناوج همه «نم زج .مدوب OT وضع مه نم هک دش
 طیا رش «هماننییآ نیا تاررقمزا یکی .دندوب یناجیه اب و روشرپ

 نتشاد طیارش نياذا یکی و دوب یرایشناد هب یرایداتسا زا اقترا

 دارق و دشاب هدش پاچ ربتعم یملع تالجم رد هک دوب هل اقمود

 دوش زهجم هب رجت اب و طیارش دجا و ناداتسا هب هاگشناد یتقو دوب
 «تالاتم دادعت Clea و دوش یبایشزرا تال اقم مه هاگشناد رد

 هدش بیوصت تاررتم نیا نوچ .دوش هجوت اهنآ شزراهب رتشیب

 نیا Ble hed oy تالکشم زا یکی .دش یم bee نآهب دیاب دوب

 «قیفحت هب هجوت هک دند رک یم ضا رتعا ًادیدش یاهدع .دوب تاررقم

 یارب رّگا تسا حیحص فرح نیا .دنک یم مکار سیردت شزرا

 هدینع یراب .دوشن یبایشزرا رایداتسا سیردت «یرایشناد هب اقترا

 مزال دوش انب یمکحم یاههیاپ یور هاگشناد هکنيا یارب هک متشاد

 یود و دوش ارجا یجرح هصاخو انثتسا نودب تاررقم هک تسا

 .مدشلهحتم مه ار یدایز یاهرسدرد و مدرک دایز یراشفاپ رمانیا

 زاریش هاگشناد هک تسا بلاج یلیخ نانتاشیامرف رتکد یاقآ ۵
 هاگشناد و تفرگ لکش یلخاد یاسهورین اسب و شوجدوخ دوطویا

 < ابن اولیسنچ هاگشن اد اب )اوهش ۰اگشن اد طب اود .دش oh ژارق

Cw & a ؟تشاد ییاههبنج 

 یوگلا قبط یهاگشناد هک رکف نیا اب زا ریش هاگشناد :لاصف
 «هاگشناد سیسأت یارب اذل .دش سیسأت دشاب اکیرما یاههاگشناد

 اینا ولیسنپ هاگشناد .دش دقعنم ایناولیشپ هاگشناد اب یدادرارق

 و تالیکشت نآ رد هک درک هیهت (كوب ولب) یبآ باتک مانهب یاهو زج
 .دوب هدش حیرثت نآ یلک تاررقمو هاگشناد ًةمانماسا

 ؟دوب هرفن هدجه ةتيمک نآ نیکشت )ا دعب نیا «رنکد یاق دینخب ۵

 .دوب هدش نیودت هاگشناد pawl زا لبق یبآ باتک نیا :لاصو
 نتف رگ وجشنادهب درک ع ورش ۱۳۴۱ لاسرد زا ریش هاگشناد دینادیم

 هاگشناد زا یمیت دعب .دوب هدش هدامآ لبق یتدسم یبآ باتک نیا و

 دارسفا ًاعقاو یلو هدمآ هاگشنادهب دواشم میت ناونعهسب اینا ولیسپ
 ًاساسا ار ام تایضتقمو طیارش دنتسناوت یمن و دسندوبن یاهتسج رب
 ضارتعا ایناولیسپ هاگشنادهب دروم نیارد هاگشناد .دنهدب صیخشت

 و هتسج رب یصاخشا لماش دنداتسرف هک یدعب میت ود هجیتنرد .درک

 یاهرظن فالتخا یهاگ اینا ولیسنپ میت اب لاح نیا اب .دوب هبرجتاب

 وجشنادباختنا زرطرد اهرظن نالتخا نياذا یکی .میتشاد یدیدش

 هتشر نییعت نودب ار وجشناد دنتفگ یم Lgl :ووب هاگشناد یارب

 مولع و تاییدا ةدکشناد رد لوا لاسرد همه هک یروطهب دی ریگب

۳۸ 

 ؟دینفد یداتسا تیس ۱۷: @

 زا ریش مه مایردپ لیماف هتبلا .متفر یداتسا تمس اسب هلب :لاصو

 .متشاد هقالع زا ریشهب مه ظاحل نیاذا و دندوب

 ؟دیداد یتبسن فورعم رعاش یزاریش لاصو اب امش ایآ ۵

 دعب و دوب لاصو GC ؛تسا هدوب نم ردپ دج ناشیا هلب :لاصو

 .نم ردپ تگنروا دعب و تگنهرف

 هاگشناد تنواعمتسپ دیدش روبجم زاریش هاگشن اد رد امش رهاط ۵

 هورسگ «یسدنیم ؛دکشن اد رد اد امش تامدخ همه و .دینک لوبق <

 حیضوت مه دراوم نیادد ًافطل .دنداد رطاخهب اهتمسق ریاس و یضاید

 . دبی اهرفپ

al, iJlesدوب زا ریش رد هک لوا لاسود  psسرد رکت دوص  

 یگ دنزاس یا رب طیحم تفدیم راظتنا هک روطنامه و دوب هاگشناد

 تدوشم هاگشناد ناداتسا اب فلتخم دراوم دد و دوب هدامآ یلیخ

 و مدوب یضاید هورگ وضع اهنت و سیئد نم Jal لاسرد .دند رک یم

 اب .درکیم كمك نمهب هلأسم لح یارب كي زیف نادایداتسا زا یکی

 دا زهب رتکد «یرقاب ریم رتکد نایدوبهب رتکد «یوجر رتکد ندمآ
 لاجم و دندمآ یضایر هورگ هب هک یرگید هد رکلیصحت ناناوج 3

 رخاوارد .دش لیکشت یبوخ یضایر هورگ مربب مسا ارهمه تسین

 تفگ نمهب زور كي دوب یشزومآ نواعم هک زورگ رتکد «مود لاس
 میارب .دناهتف رگ رظن رد یسدنهم ةدکشناد یتسرپ رس یارب ارم هک

 ةدکشناد سیئ د مدرک یمن رکف تقد چیه نوچ Os هرظتنم ریغ

CAE cee 

 ؟تشاد دوجو tbe Olds coe ؟دکذناد ۵

 میمصت ادتبا زا .تشاد وجشناد اما تشادن دوجو ریخ هن :لاصف

 یل و .دندوب هتفرگ مه وجشناد و دوب یسدنهم عدکتناد شیسأت زب

 ار یمومع سورد طقف لوا لاس ۲ ات نایوجشناد اجنآ همان رب قبط

 یارب وجشناد ۴۰ دوب رارف .دنتف رگ یم مولعو تایبدا ةدکشناد رد

 یدایز یاهیداتفرگ اب هاگشناد اما «دنوش باختنا یسدنهم ةدکشناد

 طبارش نیادد .دوب هدرکن یسدنهم ءدکشناد یارب یداک تشاد هک

 یلحم هن .مدرک راکدب ع ورش و مدش یسدنهم غدکشناد سیئد نم

 هن اتخبشوح .یملعم هن ؛یهاگشیامز آهن .تشاد دوجو هدکشناد یارب
 عدد یشناد ءناتسود یزورهن ابش یاهتیل اف و هنامیمص یزاکمه اب

 مادخیتسا ناداتسا هات وک یتدمرد .تفرگ ناماسورس عق ومهب یسدنهم

 و دش یرادیرخ سیس و هراجا لوا هدکشناد ینونک لحم .دندش

 و دندش لیکشت یسدنهم ةدکشناد رد ریخأت نودب سرد یاهسالک

 .دش هداد شرافس یهاگشی امزآ لیاسو ناداتسا Ge) Uae ole دنچ زا دعب

 ؟دیدش هاگشناد نواعم یئدع هچ )ا ددب 6

 یشزومآ نواعم هک مدوب یسدنهم ةدکشناد سیئر لاسكي نم :لاصو
 .دنتف رگ رظنرد یشزومآ تنواعم یارب ارم و درک افعتسا هاگشناد

 نیا كوبق اب مدرک رکف ادتبا دند رک داهنشيپ نمهب اد تمس نیا یتقو

 یگ دنزاس اب ندشریگ رد یلو«موشیم رود هعل اطمو سیردت زا تسپ

 مدرک Jad IAS دوب باذج میارب یلیخ «هبن اجهمه روطهب هاگشناد

.یشزومآ نواعم مدش و



۳۹ 

 یاهنفرشیپ سورد دنن اوت یمن نوچ دننسه یک اشیددق لیاوااهوجشن اد

 نیا زا ددقچ دننیبیم ینقو اهدعب یلو «دنریگب تایضاید دد "الثم

Pst Gyاجن ] هتبلا .تسا خب تیاض» ناشیارب دناهدش  

parsهضرع مولع سودد تیدج نامه هب مه هربغ و هفسلف و تایبدا  

 دروس نیا درد ۱ نافدوخ رظن Gad مينساوخیم لاسح .دوشیم

 ؟دیتسه قفاوم ناریا رد یماظن نینچ داجیا اپ اپآ هک دبیامرفب

 دننک یم لیصحت هاگشناد رد هک ی صاخشا هکنیا اب ,ce tal :لاصو

 مه اپودا دد .متسه قفاوم دنشاب هتشاد یعیسو یمومع تامولعم

 هکنیا زا لبق .تسا هدوب هجوت فرط یمومع تامولعم هشیمه

 هک مدینش ییاپ ورا كي زا دننک هجوت یمومع تامولعمهب اهیی کیرمآ

 اکیرمآ دد تفگ یم و درک یم هرخسم اد اکیرمآ رد دیدش صصخت

 ماظن اب .سوتیسک دد یرکید و دوشیم صصختم سونیسرد یکی

 توافت هک طرش نیا اب مقفاوم مه نا ريارد مولع و تایبدا ةدكشناد

 یگنهامهان ات دشابن هزادنانیاهب ضحم مولع اب co bale gle سی ردت

 مشچهب مولع ةتشد و تایبدا ٌهتشد نیب زا ریش هاگشناد رد هک یدیدش

 یاههتشر نایوجشناد شزیمآ هک تسین uid .دو رب نیب زا دروحخیم

 نایوجشناد هب یرتعیسو دید مولع و تایبدا ةدکشناد رد فلتخم

 یاهژیوشور دیاب یماظننینچ یارب وجشناد شریذپ هتبلا .دهدیم
 .دشاب هتشاد

oly 65a 581 @نامه زا ارچ هسک تسا حرطم لاوس نا ام  

 .دنداتفیئپ یدج روط هب یشهدژپ یاهداک رکف هب Ung leat Lily یا

pyاهیلوا یاسه»6 یدورتشه رتکد  HV AS ams co GUS 

 ارچ یلو تسا هتشاد عالطا ی۶ ال اب حطسرد شدوحخ نامز تایضاید

 دنک tc شدوح رود اد قاهدع ۱ق دادن هعادا ۷ یشهوژج )6 اشیا

 ؟دروایب دوچ و هب یضاید بتکع كي حالطصاهب و

 و «دوب دنمهقالع یلیخ شداکهب لیاوا نآ ًاعقاو ناثيا هلب :لاصو

 یتسیابیل و ؛تشاد دشاب لوا ًةج رد رگشهو ؛ب كي هک ار نیا ییاناوت

 ادیپ همادا و دوشب عورش ًاعقاو یتاقیقحت یاهراک هکنیا یارب دید

 یلماعره .تسا زاین یلما ge هچهب دنکدد اجیا صاحخ بتکم كي ات دنک

 ماظن .تشادن دوجو ماگنه نآ دد «دسریم یدورض ناترظنهب هک

 داک زا یقیوشت چیهو دادیمن تیمها تاقیتحت هب "الصا یهاگشناد

 ید یعنام یگدنز تالکشم «لباتم رد .دمآ یمن لمع هب شهوژپ

 مهذاب هتبلا .دنوش رگید یاهراک بذج دارفا هک دشیم بجومو دوب

 یدافغ ps ie «دسدادیم ماجنا wht اهیضعب هرود نآ رد

 یشهوژپ داک یتقو es .دوبیفوم شهو ژپ رد تفریم ج داعهبیتقو

 هتشادن تک رش قیقحت رد وجشناد ینعی دشابن وجشناد اب طابترا رد

 مه یشزومآ sols .دنک یمن ادیپ هب دج و روش راک نیا .دشاب

 .درک یمن قیوشت اد ییارگ ون و ییوجون و دوب اتسیا یعونهب

 م:»اددیما و مبرکشتم امش یاهرظن راهظا زا یلبخ :رنکد یاةآ

 یرگید بلطم رگا .دننک هدافتسا امش یاسهدومنهد زا مه نارگید

 ,نچزامقپ لطف ءدیراو

 هلصوح اب هکنيا زا و مدرب تذل یلیخ امش اب وگتنگ زا :لاصو

 طیارش رد امش هک منک یم وزرآ .مرکشتم دیدرک شوگ مضیارعهب

 و قفوم هشیمه یگنهرف یاهداک رد .تشذگ امرب هچن آ زا یرتهب

 .دیشاب زوریپ

 ناتوسکشیپ اب رادید

 ًةتشد دندنام هاگشناد رد هک لاسود یکیزا دعب و دنناوخب سرد مه اب

 یلمع ناریادد شود نیا هک دوب حضاد ام یارب .دوش نییبت اهنآ

 JS awl حالص هسک میداد صیخشت ین امر اسم Sal رگید ۰ تسمثت

 اینا ولیسنپ میت اما میهد لیکشت سناسیلقوف یاههرود یی اههتشر

 سیسأت یارب امش یاههناخباتک تفگ یمو «دوب فلاخم راکنیا اب

 «دیرادن یفاک ردقدب داتسا «دنتسین زهجم سناسیلقوف یاسمهرود

 نایوجشناد نوچ میتشاد هدیقع ام .دیرادن زهجم یاههاگشی امزآ

 تقوهمین روطهب و دناوحتدنهاوخ سرد تق وهمین دوطهب سناسیل قوف

 داک نيا ةدهعزا درک دنهاوخ ELST سناسیل ةرود رد ناداتسا هب

 عدرش از سناسیلقوف ةسمانرب میت تفلاخم دوجواب .مییآ یمرب

 دد میدرکیم رکف ام .میدش ورب ور یریگمشچ تیقفوم اب و میدرک

 .درک فرطرب اد صقاون دعب و درک ع ورش ار راکیتسیاب طیارشنآ

 یسیسأت اب ge Ne هک تذرگ هجيتن دوشیم امش یایفرح )ا ایآ ۵

 ؟دیتسه قفاوم یرنکد ؟دود

 اهراک ام روشک رد "الوصا .منا رگن یلیخ as pin قفاوم :لاصو

 هتسهآ هتسهآ دعب و درک ع ورش ییاج زا یتسیاب ؛تسا روطنیمه
 و تسا رتیدج یلیخ یرتکد Ulu Jy «درک فرطرب ار تالکشم

 دد ینییاپ حطس یرتکد هکدوب بناوج همه بظاوم ًاعقاو یتسیاب
 كرد هیضق نيآ تیمها هک تسا نیازا نم ینارگن .دوشن هداد اجنیا

 كي هکنیا نودب و دوش یهاتوک مزال یاهزاین نیمأت ظاحل زا و دوش

 داک هکنيا نودبو ءدشاب هتشاد دوجو یملع وج كي و یملع طیحم

 میزادن ایب هار ار یرتکد ٌةرود دوش هتف رک یدج شهوژپ و قیقحت

 حنام ینارگن onl add .دوش هداد یوتحم نودب كردم كي طعف و

 .منک تیتفوم یوژرآ همانرب نیا یارب هک د وشیمن

 Nye یهاگشناد ماظندد .ذاریشهب میدرگرب نتکد یافآ دیندب ۵

 نیا .تشاد دوج» (۵۳/ ۵ 5ع:6ع) مولعد تاپبدا ؟دکشناد

 ؟دوب بسانع دح هچ ات امش ig, Le دوشک قارب مات

 فااخم grok یاههاگشناد مواع و تاییدا ماظن اب نم :لاصو

 ار وجشناد میناوت یمن ام ناریا طیارشرد منک ی م رکف ees ؟متسین

 Nhe" دهاوخیم هسک ییوجشناد .مینک باختنا هتشر نییعت نودسب

 قرب ٌةتشد دد هاگشناد رد هک دنادب دهاوخیم دناوخب Gy یسدنهم

 اینا ولیسنپ میت یداهنشیپ شدر یارجا لوا ط رش .تسا هدش لوبق

 وجشناد هتشر ندرک صخشم نودب اههاگشناد عامت 4کت سا نیا

 اینا ولیسنپ میت یداهنشیپ شود زاب نمرظنهب مه ضرف نيااب .دن ریگب

 .دداد یدایز تالاکشا

GIST aba ۵اکپرم ۲ دد هک ناتتمدخ دوش شرع «لاصد رتکد  

 ماظن نا .دداد دوجد مولع و تایبدا ماظن *دابدد یرگید هاگدید

 ٌهجرد رد ماظن نیا ةهفساف .دراد ییاد6 ًاعقاو و تسا دادهشی) اجن ۱)د

 تامیطتع ون كي هکدنکب تچبرف ین اسنا دهاوخیم هک تسا نپا لو)

cote yt RE Dye Sind os ableدشاپ تایبدا >د هچ الاح  

 دا «ین اسبل )۱ دم و دوش تیپ رذ ole مدآ ین .ملع دد هچ

 نینچذد عقاددد .دوشب یاهفرح تادیلعت و هفرح عون كلي داد مدآ

 یمورد زا یفیط هک تسا دحاو ۵۰ رپ لمتشع ین اسیل boss یماظن

wens gph 35 pos \y Geنامتراپد ۱۵ ۱ دیاش فاتخع  

زا یضعب .دریگیمن ربدد ۱» هنفرثیپ یلیخ سود یلو دشاب فلتخم
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 رظندیدجت مرگ رس ۱۹۶۶ ات ۱۹۶۲ لاس زا وا ؛اهنیارب هوالع
 دیدج باچ هب یمئامض و اهتشاددای ندو زنا و شاهدشباچ داث آ رد
 یط وا ۷ لاس لئاوارد .دوب دوخ یلبق تالاقمزا هعومجم هس

 قطنم هنیمزرد شراث ۲ اب اد دوخیفسلف هاگ دید طابت را لصفم ٌةمانود

 ترصادیدایزتاقوا ۱۹۷۲ ات ۱۷۱ لاسزا .دادحیضوت نم یارب
 مرگ رسلاحنیعردو AS ح ی رشت نم یارب اد دوخ یلک ٌهفسلف ات درک

 اد وا ًهمانود نيا .دوب نيم دروم دنچرد نآ ٌةیلوا درب راک یسررب

 le ase ۱۹۷۴ باتک رد یفسلف هل وا یاهدرب راک نيا اب هارمه
 .تشاد همادا ۱۹۷۷ ۲ ۱۹۷۲ زا ام یفسلف gla ku .ماهد رک

 اهتشادد انیا یل و مدرک یم یدادرب تشاددای نم اهوگتنگ نیالوط رد
 اهتشاددای نیاذزا یزیجان شخب طقف و .دنتسه هدرشفو هصالح ر ایسب

 و متشون یمظنم و طوسبم تدوص هب اد لبق یاهلاس یاهتشاددای و

 .مدناسر وا رظنب

 دادروخ رب ید ایزنادنچیم ومعتمالس زا دوخ رمعلوط رد لدوک

 یدسج راکهب تسناوتیمن "الصا یگ دنز زا ییاههرود رد و دوبن
 ۰۱۹۶۱ ۰۱٩۹۳۶ لاسرد شایتمالس عضو ؛صوصخ هب .دزادرپب

 [داب كي] وا .دوب دب رایسب وا تایح را لاسمیل و ۵۰۵

 ًاتبست تمالسذا ۱۹-۱٩۴۳ ۴ ۰ ژرود رد هک درک فا رتعا تحا رصهب
 ًةجیتن نیدنجهب هک ینامز یط ینعی .تسا هدوب داددوخرب یداید

 زورماهب ات نآ ree شخب هک تفای تسد قطنم ةنيمز رد بلاج

 .تسا هدشن باچ نانچمه

 ًهنیمز و لدوگ تالیصحت مراب رد یت اعالطاات دیهد هزاجا نونکا

 .مهد ها را یرشب تفرعم و رملق رد وا تایفشک

 دد ۱۹۰۶ لیدوآ ۲۸ زور لدوک .یرنکد هلاس» و تالیصحت

 «ناتسرببد ةدود مامتا زا سپ .تفای دلوت یکاولسکچ یونرب رهش
 .تفد نیوهب كيزيف ٌهتشر رد لیصحت ٌةهمادا یارب ۴ لاس رد

sadeكيزيف زا ار یو ,[یملع یاهراک رد] تقد [تیاعر] هب وا  

 یاهسرد زا وا .تخاس نومنهر یضای رقاعنمهب سپس تایضایرهب

ooٌةهقالع و دربیم تذا رایسب دادعا ٌةیرظن ةراب رد ۱رلگنو  

 هدافتسا ددوم ار نآ اهدعب هکنانچ درک ادیپ ثحبم نیا هب یصاح

 یا رب ینیج ةدنامیق اب ٌهيضق درب راک اب طابترا رد Sea cola olf“ مه

 لاس رد .برض و عمج لمع بسحرب هیل وا یتشک زاب عباوت نایب

 وضع راک نیا اب نداقم و داد رییغت تایضای ر هبار شاهتشر۱ ۶

 نآ دد یتح و هدوبن تسیویتیزوپ زگ ره دا «نکیل .دش ۲ كياشلفحم

 و .تفریذپیم اد نیو لفحم یاههیرظن زا یحرب طقف مه نامز
 یهاگشناد تالیصحتیو .تفرگ هلصاف اهنآ زا رتشیب و رتشیب اهدعب

 دود نیمه لوطرد .دناسر مامتاهب ۱۹۲۹ ناتسباتزا لبق اردوخ

 clits ble sou هک سترپموگ شی رنیاه inl یاهسالک رد

 .درک یم تکرش ؛تشاد ترهش نانو هنسلف ٌهنيمز رد دوخ

 و تربلیه باتک تسخن پاچ لدوگ هک دوب نامز نیمهرد ًابیرقت
 روساب) تالومحم باسح تیمامت نآ رد هک اد (۱۹۲۸) نمرک آ

(sadaحج رط هدش لح یاهلااسم ناونعهب و هدش یدنبت زوص ¥  

 هجیتن و درک لصف و لح اد هلاسم نیا لدوک .درک هعل اطم ؛دوب هدش

Furtwangler 2. M. Schlick1.  

3. Heinrich Gomperz 4. (restricted) predicate calculus 

 گناووئاه / لدوگ یرکف تالوحت ریس

 "لدوگ تروک یرکف تالوحتریس
 گناووئاه
  

 دنچهب [ یسررب تل وهس یارب ] ناوتیم اد لدوگ یرکف راک رمع كي
 و یکیناکم یدح ات راک نيا هکنيا وگ «درنک میسقت فلتخم ًةلحرم
 ۱۹۰۶-۱۹۲۹(۰) تسخن لاس ۲۳ لوط رد .تسا هدننک هارمک

 زا سپ .تشاد صاصتخا ندش هدامآ و نتخومآ هب وا تاقوا

 لوغشم تخس (۱۹۲۹-۱۹۴۴) لاس ۱۵ تدم هب یو هدود نیا

 لاستفه یط .دوب یضاید قطنم ٌةنيمز رد یدابرپ دایسب تاقیقحت

 بل اغشقن هفسلفهب وا دادهشیر و قیمع De ۱۹(۰ ۱۹۴-۵۱ ۴)دعب
lyرتشیپ یو هجوت هرودنیا لوط رد .د رکیمافیا شایرکف تل اعف رد  

 So sg CUB ALG gle blast y ستینبیال Wiles Ob هب

 و اضف ًهفسلفهب شاهقالع رطاخهب ,صوصعهب .دوب نوطعم تیبسن

 لاس زا «(نیتشنیا اب شدرکم یاهوگتفگ لیلد هب هن 9( تناک نامز

 .تعادرپ یم كيزيف ثحابمهب ۱۹۵۱ اي ۱۹۵۰ ات ۷

 ات ۱۹۴۵ یاهلاس دودح رد «هفسلف و كي زیفهب وا ندروآیور

 لاس رد .دوب قطنم رد وا نامز نآ یاهراک لیلدهب مه یاهزادنا

 باختنا عوضوم لصا لالقتسا هک دوب هدش قفوم لدوگ ۳
 دیس دیمررظن هب و «دنک تابثا ۲عاونا (یهانتم)ُهیرظن بوچ داچرد ار

 oll مهاد راتسوبپ ًهيضرف لالقتسا شود نیا كمك هب ناوتب هک

 راک نيازا هتفد هتفد و ؛تفاین قیفوت رما نیا دد لدوگ یلو درک
 .داد تسد زا نآ ٌةماداهب 3 ly ٌهفالع و دش هد دوخرس

 یو ۱۹۵۸ ات ۱۹۵۱ زا ینعی «دعب لاس تشه تفه لوط رد
 هدامآ هب «بیت رتدب و درک نوطعم یضایر Saudia ار دوح هجوت

 یاهل اقم نتشوس «زبیگ یاهینا رنخس هلسلسرد دوخ ینا رنخس نتخاس

 ریسفت هئارا و .تسین ون Li we تایضایر هکنیا تاثا رد

 شخب و دش رشتنم ۱۹۵۸ دد هک دادعا كيسالک هی رظن هن ایا رگتخاس

 .تعادرپ «دوب هدرک تشک ۱٩۴۷ لاسرد "البق ادنآ یضایر ًافرص

iدرک ساسحا هتن ردتف ر لدوک هکد وب هرود نیمه رخاوا رد  

 توافت هیاپ مولع شود اب ؟هلم اک هک تسا یشور حاتحم هفسلف هک

 ؟لرسوه داثآ ٌةعل اطم هب ۱۹۵۹ لاس رد [هجیتن دد و] .دشاب هتشاد

wer lyلاسزا .تفای ماود یدیدم تدمیارب لرسوههب وا ٌهقالع  

 درکیم دای لرسوه زا بترم نمابدوخیاه وگتفگرد یو: ۳ ۱

 .مذادرپب لرس وه ۱۹ ۰۵ زا دعب داث آ هل اطمهب هک رکیم هیص و ت نمهب و

 مظعا شخب "الامتحا لدوگ ۰۱۹۷۷ ات ۱۹۵۸ ةدود لوط رد
 وا ةقالع .درسک دوخ یفسلف ماظن عادبا فرص اد دوخ یژرنا
 نهوک لاپ ۱۹۶۳ رثا داشتنا لیلدهب كش نودب راتسویپ ٌهيضرف هب
 ةتشونتسد ۱۹۷۰ یاهلاسلئاوا دودح .لاثم یارب .دش هدنز ون زا

 یدد ۱۹۷۵ ۷ ۱۷۲ زا و تشک یم تسدهب تسد وا زا یمامتان

1. universal characteristic 2.(finite)type theory 3. Husserl



 ۱۳۶۸ نیدرورف ۰۱ هرامش ۰۲ لاس .یضایر رشت

 .د رک حاتنتسا یریذپ ان میمصت مکح زا یاهجیتن
 هن ایا رگلپ وحت یتلصح هک تربلیه ٌهن ایا کت روصةم ان رب هب جیاتننیا

 زا اهتابثا نیا دد .درکدراو هدنشک یاهب رض تشاد یتسی ریتی زوپ و

 یاهشود اب نآ طابتدا و قیقد ندرک یروص درفهب pare صاوخ

 SEY هجیتن رد .دوسب هدش یریگ هرهب یبسانم روصطهب ؛یکیناکم
 یکیناکم شود موسهفم حیرصت تیمها هب اد همه هجوت «قداکشآ

 هک یک زای عباوت یلک فیرعتهب تسخن رما نيا .درک نوطعم

 ۱۹۳۶ دد تبقاع و دش رجنم دندوب هدرب راکدب Jo و دنا رب ره

 «دیماجناتگنیروت طسوت یریذپهیساحم موهنم دننک عناق حیضوت هب

 ساسا بوچداجهب هک اجنآ ات نیم زنیادد لدوگ راک هک ی روطهب

 .دش لیمکت یعیبط یوحنهب «دشیم طوب رم نآ

 «وا یایاضق زادعب هک تسا هتفگ ۱۹۳۷ رد لدوگ هک دنیوگ یم

 نآ لاحهب ینادنچ قرف ثحبم نیا یلک ٌةنیمز رد رتشیب راک رگید

 *۱.تس اههعومجع ٌةيرظن تبون «نونکا" .درک دهاوخن

 SU نیتسخن یارب روتناک ۲شیپ لاسدص تسرد .داتسویچ هلأاسه

 هعومجم)تسا قداص هک در سدح و درک ح رطم اد راتسویپ ٌةهيضرف

 شالت ثبعهب نارگید و وا ؛دعبهب ناسمز نآ زا .(۱۳۲۷ ص اثآ

 ۰۱۹۲۵ لاس رد .دننک لاطبا ای تابثا ار سدح نیا هک دناهدرک

 لصا ةيرظن بوچراچ رد سدح نیا تابثا یارسب یحرط تربلیه
 لالدتسا ژوحن ندرک لابند هکن ۲ اب .درکهئارا اههعومجم یعوضوم

 رما كي هک دیآ یم رظنهب ؛تسا راوشد یراکنآ تای زج و تربلیه
 فی رعت ناکما : وا رکب رکف نیا زا تسا تدابع نآ و دشاب نشور

 طسوت (روتناک دادعا هدر نیمود یاضعا ای) ارامش یبیت رت دادعا

 هلساس داجیا یاپهب اپ تشگ زاب كمك هب عباوت نتخاس و تشک زاب

 یدیدجیبیت رت دادعا طسوت نآ رتدیدج و دیدج ح وطس هک یبتارم
 .دن وشیم یراذگ سیدنا دناهدش هتخاس وحن نياهب هک

 لاسرد تسخن تربلیهید اهنشیپ ح رطزا لدوگ «دایز لاهتحاهب

 داتسویپ هل اسم ةداب رد وا هکدوب نامزنیمهرد و .دش علطم ۰

 دیاب هک درک دوطح نهذهب یعیبط رما نیا یتقو .تخادرپ رکفتهب

 یببترت دادعا طسوت [نآ حوطس] هک درکداجیا ار یبتارم هلسلش

 رگید شسرپ ود زاب «دشاب هدش یداذگ سیدنا ارامش (و یهانتم)

 دادعا :ینعی درک ادیپ یضخساپ اهنآ یارب دیاب هک دن امیم یقاب

 هلساس حطسره رد اد ییاههعومجم هچ و میددایب اجک زا اد یبیترت

 وا :تسانشآ هزورما درک لدوگ هک یب اختنا .مینک فی رعت بتارم

 بتارم هلسلسزا و دریگ رظن رد اد یبیت رتدادعا همه هک تف رگ میمصت

“looksلدوک «نیا رب نوزفا .دنک هدافتسا » syیاعدا  

 طقف هکلب درواین تسد هب ار dling ٌهيضرف عطاف تابثا تربلیه

 دروم دد وا باختنا هتبلا .ددوآ تسد هب ار نآ یراگ زاس تابثا

 ینبم وا داقتعا اب دزادرپب یبسن یداگ زاس هل اسهب تسخن هکنیا

 .تشاد تقب اطم الماک درب یدنبهتسد و میسقتدی ابا راهی دا وشدهکنیا رب

 هن وگچ تاختناهس نیا درومرد لدوگ یریگ میمصت بیت رت هکنیا

 درب داک رکف هک دی آیم رظن هب یلو ,تسین نشور "الماک تسا هدوب

  

1. “Jetzt, Mengenlehre”’ 

 دارسیا ۱۹۷۸ لاس رد هک تسا ینارتخس كي ote ,هلاقم نیا ۲

 .تسا هدش
3. ramified hierarchy 

۳۳ 

 نآ ۰۹ زییاپ دد و درک ریرحت دوخ یرتکد ٌهلاسر ناونع هب ار

 زود و تفرگک دارسق دییأت ددوم و دش هتف ریذپ هک داد هئارا ار

 یک دنا اب هلاسرنتم .دش ءاطعا یرتک د كردم واهب ۱۹۳۰ هی روف ع

 .دیسر پاچهب "هنفه سئانوم ًةهيرشندد ۱۹۲۰ لاسرد رظندیدجت

 یعوضوم لصا شور «مهدزون OF oo steals یایاضق

 هداد میمع زین تایضایر رگید یاههخاشهب یسدیلقا ةسدنه یتنس

 دادعا شیامن قیقد یسررب و یسدیلقاان یاههسدنه تشک .دش

(faimعاونا و یبس یراک زاس تیمها ءطح یود طاقت ناونع هب  

 ندش یروص اب هارمه ما نیا .تخاس داکشآ اد نآ یاعهتابثا

 اتم هکدروآ Ady تریلیهرد ار هزیگنا نیا «یقطنم جاتنتسا یقبقد

 ةمه ٌةداب رد یلالدتسا اب اد كيسالک زیل ان۲ قلطم یراگ زاس تابثا

 حسرص دروطهب هک یعوضوم لصا ماظن كي رد نکمم یاهت ابثا

 «لدوگ تاتیقحت ع ورش ماگنه رد .دنک هئارا دشاب هدش یدنبت دوص

 دریشیپهب [نانادیضایر] ه-قالع ۱٩۹۳۰ زا لبق یهات وک تدم ینعی

Gly Gilدوب دیدش دایسب یت اقیتحت . 

