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 چکیدُ

تحمیك حبيط ؾٗی زاضز ًمف ٖلَم اًؿبًی ضا زض تَؾِٗ ؾیبؾی روَْضی اؾالهی ایطاى هَضز ثطضؾی لطاض 

اؾت وِ ٖلَم اًؿبًی چِ تبحیط ثط تَؾِٗ ؾیبؾی زّس. زض ایي ضاؾتب، ؾَال انلی ایي گًَِ هُطح قسُ 

روَْضی اؾالهی ایطاى زاقتِ اؾت؟ زض پبؾد همسهبتی ایي فطيیِ هُطح قسُ اؾت وِ ٍرَز َٖاهل ٍ 

هتغیطّبی هٌفی تبحیطگصاض زض ثٗس آهَظقی، پػٍّكی ٍ ... ثبٖج قسُ اؾت تب ٖلَم اًؿبًی تبحیط چٌساًی زض 

 -ضٍـ تحمیك حبيط ًیع هجتٌی ثط ضٍـ تَنیفی ًساقتِ ثبقس. تَؾِٗ ؾیبؾی روَْضی اؾالهی ایطاى

ؾبظی، ًبوبضآهسی ٖلَم اًؿبًی  ؾبظی ٍ ثَهی َٖاهلی ّوچَى ذلٍ اؾالهیثِ ََض ولی،  تحلیلی ذَاّس ثَز.

قٌبؾی هٌبؾت ٖلَم اًؿبًی اؾالهی، ًمف ون ضًگ پػٍّف زض ٖلَم اًؿبًی،  نبزضاتی غطة، فمساى ضٍـ

زض ٖلَم اًؿبًی ثِ ضٍـ تزطثی، چبلف ّبی ًْبزی ٍ هكىالت آهَظقی ٖلَم  هحسٍزؾبظی ضٍـ تحمیك

اًؿبًی ثبٖج قسُ اؾت تب ًمف ٍ تبحیط گصاضی ٖلَم اًؿبًی ثط ضًٍس تَؾِٗ ؾیبؾی زض روَْضی اؾالهی 

 ایطاى ثب هَإً ٍ هحسٍزیت ّبی ثؿیبضی هَارِ قَز.
 .اؾالهیٖلَم اًؿبًی، تَؾِٗ ؾیبؾی، آهَظـ، پػٍّف،  :کلوبت کلیدی
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 هقدهِ    
ضؾس  ثطاًگیع زض هحبفل ٖلوی گطزیسُ اؾت. ثِ ًٓط هی ّبی چبلف اهطٍظُ ٍيٗیت ٖلَم اًؿبًی زض وكَض هب یىی اظ ثحج

اؾالهی ّوبٌّگ ًیؿتٌس ٍ زض هیبى ایي ًیبظّب ٍ  -تطیي هكىل ایي ٖلَم آى اؾت وِ ثب ًیبظّب ٍ التًبئبت ربهِٗ ایطاًی هْن

ّبی اؾالم اؾت. اظ َطفی اؾالم یه  ّب ٍ اضظـ وٌس ضثٍ ٍ ًؿجت ایي ٖلَم ثب آهَظُ لت تَرِ هیالتًبئبت آًچِ ثیف اظ ّوِ ر

وٌس، ًِ تٌْب ثطای حیبت فطزی اًؿبى، ثلىِ ثطای  قٌبذتی ذبنی وِ اضائِ هی زیي ارتوبٖی اؾت، یٌٗی ثب هجٌبی اًؿبى

قٌبذتی  لَم اًؿبًی رسیس ًیع ثط اؾبؼ هجبًی اًؿبىّبی هرتلف حیبت ارتوبٖی ٍی ًیع ثطًبهِ زاضز؛ ٍ اظ َطف زیگط، ٖ ٖطنِ

اًس. اگط زض ٖطنِ ٖلَم اًؿبًی، همهَز اظ ٖلن زیٌی ضا زیسگبّی  ّبی ظًسگی اًؿبى ذَز، هسٖی اضائِ ثطًبهِ ثطای توبهی ٖطنِ

ثبقس،  اؾالم هی ّبی ّبی ٖلَم رسیس ٍ آهَظُ ّبیی اؾت وِ حبنل تٗبهل هٗطفتی ثیي آهَظُ ثساًین وِ َطفساض گؿتطـ اًسیكِ

 تطیي ًیبظ زض ٖطنِ ٖلَم اًؿبًی ضا ًیبظ ٍ يطٍضت تَلیس ٖلن زیٌی هٗطفی وطز. تَاى هْن آًگبُ هی

 

 علَم اًسبًی ٍ تَسعِ

ی یه هَرَز ٍ تحمك حبلت وبهل ٍ َجیٗی آى اؾت، اهب ثٗس اظ رٌگ  ّبی ثبلمَُ ّطچٌس تَؾِٗ ثِ هٌٗبی ثبلفٗل قسى ْطفیت

یبفتِ، ٍنف ٍيٗیتی قس وِ رْبى ؾَم زض همبثل وكَضّبی  تٗوبضظزایی ٍ َْْض وكَضّبی تبظُ اؾتماللرْبًی زٍم ثِ زًجبل اؾ

یبفتگی ثب هحَضیت غطة  تَؾِٗ تَاًٌس ثبقٌس یب ثبیس ثبقٌس، هٌٗب قس ٍ يطٍضت یبفت. ون غطثی ًساقت؛ چیعی وِ ًیؿتٌس ٍ هی

ی ؾیبؾی هبضوؽ زاللت زاقت ثِ فبنلِ ثب  ایي شیل اًسیكِ یبفت ٍ حطوت ثِ ؾَی آى. هفَْم تَؾِٗ وِ تب پیف اظ هٌٗب هی

 -وكَضّبی غطثی تغییط هٌٗب زاز. ازثیبت فمیط ٍ غٌی ٍ ًعأ هیبى آًْب، ثِ تَؾِٗ ٍ حطوت ثِ ؾوت نَضت وكَضّبی حطٍتوٌس

 تغییط هٌٗب یبفت. -ثب فطو تىبهل ذُی

یی ٍ هٌبلكبت ٍ هزبزالت ایسئَلَغیه هیبى ایبالت هتحسُ هبًسگی اظ ؾَ ی ایي وكَضّب ٍ ضّبیی اظ ٍيٗیت ٖمت يطٍضت تَؾِٗ

ی تَؾِٗ ایي وكَضّب  ی هُبلٗبت تَؾِٗ زضثبضُ ّبی تَؾِٗ ٍ ّوچٌیي حَظُ ٍ قَضٍی اظ ؾَی زیگط، ثِ َْْض الگَّب ٍ ثطًبهِ

زضن اظ تَؾِٗ ّوطاُ زٍـ ٍيٕ ٖولی تَؾِٗ، تَُضاتی یبفتِ وِ ّن ثب تَُض  هٌزط قس. اظ آى ظهبى تبوٌَى، هُبلٗبت تَؾِٗ ّن

هیالزی اظ  60ٍ  50هیالزی  60ٍ  50ی  ارتوبٖی. زضن اٍلیِ ٍ ٖوَهی زض زِّ -ثَزُ اؾت ٍ ّن ثب تغییط قطایٍ تبضیری

ی آى، تزسز ٍ یه ضاُ  اًس وِ هكرهِ یبفتِ هبًٌس ثطیتبًیب، ایبالت هتحسُ ٍ قَضٍی ضفتِ تَؾِٗ ضاّی ثَز وِ وكَضّبی تَؾِٗ

 فٌی ثَز. -كطفت التهبزیچٌسٍرْی ًبقی اظ پی

ّبی ارتوبٖی، اًفزبض روٗیت، تًبزّبی لَهی ٍ پیطٍظی اًمالة اؾالهی تَرْی رسیس ثِ تَؾِٗ ایزبز وطز ثِ ًحَی وِ  ثحطاى

یبفتگی ٍ هطتفٕ ًكسى فمط ٍ افعایف ًبثطاثطی  ؾبى، هْیب ًكسى ٍيٗیت تَؾِٗ چیؿتی تَؾِٗ هَضز پطؾف لطاض گطفت. ثسیي

یبفتگی ثیبًسیكس.  یبفتگی، ثِ چیؿتی ٍ چطایی تَؾِٗ ی تَؾِٗ ثبض زیگط فطاتط اظ چگًَگی تَؾِٗ ًسیكِارتوبٖی ؾجت قس ا

ثِ ثٗس ًبم ثطز. ایي  90ی  تَاى اظ آى ثِ ٌَٖاى تَرْی فلؿفی زض زِّ ثسیي تطتیت اظ ٍرْی زیگط ثِ تَؾِٗ تَرِ قس وِ هی

ی اًؿبًی وِ ٍضای چگًَگی،  ی تَؾِٗ ٍ گًَِ ضخ گكَز؛ اًسیكِیبفتگی هَُٗف اؾت ثِ ز تَرِ وِ ثِ چیؿتی ٍ هبّیت تَؾِٗ

زّس ٍ  یبفتگی اضائِ هی یبفتگی التفبت زاضز ٍ زض ًتیزِ، تٗطیفی غیطالتهبزی اظ ٍيٗیت تَؾِٗ ثِ چیؿتی تَؾِٗ ٍ هبّیت تَؾِٗ

: 1392)هٓفطی ًیب، وكس یبفتگی ٍ هبّیت ٍ چطایی آى ضا ثِ چبلف هی ی پؿبتَؾِٗ وِ آضهبى تَؾِٗ زض ؾَی زیگط، اًسیكِ

138.) 

