
 

ىٍبرًاهِپژٍّش ًتقاديهَت يًاهةا سًا ٌّگيّايعلَمًا سًايٍهطالعاتفر ،پژٍّشگاُعلَمًا

751-7931،791پژٍّشي،سالّجدّن،شوارةاٍل،فرٍردييـًاهةعلويهاُ





 ریاضیاتتاریخ و فلسفۀ نقدي بر کتاب 

 
 حسياهیٌي


 چکیده

تۀۀاسٓویىیساؼۀۀ ِیمقالۀۀِیشۀۀٔؾیسىیرۀۀٌیرشسػۀۀْیممیۀۀيسّیػارۀۀْیىیػۀۀا یاسی یۀۀا یی
سٓنی یۀا یرۀٌیػوۀيستی یارٔیۀیلٔ ْیىیدسهـۀااٍْیسصیػۀيّییییییی.یس یلافیدسسدسٓاهٔات

دسیرشهامِیملۀي یىصسستیػاۀيم ییی.یسهیـاسستیدسهـااًیشٔامیهيسیرٌیچاپیسػٔذًیسػت
س یٔاسّیػٌیىسحذّیرشسّیتاسٓویسٓاهۀٔاتیىیساؼۀ ِیییتمقٔقاتیىیسواىسّیدىیدسعی

ٍایسسسئٌیؿذًیسمارۀایییٍآْیرشسّیآتیدسیهظشیگشسیٌیؿذًیسػتیىیػشسلل(یسٓاهٔات)ػامی
سٓنیحالیدسیرشهامِیمضريسی یا یدسػْی اكْیرۀشسّیسٓۀنیدىیدسعیشٔـۀوَادیهـۀذًییییی

سیىسقۀغییسٓمی ٌیسٓنی یۀا یدییدسیسٓنیمقالٌیهرنیسسسئِیسسسخاػاتیالصمیهـاتیدسدً.یسػت
سٓاصیػٌیموبؼذٓاشسػتیىیهيٓؼوذگاتیآتیٍٔچیهقـْیدسیتيلٔذیممیۀيسّی یۀا ییییتشخرٌ

 ٌیٓکْیسصیسليلی یا یػٔواًیسصیسىّیىٓکٔپۀذٓاّیساسػۀْیهيؿۀیٌیییییسهذ چواتیسٓ ایهکشدً
ٌییی.یؿذًیسػت ٍۀاّیسهدۀامیؿۀذًیمطاۀيىیىیمـۀریلیرۀشییییییییػالىًیرشیسٓۀنیحیۀْییتشخرۀ

ی.سؿیباٍاتیػارْیسشسىستیسػت
تاسٓویىیساؼ ِیسٓاهْ یتاسٓویسٓاهْ یساؼ ِیسٓاهۀْ یهقۀذیىیرشسػۀْییییی:ها کلیدواژه

ی.ػاصّی یا  ی یا یدسػْیدسهـااٍْ ی یا 
ی

 مقدمه.1

ٌییییییی ٍۀاّیتمقٔقۀْییییتاسٓویىیساؼ ِیسٓاهۀْیدسی وۀاسیتۀاسٓویىیساؼۀ ِیػاۀمیسصیخراۀٌیصمٔوۀ
ْیییسؿیٌیمٔات دسی.ی وۀذییسّیسػتی ٌیسصیدسٓچِیػايمیسهؼاهْیرٌیػايمیسٓاهْیىیًبٔؼْیهظۀشیمۀ

ٍاّیتمقٔقاتیدسیسٓنیسؿیٌیسسۀضىتیییميسدیتاسٓویىیساؼ ِیسٓاهٔاتیرآذیگ تی ٌیدػیاىسد
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تيسهۀۀذیمۀۀيسدیسػۀۀی ادُییتیدسسسّیسٍرٔۀۀتیسػۀۀتیمۀۀْ ۀۀٌیرۀۀشسّیميس ۀۀاتیىیسٔاؼۀۀيسایرۀۀشیآت
ْیی.یدسهاتیهٔضیقشسسیرأشدیسٓاهْ تيسهوۀذیسصیسٍاۀزسییییرخليفیدسهـديٓاتیسؿیِیسٓاهۀْیمۀ

ٌییی ٍۀاّیییآؿوآْیرایتاسٓویىیساؼ ِیآتیدٓذگاًیدسػیْیسصیػشؿتیىیًبٔؼۀتیرؤادٍۀایىیؿۀا 
دسػۀْییٍۀاّیدسهـۀااٍْ ییییسٓاهْیرٌیدػتیآىسهذ یرٌیٍرٔنیػببیسػتی ٌیدسیرٔـیشیهظام

رٔوْیؿذًییرایميهيعیتاسٓویىیساؼ ِیسٓاهْیدسیرشهامِیآميصؿْی اسؿواػْیسٓاهٔاتیشٔؾ
ی.سػت

تيسهذیىسخۀذیسٍرٔۀتیراؿۀذ یییییهااسؽیتاسٓویػامیسصیحٔثیدٓاشّیهٔضیرشسّیٍشی ـيسّیمْ
تيستیرایهااسؽیتاسٓویػامیدسیآتی ـيسیمٔضستیمـاس تیتاسٓخْیآتیسشٍوگیسسیدسییصٓشسیمْ
سصیٍرۀۀٔنیسىػۀۀتی ۀۀٌیهاۀۀاسؽی یۀۀارْیدسیی.یاۀۀمیهـۀۀاتیدسدگٔۀۀشّیىیشٔـۀۀشستیػیؿۀۀکل

ٍآآشستیرآذیرایػوآتیرٌیآثاسیدسهـروذستیرۀضس یییتاسٓخشٓاهٔاتیرشسّیتذسٓغیدسیدسهـااً
دسهـروذسهْی ٌیدسیصمۀاتیؿۀکيسآْیترۀذتیسػۀالمْیهقۀؾیییییی.یسٓشسهْیىیمؼاراتیهيؿیٌیؿيد

ميهۀيػْیسػۀتی ۀٌیییییساؼ ِیسٓاهۀْیهٔۀضیی.یرؼضسْٓیدسیسهیقالیىیشٔـشستیػايمیسٓ ای شدهذ
ساؼۀ ِیی.یسّیسػۀتییسمشىصًیرٌیؿکلیؿا ِیتمقٔقاتْیمدضسیدسسسّیسدرٔاتیتمقٔقۀْیگؼۀیشدًیی

ی.سىػتیٍاّیرؤادٓوْیسػتی ٌیسٓاهٔاتیرایآتیسىرٌیسٓاهْیدسیشْیشاػویرٌیششػؾ
سغمیػَمیترذتیسػالمْیىیدسهـروذستیسٓشسهْیدسیتاسٓویسٓاهٔات یمییػۀ اهٌیدسیهظۀامییییػاْ

ٔاۀْیدسی ـۀۀيسیمۀا یػۀذمیتيخۀۀٌیرۀٌیخآاۀاًیسٓۀۀنیدسعیدسییییییآمۀيصؽیىیتملۀٔالتیتکریی
ٍاّیدسهـديٓاتیىیػذمیهاۀاًیتخللۀْیرۀٌیتۀاسٓویسٓاهۀْیىیساؼۀ ِییییییییدٍْیدٓذگاًیؿکل

سٓاهْیراػثیؿذًیسػتیتایصراتیساسػْیدسیسٓنیحيصًیرایسقشیموارغیميسخٌیراؿذیىیهٌیتوَۀایی
هٔۀضیدسیدػۀیشعییییسّیدسهـااٍْیرٌیسىصیىیمواػبیٍاّیتشخرٌیٍاّیتیلٔ ْیراکٌی یا ی یا 

ی.موذستیهباؿذیدسهـديٓاتیىیػالقٌ
ی

 معرفی اثر.2

 یهيؿیِی ذٓدٌیسحرذّیآماۀْیىیممرذحؼۀنیرٔۀظتیصسدًییییتاسٓویىیساؼ ٌیسٓاهٔات یا ی
سػتیرایىٓشسػیاسّیممرذیچآچْیسقٔرْیىیتيػيیسهیـاسستیدسهـااًیشٔۀامیهۀيسیدسیػۀالیییی

ی232هؼۀخٌیىیتؼۀذسدیكۀ ماتیآتییییی3000ؿراسگاتیسٓنیسثشی.یرٌیچاپیسػٔذًیسػتی1392
 ۀٌیییسٓنیسثشیػالىًیرشیشٔـا یاسیىیمقذمٌیدسیٍ تیسللیتوظۀٔمیؿۀذًیسػۀتییی.یك مَاػت

ٍاّیؿراسؽیسػۀذسد یییدسهاتیدىسُیسػالمْ یسللیدىمیآتیرٌیدػیااًیسللیسىلیآتیرٌیسٓاهْ
سللیػيمیرٌیسٓاهٔاتیملشّیىیراراْ یسللیچَاسمیرٌیآغۀاصیسٓاهۀٔاتیٓيهۀاهْ یسلۀلییییی
شودمیرٌیمکیبیسػکوذسٌٓ یسللیؿـمیرٌیسىؽیخذٓذیسٓاهْیىیسلۀلیٍ ۀیمیرۀٌیموٌۀ ییییی
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ٍذسفی اْ یسٍذسفیآميصؿْیدسیسریذسیىیمؼائلیٍشیسللیؿاملیرٔاتیس.یهرادّیس یلاكذسسد
ی.ىیػؤسالتیتؼیْیدسیسهیَاّیآتیسػت

ی
 نقد شکلی اثر.3

ٌییدسیميسدیًشحیسىّیخاذیسثشیسٓنیهکیِیمو ْیرٌیچـمیمْ سّیسصیآثۀاسییی يسد ی ٌیٍٔچیهـۀاه
رایتيخۀٌیرۀٌییی.ی يسدیدسهاتیدىسُیسػالمْیدسیسهیخا یػکغیسىّیخاذیرٌیچـمیهرْیسٓاهْ
 یا یهٔضیرٌیآثاسیدسهـروذستیدىسُیسػالمْیس یلافیدسسد یسػۀی ادًیسصییی ٌیٓکیسللیسصیسٓن

 ٔ ٔۀتیی.یتيسهؼتیسٓۀذُیرؼۀٔاسی ۀيرْیراؿۀذیییییتليٓشیهؼوی ٌْیردایماهذًیسصیآتیدىسًیمْ
ٍایدس لی یا یٍمیرؼٔاسیهامواػبیسػت یرشسّیمثالیػکغیشۀاشٔشىعیسٓوۀذیهريهۀِیییییػکغ

ا ؼیشّیسهۀگیسصیآتیمؼاۀيمیییراسصّیسصیسٓنیهؼفیسػتیرٌیؿکاْی ٌیچٔضّیخضیمشرؼْی 
ی(.71:ی1392سحرذّیآماْ ی)هٔؼتی

قامیىیهيعیحشىفیسهیخا یؿذًیرشسّی یا یٍمیمواػبیهٔؼتیصٓشسیساقذیتاّیتیهٔثیسػتی
ٍاّیسٓاهْیدىسُیسػالمْی ٌیرٌیصراتیػشرۀْیٍؼۀیوذییییىیسٓنیهکیٌیراػثیؿذًیتایسػمیسػالٌ

ی(.4 ی2:یٍرات)دسػتیر شیهـذًیراؿذی
ْیسّیرشی یا یساقذیك مٌ  ۀٌیسصیس یلۀاسستیدسیمۀینیییییسّیمؼشسْیس یلاسستیسػت یدسحۀال
ٍدۀشّیٓۀاییی)ٍۀایییرشسّی یارْیدسیصمٔوِیتاسٓویمـخقیريدتیهيعیتاسٓو.یسػی ادًیؿذًیسػت

سّیرٌیهۀيعیتۀاسٓوییییسصیسٍرٔتی اكْیرش يسدسسیسػتیسمایدسی یا یگاًیٍٔچیسؿاسً(یمٔالدّ
سصیس یلۀاسستیسػۀی ادًیؿۀذًییییآهکٌیشٔـیشیگ یٌیؿذًیراؿذییىیگاًیرْ(9:یٍرات)هـذًیسػتی

ىیحیْیگاًیٓکیهيعیتاسٓویىسحذیرٌیسؿکالیمی اىتیهيؿۀیٌیؿۀذًیسػۀتیییی(ی2:یٍرات)سػتی
.یٓۀکیرۀاسیرۀٌیكۀيستیقیییی(ی4:یٍرۀاتی)رشسّیمثالیٍدشّیقرشّیٓکیراسیرٌیكيستیٍۀیقی

هيؿۀیٌیؿۀذًیسػۀت یگاٍرؼۀادلییییی(ی5:یٍرۀاتی)ىیراسیدٓاشیرٌیكۀيستیقرۀشّییی(ی19:یٍرات)
آهکٌیرٌیمۀٔالدّیرۀيدتیآتیسؿۀاسًیییییششسهیضیهيؿیٌیؿذًیسػتیرٍْاّیٍدشّیدسییمٔالدّیػال

دسگزؿیٌیسػی ادًیؿۀذًیسػۀتییی/میيلذ یىسات/یًيسیسصیمٔالدّ یصسدًیٍرٔن(.ی9:یٍرات)ؿيدی
ی.ؿيدی ٌیمؼريلیسقيیسصیٓکْیسصیسٓنیميسسدیىیآتیٍمیرٌیكيستیس یلاسٓاػی ادًیمْ

هۀامیی.یٍۀمیىخۀيدیهۀذسسدیییٍۀایىیسؿۀخافییییٍا یهقلیقيلیسىِٓیثاریْیدسیهااسؽیسػامْی یا 
 ۀٌیهۀامیسٓۀنیییییخالبیآت(ی9:ٍرات)انباط المیاه الخفیه یا ی:یٍایگاًیسٓشسهٔکیؿذًیسػتی یا 

