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 Se only oy thes cle شوخ یراغآ اههزیگنا نيا
 دنمقالع نایوجشناد یلو :تسا هدنیآ هب دیما بجوم ربن یلعف

 ات دننک یراکمه هلجم اب تیدج اب دیاب یگنهرف تیلاعف نیا هب
 .دشابهتشاد موادت راک نیا

 تشه نيارد هلجم ینیچفورح ؛وحن رپ یرورم ۲
 و ۱۳۱۸) مود و لوا یاههرامش .تسین فطل زا یلاخ مه لاس

 هرامش زا و دش ینیچفورح مایبیآ ریرحت نیشام اب ۹
 دشجیار یرزبل رگپاچ و یرتویپماک یاهزادرپهژاو هک دوب موس

 ۸118 زادرپهژاو اب موس هرامش نتم .تفرگ رارق سرتسد رد و

 ار اهنآ و دندیچ 1 اب هناگادج ار اهلومرف :دش ینیچفورح
 رد یسراپ-1]): رگید مراهچ :رامش زا a نتم رد

 یاهتتم ینبجفورح یاربمزالتاناکما همه هک دوب سرتسد
 یاهتسیپیات ار ینیچفورح راک یلو .دراد سه ار یملع

 هک کتسراف هک تسا یتدم دنج اما .دندوب رادهدهع یاهفرح

 یسدنهم ةدکشناد رد ام زیزع راکمه)یسدق رتکد تمه هب

 :هتفرگ رارف ناگمه رایتخا رد (فیرش یتعنص هاگشناد رتویپماک

 اب رتشیبهچره قود لها نایوجشناد زا یرایسب هک هدش بجوم

 لصاح هرامش نیا ینیجفورح .دنوش انشآ یرورض رازبا نیا
 هقیلس و قوذ اب هک تسا هیریرحت تایه یاضعا زا یکی راک
 تساهدش ماجنا یاهژیو

Ltطسوت یدالیم ۲ ه و و لاس مینادیم هک روطنامه  

 یناهج لاس وکسنوی نامزاس و نانادیضایر یللملانیب هیداحتا

 هجون راک نیا فادها نیرتمهم زا .تساهدش مالعا تایضایر

 راک ترورض هیجوت و فیصوت و تایضایر ندرک یناگمه هب
 لاس یلم داتس زین ام روشک رد .تسا یاهفرح نانادیضایر

 یارب یتکلمم هبتریلاع تاماقم روضح اب تایضایر یناهج

 .تساهدش لیکشت یاهزیو یاههمانرب یرازگرب زا تیامح

 نیا رد ار دوخ صاخ شقن دیاب یضابر مولع هدکشناد هداوناخ

 رتسب نیرتسانم یضایر هلجم یطبا ار نيارد و دنک ایا هنیمز

 نیا هب نایوحشناد همه .تسا ییوجشناد یاهتبلاعف یارب

 .نادیم نیا و یوگ نيا .دنوشیم هدناوخارف تضهن

 تشاددای

 رشتنم هک تسا یضایرهلجم ٌ؛هرامش نیمشش نیا 1
 نآ تلع و نونکان ۱۳۷۳ زییاپ زا هلاسدنج یاهققو اب .دوشیم

 یبوجشناد تایرشن نیا راشتنا هار رد هک دوب ییاهعنام یکی

 :نایوجشناد نیب یتبغریب یعون یرگید و دوبهدش داجیا

 رد .تساهدیماجنا شخبدیون یماجنارس هب یمود نیا هک
 اب اموزل هلجم یلک حرط یاههدیا بلغا لبق یاههرامش
 یاری نیا دیاش و تفرگیم لکش هلجم نارواشم یراکمه

GL.هرامش نیا یلو ؛دوب یشوجدوخ مدع نیمه زا یشان هار  
 - ییاهن لحارم و ارجا ات اههدیا یحارط زا - لماک روطهب

 کیدزن شخبدیون رما نیا و تسا هیریرحت تایه راک لصاح
 .تسا یگنهرف غولب هب ییوجشناد ٌهعماج ندش

 امش رد یضایر ٌهلجم راشتنا یاههزیگنا «
on 0۱۳۸دوبهدمآ : 

 (oe لوا هر

 ملاع رسارس رد یضایر نایوجشناد زا یرایسب یارب
 دنچ دیاب هک تسا یمسر سرد دنچ زا شیب یزیچ تایضایر

 نآ زا و دروآ رس هی ار نآ و تخاس شدب و بوخ اب یلاس
 و دراد یمئاد یاهبذاج هدع نیا یارب تایضایر . تشذگ

 لافتفا تروص هب و دنکیم لابتد اج همه رد هراومه ار نانآ
 اهزار اب و تییاذج زا یب یلاعتشا « دیآیمرد ناتآ یمئاد
 " تایضایر " .هژیو رارسا و
 وبوخ یاهدادعنسا بذاج , هشیمه اهزارف و بیشن مغریلع

 ماگ رویعلابعص ام ابیز هاگرذگ

 ءهفرح هک تسا بینرت نیدب

 نیا هب هک تسا یروشرپ

 نایوجتناد قمالع زا یدومن هک " یضایر ؛هلجم "

woeنیا  

 یمک " فیصوت " دح زا اراپ هک تسا

 ۱۳ هبذاج " نيا زا یاهولج , تسا هدکشیاد

 نآ rk ۱ هلجم ۱

 ره میکوج یرتشیب یکیدزن تایضایر نتم هب و میراذگ رتارف
 تسا هدش ظثح یفیصوت همین , یفهمین ینابر دنچ ۰

 ههدورپ کسی زا هتفرگرب تالاقم رتکا هرامش نيا ,د
 یاهرانیمس رد اهنآ زا یخرب راک لصاح هک تسا یبوجشناد

 زا اههژورپ هنوگ نيا بانزاب , دناهدش هئاراهدکنناد یگتفه
 نوتم ای روخارف هب رگید یاهشخب . تساهلجم یاهتیلاعف مها
* تایصایر " لها ناگربخ زا نتفرگ دومنهر اي و تسا یشزومآ و کیسالک



 هب یهاگن
 هسدنه و باسح یاههلاسر

 انیسنبا سیئرلاخبش یئالع همانشناد

 یناجزوج دیبعوبا دحاولادبع هدوزفا
 یرمق یرجه مجنپ و مراهچ هدس

 یراتخم دوعسم

 phe we هب ییاننعایب یلوقهب .ندومزآ هرابود ینعی نآ هب یبانتعایب و اههبرجت نتشاد یورشیپرد ینعی ؛خیرات هب هاگن

 .دنک یم داجیا نهد رد یشیدناهداس یعون

 هیلبعامسا بتکم وریپ و یناریا یاهداوناخ زا وا .تساهدوب یناریا نانادیضابر زا و ناهج نارکفتم نیرتگرزب زا یکی انیسیلعوب

 .دوشگ ناهج هب مشچ :اراحب کیدزت . هنشفا هیرف رد یدالبم ٩۸۰ رد هک هدوب

 و شوه .تفرگارف ار تایضایر و بط و قطنم ؛یلتان هللادبعوبا دزن و درک ملع بسک اراخب رد یلعوبا هدش دای دنس هب انب

 زا دعب (!)وش اهنآ لح هجوتم دوخ هک» تفگ وا هب یلنان .دندیسر هک سدیلقا باتک ةسدنه ثحبم هب هک دوب یاهنوگ هب وا دادعتسا

 کرد و لیلحت و هیزجت ٌ؛دهع زا یلتان دوخ هک دوب یلاحرد نيا .«!منکنایب ار نآ یاطخ و باوص ات (!)نک ضرع نم رب نآ
 تافو یدالیم ۱۰۳۷ رد انیس روپ .تخومآ شیوخ درن - قطنم دننام - ار مولع زا یرایسب : یلعوبا .دمآ یمنرب باتک نآ بلاطم

 . تفای

 ریثات هنماد هک دندروآ دیدپ ناریا رد ینضهن دوخ (یسراپ نابز هب)میهعتلا اب ناحیروبا و (یسراپ نابز هب)همانشناد اب انیسنبا
 .تساهدشهدیشک رضاح رصع ات نآ

 انیسنبا یموجن و یضابر راثآ نیرتمهم .یصصخت هبنج زا هن و دوب یفسلف ٌهبنج زا رتشيب ,تایضایر هب انبسنبا هجوت

 . تسا (باسح) یتطامترا لماش نآ موس ءرج و هدروآ افش باتک رد هک تساییاهنآ

 .تایعیبط :تایهلا ,قطنم دننام .نامز نآ لوادتم مولع زا انیسیلعوب راثآ زا تسیاهدیکچ هبئالع تمکح اب یئالع همانشناد

 نیودت یارب ار یرد حیصف و لبصا یاههژاو و اهدامن و تاحالطصا .اهبنارگ رثا نيارد انبسیلعوب .یقیسوم و یقبطامئرا :هسدنه
زا ییاههشوگ هب ,هتشون نیا رد .تسا راکشآ الماک نآ شزرا زورما هک نانچ ؛تساهتفرگ رایتخا رد یسراف نابز زا هعومجم نیا



 ۲دیآ نآ زا هجنآ و ۱ندز رگید ردنا کی اهطخ ردنا اهلصا ندرکدای

 شانهپ و شازارد سپ ات دوب "شانهپ دنچ *شازارد هک دننک "وسراهچ وزا هک ,دوب نآ " نتشیوخ ردنا طخ ندز
 هک نادب .دوب ناسآ ندرکعبرم ار طخ *هدمآ هتسناد هطقن زا دومع دروآ نوریب هک هاگره و .دنوب طخ ۲ نادنج یکیره

bs,؛دننکب رگید یدومع دومع نآ ٌرانک رب سپ راگرپ ؟دنرب زاب طخ هکنادنچ دومع نآ زا و دننک یدومع طخ نآ  

 .دوب عیرم سپ دننادنویپب مراهچ علض سپ و راگرپ هب دنرب زاب طخ .طخ نادنچ مود دومع نآ زاو

 باسح شخب

 نوچ تسا شیوخ ٌهرانک ود همین .تسه هک یددع ره هک تسنآ تسا روهشم تخس هجنآ ددع تیصاخ زاو

 راهچ و شش همین وا هک جنپ هک نانچ ۱" ناصقن یوسهب یکی و ۱۱تدایز یوسهب یکی دوب رگیدکی دنچ وزا ۲" یرود
 و ؛دوب هرانک ود ار وا هک تسا ییاهددع زا لاح نيا و .یکی و هن همین و ود و تشه همین و بس و تفه همین و .تسا

 ؛دوب قاط "؟ الو رب ۲" رامش یاههناخ ددع هک هاگره .هرانک کی نآ همین وا ؛دوبن شبب هرانک کی دوخ ار کی نوچ اما

 مههب یگنایم هناخ ود ره .دشاب تفج شاههناخ ددع رگا و میتفگ هکنانچ دوب شیوخ LS yo das TS ۱۵ هناخ

 همین دنج یوو تسا جنپ یگنایم ,al تسا هت ناشاههناخ هن ات یکی را هکنآ لاثم .مههب دوب ناشیا هرانک ود دنچ

 :تسا هناخ ود ناشنایم و تسا تفج اههناخ ددع هک هد ان یکی زا نوچ دوب تفج ناشاهددع هک نآ و تسا شرانک ود

 .دنرگیدکی دنچ ناشیا یرود هک مههب رگید یاههرانک نینچمه و دنراهچ و تفه دنچ ناشیا و شش و جنپ

 و تسا دوجوم یزکرم هناخباتک یاههماننایاپ شخب رد ۲ - ۲۰ ة:رامش هب هژورپ نيا .هدنراگن هژورپ هب تسایهاگن هتشون نیا

 .نادنمفالع سرتسد رد
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 ۱۳۷۲۱ ناتسبات

 ینادنچ تهابش هجو «نادقطنم» .مدرم ُهَماع رظن رد .تساهتفرگرارق یرهمیب دروم رایسب هک تسییاههخاش زا «یضایر قطنم»
 فوسلیف یعون «نادقطنم» لمتحی :دنرادن یرتهب نادنچ رظن مه اهناوخ یضایر زا یتّیرثکا هنافساتم و درادن «نادیضایر» اب

 یبیجع یاهفرح هک فابیفنم بیجع دوجوم کی !هدز اج اهنادیضایر نیب ار شدوخ ییوداج هچ اب دنادیم ادخ هک تسا بیجع
 رد یاهرارگ دیوگیم تقوکی .تسا راکتسرد و یعقاو نانادیضایر یاپ و تسد رب ریجنز نتخادنا شاهدمع صضخت و دنزیم

 لخاد رد اههعومجمهیرظن یراگزاس تابثا هک دنکیم اعدا دعب یمک .شضیقن هن و تسا تابثا لباف شدوخ هن هک تسه باسح

 هتبلا) دناهدرزاین مه ار هچروم کی ناشرمع مامت رد هک ار ینتشادتسود و زیزع و مار یاه هعومجم فرح نيا اب و تسین نکمم نآ

 هک نیا هزات و درازآ یم ینخس هب (!دنیآ یمن باسح هب هچروم انیفی دناهدش «یگتفرگ سکداراپ» راچد هک رگید ینت دنچ و ُهگرِف

 :دنزیم تسد نيا زا یفرح و دروآ یم رد هب «مانک» زا رس تعامج نیا زا یکی یهاگدنچزآره .تسین یزیچ

 .دهد یم هحمتن ار 71( 1+(:(0۱1+1 یراگزاس 71" یراگزاس

Lah asیتهابش جیه ترابع نیا رخآ «دییوگب  a؟دراد دندوجوم لیصا نانادبضایر یاهراک رد و یعقاو تایضایر رد هک ییاهنآ  

 و دننکیم هارمگ مه ار یعفاو نانادیضایر هک دننزیم راکهب ییوداج نانچ هاگهگ «راتفگلابیجع» نارحاس نیا هکنيا همه زا رتدب

 عون زا یترابع نتفگ ًافاصنا رخآ .دنریگیم مه هزیاج اهنآ زا

 تسا 71۳ زا لفتسم (۱

 ؟دنداد زدلیف لادم نهوک هب ۱۹۱۲ رد شرطاخهب هک تشاد یراک مه

 رنه نتسکش لد» هک لیلد نیا هب افرص و ضامغا یمک اب هک دیدش یضار ؟تخوس اهنادقطنم لاح هب ناتلد ؟دیروطج

 ؟دبنک رختفم «نادیضایر» فیرش ناونع اب مه ار اه نادفطنم «دشابیمن
 رابتعا لدتسم نداد ناشن سکع هب اقافتا و تسین «هناعا بدج» و «مخرت بلح» هجو چیه هب اهرطس نیا نتشون زا فده اّما

 یاههخاش فیدرمه القا یاهخاش ناونعب یضایر قطنم یفرعم و دنیآ یم رظن هب هک اهنآ زا رتمک هن ینانادبضایر ناونعب نانادقطنم
 .تسا یضابر فولام و فورعم رگید

 لثم مه اجنیا دیاش ؟مینکیم تبحص یزیچ هچ هب عجار مینببب هک تسین هنالفاع امش رظن هب ؟تسیچ «یضایر قطنم» الصا

 یارب «بوخ» یریبعت میتسناوت رگا .تسیچ یک ررطن «قطنم» مینیب لا هک تسا روطچ :دیایب راک هب میمعت دا اهاجیلبخ
 ؟دیقفاوم .میریگیم « یضایر قطنم» یضایر هب ار نامه دیدحت teed ادیپ قطنم

 ؟تسین قلطم «اطخ» ؟دیضرتعم «ملع» موهفم هب ؟ارج ؟هن ؟تسا بوخ نیا .«درادیم نوصم اطخ زا ار نهد هک یملع »

 زیبمت بجوم هک تسا ییاهرایعم ٌهعومجم ؛نّیعم صخش کب یارب :قطنم هک میبوگب الثم ؛مینک یراکتسد یمک ار هلمج دیاب سپ
 رکف هک تسایبلاق ,تسا رکف هدنیالاب قطنم عقاورد سپ .دنتسه (دسانشیم صخش نآ دوخ هک یموهفم هب) تسردان و تسرد

 هدعاف :لوب جرج لوق هب و تسین یضایر رکعت فرظ زا رج یزیچ مه «یضایر قطنم» :سایق نیمه هب .دریگب رارق نآ رد دیاب
زا یسکرتمک اّما .دراد راکورس دعاوف نيا اب هک «ینادیضابر» :تسیک «نادقطنم» یضایر هعماج کی رد هک تسا مولعم الاح .رکفت



 شیپ ربص» و دینیشنب :دیورن و دیوشن «دومع» .دیلیام رگا مه امش .دباییمرد ار اه نادقطنم یاوه و لاح و راک ًاقیقد فیصوت نیا
 .دشکیم اجک هب راک دینیبب و «دیریگ

 لالدتسا و یزاس یعوضوم لصا یمیدق یاههنومن :هدش ماجنا یضایر رد هک تسییاهراک نیلّوا زا یضایر ندرک یقطنم دیاش
 ٌهيضق) دنرادن سدیلقا یاهراک اب ینادنچ توافت مه یزورما یاهتابنا زا یرابسب و دندوجوم سدیلقا یاهراکرد یجاتنتسا
 لالدتسا نیمه (یبرجت مولع هصاخ) مولع ریاس زا تاّیضایر ةرّیمم هجو دیاش .(دیروابب دای هب ار لّوا دادعا هعومجم ندوب یهانتمان

 همه مه نيا اما .دراد هّجوت شزرا لیلد ي نیا هب القا یضایر قطنم سپ ؛تسا «صاخ» دعاوق هلیسوب لوصا ٌهیاپ رب یحاتنتسا

 .تسین یضایر قطنم عوضوم

 هک دنیابیز ردقنآ اهنآ زا یلیخ هک) روتناک یابیز یاهراک .تسناد اههعومجم ُهیرظن ردب دیاب ًاتقیفح ار وا "دیسانشیم ار روتناک
 ؟دیوش انشآ وا یاهراک اب دیراد تسود .دروآ دوجو هب اههعومجم هیرظن رد یبالقنا (دنرادیم او نیسحت هب ار هدنتاوخ مه زونه

 :دییامرفب

 راینخا رد یهانتم ٌهعومجم ود هک دینکضرف .تسا هعومجم کی یاضعا ؛دع موهفم میمعت روتناک یساسا یاههدیا زا یکی

 هکنیا لیلد هب ًافرص هک اهوجشناد زا هعومجم ود لثم :دنتسین مهم ناتیارب اهنآ یاضعا یدارفنا تاّیصوصخ و تّیهام هک دیراد

 صاوخ یپ دیاب و دنتسین بلاج «یواست» و «ندوب هعومجمریز» رگید یدراوم نبنچ رد .دناهدش باختنا دنتسه «وجشناد»
 رظانت کی یتقو ؟تسا ربارب تقو هچ یهانتم ٌهعومجم ود یاضعا ٌ؛َدَع .اضعا ٌهَدع نیب ییاه هطبار لثم .میشاب یرگید
 تسسن ار یرگید زا وضع کی تسرد :یکی وضع ره هب هک دشاب دوجوم یاهطباض ینعی ؛دشاب رارفرب اهنآ یاضعا نیب کیهبکی

 یاههعومجم یارب ۱-۱ رظانت ةدیا زا الاح .دشاب دوجوم هعومجم ود نیا نیب اشوپ و کیهبکی یعبان :یضایر نابز هب و دهد

 الامتحا دروآ دیهاوخ تسدب ندرک رکف یمک زا سپ هک یجیاتن ٌهعومجم رد ؟دیسرب اجک هب دینکیم رکف .دینک هدافتسا یهانتمان
 :(میاهتفرگ اهنآ نیب ۱-۱ رظانت دوجو ینعم هب ار هعومجم ود ندوب «ددعمه») دندوجوم مه اهنیا

 !تسا ددعمه حیحص دادعا هعومجم اب یعیبط دادعا هعومجم ۱

 : تسا ددعمه ایوگ دادعا هعومجم اب یعیبط دادعا هعومجم )

 ؛تسا ددعمه تسا یعیبط ن ناشهفلوم ره هک یبترم یاهییاتود هعومجم اب یعیبط دادعا هعومجم (۳

 ؛تسا ددعمه شدوخ زا (یهتان) زاب ٌهلصافریز ره اب یقیقح دادعا هعومجم ۴
 ؛تسا ددعمه (۰, ۱) اب [۰.۱] ۵

 یعیبط دادعا اب مه ۸۱ ال ۸۱ ۱1۰۰۰ ؛دنددعمه یعیبط دادعا ٌهعومجم اب مادکره هک دنشاب ییاه هعومجم oly 4۱ رگا )1

 : تسا ددعمه

  (Vvتسین دذعمه ابوگ دادعا هعومجم اب یفیقح دادعا هعومجم :

  (Aتسیب ددعمه شیاههعومجمربز همه ُهعومجم اب یاهعومجم چیه .

 هدیا و صاخ ییابیز رخآ یاتود و دنراد یصاخ کینکت یدعب یاتود .دنتسبن بیحع نادنج لّوا یانراهج :صاوخ نيا نیب زا

 و ۸ هعومجم ود یارب :مینک عضو یصاخ دامن ندوب ددعمه یارب دییابب .دروخمیهاوخرب اهنآ هب مه زاب هک یهجوتبلاج 9

Sal yal aS تسنیا ۷ یاجب باختنا تلع .دن > (9. ۱.۰۰.۱ میهدیم رارق ۰ :انمض .«دنددعمه 13 و .1» ینعی [Al = |B 

 اهدامن نيا اب .تسافورعم یلانیدرا لدم هب و هتخاس ار نآ نامیوننوف ناج هک تسا یعیبط دادعا یاهعومجمهیرظن لدم عفاورد

 هک مینک تباث ميهاوخیم الثم  de gers bwدینک هاگن ریز عبات هب ؟تسین ؟تسا لکشم .تسا ددعمه حیحص دادعا

fle) { i زر 7 
r= j . 

