
 ریاضیات

( تغییر) دگرگًَی ٍ فعا ٍ ّا ساختار ٍ ّا کویت تررسی داًص تر تیص را هَسداّیک یا اًگارش یا ریاظیات

 تِ ّا تعریف ٍ اصَل از هٌطقی استذالل تا آى در کِ داًذ هی داًطی را ریاظی دیگری دیذگاُ. کٌٌذ هی تعریف

 (.است ضذُ تیاى ریاظیات فلسفِ در ًیس دیگری ّای دیذگاُ) رسین هی جذیذی ٍ دقیق ًتایج

 

 پژٌٍّذ هی ریاظیذاًاى کِ ای ٍیژُ ساختارّای ٍلی رٍد، ًوی ضوار تِ طثیعی علَم از یکی خَد ریاظیات

 گًَِ هحط ٍ طثیعت از جذا فعایی در ٍ گیرًذ هی سرچطوِ فیسیک ٍیژُ تِ طثیعی داًطْای از تیطتر

 را جَاتطاى تا گردًذ هی تاز ریاظی تِ خَد هسائل حل ترای طثیعی علَم کِ طَری تِ کٌذ هی پیذا گسترش

 .کٌٌذ تررسی ٍ هقایسِ آى تا

 

 صرفاً دالیل تِ ریاظیذاًاى گاُ ٍلی دارد تکیِ ریاظیات تِ تسیار پسضکی ٍ اقتصاد هٌْذسی، طثیعی، علَم

 .پردازًذ هی ساختارّا ترخی تررسی ٍ تعریف تِ( کارتردی ًِ ٍ) ریاظی

 

 است هوکي تر، رسوی غیر تصَرت است؛ ضذُ تعریف فعا ٍ تحَل ساختار، الگَی هطالعِ عوَها ریاظیات

 تعریف هجرد ساختارّای تذیْیات تحقیق فکر، صاحثاى هٌظر در. است "اضکال ٍ اعذاد" هطالعِ تگَیٌذ

 .است ضذُ تیاى ریاظیات فلسفِ در دیگر ًظرات تاضذ؛ هی ریاظی سازی ًواد ٍ هٌطق از استفادُ تا ضذُ،

 

 تاریخچه

 دقت تا اّرام ساختي ٍ زهیي ترداری ًقطِ ٍ گیری اًذازُ ترای قثل، سال 0555 از تیص تاستاى، هصریاى

 در. دارد کار ٍ سر هحاسثِ ٍ اعذاد تا حساب علن. کردًذ هی استفادُ ٌّذسِ ٍ حساب از حساب از تاال، تسیار

 ّا، زاٍیِ ّا، خط هطالعِ علن ٌّذسِ. تقسین ٍ ظرب تفریق، جوع،: از عثارتٌذ اصلی عول چْار حساب،

 ٌّذسِ اصلی قَاًیي تیطتر قثل، سال 0055 حذٍد اقلیذس، چَى ّایی یًَاًی. است ّا حجن ٍ ّا، ضکل

 دادى ًطاى ترای آى در کِ است ریاظیات ًَیسی خالصِ ًَعی جثر. کردًذ تعییي را( ٌّذسِ قعایای)

 0055 حذٍد ایراًی، داًطوٌذاى ًیس را علن ایي. ضَد هی استفادُ x ٍ y چَى عالئوی از ًاهعلَم، ّای کوّیت

 .ّستٌذ ریاظیات ّای پایِ جثر، ٍ ٌّذسِ حساب،. دادًذ تَسعِ قثل سال



 

 کارّایطاى در ریاظیات از ّوگی داًطوٌذاى، سایر ٍ فیسیکذاًاى، هٌْذسیي،. است علوی زتاى ًَعی ریاظیات

 عالقِ هحط ضکل تِ فعا ٍ ّا ضکل ّا، کوّیت اعذاد، هطالعِ تِ کِ هتخصصیي سایر. کٌٌذ هی استفادُ

 ًحَُ ٍ اعذاد کل هطالعِ ضاهل کِ اعذاد ًظریِ. گیرًذ هی کار تِ را( غیرکارتردی) هحط ریاظیات دارًذ،

 از یکی ریاظیات جذیذ، دًیای در. آیذ هی ضوار تِ هحط ریاظیات ّای ضاخِ از ای ًوًَِ آًْاست، عول

 .ضَد هی هحسَب کاهپیَتر ٍ الکترًٍیک علَم کلیذی عٌاصر

 

 (قول نقل) گفتاورد

 یک ّای ٍیژگی ترخی آى در کِ گفت هی سخي( هَظَعی اصل) تٌُذاضتی رٍش درتارُ زهاًیکِ راسل ترتراًذ

 ضَد هی گیری ًتیجِ هٌطق راُ از فرض ایي پیاهذّای ٍ ضَد هی فرض( داًین ًوی آى از چیسی کِ) ساختار

 :گفت

 

 ًِ ٍ گَیین هی سخي چِ از است هعلَم ًِ آى در کِ کرد تعریف ای رضتِ تَاى هی را ریاظیات »

 «  .دارد صحت گَیین هی کِ آًچِ داًین هی

 راسل ترتراًذ—

 «  .کٌین هی عادت آًْا تِ تٌْا تلکِ فْوین، ًوی را هطالة ریاظیات در ها »

 ًَیوي فَى جاى—