 یا یدىراسدسٓکیك مٌیر شیؿذًیسػتی ٌیٓکباسسٓشسهٔکیسػتیىیٓکباسدٓاشهٔؼت یگۀاًیی
 یگاًیٍمیسٓشسهٔکی(205:یٍرات)«دسآمذّیرشیخبشیموٌ یشٔؾ»:یدسیگٔيمٌیگزسؿیٌیؿذًیسػت

 یگاًیهٌیسٓشسهٔکیؿۀذًیىیی(6:ٍرات)«سلی َٔم یا ی»:ٍمیدسیگٔيمٌیگزسؿیٌیؿذًیسػتؿذًیىی
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ٍایٍمییهقلیقيل(.ی206:ٍرات) یا یخامغیمباهْیسٓاهٔات:یهٌیدسیگٔيمٌیگزسؿیٌیؿذًیسػت
 یگاًیتۀيسسیاْیدسسهۀذیىیسٓشسهٔۀکیٍۀمییییی(9:ٍرات)رٌیٍرٔنیمويسل یگاًیٍٔچیػالمیْیهذسسهذی

ٍۀای يچۀکیؿۀذًیسػۀتیییییییاْیدسسهۀذیىیسهۀذسصُیقاۀمیآتییی یگۀاًیتۀيسسیی(110:یٍرات)سهذییؿذً
سلقا یسؿخافیهٔۀضیگۀاًییی(.ی222:ٍرات)سهذییىیگاًیتيسسیاْیدسسهذیىیريلذیؿذً(ی123:ٍرات)

:یٍرۀاتی)«یهلٔشسلذٓن»:ىیگاًیدسیگٔيمٌیآمذًیسػت(ی9:ٍرات)سخشسلراک:یسٓشسهٔکیؿذًیسػت
ْیسؿۀخاف ییكيستیالتۀٔنیسػۀامیی.یىیدسیراقْیميسسدیرْیٍٔچیػالمتیمـخلْیسػت(ی17
ىی(ی157:یٍرۀاتی)سهذیی یگاًیشاهيٓغیؿذً(205:یٍرات)سهذییٍایىیسما نیگاًیدسیمینیآمذًی یا 

:یٍرۀاتی)شۀاشٔشىعیسٓوۀذیی:یسهۀذییىیگاًیدىراسیشاهيٓغیؿذً(ی197:ٍرات)سهذییگاًیشاهيٓغیهـذً
هۀامیی:یسهۀذییىیسلبیۀٌیرش ۀْیسصیسػۀامْیغاۀيیشۀاهيٓغیؿۀذًیییییی(ی70 59:ٍرۀاتی)؛یسحرغ(58 38
یNeugebaverمۀۀيسشیؿۀۀَٔشیسٓاهۀۀٔاتیراػۀۀیاتیدسیشۀۀاهيٓغی(یNeugebauer)رۀۀائشییهيٓاۀۀٌ
ی(.85:ٍرات)ؿذًیسػتیهيؿیٌ

ىیرۀاسیی«یشوحیسكل»دسیٓکی يیٓکیراسی:یخرالتیسصیلماٍیهااسؿْیدسسسّیسٓشسدستْیٍؼیوذ
چؤنی»:ی؛یٓایسٓوکٌیسؼلیخراٌیسؿیباًیسػت(143:ٍرات)هيؿیٌیؿذًیسػت«یشوحیسكيل»دٓاشی
؛سغالىیچاشْیهٔضی(112:یٍرات)«ؿذیٍاّیدٓاشیرٔاتیمْیسشٍوگیتيسهؼتیتيػيیمْ....یسثباتْی

ىی»سسی«یىسهیضل»ىیٓای(ی106:یٍرات)«یرایًالق»سسیرٌیكيستی«یراًالق»:یدسی یا یىخيدیدسسد
ٍاّیرٔـیشیسصیسٓنییرشسّیخايگٔشّیسصیسًالِی المیسصیر شیمثال.یسهذیهيؿیٌ(ی132:یٍرات)«سهیضل

ذیگ تیسٓنیسػتی ٌی یا یساقۀذیٍشگيهۀٌیشٔيػۀیْییییچٌیرآیسمایآت. ؤمیسؿیباٍاتیششٍٔضیمْ
ی.رشسّیسػالم یسػامْیسؿخافیىیسما نیسػت

 

 نقد منابع اثر.4

دصدّیقارۀذسدیییشٔؾیسصیسٓشسدیٍشگيهٌیهقذّیرآذیگ تی ٌیسٓنیسثشیسسیسگۀشیهخۀيسٍٔمی یۀا ییی
دسهاتیدىسُیسػالمْیٍرٌییمٌالبیمشريىیرٌیسٓاهْ.یػاصّیرذسهٔمی ؤمیرآذیآتیسسیٓکی یا 

سهۀذ یرۀاقْیمٌالۀبیهٔۀضیرؼٔوۀٌیسصیسىّیدىیموبۀغییییییییسىّیك ماتیسٓویشهیْیرشدسؿیٌیؿۀذًیسصی
ی. ؤمیسهذی ٌیدسیسدسمٌیرایخضئٔاتیرٔـیشیرٌیسٓنیميسسدیسؿاسًیمْیسهاأؼْیتشخرٌیؿذً

 يیرٌی يیسصیسىّیىٓکٔپذٓاّیساسػْی پْیؿذًیسػت ی(یحدمی یا %ی10)سللیسىلیی-
ْی ٌیىٓکٔپذٓاّیساسػْی يدیموبؼْییرایسٓن  ووۀذگاتیییغٔشقارلیسًرٔواتیسػتیرایسٓنیحالی پۀ

ی.سهذی ٌیدسیسدسمٌیرٌیآتیسؿاسًی يسٍٔمی شدیسغالىیدٓاشّیهٔضیرشیآتیسسضىدً
تۀاسٓوییسصیسىّیسلۀيلیسىلیتۀایچَۀاسمی یۀا ییییی(یحدمی یۀا ی%ی65)سللیدىمیتایشودمیی-

 يیرٌی يیتشخرۀٌیؿۀذًییی(یDavid Burton)هيؿیٌیدٓيٓذیرشتيتی(ی216-4فی)سٓاهٔات
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مایسٓنیتشخرٌیهٔضیدسیرش ْیميسسدیهادسػتیسػتیىیرخۀؾیسصیمٌالۀبیالصمیهٔۀضیسصییییس.یسػت
تليٓشیسَشػتیسٓنی یا یرشسّیمقآؼٌیدسیشٔيػتی.ی یا یسكاْیدسیآتیحزفیؿذًیسػت

ی.آىسدًیؿذًیسػتی1
یرؤادیىیم أٍمیرؤادّیسٓاهۀٔاتیسصیسىّی یا ی(یحدمی یا %ی25)سللیؿـمیىیٍ یمیی-

سّیسصیرخـۀْیییسللیؿـمیتشخرٌ.یتشخرٌیؿذًیسػت(یHoward Eves)هيؿیِیٍاىسسدیسٓيصی
ىیسللیٍ یمیتشخرِیرخـْیسصیسللیهَمیسٓۀنیی(ی160-147فی)سصیسللیؿـمیسٓنی یا ی

سٓنیرخؾیهٔۀضیػۀالىًیرۀشیمـۀکالتْیدسیتشخرۀٌ یسهیخۀا ییییییی.یسػت(ی263-243فی) یا 
ی2تليٓشیسَشػتیسٓنی یۀا یرۀشسّیمقآؼۀٌیدسیشٔيػۀتییییی.یمواػبْیهٔضیرشسّیتشخرٌیهٔؼت

ی.ىسدًیؿذًیسػتآ
ٍا یمقذسسّیسصیتاسٓویسٓاهٔاتییتيخٌیرٌیػويستیسللیدسیػٌیسللیػيم یچَاسمیىیشودمیرْ

دىسُیسػالمْیرٌیسليلیسهاسٌیؿذًیسػتی ٌیسٓنیمٌالۀبیهٔۀضیرۀٌیهيرۀِی ۀيدیسصیمقۀاالتییییییی
سهۀذیىییی یا یماًیػايمیىیسويتی ٌیدسیك ماتیى یدسیدػیشعیٍؼۀیوذیرؼٔوۀٌی پۀْیؿۀذًیییی

ىیسلۀلیی(ی99-93:یٍرۀاتی)مٌالۀبیسلۀلیػۀيمیییی.یسضىدًیؿذًیسػۀتیٍایهٔضیسیسغالًْیرشیآت
ٌیی»دسراسُیتاسٓویخبۀشیدىسُیسػۀالمْیسصیمقالۀِیییی(133-132:یٍرات)چَاسمی دسی«یخبۀشیىیمقالۀ

هيؿیٌیؿذًی ٌیسلبیٌیمییػ اهٌی يدیسٓنیمقالٌیهٔضیرۀٌیهيرۀِی ۀيدیسصییییی یا یماًیػايمیىیسويت
:یٍرات)مٌالبیسللیشودمی.یسػتیسهیمالیؿذًدسهـوامٌیخَاتیسػالم«یخبشیىیمقاراٌ»مذ لی
 یۀا یمۀاًیییدسی«یٍوذػٌ»دسراسُیتاسٓویٍوذػٌیدسیترذتیسػالمْیسصیسىّیمقالِی(ی156-159

ٍۀایسصیىٓکٔپۀذٓاّییییدسیسلۀلیسىلیهٔۀضیترۀامْیرخۀؾیییی.یرؼٔوٌیهيؿیٌیؿذًیسػتػايمیىیسويت
ؿيد یسٓنیرخؾی پْی ۀيییی ٌیرٌی شخْیمشريىیمْی5-1خضیرخؾییسهذیرٌیساسػْی پْیؿذً

ی.سػت یا یماًیػايمیىیسويتیدسی«ی شخْ»صیمقالِیرٌی يیس
ػاصّیسسیمؼشسْی شدمیىیهـاتیدسدمی ٌیحیْیتشتٔبیمٌالبییس ويتی ٌیٍرِیموارغیسٓنی یا 

ىیػواىٓنیهٔضیىیحیْیمؼائلیآمذًیدسیسهیَاّیسليلیمخیافیهٔضیسصیسىّیآتی یارَۀاّیٓۀادییی
اّی یا یسسی ٌیتوَایؿۀاملییتيستیلٔؼتی يتاًیموارغیمز يسیدسیسهیَیسهذ یمْیؿذًیتشخرٌیؿذً

ٍاّیسكۀاْیدسیسٓۀنییییخایرٌیرؼذیموظيسیسصی یا یسصسٓن.یؿيدیدىراسًیرشسػْی شدیموبغیمْی17
حدمی یا یسصیسىّیسٓۀنیدى یۀا یتشخرۀٌیییی%ی90یٍاّیرشتيتیىیسٓيصیسػتی ٌیمقالٌ ی یا 
مییػ اهٌیهيٓؼوذگاتی یا یدسیسٓنیلٔؼتیتوَایرۀٌیٓکۀْیسصیموۀارغیسۀيقیٓؼوۀْییییییی.ؿذًیسػت
سهۀذ یسلبیۀٌیدسیمۀینی یۀا یٍۀٔچیییییییهيؿیٌیدٓيٓذیرشتيتیسؿۀاسًی ۀشدًییتاسٓویسٓاهٔاتی یا ی

رؤۀادیىییسسخاػْیرٌیسٓنی یا یىیك ماتیآتیىخيدیهذسسدیىیرایهَآۀتیتیػۀفیرۀٌی یۀا ییییی
هيؿیِیٍاىسسدیسٓيصی ٌیسرؼْیسصی یا یسصیآتیتشخرٌیؿذًیسػتیهٌییم أٍمیرؤادّیسٓاهٔات

 ۀٌیییهيٓؼوذگاتی یۀا یرۀشسّیآتیی.یسّیهـذًیسػتیدسیمینیىیهٌیدسیسَشػتیموارغیٍٔچیسؿاسً
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ٍۀایییگۀاًیدسیمۀینیرۀٌیآتییییػذمیسػآتیسكيلیسسخاعیسسیتکرٔلی شدًیراؿوذ یدىیموبغی ٌیٍٔچ
میدسیلٔؼتی يتۀاًیموۀارغیآ ۀشی یۀا یییییسسیٍی17ىیی16سسخاعیدسدًیهـذًیٓؼوْیموارغیؿراسُی

ٍۀایدسیموۀارغیآ ۀشی یۀا یهٔؼۀت یییییییسلبیٌیسسخاػاتْیٍمیىخيدیدسسدی ٌیمشخغیآت.یسهذیآىسدً
چؤنیىهؼْیدسسد مـۀخقیهٔؼۀتی ۀٌیییی(ی12:یٍرات)سصی اؿاهْییسػالِیممٌٌٔٔسسخاعیرٌی

رشسّیسٓنیسسخاعیچٌی یارْیريدًیسػتی ۀٌیهيٓؼۀوذگاتیییی28موظيسیىٓکٔپذٓاّیساسػْیسصف
ٍۀاّیییسهذ یسمایرشسّیسًالعیدسراسُیچۀاپییسسیرذىتیٍٔچیتطٔٔشیىتيهٔمْی پْی شدًیػٔواًیآتیهٔض

-377یقشرۀاهْ فی)تيستیرٌیسثشیسسؿروذیسريسلقاػۀمیقشرۀاهْیسخۀيعی ۀشدییییییمْیرسالۀ محیطیۀ
ٍوذػۀۀٌیسقأذػۀۀْیىی»ىیسسخۀۀاعیرۀۀٌی(ی189:یٍرۀۀات)سسخۀۀاعیرۀۀٌیرۀۀاس شیدسیشۀۀاهيٓغی(.378