ّبی التهبزی تَؾِٗ، هتصوط ثِ ایي ًىتِ اؾت وِ تَؾِٗ چیعی ثیف اظ ًَؾبظی ٍ ضقس  ی اًؿبًی، ثب ٍرَز اّویت رٌجِ تَؾِٗ

ّبی  ّب ٍ ؾٌت ّبی ؾیبؾی ٍ ثعضگساقت اضظـ التهبزی اؾت ٍ گصقتِ اظ ثْجَز ؾُح هبزی ظًسگی، ٖسالت ارتوبٖی، آظازی

ی اًؿبًی، ًِ تٌْب تَرِ ثِ اثٗبز فطٌّگی ثیكتط قس، ثلىِ آًْب ضا هؿتمل اظ  ی تَؾِٗ گیطز. ثب َطح اًسیكِ زضثطهیثَهی ضا ّن 

 التهبز وطز. اوٌَى ؾري اظ تٗطیف تَؾِٗ ثط اؾبؼ قطایٍ ثَهی ٍ پیكطفت هجتٌی ثط ثَم ّط وكَض اؾت.
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 هبّیت علَم اًسبًی

 جبهعیت ٍ گستردگی -1
ّبی اؾبؾی زض ًیل  ّب ٍ ّوچٌیي ًبتَاًی هب اظ زؾتطؾی ثِ ّوِ آى اَالٖبت یىی اظ زقَاضی ٖٓین زازُزض ٖلَم اًؿبًی حزن 

گیطز وِ ٖلَم اًؿبًی ثطذالف ٖلَم ضیبيی ٍ َجیٗی حَظُ  قَز. ایي هكىل اظ آًزب ًكأت هی پطزاظی هحؿَة هی ثِ ًٓطیِ

قَز  ّبی هرتلف تبضیری ضا قبهل هی تغیط ٍ هَُٗف ثِ زٍضُّبی ًبهٗیي، ون ٍ ثیف هجْن، ه ثؿیبض پیچیسُ ٍ هتٌَٖی اظ زازُ

ثبقس. ایي هَئَ  وِ اٍالً آگبّی ًؿجت ثِ توبهی آًْب غیطهوىي اؾت ٍ حبًیبً ٍرَز آًْب ثطای ؾبذت ًٓطیِ الظم ٍ يطٍضی هی

ًرؿت ذَیف تب چِ حس ثِ آٍضز، ایي وِ ثساًین اظ وزب ثبیس قطٍٔ وٌین ٍ زض اًتربة  اّویت ؾُح تحلیل ضا هزسزاً ثِ یبز هی

ّوَاضُ ربی ذبلی آى زضؾتی ٖول ًوبیین ٍ ضاُ ذَیف ضا اظ ثیطاِّ ثكٌبؾین، ًیبظهٌس فىطی ٍ هٌُمی ًبقی اظ ًٓطیِ اؾت وِ 

 (.122: 1388)ؾلیوبًپَض، قَز احؿبؼ هی

آٍضی ثِ ّوطاُ زاضز وِ  ربهٗیت ٍ گؿتطزگی هَرَز زض ٖلَم اًؿبًی ثطای هحمك ایي حَظُ ٖلوی ؾطزضگوی ٍ ثالتىلیفی ٖصاة

گیط ًساقتِ ثبقس، ّوبًٌس غطیمی وِ زض  ثؿت فىطی ٍ فًبی ًفؽ ّطگبُ ثطًبهِ هكرم ٍ ضٍقٌی ثطای ذطٍد اظ چٌیي ثي

ًوب،  اًتْب ٍ ثسٍى ًمكِ ٍ لُت ای زض وَیطی ثی ظًس تب ضاُ ًزبتی یبثس ٍ یب هبًٌس گوكسُ وطاى ثیَْزُ زؾت ٍ پب هی الیبًَؼ ثی

ّبی ٖلوی  ّب ٍ آهَظُ ّب ٍ اًسٍذتِ قَز وِ ثساًین حزن ٖٓیوی اظ اَالٖبت، زازُ ّویت هَئَ ظهبًی آقىبض هیذَاّس ثَز. ا

ّبی زٍض ٍ زض اٖوبق تبضید گصقتِ تب ثِ حبل ٍرَز زاضز وِ چِ ثؿب ّط وسام ثِ ًَٖی فْن هب اظ هؿبئل  )ٖلَم اًؿبًی( اظ گصقتِ

 زّس. ضا تحت تأحیط لطاض هی

 بیداریًسجیت ٍ ًبپ -2
تَاى آًْب ضا اظ ٖلَم اًؿبًی اًتعأ  ّبیی اؾت وِ ًوی ًؿجی زض ثطاثط هُلك ٍ ًبپبیساض یب هتغیط زض همبثل حبثت ٍ ثسٍى تغییط، ٍیػگی

ًوَز ٍ ثِ ٖجبضتی هبّیت لًبیبی ٖلَم اًؿبًی اظ ًَٔ ًؿجی، هتغیط، شٌّی ٍ هطتجٍ ثب احؿبؼ افطاز ّؿتٌس. ثِ ٌَٖاى ًوًَِ زض 

الوللی هفبّیوی چَى لسضت، اهٌیت ٍ یب هَإً ٍ ّوچٌیي زض التهبز هفَْم حطٍت ٍ ؾطهبیِ،  ٍ ضٍاثٍ ثیي ٖلَم ؾیبؾی

چیعّبیی ًیؿتٌس وِ ثتَاى ثِ ََض هُلك لبئل ثِ تجییي ٍ تٗییي آًْب قسُ، هفَْم لسضت وِ ّوَاضُ زاًف ؾیبؾی ثب آى تٗطیف 

بقس وِ ّط وؽ اظ آى ثطذَضزاض ث ؾت ٍ حساللی اظ تَاًبیی هیقَز زض تحلیل ًْبیی ذَز هَُٗف ثِ حیبت هَرَزات ا هی

 (.123: 1388)ؾلیوبًپَض، اؾت

قَز ٍ ثِ ًؿجت  اظ ؾَی زیگط ًبپبیساضی ٍ تغییط زض ٖلَم اًؿبًی ثِ زلیل ایي وِ ثؿیبضی اظ هفبّین آى زض شّي ایزبز هی

 ثبقس. زض ثطزاقت ٍ تجییي افطاز هیوٌس لصا فبلس حجبت ٍ یىسؾتی  ّبی هتفبٍتی پیسا هی احؿبؼ افطاز فْن

 فقداى عیٌیت علوی -3
قٌبذتی، رصاثیت ذبنی ایزبز  گطایبى ٍ ضفتبضگطایبى زض هُبلٗبت ضٍـ ایي هَئَ هكىلی اؾت وِ ثِ قىل رسال هیبى ؾٌت

ًبقی اظ ثیٌی فلؿفی ٍ حتی گبُ  ََضی وِ اَالٔ زاضین زض ًگطـ ؾٌتی، ٖلَم اًؿبًی تبثٗی اظ رْبى وطزُ اؾت. ّوبى

ّبی اضظقی ٍ فطٌّگ رَاهٕ اؾت. ثب ایي تٗجیط، لَاًیي ٖلَم اًؿبًی فبلس حجبت ٍ ٖوَهیت ّؿتٌس. ثط ّویي اؾبؼ ثِ  ثطزاقت

ّبی هىبتت ٍ ٌٖبنط فطٌّگی  گیطی ّب ٍ رْت ّب ٍ ثیٌف ّبی فلؿفی ٍ ایسئَلَغیه، ًٓطیبت هرتلف ٍ اضظـ ثیٌی همتًبی رْبى

َطف ثبقس ٍ زض ًتیزِ ٖلَم  تَاًس اظ ًٓط شٌّی ثی گصاضز. ثٌبثطایي ٖلَم اًؿبًی ًوی ٖلوی احط هیزاض ثط لَاًیي ٍ ًٓطیبت  رْت

 (.32: 1369ظازُ،  )ؾیفقَز ٌبی زلیك ولوِ ٖلن هحؿَة ًویاًؿبًی ثِ هٗ

ض اًؿبًی قٌبذتی اؾت، پؽ ثبیس ثِ ضفتب گطایی ضٍـ تطیي ضوي ٖلن ٖیٌی ثطذالف ًگطـ ؾٌتی زض ضٍیىطز ضفتبضگطایبًِ، هْن

ّبی هرتلف ثبظقٌبذت. ًىتِ هْن زض ایي ضّیبفت ایي اؾت وِ  ّبی ضفتبضی ضا تحت تأحیط هحطن ثؿٌسُ وطز ٍ لبًًَوٌسی

ّبی ارتوبٖی ٍ اًؿبًی ضا ثِ  تَاى زازُ قَز لصا هی قٌبذتی ٖلَم َجیٗی تزطثی زض فْن ٖلَم اًؿبًی ًیع ثِ وبض گطفتِ هی ضٍـ

تَاًس زض ثًٗی هَيَٖبت ٖلَم اًؿبًی ضاّگكب  یل آهبضی ًوَز. ّطچٌس ایي ضٍـ ون ٍ ثیف هینَضت ٖسز ٍ ضلن زضآٍضز ٍ تحل

گیطی ضّیبفت التمبَی اظ رولِ  گبُ لبزض ثِ تجییي زضؾت ٍ وبهل آًْب ًرَاّس ثَز، ایي ذَز ٖبهل هْوی زض قىل ثبقس ٍلی ّیچ

