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 چکیدُ
ٌّاط   ثاط  ػوَهاب  ًیاع   ٍ ضؾاوی  ٍ هٌابثغ هؼشجاط   زض هطاخغاضایِ قسُ ثطای حؿبثساضی حشی  ضیفبسؼثطذی اظ 

زض ثاَتشي    اًدواي حؿابثساضاى ضؾاوی اهطی اب     ثطای ًوًَِ. ثَزى آى سب ػلن ثَزى حؿبثساضی سبکیس زاضًس

 های ی هابتی سؼطیاف   ٍ سلریم ضٍیاسازّب ثٌسی  ٌّط ثجز، َجقِحؿبثساضی ضا  ،ٍاغُ قٌبؾی ذَز  قوبضُ 

کاِ   ػلان هاِ ٍیػگای زاضز   ، اگاط حؿابثساضی ٌّاط اؾاز    ؟ ثطاؾشی حؿبثساضی ػلان اؾاز یاب ٌّاط     .ًوبیس

بضیف اضایاِ قاسُ   سؼا ثطذای اظ   ضؾاس  هی ثِ ًظط حؿبثساضی فبقس آى اؾز؟ اگط حؿبثساضی ػلن ثبقس دؽ

 ؟گاطزز   آیب ػلن یب ٌّط سؼطیف کطزى حؿبثساضی هَخات ثاطٍظ سوابٍر های    ثِ ََض کلی، . سٌجبقنحیح ً

ًاس ٍ سؼابضیف هُاطد قاسُ سَؾاٍ ثطذای اظ       اِ ثؿیبضی اظ نبحجٌظطاى اظ سؼطیف ػلان یاب ٌّاط َواطُ ضفشا     

 ٍ ٍیػگای  سؼابضیف هْوشطیي ثطذی اظ زض ایي ًَقشبض اثشسا . نبحجٌظطاى ًیع هَضز اخوبع قطاض ًگطفشِ اؾز

. گیاطز  هَضز ثطضؾی قطاض هی ،ایي هَيَع کِ حؿبثساضی ػلن اؾز یب ٌّط ازاهٍِ زض ػلن ٍ ٌّط ثیبى  ّبی

اّویز ٍافط زاضز ؾاَزهٌسی حؿابثساضی    آًچِ ؛قس ثبٍضیطین کِ ًجبیس زهبض ػلن گی ض ًْبیز ًشیدِ هیز

ّابی   ٍ ٍیػگای ضی ثِ ػٌَاى ػلن یاب ٌّاط ثاِ هؼیابض     ثب ایي حبل زض ًظط گطفشي حؿبثسا. آى اؾز هبحهلٍ 

 .سؼییي قسُ ثؿشگی زاضز

 

 
 ػلن، ٌّطحؿبثساضی، : کلیس ٍاغگبى 

 

 :هقدهِ 

ُ  ّویاز ایي هَيَع کِ حؿبثساضی ػلن اؾز یب ٌّاط ا  هیالزی 05 سب 05 ّبی زض زِّ ِ  ای ٍیاػ ٍخاَز هقاب ر ٍ    ؛ثاَز  یبفشا

 حؿابثساضی  اًسیكاوٌساى  ٍ هحققایي  اظ ثطذای  .ثبقاس  ّبی هطثٌَ ثِ ػلن یب ٌّط ثَزى حؿبثساضی گَاُ ایي هُلت های  ثحث

ثِ هٌظاَض حطکاز    ای اضظًسُ سالقْبی کِ گوز هٌیي سَاى هی حساقل یب ًوبیٌس هؼطفی ػلن ضا حؿبثساضی سب ثَزًس زضنسز

 ایاي  اظ ساَاى  های  ضا هَياَع هاصکَض   اؾز؟ اّویز هَيَع حبئع ایي آیب .نَضر دصیطفز قسى ػلن ؾوز ثِ حؿبثساضی
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 ػلوای ا   غیط ّبی ضقشِ ثب قیبؼ ػلوی ا زض  ّبی ضقشِ ثِ ًؿجز خبهؼِ ًگطـ ضؾس ثِ ًظط هی کِ زاز قطاض ثطضؾی هَضز هٌظط

ُ  ػلوی ّبی ضقشِ ضٍز هی اًشظبض اؾز؛ زض ایي نَضر هشوبٍر ِ  زض خَاهاغ  ثْشاطی  خبیگاب ِ  َطفای  اظ. ثبقاٌس  زاقاش  هٌبًچا

 .ؾبظز ثطآٍضزُ ی ضاثیكشط اًشظبضار کِ آهس ثطذَاّین سطی هح ن ثٌیبى زضنسز اؾز؛ ػلن حؿبثساضی ثذصیطین

 

 :عــلن  تعزیف

اظ ناَضر هیاعی کاِ     ػجبضسؿاز  "هٌطـك  "ٍ اظ ًظاط  زاًیًبخْل ٍ ثِ هؼٌی زاًف اؾز زض هقبثل  "لغت "ػلن اظ ًظط

 .[4] ًوبیس هیای اظ قطاضزازّبی ؾبزُ سؼطیف  ػلن ضا هدوَػِ  ٍیلیبم خیوع .ثسٍى ّیچ اؾٌبزی زض شّي ًقف ثجٌسز

 : ػلن ثسیي نَضر سؼطیف قسُ اؾزًیع   ب زض  زاًكٌبهِ ثطیشبًی

ِ  آى ضذاسازّبی  ٍ فیعی ای  خْابى  ثاط  هشوطکع کِ زاًف اظ ّطًظبهی  ٍسدطثیابر  ؾاَگیطی  ثاسٍى  هكابّسار  هشًاوي  کا

 .کٌس ثطهال ضا اؾبؾی قَاًیي ػول طزظ ا حقبیقی کِ اؾز زاًكی زًجبل ثِ ػلن یک کلی، زضحبتز. اؾز ؾیؿشوبسیک

یی آى ّاب  ٍ ثب ثیبى اؾشس ل ػلن ٍ ٌّط َوطُ ضفشِ ثطای سؼطیفشکط اى اظ ٍ زاًكوٌسثؿیبضی اظ فالؾوِ، ٌّطهٌساى ثب ایي حبل 

 ثطای هَيَع یب هُلجای  یِ سؼطیویط کطز کِ ٍقشی قرهی زض هقبم اضائهٌیي سوؿ سَاى هی .[6] زاًٌس ضا غیط قبثل سؼطیف هی

کاِ   ًوبیاس ؛ سؼطیوای اضایاِ   هرشلاف  ای کِ ثب سَخِ ثِ ظٍایابی  ثِ گًَِاحبَِ زاقشِ ثبقس ًؿجز ثِ آى  آیس  ظم اؾز ثط هی

ٍاقغ قَز ضا َاًس هَضز دصیطـ ػوَم حَی کِ ثشػسم اضائِ سؼطیوی هكرم اظ ػلن ٍ ٌّط ثِ ً تصا؛ ثبقس هؼیبضّبهجیي ثْشطیي 

ی هو اي  اظ َطفا . سوؿایط کاطز  هكشطک ثایي آًْاب    ّبی ٍیػگیػسم احبَِ افطاز ًؿجز ثِ اًَاع ػلَم ٍ ٌّطّب ٍ  ثِ سَاى هی

ِ       ِ ثا  هبّیز هَيَػبر هاصکَض کِ  اؾز ثطذی هٌیي اؾشس ل ًوبیٌس  ِاضائا  قاسضی هكارم ٍ هجاطّي اؾاز کاِ ًیابظی ثا

گیاطز   زض ظهطُ ػلن قطاض های  -ثؼٌَاى هثبل حؿبثساضی -قشِ ذبنیي ایٌ ِ ضثطای سؼییحبل ثِ ّط .ًیؿز ّب ثطای آىسؼطیف 

ِ  .ثشاَاى ثاِ قًابٍر هجابزضر ًواَز      ثط اؾابؼ آى  زاضین سبًیبظ هؼیبضی ثِ  ذیطیب  زض  هؼیبضّاب ثطذای اظ  ثاِ ثطضؾای    زض ازاها

 .ذَاّس ثَز فیلؿَفبىزیسگبُ  دطزاظین، کِ ػوسسب زضثطگیطًسُ ذهَل ػلن ٍ ٌّط هی

 0داصیطی  اثُابل . داصیط ثبقاٌس   ضُ ّابیف اثُابل  ، یک ًظطیِ ٍ ضقشِ سٌْب زض نَضسی ػلوی اؾز کاِ گاعا  4کبضل دَدطثِ ًظط 

ُ  اثُابل  زضناَضسی ِ آظهابیف   حشای  یک ًظطیِ. ًظطیِ اؾز قهؿشقل اظ نحز ٍ نسٍیػگی اؾز کِ   اه ابى  آى کٌٌاس