سهذیىیسلبیٌیسػمیدسػۀتی یۀا ییییدسیلٔؼتیموارغیهٔامذً(ی195:یٍرات)«یگرًٍبرگهاسقأذػْی
ی.سػتیگريٌبرگ یهيؿیِیماسىٓنیٍاّیسقأذػْیىیهاسقأذػْیٍوذػٌس ٔشی
تيستیگ تی ٌیتقشٓباًیترامیمٌالبی یا یساقذیسسخاػاتیالصمیسػت یسماخالۀبیآتیسػۀتییییمْ

رش ۀْییسهۀذی ۀٌیحیۀْیییییخۀایسػۀاهذًیییرشدسسّیسصیموۀارغی ۀاسیسسیرۀٌیآتیییی ٌیهيٓؼوذگاتیدسی پْ
سهۀذ سٓنیسسخاػۀاتیمؼۀذىدیٍرۀاتیسسخاػۀاتیییییییسسخاػاتیموۀارغیسكۀاْیسسیهٔۀضی پۀْی ۀشدًییییی

سمایحیْیسٓنی اسیٍمیدسػۀتیی.یسػتی یا یماًیػايمیىیسويتىٓکٔپذٓاّیساسػْیٓایمقاالتی
سؿیباًیىیكمٔحیآتی(ی8:یٍرات)«ی391:ی1964 شخْ ی»سهدامیهـذًیسػت یرشسّیمثالیسسخاعی

سسی(ی9:یٍرۀاتی)«ی392ىی391:یٍرۀاتی»یْیدسیسدسمٌیسسخۀاعییسػت یىیح«ی391:ی1365قشراهْ ی»
سهذی ٌیآتیهٔضیدسیٓکیسؿیباًیمکشسیرٌیخاّیسسخاعیرٌیقشرۀاهْیرۀٌیسسخۀاعیرۀٌی شخۀْیییییییآىسدً

گيهٌیسؿیباٍاتیسسخۀاعیییرشسهأضیسٓنیٍاّیىسقؼاًیتیػفیٓکْیدٓاشیسصیهريهٌ.یتبذٓلیؿذًیسػت
«N. Bourbaki, 1993: 21&22سػتییسهباىیسلرٔاًقيلْیسصی یا ییدسیشآاتیهقل(ی9:یٍرات)«ی

سٓنیسؿیباًیسٓۀنیػۀؤسلیسسیمٌۀشحیییی.یراؿذ«22 21:ی1373 شخْ ی» ٌیدسیسكلیرآذیسسخاعیرٌی
سهذیچايهٌیت اىتییسهذ یٓایسگشی يسهذًی وذی ٌیآٓایىٓشسػیاسیممیشمیٍشگضی یا یسسی يسهذًیمْ

سٓنیحالیتيقۀغیییرا.یسهذیدسهؼیٌیريسرا ْیهرْیسكيلیسٓاهْ یا ی شخْیسسیرای یا یمؼشىفی
سىدی ٌیٍش ؼْیىیهٌیتوَایىٓشسػیاس یت اىتیسخشیسسصّیىیساسسرْیسسیرذسهۀذ یسمۀایمؼاۀيمیییییمْ

سسخاعیدسدًیؿۀذًیی«ی145:ی1949ساسسرْ ی»هٔؼتیچشسیرشسّیسسخاعیرٌیمٌابْیسصیسخشیسسصّیرٌی
ی.سخشیسسصّیراؿذیخامغیسلؼايمسػت یدسیحالٔکٌیسسخاعیرآذیرٌی یا ی

ی
 نقد محتوایی اثر.5

حالی ٌیمـخقیؿذیرخؾیرضسگْیسصیسٓنی یا یتشخرِیدىیسثشیدٓاشیىیهقلیسصیىٓکٔپۀذٓایی
ماهۀذیهقۀذییییچٌیرشسّیهقذیممیيسْٓیراقْیمْیسػت یآتی یا یماًیػايمیىیسويتىیػٌیمقالٌیسصی

ػذمیآؿوآْیهيٓؼوذگاتیرای.یچايهاْیسهیخا یمٌالبیرشسّیتشخرٌیىی ٔ ٔتیتشخرٌیسػت
سػتیتایهقلیىیتشخرِی يیرٌی يیػباسستیهٔضیتيأمیرایتاسٓویىیساؼ ِیسٓاهْیراػثیؿذًی
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 يؿمیتایػۀذمیسٍأۀتییییدسیسدسمٌیرایسؿاسًیرٌیٍشیسلاْیسصی یا یمْ.یسؿیباٍاتیسشسىستیراؿذ
هيٓؼوذگات یسگشچٌیدسیىسقغیمیشخمیٍؼیوذ یسسیرایر شیچوذیهريهٌیسصیسٓنیسؿیباٍاتیدسیٍۀشیی

ی.سللیهـاتیدٍٔم
ی
 فارسيبرداريازٍيکیپديايکپي.5-7

 ٌیمٌالبیىٓکٔپذٓایػريمۀاًیییسٓن.یسللیسىلیرشیسػاعیىٓکٔپذٓاّیساسػْیهيؿیٌیؿذًیسػت
ْییی راؿۀوذیرۀشییییهٌیتوَایساقذیموبغیػارْیٍؼیوذیراکٌیسغابیآمٔخیٌیرایمٌالبیهادسػۀتیهٔۀضیمۀ

دسیسدسمٌیهااسهذًیقلذیآتیهذسسدی ۀٌیٍرۀِیسٓۀشسدستیسۀشسىستیػارۀْیییییی.ی ؼْیشيؿٔذًیهٔؼت
 وذ ی ٌیسصیحيكاِیسٓنیمقالٌی اسجیسػتیىیٍۀشیسهؼۀاتیممققۀْییییمٌالبیىٓکٔپذٓایسسیر شی

ٍۀایسسیدسٓارۀذ یراکۀٌیییییتيسهذیرایمشسخؼٌیرۀٌیموۀارغیميثۀ یتۀاسٓویػاۀمیدىسُیسػۀالمْیآتیییییییمْ
 يسٍذیهـاتیدٍذی ٌیچايهٌیٍرٔنی اسیهٔضیدسػتیسهدامیهـۀذًیسػۀتیىیسغالًۀْیرۀشییییییمْ

ی.مٌالبیػؼتیىٓکٔپذٓایسسضىدًیؿذًیسػت
ؿذیدسیسهیخا ییٌالبیآمذًیدسیىٓکٔپذٓایخوبِیسًالػاتیػريمْیدسسدمْ ٌیمیرایتيخٌیرٌیسٓن

مٌالبیسصیآتیدقتیؿيدتایحذسقلیمٌالبیمَمیىیمشتبيیرایتۀاسٓویسٓاهۀٔاتیرۀشسّی یۀا ییییی
ٍۀایییٍاّیسللیسىلیمٌالبیمشريىیرٌیصهذگٔوامٌیسهیخا یگشدد یسمایمییػ اهٌیدسیرٔـیشیرخؾ

اسٓویسٓاهٔاتْیغابٌیدسسد یرشسّیمثۀالیدسییىیآثاسیغٔشیػارْیىیآثاسیغٔشیسٓاهْیرشیمٌالبیت
 یسثشی المْی يسخۀٌ یسؿۀاسًیؿۀذًیسػۀتیییییتدشٓذسالػیقادرخؾیمشريىیرٌیًيػْیدىیراسیرٌی

ْی الرسالۀ الشااییه ناا الشای یا      ىلْیهامْیسصیسثشیسسصؿروذیسىیدسیصمٔوِیسكلیتيسصّیٓؼوۀ
ٍۀاّییی  یۀای»رذىتیٍٔچیتيهٔمْیگ یٌیؿذًیسػتی ۀٌیی.یرشدًیهـذًیسػتالخطوط المتوازیه

 یسمایرآذیرذسهٔمی ٌیًيػۀْیسقۀيیٓۀکیییی(18:یٍرات)«یمثاثاتیسىیرٌیسشسهؼيّیتشخرٌیگشدٓذ
سػۀتیییی ـفیسلقواعیػنیسػشسسیؿکلیسلقٌاعسػالٌیرؼٔاسیمَمیدسیمثاثاتیدسسدیىیآتیسػالِی

 ٌیحیْیسػمیآتیٍمیدسیسٓنی یا یتاسٓویسٓاهْیهٔامذًیسػت یسمایدسیػيمی یارْیرٌیهۀامیی
 ٌیسىیسكۀالًیییدسحالْ(ی19:یٍرات)خٌیهلٔشیًيػْیهؼبتیدسدًیؿذًیرٌی يسیخامغیسلمؼا 

ی.سثشّیرٌیسٓنیهامیهذسسد
دسراسُیرٔشىهْیهٔضیسىهاعیرٌیٍرٔنیرذّیسػت یهيؿیٌیؿذًی ٌیممليلیشۀظىٍؾیرٔشىهۀْییی

سىیسػت یرآذیمیز شیؿيمی ٌیرٔشىهْی یارْیرۀٌیی(ی6:یٍرات)«یٍوذؿواػْ»دسراسُیٍوذ ی یا ی
سػت یخالۀبیسٓۀنییییتمق یمالاَوذ یا یسىیدسیصمٔوِیٍوذؿواػْییهذسسد یهامیٍوذؿواػْهامی

سهۀذی ۀٌییییسمایچيتیهيؿیٌ.یدسیٍرٔنیك مٌیسصی یا یآمذًیسػتیتمقٔ یمالاَوذ ٌیهامی یا ی
سّیرٌیسٓۀنی ۀٌیسٓۀنیػۀشصمٔنی ۀذسمیییییییىلْیسؿاسً«ی...دسراسُیسىهاعیسٓنیػشصمٔن»سٓنی یا ی
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یتمقٔۀ یمالاَوۀذییوذؿواػْیرآذیٍرٔنیسهذی ٌیآتیسثشیٍیسهذیمیيخٌیهـذًیػشصمٔنیسػتیهکشدً
ی.راؿذ

ْیییییمـخقیهٔؼتیچشسیسٓنیچوذیسٓاهْ دسهۀاتیدىسُیسػۀالمْییییدستیرۀشسّیآؿۀوآْیرۀایسٓاهۀ
دسهاتیرضسگْیچيتیثارتیرنیقشً یسريهلشیػشسق یسريػَلییسهذیىیسثشّیسصیسٓاهْیسهیخا یؿذً

اّیسٓنیػؤسلیٍیسلبیٌیٓکْیسصیشاػو.ی يٍْ یماٍاهْ یهؼيّیىیسرنیٍٔثمیدسیسٓنی یا یهٔؼت
سٓۀنیمٌاۀبیسسییی.یػذمیسًالعیهيٓؼوذگاتی یا یسصیتۀاسٓویسٓاهۀٔاتیدىسُیسػۀالمْیسػۀتیییی

 ۀٌیحیۀْیهۀامیییییٍۀایرۀٌیدلٔۀلیآتییییآت.یتيستیرٌیىهيحیسصیدىیسؿیباًیػدٔبیآهۀاتیدسهؼۀتیییمْ
سىیسصییؿۀشحیسكۀيلییدستیرضس یدىسُیسػالمْی ۀٌیییسٓاهْیسريسلؼباعیسولیرنیحاتمیهٔشٓضّ

ّی»مَریشٓنیآثاسیسٓاهْیدىسُیسػالمْیسػتیهـؤذًیريدهذ یهۀامیسىیسسیدسیمۀینیرۀٌیییی «یتبشٓۀض
؛یىیهامیتشخرِی یۀا یی(8:یٍرات)سهذییدسهؼیٌ«یگشخْ»سهذ؛ی شخْیسسییتطٔٔشیدسدً(ی157:یٍرات)

ْیی»سسییمخشىًۀاتیمـَيسیآشيليهٔيعیدسیدىسُیسػالمْیٓؼوْی ٌی«یقٌۀيعیمخشىًۀ سهۀذیییهيؿۀی
ستیميسسدیرؼٔاسّیمـارٌیسٓنیميسسدیر شی شد ی ۀٌیراػۀثیسًالۀِی ۀالمیییییتيیمْ(.ی157:یٍرات)
ی.ؿيدیمْ

ؿۀراسیصهۀذگْییییىسهحیسػتی ٌیرشسّیٓکی یۀا یتۀاسٓویػاۀمیچۀٌیسهۀذسصًیكۀمتیػۀالییییییی
ٍایسصیىٓکٔپذٓایدقۀتیالصمیییدسهـروذستیدسسسّیسٍرٔتیسػت یىلْیهيٓؼوذگاتیدسی پْیتاسٓو

ىیػالی(ی2فی)«یٍۀیقی18» يسسصمْیسهذیىیدسیهیٔدٌیػالیتيلذیممرذیرنیميػْییسسیهکشدً
هيؿۀیٌیؿۀذًیسػۀتی ۀٌیرآۀذیرۀٌیتشتٔۀبیییییییی(ی4:یٍرۀاتی)«یٍۀیقی41»مش یسريػؼٔذیػدضّی

«یهٔرِیقۀشتیدىمیٍۀۀیی»ٍدشّیقرشّیراؿذ؛یىیسلبیٌیسري املیهٌیدسیی414ٍدشّیقرشّیىی185
ًيسیىسهۀحیسػۀتییییٍرٔن.صٓؼیٌیسػتیراکٌیدسیهٔرِیدىمیقشتیػيمیٍدشّیمْ(ی94:یٍرات)

ٍایىیمقۀادٓشیچقۀذسیمَۀمیییییا یسسخغیرٌیتاسٓویسٓاهٔاتیدقتیدسیميسدیسهذسصً ٌیدسیٓکی ی
ی19733سهذی ٌیدسػۀتیآتیییهيؿیٌ(ی6:یٍرات)میشیی197393سػت یسمایهيٓؼوذگاتیٍشیمٔلیسسی