اًساظ  ّبی ّط زٍ ضٍـ ؾٌتی ٍ ضفتبضگطایبًِ چكن ظ ٍیػگیفطاض ضفتبضگطایی قسُ اؾت وِ ؾٗی زاضز ثب ایزبز ضٍیىطزی تلفیمی ا

 (.14: 1391)الَیطی، طی اظ فْن ٖلَم اًؿبًی اضائِ زّست ٍالٗی
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 هسألِ زثبى، هفبّین ٍ تعبریف -4
ظثبى وِ ثبیس ًٓطیِ ضا زض لبلت آى ثیبى ًوَز ثِ ٍالٕ ٖیٌی ؾبذتي هٗبًی شّي آزهی اؾت. زض یه ثطزاقت ولی ظثبى ضا 

زؾتگبّی اظ ٖالین تٗطیف وطز وِ هٌكأ آى زض لبثلیت شاتی ؾبظٍاضُ آزهی ثطای اثعاض ٖالین نَتی اؾت وِ ظًسگی  تَاى هی

ن ٍالٗیت ظًسگی ضٍظهطُ يطٍضی قَز، لصا شضن ظثبى ثطای زض پصیط هی ضٍظهطُ ٍ اضتجبٌ ثب ّوٌَٖبى اظ َطیك آى اهىبى

 (.32: 1375)ثطگط، اؾت

قفبّی ٍ ٖالین نَتی( ٍ یب ظثبى ًَقتبضی ٍ ثِ ٌَٖاى اثعاضی ثطای ٖیٌیت ثركیسى ثِ هٗبًی  ظثبى اٖن اظ گفتبضی )ًوبزّبی

قَز، ووب ایي وِ زض ٖلَم  شّي آزهی، یه فطآیٌس پیچیسُ ٍ الجتِ یه هًٗل زض ضاُ ضؾیسى ثِ ًٓطیِ زض ٖلَم اًؿبًی تلمی هی

 ثبقس. ثب اثْبم ٍ ضاظ ٍ ضهع ًوی ًی ٍ ارتوبٖی آهیرتَِجیٗی ًیع ایي هكىل ّوَاضُ ٍرَز زاضز لیىي ثِ اًساظُ ٖلَم اًؿب

 

 ثرًبهِ تحَل در علَم اًسبًی
ّبی هَرَز زض ایي حَظُ  ثطای َطاحی ثطًبهِ تحَل زض ٖلَم اًؿبًی هبًٌس ّط ثطًبهِ زیگطی ًیبظ ثِ هكبّسُ ٍ ثطضؾی ضفتبض هؤلفِ

ًٓط ضاّی  زضقَز تب ثطای تحمك ّسف هَ الگَ َطاحی هییٌٗی تْیِ الگَی تحَل زض ٖلَم اًؿبًی زاضین؛ ثِ ٖجبضت زیگط ایي 

ّب ضا زض اذتیبض ًْس. پؽ وكف َٖاهل هؤحط زض تحمك یه ّسف ٍ قٌبذت ضاثُِ ثیي آّب  ای اظ زؾتَضالٗول ثٌوبیس ٍ هزوَِٖ

ثبضّب ٍ ثبضّب  (. ثطای وكف ایي َٖاهل ثبیس یب ضفتبض پسیسُ هَضزًٓط ضا74: 1387قطٌ يطٍضی ثطای تجییي یه الگَؾت )تمَی، 

ضیعی وطز ٍ یب ایي وِ  ّبی ایزبز تغییط زض آى ضا ثطًبهِ تحت ًٓط زاقت تب ثتَاى الگَی ضفتبضی آى ضا اؾترطاد وطز ٍ ؾپؽ ضاُ

هكی  زض لبلت یه فطيیِ هجتٌی ثط هُبلٗبت ٍ تزبضة اًسٍذتِ قسُ، الگَی ضفتبضی آى پسیسُ ضا تٗییي ًوَز. زض حَظُ ذٍ

ثٌسی آًْب ووه قبیبًی ثِ تْیِ الگَی هَضزًٓط  وٌٌس وِ وكف ٍ زؾتِ ّبی احطگصاض ًمف ایفب هی ی، هؤلفِتحَل زض ٖلَم اًؿبً

 وٌس. هی

 

 سبزی علَم اًسبًی ضرٍرت تدٍیي رٍش تحقیق کبرآهد در ثَهی
. چٌیي قٌبذتی ثسیٕ ٍ یىپبضچِ هیؿط ًرَاّس قس ؾبظی ٖلَم اًؿبًی هَرَز ثسٍى تسٍیي ٍ ثؿٍ ًَٖی پبضازاین ضٍـ ثَهی

یبفتِ ٍ  ؾبهبى« ضٍـ تحمیك»ؾبظی ٖلَم اًؿبًی زض یه ربهِٗ ذبل هحتبد ًَٖی  تَاى گفت وِ فطآیٌس تَلیس ٖلن ٍ ثَهی هی

 ّبی زض ًٓط گطفتِ قسُ ثطای چٌیي الساهی اؾت. توبهبً هتٌبؾت ثب غبیت

ضٍی ثِ هٌٗبی ًگطـ رؿتبضگطاًِ ثِ  ًجبیس اظ ًٓط زٍض زاقت وِ ضٍـ تحمیك پیكطفتِ زض حَظُ تَلیس ٖلَم اًؿبًی ثِ ّیچ

تَاى هسٖی قس وِ یه  ّبی ضایذ زض یه حَظُ ًیؿت. ظهبًی هی ّبی هرتلف ًٓطیِ هٌبثٕ ذبل ٍ گطز آٍضزى ذطهٌی اظ ذَقِ

گط تَلیس ٖلَم اًؿبًی ثِ وبضافعاض ضٍـ تحمیك پیكطفتِ هزْع اؾت وِ اٍ اظ چٌبى التساض ٖلوی ٍ تؿلٍ ثط هجبًی ٍ  اًسیكِ

ّب ٍ تفؿیطّبی  ای اظ ایي فلؿفِ گیطی اظ الیِ ّبی یه حَظُ ذبل ٖلوی ثطذَضزاض قسُ اؾت وِ ثب ثْطُ هٗطفتی ٍ ًٓطیِ هفبّین

قَز وِ ثب ثبظگكت ضٍقوٌس ثِ هٌبثٕ زؾت  ّبیی هَارِ هی ّب ٍ چبلف ّب یب فطيیِ ّب ثب ثبیسّب، ثب پطؾف ثٌیبزیي ٍ همبیؿِ ّؿت

ای اظ حمبیك ٍ هٗبضف ِ بت هطتجٍ ثب آى حَظُ ٍ هَئَ، زضنسز ضؾیسى ثِ هزوَٖاٍل ٍ زض ؾبیِ ظیؿت ٖیٌی ثب ٍالٗی

 (.101: 1391)هیطظایی، آیس ثطهی

ّب ٍ  ٍضظی زاض ثطای ّسایت اًسیكِ اظ ایي هٌٓط؛ ضٍـ تحمیك ثطای تَلیس ٖلَم اًؿبًی ثِ هٌٗبی هتبثٗت اظ لَاٖس ضٍقوٌس ٍ يبثُِ

ؾبظی ٖلَم  ّبی رسیس اؾت. ثٌبثطایي ضٍـ تحمیمی وِ ثِ وبض ثَهی ذاللبًِ ضّیبفتّب زض ضاؾتبی اؾترطاد ٍ تسٍیي  هسالِ

ّب  كِای اظ اًسی ّبی ذبل هزوَِٖ ای اؾت وِ زض ًٓط زاضز اظ یه ؾطی هٗبضف ٍ زاًؿتِ آیس، هزوَِٖ لَاٖس ذاللبًِ اًؿبًی هی

 (.72: 1391)ؾلیوی وَچی، ی ذبل تَلیس وٌسّب ٍ ًٓطیِ

ّبی ٖلَم اًؿبًی وِ ثِ ّیچ ٌَٖاى اظ ٖلویت هحى ٍ اَالق هَئَ ٍ  ّوچَى هَيَٖبت، ًتبیذ ٍ ضّیبفت ثبیس اقبضُ زاقت وِ

غبیت ثطذَضزاض ًیؿتٌس، ولیت ٍ ضٍـ تحمیك ضایذ زض ٖلَم اًؿبًی ًیع لبثل اذص ٍ وبضثؿت زض رَاهٕ زیگط ًیؿت. ثطای هخبل، 

ّبی تحمیك  قٌبؾی ٍ حمَق ضا ثط هجٌبی ضٍـ ّبیی هبًٌس ضٍاى اًفتَاى زض یه ربهِٗ هٗتمس ثِ اذالق ٍ هٌَٗیت زیٌی، ز ًوی

زاًس، ؾبهبى زاز. يوي  ای وِ هَئَ اذالق ٍ هٌَٗیت ضا انَالً اهطی ثیطٍى ٖلوی ٍ یب فطاٖلوی هی ثطآهسُ اظ ٖلَم اًؿبًی ربهِٗ

ّبی هٌُك  تمبزی زض یه ربهِٗ ٍ اضظـّبی ضایذ والهی ٍ اٖ ّبیی وِ اظ تجبیي ٍ هغبیطت اضظـ تطیي ٖبضيِ ایٌىِ یىی اظ ٖیٌی

ذیعز، گؿؿت زض ٍفبق ٍ ّوجؿتگی ًرجگبى ٍ ثِ تجٕ، گؿؿت زض ّوجؿتگی هلی  ٖلوی ٍ ضٍـ تَلیس ٖلن زض آى ربهِٗ ثطهی