یي هوْاَم  ؛ ثل اِ ثاس  کِ ًظطیِ هطثََِ اقشجبُ اؾاز  یؿزًاثُبل دصیطی ثِ ایي هؼٌی  .دصیط ثبقس س اثُبلسَاً هی ًجبقس، دصیط

ٍ  قبثل آظهابیف ّبیی  ثیٌی دیف سَاى هی اؾز کِ َجق ایي ًظطیِ  ساَاى  های  ثیٌای ًظطیابر،   ثاب آظهابیف دایف    اًدابم زاز 

ِ   اقاشجبُ ثبقاس،  ّبی هطثََِ   هٌبًچِ دیف ثیٌی. ًْب ضا هَضز ثطضؾی قطاض زازنحز آ ي ثٌابثطای  .قاَز  های ضز  ًظطیاِ هطثََا

ِ ثِ ًظط دَد .ضا کكف کٌین  ین ثبَل ثَزى آىسَاً هیای اؾز کِ  ، ًظطیِدصیط ًظطیِ اثُبل کاِ ایاي هؼیابض ضا    ّابیی   ط ًظطیا

                                                           
 سطیي فیلؿَفبى آهطی بیی هی ٍ ی ی اظ ثطخؿشِ (ػولگطایی)دطاگوبسیؿن  ه شت ثٌیبًگصاض( William James،  ۴4 - ۱ 5) خیوع ٍیلیبم  

 اخوبتی زض ًگبّی. ثَز هی فؼبتیز هكغَل ثِ ًیع دعقک ػٌَاى ّوچٌیي ثِ ٍ زاقز ػویقی هُبتؼبر فلؿوِ ٍ ضٍاًكٌبؾی ظهیٌِ زض ٍی. ثبقس

 .زاًؿز هی قًیِ یب ٍ اهط ثَزى یک ؾَزهٌس زض ضا حقیقز هٌكب خیوع
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زض ٍیي   ۱5 غاًَیِ  ۴ اسطیكی ا اًگلیؿی ثَز کِ  اًسیكوٌس ٍ زاى ضیبيی زاى، هٌُق فیلؿَف، ،( Karl Popper ) دَدط ضایوًَس کبضل ؾِط 4

هٌُق "کشبة  .ٍی زض خَاًی اظ َطفساض کوًَیؿز ثَز ٍتی ي ذیلی ظٍز سغییط هَيغ زاز. اظ زًیب ضفز ۱۱4 ؾذشبهجط  0 اسطیف ثِ زًیب آهس ٍ زض

 .ثعضگشطیي فیلؿَفبى ػلن ثَزُ اؾزٍی ی ی اظ . ثبقس ی ی اظ هْوشطیي آثبض ٍی هی  "اکشكبف ػلوی
5 Falsification 



اظ ًظطیِ ضٍاً بٍی ظیگوًَاس  ذَاؾز اظ قجِ ػلن هثبتی ثعًس  ٍقشی دَدط هی .سًا ؛ ثل ِ قجِ ػلنثطآٍضزُ ًؿبظًس ػلن ًیؿشٌس

ناطف  ی قبثل سجیایي ثاَز ٍ َطفاساضاى آى    ا هطا کِ ًظطیِ فطٍیس ثب ّط ًشیدِ. ثطز ًبم 0ٍ ًظطیِ سبضید کبضل هبضکؽ 6فطٍیس

 .[ ]ي ًظطیِ ثب ّط دیبهسی ؾبظگبض ثَز ثِ ثیبى زیگط ایکطزًس؛  هی ًشیدِ اقسام ثِ سَخیِ ،َع دیبهسًظط اظ ً

اٍ ؾیط  دیكطفز ػلاَم ضا   .اًگبقز کِ هطظ ػلن ٍ غیط ػلن ضا هكرم ًوبیس هی َم اثُبل دصیطی ضا فطاسط اظ انلیهوْ دَدط

ِ     گطزز ٍ ؾذؽ ًظطیِ ؾذؽ اثُبل هی ای هُطد، ًظطیِزیس کِ زض آى  دبیبى ًبدصیطی هی هطذِ  زیگاط ثاِ خابی آى ػطيا

ًاَػی ضٍـ قٌبؾای   بتَزُ ثِ ػٌَاى قا  دصیطی  ثسیي سطسیت اثُبل. گیطز ٍ ایي ًظطیِ ًیع زض هؼطو اثُبل قطاض هی قَز هی

 .اضائاِ ًوبیٌاس  ٍ ثاِ خابی آى ًظطیاِ زیگاطی     س ًظطیِ ّبی هَخاَز ضا اثُابل   زاًكوٌساى ثبیس سالـ ًوبیٌ .آهسُ اؾزػلن زض

 .[ ] یٌسآ ًظطیِ، زاًكوٌساى زض نسز اضایِ ًظطیِ زیگط ثطهی بل گطایی ایي اؾز کِ دؽ اظ اثُبلهعیز ػوسُ اثُ

گابُ خبًكایٌی ًرَاّاس زاقاز ٍ     کِ یاک اثاط ٌّاطی انایل ّیچ     بٍض ثَزخبهؼِ قٌبؼ ثطخؿشِ آتوبًی ثط ایي ث ۴هبکؽ ٍثط

، اهاب زض  ٍ کؿی ًرَاّس گوز کِ یک اثط ٌّطی، اثط زیگطی ضا هٌؿَخ ؾبذشِ اؾاز  گكز ٍ هٌؿَخ ًرَاّسّطگع کٌِْ 

قاٌبذز   .ذهلز ثٌیبزی ػلَم ًَیي اؾاز  ،ًاتواهی ثِ ػقیسُ ٍثط .ثبقس سئَضی هی سَاًس ًبؾد سئَضی زیگط قلوطٍ ػلن ّط

کبهل قسى ػلَم فقٍ ظهابًی هیؿاط اؾاز کاِ     . ضؾس ویذَز ًٍاقؼیز اؾز ٍ ّیچ گبُ ثِ دبیبى  هَاضز ػلوی ًَػی سؿریط

ِ اًؿبًْب اؾاشؼساز آفطیٌٌاسگی ذَزقابى ضا اظ    ؼی ًرَاّس قس هگط ایٌ ثِ ػجبضسی ػلن آثبض ثكط قُ. سبضید ثكط ثِ دبیبى ثطؾس

 .[ ]زؾز ثسٌّس 

س ًظطیاِ  سَاًا  هیطا کِ فقٍ یک آظهبیف ه. ًوبیس هیغیط هٌهوبًِ ضفشبض  ،دط هربَطُ اؾز کِ ثب زاًكوٌساى ای  ػلن هكغلِ

ثاطای   ثِ ػجابضسی . ًوبیسضا سبئیس  هُلقب آى سسَاً ویِ ّعاضاى آظهبیف هَفقیز آهیع ًزض حبتی  ضا ثبَل ًوبیس؛ی ثؿیبض هحجَث

 .کبفی ًیؿز ًیع ضز یک ًظطیِ یک هثبل ًقى کبفی اؾز زض حبتی ِ ثطای سبئیس آى ّعاضاى هثبل هَخِ

5 ؾبذشبض اًقالثْبی ػلوی"زض کشبة هؼطٍف ذَز ثب ػٌَاى  ۱سَهبؼ کَّي
ِ ػلان فؼابتیشی زض حابل    کا  کٌاس  های سهطیح  "

دابضازاین هَخاَز   . ذاَاّین ثاَز   کِ ثب سغییط دبضازاین ّوطاُ اؾاز،  الثْبی ػلویقبّس اًق ٍتیضر، ، ّطهٌس ثِ ًساؾزط یسغی

                                                           
 قاٌبؼ  ػهات ( ۴06 -  ۱ ۱ )  ( Sigismund Schlomo Freud) ثبقاس  هی فطٍیس قلَهَ ظیگیؿوًَس اٍ کبهل ًبم کِ فطٍیس ظیگوًَس 6

 .اؾز کبٍی ضٍاى ضقشِ گصاض دبیِ ٍ اسطیكی
 هشو اط ( اًگلؿشبى تٌسى، زض  ۴۴  هبضؼ 4  هشَفی - دطٍؼ سطیط، زض ۴ ۴  هِ 0 ٔظازُ)( Karl Heinrich Marx) هبضکؽ ّبیٌطیف کبضل 0

ِ  ٍی .ثَزُ اؾاز  اػهبض سوبم اًسیكوٌساى سأثیطگصاضسطیي اظ ٍ آتوبًی اقشهبززاى زاى، سبضید قٌبؼ، خبهؼِ فیلؿَف، اًقالثی، ُ  ثا  فاطزضیف  ّواطا

ٍی ثٌیبًگصاض ه شت هبضکؿیؿاز  . اؾز کطزُ هٌشكط ضا اؾز ؾَؾیبتیؿشی خٌجف سبضید ٔضؾبتِ هكَْضسطیي(  ۴4۴ ) کوًَیؿز هبًیوؿز اًگلؽ،

