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 علم اندیشیدن
The Science of Thinking 

 : چکیده

  از دانش آگاهی و جامعه دارد. افراد  دانش  آگاهی و  سطح  اب  ی مستقیم رابطه  رشد و توسعه یک جامعه 

  توسعه از  جامعه در بستری متناسب با تاریخ  هر یک که  د نشو تشکیل می  ی گوناگونهاالیه  ها و بخش 

تر  ی علم جامعه یک  هرچه  که  شویم متوجه می  ۱با تفکیک مفاهیم علم و دانش  . است  برخوردارمعینی 

به   ارتقاء  امکان ی که روند  یابد. می  دست  یبیشترو توان  همآهنگی به نیز  میزان همان به  شود می

به   ایرشته میان  ی ی علمبرپائ روند برای این یکی از تاثیرگذارترین امکانات  .د دار را  ترین سطح عالی 

  کند. می دو آشنا رابطه میان این  بهبود  ی شیوه  و  عملکرد جمع  ،را با خود  ماکه  است  ’علم اندیشیدن‘ نام 

  ،تمیزدهی  قابلیت   با   ـ  ما دستگاه ادراک    عملکرد   و  گیری شکل   چگونگی   به   ویژهاندیشیدن از جمله و به علم  

در این    پژوهش   امکان تحصیل و ایجاد    .د پردازمی  آن   توان  یتوسعه   ی ه نحوو  ـ    رویدادها و ثبت  سنجش  

ای به نام  پدیده  یعیندرک  رایبراه را  وآشنا  مربوطه هایمکانیسم  باما را خواهد توانست  ه زمین

خواهان   ، آن و محدودیت   توانائی  ، دستگاه ادراک فعل و انفعاالت  از آگاهی کسب  . ند ک  هموار ‘ اندیشیدن ’

فعالیت در    شکبی .  است   تکامل  طول   در  ن آتوسعه    مختلف   مراحل  گیری اولیه و چگونگی شکل   بررسی 

در   یتوسعه   امکان و  را نمایان  د دستگاه ادراکسازی کارکر بهینه الزم برای   های کارو ساز این عرصه 

      .کند مهیا می ی را عاجتما فردی و ابعاد مختلف 

علوم    جملهعلوم، از    ن همهپژوهشگرا  کاری مه  نیازمند  العاده پیچیده فوق   بنیادی و   یک چنین امر اجرای  

  . است  و بیولوژی کوانتومی  و به ویژه علم تکامل فلسفه روانشناسی، ،شناسیجامع شناسی، زبان ، پایه

خود   از جمله علومی همه  و هادانش ی ی همه ریشهبررسی و بیان  خواهد به می  اندیشیدنعلم  چرا که

ما هم محصول و هم   نظر دارد که  را مد چیزی  علم اندیشیدن ، کوتاه  بیان به  .د پردازبه  علم اندیشیدن 

    . فاعل آن هستیم 

رو  از این  علم اندیشیدن است.  علم نوینی به نام  لزوم برپائی  دن کرروشن هدف از نوشتن این مقاله 

  این   از  ی اطرح اولیه   و سپس   شتهبیان دا  ی علم اندیشیدندر باره   را   توضیحاتی   ،مقدمه   پس از  خواهم می

های مختلف  دانشمندان بخش م. به این امید که  دهارایه  آن،    ی از موضوعات کوتاه  ، همراه با شرحعلم را

ـ  علمی  ی این رشته  در  و پژوهش  تحصیل  امکان  ده نموجامعه همت  فرهیختگان و اندرکاران ، علمی

 ی پایدار در جامعه یاری رسانند.    این طریق به توسعه  از و   مهیارا ی بنیاد 

 ـ۱ـ



 : مقدمه

  . گرفته است ن شکل ‘علم اندیشیدن ’  عنوانتحت  ی علم کشوری  در هیچ  کنوناتا جائی که اطالع دارم ت

پزشکی، منطق، فلسفه و ...   ژنتیک،  نامنسجم، در بیولوژی،بطور های مختلفی از آن، بخش هرچند 

  حال  این  با   مشکالت خود را دارد.  علم اندیشیدن  به نام  علم منسجمی گذاری  بنیان تردید  بی   مطرح هستند.

