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چکیده:
نوشتار جنس از مشارکت- با که است ” ٣ رائو آر، سی، ”قرن عنوان با ٢٠٢٠ سال در ۴ شماره ١٧ سري سیگنیفیکنس٢ مجله در مقاله اي ترجمه حاضر نوشته
این نمی توان لذا، است. تهیه شده کاکس٨ آر. دیوید و ٧ رائو سرینیواسا آر. اس. آرنی ،۶ روبین بی. دونالد آماري۵، شون-ایچی افرون۴، برادلی گونه- تقدیر
پروفسور فعالیت قرن یک به دین اداي براي که است ترجمه اي نوشته این بلکه کرد. است-خطاب مطرح محققین بین در که علمی-آنطور مقاله یک را سیاهه
افرادي البته، شوند. آگاه جهان سراسر در آمار علم گسترش در استاد این ارزنده نقش از هستند، ارتباط در آمار با طریقی به که فارسی زبانانی تا تهیه شده رائو
خاطراتی هستند، ”رائو” اسم حاوي دو هر که رائو-بلکول” ”قضیه و کرامر-رائو” ”نامساوي معروف عنوان دو با حداقل گذرانده اند را آمار کارشناسی دوره که
پیشبرد در شگرفی تأثیر نیز خود -که آماري برجسته محقق چند زبان از بزرگ شخصیت این درباره دانستن و آمار در ایشان بی بدیل نقش به اشاره لذا، دارند.
براي الگویی می تواند است آمده نوشتار این در آن ها از بخشی که رائو ثمر مثمر فعالیت هاي مقاله، این نگارنده نظر به نیست. لطف از خالی داشتند- آمار علم

دارند. را رائو پروفسور اجتماعی و علمی زندگی مسیر از پیروي قصد و می گذارند قدم آمار وادي در که باشد افرادي
فیشر. کاکس، روبین، افرون، رائو، کلیدي: واژه هاي

مقدمه ١

علمی نشست هاي در که هم عقیده اند نویسنده با متن این خوانندگان احتماالً
همچنین و جوان اساتید از برخی دانشگاهی خودمانی دور همی هاي حتی و
مجله فمدان یا فالن تأثیر٩ ضریب پرطمطراق عدد مدام باسابقه   ها از تعدادي
این که می شوند متذکر شما و من به �غیرمستقیم- و می آورند زبان به را
خدشه دار علمی  مان وجهه خداي ناکرده نکند که بسپاریم خاطر به را اعداد
موضوعی چنین درباره خود پیش نوشتار این نویسنده که بود وقتی چند شود!
مسائل در فرد یک تأثیر براي می شود آیا ” می پرسید: خود از و می کرد فکر
تعدادي شاید کرد؟” معرفی تأثیر ضریب شبیه چیزي نیز جامعه اش اجتماعی
نویسنده ریش به سپس و بکشند پیش را ١٠ شاخص-� سریع خوانندگان از

