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پیشگفتار

کــردم.  ح  اول بــار ایــن درس را در شــورای دانشــکدٔه فیزیــک خودمــان در شــریف مطــر
کــه خــودم را بــرای  چــون اســتقبالی ندیــدم از پیگیــری آن منصــرف شــدم. در دورانــی 
ــد  ــش آم ــی پی ــردم فرصت ک ــور  ــان مأم کاش ــگاه  ــه دانش ــگاه« ب ــول در دانش ع »تح ــو موض
ایــن درس در آن دانشــگاه ارائــه بشــود.  بــار اول در ســال ۱۳۹4 و بــار دیگــر در ســال 
کاشــان در دانشــکدٔه فیزیــک تدریــس شــد. بــار اول از  ۱۳۹5 ایــن درس در دانشــگاه 
دانشــجویان خواســته بــودم بــه عنــوان بخشــی از امتحــان مقالــه ای در یــک مــورد 
گرفتــم  مرتبــط بــا درس بنویســند. ایــن تجربــه چنــدان موفــق نبــود. بــار دوم تصمیــم 
کــدام یــک درس  ع هــای متفرقــه از دانشــجویان بخواهــم هــر  ــه جــای تعییــن موضو ب
کالس  کالس و نیــز فایــل صوتــی ســال قبــل از آن و حضــور در  را از روی اســالیدهای 
ــه  ک ــد  ــده می ش ــوح دی ــه وض ــود. ب ــق نب ــدان موف ــم چن ــه ه ــن تجرب ــند. ای درس بنویس
کنونــی مــا  کــه در فرهنــگ  دانشــجویان مــا بــا منطــق نوشــتار آشــنا نیســتند؛ مشــکلی 
بســیار چشــم گیر اســت. چــون ایــن مشــکل را عمیــق می دیــدم اصــرار بــر ایــن پیشــنهاد 
کــردم و توجهــم بیشــتر بــه ایــن معطــوف شــد که دانشــجویان با ســاختار نوشــتار و منطق 
کــه بــرای تصحیــح نوشــته های دانشــجویان  نوشــتار آشــنا بشــوند. تقریبــًا تمــام وقتــی 
ــوا  ــه محتــوای آن. نمونه هایــی از محت ــود و ن صــرف شــد پیرامــون تصحیــح ســاختار ب
کثــر مورد هــا فقــط درآمــد درس  کــه در ا را در بعضــی مورد هــا فرصــت شــد اصــالح بکنــم 
و شــاید یــک بخــش بیشــتر نبــود. در نیمســال دوم ۱۳۹۶ همیــن درس را ســرانجام در 
دانشــگاه شــریف دادم. ایــن بــار از دانشــجویان خواســتم بــه عنــوان بخشــی از امتحــان 
کــه  ع امتحــان  ح بکننــد. ایــن نــو بــرای هــر درس از ایــن مجموعــه چنــد ســوال طــر
ح بکنــد و نــه اســتاد تجربــٔه بســیار مفیــدی بــود بــه خصــوص بــرای  دانشــجو ســوال طــر
ع  کتاب هــای مرتبــط بــه موضــو کمتــر تجربــه و عــادت بــه خوانــدن  کــه  دانشــجویان مــا 

چنیــن درســی را دارنــد. 

کاشــان، و نیــز دانشــجویان دانشــگاه شــریف  از همــٔه دانشــجویان درس در دانشــگاه 
کردنــد و هــم باعــث شــد  کمــک  ح ســوال های خــود هــم بــه بخــش پرســش ها  کــه بــا طــر
کاشــان تکمیــل بکنــم صمیمانــه  متــن درس هــا را بــر مبنــای نوشــته های دانشــجویان 

ــم.  ــکر می کن تش
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کــه ارتبــاط مســتقیم بــا  گرچــه شــاید آنهــا  منابــع نوشــتاری در ایــن زمینــه فــراوان اســت 
ــا  ــه ی ک ــی را  ــی از منابع ــا بعض ــن ج ــند. در ای ــر باش کمت ــند  ــته باش ــا داش ع درس ه ــو موض
ــم،  ــر می کن ــته اند ذک ــن داش ــر م ــتقیم ب ــر مس ــا تاثی ــد ی ع دارن ــو ــا موض ــتقیم ب ــاط مس ارتب
پوآنــگاره  نوشــته های  قطــع  طــور  بــه  نکنــم.  تاییــد  را  مولفــی  نوشــته های  گرچــه 
کــه  بیشــترین ســهم را در شــکل گیری نظــر مــن داشــته اســت. بســیاری منابعــی را هــم 
کتــاب ســندرم دورٔه نقــل آمــده اســت می شــود  کتــاب معمــاری علــم در ایــران و نیــز در  در 

کــرد. ــع ایــن درس تلقــی  جــزو مناب
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یک  چرا این درس؟

1-1 درآمد

گذشــته تغییــری چشــمگیر در تمــدن و رفتارهــای  تحــوالت فکــری بشــر در ۳00 ســال 
گذاشــته اســت. در ایــن میــان فیزیــک و علــوم فیزیکــی نقشــی بی بدیــل در  مدنــی مــا 
ایــن میــان داشــته اســت. وجــه تمایــز ایــن علــوم در عصــر جدیــد بــا پیــش از آن چیســت؟ 
کــه چنیــن تحوالتــی را در پیــش  ع تفکــر بشــر افتــاده اســت  چــه اتفــاق بنیــادی در نــو
ــم نیســت بلکــه از جنــس درک  ــخ عل ــه ســئوال ها از جنــس تاری گون داشــته اســت؟ ایــن 
کمتــر بــه آن توجــه داریــم. بــه نظــر  کــه مــا در خــود علــوم فیزیکــی  تحــول فکــری اســت 
کــه  می رســد انســان توانســته اســت در چنــد قــرن اخیــر بــه ابــزاری بــرای تفکــر دســت یابــد 
کــه وضعیــت فرهنگــی انســان ها هــم در ایــن  پیشــینیان مــا نداشــته اند. طبیعــی اســت 
تکامــل نقــش داشــته و هــم از آن نقــش پذیرفتــه اســت. پــس صحبــت در مــورد شــناخت 

ع تفکــر بشــر هــدف مــن اســت. گسســت در نــو عنصر هــای ایــن تکامــل یــا 

خ  کــه در آن ایــن تحــوالت علمــی ر کامــاًل بــا غــرب  ســابقٔه علمــی و فرهنگــی مــا ایرانیــان 
کــه  فرهنگــی  داده، متفــاوت اســت. ایــن فراینــد طوالنــی مــدت در اروپــا باعــث شــده 
ع تفکــر در علــم نویــن. ایــران امــا بــه دالیــل تاریخــی از ایــن  شــکل بگیــرد مبتنــی بــر نــو
کوتــاه آشــنایی بــا علــم مــدرن هنــوز فرصــت  تحــوالت بــه دور بــوده اســت و در دوران 
عمــق بخشــیدن بــه درک جدیــد و ســازگاری فرهنگــی بــرای مــا دســت نــداده اســت. بــه 
ــه ایــن تفاوت هــا  ــوم فیزیکــی بــدون توجــه ب همیــن دلیــل آمــوزش مــا در رشــته های عل
نمی توانــد مــا را بــه درک الزم از مدرنیــت و روش هــای توســعه و جایــگاه منطقــی علــم 
کــه توســعه یافتگی مــا در دوران طالیــی اســالم و عصــر  در جامعــه برســاند؛ بــه ویــژه 
روشــنگری اســالمی در قــرن چهــارم و پنجــم هجــری مانعــی روانــی بــرای درک ایــن عقــب 

ــران ۱4۲۷(. ــز ای ــطی و نی ــرون وس ــلمانان در ق ــاب مس کت ــت )رک.  ــی اس ماندگ

گاری در فکر ما 1-2 مصداق های ناساز

 بــرای درک بهتــر ناســازگاری مبانــی فکــری علــوم فیزیکــی بــا فرهنــگ غالــب مــا ایرانیــان، 
حتــی میــان دانشــگاهیان ایــن رشــته، چنــد نمونــه ذکــر می کنــم. 
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ارقام با معنی در فیزیک	 
ع  موضــو  ۱ فیزیــک  درس  اول  هفته هــای  همــان  در  فیزیــک  رشــتٔه  در  مــا 
ح می کنیــم. امــا در همــان درس بــه دانشــجویان بــا  ارقــام بــا معنــی را مطــر
ــاع  ــه رســالٔه دانشــجوی دکتــری در دف دو رقــم اعشــار نمــره می دهیــم. چــرا؟ ب
کــه بســیار بی معنــی اســت؟ چــرا؟ چگونــه ایــن رفتــار  نمــرٔه ۱۸.۹۹ می دهیــم 

کــرد؟ متناقــض را می شــود توجیــه 

کشور	  بودجه های پژوهشی 
کشــور مــا نزدیــک بــه ســال برنامه ریــزی اقتصــادی و شــش برنامــٔه پنــج  چــرا 
ســاله بــرای افزایــش بودجه هــای تحقیقاتــی هنــوز بــه هــدف برنامــٔه اول پنــج 
ســاله نرســیده اســت؟ چــرا؟ ایــن »بی-برنامه ریــزی« را در ایــران چطــور بایــد 

کــرد؟ درک 

انتحال و رواج آن	 
ــه فروشــی  ــان نامه هــا و مقال ــواع پای ــران، فــروش ان ع انتحــال در ای چــرا موضــو
و عــدد ســازی در نوشــتارهای علمــی، ایــن قــدر رایــج اســت و قبیــح بــه نظــر 

نمی رســد؟ 

از  انحــراف  بیانگــر  کــه  کــرد  اضافــه  مصداق هــا  ایــن  بــه  می تــوان  بســیار  مثال هــای 
در  تناقض هــا  ایــن  نگــران  کســی  امــا  می شــود  کیــد  تأ آن  بــر  کــه  اســت  معیارهایــی 

نیســت.  اجرایــی  پیامدهــای 

1-3 سندرم دورٔه نقل

کنونــی از تحــوالت تاریخــی ایــران بــا  کــه مــن بــرای دورٔه  دورٔه نقــل اصطالحــی اســت 
کــه در  کنیــم  کار می بــرم. بــه ایــن توجــه  توجــه بــه وضعیــت علــم نویــن در ایــران بــه 
گذشــته بــا پیشــرفت های تمدنــی مــدرن آشــنا شــدیم، دو انقــالب مشــروطه و  ۲00 ســال 
کرده ایــم،  کــم و بیــش بــر پــا  گذاشــته ایم، نهاد هــای مدنــی مــدرن را  اســالمی را پشت ســر 
ــی  ــم. مبان ــه درســتی آن را درک نکرده ای ــد ب ــم و الب ــار نیامده ای کن ــا مدرنیــت  ــوز ب ــا هن ام
ــد  ــه بای ــن نکت ــه ای ــدرن دارد. ب ــر م ــی تفک ــادی در مبان ــهم زی ــی س ــوم فیزیک ــر در عل تفک
ــد آن  ــیم نق ــیده باش ــی نرس ــر مبنای ع تفک ــو ــن ن ــه درک ای ــا ب ــه ت ک ــیم  ــته باش ــه داش توج
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بی معنــی اســت. هــدف از ایــن درس شــناخت مبانــی 
ایــن تفکــر نویــن اســت. پــس از ایــن درک خواهیــم 
و  اســت  ممکــن  چگونــه  تفکــر   ایــن  نقــد  کــه  دیــد 
کنونــی چیســت؟ تــا  فراینــد آن در دنیــای پــر تحــول 
بــه ایــن درک نرســیده باشــیم هنــوز در یــک دوران 
ایــن  در  کنــون  ا مدرنیــت.  بــه  گــذار  هســتیم،  گــذار 
کار مــا در علــم و آمــوزش  کــه  گــذار خواهیــم دیــد  دورٔه 
کــه در جهــان صنعتــی  ــر نقــل دانشــی  مبتنــی اســت ب
بــه دســت  در انتهــای یــک فراینــد پیچیــدٔه علمــی 

آمــده اســت. مفهــوم دورٔه نقــل بیــان ایــن وضعیــت اســت در ســپهر علــم ایــران. 

ح شــده و پــس از آن بــه جامعــه شناســی  کــه ابتــدا در پزشــکی مطــر ســندرم مفهومــی اســت 
کــه یــک علــت  هــم وارد شــده اســت. منظــور از آن مجموعــه ای اســت از نا بهنجاری هــا 
مشــخص نــدارد و از ایــن جهــت از بیمــاری متمایــز می شــود. منظــور مــن از ســندرم دورٔه 
کــه در ایــن دورٔه  نقــل مجموعــٔه نابهنجاری هــای اجتماعــی در ســپهر علــم ایــران اســت 
گــذار بــه مدرنیــت بــه وجــود آمــده و بایــد در ایــن چارچــوب بــه آن نگریســت. پــس بافتــار 
ایــن نابهنجاری هــا همــان دورٔه تاریخــی ایــران مــا اســت و نبایــد ایــن نابهنجاری هــا را 
کــرد. واقــف شــدن بــه ایــن  ــا تفســیر  کشــور صنعتــی دیــد و توجیــه ی مثــاًل در بافتــار یــک 
واقعیــت تاریخــی راه هــای روشــن و البتــه نا مســتقیمی بــرای رفــع ایــن نابهنجاری هــا بــه 

مــا نشــان خواهــد داد.  

1-4 آموزش و تفکر

بــرای برنامه ریــزی آینــدٔه  شــناخت علــم در ایــران، و شــناخت موقعیــت تاریخــی مــا 
کشــور، بــدون شــناخت تمایــز آمــوزش علــم مــدرن و مبانــی تفکــر در علــم مــدرن ممکــن 
ایــن تمایــز بی توجهیــم. شــاید علــت آن  بــه  ایــران  آمــوزش علــوم در  نیســت. مــا در 
کــه مثــاًل در آمــوزش  کشــورهای صنعتــی باشــد. بــه ایــن معنــی  گرته بــرداری از آمــوزش در 
کــه از دیــد مــا بــرای فیزیــک مهــم اســت و در دانشــگاه های معتبــر  فیزیــک بــه درس هایــی 
کتفــا می کنیــم.  دنیــا تدریــس می شــود توجــه می کنیــم و صرفــًا بــه آمــوزش آن درس هــا ا
کشــورها بســیار متفــاوت  غافــل از اینکــه فضــای دانشــگاهی و فضــای فرهنگــی ایــن 
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ع در  ــه روش هــای مختلــف و از راه هــای بســیار متنــو کشــورها ب ــان در ایــن  اســت. جوان
معــرض تراوش هــای فرهنگــی قــرار می گیرنــد متناســب بــا چالش هــای ذهنــی موجــود در 
کشــور ها بــه علــوم  کــه در خــود آمــوزش دانشــگاهی در ایــن  جامعــه. ایــن در حالــی اســت 
انســانی و هنــر توجــه ویــژه می شــود و در بســیاری مورد هــا دانشــجو حتــی موظــف اســت 
گرفتــن درس هایــی در ورای فیزیــک یــا علــوم. از ایــن جهــت داشــتن درســی در ایــن  بــه 
کــه بــه علــوم انســانی و  مــورد در ایــران بســیار واجب تــر اســت و اولی تــر تــا در جامعــه ای 
کــه دانشــگاِه  بــه مبانــی تفکــر توجــه مســتمر می شــود. عــالوه بــر ایــن بایــد توجــه داشــت 
کــه از راه هــای مختلــف  نوعــی همــگام بــا آمــوزش درگیــر حــل مســئله های مختلفــی اســت 
آنهــا  درگیر هــا  دانشــگاهی  پژوهشــگران  و  دانشــگران  و  می شــود  ح  مطــر دانشــگاه  در 
می شــوند. ایــن درگیــری پژوهشــی تأثیــر بســیار عمیقــی بــر آمــوزش می گــذارد، چــه صریــح 
کامــل در ایــران تعطیــل  و چــه ضمنــی؛ ایــن وجــه آمــوزش مبتنــی بــر پژوهــش بــه طــور 
ــا را در بهتریــن شــرایط هیچــگاه از حــد یــک  ــه دانشــگاه های م ک اســت و همیــن اســت 

آموزشــگاه عالــی )کالــج( بــه ســطح مطلــوب یــک دانشــگاه بــر نکشــیده اســت.

بــه  اســت  شــده  فروکاهیــده  بیــش  و  کــم  متأســفانه  مــا  کشــور  در  فرهنگــی  آمــوزش 
کــم و بیــش بــه رنــگ آموزه هــای  آموزش هــای اعتقــادی. در ایــن میــان حتــی تاریــخ هــم 
کــه آن دســته از رویدادهــای تاریخــی ارزش  اعتقــادی درآمــده اســت؛ بــه ایــن معنــی 
ــل  ــده نس ــث ش ــن باع ــد. ای ــته باش ــادی داش ــٔه اعتق ــه جنب ک ــت  ــرده اس ک ــدا  ــی پی آموزش
جدیــد مــا بی تاریــخ بــار بیایــد و ارزش را یــا در فنــاوری ببینــد، یــا اقتصــاد آن هــم اقتصــاد 
ــه  ــه ب ــر آنچ ــر و ه ــان تفک ــن می ــادی؛ در ای ــای اعتق ــا ارزش ه ــارت، ی ــه تج ــده ب فروکاهی
ــا اعتقــادی  ــا در چارچــوب ارزش هــای مــادی ی ــا فرامــوش می شــود ی آن مرتبــط اســت ی
گونــه اســت مفهــوم حقیقــت در عــرف آموزشــی مــا: حقیقــت  متصلــب می شــود. همیــن 
کــه واقعیت هــای  ــا ارزش اعتقــادی. بدیهــی اســت  فروکاهیــده شــده بــه واقعیت هــای ب

ارزشــی دور از حقیقت انــد.

کنــون در ایــران ســالی  کنــم. هــم ا گزاره هــا را مایلــم بــه عــدد و رقــم تبدیــل  برخــی از ایــن 
کتــاب چــاپ می شــود. دســت کم ۲0.000 از ایــن عنوان هــا  حــدود هفتــاد هــزار عنــوان 
کــه دانــش آموختــگان  بــرای جمــع دانشــگاهی قابــل خواندن انــد. انتظــار ایــن اســت 
کتاب هــا را بخواننــد. امــا بــه طــور قطــع مــی تــوان  دانشــگاهی ســالی یــک درصــد از ایــن 
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کــه حتــی ســالی یــک در هــزار هــم خوانــده نمی شــود. مــن از ایــن صحبــت نکــردم  گفــت 
کتــاب دســت کم بــه زبــان انگلیســی در دنیــا چــاپ می شــود و چنــد عنوان  کــه چنــد عنــوان 
کتــاب بــه زبــان اصلــی توســط مــا خوانــده می شــود. همیــن انتظــار، یعنــی خوانــدن و آشــنا 
کتــاب در ســال توســط دانــش آموختــه ای در انگلیــس یــا امریــکا یــا  شــدن بــا ۲00 عنــوان 
ژاپــن امــری عــادی اســت. همیــن عــدد و رقــم بــه خوبــی نشــان می دهــد تــا چــه انــدازه 
کــه دانــش آمــوز  کنیــد  آمــوزش مــا در ایــران متصلــب و ســوگیرانه اســت. بــه ایــن توجــه 
ــرای تســت های مختلــف می خــرد  کمــک آموزشــی ب کتــاب  مدرســه ای مــا شــاید صد هــا 
کتــاب غیر درســی در ســال می خوانــد. مقایســٔه ایــن  کار می بــرد امــا بــه نــدرت یــک  و بــه 

کشــورهای صنعتــی بســیار نا امیدکننــده اســت. مــورد بــا دانــش آمــوزان 

ل بویه و دوران اخیر: هشتصد سال فاصله 1-5 تفاوت میان دوران آ

بــرای شــناخت بهتــر شــرایط کنونــی تفکــر در ایــران الزم اســت تحــوالت فکــری را در ایــران 
کلیشــه هایی ماننــد اینکــه  کنیــم.  گذشــته بررســی  کشــورهای اســالمی در قرن هــای  و در 
»مســلمانان ســرآمد علــم دنیــا بوده انــد«، یــا اینکــه »مــا ایرانیــان نقــش عمــده ای در 
کمکــی بــه شــناخت تحــوالت تاریخــی  علــم دورٔه اســالمی یــا در علــم مــدرن داشــته ایم« 
یــا مشــکالت مــا در درک توســعه نمی کنــد. برداشــت مــن از تحــوالت فکــری در دوران 
ــه آن  ــن درس ب ــای ای ــای ج ــد؛ در ج ــران ۱4۲۷ ببینی ــاب ای کت ــد در  ــالمی را می توانی اس
کــه دوران آل  گفتــه شــود  خواهــم پرداخــت. امــا همیــن قــدر خــوب اســت همیــن جــا 
کشــورهای اســالمی بی نظیــر  بویــه از حیــث آزاد اندیشــی و حمایــت از فکــر در ایــران و در 
اســت.۱ بــا ظهــور  ســلجوقیان در ســال 45۶ هجــری و وزارت خواجــه نظــام الملــک، 
الصریــح«  »الکفــر  را  ســینا  ابــن  نوشــته های  کــه  آلــودی  تعصــب  افــکار  برکشــیدن  و 
کــه در فراهــم آوردن امکانــات علمــی از  می خوانــد، آزاد اندیشــی و حضــور دربارهایــی 
یکدیگــر ســبقت می گرفتنــد بــه قعــر تاریــخ ســپرده شــد و انحطــاط جوامــع اســالمی شــروع 
کــه تــا چنــد قــرن  شــد. درخشــش دوران خردگرایــی و آزاد اندیشــی اســالمی بــه حــدی بــود 
کتــاب مســلمانان در قــرون وســطی بــه روشــنی ایــن درخشــش  آثــار آن هنــوز هویــدا بــود. 
کتــاب تصویــر بســیار  ــا مســتندات بی بدیــل تاریخــی نشــان می دهــد. خوانــدن ایــن  را ب

کرمــر، احیــای فرهنگــی در عهــد آل بویــه، انســان گرایی در عصــر  ۱  جوئــل ل. 
.۱۳۷5 تهــران،  دانشــگاهی،  نشــر  مرکــز  اســالمی،  رنســانی 
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گذشــته و در قــرون وســطای اروپــا را نشــان  گویایــی از وضعیــت خــود مــا در قرن هــای 
می دهــد. در همیــن دوران افــول هنــوز شــاهد جرقه هایــی ماننــد رصدخانــٔه مراغــه و 
کافــی اســت بــه تصویــر »رصــد بســتن خواجــه نصیــر  اهمیــت بین المللــی آن هســتیم. امــا 
الدیــن طوســی« نگاهــی بیندازیــم و آن را مثــاًل بــا تصویــر رصدخانه هــای دو قلوی ِکک در 
کنیــم تــا تفــاوت هفتصــد ســال رکــود اجتماعــی جلــوی چشــم مــا متصــور  هاوایــی مقایســه 
شــود. در زمینــٔه چگونگــی شــروع خردگرایــی در غــرب و بــرون رفــت از قــرون وســطا 
کتاب هــا نوشــته شــده اســت. نقــل قــول زیــر از آدالرد باثــی متوفــی بــه ســال ۱۱5۲/54۸، 
کمتــر از نیــم قــرن بعــد از غزالــی، بســیار آموزنــده اســت. یعنــی هــم عصــر بــا ســلجوقیان و 

عصــر  و  بویــه  آل  دوران  اســالمی  خردگرایــی  تأثیــر  وضــوح  بــه  قــول  نقــل  ایــن  در 
می شــود:  دیــده  روز  مســیحیت  فکــری  تحجــر  مقابــل  در  پیشاســلجوقی 

کــه عقــل را راهنمــای  »مــن از اســتادان عربــم )اســتادان مســلمانم( آموختــه ام 
کــه مثــل یــک اســیر، زنجیــر  خــود قــرار دهــم، حــال آنکــه شــما بدیــن خرســندید 

گــردن داشــته باشــید.«                      یــک مرجــع اخالقــی را بــه 

1-6  انحطاط و خردگرایی

یادگیــری فیزیــک بــه معنــی خردگرایــی 
کــه در  نیســت. آمــوزش در جامعــه ای 
از  جداناپذیــر  بخشــی  خردگرایــی  آن 
فرهنــگ عمــوم اســت یــک جــور اســت 
هنــوز  کــه  مــا  ماننــد  جامعــه ای  در  و 
متصلــب  فرهنــگ  و  اســت  گذشــته گرا 
ــا خردگرایی اســالمی  پساســلجوقی و پس
در  دیگــر.  جــور  اســت  کــم  حا آن  در 
اخیــر  دوران  تحــوالت  در  و  هیاهــو 
انقــالب،  از  پــس  و  پیــش  خودمــان، 
کافــی نیافته ایــم دوران  هنــوز فرصــت 
از  کنیــم.  تحلیــل  را  خــود  اســالمی 

9 
 

هجری و  456با ظهور  سلجوقیان در سال  1.نظیر استآل بویه از حیث آزاد اندیشی و حمایت از فکر در ایران و در کشورهای اسالمی بی
خواند، آزاد اندیشی و حضور می «الکفر الصریح»های ابن سینا را وزارت خواجه نظام الملک، و برکشیدن افکار تعصب آلودی که نوشته

گرفتند به قعر تاریخ سپرده شد و انحطاط جوامع اسالمی شروع شد. دربارهایی که در فراهم آوردن امکانات علمی از یکدیگر سبقت می
به  ن وسطیمسلمانان در قرو رن آثار آن هنوز هویدا بود. کتابدرخشش دوران خردگرایی و آزاد اندیشی اسالمی به حدی بود که تا چند ق

های دهد. خواندن این کتاب تصویر بسیار گویایی از وضعیت خود ما در قرنبدیل تاریخی نشان میروشنی این درخشش را با مستندات بی
المللی آن مراغه و اهمیت بینة هایی مانند رصدخاندهد. در همین دوران افول هنوز شاهد جرقهگذشته و در قرون وسطای اروپا را نشان می

های دو قلوی کِک با تصویر رصدخانه نگاهی بیندازیم و آن را مثالً «رصد بستن خواجه نصیر الدین طوسی»ستیم. اما کافی است به تصویر ه
چگونگی شروع خردگرایی در غرب و برون ة متصور شود. در زمین جلوی چشم ما تفاوت هفتصد سال رکود اجتماعی در هاوایی مقایسه کنیم تا

، یعنی هم عصر با سلجوقیان و کمتر از 548/1152. نقل قول زیر از آدالرد باثی متوفی به سال است ها نوشته شدهوسطا کتابرفت از قرون 
ثیر خردگرایی اسالمی دوران آل بویه و عصر پیشاسلجوقی در مقابل أنیم قرن بعد از غزالی، بسیار آموزنده است. در این نقل قول به وضوح ت

 شود: وز دیده میحیت ریتحجر فکری مس

خرسندید که مثل یک اسیر، زنجیر  ام که عقل را راهنمای خود قرار دهم، حال آنکه شما بدینمن از استادان عربم )استادان مسلمانم( آموخته»
                      «یک مرجع اخالقی را به گردن داشته باشید.

            

                                                           
 .5137، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، احیای فرهنگی در عهد آل بویه، انسان گرایی در عصر رنسانی اسالمی جوئل ل. کرمر، 1
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کــه بــا ســلجوقیان و امپراتــوری بســیار  گاهــی دوران انحطــاط خودمــان را  همیــن رو، 
از  بخشــی  رســید،  قاجــار  دوران  در  تمدنــی  حضیــض  بــه  و  شــد،  شــروع  آنهــا  وســیع 
کــه دوران طالیــی اســالمی  افتخــارات دوران اســالمی می دانیــم و فرامــوش می کنیــم 
گرفتــن ســلجوقیان پایــان یافــت و نــه اینکــه شــروع شــد. بی توجهــی بــه ایــن  مــا بــا اوج 
رویداد هــای تاریخــی مانعــی روحــی و روانــی جــدی در درک عمیــق خــرد نویــن در مــا 
کــرده اســت. رشــد علمــی و توســعٔه مــا بــدون درک  مســلمانان بــه ویــژه ایرانیــان ایجــاد 
از ایــن قاعــده  ع خــرد و ابعــاد آن امکان پذیــر نیســت. آمــوزش فیزیــک هــم  نــو ایــن 
کتــاب و در بهتریــن  مســتثنی نیســت. مــا معمــواًل آمــوزش فیزیــک را متــرادف بــا خوانــدن 
شــرایط حــل مســئله می دانیــم. در ایــن میــان متوجــه نمی شــویم فراینــد علــم مــدرن 
کجــا اســت.  چگونــه بــه مفاهیــم جدیــد می رســد و نقــش ایــن مفاهیــم در توســعٔه علــم 
کــه در فرهنــگ دیگــر و بــا  آمــوزش مــا در بهتریــن شــرایط آموزانــدن مفاهیمــی اســت 
کــه ایــن ابــداع مهم تریــن بخــش فراینــد علــم  شــرایط خردگرایــی دیگــر ابــداع شــده اســت 
کــه نســل بعــدی  گونــه ای اســت  ع و روش آمــوزش مــا بــه  اســت و مــا از آن بی خبریــم و نــو
کتــاب هــای خــودم بــا عنــوان هــای ایــران ۱4۲۷،  را هــم از آن بی خبــر نــگاه مــی دارد. در 
معمــاری علــم در ایــران، و نیــز ســندرم دورهء نقــل بــه تفصیــل بــه ایــن دوره هــا پرداختــه 

ام.

1-7 یادگیری و درک

تــوام  خــوب  یادگرفتــن  بــا  خــوب  آمــوزش  ســطوح،  تمــام  در  مــا،  آموزشــگاه های  در 
کــردن نوشــته ها، از جملــه  گرفتــن هــم متــرادف اســت بــا حفــظ  تلقــی می شــود. یــاد 
کلمه هــای صلــب از  کاربــرد آنهــا. مفهوم هــا  کــردن صــورت مفهــوم هــا و شــاید  حفــظ 
کــه دانســتن آنهــا عیــن باعلــم بــودن تلقــی می شــود. ایــن  پیــش داده ای تلقــی می شــود 
ع تفکــر رایــج در نظامیه هــا و مدرســه های پســا-نظامیه ای  امــری اســت ناشــی از نــو
ع  نــو ایــن  اســت.  شــده  منتقــل  نیــز  مــا  دانشــگاه ها ی  و  نویــن  بــه مدرســه های  کــه 
بــه  هــم  بایــد  درک  بــرای  نمی شــود.  علمــی  ع هــای  موضو درک  بــه  منجــر  یادگیــری 
کــه معمــواًل در ســطح بنیــادی  کــرد  فراینــد مفهوم ســازی و ارتبــاط آنهــا در مدل هــا توجــه 
ــرد  ک ــه  ــف توج ــی مختل ــرایط طبیع ــم در ش ــرد مفاهی کارب ــه  ــم ب ــد، ه ــاق می افت ــم اتف عل
ــِی  کاربســت تجرب کاربــردی در عــرف جهــان صنعتــی می نامنــد؛ آمــوزش  کــه آن را علــم 
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کــه در عــرف جهانــی بــه آن توســعۀ تجربــی )علــم(  کاربــردی،  هــر دو علــم بنیــادی و 
کارورزی اســت و آموزش هــای حرفــه ای آن را بــه عهــده  می گوینــد، معمــواًل در ســطح 
کاربــردی  ع دانــش را متأســفانه در ایــران آمــوزش علــم  دارنــد و نــه دانشــگاه ها؛ ایــن نــو
کــه بــا مفاهیــم جهــان صنعتــی در تعــارض اســت و تفاهــم بین المللــی را بــرای  می نامنــد 
ع آمــوزش صلــب مفهوم هــا و مدل هــای از پیــش داده  کــرده اســت. ایــن نــو مــا مشــکل 
شــده، بی توجــه بــه فرایند هــای آفریننــدٔه آنهــا، مطلــوب روش آمــوزش نظامیــه ای اســت 
کــه  و مانــع رشــد خالقیــت؛ همیــن روش هــای آموزشــی در آموزشــگاه های عالــی مــا اســت 
نیــاز تبدیــل آنهــا را بــه دانشــگاه بی رمــق می کنــد و نیــاز بــه درک را ســرکوفت می زنــد.