ىیمقذسسیػۀٔويعیٓۀکییی(ی12:یٍرات)دسخٌیی160میشیسػت؛یىیخٔبیٓکیدسخٌیسسیػٔويعی
ی(.11:یٍرات)ذیسهیهيؿیٌی09174رشسرشیی090174خاّییدسخٌیسسیٍمیرٌ

سسػیْیسٓشسدستیسٓنیسللیسصیسٓنی یا ی ٌیتکشسسیسؿۀیباٍاتیىٓکٔپۀذٓاّیساسػۀْیسػۀتییییییرٌ
سّیخذسگاهٌیهيؿت یىیچيتیٍذفیسٓنیمقالٌییتيستیآتیسسیدسیمقالٌیقذسیصٓادیٍؼیوذی ٌیمْیآت

ْی .ی وۀٔمییهقذی یا یمضريسیسػتیىیهٌیهقذیمقاالتیىٓکٔپذٓاّیساسػْ یسصیسٓنیرخؾیػبيسیمۀ
ْییییییٌیششسؿیباً یسمایسٓن دسهۀاتیدىسُیسػۀالمْییییتشٓنیرخؾی یا  یسلۀاْیسػۀتی ۀٌیرۀٌیسٓاهۀ

ی.رشسهأضّیسػتی ٌیهبآذیسصیآتیرٌیػادگْیگزؿتیس یلافیدسسد یهکیِیتیػف
ی
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رشتيت یسمایمـخقیهٔؼۀتیییتاسٓویسٓاهٔاتسّیسػتیسصی یا ییسليلیدىمیتایشودمیتشخرٌ
توَایچَاسیسللیسریۀذسْٓیسصیسٓۀنی یۀا یتشخرۀٌیؿۀذًیسػۀتیىیسشسصٍۀاّیرۀضس یىییییییییییچشس

چۀۀشسیهيٓؼۀۀوذً ٓایرۀۀٌیػبۀۀاستیرَیۀۀشیییی.یسهۀۀذیتیثٔشگۀۀزسسیتۀۀاسٓویسٓاهۀۀْیحۀۀزفیؿۀۀذًییی
دسهاتیرضسگْیچيتیسٔبيهاچْ ید ۀاست یشاػۀکال یرشهۀيلْ یالشۀالع یسشمۀا یییییییمیشخم سٓاهْ

گزسؿیٌیسػتیىیحیْیدسیحۀيصُیییسىٓاش یگاىع یٍٔابشتیىی اهیيسیسسیسصیتاسٓویسٓاهْی واس
سٓاهٔاتیٓيهاهْیهٔضی ٌیرٌیقؼریْیسصیآتیششدس یٌ رخؾیمَمیدٓاۀشّیسصیآتیٓؼوۀْیرخۀؾیییی

آٓایگراتیهکشدًیسػتیرۀایحۀزفییی.یمشريىیرٌیمقاًغیمخشىًْیىیحؼارشسیحزفی شدًیسػت
ٍاّیمَرْیسصیتاسٓویسٓاهٔاتیمثلیتاسٓویهظشِٓیسػذسد یتاسٓویسحیرۀاالتیىیترۀامْییییرخؾ
اسٓویسٓاهْیشغیسصیسهؼاهغ یتليٓشّیهاققیىیمؼۀيجیسصیتۀاسٓویتمۀيالتییییٍاّیتی ـف

تيسهؼتیرایهيؿینیمقذمۀٌیىیٓاددسؿۀیْیییی وذ یآٓایحذسقلیهرْیسٓنیدسهؾیرٌی يسهوذًیسسسئٌیمْ
 ۀٌیسٓۀنیییی يتاًیىیمخیلشیدسهـديٓاتیسسی ٌیقشسسیسػتی يسهوذُیسٓنی یۀا یراؿۀوذیسصیسٓۀنییی

لافیدسسدیآگاًیػاصد؟یمؼايمیهٔؼتیچۀشسیی یا یسقيیرٌیرخؾیسریذسْٓیتاسٓویسٓاهْیس ی
 ٌیراییٍاّیهخؼیٔنیششدس یٌیؿذًیسػت یدسحالْیٍاّیؿراسؽیدسیترذتیسٓنیٍرٌیرٌیدػیااً

تيخٌیرٌیرخؾیؿـمیىیٍ یمی یا یدسیميسدیهظامیروذسؿیْ یر شیتاسٓویتمۀيلیٍوذػۀٌیىییی
حیْی.یٍاّیهاسقأذػْیرشسّیسػآتیحذسقلیسستباىیميهيػْیرؼٔاسیالصمیريدی ـفیٍوذػٌ
ٍاّیشٔـوَادّیهاققیىیهامواػبیرشهامِیملۀي یىصسستیػاۀيمیتمقٔقۀاتیىیییییدسیػشسلل

ٍۀاّیییسواىسّیرشسّیدسعیتاسٓویسٓاهْیهٔضیگؼیشُیميهيػاتیسصیسٓۀنیممۀذىدُیدػۀیااًییی
خَۀتیسًۀالعییی.یرؼۀٔاسیسشسستۀشیسػۀتییییسقأذعؿراسؽیىیسًالػاتیمخیلشیدسراسُیسكيلی

:یدّیرشسّیتاسٓویسٓاهٔاتیسصیسٓنیقشسسهۀذیٍایٓپٔـوَای يسهوذگاتیرآذیر شیؿيدی ٌیػشسلل
ٌیییی ٍۀاّیسقأذػۀْیىیغٔشسقأذػۀْ یییییآؿواػاصّیرایتاسٓویسٓاهۀٔاتیقۀذٓمیىیخذٓۀذ یٍوذػۀ

ٍا یسحیرال یموٌ یسٓاهْ یتيشيليطّیىیغٔشً ییػذدّ یحؼا  یخبش یمدريػٌیٍایٌٓیدػیااً
ی.ْػَمیرضس یسقأذع یسسؿرٔذع د است  اهیيس یٍٔابشت یسسػل یگيدلیىػاراّیسػالم

 یا یرشتيتی یا یم لاْیدسیتاسٓویسٓاهٔاتیسػتی ٌیرشیموارغیسشسىستیتمقٔقاتْیسػۀیيسسیی
ٍشیسللیسٓنی یا یؿاملیسًالػاتیتاسٓخْیمواػبیرایتيهٔماتیسٓاهۀْیم لۀلییی.یسػت

ٍۀاّیؿۀراسؽیىیسهۀذ ْیسصیییییآتیسػت یسمایدسیسٓنی یا یمیشخمیدسیٍرۀاتیمۀيسسدیدػۀیااًییی
سٓاهْیسسیحزفی شدًیىیسٓنیراػۀثیؿۀذًیتۀایٍۀمیییییسٓاهٔاتیٓيهاهْیهٔضیرؼٔاسّیسصیهکاتی

ٍۀاّیكۀشساًیتۀاسٓخْیرۀٌیمٌالۀبییییییی الیدسیشٔيػیاْیمٌالبیسٓدادیؿيدیىیٍمیهؼبتیدسدً
رۀٌیدلٔۀلیحۀزفیییی(ی151-150:یٍرات)ی5-3-3رشسّیمثالیدسیرخؾی.یسٓاهْیهامیيسصتیراؿذ
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سیمقذسسیصٓادّیسصیمٌالبی یا یسكاْیسقيیتؼذسدّیتکشسسیرَٔۀيدًیرۀاقْیماهۀذًیسػۀتیىیدیییی
ی.هیٔدٌیدسی ریشیسصیٓکیك مٌیػٌیراسیتؼشٓفیقؤِیسػاػْیحؼا یر شیؿذًیسػت

میشخمیرایسكٌالحاتیػارۀْیىیسكۀٌالحاتییی-تشخرِیل ظْیدسی واسیػذمیآؿوآْیهيٓؼوذً
تاسٓویسٓاهْیراػثیؿذًیسػتیتایتشخرٌیدسسسّیسؿیباٍاتیسشسىستیراؿذیىیمؼواّیخرالتی

ی: ؤمیتؼذسدّیسصیسٓنیميسسدیسؿاسًیمْیدسیسدسمٌیرٌ.یهٔضیرٌی يرْیمویقلیهـذًیراؿذ
ػذمیآؿوآْیهيٓؼوذًیرایسكٌالحاتیتاسٓخْیىیسكٌالحاتیػارْیراػثیؿذًیسػتی ٌیی-

تۀيستیدسیتشخرۀِییییسىجیسٓنیػذمیآؿوآْیسسیمْ.یسىیرٔـیشیسػامْی افیسسیغايیتشخرٌی وذ
ش ؼۀْیی یٍ(58:یٍرات)دسهؼتی«یماىسسءیسلٌبٔؼٌ»سسػٌيیرٌیی(Metaphysics) یا یمیاسٔضٓک

دسهۀذی ۀٌیهۀامیسٓۀنی یۀا ییییییی ٌیرایتاسٓویػامیٓایتاسٓویساؼ ٌیقذسّیآؿوآْیدسؿیٌیراؿذیمْ
ٌییسسػٌيیدسیصراتیساسػْی ٌیسصیهامیػشرْیآتیس ۀزیؿۀذً یی سٓۀنیسؿۀیباًییی.یسػۀتیمارؼۀذیسلٌبٔؼۀ

دٍذی ٌی ؼْیقلذیدسؿیٌیسػتی ٌی یۀارْیدسیتۀاسٓویىیساؼۀ ِیسٓاهۀْییییییساحؾیهـاتیمْ
سكٌالحیماىسسءیسلٌبٔؼٌیٓؼوْیسميسیسشسًبٔؼْیىیمارؼذیسلٌبٔؼۀٌییرويٓؼذی ٌیٍويصیت اىتیدىی

ی.دسهذی ٌیهامیرخـْیسصیساؼ ٌیسػتیسسیهرْ
رؼۀذٍایی»سّیسصی یا یسكاْیسسیرٌیسٓنیؿکلیتشخرٌی شدًیسػۀتی ۀٌییییمیشخمیٍرچؤنیخراٌ

سىی(ی54:یٍرۀاتی)«یرٌیغش یمویقلی شدهذ«یسلردؼت»مؼاراهاتیسٓنیدػیااًیسسیرایهامیػدٔبی
ْیییسگشی ریشٓن هۀامیٓۀکیدػۀیااًیییییAlmagestدسهؼۀتی ۀٌییییآؿوآْیرایتاسٓویػامیدسؿۀتیمۀ

ؿراسؽیهٔؼتیراکٌیهامیٓکی یا یسػت یمَریشٓنی یا یهديمْیشٔؾیسصیسهقال یػارۀْیی
هامٔۀذًیییمدؼٌٍْاّیٓيهاهْیىیسػالمْی ٌیدسیساسػْیىیػشرْیهٌیسلردؼتیراکٌییدسیترذت

ىیىٓشسػۀیاسی یۀا یحیۀْیییییسلبیٌیسٓنیخوذستیٍۀمیػدٔۀبیهٔؼۀتیصٓۀشسیمیشخرۀاتییییی.یؿيدیمْ
ؿواػۀوذ یىیرۀٌیٍرۀٔنیییییٓؼوْی ايدٓيعیرٌارٔيعیسسیهٔضیرٌیدسػیْیهرْیمدؼٌْهيٓؼوذُی

ٌیی سهۀذیىیییدلٔلیسؿیباٍاًیػکغیسىیسسیصٓشیمٌابیمشريىیرٌیرٌارٔيع یشادؿاًیٓيهۀاهْ یگزسؿۀی
ی(.140:یٍرات)سهذییهيؿیٌ«ی الدٓذع» ايدٓيعیسسیٍمی

 یارخاهِیػظٔمی»ظٔمیسػکوذسٌٓیكمٔحیسػتیىیهٌیرآذیرٌیمیشخمیمیز شیؿذی ٌی یارخاهِیػ
؛یسٓاهٔاتیسػکوذسسهْیدسػتیسػۀتیهۀٌیسٓاهۀٔاتیسػۀکوذسٌٓییییی(141:یٍرات)«یسػکوذسّ

ٌی(ی162:یٍرات) .یىیسػمیدسهـروذیرضس یٓيهاهْیٍشىتیسػکوذسسهْیسػتیهٌیٍشىتیسػۀکوذسٓ
شیتيستیلٔؼیْیًۀيالهْیسصیسٓۀنیسغۀالىیسسسئۀٌیهرۀيد یسمۀایرۀٌیٓۀکیهريهۀِیىسهۀحیدٓاۀییییییییییییمْ

:یٍرۀاتی)هيؿیٌیسػۀتیی«ی وؼیاهیٔويشل» ومی ٌیمیشخمیؿَشیمؼشىفیقؼٌوٌؤٌیسسییرؼوذٍرْ
165.) 
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ٍاّیسؿیباًیسهیخا یؿذًیرشسّیرؼوْی اراتیراػثیؿذًیسػتیتای يسهوذًیدسیسٓۀنیییمؼادل-
سکۀشّیییتيسهذی وذًیسسیرٌیلبیٍشیسهؼاتیكۀاحبییسىیؿيدی ٌیمْی یا یرایميسسدیػدٔبْیسىرٌ

هٔذی ٌیدػیااًیچاپیتيػيیٓيٍاهغیگيتوبش یىیدسیقۀشتیشۀاهضدٍمیییؿآذیؿرایرذس.یروـاهذ
سسؿۀرٔذعیسهَۀاسیدسؿۀتی ۀٌیسىییییی»مٔالدّیس یشسعیؿذًیسػت یسمایمیشخمیهيؿیٌیسػتی ٌی

