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حسياهیٌي 

چکیده
مقالۀۀِیشۀۀٔؾیسىیرۀۀٌیرشسػۀۀْیممیۀۀيسّیػارۀۀْیىیػۀۀا یاسی یۀۀا یتۀۀاسٓویىیساؼ ۀ ِی
سٓاهٔاتس یلافیدسسد.یسٓنی یۀا یرۀٌیػوۀيستی یارٔیۀیلٔ ْیىیدسهـۀااٍْیسصیػۀيّی
سهیـاسستیدسهـااًیشٔامیهيسیرٌیچاپیسػٔذًیسػت.یدسیرشهامِیملۀي یىصسستیػاۀيم ی
تمقٔقاتیىیسواىسّیدىیدسعیس یٔاسّیػٌیىسحذّیرشسّیتاسٓویسٓاهۀٔاتیىیساؼۀ ِی
ٍآْیرشسّیآتٍایسسسئٌیؿذًیسمارۀای
ی
ی
دسیهظشیگشسیٌیؿذًیسػتیىیػشسلل
ػامی(سٓاهٔات)ی
سٓنیحالیدسیرشهامِیمضريسی یا یدسػْی اكْیرۀشسّیسٓۀنیدىیدسعیشٔـۀوَادیهـۀذًی
سػت.یدسیسٓنیمقالٌیهرنیسسسئِیسسسخاػاتیالصمیهـاتیدسدًیسٓمی ٌیسٓنی یۀا یدیسیىسقۀغی
تشخرٌیسٓاصیػٌیموبؼذٓاشسػتیىیهيٓؼوذگاتیآتیٍٔچیهقـْیدسیتيلٔذیممیۀيسّی یۀا ی
سٓ ایهکشدًیسهذ چواتی ٌیٓکْیسصیسليلی یا یػٔواًیسصیسىّیىٓکٔپۀذٓاّیساسػۀْیهيؿۀیٌی
ؿذًیسػت.یػالىًیرشیسٓۀنیحیۀْییتشخرۀٌیٍۀاّیسهدۀامیؿۀذًیمطاۀيىیىیمـۀریلیرۀشی
سؿیباٍاتیػارْیسشسىستیسػت.ی
کلیدواژهها:یتاسٓویىیساؼ ِیسٓاهْ یتاسٓویسٓاهْ یساؼ ِیسٓاهۀْ یهقۀذیىیرشسػۀْی
یا ی یا یدسػْیدسهـااٍْ ی یا یػاصّ.ی

ی

.1مقدمه
تاسٓویىیساؼ ِیسٓاهۀْیدسی وۀاسیتۀاسٓویىیساؼۀ ِیػاۀمیسصیخراۀٌیصمٔوۀٌیٍۀاّیتمقٔقۀْی
مٔاتیسؿیٌیسّیسػتی ٌیسصیدسٓچِیػايمیسهؼاهْیرٌیػايمیسٓاهْیىیًبٔؼْیهظۀشیمۀْی وۀذی.یدسی
ميسدیتاسٓویىیساؼ ِیسٓاهٔاتیرآذیگ تی ٌیدػیاىسدیٍاّیتمقٔقاتیدسیسٓنیسؿیٌیسسۀضىتی
سػیادٓاسیگشىًیتاسٓویسشٍوگیىیترذتیسػالمْ یدسهـکذًیسلَٔاتیىمؼاسفیسػالمْ یشظىٍـکذُیتاسٓویػام ی
دسهـااًیتَشستhasanamini@ut.ac.ir.
تاسٓویدسٓاست:ی 1396/8/10یتاسٓویشزٓشؽ:ی1396/11/1
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رۀۀشیآتی ۀۀٌیرۀۀشسّیميس ۀۀاتیىیسٔاؼۀۀيساتیدسسسّیسٍرٔۀۀتیسػۀۀتیمۀۀْیتيسهۀۀذیمۀۀيسدیسػۀۀی ادُی
سٓاهْیدسهاتیهٔضیقشسسیرأشد.یرخليفیدسهـديٓاتیسؿیِیسٓاهۀْیمۀْیتيسهوۀذیسصیسٍاۀزسی
آؿوآْیرایتاسٓویىیساؼ ِیآتیدٓذگاًیدسػیْیسصیػشؿتیىیًبٔؼۀتیرؤادٍۀایىیؿۀا ٌیٍۀاّی
سٓاهْیرٌیدػتیآىسهذ یرٌیٍرٔنیػببیسػتی ٌیدسیرٔـیشیهظامیٍۀاّیدسهـۀااٍْ یدسػۀْی
رایميهيعیتاسٓویىیساؼ ِیسٓاهْیدسیرشهامِیآميصؿْی اسؿواػْیسٓاهٔاتیشٔؾیرٔوْیؿذًی
سػت.ی
هااسؽیتاسٓویػامیسصیحٔثیدٓاشّیهٔضیرشسّیٍشی ـيسّیمْیتيسهذیىسخۀذیسٍرٔۀتیراؿۀذ ی
صٓشسیمْیتيستیرایهااسؽیتاسٓویػامیدسیآتی ـيسیمٔضستیمـاس تیتاسٓخْیآتیسشٍوگیسسیدسی
ؿۀۀکلیگٔۀۀشّیىیشٔـۀۀشستیػاۀۀمیهـۀۀاتیدسد.یسصیٍرۀۀٔنیسىػۀۀتی ۀۀٌیهاۀۀاسؽی یۀۀارْیدسی
تاسٓخشٓاهٔاتیرشسّیتذسٓغیدسیدسهـااًیٍآآشستیرآذیرایػوآتیرٌیآثاسیدسهـروذستیرۀضس ی
سٓشسهْیىیمؼاراتیهيؿیٌیؿيد.یدسهـروذسهْی ٌیدسیصمۀاتیؿۀکيسآْیترۀذتیسػۀالمْیهقۀؾی
رؼضسْٓیدسیسهیقالیىیشٔـشستیػايمیسٓ ای شدهذ.یساؼ ِیسٓاهۀْیهٔۀضییميهۀيػْیسػۀتی ۀٌی
سمشىصًیرٌیؿکلیؿا ِیتمقٔقاتْیمدضسیدسسسّیسدرٔاتیتمقٔقۀْیگؼۀیشدًیسّیسػۀتی.یساؼۀ ِی
سٓاهْیدسیشْیشاػویرٌیششػؾٍاّیرؤادٓوْیسػتی ٌیسٓاهٔاتیرایآتیسىرٌیسىػت.ی
ی
ػاْیسغمیػَمیترذتیسػالمْیىیدسهـروذستیسٓشسهْیدسیتاسٓویسٓاهٔات یمییػۀ اهٌیدسیهظۀامی
آمۀيصؽیىیتملۀٔالتیتکریٔاۀْیدسی ـۀۀيسیمۀا یػۀذمیتيخۀۀٌیرۀٌیخآاۀاًیسٓۀۀنیدسعیدسی
ؿکلیدٍْیدٓذگاًیٍاّیدسهـديٓاتیىیػذمیهاۀاًیتخللۀْیرۀٌیتۀاسٓویسٓاهۀْیىیساؼۀ ِی
سٓاهْیراػثیؿذًیسػتیتایصراتیساسػْیدسیسٓنیحيصًیرایسقشیموارغیميسخٌیراؿذیىیهٌیتوَۀای
ٍاّیتشخرٌسّیدسهـااٍْیرٌیسىصیىیمواػبیهٔۀضیدسیدػۀیشعی
ی
یا یٍاّیتیلٔ ْیراکٌی یا ی
دسهـديٓاتیىیػالقٌموذستیهباؿذ.ی
ی
ی

.2معرفی اثر
یا یتاسٓویىیساؼ ٌیسٓاهٔات یهيؿیِی ذٓدٌیسحرذّیآماۀْیىیممرذحؼۀنیرٔۀظتیصسدًی
سػتیرایىٓشسػیاسّیممرذیچآچْیسقٔرْیىیتيػيیسهیـاسستیدسهـااًیشٔۀامیهۀيسیدسیػۀالی
1392یرٌیچاپیسػٔذًیسػت.یؿراسگاتیسٓنیسثشی3000یهؼۀخٌیىیتؼۀذسدیكۀ ماتیآتی232ی
ك مَاػت.یسٓنیسثشیػالىًیرشیشٔـا یاسیىیمقذمٌیدسیٍ تیسللیتوظۀٔمیؿۀذًیسػۀتیی ۀٌی
سللیسىلیآتیرٌیسٓاهْیدسهاتیدىسُیسػالمْ یسللیدىمیآتیرٌیدػیااًیٍاّیؿراسؽیسػۀذسد ی
سللیػيمیرٌیسٓاهٔاتیملشّیىیراراْ یسللیچَاسمیرٌیآغۀاصیسٓاهۀٔاتیٓيهۀاهْ یسلۀلی
شودمیرٌیمکیبیسػکوذسٌٓ یسللیؿـمیرٌیسىؽیخذٓذیسٓاهْیىیسلۀلیٍ ۀیمیرۀٌیموٌۀ ی
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هرادّیس یلاكذسسد.یٍشیسللیؿاملیرٔاتیسٍذسفی اْ یسٍذسفیآميصؿْیدسیسریذسیىیمؼائلی
ىیػؤسالتیتؼیْیدسیسهیَاّیآتیسػت.ی
ی

.3نقد شکلی اثر
دسیميسدیًشحیسىّیخاذیسثشیسٓنیهکیِیمو ْیرٌیچـمیمْی يسد ی ٌیٍٔچیهـۀاهٌیسّیسصیآثۀاسی
سٓاهْیدسهاتیدىسُیسػالمْیدسیسهیخا یػکغیسىّیخاذیرٌیچـمیهرْی يسد.یرایتيخۀٌیرۀٌی
سٓنی ٌیٓکیسللیسصی یا یهٔضیرٌیآثاسیدسهـروذستیدىسُیسػالمْیس یلافیدسسد یسػۀی ادًیسصی
تليٓشیهؼوی ٌْیردایماهذًیسصیآتیدىسًیمْیتيسهؼتیسٓۀذُیرؼۀٔاسی ۀيرْیراؿۀذی.ی ٔ ٔۀتی
ػکغیٍایدس لی یا یٍمیرؼٔاسیهامواػبیسػت یرشسّیمثالیػکغیشۀاشٔشىعیسٓوۀذیهريهۀِی
راسصّیسصیسٓنیهؼفیسػتیرٌیؿکاْی ٌیچٔضّیخضیمشرؼْی ا ؼیشّیسهۀگیسصیآتیمؼاۀيمی
هٔؼتی(سحرذّیآماْ ی:1392ی.)71ی
قامیىیهيعیحشىفیسهیخا یؿذًیرشسّی یا یٍمیمواػبیهٔؼتیصٓشسیساقذیتاّیتیهٔثیسػتی
ىیسٓنیهکیٌیراػثیؿذًیتایسػمیسػالٌیٍاّیسٓاهْیدىسُیسػالمْی ٌیرٌیصراتیػشرۀْیٍؼۀیوذی
دسػتیر شیهـذًیراؿذی(ٍرات:ی 2ی.)4ی
یا یساقذیك مٌیسّیرشسّیمؼشسْیس یلاسستیسػت یدسحۀالْی ۀٌیسصیس یلۀاسستیدسیمۀینی
سػی ادًیؿذًیسػت.یرشسّی یارْیدسیصمٔوِیتاسٓویمـخقیريدتیهيعیتاسٓویٍۀای(ٍدۀشّیٓۀای
مٔالدّ)یسصیسٍرٔتی اكْیرش يسدسسیسػتیسمایدسی یا یگاًیٍٔچیسؿاسًیسّیرٌیهۀيعیتۀاسٓوی
هـذًیسػتی(ٍرات:ی)9ىیگاًیرْیآهکٌیشٔـیشیگ یٌیؿذًیراؿذیسصیس یلۀاسستیسػۀی ادًیؿۀذًی
سػتی(ٍرات:ی)2یىیحیْیگاًیٓکیهيعیتاسٓویىسحذیرٌیسؿکالیمی اىتیهيؿۀیٌیؿۀذًیسػۀتی
رشسّیمثالیٍدشّیقرشّیٓکیراسیرٌیكيستیٍۀیقی(ٍرۀاتی:ی)4یٓۀکیرۀاسیرۀٌیكۀيستیقی.ی
(ٍرات:ی)19یىیراسیدٓاشیرٌیكۀيستیقرۀشّی(ٍرۀاتی:ی)5یهيؿۀیٌیؿۀذًیسػۀت یگاٍرؼۀادلی
