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 گفتارپیش – ۱
 

یامتتایزیمیهمتوسللممهوموتمتن نما اه همشا،لل املماصللکمشواشویملمات ا مماصللکمیت  »

جلا،امالا بمشلهمبلیلابلی مشلاماا باه مو للل  ملمهو یو مهونیملم بلا متجویل ی مش 

زامورشلل مش ولا ام ا همدو مت هثاشهمیوه یالک  کمتوک کما  لل اما بارمبیا،لل امش

والتمتجا،امش ولا ملمش یاو متامش واا مه  وایمش ه ایمصللوفمهولبامشهمها هماسلل 

م« ،مبامتصوفمیو ا

م۴۰۱امصم«پ ی اب،واس مذون»وگکام

م

گواهم ،ماسل میهمه ول ا، ماااوکم ب،ل ووایمهابی امتام  مهتکنمسال ا،م مسا ممتابیخ

 ب اارم یوی میو همشو ا امسلللوگ ،للل مه هو،مگوه هموایمغباب ثابمالمبام بماو للله

شو یملماا شللابم لبیام سلل هطوبمج یم بصلل  مجت هامالل نمی لل میهمشبیازااوف

بسلل میهموویکمازمه موایمهابی مشو امدو م،للاو ماینمه ساسلل امشهما واو،لل ه

تابیخ ممیسللبتمتکا،م،للوایو مس و مشهمبلیمصلل وهوایمهابی مشهاو،لل ه سلل 

م۴۴۱۱اا صا یم-وایمهن و او، ه س »بلامایناا اماز ه ه یمواازمپ مهوبا،مجوبش«

مگولا بی للله»لمیام ابیم لل  مبلسللل هامابلپایم،لللوا مسن همسلللوهایه ت  متاث وم«

م، ماس نتابیمچ نملموو امزه وهماا شابمیاه و اموایااقناب

ازماینمااس هممهابی ما زما  تالاً«موایمبیا،لل او،لل ه سلل »توجتهملماا شللابم

همیکمامیل لتماو،مش   می ابیمجماا ام بم وه ل ثو ما   ام لبا،مهخدومسوهایهه

لابگ  مش شهمگ ابیم،لل هماسلل اماات«مصللون  پ للا»املمگاهم«پ للاه ب،»و مگاهمسصلل

جاهن  مشخش  همومم بمزه نملمومم بمهضلااماموولوژیم یج  ا ملمووشمهصلووس کت
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مساد مشنکهمساد تا،مهکویزیومهقموایمتجوی یمبیا، اتمه ب،اماهاس امالگوبی م

ماا اما بتتو مهوویمصوبیمیش  همیجما،میووا مبامشهمزیومسنوه

ابمبامشودوب توکومموایمهن نملمه  ل مها،لل ناشامج بمظوه  ذوو  م یج  ال م

توا،م بمه مباص مااووجابمهووی مصللوبیمبا امیوه م«ااب»یکمسللو،لل مهکاا ک مازم

دوش مشهمیمیاهپ وتووایمبیزملم ب،للل اوه کولچ پبل،لللن م-ین ل ولایمداهوش

می نهاشزابیامیکملسم امشهماا یش  ،مدصن توکوازدو مش گااگ میوشممهشلاو همیو ا

شن یمذوو   میهمیوشماا اا مبامو هتو مساد هاملمشهم و میهمشاملجوهمچو صوفامه 

مجاابهم اب امشخش امتناب، موتهو   ماا ا،مهنوامه 

بیزمیاهپ وتومتا  یمه لل وم وی م ،مبامزیومیو و متوا،مه س م،لل میهمشوااههه 

ش للل ابمهن ناملم لتامو هشممی اب اماهلامیکماماینمیو ول ماسللل م بمیلکمه  ل ه

مم بموای ماس میهماقش مه  ق جایماا ا،هیاه همشجایگزینمیو ،مها،ل و م،لخص  

متول  یامه  ل م،للل ،ماهکا،میهو یو متول  یم ابا امپوتابم،للل ،مشهمش ول،مچوده

،لل گا،مشهمیابوایموتب لل گ ملمتنال،م بمه  ممیاباملمج بمشخشماس ت مازمباا ه

امهناصومبمی لب میهماتت زهمیامااووا یم،ل ،مجاهنهشابمه غ ومهول امامای ام اصلن مشه

هو مشامدویشملمشاممی بم ،مصلللوبتامیوشمج بملم ه م بمباشوهم لب اشهموتواهمه 

مگو  ا ملمش ولا متب یکمه سایوماجزایماج تاعامشهمیوش مهکاا ک

وا ،ا،مشامیو میهمپ ه موایمااه ن و مبامتول  ی و  ملم،خص  مبه م، هامیت  

یمها،للل نملمیامه وتملم لل اموبیمهو هتاا لللاا امشاماهپواگویما بت مهواه لااج 

 مایمبیا،تواا مشامهنا لهه م،و مله مگ ویگو  اموتهمچ زمااشکماا ازهه مپ یواهکا،

سلللا،امیابیو مهقولاتمهوویمبیا،للل مدو مبامجایگزینم وی مفمگو  امش ینتنوی

م اویوه مهاا گابمیوش ماو ماا ا،ی و ملم بل،

باما زه م«م زا ی»لم«م ق ق »ام«ادناا ات» یامهواو ت مچو،مپوسللشماینماسلل  م

مماینم،وای بل،مبه مازمباو مشهمسویمشول،میهم یا،توم توا،مشامیت  مسلوج   مهمم
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چو نمه للل ویمموای  م یامبلشماق م یالک  ک مبیا،للل اتمتوسلللممهابی مشو للل

