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 :عْال هِن  2پبعخ ثَ 

اگش هٌطك ًؾبى دٌُذٍ فست فکش اعت چشا اعبتیذ هٌطمی ثب ُن ُوفکش ًیغتٌذ ّ اؽتجبٍ هی  -1

 کٌٌذ

 ؟هؾکل کدبعت ّ چشا ثبیذ ایي هتي سا ثخْاًن  -2

 : 1خْاة عْال 

 .ثشای سعیذى ثَ ًتیدَ چٌذ چیض ًیبص اعت 

 اهالػبت ّ پیؼ فشك ُب -1

 "اگش ایٌگًَْ ثبؽذ آًگبٍ آى هْس هی ؽْد ُب"یؼٌی هدوْػَ ای اص  –سّاثو ّ تْاثغ  -2

 هْسد اّل 2داًؼ هٌطك ثشای ًتیدَ گیشی اص  -3

هٌطمذاى ّ اًذیؾوٌذی کَ اهشّص صًذگی هی کٌذ ًغجت ثَ اًذیؾوٌذی لشى ُب پیؼ صًذگی هی 

 .پظ ًوی تْاى اًتظبس داؽت هثل ُن ًتیدَ گیشی کٌٌذکشدٍ ثَ لسبظ اهالػبت اختالف فبزؾی داسد 

هؼوْال هٌطك داًبى عؼی هی کٌٌذ اص سّاثو ّ تْاثؼی اعتفبدٍ کٌٌذ کَ هْسد لجْل ُوَ هشدم ُغتٌذ 

ّ ثَ سّاثو ًبدس تْخِی ًذاسًذ ّلی گبُی ثَ اؽتجبٍ تقْس هی کٌٌذ کَ یک تبثغ هْسد لجْل ُوَ ُغت 

 یک اؽتجبٍ سایح ثیي هٌطك داًبى آهبتْس ایي اعت کَ تقْس هی کٌٌذ هثال. دس فْستی کَ ایٌگًَْ ًیغت

ثَ سا لجْل داسًذ دس فْستی کَ ایي تبثغ " هي ّصى ّ خشم داسم پظ ّخْد خبسخی داسم"ُوَ هشدم تبثغ 

 .هْسد لجْل هشدم اعت ًذست

یي ّ ُوبًطْس کَ ثشای سعیذى ثَ همقذ ثَ خض هبؽیي ّ ثٌض"داًؼ هٌطك هثل داًؼ ساًٌذگی اعت 

ثشای سعیذى ثَ یک ًتیدَ "، "هِبست ساًٌذٍ ثغیبس هِن اعت ّ گبُی ساًٌذگبى اؽتجبٍ هی کٌٌذ... 

فسیر ًیض فست اهالػبت ّ سّاثو ّ هِبست اًذیؾوٌذ ثَ سّاثو هٌطمی ثغیبس هِن اعت ّ گبُی 

ٌذ هتْخَ ّ دلیمب هثل ساًٌذٍ زشفَ ای کَ اگش ػولکشد خْد سا هشّس ک" اًذیؾوٌذاى اؽتجبٍ هی کٌٌذ

اؽتجبٍ خْد هی ؽْد اًذیؾوٌذاى زشفَ ای ُن هؼوْال ّلتی سًّذ تفکش خْد سا هشّس کٌٌذ هتْخَ 



ّلی ُوبًطْس کَ ساًٌذگی هْالًی هذت ّ خبسج اص تْاى اؽتجبُبت ساًٌذگی سا . اؽتجبٍ هی ؽْد

 .هی دُذ افضایؼ هی دُذ تفکش هْالًی هذت ّ خبسج اص تْاى ًیض ازتوبل اؽتجبٍ هٌطمی سا افضایؼ

ثَ ایي دعتَ اص ػلْم ، کَ هؼوْال ثبیذ  .پظ هٌطك هِبست ًتیدَ گیشی فسیر اص اهالػبت ّ سّاثو اعت

دس دثغتبى آهْصػ دادٍ ؽًْذ ػلْم آلی هی گْیٌذ یؼٌی ػلْهی کَ داًغتي آًِب ثشای سؽذ دیگش 

ّالؼب اگش ؽوب لذست ًتیدَ گیشی فسیر . ػلْم الصم اعت ّ ثَ خْدی خْد اسصػ چٌذاًی ًذاسًذ

 ؽوب هی آیٌذ ؟ ًذاؽتَ ثبؽیذ داًغتي ػلوی هثل فیضیک ّ ؽیوی ثَ چَ کبس

 چشا ثبیذ ایي سا ثخْاًن ؟هؾکل کدبعت ّ 

داؽتن ثَ ایي ًتیدَ ثب ثشسعی ُبی چٌذ عبلَ هي دس خقْؿ هٌؾب هؾکالت صًذگی خْدم ّ اهشافیبًن 

سعیذم هؾکالت ثَ دّ دعتَ ًبؽی اص  ػذم عْاد ّ ػذم هؼشفت تمغین هی ؽًْذ ّ استمبی آى دّ هی 

 .ًذگی هی کٌین سا ثَ ؽکل لبثل هالزظَ ای ثِجْد دُذ تْاًذ کیفیت اختوبػی کَ دس آى ص

ثی زشهتی هوکي اعت هي دسک ّ عي فسجت دس آى ثشای استمبی هؼشفت ثسثی پیچیذٍ اعت کَ  -

 ثَ ّلت خْاًٌذٍ ثبؽذ

استمبی عْاد هؼبًی هختلفی داسد ّلی آى عْادی کَ ػذم آى سا هي هٌؾب هؾکالت هی داًغتن  -

 ؽبهل چٌذ ثخؼ اعت

o  (دس زذ ًیبص سّصهشٍ... ّ  هٌطك فبصی ،همذهبتی ) هٌطقسْاد 

االى ثشای ؽوب  –هثال ثتْاًین هٌطمی تش ثْدى تقویوی سا اص دیگشی تؾخیـ ثذُین 

 خْسدى آة هٌطمی تش اعت یب آثویٍْ ؟

o هفِْم پْل ، اسصػ افضّدٍ ، زغبثذاسی  –دسک هفبُین ّ کلوبت التقبدی ) سْاد هالی

 ...(خبًگی ّ 

o ش کغبًی کَ هي دیذم زتی ًوی داًٌذ پْل یؼٌی چَ ّ هغلوب تؼدجی هتبعفبًَ ثیؾت

ساعتی ؽوب هی داًیذ پْل یؼٌی چَ ؟ اسصػ پْل یؼٌی چَ ؟  . ًذاسد کَ ثی پْل ثبؽٌذ

 لْاًیي صیبى اعتِالک دس خبًَ ّ دس لبًْى ؽشکت ُب چگًَْ اًذ

o (ُبی سّصهشٍ لذست خْاًذى لبًْى ّ دسک افطالزبت لبًًْی ثشای فؼبلیت) سْاد قاًًْی 

. ایٌطْس کَ هي هتْخَ ؽذم ثیؾتش فؼبلیت ُبی التقبدی غیشؽشػی ّ غیش لبًًْی اعت 

اهشّص هتبعفبًَ دس کْدکی هکبعت ًوی خْاًین پظ ازکبم فؼبلیت التقبدی سا ًوی داًین 

زتی . ّ هکشسا هشتکت زشام هی ؽْین ّ اص هشفی هؼٌی ثغیبسی اص لْاًیي سا ًوی فِوین

آیب ؽوب . هي ثب آًِب فسجت کشدم هؼٌی اهنب کشدى سا ُن ًوی داًغتٌذ اکثش کغبًی کَ

هؼٌی لبًًْی اهنب کشدى سا هی داًیذ ؟ فشق ثوي ، ثیغ ، خیبسات ّ خضئیبت لْاًیي لشاسداد سا 

 هی داًیذ ؟

o (، خوالت ّ ػمجَ آًِب ؽٌبخت هفبُین زشّف ، هؼبدالت زشّف ، کلوبت) سْاد فارسی 

الف یؼٌی چَ ، ة چطْس ، چطْس زشّف هی تْاًٌذ هٌدش ثَ ٌُش ؽًْذ ؟ تبسیخ کلوبت چَ 

هْاد عبیٌذٍ ایَ کَ هب ثب پالعتیک ثَ دًذاى ثْدٍ ؟ هثال هٌظْس پیبهجش اص هغْاک صدى ُوبى 

 خْد هی کؾین ّ یب گیبٍ فْق الؼبدٍ ی پشعیکب ؟

o (کبسثشدیبت تب سیبمیهمذهبتی اص صثبى سیبمی ) سْاد ریاضی 

 (یک لنیَ عبدٍ دّساى ساٌُوبیی یب دثیشعتبى) ؽوب هی تْاًیذ خو فْق سا ثخْاًیذ؟

o  (صثبى ثقشی ، کٌتشل هزاکشٍ ، تکٌیک ُبی فشدی ّ خوؼی هزاکشٍ) هذاکزٍسْاد 



ؽوب دس هْاخَ ؽذى ثب تکٌیک آدم ثذٍ ّ آدم خْثَ چَ هی کٌیذ ، اگش هتْخَ ؽذیذ هشف 

 س خلغَ پؾت ثَ ًْس هی ًؾیٌیذ یب سّ ثَ ًْس ؟همبثل دسّؽ هی گْیذ ؟ یب د

o (، ػشثی اعپشاًتْ ، اًگلیغی ) سْاد یک یا دّ سباى بیي الولل....  