1-۸ منابع

حائــری، عبــد الهــادی، نخســتین رویارویی هــای اندیشــه گران ایــران بــا دو . ۱
رویــۀ تمــدن بــورژووازی غــرب، موسســه انتشــارات امیرکبیــر، تهــران، ۱۳۷۲. 
کتــاب مرحــوم حائــری را در زمینــۀ تحلیــل رفتــار خودمــان در مواجهــه بــا  ایــن 
کــه ایــن را می نویســم بی بدیــل  دنیــای مــدرن تــا زمــان انتشــارش و نیــز تــا االن 
ع بســیار ســفارش  ایــن موضــو بــه  بــه عالقه منــدان  را  دیــده ام. خوانــدن آن 

می کنــم. 

خاطــرات محمــد علــی فروغــی، بــه همــراه یادداشــت هــای روزانــه از ســال هــای . ۲
کوشــش محمــد افشــین وفایــی و پژمــان فیروزبخــش،  ۱۲۹۳ تــا ۱۳۲0، بــه 

ــخن، ۱۳۹۶. ــارات س ــران، انتش ته
ــرا . ۳ ــٔه زه ــده، ترجم ــر آین ــخ مختص ــه: تاری گون ــان خدا ــوح، انس ــووال ن ــراری، ی ه

ــا همــکاری نشــر آســیم، تهــران، ۱۳۹۷؛ ــو ب ــی، فرهنــگ نشــر ن عال

1-۹ پرسش های درس اول

ــد و فــروش . ۱ ــران خری تخمیــن بزنیــد چنــد رســالٔه ارشــد و دکتــری در ســال در ای
می شــود؟ 

صنــدوق الحمقــا  بــه ایــن نوشــته از فروغــی در صفحــه ۷0 خاطــرات توجــه . ۲
کنیــد: »در اوایــل امــر صاحبــان لقــب شــاید ۱0 نفــر نبودنــد، اواخــر بــه هزارهــا 
کــه  اســت  معــروف  و  لقــب می دادنــد  تعــارف  ازای  در  کــه  آنجــا  تــا  رســیدند 
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صنــدوق  در  می کــرد  تحصیــل  راه  ایــن  از  کــه  را  وجوهــی  شــاه  ناصرالدیــن 
کــه پــول می دهنــد  کــه صنــدوق الحمقــا می خوانــد  مخصوصــی می گذاشــت 
بــا  کنیــد  مقایســه  را  پدیــده  ایــن  می کننــد.«  ســرفرازی  و  می گیرنــد  لقــب  و 

کــه ایــن روزهــا بســیار در ایــران بــاب اســت.    مدرک فروشــی 
ــع . ۳ ــه مان ک ــای آن  ــا پیامده ــوزش ی ــب آم ــای متصل ــد از روش ه ــال بزنی ــد مث چن

رشــد خالقیــت اســت.
کنیــد بــرای اینکــه آمــوزش علــوم در ایــران مبتنــی بــر . 4 چــه دلیلــی می توانیــد ذکــر 

اعتقــاد اســت، ماننــد آمــوزش علــوم دینــی؟
کــه در تناقــض بــا . 5 کنــون بــه مــوردی از رفتارهــای دانشــگاهی برخورده ایــد  آیــا تا

آموزه هایمــان باشــد؟
کار می آید؟. ۶ از دید شما دانشگاه در ایران به چه 
کند؟. ۷ از دید شما چرا جامعه باید برای علم هزینه 
کنیــد: »آن . ۸ کتــاب خاطــرات فروغــی، صفحــات 4 و 5 توجــه  بــه ایــن بخــش از 

زمــان )دوره ناصــری( در اصفهــان اول عالــم هیئــت دان مالحســین نــام بــود 
کــه مــدرس ریاضیــات بــود و او نیــز چنــد دفعــه بــا اربــاب )آقــا  پســر مــال ولــی اهلل 
و نجــوم  بــاب معلومــات جدیــده و هیئــت  محمــد مهــدی جــد فروغــی( در 
گفــت آقــا محمــد مهــدی، آنچــه  کــرد. عاقبــت روزی در خلــوت  گفــت و شــنید 
گــر توقــع داری  گفتــی صحیــح و دلیل هــا محکــم و برهان هــا قاطــع اســت، امــا ا
کــه مــن بعــد از بیــرون رفتــن از خانــه بگویــم اربــاب درســت می گویــد توقــع 
کــه مــن شــصت ســال اســت در ایــن شــهر هیئــت درس  بی جایــی اســت، زیــرا 
کنــم معلــوم خواهــد شــد در ایــن مــدت  گــر حرف هــای تــو را تصدیــق  می دهــم، ا

کــرد.« گفتــه ام و هرگــز چنیــن اقــراری نخواهــم  مــن مهمــل 
ع ســد روانــی در پذیــرش عقب ماندگــی مــا بــه بحــث  گــزاره را بــا موضــو ایــن 
گرفتاریــم؟ آیــا در صــورت غلبــه نکــردن  بگذاریــد. آیــا مــا هنــوز در ایــن ســد روانــی 
ع رفتــار  کــرد؟ آیــا ارتباطــی میــان ایــن نــو بــر ایــن ســد می تــوان شــروع بــه تفکــر 

مدنــی بــا مشــکل توجــه بــه علــم مــدرن در ایــران رابطــه ای می بینیــد؟ 

کنیــد: »اهــل خلــوت شــاه . ۹ کتــاب فروغــی صفحــه 4۶ توجــه  گــراف از  بــه ایــن پارا
یعنــی نوکرهــای محــرم و معاشــر او همــه بی ســواد وهــرزه و لغــو بودنــد و خاطــر 



۲۲ | درسنامٔه مبانی تفکر در علوم فیزیکی

کــه تنومند  شــاه را بــه مســخرگی و لغویــات مشــغول می کردنــد. یکــی از درباریــان 
گاهــی از اوقــات شــاه بــه او می گفــت ای یابــو، و او فــورا  بــود تخصصــش اینکــه 
ــا می افتــاد و بــه حضــار لگــد می انداخــت. یکــی از شــاهزادگان  چهــار دســت و پ
کــه نــوۀ فتحلی شــاه بــود در حضــور جمــع هرزگی هــای مــادر خــود و فســق و 
فجــور پیــدرش را تفصیــل مــی داد و شــاه از آن لــذت می بــرد. یکــی از دلقک هــا 
کــه شــاه بــه او اشــاره می کــرد بــه حضــار انگشــت می رســاند، چنانکــه  در موقعــی 
مردمــان محتــرم در آن موقــع از حضــور شــاه فــرار می کردنــد یــا پشــت خــود را بــه 

دیــوار می چســبانیدند و مایــۀ خنــدۀ شــاه می شــدند.«
کنیــد.  کــه از آن نــام بــردم ایــن رفتــار دربــار را بحــث  بــا توجــه بــه عصــر انحطــاط 
گرفتــار  کشــور در چنیــن ورطــه ای  کــه بــزرگان یــک  کــرد  چطــور می تــوان تصــور 
گســترۀ زمانــی  کــه در چنیــن شــرایطی هســت چگونــه و در چــه  آینــد؟ جامعــه ای 

می توانــد بــه ایــن شــرایط خاتمــه دهــد و خــود را ســالم بکنــد؟ 

بــاز هــم بــه فروغــی صفحــه ۷۳۳ مراجعــه بکنیــد: »متاســفانه پــس از مدتــی . ۱0
ــرده  ک ج  ــات مــرا در مجمــع در ج شــد فقــط بیان ــور از طبــع خــار ــه روزنامــۀ مزب ک
کــه مســلمین  بــه زرنگــی یهــود  و چیــزی بــر آن بــر آن نیفــزوده بــود. ایــن اســت 
کــه بــرای خــود فراهــم نمی کننــد ســهل اســت، اســبابی  نیســتند. اســباب.... ر 
کارهــا بــر همیــن  گــر  کار ببرنــد و ا گــه بــه دستشــان می دهــی نمی تواننــد بــه  هــم 
امــری اســتفاده می کننــد و مســلمین چیــزی  از هــر  قیــاس باشــد یهودی هــا 
بــه عقلشــان نمی رســد و در مقابــل آنهــا عاجــز خواهنــد بــود. عجالتــا مقصــود 
گــر در موقعــی  کــه ا کــه زمنــه در دســت وزارت جلیلــه باشــد  اینجانــب ایــن اســت 
گفتگــو بــه میــان آمــد، می توانیــد  کــرات جامعــۀ ملــل راجــع بــه فلســطین  از مذا
کــه  گفتیــم، امــا مســلمانان عقلشــان نمی رســد  بگوییــد مــا آنچــه مقتضــی بــود 

کننــد.« چــه 
فروغــی ایــن جمــالت را ۱00 ســال پیــش نوشــته اســت. بــا توجــه بــه عنــوان ایــن 

کنیــد. گــزاره را بحــث  درس ایــن 

ایــران و در تمــدن اســالمی« . ۱۱ بــا مفهــوم »انحطــاط و زوال علــم در  بســیاری 
گزاره هایــی را ناشــی از بــد فهمــی »متخصصــان مدعــی  مشــکل دارنــد  و چنیــن 
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ــت  ــی اس ــن ایرانی های ــه از اولی ک ــی،  ــی همدان ــد. معصوم ــم« می دانن ــخ عل تاری
کــه دکتــری تاریــخ علــم بــا تخصــص دورٔه اســالمی دارد، یــک معنــی جالبــی 
ــه نجــوم،  کنیــد )مجل ــا زوال می دهــد. ایــن نظــر را بحــث  ــه ایــن انحطــاط ی ب

خــرداد و تیــر ۱۳۹۷، شــماره ۲۶۸، ص ۲0(
گــزاره از ســید علــی آل داوود، پژوهشــگر اســناد تاریخــی، در مجلــٔه . ۱۲ بــه ایــن 

ــد: »... وقتــی  کنی فرهنــگ امــروز، شــماره ۲۱،  اســفند ۱۳۹۶، ص4۳،  توجــه 
ــب  ــه عق ک ــانی  ــوم انس ــا از عل ــرد طبع ک ــیس  ــون را تاس ــٔه دارالفن ــر مدرس امیرکبی
کالم، تاریــخ و همــٔه رشــته ها  افتــاده نبودیــم، مــا در فلســفه اســالمی، فقــه،  
ــول و  ــه و اص ــخ و فق ــاب تاری کت ــا  ــتیم و صده ــی داش ــراز اول ــته و ط ــراد برجس اف
کــه امیرکبیــر  کــم داشــتیم  کالم در همــان عصــر نوشــته شــده بــود. پــس مــا چــه 
مجبــور بــه تاســیس مدرســٔه دارالفنــون شــد! مــا در صنایــع و تکنولــوژی جدیــد 
ــد آنهــا  ــود عقــب افتــاده بودیــم و بای ــٔه ملت هــای دیگــر ب کــه ســاخته و پرداخت
گــزارٔه جالبــی اســت در ایــن ســال ها هنــوز! پیرامونــش  را بــه ایــران مــی آورد.«. 

کنیــد. بحــث 
دانشنامه شــناس . ۱۳ و  دانشــنامه نویس  و  ویراســتار  آذرنــگ،  عبدالحســین  از 

کــه ترجمــه از رونــق خوبــی برخــوردار  گــر در زمــان قاجــار  معاصــر مــا می پرســند » ا
بــود  بــه یــک سلســله علــوم  کــه مختــص  بــه جــای عنــوان دارالفنــون  بــود 
کــه از شــمول برخــوردار اســت اســتفاده می شــد  )فنــون و طبیعیــات( از دارالعلــم 
آیــا میــزان ترجمــه در  حــوزٔه اندیشــه و تفکــر بــه همــان رونــق علــوم طبیعــی 
ــر را  ــی امیرکبی ــرزا تق ــر می گ ــد »ا ــگ می گوی ــخ آذرن ــد؟«.  در پاس ــت باش می توانس
دیدیــد از قــول بنــده ســالم برســانید و از ایشــان بپرســید چــرا دارالفنــون درســت 
ــد و دارالعلــم نســاختند؟« )عبدالحســین آذرنــگ، نشــر مطلــوب، تهــران،  کردن
ــد! ــخ بدهی ــوال پاس ــن س ــه همی ــم ب ــما ه ــاب، ۱۳۹۶، ص ۳۹0(. ش کت ــه  خان

ــت . ۱4 ــی در جه ــالب حرکت های ــد از انق ــد. بع ــر ش ــاال ذک ــخ در ب ــی از تاری نمونه های
گرفتــه و هــم  کشــف های علمــی از قــرآن و احادیــث هــم وســعت  اســتخراج 
کــرده اســت. یــک نمونــه اصــرار وزیــر علــوم دولــت نهــم  حمایــت دولتــی پیــدا 
کیهان شناســی بــرای اثبــات هفــت  ح پژوهشــی  و دهــم بــرای انجــام یــک طــر
کارنامــک یــک هیئــت علمــی در دانشــگاه علــم و  آســمان بــود. نمونــٔه دیگــر 
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ــه  کارنامــک در فضــای مجــازی ب ــه ایــن  ک صنعــت اســت. دو روز پــس از ایــن 
کارنامــک حــذف  کــه در زیــر مــی بینیــد از  گذاشــته شــد  ایــن بخشــی  بحــث 
کــه  ع مانــده اســت  شــد، البتــه هنــوز در بخــش انگلیســی نمونه هایــی از ایــن نــو
ــی  ــب اخالق ــم در مناق ــانی ه کس ــت.  ــده اس ــر آم ــی در زی ــک فارس کارنام ــد از  بع
کســی هــم بعــد از بعضــی اعتراض هــا  کردنــد.  ایــن هیئــت علمــی صحبــت 
کــه شــاید مــا اشــتباه  کنیــم  ایــن جملــه را نوشــت: »یــک ســر ســوزن هــم شــک 
می کنیــم و روزی ایــن ایده هــا آن چنــان هــم عجیــب بــه نظــر نرســند. بســیار از 
ایده هــای برافکــن در ابتــدا بــا تمســخر هــای فــراوان روبــه رو بوده انــد. روحیــٔه 
ــگاه  ــردازی« در دانش ــدٔه ایده پ ــن »پدی ــما ای ــر ش ــیم.«  از نظ ــته باش ــالق داش خ

کنیــد. ــران چــه اشــکالی دارد؟ بحــث  ــم و صنعــت ای عل
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Hosein Aliahmadi Jeshfaghani, Mostafa Jafari, Foresight the Role of Trust in 
God Entrepreneurship in the Workplace Vague with the Unstable Economy in 
the Islamic Republic of Iran,  International Journal of Management and Fuzzy 
Systems, 2017,  doi: 10.11648.

کــه . ۱5 می دهــد  ارائــه  آینــده  دهه هــای  از  تصویــری  گونــه  خدا انســان  کتــاب 
کتــاب در عمــل  کــه ایــن  ممکــن اســت ناباورانــه باشــد. امــا واقعیــت ایــن اســت 
کــه بــه مفاهیــم مشــترکی دســت  روایتــی اســت از رشــد خالقیــت  انســان هایی 
کــه علــم مــدرن و تفکــر فیزیکــی  یافته انــد و از جــدال بــر ســر مفاهیــم اولیــه ای 
کرده انــد. پــس از ایــن عبــور از ایــن مفاهیــم و تمرکــز  کــرده اســت عبــور  تدویــن 
بــر فناوری هــای مبتنــی بــر علــم منتــج از آن رشــد بــه نظــر بدیهــی می آیــد و 
گونــه  انتظــار مولــف از تکامــل انســان خردمنــد )homo sapiens( بــه انســان خدا
)homo deus( دیگــر عجیــب نمی آیــد. نظــر شــما چیســت؟ چــرا مــا هنــوز در 
گونــه در  رســیدن بــه درک مشــترک ناتوانیــم؟ )ر.ک. بــه مفهــوم انســان خدا

ــران ۱4۲۷( ــوان ای ــا عن کتــاب خــودم ب ــران در  ــد توســعٔه ای فراین
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دو   آموزش و نیاز به تفکر

2-1 درآمد 

پیشــینٔه علــم در ایــران بــه هــزاران ســال پیــش بــاز می گــردد، بــا ایــن ســابقٔه طوالنــی در 
علــم و تاریــخ و تمــدن چــه چیــزی ســبب عقــب افتادگــی ایــران در علــم و دانــش شــد؟ 
ــع پیشــرفت علــم و  کســانی مان ــا حتــی چــه  چــه رویدادهــا، چــه مشــرب های فکــری، ی
تفکــر در ایــران بوده انــد؟ ایــران، بــا آن فرهنــگ غنــی و دانشــمندان تاریخ ســازی چــون 
ابوریحــان بیرونــی و فارابــی و رازی و ابوعلــی ســینا، چگونــه در طــی چنــد قــرن بــا رکــود 
کشــور از دوران طالیــی اســالم و عصــر  علمــی مواجــه شــد؟ رونــد تحــول تفکــر و علــم 
روشــنگری اســالمی در قــرن چهــارم و پنجــم هجــری تا کنــون چگونــه بــوده اســت؟ 
بــرای  تاریــخ علــم داشــته اســت؟  بــر  تأثیــری  ایــن عقب ماندگــی چــه  نبــودن  پذیــرا 
کــه درک عقب ماندگــی  پاســخ بــه ایــن ســئوال ها خــوب اســت توجــه داشــته باشــیم 
در ایــران امــری جدیــد اســت و ایرانیــان تــا حــدود مشــروطه بــه ایــن عقب ماندگــی 
ــه  ــژه ب ــه وی ــالمی، ب ــالب اس ــد از انق ــه بع ــم ب ــی آن ه ــرش قطع ــتند و پذی ــراف نداش اعت
ــا تحــوالت دنیــای  رویدادهــای جنــگ تحمیلــی، برمی گــردد. در ایــن دوران آشــنایی ب
کــه صرفــًا بــا آمــوزش و یادگیــری دانــش جدیــد،  جدیــد تصــور اولیــٔه مــا ایرانیــان ایــن بــود 
کارخانــه و صنعــت، ایــران بــه تمــدن نویــن دســت می یابــد و پیشــرفته  و نیــز راه انــدازی 
می شــود. غافــل از اینکــه دانــش و صنعــت تجلــی نوعــی دیگــر از تفکــر در بشــر اســت 
کــه مــا در دویســت ســال  کــه مــا بــا آن بیگانه ایــم. ایــن غفلــت مانــع از ایــن شــده اســت 

گاه شــویم.  ــا روش تفکــر نویــن آ گذشــته بــه عمــق نیــاز بــه آشــنایی ب

کــه  کوششــی اســت بــرای درک ایــن غفلــت، بــرای تمیــز دوران هــای تاریخــی  ایــن درس 
گذاشــته ایم، و بــرای درک اینکــه چــه باعــث شــده پــس از دو ســده هنــوز در  پشــت ســر 
کوششــی  گاهــی آن را نفــی می کنیــم؛ و  درک مدرنیــت مشــکل داریــم و بــدون ایــن درک 
گزاره هــای دانشــی«،  بــرای تمایــز آمــوزش بــه معنــی یادگیــری و »از بــر شــدن داده هــا و 
بــه معنــی  آمــوزش  بــا آن اســت، و  آمــوزش مدرســی منطبــق  کــه ســنت نظامیــه ای 

ع تفکــر نویــن بشــر همــراه بــا آمــوزش خالقیــت و نــوآوری۱.  یادگیــری نــو

۱  ر.ک. وبــگاه مــن، اســالید هــای ســخنرانی بــا عنــوان »چالــش هــای نــوآوری 
ایــران«.  در 



۲۸ | درسنامٔه مبانی تفکر در علوم فیزیکی

2-2 چرا این درس؟ 

ع  ــو ــه پیشــینیان مــا عمــق تحــوالت علمــی و صنعتــی را، یعنــی ن ک درک ایــن واقعیــت 
رشــتٔه  نزدیک تریــن  فیزیــک  اســت۲.  را، نمی شــناختند پیچیــده  آن  تفکــر بن-پایــٔه 
علمــی، حتــی نزدیک تــر از فلســفه، بــه درک ایــن پیچیدگــی اســت و همیــن انگیــزٔه 
اصلــی ایــن درس اســت. بــرای شناســاندن ایــن پیچیدگــی نمونه هایــی مــی آورم تــا 

کنــد.  کمــک  شــاید ایــن شــاهد های مصداقــی بــه درک مــورد نیــاز مــا 

کــه در فیزیــک در ســال  الــف( ارقــام با معنــی در فیزیــک. یکــی از اولیــن درس هایــی 
اول دانشــگاه می خوانیــم مبحــث ارقــام با معنــی اســت. مثالــی می زنــم. دمــای هــوای 
تهــران در هــر لحظــه در نقطه هــای مختلــف شــهر دســت کم 5 درجــه اختــالف دارد. 
گــر قــرار باشــد هواشناســی دمــای  دماســنج ها هــم دقــت متفــاوت دارنــد. بنابرایــن، ا
گیریــم نقطــه ای مثــاًل در میــدان انقــالب را بگیــرد  کنــد بایــد چــه بکنــد؟  تهــران را اعــالم 
کــه اختــالف نقطه هــا برطــرف شــود؛ مــردم هــم از ایــن تعییــن مــکان و اختــالف دمــای 
کــه دمــا در ســایه  ــع باشــند. بعــد ســئوال ایــن اســت  ــا مکان هــای دیگــر شــهر مطل آن ب
کمینــه یــا بیشــینٔه دمــا باشــد، یــا میانگیــن.  یــا آفتــاب باشــد، چــه ســاعت از روز باشــد، 
ــا  ــازه بعــد از همــٔه ایــن ســئوال ها بایــد پرســید بــه چــه منظــور بایــد دمــا اندازه گیــری ی ت
کــه آیــا بــا توجــه بــه همــٔه ایــن ســئوال ها، و اینکــه  اعــالم شــود. ســئوال اصلــی ایــن اســت 
ــه طــور قطــع در حــد یــک  ــا را بداننــد، و ب در نهایــت شــهروندان می خواهنــد حــدود دم
کــه دمــای هــوای تهــران بــا دو  کافــی اســت، آیــا معنــی دارد  درجــه دقــت بــرای شــهروند 
رقــم اعشــار اعــالم شــود. تعجــب نکنیــد. تــا حــدود ۱5 ســال پیــش ســازمان هوا شناســی 
کشــور دمــای شــهر را بــا دو رقــم اعشــار اعــالم می کــرد و خاطــرم هســت وقتــی اعتــراض 
ــه  ــم«! متوج ــری می کنی ــام میان گی ــت تم ــا دق ــه »ب ــه بل ک ــود  ــن ب ل ای ــتدال ــردم اس می ک
کــه ایــن دقــت بی معنــی اســت! دو رقــم اعشــار را در ایــن مــورد رقــم بی معنــی  نبودنــد 

می دانیــم. 

کــه درکــی از  کــه هــر حــرف را جایــی  گذشــتگان مــا بــه تجربــه پذیرفتــه بودنــد    ۲
کــه اجتمــاع علمــی مــا  گاهــی بــه نظــرم می رســد  آن نیســت نبایــد زد. مــن هــم 
چنیــن حرف هایــی را بر نمی تابــد. امــا تجربــٔه انســان نویــن نشــان می دهــد 
گــرو زدن همیــن حرف هــا و بحــث پیرامــون آن اســت. مثالــی از  رشــد انســان در 
تصــور پیشــینان در ایــن زمینــه در صفحه هــای بعــد از ســهروردی آمــده اســت.
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کشــور در اواخــر دهــۀ هفتــاد در شــورای  مثــال دیگــر تعییــن اولویت هــای پژوهشــی 
کشــور را  کمیســیون مهندســی اولویت هــای مهندســی  کشــور بــود.  پژوهش هــای علمــی 
کــرده بــود و بــه شــدت از آن دفــاع می کــرد. احتیــاج بــه توضیــح  بــا دو رقــم اعشــار تعییــن 

کــه ایــن ارقــام تــا چــه انــدازه بی معنــی بودنــد.  نیســت 

ــا دو رقــم اعشــار نمــره  راه دور نرویــم، هنــوز در همیــن دانشــکدۀ مدعــی خودمــان مــا ب
کــه، بــا توجــه بــه هــدف نمــره دهــی، نــه درس مــا بــا ایــن  می دهیــم. ایــن در حالــی اســت 
دقــت ارائــه شــده، نــه ســئوال ها بــا ایــن دقــت طراحــی شــده، و نــه ورقه هــا بــا ایــن دقــت 
کــه ارقــام بــا معنــی را درس  تصحیــح می شــود. پــس چــرا؟ چــرا در همــان درس فیزیــک ۱ 
ــن  ــه م ــرا؟ توجی ــم. چ ــی می دهی ــرٔه بی معن ــان نم ــجویان در امتح ــه دانش ــم، ب می دهی
کــه درس می دهیــم همچــون ادعیــه ای  کــه مــا مفهوم هــا و مدل هایــی را  ایــن اســت 
ــا زندگــی علمــی مــا نــدارد۳؛ ایــن  ــا زندگــی روزمــره ی کــه لزومــًا ارتباطــی ب تلقــی می کنیــم 
مفهوم هــا را مــا ابــداع نکرده ایــم؛ درک درســتی از آنهــا نداریــم؛ آمــوزش می دهیــم جــون 
در دانشــگاه های مرجــع هــم آمــوزش داده می شــود. ایــن عمیقــًا مصــداق درک نکــردن 
کــه ایــن درک بــه وجــود نیایــد  علــم نویــن در جامعــٔه دانشــگاهی مــا اســت. تــا زمانــی هــم 
گرفتاریــم و دچــار  صاحــب دانشــگاه نخواهیــم بــود و همچنــان در »دورۀ نقــل علــم« 

ــا تمــام نا بهنجاری هــای آن.  ســندرم دورٔه نقــل4 هســتیم ب

کــرد بــرای افزایــش بودجه هــای تحقیقاتــی امــا  کشــور مــا ۲5 ســال برنامه ریــزی  ب( چــرا 
هنــوز پــس از ۲5 ســال بــه هــدف برنامــٔه اول نرســیده اســت! شــاخص بودجــۀ تحقیقاتی 
کشــورهای صنعتــی  کشــور اســت.  کشــورها درصــدی از درآمــد ناخالــص ملــی همــان 
حــدود ۲ درصــد یــا بیشــتر از درآمــد ناخالــص ملــی خــود را صــرف پژوهــش می کننــد. 
در اوایــل انقــالب ایــن درصــد بــرای ایــران مشــخص نبــود. حــدس زده می شــد حــدود 
کشــور مصــوب شــد ایــن  0.۲ درصــد اســت. در اولیــن برنامــٔه 5 ســالٔه توســعٔه اقتصــادی 
رقــم بــه 0.۶ درصــد افزایــش یابــد. همیــن طــور در برنامــۀ بعــدی 5 ســاله یــک درصــد، 
ســپس ۱.5 درصــد، ۲ درصــد، ۲.5 درصــد، و حــاال در برنامــٔه ششــم ۳ درصــد تعییــن 
ــت.  ــی اس ــص مل ــد ناخال ــد درآم ــر از 0.4 درص کمت ــه  ــش برنام ــس از ش ــوز پ ــا هن ــده ام ش

۳  ر.ک. وبــگاه مــن بــه مقالــۀ »جواهــری بــه نــام مریــم و قربانــی بــرای آییــن آی 
اس ســیایی«.

کتاب الکترونیکی سندرم دورٔه نقل. کانال تلگرام من به  4  ر.ک. وبگاه و 
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کــه مــا هنــوز  چــرا؟ هــر مســئولی علتــی را بیــان می کنــد، امــا واقعیــت مطلــق ایــن اســت 
کــه می شــود  معنــی عــدد را در برمانه ریــزی نمی دانیــم. برنامه ریــزی را آرزو می پنداریــم 
کــه  بــرآورده نشــود. امــا در دنیــای نویــن عــدد معنــی دارد و بخشــی از تفکــر مــدرن اســت 
مــا هنــوز بــه آن خــو نگرفته ایــم. برنامه ریــز مــا عــدد را جــدی نمی گیــرد، اســتاد فیزیــک 

هــم همیــن طــور! 

ع انتحــال در ایــران ایــن قــدر رایــج اســت و قبیــح بــه نظــر نمی رســد؟ اخیرًا  ج( چــرا موضــو
کــرده اســت50% پایان نامه هــای ارشــد ایــن دانشــگاه  رئیــس جدیــد دانشــگاه آزاد اعــالم 
ع بســیار حــاد آن.  کپی بــرداری اســت. پــس50% مرتکــب انتحــال شــده اند آن هــم از نــو
کــه دســت کم ۱0 درصــد همــٔه پایان نامه هــا و  تخمیــن مــن همیشــه ایــن بــوده اســت 
مصــداق  ایــران  پژوهشــگران  و  دانشــگران  و  دانشــجویان  شــدٔه  منتشــر  مقاله هــای 
ــه  ــا اینک ــی آزرد ت ــی را نم کس ــران  ــج در ای ــدۀ رای ــن پدی ــورت ای ــر ص ــت. در ه ــال اس انتح
چنــد مجلــۀ معتبــر خارجــی در ایــن مــورد مقاله هایــی نوشــتند و همــه برآشــفته شــدند. 
چــرا ایــن پدیــده بــرای مــا عــادی بــود و هســت؟ و تنهــا چــون بیگانــگان ایــن را عیــب مــا 
کــه بیگانــگان »بدمــان« را  دانســته اند بــه مــا برخــورده اســت؛ مــا تحمــل ایــن را نداریــم 
کــه آن را یــاد  بگوینــد! علــت اصلــی همــان تلقــی غلــط از علــم اســت. علــم مکتوبــی اســت 
کنــد بــه هــر قیمتــی! ایــن تلقــی امــا  کــس می توانــد تهیــه  می گیریــم: مکتــوب را هــم هــر 

هیــچ ارتباطــی بــا علــم نویــن نــدارد.