ُکنِه  درک نخست ی در درجه  چنین امریاجرای ی الزمه  .پیشقدم شد  راهتوان در این می معتقدم که 

توان مطمئن بود که این پروژه  می   است. دلسوزان جامعه    اراده و همت   همراه با  انجام آن  لزومو    مطلب 

 یم. باش  قدم پیشمهم  امر چه بهتر که ما در این .شد  عملی خواهد  دیر یا زود 

  شود محسوب می  (knowledgeعنوان به ) دانش فلسفه با  نه مترادف ( sienceعنوان به )  علم اندیشیدن 

در مرکز   را فلسفه قادر خواهد بود  این علم اام   .د کرتلقی  فلسفه ی برای جایگزینتوان آن را نه می و 

ادامه    تری،رده گستی  دامنه با    گاه، آن خود   رسالت   به  مانند گذشته  فلسفهشک  بی .  د دهقرار    بیشتری  توجه

  هم   جایگزینی   نمرده و  دان انگلیسی،فیزیک ،  برخالف ادعای استفن هاوکینگ  فلسفهبه گمانم    .د اد خواهد  

دان،  ریاضی تراند راسل، ر ب که  ارزشی .د کرحفظ خواهد  ارزش خود را همواره و نخواهد داشت 

 کند: چنین تعریف میآن را  ، ادبیات نوبل ی ی جایزه و برنده فیلسوف انگلیسی  ،دانمنطق 

 ۲باشد."نامعلومی نهفته در خود می در آن   اساسا  ارزش فلسفه در واقع "

 : کند چنین توصیف می   بینی علمی‘’جهان در کتاب را  یعلمیک امر   راسل  در مقایسه

گاه امری مستقل نیست بلکه حالت خاصی از امر کلی است. علم، در ارجمندترین  یک امر علمی هیچ "

ها به یک  بر امور جزئی استوار است و انتهای آن ها معنای خود، مشتمل بر قضایائی است که آغاز آن 

 سطوح مختلف این سلسله قضایا روابط منطقی   گردد.های هستی ختم می سلسله قوانین کلی حاکم بر پدیده

ی  ی نخست رابطه ی باال به پائین است. رابطه ی پائین به باال و دیگری رابطه دارند که یکی رابطه   هم   با 

قیاسی است )که  ی  یابد(، و رابطه دوم رابطهی جزئیات به کلیات راه می شاهدهاستقراری است )که از م

 ۳"رسد(.از تحلیل کلیات به جزئیات می

د و  خواهعلم اندیشیدن نمی متوجه هستیم که دو باهم و تفاوت این با در نظر گرفتن جایگاه فلسفه و علم 

 د جایگزین فلسفه شود.  تواننمی 

.  بدهد   هایمان کجاست‘ پاسخ علمی ی باور ما به دانسته ’ریشه که  به این پرسش    باید می علم اندیشیدن    : مثال

های تجربی و قوانین اندیشیدن علمی، از جمله منطق ریاضی، بنا شده و قابل  بر اساس داده که پاسخی

  ه قطو ن سویه به چالش کشیده پاسخ دریافتی را همه انتظار داریم  فلسفه  از  در مقابل . باشد تولید باز 

 . خود را مطرح نماید   و تعبیرهای ها پرسش   داده، را نشان  علم اندیشییدن  در روش و استدالل ها فضع

.  باشند  ۴ماندانشپیش  یدر محدوده  مانند هر علم دیگری مفروضات علم اندیشیدن  که ان آنیم خواهما 

 ی جایزه نوبل شیمی:                                           آلمانی و برنده بیوشیمیدان  ،ن به قول مانفرد ایگ   چرا که