  ۲۱ (۸ال سد

 ؟تساشوپ و ۱-۱ هک دیراد لوبف

 :دنک یم راک ريز عبات یموس یارب الثم .دننکیم هدافتسا اه هقح نیمه زا مه یمراهچ و یموس و یمود

sie tyletyt) .)2,۷( < 2+ ۲



 نیب هک موددجرد "هرّیغتمود یاه یاهلمجدنج اهنت هکنيا الثم ؛دراد یبلاج صاوخ و تسا فورعم ۱روتناک زاستفج هب عبات نیا

Moe VHD Blow yw xuدنتسه (و.ت) و (د.ر) دننکیم  (هب بلاج مکح نيا Bacaتسا فورعم "ایلوپ -رتویف ). نیا رتکت اب 
abمینکیم فیرعت :یگداس هب ؟روطج .میزاسب بن دوخ و س"* نیب ۱- ۱رظانت ميناوتیم یتحارب  

)2, (۲ - )۸۰۷( 

 ۰ > ۲ یاربو

 هو هرم وار

 مه تحار نادنچ هک) زاستفج ندوب اشوپ و ۱-۱ یسررب .تسه مه عبات نيا دشاب اشوپ و ۱-۱ زاستمج دوخ رگا هک تسحضاو

 .(!تسا یمسر الماک غالبا نيا) دوشیم راذگاو امش هب نیرمت ناونعب ( تسین

 :تسا رتبلاج ْمکح نیا رتیلک ِتروص .دسریمن نهد هب تحار نادنچ شاهدیا و تسا «رت یکینکت» یمک یمجنپ

 .[5| < | ال («)۱۰6 # ٩ و دشاب یهانتمان یاهعومجم .* رگا

 باختنا 5 - (هو,...,تم) زا ار تیپ۱ ۰ > ۱ره یاربو ۲۱ 6  مينکضرف :تسا روطچ نیا دینیبب ؟مینک هچ ؟تسیچ نانرظن
 اه i oy La Ver xj گ هر هاگنآ ذ چ ز رگا هک تسا ۵ زا یاهعومجمریز 1 > (»۰۰۰,,۱.۳) .تسا یهانتمان 3 نوچ .مينکیم
 :(هدش فیرعت .* زا عبات) دیروطچ ریز عبات اب .«مينزیم اج»

 و > ۲ ۲۱
f(e)= 4 Fj eS ajiyy.i > e 

ro ore 

 هب وضع یهانتم دادعت ندرک هفاضا هک دوشیم تباث یتحارب = ٩ € SU {a} Sal a رگا هک نیا هب تفد و عبأت نیا رّرکن اب

 .درادن نآ یاضعا ٌهدع رد syle یهانتمان هعومجم کی

 نیا .تسا رتلکشم یدوجو یاهمکح زا دننکیم نابب ار مدع هک ییاهمکح تابثا الومعم :دیراد ار هبرجت نیا مه امش دیاش

 مادکچیه دنتسه یتِیصاخ ندروآرب دزمان ءوفلاب کیره هک یرامشیب یابشا نایم زا هکنيا تابثا :تسا هجوم یدح ات عوضوم

 دردهب یضایر یاهراک زا یلبخ یارب هک یبلاج هداعلاقوف کبنکت .دشاب یتحار نادنچ راک دیابن دنتسین تیصاخ نآ یاراد

 هدیا نيا) هدرک هدافتسا ییابیز هب نآ زا طقف روتناک یلو .دنهدیم تبسن روتناک هب ارنآ هک تسا " یزاسیرطق کینکت دروخیم

 هک هیارآ کی رطق یور یاه هیآ رد :درک فیصوت تروصنیا هب ناوتیم ار کینکن نیا .(تسا «* دنومیر -آوبد لپ » هب قلعتم
 عفاوب ؛دننکیمن ظفح ار صاوخ همه لک رد اّما .دنراد ار رطس ره صاوخ اعضوم هک دنزاسیم یاهلابند .دنتسه هلابند شیاهرطس
 !دننک یم فارتعا «ناشدوخ درومرد»

 فوسلیف لسار دنارترب هک «لسار سکذاراپ» یدعب و تسا «متسه وگغورد نم» ترابع تسدنیازا مکح نیرتفورعم الامتحا

 تسین دب .هتخاس هگرف هاگتسد نتخیرمههب یارب :هتشونار " یضایر لوصا بانک دهتباو ثرون درفلآ هارمه هب هک یسیلگنا روهشم
 نیا هب و دزاسب قطنم یارب یهاگتسد aS تساوخ .نانادیضایر یاه «دوشیم هدهاشم» ندرک یمسر یارب aS بلئوگ هک دینادب هک

 دلج لسار یور لگ رطاخهب هک یایدلجود راک .باسح ینابم باتک رد وا .دنک فیرعت ار هعومجم یعونهب دیاب هک دیسر هجبتن
 نایب !دزاسب هعومجم هگرف ات تسشن و درک هیارا یتیصاخ مه لسار .دوبهتفرگ تیصاخ فدارتم ار هعومجم .دشن پاج شمود

 هک ار سکره شیر و دشارتیم .دشارت یمن ار ششیر شدوخ هک سکره شیر هک تسه یایناملس درم :یاهدکفهد رد

 ؟دراد شیر وا دوخ ایا .دشارت یمن ؛دشارت یم ار ششیر شدوخ
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 طرشبانب زاب ,دشارتن ار ششیر رگا .دشارتیمن ار ششیر طرشهبانب athe ار ششیر شدوخ رگا :تسیچ لکشم هک تسامولعم

 :تسنیا سکداراپ نيا قیقد تروص .میسریم ضفأنت هب تلاحودره رد سپ .دشارتیم ار ششیر

 ۱5 2 کدن و 5 ع 5 هن تروصنیارد .5 > 12 : 2 # 2) دیهد رارف

 .دشاب تسرد دیاب ودنيا زا یکی القا هک یتروصرد
taeددعمه 77 و ب هک دهدناشن هکنیایارب الثم ؛دنعون نیمه زا مه دز رخآ مکح ود تابثا رد رونناک هک یا «هنادرمناوجان»  

 تسا ددعمه هدش لیکشت دنرادن ٩ مقر هک یدادعا زا هک [۰, ۱) زا یاهعومجمریز اب بد سپ ؛دنشاب هک دنکیم ضرف دنتسین

 8(1) >ع ۰ الثم سپ .دنکرارقرب ار ۱-۱ رظانت cpl هعومجم نیا هبب زا عبات مینک ضرف .(تسه روط نیا نوچ)

 .۲ هنرگا و ميریگیم ۳ ار ا ؛دوب ۲ الثم هرز رگا :میزاسیم روطنیا ار اه 8: الاح .تسا تشه ات رفص ماقرا زا یکی هرز ره هک
 قرف ما ۶ مقر رد F(t) ره اب اّما ؛دشاب اه [(:) زا یکی دیاب سپ ؛درادن مه ٩ مقر و تسه [۰,۱) رد هک تسایددع ۰

 ضرف :دینک هاگن یرخآ تابثا هب «درادن یراک هکنيا ؛اباب یا» هک دیدقتعم رگا ؟دوب روطج .تسا / ندوباشوپ ضفان نيا و دراد
 / و تسا X هعومجمریز 5 نوچ .5 > (» 6 ۲ : 2 ۶ [(2)) مینکیم فیرعت .دشاب اشوپ و ۱-۱ یعبات [: ۸ P(X) مینک

 سپ ؛د # [(5) -> 5 هک دهدیم هجیتن و ع 5 نوچ .هن ؟: ع 5 ؟دراد 5 اب یاهطبار wes f(s) = 5 هک تسه ه ع ۲ سپ اشوپ

 اد f(s) =S aris [(6) هک تسبن روطنیا تلاحنیارد اما .« 2 5 امتح

 یمود و تسا لدوگ هب قلعتم هیضق نیلا .دینیبب ار قطنم یساسا یاههیضق زا اتود یکی هک دیاهدشهدامآ اجنیا ات منکیم رکف
 .مینک تبحص -- متسیب نرف لا همین نارود یاوه و لاح ٌهرابرد یمک لدوگ هیضق زا لبق دیراذگب .یکشرات هب قلعتم

 رطاخب دیاش) تربلبه .دروآ باسحهب تسیب نرف لیاوا و هدزون نرف رخاوا نادبضایر نیرتگرزب ناوتب دیاش ار تریلبه دیوید
 زا ناوتیم ار تربلیه تاداقتعا .دنک تباث مه ار تایضایر یراگزاس هک دش دنمقالع (هسدنه یراگزاس تابثا رد شمیظع قیفوت

 میناوتب دیاب مینک تباث ار یضایر یراگراس میناوتب هک دشاب انب رگا هک دیمهف (یتسردهب) تربلیه .دیمهف شفورعم یاه ینارنخ
 :دنک تباث oT ضیقن ای و مکح دوخ اي هلحرم یهانتم رد مکح ره یارب هک مینک هیارا متبروگلا کی

 ار ۲۴ + ۱ تروصب لواددع یهانتمان دوجو اب "ینورهکشام -ریوا تباث تیمصا لثم هاوخلد هدشن لح ٌهلاسم کی
 رد دیاب اهنآ لح هک میراد نیا هب یمکحم داقتعا ام .دنسریم رظنهب ینتفایانتسد لیاسم نیا دنچره .دیریگب رظنرد

 .دوش هجبتن یفطنم ًافرص یاهدنیارف زا هلحرم یهانتم رد
Jeol Ulنوناق تسا یندادخساپ لاوس ره هک نیا ای تسا تایضایر رّیمم تفص ًافرص هلاسم ره يريذبلح  DS 

 ؟ تسا نهد ِتعیبط يندشانادج

 یادن نیا .دننکیم راک یضایر رد هک تسایناسک یارب یوف یاهزیگنا یضابر هلاسم ره یریدمشح هب نامیا نیا
 :ینکادیب صلاخ لالدتسا اب ار لح یناوتیم وت .نک ادییار شلح .دراد دوجو یاهلاسم :میونشیم هراومه ار ینورد

 .مبرادن «تسناد میهاوخن» تایضایر رد اریز

 ود اب لیما .دنومیر-آوید لپ رتگرزب ردارب دنومیر-آ وبد لیما یقنم تاداقتعا هب تسایشتکاو تسناد میهاوخن هب تربلیف ٌةراشا

«ignorabinusy 4 @ ignoramusy «jy 9¢de ole۱۸۷۲ رد و دنراددوجو لحنیال لیاسم مولع رد هک دوب دفتعم ادیدش  

 تفهر» ناونع اب یاینارنخس رد ۱۸۸۰ رد و درک داریا «* یعیبط هفسلف یاهتیدودحم ٌةرابرد» ناونع اب یا ینارنخس هرابنیارد

 :« تسنادمیهاوخن زگره» ای «مینادیمن» مییوگب ميناوتیم طقف اهنآ خساب رد هک دنکیم حرطم لاوس تفه «۱* ناهج یامعم

 ؛هدام و یژرنا رهوج )\

pole Lin (1 
  

lim, ey (3 + + +... + - ۱06 ( ۲ 
 مینادیمن ام ۷ ۱

 تسنادمیهاوخت زگره ام"

Uber die Grenzen des Naturekennens* 

Die sieben Weltratsel’*



cf؛تعیبط ییاغ تلع  

 tte کاردا اشنم )۵

 ؛رکف اشنم 17

 .رایتخا (۷

 .دنتفریذپ ار اهنآ یرابسب و تفرگرارق یاهدرتسگ ٌةعلاطم دروم لبما یاههاگدید
 هک ینامز .دوبهدرک داریا نرق رییغت ماگنه رد ار شاهباطخ وا .دوب دنومیر-آو بد ینیبدب لباقم ةطقن تربلیه ینیبشوخ

 ؛دوجو نیا اب .هدز ییاهفرح نینچ ییاوه و لاح نانچ رثا رد وا هک دسرب رظنهب روطنیا هک تسانکمم و :دوب هنانیبشوخ اصوصخم
 ۱رثوارب و تربلیه نیب یلادج ۱۹۲۰ ٌههد رد و دشادیپ گرثزْیاه تّیعطقمدع لصا هک تشذگن یدنچ .دش ضوع اوه و لاح

 رد شاهناخ رد شیگتسشنزاب للع ٌةرابرد ییویدار یاهبحاصم تربلیه ۱۹۳۰ ربماتپس متشه رد .تفرگرد تاعوضوم نیمه رسرب

 :درک درط تابضایر زا ار تسنادمیهاوخن رگید راب کیو دادماجنا گربزنیئوک

 :مینک یم رارکت ار نامدوخ راعش ام .هناهلبا ِتسناد مبهاوخن زگره یاجب
 مینادب دیاب ام

 .تسناد ميهاوخ ام
 .تسوا ربقگنس شخبتنیز یناملآ هب تسنادمیهاوخ ام ؛مینادب دیاب ام ترابع نیا

 وناثب باسح ارنآ هک) یعوضوملصا باسح رد هک دیوگیم هیضق نیا .تسا تربلیه یاهفرح هب یخسای عقاورد لدوگ هیضف

 ار شقح اههنیمز همه رد ابیرقت هک یناملآ روتامآ نادیضایر .نامشارگ نامره هک دنچره .دنهدیم ناشن ۸ اب و دنیوگیم
 هک تسه یمکح (دنیوگیم یراگزاسبب ارنآ هک) یّداع اتبسن یطیارش اب (هدرک حرطم وناثپ زا رتدوز ار لوصا نیمه «دناهدروخ»
 هک الاح ؟دنکیم هچ -وجحلص یدوجوم ناونعب- نادیضایر .طیارش نیا رد .بوخ .دنتسین تابثا لباق شضیقنهن و شدوخهت

 و مینکیم هفاضا ناملوصا هب ار شضبقن ای و شدوخ اي (!تسا یحور رازآ ٌهیام افرص) ررض هن و دراد یعفن هن مکح نیا مینادیم
 Can دیوگب دنلب ییادص اب و دتسیاب هک تسنیا لدوگ شقن :ناتساد تمسق نیارد ؟تسابوخ .دوشیم لح «لکشم» نيا

 نینچ مه زاب لوصا زا یهانتم دادعت اب هاگتسد ٌهعسوت اب ینعی .دننکعفر ار لکشم نیا دنناوتیمن هاگتسد یهانتم یاهشرتسگ ,مقاورد
 چیه سپ ؛دنکیم نایب ار شدزخ یریذبانتانا هک دزاسیم یروط ار مکح نیا هک تسنیا لدوگ ٍرتبلاج راک .دندوجوم ییاهمکح
 ,Ve ادعب ؟لیلد .دهدهجیتن ار مکح نبا و دوش هجیتن لوصا زا هک تسین یمکح

 یلومعم یضایر هاگتسد هدنیامن بیترتهب [ وا دبنکضرف .کچوک طیر کی طقف ؟دراد تربلبه راک هب یطبر هچ لدوگ ٌهیضق

 رد یتابثا ینعی) یضابر ینابا رگا مکح ره یارب دهدب ناشن هک دوبنیا تریلیه فده .دشاب « ییاتیهانتم» تایضایر هاگتسد و

 هک دوب نیا درک تربلیه هک یا«هدهاشم» .دراد دوجو رم یارب مه (۱" رد یتابثا ینعی)«یباتیهانتم» یتابثا دشاب دوجوم بج یارب (|

FSIرگا هک روطنیا تربلبه رظن زا زاب ؟روطج .تسایندشتباث مه |" رد دوشتباث | رد هک ربچره :دنکتباث ار 1 یراگزاس دناوتن  

 مه آ رد 2م .درادربرد متسیسریز ناونع هب ار ۲۰۱ نوچ سپ .تساتسرد ۷ رد oy BY als تسرد ۲ رد و دشابتسرد ارد م

 و تسین وگغورد شندوب یباتیهانتم تلعهب " نوچ .دتفایمن راوگان یافتا نیا ؛دنکتباث ار | یراگزاس دناوتب |" رگا .تساتسرد
 تربلیه «دبال» الوا هک داد ناشن لدوگ .تساتسرد 1 رد م ًامتح سپ ؛دنشاب | رد دنناوتیمن بت و م یودره دشاب راگزاس 1 رگا

 .دننکتباث ار یراگزاس دنناوتیمن یوف یفاک ردفهب یاههاگتسد اینا و تسین تسرد مه نادنچ

 ندید ؛(ندینش یارب) امش ٌهلصوح رد هن و تسا ( نتفگ یارب) نم ٌلصوح رد هن اعفاو لدوگ ٌهيضق قبقد تابثا و تروص دنچره
 نابز ندرک یباسح .هیضف هّیلوا ةدیا .(!. .. دنامب ؟یسک هچ یارب) تسه مه بلاج یّتح و تسین فطلزایلاخ نآ تابثا حرط
 ؟دنتسه یلکشهچ (باسح ی)اهلومرف !یتحار هب ؟روطج .دهدیم تبسن اتکی یددع یمکح ره هب هک لکشنیا هب ؛تسا

 :الثم دامن یهانتم دادعت زا یهانتم یاههلابند

 3 مه

 تسرهف رد .(طباور :رتهب ترابعهب ؛ای) اه" لومحم یاربب. ۰ ۰۳: ۰1", یاهدامن و (. ۰.۰۲۱۰۸, ) اهرّیفتم یارب ییاهدامن مامضناهب
abs WLیارب میراد هک اهدامن نیمه .دهدیم تبسن ار شیدعب وضع .دن وضع ره هب هک یعبات :تسا « یلات» یعضومکی  

NA 
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 تسا 5 ۰ تروصب ۰ عن ره و میسیونب ضیقن و فطع و یدوجوروس بسحرب میناوتیم ار یقطنم ترابع ره نوچ .دنبفاک باسح

 صاخ ٍدُک کی ءالاب یاهدامن زا مادکره هب .(:"*۱ - ۵۳5 و تسا ینامه ه* سپ :شدوخ یور راب» ٌزادنا هب ه ریکت ینعی ۶")
 ره هب .۸ .« AS و تسا ۱ 3 دک سپ ؛میهدیم تبسن تشه ات کی دادعا اهنآ هب تسارهبپچ زا هک روطنیا الثم !میهدیم تبسن

 میراد هک ییاهنآ هب ار نآ رد دوجوم یاهدامن ؛لومرف کی ندرکدک یارب .مینکیم ریظن ار ۱۵ + ۲:۰: ره هبو +٩ ۲: مه 2:

 (۲ زا عورش) یلاوتم لوا دادعا یامن ار اهنآ (تسار هب پچ زا) و میسیونیم ار نآ یاهدامن زا کیره دک دعب و مینکیم لیدبت
 الثم ؛میهدیم رارف

 ۷۵ )2۵2 و و به ح هم + ۱)

sx,))ده داد مد( ع )۸ ات =  

 :دنربز رارفهب هطوبرم یاهدامن یاهدک .تسا لداعم

"۲,۱  ( O LOVE VPP Ur VAL TVA 

 اب تساربارب (مییوگیم لومرف لدوگ ددع ارنآ هک) هطوبرم ددع نیاربانب

  ۷ /۱1۱"«:«# +7۳" ۷ ۰/۱/۱/۷آ/چ) مچ+چذچ+)ج)+ص ۱ /۱پآپ/۹آ+آ ۱/۱ / ۱ ۱6 ۳۱۲۱۳

 زور حبص ات سپ ,بوخ ؟دیآ یمن ناتشوخ .دبنکیسررب ار قوف ددع ٌةوالعب کی ندوبن ای ندوب لّوا ؛یتاقیفحت راک کی ناونعهب)
 ددع دشاب ام نابز ميالع زا یاهریجنز 6 رگا دعبنم .(!دیناوخب دنلب ۱۰ ةياپرد رد ار ددع نيا هک دیراد تقو ناتیلیصحتلاعراف

 هک میرادن ییابلًالثم .درادن یتّیمها چیه فولأم دعاوق قباطم (۰ ندوب «تخاسثسرد» اجنیا رد .ميهدیم ناشن [61] اب ارنآ لدوگ

 میسیونب
Yr,3[ =  ={ 

TN Shy Gord GP ghee) Came ph Sle Gy ce dee WS ae تسه ام نابز رد یریجنز .نيا اریز, 
 .(میرادن

 « ِتابثا دشاب لومرف « رگا .ميزاسب تاثا یارب یلومحم ميناوتیم الثم .ميهدبماجنا میناوتیم هک تسه اهراکیلبخ الاح

 رب ۲۳۲1۳ هدعاق لامغعا هجیتن ای و تسا ربتعم مکح کی اي م: ره نآ رد هک (2.....,) لثم ماکحا را یاهعومجم ؟تسیچ

 .دشاب لوادادعا بترمهلابند. .. ۲ - ۳ نسب >- ۲ هک مينکضرف رگا .تسا م دوخ مر هوالعب و (0,...,7۱:-۱) یاضعا زا انود

 تسار لومحم نیا :مینک فیرعت روطنیا ار Prov(m it) لومحم ميناوتیم سپ .میمانب 7 LSS pled ... رب 1 ددع مینأوتیم

Vales) culمینکفیرعت رگا .دشاب » لدوگ ددع اب یلومرف تابئادک »» ددع (رگاطقفو)رگا (تسا رارقرب » و: نیب ۱:۰۰ ٌةطبار  
 .دهدیم ناشن نامهاگتسد رد ار ج لومرف یریدپتابثا عفاورد Pr([y]) هاگنآ ۲۳([م]) ع ده ۳م» (ه, [م])

 یبالقنا و یساسا هیضف ود تابثا ات هدنام (یزابیروص عقاورد ام راک یارب) یزاسیروص یمک طقف دینک رواب ؟دیدش هتسخ

 ره یاضعا زا یهانتم یاههلابند و ن نیب هک دیتسنادیم رگا :منکیم بیذکت ار مندوب رضفم مه نم .دینیبب ار یضایر قطنم
 ریگلد الاح .دوبن مزال تمحز همهنیا یراذگدک دوحو ندادناشن یارب دراد دوجو ۱-۱ رظانت شرظانتم يهانتمان هعومجم

 !درک ار اهراک نیمه دیاب تسرد مه متفگ هکیزیچ نيا تابثا یارب ,دیوشن
 هجیتن  رگا .اهنآ جیاتن و لوصا زا یاهعومجم ینعی .دشاب "" هبرظن کی 1 مينکضرف .دوشیم «نشخ» یمک راک اجنیا زا

 .هوالقب .دشاب هیرظن شدوخ هک 7 زا یاهعومجمریز ینعی .دشاب 1 زا یاهبرظثریز 5 مینکضرف .1 ۲ 6 میسیونیم .دشاب 7 لوصا
 ناشن ۱۵2۳ اب ارنآ نیازادعب هک)اههعومجم يعوضوملصا هيرظن ار 7 ميناوتیم الثم ؛هدش ماجنا 5 رد نامیراذگدک مینکضرف
 .میراد جایتحا مه رگید عبات کی .(؟دیاهدرکن شومارف هک ار "۸) یعیبط دادعا (يعوضوم لصا)هاگتسد ار ٩ و میریگب (میهدیم

ula = Modus Ponens‘**دوشیم هجبتن اب .بج و ج + ۷ زا :ییانثتسا . 
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 ًامتح Sb g 81S aS cS. «sub; ([yz], m) = [:] هک مینکیم فیرعت روطنیا ار ۶ عبات 2 ع (2۱,۰.۰,.2) دينک ضرف

 و 5 یارب هدش یروص اما .دنشاب ۳۶ و ۳۲۵۷ لثم ۳۲۶ و ۳۲۵۷۲ مینک ضرف .تسین تسرد ًاموزل عوضوم نیا ake CLIT م

 :تسایسررب لباق یناسآ هب ریز یساسا یاهمکح تحص الاح .]