2-3 لزوم شناخت تاریخ

مــا ایرانیــان بــا داشــتن تاریخــی چنــد هــزار ســاله، دورانــی ســرآمد در علــم، پدیدآورنــدٔه 
اولیــن امپراطــوری در جهــان، و داشــتن بزرگانــی جهانــی در ادب بــار تاریخــی ســنگینی 
کنیــم. ایــن بــار ســنگین، هنــوز پــس از هشــت صــد  گــر آن را انــکار  بــر دوش داریــم حتــی ا
ــی  ــاختار ذهن ــا را از س ــر، م ــری بش ــوالت فک ــری و دوری از تح ــاد فک ــود و انجم ــال رک س
ــدون  ــی ب ــا اقوام ــت ب ــا اس ــزٔه م ــه ممی ــن وج ــد؛ و ای ــا نمی کن ــخ ره ــده در تاری ــد ش منجم
کــه بــه ســرعت خــود را بــه غافلــۀ جهانــی ســپرده اند. مــا ایرانیــان  ایــن پیشــینٔه ســنگین 
کــه شــناخت تاریخ مــان بــرای رهایــی از آن بســیار  نمی توانیــم! از ایــن جهــت اســت 

حیاتــی اســت.  
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بــدون شــناخت تاریــخ شــناختی از دینامیــک مفاهیــم و علــم و ســاختار ذهنــی متصلــب 
خودمــان پیــدا نمی کنیــم و در خالقیــت علمــی و درک دنیــای مــدرن ناتــوان می مانیــم. 
خالقیــت در شــناخت و پویایــی اســت؛ در غیــر ایــن صــورت، در بهتریــن حالــت فقــط 
کــه دیگــران یافته انــد و عملــٔه درک دیگــران می مانیــم.  عامــل بــه شــناختی هســتیم 
کــه بــا مظاهــر تمدنــی مــدرن آشــنا شــده ایم، فشــار بــار تاریــخ  گذشــته،  در دویســت ســال 
کــه بتوانیــم خــود را از ســاختار متصلــب تاریخــی رهــا و خــود را  مانــع از ایــن شــده اســت 
کنیــم. پذیــرش مظاهــر مدرنیــت بــه معنــی درک امــر مــدرن  آمــادٔه درک دنیــای مــدرن 
کــه  نیســت، و نفــی یــا نقــد امــر مــدرن هــم، بــدون شــناخت آن، قهــِر بداهتانــه ای اســت 
نبایــد پذیرفــت. بــرای شــناخت ایــن امــر مــدرن بــا شــناخت دینامیــک تاریــخ خودمــان 

ــم. ــروع می کن ش

2-4 دینامیک تاریخ

از  را  تاریــخ  کوشــیدم  دیگــرم،  نوشــته های  در  آن  از  پــس  و  ایــران ۱4۲۷،  کتــاب  در 
کــه نتیجــٔه ایــن  کشــم و در آن ســاختاری ببینــم  گریــز بــر  رویدادهــای بی شــمار جنــگ و 
رویداد هــا اســت. از دوران پیــش از اســالم در ایــن قســمت می گــذرم چــون نتیجــٔه آن در 
کــه بعــد از اســالم مشــاهده می شــود مســتتر اســت؛ در بخــش تاریــخ آمــوزش  ســاختاری 

عالــی امــا بــه آن هــم خواهــم پرداخــت. 

نمــودار بــاال ســاختار مــورد نظــر مــن را نشــان می دهــد. ایــن نمــودار ســال های بعــد از 
گاهــی تقســیم می کنــد. هــر دوره هــم  قــرن دوم را بــه ســه دورۀ خردگرایــی، انحطــاط، و آ

کــه بــه اختصــار بــه آنهــا می پــردازم. بــه چنــد عصــر تقســیم شــده 

الــف( دورٔه طالیــی یــا خردگرایــی. ایــن دوره از اوایــل قــرن دوم هجــری شــروع می شــود 
و بــه حملــٔه طغــرل بــه بغــداد در ســال 45۶ هجــری خاتمــه می یابــد؛ از ایــن جهــت آخــر 
قــرن پنــج را بــه تقریــب پایــان ایــن دورۀ خردگرایــی می دانــم. ایــن دوره را بــه دو عصــر 

زیرســاخت ها و عصــر روشــنگری تقســیم می کنــم:

کــه زیر ســاخت های 	  ــر می گیــرد  عصــر زیرســاخت ها دو قــرن دوم و ســوم را در ب
متنوعــی بــرای آمادگــی دنیــای اســالم بــه ورود بــه علــم و تحــرک بی نظیــر 

ــود.  علمــی الزم ب



۳۲ | درسنامٔه مبانی تفکر در علوم فیزیکی

16 
 

 



درس دو: آموزش و نیاز به تفکر | ۳۳



۳4 | درسنامٔه مبانی تفکر در علوم فیزیکی



درس دو: آموزش و نیاز به تفکر | ۳5



۳۶ | درسنامٔه مبانی تفکر در علوم فیزیکی

بویــه 	  آل  عصــر  هــم  کــه  را  پنجــم  و  چهــارم  قــرن  عمدتــًا  خردگرایــی  عصــر 
اســت در بر می گیــرد. ایــن عصــر را بی جهــت عصــر روشــنگری اســالمی نــام 
ننهاده انــد.5 آزاد اندیشــی در ایــن دوره بــه حــد اعــالی خــود در تاریــخ بشــر تــا 
آن زمــان رســید. نتیجــٔه آن هــم نام هــای درخشــان دوران اســالمی در علــم 

اســت.

خاتمــه  قاجــار  بــا  و  می شــود  شــروع  ســلجوقیان  بــا  دوره  ایــن  انحطــاط.  دورٔه  ب( 
ــت  ــان اس ــا ایرانی ــی م ــود تاریخ ــض و رک ــی حضی ــال دوران طوالن ــن ۷00 س ــد. ای می یاب
گذاشــته اســت و هنــوز هــم  کــه بــه شــدت بــر فرهنــگ و نگــرش ضمنــی مــا ایرانیــان تأثیــر 
کــه ســنتی  کامــاًل از آن خالصــی نیافته ایــم. بســیار رفتارهــای یــا عامل هــای فرهنگــی مــا، 
کــه ســلجوقیان، مغول هــا، آق  ــا اســالمی تلقــی می شــود، مربــوط بــه ایــن دوره اســت  ی
مــا  کشــور  ایــن دوره،  کرده انــد. در  افشــاریه و قاجــار حکومــت  قویونلوهــا، صفویــه، 
کمابیــش در غــروری  انــزوا طلــب و خــود خواســته بــوده و از تحــوالت جهــان بــه دور 
کنــش بــزرگان  بــوده اســت. مصــداق جالــب و بــارز از ایــن غــرور انــزوا طلــب را بایــد در وا
گردشــگران اروپایــی  علــم دربــار صفویــه دیــد: 50 ســال پــس از اختــراع دوربیــن در اروپــا 
کمتریــن توجهــی بــه ایــن  نمونــه ای بــه دربــار آوردنــد. امــا بــزرگان علــم مــا در آن دربــار 
کنــار آن گذشــتند.۶ حدود دویســت ســال بعد، در  اختــراع دوران ســاز نکردنــد و بــا غــرور از 
عصــر ناصــری هنــگام عبــور زهــره از خورشــید، محمــود خــان قمــی اولیــن دانــش آموختــٔه 
ــه ناصرالدیــن شــاه  ــا تلســکوپی ب ــور زهــره را روی خورشــید ب ــران عب نجــوم نویــن در ای
کــه بــرای رصــد عبــور زهــره بــه ایــران  گروهــی از منجمــان ایرانــی  نشــان داد، همــراه بــا 
کــه ایــران یــک رصدخانــٔه ســلطنتی نیــاز دارد.  کنــد  کوشــید او را متقاعــد  آمــده بودنــد، و 
کنــش را  گفــت: »مــا بــرای هــوا پــول نداریــم«. همیــن وا ناصرالدیــن شــاه امــا در نهایــت 
کنــش پادشــاه بومیــان هاوایــی همزمــان در جــای دیگــری از دنیــا  مقایســه بکنیــد بــا وا
گفــت: »مــا از ایــن  بــا مردمانــی بی تاریــخ! ایــن پادشــاه بومیــان بــه منجمــان انگلیســی 
کــرد تجهیــزات خودشــان را در هاوایــی  علــم شــما بی اطالعیــم« و از آنهــا درخواســت 

گرایــی در  کرمــر، احیــای فرهنگــی در عهــد آل بویــه، انســان  5  ر.ک. جوئــل ل. 
عصــر رنســانس اســالمی، مرکــز نشــر دانشــگاهی، تهــران، ۱۳۷5.

اســفند  نجــوم،  مجلــٔه  ایــران«،  در  نجومــی  دوربیــن  »اولیــن  مقالــٔه  ر.ک.    ۶
.۱ ۳ ۷ ۱
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کــه ناصرالدیــن شــاه  بگذارنــد۷ و ایــن شــد اولیــن رصدخانــٔه مــدرن در هاوایــی در زمانــی 
ج آســمان نیــازی نیســت.« و البتــه تفــاوت  مــا می گفــت: »مــا را بــه اســباب فرنگــی تفــر
کــز پژوهشــی نجــوم  را حــاال پــس از ۱۳0 ســال می بینیــم: هاوایــی محــل بهتریــن مرا
کنونــی مــا  در دنیــا و محــل اســتقرار بزرگ تریــن تلســکوپ های جهانــی اســت و ایــران 
هنــوز ۱0 منجــم رصدگــر و هیــچ رصدخانــٔه حرفــه ای نــدارد. ایــن غــرور انــزوا طلــب ایــران 
ــا ســرعت بیشــتر وارد مدرنیــت شــده اند متمایــز می کنــد.  کــه ب کشــورهای دیگــری  را از 
کــه تأخیــر در ورود بــه مدرنیــت را بــه دلیل هــای تاریخــی بپذیریــم و بیــش  طبیعــی اســت 

از هــر چیــز در درک تاریــخ خودمــان و تأثیــر آن در تحــول فکــری جامعــه بکوشــیم.

این دوره را به چند عصر تقسیم می کنم:

گذار به انحطاط یا عصر نمادگرایی اسالمی.	  عصر 
گرفتــن ســلجوقیان شــروع می شــود  ــا قــدرت  از اواســط قــرن پنجــم هجــری ب
قدرت گیــری  شــاهد  ســال ها  ایــن  در  دارد.  ادامــه  هشــتم  قــرن  اواخــر  تــا  و 
تــا مدیترانــه هســتیم. نمادگرایــی ویژگــی ســلجوقیان  از چیــن  ســلجوقیان 
کــه در نهــاد نظامیــه بــا قــدرت اداری خواجــه نظــام الملــک و قــدرت تفکــر  بــود 
کــه در عصــر آل بویــه و دوران  گرفــت. تفکــر آزاد،  کالمــی محمــد غزالــی شــکل 
طالیــی اســالم منجــر بــه تحولــی علمــی شــده بــود، در چارچــوب نظامیه هــا 
بــه تفکــر فقهــی چنــد مذهــب ســنی بــه بنــد درآمــد و محــدود شــد. درســت 
ــد  ــه تقلی ــرب ب ــی در غ ــر آزاد و خردگرای ــری تفک ــاهد اوج گی ــن دوران ش در همی
از فرهنــگ اســالمی پیشــا- ســلجوقی هســتیم. آدالر باثــی متوفــی بــه ســال 

۱۱5۲/54۸، یعنــی حــدود 50 ســال بعــد از فــوت غزالــی می گویــد:

کــه عقــل را راهنمــای  مــن از اســتادان عربــم )اســتادان مســلمانم( آموختــه ام 
کــه مثــل یــک اســیر، زنجیــر  خــود قــرار دهــم، حــال آنکــه شــما بدیــن خرســندید 

گــردن داشــته باشــید. یــک مرجــع اخالقــی را بــه 

شــاعران و نویســندگان بســیاری شــرایط آن زمــان را نکوهیده انــد. بــه ایــن دو شــعر 
کنیــد: توجــه 

۷  ر.ک. وبگاه خودم، »بومیان با فرهنگ«، .۱۳۹4
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انوری،  قرن ششم: 

ای خواجه مکن تا بتوانی طلب علـم

کاندر طلــــب راتـــب هـــــــر روزه بمـانـی

کن و مطربی آموز رو مسخرگی پیشه 

کهــتر و مهــتر بســـــتانـی تا داد خود از 

سنائی، حدیقه، ص ۷4۲، قرن ششم:

ایها  النــــاس روز بی شرمی است

کم  آزرمی است نــوبت شوخی و 

عادت و رســم روزگـــــار بــد است

خاصه با آنکه خاصۀ خرد است

شی
ّ

جز به رنـــــدی و جز به قــــــال

کی باشی؟ خرم و شـــادمــــان تو 

گفته از ناصرخسرو، جامع الحکمتین، ص ۱4 و ۱5: همچنین به این 

      علمــاء دیــن حــّق مــر علــم طــب را و علــم نجــوم را همــی دلیــل اثبــات نبــوت 
کــه علــم  کســانی را  کافــر خوانــدن ایــن علمــا لقبــان مــر  کننــد ... و به علــت 
ــن  ــدگان ای گوین ــتند و  گش ــوش  ــرا خام ــون و چ ــدگاِن چ ــد، جوین ــش دانن آفرین
علــم خامــوش ماندنــد و جهــل بــر خلــق مســتولی شــد، خاصــه بــر اهــل زمیــن مــا 

کــه خراســان اســت و دیــار شــرق.

گفته هــا می تــوان درد نمادگرایــی و دوری از خردگرایــی را در  بــه خوبــی از ایــن اشــعار و 
ع بســیار در تاریــخ داریــم. بــه بعضــی از  جامعــٔه آن روزگار دریافــت. شــاهدهایی از ایــن نــو
آنهــا در انتهــای ایــن درس اشــاره شــده اســت. نمادگرایــی بــرای نامیــدن ایــن عصــر را از 
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کیــد بیــش از هــر چیــز بــه نمادهــای مذهبــی اســت و نــه  کــه تأ کــرده ام  ایــن رو انتخــاب 
کــه در دوران طالیــی اســالم بــود. گونــه  بــه محتــوا آن 

آقــای رســول جعفریــان در مقالــٔه »آثــار البــالد قزوینــی: نمونــه ای از تفکــرات جغرافیایــی« 
کتابــش بــا عنــوان »مفهــوم علــم در تمــدن اســالمی« بــه نکتــه ای  در صفحــه ۶0۹ از 
گــذار بــه انحطــاط دارد: آثــار البــالد قزوینــی  کــه حکایــت از همیــن عصــر  اشــاره می کنــد 
بــه عنــوان یــک دائرٔه المعــارف جغرافیایــی از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. بــه رغــم 
گزارش هایــی  کــه بــه دســت می دهــد، مخلــوط بــا  قــوت نــگاه علمــی در آن، داده هایــی 
کــه بــه دور آن پیچیــده شــده اســت. ایــن روش بــرای گزارش های  غیرجغرافیایــی اســت 
تاریخــی بســیار معمــول بــوده و به خصــوص هــر چــه از قــرن پنجــم بــه ایــن ســمت، یعنــی 
گرفتــن  ــه  قــرن ششــم و هفتــم پیــش می آییــم، بیشــتر وجــود دارد. ایــن نشــانگر فاصل
گاهی هــای غیــر  ایــن علــم در قــرون بعــد از دانــش نــاب جغرافیایــی و تمایــل بــه ســمت آ

علمــی در ایــن حــوزه اســت.«

عصر نادیده انگاری.	 
کــه تــا  کمابیــش بــا آغــاز دوران حکومــت مغــوالن مصــادف دانســت  را بایــد 
اواســط دورٔه قاجــار ادامــه می یابــد. شــاید دورٔه عبــاس میــرزا را بشــود پایــان 
ایــن دورٔه طوالنــی انگاشــت. در ایــن دوره غــرور دوران طالیــی اســالم و قــدرت 
اســالم از جملــه سلســله های ایرانــی جایــی بــرای توجــه بــه غــرِب رو بــه رشــد 
نمی گذاشــت. مــا فرنگیــان را نادیــده می گرفتیــم و بــه حســاب نمی آوردیــم. 
کتــاب مســلمانان در قــرون وســطی را از ایــن جهــت توصیــه می کنــم  خوانــدن 
و  غــرب می پــردازد  قــرون وســطای  در  زندگــی مســلمانان  بــه جزئیــات  کــه 
چگونــه  مثــاًل  کــه  غــرب،  در  زندگــی  شــرایط  بــا  می دهــد  مقایســه ای  وجــه 
کنــار رود رایــن در آلمــان فعلــی ژرمن هــا را اختــه می کردنــد و بــه عنــوان  در 
خواجــه در بازارهــای بــرده فروشــی قاهــره و دمشــق می فروختنــد؛ یــا اینکــه 
کــردن رشــته را  کارگــر بودنــد چگونگــی درســت  کــه در تبریــز  سیســیلی هایی 
کارونــی نامیدنــد تــا مــا دوبــاره از آنهــا  آموختنــد و بــه ایتالیــای امــروز بردنــد و ما
کــه اوج انحطــاط مــا در  یــاد بگیریــم! در همیــن دورٔه نادیــده انــگاری اســت 

گفته هایــی از ایــن دســت متجلــی می شــود:
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ــوم فالســفه، ســوای آنچــه علمــای  ــم عل ــه تعل کــه اصــاًل ب ... پــس ثابــت شــد 
نیســت.  ضــروری  اشــتغال  ســاخته اند  خــود  علــوم  داخــل  را  آن  شــریعت 
کنــد و اصــاًل  کــه از تعلــم آن منــع  بــر شــیخ االســالم واجــب باشــد  بنابر ایــن 

گــردد. افــادٔه آن مشــغول  بــه درس و  کســی  کــه  نگــذارد 

گالیل، فضل اهلل روزبهان. سلوک الملوک،اوائل صفویه/ هم زمان با عصر 

کــه چــه خوشــمان بیایــد چــه نیایــد،  کــه همیــن منــش ضــد خــرد،  فرامــوش نکنیــم 
کــه  کــه منجــر بــه ایــن شــد  بخشــی از تاریــخ تمــدن اســالمی ماســت؛ و همیــن اســت 
مالمحمــد باقــر مجلســی )وفــات ۱۶۹۸/۱۱۱0(، امــام جمعــۀ رســمی دولــت شــاه ســلیمان 
کنــد؛ قبــل از  و شــاه ســلطان حســین صفــوی، مالصــادق اردســتانی را از اصفهــان تبعیــد 
کــه امــروز او  کــرد،  آن هــم همیــن منــش ضــد خــرد در تمــدن اســالمی مالصــدرا را تکفیــر 
ــه  کــه دوران صفوی را از مفاخــر دورۀ متأخــر اســالمی می دانیــم! و توجــه داشــته باشــیم 
ســال ۱۶۳۳  در  گالیلــه  بــا محکومیــت  اســت  ۱۷۲۲/۱۲0۱( مصــادف   /۱۱۳5-۹0۷(

کوپرنیــک )شــاه طهماســب۱5۷۶-۱5۲4/۹۸4-۹۳0(. )دوران شــاه صفــی( و بــا 

عصر بهت	 
عصــر بهــت  شــروع می شــود بــا تحّیــر ایرانیــان از تــوان نظامــی روســیه مثــاًل در 
کــه مــا  گرچــه بعــد از ایــن دوران نیــز شــاهد بســیار داریــم  دوران عبــاس میــرزا. 
ایرانیــان غــرب را بــه حســاب نمی آوردیــم، بهــت و حیــرت مــا شــروع شــده بــود. 

کنیــد: کتــاب حکمــت ناصــری توجــه  بــه ایــن جملــه از مقدمــٔه 

گــر چــه ســها در برابــر آفتــاب ظهــوری نــدارد و مــوج حصیــر بــا نقــش حریــر جلــوه  ا
کتــاب مزبــور را  کــه بــه اســتعانت و همدســتی یکدیگــر  نیــارد، مأمــور فرمودنــد 

کــه مفهــوم عامــه باشــد. بــه لفــظ واضــح و آســان ترجمــه نمــوده 

کتــاب دکارت، فیلســوفان غــرب را در مقابــل فیلســوفان  میــرزا زکــی مازندرانــی، مترجــم 
کــه  ــها  ــور ُس کــم ن ــه ماننــد ســتارٔه  کــه آنهــا را ب خودمانــی آن قــدر بی مقــدار می دانســته 
ــیم!  ــا باش ــه م ک ــید  ــر خورش ــرد در براب ــر می گی ــد در نظ ــم دی ــا چش ــود ب ــت می ش ــه زحم ب
کتاب هایــی بــه نــام  کــه  امــا بهــت و حیــرت بــه مــرور بــه قــدری در زمــان شــایع می شــود 

حیرت نامــه نوشــته می شــود.



درس دو: آموزش و نیاز به تفکر | 4۱

در ایــن دوران تمایــز میــان واقعیــت و خیــال بــرای ایرانیــان ســخت شــده اســت. بــه ایــن 
کنید: گفتــه از تــاج الســلطنه، شــاهزادٔه قاجــار، توجــه 

مــن می توانــم بــه شــما قســم بخــورم: یــک نفــر ایرانــی از صبــح تــا موقــع خواب، 
در عالــم خیــال چــه خدمت هــای نمایــان بــه وطــن می کنــد، چــه مجاهدت هــا 
چــه  می نمایــد،  ســودمند  تجارت هــای  چــه  می کنــد،  تصــور  ع  نــو دفــاع  در 
زمین هــای بایــر و ویــران را آبــاد می کنــد، چــه قنات هــای جــاری قشــنگی دایــر 

می کنــد؛ لکــن همــه خیــال اســت، اســاس نیســت.

 خاطرات تاج السلطنه، به کوشش مسعود عرفانیان، نشر تاریخ ایران، تهران،
چاپ چهارم، ۱۳۷۸. 

مرکزهــای  و  شــهر ها  از  بازدیدهایــی  در  را  شــهری  مســئوالن  و  دانشــگاهی  گروهــی 
ــه  ــب! ن ــد: »عج ــه می گفتن ک ــنیدم  ــردم، در روز دوم ش ــی می ک ــا همراه ــگاهی اروپ دانش
ــا در اوائــل دهــٔه هفتــاد هنــگام برگشــت از  کارهــا نمی توانیــم بکنیــم«. ی کــه از ایــن  مــا 
ســفری بــه ایــران در هواپیمــا بــا آقــای ســروش فیلســوف همــراه بــودم. بحــث پیرامــون 
کــه نمی توانیــم بــه ایــن ســطح علمــی  علــم دنیــا و وضــع مــا در گرفــت. می گفــت مــا 
گیــر مــا ایرانیــان اســت، حتــی در زمانــی  گریبــان  ع بهــت پــس هنــوز  برســیم! ایــن نــو
گاهــی شــروع شــده اســت.  گذاشــته ایم و دورٔه آ کــه از دیــد مــن عصــر بهــت را پشــت ســر 

گاهــی، شــاید خبــری از نادیده انــگاری  در انتهــای ایــن دورٔه انحطــاط و شــروع دورٔه آ
غــرب دیگــر نباشــد امــا هنــوز شــاهد بهــت فــراوان هســتیم. در همیــن حــال ادعاهــای 
از اینکــه در فــالن زمینــه چنــدم دنیــا شــده ایم  کــه از مســئوالن می شــنویم  فراوانــی 
کــه ریشــۀ آن را  همگــی حکایــت از دفــع بهــت و حیــرت، و نیــز واقــع انــگاری خیــال دارد 

بایــد در غــرور ناشــی از دورٔه نادیده انــگاری جســت.

گاهی.شــروع ایــن دوره را می تــوان از آغــاز ســلطنت پهلــوی دانســت؛ نــه بــه  ج( دورٔه آ
گاه شــده ایم بــه وضعیــت تاریخــی خودمــان، بلکــه  کــه مــا از آن دوران آ ایــن معنــی 
گاه شــدن از عقــب ماندگــی شــروع  کــه درگیــری جــدی مــا در جهــت آ بــه ایــن معنــی 
کــه بایــد پیوســتن قطعــی ایرانیــان بــه  شــد. ایــن دوران هنــوز ادامــه دارد و انتهــای آن، 

مدرنیــت باشــد، هنــوز روشــن نیســت.
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گاهــی. ایــن عصــر را منطبــق بــر دوران ســلطنت پهلــوی اول و دوم  گــذار بــه آ عصــر 
ــران از  ــوز تصــور خامــی از مدرنیــت وجــود داشــت و ای ــه هن ک ــرم. در ایــن دوران،  می گی
گرفــت.  حضیــض تاریخــی اش بــه در می آمــد، تأســیس نهادهــای مدنــی مــدرن شــدت 
گاهــی از مفاهیــم  گاهــی مــا از مفاهیــم مــدرن در حــدی بســیار ابتدایــی بــود. آ هنــوز آ
کــه زیربنــای ســاخت مدرنیــت اســت یــک چیــز اســت و مظهرهــای مدرنیــت چیــز دیگــر. 
از  کــه تیمورتــاش، وزیــر دربــار رضا شــاه، در ســال ۱۳0۷  بــود  کســی  عیســی صدیــق 
کلتــک بــود خواســت طرحــی بــرای دانشــگاه تهــران بدهــد. او در  کــه در  او هنگامــی 

می نویســد:  خاطراتــش 

... مــا در خــود احســاس حقــارت می کردیــم زیــرا از یــک طــرف در مقابــل تمــدن 
مشعشــع و شــگفت آور مغرب زمیــن قــرار گرفتــه بودیــم و اوضــاع و احــوال تأثــرآور 
آن زمــان خــود را بــا فرانســه می ســنجیدیم و از طــرف دیگــر چنانکــه قبــاًل هــم 
کافــی بهــره از فرهنــگ ملــی خــود نداشــتیم و نســبت بــه  متذکــر شــدم بــه  حــد 

تاریــخ و ادبیــات و صنایــع ایــران اطالعــات مــا بســیار قلیــل و ســطحی بــود.

عیسی صدیق، یادگار عمر،۱۳44، جلد اول ص 50.

و نیز

ــد. پــس  ــر ایــن شــد اســاتید دانشــگاه تهــران تحقیــق هــم بکنن ... تصمیــم ب
کتــاب هــم ترجمــه بکننــد. و دیگــر اســتاد  کــه عــالوه بــر نوشــتن جــزوه  مقــرر شــد 

تاریــخ درس جغرافیــا ندهــد. 

همان

که بسیار آموزنده است: و این نیز خاطره ای از او 

در دانشــگاه تهــران در ســال چهــارم لیســانس مــن تاریــخ فرهنــگ ایــران و 
اروپــا را تدریــس می کــردم و عــده ای از دانشــجویان هــم در دبیرســتان های 
پایتخــت بــه دبیــری اشــتغال داشــتند. راجــع بــه زردشــت و تعلیمــات او هــر 
کتــاب بــه   کالس ســخن می گفتــم و خالصــه بیاناتــم در  ســال دو ســاعت در 

چــاپ رســیده اســت. در آزمــون پرســیده بــودم: 
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کدام قرن می زیست؟ زردشت در 

 دانشجوی دبیر دورۀ دوم متوسطه: 

بیــن  از  را  اســالم  مذهــب  و  شــد  متولــد  هجــری   ۳0 ســال  در  زردشــت 
برد! 

همان.

کــه ایرانیــان در زمــان پهلــوی اول و دوم  ایــن نقــل قول هــا بیانگــر ســطح درکــی اســت 
کنونــی  از مدرنیــت و مظاهــر آن داشــتند. بیــان ایــن ســطح درک در مقایســه بــا وضعیــت 
ــرای درک  کنیــم بلکــه ب ــان را ســرزنش  ــه پیشــینیان خودم ک ــه ایــن معنــی اســت  ــه ب ن
کــه چگونــه در طــول یــک تاریــخ هشــت صد ســالٔه خردگریــزی بــه  ایــن واقعیــت اســت 
کــه ایــن انحطــاط را نتوانســته ایم در طــول بیــش  کشــانده شــدیم؛ تــا حــدی  انحطــاط 
کنــدی تحــول را بایــد در تاریــخ  از یــک قــرن از خــود بزداییــم و اینکــه شــاید علــت ایــن 

کنیــم.  خودمــان و در روان شناســی اجتماعــی خودمــان جســتجو 

ــم  ــریف ه ــی ش ــگاه صنعت ــذار دانش ــدی، بنیان گ ــرات مجته ــول از خاط ــل ق ــن نق ــه ای ب
کــه شــاه ایــران چــه انگیــزه ای بــرای تأســیس دانشــگاه جدیــد در ایــران  کنیــد  توجــه 

داشــت. محمد رضــا شــاه بــه مجتهــدی:

یــک دانشــگاه بســیار بزرگــی از لحــاظ علمــی و صنعتــی، در تهــران تشــکیل 
کنیــد. بدهیــد و دانشــگاه تهــران را از خــواب بی هوشــی بیــدار 

خاطرات مرحوم مجتهدی از تأسیس دانشگاه شریف.

اثــری از درک مفهــوم مــدرن علــم و دانشــگاه  گــزاره از خاطــرات مجتهــدی  در ایــن 
گزاره هــای دیگــر دانشــگران عصــر نویــن پهلــوی  کــه در  نیســت. نــه فقــط مجتهــدی، 

را می بینیــم: کمابیــش همیــن مضمون هــا  هــم 

گاهــی می دانــم. علــت ایــن اســت  گاهــی  شــروع انقــالب اســالمی را شــروع دوران آ عصــر آ
کــرد و  ــاز  کــه مشــکل های پیش آمــدٔه ناشــی از انقــالب و جنــگ تحمیلــی چشــم مــا را ب
کشــورمان  گــون بــر  گونا کنــار رفــت، فشــارهای  کاذب تاریخــی تــا حــدی بــه  آن غــرور 
کمتــر در توهــم  کنــون  کــرد. انســان ایرانــی ا واقعیت هــای دیگــری را بــرای مــا آشــکار 
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بازنگــری در مفهــوم خــرد و  بــه  نیــاز  و متوجــه  اســت  اخیــر  شاهنشــاهی چنــد ســدٔه 
خردگرایــی اســت.۸ 

کنیــم.  درک  عمیق تــر  و  راحت تــر  را  مــدرن  دنیــای  می کنــد  کمــک  فیزیکــی  علــوم 
ع تفکــر بشــر نیســتند. ایــن نــه بــه  متفکریــن ســنتی مــا قــادر بــه درک ایــن تحــوالت در نــو
گذاشــته بشــود، بلکــه ســنت خردگرایــی قرن هــای  کنــار  کــه ســنت بایــد  آن معنــی اســت 
تــا پنجــم هجــری می توانــد معیــار توانایــی مــا در تحــوالت نویــن شــود بــدون  دوم 
ــر در  ــٔه اخی ــد ده ــه در چن ک ــی  گفتمان ــد.  ــن باش ــکار نوی ــرش اف ــع از پذی ــه مان ک ــروری  غ
گاهــی اســت.  گــواه بــر شــروع دورٔه آ جامعــه پیــدا شــده نشــان از ایــن نیــاز بــه درک دارد و 
گــذار  کــه بــه دورٔه  گزاره هایــی بر بخوریــم  گاهــی بدیهــی اســت بــه  البتــه در ایــن دورٔه آ

کنیــد: ــزاره توجــه  گ ــه ایــن  گاهــی برمی گــردد. ب ــه آ ب

کــه  می کردنــد  احســاس  تعــدادی  یــک  باالخــره   ۱۳44 ســال  در  ولــی   ...
دیگــران پژوهــش می کننــد پــس مــا هــم بایــد پژوهــش بکنیــم؛ انگیــزه هــم 
کــه دیگــران می کننــد مــا هــم بایــد بکنیــم ... اولیــن  درســت همیــن بــود، 
گــر بخواهیــم پژوهــش  کــه از آنجــا بــه خاطــرم مانــده ...گفتــم ا صحبت هایــی 
کافــه تریــا  کنیــم ... توصیــه مــن ایــن بــود ... جــو  کنیــم از جایــی اقتبــاس 

هــاروارد را ببینیــد چگونــه اســت، آن را بیاوریــد.

کشور: هم اندیشی انجمن ها و پژوهشکده ها، ص  یوسف ثبوتی، چالش های فیزیک 
۱0۳، فرهنگستان علوم، ۱۳۹0.

