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های علوم نگاهی اجمالی به روش: بخش اول
لجل اص ایه کٍ ثٍ سيش ضىبسی ػلم اغًل فمٍ ثپشداصیم، ثشای ایه کٍ •

ثیطتش ثب مجبحث سيش ضىبسیی شضیىب ضیًیم، ثیٍ ػلیًر دیزیش ثیبص        
َبی مًخیًد دس شوُیب سا میًسد     گشدیم ي ثٍ غًست مختػش سيش می

کىییم، گضاسضیی    شوچٍ دس ایه لسمت اسایٍ میی . دَیم مكبلؼٍ لشاس می
.ومبییم ومل می« فلسفٍ ػلمی»است کٍ اص کتبة 



3

های علوم نگاهی اجمالی به روش: بخش اول
•      ٍ ی کتیبة   َمبن قًس کٍ لجالً ویض اضیبسٌ کیشدیم اییه کتیبة هشخمی
فلیسیه ضبلٍ است کیٍ شلیبی دکتیش ی ییی مُیذيی ثیٍ       « متذلًطی»

َبیی کٍ دس شن  دس ایه کتبة دس حذ ث ث. فبسسی هشخمٍ ومًدٌ است
صمبن وسجت ثٍ مجبحث متذلًطی يخًد داضتٍ، ثیٍ سيش ضىبسیی دس   

.ػلًر گًوبگًن اضبسٌ ضذٌ است
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روش در ریاضیات  
ايلیه داوطی کیٍ دس کتیبة فلیسییه ضیبلٍ مكیشی گشدییذٌ، داویص        •

. سیبؾیبت است
: گًیذ يی دس مًسد سيش دس سیبؾیبت می•
سيش سیبؾیبت ػجبست است اص يؾغ چىیذ اغیل دس شزیبص، سیپ      •

ی اییه مسییش اص    استىتبج یک سلسلٍ لؿبیب اص ایه اغًل ي ثؼذ ادامٍ
.قشیك استىتبج لؿبیبی دیزش مجتىی ثش ایه اغًل
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روش در ریاضیات  
:ضًد اغًل دس سیبؾیبت ثٍ سٍ ثخص همسیم می•
هؼبسیف. 1 •
ػلًر متؼبسفٍ . 2 •
. اغًل مًؾًػٍ. 3•
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روش در ریاضیات  
هؼبسیف. 1•
ضًوذ کٍ ثخطی اص شن ثٍ ثؼؿی اص  یک سشی مفبَیم اثتذاءاً هؼشیف می•

َبی ػلم سیبؾی مشهجف است ي ثخطی دیزیش اص شن ػمًمییت    ضبخٍ
.داسد
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روش در ریاضیات  
ػلًر متؼبسفٍ . 2 •
ی ػجیبست  « َب شکسیًر»ثخص دير ی ػلًر متؼبسفٍ یب ثٍ صثبن الهیىی  •

َبیی کٍ ثیه ممبدیش، سياثكی سا ثٍ غًست زییش مؼییه    است اص گضاسٌ
ٍ . کىذ ثشلشاس می ی ثییه ممیبدیش    ػلًر متؼبسفٍ، لًاػذی کلی دس ساثكی
. است

دي کمییت  »ییب  « َش کلی ثضسگتش اص خضء خیًد اسیت  »ثٍ قًس مثبل •
َب ي  اص شکسیًر« مسبيی ثب کمیت ثبلث، خًدضبن ثب یکذیزش مسبيیىذ

.ی سیبؾی است ػلًر متؼبسفٍ
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روش در ریاضیات  
. اغًل مًؾًػٍ. 3•
هفبيت ایه ثخیص ثیب ثخیص دير    . سًر، اغًل مًؾًػٍ استثخص •

یؼىی ػلًر متؼبسفٍ دس ایه است کٍ ػلًر متؼبسفیٍ، لؿیبیبی ثیذیُی    
َستىذ؛ دس حبلی کٍ اغًل مًؾًػٍ اص لؿبیبی ثذیُی ویسیتىذ؛ َیش   