 )۳۳ )۲۱([مآ]) ٩۳ بم دج 1۲۳

 ۳ + ۳۳ )۳۳۳)]۸[([( (DY)([م]) 5۳

S+ Prr([y]) 4 Prr(fe > v]) > Prr({¥]) (Yr) 

 Prr([y]) 39 4S cal sage y pe لکشم مهنیا .تسبن تسرد ًاموزل DV سکع :دراد کچوک لاکشا کی «هاگتسد نیا
 :میراد Yo .هدمآ

 تروصرد .م یاهریغتم يقاب ینعی) دشاب 2 م دازآ رتیغتم اهنت و دشاب ۲ نابز رد یلومرف م2 مينک ضرف .(یزاسیرطق مل )هیضف
 SE ۷ هج م([]) هک تسه ۷ هلمج .(دنشاب روس هب دّیقم .دوجو

v(sub,(z,2)) 4S oy glyمیراد ٩ رد اریز ؛5 ۳ # + م([]) هک مينکیم اعدا . > 0 و »۰ > [62] ۵2 >ع : 

 .([¥]) m)) + y(sub,([9z], m)) + y([9m])  vج 6 ج مانی( ۶

 دعومجم مییوگیم هک دیشابهتشاد رطاخ هب ,هبضق زا لبق .مينکتباث ار یکسرات ٌهبضق میناوتیم و میتسه یبوخ تّیعقوم رد الاح
 . > (» : 2(۷)) هک دشاب 2(۸) لثم یلومرف رگا تسا ریذپفیرعت ۸

 .تسین ریذپفیرعت باسح رد ۸ .۸ > ([2] : تسا باسح رد یتسار مکح «] مینک ضرف .(قدص يريذپانفيرعت ) هیضق
 باسح رد یتسار مکح « رگا . +ج -2[(۷]) هک تسه « ,یزاسیرطق مل ربانب .دنکفیرعت ار ۸ «(2) لومرف مينکضرف .ناهرب
 .میسریم ضقانت هب مه دشاب غورد < رگا ًاهباشتم .[2] ۶ ۸ سپ #([ع]) اما ؛[2] < ۸ .دشاب

 رتدیفم نتشاد دوجو تابثا یارب نآ زا «تبثم» هدافتسا و تسین بلاج نادنج pie تابثا یارب یزاسیرطق مل زا هدافتسا

 ریز ٌهيضق هب ,دیکوکشم رگا .تسایفنم یناسنا مه تّیعضو نیرتتبثم رد .نادقطنم (هک دسریم رظنهب روطنیا ًالقا) اّما ؛تسا

 :دراد ییانعم هج «تبثم دربراک» هک دینیبب ات دینکهاگن (لدوگ تّیمامتان لوا هيضق)

 ار شدوخ یریذپانتابثا هک تسه م ٌهلمج .دشاب باسح لماش یروص ٌهیرظن کی ۲ دبنک ضرف .(تّیمامتان لوا هیضق )هیضق
 هکنانج دنک یم نایب

 ITH م دشاب راگزاس 7 رگا ۱

(X۰1 7 دم یفاضا یطرش تحت  

 رد م ینعی ۰۲ -۳۲۴/[م]) هاگنآ ۳ ppl .[ ۲ م هب ۳۳۲ ([م]) میراد هک تسه بم یزاسیرطق مل زا هدافتسا اب .ناهرب

 .ضفانت .تسین یندشتابثا ]

 ار یزیچنینچ ۲*یراگزاسس طرش .تسین ینعمیب مه یلیخ هک) تسا 1۱ سکع یرارقرب .مود تمسق یفاضا طرش
 .تسا ضقانتم ۲ یراگزاس اب هک ۲۲ + ۰2۱ سکع ربانب سپ ؛3۲ ۳۳:([م]) ۲ تم رگا .(دنکیم باجیا

 !هناهلبا ریغ ِتسناد ميهاوخن زگره کی :دوب تربلیه ٌةمانرب گرم سوفان .هیضفنیا ؟دیدید ار تثم دافتسا ؛ًفاصنا
 ناشن 00۳ اب ارنآ هک)۲ يراگزاس .دشاب یهاوخلد طلغ ٌهلمج ۸ دینکضرف .تسا هّجوتبلاج مه تّیمامتان مود هیضف

 ؛دشابهتشاد ریذپانتابثا هلمج کی لقادح رگ ااهنتورگا تسا راگزاس هّرظن کی ًالوصا اریر .تسا ٩ یریذپانتابثا لداعم (میهدیم
 .تمدج > >۸[(۳7۳]) سپ

 TH Cont .(تّیمامتات مود unas ) هیضق

 THE م هج 007 مينکیم تباث .دشاب لبق هیضق هلمج نامه م مینک ضرف .ناهرب

 سپ ؛5 ۲ ۸[(:۳]) - ۳جا[م]) ۳ ربانب سپ St Prr(fA > y]) DY pL TE A < 9 نوچ
Prr([A])م + -۳::([م]) اما .5 ۲ > ۳:۲([م]) ب 7  we SFبم + -۸[(۳]) میراد  St y+ Cont (gig SF 

  

 .دنوش تباث ۲ رد ماوت 32--() و... ۱(۰) ۰(۰۷) هک تسین دوجوم 2(۷) لومرف چیه هکنیا ۲

۱



 ۰.۱۳ و ۲۱ و ({Heh Uglies LS Pro(fp]) > Pro({Prr(fe}) 0۲ ربانب ,سکعرب

 St Cong + م ینعی 5۲ ۳۳۲([م]) + ۲۳([م۸ تصم]) سپ 5 ۲ ۳:۲([م]) ح ۳۳([ح م])

 :تسنیا هیضق نيا یابیز هجیتن و
SF Conr > Contyscony «4a 

 59 ۲ Cony 4 =Pry([Conr]) میراد cal SF Cont 6 y 4S مینادیم و S + Cont + -۳۳([م]) هک میراد . ناهرب

 5 ۲ مچ 4 Contyscony 43395 F Conr + > Prr([- Conr + Al) ینعی

Gulمه ار ۲ هب «تسین راگزاس 1» ندوزفا زا هدمآ دوجوب هاگتسد یراگزاس ؛مينکتباث ار 1 یراگزاس رگا ؟دیوگیم هچ هجیتن  

 .(!مدیسرپ ار ناتلاح) ؟ تسا روطچ .!میاهدرک تباث

 :تسا ۱۷ بل ًهيضف .تیمامتان مود ٌةيضق هجونبلاج یاههجیتن زا رگید یکی
 1 ۲ بم رگا اهنت و SITE Per (fel) +e (ol ةیضق )هیضق
 ead .تسا راگزاس ۲ +-وت نوج .مينکهفاضا 1 هب ار حوت ميناوتیم سپ +۲ ۷  مینک ضرف :سکعرب .تسایهیدب =< .ناهرب

 ؛تسا -۳۳۲([م]) لداعم (هدجب-ر > -۳۳۳([م + ۸]) یفرط زا اما .۲۷ تم ب (00ب-ي دهدیمهجیتن تیمامتان مود

 ٍ TH >Prr([e]) < م هجیتنرد
 .تسا تابثا لباق اعفاو .دنک اعداار شدوخ یریدپتابثا یاهلمج رگا هک ینعی

 تسابلاج ؟دراددوجو تیمامتان مه هرمزور تایضایر رد ایآ هک هدوب حرطم لاوس نيا درک تباث ار شاهیضف لدوگ هک ینامز زا

 .(میمانیم هعطق 7 هب [1/]* زارفا ار )دشاب ۰ ”(re aA زا یعبات ۴ و [۸7]" > (۳ |۱۱ ) دبنکضرف .هلب هک

Sam LH OMاتبسن مییوگیم .دشاب بن زا یهانتم یاهعومجمریز ۸1 رگا .دشاب تباث [/] یور ۲ رگا میمانیم ۲ یارب  
 زا ۴ زارفا ره یارب SUM A (AYE میسیونیم ۸1 < بس و دنشاب یعیبط یدادعا ۸ و» و « رگا |71 > ۷/1/) رگا تسا گرزب

 :میراد الاح .۱//| > ۸ و تسا نگمه 1 یارب هک دشاب ۱7 زا ۶ گرزبأتبسن ٌهعومجمرپز :شخب » هب
 .1/ 2 (۸) هک تسه ۸1 « ب .یعینط ی ۸ و» و ء ره یارب .هرازگ

 :رت میراد ol آ زا و

 .تسین تابثالباق ۳۸ رد قوف مکح .دیضف

 و دیریگب یهاوخلد یعیبط ددع :تسه مه یرتهداس لاثم .دنتسین مک نادنچ دادعاةیرظن رد ماکحا عون نیا هک تسا بلاج

oy pow Lolیانبم رد ًایوق ار راکنیا .دیهدب همادا ار راکنیا و ۲ یاهناوت عمج تروصهب مه ار اهامن و دیسیونب ۲ یاهناوت عمج  

 ةدش هتشون ۲ یانبم رد ًایوف Cul) raw ode y VOTO RTE VAM HE a HG Se ؛میمانیم نتشون ۲

 و (دوشیم لیدبت ۲۳ ۱*۳ + ۱ هب یلبف ترابع) دیراذگب ۳ ۰۲ یاجهب اجهمه ۲ یانیم رد ًایوق زا لصاح ترابع رد .تسا ۵

 مک دحاو کی لصاح زا و دینک لیدبت ۴ هبار ۲ ًاددجم .دیسیونب ۲ یانبم رد ًایوف ار لصاح و دینک مک دحاو کی لصاح ددع ز \

 رادنارک ؟دنکیم لیم تیاهنیب هب ؟دراد یتشونرس هچ هلابند نیا . اده یلع سف و دیسیونب راهچ و یانبم رد ایوف ار لصاح و دینک

 رفص ٌهلمج نیلوا.۴ ز زا عورش اب الثم ؛دیوشن ی pl ناتدوخ زا یلیخ !دوشیم رفص هرخالاب :اهفرح نیا زا رتبلاج یلیخ ؟تسا
 لانم نیا .دیآ یمنرد ۳۸ زا مه مکح نيا اما .تسا هداس اهلانیدرا اب مکح نیا تابثا .تساهلابند ما ۳ » ۲۴۰۲۱۵۳۲۱۱ - ۲ ٌهلمج

 باسح هب اهتابثا نیا ندرک نکمم یارب یلصا و تخاس ۱" اهمتیروگلا یریدبنایاپ یاهتابنا ٌةعلاطم رد ۱۸ نیاتشدوگ ار
 .درک هفاضا یتامدقم

 ۰۱۹۰ ۰ رد نانادیضایر یللملانیب هرگنک رد تربلپه هک دیاهدینش دبال ؟دیتیپب تخبدب یاهمکح نیا زا مهزاب دیراد تسود

 تربلیه مهد ٌهلأسم ,نایم نآ زا .دندرکصخشم ار متسیب نرف یضایر تاقیقحت یساسا طوطخ هک درک حرطم هلأاسم هس و تسیب
 زا ؟دنک نییعت ار یهاوخلد یتنافوید ٌهلداعم یارب ار یعیبط باوج دوجو مدع اپ دوجو هک دراد دوجو یمتیروگلا LT هک دوب نیا

 یروب :سور ناوج کی ۱۹۷۰ رد هرخالاب .دنرتفورعم نوسنیبار ابلوج و منتاپ یرلبه و سیوید نینرام هنیمز نیا رد راک ناورشیپ

 یفاب و هدرک لح یگلاستسیب رد ار هلأسم نیا جیوسابتام هک دینادب تسیندب .درکلح یفنم خساپ اب ار هلأسم نیا ,چیوسابتام
 hii‘ دوجو مدع ای دوجو ٌهرابرد هک mol یاهریغتم ٩ یاهلمجدنج نالا هلمجنم ؛هدوب هیلوا تابثا ندرکهداس تهج رد شیاهراک

  

 شا ۲

R.L. Goodstein ‘4 

Termination Proofs**



 ؛یعیبط دادعا هعومجمریز ره یارب هک تسانیا چیوسایتام راک کانتشحو جیاتن زا .تفگ ناوتیمن یزیچ نآ یارب یعیبط
 .دناهعومجمریز نآ یاضعا ًاقبقد شریداقم شیاهربغتم یفنمان و حبحص ریداقم یازاهب هک تسادوجوم (هریغتمدنچ) یاهلمجدنچ
 لوا دادعا هعومجم :(بجاصم رتکد نایب اب) هک دندرکتباث ۱۹۷7 رد هرفنراهچ تعامج کی :درک دوشیم مه «تشز» یاهراک

 یقنمان حیحص ریداقم عیمج ءازاب 2.8 ۰۵ ریغتم ۲۷ بسحرب لپد م۲۵ هجرد یاهلمجسب تشم ریداقم هعومجم رب تسا قبطنم

Ap ye 

 (+ ۱()۲-[سع+ + -و]۲-[(و+ ۲و+ ۸۲+ ۱) برد ج۲ - [۲84دمدو+ 2 - ۳]6-[۱۱/+6(۲)۱+ ۲)4+۱()۲+

 ۲]۲-۱- [ع۳ (ع+ ۲)(ه+۲]۵۲-۱+۲)۱- [(۲]2۲-۱+9۲)۱-6۲- [۱۹۳۲نگ (ه۱-۲)+ ۲۲-۱ -[((مج یا (همآ -6)) ۲ -
\)(n+¥dy)"+\—(z+eu)"]'—[n4+l +0—y]'—[(eT— VT + Vm "]" [aie \—l-i]* —[ptl(a—n— 1) 46(Yan+ 

Ya—n'—Yn—Y)—ml]"—[g+y(a—p— \)+5(Yap+ Va—p" —Yp—Y¥)—2]*—[z+pl(a—p)+t(Vap—p*— \)—pm]"} 

 (!دینکهیزجت :درادن ثحب یاج ًالصا رگید یکی نيا)
 مورب یضایرقطنم لابند یدج ًاتبسن روطب هکنيا زا لبق یّتح .نم صخش یارب .مییايب نوریب ینف یاهراک یایند زا یمک

 تّیصخش لدوگ (مدوبهدید تراویتسا یاهراک رد بیرغ و بیجع یلکشب ار هیضق نيا تابتا حرط نیلوا هک ناتسریبد یاهلاس)

 .هدشن مک یزیچ «نم یاههاگدید زا یلیخ رییغت و نام (oe امر تشذگ دوحو اب ؛مارتحا و هجوت cals هدوب یمارتحالباق و هجوتبلاج

 رد یلوحت ًاتقیقح هک یاهیضف ود ؛ درکزاغآ هیضق ود نیمه اب تایضایر رد ار شهار ۰۱٩۳۱ رد .یگلاس جنپ ب و تسیب رد هک یناوج

 نیرتگرزب زا یکی ناونعهب .تربلیه هک میروایب رطاخهب تسیفاک ایاضف ل نیا تیمهآ کرد یارب .دندروآ دوجوهب یضایر یایند

 رد اهزورنآ هک یناسک بلغا هکنیا رتبلاج و تشاد یرظن هچ .(اه نک لح هلأسم نیرنهب زا یکی .یترابعهب) اهنادیضایر
 هک دوبهدش ادیپ یسک الاح .دنتشاد تایضایر تّمامت ةرابرد ار تاداقتعا نیمه مه (لسار لثم) دندرکیم راک یفسلف یاههنیمز

 نیمه رد .دنتسه ناممشج یولج تسرد اهنیا ؛تسین مزال بیجع یاهاج رد نتشگ .بیجع یاهزیچ ندرکادیپ یارب تفگ ی م

 !باسح

 هیرظن کی ًهعوضوم لوصا زا یاهجیتن هلمج کی دهدیم ناشن هک) تّیمامن هبیضف تابنا .دوشیمن هتسب اجنیا لدوگ هدنورپ

 هکیلاحرد) 7۳ اب ۲۱راتسویپ هتفایمیمعت ضرف و ۲" باختنا لصا یراگزاس تابثا و (دشاب تسار هیرظن لدم ره رد رگا طقفرگا تسا

 باختنا لصا هب یهاگن دییایب .دنتسه وا هّجوتبلاج و یندنام یاهراک زا (تسنادیمن تسرد ار یمود .فوسلیف ناونعهب :شدوخ

 .ميزادنیب

 :تسیچ مکح نیا ؛رابرد ناترظن

 .تسایهن نآ زا زیامتم وضع ود ره کارتشا هک دشاب یهتان یاههعومجم زا یاهداوناخ 72 > (۸: : : 6 1) مینک ضرف

 COA: = {zi} foo dm shy Sigg de تسا دوجوم (" > 12: : : 6 7) لثم یاهعومجم

 هکنیایب دراد دوجو یاهعومجم هک دیوگیم مکح نیا :کچوک لکشم کی طقف ؟دراد دوجو نآ رد یبیجع زیچ دینکیم رکف

 دنوشیم هتخاس یاخ روطب هک ییاهزیچ دنیوگیم هک) 7۲ لوصا اب هسیافم رد .دیوگب نآ نتخاس یگنوگچ ةرابرد یزیچ

 ینعی دنتسه نآ یاضعا اهنت ۲ و , هک تسه یاهعومجم .دنشاب هعومجم و ۲ رگا :بترمان تفج لصا لثم :دناهعومجم

 تسنرا هب بوسنم باختنالصا حیرص یدنبتروص .دشاب زیگناربثحب دیاب القا مکح نیا ( تسا هعومجم مه (,۲) عقارد

 روتناک و درک حرطم ار لصا نیا (لیسنارفید تالاعم برد ۱۸۹۰ لاس رد یاهلاقم رد) وناثپ وا زا لبق دنچره .تسا ۲۲ ولیریث
 دادعا هک درک ضرف راتسویپ ؛زادنا نیبعت یارب ,تخاس ار شیهانتمان یاه"" لانیدراک ُهَیرظن رونناک یتقو .تسنادیم ارنآ وا زا لبق

 «تسین یزیج هکنیا؛هزات ؟تسا لکشهچهب بیترت نيا هک دینکرّوصت دیناوتیم .درکآ ؟ بیترتشوخ ناوتیم ار (راتسویپ) یقبقح
 یکی نیمه طقف !دوب لّمحتلباقریغ اعقاو رگید یکی نيا .درک بیترتشوخ ناوتیم ار هعومجم ره هک درکتباث ۱٩۰۴( رد)ولمرست
 راک هب (میقتسم ریغ) ار لصا ن نيا البق هک دندوب مه یناسک .نانمشد cel ow AS op بلاج .دشارتب نمشد یک هک دوبیفاک

 .دوبدقتعم لصا ضبقن ندوب زیمآ ضفانت هب هک وا .دشاب یدژراه نآزا .دروخرب ْنیرتبلاج دیاش .گیل یرناه لثم .دندوبهدرب
  

AC = Axiom of Choice™? 

GCH = Generalized Continuum Hypothesis!’ 

E. Zermelo’ 

 تساههعومجم يسن يگرزب رایعم یعونهب هک ددعمه یاههعومجم کرتشم تّیصاخ۳

  ۰۷۷6۱ - ۲۴.دشاب وضع نیرتکچوک یاراد نآ یهتان هعومجمریز ره رگا دوشیم هدیمان ببترتشوخ بترم ٌةعومجم کی

۱۴



 دوجو راک نیا یارب یلیلد چیه و ؛دوریم نیب زا تایضایر یاهشخ نیرتبلاج دوشن هتفریذپ لصا نیا رگا هک رظن نیا بار لس
 .درک باجم درادن

 :تسنیا باختنا لصا ییولمرست ِتروص

 یارب دک تسادوجوم f :3 > Ue Ai عبات .دشاب یهتان یاههعومحم زا یاهداوناخ ۶ ۳ 7 {T مینک صضرف

f(A) € Ard eT 

 یلبق طیارش رد 7 دینکضرف) دهدیم هجبتن ار نآ نیا هک تسا مولعم ؟تسا لداعم یلبق اب تروص نیا دینکیم رکف
 .هدشن ضرف نتشادن کارتشا ,ییولمرست تروص رد هک تسنیا یساسا لکشم ؟روطچ سکعرب ؛(دیریگب [(۸:) ار 2: ؛دنکقدص

cel sl»رگا .مینکیم هدافتسا (:] » ۸. زا ۸: یاجب .دنزیامتم اهسیدنا نوچ :میراد یساسا و هداس کینکت کی اهراک عون  

SI Bh aS coe Ce paren oll GLE gly gag ipelate godry WB) eed Bi = {i} x Aiاه9: زا کیره اب نآ  

 .میریگیم F(Ai) =a; Ve دن ع اب و۶ 61 هک (,د:) تروصب ؟دنتسه یلکشهج 6 یاضعا .تسا یوضعکت

 یاهطباض چیه هکنیایب «میراد ار عبات کی دوجو یاعدا هک تسانیا ؛تسا عبات فیرعت زرط .لکشم هک دیاهدرک تّقد ًامنح
 نامه لثم .میرادن «لصا» هب یجایتحا چیه تسا 4: زا وضع مادک ًاقیقد /(24:) هک مینادب هک تقوره .ميشابهتشاد باختنا یارب

 }2{ ع ۶ ره یارب :میریگیم روطنیا ار باختنا عبان .دشاب یوضع کت 7 وضع ره رگا ؛النم .هدش فیرعت الاب رد هک یعبات

2 < ((1)12. , 
 ؟روطچ .تسا تابثا لباق باختنا عبات دوجو مه دشاب یهانتم 2۶ رگا الثم ؛دنراد دوجو مه یرگید هجوتبلاج یاهتلاح

 میناوتیم سپ ,تسادوجوم 5 رد + کی القا تسا یهتان » نوچ 7 > (3) الثم .دشاب یوضع کی 7 رگا :ارفتسا اب

 یواسم ار 2۱ .7 > (۹....,5یب») و دشاب تسرد یوضع-» ُهداوناخ ره یارب مکح هک دینکضرف الاح .ميريگب 5(7) > «

{S\,.-.,Sn}۶ عبات .دندوجوم 7۲ و 7, یارب بیترتهب 7, و [, باختنا یاهعبات .ارقتسا ضرف هبانب ؛7+ = (8,+۱) و میریگیم  

 باختنا عبات ۶ یارب f تساحضاو درب ۱) > (گرب») و ؟(5:) > لوادن) 65 6 ۶۱ ره یارب :مینک یم فیرعت روطنیا ار

 . تسا

 لاثم .میرادن باختنا عبات اموزل ؛مينکضوع تسایهانتم 7 وصع ره طرش اب ار تسایهانتم 7 طرش رگا هک تسا بلاج

 :تسا لسار هبقلعتم «فورعم
 تسا دوحوم یتیعم هدعاق اهشفک زا (een یارب we) ge یهانتمان و میراد شفک تفح یهانتمان دینک ضرف

 .تسین دوجوم یاهدعاق نینچ اهباروج یارب یلو (مینکیم باختنا ار تسار هگنل تفج ره زا الثم)

 و (دراد یناور و یصخش ُهبنج رتشیب هک)۲* تّیلوبفم :درک یسررب ناوتیم تهج ود زا ار یلصا ره عقاورد و) باختنا لصا
 لصااب یایند رد یبوخ صاوخ هچ مینيبب دیاب .باختنا لصا ِبْیلوبقم یسررب یارب .(تسا یروص افرص یراک هک)یراگزاس
 .دنتسین تسرد نآ نودب یابند رد هک دنرارقرپ باختنا

 دبضف و لر مل لثم یدیفم و فورعم یایاضق ؛دراد یفلتخم هجوتبلاج جیاتن و لداعم یاهتروص باختنا لصا
 لصا «تبثم» جیاتن نیب .دنلصا نا فورعم جیاتن زا (یعبات زیلانآ رد) ۲" غاناب- ناه ٌهيضف و (یژولوپوت رد) ۲" فونوخبت

ad cate Ugly) obلاس تسیبو درک تباث انآ یکسفونروک ریمیزاک راب سیل هک) نرز مل دیاش (!دنتسین لدوگ  
 هطبار کی رگا تسا ۲۸بترم ارج هعومجم کی مییوگیم .دشاب رتهدیافرپ همه زا (درکفشک ارنآ ًاددجم نر سکام دعب

 Sl (CS) مییوگیم "ریجنز کی ار ٩ زا (" ٌةعومجمریز ,دشاب بّترمائرج یاهعومجم (5, <) رگا .دشاب دوجوم نآ یور بیترت
 لامیسکام 77 6 5 .2 < ۰  ع 7 ره یارب هاگره مییوگیم 7 یارب ۲۱ الاب نارک ار« ع 5 ۰1۲ < 5 رگا .دشاب ۳۰ بترمالماک

 .( دنشاب رتکجوک 77 زا همه هکنیاهن ,ميشابهتشادن رتگرزب ۱» زا ینعی)1» > 7 دهدهجیتن 7 < 7 ۰ 6 ٩ ره یارب رگا دوشیمهدیمان
  

Plausibility "? 
Tychonoff™* 

Hahn - ۲ 

Partially Ordered ‘4 

Chain™* 

ordered™®دشاب رتکچوک یرگید زا یکی نآ زیامتم وضع ود ره زا [هاداار . 