 ۱: یراگ ژاس تابثا ,Sha 445 Uasd لدوگ ۰۱٩۳ ۰ناتسب ات رد

 زیل انآ یراگزاس تسا و یم تربلیه هک رما نیا وا یارب .تخادرپ

 .دوب بیجع رایسب «دنک تابثا ًامیقتسم ۲ یهانتم یاهشور ًالیسوهب ار

 و هیزجت یوحن هب دیاب اد اهیداوشد هک دوب دقتعم یلک روطهب وا
 نیادد .دشاب رتهداس یدعب ءزج زا ءزجره لح هک درک یدنب هتسد

 ار دادعا ٌةيرظن یداگ زاس تسخن دیاب هکدوب دتتعم وا «نیعم ددوم

Alem gy4 رظن sٌةيرظن كمك هب هاگنآ و درک تابثا ۳دادعا یهانتم  

 تابثاهب نآ یداگ زاس طقف هن و نآ قدص ضرفهب و ؛دادعا

 رباربدد نامز نآ رد وا هسک یاهلأسم .تعادرپ زیلانآ یداگ زاس

 نیا و ؛دوب دادعا هی رظنهب تبس BUT at یداگ زاس داهن دوحخ

 .تسا لقتسم دادعا یهانتم ٌهیرظن صخشمان ًاتبسن موهفمزا هلّأسم

 یاهلومرف ًهلیسوهب اد یقیقح دادعا «هلاسم نیا لح یارب وا

 ءهی رظن نیا "ییهدا زگ عباوت" ًةهلیسودپ تقیقح رد اب «دادعا ٌهیرظن

 زا دادعا هی رظن Dar تالمجیارب دیاب هک دش هجوتم و داد شیامن

 عوضوم لصا مقس و تحص دناوتب ات دنک هدانتسا قدص موهفم

 هلسلس كي اب تعرس هب وا .دنک نییعت زیلانآ یارسب ار حیرصت

 (دراچی دسک وداراپ و وگغدو ردسک ودا راپ ءصوصعهب )سک ودا راپ
 لدوگ .دندشیم طوب رم یرب ذپ فی رمت و قدص ميهافمهب هک دش هجاوم

 تفیرعت لب اق دادعا 4, رظن دوخ رد «دادعا هی رظن رد قدص هک دشهج وتم

 زیل انآ یبسن یراگ زاس تابثا یارب هک یاهفقن هجیتنرد و تسین

 دیاب هک اد یمزال ٌهجیتن وا اما .دمایندد بآ زا تسدد دوب هدیشک

 یاههاگتسدریز دننام «یوق ًاتبسن ماظنرهرد هکنيا :تفرگ «تفرگ یم

 دوجویب اههدا زگ clase gerne هی رظن ای عاونا هی رظن زا ینیعمو كچوک

 .دن ری ذپ ان میمصت هک دن راد

 مالعا ثک ربسکین وک رد یاهسلجرد ۱۹۳۰ ربماتپسرد ee نیا

 زیگنا رب نیسحت ینا رنخست ربلیه«فداصت بسح رب هک یاهسلج «دن دش

 chy یدنچ .درنک دارا نآ دد ار *تعیبط كرد و قطنم" دوخ

 ری ذپ ان میمصت یاههدا زگ هک یروطهب درک رتقیقد اد جیاتننیا لدوگ

 یددع ییاهروس ناشولج هک ددوآ رد ییاهیاهلمجدنچ لکشهب اد
 ناونعهب ار (یداگ زاسیاهت ابثاهب طوب رم)مود ًةيضق و تشاد دارق

  

1. Monatshefte —_2.finitist methods _3. finitist number theory



۳۳ 

 :تابثا و قدص

 ماظن ر د یریذپان میمصت

 "اکیتامتام ایپیکنیرپ
 لدوگ تروک

 دامتعا روپاش همجرت

  

 «رتشیب تقد یوسهب تایضایر لوحت اب مينادیم هک دوطنامه

 نونکا هک یروط هب تسا هدش یدوص نآ زا یگ رزب یایهشخب

 .درسک تابثا یکین اکم هدعاق دنچ درب راک اب اد یاهیضقره ناوتیم

 زا دناترابع «دناهدش سیسأت نونک ات هک یروص یاهماظن نی رتعماج

 ماظن و 1[۰] کیئامنام ایپیکنیرپ [هب موسوم دهتياو و لساد] ماظن
 ًادعب هک ) اههعومجم ٌةیرظن ًانیمذ رد لکنا رف-ولمرست یعوضوم لصا
 ماظنود نسیا .[۲] (تفای یرتشیب شرتسگ نامیوت نوف طسوت
 «تایضایر رد تاثالوادتمیاهش ور همه هک دنتسه عماجیاهزادنهب

 لصا یمک دادعتهب [ اهتابثا نيا] هکنآ ینعی هدناهدش یروص اهنآ رد

 هدز نامگ ناوتیم نیاربانب .دنریذپ لیلقت حاتنتسا هدعاق و ع وضوم

  

 ریس

 0291 oe تاقیقحت و قباوسرب ینتبه ین ام نینچ :مجرفح حیضوت «

 لدوک هکیاهل اقم زا فا رگا داپ نیل واهب تسین دی ددوم نیارد .تسا

 .مينکفيب یرظن.تشون ۱۹۳۰لاسدد تالومحم باسح تیمامن هاب رد
 ۳ تایضایر و قطتم لسا رد و دهتياو «مینادیم هک روطنام»

 اد یهیدب هدازگ یدادعت تسحن هک دندرک انب قیرط نیاذا

  al eonلک ] یسپمو دن رکن عوخوم لما | ۱
glaیدنبت دوص ًاقیقد یجاتنتسالوصا كمك هب اد تایضایر و  

 یلسوت هنوگچیه نودب «ینعی) یروص ًافرص یوحنهب یاهدش
 .دندرک جاعنتسا اهن آ زا (هدش هدرب راک هب یاهدامن یاهعم هب

 نیا هلصافالب دوشیم هتف رگ شیپ یشور نیدچ یتقو .هتبلا
 لوصا و عوضوم لوصا ماظن |یآ هک دوشیم حرط» شسرپ
 تیهامت ذا cal sas and رگ ضرف زاغآ دو هکی جاعتتسا

 ةرا یک ره جاتنتسا یارب ایآ :ینعی :ییخ ایتسا رادروخرپ

 [رگید ندنسهب] ,ای ,هن ای دنک یمتبافک یضای ر_یقطنمقداص

 دیاش هک ) دنتسه روصت لباق یقداص یاههرانگ "الصا ابیآ

 ماظن رد هک (دنشاب تابثا لباق یرکید لوصا كمك هب یتح

 باسح یاهل ومرف درومرد ؟دنشابن جاتنتسا لب اق یسررب دروم

 لدوگ تروک / اکیتامتامایپیکتیرپ ماظن رد یریذپانمیمصت

 روطح وا نهزهب نامز نياذا رتدوز دایسب رادباعشنا بتارم هلسلس
 یاهداتعاس داجیا هب یتدم هسک تفگ یم رابكي وا .دشاب هدرک

 .تسا هتخادرپیم دادباعشنا بتارم هلسلس نیا رتهدیچیپ و هدیچیپ

 دادعا هکنیا رب ینیم اد دوخ میمصت وا هک دیآ یم رظنهب نیارب انب

 دوخ و ؛تسا هدوب هتفرگ رترید "الامتحا دریگب ضورفم اد یبیترت
 هدرک باجیا اد یریگ میمصت نیا تدورض دو ٌهبوتهب مه رما نیا
 «نیارب نوزفا .دزادرپ یبس یداگ زاس تابثاهب طقف تسخن هک

 یباهن میمصت رادباعشنا یاههعومجم باختنارب هوالع وا هک یتقو

 هلص افالب ینتخاسیاههعومجم «تف رگ یبیت رتدادعا ددومدد ارد دوخ

 و میریگ هدیدان ار اهدادخر یخیدات یلاوت رگ) .دش یو دیاع

 :[ هک تفگ نا وت یم] مینک هصالح لدوگ دوخ ناب زهب ار ییاهن ٌهجیتن

 داجیا هدنزاس شورهب اد بتارم دلسلس دی ابن" هککدرک ساسحا وا

 داک نیا راتسویپ ٌهيضرف oo زاس oll ol ؟هلصا و ورک

 ws دادعا نتعاسهب oli “Sol «هجیتن دد و «ددادن یت دو رض

 ." میشاب هتشاد فا اخمرظن ینیعهاگ دیدهب تبسن هکنآ رگمدرادندوجو

 تابثا هب داب نیتسضخن یارب ۱۹۳۵ كاس رد "الامتحا لدوک
 نیا نامز لاحرههب .تفای تسد باختنا ع وضوم لصا یداگ زاس

 [ نوتسنیرپ یلاع تامل اطم] هسسمزا وا ٌمراب ود دیدزاب زا لبق تابثا

 درد وا یلصا درواتسد هک دوب دقتعم وا .تسا هدوب ۱۹۳۵ زییاپ رد

 تسا نسیا عفاو رد (هتفای میمعت) داتسویپ هیضرف یداگ زاس دروم

 ًةيرظن دداو ار ینتخاسیاههعومجم موهفم داب نیتسخن یارب وا هک

 فیرعت ۱٩۳۹ هل اقم رد هک هنوگ نامههب ار نآ و درک اههعومجم
 By bas ع وضوم لوصا هک درک تباث هاگنآ و درک فیرعت تسا هدش
 قدص مه نآ درومرد (باختنا عوضوم لصا مامضناهب) اههعومجم
 دهاوخ قداص مه راتسویپ ٌةيضرف هک دز سدح سپس و «دننک یم

 زییاپدد نوتسنیرپ دد دوخ تماقا ماگنهرد ار بل اطم نيا وا .دوب
 سدحنیا تابثا فشک هک دوب دقتعم یو ۰تفگ نامیون نوفهب ۵

 زیند) نآ تابثا اما .تسین یداوشد یلیح راک وا فیرعت یانیمرب

 لوط رد نوج درک هئارا دعب لاسهس ار (هتفایمیمعت راتسویپ ٌةيض رف

 لدم ریز زا دوخ تابثا نیتسخن رد وا .دوسب هدش رامیب تدم نيا

 هدافتسا دنتسه ارامش تلاح نیرتنییاپ دد هسک ینتخاس یاههعومجم

 .دوشیم هئادا هزورما هک ییاهت ابثا دننام «دنک یم

 درومرد لیصفتهب ۱۹۳۸-۱۹۳۹ یزییاپ لاسمینلوطرد لدوگ
 وا نانخس نتم و درک ینارنخس [نوتسنیرپ] ةسوم رد جیاتن نيا

 رتیدوهشو رتلصفم ح رط .دشپاچ یراگنکت تروصهب ۱۹۴ هلاسرد

 هتشون «لدوگ ةتفگ هب .دوب هدیسر پاچهب ۱۹۳۹ لئاوا رد "البق نآ
 .تسا تایضای را رفزاهد افتسانودب ریخا نشون زا یرگید تروص«لدا

 لاسرد هک ت فگ نمهب ینامز لدوگ هک موش روآدای دی اب همتاخرد

 .تساهدوب هتفایار باختناع وضوملصا یلک یداگ زاستابثتا ۱

 ثک رزب یلصادا دعا دوجو تل احرد یتحوا تابثا نیا هک د وب دقتعم یو

Soار هاد  Jal oll,فرح نیا رگا .دنک یم قدص مه دن دنب یم  

ttl cls Wily Soتیمها زا مه زورما وا هدشن پاچ ٌيضق  
 .تسا رادروخرب اههعومجم ٌةی رظن یارب یدایز دایسب

 هههمههمههههههههههه

@ Hao Wang, ‘“‘Kurt Gédel’s intellectual development,” The 

Mathematical Intelligencer, (3) 1 (1978) 182-184.



 ۱۳۶۸ نیدرورف .۱ هرامش .۲ لاس ,یضایر رشن

 یاهدا زگ ینی میزاسیم ایپیکنیرپ ماظن رد ریذپانمیمصت یاهدازگ
 A ضیقن هن و دشاب ریذپ تابثا 4 هن هک 4 نوچ

 ریفتمنیا و دشابهتشاد دا زآ ریفتمكي طقف هک ار ایپیکنی رپ لومرف ره
 Gilead Sate ch «دشاب (اههدد درد ینعی) یعیبط دادعا ع ون زا

 احنازا یوحن هب یاهدر میالع !on هک مینکیم wy . مینا وخیم

 تمعالع نیمار هاگنآ ؛[۱۰] دنشاب هدش بتررم هل ابند كي تروصهب

 تمالع" موهفم هک میوشیم دوآدای و میهدیم ناشن R(n) ای ار

 ایپیکنیرپ ماظنردد ود ره ۰/0 ةدننک بت رسم ةطباد زین و "یاهدر
 یهاوخلد یاهدر تمالع ۵ مینک یم ضرف لاح .دنتسه فیرعت لب اق

 نیا زا هک دنکیم تل الد یل ومرفرب [06:7] تدوص نیادد ؛دشاب

 تسا ر) یعیبط ددع شاولدم هکار یتمالع هک دوشیم لصاح قیرط

Gla,4 15 .میراذگیم 0 یاهدر تمالع دازآ ریغتم lyییاتهس  

 809 نونکا .تسا فیرعت لباق ایپیکنیرپ ماظن رد مه د: [رز 2]
 فیرعت ریز ةنوگ هب تسا یعیبط دادعا زا بک رمهک ار

 :مینک یم

)۱( 

 ریذپتابثا یلومرف د :هک تسا نیا 360 د یانعم «نآ رد هک )

 دد هدننک فی رعت ًةلمج میهافم همه هک اجنآ زا .[فلا ۱۰] (تسا

 ale iT hoa هک مه  موهفم لنتسه فی رعت لباق ایییکنی رپ

 رعت لباق ماظن نیا رد تسا هدش

 ینعم یانبمرب یتقو «[کز 7:] لومرف هک یروطهب دراد دوجو 5 نوچ
 هب » یعیبط ددع هک دنک نایب اد رما نیاءدوش ریبعت ایبیکنیرپ میهافم

 اب ک ؛تسا یاهدر یتمالع ک هک اجنآ زا .[۱۱] دراد قلعت

 و نوچ ینیعم یعیبط ددع یازا هب ینعی ؛تسا یکی ینیعم ی(و)

neK = Bew[R(n); 1] 

 یاهدد تمالع كي «ینعی ؛تسا فی

 میداد .

S=R(q) 

olvia 4میهدیم  silos (R(q)5 q] 3) FoFری ذپان میمصت ماظن  

 ءدشاب رب ذپ تابثا [16): 91 را زگ هسک دینک ضرف [LAY تسا

 رد هک یفیراعت یانیمرب تروص نی دارد اما .تسه مه قداص هاگنآ

 «(۱) هب انب «ینعی «تش تشاد دها وخ قلعت را هب ی دش هئارا الاب

Bew[R(q); g]ضرف فالح نیا هک یلاحدد ؛دوبدهاوخ را رقرب  
 «دشاب ریذپتابثا [12(و): پ] ضیقن رگا رگید یوس زا .تسام

 دهاوخ دا رقرب Bew[R(q) 3g] ؛ینعی [فلا ۱۳] يعرک هاگنآ

 «نآ ضیقن زین و 0(8[۰) : و] تدوص نآ رد یلد .دوب
 لاحم یرما زاب مه نیا هک هدوب دنهاوخ ریذپتابثا ود ره

 .تسا

 .تسا حضاد ً"الماک دراچیر ضقانت اب لالدتسا نیا تهابش
 ؛[۱۳] دداد "وگغورد ضقانت" اب مه یکیدزن یدنداشیوخ نینچمه

 قلعت ک هب و هک دنکیم نایب [4(8): ي] ریذپانمیمصت ةدازگ اریذ
alsام نیاربانب .تسین ریذپتابثا [0(8): ه] ۱(۰) ربانب «ینی  

 هک دیوگیم دوح هراب رد هک مینیبیم دوخ ربارب رد ار یاهدازگ

 حیضوت هکار یتابثا شود .[۱۴] تسین ریذپتاباا [ایپیکنیرپ دد]
 هتبلا .تسب داکدب یروص ماظن رهدرومرد ینشورهب ناوتیم دش هداد
 زا یماظن هدنهدشیامن ناونعهب یتقو "الوا ماظن نآ هکنآ طرشهب
 فیرعت یارب یفاک نایب تردسق زا دش ریبعت «Lal iF میهافم

۳۴ 

 درومرد یریگ میهصت یارب جاتنتسا دعاوقو ع وضوم لوصا نیا هک

 .دنکیم تیافک اهماظن نيارد نایب لباق یضاید شسرپ ره هب خساپ

 عاظنود ره رد «سکعرب و تسیب نینج داد polar ناش ریز رد

 دداد دوج و دادعا oe | اب طابت را دد یاهداس ًاتیست لئاسم روک دم

 .[۳] دنتسین یریگ میمصت لباق اهنآ عوضوم لوصا یانبمرب هک

 طوب رم هدش سیسأت یابی نی صاح تیهامهب هجوچیههب رما نیا
 ؛تسا قداص یروص یاعماظنزا یعیسو هدر درومرد هکلب دوشیمن

 یدادعت ندوزفا قیرط زا هک ییاهماظن همه .صوصعهب و هلمج زا

 هتبلا ؛[ ۴] دن وشیم لصاح روک ذم یاهماظنهب ع وضوم لصا یهانتم

 [۳] تشاددایرد هک یعون زا یبذاک هراز هن وگ چیه هکنآ طرشهب
 ری ذپ تابثا عوضوم لوصا نیا ندوزفا رثا رد ؛میدرک صخشم

 .دوشن

 تابثا یلصا حرط تسخن «بلطم تای زج هب نتخادرپ ذا شیپ

 لکش .میهدیم atl yl لماک تقد تیاعر نودب و لامجا هب ار

 ماظن هب اد ثحب اجنیا دد) یروص ماظن كي یاهلومرف یرهاظ
Siترابع (مینکیم دودحم [ ایپیکنیرپ راصتخاهب] اکیتامتام  

 GYy LI cle xs) atl میالعزا هک یهانتم ییاههل ابند را تسا

 ناوتیمو «دناهتفای لیکشت (یدا ذگ هطقن میالع ای اهزتنارپو «یقطنم

 cad 9! میالعزا بک رم ال ابند مادک هک د رک نایب لماک تقد ابو یناسآهب
 روع هب .[۵] تسا ینعمیب یلومرف مادک و تسا ینعماب یل ومرف

 زا یهانتم ییاههل ابند زج یزیچ یدوص رظن زا مه اهتابثا یهیاشم

 «هتبلا .دنتسين (ندرک صخشم لیاق و نیعم یصاوخ اب) اهل ومرف نيا
 ار ءایشا مادک هک ددادن یتیمها یتایضای دارف تاظحالم رظن زا

Ol seasوا میالع  adدادعانامدوخ دوصقم یارب ام و «مینک باختنا  

 تدابع یلومرف ره «هجیتن رد .[۶] درب میهاوخ راکهب ار یعیبط
 ٌةريجنذرهو :[۷] یعیبط دادعا زا یهانتم هل ابند كي زا دوب دهاوخ

 یعیبط دادعا یهانتم یاههل ابند زا بک رم یهانتم یاهل ابند تابثا

 یمیهافم هب ینایضایرا رف (gloat SF) میهافم بیت رت نیاهب .تسا

 انآ زایهانتم ییاهل ابند ای یعیبط دادعا ةراب رد (ییاههدازگ )
 كمک هب (ًاضعب لقاال) دنناوتیممهاهن آ هجیتندد ؛[۸] دن وشیملیدبت
 ناوتیم ,صوصعتهب .دن وشنایب یپیکنیرپ ماظن دوخ یاهدامن لیدبت

 «ریذپ تا لومرف" وب"تابثا قریجن ز""لومرف" میهافم هک داد ناشن
 «لاثم یارب هکنآ ینعی ؛دنتسه فیرعت لباق ایپیکنیرپ ماظن دد
 زا) و دازآ ریغتم كي اب ماظن نیادد 7۲() دننام یل ومرف مین بنا وت یم

 یبطرب یتقو ۳(ن)هک یدوطهب pz ]٩[ (دادعا زا یاهلابند عوت

 یلومرف » :هک دشاب نیا زا یکاح دوش ریبعت ایپیکنیرپ میهافم ینعم

 هدوشیم هدید ریز دد هک یاهویش هسب نونکا .تسا ریذپتابثا

  

 ؛تسا هدش لصف و لح تیشم یخساپ اب شرپ نیا —

 باسح قداص لومرفرره هک تسا هدش هداد ناشن هکنآ

 رد هدش هئارا عوضوم لوصا زا یمآ عقاو دد ب7

 رد اد راک نیمه اجنیادد .دوشیم هجیتن اکیئامنام ایییکنیرچ

 باسح" یاهلومرف «ینعی .اهاومرفزا یرتیسو ورملق دروم
 مينکیم تب اث «ینعی ؛میهدیم ءاجنا "دیقم روس اب تالومحم

 دیقم روس اب تالومحم باسح نبتعم لومرف ره] ...هک

[.تسا ریذپتابثآ



۲۵ 

 ریوصت نیمه رد ناوتیم ًاعبط مه ار یتایضایرارف یاهلالدتسا
 Salo دد ام هک تسا یداک نامه تسدد نیا .درک هئارا تخیرکی

 ینعب ؛میهدیم ماحنا دوخ تابثا حرط هلارا اب طابت زارع هل اقه

 هری و," نیختم" :تهدازسک " ؛"لومررف " ۱ اه زوظنم هکنآ

orl genریوصت دد اینآ ریظن ءایشا ذ۱ دوب دهاوخ تدابع  

 یرداک هچرگ ) تشون یناسآهب ار لومرف نیا ناوتیم els رد

 ,(تسا نیکحف و اتیس

 دادسعا یهانتم هل ابند عمحاصاح شیازفا یانبمرب «لاخم یارب 0

 یاهعمجلصاح دوجو تدوصرد و «Glos تهالع " ینعب حیحص

 .ماظن lal بیت نت هد یواسم

 .تسا ضیقن تمالع 8. یور طخ .فلا - 9

 داجیا یراوشد هنوگچیه لمعدد 5 لومرف نتشون مه ددوم نیا دد ۱

 .دنک یمن

 ار ینعم نیمه هک ۳5, (Gg” hk "[۳/): ]7 هکدینک تقد ۳

 [ رظن ددوم] ریذپ انمیمصت دا زک یفایضای دارف فیصوتًافص (دراد
 میناوتیم هتبلا ام دیآ تسدهب 5 لومرف هک یدرجمهب .اما .تسا

log ousها رمه « و مینک نییعت مه  al byییذپ انمیمصت دا زگ دوخ  

 یلکشم هج وچیههب رما نیا یلوصا رظن زا ) .میسیونب Was“ مح ار
 هجاوم لوطم یامهل ومرف اب هکنآ یارب ,نکیل .دنکیمن داجیا

 [شور] «میمک نییهرپ gq 208 اهیسناخته ,یلمع یاهب را وشد زا و میوشن

 هکنآ یگم .میهد یییهت یکدنا هیاب ار ریذپانمیمصت ةرازگ نتخاس

 ایییکدی ره باتک رسا رسرد هک فی رعت قی رطزا یسیونهات وک شورهب
 (.میوش لسوعم تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم

 هسک :تسا هدش پاسچ »6 !cole op یناملآ نعمرد) .فلا-۴
 [.تسا یپاچیهابتشا

 مه یرگید یتخانش تفرعم ضقانت رهزا [روظتم نیا یار ۳

 سیذپ ان ميمصت یاههرا زگدوجو درومدد یهداشم تابثایارب نا وتیم

 .درک هدافتسا

 :اتسیت یلط اب رود چیه لماش یاهدا نگ نینچ ,رمآ رها وظ مغریلع ۴

 فییهتشوخ لومرف هکشیا هسب دنکیم مکح [طقف] ادتیادد اریز

 بیت رت بسحرب «لومرف نیما زا هک یلومرف «ینعی) ینیعه

 ریذپتابثا (دوشیم لصاح ینیعمینب زکیاج طسوت .ماظن ییایفلا
 (تخب مکعحهب ,ینخسهب ,هحیتن رد 9( ما عوقو زا سپ اهنت .تسا

 كمك هب هک تسا osu Os: Cas لورف نیا هک دوشیم مولعم

wlتسا هدش نایب هدازگدوخ . 

 مموههمهممو هم وهم

 :ریز تاصخشم اب لدوگ زا یاهلاقم لوا شخب

Kurt Gédel, “On formally undecidable propositions of 
Principia mathematica and related systems,” From Frege to 
Godel, A source book in mathematical logic, 1879-1931; edited 
by Jean Van Heijenoort, Harvard University Press (1977), 
596-599, 

  

 .تسا تابثا زا رت دنمو رین قدص

 نینم یروی
      

 لدوگ .تروک 7 اکیتامتامایپیکدی نیرپ ماظن رد یریذپان میمصت

 دش اب رادروخرب تسا هدش هدرب داک هب الاب لالدتسا رد هک یمیهانم

 لومرف ره ًایناش و «(*ریذپتابثا لومرف" موهفم ,صوصخب)
 زا یکی «لیذ رد .دشاب قداص یسررب دروم رییعت دد یریذپ تابثا

 تسا نیا لماک تقداب نوک" سم wll ٌهئارا زا ام یاهخده

 مدد طرش نیشناج اد رتفیعض رایسب و یروص "الماک یطرش هک

ref 
q] 4! 5!ریذپتابثا هک دیوگ یم دوخ ژةداب دد [(0):  

c 

 اریذ .تسا قداص R(q)s ql] هسک دوشیم هجیتن هلصافالب ؛تسین

 ریذپاسنتابا ًاعقاو (شندوب ریذپاسنمیمصت رطاعهب) [2(و): و]
 دد هدوب ریذپ ان میمصت اپییکنیرپ ماظن رد هک یاهرازگ ؛سپ .تسا

 هتفرگ میمصت شدرومرد یتایضایرارف تاظحالم یانبمرب لاحنیع
 یزیگناتفگش جیاتنهب راظتنا فالخ تیعقومنیا قیقد لیلحت .دش

 رد «دوشیم رجنم یروص یاهماظن یازب یراگ زاس یاهت ابثا ددوم

 ew soe (XT هیضف) ۴ شخب رد یرتشیب لیصفت اب هک یجیاتن
 .تفرگ دهاوخ دارق

 اهتشاددای

 عوضوم لوصا هب ام ۰.1٩۹۳۵ خیراتهب لسار و دهتیاو باتک ناودع

 طقف :نایب نياهب) تیاهنیب عوضوملصا کیتامتام ایپیکشیرپ ماظن

 3 «یرب ذپ لی وحت عوضوم لصا ؛(دراد دوجژ دوجوم ارامش یدادعت

 .مينکیم هفاضا (عاونا همه یاب ) ار باختنا عوضوم لصا

 دیاب مينک یروص "الماک ار ماظن نیا هکن [ یارب هک میوشیم روا دای .

 عوضوم لوصا و تالومحم باسح جاتنتسا دعاوق و عوضوم لوصا

 هفاضا نآهب دناودمآ طوب رم عیانم رد هک مه ار اههعومجم & رظن

onsاظحالم  a) laa Salve 4gدروم دد نینچمه مينک یه ها را  

 و تربلیه طسوت ریخا یاهلاس دد هک (یدوجوم) یدوص یاهماظن
 .دنک یم قدص ,دناهدش هتخاس وا نا راکم»

GT te.یریذیانمیمصت یاههرازگ .ميیوگنخس رتقیفد هچنانچ  

 «(ضیقن ) - یقطدم یاهتباشث زا ریغهب :اهن آ رد هکدن داد دوجو

 چیه ,(ینامهنیا) > و ,(ره Abts) (x) (Globe یای)۷
 دارق هدافتسا دروه (برض) ۰ و (عمج) + نج یرگید موهفم

suet geود یه ریخآ لمعود)  sloدن اهدش فی رعت یعیبط دادعا  

(x) Glous 52.39دن وشیم هدررب راک هب یعیبط دادعا درومرد طقف مه  ). 

 زا عون یییغت فرصب هک یعوضوم لوصا طقف ایپیکنیرپ ماظن رد .
 .دنیآیم دامشهب نیامته یلوصا .دنوشیمن هجیتن رگیدکی

 یلومررف " ایپیکنپرپ لومرف" زا ام دوصقم ,هلاقم همادارد و اجنیارد .

 (فیررعت درب داک نودب ,یتعی) یسیونهاتوک هنوگ ره نودب هک تسا
 طقف [ ایپیکدی رپ ماظن رد] اهفی رعت هک ددنادیم همه .دشاب هدش هتشون
 یلوصا رظنزا هجیتنرد و دن راد شقن | ههناشن یسیونهاتوک رمآ دد
 .دنتسه فذح لباق

۲ 
 یصیبط دادعا یضعیهب كيهبكي هنوآ هب ار هی وا میالع ,ینعی .

 .میرراگنیم
 شعب هب دودحم یاهلابند یا زاهب هک دادعا ٌةيیظنزا یعبات «ینعی

 ناوتیمن اد دادعا .هتبلا) .تساهدش فر ست یعیبط دادعا نیتسخن

 ( .درک بت نم ییاضف یبیت رد هب

 یتخ رکب نی وصت ؛تساهدش فیصوتال اب رد هک یشود has نخسهب ۰

 ٌةيلک و .دهدیم تسد هب باسح ءزوح رد ایپیکدیرپ ماظن زا

.ِ



 ۱۳۶۸ نیدرورف «۱ هرامش .۲ لاس ,یضایر رشن

i gameرگا میمانیم  ٌةعومجم زا ۷ یلصا ددعزا رتکچ وک ار  
 .دشاب 9 زا یاهعومجم ریز یلصا ددع یواسم LIN زا توافتمر

 نياهبفی رعتهب انب دراد دوجو ینیعم تیصاح اب یلصا یددع هکنيا
 نیاةهياپرب .دداد دوجو یلصا ددع نیا اب یاهعومجم هک تسا ینعم

 فلتخم یهانتمان یلصا دادعا تیاهتیب هک درک تب اث ناوت یم اهفیرعت

 هعومجمره یاههعومجمریز دادعت یژی وهب و دنراد دوجو "ناوت" ای

 هتشذگ نیاذا ؛تسا هعومجم نآ یاهوضع دادعت زا رتگ رزب هشیمه

 هب اد باسح لامعا (یهاوخباد یاهشور درب راک نودب ) ناوتیم

 دا یهانتمان دادعتره اب برض و عمج هلمج زا) یهانتمان یاهددع

 هبساحم یلومعمیاههدعاق مامت "المعو داد میمعت (اهلماع ای اههلمج
 .درک تباثار

 یلصا ددسع نییعت ٌهلاسم :اهراک نیا همه ماجنا زاسپ یتح ءاما
ie gee thءصاخ  Av Linیبسانم و قیقد فیرعت «یطخ راتسویپ  

 یهانتمان یلصا یاهددع شیامن oly هکنیا رگم درک دهاوخن ادیپ

 یاهددعیهدهدیرا ذگ هناشن دنن ام.میشاب هتشاد "یعیبط" شیامنكي

 یاهعومجمره و یلصا د.دع ره یارب هک هیضق نیاربانب اما .حیحص

 بیت رتهب هک دراد دوجو یلصا ددع كياهنت ]٩[ یلصا یاهددع زا
 هعومجم ره یلصا ددعهکنیاو دی آ یم اهنآ زاسپ گن ردیب هزادنا
 نینچ ؛دوشیم رهاظ «دیآیم تسدهب نینچ هک یاهتشرزا ییاچ رد

 pati Vy Bal Ged and Cal .[۳] دداد دوج و یعیبط شیامن

 یاهددع ٌهعومجم زا سپ کگنردیب هک یلصا ددع نآ هک دروآیم

 (تس"ارامشیهانتمان یاههعومجم" ناوت هک) و, اب دیآ یم یهانتم
 زاسپ هک یددع ؛...و ۵6, اب OT زاسپ یلصا ددعو دوش هداد ناشن

 یدعب ددع و ۰3 , اب دیآ یم تسا حیحص ددع كي ز هک اهر ٌامه
 هچره نداد همادا شور یبیت رت یاهددع هی رظن و ...و Rove اب

 .دهدیم تسد هب ار اههتشر نیا رتشیپ

 نونک ات هک ییزج یاههجیتن 9 راتسویپ ةيض رف.راتسویپ ةلأسم ۲
 تسا هدمآ تسدهب نآ قدص ةرابرد

 یا رب صخشم ییانعمهب ماهباچیهیب "دنچ" ترابع لیلحت «نیارب اب
 نيا هلّأسم :دیماجنا دش ح رط هل اقم نیا رطس نیمود رد هک یشسرپ

 ای تسار be كي یاههطقن دادعت lay زا كي ما دک مینک |دیپ هک تسا

 یاهرامش ره اب) رگید راتسویپ ره دادعت (تسا ینعم نامههب هچن آ)
 نیادرک تب اث هکنیازاسپ روتناک .تسا یسدیلقا ییاضف رد (داعبازا

 نآ لداعم نایب .دشاب وه, هکدز سدح «تسا ۵٩ زا رتگ رزب دادعت

 ناوست ای داتسویپ زا یسهانتمان ةعومجم ریذره ناوت :تسا نیا

 راتسویپ ةیضرف.راتسویپ یمامتناوتای تسا حیحصیاهددع ةعومجم

 .تسا نیمه روتناک

 لاس داتفهزاشیب نونکا دوتناک یاههعومجم ٌةیرظن هچرگ | اما

 «درادنآ یارب یمیظع تیمها اراکشآ هل اسنیاو تسا هتفای دشر

 -ریذ ایآ هکنيا ای تسیچ راتسویپ ناوتهک شسرپ نیا ةدابرد زونه
 چیه دنروآ یمرب مید رک نایبنونکا مه هک ار یطرشنآ یاههعومجم

 یلصا یددع راتسریپ ناوت(۱) هکنیا رگم تسا هدش تباث یزیچ

 یامهددع زا ییارامش دادعت دح ینعی .یصخشم صاخ ع ون زا

 -ریذداب رد نونک |مه هک یاهدازگ (۵)۲ [۳] تسین رتکچوک یلصا

 یصخشم كچوک تیاهنیب شخب یارب دشرک ذ راتسویپ یاههعومجم
 -[۵] تسا قداصء [۴] یلیلحت یاههعومجم «اههعومجم ريذ نیا زا

۲۶ 

 *؟تسیچ روتناک راتسویپ دل

 لدوگ تروک
 دحوم ءایض همجرت

  

 یلصا ددع موهفم

olin gs DLتسین یزیچدروتناک  Cal geیسدیلق|یاضف رد :شسرپ  

 لداعم یرگید شسرپ ؟دداد دوجو هطقن دنچ تساد طح كي یور

 ؟دداد دوجو حیحص یاهددعزا زیامتمّةعومجم دنچ :تسا نیا نآ اب

 یاههعومجمهب اد "ددع" موهنم هکن ۲ زاسپ اهنت شسرپ نیا هتبلا
 دد ناوتیم ور نیا زا ؛دوش حرط دناوتیم میداد میمعت یهانتمان

 نایب هیجوست دد نیاریانب و میمعت نیا شود ندوب هرفهب رصحتم
 ناشن رتقیقد یسدرب اما .درک كش زین الاب ةداس لکشهب هلأسم

 یگژیو ipl els رد یهانتمان یاهددع زا روتناک فی رعت هک دهدیم

 یاههعومجمهب نآ قالطارد *ددع" اریذ ددادا رندوب درفهب رصحنم

 ار یگ ویو نیا میها وخیسم loca «دهدب مه ییانعم ره یهانتمان

 یسک مسه رگ ا هعومجم كيهب قلعتم یاهثیش دادعخ هک دشاب هتشاد
 ییاضفحیزوت ای اهگند كاثم یارب) اهنآ نایم یاهتیسنای اهیگ ژیو
 اهثیش هکنیاهب طورشم «دنکن رییغت دهد رییغت یلکشررههب اد (اهنآ
 هعومجم ود هک دوشیم هجیتن ثگن ردیب اجنیا زا .دنشاب اهتیش نامه

 ددع (نامز - اضف ناهج ریذپ رییغت یاهثیش زا هعومجمود مک تسد)
 كيهب كيیرظانت ناوتب اهنآ یاهوضع نایم رگا دن راد ین اسکی یلصا
 اریذ .تساهددع نایم یواست زا روتناکفیرعت نيا و درک دارقرب

 نکمم «دشاب هتشاددوجد 8 و ۸ ةعومجمود نایم یرظانت نینچرگا
 زا وضع ره یاهتبسن و اهیگ ژیو (یرظن ظاحل زا مک تسد) تسا

Aاب .درکلیدبت 8 رد نآ رظانتم وضع یاهتبسن و اهیگ ژیوهب اد  
 دوشیم لیدبت دشاب 3 زا زی امتمان ًاقلطم هک یاهعومجمهب A ؛داک نیا

 رگ ا«لاثمیارب.تشاد دهاوخ مه اد 9 یلصا ددعنامه نیارب انب و
 رپ یدام یاههطقن زا یمامتهب طح هراپ كي و عب رم كي مینک ض رف

 اج یدام ٌهطقن كي اهنت مادک ره زا هطقن ره رد هکنانچ) دنشاب هدش
 هک تفرگ هجیتن ناوتیم ریذپ تابثا تیعقاو كيرب انب (دشاب هتفرگ
 یدام یاههطقن نایم nl ply و طخ هراپ و حب رم یاههطتن نایم

 یاههطقن ینعی؛دراد دوجو كي هب كي رظانت كي زین اهنآ اب رظانتم

 ار طخ هراسپ تسرد هک درک بت رم نانچ ناوتیم ار عبرم یدام

 یدام یاهتیشهب ks ییاهیسدرب Ove Jo al .سکعهب 3 دننک رپ

 ییاهثیش غ ونهب هک ار "ددع" موهفم زا یفیرعت اما.دوشیم هتخادرپ

 .تسنادشخبتی اضر نا وتبرا وشد .دنک ادیپ یگتسب دن وش هدرمش دی اب هک

 هک دشاب هتشاد دوجو نيازج یرگید هاد دودیمن نامگ نیا رب انب
 یناسآ هب هک یفی رعت میری ذپب ددعود یواست زا ار روتناک فی رعت

 یارب "ندوب رتکچ وک" و "ندوب رتگ رزب" زا یفیرعتهب ناوتیم ارنآ
lasteداد میمعت دادرارق نیا اب «یهانتمان : oteزا ۸ یلصا 



 .(۵۶ ص[۳۶/]) دوشیم درط ینممیب یزیچ ناونعهب 36 ,نارتگ دزب
 هچرگ ا ols T مامت هک د وشیم ینوگ ان وگ یاهریبعت روتناک سدح زا
 دناتوافتم یلکب یلصا اسم زا اماهدنابلاج رایسب دوخیدوحهب
 یفنم یاهزادنا اتو تبثم یاهزادنا ات هک دنماجنایم ییاهخساپهب و
 نیا دد .تروصرهرد .(۲ ص ]1[ دلج ؛٩ ص دلج [۳۵]) دنتسه
 هاگ دید.دشاب هدشنشود یفاک زا ناهب یزیچ ره هک تسین نینچ هنیمز
 ةبرظن یساسا یاهشخب زا [۸] لیاو و هداکناوپ "یدوهش همین"
 .دداذگ یم یقاب یزیچ رتمک اههعومجم

 زا و ءروتناک یاههعومجم يرظن زا یفنم یقلت نیا لاحرهرد
 هجو چیههسب ؛تسا نآ زا یعیبط میمعت كي هک ؛یمسر تایضایر
 اهنت هکلی «تسین اهنآ یسنابم رد رتقیقد یثهوژپ یرورض لصاح

homیفسلف روصت  eelهک یروصت «تسا تایضایر تیهام زا  
 ol seals اهنآ ناوتب WS > dice یدحات اهنتار یضایر یاهئیش
 هب دنناوتب هک یباهزیج ؛مک تسد ۳ می زاسیم دوخ هک ییاهزیچ
 «نم داقتعاهب .د رک ریبعت «دنشاب دوهشم ام یضایر دوهش یارب یمامت
 ار اهنآ هک یشور زا لقتسم ار یضایر یاهتیش هک یسک یارب
 دنادیم دوجوم اهنآ كي كي هب دوهش نتشاد زا لقتسم و ميزاسیم
 هب دسیاب یضاید یلک یاهموهفم هک تسا نیا اهنت دهاوعیم هچنآ و
 یاهلصاقدصو یتسرد میناوتب هک دنشاب نشدر ام یا رب یفاکةزادنا
 ًةيرظن زا شخبتیاضر یانبمكي ؛مینک كرد ار اهن | هب طوب رم عوضوم
 «دداد دوجو نآ یلصا تعسو و ینعم عامتهب روتناک یاههعومجم
 هک یریبعت اب اههع ومجم هی رظن زا یعوضوم لصا شود كي ینعی

 .دوشیم هداد نییاپ رد نآ ٌةصالخ
 هتساخ یاهسک وداراپ هک دسرب رظنهب نینچ تسا نکمم زاغآ رد

 امادننک ورهب ورد تسکش اب ار یاهمانرب نینچ اههعومجم ةیرظن زا
 ole یلکشم چیه اهسک ودا راپ نيا هک دهد یم ناشن رتقیقد یسررب
 «تایضایریارب هناما «دنتسهیدج رایسب یلئاسم اهنیا .درو | دنهاوخن

 دد مک تسد) تایضاسید رد .یسانش تفرعمو قطنم یارسب هکلب
 (روتناک یاههعومجم ةيرظن مامت ٌةفاضا هب زورما تایضاید
 حیحص یاهددع یاههعومجم میداد داک اهنآ اب هک ییاههعومجم
 زا یبت رم یاهییاتود یاههعومجم ینعی) ایوگ یاهددع اي «دنتسه
 یاهددعزا ییاههعومجمینعی) یقیقحی اهددع ای ene) یاهددع

(LSزا ییاههعومجم ینعی) یقیقح یاهددع زا ییاهمبات ای  
 هک یماگنه .هنوگ نیا زاو «(یقیتح یاهددع زا یبترم یاهبیات ود
 دوجو یلک روط هب ای) اههعومجم همه ةرابرد اد ییاههیضق
 ناوتیم اد اههیضق نيا هشیمه مینک یم قیدصت (اد ییاههعومجم

 یاهددعزا ییاههعومجم یا رب هک درک ریبعت نینچ یداوشد جیهیب
 دادسعا یاههعومجم زا ییاههعومجم یارب هکن انچمه «حیحص