. چىذ ممکه است لبثل اثجبت َم وجبضىذ
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روش در ریاضیات  

اغل مًؾًع مؼشيفی کٍ دس سیبؾیبت مكشی است، اغلی اسیت کیٍ   •
ثش اسیب  اییه اغیل اص َیش     . ی اللیذسی ثش شن ثىب ضذٌ است َىذسٍ

هًان سسم  ومكٍ خبسج یک ومكٍ، هىُب یک خف ثٍ مًاصات شن خف می
ٍ    . ومًد ی  ایه اغل، مكلجی ثذیُی ویست؛ َیش چىیذ دس خیًد َىذسی

.اللیذسی لبثل اثجبت َم ویست
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روش در ریاضیات  
اوذ ایه اغیل مًؾیًع سا اثجیبت     َب هالش کشدٌ ثشخی اص سیبؾی دان•

ومبیىذ؛ امب دس يالغ هالش شوُب ضکست خًسدٌ است؛ چشا کیٍ دس َیش   
اثجبهی ثٍ و ًی اص او ب دس وُبیت ثٍ خًد ایه اغل ثبصگطیتٍ ي ییک   

.اوذ استذالل ديسی اسایٍ ومًدٌ
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روش در ریاضیات  
ثٍ ػىًان ومًوٍ دس لیشن ویًصدَم، دي وفیش سیبؾیی دان ثیٍ غیًست       •

. خذاگبوٍ ثشای اثجبت ایه اغل مًؾًع ثٍ ثشَبن خلف متًسل ضذوذ
شوُب گفتىذ، اگش وپزیشیم کٍ اص یک ومكٍ خبسج یک خیف فمیف ییک    

سسیم ي چیضی  ضًد، ثٍ امش ثبقل می خف ثٍ مًاصات شن خف سسم می
ثىبثشایه ومییؽ اییه   . کٍ مستلضر امش ثبقل ثبضذ، خًدش ثبقل است

.اغل مًؾًع، ثبقل ي خًد شن، امشی غ یح ي دسست است
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روش در ریاضیات 
ی فًق متفك وجًدوذ ي َیش ییک،    ایه دي سیبؾی دان دس ومیؽ لؿیٍ•

ی فًق دي  یک ومیؽ سا اوتخبة کشدوذ ي دس وتیدٍ ثشای اثجبت لؿیٍ
ٍ   . ساٌ سا قی ومًدوذ ی فیًق،   یکی اص شوُب لبیل ضذ کیٍ ومییؽ لؿیی

هًان َیچ خكی ثیٍ   اص یک ومكٍ خبسج خف، ومی»: ی صیش است لؿیٍ
يی ثب اییه فیشؼ ثیٍ ثشسسیی اییه وکتیٍ       . «مًاصات شن سسم ومًد

کىذ یب خییش  امیب َیش چیٍ      پشداخت کٍ شیب امش ثبقلی ه مك پیذا می
ٍ . ثیطتش ثشسسی کشد، ثٍ َییچ امیش متىبلؿیی ثشخیًسد وىمیًد      ی  َمی

ٍ     وتبیدی کٍ ثٍ دست می ی اللیذسیی   شيسد، اگشچیٍ ثیب وتیبیح َىذسی
.سسیذ ی ثذیُی الجكالوی ومی متفبيت ثًد، امب ثٍ َیچ وتیدٍ
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روش در ریاضیات 
اص ییک ومكیٍ   اي فیشؼ کیشد   . َمیه اهفبق ثشای فشد دیزش ویض افتیبد •

ي وُبیت خف ثٍ مًاصات شن خف سسیم ومیًد    هًان ثی خبسج خف، می
  ٍ ی میًسد ث یث،    ثب دس وظش گشفته ایه فشؼ ثٍ ػىًان ومییؽ لؿیی