 .ثبقس هی
 ؾیبؾااشوساض، حقَقااساى،( ۴64- ۱ 5 ) ( Karl Emil Maximilian "Max" Weber :آتواابًی ثااِ) ٍثااط اهیاال هبکؿاایویلیبى کاابضل ۴

 .زاز قاطاض  ذاَز  ساأثیط  ٍ ًوَش سحز ضا قٌبؾی خبهؼِ ٍ اخشوبػی ًظطیِ غضف ای گًَِ ثِ ٍی. ثَز ؾیبؾی اقشهبز اؾشبز ٍ قٌبؼ خبهؼِ سبضیرساى،

ِ  اؾز ػلوی ّبی اًسیكِ ٍ اخشوبػی ػلَم اظ ظزایی افؿَى انُالد ثِ ٍ قسى ػقالًی ٍ ذطزگطایی زضثبضُ ٍثط ػوسُ کبض ِ  ضا آى اٍ کا  ظْاَض  ثا

ِ  زض دػٍّكای  فؼبتیشْابی  آغابظ  حابل  زضػایي  کِ اؾز دطٍسؿشبًی اذالق ٍ زاضی ؾطهبیِ ضٍد هقبتِ .ؾبذز هطثٌَ هسضًیشِ ٍ زاضی ؾطهبیِ  ظهیٌا

 .ثبقس قَز ی ی اظ هكَْضسطیي اثط ٍثط زض خبهؼِ قٌبؾی اقشهبز هی هی هحؿَة ًیع زیي قٌبؾی  خبهؼِ

 ٍ فیلؿااَف( ۱۱6  غٍئااي 0  زضگصقااشِ -   ۱  غٍئیااِ ۴  ظازُ( )Thomas Samuel Kuhn: اًگلیؿاای ثااِ) کااَّي ؾاابهَئل سَهاابؼ ۱

 .ثَز آهطی بیی فیعی ساى
10 The Structure of Scientific Revolutions 



ٍ ایي فطایٌاس ّواَاضُ ازاهاِ ذَاّاس      قَز هیٍ هٌدط ثِ ٍخَز دبضازاین خسیس  قَز هیزهبض سعتعل  ّب دؽ اظ ٍخَز ثحطاى

 .[ ] زاقز

 زضیبثٌاس  کاِ زض آى  گطزًاس  یًوا ثِ ًظط ٍی زاًكوٌساى زؾشرَـ ه بقاوِ ّابیی   . کٌس دصیطی دَدط ضا ضز هیکَّي اثُبل 

 ثاطػ ؽ  .گعیٌٌاس ثط ؛کٌاس  هیکِ ًبٌّدبضی ّبی هَخَز ضا ثْشط سجییي  ثِ ایي زتیلُ اؾز ٍ ًظطیِ خسیس ضا ًظطیبسكبى اقشجب

، ایاي ًظطیابر ثاِ هاطٍض     قسیویع اخوبثیي ضفشي اػًبی  ثب اظ ؛قًَس هیثِ ًظطیِ قسیوی هشَؾل زاًكوٌساى هؼوَ  ههطاًِ 

 .[ ]قًَس  هیخَاى ثِ ؾبذشبض خسیس هشوبیل  ٍ زاًف دػٍّبى قَز هیِ زؾز فطاهَقی ؾذطزُ هٌؿَخ  قسُ ٍ ث

ضیابحی  احواس  ثاِ   سَاى هیای خسی زاقشِ  ّب اقبضُ طیِ سَهبؼ کَّي زض ذهَل دبضازاینًَیؿٌسگبًی کِ ثِ ًظاظ خولِ 

یک ػلان زاًؿاز ٍ ثاِ     سَاى هی، حؿبثساضی ضا ثل َیی، ثب دصیطـ هوبّین هَضز ًظط کَّيثِ ػقیسُ . اقبضُ کطز   ثل َیی

 .[0] اتگَیی ذَاّس ثَز، حؿبثساضی ػلوی هٌس ی ثیبًیِ سئَضیک اًدوي حؿبثساضاىدیكٌْبزّب ػالٍُ ثب دصیطـ

 دابضازاین  هٌشكاط قاس،     کِ سَؾٍ اًدواي حؿابثساضی اهطی اب      سئَضی دصیطـ ٍ حؿبثساضی سئَضی هَضز زض ای َجق ثیبًیِ

ثیبًیاِ سئَضیاک   . ضا سدطثِ ذَاٌّاس کاطز   ایي سغییطار ٍ زض آیٌسُ ًیع  اًس گصض ظهبى زض هؼطو سغییط ثَزُّبی حؿبثساضی زض

 :هؿلٍ سئَضیک ضا زض حؿبثساضی قٌبؾبیی کطزُ اؾزهعثَض ؾِ گطایف 

 [.0] ًگطـ اقشهبز اَالػبر(  ٍ ًگطـ ؾَزهٌسی زض سهوین گیطی (  ،(اؾشقطایی -ؾَز ٍاقؼی)ًگطـ کالؾیک (  

 

 : زــٌّ تعزیف

ٌّاط  . قاسًی اؾاز  بٌّط ًیع هبًٌس ػلن ٍ ثؿیبضی اظ هوابّین زیگاط سؼطیاف ً    اًس زاقشِ ثؿیبضی اظ فیلؿَفبى ٍ ٌّطهٌساى  اشػبى

ًقُِ اقشطاک اًسکی ثب . ..ػ بؾی، ضهبى، قؼط ٍفیلن،  ًقبقی، هَؾیقی، کِ ضؾس هیثِ ًظط  ایٌگًَِ زاضز ٍ گًَبگًَیاًَاع 

اؾاز ظیاطا سوابٍر    اًس کكف ٍخِ اقشطاک ثیي آثبض ٌّطی اقشجبُ  فیلؿَفبى ٍ ٌّطهٌساى ثؿیبضی هسػیتصا . ّن زاقشِ ثبقٌس

 .[6] س، هو ي ًیؿزؼطیوی کِ زضثبضُ ّوگی آًْب نسق ًوبیئِ سکِ اضا ثبقس هیثِ قسضی ظیبز ثیي آثبض ٌّطی 

"ّبی ذبًَازگیقجبّزًظطیِ " قسى ایي هُلت اظ ثطای ضٍقي
اضائِ  0 کِ ثطای ًرؿشیي ثبض سَؾٍ تَزٍیگ ٍیشگٌكشبیي 4 

ِ    ثب ایي حبل هو ي اؾاز سبى ثبقیس ٍ دسضسبى قجیِ ذَاّطـ؛ هو ي اؾز قوب قجیِ دسض. ثطین هی ، ثْطُقس  قاوب قاجیِ ػوا

ّابیی   ٍیػگای  سَاى هیز؟ ثِ ًظط قوب یک ثبظی هِ ٍیػگی زاضکِ اثطاظ ًوَز هٌیي  سَاى هیثب ثیبًی زیگط . [6] ًجبقیسسبى 

یاک یاب    اهاب  ٍاقؼب ًَػی ثبظی ّؿشٌس؛ًبم ثطز کِ ػلیطغن ایٌ ِ ًیع ّبیی ضا  ثبظی سَاى هیثب ایي حبل . ّب ثطقوطز ثطای ثبظی

ی ضا ثطای ّبی ٍیػگی سَاى هی .زض ذهَل ػلن ٍ ٌّط ًیع ایي هَيَع نبزق اؾز .سهٌس ٍیػگی سؼییي قسُ ضا زاضا ًجبقٌ

                                                           
زض سًَؽ ثِ   ۱4 ٍی زض ؾبل .ثبقس قی بگَ اهطی ب هی زاًكگبُحؿبثساضی  اؾشبز ( Ahmed Riahi-Belkaoui) ثل َئی ضیبحی احوس   

ُ کاِ زض ثؿایب   ثبقس اثط ٍی هیهؼطٍفشطیي ٍی اظ خولِ کشبة سئَضی حؿبثساضی  .ٍی هقب ر ٍ کشت ثؿیبضی زاضز. زًیب آهس ّابی   ضی اظ زاًكاگب

 .قَز سسضیؽ هیهؼشجط زًیب ًیع 
12 Statement of Accounting Theory and Theory Acceptance (SATTA) 
13 American Accounting Association (AAA) 
14 Family resemblances 

 ٍ اسطیف ٍیي زض ۴۴۱  آٍضیل 6  سَتس( )Ludwig Josef Johann Wittgenstein: آتوبًی ثِ) ٍیشگٌكشبیي یَّبى یَظف تَزٍیگ 0 

 شّي ٔفلؿوِ ٍ ظثبى، ٔفلؿوِ ضیبيی، ٔفلؿوِ زض ضا ظیبزی ّبی ثبة کِ ثیؿشن قطى اسطیكی فیلؿَف( اًگلؿشبى کوجطیح زض  ۱0  آٍضیل ۱  هطگ

 .کطز هٌشكط «فلؿوی -هٌُقی ضؾبتِ»ًبم  ثِ کشبة یک فقٍ اـ ظًسگی ََل زض ٍیشگٌكشبیي .گكَز