 ثطاًساظ اؾت. آى ربهِٗ ٍ زض ًْبیت تجسیل قسى ربهِٗ ثِ ٖطنِ تٌبلًبت ٍ تجبیٌبت تْسیسآهیع ٍ ٍحست
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 رسبلت علَم اًسبًی اسالهی
ی تبضیری  ی اذالق هؿلوبًبى، چطایی ٖول اذاللی هؿلوبًبى ثب یه وكَض ذبل هؿلوبى زض ََل تبضید یب زض یه زٍضُ لؿفِف

زّس. ثسیْی اؾت وِ ثیي چطایی ثطآهسُ اظ ظًسگی هؿلوبًبى ٍ چطایی ثطآهسُ اظ هجبًی ٍ  ذبل هخالً ٖهط حبيط ضا ًكبى هی

ی  ز؛ اهب زض ّط نَضت ثطای زؾتیبثی ثِ ٖلَم اًؿبًی اؾالهی، زؾتیبثی ثِ فلؿفِّبی فطاٍاًی ٍرَز زاض هٗبضف اؾالهی، تفبٍت

 ًبپصیط اؾت. اذالق اؾالهی، يطٍضتی ارتٌبة

قَز. الجتِ هوىي اؾت زض ایي نَضت، تهَض قَز  ی اذالق ٍ ًیع ًٓبم اذالق اؾالهی، فطيیبتی ؾبذتِ هی زض حمیمت اظ فلؿفِ

آیس؛ اهب اظ آى رْت وِ اؾالم هُبثك فُطت ٍ شاتیبت اًؿبى اؾت،  ثِ ٍرَز هی -بضفّبی هتٗ زض ٖطو زاًف -زاًكی اؾالهی

ّب اظ ٖمالًیت وبهل زض ایي ٖطنِ ثطذَضزاض ثبقٌس.  ی اذالق اًؿبًی ثطاثط اؾت؛ الجتِ اگط اًؿبى ی اذالق اؾالهی ثب فلؿفِ فلؿفِ

هٗیبض لطاض زٌّس، ثِ حمیمت اًؿبًی زؾت ذَاٌّس یبفت.  ّب فمٍ ٖمل ضا ثٌبثطایي ثط اؾبؼ هجبًی ٍ هٗبضف اؾالهی، اگط اًؿبى

اًس وِ ثِ ٖمالًیت  ّبیی االنَل غیطهؿلوبًبى )اظ آى رْت وِ اًؿبًٌس( ًؿجت ثِ هؿلوبًبى )اظ آى رْت وِ اًؿبى ثٌبثطایي ٖلی

اللی اؾالهی ٍ ی اذ ؿفِاًس(، اظ ؾَُح هتفبٍتی اظ ٖمالًیت اؾالهی ٍ اًؿبًی ثطای ًبیل آهسى ثِ فل ثبالتطی زؾتطؾی یبفتِ

 (.36-37: 1391)حك قٌبؼ، اًؿبًی ثطذَضزاضًس

 

 ثیٌی اسالهی ٍ تفکر غرثی در علَم اًسبًی ًقص هٌبزعِ هیبى جْبى
قَز. ثِ ایي هٌٗب  ّبی پبضازایوی، اًزبم هی گیطی چبضچَة ثِ ََض ولی فلؿفِ ثط ٖلن تأحیطگصاض اؾت ٍ ایي تأحیط زض لبلت قىل

ّبی ٖلوی هتفبٍت ذتن  گیطی پبضازاین گیطز ثِ قىل ّبی فلؿفی هرتلف اًزبم هی ٍالٗیت ٍ ّؿتی زض زیسگبُوِ تٗبضیفی وِ اظ 

قَز. فلؿفِ زض تَؾِٗ حَظُ فلؿفی، ًِ تٌْب ثط تزبضة غٌی ذَز یٌٗی حَظُ فلؿفِ، ثلىِ ثط زؾتبٍضزّبی ٖلَم َجیٗی ٍ  هی

زاضز؛ اٍالً زض ٖوَهیت ٍ تفؿیط زؾتبٍضزّبی ٖلوی هتأذط اًؿبًی، ّبی هْن شیل ضا  ارتوبٖی ًیع تىیِ وطزُ اؾت. فلؿفِ ًمف

قٌبؾی ٍ هٌُك زاًف ٖلوی،  زٍم زض ّوجؿتگی زاًف ٍ ایزبز تهَیطی ٖلوی ٍ ٖبم اظ رْبى، ؾَم زض ووبل ٍ تَؾِٗ ضٍـ

فِ، یه ٍیػگی چْبضم زض تحلیل هؿبئل ارتوبٖی/ اذاللی ٖلن زض ضاثُِ ثب اًؿبى، ارتوبٔ ٍ َجیٗت. ثِ ََض ذالنِ، فلؿ

ثٌبثطایي، زض توبهی فطآیٌسّبی  (. 37: 1391ایوبى ٍ والتِ ؾبزاتی، )بذتی ٍ هفَْهی هٌحهط ثِ فطز زاضزقٌ قٌبذتی، ضٍـ

ثیٌی، ًمف فٗبل ٍ هٌحهط ثِ  قٌبذتی ٍ هٌُك ضٍـ، فلؿفِ ٍ حَظُ رْبى ٖلوی، چِ زض فلؿفِ ٖلن ٍ چِ زض هجبحج ضٍـ

قٌبؾی ٖلن تأحیط  ّبی پبضازایوی اؾت وِ زض هٗطفت گیطی چبضچَة ِ ثط حَظُ ٖلن، قىلتطیي تأحیط فلؿف فطزی زاضز. هْن

 ثؿعایی زاضز.

ّبی ًٓطی ٍ هٌبثٕ تَلیس هٗطفت ٍ یب تَلیسات هٗطفتی حبنل اظ آًْب زض  تَاى گفت وِ ٖوَهبً، توبهی زیسگبُ ثط ایي اؾبؼ، هی

؛ یب هٗطفت زیٌی اؾت ٍ هٌجٕ الْی زاضز ٍ یب هٌجٕ غیطزیٌی اؾت قَز ٍ ثیف اظ ایي ًیؿت تبضید ٖلن، ثِ زٍ زؾتِ تمؿین هی

قٌبذتی  ّبی هؿترطد اظ آًْب هجبًی ّؿتی اًساظّبی پبضازایوی یب ًٓطیِ قَز. ّط وسام اظ ایي چكن وِ انُالحبً ؾىَالض گفتِ هی

حًَض فٗبل ذساًٍس زض ّؿتی اثال٘  ٍ اضظقی ذبل ذَز ضا ًیع ثِ ّوطاُ زاضًس. زض ٖلن الْی، هفبّین اضظقی هجتٌی ثط تَحیس ٍ

قَز ٍ زض ٖلَم ؾىَالض یب الحبزی ثط ٖسم حًَض ٍ یب حًَض غیطفٗبل ذساًٍس زض ّؿتی ٍ آفطیٌف تأویس زاضًس. هُبلِٗ لطآى  هی

 گًَِ ّبی الحبزی ٍ ؾىَالض ّوبى تَاى قىل ثگیطز. فلؿفِ ثیٌی هی تىَیي ٍ تسٍیي، ثط اؾبؼ زٍ هجٌبی فلؿفی ٍ زٍ ًَٔ رْبى

ثٌسًس، ضاُ ضا ثط اؾتفبيِ اظ آیبت وتبة تسٍیي ًیع  وِ ضاُ ضا ثطای قٌبذت فیى الْی ٍ فٗل ذساًٍس زض ٖبلن َجیٗت ٍ غیط آى هی

گیطًس، وتبة ذساًٍس ٍ ٍحی الْی ضا ًٓیط القِ  ّبی غیطالْی قىل هی وٌٌس. ٖلَم لطآًی ٌّگبهی وِ ثب فلؿفِ هؿسٍز هی

الْی آى هَضز ثطضؾی ًٓط اظ َّیت  زٌّس ٍ زض ایي حبل لطآى ًیع ثب نطف ِ ذَز لطاض هیّبی هلحساً َجیٗت، زض هٗطو تحلیل

 (.13: 1388)رَازی آهلی، گیطز لطاض هی

تَاى هٗطفتی ضا تهَض وطز وِ ثیي  لصا، هب ثب زٍ چبضچَة فلؿفی ضٍثطٍ ّؿتین: الْی ٍ ؾىَالض یب الحبزی؛ ٍ ثِ لحبِ ًٓطی، ًوی 

زاقتِ ثبقس. زض زاًف ؾىَالض، ازاضُ وٌٌسُ ٍ تَلیس وٌٌسُ ٖلن ٍ زاًف، اًؿبى اؾت ٍ هٌبثٕ فٗبل  ایي زٍ حَظُ هٗطفتی لطاض

تطیي هٌجٕ هٗطفتی یٌٗی ٍحی، اظ  اًساظ، هْن وؿت هٗطفت، زض هٌبثٗی ًْفتِ اؾت وِ اًؿبى ثساى هزْع قسُ اؾت. زض ایي چكن

ای ایي رْبًی زاضز  تبً زاًكی وِ تَلیس ثكطی اؾت ٍ ذهیهِقَز ٍ ًتیز حَظُ فٗبلیت فىطی ٍ ارتوبٖی اًؿبى وٌبض ظزُ هی