نویسنده شوربختانه، اما ” است! دور علمی اوضاع از خیلی فالنی ” که: بخندند
قصه اي چنین بیان از ایشان منظور و قصد ولی دارد خبر نیز عدد این از
بررسی طریق از عدد این که است واضح نیست. و نبوده معیار این به رجوع
دیگري چیزهاي شاید و آن ها به ارجاعات میزان همچنین و مقاالت تعداد
نیت است. گذاشته وجود عرصه به پا نیست اینجا آن ها بحث جاي فعًال که
گرامی خوانندگان و خود به تلنگر موضوعی چنین طرح در نوشتار این نگارنده
معرفتی، اخالقی، اجتماعی، زندگی در افراد تأثیر درباره عمیق تر تفکر به منظور
که افرادي آن   تأثیر سنجش براي معیاري واقعاً، آیا، است. ... و آموزشی
جهان- در آمار عمومیت و جایگاه دانش، سواد، پیشبرد براي دست خالی با
کسب پی در هیچ گاه اما کرده اند تالش ایران- در کوچک تر مقیاس در و
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آن هم که مقاالت- چاپ طریق از ... و دانشگاهی ارتقاء اخذ یا ساالنه ترفیع
هست؟ نبوده اند، است- تقدیر شایسته و ارزشمند بسیار عملی خود به جاي
خواجه نوري، عباسقلی دکتر مرحومان ما، سرزمین در دست دم نمونه هاي
هستند بهبودیان جواد دکتر و ارقامی ناصررضا دکتر مشکانی، محمدرضا دکتر
که اساتیدي آموزش به ویژه و آمار جنبه   هاي اکثر در تأثیرشان و نقش که
است. غیرقابل انکار هستند، و بودند سرزمین این آماري بزرگ وزنه   هاي خود
هم پاره سنگ ما-که قراضه ترازوي در محترم استادان این تأثیر ضریب حاال،
اساتید سراغ هنگامی شوربختانه، ایرانی، جامعه است؟ چقدر است- برداشته
که می رود سرزمین این (آماردانان) آمارشناسان زندگی در تأثیرگذار و عزیز
برعکس می شود مشاهده معموالً اما بربسته اند؛ رخ فانی دیار این از عزیزان آن
که بزرگی استاد یاد براي و می افتد اتفاق دیگر کشورهاي در عملی چنین
استاد آن تولد روز با تقارن در علمی نشستی و همایش است حیات قید در
علمی، تأثیر میزان به را خود دین طریق این از و می دهند ترتیب گران مایه
نگارنده هدف، این راستاي در می کنند. ادا ایشان ... و آموزشی اجتماعی،
طرف از نوشته اي واقع، در حاضر، متن است. کرده سیاهه این نوشتن به اقدام
مثمر فعالیت قرن یک خاطر به رائو پروفسور از تقدیر در آمار علم بزرگان
در اطالعاتش که سیگنیفیکنس مجله در متن تمامی است. آمار در ایشان ثمر
این نویسنده مطالب، امانت حفظ دلیل به لذا، است. آمده شد، معرفی چکیده
او تا است داده اختصاص مورداشاره متن ترجمه به را خود نوشته ادامه سیاهه
ناچیز هرچند قدمی رائو پروفسور از تکریم در نمادین- به صورت هم-حداقل

بردارد.

دوم، بخش در است. تدوین شده زیر به صورت مقاله این مطالب ادامه
در بوت استرپ، ایده پایه گذار آمارشناس افرون، برادلی پروفسور که مطالبی
شون-ایچی شخصیت شاید اگرچه می آید. نوشته رائو پروفسور نکوداشت
مفاهیم پایه ریزي در ایشان اما نباشد؛ شناخته شده ماها از برخی براي آماري
پروفسور نقش درباره ایشان مطالب دارد. بسزایی سهم آمار در تفاضلی هندسه
نوشته هاي دل دربرگیرنده چهارم بخش می شود. ارائه سوم بخش در رائو
پروفسور درباره آمار، در محاسباتی موضوعات برخی خالق رابین، پروفسور
داشته نسبتی رائو پروفسور با رائو سرینیواسا می رسد نظر به اگرچه است. رائو
رائوي به راجع ایشان مطالب درحالی که ندارد صحت موضوع این ولی باشد.
پروفسور شیرین حرف هاي است! درست می آید، پنجم بخش در که صدساله
نقش درباره آماري- دیگر ایده زیادي تعدادي و بقاء رگرسیون کاکس-مبدع

است. آمده ششم بخش در او از خاطره دو و رائو پروفسور مؤثر

دانشجوي رائو افرون: برادلی ٢

بود. فیشر واقعی
ایده هاي پیگیر و استنفورد پسادکتري اول سال دانشجوي ١٩۶۵ سال در ١١ من
استین، روبینز، دوم): (جهانی جنگ از پس معروف آماردانان وسوسه انگیز
حجیم و سحرآمیز کتاب دوم چاپ وقتی که بودم. رائو البته و کاکس توکی،
بسیار رخدادي شد، داده قرار میزم روي [١] خطی آمار استنباط باب در رائو
کمی اگرچه کتاب، (این بود (آمار) گروه براي بلکه من براي نه شگفت انگیز

می شود). استفاده هنوز ولی شد له ولورده
اما است، کافی (خودش) بود فیشر اي. آر. دکتري دانشجوي رائو اینکه ذکر
مفهوم این به بوده”: فیشر واقعی دانشجوي ”رائو پیام منعکس کننده حرف این