ْییچاپسسیرشسّیهخؼیٔنیراسی[یدػیاىسدٍاّیسٓاهْ]ٍاییآت (ی166:یٍرۀاتی)سػۀتیی«ی ۀشدًییمۀ
رۀٌیمؼوۀْیییPublishingدسهؼیٌیسػتی ۀٌیسكۀٌالحیییسلبیٌیمـکلیسصیسٓوداػتی ٌیمیشخمیهرْ

ی.مویـشی شدتیسػتیرخليفیىقیْیدسراسًیقشتیػيمیشٔؾیسصیمٔالدیراؿذ
 اتباتیهؼویملشّیٍمیٓکْیسصیميسسدّیسػتی ٌی يسهوذًیهخؼیٔنیراسیدسیسٓنی یا یرایآتی

سسی ٌیرٌیمؼوْی اتبیسػت یمؼايمیهٔؼتیچشسیرۀٌییscribeؿيد یصٓشسیمیشخمی ارِییميسخٌیمْ
گشدسهذًیسػتیىیسكالًیرٌیسٓنیهکیٌیتيخٌیهکشدًی ۀٌیملۀشٓاتیییرش(ی63:یٍرات)«ی اتبیهؼو»

ی.سهذی يیهؼویهذسؿیٌ
ؿواػوذیىلْی ؼْیخۀضیمیۀشخمیممیۀشمیسصیسمۀضیآتییییییمدريػِیقيسهٔنیحريسسرْیسسیٍرٌیمْ

سمۀضیقۀيسهٔنیشادؿۀاًیییی»سسیرٌییthe code of laws of King Hammurabiسٓـاتآگاٍْیهذسسد ی
ٌییصٓشسیهرْ(99:یٍرات)تشخرٌی شدًیسػتی«یحريسسرْ خۀایهۀٌیرۀٌیییییسٓۀنییcodeدسهؼیٌیسػتی ۀ

ی.مؼواّیسمضیراکٌیرٌیمؼواّیمدريػِیقيسهٔنیسػت
گٔشّیػآٌیسػۀی ادًییی يسهوذُی یا یمرکنیسػتیسکشی وذیتالغیسصیؿاگشدسهؾیرشسّیسهذسصً

سسیدسیمؼیلِیمشريىیرٌیسهذسصُیٍشمیتيػيیتالغی ٌییStaff شدًیسػت یصٓشسیمیشخمی ارِییمْ
ذیىیدسیسٓودایرٌیمؼوْیؿا قیسػۀت یٓۀکیرۀاسیرۀٌیؿۀاگشدیىیٓکبۀاسیرۀٌییییییییرٌیمؼواّیتٔشیراو

-110:یٍرۀاتی)«یسۀيتیرۀيدییی6قذی اسموذؽی» اسموذیتشخرٌی شدًیسػتییىیگ یٌیسػتی ٌی
ی(.111

ٓۀکیليرٔۀاییی»ليرٔاّیسٓؼیادًیسصیشـتیرٌیدٓيسسیسصیس یشسػاتیمیشخمیسػت؛یدسیسٓنیمؼیلٌی ٌی
هقٌِیراالْٓیشغیسصیػش يسدتیرایساكۀاِیی.یٓمدسس(یسٓؼیادًیسصیشـتیرٌیدٓيسس)ی0؛30رٌیًيلی

ْیی(یسصیدٓۀيسسی)تشٓنیسهیَاّیآتییسّیشآٔنیرایچٌیساكاٌ.یسسیذیمْی0؛60 سٓۀنیی«ی وۀذ؟ییحش ۀتیمۀ
سؿیباًیگشسیٌیؿذًیىیرٌیخۀاّیٓۀکییییbeanراییbeamخرالتیرٌیسٓنیدلٔلیػدٔبیٍؼیوذی ٌی

دسػتیسٓنی.یدٓيسسیتٔشکیتکٌٔیدسدًیؿذًیرٌیدٓيسسیگ یٌیؿذًیسػتیليرٔایسٓؼیادًیسصیشـتیرٌ
رۀٌیػۀرتیییی0؛60مؼیلٌیسٓنیسػتی ٌیسگشیٓکیتٔشکی ٌیرٌیدٓيسسیتکٌٔیدسدًیؿذً رٌیسهۀذسصُیی

ی.گٔشدیشآٔنیػشیرخيسد یسهیَاّیآتیسصییدٓيسسیچقذسیساكاَرْ
تيستیدسٓاستییٍا یخضیتکشسسیػٔنیمینی يدیسللیهٔؼیوذ یهرْیػؤسالتیتؼیْیشآاتیسللی-

چشسیچؤنیػؤسالتْی ٌیتکشسسیدىراسًیخرالتیسػۀتیدسیسهیَۀاّیسلۀلیآمۀذًیسػۀتیصٓۀشسییییییی
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مؼريالًػؤسالتیسهیَاّیسللیرآذیرٌیؿکاْیًشحیؿيهذی ٌیدسکیدسهـديٓاتیسسیسصیمٌالۀبیی
یْی يدیؿاٍذّیرشیػۀٌحیهۀاصلی یۀا یىیػۀذمیدسکیییییرٔاصمآوذ یدسیىسقغیسٓنیػؤسالتیتؼ
(ی103:یٍرۀاتی)سلۀلیػۀيمیییی4رۀشسّیمثۀالیتؼۀتیؿۀراسیییی.ی يدیمؤل اتیسصیمٌالبیآتیسػت

 یٍش ؼْیرۀای رۀْیآؿۀوآْیرۀاییییی« ذسمیسسرٌِیسٓاهْیسصیٍشىدىتیسػت؟»ششػٔذًیسػتی ٌی
دستیهبۀيدًیسػۀتیىییییدسهذی ٌیٍشىدىتیميسشیرضس یدىسُیراػیاتیسػتیىیسٓاهْیتاسٓویمْ

ی.ساًیحکآتیمشريىیرٌیسهذسصُیٍشمیسسیدسی یا ی يدؽیهقلی شدًیسػتكش
سىلٔنی ؼْی ٌیمؼیلِیتشرٔۀغیدسٓۀشًییی»سللیچَاسم یششػٔذًیسػتی ٌیی5ػؤسلیتؼیْیؿراسُی
ىیچَاسیگضٓوِیسٔثاغيسع یتالغ یرقشسى یسسالًۀيتیسسیی(ی138:یٍرات)«یسسیشاػویدسدی ٌیريد؟

لیسٓنیسػتی ۀٌیمؤل ۀاتی یۀا یحیۀْیییییمـک.یٍمیرشسّیسهیخا یخيس یشٔـوَادی شدًیسػت
سهذی ٌیحلیٍشیػٌیمؼیلِیدهٔۀاّیقۀذٓم یٓؼوۀْیتشرٔۀغیدسٓۀشً یتثأۀثیصسىٓۀٌیىیییییییییدسهؼیٌیهرْ

 ؼْیرۀٌیمؼۀیلِییییروارشسٓنیٍٔچ.یتوؼٔفیمکؼب یرٌی رکی يیىی ؾیىیششگاسیمرکنیهبيد
مٔالدّیتيػيیسشدٓواهذیسۀيتییی1882تشرٔغیدسٓشًیشاػویهذسدیتایغٔشمرکنیريدتیآتیدسیػالی

رٌیٍرٔنیدلٔلیسػتی ٌیمیشخرۀاتیرۀٌییی.یسثباتیؿذ(یFerdinand von Lindemann)لٔوذماتی
سهذی ٌیسىیی ٌیرويٓؼوذیىستضلیغٔشمرکنیريدتیتوؼٔفیمکؼبیسسیسثباتی شدیهيؿیٌیخاّیسٓن

ىیسلبیٌیرٌیٍرٔنیدلٔلیػذمیآؿوآْی(.ی132:یٍرات)«یرَٔيدگْیتوؼٔفیمکؼبیسسیهـاتیدسد»
هيؿۀیٌیسػۀتییی«یتٌبٔ یدسٓشً»مؼیلٌیتشرٔغیدسٓشًیسسیدسیخآْییرایسٓنیمؼائلیسػتی ٌیمیشخم

رۀشسّیتشرٔۀغیىخۀيدیییییquadratureىییSquaring یچيتیدسیسهاأؼۀْیدىیىسطًیی(126:یٍرات)
سسیرٌیتٌبٔ یتشخرۀٌیییSquaringدسسدی ٌیمیشخمیرٌیدلٔلیػذمیآؿوآْیرایسكٌالحاتیسؿیباٍاً

اسیٍمیمیيخٌیهـيدی ۀٌیخراۀِیییٍرٔنیػذمیآؿوآْیراػثیؿذًیسػتیتایىٓشسػی.ی شدًیسػت
«یٍۀاّیٍوذػۀْیسػۀتییییتشٓنیػۀا تییتثأثیصسىٌٓیتوَایرای يی ؾیىیششگاسیٓکْیسصیػادً»
 . امالًیهادسػتیسػت(ی131:یٍرات)

سىلۀٔنی ؼۀْی ۀٌیرۀٌیسكۀلیشۀودمییییییی»سللیؿـمیششػٔذًیسػتی ۀٌییی1ػؤسلیتؼیْیؿراسُی
ِیی«یؿکی شدیچٌی ؼْیريد؟یالتغیرسقأذعیرٌیػويستیٓکیسكلی شٔـۀوَادّیییىیچَۀاسیگضٓوۀ
هيٓؼۀوذًیی. يسخٌیهلٔشسلذٓنیًيػْ یگيع یسٓراتیىیلباچ ؼکْ:یرشسّیخيس یػباستوذیسص

دسیمؼذىدیخرالتْی ٌی يدؽیرٌی یا یسسضىدًیسػتیدىراسیدسراسُی يسخٌیهلۀٔشیىیسكۀلییی
سىلٔنی ؼْی ٌیرٌیسػیقاللیروذسؿتیتيسصّیؿکی شدی»تيسصّیسهَاسیهظشی شدًیىیگ یٌیسػت

ْیىیآتیسسیميسدیمٌالؼِیػار «یدستیسٓشسهۀْیرۀيدیییْیقشسسیدسدی يسخٌیهلٔشسلذٓنیًيػْیسٓاهۀ
الرساالۀ   ٌیگ یٔمیحیۀْیهۀامیییسمای بیىسهحیسػتی ٌیهيٓؼوذٍَرچوات(ی227ى196:یٍرات)

سىیسگۀشی ریۀشٓنییی.یدسهؼیٌیسػۀتییًيػْیسسیٍمیهرْالشاییه نا الشی ی  الخطوط المتوازیه
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سصیٍراتیدىسُیٓيهاهْیمٌشحیدسهؼتی ٌیسٓنیمؼیلٌییآؿوآْیرایمؼیلِیسكلیتيسصّیدسؿتیمْ
رۀاسًیهيؿۀیٌیؿۀذًیییییريدًیسػتیىیسػالِی يسخٌیهلٔشیهٔضیٓکْیسصیسػاالتْیسػتی ٌیدسسٓۀنی

سػتیىیحیْیدسیدىسُیسػالمْیهٔضیشٔؾیسصی يسخٌیهلۀٔش یدسهـۀروذستیدٓاۀشّیسصیخراۀٌییییی
صٓؼت یهٔضییػباعیرنیػؼٔذیخيٍشّ ی ٌیدسیسىس شیقشتیدىمیىیسىسٓلیقشتیػيمیٍدشّیمْ

ی(.216-215:ی1375قشراهْ ی)سهذییراسًیدسؿیٌیسسٓنسّیدیسػالٌ
سهذی ٌیرؼٔاسیػدٔبیسػتیصٓشسیسصیمیشخرۀاتیییمؼادلیرش ْی اراتیهادسػتیسهیخا یؿذًی-

سىدی ٌیسٓنی اراتیىیم أٍمیسسیرـواػوذییممیشمی ٌیسػاتٔذیسؿیِیسٓاهْیٍؼیوذیسهیظاسیمْ
؛ی(90فی)قوۀٌٔیسػۀتییییهٔؼتیراکٌیرٌیمؼواّ«یتئيسّ»رٌیمؼواّیtheoremرشسّیمثالی ارِ

:ی1392سحرذّیآماۀْ یی)«ی یا »گيٓوذیىیهٌییسقأذع یمقالٌیمْیسكيلرٌیٍشیسللیسصی یا ی
رشسّیششٍٔۀضیسصیرۀٌیدىسی ۀيدیییی»؛یىخيدیسكيلیسىلٌٔ یرشسّیسخیوا یسصیدىسیسػتیىیهٌی(116
یعکـ ٍۀاّیتۀاسٓویسٓاهۀْیییییتشٓنیهؼبتی ٌیٓکْیسصیمؼشىفیىیسٓن(ی143:یٍرات)«یگـین

ی(.81:یٍرات)«یهؼبتیًالْٓیهتقابل»ىیهٌییهؼبتیًالْٓیسػت
ْیی گۀاًیییدسهۀذی ۀٌیسىؽیٍوذػۀٌیٍۀٔچیییییٍش ؼْی ٌیسهذ ْیرایٍوذػٌیآؿوآْیدسؿیٌیراؿۀذیمۀ

 ۀٌیتۀالغیٍوذػۀٌیسسیرۀشیسػۀاعیسىؽیسػۀیقشسْٓییییییییسػیقشسْٓیهبيدًیسػۀتیلزسهيؿۀینیسٓۀنییی
ٓکیغايیساحؾیسػت یرآذیرٌیمیشخمیمیۀز شیی(ی110-109:یٍرات)دٍْی شدًیسػتییػامات
 ٌیدسی یا یسكاْیرشسّیسىؽیتۀالغیرۀٌی ۀاسیسسیۀٌیسػۀتیرۀٌییییییییDeductive ارِییؿذی ٌ

مؼواّیسىؽیقٔاػْیسػت یسٓنیسىؽیدقٔقاًیدسیمقارۀلیسىؽیسػۀیقشسْٓیقۀشسسیدسسدی ۀٌیدسییییی
ی.ؿيدیهامٔذًیمْیInductiveسهاأؼْی