ّب ضا ًساقشِ ثبقٌس ٍ زض ػیي حبل زض ظهطُ  ثطذی اظ ػلَم یب ٌّطّب ایي ٍیػگیثب ایي حبل هو ي اؾز  کطز؛ ػلن ٍ ٌّط ثیبى

 .[ ]ػلن یب ٌّط قطاض گیطًس

َ  .ًوبیس هیسكبثِ ٍ سوبٍر آثبض هرشلف ٌّطی ًیع اظ ّویي هَيَع سجؼیز  ی هكارم  ّاب  ز قاجبّز ثِ ػجبضسی ػلیطغن ٍخا

قابیس  هْان  ثاب زض ًظاط گاطفشي ایاي      .ثیي آًْب سكاریم زاز  یهكشطک ِقبثل هالحظ ّبی ٍیػگیثیي آثبض ٌّطی، قبیس ًشَاى 

سَخِ کطز کِ سؼابضیف اظ خاٌؽ    یسثب. سّسضا اظ زؾز ث اّویز ذَز لن ٍ ٌّطثیبى سؼطیوی کلی ٍ خبهغ ثطای ػ سالـ ثطای

 .ضا ثیبى ًوبیس ٍ اظ ایي زؾز اّساف ّب،هوبّین، هٌظَض ثبقٌس ُ قبزض ًویکلوبر اؾز ٍ کلوبر ّوَاض

ِ   گیطًسُ ثبٍضّب، زغسغِزض ثطّب ٍ اػهبض هرشلف زاضای هوبّین گًَبگًَی ثَزُ ٍ  زض فطٌّگ ،ٌّاطثی قک   ّاب ٍ ذَاؾاش

سؼطیاف  ای ، زاضقاس  زض گصقشِ آًچِ ٌّط ًبهیاسُ های   .اًس ضیعی قسُ دی ّبیی اؾز کِ ػوسسب ثط هحَضیز فطٌّگ ٍ سوسى

. [6] س اثط ٌّطی هحؿاَة قاَز  سَاً هیین کِ ّط هیعی اُ ای ضؾیس ثِ هطحلِ ضؾس هیثِ ًظط ثَز اهب اکٌَى  هیسطی  ٍايح

 قاَز  های یک اثاط ًؿاجز ثاِ ؾابیط آثابض اضظقاوٌس        "ٌّطی ًبهیسى"ثبػث آًچِ کِ  قَز هیثب ایي ٍخَز ایي ؾَال هُطد 

 ٌّط ثٌبهین هیؿز؟ ضاقَز هَيَػی  هیثِ ضاؾشی ٍیػگی کِ ثبػث  هیؿز؟

 

  : لنـل عـز در هقابـٌّ

کشات ٍ ؾابیط    ، ًكاطیبر، ف حؿبثساضی زض ثیبًیاِ ّابی ضؾاوی   سؼطی. قَز هیسهَض اقشجبُ هب ثب یک هَيَع ثعضگشط آغبظ 

ایي قجیال  . گطزز هیسؼطیف  "ػلان"زض هقبثل  "ٌّاط"ثِ ػٌَاى یک  هٌبثغ ثسیي ق ل نَضسجٌسی قسُ اؾز کِ حؿبثساضی

ضٍـ ایي ًَیؿٌسگبى  .ًساُ قگطی ضٍیسازّبی هبتی سؼطیف کطز، سلریم ٍ گعاضحؿبثساضی ضا ٌّط ثجز، َجقِ ثٌسی هٌبثغ،

ثاط   حؿابثساضی تعٍهاب    هؼشقسًاس ثیٌٌاس ٍ   زض ػلان های   قسُ قْبی ث بض گطفشِزض حؿبثساضی ضا زض هقبثل ضٍ قسُ گطفشِث بض 

 .[  ]ثبقس  هیزض حبتی ِ ػلن ثط هجٌبی قَاًیي  ،هجٌبی قطاضزازّب اؾز

 ٍ سهاَض  اٍل ایٌ ِ ًَیؿاٌسگبى زضک . بُ ثٌب ًْبزُ قسُ اؾزسؼطیف حؿبثساضی ثط زٍ سهَض اقشجکٌس  ثیبى هی 6 ؾشطتیٌگا

ػلوی ثبقاس ثبیاس ی ؿاطی قاَاًیي      ،یک ضقشِ ثِ ایي هٌظَض کِآًْب هؼشقسًس  ضؾس هیثِ ًظط . اظ هبّیز ػلن زاضًس ًبزضؾشی

. ًاس ًیع سغییط دصیط سطیي ػلَم ایي اؾز کِ قَاًیي هطثٌَ ثِ زقیقب ٍاقؼیز اه ثبقس؛زاقشِ  ٍخَزسغییط ًبدصیط ٍ کبهال نحیح 

لیبسی ّؿشٌس کاِ ثبیاس ثُاَض    ک ،ثطای زاًكوٌساى قَاًیي. سَؾٍ ایٌیكشي ًیع گَاُ ایي هُلت اؾز یسغییط قَاًیي فیعیک ًیَسٌ

ِ  سًبهیسًا  های  "سؼطیاف  "؛ زاًكوٌساى آًْب ضا ط ثَزًسیاگط آًْب غیط قبثل سغی .هؿشوط ثِ هبتف کكیسُ قًَس زض  ." قابًَى  "ًا

ِ  ضؾاس  های ثِ ًظط  ایٌگًَِ ٍ کٌٌس هییط سهَض یحؿبثساضاى قَاًیي ضا غیط قبثل سغسًبز هؿشقین ثب زاًكوٌساى،  حؿابثساضاى   کا

 :ًَیؿس هی ًوًَِ  ٍتط ثطای. ًساضز زهؼشقسًس ّیچ ػسم قُؼیشی زض ػلن ٍخَ

. ّاب هَاخاِ اؾاز    ، ثب اًجَّی اظ ػسم اَویٌبىحؿبثساضی ثِ زًجبل ٍاقؼیز ثبقس ٌّزقبغل زض  زض حقیقز اگط یک قرم"

ثاِ ٍاؾاُِ   ضا کاِ   ، ٍی ثبیس قطاضزازّبییثرَاّس آًطا ث بض گیطز اضز کِ حؿبثساضزض حؿبثساضی ّیچ قبًَى َجیؼی ٍخَز ًس

 کاِ سَؾاٍ اًدواي ّابی    ضا ضٌّوَزّبیی  ّوچٌیي ٍٍضزّبیی کِ ظازُ شّي ثكطًس ثطآ ًس ٍاُ ٍاقغ قس قجَلسدطثِ، هؼشجط ٍ ه

 ".سًث بض گیط ،ای ذَزقبى گؿشطـ یبفشِ حطفِ

                                                           
زٍ هقبتِ هؼطٍف ٍی . هیجبقس   ۱ زض ؾبل اهطی ب ایبتز اکالّبهبهشَتس ( Robert Raymond Sterling)ضاثطر ضیوًَس اؾشطتیٌگ  6 

 .ثبقس ٍی اظ خولِ اًسیكوٌساى ثطخؿشِ حؿبثساضی هی .ثبقس هی "گعاضقگطی هبتی هطثٌَ زض زٍضاى سغییط قیوشْب "ٍ  "ایدبز ٍ ثطضؾی سئَضی"



قس اؾز کِ ٍخاَز ّوایي   اؾشطتیٌگ هؼش .هَاخِ ّؿشین  ػسم قُؼیزِ زض حؿبثساضی ثب سؼساز ظیبزی کین ّوِ هب ثب ایي هَافق

ِ    ثاِ ّط . ًِ ػلن حؿبثساضی ثِ ػٌَاى ٌّط سؼطیف قَز،اؾز کِ ثبػث قسُ  ّب ػسم اَویٌبى ی اظ ا حابل اگاط ػلان ضا هدوَػا

حقابیق   ػلان هكاشول ثاط    اهاب ثاِ ضاؾاشی   . [  ] حؿبثساضی ٌّط اؾاز  ًشیدِ گطفز سَاى هی؛ حقبیق کبهال نحیح سلقی کٌین

ثب سَخِ ثِ ایٌ ِ حؿبثساضی ٍاثؿشِ ثِ فطٌّاگ اؾاز ٍ فطٌّاگ ًیاع دیَؾاشِ زض حابل        نحیح ٍ قَاًیي غیط قبثل سغییط اؾز؟

ار سغییاط  حؿبثساضی زض ثٌبثطایي. ثبقس حؿبثساضی ٍ قَاػس ٍ قَاًیي آى اخشٌبة ًبدصیط هی زض سغییطار ، اظ ایي ضٍسغییط اؾز

 .سوؿیط کطزًجبیس زتیلی ثط ػلن ًجَزى آى  ضا ّب ػسم قُؼیز ٍ

غلاٍ هاصکَض    سهاَض . ّؿاشٌس  ػلَم ثاط هجٌابی قاَاًیي    قَز هیایي اؾز کِ سهَض  اقشجبُ زض ذهَل ػلنزٍهیي ثطزاقز 