نیست. می کند، دنبال را آمار فیشرین مکتب او که
به محقق نگرش کلمه این واقع، در است. کلیدي کلمه یک ”استنباط” اینجا در
درستنمایی هاي تفسیر در او تالش و ایشان توسط آزمایش شده اخیر داده هاي
به حدي تا نظري دیدگاه از حداقل، و می دهد نشان را رقیب متفاوت مدل هاي
فیشرین تحلیل از مثالی شاهد رائو کتاب برمی گردد. نیمن-والد آماري تصمیم
هست. و بوده دوم جهانی جنگ از بعد فیشرین اولین نویسنده است. داده ها
واقع در هندسی- شهود بر تکیه فیشر همچنین و رائو فعالیت بارز ویژگی یک
بهترین شاید است. جبر- و آنالیز از روشنی تصویرهاي جایگزین من) (براي
تعریف براي فیشر اطالع از که باشد فیشر-رائو متر موضوع این مثال شاهد
که متر این می کند. استفاده پارامتري احتمال فضاي در توزیع ها بین فاصله
را دیفرانسیل هندسه ، [٢] است ابداع شده ١٩۴۵ سال در ساله ٢۵ رائوي توسط
هندسه اینک که نوینی حوزه آمدن وجود به باعث و کرد آماري استنباط وارد

شد. می شود، نامیده اطالع
انحناء درباره ام ١٩٧۵ مقاله دارم. حوزه این به خاصی تمایل یک شخصاً من
سنگ ساختن آن اهداف از یکی . [٣] است رائو دیدگاه هاي از متأثر آماري
در می شود ادعا که است دوم مرتبه کارایی درباره رائو و فیشر نظریه براي بنایی
مناسب تري ابزار کاي، مربع مینیمم مانند اول مرتبه کاراي روش هاي همه بین

است. (MLE) درستنمایی ماکسیمم برآورد براي
ماشین یادگیري دنیاي مدرن-در کاربردهاي مرکز در درستنمایی ماکسیمم
که کرد فراموش به راحتی می شود دارد. قرار سنتی- کاربردهاي همچنین و
در تصمیم نظریه از ناشی فضاي مختص فقط دلیلی، هیچ بدون آن، مقبولیت
درستنمایی” ماکسیمم نه مربع ”مینیمم مقاله واقع در بود. جنگ از پس دوران
مأموریت به مرا کمتر حدي تا و رائو زیستی- آمار برکسون-متخصص ژوزف
در اساسی نقش اما [۴]؛ فراخواند آن پیرسونی رقیبان مقابل در MLE از دفاع
نظر به و کرد بازي رائو محکم و قابل تحسین دفاع را MLE ماندگار موفقیت

استنفورد دانشگاه پزشکی علوم داده هاي و آمار ١١پروفسور
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باشد. رقیب یک دفاعیات آخرین برکسون نظرات نقطه می رسد
با ادامه”) براي ”یکی (و شمع صد با بزرگ خیلی کیک یک تصویر من
مجسم ذهنم در می خوانند را مبارك” ”تولدت که آواز هزار نغمه سرایی
الهام بخشتان خاص به طور و طوالنی مدت حرفه براي (رائو) آر سی. می کنم.

باد! مبارك قرن یک متشکرم.

پدرخوانده او آماري: شون-ایچی ٣

است. ژاپنی آمارشناسان
زبانی به یا دورند، هم از چقدر احتمال توزیع دو اینکه درباره ١٢مطالعه

برخوردار آمار دنیاي در باالیی اهمیت از فاصله دارند، هم از چقدر دیگر
ماندگار اثر یک شد چاپ ١٩۴۵ سال در که رائو پروفسور مقاله اولین است.
این و شد معرفی آن در احتمالی توزیع هاي خمینه هندسه ساختار است.
شد سپري زیادي زمان ولی است. اطالع هندسه شروع نقطه (به نوعی) خود
افرون وقتی که شود. عمومی کاربردش و شده درك حوزه این اهمیت تا
کارایی تحلیل براي فهمید می کرد مطالعه را فیشر منتشرنشده دست نوشته هاي
منیفلد آماري انحناء به نیازي آماري، استنباط هاي باالي مرتبه هاي مجانبی
چارچوب توسعه و بسط که) است این اهمیت حائز نکته (اما .[٣] نیست
اتفاق ژاپن و روسیه در بیشتر رائو توسط توصیف شده هندسه  ي ریاضی وار

افتاد.
دریافت به مفتخر او که است دستاوردي چند از یکی رائو اطالع هندسه  ي ایده
مهمی ابزار که کرده رشد طوري اطالع هندسه ي شد. آمریکا علوم ملی مدال
فیزیک سیگنال، تحلیل داده ها، علم مصنوعی، هوش در بلکه آمار در نه تنها
زیربنایی ساختار مورداشاره ایده که است این دلیلش شد. دیگر حوزه هاي و