 گیطز. قىل هی

زٌّسُ ّط ًٓبم پبضازایوی اؾت ٍ اظ َطف زیگط ثب تَرِ  قٌبذتی، رعء هجبًی قىل قٌبذتی ٍ هٗطفت اظ آًزب وِ چبضچَة ّؿتی

َٖی هٌبظِٖ زائوی هیبى اًسیكِ غطة ٍ تَاى گفت وِ ً ّبی پبضازایوی ثط حَظُ ٖلن ٍ هٗطفت ٖلوی زاضز، هی ثِ تأحیطی وِ ًٓبم

گیطز. ثسٍى تَرِ ثِ ایي هجبحخبت ٍ هٌبظٖبت  ثیٌی اؾالهی ٍرَز زاضز. ایي هٌبظِٖ زض ؾَُح ثٌیبزیي فىطی اًزبم هی رْبى
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گیطی ٍ تَؾِٗ هٗطفت ٖلوی زض رْبى اؾالم ؾرت ٍ حتی غیطهوىي اؾت. ثط ایي اؾبؼ زض حَظُ هٗطفت ٖلوی  هجٌبیی، قىل

 ِ ایي هٌبظٖبت ثٌیبزیي تَرِ قَز.اًؿبًی زض رْبى اؾالم ٍ ایطاى، ثبیؿتی ث زض ٖلَم

 

 کبّص ًقص علَم اًسبًی در تَسعِ سیبسی ایراىعَاهل اصلی 

 سبزی سبزی ٍ ثَهی خلط اسالهی -1

ؾبظی  ظ اؾالهیؾبظی غیط ا قَز؛ زض حبلی وِ ایطاًی ؾبظی تلمی هی ؾبظی ٖلَم اًؿبًی هؿبٍی اؾالهی ؾبظی یب ایطاًی ثَهیگبّی 

اؾت. الجتِ اگط ایطاى اؾالهی هسًٓط ثبقس، یٌٗی تحمیك زض ٖلَم اًؿبًی ثِ ؾوتی ثبقس وِ اّساف ایطاى اؾالهی ضا ثطآٍضزُ 

ؾبظی ٖلَم اًؿبًی زض  ؾبظی نطف اؾت. ثَهی ی حبنل اظ آى لبثل لجَل اؾت وِ زض ایي نَضت هتفبٍت اظ ایطاًی ؾبظز، ًتیزِ

ؾبظی ثِ هٌٗبی تَرِ ثِ  ِ ثِ فطٌّگی ایطاًی ٍ هلی زض تحمیمبت ٖلَم اًؿبًی اؾت؛ زض حبلی وِ اؾالهیوكَض هب ثِ هٌٗبی تَر

ضؾس فطٌّگ ایطاًی ٍ هلی تب ضؾیسى ثِ فطٌّگ اؾالهی هُلَة وِ هؿتلعم حبوویت  فطٌّگی اؾالهی اؾت. ثِ ًٓط هی

ٍ ایي اهط ضًٍس تَؾِٗ  ی ظیبزی زاضز رتوبٖی اؾت، فبنلِّبی اذاللی، اًؿبًی ٍ الْی زض ضفتبض افطاز ربهِٗ ٍ ًْبزّبی ا اضظـ

 (.64: 1390)ؾبرسی، ؾیبؾی ضا ثب زقَاضی هَارِ هی ؾبظز

ؾبظی تلمی ٍاحسی ًساضًس ٍ ثط هجٌبی تلمی آًبى، هَافمت یب هربلفت ٍ ًیع، تٗطیف پطٍغُ قىل  ًٓطاى ایطاًی اظ ثَهی نبحت

ّبی ًبثزب  آیس، وَقیس. ایي ثطزاقت ؾبظی پیف هی همسضی وِ ٌّگبم ؾري اظ ثَهیّبی  گیطز؛ ثٌبثطایي، ثبیس زض زفٕ قجِْ هی

، ثِ ٍ تبحیط آى ثط تَؾِٗ ؾیبؾی ؾبظی ٖلَم اًؿبًی لَث قسى، هربلفت وطزى ٍ اًحطاف زض ٖول ضا زض پی زاضز. زض ثبة ثَهی

ت وِ ایي ازثیبت ثبیس زض ایطاى تَلیس قَز ٍ ًٓطاى ٍرَز ًساضز. یىی اظ ایي زالیل ایي اؾ زالیل گًَبگَى، اروبٖی هیبى نبحت

هبًٌس زیگط وبالّبی غطثی ٍاضزاتی ًیؿت. انَالً زض غطة، چٌیي هٌٗبیی ٍرَز ًساضز ٍ ثٌب ثِ يطٍضت، التًبئبت فطٌّگی، ثبیس زض 

زض تٗطیف آى ثؿیبض  االشّبًی ضٍ، زض ثبة آى تٗطیف ربهٕ ٍ هبًٗی ٍرَز ًساضز ٍ ضؾیسى ثِ تَافك ثیي ایطاى تَلیس قَز؛ اظ ایي

 (.35: 1389)ثطظگط، حیبتی اؾت

 ًبکبرآهدی علَم اًسبًی صبدراتی غرة -2

زض ذهَل ٖلَم اًؿبًی نبزضاتی غطة، ثبیس زض ًٓط گطفت وِ زض ثؿیبضی اظ هَاضز ایي ٖلَم ثبضّب ٍ ثبضّب، ًبوبضآهسی ذَز ضا 

ثیٌی آًبى ًبزضؾت ثَزُ  اًس ٍ پیف ضذسازّب زچبض غبفلگیطی قسُاًس ٍ زض ثؿیبضی هَاضز، زض لجبل  ثطای رَاهٕ قطلی ًكبى زازُ

ًٓطاى ٖلَم  هیالزی( وِ تمطیجبً نبحت 1971قوؿی )ثطاثط ثب ؾبل  1357اؾت: هبًٌس ٍلَٔ اًمالة اؾالهی ایطاى، زض ؾبل 

: 1390هیطظاپَض اضهىی، )ظزگی لطاض زاز زض اًفٗبل ٍ قگفت ای آًبى ضا ّبی حطفِ ارتوبٖی ٍ اًؿبًی غطة ٍ حتی اؾتطاتػیؿت

71.) 

ّبی ایي ٖلَم، زض ایطاى، ثبیس ایي ًىتِ ضا ًیع زض وبًَى تَرِ لطاض زاز وِ ایي ٖلَم ًتَاًؿتِ اؾت  ثٌبثطایي، زض هَارِْ ثب ثؿتِ

ی اى آًبى، ًتبیذ هٗىَؾّبی تزَیع قسُ نبحجٌٓط حمبیك ضا آًگًَِ وِ ّؿت ثطای آًبى ًكبى زّس. زض ثطذی هَاضز ًیع السام

زّس وِ  قَز. ایي ٍالٗیت ًكبى هی الگَّبی هتفبٍتی یبفت هیّب ٍ  اظ ؾَی زیگط زض ٖلَم اًؿبًی، هَلس غطة ضّیبفتزازُ اؾت. 

ّبی ٖلَم  ّبی ٖلَم اًؿبًی، زض غطة ًیع اذتالف ًٓط ٍرَز زاضز ٍ هُلك ؾبذتي زازُ ثطای هَارِْ ثب ّؿتی هؿتوط زض پسیسُ

 وطز.ی غطة زض ایطاى پطّیع ّبی ٖلَم اًؿبً ضٍ ثبیس اظ هُلك ؾبذتي زازُ گطزز. اظ ایي اًؿبًی حتی زض غطة ًیع ربیع تلمی ًوی

 ضٌبسی هٌبست علَم اًسبًی اسالهی فقداى رٍش -3

ی آى ثب ضٍـ زض  قٌبؾی تحمیك زض ٖلَم اًؿبًی غطثی ٍ ضاثُِ یىی اظ هحَضّبیی وِ ثِ تحمیك ًیبظ زاضز، ضٍقي وطزى ضٍـ

ؾبظز. اگط زض تٗطیف ٖلَم  ارِ هیؾبظی ضا ثب هكىل هَ تَرْی ثِ ضٍـ هٌبؾت پػٍّف، اؾالهی ٖلَم اًؿبًی اؾالهی اؾت. ثی

قٌبؾی تزطثی اؾت، ثب ضٍیىطز اؾالهی وِ ٖملی،  اًؿبًی غطثی، ضٍیىطز پَظیتیَیؿتی اگَؾت وٌتی ضا ثپصیطین وِ ًَٖی اًؿبى

الظم  ایي اهط ًوی تَاًس ثطای تَؾِٗ ؾیبؾی وكَض چٌساى هخوطحوط ٍالٕ گطزز. ًملی ٍ قَْزی اؾت، زض تٗبضو ذَاّس ثَز.

ی ثیطًٍی ٍ زضًٍی ٍ ٖملی( ضٍقي قَز. پطؾف زیگطی وِ ثبیس  ّبی )ضٍـ تزطثِ ی ضٍـ ٍحیبًی ثب ؾبیط ضٍـ ضاثُِ اؾت وِ

ی ٖلَم اًؿبًی اؾالهی ثط اؾبؼ ضٍـ ٍاحسی اؾت یب ًَٔ ضقتِ ٍ هؿبئل ّط  پبؾد زازُ قَز ایي اؾت وِ آیب تحمیك زض ّوِ

)الَیطی، وٌس وِ تحمیك اؾالهی ضا تْسیس هیی ایٌْب، آؾیجی اؾت  ّوِقٌبذتی ٍاحس ثِ  وسام التًبیی ذبل زاضز؟ ًگبُ ضٍـ

1391 :21.) 