کشــورمان توجــه شــود.  ایــن نمونه هــا نشــان می دهــد مــا نیــاز شــدید داریــم بــه تفکــر در 
حــاال بعــد از ۸00 ســال داریــم بیــدار می شــویم چــرا انتظارمــان را بــا واقعیــت تطبیــق 
ندهیــم؟ آیــا ایــن نبایــد بخشــی از خــرد نویــن مــا باشــد؟ ادامــٔه ایــن درس بــه ایــن نیــاز 
کــه بایــد بخــش عمــده ای از آمــوزش مدرســی مــا باشــد. و درک خــرد نویــن می پــردازد 

۸  رک. مقالــٔه »انســان ایرانــی«، ویــژه نامــۀ نــوروزی انســان شناســی، فروردیــن 
۱۳۹5؛ و نیــز وبــگاه خــودم.
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2-4 منابع

نظــری . ۱ مبانــی  در  گفتــار  سیاســی،  اندیشــٔه  زوال  جــواد،  ســید  طباطبایــی، 
ح نــو، تهــران، ۱۳۸۳. ایــن  انحطــاط ایــران، چــاپ چهــارم، انتشــارات طــر
کیــد  گرچــه تا کتــاب اصلی تریــن نوشــتۀ طباطبایــی اســت در بیــان نظریاتــش. 
ــر مقوله بنــدی  ــر اندیشــٔه سیاســی اســت امــا نتیجه گیــری او منطبــق اســت ب ب
کتــاب ایــران ۱4۲۷ بــه ایــن  کــه اول بــار در  گــذار بــه انحطــاط  مــن بــرای دورٔه 

مقوله بنــدی تــا زمــان حــال پرداختــم. 
ــر . ۲ ــم، نش ــر ق ــوزٔه معاص ــری در ح ــای فک ــر، جریان ه ــن طباطبایی ف ــید محس س

نــی، تهــران ۱۳۹4. 
ترجمــه . ۳ جدیــد،  عصــر  در  تجددگرایــی  مســلمان  پیشــگامان  امیــن،  احمــد 

 .۱۳۷۶ تهــران،  فرهنگــی،  علمــی  انتشــارات  شــرکت  اشــکوری،  یوســفی  حســن 
اســالم، . 4 جهــان  در  فلســفی  فکــر  ماجــرای  دینانــی،  ابراهیمــی  غالمحســین 

 .۱۳۷۹ تهــران  اســالمی،  ارشــاد  و  فرهنــک  وزارت  انتشــارات 

2-5  پرسش های درس دوم

چــه ارتباطــی می بینیــد میــان بــه هــم ریختگــی در فــرودگاه امــام خمینــی و . ۱
کــرده ام؟ ح  کــه در ایــن درس مطــر ع تفکــر نویــن و خردگرایــی  موضــو

ع این درس می بینید؟. ۲ آیا ارتباطی میان رفتار ما در رانندگی با موضو
کــه در ایــران . ۳ گفتــم  در اواخــر دهــٔه شــصت در مصاحبــه ای در روزنامــٔه ســالم 

متفکــر نداریــم. عــدٔه زیــادی یادداشــت بــه روزنامــه دادنــد و از این حرف بســیار 
برآشــفتند و از عالمــه جعفــری نــام بردنــد و از مطهــری بــه عنــوان نمــادی بــرای 
کنیــد. ایــن تقابــل ادعــا را چگونــه توجیــه  تفکــر و متفکــر. در ایــن مــورد بحــث 

می کنیــد؟
گفــت ایــن تحــرک فکــری . 4 کتــاب آقــای طباطبایی فــر را بخوانیــد. آیــا می تــوان 

گاهــی مــا بــر شــمرد؟  کــه در حــوزه مشــاهده می شــود بخشــی از عالیــم عصــر آ را 
ــا  کتــاب احمــد امیــن آمــده اســت چطور؟آی ــه در  ک مصداق هــای تجددگرایــی 
کتابــش ذکــر می کنــد تاریــخ  کــه آقــای دینانــی در  فکــر فلســفی در جهــان اســالم 

کنونــی و منطبــق بــر یافته هــای بشــر مــدرن؟ فکــر اســت یــا فکــر در جهــان 
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کتابــش ذکــر می کنــد . 5 کــه آقــای دینانــی در  آیــا فکــر فلســفی در جهــان اســالم 
بــر یافته هــای بشــر  کنونــی و منطبــق  یــا فکــر در جهــان  تاریــخ فکــر اســت 

مــدرن؟

رد . ۶ منظــور  بــه  مگ گیــل،   دانشــگاه  در  علــم  تاریــخ  اســتاد  رجــب،  جمیــل 
ادعاهایــی مبنــی بــر افــول علــم در تمــدن اســالمی پــس از غزالــی، نمونه هایــی 
ــی مــی آورد )مجلــه نجــوم، خــرداد و تیــر  کشــفیات مهــم علمــی پــس از غزال از 
۱۳۹۷، شــماره ۲۶۸، ص ۲۸(؛ آیــا در نظــر شــما ایــن نمونه هــا بــرای رد ایــن 
کــه تفکــر پــس از نظامیه هــا و ســلجوقیان خــوار شــمرده شــد و در نتیجــه  ادعــا 
ل را در نوشــتٔه  آزادی تفکــر از میــان رفــت تاثیــری دارد؟ مشــابه همیــن اســتدال
کدکنــی و  ع ادعــای آقــای شــفیعی  کــه بــه موضــو گمینــی هــم می بینیــد  آقــای 
نقــش تصــوف در افــول علــم مرتبــط اســت )مجلــه نجــوم، خــرداد و تیــر ۱۳۹۷، 

شــماره ۲۶۸، ص ۳۱(.

بــه ایــن جملــه از نامــه ای از قطــب بــن محیــی )اوائــل صفویــه- عصــر نادیــده . ۷
انــگاری از دوره انحطــاط( توجــه بکنیــد: »امــا بعــد، حکمــت یونانیــه و معرفــت 
کــه در  کفــر شــنیع  کــه در میــان افتــاده و دو  وجودیــه دو فتنــٔه عظیــم اســت 
ــی، ســابقًا نامــه ای بــه حضــرت  اســالم شــایع شــده. در بــاب اطفــای نایــرٔه اول
بــاب  نامــه ای در  ایــن صحبــت  افتــاد. در  علیــٔه صفویــه نوشــتم و مقبــول 
برانداختــن معرفــت وجودیــه نوشــته ام آنچــه انتشــار آن در اســالم، از ناحیــٔه آن 
گــر ایــن دو فتنــه بــه  اســت  و آن تصانیــف شــیخ محی الدیــن اســت و اتبــاع او. ا
کن شــود و ایــن دو ظلمــت از عالــم برخیــزد، عجــب َنضرتــی  التفــات ایشــان ســا
باشــد و تجدیــد دیــن را.« )قطــب بــن محیــی، مکاتیــب، مقدمــه و تصحیــح 
و تعلیقــات دکتــر مریــم دانشــگر، فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی، تهــران، 
ببینیــد.  کتــاب  ایــن  در  هــم  را   ۳ مکتــوب  اســت  خــوب   .)۲0 ص   ،۱۳۹5

کنیــد.  گــزاره را در ارتبــاط بــا مفهــوم انحطــاط بحــث  محتــوای ایــن 

کشــور . ۸ کــه  ــه اســت  ــی توجــه بکنیــد: »چگون ــٔه آقــای جــوادی آمل گفت ــه ایــن  ب
کشــور خــود  کمونیســتی و بی دیــن دارد می توانــد  کــه نظــام  ۸00 میلیونــی 
کشــور ۸0 میلیونــی و ایــن همــه امکانــات و آب  کــه یــک  کنــد امــا مــا  را اداره 
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کفــر  بــا  کشــور  آن  می مانیــم؟  خــود  مشــکالت  در  داریــم  مناســب  ک  خــا و 
امــام  و  حســین)ع(  امــام  داشــتن  بــا  مــا  امــا  می کنــد  اداره  را  میلیــون   ۸00
  ... نکرده ایــم.  اســتفاده  ایــن ظرفیت هــا  از  یعنــی  نتوانســته ایم.  )ع(  علــی 
یعنــی  نشــینی  میــز  کــه  چــرا  نکننــد،  تربیــت  نشــین  میــز  مــا  دانشــگاه های 
کارگــر تربیــت بکنــد« )همشــهری،  مفت خــوری، بلکــه دانشــکده های مــا بایــد 
شــنبه ۸ اردیبهشــت ۱۳۹۷، ص۱5(.  بــا توجــه بــه دینامیــک دوره هــا و نیــاز 

گــزاره را تفســیر بکنیــد. بــه تفکــر ایــن 

ســنایی در حدیقــه شــعر دیگــری دارد بــه نــام حکایــت  ابلــه و شــتر: ابلهــی . ۹
کــژ اســت ِچــرا؟ و الــی آخــر.  در  گفــت: نقشــت همــه  دیــد اشــتری بــه َچــرا / 
کســی اســت  ابلــه و فضــول  ابلــه و فضــول صحبــت می شــود.  از  ایــن شــعر 
ــش های  ــا پرس ــه ب ک ــت  ــخصی اس ــم و ش ــگر می گویی ــه آن پرسش ــروزه ب ــه ام ک
ع  خــود منجــر بــه نــوآوری و درک بهتــر انســان ها می شــود. متــرادف ایــن نــو
گذشــتٔه مــا مفهــوم عقــل جزیــی اســت، در مقابــل  پرسشــگری در فرهنــگ 
کلــِی متصــل بــه حکیــم علی اطــالق اســت. ســنایی، همچــون دســته ای  عقــل 
از متفکــران آن دوران، عقــل جزیــی را عقــل نمی داننــد و در ایــن شــعر پرســنده 
ــه و فضــول می نامــد از همیــن جهــت اســت. از قضــا، عقــل مــدرن و  ــر ابل گ را ا
ــی  ــل جزی ــن عق ــر همی ــی ب ــش مبتن کمابی ــگری  ــر پرسش ــی ب ــدرن مبتن ــم م عل
کنیــد و بــه عنــوان مانعــی بــرای توســعٔه علمــی مــا  اســت. ایــن تفــاوت را بحــث 
گفتمــان شــناختی بــر حدیقه الحقیقــٔه  ــٔه تحلیلــی  بــه آن بپردازیــد  )ر.ک. مقال
ســنایی، محمــد پارسانســب، مجموعــه مقــاالت همایــش بین المللــی غزنــه و 
زبــان و ادب فارســی، فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی، ۱۳۹4، صــص 5۹-

ــز  ــه ایــن بخش هــا از شــعر ســنایی توجــه بکنیــد: عقــل هرگ ۷0(. همچنیــن ب
گــردد منتشــر )همــان مرجــع  کــه از بی عقــل  خطــا نیندیشــد؛ وای از آن علمــی 
ص ۱5۷(. در ایــن جــا پیرامــون مفهــوم عقــل و علــم نــزد ســنایی هــم بحــث 

بکنیــد.   

کتــاب طبقات العلمــان تالیــف سعیداالندلوســی اســت )بــه نقــل از . ۱0 متــن زیــر از 
کتــاب دانشــگاه، ارتباطــات و توســعه ملــی در ایــران، نوشــته مجیــد تهرانیــان، 
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انتشــارات پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی، ص ۹۸5( در قــرن 
۱۳/5 در مــورد اروپاییــان نوشــته شــده اســت. توجــه بکنیــد:  »مردمــان ایــن 
کــه هیچ گونــه علمــی را پــرورش نداده انــد بایــد در ردٔه حیوانــات و  دســته را 
کــه در دورتریــن نقــاط شــمال- بیــن انتهــای  نــه انســان دانســت. آن هایــی 
هفــت جــو و نهایــت ربــع مســکون- زندگــی می کننــد، چنــان از تابــش خورشــید 
کــه درگیــر آب و هــوای بســیار ســرد و جــوی بســیار ســنگین  بــه دور افتاده انــد 
هســتند. در نتیجــه خلــق ایــن مردمــان بســیار ســرد، رفتارشــان بســیار خشــن، 
بدنشــان بســیار بــزرگ و رنگشــان بســیار پریــده و مویشــان بســیار بلنــد اســت. 
گرفتــار حمــق و  کیاســت و  بــه همیــن دلیــل ایــن مــردم فاقــد تیــز هوشــی و 
کــوری ذهــن در میــان آنــان ماننــد  نادانــی خــاص خــود هســتند. بی خــردی و 
ملــل اســالو، بلغــار و مردمــان همســایه رایــج اســت.«  زمــان ایــن نوشــته را هنــوز 
می تــوان در دوران طالیــی تمــدن اســالمی دانســت. مقایســه بکنیــد بــا بعضــی 

نقــل قول هــا از اروپاییــان در دهه هــای بعــد. چــه نتیجه گیــری می کنیــد؟ 

پیوست های درس دوم

ع دورٔه انحطاط ما هستند: که بیانگر شرو چند نمونٔه تاریخی از رویدادهایی 

کانال رسول جعفریان، 2۹ اسفند 13۹6: 	 

کم داریم؟  )باز هم یادی از نوروز( چرا نمونٔه عقل بیرونی و ابن خلدونی 

کنــم، عقــل  کــه روز نــوروز اســت، می خواهــم یــک نمونــه از عقــل بیرونــی نقــل  حــاال 
کــه حاضــر نیســت، چرندیــات رایــج میــان امــم را بی دلیــل بپذیــرد. امــا  نقــاد، عقلــی 
ــوال  ــل، اق ــت، و در مقاب ــادر اس ــا ن ــدن م ــدری در تم ــه ق ــاد، ب ــل نق ــن عق ــف، ای مع االس
کــه تــا  کــه اصــال قابل مقایســه نیســت. جالــب اســت  شــایع و رایــج و بی پایــه فــراوان، 
کــه ایــن همــان پوزیتیویســم غربــی  بحــث عقــل نقــاد می شــود، عــده ای متهــم می کننــد 

اســت!!

 Hittii, Philip K, History of Arabs, London, MacMillan, از  نقــل  بــه    ۹
.1970
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کــه  الــف( ابوریحــان ذیــل بحــث نــوروز و علــل پیدایــش آن و بــا توجــه بــه تغییــری 
کــدام یــک از روزهــای ســال بــوده، حکایتــی نقــل می کنــد و  کــه  دربــاره نــوروز و ایــن 

ســپس نقــادی خــود را ابــراز مــی دارد. او می نویســد:

کــه در فــارس اســت هــر شــب نــوروز بــر آن  کــوه دمــا  ســعید ابن فضــل می گویــد 
ــر؛ و شــگفت تر از ایــن،  ــا اب برق هایــی می درخشــد، خــواه هــوا صــاف باشــد و ی
کــه مشــاهده نکنــد  کلــواذا اســت، هرچنــد دل بدیــن ســخنان تــا هنگامــی  آتــش 

اطمینــان نمی یابــد.

کــه ایــن آتــش ]کلــواذا[ را  کــرد  ج زنجانــی حاســب بــراى مــن حکایــت  و ابــو الفــر
کلــواذا بیــرون  کــه عضدالدولــه بــه بغــداد آمــد، مــا بقصــد  مــن دیــده ام، در ســالی 
کثــرت بشــمار در نمی آیــد و در  کــه از  شــدیم. و آن آتشــی اســت، و شــمع هایــی 
کلــواذا اســت در شــب نــوروز دیــده می شــود.  کــه روبــروى  ســمت غربــی دجلــه 
کــه از حقیقــت امــر جســتجو  گذاشــت  و عضدالدولــه نگهبانــان خــود را در آنجــا 
از نیرنگ هــاى مجــوس  باشــد و نگهبانــان شــاه  کار  ایــن  کــه  کننــد، مبــادا 
کــه بآتــش نزدیــك می شــدند آتــش بآنــان دورتــر  اطالعــی نیافتنــد و هــر انــدازه 

ــر می شــد. ــر می شــدند آتــش نزدیکت می شــد و هرچــه دورت

کــه: نــوروز از وضــع  گفتــم  غ شــد، مــن بــاو  ج از نقــل ایــن قصــه فــار چــون ابوالفــر
کبیســه ســال ها را اهمــال  و حالــت نخســتین خــود زایــل شــده، زیــرا ایرانیــان 
کــه در شــب نــوروز  کردنــد، پــس چــرا ایــن آتــش از موقــع خــود تأخیــر نمی یابــد 
کــه ایرانیــان  کــه تأخیــر یابــد آیــا آن وقــت  گــر الزم نباشــد  حقیقــی اتفــاق افتــد و ا
ــد ایــن آتــش از وقــت فعلــی خــود پیشــی  کبیســه می نمودن ســال هاى خــود را 

ــه اســت؟ می گرفت

کند. که مرا اقناع  ج را در مقابل این اشکال پاسخی نبود  ابو الفر

)آثار الباقیه، ص ۳۲۶(

ب( یک مدل پاسخ برای رفع »سردرد« از دوره صفوی

از مفهــوم علــم میــان مســلمانان ســخن می گوییــم، دســت کم در اصطــالح و  وقتــی 
کــه بنــده دنبــال می کنــم، از چگونگــی تولیــد دانایــی در بــاره یــک مســأله  چارچوبــی 
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ــرای پاســخ  ح می شــود، ب کــه یــک ســوال و پرســش مطــر ــی  یعنــی پرســش اســت. زمان
دادن بــه آن، روشــی را بــرای تولیــد علــم یــا همــان »جــواب« بــر می گزیینیــم. ایــن روش، 
کــه مــا بــرای پاســخ طــی می کنیــم، دســت کم بخــش مهمــی از همــان چیــزی  و فراینــدی 
کــه آن  کــه مــا می توانیــم بــر اســاس آن از حقیقــت مفهــوم علــم در میــان جماعتــی  اســت 
ــای  ــد در حوزه ه ــش ها می توان ــن پرس ــم. ای ــت آوری ــد، بدس ــخص را می دهن ــخ مش پاس
مختلفــی باشــد. بخشــی از آنهــا در نجــوم یــا پزشــکی یــا پرســش های فلســفی دربــاره 
ــا مســائل  ــا ســواالتی در حــوزه تاریــخ، جغرافــی و اجتمــاع، ی ــم و هســتی، ی پیدایــش عال
کــه مثــال در یــک دوره مشــخص تاریخــی،  تربیتــی و جــز اینهــا باشــد. بحــث ایــن اســت 
یــک مکتــب  یــک دانشــمند متفــاوت، در  توســط  یــک جمــع بخصــوص،  میــان  در 
فکــری، چــه پاســخی بــا چــه روشــی بــه یــک ســوال مشــخص داده می شــود. روشــن 
ح بــوده و در مکاتــب  کــه میلیون هــا پرســش در ایــن حوزه هــا بــرای بشــر مطــر اســت 
کــه مــا چــه روشــی را بــر  فکــری مختلــف بــه آنهــا پاســخ داده شــده اســت. ایــن مهــم اســت 
می گزینیــم، و ایــن روش، منبعــث از چــه باورهایــی در حــوزه مفهــوم علــم، درک واقــع، 
ح بــوده و هســت. یــک نکتــٔه  کــه در حــوزه علــم مطــر انطبــاق بــا واقعیــت و امــوری اســت 
مهــم، مقایســه پاســخ های متفــاوت بــه یــک ســوال اســت. ایــن تفــاوت بــه دوره هــای 
کــه ممکــن اســت ایــن تفــاوت را  تاریخــی مختلــف، مکاتــب فکــری یــا هــر چیــزی اســت 

کنــد. در پاســخ ایجــاد 

ح و  در اینجــا بــرای تفهیــم مطلــب، می خواهــم یــک نمونــه ســوال را در حــوزه طــب مطــر
کــه از یــک دوره تاریخــی و توســط یــک جریــان فکــری یــا یــک  بــر اســاس نمونــه پاســخی 
کــه بــه ایــن پرســش جــواب داده، چــه تلقــی از علــم  کســی  شــخص داریــم، بگوییــم، آن 

کــرده اســت.  گویــی اســتفاده  دارد و از چــه روشــی بــرای پاســخ 

کرد؟ سوال این است: صداع یا همان سردرد را چگونه می توان درمان 

ــا  کنیــد، ب ــد مراجعــه  ــه پزشــکی جدی ــر شــما ب گ ــه وجــود دارد، و ا ک ایــن پرسشــی اســت 
کــه از انــواع ســردردها و داروهــا دارنــد، پاســخ های مختلفــی بــه شــما  توجــه بــه شــناختی 
داده و بــر اســاس آنهــا داروهــای متفاوتــی را تجویــز می کننــد. امــا در اینجــا، مــا بــه دوره 
کــه تصویــری متفــاوت از روابــط و مناســبات میــان  صفــوی بــر می گردیــم، و از شــخصی 
ســردرد بــا واقعیــات موجــود در عالــم دارد، پاســخ خاصــی را می شــنویم. در اینجــا، بایــد 
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کنیــم او بــر اســاس چــه شــناختی، بــا چــه روشــی، و چــه درکــی از »علــم« بــه ایــن  دقــت 
ــم  ــروز عال ــه ام ــا آنچ ــرای او ب ــم ب ــوم عل ــه مفه ک ــت  ــن اس ــد. روش ــواب می ده ــاله ج مس

پزشــکی در ایــن بــاره دارد، متفــاوت اســت. 

ممکــن اســت کســی بگویــد، مفهــوم علــم در یــک صــد و پنجــاه ســال گذشــته، بــر اســاس 
کــه در علــوم طبیعــی  پوزیتیویســم اســت، و مقصــودش نوعــی نگــرش تجربــی باشــد 
کــه مثــال مفهــوم علــم، در عالــم قدیــم بــر اســاس دیدگاه هــای  معمــول اســت، و بیفزایــد 

مثــال عرفانــی یــا باورهــای مثــال قدســی و معنــوی بــوده اســت. 

کــه دقیقــا  کــه ایــن تفــاوت هســت، و بایــد بــه آن توجــه داشــت. امــا ایــن  مهــم ایــن اســت 
کــرد.  کردیــم یــا چیــز دیگــری اســت، بایــد در آن دقــت  کــه اشــاره  همیــن تفاوتــی بــوده 
کــه آموزه هــای آن دوره، چــه پاســخی بــرای  مقایســه بــه خوبــی بــه مــا نشــان می دهــد 
کــردن مثــال  کــه البتــه هســت، امــا خلــط  ایــن ســوال دارد و امــروز چــی. تفــاوت هســت، 
کــه آن زمــان، مفهوم علــم همان  ح ایــن  مفهــوم علــم در عرفــان، بــا علــوم طبیعــی، و طــر
افئــده بــوده، و حــاال مثــال تجربه گرایــی و پوزییتیویســم اســت، یکــی از دشــواری هایی 

کــه هنــوز بــرای ایجــاد بدفهمــی و خلــط بــکار می بریــم. اســت 

کــه باورهــای  وقــت را تلــف نکنیــم، و پاســخ یــک دانشــمند قدیمــی از دوره صفــوی را 
گزاره هــا، و ایجــاد ارتبــاط  متفاوتــی در بــاره منابــع دانایــی، فهــم عالــم، روش اثبــات 
کــه او می شناســد بــا وضــع طبیعــی ســر و ســردرد، دارد، می خوانیــم. یــک  میــان قدســیتی 
ــوط  ــیدن خط کش ــدن  ــی مانن ــا روش ــا، ب ــوات و دع ــن صل ــط، درآمیخت ــکار خل ــه آش نمون
ــردن ســردرد اســت.  ــرای از بیــن ب ــرای رفــع آن، ب عجیــب و انجــام عملیاتــی شــگفت ب
کــرده، بــه روش هــای  کــه از قدســیت دعــا، اســتفاده  کمــک می کنــد  ایــن روش بــه شــما 
شــبه علمی رایــج در علــوم غریبــه، مشــروعیت دهیــد و از ترکیــب آنهــا، پاســخی بســازید 

ع دیگــر نــرود.  کــه ذهن هــا، قانــع شــده و قرن هــا آنهــار ا بپذیــرد و ســراغ تأملــی از نــو

کنیــم تــا ســردرد رفــع شــود، جوابــی از قــرن  کــه چــه  ایــن هــم جوابــی بــرای ایــن ســوال 
دوازده هجــری در همیــن ایــران خودمــان، از تمــدن صفــوی. 

ــا  کشــیدن ب ــا چگونگــی نوشــتن صحــاف، و خــط  کنیــد ت لطفــا تصویــر را هــم مالحظــه 
کارد فــوالدی بــر روی آن را دریابیــد.
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هو

جهت رفع صداع

گذاشــته، بســم اهلل بگویــد، و بــه دســت دیگــر، از انگشــت  دســت بــر موضــع درد 
کلمــه را بنویســد، و ایــن خط هــا را بــکار بــرد، فــوالد بــر روی  ک ایــن  بــر روی خــا
ــل را  ــن عم ــتد، و ای ــوات بفرس ــته، صل ــن نوش ــاف« و در بی ــا صح ــد »ی آن بکش
ــه مرتبــه  ــه ُن ک ــر رفــع نشــود، شــش مرتبــه دیگــر بکنــد  گ ســه مرتبــه بکنــد. و ا

شــود. 

کنــد، و چــون بــه »یــا« برســد،  کشــیدن خط هــا از محــاذی آخــر »ف« ابتــدا  و در 
ــورت،  ــن ص ــه ای ــه ب ک ــد  ــد. و بای ــته، زور نمای گذاش ــّوت  ــر آن بق کارد را ب ــوک  ن
خــط اول بــر روی الــف »حــا« ملصــق شــود، و خــط ســیم بــر ســرو تــه »ف« 

ــتد. ــوات بفرس ــرر صل ــن، مک ــن بی ــبد، و در ای بچس

کنــد، بــاز دســت بــر آن موضــع  گــر درد از آن موضــع، بــه موضــع دیگــر حرکــت  و ا
گیــرد، و بــه تمامــه بــه عمــل آورد، تــا بالمــره  گذاشــته، عمــل مذکــور را از ســر 

رفــع شــود.

گر غلطی نکند، ان شاءاهلل تعالی رفع می شود و مکرر تجربه رسیده. و ا

]تصویر سند را پایین مالحظه فرمایید[

کــه  قــای احمــد محبــی آشــتیانی بــرای مــن فرســتاده اند  2. ایــن مورد هــا را آ
از ایشــان تشــکر می کنــم.

خ، حومۀ بغداد	  کر ۱000 سال پیش: 
خ نــزد همک یشــان خــود  کــر ابــن جزلــه طبیبــی بــود مســیحی و پزشــکی را در 
آموختــه بــود. پــس از چنــدی بــه منطــق و فلســفه مایــل شــد و خواســت تــا آن 
کــه شایســتۀ آمــوزش  کســی  را بیامــوزد امــا در آن دوره در میــان مســیحیان، 
منطــق باشــد، یافــت نمی شــد. در جســتجو بــرای اســتادی شایســته بــه او 
کــه او در  گفتنــد  کــه بــزرِگ معتزلیــان بــود و  کردنــد  ابوعلــی ابــن ولیــد را معرفــی 
گردی او  کالم دانشــمند و آشــنا بــه اصطالحــات منطقــی اســت. الجــرم شــا علــم 
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کــرد. ابوعلــی مرتبــًا او را بــه اســالم فــرا  کــرد و همنشــینی بــا او را آغــاز  را اختیــار 
ــن  ــر دی ــه تغیی ــی او را ب ــای عقل ــی و برهان ه الت منطق ــتدال ــا اس ــد و ب می خوان

ــه اســالم آورد. ــا ســرانجام ابــن جزل دعــوت می کــرد؛ ت

۹0 سال بعد: نیشابور	 

کتاب المنقذ من الضالل چنین نوشت: امام محمد غزالی در 

ــوفان  ــب فیلس کت ــود در  ــرات موج ــا و خط ــت، و فریب ه ــن آف ــر همی ــه خاط و ب
کتــب واجــب اســت. کــه پرهیــز از خوانــدن ایــن  اســت 

کــردن را خــوب نمی دانــد، نبایــد بــه پرتگاه هــای  کــه شــنا  کســی  کــه  همان طــور 
کتاب هــای  گذاشــت تــا مــردم بــه ایــن  کنــار رودهــا نزدیــک شــود، نبایــد  لغزنــدۀ 

فالســفه نزدیک شــوند.

ــاز داشــت، همان طــور هــم  ــا مــار ب ــازی ب کــودکان را از ب ــد  کــه بای و همان طــور 
گوش هــا را از شــنیدن ایــن ســخنان در هــم آمیختــه، بازداشــت. و پــدر  بایــد 
کودکــش بــه مــار دســت بزنــد زیــرا  کــه نبایــد جلــو چشــم  دور اندیــش می دانــد 
کــه مــار چیــز  گمــان می کنــد  پــدر پیــروی می کنــد و  از  کــودک  کــه  می دانــد 
بی خطــری اســت. پــس پــدر بــا دســت نــزدن بــه مــار و اظهــار تــرس از مــار جلــو 
فرزنــدش، بایــد فرزنــدش را از مــار بترســاند. عالــم حقیقت بیــن نیــز در مــورد 

گیــرد.  کتاب هــای فالســفه همیــن شــیوه را بایــد پیــش 

خ، حومۀ بغداد	  کر ۸0 سال بعد: 

ــرای  ــپس ب ــت و س ــد« آموخ ــش »آِم ــافعی را در زادگاه ــه ش ــی، فق ــن عل ــی ب عل
کســب علــم مقیــم بغــداد شــد. فــن مناظــره و جــدل را نــزد المکفــوف آموخــت 
خ  کــر یهودیــان  و  از مســیحیان  را  اوائــل  علــوم  دیگــر  و  فلســفه  و  و منطــق 
گاهــی و عالقــه  ع علــوم آ کــه او بــه ایــن نــو کــه علنــی شــد  آموخــت. هنگامــی 
کردنــد و در بی دینــی او ســخن ها  گرفــت، او را طــرد  دارد؛ مــورد آزار فقهــا قــرار 

ــد.  کن ــرت  ــراق مهاج ــد از ع ــور ش ــرم مجب ــد. الج گفتن

۷0 سال بعد: قونیه 	 
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جامه های زرکشی را بافتن / دّرها از قعر دریا یافتن

خرده کاری های علم هندسه / یا نجوم و علم طب و فلسفه

که تعلق با همین دنیاستش / ره به هفتم آسمان بر نیستش

گاو و اشترست که عماد بود  این همه علم بنای آخور است / 

گیجان رموز کردند این  بهر استبقای حیوان چند روز / نام آن 

توضیح

الف( مراجع

کتــاب إخبــار 	  حکایــت نقــل شــده در بــارۀ »ابــن جزلــه« و »علــی بــن علــی« از 
کتــاب توســط جمال الدیــن  ایــن  اســت.  نقــل شــده  الحکمــا  بأخبــار  العلمــا 
بــه  القفطــی مشــهور  الشــیبانی  إبراهیــم  بــن  بــن یوســف  أبــو الحســن علــی 
ابــن القفطــی )وفــات: 45۱ش. /  4۶4ق. / ۱0۷۲م.(، تحقیــق و تصحیــح 
ســال  لبنــان،  بیــروت،  العلمیــٔه،  دارالکتــب  نشــر  شــمس الدین،  ابراهیــم 

اســت. آمــده   ۱۸4 صفحــۀ  و   ۲۷۳ صفحــۀ  ۲005م.، 

کتاب از پیوند زیر در خرداد ۱۳۹5 دسترس است. این 

http://lib.efatwa.ir/47123/1/5

هــر دو ایــن حکایــات را اریــک چنــی در مقالــه ای بــه نــام »تســاهل، رقابــت 
کــه چگونــه  مذهبــی و ظهــور و افــول دانــش مســلمین« آورده و تذکــر داده 
کــه بــه علــوم تعقلــی  کــه تعــداد مســلمانانی  ایــن حکایــت نشــان می دهــد 
کاهــش شــدید شــده اســت.  می پرداخته انــد ظــرف مــدت چنــد ده ســال دچــار 

ایــن مقالــه همــراه دو مقالــۀ دیگــر اریــک چنــی در دســت ترجمــه اســت.