 بیت رت هب نيا) دنتسه قداص ههنوگ نیا زا ییاههعومجم و ,حیحص

 «دن راد دوجو حیحص یاهددعزا ییاههعومجم هک تسا ینعم نیاهب

 ععاداد هک های ؛حیحص یاهددع یاههعومجم زا ییاههعومجم ای

 [۹] هعومجم زا موهنم نیا Sle ay .(دنتسه هدش نایب تیصاخ

OT glyحیحص یاهددع زا هک تسا یزیچ هعومجم  DN Ly) 
 ررکم درب راک اب (دنداد یبسانم و قیقد فی رعت هک یرگید یاهتیش
 زا هک یزیچهن «دیآیم تسدهب ]٩1[ "زا یاهعومجم" لمع ]10[
 «دشاب هدمآ تسدهب هتسر ودهب دوجوم یاهزیچ همه لک ندرک میسقت
 و "یعیبط" "الماکدرب راک ینعی ؟تسا هدیماجنین یضقانت چیههب زگ ره

 لدوگ تروک / ؟تسیچ روتناک زاتسویپ هلأسم

 راتسویپناوت یارب legal eS dz هزادنا ره «ییالاب نارک یتح
be Jsنآ تیمک زا شیب مسه راتسویپ یلصا ددع بیفیک :تقروسک  
aksدرفنم ای تسا یداع ددع نیا هک تسین مولعم .تسین هدش » 

 یفنم ٌةجیتن 52,409 Se) 9 Mpg سوتسد ای تسا ۱ ریذپ سرتسد
 هل اقم یاهتنا رد اهفیرعت تسرهف هب) ۲یناباپ مه تلصح (ثگینوک
 اهنآهسب نونکامه هک یی اههجیتن رب نوزفا .تسیچ or (دینک هاگن
 یاهدمایپ زا یدایز رامش هدش هتسناد هک یزیچ اهنت «میدرک هراشا
 .نآ اب لداعم یاههرا زگ یضعب و [۶۰] تسا روتناک سدح

 طابت را رد هل اس هک دوشیم رت ریگمشچ یتق و یعطق تسکش نیا
 نشور اجنیا زا .تسا ۲۳ اب رسبارب راتسویپ ناوت هک درک تباث یناسآ هب ناوتیم :دوش يسررب یلصا یاهددع باسح یلک لئاس اب
 pe“ لودج" زا هتساخ تسا یشسرپ راتسویپ هل أسم هک دوشیم
 یهانتمان برض لصاح كي ٌةبساحم هل اسم «ینعی «یلصا یاهددع
 شیپ و تخاس ناوتب هک یب رضلصاح نیرتهداس عقاو رد) صخشم

ontلماوعزا) یهانتمات برضلصاح چیه تروصرهرد .(دشابن  
 .داد تبسن نآ ییالاب نارک نینچ ناوتب هک تسین (۱ زا رتک دزب
 ols 4s مینادیم یهانتمان یاهب رضلصاح رادقم ةراب رد هچن آ مامت

 یمودنییاپ نا رک ) دناهداد تسدهب کین وک و روتناک هک تسا نییاپ

 و (تسا راتسویپ ناوت ةرابدد الاب رد دوک ذم یفنم ٌهیضق مزلتسم
 دنراد فلتخم لسماوع هک ییاهبرض لیدبت ةداب رد هیضق دنچ
 اههیاپ اب ییامنیاهتروصهب اهتدوص نیا لیدبت و ییامن یاهت دوصهب
 یاهب رضلصاح ٌةبساحم هل أسم مامت اههیضق نیا .رتکچوک یاهامن اي
 رد ینیعم یلصا یاهلمع درب داک و ۰ ٌةبساحمهب اد یهانتمان
 دنکیم لیدبت ءاهنآ زا ییاههتشر دح نتفای دننام «یببت رت یاهددع

 هب [۷] درک هبماحم ناوتیم یناسآ هب اد اهناوتو اهبرض (امت .[۶]
 نیا طرشهب ینیی؛دور راکهب " راتسویپ ةتف ايمیمعت ٌةيضرف" هک یطرش
 ةرامش هکنيا «رگید نایبهب ای ۰۲ > هب ,, ۰0: ره یارب هک ضرف
 نودب اما 3, , ابتسربارب هوم ناوت اب هعومجمرهیاههعومجم رب ز
 مزلتسم رو < وای آ هک مینادیمن ینح «ری ذپان تابثا ضرف چیه درب راک

 (تسه ۲۳ < ۲۳ عزلتسم اراکشآ هچرگ ا) تسین اي تسه < ۴

 .هن ای تسه ۲ ۲<۷۹ * هکنیا یتح ای

 اههعومحم *ررظن ینابمزا یلیلحت ةياپرب هلّأسم ةرابود نایب ۳
 دناهدمآ تسدهب اهاتسار نیا رد هک ییاههحیتنو

 هنیمز نیا رد اهشسرپ نیرتیداینب درومرد یتح ؛اههجیتن یک دنا
 اما ؛دشاب یضایر ًافرص یاهیراوشدهب طوبرم یاهزادنا ات دیاش
 و دشاب راکرد مه یرتف دژ یاهلیلد (۴ شخب .ر) دسریم رظن هب
 تایضایررد هچنآ زا) رتقیمع لیلحت اب اهنت ار اههل ًاسنیا لماک لح
 (ail اهنآ رد ح ردنم یاهحالطصا یاهینعم زا (تسا لومعم

 هک یعوضوم یاهلصا و (.هریغد "كي هب كي رظانت" "هعومجم"
 زایددعتم عاونا .دروآ تسدهب ناوتب دنتسه اهنآ درب داکیانب ریز
 اهلیلحت نیا مینیبب .تسا هدش داهنشيپ نیاذا شیپ اهلیلحت هن وگ نيا
 .دنهدیم تسدهب هچ ام هل اسم یارب

 نآ یاههجیتن هک میداد اد رثوارب ییارگ دوهش زیچ ره زا شیپ
 GER ةبرظن مامت «لیلحت عوننیا رد .دن اهدننک نا ریو اراکشآ

  

1. accessible 2. inaccessible 3. character of cofinatity



 ۱۳۶۸ نیدرورف .۱ هرامش ,۲ لاس ,یضایر رشن

 .درک یدنبل ومرف هدنشاب (یلصا یاهددع نيا اب ییاههعومجم دوجو
 یاهددع دوجو «یوق "تیاهنیب عوضوم یاهلصا" نيا نیرتهداس

 نایب اد (رتیوق ای رتفیعض یانعمهب) 36, زا رتگ دزب ریذپانسرتسد
 لک هک تسین نیا زج یزیچ هًبیرقت «ریخا لصا یانعم .دنکیم
 یاهلصارد روک ذم یزاسهعومجم یاهشور درب راک اب هک یی اههعومجم

 یانبم«نیا رب انبو) تسا یرگید ٌةعومجم دوخ .دیآ یم تسدهب رگید
 ۲٩(- ص [۷۱]) (اهشود نیا رتشیب یاهدرب راک یارب تسا یاهزات

 یدنبل ومرف ۱ولهام دابنیتسخن اد رگید تب اهنيب عوضوم یاهلصا
 لصا ماظن هک دنهدیم ناشن اداکشآ اهنت هن اهلصا نيا .[1۶] درک

 «تسین لماک هدودیسداکهب زورما هک اههعومجم هی رظن یعوضوم

 و یهاوخبلد [یاهشود] نودب ناوتیم هک دنهدیم ناشن هکلب
 موهفم ًارصحنم هک درک همیمض یاهزات یاهلصا Ta یرایتخا

 .دننک SEAT اد الاب رد روک ذم ٌهعومجم

 هزوحزا هک ن راد مه یی اههجیتن اهلصا نیا هک درک تب اث ناوتیم

 یلیخ تساهنآ یلصا ع وضوم هک ثک رزب رایسب یهانتم یاهددع
 ضرفهب اهلصا نيا زا كيره هکداد ناشن ناوتیم :دنوریم رتارف
 یاههلداعمنیمزرد یتح اد ری ذپ میمصت ياههدا زگ ةرامش «یراگ زاس

 .deel colin gy il دروم درد اما و .دهدیم شيا زفا یتنافوید

 رسب هک تسا یتیاهنیب عوضوم یاهلصا كمك هب نآ لحهب یکدنا
 لاطبا یارب هک یناهرب) درک عضو ناوتیم ولهام ینابم ساسا
 جیهیب اهنیا همه یارب میدرک رک ذالاب رد داتسویپ ٌةهیضرف یریذپان
 ینابم رب یتتبم مه یرتگید یاهلصا اما .(دوریمداکهب یرییفت
 «تسانکمم نینچمه؛([1۶] تشاددای . 2 ۰ ر) دن راد دوجو یرگید

 رد دوک ذم یاهلصا و تیاهنیب یاهلصا لومعم یاهلصا زا ریغ
 ةيرظن یارب یرگید (تخانشان نونک ات) یاهلصا 1۵[۰] تشاددای

 نیداينب یاهموهفم زایرتفیمع كرد هک دنشاب هتشاددوج و اههعومجم
 نیا یقطنم یاههجیتن اد وصانآ هک دهد ناکما امهب یضایدو قطنم

 «([1۹] تشاددای «لاثم یارب «۰۵ . ر) میسانشب اهموهنم
 هدیداناد هزات یعوضوم لصا یتاذ تدورض رگ ا یتحهکنیامود

ptدشاب هتشادن یتاز ترورض چیه هک مه یددوم رد یتسح » 
 «نآ "تیقفوسم" ییارقتسا ٌهعلاطم اب «ینعی «رگید یشورهب مهزاب

 تیقفوم .تفرگ ناوتیم نآ قدص ةدابرد لامتحا رب ینتبمیمیمصت

 *ریذپدییأات" یاههجیتن «هژیوهب ندوب هجیتن رمثم یانعمهب اجنیا دد
 ییاههجیتن هزات یلصاكمک نودب ریذپ تابثا یاههجیتن ؛ینعی.تسا

 و رتهداس دایسب هزات ع وضوملصا كمك هب اهنآ یاهناهرب فشک هک

 كي رد اریدایز تلتخم یاهن اهربندرک هصالخ ناکماو تسارتناسآ

 هک یتیقح یاهددع ماظن ع وضوم یاهلصا .دنروآ یم مهارف ناهرب

 «دن اهدش دییًأست یدح ات ینعم نياهب هدننک یمدد ار اهنآ نایدوهش
 هذاجا اسهب بلغا دادعا یلیلحت هی رظن هک تیعقاو نياهب اکتا اب

 «ناوتیم دعب هک مینک تباث ار دادعا ٌةی رظن زا ییاههیضق هک دهدیم

 .دیناسر دییأتهب ار اهنآ«ییادتبا یاهشور اب رتتمحزرپ یاهویشهب

 .درک روصت ناوتیمزین نيا زا یرتالاب دایسب be os tal یارب
 ناشری ذپدیی ات یاههجیتن هک دنشاب هتشاد دوجو ییاهلصا اسب هچ

 نانچو «دننکفیب عوضوم مامترب یوترپ نانچو دنشاب ناوارف نانچ
 نکمم دراومدد یتحو) دنروآ دیدپ اههل اسم لحرد ییاناوت یاهشور

1. P. Mahlo 

۳۸ 

 اد دو یداگ زاس نونک ات هعومجم زا موهفم نیا *یداقتناریغ"

 LAT] ol هدناسر تابثاهب یمامتهب

 نیا دیقمان درب داکیانبم هک یعوضوم یاهلصا ,هتشذگ نيازا هام
 (ay ؛تساهن آ زا یاهعومجم ریز «مک تسد ,ck هعومجم زا م وهفم

 دناهدشح رط نونک ات هک یضایر یاهن اهرب مامت یارب هک یاهعومجم

 هزادنایب یلصا یاهددع دوجو هب طوب رم یاههیضق یارب رکم)
 ًةيرظنرد یتقد نانچاب «دنک تیافک ([19] تشاددای .ل .ر «دگ دزب

 شسرپ نیا هک [۱۳] دناهدش یدنبل ومرف اههعومجم یعوضوم لصا

 كمک هب ناوتیم هن ای تسه اهنآ ٌةجیتن یضورفم را زگ ایآ هکاد

 یاهلأسم هدرسک لیدبت یتایبیک رت ًافرص اسم كي هب یضایر قطنم
 زین نایدوهش نیرتیطارفا یتح هک اههناشن یود تایلمعهب طوبرم
 Slee sete by .دن ریذپ یداد ینعم رسما ناونع هب راجان اد نآ

 دوش باختنا یفسلف هاگ دید هچ هکنیا زا رظنفرص دوتناک داتسویپ

 یباوجایآ هکنیا نتفای :دنک یم ظفح دوخ یارب اد ینعمنیا مک تسد

 هک تسا ola) La «مادک هکنیا نتفای هدداد رگاو «هن ای دراد دوجو

 هک هنوگنادب ءاههعومجم ٌهیرظن عوضوم یاهلطا زا ار نآ ناوتیم
 .درک حاتنتسا «دناهدش یدنبل ومرف روک ذم یاهماظن رد

 یداگ زاس ضرف اب) دوش ریبعت اتساد نیارد ع وضومرگ | هتبلا

 ناکما هس «یلقع رابتعاهب .روتناک ٌةيضرف یارب (عوضوم یاهلصا
 ریذپان میمصتای «ریذپانلاطبا ؛ریذپتابثا تسانکمم :دراد دوجو

 ًةيضرف زا تسا یقیقد یدنبل ومرف اهنت هک) موس قش .[1۴] دشاب
 یضاید ًافرص هلّأسم یاهیداوشد "الامتحا [دیوگ یم] هک بوک ذم
 یناهرب یوجتسج رضاح لاحدد «و تسا رتلمتحم همه زا ؛(دنتسین

 نونکا مه .تسا هلأسم نیااب یریگ رد هار نیرتشخبدیون نآ یارب
 روتناکٌهیضرف هکنيا .ینعی «تسا هدمآ تسدهب اتساد نیادد یاهجیتن

 اهلصا نیا هکنآ طرشهب «اههعومجم ٌةيرظن عوضوم یاهلصا اب
 .تسین ریذپلاطبا ۴(۰ شخب . 2 . ر) دنشاب داگ زاس

 اجنیا رد هک یهاگ دید ساسا رب هک .تشاد هجوتدی اب «لاح رههب

 روتن اک هیضرف یریذپ ان میمصت زا یناهرب نددوآ «تسا هدش هتفریذپ

 «لاثم یا رب نالحرب) اههعومجم ٌةیرظن لوبقم یاهلصا زا هدافتسا اب

 .دنک یمن لح اد هلأأسم هجو جیههب (7 ددع ندوب یربج ریغ ناهرب
 دد هک هنوگنادب اههعومجم ٌةيرظن ٌةيلوا دودح یاهینعم رگا اریذ

 ناونع هب .دندش هداد حرش ]٩٩[ تشاددای و ۴۷-۴۸ یاههحفص
 اهموهنم هک دوشیم هجیتن نینچ هاگن دن وش هتفریذپ تسدد ی اهینعم

 دننک یم فیصوتا د نیعم "الماک یتقیقح اههعومجم ةيرظن یاههیضقو
 -میمصت نیا رب انب .بذاک ای دشاب قداصایدی اب روتناک ٌةيضرف نآ رد هک

 ینعم نیدسب اهنت ین ونک ضورفم یاهلصا زا هیضرف نیا یریذپان

 .دن دادن رب دد اد تقیقح نآزا یلماک فیصوت لوصا نیا هک ت سا

 ییاهمار نا وتیم اریذ تسین یقیقح ریغ هچو چیه هب Soak نینج

 «یل ومعم یاهلصا اب هک یشسرپ درومدد اهنآ كمک هب هک داد ناشنار

 .درک ذاختا یمیمصت «تسا رب ذپ ان میمصت

 ماظنهجو چیههب اههعومجم ٌةیرظن ع وضوم یاهلصاهکنیاتسخن
 (وهفم نیمه «سکعرب تسدرد هکلب دن زاسیمن اد یاهتسب دوخرد

 اب اهنآ شرتسگ نیبم «دنراوتسا نآ رب اهنآ هک ]10[ هعومجم زا

 لمع رتشیب یاهرارکت دوجو هک تسا یاهزات عوضوم یاهلصا

 هبنا وتیم ار اهلصا نیا نینچمه .دن رادیم نایب اد "زا یاهعومجم"

ینعی)کگ رزب رایسب یلصا ی اهددع دوجو نییم هک یی اههرا زگ تروص



۹ 

 ةياپرسب داتسویپ ٌهلاسم یرسیذپان لح دییأات رد لیلد نیمود

 رد هک ) یصخشم یاهتیعقاد رب ینتبم ناوتیم اد لومعم یاهلصا
 نسیا نیبم دسدریم رظنهب هک درک (دناهدوب هتخانشان روتناک نامز

 یت دوص دد :[۳۱] دمآ دهاوخرد طلغراک زا روتناکسدح هک دنشاب

 هتف ری ذپ زو رما هک یی اهلصا یانیمرب سدحنیا در«رگید ی روس زا.هک

 .تسا نکممان ًاقطنم «دناهدش
 یاههعومجمزا یصخشم یاهتیصاحخ دوج و اهتیعفاو !on زا یکی

 (تسا ییاههعومجم نینچ ندوب ددان هزادنایب نییم هک ) یاهطقن

 یاههعومجم دوجو هک دناهدش قفوم دروم نیا رد .دش اب یم

glossدوجو ینیس هاد چیه اما دننک تباث ار اهتیصاح نیا اب  

 هب اد داتسویپ ناوت اب ییاههنومن دوجو ناوتب هار نآ زا هک د رادن

 كي یاههعومجهریز زا) عون نيا زا ییاهتیصاخ .دیناسر تابثا

kasندوب لماکهعومجم رهرب هتسدنیتسخن زا (۱) :دنتسهاهنيا(تساد  

 رفص ٌهعومجم كيرد ندش حج دد (۴6۹[(۰)۲] و ۰۲۷۰ ص [۶۱])

 [۶۱] و۰۳۵ ص[۵۵]) دوخرب طحخ كيهبكي ةتسویپ تشاگنره اب
 تسا ندوب ریذپششوپ عون نیمهزا یرگید تیصاخ .(۲۷۰ ص

 نونکات تلاح نيا رد اما .ضورفم لوطره اب هزاب تیاهنیپ اب
 ۱5 ادامشاش ییاههنومن دوجو یتح هک تسا هدشن قفوم سک چیه

 هجیتن نینچ تلاح هسره دد راتسویپ ًةهيضرف زا یلو .دنک تباث

 [۳۳] دنداد دوجو راتسویپ ناوت زا ییاههنومن اهنت هن هک دوشیم

 تسا ر طحن لاقتنا ره اب هسک دنراد دوجو ییاههنومن یتح هکلب

 (۴۳ص [۶۳]) .دنوشیم جدد دوح رد (هطقنا رامش یدادعت دحات)

 (۱):دنتسه اهنیا راتسویپ ةيضرف رگیدلمتحمان دایسب یاههجیتن
 هک دنراد دوجو راتسویپ ناوت اب تسار طح زا ییاههعومجم ریز

 (اههطقن زا ادامش یدادعت دح ات) اههزاب زا لاّگچ ٌهعومجم ره اب

 زا یدعب تیاهنیب ییاههعومجم ریز (۲) ؛[۵۳] دنوشیم هدناشوپ
 ییادامشان ًةعومجم ریز چیه لماش هک دنراد دوجو تربلیه یاضف

 ۸(4 ص [۴۷]) دنتسین (۱نوسیروا - رگنم یانعمرد) یهانتم دعب اب
 ناوتذا M ٌهعومجم ره یاههیزجت زا 4* یهانتمان هل ابئد كي (۳)
 ملی مهذا ادج ودهب ود یاههعومجم زا یراتسویپ دادعتهب داتسویپ
 یارب ؛مینک باختنا یهاررههب ار ,A ًةعومجم هکدراد دوجو

 رگا یتح «(۳) و (۱) [۳۳] .تسادامش 11,2.( ۸6 -- 4ع,) «ز ره
 .دنالمتحمان دایسب cpp al dK ار "۵,۳ راتسویپ ناوت" یاجهب

 ةبيرظن دد هک مه ییاههجیتن زا یرایسب دوش هتفگ تسا نکمم
 ه«دناهدمآ تسدهب راتسویپ ٌهيضرف دربداک نودب یاهطقت یاههع ومجم

 نيا رگا ءاما .(۳۴۶ص [۳۳]) دنالامتحا و راظتنا زا دود یلیخ
 توافتم رابتعا نیاهب زاب تیعضو اجنیا دد هدشاب مه قداص فرح
 رما (وناثپ یاهمخ.لاثم یارب«دنن ام) اهدروم نآ رتشیب رد هک تسا

 یدوهش یاهموهفم نایم قفاوت مدع اب ناوتیم اد فل اخم رهاظهب
 دراو اههیضق دد هک اههعومجم ٌةیرظن یاهموهفم و نامدوخ یسدنه

 هک تسا یک و کشم دایسب رما نیا؛نینچمه .داد حیضوت دن وشیم
 ةيضرف ضیقن مزلتسم هک ی ودعتم و لمحتم یاسههدازگ نالخرب
 ًةيضرسف مزلتسم هک میسانشیمن لمتحم ةدازگ كي یتح دن راتسویپ
 هچنآ همه نداهن مه یود اب .هک تسانیا نم داقتعا .دشاب داتسویپ

 راتسویپ ًةيضرف شقن مینک ساسحا هک میداد یبوخ لیلد ءدش هتفگ

  

1. Menger-Urysohn 

 لدوگ تروک / ؟تسیچ روتناک راتسویپ ُهلأسم

 هکنيا زا رظنفرص هک (دننکلح هدنزاس یاهناهرب اب ار اههلّاسم

 هب مک تسد ءاهنآ شریذپ هب داچان cai ای دنتسه یدورض ًاناذ ايآ

 .میشاب «میرب ذپیم اد هداتفااج یکیزیف 4 ks هک ییانعم نامه

 ییاتسارهچردو ینعم هچهب :هکش سرپ نیا ةرابرد یلاهشرگن ۴
 ؟نوب راتسویپ ةلأسم یا رب یلح هار دیماهب ناوتیم
 یارب ایآ ؟دنداد یتبسانم راتسویپ ًالاسم اب یتاظحالم نینچ ایآاما
 ینشدد یاههناشن .هدش هتف ریذپع وضوم یاهلصااب نآ یریذپانلح
 :دشاب هتشاد دوجو هناشن ود مک تسد منک ی م رکف ؟دراد دوجو

Jol Visهدش فیرعت هدر ود هک تسا تیعفاو نيا زا هتساخ  

 ةبرظن یاهلصا مامت ود ره هک دنراد دوجو اهثیشزا فلتخم "الماک
 «هدر كي .دننک یم ریذپقلص «دناهدش عضو نونک ات هک ار اههع ومجم

 یاهتیصاخ بسح رب ینیعم شورهب هک تسا ییاههعومجمزا بک رم

 ییاههعومجمذا بک رمرگید هد د ؛[ ۱۷ ]دن ریذپ فی رعت ناشیاهوضع
 ایآ هکنیاهب هجوت نودب دنتسه یدایتعاو هاوخلد یاهددعت یانعمهب
 هکنآ زا شیپ «لاح .دنوش فیرعت دنناوتیم هنوگچ ای دنناوت یم

 هب كي یاهرظانت هچ ٌهیاپرب و درمش دیاب ار ییاهئیش هچ دوش مولعم
 «هدوب J adel "اهنآ دادعت نییعت ناکماهب ناوتیم یدا وشدهب «یکی

 اههعومجم زا نتفگ نخسیسک رگ ا اما .قافتانسح ددا ومردالامتحا رگم

 ینعمیب «ریذپفیرعت صاوح یاهقادصم یاههریاد یانعمهب رگم ءار
 نيا دربداک نودب هک دشاب هتشاد راظتنا دناوتیم مه لکشم دنادب
 -فی رعت صاوخ یاهقادصم یاههریاد اههعومجم هکنیا ینعی ؛طرش

 شیب ؛تساههعومجم یساسا یسگ ژیو وا ءديقعهب هک هدنتسه ریذپ

 .دنشاب لح لسباق ههعومجم ةیرظن یاههلأس زا یکچوک شخب زا
 Sy bai ةدش هتفریذپ یاهلصارد اههعومجم زا یگژیو نيا «لاحرههب

 .تسا هدش هدیناجتک ًانمضهن و یدنبل ومرف Lol oa اههعومجم

 دد منه ار هچنآ رگا «هاگ دیدود نیا زا كيره ساسارب نیارب انب

 هل هک دز سدح ناوتیم ميروآ باسح رد میتفگ ۲ شخب

 یندش لسح دناهدش عضو نونک ات هک ییاهلصا ساسارب راتسویپ

 هزات لصا eb كمک هب تسا نکمم «رگید یوس زا ءاما «تسیف

 هدشاب اههعومجم یریذپفیرعت ٌهداب رد یزیچ مزلتسم اي نیبم هک
 .[۱۸]ددرگ یندش لح

 عوهفم «ینعی ؛تسا هدش aig LS نونکا سدح نسیا مود شخب

 لصا ٌةهيرظن دد دوخ هک) [1۷] تشاددای رد دوک ذم یریذپ فیرعت
 ةتفاسي میمعت ةيضرف ج اتتتسا (تساریذپ نیرعتاههعومجم یعوضوم
 دد«تسا ریذپ فی رعت ینعمنیاهب هعومجمره هک لصا نیا زآ ار راتسویپ

 [1۹] تسا هدینادرگ نکمم.اههعومجم ٌةيرظن یعوضوملصا ماظن
 سپنیا ذا هک ) لصا نیا یراگ زاس هک تسا هدش مولعم هک اجنآ زا
 یراگ زاسضرفهب ؛ناوتیم اد رگید یاهلصا ای (میمانیم "4" ارنآ
 عضوم ره زا رظن فرص) رما نيا «درک تابثا «رگید یاهلصا نیا
 راتس ویپهیضرف یراگ زاس( مینک ذاختا یریذپ فی رعتهب تبسنهک یفسلف
 23 ندوب راگ زاس طرشهب اههعومجمٌةهیرظن ع وضوم یاهلصا اب ار
 نامرب دننام ناهرب نيا داتخاس .[۳۶]دهدیم ناشن ءاهلصا نیا
 ًةسدنهلخاد دد ییوگلا كمك هب.تسا یسدیلقاان ٌةسدنه یداگ زاس

 هسکدوشیسم هجیتن اههعومجم ٌةيرظن یاهلصا زا ؛ینعی .یسدیلقا

 یارسب ییوگلا شیپ دد روک ذم یانعسی ریذپفی رعت یاههعومجم
 -میمعت هیضرف «نیارب انب «و م4 دا زگ هکدنزاسیم اههعومجم ةي رظن

*تسا قداص نآ رد داتسویپ ٌهتفای



 ۱۳۶۸ نیدرورف .۱ ٌهرامش ۰۲ لاس ,یضایر رشن

 هک دشاب ییاههعومجم زا ییارامش دادعت عومجم رگا میمانیم
 .دنشابن 8 رد لاگچ اجک چیهرد

 رک[ ميماسنیم 8 رب هتسد نیتسخن زا ار 4 هعومجم ۱
 .دشاب 9 رد هتسر نیتسخن زا 4 لا رتشا

 رسه رگا میمانیم 4 ةعومجم Gam Sa ار ط هطقن ۲
 .دشاب 4 زا هطقن تیاهنیب لماش ط زا یگیاسمه

 یاههطقن مامت لماش رگ ا میمان یم هتسب اد ۸ ةهعومجم ۳

 .دشاب دوخ یدح
 ٌهطقن چیهو دشاب هتسب رگ | میمانیم لماک ار هعومجمكي ۴

 یرگید ٌهطقن چیه لماش هک یگیاسمهكي اب یاهطقن ینعی) درفنم
 .دشاب هتشادن (دشابن هعومجم زا

 زا یماظن نیرتکچوک ناونع هب لروب یاههعومج ۵
 :دننک قذدص ريز یاهلصا رد هک دن وش یم فیرعت اههعومجم

 .دنتسه لروب یاههعومجم هتسب یاههعومجم (فلا

 .تسا لروب ةعومجم كي لروب ةعومجم كي ممتم (ب
 اهل لروب یاههعومجم زا ییارامش دادسعت ع ومجم (پ

 .تسا لروب ٌةعومجم

 كي دماعتم ریوصت رگا میمانیم یلیلحت ار هعومجمكي ۶
 .دشاب رتالاب دعب كي هلصافالب اب ییاضف زا لروب عومجم
 (.تسا یلیلحت هتبلا :Sos ًةعومجم ره نیا رب انب)

 [1۹۶۳] مود شیاریو تسویپ
 ؛تسا هدمآ تسدهب هزات foci یدادعت شیپ هل اقمراشتنا ماگنه زا
 طابت را رد یصاح دیاف هک اد ییاهنآ مها وخیم اههجیتن نيا زا

 .منک رکذ «دن راد شیپ یاهثحب |
 زا ناوتب ار ۰*۲ و, رگ ا هک تسا هدرک تباث "لانیه ۱

 مه اد ۵6-۲۳, «درک حاتنتسا اههعومجم ٌةهيرظن عوضوم یاهلصا
 ةيضرف یارب رگا .(۱۳۱ ص [۴۳]) تفرگ هجیتن اهنآ زا ناوتیم
 هدوآ یناهرب اههعومجم ٌهیرظن یاهلصا زا دوشب روتناک داتسویپ

 BS اسم لح دناوتیم زیگنا تفگش ٌةجیتن نیا هدوشیمن "الامتحا هک
 .دزاس ناسآ دایسب اد راتسویپ

 روتناک ٌةيضرف لداعم یاههرازگ و هزات یاههجیتن زا یضعب ۲
 دد .تفای [۲۰] یکسنیپریس باتک ٌهزات شیارید رد ناوتیم اد

ul ysلداعهدا زگ نيا اب راتسویپ ٌهيضرف هکدوب هدش تباث لوا  
 میمعت یاهمخ" زا ییارامش دادعت عومجم یسدیلقا هحفص هک تسا
 اب هک تسا یاهطقن یاهعومجم .هتفای میمعت مخ هک ) تسا "هتفای

Dole ehفیرعت یست راکد تاصتخم هاگتسد كي رد رب (>)  
 تسا هدش هداد رک ذت (۲۰۷ ص) [۲۴] مدد شيا ریو رد .(دوشیم

 یریذپانسرتسد ددعراتسویپ ناوت هک رتفیمضرایسب ضرف نیا اب هک
 میمعت یاهمخ" عومجم یسدیلقا ةحفص هک درک تب اث ناوتیم ؛تسین

gladسکع تابثا .تسا راتسویپ زارتمک اهنآ دادعت هک تسا  
 -سرتسد ددع نی رتکچوک اب تسا ربارب ۲۷۰ هک هیضرف نياهب هیضق نیا
 «تروصره رد .دشخبیم رابتعا یاهذادنا ات ۵6, زا رتگ رزب ریذپان
 -سک ودا راپ رهاظ اریز؛درک دی اب ناوارف طایتحا طابنتسانیادرومرد
 ات مک تسد) هب طوب رم (وناثپ "یاهمع" دننام) تلاح نیا هنوگ

  

1. A. Hajnal 

 دهاوسحخ یاهزات عوضوم یاهلصا فشک هب اههعومجم ٌةیرظن رد
 .درک دنها وخ نکمم اد روتناک سدح دد هک دیماجنا

 اهحالطصا زا یخرب فی رعت

 اما .تسا تسار طح یاههعومجم رب ز هب عجا رد ۱ ۴-۵ یاهفی رعت
 یسدیلقا یاهاضف یاههعومجمریذ یارب ناوتیم ًانیع اد اهنآ
 كي نورد" نامه ار "هزاب" هکنآ طرش هب درب راکهب دعب ره زا
 .میریگب "حوطسلا یزاوتم

 اب هک )۶ یلصا ددع ینایاپ مه تلصخ زانم روظنم ۱
 ددع نیرتکچوک (دوشیم هداد ناشن "6 ()" تشونهتوک

onهک تسا  cmرتکچوک ددع م) عومجم ریارب  Ath mo! 

 رگ ۵ icf(m)=m Sl مییوگ یداع اد یلصا ددع ۴
 .تسا درفنم هدشابن نینچ

 رسگا مییوگ pda سوتسد ار رو یهانتمان یلصا ددسع ۳
 (dm see icin دشاب هتشادن یلصفالب مدقم چیه و دش اب یداع
 هن وگ نیا زا ددع »و زا رتمک دح اما تسا مو زا رتکچوک یاهددع
 رهرگا مریوگ یوقریذپان سوتسد اد یددعنینچ ؛(تسین اهددع
 رتکچوک ددع m زا رتمک (عمجلصاحره «نیارب انب و) ب رضلصاح
 FA) ص [۶۶]) دشاب »و زا رتکچوک »و زا

 و, .دنا لد اعم موهفمود نیا هک دوشیم هجیتن راتسویپ ةیض رفزا
 رد .یوق ریذپانسرتسد نیتچمهو .تساریذپان سرتسد اداکشآ
 .كن رب ذپان سرتسد ؛ددعود نیمه اهتو ۲ و ه «یهانتم یاهددع

 راکهب یهانتم یاهددع یارب ناوتب هک یریذپانسرتسد زا یفیرعت
 رتمک ع ومجم ره (۱) رگا تسا ریذپان سرتسد 2 :تسا نيا درب
 دادعت (۲) و «دشاب رو زا رتکچوک om زا رتکچوک ددع ۶ زا
 یاهددعیا رب.فی رعت نیا .دشاب ۶ یواسم رووزا رتکچ وک یاهددع
 ۲و۱ وه یهانتم یاهددعزاو تسایکی الاب فی رعت اب «یهانتما رت

 هک دوش یم مولعم اجنیازا .دنوشیم ریذپانسرتسد فیرعت نیا اب
 یهانتم یاهددع یارب یوق یریذپانسرتسد و یریذپان سرتسد
 یهانتما رت یاهددع oly اد اهنآ ندوب dale ؛نیاو دنتسین لد اعم
 .دزاسیم هلوکشم یاهزادن | ات ءدن وشیم هجیتن هیضرف میمعت زا هک

 هژاب ره را دنیوگ لاکچ اد اههزاب زا یاهعومجم ۴
 .دشاب هتشاد هعومجم نآ زا یرگید هاب اب یک رتشم یاههطقن
 (.دنیآ یمن دامشهب هزاب نآ یاههطقن «هزاب ره ییاهتنا یاههطقن)

 تیاهنیب اب ناوتب ار نآ هک تسا یاهعومجم رفج ُةعومجم .۵
 sl gods salut wa YT old sb عمج هک اههزاب زا هعومجم

eSدیناشوپ دشاب . 

roدشاب ط لماش هک ت سا یاهزاب و ٌةطقن زا یگیاسمه كي . 