Upper Bound™*



 :تسنیا نرز مل ِتروص

 .دراد لامیسک ام وضع دشابهتشاد الابنارک نآ رد ریجنز ره هک یهتان بّترم اترج هعومجم .(نرز مل )هیضق
 زا مادکچیه زا --ًاصخش - نم .دشاب نامدوخ نیب) تسه اههعومجمهَیرظن باتک ره رد ابیرقت و تسا لّصفم نرز مل تابثا

 هقالع دروم یدایز لامتحا اب هک دنکیم هدافتسا ۲۲ یهانتمارت یاههلابند زا نم ٌةقالع دروم تابثا ؛دیآ یمن مشوخ لومعم یاهتابثا

 مل ِتساررس و یعون یاهدربراک زا بلطم نيا تابثا .دهدیمهجیتن ار باختنا لصا ؛نرز مل هک دینادب تسبندب .(!دوبدهاوخن امش

 میهدیمرارق .دشاب یهتان ییاههعومجم زا یهتان یاهداوناخ 7 مینک ضرف :تسا نرز

 7 - (۶ : تسا ۶ زا یاهداوناخریز یارب یباختنا عبات )

 تسحضاو .(میاهتفرگ بترم یاهجوز زا یاهعومجم ينعمهب ار عبات)مینکیم بترم ار 2۰۶ < و رگاطقفورگا ۶ < و فیرعت اب و
 نارک ان یاضعا زا ریجنز ره هک ميهدبناشن تسیفاک الاح .دنراد باختنا عبات 7 زا یهانتم یاههداوناخریز اریز ؛تسین یهت 2ب هک

 القا هک ییاهزیج همه ینعی یاضعا همه عامتجا« و دشاب © یاضعا زا هاوخلد یریجنز ( مینکضرف .دراد 2 رد ییالاب

 رگا Az ye fy هک تسه ۱ Ec or Ht, yy) Eu مینک ضرف : تسا عبات ب هک تسامولعم .دنتسه ( یاضعا زایکی رد

 مش سکعرب) ۱ < ۲ مینک ضرف رگا ۲ < لب ای < : ای دوب ریجنز ۲: نوج .(2,۷۱) 6 ب هک تسه : 6 2,۷۱(0۱) ۷

 .تسا عبات سپ ؛۷۱ > 1« .تسا ek fr oye (tyr) 6 ۲ و (2,۷۱) © fe fy < ۲ نامفیرعت هبانب (درادن یفرف چیه

 رارقرب نرز مل طرش سپ ؛تسا ( یاالابنارک عفاورد سپ :تسا ةعومجمریز 7 وضع ره .تسا ( یاضعا همه عامتجا ۶ نوچ

 ۶ نماد رگا اریز ؛تسا 2 daw f نماد هک مبنکیم اعدا .(دینکن یطاق یلبق اب)دراد ۶ لثم یلامیسکام وضع 2 ,مل هبانب .تسا

 هطباض اب ار 7 ال (5) زا ۸ عبات رگا ؛دراد و لثم یباختنا عبات تسا یهانتم یاهداوناخ (5) Gye iS 6 7 - 7" و دشاب ۲ الثم

J f(z), 2 6۲ _ 
nz) ={ g(z), z=S 

 ضقان onl SEF op if Fh یلو ؛ < ۷ و تسا 7 زا یاهداوناخریز یارب یباختنا عبات ۸ هک تسحضاو مینک فیرعت

 : .تسا 7۶ همه ۶ ٌهنماد سپ تسا ۶ ندوب لامیسکام

 ناشن .مینکیم بترم ارنآ یبسانم بیترت اب و ميريگیم یبوخ ٌهعومجم :دنلکش نیمههب نرز مل ٌ؛دافتسا دراوم ٌهمه ابیرقت
 یارب لامپسکام وضع نیمه بلغا .میریگیم هجیتن ار لامیسکام رصنع دوجو مل مکح ربانب و تسارارفرب مل طرش هک میهدیم

 نارگن دینادیمن ار اهمکح زا یضعب موهفم رگا)الثم .دنهجوتبلاج تایضایر رد مل نیا جیاتن همه ًابیرقت .تسا بسانم نامروظنم
 :(دید دیهاوخ اهسرد رد ار اهنآ ريخرکذ رگید ِتفودنچ دیوشن

 ؛درک بیترتشوخ ناوتیم ار هعومجم ره ۱
 ؛( تسا دوجوم یرگید هب یکی زا کیهبکی یعبات هاوخلد هعومجم ود ره یارب الداعم) دنا هسیاقم لباق لانیدراک ود ره ۲

 »+ ۸ > ۸ - ۵,۸(۸) .دنشاب یهانتمان لانیدراک ود ۸ و  رگا (۳

 ؛دراد هیاپ یرادرب یاضف ره (۴

 ؛دنددعمه یرادرب یاضف کی یاههیاپ همه ۵

 ؛دناشن یهیدبان لامیسکام لآ هدیا کی رد ناوتیم ار هقلح کی یهیدبان لآ هدیاره 7

 ؛دناشن یربجهتسب ینادیم رد ناوتیم ار نادیم ره (۷
(A؛(فونوخیت ديضف) تسا هدرشف یبرضلصاح یژولویوت اب هدرشف یاههعومجم هاوخلد برضلصاح  
 - ناه ٌهيضف) دادشرتسگ اضف همه یور یکعبات هب ناوتیم ار یرادرب یاضف کیزا ییاضفریز یور یطخ يعبات ره ٩

 ؛(خاناب
 هکنانچ عباوت زا یاهداوناخ 7 و یهانتم یاهعومجم 27 و دشاب هاوخلد یاهعومجم 5 رگا (۰

G)7 رد نآ درب و دشاب 5 زا یهانتم یاهعومجمریز * هنماد / ع 7 رگا  

 WEF ۶ ۱ و( ۶ رگا (زز)
(iii)دشاب 7 زا یوضع نماد رد 5 زا یهانتم هعومجمریز ره , 

  

۱ * 
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 .(ودار باختنا مل) f\x < 7 میراد xX لثم د زا یهانتم ًهعومجمریز ره یارب هک تسادوجوم ز : 5 ب E عبات هاگنآ

 .دنبیجع ًاعقاو باختنا لصا جیاتن یضعب .هنًاعفاو ؟مینک مهم تهجیب ار یبوخ نیاهب ملو لصا هک تسین فبح ؛امش رظنهب
 : :هیضق نیا لثم

 ؛تاعطف نیا ندرک بترم اب هکیروط درک مبسقت یهاننم هعطق دنچ هب ناوتیم ار هرک ره .(۱۹۲۴ ,یکسرات - خاناب ٌهيضق ) هیضق

 .دیآ یم تسدهب مجح مه درک ود

 لئافار و تسیفاک راکنیا یارب هعطق هن هک درکتباث نامیوننوف هک دینادب تسیندب .دیاهدشن بجعتم یلبخ زونه رگا ؟دیروطچ
 !درکتابثا ار هعطق جنپ طقف تیافک نوسنیبار

 رد ریذپانهزادنا یاههعومجمریز هک دهدیم ناشن ًافرص و تسین دوجوم یضقانت جیه هیضق نيا رد ,لومعم رّوصت سکعرب
 تسرد ریذپهزادنا یاههعومجم یارب طقف تسا نآ یارجا مجح عمج ربارب مسج مجح هک مکح نیا .دندوجوم یدعبهس یاضف

 هک تسه یرتهداس زیچ ,ضوعرد .بلاج (هتشون عون نيا یارب القا) هن و تسا هداس هن شتابتزج همه اب هبضق نيا تابثا .تسا

 .[*. ۱] زا یریذپانهزادنا هعومجمریز :دنکیم هیجوت ارنآ یعونهب
 هکیروط ۲ 6 7۶ < ۳() و دشاب یهتان یاهعومجم .۲ دینکضرف .متفگن یزیچ هزادنا موهفم ؛رابرد نم :دیشخبب طخ دنچ

 هزادنا عبات (یفنمان یقیقح دادعا هب 2۶ زا) ار« . - 4 6 2 هاگنآ 4 ع 7۶ رگا ول, ۸: 62 .دنشاب 7 رد ۸۱, ۸۷,۰... رگا

 مال, 4:) > 2 .ع(۸:) .تسا یهت نآ زیامتم وضع ود ره کارتشا هک 7 زا (4۷,۰۰۰,,4۱) ةداوناخریز ره یارب رگا میمانیم
 و (یدعبهس یاضف رد) مجح هزادنا لثم ییاهعبات .تسا ۸, ((.0)) - 9 - « فیرعت اب گیل هزادنا عبات فورعم یاههزادنا زا

 .دنتسه هزادنا عبات مه (/ نامه عقاورد game یاضف رد) لوط و (یدعبود یاضف رد) تحاسم هرادنا

 ؛یقیفح ددع ره هک دیروایب رطاخهب .تسا هّداس نآ نتخاس و تسا یلاتبو هب قلعتم [۰.۱] ریذیانهادنا هعومجمریز لاثم

 LS 7 - اب رگا د: -ب ب :مینکیمفیرعت روطنیا [۰. ۱] یور ار - یزرامه ةطبار .تسا [۰.۱] زا یوضع و ابوگ یددع عمجلصاح

 میریگیم وضع کی زارفا نیا وضع ره زا :باخننا لصا زا هدافتسا اب .دنکیم زارفا یزرامه یاههدر هب ار [۰. ۱] .هطبار نیا .دشاب
 مینکیم فیرعت ۳ یایوگ ددع ره یارب .تسین ریذپهزادنا هک مينکیم اعدا ؛تسا [۰, ۱] هعومجمریز M .ميزيريم 8 رد و

 هوالعپ و دنروطنیمه مه اه ۸/۰ دشاب ریذپهزادنا ۸۶ رگا .تسا هّیوسلایلع و یارب لاقتنا نوچ .۸/ - (7 + ۲ : ۳ 6 ۸]

 ,M ره سد (۷)  ه رگا ۰۸ ۲, - 0 دنشاب زیامتم یایوگ دادعاه و ۲ رگا.۸ فیرعت هبانب .دنراد یواسم یاههزادنا

 ریز ,تسین نکمم هک تسارفص ٌهرادنا یادجمهزا یاههعومجم زا یعامتجا یقبقح دادعا هءعومجم سپ .دراد رفص زادنا مه

 ۸ < [۰,۲] نوچ .تسا کی و رفص نیب ایوگ یددع » هک دشاب ییاه ۸ همه عامتجا ربارب ,۸ مینکضرف .۰[/:۸, ۱]) > ۱

 یهانتمان عمج ینعی ؛* < ۲ < ۱ هک تسا ییاه۰ یاههزادنا عمج ربارب ۸ ةزادنا هزادنا فيرعت هبانب یفرط زا اما ؛مبر (4) < ۲

 .تسین ریدپهزادنا ۸۲ سپ.(!)۲ دع >ت اّما .تسا تیاهنیب هک یواسم Gade یقیقح ددع

 AC cadly JAC هک 2۲ زا یلدم نتخاس یارب لدوک !ede ta .درک منخ ۱۹۳۹ رد لدوگ ار باختنا لصا یراگراس ثحب

ol 49 (GCHیلدم 7۳ مینکضرف .تسا ۲" ینتخاس یاههعومجم زا هدافنسا .(7۲ یارب یلدم دوجو طرش هب) دنشاب تسار  

 دشابهتشاد دوجو اههعومجم زا یلامینیم هدر دیاب .دنتسه فلتخم ۲" یاهنامتخاس دوجو نماض 7۳ فلتخم لوصا نوچ ؛دشابهتشاد

 cowl ZF لدم اب .میریگب یهت زا عورش اب ینتخاس یاههعومجم هدر ار اب رگا سپ ؛دشابهتسب یاهعومجم یاهنامتخاس تحت هک

 .دشابهدشهتخاس 2 زا لمف 7 رگا ار < »  :دوشیم ببترتشوخ .بیترت نامه اب و دراد یعیبط یبیترت هک تسا نیا آب بلاج تیصاخ

 .تسا (۱(۸+7۳ ینعی)71 یارب یلدم اب سپ ؛تسا رارقرب ام رد باختنالصا أتجیتن

 نامههب ًاعفاو اما .تسین بلاج لدوگ راک ردقهب (ًادوهش) هک درکتباث یزیچ یگلاس هن و تسیب رد نهوک لب ۰۱۹۲۳ لاسرد
 راگزاس مه 2۲+-۸ هک درک تباث دیمان ۳۵گنیسروف ار نآ و درک ادیپ هک یدنمتردق و بلاج ةوبش اب .نهوک .تسا مهم هزادنا

 .تسا 21: زا لقتسم ۸۱ اساسا (لدوگ راک و راک نیا بیکرت اب) سپ ؛تسا

 بلاج نادنچ تابثا نیا ؛رابرد فارص ندرفرح نوچ .مرادن ار نهوک ِتابثا حرط یوگاو هشقن ًعقاو ؛دیشاب عمجرطاخ هعفدنیا

 .باسحلایلع Lo tes FSF .مهدیم ار یندناوخ هتشوت دنج یناشت .دینامن عالطایب یلکهب هکنیا یارب .ضوع رد .تسین

 عبات یوضع  یاههعومجم زا هداوناخره  :دشاب ینعم نيا هب (:, دینکضرف :مهدیم ناتناشن بلاج ًاتبسن ٌهلأسم کی طقف
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 باختنا عبات یوضعود یاههعومجم زا هداوناخ ره یارب مینکضرف :دهدیم هجیتن ار Ce 7: هک دادناشن یکسرات .دراد باختنا

 .تسادوجوم ۸ يوضعود یاههعومجمریز هداوناخ یارب 7 لثم یباختنا عبات سپ ؛دشاب یوضعراهچ یاهعومجم 4 و میشابهتشاد

 یایوضعود یاههعومجمریز هدع 2(9) .دا < .4 ره یارب مینک ضرف :مينکیم هدافتسا ۸ زا فیرعنشوخ یباختنا یارب ] زا الاح
 تسامولعم .8 > (2 < ۸ : 2(9) > و) و میریگیم 2 ع ۸ یارب و(2) ممینیم ارو و [((2,۷)) = 2 هک دشاب ۸ زا (2,ل) لثم
 نوچ 2,۷(۰) ۲ ۸ وو > « رگا .تسا تباث عبات 2(4) ینعی./(«) - و میراد 2 < ۸ ره یارب.8 - 4 رگا نوچ ؛8 7 ۸ هک

 و تسا ۶ ندوب باختنا عبات ضفان هک 2((۶, ن)) ۶# (2,۷) سپ؛/((2,1۷)) و ال هباشم لیلدهب و [((2, ۷)) و » سپ 2(9) >
 هن و تسا 2 هن > هک تسه 2 ع ۸ سپ ول ع ۸ الاح 2, ۷]) - دو » و ب هک تسه اب ع ۸۵ ؛» 6 ۸ رگا سپ g F'2 ه هجیتنرد

yayزا « لثم دیدج یوضع دیاب سپ :0(4) > « نوچ .(42,0)) = - هک تسه یدیدج یا 6 ۸ مه  یارب و [((5,2)) =  

 «دیدج» دناوتیمن  .تسا یوضعراهچ ۸ و مياهتفرگ 4 زازیامنم وضع راهچ ًالبق نوچ اما ؛4((۶,:]) - ! هک دشابدوجوم ۸
 3 ۸ هک مياهدرکتباث اجنیا ات .(!تسین تمسق لباق راهچ رب شش دییوگب ادابم .تشاد وضع راهچ طقف ۸ هک دینک رکش) دشاب

 ؛میریگیم ار وضع کی نامه .دشاب یوضعکی 7 رگا .یوضعهس ای و یوضعود ای .تسایوضع کی اي 8 سپ ۰8 # ۸ و
 هاگنآ 0 -+ 6, رگا هک هدرک تباث یکشفوتسم .ار ۶() دشاب یوضعود رگا و تسین رد هک ارنآ دشاب یوضعهس رگا

Slo on 6 ۱, ۲, FH 

 ؟دنهدیم هجیتن ار اه (» زا ییاهبیکرت هچ اه (» زا ییاهبیکرت هچ

 ات ارچ) منک مامت «اهلدم ُهَیرظن» هب یهاگن اب ار هتشون نيا مهاوخیم ,باسحلایلع ؟دیاهدرکن تقد «لدُم» ةملک هب الاح ات ارچ

 اب ار هلاسم دنج :تسا «رتیضایر» تمسق نیا .(!دیشابن راودیما یلبخ ؛باسحلایلع متفگ ؟تفکش ناتلگ زا لگ دیدید «مامت»

 ۱ .مینک«تباث» ار یضایر قطنم ندوبیضایر ات مینکیم لح اهلدمهیرظن یتامدقم یاهشور
 هجوتاب و دنتمالع ًافرص و دنرادن یصاخ یانعم اهدامن نيا .اهدامن زا ۶ لثم یاهعومجم ینعی ؛میراد نابز کی دینکضرف

 دناوتیم ییانعم هج » < ا دیریگب رظنرد ( یعضومود یاهطبار ناونعهب) ار «<» دامن .االثم ؛مینکیم ینعم ار اهنآ دروم هب

 ناهج نیمه عفاورد «لدم» .ناهج نآرد یریبعت و یناهج و ميشابهتشاد شفیرعت یارب یلوصا هک نیارگم چیه ًاعفاو ؟دشابهتشاد
 :مینیبیم تایضایر رد ًافرع هک ییاهزیچ ؟دنتسه یتادوجوم هج ینابز یایشا نیا الاح .ینابز یایشا یارب یریبعت ةوالعهب تسا

e(اهلومحم رتهب ترابعهب) طباور یارب ییاهدامن  

 .(اههعومجم ٌهيرظن یارب  لثم) صاخ یاضعا یارب ییاهدامن و عباوت یارب ییاهدامن *

 دامن و «...هاگنآ...رگا» و «هن» و «ای» و «و» هب طوبرم یاهدامن و اهروس) یقطنم میالع و اهرُیغتم (زا ییارامش دادعت) ۰

 .(... و یواست

 یاههیرظن هب طوبرم ِتباوث و عباوت و طباور طقف هک لیلدنیاهب .۸ یاهدامن زا ۲" تخاستسرد یاهریجنز ینعی ۶ نابز رد لومرف

 و اهلومحم هب طوبرم یاهدامن طقف 6 نتشون رد :دننکیمن یربیغت یقطنم یاهدامن و اهریفتم و دنراد قرف مهاب (الامتحا) فلتخم
 اهنیا اب ار هّیقب) میراد جابتحا یهت یارب یدامن و تّیوضع یارب یدامن هب اههعومجم ٌةهيرظن یارب الثم ؛میسیونیم ار تباوث و عباوت
 طقف مينکراک (رود نودب ی)اهفارگ هیرظن اب میتساوخیم رگا .ميریگب (6.0) يواسم ار 6 ميناوتیم .درومنیا رد سپ !(میزاسیم

 هک تسانیا دیشاب شبفارم دیاب هک یزیچ اهنت .میتشاد جایتحا «سار ود ندوب لصتم» نایب یارب یعضومود لومحم کی هب

 ًافرص ۶ یاضعا .میسانشب ار هیرظن میاوتیمن نابز یور زا ًافرص :سکعهب و درادن یباتکی نابز مينکیمراک نآ اب هک یاهیرظن

 «8» زا یثنخوضع یاجهب و «6» زا هورگ لمع یاح هب «هورگ» صاوخ نتشون یارب هک درادن دوجو یلیلد جیه ًالثم ؛دنتسه «مسا»
 .مینکن هدافتسا

 هعومجم کی ۸ هک ۸۸ > (۸۰ 7) رگا تسا ۶ نابر رد یلدم .۷۸ مييوگیم :مینک فیصوت رتیدج ار «لدم» میناوتیم الاح

 :هکنانچ یعبات " و تسا

 :1(1۳) < 1" :دشاب یایعضوم-» یلومحم دامن ۲ ۶ رگا ۰

۱ 

  

VA



ull sufec $l ۰دشاب یایعضوم-)  F(f)هب زا یعبات  Sew! A 

 .تسا ۸ زا یوضع ۳(ع) .دشاب یتباث دامن « < ۶ رگا ۰

 :میریگب مه ار لومعم یاوعد کی یولج اجنیمه .میهدیم ناشن |۸/) اب ار ۸ هاگهگ .مييوگیم ریبن عبات ار 7 و ۸۸ ناهج ار ۸

 ؛قطنم نیا رد .دنیوگیم ۲۲ لوا هبترم ينطنم نآ هب هک مینکیمراک یفطنم اب -یضایر قطنم لومعم یاهباتک بلغا لثم- اجنیارد
 سپ ؛ناهج یاههعومجمریز ایو ناهج یور عباوت ًالثم هن و دنتسه ناهج یاضعا دنوشیمهدادتبسن اهرّیغتم هب هک یریداقم
 یارب ییاههار ,تسین نکممریغ زیچجیه ابیرفت هک اجنآز ا .دوجونیااب .مینک رداص ناهج هعومجمریز ره هرابرد یمکح میناوتیمن

 ۱ .دیددیهاوخ مینکیم یسررب ار 7۳ لوصا یتقو .دعبیمک ار اههّقح نیا .میراد بیجع یاهراک نینچ
 (الومعم)مه لدم .میرادن ریبعت عبات یور یتیدودحم چیه نوچ .تسا یرکیپوردیب و هتورسیب دوجوم نابز کی دم

 مکح هک ميربگیم رظنرد ار ییاهلدم ؟روطچ .ميراذگب اهلدم نیا یور ار ییاهتبصاخ دیاب ؟فیلکت .درادن یبلاج تیصاخ