کتــاب المنقــذ مــن الضــالل، تحقیــق و تصحیــح احمــد 	  نقــل قــول از غزالــی از 
۱۹۸۸م.  ســال  لبنــان،  بیــروت،  العلمیــٔه،  دارالکتــب  نشــر  شــمس الدین، 

صفحــۀ 4۷ آمــده اســت.
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ح 	  ترجمه هــا تحــت اللفظــی نیســت و اصــل عربــی نقــل قول هــا بــه ایــن شــر
اســت:

ابن جزله: 

َکاَن رجــاًل  یحیــی بــن عیســی بــن جزلــٔه أبــو علــی الطبیــب البغــدادی النصرانــی 
ــی  ــوا ِف کان ِذیــن 

َ
خ اّل ــارى الکــر ــی نص ــرأ الطــب َعَل ــْد ق ــًا ببغــداد َق ــًا طبیب نصرانی

زمانــه و أراد قــراءٔه المنطــق فلــم یکــن ِفــی النصــارى المذکوریــن ِفــی َذِلــَك 
ــٔه  ــن الولیــد شــیخ المعتزل ــی اب ــو عل ــُه أب ــر َل الوقــت مــن یقــوم بهــذا الشــأن و ذک
ِفــی َذِلــَك األوان و وصــف بأنــه عالــم بعلــم الــکالم و معرفــٔه األلفــاظ المنطقیــٔه 
ح  فالزمــه لقــراءٔه المنطــق فلــم یــزل ابــن الولیــد یدعــوه ِإَلــی اإلســالم و یشــر
ــی اســتجاب و أســلم و علــم  الت الواضحــٔه و یبیــن َلــُه البراهیــن َحّتَ َلــُه الــدال
بإســالمه القاضــی أبــو عبــد اهلل الدامغانــی قاضــی القضــأه یومئــذ فســر بإســالمه 
َکاَنــْت َلــُه َعَلْیــِه خدمــٔه بالطــب فقربــه و أدنــاه و رفــع ِفــی محلــه بــأن  َو َقــْد 
ــب  ــك یط ــتغاله بذل ــع اش ــه َوَکاَن م ــَن یدی ــجالت َبْی ــٔه الس کتاب ــی  ــتخدمه ِف اس
أهــل محلتــه و ســائر معارفــه بغیــر أجــرٔه وال جملــٔه بــل احتســابًا و مــرؤه ویحمــل 
کتبــه ِفــی مشــهد  إلیهــم األدویــٔه بغیــر عــوض ولمــا مــرض مــرض موتــه وقــف 
اإلمــام أبــو حنیفــٔه مــات ابــن جزلــٔه ِفــی ســنٔه ثــالث و ســبعین و أربعمائــٔه و مــن 

مشــاهیر تصانیفــه. 

کتاب تقویم األبدان مجدول. کتاب األدویٔه،  کتاب المنهاج ِفی األغذیٔه، 

علی بن علی:

علــی بــن علــی بــن أبــی علــی الســیف اآلمــدی مــن أهــل آمــد ولــد ِبَهــا بعــد ســنٔه 
ــی  ــده مذهــب الشــافعی ورحــل ِإَل ــی مشــائخ بل ــرأ َعَل خمســین و خمســمائٔه و ق
العــراق و أقــام ِفــی الطلــب ببغــداد مــدٔه و صحــب ابــن بنــت المنــی المکفــوف و 
أخــذ عنــه و أجــاد َعَلْیــِه الجــدل و المناظــرٔه وأخــذ علــم األوائــل عــن جماعــٔه مــن 
ــك فجفــاه الفقهــاء و تحامــوه و وقعــوا  خ و یهودهــا و تظاهــر بذل نصــارى الکــر
ج مــن العــراق ِإَلــی مصــر فدخلهــا ِفــی ذی القعــدٔه مــن ســنٔه  ِفــی عقیدتــه و خــر
ِتــی 

َ
اثنیــن و تســعین و خمســمائٔه و نــزل ِفــی المدرســٔه المعروفــٔه بمنــازل العــز اّل
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ــا تصانیفــه  ــی تدریســها الشــهاب الطوســی و ناظــر و حاضــر و أظهــر ِبَن َکاَن یتول
ِفــی علــوم األوائــل ونقلــت عنــه و قرأهــا َعَلْیــِه مــن رغــب ِفــی شــیء مــن َذِلــَك و 
ج عــن مصــر ِإَلــی  قــرئ َعَلْیــِه تصنیفــه ِفــی أصــول الدیــن و أصــول الفقــه ُثــّمَ خــر
ــْم یــزل  الشــام و اســتوطن دمشــق ِبَهــا التدریــس ِفــی مدرســٔه مــن مدارســها َو َل
َعَلــی َذِلــَك ِإَلــی ســنٔه إحــدى و ثالثیــن و ســتمائٔه َو ِفــی َهــِذِه الســنٔه اســتولی 
َکاَن  ــِذی انتقلــت عنــه 

َ
ــی مدینــٔه آمــد فأخبــر أن صاحبهــا اّل الملــك الکامــل َعَل

َقــْد راســل الســیف ِفــی الســر أن یصیــر ِإَلْیــِه ویولیــه قضــاء آمــد فأنکــر َعَلْیــِه َذِلــَك 
وکونــه روســل َوَلــْم ینــه َذِلــَك فرفعــت یــده عــن المدرســٔه و تعطــل و أقــام بمنزلــه 
کتــاب  شــهورًا قلیلــٔه و مــات و تصانیفــه ِفــی اآلفــاق مرغــوب ِفیَهــا فمــن َذِلــَك. 
کتــاب أبــکار األفــکار ِفــی أصــول  الباهــر ِفــی علــم األوائــل خمــس مجلــدات. 

کتــاب الحقائــق ِفــی علــوم األوائــل ثــالث مجلــدات.  الدیــن أربــع مجلــدات. 

ح اإلشارات مجلد. کتاب المأخذ َعَلی فخر الدین بن خطیب الری ِفی شر

غزالی:

کتبهــم لمــا فیهــا مــن الغــدر  و ألجــل هــذه اآلفــٔه یجــب الزجــر عــن مطالعــٔه 
کمــا یجــب صــون مــن ال یحســن الســباحٔه علــی مزالــق الشــطوط،  والخطــر. و 
یجــب صــون الخلــق عــن مطالعــٔه تلــك الکتــب. وکمــا یجــب صــون الصبیــان 
کمــا یجــب  ــات، یجــب صــون األســماع عــن مختلــط الکلمــات و  عــن مــس الحّیَ
م أن الیمــس الحیــٔه بیــن یــدی ولــده الطفــل ، إذا علــم أن ســیقتدی  علــی المعــّزِ
بــه ویظــن أنــه مثلــه، بــل یجــب علیــه أن یحــّذره ]منــه[ ، بــأن یحــذر هــو ]فــی[ 

نفســه ]وال یمســها[ بیــن یدیــه، فکذلــك یجــب علــی العالــم الراســخ مثلــه.

مولوی	 

شعر جالل الدین محمد بلخی از دفتر چهارم نقل شده. 

ــه تصحیــح نیکلســن - تهــران - انتشــارات هرمــس چــاپ  مثنــوی معنــوی ب
4 - ۱۳۸۷)ش( صفحــۀ ۶۱۷.
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کــه جــالل الدیــن محمــد درســت ۱0 صفحــه پیــش از ایــن  حیــرت انگیــز اســت 
گاو و  کار بقــای  کــه راهــی بــه آســمان نــدارد و بــه  )ص. ۶0۷( همیــن علــوم را 

ــد را تعلیــم انبیــا می شــمارد: شــتر می آی

کجاست این نجوم و طّب وحی انبیاست / عقل و حس را سوی بی سو ره 

ب( تاریخ ها

تاریخ های ذکر شده در متن طبعًا تقریبی است.

تاریخ های دقیق تر زیر از منابع مشهور است:

ــٔه در 45۹ش. /4۷۳ق. 	  اخبــار الحکمــاء: وفــات یحیــی بــن عیســی ابــن جزل
/۱0۸0م.

غزالــی از 4۳۷ش. /450ق. /۱05۸م. تــا 4۹0ش. /505 ق. /۱۱۱۲م. زیســت 	 
کتاب هــای اوســت. کــه المنقــذ مــن الضــالل از آخریــن  و مشــهور اســت 

اخبــار الحکمــاء: تولــد علــی بــن علــی بــن أبــی علــی الســیف اآلمــدی پــس از 	 
۱۱55م.  / /550ق.  5۳4ش. 

جــالل الدیــن محمــد، در ۶5۲ش. /۶۷۲ق. /۱۲۷4م. در گذشــته اســت و 	 
ــه مــدت ۱0 ســال مثنــوی را می ســروده  ــان عمــر ب ــا پای ــه ت ک مشــهور آن اســت 

اســت. 
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سه  مفهوم علم در ایران و جهان

3-1 درآمد

علــم چیســت و علــم یعنــی چــه؟ مــا در ایــران در زندگــی روزمــرٔه خودمــان و نیــز در 
محیــط دانشــگاهی ایــن واژه را بســیار بدیهــی تلقــی می کنیــم و معنــی آن را واضــح 
گژفهمــی بــدون شــک عامــل تعیین کننــده ای  می دانیــم. ایــن طــور نیســت؛ ابهــام و 
ایــن  مــا شــده اســت. علــم در  اشــتباه پیرامــون توســعٔه علمــی  در برنامه ریزی هــای 
کلیــدی اســت و مفهــوم مــدرن آن بــا مفهــوم تفکــر در دنیــای مــدرن در هــم تنیــده  درس 
کــه نشــات  اســت. در درس ســوم ابتــدا بــه معنــی علــم در فرهنــگ خودمــان می پــردازم 
گرفتــه از ســابقٔه علمــی مــا بــه خصــوص پــس از انجمــاد ســلجوقی اســت. همچنیــن، بــه 
جــای ورود بــه بحث هــای لغــوی یــا فلســفی در مــورد ایــن مفهــوم در دنیــای مــدرن، بــه 
ــا بتوانــم وجــه تمایــز درک مــا ایرانیــان را از مفهــوم علــم  مصداق هــای آن می پــردازم ت

ــم. ــان بده ــن تر نش ــی روش ــای صنعت ــوم آن در دنی ــا مفه ب

3-2 پاسخ دانشجویان به مفهوم علم

کلمــٔه علــم می دهنــد.  بــرای شــروع بحــث از دانشــجویان می پرســم چــه معنــی بــه 
کالس دوازده نفــری ایــن اســت: نتیجــه در یــک 

یافتن علت پدیده ها؛	 
کاوش؛	  کشف، ابداع، اختراع، 
کمک حس از هرچیز؛	  استخراج اطالعات به 
گزاره ابطال پذیر؛	 
دانسته ها؛	 
دانسته های مبتنی بر تجربه؛	 
فیزیک، شیمی؛	 
علوم دینی؛	 
پژوهش، جستجو؛	 
علم تولید از هرچیز؛	 
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ع.	  کار گیری هر مصنو علم به 

کالسی دیگر: و در 

ع روش نگرش نظام مند به جهان؛	  یك نو
باور صادق موجه مبتنی بر تجربه؛ 	 
چارچوب جامع و مانع؛	 
توضیح و توصیف پدیده ها؛ 	 
الگوریتم سازى براى پدیده ها بر پایه تجربه؛ 	 
گاهی- علم به معناى ساینس بایستی مبتنی بر تجربه باشد؛ 	  ا
زبان مشترك؛	 
برداشت و توصیف بشر از حقیقت عالم؛	 
ــا 	  ــده ی ــا پدی ــز ی ــه شــناخت صحیــح یــك چی ــه متجــر ب ک ــزارش توصیفــی  گ هــر 

ــود. ــا ش ــرل آن ه کنت

دانشــجویی  دســت کم  مــا،  دانشــگاهی  عــرف  در  می دهدکــه  نشــان  آزمــون  ایــن 
مــا، تصــور بســیار متنوعــی از واژٔه علــم وجــود دارد. بهتــر اســت ایــن تصــور دقیق تــر، 

شــود. جامع تــر  و  صریح تــر، 

3-3 علم در لغت نامه ها

ــاال مثــال شــایان توجهــی اســت از درک عمومــی مــا از مفهــوم علــم. حــاال  نمونه هــای ب
نگاهــی می اندازیــم بــه پاســخ فرهنــگ نویســان مــا در ایــران در یــک قــرن اخیــر و شــروع 
کــه شــروع مجــدد فرهنــگ نویســی جامــع مــا ایرانیــان در  می کنیــم از لغت نامــٔه دهخــدا 

صــد ســال اخیــر اســت. 

الف( علم در لغت نامٔه دهخدا

علــم. ] عَ  [ )ع مــص ( چیــره شــدن در نبــرد. معالمــٔه. )از منتهــی االرب ( )از ناظــم 
کــردن. || شــکافتن لــب و امثــال آن. )از منتهــی االرب ( )از اقــرب  االطبــاء(. || نشــان 
المــوارد( )از ناظــم االطبــاء(. || )ِا( آفرینــش. )منتهــی االرب ( )ناظــم االطبــاء( )آنندراج(. 
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|| آنچــه در احاطــۀ آســمان اســت. )منتهــی االرب ( )آننــدراج (. عاَلــم. )اقــرب المــوارد(. || 
آنچــه بــدان بــر چیــزی راه یابنــد. )ناظــم االطبــاء(. ج علــوم.

مــا را از علــم خویــش بهــره دادی و هیــچ دریــغ نداشــتی تــا دانــا شــدیم )تاریــخ بیهقــی. 
چ ادیــب ص ۳۳۸(.

ب( علم در فرهنگ معین

)مص.م( دانستن؛. ۱
یقین داشتن؛. ۲
گاهی.. ۳ )امص( دانش، آ

ج(  علم در فرهنگ سخن

دانش؛. ۱
گاهی، اطالع؛. ۲ آ
)درتصوف( معرفت؛. ۳
ک پدیده ها و حقایق و علل اشیا از طریق عقل.. 4 )فلسفه قدیم( ادرا

د( فرهنگ فارسی امروز )غالمحسین صدری افشار(

گاهی نادرست؛. ۱ حالت دانستن. دانایی، در برابر نادانی یا ا
گاهی های نظام یافته مانند رشته تحصیلی؛. ۲ بخشی از آ
گرفت؛. ۳ گاهی نظام یافته ای فرا آنچه بتوان آن را به صورت ا
کارکــرد قانون هــای . 4 کلــی یــا  کــه در برگیرنــدٔه حقیقت هــای  گاهــی  ع آ آن نــو

عمومــی اســت؛
کــه اجرایــش قابــل مشــاهده، . 5 گاهی هــای دارای نظامــی یگانــه  مجموعــه آ

بررســی، ســنجش، آزمایــش، رده بنــدی، انتقــال و تعمیــم اســت.

3-4 علم و نهادهای علمی

کــه مــا از واژٔه علــم  نهادهــای علمــی مــا درگذشــته و حــال بیانگــر مفهومــی هســتند 
زیــر عمــدٔه  نمــودار  بــه آن اهمیــت دارد.  ایــن جهــت توجــه  از  برداشــت می کردیــم. 
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گسســت در آنهــا را  گذشــته و نیــز پیوســتگی و  نهادهــای علمــی مــا را در هزاره هــای 
ــاد  ــدٔه نه ــا بازمان ــه تنه ک ــم  ل می کن ــتدال ــودار اس ــن نم ــای همی ــر مبن ــد. ب ــان می ده نش
ــق  ــام مطل ــر آن ن ــه ب ک ــا نهــاد مدرســه های حــوزوی اســت  ــر تالطــم م گذشــتٔه پ ــم از  عل
ــه  ک ــا  ــنت م ــتقل از س ــاًل مس کام ــت  ــادی اس ــم نه ــگاه ه ــود. دانش ــالق می ش ــه اط مدرس
ــی  ــدرن اروپای ــای م ــد از، نهاده ــه تقلی ــم ب ــه بگویی ک ــت  ــن اس ــت تر ای ــای، درس ــر مبن ب
پایه گــذاری شــده اســت. جالــب اســت بدانیــم اول بــار واژٔه دانشــگاه را در ســال های 
گذاشــته  کــو  کارلــوی مونا کاخ خــودش در مونتــه  جنــگ جهانــی اول ارفــع الدولــه بــر 

اســت:

ــامبر  ــس، دس ــح پاری ــس صل کنفران ــفر  ــی از س ــی فروغ ــد عل ــٔه محم ــت های روزان یادداش
ج افشــار، چــاپ دوم ۱۳۹4.  گنجینــٔه پژوهشــی ایــر ۱۹۱۸- اوت ۱۹۲0، تهــران، 

 .۱۹۲۰/۱۲۹۹ فوریه   ۱۹ االولی،  جمادی  سوم  و  بیست  شنبه   ،۳۱۷-۳۱۲ صص 
پرنی؛

کارلــو رفتیــم. ... اول  صبــح برحســب وعــده ... ترامــوا نشســتیم بــه منــت 
مــوزۀ اســئانوگرافیک )اقیانــوس شناســی( ... و مــوزۀ 

انتروپولوژیــک ...، همچنیــن دانشــگاه ارفــع الدولــه را )پاورقــی: ارفــع الدولــه 
کــو »دانشــگاه« نــام نهــاده بــود(. وقــت نبــود. ... قصــر خــود را در منا

دوشنبه

کالســکه چی پرســیدیم  کردیــم. .... از  رفتیــم دانشــگاه ارفــع الدولــه را پیــدا 
ــدون اینکــه  ــی اســت. ظاهــرا ب گفــت عمــارت پرنــس ایران ــه ایــن چیســت؟  ک
ارتباطــی بــا تأســیس دانشــگاه تهــران و ابــداع واژٔه دانشــگاه بــرای این تأســیس 

داشــته باشــد. 

کنــد،  کــو صحبــت  یــک ســال قبــل از آنکــه فروغــی از دانشــگاه ارفــع الدولــه در مونا
گفتگوهــای روزانــٔه آن هیئــت در  ع تأســیس نهــاد  »یونیورســیته« در ایــران را در  موضــو

ح می کنــد: پاریــس مطــر
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ص ۸۱، دوشنبه سوم فروردین ۱۲۹۸/  ۲۱ جمادی االخر/ ۲۴ مارس ۱۹۱۹.

کــه حضــرات بــه خیــال تأســیس یــک اونیورســیته  ... نمی دانــم چــه شــده 
بــر  بــاب اصــرار دارد. خالصــه  ایــن  ایــران افتاده انــد و ممتاز الســلطنه در  در 
ح  کیفیــت معــارف ایــران را شــر کــرده  حســب مقــرر مــن ابتــدا شــرحی بیــان 
دادم و همچنیــن میــرزا حســین خــان و مســیو پرنــی ماموریــت خودشــان را 
ــر اســت  ــا بهت ــه آی ک ــو در ایــن شــد  گفتگ ــد و  کردن ــان  در اســتخدام معلمیــن بی
کــه دولــت فرانســه یــک اونیورســیته بــه مســاعدت دولــت ایــران در طهــران 
کنــد و فرانســه  کنــد یــا دولــت ایــران بــرای خــود اونیورســیته تأســیس  تأســیس 
ــاز  ــد؟ ممت ــران نمای ــه ای ــک ب کم ــره  ــاب و غی کت ــباب و  ــن و اس ــث معلمی از حی
کردیــم و همــه بــا  الســلطنه شــق اول را میــل داشــت مــا شــق دوم را تقویــت 
ایــن رأی موافــق شــدند و قــرار شــد میــرزا حســین خــان صــورت مأموریــت خــود 
ــٔه شــق دوم پیشــنهادی ترتیــب  کویــل بفرســتد و آنهــا در زمین ــرای مســیو  را ب

کــره شــویم. دهنــد و داخــل مذا

کــه در  کــه تیمورتــاش از دربــار رضــا شــاه در ســال ۱۳0۷ از عیســی صدیــق  پــس از آن 
کالتــک بــوده اســت تقاضــای طرحــی بــرای یــک »یونیورســیته« در رشــته های »طــب« و  
»راه ســازی )راه آهــن و شوســه(« می کنــد واژٔه دانشــگاه رســمًا بــرای نهــاد نماینــدٔه علــم 
ــت همــان  کــه در یــک جلســٔه هیئــت دول گفتــه شــده  کار مــی رود.  ــه  ــران ب مــدرن در ای
کــه مــا بســیاری نهادهــای مدنــی نویــن را مانند شــهرداری  فروغــی بــه رضــا شــاه می گویــد 
کــه در پاریــس و برلــن هســت ولــی مــا  کرده ایــم مگــر یونیورســیته  و دادگســتری تأســیس 
کــه تیمورتــاش  کنیــد. در پــی آن اســت  نداریــم. رضــا شــاه هــم دســتور می دهــد تأســیس 
کــه در یادداشــت های روزانــٔه خــود از  آن تلگــراف را می زنــد. طبیعــی اســت فروغــی 
کــرده اســت  پاریــس ۹ ســال قبــل از ایــن جلســه در مــورد تأســیس یونیورســیته صحبــت 
ع در آن ســال ها بــوده اســت.  و از دانشــگاه ارفــع الدولــه صحبــت می کــرده پیگیــر موضــو
ــدگار او اســت بی شــک از فرهیختــگان زمــان  ــر مان ــا اث کــه ســیر حکمــت در اروپ فروغــی 
کنفرانــس  کــه او در طــول  خــود بــوده اســت و بــه فرهنــگ اروپــا واقــف. نقــد تئاترهایــی 
ورســای در پاریــس دیــده اســت بیانگــر درک عمیــق او از فرهنــگ غــرب بــوده اســت. بــا 
کــه تــا چــه انــدازه از تحــول علــم در اروپــا و از معنــی نویــن علــم  ایــن وصــف شــک اســت 
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و نیــز از اصــول هومبولتــی دانشــگاه مطلــع بــوده اســت. از ایــن جهــت بــه نظــر می رســد 
کــه بانیــان تأســیس دانشــگاه ایــن نهــاد را متمایــز از مدرســه می دیده انــد و بــه تحــوالت 
گذشــتٔه آن بی توجــه بوده انــد )ر.ک. مقالــٔه  مفهــوم دانشــگاه در اروپــا در چنــد صــد ســال 
مــن بــا عنــوان »چالش هــای نــوآوری و چگونگــی آتــش زدن بدعت گــذاران آمالریکــی 
در قــرن ۱۳ در حضــور پادشــاه و دانشــگاهیان پاریــس«(؛ در تأســیس آن هــم پیوســتگی 
میــان نهــاد مدرســه و ایــن نهــاد آموزشــی جدیــد دیــده نشــده اســت مگــر در ادغــام 
کشــاورزی( و بعضــی  بعضــی نهادهــای مــدرن دیگــر ماننــد مدرســٔه فالحــت )دانشــکدٔه 
کــه پــس از دارالفنــون بــه عنــوان نهادهــای آموزشــی دیگــر تأســیس  مدرســه های دیگــر 
ــدون  ــه عنــوان نهــادی مــدرن و ب ــه دانشــگاه ب ــران ب ــد. از ایــن جهــت در ای شــده بودن
کــرده  پیشــینه نــگاه شــده اســت؛ در اینجــا هــم مــدرن تداعــی چیــزی مثبــت را بــرای مــا 

اســت، بــدون اینکــه بــه ماهیــت آن و بــه پیشــینه و دینامیــک آن توجهــی بشــود.

کــه مؤسســان دانشــگاه تهــران هنــگام تأســیس چــه مفهومــی از علــم در ســر داشــتند  ایــن 
ــه ای دارد. نوشــته های  گان ــه بررســی جدا ــاج ب ــا حتــی چــه مفهومــی از دانشــگاه احتی ی
گفتمانــی پیرامــون مفهــوم  عیســی صدیــق یــا رفتــار دانشــگاهیان قبــل از انقــالب و نبــود 
ــت از  ــران بیشــتر حکای ــا اصــول هومبولتــی دانشــگاه در ای ــای مــدرن ی دانشــگاه در دنی
کردنــد و  کتفــا  کــه پیشــینیان مــا تحــت تأثیــر عصــر بهــت بــه تقلیــد ظاهــری ا ایــن دارد 
فرصــت تأمــل نداشــتند. بنابرایــن شــاید بهتریــن تفســیر از برداشــت آنهــا از علــم را بایــد 

بــه صــورت پســینی از رفتــار خودمــان و برداشــت های نســل خودمــان حــدس بزنیــم.
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3-5 مفهوم علم

پیــش از اینکــه بــه مفهــوم علــم و تفصیــل آن در ذهــن مــا ایرانیــان بپــردازم توصیــه 
می کنــم بــه طــور مثــال بــه یــک یــا چنــد وبــگاه نهادهــای علمــی معتبــر نگاهــی بیندازیــد. 
کمابیــش  ــه ســرعت تصــور  ــه ب ک ــه ویتریــن یــک مغــازه اســت  ــگاه ب ــد ن ــگاه مانن ایــن ن
درســتی از محتــوای آن بــه مــا می دهــد. وبــگاه ایــن نهادهــا هــم تصــوری از مفهــوم 
کــه علــم بــرای  کنیــد  کــرد. یــک لحظــه امــا فرامــوش  علــم نویــن بــه شــما منتقــل خواهــد 
کــه آن  کنیــد  کشــفیات را تداعــی می کنــد و بــه ایــن وبــگاه بــا ایــن دیــد نــگاه  شــما تنهــا 
کار بســیار آموزنــده اســت. می توانیــد مثــاًل بــه وبــگاه  نهــاد چــه فعالیت هایــی دارد. ایــن 
:ESO یــا ســرن نــگاه بکنیــد. مثــال ایــن تصویــر از وبــگاه ،KECK تلســکوپ های ،ESO

 :KECK یا این تصویر از تلسکوپ های
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ــوم  ــه واژه هایــی ماننــد عل ــا ایرانیــان. ب ــم در ذهــن م ع مفهــوم عل ــه تنــو ــردم ب ــاز می گ ب
ظاهــری، علــم عشــق و حــال در مقابــل دانــش قیــل و قــال، و علــوم معنــی و مــاوراء 
آنهــا  در  کــه  فارســی  شــعر های  و  شــاهد ها  دیگــر  بســیاری  و  بکنیــد  توجــه  الطبیعــه 
کتــاب مفهــوم علــم در  ع معنــی واژٔه علــم برســیم.  ع علــم پیــش می آیــد تــا بــه تنــو موضــو
تمــدن اســالمی از رســول جعفریــان بــه تفصیــل بــه مفهــوم علــم در دوران اســالمی و قبــل 

از دوران مــدرن می پــردازد. 

کتــاب آقــای جعفریــان در ایــن زمینــه بی بدیــل اســت و مرجــع بســیار مهمــی اســت بــرای 
کتــاب امــا  ع مفهــوم علــم در دوران اســالمی تــا اواســط عصــر انحطــاط. ایــن  شــناخت تنــو
بــه تقابــل معنــی غالــب علــم در دوران طالیــی اســالم، تغییــر آرام آن در دوران انحطــاط، 
ع ایــن درس اســت نمی پــردازد. منظــور  کــه موضــو گاهــی،  و نیــز تحــوالت آن در دوران آ
مــن در ایــن درس شناســاندن تقابــل اصولــی در تصــور ســنتی مــا از علــم، یعنــی فصــل 
کــه نهادینــه شــده اند، و مبنــای علــم  مشــترک همــٔه مفاهیــم علــم در دوران اســالمی 
کــه بــرای آنهــا  مــدرن اســت. از ایــن جهــت، مفاهیمــی از علــم را، ماننــد علــِم حــال، 

کنــار  مــا بــه ازایــی نهــادی نداشــته ایم 
از  را  تصــوف  کــه  یعنــی  گذاشــته ام؛ 
خانقــاه  و  کــرده ام  ج  خــار علــم  حیطــٔه 
را هــم محــل آمــوزش علــم ندانســته ام 
دیگــر  جــای  را  بحــث  ایــن  جــای  و 
امــروزه  کــه  هــم  را  آنچــه  دانســته ام. 
گذشــتٔه  در  امــا  می دانیــم  خرافــات 
کــه  می شــدند،  تلقــی  علــم  گاهــی  مــا  
کتــاب آقــای رســولیان  نمونه هــای آن در 
ج از ایــن بحــث  ذکــر شــده اســت، خــار
می بینیــم. بــه عبارتــی بــه آن مفهومــی 
کــه امــروز هــم علــم  از علــم می پــردازم 
تلقــی می شــود یــا بخشــی از تاریــخ علــم.
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کــه واژٔه  کنونــی را  بــه ایــن ترتیــب، در اینجــا می خواهــم تنهــا 4 مفهــوم مرتبــط بــا بحــث 
کنــم: علــم بــر آن اطــالق می شــود از هــم تفکیــک 

که در حوزه ها تدریس می شود؛. ۱ علوم دینی سنتی 
ــم . ۲ ــود و ه ــده ب ــوز زن ــون هن ــیس دارالفن ــگام تأس ــه هن ک ــنتی  ــی س ــوم طبیع عل

کــه بــا فرهنــگ  مــا عجیــن شــده  کمــا بیــش ویژگی هــای آن را  کنــون مــردم مــا  ا
ــد؛ ــور می کنن ــد تص ــوم جدی ــای عل ــان ویژگی ه ــت هم اس

کــه بــا . ۳ علــم، یــا دانــش، بــه معنــای مجموعــه ای از دانســته های روز اروپــا 
تأســیس دانشــگاه تهــران بخشــی از آن بــه ایــران منتقــل شــد. در ایــن مفهــوم 
ــر شــده اســت  کتــاب هــا ذک ــه در  ک ــم را  ــد عل ــرش تاریخــی از فراین نقــل یــک ب

عیــن علــم تلقــی مــی شــود. 
اســت. . 4 دانــش  آن  نتیجــۀ  اســت.  فراینــد  یــک  آن  مــدرن  مفهــوم  در  علــم 

کــه آشــنایی مــا ایرانیــان  مشــارکت در ایــن فراینــد امــری اســت بســیار پیچیــده 
کوتــاه اســت. مــردم مــا بــا ایــن مفهــوم بیگانه انــد و دانشــگاه ها و  بــا آن بســیار 
ــر ایــن مبنــا تأســیس نشــده اند و مدیریــت نمی شــوند، و  پژوهشــگاه های مــا ب

ــر ایــن مبنــا نیســتند. هنــوز در فکــر اداره خــود ب

ــران آمــده  ــم در ای ــد چهــارم، معمــاری عل ــران مــن جل کتــاب ای تفصیــل ایــن بحــث در 
Science and Inovation In Iran کتــاب اســت. همچنیــن مــی توانیــد بــه فصــل دوم 

کنیــد. مراجعــه 
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کمــک  کــردم  کــه در درس پیشــین ارائــه  توصیفــی دینامیکــی از مراحــل تاریــخ خودمــان 
گرفتــار آن شــدیم و اینکــه چــرا درک  کــه طــی ۸00 ســال  می کنــد بــه درک انجمــاد فکــری 
تمایــز میــان مفاهیــم علــم بــرای مــا ســخت اســت؛ و اینکــه چــرا بــا تأســیس نهادهــای 
کالبــدی نهادهــای غربــی، تصــور می کنیــم وارد فراینــد  علمــی مــدرن، بــه تقلیــد صرفــًا 
علــم مــدرن شــده ایم؛ و اینکــه چــرا بــا آمــوزش دانســته های جدیــد تصــور می کنیــم 
پدیــدٔه علــم در جامعــۀ مــا بــه حرکــت درآمــده اســت؛ و اینکــه چــرا تصــور می کنیــم تفــاوت 
کــه مــا هــم  مــا بــا دنیــای صنعتــی و جامعــٔه مدنــی نویــن صرفــًا دانســته های علمــی اســت 
کــه ایــن نهــاد دانشــگاه  آن را دریافته ایــم. همیــن تصــور باعــث شــده، در صــد ســال اخیــر 
کنیــم دانشــگاه همــان ادامــٔه مدرســه  گمــان  را همچــون َعَلمــی صلــب برافراشــته ایم، 
کــه درک ایــن تمایــز بــرای درک مدرنیــت  امــا بــه ســبک غربــی آن اســت. شــکی نــدارم 
ــدون درک  ــا ب ــت. م ــی اس ــا اساس ــرای م ــان ب ــی خودم ــکل بوم ــه ش ــعه ب و درک راه توس
بنیان هــای علــم و تمایــز آن از مفهــوم علــم ســنتی موتــور توســعه را نمی توانیــم روشــن 
کــه انجــام می دهیــم ارزش آن را بایــد در  کنیــم. هــر حرکــت فــردی یــا اجتماعــی دیگــری 