مگشاس  باه

م

م

 آشنایی مارکسِ جوان با ریاضیات - ۲
مگو نمشهملازتملم–یو مه مایمیهمهابی مپژلوشیمتخصلللصللل وا بمتتاه م وزه»

همگایمپژلوشلل مالمش لل ابمه ووعمشو ا املماز مالمیابمپژلوشمو  وا وزهمیهما  لل 

م«ایام   م بمبیا، اتامالمشهما ایج مه  قکم س میاه اسوصهمووم بم–مسو  مابو 

مسپابیمهابی مااگن ام بمهواسممدارمش بییهو

م

هابی مشهمبیا،للل اتم بم لبا،ممی ااشملمه زا،مسنااهمی،لللواو مش للل ابیم بشابه

اینمم(۴۴۸۱سپ اهبوم۴۱)مال  ص ن مالااههمهابغ ش وسل ا،م بم سل ما  ل ام بمگواو 

مبیا، اتمدوبماس امهوب  ااشمالم ب»دوب  مه مشهمچشلمجتناتم )هجتوسهم ثاب؛م«

 ابمش ملیژهملات نملمیوااا اهام ااشمالم بماهوبم یگواموت و،متابیخملمزشا،امشهم(۶۱۱ ۴

تومازم غازمتام  یمهننوتمشو میهمگوایشملاان مهابی مش شمتوص فم، هماس امسال 

متامتجوش امماس  مهنوه 

ایم،لللویمامشومزه وهه مشابم یگومشامشودوب مالمشهمبیا،للل اتمهواجهبلملا  مایناز

شمایمشهمپ باسل امهابی ملا  م بم ااشلگاهمش نمهشلو مت ص کمشو ام بااههمهووق 

گوای مغ و سنت مبلشمبیا، مهاان مازماش  امجزت»گوی  مه م قوقمیهن لوهمیشابه ب

ماملم لبمتاینمطوفملم ،مطوف بمشواشوم برم ق ق مشو ام بماینمبلشاماوی و همشهما

زا هملم ب ا متکوینممسووا،ماهویهیهمدو  مهو،وعمشچود مش ل،م ،ه م لبمهو،وع

 ا،مهوصلل مسللاد تا،ملم ی امیکمهثنثمشهمبیا،لل شهملجم مچو جاابهمشهم،للککم ب
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همیهاا مش ل،م ،ه میهموت و،مهوموه متجوی یم بمهضللامشاا  و ام ب ال ه ماثبات

م(۴۴جاامصم)وتا،«ماهکمپ  امیو اشهمچ زم یگویمتک

ام ثابموگکش  ابیمازمدصوصم بم ااشگاهمشول نامه بم لبا،م ااشگاو امشهابی م

م«هووی»بامشام ا مهوالنهمیو همشو امشخشماس ت مازم«مهووی»لم«متابیخمهن وه»مملیژهشه

یما ی ومیااههجامیهمپایا، ،ا ویمبیا،لل اتماد صللاصم اب ماهامازشهماق مهباا مموگک

میمطب ن م هویوی وسملماپ کوبتوللالتمهن لللولله»ابی مشومهلل یمازماثوتتویزم اب ام«

میهج  همساد امتک توا،مشوه میهمن و تومامهوب مه،و امبیا،ل اتم بم ،میاه مات 

م وی مهونی»هابی مشوم س میهم بمتتاه م ثابمشن یمهواو ت مامءیهمسوهوشاماسل «

یااو،ماصللن مسللپموماا یشللهمشهم(ام۴۴۴۴«م)یمبیا،لل وااو،لل ه سلل »جتنهم بمالاماز

م،لللو ه متبل یلکال  هویوی وسملماپ کوبام بمتل بی مه زیکامشودوب یمه ناب ما

اا یشلهملمو ل  م ا، و امسن  ملماد  اباماتا مشابزمچو نمتناب، ممیا لب مشهمباشوه

اتمامیگااهماتا مستوه ملمس و مشوبس متجوش مطب ن م» هویوی وساممیشو ام بمهن وه

گوای ماس ام بمیهمهناب متجوشهم(اماهاماپ کوب۱۴۱ماجاامص)وتا،«متماسل طوبمساهش

می، هب قبلشمه»ازمم،لوب اماله م«ل،ل مهوجو »ای ل ا هملمسن هم«مجبوگوای »شواشوم

مدو  »گو  میهموتا،مه م«بلحماتم»لمهوهیمشهمتب  نم«میو ه مو لل  ماا وافم اصللک

ممم(۱۰جاامصماس ام)وتا،«م وی مهونی

م م»ایلن مهونی ویلل  م« مسووا، مت لل  مهوو لل »چلله م یللالک  للک م،لللو م« ش للا،

(م«گولا بی ه»«م)، ، وی مهونی»(امچهم۴۴۱۱«هن و م-یماا صا یوااو، ه س »)

م)غای مدویشماسل یهمتوااتو یماا لاا ام»لمچهم اشم یالک  ک م،اینه(ام«سلوهایه»«

 ماموا  غازمالهاا  لمما ویماس املمیتوهثاشهماو مد اامسلهال ا مش»م او  ماو ماسل 

ملماسووا،متتنکمالهشمهثاشهماو مهالک  مدصلللوصللل امهخی مزا گ ملاان ماا لللا،هش

الهاا  ممستن ماس امشهمش ا،م یگوامال ا مالهاا  ت ماس میهمدو ممءبلمسوهوشاایناز

یهمیتوا  لمامالهاا  لت ماس میهمدو مبامشام لیو ام ب اه مبامشاماو م ینملسلاط 
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 اماهامهقممازمطوییماو  مدو ماینملاسوهامیهمیوه ماو مهالک  مدصلوصل ملسلاط 