 یاهعومجم ینعی ؛دشاب ۶ نابز رد هیرظن کی 7 مینکضرف .تسا تسار اهنآ رد (ماکحا زا یاهعومجم رتهب ترابعهب (cb یصاخ

 میسیونیم لاحنیارد و دنشاب تسار ۸4 رد 7 وضع ره و دشاب 2 رد یلدم ۷4 رگا تسا 7 لدم 4 ميیوگیم . نابز ِتالمج زا

 نابز هاوخلد لدم ره یارب هک تسانیا روظنم و 7 - م میسيونیم مه هاگهگ ..۸۸ ۲ م ميسيونیم ۸۸ ۲ () ضوعهب .۸۷ ۲ 7
 .۸4 ۲ م هاگنآ ۸ ۲ 7 رگا.۷ لثم ۵

 :دینیبب «طخ و هطقن» ةرابرد ار یسدیلقا ةهسدنه عوضوم لوصا ؟دیهاوخیم لاثم

 ؛درذگیم طخ کی تسرد نیامتمهطقن ود ره زا )\

 ؛دننکیم عطق ار رگیدکی هطقن کی رد رثکادح زیامتم طخ ود ره )"۳

 .تسا یزاوم طخ اب و درذگیم هطقن زا هک دراد دوجو طخ کی تسرد .ضورفم طخ کی جراخ هطقن ره یارب )۳

 اب ؟یتاّصتخمهحفص ؟هحفص ؟دیراد یداهنشیپ هچ .دنشاب تسار نآ رد لوصا نيا هک مينکاديپ یریبعت و یناهج ميهاوخیم

 هرخالاب و ۸ زا یوضعود یاهعومجمریز ینعب «طخ» و /! زا یوضع ینعی «هطقن» 4 > (۴, 4, 8, 5] مينکضرف :دیروطچ نيا

 .دناهطقن ود نامه شیاضعا هک تسا 4۸ یوضعود ٌةعومجمریز بولطم طخ :تسحضاو یلّوا .«مطاقتمریغ» ینعی «یزاوم»

 رد ار رگیدمه ۸ و اب یاهطخ رگا .دنیوضعود مادکره نوچ .دوشیمن هک هطقن ود زا رتشیب رد :تسا ناسآ مه یمود یسررب
 نامه 7 مینکضرف :تسا تسرد مه یموس .دنتسبن زیامتم ۸1 و / سپ؛/, = LOM = M تشاد میهاوخ دننک عطق هطقنود

 زا رتشیب ای و یوضعهس ار .۱ رگا الاح .درذگیم /. رب عقاوریغ هطقن ره زا و / یزاوم تسایطخ 4 - /, دشاب هدشهداد طخ

 طخ دشاب یوضعهس .! رگا :طلغ یموس و دنتسرد یمود و یلوا .یلبق یاه «ینعی» نامه ار اهریبعت و میریگب یوضعراهچ
 هطقن زا هدنرذگ زیامتم طخ ود مکتسد (دشاب یوضعجنپ القا :الداعم) دشابهتشاد وصعراهچ زا رتشیب رگا و درادندوجو عطاقتمریغ

 هسدنه Liao یزاوت لصا هکنیا یقالخا هحیتن ؟دیدوبهدید تخبر نیا اب «هسدنه» .دندوجوم هدشهداد طخ یزاوم و ضورفم

 یزیج اما ؛دوب تسرد مه یکبنیا دنتسرد لوا یاتود هک ییایند ره رد هدعاقلایلع .دوب رگا The .تسین تابثا لباق طوطخ

 مه دشاب طلغ نآ رد یزاوت لصا و دشابهتشاد مه «هریاد» هک یلدم نتخاس .هت یموس و دنتسرد یمود و یلوا نآ رد هک میتخاس

 بیترتهب ار «هیواز» و «هریاد» و «طخ» و «هطقن» هعفدنیا و دیریگب رظنرد («ناهج» ناونعهب) ار هریاد کی لخاد :تسین لکشم

 رد هک یداع هرباد زا یتمسف و تسا «ناهج» لخاد هک هحفص طخ زا یتمسف و («ناهج» رد)هحفص یداع هطقن ینعمهب

 مه ار رگید لصا هس دیناونيم الاح .دیریگب تسا « هطقن» ,sel هک یا یداع هیوار زا «ناهح» لخاد تمسف و تسا «ناهج»

 زکرم هب یاهریاد ضورفم هطقن ود ره یارب و دنربارب همئاق یایاوز همه .درک «گرزب» ناوتیم ار طخهراپ ره هکنیا ؛دینکیسررب
 :دیاهتفرگ لبق زا رتیفالخا یاهجبتن .دیاهداد باوج ارچ نیا هب رگا ؟تسا طلغ یزاوت لصا ارچ .دراددوجو یمود زا ارذگ و یلوا

cals jelدوشیمن هجبتن یسدیلقا هسدنه لوصا رياس زا . 

 هب ًافرص هک یوحت راک کی ؟تسیچ «تابثا» ًالصا ؟دراد اهلدم هب یطبر هچ یریذپ تابثا .دیناوخب ار لبق دنب رگید راب کی
 هب یطبر هدمآ تسدهب قیرط نیا هب هکیزبچ ارچ .هدعاق یرسکی لامعا لصاح .نآ یانعم هب هن و تسا طوبرم مکح لکش

 دوجوم [ نابز رد م مکح و 7 هیرظن رگا ینعی ؛دشاب تسرد لبق دنب هدعاقلایلع «میراد راظتنا» هک تسایتیعفاو ؟دراد اهلدم

First order logic™’ 

  

4



 زاأتدعاق eS ee AS Hl ose She ME ke MET ASL gly رد ۸4 لثم لدم ره یارب 7 ۳ م هک دنشاب

 یارب و دنشاب ع نابز رد یاهلمج و هیرظن بیترتهب م و 7" رگا ؟روطچ سکعرب .لوبق نیا هک میریگ .دنزاسیمن «غورد» «تسار»
 لوا هبترم قطنم درومرد ؛باوج ٩7۲ م هک میریگب هجیتن میناوتیم ایآ ۸۸ ۲ م هک مینادب ۸۸ ۲۳ 7 هک ۶ نابزرد ۸4 لدم ره

 :تسا تبثم

 رگا اهنت و رگ۱7 ۳ م .دنشاب 6 نابز رد یاهلمج و هیرظن بیترتهب ع و 7 و نابز کی ۲ مینک ضرف .(لدوگ .تّیمامت هيضق ) هیضق

 ۱ ۱ 7 ۳ م

 نیا رتهداس (ارهاظ) تروص بلغا .(تسین هداس الصا رتهب ترابعهب) تسین هداس نادنچ لا ُهبترم قطنم یارب هبضق نیا تابثا
 لبق تروص اب تروص نیا هکنيا .دشاب دوجوم نآ یارب یلدم رگا اهنت و رگا تسا راگزاس 7 هيرظن  :دننکیمتباث ار مکح
 طلغ هشيمه یمکح هدنیامن 1 نآ رد هک 7۷ 1 ینعی تسا راگزاس 1 هک دبنک تفد) تسایبلاج و هداس یرکف نیرمت تسایکی

 os (TRL «دشاب راگزاسان 7 رگا نوچ ؛تسین بیجع «تسا راکزاس دشاب هتشاد لدم 7 رگا» هکنیا .(32 (» )2  لثم ؛تسا

 ناگزاس ةيرظن یارب لدم دوجو .مکح رگید فرط .تسین نکمم هک دشاب تسار یلدم رد دیاب 1 :«هدعاقلایلع» نامه قبط

 هچ یاهرازگ قطنم .دزرایم ندید رابکی هب و تسا بلاج و هداس اههرازگ قطنم رد مکح نیا تابثا .لکشم هبسنلاب و تسابیجع
 و میمانیم یمتا ار اهنآ هک (دنتسین رتکچوک یاههرازگ یاهبیکرت هب لیوحت لباق هک ییاههرازگ) طیسب یاههرازگ یرسکی ؟دراد
 ار یاهرازگ قطنم یاهلدم میناوتیم سپ .شیاهمتا شزرا نتسناد اب ؟دوشیم نیبعت روطچ هرازگ کی شزرا .... و «ای» و «و»
 نیردرگاطقفورگا تسا تسار یضورفم منا هک روطنیا ار یراذگشزرا و مییباهمن ةعومجم یاههعومجمریز تروصهب
 و میریگیم رظنرد ار 7 لماش راگزاس یاههیرظن همه هعومجم و دشاب راگزاس یاهیرظن 7 مينکضرف الاح .دشاب دوجوم هعومجمریز

C be bal7 لماش هک تسه 7۳ لثم یراگزاس ٌةيرظن سپ ؛تسا رارقرب نرز مل طرش هک دوشیمهدید یناسآ هب .مينکيم بترم  
 اعدا .دوشیم راگزاسان مینکهفاضا نآ هب ار تسین نآ رد هک یاهرازگ رگا ینعی ؛تسا لامیسکام نامهعومجم یاضعا نیب و تسا

 راگزاسان 7۳ ال (م] سپ ؛م ۶ ۳ دینکضرف الثم ؟ارچ .تسه 7" رد یکی ًاقیفد -م و م نیب م ؛رازگ ره یارب هک مینکیم

 تسا راگزاس 7۳ ال (-م) سپ ۲*7 دم ینعی 7۳۳۲ م-+ 1 هجیتنرد و 7" ال ()۲ 1 سپ 7" ندوب لامیسک ام رطاخ هب) تسا

 هبقب .دشاب 7" وضع یاهیمتا همه هعومجم ۷ مينکضرف .>م ع 7۳ سپ .77 > 7" ال (م) 7" ندوب لامیسکام لیلدهب و

 نتخادناهاگن ؟دیاهدید ار اههعومجم 4 ki لوصا .میزادنایب دیدج یهاگن یمیدق میهافم هب میناوتیم تیمامت هیضق هیاس رد

 :تسا ررضیب الومعم

 ۷۵۰, ۷2( ع» هج > ع ن) + -  ن) یواست لصا (۱

 .دنیواسم دنتسهیکی ناشیاضعا dan هک هعومجم ود

 22۷( ¢ 2( یهت هعومجم لصا (۲

 .میهدیم ناشت 8 اب ار هعومجم نیا .درادن یوضع هک تسه یاهعومجم

 ۷۰, 32۷( ع د +ج بس > 2 ۷ ال > ) بیترتیب یاهبیاتود لصا (۳

 .مینکیم فیرعت (2,2] ار (2) و میهدیم ناشن (2,9) اب ار 2 نيا

 ۷۰30۷۰( ع زر + 310 6 2 ۸ ۶ ((et عامتجا لصا (۴

 0(32 62۸۷/۷ 6 2 + بال () 6 ۶)) تیاهنیب لصا ۵

Wudovr(r € uv & As(s Cu A Pls, rity, ....te)))) imi hol (1۱ 4  

 .تسا هعومجم هاوخلد هعومجم ره هب عبات نیا دیدحت درب .دنکفیرعت دن بسحرب یعبات ۲ تباث ی ۱,۰۷۸ یارب رگا

 ۷۵30۷۰(: 6 و بب - )2  یناوتهعومجم لصا (۷

 .میهدیم ناشن 2(2) اب الومعم ار ن نيا

To



۷)» < 0۷ 3) Ee AW2(z Er = ¢ y))) plant Jol (A 

 .تسین دوجوم یهانتمان و (ع بسحرب) یلوزن ریجنز

 لخاد رد ۳۲ یراگزاس هک مياهدید .«هدیمهف ار شتیمها» لکنارف و هتفگ فنامیریم ار یرخآ و هدرکنایب ولمرست ار SGI لصا تفه

 ار شرتسگ لصا رگا ؛الثم !مادکچیه ابیرقت یا ؟دنتابثا لباق نآ رگید لوصا زا هدافتسا اب ۳ یاهلصا مادک .تسین ریذپتابثا ۳

 قدص یهت فبرعت رد همه هک زیامتم ییاههعومجم ینعی ,دنراد زیامتم «یمتا» یاضعا هک دنوشیم ادبی ییاهلدم ؛مينکفذح

 لصا .تسا لوصا یقاب لدم 0 زا هدشهتخاس یهانتم یاههعومجم همه ٌهعومجم .میربگن رظنرد ار تیاهنیب لصا رگا .دننکیم

 :دننکیم هدافتسا یزاسادج لصا زا نآ یاجهب بلغا و تسایوق هداعلاقوف ینیشناج

 ۷,۷( 6 ز هچ 2 6 2۸ (2:4۱,...,ام)) یزاسادج لصا (۲

 .دننکیم قدص ۲ طرش رد هک تسا » زا ییاهوضع همه ٌهعومجم

 و یزاسادج لصا نآ رد هک تسه یلدم هک تسا بلاج اما .دهدیم هجیتن ار یزاسادج لصا ینیشناج لصا هک تساحضاو

 و 4,+۱ > () و. > ۷ دیهدرارف :تسین لکشم نادنچ مه لدم نیا نتخاس .دنرارقرب ینیشناج لصا رج 72۳ لوصا مامت

 و ظرب» - ظ(۲۰) و ۲۰ - ۸۸ دیهدرارف الاح .تسا یهت زا هدشهتخاس یهانتم یاههعومجم لدم نامه ۸ نيا .۸# - 2-4

 تسرد مه ینیشناج لصا رگا .دنتسرد ۸ رد ینیشناج لصا (الامنحا)زج ZF لوصا همه و یزاسادج لصا .۸۷ - 3-۰

 :یفالخا هجیتن .تسا طلغ حوضو هب هک (۰..۲۱,.۷..) 6 ۸ میشابهتشاد دباب تسا ریذپفیرعت 2 رد Vy عبات نوچ دشاب

 هب مه یهاگن «عونت عفر» ضحم .(هّیفب زا مادکره) دنلقتسم 71 لوصا یقاب زا ینیشناج لصاو تیاهنیب لصا و شرتسگ لصا

 .دن اي تسه «هعومجم») تخاس لسار هک یزیج دییوگب دعب و دیزادنیب ماظتنا لصا

 ره رد ندوبتسرد اب تایثا SJL موهفم هک دهدیمناشن هیضق نیا .تساهلدمهیرظن «رابتعا ةيام» عفاورد تیمامت هیضق

 جیاتن AS یم طوبرم لدم هب (روخدردهب هداعلاقوف ثیح نياز او تسا یهانتم یدنیارف هک)ار ناهرب عقاورد و درادن یقرف لدم

 :دشاب یگدرنف ٌهيضق اهنآ نیرتفورعم دیاش و دنتسین مک هیضق نیمه تّیمهارپ و بلاج رایسب

 .دشابهتشاد لدم نآ یهانتم هعومجمریز ره رگا اهنن و رگا دراد یلدم 7 هیرظن .(فسلام و لدوگ .یگدرشف هیضف ) هیضف

 هيضق زا لبف)۰ ۲ م هک تسا دوجوم 7 زا 7, یهانتم هعومجمریز ۰7۲ بم رگا هک دیروایب دایهب تسیفاک .تسا هداس ؟ارچ

 الثم . هیضف نیا را هدافتسا اب .تسا راگزاسان نآ زا يهانتم یاهعومجمریز دشاب راگز اسان 7 رگا سپ رد !( دینک اگن ار لدوگ تیمامتان

 هک مینک یزیمآ گنر یروط گنر ۸ اب ار نآ یاهسار ینعی)مینک گنر ,گنر ۸ اب ميناوتیم ار فارگ کی هک مينکتباث مبناوتیم

 - شیدرا هلأسم)مینک یزیمآ گنر گنر ۸ اب ارنآ یهانتم فارگریز ره pacar گنرمه رواجم سار ود چیه

 هورگ وضع هس - و # و د رگا هک تسادوجوم نانچ < بیترت یتعب) درک بترم ناوتیم ار هورگ کی ؟دیراد تسود ربج .(نیوربود

 نادیم کی ۶ رگا ؟مهزاب .دشاب یندشبترم نآ یهانتم هورگریز ره رگا اهنت ورگا (:.2 < 2 نود. > < 0 2 هه < اب و دنشاب
 .ییاجباج :یریدپتکرش صاوخ نآ برض و عمج و دشابهنشاد کی و رفص وضع رد و برض و عمج لثم لمع ود ینعی) دشاب
 (L fz یاهلمجدنچ ره یارب مینادب و ( طلتخم دادعا لثم :دنشابهتشاد یقیقح برض و عمج لثم نوراو وضع و یثنخوضع
 /" رد بیارض اب یاهلمجدنج ره هک تسه ۲۳ نادیم ؛دراد هشير نآرد /(2) و درادربرد ار ۲ هک تسه ۶۶, نادبم ۶ رد بیارض

 .(دنک یمراک همه یارب ۲ اما .دوب یاهلمجدنج هب هتسباو ضرف نادیم هک دینکیم تقد)دراد ۲۳ رد یاهشیر

 زا لبق .سکا هيضق و یفیقح دادعا یارب یلوا ٌهبترم لدم :رگید زیچ ود طقف ؟دیدش هتسخ .دنناوارف اههنومن نیا لاثما
 (۸ نابز رد) ۸ gM لدم ود .میراد یلدمهیرظن هیضف کی و فیرعت دنج هب جایتحا (« یصخش» يتحار یارب رتشیب) اهنیا

 رظن زا لدم ود نيا هک ینعی ؛۸ ع « رگا اهنت و رگا ۸۸ ع 0 ۰۸ نابز رد) 2 هلمج ره یارب رگا ميیوگیم یتامدقم لداعم ار
gsیربج دادعا نادیم ؟لاثم .دنرادن مهاب یقرف  (یطلتخم دادعا hey aSدنتسه ایوگ بیارض اب یا یاهلمجدنج ) نادیم و 

 ! : ۸ + 8 یاشوپو ۱-۱ عبات رگا دنوشیم هدیمان تخیرکب (.6) و (4, ۲) لدم ود .نادیم ناونع هب افرص طلتخمدادعا

 :هک نانج دشاب دوجوم

 میشابهتشاد Ay... dy hee A یاضعا زا ییان » ره و ۰ لثم « نابز رد یعضوم » یلومحم دامن ره یارب *

(F(P))(ay,-..,4n)  (G(P})(Hay),.... Tan) 

 میشابهتشاد ۰ by ba A یاضعا زا ییان:» ره و [ لثم ۶ نابز رد یعضوم »۰ یعبات دامن ره یارب «

۳۱



IUCPUA) (ayy. sm)) = (GA) (ay), ---, H(am)) 

A(F(c)) = G(e) aah £59 ol aloe Sle 

 ره و م(2,..2۱,۰:م) لومرف ره یارب رگا تسا .۷ یتامدقم لدمریز ۷۸ مییوگیم .دنکیم «ظفح» ار ۸ صاوخ مامت 1 عقاورد
 MAN ميسبونیم تلاحنیا رد .۸ | ۰ ...0,) رگا اهنت و رگ 4 | ص0, 0... ۵م 6 ۱۸۷۸۱

 مینیبب ار اهلدم یتامدقم ةیرظن یایاضق نیرتمهم زا یکی ميناوتیم الاح
 ۸۸ ناهج لانیدراک # و ,۷ ۲۰ 1 و دشاب ۵ نابز رد اس یاهیرظن 1 دینک ضرف (یکسرات و ملوکشا ؛میاهنفول هیضق ) هیضق

.max{lw], [LI} <6 9 abl۸ هک تسا دوجوم ۸ لانیدراک اب. لدم ۱:2۸(|تا.|) < 2 هک ۸ لانیدراک ددع ره یارب  > UM 

 .۸ < مای < ۸ هک نیا هب هتسب ۸ -< ۸۷

 نیا زا دعبنم :یتحار یارب .مینک گرزب و کچوک «ناشلوا هبترم صاوخ ظفح اب» ار یهانتمان یاهلدم ميناوتیم هک ینعی
 مییوگیم لماک ار 7 راگزاس ٌةيرظن .تسا "*تاو تست ءالثم .هبضق نیا یروف جیاتن ز .مینکیم دای «1,51 ٌهيضف» ناونع اب هیضق
 .درادن یندشنلح هوفلاب ٌةهلأسم 1 ینعی؛1۲ -ع ایو 7۳ ۶ ای ٌةلمج ره یارب رگا
 7 لدم ود ره نابز لانیدراک زا رتمکان 7 لثم یلانیدراک یازا هب و درادن یهانتم لدم هک دشاب یاهیرظن 7 رگا .(تاو تست ) هیضق

 .تسا لماک 7 :دنتسه تخیرکی # لانیدراک اب

 ME o هک دراد ۸۷ و ۷ یهانتمات لدم ود 7 سی ؛1 ۷ 7 و ۷ هکدشاب « ةهلمج مینک ضرف :تسا تحار هیضف تابتا

 لداعم ۷۲ اید و LM و تسا + اهنآ یودره لاتیدراک هک دندوجوم ۷ و .۷ یاهلدم :,۲ هیضق هبانب .۸ | بم و

 ؛دنتسه یتامدقم لداعم هجیتنرد و دنتخیرکی مه ۸" و ۷ .دنتسه تخبرکی مهاب م لانیدراک اب یاهلدم همه نوج .تسا یتامدقم

 WN aa هک ی لاحرد ۸ | « اما

 یارب 23۳ لدم هک میریگب هجبتن و مینک لزان (بترم الماک نادیم ناونعهب) یقیقح دادعا ٌةعومجم رب ار |5۲ ٌيضق یالب دییابب
 دادعا هک مروآ یمن ناتیور هب) تسا رتشیب یقیقح دادعا ًهعومجم لانیدراک زا نآ لانیدراک هک تسا دوجوم یفیقح دادعا هیرظن

 مينکضرف ؟دشابهتشاد دناوتیم یبلاج تیصاخ هچ 7۳ نيا .(!دراد مه ارامش یلدم - بترم الماک نادبم ناونعهب- یفیقح
 رد مکح سپ :تسا ۳ یتامدقم لدمربز 17 و ۷2(: < ۰۷ : > ۰۷ ۰ < ») میراد یقیقح دادعا رد)« > ه و« ع ۲ - ۲

RYتسا تبثم 7۱ لّوا تلاح رد .رتکچوک یتبثم یقیفح ددع زا اي و تسا رتگرزب یقیقح ددع ره زا « اي سپ ؛(تساتسرد مه . 