 ره رگا مییوگ رد لاگچ ار 8 زا 4 ٌةعومجمریز كي ۷
 .دشاب 4 زا ییاههطقن لماش 2 ٌهطقن ره زا یگیاسمه

P this Aدشابهتشاد یگیاسمه كي رگا تسا 4 زا :ددریب  
 .دش ابن A زا یاهطقن چیه OT درد هک

 رد لاگچ اج چیه دد 2 زا ۸ ًةعومجم ریز مییوگ یم ٩
 ز رد لاگچ .دنتسه ۸ نوریب دد هک زا یی اههطقن رگ ا تسیف

ekز ۸ لا رتشا 3 ةزاب چیه یارب رگا (لداعم نایب هب) ای  
 .دشابن 73 رد لاگچ

9 دد هتسد نیتسخن زا اد 5 زا 4 هعومجمرسیز كي ۰



۵۱ 

 راتفر یانعمهب ینعی ؛ینیعم یانعمهب هیل وا دودح هکنیا طرشهب اما
 هی رظنرد .دن وش هتفرگ هنوگ نيازا و رون یاهعاعش .بلص یاهمسج

 هک تسا ol ose اهنت .تسا هن وگ نیمههب عضو زین اههعومجم

 ٌةداب رد رتشیب دننکیم ذخا نآ زا زورما "الومعم هک ییاتعم هسدنه رد

 یریگ میمصت یهانتم .Jt «نیا ربانب 31 یسدنهد وهشات تسا كيزيف

 ةيرظنیاهتیش ءرگید یوسزا .دریگ یمرارق یضایر ةزوحزا نوری
 تشاددای و ۴۷-۴۸ ی اههحفص ردهکی شو رهب یهانتما رت یاههعومجم

Co [V4]یتح و درادن قلعت یکیزیف ناهجهب اراکشآ .دش هداد  

 نیاو) تسا فیعض درایسب یکیزین ٌهبرجت اب اهنآ میقتسمریغ دنویپ
 Laas gerne by Li یاهموهنم هک تسا تیعقا و نیا هب طوب رم "ال وصا

 .(دن داد زورما یکیزیف یاههیرظن رد یکدنا شقن اهنت

 اب رظن یاهتیش زا ,یسح ٌةب رجتزا اهنآ ندوب دود مغریلع ؛اما
 مولعم تبعقاو نیا زا نیاو میداد كا ردا دنن امیزیج زین اههعومجم

 لیمحت امرب قداص [یاههدازگ ] ناونعهب اد دوخ اهلصا هک دوشیم

 دوهش:ینعی «كاردا ع ون نیاهب هک منیب یمن یلیلد چیه نم .دننک یم

 نتخاسهب هک یسح الا رداهب ات میشاب هتشاد یرتهک نانیمطا ,یضایر

 اب هدنیآ یسح یاهکاردا هکنیاهب نتسب دیما و یکی زیف یاههیرظن
 نامییغرت «نیارب ندزفاو «دنک یم نامییغرت «دنیآ رد داگ زاس اهنآ

 ینعمیب تسا ریذپ ان میمصت نونکا هک یثسرپ مینک دواب هک دنک یم

 یاهضقانت .دوش هتفرگ نآ ةراب رد یمیمصت هدنیآ رد اسب هچو تسین

biنآزارتشیب تایضاید یارب هک تسا دیعب اههعومجم &  GIF 
 .دننک یم داجیا كيزيف یارب سا وح یاهیراکبی رف هک دننک داجیا

 یریگ میمصت هب هزات یضاید یاهدوهش تسا نکمم "الماک هکنيا
 تسا یبلطم «دماجنیب روتناک راتسویپ ةيضرف دننام یی اههل اسم ةداب رد

 .مید رک هراشا نآ هب (۴۸-۴۹ تاحفص) نیازاشیپ هک
 دوصت یاهوتنوچ تسینمزال یضایر دوهش هک تشاد دایهب دیاب

 راظن هب هکلب .دهد ام هب رظن دروم یاهئیش زا هطسادیب یشناد هک دوش

 یاههدیا زین اجنیا رد «یکی زیف ًهب رجت رد هک هن وگن امه دسر یم

 هداد [ امهب] هطسایب هک یرگیدزیچ ساسارب اهثیش نآ زا ار دوخ

 زیجنیا اجنیا رد [هک تسا نیا توالت ] اهتت .ميزاسيم تسا هدش

 ۱ساوح یاههداد لدا Seas رد ای تسین ساوح یاههداد رگید

 هداد هطساویسب ًاعتاو ساوح یاههداد ژاریغ یزیچ هکنیا .تسین

 (تایضای» زا لقتسم) ددرگ یم هجیتن تیعقاو نيا زا دوشیم
 افیک ءازجا لماش یکیزیف یاهثیشهب عجار ام یاههدیا یتح هک

 ساوح یاههداد زا ییاهبیک رت افرص اي ساوحیاههداد زا یت واقتم

Us” ose! Ai be cdeاب «رگید یوس زا هک یتروصدد «هسفن یف  

 هکلب مینیرفایب یاهزات یاهرصنع یفیک رظن زا میناوتیمن دوخ رکفت
ot ysمیدوآ دیدپ هدابود مینا وتیم دناهدش هداد هک ار ییاهزیج  

 تسا تایضایر یانیم هک "هداد" نیا اراکشآ .مینک بیک رت مه ابو

 یکیدزن یگتسویپ امیب رجت یاههدیا رد ح ردنم یعا زتنا ياهرصنع اب

 راهظا تناک هک هنوگنامه اجنیا زا تروصرههب . [۳۲۶ ] دن داد

 مود عون یاههداد نیا هک دوشیمن هجیتن هجو چیههب ؛تسا هدرک

 یاهرا زبا رب یصخشم یاهزیچ یاهریث اتهب دننا وت یمن هک لیلد نياهب

atلدوگ  lo “sensation”رد  | Loisاب  vsٌةلمجهس  dsیانمهب  

 هبار نا ودنیا زا .یاسحا لمع هن هدرپ راک هب ساسحا یاوفحم

 .م- .میدرک همجرت * ساوح یاههداد"

 لدوگ تروک / ؟تسیچ روتناک راتسویپ ةلأسم

 تسا ییاهزیچ هب اهمخ زا ام یسدنه دوهش نداد لاقتنا (یاهزادنا

 زیچچیه هک دینک هجوت .دن راد ار اهمخ یاهیگ ژیوزا یضمب اهنت هک
 دد هک راتسویپ ةيضرف دوهش فل اخم یاهدمایپ دد ع ون نيا زا

 .درادن تل اخد ؛دشرکذ ۴۹-۵0 یاههحفص

 [۵۰]) اد داتسویپ ٌةيضرف ذا یرتیوق لکش یکسفوتادوک ۴

 نامهرب زا نآ یداگ زاس هک تسا هدرک یدنبل ومرف (۱۳۱ ص
 یاههجیتن هاگنآ .دوشیم هجیتن ۴ شخب دد روک ذم یداگ زاس

 .تسا هدرک جاتنتسا دیدج ٌةيضرف نیا زا ینوگ انوگ
 یاهلصا ةداب رد یبلاجدایسب هات یاههجیتن ریخا یاهلاسرد ۴

 ۱۶[(۰] و [۱۳] یاهتشاددای .هل .ر) تسا هدمآ تسدهب تیاهنیب

 «مید رک ین ابیتشپ نآ زا ۴ شخب دد هک یهاگ دید اب تفل اخم رد

 هل اسم هک دوش مولعمرگا دک (۱۷۶ ص [۳۹]) تسا هدش هتفگ نینچ

 ًةتيرظن هدش هتفریذپ عوضوم یاهلصا ساسارب دوتناک داتسویپ
 دوخ یانعم نآ قدص ةراب رد شسرپ تسا ریذپ ان میمصت اههعومجم

 ناناد یضایر یارب هک هن وگنامه تسرد cola دهاوخ تسد زا ار

 یراگ زاس ندیسد تابث اهب اب ساپلقا مجنپ لصا فدص ةداب ددشسرپ
 رسکذت مهاوخیم لیلد نیمههب .دیدرگ ینعمیب یسدیلقا ان ةسدنه
 زا هجو یضایر رظن زا هچ .اههعومجم هی رظن دد تیعضو هک مهد

 .تسا هسدنه رد تیعضو اب تفاقتم رایسب یسانش تفرعم رظن

 ریذپان سرتسد یاهددع دوجو عوضوم لصا درومدد «لاثیارب
 یاههعومجمٌهی رظن یاهلصا زا اد نآ ندوب ریذپ انمیمصت ناوتیم هک )
 «اهلصا نیا اب نآ ندوسب داگ زاس طرشهب ازین رب - نامیون نوف
 هک یماظن نایم یریگمشچ نداتت مدع یضایر رظن زا (درک تباث

Gy deat lo eel al[۲۵] وراد دوج و «بیذکت هک یماظن و دنک یم . 

 ار نآ ناوتیم هکدداد ییوگلا (یلدا هن اما) یمود «ینعی
 (هتفاین شرتسگ ) یلصا ماظن زا یبوگلا هک داد ناشن و درک فیرعت
 رتیوق رایسب موهفم هب یش رتسگ یلوا هک ت سا ینعم نیدب نیا .تسا
 هن اما) قیدصت هک تسا نيا رگید طوب رم یلیخ تیعقاو .تسا
 حیحص یاهددع ٌءدابرد یاهزات یاههیضق مزاتسم لصا نيا (یفن
 . (درک یسدرب نا وت یم هیساحم اب gai} ٌهنومن ره قدص هک ) تسا

 te? oly میداد ح رش YA amie > S (Se دایعم نیا رب انب

 اهنت «نخس هات وک .دنک یم ادیب قادصم یدح ات « یفن یارب هن اما

 نوریپ یفن هکنآ لاح و دروآ یم دابهب رم رپ یشرتسک :قیدصت

 ًةيضرفهک داد ناشن ناوتیم .تسا ميقعدوخ دودحم رایسب aly زا

 .تعناس ییوگلارد و میفع دادعا ٌةي رظن یا رب مه روتناک راتسوبپ

raیرگیدضرف یارب هک یتدوص رد .تسا قداص یلصا ماظن رد  
 زاكي چیه رگید یوس زا .دشابن نینچ دیاش راتسویپ ناوت ةداب دد
 .دنک یمن ادیپ یددوسم سدیلقا مجنپ لصا یارب اهنداقت مدع نيا

 ییاهشرتسگ نآ ضیقن مه و عوضوم لصا نيا مه «رتقیقد نایب هی
 .دنتسه فیعض (وهفم رد

 -میمصت زا ین اهرب یماگنه اهنتهک تفگ دیاب یسانشتفرعم ٌهبنج زا
 یسدرب دروم یاهلصا ماظن هک دنک یم ینعمیب اد یشسرپ یریذپان

 دودح یاهبیعم ینعی ؛دوش رییعت یسایق - یضرف یماظن ناونعهب
 هکنيا ذا شسرسپ هسدنه دد لاثم یارب .دنوش هتشا ذگ نیعمان هی وا

pel UTدنک یم ظفح ار دوحیانعم هن اي تساقداص سدیلقا مجنپ  

1, von Neumann-Bernays



 ۱۳۶۸ نیدرورف .۱ ؛رامش .۲ لاس ,یضایر رشن

 عجارم و اهتشاددای

sob o>.)ًةعومجما رچ هک شسنچ نیا  rrیاهددع  celدرادن دوجو  

 .دینک هاگن [۱۳] تشاددایهب

 .مراد باختناعوضوملصاهب زاین ([۴5] .ك.ر) هیضقنیتابثا دد ۲

 هزادن نامه ,نکمماک دیدرهزا ابی رقت ,لصا نیا هک تفگ نا وتیماما

 یاهلصا اب لصا نیا یراگ زاس .یکیدیاهلصا هک دراد یتسرد داینپ

 تابث |هب دنتسح ام تاضورفم زا "الومعه هک اههعومجم & رظن نکید

 ..ر) دشاب راگ زاسرگید یاهلصا نیا SoTL te :تسنا عالیمر

 ه کی یاهگیش زا ماظن ره ساسارب ناوتیم هتشذک نیا زا .([۴۲]

 درکفیرعت ییاهتیش زا ماظن كي دننک ریذپقدص اد رکید یاهلصا

 هک نیا رخآ ُهتکن .دننک ریذپقدص ار باختنالصا و اهلصانیا هک
 ay jb یاهلصا هک تسا حضاو و نشود هزادنانامه هب باختن|لصا

 [1۱] تشاددای دد هک هعومحم "صلاخ" موهفم یارب اههعومجم

 .تسا هدش هداد حرش

 ,هیضق نسیا ءدننک فشک .۱۶۷ ص [۲۹] اب ۶۸ ص[۴۵] .ك.د ۳
 عقاو رد هک تسا یزیچ نآ زا شیب هدرک داهظا هیت | هگیتونک

 .(۱۷۷ ص [۴۸]) تسا هدرک تباث
Coe Jeo.هل اقم یلصا تمسق نایاپدد اهفیرعت . 

 یایهممتم دروم رد یتح شسرنپ نیا هب .۳۲ ص [۴۵] .ك.ر ۵
 ناوتیم اهن .تسا هدشن هدادییاوج نودک ات یلیلحت یاههعومحم

oolای اصهعومحه نیا ناوت هک درک  x, La gal XR,ناوت ای  

 1 دلج [۴۹] ..ر) دنتسهیهادتم اههعومجم نیا هکنیاای داتسویپ

 .(۲۴۶ ص
 رد دوکذم یاهشور و اههجیتن ساسارب ناوتیم ار نتساک ورف نیا ۶

 .داد ماحنا [۶۵] یکسدات زا یاهلاقم

 هدنی آ یم تسدهب کن ردیب اههطبار نیا ,NR یداع یاهددعیا رب ۷

Ref) == Ra = ۲۷۲۰ تی 

 هداد حرش را نیارد هک اههعومجم نتخاس شود رگا .[۷۶] .ل.رر ۸

 راک ه ؛(یهادتمارت) دایز ًاعبست تاعفدهب هررکم (۲ ۰ ص) تسا هدش

 هک ار اههعومحم هی رظن زا یلدم یقیقح یاهددع ۳۹۳ ناوتیم 1399

 قداص نآ رد راتسویپ ٌهیضرف هک اد یلدم ,تساهدش رکذ ۴ شخب رد
 .دروآ تسد#» ,دشاب

 هژیوهب .دیدج درجم تایضایر یاهماظن حور هک درک فا رتعا دیاب ٩
 ,هکنانچ دوریم oll هعومحم زا موهفم نیا زا ,اههتسر 4

 اههتس ر [ 861[ )01108011111 ] یربذیدررب راک - دوخرد«لاثمیا رپ
 رگا هک دسدیمن رظن هب اما .([5۶] .كل.ر) دید ناوتیماراکشآ اد نیا
 یضایر یاوتحمزا دن وش زیامتم مهزا فلتخم یاهذا رت یاههتسر

 دنابلاج یضاید رظنزا هک یی اهناهرب رگا .ددرگ هتساک یزیچ هی رظن
 هاگنآ دنیاین نوریب تسرد ریبعت نیا زا هک دنشاب هتشاد دوجو

 .دش دنهاوختایضای ریا رب یدجیال ًأسم اههعومجم هی رظن یاهضق انت

 رب ردزین ار یهانتمارت رارکت هک تسا نیا تدابع نیازا دوظنم 0

 دی آ یم تسدهب یهانتم رایکت اب هک ییاههعومجم لک ینعی دریگب

 رتشیب یاهدرب داک یاتبم و دیایم رامش هب هعومجم كي دوخ
 .دریگیم رارق "ذا یاهعومجم" لمع

 ریفتم یاهدادقم ٌءزوح نآ رد هک) اد "اه زا یاهعومحم "لمع ٩

 فی رعتیشخبتب اضر ٌهنوگ هب ناوتیمن (تساهتیشزا یمولعمعون "۳
 اب اد نآ ناوتیم اما ,(اسم ینونک شناد عضو رد مک تسد) درک

 ۱*ودعت " ,دنن ام «دتسه هعومجم موعفملماشزاب هک یرگید یاهت دابع

 uals ae “sect i Lapel af dla نشدتپ ۰۳ یهنوهای ")
 رعاصم داهتخ اب عئارتب ار هنآ هکتیاا یلت فس .درگ ره ووجد

  

1. multitude 2. combination 3. part 

۵۲ 

 اهنآ هکلب .دنتسه ied ًافرص ییاهزیچ «دن وش هداد طابت را ام یسح

 «یلو .دنهد شیامن اد ینیع تقیقح زا یاهبنج تسا نکمم زین

 عوندب طوبرم اسب هچ امرد اهنآ روضح ؛یسح یاههداد فالعرب

 .دشاب تقیقحو ام نایم تبسن زا یرگید

 (AS یضایر دوهش یاهنیش ینیع دوج و زا شسرپ .لاحرههب
 جداخ ناهجینیع دوجو زا شسرپزا یرگید قیقد تروص اقافتا

 داب هب یعطق ةجيتن ؛اجنیا رد ام ثحب دروم Whee ct (تسا
 ٌةزادناهب هک ید وهش دوجو یتخانشناور تیعفاو فرص .دنوآ یمب

 یاهش رتسک یاههتشرو اههعومجمٌهی رظن یاهلصاهک دش اب حضاو یفاک

 قدص ةداب دد شسرپهب هک تسا یفاک دروآ دیدپ اد اهنآ زا یاهزات

 رهدد .دشخبب ینعم روتناک راتسویپ ٌهيضرف دننام یی اههدا زگ بذک و

 زا رایعم نیا نتفریذپ رگید زیچ ره زا شیب دیاش هچنآ «تروص
 هک تسا تیعقاو نیا دنک یم هیجوت اههعومجم هی رظن رد اد قدص

 مهبمانیاهباوج نتفای یارب اهنت هن یضاید دوهشهب مادم یاهلسوت
 هکلب تسا یدورض یهانتمارت یاههعومجم ٌةيرظن یاهشسرپ یارب

 (خابدلگ سدح عونزا) یهانتم دادعا ٌةیرظن یاههل اسم لح یاررب

 ناوتب لکشم اهنآ رد لیخد یاهموهفم یماهبایبو ییانعهاب رد هک مه
 ردهک تسا تیعقاو نیاذا هتساخ رما نیا .تسا یدرورض درک كش

 عون نيا زا ریذپان میمصت ةدازگ تیاهنیب ؛یعوضوم لصا ماظنره
 .دداد دوجو

 یضاید دوهشزاریغ هک (۴۸-۲۹تاحفص) دش هتنگ نیا زا شیپ

 عوضوم یاهلصا یارب قدصزایرگید (لمتحماهنت هچ رگ |)یدایعم
 «و تایضاید یارب اهنآ Org eth دایعم ینعی دراد دوجو یضایر

 هچ رسگا ؛رایعم نیا لاحره هب .كي زیف یارب "الامتحا نیا رب نوزفا
 صوصخبادنآ ناوتیمن مه زابهدنک ادیپتیمطق هدنیآ دد تسا نکمم

 یاهددعهب عجاد یاهلصا دننام) اههعومجم هی رظن یاهلصا درومدد

 اههنیمزرگید رد OT یاهدمایپ زا اریذ «درب راکدب (ثک رزب یلصا

 دوم رایعم درب راکتلاح نیرتهداس .تسا دنا رایسب ام یهاگ آ

 اههعومجم ةيرظن زا لصا كي هک دیآیم شیپ یماکنه ثحب

 .ددعره ات اراهنآ قدص هک دشاب هتشاد دادعا هی رظن دد ییاهدمآ یپ

 هچنآ ساسارب «لاح رههب .د رک یسدرب هیساحید اب ناوتب هدش هداد

 dy jas لصا چیه قدص نتخاس لمتحم ؛تسا هدش مولعم ذورما ات

 .تسین نکمم شدر نیا اب اهدعومجم

 تشونیپ
 [۳۷] نهوک لاپ هل اتم نیا سیونتسد ندرک ماسمت زا سپ یکدنا

EYنوف یاهلصا اب روتناک داتسویپ ًةيضرف ایآ هکاد شسرپ نیا  

 (باختنا لصا هلمج زا) اههعومجم ةيرظن یارب زین رب_نامیون

 هک دیدرگ مولعم و .د رک لح یفنم خساپ اب هن اي تسا ریذپتابثا

 [رگید یاهلصا اب] ۲۷. 98, یواست «3, زا یمیسو نماد یارب

 چیه مزاتسم (com فیعض یانعم هب تسا یشرتسک و تسا داگ زاس

 یبسانم موهفم یارب ایآ هکنیا .(تسین دادعا ٌةهيرظن زا یاهزات ٌهیضق
 .ك .ر) کین وک ةیضق هک یرب ذپ فی رعت یه, "ددادن اتسا" فی رعت زا

 عوضوم نیا نآیارب هک دشاب هتشاد دوجو دنکت درط ار نآ (۶ص

 هک درک ضرف دیاب «هتبلا) خساپ نودبتسا یشسرپ زونه دنکن قدص

 [لصا كي لکشهب] اي تساریذپ تابثاای ثحبددوم 90, نیا دوجو
۰( تسا هدش عضد



or 

 کنهامه [۱۱] تشاددای دد روکذم ًةعومجم موهفم اپ مميسکام

 .دی امنیم

 یارب مهاوخیم تیعقوم نیا زا .۲۲۰ ص [۴۳] و ,[۴۱] 4.5.10
 نیا دد هک gale طلغ كي و یراذگتمالع رد هابتشا كي حیحصت

 :۳۲ ۱ ص ۲-۰۲۹ ۵ یاهرطسرد :مک هدافتسا «تساهداد خر هل اقم

 ۰۲۲۳ ص ۱۱-۰۱۹ یاهرطسو ؛۲۳۲ ص.۱۰ و ۴-۶یاهرطس

 نینچمه .داهن | (نآ یاهدروم مامترد) ۵ فرح یاجهبدی اب اجهمه

 * >>" تمالع ,-() 9 B(x) Ole ۲۲۲ ص ,۶ ٌةيضقرد
 .[۴۲] ..د ناهررب یاههلحرم مامتیلیصفت یارجا یاررب .دوشهداهن

 .تسا هدرکذ اربا تهج نیمه دد ییاهرظن زین [8۴] دد نیسوسل ۲ ]
 eo [e%] نینچمه

 VALE ۳۹ ص Jal شیاریو ,[۶۵] .ك.ر موس تلاح یار ب۲
[rf] 3.3.7fلداعم هرازگ نیا 0(۰) هرازگ  ia)تسا راتسویپ . 

 و ۱۵ ص [۵۱] .دل.د رکید طوبرم یاههجیتن یار ۷۴
 ۰۱۸ ص [۶۴]

 ,زین اههعومجم ٌةیرظن یاهزارت نیرتنییاپ رد اهنداقت مدع نیمه ۵
 ناکاکش دیدرت عوضوم رتمک ثحب دروم یاهلصا یداکز اس هک ییاج
 .دهدیم co 1305 UA رارق

 دد هک هعومجم موهنم نایم یکیدزن ٌةطبار هک دینک هجو ۶
 «تناک موهفمهب «بان درخ یاههلوقمو دش هداد حرش [۱۴] تشا ددای

 ییاهتدحو دیلوت یانعمهب " زتنس" ودره ًهفیظو ؛ینعی .دداد دوجو

 زا یدحاو ءیش دیلوت مدیا «تناک دد ,لاثم یارب ) تساهت رثک زا
 .(نآ نوگانوگ یاههبنج

 عناق ییارقتسا (لمتحم) یاهیریگ میمصت اب یسک هکنیا رکم۷
 یاهشور ای .گکرزب یلیخ یاهددعات هیضق قدص یسدرب هننام.دوش
 .(۵۳ و ۴٩ صص .ل.ر) رتمیقتسمان ییارقتسا

 نآ ةن ومن ره قدص هک حیحص یاهددع ةراب دد یلک یاههدازگ ین ۸
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 لدوگ تروک / ؟تسیچ روتناک راتسویپ ُلأسم

 (دداذگن دانک اد یفداصت یاههعومجم هک یاهنوگهب) اههملک زا
 هتفشآ نتم رد رخآ ُهلمجدنچ یروتسد داتخاس] هن ای مینک فی رعت
 نتم تسرد راتخاس نیرتکیدزن هب همجرت رد اداهنآ و تسا
 .[.6 - .میدرک یزاسزاپ

 دوشیمهجیتن گن ددیب "هعومجم" حالطصا ءراب رد حیضوست نیا ۲

 یقهباشمقزوحاب یرگید یاههعومجمای اههعومجم مامت ٌةعومجم هک
 هک یاهعومجم ره اریز .دشاب هتشاد دوجو دناوتیمن اهقادصم زا

 لمع یتشیب یاهدرب داکهب گنردیب دیآ تسدهب شور نیا ای
 Bal سگرزب یاسههعومجم دوجوهب نیاربانب و * زا یاهعومجم"
 دهدیم

 ۷ دلج ۱ ص ۶ دلج ,۶۵ Pale [to] ,لاثم یارب گلد ۳
 ؛۲۲۷ ص[۶۹] :۲ ۱۹ ص [۶۸] ۸٩ ص ۸ دلج ,۱۳۳ و ۶۵ ص

 ًاريخا ,تیاهنیب یوقرایسب عوضوم یاهلصا ندوزفا اب.[۳۱] ؛[6۲]
 نکمم یرتدما راک و رت ابیز رایسب یعوضوم لصا یاهماظنسیسأت
 .تسا هدیدرگ

iYاهلصا هک یتروص رد  olf SLLدندوب  olyرابتعا هب ؛روتناک هیضرف  

 لوصااب هیضرف ,ینهی دیدرگیم نکمم یمداهچ ییاهن قش.,
 .ریذپانلاطبا مه دوب ریذپتابثا مع اههعومجم هی رظن عوضوم

 ةيرظن ٌةیل وا دح نیمود) "هعومجم تیصاخ" موهفم هنوگ نیمه هب 10
 cle bE هک تسا ییاهلصا موادم یاهشرتسگ رکنایب ( اههعومجم

 *هعومجم تیصاخ تیصاخ" یاهموهفم ,هتشذگ نیازا .دنتسهموهفم

 هب هک یاهزات یاهلصا .دروآ راکرد ناوتیم اد هنوگنیا زا و

 یارب اهنآ یاههجیتنهب هک ییاجن آ ات ,دنیآ یم تسدهب هنوگ نیا
 (ayo دننام) اههعومجم دودحم یاههنهادهب عجار یاههرانگ

 یاهلصادد (مینادیمزورماهک یاهژادنا ات ) .دوشیمطوب رم (داتسویپ

 .دناجردنم اههعومجم

ey VYصص [5۷]  Yoo j)4qoرد ۰۲۷۴ ۲ صص [۵۸] و  

 ییاهددع هک دسریمن رظنهب .عوضوم نیازا ولهام ریرقتزا ,لاحره
 ریخا یاهلاسرد .دنشاب هتشاد دوجو ًاعقاو .دنکیم فیرعت هک
 .تسا هدش لصاح تیاهنیب یاهلصا عوضوم رد یریکمشچ تفشیپ

pau edtولهام ینابم زا توافتم یمامتهب ییاهانبمرپ اهنآ زا  

 اهن آ زا یکی هکتسا هدرک تباث تاکسا ادید و ,دناهدشیدنبل ومیف

 ناهرب نیا انب .تسا (۴۹هحفصرد روک ذم) 4 ءرا زگ ض یقن مزلتسم

 اد لصانیا یگا ,دش یکذ ۴ ٩ هحفصرد هک راتسویپ ٌةیضررف یداگ زاس

 اهلصا نیا هکنیا ,لاح رهرد .دش دهاوخن هتف ریذپ .مينک هفاضا

 ظن رد ولهام هک ییانعمهب هعومجمیمومع موهفم یقطنم یاهدمایپ
 ۱۱۳۴ ص [۶۷] .ل.د .تسا هدشن نشدر نونک ات دنتسح .تشاد

 زا اد ولهام یاهلصا یویللیدذا .۴۴۵ ص [۴۴] تاکسا و فناح

 هدرک جاتنتسا (۲۳۳ ص[6۳ ])اههعومجم همه باب رد IS لصا كي
 یاهلصا مامت ًابیرقت نآ رد هک ٩ ص [۳۳] .ل.ر نینچمه .تسا

 .تساهدش جاعنتسا یویل لصا زا هعومجم هی رظن
 *یبیت رت یاهددع بسحرب " ,نیعهیاهبیت رتهب ییذپفیرعت «ینعع ۷

 «یبیت رت ددعره یارب هک ضرف نیا اب ,یبیرقت ینایب هب ,ینعی)
 هتبلا .[۴۲] و [۴۱] .گ.د .(تساهدش هداد دنک تلالد نآ رب هک یدامن

 اریذ ,دیآ یمن شیپ یریذپفیرعت زا عوننیارد دداچی دسک وداداپ
 mg ارامش ًاعطق یبیترت یاهددع لک

 [۴۶]..د) داتسویپ هلأسم یارب لحیارب مه تربلیه همانرب ۸

 رب ینتبم ,دیدرگن ارجا نگ ره .تدوص ره دد ,هک ,(۱۶۱ ص
 .دوب یقیقح یاهددع نکمم یاهفیرعت همه یسدرب
 «تسا یکی نیا اب فل ام ینعم كيهب هک یلصا زا ,رکید یوس زا ٩

 یلصا نم روظنم .درک جاتنتسا ار روتناک سدح یفن ناوتیم الامتحا

 یممیسک ام تیصاخ (هسدنهرد تربلیه تیمامتلصا دنن امه) هک تسا
 تیصاخ ۸4 لصا هک یتروصرد .دنک نایب ار اههعومجم همه ماظن زا

تیصاخ كي اهنت هک دیشاب هتشادهجوت .دنک یم نایب اد یممیئیم
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 اتالوکانیج / تایضایر رد لدوگ ٌهیضق زا ییاهدربراک

 = ۰-۳۰ *تایضایررد لدوگ هیضق زا ییاهدربراک
  

 اتالوک انیج

 .دهدیم رارق یریذپان میمصت ظاحلزا یرتالاب ٌةبترمدد اد نآ رما
 هدروآ دیدپ ار هدیقع نيا اهنادیضاید زا یدادعت رد دروم ود نیا

 .دداد ییاداک زین مهم لئاسم درومرد ًاعقاو لدوک ًةيضق هک

 ۱ .دزداص" 3 دوشيم تایبیک رت هب طوب رم یلدا هدا زگ ود نیا زا

 دی آیمدو اهنادفطنم ةتنچ زا اهنتهک ییاههرازگ ع ون نآ زا اریز تسا

 .هدیمان نوتگنی ره.سب داپ ًةيضق «شن افشاک مانهب هک هرا زگ نیا .تسین

 نویطنم وا یناشت و تسا تایضایر یداع هل اسم كي هبیش :دیوشيم

 Se سا ممف بلاج کن :یوولاس لوق هب .تسین نآ
telتسا یتایبیک رت و یداع . 

 hel gps i .تسا oo & bios یاهرا زگ هیضق نيا

 هک د زادرپ یم مکح نياهب ماها رگ دلنار لوقهب هک تایضایر زا تسا

 گگ دزبیفاک ردقهب یاهعومجم رگا ."تسا نکممان لماک یمظنیب"
 نیا هل اسم اسما .تفای دیهاوخ نآ رد یداتعاس ًامتح :دینک دایتخا

aE a ack tm ay © gore Scoقوم رو ؟داپ  re 

 GRR ST ge hbo عیرصنانچنآ هعومجم 1 زادنا نوتگنی ره

 فو تاسحرد نا وتیمن اد نآ دشر ily عبات ندوب

 «تسسا یهانتم ءایشا دزوسم درد تایضایر J gana یسعوضوم لصا

aed ollتباسح  ehمت هقبذپ یانب ریز" رسنیسا لوسق دب  

 : کا "نت تایضاید

 ینامه»كي رد Reged ینامهم ls ؛ی زمرد ًهيضق زا یصاح تل ۳۹

 داعت نالف هسک دوب نئمطم ناوتب ات دنشاب رضاح دیاب نامهم دنج

oleمهزا همه ای دنسانشیم ار رگیدمه همه ای اهنآ زا  flak, 

 انشآ مهاب یکمه نامهم هس لقادح هک دیشاب نئمطم دیهاوخب رگا
 ینامهمدد یفن شش ش لقادح دیاب ءدناهیب رغ مههب تبسن یب گی اف

 اد رگیدکی یکمه ای نامهمراهج هک دیهاوخب رکا .دنشاب رضاح

 ینامهعدد رفن VA HL filam «دنشاب هناگیپ مه زا هبه ای دتسانشب

 یاهتامهم دادعت لقادح هک دنادیمن یسک اما .دنشاب هتشاد روضح

 ath spy طیارش نیا اب یاهرفنجنپ هورگ ًامتح هکنآ یارب مزال

 دیوگ یم ماهارگ .تسا ۵۵ ۶ ۴۲ نیب یزیچ ددعنیا .تسا ردقچ

 هزرسل هب اد تایضایر ملاع لدوگ ناهرب ۱٩۳۰۵ ٌههد یاهلاس رد

 ییاههدا زگ یقطنم هاگتسدرهرد هکداد ناشن لدوگ تدوک .ددوآ رد

 حورخ نودب ناوتیمن اد ناشیتسردان ای یتسدد هک دنراد دوجو

 انب یقطنم یهاگتسد دهاوخب یسک رگ ا و درک نییعت هاگتسد نآ زا

 دد ۶ دنشاب شعوضوم لوصا ریذپ ان میمصت یاههرا زگ نیمه هک دنک

 دوهظ یرگید ریذپ ان میمصت یاههرا زگ «دنوش دادملق تسرد هجیتن

 .درک دنهاوخ

 Bats لح لئاسمزا یدایسب دروم رد ار نانادیضایر هجیتن نیا
 تسانکمم LT .تشاداو لمأتهب دادیم رازآ اد اهنآهک تایضایر

 هاگشناد ناداتسا زا یکی ؟دنشاب ریذپان میمصت لئاسم نيا ذا یخرب

 دسناوتیم هچنآ" :دسیوگ یم رسنپسا لئوج مانهب لرویوین یتلایا
 نیرخآ لثم یمهم A لح اسم هک تسا نیا دشاب بلاج ًاعقاو
 *.تسا ریذپ ان میمصت هک دننک تباث و دن ریگب اد امرف ٌةهيضق

 ریگ دد اهنادیضایر و هتفرگن تدوص یراک نینچ نونک ات اما
 دناهدوب داک نيا ندوبن ای ندوب ریذپناکما هب مجار یفسلف ییاهثحب
 قدص مه یتیمها اب یاههرازگ دروم رد لدوگ ةيضف اسیآ هکنيا و
 «یکسنی رومساكي رگ .دنک یمنقدص هک دندقتعم اهیلیخ .هن ای دنک یم

 هک تساجب "الماک" :دیوگیم ویاهدا یتل ایا هاگشناد زا ینادقطنم
 *.مسیدوآ رامشهب یمالک ٌهطسفس یعون و «یعنصت اد لدوگ ٌهیضق

 :دسیا زفایم نیلک زی هاگشناد زا یرکید نادّمطتم «یورلاس ترباد

 veh Lalas ocr اهنتلدوک ًةيضقهک هد وب نیایمومعتشاد رب "

SL te lalیداع" ورا كي زا یلاثم نادفطنم ود « شیپ * 

lef as ayشندوب تس رد تابثا و تسا یهانتم یاهتیمک لماش  

 یهانتم تایضاید یلومعم یعوضوم لصا داتخاس بوچراچ رد

 .دوب یریدپ تابثا تیصاخ دقاف هرازگ نیا «یریبعتهب .تسن رودقم

 هسک هتفای رت "یداع" بتا رمهب Sol; poe یرگید نادتطنم نوتکا

 عوضوم لوصا زا یرتیوق هاکتسد دد یتح اد شندوب تسرد

 دایسب یداتخاس مزلتسم مود مرا زگ نیا تابثا .درک تباث ناوتیمت
نیمهد تسا یهانتم یاهتیمک یارب لومعم یضاید هاگتسد زا رتارف



 ۱۳۶۸ نیدرورف ۰۱ ةرامش .۲ لاس ,یضایر رشن

 وناتپباسحرد ناشهیضق هکنیا تابثا یارب نوتگنیره و سیراپ

 یفداعتم هویش یضایرقطنمرد هک اهلدم ةيرظن زا تسا ریذپ ان میمصت
 Jae to روظنم نیا یارب هک دب وگ یم نوتگنیره .دنتسح هرهب تسا

 زا زرا مه ًةعومجمود تروصهب هک دش هتخاس وناثپ باسح یارب

 یرگید رد و تسرد اهلدمنیازا یکیرد هیضق .دوب ع وضوم لوصا

 هبیش .تسا هیضق ی ریذپان میمصت ةدنهد ناشن نیمه و دوب تسردان

on!ةسدنه رد .دراد دوجو هسدنه ع وضوم لوصا دروم رد عضد  

 هدنسرپ من مههب زگ رهیزا وتمیاهطخ«تسااهل دمزا یکی هک یسدیلقا
 ,دنناوتیم اهطخ نیا «تسا یرگید لدم هک یسدیلقاان ٌةهسدنه رد

 .دنسرب رگیدکیهب

 دد نوتگنیره-سیراپ ٌةيضق درسک تباث هکنآ زا سپ نوتگنیره
wlمالعا و تشونیوول اسهب یاهمان ؛تسا ریذپانمیمصت ون ائپ  

 .درکن رکذ اد نآ نتفای ءوحن یل و هدشلصاح هجیتن نیا هک درک

 یارب یناهرب ننوتک ماسن هب شناداکمه زا یکی و یوول اس هاگنآ
 یرتیوق یتایبیک رت تیهام هک دنتفای هیضق نیا ندوب ریدپ ان میمصت
 .دراد

 ٌهزادنا Gal نارک نوج هک دنداد ناشن ننوتک و یوولاس

de pareفی رعتشوخ تابث ایا رب ؛دنک یم لر عیرسهداعل|قوفدیل وا - 

 دسیاب نوتگنیره-سیراپ ةیضق تابثا یارب نینچمه و نآ ندوب
 .دوش هتفرگ راکهب وناثپ باسحزا رتارف یراتخاس

 ناهک تسا "تیاهتیی" ا۶ حیحص دادعا ّةمه لماش ونائپ باسح

 «حیحص دادعا رود كي زا سپ هاگنآ .میهدیم ناش ی اباد

 همادا ۲۵ ات و دنوشیم ع ورش نی -۲ ی ۱ یاههلمج هرابود
Lal wileyات هکلب دسریمن نایاپ هب ۲۵ دد ونائپ باسح  

wee 
 .دنک یم ادیپ همادا

 دو هتک تسیث ثگ رزب ردق نآ مه bw ییامن جرب نیمه اما

dndزاین نآ هب هک یزیچ .دربب شیپ زا یداک نوتگنیره-سیراپ  
 دح ناونعهب هک تسا <, میداد

a 
wo 
 )یا

 لیلد مه اهد جرب نسیا ییارگمه یارسب هتبلا .دوشیم نفیرعت
 .تسا هدشن هضرع یلماک یضایر

 [kuna gs Lay یتل ود هاگشناد زا نمدی رف یوراه رخاوا نیارد

 دوشیم حرطم یمیات وا ٌةیضق رد یلو تفای یرگید ریذپ ان میمصت
 ًةيضق عبات سنپسا لوقهب هک تسا حیرس نانچ نآ شدشر هک

 نءدیرف ٌةيضق تابثایارب .دسریمن مه شدرگ هب نوتگنیره-سی راپ
 .تسین هتخاس یداک مه <, زا

 فزوج هک تسا یفورعم ةهجیتن یهانتم تلاح نمدیرف ٌةهيضق

 *ییاهتعدد" هب طوب رم لاکسورک ٌةهيضق .تسا هتفای ارنآ لاکسورک
 لصو مههب یطولخ طسوتهب هک طاقن زا یاهعومجمتروصهب تسا

 .دنز اسب یدود چیه هکنآ یب دن وش یم

 و دنشاب یهانتمان ابی یهانتم دنناوتیم اهتخرد زا ییاههیادرگ

 یمظنیب دنناوتیمن لاکسورک ٌةهيضق قبط «ندوبیهانتمان تروص رد

oF 

 lgpls deo bia: eh og نآ قیقد ددع ًةهبساحم یارب شالت هک

 .تسام یلعف یتابساحم ناوت زارتارف

 یزمد ٌةیضق زا یاهدشهداس تلاح نوتگنیره - سیداپ ًةيضق
 و میشاب هتشاد یهانتمان یاهعومجم رسگ ا «یزمر ٌةيضق قبط .تسا
 "الثم کگنر ود زا یکی هاوخلدهب هسعومجم یاضعا زا جوز رههب
 یهانتمانیاهعومجمری ز ناوتیم هاگنآ ؛میهد تبسن اد یبآ و زمرق

 رتیلک .دنشاب یبآ شیاهجوز همه اي زمرق شیاهجوز همه هک تفای
 ًةعومجهریز رههب رگا و دنوش دایتخا 1 و  دادعا رگا یييوگب
 ثگند م زا یکی هاوخلد هب ؛یهاتتمان ًعومجم كي زا یرصنع
 دراد دوجو یهانتمان یاهعومجم هاگنآ «میهد تبسن ار رظندروم