ای اص لؿبیب دست پیذا کشد  اي َم ثٍ مدمًػٍ. ضشيع ثٍ ثشسسی ومًد
ی اللیذسی متفبيت ثًد؛ امب دس دسين خًد  کٍ اگشچٍ ثب وتبیح َىذسٍ
ٍ ثب َیچ گًوٍ هىبلؿی سيثٍ ی لؿیبیب ثیب    سي وجًد ي دس يالغ مدمًػی
.َمذیزش َمبَىزی داضتىذ
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روش در ریاضیات 
ي « سیمیبن »ایه دي َىذسٍ کٍ ثٍ اسم دي سیبؾیی دان مبجدیذع یؼىیی    •
ی وباللیذسی ویبر گشفتىیذ ي ثیٍ     مؼشيف ضذوذ، َىذسٍ« لجبچًسکی»

.ػىًان دي َىذسٍ ثب مجبوی ي اغًل خذاگبوٍ مكشی ضذوذ
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روش در ریاضیات 
ثذیه هشهیت مؼلًر گشدیذ کٍ ایه اغل مًؾًع یؼىی اییه لؿییٍ کیٍ    •
هیًان   اص یک ومكٍ خبسج یک خف فمف یک خف ثٍ مًاصات شن می»

، زیش لبثل اثجبت است، ي دس يالغ سیبؾی دان ثب دس وظش «هشسیم ومًد
پیشداصد ي ثمییٍ لؿیبیبی     َیب میی   گشفته ایه لؿیٍ، ثٍ دیزش استذالل

دس غًست هغییش ایه پیص فشؼ ي دس وظیش  . کىذ سیبؾی سا اثجبت می
، (ی وباللیذسی اهفبق افتیبد  مثل شوچٍ دس َىذسٍ)گشفته فشيؼ دیزش 

ضًد کٍ دس دسين خًدش ثب سیبصگبسی   ای اص لؿبیب پیذا می مدمًػٍ
سي است؛ اگشچٍ لؿبیب ي وتبیح ثٍ دست شمذٌ ثب وتیبیح حبغیل   سيثٍ

.اص فشؼ پیص متفبيت است
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روش در ریاضیات 
ای کیٍ   ضییًٌ . سسیذ  َبی سیبؾی میی  ثؼذ اص اغًل، وًثت ثٍ استىتبج•

ی لیبسی ثٍ مؼىبی مىكمیی   شیذ، ضیًٌ ػمذهبً دس ایه لسمت ثٍ کبس می
ضکل دیزیشی اص اسیتذالل دس   . امب ایه، هىُب ضیًٌ ویست. کلمٍ است

استمشاء مكیشی دس  . گًیىذ سیبؾیبت يخًد داسد کٍ ثٍ شن استمشاء می
دس . سیبؾیبت ثب شوچٍ دس مىكك اسسكًیی ثییبن گشدییذٌ، فیشق داسد   

ي سپ  ثشای َش « N»سیبؾیبت اگش ثتًاویم لؿیٍ سا ثشای َش ممذاس 
ثبثت ومبییم، شن لؿیٍ ثشای َش ممیذاسی ثبثیت ضیذٌ    « N+1»ممذاس 
.است
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روش در علوم طبیعی  
دَىیذ ي   فیضیک، ضیمی ي صیست ضىبسی، ػلًر قجیؼی سا هطکیل می•

ممػًد اص هجیییه پذییذٌ اییه    . َبی قجیؼی است کبس شوُب هجییه پذیذٌ
ی میًسد مطیبَذٌ سا ثیب ییک      است کٍ ػبلم ػلم قجیؼی ثتًاوذ پذیذٌ

.لبوًن هدشثی مشهجف سبصد
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روش در علوم طبیعی  
فیشؼ کىییذ   . اخبصٌ دَیذ ثشای ياؾح ضذن ایه مكلت، مثبلی ثیضویم •