مٔالدّیػالیٍاّیٍدشّیدسیششسهیضیهيؿیٌیؿذًیسػتیرْیآهکٌیرٌیمۀٔالدّیرۀيدتیآتیسؿۀاسًی
ؿيدی(ٍرات:ی.)9یٍرٔنیًيسیسصیمٔالدّ یصسدً/یمیيلذ یىسات/دسگزؿیٌیسػی ادًیؿۀذًیسػۀتی
ٌیمؼريلیسقيیسصیٓکْیسصیسٓنیميسسدیىیآتیٍمیرٌیكيستیس یلاسٓاػی ادًیمْیؿيد.ی
سىِٓیثاریْیدسیهااسؽیسػامْی یا یٍا یهقلیقيلیٍۀایىیسؿۀخافیٍۀمیىخۀيدیهۀذسسدی.یهۀامی
یا یٍایگاًیسٓشسهٔکیؿذًیسػت:ی یا یانباط المیاه الخفیه(ٍرات)9:یخالبیآتی ۀٌیهۀامیسٓۀنی
یا یدىراسدسٓکیك مٌیر شیؿذًیسػتی ٌیٓکباسسٓشسهٔکیسػتیىیٓکباسدٓاشهٔؼت یگۀاًی
دسیگٔيمٌیگزسؿیٌیؿذًیسػت:ی«شٔؾیدسآمذّیرشیخبشیموٌ »(ٍرات:ی )205یگاًیٍمیسٓشسهٔکی
ؿذًیىیٍمیدسیگٔيمٌیگزسؿیٌیؿذًیسػت «:یا یسلی َٔم»(ٍرات )6:یگاًیهٌیسٓشسهٔکیؿۀذًیىی
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هٌیدسیگٔيمٌیگزسؿیٌیؿذًیسػت:ی یا یخامغیمباهْیسٓاهٔات(ٍرات.)206:یهقلیقيلیٍایٍمی
رٌیٍرٔنیمويسل یگاًیٍٔچیػالمیْیهذسسهذی(ٍرات )9:یگاًیتۀيسسیاْیدسسهۀذیىیسٓشسهٔۀکیٍۀمی
ؿذًیسهذی(ٍرات:ی )110یگۀاًیتۀيسسییاْیدسسهۀذیىیسهۀذسصُیقاۀمیآتیٍۀای يچۀکیؿۀذًیسػۀتی
(ٍرات)123:یىیگاًیتيسسیاْیدسسهذیىیريلذیؿذًیسهذی(ٍرات.)222:یسلقا یسؿخافیهٔۀضیگۀاًی
سٓشسهٔکیؿذًیسػت:یسخشسلراک(ٍرات)9:یىیگاًیدسیگٔيمٌیآمذًیسػت«:هلٔشسلذٓن»ی(ٍرۀاتی:ی
)17یىیدسیراقْیميسسدیرْیٍٔچیػالمتیمـخلْیسػت.یكيستیالتۀٔنیسػۀامیْیسؿۀخاف ی
یا یٍایىیسما نیگاًیدسیمینیآمذًیسهذی(ٍرات:ی )205یگاًیشاهيٓغیؿذًیسهذی(ٍرۀاتی:ی)157یىی
گاًیشاهيٓغیهـذًیسهذی(ٍرات)197:یىیگاًیدىراسیشاهيٓغیؿذًیسهۀذی:یشۀاشٔشىعیسٓوۀذی(ٍرۀاتی:ی
)38 58؛یسحرغ(ٍرۀاتی)59 70:یىیسلبیۀٌیرش ۀْیسصیسػۀامْیغاۀيیشۀاهيٓغیؿۀذًیسهۀذی:یهۀامی
هيٓاۀۀٌیرۀۀائشی()NeugebauerیمۀۀيسشیؿۀۀَٔشیسٓاهۀۀٔاتیراػۀۀیاتیدسیشۀۀاهيٓغیNeugebaverی
هيؿیٌؿذًیسػت(ٍرات.)85:ی
ی
خرالتیسصیلماٍیهااسؿْیدسسسّیسٓشسدستْیٍؼیوذ:یدسیٓکی يیٓکیراسی«شوحیسكل»یىیرۀاسی
دٓاشی«شوحیسكيل»یهيؿیٌیؿذًیسػت(ٍرات)143:؛یٓایسٓوکٌیسؼلیخراٌیسؿیباًیسػت:ی«چؤنی
سثباتْی....یمْیتيسهؼتیتيػيیسشٍوگیٍاّیدٓاشیرٔاتیمْیؿذ»(ٍرات:ی)112؛سغالىیچاشْیهٔضی
دسی یا یىخيدیدسسد:ی«راًالق»یسسیرٌیكيستی«رایًالق»ی(ٍرات:ی)106یىیٓای«ىسهیضل»یسسی«ىی
سهیضل»(ٍرات:ی)132یهيؿیٌیسهذ.یرشسّیخايگٔشّیسصیسًالِی المیسصیر شیمثالیٍاّیرٔـیشیسصیسٓنی
سؿیباٍاتیششٍٔضیمْی ؤم.سمایآتیچٌیرآذیگ تیسٓنیسػتی ٌی یا یساقۀذیٍشگيهۀٌیشٔيػۀیْی
رشسّیسػالم یسػامْیسؿخافیىیسما نیسػت.ی

.4نقد منابع اثر
شٔؾیسصیسٓشسدیٍشگيهٌیهقذّیرآذیگ تی ٌیسٓنیسثشیسسیسگۀشیهخۀيسٍٔمی یۀا یدصدّیقارۀذسدی
ؤمیرآذیآتیسسیٓکی یا یػاصّیرذسهٔم.یمٌالبیمشريىیرٌیسٓاهْیدسهاتیدىسُیسػالمْیٍرٌی
سصیسىّیك ماتیسٓویشهیْیرشدسؿیٌیؿۀذًیسهۀذ یرۀاقْیمٌالۀبیهٔۀضیرؼٔوۀٌیسصیسىّیدىیموبۀغی
سهاأؼْیتشخرٌیؿذًسهذی ٌیدسیسدسمٌیرایخضئٔاتیرٔـیشیرٌیسٓنیميسسدیسؿاسًیمْی ؤم.ی
ی
یسللیسىلی(%10یحدمی یا )ی يیرٌی يیسصیسىّیىٓکٔپذٓاّیساسػْی پْیؿذًیسػت یرایسٓنی ٌیىٓکٔپذٓاّیساسػْی يدیموبؼْیغٔشقارلیسًرٔواتیسػتیرایسٓنیحالی پۀْی ووۀذگاتی
سغالىیدٓاشّیهٔضیرشیآتیسسضىدًسهذی ٌیدسیسدسمٌیرٌیآتیسؿاسًی يسٍٔمی شد.ی
ی
یسللیدىمیتایشودمی(%65یحدمی یۀا ی)یسصیسىّیسلۀيلیسىلیتۀایچَۀاسمی یۀا یتۀاسٓویسٓاهٔات(فی)216-4یهيؿیٌیدٓيٓذیرشتيتی()David Burtonی يیرٌی يیتشخرۀٌیؿۀذًی
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سػت.یسمایسٓنیتشخرٌیهٔضیدسیرش ْیميسسدیهادسػتیسػتیىیرخۀؾیسصیمٌالۀبیالصمیهٔۀضیسصی
یا یسكاْیدسیآتیحزفیؿذًیسػت.یتليٓشیسَشػتیسٓنی یا یرشسّیمقآؼٌیدسیشٔيػتی
1یآىسدًیؿذًیسػت.ی
یسللیؿـمیىیٍ یمی(%25یحدمی یا )یسصیسىّی یا یرؤادیىیم أٍمیرؤادّیسٓاهۀٔاتییسللیؿـمیتشخرٌسّیسصیرخـۀْی
ی
هيؿیِیٍاىسسدیسٓيصی()Howard Evesیتشخرٌیؿذًیسػت.ی
سصیسللیؿـمیسٓنی یا ی(فی)160-147یىیسللیٍ یمیتشخرِیرخـْیسصیسللیهَمیسٓۀنی
یا (فی)263-243یسػت.یسٓنیرخؾیهٔۀضیػۀالىًیرۀشیمـۀکالتْیدسیتشخرۀٌ یسهیخۀا ی
مواػبْیهٔضیرشسّیتشخرٌیهٔؼت.یتليٓشیسَشػتیسٓنی یۀا یرۀشسّیمقآؼۀٌیدسیشٔيػۀتی2ی
آىسدًیؿذًیسػت.ی
دسیػٌیسللیػيم یچَاسمیىیشودمیرْیتيخٌیرٌیػويستیسللیٍا یمقذسسّیسصیتاسٓویسٓاهٔاتی
دىسُیسػالمْیرٌیسليلیسهاسٌیؿذًیسػتی ٌیسٓنیمٌالۀبیهٔۀضیرۀٌیهيرۀِی ۀيدیسصیمقۀاالتی
یا یماًیػايمیىیسويتی ٌیدسیك ماتیى یدسیدػیشعیٍؼۀیوذیرؼٔوۀٌی پۀْیؿۀذًیسهۀذیىی
سغالًْیرشیآتیٍایهٔضیسسضىدًیؿذًیسػۀتی.یمٌالۀبیسلۀلیػۀيمی(ٍرۀاتی:ی)99-93یىیسلۀلی
چَاسمی(ٍرات:ی)133-132دسراسُیتاسٓویخبۀشیدىسُیسػۀالمْیسصیمقالۀِی«خبۀشیىیمقالۀٌی»یدسی
یا یماًیػايمیىیسويتیهيؿیٌیؿذًی ٌیسلبیٌیمییػ اهٌی يدیسٓنیمقالٌیهٔضیرۀٌیهيرۀِی ۀيدیسصی
مذ لی«خبشیىیمقاراٌ»یدسهـوامٌیخَاتیسػالمسهیمالیؿذًیسػت.یمٌالبیسللیشودمی(ٍرات:ی
)159-156یدسراسُیتاسٓویٍوذػٌیدسیترذتیسػالمْیسصیسىّیمقالِی«ٍوذػٌ»یدسی یۀا یمۀاًی
ػايمیىیسويترؼٔوٌیهيؿیٌیؿذًیسػت.یدسیسلۀلیسىلیهٔۀضیترۀامْیرخۀؾیٍۀایسصیىٓکٔپۀذٓاّی
ساسػْی پْیؿذًیسهذیرٌیخضیرخؾی5-1ی ٌیرٌی شخْیمشريىیمْیؿيد یسٓنیرخؾی پْی ۀيی
رٌی يیسصیمقالِی« شخْ»یدسی یا یماًیػايمیىیسويتیسػت.ی
س ويتی ٌیٍرِیموارغیسٓنی یا یػاصّیسسیمؼشسْی شدمیىیهـاتیدسدمی ٌیحیْیتشتٔبیمٌالبی
ىیػواىٓنیهٔضیىیحیْیمؼائلیآمذًیدسیسهیَاّیسليلیمخیافیهٔضیسصیسىّیآتی یارَۀاّیٓۀادی
ؿذًیتشخرٌیؿذًیسهذ یمْیتيستیلٔؼتی يتاًیموارغیمز يسیدسیسهیَاّی یا یسسی ٌیتوَایؿۀاملی
17یموبغیمْیؿيدیدىراسًیرشسػْی شد.یسصسٓنیخایرٌیرؼذیموظيسیسصی یا یٍاّیسكۀاْیدسیسٓۀنی
مقالٌ ی یا یٍاّیرشتيتیىیسٓيصیسػتی ٌی%90یحدمی یا یسصیسىّیسٓۀنیدى یۀا یتشخرۀٌی
ؿذًیسػت.یمییػ اهٌیهيٓؼوذگاتی یا یدسیسٓنیلٔؼتیتوَایرۀٌیٓکۀْیسصیموۀارغیسۀيقیٓؼوۀْی
یا یتاسٓویسٓاهٔاتیهيؿیٌیدٓيٓذیرشتيتیسؿۀاسًی ۀشدًیسهۀذ یسلبیۀٌیدسیمۀینی یۀا یٍۀٔچی
سسخاػْیرٌیسٓنی یا یىیك ماتیآتیىخيدیهذسسدیىیرایهَآۀتیتیػۀفیرۀٌی یۀا یرؤۀادیىی
م أٍمیرؤادّیسٓاهٔاتیهيؿیِیٍاىسسدیسٓيصی ٌیسرؼْیسصی یا یسصیآتیتشخرٌیؿذًیسػتیهٌی