 .دناگنرمه نآ ییات یاههعومجم ری ز همه هک

 وربود یزمد ًةیضق یهانتم تلاح اب نوتگنیره-سیراپ ٌةيضق رد
 دادعا زا "ثگ رزب" یاهعومجم ادتبا نوتگنیره و سیداپ .میتسه
 دادعتهب لقادح هک دندرک فی رعت یادعومجم تروعهب ار حیحص
 Sue game الثم .دشاب هتشاد رصنع دوخ حیحص ددع نیرتکجوک

as sy? ۲۶ ۲۸ ۳دراد رصنع دس لفادح ا ریز تسا . 

 | ریز تسین *تگر زب" ۱۵۸ ۰۱۰۶ ۱۵۲ ۱۱۰۲ ۰۱۰۰ ًهعومجم

 دنداد ناشن نوتکنیره و سیداپ ART als رصنع ۰ زا زتمک

 و مینک رایتخا حیحص دادعا زا یگ رزب یفاک ددقهب ًةعومجمرگ ا هک
whoو زمرق نوچ  maحیحص دادعا زا ح وز رههب  Seal OT 

 شیاهجوز همه هک میبايب *عگ رزپ" یاهعومجم مینا وتیم «میهد

 ۸ و ج رگا «رتیلک ترابعدب ای .دنشاب یبآ شیاهجوز همه ای زمرق
 ًةعومجم یرصنع اب یاههعومجم ریزهب ارککنر » و مینک رایتخا ار
 pets *لگ رزب " ةعومجم ریز كي میناوتیم هشیمه «میهد تبسنهیل وا
 .دنشاب ثگنرمه شیاهییات : همه هک

 دادعتدب دراد یگتسب نیا ؟دشاب دیاب یگ رزبهچهب هیل وا ّةعومجم
 درسک تشک یوولاس یل و ؛اههعومجمریز زارفا یگنوگچ و اهگنر
 رد دک دنکیم دشر عیرس نانچ نآ هعومجم ةزادنا نییاپ نارک هک

 نا ماهازگ قوسقاب .تسیک مه شیر تشوح یتس ناب باس
 ردق نآ AS og dts by wo ad al ةعومجم یگ دزب نازيم نییاپ
 دادعا هک تسا نانچ تعرس نیا و تسا نکممان شروصت هک عیرس
 *.دنهدیم تسد زا ار دوح یانعم یوحنهب

 نمرکا ماندب یمیات دشر bya هب اشم ؛نییاپ نا رک نیا دشد ٌةوحن

 a wt 2 نر وصدپ هک تسا هریغتسود el عبات نیا .تسا

 نآ رد هسک 6, ۵)ع[(۱-0), 00, ظ-۱)] :دوشیم
 .(۵>)0,۱ ۰۱ ذا رتگرزب یاه م یازاهب و ۱(۲, 9) > ۵
 عبات نیا یارب

f(y Nar =v 

xv 
fie gor =r 

 نیا رادتم نییعت یارب) .مقد ۱۹,۰6۰ زا شیب اب یددع ینعی

 ] (ع, ۶) ةلمج (.درسک لمع نییاپهب الاب زا دسیاب یناوت یاهجرب
 شنتشون مینک هبساحم ارنآ میهاوخب رگا هک تسا کگ رزب ردقنآ
 هدناعب ات نیزاغآ ریداقم اهنيا هزات و تسین رودقم ذغاک هحفصیور
.دناكيد زن ًادبمدب یلبخ هک یریداقم



ov 

 .تسا دایز هداعلاقوف تابثا نیا لحارم دادعت اما .میهد ناشن

 ero dh aS JS cs دیها وخب ؟القم رک هک درک تبا نهدیرف

 طوبرم Oley ASL Sis eros eh زا یشخب دیاب كرات po لماش

 زا شیب مزلتسم

 .د وب Jal هلحرم

 هژاست نمدی رف میظع es هک دنک یم ینیبشیپ یکسنیدومسا

 لاکسورک ًةهیضق زا یفیعض لکش هب اهنت نمدیرف .تسا راک زاغآ

 لکشزا یهانتم یتلاحیود داکلوغشم نونک | مه یو .تسا هتخادرپ
 یباوت دسرب هجیتن هب راک نیا یتقو و تسا لاکسورک ٌهيضق لماک

 هب (هداد تسد هب نمدیرف Ded ST“ یعبات) ر هکدش دنهاوخ ح رطم

 .دس ریمن مه اهنآ درک

 ریذپانمیمصت هسک دسنوش فشک یرتشیب یداع یایاضف هچره

 تفای دنهاوخ یرتشیب شیار 5 رکف نیادب نانادیضایر tab دنش اب

 نینچمه .ددر راکهب مهمهم جیاتن درومرد دناوت یم لدوک ًهیضق هک

aesتدوص یا 5 رات هب هک نمدی رف و نوتگنیره-س براپ ٌهيضق ود  

 زا یرتعماج رب وصت نانادیضایر هک روش بجوم تسا نکمم هتفرگ

 <, و هم" نوچ یهانتان ءایشا هسک دنروآ تسددب یضایر قطنم

 نیا هک تسا نآ ةناثن رما نیا نوتکنیره لوف هب .دنجنکب نآ رد

 .دنتسه یلوقعم ءایشا یضاید هاگ دید زا بیرغ ءایشا

 ممممههمههمههههههم

 اتالوکانیج / تایضایر رد لدوگ ةيضق زا ییاهدربراک

 زا یهانتمان یاهیادرگ رگ ا هیضق نیا قبط .دنشاب هتشاد لماک
 بتر« یهاوخلد هویش ره هب هک میشاب هتشاد یهانتم یاهتخرد

 تعنرد في اهتخدد نيا زا یکی یارسب لقادح هاگنآ ءدنشاب هدش
 ناوستیم اد هیلوا تخرد یاههخاش همه هک دراد دوجو یدعب

 یانب ریز لاکسورک Mead .درسک قبطنم یدعب تخرد یاههخاش رب
 *یبیت رت هبش_شوح" مانهب تسا تایبیک رت زا یاهخاش

 لاکسورک ٌةيضقزا یهانتم یتلاح نتخاس یارب دیوگ یم نمدیرف
 یاهیاد رگ هب طقف و تسین اهتخرد زا یهانتمان یاهیادرگ هب یزاین
 زا روظنم .میداد oly «دشاب oy یفاک ردقهب هک اهتخرد زا

 .دسی آ یم نایمهب میظع عبات یاپ هک تساجنیا ؟تسیچ "ثگ رزب"

 ذا عبات نیا یلوقهب .دننکیم فیصوت "اسآ لوغ" ار نآ هک یعیات
 دشر رتعیرس codes ح رطم نونک ات هک یاهیساحم لباق یاهمات همه

 .دنک یم

 نسخ ترم زا رتارف رایسب نمدیرف ٌهیضق هکنیاهب هجوت اب
aKیفدژ  

 ناشن ارسیز ؛ددادرب رد ار asi نیا نمدیرف ًةجیتن .دراد دوخ رد

 یهانتم یاهیضق تروص هب ار لاکسد رک 425 را هک دهدیم

 یتسا رهب لاکسورک ًةیضق هک دوشیم نشود «تسوناثپ

 یهانتم تایضایر یداع یاهشود زا رتارف نآ ناهرب .میددآ رد
 هجوت بلاج دایسب نوتگنی ره یارب نمدیرف ٌدیضق ندوبیداع ,تسا
 تسا هتسناوتیم هک تسا یاهیضق نانچ نیا «وا هتک هب .تسا هدوب

 «یریذپانمیمصت و یضایر قطنمهب عاجرا نودسب ؛تایبیک رت دد
 میارب رما نیا روصت۲ هک تسا هتفگ نینچمه ید .دشاب هدشح رطم

glafدنشاب هداتفا هیضقنيا رکفهب تایبیک رتنا رکشه و ژپ هک تسا .* 

 ثگ رزب یفاک ردقهب یاهیادرگ رگ ا هک داد ناشن نینچمه نمدیرف

 یهانتتخرد كي ای آهک میسرپب و مینک رایتخا یهانتم یاهتخرد زا

Gina Kolata,هو  “Does Gédel’s theorem matter to mathe- 

Science, 218, 19 November 1982. 

  

  

 فو رعم تکرزب دادعا

 ینابثادد یعیبطدوطهب اسآ لوغ یددع یتقد و ؛دنداد یصاح ةبذاج نانادیضایر زا یاهدع یارب ثگ رزب دادعا

 .دنک یم ادیپ یدایز ترهش دوشیم رهاظ

 هکدرک فشک یتقو زویکسا ار ددع نیا .دوب زویکسا oe هاگک رز زی دادعا نامرهت رضاح نرف لیاوا رد

 ددع نیا ۱۳۳ رد وا .دننک یم رییغت تبثمهب یفنمزا یتقو هچ دادعا هی رظن زا یعب ات ریداقم دنک عولعم تساوحیم

 زا تسا ترابع زویکسا ode .درک یفرعم هل ًاسم نیا خساپ یا رب ییالاب نارک ناونعدب ار

 ۳و

۱۰ 
 دادعا ناولهپ رضاسح لاسح دد .دناهدش ادیپ زویکسا ددع یارب یرتیوسق ole نابیقد ریخا یاهلاس رد

 اد نآ لب یاههاگشی امزآ زا ماهارگ دلنار هک تسا یددع دراد درب راک یضایر یدج تابثا كيرد هک كگ رزب

 یارب ییالاب نارک ددع نیا (.تسا هدمآ ed یناهج قاهدزوک»ر بانک رد ماهارگ ددع) .تسا هدرک فشک

 ۳۱۳ دامن .درک هدافتسا * ین اکیپ" صاح یرداذگ دامن كي زا دیاب oT حج دد یارب و تسا یتایییک رت هل اسم كي

 ۳(1)۳(۳۱۱(۳۱۱] )۳)))یانتسب ۳1 1 ]۳داسنو ۲1۳(]۳(]۰۳))یاتسب ۳1 1۳ دامن *(۳()۳()۳) یانتسب
 و ؛دداد هلپ ۶۲ حرب نیا .تساهامن زا یجرب ددع نیرتالاب هکدوشیم زاغآ ۳۱1۳ اب ماها رگ ددع .تسا

 لاسح رد" :دیوگیم ویاهوا یتلایا هاگشناد زا یکشنیرومسا كيرگ .دوشیم لیکشت ۳]]]]۳ زا نآ ٌةلپ ره
 ".تسا ددع yah (859 y ددعزا نانادیضایر یقلت رضاح
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gillian at dl she lacie 

 یضایرنمجنا طسوت هک «هقباسملووسم اد هقباسمیا رجا تامدقم

Ola!هامهس دودح «هقباسم لووسم .دنکیم مهارف «دوشیم بوصنم  

 شزومآ تاسسم یضایر یاههورگ زا ًابتک یدازگ ربخیدات زا لبق
 .دننک یفرعم هقباسمرد تک رش یارب اردوخ میت هک دهاوخیم یلاع

 هک دهاوخیمروشک ی ضایر ناداتسا زا یاهدع ذا یو نیارب هوالع

 یطباوض اسب (شوه) یمومع وربج :زیلانآ ةنيمز هس زا كيرهرد
 .دنتسرفب هقباسم لدوسم یارب اراهنآ و دننک حرط ییاهلاوس صاع

 تیاعر هک تسا لاوس ندوب باذجو عیدب طباوض نیا زا یکی

OTزا لبق .تسا یرتشیب هجوت لذب مزلتسم و .تسین ناسآ نادنچ  

 زا «هدننک تک رش یاهمیت ناتسرپرس روضح رد هقباسم یدا زگ رب

 یاربو باختنا هنیمزرهرد لاوسهس لاژوسهن هدیسر یاهلاژم نیب
 هس كيره زا «هقباسم قا روا حیحصت oly .دن وشیم هدامآ عیدوت

 لسیوحت بختنم ححصمهب هنیمز رههب طوب رم خسنو «ریثکت هخسن
 " .[۷ ]د وشیم

 مه و یمیت تروص هب مه لصاح جیاتن «قاروا حیحصت زاسپ

 هدر-هنیمزهس لک رد مهو هنیمز هسزاكيرهرد مه- یدرف تدوصهب

 یاضما اب یاهمان ریدقت یدعب یضاید سنارفنک رد و دنوشیم یدنب

 نیا .دوشیم اطعا مجنپات لوا تارفنهب ناریا یضاب رنمجنا ریید

 زا و دسریم زین یلاع شزومآو گکنهرف ترازو عالطاهب جیاتن

 .دوشیم هزیاج و قیوشت یاضاقت دارفا نیا یارب هناخترازو نیا

 یمسا رم یطتق و یلاعشزومآ و مولع تراذد «لوا ٌهَعِماسم دنجرد

 الط ةکس كي ات جنپزا بیت رتهب هقباسم نیا مجنپ ات لوا تارفنهب

 «تسین لومعم راک نیا رضاح لاحرد .[۸۰۴ ۰۳] تسا هداد هزیاج

 دداد ربدد یتبثم جیاتن ًاملسم زیاوجو اهقیوشت هنوگ نیا هکنآ لاح

 دد دادخد نیا ساکعنا زینو.دوش ایحا تنس نیا تسا هتسیاش و
 تیمهازئاح ناگ دن رب لاحح رشو سکعاب هارمه یربخ یاههناسر

 هک اد مانتاپ یضاید ٌةعباسم یضایررشن Jal لاس موس ةرامش رد

 .میدرک یفرعم تسا یجراخ یضایر تاقب اسم نیرتف ورعم زا یکی
 نمجنا یاهتیل اعف هلمجذا هک ار*روشکیضایرقباسم"یهرامش نيارد
 لئاسم زا یاهدیزگ نایاپ رد و ؛مینکیم یفرعم تسا ناریا یضایر

 .میدوآ یم اد روشک یضایر فلتخم یاههقباسم

 نا ریا یضاید یاپون نمجنا یسمش ۱۳۵۱ لاس هام نیدد ورف رد

 شزومآ تاسومو نایوجشنا دنیپ ملاس تب اق رو درحت داجیا یارب

 «تسنادمزال ار تایضایر ٌةنيمزدد یی اههقب اسم یرا زگ رب روشک یل اح

 .درسک دوشک یضایر ٌهقباسم نیل وا یدازگ رب دومأم ار یاهتیمک و
 *روشک یضاید ةقباسم" همان نییآ هتیمک نیا ماگ نیتخن ناونعهب

 ییارجا یاروش بیوصتهب اد نآ و درک هیهت هدام جنپ رد ار

 ددح ردنم تروصهب و درک رییغت ًادعب هماننییآ نیا .دیناسر نمجنا

 .دمآ رد [۳]

 تسا یاهقباسم دوشک ی ضایر همی اسم اههماننیی آ نیا ساسارب

 روطهب و اههاگشناد یضاید یاهمیت یاضعا نآ رد هک ییوجشناد
 .دن زاد رپ یم یملع تباقدهب روشک یلاع یشزومآ تاسسوم یلک

 لحم دد و دوشک یضایر سنا رفنک یرا زگ رب اب نامزمه هقباسم نيا
 .دوشیم ماجنا !Ole یضایر نمجنا تراظنتحت نآ لیکشت

 دد روشک یضایر سنارفنک نیمداهچ اب نامزمه هقباسم نیتسخن
 رسگید ٌهقباسم جنپ و ,نارهت هاگشناد رد ۵۲ هام نیدرورف مهدژای
 ۵۸ كاس ًةهقباسم .دندش دا زگ رب ۵۷ ات ۵۳ یاهلاس رد بیت رتهب

 هقباسم نیمتفه و دشن را زگ رب بالقنا زا یشان صاحخ طیا رش لیا دهب

 هاگشنادردروشک ی ضاید سنا رفنک نیمهدزایای نامزمه ۵٩ لاس رد

 ندوب هتسب لیلدهب ۶۲ و ۶۱۶۰ یاهلاسرد .دیدرگ ماجنا نامرک
 لابتدهب ۶۳ لاسزا یلو دش فقوتم هقباسم یدازگ رب اههاگشناد

.تسا هدشرا زگرب هل اس همه روشک یضای ر ٌهقب اسم اههاگشناد یی اشگزاب



۵۹ 

 هتباسم رد نونک ات هک یتاسسوم .دننک تک رش هقباسم رد دنناوتیم

 «ارهزل اهاگشناد «هیمودا هاگشناد :زا دناترابع «دناهدرکن تک رش

 یزار هاگشناد ءنادمه یانیسیلعوسب هاگشناد «رییک ریما هاگشناد

 «نا ریاتعنصو ملع هاگشناد «ناتسچ ولب و ناتسیس هاگشناد نا رتخاب
 ًةسردم زجب یلاعسدادم ًةمهو:نا ردن زام هاگشناد «نالیگ هاگشناد

 نمجنا تسا هتسیاش .رگید سیسأت هزات یاههاگشنادو ناشاک یلاع

 دد و دوش اسیوج اد تاسسومنیا تک رش مدع للع ناریا یضاید

 یناقمم یرادولج دمحم / روشک یضایر ُهقباسم

 مجنپات لدا یاههبتد نایوجشناد یماسا ۱ لودجرد .تسا نا وارف

 و «نانآ لیصحت لحم یدش را زگ رب نونک ات هک یاهقباسم هدزاود

 .دوشیم هدید هقباسم ره یرا زگ رب لاس
 تاسسومدادعت و ,هقباسم هاگیاپ مکحرد یلاع شزومآ تاسسوم

 هک ۲ لودج .تسا هقباسم ذوفن ON jae نییم نآ رد هدننک تک رش

 دهدیم ناشن فلتخم تاسسوم نیب اد مجنپ ات لوا تارفن عیزوت
 هوقل اب هک تسایتاسسوم دادعت زا رتمک دایسیدا دعت نیا هک تسا یک اح

  

  

  

  

  

  

    

 ۱ لودج

 لیصحت لحم حب مجنپ ات لوا تارفن uss لیصحت لحم هاگشناد مجنپ ات لوا تارفن لار اتم
 (یلعف مان) هقباسم (یلعف مان) قاسم

 نارهت هاگشناد ولناخاضر نودیرف | متفه هقباسم | فیرش یتعنص هاگشناد هداژمیهاربا تیازیلا | لوا ةقباسم

 زاوها هاگشناد یرتشوشیولع یدهم ۵٩ لاس نارهت هاگشناد هشفرد اضردمحم ۵۲ لاس
 فی ربش یتعنض هاگشناد یدایآدیس لیعامسادیس دهشم هاگشناد یوسوملایددم مشاه

 دهشم هاگشناد لک یبایماک یلعیجر فی رش یتعتص هاگشناد مدقایمشاه میهارباریم

 زی بت هاگشناد ماف ربکایریدج رغصایلع زا ریش هاگشناد روپمآ رهب فسوی

 ناهفصا هاگشناد تخبناهج نسحدمحم | ete nL فی رش یتعنص هاگشناد یفجن یلعدمحم مود ُهقباسم

 نارهت هاگشناد یرینم یبتجم ۶۲ لاس نارهت هاگشناد ینایو رسخ زو ریف ۵۳ لاس
 زا ریش هاگشناد هدیدناهج یقتدمحم زا ریش هاگتناد تواکذ یدهم

 ملعمتیب رت هاگشناد یدمحا دمص نارهت هاگشناد یسوطیربکادماح دیمح

 زیرربت هاگشتاد قیقع لامک یتشهب دیهش هاگشناد یضایر دشرا مارهش

 نارهت هاگشناد نایدرجو رب رصان مهن هقباسم فی رش یتعنص هاگشناد یلیکو زوریپ | موس ةقباسم
 نارهت هاگشناد ی ریلع gem ۶۴ لاس نارهت هاگشناد رفکین ملسم ۵۴ لاس

 زا ریش هاگشناد یفرشا دیجم نارهت هاگشناد اغ رمیداباب رغصایلع

 ملعمتیب رت هاگشناد نیئور لامجدیس فی رش یتعنص هاگشناد ینامرهق دیعس

 نارهت هاگشناد نایسراب یلع فی رش یتعنص هاگشناد نیعم نویامه

 ناشاک یلاع هسردم داژن یناهج اضر مهد هقباسم فی رش یتعنص هاگشناد یلیکو زوریپ | مراهچ هقباسم

 نا رهت هاگشناد وندابآدجم ریکاریما ۶۵ لاس فی رش یتعنص هاگشناد نيعم نویامه ۵۵ لاس

em gullنا رهت هاگشناد ینادوجآ نیهاش زارع هاگشناد  

 ملعمتیب رت هاگشناد یداهرف اضردیمح فی رش یتعنص هاگشناد یزیو رم الهش

wid deدهشم هاگشناد ینیما دوعسم ملعمتیب رت هاگشناد  

 فی رش یتعنص هاگشناد خرات دیحو مهدزایهقباسم فی رش یتعنص هاگشناد یمظاک دیمح مجنپ ةقباسم

 دوضم هاگشناد ۳ ۶۶ لاس فی رش یتعنص هاگشناد راخفیموصعم نسحم ۵۶ لاس

 نارهت هاگشناد ینادوجآ نیهاش فی رش ینعنص هاگشناد pte دیونسم

 ناهفصا یتعنص هاگشناد یمرک اضر زی ربت هاگشناد یچتعاس میهاریا

 مجنپ رفن هقباسم نیارد # یتشهب دیهش هاگشناد شخبرون افص

 تساهدشن مالعا

ett dleنارهت هاگشناد ینادوجآ نیهاش | مهدزاودهقباسم نارهت هاگشناد نایدرجورب رصان |  

 فی رش یتعنص هاگشناد : یف یشرپمآ gale ۶۷ dle فی رش یتعنص هاگشناد یمظاک دیمح ۵۷ لاس

 زاریش هاگشناد هدازءالسا نیسحمالغ ناهفصا هاگشناد | ینایهوکیناجیلع رغصایلع
 تی رش .یتعتص هاگشناد یقحای اضردمحم دهشم هاگشناد داژنیحلاص یدهم

             gle Basle نشتتنازیا ge ناهفصا هاگشناد یلاجر یلع
 



 ۱۳۶۸ نیدرورف ۰۱ هرامش ,۲ لاس .یضایر رشن

gales!دوش روظنم دحاو ود اب "هل اسم لح" سرد عانهب . 

 ات دنوش تیوقت روشک یلاع شزومآ تاسسوم یاههناخب اتک ٩.

 هتشادهلجم و باتک زاین دحرد هل اسم لح شزومآ ةنيمز رد دنناوتب

 : .دنشاب
 *هنایمرواخ ”dtu یضایدتب اسم یدا زگ رب رد ناریادوشک . ۱۰0

 هقباسم نیا میمعت ناکما دیاش ات هدنک بسک هب رجت و دوش مدقشیپ

 .دیآ مهارف زین ییایفارغج رتعیسو قطانمهب

 لئاس ةنومن
 نودب و ًانیع دوشکی ضاید یاههقباس لئاسمزا یاهنومن ریز رد

 نایاپ رد هک یددع .دوشیم جدد رییغت و شیاریو هسنوگ چیه

 .دهدیم ناشن اد نآ ٌهئارا .Jl «هدش دیق هل ًاسمره تروص

 زیلانآ لئاسم

 هتسویپ ینیقح عباوت زا یاهل ابند ٌهطقنهب هطقن دح @ ee رگ ۱

ELهتسویپ یقیقح طح مامتیور هر, عبات نب ره یارب ینعی)  

 .دنناوخ رثب عبات ارنآ (۵(») > 1150 ۵,() :میداد و تسا

 اجمه و دشاب دن یقیقح ریفتمذا یقیقح یببات ز رگا (فلا
 عبات را ینعی قتشم عبات هک دینک تباث هدشاب قتشم یاداد

 .تسا رثپ

 تسین مزال رثب عباتره هک دیهد ناشن یلاثم رکذ اب (ب
 (۱۳۵۲) .دشاب یعبات قتشم

 تسا هدش هداد [ه, ۱] ٌهتسب ًةلصاف دادعا زا 46,) ةلابند ۲

 ندرک ادیپ ؛دوصتم .دن زی امتممهزا هل ابند یاضعاٌهمه هک یروطهب

eek[6, ۱] تب [ه, ۱] نوچیاهتسویپ  fi:یا زاهب هک ت سا  

 :هک دینک تب اث ,f(A.) =a 4, : :میشاب هتشاد رو ره

 .درادن باوج هل ًاسم یلک تلاحرد (فلا

 باوج هلأس «دشاب یلوزن اي یدوعص (۵,) ال ابند رگا (ب

 (۱۳۵۴) .دداد

 +f} ةتسویپ عباوت ةلابند دینک ضرف ۰ كيرتم یاضن رد ۳

 .sly AS ool .تسا رگمه را عبات تمسهب تخاونکی روطهب

DLs yeتمسهب هک رب  thisمیداد «تسا رگمه دع ع ۸4  

)۱۳۵۷( lim f,(x,) = f(x) 

  of:تسا هدش هداد لیذ طیارش اب یفیقح عیات

 (فلا ۱> )۱( 1

 یارب (ب 2 << ۱) ] تب  ۱ sxین ,

 .تسا۱ 1۲7/۷ زا رتکچوک و دوجوم 1110 رک (د:) دینک تباث
 3 موج

(۱۳۶۵) 

 هدالعفب و «دشاب هتسویپ عباست كي رک : 18 -+ 18 دینک ضرف 3

 PI XER ره یارب هک یمسقدب دشاب دوجوم ۸ >> ه كي

cyeR 

If(x)— f(y) >M|x—y]- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ۲ لودج

 مجنپ رفن | مراهچ رفن | موس رفن | مود رفن | لوا رفن هاگشناد

 ۱ ۱ ۱ ناهفصا

 ۱ زاوها

 y \ زی رب

 ۱ ۳ ملعمتیب رت

ale۱ ۱ ۳ ۶ ۴  

 ۲ یتشهب دیهش

 ۲ ۵ زا ریش

 ۱ ناهفصا یتعنص

 ۱ ۴ ۳ ۴ ۶ فی رش یتعنص

 ۱ ۲ ۱ ۱ دهشم

               ۱ | ناشاکیلاع هسردم
  

 تک رش سفن هک تسا حضاو .دباتشب نانآ كمك هب موز تروص

 .تسا ناونع و هبتد بسک زا رتمهم هتباسم نيا رد

 یالتعا رد دناوتیم یضاید ٌةهقباسم رتهب یدازگ رب هک اجنآ زا

 هب هیصوت دنچ اب اد شخب نیا .دشاب رزم مو اب

 .میناسریم نایاپ
 ینالوط teas $99 Hh یاربیو نا راکمه و هتباسم لووسم ۱

 یاهیگنهامهان و «دش اب هتشادیرت رتشیب موادت راکدنورات دنوش باختنا

beدوش نفرطرب دوجوم . 
 رگید یاههتشر بوح نایوجشناد هک دوش هدیشی دنا یدیهمت ۲

 .دننک تکرش هتیاسم رد دنناوتب زین

 یدای لاژس حرطدد زین عج داحمیقم یناریا نانادیضایر زا ۳

 .دوش هتفرگ

 یعماجو هدنز شرازگ نمجنا یاههیرشنزا یکی رد هل اسهمه ۴

 یمک و  یفیک زیخ و تفا نآ ردو دسرب پاچهب هقباسم نیرعخآ زا

 حرش و سکع ءاهنآ لح و هتباس تالاوس .دوش لیلحت تاقباسم

 هلمج زا «هدننک تکر ش تاسوم مانو «مجنپ ات وا تا رفن لاح

 .دوش هدناجنگ شرازگ رد دیاب هک تسا یبلاطم

 تسا صقاسن رضاح لاحرد هک هقباسم یناگیاب و ویشد۲ ۵

 هقباسمرههب طوب رسم قباوسو كرادم ةيلك نآ رد و دوش لیمکت

 .دوش یرادهگن
 یاهماقمزایکی نآ یمازعا میت هک یاهسوم یضایر هورگ زا .۶

Jalدوش ینادردق « دنک یم بسکاز موس ات . 

 تا رفنهب یلیصحت سدوب یاطعا ربهوالع ۷

 یاههدود رد ءلوادتم یاهنومزآ رد تک رش نودب هکدوش هداد

 .دنهد همادا لیصحتهب ح راخو لخاد یسانشداک زادعب

یس دردمک تسد اي یرابجا یسرد یضایر یسانشداکغرود رد -۸



  

۶ 

 تلاحود رد اد ريز لیسنارفید هلداعم یاهباوج یلک تروص.۴

|x|> ۱دیرو۲ تسدهب »< ۱ : 

 ۱ = xt +xt— x1)رنآ را رپرآ ۰ ۲(۳ )۱۳۵۳(

 یواح یرگید و یلاخ اهنآ یاتود ( و 8 4 ًةبعج هس زا ۴

Bleباختنا فداصتهب اد هبعج هس نياذا یکی .تسا یگدزب  
ta) eS ostباختنا ّةبعج هک نیا سناش هک تسا حضا و (8  

otsیکی اهنت هبعج هس زا اریز .تسا ۱/۳ دشابهزیاج یواسح  

 ادنآ C3 4 ةدشن باختنا ًةبعح ود زا الاح .تسا هزیاج یواح

 هزیاج نیارب انب (4 "الثم) مینکیم زاب تسین هزیاج یواح هک
 .تسا 6 و 2 ٌةبمجود زا یکیرد

 دشاب هزیاج یواح هدشباختنا ٌةبعج هک نیا wil (فلا

 ؟تسا ردّمج

 ددقچ «دشاب هزباج یواح (6) رگید ًابمج هک نیا سناش (ب
 (۱۳۵۵) ؟تسا

vw ۴رد هطقن (نویلیم كي) ۱۵۵۵۰۰۰ دادعت مینک ی م  dels 

 زا هک تفای ناوتیم یمیقتسم طح ایآ .دناهدش هداد یاهریاد

 میسقت Ole شخب ورهب ار هریاد و درذگن طاقت نیا زا كيچيه

 دارق طاقن نيازا (دا زه دصن اپ) ۵۰۰۰۰۰ شخب رهدد هک دنک

 (۱۳۵۷) ؟ارچ ؟دن ریگ

 طیحم یور یعبرم زکرم .تسا ضورفم 0 زک رمهب ( هریاد ۵
 تحاس فتصنزا ag تحاسم هک یت دوصرد .تسا هریاد نیا

 نورد هداومه عبرم سأر كي دینک تباث «دشابن رتک رزب هریاد

 (۱۳۶۷) .دداد را رق هریاد

 عبانم

nT” ۱یضاید نمجنا نتلوب ."دوشک یضایریاههقب اسمهمان  NE 
 ۰۳ ۳۵-۸ صص(۱۳۵۳ نیت ۰۲ ةدامش)

 ناریا یخاید نمجنا نتلوب ."روشک یضایر قیاسمٌهمان نییآ" ۲
 ۹۲-۰۹۵ صص (۱۳۵۶ ناتسبات ,۶ خرامش)

 باری یضاید ومجنا نئلوب ." روشک یضاید هقباسم .دا زهب یدهم ۳

 ۱۸-۰۳۳ صص (۱۳۵۲ نمهب ۰۱ ءدامش)

 یضاید نمجن | نتلوپ."یضایدهقب اسناگدن رب زیاوجیاطعانشج " ۴

 ۳-۳۱ صص (۱۳۵۴ نمهب oF ةدامش) نارپا

 یضاید شژوم [ دشا ."ییوجشن اد ةهقب اسم لئ اسم ".یب اهشیلعدمحم ۵

Boles)۲-۳۲ ۸صص (۱۳۶۷ ناتسب ات ۰۱۸  

 زوم !دشر ."روشک یضایر ییوجشن اد ُةقباسملئاسم".یقیدصمی رک .۶

 .۵ ۴۷-۰ صص (۱۳۶۶ زیبای ۰۱۵ هدامش) یضاید

 *"روشک ییوجشناد یضاید ًاقباسم یرا زگرب ةوحن".یقیدصمیرک ۷
 ۰۲ ۲-۵ ۴صص (۱۳۶۶ زییاپ ۰۱۵ ةرامش) یضاید شزوه۲ دش»

 ثاریا یضاید نمجن۱ نتلوپ ."یضایر هقب اسم ناگدن رب تسرهف ۸

 ۲-۰۲۵ ۱ صص (۱۳۵۲ دنفسا ,۳ هرامش)

 یناقمم یرادولج دمحم / روشک یضایر ةقباسم

 (۱۳۶۷) .تساشوپ و كيهب كي هک دیهد ناشن

 ربچ لئاسم
 .تسا هناگی وضع اب ییاجب اج ٌةفلح كي  دینک ضرف ۸

 رگا اهنتو رگا تسا لدا P لآهدیا كي دینک تباث (فلا

 =VaeR, Whe R(abe P ه )  اب 6 ۳۴)

 لوا لآهدیا كي لامیزکام لآ هدیا ره هک دینک تبا (ب
 .تسا

tile th > ileal7 و 7. لآ هدیا ود برضلصاح ز5  
 زا تسا تدابع

{ » xy|xeT,, yeTy} 

 نایاب ای

 7۳ لآهدیا ره یارب رگا دنیوگ لامیزک ام اد 7۸ 2 7 لآهدیا
 میشاب هتشاد

MCT=T=R 

 لآهدیا ود ره یارب رگا اهنت و رگا تسا لوا ط لا هدیا كي
Ty aTy;اس 8-1 دوش هجیتن 7,77[ ۲ زا  I, GP 
(۱۳۵۲) 

 ییاجباج 6 هورگهکنآ یارب یفاکو مزال طرش هک دینک تباث ۳
 .دشاب مسیفرمومه كي ریز عبات هک تسا نآ دشاب

f:G—G, f(x)=x"(۱۳۵۳)  

A=[ay] pS eitدادعا نادیم یود رب >< ») سی رت امكي  
 ۳ میشاب هتشاد وز ره یازاهب هک یروطهب .دشاب یقیقح

 رادقم (ینامه سیرتام ) 4 > میشاب هتشاد هک یتروصرد
 (۱۳۶۳) .دینک باسح اد م

 مسیفرمو زیا كي .میهدیمشی امن 2. اب ار ۳ گگنههب دادعا نادیم ۴
 2[2]/ (۲ 4 + ۲ )نادیمدد2 ب[۲(/]:3 ۲ ۱)نادیمزاز
 (۱۳۶۲) .دینک فی رعت حیرص دوطهب ار

Yolen ةشير ود 6 و هب هاگ ره ۵ 

x* x? 
Vato one te 

 6-۰0 هک دیهد ناشن.دنشاب (م >> ۲ و تسا لدایددع م)

 (۱۳۶۷) .دنتسه ایوگ ریغ یدادعا ۵ و +8

 یمومع لئاسم

 4 0 ره یارب .تسا ایوگ دادعا ٌهعومجم 0 هک دینک ضرف ٩

 لکشتم ةعومجم 7 رگا .میمانیم ۸4 اد (ه, +هه) ًةعومجم

 یژولوپوت كي 7 هک دیهد ناشن هدشاب اه۵ب مامتو ۵ و [ْ زا
 .تسیب 6 یود

 اد 9 ۰7 > ۲ ,A‘ لکشهب یپ اههعومجم :ییامنهار

(۱۳۵۲) .دیریگب رظنرد



 ۱۳۶۸ نیدرورف .۱ هرامش ۰۲ لاس .یضایر رشن

 .دنزب همطل نآ هب ثحابم یگ دنک ارپ تسا نکمم

 اب ًارهاظ هک یلاکشا .دداد دوجو یلعف متسیسدد یلاکشا ۰

 نياهب نم ةءراثا .دب اییم تدشیضاید یاهشهوژپ ریخآ حوم
 هک دوشیم هداد اهن آهب ییاهسرد هک تسا نادرگ اش تیاکش

 یارب یششوک چیه ناملعمو تسینسوسحم اهنآ نیب طابترا
 لاوس نایوجشناد .دن روآ یمن لمعهب یطابتدا نیتچ داجیا

 تیره و .دنراد مه اب یطابتدا هچ اهصصخت نیا هک دننکیم

 مادکهب نایرج نیا ؟دراد یتیمها هچ تایضایر لک یارب

 ۱۴۸۱ هحفص [i ؟دوریم تمس

 هسک دوش ثعاب یشزومآ یاهفده فیرحت تسا نکمم زین و

 .دوشتیب رت"یرکف ای یفسلف عب lal, LAT ان نیسینکت ینعمهب «صصختم"

 یرتکد هجدد هزات هک ینارکشهوژپ نیرتلب اق نیب ۰

 Solas یعالطا نیرتمک هکدنراد دوجو یصاخشا .دنادتفرگ

 ندرک شهوژپ لیالد زا زین و,دن دادنناشداک تیمها و هنیمز

 .هصالخ .دن اهاگآ ان "الماک تایضاید یلک تاصخشم زا و

 ارچ دینک لاّوس اهنآ زا یگا .دنتسه یهاسع ین اصصخعم

 نیا دنروایب دنناوتیم هک یلیلد نی رتهب هدناهدش صصختم

 پاچ شزدا هک دنروآ یم تسدهب یجیاتف هارد نیاذا هکتسا

 .دننکیم ادیپ یبوخیلنشتیعقوم هلیسو نیا هب و دن داد ندش

 FAT] هحفص ۰۳]

  

 یهجوت دیاب ,دشاب بولطم دح رد یضایر شزومآ میهاوخب رگا

 «یرادخاس یاههبنجهب هک یهجوت اب دوشیم نآ ینف یاههبنجهب هک
 .دشاب لداعتم .دوشیم نآ یفساف و ءینیوکت «یخی رات

  

 یهجوت دیاب هدشاب بولطم دحرد یضاید شزومآ میهاوخب رگا
 «یداتعاس یاههبنجهب هک ی هجوت اب دوشیم نآ ینف یاههبنجهب هک