کمــک می کنــد. کــه تــا چــه انــدازه بــه ایــن درک  ایــن دیــد 
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3-7 پرسش های درس سوم

از واژه خلــق دانــش )knowledge creation( چــه درکــی داریــد؟ آیــا می شــود بــه . ۱
کــرد؟ ابتــدا ایــن بحــث را بــا مــورد  جــای آن از ترکیــب »تولیــد علــم« اســتفاده 

واژه های»تولیــد صنعــت« و »تولیــدات صنعتــی« شــروع بکنیــد.
علم در معنی فرایندی آن چه مرحله هایی دارد؟. ۲
ــه صــورت . ۳ کــه ورزشــکار حرفــه ای هســتند، عــده ای از مــردم ب کســانی  جــدا از 

تشــویق  را  حرفــه ای  غیــر  ورزش  عمومــًا  دولت هــا  می کننــد.  ورزش  تفننــی 
می کننــد، ظاهــرًا چــون فکــر می کننــد اثــرات خوبــی بــر جامعــه می گــذارد و 
کــه دوســت ندارنــد فرزندشــان ورزشــکار حرفــه ای شــوند  حتــی خانواده هایــی 
کننــد،  هــم ســعی می کننــد فرزندانشــان را بــه یکــی از ورزش هــا عالقه منــد 
کــه ورزش می کننــد شــادتر و ســالم ترند. فکــر  کســانی  ظاهــرًا چــون معتقدنــد 
می کنیــد علــم مــدرن هــم بتوانــد بــرای غیرحرفه ای هــا شــادی بخش باشــد؟

کــه تمایــل داشــته باشــند داوطلبانــه اوقات فراغتشــان . 4 کســانی می شناســید  آیــا 
کننــد؟ امکاناتشــان چقدر اســت؟ را بــا »علــم ورزیــدن« پــر 
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آیــا »علــم ورزیــدن« غیــر حرفــه ای شــهروندان می توانــد اثــر خوبــی روی جامعــه . 5
بگذارد؟

آیـا . ۶ می شـود،  تأمیـن  عمومـی  بخـش  از  بودجـه اش  کـه  دانشـگاهی  در 
فیزیکدان هـای حرفـه ای مسـئولیت دارنـد وقتشـان را فقط برای حل مشـکالت 
جامعـه صـرف کنند؟ آیا پرداختن به مسـئله ای صرفـًا از روی کنجکاوی توجیه 

دارد؟ اخالقـی 
آیا علم ورزی به صرف علم ورزی فعالیت مطلوبی است؟. ۷
کــه ظاهــرا مبتنــی . ۸ کتابــی منتشــر شــده بــا عنــوان »دانشــگاه و مرجعیــت علمــی« 

اســت بــر یــک تحقــق.  آیــا مــی توانیــد بــه ایــن عنــوان معنــی بدهیــد؟ بــه نظــر 
کــه  کــرد بــدون ایــن  شــما مــی تــوان بــرای مرجعیــت علمــی برنامــه ریــزی 
ع علمــی را مطلــوب مــی دانیــد؟ بدانیــم علــم چیســت؟ یــا مرجعیــت در هــر نــو

بــه ســفارش . ۹ اندیشــی«  آزاد  نــام »کرســی های  بــا  اوائــل دهــۀ ۸0 حرکتــی  از 
شــورای انقــالب فرهنگــی در دانشــگاه ها شــروع شــد و بــرای آن آیین نامه هایــی 
اندیشــی  آزاد  از  کنیــد معنــی ای  ابــالغ شــد. اول ســعی  بــه دانشــگاه ها  هــم 
کنیــد آیــا می تــوان بــرای آزاد اندیشــی  کنیــد. ســپس بحــث  بــرای خــود تصــور 
کــرد؟ مثــال پیشــنهادی در »دبیرخانــٔه هیــات حمایــت  آیین نامــۀ دولتــی صــادر 
ح شــده بــود بــا عنــوان  کرســی های نظریه پــردازی، نقــد و مناظــره« مطــر از 
»حــرارت، شــاخصی از هوشــمندی جهــان« از دانشــگاه تهــران؛ آیــا مــی توانیــد 

بــه ایــن عنــوان محتوایــی علمــی نســبت بدهیــد؟
کتــاب آقــای جــوادی آملــی محتوایــی نســبت بدهید؟ . ۱0 آیــا می توانیــد بــه عنــوان 

کتــاب تعریفــی از علــم دینــی بــه دســت آورید. کنیــد بــا مطالعــٔه ایــن  ســعی 
ــب . ۱۱ ــی از ترکی ــد در آن تعریف کنی ــعی  ــد و س کنی ــه  ــنی را مطالع گلش ــای  ــاب آق کت

»علــم ســکوالر« و همین طــور تعریفــی از »علــم دینی«بــه دســت آوریــد. بــه نظــر 
کتــاب علــم ســکوالر را موجــود می دانــد و علــم دینــی را مطلــوب.  می رســد ایــن 
کــه موجــود نیســت مطلــوب دانســت.  کنیــد چگونــه می تــوان علمــی را  بحــث 
کنیــد تفــاوت میــان مبانــی تفکــر شــخص و روش تفکــر در علــم مســتقل  ســعی 

کنیــد. از شــخص را در بحــث خودتــان وارد 
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میــان . ۱۲ تعــارض  از  نمونه هایــی   5۹۲ ص  در  خســروپناه  آقــای  کتــاب  در 
گزاره هــای دینــی ذکــر می شــود. بــه ایــن نمونــه هــا خــوب  گزاره هــای علمــی بــا 

دقــت بکنیــد؛ آیــا شــما هــم تعارضــی می بینیــد؟
کتــاب علــم دینــی، منبــع ۸، در ص ۱۸0 صحبــت از نقــص در علــوم انســانی . ۱۳ در 

موجــود اســت. ایــن فصــل را بــه بحــث بگذاریــد. نتیجه گیــری شــما چیســت و 
بــه ایــن ســوال ها پاســخ بدهیــد: ۱. مگــر قــرار اســت علــم بی نقــص باشــد؟ ۲. 
نقــص در علــم یعنــی چــه؟ ۳. چطــور و بــه چــه معنــی می تــوان علــم بی نقــص 
داشــت  انتظــار  می تــوان  نیســت  موجــود  هنــوز  کــه  علمــی  از  آیــا  داشــت؟ 
کــه از قرائــت انســان از دیــن نشــات  گزاره هــای دینــی  بی نقــص باشــد؟ آیــا 

می گیــرد می توانــد بــدون نقــص باشــد؟ 
گزاره هــای . ۱4 کتــاب آقــای ســوزنچی بــه نظــر می رســد علــم بــه محتــوای  در 

چــرا  می پذیریــد؟  را  ایــن  آیــا  می شــود.  اطــالق  علمــی  رشــتٔه  یــک  دانشــی 
بدهیــد. توضیــح  کنیــد  ســعی  بکنــد؟  اشــتباهی  چنیــن  می توانــد  نویســنده ای 

ــم دینــی نوشــته . ۱5 ــم اســالمی و عل ــٔه عل کــه در زمین کتاب هایــی  کنیــد در  ســعی 
کــه بــه علــم بــه معنــی مــدرن آن مرتبــط اســت و  آنهــا  گزاره هایــی بیابیــد  شــده 
کــه از جنــس سیاســت گذاری های ملــی مرتبــط بــا علــم نویــن  گزاره هایــی  را از 

اســت تفکیــک بکنیــد.
کتــاب آقــای خســرو باقــری در ص ۲۱۸ بحــث از روان شناســی اســالمی . ۱۶ در 

یــا  دینــی«  »روان شناســی  بــه  را  نحــوی  ترکیــب  ایــن  می شــود  آیــا  اســت. 
»روان شناســی شــیعی« یــا »روان شناســی تکفیــری« هــم تغییــر داد بــدون ایــن 
کــه تعریــف آن عــوض بشــود؟ چــه تمایــزی می بینیــد میــان ایــن اصطالح هــا؟

۱4۷می گویــد . ۱۷ ص  در  طبیعــت  و  قــرآن  کتــاب  در  گلشــنی  مهــدی   آقــای 
اوبــرای  اســتعداد  می ســازد  متمایــز  حیوانــات  از  را  انســان  کــه  چیــزی   ...«
بینــش عمیــق در بــارۀ جهــان و تفســیر حــوادث اســت«. در ایــن جــا منظــور 
ــا اســالمی  ــا نویســنده می خواهــد علــم دینــی ی از »بینــش عمیــق« چیســت؟ آی
کــه انســان را از حیــوان متمایــز می کنــد؟  را ناشــی از ایــن بینــش عمیــق بدانــد 
ــوان  ــان و حی ــز انس ــه تمای ــت وج ــی نیس ــم دین ــه عل ک ــدرن  ــم م ــه عل ک ــن  و ای

نیســت؟
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گونــه علــم را از قــرآن . ۱۸ کــه می تــوان همــه  ایــن اعتقــاد در میــان مســلمانان 
کشــورهای اســالمی بــه معنی هــای متفــاوت  کــرد هنــوز در بســیاری  اســتخراج 
رایــج اســت و مســلمان هنــوز بــه یــک نتیجــٔه رایــج نرســیده اند. بخشــی از ایــن 
ــا دانــش اســت.  ــز آن ب ــم و تمای مجادله هــا ناشــی از ســوء تفاهــم در معنــی عل
کــه بــرای امــروز هــم روشــنگر  گویایــی داریــم  امــا مثال هــای تاریخــی بســیار 
کــروی بــودن یــا مســطح بــودن زمین اســت.  اســت. یکــی از ایــن موردهــا ســوال 
تاریخــی حشــوی مذهبان،  بــه اصطــالح دقیق تــر  یــا  گذشــته متدینیــن،  در 
حالــی  در  ایــن  نمی پدیرفتنــد  را  زمیــن  کرویــت  قــرآن  آیه هــای  اســتناد  بــه 
کرویــت زمیــن  کــه حکمــا همــه بنــا بــر دلیل هــای عقلــی و رصــدی امــر بــر  بــود 
کتــاب مفهــوم علــم در تمــدن اســالمی، آقــای رســول جعفریــان،  می دادنــد. در 
ــث  ــن بح ــی ای ــد تاریخ ــک س ــتناد ی ــه اس ــا 5۶۶ ب ــص 55۷ ت ــاپ ۱۳۹4 ص چ
ل ها را  کنیــد اســتدال کــرده اســت. بــه ایــن متــن مراجعــه بکنیــد و ســعی  را بــاز 
ل اشــتباه اســت.  کجــای اســتدال بکاویــد و ببینیــد از دیــد یــک معتقــد مســلمان 
کــه همــه  بعــد بــه مســئلٔه روز بپردازیــد. چــه پاســخی بــه مدافعــان امــروز داریــد 

ــد. ــتخراج بکنن ــرآن اس ــد از ق ــش را می خواهن ــم و دان عل
ــران و . ۱۹ ــوم انســانی، از ق ــه ای از ادعــای اســتخراج مفهومــی علمــی، در عل نمون

ــت  ــا عنای ــت: »ب ــت اس ــوم عدال ــورد مفه ــزاره در م گ ــن  ــیعه ای ــان ش ــار امام گفت
ــوان  ــه روشــنی می ت ــات الهــی ب ــر در آی ــا تدبی ــی و ب ــه فرهنــگ اســالمی و قرآن ب
کــه عدالــت در روابــط اجتماعــی ســاختاری بــوده ... بــر اســاس بیــان  دریافــت 
حضــرت امیــر )ع(، عدالــت امــری بنیــادی و ســاختاری بــوده ...«۱ مفهــوم 
کمــک آمــده بــرای بیــان عدالــت اســالمی. آیــا بــه نظــر شــما ایــن   ســاختاری بــه 
کــه بــا آن بتــوان عدالــت اســالمی را از عدالــت در  مفهــوم تعریــف روشــنی دارد 
کــرد. مولــف در هیــچ جــا ایــن مفهــوم را  فرهنگــی دیگــر مثــال عربــی متمایــز 

کنیــد. گــزاره بحــث  تعریــف نکــرده اســت. در علمــی بــودن ایــن 
کانــال انجمــن اقتصــاد دانــان ایــران در تلگــرام بــه نقــل از آقــای . ۲0 متــن زیــر در 

گــروه اقتصــاد دانشــگاه اصفهــان آمــده اســت  علیمــراد شــریفی، هیئــت علمــی 
)۱۲ فروردیــن ۱۳۹۶( بــا عنــوان »اقتصــاد: دانــش دینــی یــا دانــش ســکوالر !؟«

۱  خردنامه، عدالت در الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت، خرداد ۱۳۹0، ص ۱۶۱.
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گیــری مفاهیــم فقهــی همیشــه بــا ایــن  »از زمــان تحصیــل در دانشــگاه و فرا
کــه آیــا امــکان پیدایــش دانــش اقتصــاد »اســالمی«  پرســش روبــرو بــوده ام 
گذشــت تقریبــًا چهــار دهــه از  کمــال تاســف علیرغــم  وجــود دارد یــا خیــر؟ بــا 
همــکاری حــوزه و دانشــگاه هنــوز ایــن پرســش بــه قــوت خــود باقــی مانــده 
کــه  گرفتــه اســت و آثــاری  کــه در ایــن زمینــه نیــز انجــام  اســت. مطالعاتــی 
ــه  ــی دو هفت ــت. ط ــته اس ــز داش ــرفتی ناچی ــان از پیش ــت، نش ــده اس ــر ش منتش
تعطیــالت نــوروزی ۱۳۹۷ و فراغــت از قیــل و قــال دانشــگاهی فرصتــی دســت 
ــاور  ــا مــواردی غیــر قابــل ب ــا بــه تامــل در ایــن پرســش ذهنــی برگــردم و ب داد ت
کــه اندیشــه ام را از اینکــه اقتصــاد دانشــی ســکوالر اســت بــه  برخــورد نمــوده ام 
کنــون بــه ایــن بــاور قطعــی رســیده ام  کــه هــم ا کلــی منصــرف نمــود بــه حــدی 
کــه اقتصــاد ذاتــًا دانشــی »دینــی« اســت و بــه ناچــار بایــد بــه جــای انــگاره 
 )homo religiosus( انســان دینــی )homo economicus( انســان اقتصــادی
و  اقتصــاد  دانــش  نظریه هــای  بــه  شــریعت  ورود  بــر  راه  تــا  شــود  جایگزیــن 
کــه  احترامــی  کمــال  بــا  گــردد.  گشــوده  اقتصــادی  مدل ســازی  آن  پیامــد 
ــه نظــر  ــی ب گرامــی داشــته، دارم و خواهــم داشــت ول ــرای تمامــی همــکاران  ب
کــه دیــن مبنــای اقتصــاد نیســت،  گــر اقتصاددانــی بــر ایــن بــاور باشــد  مــن ا
و  مطالعــات  میــان  در  نــدارد.  و  نداشــته  اقتصــاد  از  صحیحــی  درک  قطعــًا 
کــرد   کــه در مجموعــه ادبیــات اقتصــادی بــه آنهــا برخــورد  گران بهایــی  آثــار 
ــناس  ــی جامعه ش ــه یک ک ــه ام  ــی را یافت ــم علم ــخصیت مه ــه ش ــون س کن ام، تا
کــه بیــش از ســایرین بــا  اقتصــادی و دو شــخصیت دیگــر اقتصــاددان هســتند 
گذاشــته اند. ورنــر ســومبارت  ع صحــه  شــهامت و جســارت تمــام برایــن موضــو
و  دوســت  آلمــان،  مشــهور  اقتصــادی  جامعه شــناس   )Werner Sombart(
کــس وبــر و اســتاد راهنمــای پایان نامــه دکتــرای اقتصــاد واســیلی  همــکار ما
ــر مشــهور  کــه در ســال ۱۹۱۱ اث لئونتیــف پــدر مــدل داده-ســتانده بــوده اســت 
خــود تحــت عنــوان »یهودیــان و حیــات اقتصــادی مــدرن« را منتشــر نمــود 
جهانیــان  بــه  را  اقتصــاد  دانــش  در  شــریعت  ضــرورت  و  اهمیــت  انصافــًا  و 
شناســانده اســت. از دو شــخصیت اقتصــادی دیگــر، یکــی در زمــان معاصــر 
ــات اســت.  ــی دیگــری خوشــبختانه در قیــد حی ــه اســت ول گفت ــات  ــدرود حی ب
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ــتاد  ــه اس ک ــت  ــهور اس ــن )Don Patinkin( مش ــخصیت، دان پتینکی ــن ش اولی
گفــت. پتینکیــن  تمــام دانشــگاه اورشــلیم بــود و در ســال ۱۹۹5 بــدرود حیــات 
ــن  ــود )مت ــترده ای در تلم گس ــات  ــه مطالع ک ــود  ــود ب ــی یه ــالب دین ــره ط در زم
کــه بــه جــرات می تــوان  مهــم فقهــی شــریعت یهــود( داشــته اســت بــه طــوری 
گفــت اثــر مشــهورش )Money, Interest, and Prices( در ۱۹۶5 بــر مبنــای 
آموزه هــای تلمــود تکامــل یافتــه اســت. دومیــن شــخصیت علمــی در زمــان 
ــه  ــه ب ک ــان )Robert J. Aumann( نوبلیســت مشــهور اســت  ــرت َاّم معاصــر راب
کاربردهــای نظریــه بــازی در اقتصــاد، همــراه بــا همــکارش  گســترش  خاطــر 
توماس شــلینگ )Thomas Schelling( مشــترکًا در ۲005جایزه نوبل دریافت 
نمــوده اســت و اســتاد تمــام دانشــگاه اورشــلیم و MIT اســت. وی در حــال 
کــه خــود اظهــار می کنــد از زمــان دانشــجویی  حاضــر ۸۷ ســال دارد و آنطــور 
کنــون بــه طــور منظــم در هفتــه ۱۲ ســاعت یــا بیشــتر را بــه مطالعــه و تامــل در  تا
کنــون نیــز بــه نوه هایــش تلمــود آمــوزش  تلمــود اختصــاص داده اســت و هــم ا
یــک  مهــم  بســیار  ســخنرانی  زیــر  تصویــری  فایــل  خوشــبختانه  می دهــد. 
کــه در ســایت یوتیــوب نیــز  ســاعت و نیــم وی در دانشــگاه دولتــی مســکو اســت 
در دســترس اســت و بــه آموزه هــای اقتصــادی تلمــود و اینکــه چگونــه شــریعت 
ــوارد  ــه م ــت. از جمل ــه اس ــد، پرداخت ــادی باش ــام اقتص ــای نظ ــد راهنم می توان
کــه در تلمــود یافتــه اســت و آن را مــورد تحلیــل قــرار می دهــد  مهــم و جالــب 
 Price control( کنتــرل قیمت هــا و رقابــت  ،)Incentives( شــامل انگیزه هــا
کژ-رفتــاری   ،)Social choice( اجتماعــی  انتخــاب   ،)and competition
 Fair( و توزیــع منصفانــه )Risk aversion( ریســک گریزی ،)Moral hazard(
کــه تــا بــه حــال ۲۶ مــورد ســند فقهــی در  division( اســت. وی بیــان می کنــد 
کــژ رفتــاری )Moral hazard( در تلمــود یافتــه اســت. نکتــه شــگفت دیگــر  مــورد 
در پژوهش هــای وی اینکــه در مــورد اثبــات حکــم فقهــی توزیــع منصفانــه 
گزیــر از بکارگیــری نظریــه بــازی  کــه در تلمــود بیــان شــده اســت نا مطابــق آنچــه 

بــه روش هســته ای )Nucleolus game theory(  شــده اســت.

   »@ieairan کانال انجمن اقتصاددانان ایران
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نامیــده  اقتصــاد  علــم  در  نظریه هایــی  بــاال   در  شــده  ح  مطــر نظریه هــای 
می شــوند و بــه همیــن ترتیــب هــم آمــوزش داده می شــوند. بــه نظــر شــما چــرا 
اجتمــاع علمــی اقتصاددادنــان دنیــا ایــن اطــالق دینــی را  نمی پذیــرد؟ بــه نظــر 
شــما چــرا اعتقــاد دانشــگران و یــا اطالعــات آن هــا و خواســته های شــخصی 
ح شــدن  کــه قطعــا در ایده پــردازی علمــی آنهــا نقــش دارد، پــس از مطــر آنهــا، 
کنــار مــی رود و تنهــا ممکــن اســت در  ایــده و پذیــرش آن در اجتمــاع علمــی بــه 
کار علمــی  کنیــد میــان انگیــزه در  ح بشــود؟ ســعی  مطالعــات تاریــخ ایــده مطــر
کامــال فــردی اســت و البــد از  کار علمــی تفکیــک بکنیــد: انگیــزه  و نتیجــٔه یــک 
گــر در اجتمــاع مقبــول  تمایــل و اعتقــاد شــخص تاثیــر می پذیــرد، امــا نتیجــه ا

افتــاد منفــک از انگیــزه و تمایــل و اعتقــاد اســت.

ــفیاتی  کش ــد و  ــوم بوده ان ــتاد نج ــه اس ک ــانی  کشیش ــته ایم  ــم نداش ک ــوم  در نج
هــم بــه نــام آنهــا ثبــت اســت امــا آیــا می شــود نجــوم را علمــی دینــی نامیــد؟ بــه 
عبــارت دیگــر نقــش انســان ها و اعتقادهــای آنهــا در علــم و ابداع هــای علمــی 
بدیهــی اســت امــا می شــود هــر نظــر علمــی را بســته بــه اعتقــاد مبــدع آن بــه  
ــرای بحــث  در ایــن زمینــه مراجعــه بکنیــد  کــرد؟ ب ع اعتقــاد او نامگــذاری  ــو ن
ــم و مفاهیــم رایــج آن درایــران«  در  ــا عنــوان »واژٔه عل ــم ب کتاب ــه فصــل دوم  ب
ــی  ــم دین ــوم »عل ــک دو مفه ــه تفکی ــد ب ــه بکنی ــم« و توج ــاری عل ــاب »معم کت

ــم دینــی انحصــاری«. تخصیصــی« و »عل

ــا عنــوان درخشــش نجــوم در عصــر زوال . ۲۱ ــه ای ب گمینــی در مقال آقــای محمــد 
)مجلــه نجــوم، خــرداد و تیــر ۱۳۹۷، شــماره ۲۶۸، ص 40-4۳( بــه تفصیــل 
کیــد بــر تخصــص در تاریــخ علــم بــه ماننــد هــر علــم دیگــر اصــرار دارد ایــن  بــا تا
کنیــد ادعــای او را درک بکنیــد: او از  ادعــای دورٔه انحطــاط را رد بکنــد. ســعی 
گــزارٔه  کــه افــول را نمی بینــد؟ بــه خصــوص بــه ایــن  علــم چــه اســتنباطی دارد 
ــم تمــدن اســالمی دچــار  کنیــم عل گمــان  او توجــه بکنیــد: »آنچــه باعــث شــد 
کــه علــم غربــی از حــدود قــرن شــانزدهم رو بــه رشــد و  افــول شــد آن اســت 
کــه بســیار  گذاشــت و در قــرن هفدهــم بــه انقالبــی دســت یافــت  شــکوفایی 
گــزاره همــان ادعایــی  ایــن  آیــا  بــود«.  فراتــر مرزهــای علــم تمــدن اســالمی 
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کــه او ســعی دارد رد بکنــد؟ البــد نــه! پــس بایــد اشــکالی یــا ســٔوتفاهمی  نیســت 
در مفهــوم علــم وجــود داشــته باشــد. بحــث بکنیــد.

کــه در روز پنــج شــنبه . ۲۲ »رابطــٔه علــم و دانشــجوی ســکوالر« عنــوان خبــری اســت 
۱۶ آبــان ۱۳۸۶ در بخــش سیاســی روزنامــٔه همشــهری بــه نقــل از ایســنا چــاپ 
کــه دانشــگاه وقتــی اســالمی  شــده اســت: »آیــت اهلل جــوادی آملــی بــا بیــان ایــن 
گفــت: علــم ســکوالر، دانشــجوی ســکوالر  کــه دانــش آن اســالمی باشــد  اســت 
کــه تمــام مشــکالت  تربیــت می کنــد. ایــن اســتاد حــوزٔه علمیــه قــم بــا بیــان ایــن 
ــه روی  ــد بودج ــزود: ۷5 درص ــت اف ــا اس ــردم دنی ــی گری م ــل و و حش ــا از جه م
زمیــن صــرف آدم کشــی می شــود اظهــار داشــت: مملکــت مــا دارای مردمــی 
کار ســختی نیســت.  کــردن مملکتــی بــا مــردم فهمیــده  کــه اداره  فهمیــده اســت 
ــه در  ک ــی  ــت: علم گف ــگاه ها  ــردن دانش ک ــالمی  ــه اس ــاره ب ــا اش ــی ب ــوادی آمل ج
ــدن  ــالمی ش ــل اس ــه قاب ک ــت  ــرده ای اس ــٔه م ــود الش ــس می ش ــگاه ها تدری دانش
کــرد: آنچــه در حــال حاضــر در دانشــگاه ها از آن ســخنی  نیســت. وی تصریــح 
کســی ایــن هســتی و جهــان را  کــه چــه  گفتــه نمی شــود، خــدا و پیغمبــر و ایــن 
ــوان ســطح فرهنــگ را  ــرد : وقتــی می ت ک ــح  ــه وجــود آورده اســت. وی تصری ب

کــه دیــن در تمــام ســطوح مــا رخنــه پیــدا بکنــد.« بــاال بــرد 
کنیــد بــه ایــن  کــه از مفهــوم علــم در ذهــن شــما اســت، ســعی  بــا توجــه بــه درکــی 
ــه شــناختتان از  ــا توجــه ب گزاره هــا، ب ــا اینکــه از ایــن  گزاره هــا معنــی بدهیــد؛ ی

فرهنــگ اســالمی خودمــان، یــک معنــی منطقــی اســتنباط بکنیــد.
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گی های علم نوین چهار   ویژ

4-1 درآمد

کلیــدی بــازی می کنــد؛  علــم نویــن دیگــر فــردی نیســت و اجتمــاع در آن نقشــی بســیار 
کافــی اســت بــه بعضــی  بســیار پــر هزینــه اســت و بــا پیچیدگی هــای بســیار همــراه اســت. 
کالن علمــی جهــان، چگونگــی مدیریــت آن هــا، روال تصویــب آن هــا،  از پــروژه  هــای 
کنیــم. نهادهــای  تامیــن بودجــه آن هــا، و نیــز چگونگــی تأییــد نتایــج علمــی آن هــا توجــه 
صنعتــی  کشــور های  در  علمــی  فعالیت هــای  یــا  علــم  فراینــد  درگیــر  متنوعــی  بســیار 
ع علــم بــا یــک  جهان انــد. ارتبــاط میــان ایــن نهادهــا هــم ســاده نیســت. مــا در ایــن نــو
گذشــته اهــل علــم  فراینــد یــا پدیــده پیچیــده اجتماعــی طــرف هســتیم. آن چــه در 
خوانــده می شــد امــروزه اجتمــاع علمــی دانشــگران خوانــده مــی شــود، بــا تفــاوت بســیار! 
گذشــته در بســیاری از تعبیر هــا فعالیتــی بــرای شــناخت ماهیــت انســان و جهــان  علــم در 
و نیــز امــری قدســی شــمرده می شــد. علــم مــدرن یــک حرفــه اســت مثــل هــر حرفــه ای 
دیگــر، ماننــد مســگری و نجــاری و جهادگــری؛ بــرای ان نمی تــوان صفــت قدســی و 
ــا قدســی؟  ــم ی ــری ناســوتی )ســکوالر( داری ــا درودگ ــا ناســوتی برشــمرد؛ مگــر م ــی ی الهوت
گونــه اســت.  مگــر مــا مســگری قدســی داریــم یــا ناســوتی؟ علــم در معنــای مدرنــش ایــن 
کــه علــم مــدرن ناســوتی اســت یــک ســوء تفاهــم عمیــق  ایــن تلقــی بعضی هــا از ایــن 

اســت و ناشــی از نشــناختن علــم نویــن. 

بــرای  ایــن میــان دو واژه  ایــن حرفــه می پــردازم. در  بــه ویژگی هــای  ایــن درس  در 
گفتمــان علــم. حرفــه علــم نویــن را  درک ایــن پدیــده اساســی اســت: اجتمــاع علمــی و 
کــرد. فلســفه علــم می توانــد در مــورد  بــدون توجــه بــه ایــن دو مفهــوم نمی تــوان درک 
روشــمند بــودن و چونــی آن در علــم نویــن بحــث بکنــد امــا ایــن بحــث منجــر بــه درک 
کــه نگــرش  ایــن روش هــا و چگونگــی اجــرای آن هــا نمی شــود. همیــن دلیــل اســت 
گذشــته نتوانســته اســت بســیار از رویدادهــای  ع در یــک قــرن  مشــرب های فلســفی متنــو
گذشــته بزرگ تریــن آزمایشــگاه بشــر روی  کــه جنــد ســال  کنــد. زمانــی  علمــی را توجیــه 
کــه ســرعت نوترینــو  کردنــد  گــران ساســو اعــالم  زمیــن، ِســرن، همــراه بــا آزمایشــگاه بــزرگ 
اینشــتین  کردنــد نســبیت  اعــالم  نــور بیشــتر اســت، رســانه ها پذیرفتنــد و  از ســرعت 
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غلــط شــد! فیلســوف علــم چــه می توانســت بگویــد جــز پذیــرش ایــن نتیجــه مبتنــی 
ــاع  ــه اجم ــا ب ــی روی آورد ت گفتمان ــه  ــاع علمــی نپذیرفــت و ب ــا اجتم ــر روش علمــی؟ ام ب
کــه در تعبیــر داده هــا اشــتباه شــده  برســد! اجمــاع پــس از بیــش از یــک ســال ایــن شــد 
گروهــی محقــق در قطــب جنــوب اعــالم  اســت. همیــن طــور وقتــی در چنــد ســال پیــش 
کرده انــد البــد بایــد ایــن نتیجــه یــک  کشــف  گرانشــی ناشــی از مهبانــگ را  کردنــد امــواج 
گفتمــان در اجتمــاع علمــی نســبیت دانــان شــروع شــد  گــروه حرفــه ای پذیرفتــه بشــود. 
گونــه نمونه هــا در ســطح هــای  و در نتیجــه ایــن اجتمــاع نتیجــه را نپذیرفــت! ایــن 
گروهــی در  کــه حــدود ۲5 ســال پیــش  مختلــف بــه طــور پیوســته اتفــاق می افتــد. رمانــی 
گذشــته  کردنــد نســبیت خــاص را بــا دقتــی بیــش از  دانشــگاه آرهــوس در آزمایشــی ادعــا 
گروهــی در جهــان آن را بــه عنــوان خبــری مهــم انتشــار  کرده انــد، و رســانه های  اثبــات 
گــروه مدعــی شــدند محققــان پول هــای پژوهشــی  دادنــد، همــکاران دانشــگاهی همــان 
هنگفتــی را هــدر داده انــد. بحث هــای علمــی مفصلــی الزم بــود تــا بقیــه هــم حرفه ای هــا 
کار مهمــی انجــام شــده اســت یــا اهمیــت آن اندازه گیــری در چــه بــوده  بپذیرنــد چــه 

اســت.