دسیمینیىیهٌیدسیسَشػتیموارغیٍٔچیسؿاسًیسّیهـذًیسػت.یهيٓؼوذگاتی یۀا یرۀشسّیآتی ۀٌی
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ػذمیسػآتیسكيلیسسخاعیسسیتکرٔلی شدًیراؿوذ یدىیموبغی ٌیٍٔچیگۀاًیدسیمۀینیرۀٌیآتیٍۀای
سسخاعیدسدًیهـذًیٓؼوْیموارغیؿراسُی16یىی17یسسیٍمیدسیلٔؼتی يتۀاًیموۀارغیآ ۀشی یۀا ی
آىسدًیسهذ.یسلبیٌیسسخاػاتْیٍمیىخيدیدسسدی ٌیمشخغیآتیٍۀایدسیموۀارغیآ ۀشی یۀا یهٔؼۀت ی
سسخاعیرٌیسػالِیممٌٌٔٔیسصی اؿاهْی(ٍرات:ی)12یچؤنیىهؼْیدسسد مـۀخقیهٔؼۀتی ۀٌی
موظيسیىٓکٔپذٓاّیساسػْیسصف28یرشسّیسٓنیسسخاعیچٌی یارْیريدًیسػتی ۀٌیهيٓؼۀوذگاتی
هٔضیػٔواًیآتیسسیرذىتیٍٔچیتطٔٔشیىتيهٔمْی پْی شدًیسهذ یسمایرشسّیسًالعیدسراسُیچۀاپیٍۀاّی
رسالۀ محیطیۀیمْیتيستیرٌیسثشیسسؿروذیسريسلقاػۀمیقشرۀاهْیسخۀيعی ۀشدی(قشرۀاهْ فیی-377
.)378سسخۀۀاعیرۀۀٌیرۀۀاس شیدسیشۀۀاهيٓغی(ٍرۀۀات:ی)189یىیسسخۀۀاعیرۀۀٌی«ٍوذػۀۀٌیسقأذػۀۀْیىی
هاسقأذػْیگرًٍبرگ»ی(ٍرات:ی)195یدسیلٔؼتیموارغیهٔامذًیسهذیىیسلبیٌیسػمیدسػۀتی یۀا ی
ٍوذػٌٍاّیسقأذػْیىیهاسقأذػْ یهيؿیِیماسىٓنیگريٌبرگیسػت.ی
ی
س ٔشی
مْیتيستیگ تی ٌیتقشٓباًیترامیمٌالبی یا یساقذیسسخاػاتیالصمیسػت یسماخالۀبیآتیسػۀتی
ٌیهيٓؼوذگاتیدسی پْیرشدسسّیسصیموۀارغی ۀاسیسسیرۀٌیآتیخۀایسػۀاهذًیسهۀذی ۀٌیحیۀْیرش ۀْی
سسخاػاتیموۀارغیسكۀاْیسسیهٔۀضی پۀْی ۀشدًیسهۀذ سٓنیسسخاػۀاتیمؼۀذىدیٍرۀاتیسسخاػۀاتی
ىٓکٔپذٓاّیساسػْیٓایمقاالتی یا یماًیػايمیىیسويتیسػت.یسمایحیْیسٓنی اسیٍمیدسػۀتی
سهدامیهـذًیسػت یرشسّیمثالیسسخاعی« شخْ ی:1964ی»391ی(ٍرات:ی)8یسؿیباًیىیكمٔحیآتی
«قشراهْ ی:1365ی»391یسػت یىیحیْیدسیسدسمٌیسسخۀاعی«ٍرۀاتی:ی391ىی»392ی(ٍرۀاتی:ی)9یسسی
آىسدًیسهذی ٌیآتیهٔضیدسیٓکیسؿیباًیمکشسیرٌیخاّیسسخاعیرٌیقشرۀاهْیرۀٌیسسخۀاعیرۀٌی شخۀْی
تبذٓلیؿذًیسػت.یٓکْیدٓاشیسصیهريهٌیٍاّیىسقؼاًیتیػفیرشسهأضیسٓنیگيهٌیسؿیباٍاتیسسخۀاعی
«»N. Bourbaki, 1993: 21&22ی(ٍرات:ی)9یدسیشآاتیهقلیقيلْیسصی یا یسهباىیسلرٔاًیسػتی
ٌیدسیسكلیرآذیسسخاعیرٌی« شخْ ی:1373ی»21 22راؿذ.یسٓنیسؿیباًیسٓۀنیػۀؤسلیسسیمٌۀشحی
مْی وذی ٌیآٓایىٓشسػیاسیممیشمیٍشگضی یا یسسی يسهذًیسهذ یٓایسگشی يسهذًیسهذیچايهٌیت اىتی
یا ی شخْیسسیرای یا یمؼشىفیسكيلیسٓاهْیريسرا ْیهرْیدسهؼیٌیسهذ.یرایسٓنیحالیتيقۀغی
مْی سىدی ٌیٍش ؼْیىیهٌیتوَایىٓشسػیاس یت اىتیسخشیسسصّیىیساسسرْیسسیرذسهۀذ یسمۀایمؼاۀيمی
هٔؼتیچشسیرشسّیسسخاعیرٌیمٌابْیسصیسخشیسسصّیرٌی«ساسسرْ ی:1949ی»145یسسخاعیدسدًیؿۀذًی
سػت یدسیحالٔکٌیسسخاعیرآذیرٌی یا یخامغیسلؼايمیسخشیسسصّیراؿذ.ی
ی

.5نقد محتوایی اثر
حالی ٌیمـخقیؿذیرخؾیرضسگْیسصیسٓنی یا یتشخرِیدىیسثشیدٓاشیىیهقلیسصیىٓکٔپۀذٓای
ىیػٌیمقالٌیسصی یا یماًیػايمیىیسويتیسػت یآتیچٌیرشسّیهقذیممیيسْٓیراقْیمْیماهۀذیهقۀذی
چايهاْیسهیخا یمٌالبیرشسّیتشخرٌیىی ٔ ٔتیتشخرٌیسػت.یػذمیآؿوآْیهيٓؼوذگاتیرای
تاسٓویىیساؼ ِیسٓاهْیراػثیؿذًیسػتیتایهقلیىیتشخرِی يیرٌی يیػباسستیهٔضیتيأمیرای
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سؿیباٍاتیسشسىستیراؿذ.یدسیسدسمٌیرایسؿاسًیرٌیٍشیسلاْیسصی یا یمْی يؿمیتایػۀذمیسٍأۀتی
هيٓؼوذگات یسگشچٌیدسیىسقغیمیشخمیٍؼیوذ یسسیرایر شیچوذیهريهٌیسصیسٓنیسؿیباٍاتیدسیٍۀشی
سللیهـاتیدٍٔم.ی
ی

کپيبرداريازٍيکیپديايفارسي
 .7-5
سللیسىلیرشیسػاعیىٓکٔپذٓاّیساسػْیهيؿیٌیؿذًیسػت.یسٓنی ٌیمٌالبیىٓکٔپذٓایػريمۀاًی
هٌیتوَایساقذیموبغیػارْیٍؼیوذیراکٌیسغابیآمٔخیٌیرایمٌالبیهادسػۀتیهٔۀضیمۀْیراؿۀوذیرۀشی
ؼْیشيؿٔذًیهٔؼت.یدسیسدسمٌیهااسهذًیقلذیآتیهذسسدی ۀٌیٍرۀِیسٓۀشسدستیسۀشسىستیػارۀْی
مٌالبیىٓکٔپذٓایسسیر شی وذ ی ٌیسصیحيكاِیسٓنیمقالٌی اسجیسػتیىیٍۀشیسهؼۀاتیممققۀْی
مْیتيسهذیرایمشسخؼٌیرۀٌیموۀارغیميثۀ یتۀاسٓویػاۀمیدىسُیسػۀالمْیآتیٍۀایسسیدسٓارۀذ یراکۀٌی
مْی يسٍذیهـاتیدٍذی ٌیچايهٌیٍرٔنی اسیهٔضیدسػتیسهدامیهـۀذًیسػۀتیىیسغالًۀْیرۀشی
مٌالبیػؼتیىٓکٔپذٓایسسضىدًیؿذًیسػت.ی
رایتيخٌیرٌیسٓنی ٌیمٌالبیآمذًیدسیىٓکٔپذٓایخوبِیسًالػاتیػريمْیدسسدمْیؿذیدسیسهیخا ی
مٌالبیسصیآتیدقتیؿيدتایحذسقلیمٌالبیمَمیىیمشتبيیرایتۀاسٓویسٓاهۀٔاتیرۀشسّی یۀا ی
سهیخا یگشدد یسمایمییػ اهٌیدسیرٔـیشیرخؾیٍاّیسللیسىلیمٌالبیمشريىیرٌیصهذگٔوامٌیٍۀای
ىیآثاسیغٔشیػارْیىیآثاسیغٔشیسٓاهْیرشیمٌالبیتاسٓویسٓاهٔاتْیغابٌیدسسد یرشسّیمثۀالیدسی
رخؾیمشريىیرٌیًيػْیدىیراسیرٌیتدشٓذسالػیقاد یسثشی المْی يسخۀٌ یسؿۀاسًیؿۀذًیسػۀتی
ْالرسالۀ الشااییه ناا الشای یا
ىلْیهامْیسصیسثشیسسصؿروذیسىیدسیصمٔوِیسكلیتيسصّیٓؼوۀ ی
الخطوط المتوازیهرشدًیهـذًیسػت.یرذىتیٍٔچیتيهٔمْیگ یٌیؿذًیسػتی ۀٌی« یۀای یٍۀاّی
مثاثاتیسىیرٌیسشسهؼيّیتشخرٌیگشدٓذ»ی(ٍرات:ی )18یسمایرآذیرذسهٔمی ٌیًيػۀْیسقۀيیٓۀکی
سػالٌیرؼٔاسیمَمیدسیمثاثاتیدسسدیىیآتیسػالِی ـفیسلقواعیػنیسػشسسیؿکلیسلقٌاعییسػۀتی
ٌیحیْیسػمیآتیٍمیدسیسٓنی یا یتاسٓویسٓاهْیهٔامذًیسػت یسمایدسیػيمی یارْیرٌیهۀامی
خامغیسلمؼا یرٌی يسخٌیهلٔشیًيػْیهؼبتیدسدًیؿذًی(ٍرات:ی)19یدسحالْی ٌیسىیسكۀالًی
سثشّیرٌیسٓنیهامیهذسسد.ی
دسراسُیرٔشىهْیهٔضیسىهاعیرٌیٍرٔنیرذّیسػت یهيؿیٌیؿذًی ٌیممليلیشۀظىٍؾیرٔشىهۀْی
دسراسُیٍوذ ی یا ی«ٍوذؿواػْ»ی(ٍرات:ی)6یسىیسػت یرآذیمیز شیؿيمی ٌیرٔشىهْی یارْیرۀٌی
هامیٍوذؿواػْیهذسسد یهامی یا یسىیدسیصمٔوِیٍوذؿواػْیتمق یمالاَوذیسػت یخالۀبیسٓۀنی
ٌیهامی یا یتمقٔ یمالاَوذیدسیٍرٔنیك مٌیسصی یا یآمذًیسػت.یسمایچيتیهيؿیٌیسهۀذی ۀٌی
سٓنی یا ی«دسراسُیسىهاعیسٓنیػشصمٔن»...یىلْیسؿاسًیسّیرٌیسٓۀنی ۀٌیسٓۀنیػۀشصمٔنی ۀذسمی
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ػشصمٔنیسػتیهکشدًیسهذیمیيخٌیهـذًیسهذی ٌیآتیسثشیٍوذؿواػْیرآذیٍرٔنیتمقٔۀ یمالاَوۀذیی
راؿذ.ی
مـخقیهٔؼتیچشسیسٓنیچوذیسٓاهْدستیرۀشسّیآؿۀوآْیرۀایسٓاهۀْیدسهۀاتیدىسُیسػۀالمْی
ی
سهیخا یؿذًیسهذیىیسثشّیسصیسٓاهْیدسهاتیرضسگْیچيتیثارتیرنیقشً یسريهلشیػشسق یسريػَلی
يٍْ یماٍاهْ یهؼيّیىیسرنیٍٔثمیدسیسٓنی یا یهٔؼت.یسلبیٌیٓکْیسصیشاػویٍاّیسٓنیػؤسلی