 ۵برانگیز است"."مسجل دانستن مفروضات عینی فراتر از خواست دائمی کلنجار فکری رعشه 

  ،با دستگاه ادراکدر ارتباط    یعلم  یه مسئلنوع  هر  برای بررسی    ی بستررا    علم اندیشیدن خواهیم  ما می 

خواهان آنیم که این  در عین حال . بدانیم  ، ی اندیشیدنپدیده  گیری و عملکرد چگونگی شکل  وضوع م و 

های تجربی و قوانین اندیشیدن علمی، از جمله منطق  براساس داده شتبیانا  ، یلم دیگرع ره مانند  علم،

  هایش امکان روش بینی داشته باشد و قابل باز تولید بوده و توان پیش  ریاضی، بنا شده باشد، احکامش

                                                                                                  ـ                                                                   . تازه را بدهد  روابط کشف

 ـ                                                                                                          ۲ـ



 : ی علم اندیشیدندر باره 

و شناخته شده، یعنی داشتن   ی کلی قاعده یک تواند از ی علم اندیشیدن نمی شک پژوهش در باره بی 

های مناسب  درست از ابزار و روش  یش و توانائی استفاده پژوه مورد  یها ه زاطالعات کافی از حو

آمیختگی موضوع پژوهش با  ی باالی درهم جا در درجهدشواری و حالت ویژه در این ا ام   مستثنی باشد. 

آمیختگی حداکثری موضوع پژوهش با ابزار آن، تا مرز  به دلیل درهم های تحقیق است. ابزار و روش 

دو از یکدیگر، ناخواسته و هر آن امکان خطا کردن وجود دارد. این وضع  غیرقابل تفکیک بودن این 

ی کار  گیرد، چنانچه ما این واقعیت را نیز در نظر داشته باشیم که شیوه خود میتری به رده تابعاد گس

      ۶های تحمیل شده به شناخت ماست.دستگاه ادراک مشروط به فرض 

حاصل است.  آوردهای علوم مختلف امری بی دست  اکامل بی اندیشیدن بدون آشنائی پژوهش در حوزه 

دستاوردهای چند قرن اخیر در علوم و فنون گوناگون از جمله   به خصوص به الزم است در این میان 

بیولوژی   شناسی،منطق نظری، مبانی ریاضیات جدید، فیزیک نسبیت، فیزیک کوانتومی، کیهان 

شناسی، فلسفه، هنر و ... و نقش  شناسی، روان صنعت الکترونیک، جامعه بیوشیمی، ژنتیک،  کوانتومی،  

و   توجه کافی نمود  شایان توجه زبان، رابطه و تاثیر متقابل آن با تحوالت اجتماعی و رشد فکری افراد 

 : ۶هائی داد مانند پاسخ علمی به پرسش 

توان علم را سیستماتیک، یعنی  یا می آ آیا سنجیدن و اندیشیدن، کسب دانش و علم، فعالیتی دلخواه است؟ 

دست آورد؟ آیا منطقی به نام منطق پژوهش و یا منطق کشف وجود دارد؟ آیا  ریزی، به از طریق برنامه 

شرطی برای تولید علم وجود  ریزی کند؟ آیا اساسا  تواند خود را برنامه علم سیستمی باز است؟ آیا علم می 

 دارد؟ 

 علم اندیشدن پرداخت:   در رابطه با های خاص و درادامه به پرسش 

  ؟ واند داشته باشد تعلوم چه نوع ساختاری می   یها و همهدانش   یی همه ریشه علم  عنوان  علم اندیشیدن به 

کنند؟ اگر  به ما تحمیل می آیا قوانین این علم محیط بر ما هستند و خود را  تابع چه نوع قوانینی است؟ 

علم اندیشیدن، شناخت ما از جهان مشروط است؟ آیا   گاهو از چه طریقی؟ آیا، از ن هچگون ،چنین باشد 

این علم   ،اصوالتوان میان جبر و اختیار یکی را انتخاب کرد؟ ای آن می در این علم و در سطح ریشه