4-2 اجتماع علمی

کــه علــم بــه صــورت یــک حرفــه درآمــد، و واژه فیلســوف علــوم طبیعــی و  از زمانــی 
کمتــر از دویســت ســال می گــذرد.  دانشــمند دیگــر جوابگــوی ایــن پدیــده جدیــد نبــود، 
حــدود ســال ۱۸50/۱۲۳0 هیــوول بــه هنــگام ســخنرانی در رویــال سوســایتی لنــدن 
)…we scientists….(؛  گفــت  صحبت هایــش  ال بــه الی  و  بــرد  کار  بــه  را  تعبیــر  ایــن 
مــا »فیلســوف علــوم  مــا »دانش-گــر« نیســتیم  کــه  کردنــد  اعتــراض  او  بــه  بســیاری 
طبیعــی« هســتیم! بــه ایــن ترتیــب در انگلیســی واژه scientist ســاخته شــد. یادمــان 
گونــه  باشــد در انگلیســی پس ونــد -ist حرفــه را می رســاند ماننــد -گــر در فارســی. ایــن 
کــه حرفــه ای جدیــد در جامعــه بشــری بــه وجــود آمــد؛ حرفه هــا هــم بنا بــر تعریــف  بــود 
صفــت الهوتــی نمی پذیرنــد. دانشــگران شــاغل در حرفــه دانشــگری در طــول چنــد 
گویــی بــه ســئوال های بشــر آفریدنــد. ایــن روش هــا  صــد ســال روش هایــی بــرای پاســخ 
کــه  کســانی بــه ایــن مجموعــه دانشــگران راه داده می شــوند  محرمانــه نیســتند امــا تنهــا 
ــه پایبنــدی هیــچ دانشــگری در هیــچ  ــد. ب ــه ایــن روش هــا پایندن نشــان داده باشــند ب
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مرحلــه ای اعتمــاد نمی شــود، بلکــه هــر بــار دانشــگری در هــر مرتبــه از اعتبــار مطلبــی 
ــر  ــد منتظ ــا بتوان ــد ت ــد بکن ــد و تأیی ــته را ببین ــن نوش ــار او ای ــد هم-قط ــد چن ــد بای بنویس
ــه  ک ــه دانشــگری اســت  ــه ای در ایــن حرف ــر در اخــالق حرف بشــود. ایــن بدیهی تریــن ام
مــرادی و مرشــدی وجــود  از روش هــای معرفتــی دیگــر متمایــز می کنــد. هیــچ  را  آن 
نــدارد. ایــن اجتمــاع دانشــگران اجــازه مداخلــه هیــچ نادانشــگری بــه امــور داخلــی خــود 
را نمی دهنــد. دانشــگر اعتبــار خــود را از اجتمــاع دانشــگران می گیــرد و نــه از هیــچ مرجــع 
کتــاب معمــاری علــم، فصــل مدل هــای شــبه  دیگــری در بیــرون ایــن اجتمــاع )ر.ک. 
ع اعتبار دهــی بــه دانشــگران و  اقتصــادی علــم(. اجتمــاع علمــی از حیــث روش هــا و نــو
گزاره هــای علمــی بســته عمــل می کنــد؛  پژوهشــگران، و پذیــرش نتیجه هــا، مدل هــا، و 

ــاز عمــل  کامــاًل ب ــه تفاهــم  ــاز ب ــی، و نی ــار مال ــه اعتب ــاز ب امــا از حیــث پذیــرش ســئوال، نی
می کنــد و بــا جامعــه مرتبــط اســت.

برخی ویژگی های اجتماع علمی:

علم نوین در حضور اجتماع علمی فعال معنی پیدا می کند؛	 
 اجتماع علمی صرفًا به معنی حضور تعدادی دانشگر و پژوهشگر نیست؛ 	 
اجتماع علمی محك  و معیار می گذارد؛ 	 
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مرجع حل و فصل مشکالت علمی است؛	 
اجازۀ مداخلۀ غیر به امور علمی نمی دهد؛	 
گون آن است؛ 	  گونا اجتماع علمی مرجع ارتباط با جامعه و الیه های 
در مسائل اجتماعی موضع می گیرد؛	 
کــه اهــل سیاســت یــا بــازار بــه یــك دانشــگر بدهنــد معتبــر نمی دانــد، 	  اعتبــاری را 

مگــر به عنــوان یــك اعتبــار سیاســی یــا تجــاری و نــه علمــی؛ 

دانشگران ارتباط ویژه ای با اجتماع علمی دارند:

دانشگر اعتبار خود را از اجتماع علمی می گیرد؛	 
که در آن شاغل است می دهد؛	  دانشگر اعتبار علمی به نهاد علمی 
دانشگر اعتبار مالی از نهاد های علمی و غیر علمی جامعه می گیرد؛	 
دانشــگران در یــك رابطــٔه دوگانــه مشــغولند: از یــك طــرف رابطــۀ اســتخدامی 	 

دارنــد بــا یــك نهــاد علمــی اعــم از دانشــگاه یــا پژوهشــگاه، از طــرف دیگــر 
ــی و آداب آن را  ــای اخالق کده ــه  ک ــوند  ــی می ش ــی تلق ــاع علم ــوی از اجتم عض

می کننــد؛ مراعــات 

کــه در ایــران هنــوز اجتمــاع علمــی بــه  ــه ایــن ویژگی هــا می تــوان حــدس زد  ــا توجــه ب ب
کــه  ایــن معنــی وجــود نــدارد. مــا جامعــه علمــی داریــم، یعنــی مجموعــه ای از دانشــگران 
کارنــد امــا ایــن ســازوکارها در آن هــا بــه وجــود نیامــده  در نهادهــای مختلــف مشــغول بــه 
کــه بــه یــک اجتمــاع علمــی تبدیــل بشــوند )رک. مقاله هــای خســروخاور در انتهــای 
ــود اجتمــاع علمــی در جامعــه علمــی باعــث انحراف هــا و آســیب هایی  ایــن فصــل(. نب

کــه بــه نمونــه آن هــا اشــاره می کنــم: می شــود 

اعتباردهی سیاسی: چهره های ماندگار صدا و سیما؛	 
کسب اعتبار از سیاستمداران؛	  تملق گویی دانشگران برای جلب حمایت و 
بی اعتباری اهل علم در نتیجه نزدیکی به اهل قدرت؛	 
نبود مرجعیت علمی در جامعه؛	 
نــا ملمــوس و در نتیجــه پیشــامدن بالیــا و 	  از واقعیت هــای  غفلــت جامعــه 

فاجعه هــا: دانشــگران در غیــاب اجتمــاع علمــی از انجــام رســالت خــود، یعنــی 
کــز قــدرت  گیــری منســوخ از مرا گفتــن واقعیــت بــه اهــل قــدرت نا تواننــد؛ اعتبــار 

بــه جــای اجتمــاع علمــی جهانــی یــا داخلــی؛
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کشور؛ 	  کاذب مدیران علمی از بخش سیاسی  کسب مشروعیت 
ناتوانی در پرورش خالقیت ها؛	 
ناتوانی در جذب متخصصان درخشان؛	 
آموزش بر مبنای محفوظات؛	 
کنجکاوی انسانی و نیاز جامعه؛	  واجفت شدگی از 
فقدان تعریفی از علم و پژوهش مبتنی بر نیاز جامعۀ مدنی؛ 	 
پذیرش مفهوم »-تر« و »-ترین« -ها؛	 
و 	  علــم  بــر  مبتنــی  کارشناســی  نظــر  و  سیاســی  تصمیم گیــری  نقــش  خلــط 

پژوهــش.

نــام  نقــل  دوره  ســندرم  را  ایــن  از  بیشــتر  بســیار  و  نابســامانانی ها  ایــن  مجموعــه 
ــا آمــوزش دانســته ها بــه  نهــاده ام. یعنــی اینکــه جامعــه مــا در دوره نقــل علــم اســت، ی
ــواع  ــه پذیــرش آن، دچــار ان ــم، و ن ــا نقــل عل ــا ب ــدون درک آن. م صــورت محفوضــات ب
کتــاب ســندرم دوره نقــل بــه مصداق هــای  کــه در  نابهنجاری هــای اجتماعــی شــده ایم 
آن پرداختــه ام. در تــالش بــرای ایجــاد اجتمــاع علمــی خــوب اســت بــه نکته هــای زیــر 

کنیــم: توجــه 

ــا اجتمــاع علمــی بین المللــی معنــی  کــه ایــن اجتمــاع در ارتبــاط ب توجــه داشــته باشــیم 
پیــدا می کنــد؛

کـم اسـت نـه اقتـدار و 	  گفتمـان حا کـه در اجتمـاع علمـی  توجـه داشـته باشـیم 
ارعـاب؛

بدون ارتباط بین المللی اجتماع علمی محقق نمی شود؛	 
بایــد هرچــه بیشــتر از همبســتگی بین المللــی در اجتمــاع علمــی به نفــع آمادگــی 	 

کــرد. کــردن ایــران اســتفاده  ایــران بــه پذیــرش خــرد مــدرن و علمــی 
اجتمــاع علمــی نیــاز بــه یــك حــد آســتانه از تعــداد پژوهشــگران و دانشــگران 	 

دارد؛ 
ع انجمن ها، نشریات، و همایش ها.	  نیاز دارد به تشکل های علمی از نو
گیری های اجتماعی؛	   نیاز دارد به حضور اجتماعی و موضع 
انجمن هــا، تشــکل ها، و نیــز جمــع بایــد بکوشــند فصــِل خطــاب جامعــه در 	 

ــند؛ ــط باش ــی مرتب ــور علم ام
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کســب مرجعیــت در جامعــه و حضــور بــه هنــگام در شــرایط بحرانــی 	  تــالش در 
ناشــی از بالیــا.

کشــور بعیــد می دانــم زود تــر از بیســت ســال  بــا توجــه بــه شــرایط علمــی و فرهنگــی 
آینــده شــاهد ایجــاد اجتمــاع علمــی درایــران باشــیم؛ شــاید مرتبــه بزرگــی 50 ســال عــدد 
معقول تــری باشــد. تــا آن هنــگام همــه بایــد بکوشــیم ایــن اجتمــاع بــه وجــود بیایــد. در 
کشــوری  غیــر ایــن صــورت بعیــد می دانــم ایــران هیــچ گاه بتوانــد در جریــان علــم دنیــا بــه 
کــه فــرار مغز هــا بــه معنــی آمادگــی علمــی مــا  گاه باشــیم  مــورد اعتنــا تبدیــل بشــود. آ
کــه مــا موفقیــم در آمــوزش معقــول بــرای قشــر اندگــی از  گــواه بــر ایــن اســت  نیســت بلکــه 
کــه بــه طــور طبیعــی مســتعدند و ایــن ارتباطــی بــا پیشــرو بــودن علمــی مــا نــدارد.  جامعــه 
بــه عکــس، ابعــاد فــرار مغزهــا از ایــران نشــانگر ناتوانــی مــا در ایجــاد اجتمــاع علمــی فعــال 

کــه بــه بعضــی از آن هــا اشــاره می کنــم: دارد. اجتمــاع علمــی مؤلفه هایــی دارد 

سازمان های حرفه ای؛	 
ارتباطات وسیع؛	 
آداب اجتماع و اخالق حرفه ایی؛	 
نشریات؛	 
همایش ها و نشست ها؛	 
داوری همقطاران؛	 
ارتباط بین المللی؛	 
کنش با جامعه؛	  برهم 
نهادهای پژوهانه ِده؛	 

کــه اجتمــاع علمــی شــکل نگرفتــه  در ایــران بــه ظاهــر ایــن نهاد هــا را داریــم امــا می دانیــم 
ــه  ــی را مالحظ ــورهای صنعت کش ــم در  ــا عل ــط ب ــای مرتب ــن نهاده ــوداری از ای ــت. نم اس

کنیــد.

ــا  ــط ب ــادی مرتب ــای نه ــان می دهــد. فرایند ه ــا را نش ــان ایــن نهاده ــاط می ــا ارتب فلش ه
کــه  خلــق دانــش را هــم در نمــودار تکمیلــی زیــر می بینیــد. در ایــران امــا نهادهایــی داریــم 
کرده ایــم امــا ارتباطــات  کشــورهای صنعتــی تأســیس  نــه بــه خاطــر نیــاز بلکــه بــه تقلیــد از 

گــردی می کننــد. آن هــا تعریــف ســازمانی ندارنــد و هــرز 
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گفتمان علم  3-4

گفتــار  گفتمــان علــم صرفــًا  گفتمــان را به معنــی مــدرن آن معــادلdiscourse  می گیــرم. 
گفتگــوی علمــی و نوشــتارهای علمــی نیســت، رفتــار و منــش در  علمــی نیســت، روش 
اجتمــاع علمــی هــم هســت. چگونگــی توجــه بــه نتایــج علمــی، توجــه بــه ایده هــای 
جدیــد هســت، چگونگــی شــرکت و بحــث در همایش هاســت. چگونگــی صحبــت بــا 

ج از اجتمــاع علمــی هــم هســت.  جامعــه خــار
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گفتمــان بــه  کــه  گفتمــان علــم نداریــم. توجــه داشــته باشــیم  بــه ایــن معنــی مــا در ایــران 
کــه  ایــن معنــی همــراه بــا اجتمــاع علمــی به وجــود می آیــد، امــا مفهومــی مســتقل اســت 
کرده ایــم. پــس در معمــاری علــم الزم اســت توجــه  کنــون از آن غفلــت  کشــورمان تا مــا در 

کنیــم. گفتمــان علــم را بررســی  گســترش ســالم  ویــژه بــه آن بکنیــم راه هــای ایجــاد و 

4-4 جمع بندی

ویژگی هــای مفهــوم علــم نویــن و مظهر هــای آن در ایــران نشــان می دهــد مــا تــا تحقــق 
کــه درک  جامعــه ای علمــی فاصلــه داریــم. مهم تریــن عبــرت از ایــن تحلیــل ایــن اســت 
ــه  ــاز برآمــده و ب ــه از نی ک ــده ای عجیــن در جامعه هــای پیشــرفته اســت  ــم پدی کنیــم عل
کار می آیــد و بســته بــه تحــول در نیازهــای  عنــوان ابــزاری بــرای رفــع ایــن نیــاز بــه 
جامعــه هــم متحــول می شــود. مــا بــه ایــن دو نکتــه بــه ویــژه بــه نقــش ایــزاری و ناســوتی 
کامــاًل بی توجهیــم و هنــوز از آن اســتنباط ارزشــی و انتظــار الهوتــی داریــم.  بــودن آن 
شــاید همیــن غفلــت باعــث شــده بــه ارتبــاط تنگاتنــگ نیــاز جامعــه بــه علــم بی توجــه 

بوده ایــم.
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4-6 پرسش های درس چهارم

گذاشــتن تفکــر اهمیــت دارد . ۱ ک  گفتگــو و بــه اشــترا در مفهــوم مــدرن علــم 
کجــا  گذاشــتن ایده هــا دقیقــا چیســت و  ک  )گفتمــان علــم(. جایــگاه بــه اشــترا
کــز  بــودن مــا از دانشــگاه ها و مرا بــا وجــود عقــب  اســت؟ چگونــه می تــوان 

ــت؟ ــا داش ــن معن ــه ای ــی ب ــاط علم ــا ارتب ــا آنه ــا ب ــر دنی ــی برت پژوهش
بــه نظــر می رســد بــرای بررســی علــم مــدرن بایــد اجــزای آن و رابطــه بیــن آنهــا . ۲

کدامنــد و چــه ارتباطــی بــا یکدیگــر دارنــد؟ جامعه شناســی  را فهمیــد. ایــن اجــزا 
کمکــی بــه ایــن بررســی ها می کنــد؟ چــه مدل هایــی بــرای ارتباطــات  علــم چــه 
مختلــف درون فرآینــد تولیــد دانــش )Knowledge Creation( در علــم مــدرن 

وجــود دارد؟
گزاره چیست: ما در ایران علم مدرن را درک نکرده ایم!. ۳ منظور از این 
که بیانگر نبود اجتماع علمی در ایران است.. 4 شاهد هایی را نام ببرید 
به نظر شما مصداق های انتحال چیست؟. 5
شما برای جلوگیری از رشد  انواع انتحال در ایران چه پیشنهادی دارید؟. ۶
سازوکار اجتماع علمی برای جلوگیری از انتحال چیست؟. ۷
چه ارتباطی می بینید میان خلق دانش و نوآوری و رشد اقتصادی؟. ۸
که جامعه برای علم هزینه بکند؟. ۹ چه لزومی می بینید 

ــز . ۱0 ــاع علمــی« را از هــم متمای ــد دو ترکیــب »جامعــه علمــی« و »اجتم کنی ســعی 
بکنیــد. وجــه تمایــز را در چــه می بینیــد؟

کــه در ایــران »مدرســه های عالــی« )کالــج( داریــم و . ۱۱  آیــا می توانیــد از ایــن ادعــا 
کنیــد؟ نــه »دانشــگاه« دفــاع 

می ســازند . ۱۲ مــدل  فقــط  دانشــگران  کــه  ایــن  ادعــای  می گویــد  دانشــجویی 
کاری بــه ماهیــت پدیده هــا ندارنــد تنهــا در ســطح اجتمــاع علمــی درســت  و 
کــه مــدل  کــه دانشــگران بــه دنبــال شــناخت ماهیت انــد  اســت، در صورتــی 

گــزاره را بحــث بکنیــد. می ســازند. ایــن 
گــر ایــران 50 ســال نیــاز دارد تــا در آن اجتمــاع علمــی بــه . ۱۳ دانشــجویی می گویــد ا

وجــود بیایــد پــس، بــا توجــه بــه ســرعت رشــد علــم  بــرای ما امــکان نــدارد نتایج 
علــم 50 ســال دیگــر را اصــاًل درک بکنیــم و حتمــًا از قافلــه عقــب می مانیــم. آیــا 

گــزاره را قبــول داریــد؟ ایــن 
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آیا می توان مرزی میان علم منسوخ سنتی و علم مدرن قایل شد؟. ۱4
کارمنــد تمــام وقــت اداره ثبــت اختراعــات . ۱5 کــه در آن یــک نفــر  آیــا دورانــی 

کنــد ســپری شــده اســت؟ آیــا  بتوانــد در یــک ســال چهــار مقالــه انقالبــی منتشــر 
کــه در دنیــای معاصــر علــم فقــط بــه دســت تیم هــای بــزرگ بــا  بایــد بپذیریــم 

پشــتیبانی های مالــی قــوی انجــام می شــود؟
 تقریبــًا تمــام انقالب هــای بــزرگ علمــی را دانشــمندانی بــا تــالش انفــرادی . ۱۶

گالیلــه، نیوتــون، اینشــتین(. در دوران معاصر  انجــام داده انــد )چارلــز دارویــن، 
کــه پژوهشــگاه های بــزرگ مثــل ســرن بــه وجــود آمده انــد مدتهاســت انقالبــی 
خ نــداده اســت. آیــا ســاختار نهادهــای بــزرگ علمــی جلوی  در بنیادهــای علــم ر
انقــالب هــای بالقــوه را می گیــرد، یــا فکــر می کنیــد جــای نگرانــی نیســت؟ چــرا؟

ــت . ۱۷ کالن خالقی ــم  ــا عل ــت؟  آی ــردی چیس ــت ف ــا خالقی ــی ب ــاع علم ــه اجتم  رابط
فــردی را در نطفــه خفــه می کنــد؟ یــا برعکــس، ایده هــای ارزشــمند بــا آهنــگ 

ســریع تری تولیــد می شــوند و رشــد می کننــد؟
 لیبرالیســم در مناســبات داخلــی یــک اجتمــاع علمــی چقــدر اهمیــت دارد؟ بــه . ۱۸

ــت  ــه دس ــرکوب ب ــر س ــت در براب ــاع از اقلی ــان و دف ــق آزادی بی ــاص، ح ــور خ ط
کثریــت؟ می توانیــد دربــاره احقــاق یــا پایمــال شــدن ایــن حقــوق در یــک  ا
جامعــه علمــی یــک مثــال واقعــی از تاریــخ علــم بیاوریــد؟ آیــا اصطــالح »احقــاق 

ــار اصــال معنــی دارد؟ حقــوق« در ایــن بافت
کشــور بــه چــه روشــی می توانــد ســریع تر علمــی بشــود، یعنــی بــه مفهــوم علــم . ۱۹

مــدرن دســت یابــد؟
کــه سیاســت یــا ثــروت . ۲0 دانشــجویی بــا مثــال پــروژه ژنــوم انســانی می گویــد 

کنتــرل می کنــد پــس ایــن اجتمــاع مســتقل نیســت. قبــول  اجتمــاع علمــی را 
داریــد؟

کنجکاوی هــای انســان . ۲۱ ــر پاســخگویی علــم بــه  ــا می تــوان از غلبــه ثــروت ب آی
در امــان مانــد؟

آیــا نبایــد از فروکاهیــده شــدن علــم بــه یــک حرفــه، و در نتیجــه فرامــوش شــدن . ۲۲
ــه ســئواالت قدیمــی بشــر پیرامــون فهــم جهــان،  قــدرت آن در پاســخگویی ب

ترســید؟
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کنجــکاوی انســان از نیــاز . ۲۳ آیــا  نبــود اجتمــاع علمــی بــه معنــی واجفتیدگــی 
اســت؟  جامعــه 

ع محیــط بــرای علم آمــوزی )بــه معنــای . ۲4 کشــور مــا دو نــو ســئوال دانشــجو: در 
عــام و نــه مــدرن( وجــود دارد: دانشــگاه و حــوزه ی علمیــه. یکــی از نتایــج 
نتیجــه  در  اســت.  جامعــه  نیازهــای  رفــع  دانشــگاه ها،  در  علمــی  فعالیــت 
جامعــه  مشــکالت  حــل  بــرای  تــالش  و  شناســایی  بــه  موظــف  دانشــگران 
هســتند. از طــرف دیگــر بر اســاس تعالیــم اســالم، دیــن بــرای تمامــی وجــوه 
کــه در حــوزه تحصیــل می کننــد  زندگــی انســان برنامــه دارد؛ در نتیجــه افــرادی 

هــم بایــد بــه مشــکالت جامعــه توجــه داشــته باشــند.
کــه در آن هــا یــک  کشــورهای صنعتــی  الــف( وجــود دو محیــط جــدا )بــر خــالف 
محیــط وجــود دارد( بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای جامعــه، چــه تأثیــری بــر 

گذاشــته اســت؟ رونــد مــدرن شــدن مــا 

بــه  می توانــد  حــد  چــه  تــا  نهــاد،  دو  ایــن  میــان  برهم کنــش  وجــود  ب( 
مــا  کشــور  جامعه شناســی  شــرایط  بــا  متناســب  علمــی  اجتمــاع  شــکل گیری 

کنــد؟ کمــک 

ســئوال دانشــجو: چــه چیــزی باعــث از میــان رفتــن تقــدس علــم در غــرب و . ۲5
تبدیــل آن بــه یــک حرفــه شــد؟

کــه علــم بــدی اســت؟ ابــزار . ۲۶ آیــا علــم بــه عنــوان ابــزار بــه ایــن معنــی اســت 
کار بــرد. شــما چه پیشــنهادی  همیشــه خــوب اســت البتــه می تــوان آن را بــد بــه 

ــرای دیــن قائل ایــد؟ داریــد؟ چــه نقشــی ب
ج فقــه خــود در روز چهارشــنبه ۱۶ اســفند ۱۳۹۶ . ۲۷ آقــای ســبحانی در درس خــار

کــه  روحانیت  گفتــه اســت )بــه نقــل از مهــر نیــوز در همــان روز(: »...همــان طور 
در مســایل فیزیــک و شــیمی و علــوم دیگــر اظهــار نظــر نمی کنــد دیگــران هــم 
کــه در آن علــم ندارنــد مداخلــه  نبایــد در مــورد حــالل و حــرام و مســایل دینــی 
کار رفتــه اســت؟ مقایســٔه  گــزاره »علــم« بــه چــه معنــی بــه  کننــد.« در ایــن 
کنیــد پیرامــون  فیزیــک و شــیمی بــا دســتورهای دینــی چــه وجهــی دارد؟ ســعی 
کنیــد. نظــر خــود از دیــد »علمــای دیــن« و از دیــد اجتمــاع علمــی نویــن بحــث 
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در . ۲۸ گزارشــی  بــر  مبتنــی  شــد  پخــش  کلیپــی   ۱۳۹۷ ســال  اول  روزهــای  در 
کوتــاه همــراه  کــه قهرمــان شــد. در ایــن فیلــم  مشــرق نیوز بــا عنــوان خائنــی 
کــه مصــدق در یــک ســخنرانی در  بــا مصاحبه هایــی خیابانــی ادعــا می شــد 
کاری  گفتــه »بــه دلیــران تنگســتان  گفتــه اســت او بــه انگلیســی ها  مجلــس 
کــرد.«  کــه والــی شــیراز بــوده اســت آنهــا را ســرکوب خواهــد  ندشــته باشــند و او 
ــال اســتادان دانشــگاه صنعتــی شــریف  کان ــم در یــک  پــس از پخــش ایــن فیل
گرفــت. از جملــه یکــی از همــکاران اســناد تاریخــی  کنش هــای زیــادی در  وا
واقعیــت  مــی داد  نشــان  کــه  کــرد  منتشــر  رویــداد  ایــن  توضیــح  در  دیگــری 
کــه یــک خبرگــزاری   تاریخــی طــور دیگــر بــوده اســت. از دیــد مــن ایــن رویــداد 
گزاره هــای تاریخــی مالــوف  کــه مغایــر بــا تمــام  گزارشــی تاریخــی منتشــر می کنــد 
کــه اســتادان رشــته های علــوم پایــه و مهندســی خــود را وارد  اســت، و نیــز ایــن 
بحثــی تاریخــی می کننــد و می کوشــند بــا اســتناد تاریخــی ایــن ادعــا را ثابــت یــا 
کننــد، حکایــت از نبــود اجتمــاع علمــی تاریخ-دانــان در ایــران دارد و ایــن  رد 
کــه مــا در ایــران بــه علــوم انســانی توجهــی نداریــم و شــبه-علم در ایــن زمینــه 

ــد؟  ــد می کنی ــا را تایی ــن ادع ــما ای ــا ش ــاال را دارد. آی ــت ب دس
کــه . ۲۹ BICEP2 نــام یــک آزمایــش در نجــوم رادیویــی در قطــب جنــوب بــود 

گرانشــی  کردنــد اثــر امــواج  پژوهشــگران آن در پاییــز ســال ۲0۱4/۱۳۹۳ اعــالم 
کشــف آن قــدر  کرده انــد. ایــن  کشــف  کیهانــی  از عالــم اولیــه را در تابــش زمینــه 
ــه  ــد. ن ــل بودن ــزٔه نوب کــه مدعیــان آن منتظــر دریافــت جای ــود  ــز ب هیجان انگی

تنهــا جایــزٔه نوبــل بــه این کشــف داده نشــد بلکه 
یــک ســال بحــث در اجتمــاع  از  بیــش  از  پــس 
گــروه  کــه ایــن  ــا اثبــات شــد  کیهان شناســان دنی
کهکشــانی را بــه درســتی در نظــر  اثــر غبــار میــان 
بی مــورد  کشــف  ادعــای  بنابرایــن  و  نگرفتــه 
کتــاب زیــر(. نقــش اجتمــاع علمــی  اســت )ر.ک. 
گــر اجتمــاع علمــی  کنیــد. ا را در ایــن مثــال بحــث 
بــه معنــی امــروز آن وجــود نداشــت چــه می شــد؟
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کــرد. در . ۳0 بــه دانشــگاه می تــوان بــه عنــوان یــک ســازمان یــا یــک نهــاد نــگاه 
آمــوزش عالــی، ترجمــٔه مرتضــی مردیهــا، ص ۳۳۲،  کتــاب جامعه شناســی 
بنــدی بــا عنــوان نکتــٔه مهــم نهــادی ذکــر می شــود: »آنچــه نهــاد دانشــگاه 
ــال خــود باقــی  ــه ح ــر شــرایط ب ــه رغــم تغیی ــی را ب و موسســه های آمــوزش عال
کــه جامعــٔه پســاملی، بســیار شــبیه همتــای ملــِی خــود،  گذاشــته ایــن  اســت 
کــه  در نهایــت بــر بــاوری بــه علــم، عقالنیــت، و توانایــی انســان متکــی اســت 
گــزاره موافقیــد و  ــا ایــن  ــا چــه انــدازه ب بســیار شــبیه باورهــای دینــی اســت.« ت

کجــا می بینیــد؟ شــباهت را تــا 
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کالمی پنج    تفکر 

5-1 درآمد

کالمــی و وابســته اســت  کــه تفکــر انســان  بــرای نخبــگان ســنتی مــا هنــوز ایــن واقعیــت 
کــه  گســترش واژگان زبــان ناشــناخته اســت. چنــد قــرن اخیــر امــا بــه مــا نشــان داده  بــه 
ع  کالمــی امــا تنهــا یــک نــو تفکــر انســان وابســته بــه زبــان او اســت. زبــان واژگانــی یــا 
کــرده اســت و بــر مبنــای توافقــی مدنــی بــا آن صحبــت  کــه بشــر مدنــی خلــق  زبــان اســت 
کــه بــه بررســی مفهــوم مــدل در علــوم فیزیکــی  می کنــد. در درس هــای بعــد هنگامــی 
کــه در  کــرد  می پــردازم از »زبــان ریاضــی« و »زبــان تجهیــزات« هــم صحبــت خواهــم 
گســترش  کــرده و بــه واژگان خــود  گذشــته بشــر بــه شــدت از آن اســتفاده  ۳00 ســال 
بی انــدازه بخشــیده و در نتیجــه بــه تفکــر خــود. از ایــن جهــت هــم، مفهــوم واژگان را بــه 
کــه البتــه از واژگان زبــان کالمــی  کار می بــرم  عنــوان عنصــر پایــه ای همــٔه ایــن زبان هــا بــه 
کالمــی می نامــم و  گســترده تر اســت. از همیــن رو هــم تفکــر پیشــا مدرن را تفکــر  بســیار 
کالم فلســفی نمی دانــم. بــه هــر  کــه ایــن ترکیــب را متــرادف بــا  کنیــد  نــه واژگانــی. توجــه 

گرفتــه شــود تفکــرش هــم می خشــکد.  گــر از بشــر  حــال، زبــان ا

کرده انــد  ابــداع  ظریف تــری  مفاهیــم  و  دارنــد،  پیشــرفته ای  زبــان  کــه  انســان هایی 
گذشــته بــا در اختیــار  کــه فیلســوفان در  گونــه اســت  تفکرشــان هــم عمیق تــر اســت. ایــن 
گســترده، بــه عمــق وســیع تری از تفکــر نیــز دســت یافته انــد. در  داشــتن زبــان واژگانــی 

ــردازم. ــان و تفکــر می پ ــان زب ــاط می ــه ارتب ایــن درس ب

 5-2 تفکر و زبان 

ــرای  ــرای بیــان مفاهیــم علمــی و ب ــان وســیله ای اســت ب کــه زب گفتــه می شــود  معمــواًل 
کــه ایــن ســر منشــأ بســیاری انحراف هــا در برنامه ریــزی توســعٔه علمــی اســت.  تفکــر، 
کــه وســیلٔه  کنیــم، در ذهنمــان مصداقــی نظیــر »خــودرو«،  وقتــی مــا زبــان را وســیله تلقــی 
کــه وســیله ای اســت بــرای نوشــتن، تداعــی می شــود.  ــا »مــداد«  جابه جایــی اســت، و ی
امــا زبــان تنهــا وســیله نیســت. زبــان نقشــی پویــا در فرهنــگ جامعــه دارد و در تفکــر 

ــذارد. ــر می گ ــی تأثی ــردی و اجتماع ف
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ح اســت. ایــن  کــه بحــث ارتبــاط زبــان و تفکــر در دنیــا مطــر حــدود دویســت ســال اســت 
بحــث بــا اثــر ِهــرِدر بــه نــام دربــارٔه منشــأ زبــان )۱۱4۷/ ۱۷۶۸( آغــاز شــد. بــه نظــر ِهــرِدر، 
کــه متعلــق بــه یــک قــوم اســت، بــه جهان بینــی افــراد آن  زبــان، به عنــوان یــک نظــام، 
ــان تنهــا وســیله نیســت، بلکــه مخــزن و صــورِت تفکــر اســت.  قــوم شــکل می دهــد؛ زب
ــود  ــع می ش ــان جم ــل های زیــادی در زب ــش نس ــه و دان ــه تجرب ک ــا  ــن معن ــه ای ــزن ب مخ
و بــا آن، از راه آمــوزش، بــه نســل های بعــد منتقــل می شــود. هــردر می گویــد: »زبــان 
ــه  ــرد«. ب ــای آن صــورت می گی ــا آن بلکــه برمبن ــط ب ــه فق ــوم اســت و تفکــر ن صــورت عل
کنیــد! کــردم توجــه  کــه در فصــل ۲ از آن صحبــت  زبــان و شــکل دهی ســاختار ذهــن نیــز 

کــه دیدگاه هــای او در مــورد زبــان و تفکــر بــا دیدگاه هــای هــرِدر  ویلهلــم فــون  هومبولــت ، 
مشــابه بــود، تأثیــر بیشــتری بــر زبان شناســی داشــته اســت. نظــر اصلــی هومبولــت در این 
 بــاره، مفهــوم »نقــش خــاّلق زبــان در فرایندهــای ذهنــی« اســت. بنابــه نظــر هومبولــت 
کــه ســهم زبــان را در تشــکیل تصــورات کشــف  اهمیــت اصلــی زبان شناســی در ایــن اســت 
کــه زبــان Ergon نیســت، بلکــه Energeia اســت، و نیــز اینکــه  کنــد. وی اضافــه می کنــد 
کــرد و نبایــد بــه آن همچــون چارچوبــی صلــب  حرکــت و دینامیــک زبــان را بایــد بررســی 
و پرداخــت شــده نگریســت. آرای ِهــرِدر و هومبولــت در قــرن بیســتم منجــر بــه پیدایــش 
»نظریــٔه میدانــی« یــا »نظریــٔه حــوزه ای« شــد. بانیــان ایــن مکتــب، به خصــوص تریــر۱و 
کیــد دارنــد؛ بــا ایــن تفــاوت  کــه  ِگرِبــر۲، بــر نقــش فعــال زبــان در رونــد شــناخت تأ وایــس 
کلمــات مفــرد و مســتقل نمی داننــد، بلکــه معتقدنــد مجموعه هایــی  نقــش اصلــی را از آن 
ــار فعــال تأثیــر بــر دیدگاه هــای  ــا »حوزه هــای مفهومــی« ب بــه نــام »بلوک هــای زبانــی« ی
کار مــی رود، معنــی خــود  کــه در یــک جملــه بــه  کلمــه ای  انســانی را بــه دوش می کشــند. 
را تنهــا از روابــط اجــزای جملــه بــه دســت نمــی آورد، یعنــی جملــه یگانــه واقعیــت نیســت، 
کــه  کار می شــود، و آن »حوزه هــای مفهومــی« اســت  بلکــه واقعیــت دیگــری نیــز وارد 
کلمــه تنهــا بــا حضــور ایــن حــوزٔه مفهومــی  نظامــی اســت حاضــر بــرای گوینــده و شــنونده. 