ػذمیسًالعیهيٓؼوذگاتی یا یسصیتۀاسٓویسٓاهۀٔاتیدىسُیسػۀالمْیسػۀتی.یسٓۀنیمٌاۀبیسسی
مْیتيستیرٌیىهيحیسصیدىیسؿیباًیػدٔبیآهۀاتیدسهؼۀتی.یآتیٍۀایرۀٌیدلٔۀلیآتی ۀٌیحیۀْیهۀامی
سٓاهْدستیرضس یدىسُیسػالمْی ۀٌیؿۀشحیسكۀيلییسىیسصی
ی
سريسلؼباعیسولیرنیحاتمیهٔشٓضّی
مَریشٓنیآثاسیسٓاهْیدىسُیسػالمْیسػتیهـؤذًیريدهذ یهۀامیسىیسسیدسیمۀینیرۀٌی«تبشٓۀضّی»ی
(ٍرات:ی)157یتطٔٔشیدسدًیسهذ؛ی شخْیسسی«گشخْ»یدسهؼیٌیسهذی(ٍرات:ی)8؛یىیهامیتشخرِی یۀا ی
مـَيسیآشيليهٔيعیدسیدىسُیسػالمْیٓؼوْیمخشىًۀاتییسسی«قٌۀيعیمخشىًۀْی»یهيؿۀیٌیسهۀذی
(ٍرات:ی.)157یمْیتيستیميسسدیرؼٔاسّیمـارٌیسٓنیميسسدیر شی شد ی ۀٌیراػۀثیسًالۀِی ۀالمی
مْؿيد.ی
ی
ىسهحیسػتی ٌیرشسّیٓکی یۀا یتۀاسٓویػاۀمیچۀٌیسهۀذسصًیكۀمتیػۀالیؿۀراسیصهۀذگْی
دسهـروذستیدسسسّیسٍرٔتیسػت یىلْیهيٓؼوذگاتیدسی پْیتاسٓویٍایسصیىٓکٔپذٓایدقۀتیالصمی
سسیهکشدًیسهذیىیدسیهیٔدٌیػالیتيلذیممرذیرنیميػْی يسسصمْی«18یٍۀیق»ی(فی)2یىیػالی
مش یسريػؼٔذیػدضّی«41یٍۀیق»ی(ٍرۀاتی:ی)4ی هيؿۀیٌیؿۀذًیسػۀتی ۀٌیرآۀذیرۀٌیتشتٔۀبی
ٍ185دشّیقرشّیىی414یٍدشّیقرشّیراؿذ؛یىیسلبیٌیسري املیهٌیدسی«هٔرِیقۀشتیدىمیٍۀۀی»ی
(ٍرات:ی)94یراکٌیدسیهٔرِیدىمیقشتیػيمیٍدشّیمْیصٓؼیٌیسػتٍ.رٔنیًيسیىسهۀحیسػۀتی
ٌیدسیٓکی یا یسسخغیرٌیتاسٓویسٓاهٔاتیدقتیدسیميسدیسهذسصًیٍایىیمقۀادٓشیچقۀذسیمَۀمی
سػت یسمایهيٓؼوذگاتیٍشیمٔلیسسی197393یمیشی(ٍرات:ی)6یهيؿیٌیسهذی ٌیدسػۀتیآتی19733ی
میشیسػت؛یىیخٔبیٓکیدسخٌیسسیػٔويعی160یدسخٌی(ٍرات:ی)12یىیمقذسسیػۀٔويعیٓۀکی
هيؿیٌسهذی(ٍرات:ی.)11ی
دسخٌیسسیٍمیرٌخاّی090174یرشسرشی09174ی ی
ی
رٌیسسػیْیسٓشسدستیسٓنیسللیسصیسٓنی یا ی ٌیتکشسسیسؿۀیباٍاتیىٓکٔپۀذٓاّیساسػۀْیسػۀتی
آتیقذسیصٓادیٍؼیوذی ٌیمْیتيستیآتیسسیدسیمقالٌیسّیخذسگاهٌیهيؿت یىیچيتیٍذفیسٓنیمقالٌی
هقذی یا یمضريسیسػتیىیهٌیهقذیمقاالتیىٓکٔپذٓاّیساسػْ یسصیسٓنیرخؾیػبيسیمۀْی وۀٔمی.ی
سمایسٓنی ٌیششسؿیباًیتشٓنیرخؾی یا یسلۀاْیسػۀتی ۀٌیرۀٌیسٓاهۀْیدسهۀاتیدىسُیسػۀالمْی
س یلافیدسسد یهکیِیتیػفیرشسهأضّیسػتی ٌیهبآذیسصیآتیرٌیػادگْیگزؿت.ی
ی
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.2-5ترجوةخطبِخطازکتابتاريخرياضیاتبرتَى
سليلیدىمیتایشودمیتشخرٌیسّیسػتیسصی یا یتاسٓویسٓاهٔاتیرشتيت یسمایمـخقیهٔؼۀتی
چشسی توَایچَاسیسللیسریۀذسْٓیسصیسٓۀنی یۀا یتشخرۀٌیؿۀذًیسػۀتیىیسشسصٍۀاّیرۀضس یىی
تیثٔشگۀۀزسسیتۀۀاسٓویسٓاهۀۀْیحۀۀزفیؿۀۀذًیسهۀۀذ.یچۀۀشسیهيٓؼۀۀوذً ٓایرۀۀٌیػبۀۀاستیرَیۀۀشی
میشخم سٓاهْیدسهاتیرضسگْیچيتیسٔبيهاچْ ید ۀاست یشاػۀکال یرشهۀيلْ یالشۀالع یسشمۀا ی
سىٓاش یگاىع یٍٔابشتیىی اهیيسیسسیسصیتاسٓویسٓاهْی واسیگزسؿیٌیسػتیىیحیْیدسیحۀيصُی
سٓاهٔاتیٓيهاهْیهٔضی ٌیرٌیقؼریْیسصیآتیششدس یٌ رخؾیمَمیدٓاۀشّیسصیآتیٓؼوۀْیرخۀؾی
مشريىیرٌیمقاًغیمخشىًْیىیحؼارشسیحزفی شدًیسػت.یآٓایگراتیهکشدًیسػتیرۀایحۀزفی
رخؾیٍاّیمَرْیسصیتاسٓویسٓاهٔاتیمثلیتاسٓویهظشِٓیسػذسد یتاسٓویسحیرۀاالتیىیترۀامْی
ـفیٍاّیتاسٓویسٓاهْیشغیسصیسهؼاهغ یتليٓشّیهاققیىیمؼۀيجیسصیتۀاسٓویتمۀيالتی
سٓنیدسهؾیرٌی يسهوذًیسسسئٌیمْی وذ یآٓایحذسقلیهرْیتيسهؼتیرایهيؿینیمقذمۀٌیىیٓاددسؿۀیْی
يتاًیىیمخیلشیدسهـديٓاتیسسی ٌیقشسسیسػتی يسهوذُیسٓنی یۀا یراؿۀوذیسصیسٓۀنی ۀٌیسٓۀنی
یا یسقيیرٌیرخؾیسریذسْٓیتاسٓویسٓاهْیس یلافیدسسدیآگاًیػاصد؟یمؼايمیهٔؼتیچۀشسی
سٓنیٍرٌیرٌیدػیااًیٍاّیؿراسؽیدسیترذتیٍاّیهخؼیٔنیششدس یٌیؿذًیسػت یدسحالْی ٌیرای
تيخٌیرٌیرخؾیؿـمیىیٍ یمی یا یدسیميسدیهظامیروذسؿیْ یر شیتاسٓویتمۀيلیٍوذػۀٌیىی
ـفیٍوذػٌیٍاّیهاسقأذػْیرشسّیسػآتیحذسقلیسستباىیميهيػْیرؼٔاسیالصمیريد.یحیْی
دسیػشسللیٍاّیشٔـوَادّیهاققیىیهامواػبیرشهامِیملۀي یىصسستیػاۀيمیتمقٔقۀاتیىی
سواىسّیرشسّیدسعیتاسٓویسٓاهْیهٔضیگؼیشُیميهيػاتیسصیسٓۀنیممۀذىدُیدػۀیااًیٍۀاّی
ؿراسؽیىیسًالػاتیمخیلشیدسراسُیسكيلیسقأذعیرؼۀٔاسیسشسستۀشیسػۀتی.یخَۀتیسًۀالعی
يسهوذگاتیرآذیر شیؿيدی ٌیػشسللیٍایٓپٔـوَادّیرشسّیتاسٓویسٓاهٔاتیسصیسٓنیقشسسهۀذی:ی
آؿواػاصّیرایتاسٓویسٓاهۀٔاتیقۀذٓمیىیخذٓۀذ یٍوذػۀٌیٍۀاّیسقأذػۀْیىیغٔشسقأذػۀْ ی
دػیااًیٍایٌٓیػذدّ یحؼا یخبش یمدريػٌیٍا یسحیرال یموٌ یسٓاهْ یتيشيليطّیىیغٔشً ی
ػَمیرضس یسقأذع یسسؿرٔذع د است اهیيس یٍٔابشت یسسػل یگيدلیىػاراّیسػالمْ.ی
یا یرشتيتی یا یم لاْیدسیتاسٓویسٓاهٔاتیسػتی ٌیرشیموارغیسشسىستیتمقٔقاتْیسػۀیيسسی
سػت.یٍشیسللیسٓنی یا یؿاملیسًالػاتیتاسٓخْیمواػبیرایتيهٔماتیسٓاهۀْیم لۀلی
آتیسػت یسمایدسیسٓنی یا یمیشخمیدسیٍرۀاتیمۀيسسدیدػۀیااًیٍۀاّیؿۀراسؽیىیسهۀذ ْیسصی
سٓاهٔاتیٓيهاهْیهٔضیرؼٔاسّیسصیهکاتیسٓاهْیسسیحزفی شدًیىیسٓنیراػۀثیؿۀذًیتۀایٍۀمی
الیدسیشٔيػیاْیمٌالبیسٓدادیؿيدیىیٍمیهؼبتیدسدًٍۀاّیكۀشساًیتۀاسٓخْیرۀٌیمٌالۀبی
ی
سٓاهْیهامیيسصتیراؿذ.یرشسّیمثالیدسیرخؾی5-3-3ی(ٍرات:ی)151-150یرۀٌیدلٔۀلیحۀزفی
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مقذسسیصٓادّیسصیمٌالبی یا یسكاْیسقيیتؼذسدّیتکشسسیرَٔۀيدًیرۀاقْیماهۀذًیسػۀتیىیدیسی
هیٔدٌیدسی ریشیسصیٓکیك مٌیػٌیراسیتؼشٓفیقؤِیسػاػْیحؼا یر شیؿذًیسػت.ی
تشخرِیل ظْیدسی واسیػذمیآؿوآْیهيٓؼوذً-میشخمیرایسكٌالحاتیػارۀْیىیسكۀٌالحاتی
تاسٓویسٓاهْیراػثیؿذًیسػتیتایتشخرٌیدسسسّیسؿیباٍاتیسشسىستیراؿذیىیمؼواّیخرالتی
تؼذسدّیسصیسٓنیميسسدیسؿاسًیمْ ؤم:ی
ی
هٔضیرٌی يرْیمویقلیهـذًیراؿذ.یدسیسدسمٌیرٌی
یػذمیآؿوآْیهيٓؼوذًیرایسكٌالحاتیتاسٓخْیىیسكٌالحاتیػارْیراػثیؿذًیسػتی ٌیسىیرٔـیشیسػامْی افیسسیغايیتشخرٌی وذ.یسىجیسٓنیػذمیآؿوآْیسسیمْیتۀيستیدسیتشخرۀِی
یا یمیاسٔضٓک()Metaphysicsیسسػٌيیرٌی«ماىسسءیسلٌبٔؼٌ»یدسهؼتی(ٍرات:ی )58یٍش ؼۀْی
ٌیرایتاسٓویػامیٓایتاسٓویساؼ ٌیقذسّیآؿوآْیدسؿیٌیراؿذیمْیدسهۀذی ۀٌیهۀامیسٓۀنی یۀا ی
سسػٌيیدسیصراتیساسػْی ٌیسصیهامیػشرْیآتیس ۀزیؿۀذًیمارؼۀذیسلٌبٔؼۀٌیسػۀتی.یسٓۀنیسؿۀیباًی
ساحؾیهـاتیمْیدٍذی ٌی ؼْیقلذیدسؿیٌیسػتی ٌی یۀارْیدسیتۀاسٓویىیساؼۀ ِیسٓاهۀْی
رويٓؼذی ٌیٍويصیت اىتیدىیسكٌالحیماىسسءیسلٌبٔؼٌیٓؼوْیسميسیسشسًبٔؼْیىیمارؼذیسلٌبٔؼۀٌی