اص ایشاى ثْدٍ ، اهشّصٍ  دس ُویي لشى پیؾٌِبد ثیي الوللی ؽذى صثبى اعپشاًتْثبیذ ثذاًیذ 

ثغیبسی اص کؾْس ُب اص ایي صثبى زوبیت هی کٌٌذ ّلی گْیب ایشاًیبى پیؾٌِبد خْد سا 

 . فشاهْػ کشدٍ اًذ

o  (...ایشاى ، خِبى ، هزاُت ّ ) تاریخی تاریخ هعاصز ّ ّقایع هِنسْاد  

ُویي لشى یؼٌی پذسثضسگِبی ؽوب ثبیذ ثَ خبهش ثیبّسد کَ زذّد  دس ازتوبال ًوی داًیذ کَ

ّ ؽبیذ ًذاًیذ چشا ففسَ ّیکی . ًقف خوؼیت ایشاى دس یک تْهئَ اًگلیغی کؾتَ ؽذًذ

پذیبی ّاژٍ پْسین ثب تؼبسیفی کَ اص ایي کلوَ دس دیگش عبیت ُبی ایشاًی ؽذٍ کبهال هتٌبلل 

پظ اص ایٌکَ آهشیکب دس عْازل اعپبًیب افال چشا آهشیکب ؽیطبى ثضسگ اعت ؟ .  اعت

 ...ؽکغت خْسدٍ چطْس ثب خٌگ ًشم تْاًغت ثش ًظبهیبى عبزل چیشٍ ؽْد ّ 

 

اُویت هْمْع سّ هٌتمل کٌن هي اًتظبس داسم ثب آهْصػ کبفی هٌطك ّ اص ثسث خبسج ؽذین کَ عؼی کٌن 

 .دسفذ هؾکالت هشثْه ثَ عْاد ؽوب زل ؽْد 10ثَ کبسثغتي آى زذالل 

 .ی پیذا ًکشدم ؽشّع ثَ ًْؽتي کشدملت هٌبعت صیبدبهط ُب تْخَ ثَ ایي کَ هي ثشای آهْصػ ایي زْصٍ ّ ثب

هثال همبلَ کْچکی دس خقْؿ هزاکشٍ ّلی ثب تْخَ ثَ پیْعتگی هطبلت هٌطك ًوی تْاى ایي زْصٍ سا ثَ 

 . همبلَ کشدمفْست گزسی ّ غیش هٌظن آهْصػ داد لزا ؽشّع ثَ ًْؽتي همذهبت اّلیَ هٌطك دس ایي 

 

 :( هقذهات تعزیفی هٌطق)فصل اّل 

 .سّیکشد هؾخـ ؽذٍ ّ همذهبتی ثشای ؽشّع آهْصػ هٌطك ثیبى هی ؽْددس ایي فقل چٌذ تؼشیف اّلیَ ّ 

 

دس فْستی کَ هؼٌی لغْی کلوبتی هثل ًِبد ، گضاسٍ ، گضاسٍ هٌطمی ، گضاسٍ هٌطمی سیبمی ّ عْس سا ًوی داًیذ ثَ 

  .اهب ؽبیذ ایي هثبل ًیض ثشای دسک هطلت کبفی ثبؽذ پیْعت تؼبسیف اّلیَ هشاخؼَ کٌیذ 

" هسغْة هی ؽًْذ  اػنبی ًِبد " ُوَ:عْس -دسیبُب : ًِبد  – آة داؽتي: ٍ گضاس –ُوَ دسیب ُب آة داسًذ : هثبل 

 .(ُش چیضی کَ دسیب هسغْة هی ؽْد)

 :هثبل ُبی تکویلی 

ثب صثبى فبسعی ّلی ثب اعتفبدٍ اص : گضاسٍ هٌطمی غیش فسیر : ػنْ اػذاد زمیمی اعت  3فمو ّ فمو ػذد  -

 تؼبسیف سیبمی

 ثَ صثبى سیبمی: هٌطمی غیشفسیر سیبمی ّ گضاسٍ :  6=2+3 -

 گضاسٍ هٌطمی فسیر : یض ثب ُن ثشاثشًذ دّ چیض ثشاثش ثب یک چ -

: عْس   - "گضاسٍ هٌطمی": ًِبد   " :یک گضاسٍ هٌطمی ًوی تْاًذ دس آى ّازذ ُن فسیر ثبؽذ ُن غیشفسیر" -

 فسیر  گضاسٍ هٌطمی  –غیش فسیر ثْدى ُن ُن فسیر ّ : گضاسٍ  – "اص اػنبی ًِبد( "ُشیک)یک 

صًذگی سّصهشٍ ًضدیک تش هی ؽْین تبثیش دلت تؼبسیف دس فست گضاسٍ ُب هکبلوبت سیبمی ثَ  صثبى ُش چَ اص: ًکتَ هِن 

کَ ُوَ دس هؼٌی آى اتفبق "+" چشا کَ دس صثبى سیبمی ّاژٍ ُب هؼٌی ثغیبس ّامسی داسًذ هثل . هِن تش هی ؽًْذ



ْس هی کٌٌذ یؼٌی آة ثشخی تق" آة"ّاژٍ ُب هؼٌی ّازذی ثیي هخبهجیي ًذاسًذ هثال ّالؼی ّلی دس صًذگی . ًظش داسًذ

، ثشخی اص امبفَ  آؽبهیذًی ، ثشخی یؼٌی هبیؼی ؽفبف خْساکی ، ثشخی آى سا تشکیت اکغیژى ّ ُیذسّژى هی ًبهٌذ

ؽذى کوی اهالذ ثَ آى فشف ًظش هی کٌٌذ ّ ثشخی زغبعیتؾبى ثشای هیضاى اهالذ یک هبیغ ثشای ایي کَ آى هبیغ سا 

فْست هی تْاًذ هٌطمی  3اعتفبدٍ ؽذٍ دس " آة"سٍ ُبیی کَ دس آى اص ّاژٍ پظ هؼوْال گضا. ثٌبهٌذ ثیؾتش اعت" آة"

 . تلمی ؽْد

یؼٌی ایي کَ هٌظْس " آة ُش چَ ثبؽذ"فْست اّل اعتفبدٍ هدبص اص کلوَ آة دس یک گضاسٍ هٌطمی  -1

تْاًذ هتغیشی ثَ ًبم آة اعت کَ ایي هتغیش ّاثغتگی ثَ تؼشیف ػوْهی یب خقْفی ًذاسد زتی هی 

 .یب غیشهبدٍ ثبؽذ پالعوب ّ

ثب تؼشیف )ّخْد داؽتَ ثبؽذ دس هجیؼت( ثب تؼشیف ػوْهی)آة ُشچَ ثبؽذ اگش دس خٌگل : هثبل 

 .ّخْد داسد( ػوْهی

الصم ثَ . ثغتَ ثَ ؽشایو ثسث اص تؼشیف ػوْهی اعتفبدٍ ؽْد فْست دّم اعتفبدٍ ایٌگًَْ اعت کَ  -2

ثبؽذ اختوبع ُوَ آى ُب ثشای فست گضاسٍ یک هدوْػَ رکش اعت کَ دس ایي زبلت اگش هشخغ تؼشیف 

 .لسبظ هی ؽْد

ثشای ثشسعی فست ایي گضاسٍ ثبیذ ُوَ چیض .  ؽفبف اعت ( تؼشیف دایشٍ الوؼبسف هؼیي)آة : هثبل 

 .ُبیی کَ ثب تؼشیف آة دس هؼیي عبصگبس ُغتٌذ ثَ لسبظ ؽفبفیت ثشسعی ؽًْذ 

ثشای ثشسعی فست ایي گضاسٍ ثبیذ ُوَ چیض ُبیی . ؽفبف اعت ( سیف دایشٍ الوؼبسف ُببتؼ)آة : هثبل 

 .عبصگبس ُغتٌذ سا ثشسعی کٌینم اص دایشٍ الوؼبسف ُبی هْخْد ُشکذاتؼشیف آة دس کَ ثب 

ثشای ثشسعی ایي ػجبست ثبیذ دیذ چیضُبیی کَ ثیؾتش دس هشدم . ؽفبف اعت( تؼشیف هؾِْس)آة : هثبل 

