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 میحرلا نمحرلا هللامسب

Alansیهاگشناد رشن زکرم یضایر  

 ۱۵۸۷۵۴۷۴۸ یتسپ قودنص .نارهت

 سا زاججم خام رگ اب بلاطم ,لقن

 لایر ۱۲۰۰۰ هرامش نيا یاهب

 کناب ۴۰۵۰ ةرامش باسح هب کارتشا هجو
 ما هب ۱۸۳ دک) نارهت کرپنابایخ ةبعش یلم
 .دوش زیراو یهاگشناد رشن زکرم

   سامت ۸۸۷۱۶۸۳۲ نفلت اب کارتشا یارب

 تسا یهاگشناد رشن زکرم یراودا تاراشتنا زا یضایر رشن

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

 زا تسا ترابع هلجم

 ؛تایضایر دیدج یاهتفرشیپ یفّرعم ۰

 یثحابم نینچمه و یضایر مولع دیدج یاههخاش یفزعم ه

 ؛تسا نارگشهوژپ هجوت دروم هک

pier 0یخیرات و ,یفسلف «یگنهرف «یدربراک یاههبنج  

 ؛تایضایر

 طابترا داجیا و نابزیسراف ناهوژپیضایر یاهراک یفّرعم ©

 ۱ ؛نانآ نیب

 هب طوبرم لئاسم هژیوهب .تایضایر یشزومآ لئاسم حرط ه

 .ناریا رد یهاگشناد تایضایر شزومآ

 .دنکیم لابثتسا نادنمهقالع مات یراکمه زا یضایر رشن

 یکبس اب و قوف یاهفده بوجراچ رد دیاب یلاسرا یاههلاقم

 .دشاب یضایر رشن رد هدشپاج یاههلاقم کبس اب هباشم

 یاب و دننادرگرب یسراف هب ار یاهلاقم دنالیام هک یناراکمه هب

 رکذ اب ار هلاقم لصا ادتبا دوشیم هیصوت دنتسرفپ هلجم هب جرد
 هتفریذپ دازآ ةمجرت .دنراد لاسرا بیوصت و یسررب یارب عبنم

 .تسا یمازلا هدشهمجرت یاههلاقم لصا نداتسرف و .دوشیمن

 قباطم یاهلاقم ره .دوشیمن هداتسرف سپ یلاسرا یاههلاقم

 و .لوبق .در رد ناراتساریو تأیه .دوشیم یرواد جیار طباوض
 باختنا ,شراگن ,شیاریو .تسا دازآ تالاقم حالصا و کح

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

 .تفرگ دهاوخ ماجنا یهاگشناد رشن زکرم

 یروآدای

 اب و ,نایم رد طخ کی ,غاک فرط کی یور هّلاقم نتب ه
gl ackدوش هتشون اناوخ طخ اب اب ,نیشام . 

 هب عاجرا ًةويش و ,یسیونلومرف «یدنبشخب ,شراگن ةوحن ه

 رشن رد هدشپاج یاههلاقم اب قباطم رودقملایتح عبانم

 .دشاب یضایر

 راکهب هلأقم رد هک یئاحالطصا یسیلگنا یاهلداعم تسرهق ۰

 .دوش هداتسرف هلاقم اب هارمه دور یم

  

  



  

 ۲ ؛رامش ۰۱۷ لاس

 ۱۳۸۸ رهم :راشتنا خیرات

 ۳۲ :ییایپ رامش

NashrERiyazi@iup.ir 

 یهاگشناد رشن زکرم :زایتما بحاص

 لصایدیحو مساقدمحم :لووسم ریدم

 :ناراتساریو تأیه 9
 یلامج اضریلع

 یمظاک کمایس

 لصایدیحو مساقدمحم

 :دامتعا روپاش ریشدرا دمحم هانپرذآ زربیرف :ناراکمه 9

 رصان :یهاشورسخ ناردارب اضرمالغ .نایلباب لیعامسا

 روپیناهح هللاحور ؛یناقممیرادولج دمحم نایدرجورب

 :یناهشهش شوایس «یدنهنعراز دیشر «یدنهنعراز میحر

 ,نایحلصم لاص دمحم ؛ایوگ ارهز «یناشاک رقابدمحم دیس

 نيعم نویامه
 یروالد ارهز :یلخاد ریدم

 یرونا هموصعم :دلج حارط 9

 یمیلسیجاح دیهان :یاهنایار روما *

slants Alin و یی * 
 رازقا مرنراشتنا هسسوم :یفارگوتیل ۵

 ۴۷ کاالپ « رهمناور و داژن یفابل نیب  تشهبیدرا :پاچ ©
 هلاه پاچ

     تسا ظوفحم یهاگشناد رشن زکرم یارب پاچ قح

 تسرهن

 شرازگ

 (....زیاوج .روشک یضایر سنارفنک نیملهج) نوگانوگ

 یلامج اضریلع بحاصم نیسحمالغ دلوت درگلاس نیمدصکی تبسانم هب

 اههلاثم

 نسیاد ons اههغابروق و اههدنرپ

 Ly EL .تروتسگ یاهریجنز یاههمان و یمره یاهحرط یارب یتالامتحا لدم ود

 ؛یسانشتسیز یارب رتهب و رگید یپوکسورکیم .تایضایر

 نهوک لتوج تایضایر یارب رتهب و رگید یکیزیف .یسانشتسیز

 سادامار .رآ .یت ؛یلاراهب مانوگ رلال-مارش لوحت و مارش ددوا

 ماتنب ناف ناهوپ قطنم زا راشرس یربمت

 هلأسم و شزومآ

 یقحای .ر دادماب روشک ییوجشناد یضایر تاقباسم هب یهاگن

 زنوج ینل .جنیف یراک یهانتم یاههورگ و امرف دادعا نیب زیگناتفگش یطابترا

 یسررب و دقن

 روپعراز حلاصدمحم رثوارب ةفسلف

 رتوارب ةفسلف ٌةراب رد یاهرظانم

 باتک کی زا یلصن

 مشاب نادیضایر مراد تسود

 ریشدرا دمحم :یدروجال هواک

 سوملاه لاپ

 دلج یور

 جرد تبسانم هب ؛قطنم ناگرزب ریوصت اب ربمت دنچ

 «رثوارب ةفسلف» و «قطنم زا راشرس یربمت» یاههلاقم
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 روشک یضایر سنارفنک نیملهج
 یاهشیامه نیرتمظنم و نیرتیمیدق زا یکی روشک یضایر سنارفنک

 زا یکی رد ناریا یضایر نمجنا یراکمه اب لاس ره هک تسا نایا یملع
 سنارفنک نیملهچ لاسما هام دادرم رد .دوشیم رازگرب روشک یاههاگشناد
 دوب یراب نیمراهج نيا و دیدرگ رازگرب فیرش یتعنص هاگشناد رد یضایر

 .تشاد هدهعهب ار سنارفنک نیا ینابزیم هاگشناد نيا هک
 یرایسب ,سنارفنک یرازگرب نامز رد نارهت ةدنهدرازآ یامرگ مغریلع

 طیحم و دندوب هتفاي روضح نآ رد یضایر نایوجشناد و ناراکیضایر زا

 نایم رظن لدابت و روشک ناراکیضایر یشهوژپ یاهتیلاعف زا عالطا یارب یبسنم
 زا سنارفنک نيا رد .دوب هدمآ مهارف تایضایر فلتخم یاههزوح ناصصختم

 دوب هدمآ لمعهب توعد زین یجراخ یضایر ةتسجرب ناذیضایر یدایز دادعت
Say Conti by pl AS ys cp raed Saale af 

ulyسیر ینارنخس «ستافنگ ریبد شرازگ لماش سنارفتک ةیحاتتفا  
 زیاوج یادها و «یروانف و .تاقیقحت .مولع ریزو و فیرش یتعنص هاگشناد
 ago fal ی نان رد زوج با عیش) درب قاا یضایر .نسیقا

 رد یشزومآ هاگراک تفه یرازگرب ,سنارفنک نيا زراب یاهیگژیو زا یکی

 زا یشخب هک دوب یناصصختم طسوت تایضایر زور یصصخت تاعوضوم
 یارب اههاگراک نیا .دندوب هدنارذگ فیرش هاگشناد رد ار دوخ تالیصحت

 یدعب یاهسنارفنک رد هک تسا دیما و دوب دیفم رایسب هدننکتکرش نایوجشناد

 ةناخريبد هب هدیسر ةالاقم ۶۵۰ نایم زا .دوش رازگرب ییاههاگراک نینچ زین

 یاهقیقد ۲۰ یاهینارنخس تروصهب هک دوب هدش باختنا هلاقم ۲۸۸ .سنارفنک

 .دندوب هدش باختنا رتسوپ تروصهب هئارا یارب زین هلاقم ۱۳۱ .دندش هئارا

 .دش داریا وعدم نانارنخس طسوت یفیصوت ٌةتعاسکی ینارنخس ۱۴ هوالعهب

 نودب نادنمهقالع هک دشیم ببس اهینارنخس یرازگرب یاهرالات ندوب کیدزن
 .دننک تکرش دوخ ٌةقالع دروم ینارنخس رد تقو فالتا

 یراج تاقیقحت تیعضو ژرابرد یدرگزیم :سنارفنک زور نیلوا نایاپ رد

 رد عنام نیرتمهم .درگزیم رد ناگدننکتکرش .دش رازگرب روشک رد تایضایر

 تاررقم ار تایضایر هدنز یاههزوح یخرب رد قیمع تاقیقحت یریگلکش ءار

 تعرس تسردان ةسياقم و ناراکیضایر یشهوژپ یاهراک یبایزرا رب رظان يراچ

 یاههخاش ریاس رد یشهوژپ تادیلوت تعرس اب تایضایر رد یشهوژپ تادیلوت
Bailes guile by aslo 

 زا یضعب یضایر یاهباتک زا باتک هاگشیامن کی ,سنارفنک بنج رد
 طسوت یدورتشه رتکد یملع یاهتیلاعف زا یهاگشیامن نینچمه و نارشان
 .دوب هدش اپرب ناشیا نادنمهقالع زا یاهدع

 ۲ ءرامش ۰۱۷ لاس «یضایر رشن

 ناریا یضایر نمجنا لاسما زیاوج

 ؛دش ادها هدیزگرب دف هب هزیاج هس ,سنارفنک نیملهچ ةيحاتتفا رد
 یحالص رایزام رتکد هب لاسما «ینامرکیضایر سابع رتکد ءةزياج» ۱

 رد یشهوئپ ًالاقم نیرتهب BHI رطاخ هب نالیگ هاگشناد یملع تأیه وضع
 ناگدنسیون هب ۱۳۶۸ لاس زا هزیاج نيا .تفرگ قلعن مهنویس یضایر سنارفنک

 .دوشیم ادها روشک یضایر یاهسنارفنک رد هدشهضرع تالاقم نیرتهب

 .دش ادها لاصو رهجونم رتکد هب «دازهب یدهم رتکد ةزیاج» نیلوا ۲

wlدازهب رتکد تامدخ زا ینادردق یارب هزیاج  opal ghو یضایر نمجنا  

 هک یسک هب و هدش هدیمان ناشیا مان هب نآ یاقنرا تهج رد موادم ششوک
 دشاب هدرک روشک تایضایر دربشیپ هب یاهدنزرا تامدخ یتیریدم یاهتمس رد

 نیلوا هک تسا فارگ ةيرظن رد توسکشیپ داتسا .دازهب رتکد .دوشیم ادها
 رهچونم رتکد «زیاج نیا ةدنرب .تسا هدوب زین یضایر رشن ٌهلجم لوّوسم ریدم

jl leyیاهتمس رد هچ یو .تسا زیلانآ رد روشک توسکشیپ نانادیضایر  

 ینایاش تامدخ راتساریو و ,فلوم .داتسا ماقم رد هچ و یهاگشناد تیریلم

 رشن زکرم اب اهلاس ناشیا نینچمه .تسا هدرک روشک رد تایضایر شزومآ هب

 .تسا هتشاد یراکمه یضایر رشت ٌهلجم و یهاگشناد

 قلعت یدیمع یلع رتکد هب «اهیعیفش یداهدمحم رتکد ٌهزیاج» نیلوا ۳
 ناورداش ؟داوناخ تدعاسم اب ناریا یضایر نمجنا فرط زا هزیاج نیا .تفرگ

 رارقرب یضایر نوتم ةتسجرب نامجرتم و ناراتساریو زا لیلجت یارب اهیعیفش

 همحرت رد توسکشیپ ناداتسا زا دوخ اهیعیفش یداهدمحم رتکد .تسا هدش

 هدش هتساریو ای همجرت ناشیا ملق هب یدایز دنمشزرا راثآ هک دوب شیاریو و
 یهاگشناد رشن زکرم اب دوخ تدمزارد یراکمه نمض اهیعیفش داتسا .تسا
 نیلوا ؛دنرب ,یدیمع یلع رتکد .تشاد یراکمه زین یضایر رشن ٌةلجم اب
 راثآ هک تسا رامآ هتسجرب ناراتساریو و نامجرتم و ناداتسا زا ءاهیعیفش ؟زیاج

 کمک , یهاگشناد رشن زکرم اب ناشیا یراکمه ٌهرود رد صوصخ هب ,شددعتم

 هدرکرامآ هتشر رد یسراف یملع نابز یانغ و نایوجشناد شزومآ هب یناباش

 رتسب رک تا Salen گی زآ سی هک تمسا لابم ۷ هنافساح ناشیا .هتسا

 .دربیم رسهب یرامیب

  
اهیعیفش یداهدمحم .لاصو رهجونم .یدیمع یلع :پجح هب تسار زا
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 ۲۰۶۹ لبآ ةزیاج ٌهدنرب فومورگ لیتئاخیم
 نادیضایر هب ار ۲۰۶۹ لاس لبآ ةزياج ژورن تایبدا و مولع یمداکآ

 رد یو یبالقنا یاهدرواتسد» رطاخ هب ,فومورگ لیئاخیم ,یوسنارف -یسور

 یاهشهوژپ زا ریدقت یارب ۲۰۰۳ لاس زا لبآ ةزیاج .درک اطعا «هسدنه

 هدیزگرب دارفا ای درف هب لاس ره یضایر مولع رد راذگریثات و قیمع هداعلاقوف
 ۹۵۰۰۰۶ لداعم ابیرقت) ژورن نورک ۶۰۰۰۶۶ هزیاج نيا غلبم .دوشیم ادها
 مسارم یط ۲۰۰٩ هم هام ۱٩ رد ار هزیاج نیا فومورگ .تسا (اکیرمآ رالد

 .درک تفایرد ژورن هاشداپ دلاراه زا یاهژیو

 !کسروگونیسکوب رد ۱۹۴۳ ربماسد ۲۳ رد فومورگ جیودینولل لیئاخیم
 ۱۹۶۵ رد ار دوخ یسانشراک کردم .دمآ ایند هب یوروش ریهامج داحتا رد

 هاتسفرگ (ینونک گزویزرتننس) دارگنینل هاگشناد زا ۱۹۶۹ رد ار شایرتکد و

 زا .دناسر نایاب هب ۱۹۷۳ رد ر شایرتکداسپ ةلاسر هیهت هاگشناد نامه رد

 .دوب هاگشناد نآ رایذاتسا بقا ۱۹۷۴ ان ۷

 pole (THES) یلاع تاعلاطم ةسسوم مئاد داتسا ۱۹۸۲ لاسزا فومورگ
 رضاح لاح رد .تسا هدش هسنارف دنورهش ۱۹۹۲ لاس رد و هدوب هسنارف

 .تسه زین کرویوین هاگشناد تناروک یضایر_مولع ةسسوم تایضایر داتسا

 رد وتویک ؛زیاج .تسا هدرک تفایرد یرایسب یللملانیب زیاوج فومورگ

 ؛(۱۹۹۷) لیتسا یورل apple .(۱۹۹۹) نازلاب ةزیاج «(۲۰۰۲) هیاپ مولع
 یو .تساهنآ ةلمج زا (۱۹۹۳) فلوو ةزياج و (۱۹۹۷) یکسفجابل لادم
 یاهرنه و مولع یمداکآ و هدحتم تالایا مولع یلم یمداکآ یحراخ وضع

 راشتنا فومورگ هب لبآ ةزياج یاطعا تبسانم هب لبآ داینب هک یاهینایب رد

 هک تسا تایضایر یاههزوح نیرتیمیدق زا یکی هسدنه :تسا هدمآ هداد

 .هدرک بلج دوخ هب ار گرزب نانادیضایر زا یرایسب هجوت یدامتم یاهنرق یط
 عوقو هب نآ رد یمیظع یبالقنا تارییغت ریخا لاس هاجنپ یط صوصخ بب اما

 رب هزوح نیا رد ار مهم تفرشیپ دنچ یربهر فومورگ لیئاخیم .تسا هتسویپ
 ییاهزادنمشچ هک تسا هدرک قلخ لیصا هداعلاقوف ییاههدیا و هتشاد هدهع

 .دناهدروآ دیدپ تایضایر یاههزوح ریاس و هسدنه رد دیدج

 داعبا رد اهنآ هباشم یایشا و هدیمخ یاههیور ٌةعلاطم زا ینامیر ةسدنه
 ple تیبسن ةيرظن رد الثم ,اههزوح ریاس رد ییاهدربراک و هدمآ دیدپ رتالاب

 نردم یرسارس ینامیر ٌهسدنه شیادیپ رد یساسا یشقن فومورگ .تسا هتفای

  

 فومورگ
Boksitogorsk1.  

 یاههقیآ رب یرسارس سده رق مهم لئاسم یارب وا یاهلممار .تسا ههنقاق

 هک یگدرشف لصا کی و ینامیر یاههنیمخ ییارگمه نوچمه .دیدج یمومع

 .دنراوتسا .دراد دوخ رب ار یو مان نونکا

 یاهمخ .تسا یرسارس تفاتمه ةسدنه ناراذگناینب زا یکی فومورگ
 اما .دندمآیم باسح هب طلتخم یاههنیمخ ٌةسدنه رد مهم یرازبا تخیرمامت

 ةلاقم رد وا .دوب ریذپانفاطعنا رایسب ریذلارگتنا طلتخم یاهراتخاس طیارش

 تخیرمامت- یاهمخ هب ار تخیرمامت یاهمخ موهنم ۱۹۸۵ لاس رد یفورعم

 یاهادروان & J شیادیپ هب رجنم راک نیا .داد میمعت هتفاتمه یاههنیمخ یور

 ةيرظن اب طابترا رد یقنور رپ یتاقیقحت عوضوم نونکامه و دش نتیو-فومورگ
 هتفاتمه یژولوپوت شیادیپ هب نینچمه درواتسد نيا .تسا نردم یمتناوک نادیم

 اهنآ و هدرک ذوفن تایضایر رگید یاههخاش زا یرایسب رد جیردت هب و دیماجنا

 .تسا هتخاس لوحتم ار

 ییاههدیا .دنراد یاهلمجدنج دشر هک ییاههورگ یور فومورگ تاقیقحت

 .تخاس نوگرگد ار هتسسگ یهانتمان هورگ هب شرگن ٌوحن هک درک راک دراو ار

 هنیمز نیا رد ار یمهم یاههلأسم و .فشک ار هتسسگ یاههورگ ةسدنه فومورگ

 یلکش هب ار هدیچیپ یتایبیکرت یاهلالدتسا «یو یسدنه تفایهر .درک لح

 ; .دروآ رد رتیوق و رتیعیبط

 یاههدیا هب امئاد و تسا دیدج لئاسم لابند هب هراومه فومورگ لیئاخیم
 یط ار یقیمع و لیصا میهافم وا .دشيدنایم یمیدق لئاسم لح یارب دیدج

 .تسا هدنام یقاب قالخ یزراب وحن هب و تسا هدرک قلخ شایاهفرح یگدنز
 ads یضایر تافاشتکا یارب ماهلا عبنم کی تروصهب نانجمه یو یاهراک

 ۱ .دنام دهاوخ یقاب

 Ll dpe ةرابرد

 یاهدرواتسد هب لبآ ةزياج یادها یارب ۲۰۰۲ لاس رد لبآ کیرنه لین داینب

 مولع یمداکآ ار هزیاج نيا .دش سیست تایضایر هزوح رد هتسجرب یملع

 یاهتیمک dregs ساسا رب هزیاج دنرب باختنا و دنکیم طعا ژورن تایبدا و

 .دریگیم تروص یللملانیب حطس رد سانشرس نادیضایر جنپ زا بکرم
 لکیام ۲۶۶۳(۰) رس ریپ ناژ :زا دناهدوب ترابع هزیاج نیا نیشیپ ناگدنرب

 «(۲۰۰۶) نوسلراک تراثل .(۲۰۰۵) سکل رتیپ ,(۲۰۰۴) رگنیس رودژزیاو ات
 .(۲۰۰۸) ستیت کاژ و نسپمأت ناج و (۲۰۰۷) ناداراو اساوینیرس

 سوم رد ناداراو اساوینیرس و سکل رتیپ ,هدربمان نانادیضایر نایم زا

 دلاراه هاش هک یماگنه ۲۰۰۷ لاس رد .دنراک هب لوغشم تناروک یضایر

iplصصختم هک امش رظن هب» :دیسرپ یو زا .درک اطعا ناداراو هب ار لبآ  
 ار هزیاج نیا امش ةسسوم زا رگید یدرف هدنیآ رد هکنیا لامتحا .دیتسه لامتحا
 لاس ود تسرد اما .«مک یلیخ» :تفگ حساپ رد ناداراو «؟تسا ردقج .دربب

deدش هزیاح نیا هدنرب هسسوم نیا زا فومورگ و داد یور ردان ٌهعقاو نیا . 
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 نتلیمه دراچیر یارب لیتسا ٌةریاج
 هب " نتلیمه دراجیر هب راذگریثات یشهوژپ راک یارب ۱ لیتسا یورل ۲۰۰۹ ةزیاج
 قلعت «تبثم یچیر یگدیمخ اب یدعبهس یاههنیمخ» :شنورعم ةلاقم رطاخ

1. Leroy P. Steele 2. Richard Streit Hamilton 



  

 یاههنیمش یزولویوت رد یهار .دش رشتنم ۱۹۸۲ رد هک هلاقم نیا .تفرگ

 فورعم سدح تابثا هب ماجنارس ,رگید یاهدربراک رب هوالع هک دوشگ یدعبهس

 .دیماجنا ناملرپ یروگیرگ ٌةلیسوهب هراکناوپ

 تلایا رد عقاو یتانیس نیس رد ۱۹۳۳ رد نتلیمه تیرتسا دراچیر
 و دش لیصحتلاغراف لیی هاگشناد زا ۱۹۶۳ رد .دمآ ایند هب اکیرمآ یویاهوا

 هاگشتاد داتسا قو .تفرگ نتسنیرب هاگشناد زا ۱۹۶۶ لاس رد ار شایرتکد

 رد و هدوب نیاوریا رد اینرفیلاک هاگشناد و وگیدناس رد اینرفیلاک هاگشناد «لنروک
leتاقیقحت .تسا کرویزبت رد ابیملک هاگشناد داتسا ریضاح  aaj ja gl 

 .تسا هدف مایو دلاوسا ناب Baty, TAF so ely سا سه یاهشراش

 دریگیم رارق یسررب دروم لیسنارفید ٌةسدنه رد هک یتاعوضوم زا یکی
 المج زا .تساهنآ هب هتسباو یسدنه تادوجوم و ینامیر ی(اهرتم) اههجنس

 یاهرگلمع «کیزدوئژ ةلصاف عبات ,یگدیمخ روسنات هب ناوتیم تادوجوم نیا

 ؛ضورفم راومه ٌةنيمخ ره .درک هراشا ءاهمرف و .عباوت یور یعیبط یلیسنارفید

 اهنآ یسدنه راتفر هک دراد ینامیر یاههجنس زا یدعب تیاهنیب یاضف کی

 یسدنه تاذ هک ییاجنآ زا .دشاب توافتم یزیگناتفگش وحنهب تسا نکمم

 میسفروموئفید کی اب هک ینامیر ٌهجنس ود .دشاب تاصتخم زا لقتسم دیاب ایشا

 باختنا ةلاسم .دنوش هتفرگرظن رد زرامه دیاب ,دناهدش طوب رم رگیدکی هب هنیمخ

 يدعبود یاههیور تلاح رد یدعب تیاهنیب ؛داوناخ کی زا یعیبط ٌهجنس کی

 کی ,رفص یانوگ زا یاههیور Che .دوشیم نشور یبوخهب هدرشف رادتهج
 یارب هکیلاح رد .دراد دوجو کی یگدیمخ اب یزرامه هدر یاتکی باختنا

 زا دعبیهانتم یاهنامیپ یاضف کی (۱ زا رتگرزب یانوگ «بیترتهب) ۱ یانوگ
 .دراد دوجو (-۱ بیترتهب) رفص یگدیمخ اب زرامهان یاههجنس

 یور یعیبط یاههجنس نتخاس یارب عیدب رایسب یتفایهر هتفگشیپ ٌلاقم
 لوحت ةلداعم کی هک تسا یجیر شراش .تفایهر نيا .دنکیم هئارا اههنیمخ

 شراش یارب) ایاپ طاقن .تسا هنیمخ کی یور ینامیر یاههجنس یاضف رد

 (۳ و ۲ یاهدعب رد تباث یگدیمخ اب) نیتشنیا یاههجنس .(هدشراجنهب
 ار نآ ناوتیم هک تسا یطخریغ شخپ ٌةلداعم کی یجیر شراش .دنتسه

 هلاقم رد .درب راکهب هاتوک ینامز ّةلصاف کی رد هیلوا ٌهجنس ره لکش رییغت یارب

 یجیر یگدیمخ هیلوا هجنس رگا ۲ دعب رد هک داد ناشن نتلیمه ,هراشا دروم

 اب ,یاهجتنم هب و دراد دوحو اهنامز مه یارب شراش هاگنآ هدنفاب هتشاذ تیم

 دروآیم هارمه هب ار هجوت لباق ةجيتن نيا .مکح نيا .تسارگمه تباث یگدیمخ

 ییاضف) لکشیورک ییاضف .تبثم یجیر یگدیمخ اب یدعبهس یاهنیمخ هک

 ۲ ؛راش ۰۱۷ لاس :یضایر رشن

 لوحت تخانش ةدولاش نتلیمه .دعب لاس تسیب یط .تسا (تباث یگدیمخ اب
 هب یهاگن اب ,یدعیهس ةنيمخ کی یور هیلوا جنس کی یارب ار تدمدنلب

JLoاب ار یچیر شراش ةديا روظنم نیا هب .داهن انب ,کیژولویوت یدنبهقبط  
 نیکت یاهنامز زا سپ ییاهیحارج اب شراش اهنآ رد هک درک هضرع ییاهکینکت

 ةداعلاقراخ درواتسد قیرط زا «تیاهن رد .دباییم همادا لرتنک لباق یلکش هب

 دوب هدنام یقاب هنیمز نيا رد هک یراوشد لئاسم ۲۰۰۲ رد ناملرپ یروگیرگ

 .دیسر ماجنا هب تیقفوم اب همانرب و دش لح
 ,یدعبهس یاههنیمخ یژولوپوت رد دربراک رب هوالع ,یچیر شراش

 ًهلاقم .دراد و هتشاد یرلهک و ینامیر یاههسدنه رد یعیسو یاهدربراک

 هک انعم نیا هب دجنگیم «راذگریثأت راک» فیرعت رد یتسرد هب هدشدای

 .تسا «یدعب یاهتفرشیپ رذب ٌهدنرادرب رد»
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 ۲۰۰۹ واش یضایر ٌةریاج ناگدنرب بوات و نسدلناد
 هدراوراه هاگشناد زا "زبوات درفیلک و ندنل جلاک لایرپما زا "نسدلناد نمیاس

 alge و هس داعبا رد هسدنه رد ناشددعتم ناشخرد یاهدرواتسد رطاخ هب

 ةزياح نيا و دندش هتخانش "واش ۲۰۰۹ لاس یضایر ةزیاج تفایرد ةتسياش

 Bre ok) pyle ةتيمک .دننکیم تفایرد کارتشا هب ار یرالد نویلیم کی

 مهف» :تسا هتفگ نینچ نادیضایر ود نیا هب هزیاج یاطعا ٌةینایب رد واش
 یارب مه و نانادهسدنه یارب مه .یدعبراهچ نامز-اضف و یدعبهس یاضف
 نسمنلناد ,نمیاس و سا هتشاذ یساسا تیمها ۲۱و ۲۰ یاهنرق نانادکیزیف
 هدانتسا و دوخ ٌةنارکتبم یاهکینکت اب هک دنتسه ینادهسدنه ود زبوات درفیلک و

 کرد .دراد یموتناوک dy Bi alam زا ,یرظن کیزیف رد هشير هک ییاههدیا زا

 «.دناهااد رییغتًالک ار نامز-اضف زا ام یسدنه
 تایضایر یشهوزپ داتسا ۱۹۸۶ لاس رد ردلیف نآشن ةدئرب ,یسدلناد

yarسوم سیئر نینچمه و [ایناتیرب مولع یمداکآ] یتنطلس نمجنا  

 ۱۹۸۳ لاس رد ار شایرتکد یو .تسا سیلگنا جلاک لایرپما یضایرمولع
 یتنطلس نمجنا تیوضع هب ۱۹۸۶ رد و درک تفایرد درفسکآ هاگشناد زا

 .دنش باختنا

 زا ۱۹۸۰ لاس رد ار شایرتکد و تسا دراوراه هاگشناد داتسا زبوات

 اکیرمآ یاهرنه و مولع یمداکآ وضع وا .تسا هدرک تفایرد هاگشناد نیمه

  

Cul 

1. Simon K. Donaldson — 2. Clifford H. Taubes 3. Shaw



 شرازگ

 ۱۹۹۱ لاس رد یو .تسا ()۷۸۹) روشک نيا مولع یلم یمداکآ نینچمه و

 لاس رد و درک تفایرد (8)۸) اکیرمآ یضایر نمجنا زا ار نلبو ةزياج
 .دش اطعا یو هب ۱7۸5 ةزیاج زن ۸

 رد واش داینب طسوت هلاس ره هک تسا یللملانیب یاهزیاج واش ةزیاج
 هلمج زا .مولع فلتخم یاههزوح دربشیپ رد هک ینادنمشناد هب گنکگنه
 .دوشیم ادها دناهتشاد یاهتسجرب شقن تایضایر

 (08)۸) اکیرمآ یضایر نمجنا هاگبو :عبنم

 نمگنیرب نیرتاک هب پورک درفلآ ةرياج یادها
 ,!نمگنیرب نیرتاک هب ,ناوج ناداتسا یارب پورک درفلآ داینب ۲۰۶۹٩ لاس ةزياج
 نيا غلبم .دش ادها ,نلک و اتوسهنیم یاههاگشناد رد دادعا ةيرظن صصختم

 درفلآ داینب طسوت هلاس جنپ ةرود کی یط و تسا وروی نویلیم کی هزیاج
 هک "رشتوب تشربلآ و "رثک "لوسروا زا de .دوشیم اذها نآ ؛دنرب هب پورک

 نمگنیرب .دندرک تفایرد ار هزیاج نیا ۱۹۹۲ و ۱۹۸۷ یاهلاس رد بیترتهب

 .دریگیم قلعت وا هب هزیاج نيا هک تسا یناملآ نادیضایر نیموس

 د شایرتکداسپ داتسا) "ونوا نک اب شکرتشم راک رطاخهب نمگنیرب
 ناجونامار یعونصم یاتت عباوت ةنيمز رد (نسیدم-نیسناکسیو هاگشناد
 .دش هزیاج نیا تفایرد ةتسیاش

 ییوکاژ یاتت عبات alts عبات ۱۷ ,یدراه هب شاهمان نیرخآ رد ناجونامار

 ار اهنآ صاوخ یلو دوب هدیمان یعونصم یاتت عباوت اهنآ و هدرک یفرعم ار

 هک دنتسه یاب ,عباوت نیا .دوب هدرکن نایب

n—\ 

(= ag‘) 
(a,4)n = [[ 0 — aq") =A ۲۱-207 

k= 

 ییامن عباوت یوضیب هباشم زین یبوکاژ یاتت عباوت .دناوسوم یرس_ هب و تسا

 .درک هدافتسا یبوکاژ یوضیب عباوت فیصوت یارب اهنآ زا ناوتیم و دنتسه
 یدنله نادیضایر مهم راک ساسا رب ار دوخ ةيرظن ونوا و نمگنیرب

 هلمج زا .هتفرشیپ ثحابم زا یرایسب رد ار نآ و دنداهن انب "زرخوزردناس
 یاتت عبات ,نمگنیرب .دنتسب راکهب یوضیب یاهمخ و نیاشنوم .اهیرس-4 و اهزارفا

 هتسجرب زاسگنهآ کی طسوت هک دنکیم هیبشت ینوفمس کی هب ار یعونصم

 تروصب ناشییارض

 هتسناوتیم یو دوخ طقف هک یروطهب هدش هتشون زیمآرارسا و هدیچیپ یتروصهب
 .دنک ارجا و دناوخب ار نآ

 پورک دالوف عیانص نابحاص زا یکی پورک درفلآ طسوت پورک درفلآ داینب

mallمولع یاههزوح رد هک یناملآ ناوج نادنمشناد قیوشت یارب و دش  
 ره هک تسا هداد صیصخت یاهزیاح دناهداد ماجنا یاهتسحرب یاهراک ضحم

 .دوشیم ادها هلاس

 (۸045) اکیرمآ یضایر نمجنا هاگبو :عبنم

 ۱٩ زور «یضایر رگوداج» هب فورعم ,ینپاژ رادمان نادیضایر وتیا یشویک
 ةتسشنزاب داتسا یو .تشذگرد وتویک رهش رد یناتسرامیب رد ۱۳۸۷ نابآ

2. Ursula Gathér 3. Albrecht Bottcher 

6. Kiosi Ito 

1. Kathrin Bringman 

4. Ken Ono _ 5. Sander Zwegers 

 هاگشناد نیا «یضایر مولع یشهوژپ Amgen Gale pte y Sed هاگشناد

 .تفاد لاس ٩۳ »گرم ماگنه هب و دوب

 .تسا هتشاد یلام تاقتشم ٌةیرظن یراذگناینب رد هک یشقن لیلد هب وتیا

 رطاخ هب وا ترهش .دوب هتفای بقل «تیرتسا لاو رد ینپاژ نیرتروهشم»
 لدم هک تسا «وتیا لومرف» و یفداصت لیسنارفید تالداعم رد شیاهدرواتسد

 انب نآ ساسا رب .تسا یلام یسدنهم رد یساسا یرازبا هک «!زلوش_کلب

 و کیزیف دننام ییاههزوح رد زین یاهدرتسگ دربراک وا bi .تسا هدش

 .دراد یسانشتسیز

 ودویک یرازگربخ :عبنم

/ 

 یسانشناهیک رد اهدعومجم 4 bs زا یدرب راک

 یلنتسا دراجیر

 لقن اب ار دوخ نامز رصتخم حیرات باتک رادمان نادکیزیف گنیکواه نویتسا
 :دنکیم عورش ریز ناتساد

 (تسا هدوب لسار دناترب دنیوگیم یخرب) روهشم دنمشناد کی یزور

 هنوگچ هک داد حرش وا .درک داریا یسانشرتخا ةرابرد یمومع ینارنخس کی

 زا یگرزب ةيادرگ زکرم لوح مه دیشروخ و ددرگیم دیشروخ رود هب نیمز

 یمادنازیر نزهریپ «ینارنخس رخآ رد .ددرگیم ءام ناشکهک مان هب ,اههراتس

 .تسا ساسایب دیتفگ ام یارب امش هچنآ» :تفگ و تساخرب قاتا یاهتنا زا

 رارق رکیپلوغ تشپکال کی تشپ رب هک تسا تخت ةحفص کی Lily ناهج
 :تفگ و دیدنخ هنارورغم هدهدب یخساپ هکنیا زا لبق دنمشناد «.تسا هتفرگ

obتفگ باوج رد ریپ مناخ «؟تسا هداتسیا یزیچ هچ یور تشپکال : 

 یور مه تشپکال نآ اما ؛شوهاب یلیخ .ناوج درم یشوهاب یلیخ وت»
 همادا روط نیمه و «یموس یور مه یمود و .تسا هداتسیا یرگید تشپکال

 یمناخ ارهاظ .دراد راکشآ فعض کی یتخانشناهیک ٌةیرظن «.دنکیم ادیپ

 کی هدرک هئارا ار هیرظن نيا هک
Call GW bs yo nDدسیونیم یتقو مه گنیگراه دوخ : 

 ,اهتشپکال زا یشهاک یهانتمان ٌةریجنز

 یاهتشپکال زا یهانتمان جرب کی تروصهب ار ام ناهج مدرم رتشیب»

 نیا خساپ نودب ةداس لاژس .دنکیم ضرف نینچ «دننیبیم کحضم ًاتبسن
 هتفرگ رارق اهتشپکال زا یهانتمان ؛ریجنز نيا نییاپ رد یزیچ هچ :تسا
 نيا ریز رد و .رگید یتشپکال :تسا یهیدب هزادنا نامه هب مه حساپ ؟تسا

 .دراد رارق تشپکال ریز یتشپکال روطنیمه و رگید یتشپکال .تشپکال

 ,نوراو بیترت اب «یبیترت دادعا در اب اهتشپکال ٌةريجنز رگید ترابع هب
 هب ور اهتشپکال ؛ریجنز و دنوریم الاب هب ور یبیترت دادعا اریز) تسا ناسکی

Bad gal ese tp a lis gl Sls ohدریگیم رزق افتشپب : 
 چیه .تسانعمیب ,هدش هداد ناشن لسار عاونا ٌةيرظن کمک هب هک روطنامه

ep od ttlه هدرنت درچو اههتشیگال مه  ica talلس دوخ  
 ةیرظن هب ار «تشپکال یور تشپکال» صقان ٌهیرظن حالصا تصرف مه
 .داد تسد زا «مه یور اهتشپکال زا یهانتمارت یاهریجنز» رتمهف لباق

NS ۳ 

 یقیقح نسح :شرازگ بلاطم ةدننکهیهت
Black-Scholes1.  

    



 دوی داف تیم رس نسب

 داتسا داتسا نم میلعت هب هک

 ازریهجریا

 یلامج اضریلع

 یکی تشادگرزب رد یمسارم هام ره te هک «یگنهرف رخافم و راثآ نمجنا»

 هب ار دوخ تشادگرزب نیمدصکی .دنکیم رازگرب روشک گنهرف و ملع ناگرزب زا

 یسیونفراعملا ةرياد راذگناینب و نادیضایر بحاصم نیسحمالغ رتکد موحرم

 دادرخ ۳۱ هبنشکی زور رد هک یمسارم یط و داد صاصتخا ناریا رد نیون

 و تشادگرزب نيا ةناهب هب یضایر رشن .تخادرپ وازا لیلجت هب دش رازگرب ۸
 یتشاددای ات تساوخ هدنراگن زا ریهش ملاع نیا دلوت لاس نیمدصکی ةناتسآ رد

 تیصوت هک تسادیپ .دنک مهارف وا یضایر تامدخ و یملع تیصخش ةرابرد

 هب زاین وا راثآ یسررب و هتسجرب دنمشناد نیا تیصخش فلتخم یاههبنج

  

 الف و :دیآ نکیب هدنیآ رذ نآ ةیهت لاجس تسا دیما هک دراد هناگادج یادلاقس
 .مينکیم افتکا یرصتخم هب

 یکی .بحاصم نیسحمالغ رتکد یدرگاش راختفا شیپ ههد هس دودح

 ار وا یضایر زیلانآ باتک ًالبق .متفای ار موب و زرم نیا گنهرف و ملع رداون زا
 تایضایر ینابس رد هگ یملاعتس Haylie yf دوش :فننا ,شلط اب و هدنارق
 کیدزن زا هک اهدعب .مدوب هدرب یب وا یقطنم و یرکف ماجسنا هب .دوب هدروآ دیدپ
 یرصع رد هک مدیلاب دوخ رب .مدش انشآ وا یگنهرف و یملع تیصخش اب
 .ماهدرب یبیصن وا تیاده و میلعت زا هک ماهتسیز

hlsرد یتاکت یواح اههتشوت نیا بلغا .دناقشوت رایسب بحاصع  

  

 یسیونفراعملا ةرياد هضرع رد شیاهتیلاعف حیرشت و وا ٌةمانيگدنز و لاوحا
 تاعوضوم زا یرایسب رد شریظنمک طلست و تاعالطا تیعماج زا .تسا
 رد وا دنمشور و هناملاع یشم و .ملع هب وا زیگناتربح یگتفیش زا «فلتخم

 نآ یلصا اتشر را اما .دنانتشو و هتک ناررف یسراق شراسلا دریا عیچظ

 هک یداینب یشقن زا و .تشاد هتشر نیا هب هک یفصولادیاز قشع و .تایضایر
 هدرک افیا-تافیلأت هار زا هچ و تامیلعت قیرط زا هچتایضایر ٌةعاشا رد
 دقن ندوب عنتمم و لهس رما نيا لیالد زا یکی .تسا هدمآ نایم هب نخس رتمک

 ,دوشیم یضات نتاییاتتسنا تیصخش زا هک تسوا شیلات و یسیلع تامدخ
 هب .دوش هتخادرپ وا یملع تیبرت زا ییاههبنج هب هک دشاب مزال دیاش اجنیا رد

 ةتشذگ یتنس تامیلعت زا ینوزوم بیکرت بحاصم یملع تیبرت هدنراگن ءدیقع

 «لاح نیع رد هک یتیبرت .دوب برغ رصاعم یملع یتیبرت یاهشور و ام نیمزرس
 خیراتزا یعماج تاعالطا بحاصم .درکیم یعادت ار اهلسار و اهریصنهجاوخ
 لصاح هک ناگتشذگ یملع یاههتخودنا هک دروخیم فسأت و تشاد ملع

 یگدوسرف و یگنهک شوختسد نینچ تسا هدوب زاتمم رکفتم اهدص شالت
 یدوعسم زا ربج ملاع ناونعهب مایخرمع میکح دوخ باتک ٌةمدقم رد .دوش
 نانآ زا شناد هک دنرتراوازس رگید یموق ره زا نایناریا» :دنکیم لقن ریهش خروم
 نامز تشذگاب ناشموسر و بقانم و هنهک نانآ رابخا هک دنچ ره دوش هتفرگ ارف
 مولع هک تشاد رواب بحاصم نارود نآ رد .«تسا هتشگ شومارف ثداوح و

  

 .دوب تایضایر وا صصخت .نآ شور هن و نآ رکف هن ؛؟تسا هدماین ناریا هب دیدج

 ۲ ؟رامش (۱۷ لاس :یضایر رشت

  

 (۱۲۸۹-۱۳۵۸) بحاصم نیسحمالغ

 هب رصاعم تایضایر ینابم یفرعم هار رد تسنادیم بجاو دوخ رب نیاربانب

 زا یئاریم هک دوخ یملع ٌةيحور اب وا .دنک شالت-«هدنز تایضایر» وا لوق
 یاههاگشناد و یملع زکارم رد شروضح براجت زا یلصاح و ناگتشذگ

 یراکتشپ اب .تشاد دیدج مولع تفرشیپ زا هک یقیمع کرد اب .دوب برغ
 و قیقد عون زا تایضایر مه نآ oS تایضایر ةعانشا هب مادقا زیگناتریح

 تشادن هار بیرقت و نیمخت GS ,سدح وا ةناقتحم یاههتشون رد .نآ ةتخي

 tha gs Batata snes اب .درب تو لس »یبلع رک lala لس رپ
 .دش راگدنام یسراف یملع راثآ نیرتهتسجرب فیدر رد وا راثآ هک دوب

 هدنزاس نیانتنیپ هک داد ماجنا تایضایر ةزوح رد یساسا راک ود بحاصم

 رد یرگید و رصاعم تایضایر شزومآ ؛زوح رد یکی :تسا هدوب راذگریثأت و

 یناسک .دندوب یضایر یسرد یاههمانرب نتخاس لوحتم رکف رد یدج روطهب

 لیصحت روشک یاههاگشناد رد نآ زا شیپ ای لهج ةهد رد هک هدنراکن دنئام

 تایضایر یاج هب ًامومع نایوجشناد هک دئاهاگآ ییوخهب .دناهدرکیم یضایر

roleشزومآ هک-ار متسبب نرق لیاوا یدح ات و مهدزون نرق تایضایر  
 .دنتفرگیم ارف -دوب هدش خوسنم یبرغ یاههاگشناد رد عطاقم نآ رد اهنآ

 نارود نآ رد هک !«ینیشام تایضایر» زا تدش هب وا .دوب یعقاو تایضایر

on olاهفيرعت ار تایضایر یساسا ناکرا تشاد هدیقع و تسجیم یرازیب  
 زا هتفگ نیا .تخادرپ اهنآ هب تقد هب دیاب و دهدیم لیکشت اهلالدتسا و

 لوق هب و کرحت یاراد و نالاب و هدنز یملع تایضایر هک دینادب» :تسوا

 کرحت و تیلاعف هب فوقوم مه نآ نتخومآ .تسا کیمانید یملع هاهیگنرف
 تایضایر ملپید تسا نکمم ,یّدج تیلاعف نيا نودب .تسا ملعتم نهذ

 «.تخومآ دیهاوخن تایضایر یلو .دیریگب
 تسا یضایر رکفت یانبم هک ار یضایر قطنم سرد ۱۳۴۰ لاسررد وا

 رکف نامز نامه زا و رارقرب (یلعف ملعم تیبرت هاگشناد) یلاعیارسشناد رد

 رد گرزب یتضهن زاغآ نيا .دومن نیقلت نایوجشناد هب ار نیون تایضایر

 یلاع شزومآ تاسسوم نوزفازور ةعسوت اب .دوب رصع نآ یضایر یاههمانرب
 یسانشراک حطس رد تایضایر سیردت یارب تیحالص اب ملعم دقاف WE هک

hoyیضایر ناسردم تیبرت یارب ار یاهسسوم سیسان موزل بحاصم  

تسوا زا- یعقاو تایضایر ریارب رد ریبعت نيا ۱



 شرازگ

 نآ :تایضایر یاههمانرب رب ینتبم هک ار وا رظن دروم یاههمانرب ات درک ساسحا

 رد ار هسسوم نيا وا .دنراذگ ارجا ةلحرم هب دوب ایند ربتعم یملع زکارم رصع

 .درگ یتسرپرس ۱۳۵۸ لاس رد شتشذگرد لاس ات و سیساع ۱۳۴۵ لامب

 ناریا رد یضایر شزومآ عضو زا هک یاهبناج همه عالطا اب بحاصم
 دوبمک ار یضایر ناقاتشم [ga ya Gib gl acl عناوم زا یکی .تشاد

 تأرج هب .تسنادیم ربتعم و قیقد یضایر یسرد نوتم و یضایر عبانم
 .دندوب لذتبم هاگ و هتفشآ رصع نآ یضایر تافیلات بلاغ هک تفگ ناوتیم
 .دربیم جنر یگتفشآ نيا زا .دوب انشآ یجراخ یملع قیقد راثآ اب هک بحاصم

 نآ هب هک تشاد رظن رد یحرط تایضایر ةسسّوم سیسأت ناوا نامه زا وا
 aaj 55 یتافیلأت اب هک دوب نآ رکف رد و دوب هداهن مان «هدنز تایضایر حرط»

 دنتشادن یجراخ عبانم هب یسرتسد هک ار یناریا نایوجشناد یاهزاین تایضایر

 نیا زا یتمسق .هنوگفراعملا ةرياد یضایر رثا ود فیلأت اب وا .دزاس فرطرب
 .دنام میقع حرط نیا ۱۳۵۸ لاس هب وا تشذگرد اب یلو .درک ارجا ار حرط

 :نیودت :یسیونباتک لوصا رظن زا و دناهدش فیلات هناداتسا بحاصم یاهباتک

 یفیلأت یملع راثآ نایم رد نایب رد تقد صوصخ هب و رثن ندوب ناور «بیوبت
 .دندننامیب یسراف نابز هب

obsهجوت اب هک تسا یضایر زیلانآ رد یاهرود لوا دلج وا یضایر زیلانآ  

 یاهعومجم زاغآرس و تسا هدش هتشون یناریا نایوجشناد یاهزاین هب صاخ
 رظن رد بحاصم هک تسا رصاعم راکفا رب ینتبم یضایر قیقد یاهباتک زا

 باتک نیا فیلأت شور .دهد رارق ینایا نابلطشناد رایتخا رد ار اهنآ تسشاد
 اب یلصف اب ار باتک وا .تسا تایضایر رصع نآ یمیلعت یاهشور رب ینتبم
 لالدتسا زیمت یارب هک تسا دقتعم اریز دنکیم عورش «قطنم اب ییانشآ» ناونع

 یشان نآ لوصا زا یضایر یاهلالدتسا هک قطنم تامدقم اب دیاب هطلاغم زا
 ".تشاد ییاتنفآ .دوشیم

 :هعوضوم لوصا ساسارب یقیقس دادعا سیسأت هب ات دمع پاتک لوا تعسنق

 و یسیونددع le a] >] اههلسلس ,اههلابند >] اههتشر هب مود تمسق و
 یلحب هب زاین و تسین رودقم رصتخم نیا رد باتک دقن .تسا طوبرم هبساحم

 و ,ذغاک ,ینیچلومرف «ینیچفورح ثیح زا یضایر زیلانآ باتک .دراد عماج
 زا هک تسا یسراف باتک نیتسخن و تسالعا دح رد پاج ینف تاکن رگید

 .تسا صقنیب پاچ رظن
 وا دادعا یتامدقم یروتت باتکرد بحاصم یضایر یسیونباتکرنه جوا

 رک .داذعا ةیرظن تامدقم زا تسا یاهتیچفگ باتک مریآ هتسآ هدرگ (ذیچ یناخت
 ًةیرظن عوضوم رد دلجم هس رد یاهرود فلات فلوم دوصقم .باتک ٌةیلوا حرط

 تمسق ود رد لوا دلج) نآ دلجم ود اهنت وا تشذگرد اب هک تسا هدوب دادعا

 .دش رشتنم (هحفص ۱۸۰۳ رد و تمسق هس رد مود دلج .هحفص ۱۳۹۵ رد و
 تاعالطا نمضتم هکنيا هب هجوت اب دشیم لماک هرود نيارگا هدنراگن ةديقع هب

 رامشهب یزاتمم و شزرا اب راثآ زا یکی .دوب یتامدقم دادعا ةيرظن رد یعماج

 هکنآ اب .دوب ریظنمک زین هباشم یجراخ یاهباتک نایم رد یتح هک تفریم

 وا ةطاحا یلو «تسا هتشاگن رگید یعوضوم رد ار دوخ یرتکد ةلاسر بحاصم

 یکاح هیرظن نیا یاهدرواتسد و ینابم اب شاییانشآ و دادعا ةيرظن خیرات هب

 یگتسیلد هب ناوتیم ار باتک نيا فیلأت .تسا ملع نیا هب وا دحیب قشع زا

 تروص قطنم لخدم ناونع اب قطنم رد عماج یباتک ۱۳۳۴ لاس رد رتشیپ بحاصم .۱
 رامشهب وا یاهباتک نیرتمهم زا هک دوب هدرک رشتنم (نارهت هاگشناد تاراشتنا ٌةسسوم طسوت)
 ور یه

 دادعا ّهيرظن» هکنيا رب ینبم وا هديقع هب زین و دادعا ٌةيرظن هب وا یصخش

 .تسناد طوبرم .«تسا تایضایر ٌةيلوا میلعت یارب اهعوضوم نیرتهب زا یکی
 تسا یرصتخم ٌةنوگ فراعملا ةرياد» باتک نيا هک دوشیم رکذتم بحاصم

 یضعب اب هک یناسک تسا نکمم هک دنکیم ینیبشیپ وا .«دادعا یروئت رد

 زا دنراد ییانشآ یجراخ یاهنابز هب دادعا ٌةیرظن يحطس رصاعم یاهباتک زا

 لیبق نیازا یتامهافتءوس عفر یارب .دنوش یتفگش شوختسد وا باتک مجح
 ربتعم ذخأم و عبانم دیدش ندوب دودحم هلمح زا .دنکیم هراشا هتکن دنج هب

 اب بحاصم ًاساسا .هتشذگ نآ زا .دنکیم ناشنرطاخ ار یسراف نابز هب یملع
 نوج و .تسا فلاخم یضایر یسرد یاهباتک نتشون رد "«یفارگلت یاشنا»

 باتک ندوب زومآدوخ اب ار نتشون عون نيا ؛دنشاب زومآدوخ شیاهباتک دراد دصق
 حیضوت نانچ ار یداینب بلاطم» درادیم راهظا هکنانچ .دنیبیم ضراعت رد

 و .میونشیم ار شتالکشم ؛مینکیم تبحص یورایور هدنناوخ اب ایوگ هک میاهداد

 یسیونزجوم» هک تسین قفاوم هدیقع نيا اب بحاصم .«میئوگیم باوج اهنآ هب

 فیلأت رد نیابانب .«دنک رکف ًاصخش شدوخ هک دنکیم قیوشت ار هدنناوخ
 اههیضق زا یضعب نداد رارق و یفارگلت یاشنا اب باتک نتشون زا دوخ یاهباتک
 بانتجا تدش هب رگید یاههیضق تابثا رد اهنآ هب دانتسا و نیرمت ناونعهب
 ثحب عوضوم هدنناوخ ات دشاب اسر و ایوگ دیاب باتک نتم وا ةديقع هب .دنکیم
 يندركلح لئاسم باختنا تمحز فلّوم رگا و .دبایرد حوضو و یتسردهب ار

 بحشن# هگنیآ یاب عیسو ینادیم هدنناوخ .دنکراومه دوخ رب ار یفاکو بسانم
 :یسرد یسیونباتکرد بحاصم تفایهر .هصالخ .تشاد دهاوخ دنک رکف

 باتک دلج ود .دنمشور و ,یقطنم ,یراتخاس ,یمیلعت ,ریگارف تسا یتفایهر
 .هتسا یقاعلا الا کی و هلاقم رافچ رب لعتشم وا دادعا یتامدقم یرظت
 ار لوا دلج یمیامض هارمه هب «یتامدقم باسح ناکرا» ناونع اب لوا ٌهلاقم

 و ییامنهار» یاهناونع اب Ses ٌةلاقم هس و cal erly صاصتخا دوخهب

 ةرود» ناونع اب یقاحلا ٌهلاقم اب هارمه «هلایس تالداعم» و «طسب» «سیسأت

 .دهدیم لیکشت ار مود دلج یتاقحلم اب «دادعا یتامدقم یروئت ؛درشف

 دوخ دادعا یتامدقم یروتت باتک مه و یضایر زیلانآ باتک مه بحاصم

 .دنکیم عورش .تسا هداهن مان «ینف همدقم» اهنآ هب هک یطوسبم تامدقم اب ار

 تایضایر باب رد دنمدوس و هناملاع یتاکن یواح .یندناوخ تامدقم نيا

 و فیلأت ,یضایر یاههمانرب حالصا .تایضایر شزومآ .نآ یمیلعت شقن و
 نيا ؛دنالیبق نیا زا یدراوم و .ینیزگژاو «یسراف هب یسیونیضایر ,همجرت

 و ۴۶ ههد رد ار یضایر یدیونباتک و یضایر شزومآ تیعضو «بلاطم

 .دنزاسیم راکشآ ۵۰ ههد لیاوا

 یگنهرف و یملع تامدخ مه حیرشت «میدرک رکذ رتشیپ هک روطنامه
 قح ناوتیمن هانوک راتشون نيا رد و تسا لصفم یاهلاقم دنمزاین بحاصم
 زین اههزوح ریاس رد بحاصم .درک ادا ار رگشالت و راختفارپ دنمشناد نیا

 .[ینیزگهژاو «ینونک نابز هب] یزاسحالطصا رد هلمج زا «تسا رظنبحاص
 رد نینچمه .دراد وا میلس قوذ و طلست زا ناشن وا یراکتبا یاههژاو زا یخرب

wp Shab, wbیضعب قیقد یاههمانیگدنز .تسا رظنبحاص و علطم  

 مایخرمع میکح باتک و هدروآ دوخ یاهباتک تاقحلم رد هک اهنادیضایر زا

 وا سردوز گرم اب هک سوسفا .تساعدم نيا رب یهاوگ وا ربج ملاع ناونعهب
 .دش مورحم هتسجرب داتسا نیا ضیفرپ دوجو زا ناریا یگنهرف و یملع ٌةهعماج
 .تسا هدمآ دادعا یرظن رب یاهمدقم ناونع اب شباتکررد هک یدراه رظنراهظا زا یشخب .۱
 .تسا هد ؟ رکذ ار رظنراهظا نیا دوخ باتک یتف ًةمدقم رد بحاصم

.تسوا زا حالطصا نیا ۲



 ۲ رام ۰۱۷ لاس .یضایر رشت

 "اههغابروق و اههدنرپ

 دنریگیم جوا اوه رد اههدنرپ .دناهغابروق ناشهیقب .دناهدنرپ اهنادیضایر یضعب

 .دننارذگیم رظن زا تسدرود قفا ات ار تایضایر ةدرتسگ یاهزادنامشچ و

 نوگانوگ لئاسم و دنک هجراپکی |, ام راکفا هک دنراد هقالع یمیهافم هب اهنآ
 مه هب ر زادنامشچ فلتخم یاهشخب زا

 اهنآ .دننیبیم هدییور ناشربورود هک ار یباهلگ طقف و دننکیم یگدنز یالولگ
 لصفولح ادجادج ار لئاسم و دندنمهثراع صاخ تاعوضوم تایئزج هب
 .دناهدنرپ مناتسود نیرتهب زا یرایسب اما ,ماهغابروق اضق رب تسد نم .دننکیم

 مزال ار اههدنرپ مه تایضایر :تسا نیا نم بشما تبحص یلصا عوضوم
 نآ هب اههدنرپ نوچ تسابیز و ینغ تایضایر .ار اههغابروق مه و دراد

 تسا گرزب یرنه مه تایضایر .رظنتقد اههغابروق و دنهدیم رظن تعسو
 مه رد اهراتخاس یافرژ اب ار میهافم تیلک نوچ .تیمها رپ یملع مه و

 ار رترود نوچ دنرتهب اههغابروق زا اههدنرپ مینک اعدا تسا هناقمحا .دزیمآیم

 یایند .دننیبیم رتفرژ نوچ دنرتهب اههدنرپ زا اههغابروق مییوگب ای .دننیبیم

 اب اههغابروق و اههدنرپ تسا مزال و .قیمع مه و تسا روانهپ مه تایضایر

 .دننک راک نآ رد شواک یارب مه

 رد نییاپ نيا اههغابروق .دهد -

 یضایر نمجنا زا نم و .تسا هدش رازگرب نیتشنیا مان هب ینارنخس نيا
 .منک مارتحا یادا نیتشنیا تربلآ هب مناوتب ات دندرک متوعد هک مرازگساپس اکیرمآ

 تین ینگانوگتاساسحا هک وب یناکییفهکلب دون نادیضابر نیتشنا
 رد تایضایر تردق یارب یدایز رابتعا فرط کی زا .تشاد تایضایر هب

 یتایضایر ییابیز کرد یارب یدادعتسا و دوب لئاق تعیبط درکراک فیصوت
 زا .درک ییامنهار تعیبط نیناوق نتفای یارب یحیحص ریسم هب ار وا هک تشاد
 ناونعهب ینف تراهم چیه و دوبن بلاج وا یارب ضحم تایضایر رگید فرط
 ناونعهب یرتناوج ناراکمه شرمع رخآ یاهلاسرد نیتشنیا .تشادن نادیضایر
 را رکدت Roe «دنهذپ ماجنا یعایز تایساحس شیاب ات تقفرگ راکیب زایتسد

 دوب زاورپ دنلب یاهدنرپ نانادکیزیف نیب رد وا .یضایر ات تسا یکیزیف رتشیب
 زیچ نوچ تفگ مهاوخن نخس نیتشنیا ؛رابرد نم .دیدیم نارگید زا رترود هک
 .مرادن نتفگ یارب یاهزات

 * نسیاد نمیرف

 یعملا هلاه ٌهمجرت

 تراکد هنر و نکیب سیسنارف
 هنر و ناتسلگنا رد نکیب سیسنارف ,گرزب فوسلیف ود .مهدفه نرق لیاوا رد

 نکیب و دوب هدنرپ تراکد .دندرک مالعا ار دیدج مولع روهظ .هسنارف رد تراکد

 ناشیاهشرگن .دندرک فیصوت هدنیآ ةرابرد ار دوخ شرگن مادک ره .هغابروق

 .«میزودب تعیبط تایعقاو هب مشچ دیاب هراومه» :تفگ نکیب .تشاد قرف یلیخ
 یور دیاب نادنمشناد نکیب رظن هب .«متسه سپ مشیدنیم نم» :تفگ تراکد

 ةوحن تایعقاو هوبنا نيا هک ییاج ات .دننک یروآدرگ ار تایعقاو و دندرگب نیمز

 ار ینیناوق اهتیعقاو نيا یور زا نادنمشناد تقو نآ .دنک شاف ار تعیبط راک

 دیاب دنمشناد «تراکد رظن هب .دنکیم یوریپ اهنآ زا تعیبط هک دننکیم طابنتسا

 جاتنتسا یارب .دنزب سدح ار تعیبط نیئاوق هرکفت اب ًافرص و دنیشنب هناخ رد

 دنوادخ دوجو زا و دنادب ار قطنم نیناوق دیاب طقف دنمشناد ,نیناوق نیا حیحص

 هک تسا لاس دصراهج .دنداد ناشن ار هار تراکد و نکیب هک یزور زا .دشاب هاگآ

 تیمزج و ینکیب ییارگهبرجت .دوریم ولج .مه اب ریسم ود ره ندرک لابند اب ملع
 قافتا هب اما دننک شاف ار تعیبط رارسا دنتسناوتیمن ییاهنت هب مادکجیه یتراکد

 نادنمشناد هک تسا لاس دصراهج .دنروآ تسدهب یاهدننکهریخ تیقفوم مه

 :یداراف .یتراکد ,یوسنارف نادنمشناد و دنشاب ینکیب دناهتساوخ یسیلگنا

 ملع .دندوب یتراکد هراکناوپ و سالپال و لاکساپ ؛دندوب ینکیب دروفردار و نیوراد

 گنهرف ود ره .تسا هدش ینغ رایسب نیامتم گنهرف ود نيازا ناماوت ةیذفت اب

 هک روط نامه .دوب یتراکد انطاب نتوین .دناهدوب راک رد هراومه روشکود ره رد
 ناب نایم زا :یارب ار نآ و درک هدافتسا ضحم رکفت زا افرص .دوب تراکد روظنم

 اهراورخ .دوب ینکیب ابلق یروک یرام .تفرگراکهب اهبادرگ ةراب رد یتراکد تیمزج

 ار اهمتا یریذپانهیزجت هب یمزج دفع ات دناشوجیم ار ماخ مویناروا گنس
 .دنک یفن

 هب یکی هک هدوب هدننکنییعت ذادیور ود .متسیب نرق تایضایر خیرات رد

 ةرگنک .دادیور نیلوا .یتراکد تنس هب یرگید و تسا هتشاد قلعت ینکیب تنس

 Ske gl ya Susy سیراپ رد ۱۹۰۰ لاس رد نانادیضایر یللملانیب



 نسیاد نمیرف /اههغابروق و اههدنرپ

  

  

 نکیب سیسنارف

 هسم هسوتسیب ,شروهشم تسرهف ةئارا اب وا .درک دریا ار یلصا ینارنخس
 تربلیه .درک میسرت دوب ور شیپ هک ینرق رد ار تایضایر ریسم مهم ةدشن لح

 لح یارب ما .تفرگ جوا تایضایر ورملق یمامت زارف رب هک دوب یاهدنرپ شدوخ
 نیمود .دننک لح یکییکیار اهن هکدادرارت بطاخم ار اهغابروق شیاههلأسم
 رد هدنرپ نانادیضایر زا یهورگ .دوب یکابروب هورگ لیکشت .هدننکنییعت دادیور
 هک دننک رشتنم یسرد باتک یرس کی دنتفرگ میمصت هسنارف رد ۱٩۳۰ ةهد

 تیاده یارب تربلیه لئاسم .دروآ دیدپ تایضایر لک یارب یشخب تدحو ماظن

 اههلأسم نيا زا یضعب .دوب قفوم رایسپ روآراب یاهریسم رد یضایر شهوژپ
 یاههشیدنا شیادیپ ثعاب اهنآ ةمه ابیرقت اما «دندشن لح یضعب و دندش لح

 هزادنا نیمه هب مه یکابروب ٌةمانرب .دندش تایضایر رد دیدج یاههخاش و هزان

oy Bieدیکأت و .تشادن دوجو ًالبق هک یقطنم یماجسنا لیمحت اب همانرب نی  
 هاجنپ رد ار تایضایر مسر و هار ,ینیع یاهلاتم یاج هب یعاتنا یاهتیلک رب
 هک تسا یعازتنا راتخاس al تایضایر :یکابروب ماظن رد .داد رییغت دعب لاس

 تایضایر .دشابن اهباتک نیا رد هچنآ .تسا هدمآ یکابروب یسرد یاهباتک رد

 باسح هب تایضایر .دنتسین اهباتک نيا رد نوچ «سوملم یاهلاثم .تسین

aby susتایضابر ٌةرظنم .دوب یتراکد شور رد طارفا تیاهن یکابروب  

 .دننیچب هار رانک زا دنتسناوتیم یتکیب نارذگهر هک ییابیز یاهلگ فذح اب ا

  

 تراکد هنر

 تعیبط یاهیزاب
 .تسا یتفگش رصنع ,یکابروب ٌةمانرب یلصا ؛دشمگ «ماینکیب هک ,نم یارب

 خیرات هب یتقو نم اما .دنک یقطنم ار تایضایر درک شالت یکابروب ةمانرب

 تاقافتا ,قطنم فالخ یاهشهج زا منیبیم یاهریجنز منکیم هاگن تایضایر

 رذج تعیبط یاهیخوش نیرتریگمشج زا یکی .تعیبط یاهیزاب و نکممان

 یجوم کیناکم عادبا ماگنه ,نادکیزیف رگنیدورش نیورا هک تسا کی یاهنم
 زا هک دوب یاهدنرپ رگنیدورش .داد رارق شحوم ةلداعم رد ار نآ ۱٩۲۶ لاس رد

 اب نتلیمه ,رتشیپ لاس دص .درک عورش کیتپاو کیناکم ندیشخب تدحو رکف
 تارذ یاهریسم و یکیتپا یاهوترپ فیصوت یارب یناسکی تایضایر زا هدافتسا

 رگنیدورش .دوب هداد تدحو یوترپ کیتپا اب ار کیسالک کیناکم ,کیسالک

 .دهدب شرتسگ یجوم کیناکم و یجوم کیتپا هب ار تدحو نیا تساوخیم

 دیاب رگنیدورش .هن یجوم کیناکم اما تشاد دوجو نامز نآ رد یجوم کیتپا
 رارق وگلا اب وا .دنک لماک ار یشخبتدحو ات درکیم عادبا ار یجوم کیناکم
 اما .تشون یکیناکم ةرذ کی یارب یلیسنارفید dale ,یجوم کیتیا نداد
 طیخحم کی رد امرگ شناسر ةلداعم هیبش :تشادن ییانعم چیه هلداعم نيا

 رظن هب .درادن تارذ کیناکم اب ینیع طابترا چیه امرگ شناسر .دوب هتسویپ

 رگنیدورش .دش رهاظ یتفگش اما .دربیمن ییاج هب هار رگنیدورش ةديا دیسریم
 ناهگان .درک ادیپ انعم هلداعم ناهگان و .تشاذگ هلداعم رد ار کی یاهنم رذج

 تذل نیا معط رگنیدورش و .دش جوم ٌةلداعم کی هب لیدبت امرگ شناسر ٌةلداعم
 لدم رهبهدنتناوگ یاهرادم اب رظانتم ةرراد ,ییاهخساپ شاملدامس هک دیشب |ز

 .روب متا
dolesفیصوت یتسردهب مینادیم اهمتا راتفر زا ار هچنآ ره رگنیدورش  

 رج و.هتسا گیزیف ماع رظکیب و یبیش ملع مف یانیم هام نیا ددفگوع
 دادعا هن دراد راکورس طلتخم دادعا اب تعیبط هک تسانعم نیا هب کی یاهنم

 رایع مامت یتفگش کی رگید سکره و رگنیدورش رظن هب فشک نیا .یقیقح

 سارتشریاو و نامیر ات هتفرگ لبآ زا نانادیضایر .مهدزون نرق رسارس رد .دوب

 هدرک فشگ نانآ .دنهدوب طلتخم یاهریفتم عباوت هوکش اب دیرظن عادبا راکرد
 دباییم شرتسگ طلتخم دادعا هب یقیقح دادعا زا یتقو ,عباوت ةيرظن هک دندوب