می کند. تبیین (به خوبی) را خمینه احتماالت
سر توسط که لندن در بین المللی کارگاه در ١٩۴٨ سال در را رائو بار اولین من
مالقات بود، داده شده ترتیب آمار دیفرانسیل هندسه به راجع کاکس دیوید
دیگر پدرخوانده او لذا و برد آمار حوزه به مرا رائو زمان آن از کردم.
انستیتوي به را (ژاپنی) جوان محققین او چراکه هست نیز ژاپنی آماردان هاي
دوم جهانی جنگ از بعد مدرن آمار دنیاي با را آن ها تا کرد دعوت هند آمار

کند. آشنا
ترتیب ضیافت در شام صرف هنگام را رائو با هیجان انگیزم علمی بحث من
به خوبی را هلسینکی در ١٩٩٩ سال در آمار بین المللی انستیتوي توسط داده شده
متشخصی مرد ” پرسید من از ژاپنی جوان محقق یک شام از بعد دارم. یاد به
گفت: بود، رائو او گفتم ایشان به وقتی بود؟” کی بود نشسته شما پیش که

و است زنده او بله است!” زنده هنوز مشهور اسطوره اي رائوي پروفسور ”اوه،
می گیرد. جشن هم خوبی هواي و حال در را خودش صدسالگی

آمار. جواهر رابین: بی، دونالد، ۴

دکتري دوره اسکاتلندي راهنماي استاد طریق از و ١٩۶٨ سال حوالی در ١٣ من
پیشنهاد بیل شدم. معرفی رائو پروفسور به کوکران جی (ویلیام) بیل خودم،
ریاضیات خاطر به رائو، خطی مدل هاي مشهور کتاب به نگاهی من که کرد
در که گونه اي ریاضی کتب برخی با مقایسه در حداقل روشنش، و واضح
آن هنوز قدیم، نسل آدم یک به عنوان من، بندازم. می شد، استفاده زمان آن
آشنایی، آن از بعد می کنم. استفاده قابل اعتماد منبع یک به عنوان را کتاب
آن ها در رائو پروفسور بسزاي سهم که دیگر ارزشمند مفاهیم از برخی با من
فاصله فیشر-رائو، اطالع رائو-بلکول، مانند بود مشخص شده اسمش طریق از
را توجه ام که رائو کار از قسمت یک شدم. روبرو کرامر-رائو کران رائو،
که است بزرگی ایده هاي بر او تمرکز نکرد جلب خودش به بعد سالیان تا
راهنماي شبیه او داشت. آمار حوزه آتی جهت گیري هاي در شگرفی تأثیرات
ریاضی دقت بود بزرگ ایده هاي بر تمرکزش که فیشر دکتري اش، دوره
براي چیزهایی من) نظر به (حداقل اغلب که فیشر برخالف اما داشت؛ عجیبی
وصف ناپذیر، شرحی با همراه مطالبی، نگارش در سعی رائو می نوشت، خودش
کردم مالقات حضوري را رائو که باري اولین داشت. دیگران با ارتباط براي
کالج هاي از یکی از بازدیدي من که بود وقتی می کنم فکر ولی ندارم یاد به
رائو آنجا، باهوش افراد از خیلی میان در داشتم. استیت پن دانشگاه آمار گروه
کرد تالش خیلی به عالوه و بوده وار نشاط حضورش بود، گروه آن قلب واقعاً
رائو بیاید. چشم به بیشتر آمریکا آمار گروه هاي بین در گروهشان جایگاه تا
دست گیر آن، از بیش و فروتن زیادي حد تا همیشه زیادش شهرت علیرغم
متفاوت مناسبت هاي در شرکتم باعث او که مواردي بود. جوان همکاران
٢٠١٧ سال در من که بوده آن وقتی جدیدترین است. زیاد خیلی شد گروه

شدم. استیت پن در رائو جایزه دریافت به مفتخر
(آمار)-درباره ما حوزه پیشکسوت ستاره هاي از برخی توسط که نظراتی
از اولینش بود. ارزشمند رائو فعالیت هاي چقدر که می دهد نشان شده- رائو
دانشجوي من که برمی گردد ١٩٧٠ دهه اوایل به که است توکی جان طرف
او با اوقات گاهی و بودم پرینستون دانشگاه موقت مدرس سپس و کارشناسی
رائو ” گفت: که دارم یاد به را توکی از حرفی من می خوردم. هم ناهار یا قهوه
تعریف این می کرد- تحسین را کارش هم چقدر و دارد” باالیی هوش عجب
بزرگانی خودش که می شد مطرح کسی طرف از چراکه نیست کمی تمجید و