ٌیهامیرخـْیسصیساؼ ٌیسػتیسسیهرْیدسهذ.ی
میشخمیٍرچؤنیخراٌیسّیسصی یا یسكاْیسسیرٌیسٓنیؿکلیتشخرٌی شدًیسػۀتی ۀٌی«رؼۀذٍای
مؼاراهاتیسٓنیدػیااًیسسیرایهامیػدٔبی«سلردؼت»یرٌیغش یمویقلی شدهذ»ی(ٍرۀاتی:ی)54یسىی
سگشی ریشٓنیآؿوآْیرایتاسٓویػامیدسؿۀتیمۀْیدسهؼۀتی ۀٌیAlmagestیهۀامیٓۀکیدػۀیااًی
ؿراسؽیهٔؼتیراکٌیهامیٓکی یا یسػت یمَریشٓنی یا یهديمْیشٔؾیسصیسهقال یػارۀْی
دسیترذتیٍاّیٓيهاهْیىیسػالمْی ٌیدسیساسػْیىیػشرْیهٌیسلردؼتیراکٌیمدؼٌْیهامٔۀذًی
مْیؿيد.یسلبیٌیسٓنیخوذستیٍۀمیػدٔۀبیهٔؼۀتیصٓۀشسیمیشخرۀاتییىیىٓشسػۀیاسی یۀا یحیۀْی
هيٓؼوذُیمدؼٌْیٓؼوْی ايدٓيعیرٌارٔيعیسسیهٔضیرٌیدسػیْیهرْیؿواػۀوذ یىیرۀٌیٍرۀٔنی
دلٔلیسؿیباٍاًیػکغیسىیسسیصٓشیمٌابیمشريىیرٌیرٌارٔيع یشادؿاًیٓيهۀاهْ یگزسؿۀیٌیسهۀذیىی
هيؿیٌسهذی(ٍرات:ی.)140ی
ايدٓيعیسسیٍمی« الدٓذع»ی ی
رآذیرٌیمیشخمیمیز شیؿذی ٌی یارخاهِیػظٔمیسػکوذسٌٓیكمٔحیسػتیىیهٌی« یارخاهِیػظٔمی
سػکوذسّ»ی(ٍرات:ی)141؛یسٓاهٔاتیسػکوذسسهْیدسػتیسػۀتیهۀٌیسٓاهۀٔاتیسػۀکوذسٌٓی
(ٍرات:ی)162یىیسػمیدسهـروذیرضس یٓيهاهْیٍشىتیسػکوذسسهْیسػتیهٌیٍشىتیسػۀکوذسٌٓی.ی
مْی تيستیلٔؼیْیًۀيالهْیسصیسٓۀنیسغۀالىیسسسئۀٌیهرۀيد یسمۀایرۀٌیٓۀکیهريهۀِیىسهۀحیدٓاۀیشی
رؼوذٍرْی ومی ٌیمیشخمیؿَشیمؼشىفیقؼٌوٌؤٌیسسی« وؼیاهیٔويشل»یهيؿیٌیسػۀتی(ٍرۀاتی:ی
.)165
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مؼادلیٍاّیسؿیباًیسهیخا یؿذًیرشسّیرؼوْی اراتیراػثیؿذًیسػتیتای يسهوذًیدسیسٓۀنییا یرایميسسدیػدٔبْیسىرٌیسىیؿيدی ٌیمْیتيسهذی وذًیسسیرٌیلبیٍشیسهؼاتیكۀاحبیسکۀشّی
روـاهذ.یؿآذیؿرایرذسهٔذی ٌیدػیااًیچاپیتيػيیٓيٍاهغیگيتوبش یىیدسیقۀشتیشۀاهضدٍمی
مٔالدّیس یشسعیؿذًیسػت یسمایمیشخمیهيؿیٌیسػتی ٌی«سسؿۀرٔذعیسهَۀاسیدسؿۀتی ۀٌیسىی
آتیٍای[دػیاىسدٍاّیسٓاهْ]یسسیرشسّیهخؼیٔنیراسیچاپیمۀْی ۀشدًی»یسػۀتی(ٍرۀاتی:ی)166ی
سلبیٌیمـکلیسصیسٓوداػتی ٌیمیشخمیهرْیدسهؼیٌیسػتی ۀٌیسكۀٌالحیPublishingرۀٌیمؼوۀْی
مویـشی شدتیسػتیرخليفیىقیْیدسراسًیقشتیػيمیشٔؾیسصیمٔالدیراؿذ.ی
اتباتیهؼویملشّیٍمیٓکْیسصیميسسدّیسػتی ٌی يسهوذًیهخؼیٔنیراسیدسیسٓنی یا یرایآتی
ميسخٌیمْیؿيد یصٓشسیمیشخمی ارِیscribeسسی ٌیرٌیمؼوْی اتبیسػت یمؼايمیهٔؼتیچشسیرۀٌی
« اتبیهؼو»ی(ٍرات:ی)63یرشگشدسهذًیسػتیىیسكالًیرٌیسٓنیهکیٌیتيخٌیهکشدًی ۀٌیملۀشٓاتی
يیهؼویهذسؿیٌسهذ.ی
ی
مدريػِیقيسهٔنیحريسسرْیسسیٍرٌیمْیؿواػوذیىلْی ؼْیخۀضیمیۀشخمیممیۀشمیسصیسمۀضیآتی
آگاٍْیهذسسد یسٓـاتthe code of laws of King Hammurabiیسسیرٌی«سمۀضیقۀيسهٔنیشادؿۀاًی
حريسسرْ»یتشخرٌی شدًیسػتی(ٍرات:ی)99صٓشسیهرْیدسهؼیٌیسػتی ۀٌیcodeیسٓۀنیخۀایهۀٌیرۀٌی
مؼواّیسمضیراکٌیرٌیمؼواّیمدريػِیقيسهٔنیسػت.ی
يسهوذُی یا یمرکنیسػتیسکشی وذیتالغیسصیؿاگشدسهؾیرشسّیسهذسصًیگٔشّیػآٌیسػۀی ادًی
مْی شدًیسػت یصٓشسیمیشخمی ارِیStaffیسسیدسیمؼیلِیمشريىیرٌیسهذسصُیٍشمیتيػيیتالغی ٌی
رٌیمؼواّیتٔشیراو ذیىیدسیسٓودایرٌیمؼوْیؿا قیسػۀت یٓۀکیرۀاسیرۀٌیؿۀاگشدیىیٓکبۀاسیرۀٌی
اسموذیتشخرٌی شدًیسػتییىیگ یٌیسػتی ٌی«قذی اسموذؽی6یسۀيتیرۀيدی»ی(ٍرۀاتی:ی-110
.)111ی
ليرٔاّیسٓؼیادًیسصیشـتیرٌیدٓيسسیسصیس یشسػاتیمیشخمیسػت؛یدسیسٓنیمؼیلٌی ٌی«ٓۀکیليرٔۀای
رٌیًيلی30؛0ی(سٓؼیادًیسصیشـتیرٌیدٓيسس)یدسسٓم.یهقٌِیراالْٓیشغیسصیػش يسدتیرایساكۀاِی
60؛0یمْیسسیذ.یرایچٌیساكاٌیسّیشآٔنیتشٓنیسهیَاّیآتی(سصیدٓۀيسسی)یحش ۀتیمۀْی وۀذ؟ی»یسٓۀنی
خرالتیرٌیسٓنیدلٔلیػدٔبیٍؼیوذی ٌیbeamیرایbeanیسؿیباًیگشسیٌیؿذًیىیرٌیخۀاّیٓۀکی
تٔشکیتکٌٔیدسدًیؿذًیرٌیدٓيسسیگ یٌیؿذًیسػتیليرٔایسٓؼیادًیسصیشـتیرٌیدٓيسس.یدسػتیسٓنی
مؼیلٌیسٓنیسػتی ٌیسگشیٓکیتٔشکی ٌیرٌیدٓيسسیتکٌٔیدسدًیؿذً رٌیسهۀذسصُی60؛0یرۀٌیػۀرتی
شآٔنیػشیرخيسد یسهیَاّیآتیسصییدٓيسسیچقذسیساكاَرْیگٔشد.ی
یػؤسالتیتؼیْیشآاتیسللیٍا یخضیتکشسسیػٔنیمینی يدیسللیهٔؼیوذ یهرْیتيستیدسٓاستیچشسیچؤنیػؤسالتْی ٌیتکشسسیدىراسًیخرالتیسػۀتیدسیسهیَۀاّیسلۀلیآمۀذًیسػۀتیصٓۀشسی
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مؼريالًػؤسالتیسهیَاّیسللیرآذیرٌیؿکاْیًشحیؿيهذی ٌیدسکیدسهـديٓاتیسسیسصیمٌالۀبی
رٔاصمآوذ یدسیىسقغیسٓنیػؤسالتیتؼیْی يدیؿاٍذّیرشیػۀٌحیهۀاصلی یۀا یىیػۀذمیدسکی
يدیمؤل اتیسصیمٌالبیآتیسػت.یرۀشسّیمثۀالیتؼۀتیؿۀراسی4یسلۀلیػۀيمی(ٍرۀاتی:ی)103ی
ششػٔذًیسػتی ٌی« ذسمیسسرٌِیسٓاهْیسصیٍشىدىتیسػت؟» یٍش ؼْیرۀای رۀْیآؿۀوآْیرۀای
تاسٓویمْیدسهذی ٌیٍشىدىتیميسشیرضس یدىسُیراػیاتیسػتیىیسٓاهْیدستیهبۀيدًیسػۀتیىی
كشساًیحکآتیمشريىیرٌیسهذسصُیٍشمیسسیدسی یا ی يدؽیهقلی شدًیسػت.ی
ػؤسلیتؼیْیؿراسُی5یسللیچَاسم یششػٔذًیسػتی ٌی«سىلٔنی ؼْی ٌیمؼیلِیتشرٔۀغیدسٓۀشًی
سسیشاػویدسدی ٌیريد؟»ی(ٍرات:ی)138یىیچَاسیگضٓوِیسٔثاغيسع یتالغ یرقشسى یسسالًۀيتیسسی
ٍمیرشسّیسهیخا یخيس یشٔـوَادی شدًیسػت.یمـکلیسٓنیسػتی ۀٌیمؤل ۀاتی یۀا یحیۀْی
هرْیدسهؼیٌی سهذی ٌیحلیٍشیػٌیمؼیلِیدهٔۀاّیقۀذٓم یٓؼوۀْیتشرٔۀغیدسٓۀشً یتثأۀثیصسىٓۀٌیىی
توؼٔفیمکؼب یرٌی رکی يیىی ؾیىیششگاسیمرکنیهبيد.یروارشسٓنیٍٔچی ؼْیرۀٌیمؼۀیلِی
تشرٔغیدسٓشًیشاػویهذسدیتایغٔشمرکنیريدتیآتیدسیػالی1882یمٔالدّیتيػيیسشدٓواهذیسۀيتی
لٔوذماتی()Ferdinand von Lindemannیسثباتیؿذ.یرٌیٍرٔنیدلٔلیسػتی ٌیمیشخرۀاتیرۀٌی
خاّیسٓنی ٌیرويٓؼوذیىستضلیغٔشمرکنیريدتیتوؼٔفیمکؼبیسسیسثباتی شدیهيؿیٌیسهذی ٌیسىی
«رَٔيدگْیتوؼٔفیمکؼبیسسیهـاتیدسد»ی(ٍرات:ی.)132یىیسلبیٌیرٌیٍرٔنیدلٔلیػذمیآؿوآْی
رایسٓنیمؼائلیسػتی ٌیمیشخمیمؼیلٌیتشرٔغیدسٓشًیسسیدسیخآْی«تٌبٔ یدسٓشً»یهيؿۀیٌیسػۀتی
(ٍرات:ی )126یچيتیدسیسهاأؼۀْیدىیىسطًیSquaringیىیquadratureیرۀشسّیتشرٔۀغیىخۀيدی
دسسدی ٌیمیشخمیرٌیدلٔلیػذمیآؿوآْیرایسكٌالحاتیسؿیباٍاًSquaringیسسیرٌیتٌبٔ یتشخرۀٌی
شدًیسػت.یٍرٔنیػذمیآؿوآْیراػثیؿذًیسػتیتایىٓشسػیاسیٍمیمیيخٌیهـيدی ۀٌیخراۀِی
«تثأثیصسىٌٓیتوَایرای يی ؾیىیششگاسیٓکْیسصیػادًیتشٓنیػۀا تیٍۀاّیٍوذػۀْیسػۀتی»ی
(ٍرات:ی)131ی امالًیهادسػتیسػت.