ی ؽًْذ ؽفبف ُغتٌذ یب خیش ّلی ًکتَ هِن ایٌدبعت کَ اگش ثَ ػمیذٍ ثشخی یک تؼشیف آة ًبهیذٍ ه

اص آة هؾِْس ثبؽذ ّ ثَ ػمیذٍ دیگشی ًجبؽذ یب ثبیذ ثَ لسبظ عٌذی هؾخـ ؽْد کذام تؼشیف 

 .اعت هؾِْس 

د داسًذ تفبّت ُبیی کَ ثیي تؼبسیف هختلف یک ػجبست ّخْ ّ یب اعتفبدٍ اص ایي ّاژٍ ثَ گًَْ ای ثبؽذ کَ -3

 .تبثیشی دس ّمؼیت فست آى ًذاؽتَ ثبؽٌذ

ضاسٍ ثب ُوَ تؼبسیف غیش فسیر ایي گ. اعت ( سیف ػوْهیبثب تؼ)آتؼ( سیف ػوْهیبثب تؼ)آة: هثبل 

 .پظ ًیبصی ثَ ثشسعی ُوَ ازتوبالت ًیغت. اعت

تؼبسیف ػوْهی ایي گضاسٍ ثب ُش یک اص . اعت (ثب تؼبسیف ػوْهی)هبیغ ( ثب تؼبسیف ػوْهی)آة :  2هثبل 

اص آة ّ هبیغ فبدق اعت پظ تفبّت ُبیی کَ دس تؼبسیف ُغتٌذ تبثیشی دس فست ایي گضاسٍ ًذاسًذ لزا 

 .اص ایي تفبّت ُب چؾن پْؽی هی کٌین

   دس ثغیبسی اص هْاسد ّلتی هی خْاُین اص ػجبسات هٌطمی دس صًذگی ّالؼی اعتفبدٍ کٌین ثب : اؽتجبُبت سایح

 .یف ّازذ ثَ هؾکل هی خْسیندلیل ػذم سػبیت تؼبس

 ( تؼشیف سایح ؽؼْس اعتفبدٍ ؽذٍ ) . هؾخـ اعت کَ ًْیغٌذٍ ایي هتي زذالل ؽؼْس هْسد ًیبص سا داؽتَ -

تؼشیف لغْی ؽؼْس ثَ هؼٌبی ازغبعی ّ ؽبػشاًگی هذ ًظش  ) . ثی ؽؼْس اعتاهب ایي ًْؽتَ ُب ثغیبس  -

 ( ؽخـ دیگش ثْدٍ

ًؾًْذ  (ّاژٍ چیغت دلیك هؼٌی ُش هؾخـ ثبؽذ هٌظْس) ُوغبى عبصیتؼبسیف  صهبًی کَ ّ هؾخـ اعت کَ تب

 .ًذاسدهٌطمی لطؼی هزاکشٍ ًتیدَ 

 :همبیغَ صثبى یب ادثیبت هٌطمی هختلف 

  : سیبمی 

 ( صثبى غیشسیبمی ثب تؼبسیف سیبمی )  –اعت  Bػنْ هدوْػَ  Aهدوْػَ : هٌطمی 

 صثبى صًذگی ّالؼی  –هبُی ُب ػنْ آثضیبى ُغتٌذ : تطجیمی 



 :صثبى  3هثبل دیگش ثَ 

  6=2+4 :سیبمی 

ّازذ  6ّلتی ّازذ ُبی دّ هشف هؼبدلَ سا ثؾوبسین ُش دّ ثشاثش )چیض ثشاثش ثب یک چیض ثب ُن ثشاثشًذ  2: هٌطمی 

 (ُغتٌذ پظ ثب ُن ثشاثشًذ

تْمیر کَ چْى تؼشیف عیت دلیك ًیغت گبُی )ػذد عیت  6ػذد عیت ثشاثش اعت ثب  4ػذد عیت ّ  2: تطجیمی 

 (عیت ثضسگ ًیغت 6عیت کْچک ثشاثش ثب  6ثشاثشی ّخْد ًذاسد هثال 

 .ثشاثشی یب تغبّی ثَ ایي هؼٌی اعت کَ دس ُش ؽشایطی ثتْاى دّ هشف آى سا ثب ُن خبثَ خب کشد: ثشاثشی یب تغبّی 

  دس ثغیبسی اص هْاسد چٌذ ػجبست ثب ُن هغبّی ًیغتٌذ ثلکَ ساثطَ هدوْػَ ای یب اؽتشاک ثب ُن : اؽتجبٍ سایح

  .هی ؽًْذ ًذٍخْا "ثشاثش"داسًذ ّ ثَ اؽتجبٍ 

هٌضل خبسج ؽْد هی تْاى فِویذ کَ ثبساى اص لْلَ کؾی  هٌضلثبساى ثشاثش آة اعت یؼٌی اگش آة اص لْلَ کؾی :  هثالا 

 !هی ؽْدخبسج 

هؼٌی داسد اّل ثشاثشی ّ دّم ایٌکَ ثبساى ّ آة فمو ثَ لسبظ ؽکلی  2، ایي خولَ  "ثبساى ُوبى آة اعت": عْ تفبُن 

 ذ ثبیذ هشالت خلْگیشی اص ایي عْتفبُنیی هٌطمی اص ّاژٍ ُوبى اعتفبدٍ هی کٌٍ هتفبّت ُغتٌذ لزا ّلتی دس هزاکش

 . ثبؽیذ ُب

ی ایي کَ ثتْاًیذ یک ػجبست سا ًمیل کٌیذ ثغیبس هِن اعت چیضی کَ ػوْم هشدم دس هجبزث هٌطم: ًمیل یک گضاسٍ 

. چشا کَ ثَ لسبظ هٌطمی اگش یک ػجبست فست ًذاؽت پظ ًمیل آى فسیر اعت. ؽیٍْ فسیر آى سا ثلذ ًیغتٌذ

 هثال اگش ػجبست ُْا خْة اعت فست ًذاؽت ًتیدَ هی گیشین ُْا خْة ًیغت یؼٌی ًمیل آى فسیر اعت 

 ثشای عبختي ًمیل ثشخی ففبت یب ؽشایو گضاسٍ سا تغییش دادٍ ّ یب ثشػکظ هی کٌٌذ کَ ایي اهش : سایح  اؽتجبُبت

الجتَ اػوبل . ثلکَ عشهٌؾب ثغیبسی اص اؽتجبُبت هٌطمی سایح دس ثیي هشدم اعت ، ًَ تٌِب عبختي ًمیل ًیغت

 . ُکبسُب سثطی ثَ ًمیل ًذاسًذتغییش دس دس ففبت یب ؽشایو گضاسٍ ساُکبس ُبیی داسد ّلی آى سا

هثال ػبدی یب ) .ُْا خْة ًیغت : ًمیل فسیر  -ُْا ثذ اعت  : عبخت ًمیل اؽتجبٍ : ُْا خْة اعت : هثبل 

 (ػبلی اعت

 : ًتیدَ هطبلت فْق 

 .سا ثشسعی کشدگضاسٍ ُبی هٌطمی خوالت خجشی ُغتٌذ کَ هی تْاى فست آى ُب  -1

 ...ّ یب فسیر ّ  ...هثل عْس ّ گضاسٍ ُب اسکبى ّ اًْاع هختلف داسًذ  -2

 ّلتی هی تْاى ًتیدَ گیشی هٌطمی کشد کَ تؼبسیف دلیك ثبؽذ -3

 ُوغبى عبصی ؽذٍ ثبؽذّلتی هی تْاى یک ًتیدَ گیشی هٌطمی سا ثَ دیگشاى هٌتمل کشد کَ تؼبسیف  -4

ه خْة استجب اعت ّ ُوچٌیيیجب فْست گشفتَ دس صثبى سیبمی تمش تؼبسیف ثب تْخَ ثَ ایي کَ ُوغبى عبصی -5

ًگشاًی اص ثشّص اختالف تؼشیف دس اًتمبل ًتیدَ گیشی سا کبُؼ دادٍ ّ  اًغبى ُب هی تْاىثیي آى ّ فطشی 

 .عخٌگْ ثذّى ًگشاًی اص تغییش هفِْم دس زیي اًتمبل اص آى اعتفبدٍ کٌذ

دلیك  ّلتی ػجبسات هٌطمی دس صًذگی اعتفبدٍ هی ؽًْذ ًبچبسین اص کلوبتی اعتفبدٍ کٌین کَ تؼبسیف آى ُب -6

ًیغت کَ ایي ػذم دلت ثیؼ اص آًکَ ثَ دلت صثبى ؽٌبعبى دس تؼشیف هشثْه ثبؽذ ثَ خٌظ صًذگی هشثْه 