   های بسیار دیگر.و پرسش کند؟  گونه تعریف می مفهوم اندیشیدن را چه 

را  روشی الزم است  ،های ذکر شدهاز جمله به پرسش  به مسائل علمی،  هابه پرسش  پاسخ  یباره در 

 : ریمگیپیش در ی آلمانی، برتولد برشت، نویسنده  یه گالیلچون هم 

آسا بلکه با سرعت حلزونی  ا نه برق باردیگر مورد پرسش قرار خواهیم داد، ام  همه چیز را یک آری، ما  "

کنیم فردا از تخته پاک خواهیم کرد و تنها زمانی دوباره  چه را که امروز پیدا می پیش خواهیم رفت. و آن 

چه را که آرزوی پبدا کردنش را داریم پیدا  باردیگر آن را پیدا کرده باشیم. و آن که یک خواهیم نوشت 

مان چون برف  کرده با تردید فراوان مالحظه خواهیم نمود. هرگاه هر فرض دیگری جز این در دست 

 ۷اند ولی ادعاها دارند."ی به حال کسانی که تحقیق نکرده صورت وا آب شود، در آن 

  ، و در بهترین حالت، ما نباید چیزی را مستلزم بدانیم که در اصلگفته شود که الزم است  چنین هم  

کار علمی خود را متکی   یی اولیه خمیرمایه  باید می زیرا که باشد. مان ی اندیشهعنوان نتیجه تواند به می

های عقالنی چون دکارت که عمدتا استدالل  ی فیلسوف بر مشاهده، تجربه و آزمایش بدانیم. و این با نظریه 

  یدان آلمانی و برنده س بورن، فیزیککدانستند بس متفاوت است. مامنطقی و متافیزیکی را ابزار کار می 

  .                          :نویسد باره چنین می فیزیک‘ در این   ’آزمایش و نظریه دردر کتاب    نوبل فیزیک   جایزه

   ـ۳ـ



کنم که اعتماد به فکر مجرب نکند  گوئی علمی را بیاموزد توصیه می خواهد هنر پیش کس که می "به آن 

   ۸های تجربی، بخواند."بلکه زبان رمزی طبیعت را از اسناد طبیعت، یعنی از واقعیت 

ی نوبل فیزیک، در کتاب ’حیات چیست؟‘،  ی جایزه دان اتریشی و برنده شرودینگر، فیزیکاروین و 

 نویسد: در دانشگاه دابلین، می ۱۹۴۳های او در سال عنوان درس 

   ۹"شاید ما موقعی بفهمیم حیات چیست که بدانیم حیات چگونه شروع شده است."

و البته هر موضوع علمی دیگری نیز، هم به ’اسناد    ی اندیشیدن، به این ترتیب الزم است برای فهم پدیده  

 ت.  داشآن    و توسعه   گیری شکل   ، آغاز  درک درستی از طبیعت‘ مراجعه و زبان رمزی آن را خواند و هم  

 : علم اندیشیدنبرای  ایاولیه  طرح 

البته    ، دانست.یخاص  ها و مطالب فصل   با  هر یک  اصلی،  بخشسه    متشکل از  توان می   علم اندیشیدن را

 : ند قرار داریکدیکر   تنگاتنگ با  ارتباط در هاآن موضوعات ی همه که   با علم به این امر

 های مادی اندیشیدن بخش اول: ریشه 

 های اندیشیدن مفهومی بخش دوم: ریشه 

 های علمی اندیشیدن بخش سوم: روش 

موضوعات زیرساختاری علم اندیشیدن، یعنی ماده، فضازمان و تحوالت مربوطه   شامل :بخش اول 

ات اولیه، عناصر شیمیائی و ساختارهای تشکیل شده  وجود آمدن ذر  اند چگونگی به شود. از آن جمله می

  های خودسازمان ، سیستم ناپذیرهای ترمودینامیکی، فرایندهای بازگشت از این عناصر، توضیح سیستم 