 ۱ .دشاب لداعتم دوشیم نآ یفسلف و ینیوکت «یخیدات

 تفایهراب هک میدادیسدد باتک دنچ رضاح لاح رد هناتخبشوخ

 دناهدش هتشون یضاید فلتخم تاعوضوم هب یخیرات ابی ینیوکت
LF] ok)نم تاحیضوت و تایرظن .هلاقم نيا رد .([۶] [۵]  

 نیا .دزاسیم نشدر اد یضایر یاهعوضومهب یراتخاس تفایهر

 الثم).تسانم ناملعمزا یضعب تای رظن زا فیعضیب ات زاب تایرظن
 فالحرب" درک زاغآ هلمج نيا اب ار هسدنه سرد مناملعم زا یکی

 هجوت نودب تروص ًةهعااطم هک داد صیخشت تربلیه سدیلقا

 رک ذتم طلتخم یاهریغتم سدد دد یرگید ".تسا نکمم مه نومضمهب

 ناعذا (؟ددوآ تسدهب عباوت زایبل اجیاههدر نا وتیم روطج" :دش

 .دنا مهم مه زاسمه عباوت سپ .دنتسه مهم یلیلحت els هک میداد

 نیاربانب .دناسالپال ةلداعم ةتسويپ یاهباوج زاسمه عسیاوت اما
 ".دشابعباوت بلاج یاههدر زا یعبنم دنا وت یملیسنا رفید تالداعم

 نشود | ریموهفمات دنوشیم هثارا لاثم تدوصهب مت ای رظنزا یضعب

aeثحایم هسک دنراد راک ورس یاهدیا ای موهنم اب یخرب  Tabb 

 هک د نهدیم ناشن اد یششوک یضعب .دزاسیم هچ راپکی ار طابت رایب

 Cis. oy .دوریمداک هب هی رظن كي یدیلک ةدیا ندرک صخشم یارب

Qt eT deزا ؛یعونتم یکینکت بلاطم اب ثحب نيا رد .دنداد  
 عونتنیا .تشاد میهاوخراک ورس هیروف ةيضق ات هتفرگ اهرسک عمج

۶۲ 

 "تایضایر سیردت
  = 

 رستینش هبا

 لاصو رهچونم همجرت

 یصاح ورملق ینعی تبمقاو زا یصاخ روصت «ینامز ره دد سک ره

 .ورملق نسیا شرتسگ زا تسا تدابع ؛شزومآ .دراد میهافم زا
on!دایز هجوت و یداقتنا دید تیوقت مزلتسم ؟ضشرتسنک دننآرف  

 «دنک ی م رظن ناعسا «دجنسیم هدیدشزومآ صخش .تساههدیا هب

 وا مهم تداهم .دنک یم كشو دریگ یم هجیتن «دزاد رپیم یب ایزراهب

 روظنمهب تاعالطا ندرب داکهب و ندرک لابرغ «نتف رگ ارف ردییاناوت

 صخش هکنیا بجعت .تسا لا دا نی رتلماک وشنیب نی رتقیمعهب ندیسر

 ملعم هب یزاین و دزادربب دوخ شزومآ هب دناوتیم هدسیدشزومآ

 .دش اب هتشادن

Geetٌةداما هنیمز ثكي رب نآ ًةلحرمره هک تسا شخب هجیتن  

 كي رب لاحره هب اما "رتنییاپ حطس و رتداس یتیمقاو" رب «یلیق
 اههورگ دوضحو درب راک ًةهنمادزا ییوجشناد رگ ا .دشابینتبم تیعقاو
 ناشن یوش اههورگ هی رظن ٌةعل اطمهب یدحات تسا نکمم «دشاب هاگ ۲

 یدحات تسا نکمم ءدشاب انشآ یتامدقم كي زیف اب یعکر تا .دهد

 هجوت یهانتمان یاهیرس رگا .دوش دنمهقالع لیسنا رفید تالد اعم هب
 اهیرس ییارگمه قیقد WW اطمهب تسا نکمم «دشاب هدرک بلج اد وا

 یضاید ددقنآ مینکداداو ار وجشناد میناوتب رگا .دوش دنمهقالع
 زنا رگ ال-رلیوا-ربمالاد-یل ون رب تاثحابمرد هک ار یلئاسم هک دناوخب

 لوبق تسا نکمم «دمعفب .تسا هدیماجنا هی روف ًهيضقهب و هدش ح رطم

 هکلب ؛تسین ینعیب و لصاحیب «لکشم یعوضوم تایضایر هک دنک
 .تسا یجیهم یملع یارجام هوئل اي

 دیاب و دناوتیم ؛تسام گنهرف مهم ناک دا زا یکی تایضایر
 درادنیمهسنینچ رگ ا .دشاب هتشاد یمومع شزومآ رد ییازسب مهس

 رب ذپ بیسآ تدشهب رگید یاهعوضوممامت دننام .هک تسانیا یارب
 ایاضقزا یاهدوت تسا نکمم :نیمک دد و تسا نادارف رطخ .تسا

 .دناشویب اد نآ مهم میهافم

 مهح یاههدیا لابند هدوهیب اعهلاقمو اهب اتک رد [اولاک ]۰

 تعاب اههدیا نياهب ندادن تیمها هک دوب دقتعه وا .تشگ یم

 .دناشوپب ار عوضوم یلصا ُهتسه ایاضق زایاهدوت هک دوشیم

 [۷۳ ٌهحفص ۰]

 .دناسرب بیسآ نآهب :تایهیدبهب نتخادرپ دایز تسا نکمم

 اهن اتسید رد شیپ یدنچ ات هک یباسح سدد ,ام داقتعا هب

 یاهضارتعا هک تشاد یمکیملعیاوتحم نانچ ,دشیمسی ردت

 ندوب لکشم هیلع یروآ فسأت نایفط دش نآ هیلع هک یررکم

 ابشیپ یبارب دد هک دوب ییاجب شنکاو هکلب ,دوبن عوضوم

[۳] .دمآیم لمعهب بلاطم یگداتفا
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 رد و دهد هقباسم راب لصف كي رد یمیت رگا رگید فرط زا
 هقباسراب# رگید لصف رد و دوش هدنرب یزاب م رد اههقباسم نیا
 0-4 دد ًاعمج میت نیا هاگنآ دوش هدن رب یزاب ی رد و دهد
 هدافتسا اب ؛تسا هدش هدنرب یزاب م--ع رد و هدرک تک رش هقباسم

 تشون ناوتیم دامن زا

a .¢ ae + 94-4 4 

 تمسق و یقیقح تمسق م هک دشاب یطلتخم ددع م/ رگ ا نینچمه
 .تسا تس رد هدعاق نیمه دشاب نآ یداگنا

  

 و دنتسه "تسرد" هن ًاتاذ ...لمع دعا وق هک تسا نیا بلطم قمع

 «تسرد" دعاوق دن وشیم ببس هک دن (هدافتسا درا وء." تسردان " هن

 .دنشاب «تسردان " ای

  

 دوج و هب یماظن agit نکملمع دعاوق !aS wl on بلطم قمع

 هنو دنتسه "تسرد" هن ًاتاذ اما دشاب بلاج شیب ای مک هک دن روآ

 *تسدد"دعاوقنیا دن وشیم ببس هک دناهدافتسا دراوم ."تسردان"

 .دنشاب "تسردان" ای

 یلیالد هچ حیحص دادعا اب لمعرد *اهتمالع مدعاق" دییااترد :لراّوص

 ؟دی داد

 هفناضا تسا بوخ ؛تسا Tob اهرسک عمج ع وضوم هک لاح

 هارتشم هیلعموسقم نیرتگ رزب میهافم ندرکدداو اب "ال ومعم هک مینک

 دینکهجوت .مینک یم هدیچیپ اد عوضوم كرتشم برضمنی رتکچ وک و
 ٌمدعاق رد هک

6 ۰ _ 00 +6 

9 
 .تسین نایم دد یتبحص هارتشم هیلععوسقم نیرتگ رزب زا

Blan Js “ie یعیبط یهاد زا اد كرتشم هیاعموسقم ie ay 

 حیحصریدأقم ۲۱-۲-۱۴ ب۵ ًهلداعمرد :د رک ح رطم ناوتیمریز

  ۵هتشاد زب و دن حیحص یاهباوج هلداعم هک دینک نییعت یمسقهب اد

 تدوصهب بولطهرید قم .دش اب  = VKیددع/ نآ رد هک دنتسه

 .تسا ۲۱ و ۱۴ الرتشم هیلعموسقم نیرتگ دزب ۷ و حیحص

 لد اههحیحصیاهب اوجند رک ادیپ هل اسم :لاوس ۴۲ > ۱ ۱۴-۲
 عسبات نآ دد هک۴۲(7۱) نتفای تروصهب ار
 ای .دینک ادیپ اد -۰(۱) تسخن «نآلح یارب و دینک یدنبل ومرف
 هاگتسدلح یارب یطح ربج رد هک دیروآ یمرطاعهب داهنشيپ نیا اب

 یطحخ یاههل داعم  re؟دیدرک یم

 تسا یبسانم

 یضاب رد یاهمنا

 .دراد دوجو ییایمیش ٌهیزجت یارب یریظن مه تایضاید رد
 دیوگ یم باسح یداینب هيضق .دیریگب رظندد اد حیحص دادعا

 ۷ یتیرطهب ناوتیمار--۱ ای۱ فلاخم حیحص ددعره هک

 لوا دادعاسپ .تشون لا دادععا برضلصاح تروصهب اسکی

 رستینش هبآ / تایضایر سیردت

 ًاسورل ی داتخاس تایرظن as Gal نم داقتعا نیا ةدنهد نامش

 .دوشیمن دو دحم بلطم زا یصاحخ حطس هی ای تایض ای ر زا یص احیا ههنیم ز هب

 یاجهب ًاملسم .دندادیصاخ تیمها اهل اثمنیاهک منک یمن اعدانم

 دی ابناما .ددوآ یرگید ع ونتم یاهلاثم «دیاب بلغا و «ناوتیم اهنآ
 ملعم یارب دیاش ؛تشاذگ رانک دنتسه حضاو هک ناونعنیاهب اراهنآ

 .دنتسینحضاو نادرگاش رتشیب یارب هک منادیم اما دنشاب حضاو

 هلداعم و عبات

 «لیلدنیمههب .دشاب تریصب یاشّکهار تسا gue تریح ساسحا

 نیرتمعمذا یکی عبات ًاملسم :منکیم لاژس منادرگ اشزا یهاگ ء"الثم
 ۳ زب > ۲2: دننام یاهدعاق اب et Fl .تسا تایضایر میهافم

oats j= >.مینادیم 6224  abe a psste ey lis v0میهدب » 

 ؟دن امیم یاب هعل ام یا ربیزیچ هچتروص نیا زد.دهدیم هچ امهب عب أت

 :مهدیم رک ذت .دنک یم جیگ اد نیرضاح لاژس نیا هشيمه ًابیرقت
dal lewهک یزیج  sh buدرادن ناکما دشاب هدشن نیعم . wsرثا  

 یطارتسباوجو اوس دنچ زا سپ - تف در نیب زا فشک نیا ٌةبرض
 لوا ًاالومعم هدشاب  عبات فیزرعت ةزوح رگ ا هک مینکیم قفاوت

 :میوشیم هجاوم ریز لاوس ود اب

of 3.4 wm f(D) (3)؟تسیچ  
Ath f(D) 22a F1(1)هسج  ینعی ؟تسیچ ۰ 6(۱)  

 ؟دربیم « هب اد زر زا یی اهرصنع

  رگا . -۵(۱) نییعت زا تسا تدابع [(ر) < ه ةلداعم لح
 .تسا ۰(7۱) نییعت لداعم [ یاهدشید نتفای .دشاب یاهلمجدنچ

 .دهدیم طبر pres ار عبات ندداو نتنای و هلداعم لح داک ذت نیا

 باوجاهن درومرد هک دینک ادیپ ییاهعبات دیناوتیم ایآ :لاّوس دنچ

 ًةبضق نی رخ آ :یب امنها ر) ؟دشاب لکشم ای «دشاب ناسآ قوف یاهلاوس

 ءدشاب یتخیرمه رز رگا (.دیریگب رظنرد اد نامید ضرف و امرف
Glare gare bab soلاوسرد "الثم رک ا؟تفگ ناوتیم هج -۵(۱)  

 اهن آ نیب یاهطبار هح یداتخاس رظن زا دش اب هورک كي ] ()ریعا

 ؟دراد دوجو 0(7) و

 "یدرب راک" لیاقمرد "ضحم"
 ةدعاق ندرب داکدب یاجدب رسک ود عمج دد ناذومآ شناد زا یضعب

ac ad+be 
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 ًةنادبتسم ةلمج .تسا "تسددان" مود ٌمدعاق و "تسرد" لوا ٌمدعاق

 ار تعاطا و درب یم نی زا ار لقعت ناکسما ".تسا طالع باوج"

 مهم .دنک یم «تسا حیحص شزومآ ًةمزال هک دازآ ثحب نیشناج

 ءدنک یمداکدرجم یاهدامن اب یتقو هک دمّعفب زومآ شناد هک تسا نیا

 هدعاق كي "ندوب تسرد".درادن دوجو تسردان اي تسرد دعا

 اهن آ ةدافتسا دراومهب os رگسید یاهدعاق "ندوب تسردان" و

 دنق دادقم دیرخب دنق ولیک/0 دعب و ۵/6 لوا رگ ا "الثم .دراد

اب تسا ربارب وایک بسح رب هدش یرادی رخ



  ,۴ Sle gals ptiنیدرورف .۱ هرامش ۱۳۶۸

 هتفرشیپ لارگتنا و لیسنا رفید باسح نایوجثناد زا یرایسب
 رادقم ةيضق تسا مزال ارچ :دنهد باوج لاوس نيا هب دنناوت یمن

 یرایسب نینچمه ؟تسرذ حضاو نآ یتسدد ایآ ؟دوشتابثا نیگنایم

 دد هسک) ریز لاوسهب دنناوت یمن یوا ول ذه ةسدنه نایوجشناد زا

Jus Sal leaباوج (دوشیم ج رطم یو وا ده هحفص یارب هداکناوپ  

 3 ؟میمانب ra طح اد هریاد سوق هک تسین ل وقمعمان ای۲ :دنهد

 ؟دریذپن میلس لقع اد لصاح جیاتن هک تسا بجعت یاج ایآ

  

 یاهندرک تباث زا رتمهم بتارم هب "اهسک وداراب" ..۰. نیا عفر

 .تساهتن | یب

 یاهندرک تباث زا رتمهم بتارمهب "اهسک وداراپ" هنوگ نیا عفر
 ةدیقعنیا زا اد نادرگ اش تسا نکمم اهنآ لح اریز .تساهتنایب
 «دناهرب .تسا ینعمیب یاهزیجیود تقشم اب راک تایضایر هک عیاش

 .دربب ال اب نانآ رظن رد یجاتنتسا شور ural هلاحنیع رد و

 یرگید هاد دیاش "اثنخ" ع وضوم لوصا یاههعومجم ٌةعل اطم
 مدوظنمنونکا .دشاب یجاتنتسا شودزا وجشناد كرد ندربالاب یارب

 .منک ی م نشود لاثم كي اب ار

lal 09 56S,ءیش كی «یثیش  عومجم كي یاهتشگیاج  
 «عمجلمعاب ای وگ دادعا «حمجلمع اب حیحص دادعا .تسا "یعیبط"

 ابرگا .دنتسه SLA نینچ برض لمع اب رفصان یایوگ دادعا و
 اههورگ ی" اثنخ" عوضوم لوصا میناوتب دیاش مینک عورش اهل اثمنیا
 4a) Les رد و * مینا روابب " نامنادرگ اش هب لیصحت نامز لیاوا رد ار

 che «میناوتب هک میو رب شیپ ییاج ات عوضوم !J sal on جیاتن

 تابثا .تسا ینیبشیپلب افریغ "الماکیاهجیتن هک اد ژنارگ ال ٌهيضق
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 یوجشن اد هک تسا فست یاجیضایر شزومآ یملع ناشرظن زا ..۰

 فثک . .. ٌةرابرد هکنیيا نودب دوش هجرد ذخا هب قفوم یضابر
 ار نآ ًامومع هک یفشک ... دشاب هدینش یزیچ لدوگ دنمهوکش

 .دنسانشیممتسیب نرق یرکف یاهدرواتسدنی رتگ رزب زایکب نآ ونعهب

  

 یملع ii رظن زا «میی وگ یم نخس یجاتنتسا شود زا یتقو

cholic toto ylیضایدیوجشناد تسا نکمم هک تسا » 

 نودب دوش هجرد دح | هب قفوم oth هتف Si قطنمرد ییاهسرد رگا

 GES ءدشاب هدینش یزیچ شدنمهوکش فک ای لدوگ هراب رد هکنآ

 ناونعدب ًامومعو تسا یجات:تسا شو ریتاذ یاهتیدودحم <Sob o هک

 .د وشیم یقلت متسیب oF یرکف یاهدرواتسد نیرتک دزب زا یکی

 یضابد یناسکیی
 .تسا صاخ ماگ دید كيزا یناسکی زا یتدوص یضاید یزرامه

 .تسا زرا مه یضاید ءایشا یریذپ هل داب«تسا مهم درب راک رد هچنآ

 زرا مهل اثمنیتسخن .تسا دایزیلیخ یز را مه یاههطبار عونت
 ۵ ار | 8 :تساهرسک اب طابتدا رد (یربارب زا دصعب) یضایر

 اد زرامه یاهرسک یریذپهل دابم W153) ad = be 51s و رگآ

 «یتخی رکی (.تسین حیضوتدب جانحمو «مینادیم همه تابساحم رد
 یاههاگتسد یداتخاس یناسکی هک تسا یضاید یزدامه زا یلاثم

 یفیرعت «یضاید یزدامه زا رگید یلاثم .دهدیم ناشن ادیضایر

۶۴ 

 یداینب ٌةيضقرد هک ییاتکی) .دناحیحص دادعا ةدنزاس یب رضرصانع
 هداعل اقوف هک تسا حیحص دادعا یاهیگ ریو زا یکی تسا هدمآ

 (.دودیم داک هب دایز

 ربج یداینب ٌةهیضق .دیریگب رظن دد ار طلتخم یاهیاهلمجدنچ
 یاهیاهلمجدنچ زا یب رضلصاح طلتخم یاهلمج دنچ ره هک دیوگ یم
 رصانع «یطح یاهیاهلمجدنچ سپ .تساتکی "الوصا هک تسا یطخ

 .دناطلتخم یاهیاهلمجدنج دن زاس یب رض

 زا یرگید ٌةهنومن هیاپ ٌةيضق «یهانتم ریذپضیوعت یاههورگ رد
 هورک ره هسک دنکیم نایب هیضق نیا .تسا لماوع هب هب زجت ٌهیضق

 دادعت هک یدود یاههورگ زا میقتسم یعومجم اب یهانتم ریذپضی وعت

 زا؛ینعی ؛تسا تخی رکی تسا لوا یددع زا یناوت كيره رصانع
 دادعت هسک یدود یاههورگ سپ .تسا ناسکی نآ اب راتخاس رظن

 ةدنزاس یعمج رصانع «دشاب لوا یددسع زا یناوت كي ره رصانع

 .دنتسه یهانتم ریذبضی وعت یاههورگ
 رصانع هداس یاههورگ هسک دهدیم ناشن ردل وه_نادروژ ٌةيضق

 تدابعنتخاس دنیارف دروم نیارد .دنتسه یهانتم یاههورگ هدن زاس

 یاههورگ داتعاس یگ دیچیپ .هورک ٌةلبس و هی هورگ عیسوت زا تسا

 .تسین ییایمیش یاهبیک رت زد اهلوکلوم یگدیچیپ زا رتمک یهانتم
 بیکرت كي دنادب وجشناد هک تسا دیفع یتقو هسیاقم نیا هتبلا)

 .(تسین نینچ هشيمه هنافسأتم .تسیچ ییایمیش
 یارب یبولطم ًةلیسو هداس عباوت یهانتمان یاهعومجم لیکشت

 ةدد یارب هک :تسیث روصت لباق لوا رظن رد .تسا عباوت نتخاس

tlsهتشاد دوج و یاهداس هدن زاسیعمج رصانع یهزاب كيرد عباوت  

 نیااب ادشف ورعم ٌةيضق ۱۸۲۲ لاس رد هیدوف نیا دوجو اب .دنشاب
 بداضمیهانتءان ع ومجم «هزاب كيرد عبات ره هک درک مالعا نومضم

 Sin YX‘ ۰0609 ۲2:۰6 ۲۰۵09 ۰511۲ 3 ۱مداس عباوت زا ینیعم

 نیا "هدن زاس یمبات رصانع" نیا ثگ رزب نسح .تسا ... 05 ۲۴

 (تعاس کگنوآٌهنزو تک رح دننام) هداسزاسمه یاهتک رح هک تسا
 نتخاس رد یسونیسک و یسونیس عسباوت شقن .دنهدیم شیامن اد

 تسا یناوارف هجوت لیلد كيزيف رد اهنآ یداینب تیمها و عباوت

 ؟دلماک هیروف یاعدا ؛عقاو رد) .دوشیم Jain عیاوت نياهب هک

 «تسا هیروف ةیضق ریظن تیلک رظن زا هک مزات یاهیضق .دوبن تسرد

 دد  عبات كي ٌةيروف یرس هک دیوگیم

L({(—7,7), \<p<co 

 ( .دنک ی م لیم fF 4s یاهطقن د وطهب اجدبه رد ًابیرقت

 رصانع .دینک ثحب قوف یاهلاثم رد ییاتکی دروس رد :لاّوس دنچ

 ؟دنامادک حوز owe دادعا ةعومجم عن ز ابق یب رض

 یجاتنتسا شور ةراب رد حیضون

 .دوشیمیفرعم هسدنه ٌةعل اطم اب طابت را رد یجاتنتسا شور "الومعم
 eels“ یدوهش رظن زا" اههیضق یسدیلقا ٌهسدنه لسیافا رد نوج

 تباث اد اهنآ دیاب ارچ هسکدننادیمن بلغا نازومآ شناد .دنتسه

 هن و دننک انتعا یجاتنتسا شوردب هن تسا one هجیتن رد و درک

 .دنب آ یم تسدهب نآ ندربراکهب زا هک یماکحا هب

 ؛نآ ماهلا عبانم و تایضایر یروص ٌةهبنج نیب نتشاذگن قرف
.تسین یت امدقم ٌهسدنه نآ زومآ شناد ریگن ابیرگ اهنت هک تسا یتبیصم



۶۵ 

 یاهتروص سیردت هب ام لیامت .یضاید شزومآ ییادتبا حطس رد

 «هنف رشیپ حطسرد وتسا ع وضومدوخ رک ذ نودبع وضوم كي فلتخم

 .نآ فلتخم یاهتدوص رک ذ نودب ع وضوم سی د ردت هب

 اب یضاید عوضوم كيزا یرگید یاهل اثم دیناوت یمای آ :لاّوس
psفلتخم یاقتدوص  st؟دیهد ها را  

۰ .£ ۰ 
 بسانم هم

 تسا یحیحص هَروح ءاهلماع هب هی زجت ٌةعل اطم یارب بسانم ٌهنیمز

 تسا یعوضوم «تأیه رد اهلماع هب هی زجت ًةعلاطم ؛دشابن تأیه هک

 .درادن یبلاج یاوتحم هک

Aiea}تربلیه یاضف «یموتناوک كن اکم یارب بسانم یضایر  

 :تسا

 نیاهب رتشیب دینک انب"
 دادعایشوک یاههل ابند ؛ینعی ؛تسین لماک ای وگ دادعا ols هک تلع

 تسا لماک یقیقح دادعا تأیه.دن رادن ایوگ دح هک دنراد دوج و ایوک

 es طلتخم دادعا ole .دراد دوحو heim“ زیل "BT نیارب انب و

 دادعا تأیه نوچ .دراد دوجو *طلتخمزیل انآ " تهج نیاهبو تسا

 «ینعی) تسا لماک زین یربج دوطهب هکلب تسا لماک اهنتدن طلتخم

 یایازم بلغا ؛(دراد هشیر ور ًاتقیقد ور ٌهجرد طلتخم یاهلمجدنچ

 رد هیضق ود نیب هاد نیرتهاتوک " رامادآ ةتفَک هب .دراد مه یصاخ

 زیل انآ ایوگ دادعا یور دیناوتیمن امش

 *.درذگ یم طلتخم ءزوح زا «یقیقح ةزوح

 بلاطم تلعدب لا رگتناو لیسنا رفید باسح رد یگتسویپ ٌهعل اطم

 ادیپ یاهتفشآ و غ ولش تلاح دوشیم ثحب دداو هک یطوب رمان
 )\¥40 «هشرف) كي رتم یاهاسف رد موعفمنیا ةعل اطم رک |یل و.دنک یم

 داک رد یل اکشا نینچ و تسا To هلصاف طقف اجنآ رد هدریگ ماجنا

 .تسیب

 دنناوتیمن ناشی رهاظ تیمومع دوجو اب كيرتم یاهاضف
 اریذپ ار عیاوت زا یاهل ابند یاهطقن یبارگمه یگ داسهب یاهدیدپ

 اریاهطقن ییارگمه دناوتب هک تسین یکیرتم هک ی نعم نیاهب ؛دنشاب

 ۸ یاضف اد نآ هک «هزاب كي رد عسیاوت یاضف رد) .ددوآ دیدب

 Lass شیارگمه Glad lis as sola دوج و یکیرتم «میمانیم

 یژول وپوت اب رگید فرط زا (.دنشاب یادطقن یا رگمه یاههل ابند
 یژولوپوت كي) .دروآ دیدب ار یاهطمن xl Row Ol وتیم ییسانم

 یاههل ابند igs i! Kaa یاههل ابند ناونعهب هک دراد دوجو ۸4 یور

 ee 4( تسا یمکح تیبقا و نیا (ددوآ یم دیدپ یاهطقن یارگمه

 ًةعل اطمیا رب هک دهدیم اد تریصب نیا امهب و كيژول وپوت یاهاضف

 یاضف هن و تسا كسيژولوپوت یاضف "بسانم" ٌةنيمز .یگتسویپ

wth ja۱  
 دوب رویجمرکا "تخیریم ورف" یضاید كيزيف ارچ :لاّوس دنچ

 هتشاد داک و رس ایوگ دادعا اب طلتخم دادعا اب یثیقح دادعا یاجهب

 باتش «تعرس «یلاگچریظن ییاهموهفم فیرعتهب :ییامنهاد) ؟دشاب

 (.دینکهاگن هریغ و
UTطعاتخم دادعا «نآ رد هک دی ریکب رظنرد ار یتیعضو دینا وت یم  

“Pe” ae SIدادعا زا :داهنشيپ دنج) ؟دنشاب یقیتح دادسعا زا  

 كي لوح نادود ود بیک رت هک دیهد نانن و دینک هدافتسا طلتخم

aeنادودنیازک رم ؛تسا نادود كي ؛توافتم یاهزک رملوح  

 .دینک هسی اقمرگیدکی اب ار 6 ردو زچ رد ما میهافم .دینک | دیپ زین زین

 رستینش هبآ / تایضایر سیردت

 :تسا هداد رب 4 Laas 8s حیحص دادعا یتشهنمه 3( et 4٩ تسا

 كيکفت شود نیا .»|(م-۵) رگا اهنت و رگا مدح(« ةنامیپهب)
 دربداک اهدنیمز زا یرایسب رد یژرامه یاههدرهب حیحص دادسعا
 .دراد رثّوم

 ان امیپهب یتشهنمه ددومرد سداگ فیرعت زا یتروص میمعت اسب
 تدوص تسخب .تساهدم آ تسدهب Giles ًةطباد یدایز دادعت دز

 :مینک یم صخشم اد تیرعت رظندروم

 ةهنامیپ هب یتشهنمه .میمانیم 13 ار و: یاهب رضم (یعمج) هورگ
 :مینک یم فیرعت ریذ تروصهب ار و

 «» ع ۲۲ كي یازاهب رگا اهنت و رگا مد(« ةنامیپ هب)

 یابج هب H 3S شقن نداد ناشن یارب .و4

 .ودعا() ميسیوتیم ها( ةنایپهب)
 :فیرعت تدوص نیا میمعت كنيا

 یا زا هب .تسا 6 یاهتشگیاج زا یهدرگ 6 و هعومجم كي 6

 :مینک یم فیرعت ۵, ع 5

a=b(G) (#)80 0 «چ < 0 كي یازاهب رگا اهنت « 5! . 

 .مینکیم یدادربهرهب (#) زا لاح
 اکنآ«دشاب ک رد "ییاپلوط هورگ6 و هحفص كي ک "الثم رگا

 رگ ا .دوشیم لصاح ک رد اهلکش یناسکی یسدیلقا موهفم «() زا

 اهلکشیناسکی sea) )( زا هاگنآ «دشاب § رد تاهباشت هورگ 6

 و اه5 زا .رخآ یلاوءدیآ یم تسدهب تاهباشت ةسدنه اب طابت رارد

 دسیآیم تسدهب مهم یز رامه ٌهطبار یدایز دادعت .تلتخم یاه#

 یدحسواگ مدیا یهدرمث .( یخ یاهلیدبت ای اهسی رتام هب اشت دننام)

I 

 رتمهبم «یضایر یناسکی یرگید غون ؛یزرامه رب هوالع اما
 می ريگ یمررظن رد اد ریز یاههلداعم "الثم .دراد دوجو «یزرامه زا

Sax=b (n 4 Legs) (1) 

tx™=a (n Vly) (S) 
 ؟دنتسه حیحص دادعا ۰ ۰0 tax+by=c (ب)

cb ca caxtby=c (~)دنتسه یقیقح دادعا . 

 JN ely 93 .تسا یتخی رمه عوهفم ,شخب تدحو موهفم ؛اجنیا رد

 .میتسهیتخب رمه ًةتسه زا یاهعومجممه یوجتسج دد اهءاداعم نيا
 ددعاب ۲(د) > ه یاهلمجدنچ ٌهلداعم .دینکهجوت یرگید لاثمهب

 ز(د)لوهجم عیات اب 0(۳)رب  هلیسنا رفید ٌةلداعم و دن لوهجم

 مینا وتیم «مینادب ار تسخن al داعم یاهباوجرگا .دی ریگب رظنردار

  یاهلمجدنج هک تسا حضاو .میسیونپ اد مود ًهلداعم یاهباوج

 عوضوم نیا رتشیپ لیلحت .دسنک یم طوب رم مههب ار هلداعم ودنیا

 .تسین هل اعم نیا دوخرد

 «دندمآ شخب نیا زاغآ رد هک یدایژ یز زامه یاههطبار

 «(فلا)یاههل د اعم .دنتسهسواگ یتشهنمه فیرعت فلتخم یاهتدوص

 .دنشخب یم تدحو تخیرمه یاهتشاکت ار (ت) 3 (Y) «(ب)

P(D)y=0 9 P(x)=0 GBI skuیاهلجدنچ یاهتشاکن ار  

 تالاح لباقتم ریثأت رب ASE هک می ریذپب Si .دنهدیم طی رد مههب

 اب هاگنآ ؛تسا سیردت ندوب رثوم رد یمهم لماع ماعو صاح

 دوش هتفگ هک تسا هافضتم "الامتحا سی ردت رما یاهتیعفاوهب هجوت

  

1. isometry



 ۱۳۶۸ نیدرورف .۱ هرامش .۲ لاس ,یضایر رشن

 یاهعومجم .دن روآ یم دیدپ ادیلماع یاهراتخاس اهیتخب رمه .تسا

 «دنتسهراتخاس دنج ای ود نداد دنویپ یا رب یعیبط یی اهکینکت میقتسم

 !olga دننام و

  

 ۲۰۰ زا رتمک.هناهاآ تروصهب یضای ریاههاگتسد شنیرفآ ۰
 .دزاد هقباس لاس

  

 هن اهاگ ۲ تروصهبیضاید یاههاگتسدشنی رف آ هک د رک دیک ًاتدی اب

 دوجو ژراب رد نایسروغاذیف فشک ؛دراد دتباسلاس ۲۰۰ زا رتمک
 یزیچ ًةعسوتهب اد اهنآ شیپ لاس ۲۵۰۰ دودحرد قفاوتمان ریداتم

 دوصت نیا اب هکلبدرکن تیاده دوب ایوگ دادعا هاگتسد عقا ورد هک
 WT bros ode ماتم هلنتستت بسانمیسدنه یاهراکیارب دادعا هک

 هاگ دید رییخت راک نیرتیب القنا هک می ریگ یم هجیتن نیا ذا.تفای لزنت

 . تسا

 اههتفگ نیا ذا نم روظنم هک منکناشن bE مهاوخیم نایاپ رد
 تایضاید زا یداقتنایب ایزرا صاحخ ع ون كيزاییاههنومن نددوآ

 تایضایرسیردت و هعل اطمزا cul ء زج دیاب یداقتنایب ایز را .تسا

 ذال شنیب زا و دیآ یم راب داوسیب وجشناد نآ نودب .دشای

 ضیضح زا اد تایضایر «یداتتنا یبایزرا .دوشیمن دادروخرب

 .درب یم الاب ERs i زا یاهفل وم حواهب عسطاقتم تاملک لودج

 اما دشاب دیفم تاهج یدایسب زا تسا نکمم ثگنهرفیب صصختم

 هدهد عاجنا اد دوخ یلصا ٌهفیظو دنا وت یمن ًاملسم ملعم نا ونعهب
 هاگ ]آ ردششوک " زا تسا ترابع (نوتایهرتیپ ٌةتفک هب) هک یاهفیظ و

 تعیبط زا هفرح و لغشره اب مدرم زا یرتشیب هچره دادعت ندرک

 .رشب ندمت رد نآ یونعم و یدام تیمها و ملع
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۶۶ 

 یاههحفص .دینک هسیافم رگیدکی اب اد (ددو چ رد یناوت یاهیرس

 رنخوب فبلأت كيزپف تفرشیپرد تایضای»شقن باتک ۲۴۳ ات ۴
 .دیناوخب اد [۷]

 اهادروا

 دننام یسدنه ءایشا تیصوت .هسدنه رد یلیلحت یاهشود درب راک

iتاصتخم هاگتسد نوچ .تسا تاصتخم یاهد اکتسدهب تبست  

 میشاب هتشاد راظتنا هک تسین یتطنم ریغ ؛ددادن قلعت یسدنه ء یشهب

 تبسا یسدنه ءیش یاج زا یشان "یلیلحت" جیاتن زا یضبب 45

 .یسدنه ءیش دوخ یگ ژیوهب طوب رم ذن و دشاب تاصتخم هاگتسوهب
 تاصتخم هاگتسد باختنا زا لقتسم .طحخ بیش ندوب تباث الشثم
 دادقع اما .دهدیم امهب طخ "تاذ" زا یعالطا نیارباتب و .تسا

 زاو دنک یم سکعنم ار x agree تبسن طح لیم .تباث بیش نیا
 هریاد *ینکمه"هب هجوت اب نینچمه .دیوگ یمن یزیچامهب طخ دوخ

 بیش ندشرفص هک مینزیم سدح ؛تسا حضاو یدوهش رظن زا هک
 دوش هجوت هریادهب اهنت رگا :هریاد طاقن زا یکی دد هریادرب سامم

 انعم تاصتخم هاگتسد و هریاد بیک رت دد اما درادن یصاح یانعم
 .دزاد

 GAEL زیگنانیسحت و دینم هزادنا ره هفسدنه رد یلیلحت شود
 كي مییوگب میناوتب هکنیا یا رب .ددادرب دد یتاذ رادشه كي ًامومع

 !cdl ays هک میهد Olt ab ples ys فشک ار *یسدنه" تیعقاد

 «یکینکت حالطصا هب ؛ای تسا تاصتخم هاگتسد باختنا زا لقتسم
 «زاجم تاصتخمیاههاگتسدرگ !).تسادروان كي هک میهد ناثن دیاب
 يسدیلق ای اه ادروان زا هاگنآ دنشاب هتشاد كرتشم دحاو و دنشاب مث اق

 یاهاددوان زا تبحص دنشاب لیام اههاگتسدرگ ا اما ؛مینک یم تیحص

 تحاس سوق لوط یلودحم یلیلحت یاهفیرعت .(هریغو ؛تسا ییغآ
 میهد oly میناوتب هک دننک یم ادیپ ینعم یتقو طقف هریغو «مح ریز

 اهن اهرب نیا تایلکحیرفت .دنتسه ( مئاق) تاصتخم هاگتسد زا لقتسم

 رد دیاب اهادروان و یبادروان .Jl منک یم رکف نم .تسین لکشم

 .دوش حرطم یضایر شزومآ ةرود لیاوا
 :دنتسه یسدیلقا یادروان ريز میهافم مادک :لاّوس دنچ

let (call)؛طح ةلداعم ندوب  

 رادقم (ب) ۷

 داد (پ) 4) [:
SUMORL YY slate (ws) 

ch y= f(x) ET 3دینک ضرف زینو ؛دشاب هحفص رد مخ  
JS"(p)=eمسخ زا یعالطا اهضرف نیا کا  »» (p. f(p)) 

 .دینک نایب ار OT «دنهدیم تسدهب

 یضاب رد یاههاگتسد شنب, رفآ
 زایکی :ضورفنم یاههاگتسد زا یضایر دیدج یاههاگتسد نتعاس

 ةن امیپهب یزرامه یاههدد بیک رتزا .تسایضایر لومعمیاهتیل امف

 نتخاس.د وشیم لیکشت ینیعم یهانتم یاههفلحو یرود یاههورگ »و
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 سوملاه لاب / ؟مینک رشتنم یبلاطم هچ ۶۷

 "؟مینک رشتنم یبلاطم هچ

  

 سوملاه لاپ

 یمیهاربا یدهمدمحم همجرت

 زا یکی و دوشیم azul oT عبط دوی زهب هک تسا ییاههتشونتسد .دن راذگ یم یقاب دوخ زا یاهف رح نانادیضاید هک یرثا