 ثط هجٌبی قطاضزازّبؾز ًِ هطا کِ زض قطایٍ فؼلی حؿبثساضی سهَض قَز؛ حؿبثساضی شاسب غیطػلن کِ قَز هیهٌدط ثِ ایي 

 .[  ]اتجشِ ایي یک قطٌ ًیؿز کِ  قَاًیي،

 قا ل،  زٍزض ّاط  . یابز ذاَاّین کاطز   قاسین  ػلن دعق ی هسضى ثب دعق ی هقبیؿِ  زض ذهَل اظ هثبل اؾشطتیٌگ ازاهِزض 

اهاب  . کٌٌاس  های کابض   (هؼبتدِ ثیوبض) ضٍی یک هَيَعآًْب ّط زٍ ؛ زضٍاقغکٌٌس هیاقسام ثِ هُبتؼِ ٍ ثطضؾی ثیوبض  بىدعق 

ّابی هاصّجی ٍ    زٍهای اظ ی ؿاطی آئایي   گیاطز ٍ   ػلوی ٍ قَاًیي ٍ کلیبر سدطثی ثْطُ هیاظ ضٍقْبی اٍتی ثطای ایي کبض 

ِ زض هبّیز هَياَع ًیؿاز   زٍ  سوبٍر ایي. کٌس هیگیطی اؾشوبزُ  قیبَیي ٍ خيذبل ثطای سؿریط  ثاِ ضٍی اطز ٍ    ، ثل ا

ی آًْاب هؿابئل   ٍت ،ّب هَاخِ ّؿز بىویٌػلن دعق ی ثب اًجَّی اظ ػسم اَاهطٍظُ . اضسجبٌ زاضز قبى ثب هَيَعًحَُ ثطذَضز

ثاطای   "اؾاز کاِ    اؾشطتیٌگ ثط ایي ثابٍض . انل غیط قبثل حل ّؿشٌس کِ سهَض قَز ایي هؿبئل زض کٌٌس ویً ضا ََضی ثیبى

 . [  ] "یف هب اظ هك الر اؾزبضط سؼییحطکز ثِ ؾَی ػلن؛ گبم اٍل سغ

   : ٌّزهٌداى در هقابل داًشوٌداى فااّد

ایاي اضسجابٌ ضا زض کشات    ثبیس  هؼوَ   ؛ّؿشینثَزین ٍ کوشط قبّس ثحث ٍ ثطضؾی زض ایي ضاثُِ زض هشَى حؿبثساضی  ّطهٌس

ُ  تشـزی  ّسف انلی یک ػلان ػاالٍُ ثاط    ": گَیس هی سَضگطؾَى زض ایي ذهَل. کطزی خؿشدَ فلؿوی ٍ ػلو  دسیاس

، سكاطیح ٍ  ّابی سدطثای ضا سجیایي    ثشَاًس دسیاسُ ّب ٍ قَاًیي اؾز سب  ل کلی ثَؾیلِ ًظطیٍِيغ ٍ ثطقطاضی انَ ،ّبی سدطثی

 ."ثیٌی کطز دیف

ِ    زاضًاس  قهس  حؿبثساضاى. ثبقس هیزاًین ّسف حؿبثساضی ًیع ّویي  هی سب خبئی ِ هحبؾاجِ ٍ  ضا  دسیاسُ ّابی ثَقاَع دیَؾاش

 .[  ]زٌّس هیثَؾیلِ گعاضقبر ذَز اًدبم  ایي کبض ضا ػوَهب  ٍ ًوبیٌسسكطیح 

سجبٌ ثب یاک  اضزض  ذَز قرهی سوؿیطثیبى ٍ اضائِ  یک ٌّطهٌس ػوَهب ّسف  .ّساف ػلن ضا ثب ٌّط هقبیؿِ کٌینزّیس ااخبظُ 

 ، ایاي سهاَیط ثیكاشط   کٌاس  های ضٍی ثاَم ًقبقای سهاَیطی ضا ذلاق      ٌّطهٌسٍقشی . ِ زقیق ٍ نحیح آىًِ اضای اؾزهَيَع 

 کَقایسًس  های ( ضًؿابًؽ حاساقل ٌّطهٌاساى قجال اظ    )ساى ٌّطهٌا  .سهَض ٍ اثش بض ٌّطهٌس اؾز سب هَيَع هَضز ًظاط  حبنل

زضیاابفشگطی یااب ، هااِ ثؿااب کااِ ثشااَاى ؾااجک سواابٍسی اظ هَيااَع ی ؿاابًی ضا اضائااِ ًوبیٌااّاابی هش هشواابٍر ثبقااٌس ٍ خلااَُ

زض ًقبقی ضا زض ایي حَظُ زاًؿز کِ زض ًیوِ زٍم قطى ًَظزّن زض آثبض ٌّطهٌاساى فطاًؿاَی ثاِ ٍفاَض زیاسُ       0 اهذطؾیًَیؿن

 .قَزهی

                                                           
ِ  ثَز ًَظزّن ؾسُ زٍم ًیوِ زض فطاًؿِ ًَآٍض ٍ آظازاًسیف ًگبضگطاى اظ ثعضگی گطٍُ ٌّطی قیَُ اهذطؾیًَیؿن یب زضیبفشگطی 0   ذیلای ؾاطیغ   کا

ِ  ّبی ضًگ ترشِ ثطزى کبض ثِ ثب ظٍزگصض ّبی زیسُ اظ ٌّطهٌس هؿشقین ثطزاقز ٍ زضیبفز زازى ًكبى ثط هجشٌی قیَُ ایي. قس خْبًگیط ُ  سدعیا  قاس

 .ذَضقیس اؾز ًَض ّبی تطظـ ًوبیف ثطای سبثٌبک ٍ



کِ سٌْب یاک هكان    ثیٌین ظًی ضا هیزض ًقبقی ٍی  هطا کِگًَِ سهَض کطزُ کِ یک هكن زاضز؛ ضا ایٌ قبیس دی بؾَ فطزی

ُ ًیع ٌّطهٌسی زیگط ثب ایي حبل  زاضز؛ ِ ، ّویي سهَیط ضا سطؾین کاطز ًقبقای ٍی ظًای ثاب زٍهكان ثاِ سهاَیط        زض زضحبتی ا

ًوابیف   زض ٌّاط . قسُ کبهال هشوبٍر اؾز تی آًچِ کِ ذلقکطزًس ٍ ثِ یک قی ًگبُ هی ّطزٍ ٌّطهٌس .اؾز کكیسُ قسُ

ایي سهبٍیط ثیكشط ثط هجٌابی سهاَضار ٍ اثش ابضار     .ثل ِ هُلَثیز ثب یی ًیع زاضز اؾز، هرشلف یک قی ًِ سٌْب قبثل قجَل

زٍ اگاط   .اظ هٌایي اذشالفابسی خلاَگیطی ًوبیٌاس     کٌٌاس  هیزض هقبثل زاًكوٌساى سالـ  .ٌّطهٌساى اؾز سب هَيَع هَضز ًظط

ی ای اظ اناَل اؾبؾای ػلاَم ایاي      . ضؾٌس ثِ ًشیدِ ی ؿبًی هی ًسزاز هیضـ قطاض ضا هَضز قوبهعثَض وٌس هكوبى فطز زاًك

کبض زاًكاوٌساى ثیكاشط ثاط هجٌابی قَاػاس ٍ قاَاًیي       . یک سَافق ٍ اخوبع ًظط ًؿجی ٍخَز زاضز ،اؾز کِ هیبى ًبظطاى هؿشقل

؛ زضحبتی ِ زض هَضز ػلن هی اؾزثطهجٌبی سوبؾیط ٌّطهٌساى  ثبیس سَخِ ًوَز کِ ٌّط قسیسا  .[  ] اؾز سب سهَضار قرهی

ُ ثبیؿز سَافق ًؿجشب ظیبزی ثیي کبضقٌبؾبى ٍ هشرههبى زض هَضز دسیسُ ّبی هَضز هكابّسُ، ثطضؾای ٍ هاَضز     گیاطی   اًاساظ

ػیٌیز ضا هیاعاى  ایدیطی ٍ خبئسیک .  ظم اؾز -ًِ هُلق  -ثِ ثیبى زیگط یک ػیٌیز ٍ اسوبق ًظط ًؿجی. ٍخَز زاقشِ ثبقس

یٌای اظ یاک قای یاب     ذبناِ هؼ  گیطی ثِ اًساظُ  عاض ٍ هحسٍزیشْبیی هكبثِثا ثِ ٍاؾُِ کِ گیطاى اظ اًساظُ سَافق ثیي گطٍّی

کاِ  نالد اؾاز   اضیبًؽ ًظطار افطاز شیثِ ثیبى زیگط ػیٌیز ّوبى هیعاى ٍ. ًوبیٌس ٍضظًس، سؼطیف هی هجبزضر هی هَيَع