ی هی ؽْد یؼٌی دس صًذگی هب ػٌبفش ًبؽٌبختَ ای ُغتٌذ کَ هبًغ تؼشیف دلیك ػٌبفش ؽٌبختَ ؽذٍ ه

عت کَ خْاؿ هغْاکی کَ هتْى تبسیخی اعتفبدٍ ؽذٍ چْة دسخت اساک ّ صیتْى ا ثشای هثبل. ؽًْذ

 .دسهبًی فشاّاًی داسًذ ّلی اهشّصٍ ثَ تکَ ای پالعتیک کَ ؽکل خبفی داسد هغْاک هی گْیٌذ



ّلتی هی خْاُین اص تؼبسیفی اعتفبدٍ کٌین کَ ُوغبى عبصی ًؾذٍ اًذ یب ثبیذ تفبّت تؼشیف سّی هٌطك هب  -7

 ٌطك هب ثی تبثیش ثبؽذثی تبثیش ثبؽذ ّ یب کال تؼشیف سّی ه

ي کَ اعتفبدٍ اص هثبل ُب ثب تؼبسیف صًذگی خبسی ًیبص ثَ تطجیك تؼبسیف داسد اعتفبدٍ کشدى اص ایي ثب تْخَ ثَ ای -8

هثبل ُب دس کتت هٌطك تمشیجب غیشهوکي اعت ّ ثب تْخَ ثَ ایي کَ اعتفبدٍ اص صثبى سیبمی ًغجت ثَ صًذگی 

صثبى فبسعی ثب )طمی سّصهشٍ ثغیبس دّس اعت ثشای آهْصػ هفبُین کبسثشدی هٌطك اعتفبدٍ اص صثبى هٌ

ّ ثب هثبل ُبیی گبُب هٌطمی ّ گبُب کبسثشدی دس صًذگی سّصهشٍ ثب سػبیت ( اعتفبدٍ اص تؼبسیف سیبمی

 .هالزنبت اعتفبدٍ اص ایي هثبل ُب هؼمْل اعت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل دّم 

 گضاسٍ ُبکبهل ثشسعی فست 

 . اعتذاللی ثشای ثشسعی فست ُغتٌذؽیٍْ  3ثَ ػجبستی ایي ؽیٍْ فْست هی گیشد  3گضاسٍ ُب ثَ کبهل فست 

کبهال ّ دسُش ؽشایطی فسیر ثْدى )الجتَ دس افل ؽیٍْ دّم ّ عْم دس فْست اعتفبدٍ ثشای ثشسعی فست کبهل 

ّ ایي ًْع دعتَ ثٌذی ثَ لسبظ عبختبسی دسعت ًیغت ّلی . ُش دّ اص ؽیٍْ اّل یب اعتٌتبج ثَ دعت آهذٍ اًذ( گضاسٍ

بهؼَ ًغجت ثَ هٌطك ّ دسک ظبُشا عبدٍ تش هفِْم دس ایٌگًَْ ثیبى ؽذى هطلت ثبتْخَ ثَ ّمؼیت داًؼ ػوْهی خ

 ؽیٍْ دّم ّ عْم ثَ فْست هغتمل ثیبى ؽذٍ

 ثشسعی فست ثب اعتٌتبج  -1

 چْى گشدّ ُب گشد ُغتٌذ ّ ایي هیٍْ گشدّ اعت پظ ایي هیٍْ گشد اعت : هثبل 

آى اؽتجبٍ  اگش یک گضاسٍ فسیر ثبؽذ ًمیلهی داًیذ کَ ) -( ثشُبى خلف) "ًمیل سد   "ثشسعی فست ثب افل  -2

پظ ؽوب هی تْاًیذ ثب سد فست ( ثٌب ثَ تؼشیف ًمیل)ّ اگش یک گضاسٍ اؽتجبٍ ثبؽذ ًمیل آى دسعت اعت 

 (آى سا ًتیدَ گیشی کٌیذخْد ًمیل یک گضاسٍ فست 

a. سا پیذا  ثشای  اثجبت اؽتجبٍ ثْدى یک گضاسٍ کبفی اعت یک هثبل کَ ًتیدَ فسیسی دس آى گضاسٍ ًذاسد

کٌیذ هثال ثشای اثجبت اؽتجبٍ ثْدى گشد ثْدى هیٍْ ٌُذّاًَ کبفیغت یک ٌُذّاًَ کَ گشد ًیغت پیذا 

 کٌین 

 دس فْستی کَ سایح تشیي اؽتجبٍ هٌطمی ػذم اعتفبدٍ فسیر اص اعتمشا ًجبؽذ لطؼب : سایح  اؽتجبُبت

اعتمشا سایح تشیي اؽتجبُبت ػوْم خبهؼَ هْسد غلو اص ایي هْسد ّ  ُبی یؼٌی اعتفبدٍ. ایي هْسد خْاُذ ثْد

 (هشاخؼَ کٌیذ(ُْا خْة اعت)ثَ هثبل لجلی ) .اعت
    ثشسعی فست ثب اعتمشا -3

چْى ایي زیْاى ؽشایو  ؽجیَ ػوْم گشثَ ُبیی کَ ثشسعی ؽذٍ اًذ سا داسد پظ ثبیذ ػولکشد ّ عبختبسی 

 .ؽجیَ ثَ آى ُب داؽتَ ثبؽذ

 ؽبیذ یکی اص سایح تشیي اؽتجبُبت دس هزاکشات  ایي ًْع ثشسعیػذم سػبیت افْل : سایح  اؽتجبُبت

سػبیت افْل اثجبت عِل اًگبسی دس ّ ثیؾتش اؽتجبُبت سایح دس ػلْم تدشثی ّ اًغبًی  سّصهشٍ اعت

 .عتاعتمشا

 

ًْع ثشسعی سا ثَ فْست هجتذیبًَ آهْصػ دادٍ ّ دس عَ فقل ثؼذی هِبست ُبی   3دس ایي فقل چگًْگی اعتفبدٍ اص 

ت ثشسعی فست سؽوب ثشای اعتفبدٍ اص ایي اثضاس ُب افضایؼ هی یبثذ ثذیِی اعت کَ افلی تشیي ُذف هب افضایؼ لذ

گضاسٍ ُب دسؽوبعت چشا کَ ّلتی ؽوب دس هْسد خشیذى هبؽیي فکش هی کٌین دالیل صیبدی هثل ازغبط آساهؼ ، 

آى ُب یک گضاسٍ اعت کَ اگش فست آى ثشسعی ثَ رُي ؽوب هی سعذ کَ ُش کذام اص ... عشیغ تش سعیذى ثَ کبسُب ّ 

کغبًی کَ هِبست اعتفبدٍ اص ایي هْاسد سا ًذاسًذ هؼوْال ثَ ؽکل اؽتجبٍ . ًؾْد تقوین فسیسی گشفتَ ًخْاُذ ؽذ

 .اص ؽیٍْ ثشسعی فست اعتمشا اعتفبدٍ هی کٌٌذ

ُن عشیغ تش هی سعن دس  هی گْیٌذ چْى دیگشاى ثب خشیذى هبؽیي عشیغ تش ثَ کبسُبیؾبى هی سعٌذ هي:  لبهث 

دس  .زشف هٌطمی ًیغت ّ ثَ ًظش کغبًی کَ هِبست خْثی داسًذ یک اؽتجبٍ یب عفغطَ تلمی هی ؽْدفْستی کَ 

 .زبلی کَ ثشای اعتفبدٍ اص ایي اعتمشا ثبیذ ّخٍْ اؽتشاک ثب دیگشاى ًیض ثشسعی ؽْد

 استٌتاج استفادٍ اس بزرسی صحت با -1

یب ثَ تجؼیت اص آى ، یب پیشّی افل )ًْع ، تبثؼی  2ؽبهل  ( یب ثَ لْل ثشخی لیبط)ثشسعی فست ثب اعتٌتبج

ًوی دًّن ثمیَ ثَ ایي اعتٌتبج چی هی گي تْ هتْى هٌطمی کلوَ ٌُْص ) تؼشیفیّ ( پزیشفتَ دیگشی

 .اعت (هٌبعجی پیذا ًکشدم

 :استذالل استٌتاجی تابعی  1-1



 صثبى هسبّسٍ ای  – .َ ًتشط یخْسدً، ایٌن ًبى دیگَ :  هثبل 

 : تجذیل ایي خولَ ثَ صثبى هٌطمی 

ًبى خْساکی اعت ّ ایي چیضی کَ دس دعتبى تْعت ًبى اعت پظ چیضی کَ دس دعتبى تْ اعت خْساکی 

 اعت

چیضی کَ دس دعتبى تْعت : ّسّدی تبثغ |     ًبى خْساکی اعت   : تبثغ |   تبثؼی   اعتٌتبج  : ًْع هٌطك