افتیذ ي ثیبال    يصوٍ ثٍ پبییه می. کىیم ای سا اص یک اسهفبع سَب می يصوٍ
ثیٍ  . ضیًد  دس حیه سمًـ ویض مشهجبً ثش سشػتص افضيدٌ میی . سيد ومی

اگش مب ثتًاویم . ػجبست دیزش يصوٍ حشکتی ضتبثذاس ثٍ سًی پبییه داسد
ی افتبدن يصوٍ سا ثش اسب  لبوًوی هًؾیح دَییم،   ی سبدٌ َمیه پذیذٌ
. ایم ی فًق سا هجییه کشدٌ مب پذیذٌ
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روش در علوم طبیعی  
ای داسد ي ثیب شن خبرثیٍ    صمیه خبرثٍ: ضًد دس فیضیک ویًهىی گفتٍ می•

هیش   کطذ ي اص شودب کٍ اضیبء َش چٍ وضدیک اضیبء سا ثٍ سمت خًد می
گشدوذ، ضیتبة   سي میی ثیطتشی سيثٍ ثٍ صمیه ضًوذ، ثب میذان خبرثٍ
هًؾی ی کٍ میب ثیش اسیب  لیبوًن     . کىذ حشکت شوُب افضایص پیذا می

ی میًسد وظیش میب     دَیم، هجییه پذیذٌ ی ػمًمی ویًهه اسایٍ می خبرثٍ
دس يالغ ایه هجییه، اهفبلی سا کٍ دس ػبلم قجیؼت سخ دادٌ ي میب  . است

ایم، ثیب ییک لیبوًن میشهجف      شن سا ثب مطبَذٌ ي هدشثٍ ضىبسبیی کشدٌ
.سبصد می
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روش در علوم طبیعی  
ضًد  ث ث چزًوزی پیذایص لیبوًن اص   امب ایه لبوًن چزًوٍ پیذا می•

شوچٍ دس . ی ػلًر هدشثی است َبی ثسیبس پش اختالف دس فلسفٍ ث ث
ییک  : ضیًد، چىییه اسیت    ایه صمیىٍ ثٍ ػىًان سيش ػمًمی رکش می
َب کیٍ مطیبَذٌ    ای اص پذیذٌ داوطمىذ ػلًر هدشثی ثش اسب  مدمًػٍ

َبی مطیبَذٌ   هًاوذ پذیذٌ سبصد کٍ ایه فشؾیٍ می ای می کشدٌ، فشؾیٍ
سیپ  فشؾییٍ سا دس میًاسد دیزیشی کیٍ َىیًص       . ضذٌ سا هًخیٍ کىذ

.گزاسد مطبَذٌ وطذٌ، ثٍ شصمًن می
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روش در علوم طبیعی  
اگش ایه فشؾیٍ ثتًاوذ دس شن مًاسد َم، پذیذٌ سا هًخیٍ کىذ ي وتیبیح   •

ػیىی پذیذٌ، ثب وتبیح مكشی دس فشؾیٍ مىكجك ثبضذ، مًسد هأییذ لیشاس  
گیشد ي مبدامی کٍ ثب ومؽ مًاخٍ وطذٌ، دایم دس حبل هأییذ ضیذن   می
ای مًسد هأییذ هدشثی لیشاس گییشد، ثیٍ لیبوًن      حبل اگش فشؾیٍ. است

َبی هدشثیی   ثىبثشایه لًاویه هدشثی ػجبسهىذ اص فشؾیٍ. ضًد هجذیل می
اگش دس خبیی فشؾییٍ  . کٍ ثب مطبَذات ي هدشثیبت وبسبصگبسی وذاسوذ

سي گشدد ي شثبس ػیىی پذیذٌ ثب وتبیدی کٍ دس یب لبوًن ثب هىبلؽ سيثٍ
ضًد، سبصگبسی وذاضتٍ ثبضذ، ثبییذ اغیالی گیشدد ي     لبوًن گشفتٍ می