 .دراد ار تیصاخ نیمه ۰ - ه ميريگب » > sup{r € Rix < « رگا مود تلاح رد .تسا رتمک تبثم یفیقح ددع ره زا یلو

 ان هک تساحضاو ؛دشاب 17 کچوک تیاهنیب یاضعا همه ةعومجم ال مينکضرف !دراد کچوک تیاهنیب یاضعا ۸۶۳ ؟هجیتن

 یشرتسگ ASL یقیقح یعبات /(2) رگا .میهدیم ناشن ال" اب ار زن - (۰) .یتحار یارب .تساهتسب برض و قیرفت و عمج هب تبسن

 لثم یترابع روطچ .میهدیم ناشن (/۰(۳) اب الثم هن و)۶(د) اب مه ار نآ «یغولش» زا بانتجا یارب هک دراد 1۲۳ هب « یعیبط»

b>دندرکیم فیرعت نامتادیضایر دادجا هک روطنامه . .یتحاردب ؟مینک فیرعت ار «1م بر [(د) = : ! = SNime + F(z) 

 تسه و (یاتکی) یقبفح ددع || < 2 هک دشاب ۰ 6 ۰ 6 ۳ یارب رگا ۲( + )1 ع لب میشابهتشاد /۰ ع " ره یارب

 Ly برض و قیرفت و عمج دا هک تسامولعم و میهدیم ناشن شن »ا (۷) اب ار 4 نيا .(دیروایب دایهب ار «مود تلاح») - « ع ال هک

 ترابع 4» ع !YW ره یارب رگا ؟تسیچ یقتشم
۳ (& + dr) — 1۳۱ ( 

dr 

 ینعی «قتشم» ؛میریگب 4۷ > f(a t dx) — f(a) | رگا :یفالخا هجیتن !تسا قتشم دوخ دوخ .دشاب فیرعتشوخ و دوجوم

 ,Lal (C5) 0/82 اجنیا :تسا یدوهش حرط نامه شنابتا هعقدنیا و تسا تسرد یریجنز هدعاف :رت یفالخا .>ا (8/5)

 !هدش مامت تابثا و ميريگب هطبار نیفرط زا میناوتیم. منکیم ظفح ار برض ۶! نوج ۰2/۸ > 02/0 ٩1۷/4 سپ ,تسا

 نادیم ره هک مينادیم نوچ .تسین (5 دوجو ینعم هب) «لماک» الثم ؛ دراد مه یرگید صاوخ «درادناتسا ریغ لدم» نیا

 یسدیمشرا یتح .میتخاس IR زا رتگرزب ار ۳ UST G Jy [U2] = [RR] القا سپ ؛تسا تخبرکی 18 اب. لماک بترم ًالماک
  

۴۰ ۸ 

۳



 عباوت یارب لبق دنب ییارگمه فیرعت هک تسا بلاج .تسا یهانتم ,یهانتم دادعا زا یهانتم هدع عمج لصاح نوچ ؛تسین مه

 نآ رد شبیارض هک یاهلمجدنچ ره هک ینادیم) یربجهتسب یاهنادبم لوصاهعومجم ۸0 مينکضرف .سکا ٌهیضف :یرخآ
 ریارب ار ۸0م .(تسا م اه ۱ دادعت)۱ + ۰۰۰+ ۱ > ه لصا لوا یاه م یاراهب ۵, و دشاب (دشابهتشاد نآ رد یاهشیر دنشاب
 :دینک تباث دیناوتیم ناتدوخ ار اهمکح نيا ۸6 ال (>6,-۵۳,۰۰۰) یواسم ار ۸۰ و ميريگیم ۸۷ + 8م

 لانیدراک اب لانیدراکمه و هصخشممه یربج ةتسب یاهنادیم ندوب تخیرکی-زتینیاتشا هيضق) دنتسه لماک ۸0۰, و ۸0۶, «

 ؛(تاو هيضف ارامشان

 ؛(یلبق هجبتن) ۸0۰ ع م رگا اهنت و رگا 0 ۲ع م »

 زا یهانتم دادعت زا طقف م تابثا یارب) ۸0۶ ع م » لثم گرزب یفاک ردقهب لّوا ددع ره یارب رگا اهنت و رگا 40/۲, ۲ م ©
Bp # 0مینک یم هدافتسا ). 

 :مینک تباث ار ريز das میناوتیم یتحارهب الاح

 .تساشوپ ”Kh یور یکیهبکی ياهلمج دنج 2 یربج هتسب ینادیم ۱ رگا ۲٩(. سکا هیضف ) هیضق

 هب انب .دشاب « تسا زا رتشیبان ةجرد زا نآ ةهفلوم ره هک ۱-۱ ةهریغتم » یاهلمجدنچ ره ندوباشوپ» نیبم ۷, دینکضرف .ناهرب

 میهد ناشن تسیفاک ACK, Coy eS als ACK, F ۰ گرزب یفاک ردقهب » ره یارب هک میهد ناشن تسیفاک .تمسف نیرخآ

 هریغتم ۰ یاهلمجدنچ [ مینک ضرف AK ۲ ۷۰ ؛دشاب (» رب حیحص دادعا یاههدنامیقاب نادبم) 2م یربج راتسب ۸ رگا» هک

 ۶ بیارض سپ.(7م, لماش لامینیم یربج هتسب نادیم)7, یربج راتسب ۸ و دنتسه / رد 7 بیارض نوچ .دشاب یهاوخلد

 سپ ۱,۰۰۰, 9» < ۸ مینک ضرف .دنرادرارف نآ رد  بیارض همه هک تسه ۸ زا ۸۰ یهانتم نادیمریز سپ دنیربج 7م یور

 یور یعبات  دیدحت .دنتسه Ky رد  بیارض نوج .تسا (ن:.....۷,) و ۸۰ لماش هک تسه ۶ زا ۸۱ نیهاننم نادبمریز

 یور ۱-۱ عبات و تسایهانتم ۸ نوچ و تسا ۱-۱ مه ۸ هب7 دیدحت .تسا ۱-۱ زاب ۱-۱ عبات دیدحت نوچ .تسا ۴

 رظنهب .(2,...,2۱م) > (۷۱,...,الم) هک دندوجوم 2,...., 6 ۰۱ ینعی ,تساشوپ ۱ هب [ دیدحن clog یهانتم هعومجم

 ؛دبنیبیم ار ناشمسا هک ییاههتشون .رکشت یمود و یندناوخ یاههتشون یفرعم یلوا ؛دناهدنامیفاب (نم یارب رتشیب)راک ود

 رد هنشون دهدیم ناشن هک تسه یهاتوک حیضوت ناونع ره ریز .ماهتفرگ دای اهنآ زا یبلاج یاههکت مدوخ هک دنتسه ییاهزیچ بلغا

 .دنیندناوخ شیاهتمسق مادک و تسا یاهنیمز هچ

 ۱۳۷۳ .نارهت .یمزراوخ .ینامرهف دیعس همجرت «تایضایر رد یباهدونش و تفگ .یبنر درفلآ[۱]

 .یضایر تّیهام هرابرد بلاج یباتک

Stewart, Ian. The Problems of Mathematics. Oxford University Press, 19872[ { 

 ؟دننکیم هچ اهنادیضایر

Stewart, lan. Concepts of Modern Mathematics. Pinguin, London, 19753[ [ 

Lakatos, Imre. Proofs and Refutations. Cambridge University Press, 19764[ { 

 .دراد ار ندناوخ رابکی شزرا

Kleene, Steven. Introduction to Meta-mathematics. North-Holland Pub. Co., Amsterdam, 1988(9th5[ [ 

  

reprint) 

  hae BL 50 Sarl pyreneفطل زا یلاخ مه زونه و هدش پاچ دیدجت اهراب و اهراب هک رتشیپ لسن ود یکی یسرد باتک

[6] Girard, Jean Y. et al. Proofs and Types. Cambridge University Press, 1989 

۷ 

۳۳



 .تشا یندناوخ ًاعفاو باتک نيا لوا لصف ود .تسا یاهفرح سیونتخس نامقبفر نيا aS نیا زا هتشذگ
Girard, Jean Y. Proof Theory and Logical Complezity. Bibliopolis, Napoli, 19877[ [ 

 تسا یندناوخ و بلاج ًاعقاو ناهرب ٌيرطن ؛رابرد باتک نیا ٌهمدقم
Dalen, Dirk van. Logic and Structure. Springer-Verlag, Berlin, 19948[ ( 

 یرتمک مجح رد ار باتک نيارد دوجوم بلاطم همه دناوتب یسک منکیمن رکف .هتفر و هتسش و بلاج هداعلاقوف یسرد باتک

 :دینک هعجارم ریز ُهلاقم هب دیناوتیم باتک نیا اب ییانشآ یارب

 (۱۴ یپایپ)۲ هرامش ۷ لاس ,یضایر رشن .تخاس و قطنم .دمحم یشدرا

Barwise, J. (ed.) Handbook of Mathematical Logic. North-Holland Pub. Co., Amsterdam, 19779[ ( 

 نیب و یندناوخ و دنهجوت بلاج نآ یاهتمسق ةمهًابرقن .تسا یضایر قطنم یاهلوغ زا ییاهلاقم ةعومجم ,بانک نیا
 ناونع اب ۱ یکشئیرومُس دا 5.5 Wis Jj! deawe tim y About the Axiom of Choice glyic Lt te ساموت یاههلاثم اهنآ

lal, Incompleteness Proofsتسدهب باتک نیا زا یبوخ تاعالطا دیناوتیم قطنم زا یاهخاش ره ًابیرفت درومرد .دنبلاج و هداس  

 .دیروایب

Godel, Kurt. On Formally Undecidable Propositions of Principia Mathematica and Related Systems,10[ { 

Translated by B. Meltzer. Dover Publications. New York. 1992 

 .لدوگ یلصا راک همجرت

Wang, Hao. Kurt Gédel’s Intellectual Development, The Mathematical Intelligencer, (3)1(1978) 182-18411[ [ 

 .لدوگ لاوحا زا یرصتخم حرش
Godel, Kurt. What is Cantor’s Continuum Problem? Amer. Math. Monthly 54(1947) 515-52512[ [ 

 .راتسویپ ٌهيضرف ةرابرد یا هنوگ شرازگ
Kolata, Gina. Does Godel’s Theorem Matter to Mathematics? Scrence 218, 19 Nov 213[ [ 

 .هیقب یاهفرح ةعومجم .مدآ نيا یاهراک بلغا لثم
 بایمک ًاعقاو رشن ةهرامش نيا هنافساتم اما .تسا دوجوم (۱۳۹۸ نیدرورف)۱ هرامش ۲ لاس یضایر رشن رد قوف ٌهلاقم هس ٌهمجرت

 .دینکیم ادیپ رشن زا رتدوز ار اههلاقم لصا مه امش ًالامتحا .تسا
Gédel, Rudolf, Olga Taussky-Todd, Steven C. Kleene, Georg Kreisel. Godel Remembered. Bibliopolis,14[ [ 

Napoli, 1987 

ainهب طقف دیاش تسرهف نیا رد باتک نیا مسا ندروآ .(تسا تروک ردارب فلدور)وا ؛رابرد لدوگ یاه یرب و رود زا هلاقم  

Me odeرخآ رفن ود مسا اب نيا دنچره) دراد قطنم هب میقتسم طبر رتمک باتک یاوتحم نوچ ؛ ؛تسا لدوگ هب نم یصخش  

 (!تفایرد ار «میقتسم» ریعت .دیاب :تسب راگزاس
Smulian, Raymond. Diagonalization and Self-Reference. Oxford University Press, 199615[ [ 

 زا یلاخ نآ لوا هحفص دنچ ندناوخ .دنکیم هفخ اهنآ ماسقا و عاونا اب ار مدآ هک یزاسیرطف مل لثم یباهزیچ ؛رابرد یباتک

 تاقیقحت زکرم .یضایر قعنم اب یلامجا ییانشآ ناسنا هشیدنا و میکح طارفس :هلاسر ود .اداوجدمحم یناجیرال [۱]

 ۱۳۷۴ ,نارهت .تابضایر و یرظن کیزیف
 لاوس تمالع کی و مدید باتک نیارد راب نیلوا ار یکسرات ٌهیضق تابثا نم .تسا یندناوخ هچباتک نیا مود تمسق ًاصوصخم

 .متشاذگ « تباث هطقن on sly یگدنک <a هب

Tt weal AF [VY]۱۳۴ .نارهت ؛یلوم .ریشدرا دمحم همجرت .ناهرب و تفبشح و لدوگ ناهرب .یکسرات درفلآ .نموین  

 مهف همه» تیلباق هب هقالع لیلدهب هدنسیون هک رطاخ نيا هب ًالامتحا ؛«مبايرد» باتک نيا زا ار لدوگ ناهرب متسناوتن نم شتسار
 عومجم رد یکسرات ةلاقم .دنکیم «مگ» ار تسانشآ اهنآ اب هک یسک هک هداد ییاهزیچ ٌرابرد یدایز هداعلاقوف تاحیضوت ؛«ندوب

1. 
Craig Smorynski** 
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 .تسا بلاج و یندناوخ

Smoryriski, Craig, Self-Reference and Modal Logic. Springer-Verlag, New York, 198518[ ( 

 وا یاههتشون همه ًابیرقت .ماهدناوخ ار ناشیاهراک لاحب ات نم هک تسا ییاهنادیضایر نیرت ملقشوخ زا یکی یکسنیرومسا
 Logic of هرابرد ؛تسا ۷1002۱ من« ةرابرد یبلاج باتک .باتک نیا .دنبندناوخ شبلاج کبس رطاخهب و دنراد هزات و بلاج یزیچ

9 

Heijenoort, J. van, ed. From Frege to Godel. Cambridge, Mass. 196719[ [ 

 یضایر قطنم یعون هب هک (!رگید رفن دنچ اسب یا و) لدوگ و ولمرست رثوارب .تربلیه :هگرف زا ییاههلاقم همجرت لماش یباتک
 .دنتخاس ار «نردم»

Quine, W. V. O. Set Theory and Its Logic. revised eclition, Harvard University Press, Cambridge, 196920[ ( 

 .اکیتمتم ایپیکنیرپ کبس هب یندناوخ و تخس باتک
Devlin, Keith, Joy of Sets. Springer-Verlag21[ [ 

 زا هک تسا یبلاج باتک .باتک نيا .دنراد ار وب و گنر نامه مه شیاهراک بلغا و تسا یملقشوخ ینیانشنگنیو مدآ نیلود
 .دراد ار ۸0 یراگزاس ات چیه

Cohen, Paul J. Set Theory and the Continuum Hypothesis. Benjamin, New York, 196622[ [ 

 .دیوگیم شدوخ نایب و نابز اب ار شدوخ راک باتک هدنسیون هک رظن نيازا مک تسد هجوت بلاج باتک کی
Kunen, Kenneth, Set Theoty. North-Holland Publishing Co., 198023[ [ 

 .لالقتسا یاهتابنا و یهانتمان تایبیکرت ؛رابرد ًاصوصخم و اههعومجم ٌةيرظن ءرابرد یبوخ باتک
Moore, Gregory H. Zermelo’s Aviom of Chotce. Springer-Verlag, 198224[ { 

 :دینیبب ار ریز هلاقم باتک نيا اب ییانشآ یارب

 (۱۳۹۸ رذآ)۳ هرامش .۲ لاس .یضایر رشن :ریشدرا دمحم همجرت .ولمرست باختنا عوضوم لصا .تربار «نوب

Stan, The Banach-Tarski Paradox. Cambridge, 1985[25] ۷۷هعمج,  

 !تسا ربخ هچ شلخاد هک تسادپپ شمسا زا

Smoryriski, C. Logical Number Theory. Springer-Verlag, 1991, vol. 126[ [ 

 dead pe رسرخآ .شقطنم مه و هدش یسررب یبلاج هاگدید زا شدادعا هيرظن مه اما .نیبانیب مه و قطنم مه .دادعا هيرظن مه

 .هتشون ار شجیاتن و چیوسایتام
Chang, C. C., H. J. Keisler, Model Theory. North-Holland Pub. Co., 199027[ [ 

 ار یا یراذگدامن ای فیرعت الامتحا نوچ .دبنک اهر هدناوخن دیناوتیمن ار بانک زا یطخ چیه .اهلدم ٌةيرظن ةرابرد میجف یباتک
 !دینکیم در مه

Marker, D., M. Messmer, Anand Pillay, Model Theory of Fields. LNL 6, 199628[ [ 

 .دنراد تسود ربج هک اهنآ یارب بلاج هداعلاقوف باتک کی

Robinson, Abraham, Model Theory as a Frame Work for Algebra, in Morely, M. (ed.) Studies in Model29{ [ 

Theory, AMS 

 .ربج رد اهلدم هیرظن زا هدافتسا یاهعونلابر زا یکی زا یاهداس و گنشق ٌةلاقم

Hofstadter, D. Godel, Escher, Bach; an Eternal Golden Braid. Vintage Books, 198030[ [ 

 !دیناوخب
 Journal هک 5 طحطهانع اصن« رد هلاقم اههد و یکسرات و لدوگ راثآ هعومجم لثم .دنراد دوجو مه یرگید روخبدردهب یاهزیچ

y Archieve for Mathematical Logicدینک ادیپ «اهنیا» رد دبناوتیم ار « اهنآ» یناشن .ندنل یضایر نمجنا نتلوب رد یتح ! 

 .دنامباج هک تسه رفنکی القا هشيمه ابیرقت هک لیلد نيا هب ؛ندوب رکشتم دوخ زا رطاخ هب هن .تساتخس مه رکشت
 اهنآ زاْاصوصخم دیاب هک دنتسه رفن ود .درکن یراک چیه تسا سرتسد زا رود لآ هدیا هک هناهب نیا هب دوشیمن ,لاحیآیلع
 .دنراد قح نم ندرگهب ناشبوخ یاهسرد رطاخهب هک ریشدرا رتکد یافآ .ینایدهم ابعل مناخ و ربشدرا دمحم رتکد یاقآ :منک رکشت
 ندناوخ تمحز (دناهدوب مه ریگتفو بلغا هک هتورسیب یاهلاوس هب نداد باوج ءالثم) دناهتشاد نم هب هک ییاهفطل همه زا هتشذگ

۳۵



 هک یصخش دید اب ار هتشوب و دندرک فطل مه ینایدهم مناخ .دندیشک ار دندوبن مه ییزج هاگهگ هک ییاههابتشا حالصا و نتم نیا

 ناویک «مزیزع ناتسود .دنداد ار هنشون ناحتما تصرف نمهب عقاورد و دندناوخ تسا رود («یضایر» زا هن و) «یضایر قطنم» زا

 یلع میوخ سردمه و تسود زا .دناهفگ میارب ار جیوساتام یارجام و نیانشدوگ ٌلبند نایرج بیترتهب ؛ییوکیندالیم و یحالم
 .ماهتفرگ دای اهزیچ یلیخ (دناهدش مامت نم ینیشنبقع اب ابلاغ هک) نامیاهثحب رد مه یردیح

 .«مرکشنم رایسب دیدرپس شوگ نم ناتساد هب هک نیازا» :لییسا وبتسا_لوقه
ple boyمولع هدکشناد یوجشناد  ok,فیرش یتعنص هاگشناد  

  

  

 !باختنا لصا

  

 ریش     __ _ جو ال حوا
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 !درادن ییاجباج تیصاخ عمج یتفو

 دنمجرا هنیشقن دیما

 ۱۳۷ زبیای

 تالمج ندرکاجباج رد هک تسا یتیدودحم دنکیم هجوت بلج هک یناکن زا یکی ؛یقیفح یاهیرس موهفم اب ندشانشآ زا سپ

 طرش هک دهدیم ناشن هبضق نيا .دنکیم صخشم ار تیدودحم نیا یبلاج رایسب وحن هب نامیر ةيضق .میتسه هجاوم نآ اب یرس

 هيواز زا تیدودحم نیا ؛هلاقم نیا رد .تسیچ مینک اجباج ار یرس تالمج (!)یساره چبه نودب میناوتب هکنآ یارب یفاک و مزال
 یاییاجباج نینچ) دتفایمن یصاخ قافتا مینک اجباج مهاب ار یرس کی ةهلمج یهانتم رگا هک تساحضاو .دوشیم یسررب یرگید

 :تسانیا دوشیم یسررب اجنیا رد هک یلاّوس .(تسا زاجم ارگمه یاهیرس مامت یارب

 .دشاب ارگمه ۲۳ هم رگا هک تسیچ ۲ یارب یفاک و مزال طرش .دشاب یعیبط دادعا یور یتشگیاج » دینکضرف
 ؟دشاب یلبق دح نامه اب ارگمه مه 2 هم

 :مینکیم یسررب ار ریز لاثم ,یدج تکرح ره زا لبق
 :مينک یم فیرعت ریز تروصهب ار 9 و. «« یاههلابند ۰ لاثم

  

  

  

  

۱۱ ۲ ۳ ۴۰ ۵ ٩ ۷ ۸ ٩ Yo ۲۱۷۱ VU VU VE ۷۵ ۲ 
۱ 

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
۵+۱ ۱ ۰۲ ۲ 7 ۲) ۰۴ ۴ -( ۴ / ۲ "۲ ۲ ۴ 

' t 1 
۱ 1 1 

4 ۱ ۱ hy \ \ \ \ ty \ ٩ ۱ 

  21.5۲ ۲ my ۲۸۴ ۴ ۴ ۴ TR OTR Ee OF ۴ OFام[
‘ ۱ 

۲ 2 1 ۲ 1 T ۲ 1 T 

i | 
\ ۱ 1 ۱ ۱ ۱ \ ۱ ۱ 1۱ ۱ ۱ \ 

 و 3 5 ۲ ۳۲ ۴ ۴ ۲ ۴ ۲ ۲ ۲۲ ۲ ! ۱ |
  ۱ 2 rs : i t 1 ۱ ۲و

iy , ۱ ۱ ۱ ٩ ۱ ب ۱ ۱ ۱ ۱ 1 \t 

٩۰۱۱ ۰۲ ۱ ۲۲۲ ۲ eR ۲ Ee OTe UR OTP (چ ت   
 ار یرس راهچ نیا هک تسانیا یساسا هتکن yo dn = ۱و = هم ؛تسارگاو )9 San >> دک دید یگداسهب ناوتیم

 هک تساجنیا .(تساهدش رهاظ راب 7 اقیفد +2 ةهلمج .یرس راهچ ره رد)درکلیدبت رگیدکی هب تالمج ندرک اجباج اب ناوتیم

 !درادن ییاجباج تبصاخ عمج مييوگیم

 .دشاب ارگمه 2 هما رگا تسا قلطم یارگمه یرس نیا مییوگیم .دشاب یقیقح یرس کی 2 هب دینکضرف ۰ فیرعت

 ؛تسارگمه و یقیقح یرس کی 9 ه, ۰ هیضق

oa SN ۰نامه نآ دح و تسارگمه ) + مز : یعیبط دادعا یور یتنگیاج 7 و دشاب قلطم یارگمه ی رس  anتسا 2 . 