 .[  ] ضّب ٍ قطایٍ سقطیجب ی ؿبًی زاضًساثعا

ًاس کاِ   اُ ثطذای ازػاب کاطز   . هشبؾاوبًِ ثیابًگط قاطایٍ خابضی اؾاز      ،حؿبثساضی ثِ ػٌاَاى ٌّاط  سؼطیف اؾشطتیٌگ، ثٌبثط ًظط 

هس قٌبؾبیی ٌس هیلیًَْب ضیبل زضآسَاً هیآًْب . کٌٌس هیػول  ذَزافطاز هبفَق  ّبی ذَاؾشِ ى ثط هجٌبی سهَضار ٍحؿبثساضا

گاط  ا. ناحیح ٍاحاس سدابضی   َضار قرهی اؾز سب ثیبى ٍياؼیز  زٌّس ثط هجٌبی سه ٍاقغ آًچِ آًْب ًوبیف هیزض . ٌسًوبی

 .[  ] ثساضی ثِ ٌّط ًعزی شط اؾز سب ػلننحیح ثبقس زض ٍاقغ حؿب هٌیي هُلجی

. زاؾا  ًشیدِ هشوبٍسی ثطؾٌس، یک ظًاگ ذُاط   ضا ثكوبضًس ٍ ثِ اگط زٍ حؿبثساض هكوبى آى فطز .قطایٍ ًجبیس ایٌگًَِ ثبقس

ز سَافاق  هاَض  هوبّین ٍ اؾبؼ. زق اؾزًیع نب هس ٍ غیطُِ زاضایی، ثسّی، زضآئیطی ٍ اضاگ ایي هَيَع زض قٌبؾبیی، اًساظُ

ُ  .کٌٌاس  هیػول ثِ آى ل اظ افطازی ثبقس کِ ثبیؿز هؿشقحؿبثساضی هیزض  س گیاطی زض حؿابثساضی ثاِ قاطایٍ ٍاحا      اًاساظ

 .[  ] حؿبثساضاى سدبضی ثؿشگی زاضز ًِ ثِ سهَضار

ذَاّس  سهاَیط ٍی   اهب اظ ًقبـ هی. ضا ًقبقی ًوبیس ـسهَیط کٌس هیزضذَاؾز  اظ ٍی ٍ ضٍز هیًعز ٌّطهٌسی  یقره

ُ     ثاطای  ٍاقاغ ایاي فاطز    زض. خَاًشط ٍ ظیجابسط ث كاس  ضا کوی  ٍ اظ ٍی ذَاؾاشِ ثطذای اظ    ٌّطهٌاس زؾاشَضاتؼولی ٍياغ کاطز

فقاٍ   ٍی. اًشظبض ًبثدبیی زاقاشِ ثبقاس  ز اظ حؿبثساضی هٌیي حبل سهَض کٌیس هسیطی. ًبهالیوبر ٍ ٍاقؼیبر ضا ًبزیسُ ثگیطز

  [.  ]ذَاّس  هی ضاؾْن زضنس افعایف زض ؾَز ّط  5 

ثاب ایاي    .ذَاّاس زاقاز  ٍخَز  یک ذُط ثبتقَُاگط حؿبثساضی ضا ثِ ػٌَاى ٌّط سؼطیف کٌین  گَیس هیاؾشطتیٌگ زض ازاهِ 

سؼطیف حؿبثساضی ثِ ػٌَاى ػلن . زّین یٍ سْسیسار قطاض ه ّب ٍ سوبیالر قغ ذَزهبى ضا زض هؼطو زؾشَضاتؼولزض ٍاکبض 

 .[  ] س آؾیت دصیطی هب ضا کوشط کٌسسَاً هی

هجٌابی قاَاًیي ثبقاس ًاِ      ثبیس ضقاشِ ذَزهابى ضا هداسزا سؼطیاف کٌاین، ََضی اِ ثاط       ثی ثبقس اگط حؿبثساضی یک ػلن سدط

زض حابل  . كرم قاَز ٍ قطاضزازّب  ه ، اهب ثبیس سوبٍر هیبى قَاًیيزاضین اضی ثِ یک ؾطی قطاضزاز ًیبظزض حؿبثس .قطاضزازّب

اؾاز ٍ  َ ثط هجٌابی ی ؿاطی قاطاضزاز    ثطای هثبل فبیو. ًوبیٌس هیحؿبثساضی ضا ثط هجٌبی ی ؿطی اظ قطاضزازّب سؼطیف حبيط 

 ثحث ٍ ثطضؾای  ضا هَضز ی ی ًؿجز ثِ زیگطی ضخحبىاضزازّب هُطد اؾز ٍقشی ثحث قط.  یوَ ًیع ثِ ػٌَاى قطاضزاز زیگط



ّب ثطذی کكاَض . ٍ ؾَزهٌس ٍاقغ قًَس س هَضز ػول قطاض گطفشِسَاً هیّط کسام ثب سَخِ ثِ قطایٍ هرشلف . زّین ًوی قطاض

سهاوین ّؿاشین ٍ ؾاذؽ آًاطا     هب ًیبظهٌاس اسرابش یاک    . ضاؾز َطفًیع اظ ثطذی زیگط  ٍ  کٌٌس هیهخ ضاًٌسگی  اظ َطف

یاک حؿابة ضا زض ؾاوز هاخ ٍ      هبًسُ ثؿاشبً بض هثال . ی زض حؿبثساضی ٍخَز زاضزقطاضزازّبی هكبثْ .کٌین فطاهَـ هی

زض ٍاقغ یک قطاضزاز اؾز ٍ ًیبظی ثِ ثحث ثیكاشط زض ایاي   ضٍیِ ػول ایي . زّین هبًسُ ثسّ بض ضا زض ؾوز ضاؾز ًكبى هی

 .[  ] ؾبظگبضی آًْبؾزازّب ً شِ هْن اًشربة آًْب ٍ زض اًشربة قطاضز. ذهَل ًیؿز

 ز؟ــلن یا ٌّــداری؛ عـابــحس 

حؿابثساضی ػلوای اؾاز    ":حؿبثساضی ضا ایٌگًَِ سؼطیف ًواَز  ،۴  ؾل اکؿشٌػى هیالزی اًشكبضار زاًكگبُ 5 ۱ ؾبل زض 

ٌاسی  ه ."ناَضر داصیطز  ثبیؿز َجق ی ؿطی انَل  ِ هیٍکبض اؾز ٍ ایي اضای  ٍقبیغ کؿت اضائِ ؾیؿشوبسیککِ ّسفف 

"ػلان حؿابثْب  "ای ثب ػٌَاى  ثؼس ثٌشلی ضؾبتِ
اناَل ظیطثٌابیی حؿابثساضی هاسضى زض آى     ضا ثاِ ضقاشِ سحطیاط زضآٍضز کاِ      ۱ 

ثاِ قا ل    ضاآى  ساَاى  های قسضی کَهاک اؾاز کاِ    ث زیسگبُ ٍی ثط ایي هجٌب ثَز کِ زًیبی حؿبثساضی. گٌدبًسُ قسُ ثَز

  .[  ]انَل ظیطثٌبیی ذالنِ کطز 

الػبر هجشٌی ثط ایي انَل بثساضی ػلن ٍ اضائِ اَي انَل حؿسؼیی .ًیع هؼشقس ثَز حؿبثساضی ّن ػلن ٍ ّن ٌّط اؾز 5 کؿشط

 .[  ] دیبزُ کطزى انَل ٍ قَاػس هطثٌَ ثِ ػلن حؿبثساضی اؾززض ٍاقغ اظ زیسگبُ ٍی ٌّط حؿبثساضاى . ٌّط اؾز

ِ هب حؿابثساضاى هؼًاالر ضا   ٍاقؼیز ایي اؾز ک گَیس هیاؾشطتیٌگ زض هقبتِ هؼطٍف ذَز کِ ثؼسّب ثِ کشبة سجسیل قس 

هجبحثبر هطثٌَ ثاِ هَياَػبر    هٌبقكبر ٍ  .کٌین ثحث ٍ خسل آًْب ضا حل ًكسُ ضّب هی کٌین ثل ِ ثؼس اظ هسسی حل ًوی

ٍ هَياَع قجلای ثاِ     یبثٌس سب هَياَػبر خسیاسی هُاطد    ای هٌدط قًَس؛ آًقسض ازاهِ هی دِثِ ضاُ حل ٍ ًشی ثِ خبی ایٌ ِ

ث ٍ ثطضؾی ثاَز، ثَُضی اِ هَياَع ثؿایبضی اظ     هَضز ثحهَيَع فبیوَ ٍ  یوَ  هٌسیي ؾبل . قَز  زُزؾز فطاهَقی ؾذط