ػؤسلیتؼیْیؿراسُی1یسللیؿـمیششػٔذًیسػتی ۀٌی«سىلۀٔنی ؼۀْی ۀٌیرۀٌیسكۀلیشۀودمی
سقأذعیرٌیػويستیٓکیسكلیالتغیریؿکی شدیچٌی ؼْیريد؟»یىیچَۀاسیگضٓوۀِییشٔـۀوَادّی
رشسّیخيس یػباستوذیسص:ی يسخٌیهلٔشسلذٓنیًيػْ یگيع یسٓراتیىیلباچ ؼکْ.هيٓؼۀوذًی
دسیمؼذىدیخرالتْی ٌی يدؽیرٌی یا یسسضىدًیسػتیدىراسیدسراسُی يسخٌیهلۀٔشیىیسكۀلی
تيسصّیسهَاسیهظشی شدًیىیگ یٌیسػت«سىلٔنی ؼْی ٌیرٌیسػیقاللیروذسؿتیتيسصّیؿکی شدی
ىیآتیسسیميسدیمٌالؼِیػارْیقشسسیدسدی يسخٌیهلٔشسلذٓنیًيػْیسٓاهۀْیدستیسٓشسهۀْیرۀيدی»ی
(ٍرات:ی196ى)227یسمای بیىسهحیسػتی ٌیهيٓؼوذٍَرچواتی ٌیگ یٔمیحیۀْیهۀامیالرساالۀ
الشاییه نا الشی ی الخطوط المتوازیهًيػْیسسیٍمیهرْیدسهؼیٌیسػۀتی.یسىیسگۀشی ریۀشٓنی
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آؿوآْیرایمؼیلِیسكلیتيسصّیدسؿتیمْیدسهؼتی ٌیسٓنیمؼیلٌیسصیٍراتیدىسُیٓيهاهْیمٌشحی
ريدًیسػتیىیسػالِی يسخٌیهلٔشیهٔضیٓکْیسصیسػاالتْیسػتی ٌیدسسٓۀنیرۀاسًیهيؿۀیٌیؿۀذًی
سػتیىیحیْیدسیدىسُیسػالمْیهٔضیشٔؾیسصی يسخٌیهلۀٔش یدسهـۀروذستیدٓاۀشّیسصیخراۀٌی
ػباعیرنیػؼٔذیخيٍشّ ی ٌیدسیسىس شیقشتیدىمیىیسىسٓلیقشتیػيمیٍدشّیمْیصٓؼت یهٔضی
راسًیدسؿیٌسهذی(قشراهْ ی:1375ی.)216-215ی
ی
سػالٌسّید ی
سسٓن
ی
یمؼادلیرش ْی اراتیهادسػتیسهیخا یؿذًیسهذی ٌیرؼٔاسیػدٔبیسػتیصٓشسیسصیمیشخرۀاتیممیشمی ٌیسػاتٔذیسؿیِیسٓاهْیٍؼیوذیسهیظاسیمْیسىدی ٌیسٓنی اراتیىیم أٍمیسسیرـواػوذی
رشسّیمثالی ارِtheoremرٌیمؼواّی«تئيسّ»یهٔؼتیراکٌیرٌیمؼواّیقوۀٌٔیسػۀتی(فی)90؛ی
رٌیٍشیسللیسصی یا یسكيلیسقأذع یمقالٌیمْیگيٓوذیىیهٌی« یا »ی(سحرذّیآماۀْ ی:1392ی
)116؛یىخيدیسكيلیسىلٌٔ یرشسّیسخیوا یسصیدىسیسػتیىیهٌی«رشسّیششٍٔۀضیسصیرۀٌیدىسی ۀيدی
گـین»ی(ٍرات:ی)143یىیسٓنی ٌیٓکْیسصیمؼشىفیتشٓنیهؼبتیٍۀاّیتۀاسٓویسٓاهۀْیعکـ ی
هؼبتیًالْٓیسػتیىیهٌی«هتقابلیهؼبتیًالْٓ»ی(ٍرات:ی.)81ی
ٍش ؼْی ٌیسهذ ْیرایٍوذػٌیآؿوآْیدسؿیٌیراؿۀذیمۀْیدسهۀذی ۀٌیسىؽیٍوذػۀٌیٍۀٔچیگۀاًی
سػیقشسْٓیهبيدًیسػۀتیلزسهيؿۀینیسٓۀنی ۀٌیتۀالغیٍوذػۀٌیسسیرۀشیسػۀاعیسىؽیسػۀیقشسْٓی
ػاماتیدٍْی شدًیسػتی(ٍرات:ی)110-109یٓکیغايیساحؾیسػت یرآذیرٌیمیشخمیمیۀز شی
ؿذی ٌی ارِیDeductiveی ٌیدسی یا یسكاْیرشسّیسىؽیتۀالغیرۀٌی ۀاسیسسیۀٌیسػۀتیرۀٌی
مؼواّیسىؽیقٔاػْیسػت یسٓنیسىؽیدقٔقاًیدسیمقارۀلیسىؽیسػۀیقشسْٓیقۀشسسیدسسدی ۀٌیدسی
هامٔذًیمْؿيد.ی
ی
سهاأؼْیInductiveی
یسؿیباٍاتیدسیرٔاتیسػذسدی ٌیرٌی ليفیدسیرخؾیدػیااًیٍۀاّیؿۀراسؽیرؼۀٔاسیمَۀمیسػتیٍمیدسی یا یرٌیچـمیمْی يسد.ی رشسّیمثۀالیسگۀشی يسهوۀذًیرۀٌیخۀذىلیمشرۀيىیرۀٌی
دػیااًیؿراسؽیمآآْیدقتی وذیمیيخٌیمْیؿيدی ۀٌیؿۀکلی یۀا یرۀشسّیػۀذدی62808ی
سؿیباًیسػتیىیسقيیػذدیك شیسسیهـاتیمْیدٍذی(ٍرات:ی.)33یٓایدسی یا یآمۀذًیسػۀتی ۀٌی
«ٓکیخ تی»MMیرٔاهاشیمشرغیػذدیدًیٍضسسیسػتی(ٍرات:ی)42ی ٌیسؿۀیباًیسػۀتیصٓۀشسیدسی
سػذسدیٓيهاهْیٓکیخ تیMMرایمشرغیٓکیمٔأيتیمؼادلیسػت.یٓایخراِی«دسیآتی ؼۀشٍاّی
رایمخشجی2یىیمخۀشجیٓۀکیػۀذدیسۀشدیرۀٔنی5یتۀای101یت کٔۀکیؿۀذًیسهۀذی»ی(ٍرۀاتی:ی)64ی
امالًسؿیباًیسػت یصٓشسیموظيسی ؼشٍآْیسػتی ٌیكيستیآتیٍای2یٓایػذدّیسشدیرٔنی5یتۀای
101یسػتیىیهٌیمخشجیآتیٍا یىیػالىًیرشیسٓنیموظيسیتدضِٓیسٓنی ؼشٍاػتیىیهٌیت کٔۀکی
آتیٍا.میشخمیهرنیمؼیلِی489یشاشٔشىعیسٓوذیهيؿیٌیسػتی ٌیرآذیٓۀکیشـشضـلعيیسصی
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مشرغیخذسی شدی(ٍرات:ی)77یدسحالْی َذسػتیآتیسػتی ٌیٓکّشتضلعيرآذیخذسی ۀشدی
ىیست اقاًیػکغیآتیٍـتیهاؼْیٍمیدسی واسیمؼیلٌیٍؼت.ی
یدسیرؼٔاسّیسصیميسسدیمیشخمیمیيخٌیموظيسیهيٓؼوذُی یۀا یسكۀاْیهـۀذًیسػۀتیىیلۀزسیمٌابْیهادسػتیسسیهيؿیٌیسػت.یرشسّیمثالیدسی یۀا یآمۀذًیسػۀتی ۀٌی«دسیقۀاسُیآمشٓکۀای
سٓؼراتیٍاّیگشًیصدًیؿذً یىخيدیسؿیِیسػذسدیسسیرٌی يرْیهـاتیمۀْیدٍوۀذی»ی(ٍرۀاتی:ی)31ی
هيٓؼوذً-میشخمیمیيخٌیموظيسیهيٓؼوذًیهـذًیسػۀتیچۀيتیدسیتۀاسٓویسٓاهۀْیٍۀٔچیگۀاًی
ىخيدیسػذسدیتيػيیسٓؼراتی هـاتیدسدًیهـذًیسػۀت؛یموظۀيسیسكۀاْیسٓۀنیسػۀتی ۀٌیسٓۀنی
ی
سٓؼراتٍایهريهِی يرْیسصیهـاتیدسدتیسػذسدیتيػيیهویٍایٍؼیوذ.ی
ی
میشخمیمؼیلِیمشريىیرٌیسٔبيهاچْیسسیسؿیباًیسَرٔذًیىیسؿیباًیتشخرٌی شدًیسػت یدسی یۀا ی
آمذًیسػتی ٌی«سٓنیرٌی19یمشريىیمْیؿيدیٍراتیًيسی ٌی5یػذدّیسػتی ٌیدهبالؾیريدٓم»ی
(فی)68یدسیحالْی ٌیسكالًیمؼیلٌیرٌیدهبالی5یهٔؼتیىیدسػتیسٓنیسػتی ٌیی2یٍۀمیمثۀلی
19یسػتیىیسريی2یرٌی19یمثلیسريی5یرٌیخيس یميسدیهظشیسػت.یمیشخمیحیْیگراتی ۀشدًی
سػتی ٌیexpressive language of Fibonacciرٌیمؼواّی«صرۀاتیسػۀاّیسٔبيهۀاچْی»یسػۀتی
ٌیسگشیقذسّیرایتاسٓویسٓاهْیآؿوآْیدسؿتیمْدسهؼتی ٌیموظيسیسٓنیسػۀتی ۀٌی
ی
دسحالْی
سٔبيهاچْیمؼیلٌیسسیرای اراتیىیرذىتیسػی ادًیسصیهرادٍاّیسٓاهْیرٔاتی شدًیسػت.یٍرۀٔنی
سؿیباًیسسیدسی«مینیليحیرایتيهٔماتیؿ اٍْ»ی(ٍرات:ی)88یدىرۀاسًیمشتکۀبیؿۀذًیسػۀت ی
سٓودایهٔضیVerbalیرٌیمؼواّیهااسؿْیىیغٔشهرادّیسػتیىیهٌیؿ اٍْ یسلبیٌیرآۀذیسصیمیۀشخمی
ششػٔذی ٌیچايهٌیٓکیليحیراراْیمشريىیرٌی2000یػالیشٔؾیمْیتيسهذیتيهٔماتیؿۀ اٍْی
ٍمیٍرشسًی يدؽیدسؿیٌیراؿذ.ی
دسیرش ْیدٓاشیميسسدیسهیخا یهادسػتیمؼادلی اراتیراػثیؿذًیسػتیتایخراٌیرْیمؼوۀْی
ؿيدیرشسّیمثالیدسیخراِی»سٓـِیدػیااًیدًیدٍْیموٌقْیهٔؼتیراکٌیتـشٓمْیسػت»ی ارِی
ی
تـشٓمْیدسیسٓنیخایتشخرٌیسّیهادسػتیسصیanatomicalیسػتیىیرآذیگ یٌیمْیؿيدی ٌیسٓۀنی
دػیااًیهٌیرشیسػاعیمالحظاتیموٌقْیراکٌیرایتيخٌیرٌیتٌارقؾیرایسػواّیرۀذتیسهیخۀا ی
ؿذًیسػت.یػباستی«رایمـاٍذُیحقآ یمقٔذ»ی(ٍرۀاتی:ی)90ی ۀٌیمؼۀادلیهادسػۀیْیسػۀتیىی
تشخرِیمواػبیػباستی«observation of concrete factsثبتیمقادٓشیممؼۀيعی»یسػۀتیa .
detached intellectual subject for the connoisseurیهۀٌییرۀٌیمؼوۀاّی«مبمۀثیسکۀشّی
هاشٔيػیٌیرشسّی بشگات»ی(ٍرات:ی)106یراکٌیرٌیمؼوۀاّی«مؼۀیلٌیسکۀشّیخذسگاهۀٌیسّیرۀشسّی
سسشسدیراػيسد»یسػت.ی
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رٌیػويستیهريهِیآ شیسصیسؿیباٍاتیمخیافیرٌیمٌابی«سقأذعی...یغٔشیسصیٍوذػۀٌ یمقۀاالتْی
دسراسُیرشؽیٍاّیمخشىًْ یٍوذػِی شىّیىیهظشِٓیسػذسدیهٔضیهيؿیٌیسػت»ی(ٍرۀاتی:ی)142ی
سؿاسًیمْی ؤم یخذسیسصیسٓوکٌیرشؽیٍاّیمخشىًْیسكٌالحْیهادسػتیسػتیىیرآذیمقۀاًغی
مخشىًْیگ یٌیؿيدیىیرٌیسػالٌیٍآْی ٌیسصیسقأذعیراقْیماهۀذًیسػۀتیمقالۀٌیهرۀْیگيٓوۀذ ی
آتیچٌیسؿیباٍْیرضسگیشیسػتیسٓنیسػتی ٌیسقأذػاكۀالًیسػۀالٌیسّیدسرۀاسُییهظشٓۀِیسػۀذسدی
هذسسدیىیدسیمی نیسكاْی یا یرشتيتیٍۀمیچوۀٔنیسدػۀآْیىخۀيدیهۀذسسدیىیمؼاۀيمیهٔؼۀتی
هيٓؼوذًی ٌیٍرِیمٌالبیسسی يیرٌی يیسصیسٓنی یا یتشخرۀٌی ۀشدًیسػۀتیچۀشسیهاگَۀاتی
چؤنیمٌابیسؿیباٍْیسسیرشیآتیسسضىدًیسػت.ی
ی

.9-5ترجوةخطبِخطازکتاببٌیادٍهفاّینبٌیاديرياضیات