م هثب امالهاا  تمی مشا،ل اماسل میهمالهاا  م مدو پوه مایم،لولبیاما هدو مپ ش

م(۸۱۴ ۸هم ثابامس)هجتو«مگ اب اه مامپامشهمسوصهملجو هثب 

مهق سمیدلااوا ه»هلابی م بم یو ماهامشومگ بامه مشودوب یشهمبیا،للل اتما زم«

نممیهمالم بمسمگوی ه ما،ابهمشهم یابتالمشامویال  لمامتهامیشابه بمساتهب ث ممیزه وه

بامیگااهمسوصللوملمتوماماسللاسمو لل  ملم ملم ،ااه ه زیکمها همباما بت مدو  هوینم

مل مبلی» اااا موت و،م امپ ولا،م یابتمه زیکیو ااشمابزیاش م ملاهاتویه»لم« و ا مش«

 م ملمهن ق مشویو ا ایماا لللا،مهو قکمیهمالل مسلللاد تا،م یابت مجما،م  واا مبامشهم

اسلل میهموووزمومم«ماا للا،مها،لل و »هخلفمی ابممال«مای هام وی  مهکاا ک ماسلل ا»

مب «مهصوفماا اا م  ه ا،»ااتمهش«ماوبهنملاینو»،و ملمی ابمهنولفمه متج ی مچاپ

اس املاهاتویهمهاتویال  ممااگن   ملم یابتم،ل همهنمممازم ،م لتماو،مش  ل مممیا ته

و امیه م ه ز ملمهب ث مازمسللوخمها،لل نم  واا م یابتمبامگو تا،ه هواا للویمبام ب

م  تایشهمها همسگویامیو میهمالل مه مشزمشودوب واهابی مسلپ مشهمهواا   مش کنمل

ه زیکمبام بموو سهام وی ممیکمجاابهطوبمهشخشل ملم له مشه مساطو ملم،لاسوااه

 میهمشهملجم،للو مه م«گویزاا للا،»یال  للممهاتوشو امه مهکاا ک ملمبیا،لل اتمت ن ک

)هجتوسهمماگو ا ات م«ا،لللبلاح»هگوممو  مچ زولامهنوفماز م ،ولامهولاو مملمایل ه

 بممهابی میهاا یشللمهباا شزل یمهننوتمدواو م،لل میهموو ا امهشم(۴۴-۴۴۱ ۱ ثابا

مهسوصی اه نمیهمالم بما ومازماینصوفمو،امچ یوه مپ  اهو،لوس  مما زبیا،ل اتم

شهمسنوتمم–،للواسلل ملمچهمزه نچهمه زیکمچهماا صللا امچهمتابیخامم–یو مه مپژلوش

ممشخش  اه مدو مهنوام یالک  ک میاا یشهتجوش مشامه ااج گویم

م
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 روآوری مارکس به ریاضیات - ۳
یهمااگ زم یگویماوی للا،امهوب م  وت ثابم،للاسوا،ملمبها،میا ومازمهوالنهصللوف»

ا، اتمشو امالمتتایکملیژهمیبمییشلفمیو همشو امهوالنههابی مشوایم سلو ،مهلزشم

م« ا اه مایمشهمبیا، اتم ا، امجبوامذووشمبامت ک ن

م۶۶امصمهابی یاب مپا ملاهابگامداطواتم

م

هابی ممبل لبیمایکماصن ا، باهما   ام بمس نم ا م لمیهمشنضلاًلاهابگمشاماینمابگو 

وو ا میک مازمالل نم،واو مشودوب مشهامیو ه مدال مازمهنواتام  یممشهمبیا،ل اتمبا

شهمااگن مم۴۴۱۴ژااویهمم۴۴ایماس میهمهابی مشهمتابیخمهشخصمشهمبیا، اتم بمااهه

هشلللو ماگابشممیه ال  بمما«گولا بی لله»پ مازماتتاتمماو،لل همشو امینو م بسلل 

م»شو ام«مسمت مشوماق ماا صا مس اس »لمت ابرماا شلابم«م۴۴۱۶-۶۴یموااو،ل ه سل »

هما بیمهاا میابم، هماس میهمشهویحماصو ماا صا ما، باواتم بمه اسبهمش ب  نمتشل

لا م بم  للابماتامهنمو  ااچابمدو تمبام بگ ومتج ی ا ویمسللوی م بمجبومیو ه

سللوس مباهمدو تمبامشازمازمطوییمجبوامشهمز ،مواتاماهامشامه ا،مشا  للاسمبا   ماکو ه

م(۴۱۱ ۱۰)هجتوسهم ثابام«مدواوممیو ا

یک مازمهواو ممه وبیمشهمیهمم(یامیالاوا)ب  نمسللوس ملم،لل ابماجواتمهو،للوعمت

 مامجایگاو مااضتاه«گولا بی ه» بمی ام هابی متب یکمگو«میمبیا، وااو، ه س »