یواَ یاک هَياَع اظ هكان     هَياَع فابیوَ ٍ     حبيط حبل زض. ضا ثِ ذَز خلت کطزُ ثَز ّب ًكطیبر، هقب ر ٍ ّوبیف

خسیسی کاِ ثُاَض   اظ هسسی ٍ ثب ظَْض هجبحث ٍ هؼًالر ِ ًوَز کِ ایي هَيَع حل ًكس ثل ِ دؽ ثبیس سَخ. افشبزُ اؾز

 .کكیسُ قسوَ ٍ  یوَ  ثِ ؾوز ٍ ؾَی زیگطی ، کبًَى سَخِ اظ هجحث فبیآیس هی ه طض ثَخَز

ُ      کبفی اؾاز . فطاٍاى اؾز هَاضزی اظ ایي قجیل ياَع  هَ .ثیبًاساظین  ی اَطافوابى ًگابّی   ثاِ فْطؾاز هؼًاالر حال ًكاس

هشوابٍر هطثاٌَ ثاِ    ثطذَضزّبی ، ضٍقْبی اؾشْالک، ّعیٌِ ٍ ثسّی هعایبی ثبظًكؿشگیهیعاى ، قٌبؾبیی سرهیم هبتیبر

هاَاضز   ، هٌبثغ ٍ غیطُ؛ط، ثْبیبثی ثط هجٌبی فؼبتیز، ظهبىقْبی ثْبیبثی خصثی، هؿشقین، هشغیط، فطاهشغیّبی سدبضی، ضٍ سطکیت

قبثل ثْبیبثی کبهال حال   ػلز ثطَطف قسى هٌبقكبر هطثٌَ ثِ ثْبیبثی هؿشقین زض ه هثبل ثِ ػٌَاى ؛ثؿیبض اؾززؾز اظ ایي 

گطفز قطاض  ّبی سدبضی ثَز کِ هَضز سَخِ حطفِ زتیل آى ثطٍظ هك الر خسیسی زض ذهَل سطکیت .ایي هَيَع ًجَز

ایي هَيَع حال  ثب ایي حبل . هَضز ثحث ٍ ثطضؾی قطاض گطفشِ ثَزثطای ؾبتیبًی  ًیع حؿبثساضی سغییط قیوز ّب هَيَع. [۱]

 .ضّب گطزیس ًكسُ

ُ      ؼیاز گَاُ زیگط ثطای ػسم سَاًبیی هب زض حل هكا الر ایاي ٍاق   ای هَياَػبر   اؾاز کاِ هاب حؿابثساضاى ثهاَضر زٍض

ز ثاب ثْاطُ ثاِ    ٍنَل ٍ ًحَُ ثطذَضؾبتیبى دیف هَيَع َجقِ ثٌسی ثسّیْبی غیطقبثل . کٌین هیؿَخ قسُ ضا هدسزا احیب هٌ

                                                           
18 LaSalle Extension University 
19 The Science of Accounts 
20 Roy B. Kester 



زض آى ایٌ ِ ایاي هَياَػبر    زتیل هح وی زض قجبل. هَيَػبر قبثل ثحث ثَزًس ،زٍضُ ای یب ّعیٌِ ػٌَاى هربضج ؾطهبیِ

هاب   کٌاس  ثیابى های  اؾاشطتیٌگ زض ازاهاِ   . زٍضاى حل ًكسًس ایي اؾز کِ داؽ اظ هاسسی هداسزا هاَضز ثحاث قاطاض گطفشٌاس       

 های  یک هَيَع حال ًكاسُ زیگاط هؼُاَف     اظ یک هَيَع حل ًكسُ ثِ ًظطهبى ضا ،ثِ خبی حل هَيَػبرحؿبثساضاى 

ثبیس زض  حل هَيَػبر،زض  ضا سم سَاًبیی هبزتیل ػ. هب ثهَضر ضٍظ افعٍى ضٍ ثِ افعایف اؾز هَيَػبر حل ًكسُ .کٌین

 کِ آًْب زضانال غیاط قبثال حال ّؿاشٌس     ای اؾز اظ هك الر ثِ گًًَِگطـ هب . سهَض هب زض حل هَيَػبر خؿشدَ کطز

[  ]. 

 ناَضسجٌسی ین ثِ ؾَا ر ذَز دبؾد زّین کِ ؾَا ر ذَز ضا ََضی َطد ٍ سَاً ویهب ثِ ایي زتیل ً گَیس هیاؾشطتیٌگ 

ًیؿشین ثِ ؾَا ر ذَز دبؾد زّین ایاي اؾاز   قبزض  زتیل ایٌ ِثِ ثیبى زیگط  .قَز هیکٌین کِ هبًغ ضؾیسى هب ثِ خَاة  هی

زض ًحاَُ ثیابى   زض ٍاقاغ   .کٌس هیکٌین کِ هب ضا اظ ضؾیسى ثِ دبؾد هٌغ  هینَضسجٌسی ای َطد ٍ  ؾَال ذَز ضا ثِ گًَِکِ 

ٍی . ًشَاًین ایي هك ل ثٌیابزی ضا ثطَاطف کٌاین ٍياغ ثاِ ّوایي هٌاَال اؾاز        هؿلِ ثب هك ل هَاخِ ّؿشین ٍ سب ظهبًی کِ 

زض ٍاقاغ  . گیاطز ثاِ ٌّاط ًعزی شاط اؾاز ساب ػلان        زض حبل حبيط هَضز اؾشوبزُ قاطاض های  حؿبثساضی هؼشقس اؾز آًگًَِ کِ 

 .[  ] هٌدط قسًس کِ حؿبثساضی یک ػلن ثبتقَُ ثبقس ،هؿبئل حؿبثساضاى ثِ ٍاؾُِ قیَُ سؼطیف

َز ثبیاس سَخاِ ًوا    .؛ ًاِ حؿابثساضی  کٌٌاس  هٌایي ًگابُ های   هو ي اؾز سهَض قَز ایي حؿبثساضاى ّؿشٌس کِ ثِ هؿبئل ایي 

بر هطثاٌَ ثاِ   ّاب ٍ ػولیا   کاٌف . فیعیک ٍ قیوی ّؿاشٌس  هشوبٍر اظ ضقشِ ّبیی هبًٌس اظ ایي قجیل یحؿبثساضی ٍ ضقشِ ّبی

حؿبثساضی ثاسٍى ٍخاَز حؿابثساضاى هؼٌای ٍ هوْاَهی       ٍتی قیوی ثسٍى ٍخَز قیویساًبى ثطقطاض اؾز ٍ هَخَزیز زاضز،

 ّاب  دیچیسگی ّب ٌس ٍ اًؿبىهطا کِ حؿبثساضاى اًؿبًًبٍر قطاض زاز، ضفشبض حؿبثساضاى ضا هجٌبی ق سَاى ویثب ایي حبل ً. ًساضز

 .سًٍ هَاضز زؾز ًیبفشٌی ثؿیبضی زاض

هٌس ثاَزى ثاِ هؼٌای ػلوای      ًظبم: گَیس هی "اؾز؟آیب حؿبثساضی یک ضقشِ ػلوی  "ای سحز ػٌَاى زض هقبتِ   گطًٍجطگ

سْیاِ ؾابػبر ٍضٍز ٍ   . یسضؾا اظ ی ؿطی انَل کلی ثشَاى ثِ یک ًشیدِ هكارم  ػلوی ثَزى یؼٌی ثب اؾشوبزُ . ثَزى ًیؿز

هٌاس هٌداط قاَز ٍتای      سَاًس ثِ ػولی ًظابم  انَل حؿبثساضی هی .هٌس ثبقس ٍتی ػلوی ًیؿز سَاًس ًظبم ذطٍج قُبضّب هی

 .[۱] وی ًیؿزاتعاهب ػل

وطین ثاِ زٍ هاَضز زؾاز ذاَاّین     ّابی هرشلاف حؿابثساضی ضا ثطقا     اگط ثرَاّین خٌجِکٌس  ای ثیبى هی ًیع زض هقبتِ   هبسع

قجل اظ ایٌ ِ ثشاَاى حؿابثساضی   . ضًگ ٍ ثَی ػلن زاضزثیكشط حؿبثساضی  سئَضیکخٌجِ  ِ ػولی ٍ خٌجِ سئَضی ی؛خٌج یبفز،

ًاِ فقاٍ    -ؾاشبز کاِ زاًكاوٌس اخشوابػی    ثِ سؼاساز ثیكاشطی ا   یٌ ِاٍل ا .اؾز اؾبؾی  ظمیط یهٌس سغ ًبهیسآکبزهیک ضا ػلن 

. ضٍی اطز آهَظقای اؾاز   ثِ ًیبظ ٍاقؼی هب سَخِ ثیكشط  گَیس هیهبسع زض ازاهِ . ًیبظ زاضین ثبقٌس -ًَیؿٌسُ ٍ قبغل زض ضقشِ