 .چیضی کَ دسدعتبى تْعت خْساکی اعت : ًتیدَ تبثغ  |    ت   ًبى اع

دس اعتٌتبج تبثؼی اگش گضاسٍ تبثغ فسیر ثبؽذ ّ گضاسٍ ّسّدی تبثغ فسیر ثبؽذ ًتیدَ ّ یب خشّخی تبثغ ًیض 

 .فسیر اعت 

 

  ُوبى هْس کَ ازتوبال ثب ایي هثبل زذط صدیذ گبُی تؾخیـ اسکبى اعتذالل ّ ًْع : اؽتجبٍ سایح

اعتذالل دس صثبى هسبّسٍ ای ثغیبس دؽْاس اعت ّ هزاکشٍ کٌٌذگبى هجتذی ٌُگبم تجذیل خولَ هسبّسٍ ای ثَ 

غیبس هِن ایي هِبستی ث. خولَ هٌطمی گبُب دس تکویل لغوت ُبی ززف ؽذٍ دچبس اؽتجبٍ هی ؽًْذ

 . اعت کَ افلی تشیي ؽیٍْ استمبی آى توشیي ّ تالػ ثشای تجذیل خوالت کبسثشدی سّصهشٍ اعت 

 :  هختلف ثَ چٌذ صثبىیک هثبل 

 f(x)=8دس ًتیدَ    2x f(x)      ّx=4=: سیبمی  -1

تْخَ ثَ هؼٌی کلوبت )کتبة داسین  8عیت داسین دس ًتیدَ هب  4عیت دّثشاثش کتبة اعت ، هب : هٌطمی  -2

 (ًکٌیذ

ثبغچَ اعت  8ثبؽ داسین دس ًتیدَ هسقْل هب ثشاثش  4هسقْل ثبؽ دّ ثشاثش ثبغچَ اعت ، هب : تطجیمی  -3

 (زبل کوی هی تْاًیذ ثَ هؼبًی تْخَ کٌیذ)

 .تب ثبغچَ سّ داسین 8تب ثبغچن کَ ثبؽَ هب  دّثبغی : هسبّسٍ ای  -4

 ص آهذ دس ًتیدَ اّ هغبفش اعت، اّ اهشّ ذکغبًی کَ اهشّص آهذًذ هغبفش ثْدً:  چٌذ هثبل

  ثشخی ثَ دلیل تکشاس اعتفبدٍ اص ایي اعتذالل فشاهْػ هی کٌٌذ کَ ًتیدَ ایي اعتذالل : اؽتجبٍ سایح

 . فمو دس فْستی فسیر اعت کَ ّسّدی ّ تبثغ ُش دّ فسیر ثبؽٌذ

 :استذالل استٌتاجی تعزیفی  1-2

گْین ّ  دوْػَ ای اص دسختبى ّ گیبُبى هیثَ ه ًْػی دیگش اعتذالل اعتٌتبخی ایي گًَْ اعت کَ هثال ثبؽ

 .ثَ ایٌدب ثبؽ هی گْین پظ دس ایٌدب دسخت ّخْد داسد 

اگش دچبس عشدسگوی ؽذیذ ّ تفبّت ثیي ایي اعتٌتبج ّ اعتٌتبج لجلی سا هتْخَ ًؾذیذ ثبیذ دلت کٌیذ کَ دس 

یبصی ثَ ثشسعی فست تبثغ ًذاسین چشا اعتٌتبج لجلی ثَ ؽشه فست تبثغ ًتیدَ فسیر ثْد ّلی دس ایي اعتٌتبج هب ً

اعتفبدٍ کشدى اص ایي گًَْ هٌطك ثَ فْست کبهل ثشّص اؽتجبُبت ػذم تطجیك تؼبسیف . کَ خْدهبى فست سا ایدبد کشدین

 . سا تب زذ صیبدی کبُؼ هی دُذ

 ؟خْاُین ثشسعی کٌین کَ ثشگ عجض اعت یب خیش  هی: هثبل 

کغی کَ هی خْاُین  بثؼی فسیر کَ فست آى ثشای هب ّثبیذ عؼی کٌین ت: هٌطك اعتٌتبخی تبثؼی 

کَ عجض ثْدى سا ثشای ُوَ ثشگ ُب ًتیدَ دُذ ، عپظ چیضی کَ ًتیدَ ثشسعی سا لجْل کٌذ هؾخـ ثبؽذ پیذا کٌین 

 ّسّدی سا تبهیي هی کٌذ پظ دس ایي فْست ًتیدَ عجض ثْدى ثشگ فسیر اعت ( ثشگ)دس خقْؿ آى ثسث هی کٌین 

هی  ن ًتیدَ هشا لجْل کٌذ ثَ چیضی عجض کَ اص دسختُهي ّ کغی کَ هیخْا: تؼشیفی هٌطك اعتٌتبخی 

هؼتمذین کَ دس خقْؿ ؽشایو ثشگ دس زبل ثشسعی ُغتین پظ ثشگ عجض اعت ّ ایي  سّیذ ثشگ هی گْیین ّ ُش دّ

 . هٌطك ًیبصی ثَ پیذا کشدى تبثغ ًذاسد



ّلی هوکي اعت ثب اعتذالل اعتٌتبخی   یؼٌی ًتیدَ ثب اعتٌتبج تؼشیفی ثَ عبدگی دس دعتشط اعت

 . تبثؼی سعیذى ثَ ًتیدَ غیش هوکي ثبؽذ

  ًتیدَ ایي گًَْ اعتذالالت سا فمو کغبًی هی پزیشًذ کَ تؼبسیف ؽوب ثب عبختبس رٌُی ّ : اؽتجبٍ سایح

 . تدشثی آى ُب تٌبلنی ًذاؽتَ ثبؽذ ّ دس غیش ایي فْست ثبیذ اثتذا ثَ تطجیك تؼبسیف ثپشداصیذ
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اعتفبدٍ اص ایي تکٌیک ثغیبس عبدٍ ّ کبسثشدی اعت ّ عشیغ اعت ؽبیذ ثتْاى ثَ ًْػی ادػب کشد ثشای ثشسعی 

 .فست هکبلوبت سّصهشٍ ثِتشیي ّ پشکبسثشدتشیي اثضاس فؼلی ایي هْسد اعت

ی ؽشهی اعت یؼٌی گضاسٍ ای کَ ثیبى تمشیجب هی خْاى ادػب کشد کَ پشکبسثشد تشیي اعتفبدٍ ی آى دس گضاسٍ ُب

یب ثَ صثبى دیگش تبثؼی اعت کَ فست یک گضاسٍ سا ثَ فست هی کٌذ اگش ؽشایطی ّخْد داؽت اتفبلی خْاُذ افتبد 

 .گضاسٍ ای دیگش تجذیل هی کٌذ

 /...اگش ایي هیٍْ گشدّ اعت پظ گشد اعت/  اگش ثبساى ثبسیذ هسقْل خْاُین داؽت : هثبل اص گضاسٍ ؽشهی 

هب هتبعفبًَ چْى ثغیبسی اص هشدم ایي سّػ سا ثَ فْست غیشافْلی ّ تدشثی فشا گشفتَ ّ عؼی دس اعتفبدٍ ا

 .فسیر اص آى ًذاؽتٌذ ثَ اؽتجبٍ اص آى اعتفبدٍ هی کٌٌذ

 ثشای دسک ثِتش آى سا اثجبت هی کٌین . کَ ایي ؽیٍْ ثَ ًْػی خْد ثشگشفتَ ؽذٍ اص ؽیٍْ اّل اعت گفتین 

کَ اگش لغوت اّل فست تؼشیف هی کٌین ّلتی فسیر  سا ؽشهی یک گضاسٍ: تؼشیفی اعتٌتبخی ثجبت ثٌب ثَ ا

گضاسٍ اّل آى سا ثَ گضاسٍ دّم تجذیل هی  گشفتيثب  گضاسٍ ؽشهی یؼٌی. لغوت دّم فسیر اعتثبؽین داؽت هطوئي 

ُین ّ ثَ گضاسٍ دّم تجذیل هی د یب گضاسٍ ؽشهی فسیر هب دس هْسد فست گضاسٍ اّل هؾکْکین آى سا ثَ یک تبثغ. کٌذ

الجتَ تبثغ )گضاسٍ اّل ّ یب تبثغ غلو ثْدٍ یب زبل هی ثیٌین کَ گضاسٍ دّم اؽتجبٍ اعت پظ ًتیدَ هیگیشین کَ . هی ؽْد

هب دس خقْؿ گضاسٍ اّل اص ثیي هی سّد  ّ ایٌگًَْ اگش تبثغ فسیر ثبؽذ ؽک (سا خْدهْى ثبیذ فسیر اًتخبة هی کشدین