ٍۀاّیؿۀراسؽیرؼۀٔاسیمَۀمییییییسؿیباٍاتیدسیرٔاتیسػذسدی ٌیرٌی ليفیدسیرخؾیدػیااًی-
رشسّیمثۀالیسگۀشی يسهوۀذًیرۀٌیخۀذىلیمشرۀيىیرۀٌیییییییی.ی يسدیرٌیچـمیمْیسػتیٍمیدسی یا 

ی62808ؿيدی ۀٌیؿۀکلی یۀا یرۀشسّیػۀذدیییییییدػیااًیؿراسؽیمآآْیدقتی وذیمیيخٌیمْ
ٓایدسی یا یآمۀذًیسػۀتی ۀٌیییی(.ی33:یٍرات)دٍذییسؿیباًیسػتیىیسقيیػذدیك شیسسیهـاتیمْ

باًیسػۀتیصٓۀشسیدسییی ٌیسؿۀیی(ی42:یٍرات)رٔاهاشیمشرغیػذدیدًیٍضسسیسػتی«یMMٓکیخ تی»
دسیآتی ؼۀشٍاّیی»ٓایخراِی.یرایمشرغیٓکیمٔأيتیمؼادلیسػتMMسػذسدیٓيهاهْیٓکیخ تی

(ی64:یٍرۀاتی)«یسهۀذییت کٔۀکیؿۀذًییی101تۀاییی5ىیمخۀشجیٓۀکیػۀذدیسۀشدیرۀٔنییییییی2رایمخشجی
تۀاییی5ٓایػذدّیسشدیرٔنیی2ٍایی امالًسؿیباًیسػت یصٓشسیموظيسی ؼشٍآْیسػتی ٌیكيستیآت

ا یىیػالىًیرشیسٓنیموظيسیتدضِٓیسٓنی ؼشٍاػتیىیهٌیت کٔۀکییٍیسػتیىیهٌیمخشجیآتی101
سصییضـلعيشـششاشٔشىعیسٓوذیهيؿیٌیسػتی ٌیرآذیٓۀکییی489میشخمیهرنیمؼیلِی.ٍایآت
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رآذیخذسی ۀشدییضلعيّشت َذسػتیآتیسػتی ٌیٓکیدسحالْ(ی77:یٍرات)مشرغیخذسی شدی
ی.هاؼْیٍمیدسی واسیمؼیلٌیٍؼتیىیست اقاًیػکغیآتیٍـت

سصیميسسدیمیشخمیمیيخٌیموظيسیهيٓؼوذُی یۀا یسكۀاْیهـۀذًیسػۀتیىیلۀزسییییییدسیرؼٔاسّیی-
دسیقۀاسُیآمشٓکۀاییی»رشسّیمثالیدسی یۀا یآمۀذًیسػۀتی ۀٌییییی.یمٌابْیهادسػتیسسیهيؿیٌیسػت

ْییسٓؼرات (ی31:یٍرۀاتی)«یدٍوۀذییٍاّیگشًیصدًیؿذً یىخيدیسؿیِیسػذسدیسسیرٌی يرْیهـاتیمۀ
گۀاًیییدسیتۀاسٓویسٓاهۀْیٍۀٔچیییمیشخمیمیيخٌیموظيسیهيٓؼوذًیهـذًیسػۀتیچۀيتییی-هيٓؼوذً

هـاتیدسدًیهـذًیسػۀت؛یموظۀيسیسكۀاْیسٓۀنیسػۀتی ۀٌیسٓۀنییییییییییىخيدیسػذسدیتيػيیسٓؼرات
ی.ٍایٍؼیوذیٍایهريهِی يرْیسصیهـاتیدسدتیسػذسدیتيػيیهویسٓؼرات

میشخمیمؼیلِیمشريىیرٌیسٔبيهاچْیسسیسؿیباًیسَرٔذًیىیسؿیباًیتشخرٌی شدًیسػت یدسی یۀا یی
«یػذدّیسػتی ٌیدهبالؾیريدٓمی5ًيسی ٌییؿيدیٍراتیمشريىیمْی19سٓنیرٌی»آمذًیسػتی ٌی

ٍۀمیمثۀلیییی2هٔؼتیىیدسػتیسٓنیسػتی ٌییی5 ٌیسكالًیمؼیلٌیرٌیدهبالییدسیحالْ(ی68فی)
میشخمیحیْیگراتی ۀشدًیی.یرٌیخيس یميسدیهظشیسػتی5ريیمثلیسی19رٌیی2سػتیىیسريیی19

ْییی»رٌیمؼواّیexpressive language of Fibonacciسػتی ٌی سػۀتیی«یصرۀاتیسػۀاّیسٔبيهۀاچ
دسهؼتی ٌیموظيسیسٓنیسػۀتی ۀٌیییی ٌیسگشیقذسّیرایتاسٓویسٓاهْیآؿوآْیدسؿتیمْیدسحالْ

ٍرۀٔنیی.یاتی شدًیسػتسٔبيهاچْیمؼیلٌیسسیرای اراتیىیرذىتیسػی ادًیسصیهرادٍاّیسٓاهْیرٔ
دىرۀاسًیمشتکۀبیؿۀذًیسػۀت ییییی(ی88:یٍرات)«یمینیليحیرایتيهٔماتیؿ اٍْ»سؿیباًیسسیدسی
رٌیمؼواّیهااسؿْیىیغٔشهرادّیسػتیىیهٌیؿ اٍْ یسلبیٌیرآۀذیسصیمیۀشخمییییVerbalسٓودایهٔضی

تيسهذیتيهٔماتیؿۀ اٍْیییػالیشٔؾیمْی2000ششػٔذی ٌیچايهٌیٓکیليحیراراْیمشريىیرٌی
ی.ؽیدسؿیٌیراؿذٍمیٍرشسًی يد

مؼوۀْیییدسیرش ْیدٓاشیميسسدیسهیخا یهادسػتیمؼادلی اراتیراػثیؿذًیسػتیتایخراٌیرْ
 ارِی«یدٍْیموٌقْیهٔؼتیراکٌیتـشٓمْیسػتیسٓـِیدػیااًیدً«ییؿيدیرشسّیمثالیدسیخراِ

ؿيدی ٌیسٓۀنیییسػتیىیرآذیگ یٌیمْیanatomicalسّیهادسػتیسصییخایتشخرٌیتـشٓمْیدسیسٓن
اعیمالحظاتیموٌقْیراکٌیرایتيخٌیرٌیتٌارقؾیرایسػواّیرۀذتیسهیخۀا یییدػیااًیهٌیرشیسػ

 ۀٌیمؼۀادلیهادسػۀیْیسػۀتیىییییی(ی90:یٍرۀاتی)«یرایمـاٍذُیحقآ یمقٔذ»ػباستی.یؿذًیسػت
 a.سػۀتی«یثبتیمقادٓشیممؼۀيعی»observation of concrete factsتشخرِیمواػبیػباستی

detached intellectual subject for the connoisseurٌیی مبمۀثیسکۀشّییی»رۀٌیمؼوۀاّییییهۀ
ٌییی»راکٌیرٌیمؼوۀاّیی(ی106:یٍرات)«یهاشٔيػیٌیرشسّی بشگات سّیرۀشسّیییمؼۀیلٌیسکۀشّیخذسگاهۀ

ی.سػت«یسسشسدیراػيسد
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غٔشیسصیٍوذػۀٌ یمقۀاالتْییی...یسقأذعی»رٌیػويستیهريهِیآ شیسصیسؿیباٍاتیمخیافیرٌیمٌابی
(ی142:یٍرۀاتی)«یٍاّیمخشىًْ یٍوذػِی شىّیىیهظشِٓیسػذسدیهٔضیهيؿیٌیسػتیدسراسُیرشؽ
ٍاّیمخشىًْیسكٌالحْیهادسػتیسػتیىیرآذیمقۀاًغییی ؤم یخذسیسصیسٓوکٌیرشؽیسؿاسًیمْ

ْیییییٍآْی ٌیسصیسقأذعیراقْیمخشىًْیگ یٌیؿيدیىیرٌیسػالٌ گيٓوۀذ یییماهۀذًیسػۀتیمقالۀٌیهرۀ
ٌیییآت سّیدسرۀاسُییهظشٓۀِیسػۀذسدیییییچٌیسؿیباٍْیرضسگیشیسػتیسٓنیسػتی ٌیسقأذػاكۀالًیسػۀال

نیسكاْی یا یرشتيتیٍۀمیچوۀٔنیسدػۀآْیىخۀيدیهۀذسسدیىیمؼاۀيمیهٔؼۀتییییییییهذسسدیىیدسیمی
هيٓؼوذًی ٌیٍرِیمٌالبیسسی يیرٌی يیسصیسٓنی یا یتشخرۀٌی ۀشدًیسػۀتیچۀشسیهاگَۀاتیییییی

ی.چؤنیمٌابیسؿیباٍْیسسیرشیآتیسسضىدًیسػت
ی
 بٌیادٍهفاّینبٌیاديرياضیاتترجوةخطبِخطازکتاب.5-9

سػتیسصیقؼریْیسصیدىیسللیسصی یۀا ییییگ یٔمیتشخرٌسللیؿـمیىیسللیٍ یمیهٔضیچواهکٌی
 ٌیدسیسدسمٌیهـاتی يسٍٔمیدٓذیهٌیتوَایسهیخا یسٓۀنییی یچواترؤادیىیم أٍمیرؤادّیسٓاهٔات

دىیسللیرٌیػويستیساؼ ِیسٓاهْ یسهیخا یمواػبْیهبيدًیسػت یراکٌیتشخرٌیسٓنیدىیسللی
ی.سسّیسٓشسدستْیسػتتشیسػتیهٔضیدسی ٌیرٌیمشستبیسصیتشخرِیسليلیقبلی اسّیػادً

هيؿیِیسٓيص ی یارْیدسیساؼ ِیسٓاهْیهٔؼیيی يدیسىییرؤادیىیم أٍمیرؤادّیسٓاهٔات یا ی
 يسٍذیتایسىسٓیْیسصیسرۀذسعیىیییؿيدی ٌیسىیدسیسٓنی یا یمْیهٔضیدسیشٔـا یاسی یا یمیز شیمْ

ضیتشتٔبیسلۀيلی یۀا یهٔۀییی(.Eves, 1997, ix)تطٔٔشیم أٍمیسٓاهْیدسیًْیتاسٓویسسسئٌی وذ
سگشیچٌیتشتٔبْیتاسٓخْیسػتیسمایدسیدسخِیسىلیرشیتطٔٔشستیم َيمْیسٓاهۀٔاتیدسیخشٓۀاتییی

سٓيصیدسیسٓنی یا یمٌالؼِیتطٔٔشستیتاسٓویٍوذػۀٌیسسیسصیسٓاهۀٔاتییی.یشٔـشستیآتیتکٌٔیدسسد
سقأۀذعیرۀٌیًۀيسیم لۀلیسًالػۀاتیىیییییییسكۀيلیشٔؾیسقأذػْیآغاصی شدًی یػپغیدسرۀاسًیی

ٌیٍاّیالصمیسسیسسسئٌی شدًیسیتمأل ٍۀاّیهاسقأذػۀْییییػت یدسیگامیرؼذّیدسراسُی ـفیٍوذػۀ
ٍۀاّیمیؼاقۀبییییتيهٔماتیالصمیتاسٓخْیىیسٓاهۀْیسسیرۀٌیدػۀتیدسدًیىیػۀپغیشٔـۀشستییییی

ٍوذػٌیسسیدسی اسیٍٔابشتیىیشيسهکاسًیرٔاتی شدًیسػت یتۀایػۀٔشیتمۀيلیٍوذػۀٌیىی ـۀفیییییی
اّیخبشّیسىیػپغیرٌییشٔذسٓؾیػا یاسٍ.یٍاّیهاسقأذػْیرٌیًيسی املیتبٔٔنیگشددیٍوذػٌ

ششدسصدیتایگؼیشًیم ۀأٍمیسٓاهۀْیسسیدسیچَۀاسچي یٍوذػۀٌ یخبۀشیىیییییییٍامْیىیهظشِٓیگشىً
شغیسصیتکرٔلیمؼشسْیتاسٓخْیترامیسٓنیم ۀأٍمیسػۀتی ۀٌیییی.یآهالٔضی املیشيؿؾیدسدًیراؿذ

سمایدسی یا یميسدی.یسػذیىیًشحیميهيعیهظامیروذسؿیْیكيسّیمذستیمْی6هيرتیرٌیسللی
 یرذىتیتيخٌیرٌیسٓنیمقذماتیتۀاسٓخْیىیسٓاهۀْیالصم یییٓاهْتاسٓویىیساؼ ِیسرشسػْیما 

هاگَاتیچؤنیسلاْیدسی یا یگوداهذًیؿذًیسػت یرٌیٍرٔنیدلٔلیٍمیمیشخمیهاچۀاسیؿۀذًییی
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سػتی ٌیػويستیسللیسسیسصیهظامیروذسؿیْیكيسّیرۀٌیسىؽیخذٓۀذیسٓاهۀْیتطٔٔۀشیدٍۀذ یییییی
ٔۀشستیآتیكۀمبتیییچيتیشٔؾیسصیسٓنیرٌیقذسی اسْیدسراسُیهظامیروذسؿیْیدسیٍوذػۀٌیىیتطٔی

سٓنیهققیراػثیؿذًیتایمرکنیراؿذی ٌی يسهوذًیرٌیغايیگراتی وذی ٌیشٔـیشی.یهـذًیسػت
 ۀٌیچوۀٔنیهٔؼۀتیىیسٓۀنیسلۀلیییییییهظامیروذسؿیْیدسیسٓاهٔاتیىخيدیهذسؿیٌیسػت یدسحالْ