.فشؾیٍ ي لبوًن دیزشی خبیزضیه شن ضًد
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روش در علوم طبیعی 
وییًهه ثیش اسیب     . ای اص اییه هغیییش سا دس فیضییک ضیبَذ ثیًدیم      ومًوٍ•

اییه  . َبی وییًهىی سا ثییبن کیشد    َبی قجیؼی، فشؾیٍ ای اص پذیذٌ مدمًػٍ
َب ثش اسب  هدشثیبهی مًسد هأییذ لشاس گشفت ي هجیذیل ثیٍ لیبوًن     فشؾیٍ
ی ویًهىی ثش همبر فیضیک حبکم گشدیذ ي  ثذیه هشهیت لًاویه ي اوذیطٍ. ضذ

ثؼذ اص ديیسیت  . هب ديیست سبل ثب َیچ وًع ث شان ي مطکلی مًاخٍ وطذ
َبیی کٍ دس اثضاسَبی هدشثی پیذا ضذ، ایه امکبن  ی پیطشفت سبل دس وتیدٍ

فشاَم گشدیذ کٍ ثؼؿی اص چیضَبیی کٍ لجالً لبثل سؤیت وجًد، مطبَذٌ ضًد 
گیًی ثؼؿیی اص   ي ایىدب ثًد کٍ فیضیک ویًهه دس ثؼؿی میًاسد، خیًاة  

ثبیست فیضییک دیزیشی ثیٍ ػىیًان هکمییل       َبی قجیؼی وجًد ي می پذیذٌ
وسجیت خبظ ي وسجیت ػبر کٍ َش دي حبغل . فیضیک ویًهه مكشی گشدد

ی شیىیطته است، ثٍ َمیه سجت ي دس اثش ثشخًسد فیضیک ویًهه ثب  اوذیطیٍ
.مًاسد ومع ثٍ يخًد شمذ
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روش در علوم طبیعی 
اگیش  . َب ي لًاویه هدشثی، لیذست پیطیزًیی شوُیب اسیت     هشیه خػلت فشؾیٍ مُم•

ای سا لجل اص ایه کٍ اهفبق افتذ، پیص  ثتًاویم ثش اسب  یک فشؾیٍ، حبدثٍ ي پذیذٌ
ثیىی کىیم ي ثؼذ اص اهفبق افتبدن شن پذیذٌ، َمبن وتیدٍ سا ثٍ دست شيسیم، دس يالغ 

ی مب ثب اییه شصمیًن میًسد هأیییذ لیشاس       ای دسست دست یبفتٍ ي فشؾیٍ ثٍ فشؾیٍ
کىیم کیٍ   ای پیص ثیىی می ثٍ قًس مثبل فشؼ ومبییذ ثش اسب  فشؾیٍ. گشفتٍ است
ای ثب يصن یک کیلًگشر اص اسهفبع پىدیبٌ متیشی سَیب گیشدد، دس اسهفیبع       اگش يصوٍ

اگش ثؼذ اص ثیٍ شصمیًن گیزاسدن اییه     . ثیست متشی سشػتی دي ثشاثش خًاَذ داضت
. ضیًیم  ی خًیص مكمئه می فشؾیٍ، ثٍ َمیه وتیدٍ دست یبثیم، ثٍ غ ت فشؾیٍ

دَذ کٍ لجیل اص ثیٍ يخیًد شمیذن پذییذٌ دس       دس يالغ فشؾیٍ ثٍ مب ایه هًان سا می
ی پذیذٌ دس غًست هكجیك وتبیح ثب  خبسج، شن سا پیص ثیىی کىیم ي ثؼذ اص مطبَذٌ

ایه پیص ثیىی دس ػلًر هدشثی ومص خیًَشی ي  . وظشیٍ ثش غ ت شن هبکیذ يسصیم
.اسبسی داسد