ریکن در مغز علوم مرکز پروفسور ١٢

هاروارد دانشگاه بازنشسته پروفسور و تمپل دانشگاه ارشد محقق هوا، سینگ دانشگاه پروفسور ١٣



زاده۵٨ گلعلی موسی رائو با قرن یک

سال ها می کرد! قلمداد همکارانش هم را انیشتین آلبرت و نیومن فون جان مثل
نیمن جرزي با گفتگویی ناهار سر می کردم بازدید برکلی از من وقتی بعد،
چقدر که گفت من به نیمن داشتم. فیشر رقیب و برکلی آمار گروه پایه گذار
رائو درباره من وقتی باشد. داشته خودشان گروه در را رائو که دارد دوست
دلیلش می کنم فکر می افتم. نیل” ”جواهر هالیوود برجسته فیلم یاد می کنم فکر
به وقت یک کرد، سپري هند در را وقتش بیشتر که کوکران بیل که است این

شد. (رائو) او و شد؛ خواهد آمار جواهر (رائو) او که گفت جوانش همکار

رائو: سرینیواسا آر، سی، آرنی، ۵

امروز رائو ایده جدید کاربردهاي
است. پیداکرده را مسیرش

سال اواخر در ترتیب) (به لیسانس دوره و دبیرستان دوران در بار اولین ١۴ من
(بدون آمار در رائو پروفسور ارزنده سهم و کار درباره ١٩٩٠ اوایل و ١٩٨٠

شنیدم. چیزهایی تأثیراتش) و معنی به راجع دانشی
عاشق و رائو از جوان تر سال پنج پریشیستاري، آقاي ام. من، ریاضی معلم
رائو بار اولین من بود. اندهرا دانشگاه در رائو استاد پدرش واقع در بود- او
از هم بازدیدي خود علمی تور مسیر در او وقتی که ٨- ٢٠٠٧ سال حوالی را
(ISI) هند آمار انستیتوي استادیار زمان آن در من کردم. مالقات داشت، هند
مناسبت به کنفرانسی هماهنگ کننده من ٢٠١٠ سال در بعداً بودم. کلکته در
خانم مرحوم و رائو با گفتگو شانس و بودم کلکته در رائو تولد سال امین ٩٠

داشتم. را کرد) فوت ٢٠١٧ سال در سالگی ٩٣ سن در (که رائو باهارگاوي
جانب از می کردند بازدید را کلکته ISI مجموعه شوهر و زن این وقت هر
بعدازاینکه قبل، سال چند می گرفتند. قرار تکریم مورد احترام نهایت با همه
آمار انجمن و آمریکا ریاضی انجمن انتشارات در من فعالیت هاي از برخی
او خود که آمار المعارف دایره ویرایش براي رائو توسط شد، منتشر آمریکا

شدم. دعوت بود، کرده ویرایش دهه چهار تقریباً براي
ویرایش را جلد پنج تاکنون باهم ما و بود هیجان انگیز واقعاً من براي اتفاق این
تغییري هنوز آمار المعارف دایره و آمار براي رائو حوصله و صبر کردیم.
مقاله کرد. پیدا را مسیرش امروز رائو ایده جدید کاربردهاي است. نکرده
تکنولوژي در فیشر-رائو متر و رائو فاصله معیار از کرانتز، استیون با جدیدم
متر از ناشی فضاي ترکیب کار، آن در .[۵] می کند استفاده مجازي توریسم
کنترل به می تواند ریاضی تطبیقی تصویر اصول با رائو فواصل و فیشر-رائو

کند. کمک سه بعدي و دو فضا هاي در متفاوت اشیاء بین هماهنگ معیارهاي
مانند حوزه هایی در رائو فعالیت قرن یک برجسته سهم اخیرم مقاالت دیگر
مشخص را [٨] استنباط و توزیع ها نظریه و [٧] نمونه اي آمارگیري ،[۶] اقتصاد
نیویورك بوفالو، در ٢٠١٩ بهار در را رائو ً اخیرا که بودم خوشحال می کنند.
به فوق العاده اي احترام او دیدم. شوخ طبع همیشه) (مثل را او و کردم مالقات
خدا از من و می گذارد خانواده اش و دانشجویان همکاران، همکار، نویسنده ي