 .1ر ۵مر > ۶ هک تسه یعیبط دادعا یور 7 تشگیاج ur ع 1۲ ال (عهت) و دشابن قلطم یارگمه یرس نیا رگا ۲

۳۷



 یرس دح یاییاجباج چیه هک نيا یارب یفاک و مزال طرش .هیضق نیا قبط .!دراد هداس ًاتبسن یتابثا ؛ییابیز نیع رد .هیضق نیا
 .دشاب قلطم یارگمه .یرس نیا هک تسانیا دهدن ربیغت ار 7

 یارگمه یرس ره یازاهب رگا تسا زاجم شیارآ ربیغت کی 7 ميیوگیم .دشاب تشگیاج کی 7: ۷ -+ 1۷ دینکضرف ۱ فیرعت
 .ر هم > 2 هممر و دشاب ارگمه مه 2 ه+(م) 27

 :زاجم ne Ty تشگیاج و تسا زاجم 7۱ تشگیاج «لاثم نیارد ۱ لاثم

  

  

۶ | ۲ ۳ ۴ ۵ 1 ۷ ۸ ٩ ۱۶ ۷۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۲ 
min){|¥ ۱۳۳ ۳۲۲ ۵۸ ۷/۱۵ ٩۲۱۳ ۲۷۷۲۱۳ ۱۳۲۲۲ ۰ 
m(n)|\ ۲:۳ ۵ ۳ ۷۷ Wk Ye ۲۲ ۱۳؛ iO iW V4   

 .۵م > (ayn هک دینیبیم .دینکهجوت « لاثم هب 7+ ندوب زاجم ربغ تابثا یارب .تساهداس 7, ندوب زاجم تابثا

 :دنتسه یفاک 7 شیارآ ربیغت ندوب زاجم یارب ریز یاهطرش زا کیره

 ؛تسایهانتم (7 ع ۰(۲۷۱۳) # ۰) ۱

 ؛۸(۱۳) - »| < M in € IN ره یاراهب هک تسا دوجوم یا ۷ ۲

 .تسا ۷ زارتمک ۸..۱[7] - [۱..:»] یاضعا دادعت .: ع IN ره یاراهب هک تسا دوجوم یا ۸ ۳

 (دنوشیم فیرعت هباشم روطهب اهنلاح یفاب و [a..6) .[7 6 ۸۷۱۵ < » < 9) ینعی [«..9] ۵ < ۵ و«,۵ 2 رگا)

 ؛یفاک و مزال طرش نایب زا لبق .(تسا رتفیعض ًادیکا یلبق طرش زا طرش ره ًانمض) تسین لکشم نادنچ الاب یاهطرش تابثا

 ۱ :میراذگیم دعب یارب ار اهنآ یسررب و مینکیم حرطم لاوس دنچ

 (؟دنکیم ظفح مه ار دح ینعب)؟تسا زاجم شيارآ رییغت کی 7 اموزل ایآ .دنک ظفح ار ییارگمه 7 تشگیاج دبنک ضرف ۱ لاوس

 تبسن زاجم یاه شيارآ رییغت هعومجم هک نیا هب هجوت اب)؟ تسا نینج زین 77 ۲ ایآ .دشاب راجم شيارآ رییغت کی 7 رگا ۲ لاوس

 (تسا IV یور یاهتشگیاج هورگ زا یهورگریز هعومجم نیا :دشاب تبثم لوس نیا خساپ رگا .تسا هتسب بیکرت هب

 ؟تساندنج اه راجم ریغ دادعت ؟ تساندنچ راجم یاهتنگیاج دعومجم یاضعا دادعت ۳ لاوس

 تشون ناوتیم تروصنیارد .5 > (۱,۳,۴,۵,۱۰,۱۱] ًالثم ؛دشاب ۸ زا یهانتم و یهتان یاهعومجمریز 5 دینکضرف
 .تسا ۳ 5 تاعطق دادعت مییوگیم یتیعضو نینچ رد .5 >ع [۱..۱]ان [۱]۵..۳) [۱۱..۱۰]

 B(S) > ۰ میسیونیم و تسا 7 یواسم ؟ تاعطق دادعت pees .تسا 7۷ زا یهانتم و یهتان یاهعومجمریز 5 ۲ فیرعت

 هک تساحضاو)ا: < هزپ» - ۱۰۱ < < - ۱ ره یارب و هر < 9: ۰۱ < ۶ < 7 ره یارب هک 5 > [عفو]ال -..ال (هم..طم] رگا

 رد 7 هم لثم یایرس ميبوگیم هک دیشابهتشاد دایهب .دینکتباث ار ریز ؛رازگ .دیوش انشآ فیرعت نيا اب رتشیب یمک هکنيا یارب
 رگا دنکیم قدص یشوک طرش

Ve>o°IN>o¥m>n>N (lan +--+ ml <e). 

 :تسا لداعم ریز طرش اب یشوک طرش ۱ هرازگ

Ta 
kes 

Ve > e IN > ۰ ۷5 ۷. هم), هک یک, > ۰ ( 
    

< eB(S)). 

 .هدنناوخ ٌةدهع هب .ناهرب
  

 ٩۴. ص :یضایر زیلانآ لوصا هرتلاو :نیدور : هب دینکعوجر ,لاثم ناونعهب .تسا دوجوم زیلانآ یاهباتک بلغا رد نآ تابثا"

vA



 تروصنیارد .تسا 7۷ زا یهانتم و یهنان یاهعومجمریز 5 ۲ هرازگ

B([\..n] — S) < B(S) +), 
B(S — [\..n]) < B(S). 

 .هدنناوخ هدهع هب .ناهرب

۷ 6 ۰ ۸۷ > ([8)۳]۱.۰ 

 ارگمه یرس کی 1 هم دینکضرف .۱[7(8.]) < ۸1 هک تسایددع ۸ > ۰ و تسا تشگیاج کی 7 (طرش تیافک).ناهرب

 راهم - هممر) > ۰ هک میهدیم ناشن .دشاب

 رگا هک دراد دوجو یا ۸۷ > ۰ ,ع > ه ره یارب ۱ *رارگ قبط .دنکیم قدص یشوک طرش رد سپ :تسارگمه

 [NN] < ۱.۷[۲/] هک تسا دوجوم ی ۸۷۰ ۰۸۷ نیا یازاهب )+ 1 < دز 5(8) sok یهانتم و یهتان 5 ( (۵۰..۸۷)

 :دنرارفرب ریز طباور » > ۷۲ ره یازاهب .ميريگیم ۸۷ و ۷ زا رتگرزب ار ۳

7]۱.[ - ]۱..[ > )..<۰( C (Noo) © (N..00) 

]۱..[ - ۳]۱..۸[ > ]۱.[ -7۳]۱.۰۸/[ > ]۱.[ - [VN] C (N..00)} 

    

    

      

  

Slaw army)! = | So ae- SO ae 
k=\ KE[\..n] ken{\..n] 

< 3 ag| + > ak 

۸ 6]۱.[-7]۱ 1] kenr(\. nj—[\. n] 

> ym 8)]۱.[ - 7]۱.[( + #۰ .[ - ]۱..[( 

Taran 7 7۲]۱.۰[( + V+ 8)۳]۱۰[((مک  

< TAL +) 7 

 @ Wan = ر بیر هجیتن رد وژزا(6» - ه+یر) > ۰ ینعب !| 2-۱۸ - ۸ )۱ < 6 pylon < ۸۷۲ ره یاز ادب سپ

 ارگاو 2 ۵+ مز یلو 1, > ۰ هک ميزاسیم یروط ار « ةلابند .تسا ن نارکیب ۰ ۳ تشگیاج کی 7 (طرش مورل)

 یاج رفص «یرادقم» نآ تالمج نیب هک توافت نیا اب .دوبدهاوخ رفص لاثم رد « Shoo نامه تخاس میهاوخ هک یاهلابند .دوش

 .هدشهداد

 هجم,,+۱ > -۱ میهدیم رارق .میریگیم ۱[7..»,] هعطق نیلوا ار [۱..»::] و [Ve aly هک مینکیم باختنا یروط ار ۱

tiny = VGدنک قدص ريز طرش ود رد هک تسه یا: .[۱:»..۱ + ۲] < ۱[7..] هک مینکیم باختنا یروط ار »۰ سپس : 

[\..max(r[\..n4\]) + ۲[( 6 7۳]۱..8۳[ 0 

6)7]۱..:[( < ۲ ۲ 

 (Ont 6 میب 2 و اسرع هم میهدیم رارق .دنشاب ۰»..۱[7] لوا هعطق ود [+*..»7:] و [7..۱::] دینک ضرف

 هک مينکیم باختنا یروط ار »هم و [۱..»م-»ر-۱ + ۲] 2 (.mV ۱] هک مینکیم باختنا یروط ار م_, ؛بیترت نیمه هب

 ۱[7..مم] < ]۲ + )]۱- .۵7/7۱۰ ..۱[

B(a[\..np]) > p(T 

۳۹



 predict ld adh a[V..mp] لوا هعطف ج [+..۱»مرم] ات [۱..:م:] دینک ضرف

۱ ۱ 
=I, = pment) Sr = ant) = OT2 هوم ="  

 هیبش یاهلابند هر, )) هر, > ه هک تساحضاو تروصنیا رد . .میریگیم رفص ار 6» تساهدشن صخشم 6 هک ییاه 7 یاراهب

 : > ۱, ۲,۰ .. یارب هک یلاحرد ؛(تساهدش هدناجنگ نآ تالمج نیب رفص «یرادقم» هک توافت نیا اب تسا ه لاثم رد « هلابند

 نیب رفص «یرادقم» هک توافت نیا اب تسا « لاثما ةلابند هببش یاهلابند Gx(n) pre مر = 2 9 (ety dain = میراد

 69 .(تساهدش هدناجنگ نآ تالمج

 ۱ لاوس باوج :طرش موزل تابثا هب هجوت اب .دنوشیم صخشم میدوبهدرک حرطم البف هک یلاوس هس باوج .هیضق نیا کمک اب
 .تساحضاوًابیرقت

 .تسا زاجم شیارآ رییغت ؛دربب ارگمه یرس کی هب ار ارگمه یرس ره 7 تشگیاج رگا ۲ هیضق

 هک دراد دوجو ییارگمه یرس (دشاب نارکیب ۱.0[7(5]) ینعی) دشابن زاجم شیارآ رییغت 7 رگا طرش موزل تابثا هب هجون اب .ناهرب

Lalدنکیم ارگاو . 

 :دینکهجوت ریز لاثم هب.۲ لاّوس باوج نتفای یارب
 (تسا ۲ نوراو 77 ۲) ۲ لاثم

  

  

  

    

٩ Vo ۷۱ ۷۲ ۷۲۳ ۱۴ YO 1۱۱ ۲ ۲ ۴ ۵ ۱ ۷ ۸  
٩ ۷ ۰ VF ۲ VO ۱۲ VV ۲70) ]۱ ۲ ۳ ۳ ۵ ۸ ۱  

VN YoY ۲ ۲ YY ۰۳۱1۳726۳ ۳  
٩ ۱ ۸۰۱۰ ۲ ۴ VT ۲ ۳ ۰۱[)۸(1 ۲۲ ۴ ۲۱۵ ۷  

Ba ony) PO ۲ ۳ ۴ ۳ ۲ Vee 

 زاجم شیارآ ربیغت 7 سپ .تسا نارکیب BU ۱[۲..:]) هکیلاح رد .تسا ۳ زا رتمک هشيمه [(۱[7.]) دینیبیم هک روطنأمه

 .زاجمریغ 77 ۲ و تسا

 .تسا یفنم ۲ لاوس خساپ هجبتن رد

 .۲ لاوس اما و

 میراد ۳ هیضف

 ۲۳۰ >|قم| > |( < 3م | زاحم 7)| > |( © [Sey hen pe TH = (7 | زاجم 2" و »)|

 :مینکیم فبرعت ریز تروصهب ار ۸ و و و کیهبکی عبات هس .ناهرب

 فیرعت تروصنیاهب ار 7 - ۸(۶) «دشاب لا زا هاوخلد یاهعومجمریز 4 رگا ۰۲: ۵۷(2) + (7 < 5وب| زاجم ۱-۲ و 7) ۱
 مینکیم

 +n \ دل عرش

n(n) = n-\ EA 

n oY a 

uN 
pet 

setob={ \ Aue 
 =n“ 77( هک تساحضاو) ع ۸4 رگا اهنت و رگا دنکیم ضوع ار ودنیا یاج 7 .دیریگب رظنرد ار (۲۲» - ۱, ۲7) ییاتود

 سی ].۲,۴,۵,۰(  رگا الثم

  

  

«۱۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۱ ۷ ۸ ۹۰۵ ۰ 

7]«( [۲ ۲۱۲ ۲۱۵ ۱۲۸ ۷ ۵۶ Le 
    | ۱ ۷۱ ۲ Viv vary vey ۱ظ(۱.۰7[۳])

 .تساحضاو مه ۲ ندوب کیهبکی .دنراجم ییاهشیارآ رییغت ود ره 7 ۲

Yo



 ار و(7) .(۱ لاثم رد ۲: لنم)دشاب زاجمریغ یتشگیاج « دینکضرف .« : (7 < کوب| زاجم 7) - (7 |,5  زاجم ریغ ۲) ۲
 زر 6ع(م) هک تسه هم لثم ارگمه یایرس .تسا زاجمریغ مه 77 ۲۰۰ هک میهدیم ناشن و مينکیم فیرعت ۰

 رم هب 7 زاجم تشگیاج طسوت یرس نیا تروصنیا ریغ رد اریز ؛تسارگاو مه 0-20( ۲ هيضف) تسارگاو

 .تسایهیدب و ندوب کیهبکی .هدشفیرعت تسرد و سپ .تسارگاو هک دوشیم هدرب

 :دوشیم فیرعت ریز تروصهب ۶ .۸ : کوب + ۶۳۷ ۲) ۳

IN"|m = a(n)} CV"۳(۰) > ((,) €  

 .تسا کیهبکی ۸ هک تساحضاو

 میراد ۳ و ۲ و ۱ هب هجوتاب
 ۰۶*۲ < |( ع در,| زاحم ۱-7 و 7)ا

 < |(ج ع 5 | زاجم 7{ |

 < ۱17 ع 5 | زاجمریغ »)|
|[Sn| > 

((۲ ۱۳۳ > 

۰ = 

 .دوشیم هجیتن یتحار هب مکح اهیواسمان نيا زا
 .دنشاب ارگمه )+ مر و زر هم رگا .دراد یبلاج تیصاخ - تسازاجم ریغ هک - ۱-۲ تشگیاج .دینکهجوت ۲ لاثم هب

 زاجم نتفرگ رظنرد نودب - 77(13- ۱[۱..]) راتفر هب هجوت اب .دوریم لوا یرس هب 7 ٌةلیسوهب مود یرس اریز ؛تسایکی ناشدح

 هک) ۱ 7۰ .2] رگا ۰ دوشیم ۱ ریارب » تیاهنیب یازا هب 7 -۱[۱.]) :تفرگ هجیتن ار تیصاخ نیمه ناوتیم مه - 7 ندوب

 ارگمه یایرس هب ۱-7 ةلیسوهب ارگمه یایرس رگا سپ .۱[۱-2..»] - [۱..:] 8( ۱[۱..»]) 2 ۱ و (تسا نینچ دعبهب ییاج زا

 .تسا ربارب ودنیا دح هک دوشیم هجیتن بسانم یاهاح رد یراذگرتنارپ اب ؛دو رب

 ,تسارگمه 1 میر هک 36: یارگمه یرس ره یازاهب رگا تسا زاجم همین شیارآ رییغت کی ۲ تشگیاج ميبوگیم ۳ فیرعت

ay = >> On(n) » 

 یشیارآ رییغت :(دشابهتشاد رادنارک یاهلانندریز ینعب) دنکن لیم تیاهنیب هب [(7..۱[7]) هک دشاب یتشگیاح 7 رگا ۴ هیضف

 1 هبضق تابثا لثم ار ۷۲ و ۲ و .۱[7(8..»م]) < ۸۶ هک یروط تسا دوجوم rp Py} لثم یاهلابند و ۸ > ۰ ددع .ناهرب

 میراد هم > ۸۷۲ ره یازاهب لاح .میریگیم طرش تیافک

  

np 

So (ae _ Qz(k)) = 2 01 - (th 

k=\ ۸ 6]۱۰ ۱۲ [م ۸ 6۲۲۱ np]       

IA
 

۱ ۸ 

 ۸ ع[۱ م]-۱[۳ ۰ ]

+ So 
ken[\..np]—[\..n]     

  

  
 ( — LV -mp]) + rape BUA) .2p] — [V-1p]بتا[. <  

 ( + ۱ + B(r[\..n,])مک 7 [۱۰م))

777) ۲۷ + ۷ 

۳۱



 ودره هک نیا هب هجوتاب .انهتممم )۱/0۸ - 0«(ر) ع 2% codes | EZ (ae — ecg) < € pas mp < ۸۷۷ ره یازاهب سپ
 .2 ر 0م > 1267 ؛دنتسه ارگمه یرس

 .تسا راجمهمین زین 7۰ ۰ .دشاب راجم همین یتشگیاج 7 رگا ۵ هیضف

 .هدنناوخ ةدهعهب .ناهرب

 :میهدیم همتاخ لاوس کی حرط اب ار بلطم
 ؟تساهدمآ ؟ دیضق رد هک تسا نامه 7 تشگیاج ندوب راجمهمین gly یناک و مزال bau ۴ لاوس

  

 فیرش یتعنص هاگشناد «یضایر مولع هدکشناد یوجشناد دنمجرا هنیشقن دیما

vere pil sftp seed EM | pid yp ۳۳ 

feo نرم مس ۰ ۰ i iar 

one 
, _— ۳ ot 9 if - 

fe eee 

Be cadets 

ne 
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۳۲



sacl 4) 5 Sls 

 ناوزر اضردمحم

۱۳۷۱ jab 

 .«رازابلا هذه یف رادیرخلا Sth هک دوشگت دایرف هب نابز رازابهدیاف نيا رد و دومنن داب نامتسد رد راتشون نیا هک ادخ رکش

So Es Sasیرادیرخ زا ؛غیرد و تفر لاس ود یراتشون ای  

 تروصهب ناوتیم ار » هک یتالاح دادعت مینکتباث میهاوخیم .دشاب کی زا رتگرزب و یعیبط ددع کی دینکضرف .دعب اما و
 یعیبط روهظ زا یلاتم .دشدهاوخ هئارا هلاسم نیا لح یارب هک یشور .تسا رتشیب + زا .تشون عبرم زا یلاخ ددع ود عومجم

 لبقت ارنآ تمحز شورفنانک یافآ هک تشاد زاین یرتویپماک تابساحم هب تابثا لیمکت .تسا دادعا هبرظن رد یلیلحت یاهشور

 .دندومرف

 لوا دادعا اه م: هک >  و ۰ ۰۰م رگا تسا عبرم زا یلاخ : ددع مییوگ یم .مینکیم عورش فیرعت و یراذگدامن ود- یکی اب

 م)م() > ۰ میهدیمرارف اه یفاب یاری و میریگیم ۱(۸) - ۱ ۰0 - (-)۳ مینکیم فیرعت تروصنیارد .دنتسه زیامنم

 دادعا یلیلحت هیرظن باتک هب دیناوتیم «نآ ٌةرابرد رتشیب تاعالطا بسک یارب .تسا سویبوم فورعم یباسح عبات عفاورد

 ینعی ات ۱ زا عبرم زا یلاخ دادعا دادعت مه ار /(7) و میریگیم لوا دادعا هعومجم ار 1 .(دینک هعجارم لتسوپآ

 ۶۱») > ۱/۳ 6 ۳۲۱۱ < ۰۳ < ۰, ۸() # ه)ا

alsمبراد ۱  

  
(rn) 15  

ak۱۲ « 
۱ 2 ۲۱ 

 تشون ناوتیم نیاربانب .دنکیمن داجیا نآ رد یربیغت شیارآ دیدجت سپ .تسارگمه قلطم روطهب قوف یرس .ناهرب

4 ۱ ۱ ۱ ۳ = 
Sea = 7 ۶ ۰ور کل - -ا - 11 (۱- ) - 11 =  

i 

۲ oo , 
n=\ per, keN Py PR pep 0 جرط 2۱ رج: 2 

  

olsمیراد 1 6 ۷ ره یارب ۲  

ro - =| <¥J/n 
7 

 میراد هداس شرامش کی اب .دشابن ریذپشخب یلوا ددع چیه عبرم رب رگا اهنت و رگا تسا عبرم زا یلاخ ددع کی هک اجنآ زا .ناهرب

)«( < 7 - 2 ۳ + 2 | an 

per ۷ ع ۳ 

7 0 

  

۳۳



 ةطبار هب رجنم هک

  

  

      

  

      

    

۸-۱ 

 هجیتنرد .دوشیم

4 = n n n n n 
])( - =n] = = u(k) (4 -[4}) =|>> w(k) (2 - (+ رر (۰ 

7 k k k k k 
k=\ > koa 

 ؛دوشیم رفص رر لخاد ترابع ۸ > ۱ یازا هب نوچ

  Hogرب ۵ (چ-[چ])|+ | < -)/|
7 k ۱6 koa 

< Yn-\V+n ِ 

۲< 
۱ 

> Yntn Ee 

k>J/n+) 

\ 

 2م زا ۷۶۷ <
 دي

< Yn 

 عبرم زا یلاخ دادعا یلاگچ ۱ هجیتن  hy.تسا

mene N یارب ۳ هرازگ 

f(n) ۱۰۹1 
  ۴درب

n 2 ۱۷۹ / 

 میراد اریز ؛تسا تسرد هراومه دشاب تسرد 7 < ۱۷۱۵۰۰ یارب مکح رگا othe ۰/۰۰۵1 هک دینک هجوت ادتبا .ناهرب

۱ fm) 7 ۱ ۱۰٩1 
« 2 ۱۱۵۰۰۰ Yoo n yt Yoo 7 VWI 
  | = 

nm’   

 .دتفایم قافتا یواست » = ۱۷۱ یاراهب .نمضرد .رتویپماک ندرگ هب هرازگ یتسرد » < ۱۱۰۰۰۰ یارب

 .تسا رتشیب 4 زا .تشون عبرم زا یلاخ ددع ود عومجم تروصب ار: > ۱ ناوتیم هک ییاهتلاح دادعت ۲ هجیتت

 زا هنیا دادعت .دیریگب رظنرد + رز - ۸ هک ار (:.) یاهجوز همه .دنتسه عیرم زا یلاخ » ات ۱ زا دادعا ۰/٩ زا شیب .ناهرب
 .دننکیم هدروآرب ار هلأسم طرش و دنتسه عبرم زا یلاخ ی ناشوضعودره هک دندوجوم اهتفج نیا زا ذ زا شیب سپ .تسین رتشیب

 تسا رتشیب دص رد تسیب زا دنشاب عبرم زا یلاخ ود ره هدشهداد یلاوتم ددع ود هکنیا لامتحا ۳ هجینت

 عبرم زا یلاخ هک یددع ره .تسا» - ۱ ربارب » زا رتمک یلاوتم یاهجوز هدع .دشاب یعیبط یددع » > ۱۰ دینکضرف .ناهرب

 رتمک ۰/۴: زا دادعا نیا دادعت نوچ .دنزادنایم راک زا ار جوز کی مه اب ود ره ٩ و ۸ و دزادنایم راک زا ار حوز ود رثکادح دشابن
 . دننامیم یفاب جور Y= (e/An — \) =0/Tn هرادناهب لقال سپ .دنتفایم راک زا حوز oyAn — ۱ رثکادح تسا

  