 .فسیر ًجْدٍ گضاسٍ اّل  ّ هب هطوئي هی ؽْین

ّلتی فسیر تؼشیف هی ؽْد کَ ثب گشدّ ثْدى هیٍْ ای گشد  "اگش ایي هیٍْ گشدّ اعت پظ گشد اعت"یؼٌی گضاسٍ 

. (فست گضاسٍ اّل)کَ هؾکل یب اص ػولکشد تبثغ اعت یب اص گشدّ ثْدى هیٍْ هیٍْ ای گشد ًیغت ّلتی  اص هشفیثبؽذ 

اص غیش فسیر ثْدى گضاسٍ خشّخی آى هی تْاى ًتیدَ گشفت گضاسٍ ّسّدی آى پظ اگش تبثغ فسیر تؼشیف ؽذٍ ثبؽذ اص 

 .اؽتجبٍ ثْد

  ثشخی تقْس هی کٌٌذ اگش گضاسٍ ای اؽتجبٍ ثبؽذ ّ آى سا ثَ یک تبثغ فسیر ثذُین ًتیدَ اؽتجبٍ :اؽتجبٍ سایح

دس زمیمت اگش ّسّدی یک تبثغ ّ یب گضاسٍ اّل اؽتجبٍ ثبؽذ . سایح اعتکَ ایي اهش کبهال غلو ّ هتبعفبًَ . هی ؽْد

تبثغ افال گضاسٍ سا ًوی پزیشد یؼٌی گضاسٍ اّل ؽشایو اعتفبدٍ ؽذى دس تبثغ سا ًذاسد پظ تبثغ ُیچ ًتیدَ ای ًوی دُذ 

 . یؼٌی ثْد ّ ًجْد تبثغ ُیچ تبثیشی ًذاسد

ؽخقی دس اًتخبثبت ؽشکت . ُش کغی کَ دس اًتخبثبت ؽشکت کشدٍ ؽِشًّذ ایشاًی هسغْة هی ؽْد :هثبل

آى ؽخـ ؽِشًّذ ایشاًی ثشخی ًتیدَ هی گیشًذ کَ )تبثغ ًوی تْاًذ دس خقْؿ آى ُیچ ًظشی ثذُذ ًکشدٍ پظ 

 (هسغْة ًوی ؽْد



  یؼٌی ثب تْخَ ثَ . فسیر ثْدى گضاسٍ دّم یب ًتیدَ ّ یب خشّخی تبثغ ثَ ُیچ دسدی ًوی خْسد:  اؽتجبٍ سایح

ایي کَ فست گضاسٍ دّم ثشای ّسّدی تبثغ لبثل اعتفبدٍ ًیغت پظ ًوی تْاى اص آى اعتفبدٍ یب ًتیدَ گیشی 

 .کشد

اعت ّ هب اص ایي تبثغ ّ ؽخقی دس زبل دسط خْاًذى . کغبًی کَ دس داًؾگبٍ ُغتٌذ دسط هی خْاًٌذ: هثبل

ثشخی ثَ غلو فکش هی کٌٌذ کَ هی تْاى ًتیدَ گشفت . )گضاسٍ فسیر ثؼذ اص آى ُیچ ًتیدَ ای ًوی تْاًین ثگیشین 

 (کَ ازتوبال آى ؽخـ دس داًؾگبٍ اعت

 

ّلتی یک گضاسٍ غیشفسیر اعت ًمیل آى فسیر اعت ّ عبختي ًمیل ایي گًَْ ًیغت کَ خولَ سا : یبد آّسی 

 کٌیذ ثشػکظ

 ثشای عبختي ًمیل ثشخی ففبت یب ؽشایو گضاسٍ سا تغییش دادٍ ّ یب ثشػکظ هی کٌٌذ کَ ایي اهش ًَ تٌِب : سایح  اؽتجبُبت

الجتَ اػوبل تغییش دس دس ففبت یب . ثلکَ عشهٌؾب ثغیبسی اص اؽتجبُبت هٌطمی سایح دس ثیي هشدم اعت ، عبختي ًمیل ًیغت

 . لی آى ساُکبسُب سثطی ثَ ًمیل ًذاسًذؽشایو گضاسٍ ساُکبس ُبیی داسد ّ

 (هثال ػبدی یب ػبلی اعت) .ُْا خْة ًیغت : ًمیل فسیر  -ُْا ثذ اعت  : عبخت ًمیل اؽتجبٍ : ُْا خْة اعت : هثبل 
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هدوْػَ ایي ؽیٍْ اعتذالل فمو دس هْسدی کبسثشد داسد کَ هی خْاُین ًؾبى دُین گضاسٍ ای ثشای ُوَ اػنبی 

 . داسدکلی زبلت  2اعتذالل اعتمشایی  .فسیر اعت

  زتویلبهغ ّ  اعتذالل اعتمشایی -

  اعتمشای ًبلـ ّ ازتوبلی   -

 ثبیذ اص اعتمشا اعتفبدٍ ؽْد "ُوَ اًغبى ُب غزا هی خْسًذ” ثشای ثشسعی فست ایي تبثغ :هثبل 

هجسث گغتشدٍ ای اعت اعتمشای کبهل خْد ثَ ؽیٍْ ثشُبى خلف لبثل اثجبت اعت ّلی اعتمشای ًبلـ خْد 

 .کَ دس اداهَ هْسد ثسث لشاس هی گیشد

 ستقزایی قاطع استذالل ا -3-1

زبلت داسد کَ کلیت آى ُب تفبّت چٌذاًی ثب ُن ًذاسًذ ّ ُوَ آًِب هیخْاٌُذ ثب  2خْد ایي ًْع اعتذالل 

 هطلغ ؽًْذ گضاسٍ دس ُوَ اػنبی عْسثشسعی زبالت هختلف اص فست یک 

دس ایي زبلت ُوَ ی اػنب ثَ فْست یک ثَ یک ّ دعتی ثشسعی : (تام) یک بَ یکاستقزای   -3-1-1

ثَ فْست . َ ی عیت ُبی ایي خؼجَ عبلن ُغتٌذهثال گضاسٍ ُو. هی ؽًْذ تب فست یک گضاسٍ ثشسعی ؽْد

اگش ثَ ؽیٍْ ُبی . اعتمشای دعتی ایٌگًَْ اثجبت هی ؽْد کَ فست ایي گضاسٍ ثشای تک تک عیت ُب ثشسعی ؽْد

اعتٌتبج یب سد ًمیل ثَ ایي ًتیدَ سعیذین کَ ایي گضاسٍ ثشای ُوَ عیت ُب فبدق اعت ًتیدَ هی گیشین گضاسٍ اّل 

ثْدٍ ّلی ُویي هْس کَ ّامر اعت ثشای هدوْػَ ُبیی کَ اػنبی ًبهتٌبُی ّ یب خبسج اص دعتشط ّ یب ثَ  فسیر

پب  6وَ هْسچَ ُب زذی صیبد کَ خبسج اص تْاى ثشسعی ثبؽٌذ ایي اعتذالل کبسثشدی ًذاسد هثال ثشای ثشسعی ایي کَ ُ

پبُبی ُوَ ی هْسچَ ُبی دًیب غیش هوکي  ادتؼذ چشا کَ ؽوشدىکشد اص اعتمشای دعتی اعتفبدٍ  داسًذ ًوی تْاى

 . اعت الجتَ ثب اعتذالل سد ًمیل ّ اعتٌتبج تؼشیفی ثَ عبدگی اثجبت هی ؽْد

کبسثشد ایي اعتذالل دس ؽشایطی اعت کَ سّاثطی ثیي اػنبی  : تعوین یافتَ کاهلاستقزای  -3-1-2

ایي ساثطَ کَ ُوَ ی عیت ُبی  هثالا . اعتفبدٍ کٌین ذ کَ ثتْاًین اص آى ُب ثشای ًتیدَ گیشی عْس ّخْد داؽتَ ثبؽ

س ایي ؽیٍْ کبفیغت اّل یکی د. زبل ثب ثشسعی یک عیت هی تْاًین ًتیدَ گیشی کٌین. هثل ُن ُغتٌذ خؼجَ دلیمبا 



 ، اگش ثب هؾکلی هْاخَ ؽذین ّ گضاسٍ فسیر ًجْد( افال هِن ًیغت کذام ػنْ)اص اػنبی هدوْػَ سا ثشسعی کٌین 

فبدٍ اص سّاثطی کَ ثیي اػنب زبل ثب اعت.  ّلی اگش فسیر ثْد اّلیي هثبل فسیر سا پیذا کشدین هی ؽْدی سد گضاسٍ افل

َ ی گبُی سّاثو آًمذس عبدٍ ُغتٌذ کَ ًیبصی ثَ تفکش ًیغت هثل ساثط. ّخْد داسد ُوَ ًوًَْ ُب سا ثشسعی کٌین

ایي کَ ُش عیت ثَ اًذاصٍ  پیچیذٍ تش هی ؽًْذ هثالا  ّلی گبُی سّاثو یی کَ ُوَ هثل ُن ُغتٌذثیي عیت ُب