سللیؿـمیىیسللیٍ یمیهٔضیچواهکٌیگ یٔمیتشخرٌییسػتیسصیقؼریْیسصیدىیسللیسصی یۀا ی
رؤادیىیم أٍمیرؤادّیسٓاهٔات یچواتی ٌیدسیسدسمٌیهـاتی يسٍٔمیدٓذیهٌیتوَایسهیخا یسٓۀنی
دىیسللیرٌیػويستیساؼ ِیسٓاهْ یسهیخا یمواػبْیهبيدًیسػت یراکٌیتشخرٌیسٓنیدىیسللی
ٌیرٌیمشستبیسصیتشخرِیسليلیقبلی اسّیػادًیتشیسػتیهٔضیدسسسّیسٓشسدستْیسػت.ی
یا یرؤادیىیم أٍمیرؤادّیسٓاهٔاتیهيؿیِیسٓيص ی یارْیدسیساؼ ِیسٓاهْیهٔؼیيی يدیسىی
هٔضیدسیشٔـا یاسی یا یمیز شیمْیؿيدی ٌیسىیدسیسٓنی یا یمْی يسٍذیتایسىسٓیْیسصیسرۀذسعیىی
تطٔٔشیم أٍمیسٓاهْیدسیًْیتاسٓویسسسئٌی وذ(.)Eves, 1997, ixتشتٔبیسلۀيلی یۀا یهٔۀیضی
سگشیچٌیتشتٔبْیتاسٓخْیسػتیسمایدسیدسخِیسىلیرشیتطٔٔشستیم َيمْیسٓاهۀٔاتیدسیخشٓۀاتی
شٔـشستیآتیتکٌٔیدسسد.یسٓيصیدسیسٓنی یا یمٌالؼِیتطٔٔشستیتاسٓویٍوذػۀٌیسسیسصیسٓاهۀٔاتی
شٔؾیسقأذػْیآغاصی شدًی یػپغیدسرۀاسًیسكۀيلییسقأۀذعیرۀٌیًۀيسیم لۀلیسًالػۀاتیىی
تمألیٍاّیالصمیسسیسسسئٌی شدًیسػت یدسیگامیرؼذّیدسراسُی ـفیٍوذػۀٌیٍۀاّیهاسقأذػۀْی
تيهٔماتیالصمیتاسٓخْیىیسٓاهۀْیسسیرۀٌیدػۀتیدسدًیىیػۀپغیشٔـۀشستیٍۀاّیمیؼاقۀبی
ٍوذػٌیسسیدسی اسیٍٔابشتیىیشيسهکاسًیرٔاتی شدًیسػت یتۀایػۀٔشیتمۀيلیٍوذػۀٌیىی ـۀفی
ٍوذػٌیٍاّیهاسقأذػْیرٌیًيسی املیتبٔٔنیگشدد.یسىیػپغیرٌییشٔذسٓؾیػا یاسٍاّیخبشّی
ىیهظشِٓیگشىًیٍامْیششدسصدیتایگؼیشًیم ۀأٍمیسٓاهۀْیسسیدسیچَۀاسچي یٍوذػۀٌ یخبۀشیىی
آهالٔضی املیشيؿؾیدسدًیراؿذ.یشغیسصیتکرٔلیمؼشسْیتاسٓخْیترامیسٓنیم ۀأٍمیسػۀتی ۀٌی
هيرتیرٌیسللی6یىیًشحیميهيعیهظامیروذسؿیْیكيسّیمذستیمْیسػذ.یسمایدسی یا یميسدی
رشسػْیما تاسٓویىیساؼ ِیسٓاهْ یرذىتیتيخٌیرٌیسٓنیمقذماتیتۀاسٓخْیىیسٓاهۀْیالصم ی
هاگَاتیچؤنیسلاْیدسی یا یگوداهذًیؿذًیسػت یرٌیٍرٔنیدلٔلیٍمیمیشخمیهاچۀاسیؿۀذًی
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سػتی ٌیػويستیسللیسسیسصیهظامیروذسؿیْیكيسّیرۀٌیسىؽیخذٓۀذیسٓاهۀْیتطٔٔۀشیدٍۀذ ی
چيتیشٔؾیسصیسٓنیرٌیقذسی اسْیدسراسُیهظامیروذسؿیْیدسیٍوذػۀٌیىیتطٔیٔۀشستیآتیكۀمبتی
هـذًیسػت.یسٓنیهققیراػثیؿذًیتایمرکنیراؿذی ٌی يسهوذًیرٌیغايیگراتی وذی ٌیشٔـیشی
هظامیروذسؿیْیدسیسٓاهٔاتیىخيدیهذسؿیٌیسػت یدسحالْی ۀٌیچوۀٔنیهٔؼۀتیىیسٓۀنیسلۀلی
چواتی ٌیسصیػويستیسكاْیآتیهٔضیمؼايمیسػتیرٌیروذسؿیْی ۀشدتیمۀذستیسٓاهۀٔاتیمشرۀيىی
مْؿيد.ی
ی
سللیٍ یمیهٔضیىهؼٔتیمـارَْیدسسد یدسی یا یرؤادیىیم أٍمیرؤادّیسٓاهۀٔاتییشۀغیسصی
رٔاتیسلاْیدسیهظامیروذسؿیْیكيسّیىیمذست یدىیسللیرؼذّیرٌیدىیم َيمیسػاػۀْیهظۀامی
سػذسدیحقٔقْیىیهظشِٓیمدريػٌیٍایس یلافیدسسدی ٌیدسیسستباىیرایهظامیروذسؿیْیگؼۀیشؽی
ٓاسیٌیسهذ.یشغیسصیرٔاتیسٓنیدىیم َيمیسػاػْیسػتی ٌیسٓيصیسلاْیسسیرۀٌیموٌۀ یس یلۀافی
مْیدٍذیىیشغیسصیرٔاتیمقذسسّیموٌ یكيسّیىیحؼا یگضسسًیٍا یمْی يؿذیتایرمۀشستیٍۀاّی
حالیمْتيستیششػٔذی ٌی
ی
رؤادٓنیسٓاهْیسسیرشیسػاعیآتیچٌیتای ويتیگ یٌیريدیتيهٔحیدٍذ.ی
رٔاتیمقذسسّیسصیموٌ یكيسّیرذىتیتيخٌیرٌیسٓنیتشتٔبیمٌالبیچٌیلضىمۀْیدسسدییآتیٍۀمی
دسیحالْی ٌی یا یٍاّیمیؼذدیمواػبْیدسیساسػْیرشسّیسٓنیميهيعیىخيدیدسسدی ۀٌیهريهۀِی
ؿا قیآتی یا یدسآمذّیرٌیموٌ یخذٓذیهيؿیِیهۀٔایميحۀذیسػۀت؛یىیسصیًۀشفیدٓاۀشی
ٍويصیمٌالبیرؼٔاسیالصمْیدسیساؼ ِیسٓاهْیىیحیْیدسراسُیم ۀأٍمیسٓاهۀْیرۀاقْیماهۀذًی
سّیرٌیآتٍایهـذًیسػت.یحیْیسگشیآتیسسیچوۀاتی ۀٌی ۀيدی
ی
سػتی ٌیدسیسٓنی یا یٍٔچیسؿاسًی
هيٓؼوذً-میشخمیگ یٌیسػتیرٌیػببی يد آْی یۀا ی(فی)204یرۀٌیآتیسسۀضىدًیسػۀتی
رَیشیريدی ٌیمثلیرؼٔاسّی یا یٍاّیدٓاشیدسیسٓۀنیصمٔوۀٌیآتیسسیدسیهۀرٔرِی یۀا یخۀاّی
دٍذ.ی
سمایرٌیٍشیحالیحیْیسگشیریيستیتيخَْٔیرشسّیتشخرِیسٓۀنیدىیسلۀلیرۀذىتیمقۀذماتیالصمی
ٓاست یدسیسٓنی ٌیسلاْیدسیسٓنیميهيػات یٓؼوْیرشسػْیهظامیروذسؿیْیكيسّیمۀذستیىی
موٌ یكيسّ ییهرْیتيسهذیخاّیساؼ ِیسٓاهْیسسیرأشدیتشدٓۀذّیهٔؼۀتی.یسٓۀيصیدسسهیَۀاّی
یا ی يدیرخؾی يچکْیسسیرٌیساؼ ٌیٍاّیسٓاهْیس یلافیدسدًیسػت یمیشخمیممیۀشمی
سگشیػشّیرٌیسٓنیرخؾیمْیصدیؿآذیدسمْیٓاستی ٌیآتیچٌیدسیسدرٔاتیدسهـااٍْیرٌیػوۀيستی
ساؼ ِیسٓاهْیمْیؿواػوذیچٔؼت.یحیْیسگشیرٌیػشسللیٍاّیمخیلشیىیهادقٔ یشٔـۀوَادّی
ىصسستیػايم یتمقٔقاتیىیسواىسّیرشسّیدسعیساؼ ِیػامی(سٓاهٔات)یٍمیسخيعیمْی ۀشدی
میيخٌیت اىتیميهيػاتیمویخبیسىیرایساؼ ِیسٓاهْیمْیؿذ.یىسقؼاًیسٓنی ٌیرشی یۀارْیهۀامی
ساؼ ِیسٓاهْیگزسؿیٌیؿيدیرْیآهکٌیسصیمکاتبیسكاْیساؼ ِیسٓاهْیٓؼوْیسسالًيتیگشسْٓ ی
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ؿَيدگشسْٓیىیكيستیگشسْٓیحیْیهامْیرشدًیؿيدی اسّیػدٔبیىیهاؿْیسصیػذمیدسهۀؾیىی
آگاٍْیالصمیسػت.یخَتیسًالعی يسهوذگاتیرآذیر شیؿيدی ۀٌیػشسلۀلیٍۀاّیشٔـۀوَادّی
رشسّیدسعیساؼ ِیػامی(سٓاهٔات)یرٌیقشسسیصٓۀشیسػۀتی:یمۀشىسّیتۀاسٓخْیرشدٓۀذگاٍَاّی
ساؼ ٌیّیسٓاهْیقبلیسصیشٔذسٓؾیسٓاهٔاتیخذٓذ یتاثٔشٍوذػٌیٍاّیغٔشسقأذػْیىیهظشٌٓیّی
مدريػٌیٍایرشسّیدٓذگاٍَا یموٌ یگشسْٓیسشگٌیىیسسػۀلیىسٓیَۀذ یكۀيستیگشسْٓ رشهامۀٌیّی
ٍٔابشتیىیتاثٔشیآتیرشیسٓاهٔاتیخذٓۀذ یؿۀَيدگشسّیٓيػۀا تیگشسٓۀْ یرشسػۀْیمکیبَۀای
ىهظشٍاّیخذٓذتشیدسیساؼ ٌیّیسٓاهْ.ی
سمایهيٓؼوذًی ٌیهٌیتوَایٍٔچی اسیتالٔ ْیسهدۀامیهۀذسدًی یراکۀٌیسهیخۀا یمواػۀبْیٍۀمیرۀشسّی
تشخرٌیسهدامیهذسدًیسػت یدسیتشخرٌیهٔۀضیتيسٔۀ یهذسؿۀیٌیسػۀت یىیسٓۀنیدىیسلۀلیدسسسّی
ٍایسؿاسًیمْ ؤم:ی
ی
سٓشسدستیمخیا ْیسػتی ٌیرٌیرش ْیسصیآتی
میشخمیرایرش ْیسكٌالحاتیسػاػْیرشسّیتشخرِیٓکیمینیموٌقْیآؿوایهبيدًیسػت.یچۀشسی
رآذی ؼْی ٌیهامیمَریشٓنیقاهيتیموٌقْیسسیهرْیدسهذیػؼْی وذی ٌیمیوْیمشريىیرۀٌیموٌۀ ی
سسیتشخرٌی وذیىیحیۀْیآتیسسیرۀٌیػوۀيستیتۀیلٔفیخۀایرضهۀذ یمیۀشخمیسصیػوۀاىٓنیمخیاۀفی
«قاػذیُسدیؿ یىػي»ی(سحرذّیآماْ ی:1392ی)216یىی«ًۀشدیؿۀ یىػۀيی»یىی«قۀاهيتیه ۀْی
ثاهْ»ی(ٍرات:ی)224یرشسّیسسخاعیرٌیٓکیقاهيتیموٌقْیٓؼوْی«ًشدیؿ یثالث»یسػی ادًی شدًی
سػتیىیحیْیدسیسٓنیخراِیػدٔبیهـاتیدسدًیسػتی ۀٌیسٓۀنیسؿۀیباٍاتیتلۀادسْیهبۀيدًی
سػت:ی« مثلیسٓنیسػتی ٌیگ یٌیؿيدیرۀٔنیدسػۀیْیىیهادسػۀیْیؿۀ یثۀاهْیىخۀيدیهۀذسسدی»ی
(ٍرات:ی.)223یی
سكٌالحی أذّیرؼذّیسكٌالحیسشمالیرٌیمؼوْیكيسّیسػتی ٌیدسیمیيتیموٌقۀْیرؼۀٔاسی
شش اسرشدیسػت یسمایرٌیسٓنیخراٌی ٌیدسی یا یآمذًیسػتیتيخۀٌی ؤۀذی ۀٌی«سٓۀنیػبۀاستی
مرکنیسػتیرسواًیرٔاتیؿيدیٓایسٓوکٌیرٔاتیهـيد»ی(ٍرات:ی)176یرآذیمیۀز شیؿۀيمی ۀٌیدسی
ػامیموٌ یرٔاتیسػرْیىیغٔشیسػرْیهذسسٓمیىیقٔذیformallyیدسیسٓودایرٌیمؼوۀاّیكۀيسّی
سػت یىیموظيسی لیخراٌیسٓنیسػتی ٌیچٌیرٔۀاتیػبۀاستیكۀيسّیراؿۀذیىیچۀٌیكۀيسّی
هباؿذ.ی
ػباستی«د یشٓنیسشهٌٔیسّ»ی(ٍرات:ی)177یس یشسعی يدیمیشخمیسػتیىیمایهۀٌیتوَۀایچوۀٔنی
سكٌالحْیدسیموٌ یهذسسٓمیراکٌییٍشیآتی چۀٌیدسی یۀا یسسخۀغیرۀٌیآتیگ یۀٌیؿۀذًیسػۀتی
سؿیباٍاتیػدٔبْیسػتی ٌیممليلیدسکیهادسػۀتیسصیمۀینیسكۀاْیسػۀتی.یصٓۀشسیمؼاۀيمی