ش ی متمییاه همشو امتول  مها،ل و م بمهق اسل ملسل  ملم ب ا مب، امااهوزلا مباشوه

شملماا قا میالاواامهابی مس مگو وسوس مها، نمشامتوااتو یمج مماا ا،املما زمس

ه ابوای م»م«زها،م ب ا مهن لتمیو ،مه اه ماس ا»بامشهماینما  جهمبسلاا همشو میهم

و شمیمگوایو متامازمیکم،ککمشهم،کن م یگومهو قکم،و امشخشه مط یهمسلوهایهم

   مه اه مم-یوو مه میمهن نمزها،م وی والا   بممواسلازا املماینمشخشه مبا

هممم بمشازابماهممیلهأسووا،مهثا امه للله و امشه مبامشهمزها،میاوشمهضلللای ما زمدو 
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سوس مگو شامم– سل وسل مشهم ،ماشازاب ممه لاه مشنکهمسلوس ماسل ؛مه تمزها،

میاش مسلللوهایهم بمزهاا  هناتمت قیمییوو هپ یو امتن  نه مزهاا میهمط م ،مااجات

م(۱۸۴)گولا بی هامصم«مهن نماس ا

م،لللو امااگن مباما زم بگ وه مایمیهملاب ومسوصلللهطبیمهنتو امهلابی مشلهمو

می اماینم بگ ویمشلاز همهثب  م ا،للل میلهمچو ینمسلللا مشن امپ مازمهوالنهولیه 

مامهابی مه وهم ا امهابی م بماش  امشوایمااگن م ااه«یمبیا،للل وااو،للل ه سللل »

ما پ شللوممپا،لل میهمشوایملبل ما   ازمزیا یمشهم ااشمهق هات ما  لل ملمسللپ ه 

ا«مشوایمهوالناتما اه ماساس ماس »  ابمتوا،ن ملماا گوا ممنیو میهمهوامگوه ه 

چواا هممیمش للل ابمزیا یم ابتمیهواهنم بماینمزه وهمی اب»،لللو میهمه مشن مه  یو

م(۱۴۱ ۱۴امهجتوسهم ثابام۴۴۶۸ژلئ همم۶)ااههم«متوااممشوای مشووس ماه مسنااتو مشا، ا

 بممهش  م، بیا، اتمب ل بمهوب مم بماینمزها، لمجزئ اتمزیا یمازم ا همش نم ،

می میهوااهامیک مازمی ابم(لاااکماینماوی للو همازم ،مشادبوما  لل )ما سلل ما  لل 

اماثومبیا،لل م ا،م«یاهکمبیا،لل اتمداصمی لبه»هابی مشوایمااگن مهوسلل ا همشو م

 ی م هااگ مشهمهابی مشومیطوبمیهمازمااهه ،مهواا للویاملوئ زمشوجاه نمهوااکوبمشو ا

ایمومم،ت تهمیو همشو امیا  ا، میاماو، همامهابی مشهموتواهم ،می اب(۴۴۶۱ههمم۸۰)

ا للت  مازممییو ام بسو م بشابهایمشهمه  وایم ،ماو،لل همات ااگن ما،للابهمیااهه

 و اماینمه مطوبمیهمااگن متو،للل ح،ام اشللل ه و میهمشهم ،متوجم مه می ابما و

میهماساساًممگ و ه م شمپاماه ا هماسل امسپ ما  جهشخشمازمی ابمش ل ابمسلو  ملمپ

زمگ ویماش ل،مشموه)بیشهامتوا،امتوال املگابی مملمغ وه(ممی  لابملماتو ابوایمس  

اینم»اوابممزا میهمازه میابشو مستن ما اب ام سللل م دومشامهزاحمشهمهابی مطنوهجبوم

م(۱۸۴ ۱۴ ثابام)هجتوسهم«ما   امهقاتسال  ا،م،مبیا، أ بم،ملااناًمشخشمداص

اسلل امشهم«مسللوهایه»ازم،للود مشهمیوابامااگن م بماینم لبهامیهمهقاب،مشاماگابشم

 ه زماغواقمث وم ااشمبیا، مهابی ماوابمگوه همشو میهمشهملجم مظاوواًمأ  یمت  مت
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متوااممازاک همایم بهوب موگک مپ وم لب هم،لل همیهمات »مگوی  مه م بمااههمایمشهملااگه

سنوتمبیا، مو    ام ااشممیشابهام،تامهوکوم ااشمست یمالم ب میوم ،مچشلممپو،ل

یموااو، ه س یکمازم،اگو ااشماا بمشهملیوایشمبیا، موگکمشهم  یمشو میهمو  

ش ل ابیمیهمازمدو مشاا مگ ا،ل همشو ماگش امشهما ومهنمهابی امتومامی  ماس میهم

تما مچو نمیابیمبامااجا لب میهمش واه میاه مازمبیا،ل اتملمهن وهمسوم بمیشهماا ازه

م(۴۸۴ ۱۴امهجتوسهم ثابام۴۴۶۱هابسمم۴۲«م)م و ا

م

م

 ی مارکسهانوشتهدستدر  نیوتنقد ن – ۴

مبامهوالنهمیومااامهنمشهمتوماتیمبیا، وااو، ه س هم،ماه میاه ممیهمو یولزمشالاد»

 ااا،مبلزماسلل امشای ما للب مشهمبل،لل میهمبیا،لل مگویماماثومشهمبل،للو  ه متبویک

ما«سا   ماینم اایا،ماس تکمیاا یشهمیهجتمیو اماهاماینما  جنیوو مته م ه زشباز

م(۴۴۰ ۱۶ام)هجتوسهم ثابام۴۴۴۴التمم۴۴ امااههمشهمهابی امااگن

م

«ملااتمهواغ ا» بمهقممم۶۰میبیا،للل اتمیهمشهماو مهابی م بمالایکم وهمیهوالنه

لمم یاهملشمبیا،لل اتمابتقایمتابیخملمبشابههولبمشهمپژلوشلل م بگوه امشهه مااجات

،ل امشهم سل الب وای مه  قکمهوجومه مایمیهمهابی ملاب شامهااو موومسوصلهامای اً

،للل تمیاه امم۶۰میگو یل امهلا صلللکماینمپژلوشمهشلللو همیهمازمالاسلللمم وه

میمبیا، وااو، ه سل » ایمازم ،مالس امطبناامااگن ماخ   نمی  مشو میهما خه«

مب مگو گوم، ابام بیاه میو ملمشامهابی ملا

شهملوبامهابی مشوه م ی امهابی مازمااگن مم۴۴۴۸ژلئنمم۴۱میطوبمیلهمازمااهه ،

یهمشهمووم ل کمه  للوماگو ی امم–هو شللومیو مبامموااو،لل ه سلل دواسلل همشو میهماینم