 ٌیسصیػويستیسكاْیآتیهٔضیمؼايمیسػتیرٌیروذسؿیْی ۀشدتیمۀذستیسٓاهۀٔاتیمشرۀيىییییییچوات
ی.ؿيدیمْ

شۀغیسصیییرؤادیىیم أٍمیرؤادّیسٓاهۀٔاتیهؼٔتیمـارَْیدسسد یدسی یا یسللیٍ یمیهٔضیى
رٔاتیسلاْیدسیهظامیروذسؿیْیكيسّیىیمذست یدىیسللیرؼذّیرٌیدىیم َيمیسػاػۀْیهظۀامییی

ٍایس یلافیدسسدی ٌیدسیسستباىیرایهظامیروذسؿیْیگؼۀیشؽیییسػذسدیحقٔقْیىیهظشِٓیمدريػٌ
تی ٌیسٓيصیسلاْیسسیرۀٌیموٌۀ یس یلۀافییییشغیسصیرٔاتیسٓنیدىیم َيمیسػاػْیسػ.یسهذیٓاسیٌ
ٍۀاّییی يؿذیتایرمۀشستییٍا یمْیدٍذیىیشغیسصیرٔاتیمقذسسّیموٌ یكيسّیىیحؼا یگضسسًیمْ

تيستیششػٔذی ٌییحالیمْ.یچٌیتای ويتیگ یٌیريدیتيهٔحیدٍذیرؤادٓنیسٓاهْیسسیرشیسػاعیآت
آتیٍۀمیییرٔاتیمقذسسّیسصیموٌ یكيسّیرذىتیتيخٌیرٌیسٓنیتشتٔبیمٌالبیچٌیلضىمۀْیدسسد ی

ٍاّیمیؼذدیمواػبْیدسیساسػْیرشسّیسٓنیميهيعیىخيدیدسسدی ۀٌیهريهۀِیییی ٌی یا یدسیحالْ
هيؿیِیهۀٔایميحۀذیسػۀت؛یىیسصیًۀشفیدٓاۀشیییییییدسآمذّیرٌیموٌ یخذٓذؿا قیآتی یا ی

ٍويصیمٌالبیرؼٔاسیالصمْیدسیساؼ ِیسٓاهْیىیحیْیدسراسُیم ۀأٍمیسٓاهۀْیرۀاقْیماهۀذًییییی
 ۀٌی ۀيدییییحیْیسگشیآتیسسیچوۀاتی.یٍایهـذًیسػتیسّیرٌیآتیسػتی ٌیدسیسٓنی یا یٍٔچیسؿاسً

رۀٌیآتیسسۀضىدًیسػۀتیییی(ی204فی)میشخمیگ یٌیسػتیرٌیػببی يد  آْی یۀا یی-هيٓؼوذً
ٍاّیدٓاشیدسیسٓۀنیصمٔوۀٌیآتیسسیدسیهۀرٔرِی یۀا یخۀاّیییییییرَیشیريدی ٌیمثلیرؼٔاسّی یا 

ی.دٍذ
سمایرٌیٍشیحالیحیْیسگشیریيستیتيخَْٔیرشسّیتشخرِیسٓۀنیدىیسلۀلیرۀذىتیمقۀذماتیالصمییییی
ٓاست یدسیسٓنی ٌیسلاْیدسیسٓنیميهيػات یٓؼوْیرشسػْیهظامیروذسؿیْیكيسّیمۀذستیىیی

سٓۀيصیدسسهیَۀاّییی.یِیسٓاهْیسسیرأشدیتشدٓۀذّیهٔؼۀتییتيسهذیخاّیساؼ یموٌ یكيسّ ییهرْ
ٍاّیسٓاهْیس یلافیدسدًیسػت یمیشخمیممیۀشمییی یا ی يدیرخؾی يچکْیسسیرٌیساؼ ٌ

چٌیدسیسدرٔاتیدسهـااٍْیرٌیػوۀيستیییٓاستی ٌیآتیصدیؿآذیدسمْیسگشیػشّیرٌیسٓنیرخؾیمْ
ٔـۀوَادّییٍاّیمخیلشیىیهادقٔ یشیحیْیسگشیرٌیػشسلل.یؿواػوذیچٔؼتیساؼ ِیسٓاهْیمْ

 ۀشدیییٍمیسخيعیمْ(یسٓاهٔات)ىصسستیػايم یتمقٔقاتیىیسواىسّیرشسّیدسعیساؼ ِیػامی
 ٌیرشی یۀارْیهۀامییییىسقؼاًیسٓن.یؿذیمیيخٌیت اىتیميهيػاتیمویخبیسىیرایساؼ ِیسٓاهْیمْ

گشسْٓ ییآهکٌیسصیمکاتبیسكاْیساؼ ِیسٓاهْیٓؼوْیسسالًيتیساؼ ِیسٓاهْیگزسؿیٌیؿيدیرْ



 853   تاریخ و فلسفة ریاضیاتنقدي بر کتاب 

ْٓیحیْیهامْیرشدًیؿيدی اسّیػدٔبیىیهاؿْیسصیػذمیدسهۀؾیىییگشسیؿَيدگشسْٓیىیكيست
ٍۀاّیشٔـۀوَادّییییخَتیسًالعی يسهوذگاتیرآذیر شیؿيدی ۀٌیػشسلۀلیی.یآگاٍْیالصمیسػت

مۀشىسّیتۀاسٓخْیرشدٓۀذگاٍَاّیییی:یرٌیقشسسیصٓۀشیسػۀتیی(یسٓاهٔات)یرشسّیدسعیساؼ ِیػام
ّییأذػْیىیهظشٌٍٓاّیغٔشسقیّیسٓاهْیقبلیسصیشٔذسٓؾیسٓاهٔاتیخذٓذ یتاثٔشٍوذػٌیساؼ ٌ
ٌییگشسْٓیسشگٌیىیسسػۀلیىسٓیَۀذ یكۀيستییییٍایرشسّیدٓذگاٍَا یموٌ یمدريػٌ ّییگشسْٓ رشهامۀ

گشسٓۀْ یرشسػۀْیمکیبَۀایییییٍٔابشتیىیتاثٔشیآتیرشیسٓاهٔاتیخذٓۀذ یؿۀَيدگشسّیٓيػۀا تییی
ی.ّیسٓاهْیىهظشٍاّیخذٓذتشیدسیساؼ ٌ

خۀا یمواػۀبْیٍۀمیرۀشسّیییییسمایهيٓؼوذًی ٌیهٌیتوَایٍٔچی اسیتالٔ ْیسهدۀامیهۀذسدًی یراکۀٌیسهیییی
تشخرٌیسهدامیهذسدًیسػت یدسیتشخرٌیهٔۀضیتيسٔۀ یهذسؿۀیٌیسػۀت یىیسٓۀنیدىیسلۀلیدسسسّییییییی

ی: ؤمیٍایسؿاسًیمْیسٓشسدستیمخیا ْیسػتی ٌیرٌیرش ْیسصیآت
چۀشسیی.یمیشخمیرایرش ْیسكٌالحاتیسػاػْیرشسّیتشخرِیٓکیمینیموٌقْیآؿوایهبيدًیسػت

دسهذیػؼْی وذی ٌیمیوْیمشريىیرۀٌیموٌۀ ییییسیهرْرآذی ؼْی ٌیهامیمَریشٓنیقاهيتیموٌقْیس
سسیتشخرٌی وذیىیحیۀْیآتیسسیرۀٌیػوۀيستیتۀیلٔفیخۀایرضهۀذ یمیۀشخمیسصیػوۀاىٓنیمخیاۀفیییییییییی

قۀاهيتیه ۀْییی»ىی«یًۀشدیؿۀ یىػۀيییی»ىی(ی216:ی1392سحرذّیآماْ ی)«یُسدیؿ یىػيیقاػذ»
 شدًیسػی ادًی«یًشدیؿ یثالث»رشسّیسسخاعیرٌیٓکیقاهيتیموٌقْیٓؼوْی(ی224:یٍرات)«یثاهْ

سػتیىیحیْیدسیسٓنیخراِیػدٔبیهـاتیدسدًیسػتی ۀٌیسٓۀنیسؿۀیباٍاتیتلۀادسْیهبۀيدًیییییی
«یمثلیسٓنیسػتی ٌیگ یٌیؿيدیرۀٔنیدسػۀیْیىیهادسػۀیْیؿۀ یثۀاهْیىخۀيدیهۀذسسدییییییی»:یسػت
ی(.ی223:یٍرات)

سكٌالحی أذّیرؼذّیسكٌالحیسشمالیرٌیمؼوْیكيسّیسػتی ٌیدسیمیيتیموٌقۀْیرؼۀٔاسییی
سٓۀنیػبۀاستییی»راٌی ٌیدسی یا یآمذًیسػتیتيخۀٌی ؤۀذی ۀٌییییشش اسرشدیسػت یسمایرٌیسٓنیخ

رآذیمیۀز شیؿۀيمی ۀٌیدسیییی(ی176:یٍرات)«یًیرٔاتیؿيدیٓایسٓوکٌیرٔاتیهـيدرسوامرکنیسػتی
دسیسٓودایرٌیمؼوۀاّیكۀيسّییییformallyػامیموٌ یرٔاتیسػرْیىیغٔشیسػرْیهذسسٓمیىیقٔذی

ىیچۀٌیكۀيسّیییسػت یىیموظيسی لیخراٌیسٓنیسػتی ٌیچٌیرٔۀاتیػبۀاستیكۀيسّیراؿۀذییییی
ی.هباؿذ
س یشسعی يدیمیشخمیسػتیىیمایهۀٌیتوَۀایچوۀٔنیییی(ی177:یٍرات)«یسّید یشٓنیسشهٌٔ»ػباستی

چۀٌیدسی یۀا یسسخۀغیرۀٌیآتیگ یۀٌیؿۀذًیسػۀتیییییییییسكٌالحْیدسیموٌ یهذسسٓمیراکٌییٍشیآت
صٓۀشسیمؼاۀيمییی.یسؿیباٍاتیػدٔبْیسػتی ٌیممليلیدسکیهادسػۀتیسصیمۀینیسكۀاْیسػۀتیییی

سّیتشخرۀٌیییخایهاگَاتیرٌیسشهٌٔیراتیروذسؿیْیسػتیدسیسٓن ٌیٍیpostulationalهٔؼتیچشسی
 ٌیتایحاالیتئيسّیتشخرٌیؿذًیريدیرٌید یشٓنیرشگشدسهۀذًیؿۀذًیسػۀت یییییdiscourseؿذًیىی
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سّیٍراتیتئيسّیروذسؿیْیسػتی ٌی ۀلیسٓۀنیسلۀلیسسخۀغیرۀٌیآتیییییییدسیىسقغید یشٓنیسشهٌٔ
ٓفیدىیسكۀٌالحیتؼبٔۀشیییسٓنیسؿیباًیدسیتشخرٌیراػثیؿذًیسػتیتایمیشخمیهیيسهذیتؼش.یسػت

تؼبٔۀشیخۀآاضٓوْیمدريػۀِیػبۀاسستیدسیٓۀکیتئۀيسّییییییی.یىیمذلیسسیٍمیدسػتیسسسئۀٌی وۀذیی
ٍۀایكۀادقیؿۀيهذیىیمۀذلیهیٔدۀٌیىیمملۀيلیسٓۀنیییییییییروذسؿیْیسػتیرٌیؿکاْی ٌیروذسؿۀتی

خآاضٓوْیسػت یسمایمیشخمیمیيخٌیترآضیتؼبٔشیىیمۀذلیهبۀيدًیسػۀتیىیسٓۀنیدىیسسیٓکۀْیییییی
ْیییٓایٓکیمذلیسصیػٔؼیمیروذسؿتیٓکیتؼبٔش»گشسیٌیىیهيؿیٌیسػتی .ی«آىسٓۀمییٍایرٌیدػۀتیمۀ

ػذمیدسکیسٓنیترآضیراػثیؿذًیسػتیتایمیشخمیدسیسدسمٌیىیدسیميسدیسٓاهۀٔاتی ۀاسرشدّییی
ْیییی» ٌیرايٓذیمذلیهظامیروذسؿۀیْیگ یۀٌیسػۀتیییییرٌیخاّیآت «یٓۀکیسسصٓۀارْیسصیهظۀامیروذسؿۀی

ـخقیسػۀتی ۀٌیسىیییسلبیٌیم.یمؼوْیسػتی ٌیسكٌالحْی امالًیهادسػتیىیرْ(ی178:یٍرات)
 ٌیدسیچوۀذیكۀ مٌیرؼۀذیرۀشسّییییییدسهؼیٌیسػتیچواتیحیْیمؼواّیسكٌالحیتؼبٔشیسسیٍمیهرْ

interpretation یٍرۀاتی)سػۀی ادًی ۀشدًیسػۀتیییی«یت ؼٔش»رٌیخاّیسكٌالحیتؼبٔشیسٓنیراسیسصی:
ٍایراػثیؿذًیسػتیتایمیشخمیػشسهدامیدسیٓکیك مٌیدىیخراِییسَرْیٍرِیسٓنی ح(.ی183

ٌی»هيؿیٌیؿذًیراؿذیی4ٓؼوْیدسی يیمیواقنیسسیرويٓؼذی ٌییییٍرۀ سّییّیتيسرۀغید یۀشٓنیسشهۀٔ
ٌی»هيؿیٌیسػتیی11ىیدسی يی«یهاموذیمْیهحضميخيدیسسیسٓاهٔاتی ّیتيسرۀغید یۀشٓنییییٍرۀ

