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Kenneth Ewart Boulding (January 81, 8181 – March 81, 8119) was an economist, educator, 

peace activist, poet, religious mystic, devoted Quaker, systems scientist, and interdisciplinary 

philosopher. He was cofounder of General Systems Theory and founder of numerous ongoing 

intellectual projects in economics and social science. 

( 
General Systems Theory is a name which has come into use to describe a level of theoretical 

model-building which lies somewhere between the highly generalized constructions of pure 

mathematics and the specific theories of the specialized disciplines. Mathematics attempts to 

organize highly general relationships into a coherent system, a system however which does not 
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have any necessary connections with the "real" world around us. It studies all thinkable 

relationships abstracted from any concrete situation or body of empirical knowledge. In recent 

years increasing need has been felt for a body of systematic theoretical constructs which will 

discuss the general relationships of the empirical world. This is the quest of General Systems 

Theory. It does not seek, of course, to establish a single, self-contained "general theory of 

practically everything" which will replace all the special theories of particular disciplines. 
 

 )ساختاربندی علوم( هاتئوری عووهی سیستن

بختٕبٖ ٔذَ ٘ظزی ثىبر ٔی رٚد ٚ ٔیبٖ دٚ عیف عبختبرٞبی ٘ظزیٝ ػٕٛٔی عیغتٓ ٞب ػٙٛا٘ی اعت وٝ ثٝ ٔٙظٛر تٛفیف ع 

ػٕٛٔی ٚ تئٛری ٞبی خبؿ رؽتٝ ٞبی تخققی لزار دارد. ریبضیبت ٞزچٙذ وٝ ضزٚرتبً ارتجبعی ثب د٘یبی ٚالؼی اعزاف ٔب 

 ویفی ِؼٝ ریبضیبت رٚاثظ وٕی ٚ٘ذارد، درفذد ثزلزاری رٚاثظ ػٕٛٔی در ٔیبٖ عیغتٓ ٞبی ٔٙغجٓ اعت. ٔٛضٛع ٔٛرد ٔغب

ٞب ٚ سثبٖ آٖ ٔحغٛة ٔی ؽٛد . ثب ایٙىٝ ٔحتٛای ٕٞٝ تئٛریاعت اس ٔٛلؼیت ٞبی ٚالؼی ٚ دا٘ؼ تجزثیٔٙتج ؽذٜ، لبثُ تفىز 

ٞبی خبؿ خٛد ٚجٛد جذاٌب٘ٝ ثب تئٛریٚ ػّْٛ  عبختبرٞبدٞذ. در عغٛح ٟ٘بیی أب ٔحتٛی ٚ ٔضبٔیٗ لبثُ تٛجٟی ارائٝ ٕ٘ی

وبروزد ٞبیی را ثب تئٛری ٞبعبختبر ٚ ٘ظبْدارد. ٞز ٘ظبٔی ثب ثخؼ خبفی اس د٘یبی تجزثی ٔغبثمت دارد، ٚ ٞزوذاْ اس ایٗ 

ؽٙبعی، التقبد ٚ ...، د٘یبیی اس تئٛری، یٕی، ثیِٛٛصی، رٚاٖ ؽٙبعی، جبٔؼٝدٞٙذ. ػّْٛ ٔختّف؛ فیشیه، ؽ، تٛعؼٝ ٔیخبؿ

 تجزثی ٞغتٙذ. 

ٞبی ػّٕی ثب ارتجبعبت ضؼیف ٔیبٖ رؽتٝ ٌیزد. ثیؾتز  ػذْ ٔٛفمیتثب عزػت ثیؾتزی فٛرت ٔیخالف ػّٓ، در ٞٙز رؽذ ثز 

تٛعظ  رٚاثظ ٚ پّٟبیی ٔیبٖ ػّْٛ ٔختّفٞبی ٔختّف، ٔزتجظ اعت.  یىی اس اٞذاف افّی ٘ظزیٝ ػٕٛٔی عیغتٓ ٞب تٛعؼٝ 