 یاهتیل اعف زاینف شدا نگای دنسیونب یقیقحت ُهلاقم هاوخ «تسا "ندشون" نیمه ,سیردت ذا هتشذگ نان ]یلصا تالافتشا

 .دراد اسب یتیمها تایضایر 8 < درد *یتاداشتنا " تل اعف ورنیا زا .یفیصوت بلطم اب و یشهوژپ

aS staٌةعماجیب آ مهدرگ كي رد هک تسایضایر فورعم هدنسر ون و نادیضاید سومل اه لاپ نانخس «دین اوخیمریزدد  

 E290 tor zeal هعماج فرط زا هک دیوگیم نخنس یتایه وضع ناونعهب وا اجنیا دد .تسا هدش داریا اکیرهآ یضایر

 ..تسا هدوب " ؛مینکشدنم هچ"یسررب سومل اهداک ؛تأیه نیا رد ,تسا هدرک یسررب ار*:مینک_ شدنهدوطچ و ,هچ ,ارچ"

 دوش هدرمش مزال ییاهرایعم تسا نکمم هک تسا ینعم نياهب دارفا

 تافیل ات Malis os یسک تسا نکمم و دننک یمن تیاعر اهنآ هک

 .دیآیم یی رگهبخن و ینیب رترب دوخ یوب رکفت نیاذا -دنک تلاخدنانآ
 یاهنامصحخ تلاح ناگ دن وشهبح اصم زا یدودعم اهنت لاحنیا اب

 و مرگ دروحخرب اهنآ زا یرتشیپ غدع .دنتشاد شسرپ نیا ریارب رد
 دنتفگ یمو دندوب دونشخ لاژسنیا ح رط زا اهن آ .دنتشاد یاهناتسود
 *.درک دیها وخن !Coke ly SI gus on تقوچیه مید رک یم رکف" هک

 یفیصوتیاههل اقم ًانیقی "؟مینک رشتنم هچ" .دندادیمیتبثم یاهخساپ و
 ددیل و دن ؟روهشم" هکیمیدقی اههیضق ؛(تسین یرو آب جعت خساب هک )
 (!متشادنا ر یکی نیا راظتنا) باتک زا یرتشیبی اهدقنو ؛دنتسینس رتسد

 نیناوق زا یخرب یانثتسا هب) نیناوق رثکا هک منک یم یدوآ دای
 یسوم نامرف هد "الثم .دنتسهیفنم (یتایل امو یگدننار و ییامنهار

loنامرفتشهرد انیس هوک زا تشگ زاب زا سپ یس وم .دی ریگب رظن رد  

 هک تسا نیا رتهب omy eget داکچ هک دی وگ یم امهب شنامرف هد زا

 زا هک یلوصا مه هک موشیم رکذتم "البق .مینکن رشتنم هچ مییوگب

 Bob نونکا و ماهدرک حارختسا مدوخ یصخش رظن و اههبحاصم

 یاهل اثم .اهنآ زا eb ره دروم رد .دناتسردان یک دنا ؛منک یم

 .دن دیفمقیرط ًةهئادا یارب لوصا نیا «اذهعمسدوشیم تفاییضقان
 خسلت یاهداقتنا .دینکنرشتنم ار هدیافیب یاهرظن هکنیا تسضخن

 تایئزج .دینکن رشتنم ار ناتناتسود یاههابتشا زا زیمآ هلداجم و
 هک درک تشک سواگ ) .دینکن رشتنم اد هدش هتخانش یایاضق تابثا

lus lessدنا میسرت لیاق داگ رپ و شک طخ اب مظتنم یاهیملضدنچ  
 یعلضامرف لوا ددع كي ۶۵۵۳۷ هک درک تباث ,صوصعهب ف
 .دینکن رشتنم اد نایرج تایئ زج ًافطل ؛تسا میسرت لباسق مظتنم
 (.تسا هدش "البق راک نیا

 تل احرد ار یربچ ٌةسدنهرد بلاج سدح كي دینا وت یما یتقو

 سپس و۱۹۷۵ لاس رد اد نآ یدعب ۲ تلاح «دینک تباث یلک

 «وحننیمههب و ۰۱۹۷۷ رد اد یدعب ۴ ۰۱۹۷۶ رد ار یدعب۳ تلاح
 شدازگ ؛یلک دوط هب .دینکن رشتنم ۱۹۷ دد اد یدعب -۳
 تباث اد نامهب و نالف مدرک یعس :دینکن رشتنم اد دوخ یاهیماکان

 رسه اب ًایرقت « متفریذپ اد تأیه نیا تیوضع هکنیا زا سپ
 متسشن یموگتفگ دب ع وضومنیا هداب ردمدش یمورهب ود هک ینادیضایر
 ییاهتت هب cals رد-مدرک یم كمک و رظن راهظا یاضاقت وا زا و

 مدرک یم تفایرد هک یتایرظن زا یعرب .مداد ماجنایجنسرظن یعون
 *یاهدادرارق تسبنب رد اد تدوح ST” aad یم .دوبن شخب رمث

 *!تسین یندشلح هلأاس نيا" ای و
 مهف ."؟تسیچ لاوس نیازا روظنم" هک تسانیا لاوس نیتسخن

 یخساپ لقادح هک تسا نیاهب طونم "؟مینکر شتنم هچ" ینعم حیحص

 ریخا شسرپ خساپ و دوش هداد "؟مینک رشتنم ارچ" شسرپهب یبیرقت
 قرف وگخساپ یاهلآهدیا و تقادص .یسانش نتشیوعهب هتسب مسه

 دوبهب ثعاب داکنیا هک دوش "هداد خساپ تسا نکمم "الشم .دنکیم
 -یداکمه اب vay | اب ؛ددرگ یم صخش یعامتجاو «یملع «یل امعضو

 ..درب یم ولج ار شناد یاهزرم نارگید

 «دوشیم ح رطم "؟مینکرشتنم هجا" ینعم یسررب رد هک یرگید لاوس

 هک تسا یراکهزات فل وم ایآ "؟تسیک هدننک لاوس" هک تسا نیا

 ای رواد ابیآ ؟دهاوخیم دومنهر باشود زا 99£ صیخشت یارب

 كي ایآ ؟دریذپب اد یتالاقم هچ دنادب دهاوخیم یاهیرشن ریب درس

 یداجت دوس یبل اطم هچراشتنا هک دس رپ یمیضایرنمجنا كي ای رشان

 نارشانو نارییدرس :نافلوم «عقا ورد ؟دداد یرتثیبیملع هدیاف ای

 دنهدیم خساپ اهنآ هب و دنسربیم دوخ زا اد اهلاّوس نيا هزور همه

 * ی ”gods ٌةملک .دننک یم یریگ میمصت *یوحنهب" دروم رس رد و

 نیا ریظن lg le Cada &T .دداد یمظن یب و یگتفشآ رب تل الد

Slot abeاهنآ ناوتب دراوم ٌهمهرد هک تسامنها د لوصا یدادعت  

 ایآ و ؟تسا تسردان یلوصا نینج دوج» روصت ایآ ؟درب راکهب ار

 لیمحت یارب شالت .دشاب هتشاد دوجو یل وصا Oe هک یت روص زد

 ؟تسا تسرداب اهنآ

 نیبدد] لاوس نیا حرط اب تموصخ یک دنا ؛نم یجنسرظن رد
 لبقیتح اهنادیضایر زا یخرب .دشیم هدید [نانادیضایر زا یاهدع

 ندش ح رطم سفن زا .دشکب اهرایعم داب رد ثحبهب راک هکنیا زا

هنوگ نیا رظن رد لاوس نياهب نداد تیمها .دندشیم هتفشآ رب لاّوس



 ۱۳۶۸ نیدرورف .۱ هرامش .۲ لاس .یضایر رشن

 دازبا زورما هک -ینیفسنارت باسح ًالیسو هب یزیچ دوجو تابثا
 زا رتالاب یاههرود یوجشناد ره یضاید دازبا هبعجدد یل وادتم
 .تسا یسانش راک

 *دینک رشتنما د دون نیمع جیاتن اهنت" میی وگب هک تسین بوعنادنچ

 دد یلو درک فیرعت "بلاج" زا رتناسآ ناوتیمن اد "قیمع" اریز

 یوس هب ییاثگهار تسا نکمم قیقدان فیرعت كي یتح .لاحنیع
 ؟دشاب هدیچیپ شت ابثا هک تسا قیمع یاهیضق ایآ .دشاب تقیقح

 .تسین دوط نيا هشیمه هجوچیههب یسل و تسا نینچ بلغا «یدآ
 تا رفص فلا اب ربا رب رفص تا او ۱ عومجم" ًةهيضق «نم ةدیمعهب

 یضایر یاههیضق نیرتفیمع زا یکی «تسا یهیدب و هات وک شت ابثا هک
 ؟تسا یکی " *روآ تفگشو هرظتنمریغ" ینعماب * قیمع " ینعم ایآ -

 ناددوژ مخ Andi سک چیه .تسین روط al ates 33 هاب یب
loندوب هدیچیپ و ندوب ینالوطرگا یل# دسب اییمن با یو  
 ناوتیم هک یرگید كحم .تسا قیمع ًانیقب ؛دشاب قمع لیلد تابثا

 تابثا دد رسگا .تسا طابترا ٌةهنماد تعسو درک رکذ قمع یارب
 طلتخم gale ًةیرظن یاهشور زا دادعا ءبیرظن ةنيمز رد یاهبیضق
 lass نییعت كيژول وبوت هل اس oy هیضق OT و دوش هداقتسا

 .تسا قیمع "ال امتحا بلطم .دشاب هتشاد ییاهدرب راکهرک یاجمه

 هدوب هارمه دیدش یتباقد اب هداومه یملع بل اطم داشتنا راک

 ًةلیسو یرایسب یارب راک نیا هک لیلد نياهب دیاش .هزورما یل و .تسا
 لبق زا رتشیب یلیخ تباقد نیا cont دمآ رد بسک و شاعم رارما
 تباقر رگیدکی اي یسانشراک زا رتالاب یاههرود نایوجشناد .تسا
 دننکیم یعس ناداتسا و دننکیم یمشچمهاقت رایا ربنا رایداتسا «دننکیم
 .دننک هز رابم دنتسه اهن آ یارب هوقل ابیدیدهتهک شوهابیاهرتنا وجاب

 ییارجا تنامض "؟مینک رشتنم هچ" شسرپ خساپ ,تدوصره رد
 شاف اد نآ و متسنادیم اد شسرپ نيا خساپ رگاایآ .ددادن

 قبط دننکیمرشتنم مدرم هچنآ ؟درک یم یوریپ نآ زا یسک مدرک یم
 «یسایس «یعامتجا وج زا یشان هکلب تسین یسک ًةيصوت و شدافس

 «یل ام «یماظن

 دهد خر دی اب یزیچ هچ هک تسین نیا دوشیم نشود اهلحب هنوگ
aX,ناوتیمن ددومنیا دد - داد دهاوخ خر یزیجهج هک تسا نیا  

 هک «نم دوخ ینیبشیپ .درک ینیب شیپ ناوتب دیاش یل و درک زیوجت
 لجتب بل اطم داشتنا هک تسا نیا «تسا هنانییشوخ دایسب ال امتحا

 شیازفا اب اسآ لیس نایرج نیا .تفای دهاوخن همادا یلعف دنود اب

 دوخ ح واهب هدش فقوتم نونکا هک هجدوب ٌةيودیب و هرظتنمریغ

 یو ر تایضای رهب یسک هدنی آ یاهههد رد منک ی م روصت.تسا هدیسر

 مه ام لاثما یلام عضو .دشاب دنمهقالع و قاتشم هکنآ رکم دز واین
 یدایسب .دوب دهاوخبت هتشذگ یبوعهب میتسه هتشر نيادد نونکا هک

 شهاک تا راشتنا نازیم و دیشاپ !sual yo pee اپون یاههلجمزا

 .دب ای یم شهاک "دش اب دها وخ یم هچره «دینکر شتنم" راشف .تف ایدها ون

 یاههلاسابیل و دیسد میها وخ هلضاف ًةنيدمهب هک میوگ یمنهج و چیههب
 یاهت ایه لیکشتدنشاب هچره lad ًاسمنیا.دشمیها وحخ و رب ور یت وافتم

 .درک دنهاوخن عیرستا ر"؟مینکرشتنم دوطچ و.هچ .ا رچ"ع وضوم یسدرب

 نیا رد هک یاهتکن .تسا یضاید دیاش یتح و یملع

 مممموممهوموم مو +
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 ؟دینیبیم «یدوطنیا ؛متسناوتن .منک

 هعل اطم شزدا یتق و هی رظن كي هک تفگ یم هشیمه تربل آ نیددآ

 .دشاب لکشم و بوس توافتم لاثم هس یا راد مک تسد هک د راد

 ود یبیرقت تاقتشم" یاراد هکار عباوت زا یدیدج هدر «نیارب انب

 هکنیارگم .دینکن یسدرب و فی رعت هدنتسه "پچ یبالاب ریذپهزادنا

 هک دیددآ رب اد بوخ یوجشناد كي یاضاقت مک تسد دیناوتب

 .دشابن نینچ هک دینزب لاثمكي و دشابنینچ هک دین زبلاثم كي:دس رب یم

 ناجعداکمه «درک رشتنم دیابن اد یبلطم هچ هکنیا صیخشت یارب
 نونک | مهدینک ضرف :تساهد رک داهنشیپاد یروآ تریح كحم یوناک

esetدزن یبیرغ و بیجع دوجوم .دیاهدیناسد نایاپهب ار یاهل اتم  

 دوح 4( laa مهدب امشب رالد ۱۰ههرگا LT :دس رب یمو دی آ یم اش

 دیدرت رگا ؟دیراپسیم یشومارف تسدهب ار نآ و دینک یم هراپ ار
 یتمسق !to لیکن رفتم ار نآ-تسا هتفر دابرب امش ال اتم دیدرک

 .دیهدب یفنمخساپ «دی دا ددیدرت یتق و :دب وگیمهکت سا یلک ءدعاقكي زا

 «مدیسرپ یم "مینک رشتنم هچ" ةراب رد اد دارفا هدیقع هک یماگنه

 رشتنم بلطم هزادنا زا شیب هزورما هک مد روحیمرب رظن نياهب ابلاغ

 زا «راکهنهک هچ و راکهزات هچ «قوذ ابو لاعف نانادیضایر .دوشیم
Jawدادعتزا اهنآ دروارب ؛دنراد تیاکش اههلجمرد لجنب یاههل اتم  

 اهزاب لدو تسدرظنهب 7۵۰ زا دش یم رشتنم تسیابپ نیم هک ییاههل اتم

 یضاید ةساج تک رحت مک یاضعا .تسا ریتم: اه ریگتخسرظنب ات
 تیاکش «دینک رشتنم هدینک رشتنم هدینک رشتنم هک اّننآ رب دراو راشف زا

 هتیلسشوع ابلاغ دارفا نیا .(تساهنآ اب قحنم رظنهب هک ) دنراد

 ار اهنآ بلغا خساپ .دنیازفیب اهلجنب هوبنارب دنهاوخیمن و دنتسه

 هملک ود اي و "مک "-هملک كي رد ناوتیم " مینک رشتنم هچ" لا وسهب

 .درک هصالخ _*نوخ بل اطم"

 دوش نفیرعت هنوگچ *بوخ بل اطم" هک تساجنیا لکشم هتبلا
 كحم .دوش هتف رک رظنرد ییاهدایعم هچ دب زا بوخ صیخشت یارب
 بلاج ای[؟تسادیدج ایآ ؟تسا تسرد LT) sorte ja یرفداگ

 یل و دی آ یم هداس ناب زهب (؟تسا

2h Sabهل اتم :دشاب هتشاد یفلتخم یاههناش تسانکمم هل اتم  

 .دشاب هزات یشور ای ون یناهرب .دیدجیتیعقاد لماش تسا نکمم

 اهنآ ذا یکی یتقو یلو دن وشیم قیفلت مه اب هس نیا "الومعم «هتبلا

 .دیآ یم شیپ یبااج تالاح «دنک یم زورب دوخ صلاخ تروصهب

 نمجنا نیتلوب رد۲۲۲--۱ ٌهیزجت ٌهداب رد تداهلی رب و نسی روم هل اقم

 مهیل و دنک یمن نایب ار هداس تیعقاو كيزج یزیچ اکیرعآ یضاید
 قحم توافق نیا رد نتلوب ناداتساریو مهو هلاقم ناگ دنسیون

 لبقذا یواکجنک و تسا دیدج یفاکٌهزادناهب تیعقا ونیا هک دناهدوب

 تسا ناسآ زین نآ یارجا ايآ

 تابثا دد .دنک یم اضدا یفاک ٌةزادناهب اد تایضاید یایند دوجوم
 كيموتولکیس یاهیاهلمجدنچ یریذپان لیوحت زا ae یداکتپا
 هدید ون یشور ابو دیدج یتیعقا و (۱۹۲ ۹٩ «تفپرشنپاستهشیت امن ام)
 ًةحفصنیدنچ رد ol So دک ار یبلطم هی 1 «د وشیمن

 دراد قح «دنک تب ات فارگ اداپ كی رد دناهدرک تباث روآ لالم

 یلل اعتم دادعا دوجو روتناک یتقو .تسا بلاج شتابثا هک دنک روصت

 نآ زا ناهج هک اد یدیدج تیعقاو (۱۸۷۴ هلرک) درک تباث ار
 كینامتامدد لاندوژ)لیوویل تابثا ًاملسمو درکنیفرعم دش اب ربخیب
 تسا رتفیعض رایسب روتن اک هجیتن مقاد رد .دیشخبن دوبهب اد ( ۱

شود - تسا هدرک تایضاید دداو ارینیون شود ؛كش نودب یلو



 رایرفریما خرف / (۱۳۶۶) یضایر یاهباتک تسرهف ۶٩

 یسراف یضایر یاهباتک تسرهف
 (۱۳۶۶ لاس)

  

 رایرفریما خرف

  

 یهاگشناد یهاگشنادشیپا ناکدوک ols اهدلج عمج

  

oleیاهپاچ| پاچ | یاهپاچ | پاچ | یاهپاچ | پاج| یاهپاچ | پاچ | یاهپاچ |  

 یدعب | لوا | یدعب | لوا | woe | لوا | یدعب | لوا | یدعب | لوا

۷ | ۶۲ | ۷ | ۱ | ۷ | ۲۶ ۲۰۱ | ۱۵ | ۳۳ | ۲۰           
              ۵۳ ۳۵ ۳۳ ۸ ۱۳۹ 
  

 تاراشتنا ةنيمزرد دیدش رتف رگنایامن هک تساهدوب یضایر ٌهنیمزرد

 نینچ زین مولع یاههخاش ریاسرد رگا هک تسا یتتفگ .تسا یضایر

 هجیتن نيا اب هباشم شیی امک یاهجیتنهب دایز لامتحاهب دوشب ییسررب
 ۷ اهنت هتشذگ لاسدد هک دهدیم ناشن قوف رامآ .دیسر میهاوخ

 .تسا هدش رشتنم یضایر ًةنيمز رد ناکدوک یا رب دیدج باتک ناونع

 یعوضوم ع ونت زا هک دهدیم ناشنناک دوک یاهب اتک یاهناونعرد تقد

 شزومآ ٌةهنيمذ رد ًاتدمع اهباتک .دنتسین رادروخرب زین ینادنچ
 اد اهنآ شرامش و دش انشآ دادعا اب كدوک هک یتقد .تسا دادعا

 یباتک «دسآ دیدپ وا رد رتشیب شزومآ یارب یقوش و تخومآ
 دتف رهتف ر بصانم یاهب اتک ندوبن .دشاب قوش نیا یوگخساپ هک تسین
 هدشرشتنم یاهناونعرد یلمأت .درب یمنیی زا كدوک رد اردقالعو قوش

 و تسا یزیرهمانرب نودب یضایر یاهباتک رشن هک دهدیم ناشن

 اب هتبلا .دناینآ یاهدوس و ناسآ یاهراک لابندهب بلغا نارشات

 .درک بانتجا یجیاتن نینچ زا ناوتیم حیحص یگنهرفیدا ذگتسایس

 هدمآ دوجوب یهاگشناد یسدد یاهب اتک یاربنونک | هک یهایسدا زاب
dong۳ مکاح یلعف یاهتسایس .تسا یگمان رب یب و یهجوت یسب  

 زا هیامرس نابحاصژا یرایسب ینادرگ یور ثعاب هن افسأتم ءرشن راک

 راک و یزیددمانرب هب لد رتمک دننامیم هک اهنآ و دوشیم رشن راک
 ,دنهدیم لیصا

 رد ۶۶ و ۶۵ یاهااس تسرهف و یضاید یسانشب اتک هک نونکا
 اهتسرهف نیا هب هجوت اب نارظنبحاص هک تسا هتسیاش .تسه سرتسد
 دزشوگ اد ناشراشتنا ترورض و هدشن داک ییاههنیمز هچ رد دننیبب

 اد ییضاید یاب اتک تسرهف ,یضاید رشن لوا لاس ةرامش نیل وا رد
 نیل وا دد كنيا .دیدید ءدناهدش رشتنمیسداف ناب زهب۱ ۳۶ ۵ لاسردهک

 .دینک یم هظحالم ار ۱۳۶۶ لاسهب طوب رمیسانشب اتکءمود لاسهدامش

 «ییامنهار «یناتسبد یمسد یاهب انک تاصخشم ؛یسانشب اتک نیادد

 .تسا هدشن تبث شرورپو شزوسمآ ترازو یساتسریبد و
 زا شیپ یسداف یضایر یاهب اتک تسرهف دنالیام هک یناگ دنناوخ

 «نارهت) تایضاسید یسانشب اتک هسب دنناوتیم دننیبب اد لاس نیا

 Sonar 9 لصا یربهد زانهم فیل ات (۱۳۶۶ «ناریا یلم ةناخباتک
 (۱۳۶۷نید دورف «۱ هرامش oy لاس) یضاید رشن ٌهلجم زین و یعاجش
 هک ۱۳۶۶ ةرشتنم بتک تسرهف یانبمرب یسانذب اتک نیا .دننک هعجا رم
 ۱۳۶۷ و ۱۳۶۶ یاهل اسرد یمالساداشرا و ثکنهرف تدازو طسوت
 «ناریا یلم یسانشب اتک زا باتک دنچ زین و هدش مهارف «هتنای راشتنا

 (۱۳۶۷ نازی یلم ةناخب اتک نارهت) ۵٩ ةدامش لواةمین ۳۶۶
 داشرا ترازو همان اتک رد باتک دنچ نیا .تسا ودش جدد نآدد

 تسا poy هتکن نیا رک ذت «رامآ یاهباتک درومرد .تساهدشن تبث

 میاهدروآ «هدوب دامآ ةداب رد هک اد ییاهب اتک طقف تسررهف نیادد هک

 یدنبخب .میاهدرکن اههمان دامآ و یرامآ یاههعومجم زا یرک ز و

 رییغت ۶۵ لاس تسرهفهب تبسن یلعف یسانشب اتک رد اهباتک نیوانع

 «یهاگشنادشیپ ؛ناکدوک «تایلک شخب راهچ هب اهب اتک ءاجنیاددو هدرک
 .دناهدش میسقت یهاگشناد و

 تیعضوزا یرتنشور روصت یسانشب اتک نیا ناگ دنناوع هکنیایا رب
 یهاتوک یسدرب «دنشاب هتشاد Jl Glos یضایر یاهب اتک راشتنا
 .دیآ یم ریز رد هک میاهدرک تسرهف نیا یانبمرب

 باتک دلج ۱۲۹ ۰۱۳۶۶ لاسرد هک دهدیم ناشن یسانشب اتک نیا
 رهدد هک تسا نیا رگنایامن ریز لودج .تسا هدش رشتنم یضایر

 هچ و مکی پاچ اهنآ زا دادعت هچ و هدش رشتنم باتک دنچ شخب
 .تسا هدوب دعب هب مود یاهپاچ دادعت

 باتک دلج ۴۸۱۰ ۰۱۳۶۶ لاس رد داشرا ترازو رامآ ساسارب
 نیا لاس نیمهرد یضاید یاهب اتک رامآهب هجوتاب .تسا هدش رشتنم

لاسنیارد هدش رشتنم یاهباتک لک زا ۲ رع هک دیآ یم تسدب هجیتن



 ۱۳۶۸ نیدرورف ۰۱ هرامش ۰۲ لاس ,یضایر رشن

 .ص ۸ .ناریا یاههناخباتک هعسوت تک رش .نارهت .۳ ج

 .لایر ۲۸۰ .یگند .دوصم

 «نارهت ۰۴ ج .ميزومایب یشاقن اب یلصا لمعداهچ و دادع ۴

 .لاید ۵۰ gud“ .دوصم .ص ۴۸ .هدیپس

 Yo ۰[ انیب] .نارهت .۲چ .اهددع اب ییانشآ (شاقن) ؟ .یربک ۵

 .لاید ۲۰۰ .یگند هروصم .ص

 .۴ چ .تایضاسید عورش .مدقم یفطصم (و) یلیل .یجگنا .۶
 .لایر ۱۲۰ .دوصم .صا۷ ۴ .ناکدوک یشزومآ تامدخ .نارهت

Sole شور و نییرمق اسب هارمه :ناکدوک قارب دادعا اپ He Ay 

 و قیاقش .نارسهت .۳ چ .یسیلگنا و یسااف دادسعا نوتشون

 .لایر ۳۲۰ .یگند .روصم .ص ۳۲ .كداهب

 :یناتسکدوک تایضاسید شزومآ قامنهاد .رهچونم «نامک رت ۸

 .-ص ۱۸ .هشیدنا .نارهت .ناتسبد زا لبق نینس ناکدوک یارب

 .لایرد ۴۵0 .دوصم

wae 44یاهتیل ام :یناتسکدوک تایضاید .یجگنا  

 .هشیدنا .نارهت .ناتسبد زا لبق نینس ناکدوک یارب یضایر

 Sho ۲۰۵ .روصم .ص ۳ ۰2 ۱٩۲

 چ .یشاقن و رعش اب ناکدوک Sly دادعا شزومآ .هیطع ءاناوت ۰
 Why yoo (So yee? VA [Ug] .نارهت ۲

 شرتسگ .نارهت .یسدنه لاکشا تعانش .نیسح ؛موتسد ۱

 .لاید ۱۵۰ .یگند .دوصم .ص ۱۲ .تاداشتنا

 یزیم "دگند و رعش اب ۱د یلصالمعااهچ و دادعا .ناهج ؛دادیپم ۲
“oleهدییس .نا رهت 2۳ .هدا ز میها ربا یداه زا یشاقن . 

 .یگنر .دوصم .ص ۴

 .هدازمیهاربا یداه زا یشاقن .۵ چ .س .سس ۳
 .لایر ۲۵۰ .یگند .روصم .ص ۴

 .نایزاویا ةنيمدآ زا یشاقن .دادع!شزوم .اضردیمح .یعاجش ۳۴

 «ناناوجون و ناکدوک یاهب اتک جیورت نامزاس .نارهت .۲ ج
 who foo .یگنر .روصم .ص ۳

 .نارسهت .۲ ح .رعش اب دادغا شزوسع۲ .اضردمحم ,یسمش ۵

 .لایر ۵۰0 .یگنر .روصم .ص ۶۸ .شدوک

 .ص ۶۸ .شدوک .نارهت .۳ چ سس ۶
 Whos goo .یگنر .روصم

 .[ان یب] .نارهت .دادعا یتشون :مدلب هد اف .ربک ایلع.ابید یئافص ۷

 .لایر ۱۰۰ .یگنر .دوصم .ص ۳

 .ص ۲۴ .[انیب] .نارهت ۰۲ ج .تایضایر و دوک .سسس ۸
 .لاید ۱۳۵۰ .دوص»

 نههب زا یشانن .یضایر 3 ola «هلل اتردق «یئاذریم حلص 71

 .یگنر DAA .ص ۱۶ .ینایدق .نارهت ۰۳ چ .نایعداز

 .لاید ۵۰

 .دوصم.ص۱۶ .ینایدق .نارهت ب۷ چ سن تی الو

JLo {ao “pd 

 و باتک رکفهب نونکامه زا رگا «تیعمج ناب اتش دشر نیا اب .دننک

 هجاومیدج تالکشم ابیدوزب میشابن نآ ژاریت و اهناونع شیازفا

 تل ود ار یملع یاههتشد ریاسو یضاید یاهباتک رشن .دش میهاوخ
 یاهتسایس اب ار ناراذگ هی امرس دیاب .دهد ماجنا دنا وت یمن ییاهنتهب

 .درک هتشر نيادد یرا ذگ هی ام رسهب قیوشت تسرد

 مینکی مه قرافلاعم سایق كي دیراذگب یسررب نیا نایاپ رد

 ناشن ۸۷-۸۸ لاسرد اکیرمآ "دازاب رد دوجوم یاهب اتک "تسرهف

 دد لاسود نيادد یضاید باتک ناونع ۳۶ ۰۰ دودح هک دهدیم

 .تسا هدش رشتنم اکیرمآ

 ...اههعومحم ؛یمومع یاهباتک :تایلک

 ۰۱۳ ج .تایضاید اب ییانش .(هدنددآ درگ ) زیورپ «یرایرهش ۱
 .لاید ۲۲ ۰ .لودج .روصم .ص ٩۹۵ .سددرف .نارهت

 .ص۶.سددرف.نارهت.۱۵ج .تایضاید اب ییانش .تسس ۷

 .لاید ۲۲ ۰ .لودج .روصم

plist .—— .yسودرف .نارغت ۰۱۷ 9۱۶ .تایضاپ» . 

 .لایر ۴۴۰ .لودج .روصم .ص ۰

 ٩۶ .سودرف .نارهت AAT lal اب ییانش ۴
 .لاید ۲۲۰ .روصم.ص

 اضرمالغ همجرست .تایضاید ؛درشف we .یج لرد كيورتسا -۵

 .ون رشن .نارسهت -ینارماک هللاتمشح و یهاشورسح ناردا رب

 .لایر ۱۵۵۰ .روصم .ص ۲

 .تایضای» یسانشب انک .یعاجش دوصنم (د) زانهم .لصا یربهز .۶ع

 .ناریا یل» هناخباتک .یلاع شزومآ و ثگنهرف تدازو .نارهت

 .لایر ٩۰۰ .ص ۷۶

 dar رت .یدنه باسح لوصا .(ینالیگ دایشوک ) نابل نب رایشوک ۷
 تاداشتنا .نارهت .یرقاب دمحم ٌهمجرت .یبرع نتم و یسراف

 .لاید ۳۲۰ .ص ۱۰۰ .یگنهرف و یملع

 یتنص ماگشناد یهاگشناد داهج .نارهت .) ج .یضاید هان هژاو ۸

 Ls Yoo .دوصم .ص ۱۶۲۴ .فیرش

 ناکدوک

peel 4وجداد .نا رهت ۰۵ .دادع . Foیگنر .روصم .ص . 

 .لایر ۰۵

 .نا رهت ۰۴ چ .اههچب يارب یهوگرس و یشافن اب دادع!شزوم ۰

 JL roo .یگنر .دوصم .ص ۴۰ .وجداد

 .ایکعلد شیامن اب یسیلگنا و یسداف فورح و دادعا شزوم ۱

 ۳۲۰ .یکند .دوصم .ص ۲۸ .كراهب و قیاقش .نارهت .۲ ج

 .لایر

 .داشتنا .نا رهت .رقویپماک ات یتشگن ارس باسح)۱ .لداع یقشدا .۲

 ایر ۱۶۰ .دوصم .,ص ۴۴

.تاناویح شاامش اسب دادعا شزوه .(شاقن) ارتیم یدسا ۳



۷ 

 BIg Lee Foye Shea Syn .جیورودیسیا بوک ای ناملرپ ۷

 .لودج .دوصم .ص ۷۷۶ .ریبک ریما .نارهت .۷ ج .یدایرهش

 .لایرد ۰

 .یدایرهش زیدرپ ةمجرت .یضاسید تیقالخ .جدوج ؛ایلوپ ۸
 .لاید۱۷۰۰ .روصم .ص ۶ .یمطاف .نارهت

 یملع .نارهت .دیدج تایضاید زا هلئسم دنچ .هدوصنم هراجت ۹

 .لاید ۲۷۵ .ص ۱۲۸ .وجشناد

 «گدایرهش زیورپ ae J .یلمع یاههلئسم رد متیراگلو اهدعاهت ۵۰

 .دادومن .لودج .روصم .ص و۶ .وجشناد یملع .نارهت

ko yoo 

 .یتامدقم تایضاسپد لئاسمرب یریس .ردان هولناباد اینرفعج ۵۱

 .لاید ۲۸۰ -ص ۱۱۴ .یولع .نارهت

 ج .لماک لح اب هلئس دصتفه .[نارگید و] داوج «یجریرح ۲

 .لاید ۷۵ ۰ .ص۵۷۶ .ریبک ریما .نارهت ۳

 زور .نارهت .زیلاسن ۲ و ربج لث اسم .یلع «یئوک ام هدازنس ۳

 .لاید ۸۰۰ .دوصم .ص ۲

ew YOY نود .نارهت .۲ چ . بس - —_——- ar 
 .لاید ۸۰ .دوصم

 .یسدنه یا الدنس هابتشا .چی ونمسا یفوک ای .فوبود ۵۵

be Ziص ۷۲ .یمزداوخ .نارهت .۲ ج .یدایرهش زیورپ . 
hy Yoo 

 .یدایرهش زیورپ ةمجرت .دیدج تایضاپ» ریسح .و .و «ریاس ۶
 .دادومن .لودج .روصم .ص ۳۰۴ .وجشناد یملع .نا رسهت

who ۶۵۰ 

 دورو و یایلحت هسدنه .۲ ج ope یاهشو» .زیورپ «یدایرهش ۷

 .لاید ۵۸۰ .ص ۴۵۶ .ریبکر یما .نارهت .۶ع چ .زیل ان هب

 .یمطاف .نارهت ۰۳ ج ۰۱ ح .یلیلحتربج .اضرمال «یدجسع ۵۸

 Sho» ۵۰0۰ .روصم .ص ۴

 ۰۳ ج .یبرجت تایضاید .یرتت نسح و دمحا «اینزوریف

 .لایر ۶۰0 .روصم .ص ۳۲۰ .وجشنادیملع .نا رهت

 .ص۷۳۲ .یمطاف .نارهن .لیامتحا و دامآ .هلل الیلج ول زگ ارق ۶
 .لاید ۶۵۰ .دادومن .لودج .روصم

 .یمطاف .نارهت ۰۲ ج .یعیبط قاهددع رد Spe و

 Who foo «Sade .ص ۸

z aly w\i, .——— 6 yص ۳۲ .یمطاف .نا رهت ۵ . 

 .لاید ۳۸۰ .لودج .دوصم

 ًةمجرت .یضاید تاقب اسم لث اسم .جیونیمسیلیسا و «وکنجشوک ۳

 .دوصم .ص ۶۰۰ .ریبک ریما .نارهت ٩. ج .یرایرهشزیورپ

 .لایر ۰

 زمره ٌةمجرت .اهیمرگرس رد تایخاسی» .نیترام .رندداگ ۴
 هدادومن .دوصم .ص ۰ .سودرف .نارهت .یدایرهش

 .لایر ۰۵

 رایرفریما خرف / (۱۳۶۶) یضایر یاهباتک تسرهف

 هیهت .نارهت .۵ ج .یشاقن اب باسح شوم" .یلع «نتورف ۱

 .یگنر .دوصم .ص ۰ .یشزومآ یاسههدردآ رف دیلوت و

 .لایر ۵۰

PYنالاسدرخ یارب ند دم تایضاید .یلدب ایفوص (و) «دمحم «نیتم . 

 .لاید ۵۵۰ .یگند .دوصم .ص۷۲ .ناهب زود .نآ رهت .۳ ج

 و یدنبهتسد «قطنم ءاضف كرد :تایضاپ» عرش م ٌةطصم .مدتم ۳

 یشزومآ تامدح .نا ره .مدقم یضت رم زا یحارط .اهتقب اطم

 .لاید ۱۲۵ .روصم .ص ۲۳ .ناکدوک

 ءناکدوک ی شزومآ تامدخ.نارهت ۷ چ سس , سس ۴
 .لایر ۱۱۰ .دوص .ص ۴

 هد اکدوکیارب تایضایر دیلک .ییارس میهاربا و اضر ؛یدوصنم ۵

 .لودج .دوصم .ص۱۰۴ .ناهبزود .نارهت .۴ج .تاناوجوت و
 .لایرد ۵

 ٌةرهش زا یشانن .یزیم "دگند د دادعا زوم .اضر ,یودهم ۶

 ایر ۳۵ ۰ gid“ .دوصم .ص ۳۲ .یداش .نارهت .نا رهم

 .یشاقن اب ناکدوکیارب دادعا شوم ۲ .(شاقن) شویرپ «یوبن ۷

 .هحفص ناریا .نارهت .۴ ج .یتدرم دمحا زا ءارجا و حرط

 .لاپر ۷ ه ese“ .دوصم .ص ۴

 ۳ .یزیمآ نر و شرامش :دادعا piel .مظعا «یهلارون ۰۳ ۸

 .زوص» .ص ۴ .نا ریا یاههناخب اتک هعسوت تک رش .نا رهت -¥

 هلایر ۲۶۰ .یگنر

ohهمسوست تکرش .نآرسهست ,۷ چ و تی  
 .لایر Yoo .یگند . .روصم .ص ۰ ناریا یاههناخب اتک

 هعبزوسن تک وق .ناوسهق .قل چک سس ,هسسشسس

 .لاید ۱۸۰ .یگنر .روصم .ص ۷۴ .ناریایاههن اخب اتک

 هسوتت تکرش «نارسهگ .غ چ , تسسس سسسیسم
 .لایر ۰ .یگنر. .دوصم .ص۰ ناریا یاههناخباتک

 یهاگشنادشیپ
 ًةمجرت .یقیقح یاسهددع زوح رد نلطمدق .تسوگ ا رلدآ ۲

 هدوصم .ص ۱۲۴ .وجشناد یملع .نارهت .یدایرهشزیورپ
 .لایر ۰

 4am .یودوش ناسادیضاید زا یهدرگ .یضای» ءارقنس۱ ۳۳

 .روصم .ص ۴ .یمدداوخ نا رهت ۲ & .یدای رهش زی رپ

 .لای ر ۰۵

 ددحم dam i. cola Gain ds ییاهامعم .دنومیر ؛نایا ومسا ۴

 .لایر ۵۰۰ .ص ۲۴۴ .یمطاف .نا رهت .هدازفیرش

 .یوروش نانادیضاید زا یمورگ .یضاسیر لئاسم ؛دیزگرب ۵

 «لایرا هه ههروصم .ص۲۳۶ ه.اسد .نا رهت .یتشدالداع ٌهمجرت

 ًةمجرت .یقطنم ُهلئسم ۱۷۵ .ثکستره شونای و دریید «ما زیپ

 .لودج .روصم .ص ۵۷۴ .ین زشن .نارهت .یدای رهش زیدورپ

 .لایرد ۰

۳۶



 ۱۳۶۸ نیدرورف ۰۱ ُهرامش .۲ لاس .یضایر رشن

 .لاید۱۳۵ ۰.لودج.روصم .ص +۳۰۴٩ راهچ .یهاگشنادرشن

 .ینیب شیپ و ینامز یاهیرس لیلحتد هیزجت .دویلا ؛نسددنا
ee iیوضد سدق ناتسآ .دهشم .اینگ رزب مساقلاوبا . 