 یتادوجوم ار طلتخم دادعا هشيمه اما .دوشیم رتیوق و رتقیمع بتارم هب

 و دیفم یعازتنا تروصهب ار نآ نادیضایر ناسنا هک دنتشادنپیم یگتخاس

 نيا هک درکیمن روطخ ناشزغم هب زگره .تسا هدرک عادبا یعقاو یایند زا قیقد
 اهمتا تکرح ;Ava عقاو رد .دناهدروآ رد ناشدوخ زا اهنآ هک یدادعا هاگتسد

 .دشاب هتفای تسد اهنآ هب تعیبط لوا هک دندرکیمن مه ار شروصت .دشاب

Ld Cab So wilینعی تسا یموتناوک کیناکم قیقد ندوب  
 لیکشت یطخ یاضف کی یکیزیف ءیش ره نکمم یاهتلاح هک تیعقاو نيا
 یطخریغ هراومه کیسالک کیزیف .یموتناوک کیناکم عادبا زا لبق .دهدیم

 یموتناوک کیناکم زا دعب .دندوب ربتعم یبیرقت روطهب اهنت یطخ یاهلدم و دوب
 .تشاد یسابنا یاهدمایپ ناتادیضانر یارب نیا .دش یطخ تعیبط دوخ هرابکب

 روظنمهب «ار هتسویپ یاههورگ ؛دیچیپ ةيرظن یل سوفوس .مهدزون نرق لوط رد

 نامز نآ رد .دوب هدرک حرطم کیسالک یکیمانید یاههاگتسد راتفر حیضوت

 .نانادکیزیف هجوت دروم هن تفرگرارق نانادیضایر هجوت دروم هن یل یاههورگ

 یارب و دوب هدیچیپ دح زا شیب نانادیضایر یارب یل یاههورگ یطخریغ ٌةيرظن

 لاس هاجنپ .تقو نآ و تفر ایند زا دیماان یل .مهبم دح زا شیب نانادکیزیف
یاهربج یطخ شیامن :اپرظن و تسا .یطخ ًاقیقد تعیبط دش مولعم دعب



 یکی ناونعهب یل ربج و یل یاههورگ .تسا تارذ کیزیف یعیبط نابز «یل

 .دش حرطم ون زا .متسیب نرق تایضایر یلصا تاعوضوم زا

 اهرولب ٌهعلاطم مهدزون نرق رد .تساهرولبهبش دوجو تعیبط موس یزاب

 .دیماجنا یسدیلقا یاضف رد نکمم ةتسسگ نراقت یاههورگ لماک شرامش هب

 یاههورگ «یدعبهس یاضف رد هک تیعقاو نیا تیبثت یارب دش تابثا ییایاضق

 شش ای ole ,هس ةبترم زا ییاهنارود لماش دنناوتیم طقف هتسسگ نراقت
 یدماج یعقاو ماسجا .دندش فشک اهرولبهبش ۱۹۸۴ لاس رد دعب .دنشاب

 هورگ زا ینراقت اهرولبهبش نیا .دنوشیم لصاح عیام یزلف یاهزایلآ زا هک

 ؛نیب نیمه رد .تسا جنپ ٌةبترم یاهنارود لماش هک دنداد ناشن یهجوتسیب

 نینچ کی .درک فشک ار هحفص یزورنپ یاهیراکیشاک نادیضایر زورنپ رجار

 اب ار هحفص کی هک اهعالضالایزاوتم زا یشنیچ زا تسا ترابع یراکیشاک
 یاهیراکیشاک يدعبهس هباشم رولبهبش ژایلآ .دناشوپیم یعلضجنپ درب دنلب مظن

 ةیرظن دندش راچان نانادیضایر .فاشتکا نيا زا دعب .تسا زورنپ یدعبود
 ةمانرب نیا .دوشب مه اهرولبهبش لماش ات دننک رتیوق ار یتشاگنرولب یاههورگ
 .دراد همادا زونه هک تسا esi یشهوژپ

 یاتز عبات یاهرفص و اهرولبهبش راتفر تهابش ,تعیبط مراهچ یخوش

 یور ًارهاظ نوچ تسا بلاج اهنادیضایر یار از عبات یاهرفص .تسا نامیر
 اب اهرفص نیا هکنیا .ارچ دنادیمن مه سکچیه و دناهدش عقاو تسار طخ کی

 .تسا نامیر ٌةيضرف هب روهشم دناعقاو تسار طخ کی یور «یتزج یاهانثتسا

 .تسا هدوب ناوج نانادیضایر یایژر نامیر ةيضرف تابثا ,لاس دص زا شیب

 ناکما اهرولبهبش زا هدافتسا اب هک منکیم حرطم ار رظن نيا اتراسج نم الاح
 امش نیپ هک ینانافیضایر رظن هپ هاهتشيپ نیآ دوش تابثا نامیر ةیضزت درد
 ناشیاب ًامشح دنتسیت نانیضایر هک مه یپاهنآ .دشاب یلقعریگ دیاش .دنتسم
 .منکیم هضرع امش یدج هجوت یارب ار مداهنشيپ همه نيا اب .تسین بلاج

 نامرف هد و دش یضاران یسوم یاهنامرف زا یناوج رد نادکیزیف !درالیز وتل
 امش لامعا دیراذگب» :دوب نيا درالیز مود نامرف .تشون اهنآ یاج هب دیدج
 لامعا :هن ای دنسرب نآ هب دنناوتیم دیسرپن اما .دشاب یشزرا اب فده هب فوطعم
 شاهظعوم هب درالیز «.دصقم هب ندیسر ةلیسو هن دنشاب هنومن و وگلا دیاب امش

 یسک نیلوا و داتفا یاهتسه حالس رکف هب هک دوب ینادکیزیف نیلوا .درک لمع

 جی اقیقد وا مود نامرف .درک یگداتسیا نآ زا هدافتسا ربرب رد هنالاعف هک دوب

 هک تسین ام رب و تسا یدنمشزرا فده نامیر ٌةيضرف تابثا .دیآیم راکهب

 داد مهاوخ امش هب ییاههناشن نم .هن اي تفای تسد ile ناوتیم میسرپب

 ینادیضایر لوق زا نم اجنیا .دیسرب دوصقم هب تسا نکمم هنوگج هکنیا زا
 .موشب نادکیزیف هکنیا زا لبق .مدوب شیپ لاس هاجنپ هک دز مهاوخ فرح

 .اهرولبهبش ةرابرد دعب و منک تبحص نامیر ةيضرف ةرابرد لوا مهاوخیم

 دوجو ضحم تایضایر یایند رد هدشنلح مهم ةلاسم ود رخاوا نیمه ات
 وردنا شیپ لاس هدزاود .نامیر ٌةيضرف تابثا و امرف رخآ ةيضق تابثا .تشاد

 نامیر ةيضرف طقف و درک مامت | امرف رخآ ةيضق راک نتسنیرپرد مراکمه زلیاو

 .دوبن .یگینکت شیامن کی اه امرف رخآ ةیضق یاب زلیاو تاثا .تسا هدناب

 تشاد یضایر یاههشیدنا زا یدیدج ؛زوح فاشتکا و عارتخا هب زاین راک نيا

 یتابثا ره دراد لامتحا .دندوب امرف ٌهيضق دوخ زا رتتیمها اب و رتهدرتسگ هک
 تایضایر نوگانوگ یاههنیمز یرایسب زا ار ام تفایرد .مه نامیر ةيضق یارب
 رد (to هباشم یاتز عباوت رگید و نامیر یاتز عبات .دنک رتقیمع کیزیف هکلب و

1. Leo Szilard 

 ۲ ةرامش :۱۷ لاس :یضایر رشن

 کیزیف رد و ,عباوت ةيرظن .هسدنه ,یکیمانید یاههاگتسد ٌةیرظن هدادعا ةيرظن
 رارق نوگانوگ تاهج رد ییاهریسم هاگدنویپ رد اتز عبات .دنوشیم رهاظ ناوارف

 نم .درک دهاوخ نشور ار اهطابترا نيا مه هیضرف نيا تابثا .تسا هتفرگ

 ًةيضرف تابثا یایژر .ضحم تایضایر یدج یوجشناد ره لثم ,یناوج رد

 نکمم مدرکیم رکف هک متشاد مه یمهبم یاههدیا .متشاد رس رد ار نامیر
 میاههدیا ءاهرولبهبش فشک زا سپ ریخا یاهلاس رد .دنسرب هجیتن هب تسا

 قاتشم هک یناوج نادیضایر ره هب ار اههدیا نيا الاح .دناهدش رتنشور یمک

 .منکیم شکشیپ «دشاب زدلیف ناشن تفایرد
 زا .دنشاب هتشاد دوجو یدعبهس ای ود .کی یاضف رد دنناوتیم اهرولبهبش

 یدعبهس یایند رد نوچ دنرتبلاج همه زا یدعبهس یاهرولبهبش «کیزيف هاگدید
 رولبهبش ,نادیضایر دید زا .دناهعلاطم لباق یبرجت تروصهبو دندوجوم نامدوخ

 یرتشیب عونت نوچ تسا یدعبهس ای یدعبود رولبهبش زا رتبلاج یدعبکی

 زا یعیزوت رولبهبش :تسا تروص نیا هب رولبهبش یتایضایر فیرعت .دراد
 یاهدماسب زا یعیزوت اهنآ ٌةیروف لیدبت هک تسا هتسسگ یاهطقن یاهمرج

 ضحم یاهطقن عیزوت کی رولبهبش .مییوگب رتهصالخ ای .تسا هتسسگ ياهطقن
 مه ار یلومعم یاهرولب فیرعت نيا .دراد ضحم یاهطقن فیط کی هک تسا
 .دریگیم ربرد صاخ دروم ناونعهب دنایاهرود یاهفیط اب یاهرود یاهعیزوت هک

 یدودحمرایسب عاونا یدعبهس یاهرولبهبش .میرذگب هک یلومعم یاهر بزا

 .دنرتناوارف یدعبود یاهرولبهبش .دنایهجوتسیب هورگ هب هتسباو ناشهمهو دنراد

 Bare یراکیشاک نامه یعلضجنپ نراقت اب یدعبود رولبهبش .دراد دوجو
 یرتینغ رایسب راتخاس یدعبکی رولپهبش .هرخالاب و .تسا هحفص روهشم
 چیه منادیم نم هک اجنآ ات .تسین ینارود نراقت چیه هب هتسباو نوچ دراد

 هک تسا هدش مولعم .درادن دوجو یدعبکی یاهرولبهبش زا یلماک شرامش
 ددع کی ۳۷ ددع .دراد دوحو اتکی رولبهبش کی ۲۳۷ ددع ره اب رظانتم

 بیارض اب یاهلمجدنچ ًةلداعم کی زا یاهشیر ینعی یقیقح یربج حیحص

 زا رتکچوک هلداعم رگید یاههشیر مامت قلطمردق هک یروطهب تسا حیحص

 یکیژولوپوت راتخاس و تسا یهانتمان ۳۷ دادعا مامت ةعومجم .[۱] دشاب کی
 مکتسد یراتخاس یدعبکی یاهرولبهبش مامت هعومجم .دراد یهجوت بلاج
 نیقی .دراد نآ زا رتینغ هکلب و ۳۷ دادعا pled هعومجم یانغ نامه هب

 دادعا هب هتسباوا یدعبکی یاهرولبهبش زا یمیظع هوبناًالامتحا اما .میرادن
 .دناهدشن فشک هک دنراد دوو ۷۲

 ةيضرف رگا .نامیر ٌةيضرف اب یدعبکی رولبهبش طابترا هب میسریم الاح

oly,یاهرفص هاگنآ .دشاب قداص  Gs BEرولبهبش کی «فیرعت قبط  
 طخ کی یور یاهطقن یاهمرج زا یعیزوت اهنآ .دنهدیم لیکشت یدعبکی
 .تسا یاهطقن یاهمرج زا یعیزوت مه ناشهیروف لیدبت و دننکیم داجیا تسار

 .لوا ناوت اب دادعا و یلومعم لوا دادعا یاهمتیراگل زا کی ره رد مرج کی
 یاهرفص ةيروف لیدبت زا ییابیز یاهنایار ٌةبساحم وکریلدوا وردنا نم تسود

 ار هیروف لیدبت راظتنا دروم راتخاس هبساحم نيا .[۶] تسا هدرکرشتنم اتز عبات
 متیراگل ای لوا ددع متیراگل ره رد زیت یگتسویپان کی ؛دهدیم ناشن تقد هب

 ees نینج رگید یاج چیه و دراد دوجو لوا ناوت اب ددع

 قداص نامیر ةيضرف مينادیمن هک مینک ضرف .تسا نيا نم داهنشيپ
 یدنبهدر و شرامش مينکیم یعس .مینک لح شرگید رس زا ار هلأسم .تسا
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 نسیاد نمیرف /اههغابروق و اههدنرپ

 یاهعیزوت همه دیاب ینعی .ميروايب تسدهب یدعبکی یاهرولبهبش زا یلماک

 یروآممج .مینک یدنبهدر و میرامشب دنراد هتسسگ یاهطقن فیط هک ار یاهطقن

 .تسا یباسح و تسرد ینکیب راک کی ایشا دیدج یاههنومن یدنبهدر و

 ةدش هتخانش یاهرولبهبش دعب .یضایر یاههغابروق یارب تسا یبسانم راک
 یاهرولپهبش زا یلماک یایند روطنیمه و مينکیم ادیپ ار ۷ دادعا هب هتسباو

 هرگید یاهرولپهبش زا یهوبنا نایم رد .دناسانشان ای هدش هتخانش هک رگید

 رظانتم هک یکی و دشاب نامیر یانز عبات اب رظانتم هک میدرگیم یکی لابند

 ضرف .دنراد نامیر یاتز عبات هب تهابش هک اتز عباوت رگید زا کی ره اب دشاب
 عبات یاهرفص اب شتایصوصخ هک مینک ادیپ یرولپهبش نامشرامش رد دینک

ly, ubو مياهدرک تابلا | نامیر ةيضرف تقو نآ .دشای هتشاد تقباطم  
 .دهدیم زالیف ناشن ندرب زا ربخ هک میشاب ینفلت گنز رظتنم میناوتیم

atlیزادرابزب اهتیآ همش  Bloor aadیدعبکی یاهرواببیق یتخبدر  
 زلیاو وردنا هک یلئاسم یتخس هب مکتسد دیاش «تسا تخس هداعلاقوف

 خیرات .دشاب ینکیب نامهاگدید رگا اما .درک اهنآ لصفولح فرص لاس تفه
 یناناوج تسد هب تبقاع هک تسا یتخس هداعلاقوف لئاسم خحیرات تایضایر

 اهرولپهبش یدنبهدر .دناهدوب ربخیب یلکهب اهنآ یراوشد زا هک دناهدش لح

 لوصح لباق هک دوشب مولعم یتح تسا نکمم و تسا یدنمشزرا فده

 ةلأسم یا .دیآیمنرب ,نم لثم :یدرمریپ زا راوشد ردقنيا یلئاسم لح .تسا

 .مراذگیم او هدنونش ناوج یاههغابروق هب نیرمت ناونعهب ار

 لیاو نامره و جیووکیسب ماربآ
 هب ماهتخانش ًاصخش هک ار یناگدنرپ و اههغابروق زا یضعب دیهدب هزاجا الاح
 یدنلب لابقا و مدش جیرپمیک یوجشناد ۱۹۴۱ لاسررد نم .متک یفرعم امش

 .دوب " جیووکیسب جیوولیئوماس ماربآ یسور نادیضایر میامنهار داتسا هک متشاد
 و دوب مک رایسب وجشناد جیربمیک رد دوب مود یناهج گنج ٌةحوبحب نوچ

 نم هگنیآ اب .دوبن هاگشناد رد ذشرآ یسانشراک رود یوجشناد چیه ایر

 هجوت و تقو .دوب یفورعم داتسا عقوم نآ جیووکیسب و متشاد لاس ۱۷ اهنت

 راک هب عورش شور وا .میدش یگشیمه ناتسود ام و درکیم نم فرص یدایز
 یاهداعلاقوف یاهسرد وا اب .داد دای نم هب ار تایضایر ٌةرابرد ندیشیدنا و

 شدب یسیلگنا هب ام تقو ره و «میتشاد یریگلارگتنا و هزادنا & 45 ةرابرد

 یادص زا راب کی طقف هک تسا مدای .دزیم دنخبل ییورشوخ اب ميدیدنخیم
Baیسیلگنا نویلیم هاجنپ ,نایاقآ» :تفگ دعب و دنام تکاس یمک .دیجنر ام  

 .«نم لثم یسور نویلیم هاجنپودص .دننکیم تبحص یسیلگنا امش لثم

 ٌةسدنه رد یاهلأسم لح رطاخ هب یناوج رد و دوب هغابروق جیووکیسب
dodoمان هب یتامدقم  Ileدوب نيا ایکاک ةلاسم .دش فورعم "ایکاک : 

 ةزادنا هب ,دنک تکرح هحفص کی رد هنادازآ دناوتیم هک کی لوط هب یطخهراب

 نیا هک هحفص زا یحطس نی شگچوگ تحادس .دشرچیم هجرد ۳۶ یو
 نادیضایر ار هلأسم نيا ؟تسا ردقچ دبورب شخرچ نمض دناوتیم طخهراپ
 جروج .دنام یقاب هدشن لح لاس هد اتو درک حرط ۱۹۱۷ لاس رد ایکاک ینیاژ

 گنرراهچ هلأسم و SUS Sane ,نامز نآ ورشیپ ییاکیرمآ نادیضایر «" فاکرب

 تحاسم لقادح هک دوب نيا اهیلیخ رظن .درک مالعا زور مهم ةدشنلح لئاسم ار
 دازخرج نورد .تسا یاهزیت هس دازخرج نورد کی تحاسم هک تسا ۸

Abram Samoilovich Besicovitch1.  

3. George Birkhoff 

2. Kakeya problem 
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 جیروکیسب ماربآ

 یور یاهطقن تکرح اب ینحنم نیا .تسابیز شوگهس ینحنم کی یاهزیت هس
 ةرياد کی نورد هریاد نیا یتقو دوشیم میسرت ۱/۴ عاعش هب هریاد کی طیحم

 یلاح رد دخرچب دناوتیم کی لوط هب طخهراپ .دتلغب ۲/۴ عاعش هب تباث

 دازخرجنورد یور نآ رس ود و دنامب یقاب دازخرجنورد رب سامم هشيمه هک
 تسا دازخرجنورد رب سامم هطقن هس رد هک یناخرج طخ ریوصت .دشاب

 تقو نآ .دبورب ار حطس نیرتمک دیاب دنتشاد نیقی اهیلیخ هک دوب ابیز ردقنآ
 طخ نیا هک یحطس تحاسم درک تباث وا .درک هدزتفگش ار همه جیووکیسب

 .دشاب ع زا رتکچوک تبثم ع ره یازاهب دناوتیم .دبوریم دوخ شخرچ اب

 روهشم هلأسم هکنیا زا لبق ۱۹۲۰ لاس رد ]ر هلأسم چیووکیسب عقاو رد
 لاس رد .تسا هدرک حرطم ار نآ ایکاک تسنادیمن یتح و .دوب هدرک لح دوش

Jeol sl VAT?رشتنم مرپ هاگشناد تایضایر و کیزیف نمجنا هلجم رد ار  
 یرتمولیک ۱۱۰۰ رد مرپ هاگشناد .تشادن ینادنچ بطاخم هک یاهلجم .درک

 .دوب هدش هتسجرب نانادیضایر یارب یهاگهانپ هیسور بالقنازا دعب وکسم قرش
 دلج ود ,یلخاد گنج و بالقنا یاهبوشآ رد ندش لیطعت زا لبق هلجم نيا زا
 بلیت یسرتسد ًالصا هکلپ یساتشات اه ه هیسوو نا راک هلجم .دنش رقم

 اجنآ .درک کرت کاهنپک دصقم هب ار هیسور ۱۹۲۵ لاس رد چیووکیسب .دوب
 هدرک شلح شیپ لاس جنپ هک تسا نامه ایکاک روهشم ]سم دیمهف هک دوب

  

 لیاو نامره
1. Perm



 هشیتامتام رد یسیلگنا نابز هبراب نيا و درک رشتنم ار شلحها هرابود وا .تسا

 thas Sy oy هدرک شحرطم ایکاک هک روطنآ اکاک هلأسم .!تفیرشتیاست
 تایضایر ٌةيقب اب یطابترا نادنچ هک یلقتسم هلأسم .دوب یاغابروق ًالماک
 یمومع یاههیضق اب هک درک هئارا قیمع و ابیز یلحهار جیووکیسب .تشادن
 .دشیم طوبرم هحفص کی رد طاقن یاههعومجم راتخاس ٌةرابرد

 ناونع اب وا کیسالک ًةلاقم هس رد وحن نیرتهب هب جیووکیسب راک کبس

 طاقن یاههعومجم یداینب یسدنه صاوخ باب رد» :دوشیم هدید ریز

 و ۰۱٩۲۸ ۰۱٩۳۸ یاهلاس رد تالاقم نيا .«هحفص رد ریذپهزادنا-یطخ
 تابثا تالاقم نیا رد جیووکیسب .دش رشتنم "نلانآ هشيتامتام رد ۹

 ًةفلم کی هب میسقت لباق هحفص رد ریذپهزادنا-یطخ ٌةعومجم ره هک درک

 سامم کی اج همه ًابیرقت مظنم ةفلم هک تسا مظنمان ةفلوم کی و مظنم

 .دراد رفص ةزادنا اب یریوصت اهاتسار مه یور ًاییرقت مظنمان فلوم و دراد

 یلاح رد تسا هتسویپ یاهمخ زا یاهعومجم هب هیبش by مظنم هفلم

 ةفلم دوجو .درادن هتسویپ مخ هب یتهابش ظاحل چیه زا مظنمان هفلوم هک

 یکی .دراد طابترا جیووکیسب شور هب ایکاک هلأسم لح اب نآ صاوخ و مظنمان

 یاههعومجم میسقت منک راک شیور هک داد نم هب جیووکیسب هک یلئاسم زا

 نیا رد نم .دوب یدعبدنچ یاهاضف رد مظنمان و مظنم یاههفلَوم هب ریذپهزادنا

 .دنام نم یور هشيمه یارب جیووکیسب شور ناشن اما مدیسرن ییاج هب هلأسم

 ةدیچیپ و فیرظ یانب کی هداس رصانع زا وا .تسا هنارامعم جیووکیسب شور
 مامت ترامع یتقو .دعب و .دراد هقبط دنج یاهشقن الومعم هک دزاسیم هنارامعم

 .نسريم هرظتتمریغ یاهجیتن هب هداس یاهلالدتسل اب هدشلماگ راتخاس .دش
 هک هدش هتخاس تقد نامه هب و .تسا یرنه رثا کی جیووکیسب تابثا ره

 .خاب گوف کی

 نامره اب و مدمآ نتسنیرپ هب .جيووکیسب يدرگاش زا دعب لاس دنچ نم
bly pat Lal blyهک روطنامه تسرد .دوب هدنرپ نادیضایر زراب ٌةنومن  

 هک متشاد ار تداعس نيا نم .دوب هغابروق نادیضایر زراب هومن جیووکیسب

 .ددرگرب خیروز رد شایمیدق ةناخ هب و دوش هتسشنزاب لیاو هکنآ زا لبق
 زا وا .مشاب هرودمه نتسنیرپ ةتفرشيپ تاعلاطم سوم رد وا اب لاس کی

 ASU رد دادعا ٌةهيرظن ةرابرد یاهلاقم نم لاس نآ نوج دمآ ششوخ نم

 رشتنم ؟ویوبر لاکیزیف رد شبات یموتناوک ةيرظن ةرابرد یاهلاقم و " سکیتمتم
 ارم .تشاد تسد هتشر ود ره رد هک دوب یاهدنز دارفا دودعم زا وا .مدوب هدرک

 .دش دیمان .شدوخ لثم متسه یاهدنرپ مه نم هکنیا دیما هب ES لیوحت
 .مدیشک کرس یفلتخم یاهلادوگ لخاد دنچ ره .مدنام هغابروق نانچمه نم

 «cl .متشگیمن اهنآ نیب یطابترا لابند و مدرک ناشیسررب کتهبکت هشيمه

 .دندوب هناگادج یاهبیابیز اب ادج ییاهایند یموتناوک ةیرظن و دادعا ةيرظن نم

 یحرط یاهخنرس نتفای هب راودیما هک دوبن لیاو لثم اهايند نيا هب نم هاگن
 .دوب میظع

 ةديا .دوب یاهنامیپ یاهنادیم عادبا شبات یموتناوک هیرظن رد لیاو گرزب راک
 ناونعهب ار اهنآ ۱۹۱۸ لاس رد لیاو .دراد یبلاج یارجام یاهنامیپ یاهنادیم

 حرطم سیطانغمورتکلا و ماع تیبسن ٌةتفایتدحو ٌةهيرظن رد یکیسالک یاهنادیم

 یریذپانلرتنا اب نوچ دیمان «یانامیپ یاهنادیم» ار اهنیا وا .(۷)دوب هدرک

Annals of Mathematics3.  

2. Mathematische Annalen 

4. Physical Review 

 ۲ ةرامت ۰۱۷ لاس ؛یضایر رشت

 یوس زا گنردیب وا شخبتدحو ٌةهيرظن .دنتشاد طابترا لوط یاههزادنا
 تشادنرب تسد شاهیرظن زا لیاو .هبرض نیا زا دعب .دش مالعا دودرم نیتشنیا

 لباق یبرجت ةجيتن چیه هیرظن نيا .دش رگید یاهزیچ هب فوطعم شهجوت اما
 یموتناوک کیناکم نارگید هکنيا زا سپ ۱۹۲۹ لاس رد دعب .تشادن یندومزآ

 یموتناوک یایند اب شایاهنامیپ یاهنادیم هک تفایرد لیاو دندرک عادبا ار
 ةناميپ لیدبت یارب هک یراک اهنت .[۸] کیسالک یایند اب ات دنیآیمرد روج رتشیب

 طلتخم دادعا هب یقیقح دادعا رییغت oy مزال یموتناوک ٌةنامیپ هب کیسالک

 اب طلتخم جوم عبات کی یکیرتکلا راب موتناوک ره یموتناوک کیناکم رد .دوب
 .دراد راکورس زاف یاههزادنا یریذپانلارگتنا اب یاهنامیپ نادیم و دراد زاف کی

 یسیطانفمورتکلا لیسناتپ اب تقد هب ناوتیم ار یاهنامیپ نادیم بیترت نيا هب
 نیا یعضوم زاف ییادروان زا یاهجیتن راب یگتسیاپ نوناق و درک فیرعت
 .دوشیم هیرظن

 نم و .تشذگرد خیروز هب نتسنیرپ زا تعجارم زا سپ لاس راهچ لیاو
 ینانادیضایر ةمه نیب» :[۳] متشون !رچین ةلجم یارب ار وا تشذگرد مالعا
 هک دوب یسک لیاو نامره .دندرک زاغآ متسیب نرق رد ار ناشیلغش یگدنز هک

 اب هنت کی وا .تشاد توافتم یاههزوح نیرتشیب رد یاهدمع یاهدرواتسد

 لباق :هراکناوپ و تربلیه .مهدزون نرق فارطالاعماج گرزب نانادیضایر نیرخآ
 یورشیپ ؛دمع طخ ود نیب یاهدنز سامت مسحت نشایگدنز مامت رد .دوب سایق

 لاصتا نيا .تسا هتفر وا هک الاح .دوب یرظن کیزیف و ضحم تایضایر رد
 هطساوالب ةدافتسا اب یکیزیف ملاع کاردا یارب م یاهدیما و دوشیم هتسکش

 نادنچ اما مدوب وا راوگوس نم «.دباییم dbl ًالعف ,یتایضایر قّلخ لیخت زا
 و تایضایر مدیدیم هک مدوب لاحشوخ .متشادن وا یایژر بیقعت هب یتبغر
 .دنوریم شیپ مه لباقم یاهتهج رد کیزیف

 یگزیو» :تفرگیم نایاپ وا زا یناسنا یحرط اب لیاو تشذگرد مالعا
 زیچ ره ةرابرد وا رکفت رب هک دوب یتخانش ییابیز سح کی bl یصخش
 دنویپ هشيمه نم راک» :تفگ ,یخوشهمین ,نم هب راب کی وا .تشاد هطلس

 ار ود نيا زا یکی دشاب رارق یتقو اما تسا هدوب ییابیز اب تقیقح نداد
 ار وا تیصخش ةمه هتفگ نيا .«منکیم باختنا ار ییابیزًالومعم .منک باختنا

 تعیبط یلک یگنهامه هب | واروآتفگش ٌهقالع و «دنکیم یدنبعمج یبوخهب

 ابیز یضایر تروص کی رد ,ارچونوچیب .دیاب نآ نیناوق هک دهدیم ناشن
 دهدیم ناشن رشب فعض زا ار وا یهاگآ نینچمه فرح نيا .دنوش رگوولج
 نتسنیرپ رد وا ناتسود .دشیم وا ربکت زا عنام هشيمه هک ار شزنط قوذ و
 تاعلاطم ةسسوم ةراهب صقر مسارم رد راب نیرخآ نم هک روطنامه ار وا
 .داش و دنمونت یدرم .تشاد دنهاوخ sb a «مدید SSS لیروآ رد هتفرشنپ

 ۶٩ زا یناشن چیه شمرن تاکرح و کباچ ندب و دوب شوخ شتاقوا هک
 .«تشادن یگلاس

 موجن و یبرجت کیزیف ییالط نارود ,لیاو گرم زا دعب هلاس هاجنپ ةرود
 قیاقح «راذگ,تشگ لاح رد هک ییاهینکیب ییالط رصع .تسا هدوب یدصر

 یقالتاب زا یکچوک یاههکت رد واکودنک لاح رد هک ییاههغابروق .دننیچیم ار
 زا یهوبنا اههغابروق .لاس هاجنپ نيا رد .مينکیم یگدنز نآ رد هک دنتسه

 یرایسب عاونا و یناهیک توافتم یاهراتخاس یرایسب ةرابرد یلیصفت تاعالطا

 فشکرتشیب دیدج یاهورملق هچ ره .دناهدرک یروآعمج اهشنکمهرب و تارذ زا
 و یگداس شیامن هک یهوکش اب حرط یاج هب .دشیم رتهدیچیپ ملاع .دشیم

1. Nature



 نسیاد نمیرف /اههغابروق و اههدنرپ

 دندیسریم یبیرغ و بیجع یاهزیج هب نافشاک .دشاب لیاو تایضایر ییابیز

USS Jesملاع و نراقت ربا لثم یبیرغ میهافم و .اماگ وترپ یاهراجفنا  
 ییاههدیدپ رد .دشیم رتهدیچیپ مه تایضایر نادوزیگ نیمه رد .هناگدنج

 کینورتکلا یاههنایا کمک هب هکرگید دیدج یاههنیمز یرایسب و بوشآ لثم
 یریذپهبساحم یلصا زار نانادیضایر .تشاد همادا تافاشتکا .دوب هدش هدوشگ

 نيا .تسین 1۳ ربارب ۳ :دوشیم نایب هرازگ نيا اب هک یسدح .دندرک فشک ار

 تعرس هب دروم هب دروم هک دنراد دوجو تایضایر رد یلئاسم دیوگیم ضرف

 لباق دشاب زاسراک دراوم همه رد هک یعیرس متیروگلا Abaya اما دنوشیم لح
 :عسا 3رگوروه ةنشورف كلاس :یافلاسم نیک Spat نیت یهشم ...تتسیف لح

 یدادعت هب هک یاهدنشورف یارب ریسم نیرتهاتوک ندرک ادیپ زا تسا ترابع هک

 دنراد هدیقع همه نف لها .رهش ود ره نيب ٌةلصاف نتسناد اب .دوریم رهش
 TP Baca gh یاتیش درگروم ةشقوف الا وب هکسنا قداتس نسل نیا هک
 نآ تابثا یارب یاهدیا نیرتکچوک یسک هکنیا زا غیرد اما .تسا 7۳ هن اما
 نامره یمهدزون نرق تایضایر ملاع رد هک تسا ییامعم نيا .دشاب هتشاد

dhlدوبن یدنبلومرف لباق یتح . 

 نینَم یروی و گنای کنارف
 یاههرود رد یتح اما .تسا هدوب یتخس نارود اههدنرپ یارب ریخا لاس هاجنپ

 هجنپوهتسد یارب ار دوخ تراسج اههدنرپ و تسه راک اهنآ یارب مه تخس

 ۱گنای کنارف هک دوب هتفر نتسنیرب زا هزات لیاو .دناهداد ناشن نآ اب ندرک مرن

 ةدنرپ ناونعهب گنای .دش رقتسم لیاو قباس ةناخ رد و دیسر رس وگاکیش زا

 دوب هدنز لیاو زونه .تفرگ ار لیاو یاج نم لسنمه نانادکیزیف نیب رد ورشیپ
 یاهنامیپ یاهنادیم ٌةرابرد زلیم-گنای ةيرظن "زلیم تربار شدرگاش و گنای هک
 لیاو یاهنامیپ یاهنادیم ٌةيرظن زا ییابیز رایسب میمعت هک دندرک عادبا ار یلبآان
 یریذپضیوعت نوناق رد هک دوب کیسالک یتیمک لیاو یاهنامیپ نادیم .[۱۱] تسا
 راکورس ییاتهس یاهنامیپ یاهنادیم اب زلیم-گنای 4b .درکیم قدص برض

 کی ةفلم هس ضیوعت نیناوق رد اهنادیم نيا .دندوبن ریذپضیوعت هک تشاد
 یل ربج نیرتهداس یاهدلوم هک دندرکیم قدص یموتناوک کیناکم نیپسا

 یاهنامیپ یاهنادیم هک تفای میمعت نانچ اهدعب هیرظن نیا .دنتسه ۸4+ یلبآن

 نادیم ٌةيرظن .میمعت نيا اب .دنشاب یهانتم داعبا اب یل ربج ره دلوم دنتسناوت
 هتخانش یاهشنکمهرب و تارذ مامت زا یلدم بوجراچ زلیم-گنای یاهنامیپ

 هتخانش تارذ کیزیف درادناتسا لدم زورما هک یلدم .دروآ مهارف ار هدش

 " لفوتسیرک يصخاش هس دام رگا هک داد ناشن گناب ییاهن تخادرپ .دوشیم

 بوچراچ نیمه رد نیتشنیا شنارگ ةيرظن دشاب هتشاد ار یاهنامیپ نادیم شقن

 .[۱۶] دریگیم رارق
 شالوت زورلاس نیمداتفه تبسانم هب لیاو تالاقم هديزگ هک ۱۹۵۵ لاسرد

 شاییاهن ةدیقع دوخ ۱٩۷۸ لاس ًلاث رب یاهطکت رع وآ :دشیم رضتتم

 دسریم رظن هب» :[۱۲] درک نایب نینچ ار یاهنامیپ یاهنادیم یاههیرظن ؛رابرد

 یگتسیاپ هب یاهنامیپ ییادروان هک دشاب نيا نم ةيرظن یارب لالدتسا نیرتیوق

 یگتسیاپ هب یتاصتخم ییادروان هک وحن نامه هب تسا طوبرم یکیرتکلا راب
 رد دوخ ینارنخسرد خیروزرد گنای دعب لاس یس .«تسا طوبرم هناکت و یژرنا

 یگتسبلدرب یدهاش ناونع هب ار ly iF cpl [VY] bl iweb نیمدص مسارم
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۱۳ 

  

 گنای کنارف

 کیزیف رد شخب تدحو لصا کی ناونعهب یاهنامیپ ییادروان موهفم هب لیاو

 تسا هدش مولعم یبرجت و یرظن یاهتفرشیپ اب نونکا» :تفگ گنای .درک لقن

 ملاع یداینب یاهورین نییعت رد یاهنامیپ ییادروان و «یل یاههورگ ,نراقت هک
 هب مکح نراقت :ماهتفگ لصا نیا فیصوت رد نم .دنراد یساسا شقن یکیزیف

 گنای میمعت .دهدیم شنکمهرب هب مکح نراقت هک هدیا نيا .«دهدیم شنکمهرب

 یکیدزن طابترا یاهنامیپ ییادروان هک دش هجوتم لیاو .تسا لیاو رظنراهظا زا
 طقف نوچ .دورب رتولج نیا زا تسناوتن یلو .دراد یکیزیف یگتسییاپ نیناوق اب

 یفرعم اب گنای .تخانشیم ار هدنوشضیوعت یلبآ یاهنادیم یاهنامیپ ییادروان
 یلبآان یاهنامیپ یاهنادیم اب .درکرتیوق ار طابترا نيا یلبآان یاهنامیپ یاهنادیم

 اهنادیم نیب شنکمهرب لمتحم یاههنوگ .دننکیم دیلوت یهیدبان یل یاهربج هک
 نیرتگرزب هدیا نيا .دنکیم مزال ار شنکمهرب .نراقت هک یروطهب ,دنوشیم اتکی
 هوبنا لگنج زارف رب هک تسا یاهدنرپ نآز ا مهس نيا .تسا کیزیف رد گنای مهس

 و دنکیم زاورپ .مينکیم یرپس نآ رد ار نامرمع ام بلغا هک «کچوک لئاسم

 .دریگیم جوا
baiیروی یسور نادیضایر .ملتاق یدایز مارتحا شیارب نم هک یرگید  

Coal Vesتناطانر نالع اب یتیشلل» تالاقم دوم |ریقآ هک  paren 

 نابز هب و وکسم رد یسور نابز هب باتک نيا .[۵] تسا هدرک رشتنم "هراعتسا
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۱۴ 

 رب یاهمدقم نم .تسا هدش رشتنم اکیرمآ یضایر نمجنا یوس زا یسیلگنا

 لقن مش یاب ) نآا یکچوک شخب اجنیا هک متشوت باتک یسیلگنا پاچ
 شیانعم .تساههدنرپ یارب یبوخ راعش هراعتسا نوچمه تایضایر» .منکیم
 اههشیدنا زا ییایند هک دناییاهنآ تایضایر رد مهافم نیرتقیمع هک تسا نیا

 یاهایند تراکد مهدنه نرق رد .دننزیم دنویپ اههتقیذنآ زارگید ییایند هب ار

 یاهایند نتوین و داد دنویپ مه هب تاصتخم موهفم اب ر هسدنه و ربج یازجم

 .دوشیم هدیمان ناباسح زورما هک ءاهنویسکولف موهفم اب ار کیمانید و هسدنه
 یضایر قطنم ةهلیسوهب ار ربج و قطنم یایند ود لوب مهدزون نرق رد .داد دنویپ
 هب ینامیر یاههیور موهفم اپ ار زیلانآ و هسدنه یاهایند نامیر و دز دنویپ

 ینامیر یاههیور و یضایر قطنم ؛نویسکولف .تاصتخم .درک طوبرم مه
 انشآان یاهنتم هب انشآ یاهنتم زا ار تاملک یناعم هک دناییاههراعتسا همه

sal pps Add saad, geهدید هک دنیبیم ییاههراعتسا فشک ار تایضایر  

 راتاس تهابق اههراتسا نیآ نی رتیسع .دناددشت گرد رونه اما :نتوشیم
 یزاوم میهافم زا ییاههناشن هزوح ود ره رد وا .تسا کیزیف و دادعا 4

 یتدحو راظتنا رد وا .دنهدیم دنویپ هتسویپ هب ار هتسسگ هک ییاهنراقت .دنیبیم

 .«دناوخیم تایضایر شتناوک ار نآ هک تسا

 هسوتسیب تسرهف ار اب هک تسا تربلیه ینکیب مادقا نیا فلاخم نینم

 ,سیراپ رد ناناذیضایر ۱۹۰۰ لاس یللملانیب ةرگنک هب هدشنلح هلأسم
 تربلیه لئاسم دراد هدیقع وا .درک میسرت ار تایضایر ةدنیآ یشم طخ

 مهم یاهتفرشیپ نینم رظن هب .تسا تایضایر یلصا ةنيمز زا یورهیشاح
 هدافتسا اب الومعم ًاههلاسم .لئاسم زا هت دوشیم لضاح افهمانرب زا ثایضایر

 یشهوژپ یاههمانرب .دنوشیم لح دیدج یاهشور هب یمیدق یاههدیا زا

 یسیونزاب ,یکابروب ٌةمانرب وا دید زا .دندیدج یاههشیدنا ندشهداز رتسب

 متسیب نرق رد دیدج یاههدیا زا یرایسب عبنم هرتیعازتنا نابز هب تایضایر
 تدحو ار هسدته و دادعا ةيرظن هک ردنلگنل ةماترب وا رظن هب :تتسا

 .تسا مکیوتسیب نرق رد دیدج یاههشیدنا یارب یشخبدیون عبنم .دهدیم

 زیاوج ُهدنرب تسا نکمم دننکیم لح ار فورعم ةدشنلح لئاسم هک یناسک
 ار دیدج یاههمانرب هک دنتسه یناسک یعقاو نازاتشیپ اما دنشاب یگرزب

 .دننکیم عورش
 یسیلگنا ّةخسن زا هراعتسا نوچمه تایضایر یسور ّةخسن زا لصف هد

 ناگدنناوقب درد هب اهلصف نيا اکیرمآ یضایر نمجنا صیخشت هب .دناهدش فذح

 :دراد فسات یاج تهج ود زا اهلصف نیا فذح .دروخیمن نابز یسیلگنا

 ار نینم دیاقع زا یشخب طقف نابز یسیلگنا ةخسن ناگدنناوخ هکنیا لوا

 نایم دیاش تایضایر یوسارف ات شقئالع یگدرتسگ ظاحل هب هک یسک .دننیبیم
 گنهرف زا یصتان زادنامشج ام هکنیا مود .دشاب درفهب رصحنم نانادیضایر

 هدش یدنبشخب نانابزیسیلگنا گنهرف زا رتمک هک یگنهرف .مینیبیم یسور
 نارعاش و نادنمرنه نانادخیرات اب یرتکیدزن سامت رد ار نانادیضایر و تسا
 .دهدیم رارق

 نامیون نوفناج
Eteنامیون نوف .تسا نامیون نوفناج متسیب نرق تایضایر رد رگید مهم  

 لئاسم یرایسب لح یارب ار شزیگنانیسحت ینف تراهم هک دوب یاهغابروق

 نیلوا .درک عورش تایضایر ینابم زا وا .تفرگ راکهب کیزیف و تایضایر رد

1. Langlands program 

 ۲ ؟رامش ۰۱۷ لاس ,یضایر رشت

  

 نامیون نوفناج

 تسدهب اههعومجم ٌةيرظن یارب ار عوضوم لوصا شخبتیاضر ٌةعومجم
 یاههعومجم یسررب رد روتناک هک یقطنم یاهسکداراپ زا لوصا نيا رد .دروآ

 عوضوم لوصا .دوب هدش باتتجا هدوب ورهبور اهنآ اب یهانتمان دادعا و یهانتمان
 دوجو تابثا یارب لدوگ تروک شاهدنرپ تسود دعب لاس دنچ ار نامیون نوف

 رگید تایضایر ,لدوگ زا سپ .درب راکهب تایضابر رد ریذپانمیمصت یاههرازگ

 اهراتخاس زا یریازجلاممجم هکلب دوبن قدص زا ییاتکی موهفم اب راتخاس کی

 Gly یفلتخم میهافم و اهعوضوم لصا زا یفلتخم یاههعومجم اب دوب
 لصا زا یاهعومجم ره .تسا ریذپاننایاپ تایضایر هک داد ناشن لدوگ .قدص

 ادیپ ییاهشسرپ دنناوتیم هشيمه اههدنرپ ,دوش باختنا انبم ناونعهب اهعوضوم
 .دنهدب ار ناشباوج دنناوتن اهعوضوم لصا نآ هک دننک

 هب و تفر یموتناوک کیناکم ینابم هب تایضایر ینابم زا نامیون نوف

 ةيرظن ,یموتناوک کیناکم یارب یمکحم يتايضاير ینابم ندرک مهارف ةزيگنا
 کی اب یاهدهاشم لباق تیمک ره .درک عادبا ار اهرگلمع یاههقلح ناشخرد

 اب یبوخهب یموتناوک راتفر تایصوصخ و .دوشیم هداد ناشن یطخ رگلمع

 یاب ار ناباسح نتوین هک روطنامه تسرد .تسا شیامن لباق اهرگلمع ربج
 ار اهرگلمع یاههقلح نامیون نوف درک عارتخا کیسالک کیمانید فیصوت
 .درک عادبا یموتناوک کیمانید فیصوت یارب

 صوصخ هب .دراد هدمع مهس مه یرگید نوگانوگ یاههنیمز رد نامیون نوف
 BE شرمع ینایاپ لاس هد رد وا .یمقر یاههنایار یحارط و اهیزاب ةيرظن رد
 هب اهنتهن تفرگ میمصت هک دوب دایز ردقنآ هنایار هب شاهقالع .دوب هنایار راکرد

 دزاسب یعقاو رازفامرن و رازفاتخس اب یاهنایار هکلب دزادرپب اهنآ یحارط ٌةعلاطم

 ةزورپ عورش یاهزور نیلوا زا یاهدنز تارطاخ نم .دنکب یملع راک نآ اب و
 ود وا عقوم نآ .مراد نتسنیرپ ةتفرشيپ تاعلاطم ٌةسسوم رد نامیون نوف ٌةنایار

 ار شاهنایار وا .یسانشاوه و ینژوردیه بمب «تشاد هدمع یملع یلوغشملد

 .یسانشاوه یارب اهزور و تفرگیم راکهب ینژوردیه بمب تابساحم یارب اهبش

 سانشاوه دندزیم هسرپ هنایار نامتخاس رب و رود اهزور نآ هک یناسک رتشیب
 عضاخ .دوب یعقاو سانشاوه کی ینراک .دوب " ینراک لوج ناشهتسدرس .دندوب

 یار هنای ییاناوت هب کاکش و اوه يندرواين رد رس رارسا لباقم رد عشاخ و
 ینارنخس نم .کاکش رتمک و دوب عضاخ رتمک نامیون نوفناج .رارسا نیا لح

Hb 2 oles osسن هب دامتعا اب هشيمه لثم .مداد شوگ ار شیاهفده 



 نسیاد نمیرف /اههغابروق و اههدنرپ

  

 تیارتراک یرم

 ره رد ار وج تسناوت میهاوخ هنایار کمک هب» :تفگ وا .تفگ نخس رایسب

 لباق رادیاپ یحاون هک مینک میسقت یرادیاپان یحاون و رادیاپ یحاون هب هظحل

 ره دوب دقتعم نامیون نوف «.دنشاب لرتنک لباق رادیاپان یحاون و ینیبشیپ
 شیپ کچوک لالتخا کی زا هنادنمشوه ٌ؛هدافتسا اب ناوتیم ار رادیاپان ٌةیحان

 کی اب ار کچوک لالتخا .دنک تکرح هاوخلد تهج ره هب هک یروطه دن
 بذج ار دیشروخ رون هک درک لامعا ناوتیم دود یاهدلوم لماح ییاوه ناگوان
 شهاک و شیازفا دراد ار ریثأت نیرتشیب لالتخا هک ییاهاج رد |ر اهامد و دنک

 tr رگا مینک فقوتم هیلوا لحارم رد ار نافوط میناوتیم ,صوصخ هب .دهد

 Soil زا لبق ار اوه زا هکت نآ دعب و میهدب صیخشت عقومهب ار یرادیاپا

 ۱۹۵۰ ٌههد رد هک نامیون نوف .مينک کنخ دهدب لیکشت دابدرگو دوش مطالتم

 یوق ردقنآ ییاههنایار ات دشکیم لوط لاس هد اهنت تفگ .درکیم تبحص

 نآ .دنهدب صیخشت ار وج رادیاپان و رادیاپ یحاون تقد هب هک دنوش هتخاس

wyتسدهب ار لرتنک هک دشکیمن یلوط دوش رسیم قیقد صیخشت یتقو  

 .دشاب یداع یراک اوه یلمع لرتنک ۱۹۶۰ ٌهةهد رد هک دوب نیا وا راظتنا .میریگب

 .تسنادیمن بوشآ زا یزیچ نوچ درک هابتشا .درک هابتشا هتبلا نامیون نوف

 کیدزن هک ییاهتکرح هک تسا ینعم نيا هب «کانبوشآ» هاو .تسا کانبوشآ

 SiS gs هلصاف مه زا ییامن تروصهب نامز EGS | دنوشیم عورش مه هب

 کچوک لالتخا کی و تسا ینیبشیپ لباقریغ .تسا کانبوشآ تکرح یتقو

 لالتخا .دنکیمن لقتنم دشاب ینیبشیپ لباق هک یرادیاپ تیعضو هب ار نآ

 glial نامه دب هک دربیم یرگید گانبوشآ .تشزح ب ار نآ الومس کچوگ

 اوه لرتنک یارب نامیون نوف دربهار «بیترت نيا هب .تسا ینیبشیپ لباقریغ
 یسانشاوه رد اما دوب یگرزب نادیضایر وا هک تسا تسرد .دروخیم تسکش

 .دوب طسوتم

 یسانشاوه تالداعم یاهیاوج هک درک ف شک ۱۹۶۳ لاس رد !ستنرول دراودا
ils lh Sag tl peeتذگیم نامیو نرف گرم زا لاس ستش نابو : 

 وا .دنروآیم باسح هب بوشآ فشاک ار وا امومع و دوب سانشاوه ستنرول

 یور ار ناشدیدج یماساو درک فشک ار یتخانشاوه موهفم هب بوشآ یاههدیدپ
 هک ینادیضایر «" تیارتراک یرم هک مدینش مدوخ نم عقاو رد اما .تشاذگ اهنآ

1. Edward Lorenz 2. Mary Cartwright 

۱۵ 

 ینارنخس کی رد ار اههدیدپ نیمه «هتسذگرد یگلاس ٩۷ رد ۱۹۹۸ لاس رد

 ستنرول هکنیا زا لبق لاس تسیب درک فیصوت ۱۹۴۳ لاس رد جیربمیک رد

 اههدیدپ نیمه اما «دناوخ یرگید یاهمان هب ار اههدیدپ نیا تیارتراک .دنک ناشفشک

 :دننکفیصوت هک درک فشک "لیرد نو ٌةلداعم یاهباوج رد ار اهنآ وا .دندوب

 یناهج گنج رد لپرد نو ةلداعم .[۲] دنایطخریغ ةدننکتیوقت کی یاهناسون
 اههدنتسرف ide عبنم یطخریغ یاههدننکتیوقت نوح شاد تیمها مود

 ییاوه یورین و .دندرکیم راک مظنمان اههدنتسرف .دندوب هیلوا یاهرادار رد

 .دنزاسیم بویعم یاههدننکتبوقن هک درکیم شنزرس ار هدنزاس یاههناخراک

 اههدنزاس داد ناشن وا .دنک یسررب | لکشم دش هتساوخ تیارتراک یرم زا

 یاهباوج .دوش شنزرس دیاب هک تسا لپرد نو ٌةلداعم نيا .دنرادن یریصقت
 نآ زا ییاوه یورین هک دنتشاد ار یکانبوشآ راتفر نامه اتیقد لیرد نو ٌهلداعم

 اوه لرتنک ٌةرابرد نامیون نوف نانخس زا لبق لاس تفه نم .تشاد تیاکش

 مدوبن شیدنارود ردقنآ اما مدوب هدینش ار بوشآ ةرابرد تیارتراک یرم یاهفرح
 ًالداعم ةتفشآ راتفر هک درکن روطخ نم نهذ هب زگره .مهدب طبر مه هب ار اهتیا هک
 ,هغابروق یاج هب رگا .دشاب هتشاد یسانشاوه هب یطبر تسا نکمم لپرد نو

 مک نامیون نوف رسدرد زا یلیخ و مدیدیم ار طابترا نيا الامتحا مدوب هدنرپ
 ةرابرد الامتحا تسنادیم بوشآ زا یزیچ ۱۹۵۰ لاس رد رگا وا .مدرکیم
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 .دیوگب هراب نيا

 هغابروق تقیقح رد نوچ داتفا رسدردهب شرمع رخاوا رد نامیو نوف
 ةرگنک ۱۹۵۴ لاس رد .دنک زاورپ هدنرپ لثم دنتشاد راظتنا وا زا همه اما دوب

 لاس راهچ ره اهنت قافتا نیا .دشیم رازگرب مادرتسمآ رد نانادیضایر یللملانیب

 یگرزب راختفا هیحاتتفا ةسلح رد ینارنخس هب ندش توعد و داتفایم راب کی
 ینارنخس یارب ار نامیون نوف مادرتسمآ ةرگنک ناگدننکرازگرب .دمآیم رامشهپ
 .دنکر ارکت ار ۱۹۶۰ سیراپرد تربلیه راکوا هک دیما نیا اب دندرک توعد یلصا

 تفرشیپ ههدشنلح مهم لئاسم تسرهف hl تربلیه هکروطنامه تسرد
dad po CLL,دش توعد نامیون نوف .دوب هدرک تیاده ار متسیب نرق لوا  

 رد نامیوت نوف ینارنخس ناونع .دهدب ماجنا نرق مود همین یارب ار راک نیمه ات
 هب ینارنخس :تایضایر ةدشنلح لتاسم» :دوب هدش مالعا <o هرگنک ةماترب

 رشتنم اهینارنخس لماک ةعومجم هرگنک نایاپ زا سپ .«هدننکرازگرب ةتيمک توعد
 نوف مان هرگنک تالاقم AC gars yd .یکی نیا = دوب اهینارنخس همه نتم .دش

 جیه» :دوب هدش هتشون شریز .دوب هدش پاج یلاخ ّهحفص کی یالاب نامیون

 «.تسین سرتسد رد ینارنخس نیا زا یاهخسن

 زا رپ ینارنخس نلاس ۰۱۹۵۴ ربماتپس ۲ .هبنشهس رهظزادعب ۳ تعاس رد

 تیعقوم نآ روخرد یدنمشزرا ینارنخس ندینش رظتنم همه ,دوب نانادیضایر

 رتشیپ لاس دنچ دیاش .درک درسلد ار همه نامیون نوف نانخس اما .دندوب یخیرات
 .دوب هتفر شدای دعب و دنک تبحص هدشنلح لئاسم ةرابرد دوب هدرک تقفاوم

 .دوب هدش لفاغ ینارنخس ندرک هدامآ زا دوب Soo یادوس رازه مرگ شرس هک وا

 ٌةرابرد یزیج و دیايب مادرتسمآ هب دیاب دوب هدمآ شدای هک هظحل نیرخآ رد دعب

 زا ار ۱۹۳۰ یاهلاس هب طوبرم یمیذق ینارنخس کی نتم هدیوگب تایضایر

 یاههقلح ٌةرابرد ینارنخس .دوب هدناکت ر شکاخ و دوب هدیشک نوریب ییوشک

 یفرح هن .دوب زور باب و دیدج ۱۹۳۰ هد رد هک یعوضوم .دوب اهرگلمع
1. van der Pol equation



۶ 

 میتسنادیم هک هنایار زا یفرح هن .هدنیآ زا یفرح هن .هدشنلح لئاسم زا

 زیچ تسناوتیم هک هنایا ةرابرد القا .تسا نامیون نوف یلوغشملد نیرتزیزع
 یسک .دش قاط نلاس رد رضاح تیعمج تقاط .دیوگب یزیگناناجیه و هزات
 هک ۸و6 50006» :تفگ دنونشب همه هک دنلب ردقنآ ییادص اب

 نانادیضایر بلغا ۱۹۵۴ لاس رد .«هدشمرگ هرابود پوس» ینعی یناملآ رد
 هدنمرش یباسح نامیون نوف .دنمهفب ار کلتم هک دنتسنادیم یناملآ ردقنآ

 ار نلاس دوشب اهشسرپ رظتنم هکنیا یب و دروآ مههب ار ینارنخس هتورس .دش
 .درک کرت

 فیعض بوشآ
 Wer ,تخانشیم ار بوشآ مادرتسمآ رد ینارنخس ماگنه نامیون نوف رگا
 بوشآ هلأتسم .دوب فیعض بوشآ درکیم حرطم هک یاهدشنلح لئاسم زا یکی

 عوضوم نيا کرد .هلاسم .تسا هدشن لح لاس هاجنپ زا دعب مه زونه فیعض
 نرادیاپات ببس و دننامیم دودخم ابلاغ گانبوشآ یاهتکرح ارج هک تسا

 تارایس یشخرچ یاهتکرح .فیعض بوشآ زا یبوخ لاثم .دنوشیمن یبرخم
 اهتکرح نيا هک دش فشک رخاوا نیمه هزات .تسا یسمش ٌةموظنم رد اهرمق و

 یسمش ةموظنم یتنس ریوصت هک دوب یزیگناتفگش فشک .دناکانبوشآ

 نادیضایر سالپال .درک شودخم ار مظنم رادیاپ تکرح زراب ٌهنومن ناونعهب

 .تسا رادیاپ یسمش ٌةموظنم هک هدرک تباث درکیم رکف شیپ لاس تسیود
 یددع یاهیریگلارگتنا .تسا هدرک هابتشا سالپال هک دوشیم مولعم الاح

 ییامن تروصهب رواجم یاهرادم هک دهدیم ناشن ینشور هب اهرادم زا قیفد

 بیرقت کیسالک کیمانید یایند رد بوشآ دسریم رظن هب .دنوشیم ارگاو
 .دراد تیمومع

 قیقد یریگلارگتنا هکنآ زا شیپ یسمش ةموظنم رد کانبوشآ راتفر

 تسا ینعم نیا هب فیعض بوشآ .دوب نهذ زا رود .دریگب ماجنا تدمزارد
 رود مه زا دایز تقوچیه اما دنوش ارگاو ییامن تروصهب رواجم یاهریسم هک

 نوچ .دنامیم دودحم دعب اما دوشیم عورش ییامن ومن اب ییارگاو .دنوشن

 اهدرایلیم دناوتیم یسمش ًةموظنم .تسا فیعض یاهرایس یاهتکرح بوشآ
 یاهناکم زا تقوچیه اههرایس هدناکانبوشآ اهتکرح دنچ ره .دنامب یاب لاس
 دوجو مغریلع .دشابیمن مه زا هموظنم لک و دنتفایمن رود ناشیگشیمه
 راک مظنم ًالماک هک یهاگتسد ناونعهب یسمش ةموظنم یسالبال رظنم .بوشآ

 .تسین تقیقح زا رود دایز دنکیم

 دنچ ره .مينیبیم یسانشاوه ةزوح رد ار فیعض بوشآ ةديدپ نیمه

 اهناتسبت .دراد ینیعم دودح بوشآ نيا .تسا کانیوشآ ًعقاو یسرجوین یاوه
 نانیمطا اب اما تسا نشخ اي لدتعم ینیبشیپ لباقریغ یزرط هب اهناتسمز و

 دوریمن سویسلس ةجرد ۳۵ زا رتالاب زگره امد هک مینک ینیبشیپ میناوتیم

 اتوسهنیم ای ناتسودنه رد بلغا هک ییاهدح .دیآیمن ۳۰ یاهنم زا رتنییاپ ای
 الاب هک تسین کیزیف رد یگتسیاپ نوناق چیه .دنوشیم هتشاذگ رس تشپ
 رد امد ندمآ نییاپ ای دنک عونمم ار ناتسودنه ٌةهزادنا هب یسرجوین رد امد نتفر

 تدمزارد یاقب یارب بوشآ فعض .دنک عنم |ر اتوسهنیم ةزادنا هب یسرجوین

 زاسرسدرد ینوگانوگ ,فیعض بوشآ .تسا هدوب یساسا هرایس نیا رد تایح

 یارب هک یدج یاهزیخوتفا زا ار ام لاح نیع رد و دناشچیم ام هب ار اوه
 .میمهفیمن هک یلیالد هب .بوشآ .دنکیم تظفاحم دشاب کانرطخ تایح

 ۲ ةراسف ۰۱۷ لاس «یضایر رشن

 تسا یرگید ةدشنلح هلأسم مه نيا .دنامیم یقاب فیعض یراوگرزب اب

 راذگاو دنتسه نابطاخم نیب هک یناوج یاههغابروق هب فیلکت ناونعهب هک
 عاونا یرایسب رد هدشهدهاشم بوشآ ارچ هک دیهدب حیضوت مهاوخیم .منکیم
 .تسا فیعض Lagat یکیمانید یاههاگتسد

 ةریخذ .دوشیم صخشم یمک یاههداد زا یهوبنا اب بوشآ عوضوم
 هلیسو نیرتهب قیقد یاههیضق .قیقد یاههیضق دوبمک و ءابیز ریواصت نایاپیب

 یقیقد یاههیضق دیناوتن ات .دناوضوم کی هب ندیشخب قمع و تقد یارب
 نم بوشآ ةنيمز رد .دیمهفیمن لماک روطهب ار ناتیاههشیدنا ینعم دینک تابثا
 لاس رد "کروی میج و "یل نایینایت هک مسانشیم قیقد ةيضق کی طقف
 بوشآ مزلتسم هس بوانت» ناونع اب یهاتوک ٌهلاقم رد و دناهدرک تباث ۵

 ینادواج یاهرهوگ زا یکی کروب-یل ٌالاقم .[۴]تسا هدش رشتنم «تسا

 یور هزاب کی یطخریغ یاهتشاگن هب طوبرم اهنآ ةيضق .تسا یضایر راتآ
 ناوتیم .دوش رارکت تشاگن یّتقو ار هطقن کی یلاوتم یاهناکم .تسا شدوخ

Ky sl gheeتسا 27 پوات یازاد راذع .تشرگ رظن رد گیسالک ةرذ  

 رادم ,ثحب نیا رد .ددرگ زاب شایلوا ناکم هب تشاگن NV زا دعب هطقن رگا
 ارگاو یبوانت یاهرادم مامت هب تبسن هک دوشیم هتفگ کانبوشآ یتروص رد

 هاگنآ ,دشاب هتشاد دوجو هس بوانت اب رادم کی رگا دیوگیم هیضق نيا .دشاب

 رظن هب .تسا هاتوک و هداس هیضق تابثا .دنراد دوحو مه کانبوشآ یاهرادم

 ار بوشآ یساسا تیهام ابیز ریوصت رازه زا رتشیب شتابثا و هیضق نيا نم
 .تسه اج همه ایند رد بوشآ ارج دهدیم حیضوت هیضق نیا .دننکیم نشور

 هدیقع نم .تسا هدنیآ ةفيظو نيا .تسا فیعض بلغا بوشآ ارج دیوگیمن

 یایاضق میناوتب هکنیا گم دوشیمن کرد یداینب تروصهب فیعض بوشآ مراد

 .مینک تابثا نآ ؛رابرد یقیقد

 نامسیر نازادرپهیرظن
 یلیخ نوح al دنج .میوگب نامسیر ةيرظن ةرابرد یاهملک دنچ مهاوخیم

 رد راک ای عوضوم نیا نتفرگ دای تمحز تقوجیه نم .منادیم هرابنیا رد مک
alهتفرشیپ تاعلاطم ةسسْوم رد مهاگتماقا رد یتقو اما .مدادن مدوخ هب ار  

 اهتقو یهاگ و تسا نامسهپب نازادرپهیرظن زا رپ مربورود .متسه نتسنیرپ

 .مروآیمرد رس مه ناشاهفرح یضهب زا افداصت .منکیم شوگ ار ناشیاهتبحص
 .تسا کی ٌهجرد تایضایر دننکیم اهنیا هک یراک ,لوا :تسا نشور زیج هس

 قشع نآ هب ,رگنیسرودازیاو ایتا لکیام لثم یناسک ورشیپ نانادضحم یضایر

 دیدج لئاسم و اههدیا اب تایضایر زا یدیدج الماک ٌهخاش هیرظن نيا .دنزرویم

 هک یمیدق لئاسم لح یارب یدیدج یاهشور ,همه زا رتمهم .تسا هدروآ دوجوهب
 ناراکردناتسد مود .تسا هداد رارق نانادیضایر رایتخا رد دندوب لحنیال البق

 دندقتعم .نادیضایر ات دننادیم نادکیزیف رتشیب ار ناشدوخ نامسیر ةهيرظن

 چیه العف ؛موس و .دنکیم فیصوت ار یکیزیف یایند رد ینیع یزیچ ناشهیرظن
 زونه هیرظن .تسا طوبرم کیزیف هب هیرظن نيا هک تسین نیا رب لاد یکردم
 زا ادج شدوخ یابند رد نامسیر ٌهيرظن .تسین نومزآ لباق یبرجت ظاحل زا

 ییاج هب ار هیرظن نيا دنراد یعس یلیخ نازادرپهیرظن .تسا هدنام کیزیف ٌةهیقب
 .تسا هدوب هجیتنیب لاح هب ات اما دشاب یعقاو ناهج رد ندومزآ لباق هک دنناسرب

 .نامسیر ٌةیرظن ناقلاخ ٌةیَقب و "انسادلام ناوج و نتیو دا نم ناراکمه

 ار تسدرود یاههوک هتشر هوکش اب زادنامشچ و دننکیم زاورپ دنلب «دناهدنرپ

1. Tien-Yien Li 2. Jim Yorke 3. Juan Maldacena



 نسیاد نمیرف /اههغابروق و اههدنرپ

 ایند یاههاگشناد رد نامسیر ةيرظن رتعضاوتم صصختم نارازه .دننیبیم
 هک دنزادرپیم یضایر ییاهراتخاس قیقد تایئزج رد واکودنک هب و دناهغابروق

 ةبنج رتشیب نامسیر ٌةيرظن ٌهرابرد نم یواکجنک .دناهدید قفا رد اههدنرپ ادتبا

gle ao banalرتد رازه زا یکی ناسا هک ةتسا :پنوخ شاخ :یسلع 8  

Jy)زاتشیپ و دننکیم فشک دیدج یاهطابترا هک ,دشاب نامسیر نازادرپهیرظن  
 مهد رفن رازه ای مود رفن رازه وزج هک تسین بوخ ردقنآ یلو .دندیدج یاهشور
 .دناهدنک اپ ایند رسارس رد نامسیر زادرپهیرظن رازههد دودح رد الاح .یشاب

 .تسا کانرطخ مه مود رفن رازه نامه دیاش ای مهد رفن رازه یارب عضو نیا
 تقو نآ .دتفیب دم زا نامسیر ةيرظن و دنک رییغت زور دم راظتنا فالخرب دیاش

 رد نانیا .دنهدب تسد زا ار ناشراک نامسیر زادرپهیرظن رازه هن تسا نکمم
 لباق مولع یاههخاش رگید رد تسا نکمم و دناهدرک راک یکیراب صصخت

 .دنشابن بذج

Yl leرطاخ هب یدح ات ؟دنوشیم نامسیر 4 بذج ناوج همه  
 .تسابیز یضایر ظاحل زا و هناروسج نامسیر ٌةيرظن .تسا نآ یرکف ٌهبذاج
 نوج دراد هبذاج نامسیر ٌةيرظن .تسه مه یتخانشهعماج .تیباذج نيا اما
 نوچ ؟تسه راک داهنشیپ نامسیر ٌةيرظن رد همهنيا ارچ و .دنکیم داجیا لغش

 کیزیف شخب سیئر هداتفارود یاج کیرد رگا .تسا هنیزهمک نامسیر ةيرظن
 یارب ینردم هاگشیامزآ دیرادن تعاطتسا .دیشاب هتشاد یمک ةجدوب و دیشاب

 مادختسا نامسیر زادرپهیرظن رفن ود دیناوتیم اما .دینک اپرب یبرجت کیزیف

 اهسیتر نایم .دیشاب هتشاد دمآزور کیزیف شخب کی بیترت نیا هب و .دینک

 نیا .نآ لوبق سوسو ناناوج نیب و تسه یلغاشم نینچ داهنشیپ ٌةسوسو

 میوگیمن .ملع Bal یارب مه دراد رطخ ناوج نادنمشناد یارب مه تیعضو
 هب میوگیم .مینک درسلد تسا بلاج ناشیارب نامسیر ةيرظن هک ار ییاهناوج
 هب یداصتقا یاهترورض رطاخ هب هک مینک داهنشيپ مه یرگید یاههنیمز اهنآ
 .دنوشن هدناشک نامسیر ٌةيرظن تمس

 نایم رد امش اب نامسیر ةیرظن ةدنيآ ةرابرد ار مدوخ یاهسدح .هرخالاب

 .مرادن هدنیآ ییوگشیپ مقوت چیه .دشاب طلغ نم سدح دراد لامتحا .مراذگیم

 نم .مشاب هداد امش هب یرکف کاروخ یردق طقف هک میوگیم امش هب ار مسدح

 .دشاب فرصمیب یلگدب ای زیمآتیقفوم الماک نامسیر ةيرظن هک مئادیم دیعب
 کیزیف لماک ةيرظن کی هیرظن نيا هک تسا نیا زیمآتیقفوم الماک زا مروظنم
 زا مروظنم و دهدب حیضوت ار ناشیاهشنکمهرب و تارذ تایئزج مامت هک دشاب

 .دنامب یقاب تایضایر زا ییابیز ٌةعطق هیرظن نیا هک تسا نیا فرصمیب یلکهب
 تسکش و لماک تیقفوم نیب یتبقاع نامسیر ٌةیرظن هک تسا نيا نم سدح

LSهک دشاب یل یاههورگ ٌةيرظن لثم یزیچ منزیم سدح .دشاب هتشاد  
 کیزیف یارب یضایر بوچراچ کی ناونعهب مهدزون نرق رد یل سوفوس

 یاههورگ .دنام یقاب SW دح رد کیزین هک ینامز ات .درک عادبا کیسالک
 هاجنپ اما .دندوب هلاسم تروص راظتنا رد ییاهباوج اهنآ .دندنام فرصمیب یل

 بسانم یاج یل یاهربج و درک نوگرگد ار کیزیف یموتناوک بالقنا .دعب لاس
 .دندش یمزتناوک یایند رد نراقت یساسا شقن کرخ یارب یدیلگ .دنفایا دوخ
 دهدب خر کیزیف رد یرگید بالقنا رگید لاس دص اي هاجنپ هک مراد راظتنا نم

 ,میرادن اهنآ زا یعالطا نیرتکجوک نالا ام هک دنوش هضرع یدیدج میهافم و

 ةيرظن ,تقو نآ .دنهدب نامسیر ةيرظن هب یدیدج یانعم دیدج میهافم نيا و
 هاگیاج هرابکی هب یعقاو یایند ةرابرد یریذپنومزآ یاههرازگ حرط اب نامسیر
 ٌةرابرد سدح نيا هک مهدیم هجوت امش هب .تفای دهاوخ ملاع رد ار شبسانم
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 هب هک .دراد ندوب ریذپلاطبا تلصخ سدح نیا .دشاب اطخ تسا نکمم هدنیآ

 لد زا هک یفشک اب ادرف دیاش .تسا یملع ةرازگ کی صخاش رپوپ لراک ةتفگ

 .دوش لاطبا سدح نيا .دیآیم نوریب ونژ ینورداه گرزب ءدنهددروخرب

 نینم مه زاب
 نوچمه تایضایر شباتکو نینم یروی هب مدرگیمرب «ینارنخس نيا متخ یارب

bs aedیبرغ ناگدنناوخ یارب دیاش .تسا تایضاپر ةوابرد الوصا  

 تبحص یرگید یاهعوضوم ٌةرابرد تحاصف نامه اب هدنسیون هک دشاب بیجع
 ۱مسیتوا یسانشناور «ناسا gly Lite .یعمج هاگادوخان لیبق زا دنکیم

 نینم ناتطومه یارب .اهگنهرف زا یرایسب یاههروطسا رد یدایش شقن و
 نادنمشیدنا .درادن یبجعت یتحاسدنچ یاهتراهم و قئالع نیا هیسور رد

 هک دناهتشاد هگن هدنز ار میدق ٌةیسور نارکفنشور نیرفآرورغ تنس نیا یسور

 .دنراد قلعت عمج کی هب نانادیقیسوم و نادنمرنه و نارعاش و نادنمشناد

 زا یهورگ مینیبیم فوخچ یاههمانشیامن رد هکنانچ .دنروط نیمه مه زورما
 رد .دندیزگ یرود دامتعا لباقریغ تموکح و یتافارخ ةعماج زا نایرگنامرآ
 اب ,دنوشیم تبحصمه مه اب نازاسملیف و ,نازاسگنهآ ,نانادیضایر هیسور
 ناشراکفا و دنوشیم هلایپمه .دننزیم مدق ناتسمز یاهبش رد فرب یور مه

 .دنراذگیم ole رد مه اب ار

 ات و تایضایر ورملق یوس نآ ات شدید ةزوح هک تسا یاهدنرپ نینم
 نهذ ٌةيرظن وا قئالع زا یکی .دوشیم هدیشک یرشب گنهرف رتهدرتسگ یاهقفا

 رظن قباطم .تسا ,گنوی لراک یسیوس سانشناور عادبا "وکلا نهک ای یعمج
 یعمح هاگآدوخان کی رد (Ace هک تسا ینهذ ریوصت کی وکلا نهک «گنوپ

 اب اهوگلا نهک نيا هک یدیدش یفطاع راب .میکیرش نآ رد ام همه هک دراد

 دیوگیم نینم .دنایعمج یاهتذل و اهجنر ؛دشمگ تارطاخ یایاقب دنراد دوخ
 .میبایرد ار نآ یرگنشور ات مینک دییات ار گنوپ ةيرظن قدص تسیین مزال

 کمریپراعشا اب ییاههنرت,هدنناوخ يّلروم Sige شیپ لاسیس زا شیب
oulاب .تسا ؛هدرم رهش نه ۷116 ۲10۶۷6 اههنارت نيا زا یکی .درک طبض  

 ینوتدراکآ اب ,یلروم ی" و تلارتنک مب یادص اب بسانتم یندنام دای هب یگنهآ

 نیا رعش .روشرپ هداعلاقوف یمالک ریواصت اب و دنکیم یهارمه ار ادص نيا هک
 :تسین یصوصخههب زیج ذغاک یور هنارت

“En pénétrant dans la ville morte, 

Je tenait Margot par le main... 
Nous marchions de la nécropole, 
Les pieds brisés et sans parole, 
Devant ces portes sans cadole, 
Devant ces trous indéfinis, 

Devant ces portes sans parole 
Et ces poubelles pleines de cris”. 