 ! کْچک تش اعت  (ػنْ ثؼذی)ثؼذی عیٌْط صهبى اص عیت 

دس ایي هْاسد ثبیذ ساثطَ یب سّاثطی پیذا کٌین کَ ًؾبى دُذ اگش : زبل ثَ ایي زبلت خبؿ ثیؾتش هی پشداصین 

یؼٌی ثبیذ ًؾبى دُین اگش . ًیض فسیر اعت  (دّیب لجلی ّ یب ُش ) ثؼذیگضاسٍ ثشای یک ػنْ فسیر ثبؽذ ثشای ػنْ 

ُبی فمو عیت ثب ایي ساثطَ چْى هب خْة . آى ًیض عبلن اعتثؼذی عیجی عبلن ثبؽذ ثب اعتفبدٍ اص سّاثو عیت 

ن ثلکَ هدجْسین ؽشّع کٌیذا کشدٍ ثْدین پیثؼذی سا هی تْاًین ثشسعی کٌین ًوی تْاًین اص ُش ًوًَْ فسیسی کَ 

ًؾبى هی دُذ اگش یک ن کَ یک ساثطَ داؽتیاگش اّلیي ًوًَْ فسیر ثْد ّ هبُن . کٌینسا آغبص ی ثشسع اّلیي ًوًَْ

گضاسٍ  ُوچٌیيفسیر اعت پظ گضاسٍ ػنْ ثؼذی آى ًیض فسیر ُغت ًیض  آىگضاسٍ فسیر ثبؽذ گضاسٍ دس ػنْ ثؼذی 

 .اًذ فسیر اص ػنْ اّل ُغتٌذ دس ًتیدَ ُوَ اػنبیی کَ ثؼذ..... ُویي هْس ّ  ثؼذی آى ًیضػنْ 

 

ّازذ  3خْاًذٍ ثبؽیذ اگش  7=4+3سیبمی سا ثَ صثبى فبسعی خْاًذٍ ایذ هثل ایي کَ ثَ خبی ازتوبال ؽوب ُن 

ثَ ُویي دلیل ثبیذ ػجبسات فْق سا عبدٍ تش اص ػجبست صیش دسک کٌیذ ّلی ّازذ  7ّازذ سا سّی ُن ثشیضین هی ؽْد  4ّ 

 .صیش تشخوَ پبساگشاف فْق ثَ صثبى سیبمی اعت خوسیبمی داؽتَ ثبؽیذ دس فْستی کَ دسک خْثی اص 

 

 
 

 فسیر اعتثشای ُوَ اػذاد هجیؼی گضاسٍ صیش دُین هیخْاُین ًؾبى : هثبل 

 
یؼٌی ؽوبسٍ )آى ًیضثؼذی فسیر ثبؽذ گضاسٍ  (Kهثل گضاسٍ ؽوبسٍ )کبفی اعت ًؾبى دُین اگش یک گضاسٍ

K+1)  یؼٌی اگش گضاسٍ . فسیر اعت 

 
 فسیر ثبؽذ 

 

 
 .کَ خْة دس صیش ایي سا ًؾبى دادین. ًیض فسیر اعت 



 

 .خْة زبل اگش یک ػنْ اص عْس پیذا کٌین کَ ایي گضاسٍ ثشای آى فسیر ثبؽذ اػنبی ثؼذ اص آى ًیض فسیر ُغتٌذ 

 ثبؽذ سا ثشسعی هی کٌین  0ثشاثش   Kهب اّلیي ػنْ یؼٌی دس ؽشایطی کَ 

 

 لشاس دُین دسعت خْاُذ ثْد  Kفسیر ثْد پظ ایي گضاسٍ دس ؽشایطی کَ اػذاد ثؼذ اص ففش سا ثَ خبی 

تْخَ داؽتَ ثبؽیذ کَ فؼال هب ُیچ دسکی اص ایي کَ ایي . یؼٌی ایي گضاسٍ ثشای ُوَ اػذاد هثجت لبثل اعتفبدٍ اعت 

 .فشهْل اص کدب آهذٍ ًذاسین ّ فمو فست آى سا ثشسعی هی کٌین

ثب تْخَ ثَ ایٌکَ ایي زبلت اص اثجبت اعتمشا دس سیبمی ثغیبس پشکبسثشد اعت آى سا ثَ اعن : خِت اهالع 

اعتمشای لْی سیبمی ًیض ثغیبس هؾبثَ ایي هْسد اعت ّ فمو کوی ؽشایو آى . اعتمشای مؼیف سیبمی هی ؽٌبعٌذ

 . اعت هی تْاى گفت اعتمشای مؼیف سیبمی ثشای اثجبت سیبمی کبفی. عخت تش اعت 

 

 ستقزایی ًاقصاستذالل ا -3-2

کبسثشد ایي اعتذالل دس اثجبت ّ یب الٌبع ًیغت ثلکَ ثیؾتش ثشای تقوین گیشی اص آى : استذالل استقزایی ًاقص  

 .اعتفبدٍ هی کٌٌذ ّ ؽیٍْ اعتفبدٍ کشدى اص ایي اثضاس ثشای تقوین گیشی ،خضئیبت لبثل هالزظَ ای داسًذ

چَ کبس  Aثیوبس کَ ًقف ػالئن دس آى ُب هؾتشک اعت چیغت ّ ًوی داًی داسّی  10هثال ؽوب ًوی داًی ثیوبسی 

ًفش  4ًفش اص آًِب ؽذٍ ّ ػذم خْسدى ایي داسّ تْعو  5ًفش اص آًِب هٌدش ثَ ثِجْد  6هی کٌذ ّلی خْسدى ایي داسّ تْعو 

شایطی ثشخْسد اعتٌتبخی ًوی تْاًذ هْثش ثبؽذ ّ کال هٌطك دس چٌیي ؽ. ًفشؽبى سا ثب زبل هشگ اًذاختَ  2اص آًِب 

دسک ػولکشد ایي ًْع ّ کبسثشد ایي ًْع اعتذالل دس ایي زْصٍ اعت ّلی ثبتْخَ ثَ ایي کَ . لطؼی کبسثشدی ًذاسد

هْفك ثْدى ایي ًْؽتَ ُب ّ اعتمجبل هخبهجیي ثغتَ ثَ هیضاى ًیبصهٌذ ثیبى ثغیبسی اص همذهبت اعت  تاعتذالال

 .تِیَ ؽذایي هْمْع ًیض آهْصػ آیٌذٍ لغوت ُبی دس ؽبیذ 

 

 

 

 



 :( توزیي) فصل چِارم

 تؾخیـ هٌطك ّ اؽتجبُبت آى

 .دس ًتیدَ خشازبى خٌبیتکبسًذ. کٌٌذ خشازبى هشدم سا هدشّذ هی. هدشّذ کشدى هشدم یک خٌبیت اعت: ًوًَْ

 غلو تؼشیف ؽذٍ"  هشدم یک خٌبیت اعتهدشّذ کشدى  "تبثغ 

 اعت کَ فالى ؽخقیت سا لؼٌت کٌن؛ پظ لؼٌت خذا ثش اّ ثبد فشهبًشّای ؽوب اص هي خْاعتَ

 کلوَ اّ ثَ لسبظ هؼٌبیی ُوغبى عبصی ًؾذٍ  -1

 پظ کَ دس ایٌدب اعتفبدٍ ؽذٍ ثَ هؼٌبی ًتیدَ هی دُذ ًیغت  -2

 ْد یب ًَ اص للن افتبدٍ دس ایٌدب ایٌکَ آیب خْاعتَ فشهبًشّا ثبیذ اخبثت ؽ -3

 :ؽکل فسیر 

 فشهبًشّای ؽوب اص هي خْاعتَ کَ فالى ؽخقیت سا لؼٌت کٌن 

 ثَ دلیل زت دًیب ّ یب آخشت هي ًوی تْاًن خْاعتَ فشهبًشّای ؽوب سا اخبثت ًکٌن 

 دس ًتیدَ هي ًوی تْاًن لؼٌت کشدى فالى ؽخقیت سا اخبثت ًکٌن

 لؼٌؼ سا خْاعتَ لؼٌت هی کٌندس ًتیدَ هي فالى ؽخقیت کَ فشهبًشّا 

 "تواند بیشتر از درآمدش خرج کند دولت هم مانند یک خانواده نمی"

 اثتذا ثَ صثبى هٌطمی تجذیل هی کٌین 

 ُوَ تْاثؼی کَ ثش خبًْادٍ زبکن اعت ثش دّلت ًیض زبکن اعت: تؼشیف یک هدوْػَ اص تْاثغ ثشای دّلت 