می کنم. دعا آمار، زنده ي اعجوبه رائو، پروفسور عاقبت به خیري براي

حضور خبر کاکس: دیوید سر ۶

کار فیشر با که باهوشی دانشجوي
رسید. من به می کرد

را رائو پروفسور صدسالگی تا یافتم را فرصت این که است ١۵ من افتخار باعث
شمولش جهان تأثیرگذار و نو مؤثر، مشارکت هاي به را ارادتم و بگویم تبریک
کوتاه مقاله یک در رائو پروفسور فعالیت هاي کردن خالصه کنم. ابراز آمار به
دستاوردهاي انعکاس براي بیننده یک نگاه زیر نکات لذا است، بیهوده اي کار

است. هند در او چشمگیر
شد، نامیده کلکته بعداً که را (ISI) هند آمار انستیتوي ١٩٣٠ در ماهاالنوبیس
هند-محور آمار پایه ریزي در و هند در شگرفی تأثیر کار این و کرد تأسیس
مؤثر ارتباطات ماهاالنوبیس گذاشت. بین المللی توانمند بازوي یک به عنوان
رائو که کرد توصیه او داشت. پیرسون کارل و فیشر اي. آر. با کارآمدي و
آزمایشگاه از دور خیلی فیزیکی نظر از که فیشر ژنتیک گروه و کمبریج به
تا زمان آن در من برود. بود، کشاورزي و ریاضیات دانشکده در که آمار
حتی ولی بودم. مشغول صنعتی تحقیقات مرکز در ١٩۴٠ سال اواخر و اواسط
من به می کرد کار فیشر با که باهوشی دانشجوي حضور خبر هم آنجا در
باشخصیت قبًال البته (من کردم مالقات را رائو بعد سال ١۵ -٢٠ من اما رسید؛
بازدید افتخار من ،١٩۶٠ اوایل در بودم). کرده برخورد ماهاالنوبیس نیرومند
که دهلی نو در زیبایش جدید ساختمان در بعد و کلکته در هم ISI از چندباره
مالقات ها آن داشتم. را بود احداث شده رائو معجزه گر و کارآمد مدیریت با
سهمی ایشان است. مانده ذهنم در خوب خیلی آن ها در رائو بی بدیل نقش و
است. داشته اوست، نام به خیابان یک می کنم فکر که حیدرآباد در اصلی
داشت. آنجا در بسزایی سهم نیز آمریکا به ورودش ابتداي در رائو ً بعدا البته
آن ها به راجع نمی کنم سعی من که هست اخیرش موفقیت هاي از بخشی این ها

آگوستا. جورجیا دانشگاه پزشکی کالج پروفسور ١۴

آکسفورد دانشگاه آمار گروه پروفسور ١۵



۵٩ -۵۵ ص ،۵٠ پیاپی شماره ،١٣٩٩ زمستان و پاییز دوم، شماره پنجم و بیست سال آماري، ۵٩اندیشه

بگویم. چیزي
را مطالبم می کنم، یاد عشق با را آن ها که شخصی خاطرات از تا دو با من
به افتخار سوئیس نوشاتل در کنفرانسی به می شود مربوط یکی می دهم. خاتمه
(رائو) او دختر و بود داده ترتیب دوج یدا... پروفسور که رائو سالگی ٧٠ تولد
حیدرآباد به مربوط بعدي (خاطره) رقصید. باوقار و فراموش نشدنی استایل با
خانم همراه جدید ساري لباس خرید براي شد خواسته خانمم و من از که است
بعد حیرت انگیز دنیاي در چندگزینه اي سؤال یک شبیه کار این باشیم. رائو
رسید سر رائو خود برنامه ریزي شده، قبل از قطعاً لحظه ي، یک در بود. باال

تمام ما جمع کامل رضایت با همه چیز و داد هوشمندانه و مختصر نظر یک و
استعاره اي؟ عجب شد.

ممنونم! و مبارك تولدت رائو پروفسور

تشکر و تقدیر
کاشانی محمدباقر سید دکتر و پاشا عین ا... دکتر فنی راهنمایی هاي از مترجم
تحریریه هیئت نظر حسن و است حاضرشده نوشته قابل توجه بهبود به منجر که

دارد. را قدردانی و تشکر کمال نوشته این چاپ براي آماري اندیشه مجله
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