سلبیۀٌیىسهۀحیسػۀتی ۀٌیترۀامْیسٓۀنییییییی.ی«هاموذیمْیکاربرديسّیميخيدیسسیسٓاهٔاتییسشهٌٔ
ميهۀيعیمۀيسدیتشخرۀٌییییسؿیباٍاتیممليلیتشخرِیسؿیباًیىیػذمیآگاٍْی اسْیمیۀشخمیسصیی
ی.سػتیىگشهٌیمینیسكاْی یا یسٓيصی امالًیكمٔحیىیسىؿنیسػت

ٍۀایمشتکۀبییییمیشخمیمییػ اهٌیهٌیتوَایرایسكٌالحاتیموٌقۀْیآؿۀوایهبۀيدًیىیدسیتشخرۀِیآتیییی
دسی یۀا یآمۀذًی ۀٌیییی.یسؿیباًیؿذًیراکٌیتشخرِیراقْیميسسدیهٔضیدسػتیسهدامیهـۀذًیسػۀتیی

 ٌیسؿیباًیسػتیصٓشسی(ی222:یٍرات)«یسسیٍؼیوذرىستیسٓنیٍوذػٌیسصیىٓظگْیتدشرٌیرش يسد»
ْییٍرات دسهوۀذ یییًيسی ٌیدسی یا یسكاْیهيؿیٌیؿذًیىی ؼاهْی ٌیرایٍوذػٌیآؿوآْیدسسهذیمۀ

چۀٌیهيؿۀیٌیؿۀذًیسصیییییميخيدستیٍوذػْ یسهیضسػْیىیمدشدیٍؼیوذیٓؼوْیدقٔقاًیرۀشػکغیآتی
ی.شزٓشّیرش يسدسسیهٔؼیوذیىٓظگْیتدشرٌ

فیىیػذمیتيخٌیرٌیمٌالبیىیسليلیدٓاشیراػثیؿذًیػالىًیرشیسٓنیمـکالت یتشخرِیكش
سػتیتایمیشخمیمٌالبْیسسیرويٓؼذی ٌیدسیميسدی یا یسٓيصیدسػتیسػتیىیهٌیدسميسدیسٓۀنیی

رشسّیمثالیدسی یارآيصیشغیسصیرٔاتیمٌالۀبیمخیلۀشٓذسراسُیسػۀذسدیحقٔقۀْیهيؿۀیٌیییییی. یا 
وۀْییًۀيسیٍۀمیٍؼۀتیٓؼییییىیٍرۀٔنی«یسٓنیسٓذُیمَم یميهيعیسللیرؼۀذّیسػۀتیی»سػتی ٌی

سمایمیشخمی. یسػذسدیحقٔقْیسػترؤادیىیم أٍمیرؤادّیسٓاهٔاتميهيعیسللیٍ یمی یا ی
 ٌیسللیرؼذّی یا یتشخرٌییتيخٌیرٌیسٓنیرْ(ی190:یٍرات)سٓنیخراٌیسسیػٔواًیتشخرٌی شدًی

سلبیۀٌیتشخرۀِیسٓۀنیییی.یؿذًیٍٔچیسرٌْیرٌیسػذسدیحقٔقْیهذسسدیىیدسراسًیموٌ یهرۀادّیسػۀتیی
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ْی.یسؿیباٍاتیخالبیهٔؼتیرخؾیسصی یا یٍمی الْیسص دسهۀذیییرشسّیمثالیسحیراالًیٍش ؼْیمۀ
ىخيدیهذسسدیىلْیمیشخمیدسیتيهٔحیمثالْیرایسػۀی ادًیسصییهلکِسّیرٌیهامی ٌیدسیؿٌشهحیمَشً

م أٍمیؿٌشهحیچوذیراسیسصیمَشُیماکٌیسػی ادًی شدًیسػتی ۀٌیسلبیۀٌیرآۀذیراۀيٓمی ۀٌیهۀامییییییی
ی(.191:یٍرات)دسػتیآتیمَشً یىصٓشیسػتی

ی
 هاي دینی سازي و ارزش کتاب. 6

 ٌیهـاتیدسدٓمی یا یتاسٓویىیساؼ ِیسٓاهٔاتی ٌیػوۀيستیتۀیلٔفیتيػۀيیدىیسػۀیادییییییچوات
 ٌیتقشٓبۀاًیٍۀٔچییییػاصّیسػت یآتیٍمیرٌیرذتشٓنیؿکلیمرکن یچواتیدسهـااًیسسیدسسد ی یا 

 ووۀذًیییچۀٌیهاسسحۀتیییسمۀایآتی.یسّیهٔؼتی ٌی الْیسصیسٓشسدّیممیيسْٓیٓایؿکاْیراؿذیك مٌ
ْیس صهوۀذیسصیدسهـۀديٓاتییییػتیسٓنیسػتی ٌیىقیْیسػیادستیدسهـااًیدػتیرٌیچؤنی اسّیمۀ

ػۀاصّیییدقتیدسؿیٌیراؿٔذی ٌیدسیمٔاتیػٌیموبغیسكۀاْیسٓۀنی یۀا ییی.یچٌیتيقؼْیرآذیدسؿت
ٓکْیىٓکٔپذٓاّیساسػْیسػتی ٌیرٌیىهيحیمٌالبیآتیساقذیسػیبۀاسیالصمیىیگۀاًیهادسػۀتیییی

ااًیدػتیرٌی پْی شدتیسصیسىّیىٓکٔپذٓاّیساسػۀْییسسػیْیىقیْیسػیادستیدسهـیسػت یسمایرٌ
تۀيستیسصیدسهـۀديٓاتیتيقۀغیدسؿۀتی ۀٌیدسیتمقٔقۀاتیػارۀْیٍرۀتییییییییییصهوذ یچايهٌیمْیمْ

 یۀا یسصیسىّیدىیی%ی90راراسهذیىیسصیموارغیكمٔحیىیمؼیبشیسػی ادًی ووذ؟یسصیػۀيّیدٓاۀشیی
سٓۀنییٍایتشخرٌیؿذًیسػتیىیحیۀْیسػۀمیٓکۀْیسصییییی یا یدٓاشیىیرذىتیٍٔچیسسخاػْیرٌیآت

ٍایدسیموارغیآ شی یا یٍمیهٔامذًیسػت یآٓایسٓنی اسیمؼوْیدٓاۀشیخۀضیدصدّیػارۀْییییی یا 
تيستیسصیدسهـديٓاتی يسػتی ٌیسكۀيلیتمقٔۀ یػارۀْیسسیسػآۀتییییییدسسد؟یحالیچايهٌیمْ

 ووذیىیتوَایمٌالبْیسسی ٌیممليلیرٍنیىیمٌالؼِیسٓـۀاتیسػۀتیسسیرۀٌیػوۀيستیسثۀشی ۀيدییییییی
یمؼشسْیهرآوذ؟

تی ٌیسهدامیچؤنی اسّیهٌیتوَایرایمؼٔاسٍاّیس القیػارْی ۀٌیخَۀاهْیییسمایرآذیتيخٌیدسؿ
ٍاّیسشٍوگیسػۀالمْیٍۀمیمٌارقۀتیییییٍاّیدٓوْیىیسسصؽیٍؼیوذیػاصگاسیهٔؼیباکٌیرایسسصؽ

تشخرِیسثشیؿخقیدٓاشّیىیمؼشسْیآتیرٌیػويستیسثشی يد یهٌیتوَایصٓشیشایگزسؿۀینیی.یهذسسد
شیرۀٌی ۀيدیهٔۀضیهۀيػْیدسىؽیرۀٌییییییحقيقیمؼويّیمؤلفیسكاْیسػت یراکٌیسٓنیسهیؼۀا یسثۀیی

چۀٌیسصیرضسگۀاتیدٓۀنیرۀٌیمۀایییییییآٓذ یىیالصمیهٔؼتیدسیمزمتیدسىؽیچٔضّیرشیآتیحؼا یمْ
ی.سػٔذًیسػتیرٔ ضسٓٔم

 

 گیري و پیشنهادهاي کاربردي نتیجه.7
 میرآۀذیآتیسسیییدصدّیقارذسدیهکؤمیدػتی یا یتاسٓویىیساؼ ِیسٓاهٔاتیسسیسگشیٓکی یا 

ػۀاصّیهٔۀضیرۀٌیدلٔۀلیػۀذمیسٍأۀتیالصمیییییییییػ اهٌیسٓۀنی یۀا ییػاصّیرذسهٔمی ٌیمییٓکی یا 
ػاصستیرٌیؿکاْیسهدامیگشسیٌیسػتی ٌی یا یمـميتیسصیسٓشسدستیػارْیىیػۀا یاسّییی یا 
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ٍایسؿاسًی شدٓمیتوَایرش ۀْیسصیسٓۀنیسٓۀشسدستیىیمۀيسسدّییییییسٓشسدستْی ٌیدسیمقالٌیرٌیآت.یسػت
ی.ٍایسسیسؿیباٍاتیممشصیقارذسدی شدیتيستیآتیٍؼیوذی ٌیمْ

چٌیرٌیچؤنیىهؼٔیْیمودشیؿذًیسػت یػذمیتخلقیرۀٌیهۀاٍشییییرآذیسرػاتیدسؿتی ٌیآت
گيهٌیػارقِیتملٔاْیٓایتمقٔقْیدسیصمٔوِیتاسٓویىیساؼۀ ِیییمؤل اتیسٓنی یا یسػتی ٌیٍٔچ
سهذیتایدػتیرٌیسهیمالیآثاسیمؤل ۀاتیدٓاۀشیرضهوۀذ یسمۀایرۀٌیییییییسٓاهٔاتیهذسسهذ یلزسیهاچاسیؿذً
ْیییییچواتیرذیسهدامیدسدًیسسیٍمیآتدلٔلیهذسؿینیتخلقیسٓنی اسی تۀيستیییسهذی ۀٌیرۀٌیخۀشأتیمۀ

ْییی ؿۀيدیتۀاییییگ تی يسهذتیسٓنی یا یرشسّیدسهـديٓاتیهٌیتوَایم ٔذیهٔؼتیراکۀٌیراػۀثیمۀ
ی.تليسیىیسًالعیهادسػیْیسصیتاسٓویىیساؼ ٌیسٓاهْیشٔذسی ووذ

رۀاییؿيدیتایهَادٍاّیمؼئيلیرکيؿوذیتای یارْیمواػبیىیخامغ یموٌبۀ یییدسیسهیَایشٔـوَادیمْ
ٍاّیىصسستیػايم یتمقٔقاتیىیسوۀاىسّیىیرۀایسػآۀتیسكۀيلیػارۀْیىیس ۀالقییییییییػشسلل

ٍاّیتاسٓویسٓاهۀْیىیساؼۀ ِیسٓاهۀْیهيؿۀیٌیؿۀيدیىیدسیس یٔۀاسییییییییدسهـااٍْیرشسّیدسع
ی.دسهـديٓاتیقشسسیگٔشد

ی
 همان باتک

 یىٓشسػۀیاسیممرۀذیییتۀاسٓویىیساؼۀ ِیسٓاهۀٔاتییی(.ی1392)صسدًییسحرذّیآماْ ی ذٓدٌ یممرذحؼۀنیرٔۀظتیی
ی.دسهـااًیشٔامیهيس:یسقٔرْ یتَشستیچآچْ

ی. يسسصمْهـشی:یتَشستسحرذیرٔشؿک یتشخرِییساؼ ٌیسٓاهْ (.ی1349)یراس ش یسػیٔ نیػْ
ی49-30 یفی117 یؿۀراسُیی1388 یؿۀَشٓيسیی یا یمۀاًیػاۀيمیىیسوۀيتییی ی«خبشیىیمقاراٌ»شؼوذٓذً یممرذ ی

ی(.http://www.ketabmah.ir/MagazinePdf/18615.pdfشآااًیسٓویشهیْ)
ی.مٌبغیمظ شّ:ی یرربئْسلؼاۀۀيمیخامغ(.یقی3231)سسصّ یسخشسلذٓۀۀنی
ی.هـشیدسهـااٍْ:ی یتَشستصهذگٔوامِیسٓاهٔذسهاتیدىسُیسػالمْ(.ی1375)قشراهْ یسريسلقاػمی

شآاۀۀۀۀاًی)41-36 یفی138ؿۀۀۀۀراسًیی ی1388مَۀۀۀۀشی یا یمۀۀۀۀاًیػاۀۀۀۀيمیىیسوۀۀۀۀيت یۀۀۀۀ ی« شخۀۀۀۀْ»
ی(.یhttp://www.ketabmah.ir/ViewPdf.aspx?paperid=18627سٓویشهیْ

:یٍا یتَشستیؿ ٔؼْ یمیشخمیممرذٍادّیٍاّیسقأذػْیىیهاسقأذػْیٍوذػٌ.(.ی1376)گشٓوبش  یماسىٓنیخْ
ی.مش ضهـشدسهـااٍْ

 ی یخاذیٓۀاصدٍمیدسهـوامٌیخَاتیسػالم ی«خبشیىیمقاراٌ»(.ی1384)مؼليمْیٍرذسهْ یحؼٔن یساًرٌیػيسدّی
ی.بنیاد دایرة المعارف اسالم :یتَشست

یی.سهیـاسستیػارْ:ی یچاپیشودم یتَشستدسآمذّیرٌیموٌ یخذٓذ(.ی1383)ميحذ یهٔا ی
شآاۀۀاًیسٓویضهیۀۀْیی)ی25-14 یفی138ؿۀۀراسًیی (1388مَۀۀشی) یسوۀۀيتی یۀۀا یمۀۀاًیػاۀۀيمیىی ی«ٍوذػۀۀٌ»

http://www.ketabmah.ir/ViewPdf.aspx?paperid=18625 .) 
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