 تر موضوعات بخش دوم. جان؛ یعنی، الفبای ضروری برای درک عمیق ی بی ه از مادهافتی

کرداری )علم جدیدی که امکان شناخت  ی علم سینرجتیک یا علم هم توضیحاتی در باره  : بخش دوم 

چنین بنای پلی میان این دو  دار و هم جان و جان خودساز در دنیای بیوجود آمدن ساختارهای چگونگی به 

گیری  شکل   مدت طوالنی    یپروسه   تشریح   جان و دار از بی گیری جان ورد(، چگونگی شکل آفراهم می را  

بر دستگاه   ها و جوامع و زبان و ... گیری و تاثیر تشکیل گروه شکل  علم تکامل،نگاه  از  دستگاه ادراک 

 .ادراک

ی  در باره بحث  علمی،های  برای تعیین جایگاه اصلی روش   آن ی گانه های سه بخش منطق و : بخش سوم

   های علمی اندیشیدن. معرفی روش  و  شناسی ی منطق و روش ی صوری، منطق ریاضی، رابطه محاسبه 

 ی علم اندیشیدن: گانه های سه ی هر یک از بخش در باره  کوتاه توضیحاتی 

 : های مادی اندیشیدنی ریشه در باره 

ساختارهای میکروسکپی هستند، ساختارهائی که مدام با  تمامی ساختارهای ماکروسکپی برخاسته از 

ها را ندارند. با  ی آن ی بالواسطه امکان مالحظه ی ما گانه ا حواس پنج اند. ام  یکدیگر در کنش و واکنش 

ابزارهای مدرن مشاهده و ارزیابی کنیم. ما   طور غیرمستقیم با کمکها را به توانیم آن این حال، ما می 

جوئیم. الگوهائی که  ایم بهره میها انس گرفته با آن  و ها عمدتا از الگوهای کالسیکی تجسم آن برای 

ی شمسی برای نمایش ساختار  الگوبرداری از منظومه  ، برای مثال ؛نارسا و شبهه برانگیزند  عموما  

  ها، زبان طبیعی ما نیز از بیان واسطه از ساختارهای واقعی اتم شت بی ها. به دلیل ناتوانی ما در بردااتم 

   .                                                                              ها عاجز است.   های واقعی آن حالت 

    .                                                                                  ـ۴ـ



. در  ای از مابقی اشیاء جهان از اساس باطل است تنیدگی جهان؛ باور به مجزا بودن شئ به دلیل درهم 

هانه یا ناآگاهانه  دهد به بهای نادیده انگاشتن آگاچه خود را به ظاهر مستقل از مابقی نشان میواقع، آن 

های به اصطالح  عبارت دیگر، سیستم آید. به ت می دسای از پیوندهای موجود با اشیای دیگر بمجموعه 

چنین در دنیای کالسیک به طرق مختلف با محیط خود در ارتباط  مستقل از هم در دنیای کوانتومی و هم 

ها با محیط است که اصوال امکان کسب  و یا کنش و واکنش   ت هستند. درست به دلیل وجود همین ارتباطا

ا تابع خواست و  بزرگی یا کوچکی محیط یک سیستم ام  شود. تعیین ها برای ما میسر می اطالع از آن 

زیادی مستقل از سایر   توانیم منظومه شمسی را در شعاع نسبتا  امکانات ما است. برای مثال، ما می 

توانیم حرکت خورشید به دور مرکز کهکشان راه شیری را نیز مستقل  ا آیا می ستارگان تصور کنیم. ام  

دانیم این کهکشان نیز در ارتباط با انبساط جهان در حرکت است؟ بدون  که می  در حالتی هم م، آن انگاری 

 تردید خیر. 

 : های اندیشیدن مفهومیی ریشه در باره 

گیرند. علمی که تشکیل و بقاء این ساختارها را  طور خودتولیدی شکل می ی ساختارهای طبیعی بههمه 

دار، الزم است  جان و جان شود. برای بنای پلی بین دنیای بی کند ’علم سینرجتیک‘ نامیده می بررسی می 

                                                  .                                                           نگاه مختصری به این علم داشته باشیم. 