 یاهاپ اب ناگدرم رهش زا/... متفرگ ار وگرام تسد/میدش هک هدرم رهش دراو»

 یاههرفح نيا/لفقیب یاهردنیا لباقم زا/یمالک یب/ميتشذگیم حورجم
 «.دایرف زا رپ یاهنادهلابز نيا و .مالکیب یاهرد نيا/سانشان

 یزیج روآدای هنارت نیا bol تاملک دسریم رظن هب ارج ماهدیسرپ دوخ زا اهراب

autism2 1. . theory of archetypes 3. contralto 
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 قیرط زا ناگتشذگ رد حاورا ییوگ هکنانچ «تسا هاگآدوخان ةهظفاح قمع رد

 یارب یخساپ نینم باتکرد هرابکی هب الاح و .دنیوگیم نخس یلروم یقیسوم
 دنکیم فیصوت نینم «کورتم رهش یوگلانهک» لصنف رد .منکیم ادیپ ملاّوس
 ؛یرامعم راثآ رد .دوشیم رهاظ اهراب و اهراب هدرم رهش یوگلانهک هنوگچ هک

 عورش اهناسنا هک نامز نآ زا ,دیدج نارود ات ناتساب دهع زا ملیف و رنه ,تایبدا
 درگ هب عورش یرگید یاهناسنا هک نامز نآ زا و .دندرک اهرهش رد ندمآ درگ هب
 هک یتیصخش .دننک تراغ و ناربو ار اهرهش نآ هک دندرک ییاهرکشل رد ندمآ

 وزج لبق اهتدم هک تسا یزابرس هنهک .دیوگیم نخس ام اب نالرآ کم ةنارت رد
 رتسکاخ و رابغ نایم شرسمه هارمه هکنیا زا دعب .تسا هدوب رگلافشا شترا

 :دونشیم رگید راب کی .دنزیم مدق هدرم رهش

“Chansons de charme d'un clairon 
Qui fleurissait une heure lointaine 
Dans un réve de garnison”. 

 کی یایژر رد/دوشیم هدنز یتعاس یارب هک/ار یروپیش زیمآرحس یاهاوآ»
 .«ریپ زاب رس

 ام یعمج هاگآدوخان زا ییایژر یّروم یادص و نالرآ کم مالک دسریم رظن هب

 موهنم .دنزیم هسرپ هدرم رهش کی رد هک یزابرس هنهک یابّور .دنکیم هدنز ار
 نيا .هدرم رهش موهفم هک تسا یاهروطسا ردق نامه دیاش یعمج هاگآدوخان

 دیاش موهفم ود نيا هک دنکیم فیصوت ار یفیرظ وترپ نینم باتک زا لصف
 یاینالقعریغ یورین نوچمه ار یعمج هاگآدوخان وا .دننکفایم مهرب یریطاسا

 یوگلانهک .دشکیم یناریو و گرم تمس هب تردقاب ار ام هک دنکیم فیصوت
 ندمآ دوجوهب نامز زا هک تسا یعقاو رهش اهدص یاهجنر ؛دیکچ هدرم رهش

 زا رارف یارب ام هار اهنت .دناهدش ناریو «نونکات رگلواپچ یاهشترا و اهرهش
 لقع و دیما یانبم رب یعمج یهاگآدوخ کی «یعمج هاگآدوخان یدرخ یب

by culیهاگآدوخ نینچ کی قلخ دراد ور شیپ ام یلعف ندمت هک یگرزب  
 .تسا یعمج
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۱۹ 

 *ایراجاتاب .یک .یپ ,ثروتسگ .لا .یج

Aamoیدمحمروب یداه ؛یتمعن اتمی  

 یتالکشم مغریلع .دنور نیا و دوشیم هضرع مدرم مومع هب فلتخم یاهروشکر د یاهریجنز یاههمان و یمره یاهحرط زا یفلتخم عاونا

 هب یناوارف تاماهتا هک دوب «تسییوکدلوگ» تکرش یاهحرط .ناریا رد اههمانرب عون نیا فورعم ٌةنومن .دراد همادا نانچمه هدروآیم رابهب هک

plیحارط اکیرمآ رد یمره یاهنکرش نایکاش یالکو تساوخرد هب خساپ رد هک دزادرپیم یتالامتحا لدم ود یسررب هب هلاقم نيا .دش دراو  

 .تسا هدش

 دورو نامز اب یمیقتسم طابترا دشاب هتشاد هار نيا زا دناوتیم یمره حرط کی رد هدننکتکرش درف هک یدمآرد ,لدم ود نیا ساسا رب

 تسدهب یلوپ (دناهدش دنیارف دراو حرط ییادتبا لحارم نامه رد هک یدارفا) ناگدننکتکرش زا یمک دصرد اهنت و هدراد دنیارف نيا هب درف

 .دنوشیم نوبغم .حومجم رد .یمره یاهحرط ناراذگهیامرس تفگ ناوتیم هک یروطهب دید دنهاوخ نایز اهنآ رتشیب و دروآ دنهاوخ

 همدقم

 یراجت یاهتیلاعف هب تردابم [اکیرمآ] لاردف و یتلایا نیناوق ساسارب دنچ ره
 «تسا ینوناقریغ دشاب هارمه طلغ ریوصت داجیا و بذاک ةدعو تر ب هک هدنبیرف

 .دنوشیم هضرع مدرم هب نانچمه یمره یاهحرط و یاهریجنز یاههمان عاونا
 هک دزادرپیم اهحرط نيا یارب حرطم یتالامتحا لدم ود رورم هب هلاقم نيا
 هب هک ییالکو تساوخرد هب خساپ رد ([۷] و [۴]) هلاقم نيا ناگدنسیون طسوت

 هدش یحارط دنزادرپیم ینوناقریغ یاهتیلاعف هنوگنیا نالوژسم ینوناق درگیپ
eal 

 رالد ۲2 یاهمان نینچ رادیرخ و تسا مان ۶ لماش ًالومعم یاریجنز من

 هب ار رالد 2 و همان هدنشورف هب ار رالد 2 و دنکیم یراذگهیامرس راک نیا یارب
 .دنکیم تخادرپ تسا هدمآ همان رد اهمان همه یالاب رد وا مان هک یصخش

 تسرهف یاهتنا هب ار دوخ مان هدرک فذح ار لوا رفن مان رادیرخ نآ زا سپ
 .دهدیم همادا ار دنور نیا دیدج نایضاقتم هب همان شورف اب و دنکیم هفاضا

 همان ود اهنت رادیرخ رگا هک دنهدیم ناشن ییاههمانرب نینج ناکدنهدپیترت

 ود اهنت زین (هریجنز دیدج وضع ود) دیدج رادیرخ ود زا کی ره و دشورفب
 رفن ۲۲ تیاهن رد «دنک ادیپ همادا بیترت نیمه هب دنور نيا و دنشورفب همان

 .دراد رارق تسرهف ردص رد لوا رادیرخ مان هک ار همان ۶۴ هک دوب دنهاوخ

 هتشاد ار رالد ۶۴2 تفایرد راظتنا دناوتیم لوا رادیرخ ورنیا زا .دنشورفیم

 .دوب دهاوخ یدایز غلبم هک دشاب

 دننام ؛ینوناق راکو بسک کی عقاو رد یمره یاهحرط ناگدنهدنامزاس
 یاهیریگوضع زا یاهسلس) یمره تیلاعف اب ار یلالد و شورف یگدنیامن
 رد مه و یمره یاهحرط رد مه هک یساسا بیرف .دننکیم طلخ (دیدج
 دنناوتیمن ناگدشوضع زا یرایسب هک تسا نآ دراد دوجو یاهریجنز یاههمان

 دسرب هچ دننک بذج دیدج وضع یفاک ةزادنا هب دوخ ٌهیلوا ةيامرس ناربج یارب

 نایاپ هب تعرس هب هوقلاب دیدج یاضعا ٌهعومجم اریز دنربب یدوس هکنیا هب

 روظتم هب «یسدنه دعاصت» زا هدافتسا بلطم نیا Sl ese یهار.دسریم
 اکیرمآ هدحتم تلایا تیعمج لک رگا یتح هک تسا تقیقح نيا نداد ناشن

 هب ار رفن ود هام ره رد وضع ره هک ضرف نيا اب .دننک تکرش حرط نیا رد
 رد حرط نیا تیوضع هب لاس ۲ زا رتمکرد تیعمج لک .دروآ رد تیوضع

 تسا هدوب ورهبور تیقفوم اب دراوم زا یضعب رد لالدتسا نیا دنچ ره .دیایم

 ار لالدتسا عون نيا دش رازگرب اکیرمآ رد دروم نيا رد هک ماجرف هاگداد کی
 ایز [۸] تسناد یعقاو یایند رد دوجوم قیاقح زا رود یلیخ ار نآ و درک در
 ٩ تدم رد ار رفن رازه دنچ دوب هتسناوت اهنت هنیمز نیا رد لاعف تکرش کی

 .دنک بذج دوخ تیلاعف لاس



۲۰ 

 هب هک تسا نیا اهتیلاعف هنوگنیا هیلع اوعد ٌةماقا رد یضایر یاهلدم شقن

 bls دنهدیم ییاههمانرب نینج ناگدنهدنامزاس هک ییاههدعو دننک تیات هاگداد

 یاهروشورب رد هک یتفگنه یاهلوپ بسک ,یضایر ظاحل زا و تسا هناراکبیرف

 ریذپناکما حرط رد ناگدننکتکرش رثکا یارب تسا هدش هداد هدعو یتاغیلبت

 تسد زا ار دوخ ٌةیلوا ٌهیامرس زا یتمسق ای مامت اهنآ رتشیب عقاو رد و .تسین
 .دنهدیم

 يراكبيرف تابثا یارب ميزادرپیم اهنآ فیصوت هب هلاقم نيارد هک یلدم ود
 نارک هدنوشوضع دارفا دادعت یارب نآ رد هک) یاهیمهس یمره حرط کیرد هتفهن
 ود رثکادح دناوتیم وضع ره نآ رد هک یاهریجنز Lal کیو (دراد دوجو ییالاب
 .تسا هدش یحارط «(دنک یرادیرخ همان کی زا شیب هکنیا رگم) دشورفب همان
 هتساو حرط نیا رد هدننکتکرش درف ةوقلاب دمآرد هک دهدیم ناشن لدم ود نیا

 دهدیم ناشن نيا رب هوالع و تسا دنیارف نيارد درف نآ ندش وضع نامز هب

 حرط ییادتبا لحارم نامه رد هک یدارفا) اضعا زا یمک دصرد دنچ ره هک

 هیلوا ٌةيامرس اضعا رتشیب هدروآ دنهاوخ تسدهب یلوپ (دناهدمآرد تیوضع هب

 ,عومجم رد ,یمره حرط ناراذگهیامرس
 نيا ناگدنهدبیترت هک تسا نآ رد بلطم نیا تابثا تیمها .دنوشیم نوبغم

 .نیاربانب .داد دنهاوخ تسد زا ار دوخ

 یارب ار دودعم ناگدنرب نامه دوجو یسرداد اي همکاحم نایرج رد اههمانرب

 نيا رد یضایر یاهلالدتسا هک ییاجنآ زا .دننکیم حرطم دوخ یاعدا تابثا

 جیاتن و اهلدم فیصوت هب ام .تسا هدش هئارا ([۷] و [۴])رگید یاج رد هنیمز
 .ميزادرپیم دننکیم تباث ار یراکبیرف ماهتا هک یمهم

 یاهیمهس یمره حرط .۱
 یمره حط کی زا یکاح [۱۳]تاکیتنک تلایا رد یقوقح یاوعد کی
 غلبم هب "«تارابتعا ییالط باتک» کی شورف یگدنیامن .تسا یاهیمهس
 هب یهگآ ره جرد یازاهب دوب رارق ناگدنیامن .دش هضرع مدرم هب رالد ۰
 .دننک تفایرد نویسیمک ناونعهب ار نآ زا یمین ,ناگرزاب ره هب رالد ۱۹۵ غلبم
 هک یروطهب .دنک هضرع فیفخت اب ار یتمدخ ای الاک دوب رارق هدنهدیهگآ ره
 ۱۵ باتکره تسیق هب ,فیفخت نوک ۱۶۶ ات ۵۰ ةدنريگربرد یباتک تیاهن رد
 wigs هدنیامن بیصن رالد ۱۳ غلبم نيا زا هک دوش هضرع مومع هب رالد

 و دنک بلج راک هب ار رگید ناگدنیامن هک تشاد ار قح نیا هدنیامن ره ,هوالعهب

 نیرتروآدوس .حوضوب .دراد تفایرد رالد ٩۰۰ دیدج ةدنيامن ره بذج یازاهب

 یاهروشورب رد «نيا رب هوالع .دوب رگید ناگدنیامن بذج .تراجت نیا ٌهنبج

 هب ار رگید رفن ود هام ره رد دناوتب دیاب هدنشورف ره هک دوب هدش دیق یتاغیلبت
Cy pacدیاع رالد ۶ غلبم لاسکی لوط رد هار نيا زا و .دروآ رد حرط  

 .دوشیم هدنشورف

 ۳ بذج ییاناوت حرط نیا رد ناگدننکتکرش رثکا هک میهدیم ناشن لاح

 دنهاوخن ار رالد ۲۵۰۰ ینعی دوخ هیلوا ٌةيامرس ناربج روظنمهب .دیدج وضع

 یدیدج یاضعا دادعت یدنبلدم روظنم هب .دنربب یدوس هکنیا هب دسر هج تشاد

 درف نیما هدراد دوجو ناگدننکتکرش زا کیره طسوت اهنآ بذج ناکما هک

 نیما( + ۱) ینعی دیدج وضع بذج یارب وا سناش و حرط هب هدنوشدراو

 ربارب سناش هدننکتکرش 1: ّةمه هکنآ ضرف اپ .دیریگپ رظن رد ار هدنوشدراو
 بذج ار دیدج وضع نیما(: + ۱) ۰۱/۸ لامتحا اب هدنوشدراو نیما: .دنراد
 لامتحا اب هدنوشدراو نیما: هک تفگ ناوتیم یهباشم لالدتسا اب .دنکیم هورگ

1. Golden Book of Values” 

 ۲ ةرامش ۰۱۷ لاس «یضایر رشن

 هدننکتکرش نیما هک یدیدح یاضعا دادعت ؛نیاربانب .تسا یاهیمهس دح ۷

 لومرف قیرط زا دنکیم بذج

5, < OX (۱) 

 اب هک دنتسه یلونرب یفداصت یاهریغتم ;LX نآ رد هک دیآیم تسدهب

 دادعت .(۱) ربانب .دنریگیم ار * و ۱ ریداقم بیترتهب ۱- + و ۱/۶ یاهلامتحا

 لوبرف را کیم بذج wee St lke Septet یایضعا راظتتا وروم

 ورنیا زا و دیآیم تسدهب 2م 2-۱ > ۷([1۵ - ۲(/)۱/۲ -۱/۲)]
 دناوتیمن هدننکتکرش نیما: Sh رارقرب # > 1۷/۵ دن هر۳۷۷ هکینامز
 (1) یدورو تیعقوم «هباشم روطهب .دشاب هتشاد ار رفن کی زا شیب بذج راظتنا

 بذج یفاکدادعت هب یدیدج یاضعا دشاب هتشاد راظتنا دناوتب صخش هکنیا یارب

 E(Sx) = YO/4 :دیآیم تسدهب نینچ دبای زاب ار شایدورو غلبم ات دنک

 نيا زا لبق ناگدننکتکرش لک زا ۱/۱۶ اهنت ,نیاربانب . > 2/۱۶۰۸ ای

Heysدنیآیم رد تیوضع هب «رسهبرس» . 

 1: > ۸۳/۱۶۰۸ ةلحرم زا دعب هک یدرف هکنیا نداد ناشن یارب رگید یشور

 ناربج روظنمهب دیدج یاضعا بذج یارب یمک سناش دوشیم هریجنز وضع
 ندوب لقتسم ضرف اب .تسا 79 > ۳) ٌةبساحم .دراد دوخ هیلوا ٌةيامرس
 .دیدج یریگوضع کیرد تسکش اي تیقفوم هکنیا ینعی) (۱) لومرف رد اه,
 یفداصت یاهریفتم عومجم 5 ؛(دشاب هتشادن یدعب یریگوضع رد یریثأت
 زا و تگ زع لم رقص تمس دب ۷/۶ اف اب هک تم یلققسم یلرترب

 اک .درک فیصوت [۵] نوساوپ نوناق طسوت یبیرقت روطهب ناوتیم ار ٩۶ ورنیا
 و (۵ > 7) ٌةبساحم یارب [۵] نوساوپ یاهبیرقت ساسا رب [۷] ام یلبق
 عیزوت یلو .دوب اهلامتحا نیا یارب ([۱۵] و )]٩[ ییالاب نارک ندروآ تسدهب

 «صوصخ هب .دیآیم تسدهب [۱۴]رد هدشحرطم یاهشور قیرط زا 56 قیقد

 :دنرادروخرب یصاخ تیمها زا ريز رد هدشرکذ یاهلامتحا

P(S_ =°) =(k—\)/(N -) (۲فلا) . 

  (LY)ط(8 > ۱) > (6- ۷()۱ )۲ و

P(Sk = ¥) = [(k— \)(N -— \)™] 
۸۲-۲ ۲ 

  ohn (2))وب > 1
i=k—-\ i=k-\ 

P(S, = ¥) = [(k-—\)(N - \)™] 
۳ 

(E°) (E) 
N-Y N-Y 

( i بو رب (@yY) 
i=k—\ t=k—\ 

ط(6 > ۳) هک دنتسه نآز ا یکاح دناهدش هداد ۱ لودج رد هک تالامتحا نیا



 ۳۱ ایراجاتاب .یک .یپ .ثروتسگ .لا .یج/یاهریجنز یاههمان و یمره یاهحرط یارب یتالامتحا لدم ود

 و دروآیم رد تیوضع هب هدننکتکرش ره هک یدارفا راظتنا دروم دادعت ۱ لودج

 .(۷ > ۲۷۰) دیدج درف ۳ اي ۲ مکتسد ندروآرد تیوضع هب لامتحا

 دروم دادعت تیعقوم
 وضع ۲ مکتسد بذج لامتحا راظتنا یدورو

(k)ناگدنوشوضع  ¥ n= r= 

°F Ore ۰ ۳,۳۹۸ ۲۰ 
۳۰ 9 ۴ ۳۸۰۹ 
۶۰ ۱,۵۱۷ ۶۵ ۳۳ 
۹۰ ۱۰۶ ۳۰۹ ۹۴ 
۱۳۵ ۶۹۷ ۱۵۳۸ ۳۳۱ 
\Ac۸ »)۹ 4 « 

 .دباییم لزنت  شییازفا اب یتعرس هچ اب وضع کی ةیامرس ناربج لامتحا ینعی

 هدنوشدراو صخش .دسریم دوخ دح موسکی هب مره هک یتقو صوصخ هب
 ار دوخ ADs هیامرس ناربج ییاناوت ۸۱۶ زا رتمک لامتحا اب .دنیارف نیا یط
 بذج مدع لامتحا رگنایب هک (فلا۲) رد ۰(۳) ندوب صخشم اب .دراد
 هک یناگدننکتکرش دادعت تبسن .تسا مات ؛دنوشدراو طسوت رفن کی یتح

 رسک دنهدیم تسد زا ار دوخ هیلوا ٌةیامرس لک

N 

۸۱) - ۱( -۱( ۲۲ 
k=¥ 

 بذج ار رفن ۲ ای ۱ رثکادح هک یناگدننکتکرش دادعت تبسن روطنیمه .تسا

 یازاهب هک تسا هداد ناشن ثروتسگ .دیآیم تسدهب (۲) ٌةطبار زا هدننکیم

 ار ۴ لقادح هک یناگدننکتکرش دادعت راظتنا دروم تبسن ۰۷۲ گرزب ریداقم

 هعجارم ءاهفارگ ةیرظن رب ینتبم یتابثا یارب) تسا ۲۳۳ .دننکیم هریجنز بذج
 :موزگ تکی ناوتعدج ناراذیامرس هک دنهدیم ناشن قوف جیاتن .([۱] هب دوش

 نتفایزاب راظتنا ناگدننکتکرش لک زا ۱/۸ یارب اهنت اریز دنوشیم نوبفم
gad Gish gf alanهکیلاع رد هدد دوجو دیدج وضع ۲ را ریش اب ۳  

 ,دوک دنهاوخت بذج ار یسک اهنآ را ۲

 ار یحطس دنچ یمره تایلمع هک یدیدج ةجيتن نایب اب ر شخب نيا
 رداق ار اضعا زا کی ره تایلمع نیا .[۶] میهدیم همتاخ .دنکیم لیلحت

 رادیرخ یصخشم شیپ زا دادعت هک ینامز ان ار دوخ هخاشريز هک دزاسیم

 و شورف زا مه ینویسیمک قح ریدم ره .دیامن هرادا ,دنک بذج ار دیدج
 زا ینعی درادیم تفایرد شا«فالخا» طسوت دیدج یاضعا بذج زا مه

 .دننکیم بذج اهیدعب هک ییاضعا زا و هدرک بذج دوخ هک یدیدج یاضعا

 زارت ریدم تسا نکمم اهنآ زا یضعب الثم) ,شفالخا تیقفوم هب هتسب هدرف نآ

 تفایرد اب هراومه هک دبای اقترا یرتالاب زارت تیریدم هب دناوتیم (دنوش لوا

 دناهدرک بذج اهیدعب هک یدیدج یاضعا و وا یاهشورف قیرط زا ینویسیمک

 .دوب عون نیا زا [۸] متسیس .تسا هارمه

 * زا دعب ما: ةدنوشدراو درف فالخا دادعت رگنایب 1)م,», دینک ضرف

 تخادرپ ار دوخ یدورو غلبم ,هدنوشدراو نیما هک یماگنه .دشاب دیدج وضع

 ,هدنامیقاب دیدج رادیرخ (1۷ -) بذج یارب هدننکتکرش ( - ۱) «دنکیم

 هک یفرظ رد یبآ پوت کی ار هدننکتکرش نیما: .دننکیم تباقر مه اب

 بذج) هلحرم ره رد .دیریگب رظن رد تسا زمرق پوت (8 - ۱) یواح

 نداد رارق اب و دوشیم هدیشک نوریب یفداصت روطهب پوت کی (دیدج وضع

 هتشادرب (دیدج رادیرخ) گنر نامه زا یرگید پوت ,فرظ رد نآ ددجم

 دادعت) فرظ تایوتحم بیکرت (دیدج یریگوضع) تشادرب 7 زا دعب .دوشیم
 عیزوت طسوت (تسا یبآ یاهیوت دادعت اب ربارب ما: ةدنوشدراو درف فالخا

 [۱۲]رگرب نگایلوپ

]2[) - ۱۱۱۳-3[ 
P(Din = 9) = (‘) a (Y) 

alt] = a(@ + \) — (a +7 —N) ols S apts olyنداد رارق اب  

 فالخا دادعت ینعی دیآیم تسدهب 102 عیزوت (۳) ترابع رد 7 > 2۷ -

 ینعی دسریم 2۷ هب 0 دح یتقو هدننکتکرش نیما

 ط(ط, ع ژ) > (۵۲()۱-6 - 3-6 |( - و - ۸()۱ - )۳ .

 زا دناترابع 0 سنایراو و نیگنایم ورنیا زا

 ظ(طم ع ژ) > ۱۵۷ - ),

Var(Dg) ۱0۵ 0۱+ ۲+۱ 

(N —k—\)—k-\(N—k)}. 

 یتقو نآ یبناجم راتفر نتفرگ رظن رد اب عیزوت هب عجار رتشیب تاعالطا

 .دیآیم تسدهب دنکیم لیم ۰ << ۵ هب 6/۷ و ۸۷ ب مم

 ws یمره دنیارف هب هدنوشدراو درف نیما: DEI دادعت Cie ۱ ًهیيضت

 یسدنه عیزوت تمس هب دراد دوجو هدننکتکرش ۷

 P(D =j)=7(\-74), J و او او هم

 6/۲ ب ۶ 6 (۰,۱) و ۷ -بج هم هک یماگنه دنکیم لیم

 اهنت هک ینامز رد دیدج بلطواد کی هاگره هک دوشیم هجیتن ۱ ةيضق زا

 Ye by i eal ya تیوضع هب (/ > ۱/۳) هدش رپ مره ییاهن تیفرظق ۳

 یلیخ بز دوس ۱ زا رسیپ اي ۲ سف راد ل ر > دادعت اب) دوش ۳ زا رتشیب اب ۳۲ شفالخا دادعت هک دراد لامتحا دصرد

 .(میقتسم دیدج یریگوضع یرتمک

 هب یونیلیا تلایا ناتسداد اب هلاقم نيا ناگدنسیون زا یکی ۱۹۷۹ لاس رد
 ۱ شخب رد هک یمره حرط یارب تفروتسک لاع ایآ هک دننیبب ات تخادرپ ثحب

 جاور نامز نآ رد هک یاهریجنز یامان اب دناوتیم تفرگ رارق یسررب دروم

 ,ریخ ای دشاب راگزاس ,تشاد
Ub ypاب دش نایب همدقم رد هک دوب یلومعم یوگلا نامه عبات یاهریجنز  

 هکنیا رگم دشورفب همان ود اهنت دناوتیم ناگدننکتکرش زا کی ره هک دیق نیا

 هدننکتکرش ره نوچ .دوش ریجنز دراو هرابود و دنک یرادیرخ یدیدج ٌةمان



۳۳ 

 sgl هیامرس رالد 19۶ gts 3 غلبم هب مادک ره همان ود شورف اب تسناوتیم

 زا یرایسب هک دندوب یعدم همانرب نیا ناگدنهدنامزاس ,دنک ناربج ار دوخ

 دراو هرابود رتشیب دوس بسک روظنمهب دیدج مان دیرخ اب ناگدننکتکرش
 یهانتم ناگدتکتکرش AL gems هک ار هداس تقیفح نیا و دنوشیم هریحنز

 aS هدیدان هدوب دهاوخ

 نآ و مينکیم فیصوت ار ینگمهان فوکرام لدم ,حرط نيا یارب نونکا
 شخپ دنیارف کی کمک هب «تسا گرزب (ناگدننکتکرش دادعت) ۰ یتقو ار

 هک ییاههمان دادعت بسحرب هریجنز یاضعا ,هلحرم ره رد .مينزیم بیرقت

 و ۰۲۸ «[ل« دینک ضرف .دنوشیم میسقت ۲ و۰۱ ۶ ٌهتسد هس هب دناهتخورف

 هک دنتسه هلحرم نیما: رد هتسد هس نيا رد اضعا دادعت هدنهدناشن

 دینک روصت .دنوشیم هدرمش هناگادج یدورو ره یازاهب ددجم ناگدنوشقاحلا

 راک هک دشاب ینالاعف دادعت (۲۰,۲۲۰,,7) > (6۰,۰) 6 > ۱ یازاهب
 هتخورف یاهمان هک یماگنه .دینک هجوت ریز ٌةتکن ود هب .دناهدرک زاغآ ار شورف

ae 
 شیازفا دحاو ۱ ةزادنا هب «77م + ۲« + 7م ناگدننکتکرش لک دادعت (ز)

 .دباییم

(ii)مس ٩ میراد  Oey = U;, = Wei = W,رد هک یصخش رگا  

Vueو دوشیم ۲ٌةهتسد وزج همان هدنشورف) دشورفب ار یدعب همان دراد رارق  

 لیبل > ۷ +۲۷-۱ > * ای (دریگیمرارق * ةتسدرد دیدجرادیرخ
 دوشیم ۱ةتسد وزج هدنشورف) دشورفب ار یدعب ةمان * ةتسد زا یصخش رگا

 .(دنکیمن رییغت دیدج رادیرخ اب « ٌةتسد دارفا دادعت اما

 دناهدش نایب ریز یاهلومرف رد [/ بسحرب ۱۷۸ و

  - ۰ (Th)ال > ۲۷۷ ,۲۵ + 1 >- ۲

 تباقر هب یدعب aol شورف یارب هدننکتکرش Ux + Ve هلحرم نیما رد

 .دنراد یناسکی تیقفوم سناش اهنآ یگمه هک تسا نیارب ام ضرف و دنزادرپیم

 77, > « اب هک تسا یفوکرام ةریجنز (ع, > ۰,۱,۲,۰۰۰] ورنيا زا

 دنریز تروصهب تیعضو رییغت یاهلامتحا و دوشیم عورش

PU r+, = ulU = ul =) \ 

PUpyy =uUt\|U, =u) =u/(k+¥e-—u) (0) — 

 و ا/(ا + ۲۷) یطرش یاهلامتحا اب بیترتهب الوب» - ال« اریز
 لی + ۷ - + ۲-۲۵ ۴(۰) هبانبو«۱ ای تسا * اي ۷/(+۲۷۸)

 .[7 + ۲ .ناگدنشورف دادعت هک دراد همادا ینامز ات اهنت دنیارف نيا

 دیاب (۴) ٌةطبار هبانب Vi > oy ath " زا رتکچوک

(F)۲۵ < ال < (:/۲) + ۵  + - | 

 یدنیارف نینچ هک دهدیم ناشن هجیتن نيا .دبای همادا ریجنز ات دشاب رارقرب
 زا ۲/۶۴ رثکادح ,هجیتن رد .دبای همادا هلحرم ۲۷ - ۲6 زا شیب دناوتیمن

use Sinهدشهتخورف همان ۶۴ تسرهف یالاب رد نتفرگرارق اب دنناوتیم . 

 رد یرباربان نیلوا ضقن ضحم هب دنیارف نایاپ .دنبای تسد دوس نیرتشیب هب
 دنکیم فیضوت نینچ ار فقوت نامز طرش نیا .دهدیم خر ۶)

K, = 91| > ۲-7۰ + ¥e} 

 ۳ ةرامش ۰۱۷ لاس :یسضخانر رشت

 رسک و دادعت نیا .تسا دنیارف نایاپ رد هدشهتخورف یاههمان ,Sols Ky] هک

 دنهدیم تسد زا ار دوخ هیلوا ٌةهيامرس مامت هک ییاهرادیرخ لکز ا 7,

 .دنراد یراکتشآ تیمها

 یبسانم زرط هب هک (1+) یعون زا یفیعض ییارگمه ةعلاطم هب نونکا
 0 یتقو ال, و کم اب طابترا رد یبناجم یجیاتن ات میزادرپیم هدش لامرن

 .دیریگب رظن رد ار (0) رد تدمدنلپ دنور ادتبا .میروآ تسدهب تسا گرزب

 رارق رگا تسا [7/( + ۲:) ربارب 7 - ۱-7 > ۱ هکنیا لامتحا نوج

 الثم ,یتباث هب [0/([ل + 1/:) هلن + ۵0 یتقو دسرب لداعت هب دنیارف هک دوب
 Uy} - [ل:-,8 < [) یاهنومن تبسن 17/6 نینچمه .درکیم لیم ۵

 (۵) تدم دنلب لامتحا اب 276/8 نداد رارق ربارب اب .تسا ۱ ربارب هک تسا

ax [,ناب - 1 |ال =(k+ Yo—YU,)/(k+¥e—U,) 

~(\—VUg/k)/(\—Un/k) & (\—Ya)/(\-—a) 

 رد دیاب ۵ نیاربانب .دوشیم لصاح

 اب. و ۲روز وه
۳( 

shes DLS Giveتسدهب  Haag]مینکیم ضرف «یدح دنیارف  

 عیسوت اب ار (0(»6),* < < ۲) و ۸ الو - 6-0

 هب > (۲ -۲/)۰۷/۵ 2 ۲

En(k/n) < ۷ k=>,\,...,¥n 

 یقلت اب * < ۸ < ۲ یازاهب «یلک روطهب .مينکیم فیرعت یطخ یباینورد اب
 میراد ,حیحص ددع ناونعهب

En(t) = Xni/Vn = (Uni—e—nat)//n, ° <t<Y. (A) 

 سنایراو و نیگنایم بسحرب * -» 00 یتقو {En(t)} یدح راتفر
 هدافتسا اب .تسا کرد لباق ۶ + (۱/#) ات # نامز زا نآ رییغت گنهآ یطرش

 تروصهب ار جیاتن نيا (۸) و (۵) زا

=nE[E,(t+(\/n))—2lén(t) =2]17(, 2)  

a Vihne(Vna) 

Un(t,) =nVar[En(t+(V/n))—2|En(t) =a] 

a(\—a) + (1 — ۲۵( = 

 ۷(۰) زا هدافتسا اب و گرزب chr یازاهب نآ رد هک میروآیم تسدهب

hne( nx) = ])۲ - ۵( ۵ + ca]/[Ynx - {nt(\ — a) + ¢}] 

=n-"[-((¥ — a)/(\ —a)) - (x/t) + 0()] 

 تروصهب )٩( نیاربانب

Un(t, Zz) ~ a(\—a) mnr(t,«) = —((Y—a)/(\—a))(2/t),



 ۲۳ ایراجاتاب .یک .یپ .ثروتسگ .لا .یج/یاهریجنز یاههمان و یمره یاهحرط یارب یتالامتحا لدم ود

 هب (6:(#)) هک دوشیم دافتسم نینج هجیتن نيا زا .دوشیم هدز بیرقت

weld Seلب .دننگيم لی یگییرگتیلخب یاهو يا اب یخی  
 یطرش عیزوت نتفرگ رظن رد اب دراد دوجو ۶ > « یکیدزن رد هک یراکشآ

 لکش هک دمآ قتاف ناوتیم ,(6) > * طرش هب (0(:6),< < # < ۲)
 و کورتسا زا یاهیضق زا هدافتسا اب ثروتسگو ایراجاتاب طسوت هب نآ یدح
 .مينکیم ناسا نا زرد هک تسا هدنمآ تیسددب |[ خاداراو

 طرش هب (ع»(6), < < # < ۲) یطرش دنیارف ۶ > « یازاهب .۲ ةيضق
 E(t) < ۸ < ۲) دننامشخپ دنیازف کی هب فیعض روطهب 6.( = 2

Canal Bucaیفداصت لیسنارفید هلداعم طسوت هب هک  

dé(t) = —(5\/t)€(t)dt + /BrdWit), e<t<Y (re) 

 نآ رد و دوشیم زاغآ 6(ع) - 2 رد هک دوشیم فیصوت

By =a(\—a)8۱ > (۱(/)۲۵ -),  

W(t) 5یاههزاب رد عقاو یاه: یارب ییارگمه نیا .تسا درادناتسا رنیو دنیارف  
 .تسا "گدت ٌةلاند هوالعهب .تشا تخاونکی رادنارک

 باوج یاراد (۱۶) یفداصت لیسنارفید ةلداعم «[۳] دلونرآ زا یاهجیتن ربانب

E(t) = (€/t)x + var | (s/t)*dW(s) 

 b Jas jesy 4 Ex(e) = 5 طرش هب 0(6) ۰۲ ةيضق ربانب .تسا

 ۲8۱(2:8 + ۱۳۲۱ >(۱*۲۹)6/8) سنایراو و (2)6/8 نیگنایم
 ار ریز ٌهجيتن فراعتم ییاهلالدتسا کمک هب »-  * ضرف اب .دنکیم لیم
 .میروآیم تسدب

 سنایراو و * نیگدایم اب لامزن ًابناجم (,(8) 0 -+ 00 یتقو .۳ ٌةيضق
 .تسا ۲/۵۱(/۷۸ + ۱)

 oye KU رسک «گرزب یاه# یازاهب هک دهدیم ناشن هجیتن نيا

 نیگنایم اب تسا لامرن ابیرقت .دناهتخورفن یاهمان چیه هک یناگدننکتکرش هب
 .(۲(0۱ ۱-۵۷۱ /)۰>۱/۲ر ۱۹۵/۰ درادناتسا فارحناو 0-۲

 be 4 (Ky ٌهظحل رد) Gis عقوم رد دنیارف تیعضو یسررب یارب

 نيا .ظک,, 2. (۱--0) ۲ ,دایز لامتحا اب هک یروطهب [7, دن 00 هک دیروایب

 [۱] بماکسنا یاهشور نآ رد هک تسا هدمآرد قیقد تروصهب [۴]رد لالدتسا

 .دناهدش هتفرگراکهب ریز ةجيتن تابثا یارب [۳)کیللام و ایراچاتاب و

 ل» + 00 یتقو .۴ ةیضق

mo V'XK, (Ul)سنایراو و * نیگنایم اب تسا لامون ًابناجم  

Br(YBy + (VY - ۲۱ 9  
 * نیگنایم اب تسا لامز ابناجم » ۱/۲[, - ۰0۱ - 0)-۱] (ب)

 .۲۸(0 + ۱(۲)۱ - )۳۳ سنایراو و

 ۶) دشاب 7 هوقلاب ناگدننکتکرش دادعت رگا هک دهدیم ناشن ۴ ٌهيضق

 هدش هتخورف همان ار۶۲: ابیرقت یتقو دنیارف هدایز لامتحا هب هاگنآ «(گرزب
1. tight 

 هدننکتکرش نیما ی فالخا دادعت دشنوزف یاهلامتحا یارب ییاهنارک ۲ لودج

  2 P(& > Y) P(&, > \¥F)هب) - ۱(8

eyes ۱ ۱۳ 
۳ ۱ ۳ 

۳ ۱ ۳۲ 
2 dee °° FY ۴ 

 اتدچم :شاتخورف ار دوش نان ۴ هک یتاسگ ةمه رگآ دیابیم .همقاقم هدنکاب

 رد درف ۰ نیب زا ۶۱۸ ًابیرقت دنیارف ةمتاخ ماگنه رد هوالعهب .دنوش قحلم
 ؛تشاد دنهاوخ یرسکرالد ۲2 و دنشورفب ار دوخ ةمان ۲ هک دوبدنهاوخ شالت

 یرسک رالد 9: و دنشورفب همان ۱ هک دوب دنهاوخ شالت رد اهنآ زا /۳۸ر۲ و

 .تشاد دنهاوخ

 وا هک یدیدج یاهوضع دادعت هب هتسباو هدننکتکرش یدیاع هک اجنآ زا
 + .دنریگیم ریخا ةتسد هک تسا یدعب دیدج یاهوضع دادعت و دریگیم

 تسا راکشآ .تسا هجوت دروم .دیدج وضع نیما فالخا ّةمه دادعت ینعی

 تسا مزال فلخ ۱۳۶ و دوش دیاع یدوس ات تسا مزال فلخ ۷ لقادح هک

 یارب ییالاب نارک «[۴)رد .دوش تفایرد یلوپ یتآ هدنوشدراو رفن ۶۴ زا ات

 یارب ییالاب یاهنارک فوکرام یرباربان هبانب نآ یور زا هک میاهدرک هتارا 6(17)
P(& > Y)جیاتن یخرب ۲ لودج .دنیآیم تسدهب ۳( > ۱۲۶) و  

 نیما یارب هک دینک هجوت ءاهددع نیا ریسفت رد .دهدیم هئارا ار یددع

 لامتحا و رتمک 6: > ۱۲۶) زا رفن ۶۴ زا لوپ نتفرگ لامتحا «هدنوشدراو

 .تسا رتمک 6(7) > ۷) زا دوس ندرب
 هدننکتکرش » > ۲۰۰ و 2 > ۵۰۰ اپ یزاسهیبش یسررب کی جیاتن

 یناگدنگسکرش .دنرت تکنو یتح الاب یاهناشیپ یاهلانعحت هک داد ناشت
 ۶ رد اهنت دندش نآ دراو .تشاد ار شاییاهن ةزادنا ۸۱۶ هریجنز نيا یتقو هک

 فصن دودح رد و دندروآ تسدهب (رتشیب ای رالد ۵۰۰۰) یدایز لوپ دراوم

 ناشن یزاسهیبش یسررب نيا Je نیا اب .دنتشادن یتفایرد هنوگچیه .دراوم

 .دنتسه ینعمرپ الماک » = ۵۰۰ یتقو ۴ و ۳ یاههیضق یبناجم جیاتن هک داد

pl aS 

 عون نيا] ناگدنهدبیترت .دوخ یأر po [VO] !یونیلیا ماجرف هاگداد ًایخا
 دروم رد "«هناراکبیرف و هنابلقتم یراجت لامعا نوناق» ساسا رب ار اههریجنز

 دوشیم یشان اجنآ زا بیرف» هک دش رکذتم و تخانش فلختم ناگدننکفرصم

 .«دشاب هتشاد ینایاپ دیاب ریذپاننایاب ارهاظ ؛ریجنز هک
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 لوا یاهولقود

 «(۵,۷) ۳,۵(۰) :زا دناترابع تسخن لوا یولقود دنچ .تسا ۲ ربارب اهنآ فالتخا هک دنالوا دادعا زا ییاهتفج لوا یاهولقود

 سدح «سدح نیا زا یرتیوق تروص .تسا یهانتمان لوا یاهولقود دادعت ,یمیدق یسدح قبط .(۱۷,۱۹) ۱۱,۱۳(۰)

 ۱٩۱٩ رد .دراد دوجو .لوا دادعا ٌهيضق هباشم ,لوا یاهولقود یارب عیزوت نوناق کی هکنیارب ینبم تسا دوولتیل-یدراه روهشم

 .05(/2(0 )۳ ) اب تسا ربارب زا رتکچوک لوا یاهولقود دادعت هک درک تبا دوخ يعادبا لابرغ شور اب (131117) نورب

 .(تسارگاو لوا دادعا یاهسکع عومجم هک دینک هجوت) تسارگمه لوا یاهولقود یاهسکع عومجم هک دوشیم هجیتن اجنیا زا

 رظن رد اب هک تسا ۱۹۰۲۱۶۰۵۸۳۱۰۳ ددع نورب تباث یارب دوجوم دروارب نیرتهب .تسا موسوم نورب تباث هب عومجم نیا
 یولقود کی 7 + ۲ 7 جوز هک درک تباث ((1610604) تنملک ۰۱۹۴۹ رد .تسا هدمآ تسدهب ۱۰۶ ات لوا یاهولقود نتفرگ

 ًةيضق رب تسا ینتبم و یتامدقم مکح نیا تابثا] F((n — ۱(۱+ ۱( < —n(mod n(n + ۲)) رکا اهفت ورکآ تسا لوا

 لوا یولقود نیرتگرزب ۲٩۶۷ ةيوناژ ۱۵ رد یوسنارف (۷۵:۵416۲) هیتوو «یتابساحم ؛ژورپ کی بلاق رد .[نآ سکع و نسلیو
 یرگید لوا یولقود هژورپ نیمه اب ۲۰۰۹ توا ۶ رد هرخالاب .۲۰۰۳۶۶۳۶۱۳۰۲۱۹۵۳۳" 4 ۱ :درک فشک مقر ۵۸۷۱۱ اب ار

 .تسا لوا یولقود نیرتگرزب یلعف دروکر هک ۶۵۵۱۶۴۶۸۳۵۵۰۲۳۲۳۳۳۳ ۱ :دش ادیپ مقر ۱۰۰۳۵۵ اب

 ۲ ؟رامش ۰۱۷ لاس «یضایر رشن
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۳۵ 

 ؛یسانشتسیز یارب رتهب و رگید یپوکسورکیم .تایضابر

 "تایضایر یارب رتهب و رگید یکیزیف .یسانشتسی ز

 دسریم رظن هب .تسا هتخیمآرد یتسیز مولع اب زابرید زا تایضایر دنچ ره
 هب شیپ زا شیب هدنیآ یاهههد رد تایضایر و یسانشتسیز :درتسگ یرایمه

 ۴۶ ۲۳ ,[۳۷) ,[۴۳) .۳۵) دیماجنا دهاوخ ورمق ود ره ةعسوت و انغ
 ییون ًاتیفیک یاهورملق شیادیپ ثعاب هدنیازف وحن هب یسانشتسیز .([۳۲]
 زا «ینامزاس حطس ره رد ,یسانشتسیز رد ؟ارج .دش دهاوخ تایضایر رد

 ینامزاس حوطس و حطس نآ رد یتخانشتسیز نگمهان یاهدحاو شنکمهرب
 رتهاتوک ینامز یاهسایقم رنگرزب و رتکجوک یکیزیف یاهسایقم) رتنییاپ ورتالاب
 تایصوصخ نیا لیلحت یارب .دیآیم دیدپ "یدوبمه تایصوصخ (رتدنلب و
 خطس ره رد ار اهدویمه هک یتخانشتسیز یاهدحاو ینگمهان و یدوبمه

 .تسا مزال یدیدج تایضایر هدنروآیم دیدپ

 ًابق هک ییاهایند یزاسراکشآ اب .مهدقه ةدس خاوارد پوکسورکیم فشک
 یسانشتسیز رد یساسا یبالقنا بجوم .دوب ینزهنامگ و هدهاشم لباقریغ
 یماظن هب ییازون رصع یاهتنا ات میدق نارود زا یبرغ یسانشناهیک .دش
 نادنچ هن رس شدامن هک ناسنا رهپس :دیشیدنایم رهپس عون هس زا لکشتم

 رهپس تشه و ؛دوب یورک نادنج هن نیمز شدامن هک ,ناهج رهپس ؛دوب وا درگ

 (نامز نآ رد هدشهتخاغش) هرایس:تفه نآ رد هک تانئاک ملاع زا لماک یورک

 هک ءهیورکیم یایند فشک .[۴۴]دندوب تباث ینوریب ناگراتس و .تکرح رد
seyشرگن نیا ندوب لماک ,دنوش هدید حلسریغ مشچ اب هک دندوب نآ زا  

 تباث ار یاهدنز تادوجوم دوجو ینشور هب و دناوخ شلاچ هب ار یسانشناهیک
 .دوب هدشن اهنآ هب یاهراشا میدق یایند سدقم بتکررد هک درک

 یاهایند دناوتیم اربز دناهدرک هیبشت یرتعماج پوکسورکیم هب ار تایضایر
 نایامن یکیتپا یاههداد طقف هن و ءاههداد عاونا مامت زا هدافتسا اب | یندیدان

 یب یاب نودار لیدبت زا هدافتسا اب ,یانی یراگنشرب dee یارب.دزاس
 زاب نودب یتح دناوتیم ؛ناسنا رس نورد رد یلحم ره رد داوم مکارت هب ندرب

 شیامن سکیی وترپ یاههکیراب مکارت یور زا ار نآ زا یضرع یشرب ؛رس ندرک
 هب رداق هک یناسک» :تشون هک یتقو دوب نیوراد زلراج اب قح .[۲۴] دهد

1. ensemble properties 

 * نهوک لئوج

emsدنمزارف یلع  

 هر یفاصا ی گی دمریم رظت هب دنا بعایر یلاع لوسا کرد
 دناوتیم بسانم تایضابر هک دنربیم یپ شیپ زا شیب یزورما ناسانشتسیز

 و رگید پوکسورکیم تایضایر ,ینعم نیا رد .دنک ریسفت ار یاهداد عون ره
 .تسا یسانشتسیز یارب یرتهب

 لکش هب یتخانشتسیز لئاسم یسررب زا زین تایضایر ,رگید فرط زا
 و هدرب هرهب کیزیف اب شایخیرات دنویپ زا هک روط نامه .دربیم دوس یاهدنیازف

 ملع ناونعهب سپس و یدربراک ملع ناونعهب ادتبا .کیسالک کیزیف .درب دهاوخ

alهکنانچ هسدنه ,لاثم یارب .دش تایضایر رد یدایز یاهتفرشیپ ثعاب  
 4 geo-metry ,ییاپورا یاهنابز رد «هسدنه» لداعم] دیآیمرب نآ مان زا

 دیدپ نیمز یاهبآ و اهیکشخ یحاسم هب زاین زا [تسا یجنسنیمز ینعم

 هب ,لین دور نایغط زا سپ رصم رد اهنیمز یحارط هب هسدنه .تسا هدمآ

 کازیا طسوت ناباسح عادبا ةزيگنا .دناسر کمک یزاسرهش هب و یدرونایرد
 یکیزیف لئاسم لیلحت هب زاین مهدفه ةدس رخاوارد ستینبیال دیرفتوگو نتوین

 .دوب یرون تابساحم و تارایس یاهرادم دننام

 lst US یاهورملق روهظ ثعاب یسانشتسیز .دیآیم هک یاهدس رد

 یرتهب و رگید کیزیف یسانشتسیز ,ینعم نيا هب .دش دهاوخ تایضایر رد

 دهاوخرب ار یدیدج اساسا تایضایر ,یسانشتسیز .تسا تایضایر یارب
 رتنگمهان ًاتیفیک هدنزریغ تعیبط اب هسیاقم رد هدنز تعیبط ایز تخیگنا

Gly «Cowlرد یناکو گنس هنوگ رازه جنپ ات ود هک تسا هدش دروآرب ,لاثم  

 دناهدش هتخاس یعیبط رصنع دصکی دودح زا هک دراد دوجو نیمز ًةتسوپ

 .(تسا هدش دروآرب نیمز ٌةتسوپ رد یناک رازه ود ۰۲۱ لصف :[۵] عجرم رد)

on Vee icblas ysنوبلیم دل اب ههس  BSهک دراد دوجو نیمز رد یتسیز  

 اب اهیناک و اهگنس عاونارگا .دناهدمآ دیدپ یعیبط رصانع زا یکچوک شخب زا

 شیب ربارب رازه لقادح هدنز یایند عونت .دنوش هسیاقم هدنز تادوجوم یاههنوگ

 یدرف ينوگانوگ میظع یلماکت تیمها «هسیاقم نیا رد .تسا هدنزریغ یایند زا

 رد تایح زیگناتفگش عوتت لیلعت تسا هدش هتفرگ هدیدان اههنرگ نورد رد



ve 

 رد یداینب یموهفم یاهتفرشیپ مزاتسم یناکم و ینامز ینامزاس حوطس مامت
 .تسا تایضایر

 اهنآ oles Shia pole ley رد یسانشتسیز و تایضایر لیاقتم تاریثأت
 دودح رد ناییاپورا طسوت دیدج یایند فشک .تسا هتشذگ ةرازهمین لوط رد

 هدماین یبهذم نوتم رد هک نآ ناوارف یتسیز یاههنوگ و-شیپ لاس ۰
 .دیماجنا یسانشتسیز رد یاهدمع یموهفم تفرشیپ هب-تسا

abe abiمایلیو رثا «,یسانشتسیز یزاسیتک ٌةیلوا نارود رد هتسجرب  

 [۶ ۱] تسا .ناروناج رد نوخ و بلق تکرح بابرد یتخانشدبلاک هلاسر ,یوراه
 یوراه طسوت نوخ نئدرک فعک .دش رشت ۱8۲۸ لاس رد راب نیتسخت هک

 کرد .دوب یسانشتسیز و تایضایر نیب دیدج لماعت رد یساسا دادیور

 .تسین هدیافیب وا یابیز لالدتسا
 هک یاهرود ات ناتساب نانو کشزپ (یدالیم ۱۳۱-۲۰۱) نلاگ رصع زا

 ینامز نامه رد ۰۱۶۰۲ ات ۱۶۰۰) دناوخیم یکشزپ "اوداپ رد یوراه مایلیو

 یگرخرس .نوخ عون ود هک دوب نيا رب داقتعا (دوب لاعف اجنآ رد زین هلیلاگ هک

 ةجيتن رد نوخ عون ود ره هک دوب نيا جیار رواب .دراد دوجو ,یگرهایس و
 ماجنا هدام ّةكرحم یورین تحت نیمز دمورزج هکر وط نامه .دبک یشبنج یورین
 .دش ناتسلگنا هاشداب ةنو کشزپ یوزاه .دباییم نایرج و هتفر الاب دریگیم

 و هاشداپ یاهنزوگ کراپ یاهنزوگ حیرشت هب و درک هدافتسا شیوخ تیعقوم زا وا
 یوزاب یاهگرهایس هک درک هدهاشم یوراه .تخادرپ نایمادعا رکیپ حیرشت زین

 زا هک دنهدیم هزاجا نوخ هب هک دنراد یاهفرطکی یاههجیرد ناسنا تسار

 ,هجیتن رد .دبای نایرج ,سکع تهج رد هن و .بلق تمس هب یطیحم شخب

bsدشاب تسرد تسناوتیمن گرخرس و گرهایس رد نوخ نایرج و نتفر الاب . 

 اب ضابقنا لباق یاهجیهام بلق هک درک هدهاشم یوراه نینجمه

 پچ نطب مجح وا .تسا نآ فرط ود یاههرفح نیب هفرطکی ییاههچیرد
 سنوا ود دودح دناوتیم هک تفایرد و تفرگ هزادنا هدرم یاهناسنا رد ار بلق

 هتشاد نوخ «فلتخم دارفا رد سنوا ۳ یلا ار۵ نیب ؛(رتیلیلیم ۶۰ دودح)

 نطب رد نوخ مراهچ کی ات دیاش و متشه کی لقادح هک درک دروآرب وا .دشاب
 تفایرد یریگهزادنا اب و .دوشیم هدنار نوریب نطب زا بلق نابرض ره اب پچ
 رد هک ینوخ مجح .نیاربانب .دراد نابرض ۱۳۴ ات ۶ هقیقد ره رد بلق هک

 رتیلیلیم ۶۰ > 2 > ۶۰ دودح دوشیم هدنار نوریب پچ نطب زا تعاس ره

 اهنت طسوتم ناسنا کی اما .تسا «تعاس رد رتیل ۲۷ ابیرقت لداعم «هقیقد رد

 :نیاربانب .(دشیم دروآرب دسج یشکهز زا هک یرادقم) دراد نوخ رتیل ۵ر۵

 هنحص فرط کی رد هک دشاب شیامن هنحص رد یشترا نوچ دیاب نوخ

 هنحص دراو رگید فرط زا هرابود و دوریم هدرپ تشپ هب سپس هدوریم هژر

 جیار هیرظن اب دشیمن ار تعاس ره رد هدشپمپ نوخ دایز مجح .دوشیم
 هک تفایرد یوراه .درک هیجوت دیآیم دوجوهب اذغ فرصم زا نوخ هک عقوم نآ

 ناروآ یاهگرهایس هب نارباو یاهگرخرس زا ار نوخ هک دنشاب یکچوک یاهگر دیاب
sil Syیرظن ینیبشیپ .دوبن کچوک یاهگر نيا ؛دهاشم هب رداق وا یلو  

 شیب «شایضایر تابساحم و هناساوسو یتخانشدبلاک تادهاشم ةیاپ رب یو

 "یگیپلام ولجرام طسوت اهگریوم یپوکسورکیم ٌهدهاشم اب دعب هدس مین زا
 یوراه فشک .تفرگرارق دییات دروم یزیگناتفگش زرطهب (۱۶۹۴-۱۶۲۸)

Padua = _2. Marcello Malpighi1.  

 ۲ راس :۱۷ لاتس:یسهانرب ریش

 قیقد تادهاشم اب بیکرت رد ار دوجوم و هداس تایضایر هداعلاقوف تردق

 الاب حطس درادناتسا کی درواتسد نیا .دزاسیم نایامن یقطنم لالدتسا و

Glyدروآ مهارف یسانشتسیز رد یضایر یدعب یاهدرب راک مامت . 

 شقن لماکت ةيرظن رد و [۴۵] لدنم طسوت اهنژ فشک رد تایضایر

 تاقیقحت نامز زا ,لماکت و کیتنژ یزاسهچراپکی رد تایضابر .تشاد عطاق

 یساسا یاهلیسو متسیب ةدس لوا همین رد " تیار و ",نیدلاه "رشیف کیسالک
 .[۴۸] دوب دهاوخ و هدوب

 کی ره رد یاهداعلاقون تفرشیپ تایضایر ,هتشذگ لاس ۵۰۰ لوط رد

ad Lt aw Iیلصا  “glیژولویوت و هسدنه » n>نیا .تسا هتشاد زیلانآ و  

 نسل هدیشخب اف ار یتسیو مراع ماش تشرقو
 اب ار ینانوب هسدنه رد تیصوصخ دقاف هحفص تراکد هنر ۱۶۲۷ رد

 رد ( یدومع روحم و  یقفا روحم (Maus تایم هات کی عضو

driveاهدامن هب طاقن نیب ٌةلصاف یریگهزادنا یارب دادعا زا هدافتسا و یسدنه  

 هاگتسد رد ار اههداد هک یسانشتسیز ره رگا .داد دنویپ ربج یاهلومرف و
 یسانشتسیز کرد رد ار تراکد مهس ردق .دنکیم میسرت و  تاصتخم

 .دوبن یزاین یسانشتسیز رد تایضایر یساسا شقنرد ثحب هب .تسنادیم

 یاههسدنه عادبا هتشذگ لاس دصناپ رد هسدنه رگید ةتسجرب تفرشیپ

 ادتبا رد دنچ ره هسدنه عون نيا عادبا .دوب (۱۸۲۳-۱۸۳۰) یسدیلقاان

 عجار یدوهش روصت دنب و دیق زا ار یضایر لالدتسا .دوب هدنهدناکت

 لیهست اب لاثم ناونعهب ,یسدیلقاا یاههسدنه نيا .تخاس اهر اضف هب

 یسانشتسیز دربشیپ رد یهجوتلباق مهس تخت حطس یور زغم یرادربهشقن
 .([ه] ۳۵[۰]) درک افیا

 اههشیر یاهنراقت فشک هب اههلداعم یاههشیر نتفای یارب شالت ربج رد

 یتشاگنرولب یاههورگ ةعلاطم رد هک دیماجنا اههورگ ةيرظن عادبا هب اجنآ زا و
 میمعت .تسا هتفای هرمزور دربراک یزورما یراتخاس ناسانشتسیز طسوت

 هب هریغتمدنج یطخ یاههلداعم یاههاگتسد هب درفنم یطخ یاههلداعم

 مود ةمين رد اهنآ یراذگمان و اهسیرتام ةرابود فشک و یطخ ربج شیادیپ
deلح رد دادعا زا یسیرتام دربراک .درک کمک ناییاپورا طسوت مهدزون  

 لاس ۳۰ زا یاهرود رد ینیج تایضایر هب یطخ تالداعم یاههاگتسد

 ناوس گناچ نیچ زا یرثا رد) ددرگیمرب یدالیم ۲۰۰ لاس ات دالیم زا شیپ

 ار اهسیرتام مهدزون ؛دس رد .([۵۲] یضایر رنه زا لصف هن هب موسرم وش
 ناونعهب متسیب ةدس رد سپس .دنتسنادیم یضایر ةديافیب عازتنا زا یاهنومن

 یارب " هفلم-هورگمه شور رد زاین دروم یددع یاهدنیارف هک دش فشک لاثم

 .[۳۶] درک ارجا و صیخلن اهسیرتام زا هدافتسا اب ناوتیم ر تیعمج ینیبشیپ

 تیعمج یمسر ینیبشیپ رادهدهع تاسسژم رد اهسیرتام زا هدافتسا هزورما

 یناسناریغ و یناسنا عماوج رد یتخانشتسیز-یتیعمج یاهشهوژپ رد زین و
 .[۶] تسا یداع یرما

 ةتشر ,لامتحا ةيرظن و ستین بیال و نتوین ناباسح لماش هزیلانآ ماجنارس و

 موهفم هژیوهب نیلانآ میهافم مهف نودب .تسا نردم رکفت و یناتساب رکفت نیب دنویپ

deتسین رسیم داصتقا ٌةیرظن ای و یروانف ,نردم ملع مظعا تمسق مهف . 