۲۳۲ + 

 «اجیب ].یددعتابماحع .داژن كل ام ورسحخ و لیعامسا «نایلب اب

 .لایر ۸۰۰ .دادومن .لودج .ص ۳۰۱ .[انیب

 یاهشور و میهافم .نوسناج .ا دراچید و تاکرون یراچاتاب

 -یلیئ اکیم حاثف و بوشآ رهشنبا یضت رم ٌةمجرت ۰۲ ج .یدام۲
 .دادومن.لودج .دوصم .,ص۳۸۸۰یهاگشناد رشن زک رم .نارهت

 .لایر ۵۰

 .دهشم .نوینیسح یبتجم ًةهمجرت .یاهیاپ >ام۲ .دیوید «ل و لالب

 .لایر ۳۲۰ .دادومن .لودج .ص ۱۴۴ .یوضرسدق ناتسآ

 .ص ۱۶۲ .مایپ ۰۳ ج .یمومع تایضاید .رهچونم ؛یمارهب
 Who ۱۲۰۰ .د وصم

 نسح ًامجرست .۱ ج .نیسنارفید تالداصم .لازیئول «یسنپ

 .یل اع یارسشناد .ملعم تیب رث هاگشناد .نادهاز .یدمحمكلم

Yoلایر ۸۰۰ .لودج .روصم .ص . 

 ۵ 3 > .لاوسگتنا و لیسن ارفید باسح .نا فن اکسیپ

 .ص ۳۳۶ .ناینیسح ینف .نارهت .۳ ج .بایراپ لیلح ًةمجرت

 .لاید ۴۵۰ .روصم

a ee ee 
 .لایر ۵۰ .ص ۳۰۴ .ناینیسح ینف .نارهت .۳ ج

  

 ۰۲ ج .داهارپ یاهعدقم .ایننیشفا رهچونم و زیورپ یدادجات

 ٩ Who ۰۰ .دادومن .لودج -ص ۷۴ .[ ان یب] .نا رهت

 .نا رهت .هدا زدمحم دیجم dom 5 .طلتخم ریفتع عب اوت .ا.د لات

 .لاید ۵۵۰ .دوصم .ص ۱۵۲ .یهاگشناد رشن زک رم

 ۰۱ حج .زیلانآ و ربج .رلیچناذا بیبح و چیدرسگم ؛نایناسموت

 .لایر۵۵ ه .دادومن .لودج.ر وصم .ص۲۸۸ .كگنهابش.نا رهت

 .دوصم .ص ۲۸۸ .دجبا .نا رهت ۲ ۳ حس

 .لاید هو .دادومن .لودج

 .دآ یاهدرب )6 و لامتحا هیرظن .زیورپ ؛ینالادام رادهبج

 .رادومن .دودج .ص ۳۷۲ .نارسهت هاگشناد .نارهت ۳ چ

«Sky doo 

 <a .هریفتم دنچ Slat طابنتسا .یسنایاراس «یرج

 .ص ۴۱۶ .یوضرد سدق ناتسآ .دهشم .اینكک رزب مساتل وبا

 .لایر ۸۰۰ .لودج

 داصتقارد یدرب دام رپ یاهعدقم .اضردمحم «هدا زیدیمح

 ۵٩۴ .یهاگشناد داهج .نارهت ۰۱ ج .تیریدم و یناگدزاب
 .لاید ۸۵۰ .دادومن .لودج .روصم .ص

 مساقلاوبا ةمجرت ۰۱ ج .یریگهنومن یاسشو» .سد «جاد

Wes oyیوض رسدق ناتسآ .دّهشم ۰نوینیسح یبتجم (د) . 

 .لایر ۶۲۰ .لودج .ص ۲۴۸
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 .یپرجتو یسدنمو gh دوکنک تایضاید .هلل | بیبح «یزددوگ ۶۵

 .لایر ۰۵ .ص ۵۰۲۴ .وجشناد یملع .نآ رهت

 .ص ۴۰۰ .یولع .نارهت .یبرجت تایضاسی» .رقاب یرهوگ
 .لاید۸ ۰۰ .روصم

۶۶ 

 یاهسالک :تسن Meyers .[ نا رگید و] رفج یدابآ كرابم ۷

 كيزيف یضایر یصاصتحا سورد یرسا رس نومزآ یگ دامآ
 .مولعیل اع ًةسددم یهاگشناد داهج .كلا دا .۳ ج.یب رجتمولع و

 .لایر ۱۲۰۰ .ص ۶

 .ربج و باسح ثحاب زا یاهدسیزگرب .نیسحدمحم ؛ناینسحم

 .لاید ۸۵۰ .ص ۴۷۲۳۴ .ناتساب .نارهت

‘vA 

 ۳۰۸ .یمطاف .نارهت .یربج یاهندابع .نیسحل ادبع ؛یفحصم 4

 .لاید ۶۷۰ .ص

 .یمطاف .نارسهت .یضای» لالدتسا و نطلن سس

 .لایر ۶۵۰ .لودج .روصم .ص ۶

-Yo 
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 .ءزوصم .ص ۷۲۸ .ریبک ریما .نارقت ۰۲ چ .یدایرهش
  ۰.لایر

 ییاهث تاناحتعا یضاپد تالاوئس ٌةعومج» .نیسح ؛یدیحد ۷۲

 ۱۲۰ .ینابتشآ .نارهت .ع ج .یلیصحت یپامنهاد موس لاس

 .لاید ۱۸۵ .روصم .ص

 ٌةسدنه هاگدید زا دنچ ییایاضق ناهرب .یتتدمحم ؛ینطو

 Sho ۱ ۵۰ .دوصم .ص ۵۶ .یولع .نارهت .یلیلحت

 ًاضریلع ٌهمجرست .یلومعم لیساارفید تالداعم .ناج «ثگنیده ۴

 .لاید ۷۰۵۰ .ص ۱۴۴ .امین .دهشم .شنیب

 .اینهب اضرمالغ ٌهمجرت .دوکنک تاثلثم لئاسم لح .؟ نسب وه ۵

 Who foo .روص» .ص ۲٩۲ .ناریا .نارهت ۰۲ چ

 دفو

 لیشم> ًةمجرست .یضاید یایژ اسب و اهامدع .لکیام .تل وه ۷۶

 .لایر ۴۵۰ .روصم .ص ۱۸۸ .اند .نارهت .یزیورپ

 یهاگشناد

 تالامتحارب قاهعدقم .رلسار .یب درا ودا و .لا یرنه رد ۷

 ۰۲ ج .یرتسبش یرفعج دیشهج و یلاز یلعسابع ًةمجرت .داه۲و
 .لاید ۸۵۰ .دادومن .لودج .,ص ۹۰ .نا رهت هاگشناد .نآ رهت

 ًةمجرست .تایضاید ینابم .لات دیوید [و] نايا .تراویتسا
 .ص ۸ .یهاگشناد رفت زک رسم, «نآرقل .یمیها ربا یدهم

 .لایر ۰0 .روصم

 یملع .نارهت ۲ چ WT > pe لح اک ؟دود .دوعسم «یربکا

 .لاید ۵ ۵۰ .روصم .ص ۲۷۰ .وجشناد

 شزومآ قیرط زا یدامآ یاهشد» اب ییانشآ .نمیرف «یزلا
 رشن زنکرم .نارهت .ناگ رزاب سابع ٌهمجرت .یاهسهانرپ

 .لاید ۱۲۰۰ .رادومن .لودج -ص ۴۲۰ .یهاگشناد

“VA 
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 اضرمالغ ٌةمجرت .یضاید قطنم اب یپانشآ .تربره «نوت ردنا ۱
زک رم.نارهت .ینادوخ رطیبجر دمحم و یهاشورسخ نا ردا رب



 .لاید ۱۳۵۰ .روصم ,ص ۶۱۶ .مولع رشن .نآ رهت

 ج .یلیلحت ةسدنهو لارگتناو لیسن ارفید باسح

 زک رم.نارهت .[نارگید و] دازهب یدهم ٌةمجرت ۰۲ ج ۱
 .لایر ۱۳۰۵ .رادومن .لودج .ص ۵۲ ۳ .یهاگشناد رشن

 یدهم ًةمجرست ۰۲ ج -۲ ق.۱ ج .

 .ص۲۴۷۲ .یهاگشناد رشن زک رم .نارهت [al fio} دا زهب
 .لای رد ۵۰ .روصم

 زورون ٌهمجرت .لارگتنا و لیسنارفید باسح .كاسیا .نورام

 .یولع .نارهت .یناروخرط یبجر دمحمو رادتسدد دزيا

 .لایر ۱۳۵۰ .دادومن .لودج .ص ۳

 Sj .بایداپ لیلخ dee J .یهومع تایضاید .كاسیا «نورام

 .لاید ۸۵۰ .ص ۲۸۲ .[انیب] .نارهت ۲
 .[ ان یب] .نارهت ۲ =  

 .لایر ۱۱۰۰ .لودج .ص ۲۶۶

 ةمجرت .یس»د نیتسخن یژولوپوت .دنومید زمیج زرکنام
 .یهاگشناد رشن زکرم .نارسهت .[نارگید د] شبات ییحی

 .لاید ۱۸۰۵ .دادومن .دوصم .ص ۵۷۱41 شش

 یاهصخاش و lal clean .[ نا رگید 3[ pes ءدمحم

 ste .ص ۳۲ .[انیب] .نارهت .۴ ج ۰۱ ج .یتشادیب
 .لایر ۶۰۰ .رادومن

 .نیدردرف .نارهت .۱ ج .داعآ یساسا میهافع .یلع «یندم

 .لاید ۵۵۰ .دادومن .لودج .روصم .ص ۷۲

 .یضاید قطنم اپ تدوص قطنم لخدع.نیسحم الغ «بحاصم

 هلودج .روصم .ص ۷۰۷4 .تمکح .نارهت ۲ 3

 .لایرب ۰

 یاهنامتخاس ۱ ج .وبج .[نارگید 3[ رفظم ریم «یم وصعم

 .لایر ۴۵۰ .ص ۲۴۳ .ادخهد .نارهت ۰.۳ ج .یربج

 anni ASS «2s .[نارگید و] نماوای ما «یتروم

 -ص Yo .یهاگشناد رشف Sy .نارسهت us eo“ یقت دمحم

ko yao 

 نوگ ان وگ ٌةلئسم ۱۵۰ لح :اهلارگننا زا یلث اس .یدهم «رفن

 .ص ۷ .زوریف .ناهفصا ۰۲ ج .نیعمان یاهلارگتنا زا

 .لایرد ۵۰

 ۵۴۳ .[انیب] .نارهت .لیسنارفید تالداعم .دوعسم «راک و کین
 .لایر ۱۲ هه .لودج .روصم .ص

 زیلان آ دد اهماگ نبتسخن .[نارگید و] یج .دآ .كگنیکسره

 1 ۶ اب ریف لاک زیف [وآ خایلباب لیعاسما ةبجرت .قددح
 هدادومن .لددج .روصم .ص ۲۶۴ .یهاگشناد رشن زکرم

Who Aoo 

 داعآوسب یاهسمدقم .ثکی رکیت نلآ و یدتربور .ثگ وه

 .نارسهت .۳ ج .دادتسدد دزیا زورون ًهمجرست .یضاسید

 .ص ۵٩۰ .نارهت هاگشناد

۰۱۱۵ 

“VV 

"۱۱۸ 

eye 

“\Yo 

“(vd 

“VYY 

۰۱۳۳ 

“1¥¥ 

۰.۱۵ 

۰۱۶ 

۰-۱۳۷ 

۰۱۳۸ 

۰۳۹ 

 رایرفریما خرف / (۱۳۶۶) یضایر یاهباتک تسرهف

 ۰۱ حج درجه ربج رب یاههدقح .دمحم «ینادوخرط یبجر

 .لایر ۸۰۰ .روصم .ص ۶ .یهاگشناد داهج .نارهت

 ad Ide ةهمجرست (gal pK لوص۱ .رتلاو «نیدور

 .لایر ٩۰۰ .ص ۴۷۲ .ینف و یملع .نارهت .۳ ج .هداز مل اع

 .رادتسود دزیا زورون ًةمجرت .یقیقح زیاان ۱ .لا .جا ندیور

 .لایر ٩۰۰ .ص ۴۶۰ .نا رهت هاگشناد .نارهت

 . ٌهمجرت .یآ یاهدرب»ا6 و طلتخم زیلان ۱ ۰۱ دراچیر نمرولیس

 .یهاگشناد رشن زک رم .نارهت .بایراپ لیلخ و یدیمع یلع
 .لایر ۲۷۰۵ .دادومن .لودج .دوصم .ص ۲

 یلیلحت ةسدنه و لارسگتنا و لیسنارفید باسح —-

 ot old .۳ج 0a! Jeb le oS Mle kam Fy ج .دیدج

 .لاید ۱۱۶۰ .دادومن .روصم ,ص ۴۶۴ .ینف و

 یلومعم لیسن ارفید تالداعم .هدا زخ رفورسضخیک و نژیب ,سمش

 .ص Sopa ٩9۸ .نارهن ۰۳ ج ۰۱ ج اینا درب 9

 .لایر ۱۱۵۰ .لودج

 داهج .نارهت .هیاپ تایضای» .دیشمج «ینایقدص یحلاص
 .لایر ۶۵۰ .دادومن .روصم .ص ۰ .یهاگشناد

 ,وجشناد یملع .نارهت .۲ ج .دیدج تایضاسید .؟ ؛یتبحص

 .لاید ۵۰۰ .ص ۴

 یاهدربداک و یتاعدقم یطح رج .یج سیسنارف «یرولف

 .نا رهت .ید زيا یلعضرفو این ریملامک ریم fac i ANT وا

 .لاید ۸۵۰ .روصم .ص ۳۱۲ .تاقیم

 لئاسملالح :لارگتنا و لیسن ارفید باسح .ترباد هز-ت رک

pamاب ها  otینادوخرط یبج ر دمحم ًههجرت .سدد . 

 .لایر ۱۲۰0۰ .روصم .ص ۴۸

 - دنچ نویسرگد .دوزاهدب یج نازالا و نا درف ؛رجنیل رک

 .نا رهت.یبارسنسح ةمج رت .۱ ج .یداتفد شهوژپ vo یریفتم

 هدادومن .لودج .دوصم .ص ۴۴۸ .یهاگشناد رشن زک رسم

 .لایر ۰

 .نارهت .ییارس نسح ًهمجرت ۰۲۴۰ ——

 Jk Yoo .لودج -ص ۶۰ .یهاگشناد رشت زک رم

 هدا زمل اع ربک |یلع همج رت .یئاعدقم یطحخ ربج .دانرب لک 2

 .لایز۱ ۱۰۰. رادومن .ص ۲۴۲۶ .یولع .نارهت .نازرفدوعسو

 ًةمجرست .لیسناوفید ةسدنه اب ییانشآ .ماسهاربآ ؛ستئوگ

 .یولع .نارسهت .هدازیشابداتسا یلع و هدازمل اع ربک |یلع

 .لاید ٩۰0 .یریذو .دوصم .ص ۴۰

 Sole dee .تالامتحا لئاسم و یرولت .دومیس هزتوشیل
 .لایر۶ هه .راد ومن .لودج.ص ۲ .ین رشن .نآ رهت .یتشدا
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 .یلیلحت ةسدنه ابلارگنن او لیسن ارفید باسح .ییول .دلهنیل ۳

et aةمجرت  od |eمولع .نارسهت ۰۲ چ .هدازملاع . 

 .لاید ۱۳۸۵۰ .دوصم .ص ۶۰

fom oi Vesa۰۱۳ .هداز مل اع ربک ایلع 



 ۱۳۶۸ نیدرورف .۱ هرامش ۰۲ لاس ,یضایر رشن

 تایضایز و كيناکم ةهدکشناد رد یتدسم سپ نآ زا و تفرگ وکسم

 لیسنارفید تالداعم هورگ سیئد سپس .درک رس هب وکس هاگشناد

 یمداکآ یمئاد تیوضع هب ۱۹۵۹ لاس زا .دش ۱ فلکتسا وتیتسنا

 ناونعهب زین ۱۹۷۰ لاس رد .دمآ رد یوررشریهامج داحتا مولع

 .دش هدی زگ رب تایضاید یللمل انیب ٌةيداحتا سیئد بیان

 رت ویپماک تکسید یور اکیرمآ یضایر نمحنا ةيرشن ود
 تایرشن ۱۹۸۹ لاس یادستبا زا «اکیرسمآ یضاید نمجنا

Current Mathematical Pub., Mathematical Review 

 یدد دن راد یاهژیو شقن یشهدژب یاهراک ین اسرربح رظن زا هک ار

 رت وییماک ز ۱ هداثتسا .دنک ی ه هضرع زین یرت و saat یاهنکسید ینیم

 دک .تسا رتویپماک می هدر زا یکی تاعالطا یبایزابدد

 نءجنا مادسقا نيا فرثیا زا .دوشیم یدایز تقد و تعرس ثعاب

 اب رایسب PI یاهداک هب ندیشخب CO go یا رب کی رمآ یضایر

 .دوشیم یقلت تیمها

 یعوتتم یاهدیلک تحت ار اهتکسید نیایود دوجوم تاعالطا

 «یدنب هدر دک فل قم مان :هلمجزا داد رارق هدافتسا دروم نا وتیم

 «هدننک ی سررب رظن یلصا تاملک .باتک اي هلاتم ناونعزا یتاملک

 دا رق "العف .لیبق نیا ذا یرگید تاعالطاو Gali eli :لانروژ مان
 و دشاب داکی هام شش رس تاعالطا یواح اهنکسید نیا تسا

 ٌةدامآ هوحن نیدب زین ۱۹۸۸ یلا ۱۹۸۵ لاس زا یلبق تاعالطا
 ماندب اکیرمآ یضاید نمجنا یتاعالطا لیاف هتبلا . تسا هدافتسا

 تسایسرتسد لب اق نانچده ی

 هدافتسا یارب .دداذگ ی م نایضاقتم راتخارد ار دمازور تاعالطاو

 كسيد اب ۸7-1881 اب داگزاس رتویبماک زیر كي اهتکسید نیا زا

thy calناوحخ كسيد هاگتسد  

MathSciتا رب اخم یاههکبش قی رط زا  

 .تسا زاین دروم ¥-

 ۱۹۸۸ لاسرد اکیرمآ ی ضایر نمجنا لیتسا زئاوح
 لیتسا یوریل نآ ریخ یناب هک اکیرمآ یضاید نمجنا ۲ لیتسا زئاوج

 زئاوج .دوشیم اطعا نانادیضایدزانت دسهب ناتسب ات ره .تسا هدوب

 «یضایر یقیصوت بل اطم شداکن :دریگ یمرب رد ار هنیمز هس لیتسا
lal lin usbتیمها هک یشهوژپ  solesو.دشاب هتشاد راک دن امو  

 .تایضاید دد یساساو یلک یداذگ ریثأت
 دددوگیذ :دندش لیتسا زیاوج ةدنرب نت هس نیا ۱۹۸۸ لاس رد

 اتور وسل»اک - نایج «یفیصوت بلاطم شراگن یارسب "نوساگله

 یرمگتاوم نید و «تسا هتشاد یساسا تیمها هک یشهوژپ داک یا رب

 ۱ تل اعف رطاح هب
 یفیصوت با اطم شراگن هزیاج

 .شایداک هدود لوط رد رثوم یاه
 رطاعهسب نوساکلد روس و رپ هب

 :دش اطعا ريز یاهبانک نتشوت

Differential Geometry and Symunetric Spaces (Academic Press, 
.)1962 

Differential Geometry, Lie Groups, and Symmetric Spaces 
(Academic Press, 1978). 

Groups and Geometric Analysts (Academic Press, 1984). 

 نوتسنیرپ زا ۱۹۵۴ لاس رد ار دوخ یضاید یرتکد هک نوساّکله

1. Steklov Inst 2. Steele Prizes 3. Sigurdur Helgason 

۷ 

 اهشرازگ و رابخا
  

 یرظن كيزيف یرتکد و یضایر یرتکد ةرود حاتتفا
 فیرش یتعنص هاگشناد رد

 یرظنكي زیف یرتک دو یضاید یرتکد یاههدود .هتشذگ هام نابآ رد

 یاهژیو مسارم تبسانم نیاهبو تفای شیاشک فی رشیتعنص هاگشناد

 شزومآ و گگنهرف ریذو دوضح اب هک مسارم نیا دد ,دش رازگ رب

 دن ربو فورعم نادکیزيف مالسل اد,عروسف ورپ ؛دیدرگ رازگ رب یلاع
 .تشادروضح زین كيزرف لب ون ةزیاج

 یهزرا وخ ةزیاج
 ۱۳۶۵ لاس یمزراوخ ةزیاجناگ دن رب مان ناريا كيتامرفنا نمجنا

 اطعا ۱۳۶۳ لاس رد داب نیل وا هک هزیاج نيا .درک مالعا ار دوخ

 هک یتالاقم نیرتهبهب یداع و ییوجشناد هو رک ود رد لاسره ءدش

 .دریگ یم قلعت دوشیم پاچ "رت ویپماک شرازگ " ةيرشن رد
 هل اتمودهب كلرتشم دوطهب یداع هورگ رد یمزداوح ةزیاج لاسما

 یافآةتشون "یسرافدد تاعالطا لدابت ددادنااتسا دک ":تف رگ قلعت
 تاعالطالد بت زمر رایعم نی رتمهم:ا داک شزادرپ "و یتعنصدمحمرتکد
 یبوجشناد 09 5 رد .دوب یرباج مساف یاقآ ةتشون *یسراف رد

 chew یاقآ ٌةتشوت " "یناود راتعناس رد یت اعالطا یاهوگلا" هل اتم زیف

 .دش هتخانش هدن رب یل امک نیسح

 تالکشم اب یریگ دد لاس هس زا دعب ناریا كيت امرفنا نمجنا

 هزاجا نیا بسک هب قف وم هرخالاب .تیل اعف مَزاجا دیدجت هب طوب رم

 شدا زگ " ةيرشن داشتنا ددجم عورش اب ميراودیما .تسا هدش

 كيتامرفنا شناد یاقتدا دد اد دوخ شن نمجنا نيا « "رت ویپماک
 .دنک افیا شیپ ذا شیب نامدوشک رد

 نیک ایرتنوپ تشذگر د

 دم هام موسرد «یودوش روهشم نادیضایر نیگ اي رتن وپ نیسیمداکآ

 .تشدگ رد مس یگلاس داتشهرد ۸۸

 ار شا ییانیب فداصت كي را رب یگلاس ۱۲ رد هک نیک ایرتن وپ

 ریثأت اب وا.تفای هار وکسم هاگشنادهب ۱۹ ۲ ۵لاسرد داد تسد زا
 نیا دد اد دوخ یضایر راک نیتسخن «فوردناسکا آ لواپ زا یریذپ

 لرط رد یل و درک ها را فوردناسکل ۲ یناگود ةيضق ٌهنیمز دد اهلاس

 نیب تدحو و :یژول وپوت و ربج وا یداک ٌةنيمز دعب نرق عبد كي
 ًةيرظن و لیسارفید تالد اعم ٌةيرظندب نآ زا سپ .دوب هنیمز ود نيا

 .دوب لامف اههنیمز op los pe eT UG هکدروآ یور لرتنک

هاگشناد زا اد دوخ یرتکد ٌهجرد ۱۹۲۹ لاس رد نیگ ایرتنوپ



۷۵ 

 ۰2۱ .سا : تف رگ قلعت ریز ,OW > palin دهنیا و زیاج هرخالاب و

psشیاهداکیارسب لوبدویل هاگشناد زا  biosو كيدوگ را 4  

 هب رتسجنم هاگشناد زا بو.یج.یپ ؛یکیمانید یاههاگتسد &
 ؛یهانتمیاههورگ یژول وموهوک و شیامن ٌةیرظن رد شت اقیقحت رطاحخ

«cl 3سیو  olدروفسک ۲ هاگشناد و نوتسنیرپ هاگشناد  él 

 .دادعا ٌةیرظن دد شیاهتیل اعف

 رشیف ةزیاج
 دوشیم اطعا دام یاهنمجنا Glands ةنيمک طسوت هک رشیف ٌءزیاج
 قلعت (یلک رب) اینرفیلاک هاگشناد زا " نمهل شیداهب ۱۹۸۸ لاسرد
 رامآ دد شزاتمم تاقیقحت رطاخ هب اد هزیاج نیا gad .تفرگ

 و:یرتاراپان یاهشور «یدامآ یاهضرف نومزآهژیوهسب و یضایر

 .تسا هدرک تف ایدد یاهطقن دروا رب ٌةيرظن

 اکیرمآ یضابر نمحنا دیدج یتا راشتنا یاهتیلاعف
 هومن ظممولانمعف ماندب دیدج ٌهلجم كي اکیرمآ یضایرد نمجنا

 نپاژ یضاید نمجنا ٌهلجم زا یتالاقم ةهمجرت هک دنکیم رشتنم

 یداح هلجم نیا .درادرب رد یسیلگنا نابز هب اد (؟نریداد )

 یفیصوت نابز هب یضایر دیدج یتاتیقحت یاههنیمز رد یتالاقم

 ماس هسب یدیدج هءعوسجم نینچمه نمجنا نیا .تسا

ces tee ope AF Ss pte University Lecture Seriesزا  

 .ددادرب رد اد هتسجرب نانادیضای ر

 اکیرمآ رد یضایر یرتکد نالیصحتلا غراف
 ۸۷-۸۸ لاسرد
 هاکیرمآ هدحتم تالابا یاههاگشناد رد ۱۹۸۷-۱۹۸۸ لاس رد

 یضاید مولعرد یرتکد ةهجرد تفایردهب قفوم رفن ۸۵۶ اداناک و

 یرتکد اکیرمآ یاههاگشناد زا رفن مد۴ دادعت نيازا .دناودش

 تسن یل د تسا رتشیب رفن ۲۵ نآ زا لبق لاسدب تبسن هک دناهتفرگ
 .تسا رتمک رفن اهدص ۰۷۵ ٌههد لیاوا یاهل اسهب

 دد و دنا ییاکیرمآ ریغ دارفا اهنآ 7۵۵ رفن ۸۰۴ نیا نیب زا

 نیا هک دوشیم هدسید یناریا ۴ مان ًارهاظ نانآ یماسا تسرهف
 nel رتمک رایسب هتشذگ یاهل اسب تست دادعت

1. Erich Lehmann 

 شبات ییحی/ اهشرازگ و رابخا

 هک یراثآ رطاخهب و تسا یت.یآ ما داتسا نونکا درک تفایرد

 .دوب رد اد لیتسا هزیاج تسا هدرک ادیپ كيسالک ةبنج

 :تفرگ لیتسا ةزیاجریز ةلاقم یارب اتود وا راک- نایجروسفورپ
On the foundation of Cominatorial theory, I. Theory of Mébius 

functions. Zeitschrift fiir Wahrscheinlichkeits theorie, und 

Verwandte Gebiete, 2 (1964), 340-368. 

 هاگشناد زا اد شایضاسیر یرتکد ۱۹۵۶ لاسرد اتود روسف ورپ
 رد هثسلف و یدرب راک تایضایر داتسا رضاح لاح ردو تفرگ لیبی

 3 ناماکشیپ زایتایبیکرت تایضایر ٌةهنيمززد اتور .تسا یت.یآ .ما

 شنا راکمهو نادرگ اش و وا یاهراک و دوشیم بوسحم ناداذگ داینب
 .تسا روهشم انود بتکم هب هنیمز نیادد

 یاهتیل اعف هک یرادی اب ریث ات ,bles ار لیتساة زی اجیرمگتن ومنید

 .درک تفایرد هتشاد اکیرمآ تایضایر هژیو هب تایضایر رد وا

 oi اوی آهاگشناد زا ۱۹۳۳لاسرد ار دوح یرتکد یرمگتنوم

 .تسا نوتسنیرپ دد یلاع تاعلاطم وتیتسنا داتسا و یمئاد وضع و

 تالیدبت یاههورگ نیون ةيرظن ناراذگ داینب زا یکی یرمگتنوم
 «نیالک سکیلف یاهراک هسب هنیمز نيا رد هیل وا تاقیقحت .تسا

 رطاحهب یرمّکتنوم و ؛ددرگ یمزاب هداکناوپ یرناه و ؛یل سوفوس

 ۲000۱0ونتها باتک فیل است و تربلیه مجنپ ًهلأسم دد شتاقیتحت

Transformation Groupsنیوت ٌةي رظن ناراذگ هی ابزا یکی نآ ونعهب  

 .دوشیم هتعانش تالیدبت یاههورگ

 ۱۹۸۸لاسرد ندنل یضایر نمجنا ریاوج
 ریذ حرشهب ۱۹۸۸ لاس رد ار دوخ زیاوج ندنل یضاید نمجنا
 .درک اطعا

 hls ay لوپ دوبل هاگشناد زا "لاوءیس.یت .یسهب ابلوپ ؟زیاج
 یسدنه و «یربج لیسنا رفید یژوا وبوت رد شمهم یاهدرواتسد

 .دش هداد

 هسب كيرا و هاگشنادزا " نیاتسب ا.یا.یب.یدهب ۲ كلیورب ؟زیاج
bleنیوانع تحت شتاال اتم  

“Notes on notes of Thurston” 

“Convex hulls, a theorem of Sullivan, and measured pleated 

  ۰.دش اطعا

  

 لیوهردنآ

 لافتسو دراجیر

Jobشورت اتکلأ  

 نوسیلک وردنا

 ارپیس یرب   اسراپ یلع

 مظتنم یعلض هدزیس و .مظتنم یعلض تفه ,هیواز ثیلثت

1.C.T.C. Wall 2. Berwick 3. D.B. A.Epestein 

 دیناوخیم هدنیا یاههرامش رد

 رج نشت گیب ۲ ی جا یلخ زا

 رلیوا

 نتوین یایپیکنیرپ

 یژولوپوت و هراکناوپ

 یضایر یاهنتم یرتویپماک ینیچفورح

 دلونرا اب هبحاصم

   نامیون نوف ثاریم
 



 ۷۶ ۱۳۶۸ نیدرورف .۱ هرامش .۲ لاس ,یضایر رشن

  

  

 اههمان

 رشتنم و هدید كرادت بسانم یسرد بنج یاهباتک و تایرشنمه
 .دوش

 یدواد یلع

 یضاید tale تاراشتنا زا باتک دلجیس زا شیب :یضاید رشن

 یاهباتک ناونعهب زین یناتسریبد نازومآ شاد یا رب هک اکپرم"

 یهاگشناد رشن زک رم طسوتیدو زب تسا هدافتسا لب اقیسرد بنج

 .دش دهاوخ رشتنم و پاچ "یهاگشنادشیپ تایضایر" یرسرد

 ناگد نناوخ زا توعد

 ؛یاهدش پاچ نتم چیه ایوگ هک تسا یاهیلب ale“ طلغ"
 ca ۳ نآ زا «قیقد مولع و یضایر ًةنیمذ رد ًاصوصخم

 ینیچفورح دنیا رفزا یتمسق ای مامت "الومعم هک اکیرمآ و اپورارد
 «یپاچ یاطحخ لوبف لب اف ن al je «دوشیم ماجنا ینیشام تر وصهب

 ره) تسا یریذو عطق اب یباتک زا هحفص هدزناش رد اطحخ كي

 عطقهحفص كي ربارب هد زا شیب «لوالاسدر یضای» رشن ًهحفص

 So tall ce ؛نازیم نیا هتبلا (.دراد بلطم یریزو

 نیا ذا رتشیب بتا رمهب یجراخ یاهب اتک زا یرایسب هنرگ و تسا
 تاراشتنا زا یباتک لوا پاچ "الثم .دسنراد یپاچ یاطع دح
 دایسب عبنم هک لدوگ افهگرف زا ناونع تحت دراوداه هاگشناد
 یاهپ اچ ٌةمانطلغ یهاوگ هب .تسا یضایر قطنم dnd رد یربتعم
 Nod شک طلغ كي هحفص جنپ ره رد طسوتم روطهب شا یدعب
 دایسب یضای» رثن ینف دوما و شیاریو نا راک ددنا تسد .دراد
 یلوقعم دح زا یپاچ یاطحخ نازیم هک دننکیم شالت و تبقارم
 دد .دشاب كيدزن یجراخ یاهباتک ددادناتسا هب و دشابن رتشیپ

 هب ار هدش هدهاشم یپاج یاهطلغ مینادیم مزال ام Sle نیع

 نیا ,دننک حیحصت ار دوخ هلجم ات میناسرب ناگ دنناوخ ع الطا

 هک ار ییاهاطعمینکیم اضاقت زیزع ناگ دنناوخ ٌهمهزا هک تسا

 دعب یاههرامش رد اي و دناهدرک هظحالم لوا لاس هرامش هس رد
 ایکی هرامش دنچ ره ات دنهد غالطا ام هب :دننک یم هظحالم
 .مينک جدد اد یپاچ یاهطلغزا یتسرهف

 تسا * نتم" زا رتهب *تفای"

 رشن موس هرامش ٌعلاطم رد هک دناسریم عالطا هب هلیسو نیدب
 : مینک ی م رکذ lo اهنآ هک تسا هدش هدهاشم tka boli یضایر

 یوحنیاهراتخاسباتک نومآ ریپثحب رد مج رتم.۱۷۵ ًاحفص ۱
 مزال .دراد نتمزا لقتسم یاهرمارگ !tle هل اسم هب یاهراشا

 یکساچ هک یاهناگ راهچ یاهرمارگ دد هک تسا رک ذت هب
 تفاب زا alot رمارگ عود ts رمارگ «تسا هداد هثارا

 «دشابیم AP 2) 04: F ةدعاق نآ رد هک هدوب

 یاهسالک زا یرصنع چیه چیه A یگیاسمه رد هک یاهن وگ هب
 دد .تسا تفاب زا slit Ii ءدوشیمن هدهاشم یناگژاو

 و هدوب تفاب هب دیقم هک دراد رارق لوا عون رمارگ «لباقم

 ۸4 و تسا 0,4۵( -+ 0,8, تروصب ۶ غدعاق نآ رد
 نیارب انب .دشابیم 0, و 0, یناگ ژاو یاهسالک تف ابهب دیقم

Context-Free Grammer (CFG)رما رگ دیاب ار  

 چیه هک "نتم زا لقتسم" هن و درک همجرت تفاب زا دازآ

 .درادن یکسماچ مود ع ون یاهرما رگ اب یبسانت
 یناگمه دیلک زمد یاهمتسیس یریگ هرهب دد ۰۲۱۳ ةحفص ۲

(PKC)حیحص تایلمع نیا فی رعت «یاهچیدد تایلمع زا  

 .دراد لاکشا نآ ٌهمجرتو هدشن كرد

 فی رش یتعنص یهاگشناد داهج

 یدرب داک یضاید هورک

 یسراف رد .میدا زگساپس امش تقد و هجوست زا :یضاید رشن

 تدابع كي ینعهب ددوم بسحرب دناوتیم "نتم" ملک زورما

 و ؛تحبم ای باتک كي لک یتح ای «فارگاداپ كي هلمج كي

 «دن راد مه اب یطابت را هک اههژاو زا یاهعومجم ینعم هب هصالح

 اد "یناگژاو یاهسالک" زا لقتسم رمارگ «"الثم و ؛دور راکهب

 یزاسورادناتسا ًانمض !دیمان نتم زا لقتسم رمارگ ناوتیم مه
 یزک رم یاهتمسقهب طوب رم تاحالطصا طقف هلجم نیادد اههژاو

 نیاذا ییاههژاو دروم رد و دریگ یمرب زد ار تایضایر یلصا و

 دیاب امش مود ٌهتکن ةراب رد .میوشیمن مجرتم ٌةقيلم ضرعتم «لیبق
 ینی هدش ماهبا نیا ثعاب یپاچ هابتشا كي *الامتحا هک تفگ

 .تساهدش باچ "ندرکدراو" تروصهب "ندرک نورا و"

 یناتسریبد نازومآ شناد یارب یضایر تایرشن
 ًهلجم هک متسه دهشم رد كي زيف یضایر ًةهتشد زومآ شناد كي نم

 مود لاس یارب یلو مدوب كرتشم لوا لاس دد اد یضاید رشت
 یارب یضاید رشن نوچ منک یمن دیدمت اد دوخ ارتش ۸ا رکید

 هددوآ رب اد اهیناتسریید یاهزاینو تسین هدافتسا لباق دایز نم

   اهیناتسریبد یارب ات دییامرف ذاختایبیت رت مدنمشها رخ .دنک یمن
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