اینممیپژلولا،مهجلا لاتمش للل ابیم بشابهش نمهلابی م بم(۸۲ ۱۶)هجتوسلهم ثلابام
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 ااو میهمه مایابزا هموامبام الیم س الب وایجابیماس امشود م ،موااو،ل ه سل 

اینماوی للو همشهم ل کمس تمتخصللصم بماینم)م ابمبیا،لل اتماو،مش  لل مماسلل اطنایه

اهامیااو،ماصن مهبا ثمیووا م بمابتباطمیامس تمگو  ا(ماملاب مچو نمهبا ث مات ب، ه

 متیمبیا،ل مهابی مشاماق ماا صلا مسل اس ماس میهم بما وااو،ل ه سل ابتباطم

ممپو ازتاه مشن یماینمهقالهمشام ا مش ش ویمشهم ،

ایمهابی ملجو مچو نمابتباط مبامتصل ییمیو هماس امالم بمااههم ا امدو  ووشه

هابی م بهوب مبیا، اتمشامالمم(مشاما،لابهمشهمساهوئکمهوبامیه۴۴۶۸ههمم۸۴شهمااگن م)

همیو همشامهوبم بمه ا،م مهوامیناهسیهمه ت مابامایملهأه »گوی  مه میو اه مهشلوبت

می ابا ه م ا،ومااشکم کما   مچوامیهم بشو بم امگ ا،ل ماماهامالمهن ق ماسل میه

ملهماینماس  متومشاماتو ابوای میهماشا،أاا امه سواهن ماسل میهموووزمیشلفماشل ه

یمتخو فاملمغ وهملمغ وهام بمط میکمسا املمغ وهاموااماوخوا وو م وی ما ت ه 

هنمشهمطوقمگوااگو،مسلللن مبلا ام ،لللوای م ابیامه م نیشالاملمپامشلهمطوبمزیگزاگ 

ی مااهو ممه اسلللبهمواباموت و،مهو و مواد زلاماینماه وااتمشلامت ن لکمش وا،یو ه

یوماملمهن ق تم)لموووزمشالبم ابتمیهماهکا،مپ یوماس امشهم،وط میهمهوا ملمهصالحم ،م

بامشهمماواواا نماصن مااظومشومش وا،میاه مهوالنهم،لو (مهتکنماس مش وا،میشهماا ازه

م(۱۰۱ ۱۱)هجتوسهم ثابام«مبیا، اتمتن  نمیو امیلس نه

امچگواهمهاا ه میهماگومهابی مزا هاینمیشابههوجاتم بیمش وازا شلای مازمگتااه

م۸لمم۴(مبام بمجن وایمdifferential calculusلیژهم  ابمتوا،ن م)بیا، اتامشه

 میابشو م ،م بمجنمی، وهماهاما  تالاًیو امپوو زماتو امه میتشلویحملمت ا «مسلوهایه»

ایمازماق مهابی مازماهاماش  ام،ولبیماس میهم،تهتوا،مشهمش ثمگ ا،ل امه مال مبا

مجامهووحمیو مابام بماینم  یبو الما زملما وتنبیا، اتم

همیمامیا،لفما ولیمجاذشهامشو ،مشو میهمشاماسلل وا همازم  للابماسلل  لا میو ا وتن

م بسل مهثکمهول م ه ،مسلوز،مشومزه نام وی مسل اباتما زمشاموتا،م، ابمصوبت
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مگواهمتو،ل حم ا همشو  ماگومیکم،  مشامسوس  باماین«م،ل ابم ا »پ یو امالمتب  نمه 

یکوواد م ب ا م وی مشا،ل امشامتق ل ممه لاه مط م، همشومزهاا میهم ،مه اه م

 کمیو اماهامچواا همسوس م وی مه ل وملهمبامأبا   مه توا،مشهه مط میو هماسل ا

زم ،مام، همپ  امیو اط می ،مبام بمهاصنهمیانگین سرعت شا،ل امشوایمه اسلبهمشای م

 ابم س م لب ،م،هاهامشتومباما زم  ابمیو امتوملمیوتاهیوتاهمی واهتوا،مهاصنه مباه

مامای میوچکش میهاصلللنه»اما ازهو متق للل ممیکم«هن نمیل  ه» بمیکم  مومزهااش«

،ویتمهقا یویم بمهنو م»میاسل اماینمستکمشهمهنو مه اسلبه«مامای میوچکش »