 لامتحا ةيرظن و یئزج و یلومعم لیسنارفید یاههلداعم ,ناباسح هک ییاهنآ
1.R. A. Fisher 2.3. B.S. Haldane و ۳تا 

4. cohort-component 



 نهوک لئوج/ ...؛یسانشتسیز یارب رتهب و رگید یپوکسورکیم .تایضایر

 یتخانشتسیز لئاسم زا هتساخرب تایضایر ۱ لودج

 عوضوم

 رادیاپ تیعمج ینس راتخاس

ablesدودحم تیعمج دشر یارب کیتسیژل  

 یگداوناخ یاهمان لاوز «یاهخاش یاهدنیارف

 نابز رامآ ,فوکرام یاهریجنز
 تیعمج کیتن رد گربنیاوسیدراه لداعت

o 
 [۱۵] ۱۷۶۰ رلیوا

 [۵۴] ۱۸۳۸ تسلوهرو
 [۱۹] ۱۸۸۹ نتلاگ

 [۴۷] ۱۹۶۲ خوسزیپ

 [۴۱] ۱۹۰۶ فوکرام

 VASA [VA] یدراه
 گربنیاو ۱۹۰۰۸ ]۵٩[

 [۱۸] ۱۹۵۰ رشیف

 ؛[۳۸] ۱٩۲۵ اکتول

 ارتلو ۱٩۳۱ ]۵۵[

 ؛[۶۲] ۱۹۲۵ لوب

 [۲۹] ۱۹۴۹ ۲۸[۰] ۱۹۴۸ لادنک

 فوروگوملوک ؛[۱۷ ۱۹۳۷ رشیف

 [۳۴) ۱۹۳۷ ناراکمه و

 و نامیون نوف

 [۵۷] ۱۹۵۳ نرتسنگروم

 [۳۹] ۱۹۴۳ کوربلد و ایرول ییایرتکاب شهج گنهآ ندرک دروآرب یارب عیزوت

 [۵۳] ۱۹۵۲ گنیروت ییازلکش

  ey doleارومیک ینژ یاهیناوارف یارب ۱۹۹۴ )۳۱[

 [۴] ۱۹۵۹ رزنب یکیتنژ زیر راتخاس «یوقلح طساو دح یاهفارگ

 [۱۳) ۱۹۶۰ ینر و شودرا یفداصت یاهفارگ یاهناتسآ یاهدرکلمع

 [۱۹۷۲]۱۶ زنوا یپیتولپاه یاهناوارف یارب یریگنومن لومرف
 [IPT [PF] نمگنیک اهتیعمج ةتخيمآ یسانشنامدود

 یزرواشک یاهشیامزآ حرط ,سنایراو لیلحت

 هدننکشنکمهرب یاههنوگ کیمانید

 گرم و داز دنیارف ؛داز دنیارف

 کیتنژ رد هدننکرفس جاوما

 اهیزاب ةيرظن

 .دنایسانشتسیز یایند هلمج زا ,ناهج کرد و ندید هب رداق دنمهفیم ار
 .تسین یبایتسد لباق دننادیمن ار میهافم نيا هک یناسک یارب هک ییایند

 عاونا شیادیپ هب یسانشتسیز زا هتساخرب یملع و یموهفم یاهشلاچ
 .تسا هدش تایضایر یانغ بجوم و هدیماجنا یضایر ثحابم زا یدیدج

 لئاسم یسررب زا هک دیفم و دیدج تایضایر عاونا زا ییاهلاثم ۱لودج رد

 یعامتجامولع یخرب و یسانشتسیز لماش ,نآ عیسو یانعم هب یتسیزمولع
 رد یمارآ هب اهتفرشیپ نيا زا یرایسب .تسا هدش تسرهف .دناهدش یشان

 یارب .دنباییم لامک [دیدج لکش هب] سپس هدش ماغدا قباس یاهدرواتسد

Jlrs[۵۶]) هنیمز نیا رد نامیون نوف ناج راکرب مدقم یاهقباس اهیزاب ةيرظن , 
 هشیر [۴۱] نوسریپلراک طسوت یگتسبمه بیرض [موهفم]عادبا و ([۵۷]
 .دراد ]۱٩[ نوتلاگ سیسنارف ةيلوا یاهراک رد

 زورما
 هدنیآ رد دناوتیم تایضایر و یسانشتسیز تالماعت هنوگچ هکنیا ندید یارب
 .تسا دیفم یدرب راک تایضایر و یسانشتسیز یلعف یامن میسرت هدبای همادا

 ,لکشلیطتسم لودج کی لکش هب ناوتیم ار یسانشتسیز زادنامشچ
 یاهورملق یارب توافتم یاهنوتس و توافتم یاهشسرپ یارب توافتم یاهفیدر اب

۳۷ 

 حرطم شسرپ عون شش یسانشتسیز .درک میسرت ,یسانشتسیز توافتم
 ؟تسا راکرد ییاطخ هچ ؟دنکیم راک هنوگج ؟تسا هدش هتخاس هنوگج :دنکیم

 foam ply alg » iad زاغا هنوگچ ؟درک حالصا ار نآ دوشیم هنوگچ

 اهیسانشبیسآ .اهراکوزاس .اهراتخاس باب رد ییاهشسرپ بیترته اهنی

 نیشیپ ریسفت .تساهفده ای و اهدرکلمع ًاتیاهن و اههاگتساخ «میمرت یاههار
 یاهورملق .تسا هداد یلماکت زادنامشچ هب ار دوخ یاج فده يتخانشتياغ
 ءاهمادنا ءاهتفاب اهلولس ؛اهلوکلوم لماش ؛یباینامزاس حوطس ای یتخانشتسیز

ollلئاسم زا یرایسب .تسا هرکتسیز و اهناگزاسموب ؛عماوج اهتیعمج  
 شسرپ دنچ ای کی زا یبیکرت تروصهب ناوتیم ار یسانشتسیز یشهوژپ

 .درک یدنبهتسد ورملق دنچ اي کی لیلحت یارب

 یناکم و ینامز مهم داعبا یسانشتسیز رد یشهوژپ لئاسم هوالعهب

 عیرس رایسب یاهدنیارف زا یسانشتسیز رد مهم ینامز یاهسایقم .دنراد

 یناکم یاهسایفم .تسا ریغتم نیمز رد تابح لماکت لاس اهنویلبم ات زتنسوتوف
 رد تسا نکمم یناهبک یاهوترپ) یناهیک ات یلوکلوم یاهسابقم زا حرطم

 یاهورملق و اهشسرپ .دنریغتم (دنشاب هدوب هتشاد یشقن نیمز یور رب لماکت
 .دنراد یتوافتم راتفر توافتم یناکم و ینامز یاهسایقم رد یتخانشتسیز

 اجنآ زا دنکیم مهارف تایضایر یارب سانشتسیز هک ییاهشلاج و اهتصرف

 یتخانشتسیز نامزاس زا یضورفم حطس ره رد اهدحاو هک دوشیم یشان
 ای «هدشرهاظ یاههدیدپ» یهاگ هک) اهنآ یاهشنکمهرب یاهدمایپ و دنانگمهان

 بختنم یناکمو ینامز سایقم ره رد (دنوشیم هدیمان «یدوبمه تایصوصخ»
 حوطس یتخانشتسیز یاههفلژم یاهشنکمهرب و ینگمهان زا اساسا دنناوتیم
 رتگرزب و رنکچوک یاهسایقم ای و یتخانشتسیز نامزاس رتالاب و رتنیاپ
 .[۱]دنریذپریثات یناکم و ینامز

 اب یمره) یهجوراهچ کی لکش هب ار یدربراک تایضایر زادنامشچ

 داعبا اب یسیرتام تروصهب ات درک مسجم ناوتیم رتهب (یعلضهس ٌهدعاق کی

 تایضایر یارب یهجوراهچ دننام ,یضایر یزاسریوصت) .ینامز و یناکم

 یاهزادنامشچ یزاسمسجم رد یتح «یسانشتسیز یارب سیرتام و یدربراک

 تایضایرزادنامشچ رد مهم ةتكنر اهچ .(تسا دیفم تایضایرو یسانشتسیز

 لماش) اهلدم و اههیرظن «اهمتیروگلا ءاههداد یاهراتخاس زا دناترابع یدرب راک

 یارب یهار اههداد یاهراتخاس .رازفامرن و اههنایار و (ضحم تایضنیر مامت
 یارب قوف رد هتفر راکهب سیرتام دننام .دنهدیم تسدهب اههداد یهدنامزاس

 یور تایلمع یارب ییاهشور اهمتیروگلا .یتخانشتسیز زادنامشچ فیصوت

 اهلدم لیلحت یارب یخرب و .اههداد لیلحت یارب اهمتیروگلا یخرب .تساهدامن
 یارب مه ,ضحم یضایر یاههیرظن لماش .اهلدم و اههیرظن .دنوریم راکهب

 یاههیرظن و تایضایر .دنوریم راکهب اههدیا لیلحت یارب مه و اههداد لیلحت
 تردق نآ رد هک دننکیم مهارف اههدیا ندومزآ یارب یاهنیمز ضحم یضایر
 ete la اهرازفامرن و اههنایار .درک یریگهزادنا ناوتیم ار بیقر یاههیرظن
 ًةهبساحم ؛اما .دنتسه یدربراک تایضایر زادنامشچ رد ,هلق نیرتنایامن بلغا

 کرد .دهدیم شیازفا ار هبساحم جیاتن یرظن کرد تیمها نازرا و ناسآ

 زا شیب فاکش ندرکرپ زین و رازفامرن رد اطخ دایز رطخ اب هلباقم یارب یرظن
 .تسا مزال کرد ای تریضب و تایساحم جیاتن نیب هزانن

 تابیکرت مامت لماش یسانشتسیز و تایضایر رد یشهوژپ زادنامشچ

 اب هناسانشتسیز یناکم و ینامز یاهسایفم و ,ورملق ,شسرپ دنچ ای کی

 (Leys هبساحم لیاسو و ,لدم ای هیرظن .متیروگلا ءههداد راتخاس دنچ ای کی



YA 

 کی ناطرس یسانشتسیز دروم رد ریز لاثم .تسا (رازفاتخس و رازفامرن

 رد «؟دنکیم لمع هنوگچ ناطرس» شسرپ :دزاسیم نایامن ار یبیکرت نینچ

 ییاهمتیروگلا زا هدافتسا اب (ناسنا یناطرس یاهلولس هژیوهب) اهلولس ورملق
 :دریگيم رارق یسررب دروم یاهلسلس یدنبهشوخ و یگتنسیمه یارب

 التبم یدرف دینک ضرف .ناسنا ناطرس رد وراد ریثأت و ینژ یلجت
 درف یاهلولس رد اهنژ یاهتیلاعف ٌةرابرد تاعالطا ایآ .تسا ناطرس هب

 نانچ ناطرس نامرد یاهوراد زا هدافتسا دروم رد ار وا دناوتیم التبم

 رانک ار رترثا مک یاهوراد و دنک فرصم ار رترثوم یاهوراد هک دنک ییامنهار

 هنادنمشوه ةدافتسا اب ار شسرپ نیا خساپ [۵0] ناراکمه و فرش ؟دراذگب

 طسوت رتشیپ هدس کی دودح هک-یگتسبمه هژیوهب .دوجوم تایضایر زا

 یاهمتیروگلا و_-دوب هدش عادبا ناسنا تئارو ةعلاطم رد [۴۷] نوسریپ لراک
 نآ عادبا رد [۲۶]یجنسناور هلمج زا .عبنم نیدنچ ًارهاظ هک یدنبهشوخ
 تاعالطا هداس یاهشور نیا زا هدافتسا اب اهنآ .دنداد تسدءهب هدناهتشاد شقن

 ین یلجت و یلوکلوم یسانشوراد رد میظع یاهداد یاههاگیاپ زا یدیفم
(http: //discover .nci.nih.gov/arraytools/)جارختسا  

 رد تاعالطا عون ود زا اهنآ .دندرک بیکرت ار تاعالطا نیا راب نیتسخن یارب و
 نیلوا .دندرک هدافتسا [اکیرمآ] ناطرس یلم یوتیتسنا رد وراد فشک ٌةمانرب

 ۶۰ زا کی ره زا نژ ۱۳۷۵ رد ینژ یلجت فیصوت لماش تاعالطا نیا عون
 6 نوتس و 6 رطس رد ۲ فده سیرتام رد .دوب ناطرس یلولس نامدود

 .دش دراو « یلولس نامدود رد و نژ کیپ 1۸ یاهتشونور یبسن یناوارف

 نور رب هگ ییوراد ۰*۱۳ یانگ راد :تایسوصخ :دق .وزاد رثا سیرتأع رف

 هلمج زا .درکیم لمع ناسنا ناطرس یلولس نامدود ۶۰ نامه زا کی ره
 رطس رد روکذم ددع .دش دراو «هدشهتخانش لمع مسیناکم» اب یوراد ۸

 دشر بوکرس رد 4 یوراد رثا نیبم ۵ هوراد رثا سیرتام رد « نوتس و 4

 « یلولس ینامدود تیساسح نیبم رگید ترابع هب ای و «« یلولس نامدود
 ۸۲۵۰۰ لماش ,ینژ یلجت یارب ۲ فده سیرثام .دوب 8 یوراد هب تبسن
 .تشاد ددع ۸۴۰۰۰ ۵ وراد رثا سیرتام هک یلاح رد دوب ددع

 توافت اهرطس نیوانع یلو .دوب یکی سیرتام ود نيا یاهنوتس نیوانع
 اهیگتسبمه زا نکمم ٌةعومجم جنپ اقیقد ,سیرتام ود نيازا هدافتسا اب .تشاد

 باسح ار یگتسبمه جنپ ره شناراکمه و فرش و درک هبساحم ناوتیم ار
 یدنبهتسدهب ۸ رثا سیرتام زا توافتم نوتس ود نیب یگتسبمه (۱) .دندرک

 .دش رجنم توافتم یاهورادهب اهنآ حساپ تهابش ٌةهیاپ رپ یلولس یاهنامدود

 یدنبهتسد هب 1 فده سیرتام زا توافتم نوتس ود نیب یگتسیمه )۲(

 اب یدنبهتسد نیا .دیماجنا ینژ یلجت رد اهن باشت ساسا رب یلولس یاهنامدود
 :کباح توافت اساسا ینوراق تیساسع hb رب یلولس .یاهتامدرف یباطتسد
 رب اهوراد یدنبهتسد هب ۸ رثا سیرتام توافتم یاهرطس نیب یگتسبمه (۳)

abیگتسبمه (۴) .دیماجنا یلولس یاهنامدود مامت نیب رد اهنآ رثا یاهوگلا  
 یوگلا ةياپ رب اهنژ یدنبهتسد هب ؟ فده سیرتام توافتم یاهرطس نیب

 ٌتیاهن (۵) .دش رجنم یلولس نامدود ۶۰ نیب رد کیپ 11۳۸ عاونا نایب
 هب 1 فده سیرتام زا رطس کیو ۸ رثا سیرتام زا رطس کی نیب یگتسبمه
 یگتسبمه .دیماجنا ینژ یلجت اب وراد رثا یفنم اي تبثم سنایراووک فیصوت

 نامدود ۰ نیب رد ینژ یلجت حطس هچ ره هک تسا ینعم

 یلولس یاهنامدود نآ دشر زا یریگولج رد وراد رثا نازیم .دشاب رتالاب یلولس

 نیا هب تبثم

 Vibe WV لاس «یضاتر رشت

  

 سس
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 ساسارب هک وراد رثا-ینژ یلجت یاهیگتسبمه یاهشوخ یریوصت ةشقن ۱ لکش
 یور) هدش یدنبهتسد یوراد ۱۱۸ و a) روحم یور) هدش یدنبهتسد نخ ۶
 ical wad میسرت y) روحم

 AB هب موسوم ریوصت کیرد هبرجت راه دصدنچ لیلحت ٌهجبتن .تسا رتشیب
 staal whee هصالخ ۲ (۱ لکش) یاهشوخ یریوصت

 نث کی یازاهب درف کی یناطرس یاهلولس رگا ؟دراد یدربراک هج نیا

 نآ ,دشاب تبثم bi yb اب نژ نآ یگتسبمه و هتشاد ییالاب یلجت صاخ

 زا هدافتسا هک تفرگ رظن رد یناطرس ییاهلولس رگناشن ناونعهب ناوتیم ار نژ
 رگناشن نژ .دشاب یفنم وراد رثا اب یگتسبمه رگا .تسا رثوم اهنآ هیلع وراد

 .درک هدافتسا وراد نآ زا دیابن هک دشاب نیا زا یکاح تسا نکمم

 یقاب حرطم نانچمه .درکیور نيا ٌرابرد یمهم یملع یاهشسرپ دنچ ره

wilنومزآ دروم رتشیب تایبرجت اب دیاب هک ییاههیضرف حرط رد نآ ةدياف  

 یهدنامزاس یارب هناریصب رایسب یهار درکیور نیا .تسا راکشآ الماک دنریگرارق
 یاهشور پوکسورکیم نودب .تسا رایسب یدرف تادهاشم زا ینعم جارختسا و
 تسدهب یاهشوخ یریوصت ٌةشقن زا لصاح تریصب .هبساحم تردق و یضایر

 .دمآیمن

 هدنیآ

 بانتجا مزلتسم تایضایر و یسانشتسیز نیب رثوم یرایمه تاناکما ققحت
 Fron هوقلاب یاهتصرف ندرمش تمینغ زین و هوقلاب تالکشم زا

 یتالکشم اب تایضایر و یسانشتسیز نیب شخب رمث لماعت .هوقلاب تالکشم

 .تسورهبور یلم تینما و یونعم تیکلام ,شزومآ ةنيمز رد
 رد یّمک یاهتراهم هب هجوت فطع مزلتسم نادتشتاد هدییآ .لس .شزومآ

 یسانشتسیز شزومآ یارب رتشیب یاهتصرف و یناتسریبد و ییادتبا شزومآ

 .[۸] تسا یرتکداسپ و یلیمکت تالیصحت ,یسانشراک حوطس رد یضایر و

 و یسانشتسیز نیب هوقلاب یرایمه دناوتیم مه یونعم تیکلام قح

 یرگششخب گنهرف دیاب ملع رد .دوش نآ عنام دناوتیم مه و دزیگنارب ر یضایر
 رتشیب نونف و شناد کرتشم ةنیجنگ هب درف کی ةيده هچ ره .دشاب مکاح
یرگششخب گنهرف لثم تسرد .دنکیم ادیپ یرتهب تلزنم و نأش ,دشاب
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 .یلامش یاکیرمآ یبرغ لامش لحاوس نکاس ییاقیرفا نایموب نایم رد

 یونعم تیکلام قح تیاعر .یسانشتسیز و تایضایر رد شهوژپ درومرد

 یاههغدغد نیب لداعت یرارقرب مزلتسم یاهداد یاههاگیاپ و اهمتیروگلا رد

gle ou[۴۹] تسا یدعب نارگشهوژپ و اههدنهدهعسوت . 

 نادنمشناد .تسا یلم تینما ,اهتصرف زین و هوقلاب تالکشم ورملق نیموس

 حرط رد هنامرحمریغ یشهوژپ ماجنا اب دنناوتیم یلم عافد ناراکردناتسد و
ayیاههلمح عاونا مامت ربارب رد هدنزاس یاهدربهار و یتراظن یاههکبش  

 یاهفرعم ای و یملع یاهشور ندوبن هنامرحم اما .[۵۸] دننک یراکمه یتسیز
larly call Bice gilt Sen paisesاه روزت افت اسوس  

 زورب یدراوم رد هلمج زا یگنامرحم ظفح تالکشم .دوش یتینما تارطخ زوربو
 دننام .دنوش هداد طابترا مه هب هسیاقم لباقریغ یاهداد یاههاگیاپ هک دنکیم

 و ؛اهیرامیب صیخشت یاهداد یاههاگیاب اب اهتخادرپ یاهداد یاههاگیاپ قیفلت

 .ییارجا قوقح یاهداد یاههاگیاپ اب یتشادهب یاهداد یاههاگیاپ ای

 قئاف یقالخا ضقانتم یاهناهرب رب دنناوتیم یضایر یاهلدم .اهتصرف
 لامش رد ساگاش یرامیب یگناخ لاقتنا علاطم کی رد I> ely .دنیآ

 عبنم اهگس نوچ-دناب دنتساوخیم [۷]رتروگ و نهوک ,نیتازرآ یبرغ
 زا هکنیا یاجهب دننک رود باوخ یاهقاتا طیحم زا ار اهگس رگا-دناتنوفع
 .دهدیم خر هچ .دننک هدافتسا تنوفع لقان تارشح ندرب نیب زا یارب شکهرشح

 دنتسناوتیمن یتلود یمومع تشادهب هاگتسد هن و لزانم نایحاص هن نوچ

 نیا تسناوتیم هنایارگمقاو ٌبرجت .دنرب راکهب ار شکهرشح یحاون یخرب رد
 هناخ زا اهشکهرشح زا هدافتسا نودب ار اهگس دنهاوخب ناکلام زا هک دشاب

 ءاههرشح موجه ندید اب ,هناخ کی هب دورو زا سپ رگشهوژپ کی اما .دننکرود

 کی رد .تسا یگدولآ ندرب نیب زا و شکهرشح زا هدافتسا هب مزلم ًاقالخا

 اهگس دادعت ةدنیامن هک ار یریفتم دشیم یناسآ هب یلیصفت یضایر لدم

 ab رب لدم یازجا مامت .داد رارق رفص ربارب .تسا باوخ یاهقاتا ٌةهيحان رد
 هک داد ناشن تابساحم .تشاد رارق یعقاو یاههدکهد رد ییاهیریگهزادنا

 یریگراکهب نودب dh یگدولآ نازیم باوخ قاتا ةدودحم هب اهگس دورو تیعونمم

 اهشکهرشح یریگراکهب دنچ ره .دهدیم شهاک ریگمشچ روطهب ,شکهرشح
 یشیامزآ ماجنا تهج لدم نیا .دهد شهاک رتشیب ار یگدولآ نازیم دناوتیم
 نآ یعقاو :دکهد کیرد دشیمن یقالخا ظاحل زا هک دش هتفرگ راکهب یضرف

 مهم عفانم دروم رد ار ناییاتسور شزومآ شزرا یضرف شییامزآ .داد ماجنا ار

 .تخاس نشور باوخ یاهقاتا ةدودحم زا اهگس ندرکرود یتشادهب

ole tomes SEینیبیشیپ لباف هدننآ یلک تیعضورآرتمک الامشعنا  

 و تایضایر یراکمه یارب یزیگناناجیه یاهتصرف کشیب یلو .تسا
 ناساتشتسیز دب دکارتیم تایضایر .تسشاد دناوخ ةوجو ییسانشتسیر

 (هرکتسیز) گرزب یلیخ سایقم رد هک دنزادرپب یلئاسم هب ات دنک کمک

 ةرابرد هک یلئاسم .دنتسه (یلوکلوم راتخاس) کجوک یلیخ سایقم ای و

 یاهنامز «(زتنسوتوف) عیرس رایسب ای و (نالک لماکت) دنک رایسب یاههدیدپ

 طاقن رد تایح) رود رایسب ییاضف رظن زا ای و (هیلوا یاهضارقنا) رود رایسب

 کانرطخ یلیخ اب (ناسنا زغم) هدیچیپ رایسب ؛(اضف رد و نیمز تسدرود

 جنپ ۱ باق رد .دنتسه (ینوفع لماوع یسانشیریگهمه) یقالخا ریغ ای و

fille pty gba llyیضایر  tig fol aol han 
 راوهصالخ هدیآرد بآ زا دیفم رایسب اهنآ دروم رد تایضایر و یسانشتسیز

od fsتسسا : 

۳۹ 
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 رد یگرزب تاعادبا بجوم تسا نکمم هک یسانشتسیز شلاچ جنپ

 :دنریب هرهب تاعادبا نآ زا الباقتم و دنوش تایضایر

 اهنآ شنکمهرب و اهمسیناگرا نيب و نورد رد اهنآ عونت اهلولس تخانش

 اهنیئتورپ ءاهنژ شنکمهرب ةدیچیپ یاههکبش .هدنزریغ و هدنز یاهطیحم اب
 الامتحا هدنزریغ طیحم و رگید یاهلولس و لولس کی نیب یناسرتمالع و

 .تسین کرد لباق ,دشاب هدشن عادبا زونه دیاش هک یضایر یراتخاس نودب

 کیر ؛تسا یمتتیم اسم گی زین ييآ .ناجیف و راتلر قفس تشنه ۴
 میبایرد میناوتیم ایآ :تسا هداس شسرپ نيا ءام کرد قمع یارب یلمع نومزآ

 ضرف اب) دنشاب هتشادن ای دنشاب هتشاد دنزرف دنریگیم میمصت مدرم ارچ هک
 ؟(دنتسه نآ هب رداق کیژولوپزیف رظن زا هکنیا

 لاقعنا aS هعلایح هتضرد هیچ هب هقبق گی نشفرگ رظن رد ۴
 اهنویرپ و اهمونز ءاهنژ دننام یثوروم تایصوصخ یبناج

 ریز عجرم و [۴*) ۰/۳۶) ۰۱۲) ۰/۱۱) ۰۱۰] :[۱۳]) دهد ناشن ار
(http://www.life.umd.edu/labs/Delwiche/pubs/ 

endosy mbiosis.gif). 

 یاهدنیارف ةياپ رب یبآ و یکشخ ,وج یاههرکْسیز فیصوت ۴

 ,یییمیش-یکیزیف
 دننام گرزب یاهفارحنا هب ندرب یپ یارب هدنز یاهمتسیس رب تراظن ۵

 .یتخانش موب ای کیژولوی زیف یاهیسانشبیسآ ای ییاقلا اب یعیبط یاهیریگهمه

 :دننک کمک یسانشتسیز تفرشیپ هب دنناوتیم هک یضایر شلاج جنپ

 تابثا و تریصب هب یبایتسد یارب رترثوم یاههار نتفای .هیساحم کاردا ۱
 اجنیا رد .«انبم-لماع» یاهلدم و یدامن اي یددع تابساحم رد ییایاضق

 هن تسا تریصب ,تابساحم زا دوصتم» :مینکیم یروآدای ار گنیمه ةتنگ

 .[۲۰] «دادعا

 یاهلولس دننام ,یحطسدنچ یاهماظن یزاسلدم یارب رتهب یاههار نتفای .۲
 .هدنز و ییایمیش ؛یکیزیف یاهسانشموب رد یناسنا عماوج دارفارد اهمادنا نورد

 گرزب تفرشیپ هدس هس مغریلع .تیعطقمدع و .هرطاخم ,لامتحا کرد .۴

 ؛یزیب ةيرظن ؛ییارگیناوارف قیفلت اب ایآ .میتسه یعفاو کرد زاغآ رد زونه ام
 تیعطقمدع ز زا یرتهب کرد میناوتیم لامتحا یاههیرظن ریاس و یزاف «ینهذ

 ؟میراد زاین یاهزات امامت درکیور هب هکنيا ای «مینک ادیپ هرطاخم و

 ناربراک ایآ .[۴ ۲] یرامآ ییادزتیوه و ,نامزمه طابنتسا «یواکهداد کرد ۴

 ای دنتسه دروم رهرد یددع یزاسهیبش هب موکحم ,نامزمه یرامآ طابنتسا یلمع
 ییادزتیوه و یواکهداد یلیمکت یاهزرم ؟تسا حاللصا لباق یمومع ٌهیرظن هکنیا

 ؟دنامادک یصخش تاعالطا اب طبترم گرزب یاهداد یاههاگیاپ رد یرامآ

 جیاتن و اهرازفامرن ماود و راشتنا ءارجا ,حوضو یارب ییاهدرادناتسا نییعت .۵
 ياساحم ..
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 مارش ددوا تشذگرد تبسانم هب

 ۲ ةرامش ۰۱۷ لاس «یضایر رشن

 "رل ال-مارش لوحت و مارش ددوا
 * سادامار .رآ .یت .یلاراهب مانوگ

  

 ربماتپس لوا زور (51.2) "یفداصت رنوئول لوحت موهفم ةدننکعادبا ,مارش ددوا

 ششولهچ گرم ماگنه .تخاب ناج یدرونهوکرابفسا ةحناس کیرد ۸
 .تشاد دنزرف ود و رسمه و دوب هلاس

 «یفداصت یاهدنیارف و لامتحارد وار اذگریثأت یاهشهوژپ .مارش یملع ثاریم
 یضایر یاههاگدید وا .تسا یتابساحم و هتسسگ ةسدنه و «یرامآ کیناکم

 کیزیف رد یاهکبش یاهلدم رد ینارحب یاههدیدپ یسررب یارب ار یعیدب رایسب

 تدش هب ار وا نادقف یرامآ کیزیف و یضایر یاههعماج .تفرگراکب یرامآ

 .درک دنهاوخ ساسحا
 هاگشناد رد .دمآ ایند هب سدقملاتیب رد ۱۹۶۱ ربماسد رد مارش ددوا

 سپس و دنارذگ ار هنایار مولع و تایضایر یسانشراک رود ,رهش نآ یربع

 .درک تفایرد "ییالاک لیگرظن ریز تایضایر رد ار دشرا یسانشراک کردم

 نتسرت مایلیو رظن ریز نتسنیرپ هاگشناد رد (۱۹۹۰ رد) ار یرتکد ةجرد
1. stochastic Loewner evolution 2. Gil Kalai 

 لاس رد هوگهید نس alls هاگشناد رد یرتکداسپ ٌهرود کی زا سپ .تفرگ

 زکرم رد هیرظن هورگ» هب ۱۹۹۹ لاس رد .تفر نمزیاو یوتیتسنا هب ۲
 .تسویپ !دنومدر رد «تفاسورکیام یشهوژپ

 بو ةحفص رد .دعب لاس دنچ .دوب ییامیپهوک و یورهدایپ قشاع مارش
 یاههاگتسد .نویسالوکرپ» :تسا هدرمشرب نینج ار دوخ قلالغ «تفاسورکیام

 ,سیدمه یاهتشاگن ات ,ینارحب یاههاگتسد «یدعبود یفداصت
 20095 9 اربز و هتسسک ةسدنتخ .یکیمانید یفداصت یاههاگتسد

 SLE و یدنبسایقم یاهدح سپ دمه ییادروان

 یاهلدم يدنبسايقم یاهدح ةرابرد وا شهوژپ ple درواتسد نیرتفورعم
 فده هک تفگ ناوتیم الامجا .دوب یرامآ کیناکم رد یدعبود یاهکبش

 تارذ زا یگرزب یاههعومجم يکيمانيدومرت یاهیگدیو ةعلاطم یرامآ کیناکم
1. Redmond 2. coarse geometry 



 سادامار :یلاراهب/رلال-مارش لوحت و مارش ددوا

 دادعت .هعومجم نيا هب هتسباو «یدنبرکیپ یاضف» دعُب .تسا هدننکشنکمهرب

 یدعب تیاهنیب «یدنب رکیپ یاضف «یددعگرزب do رد .تسا نآ یدازآ تاجرد
 مهم لاسحا یاههزادنآ نتاس اب یرامآ کیئاکم «یضایر نایزن هی .تسا
 یور ییاههزادنا دح ناونعهب اههزادنا نيا .دراد راکورس یکیمانیدومرت رظن زا

 .دنوشیم فیرعت دناهدش هدیرب بسانم زرط هب هک یدعُپ یهانتم یاههاگتسد
 دوجو 1 یهانتم مجح کی هب هتسباو (دعب) ریفتم یهانتم یدادعت طقف ًالومعم
 یاههزادنا .تسا (یهانتمان مجح) 1 00 نتفرگرظنرد مزلتسم ,دح و دنراد

 یاهرتماراپ هب زین و ,صخشم هاگتسد شنکمهرب یژرنا ,127 هب هدننزبیرقت
 .دنراد یگتسب (هریغ و «یسیطانغم نادیم 7 یامد (Sy یکیمانیدومرت

 عاونا و تسا ینغ رایسب یدعبود تلاح رد صوصخ.هب هیرظن نيا
 دناهدش هتفرگ راکهب نآ رد یرتوم وحنهب یفاشتکا یربج ,یتالامتحا_نونف
 ناونعهب ار انشآ لدم نيا ام .تساهنآ نیلوا گنیزیآ لدم che SLT باوج هک

 تسوا ناراکمه و مارش راک یانبریز هک ینف یاهتخاس زا یضعب یامنهار
 رد 1« یهانتمان "یروت ینعی «یعبرم ةکبش» کی تسخن .میربیم راکهب

 فیرظ دح هچ ات ام یروت هک دنکیم نیعم « رتماراپ) .میریگیم رظن رد ار ۳

 مینکیم بوسنم 6, («نیپسا») ریفتم کی ,یروت یا سأر ره هب (.تسا
 ار (نییاپ نیپسا ةدنهدناشن) -۱ ای (الاب نیپسا ةدنهدناشن) ۱ ریداقم هک
 ,ictal ies ty مییسآ یاهباستا وا بکرس هیمدتبرگیپ ناضقاب ..دنکیم رابتفلا

 رظن رد (۱, -۱) زا یهانتمان یتراکد برضلصاح کی ناوتیم ار اضف نيا)

 ضورفم 17 یهانتم یاضف رگا (.دوشیم یراذگسیدنا » یاهسأر اب هک تفرگ
 لومرف ةليسوهب [ [,ع, ۱, -۱) یاضف یور Ev pb .دشاب

By = Yo Jorn 
۱۰:۳ 

 رظن رد 1 رد عقاو يروت | یاهلای یور عومجم نآ رد هک دوشیم فیرعت

 یرتماراپ 7 اجنیا رد .دناآ لای یاهتنا ود رد اهسار اه:(1) و دوشیم هتفرگ

 .دریگیم هزادنا ار مههب کیدزن یاهنیپسا شنکمهرب ٌةوحن هک تسا یقیقح
 یاهنیپسا اهنآ رد هک ییاهیدنبرکیپ هک تسا حضاو «7 < * رگ ًالثم

 یرتشیب لامتحا «نیاربانب و رتمک یژرنا «دنوشیم گنهامه» مه هب کیدزن
 یدنبرکیپ کی یبسن نزو .دنراد

exp(—Ey/T) 

 یسیطانغم یاههدیدپ فیصوت ددصرد گنیزیآ لدم .تسامد 7 .نآرد هک تسا

 .میراد تسد رد سیطانغمورف یارب یلدم , < ۰ یتقو ًالثم ؛تسا

 یلیلحتریغ روطهب دناوتیم و دشاب اتکی تسین مزال یهانتمان مجح دح

 رد ندوب یلیلحتریغ ای ییاتکیان طاقن.نک ربیقت یکیمانیدومرت یاهرتماپ اب
pall chaiمیهاوخیم گنیزیآ لدم دروم رد .دنوشیم هدیمان زاف یاهراذگ  

 هنوگچ (یعقاو یابرنهآ لدم) یهانتمان مجح دح یگدیطانغم هک مینک یسررب

 دیاییم شهاک یگدیطانغم ,دباییم شیازفا 7 یتقو .دنکیم رییغت 1 یامد اب

 کی عقاو رد نيا .دوش رفص 7, نیعم ینارحب یامد کی رد هک یتقو ات

 یاهلدم زا یرایسب رد و گنیزیآ لدم رد ,نيا رب هوالع .تسا زاف راذگ

 «گنیزیآ لدم رد) مینکیمن فیرعت تقد هب ار اهنآ هکاهیگتسبمه رگید
 یناوت نوناق کی قبط -(تسا (ر0,) رواتشگ «یاهطقن ود یگتسبمه»

Onsager 21.  

۳۳ 

 v یاهسأر نیب ٌهلصاف بسحرب (ییامن اب هن یاهلمجدنج تروصهب ینعی)

 ةطقن رد اهگتسبمه دنک شهاک نیا یاهدمایپ زا یکی .دنبابیم شهاک 7 و

 یعبرم ةکبش دروم رد) بسانم دح کی نتفرگ رظن رد اب :تسا نيا ینارحب
Dyضورف اب الثم  otناوتیم (1 -+ 1. ضرف نامزمه و «  

 اهریسم یاضف رب هک درک فیرعت یکیمانیدومرت ظاحل زا رادینعم ییاههزادنا

 رظن دروم صخشم لدم ٌةلیسوهب هک نیعم فیصوت کی یاهریسم) 18" رد

 و .دنشاب رارقرب (دوشیم قلا

 .درک جاتنتسا یهانتمان مجح دح ةرابرد قیقد یتاعالطا ۰

 :دیریگب رظن رد از تینا لدم ًافدچم .دنمانیم یدنبسایقم دح ار دح نيا

 «اهزرم» زا یاهعومجم ناوتیم ءاهنیپسا یدنبرکیپ کی ندوب ضورفم اب
 ار «الاب» یاهنیپسا یحاون هک درک فیرعت آ م رادومن رد هتسب یاههقوط_

 «نیعم فیصوت کب یاهریسم یاضف» .دنک ادج «نییاپ» یاهنیپسا یحاون زا
 نیا همه یاهدح ٌةعومجم زا تسا ترابع دروم نیا رد دش هتفگ رتشیپ هک

 رد رگید یاهکبش یاهلدم زا یهوبنا یارب تخاس عون نيا «عفاو رد .اهزرم

 .تسا نکمم ینارحب ًةطقن

 .تسا ریز لصا یاهکبش یاهلدم ٌةعلاطم رد مهم لصا کی

 اه ۸ -ا          

 .6 یاهکبش الصاف 1« یعبرم ةکبش ۱ لکش

 روطهب ینارحب طاقن رد یدعیود یاهلدم یدنبسایقم یاهدح .سدح /لصا

 .دنتسه ادروان سیدمه

 دو میریگ .تسا ضورفم 18" رد 2 نوچ یایحان و یاهکبش لدم کی
 «یدنبسایقم دح هب هتسباو .2 رد «اهریسم یاضف» یور هتفگشیپ ةزادنا

 کی اب هک دنشاب هیحان ود 27 و 2 رگا هک تسا یکاح الاب سدح .دشاب

 یاههزادنا هاگنآ .دناهدش طوبرم مه هب 8 : 2 -ب 7 سیدمه تشاگن

 یاهراک رتشیب رد .دناطبترم مه اب  بسحرب مو و لو ةدش هداد تبسن

 و یدنبسایقم یاهدح دوجو .هتشذگ دهد هس رد هنیمز نيا رد نانادکیزیف

 ینونف ,ضرف نیا ذاختا اب .تسا هدوب ضورفم .دح نیا سیدمه ییادروان زین
 تابساحم هک دنتسه اراک یفاکردقه هنیمز نیا رد اهشیامن ةيرظن زا هتفرگرب
 دنزاس ری ناگما ار یلیصق#

 کی یدنبسایقم یاهدح ٌةعلاطم زا هنیمز نيا رد مارش یساسا راک

 ols (LERW) ۱هدودزهقوط يفداصت ندزمدق هب موسوم یاهکبش لدم

 1.21018 دروم رد دمآ لبق یاهفارگاراپ رد نآ سوئر هک یکینکت .تفرگ
 هقوط زا یراع یاهمخ رب 1۳107 کی یدنبسایقم دح ره -دوریم راکهب

1. loop-erased random walk 2. loop-free curves 



۳۴ 

 هک) سیدمه ییادروان Who زا مارش لیلحت جوا ةطقن .دراد اکتا هحفص رد
 زا یدیدج ةداوناخ فشک ؛(دهدیم لیکشت ار اوا راذگریثأت ةلاقم کیزا یشخب
 1.51317 یدنبسایقم دح هک تس "ادروان شیدمه !راکشآ یفداصت یاهدنیارف

 ؛یفداصت دنیارف نيا .دراد ربرد (یدعبود یاهکبش یاهلدم ریاس رب هوالع) ار
 نورما و تسا هتخیمآرد مارش مان اب گلم" «هتشذگ ةهد ود رد .تسا

 .دوشیم هدیمان رنوئول-مارش لوحت
 میروآیم مهمو ابیز ةديا نيا ةرابرد ینشور یلورصتخم حیضوت اجنیارد

 لاس رد) هراکناوپ ٌةزياج یاطعا تبسانم هب "نمنزیآ لکیام نانخس زا هک
 .تسا هدش هتشادرب مارش هب (۳

 صرق رد یگدروخکرت کی فرقم 7 : [*,00) -+ 1) مخ دینک ضرف
 همادا صرق نورد رد و دوشیم زاغآ یزرم یاهطقن زا هک دشاب 7 زاب ةکي

 نامیر تشاگن و, : ۰,۶[۱2) < D aa , > * ره یازاهب .دباییم

 یقیقح و ,۰(9) > * یاهطرش اب هک دشاب 1) یور هب هدروخکرت صرق نیا
 ةطقن ,«دوشیم زاب» کرت یتقو .دیآیم رد اتکی تروصهب 0((0) ندوب تبثم و

 یشور رنوتول .دنکیم تکرح ,01) زرم یور ,4(4)  و,((4)) .نآ دشر

Jee fo ul,و 0(6) زا هدافتسا اب 8(7) مخ تفایزاب :درک هضرع نوراو  
 رد ار رنوئول شور ...مارش ددوا ...9/(*) um گنهآ هب طوبرم تاعالطا

 طورشم ,7 یتآ ةعطق ره :درب راکهب یگزیو نيا اب یفداصت ییاهمخ یسررب

lS,یو .دشاب هتشاد یگتسب هتشذگریسم هب ادروان شیدمه تروصهب  
Sy SAS Ss۶(۶) هک تسا نآ مزلتسم «سیدمه فوکرام یگدیو» نیفچ  

 هکي ياد یور ینوارب یتکرح .نیاربانب و .دبای لوحت لقتسم یاهومن قیرط زا
 یفداصت یاهریسم یرتماراپ کی ةداوناخ یدنبلومرف هب ... نيا ... دهد ماجنا

st. dele] SLE, 

  

 .تسا 7 > ۰ : 9۳ سیدمه لیدبت ةدنهدناشن هک رنوئول لوحت ۲ لکش

 یفداصت یاهدنیارف زا یدیدج ُءهداوناح :رهچ زا هدرپ مارش :هکنیا هصالخ

 ؟ دنوشیم فیصوت رنوتول لیسنارفید ةلداعم یفداصت هباشم ٌةلیسوهب هک تشادرب
 ییادروان هب هک دننک قدص فوکرام عون طرش کی رد دیاب نآ یاهیاوج و

 باجیا «سیدمه فوکرام یگژیو» نيا هک دش روآدای مارش .دماجنایم سیدمه
 صخشم # تباث شخپ گنهآ اب ار ینوارب تکرح کی 4(6) ریسم هک دنکیم

 تکرح ًةلیسوهب هک یفداصت یدنیارف ,ضورفم يباختنا ی# کی یارب .دنک
 یارجام لیمکت یارب .دراد مات 93.7, .دوشیم تیاده (ع(۶|)8 > ۰) ینوار
 ریسم نتفرگ رظن رد اب 12117۷ یارب سیدمه ییادروا سدح 7

 و «دنکیم زاب» ار 1) هک یکرت ناونعهب 7) زاب ةهکي صرق رد 1.0137۷ کی
Israel J. Math., 118 (2000) 221-228 رد هدشپاچ: ۱ 

2. manifestly conformally invariant 3. Michael Aizenman 

-Math. Ann., 89 (1923) 103-121 هب دینک عوجر: ۴ 

 ۲ ةرامش ۰۱۷ لاس ,یضایر رشت

 تسا ٩1۲ یفداصت دنیارف کی 1.710۷۷ یدنبسایقم دح هکنیا تابثا اب

 .دش لصفولح
 SLE, (sated یاهدنیارف :هکنیا نخس هاتوک .دراد همادا ناتساد نيا

 یرایسب دروم رد یدنبسایقم یاهدح ناونع زارحا یارب یبسانم یاهادیدناک
 هتشر کی رد مارش .دنتسه ینارحب ّةطقن رد یدعبود یاهکبش یاهلدم زا

 ییادروان .تشون "رنرو نیلهدنوو ۱رلال گرگ یراکمه اب اتدمع هک قیمع تالاقم

 و «درک تباث ار یدعبود یاهکبش لدم دنچ يدنبسايقم یاهدح سیدمه
 هب اهلدم نیا یارب ار ینارحب یاهامن یضعب ةدش هدزسدح ریداقم تسناوت

 :هنومن ناونعهب .دنک تبا تقد

 دندرک یسررب ار یعلضشش ًةکبش یور نویسالوکرپ یدنبسایقم دح اهنآ ۱

 روط هب--(دوب هدرک تباث البق فونریمسا والسیناتسا ار سیدمه ییادروان)
 .دندرک جاتنتسا لماک روطهب ار ینارحب یاهامن :صخشم

 تکرح کی ریسم زرم یلاتکرف دعب هک دوب هدز سدح وربلدنم ۱۹۸۲ رد ۲

 نویس اب یاهطیر یزارقرب اب او عوضوم نا اهنآ enol ۴/۳ یتواب
 .دندرک تباث

 هب نادکیزیف ود البق هک ار ینوارب تکرح Gly «عطقم یاهامن» ریداقم اهنآ ۳

 9 یدک جاتنتسا تقد هب دندوب هدز سدح ؟ نووک و " هیتئالپود یاهمان

 ماهلا کی و هدیدپ کی
 .دنتسنادیم ههد کی یط نادلامتحا نیرتراذگریثأت ار مارش ددوا اهیلیخ

 تایضایر رد * شودرا شویال و انآ زیاوج :زا دناترابع درک تفایرد هک یزیاوج
 apple ۲۰۰۲ رد یلک یشهوژپ ةزیاج ۰۲۶۰۱ رد ۲ملیس ople ۰۱۹۹۶ رد

 تیوضع هب ۲۶۰۸ لاس رد وا .۲۰۰۶ رد ایلوپ ple و ۲۰۰۳ رد هراکناوپ

 ۲۰۶۶ زدلیف ناشن هک نرو نیلهدنو .دش باختنا دئوس مولع یتنطلس یمداکآ

 دوخ نید .تسا هدش اطعا نادلامتحا کی هب هک تسا یزدلیف ناشن نیلوا وا

 قلعت زین اهنآ هب هزیاج نيا» :تفگو درک ادا مارش و رلال شناراکمه هب تبسن ار
 لاس لهچ ریز] ینس طرش هک ماهدوب یسک اهنت اهنآ نایم رد طقف نم و دراد

 .«ماهتشاد ار [ زالیف تفایرد یارب

 هک ره .دنام نتورف و مارآ نانچمه مارش ,یللملانیب تاهجوت نيا همه اب
 نادقف هکلب بوخ نادیضایر کی نادقف طقف هن ار وا گرم .تخانشیم ار وا

 ار شیاههدیا و دوب روبص هراومه هک دنادیم میهن و نابرهم رایسب یناسنا
 .تشاذگیم نایم رد نارگید اب هنادنمتواخس
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۳۵ 

 *قطنم زا راشرس یربمت
  

iF polرب نیلوا زا "نلاد ناو کربد یاهشالت نمی هب دنله تسپ ةرادا  
 .درک ییامنور «تسا نادقطنم و نادیضایر کی یامیس هب شقنم هک دوخ

 gabe نای سوتربخا نزتیئول ام یلم ةغبان هب یاهدرتسگ حطس رد اههناسر

 دح رس ات هشيمه زا رتاسر ,ناشیا یادص و ؛دنتخادرب (۱۹۶۶-۱۸۸۱)

 .رآ .نآ نیزو مانزور رد " کورب زوک یدور ٌةلاقم رد وا ندرب شرع هب و سیدقت
 .تشاد کاوژپ " دلبسلدنه .یس

 ربمت یور لومرف .تسا هدنام یقاب نانچمه لاّوس کی «یرایسب یارب اما

 او ۵ ۷ به

 رد هتفهن زار و زمر هب یراک هک دشاب رتهب دیاش .بوخ ؟تسا ینعم هچ هب

 یگلاس تسیود تشادیمارگ نشج لاسما راعش .میشاب هتشادن ینف یاهلومرف
 نیا هک مولعم اجک زا اما ؛تسا «ملع یوداح» ,ثدنله مولع یتنطلس یمداکآ

galeدیاین رد بآ زا "هایس یوداج . 

 ۲ثلا قش درط لصا

 نيا هک ربمت نیا یور یقطنم لومرف یارب [ندش یقلت هایس یوداج] نيا اما
 نیا هچنآ .دوب دهاوخ سوسفا ٌةيام .تسا هداتفا اهیدنله نابز رس رب اهزور
 .کیسالک قطنم مهم لصا کی یفن دهدیم ناشن هصالخ روطهب لومرف
 ناتساب راگزور زا هک ,لصا نيا .تسا رتوارب طسوت ONG go ab لصا ینعی

 نآ ضیقن ای و 4 دوخ اي A BIS a hla دیوگیم .تسا هدش هتخانش
 OSE قشدرط هک دینک هجوت .تسا رارقرب («2» یروص روطهب اب «4 هن»)

 دیوگیم هکلب ؛دوشیم ققحم قش ود نیا زا کیمادک مینادیم ام هک دیوگیمن
 یهیدب و ررضیب لصا نيا .دوشیم ققحم قش ود نيا زا یکی لوصالایلع
 رد .درک عانتما نآ شریذپ زا ناوتیم یتخس هب رهاظ رد و ؛دسریم رظن هب

Dirk van Dalen 2. Luitzen Egbertus Jan Brouwer1.  

3. Rudy Kousbroek 4. NRC Handelsblad 

5. Royal Dutch Academy of Sciences KNAW 

magic L black magic .¥مسموش و هناهاوخدب فادها تهج رد وداج یعون هجا . 

The Law of the Excluded Middle7.  

 * ماتنب ناف ناهوی

 روپعراز حلاصدمحم ٌةهمجرت

  

 نانادقطنم .مییوگب ربمت یور یاهدامن صوصخ رد هملک دنچ تسین دب نمض

 بروم طخ نآ و ؛دنربیم راکهب هرازگ کی "رابتعا نداد ناشن یارب ار [> دامن

 نداد ناشن ینعی] دوریم راکهب مکح نیا ضیقن نداد ناشن یارب مه کچوک

 -ب یضیقت دامن نامه ابر مگح نیا ضقن ارچ اما .[درزگ کی ربتعا مدع
 الومعم .میهد ماجنا یرتقیمع واکودنک دیاب هلأسم نيا حیضوت یارب ؟میسیونیمن
 .دنراد یقیمع ةنيمزسپ تایضایر دننامه «قطنم رد هداس یاهدامن

 کیسالک یاهرازگ قطنم
 .تسا هدوب رتوارب ییوجشناد نامز رد هک نانچ نآ ,قطنم هب یهاگن ادتبا
 تاناحتما رتفد رد وا هب طوبرم لخدم دناوتیم دهاوخب (SSI ميزادنایم

 قباوس تبث یارب یهباشم رتفد زا مه زونه ام ؛دنیبب ار مادرتسمآ هاگشناد
 شیپ رتعیرس دیهد هزاجا .(مینکیم هدافتسا اههماننایاپ ٌةيعافد و اهناحتما

 رد اهلالدتسا زا یرایسب هک مینادیم نویقاور و وطسرا نامز زا یتح .میورب

 ریظن یمیهافم ؛دننکیم ریس یساسا میهافم زا یکجوک هعومجم شوحو لوح

 عوضوم نيارد سکره .(> ,یفن) «هن» و (۷ ,لصف) aly (A wake) «و»
 نآ نارفاسم هب یهاگن و دوش یدنله راطق کی راوس تسا یفاک .دراد کش

 قطنم تایرشن نیرتدنناوخرپ "زتیاپسا و "ورتم ناگیار یاههمانزور .دزادنیب

 یقطنم یاهوگلا دروم رد همه اهنآ یوکودوس یاهلزاپ !دنتسه هرایس نیا رد
 اما ؛دشاب هتشاد 4 اي 2 مقر کی دیاب عبرم نيا» هکنیا ریظن ییاهوگلا ؛دنتسه

 یاهدامن زا هدافتسا اب ار نيا رگا .«تسا  سپ ؛دشاب 2 دناوتیمن مقر نیا

Metro1 2. . validity 3. Spits 



۳۶ 

 «13» و «دراد ار 2 مقر عبرم نيا» ةرازگ یاج هب ار «4» و میسیونب ربمت یور

 :تشاد میهاوخ .میهد رارق «دراد ار ۷ مقر عبرم نيا» ةرازگ یاج هب ار

 (دوشیم هجیتن ۸ و ۸۷ ظ تامدتم زا 7)

 هتخانش شیپ اهنرق زا .«کیسالک یاهرازگ قطنم» ,یدعاوق نینچ یضابر ماظن
 (۱۸۴۷ لاس هب هدشرشتنم) "رکفت نیناوق باتک رد "لوب جروج .تسا هدش

 یعون تقیقح رد یلوب ربج .درک نودم یربج نابز هب ابیز یلکش هب ار ماظن نیا
 شیپ .تسا (؟قداص") ۱و (بذاک) ۰ قدص شزراود اب ییودود باسح
 وا .دوب هدش ماجنا ستینبیال طسوت یهباشم راک ۰۱۷۶۰ لاس یلاوح رد نآزا

 ییودود ٌهبساحم اب ار یقطنم رابتعا دناوتب هک دوب یاهبساحم نیشام یایور رد
 دندش مکاح امش یاههنایار رب یلوب نیناوق ۱۹۵۰ لاس زا .دعب یدنح .دیامزایب

AV B,7A|=B, 

 اههمانزور یملع یاههمیمض هک ییاهزیچ ةمه مغریلع ؛نیناوق نيا مهزونهو

 .دنامکاح اههنایار رب .دنیوگیم یموتناوک ةبساحم نیون یاهشور صوصخ رد

 مهم لصا هس

 رد یلوب ربج نیداینب لصا ای نوناق هس .ميزادرپیم «مهم لوصا» نآ هب لاح

 لصا .دنتسه یتنس قطنم لصا هس زا یدیدج یضایر یاهتروص تقیقح

 :تسا نیا لوا

 ۸ - 4۸ ۳ ینامهنیا لصا

 مدآ یتح .تسا نامه نياو ۱-۱ و ۰ > * :تسین یبیجع زیج نیا

 .همادا رد .دادن رارق داقتنا فده ار لصا نيا زگره مه رثوارب لثم ییوجهزیتس

 نیمود هب الف اما ؛دید میهاوخ ار لصا نيا زا زیگناتفگش و دیدج یریبعت
 :میزادرپیم قطنم کیسالک لصا

A(AATA) Fyasts عانتما لصا 

 مه و دشاب قداص مه نامز کی رد دناوتیمن هرازگ کی دیوگیم لصا نیا

 لفاحم رد هک ییاههمزمز یخرب مغریلع «لصا نيا هک دسریم رظن هب .بذاک
 زیگنارب شلاج .(دراد یتیاکح دوخ و) دروخیم شوگ هب ینافرع و یکیتکلاید

 .تخاتن لصا نيا هب هاگچیه مه رتوارب :عقاولایف و ؛تسین زاسهلأسم و

 القتسم اهنآ رد قطنم هک زین یرگید یاهگنهرف رد ضقانت عانتما لصا

 دصناپ لاس یلاوح رد ؛نیج رد "یتسیئوم تنس Ses ؛دراد دومن تسا هدیلاب

 :دنکیم ریرقت "وگوتفگ دعاوق زا یکی تروصب ار لصا نيا .دالیم زا لبق
 .دوشب عفترم دیاب و تسین هتفریذپ وگوتفگ نیفرط [یارآ] نایم رد ضقانت

George Boole 2. Laws of Thought 3. The Law of Identity1.  

The Law of Non-Contradiction4.  

 یزوم طسوت هک تسا ینیچ یفسلف US S, (moism | mohism) مسیئوم ۵

 (تسا هدرکیم یگدنز یدالیم ۳٩۱ ات ۴۷۰ یاهلاس یلاوح رد هک 210 ۲2۸ ای 0۶[2)

 (03دعنهصنع) سویسوفنک نیتآ اب یدج ضراعت رد بتکم نیا یارآ .دش هتشاذگ ناینب

 (Spring زیئاپ و راهب رود رد بتکم ود نیا یدج بیقر و دوب gt (Taoism) نیئآ

(and Autumn Periodیورگنوناق رانکرد بتکم هس نیا .نیج ندمت  (Legalism) 

 ةتسبلد مسیئوم زا یاهقرف .دنوشیم بوسحم نارود نآ رد نیچ یفسلف بتاکم نیرتمهم
 (Gongsun گنال ناسگنگ هقرف نيا ةرهج نیرتمهم .دوب یقطنم یاهامعم لح و قطنم

(Longمستسا . 

conversation6.  

 FL ۰۱۷ لاس «یضایر رشن

 مه نیا زا شیپ .تسا یعیبط ًالماک نادقطنم کی یارب یگنهرف یاهراذگ

 دیدیم یگنهرف دونشوتفگرد یدج فرط کی مشچ هب ار نیچ ستین بیال
 .درک هیصوت نیچ اب یبهذم طابترا هب ار مر یروتارپما (هنارسدوخ) یتح و

 هحص زین .میدید ار نآ رتشیپ هک ءام مهم لصا نیموس رب مسیئوم تنس
 :دراذگیم

 AVA7AA ثلاث نش درط لصا

 هتشاد " شزرا ۸ رگا .دراد ۱ شزرا هشیمه بکرم ةرازگ نيا لوب رظن زا
 رد ییودود] عمج لامعا اب نیاربانب و تشاد دهاوخ ۱ شزرا 4 .دشاب

 ۱ شزرا ۸ مه رگا .تشاد دهاوخ ۱ شزرا یلصف بیکرت نیا .[لوب ربج
 نایم رد یموس ةنيزگ .دباییم هلصیف یهباشم قیرط هب ارجام دشاب هتشاد ار

 نیفرط .دراد وگوتفگ یوس هب ور رتشیب یتسیئوم ریبعت مه اجنیا رد .تسین

 ودب رد هچ رگا .دننک "باختنا ار ۸ اي 4 یاههرازگزا یکی دیاب وگوتفگ کی
 cs میهاوخ زاب هتکن نيا هب .تسا تسرد اهنآ زا کیمادک هک دننادن رما

 .تسا هدوب هشقانم دروم ناتساب نانوی نارود زا مهم لصا نیموس نیا
 کوکشم .دنتسه هدنیآ ةرابرد هک ییاههرازگ دروم رد ار لصا نیا وطسرا دوخ
 ای قداص زونه .داد دهاوخ خر ییایرد گنج کی ادرف هکنيا .تسنادیم

 .دشاب نیعتم اربج هدنیآ هکنیا رگم ,تسین بذاک
 ةرابرد نوگانوگ یاهحرط ابو اههزادنا رد ینانوی یاهربمت عاونا ,نمض رد

 :تسا دوجوم وطسرا

       
 رد .دنراد یمارگ ار دوخ نانادقطنم هنوگج هک دننادیم مه رگید یاهگنهرف

 هک) انیس نبا گرزب میکح زا یاهزات یاهربمت مه زونه مالسا ناهج رسارس
 نیاهج رگا دوشیم رشتنم (تسا هتسیزیس یدالیم ۰*۱۳ لاس یلاوح رد

 :ار وا یقطنم یاهیروآون ات دننکیم لیلجت ار وا یکشزپ یاهیروآون رتشیب اهربمت

  

    
1. choose 



 ماتنب ناف ناهوی/قطنم زا راشرس یربمت

 !یریذپتابثا ات قدص زا :رثوارب داقتنا
 از ریتعم focal کی یدنله ریمت ننآ هگنیا ةدوب :دچ 4 ۷ برق ای رتوارب لگن

 ناشن ار ناشیا اب هلداجم و نارگید یار زا یداقتنا هکلب دنکیمن یدنبتروص

 نمجنا سیئر «آ مورتسوا ناف سنیرف هکنانچ .تسا هجوت بلاج الماک .دهدیم
 هتفرگ مارآ نآ رد رثوارب هک " موکیرالب ناتسروگرد یمسارم رد راب کی ,یتنطلس

 هتفرگ رارق تالداجم زا ینالوط یخیرات یور رب ربق گنس نيا» :تفگ تسا

 یاح Pz wl) حور رد JLS 5 مامت ,نایاقآ و اهمناخ OF oc‘ هب هک تسا

 وا یباجیا «یدوهش» هاگدید زا ثلا قش درط دروم رد رتوارب دیدرت اما .«دراد

 تسا ینادیضایر شنم زا هدمآرب نیا .تفرگ تأشن یضایر قدص دروم رد

 نیا قبط .دنکیم تابا یتخاس روطهب ار اهنآ تافص و دزاسیم ار ایشا هک
 یسور نایرگتخاس یارآ زا اما .دش حیرصت ۱۹۲۹ رد گنیتیه طسوت هک رظن

 ناوتیم ار بکرم یاههرازگ یاهناهرب .دیآیمرب مه فورگوملوک ریظن رصاعم
 یارب [هدیا] نیا :اگریناس اپنآ رتهداس یاههفلوم یاهناهرب زا دنمماظن روطهب

 یفطع بیکرت کی یارب یناهرب .دوریم راکهب نینچ ,یلوب یساسا میهافم
 یارب یکی و 4 یارب اهنآ زا یکی هک تسا ناهرب تفج کی لماش 4 7

 یناهرب ای ۸ یارب یناهرب ۸ ۷ 7 یلصف بیکرت کی یارب یناهرب .تسا 7

 رتقیقد نایب هب ای تسا 4 رب یاهیدر WA ةبلاس یارب یناهرب و ,تسا 13 یارب

 .دنک لیدبت راکشآ ضقانت یارب یناهرب هب ار 4 یارب ناهرب ره هک " یرثوم شور
 .دوشیم نیداهن رییفت کی شوختسد ثلاث قش درط لصا یرقت نياربانب

 تسا *ریذپتابثا اي یضایر ةرازگره هک دیوگیم لصا نيا .دیدج ریبعت نيارد

 .تسا طلغ تقیقح رد و ؛تسین عافد لباق فرح نیا هتبلا .*ریذپلاطبا ای و

 .تسا تایضایر فرع ۲«تیمامتان» هک مینادیم لدوگ ۱٩۳۱ یایاضق زا

 نیضعب :اههعومجم ًلیرظن اب ةیلاأ هیناسع لومحم یاهفپ jb زا یرایسب رد

 اههیرظن نيا هک ضرف نیااب هتبلا) ریذپتابثا هن و دنتسه ریذپلاطبا هن اههرازگ
 لاح هب ات وطسرا نامز زا نادقطنم نیرتگرزب ار لدوگ تروک .(دنتسه راگزاس
 هک تسا یربمت «تسا هدش وا بیصن هک یربمت اهنت همه نيا اب ؛دننادیم

 :دش پاچ شیرتا شتطو رد نارادنویسکلک یارب دودحم تروصهب

  

OSTERREICH €0.55 

 صوصخ هب .تسین قلطم هجوچیه هب رثوارب دقن و داریا مه زاب همه نیا اب
 درط رب ینتبم لالدتسا یضایر یاههاگتسد زا یرایسب رد هک دریذپیم وا هک

 روطهب و دیار هدایس یفاک ةزادنا هب هکنآ طرش هب ,تسا هتفریذپ تلا قش

 لصا نيا میمعت وا ؛دیقع هب اما .دنشاب هتشاد یهانتم یراتخاس رگا ,صاخ

 .تسا هشقانم لباق یهانتمان یاهراتخاس هب

3. Blaricum 1. provability 2. Frits van Oostrom 

4. effective method 5. provable 6. refutable 7. incompleteness 

۳۷ 

 ؟مینزیم فرح زیچ کی ٌةرابرد مه زونه ايآ
 درط لصا هجوتم قوف داقتنا هک دیوش ضرتعم هلصافالب تسا نکمم امش
 .تسا هداد حر یساسا رییغت کی اجنیا رد نوچ .تسین کیسالک ثلاث قش

 رتوارب «نیاربانب .مينکیم تبحص یریذپتابا زا .قدص زا تبحص یاج هبو

 رییغت ار تاصتخم وا ؛دنکیمن عازن ,شدوخ تاصتخم رد ,کیسالک قطنم اب
gal yy ASE cul walaیخیزات لیامت روآدایو دناشتماددگ یلعسار قیامت  

 زا یرایسب ةقالع دروم تسا نکمم و ؛تسا لهاست و حماست هب اهیدنله
 ؛تسا قحم قدص صوصخ رد کیسالک قطنم .دشاب مه یاهفرح نانادقطنم

 وجهزیتس امش رگا .تسا قحم یریذپتابثا صوصخ رد مه رتوارب لباقم رد و
 یاهیریگمضوم یضعم اب دیاب ؛دنکیم درد اوعد یارب ناترس نانچمه و دیتسه
 یفسلف "«یریذپقیقحت» ناوریپ یخرب .دینک مرن هجنپوتسد مه کیژولوتدیا

 ۲ لوقعم ریبعت اهنت «یریذپقیقحت رتیلکروطهب ای «یریذپتابثا هک دنتسه یعدم

 رد هک دوشیم انعم زا یهت یماظن کیسالک قطنم .نیاربانب .تسا قدص زا

 رد اما .«تسا تسرد شدوخ ةشتآ ود ناراداوه یار ًافرص» تلاح نیرتهب

 یفسلف یاسیلک .دراد روهشم نارادفرط یخرب یریذپقیقحت هچ رگا ,تیعقاو

 .تسا [کیسالک یاسیلک اب سایق رد] یرتکچوک

 یتخاس نیزگیاج :یدوهش قطنم

dos SIنارکید قطنم رآ هاقتنآ قرض مه زاب .دشاب تسرد مه اهنیا : 

 هحوت لباق هزادنا نيا ات ار رثوارب هاگدید هچنآ .تسین یملع تلیضف لیلد
 تبسن وا یلک هاگدید سپ رد هک تسا یباجیا عضوم نآ اقیقح رد دنکیم

 هتخانش یدوهش قطنم مان هب زورما هک یماظن .دنکیم دنلب رس تایضایر هب

 هارمه هب ار نیناوق زا یماظن ,یقطنم میهافم |یناهرب ای] یتابثا ریبعت .دوشیم
 ضقانت عانتما لصا ًالثم .دزیمآی ممه رد ار ییابیز و یراگزاس هک دراد دوخ

 هتشاد ۸ یارب یناهرب مه تسین نکمم هک ینعم نيا هب .تسا رارقرب نانچمه
 .تسا -(4۸ -:4) یارب یناهرب دوخ رما نياو ؛نآ یاب یلاطبا مه و میشاب
 ؟ یناهرب ةيرظن ٌةزات یوبوگنر کی اب زین رگید دیفم لوصا زا یرایسب هوالعهب

 لح یارب زاین دروم تاجاتنتسا همه ,صاخ روطهب .دنتسه رارقرب نانچمه

 شرم)رآ ٌیام دناوتیم نیا و دنتسه حیحص زین یدوهش روطهب امش یوکودوس
 دتفایم قافتا هک یزیچ .دیدرگیمرب هناخ هب راطق اب هک یتقو دشاب امش رطاخ
 یضعب ؛«دنوشیم میسقت» یعاونا هب لالدتسا کیسالک لوصا هک تسا نیا

 شور ابیز لاثم کی .دنتسین یضعب و دنتسه رارقرب یدوهش روطهب اهنآ زا

 ضورف اب ار 7.4 ناوتیم کیسالک قطنم رد .تسا *«فلخ ناهرب» روهشم

 درف رظن زا لومعم یوگلا نيا .درک تابثا al زا ضقانت نتفرگ هجیتن و ۸
 عون کی لاح نیع رد کیسالک قطنم اما ؛تسا لاکشا زا یلاخ ًالماک ارگدوهش

 ضقانت نتفرگ هجیتن و 2/۸ ضرف اب ۸ ةرازگ تابثا :دراد مه رتزیمآزار یوگلا

 «یریذپلاطبا لاطبا» :تسین لوبق لباق یدوهش روطهب مود شور نيا .نآ زا
 نیا اما ؛دنکیم تابثا ار یزیچ شور نيا هتبلا .تسین یباجیا ناهرب کی دوخ
 نایارگدوهش هکیلاح رد .تسا ۸-7 نامه اي 4 فعاضم ضقن افرص زیج

 تسپ ls} 4 cpoldery sobs 59 1c.) cpolder solutiony ox یلصا ریبعت ۱

 .م.دوشیم هتفگ .دنوشیم تشک یدنبدس اب هک یلحاس
4. proof-theoretic 2. verificationism 3. sensible 

5. proof by contradiction



۳۸ 

 .دننکیم در ؛تسا ربتعم کیسالک قطنم رد هکار ۸و ۸ :رازگود یزرامه

 .دننادیم مود ٌةرازگ زا رتفیعض ار لوا ؛رازگ اهنآ یلک روطهب

 تاعالطا هب ناهرب زا

 یاهشور هب ار یدوهش قطنم هک تسا هدمآ دوجوهب ناکما نيا نامز رورم هب
 رانکرد اهشور نيا هک ؛مینکریبعت ,ناهرب موهفم زا هدافتسا اب ًافرص هو یدیدج
 راکمه «"ثب تروا .دننکیم راکشآ ام یارب ار یبلاج تاکن رتوارب یلصا ریبعت
 یاهلدم ًةلیسوهب ار ییارگدوهش ۰۱۹۵۰ ٌةهد رد مادرتسمآ هاگشناد رد رثوارب

 هک یروطهب .درک ریبعت .دایز هب مک زا "تاعالطا شیازفا لحارم یتخانشانعم
 روط هب اپ ,نادیضایر کی .دنوشیم ریبعت دنیارف نيا لحارم رد هشيمه اههرازگ

 تاعالطا جیردتهب دوریم شیپ لحارم نيا رد هچ ره ءاسانش لعاف کی ماع

 زیمآتملاسم یتسیزمه کی دهاش بیترت نیدب و ؛دروآیم تسدهب ار یرتشیب

 هک .تاعالطا دشر یاهدنیارف ٌةلحرم نیرخآ رد .میتسه یقطنم ماظن ود نیب

 رد اما .تسا راوقرب کیسالک قطنم .دنتسه دوجوم تاعالطا مه اهثآ رد

 قطنم نیناوق یخرب ,میراد رارق اهنآ رد یگدنز لوط رد ام هک ,یتامدقم لحارم

 یاهاحرم رد ا ۸4 ضیقن هک دیهدهزاجا.دنشابن ررقرب تسا نکمم کیسالک
 ًةلحرم چیه :تسا هدش در هلحرم نيا زا شیپ 4 هک مینادب قداص لدم زا

 قش درط هک مینیبیم یگداسهب ریبعت نيا تحت .دنکیمن Gale | ۸ یرتینغ

 ود اب تاعالطا ةداس رایسب لدم کی .دش دهاوخ در یلک تلاح رد ثلاث

 و میرادن ار ۸4 زونه نآ رد هک نیزاغآ ًةالحرم کی ؛دیریگب رظن رد ار هلحرم
 :میراد ار ۸ نآ رد هک ینایاپ الحرم کی

O A 

2 & / 

Jy! dey yaیمک هک یریرقت یانبم رب اما .تسیین رارقرب ضرف قبط 4  
 ةلحرم رد ام هک ارچ ؛تسین رارقرب مه A Gad ,میداد هئارا ضیقن زا لبق

 لوا ٌةلحرم رد ۸ ۷ 74 یلصف بیکرت «نیاربانب .میروآیم تسدهب ار ۸ مود

 .تسیین رارقرب

 یلک روطهب و ثب یسانشانعم رد .تسا مزال اجنیا رد یجنسهتکن یردق

 رارقرب 4» یتیعقوم رد هکنیا نتفگ نیب یفیرظ توافت ,یدوهش قطنم رد

 هک .دراد دوجو «تسا رارقرب 4 ضیقن» تیعقوم نآ رد هکنيا نتفگو «تسین

 «بروم طخ» کی اب رثوارب داقتنا .دیدید ربمت یور رب ار نآ امش تقیقح رد

  

 داقتنا نیا .تسا هدش یدنبتروص «تسا «هن» فیعض یفن ةدنيامن هک کحوک

 یتح رما نیا .تسا هدشن یدنبتروص :ییارگدوهش دوخ یوق یفن اب

 و دنادیم ضقانتم ار ثلاث قش درط یوق یفن رثوارب هکنانج ؛تسا نکممان

 :تسا ربتعم یدوهش تروصهب ریز لصا نیاربانب

7A)بسا ۷  

 ثلا قش درط نامه «یفن ود ینعی وشح کی فذح اب لصا نیا ایآ اما

 کیسالک لصا میدید نيا زا شیپ هکنانچ :اما دسریم رظن هب نینچ ؟تسین

 قطنم رد 4 و 4] زیامت ...تسا ربتعمان یدوهش ظاحل زا هم4 ءب 4

 تسانعم نيا هب ۸4 :تسا تیر لباق ثب یاهلدم رد یگداسهب ً[یدوهش

1. Evert Beth 2. information 

  ۰۱۷ Sle ely ptsةرامش ۲

 دوشیم قداص 4 نآ رد هک دراد دوجو یدعب یاهلحرم ,هلحرم ره یارب هک

 هلحرم نیمه رد ۸ هک تسین نآ یانعم هب نيا اما .(«تسا عوقولایمتح 4»)

 امش لباقم رد یسک هج هک دینادب امش تسا نکمم .تسا قداص الاح نیمه و

 ۱ةلحرم رد لاثم یارب .«دیشاب هدشن یفرعم مه هب زونه» اما تسا هداتسیا
 .تسین ۸ اما تسا قداص ۸-7 ,لبق ریوصت زا

 هچنآ یرایسب یارب .میسریم اهشور قارتفا مهم ًةطقن کی هب اجنیا رد

 رب هار «نارگید رظن رد اما ؛تساهضیقن اب ریذپانلمحت یزاب یعون دمآ رتشیپ
 کیسالک قطنم رد هک یفیطل تاژیامت زا هک دوشیم هدوشگ ینیون رکفت ةویش
 هک دسریم. هنافصنم رظن هب ,لاح ره رد .درادیمرب هدرپ «تسا هدنام لوفغم

 رد "یتخاس لالدتسا زا فیرظ و راگزاس یفیصوت یدوهش قطنم مییوگب

 روظنمهب یدوهش قطنم .دنکیم مهارف هبساحم و تاعالطا ,ناهرب زا یرتسب
 یحارط نآ ندنار هیشاح هب و رایعم یقطنم هاگیاج زا کیسالک قطنم ندز رانک
 ناز ooh و تایضایر یئایم رد ]ب دوش هاگیلج لاح رخ رد اما تسا دن
 نارود رد رتوارب بصعتم ناوریپ یضعب هکنانچ هاگیاج نيا .تسا هدرک ادیپ
 یسرد یاهباتک یخرب هکنانچ لاح نیع رد .تسین عیسو هدنراد تسود دیدج

 ار ییارگدوهش هک ییاهباتک نآ هج ؛تسین دودحم مه دنهدیم ناشن قطنم

 «دروخ تسکش هک یبالقنا» ٌهباثم هب نآ زا هک ییاهنآ ay دنراذگیم لوفغم

 .دننکیم دای

 یدونشوتفگ یاهیزاب 3 ییارگدوهش :دراد همادا ناتساد

 یاراد ضحم یاهناهرب و تایضایر ینابم اب یهارمه رد ًالومعم ییارگدوهش
 اما .دراذگیمن یقاب یراگزاسان و یرشب فعض یارب ییاج «ینیمزارف ِتقد
 یلوبقم الماک وحنهب ميئاوتیم ام و دنراد ار دوخ یلماکت ریس اههدیا و راکا

 راگزور هب هک میهد رارق یتوافتم رایسب یقطنم تنس ٌةمادا رد ار رثوارب یاهراک

 تقیقح رد و ,هثحابم و "دونشوتفگ یقطنم یاهوگلا ینعی ؛دسریم ناتساب

 رهاظ هکنانچ .ناهرب .دشاب تایضایر یارب روخرد یزادنامشچ نیا دیاش
 شالت هکلب ؛تسین " «وگوتفگ کی هدنهدنایاپ» .دننکیم رکف مدرم زا یرایسب

 یناهذالا oe طابترا یرارقرب و نارگید یارب بلطم کی chal uk ییاغ

 اهیزاب و جاجتحا تهج رد یشخرچ ام یقطنم لوصا ناتساد نیاربانب .تسا
 .دنکیم ادیپ

 ؟ هسسشترول لواپ یتاملآ نادقطنم طسوت شخرع نیا ۱۹۵۰ هد طساوارد

 ام ةرمزور تالماعت و تاثحابم رد یقطنم لوصا زا ییانبم یوجتسج رد هک
oeیلصا یقطنم لامعا هک دوب نيا وا هجوت لباق ةديا .دش ماجنا  abyو» » 

 Bb) yo طقف هن .دننک افیا ار «تیعضو ةدنهدريیغت» شقن دنناوتیم «هن» و

Syنم دیناوتیم امش .منکیم عافد ۸4۷ 13 زا نم یتقو ."هثحابم رد هکلب  
 .منک عافد [ زا اي 4 زا] کیمادک زا رخآ رد هک منک باختنا هک دینکریزگان ار

 ؛دراذگیم نآ یعدم یور شیپ ار " باختنا کی یلصف بیکرت ره نیاربانب

 نآ دقتنم یور شیپ ار باختنا کی زین یفطع بیکرت ره هباشم روطهب و
 ,نیاربانب .تسا نآ ةفلوم ود ره هب مزتلم یفطع بیکرت یعدم نوچ :دراذگیم
 یریسفت و ؛دوشیم زاغآ نآ دقتنم و هرازگ کی یعدم نیب یجاجتحا یزاب کی
 دنکیم نییبت ۲«ایوپ» باذج راتفر کی رد هلصافالب .دش هئارا نالا نیمه هک

constructive reasoning 2. dialogue1.  