 بیرش یتعنص هاگشناد .یضایر مولع هدکشناد یوجشناد «ناوزر اضردمحم

rf



 شودرا زا یاهلاسم لح

 یردیح یلع

 ۱۳۷۲ نابآ

 .دشابیم ثلثم کی القا عالضا لماش (لپ 4, دبهدناشن .تسا ! یور یطخهراب 1, هحفص رد / طخ ره یارب (شودرا)هلأسم

 هک - 2 طخ رب ار دادتما نیا یزاوم هدش باختنا یاهطخهراپ همه و دیربگب رظنرد R* dma 5( یهاوخلد دادتما .لح

 Sle pm .تسا [۵,] تروصهب یاهتسب OL ed یور طخهراپ ره ريوصت .دبنک ریوصت - درذگیم ادبم زا و تسا دادتما نیا یزاوم

 دینکفیرعت لاح .دنتسه ایوگ و و » هک تسا ا», ] لثم یاهتسب gb لماش (دشابن هطقن هک) هتسب

 هم, > ( تسا [, ] لماش ناشریوصت هک ییاهطخ هراپ )۰

 .تسا 4 یزاوم یاه طخهراب همه ٌهعومجم ب < 4 هک ییایوگ یاه و و یورال ۸م, سپ
 I Api ریوصت رگا .مینکیم ريوصت # یور ار یزاوم یاهطخهراپ همه .دشاب ادبم زا هدنرذگ و 4 رب دومع طخ 4 دینکضرف

 (4م,وام < و و دننسه ایوگ ه و م) نوچ .دناشوپیم ار # همه » < « هک ییایوگ یاه ( و » یورال 4, میمانب ۸, ۰4 یور
 دوجو 1 < 2 لثم یاهزاب .تشون لاگچاججیه یاههغومجم زا ییارامش عامتجا تروصهب ناوتیمن ار 17 هک مینادیم و تسارامش

 .میمانیم 2« ارنآ ۵ هاوخلد دادتما ره یاربو میریگیم رظنرد ار دب [ه,,0,] لیطتسم .تسا Ne نآ رد 4 الثم هک دراد
Peide 

  

 16 یایوگ تاصتخم اب هطقن 74" ره نورد و دننکیم میسقت 7 و 7۳۱۰74۲ ۰7۲ ثلثم راهچ هب ارنآ 2, یاهرطق
 اه 8 زا یکی 7۳. ره و تسارامش اه 8. دادعت .دراد رارق ۲م نورد 8 > ۵ ۲۱۸۱ یعلضراهچ سپ تسا دوجوم
 دبنک ضرف .دنراد ربرد ارنآ اه 2« زا ات ارامشان هک دشاب دوجوم ی ۰. دیاب .میراد هحفص رد « دادتما ارامشان نوچ .دراد ربرد ار

Ra, 9 Ra,لماش لیطتسم هس 10+ 9  Ra, = li x [pig] 9 BOL Bo,یثلثم میناوتیم .دشاب 8۸. نورد یاهریاد 6 دبنکضرف  

 زکرم اب سناجت لیدبت رد ۸86 سناجم ار ۸ 267 .دنشاب oily ar yay gay b شعالضا هک مینک طاحم ( رد ۸8 لثم

 تسه (۸ 17 و ۵1 و)ع, یزاوم یطخهراپ ,تسا لاگچ 1, رد 4, نوچ .ميريگیم دحاو زا رتمک هباشت تبسن و (6 زکرم)0
 .(تسا کی. لماش جی, و دراد رارق 2م, طبحم یور نآ رس ود نوج) تسا ۸3, . زا جراخ نآ رسود و دراد رارق 413 و ۸2 نیب هک

 طخهراپ هس نیا لماش طخ هس دروخرب زا هک یتلثم یاهسار .تسادوجوم مه رگید دادتما ود یارب یطخهراپ نینج ریظن هباشت هب

۳۵



 8. نوریب اهطخهراپ نیا رس و» نوچ .دنتسه مه ام. نورد هطقن هس نیا سپ ؛دنراد رارث ۱867 و 4/۲ نبب دوشیم لیکشت

 .هدشتباث مکح و لنت طخهراپ هس نیا هعومجمریز تلثم عالضا .تسا

 کی القا عالضا لماش » یعیبط ددع ره یازاهب ؛ل, 4: هک دنکیم تباث قوف لالدتسا هباشم یلالدتسا هک تسامولعم
ib —nتسا . 

 فیرش یتعنص هاگشناد :یضایر مولع هدکشناد یوجشناد ,یردیح یلع
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 دنرادن دوجو نمیا یاه باپسوریو

 گنیلواد .ف مایلیو

 سوریو دوجو رظن زا ار شدوخ یدورو مه دناوتیمن یاهمانرب چیه هک تسا هلأسم نیا یارب یناهرب یواح تشاددای نیا

 .(دینک فیرعت دیهاوخیم هک روجره ار «سوریو» دیناوتیم) دشاب نئمطم دنکیمن رشتنم یسوریو شدوخ هک نيا زا مه و دنک یسررب
 هدننکهتسخ ةرود یارب (نسکاو هن و)رهزداپ ناونع هب و هدشتباث میقتسم یزاسیرطق هلبسوهب [۱] سیار ةيضق تساررس هجیتن نیا

a dsهب نتخادرپ ماگنه و یتامدقم یریدپهبساحم  ‘Jlدوشیم داهنشیب ندادنایاپ . 

 ره ینعی ؛دوشیم ماجنا «طیحم» کی رد گنیروبت نیشام یاههمانرب یاهارجا فالخرب نردم یاهرتویپماک رد اههمانرب یارجا

 .یلصا و یعرف یاههظفاح تیریدم لثم ییاهشقن هک (لماع متسیس) لقتسم اقطنم یاهمانرب زا یاهمانربریز ناونعهب همانرب
 سوریو دهدیم رییغت ار لماع متسیس دک ارجا ماگنه هک یاهمانرب .دوشیم ارجا دراد ... و رامآ تبث ؛شزادرپ تیریدم

 «ریبغت» ارنآ و دوشیم یلبق لماع متسیس «نیشناج» ,دوشیمهتشون حیحص روطهب لماع متسیس دیدج هخسن یتقو) دوشیمهدیمان
 راظتنا هتفایریبغت لماع متسیس زا یصاخ راتفر چیه نآ رد :ددنبیم ار نامتسد (۲) رگید فیراعت زا رتمک فیرعت نیا .(دهدیمن

 ییاهتیدودحم نینچ .دنابسچب رگید ییارجا یاههمانرب هب ار شدوخ دک سوریو هک دنراد راظتنا بلغا .لاثم ناونعهب ؛دوریمن

 .دنتسه درومیب میتسه نآ لابتدهب ام هک یاهجیتن یارب

 و هنیزه زا و هن مادک و تسا سوریو همانرب مادک هک ميمهفب راکدوخ روط هب رتلیف همانرب کی زا اههمانرب ندنارذگ اب میناوتب رگا

 شدوخ هک تنامض نیا اب یاهمانرب نینچ میهدیمناشن نونکا .مياهدرک یهجوت بلاج راک مينکبانتجا ناملماع متسیس رییغت رصدرد
 .درادن دوجو دنکن رشتنم سوروپو

 .مینکیم عورش فیرعت کی و 05 لماع متسبس نتفرگ رظنرد اپ
 ار 05 ت یدورو یور 05 لماع متسیس تحت 2 ةمانرب یارجا رگا دنکیم رشتنم سوریو 2 یدورو یور 2 ٌهمانرب ۱ فیرعت

 .دشاب نمیا یدورو ره یور رگا تسا نميا همانرب کی .تسا نميا ت یدورو یور تروصنیاریغ رد و دهد ریبغت

 هب ندیسر یارب نونکا .درادن دوجو ام یسررب یارب یموزل تروصنیا ریغ رد ؛تسادوجوم 05 یارب یسوریو هک مینکیم ضرف
 .دنکیم نّیعم 2 یدورو یور ار 2 هاوخلد ٌهمانرب ندوب نمیا هک دشاب دوجوم 75 - 5۸۳ لثم نمیا یاهمانرب مینک ضرف ,ضقانت

 : سپ

 IS — SAFE(P,z) = { Nes دشاب نمیا یور 7 رگا
 ° ؛ تروص نیا ریع رد

 :تساهداس ریز درکلمع اب 24) یناموگرآ کی ٌةمانرب نتشون .دراددوجو یسوریو هک نامضرف و یاهمانرب نینچ نتفرگ ضورفم اب

US — SAFE(P,P) = No §\دیشابهتشاد یشوخ زور» سیونب » 
 (DIP = ) هدب رییغت ار لماع متسیس :تروصنیآ ریغ رد

 راک تسرد مه و دشاب نمیا مه دناوتیمن 13 7 ۲ هک میهدبناشن میناوتیم 7 یدورو یور 1) راتفر یسررب اب الاح

 نّیبم هک 15 - 5۸۳(, ) = No امتح سی هدشن ارجا «تروصنیا ربغ رد» انیقی دشاب نمیا 1) یدورو یور 0 رگا .دنک

 یناوخارف هک نیا یکی :دندوجوم ناکما ود دهدب ریبغت ار لماع متسیس 1) یدورو یور 0 رگا .تسا 75 - 5۸/7 ندوب تسردان

۳۷



IS — SAFE تلاح نیا رد هک هدش ارجا  «تروصنیا ربغ رد» تمسف هجیتنرد و هتشاد ۷۶5 باوج 1S - SAF E(D, D) 

 ضرف سپ ؛دنکیم پاچ «دیشاب هتشاد یشوخ زور» طقف ۸ دنادرگرب ۸0 15 - 5۸۴ 5 رگا هک نیا یرگید .دنک یمن راک تسرد

 .تسین نمیا 75 - 5۸۳27 سپ تسا 15 - در4۳ ۲ یناوخارف رضقم هک تسا ینعم نیاهب ظ یدورو یور 1 ندوبن نمیا

 طلغ دیاب دنکیسررب ار شیدورو ینمیا و دوش ارجا لماع متسبس یور هک تسرد و نمیا یاهمانرب دوجو ضرف هک میریگیمهجیتن
 .درادن دوجو 75 - 5۸۳2 لثم یاهمانرب ؛دشاب

 عجارم
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 AT هورگ یاهلصا یاجهب لصا کی

 یکسرات درفلآ

 :درکقیفحت 6۶ رد ار ریز ماکحا تحص ناوتیم یگداسهب .دشاب - و + لمع ود اب یلبآ یهورگ 7 مینکضرف

 1) 0-۰ ع 6

ii)a—(a—b)=b 

iii) a— (b—c) =c— (b-a) 

iv) a—(6-(c-—(a—-b)))=c 

v)a+b=a-((a—a)-— 8) 

 دب ار 0 ۰۷ اب هدشفیرعن + .دنک قدص 1۷ وز ایا و ان و: طیارش رد - و دشاب یاهعومجم 6 رگا میهدناشن میهاوخیم
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 .دنک یم لیدبت یلبآ یهورگ

  - ))6- 0( - )6- 9((( < 6-۶ (i, iv)(ا - 6

b— ({(c — 6) — (a — 6)) — (a — (b- ((c — ) — (a - 4))))) =a (iv) 

b— ({(¢ — b) — (a— b)) — (ec -4)) =a (1, 2) 

c—(b- (((c - 6) - (a— 6)} — (ec - 8))) = (e- 8) -(a-5) (iv) 

c-a=(c—)-—(a-b) (4, 3) 

a—(b-—(c—a))=c—b (1, 5) 

b-—(e-(a—b))=a-c (6) 

a—(a-—c)=c (iv, 7) 

b— (b~(c-(a—8))) =c-(a—5) (8) 
b-(a—c)=c—(a-b) (9, 7) 

 ! amily ii 10 4 8 5.میریگیم هجیتن ار یلبآ هورگ لوصا ءذاا و زا و ا زا الاح .دنوشیم

  06 (i, v)ع ۱+

a—(a—6)=5-(a-a) (iil) 

b-—(a—a)=b (ii, 12) 

۳۹



14. 6— (b- (a—a)) =a—a 

15.b-b=a-a 

16. a+b =a—((b— 6) —4) 

17. a — ((b— 6) — b) = b — ((b— 5) — a) 

 18. ۵+ ه> 9 - ((۵- 9) - ه)

19. ۵+0 < ۷+ ۰ 

20. a+ (b—c) =a—((a—a) — (b—c)) 

21. (a—a) — (b—c) =c—(b— (a—a)) 

22. (a-—a)—(b-c)=c—b 

23. a+ (b—c) =a—(c—d) 

24. a—(ce—b) = b- (c- a) 

25. b+ (a—c) =b—(c-a) 

26. a+(b—c)=b+(a—c) 

27. a+ (b— ((b- 5) —c)) = b + (a — ))- ( - »(( 

28. a + (b— ((b- 6) —c)) = b + (ه - »)) - ع) — c}) 

29. b+e=b—((b—b)—c) Aate=(a— ((a—a) —)) 

30. a+ (b+c)=6+ (a4 c) 

31. ۵4+ 0 2 + 0 

32,a+(b+c)=b+(c+a) 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

b+(c+ta)=c+(b+a) 

b+ (ct+ta)=c+ (a+b) 

et+(a+b)= (a+b) +c 

(a+b) +c=at(b+c) 

b+ (a—6) =b-—(b—a) 

b-(b-a)=a 

b+(a-b)=a 

b— (b- ((b— 6) —c)) = (b-b)-c 

b— (b+ c) = (6-6) - 

(6 — 6) — (6-4) -c) =e 

-—(b-(6+c)) =cه - 56( ) 

(b— 6) — (b-(b+c)) = (b+c)-6 

(b+c)-b= 
  2 < 6-8چحد  > 2 +6۸04 6 2

)23( 

(23, 24, 25) 

(26) 

(27, 15) 

(v) 
(28, 29) 

(19) 

(30, 31) 

(30) 

(33, 19) 

(19, 11) 

(32, 34, 35) 

(23) 

(ii) 

(37, 38) 

(ui) 

(40, 29) 

(ii) 

(41, 42) 

(22) 

(43, 44) 

(45) 
  

Tarski, A. Ein Beitrag Zur Axiomatik der Abelschen Gruppen, Fund. Afath. 30, pp 253-256, 1938 
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 فونوخیت هیضق زا یدربراک

 یزامن نیسح - یحالم ناویک

 ۱۳۷ زییاپ

 .مینک تابثا و نایب ار یتامدقم یبیکرت زیلانآ رد لاه پیلیف هیضف زا یمیمعت میهاوخ یم «تشاددای نيارد

 و رگا دراد دوجو م : 5 an US باختنا عبات .دشاب یهانتم یاههعومجم زا یهانتم یاهداوناخ ؟ دبنک ضرف .(لاه پیلیق) هیضف

 .|(ل 2 > 17۱ 7" ع 5 ره یارب رگا اهنت
 یارب ار هیضق نيا میراد دصق لاح .درک ادیپ ([۱] لثم)هتسسگ تایضایر یتامدقم باتک ره رد ناوتیم ار هیضق نیا زا یتابنا

 ره یارب رگا اهنت و رگا دراد دوجو م : 5 4 لو باختنا عبات .دشاب یهانتم یاههعومجم زا یاهداوناخ .5 دینک ضرف .هیضق

 NUTT 2 17| ۰5 زا 7 لثم یهانتم هعومجمریز
 هدرشف فرودسواه یاضف 7 اب هک تساحضاو .مينکیم زهجم 7» > (,۳()) هتسسگ یژولوپون هب ار ۲ ع 5 ره .ناهرب

 5 یارب یباختنا عبات Y وضع ره هک دینکتقد .دیریگب رظن رد برضلصاح یژولوپوت اب ار ات > ][ و ۸ هعومجم لاح .تسا

 ره یارب .تسا هدرشف و فرودسواه ییاضف مه ل هک تسا نشور فونوخیت ٌهبضق زا هدافتسا اب و یتامدقم یژولوپوت زا .تسا

 دینک فیرعت ل زا (* یهانتم ٌهعومجمریز

Sa ={f EV: تسا کی هب Ki fla} 

 ,So FO plies clooslgh ool لاه پیلیف ٌةبضق هبانب و تسا ال یاضف زا هتسب یاهعومجمریز 5 هک دید ناوتیم یگداسهب

 .تسا هدرشف ) نوج سب ؛۹6, 6 56, ۲۱56, :یهانتم ( و ۱ ره یارب هک دوشیم هجبتن هلصافالب 50 فیرعت زا

 یکی هب کی باختنا عبات نآ وضع ره و تسا یهتان (66 : ٩ زا یهانتم یاهعومجمریز (*] dime یاههعومجم ةداوناخ کارتشا

 .تسا یهیدب مکح رگید فرط .دنکیم تباث ار مکح فرط کی نیا و تسا ؟ یارب

 عجارم

(1] van Lint, J.H., R.M. Wilson, A Course in Combinatorics. Cambrig University Press, 1992 

  

 فیرش یتعنص هاگشناد ,یضایر مولع هدکشناد نایوجشناد ,یزامت نیسح «یحالم ناویک
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 هلاسم

 دنمجرا هنیشقن دیما

 ۱۳۷۲ رذآ

 لگ (۰ < 2 < ۱)م لامتحا هب وا باترپ ره دبنکضرف .دنکیم باترپ یلاوتم روطب یتلانپ هطقن یور زا یتسبلابتکسب (۱
 دناوتیم ۸۷, سپ .رخآ باترپ ۰ نودب هتبلا) دوش لگ یلاوتم باترپ » ات دوشیم ماجنا هک تسا ییاهباترپ دادعت ۷م .دوشیم

 n نودب مه ۸1,)دوش لگ یلاوتم whan ات دوشیم لگ هک تسا ییاهباترپ دادعت Mn 9 (دریگب ار یفنمان حیحص رادقم ره

 [Maas] = 2[م] « < م < ۱ ره و > « ره یازاهب دينکتباث .(۰ < ۸, < ۸۷, سپ دوشیم هبساحم رخآ باترپ

 .دشاب اهنت Aled نودب یرتم یاضف کی ۷ دبنکضرف ۲

 .درک زارفا شلاگچ هعومجمریز ارامش هب ارنآ ناوتیم .دشاب ریذپییادج .۷ رگا هک دینکتباث (فلا

 ؟درک زارفا شلاگچ ٌهعومجمریز ارامش هب ار , ناوتیم (ندوب ریذپییادج ضرف نودب) یلک تلاح رد ایآ (* ب

 .م(0) < 6+ رگا اهنت و رگا 1 < 6, هکنانچ تسا ییوسود یتشاگن ام : 6۱ -» 0 و دنهورگ ود 0۲ و 6۱ ۳

 .دنتخیرکی 6 و ۱ دینکتباث و دنشاب هدشدیلوت ًایهادتم و یلبآ 6۲ و 6, دینکضرف (فلا

 ؟تسا هدشدبلوت ًابهانتم و یلبآ ًاموزل مه (:: ایآ .دشاب هدشدیلوت ایهانتم و یلبآ 6۱ رگا (* ب

 ؟دنتخیرکب (نب و 2۱ یلک تلاح رد ایآ (ج

 کی دیدحت و 1 < 6 هک تسه « هورگ هک دیهدناشن .1 یور یایتخیردوخ « و دشاب هورگ کی 7 دینکض رف ۴

 (نایساملس یداه).تسا ( یلخاد ینخیردوخ

 لح اب هارمه دیاب اههلأسم) دیراذگب (هدکشناد رتفد رد) یضایر ٌهلجم قودنص رد ار دوخ یاهباوج و یداهنشیپ یاههلأسم ؛اهسدح

 !دنادیمن ار رادهراتس یاهتمسف لح حارط : حیضوت ¢

fr



 هاتوک لیاسم

 یحالم ناویک

 ۱۳۷۲ رذآ

 رکد .رادهدیا لاح نیعرد و تساهاتوک اهنآ لح هک تسا یلیاسم !al نآ فده و ناونع نیمه اب ۷2۱۳۳2۵۱ )۱2۵22۱۳6 زا یشخب زا تسا یتشادرب :,تمسق نیا

 :تسایرورض اجنیا رد هتکن دنچ

 .تسا هدنناوخ Sages UST ندرک قیفد و دوشیم هبارا هلاسم لح «دیلک» هکلب ,لحار هن ,شخب نيا رد (۱

 دوخ یاهداهنشیپ زا ار ام هک مینکیم تساوخرد ناتسود همه زا اجنیمه .دشن نکمم ادا یارب یبسانم یسراف نادرگرب ندرکادیپ :مک تصرف تلعهب ۳

Sle 
 !دنکیم لابقتسا یداهنشیپ یکییوک یاهلاسم زا :هلجم لیاس شخب ۳

 ره یارب هک دشابدوجوم ؛ 6 70 و : 1۱ + ]7 ٌهتسویپ عبات ره یارب هک یروطهب دراد دوجو ۲ SR ةتسویپ عبات ایآ ۱

 ؟و(ه) > (2,۲) «یقبقح 2

 ؟دشاب ریذپهزادنا هک دراد یاهیاپ ایآ .دراد هیاپ کی ایوگ دادعا نادیم یور یرادرب یاضف ناونعهب ۲ هک مينادیم ۲

 ود نیا یعمج یاههورگ هک مینادیم .(هفلوم هب هفلوم برض و عمج اب)دیریگب رظنرد ار ۳ » 0 0 و 0 « ۰ یاههقلح ۳

 ؟دنتخیرکی هقلح ود نیا ایآ .دنتخیرکی هقلح

 ؟دنشاب هتسب عمج هب تبسن مادکره هک درک زارفا هعومجم راهچ هب ناوتیم ار یقیقح دادعا ٌهعومجم ایآ ۴
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 (اههلأسم لح) هاتوک لیاسم

 یحالم ناویک

 ۱۳۷ رُذآ

 هک تسا 7: یور هتسویپ یعبات و .و(2) - [(2,2) + ۱ دیهدرارق و دشاب دوجوم یعبات نینج دینکضرف !درادن دوجو :ریخ ۱

 ! تسین دوجوم نآ یارب یا چیه

 سپ (!دینکتباث) تشون 6 وضع ود عمج تروصهب ناوتیم ار [۰, ۲] وضع ره نوچ .دشاب روتناک هعومجم 6 دینکضرف !هلب ۲
 سپ ؛تسا IR یارب یدلوم هعومجم 6 سپ .ه: < 0 هک تشون 2«, ۰۰۰۰  تروصهب ناوتیم ار یقیقح ددع ره

 17 ریذپزادنا ُهیاپ ره هک دینادب تسابلاج .تسا رفصهزادنا زین هیاپ نیا .تسا رفصهزادنا 6 نوچ .تسا هیاپ کی لماش

 .تسا رفصهزادنا اموزل ایوگ دادعا نادیم یور

 !دبنک باسح ار هقلح ود ناوتدوخ رصانع دادعت !ریخ ۲

 هحفص) دنشابهتسب عمج هب تبسن مادکره هک درک زارفا هعومجم راهچ هب ناوتیم ار طلتخم دادعا هعومجم هک مینادیم !هلب ۴

 .دنتخيرکی طلتخم دادعا و یقبقح دادعا یعمج یاههورگ هک دینکهجوت الاح .(!دیروآ دایهب ار طلتخم
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