 وٙذ.  زلزاری ارتجبط ثب یىذیٍز ر ثٝ ثٛری ػٕٛٔی وٝ ٔتخققبٖ را لبدتٛعؼٝ چبرچٛة تئ

ٌزایی،ٌغتزدٌی ثیؼ اس حذ ثٛجٛد آٔذ. ٚ ػّْٛ ؽبخٝ ؽبخٝ ؽذٜ اس دَ ػّْٛ لذیٕی ایجبد در ػّْٛ ثذِیُ افشایؼ تخقـ

ثیٙذ، ایٗ وٙٙذٜ اس ایٗ جذایی آعیت ٕ٘ی، أب ٔقزفٜػٕك ٔغبِؼٝ را سیبد وزد ثیؼ اس حذ ٔشیتؼ ٌزاییؽذ٘ذ، تخقـ



 

 

ٌزایی ٘ٛػی جذایی ثیٙؾبٖ ایجبد وزد، سثبٖ ػٕٛٔی جبیؼ را ثٝ سثبٖ ٚ ایٗ تخققی 1بد سثبٖ خقٛفی ؽذجذایی ثبػث ایج

رٚد وٝ ایٗ جذایی را اس ثیٗ ثجزد، تٛعظ تئٛری ػٕٛٔی عیغتٓ خقٛفی داد، تئٛری ػٕٛٔی عیغتٓ ثزای ایٗ ثٝ وبر ٔی

)ٔثُ جغزافیبی عیبعی( ؽذٜ  2ای ٔب٘ٙذ ػّْٛ چٙذجٙغیٞب ثبؽذ. ایٗ تزویجٟب ٔٛجت ایجبد ػّْٛ ثیٗ رؽتٝآؽتی ایٗ جذایی

 اعت.

، پذیذار ؽذٜ اعت. ایٗ رؽتٝ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اس ٘بٔؾبٖ پیذاعت اس دٚ «چٙذ جٙغیتی»ثٝ رؽتٝ ٞبی  سیبدیدر عبِٟبی اخیز ػاللٝ 

٘تبیج تجزثی ٚ ٔب٘ٙذ؛ عبیجز٘تیه وٝ اس ٟٔٙذعی اِىتزٚ٘یه ثزخبعتٝ اعت. یىی دیٍز اس  ثٛجٛد آٔذ٘ذآوبدٔیىی  رؽتٝ

ٖ چٙذیٗ رؽتٝ در وٙبر ٞٓ لزار دار٘ذ ٔب٘ٙذ؛ ادارٜ أٛر ٞبیی اعت وٝ در آتؾىیُ دپبرتٕبٖ ایػّٕی حزوت چٙذرؽتٝ

 ؽٛد.  یٞبی جذیذ در رؽتٝ ٞبی ٔختّف ٔظ فٙؼتی...ایٗ ٔٙحزثٝ وبرثزد رٚػػٕٛٔی، رٚاث

 تئٛری ػٕٛٔی عیغتٓ ٞب پیؾٟٙبد ؽذٜ: دٚ دیذٌبٜ در ٔٛرد عبختبر

  ٝاِٚیٗ دیذٌبٜ ثزرعی جٟبٖ تجزثی ٚ تؾخیـ ٚ ا٘تخبة پذیذٜ ٞبی ػٕٛٔی خبؿ وٝ در ثغیبری اس رؽت

ٞبی ٔختّف یبفت ٔی ؽٛد ٚ عپظ تالػ ثزای عبخت ٔذَ ٞبی ٘ظزی ػٕٛی ثزای آٖ پذیذٜ ٞب. ٔثبَ 

در ٕٞٝ رؽتٝ ٞب جٕؼی اس افزاد ٚجٛد د ارد وٝ اَٚ ٔیتٛا٘ذ ٔٛضٛع را رٚػ ٕ٘بیذ؛  ٞبیی ثزای رٚیىزد

. ٔثبَ ایٗ دعتٝ: افزاد اٖ وٓ)ٔزي( ٚ سیبد)تِٛذ( ٔیؾٛد ٚ در٘تیجٝ عٗ ٔتغیز ٔزتجظ ٚ لبثُ ؽٙبعبیی اعت

ی وٝ در تٛاٖ ثٝ وبر ثزد یب ٔثبَ ٚرٚدی، پزداسػ ٚ خزٚجچزخٝ س٘ذٌی یب حیبت وٝ ثزای وبال ٚ .. ٔی