ؾبظز. ثسیي تطتیت، تجییي ًىطزى حس ٍ هطظ  ٖسم تفىیه ضٍقی هیبى هؿبئل ّط ضقتِ، هب ضا اظ ضؾیسى ثِ ّسف زٍض هی 

تَؾِٗ زض ّبی فطاضٍی  ًی یىی اظ آؾیتؾبظی اًَأ ٖلَم اًؿب ّبی تزطثی، ٖملی، ًملی، قَْزی ٍ ٍحیبًی زض هؿیط اؾالهی ضٍـ

هبؾت. ثسیي هٌَٓض ثبیس هطظ هیبى ٖلَم َجیٗی ٍ اًؿبًی ثب ًگبُ اؾالهی ضٍقي قَز. ضٍـ هَرَز زض ٖلَم َجیٗی وكَض 
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تَرْی ثِ هیعاى هتفبٍت ًفف ّطهٌَتیه وِ فْن فْن  ای زاضز. ثی تزطثی اؾت؛ اهب زض ٖلَم اًؿبًی، ّطهٌَتیه ًیع ربیگبُ ٍیػُ

وٌس. زض هؿیط انالح  ضٍـ فْن اؾت، زض ٖلَم َجیٗی ٍ اًؿبًی، آؾیجی اؾت وِ ضٍیىطز اؾالهی ثِ ٖلَم اًؿبًی ضا تْسیس هی یب

ّبی ثیٌف پَظیتیَیؿتی ضّب ؾبذت ٍ  ًٓطی تَاى ٖلَم اًؿبًی ضا اظ تٌگ قٌبؾی ایي ٖلَم ثبیس ضٍقي قَز وِ چگًَِ هی ضٍـ

 ضا وكف وطز.ّبی هٗطفتی، فلؿفی ٍ فطٌّگی آى  ثٌیبى

 ًقص کن رًگ پژٍّص در علَم اًسبًی -4
ثبقس. اثػُ  ّبی هبَّی ایي ٖلَم ًؿجت ثِ ٖلَم تزطثی، زاضای هكىالت ذبنی هی پػٍّف زض ٖلَم اًؿبًی، ثِ زلیل ٍیػگی

هحَضی هَضز هُبلِٗ زض ٖلَم اًؿبًی، اًؿبى ٍ ًْبزّبی ارتوبٖی اؾت وِ هُبلِٗ آى ٖالٍُ ثط ًیبظ ثِ اربظُ زض ثطذی هَاضز، ثِ 

گكب  ّبی نطفبً تزطثی ٍ ووی زض ایي ٖلَم ضاُ ى ٍ یب غیطاًؿبى ًیؿت، ثِ ٖجبضت زیگط ضٍـرب ؾبزگی وبض ثب هَاز ٍ هَرَزات ثی

تَؾِٗ  ثط ٖلَم اًؿبًی زاقتِ اؾت، ثلىِ اظ لحبِ ٍ فطٌّگی پػٍّكی ،ًیؿتٌس؛ ایي چبلف ثٌیبزیي ًِ تٌْب احطات آهَظقی

اّویت ٍ حتی ًبٖلن هٗطفی وٌس. زض ّویي اضتجبٌ  ، ونًیع تَاًؿتِ زض ثطذی رَاهٕ، ٖلَم اًؿبًی ضا زض همبثل ؾبیط ٖلَم ؾیبؾی

ّب ٍ هطاوع آهَظقی ٍ پػٍّكی وكَض ٍ ٖسم تَرِ ثِ ٖلَم اًؿبًی ًوبیكگط ایي حمیمت اؾت، وِ ًِ تٌْب  هُبلِٗ ًمف زاًكگبُ

الرهَل زض  ٖلَم اًؿبًی ربیگبُ ذبل ذَز ضا زض ظًسگی فطزی ٍ روٗی اظ زؾت زازُ اؾت، ثلىِ ًگطـ ضایذ زض ربهِٗ ٖلی

ٍ تهَض ثط آى اؾت وِ ضاُ  (.171: 1391)ٖجسی، اؾت لَم، یه ًگطـ هٌفی ٍ زؾت زٍمهسیطاى ٍ هؿئَالى ًیع ثِ ایي ٖ

گصضز ٍ هٗوَالً ثط َجك ّویي ًگبُ ًبزضؾت اؾت وِ  ّبی زاًكگبّی فٌی ٍ هٌْسؾی هی پیكطفت وكَض اظ َطیك تَؾِٗ ضقتِ

 گعیٌٌس. ا ثطای ازاهِ تحهیل ثطهیّبی فٌی ٍ هٌْسؾی ض ضقتِآهَظاى لَی ٍ هؿتٗس ًیع هٗوَالً  زاًف

 هحدٍدسبزی رٍش تحقیق در علَم اًسبًی ثِ رٍش تجرثی -5
زض  -چٌبى وِ اهطٍظُ ضٍـ غبلت زض وكَض هب ّویي اؾت -اگط ضٍـ تحمیك زض ٖلَم اًؿبًی ضا ثِ ضٍـ تزطثی هحسٍز ؾبظین

ی اذیط هَرت  قَین. حبوویت ضٍیىطز پَظیتیَیؿتی زض غطة، زض چٌس ؾسُ ؾبظی ایي ٖلَم ثب هكىالت رسی هَارِ هی اؾالهی

قسُ اؾت وِ تٌْب ضٍـ هٗتجط زض ایي ٖطنِ، ضٍـ تزطثی تلمی قَز؛ زض حبلی وِ ٖلَم اًؿبًی ثِ زلیل پیًَس ٍیػُ ثب اًؿبى، 

بّی ضز تحمیك زض ٖلَم اًؿبًی، ًگّبی هٗتجط هٗطفتی ًیع ثْطُ گیطز؛ زض غیط ایي نَضت، ًگبُ ثِ اًؿبى هَ ثبیس اظ ؾبیط ضٍـ

اهطٍظُ غبلت زاًكگبّیبى ضٍـ تحمیك ذَز ضا زض ٖلَم اًؿبًی، ثِ ٍیػُ  (.65: 1390)ؾبرسی، ؾَیِ ٍ غیطربهٕ ذَاّس ثَز یه

اًس ٍ حَظٍیبى ثِ ثٗس تزطثی ایي ٖلَم تَرِ اًسوی ًكبى  قٌبؾی، ثِ ضٍـ تزطثی هحسٍز وطزُ قٌبؾی ٍ ربهِٗ زض ضٍاى

قَز،  ی ٖلویِ هكبّسُ هی ؾَ زض زاًكگبُ ٍ اظ ؾَی زیگط زض حَظُ ایي ًگطـ هحسٍز زض ضٍـ تحمیك وِ اظ یهزٌّس.  هی

 قَز. ؾبظی ٖلَم اًؿبًی هی آؾیجی اؾت وِ هبًٕ ًیل ثِ اؾالهی

 چبلص ّبی ًْبدی -6
گطزز؛  ی آهَظـ ٖبلی ثطهی گصاض ٖطنِ هكی ّبی ًْبزی اؾت وِ ثِ ًْبزّبی ذٍ ّبی ٖلَم اًؿبًی، چبلف زؾتِ زٍم اظ چبلف

پػٍّكی اؾت؛  -ّبی ٖلوی هكی ٍظاضت ٖلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍضی، اضتمبی زضرِ ٖلوی اؾبتیس هٌٌَ ثِ همبلِ ثط اؾبؼ ذٍ

ًبهِ زٍضُ وبضقٌبؾی اضقس ٍ  ّبی ٖلَم اًؿبًی، پبیبى الیی اظ اؾتبزاى ضقتِّب ثطای زضنس ثب قبّطاُ انلی تَلیس ایي همبلِ

ّبی زاًكزَیبى ذَز ٍ ثسٍى  ًبهِ تَاًٌس اظ َطیك پبیبى فط(. زض ٍالٕ اؾتبزاى ٖلَم اًؿبًی هی ّبی زٍضُ زوتطی اؾت )زاًبیی ضؾبلِ

س. ّوچٌیي اظ آًزب وِ هٗیبضّبیی ثطای ٍضٍز پػٍّكی زؾت یبثٌ -ّط گًَِ تالـ ٍ پػٍّف رسی، ثِ اهتیبظات همبالت ٖلوی

ّبی زوتطی، زازى زٍ یب چٌس همبلِ ثِ زاًكزَ ثطای تطروِ ٍ  یه اؾتبز ثِ والؼ زضؼ زوتطی ٍرَز ًساضز ٍ ؾجه غبلت زٍضُ

ؾُح زٍضُ  تطیي (. ّیچ اؾتبزی اثبیی اظ ٍضٍز ثِ ٖبلی5: 1388فط،  )زاًبییزاضی ثِ ؾجه وٌفطاًؿی اؾت ب والؼاضائِ زض والؼ ی

ّبی ؾطاؾط  ّبی ٖلَم اًؿبًی ًیع، زاًكگبُ ّبی ٖلَم اًؿبًی ًساضز، اظ َطف زیگط زض حَظُ تأؾیؽ ٍ آهَظـ ضقتِ آهَظقی ضقتِ

ّبی وبضقٌبؾی اضقس، اظ َطیك تَؾل ثِ وبزض ٖلوی ؾبیط  اًساظی زٍضُ وكَض حتی ثسٍى زاقتي وبزض ٖلوی هتٌبؾت ثطای ضاُ