 خبًْادٍ ًوی تْاًذ ثیؾتش اص دسآهذػ خشج کٌذ

 دس ًتیدَ دّلت ًوی تْاًذ ثیؾتش اص دسآهذػ خشج کٌذ

 ّامر اعت کَ تبثغ اّلیَ تؼشیف ؽذٍ ًَ تٌِب غیش هٌطمی ثلکَ غیش ػمالًی اعت

 "ُز شکل دایزٍ ای کواى دارد ّ ایي شکل کواى دارد پس دایزٍ است " 

ؽکل دایشٍ کبسهی کٌذ ّامر اعت کَ افال اص ّسّدی تبثغ اعتفبدٍ ًؾذٍ هؾخـ اعت کَ تبثغ فمو ثشسّی 

چْى هدوْػَ ًذاسین پظ اعتمشا ُن ًذاسین ّ چْى گضاسٍ ًتیدَ ًمیل . ّ ثشای ؽکلی کَ کوبى داسد هب تبثؼی ًذاسین 

ّسّدی ًیغت پظ ثشُبى خلف ُن کوکی ثَ هب ًوی کٌذ ، پظ ُیچ یک اص اعتذالل ُبی هٌطمی دس ایي خولَ 

تْخَ داؽتَ ثبؽیذ کَ ًگفتین ایي خولَ غلو اعت ثلکَ گفتین . ًیغت " ُویؾَ فسیر"ّخْد ًذاسًذ ّ ایي خولَ 

 .یؼٌی یب گبُب ّ یب ُویؾَ غلو اعت. ًیغت" ُویؾَ فسیر"

 .برای منافع شخصی این متن را نوشتهچون چنین چیزی نگفته پس قطعاً و  میگفتواقعا دلسوز فهم ما بود نویسنده اگر  

یؼٌی ایٌکَ ایي تبثغ ثْدى  تْخَ داؽتَ ثبؽیذ کَ دس ایٌدب غلو. ّامر اعت کَ تبثغ اّلیَ غلو تؼشیف ؽذٍ 

یؼٌی هب دس ایي ػجبست ثب یک خولَ ثذّى هفِْم هْاخَ . اعت" ُویؾَ غلو"ًَ ایٌکَ  ًیغت" ُویؾَ فسیر"

ُغتین کَ ًَ هی تْاًین دس خقْؿ غلو ثْدى ّ ًَ دسعت ثْدى آى زشفی ثَ صًین ثَ ػجبست دیگش ًتیدَ هب اص ایي 

 خبهْؽی اعت  ػجبست

 .من در انتخابات رای خواهم آورد چرا که از هر که سوال می کنم به من رای می دهد

خبهؼَ آهبسی ّ ًتیدَ اًتخبثبت  یخْة ّامسَ کَ ایي خولَ ازغبعیَ چْى هب ُیح تبثؼی ثیي خْاة ُب

ت کَ خبهؼَ آهبسی کَ هْسد تٌِب ًتبیدی کَ هی تْاى گشفت ایي اع. تؼشیف ًکشدین ّ زتی هی تْاى گفت ّخْد ًذاسد



ّلی ًَ تبثؼی ثیي خبهؼَ آهبسی ّ ؽشکت کٌٌذگبى . عْال ّالغ ؽذًذ دس ظبُش دس آى تبسیخ اص ؽوب زوبیت کشدًذ

  عْال ّ ًَ ثشخی تْاثغ هْسد ًیبص دیگش ؾبى ثَاًتخبثبت ّخْد داسد ًَ تبثؼی ثیي سای آًِب ّ خْاث

 .مردم انجام نمی دادنداگر درس خواندن کار اشتباهی بود این همه 

هثل دسط خْاًذى ّ ثشًبهَ اعتفبدٍ اص ػجبساتی تؼشیف ًؾذٍ . خْة ایي ُن یکی اص اؽتجبُبت سایح اعت  

هتبعفبًَ ّلتی ثسث اکثشیت پیؼ هیبد گضاسٍ ُبی هٌطمی کبسایی . سیضی ثذّى ُذف ثش هجٌبی ػولکشد اکثشیت

ن ثَ لسبظ هٌطمی ایي گضاسٍ ُب سا صیش عْال ثجشم ثَ دلیل خْدؽْى سّ اص دعت هی دٌُذ یؼٌی هي ُش چَ تالػ کٌ

هجبزثَ خذلی ثیؼ )لزا ثَ اخجبس ّاسد هجبزثَ خذلی هی ؽْین . یک تؼقت ثی هْسد ثیؾتش هخبهجیي لبًغ ًوی ؽًْذ

اص ... ّ  اکثشیت دس اؽتجبٌُذ ، اکثشیت ػلن ًذاسًذ –(. اص آًکَ ثَ سًّذ هٌطمی تْخَ کٌذ ثَ الٌبی هشف همبثل تْخَ داسد

اکثشیت هشدم دًیب . ّ ایٌکَ ثب اکثشیت خالفت خلیفَ ُب تؼییي ّ دس ًِبیت اکثشیت فبخؼَ کشثال سا ثَ ّخْد آّسًذ –لشآى 

دس زبل زبمش . غیش هغلوبًٌذ ّ اکثشیت هغلوبًبى غیش ؽیؼَ ّ اکثشیت ؽیؼیبى ثَ هجبًی اػتمبدی خْد پبیجٌذی ًذاسًذ

. ؼشفتی سًح هی ثشًذ ّ اکثشثیوبسی ُب اص اؽتجبُبت سایح اکثش هشدم خبهؼَ اعتاکثشیت هشدم اص ثی عْادی ّ ثی ه

زتی اکثش هشدم هْادی . اکثش تْاى ّ هؼبدى دًیب دس کٌتشل ػذٍ ای خبؿ اعت کَ اکثش هشدم اص ازمبق زك خْد ػبخضًذ

ّ دس زبلی کَ ثَ عخٌشاًی  اػتیبد آّس سا ثَ فْست سّصاًَ دس عجذ تغزیَ خْد لشاس هی دٌُذًبؽٌبط ، هغوْهیت صا ّ 

ُبیی دس خقْؿ تبثیش ػجبسات ًْؽتَ ؽذٍ سّی ظشّف هبیؼبت گْػ هی دٌُذ ًْؽیذًی ُبیی سا هقشف هی کٌٌذ 

 .الهکَ  ًمؼ ثغتَ ... کَ سّی عطر آى کلوبت ال م

 دس ُویي ا ًْؽتي سّ هتْلف هی کٌن ثَ ایي اهیذ کَ سّی ایي ػجبسات کوی ثیؾتش فکش کٌیذ

 

 شٌِاد یا اًتقاد پذیزا ُستندر صْرت پی

 هْفق ّ پیزّس باشیذ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :پیْست 

اص خولَ ؽشه غیشلبثل اًکبس ثْدى ، ػذم ّخْد اثِبم ، . ثیبى کٌٌذٍ ّخْد چٌذ ؽشه دس هسل یب چیضی اعت : هٌطمی 

 .آؽٌب هی ؽْیذاعت کَ دس اداهَ ثب خضئیبت ایي ؽشّه ثَ فْست کبسثشدی ... تکشاس پزیشی ّ 

 .ػولکشدی کَ ؽشّه ثبال سا داؽتَ ثبؽذ: ػولکشد هٌطمی 

سا ثشای یک یب چٌذ ( یب ُوبى ففتی)گضاسٍ ثَ ػجبستی هی گْیٌذ کَ اتفبق افتبدى چیضی یب داؽتي ؽشایطی : گضاسٍ 

 دُذهی  خجش( یب کظ)چیض

.  ثبؽذ یب غلو  فسیر شسعی هی تْاًذ ًتیدَ ث. سّیذاد آهذى سا ثشای هي ثشسعی هی کٌذ –گضاسٍ ی آهذم : هثبل 

 .دسثغیبسی اص هْاسد ّمؼیت فست یب ػذم فست گضاسٍ هؾخـ ًیغت 

 سّیذاد آهذى سا خجش هی دُذ –آهذم : گضاسٍ خجشی : هثبل 

 .هٌطمی ثْدى سا داؽتَ ثبؽذ ثَ گضاسٍ ای هی گْیٌذ کَ ؽشّه: گضاسٍ هٌطمی 

 .صثبى سیبمی ًْؽتَ ؽذٍ یک گضاسٍ هٌطمی کَ ثَ : گضاسٍ هٌطمی سیبمی 

 .ثَ آى یک یب چٌذ چیضی کَ گضاسٍ ثشسعی هی کٌذ ًِبد هی گْیٌذ: ًِبد 

 . ًِبد داسد عْس هی گْییذ ثب ثَ ػجبستی کَ ثیبى هی کٌذ گضاسٍ چَ ساثطَ ای( : Quantification)عْس 

 . ُغتٌذ( ∃)« ثشخی»ّ « ُیچ»، (∀)« ُش»عْسُب ؽبهل 

 

 

 

 