 ٞب ٚ ػّْٛ وبرثزد دارد.ا٘ٛاع عیغتٓ
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   ّٝدٚٔیٗ رٚیىزد در ٔٛرد تئٛری عیغتٓ ٞبی ػٕٛٔی عبسٔٙذ وزدٖ ٚ ٔزتت ٕ٘ٛدٖ عبسٔبٖ ثقٛرت عّغ

ٔزاتجی ثز اعبط پیچیذٌی رفتبری اػضبی آٖ ٚ عپظ تٛعؼٝ عغح ا٘تشاػی ٔٙبعت ثزای ٞز وذاْ اس 

 عغٛح عّغّٝ ٔزاتت.

دْٚ را لجَٛ دارد. ا٘غبٖ ٚ عیغتٕٟب اس ٔٙظز پیچیذٌی  ٚ عبدٌی ٔتفبٚت ٞغتٙذ ثٙبثزایٗ عغٛحی را ثٙذی ٘ٛع ثِٛذیًٙ عجمٝ

 .وٙذٔیشاٖ پیچیذٌی آٟ٘ب عجمٝ ثٙذی ٔیثِٛذیًٙ در ٔمبِٝ خٛدػ، پذیذٜ ٞبی ٔٛجٛد در ػبِٓ را ثز اعبط در٘ظز ٌزفت. 

تز در عغٛح ثبالتز ٘یش فبدق اعت. ِٚی عغٛح  وٝ لٛا٘یٗ عغٛح پبییٗ وٙذ ثٙحٛی  عغح تمغیٓ ٔی 9ثِٛذیًٙ، عیغتٕٟب را ثٝ 

 :وٙذ ثبالتز، ٞزیه دارای خقٛفیبت خبفی اعت وٝ آ٘زا اس عغٛح لجّی ٔتٕبیش ٔی

را عغح چبرچٛة ٔی ٘بٔٙذ. آ٘بتٛٔی ٚ عغح چبرچٛة ٞب یب عبختبر:  اِٚیٗ عغح عبختبر ایغتب ٚ اعتبتیه اعت وٝ آٖ  -1

جغزافیبی جٟبٖ اعت. ٕٞبٖ اٍِٛٞبی ٞغتٝ ٞب ٚ اِىتزٖٚ ٚ اتٓ در فزَٔٛ ِٔٛىِٛی ٚ تٙظیٕبت اتٕی در وزیغتبَ ٚ آ٘بتٛٔی 

صٖ ٞب ٚ عَّٛ، ٌیبٜ، حیٛاٖ ٚ ٘مؾٝ سٔیٗ ٚ عیغتٓ خٛرؽیذی ٚ جٟبٖ ٘جٛٔی ٔی ثبؽذ.ؽزح دلیك ایٗ چبرچٛة ؽزٚع دا٘ؼ 

 ٔب٘ذٞی ٚ ٔٛجٛد اعت.٘ظزی عبس

ٞبی عبػت  :عغح ثؼذی آ٘بِیش عیغتٕی، عیغتٓ عبدٜ ثب حزوت ٞبی ضزٚری ٚ اس پیؼ تؼییٗ ؽذٜ ٔی ثبؽذ عغح چزخ  -2

وٝ ثٝ عیغتٓ عبػت ٌٛ٘ٝ ٔؼزٚف اعت. دٚ ٘ٛع رٚػ تجشیٝ ٚ تحّیُ در ایٗ جب ٟٔٓ اعت؛ ایغتبیی ٔمبیغٝ ای ٚ پٛیبیی  ٚ 

 دیٙبٔیه حمیمی. 