3. conversation stopper 4. Paul Lorenzen 5. discussion 

6. choice 7. dynamic



 ماتنب ناف ناهوی/قطنم زا راشرس یربمت

 رد .دننکیم راتفر هباشم روطهب لصف و فطع «یروص رظنم کی زا ارچ هک

 یتوافتم نانکیزاب طسوت هک دنتسه یناسکی باختنا اي لمع اهنیا تقیقح

 نیموس ًةلیسوهب یبلاج تالماعت دونشوتفگ کی رد .هوالعهب .دنوشیم ماجنا

 شقن رییفت کی رگلمع نا .دوشیم ماجنا یقطنم یفن ینعی یلوب ربج رگلمع
 .تقیقح رد .سکعهب و .تسا 4 هب هلمح 24 زا عافد :دوشیم ثعاب ار

 یتخانش درواتسد نیرتیساسا «یرگید یاج رد دوخ نداد رارق» تیلباق

 نیفرط نایم لوقعم لماعت راتخاس قطنم ,قیرط نيا هب .دوشیم دادملق یرشب
 .دنکیم نییبت ار وگوتفگ

 یعدم رگا دنادیم ربتعم ار یقطنم جاتنتسا کی نستنرول ریبعت نيا اب

 رجنم هک یزاب یارب یشور ینعی :دشاب هتشاد "درب یژتارتسا کی نآ ةجیتن
 لاثم کی هب اجنیا رد .دوش جاتنتسا نآ تامدتم عفادم ره ربارب رد وا درب هب

 یسک لباقم رد یتقو .ميزادرپیم وکودوس ییادتبا نیناوق رب ینتبم هداس

 .دینکیم عافد 12 ةجیتن زا .دنکیم عافد ۵ و ۸۷ 3 تامدقم زا هک

 .دنک باختنا هک دینکیم روبجم ار وا و دینکیم هلمح یلصف بیکرت هب ادتبا

 .دشاب ۸ وا باختنا رگا و ؛دیربیم ار یزاب امش هک دشاب 2 وا خساپ رگا
 تیعقوم رد ار دوخ وا نوچ .دینکیم هلمح 4 هب هدوسآ لایخ اب امش هاگنآ
 A 4 :تسا هداد رارق وگوتفگ کی رد «ندوب ضقانتم دوخ» روآمرش

 یژتارتسا نيا زا رتهدیچیپ رایسب تسا نکمم درب یمومع یاهیژتارتسا هتبلا

 اپشیپ يياناوت هجوچیه هب قفوم لالدتسا تارا ,دشاب هچ ره :دنشاب هداس
 .تسسیث یاهداتفا

 ...میتسه نآ کت هب نانچمه ام هتسا نیم ریمت اب عوضوم یا طاتر
 درط لصا «یزاب نابز هب ریبعت نيا رد هک تسا نیا درک هدهاشم نستنرول هچنآ
 درادن یلک یژتارتسا کی هب یزاین 4 ۷ 7 عفادم .تسین لوبقم SE قش

 ربتعم یاههرازگ تقیقح رد .دربب ات دنک باختنا ار کیمادک دیوگب وا هب هک

 دوجو درب یزتارتسا اهنآ یارب نستنرول یدونشوتفگ یاهیزاب رد هک یقطنم
 دیاب هچ رگا !دنتسه رتوارب یدوهش قطنم ربتعم یاههرازگ نامه اقیقد .دراد

 قطنم اب هک دناهدش ادیپ یدونشوتفگ یاهیزاب یخرب ,نمض نيا رد هک تفگ
 ییاهدنور رد تقیقح رد اهیزاب ریاس اب اهنآ توافت و دنراد قابطنا کیسالک

Culنيا اهیزاب نيا رد هثحابم دعاوق .دناهدش هفاضا یروتسد روطهب هک  

 دوخ ٌةيلوا باختنا رد ًدعب هک دهدیم یلصف بیکرت کی عفادم هب ار ناکما

 قطنم هک یلاح رد تسا رتهناقداص یدوهش قطنم ,نیاربانب .دنک رظندیدجت

 .دهدیم حیجرت ار یلوا حوضوهب نستنرول .رتکیدزن یرشب راتفر هب کیسالک

 هک راب کی .مدوب یناوج رایداتسا هک ینامز .تسا یتبیهرپ ناسنا عقاو هب وا

 بلاق سرت زا دوب کیدزن .مدش هارمه وا اب نگنینورگ هاگشناد رد راهن یاب

 .منک یهت

 اهیزاب لحو قطنم

 رثکادح نآ شقن و تسا هتشاد تایضایر ینابم رد یکدنا ریثأت نستنرول راک
 یلک روطهب ۲ «جاجتحا ًةيرظن» یارب یماهلا عبنم هکنيا هب تسا هدوب دودحم

 هک هدیا نيا اما .تسا ییارگدوهش یردام نیمزرس هک دنله رد یتح .دشاب

 یتح و ؛تسا هدنام یاچ هب دنروخیم هرگ مه هب یعیبط روطهب اهیزاب و قطنم
 هدمآرب اجنیا رد یساسا ریثأت .دنکیم ادیپ دومن رتشیب رایسب اهزور نيا رد

1. winning strategy 2. argumentation theory 

۳۹ 

 ةتشر کی .تسا (دوشیم هدناوخ هنایار مولع یهاگ هک) کیتامروفنا ملع زا
 و تاعالطا لماش یاهدنیارف ةعلاطم یارب ییانیم زونه قطنم نآ رد هک نیداينب
 شقن هب هجوت اب هکنانچ ,نآ دیدج یانعم رد هبساحم و .دنکیم مهارف هبساحم

hes!هک تساهتدم «دینادیم دوخ یگدنزرد تنرتنیا و  Go Soیشخب  

 لماعت کی هکلب ؛تسین یوزنم ةبساحم هاگتسد کی رد یلوب یاهرادم زا

 «اهلماع» زا یگرزب یاههکبش رد هک تسا یتاعالطا یاهدنیارف نیب هدیچیپ
 [en هدرتسگ

 زا اهنآ رتشیب هک تسا ییاههبنج دجاو کیتامروفنا ملع اب طابترا نيا

 ؛اهیزاب هصرع رد .نیا زا شیب یتح و دنوریم شیپ کیسالک قطنم قیرط
 .عوضوم نیا هظحالم یارب !دنارذگیم ار دوخ نارود نیرتهب ثلا قش درط

 :میسرب رثوارب نارصاعم زا یکی هب و میدرگرب بقع هب نامز رد هک دیهد هزاجا

 یاههعومجم ٌةيرظن ناراذگناینب زا یکی هک !وامرست تسنرا یناملآ نادیضایر
 عورش یارب تیعقوم نیرتهب» :دوب دنمهقالع Spe cyl ay ولمرست .تسا دیدج

 رد .(دنراد یعیسو قیالع نماد گرزب نانادیضایر) «؟تسیچ جنرطش یزاب
pj ned glans VAYتسا روهشم وا مان هب الاح هک درک تابثا ار . Soo 

 رد هک «تخاب» و «درب» نکمم ٌةجیتن ود اب نکیزاب ود نایم یهانتم یزاب

 نکیزاب ود زا یکی .دبای همتاخ هلحرم یهانتم دادعت رد دیاب یزاب رود ره نآ
 هیضق نیا یارب یباذج یضایر ناهرب اجنیا رد .دشاب هتشاد درب یژتارتسا دیاب
 :میهدیم هئارا

 71 نکیزاب و دماجنایم لوط هب هلحرم کی اهنت یزاب هک دینک ضرف»
 یوتارتسا نیاربانب و) دنکیم هدنرب ار وا هک دراد یتکرح زآ ای هاگنآ .دنکیم عورش
 تاکرح "همه هکنیا اب .(تسا «یشخبیزوریپ تکرح نینچ باختنا» وا درب

 یژتارتسا کی 7 نکیزاب تروصنیا رد و ؛دوشیم  تخاب هب رجنم یزاغآ
 لوط هب هلحرم ود یزاب هک مه یتقو یارب .(«ربب و نامب رظتنم») دراد درب
 هدانگجورش نکیزاب ای .مينکیم رارکت ار هدشارا لالدتسا طقف دماجنایم

 یزتارتسا کی نآ رد هک دریگیم رارق یتیعقوم رد نآ ماجنا اب هک دراد یتکرح

 وا یاهتکرح همه ای دراد یزاب لک رد درب یزتارتسا کی نیلربانب و دراد درب

 دراد درب یهتارتسا کی رگید نکیزاب نآ رد هک دش دنهاوخ یتیعقوم هب یهتنم

 بیترت نیمه هب و ؛دراد یزاب لک رد درب یژتارتسا کی مود نکیزاب نیاربانب و

 .«رن یئالوط یاهیزاب یارب

 متیروگلا کی نتشون یارب ناوتیم یتح ار لالدتسا یشمطخ نیا
 ار یهانتم یزاب کی رد نکمم تاکرح ةمه تخرد هک تفرگراکهب یکیناکم

 نيا .دراد درب یزتارتسا نکیزاب مادک هک دنکیم صخشم هرگ هب هرگو دیامیپیم
 هدافتسا اب ار اهیزاب هزورما هک تسا یرتهدیچیپ یاهشور ةمه یانبم متیروگلا
 «یزاب ارف» کی زا یتروص اهشور نیا یحارط ؛دننکیم لصفولح هنایار زا
 نیرتمهم زا یکی تخیرتسام رد ام 1161/1106 یدنله هورگ هک تسا

 .تسا نآ یللملانیب نانکیزاب

 نيا رد ولمرست هيضف .یواسن ینعی هدراد مه یموس هجیتن جنرطش هتبلا

 نکیزاب ای و دراد درب یتارتسا کی نانکیزاب زا یکی اپ هک دیوگیم تلاح
 دربیم هشيمه وا دنکیم نیمضت هک دراد «نتخابن یعتارتسا» کی رگید

 "ویا سکام ناهج جنرطش یدنله نامرهق ار مکح نيا .دنکیم یواسم ای

 نرق کی ًایرقت ینعی ,نامز نآ زا .درک فشک هرابود ۱۹۲۹ رد ًالقتسم
 یارب تلاح ود نیا زا کیمادک هک مینادیمن زونه ام ,ولمرست مکح زا دعب

1. Ernst Zermelo 2. Max Euwe 



fo 

 ناوتب هک تسا نآ زا رتگرزب جنرطش یزاب لماک تخرد :تسا رارقرب جنرطش

 یهانتم ثلا قش درط یتح .ینعم نيا هب و درک وجتسج ار نآ رسارس
 شرامش هتبلا .دوشیمن لعفلاب شناد هب رجنم اموزل هک تسا لآهدیا کی
 یاهتخت یزاب یار ًیخا .تسا هدش عورش جنرطش یارب تعاس سوکعم

Senلاس ۱۵ «تسا یدنله "«لپسماد» ییاکیرما لداعم یعون هب هک  

 یژتارتسا کی هدننکعورش نکیزاب :تسا هداد ار ولمرست حساپ هنایار موادم راک
 .دراد نتخابن

 یروحم شقن .دنک رکف ولمرست لالدتسا Ob HL > wat یسک رگا

 .دوب دهاوخ نشور ,لصا نيا ییابیز و تردق یتسار هب و .تلا قش درط

 یاب .دناهدوب یهانتم رظن دروم یاهیزاب :دنرادن یضارتعا نایارگدوهش هتبلا

uly jlرد ار خن رس نيا ام و ؛دوشیم رتساسح تعرس هب لئاسم ,یهانتمان  

 کیمداکآ هزوح کی زا بلغا یقطنم یاهمت .میريگیم یپ رگید یاههنیمز
 هزادنا نيا ات هک تساهنآ لزنم هب لزنم جوک نیمه و دنوریم رگید ٌ؛زوح هب

 .دنکیم ناشبادج

 اهیزاب ةيرظن و اههعومجم ةيرظن ,نیعتمان یاهیزاب
 .دوشیم هدیمان " نیعتم .دراد درب یژتارتسا نکیزاب ود زا یکی نآ رد هک یایزاب
 ةيرظن ینابم رد تسرد .هداس لاّوس نيا اب ؟دنتسه نیعتم اهیزاب ٌةمه ایآ

 دناهدش ادیپ نیعتمان یهانتمان یاهیزاب زا ییاهلاثم .میریگیم رارق اههعومجم

 ضورفم اههعومجم یارب درف هک یایضایر لوصا هب ًاقیمع اهنآ راتخاس اما

 ,نیاربانب .روهشم "«باختنا عوضوم لصا» هب هژیوهب .تسا هتسباو دریگیم
 ندوب نیعتم هکنيا نآ و دش هداد یساسا رییغت کی داهنشيپ ۱۹۶۰ هد رد

demتروصهب ناوتیم ار "نیعت عوضوم لصا نيا .میریگب لصا ار اهیزاب  
 ییابیز یضایر جیانن نا ست رد اما ؛درک یقلت «تسا ربتعم ثلا قش درط»

 اههعومجم ٌةيرظن هک دراد دوجو یعامجا هزورما .دنزانیم لعنراهچ هک دنتسه
 :هک دراد دوحو دروم نیا رد یعامجا رتمک اما .دراد زاین یدیدح لوصا هب

Spel plusهتفگ تسا نکمم .لاح ره رد .تسا هنیزگ کی اهنت نیعت لصا و  

 .دنتسه یمهم ماهلا عبنم اهیزاب اجنیا رد هک دوش
 لومعم یداصتقا یانعم رد * اهیزاب یرظن زونه اههعومجم ٌةيرظن اما

ilدرب زا رتارف ,نکیزاب کی هک ار یرتهدیچیپ تاحیجرت ریخا ٌهنیمز .تسین  
 رد .دهدیم حیضوت دریگیم رظن رد یزاب کی ةجيتن هب تبسن «تخاب و

 بختنم یاهیزتارتسا نیب هک ییآ «اهلداعت» رب اهیزاب یضایر ٌةیرظن .اتسار نیا
 دمآرد دناوتیمن سک چیه اهنآ رد هک ؛دنکیم دیکأت دوشیم رارقرب نکیزاب
 یردق *«ابیز نهذ کب» ریخا ملیف .دهد شیازفا هفرطکی فارحنا اب ار دوخ
 یناب کیژارت یگدنز ؛رابرد یدایز رادقم و دیوگیم لداعت ةيرظن نيا ةرابرد

 یارو رد ار نانکیزاب نیب لماعت شن یاهلداعت .عقاو رد ."شنن ناج نآ یلصا

 راتفر و هنایارگعقاو یداصتقا ٌةعلاطم یارب و دهدیم حیضوت ولمرست بوچراچ
 نیب یشخبرمث طباور ,رتینغ ؛زوح نیا رد یتح اما .تسا یرورض یعامتجا
 تالماعت» ناونعهب عقاوم یضعب رد هک دروآیمرب رس اههعومجم ٌةهيرظن و قطنم
 .دنوشیم یفرعم ۲" «دنمشوه

1. Checkers 2. Damspel 3. determined 

4. Axiom of Choice 5. Axiom of Determinacy 
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 ۲ ةرانش ۰۱۷ لاس :یضایر رشت

 ةزوح نیا رد یتح اما .مياهدش رود یلیخ دوخ ربمت زا هک دسریم رظن هب

 یژولوپوت رد دیدرتیب هک رگید یرتوارب .مینکیم دروخرب رتوارب هب زاب مه رتعیسو
 ناونعهب متسیب نرق رد هک تسا تایضایر زا یاهخاش یژولوپوت ؛تسا ماگشیپ
 رتوارب ترهش ٌهدمع .دمآ دوجوهب ییاضف یاهراتخاس ٌةعلاطم عون نیرتدرجم

 و یساسا هجيتن کی .تسوا "تباث ٌهطقن ٌهیضق هب یکتم نانادیضایر دزن رد
 همه هک دیوگیم هیضق نيا .زیگناناجیه یاهدربراکز ا یعیسو فیط اب نیداینب
 :دنتسه «تباث طاقن» یاراد بسانم کیژولوپوت یاهاضف یور رب هتسویپ عباوت

 ةيرظن یاهلداعتالاح .تسا 2 دوخ /(۵) عباترادقم اهنآ رد هک » لثم یطاقن
 هکنانچ و دنیآیم رد بآ زا مه هب طبترم رایسب کیژولوپوت تباث طاقن و اهیزاب
 هجیتن رثوارب ٌيضق زا اهیزاب ةيرظن زا یمهم یایاضق .داد ناشن نامیون نوفناج

 یاهنایارگدوهش تیدودحم چیه دوخ ٌةيضق تابثا رد رتوارب اضق زا .دنوشیم
 ةيضق «مینک تبحص رتحیرص میهاوخب رگا .تقیقح رد و تسا هدرکن لامعا
 ةرابرد ثحب) تسا تابثا لباقریغ یتح هنایارگدوهش هاگدید زا تباث ٌهطقن

 درط هیلع رتوارب هچ رگا ,نیابانب .(...دراد همادا نانچمه نآ یتخاس یاهلداعم
 .تسی هناگیب نآ باکترا هانگ اب اما درکیم هظعوم تلا قش

 یزاب یطخ ربج و لباقتم ٌةبساحم ,قطنم
 «کیتامروفنا ملع ,کیسالک قطنم ,یرنارب ییرگدوهش زا ام یئالوط تیاکح
 دوخ یاهتنا رد رگید زیگناناجیه جیپ کی اهیزاب ةيرظن و اههعومجم ٌهیرظن
 یقاب دیدج یاهتریصب یارب یعبنم ناونعهب هشيمه تلا قش درط .دراد
 دوخ ُةیلوا میهافم هب ادتبا رد ام «یراج تاقیقحت زرم هب ندیسر یارب .دنامیم
 و دونشوتفگ هاهیزاب رد .میدرگیم زاب تسا ثحب لحم مه زونه هک قطنم

 ار یاهدیچیپ دنیارف و تسا یلصا عوضوم ,رفن دنچ ای ود نیب لماعت جاجتحا
 ةیلوا ریبعت تروص نیا رد اما .ددنویپیم عوقوهب نامز لوط رد هک دنکیم قلخ

 4 یاهیزابریز زا یکی یارب یباختنا ناونعهب «17 ای 4» یلصف بیکرت زا ام
 ماجنا ؟ «یلک روطهب» زاغآ رد دیاب باختنا نآ نوچ .دسریم رظن هب رثوم 7

 هج اهباختنا نيا زا مادک ره رثا رد هک مینادیمن چیه ام هک یماگنه رد ؛دوش

 یقطنم تروص کی هک تسا هدش داهنشيپ لیلد نیمه هب .داد دهاوخ یور

 یزاوم روطهب ود ره 7 و 4 تلاح نيا رد .دوش هفاضا مه باختنا زا رگید

 تبون ره رد دناوتیم دنزب باختنا هب تسد دیاب هک ینکیزاب و دنوشیم یزاب

 زا کیمادک رد یدعب تکرح هک دریگب میمصت ۳ «یعضوم روطهب» دوخ یزاب

 یزیچ نامه روآدایریخأت اب باختنا نيا .دوش ماجنا [3 اي ۸4 ینعی] یزاب ود
 اب زین و کیسالک قطنم یارب نستنرول یاهدونشوتفگ رد رتشیپ هک تسا
 فورعم لاثم کی .میدید نیج یتسیئوم تنس رد «یخیرات ینیبشوخ یردق

 هک تسه یشور جنرطش رد .دوشیم هتفرگ جنرطش زا ,هدش فشک اررکم و
 یژتارتسا مان هب هک یشور .دینک تیذا ار "رشیف یباب یردق نآ اب دیناوتیم امش
 :دوشیم هتخانش *«تک یپک»

 "هرهم اب ار یکی ؛دیهدیم ماجنا هباشم روطهب ار جنرطش یزاب ود امش»
 ؛دنک زاغآ دیفس هرهم اب رشیف هک دیهدب هزاجا .دایس هرهم اب ار یرگید و دیفس
 دینامب رظتنم و دینک دیلقت دوخ دیفس هرهم اب رگید یزاب رد ار وا تکرح هاگنآ

1. fixed point theorem 2. globally 3. locally 

 هک جنرطش یدنلسیا-ییاکیرمآ گرزب داتسا ؛(۱۹۴۳-۲۰۰۸) ظ0احادوت ۲زعط ۴

 .م.دوب ناهج نامرهق نیمهدزای
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 ماتنب ناف ناهوی/قطنم زا راشرس یربمت

 حساپ نيا دعب .دهد حساپ امش تکرح هب هایس درهم اب ات دینک روبجم ار وا و
 یزاب کی زا دیناوتیم هک دیتسه ینکیزاب امش) دینک یپک رگید یزاب رد ار

 یزاب ود ره تروص نیا رد .دیهد همادا بیترت نیمه هب ؛(دیورب رگید یزاب هب
 ار یزاب ود نآ زا یکی دیاب امش و تشاد دهاوخ ار تاکرح زا یناسکی هتشر

 .«(دینک یواسم ود ره رد ای) دیربب

 ۱۹۷۰ لاس یلاوح رد ۸ + 13 ۲«یزاوم یلصف بیکرت» رظانتم موهفم
 و " سالب ساردنآ ییاکیرمآ نادیضایر طسوت دیدج یقطنم لمع کی ناونعهب

 «میدید رتشیپ هکنانچ .دش یفرعم نستنرول یاهدونشوتفگ یور رب هعلاطم اب

 بیکرت ٌةبلوا یاهباختنا همه یارب اترورض کبسالک تلاث قش درط ؛اهیزاب رد
 رد هدننکعورش نکیزاب .تسین رارقرب ۷ یلصف

4 ۷ 4 

 هتشاد یتسرد باختنا ,عورش نامه رد دیاب درب یژتارتسا کی نتشاد یارب

 شاد هناگادج روطهب ۸ اي ۸۸ یارب درب یتارتسا کی دیاب ,یلبتب و دشاب
 تسیین رارقرب نیعتمان یاهیزاب رد هک تسا یزیچ نامه ًاقیقد نيا اما .دشاب
 هبیوچیه هب تک یپک لالدتسا ام .(میریگب ضرغ ار نیت لصا ام هگنيا رگم)
 :یلک تلاح رد هک دهدیم ناشن نیاربانب و دشاب نیعتم یزاب هک دنکیمن ضرف
 یتطنم لصا

A+-7A 

 «لباقتم» ای «ریخأت اب» باختنا رگید نایب هب !تسا ربتعم یتیدودحم چیه نودب

 رتینغ ناهج اب ناهگان ,طیارش نیا رد .دراد دوجو یفلتخم زاجم یاههنیزگ
 یتادهاشم .میوشیم هجاوم دوخ صتخم نیناوق اب یقطنم لامعا زا یدیدج

 هسیاقم رد یرتشیب یاهرگلمع اب ءاهیزاب ربج زا یرتینغ تروصهب نیا هیبش
 یاهشالت .تسا هدش یهتنم .یدوهش ای کیسالک قطنم یاهرگلمع دادعت اب

 ماجنا "یکسماربآ نوسماس و "راریژ زویا-ناژ طسوت ریخا یاهلاس رد یمهم
 هدش مولعم ؛نیاربانب acl ییافوکش لاح رد نانجمه هنیمز نياو کنمنا هتک

 یاهراتفر ةرابرد یمومع یابیز ةيرظن کی زا یاهشوگ اهنت یلوب ربج هک تسا

 :تسا هدیجیب لباقتم

 .ددعتم نالماع نیب لوقعم یلماعت ناونعهب قطنم دیدح ٌةرظنم نيا

 دیدج یناعم اما .دننک مضه ار نآ نایهاگشناد رتشیب هک تسا نآ زا رتلاکیدار

 .میدرک زاغآ اهنآ اب ار دوخ ناتساد ام هک قطنم کیسالک لوصا هب یبلاج

 رد هزادنا نیمه هب اما میدید ثلا قش درط دروم رد ار رما نيا .دهدیم

 قداص زین ینامهنیا ٌةیلوا لصا ریظن یسوسحمان و یلومعم لوصا دروم
 هک دیآیمرب تک یپک :دعاق نيا A= A ؛داتفا اپشیپ لصا زا .تسا

Sse GA»لماعت یارب یدیلک ناهگان نیا و «هدب ماجنا نم ی رد ار  

 ثلاث قش درط ناداقن و ناعفادم نیب یاهنهک یاهلادج زادنامشچ نیا .دوشیم

 و + و ۷ نیب زیمت اب .تسا هدش خوسنم یدح ات نونکا هک تسا هتخیگنارب

 هجرد کی «بیقر یاهقطنم» صوصخ رد هشقانم لک ءاهیزاب رگید یاهرگلمع

 .دوشیم رتاگنررپ

Jean-Yves Girard1 3. . parallel disjunction 2. Andreas Blass 

4. Samson Abramsky 

۴۱ 

 ؟ربمت یرس کی
 ربمت .تسین لماک ربمت نيا یحارط رد دنله تسپ راک هک تسا نشور رایسب
 .دهنیم جرا تسا کیسالک قطنم اب یتفلاخم رگناشن هک ار یلومرف ًافرص رتوارب
 نوناق کی تروصهب مه ار یباجیا USS مکتسد هک تسا لوقعم رظن هب

 :مینک هفاضا یدوهش ربتعم

  

 یربمت اب هک دوبیم ربمت هس زا بکرم یرس کی اهنيا همه زا رتباذج اما

 :دوش متخ اهیزاب رب ینتبم تلا قش درط دیدج ریبعت هب شقنم

  

 .منکیم راذگاو تسپ سیورس هب لیم لامک اب ار اهربمت نیا شزرا نییعت

 ؛تفگ ناوتیم ثلاث قش درط و رثوارب دروم رد هک تسا یزیچ همه ابیرقت نيا
 .هن اب

 یرازگساپس

 یاههیصوت زین و هلاقم نیا یفرعم رطاخ هب ریشدرا دمحم رتکد زا مجرتم
 .تسا رازگساپس هلاقم لصا اب همجرت تقباطم زا دعب ناشیا دنمشزرا

ak OK OK OK OK 

e Johan van Benthem, “A stamp full of logic”, De Gids, March 

2008, pp. 191-205 

SK “De Gids”تسا نابزیدنله یبدا ٌهیرشن . 

 یسراف هب یضایر رشن رد پاچ یارب هدنسیون لابقتسا نسح و هزاجا اب هلاقم نيا

 .تسا هدش همحرت

 دنله ,مادرتسمآ هاگشناد ,ماتنب ناف ناهوپ *

johan@science.uva.nl



 alc 4 ش زومآ

  ۰۲ GL AV Jl gly ptیصص ۴۹:۴۲

 بحاصم نیسحمالغ یمارگ داتسا داب هب

 "روشک ییوجشناد یضایر تاقباسم هب یهاگن
 * یقحای .ر دادماب

 ربج :مود شخب

aw 
 نیدرورف) مشش ةقباسم زا ربج مود لاّوس هراتشون نيا ؛دیزگرب ةلاسم نیتسخن
 .تسا (ناهفصا هاگشناد ۷

 ریذپضیوعت ودهبود و 10 > 70 ییاهسیرتام 4 ۰.۰.۰۸4۲ 4۱ دینک ضرف ۱

 ۰۸۱۸۸۷ ۰۰۰ رب *  دینکتباث 770 < ۲۳ رگا ۰۷۵: ۸۸۲ > * هک یروط هب دنشاب

 هب .میهدیم هئارا ۵ میسقت ile کی یور اهسیرتام یاب ار ناهرب .لح
 اب .تسا یهیدب مکح ناهرب 7 ۱ رگا .مينکیم لمع 70 یور ارقتسا

 ار نآ ؛تسا رازقرب 9۳ زا رتمک برم زا یاهسیرتام یارب مکح هک ضرف نیا
 دینک هجوت ادتبا روظنم نیا یارب .مینکیم تباث 10 ةبترم زا یاهسیرتام یارب
 423 jl Jl .AY = © 1,5 r := rank(A\) < dimker Ay هک

 هک اجنآ زا 6 :> 107 ۸۱ دیهد رارق .) < ۴۳ هک ميبايیمرد یجوپمبتر

 ادروان (۱ < : < *) اه: تحت 1 .دنوشیم [ضیوع] اجهباج اه:
 تشون ناوتیم باشت کی لامعا زا سپ ؛ییارانب .دوب دهاوخ

B 0 
  ۱اب

۱ ° 

 9 GLE Mim-—r)xr(A) By=° bt Bee Mm—r(A) al رد هک

olla Dy €M,(A)دنکیم باجیا هک 7 < ۳ میراد ۱ < < ۷ ره  

 اه: دنوشیم اجهباج (۱ < ۶ < ) اهشب هک اجنآ زا < 2 < ۱

 دینک رادید قافتا هب وچ !نارای
 دینک رایسب دای تسود ز هک دیاب

 مه هب دیشونب راوگشوخ ٌهداب نوچ
 ادینکر اسنوگن .دسر ام هبوچ تبون

 مایخ

 ؛ارقتسا ضرف زا ءاذل .دوب دنهاوخ نینج زین ۵(۲) رد (۱ < ۶ < 7)

 یازاهب هک دنکیم باجیا دوخ ٌةبونهب هک Dy...Dn = * هک میبايیمرد

CE Mim—r)xr(A) 9 BE Min-r(A) aye oe gle tl 
 میشاب هتشاد

 ۸۲ ۰۰۰ ۸م ۱ )+( 0

 رگید یوس زا

4۱ ( °) ۰ (**) 
‘ ۱ 

 هک مینیبیم (*») و (*) زا یناسهب

Ay Ay ۰ ۰ = Ay(Ay 8 »An—\An) Seg 
oO 

 رویرهش) مهن ةقباسم زا ربج لوا لاّس ,راتشون نيا ةديزگر سم نیمود
 .تسا (ملعم تیبرت هاگشناد ۴

 ابترم هک دشاب یلوا ددع نیرتکجوک و یهانتم هورگ کی 6 دینک ضرف ۲
Gیهورگریز 6 زا » صخاش اب هورگریز ره هک دینک تباث .دنکیم داع ار  

still Ol flag 



 یقحای .ر دادماب/روشک ییوجشناد یضایر تاقباسم هب یهاگن

 یهورگریز 17 دینک ضرف .مینکیم لمع فلخ ناهرب هب .تسخن شور .لح

 نآ رد هک «|62| > pH | هک یروطهب تسین لامرن هک دشاپ  صخاش اب 6 زا

 یوضع ,هجیتن رد .درامشیم ار ۵ ةبترم هک تسا یلوا ددع نیرتکچوک »
 هک یروطهب تسا دوجوم و ع 06 دننام

 . ۱۳۲-1 9۰: 6 AH} FHو -: 9 -> 1

 7 ۵ 16] < |27 | < || میرد,نینچمه ۰5| < || هک تسا نشور
 باجیا هطبار نيا .(لل 0۱16| > || > ۱۶| تروصنیا ریغ رد ایز
 هک مينکیم اعدا ,لاح .تسا ضقانت هک ,لآ 0۱ 16 < آل < 15 دنکیم
 دشاب لوا یددع 4 میریگ بلطم نيا ةظحالم یارب ۰7۱/۱77 06| > »

 ر 6۱ اذل و | ددع و .هجتن رد .درامشیم ار ۱۲۱/۱۶ ۳۱16| هک
 » ریز » < 4 < ۱1۱/۱ 0۶| میریگیم هجیتن اجنیا زا .درامشیم
 ,رگید یوس زا .درامشیم ار |62| هک تسا یلوا ددع نیرتکچوک

۳ > |A|p=|G |۳7 0 (2 IG, 
  ۱۰۱ < ۱7/۱ 2 ۱ 

 hla g = hk یربارب دینک ضرف لاح .1 > 0 دنکیم باجیا هک

 تشون ناوتیم .دشاب رارقرب ۸ 6 11 و 6 1 یاهوضع

H9 = Ahk = (H") =H". 

cele 

G=G* =(HK)* = H*k* = H9K = KK = K, 

 .دسریم تابثا هب فلخ ناهرب اب مکح ,بیترت نيا هب .تسا ضقانت هک

 » نآ رد هک .دشاب  صخاش اب 6 زا یهورگریز 17 دینک ضرف .مود شور
Singمينکيم اهدا تسخن وراحشیب 2 ارس هک هتسا یلوا دغ نیت  

gH SI 2 ¢ H SIS۱ < ۶ < و - ۱ هک ع ]۷ ره یازاهب 2 . 

 STEN نوچ یددع نیرتکچوک دینک ضرف .هدرک لمع فلخ ناهرب هب
 x ¢  هجیتن رد .27) ع 7 هک یروطهب دشاب دوحوم .۱ < < ۲-۱

 میراد 7 > 0۲0 (2) و ۰ > || دیهد رارق ۰۱ < ۶ < ژ ره یازاهب

 ار ۵ ٌهبترم هک تسا یلوا ددع نیرتکچوک » و ژ < ۸ هک اجنآ زا
 نوچ یدادعا .هجیتن رد .تسین ریذپشخب رب هک ميبايیمرد .درامشیم

 اب 7 > و + ۲ هک یروطهب دندوجوم ۰ < ۲ < ژ طرش اب 7, 6

 تشون ناوتیم om = ord (x) Sel 4 هجوت
e=z™ = gt = (g/)Iz", 

 yails Sa” € HIN.) CH یلو .(27 )۷۵:۳ ع 7 دنکیم باجیا هک

 هک ۱ < 3 < -  ۱ ره یازاهب 2 9 7 نیاربانب ۰ < 7 < ژ اریز تسا
 .میدرک اعدا هک تسا نامه

JIEدینک ضرف .هدرک لمع فلخ ناهرب هب هرابود .مکح ناهرب یارب  

 ”ghg 2 77 هک یروطهب دنشاب دوجوم 6 7 و ه ع 6 دننام ییاهوضع

 باجیا ءالاب یاعدا هارمه هب دوخ ةبونهب هک و ۶ 1 میروآیم تسدهب نیا زا

 زا .۱ < ۶ < م - ۱ طرش اب ۶ ع ]۷ ره یازاهب 9* # 17 هک دنکیم

rr 

 ریغ رد ریز ۱ < 8 < < -  ۱ هاگره و77 و وث 77 ,رگید یوس
 هجیتن نآ زا هک و = git! hl © 7 نوچ یوضع یازاهب تروصنیا

A ayy۱ < - < - ۱ ایز تسا ضقاتت هک و" * > ۷ ع . 

 .دنتسه 11 پچ زیامتم ةعومجممه م 9۳۱17 و ... 917 هل ,نیاربانب

 هجیتن رد
G = 
  (۰ول... ,1 > 

 هک میریگیم هجیتن 9 # 17 نوچ .هباشم روطهب .و» > 997۱ میریگ
 نیا و .دنتسه 11 پچ زیامتم ةعومجممه ۱۸۷ و... ول لل
 دنکیم بناچیا

0 = 
‘H}.رب 9۱۰  

Jiاجنآ زا و ۱ < ۲ < - ۱ نوج یددع یازاهب و77 > و7  

 و > وا 97۱ رگید یوس زا. 7 دننام یوضع یازاهب و - ۰

 .9 > ۱ دنکیم باجیا نيا .و < و۳00 میروآیم تسندهب نآ ارگ

 6 لامرن هورگریز کی 17 نیاربانب .تسا ضقانت هک ,و < 77 هجیتن رد و
cal 

 نآ رد هک ,دشاب » صخاش اب 6 زا یهورگریز 7 دینک ضرف .موس شور
 ضرف نینچمه .درامشیم ار 6 ٌةبترم هک تسا یلوا ددع نیرتکچوک

L 1Sهب انب هک ,دشاب 67 رد 1 پچ یاههعومجممه ةمه ةعومجم رگناشن  

 اب ار 7و : 1 -+ ار تشاگن ,و 6 6 ره یازاهب .تسا وضع  یاراد ضرف
 الپسوهب 1. رب ۲ «,نخس رگید هب .مينکیم فیرعت 7ر(717) > 77*0 ةطباض
 (9 6 0) اه7و هک دید ناوتیم یناسآهب .دنکیم لمع Ce تمس زا برض

 ةطباض اب هدش فیرعت ,۵ : 6 < S(L) 2۶ گرم یهورگ یتخیرکی کی
G9) = Tyنآر د هک .دنهدیم تسدهب  S(L)یاهتشگیاج مامت هورگرگناشن  

 هک هنوگنامه ءاجنیا رد) .|ّ > » ایز تسا تخیرکی کر اب هک تسا
 (.تسا نا شااهبترم هک .تسا  ةجرد زا نراقتم هورگرگناشن Sp eee موسرم

 مکح iH = K 82) gol ناشن اب . :> 16۲ ۵ [ 7 هک تسا نشور

 GLK lag یارب یتخیرکی ةيضق نیتسخن ربانب .ميناسریم تابثا هب ار

 یوس زا .0/16||! دنکیم باجیا هک .تسا تخیرکی گر, زا یهورگریز اب

Sooیاههدنرامش زا ,نینچمه .درامشیم ار ۵ ةبترم [00/16| هدنرامش ره  

 هک تسا یلوا ددع نیرتکچوک 2 اریز درامشیم ار 6۶| هک تسا و اهنت »!
 نکممان یمود .(0/16| - ۱ ای 0/16| - م اذ .درامشیم ار 0 ٌةبترم

 10 /1| > » > 6/10 | نیاربانب .0/1| > 6/1 | > » اریز تسا
 نیا .1< <  اریز 7 > 3« هجیتن رد .|لل| > || دنکیم باجیا هک

 .دناسریم نایاپ هب ار ناهرپ

 Sey ,لاثم ناونعهب) اولاگ ةيرظن زا درادناتسا یاهرازگ رب انب .مراهج شور

(T.W. Hungerford ;! Algebra oS ,3 Proposition V.2.169  

 نيا هب هجوت اب .(121 (16/17) 2 6 هک یروطهب دندوجوم EC K نادیم
 1ظ60د6ح ۷۰۵۰5 .ک ر) اولاگ هی رظن زا رگید درادناتسا ةيضق ود و .بلطم

(T.W. Hungerford ;! Algebra ols ;| Corollary V.3.15 , 

 .مینک تباث ار ريز مکح تسا یفاک

 



۴۴ 

 یروط هب دشاب 7 نادیم زا یعیسوت 6 دینک ضرف .هلأسم تاضورفم تحت
F CK $\.Gal(K/E) = GSیروطهب دشاب 7 نادیم زا یعیسوت  

 .تسا لامرن 7 یور ۳ تروص نیا رد ۰[ : ۲] -> 2 هک

 یور 1 نوچ یوضع ره هک دینک هجوت تسخن ,بلطم نیا تابثا یارب

 هب EB یور 3 وضع ره لامینیم یاهلمجدنچ ینعی .تسا ریدپییادج 7

 .تساولاگ ل یور 16 اریز .دوشیم هیزجت زیامتم یطخ لماوع برضاصاح
 هیلوا وضع ٌةيضق هب انب اذل و .تسا 10 یهانتم ریذپییادج عیسوت کی 17 ,نیاربانب

(T.W. Hungerford ;| Algebra tS,» Proposition V.6.15) 

 was FF > [(6) هک یروطهب تسا دوجوم 0 6 ۳ نوج یوضع

 دننام هشیر کی یاراد هک دشاب ریذپانلیوحت یاهلمجدنچ کی و < تا]
h(a)2[0] کی یازاهب  € cul F = E(a) yo shهک میریگیم هجیتن  

 E oy Ky h(a) ع ۳ ع 26 ریز تسا 1 لومشم و ةدنفاکش نادیم
 هک دینک هجوت .تسا ,لامرت اذل و .اولاگ

deg (9) = [E(h(a)) : E] < [E(a) : E] = p 

 هیزجت یطخ لماوع برضلصاح هب F(a) Gy 9 میهد ناشن دیاب
 رد و زا یاهشیر / و 0(۶) دینک ضرف هروظنم نیا یارب .دوشیم

Glasیفاک .تسا 7 لومشم میدید هک هنوگنامه هک دشاب 8 ةدنفاکش  

 هک دینک هجوت ؛روظنم نیا یارب .8 6 F = Ela) S میهد ناشن تسا

deg(g) < p(8) > « اریز [8(۳) : ۲] <  ° = g(h(a))9  

 نیرتکچوک » اریز [ (0) : ] > ۱ ميريگیم هجیتن اجنیا زا .(0) < ۳

 رارقرب نيا و ؛[0(۳) : 0||]2] و درامشیم ار ۱6| هک تسا یلوا ددع
 رد .22] (76/) دم ۵ هک ارچ [26: 8 > |6| و 6 اریز تسا
 تسا یاهجیتن نامه هک tel Jey Egy ۳ اذل و :8 ع ۳ .هجیتن

 مهدزاود ةقباسم زا ربج مشش لاوس ,راتشون نيا ةدیزگرب الأسم نیموس
 .تسا (نالیگ هاگشناد ۰۱۳۶۷ نیدرورف)

 ةلداعم زیامتم ةشير ود ۵6 و هب هاگره ۲

x’ xP 
Vert [+++ 5° 

۳۱ p! 

 و ۵ 4+ 8 <5A—B AS ds Gls wel (p ۲ و تسا لوا یددع و)

 .دنتسه ایوگریغ یدادعا ۸

 نوج یاهلمجدنج کی یاههشیر و ۵ هک تسا نشور .لح

Diy cee ew oe mp?ما + واع + 2  < f(z) 

4S tenیاهلمجدنچ  ,سپ .تسا ریذپانلیوحت (0 رب نیاتشنزیآ رایعم رب انب  

 .ميناسریم تابثا هب فلخ ناهرب یش هب ار مکح .تسا () یور /3و « لامینیم
 use F(B+r) = f(a) > ۰ میراد 8-۰ > 7 < (۵ میریگ ؛دنبا

 یلو .دشابیم .دنا) رد شییاوض هک f(a +7( یاهلمجدنچ ةشير کی 8
 .2(۴))2(1 + ۲) هجیتن رد .تسا () یور / لامینیم یاهلمجدنج 2(7)

 ۲3رامش :۱۷ لاس :یضایر رهن

 .دناهجردمه و نیکت ییاهباهلمجدنج 762 + ۲) و [(3) یود ره نوچ

 dea Q),..-Qp Slams yo f(z +r) = f(z) میروآیم تسدهب

 .دوب دهاوخ نینج زین 0۱ + 7,۰۰۰, 6م + ۲ «دنشاب (27) > * یاههشیر

 مشابه دی هیون

 (هب +۲) +۰۰۰ + (هم +) > ۵۱ +۰۰۰4 هرم حچ 0۲ > ۰

 دشت )۳ سا 9

= aq = راز 

paisمیهاوخیم هک تسا ینامه هک. - 0 > ۲ 2 02 ءاذل .تسا . 

 .-](8-۳) > [(0) > ۰ میراد.+۵ > 7 ع 60 دینکضرف ,لاح

 .دنا(2 رد شییارض هک (۲ - *) یاهلمجدنچ ةشير کی 0 «ینعی

 ,هجیتن رد .تسا (0) یور /3 لامینیم یاهلمجدنج 2(7) یلو .دشابیم
 ییاهیاهلمجدنج -7(7 - 2) و 2(7) یود ره نوج .2(1)| - ۲( - 2)
 ار 2 رگا :اذل .-() - 2) > f(z) تشاد میهاوخ .دناهجردمه و نیکت

 دنکیم باجیا هک -(2/۲) > (0/۲) میروآیم تسدهب .ميريگب ۲

fl) wa fle) =هکنیا ضرفاب هک تسا ریذپ شخب -  (2/۷) رب  
 Sot B=r EQ ,نیاربانب .تسا ضقانت رد تسا ریدپانلیوحت (2)

 .تسام بولطم ٌهجیتن نامه

 تشون ناوتیم .3/,0 > * ,ینشور هب .0 > ۲ ع 4 دینک ضرف سپس
 هک 27 0(۲/:) یاهلمجدنچ ةشير کی ۵ ,هجیتن رد .۳/0(7) > ](0)

 هک ل (7)| ۶ (۴/2:) میروآیم تسدهب «هرابود .دشابیم .دنا(لرد شییارض

 ,دناهجردمه و نیکت ییاهیاهلمجدنچ 27 ۳(۶/:) و () یود ره نوچ al زا
 :داد صیخشت ناوتیم تلاح ود .۳/8(27۲) > 2(۶) هک ميبايیمرد

(ii), > > (i)رد ۶ -> ۷/۳ یراذگیاج اب هاگنآ >  « رگا ۲ < «  

f(a)۲ < 0۵ رگا .۷۲(7) > ۰ میروآیم تسدهب 3 (2/2) = / 

 Qy (2:) یریذانلیوحت اب نيا هک تسا ریذپشخب ۶ رب () هاگن
 یور +/7 لامینیم یاهلمجدنچ 7# - ۶ هاگنآ ./۶ 2 6۵ رگا و .دراد ضقانت

sald Q(2) هک ميبايیمرد ل(۷/2) > * هب هجوت اب ءاجنیازا .دوب  | - tl 
y8 قاب ریذپلیوست 87 تور ۳ دنکیم پایا نیل  taal yt hays 

 تسدهب کسر ) > 2(۶) رد ت 2 ۳-1۷ یراذگیاج اب 7 < « رگا

 یور ۱/۳ لامینیم یاهلمجدنچ 2۲ +7 هجیتن رد .1۷(۶/-7) > * میروآیم

 ن +۱۴2) هک ميبايیمرد ,(7-1۷) = * هب هجوت اب .دش دهاوخ 62

 .تسا ضقانت هرابود هک ,دشاب ریدپلیوحت 60 یور ۶ دنکیم باجیا نيا و

 نتفگ نایاش .میهاوخیم هک تسا یاهجیتن نامه هک 0 > ۲ # () نیاربانب
 a 0/8 EQ Salo ناشن ناوتیم هباشم روطهب هک تسا

 مهدزناپ ةقباسم زا ربج موس لاس هراتشون نيا ةديزگرب ةلاسم نیمراهچ
 .تسا (دهشم یسودرف هاگشناد ۱۳۶۹ دنفسا)

 یا > ۰ سیرتام A wh 0 > * سیزتام ره یارپ هک دیهد ناشن ۴

 .تسا ناوتدوخ ۸4 هک یروطهب دراد دوجو 8 دننام

 هک میهاوخن رگا !تسا یهیدب .تسا هدش نایب هک یتروصب .هلأسم نيا .لح

تروصنیا رد .دوب دهاوخ یهیدب هلأسم .دشابن رفصان ناوتدوخ ۸413 سیرتام



 یقحای .ر دادماب/روشک ییوجشناد یضایر تاقباسم هب یهاگن

 و .تسا ناوتدوخ وضع کی ۸[ > ۰ هک تسا نشور .[۶ > ۰ دیهد رارق

 ؛میشاب هتشاد یهیدبان مکح کی هکنیا یار .دناسریم نایپهب ار ناهرب ,نيا
 .مينکیم تابثا و نایب ار ریز ٌةلاسم

 رد A € M,(D) yn 6 )۷ دشاب میسقت ile SD میریگ
 AB هک یروطهب دراد دوحو ۶ )(,۷۲  نوح یسبرتام .تروصنبا

 rank (AB) = rank (A) 5 تسا ناوندوخ

 ینوتس یاهسیرتام ةمه تسار یرادرب یاضف رگناشن ۳ میریگ .ناهرب
 یاهفلوم تروصهب 2 ۲ ۷ عمج ینعی ؛دشاب 1) هب قلعتم ياههيارد اب < ۱

 تروصهب 7 > (2:)ْ, < )۳ رد ۸ 6 1) یددع برض و دوشیم فیرعت
 یاهلیدبت ناونعهب 1(,,/۸۱) یاضعا هب .ددرگیم فیرعت 2۸ :> (:2)-۱
 لمع اهسیرتام یلومعم برض قیرط زا 72" رب پچ زا هک تسار یطخ
 ("al y> S Mn(D) = LID تشون ناوتیم ینعی ؛میرگنیم دننکیم

£(D")لمع 2۳ رپ پچ زا هک تسا تسار یطخ یاهلیدبت مه ًةقلح  

 رگناشن (۳) 1, نآ رد هک, < (۳)" و 2 6 72۳ lila .دننکیم

 یاههیارد اب * * ۱ یرطس یاهسیرتام همه پچ یرادرب یاضف 1 ناگود

 ,Lh a@f € £(D") S 4s اب یطخ لیلبت .تسا ۰12 هب قلعتم

 (۱ < )۷: 61)* یاهوضع .مينکیم فیرعت (» 8 ])() :>]()
 دیهد رارق .دشاب ۸4 درب یارب یاهیاپ (۱):4۷<:<» هک دینکرایتخا یاهنوگهب ار

wi = Aisیارب ظ ال [۱):2یزکم دننام یاهیاپ هب ار [2:) یزکم و  
 :لاح .تسا یطخ لقتسم ةعومجم کی ظ نآ رد هک هدیهد شرتسگ ۳

 یروطهب دشاب 13 ال (۱):2<:<م ناگود ةعومجم کی (:)۱<:< میریگ
files) = bij 9 (B) © ker fiرژ > ۶,...,۱ ره یازاهب . 

 و (3) 106: نوچ .ظ > ار + ۰۰۰+ ام 9 ]م میریگ
Ailey) = Oyهمی ره .یازاهب  = G9هک میبايیمرد یناسآه  

 مظ ع شات ۵ +۰۰۰ 9 ) ع تب 8 1۰۰۰۵ ۵
 Oo .تسا ۲ > ۲۵16 (۸) ٌبتر اب ناوتدوخ وضع کی

 مهدجه ةقباسم زا ربج موس لاّوس .راتشون نيا ةديزگرب ٌهللسم نیمجنپ
 .تسا (فیرش یتعنص هاگشناد ۰۱۳۷۳ نیدرورف)

 ier{Vi} رگا .تسا ضورفم 7 نادیم رب 17 دعبیهانتم یرادرب یاضف .۵

 ;dim V; = dim V هک یروطهب دشاب 17 هرس یاهاضفریز زا یاهعومجم

bleنوچ هرس یاضف ریز کی دينک تبات 4 < || رگاو 4, < 1 ره  
 هک یمسقهب دراد دوجو [

 ۷۶ ع [ : ۷ > ۷ ۰

 .میراد زاین ریز مل هب تسخن .لح

 (۲:):ع و  نادیم کی یور دعبیهانتم یرادرب یاضف کی 17 میریگ .مل
 تروص نیا رد .|7| < || هک یروطهب دشاب هرس یاهاضفریز زا یاهداوناخ

 9م
iel 

 یاهداوناخ (۷:):ع/ هک درک ضرف ناوتیم :تسلک نداد :تسد رآ نونب .ةزاطرت

 مکح «بلطم نيا نتفرگرظن رد اب .دشاب ۲7 زیامتم و هرس یاهاضفریز زا

۴۳۵ 

 میشاب هتشاد ab dim V = ۱ رگا .مينکیم تبات dim V یور ارقتسا اپ ار

 نیا رد و . 6 7 ره یازاهب Vi = 4۰) دنکیم باجیا هک 11 ۲7: > ۰

 هک ۲7 یرادرب یاضف ره یارب مکح هکنیا ضرف اب .تسا یهیدب مکح تلاح

 dimV =KLV یرادرب یاضف ره یارب ار مکح .تسارارقرب هث»» ۷ < ۸

 میهدیم رارق .دشاب الاب مل دننام ( < 7) ۲۷۶ میریگ .مينکیم تباث

S = {dim V,li € J}. 

 کی >  تط ۷ و تسا رادنارک الاب زا و یهتان 5 2 ۲۷ هک تسا نشور

 :ینعی .تسا ینایاپ وضع کی یاراد 5 .هجیتن رد .تسا ٩ یالاب نارک

 هک یروطهب Gal دوجوم a, €T sil یوضع

dim V; < dim V;,, 

 ماجنارس 9 ,J = I\ {ic} WS Vi میهدیم رارق . 6 7 ره یازاهب
J ES» chla Sy) cuss Wy = ViVi,میراد  W; G Vi, 

 ؛۷ز > ۷ 0۲۷۵, = Vid © TS hla g دشابن هنوگنیا میریگ
 ,رگید یوس زا .1نص 1, < هنتح ۷ دنکیم باجیا هک ۲: < ۷7 هاگنآ

Sal oly Vi, = Vj pedis eed ol jl S dim V; < dim Vj, 

 peal 6 7 ره یزانب ۷۰ ۲ ۷ ,Vs ؛نس .ز رگ هم ریز تسا

dimW = dimV;, < dimV =kزا ءذل .7| < | < |۳۱ و  

 یرادرب .هجیتن رد .الرر ۲۲ 5 ۲۷ > ۷:, هک ميباییمرد ارقتسا ضرف

 یازاهب "۰ 2 ۲۷ز > ۲7۶۲۱۲, هک یروطهب تسا دوجوم 0. 6 ۲, دننام

 نوچ رگید یوسزا .ژ > ف. هک ژ < آ ره یازاهب "۰ # ۷ «ینعی.ژ < ره
Vi, cvیوضع هک مینکیم اعدا .دراد دوجو ۱ 6 ۲ ۱۲۶, دننام یرادرب  

fo € Ful7 ره یازادب 0۱+, ۰ # 1/: هک یروطهب تسا دوجوم  > . 

 ] < 1۳ ره یازاهب هک دینکض رف .هدرک لمع فلخ ناهرب هب بلطم نیا تابثا یارب
 .dS amg vy t+ fo ع ۷, هک یروطهب تسا دوجوم 8 6 7 نوج یوضع

 ,نینچمه .0 + ان. و »+ ال ن, هاگنآ ل و لا و ۶, ا < ۳ رگا هک

 اب," ع 7 دننام ییاهوضع دنکیم باجیا || < || ضرف هک دینکهجوت
 1۶ و هک دینک هظحالم ,تسخن .۸ >> 4 هک یروطهب دنشاب دوجوم  »غ /"

 ۰۷۱ 6 17:, دهدیم هجیتن هک "۱+ ۷۰ 6 ۲۷: تروصنیا ریغ رد اریز

 0+ 0,۱ 0, 6 زا هکنیا رگید .تسا نکممان هک 0, 6 1, ایز

Vi, = Vigدنکیم باجیا هک ,(ل - )۵۰ < ۷6, میریگیم هجیتن  
Vi,الاب رد هک ۶ 8, اب هک 2 > ۰# دنکیم باجیا دوخ ةبونهب نیا .0۰ <  

 ؛نیاربانب .میسریم ضقانت هب .تروصرهرد ,ینعی .تسا ضقانترد دش هدهاشم

 lila ۱ + , ۷۰ ۶ ۲۷: هک یروطهب تسا دوجوم , 6 7 نوج یوضع
 User Vi GV yer t fore 7# |: ۲۷: نخسرگید هب .۸ ع 7 ره

 كل

 .مينکیم تابثا |, هلأسم مکح الاب مل زا هدافتسا اب لاح

 یور ارقتسا اب ار مکح .مينکیم رایتخا 8م 6 7 نوچ یوضع
cul dim V —dim V;,مينکیم . dimV -—dimV;, = \ SI 

Vi) ol_> S GET» hla U={u} ly ST۰6 ۲ ۱ (البعر 



۴۳۶ 

 هاگره تسا رارقرب مکح هکنیا ضرف اب .۷: 10 > ۷ تشاد میهاوخ

dim V— dimV,, =nهاگره تسأ رارقرب مکح مينکیم تباث  

oe dim V— dim V;, =n+\۷ هالاب مل رب انب  Vier Vi Gیرادرب  

(Uses Vi) 8میهدیم رارق .دراد دوجو / 6 ۲ ۱  

V/ =V, @ (f). 

 هک {i,j € 1» chla dimV/ = dimV = كن ۲, + ۱ میراد
 یازاهب dim V —dimV/ = dimV — dimV/ = n دنکیم باجیا

ys i € Tsدوجوم [7" دننام ییاضفریز هک میبايیمرد ارقتسا ضرف زا هجیتن  
 هک یروطهب تسا

Vi @U' =V, 

 میروآیم تسدهب ,ف < 7 ره یازاهب [7 > (0) 617" نتفرگاب .ف 6 7 ره یازاهب

=V,۷ز 50  

 a .دناسریم تابثا هب ار ارقتسا مکح هک

 دنفسا) متسیب ةقباسم زا مجنپ لاّوس هراتشون نيا ةدیزگرب سم نیمشش
 .تسا (فیرش یتعنص هاگشناد ۴

 .تسا ریز تیصاخ ود یاراد 17 رادکی و ییاجهباج ٌةقلح ۶
 .تسا یهیدبان نآ رفصان یاهلآهدیا مامت کارتشا (فلا)

 .2: > * میراد .دنشاب 13 رد رفص یاههیلعموسقم ۷ و # رگا (ب)
 .دراد یهیدبریغ لآهدیا کی طقف 7 ٌةقلح دینک تباث

 و 7 رفصان یاهلآهدیا ةمه کارتشا رگناشن بیترتهب 7 و 7 »۶ « میریگ .لح
 لمع یاننخ وضع ,رفص باستحا اب 1 رفص یاههیلعموسقم ًةمه ّةعومجم
 هکنیا و تسا 19 لامیسکام لآهدیا کی 2 هکنیا نداد ناشن اب .دنشاب .عمج
 اهنت 2 > 7 هک دوشیم هجیتن«نی زا ایز .دسریم تابث هب مکح 2 > 7
 .تسا 7 یهیدبان لآهدیا

 رفصان یوضع و دشابن نینچ میریگ .7 < 2 هک میهدیم ناشن .تسخن

 هک میریگیم هجیتن ۰ ۶# 2 هک یروطهب دشاب دوجوم 2, ع 7 نوج

 7 و تسا رادکی 7 نوچ .تسین 17 رفص هیلعموسقم 2. ایز 2 و ۰
 [ هیچ A « ميروآیم تسدهب ؛تسا 29 رفصان یاهلهیا ةمه کارتشا
 bp ORT ye ROT So geil < ۱ # ۰ و

ams 2, ETهک دوشیم  sb oye I= 2,R = 2'Rهتشاد  

 © = Ur € ۲ نوچ یوضع یازاهب اذل و و < 2 70 میشاب

 باجیا .دوخ ٌةبونهب هک تم (۱- 2,۲) > * میریگیم هجیتن «نیا زا

 هجیتن رد .تسا ضقانت نيا هک 2۰ # 2 اریز ۱ > 2,۳ 6 7 دنکیم
 .2 و (*) اذل و )1 72

 نیا یارب هتسا 13 لامیسنکام لاددیا گی 7 هک يهدیم ناشت سپس
 abo. Ann (x) = () 6 7:2 > )و2 6 ۰(2۱) میریگروظنم

ZC Ann (x) S aSهاگره ۸0 (2) < 2 یگید یوسزا.2۳۲ > « اریز  

 لاح ۰2 6 2 ۱۰ ) هاگره ۸ط» (2) > 2 هک دوشیم هجيتن سپ .2 و ۰

Ha, ELC Z=Ann(z) peهنوگنامه .دشاب هاوخلد یوضع ۰  

 ۵ : 7 + 2, تشاگن هک تسا نشور ۰ >  ییدید الاب رد هک

 ۲ ؛رامش AY لاس «یضایر رشن

Glog eps KD G(r) = ra, dels | ott awپچ یاهلودم  

 هک ميبایمرد اهلودم یارب یتخیرکی ًةیضق نیتسخن زا ,سپ .تسا 10۰ و 0
R/kerd = Ra,7۲8, 2۶ 7/۸۲ (2) 2 7/2 دنکیم باجیا هک  

 ,Joye SN Re هک میهدیم ناشن لاح .102 ۵م = Ann (8) > 2 اریز

 ,روظنم نیا یارب .تسین یهیدبریغ لودمریز یاراد «ینعی .تسا هداس پچ
 رفصان یوضع .تسا 102, 2 1 پچ لودمریز کی 1 7 * دینک ضرف
 دننام یوضع ۰1 < ,Re > 7 نوج .دینک رابتخا ۷ < 1 نوح

 فر ۷۰1۲ < 7 میراد Yo =ToLe هک یروطهب تسا دوجوم ۲۰ 6

 کارتشا آ و تسا رادکی 2٩ ایز 7 < ۷.5 گید یوس زا .2۰ 6 7
 میراد هجیتن رد و >  ۷,7 ,نیاربانب .تسا 17 رفصان یاهلآهدیا مامت

 دیآیم تسدهب نآ زا هک ال, < 2[ اریز 7 > ۷. < 16 و ۸ < 7
 لودم کی ناونعهب 1, > هک دوشیم تبا سپ .۸1 > 7 > 6
 لاهدیا کی 7 هک دنگیم پاجیا 1358, قم 10/7 هلرمه دب نی تسا هداس پچ
 .تسا ییاجهباج 17 اریز دشاب 17 لامیسکام لآهدیا کی اذل و .پچ لامیسکام

 هک دینک شرف هروظشم نیا رب Z © FF ميمديم ناشن اجناس
 تسدهب نآ زا هک 2,17 >ع (*) میراد .دشاب هاوخلد * > تم 6 7

 دننام رفصان و هاوخلد یوضع .نونکا .(*) 7 1 < ۰18 میروآیم
 تسادوجوم To ER oe یوضع هک دوشیم هجیتن .دینک باختنا 0, 6

 ریغ رد اریز Po 92 2 هک دینک هجوت ۰۲,9, ۷, 6 7 < 2 هک یروطهب

 هاگنآ ۰ ۰۱ رگا .تسا نکممان یرما هک ابو >2۳, 95, >* تروصنیا

=y, ETرگا .میهاوخ یم هک نامه ینعی ۰77 (- 7 دیآیم تسدهب نآز ا هک  

 لآهدیا کی و۲۰ 9 2 ریز ۲,0 + 2 >ع 10 میروآیم تسدهب 2, ۱

 دندوحوم ۱ 6 2و ۲۱ 6 7« دننام ییاهوضع .هجیتن رد .تسا 0 لامیسکام

 یوس زا ۳۱۲-۱, > 2۱ 6 7 اجنآ زا و 7۰۳۱ + 2۱ > ۱ هک یروطهب

ae. > 2 od(۰) نوچ  = ZT2۰ ۱ -۱۲۰) > * هک ميبايیمرد . 

Ams cylدنکیم باجیا هدوخ ٌةبونهب هک 2, > ۰۲۰۲۱ > ۷,۲۱ دهدیم  

 هاوخلد 25 اریز 2 7 اذل و 2و 6 ,ینعی الو 6 7 اریز 2, 67 هک

 هب ار ناهرب هک .تسا 13 زا یلامیسکام لآهدیا 7 و 2 7 ,نیاربانب .دوب

 a .دناسریم نایاپ

 و تسیب ٌةقباسم زا ربج مکی لاّوس راتشون نيا ,aS سم نیمتفه
 .تسا (نارهت هاگشناد ۰۱۳۷۵ دننسا) مکی

 انب .۸ < 3 و دنتسه 70 یاهلآهدیا [3 و ۸ و هقلح کی 17 مینک ضرف ۷

 ره یارب هاگره 4 < 13 میسیونیم و میمانیم کچوک 17 رد ار 4 ,فیرعت هب

 6 ۶ ظو ۸ < 3 رگا .0 > 5 هاگنآ 4+ 6 > ظ رگا جزا 0 لآهدیا
 ۱۸ + 0 ع 8 + 9 دیهد ناشن هاگنآ ۸400 > 80 > (۰]و

 و دنشاب 17 زا ییاهلآهدیا 76 ..7 ۰7 رگا هک درک قیقحت ناوتیم یناسآهب .لح

 .0 ع طو ۸  ظ ميريگ 70( + 16) > 70+7 هگنآ 7 < 7

 دینک ضرف بلطم نيا ةظحالم ly ATO 2 9 + 10 هک مينکیم تباث
 ناشن دیاب .4 + 0 + 7 > + 1) هک یروطهب دشاب 18 زا یلآهدیا ۲

 تشون ناوتیم روظنم نيا یارب .1 > 1۶ + 1) هک میهد

۰( +8) 80 ( 04 +4 3 
!تسا یفاضا ۰۸۲۱ > 8۲ > (۰)" ضرف ۱



 یقحای .ر دادماب/روشک ییوجشناد یضایر تاقباسم هب یهاگن

aul سپ BOD+D,ACB Ss 

A+Bn(C+£)=B, 

 8 ایز 8 0 (0 + ظ) > 8 دنکیم باجیا هک

 + 6+ - 10( + 0) زا باشم روطهب .3 < 0+ 0

Cureظ < 0+ 7 و ۸ < 3 هک دینک هجوت .1 2 ۸ + 70 میروآیم . 

 زا لاح 1+3 > ۸+ 0+[ > 17+0 هجیتنردو 4 [ 12+0 دل

 0 (0+) - ظ8(0 + 0) میروآیم تسدهب 0+ > +0

C4(DNE) = D 5,0 oll6 ج ظ ساسارب دوخ ةبونهب نياو  
 نوچ alee loge 4D 7 :نیاربانب .2 07 >- 9 هک دنکیم باجیا

CDC A+Eتسدهب هک 3+ > ۸+0+ > ۸+ میراد.0  
 4 + 1۲ > Baxs)>.BO(A+E) = BN(B+D) دهدیم

AC Ba eg lh &1 ,نیابانب .8 0 8 9 دنکیم باجیا  > . 

