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چكيده :
در كتاب�هاى رياضى كه به زبان فارسى نوشته شده�اند، در برابـر

» ،عبارت «انتگرال معين»DEFINITE INTEGRALاصطالح «
» عــبــارتINDEFINITE INTEGRALو در بـرابــر اصــطــالح «

«انتگرال نامعين» به كار برده شده اسـت. در بـرابـر ايـن دو اصـطـالح،
به�ترتيب دو اصطالح «انتگرال مرزدار» و «انتگرال بى�مرز» را پيشنهاد
مى�كـنـم و دو اصـطـالح انـتـگـرال مـعـيـن و انـتـگـرال نـامـعـيـن را مـنـاسـب

نمى�دانم. در ادامه در�اين�باره توضيح مى�دهم.

 ÈÅÁ˛«Ë vMF�DEFINITION

FINIS به معنى تعري�، كـلـمـه�ى DEFINITIONدر واژه�ى 

به�كار آمده است. كلمه�ى اخير التينى و به معنى «انتها، مرز و كناره»
است. وقتى چيـزى را تـعـريـ� مـى�كـنـيـم، مـرز و حـدى را دور آن

مى�گذاريم تا آن چيز مشخص شود.
»DEFINITE INTEGRALدر حساب ديفرانسيل و انتگرال، «

داراى دو حد به صورت دو عدد است كه آن�ها را حد پايين و حـد بـاالى
» حد پايين (مرزINDEFINITE INTEGRALانتگرال مى�نامند، اما «

.پايين) و حد باال (مرز باال) ندارد
در منطق گفته مى�شود: تعري� بايد جامع و مانع باشـد. يـعـنـى
بايد به�نحوى باشد كه تمام افراد مورد تعري� در آن بگنجند و هيچ فرد
ديگرى داخل نشود. به عبارت ديگر، حد و مرز مجموعه�اى كه شامل
افراد مورد نظر است، مشخص باشد؛ به بيانى كه در تداول همگـان

ن، نمايش هنـدسـىِاست: «در و پيكرش معلوم باشـد.» ديـاگـرام و

تعري� است. در شكل زير كه دياگرام�ون است، تـمـام افـراد مـورد
تعري� در داخل دايره�اند و هيچ فرد ديگرى داخل دايره نيست.

“d� Ë jš ÈÅÁ—UÐ—œ `O{uð v�b�«

واژه�ى كشور از دو لفظ «كش» و «ور» تشكيل شده است كش و
كشه، در زبان ايران باستان به معنى «خط» است. لفظ «ور» پسوندى
به معنى دارنده است. كشور به معنى دارنده�ى مرز است. مملكت از
نظر جغرافيايى با مرزها مشخص مى�شود. به عبارت ديگر، خط�هـا
هستند كه مرز را تعري� مى�كنند. ريشه�شناسى واژه�ى كشور كه بيان
شد، نظر نگارنده است و ممكن است صحيح باشد. در زبان عربى،

ه» كه از كلمه خط گرفته شده است به معـنـى پـاره�اى ازّطِكلمـه�ى «خ
زمين، زمينى كه براى عمارت دور آن خط كـشـيـده بـاشـنـد، زمـيـن

محدود، ناحيه و كشور است.
يك فيلم مستند كرگدنى را نشان مى�داد كه در محوطه�اى مستقـر
بود و كرگدن ديگرى، به اصطالح بيگانه، به طرف آن منطـقـه آمـد.
كرگدن اول با شاخ خود خطى روى زمين كشيد (گـردن خـود را خـم
كرد و چرخاند و شاخ خود را روى زمين كشيد و با شيار حاصل، خط
رسم كرد) و به كرگدن دوم فهماند كه اين خط، مرز زمين من است و

رادزرمـــ لارگتــــــنا

 دكتر احمد شرف�الدين�

و 
رزمــــى�بـــــ لارگتــــــــان
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