ؽٛ٘ذ. ایٗ ذیٍز ٔمبیغٝ ٔیٞب ٚ پبرأتزٞبی افّی ثب یىدٚ ٔٛلؼیت تؼبدِی عیغتٓ تحت ارسػ، ایٝایغتبیی ٔمبیغدر   

٘ی ٞبعت سٔبٔؼبدالت ٕٞشٔبٖ ػٙٛاٖ ٔی ؽٛ٘ذ. ٞذف اس ایٗ رٚػ ٔمبیغٝ راٜ حُ ٞبی تؼبدِی ثٝ ػٙٛاٖ راٜ حّی ثزایٔٛلؼیت

در . ؽٛ٘ذرفغ ٔیوٙٙذ، اعت. ثغیبری اس ٔؾىالت عبدٜ ٔىب٘یىی ثب ثىبرٌیزی ایٗ رٚػ وٝ ٔتغیزٞبی ٔؼبدالت تغییز ٔی

وٝ ثٝ ؽىُ تبثؼی  ٘ؾبٖ دادیٓای اس ٔؼبدالت دیفزا٘غیّی ٚ ٔختّف یمی ٔب عیغتٓ را ثٝ ػٙٛاٖ ٔجٕٛػٝرٚػ دیٙبٔیه حم



 

 

 ٞبیٞبی ؽیٕیبیی، فیشیىی ٚ عیغتٓارائٝ ٞغتٙذ. ثغیبری اس ٚاوٙؼٔؾخـ ٚ ٚاضح  اس ٔتغییزٞبی ٔختّف ٚ سٔبٖ، لبثُ 

 ا٘ذ.اجتٕبػی ثز ایٗ اعبط

عغح تزٔٛعتبت : عغح ثؼذی ٔىب٘یشْ وٙتزَ یب عیغتٓ عبیجز٘تیه اعت. تفبٚت افّی آٖ ثب عیغتٓ تؼبدِی ثب ثجبت عبدٜ  -3

غت ٞذف یب ٞبیی وٝ ثز ح عیغتٓ در ایٗ اعت وٝ ا٘تمبَ ٚ تفغیز اعالػبت یىی اس ثخؼ ٞبی ضزٚی ایٗ عیغتٓ اعت.

 .ثبؽٙذ ٔب٘ٙذ تزٔٛعتبت ٞب تؼییٗ ؽذٜ لبدر ثٝ خٛد وٙتزِی ٔی ٔؼیبری وٝ در ثیزٖٚ ثزای آٖ

عغح عِّٛی: عغح چٟبرْ عیغتٓ ثبس یب عبختبر خٛدٍٟ٘ذار ٚ ٔختبر ٔی ثبؽذ. ایٗ عغح در ٚالغ عغح عِّٛی ٞٓ ٘بْ   -4

ٍٟذاری وزدٜ ٚ یب عبختبرٞبی ِٔٛىِٛی وٝ در ٔزوش اتٓ دارد. ٔب٘ٙذ عبختبرٞبی اتٕی وٝ خٛد را در ٔزوش اِىتزٖٚ ٞب ٘

 خٛدٍٟ٘ذار ٞغتٙذ. آتؼ ٚ رٚدخب٘ٝ ٘یش عیغتٓ ٞبی ثبس ٞغتٙذ.  

ٔجتٙی ؽٙبط ٌیبٜ اعت وٝ ثز د٘یبی تجزثی ٌیبٜص٘تیه یب تحت ػٙٛاٖ  -عغح ٌیبٜ: پٙجٕیٗ عغح ػجبرت اس اجتٕبػی -5

ٕبت عِّٛی، حٟت ایجبد جبٔؼٝ عِّٛی ثب تفبٚت ٞب ٚ ٚیضٌی ٞبی ٔختّف در ٚالغ ٚیضٌی ٞبی ایٗ عیغتٓ اَٚ، تمغی ٞغتٙذ.

٘ٝ اعالػبت ٚ )ریؾٝ، ثزي ٚ دا٘ٝ(، دْٚ تفبٚت ٞبی ؽىّی ثیٗ ص٘ٛتیپ ٚ ٕٞزاٜ ثب پذیذٜ ٞبی ٔتفبٚت. در ایٗ عغح ٞیچ ٌٛ

 وٙٙذٌبٖ اعالػبت ٚجٛد ٘ذارد. ی حغی تخقـ یبفتٝ در ٔیبٖ دریبفتٞبارٌبٖ

غح ثؼذی حیٛاٖ اعت وٝ ثب افشایؼ در تٛا٘بیی حزوت، رفتبرٞبی پیچیذٜ ٚ خٛدآٌبٞی ٕٞزاٜ اعت. در عغح حیٛاٖ: ع -6