ماس ام«مااپ ی م، ،

مپلل یووللای تق للل م»مالامصلللوبتملمهخوزمچو نم،لللویب ماونللاًمیشللهم یلل ه

 ا ام ،مبامهنا  مصووممی بمیکملونه«م،ویتمامای »توا،م بمه ما ملا«،لوا هااپ ی 

،م  ابمزهاطوبمه  قکملمومهیهمشم  یبو المومملما وتنومممگوه هملماا ی همااگا، ا

هشاشم مبس  ا اماهامشوایمتشویحمهنوایم ،ممیجه گ ابیمیو ا امشهما توا،لن مبامپایه

«مdy»لم«مdx»یمدو شمواا  کاایم یوووشم  یبو ال،ویتمامای م چابما،کا م، ا ام

) بممهشخصمیو ام«dx/dy»وامبامشهم،لککمباماش اعمیو ملمدابزما لت م،لویتم ،

پ مها صکماا ی همااگا، نم،ویتمماتو ابمزها،ماس (امy اتو ابمه اه ملمxجااین

ماس ام0/0مطوبمهووق اهشمامای 

 لمبامشهم ،می«،وا هیمااپ ی وایت  »ااه ملمه م«باز ه ز»هابی ماینم،ویتمبام

مشوش  هی مبد واا،باحمیت  » ایم نما  جه نمچوالامپ یوهمی ی ههشمساز اه متشب ه«

تواا مهنوفموومیت   مشا، امه م0/0اسل ام«ماسلوابمه وب » بسل موتااو مپ یوشم

 ل،مشماتل  ومیوو امای مااچ زامی مش واامشهمیت  مy1لx1متوااو مشهه مزها،ملسوس 

پ مهنا  مصوومهو میو ،م،ویتمامای ممایهمتل  ویم بمهق ابم ،مصلوبتمگ و  ،

مx1لمسپ مشاماو ممy1لممx1شهممyلممxتوا،مشاماو مه م و او  مچ زمبامتو،ل حمات 

مدو مش مهنواماسللل ادو یایمشهبسللل ل ماهلامچو نما  جلهx ل yم لشلابهمشلهمy1ل
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(dx/dy=dx1/dy1=0/0)لماصلللن مبلشملمیامهو یو ممیلهأازما ومهابی امه لللم

میمش واش و وا نقله» هما ا امهابی م ی گ بمس نممااسللل ماو  ماو شهممیاش  سللل «

ووگزمشهماامای میوچکمی مش وایت  سووا،مهشمdyلمdxمیهمهن ق ا بام اااا مبیا، 

مااه اه م«لاو »بسو ما زمصوومات 

الاممیشهم ی هیو مچوایهمه مدواب«مه اه زیکماسلل ننای »هابی م وی مهوقمبام

م وی مشالونک»شامجمشمازمما وتن بسللل  هممایلمتجوی مازمهو یو ماو  ماو امشهما  جه«

م هوپ ش»یو امیکم پهو،لل مبامات اسلل میهمشودنافما سایمدو شمیهمو  مپ ش

ماس ا«مبیا، غ و»لما زم«مه اه زیک 

م

م

 از نقد ریاضیات تا نقد اقتصاد سیاسی – ۵
گو  امسلللخ  ما بارمه ملمسلللپ م  فم ،مهوجومشهمااشو گ گوه نماش  امهشللل یم»

اشمشامسات(م بمهمممچگواگ متوالتمطوبهستن اتمتوا،للن م) بسلل مهااو ماو  ماو مش

مایمامو هماسلل ملمایوکهمچگواهمازم ،مباهمشهما ایج ملاان م سلل چوا،مبلشمسللا ه

م«یاش اه 

م۸امصم«یمبیا، وااو، ه س »هابی ام

م

ماتایا،م«اوخملمهق ابمابزش» بمهصللکم«مسللوهایه»بام بم«م وی مشالونک»هابی م ،م

ساهکامینو ماوخمابزشملم مازپو از میهمه مشهمتشللویحماااوا جامسللاز مامالم بم ،ه 

وخمچواا همام،و اه م، هما  جهه ل ومپو اد می،ل هملمهق ابمسلوهایها،لاه متول  

اس ثتابما ولیمیاباملمابزشما ولیمیابمینو مهق ابمزها،ممیینو م بجهمابزشما،اه 

ماتومشا،لل ه ل ومشزبگمیگاهمش یم ماسلل میهمووچهمسللوهایهیابملازتمهننوتمشا،لل ام ،

اینماااو،م ،کابامشام»متومدواو مشو اشزبگا زمهم ،هق ابمابزشملمابزشما،لاه متول  
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شوایم کماینمتضللا م بمملاسللوهم بمتضللا ماسلل اااتتاتمتجاببمهب و مشوماتا وایمش 

 شمطوبمیهم بمجبوماش  ای ما زامپیمش واش و مش  ابیما ازم ابیماموتا،واظاووامشهم نقه

یمش واش و مواشهمش للل ابیمازم نقهماش ااگومهق ابیملاان ماسللل م0/0مازم برماینمیه

م)ا ازهو یما و نمشهمچمیطوبمغویزه ومهابی اماا صلا مس اس میناس کمشا(مشهم۱۴۴ ۴«

شامتجوی یماجبابیماینماااو،مبامازمتضا وایماا، مازم»اااوا مپ مشو همشو ماهامیو،  م

مجا()وتا،«ملاسوهمشوواا ایمش تجوشه

پ شلل و ا،(ملمومممی)یابمهو ه«مc»ثاش ممیاینماسلل میهموممسللوهایهلاان  ماهوم

مv»ه ل وممیسلللوهایه  ب ا مم بمدنا متول  (اموو لم ائتاًم ،)یابمزا هاملمهصلللوفم«

سلللوهایهمم«توی تمابگاا ک»تل  واا امهو یو متوایمملمتتویزمسلللوهایهمهنوفمتل  وم بم