 «نخس رگید هب .3 + 1) < 0 + >  9 < 3 + 10 هک میریگیم هجیتن

B+Dمیهاوخیم هک یاهجیتن نامه ینعی ّل > . a 

ar yo AC 

 ناتشون نیا ةدیزگرب le نیمتشه

 .تسا (نارهت هاگشناد ۱۳۷۵ دنفسا) مکی

 هک یروطهب 60 زا یهورگریز 17 و تسا هورگ کی 0 مینک ضرف ۸
Z(G) gljs SH < Z(G)لوا ط .[67 : 77] >- ما رگا .تسا 6 زکرم , 

 awl یرود 6 See 505 AES 6 هاگنآ

 و تسیب ةقباسم زا ربج مود لاوس

 G wy 5 ره هاگنآ ,ok لوا یددع p §\ هک میوشیم روآدای تسخن <

 .میراد زاین ریز هرازگ هب ادتبا مکح نیا تابثا یارب .تسا یلبآ ما هبترم زا

 زکرم هاگنآ .تسا لوا یددع 0 نآ رد هک دشاب یهانتم هرگز کی 6 رگا .هرازگ

 ./6(7)) > ۱ :ینعی .تسا یهیدبان هدوشیم هداد ناشن 200 اب هک 6

 G یاهدر Sale هک میوشیم روآدای تسخن «بلطم نیا abo یارب

 اب تسا ربارب

k 

|G] = |Z(G)| + }7 ]6 : 06)2:([, 
9-۱ 

 6۱2 (0)زرامهان یاضعازا لامیسکام یاهعومجم (2۱, ۰۰۰, ) نآر د هک

 هک اجنآ زا دینک هجوت .تسا (۱ < 1 < )6 رد هو زاسزکرم ج(2:) و

 (۱ < < ) اه0ع(2:) .دنتسه 0۱ 0(2) رد (۱ < < ۸) اههز

 .دنشابیم زا ییاهناوت یگمه ناشیاههبترم اذل و .دنتسه 67 ءرس یاههورگریز
<i<k) L(G: Ce(a;)] a5 5۱ ) دنتسه زا ییاهناوت یگمه زین 

 هب هحوت اب 7 یاهدر ٌةلداعم زا نیاربانب .تسا یهانتم هورگه کی 6 اریز
 |6(2)| ط هک مييابیمرد ۸ ]  نوچ یددع یازاهب || > 2۳ هکنیا

 هک یاهجیتن نامه ,[0(2)| > ۱ دوشیم هجیتن نيا زا هک .درامشیم ار

 دینک ضرف «هدرک لمع فلخ ناب ه الاب مکح تابثایارب لاح .میهاوشیم
 SG bs (AG > ۱ الا ةرزگرب اب هک دینک هجوت .دشابن یلیآ 6 هک
 باجیا هک ؛60(00/2)| > p Ll |Z(G)| = p ,هجیتن رد .تسا هورگه

 .تسا هدش هتشون نسحلاوبایجاح نیسح رتکد یاقآ کمک اب لحهار نيا .۱

۴۷ 

 ,نیلرباتب .تسا ضقاش هک .تسا یلیآ ۵ ال و دشاب یروع 0/2 (6) دنگیم
Gتسا یلبآ . 

HS Z(G) SC Se jh Sige Cal | lane یلصا مکح نونکا 

 هک ميبايیمرد

=(G: H)=[G: Z(G)][Z(G) : A], 

 ,[0 : 6(2)] ۱ رگا .دشاب 2" ای ای ۱ ربارب [0 : 0(2)] دنکیم باجیا هک
Z(G) Alتسا یلبآ 6 ,نخس رگید هب . =  fe} Byیهورگ هک 2" >  

 باجیا هک ,تسا یرود 0 /6(2) هاگنآ ,0 : 0(2)] > مرگا .تسا یرود
 یرود یهورگهک 2" > (6] دیآیم تسدهب هرابود نیازا .دشاب یلبآ 7 دنکیم

 Inj Cul AT G/Z(G) ols [G : Z(G)] = " رگا .ماجنارس .تسا

 یداینب ٌهيضق زا ,سپ .دشاب لوا یددع » هاگره تسا یلبآ 0 ٌهبترم زا هورگره

 ییاهوضع اي تسا یرود اي 7/2 (67) هک دوشیم هجیتن یهانتم یلبآ یاههورگ

 .6(0/2) < (0(22), ال 0(2)) هک یروطهب دندوجوم 2,1 6 0 نوچ
 ؛تسا یلبآ 7 هاگنآ .دشاب یرود (/00(2) رگا .میدید الاب رد هک هنوگنامه

 یازاهب هک دینک ضرف سپ .تسا رارقرب ینشور هب مکح تروصنیا رد هک
 هجیتن .2/2 (02) > (0(22), ال 6(2)) میراد 2, ۷ 0 نوچ ییاهوضع
 LY > 82 هک یروطهب تسا دوجوم 2 ع 6(2) دننام یوضع هک میریگیم

 ay ay 6 00(2) هک دینک هظحالم .تسا یلبآ G/Z(G) اریز

del | gla, Gl = (ay ay) = {2 ok © Z} Ss) ob 
 هک دنکیم راکشآ ف + ژ یور تساررس ییارقتسا .مينکیم

 وي وز بس رگ هک

۱ —\ y7 x = ay~’zy yx = zyz~' نوج «نینچمه .2, ۷ 6 ۷ ره یازاهب 

 میروآیم تسدهب a +3 یور ارقتسا اب

g-fet uty te,نیرو بب یارگ ریسه  

  hlaهک اجنآ زا ههرابود .ة,ژ < ]۱ ره ))6( ۷2:,)6(27( < )6( 0۱2
 یارب .تسا یلبآ «  g CGتو < 200) و ۶, < ۷ نوج ییاهوضع

 هدش هداد و, 9" < (7 یارب نیاربانب .و > 9*2 مو هک یروطهب دندوجوم
  © Z(G) 51, 9,7',7' ENو > 3*7 2و هک یروطهب دندوجوم 2و, 2م

 تشون ناوتیم .و > ۳ ال هو و

 g 999 ع 3 )ره )هک هر )

 فر( وی )(مشورف) ورق هک و )
gt AP _ asاو  ajرود  xهر  gty Gt) g a? = = 

= (2-tig-ty 

 سوار افف )سا رفیق فو ریسافجو )۵ ریو هر

2-HGt*)سو( اف )ارور  

 وفا( )را رفاق+) راه )

> 2 ‘ _- رژ 4 و



FA 

 نآ رد هک و ۱-۱9وو >ع (2۳۱۷۳ ۱۵ ,نخس رگید هب
ij’ - EZطسوت هب هدشدیلوت یرود هورگ 0 .هجیتن رد وز  

Z(G)اه . .دنکیم لماک ار ناهرب نيا هک .تسا 2 > »۲۷ €  

 موس و تسیب ةقباسم زا ربج مود لاّوس ناتشون نيا ةدیزگرب ةلاسم نیمهن
 al (فیرش یتعنص هاگشناد ۱۳۷۸ نیدرورف)

 ٩ رفصان تسار یاهلآهدیا همه کارتشا 27 و هقلح کی 77 دینک ضرف 72

 رگا .دشاب ) A )۰رد هفرطود لآهدبا کی ّآ هک دیهد ناشن هاگنآ هل 77

 .تسا میسقت ٌةقلح کی 77 هکنیا اي 77" - 4۰1 میراد و تسا

 یوضع :2 < 3 و 7 ع 77 ره یازاهب هکنيا نداد ناشن اب .تسخن .!لح
FE Roeکی 11 هک مینکیم تبا 2: > 24 هک یروطهب تسا دوجوم  

 کی ۳17 هک دینک هظحالم ادتبا روظنم نیا یارب .تسا 77 ٌةفرطود لاهدیا
 رگا .درادن دوجو تابثا یارب یزیج TR = (۰) رگا .تسا 1 تسار لآهدیا

 تسا دوحوم ل 6 7 نوج یوضع اذل و 27 6 7۴ هاگنآ 7 و )

 11 تسار لآهدیا نتفرگ رظن رد اب .هباشم روطهب . > ۲۷ هک یروطهب

 تشون ناوتیم سپ .2 > 18 هک یروطهب ميروآیم تسدهب 4 6 7 کی
 دوحوم [ 1 کی ۶ < 1 و ۲ 6 10 یارب ینعب ۲ > (۲۷)۲۷ >

 ناشن .اجنیا ات .ميهاوخیم هک تسا نامه هک 2 > 2: هک یروطهب تسا

 یاهلآهدیا مه کارتشا اب 1 تسار رفصان یاهلآهدیا همه کارتشا هک میاهداد

 Steal ghey 136 پچ رقسعاف
 میسقت ٌةقلح کی 18 هک مينکي. تباث .ل " > ۰ دینک ضرف سپس

 رفص هیلعموسقم دقاف 78 هک میهدیم ناشن ادتبا روظنم نيا یارب .تسا

 دنشاب دوجوم , / < 17 نوچ رفصان ییاهوضع و دشابن هنوگنیا میریگ .تسا

 یروطهب دندوجوم a,b 17 ۰71۳ غ * هک اجنآ زا .2:ل > * هک یروطهب
 دوجو ۵,1 6 1 میدید الاب رد هک هنوگنامه ۸,0 6 17 یازاهب .ما و ۰ هک

 5 ع 11 یازاهب هرابود ., < 7 اریز ۶ > ۵ و 25 -> ۵ هک یروطهب دراد

be A y5 > ۷ هک یروطهب تسا دوجوم " 6 ۳ نوج یوضع . 

 تشون ناوتیم

my =? => gyi? => ob = => chu =* =} wah 

=> ab=-., 

 هکنیا نداد ناشن یارب .تسا رفص هیلعموسقم دقاف 17 اذل .تسا ضقانت هک

ull 6و دینکرایتخا ۵ < 11 نوج رفصان یوضع .تسا یبرض ٌهکي وضع  

 نوچ یوضع یازاهب « > 06 دنکیم باجیا هک. 6 ۵77 هک دییامن هظحالم

 60 - 0) > * و تسا رفص هیلعموسقم دقاف 77 هک اجنآ زا . <

 میراد # 6 1 هاوخلد وضع کی یارب «لاح .60 < ۵ میروآیم تسدهب

alex—x) = °میروآیم تسدهب نآ زا هک ,(26-9) =  # = we = ex 

 کی 17 هک اجنآ زا ناهرب ندرک لماک یارب .تسا 77 یبرض ینامه وضع 6 ینعی

 .تسا ریذپنوراو 1 رفصان وضع ره هک مینک تباث تسا مزال .تسا 18 لآهدیا

 "a ط * هک دینک هجوت « 17 دننام رفصان وضع کی یازاهب روظنم نیا یارب
 ةبونهب هک 00-6(۸) > ۰ سپ.« > ۳14 6 7 نوج یوضع یازاهب اذلو

 tale - ۷0) >> * هک دنکیم باجیا نيا و 0 > 6 دهدیم تسدهب .دوخ

 .تسا هدش هتشون نسحلاوبایجاح نیسح رتکد یاقآ کمک اب لحءار نيا ۱

 Wiles ۱۷ لاس «یضایر رشت

 ریذپنوراو ۸ ینعی ,« >- ۸۵ > ۵۶ سپ .6 > 40 میروآیم تسدهب نآ زا و

 a .میهاوخیم هک تسا یاهجیتن نامه هک ,تسا

 زا مود ةسلج مراهچ لاوس راتشون نيا هدیزگرب ةلاسم «نیرخآ و ,نیمهد

 .تسا (ناردنزام هاگشناد ۱۳۸۴ تشهبیدرا) مهن و تسیب ةقباسم

 LX * یاهسیرتام ةعومجم ۳(4) ,نادیم کی 1" دینک ضرف ۴
 ط < ۳(,16) ریذپنوراو سیرتام و ۵ < 7(,/21) هل" هب قلعتم یاههیارد
 ohh یاضفریو وف ره دینک ثبات :تسا یتلعم الاب 1۳ قم هک تسا ناف

 و ۸ < 1۳ کی رگا اهنت و رگا دناهسیاقم لباق لومش ٌةطبار هب تبسن 4
AF) am altaya tl94 * طرش اب ]۷ ©  Shape NO 

 .۸4 > 27 4 ۷ هک

 یاضنریز ود ره هک میهد ناشن تسا یفاک ,«رگا» شخب ناهرب یارب .لح

 لومش هب ceed NT Zo SF" sy, N ناوتچوپ لیدبت ره یایاپ

 6 6 7۴ رادرب کی هکنیا و 7۷ -> ۰ هک دینک هجوت ادتبا .دنتسه ریذپهسیاقم

 هک دوشیم هجیتن .۷ ۲ و « اریز ۸۷۳ ۲۵ و * هک یروطهب تسا دوجوم

 ةظحالم یارب .تسا 1۳۳ یارب هیاپ کی (۰۰۰,:۱۵-2۷۳, له, ۵] ٌةعومجم
 ۱ < ۷ ;NYC ع نوج ییاهوضع یازاهب لینک ظرف ؛بلطم نیا

 نیا نیفرط برض اب ۷۳۱۵+ ۰۰۰+ ب۷ 4+ به > ۰

 دنکیم باجیا هک ۷" ۲۵ < ۰ میروآیم تسدهب 1۷7۳۳ ۲ رد قربارب

and ys Cn = °اب نونکا 0۱2۷۳۲۵ +۰۰۰ + ب۷ > ۰  

 ةمادا اب ب۱ > * ميروآیم تسدهب ۸۷۳۰۲ رد یربارب نیا نیفرط برض

 ًةعومجم اذل .۱ < ۶ < ۷ ره یازاهب هز -> ۰ تشاد میهاوخ .دنیارف نیا

 dim F" =n |yj تسا 1۳۳ یارب هیاپ کی 1۷۳۰ ۱۵,۰. ., 2۷ هر, ه])

 میهدیم رارق

M, =(*)={e}, Mi =(N"'a,...,N" 4a). 

 میراد

M, = )۰( > ۸۸ < )2۳۲۵( > ۰۰۰ > Mn =F". 

 .تسا 2۷ یایاپ یاضفریز کی ۸۷4: ۰۱ <. < 7 ره یازاهب هک تسا نشور

 .تسا ریذپیثلثم ۷۳۱ و * هک ناوتچوپ یطخ لیدبت ره دهدیم ناشن نیا

 نداد ناشن اب ار مکح .تسا ۷ یایاپ یاضفریز کی ۸7 دینک ضرف .نونکا
 .روظنم نيا یارب .مینکیم تباث ۱ < ژ < ۷ کی یازاهب ۸۷ -> ۸۷/ز هکنيا

pix’رفصان رادرب کی نآ یارب هک دشاب یعیبط ددع نیرتگرزب ۱ < ژ <  

sygoa Curl gogo tr EM slهک  

_\ _i 
 (*) وج ص یر ۳ یی دهه دمو

 )#( ob b Ope kM = M5 padre US cj) Fe Ul رد هک
 اجنآ زا و 2۷۳۰۱۵ > NI rn eM میروآیم تسدهب ۲-7۷3 رذ

 ۷۳۱۵ ع ۸۷۸ زا هدافتسا اب نونکا .نز ۰ اریز 2۳۵ 6 ۸

 اب .۳ "۲۵۰ 6 ۸۷ هک میبايیمرد ۷3 رد (*) نیفرط برض و
هجیتن رد .3۳ 30 6 ۷۸ هک میریگیم هجيتن .دنیارف نیا ةمادا



 یقحای .ر دادماب/روشک ییوجشناد یضایر تاقباسم هب یهاگن

 M CM; So یوس زا .از > (۸۷۳- ۱۵, ..., ۷۳ 3۵) < ۸

 .۸۷( > ربا ز ,نیاربانب .۷۳ 30 ع ۸۷ اریز

 رثکادح ۸4۸ سیرتام هک دینک هجوت ادتبا ,«رگا Le شخب ناهرب یارب

 ود هب رظانتم یاهاضفریز تروصنیا ریغ رد ,اریز .دراد رادقمهژیو کی

 ریذپهسیاقم لومش هب تبسن و ۸ یادروان یاهاضفریز نیامتم رادقمهژیو
 ؛تیلک نداد تسد زا نودب ,سپ .تسا ضقانت رد ضرف اب نيا هک .دنتسه

Ay AMAT lay cau A liters Ut duo aS od wind allie 
 ناوتیم ,نخس رگید هب .دنتسه ادروان یاهاضفریز زا یناسکی ٌکبش یاراد
 6 < ۴ رفصان رادرب کی هک مينکیم اعدا .تسا ناوتجوپ 4 هک درک ضرف

 یارب یاهیاپ (4۳ ۱۵,۰۰۰,۸46, ۵/) ةعومجم هک یروطهب تسا دوجوم

pe۰..۱۵,۰-4۳, 4۵, 0:] هعومجم ینعی دشابن هنوگنیا میریگ .تسا ) 

 M := (A"~a,..., Aa, a) مینک ضرف .دشابن 7" یارب یاهیاپ

 کی .تسا ۸ یایاپ یهیدب ریغ یاضفریز کی ۸۷۸ یاضفریز هک دوشیم هجیتن

 نآ رد هک 1۲" + ۱ لکش هب مات یاهددع همه . ۲

sa’ +a+b= bt 

 dy ها0, ۰۰۰ ۸ دینک ضرف 0

  

 * یارب هلاسم دنج

 ۱/2(57:,) هک یروطهب تسا یقیقح دادعا زا یلوزن ریغ یالبند (2,] و تبثم حیحص ددع کی 8 دینک ضرف .۱

 .دشاب ارگمه 181(2)*/» رگا اهنت و رگا تسارگمه >(1 2/*)2, دیهد ناشن .تسارگمه

 یتبثم حیحص ددع 1 ن

 تباث (فلا) .دنالماک روذجم 1 + مه و 2 + 2 مه هک یروطهب دنتسه یتبثم حیحص یاهددع ۷ و 2 دینک ضرف ۳

 .دینک صخشم ار 1 و  حیحص دادعا زا ییاهتفج نینچ ٌدمه (ب) .تسا لماک روذجم و و 2 زا یکی ًاقیقد دینک

 هک دراد دوجو ۵ و ۰ حیحص یاهددع زا یرگید تفج چیه ايآ .دیریگب رظن رد ار ۵ + ۵ + ۲ > ۴ یریارب ۴

 . 0۱ و دنایقیقح ییاهددع ۲ ۰

aon 

۳۹ 

 یاضفریز هک دوشیم هجیتن فلخ ضورف زا .مينکیم رایتخا ۸ < ۲ ۸
(A"-"8,. oi , AB, 8)تسا 4 یایاپ یهیدبریغ یاضفریز کی ۲ = . 

 asl ضقانت هک ,دنتسین هساقم لباق M's M یاهاضفریز «ینشور هب

 ًةعومجم هک یروطهب تسا دوحوم ۰ ع 7۴ رفصان رادرب کی «نیاربانب

 ضرف رب انب 4 نوج .تسا 7" یارب هیاپ اپ کی 1۸۳ ۱۵, رم, ۵)

 A”— ‘a f © یو "3A ۷ حر یلو.4 =° هک میباییمرد .تسا ناوتچوپ

 a ۳ نایاپ هب ار ناهرب نیا و

KKK KKK 

 لبق ةرامش رد «یضایر زیلانآ» ناونع اب نآ مکی شخب هک تسا شخب هس رد هلاقم نیا *

 سر پاچ هب .دیسر پاج هب

 gals هاگشناد :یقحای .ر دادماب *

bamdad5@hotmail.com 

 .دینکادیپ تسا

 هک دینک تیاث .دناتبثم یکمه ۵ و اد

Eva 
=e |   Jz 0لاکیتعم نکیرما زا  efile 

\ 



oe Vad AV flee poy st 

 *یهانتم یاههورگو امرف دادعا نیب زیگناتفگش یطابترا

 دمآرد ۱

 فیرعت ار # > ۰ , > ۲۳ + ۱ دادعا ٌةلابند مهدفه نرق رد امرف

 کی ار نآ دشاب لوا یددع ی رگا .دنافورعم امرف دادعا هب هزورما هک درک

sacیددع 7 < ۴ ره یازاهب ۲ هک داد ناشن امرف .میمانیم امرف لوا  

 ۰۲] اي [۰]۱.ک .ر) تسا لوا یا# ره یازاهب 7, هک دز سدح و .تسا لوا

 هک داد ناشن رلبوا ,یدالیم ۱۷۳۲ لاس رد .دعب هدس کی ًابیرقت .([۳۷۱ ص
Wrote Foزا یرایسب یازاهب 7, هک مینادیم زورما .تسا بکرم  lanیددع  

 هدشن فشک یاهزات یامرف لوا ددع .هلاقم نیا نتشون نامز ات و تسا بکرم

 هک مينکیم لح ار یهانتم یاههورگ یرظن رد یاهلأسم .هلاقم نيا رد .تسا

 نيا دنج ره .دراد دادعا یتامدقم ٌةيرظن یاهشور هب یدایز یاکتا نآ لحار

 dx .بجعت لامک اب .هلاقم نیا یلصا ٌهجيتن اما .تسین یداعریغ هدیدپ
 .تسا ۲ ددع ندوب بگرم میقتسم

 یتامدقم بلاطم .۲
 د دع |G| .دوشیم ضرف یهانتم یلبآ دورگ کی .G wal نيا رساترس رد

 .تسا لب ۰۰۰ ۷ گری رکنایامت گوی و 6 یلصا
— 

ee t 

 LS G clasp ac germany Cul G jl spas TAS ضرف ۰۱ فیرعت
 اب ناشهبترم هک 67 یاضعا مامت ًةعومجم زا تسا ترابع دوشیم نیعم 7

 .دشاب ربارب 2 ٌةبترم

 هاگره تسا لماک Glad ye یاههعومحمریز یاراد G دوشیم هتفگ ۲ فیرعت

 oe .دشاب |G| 5! یهیلع موسعم G یاهبترم ًةعومحمرپز ره یاضعا دادعت

 .دنیوگیم مه ۱۳۵ ار یهورگ

wy anفورح زا  perfect order subsets GLIS Jy](لماک یاهبترم یاههعومجم) . 

 "زنوج ینل .جنیف یراک

 هشفرد اضردمحم ٌهمجرت

 تحت ,لماک یاهبترم یاههعومجمریز زا یرادروخرب تیصاخ هک میهدیم رکذت

 :تسادروان یهورگ یتخیرکی

 [G| > ۲۴ هک دوشیم هدهاشم .60 = Zy x Ze > 2۲ میریگ .۱ لاثم

 یاههعومجمریز یاراد 6 هک دوشیم هدید ریز لودج زا هدافتسا اب نینچمه

 یلصا ددع

 یاهبترم ٌهعومجم وضع ٌةبترم

۱ ۱ 

1 ۳ 

۳ ۳۲ 

۴ ۴۳ 

۶ ۶ 

۱۳ ۸ 

 یاراد 7۳ هک میریگیم هجیتن .تسا ۳ ةبترم وضع ود یاراد 2۳ نوج

 تسا راکشآ ۱لاثم هب هجوت اب سپ .تسین لماک یاهبترم یاههعومجمریز

 لقتنم هورگریز هب اموزل لماک یاهبترم یاههعومجمریز نتشاد ِتیصاخ هک

 .دوشیمن

 وضع ره «تسا درف لوا ددع کی 2 یتقو ؛یلک تلاح رد هک دینک هجوت

 ره ةبترم[۲۰۲ ص .۳] زرگال ةیضق قبط ریز تسا برم زا 7م ینامهربغ
 7 ةبترم وضع 7 - ۱ یاراد اقیقد رم هورنيا زا .درامشیم ار هورگ ةبترم وضع

 6 هاگنآ .دشاب ۶ درف لوا ددع کی زا یناوت 0| و یرود هورگ کی 6 رگا



 زنوج ینل .جنیف یراک/یهانتم یاههورگ و امرف دادعا نیب زیگناتفگش یطابترا

 .دراد » ةبنرم زا وضع ۱-۸ ًاقیقد 6 اذل و دراد » ةبترم هورگریز کی ًاقیقد
 .تسین لماک یاهبترم یاههعومجمریز یاراد ( .نیاربانب

 کی 2 و تسا لماک یاهرم یاههعومجمریز یاراد 67 دینک ضرف ۰۱ ةرازگ
 .درامشیم ار 6 هبترم -  ۱ تروصنیا رد .تسا |6| لوا هیلع موسقم

 .مينکیم باسح ار (7 رد 2 ٌهبترم یاضعا دادعت ,هجیتن نیا تابثا یارب .ناهرب
 میراد TOF) ص .[۳].ک .ر) یهانتم یلبآ یاههورگ یداینب ةيضق هبانب
 زا مادکر ه و تسین » برضم || هک 6 2 0۱۱ 0۷ ۰۰۰۷ ۸

wry? ay SOC:وضع ره .تسا زا یتبثم ناوت [0:| و  (ETN) RG 
 ما( + ۱) ناکم ًةيارد تسا  ریارب ای رتمک شاهبترم هک یوضع .تسا بترم
 زا یوضع دیاب زین شرگید یاهیارد زا کی ره .دشاب 2 ینامه وضع دیاب نآ

diةبترم زا اقیقد (7 رد ییاتدنچ نینچ .دشاب شاهطوبرم هورگرد  رثکادح  
 یاضعا لک دادعت ورنيا زا .دشاب نآ ةيارد ره رد ینامه وضع هکنیارگم تسا

Ga painزر -۱ > (م-۱)( ۳۲+۱ +۱+۰۰۰) اب تسا ربارب  
G oseرک - ۱ میریگیم هجیتن .تسا لماک یاهبترم یاههعومجمریز یاراد  

 a .دوشیم تباث هرازگ و درامشیم ار 6 ةبترم

 هاگنآ دشاب لماک یاهبترم یاههعومجمریز یاراد و یهیدبان 62 رگا .۱ هجیتن

 .تسا جوز |0۱

 یاههعومجم هک یهورگیلصا ددع یارب یدج یاهتیدودحم ۱ ةرازگ هجرگا

 ییاههورگ نینچ هک دسریم رظن هب یلو دنکیم داجیا دراد لماک یاهبترم
 دیاب تسخن اما .دوشیم نایب ۱ٌهیضق رد تیعقاو نيا .دنتسه ناوارف رایسب
 .درک ینیجهنیمز یردق

 زین و 0 < 6 هک دنتسه یتبثم و حیحص دادعا و dia eS Gop ۰۱ مل

 .تروصنیا رد .تسا لوا ددع کی 2 نآ رد هک .67 2 (ریم )* دینک طرف

 .(م- ۱)"(هک - ۱) اب تسا ربارب 6 رد 2" هبترم یاضعا دادعت

 کی تروصهب ار ۶ هاوخلد وضع مه اجنیا رد ۱ BLS ناهرب دننامه .ناهرب
 وضع .تسا ی« زا یوضع نآ ٌةيارد ره هک :ميريگیم رظن رد بترم ییات#

SGبترم زا یوضع شایارد 4 زا یکی لقادح دیاب تسا * شاهبنرم  P? 
 ار ییاهییاتدنح دادعت ادتبا .یاضعا نینج دادعت دنمشور ٌهبساحم یارب .دشاب

epee [gl Syl abeترم زا ییاضعا اهنآ یدعب یاههیارد و * ٌةبترم زا  
 ترابع 7« رد * هبترم یاضعا دادعت .مينکیم هبساحم دنتسه رتمک اي

 ددع نيا .ی» رد 9 ٌةبترم یاتکی یرود هورگریز یاهدلوم دادعت زا تسا

 «[۳]) تسا رلیوا عبات ۵ نآ رد هک (”p) > را - "۱ اب تسا ریارب
 .دوشیم نیعم ییات# لوا ٌةيارد یارب اهباختنا دادعت «بیترت نيا هب .(۱۵۶ ص

 ربارب ای رتمک یاهبترم اب رب« وضع ره یدعب ٌةيارد / - ۱ زا مادکره یارب نوچ

pv?و داد رارق ناوتیم ار  Sy eddدوجو « < 6 ره یارب 0۴ ٌبترم هورگریز  
 کی ره یارب اهباختنا دادعت سپ ؛(تسا دلوم 0(۵*) یاراد مادک ره هک) دراد

 اب تسا ربارب رگید یاههیارد زا

\ + &(p) + o(p") +--+ + o(p?) + o(p") 

=\+(p—\)+(p' —p)+---+(p?’ —p?") 

+(p>—p’) =p 

۵۱ 

 .دیآیم تسدهب قوف طرش اب 0 زا وضع ۵( )(0 )"۲ نیاربانب
 رتمک ادیکا ٌةبترم زا یوضع ناشلوا ةيارد هک ار ییاهبیاتدنچ دادعت سپس

 یوضع اهنآ یدعب ةیارد / - ۲ و را ةبترم زا یوضع ناشمود ةیارد لا زا
dys jl Zipa ylمیراذ .مينکيم هبساحم تسا زا یواسم ای رتمک  

9(p?™)۱ +  

=\+(p—\) + (p'=p) +--+ (p?\ —p’") =p? 

 باختنا ?Dp و مود ةيارد یارب باختنا O(D") ,لوا ةيارد یارب باختنا * ۲ سپ

 اب # وضع ۳ ۱۵( )()* ۲ ینعی .دراد دوجو یدعب ٌةيارد ۸ - ۲ یارب
 .دراد دوحو هدش رکذ طیارش

 ةترم زا یوضع ناشلوا ةيارد هک ییاضعا دادعت ةبساحم اب ار دنیزف نيا
 ةبترم زا ناشیاههیارد ٌةيقب و و" ٌةبترم زا اهنآ ةيارد کی اقیقد 7" زا رتمک
 رد هک یتابساحم جیاتن زا هدافتسا اب .میهدیم همادا .دنازر" یواسم ای رتکجوک

 :دیآیم تسدهب 6 رد نا ٌةيترم یاضعا دادعت یارب ریز ترابع دش ماجنا الاب

 هر( ۲+ رم + ++

 +( ۱ ?o(p)p* +( )مر

o(p’)(p?) pt + pT +--+ pt] = 
۱ 

 رک ۱6-۱ )۳ ) )2 (
1 -۱ 

= (p’~‘)‘(p* — \). 

  

94 sh 52 SG & (Zpats)' x My G & (Zpo)* x M oS ¥ مل 

 دناتشم و حیحص دادعا  So psهک تعیا لوا ددع | |M.درامشیمن ار

 رد .درامشیمن ار 4 ددع 2 و تسا 6 زا یوضع "هبترم 8 دینک ضرف ۱+

 eal oy Gs G یود ره رد dea یاضعا دادعت ؛تروص نیا

 نآ رد هک تشون (۷,:2) بترم جوز تروصهب ناوتیم ار 67 وضع ره .ناهرب

epee xترابع (2,۷) ٌةبترم .تسا 1 زا یوضع # و (2«+۱)* زا  
 ار ||  نوج .# و 8 یاههبترم کرتشم برضم نیرتکجوک زا تسا

 .تسا و 8 یاههبترم برضلصاح یواسم (1,:2) ٌةبترم سپ درامشیمن

 ار 4 ناوتیم هاگنآ .درامشن ار 4 **۱ و دشاب (2:,) ةبترم 4 رگا ,نیابانب
 .تسا وب ةبترم 70 و 2 ةبترم و و .* < 9 < ۵ هک تشون 90*9 تروصهب

 ةبترم یاضعا دادعت 67 رد 0۳۶۴ ٌةبترم یاضعا دادعت ٌهبساحم یارب ,هجیتن رد

 11 رد 7 ٌةبترم یاضعا دادعت رد ار نآ هدرک هبساحمار (رع+۱)* رد

 رد 77*7 ةبترم یاضعا دادعت اب ربا ًاقیقد لصاح ۰۱ مل هبانب .مينکیم برض
 a .تسا 67

 .مینک تباث ار ریز ةيضق ميناوتیم هک میتسه یاهلحرم رد نونکا

 و 6 2 (7) ۲ ۸ میریگ .۲(یورالاب هيیضت) ۱ هيضت

Mددع کی 7 و دناتبثم حیحص دادعا / و « هک 0 > (2رم+۱ )۴ ۰  

1. going-up theorem 



oY 

 یاهبترم یاههعومجمریز یاراد 6 رگا .درامشیمن ار |/1/| هک تسا لوا

 .تسا ییاههعومجمریز نینح یاراد زین G دشاب لماک

 6 زا یوضع (2,1) مينکیم ضرف مه اجنیا رد Ved تابثا دننامه .ناهرب
 ةبترم زین و .دشابیم 1 زا یوضع ۷ و (ر«+)* زا یوضع 8 هک تسا
 6 نوح ..تسیل ۲ برضم « مینکیم ضرف ادتبا .تسا  یواسم (2,1)

 میریگیم هجیتن ۲ مل زا هدافتسا اب .تسا لماک یاهبترم یاههعومجمریز یاراد

 ددرگیم نیعم (2:, ) طسوت SE رد یاهبترم ةعومجمریز نآ یلصا ددع هک

 تروص نیا رد .تسا ۱*7۳ برضم 4 دینک ضرف نونکا .درامشیم ار 6
ptt) 

 70 ٌةبترم یاضعا دادعت / دینک ضرف .تسا 21 رد وب ٌهبترم 7 هک میسیونب

 (ک)* (* - ۸)۱ اب ربارپ 4 ةبترم یاضعا لک دادعت .۱ مل هبانب .تسا 1 رد
 ار |G| عقاو رد ددع نيا هک میهد ناشن دیاب تابثا ندش لماک یارب .تسا

 یاضعا دادعت هک میریگیم هجیتن 7 هورگ یارب ۱مل ندرب راکهب اب .درامشیم

 درامشیم ار | هک (۳۱)*( - ۶)۱ اب تسا ربارب 10 بترم زا 6

bysنوچ .تسا لماک یاهبترم ةعومجمریز یاراد 6  |G] = p"|G|هجیتن  
 درامشیم ار |6] ما (ن*- ۱)*(ما - ۸)۱ >- (۳)*(» - 1)۱: هک میريگیم
 a .دوشیم تبا مکح و

 .میزاسیم نشور ار ۱ ٌهيضق ,لاثم دنچ اب ریز رد

 یاراد (۴)::2 »< 2۲ > 7۵ هورگ هک درک یسررب ناوتیم یگداسهب .۲ لاثم

 ره ناوت هک دهدیم هزاجا یورالاب ّةيضق .تسا لماک یاهبترم یاههعومجمریز
 لماک یاهبترم یاههعومجمریز اب یرتدیدج یاههورگ و مینک دایز ار لوا ددع

 زین (2:۲)* > 7۳۷ 27۵ و (۲)2۳ > 7۰ > 2۵ لاثم ناونعهب .میروآ تسده

 10 تروصب ار 4 ميناوتیم و تسا ۱*2۳ ًاقیقد (7یمب»)* رد 2 ٌةبترم

 یورالاب ةهيضق لامعا اب هوالعهب .دنشابیم لماک یاهبترم یاههعومجمری ز یاراد
 یاههعومجمریز اب (2۶)* > 2+ > 7۲۵ نوچ ییاههورگ یلاوتم روطهب

 ناوتیم هک تسا نيا میمهفیم یورالاب ٌهيضق زا هک یمهم تیعقاو

 یاههورگ زا هدافتسا اب لماک یاهبترم یاههعومجمریز اب یاهزات یاههورگ
 ییاههورگ نینچ دادعت دوشیم مولعم بیترت نيا هب هک دروآ تسدهب دوجوم

 دنیارف سکع ایآ :دوشیم حرطم ریز یعیبط لاوس بیترت نيا هب .تسا تیاهنیب
 یاهبترم یاههعومجمریز اب «یگرزب» هورگ رگا ینعی ؟تسا قداص زین قوف
 هورگربز «نیرنکچوک» هک مینک حرط یشور میناوتیم ایآ دشاب هدش هداد لماک
 باوج ؟دهد تسدهب دشاب لماک یاهبترم یاههعومجمریز یاراد هک ار یهیدبان

 هب ار یهورگ نینچ نتخاس شور .عوضوم یزاسفافش یارب و .تسا تبثم

 اهنابنا نوچ یلو دیآیم ۳ و ۲ یایاضق رد تایئزج .مینکیم میسقت هلحرم ود
 .ميروآیمن ]ر ۲ ةيضق هطابثا هننتسه یکی الوصا

 یاهبترم یاههعومجمریز یاراد (7 دینک ضرف .۲ (یزاسادج ٌهیضق) ۲ ٌهیضق
 G © Zo, X Zpoy X +++ X Zprs-\ X (Zpas)* x M youu لماک

Sy p al ys aSو درامشیمن ار | هک تسا لوا ددع  

Gy2 < هک وا >  < slicl, ayتروصنبا رد .دناتبثم حیحص  

 .تسا لماک یاهترم یاههعومجمریز یاراد 6 22 (7ر. ) *

1. chopping-off theorem 

 ۲ ةرامش ۰۱۷ لاس ,یضایر رشن

 رظن رد (2, ) یاهجوز ناونعهب ار 6۶ یاضعا ًاددجم تابثا نيا رد .ناهرب

 هک روطنامه .تسا 1/ زا یوضع # و («.)* زا یوضع 2 هک میریگیم

 هک میسیونیم 77*2 تروصب |( diy mes (L,Y) لمع ۲ مل تابثا رد

asهک 2*0: مينکیم ضرف نیارب نوزفا .تسا ال ٌهبترم 9 و 2 ٌهبترم لا و >  

pقیط تروصنیا رد .دشاب 70 ةبترم زا ۷ یاضعا دادعت .تسین 1 هدنرامش  

 .(رف۱)* (مک - 9۴8)۱: اب تسا ربارب 70*9 ٌةبترم زا 6 یاضعا دادعت ۰۱ مل

 هدافتسا اب اددجم .تسا || زا یهیلعموسقم ددع نيا هک داد میهاوخ ناشن

 یاضعا دادعت «میدرب راکهب ۲ و ۱ یاهمل تابثا رد هک یتابساحم یاهشور زا

 اب تسا رباب هک مينکیم هبساحم ار 7۳۰90 ترم زا 6

 ۴۳۰۰۱ )۳( - ۱)ک

 لماک یاهبترم یاههعومجمریز یاراد 4 نوچ .« > ۱-2 6: .اجنیا رد

 ,(زر۱)* (رک - ۵۴۸)۱ «نیاربانب .تسا |1/| زا یهیلعموسقم (* - ۸)۱

 اق .دراد لماک یاهبترم یاههعومجمریز 67 هجیتن رد و درامشیم ار 6

 یاهبترم یاههعومجمریز یاراد 7 دینک ضرف .۱(یور نییاپ هيضق ) ۲ هيضق
 \( [AZ] هک تسا لوا ددع کی 2 هک ۶ 2۶ (ریء)* >* 2 و تسا لماک

 یاههعومجمریز یاراد زین 6 2۶ (2م)* »< ۷ تروصنیا رد .درامشیمن
 .تسا لماک یاهترم

 .مينکیم هئارا قوف یایاضق دربراک زا یلاثم ريز رد

 یاهبترم یاههعومجمریز chlo Zy x Zy x Zy هک میدید ۱ لاثم رد .۳ لاثم

 یاراد زین Zy x Zy ؛یورنییاپ 4 یزاسادج یاههیضق aly cowl لماک

 .تسا لماک یاهبترم یاههعومجمریز
 ؛تسا لماک یاهبترم یاههعومجمریز اب یهیدبان هورگ کی (7 دینک ضرف

 نتفای یارب وجتسج میناوتیم یورنییاپ و یزاسادج یایاضق زا هدافتسا اب

 نایم رد وجتسج هب ار تیصاخ نامه اب 17 یهیدبان هورگریز نیرتکچوک
 یٍ» ره یازاهب اهنآ یولیس یاههورگریز- هک مینک دودحم یا37 یاههورگریز
 (2م)* هورگ اب 7 یولیس هورگریز-» ره ینعی ؛دنشاب یتامدقم یلبآ .لوا

 هورگ کی ةبترم نوچ ,هژیوهب .تسا تبثم حیحص ددع کی ( هک دشاب تخیرکی
 SN) هجيتن) تسا جوز یددع لماک یاهبترم یاههعومجمریز اب 7 یهیدبان

 هورگریز-۲ هک دراد دوجو لماک یاهبترم یاههعومجمریز اب 6 زا 7 هورگریز

 موهفم ریز فیرعت رد .تاظحالم نيا ُةیاپ رب .دشاب یتامدقم یلبآ نآ یولیس

 .مينکیم نایب تقد هب ار «نیرتکچوک»

 ار 6 .تسا درف یددع || هک 6 2 (7۲) > ۷ دینک ضرف .۳ فیرعت

 یاهبترم یاههعومجمریز یاراد ( هاگره میمانیم ۳005 لامینیم هورگ کی
 (۴):7 > 26 هک دشاب هتشادن دوجو 26 زا 1 رس هورگریز و دشاب لماک

 .دشاب لماک یاهبترم یاههعومجمریز یاراد

 «دنالماک یاهبترم یاههعومجمریز یاراد ۲ مه و Zy X Ly مه .۴ لاثم

 .تسا 305 هورگ کی 2۷ طقف اما
1. going-down theorem 



 زنوج ینل «چنیف یراک/یهانتم یاههورگ و امرف دادعا on زیگناتفگش یطابترا

 یلصا ٌهیضق ۳
 عبرم زا یراع |1/| و ۳05 لامینیم هورگ کی 6 22 (7)* > / یتقو

 ًةيضق یاوتحم نيا .دوشیم نیعم # رادقم طسوت اتکیروطهب 11 لماع .دشاب
 Zr) (* نوج .دشاب دیفم تسا نکمم نآ ةرابرد یتامدقم رکذت دنچ هک تسا ۴

 abi نوع و هدراد دوجو ۲ ترم وضع ۲۶ - ۱ ًاققد :تسا 6 زا یلعاع
 :تسا لماک یاهبترم یاههعومجمریز یاراد 6 ۳05 لامینیم هورگ فیرعت

 ار ۳ - ۱ هک م لوا ددع ره یازاهب نیاربانب .درامشب ار | دیاب ۲-۱

 رادقم اب سپ .دشاب ولیس هورگریز-» یاراد دیاب (1/ هجیتن رد و) 2 .درامشب

 هب یرود لماوع «ندنابسچ» اب مينکیم ششوک .هدرک عورش # زا یصاخ

 ۳05 لامینیم هورگ کی .درامشب ار ۳ - ۱ هک لوا ددع ره یازاهب (7۷)*

pileاقیقد دشاب 0 لوا ددع زا یناوت شاهبترم هک یرود هورگره نوچ  hls 

 رسدرد رپ یدح ات ریز لیلد هب یدنیارف نینچ «تسا 9 ٌةهبترم وضع 7-۱
 ناونعهب ار یرود یهورگ ۲ - ۱ زا » لوا هیلعموسقم یازاهب یتقو :تسا

 زین ار G] Ape| » - ۱ لوا لماوع هک میوش نتمطم دیاب .مينابسچیم لماع

 لماک یاهبترم یاههعومجمریز یاراد 6 تروصنیا ریغ رد اریز ؛دنرامشیم

 .مينابسچب ار یرتشیب یرود لماوع میوش روبجم تسا نکمم سپس .تسین
 .دشابن عبرم زا یراع هک دوش دیلوت یا[ لماع تسا نکمم تروصنیارد هک

oleaeهورگ هب ماجنارس لماوع ندنابسچ دنیارف نیا ارج هک تسین حضاو  
 دنراد دوحو # زا یریداقم هک تسا هدش مولعم .ددرگیم متخ ۳05 لامینیم

 یهانتم دادعت طقف اما .تخاس ناوتیم ار ۳65 لامینیم هورگ اهنآ یارب هک

 شقن 1 نتخاس رد هک ۲ - ۱ لماوع .دنراد دوجو یریداقم نینج زا

 .دنتسه امرف لوا دادعا یهاگ .میداد رکذ ًالبق هک روطنامه .دنراد یساسا

 ات ۳005 لامینیم یاههورگ نيا نتخاس هب ناوتیم .دوشیم گرزب ۶ هک یتقو
 یامرف ددع کی اب هک یماگنه یلو .داد همادا دنالوا امرف دادعا نيا هک ییاج

 ریز ٌةيضق رد هجیتن نيا .دوشیم هفقو راجد دنیارف هاگنآ میدش هجاوم بکرم

 .دوشیم هصالخ

 ره هک تسا جوز هبترم زا یلبآ یهانتم هورگ کی 6 دینک ضرف .۴ ٌهیضق

 یرود هورگ کی ۰/62 | زا  درف لوا هیلع موسقم ره یازاهب نآ یولیس هورگریز-7
 هن زا یکی اب 2 هاگنآ دشاب ۳05 لامینیم هورگ کی 6 رگا .تسا  هبترم زا

 :تسا تخیرگپ ریز هورگ
7۲ ۰ 

)2۷(۲ <* 27 * 

(Zy)" x Zy x Zy @ 

(Zy)* x Zy x Zy © 

(Zy)° x Zy x Zy x Zyy ٩ 

(Zy)* x Zy x Zy X Zyy * 

(Zy)” x Zy x Zy x Zyy xX Zyoy 

(Zy) x Zy x Zy x Zyy X Zyoy X Zyyyoyy © 

(Zr) x Zy X Za xX Zyy X Zyoy X Zsoory © 

 .دوشیم عقاو دیفم ۴ ٌهیضق تابثا رد ریز مل

 4 رگا .تسا تثم حیحص یددع 4 و لوا ددع کی 7 دینک ضرف .۳ مل

 .تسا 4 - ۱ زا یهیلعموسقم 2 هاگنآ ath ۲۳۰ -- ۱ زا یلوا هیلع موسقم

or 

 هورگرد ینامه وضع فرعم ۲۶ .تسا 6 ةناميپ هب ۱ اب تشهنمه ۲۳ .ناهرب

 رد ۲ ٌهبترم هجیتن رد .تسا بر رفصان یاضعا زا لکشتم (و)* یبرض

 هبانب .تسا زا یبرضم هبترم نيا اذل و ,تسا ۴ زا یهیلعموسقم (,)*
 و .درامشیم ار هورگ ةبترم یهانتم هورگ کی زا یوضع ره ةبترم نارگال ةيضق

 یهیلعموسقم 2 هک میریگیم هجیتن تسا 4 - ۱ اب ربارب (و)* هبترم نوچ

 5 .تسا و - ۱ زا

 هدش رکذ هورگ ٩ زا مادک ره هک درک یسررب ناوتیم یتحارهب .؟ ٌهیضق ناهرب

 یاراد هک ییاههورگ ةمه مینک تباث دیاب .تسا ۳05 لامینیم هورگ کی الابرد
 6 دن (7,) > 1 دینک ضورف .دنراد رارق الاب تسرهف رد دناتیصوصخ نا

 رد .دشابیم عبرم زا یراع و درف |1/| هک .تسا ۳05 لامینیم هورگ کی
 سپ درامشب ار |1/| دیاب ۱*۲ نوج .دراد دوجو ۲ ٌةبترم وضع ۲ - 0

 / زا یدرف و لوا هیلعموسقم » دینک ضرف .دشاب عبرم زا یراع دیاب ۲ ۱
tee۷ :هع 18 .٩ .تیووبسجیآ رس  wale dt» apd.) 

 هک) دنشاب ۲۴ - ۱ زیامتم لوا یاههیلعموسقم gy و 9 رگا .دشاب عبرم زا

 ار 9 - ۱ و ۱ - ۱ یود ره » هاگنآ (دنرامشب ار |/| دیاب هجیتن رد

 یاضعا دادعت ینعی (9۱ - 4۲()۱ - ۱) ددع 9" «نیاربانب .(۳ مل) درامشیم

 ضقاتت هک درامشب ار 17| دیاب ضرف هبانب و درامشیم ار 6 رد 4۱0: ٌةبترم
 هظحالم تسا درف » نوج ,هوالعهب .دشاب لوا دیاب ۲۶ - ۱ ورنيا زا .تسا

 درف و لوا یاههیلعموسقم 2: و 2 رگا .تسا ۳ برضم ۲۳ - ۲ هک دوشیم
 ینعی «(۲ - ۲۳()۲ - ۲) زا یهیلعموسقم 4 هاگنآ .دنقاب 1 زا یزیامتم

 میریگیم هجیتن .تسا 6 رد (۲۶ - ۲۳۲()۱ - ۱) ٌةبترم یاضعا دادعت

 ددع کی رتکادح نیابانب .تسا رگید یضقانت هک تسا ٩ برضم |1/| هک

 ۲۶ و درف لوا ددع کی » رگا روطنیمه .درامشب ار 4 دناوتیم 7 درف لوا
 تسا (۲* - ۲۶()۱ - ۲) زا یهیلعموسقم ٩ هاگنآ ,دشاب / زا یهیلعموسقم

 یراع || نوچ .دشابیم 6 رد ۲7(۲ - ۱) ٌةهبترم یاضعا دادعت اب ربارب هک

 ( هک میریگیم هجیتن نیاربانب .دوشیم در زین ریخا ضرف .هدشضرف عبرم زا
 .تسا لوا ددع کی زا یناوتًامازل

 هبانب .« > ۲ و تسا درف لوا ددع کی » هک >  ۴ دینک ضرف نونکا
 نوچ .تسا ۲۲" - ۱ زا یلوا هیلعموسقم ۲۳ - ۱ هک مینادیم قوف بلاطم

 هک دراد دوجو و غ ۲۳ - ۱ نوچ یلوا ددع .تسا عبرم زا یراع ۲۳ -۱

 یهیلعموسقم 0 هک میریگیم هجیتن ۱ مل زا هدافتسا اب .درامشب ار ۲۳ -۱
 .تسا 6 رد ?q(T - ۱) ٌةبترم یاضعا دادعت ینعپ (و - ۲()۱* - ۲) زا

 هاگنآ م > « رگا . < ۱ هک > * .نیاربانب .تسا ضقانت کی مه زاب هک

 هتشاد رطاخهب) تسا قوف تسرهف رد هورگ نیلوا هک 6 22 77 و ۱ > 

 ضرف اب ار دوخ ثحب نونکا .(تسا ۳005 لامینیم هورگ کی 6 هک دیشاب
 دادعت ینعی ۲۳۲۱(۲ - ۱) نوچ .میهدیم همادا , > » ینعی ۰ > ۱

 یهباشم لیلحت میناوتیم .تسا |6| زا یهیلعموسقم ۰۲۶ - ۱ ةبترم یاضعا

 یناوت دیاب -  ۱ هک میریگب هجیتن و میربب راکهب / دننامه 7 - ۱ دروم رد ار

 .دشاب امرف لوا ددع کی دیاب م ,بیترت نيا هب .دشاب ۲ زا

 و 7 > ۱ یهیدب تلاح رد زجب :تسا نینچ قوف بلاطم ٌهصالخ

 ۱-۲۶ - ۱ نآ یازاهب هک دشابیم امرف لوا ددع کی ۶ > » اي 6 2۶
تلاح ود ره رد . > ۱و 7 > ۲ هکنیا اي cul 06| زا یهیلعموسقم
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 ۲ - ۱ لکش هب یلماع یاراد |0] نآ رد هک میسریم یتیعضو هب ریخا
 یریارب هب هجوت اب. > ۱ و تسا

a—\ a—\ 

۲۳ -۱< [[)۲۳ +۱( < ][ ۰ 

 اما .تسا 7 برضم ۵ > ۶ طرش اب ۲۳ - ۱ هک دوشیم هدهاشم

 70 لوا لماع کی ۶۷۰۰۴۱۷ و تسا ۲۳ -۱ زا یهیلعموسقم ۳ نوچ

 (۲۳ - ۶۷۰۰۴۱۶()۱) زا یهیلعموسقم ٩ هک دوشیم هدید .دشابیم
 ٩ نیاربانب .تسا 6 رد (۶۷۰۰۴۱۷()۲) ةبترم زا یاضعا دادعت ینعی

 دراد ضقاتت || ندوبعبرم زا یراع اب زاب هک تسا |41 زا یهیلعموسقم
 ٌةعومجم یاضعا زا یکی دیاب مه # و 6 < ۵ میشاب هتشاد دیاب نیاربانب
 .دشاب (۲,۳, ۴,۵,۸, ۱۶, ۱۷,۳۲)

 لامینیم ی( هورگ ره «میدرک رکذ ۴ ٌةيضق نایب زا لبق هک یتاکن هبانب
 یازاهب دوشیم هتخاس قوف ٌهعومجم رد هدش هداد یا زا هدافتسا اب هک 5

 .تسا یرود یولیس هورگریز-9 کی یاراد ۲* - ۱ زا  لوا هیلعموسقم ره

 ناوتیم یاهداس ٌةبساحم اب .دشابیم | زا یهیلعموسقم » - ۱ ,هوالعهب

 اهنت دشاب عبرم زا یراع |1/| هکنیا طرش اب هارمه ,طیارش نيا اب هک داد ناشن

 دوشیم تباث نیاربانب .دراد دوجو هدش هداد / ره یازاهب (7 هورگ کی اهنت و
 ییاهنامه اهنآ ةمه و تسا یهانتم هدشصخشم عون زا یاههورگ دادعت هک
 a .دناهدش تسرهف هیضق تروص رد هک دنتسه

 هدشنلح یاههلأسم و یریگهجیتن ۴
 یاههعومجمریز یاراد 3۲ «فرح هس یور نراقت هورگهکنیا ؛دهاشم اب قیقحت نیا
 هدیدپ نیا رد واکودنک هب عورش ادتبا رد نوچ .دش زاغآ تسا لماک یاهبترم

 یلبآان تلاح نیاربانب .دش زکرمتم یلبآ یاههورگ یورًاتدمع ام یاهیسررب .میدرک
 زا هدشهتخانش لاثم اهنت هوالعهب .تسا هدنام یقاب ماهبا زا یاهلاه رد زونه

=, 

@ 
OOO 

 تا
6995 999 

8 9 9 9 9 0 9 0 

  

 :حرش نودب یتابثا

 ad classe" بوانتم یاهعومجم

 ر_(۲ -۱)(-۳۲)۱ 2

5 99 599 

89 Oo ۵ 8 8 ®@ 0 

 ۳۸۵ ص ۰۳۰۰۵ ربماسد ٌ؛رامش «یلتنام لاکیتمتم نکیرما :زا لقن
Ne 

 ۲ 5راسش ۱۷ لاس»یبضانر رشت

 ددع ) یرودریغ یولیس هورگریز-» کی یاراد هک ۳05 لامینیم هورگ کی

 زا تسا ترابع .تسا (درف لوا

(Zr) x Zy x Zo x (Zyy)" x 1/۲۳ x Za s 

 رکذ اب ار هلاقم  > ate Dhan we.ميروآیم نایا هب هنیمز نیا

 دوجو لماک یاهبترم یاههعومجمریز اب 5۳ زجب یرگید یلبآان یاههورگ ایآ *
 ؟دنراد

 «یرودریغ یولیس هورگریز- اب 5 لامینیم هورگ یهانتم دادعت طقف ایآ
 ؟دراد دوجو (درف لوا ددع )

 ٩ یدرف و لوا ددع و لماک یاهبترم یاههعومجمریز یاراد 6 رگا چون 

  |G] aber peda؟دشاب ۳ برضم دیاب || هک تسا تسرد ایآ «دشاب
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 اکیرمآ «یبونج یانیلوراک هاگشناد eS‘ یراک *

 اکیرمآ ,گربسنپیش هاگشناد :زنوج ینل
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 وس ر رب و دگن

 روپعراز حلاصدمحم

 مولع ةدکشناد رد «یضایر ًةفسلف و قطنم یگتفه یاهرانیمس» ٌهسلج نیموسوتسیب

 ناف کرام ٌهتشون 0 7076۳ باتک ٌءراب رد وگتفگ هب فیرش یتعنص هاگشناد یضایر

 ٌةفسلف ناونع اب باتک نیا یسراف ٌةمجرت راشتنا یگتفگ نیا تبسانم .تشاد صاصتخا نتآ

 ًةفسلف ةرابرد یبلاج ٌةرظانم هب و تفر رتارف باتک دقن و یفرعم ٍدح زا اهثحب اما .دوب رثوارب

 یملع تایه وضع ریشدرا دمحم .باتک مجرتم ؛هرظانم فرط کی رد .دش لیدبت رثوارب

 .تسا ییارگدوهش تخسرس عفادم هک تشاد رارق فیرش هاگشناد یضایر مولع ٌهدکشناد

 هاگشهوژپ یلیلحت ٌةفسلف ٌهدکشهوژپ یملع تایه وضع یدروجال هواک .هرظانم رگید فرط
 یفرعم رد یبلطم تسخن اجنیا رد .دراد یلدمه ییارگتروص اب هک دوب یداینب یاهشناد

 ۵۵-۶۴ .صص .۲ رامش ۰۱۷ لاس ,یضایر رشن

  

 هاگشناد یضایر مولع ًدکشناد ةزاجا اب نتم نیا .دیناوخیم ار هرظانم نتم سپس و باتک
 .دسریم پاچ هب یضایر رشن رد .هتفگشیپ رانیمس ٌهدننکرازگرب ,فیرش یتعنص

 .دحفص ۲۰۸ ۰۱۳۸۷) ,نارهت

 و رتوارب یهاگشناد فالخا زا یکی «"نتآ ناف کرام ,باتک نیا هدنسيون

 باتک .تسا سیراپ رد (۳58)0) "یملع یاهشهوژپ یلم زکرم رگشهوژپ

Brouwerةعومجم یاهباتک زا یکی 0  Wadsworth Philoso- Syy 

 هب هعومحم نیا زا باتک ناونع دص هب بیرق نونکات .تسا 9/۱6۲۶ 5

 یسراف ٌةمجرت نیا زا شیپ .تسا هدش رشتنم "کالوک لیند یراتساریو رس

 ناروآ مان ناونع اب یاهعومجمریز بلاق رد هعومجم نیا یاهباتک زا یدادعت

 هب اهباتک نيا ٌهمجرت .دوب هدش رشتنم و پاچ ون حرط تاراشتنا طسوت گنهرف
 مه بوخ راک نیا هنافسأتم اما ؛دشیم ماجنا یمیهید رایاشخ ,یتسرپرس

 .دنام مامتان روشک رد رگید بوخ یاهراک زا یرایسب دننام

1. Mark van Atten 

2. Center National de la Recherche Scientifique 
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On Brouwer otSیضایر مولع ٌ؛دکشناد داتسا ریشدرا دمحم ار  

 هدرک همجرت رثوارب یهاگشناد فالخا زا رگید یکی و فیرش یتعنص هاگشناد

 ًةمجرت یارب درف نیرتبسانم باتک عوضوم رب فارشا تهج هب ؛دیاش وا .تسا

 رتوارب هفسلف باتک نیا یسراف ٌةمجرت ناونع .دشاب هدوب یسراف هب باتک نیا

 اب یرتشیب Could afl درابرد ینعی ,یلصا ناونع اب هسیاقم رد هک تسا
 ریاس هب و تسا رتوارب یضایر ٌةفسلف رب زکرمتم باتک نیا .دراد باتک یاوتحم
 دوخ راتفگشیپرد مجرتم هتبلا .دزادرپیمن وا یگدنز فلتخم هوجو و یرکف داعبا

 .تسا هدرک هراشا باتک نتم رد لوفغم بلاطم زا یخرب هب هصاللخ رایسب روط هب

 هوا یضایر ةفسلف و رتوارب ینافرع قیالع طبر ,رتوارب یملع یگدنز رامشلاس

 یرتوارب ییارگدوهش لوصا و یژولوپوت رد وا یاهراک وا یرتکد ًةلاسر یاوتحم

 راتفگشیپ نيا هجوت بلاج بلاطم زا .دنتسه راتفگشیپ نيا بلاطم هلمج زا
 .تسا ,یسوم نامرف هد هب حیملت اب ,لصا هد رد رتوار ییارگدوهش ینابم حرط

 بتکم کی ناونعهب ییارگدوهش زا یلماکابیرقت ريوصت لصا هد نيا مییوگب رگا
 .میاهتفگن هفازگ .دنهدیم هئارا یفسلف
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 ؛ییارگدوهش لمع ود .۱ :زا دناترابع هک تسا لصف شش یاراد باتک نیا

 ؛اهدرن یضق یارب رتوارب ناهرب .۴ ؛باختنا یاههلابند .۳ ؛قطنم و اهناهرب ۲
 هب باتک بلاطم ریس ." یناهذالانیب .۶ و ؛"«هدننیرفآ نهذ» یاهلالدتسا ۵

oulلک لوصا اف دنکیم شنا هدنسیوت :لوا لسف وخ رج هک تسا لگتش  

 .دهد حیضوت ار کیسالک تایضایر اب نآ قارتفا هوجو و هنایارگدوهش تایضایر

 تایضایر میهافم نیرتیداینب و نیرتیلصا زا یکی موس لصف رد نتآ ناف
 مراهچ لصف رد و ؛دنکیم نییبت ار باختنا یاههلابند ینعی .هنایارگدوهش

 تسا هنایارگدوهش تایضایر یایاضق نیرتیساسا زا یکی هک ار هدرن ةيضق
 هدنسیون .دزادرپیم هیضق نیا یفسلف جیاتن و مزاول یخرب هب و دنکیم تابثا

 «هدننیرفآ نهذ» لمع یگنوگج ات دشوکیم باتک ییاهتنا لصف ود رد

 دنک نشور و دهد حیضوت ار تایضایر ۵نتخاس رد "اسانش لعاف ناونعهب

 درذگیم (دوجو تروص رد) فلتخم ناهذا رد هچنآ تبسن و طبر هک

 .تسیچ مه اپ

 .دهدیم حیضوت ر ییارگدوهش یساسا لمع ود هدنسیون ,لوا لصف رد

 یگدنز ةظحل کی ةيزجت زا ود ددع نتخاس و نامز کرد رب ینتبم لوا لمع
 و (ملع هن و) تسا لمع کی اساسا هنایارگدوهش تایضایر هکنیا .تسا

 ةيامنب هک لمع نیمه رد ,تسا یکتم نامز دوهش رب تایضایر نيا هکنیا

 نیمود .(۲۸ ص) دوشیم هدید ینشور هب تسا یرثوارب یتخاس تایضایر

 تایوه نیا .تسا یضایر دیدج تایوه نتخاس یارب یلمع ,ییارگدوهش لمع
 هدناهدش هتخاس ًالبق هک یئابوع زا یهانتمان ییاههلایند لکش هب ای دیدج

 ؛دناهدش هتخاس ًالبق هک یتایوه یارب ضرف لباق تافص لکش هب ایو دنتسه
 عاونا نيا و دننکیم یدنبهقبط *عاونا بلاق رد ار یلبق تایوه هک یتافص
 هب نتآ ناف ,لصف نيا ٌةمادا رد ۲٩(. ص) دنوشیم یدیدج تایوه دوخ

 ةنماد کیسالک تایضایر اب سایق رد هک هنایارگدوهش تایضایر یسانشیتسه

 ییارگدوهش رد تقیقح و دوهش میهانم هوالعهب ؛دزادرپیم .دراد یرتدودحم

 ار رتوارب یضایر ٌةفسلف رد قطنم هاگیاج و نابز شقن و دهدیم حیضوت ار

 بلاطم اب ار باتک یدعب یاهلصف رد هدنسیون تاحیضوت رگا .دنکیم نییبت

 تقیقح زا رثوارب دوصقم هک میوشیم هجوتم یبوخهب مینک عمج لصف نيا
 قطنم و یضایر نابز یونا شقن ةرابرد وا رظن اي ۲ یسفناقدص و ینتخاس

 لماکان تاحیضوت هک دسریم رظن هب JE نیع رد اما ؛تسیچ یضایر

 رگید یاج چیه رد (۳۶-۳۸ صص) دوهش موهنم صوصخ رد هدنسیون
 ماهبا زا یاهلاه رد باتک نایاپ ات یرثوارب دوهش و دوشیمن لیمکت مه باتک
 .دنامیم یقاب

 و ؛دهدیم حیضوت ار تایضایر رد قطنم شقن vil ناف مود لصف رد

 مکح کی ییارگدوهش رد .دنکیم نییبت ار نابز و ناهرب ,یتسار ای قدص ًةطبار
 تسا طلغ ای و دشاب هتشاد دوجو نآ یارب یناهرب رگا تسا تسار ای قداص

 تاذ رد اهناهرب .میسرب ضقانت هب مکح نآ یارب ناهرب دوجو ضورف اب رگا

 .(۵۳ ض) تسا نابزیب تایضایر اساسا نوچ؛دنتسه نابززا لفتسم دوخ
 .دوریم راکهب نانادیضایر لباقتم طابترا یارب اهنت و تسا یوناث یرما نابز

 هک نایارگطنم فالخرب رتوارب .تسا قطنم زا لقتسم هنایارگدوهش تایضایر

 تایضایر یاهدربراک زا یکی ار قطنم .دننادیم قطنم یلیفط ار تایضایر

intersubjectivity1 3. . bar theorem 2. creating subject 

4. subject 5. constructing 6.species 7. subjective 

 ۲ ؛رامش ۰۱۷ لاس ,یضایر رشت

 اب هنایارگدوهش قطنم رد یتسار و قدص ریبعت ,یفسلف لیالد ربانب .دنادیم
 زین قطنم ودنیا لوصا .لیالد نامه هب و ؛تسا توافتم کیسالک قطنم
 بلاطم تقد و حوضو هک منکیم نامگ نم .(۶۶-۶۷ صص) تسین ناسکی
 .تسا یدعب"یاهلنصف بلاطم زا شیب باتک زا لصف نيا

 دنکیم شالت تسا یهاتوک ًاتبسن لصف هک :باتک موس لصف رد نتآ ناف

 وا .دنک نییبت ار رثوارب یگتسویپ لوصا و دهد حیضوت ار باختنا ةلابند موهفم ات
cal jlدنک تابثا ار هدرت ةيضق باتک مراهچ لصف رد ات دنکیم هدافتسا لوصا  

 اب هیضق نیا جیاتن یخرب .دنک یسررب ار نآ یفسلف و یضایر جیاتن و مزاول و

 دوشیم ثعاب نیمه و دنتسه ضراعت رد کیسالک تایضایر یایاضق یخرب

 کیسالک تایضایر زا هرس ةعومجمریز کی ًافرص هنایرگدوهش تایضایر هک
 تباث , نزبداب ّةيضق ینعی ,هدرن ٌهیضق جیاتن زا یکی زا هدافتسا اب رتوارب .دشابن
 دنتسه تخاونکی ةتسویپ ؛یقیقح دادعا راتسویپ یور مات عبوت مه هک درک
 لابند رد یفاک لصوح هک یناگدنناوخ یارب لصف نیا کش نودب .(۱۰۳ ص)
 نتآ ناف هتبلا و ؛تسا ریذپانلمحت .دنشاب هتشادن یضایر ینف تایئزج ندرک

 .(۲* ص) تسا هدرک فارتعا عوضوم نیا هبًاحیولت مه
 :یضایر لالدتسا ره سپ .تسا هدننیرفآ نهذ دازآ تیلاعف تایضایر

 نيا مجنپ لصن رد ات دشوکیم باتک ءدنسيون .تسا هدننیرفآ نهذ لالدتسا

 .دنک تبحص هدننیرفآ نهذ یاهلالدتسا یاهیگیو یخرب صوصخ رد باتک

 al جیاتن یخرب و PIN" لصا رابتعا مع ای رابتعا یسررب هب صاخ روطهب

sng Ll ani ah pb aly Mla ell al al ag 
 دوجو هدننیرفآ نهذ یارب یفاک لیلد .درک دهاوخن تباث ار نآ زگره دنادب هک
 .(۱۴۸ ص) «تسا طلغ  دریگب هجيتن هک دراد

 ,رگیدکیاپ هدننیرفآ ناهذا طابترا هم یسررب هب باتک نيا ینایاپ لصف
 دنکیم شالت ننآ ناف لصف نيا رد .دراد صاصتخا ؛یناهذالانیب ٌالأسم

 .دنک هتربت ییارگنهذ و ییارگیسانشناور ریظن یتاماهنا زا ار ییارگدوهش ات
call ese olyرد در هک تسنا ییاهناتخاس ةرایرد تایضایر &  

 شریذپ ایآ .یجراخ ینیع تیعقاو کی ژرابرد هن و دزاسیم دوخ نهذ
 فلتخم ناهذا رد یضایر قیاقح ندوب یبسن شریذپ مزلتسم رثوارب یاعدا

 قیاقح هک تسا نيا مزلتسم وا نخس شریذپ ايآ ؟تسا (ییارگنهذ ینعی)

 تارج هب ؟(ییارگیسانشناور) مینادب هناسانشناور یبرجت قیاقح ار یضایر

 یسانشرادیدپ هب انشآان ٌةدنناوخ یارب باتک زا لصفنیا مهف هک تفگ ناوتیم
 فوسلیف نابطاخم یرادلد ثعاب لصفنیا دیاش .دوب دهاوخ راوشد لرسوه
 ار دوخ سشنهب دامتعا مراهچ لصف رد هک ینابطاخم .دشاب باتک نيا

 .دناهداد تسد زا

 .تسین هداس نادنچ .باتک نيا قیقد مهف هک تفگ ناوتیم عومجم رد

 روظنم رتهب مهف هب ینایاش کمک ءاهلصف یاهتنا رد مجرتم تاحیضوت هتبلا

 زا ربخ دراوم یخرب رد هک یتاحیضوت ؛دنکیم ییارگدوهش مهف و هدنسیون

 لوئسم نم رظن هب .دهدیم مجرتم و هدنسیون ةنايارگدوهش یاههاگدید ضراعت
 ٌةفسلف کی هب نتخادرپ یاج هب هک تسا رثوارب باتک نیا یراوشد میقتسم
 لیقث یتایضایر ةفسلف کی و یفسلف تایضایر کی .لوصولالهس یضایر
 مهف زا دننادیمن هفسلف هک ,ینانادیضایر یتح .یناسک .تسا هدروآ دیدپ