وٝ ٔٙجزثٝ دریبفت اعالػبت تخققی اس ٔحیظ ٚ  ؽٛد،ٔؾبٞذٜ ٔیٞب ؽذ اعالػبت تخققی در ٔیبٖ ٌیز٘ذٜایٙجب تٛعؼٝ ٚ ر

 3ٚیضٌی ایٗ عغح خٛدآٌبٞی ٓ ٚ دا٘ؼ اعت.٘یش ایٗ اعالػبت رٚا٘ٝ ٔغش ؽذٜ ٚ حبفُ آٖ حزوت ثٝ عٕت عبختبر ػّ

 اعت.
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عغح ا٘غبٖ: عغح ثؼذی ا٘غبٖ اعت وٝ در آٖ ؽخـ ا٘غبٖ ثٝ ػٙٛاٖ یه عیغتٓ ٔٛرد ارسیبثی لزار ٔی ٌیزد. در وٙبر  -7

 دا٘ذ.دا٘ذ وٝ ٔیٕٞزاٜ اعت، ٔی 4ٕٞٝ ٚیضٌی ٞبی عغٛح فٛق ثٝ ٚیضٜ ٚیضٌی ٞبی حیٛا٘ی، ا٘غبٖ ثب آٌبٞی ٚ خٛدآٌبٞی

ٌیز٘ذٜ ٞبی اعالػبتی در  .یضٌی افّی ایٗ عغح خٛد آٌبٞی اعت وٝ ػالٜٚ ثز ٞذف جٛ ثٛدٖ ، وٕبَ جٛ ٘یش ٔی ثبؽذٚ

آٟ٘ب ثٝ  ارتجبطایٗ عغح ثٝ تىبُٔ خٛد ٔی رعٙذ ٚ ثب درن ثؼذ سٔبٖ ٚ لذرت تؾخیـ ٚ تحّیُ ػالٔبت ٚ اعالػبت ٚ 

ؼ ثیٙی ؽٙبخت ٚ پی ،ا٘غبٖ تقٛیزی اس ٔحیظ ثزای خٛد ٔی عبسد ٚ ٔذاخّٝ آٖ تقٛیز ثیٗ ٔحزن ٚ ػىظ اِؼُٕ  ،یىذیٍز

 ٞبی ایٗ عغح اعت.ٞب اس ٚیضٌیسثبٖ ٚ  ارتجبعبت ٔیبٖ ا٘غبٖ د، ثٝ وبرٌیزیعبسٔی دؽٛارػىظ اِؼُٕ را 

اس عبسٔبٖ ا٘غب٘ی ٚی، جذا وزدٖ ا٘غبٖ  ٕ٘بدیٗتقبیز ٞبی اجتٕبػی:  ثٝ دِیُ إٞیت حیبتی ا٘غبٖ، رفتبر ٚ عغح عبسٔبٖ -8

ٞبی چٙیٗ عیغتٕی ٘مؼ اعت. در ٚالغ ٘مؼ ثخؾی اس ا٘غب٘ی اعت وٝ ثب عبسٔبٖ ٚ ٔٛلؼیت ٚاحذ٘یغت.  در ایٗ عغح آعبٖ

 یبفتٝ اعت. عبسٔبٖارتجبعبت  ؽجىٝٞب در غتٓ اجتٕبػی اس ٔجٕٛػٝ ای اس ٘مؼٔزتجظ اعت. در ٚالغ ٞز عی

ٞبی ٔتؼبِی: ثزای تىٕیُ عبختبر عیغتٓ ٞب ثبیذ ثخؼ ٟ٘بیی را اضبفٝ وٙیٓ. ٔبٚراء تجزثیبت ٌزیش٘بپذیزی ٓیغتعغح ع -9

 ٚجٛد دارد وٝ دارای ارتجبط ٚ عبختبر عیغتٕبتیىی ٞغتٙذ.  