 وٌٌس. اًساظی هی بؾی اضقس ضاُّبی وبضقٌ ّب ضقتِ زاًكگبُ
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 هطکالت آهَزضی علَم اًسبًی -7
ی ظهبًی هب، ثب  ّب ظاییسُ فبنلِ ّب ثِ ََض هكرم ثِ آهَظـ ایي ٖلَم تَرِ زاضز: ایي زؾتِ اظ چبلف ی ؾَم اظ ایي چبلف زؾتِ

م اًؿبًی زض زًیب، ثِ ثعضگتطیي ّبی ٖلَ ّب ٍ زاًكىسُ ضقس ٖلَم اًؿبًی زض رْبى اؾت؛ ثِ ٌَٖاى هخبل زض حبلی وِ زاًكگبُ

وٌٌس، اؾتبزاى ٍ زاًكزَیبى ٖلَم اًؿبًی  ّبی الىتطًٍیىی زؾتطؾی زاضًس ٍ لحِٓ لحِٓ تَلیس زاًف ضا پبیف هی وتبثربًِ

ؾبل اذیط زض ایطاى هُطح قسُ،  5هیالزی تحت ٌَٖاى ًٓطیِ زازُ ثٌیبز هُطح قسُ اؾت ٍ زض  1969هُلجی ضا وِ زض ؾبل 

ضغن ٍرَز اهىبى اضتجبَبت ًعزیه، ؾْل ٍ ؾطیٕ ثب هزبهٕ ٖلوی زیگط  (. ّوچٌیي ٖلی8: 1388فط،  )زاًبییاضًسپٌس رسیس هی

ّبی زضؼ  ّبی زضؾی، ٖوستبً ثب یه تأذیط ظهبًی غیطلبثل تَریِ زض والؼ وكَضّب، هتَى التجبؼ قسُ ٍ تطروِ قسُ زض وتبة

تَاى ازٖب ًیع وطز وِ زض حَظُ آهَظـ ٖلَم اًؿبًی زض وكَض  یگطزًس. ثب ایي ٍرَز ه ٍ هزبهٕ زاًكگبّی هب هُطح هی

ّب ٍ اّساف هلی ٍرَز زاضز. لَیي اظ ایي  ّبی ضایذ زض ًٓبم آهَظقی ٍ ثطًبهِ ّب ٍ قیَُ گیطی ًبّوبٌّگی هیبى وتبة رْت

 ًبوبضاهسی ثب ٌَٖاى ثحطاى َّیت زض ًٓبم آهَظقی یبز وطزُ اؾت

 ًگری ثِ جبی اجتْبدگرایی سطحی -8

َلجس ٍ نطف ايبفِ وطزى ثطذی آیبت ٍ  ّبی ارتْبزی ٍ تحلیل ٖویك هٌبثٕ اؾتٌجبٌ ضا هی ؾبظی ٖلَم اًؿبًی، تالـ اؾالهی

گیطز، چیعی رع  ؾبظی اًزبم هی ؾبظز. ثركی اظ وبضّبیی وِ اهطٍظُ ثِ ًبم اؾالهی ضٍایبت ثِ هٌبثٕ غطثی، آًْب ضا اؾالهی ًوی

قَز. ثطای هخبل، آًچِ زض هٌبثٕ اؾالهی زض وتت ضٍایی، تفؿیطی ٍ آحبض اضظقوٌس  ویّبی ؾُحی زض ایي هؿیط تلمی ً گبم

قٌبذتی ٍ... اؾت وِ ثِ  قٌبذتی، ربهِٗ ّبی تطثیتی، ضٍاى ی آهَظُ آهسُ اؾت، زضثطزاضًسُ« اذالق»ٖبلوبى گصقتِ ثب ٌَٖاى 

ی اذالق ثب  ٍ ضاثُِ« االرتوبٔ فمِ»، «الٌفؽ فمِ»، «التطثیِ فمِ»، «االذالق فمِ»اًس. هطظّب ٍ اثَاة  ذَثی اظ ّن تفىیه ًكسُ

ی اذالق  ی وبفی ثطضؾی ًكسُ اؾت. ضٍایبت ًبّوگَى، هتساذل یب هتٗبضو زضثبضُ قٌبؾی، فمِ، حمَق ٍ...، ثِ اًساظُ تطثیت، ضٍاى

اظ وبضّبیی وِ اًزبم  ّب، اًسن ٍ غبلجبً يٗیف اؾت. ثركی ّبی ارتْبزی زض  ایي ٖطنِ ثِ هٌٗبی ٖبم، فطاٍاى اؾت ٍ پػٍّف

اظ ؾبظی وبفی ًیؿت. آًچِ هَضز ًیبظ اؾت، ٖجَض  قَز، زض حس افعٍزى ثطذی ضٍایبت ثِ هٌبثٕ غطثی اؾت ٍ ایي ثطای اؾالهی هی

 (.125: 1392)حؿیٌی السم، ًگطی ثِ ارتْبزگطایی اؾت ؾُحی

ی وبفی  ی آًْب ثط وتبة ٍ ؾٌت، ضاّی َی ًكسُ ٍ ثسٍى پیكیٌِ اظ َطفی چَى هَارِْ ثب هؿبئل رسیس ٖلَم اًؿبًی ٍ ٖطيِ 

ّبی رسلی، شٍلی ٍ قبٖطاًِ زض تجییي  َلجس. ٍضٍز ضٍـ تط اظ تحمیك زض هؿبئل تىطاضی ٍ زاضای پیكیٌِ، هی اؾت، ارتْبزی لَی

گطایی زض تحلیل  وٌس. ّوچٌیي لساؾت اؾت وِ ارتْبزگطایی زض ایي هؿیط ضا تْسیس هیٖلَم اًؿبًی اؾالهی ًیع آؾیت زیگطی 

ؾبظی ٖلَم اًؿبًی ثبیس ثب احتیبٌ اًزبم پصیطز ٍ تُجیك ؾطیٕ آیبت ٍ  اؾالهیقَز.   بًٕ تحمیك ارتْبزی تلمی هیهتَى ٖلوی، ه

 بظ زاضز.ّبی ٖلَم اًؿبًی ٍ ضز ٍ احجبت آًْب ثِ زلتی ٍیػُ ًی ضٍایبت ثط آهَظُ

 تَجْی ثِ هیساى پیًَد هیبى علَم اًسبًی اسالهی ٍ تودى اسالهی ثی -9
توسى رَاهٕ غطثی ایفب وطزُ ٍ حتی هطرٕ فىطی توسى غطة اؾت ٍ  ؾیبؾی ی ٖلَم اًؿبًی ًمكی قگطف ٍ ثٌیبزیي زض تَؾِٗ

ّبی والى ٍ حیبتی  ؿبًی هٌجٕ تسٍیي َطحزض همبیؿِ ثب ٖلَم تزطثی، فٌی هٌْسؾی ٍ پعقىی، ربیگبّی ثطتط زاضز؛ ظیطا ٖلَم اً

ّبی والى  آیٌس ٍ ربیگبُ َطح ّبی ذطز ثِ وبض هی ربهِٗ اؾت؛ زض حبلی وِ ٖلَم تزطثی، فٌی هٌْسؾی ٍ پعقىی ثطای َطح

گیطز. زض غطة،  ّبی والى اًزبم هی ی َطح ّبی ذطز ثِ ٍؾیلِ زّی َطح ّبی ذطز اؾت. زض ٍالٕ، هسیطیت ٍ رْت ثطتط اظ َطح

 ای زیگط اؾت. َم اًؿبًی، ثط ٖلَم تزطثی حبون اؾت؛ اهب زض وكَض هب ٍيٕ ثِ گًَِٖل

زض وكَض هب غفلت اظ هیعاى پیًَس آى ثب توسى اؾالهی زض فطآیٌس تَؾِٗ ؾیبؾی ؾبظی ٖلَم اًؿبًی  ّبی اؾالهی یىی اظ آؾیت

ز توسى اؾالهی ضا آقىبض وٌس، ضاُ هب ضا ثِ ؾَی ای ًجَزُ اؾت وِ اثٗب ی زض ربهِٗ هب ثِ گًَِهاؾت. ًگبضـ ٖلَم اًؿبًی اؾال

 ایي ّسف ّوَاض ؾبظز ٍ ٖلَم اًؿبًی ضا ثط ٖلَم تزطثی حبون ًوبیس.

ّبی  این. ثٗس اظ اًمالة، تالـ ّبی ذطز ٍ والى هملس ٍ ٍاثؿتِ ثِ غطة ثَزُ تب پیف اظ اًمالة اؾالهی، زض تسٍیي ٍ ارطای َطح

ذطز )ٖلَم تزطثی( آغبظ قس؛ غبفل اظ آى وِ اؾتمالل ٍالٗی ٍ حطوت زض رْت توسى  ّبی اٍلیِ ثطای اؾتمالل زض ثرف َطح

ّبی هب ّوچٌبى ربیگبُ  ّبی والى )ٖلَم اًؿبًی اؾالهی( ًبهوىي اؾت. زض حبلی وِ زاًكگبُ اؾالهی ثسٍى اؾتمالل زض َطح

-24: 1391)الَیطی، ظی آى ثطزاقتِ قَزؾب ّبی الظم ثطای اؾالهی تسضیؽ ٖلَم اًؿبًی غطثی ثَزُ ٍ ّؿت، ثسٍى آى وِ گبم

23.) 