نیروبخشی معنا  کرداری یا هم توان آن را هم ی یونانی است که به زبان فارسی می واژه  یک سینرجتیک 

گذاری و توسعه  ن هاکن پایه دان آلمانی هرمای دوم قرن بیستم توسط فیزیککرد. سینرجتیک در نیمه 

ی علوم، از جمله  ، چرا که ساختارهای خودساز درهمه ای است رشته داده شد. سینرجتیک یک علم میان 

و اقتصاد،    شناسی ، زمین شناسیپزشکی، جامعه در علم فیزیک، شیمی، بیولوژی، زبان، موسیقی، روان 

طور پنهان و  ی ساختارهای خودساز به ر همه قوانین علم سینرجتیک کم و بیش د  ۱۱پیوندند.به وقوع می 

جان و  ی گوناگون طبیعت، بی اساختاره  آشکار حضور دارند. لذا این علم بیان از نوعی وحدت میان 

های جاری در  ساختارها و نیروهای مؤثر در کنش و واکنش   وجود آمدن این دار، دارد. چگونگی به جان 

برای تایید این    توان از علوم مختلفهای فراوانی را می مثال   ها موضوع اصلی علم سینرجتیک است.آن

گیری لیزر در فیزیک، بلورها در فیزیک و شیمی، تغییر ناگهانی و تناوبی رنگ  مانند شکل   ادعا آورد،

معروف به ساعت شیمیایی در شیمی،   ۱۱انفعاالت ’بلسوف ـ ژابوتینسکی‘ و  از قرمز به آبی در فعل

شناسی،  ها و حیوانات در زیست گیری سلول شناسی، شکلط به زمین در زمین های مربو فرماسیون 

چنین  و هم   در علم اقتصاد   ی شناسی و ساختارهای گوناگون اقتصاد های مختلف در جامعه گیری تمدن شکل

  .  .                                        .دارجان و جان های خودساز، بی ی سیستم همه  ی عملکرد شیوه 

داران، حیوانات و گیاهان، نداشت. لیکن این  انسان تا آغاز قرن نوزدهم هیچ تصور علمی از منشاء جان 

دان انگلیسی، از انگلستان به مناطق  مدت چارلز داروین، طبیعی وضع پس از سفرهای علمی و طوالنی 

ی حیوانات و گیاهان گوناگون  آوری اطالعات بسیار در باره مع دوردست از جمله آمریکای التین و ج

داران مخدلف  آوری شده از جانب داروین شامل ساختارهای جان در همان قرن متحول شد. اطالعات جمع 

آوری شده  اطالعات جمع شد. داروین با بررسی ها برای زنده ماندن میی آن چنین تکاپو و مبارزه و هم 

های  دید که تا آن زمان ناشناخته شده بودند. این نتایج داروین را بر آن داشت تا فرضیه به نتایجی نائل گر

ها در اساس  ارائه دهد. این فرضیه  ی پیدایش انواع گوناگون حیوانات و گیاهان جدیدی در باره  کامال  

  .             مشهورند.یا داروینیسم  ی تکاملی داروینامروز نیز مورد تایید بوده و تحت نام نظریه 

دستگاه ادراک یا دستگاه تصویربرداری ما از جهان مدام در حال تجربه و  کسب اطالعات از محیط،  

هایی از  صورت تصحیح، تکمیل و یا جایگزینی بخش تواند به توسعه، است. توسعه می  ثبت رویدادها و 

تر با  تر سیستم اعصاب، یعنی تطبیق بیش ی تفکر یعنی تنظیم بهتر و بیش نظم پیشین باشد. ارتقاء درجه

  ، پزشکی  ی نوبل فیزیولوژی وی جایزه نده ر جانورشناس و رفتارشناس اتریشی و ب. کنراد لورنتس،  محیط
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 نویسد:         در کتاب ’پشت آیینه‘ در این مورد می 