لم جممبلمشهممvازمامشهمهولبمهق ابمبلمشهمیاوش مv/cماسل مشهملجم میهم بم،ویت

سووا،میگااهمههابی مشوایماثباتما ولیمیابمشماا از اه مبامشلهم وی مcاهزایشللل مازم

ثاش متجوی یمهووق میو هملم ،مبامهنا  ممیوهایهسلللساهکمتول  مابزشما،لللاه امازم

م) و ه ماواب«مصوو» ساز مه م«غ ومها ی» مها یمباموینم(۱۴۱جاامصم(م)وتا،C=0ا

مو  »)،لللوایممس و میاب(مبامملماشزابمهوا امهصلللالحملمیابمهو هملمسلللاینم ب مهو «

میو !مه 

میوو مش ل،ه مشهمیالامهو قکموامتتاه مابزشمدو مبامه للل ق تاًیهم ،چوا مشوایم ،

میایمابزشمهازا ملاب م ،میو همشا،و ام بمسو مهابی مشامتتویزمشومسوهایهیهمذبه ،

ی هم هو«مچ زی»ام«و  »ولیمیابمازمااگابما یو میهمه مه ل ومیامسلل ا ماینمطوبملااتو 

ایمهوونکمیهم بمیو امیامشهمها هه مگوی میابماا للا،مهو همبامزا هه ماسلل امپ ملا  

شخشلل اماینمش ا،مهنواسلل میهم بمهوایو مه میو امبلحه مشواشوم،للککمپ یویمهقاله 

میو اه م  وم،ککمپ  الت«مشو گ مه ن ن»شهم«مااشو گ »ام«، ،»

یابم»شو یمیابمشهمش وا،مهشللاشهمچو نماسلل  لال مبام بمتق لل مم بس نم ا ام،للای 

هو م«مy»لمیابما،اه مبام«مx»اگومیابم،ولبیمباممپ  امیو ا«میابما،اه »لم«م،ولبی
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کملما للموا،للویتمتواسللتمیابمشوایمتول  ملمشازتول  ما ازهو ی«مx/y»یو مام،للویتم

وبمه ااگ نملم بمیکمطهشمیو اه میابیماسلل میهمابزشما،للاه متول  مشااا للا،مهول م

مینا،امشخشماس ممابزشما،للاه ملاب مشازتول  ملمبلا ماابا،لل مسللوهایهمیهجتوسه

گو  م همهول یماهوا مغ وواگو  ملمشخشمشازهاا همصوفمتول  ملمشازتول  ما ازهو یه 

هصوفمچو ینما کمازمیابگوا،مط میکما کمیوو امه میهمازمابکمیابم یگوا،مزی ل 

شهممتاً،ولبمیش مازمیابا لاتاماهزایشمبلزااهمیامتش ی مشموهنسوس مها، میلاسلوهشه

یهموتا،میابمهازا م لب ام ب ال ه مبایمهنکوسمشهمشابسللل میهما  جهه مهو نلهمای

میو اه میامشوال مایجا «ملا م زا »هول مجاهنهمشوایمشخشمغ و

کمامشامصوفم  اا ابیامیاوشمیابم،لولبیمشهم  ااکتول  مسلوهایهمی بم،ل وه

ایمهقممالل»مهتکنماس اسو، ماا ا،مشا، مغ ومیااوژیملم بم،لوایو میهم،لای  ه

ا«مساز ه م ابیماس میهمیاوشمیابمشهمیابم،ولبیمباماهکا،مپ یوبلشمتول  مسوهایه

شهمم ،مشخشمازمبلزااهمیابماج تاس میهم،للولبتاً»صللوبتام(م ب ،۶۶۶مصمجاا)وتا،

ا  جهمزهاا میهمجاهنهمشوایمهنال  ممتوم،لل هاملم بتول  مها یماد صللاصم اب میوتاه

و ویامبساا ،مبلزااهمیابمهیاش امازمچو نمه م زا ملمهکویمدو م باد  ابم اب ماهزایش

مجا()وتا،«مشخش مشهمیابماس اامشهمهنو مجاهن  حداقل مطلقشهم

مx/y»توا،متصللوبمیو میهم،للویتمه مل  م یاا بمچو نم  م0/0»شهم« مگ ابمیو  «

طوبمینامظاوواًم یاوشمیاش «مصوو»ابما،لاه مشنکهمیابم،لولبیما زمشهمینو ماهمهقممی

(مapproximationامگوایشمتقویب م)«سوهایه»بسل میهمپاسخمهابی م بمه مشهما و

یاماهام مبسلل اگاهمشهمصللوومات ،للو ماهامو  ه مشهمصللووماسلل امینو مشهمصللووماز یک

مگولا بی للله»هلابی مچوا،مهو،للل مبام بم وم لماثوموهمالم بم اا  مالب ه مه  تک«

یماما هبامپ ش«ماهوا میجاابهسازیمزها،مشوایمتکاهکموته زا »لم«مابیجوی م بمصوهه»

لمم«زها،میابمه  ق م»یووا امش نممی بمجاهنه اا امه م ابیهوابلیمازماج تاعمسوهایه

مشواوابماس ام«متناب، متجوی ی«م»لا م زا »
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ام ام   مدو  مهو یو مشناهصکمتول  ی، هامووم،ککمثاش یماج تاس واوایمهو ی ش