 دننادیمن یضایر هک ینافوسلیف یتح .یناسکو ؛دنتسه زجاع وا تایضایر

 .دنزجاع وا هفسلف مهف زا

1. fan theorem 2. from perpetual ignorance to negation 



 ریشدرا -یدروحال /رثوارب ًةفسلف ةراب رد یاهرظانم

 894 98 یاهرظانم

 رتوارب هعسلق

aslدوخ یاههتفگ زا هرظانم فرط ود هک تسا یبوتکم تباور .دیناوخیم  

 هب هناگادج فرط ود زا کی ره یاههتشون .دناهداد رارق یضایر رشن رایتخا رد
 هب ریشدرا دمحم حساپ و یدروجال هواک تاداربا زا دروم ره یلو دسر یم پاچ
 روپراز حلاصدمحم .هرظانم یرجم .دناهدش طوبرم مه هب یراذگهرامش اب نآ

tl هدوب 

 یدروجال هواک ۱

 یضایر یمکح یانعم .تسا یراوشد راک یزرویضایر ندیمهف .کی

 یضایر ماکحا ارچ ؟تسیچ هب شندوب تسرد ؟تسیچ ٌةرابرد ؟تسیچ

 (؟دنتسه یدبا-یلزا ایآ) ؟دنایدبا و یلزا ارج (؟دنتسه ینیقپ ایآ) ؟دناینیقی

 یضایر ماکحا یتسرد ایآ ؟دنایرورض یضایر یایاضق انعم هچ هب و_ایآ

 ؟تسا هنوگچ یضایر ماکحا اب ام ةطبار ؟ناشمینادب ام هک تسا نياز ا لقتسم

 قیقد و نشور ةفسلف کی ندنارورپ .کلذ ریغ و (؟مینکیم ناشفشک روطج)
 .تسا یراوشد راک تایضایر ٌةدننکدعاقتم و

 نیا لامتحا-درادن اهشسرپ نیا هب یراک اعونًلامتحا یاهفرح نادیضایر

 هک زگا :اقخ رد یاهثرح نانادیضایر رتشیپ لامتسا و هتسنا "ةفسلف" شیازب

 ارگعقاو اب ینوطالفا ٌتایضایر هب تبسن ار ناشدوخ .دننک رکف اهیشسرپ نيا هب

 و .دنراد دوجو ام زا لقتسم یضایر ماکحا و ایشا هکرظن نيا هب دقتعم :دنباییم
 ِتبسن لثم تایضایر هب نادیضایر تبسن رظن نيا قبط .مينکیم ناشفشک ام

 لامتحا و ,رنه هب دنمرنه ِتیسن لثم (اداب رود) هن و ,ناگراتس هب تسا مجنم
SIییارگتروص شعضوم دریگب عضوم امسر هک دوش روبجم نادیضایر  

 تسا نیا شعوضوم و ,اهدامن اب انعمیب ًایاهن تسا یایزاب تایضایر :تسا
 تسدهب اهدامن زا هتشر مادک زا اهدامن زا هتشر مادک ole dels Gb هک

 هک هتفگیم -ییارگتروص نامرهق -گرزب تربلیه هک تسه نامدای .دیآیم
 «هطقن» دوشیم اج همه :تسین یصاخ زیچ ةرابرد یسدیلقا ةهسدنه ماکحا

 .درک نیزگیاج «یلدنص» و «ناویل» اب الثم ار «طخ» و

 هتفه نایاپ رد و دناینوطالفا هتفه یراک یاهزور رد نانادیضایر دنیوگیم

 .دناینوطالفا نانادیضایر دصرد جنپوتصش هک دناهدز نیمخت و .ارگتروص

 هک یگرزب نانادیضایر نیب زا .رگدوهش دصرد جنپ ؛ارگتروص دصرد یس

 لدوگ ؛متسه انشآ ناشیاهراک اب نم و دناهدز یفرح تایضایر ٌةفسلف رد

 رد شیاهراک ٌةطساوهب هک مه رتوارب .ارگتروص نهوک لاپ .تسا ینوطالفا

 یارگدوهش -تسارگدوهش دوشیم بوسحم یلوا زارط نادیضایر یژولوپوت
 .قالطالایلع

 لکشمیب یور چیه هب تایضایر ةفسلف رد ییارگمقاو و ییارگتروص

 .مسانشیم نم هکر دقنآ :ییارگدوهش و ییارگمقاو و یبارگتروص نیب زا .دنتسین

 نیا و دشاب رتهدننکدعاقتم یتح و رتقیفد و رتنشور هیقب زا ییارگدوهش دیاش
 هک تسین نشور نم یارب اما .تسا یگرزب تیزم یاهفسلف ره یارب هتبلا
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 ییارگدوهش .تشاگنا تایضایر هفسلف کی ناوتیم انعم هچ هب ار ییارگدوهش
 تایضایر نآ «تسا دب تایضایر نيا هک دیوگیم ام هب :تسا کیژولوتدیا
 تایضایر ةفسلف تسا رارق هک یاهیرظن یارب تسا یدب زیچ نیا .تسا بوخ

lt editراک فیس نهادن شخب مگتسد دیب تایشایر فست نم  
 تایضایر زا یعون زیوجت هن دشاب ناشیفسلف تالکشم لح و نانادیضایر
 (.یلک روطهب ملع ٌةفسلف و کیزیف ٌةفساف اب دینک هسیاقم) .رگید یعون يهنو
 هک تسا نیا دنکیم رتدب تایضایر هفسلف ماقم رد ار ییارگدوهش هک یزیچ
 شاییابیز هک نامه .تسا کیسالک تایضایر درامشیم دب هک یتایضایر
 یلیخ هک دیوگیم ام هب .مياهدوتسیم ار شندوبینیقب و تسا هدرکیم نامتوهبم

 طلغ نامجیاتن زا یضعب هک دیوگیم :رتدب و ؛تسین تسرد نامیاهناهرب زا

 نیب زا-دننک دودحم ار تایضایر هک دوب نيا ناشراک نایارگیتخاس .تسا
 ییارگدوهش .دنربتعم ینتخاس ظاحل هب ناشیضعب طقف ,یضایر یاهناهرب
 روصت .تسا کیسالک تایضایر جیاتن ضقان شجیاتن یضعب :تسا رتیطارفا

 !درکارقتسا دیابن هک تفگیم یبرجت مولع نادنمشناد هبرپوپ He هک دینک
 رتمک هنایارگدوهش تایضایر (یاهناهرب) ییابیز هک تسین نیا طقف لکشم

 مه شباوج و «تسا هاگآ بلطم نیا هبرتواب--تسا کیسالک تایضایر زا
 باتک ۲۹ صرد هدشلقن لوق) دشاب تشز تقیقح دیاش .بخ .هک تسا نیا

 رد تایضایر دروم رد ام tel یاهلاوس هک تسا نیا لکشم .(دینیبب

 میدیسرپیم هک دوب تایضایر نآ دروم رد ؛میتخانشیم هک دوب یتایضایر دروم

 عون نآ میرحت .هری و ,هن ای دنتسه یرورض ایآ و تسیج شماکحا یانعم

 هیلوا یاهلاوس تایضایر زا دیدج یعون یارب یاهفسلف ندنارورپ و تایضایر

 مینکیم لاّوس .ملع ةفسلف اب دینک هسیاقم زاب .دهدیمن باوج ار ام مهم و
 ؟دندامتعا لباق یبسانم بیرقت اب اعون یبرجت مولع جیاتت هک تسا هنوگچ هک
 یاهرازبا زا هک--ارقتسا الصا هک دیوگب ام هب ple) ٌهفسلف» یعون رگا الاح

 نآ .تسا زاجمریغ لاح ره هب و هجومان و دب-تسا یبرجت مولع یلصا

 .تسا ملع هفسلف .هفسلف نيا انعم هچ هب هک تسین نشور نم یارب تقو

  
ریشدرا دمحم .روپعراز حلاصدمحم .یدروجال هواک :پچ هب تسار زا
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 تایضایر» هک تسا دقتعم رتوارب ؛(لوا لصف .لوا هحفص) ننآ ناف تیاور هب .ود

 تسا یتایضایر اهنت» هنایارگدوهش تایضایر و «تسا یفسلف ینابم جاتحم

 هنایارگدوهش تایضایر هک مریذپیم نم .«تسا یفسلف مکحم ینابم یاراد هک

 نینچ هک تسا یتایضایر اهنت دیاش یتح و .دراد یمکحم ینسلف ینابم

 یارب هن ای تسه یایفسلف ینابم حاتحم تابضایر هکنیا .دراد یاینابم

 هکنیا-همدقم ود نيا زا زاب :شمریذپب رگا یتح اما ؛تسین نشور ًالماک نم

 هنایرگدوهش تایضایر طقف هکنیا و تسا یفسلف ینابم جاتحم تایضایر

 هناگی هنایارگدوهش تایضایر هک دوشیمن هجیتن-دراد یمکحم یفسلف ینابم
 زا دناهتساوخ نتآ ناف ای رئوارب هک منکیمن مه اعدا) .تسا ینتفریذپ تایضایر

 دوشیمن ًاقطنم هک تسه مه نيا هتبلا (.دنریگب یاهجیتن نانج همدقم ود نا

 ؛تسا رازاب رد شدوخ عون زا دوجوم یالاک هناگب هک نوچ تفریذپ ار یاهیرظن
 تایضایر-تایضایر .تسا یرگید زیچ یضرف لالدتسا نيارب نم دقن اما

 رایسب تایضایر تلزنم «هشیدنآ طبع رد .تساجرب اپ و تبباق .کیسالگ
 ؛تسانعم فلتخم یاههیرظن و هعیبطلادعبام و یسانشتفرعم زا رتمکحتسم

 یفعض نیا .دننک ناشنییبت دنناوتیمن اهنیا هک تسه تایضایررد ییاهزیج رگا

 .تایضایر یارب هن «هعیبطلادعبام و یسانشانعم و یسانشتفرعم یارب تسا

 دیاش و) دش ادیپ مه یقیقد نشور راگزاس يسانشانعم و یسانشتفرعم رگا

 ثعاب عوضوم نیا فرص .(دشاب شیابقر زا رترب ییارگدوهش ثیح نیا زا

 نامتایضایر ٌةفسلف اب ات میهدب ربیفت ار نامتایضایر میریگب میمصت دوشیمن

 رظن هب یلو .دوشب راگزاس (میاهدرک ادیپ هک یمکحم ی«یفسلف ینابم» اب ای)

 Cand‘ یرگید روج ییارگدوهش یسانششور هک دسریم

 ایآ هک تسا توافتیب هلئسم نيا هب تبسن ,لوصالایلع .ارگدوهش

 تایضایر اب هدش انب نامتخاس زا وا موهفم ساسا رب هک یتایضایر

 یراوتسا تسا مهم ارگدوهش یارب هجنآ [.]ن اي تسا قبطنم کیسالک
 (۲۷ ص) .تسا یفسلف داینب

 یزیچ یعیبط نابز .یعیبط نابز روتسد و یعیبط نابز اب دینک سایق
 حیضوت ار هدیدپ نيا هک تسا نيا نابز روتسد ٌةفيظو و .تسه هک تسا

 نابز لها ار یلعفلاب ای هوقلاب یاههلمج هچ هک دیوگب ام هب الثم_دهدب
 موشیم یاهلیبق دراو نم دینک ضرف الاح .دنراگنایم تخاستسرد ًاعون

 مجسنم و ابیز و فیرظ هک مزاسیم ینابز روتسد .متسین دلب ار ناشنابز هک

 نابز نيا لها جیار یاههلمج زا دصرد یس دودح نابز روتسد نیا اما .تسا

 نیا لها هک ییاههلمج دصرد یس ؛سپ هک میوگیم .دنکیم مالعا «طلغ» ار

 مدرم نيا دیاب هک میوگیم ؛تسا طلغ دنربیم راکهب هرمزور یگدنز رد نابز

 .دننک ضوع ار ناشندزفرح عون
 یروتسد تخاس ندوب تسرد .تسا Gilles هتبلا سایق نيا الاح

 ینابز راتفر یارو یزیچ ةجيتن هک تفگ دوشب دیاش ار یعیبط ینابز یاههلمج

 کالم اهنت هک مییوگب رگا تسا بیرغ تدشهب اما ؛تسین نابز نآ لها
 دقن هاگنآ .دوبیم نینچ رگا-تسا نانادیضایر عامجا یضایر جیاتن يتسرد

 دوبیم یهجویب راک هدش رشتتم هدشیروآد تالجم رد ًالبق هک ییاهلالدتسا

 اب .تشادیمن یهیجوت اهکچوکتیاهنیب رب ینتبم ناباسح حیقنت یارب شالت و
 یاهرایعم اب تسا یدقت اهگسوگسیاهتیب یستیتبیال ةیرطت ام دقن ,لاس نیا

 ییوگیم ار اهکچوکتیاهنیب نيا .مزیزع نیبب» مييوگیمتایضایر ینورد

 ۲ ةرامش ۱۷ لاس ,یضایر رشن

 زا اهنیا مادک ره ایآ ؟بخ ؛دنرتکجوک مه یتبثم ددع ره زا و دناتبثم هک

 .موهفم نیا میهدیم ناشن «...هلب رگا ؟تسا رتکچوک مه شدوخ فصن

 هک میهدیم ناشن .داح ردقنیا هن یتالاح رد اي .تسا ضقانتم یموهفم

 ماجنا (یرتمک یتخانشیتسه تامازلا اب ینعی) یرتهب روج دوشیم ار یراک

 بسحرب و تفرگن هیلوا یموهفم ار بترم جوز دوشیم هک مییوگیم الثم :داد

 تایضایر هب هلمح ماقم رد هک تسا نشور ابیرقت .درک شفیرعت هعومجم

 .دنکیمن دقن ینورد روطهب ار کیسالک قطنم اي تایضایر رتوارب هکیسالک

 یهاگدیاش .تسا ینورد ٍدقن هیرظن ره زاجم دقن اهنت هک میوگب مهاوخیمن
 دنناوتیمن یلصحم یانعم لوصالایلع یاهیرظن ماکحا هک داد bts) .دوشب

 ناج دقن هلمج زا ,قالخا یارگعقاو یاههیرظن یاهدقن یضعب ًالثمتشاد
 شور نیا اب تسا هدیشوک [۲]تیاد لکیام ری .تسا خنس نیازا ,[۳]یکم
 [۱] ةلاقم-(دنک عافد هنایرگدوهش قطنم زا و) دنک دقن ار کیسالک قطنم

 رخأتم نیاتشنگتیو یانعم ةيرظن ةياپ رب هنایرگدوهش قطنم زا یعافد مه ناشیا
 یرگید تحن ننآ اما هتسین قفوم تماد ةژورپ هک مدقتعم نم .دنکیم حرطم ار

Cielلالدسا لا هکاتسیت روطنیا اس یاب تکی ساق سأقع روم رد  
 Ams cel هب دعب و cael دراو یتالاکشا کیسالک قطتم رپ هک دشاب هدرک

 تسا حلصا نیزگیاج ای حلاص ینیزگیاج هنایارگدوهش قطنم هک دشاب هدیسر
 هب .دشاب هدرک انب قطنم نیا رب ار تایضایر ةنايارگدوهش ةفسلف ای تایضایر و

 وا دعب و .تسا هتشاد تایضایر زا یروصت ادنبارتوارب نارگید و نتآ ناف حیرصت
 :دناهدید کرادت رظن دروم عون زا تایضایر یارب یقطنم و هفسلف شنادرگاش و

 ژثوارب [] هتسآ تایشایر زا لقتس قطنم .هنایارگدوهش هاگت رد

 ر تایضایر الصا وا نوچ .درک یفن ار کیسالک قطنم زا ینیعم لوصا

 یتایضایر دشاب هدوب روبجم وا هک هدوبن نینچ ؛دیدیم یرگید لکش هب
 کیسالک قطنم زا ار نّیعم لوصا یضعب هک لیلد نيا هب دنک هئارا رگید
 هنایارگدوهش ششوک رگا تسا یمهفدب الماک نیاربانب .دوب هدرک فذح

 یضعب ترورض نایب نآ یلوفشملد نیلوا مییوگب هک دوش ریبعت هنوگیا
 ییارگدوهش یلوغشملد نیلوا ؛تسا قطنم لوصا ای ناهرب یاهشور
 (VPA yee) :تسا یضابر یاهناشخاس

 موهنم زا ییادزماهبا زین و ءالاب رد روکذم یمهندب حالصا رد یعس مرظن هب)

 (.تسا نتآ ناف باتک تبثم یاهیگژیو زا .دوهش ةنايارگدوهش

 کیسالک تایضایر اب رترب تفلاخم کیتکلاید هک تسا نيا مفرح سپ
 --تماد الثم فالخرب-- و .دنکیمن ینورد دقن رثوارب :تسین نشور میارب

 ؛تسا شوشغم کبسالک قطنم ای فراعتم تایضایر هک دنکیمن مه لالدتسا

faleدانتسا دشاب دیاب تایضایر هجنآ و تایضایر زا شروصت هب ًمیقتسم  
 عون نیا فیصوت رد تایضایر ةنايرگدوهش ةفسلف الصا هک دناهتفگ .دنکیم

 .تسا تایضایر

 "هفسلف یعون --شلیاضف مه اب ییارگدوهش هکنیا هک میریگیم هجيتن
 .تسا دیدرت لحم دشاب تایضایر

 عضوم ؛دوب یرتوارب ییارگدوهش دروم رد نم یتخانششور یاهلاوس اهنیا
Aeتسا رتهنالدمه میاهلاّوس . 

 دوشیم ار هنایارگدوهش قطنم هک مینادیم .اههیضقارف و یسانشانعم .هس

درط لصا) .ثلا ّقش درط لصا یاهنم کیسالک قطنم :درک فیصوت روط نیا
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 هک یتایب اب .طلغ ای:تسسا :تسبرد اب قکح ره هک تسا نیا مزلتسم تلاقش
 شاهدهع زا ًاعطق دناهدناوخ ار باتک هک یناسک هک تسا یتاعیضوت دنسراین
 نيا یانعم هب ییارگدوهش رد مکح ندوبتسرد هک تسا نيا هتکن .دنیآیمرب

 مرظن هب روطنیا الاح (.تسا تسد رد شایتسرد یارب یناهرب هک تسا

 بولطم رایسب مکتسد مزال هن رگا .دوشیم هضرع یقطنم یتقو هک دیآیم

 یزرط هب ینعی-دوش هضرع شیارب یایعیبط و بوخ يسانشانعم هک تسا

 رد ًالثم .تسا تسرد یاهلمج یطیارش هچ رد هک دنهدب حیضوت دنمماظن

 ره هک اههلمج زا یاهلابند :میراد ناهرب يوحن موهفم کی «کیسالک قطنم
 یاههلمج زا یصخشم دعاوق اب ای دشاب عوضوم لوصا زا یکی ای شاهلمج
 یموهفم هک میراد مه قدص موهنم کی .دشاب هدمآ تسدهب هلابند یلبق

 رد ار یقطنمریغ یاههناشن و مينکیم صخشم ار نخس ملاع :تسا ییانعم

 ییاعدا نانوچ یتقو هلمج هک مينیبیم دعب و ؛مینکیم ریبعت ْنخس ملاع نآ
 صاخ یسانشانعم نیا .هن اي تسه تسرد دوش ریبعت نخس ملاع نآ ةرابرذ

 هب مه شندوب بوخ .دیآیم یعیبط ًالماک رظن هب (یکسرات قدص فیرعت)
 حرطم تربلیه هک تسا یلاوس هب (شایرتکد ًةلاسر رد) لدوگ تبثم باوج

 یریبعت ره اب هکیتروص رد lass دنریذپتابثا هاوخلد یاههلمح ایآ :دوب هدرک

 ؟دنشاب تسرد

 رکذتم ؟میراد یایعیبط و بوخ یسانشانعم هنایرگدوهش قطنم یارب ای

 لوق هب .تحص و تیمامت بلط) یایسانشانعم نینچ بلط هک متسه

 کیسالک قطنم و تایضایر یاهضرفشیپ رب ینتبم یدح ات دیاش (نویقطنم
 الصا هکرگا دهدب تسند زا ار شتیمها تحص و تیمامت ٌهتکن دیاش_دشاب

 هجومان دیاش ضرف نيا اب .دشابن راک رد تابثا و قدص نیب یاهلصاف لوا زا
 نینچ ایآ :مسربیم تسا دیفمای مژال یایعیبط و بوخ یسانشانعم هک
 قباطم ؛ماهدشن ثحب تایئزج دراو ینف روطهب نم ؟میراد یایسانشانعم

 قطنم یارب یکپیرک فورعم یسانشانعم هک تسا نیا رب قفاوت هاههدینش
 موهفم ةدشیروص یدح ات یکپیرک لدم) .تسا رتیعیبط هیقب زا هنایرگدوهش
 مجنپ لصف یادتبا رد ار یرصتخم تاحیضوت .تسا هدننیرفآ نهذ مهم
 (.دهد حیضوت رتشیب دروم نيا رد باتک هک دوب نیا نم راظتنا .دینیبب باتک

 Shy هک یزیچ اما .دنکیم تابثا ار تیمامت و تحص نامیارب هتبلا یکپیرک

 تسا نيا منادب رتشیب شدروم رد مراد تسود و دشاب هدننکنارگن دیاش ارگدوهش
 ییارگدوهش ظاحل هب یکپیرک تیمامت ةيضق تابثا هک تسا نآ عقاو رما هک

 قداص یکپیرک لدم ره رد هک یاهرازگ ره هکنیا تابثا رد :تسین ینتفریذپ

 هنایرگدوهش قطنم رد (شّدک [/0700] راهظا یلدم نینچ ره :ینعا) دشاب
 نایب هب-سهک ینعی .دوشیم هدافتسا تلاّقش درط لصا زا «تسا ریذپتابثا
 یرازبا طقف هنایارگدوهش قطنم یسانشانعم نیرتهب --[۴] سیکاووخسوم ناتج
 .هنایارگدوهش قطنم ٌةعلاطم یارب کیسالک نادیضایر تسد رد تسا

 راگزاس اههرازگ ةنايرگدوهش قطنم ایآ :دیریگب رظن رد ار یراگزاس ةلأسم زین

 یهجوم ًالماک لاّس نم رظن هب لاّوس نيا ,یلبق لاژس فالخ رب دیاش ؟تسا
 هک دشاب یاهدننکدعاقتم ینیشیپ ی«یفسلف» لیلد رگا منکیم بجعت و .تسا

 راچد زگره هدننیرفآ نهذ ًالثم ای .تسا راگزاس هنیارگدوهش قطنم دهدب ناشن
 راگزاس کیسالک قطنم رگا هک تسا هدرک تباث لدوگ الاح .دوشیمن ضقانت

 .تسا کیسالک یتابثا ,تابا نيا اما ؛تسا راگزاس مه هنایارگدوهش قطنم دشاب

 ؟تسا راگزاس شقطنم هک دراد رواب ارگدوهش نادقطنم ایآ
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 کیسالک باسح ی]], ماکحا هک دیریگب رظن رد ار هیضق نیا ًالثم زین
 نيا تابثا .دنریذپتابثا (باسح زا هنایارگدوهش یتیاور) گنیتیه باسح رد
 نینچ هک دراد رواب کیسالک نادیضایر سپ ؛تسا کیسالک یتابثا هیضقارف
 نادیضایر هعارب عیضوم تسآ نکمس هیلاو) .ه اگیرهش نادیشای يلوتسا
 (.دشاب هتشادن یتیمها نیرتمک ارگدوهش

 رگا تسا بیجع .تسا هنایارگدوهش تایضایرارف دروم رد ملاوس سپ
 تسا تسد نیا زا ییاهزیچ و زیلانآ و باسح رد طقف هک دشاب نآ رب ارگدوهش

 رگید میدیسر هک اههیضقارف هب و تسا عونمم ثلاثّقش درط لصا یریگراکهب هک
 رد دیوگیم هچ ارگدوهش الاح .مینک درط هنادازآ ار ثلاث قوقش مه میناوتیم

 یدهاوش ؟تسین مهم عضوم ایآ :میهافم روجنیا و تیمامت و یراگزاس دروم
 :دنتسین مهم نادنچ نایارگدوهش یار اهنيا هک تسه

 ,تیمامت :یزاگزاس یاهناهرب لثم «یضایرارف جین یاب نایرگدوهن
 ناشن دوخ زا یرتمک ناجیه و دنالئاق توافتم یتیمها «تیمامتان اي

 یانعم چیه و دناینابز یاههاگتسد ةرابرد همه اهناهرب نیا .دنهدیم

 (۴۷ ص) .دنرادن یایضایر میقتسم

 رد نتآ ناف هک دسریم رظن هب .تسین نشور الماک نم یارب عوضوم یلو
 ارگدوهش هک یا«توافتم تیمها» ایآ :دنزیمن فرح تحارص هب اههلمج نیا

 فرح میهاوخب طقف رگا ایآ ؟تسا رفص شنازیم تسا لئاق اههیضقارف یارب

 ؟درادن مزال یهیجوت رما نیا ایآ .هلب رگا ؟دنالمهم اههیضقارف .مینزب یضایر

 رواب یکییرک و لدوگ یاههیضق هب ارگدوهش ایآ .تسین لمهم اهفرح نيا رگا
 ؟تساههیضقارف نيا ةنايارگدوهش تابثا رظتنم ایآ ؟دراد

 ای یهانتم) یدادعتًاعقاو هک مشاب دقتعم نم رگا .تلات ّیش درط لصا .راهچ

 نم--و تسا نم زا لقتسم ناشدوجو هک تسه رهش نیا رد هبرگ (یهانتمان
 DS دسریم رظن هب یعیبط هاگنآ .دنراد ینیعم یاهتیصاخ -منادن ای منادب

 تسا تسرد اي هک مشاب دقتعم .دشاب رهش نيا یاههب رگ ةرابرد یاهلمج ره

 ره رد ییارگمقاو هک دناهدرک لالدتسا .کیمادک منادن رگا یتح  ضیقن اب

 هطیح نآ رد ثلاقش درط لصا هب داقتعا زا رتشیب نادنچ یزیچ یاهطیح
 و .دنراد دوجو ام زا لقتسم اهددع هک تسا دقتعم ارگعقاو نادیضایر .تسین

gotدوبیم تسرد مکح نیا زاب تشادیمن دوجو زگره رگا مه یرشب : 

 تبسن یدید نینچ رگا .دراد دوجو یلوا ددع شرباربود و یعیبط ددع ره نیب

 هک میشاب نآ رب الثم هک تسا یعیبط هاگنآ .میشاب هتشاد یضایر تاّیوه هب

 ,طلغ اب تسا تسرد اب ولقود لوا یاهددع دادعت ندوب یهانتمان سدح

 لوبق ارگدوهش نادیضایر .میشاب هتشادن شیارب یلاطبا اي تابثا زگره رگا یتح
 یعیبط ًالماک مرظن هب و .دنراد دوجو ام زا لقتسم یعیبط یاهددع هک درادن
 هک دشاب هتشادن رواب .در هن مياهدرک تابثا هن ار سدح هک مادام ,سپ هک تسا

 لصا ارگدوهش نادیضایر هک تسا یعیبط رایسب-طلغ ای تسا تسرد اپ

 .دشاب هتشادن لوبق شلکش نیرتیلک رد ار تلاقش درط
 لقتسم یدوجو فزاماراک ناردارب یاهتیصخش هک میدقتعم ام ًالامتحا)

 نیا یاهتیصخش هب تبسن ام :دنرادن -یکسویاتساد زا لقتسم ای ام زا

 هجیتن نامر یاج چیه زا هک مینک ضرف رگا الاح .میتسین ارگعقاو ْاتساد
 ضرف رگا و .دوب هدیشون یاچ شردپ لتق بش فزاماراک ناویا هک دوشیمن
یاچ بش نآ ناویا هک دوشیمن هجیتن مه نيا نامر یاج چیه زا هک مینک



go 

 ol ناوبا «لاح ره هب AS مییوگب & Encl بیجع مرظن هب هاگنآ ؛دوب هدیشوئن

 تسرد قش مادک هک مینادن ام رگا یتح دوب هدیشونن ای دوب هدیشون یاج ای بش

(deal 

 یطابترا a lee pany Bh و تایش درط لسا لص
 هلمج ره یانعم دیوگیم (نم نایب رد حماست یمک اب) هک یاهیرظن .تسه
 رگا و .هن ای تسه تسرد هلمج نآ هکنیا نییعت یارب یشور زا تسا ترابع

 نآ دشاب هتشادن دوجو یمکح قدص شزرا نییعت یارب یهار لوصالایلع
 نانوج اما .ملدمه رایسب هداتفا دم زا 4 bs wl اب نم .تسانعمیب مکح

 زا یکی دناوتیمن ثلاثنش درط لصا ارچ هک منادیمن یطارفا ییارگتروص
 یزاب ییاهدامن اب مراد افرص .منکیم یضایر راک هک یتقو .دشاب یزاب دعاوق
 ۱ .مریذپن اي مریدپب مناوتیم ار یبلاج bel ره و .منکیم

 یعیبط الماک ار ثلاتّش درط لصا ییارگدوهش نتفریذپن هکنیا رب دیکات اب
 .مسرپب نایارگدوهش ینسلف لبقام دوهش دروم رد مهاوخیم .تسا داریایب و

 یارب یهار هک تسا لّجسم دینک ضرف .دناهتشک ار نسح مینادیم دینک ضرف

 کیمادک هک مینادن رگا یتح ,تسین لتاق اي تسه للاق ای دمحا هک دسریمن

 , ؟تسا رارقرب قوقش نيا زا

 ادج نم .تسین راگزاس مه اب تایضایر دروم رد نم ٍدوخ یاهدوهش

 تسا تسرد ایولقود لوا یاهددع ٌهعومجم ندوب یهانتمان سدح هک مدقتعم

 اي تسا تسرد ای راتسویپ ٌهيضرف هک متسین دقتعم یلو .تسین تسرد ای

 ره و 1 ٌةيرظن ره یازاهب هک متسه دقتعم .تایضایرارف رد .تسین تسرد

 و اهناهرب هب تبسن نم ینعی .تسین ای تسه لقتسم 7 زا ام اب م مکح
 یهیجوت و ؛متسین ارگعقاو اههعومجم هب تبسن .متسه ارگعقاو یعیبط یاهددع
 .تسا رتدنمماظن ارگتروص نم زا ارگدوهش عضوم تیح نیا زا .مرادن مه

 اب ندوب لتاق دروم رد الثم :مسرپیم oleh, ab زا جراخ Se نیا اب

 دروم رد ؟هنایارگدوهش ای دشاب کیسالک تسا رتهب نامقطنم ایآ .دمحا ندوبن

oll so!؟هح درابیمن اپ درابیم ناراب ای ادرف رتسجنم رد هک میوگب  

 یضعب هنایارگدوهش قطنم هک دهدیم ناشن نم رظن هب هک رگید یلاثم
 زور حبص مینک ضرف :دنکیمن لوبق ار هرمزور یگدنز لوبقم یاهلالدتسا
 هکنیا الاح) .تسا هدرک انز بشید هک دیوگیم هاگداد رد یضاق «همکاحم
 !i gal Wal Covad ظوبرع ام ty dip ede ace ak Le یضاق
 یارب یهار لوصالایلع هک مینک ضرف (!منک ادیپ یبوخ لاثم نم ات هتفگ
 طرش تلادع هک دنراد لوبق همه مینک ضرف .تسین یضاق یاعدا نیقحت

 :دنکیم کیکشت هاگداد ِتیحالص رد مهتم لیکو الاح .تسا تواضق مزال

 هانگ بکترم تروص نیا رد «هدرک انز بشید هک دیوگن تساو یضاق رگا»

 غورد عمج رد تروصنیا رد ie du غورد رگا .تسین لداع و هدش هریک

 ای هتفگ تسار ای یضاق هکنيا رب تسا رتاد رما اما .تسین لداع و هتفگ
 یعضوم ره زا رظن فرص «.تسین لداع یضاق تروص ره رد سپ ؛غورد

 تسا حیحص لیکو لالدتسا نم رظن هب بیشاب هتشاد تایضایر ةرابرد هک
 هب شتامدقم زا یکی نوچ دریذپیمن ار لالدتسا نيا هنایارگدوهش قطنم اما-
 یناهرب هن میراد ۶ یارب یناهرب هن ,ضرف ربانب و تسا  ضیقن ای م لکش

 . ضیقن یارب

 ییاهشسرپ نیلوا زا الامتحا .ییارگدوهش یاههدیا ندید اب .هدننیرفآ نهذ .جنپ

 ینشور موهنم هدننیرفآ نهذ هک ضرف هب هک تسا نیا دسریم نهذ هب هک

 ۲ ةرامش ۰۱۷ لاس ,یضایر رشن

 تسا هنوگچ و .دوشیمن لحنم یسانشناور هب هنایارگدوهش تایضایر ایآ .دشاب
 لاس رد هک) نتآ ناف .دننکرارقرب یضایر طابترا مه اب دنناوتیم نانادیضایر هک

Yooyدنکیم تاقالم ار لرسوه رثوارب مان هب تسا هدرک رشتنم یباتک مه ) 

 راوشد نم یارب لصف نيا .تسا هداد حیضوت رخآ لصف رد دروم نيا رد
 رگا تیاش و) .منادیمن یزیچ یسانشرادیدپ ةرابرد نوچ یدح ات دیاش .تسا

 یارب یصقن ٌدوب راوشد نيا .منادب باتک نیا یعون نابطاخم زا یکی ار مدوخ
 مراد یلاوس هدننیرفآ نهذ موهنم نيا دروم رد نم الاح (.دشاب باتک نیا

 تیاور هک رگا تسا نکمم روطچ نانادیضابر نیب طابترا هکنیا زا ریغ یلاوس
 .دنشاب مسیر :تایضایر زا :هنايارگدوهنش

 رد 5011 الثم- مینکیم ییاهیزاسلآهدیا املسم هدننیرفآ نهذ دروم رد

 شومارف ار شیاهل الدتسا زگره هدننیرفآ نهذ دیوگیم هک .دینیبب ار مجنپ لصف
 BS galls Vitel re وز اس هتسا یزاسلاهدیا دشبلآ .میا ,دنگیمت

 نم لاّوس .مينکیم شومارف مه ار جیاتن هک ءهلالدتسا طقف هن یهاگ (مه
 اما .مينکيم شومارف ار اهلالدتسا ام .تسا یزاسلآهدیا نیا نازیم دروم رد

 شرامش لمع رارکت ام یارب .تسین نینچ هدننیرفآ نهذ هک .مينکیم ضرف

 میاهدرک ضرف و «تسا نکمم یهانتم یدادعت هب طقف «تّیئود» ٌهبرجت اي

 نکمم ریذپشرامش یدادعت زا شیب شیارب هبرجت نيا مه هدننیرفآ نهذ هک
 اههعومجم یروتناک ٌةيرظن فلاخم ار رتوارب هک تسا ضرف نیمه و-تسین
 یریذپشرامش دح رد ارج .مينکیم یزاسلآهدیا میراد یتقو اما .دنکیم

 دادعت ره هب دناوتیم هدننیرفا نهذ هک مینکن ضرف ارچ ؟میوش فقوتم
 ضرف :یدج ردقنیا هن اما سکعرب اب) ؟دنک رارکت ار هبرجت نيا یایهانتمان
 راب ۱۰۲ ًالثم زا شیب هبرجت نیا رارکت .مدآ یناف یانبا ام یارب هک مینک
 هک مينکیمن فقوتم دح نيا رد ار دوخ یزاسلآهدیا ارج ؛تسین نکمم

 رتشیب هنوسراب ۱۳۲" ات ار تّیتود ةبرجت دناوتیم هدننیرفآ نهذ مییوگب
 هب هاگن اب رگا ؟دنکیم نیعم ار یزاسلآهدیا نيا دح یزیچ هچ (؟دنک رارکت
 رگا .تسا یتتفریذپ ًالماک یهانتم یدح مرظن هب «تسا ناسنا یسانشناور

eile Town!کیسالک نادیضایر لثم ارچ ؟تسیج انبم نآ .دراد یرگید یانبم  
 ؟مینکن لمع

 نکمم هنوگچ یدربراک تایضایر :میسرپب یتناک .یدربراک تایضایر .شش

 یضایر ةفسلف لاّوس نیرتمهم نيا هک مدرکیم رکف ینامز اصخش نم ؟تسا
 باوج هک -دیوگیمن نم هب نتآ ناف باتک ار نیا و- منادب مراد تسود .تسا
 هنوگج هدننیرفآ نهذ دازآ شنیرفآ لصاح .تسیج لاژس نيا هب ارگدوهش
 ؟دنکیم ادیپ طبر عقاو ملاع هب هک تسا
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 ریشدرا یدروجال /رثوارب ًةفسلف ٌةرابرد یاهرظانم

 ریشدرا دمحم ۲

 !تماد لکیام ةينايب زا فارگاراپ کی هثحابم عورش زا شیپ مهاوخیم نم
 "ییارگدوهش لاس دصکی سنارفنک رد شیپ لاس ود هک یاهینایب .مناوخب ار
 گرزب فوسلیف» :تسا تماد نانخس ةمجرت نیع نيا .دش تئارق هسنارف رد

 تسه هکروط نامه ار یزیچ ره هفسلف :تشون ییاج رد " نیاتشنگتیو گیودول

 ار یزیچ دناوتیمن و دهدیمن رییغت ار یزیچ هفسلف هکنيا ینعب ؛دراذگیم یقاب

 یاهناهلبا تاکن تاقوا یضعب ؛اهنآ ناگرزب یتح .نافوسلیف dea کش نودب

 هک میاهتفرگ نشج و مینادیم ام .سکرام لراک ناوریپ لاثم یارب .دننکیم راکنا

 ؛نانادیضایر ةمه یاب هن dell alo paid Sa ر تایضایر تور ةقسلف هنوگچ
 هک دنداد ناشن بوخ رایسب اجنیا رد هک بختنم و هتسجرب هورگ کی یارب اما

 .«دننادب ردق و دنمهفب ار رثوارب یاهتریصب دنناوتیم

*OK KK KOK 

 رد لوصالایلع .تسین یکش .تسا کیژولوئدبا ییارگدوهش .هکنیا رد :کی

 منک اعدا مهاوخیم نم یتح .دراد دوجو یژولوئدیا زا یرهوج «یمسیا» ره

 ندوب کیژولوئدیا تظلغ و رادقم اهتنم .تسا کیژولوتدیا یاهفسلف ره هک
 نامگ .درادن دوجو یژولوتدیا زا غراف ٌهفسلف .تسا توافتم فلتخم یاههفسلف

 میسکام ۱٩۰۵ یکیوشلب بالقنا زا دعب ۰۱۹۰۸ ای ۱۹۰۷ لاس رد هک منکیم
Ghat Splلس کز اس هک یوگيم نینآ هب همان آر ذ دون يم نیل  

 .ددنویپب اهنآ عمج هب هک دنکیم توعد وا زا و میراد هنارکفتشور و یفسلف

 رایسب ار وت نم هکنیا مغریلع !زیزع جیوومیسکام» :دهدیم باوج وا هب نینل
 نکفاییادج ًاساسا .ملع فالخرب .هفسلف هک مدقتعم نوچ اما «مراد تسود

 یضعب .«منکیمن تکرش تاسلج نيا رد .مراد جایتحا وت هب زونه نم و تسا
 کیژولوئدیا یعون هب مه ملع ینعی .تسا روطنیا مه ملع یتح هک دندقتعم
 امش فرح نیاربانب .تسا یرتلکشم راک اعدا نيا زا عافد هک دنچ ره «تسا

 Ley یاهفسلف ادتبا هک دوب یسک نیلوا رثوارب ,وطسرا زا دعب دیاش .تسا تسرد
 زا دعب .منادیم نم هک اجنآ ات .تخاس تایضایر کی نآ ساسا رب دعب و درک
 ادتبا هک راکنیا ینعی .دوب هدرکن ار راک نیا سک چیه رثوارب نامز ات و وطسرا

 .دنک ینتبم نآ رب ار ملع دعب و دنک انب یاهفسلف

 تسا هتشاد تایضایر هب یزیوجت درکیور رثوارب هکنیا صوصخ رد اما

 فرحنم تایضایر هک تسا دقتعم رثوارب هک میوگب دیاب ,یفیصوت درکیور هن و
 لکش نیا هب .دش عورش نانوب رد هک یتایضایر تسا دقتعم وا .تسا هدش

 اب تایضایر وا رظن هب .تسا یخیرات یسررپ جاتحم نيا هتبلا هک ؛تسا هدوبن

 ناونع اب هک یتایضایر نيا و ؛تسا هدش فرحنم تسردان قطنم ندرب راکهب

 «طلغ درکیور نیمه نتسب راکهب لیلد هب .دوشیم هتخانش کیسالک تایضایر

 دهاوخیمن وا نوچ .تسین یفیصوت انعم نيا هب مه رثوارب ةفساف .تسا طلغ
 وا داقتعا هب هک ار یتایضایر دهاوخیم وا .دنک فیصوت ار طلغ تایضایر

1. Michael Dummet 
  

2. “One hundred years of intuitionism (1907-2007)”, Cerisy con- 

ference, France, June 5-12, 2007. 3. Ludwig Wittgenstein 

۶۱ 

 هب هک .دوجوم تایضایر رگیجوت دناوتیمن نیابانب و دناسانشب تسا تسرد
 .دشاب .تسا طلغ تایضایر وا داقتعا

 نیمه و دراد دوجو یبرجت مولع و تایضایر نیب یساسا یتوافت اما

 ییاهرایعم ملع رد .دوشیم مه اهنآ یاههفساف توافت بجوم هک تسا توافت

 رد .مینک یبایزرا و هسیاقم ار اههیرظن ميناوتیم gl any هک میراد ینوریب

 دیاب نیاربانب .درادن دوجو ینوریب رایعم چیه «هناتخبشوخ اي هنافساتم .تایضایر

 راک هک منادیم دیعب نم هوالعهب .میشاب هتشاد شجنس یارب یرگید یاهرایعم

 راک نم رظن هب .دشاب نالیشایر یاهراگ مه فیس یضابر فرسلیف گی
 نيا لوا لاوس .تسا مهم لاوس هس هب نداد خساپ ,ییضایر فوسلیف یلصا

 یسنج هچ زا یضایر یایشا ینعی .تسیچ یضایر یایشا تیهام هک تسا
 مه موس لاّوس .دنتسه اجکرد یضایر یایشا هک تسا نيا مود لاّوس .دنتسه

 ایشا هب هنوگج ام ینعی .تسا هنوگج یضایر یایشا تخانش هک تسا نیا

 ٌهفسلف رد نیقیو عطق روطهب لوا لاژس ود .مينکیم ادیپ یسرتسد یضایر

taleتسا یشایر ةفساف زفوارب یضایر ةفسلف :نیارباتب .دنوشیم »داد بأوج  
 Lad تاراظتنا دنح ره «دهدیم حساپو دزادرپیم تالاوس هب نیا هک انعم نیا هب

 و دنوشیم یقلت ینهذ یایشا یضایر یایشا ییارگدوهش رد .دنکن هدروآرب
 دندقتعم اهارگنوطالفا هکیلاح رد .دنراد رارق نهذ رد ینعی ؛دنراد ینهذ دوجو

sllناهج کی اهنآ هاگیاج و دنزاذ دوجو امزا میراخ رد یضایر  colt 
 دوخ هبدوخ ار موس لاّوس .لاوس ود نيا هب نایارگدوهش خحساپ .تسا ینوطالفا
 ینوطالفا یضایر ٌةفسلف یساسا یاهفعض زا یکی نم رظن هب .دهدیم خحساپ

 کی رد هک ییایشا هب هنوگچ ام هک دهد حیضوت یبوخ هب دناوتیمن هک تسانیا

 گرزب رایسب الخ کی اجنیارد .مينکیم ادیپ یسرتسد دنراد روضح درجم ملاع

 هب نادیضایر یسرتسد دنیارف یارب یبسانم هیجوت ,لاح هب ات ,نم .دراد دوجو

 ارگدوهش هکنیا زا غراف Me cel لوصالایلع هتبلا .ماهدیدن یضایر یایشا
 تیزم اما .تسا یتخس لاوس «رگنوطالفاای دهد خساپ لاّوس نيا هب دهاوخب

 لوس نيا یارب یخساپ مکتسد هک تسا نیا اههلحنریاس هب تبسن یارگدرهش
 قفاوم امش اب نم نیاربانب .طلغ ای تسا تسرد خساپ نيا هکنيا زا غراف .دراد

 راک فیصوت و دوجوم تایضایر فیصوت ,یضایر فوسلیف یلصا راک هک متسین
 .تسا نانادیضایر

 ایآ» اب «؟تسیج یضایر ماکحا یانعم» الثم هک امش تالاوس نیا ةرابرد

 .دوجوم تایضایر رد تالاژس نیا لاثما و «؟دنتسه ینیقی یضایر ماکحا

 هک یضایر زا یاهفسلف هب مّقتسم روطهب تالاوس نيا باوج هک میوگب دیاب
 باوج کی دینک باختنا ار ییارگقطنم رگا ًالثم ینعی .تسا طونم دینیزگیمرب
 یتح «نیاربانب .تسا توافتم ییارگنوطالفا رد تالاوس نيا باوج اب هک دیراد

 تالاوس نيا .تشاد میهاوخن ییاتکی باوج .میراذگب رانک ار ییارگدوهش رگا

 .دنراد ار ناشدوخ یاهباوج زین یضایر ةنايارگدوهش ٌةفسلف رد

 یرتکد Bay ناونع .تسا طلغ اعطق اعدا نيا .دنکیمن دقن ار کیسالک

 و کیسالک قطنم دقن رد نآ مظعا شخب و تسا «تایضایر ینابم» رثوارب

 فاتفم :یاهاج رد ار, کیسشاک قطخم لوصا هتسا تربلیه و لسار یاهراگ

 لصا ,صاخ روطهب و ؛دهدیم رارق ینیبزاب دروم ءادیکا و احیرص .هلاسرنیا

‘edt Gs obنانادیضایر هک دیوگیم رتوارب .دنکیم در هلاسر نامه رد ار  
1. excluded middle principle 



PT 

 نتفرگ رظن رد نودب ار ییوطسرا قطنم نامه اي کیسالک قطنم لوصا

 ینعی .دنربیم راکهب ,یضایر یاهنامتخاس اب اهنآ یهارمه مدع ای یهارمه

 راکهب تایضایر دروم رد یاهظحالم چیهیب ار ییوطسرا قطنم نانادیضایر

 و دهدیم رارق ینیبزاب دروم ار کیسالک قطنم لوصا کتکت رتوارب .دنریگیم

 .ریخ ای تفرگ راکهب تایضایر رد ناوتیم ار لوصا نیا ایآ هک دنکیم یسررب

 نآ رد دوجوم یضایر قطنم رتقیقد نایب هب ای ,ییوطسرا قطنم وا نیاربانب

 میط ار نآ تایضابر لوصا رد لسار هک یقطم یتعی هدنکیم دقت | :نایز
 بلطم نيا هب ۰۱۹۰۷ رد ,ge GS. dL یاج نیدنج رد رثوارب .دنکیم

 .تسا هتخادرپ

 ستوارب .درکن انب یدیدج قطنم رتوارب دوخ هک تسا تسرد مه نیا هتبلا

 یبوخ ًةنايممه ییارگدوهش قطنم اب ,نیاربانب .تسا قطنم دض ,لوصالایلع

 .تایضایر ینعی .تسین تایضایر تاذ رد نابز .دنادیم یوناث یرما ار نابز

 دناوتیمن عبطلاب و ؛تسا نابز دقاف اساسا .دنکیم روصت ار نآ رتوارب هک روطنآ
 WS Uy قطنم هک تسین نیا لابغ دی ثواب اساسا سپ .دشاب هتشاف .قطتم

 رد هک لیلد نيا هب .دنکیم انب قطنم زا غراف ار هنایارگدوهش تایضایر رتوارب

 هکلب ؛تسین قطنم رب ینتبم تایضایر .تسا سکعرب نایرج ییارگدوهش
 عون زا هدمآرب دیدومرف امش هک یدنور .نیاربانب .تسا تایضایر درب راک ,قطنم

 دننکیم لمع نایارگقطنم سکع تسرد نایارگدوهش ؛تسا ییارگقطنم رکفت

 ار ییارگدوهش قطنم .نآ قطنم هن دوشیم انب ییارگدوهش تایضایر ادتبارد و

 گنیتیه راک هب تبسن رتوارب را صوصخ رد .درک حرط ۱٩۳۵ رد گنیتیه
 هکنیا یرگید و دوب قفاوم وا راک اب رثوارب هکنيا یکی .تسه تیاور ود مه

 قفاوم گنیتیه راک اب رتوارب هک تسا نیا نم یصخش تشادرب .دوبن قفاوم
 هشیامتام رد رثوارب زا یاهلاقم هدوب رارق هک تسا هدف لقن ابتک نوچ ؛دوب

 ةرابرد گنیتیه ٌةلاقم ات دریگیم سپ ار دوخ ًةلاقم رتوارب اما دوش پاج !نلانآ

 تیاور نيا دسریم رظن هب نیاربانب .دوش پاچ ییارگدوهش قطنم یدنبتروص
 مه رثوارب ایآ اما .تسین حیحص «تسا هدوب فلاخم گنیتیه راک اب رثوارب هک

 ؟تشاد لوبق درک حرط هنایارگدوهش قطنم لوصا ناونعهب گنیتیه هک ار یلوصا

 رثوارب مهد ناشن هک مراد یفاک لیالد نم .دشاب روطنیا هک منکیمن رکف نم
 اب نوج ؛دریذپب دناوتیمن ار [دیآرب هچ ره ble jllex 1۸150 لصا مکتسد

 لوصا ءزج لصا نيا لاح ره هب یلو .دیآیمن رد روج هنایارگدوهش ٌةيحور
 راک دنور هچ رگا ؛نیاربانب .تسا گنیتیه یدنبتروص رد هنایارگدوهش قطنم
 تدش هب ار کیسالک قطنم رتوارب کش نودب اما تسا توافتم ییارگدوهش رد

 .تسین تسرد دیدومرف امش هک یبلطم و دنکیم دقن

 یفرح داب هب نم ؟دهاوخیم یفسلف ینابم تایضایر ایآ هک دیدرک لاّوس
 ذصرد هاجنپ ,دشابن فوسلیف هک ینادیضایر تسا دقتعم هگرف .مداتفا هگرف زا

 .تسا فوسلیف دصرد هاجنپ ,دشابن نادیضایر هک یفوسلیف و تسا نادیضایر

 هب ار نیا مهاوخیم و دهاوخیم یفسلف ینابم تایضایر هک منکیم رکف نم
 دصرد جنپوتصش الامتحا هک مدقتعم مه نم .مهدب طبر دیدرک لقن هک یرامآ

 ارگدوهش دصرد جنپ اهنت و ارگتروص دصرد یس ؛رگنوطالفا نانادیضایر

 اما .دنتسه تیلقا رد نایارگدوهش و تسا تسرد الامتحا رامآ نيا .دنتسه

 یقاب ینعی .دننکیم هچ دننادیم هک دنتسه نایارگدوهش اهنت نم ةديقع هب

1. Mathematische Annalen 

 ۲ ةرامش ۰۱۷ لاس ,یضایر رشن

 ؛دنرادن تایضایر ٌةفسلف هب یاهقالع چیه ؛هنآ بلاغ عقاو رد و .نانادیضایر

 .دنراد یفسلف قیالع نایارگدوهش بلاغ هک میوگب مناوتیم تارج هب اما

 و قطنم ةطبار رثوارب رظن رد هک تسا نیا یساسا ٌةتکن مه زاب اجنیا رد :هس

 قطنم هب میقتسم روطهب وا دوخ ینعی .تسا مومع روصت سکعرب تایضایر

 ییارگدوهش قطنم رد رثوارب هک یاهیضق اهنت .دزادرپیمن هریغ و یسانشانعم و
 یاهرازگ قطنم رد هک تسا نیا «یروصریغ لکش هب مه نآ هتبسا هدرک تباث

 تسا هدرکن قطنم رد یرگید راک .تسا ap Jalee aap هنایارگدوهش

 قطنم ناتساد متفگ هکنانچ و تسین دقتعم راک نيا هب لوصالایلع نوچ

 گنیتیه یسانشانعم هک تسا نیا بلاج .دش عورش گنیتیه زا هنایارگدوهش
 هتارا کیسالک قطنم یارب یکسرات یسانشانعم زا لبق ییارگدوهش قطنم یارب

 .13111< ای فوروگوملوک_گنیتیه-رتوارب یسانشانعم نامه ینعی .تسا هدش
ealرد یگسزات یسانشاتعم هکیلاح رد هدش هارا ۱۹۲۵ لاسرد یسانشاتع  
 مه یسانشانعم راک ییارگدوهش رد ءانعم نيا هب سپ .تسا هدش هضرع ۰

 هنایارگدوهش قطنم کیسالک قطنم فالخرب لاح نیع رد اما .تسا هدش ماجنا

 دراد دوجو 13۳11؟ رد هیلوا موهفم دنج هک ارج .دراد یفلتخم یاهیسانشانعم

 اما موهفم دوخ اهنآ زا یکی ؛دنتسه ۱ یقادصمریغ رایسب میهافم نيا هک

wae sulایا .هب کیسالگ قطلم ند هک یئاهوب .تسا "ناب موهفم  
 ناهرب هب یطبر «دوشیم فیرعت صاخ طیارش نالف اب اهدامن زا یاهلابند
 :کیسالک فیرعت نآ .درادن هنایارگدوهش ناهرب بیئرت نیمه هبو نهذ رد دوجوم

 هچنآ ؛دوشیم رهاظ ذغاک یور و دیآیم رد شراگن هب هک تسا یزیچ فیرعت

 میهانمنیا نوچ نیاربانب .تسین روطنیا هجوچیه هب تسا نادیضایر نهذ رد
 فالخرب ؛میراد ددعتم یاهیسانشانعم ام .دنتسه هدشن ریبعت 11[13< رد هیلوا

 ابرظن "یگییرگ یادم يرظن ناوتیم اهن ةلسب زا .یکسرات یساننانسع
 و ۲عاونا ةيرظن یسانشانعم *گنیتیه یربج یسانشانعم ؟ثب یاهلدم

 یکپیرک یاهلدم ةيرظن .دیدومرف امش هک روطنامه هتبلا.درب من ار هریغ
 يسانشانعم نیرتیدوهش یعون هب و دهدیم هئارا ۳ یسانشانعم نیرتهداس

 :.تسا هنایارگدوهش قطنم

 نیاگدوهش هک میوگب یاب ؟دنرادرواباهیسانشانعمنياهب نایرگدوهش اآ ام
 arable tye od atten یروأب یلیخ هک یناسک ینعب سکوت
 هتکن نیا هشيمه ؟هچ ینعی یسانشانعم .تسانعم دقاف یسانشانعم ناشیا رظن

 دیاب شدوخ زا نوریب یرگید زیج اب یزیج هک تسا هتفهن یسانشانعم تاذ رد

 تسه هچ ره .درادن دوجو نوریب ؛یرثوارب یارگدوهش یاب اما .دنک ادیپ قباطت
 رثوارب ییارگدوهش ناوریپ اهدعب نوچ اما .درادن یجراخ یازاهیام .تسا نهذ رد

 و قطنم هب .دندید دنمدوس ار قطنم وا دوخ فالخرب و دنتفر قطنم غارس هب

 الثم هک دیدرک حرطم ار داقتنا نیا امش .دنزادرپیم و دنتخادرپ مه یسانشانعم

 .دوشیم هئارا یکپیرک یاهلدم ٌةيرظن یانبم رب هک تیمامت و تحص یاهتابثا

 هیکت اهنآ هب روطچ و ؟دنراد رواب اهنآ هب نایارگدوهش ارج سپ .تسا کیسالک

 ۸یتخاس روطهب هک دش تباث ۱۹۷۵ اي ۱۹۷۴ رد دیتفگ یبلاج ةتکن ؟دننکیم

 رد یتخاس تیمامت ینعی .مینک تبا ثب یاهلدم رد ار تیمامت میناوتیمن

 .تسین نایارگدوهش لوبق دروم هک دهدیم هجیتن ار "فوکرام لصا اهلدم نیا
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 ریشدرا -یدروجال/رثوارب ًةفسلف ٌةراب رد یاهرظانم

 یاهلدم هب تبسن ییارگدوهش قطنم تحص تابثا هک دیشاب هتشاد هجوت اما
 تابثارد تحار لایخ اب نآز ا دنناوتیم نایارگدوهش و تسا هنایارگدوهش یکپیرک
 یسانشانعم ود هتبلا .دننک هدافتسا هنایرگدوهش یاههیرظن زا ماکحا لالقتسا

 و "سوپوت ٌةیرظن یکی ؛دنرادن ار صقن نيا و تسا بوخ رایسب هک میراد

 ۲ هتسر ٌةيرظن یاهنامتخاس رب ام یلوا رد ."فال-نیترام عاونا ةيرظن یرگید
 یناهرب میناوتیم اجنآ رد .دنتسه یتخاس اهنامتخاس اجنآ رد و مینکیم هیکت

SLکی ینورد نابز رب ینتبم هنایارگدوهش قطنم تیمامت ةيضق یارب  
 .داد خساپ امش داقتنا هب ناوتیم وحن نیا هب سپ .میهد هئارا سوپوت

Whهنایارگدوهش قطنم یراگزاس ةرابرد امش لاّوس هب میزادرپب . UIقطنم  

 یراگزاس رب ینتبم نآ یراگزاس تابثا هک دینادیم امش ؟تسا راگزاس کیسالک

 ناب تیعشو نیس er :تسا نگیماخ نآ دوخ هک تساخهعربجع ایرظن

 لدوگ نآ رد هک دیدرک هراشا هک یاهیضق .تسا رارقرب زین هنایارگدوهش قطنم
 زین هنایارگدوهش قطنم .دشاب راگزاس کیسالک قطنم رگا هک تسا هداد ناشن

 زا هیضق نيا تابثا ءامش رظن فالخرب .دسریم لضعم نیمه هب تسا راگزاس
 ارگدوهش ایآ» هک امش لاّوس نیا خساپ نیاربانب .تسا ربتعم هنایارگدوهش هاگدید
 هک مدقتعم نم .تسا تبثم «؟تسا راگزاس هنایارگدوهش قطنم هک دراد رواب

 رواب نيا یارب یرتهجوم ینابم نایارگدوهش ,کیسالک نانادقطنم اب سایق رد
 .دنراد هنایارگدوهش قطنم هب تبسن دوخ

2Sباسح و ییارگدوهش باسح نیب تبسن و ماکحا ةرابرد هک یرگید  

 ریز تسا ربتعم زین ییارگدوهش رظنم زا تابثا نيا .تسین تسرد دیتفگکیسالک
 یاههیضقارف تیمها ؛رابرد تسا هدشن هدافتسا ثلاث قش درط لصازا نآ رد

 تسیب لقادح رتوارب یتقو هک دینک هجوت ,ییارگدوهش رظن زا هریغ و یراگزاس
 یرما ار نابز دوخ یفساف ینابم ساسا رب ,لدوگ تیمامتان ةيضق زا لبق لاس
 قطنم زا لقتسم ار تایضایر نیاربانب و دنادیم تایضایر نیوکت رد یوناث
 هیضق نيا .دشاب زیگناناجیه وا یارب نادنچ دناوتیمن لدوگ ةیضق .دنیبیم
 .تسا رثوارب یاعدا ددجم دییأت اهنت ,نآ ینف تیمها زا ریغ

 یضاق» ةرازگ دینک ضرف .مراد دیدز هک یلاثم دروم رد یلالدتسا نم :راهچ
 «میریگب 4 ار «دیوگیم غورد یضاق» ةرازگو میریگب ,Al «دیوگیم تسار

 مه امش لام قبط «نیاربانب .میریگیم 13 مه ار «تسین لداع یضاق»

 AVIA B میراد یاهدعاق ys yy cA 8 مه و ۸ -+ 8
 col سپ «تسین رارقرب هنایارگدوهش دید زا ۸4۸ ۷ -4 نوج هک دییوگیم امش

 یزیچ اما .تسا تسرد فرح نيا .تسین حیحص هنایارگدوهش دید زا لالدتسا

 هاگن عوضوم هب یرگید روط و میيايب هک تسا نيا دسریم نم نهذ هب هک

 دنک میمرت ار لالدتسا نیا یوحنب دناوتیم ارگدوهش منکیم نامگ نم .مینک
 ار «تسین لداع یضاق» هکنيا یاج هب .دشاب مه نایارگدوهش لوبق دروم هک
 نوچ هامش .دوشیم لح لکشم تقو نآ .ميريگیم 23 ار نآ «میریگب 7
 یمکح ره امش .دینک ضارتعا نم راک هب دیناوتیمن هدینکیم رکف کیسالک

 یفنم یمکح هب ار نآ و مراذگیم نآ تشپ ضیقن ود نم دیهدب نم هب هک

 مدوخ اب تسا نکمم مدوخ تولخ رد ارگدوهش ناونعهب نم اما .منکیم لیدبت
 دیناوتیمن امش نیاربانب .متسین راک نيا ماجنا هب زاجم هک مشاب هتشاد شلاچ

 مدوخ تولخ رد نم تسا نکمم اما .اقلطم ؛دیربب نم زا ار یزاب اجنیا رد
 .مشاب هتشاد نادجو باذع

3. category theory 1. topos theory 2. Martin-Lof type theory 

۶۳ 

 باتک نیمه رد .تسا "ضیقن ای یفن موهفم هب طوبرم عوضوم نیا

 ار موهفم نيا رثوارب هک نامز نامه رد .تسا هدش هراشا موهفم نيا هب مه

 نیا لوصالایلع هک ذوب دنقعم وا " سیرگ مسا هب دوب ییارگدوهش درب راکهب

 تایضایر کی رثوارب ییارگدوهش ربارب رد وا دوخ .تسین یبوخ موهفم ؛موهفم

 ییاهتفرشیپ .تشادن ضیقن الصا هک یتایضایر .درک تسرد "ضیقن نودب
 رد دعب اما دوب قفاوم وا اپ راگ لیاوا رد رثوارب .دودحم رایسی اما تشاد مه
 ام هک یصاوخ ینعی «؟ یفنم ًاساسا صاوخ مسا هب تشون یاهلاقم ۸

 یلاتم اجنآ رد .مینک فیصوت یفنم تروصهب و ضیقن اب |ر اهنآ میروبجم
 فیصوت ار اهنآ ,ضیقن ندرب راکهب نودب میناوتیمن ام هک ییاهیگژیو زا دنزیم

 لاثم یایگزیو و دیهد ماجنا ار رتوارب راک سکع و دییایب امش رگا الاح .مینک

 کیسالک قطنم رد منادیم دیعب نم هک .درک رادضیقن ار نآ ناوتن هک دینزب

 دوخ فرح زا دیناوتب امش تسا نکمم تقو نآ .دشاب نکمم یزیچ نینچ
 .دینک عافد

 نیب زیامت یبوخهب هک تفگ ناوتیم دیدرک لقن رتوارب زا هک یلوق ةرابرد

 .تسا هدمآ رد شیامن هب نآ رد یضایر یروص ناهرب و یضایر یعقاو ناهرب

 یارب یفاک دهاوش هاگداد رد اما میشاب هتشاد نیقپ یلمع ندوب هنامرجم a رگا

 ؟تسین هنامرجم لمع نيا ایآ دشابن نآ

 درط لصا زا هدافتسا لیلد هب ار کیسالک تایضایر زا یشخب اهنت ام رگا :جنپ

 زا یاهعومجمریز دنامیم یقاب هچنآ .میراذگب رانک فلخ ناهربای تلاثقش

 رتارف نيا زا رتوارب اما .تسا "پاشیب تایضایر هب فورعم «کیسالک تایضایر
 نننارگا.دتتسه تسرد تسا دقتعم هک دنکیم هفاضا مه ار یلوصا وا «دوریم

 کیسالک تایضایر یاههرازگ اب ضقانتم ییاههرازگ هب دینک هفاضا ار لوصا
 هدرک حرط هدننیرفآنهذ دروم رد رثوارب هک یلوصا و یگتسویپ لوصا .دیسریم
 مه دیتفگ یهانتمان صوصخ رد امش هچنآ .دنتسه لوصا نیا ٌةلمج زا .تسا

 هتفهن لوصا نیا رد یهانتمان زا ارگدوهش تشادرب .ددرگیمرب لوصا نیا هب

 زا لقتسم نراد لوبق ار ؟ریذپشرامش یبیترت دادعا همه نایارگدوهش .تسا

 فقوت یهانتم طقن کیرد دناوتیمن ارگدوهش .دنشابن اي دنشاب یهانتم هکنیا
 نآ زا دعب یزیج دیشاب هک یاهطقن ره رد هک تسا رواب نیا رب وا نوج ؛دنک

 هزادنا ره هب ایآ هک دید دیاب لاح .میتسین "ارگیهانتم نایارگدوهش ام .تسه
 هک میورب ولج میناوتیم یاهزادنا ات .تسا یفنم خساپ ؟میورب ولج میناوتیم

 دح .میورب رتارف ۸۷ زا یتخاس وحنهب میناوتیمن ام .دشاب یتخاس ام مدق ره
 .تسا ندوب یتخاس «یزاسلآهدیا

 ملیام .مزادریب یدربراک ةنايرگدوهش تایضایر ناکما هب هکنيا زا لبق :شش

 عطاق زیامت کی دوجو نم رظن هب هکنیا لوا .منک هراشا یساسا ٌةهتکن ود هب

 هب ,هکنیا مود و تسا کوکشم یدربراک تایضایر و ضحم تایضایر نیب
 یاهفسلف رب ینتبم هک یتایضایر یارب لاوس نیا .حیرص یزیامت دوجو ضرف

 زین «ییارگتروص و ییارگنوطالفا لثم .تسا تایضایر ژرابرد یبرجتریغ
 لاهدیا lech یضایر .یایشا مع اههقسلف (gg رد .نوچ .تسا حجیطم

1. negation 2, Griss 3. negation-less mathematics 

4. Essentially Negative Properties, Collected Works, Vol. 1, pp. 

478-479. 

7. finitist 

5. Bishop mathematics 6. countable ordinals
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 زا رتهجوم ییارگدوهش رد یدربراک تایضایر ناکما هیجوت نم رظن هب

 نافوسلیفهلیسوهب نوناتییاگتبروص اب ینوطالفا شرگن اب هک تسا یتاهیجوت
 فلتخم ناهج هس ,ناهج ٌةرابرد رثوارب یلکرظن رد .تسا هدش هئارا یضایر

 .تسا زییمت لباق

 ًامیقتسم و دراد دوجو ناسنازا لقتسم هک «تعیبط» ای یکیزیف تیعقاو ۱

Aw yeeدوشیم کاردا ساوح . 

 .«اسانش لعاف ینورد ناهج» اي ضحم تایضایر ورملق ۲

 شیوخ یضایر دوهش ةليسوهب یسح کاردا زا ناسنا هک میهافم ناهج .۳

 .«اسانش لعاف ینوریب ناهج» ای دزاسیم ار نآ

 اسانشلعاف ینوریب ناهج نتمطمان ورملق رد تایضایر ندرب راکهب دنیارف

  

 تسا هدرک رشتنم یهاگشناد رشن زک رم

 یسراف نابز هب سدیلقا لوصا لماک ۹هجرت نیلوا

  

 ۲ ةراسق ۰۱۷ لاس «یضانر رشت

 یضایر هاگتسد کی .دنیارف نیا رد .دهدیم یور «هبرجت یضایر فرظ» اي

 دربراکزا دروم ود دوخ یرتکد ًةلاسر رد رتوارب .دوشیم راب یسح کاردا یارب

 رظن هب .هسدنه یرگید و قطنم یکی .دهدیم حرش لیصقت هب ار تایضایر
 ار دوخ هک تسا دازآ لعف کی زین هبرجت رب یضایر یاههاگتسد ريوصت» رتوارب
 یضایر هاگتسد کی هطبار نیا رد ؛دهدیم GLE Fhe یگدنز یارب هزرابم رد

ob Canad(۱۷۹ ص) «تسا رتیداصتقا و رتیلمع هرگید هاگتسد . 