ؽىُ ٚ ٔحتٛی ٚ عبختبری  ثزآٚردثٙذی پبیٝ ای ثزای ػّْٛ اعت ٚ ٞذف اس آٖ ػٕٛٔی عیغتٓ ٞب ی ؽبِٛدٜ ٚ اعىّت٘ظزیٝ  

ٞب ؽىبف دا٘ؼ ٞبی ٕ٘بیؼ عّغّٝ ٔزاتجی عیغتٓیىی اس ٔشیتاعت؛ یؼٙی ٕٞبٖ تٙظیٓ ٕ٘ٛدٖ ٔٛضٛػبت ٚ اعالػبت خبؿ. 

 تئٛریىی ٚ تجزثی دا٘ؼ ثؾز را ٘ؾبٖ ٔی دٞذ. ٔذَ ٞبی تئٛریىی فمظ تب عغح پٙجٓ تٛعؼٝ یبفتٝ ٚ فزاتز اس آٖ ٘زفتٝ اعت. 

ٚیضٌی ٞبی عغٛح لجّی  عّغّٝ ٔزاتت عغٛح در ایٗ تمغیٓ ثٙذی ثٝ ٌٛ٘ٝ ای اعت وٝ ٞز عغح ؽبُٔ؛ ثٙذیدر ایٗ  تمغیٓ

 عیغتٓ ػٙٛاٖ تحت ثؼذی ٞبی ٚعیغتٓ ا٘ذ ٔغزح ثغتٝ عیغتٓ ػٙٛاٖ تحت ٚعْٛ ٚدْٚ اَٚ عغح ٞبی عیغتٓ.  ٘یش ٔی ؽٛد

 ؽٙبعیٌیبٜ ٚ ؽٙبعیار٘ذ . عٝ عغح دْٚ ثب سیغت . عٝ عغح اَٚ ایٗ عجمٝ ثٙذی ثب ػّْٛ عجیؼی ٚ فیشیه عز ٚوبر د ثبس ٞبی
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    ٚ رفتبری ٚ ٞٙز ٚ ٔذٞت ٔزتجظ  ٚ عٝ عغح آخز ثب ػّْٛ ا٘غب٘ی ٚ اجتٕبػی ٞغتٙذ ارتجبط در پشؽىی ٚ ؽٙبعی جب٘ٛر ٚ

تئٛری  ثبؽذ ٔذیزیت ثٝ عٛر ػٕذٜ ثب عغح ٞفتٓ ٚ ٞؾتٓ درارتجبط اعت .ٔی ػجبرت اعت اس:  5ٞبی عیغتٓعیغتٓٔٙظٛر اس 

ثٙذی وٝ وّیت عیغتٓ ٌیزد. یب ٕٞبٖ اعىّت یب اعتخٛاٖعیغتٕٟب وٝ عیغتٕٟبی ثشرٌتز دائٕبً عیغتٕٟبی وٛچىتز را در ثزٔی

ٛح ثِٛذیًٙ ٔی تٛاٖ فبفّٝ ثیٗ تئٛری پزداسی ٚػُٕ ٔذیزیت را در عغ اس اعتفبدٜ ثب ؽبُٔ عیتٕٟبی وٛچىتز اعت. 

ٞبی  عیغتٓ 8ٚ  7ؽٙبختی ٚ عغٛح  ٞبی سیغت عیغتٓ 6تب  4ٞبی فیشیىی، عغٛح  عیغتٓ 3تب  1عغٛح .عبسٔبٖ ٞب تحّیُ ٕ٘ٛد 

ٜ اعت ایٗ اعت وٝ ٞزوذاْ ٟٕٔتزیٗ وبر ٔمبِٝ ثِٛذیًٙ وٝ خیّی ٞٓ ثٝ آٖ تٛجٝ ٘ؾذٌیز٘ذ.  ا٘غب٘ی ٚ اجتٕبػی را در ثز ٔی

سی ٔٛرد ٔغبِؼٝ ثب رٚػ ٔغبِؼٝ را ثبیذ عغحی ٚ ٕٞتزاٞٓ ا٘ی داؽتٝ ثبؽذ. اػ ثب آٖ عغح ٕٞخٛاس عغٛح ثبیذ اثشار ٔغبِؼٝ

 ٔٛرد تٛجٝ لزار دٞیٓ.
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