م)»،وا هیمااپ ی یمصوفامیکملونهیکملونه» ب کمم (م بم۶۴۴امصم«گولا بی ه«

مییوو هسووا،متن  نهیابمه لل ق مملمیت  م ،مش»ماسلل ا«م وی مهونی م،لل ،»بلا م

ااپ ی م،ل هملام بمهقای للهمشامیابمساتمم-یمهصللوه موالمتول  مابزشم-اصلکمتول  یم

یاش ملموممازمل اممه م میاوشش للل مهو مسنوتمطب ن اموممازمل اممیتّسنت ملمیاب

میمتاش ی و مشهمیکملونه شهم»صلللوبتام(م بم ،۶۰۰جاامصم،لللو ام)وتا،ه متب یک«

ا،مسووهس  ممثولتمپایا،میاش امزها،میابما زمشمیسووا،مسللوچشللتههه ضلل میهمیابمش

مهن ابمسلوجشمه وافم،ل هملمشای مششو ا ولتامازمزها،م(مهن ابمث۶۰۱جاامصم)وتا،«

ازماج تاعم«مگولا بی لله»ی م بما بتمتصللوبمهابمگو  اه میابمشهملا م زا متب یک

ش ی مازمم،لللو میهم   م بی میاهناًه می ماز یکواسلللوهایهم ابیمشهمچوا،ماهیپ لللا

کم،للل   می و اماا لللا،مهول م یکومه ماا لللا،ملمطب ن مابائهمیممباشوه للله اشول 

نکهمیو امشلاسلللوهمش نمدو ملم،للل   ملاب مات میسووا،م نقههشم،لللککمیاه همباتل  و

بگاا کماهمیکملسللل نهامش نمدو ملمطب ن مغ وهثاش،لل همبامشههو یو مطب ن  ماج تاس 

مجا()وتا،«مبل اه میهمساهکماصن متول  مشا، امشهمیوابیجایم ،هالمش» و امه ماواب

وپوس مامسسووا،مااظوهجایم دال م بمهو یو مه  ق ممتول  یامشهشواشواینماا ا،مش

یو امشام  فمیابم،لولبیم بمهو یو مه  ق ممیابامه م هویو یم ،ماقشیوو هلمتو  م

یم،لل هاشام ااشماابا،لل ه،للو میهم بمذوو  ه مه والت ملاب متابیخمیمیاهناًسللوژه»

میو اه ماج تاعمزی   (مشهمشالبماینماوی و هامگو تا،مهابی م بم۶۴۴جاامصم)وتا،«

امومملجهمتتایزملمومملجهمتشاشهم اب ام بموو لماثوام،ناعم«هایهوسل»لم«مگولا بی له»

چواا هملجهمتتایزیمم ابیمهشللاشهماسلل ا ی مجاه مهابی مازماج تاعمپ للامسللوهایه

یژهم بملامشه«سللوهایه»تومیاه هشای م بمش ا،مااضللتاتم به ا،مشا،لل اماینمتتایزمبامصللوهاً

مو اهشاو همی«م زا یملم،ولبت»پو اد نمشهمهوموتم یالک  کم
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م بملبای»نتولم ق ق م زا یمشولامشهمسلللو،للل مدو ما بماز مهلابی ام انتولم«

بلحم»چهمالمگو  امبس  ،مشهم ،ه م،لو ماهامشومهبوای مها یم،کوهاه م،لولبتم غاز

، ،مبلزااهمیابمیوتاه»(امهشلولطمشهم۴۲۲ ۸ام«سلوهایه)»دواا مه م«اا لاا میابمجاه 

 ی میهمهوجتمه مزها،م زا یمشهملجو مشامیوتاهم،لل ،میابمشهم  ااکمهتکنا«ماسلل ا

 میهمگ وه میمطب ن مباما ازوای لاسوهگو  امجایما ازوایمش ه مپولبشمیاهکماهوا 

اا امازماو افماا ا،ام،ولبتمصوفمیکمو فمدابج مز ل هم، همزا هم، همتابیخاً

شخشللل ملمگویامدو مهنن لل شللهمهنوللایمه نللابفم ،مباامدو میوشم«یللاب»لمجللایم

مگ و امه ماا اا میش مسوژهیاس و  

یموااو، ه س »وتا،مهوموه ماسل میهمهابی مشوایماخ ل  نمشابم بمماینم ا قاً

میین ه»پولبشم ا همشو امم«یابمش گااهم،لل ه» بمهوابلیمازم«م۴۴۱۱هن للو م-اا صللا ی

اهزای مسنوتمطب ن م)هکاا کامه زیکام، ت ملما زمبیا، ات(میهمج بمهوالبیامابزش

بم،للل همشو ال املمهو یو وای مبامشهم وی ماا اد همشو ا میهمشهمیشللل مازمیلالمشموه

م)»اشمش متوجهمشو ا یابماا اد نیمج لللت ماا لللا،مشوایمشهواظوه   ام«سلللوهایه«

«میابمجاه »  فمتق  ممیابمهکویملمج ت ماج تاس امج بممیلاسلوهه(امش۶۴۶ ۴

مگو ا امه ماا اا 

یهملاش للل همشهمزها،میابملم،جایم هاهوا ماج تاعمشمیجاابهبلامتکلاهلکموتهازماین

،و امشهما بتمسواهکملما ولوایممه زا،میابیمشا،ل میهملاب مهو یو مشناهصلکمتول  ی

یابممهابی  لب امه یو میهماا ا،م بم ،مهو یو مشهم وی م به ملاسلو مش  گ مپ  ا

اهکمیابمجاه م،»یو  مه مگواهمتوص ف، همازمیابما، وای مصوفمباماینجاه  متوک ک

ام«سللوهایه«م)»ای شللاهاتاماد واساتاملمتتاه میابوایمهکویملمسنت ماسلل امیین ه

م(مم۴۲۲ ۸

م

 ۴۰۴۰ژلئ همم۴۸
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