فعل و انفعاالت با  ی خود را به ی تجربه کرده موفق شویم منشاء جزئی از پدیده تر"هرچه ما بیش 

ت خویش حذف کنیم،  سوبژکتیوی واقعی  ری غیهدهاهای "سوبژکتیو" درونی رجعت دهیم و از مشحالت 

ایم.  تر شدهچه که مستقل از شناخت ما وجود دارد نزدیک در شناخت خودمان یک قدم کوچک به آن 

چه در طمئن هستیم که هر آن هایی تشکیل شده است. ما مت "ابژکتیو" از چنان قدم تصور ما از واقعی  

قابل پژوهش   طرز تنگاتنگ با فعل و انفعاالت عینیِ به  شود ی سوبژکتیو ما منعکس می تجربه 

معنای  است. این به   طرز مرموزی برابرها به ست؛ آری با آن ا  هاآن   آمیخته و مستدل برفیزیولوژیک درهم 

نامیم  چه ما ذهن انسان می علوم طبیعی است. آن عنوان یک موضوع تالش برای بررسی ذهن انسان به 

دار. برای  های قابل فهم موجود جان یک سیستم زنده است و خواهد بود، مستدل و استوار بر قابلیت 

ها و توان عالی شناخت خود  پژوهشگر علوم طبیعی، انسان یک موجود زنده است که خواص، قابلیت 

   ۱۲را مدیون تکامل است."

جان و  ی بی دستیابی به اندیشیدن مفهومی طی راه طوالنی خودسازماندهی در ماده ی شک الزمه بی 

ای بس عظیم در تاریخ تکامل انسان است، نیازمند فهمیدن و  دار بود. اندیشیدن مفهومی، که حادثه جان 

 دهد: اش چنین توضیح می باره در کتاب ذکر شدهمفهوم است. کنراد لورنتس در این 

توسط آن را   ی خود و شئ نگه داشته شدهبار دست نگهدارندهیاکان ما برای اولین "در آن لحظه که ن

عنوان اشیاء دنیای واقعِی برون دریافتند و کنش و واکنش میان آن را مالحظه کردند، درک  زمان به هم 

 ۱۲مفهوم رسید."شته شده به  اد ی شئ نگه ها از خواص عمده داشتن به فهمیدن و دانش آن آنان از جریان نگه 

           : های علمی اندیشیدن ی روش در باره 

های علمی مورد مطالعه قرار  ی روش شناسی و عمده های علمی، منطق، روش در این بخش سیستم 

ـ فارغ از هر نوع تضاد  ۲ـ منطبق با منطق نظری و  ۱خواهیم که:  های علمی می گیرند. ما از سیستم می

.                                                                                                                          درونی باشند.

   .                                                                                  : ریاضی  از علم ساده  ی لمثا

  ۱۲و یا  ۱۱، ۱۰ ی مثال  ن ، یع۴را عددی غیر از عدد  ۲در  ۲رب ض لآیا اشتباه است اگر ما حاص

  صورت معنای محاسبه و در مورد مثال ما،عمل ضرب، چیست؟ و آیا اصوال  مسلما خیر. در این بدانیم؟  

نین را مشخص کرد؟ اگر چنین  اها، قواعد و قوها و محدوده باید، پیش از شروع به محاسبه، داده نمی 

  ۲در  ۲توان حاصل ضرب هایی و تحت چه شرایطی و با کدام قاعده و قانونی می دادهاست پس با چه 

   . .           .                                                            ؟ نوشت  ۱۱ یا  و  ۴به شکل  را مثال  

ها  ی اعتبار آن دههای مطرح شده نیازمند تسلط کافی به علم اعداد و محدوکامل و درست به پرسش  پاسخ 

باید  ، می ۲در    ۲و قواعد قراردادی محاسبه با اعداد است. لذا در مثال ما، یعنی در تعیین حاصل ضرب  