ِ   اضسجبٌ زازُ قَزًیع  ظم اؾز حؿبثساضی ثِ زاًكْبی زیگط ّوچٌیي  ًیاع زضثابضُ هوابّین ٍ    ّابی زیگاط    سب هحهاالى ضقاش

ضی ثبقاس ًاِ هگاًَگی ثاِ حؿابة      سوطکع ثبیس ثط آهَظـ هگًَگی سو ط زضثبضُ حؿابثسا . هوطٍيبر آى هُبتجی ثیبهَظًس

 .[5 ] گطفشي
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ِ     یاک ضقاشِ اظ زاًاف   : گَیاس   ذاَز های   4 يزض کشبة ػلن، قجِ ػلن ٍ ػلن زضٍغی   ّبًطی  ّاب، هبًٌاس ضٍاًكٌبؾای، خبهؼا

ثبقٌس؛ ًرؿز زض قلوطٍ فلؿوِ ثَزًس ٍتی  قٌبؾی، ضٍاً بٍی ٍ غیطُ کِ هرشم ثِ اًؿبًْب هی قٌبؾی، اقشهبز ؾیبؾی، ظثبى

ایٌ اِ   اٍل. قطایٍ  ظم ثطای هَخِ قسى ایي ػٌَاى ضٍقاي اؾاز  . ثِ سسضیح هؿشقل قسًس ٍ ػٌَاى ػلن ضا ثِ ذَز گطفشٌس

. آغابظ ًوبیٌاس   -ًاِ قیابؼ ثاط هجٌابی یاک ًظطیاِ        –سا کبض ذاَز ضا ثاب اؾاشقطا    قجل اظ ّوِ ثبیس ایي ضقشِ ّب  زؾشِ کن زض اثش

گطزز ٍ ثِ ّوایي زتیال ػلاَم ٍاقؼای دیَؾاشِ زض       ای فؼبل ثبقس هكبّسار آى ثَُض دیَؾشِ افعٍى هی ٌّگبهی ِ هٌیي ضقشِ

ایٌ اِ هكابّسار ثبیاس     دٍم. ثبقاٌس  ًس هشوبٍر های یطیسغ حبل دیكطفز ّؿشٌس ٍ اظ ایي حیث ثب انَل ًظطی کِ ثبثز ٍ ثی

زض . داصیط ثبقاٌس   ایٌ اِ ًظطیابر ثبیاس اثُابل     سَم .قبثل س طاض ثبقٌس ٍ زؾز یبثی ثِ اخوبع زضثبضُ انبتز آًْب هیؿط ثبقس

 .[0] سَاى زض ظهطُ ػلن قلوساز ًوَز سب انَتی ًظطی ضؾس اغلت ایي ضقشِ ّب ضا هی ًشیدِ ثِ ًظط هی

حاَظُ  . قَاًیي خبضی ٍ سَيیح ضذسازّبی هَخَز زض زًیبی ٍاقاغ هشوطکعًاس   ػلَم َجیؼی هبًٌس فیعیک ٍ قیوی ثط کكف

ُ   ایي ػلَم ثِ قسضی گؿشطزُ قسُ کِ ػالٍُ ثط سوؿیط گصقشِ، سَاًبیی دیف اظ َاطف  . ًاس ا ثیٌی آیٌسُ ضا ًیع زض ذاَز گٌدبًاس

َ     زیگط ػلَم اخشوبػی ثط  اظ . ػابى سَخاِ ذابل زاضز   ضفشبض اًؿبى زض ًحَُ ظًاسگی ضٍظهاطُ ٍ زض سقبثال ثاب گطٍّای اظ ّوٌ

. ثبقاس  ثیٌای ثهاَضر نسزضناس ًوای     گیطز، تصا قبثلیز دایف  آًدبیی کِ ضفشبض اًؿبًْب سحز سبثیط ػَاهل هشؼسزی قطاض هی

گابُ   ایٌ ِ ایاي ػلاَم ّایچ   . ثبقس انَل ثطآهسُ اظ ایي ػلَم ثِ ّیچ ٍخِ قبثل هقبیؿِ ثب ّن ًَػبى ذَز زض ػلَم َجیؼی ًوی

سَاى ثِ سابضید ٍ قاسهز ایاي ػلاَم ًیاع       اظ َطفی هی. ّب ًیؿز ثِ هؼٌبی ػلن ًجَزى ایي زاًف َزُ،ق ًجثیٌی زقی قبزض ثِ دیف

 .ثبقٌس اقبضُ ًوَز، ثؿیبضی اظ ػلَم اخشوبػی ًَدب هی

 : گیزی ًتیجِ

ِ   .ثِ هگاًَگی سؼطیاف ػلان ٍ ٌّاط ثؿاشگی زاضز     ایي هَيَع کِ حؿبثساضی ػلن اؾز یب ٌّط   ّطهٌاس کا

یف ٍ هؼیبضّابی  سؼبض ًس ٍ زض ذهَلاِ یف ػلن ٍ ٌّط َوطُ ضفشثؿیبضی اظ فالؾوِ ٍ نبحت ًظطاى اظ سؼط

ًاس ًیاع اسوابق ًظاط ٍ اخوابػی ناَضر       اُ هُطد قسُ سَؾٍ افطازی کِ اقسام ثِ سؼطیف ػلن یاب ٌّاط کاطز   

ّیچ هیعی کِ شاساب غیاط ػلوای ثبقاس ٍخاَز      زض حؿبثساضی  سَخِ کطز کِ ثبیسثب ایي حبل  .ًذصیطفشِ اؾز

 .ث بضگیطی ضٍی طز ػلوی ٍخَز زاضزثطای هب اه بى . ػلوی اؾزاؾز کِ غیطًساضز، ایي ضٍی طز هب 

ُ   اهطٍظُ ًیع حؿبثساضی ثب هك الر فطاٍاًی هَاخِ اؾز کِ قبیس ثشَاى ازػب کطز ػواس   سب هطثاٌَ ثاِ اًاساظ

ثاب ًگابّی ثاِ     .ًِ غیاط هو اي   ؛ضفغ آى زقَاض اؾزکِ  ثٌگطینهٌظط  هؿئلِ ضا ثبیس اظ ایي ایي گیطی اؾز؛

ًس ٍ هؼًل ثعضگی هحؿاَة  اُ کِ زض گصقشِ قبثل حل ًجَز ثطقوطز هَاضز هشؼسزی ضا سَاى سبضید ػلن هی

ثاِ ػقیاسُ اؾاشطتیٌگ ثاب      .ٌسضؾا  ؾابزُ ًیاع های    ثل ِ ثِ ًظط ،ًِ سٌْب هؼًل ًیؿشٌسطٍظُ قسًس ٍتی ي اه هی

زض  .سَاى ثِ ؾوز ٍ ؾاَی ػلان حؿابثساضی حطکاز کاطز      هی گیطی، ًِ هحبؾجِ،ثِ ؾَی اًساظُ حطکز 

کاِ حؿابثساضی ػلان     کٌاس  سوبٍر هٌساًی ًوی. قَین 0 ثبٍضیزهبض ػلن ًْبیز ثبیس سَخِ ًوَز کِ ًجبیس 
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ثطًس ٍ هقهَز  زاًٌس ثِ کبض هی آى ضا ػلن دطؾشی هیػلن ثبٍضی توظی سحقیط آهیع اؾز کِ ثطذی اظ فیلؿَفبى ثطای سَنیف هیعی کِ  0 

سَاًیس ثِ کشبة فلؿوِ ػلن  ثطای هُبتؼِ ثیكشط هی. قًَس ّبی ف طی ثطای ػلن قبئل هی ای اؾز کِ زض ثؿیبضی اظ هحیٍ حطهز ثیف اظ اًساظُ

 .سهطاخؼِ کٌی ؾویط ا ٌکبقباثط 



ِ   ؾاَزهٌسی ثیكاشط حؿابثساضی    .ثبقاس  آى های  ًچِ ثیكشط اّویز زاضز ؾاَزهٌسی آیب ًجبقس؛ثبقس   اؾاز کا

 .قَز هَخت اضظقوٌسسط قسى آى هی
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The Accounting ; Science or Art? 

In the accounting world most of the definitions of the accounting in authorities 

and even official sources are based on the art view to accounting instead of 

science view. For instance American Institute of Certified Public Accountants in 

terminology bulletin no. 1 defined accounting as “art of recording, classifying, 

and summarizing financial transactions”. With these considerations, the 

accounting really is an art or a science? If the accounting is an art then what 

characteristics a science has that accounting lack of these.  If the accounting be a 

science then some definitions need to be revised. In overall view whether 

accounting be a science or an art, it make any differences with us. Most of 

distinguished people did not define what is an art or a science, or a consensus 

definition of these two matter is not available. In this article some of features of 

art and science will be explored and in the rest of it, two views toward 

accounting will be approached. We conclude that scientism is not a good point 

and what that matter is usefulness of the accounting and outcomes of it. By the 

way considering accounting as an art or a science is dependent on determined 

characteristics.  

 