 هنایارگدوهش موهفم هب تایضایر دربراک رابرد یفسلف ثحب زا ادج اما

 هنایارگدوهش تایضایر ندوب یتخاس یگدیوهبرظن هک درک لالدتسا هنوگنیا ناوتیم

 تایضایر یتح .تعیبط رد تایضایر دربراکرد «بیرقت» موهفم نینچمه و

 .تسا یتخاس «لمع» رد «نآ کیسالک یانعمهب یدربراک

  

  



 باتط ی زا رلصف

۶۵ 

 "مشاب نادیضایر مراد تسود
  

 is سوملاه لاپ

۷ ۳ bana Sas 

 راما

 ثکم یاهظحل زگره .تساکن میاهماگ تعرس زا یتخ یسانشراک کردم نتفرگ

 تاعوضوم .موریم یلیمکت تالیصحت رود هب هک متسنادیم ملسم -مدرکت

gaya pile bl ty allied allو موش ةلاس ۳۲ ,یتفو 6 مردپ ؛دشیمن  
iادیپ دمآرد  esدادیم همادا شکمک هب . ae؟مدناوخیم دیاب یاهتشر  

dy ep! dle —ٌهفسلف یاهسرد همه رد .مدوب لدود تایضایر و هفسلف نیب  

 تایضایر زا رتهب ار هفسلف مدرکیم رکف و ؛مدوب هتفرگ ۸ ةرمن یسانشراک رود

 مساوخ گید راب کی ام مهد همادا  هفسلفمتفرگ یمصت سپ -ممهفیم
 «رامآ aby .مدرک باختنا هک یسرد .مشاب هتشاد تایضایر رد مه یتسد

 .تشاد مان

 رطاخ دب مناوتیمن ههادیلایف و دوبن gage Eady ۱٩۳۰ هد رد رامآ
 .ریخ ای تشاد دوجو هاگشناد رد نامز نآ رد یاهدمع رامآ یاهشخب هک مروایب

 :دندوب هدشن .تیبرت نادرامآ ناونعهب ,دنتشاذگرثا رامآ ةدنيآ رب ًأدعب هک یئاسک

 .دندوب یضایر ةتشر یوجشناد دوخ لیصحت ةرود رد " دلاوو !سکلیوًالثم

 یبلاطم نتشون اب ار یسردوز ترهش (دوب نم رصاعم اییرقت (4S " یکوت و

 یلیخ .دروآ تسدهب نر هب نرز مل نداد تبسن و یمومع یژولوپوت ةرابرد

 بو وگاکیش هاگشناد رد رمآ ةاادج شخب دجیا یاب شال رد نم دب
 رد و زیمآتیقفوم لوا دروم رد هک متشاذ تکراشم انایدنیا هاگشناد رد نآ زا

 زا لبی و «نتسنیرپ هایبملک .یلکرب رد مهم رامآ یاهشخب .دوب قفومان مود دروم
 خر مایاهفرح یگدنز لوط رد رتدعب اهنآ دلوت هک دنتسه رامآ یاهشخب هلمج

 .داد

1. Wilks 2. Wald 3. Tukey 

 ؛دوبن یولیلیا یلیمگت تالیصحت نایوجشناد نایم رد یبوبعم ًةتشر رامآ
 ةسدنه هک منکیم دیکأت .دوب رتشیب رایسب یربج ٌةسدنه یاهسرد رد مان تیث
 (نیرتکد تاناحتما) «عماج تاناحتما» رد تباث يمازلا یاهسرد زا یربج
 هک دادیم سرد "نروتارک ار رامآ زا ییادتبا یلکش .دوبن نینچ رامآ و دوب

 رپ یباتک نتشون رطاخ هب رتشیب وا .دوب تارییغت باسح رد شدوخ تالیصحت
 نایاپ رد .متفرگ ار وا سرد نم هک ینامز .تشاد ترهش یطخ ربچ رد شورف

 فرح یمارآ هب .دوب هدنامن وا رد ینادنچ قوشوروش و دوب شایراک یگدنز

 .دوب هرهش نداد هرمن بوخ هب و هدرکیم رارکت دایز ار بلطم .دزیم
 ار ام و دز فرح ام اب ودیخ و «تندویتسا ی# نومزآ ٌةرابرد نروتارک

 نیشام کمک هب تابساحم .میهد ماجنا هبساحم یدایز رادقم هک تشاداو

 al pS ere ۲۷ رد ار یددع هکنآ یارب ؛دشیم ماجنا یزیمور یاهباسح

 کی ار یلاقتنا مرها .میدناخرجیم راب ۷ ار نآ هتسد .میدرکیم دراو ار ددع

 میسقت لمع .ميدناخرچیم رگید راب ۳ ار هتسد سپس و .میدادیم تکرح هناخ

 سکع تهج رد ار هتسد دیاب) دوب یلاوتم یاهقیرفت زا یاهدیچیپًاتبسن دنور
 .دوب مزال رگا--تساوخیم یرتشیب یرایشه نتفرگ رذج و .(میدناخرجیم
 .مدمآ یمرب هدهع زا

 ار شلیبس نروتارک» :متشون متارطاخ رتفد رد رامآ ٌةلأسکی سرد نایاپ رد
 .تشاد یلاس ۶۰ نامز نآ رد وا .«دش مامت داتسا و دیشارت

 یگتسبلد نایاپ
 یشوخ نایاپ و دوب هلغشم رپ یلاس «یلیمکت تالیصحت ٌهرود لاس نیتسخن نآ

 حبص ۸ زا ,هبنش ات هبنشود زا ,لوا لاسمین یارب یگتفه ٌةمانرب کی .تشادن

1. prelims 2. Crathorne 
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 اهنآ هب ار یبسانم یاهتعاس هک نآ یلصا یاهلخدم .مدرک میظنت ,بش ۸ ات

 .ییات ز :رامآ ,نوطالقا ,قالفنا هتشارف زا دتفوب ترایع ysl صاضخا

 هب) "ثرولوو زا پیات زومآدوخ :وزج کی .متفرگ یدج ار ندرک پیات
 یتعاسمین راهان زا سپ زور ره هام دنچ تدم هب و مدیرخ (تنس ۱* تمیق

 یتاهابتشا .بوخ یلو .هداعلاقوف هن-مدش یبوخ تسیپیات .مدرک نیرمت
 همه دعب لاس ۲۵ دودح یط و مدرکیم یرادربهخسن عیرس اما مدرکیم

 ؛اههلاقم «یناحتما یاهلاوس ,یسرد یاهتشاددای تابتاکم زا معا دوخ یاهپیات

 هب لیام یوجشناد کی دعب یاهلاس رد یتقو .مداد ماجنا مدوخ ار اهباتک و

 نيا مدیسرپیم هک یزیچ نیلوا .درکیم هعجارم نم هب یرتکد رود رد لیصحت

 راک نيا .دریگب دای متفگیم دوبن دلب رگا و ریخ اپ تسا دلب ندرک پیات هک دوب
 نیا اما داتفا دم زا اهدعب و دشیم یقلت یداعریغ یتدم یارب نامز نآ رد

 لدب ییانعم اب رکف هب هرابود دیاش هدرف ره زیم یور هنایار یاههاگتسد اب اهزور
 ره رد -یاهفرح مدآ کی یعقاو ءهصخشم هک مدناوخ ییاج ینامز .دوشیم

pf alatesنآ هب «دراد تسود دوخ ٌهفرح رد ]و «لگر اک» یتح هک تسا  

 .تشادگ زئآ نه رد زیماتکح راعنق نريا .دراد رحبت نآ رد و .دزرویم قشع

 یدییأت ندرک پیات هب نم شرگن نيا هک مدوب نتمطم ؛متفگ دوخ هب ینیرفآ و
 .متسه یعقاو یاهفرح هک تسا نآ رب

 یناملآ نابز.دوب یرتکد ةرود یبتک ناحتمارد یگدامآ ely ails نابر
 نابز زا یلو .(مدرکیم تیوقت نآ رد ار دوخ دیاب هجرگ) درکیمن منارگن

 یگدنز نابزهسنارف روشک چیه رد :مدوب هدناوخن هسنارف زگره .مدیسرتیم هسنارف

 .متسيرگنیم یدامتعایب و ینامگدب اب نایوسنارف بلغا هب و .مدوب هدرکن
 یوسنارف ةدعاقیب لاعفا هب» هک مراد مایبیج تارطاخ رتفد رد ییاهتشادداپ

 چیه هب مداد ماجنا مدوخ ار راک همه .«نک هجوت .دنهدیم رییغت ار نُپ هک

 ظفح هاتوک تاغل یفاکردقهب و مدناوخ نابز روتسد یفاکر دقهب ؛|متفرن یسالک

 .مدمآرب مه هدهع زا و(دندوب یهیدب ینالوط تاغل) میآرب هدهع زا هک مدرک
 ار نآ البق هک یزیچ .دینادرگرب یسیلگنا هب ار هزات یبلطم :دوب هداس ناحتما
 و «تاغل گنهرف زا هدافتسا اب هقيقد ۴۵ :تشاد شخب ود ناحتما .دیاهدیدن

 تفگ یتقو و دوب هفسلف شخب رد " نسلوکین ,نحتمم .نآ نودب هقيقد ۵
 هک تسا یاهمجرت نیرتدازآ نم ٌةهمجرت هک دوزفا ,ماهدش هتفریذپ ناحتما رد هک

 مدش لوبق مه یناملآ رد و مدش لوبق لاح ره هب اما .تسا هدید نامز aol ات

allyو ماهدوب هفسلف یوجشناد یتقو هک ماهدرک ییاتسدوخ هراومه نامز  

 یوجشناد هک ینامز هن ماهدش لوبق ناحتما رد ماهدرک همجرت ار نیگنس یرثن
 رتشیب و هحفص یور یاهلومرف ؛تسا رتهداس تایضایر نابز .ماهدوب یضایر

 عوضوم هک دنهدیم تسدهب یبوخ یاهخنرس هلمج لخاد یاهلومرف sal زا
 .تسا رارق هح زا

 دبتسم ) مدناوخ یم باتک-مدرکیمن ندناوخ سرد فرص از متقو همه هتبلا

 رتفد تشاددای کی .مدرکیم یزاب جنرطش یلیخ و (؟هیامرس ," هناحبص زیم
 هاگشاب داجیا هب .«تسا هغبان ًامتح یفروم» ۱٩۳۵: لاس لیاوا رد تارطاخ

 یاهبناکم جنرطش گیل .(001,۸ روشرپ وضع و مدرک کمک یکچوک جنرطش
Olار "زملوه لدنو رویلوا یاههتفگتساههتشذگ وزج همه اهنیا .مدوب  

Autocrat of the Breakfast Table1 3. . Woolworth 2. Nicholson 

4. Das Kapital 5. The Correspondence Chess League of America 

6. Oliver Wendell Holmes 

 ۴ ةرامش ۰۱۷ لاس ,یضایر شف

 نیقي هب رگید و میآیمن قوش هب سکرام ةدننکلسک رثن زا رگید ادرب دای زا
 .دز "«ناساپ نآ» ار هدایپ ُ؛رهم ناوتیم روطج هک منادیمن

 قالخا-دوب هفسلف ,جنرطش ای «پیات ای ,رامآ ای .هسنارف نابز زا رتمهم یلو

 رد یناملآ ییارگنامرآ و "مویه-یلکراب-کال و Syl لاسمین رد نوطالفا و

 نم زیمآق شع ةطبار «یوحنهب هما مریگب یدج ار نآ متساوخیم .مود لاسمین
 .تشاذگ یخلت هب ور دوز یلیخ هفسلف اب

 ةچباتک .یعقاوًابیرقت «بخ -متشاد یعقاو تارطاخ رتفد کی اهزور نآ
 یارب هاتوک رطس راهچ و دوب ییاوقم دلج یبیج باتک کی ةزادنا هب یکجوک
 ربماسد کیویس ات ۱۹۳۵ ٌةيوناژ لوا زا :تشاد لاس جنپ یط زور ره

 هکنانچ .مه یهاگ و یفارگلت رابجا هب [رتفد نيا رد] نم یاههتشون ۹
 رد مياههتشون زا یرایسب .دنامهف لباقریغ زورما هدوریم راظتنا هظفاح زا

 رخاوا نيا رد ار اهنآ زا یکی یتقو و دناهفسلف یاهسرد ةرابرد ۱٩۹۳۵ لاس

 ... طسوتم نوطالفا سالک» .مدش تریح راچد اهنآ یخلت نازیم زا مدناوخ
 روآتلاسک مویه-یلکراب_کال ...روآتلاسک و کحضم نوطالفا ناحتما

 تاراهظا «.دوشیم جراخ لرتنک زا تناک سالک ...ناجیهیب تناک سالک

 ایآ» :دوشیم هدید نآ رد ریز دنلورغ عون زا یدنسرخان زا یکاح مه یرتیلک

 ندش فوسلیف یارب» هک هزمیب زنط نيا ای «؟دوریم طاطحنا هب ور هفسلف

gly SVE (oad abشرگن :دوب لوا مادک «.یشاب هتشاد لصاحیب و  
 نامز ردقنآ الاح ؟تفرگیمن یدج ارم هفسلف شخب هکنیا اي نم ةنامصخ
 نیا شریذپ یگدامآ ًالماک و مشابن تاساسحا دنب رد رگید هک هدش یرپس
 .مدوبن هفسلف رد یبوخ یوجشتاد ًالصا هک مراد ار تقیقح

 زا رتشیب هک یفوسلیف ,نآ نامرهق ,لاح نيع رد و .هصق نيا رورش درم
 منهذ رد .دوب یاهزیکاپ و نیتم درم .دوب "روم نلگ .متشاد راکورس وا اب همه

 راتفر و «یاهوهق تاوارک یاهوهق لیبس-منکیم مسجت یاهوهق گنر هب ار وا

 کی رد تکرش زا سپ نم تارطاخ رتفد رد یتشاددا ."یگیل یر رادرکو
 .«تسا هدازبیجن وروم» هک تسا یکاح وا هارمه سنارفنک

 *«یلمع لقع دقن» ٌةرابرد سالکرد یشرازگ هک داد نم هب یفیلکت وروم
 عقوم هب ار ls مدرکادیپ یگدامآ .مدرک هعلاطم راک نيا یارب .منک هئارا تناک

 اب هارمه (یجنیا) ۳ * ۵ یاهتراک رد ار مهم تالمج .مدرک یهدنامزاس

 وجشناد جنپ ام .دیسر ارف دعوم نامز .متشون اهلوقلقن و طوبرم یاهعجرم

 رس اب و داتفا ممشچ هب شمشچ وروم .میتسشن رانیمس زیم کی رود وروم و
 شاهمه» :تفگ ییورشرت اب .مدروآ رد ار مياهتراك هتسد نم و .درک یاهراشا

 یروط نيا مدرک رکف -هن» «؟یاهتشونن لماک ار نآ» .«اقآ .هلب» «؟تسا نیمه

 یبوخ عورش .«نک عورش-بوخ رایسب» .«منک هضرع ار نآ مناوتیم رتهب

 .مدوخ رظن هب هتبلا مدرک هئارا یبوخ شرازگ تروص ره هب اما دوبن

 زا رفن کی یتقو اههتشر یخرب رد هک منادیم الاح .مدوب هبرجتمک هتبلا
 یانعم هب ؛«دناوخیم یاهلاقم» دوخ یملع نمجنا رد یشیامه رد ملع لها
 هدش هتشون یذغاک یور هک ار یتاملک ینعی_-دناوخیم ار نآ هملک یقیقح

 ناتادهفسلف .دناوخیم دنلب یادص اب هدراد رارق شلباقم هباطخ زیم یور و

 .م.تسا لوادتم تروص نیمه هب نابزیسراف

2. Locke-Berkeley-Hume 3. Glenn Morrow 

 ترهش و زاتمم تامیلعت هک اکیرمآ قرش یاههاگشناد هورگ هب هتسا تب عهد« ۴
 .م-.دنراد یعامتجا

5. Critique of practical reason 



 سوملاه لاپ/مشاب نادیضایر مراد تسود

 یارب-تسا کانتشحو راک نيا مرظن هب و .دننکیم لمع بیترت نیمه هب بلغا

 رتراوشد نآ زا و .دننامب رادیب ینارنخس نینچ کی یط هک تسا راوشد راضح
 نيا هب مه ار یضایر یاههلاقم هک ماهدینش .تسا نآ زا یزیچ نتفرگ دای

 زیمآهعجاف نآ لصاح .دناهدرک تقو ره و «تردنهب اما .دناهدرک هئارا لکش

 یاهتشرنایم یثحبم ٌةرابرد هک درک هتارا ینادهفسلف ار اهنآ زا یکی .تسا هدوب

 ربج ای (هفسلف) یاهرازگ قطنم ار نآ دشیم هک یئحبم-درکیم ینارنخس
 طبار ره .0 و ره فرح ره یتح .هملک ره وا .میمانب ( (تایضایر) یلوب

 رتیتابساحم یاهناهرب هک تشاد هظحالم ردقنیا دنچ ره .دناوخ ار یاهرازگ

 یگدرزآ یمک اب وا .درک حرطم یلاوس راضح زا یکی یتقو اما :قراتکد زانک ار

 «.مناوخب ار ناهرب متسناوتیم هک دینادیم .بوخ» : :تفگ

 (شزرا ٌةيرظن) یسانششزرا ةرابرد یاهلاقم ,یلیصحت لاس.نآ راهب رد

 یمادقا .دوب هتساخرب مبلق زا -دوبن یصاخ سرد ًرابرد هلاقم نيا .متشون

 افت و میر نویب هنیس نا ار هثسلف ةرابره درخ یاهیاگن هگهیآ یاب دو
 .دراد یشزرا الصا هفسلف ایآ هک دوب نیا نم شسرپ عقاو رد .موش ورهبور اهنآ اب

 یهاگن زاب مراد تسود اما ,منکیم مرش ساسحا هلاقم نآ زا ًالامتحا الاح
jheهلجم زا نادهفسلف ناتسود زا یدادعت هب ار هلاقم نامز نآ رد .مزادنیب  

 :هک متشون متارطاخ رتفد رد .دماین ناششوخ نآ زا .مداد ناشن "کلاشتوگ

 دهاوخن یرتکد نم هب هفسلف شخب نيا هک منزیم سدح لیلد کیورازه هب»
 .«داد

 درک رازگرب سیئولتنس رد یشییامه اکیرمآ ةفسلف سمجنا هم هام لیاوا رد

 مبیصن "کیو شباذج رسمه و وروم نلگ هارمه یناجم یراوسنیشام کی و
 اهینارنخس زا یرایسب زا eos تاقالم یمهم صاخشا اب .دوب یلاع .دش

 متارطاخ رتفد .مدرب تذل کیو و نلگ اب یمسرریغ طابترا زا .دمآ مشوخ
 .«دنتسه ینینزان یاهمدآ» :دیوگیم

 رخاوا رد هکنآ ات هیلعوهل و بیشن و زارف اب .تفریم شیپ هنوگنیا اهراک
 یسانشراک یهافش عماج ناحتما هعجاف نيا .دیسر ارف هعجاف هم هام
 هدیسرپ نم زا هک ییاهلاوس .تسین دارم قفو رب عاضوا هک متسنادیم هتبلا .دوب

 ةرابرد هکلب ؛(متسنادیم ار اهنآ مرظن هب هک) دوبن هفسلف دوخ ةرابرد اهنت .دش

 ,مداتفا .مدش دودرم .(مدوب فیعض نآ رد هشيمه aS) oy عوضوم نیا حیرات

qt all 

 میدوب هداتسیا اپرس شراک رتفد رد .داد نم هبوروم نلگر دب یاهربخ
 هک متفریم هرجنپ فرط هب «متفریم بقع و ولج یمدق دنچ یهاگهگ

alsةزاریش تشپ هک متشگیمرب سپس و مزادنیب نوریب  the beیملع  

 مدرک یعس .منیبب تقد هب .دندوب هدش هتش هةتشاذک هسقق رد. هک ار هدشیفاحص

 یماکخلت و .مشخ ,یگدوهیب ساسحا «یدیمون یاهکشا نتخیر ورف زا هک
 يياهبزو a be wil gh :نیوملاه هبنتن .متشش قلوم اما ینک :دریگزاج
 «.دوش اهنآ فورصم اهناسنا دهجودج هک تسه یرکف یاههزوح زجب یدایز
 ek ناحتما رد دودرم» :دیوگیم نینج تارطاخ رتفد زور نآ تشادداپ

 .«باوخب ورب هتسکشلد ؛نک روجوعمج ار دوخ .هناخ
 ؛مدرک تفایرد ار ۲ مياهنگوگ سروب نم ۰۱۹۴۷ لاس رد .دعب لاس هدزاود
ofساسحا رب متسناوتن نم و .تفرگ دعب لاس هس ای ود ار سروب نيا وروم  

 ره .منک ale وا «نداد تسکش» زا دوخ ربکت و ,یصخش یاضرا «یزوریپ

1. Gottschalk 2.Vic 3. Guggenheim 

۶۷ 

 زگره اما .منک رارقرب سامت وا اب و منک ادیپ ار وا یاج هک مدرک یعس یدنچ زا

 .مدشن قفوم

 اهسیرتام
 اب ار دوخ یطابترا یاهلپ زگره .درکن دنک ار میاهماگ هفسلف رد یماکان یتح

 یسانشراک هب هفسلف دشرا یسانشراکزا یمسر لاقتنا و ؛مدرکن بارخ تایضایر

 مرت یاهسالک ,هعجاف نآ زا سپ هام کی زا رتمک .دوب ناسآ یضایر دشرا

 4 اناهاری) ۷یلاع ربج اب ییاتشآ» اب اوق مامت اب مس و .دش عورش یاتسبات
 شیپ (" لکیامراک) «دادعا ةيرظن» و «(" یلمیاتسا) «یلاع زیلانآ اب ییانشآ»

 مدوب نتمطم .درک بلج دوخ هب ار مهجوت رتشیب دادعا ٌةيرظن و ربج .متفریم

 ناونعهب ارم یشیامزآ روطهب اناهارب و .موش نادربج اناهارب لثم مهاوخیم هک
 ربج رد تقشم اب نم و دوب تخس ربج سرد .تفریذپ یرتکد یوجشناد

 ار نآ قوشوروش اب و دوب شخبتذل و زیمآهفشاکم دادعا ٌةيرظن ؛مدرکیم راک

 .مدناوخیم

 اناهارب .تسا تقشم ای ًأعقاو مروظنم .«تقشم اب» میوگیم یتقو

 هک) دوب "رچوب باتک ام یسرد باتک .دهد حرش بوخ ار سرد تسناوتیمن
 هک یتاقوا بلغا رد نم بلاغ ساسحا و .(دیسریم مهربومهرد مرظن هب

 تینابصع زرم ات هک دوب یخلت تاقوا ساسحا .مدرکیم راک عوضوم نیا یور
 یطخ ربج فورصم نم یاهفرح یگدنز مظعا شخب اهدعب نوج .دیسریم

 ره زا و هدمآ مشوخ رتشیب نآ زا هک تایضایر زا یشخب) دش نآ یاهمیمعت و
 رظن هب بیجع تسا نکمم تینابصع نآ نونکا (منادیم رتهب رگید شخب
 نیا تسا نکمم نآ حیضوت زا یشخب .تسین روطنیا مرظن هب یلو .دیآ
 نآ رگید ناکما .دنتسین ادج مه زا ترفن و قشع هک دشاب یبلاق ترابع
 یزاسجنرفب زا و ماهتشاد هقالع عوضوم نيا هب یزیرغ روطهب نم هک تسا
 .مدوب ,SiS .تشادیم زاب بلطم بل هب دورو زا ارم هک نآ ٌةدوهیب

 و ؛تشادن یاج رچوب نامز لوادتم یضایر ناگژاو رد یرادرب یاهاضف
 .درادن وا باتک رد مهم یشقن هدوب هدش رکذ راصتخا هب هک ,یطخ یاهلیدبت

 نودب «(نا >ع " ۱) دناهدش فیرعت لامجا هبرخآ لصف رد دماعتم یاهسیرتام
 قارب یفاکو مرال کیسلالک طرش -دنتب هدش یاابتااهنآ یسدنه یانعجهب هکنی
 ییاهسیرتام -«اهسیرتام-» ةيرظن هب (طبترم بلاطمو ادروان یاهلماع) هباشت

 نم .تسا هدش هتسباو -دنریغتم کی زا ییاهیاهلمجدنچ اهنآ یاههیارد هک
 دنتشاد لگشم اهسیرتام_ رد مدوخب لثم هک اهنآ ةمه زا دازآممتسم یسالک
 و ینیبدوخ اب متارطاخ رتفد رد ,نآ تاسلج زا یکی زا سپ ؛مداد لیکشت

 رب اناهارب سرد زا یشخب .«منک سیردت مناوتیم نم» هک متشون ییاتسدوخ

Gre Glow Bi OLS abمظن اما دوب هدش هتشون دب هک هدوب * نسکید *نیون  
 تساهنآ راوارس هک یدح رد فراعتم یاهتروص عاونا هب نآ رد و تشاد یتسرد

 زا یلامجا یتاراشا و .دازآعمتسم تاسلج ,نسکید ؛رچوب .دوب هدش هتخادرپ

 زا یوحنهب ,لاح ره هب CaS) مهاوخ رتشیب ادعب وا ةرابرد) ۲ گروزتن دیوید
 زا سپ .دعب لاس جنپ اب راهچ تقیقح رد .مدش صالخ ربج اب ییانشآ سرد

ey GSاهرگلمع ٌةيرظن ٌةرابرد "نامیو نوف ینارنخس ندینش و یرتکد  
 .تسا یزیچ هچ ةرابرد عوضوم نيا مدیمهف هزات هک دوب

4. Bocher 

7. David Netzorg 

1. Brahana 3, Carmichael 

6. Dickson 

2. Steimley 

5. Modern Algebraic Theories 

8. von Neumann 



۶۸ 

 هدکشناد سیئر

 زونه و «یونیلیا یلیمکت تالیصحت ٌهرود یوجشناد نامز نآ رد "لارت باب
[Sorنامز نآ رد اما .دش یدربراک تایضایر لاعف ناعفادم زا اهدعب .دوب  

 و «لکیامراک سرد هب ام ٌهقالع زین و عوضوم نيا .دوب اناهارب یرتکد یوجشناد

 زیچ ره رد le هک میدرک قفاوت نآ زجب اما .دوب ام کرتشم هوجو زا جنرطش

 رد -دیسریم رظن هب یصخشتم مدآ باب .میشاب هتشاد یتوافتم تایرظن رگید
 .تارکسم عنم رادفرط و .دزیم تاوارک هشيمه دوب دیفس شیاهوم یگلاس ٩

 (اهلاس نآ رد) نم .دوب ورباسیلک یتسیدتم و راکهظفاحم یسایس ظاحل هب
 .مدیشونیم یهام لثم ,متشادن هدیقع تاوارک هب ,متشادیم هاگن دنلب ار میاهوم

 .متفریمن اسیلک زگره و .مدرکیم ادیپ یسایس پچ هب یرتشیب و رتشیب شیارگ
 حنطش یلیخو ميدرکیم را دنا ةرظنوریچ د مه اب یو مه اب از

 یاههورگ ةيرظن باتک یور نینچمه .دربیم نم زا بترم وا .میدرکیم یزاب
 نتم) میدناوخیم راب هس لقادح ار نآ ةملکره ؛میدرکیم راک مه اب لکیامراک
 .دوب لد راک ؛دوبن راک رد یدزمتسد چیه .(ییاهن ٌهنومن «لوا ٌهنومن .پاچ شیپ

 یونیلبا یضایر شخب یملع تأیه ةتسجرب یاضعا زا یکی لکیامراک
 نیمز ةرک یور نادیضایر هس اهنت لاس نیدنچ تدم هب تفگ نم هب راب کی .دوب
 ,JSS .دناهدرکیم oe بلطم لاس رد هحفص ۱۰۰ زا شیپ هک دناهدوب

 all ینشور هب .دوب بترم و مظنم هداعلاقوف وا یاهسرد .وا دوخ و «" دنالرون
 هک متخومآ وا زا یتقو .دوب شخبماهلا و .دشیم

 ۲۳ +۱ ۰ (۶۴۱ ةناميپ هب)

 تشون باتک نیدنج وا .متشون متارطاخ رتفد رد ار نآ و متفر لزنم هب گنردیب
 ار وا نم .(لیسنارفید تالداعم ٌةرابرد بلغا) درک رشتنم یدایز تالاقم و

 فرح «لاثم ناونعهب .مشاب وا لثم ناکما دح ات متساوخیم و مدرکیم نیسحت

 زا هک ردقنامه نآ یدومع شخب) دوب شدوخ صتخم وا تشونتسد ی»

 سابتقا وا زا نم و .(تفریم الاب نآ زا مه ردقنامه .دمآیم نییاپ 9 هقلح

 .دسریم رظن هب بیرغ و بیجع نم ی» مه زورما هب ات ؛مدرک
 یلودج ةيهت هب راداو ار ام وا .مدش دادعا ةيرظن قشاع لکیامراک سرد رد

 ,نآ یاهنوتس رس و دوب تبثم حیحص ددع ۴۰۶ نآ یاهرطس رس هک درک

 یاهلماع عومجم و «تاعبرم عومجم ءاهلماع ریظن یمالقا لماش .ات ۲۵ ًادودح
 هک اجنآ ات سپس و مینک رپ ار لودج هک دوب نيا ام فیلکت .دوب ددع ره لوا

 .(مینک تباث ناکما تروص رد و) مینزب سدح ار ییاههیضق میتسناوتیم

 ةرابرد وا .درک حرطم لکیامراک هک دوب یلاوس نم قیقحت نیلوا ٌةمشچرس .

 مادک یازاهب :(عبرم راهچ ٌةيضق زا مهلم دیاش) تفگ نخس ام اب یبیجع ًهلأسم
 حیحص ددع ره هک تسا قداص مکح نیا 6 ۰ ۰6 تبثم حیحص دادعا

 نوظنم) ؟تسا 6۲ + نور + سیا + 6۲ لکش هب شیامن لباق تبثم
 al geek (oy £62 Yo late حیحص ریداقم ٌةلیسوهب «شیامن لباق»

 ار اهنآ ةمه ناجونامار هک تسا دوجوم عون نيا زا لکش ۵۴ ًاقیقد هک تسا

 ددع ره «عون نیمه زا ییاهلکش هچ :دوب نيا نم لاّوس .تسا هدرک نیعم
 ,عتفای ادیدناک ۸۸ نم ؟دنهدیم شیامن انثتسا کی ًاقیقد اب ار تبثم حیحص

 ًعقو اهنآ زا ت ۸۶ مدرک تباث و درادن دوجو یرگید دروم چیه هک مدرک تباث
 .(تسین ۱۴ شيامن هب رداق اهنت ها + + ۲2۲ + ۲۹۶" :لاثم) .دناقداص

 ؟لاپ نودروگ طسوت هب ادعب «مریگب میمصت اهنآ ةرایرد متسناوتن هک یدروم ود
1. Bob Thrall 2. G. D. Birkhoff 3. N. E. Norlund 

4. Gordon Pall 

 ۲ رامش :۱۷ لات :یضایر رشن

 ور + ۲۷۲ +۷2۲ +۱۳۸۲ و نا + ۲ورآ +۷2۲ + ۱۱۸۲ :دش عوجر و عفر

 «نم AS پاچ قیقحت نیتسخن راک نیا یارب .دنتسین ۵ شیامن هب رداق اهنت

 مزال ینونف راکتشپ و ییابیکش اب مأوت يريگراک هب اهنت .دوبن مزال یماهلا چیه
 هک) دامتعا و تیقفوم زا یساسحا راک نیا اما ؛دوب هداد مدای لکیامراک هک دوب

 هب رایسب .داد نم هب قیقحت رد ماییاناوت دروم رد (متشاد زاین نآ هب تدش هب
 ات دیشک لوط اهلاس و مدیرخ ار هلاقم ؛دشپاچ ٌةخسن ۲۰۰ .مدیلابیم دوخ

clad ep!مهدب اهنآ هب یاهخسن و منک ادیپ یدارفا . 

 ؛دوب نم لیصحت نامز رد یلیمکت تالیصحت ةدکشناد سیئر لکیامراک

 ششوخ نم زا .دندرکیم باطخ "سیئر ار وا الومعم یضایر شخب رد

 زا یتسرهف اب یلبق رارق اب ًالومعم .دوب نم اب ندرک تبحص قشاع و دمآیم
 سیئر اما ؛متفریم یلیمکت تالیصحت ٌهدکشناد رد شقاتا هب هدامآ یاهلاوس

 اب طور طیرم Bale lbw why Sis هتساوشیم لازم گی ات
 درکیم مه نینچ و دنک داریا همین و تعاس کی ینارنخس کی تسناوتیم نآ

 تاقالم رارق وا اب رهظزادعب هک یناسک ٌةیقب نآ نایاپ رد و (منکیمن قارغا)

 اب دیاب نم و دندوب اوعد ةدامآ .دندوب وا ندید رظتنم قاتا نوریب و دنتشاد

 شرسمه «شاییوجشناد رود ةرابرد نم اب وا .مدرکیم کرت ار اجنآ هلجع
 هک ییاههلاقم و .دوب هدورس هک یرعش ,شاهرفن شش ةداوناخ .نتسنیرپ رد

 تقو دیاب هکنيا زا .درکیم تبحص «دسیونب یدوزهب تساوخیم ای دوب هتشون
 زا ES no ساتشاد تیاکش .دنک فرص هدکشناد تسایر ماقم رد یدایز

 قیقحت یاب هفه رد تعاس ۲۰ زا شیب زگره هدرک لوق ار راک نيا هک ینامز
 .تسا هتفاین تقو

 سیتر زا یمسر یاهمان .ماهفسلف ناحتما زا سپ یهام دنچ هزور کی

Ps ge ehیتقو .دنیبب ارم تساوخیم سیئر  

 رظن هب هتفشآ شیبومک .تسا رارق هچ زا عوضوم دیوگب نم هب تساوخیم

 نم د .مریگب ار ار دشرا یسانشراک کردم و مدرب هک درک رارصا نم هب :دیسریم

 و رامآ یاهسرد اب اما .متشادن ار هفسلف دشرا یسانشراک ةجرد نتفرگ طیارش

 یسانشراک ةجرد نتفرگ یارب میاهدحاو دادعت ؛مدوب هتفرگ ناتسبات هک ییاهسرد

 لوبقلباق عوضوم اما ءمدرگ بت .دوب زن دح زا شیپ تایشایر رد دشرا
 نتفرگ یارب دیاب هک دوب یرالد ۱۰ درک داجیا نم یگدنز رد هک یئوافت اهن هدوب

 دید زا ار رما نيا ندوب یرارطضا لیلد متسناوتن دعب اهتدم ات .مدادیم کردم

 ةجرد نم رظن زا و مریگب یرتکد هک دوب نیا نم ٌهشقن .منزب سدح سیئر

 رد هک مدوب ییوجشناد نم «یرادا هاگدید زا ,لاح نیا اب .دوب دئاز ینیبانیب

 .متشاد رگید یاهتشر رد 7 هرمن یدایز دادعت و هتشر کی رد یماکان ماهقباس

 یشنم .ماقمالاو "ِتیوو هزیشود رظن زا یرتکد ةجرد هب نم ندیسر سناش
 و .دیسریم مدوخ رظن هب هک هدوب نآ زا رتمک «یلیمکت تالیصحت ةدکشناد

 هب درک هیصوت نم هب هدکشناد سیئر هک هدوب وا داهنشيپ هب منزیم سدح
 رد نم و منک تعانق [دشرا

 ٌةجرد نیا .ناتسود قافتا هب و مدرک یقلت یقیوشت ار نیا یحولهداس لامک

 .میفرگ نشج ار یفاضا

 تمس نم قباوس اب یصخش هب ایآ .دیدوبیم تایضایر شخب سیر امش رگا

 راک نيا لباک ؟دیدادیم هیرهش سروب لقادح اب " یرایشزومآ ای ," یرایشهوژپ
Dean 2. Voigt1.  

 یسانشراک ةجرد] موسرم ةدننکشوخلد شاداپ

3. fellowship 4. teaching assistantship 



 سولاه لاپ/مشاب نادیضایر مراد تسود

 مدرکیم ساسحا و مدوب ینابصع نامز نآ ؟درکیم ار راک نیا دیاب ایآ .درکن ار

 و نارایشهوئپ بلغا زا هک سنادیم نم ؛دناهتشاد اور ضیعبت نم هیلع هک
 بوخ یفاکردق هب نم قباوس :ممهفیم ار لباک قطنم الاح .مرتهب نارایشزومآ
 کی طقف زجب «یلیمکت تالیصحت ةرود مامت رد نم .تسا هدمآیمن رظن هب

 ,دنداد نم هب سیردت یارب یسرد و دمآ شیپ یرارطضا یعضو هک لاسمین

 .مدوب شخب هدب لوپ یرتشم
 صصختم :دوب یربتعم رایسب تیصخش اهزور نآ رد "لباک نوریاب رترآ

 وضع ؛"اکیرمآ یضایر نمجنا سورد یرس رد یباتک فلقم «یربج ةسدنه

 شخب سیر و ءاکیرمآ یضایر ٌنحص رد ذوفن رپ و مهم یدرم ,یلم یمداکآ
 ۱۰۰۰۰ وا ٌةنالاس قوقح .لاس نیدنج تدم هب یونیلیا هاگشناد یضایر

 دوکر نارود نآ رد مدرم بلغا ٌةنادنمزآ یاهایژر زا رتارف هک یغلبم -دوب رالد

 ۲ یلخاد همان کی یور رب ربمت نیزه ۱٩۳۳ لاس رد .دمآیم رظن هب مروتیب

 .دیرخب رالد ۶۰۰ هب ار ون دروف نیشام کی دیتسناوتیم ۱۹۳۵ رد .دوب تنس
 .دوب هتفرگ یرتکد کردم هزات هک یسردم درادناتسا قوقح ۱۹۳۸ لاس رد و

 لاس ۵۶ زا شیب یط مروت بیرض «یبیرقت باسح کی اب .دوب رالد ۰
icles soul Veتسا ۱۹۸۲ رد رالد ۱۰۰۰۰ لداعم لباک قوقح . 

 اي سرد سالک کی رد زگره ؛متخانشیم ریدم ناونعهب طقف ار لباک نم

 ماقم رد وا ةرابرد یناتساد .مدوب هدینشن ار وا تبحص .ینارنخس کی یتح
 نومضم اما دشاب یگتخاس دیاش هچرگ هک دوشیم لقن یرتکد یامنهار داتسا

 یرتکد Rab LL he عوضوم تیاهنیب وا ایوگ .تسا تسرد یلک روطهب نآ
 دوخ یدعب یرتکد یوجشناد .دعب ود رد یاهیضق تابثا زا سپ .تسا هتشاد

 هب وا زا دعب یوجشناد دهد میمعت دعب هس هب ار هجیتن هک تسا هتشادیماو ار

 ؛تسا هدوب "فوه دلارج ارحام نيا رد ریگلاخ مدآ دنیوگیم ...و دعب راهح

 هدرک لصف و لح رتگرزب داعبا همه رد هکلب جنپ دعب رد اهتت هن ار هلأسم یو
 هتخت ار یرتکد یلامتحا نایوجشناد زا یهانتمان یدادعت ناکد بیترت نيا هب و

 .تسا هدرک

 هک متفایعالطا ۱۹۳۵ ربماتپس رد یونلیا رد اهسالک عورش زا شیپ زور
eee gyal «By, grapple ald sh. alتعاس :لوا لاس  Biمیص  

 هب لاسمین کی یارب اهنت و هتفه رد زور جنپ .(دشیم عورش دعب زور زا هک)
 و رشحم مرظن هب هک دوب هام رد رالد ۵ gl opted Sy هدش راذگ او نیم

 ,یمیدق کبس «تحار گرزب هباوخ ۵ نامتراپآ کی رد نم .دوب نیس کمک

 نآ ةراجا .مدرکیم یگدنز هاگشناد هطوحم ات یورهدایپ هقیقد ۵ ٌهلصاف رد

 .دوب هام رد رالد ۵

 بارطضا .هن اما سرت «یرآ «هنحص بارطضا» .متشادن سیردت زا یسرت

 یزیچ .زکرمت رد یتقوم یناوتان و ,ینارگن یمک ,یگچاپتسد یانعم هب هنحص
 :ماهدوب نآ راتفرگ هقیقد شش تدم هب دیدج سالک ره رد هشيمه هک تسا

 دروم رد هلأسم نیمه .نآ زا سپ هقیقد کی و سالک عورش زا شیپ هقیقد جنپ

 بارطضا» .تسا قداص عمج رد مروضح عون ره و نم یمومع یاهینارنخس
 عون کی دیاش هلاسم نیا-دشابن هدیدپ نیا یارب یتسرد مان دیاش «هنحص

 یارب ار مزال یورین دیدج راک عورش رد صخش ات دشاب یداراریغ یاوق دیدجت

 .دنک ادیپ نهذ توخر رب هبلغ
 متسنادیم ؛مزومایب سیردت ؛رابرد یدایز یاهزیچ تسییابیم زونه هچرگ

 دنیوگیم هک ینایدتبم زا هشيمه .دش مه روطنیمه و .میآیمرب نآ سپ زا هک
1. Arthur Byron Coble 2. AMS Colloquium 3 Gerald Huff 

۶۹ 

 زا ههد ود ی ایآ .ماهدوب بجع رد .دننک سیردت هنوگح Sel دننادیمن

glo seیثاتتست ار  thoi JS slabیتیرب هگ دناهدشق هجرتس رونح و  

 ریز زگره ایآ و هدناهدنهدرازآ رگید یخرب و دروخیم درد هب سیردت رد اهشور

 ردقهب نم ؟«مهد حرش رتهب یلیخ ار نآ مناوتیم نم» هک دناهتفگن دوخ هب بل
 منکب دیابن هج هک منادیم مدرکیم رکف .متسنادیم ؛ماهتشاد دب ناملعم یفاک

 هب مقایتشا هک یلاح رد و مدوب هتفرگ الاب ار مرس هکیلاح رد نانیمطا اب و

 سالک رد مدق .درکیم سوسحمان ار بارطضا نیا .هنحص بارطضا رب هبلغ

 ۱ .متشاذگ

 سرد .حبص ۸ تعاس .هتفه رد زور هس .مدمآ رانک بوخ هلاسم نیا اب

 «۱۰ ۰٩ یاهتعاس رد نوچ دشاب لماک نم حبص ةمانرب دشیم ثعاب هک مدادیم

 یرایسب .متفرگ یدج ار راک .متشاد ار دشرا یسانشراک سورد یاهسالک ۱۱ و
 هیزجت رد شزغل» .دنراد ییاههراشا مسالک نیا هب متارطاخ رتفد یاهتشاددای زا

 زیمآشنزرس ینارنخس اهنویلیم داريا ....متیراگل ةرابرد زیبوک «..اهلماع هب

 سرد [ملاحشوخ اما ,لیلد هچ هب منادیمن] دننزیم فک میارب ....نآ بقاعتم
 .«ییاهن ناحتما لاّوس حرط «...اهنانیمرتد نداد

 ةبرجت اب و لقاع یوجشناد نم ؛دوب ۱۸ و ۱۷ دودح منایوجشناد نس
 یضعب .دندرکیم رواب متفگیم هچ ره .مدوب نس لاس ۱٩ اب یلیمکت تالیصحت

 شومارف ار شمسا زگره هک یسکاهنت .دوبن یدیما چیه اهیضعب هبو دندوب بوخ
 اهریذپانحالصا نامه زا یکی (میراذگب "نیسورد ار شمس ًالعف) درک مهاوخن

 فیعض اي دادیمن ماجنا ار شیاهنیلکت .دوب بترمان سالک رد شروضح .دوب
 نکمم وا مرت رخآ ةرمن ؛دوب یفنم ی دودح شمرت نيب ةرمن هدادیم ماجنا

 بش .شدوخ هن و متشاد یدیما نادنچ نم هن اما دوش شایلوبق ثعاب دوب

 .دوب اپ رب ملزنم رد هک یکچوک ینامهیم طسو «ییاهن ناحتما زا شیپ ٌةبنش

 اب یصوصخ aida کی مناوتیم» :دوب نیسورد-دمآ رد ادص هب رد گنز
 وا زا و مدرب یلاخ یاهقاتا زا یکی هب ار وا بجعت یمک اب «؟منک تبحص امش

 «مدوب دشرا یسانشراک یوجشناد کی نم .تسا رارق هچ زا عوضوم مدیسرپ
 .دوب مهم وا یارب سرد نيا و ؟متشاد .متشادن یبوخ یلام عضو دیاش و ؟مدوبن

 مکمک دوب رضاح و .دوش لوبق سرد رد منک شکمک هک دمآیمن شدب سپ

 کی یاذغ لوپ ,یگتفه ةراجا فصن) .دهدب نم هب رالد جنپ_-دنک ناربج ار

 متفگ وا هب .مدرکن ادیپ ندش ینابصع تصرف هک مدش بجعتم ردقنآ (.هتفه

 منادیم الاح هک متفگ اهنآ هب و متشگرب ینامهیم هب .دورب و دشکب ار شهار
 حیحصت هک دوب یاهقرو نیلوا ,نیسورد ٌةقرو «دعب هبنشود .مراد شزرا ردقچ
 .ییاطخ جیهیب .دش در ناحتما رد .مدرک

 گروزتن و تلزه
 رد صوصخ هب .مدوب هتفرگ ۱۹۳۵-۱۹۳۶ یلیصحت لاس رد هک ییاهسرد

 قباطس دصرددص ؛دوب فراعتم ًالماک یوتیلیا هاگشناد ٌةمانرپ رد :لوا لاسمین
 ؟دوب مه یرگید زیچ-متفرگ هسدنه و ll ye .متفریم شیپ همانرب

 مهم و روهشم ینادیضایر ام دید زا هک دادیم سرد ۲ تلزه ویلوا ار ربج

 مه ار رگید مناخ هس .دادیم هتفرشیپ یاهسرد و درکیم پاج هلاقم وا :دوب

 نآ رد اما .دسرب رظن هب بیجع دیاش هزورما هک .مروآیم رطاخ هب شخب رد

 یملع تأیه وزج نامز نآ رد یتسوپهایس درف چیه .دوب یعیبط الماک نامز
1. Drossin 2. Olive Hazlett 



Yo 

 یتامدقم سرد کی رد هک یشوه اب تسوپهایس يلوا لاس یوجشناد) .دوبن
 دح رد هک دش هداد هزاحا وا هب و دش فشک تعرس هب .دوب هدرک ادیپ روضح

 دیاش هک دیسر یتیعقوم هب ادعب هک دوب "لوکلب دیوید وا .دورب شیپ دوخ ناوت
 .(دیمان شدوخ نامز رد هایس نادیضایر نیرتهب ار وا ناوتب

 و فذح اب هتبلا ندراو رد نو باتک لوا دلج ُةیاپ رب اتدمع تلزه سرد

 یضایر یایندرد شمهم ًاتبسن تیعقوم دوجو اب تلزه روسفورپ .دوب تافاضا
 رد نشایرظنگدت aly ماهدرکن شومارف زگره هک تشاد فعض کی لقادح

 .دوب ربج ینعی شدوخ هب طوبرم ٌهبعش صوصخ هب ,نآ تابعش و تایضایر
 شقن یروص یناوت یاهیرس هک دیسر ربج زا یشخب هب سرد نایرج رد یتقو
 ییوجشناد «آ گروزتن دیوید .داد ناشت ام هب ار اهنآ راکوزاس .دنراد نآ رد یمهم

 رتولج نم زارایسب دادعتسا و شزومآ رظن زا وا .دوب نم سالکمه ,دعتسم رایسب

 تشاد لکشم نآ اب و دوب هدرکن دروخرب صاخ ٌهيرظن نیا اب البق زگره یلو دوب
 یاهیرس ٌرابرد یناوتیمن .تفگیم وا .دوب ضرتعم نآ هب تبسن عقاو رد و

 .درکیم هابتشا وا .ینک ثحب ییارگسه ةرابرد هکنیا نودب ینزب فرح یهانتمان

 نحل وا خساپ .دوبن نیا تلزه خساپ اما .دوشب مه دیاب و تسا یندش راک نیا

 یاهناقلخ جک زیگناربشلاج نحل هک دیوید لاّوس دننام تسرد) تشاد یدنت

 رد ییارگمه دننام ییاهزیج ٌةرابرد دیناوتیمن امش هدیابن امش .هن «هن :(تشاد

 صولخ» .درکیم رارکت ار شاهقالع دروم تارابع زا یکی وا .دینزب فرح ربج

 رظن هدزاس هدولآ ار وا ربج تساوخیم هک دیوید هب تبسن ارهاظ و «شور

 .درکیمن ینابیتشپ وا هاگدید زا و .دیمهفیمن ار وا خساپ دیوید .تشادن یبوخ

 ,دنهد له نوریب هب سالک زا |, ام هک یتقو ات دعب گنز عورش نامز ات ثحب
 .دیسرن ماجنارس هب زگره خب .نیآ و درک ادیپ همادا

 دیوید .ممهفیم ؟ر هشقانم عوضوم .نامز نآ زا دعب لاس ۵۰ ًابیرقت هالاح
 دیوید اما دنراد انعم مه زیلانآ نودب یروص یناوت یاهیرس .درکیم هابتشا

 خرذم تایضایر یانغ هب بلا :هک تساهراتخاس زا یاهومآ هکشا نآ و

 ةيرظن و ,یربج ةهسدنه و «کیژولوپوت ربج .«شور صولخ» هن و دماجنایم
 زا یتاعوضوم نودب-دنافلتخم ثحابم زا یمهم یاههزیمآ ,یسدنه ٌةزادنا

 اما .درکیم هابتشا گروزتن هلب .تشاد دهاوخن دوجو نردم تایضایر لیبق نیا
 هب یاهدوقفم فیرعت دیاب گروزتن رظن حیحصت یارب .دوب رتشیب تلزه هابتشا
 یساسحا یروادشیپ کی دیاب .تلزه رظن حیحصت یارب ؛دشیم هفاضا هیرظن

 .دنشیم هتتفاذگر انک
 اب مه ۰ گرورتن دیوید دننام هک ماهدش bl یرایسپ نانادیضایر اب نم

 ادتبا رد .مدوب هدش دیوید هتفیش یداعریغ زرط هب اما دندوب مظنیب مه و شوه

 دوب ورمک وا عقاو رد .دمآیمن مشوخ .دوب ریگهشوگ هزادنایب هکنيا لیلد هب وا زا

 مه ینیبدوخ راچد مدرک رکف .دوب نآ زا یشان مه شایهاگهگ ییوختشرد و
 یوق وا زنا هب نم تایضایر رد نوچ دشابن نم اب هطبر داجاهب لیام و دشاب
 و تسنادیم دایز اما تشادن ینشور نایب وا .دوبن تسرد متواضق اما «مدوبن

 دای رتشیب و رتشیب وا زا هرذ هرذ .دهد حرش .دنادیم ار هجنآ تشاد تسود

 تایضابر رد وا زا مه نم .دمآیم ششوخ نم زا لیلد نيا هب وا و متفرگ
 یگدنز اب طبترم یرادا لئاسم رد ار وا یاوه مه نم و دوب نم زوسلد یامنهار
 دادعت ةتارا و یرایتسد یاههماناضاقت عقوم هب نتفرگ دننام .متشاد ییوجشناد

 .یلیمکت تالیصحت ٌةرادا هب وا ٌةلاسر یاههخسن زاین دروم

1. David Blackwell 2. David Netzorg 

 ۲ ةرامش ۱۷ لاس «یضایر ربشت

 اب اهسیرتام یایوگ فراعتم تروص کرد رد ملکشم ٌهرابرد هک مراد دای هب

 اهدامن دیاش .مراد دای هب مه ار وا تاحیضوت یلک نومضم و مدرک تبحص وا
 .دیوگب تساوخیم هجنآ و تسنادیم ار هدیا اما درکیم طلخ ار تاملک و

 یطخ یاههدیدپ فراعتم لکش نیا و تسا نینج هشيمه :تفگیم .دوب نیمه

Mtge, watts | calحتخاس ۷ دیک پافعنا یرافرب تسا یفاگ:یلعع  

 رگید یتقو .دیهد همادا لیدبت دروم رد نآ اب ار راک و دینک عورش نآ اب ار یاهیاپ
 هارمه سیرتام کی ,ناهآ و .دینک فقوتم ار راک .دیآیمن ناتتسد هب یاهزات زیچ
 و «منادیم الاح اما :نیوگیم هج متسنادیمن عقوم نآ .دیراد تمسد رد یعون

 .دراد نتسناد شزرا و دهدیم مدآ هب یتریصب نیا

 نم نامتراپآ رد ار اهرصع بلغا وا .میدش لدب کیدزن یناتسود هب ام
 مباوخ نم .دربیم شروی ملاچخی هب یهاگو دناوخیم ار میاههلجم .دنارذگیم
 و رادیب زونه اي حبص .دنامیم رادیب دیوید «متفریم باوختخر هب و تفرگیم
 زا کی ره رد ؛دوب هتفر باوخ هب ییاریذپ قاتا ALIS jo b ay ندناوخ لوغشم

 .تفریم هناخ هب و دروخیم هناحبص یمک CSL ود

 عمسقارتسا ار !نیترام دت و گروزتن دیوید نیب یاهملاکم راب کی ًافداصت
 و دت -میدوب هدش ادج مه زا دعب و دوب هدرک یفرعم دت هب هزات ارم دیوید .مدرک

 .مدوب رگید رفن دنچ هارمه رتبقع مدق دنچ نم و دنتفریم هار رتولج دیوید
otکدب :تفگ دیوید ؟هبوخ :دیسرپ هدرکیم هراشا نم هب رس اب هکیلاح رد  

 هکنيا زا و تخادنا بقع هب یهاگنمین سپس و--تسا ورلابند اما .تسین

 .دش هچاپتسد .مشاب هدینش ار ناشیاهنبحص دیاش
 هنبگبا tay هک gS yx کف الا منتتسد .مداد تیسهآ ناعج نم

 یاهدرادناتسا .مدشن تحاران مه دایز اما دروخرب نم هب یردق ندش فیصوت

 ًاقلطم ارم وا هک متشادن راظتنا زگره ؛متشادن سفن هب دامتعا نم و دوب الاب دیوید

 .هاگآدوخان ریمض رد دیاش و .مشاب «بوخ» هک مدوب راودیما هتبلا .دمانب بوخ

 ره هب .متشادن رواب ار al bal, LI مبوخ هک مدرکیم رکف .مدوخ زا ناهنپ یتحو
 .ماهدینش ار شتبحص هک متفگن دیوید هب زگره--دوب نیمه وب هچ ره «لاح

 شرادام و ردپ هک) نیپیلیف هب مود یناهج گنج زا لبق تسرد دیوید

 تشادزاب ؛دوب اجنآ اهینپاژ ندمآ نامز ات و تشگزاب (دندرکیم یگدنز اجنآ
 .درم و دش

 زیلانآ ریخب حبص
 نآ .دروم نیا رد .دوب سرام هام مه دیاش مدش نادیضایر ۶ لیروآ رد

 هچ میوگب مناوتیم ًادودح مراد ار «تسا منابز کون ًابیرقت» یانشآ ساسحا
 یلیخ یهاگ ,مدوب وجشناد کی زور نآ زا شیپ .دوب (سرام ای) لیروآ رد یزور

 اب یبوخ هب متسناوتیم .دندادیمن مرازآ اهدامن .بوخ نادنج هن یهاگو بوخ

 زونه) مدیمهفیم ینشور هب ار یهانتم ربج یاهلالدتسا و .منک یتسدرت اهنآ
 یطیحم ثداوح اهنت و ماهدوب نادربج دلوت ودب زا نم هک مراد ار ساسحا نيا
 «راتخاس» هدیا نم (.تسا هتشاد زاب رابعمامت نادربج کی هب ندش لدب زا ارم

 دب یتح) مدیمهفیمن ًالصا هدرب راکهب ار نآ یکابروب اهدعب «هک ییانعم هب ار
 ینولیسپا زیلانآ رد اهکچوک تیاهنیب فیارظ و (درکیمن روطخ مه ماهلیخم

 شالت هچ رگا و مناوخب ار یزیلانآ یاهناهرب متسناوتیم .دروآیم مهوتس هب
 قمع زا bal, LI .منک دیلوت زاب ,یاهنوگهب و .مراپسب رطاخ هب ار اهنآ مدرکیم
 .مدوبن هاگآ عوضوم

1. Ted Martin



 سوملاه لاپ/مشاب نادیضایر مراد تسود

  

 ۱۹۴۸ نوربما

 ۱یلمیاتسا هک «یلاع زیلانآ» اب یتقو نآ زا لبق لاس یاهتشاددای نایم رد

 زا رتشیب بتارم هب زیگنانزح یاهتشاددای .مدشیم انشآ .دادیم سرد ار نآ
 .«دنکیم منارگن یلمیاتسا زیلانآ» :دناعون نیاز الوبعم .دنروآیداش یاهتشاددای

 تردنهب اهنت ؛«تسا راهم لباقریغ زیلانآ» و «تخادنا اپ زا ارم زیلانآ مه زاب» و

 لح ار هیروف یرس ٌهلاسم دنچ» :هک دوشیم هدید لیبق نيا زا ییاهزیچ
 ۱ .(۴۰ زا ۳۹ نیلانآ رد ۸» و «!تسرد-مدرک

 رتهب هلصافالب عضو .مدرک عورش ار دشرا یسانشراک رود هکنآ زا سپ

 مایلاح عوضوم اما .دهدب سرد نم هب زیلانآ یمک دیشوک " ماجک سرییپ .دشن

 فیرعت دحاو ُةرياد رب هک دیریگب رظن رد ار یعبات تفگیم See ماچک .دشیمن
 :دیسرپیم «سالک رد امندوخ کریز یوجشناد کی «" گناو دت و .تسا هدش

 مدشیمن اهنآ قرف هجوتم «مدیدیمن لاوس نيا رد یاهتکن نم .«؟هتسب ای زاب»
 ماچک yh کی .دمآیمن مشوخ یلوضف نیا زا و مدادیمن مه یتیمها و

 هئارا سالک رد و مناوخب هک درک راذگاو نم هب فیلکت ناونعهب ار یعوضوم

 هچ هک تفگ نم هب .دشیم طوبرم تخاونکی ییارگمه هب عوضوم -منک

 یخرب و یدراه "ضحم تایضایر زا ینیعم تاحفص--مناوخب ار ییاهزیچ

 ار بلطم و (!) مدرک ظفح ار شرازگ نم .* شرامچیت *عباوت یرظن تاحفص

 شرامچیت شخب هب یدراه شخبزا مدش روبجم یتقو هک مدوب هدیمهف مکردقنآ
 LT iy plan یاهدامن ارس هب یدراه یاهدامن زا یلایخ ی اب مو

 مثحب هکلب .مدرکیمن تبحص یصاخ موهفم ٌةرابرد .دشیم طوبرم نم هب هک
 .دماین مشوخ زیلانآ زا .دوب اهدامن هب عجار تاحفص زا هعومجم ود ٌُ؛رابرد

 رطاخ هب ار هنحص عضو نم-دش نشور میارب عوضوم هک یزور

 یضایر نامتخاس مود ٌهقبط رد رانیمس قاتا رد نم و "زوربماس مراد

Steimley 2: Pierce Ketchum 3, Ted’ Wang1 1, . Steimley 2. Pierce Ketchum 

4. Pure Mathematics 

7. W. Ambrose 

5. Theory of Functions 6. Titchmarsh 

۷۱ 

 هب گنل رتش نيا هک دوب یبیهن نیرخآ تفگوا هک یزیچ و .میدرکیم تبحص

 و نشور رایسب «متفایرد ار دح و اهنولیسپا ناهگان .دتفیب هار ات تشاد زاین نآ

 مدرک یرپس یشوخ و دجو اب ار یتعاس .دوب روآناجیه ردقچ و ابیز رایسب

 و هناربصیب ار مرس " یلگنال و ؛" تیمسا « لیونارگ یاهباتک رد رورم اب و
 هلی !منک تباث | نيا مئاوتیم هتبلا ههلپ هلب .مدادیم ناگت هنادنمتیاضر

 ؟دندوب هدرک یدنبمهرس دب ردقنآ ار عوضوم نیا روطچ -تسا یهیدب نیا
 ار رگید یاهزیچ یلیخ زونه .تفرگ رارق شدوخ یاج رس زیچ همه ناهگان
 متسناد .دوبن نم نتفرگ دای زا عنام یزیچ اما «متفرگیم دای ایند نيا رد دیاب
 .مدوب هدش نادیضایر .مناوتیم هک

 ؟هسدنه ارج

 ةهد یط یونیلیا هاگشناد رد تایضایر رد یلیمکت تالیصحت ةمانرب ناحارط
 نادیضایر هک دناهتسنادیم ver اهنآ :دناهتشادن یدیدرت چیه رهاظ ۱۹۳۰

 وزج اولاگ ةيرظن و یتشگیاج یاههورگو اهسیرتام .دنادب دیاب ار ییاهزیچ هچ

 یاهسرد) .نآ جراخ یپوتوموه ٌةيرظن و فرودسواه یاهاضف و .دندوب همانرب

 هک تقو نامه ,نم لیصحت لاس نیرخآ رد و .دشیم هتارا یهاگ «جراخ»

 یژولوپوت رد یتامدقم سرد باختنا تصرف .مدرکیم مامت ار ماهماننایاپ

 رد یشوک ٌةیرظن و تخاونکی ییارگمه (.مدرک مهارف دوخ یارب ار یمومع
 sell) wil ple ya لامشحا و تربلیه یاهاضف و حائاب یاهاضف ندوب همانب
 و ۱۹۳۲ رد نوتسا و خاناب یاهباتک هک میروايب رطاخ هب ؛میشاب فصنم دیاب

 دوب نیا همانرب ةبنج نیرتبیجع (.دش رشتنم ۱٩۳۳ رد فوروگوملوک باتک
 رد یرتکد ةجرد نتفرگ یاب ؛دوب همانرب رد ایلاتیا ۱٩ نرق یربج ةسدنه هک

 یبعکم ٌةهيور کی یور طخ ۲۷ ةرابرد ار زیچ همه دیاب یونیلیا رد تایضایر
 .دیتسنادیم

 یمادنا کچوک لپخ یسیوس درم «" چما دلونرآ اب ار دوخ ٌةسدنه سرد نم

 ay ًاعطق یو یرکف ظاحل هب .متفرگ ,یناملآ ظیلغ ٌةجهل و دیفس یزب شیر اب
 امنووشن بتکم نآ رد هک یکبس هب یربج ةسدنه .تشاد قلعت یبایلاتیا بتکم

 یضقن لاثم نآ رد هک دوب تایضایر زا یشخب اهنت ,نادقتنم رظن ربانب فای

 حرطم یاهمان همه جما .دشیم بوسحم نآ یابیز تافاضا زا .هیضق کیرب

 روطچ هک دزومایب ام هب دومن یعس و (* یروهس و *شبلک لیبق زا) درک رکذ ار

 .دوشیم هدیمان یشرامش ٌهسدنه یهاگ عوضوم نيا !میرامشب ار زیچ همه
 یروهس» :تسا هدمآ متارطان- رتفد رد) دمآیم حرفم مرظن هب یتدم یارب

 طاقن و ,یقالت طاقن و تشگزاب طاقن و هناگود طاقن ام .(«تسا یندناوخ

 ادتبا :دوب حرطم راک نیا رد زین یتایبیکرت یاهدنفرت و .میدرمشیم ار هناگدنچ
 دشیمن بوسحم راک ّةمه نيا اما .دیدرکیم برض مهرد ار حیحص ددع دنچ

 رسک ار اهنآ دیاب امش و دندشیم دراو برضلصاح رد رابود ازجا زا یخرب اریز

 راب کی زا شیب ار اهیضعب هک دشیم تعاب راک ماجنا یهیدب هار اما .دیدرکیم

 دوب راوشد (ام یارب) -دیدرکیم عمج هبترم ود ار اهنآ دیاب نیاربانب .دینک رسک

 لاّوس میدیسرتیم .مینک فقوتم ار نآ دیاب و هدش مامت عقوم هچ راک مینادب هک
 ار راک دیاب یک هک دینادیم اجک زا هک) درک لاوس "شلو سکیلف یتقو و مینک
 درک تبحص *«یعون» طاقن ةرابرد جما .دش ینابصع جما ؛(؟دینک فقوتم

Granville 2.Smith 3. Longley 4. Arnold Emch 5, Clebsch1.  

6. Severi 7. Felix Welch 8. generic 



۷۲ 

 میمهفب هک تشاد راظتنا ام زا و درب راکهب یمسرریغ تروصب ار هملک نيا اما

 هتفگ نیا اب ار یدعب سرد «مياهدیمهفن هک تفایرد یتقو .تسیچ شروظنم

 .صاخریغ ینعی یعون :درکز اغآ
 اریز دناهدوبیم نینچ مه دیاب و-دندوب یقیقح همه ام یاههیور و اهمخ

 اما ؛(دوب هفلّوم کی زا شیب زا بکرم اهنآ زا یضعب) ميدرکیم مسر لکش ام
 باوج هراومه یاهلمجدنچ یاههلداعم اریز-دندوبیم طلتخم دیاب عقاو رد
 یهار اهنت .دندشیمن رکذ زگره «لآهدیا» و «نادیم» لیبق زا یتاملک اما :دننتشاد

 هنحص دراو مینک رتقیقد ار عوضوم میناوتب دیاش هک دیسریم نامرظن هب هک
 .مينکب ار راک نیا هنوگچ ميتسنادیمن اتقیقح اما هدوب زیلانآ یاهنولیسپا ندرک

 رفن نیدنچ دننام .اما .مدوب مگردرس و جیگ هیقب ردق هب تسرد مه نم

Kdیتفرگیم گنچ هب ار نآ دیاب-متفرگیم رظن رد یزاب لثم ار عوضوم  

 رایسب ام زا یاهدع .یدرکیم یزاب «یدزیم سدح هک یدعاوق قبط دعب و

 ۲ ةرامش ۰۱۷ لاس ,یضایر رشن

 کمک نم زا و دش میلست وا ,یدج ناحتما کی زا شیپ هتفه دنچ .دنادب

 یتقو .متفگ وا هب متسنادیم هچ ره و میدرک رورم مه اب ار سرد .تساوخ

 اهنآ باوج و مدیمهف (مدوخ رظن هب) ار اهلاوس همه دیسر ارف ناحتما دعوم

 دای نم زا هک ار هچ ره وا ؛(درک رارقا ًادعب) دیمهفن !ر اهلاژس زوربما .متشون ار
 .۸ وا و مدش 1 نم .تشون هقرو یور .دوب هتفرگ

KOK KKK 

tes eباتک زا (۳۶-۴۹ تاحفص) موس لصف  

Paul R. Halmos, J Want to be a Mathematician, Springer-Verlag 

(1985). 

 .دمآ لبق ةرامش ود رد مود و لوا یاهلصف ةمجرت

 "یریذپمیسقت ةرابرد یمل

 یسدیلقا متیروگلا زا هدافتسا اب شور کی رد .دوشیم ماجنا شور ود هب حیحص دادعا دروم رد اتکی ٌةيزجت ةهیيضق تابثا

 )0 ای 0۱6 ای هک دوشیم هجیتن 68|2 زا ep Sy! classe همه یازاهب

 اهباتک یرایسب رد ار شور ود ره .تسا حیحص دادعا یور ارقتسا رگید شور .دوشیم هجیتن تعرس هب اجنیا زا هیضق و

 .میهد تسدهب لوا دادعا یور ارقتسا قیرط زا الاب ةرازگزا یمیقتسم و لقتسم تابثا هک تسا بلاج سپ .دید ناوتیم

 .)0 ای ۱۵ هک دنک باجیا 0 ۵ و « حیحص یاهددع همه یازاهپ رگا تا یگنیو یاراد  لوا ددع مییوگ

 یازاهب دینک ضرف لاح .دشاب جوز دیاب 6 و 6 ددع ود زا یکی هاگنآ .دشاب جوز 00 رگا ایز دراد ار  یگدیو حوضوب ۲ ددع
 میسیونب ميناوتیم .08|1 هک دینک روصت و .دنراد ار ۳ یگدیو .دنا» زا رتکچوک ًادیکا هک یلوا دادعا مه 2 نوچ یلوا ددع

 هک تسا 9 اي ۵ ةدنرامش  هاگنآ 8 > « اي مع « ای رگا »|60 و 0 < و م < هک ن ع )۵+ 0 و مع 6 +۵٩

 یلوا دادعا هب هیزجت لباق .نیاربانب و دنتسه ۱ اب ربارب مکتسد و « یود ره هاگنآ .دشابن نینچ رگا .تسام بولطم نيا

 ددع «60|0 نوچ «لاح .(تسا هدش تباث البق هتبلا هیزجت ناکما) 8 -- 11؛ , - 11۳۶۶ الثم .دنا زا رتکچوک ًادیکا

 مه 2 نوچ یلو .دنراد ار ۳ یگژیو اذل و دنا زا رتکچوک اه: ةمه نآ رد هک دراد دوجو 7 >- 77
 ار : لوا یاهددع مه میناوتیم سپ .درامشب ار ۶۱ دیاب 2: ره ورنيا زا و .دشاب ریذپ میسقت 2: رب دناوتیمن .تسا لوا یددع

Lyeتسا نکممریغ حوضوهپ هک 7 >- ۱ هک میسرب 9 نوچ یحیحص ددع هب رخآ رد ات مینک فذح . 

 ۲ .۳۳۸ ص ۰۲۰۰۸ لیروآ ةرامش «یلتنام لاکیتمتم نکیرما زا لقن *

     رد قداص یا#
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