و یا عدد   ۴نظر گرفته شوند تا بدانیم که آیا حاصل ضرب مزبور برای مثال عدد  قواعد قراردادی در

برای مثال بر مبنای اعشاری، مابقی امکانات  است. اما اغلب به خاطر عادت به یک نوع محاسبه،    ۱۱

.  .             است  ۴شود که دو دو تا همواره مساوی با به حساب نیامده و درنتیجه چنان انگاشته می 

ترین این  های شمارش بسیاری قابل تصور است. یکی از معروف در علم اعداد، دستگاه یا سیستم 

ه است. دستگاه دیگر  ری است که شامل ارقام صفر تا نُ های شمارش سیستم ده دهی یا اعشادستگاه

ی عملکرد  شود. شیوه دستگاه دو دوئی و یا "باینری" است که تنها از دو عدد صفر و یک تشکیل می 

ی کار  چنین نحوه ها و هم های فیزیکی و شیمیائی آن داران، کنش و واکنش ای در جان های پایه پروسه 

ئی، یعنی به شکل آری یا نه، بنا شده  ها بر مبنای دستگاه دو دو نند رایانه های الکتریکی ما اغلب دستگاه 
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. انتخاب  بر دیگری برتری ندارد  های شمارش اعداد یک از دستگاه است. از نظر ریاضی محض، هیچ 

نوشتاری اعداد در این دستگاه، و نیز دستگاه  ویژه به خاطر شکل کوتاه دستگاه اعشاری، از جمله و به 

های الکتریکی در شکل "اتصال  داران و دستگاه ای در جان های پایه دو دوئی به دلیل نوع کنش و واکنش 

  .                            هم و صرفا به دالیل عملی و نه الزاما نظری.ترند؛ آن و قطع برق" مرسوم 

.                                                                                     فیزیک:  از علم  ساده یمثال

آید. آیا این بیان بدون قید وشرط  گراد به جوش می ی سانتی درجه  د شود که آب در دمای صگفته می 

باید قواعد  اعداد، می چون در مثال دستگاه شمارش  جا نیز، هم صحت دارد؟ مسلما خیر. زیرا که در این 

با تغییر   ی معینی هستند.ها در محدوده و قوانین مربوطه را در نظر داشت که در نهایت متکی به داده

تر و یا باالتر از دمای صد درجه به جوش  توان آب را در پائین ها، برای مثال تغییر فشار هوا، می داده

ن، یعنی  کامال معی   گراد تنها در فشار هوایتی ی سانآورد. ادعای جوش آوردن آب در دمای صد درجه

توان آب را  عنوان مثال، می ه در هر فشار  دیگری. به ناتمسفر، صحت دارد و  ۱٫۰۳۳در فشار هوای 

     به جوش آورد. نیز گراد ی ی سانتدرجه ۷در فشار هوای یک دهم اتمسفر در دمای کمتر از 

     : سخن پایانی

جان، در طول تکامل ماده و  ی بی یافته از ماده مان، ساختارهای خودسازمان ادراک ها، دستگاه ما انسان 

و موتاسیون به دستگاه   های سینرجتیکی و آنتروپی و متابولیسمدر ارتباط تنگاتنگ با کنش و واکنش 

تر  های کم نه تنها سیستم   یمایم که قابلیت آن دارتصویربردار مشروط آسائی بدل شده  سنجش و تمیزدهی،  

ها را با  ی عملکرد آن پیچیده، مانند سیستم اعصاب، و شیوه های پیچیده و مادون بلکه حتی سیستم 

  ،تنیدهدرهم  عنوان بخشی از جهانبه  ،مدعی شویم کهبی آن های علمی مورد بررسی قرار دهیم. روش 

زمان آن رسیده است   اکنون ، با توضیحات ارایه شده،اما به نظرمکنیم.  "معیار مطلق"تعیین  توانیم می

علمی منسجم به  ی  حیطه ی اندیشیدن در  و پدیده  ادرک  دستگاه   ی کار علمی شیوه   به بررسی و تشریح   که
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