ی اٍل  ًىتِؾبظز:  هی زض ثحج تَؾِٗ ؾیبؾی ثطای هب آقىبضزٍ ًىتِ ضا  پیًَس هیبى ٖلَم اًؿبًی اؾالهی ٍ توسى اؾالهی

ٍ قَز  ی ثِ وبضگیطی ٖلَم اًؿبًی اؾالهی حبنل ًوی ؾبظی ایي ٖلَم اؾت؛ چطا وِ توسى اؾالهی رع زض ؾبیِ يطٍضت اؾالهی

ؾبظی ٖلَم اًؿبًی ًكبًی ٍیػُ زاضز ٍ آى  زٍم آى وِ تحمك اؾالهیز، ظٍزگصض ٍ ًبپبیساض ذَاّس ثَز. اگط ّن تغییطی حبنل قَ
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ایٌىِ ثبیس ثتَاًس ربهِٗ ضا ثِ ؾوت توسى اؾالهی ؾَق زّس، ًِ ایٌىِ ثِ تخجیت ثیكتط توسى غطثی زض وكَض هب ثیبًزبهس. 

ؾبظی ٖلَم اًؿبًی هب  زّس وِ اؾالهی ای ًؿجتبً هُلَة هحمك وٌین، ًكبى هی الهی ضا ثِ گًَِاین توسى اؾ ّویي وِ هب ًتَاًؿتِ

 زچبض يٗف ٍ آؾیت اؾت.

 

 در تَسعِ سیبسی علَم اًسبًی هَجَدًقص ّبی هَجَد در ثرخَرد ثب  دیدگبُ
 ٍرَز زاضز:زض روَْضی اؾالهی ایطاى  زض تَؾِٗ ؾیبؾی ٖلَم اًؿبًیًمف ثِ ََض ولی ؾِ زیسگبُ زض ثطذَضز ثب 

ی ایٌْب زٍض ضیرتِ قَز ٍ اظ نفط  گَیس ثبیس ّوِ زاًس ٍ هی زیسگبُ اٍل، زیسگبُ اًمالثی اؾت وِ ّوِ ضا وفط ٍ ثبَل هی -1

 قطٍٔ وطز؛

س زاضز وِ ثبیس زاًس ثط ایي هُلت تأوی زیسگبُ زٍم، انالحی ٍ تطهیوی اؾت. ایي زیسگبُ يوي ایٌىِ حفّ هجبًی ضا الظم هی -2

ی ٍحیبًی زض ایي هؿیط اؾتفبزُ وطز. ایي زیسگبُ زض ًٓبم هب ضایذ اؾت اهب ذُط ثؿیبض ثعضگی وِ زض ایي ضاؾتب حَظُ  اظ زازُ

ّبی ٖلَم  ّب حفّ قَز ٍ ًِ آى العام ای وِ ًِ آى انبلت ؾبظز، ذُط التمبٌ اؾت ثِ گًَِ اًسیكِ ضا ثب تْسیس رسی هَارِ هی

 طزز؛اًؿبًی ضٖبیت گ

ّبی آى گطفتِ  زیسگبُ ؾَم وِ ثطگطفتِ اظ ًٓطات همبم هٗٓن ضّجطی ّن اؾت، ایي اؾت وِ ٖلَم اًؿبًی ثبیس ًمس ٍ اقىبل -3

ّب، آزاة ٍ ؾٌي ٍ هؿبئل هطثٌَ ثِ  قَز؛ ثِ ٌَٖاى هخبل فلؿفِ ثبیس ًمس هجبًی آى ضا اًزبم زّس ٍ َطح والًی ثطای ثبٍضّب، اضظـ

 -4لَاٖس ٖوَهی؛  -3هٌبثٕ؛  -2. هجبًی؛ 1ی هطاحل  ِ ثب یه ًگبُ ؾیؿتوی وِ زض ایي ًگبُ، ّوِاًؿبى زاقتِ ثبقس؛ الجت

ّبی ٍحی  ثط زازُ ؾبظی ثط هجٌبی آى )ارتوبٖی، التهبزی، حمَلی، ؾیبؾی، اذاللی ٍ...( ثب تأویس ًٓبم -5ی ٖلوی؛  ًٓطیِ

 (.71: 1391)هیطظاپَض اضهىی، پصیط اؾت اهىبى

 

 گیری ًتیجِ
یط تَلیس ٖلَم اًؿبًی ٍ ّوچٌیي هَارِْ ثب ٖلَم اًؿبًی هَرَز آًچِ ثِ ٌَٖاى گبم انلی ٍ اٍلیِ هُطح اؾت تجییي زض هؿ

گطزز. زض ایي ضاؾتب الظم اؾت يوي تجییي  فلؿفِ ٖلَم اًؿبًی اؾالهی اؾت. ایي هَئَ ثِ نَضت یه اٍلَیت اؾبؾی تلمی هی

لی ٖلَم اًؿبًی ٍ حتی ٖلن زض هٌٗبی ٖبم آى هَضز ثطضؾی لطاض گیطز ٍ َی هجبًی فلؿفی ٖلَم اًؿبًی ٖلت غبیی ٍ ٖلت فبٖ

ّبی ٖلَم  ّبی اضظیبثی هفبّین ٍ ًٓطیِ هٌسی اظ قبذم فطآیٌسّبی ارتْبزی تجییي گطزز. زض ازاهِ ٍ ثِ زًجبل ایي السام ثب ثْطُ

ای اؾت اظ هفبّین  بًی هَرَز وِ آهیرتِاًؿبًی اظ یه ؾَ ٍ ّوچٌیي هجبًی فلؿفِ ٖلَم اًؿبًی ثبیس ثِ پبالیف ٖلَم اًؿ

 ّبی اؾالهی پطزاذت. غیطهٌُجك ثب ًگطـ زیٌی اؾالهی ٍ هفبّین ٍ ًٓطیبت ّوؿَ ثب اًسیكِ

ای وِ اظ زاًكوٌساى پیكیي ثِ یبزگبض هبًسُ اؾت ٍ ؾطقبض اظ هٗبضف ًبة  زض ایي ضاؾتب ٍ ثِ ََض ّوعهبى هٌبثٕ تبضیری ٍ اًسیكِ

 هرتلف ٖلَم اؾت َی فطآیٌسی زض لبلت ازثیبت ٖلوی تجییي ٍ ثِ ضٍظضؾبًی گطزز.ّبی  ٍ تَحیسی زض حَظُ

 زض فطآیٌس ثطضؾی ٍ پبالیف ثؿتِ هٗطفتی ٖلَم اًؿبًی هَرَز ًىبت اؾبؾی ظیط ثبیس هَضز تَرِ لطاض گیطز:

 ّب ثب تأویس ثط هٌبثٕ زیٌی؛ الف( تجییي ٍ تٗطیف هبّین پبیِ ًٓطیِ

 ًٓطیِ اظ تٗطیف هفبّین؛ ة( ثطضؾی هیعاى تأحیطپصیطی

 د( تٗییي هفبّین پبیِ ٍ انلی ًٓطیِ؛

 ز( ثطضؾی هیعاى تأحیطپصیطی ًٓطیِ اظ هجبًی فطٌّگی ٍ ًگطقی حبون؛

 گطزز. ّبی انلی ثٗسی تلمی هی ّبی تحهیلی رسیس اظ گبم ّبی حبنل ثِ هتَى آهَظقی ٍ ّوچٌیي تأؾیؽ ضقتِ تجبزل زازُ

ّب ٍ ثؿٍ هفبّین رسیس گبم هْن ثٗسی اؾت وِ ثبیس هَضز تَرِ  گصاضی زض ًٓبم آهَظـ ٖبلی زض ضاؾتبی تمَیت ضقتِ ؾیبؾت

لطاض گیطز. هطحلِ ثٌیبزی پؽ اظ تحمیمبت، ؾیبؾتگصاضی اؾت؛ یٌٗی پؽ اظ غٌبی حَظُ تحمیمبتی ثِ همَلِ ؾیبؾتگصاضی 

ّبی زاًكی، یٌٗی حَظُ ٍ زاًكگبُ اؾت؛ ٍلی اظ ثٗس  طاوع هٗطفتی ٍ ؾبظهبىّبی تحمیمبتی ثِ ْٖسُ ه قَز تب حَظُ تجسیل هی

گبًِ هزطیِ، لًبئیِ ٍ  گطزز وِ ضّجطاى هب ًمف ؾیبؾتگصاضی ثِ ْٖسُ زاضًس ٍ لَای ؾِ ؾیبؾتگصاضی ثِ زؾتگبُ زٍلتی ثبظهی

ثٌسی ٍ اؾتطاتػی هلی ارطایی تَؾٍ  ّبی ثَزرِ ضیعی ثِ ْٖسُ زاضًس؛ یٌٗی تجسیل ؾیبؾتگصاضی ثِ قبذم همٌٌِ ًمف ثطًبهِ

ّبی  ازاضُّبی ارطایی تَؾٍ  ّبی اؾتبًی ٍ تىٌیه ّبی ارطایی ثِ ْٖسُ ازاضُ قَز ٍ تبوتیه ّبی هطثََِ تٗییي هی ٍظاضتربًِ

ّب ٍ هفبّین هَرَز زض ٖلَم اًؿبًی  گبم اؾبؾی ثٗسی زض ایي ضاؾتب ایزبز ًگطـ اًتمبزی ثِ ًٓطیِقَز.  قْطؾتبًی ارطا هی

 اؾت.
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