هٔؼتیچشسیpostulationalی ٌیٍراتیروذسؿیْیسػتیدسیسٓنیخایهاگَاتیرٌیسشهٌٔیسّیتشخرۀٌی
ؿذًیىیdiscourseی ٌیتایحاالیتئيسّیتشخرٌیؿذًیريدیرٌید یشٓنیرشگشدسهۀذًیؿۀذًیسػۀت ی
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دسیىسقغید یشٓنیسشهٌٔیسّیٍراتیتئيسّیروذسؿیْیسػتی ٌی ۀلیسٓۀنیسلۀلیسسخۀغیرۀٌیآتی
سػت.یسٓنیسؿیباًیدسیتشخرٌیراػثیؿذًیسػتیتایمیشخمیهیيسهذیتؼشٓفیدىیسكۀٌالحیتؼبٔۀشی
ىیمذلیسسیٍمیدسػتیسسسئۀٌی وۀذی.یتؼبٔۀشیخۀآاضٓوْیمدريػۀِیػبۀاسستیدسیٓۀکیتئۀيسّی
روذسؿیْیسػتیرٌیؿکاْی ٌیروذسؿۀتی ٍۀایكۀادقیؿۀيهذیىیمۀذلیهیٔدۀٌیىیمملۀيلیسٓۀنی
خآاضٓوْیسػت یسمایمیشخمیمیيخٌیترآضیتؼبٔشیىیمۀذلیهبۀيدًیسػۀتیىیسٓۀنیدىیسسیٓکۀْی
گشسیٌیىیهيؿیٌیسػتی«ٓکیتؼبٔشیٓایٓکیمذلیسصیػٔؼیمیروذسؿتیٍایرٌیدػۀتیمۀْیآىسٓۀمی».ی
ػذمیدسکیسٓنیترآضیراػثیؿذًیسػتیتایمیشخمیدسیسدسمٌیىیدسیميسدیسٓاهۀٔاتی ۀاسرشدّی
رٌیخاّیآت ٌیرايٓذیمذلیهظامیروذسؿۀیْیگ یۀٌیسػۀتی«ٓۀکیسسصٓۀارْیسصیهظۀامیروذسؿۀیْی»ی
ی
(ٍرات:ی)178ی ٌیسكٌالحْی امالًیهادسػتیىیرْیمؼوْیسػت.یسلبیٌیمـخقیسػۀتی ۀٌیسىی
حیْیمؼواّیسكٌالحیتؼبٔشیسسیٍمیهرْیدسهؼیٌیسػتیچواتی ٌیدسیچوۀذیكۀ مٌیرؼۀذیرۀشسّی
 interpretationرٌیخاّیسكٌالحیتؼبٔشیسٓنیراسیسصی«ت ؼٔش»یسػۀی ادًی ۀشدًیسػۀتی(ٍرۀاتی:ی
.)183یٍرِیسٓنی حیسَرْیٍایراػثیؿذًیسػتیتایمیشخمیػشسهدامیدسیٓکیك مٌیدىیخراِی
میواقنیسسیرويٓؼذیٓؼوْیدسی يی4یهيؿیٌیؿذًیراؿذی«ٍرۀٌیّیتيسرۀغید یۀشٓنیسشهۀٌٔیسّی
ميخيدیسسیسٓاهٔاتیهحضیمْیهاموذ»یىیدسی يی11یهيؿیٌیسػتی«ٍرۀٌیّیتيسرۀغید یۀشٓنی
سشهٌٔیسّیميخيدیسسیسٓاهٔاتیکاربرديیمْیهاموذ».یسلبیۀٌیىسهۀحیسػۀتی ۀٌیترۀامْیسٓۀنی
سؿیباٍاتیممليلیتشخرِیسؿیباًیىیػذمیآگاٍْی اسْیمیۀشخمیسصیميهۀيعیمۀيسدیتشخرۀٌی
سػتیىگشهٌیمینیسكاْی یا یسٓيصی امالًیكمٔحیىیسىؿنیسػت.ی
میشخمیمییػ اهٌیهٌیتوَایرایسكٌالحاتیموٌقۀْیآؿۀوایهبۀيدًیىیدسیتشخرۀِیآتیٍۀایمشتکۀبی
سؿیباًیؿذًیراکٌیتشخرِیراقْیميسسدیهٔضیدسػتیسهدامیهـۀذًیسػۀتی.یدسی یۀا یآمۀذًی ۀٌی
«رىستیسٓنیٍوذػٌیسصیىٓظگْیتدشرٌیرش يسدسسیٍؼیوذ»ی(ٍرات:ی)222ی ٌیسؿیباًیسػتیصٓشسی
ٍراتیًيسی ٌیدسی یا یسكاْیهيؿیٌیؿذًیىی ؼاهْی ٌیرایٍوذػٌیآؿوآْیدسسهذیمۀْیدسهوۀذ ی
ميخيدستیٍوذػْ یسهیضسػْیىیمدشدیٍؼیوذیٓؼوْیدقٔقاًیرۀشػکغیآتیچۀٌیهيؿۀیٌیؿۀذًیسصی
ىٓظگْیتدشرٌشزٓشّیرش يسدسسیهٔؼیوذ.ی
ی
ػالىًیرشیسٓنیمـکالت یتشخرِیكشفیىیػذمیتيخٌیرٌیمٌالبیىیسليلیدٓاشیراػثیؿذًی
سػتیتایمیشخمیمٌالبْیسسیرويٓؼذی ٌیدسیميسدی یا یسٓيصیدسػتیسػتیىیهٌیدسميسدیسٓۀنی
یا .رشسّیمثالیدسی یارآيصیشغیسصیرٔاتیمٌالۀبیمخیلۀشٓذسراسُیسػۀذسدیحقٔقۀْیهيؿۀیٌی
سػتی ٌی«سٓنیسٓذُیمَم یميهيعیسللیرؼۀذّیسػۀتی»یىیٍرۀٔنیًۀيسیٍۀمیٍؼۀتیٓؼیوۀْی
ميهيعیسللیٍ یمی یا یرؤادیىیم أٍمیرؤادّیسٓاهٔات یسػذسدیحقٔقْیسػت.سمایمیشخمی
سٓنیخراٌیسسیػٔواًیتشخرٌی شدًی(ٍرات:ی)190یرْیتيخٌیرٌیسٓنی ٌیسللیرؼذّی یا یتشخرٌی
ؿذًیٍٔچیسرٌْیرٌیسػذسدیحقٔقْیهذسسدیىیدسراسًیموٌ یهرۀادّیسػۀتی.یسلبیۀٌیتشخرۀِیسٓۀنی
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رخؾیسصی یا یٍمی الْیسصیسؿیباٍاتیخالبیهٔؼت.یرشسّیمثالیسحیراالًیٍش ؼْیمۀْیدسهۀذی
ٌیدسیؿٌشهحیمَشًیسّیرٌیهامهلکِىخيدیهذسسدیىلْیمیشخمیدسیتيهٔحیمثالْیرایسػۀی ادًیسصی
م أٍمیؿٌشهحیچوذیراسیسصیمَشُیماکٌیسػی ادًی شدًیسػتی ۀٌیسلبیۀٌیرآۀذیراۀيٓمی ۀٌیهۀامی
دسػتیآتیمَشً یىصٓشیسػتی(ٍرات:ی.)191ی
ی

 .6کتابسازي و ارزشهاي دینی

چواتی ٌیهـاتیدسدٓمی یا یتاسٓویىیساؼ ِیسٓاهٔاتی ٌیػوۀيستیتۀیلٔفیتيػۀيیدىیسػۀیادی
دسهـااًیسسیدسسد ی یا یػاصّیسػت یآتیٍمیرٌیرذتشٓنیؿکلیمرکن یچواتی ٌیتقشٓبۀاًیٍۀٔچی
ك مٌیسّیهٔؼتی ٌی الْیسصیسٓشسدّیممیيسْٓیٓایؿکاْیراؿذ.یسمۀایآتیچۀٌیهاسسحۀتی ووۀذًی
سػتیسٓنیسػتی ٌیىقیْیسػیادستیدسهـااًیدػتیرٌیچؤنی اسّیمۀْیصهوۀذیسصیدسهـۀديٓاتی
چٌیتيقؼْیرآذیدسؿت.یدقتیدسؿیٌیراؿٔذی ٌیدسیمٔاتیػٌیموبغیسكۀاْیسٓۀنی یۀا یػۀاصّی
ٓکْیىٓکٔپذٓاّیساسػْیسػتی ٌیرٌیىهيحیمٌالبیآتیساقذیسػیبۀاسیالصمیىیگۀاًیهادسػۀتی
سػت یسمایرٌیسسػیْیىقیْیسػیادستیدسهـااًیدػتیرٌی پْی شدتیسصیسىّیىٓکٔپذٓاّیساسػۀْی
مْیصهوذ یچايهٌیمْی تۀيستیسصیدسهـۀديٓاتیتيقۀغیدسؿۀتی ۀٌیدسیتمقٔقۀاتیػارۀْیٍرۀتی
راراسهذیىیسصیموارغیكمٔحیىیمؼیبشیسػی ادًی ووذ؟یسصیػۀيّیدٓاۀشی%90ی یۀا یسصیسىّیدىی
یا یدٓاشیىیرذىتیٍٔچیسسخاػْیرٌیآتیٍایتشخرٌیؿذًیسػتیىیحیۀْیسػۀمیٓکۀْیسصیسٓۀنی
یا یٍایدسیموارغیآ شی یا یٍمیهٔامذًیسػت یآٓایسٓنی اسیمؼوْیدٓاۀشیخۀضیدصدّیػارۀْی
دسسد؟یحالیچايهٌیمْیتيستیسصیدسهـديٓاتی يسػتی ٌیسكۀيلیتمقٔۀ یػارۀْیسسیسػآۀتی
ووذیىیتوَایمٌالبْیسسی ٌیممليلیرٍنیىیمٌالؼِیسٓـۀاتیسػۀتیسسیرۀٌیػوۀيستیسثۀشی ۀيدی
مؼشسْیهرآوذ؟ی
سمایرآذیتيخٌیدسؿتی ٌیسهدامیچؤنی اسّیهٌیتوَایرایمؼٔاسٍاّیس القیػارْی ۀٌیخَۀاهْی
ٍؼیوذیػاصگاسیهٔؼیباکٌیرایسسصؽیٍاّیدٓوْیىیسسصؽیٍاّیسشٍوگیسػۀالمْیٍۀمیمٌارقۀتی
هذسسد.یتشخرِیسثشیؿخقیدٓاشّیىیمؼشسْیآتیرٌیػويستیسثشی يد یهٌیتوَایصٓشیشایگزسؿۀینی
حقيقیمؼويّیمؤلفیسكاْیسػت یراکٌیسٓنیسهیؼۀا یسثۀیشیرۀٌی ۀيدیهٔۀضیهۀيػْیدسىؽیرۀٌی
حؼا یمْیآٓذ یىیالصمیهٔؼتیدسیمزمتیدسىؽیچٔضّیرشیآتیچۀٌیسصیرضسگۀاتیدٓۀنیرۀٌیمۀای
سػٔذًیسػتیرٔ ضسٓٔم.ی

.7نتیجهگیري و پیشنهادهاي کاربردي
دصدّیقارذسدیهکؤمیدػت میرآۀذیآتیسسی
ی
یا یتاسٓویىیساؼ ِیسٓاهٔاتیسسیسگشیٓکی یا ی
ٓکی یا یػاصّیرذسهٔمی ٌیمییػ اهٌیسٓۀنی یۀا یػۀاصّیهٔۀضیرۀٌیدلٔۀلیػۀذمیسٍأۀتیالصمی
یا یػاصستیرٌیؿکاْیسهدامیگشسیٌیسػتی ٌی یا یمـميتیسصیسٓشسدستیػارْیىیػۀا یاسّی
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سػت.یسٓشسدستْی ٌیدسیمقالٌیرٌیآتیٍایسؿاسًی شدٓمیتوَایرش ۀْیسصیسٓۀنیسٓۀشسدستیىیمۀيسسدّی
تيستیآتٍایسسیسؿیباٍاتیممشصیقارذسدی شد.ی
ی
ٍؼیوذی ٌیمْی
رآذیسرػاتیدسؿتی ٌیآتیچٌیرٌیچؤنیىهؼٔیْیمودشیؿذًیسػت یػذمیتخلقیرۀٌیهۀاٍشی
مؤل اتیسٓنی یا یسػتی ٌیٍٔچیگيهٌیػارقِیتملٔاْیٓایتمقٔقْیدسیصمٔوِیتاسٓویىیساؼۀ ِی
سٓاهٔاتیهذسسهذ یلزسیهاچاسیؿذًیسهذیتایدػتیرٌیسهیمالیآثاسیمؤل ۀاتیدٓاۀشیرضهوۀذ یسمۀایرۀٌی
دلٔلیهذسؿینیتخلقیسٓنی اسیسسیٍمیآتیچواتیرذیسهدامیدسدًیسهذی ۀٌیرۀٌیخۀشأتیمۀْیتۀيستی
گ تی يسهذتیسٓنی یا یرشسّیدسهـديٓاتیهٌیتوَایم ٔذیهٔؼتیراکۀٌیراػۀثیمۀْیؿۀيدیتۀای
تليسیىیسًالعیهادسػیْیسصیتاسٓویىیساؼ ٌیسٓاهْیشٔذسی ووذ.ی
دسیسهیَایشٔـوَادیمْیؿيدیتایهَادٍاّیمؼئيلیرکيؿوذیتای یارْیمواػبیىیخامغ یموٌبۀ یرۀای
ػشسللیٍاّیىصسستیػايم یتمقٔقاتیىیسوۀاىسّیىیرۀایسػآۀتیسكۀيلیػارۀْیىیس ۀالقی
دسهـااٍْیرشسّیدسعیٍاّیتاسٓویسٓاهۀْیىیساؼۀ ِیسٓاهۀْیهيؿۀیٌیؿۀيدیىیدسیس یٔۀاسی
دسهـديٓاتیقشسسیگٔشد.ی
ی
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