معنــا پیــدا می کنــد.

کنــم.  بی آنکــه وارد جزئیــات بحــث زبــان و تفکــر بشــوم، مایلــم ســه جنبــٔه آن را متمایــز 
اول جنبــٔه »تکامــل فــرد« یــا جنبــٔه ontogenetic اســت. طفــل از چــه زمانــی شــروع بــه 

1 Trier
2 Wessgerber
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ــه تکلــم می کنــد، و چــه رابطــه ای میــان ایــن دو  تفکــر می کنــد و از چــه زمانــی شــروع ب
مرحلــه برقــرار اســت؟ شــاید ویگوتســکی۳، محقــق روســی، در میــان محققــان دیگــر 
بیــش از همــه معتقــد بــه نقــش فعــال زبــان در تفکــر باشــد. بنــا بــه تجــارب ویگوتســکی، 
ــا حــدود دو ســالگی جــدا از هــم اســت، امــا از حــدود دو  تکامــل زبانــی و فکــری طفــل ت
ــول  ــه، تح ــن مرحل ــمی دارد و، در ای ــزی اس ــر چی ــه ه ک ــود  ــه می ش ــل متوج ــالگی طف س
عظیمــی در او بــه وجــود می آیــد و از آن بــه بعــد تکامــل زبانــی و فکــری بــا هــم »جفــت« 
می شــوند. البتــه، تکامــل فکــری همیشــه قــدری جلوتــر از تحــول زبانــی اســت، ولــی 
کــه  کاســپار هــاوِزر4،  کامــل فکــری احتیــاج شــدیدی بــه زبــان هســت.  بــرای پیشــرفت 
کــه بــه دلیلــی دور از اجتمــاع بشــری بزرگ شــده اســت،  شــاید معروف تریــن انســانی باشــد 
در هجــده یــا نــوزده ســالگی در جنــگل پیــدا شــد و تــا آن ســن بــا هیــچ آدمــی روبــه رو 
کــه ایــن شــخص، بــا  کــه در مــورد او انجــام شــد نشــان داد  نشــده بــود. آزمایش هایــی 
کنــد،  وجــود اینکــه حــواس فوق العــاده ای داشــته و بالقــوه می توانســته اســت صحبــت 
کــه مــا می بینیــم و درک  کنــد. یعنــی او دنیــا را بــه صورتــی  ولــی عمــاًل نمی توانســته فکــر 
کــه تــا شــش هفــت ســالگی  ــر5 اســت،  ِکِل می کنیــم نمی دیــده اســت. نمونــٔه دیگــر هلــن 
ــاد  ــد از ی ــی بع ــد ول ــاب می آم ــی به حس ــدٔه ذهن ــب مان ــد و عق کن ــت  ــت صحب نمی توانس
ــر از متوســطی شــد. خــودش  ــی و برت کــرد و انســان معمول گرفتــن زبــان شــروع بــه تفکــر 
کــه متوجــه شــدم هــر چیــزی اســمی دارد تحــول  در دفتــر خاطراتــش می نویســد: روزی 

ــد. ــود آم ــم به وج ــی در زندگی عجیب

ــان در  ــل زب ــت. تکام ــٔه phylogenetic اس ــا جنب ــوم« ی ــا ق ــه ی ــل جامع ــٔه »تکام دوم جنب
یــک جامعــه یــا بــرای یــک قــوم چــه ارتباطــی بــا تکامــل فکــری و بینــش آن جامعــه یــا 
قــوم دارد؟ آیــا تفــاوت در زبــان باعــث تفــاوت در فرهنــگ و بینــش اقــوام می شــود؟ 
ــوام سرخپوســت بومــی  ــان اق گســتردٔه خــود در مــورد زب ــا تحقیقــات  ســاپیر۶ و ورف۷، ب
کردنــد و بــه آن دامــن زدنــد. ســاپیر و  ع پرســش ها را آغــاز  کــردن ایــن نــو ح  آمریــکا، مطــر
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ورف اصــل نســبیت زبان شــناختی خــود را چنیــن بیــان می کننــد: ناظرهــای متفــاوت از 
طریــق واقعیت هــای فیزیکــی مســاوی بــه جهان بینــی یکســان نمی رســند، مگــر آنکــه 
ــا بــه طریقــی بتــوان مبنــای یکســانی بــرای  زمینــٔه زبان شــناختی آنهــا مشــابه باشــد و ی
کــه بــه »فرضیــٔه ســاپیر-ورف« معــروف اســت، مبنــای بحث هــا  آنهــا یافــت. ایــن اصــل 
کــه زبــان،  و مخالفت هــای زیــادی شــده اســت. امــا ثمــرٔه مثبــت ایــن فرضیــه ایــن اســت 
ــا از واقعیــت و در  ــا آن تفکــر می کنیــم، در چگونگــی دریافــت م ــه ب ک ــوان نظامــی  به عن

نتیجــه در چگونگــی رفتــار مــا تأثیــر می گــذارد.

کرده اند، سرخپوســتان  که ســاپیر و ورف در مورد آنها مطالعه  یکی از اقوام سرخپوســت 
هوپــی در آمریــکا هســتند. طبــق  ایــن بررســی ها، مفهــوم »زمــان« در زبــان ایــن قــوم 
کــه در فیزیــک آن را بــا t نمایــش می دهنــد  وجــود نــدارد، یعنــی آن مفهــوم انتزاعــی 
ــار روز  ــی چه ــٔه زمان ــان فاصل ــرای بی ــی ب ــان هوپ ــاًل در زب ــدارد. مث ــود ن ــان وج ــن زب در ای
ــٔه فارســی »مــن چهــار روز در آنجــا مانــدم« جملــه ای معــادل »مــن روز پنجــم از  در جمل
ــد و  ــه کار مــی رود. سرخپوســتان هوپــی دریافــت دیگــری از طبیعــت دارن آنجــا رفتــم« ب
طبیعــت را بــه طریــق دیگــری تفســیر می  کننــد. آیــا علــم فیزیــک به معنــای امــروزی اش 
کــه بــا مفاهیــم  کــرد  بــرای ایــن زبــان معنــا دارد و تحقق پذیــر اســت؟ آیــا می تــوان تصــور 
موجــود در زبــان هوپــی علــم فیزیــک بــه  طریقــی دیگــر و بــا مفاهیمــی دیگــر بیــان شــود 

کــه مــا در علــم فیزیــک خودمــان  به دســت آورده ایــم؟ امــا بــه همــان نتایجــی برســد 

زبــان و تفکــر در ســطح تکامــل جامعــه. مشــاهده  ارتبــاط  از  مثــال دیگــری می زنــم 
ــی  ــی مطلوب ــد علم ــر رش ــال اخی ــد س ــن در ص ــتان و ژاپ ــورهای هندوس کش ــه  ک ــود  می ش
کشــورهای دنیاســت و شــاید در  داشــته اند. ژاپــن به لحــاظ صنعتــی جــزء پیشــرفته ترین 
کشــور جهــان باشــد. هندوســتان هــم به لحــاظ علمــی  بعضــی عرصه هــا پیشــرفته  ترین 
کشــور به لحــاظ زبانــی از جهــات  پیشــرفت های چشــمگیری داشــته اســت. ایــن دو 
بســیاری بــا هــم متفاوت انــد و رشــد بســیار متفاوتــی داشــته اند. ژاپنی هــا خیلــی زود 
کردنــد و زبــان بومــی خــود را زبــان  شــروع بــه ترجمــٔه اصطالحــات علمــی بــه زبــان خــود 
کــه الفاظــی مثــل الکتــرون و پروتــون را  کردنــد. حتــی تــا آن حــد پیــش رفتنــد  علــم هــم 
کردنــد(؛  کــه چینی هــا و تــا انــدازه ای هــم آلمانی هــا  کردنــد )کاری  بــه زبــان خــود ترجمــه 
امــا هندی هــا نــه. هندی هــا زبــان انگلیســی را به عنــوان زبــان علمــی خــود پذیرفتنــد، 
نــه فقــط بــرای علــوم جدیــد بلکــه حتــی به عنــوان زبــان اداری. هندی هــا در رشــد و 
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تکامــل اجتماعــی خــود بــه مشــکل برخوردنــد، یعنــی در نیمــۀ دوم قــرن بیســتم متوجــه 
ــاِن اداری مانــع رشــد و  ــاِن علمــی و زب ــان انگلیســی به عنــوان زب کــه انتخــاب زب شــدند 
کــه ژاپنی هــا ندارنــد. بــه همیــن دلیــل از  توســعٔه همه جانبــٔه آنهــا شــده اســت، مشــکلی 
کــه  کردنــد  کــزی  حــدود ســال ۱۹۶5/۱۳۳4 هندی هــا شــروع بــه ایجــاد یــا تأســیس مرا
بــه بررســی زبــان علــم و انتخــاب واژه هــای هنــدی بــرای اصطالحــات علمــی انگلیســی 
کــه زبــان هــر قــوم چقــدر ممکــن اســت در رشــد  بپردازنــد. ایــن نمونه هــا نشــان می دهــد 

اقتصــادی و نیــز در رشــد فکــری آن قــوم تأثیــر داشــته باشــد.

ــان  ــنی نش ــه روش ــت و ب ــی اس ــٔه علم ــک جنب ــًا ی ــر صرف ــان و تفک ــاط زب ــوِم ارتب ــه س جنب
کــه زبــان جدیــد چقــدر در پیشــرفت علــم و تفکــر تأثیــر دارد. مثــال اول مــن  می دهــد 
کــه اینشــتین نظریــٔه نســبیت خــاص خــود را بیــان  نظریــٔه نســبیت خــاص اســت. زمانــی 
گرفــت، یعنــی  کار  کــرد، در اوایــل قــرن بیســتم، زبــاِن بســیار ســادٔه همــان روز را بــه 
ــی محتــوای آنهــا را عــوض  ــرد ول کارب ــه  الفاظــی چــون زمــان، مــکان، طــول و جــرم را ب
ــه  ــا اینک کم ــد.  ــرده باش ک ــی  ــی پراهمیت کار خیل ــه او  ک ــد  ــر نمی آم ــه نظ ــان ب ــرد. آن زم ک
تکــرار  را  کار جدیــدی نمی داننــد و آن  را  اینشــتین  کار  تاریخ نویســاِن علــم  از  بعضــی 
کار دیگرانــی مثــل لورنتــس و پوانــکاره می داننــد. امــا، دو ســال پــس از ابــداع نظریــٔه 
نســبیت خــاص، مینکوفســکی همــان مفاهیــم نســبیت خــاص را بــه زبــان دیگــری 
کــه مــا بــه آن هندســٔه مینکوفســکی می گوییــم.  کــرد، یعنــی بــه زبــان هندســه  بیــان 
ــه پیشــرفت  ک ــد نســبیت، باعــث شــد  ــاِن جدی ــا ایــن زب ــد از نســبیت، ی ــاِن جدی ایــن بی
کــه  زبانــی  بــه  نســبیت خــاص،  کــه  ایجــاد شــود  فیزیــک  بســیار خارق العــاده ای در 
کــرده بــود، امــکان چنیــن زایایــی را نداشــت. نســبیت عــام و بــه تبــع  اینشــتین بیانــش 
کوانتومــی نســبیتی و نظریــٔه میدان هــا تمامــًا  مدیــون زبــان جدیــدی  آن مکانیــک 

کــرد.  کــه مینکوفســکی ابــداع  اســت 

گرانــژ تمامــی مکانیــک  مثــال دیگــری هــم از مکانیــک می تــوان زد. در مکانیــک هــم ال
کــه در آن مفهــوم نیــرو وجــود  کــرد؛ زبانــی  نیوتونــی را بــه زبــان علمــی جدیــد بیــان 
کــه تمــام روابــط  گرانــژی اصــل بــود  کمیتــی نردهــای بــه نــام ال نداشــت، در عــوض 
گرانــژی، هــم ارز  دینامیکــی از آن بــه دســت میآمــد. ابتــدا ایــن زبــان، یعنــی مکانیــک ال
کــه ایــن زبــان جدیــد یــا بیــاِن جدیــد  مکانیــک نیوتونــی تلقــی شــد. امــا بعــد معلــوم شــد 
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کــه زبــان بیــان نیوتــون از  از مکانیــک امــکان رشــد چشــمگیری بــه فیزیــک میدهــد 
ــود  ــدون وج ــا را ب ــۀ میدان ه ــوان نظری ــروزه نمی ت ــت. ام ــی را نداش ــن زایای ــت چنی حرک
کــرد. ایــن دو مثــال ســادٔه علمــی  گرانــژ از دینامیــک، تصــور  گرانــژ، یــا بیــان ال زبــان ال
ــان  ــه زب کــردِن یــک پدیــده ب ــا بیــان  ــد از یــک پدیــده، ی کــه بیــاِن جدی نشــان می دهــد 
کــه زبــان را  کنــد. آن اندیشــه ای  کمــک  جدیــد، چگونــه می توانــد بــه پیشــرفت علــم 
گاهــی عیــن تفکــر اســت، نــه تنهــا بــه  کــه زبــان  صرفــًا وســیله می دانــد و توجــه نمی کنــد 
ــود  ــر خ ــد تفک ــع رش ــه مان ــرد، بلک ــن می ب ــگ را از بی ــی فرهن ــد و زایای ــه می زن ــان لطم زب

جامعــه می شــود.

5-3 مفهوم سرعت و شتاب

کمیــت بــرداری اســت و واحــد آن در SI متــر بــر   ســرعت، در مفهــوم مــدرن آن، یــک  
بــه زمــان طــی شــده را ســرعت متوســط  ثانیــه اســت. جابه جایــی متحــرک نســبت 
کــه بــازه  می نامنــد. ســرعت لحظــه ای نیــز بــه صــورت حــد ســرعتی تعریــف می شــود 
کنــد. ایــن تعریــف از ســرعت در فیزیــک مــدرن پیــدا شــده و در  زمانــی آن بــه صفــر میــل 
ــا  عــرف بشــر وجــود نداشــته اســت. هنــوز در بعضــی روســتاهای مــا ســرعت یــک چهارپ
یــا حتــی ماشــین بــا واحــد زمــان بیــان مــی شــود. مثــاًل بــرای ســرعت یــک شــتر میــان دو 
کــه چنــد ســاعته یــا چنــد روزه ایــن مســافت را طــی می کنــد؛ یعنــی،  روســتا می گوینــد 
زمــان الزم بــرای طــی یــک مســافت  معیــن را ســرعت می گیرنــد و جهــت در آن بی معنــی 
کــه مفهــوم بــردار بــا  اســت. ایــن تحــول بســیار شــگرفی در رشــد فکــری انســان هــا بــوده 

ایــن تعریــف خــاص بــر ســرعت ســوار مــی شــود.

ــن روال  ــه همی ــم ب ــری را ه ــای دیگ ــکان داده تغییره ــر ام ــه بش ــرعت ب ــف س ــن تعری ای
کمیــت هــم از همیــن مفهــوم سرچشــمه می گیــرد بــا  تعریــف بکنــد. آهنــگ تغییــر هــر 
ــرد.  ــرار بگی ــد ق ــری می توان ــوب دیگ ــت مطل کمی ــر  ــکان ه ــای م ــه ج ــه ب ک ــاوت  ــن تف ای
البتــه  کــه  تعریــف می کننــد،  اقتصــاد همیــن طــور  رادر  مــاه  هــر  تــورم در  تغییــر  مثــاًل 
ترجمــه  خ«  »نــر بــه  آن  فیزیــک  ریشــه  از  مســتقل  را  مفهــوم  ایــن  مــا  اقتصاد دانــان 
کــه چگونــه مفهــوم مشــتق در ریاضــی از  کــه نارسا ســت. متوجــه می شــوید  کرده انــد 
کــه در اقتصــاد  کــرده  ســرعت بــه وجــود می آیــد و بــرای مــا ایــن امــکان ذهنــی را فراهــم 
کــه بــا آن علــم  مــدرن مفهــوم تــورم را بــه وجــود بیاوریــم، و نیــز آهنــگ تغییــر تــورم را، 

نوینــی بــه نــام اقتصــاد بســازیم. 
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ــم  ــرعت را ه ــر س ــگ تغیی ــوم آهن ــا مفه ــد م ــازه می ده ــگ اج ــد آهن ــوم جدی ــن مفه همی
کــه امــروزه بــه آن شــتاب می گوییــم. بــرای همــه مــا مفهــوم  کنیــم؛ مفهومــی  نام گــذاری 
شــتاب بســیار بدیهــی اســت. امــا همیشــه ایــن جــور نبــوده اســت. اجــداد مــا تــا دوره 
گفتــه می شــود درک نمی کردنــد.  دار الفنــون مفهومــی بــه نــام آن چــه امــروزه شــتاب 
بــه همیــن دلیــل در آمــوزش ایــن مفهــوم بــرای اولیــن بــار در دار الفنــون مــدرس آن، 
کــه یــک افســر توپخانــه امپراتــوری اتریــش و مجــار بــود، مشــکل داشــت. تفــاوت بیــن 
شــتاب و ســرعت در میــان مــا  ایرانیــان و در زبــان مــا هنــوز روشــن نبــود. ایــن را بــه خوبــی 
کــه انجمــن فیزیــک  می شــود در مطالــب درســی ایــن معلــم دیــد. او در تقریراتــش، 
ــته  ــت، نتوانس ــرده اس ک ــاپ  ــاوی۸ چ ــک نمس ــوان فیزی ــا عن ــاب ب کت ــورت  ــه ص ــران ب ای
از واژه شــتاب اســتفاده بکنــد یــا از هــر واژه دیگــر بــرای رســاندن ایــن مفهــوم بــه دانــش 
کتــاب معــروف مکانیــک  کــه مثــاًل  آمــوزان دار الفنــون. بــه ایــن نکتــه هــم توجــه بکنیــد 
مــاخ در آن زمــان در اتریــش نوشــته شــد یــا دوپلــر فیزیکــدان مشــهور در همــان زمــان در 
کننــد چنیــن  اتریــش تدریــس می کــرد؛ امــا بــزرگان مــا در آن زمــان نمی توانســتند تصــور 
ــرای بهتریــن دانــش  ــران دعــوت بکننــد! معلمــان دســت ســوم ب ــه ای ــی را ب فیزیکدانان

کافــی بــود! آمــوزان مــا بــه نظــر آنهــا 

5-4 رایانه شخصی

گــران بــودن و اشــغال  اولیــن رایانه هــا در دهــه ۳0 تــا 5 ســاخته شــد، امــا بــه دلیــل 
کردنــد. در اوایــل دهــه ۶0   فضــای زیــاد تنهــا  دانشــگاه ها و بانک هــا از آن اســتقبال 
گروه هــای مختلــف بــه فکــر حــل ایــن معضــل بودنــد و ایــاالت متحــده امریــکا بــرای حــل 
کتــاب  کــه داســتان آن بــه خوبــی در  کــرد  ایــن معضــل ســرمایه گذاری قابــل توجهــی 
کتــاب بــه تفصیــل نشــان می دهــد خالقیــت در  جــان مــارکاف نقــل شــده اســت۹. ایــن 
ع پیوســت.  ــه بــه وقــو کــه ماهیــت زندگــی بشــر را تغییــر داد چگون یکــی از زمینه هایــی 

کرشــیش، فیزیــک نمســاوی، انجمــن فیزیــك ایــران، مرکــز نشــر  گوســت  ۸  آ
.۱۳۸۳ بهــار  دانشــگاهی، 

۹  مــارکاف جــان، ماجراهــای پشــت پــرده، انجمــن انفورماتیــک ایــران، بهــار 
.۱۳۸۹
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کافــی اســت بــه بشــر قبــل از دهــه 50 تــا۷0 نــگاه بکنیــم و بــه بشــر امــروزی تــا ایــن تفــاوت 
کــه دهــه ۳0 تــا50 را در ایــران بــدون بــرق و بــدون هیــچ وســیله  دیــده بشــود. بــرای مــن 
گویــی زندگــی در دوران ســلجوقیان را هــم درک  کــرده ام، و بــه همیــن دلیــل  برقــی درک 
کشــف رایانــه شــخصی تفــاوت شــگرف تری دارد بــا  کــرده ام، ایــن تفــاوت اخیــر پــس از 
تفــاوت میــان زندگــی بی بــرق و زندگــی بــا تجهیــزات برقــی اولیــه ماننــد چــراق و رادیــو 
و یخچــال و تلفــن!  بنابرایــن، شــناخت چگونگــی برنامه ریــزی بشــر بــرای ایــن تحــول 
اخیــر در امریــکا بــرای شــناخت تفکــر هــم بســیار اهمیــت دارد. تحــول در تفکــر و خالقیت 
بــا قید هــای انســان ســاخته امکان ناپذیــر اســت. در ایــن تحــول مفاهیــم بســیاری پدیــد 
ــام  ــاوس را انج کار م ــا  ــتان م ــا انگش ــن روزه ــت. ای ــی از آنها س ــا یک ــه mouse تنه ک ــد  آم
کاری اســت بســیار پیچیــده و  می دهنــد ولــی ماهیــت عــوض نشــده! خلــق مفاهیــم 

تاثیــر آن بــر ذهــن آدمــی پیچیده تــر! 

5-5 مفهوم میدان

ــه عنــوان نمایــش  ــا ۱۸، ب کســول در نیمــه قــرن ۱۲ ت ــا معادله هــای ما مفهــوم میــدان ب
گرفــت. امــا رســیدن بــه ایــن  کمــی نیــرو بــا ایــن مفهــوم میــدان شــکل نهایــی بــه خــود 
کشــید.  مرحلــه از تصور هــای مبهــم اولیــه از ایــن مفهــوم نزدیــک بــه صــد ســال بــه درازا 
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کردیــم. تاریــخ ایــن مفهــوم  کردیــم یــا ابــداع  کشــف  آیــا مــا مفهــوم میــدان را در فیزیــک 
خوشــبختانه درکتــاب نانســی نرِسســیان در یــک فصــل بــه تفصیــل آمــده اســت.

کالمی در انسان های اولیه 5-6 تفکر 

کالمــی بــوده اســت؟  کردنــد؟ آیــا تفکــر انســان های اولیــه  آیــا انســان های اولیــه فکــر مــی 
کــه پاســخ بــه  کالمــی یــا هــر دو؟ ســئوال هایی  آیــا مفاهیــم آنهــا تصویــری بــوده اســت یــا 
آنهــا ســاده نیســت امــا در چنــد دهــه اخیــر باستان شــناس ها بــا آزمایــش ســعی می کننــد 
ــاد  ــی را ایج ــی تجرب ــد باستان شناس ــته جدی ــزه رش ــن انگی ــد. همی ــخ بدهن ــا پاس ــه آنه ب
کــه نئاندرتال هــا بــه  کــرده اســت ]5[. آزمایش هــای باستان شــناختی نشــان می دهــد 
هنــگام ســاخت ابــزار ار مفاهیــم اســتفاده می کردنــد. همچنیــن تحقیقات روان شــناختی 
کــه فکــر می توانــد تصویــری هــم باشــد ]۶[. ایــن تحقیقــات نافــی  اخیــر نشــان می دهــد 
نقــش زبــان در تفکــر نیســتند بلکــه بــه نقــش تصویــر هــم اشــاره دارنــد. در هــر صــورت، 
غفلــت مــا در ایــران از درک اهمیــت نقــش مفاهیــم در تفکــر مانــع از درک علــم نویــن و 

ع بشــر مــدرن شــده اســت. تحــوالت ذهنــی نــو
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5-7 ابداع مفاهیم نیازمند تحول در ساختار ذهنی 

بــه مفهــوم جــرم در فیزیــک توجــه بکنیــد. ایــن مفهــوم حداقــل دو هــزار ســال طــول 
کشــیده تــا بــه وجــود بیایــد ]۷[. کلمــه جــرم در فرهنــگ مــا یــا معــادل آن در فرهنگ هــای 
کلمــه بــرآن ســوار شــده چیــز دیگــر. مــا  کــه ایــن  اروپایــی یــک چیــز اســت، مفهــوم علــم 
کــه جــرم در  هنــوز در آمــوزش فیزیــک بــا مفهــوم جــرم مشــکل داریــم و هنــوز بحــث اســت 
کــه ایــن مفهــوم مــدرن بــا نیوتــون و الیب نیتــز، در ادامــه  فیزیــک چیســت. امــا همیــن 
کارهــای اخــوان الصفــا، وارد مدل ســازی مــا از طبیعــت شــد تحولــی بــس شــگرف ایجــاد 
کــرد. مهندســی امــروز بــدون ایــن مفهــوم جــرم می شــود همــان حیــل ۱000 ســال پیــش! 

و همیــن مفهــوم ذهــن و تفکــر بشــر را بــه شــدت رشــد داده اســت. 

گــون در آن نقــش داشــته اند و  گونا کار ســاده ای نیســت. تمدن هــای  ابــداع مفاهیــم 
کــرد. مــا  شــاید حتــی بتــوان تمدن هــا را بــا تعــداد مفاهیــم برساخته شــان اندازه پذیــر 
در دوران طالیــی اســالم بــه ویــژه در دوران آل بویــه، مفاهیــم مهمــی را بــه تمــدن بشــر 
کردیــم. مفاهیمــی ماننــد الــکل، جبــر، صفــر در ریاضیــات، جیب)ســینوس(،  اضافــه 
جیــب تمام )کســینوس(، و بســیاری دیگــر از ابداعــا هــای ایــن دوره اســت. در دورۀ 
کرده ایــم  کــه شــروع  گاهــی هــم  انحطــاط از ایــن جهــت بســیار فقیــر هســتیم؛ و در دوره آ
کــرده باشــیم. دوران انحطــاط  بــه نظــر نمــی رســد هنــوز تــوان مفهــوم ســازی پیــدا 
کــرده اســت و تحــول در ســاختار ذهــن نیــاز  بــه طــور قطــع در ذهــن مــا انجمــاد ایجــاد 
کافــی اســت حتــی بــه دوران  کردن هــای زیــاد دارد.  بــه تحــوالت اجتماعــی و هزینــه 
کمــان چــه هزینه هایــی بــرای تحــول علمــی  کــه حا پیشــا طالیــی اســالم توجــه بکنیــم 
کتــاب بــه عربــی. هــم  کــه بــرای ترجمــه یــک  کــم نبــوده مورد هایــی  و اجتماعــی  ردنــد. 
کــه مــا  وزن آن بــا مترجــم طــال داده می شــده! ایــن را مقایســه بکنیــد بــا ارقــام ناچیــزی 
ــا  ــه ب ک ــم و پژوهــش هزینــه می کنیــم! شــک نکنیــم  ــرای عل در دوره انقــالب اســالمی ب

کــردن ناچیــز تمــدن جدیــدی نخواهیــم توانســت ایجــاد بکنیــم.  ایــن هزینــه 

 تغییــر ســاختار ذهــن احتیــاج بــه زمانــی بســیار طوالنــی دارد بخصــوص بــرای ملتــی مثــل 
ع و ســخت جــان دارد! بــه شــکل زیــر نــگاه  کــه فرهنگــی طوالنــی، متنــو مــا ایرانیــان 

کنیــد. 

کــه هیــچ  مثلثــی در آن رســم نشــده اســت.  در ایــن شــکل دو مثلــث می بینیــد! در حالــی 
کانیتســا  ، اســتاد روا نشناســی یادگیــری از دانشــگاه تریســت در ایتالیــا  گاتــه ئانــو  چــرا؟ 
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ایــن را بــرای نخســتین بــار در دهــه ۲0 
کــرد و بــه همیــن دلیــل آن  ح  تــا۶0 مطــر
مــا  کانیتســا می نامنــد. ذهــن  مثلــث  را 
ــی  ــت، مفهوم ــنا اس ــث آش ــوم مثل ــا مفه ب
کــه قرن هــا پیــش ســاخته شــده و بشــر 
متعــارف بــا آن آشــنا اســت. در این شــکل 
شــده  رســم  پیچیــده ای  قطعه هــای 
کــه یــک قطــاع از آن  ماننــد دایــره هایــی 
بریــده شــده و مــا بــرای آن نامــی نداریــم. 
کــه بــه ایــن  بــه همیــن دلیــل هنگامــی 

شــکل نــگاه می کنیــم فــورًا پیــش از هــر چیــز دو مثلــث می بینیــم، چــون ذهــن مــا بــا 
کــه مــا رویدادهــا را در چارچــوب مفهــوم  آن آشــنا اســت. تفســیر ایــن پدیــده ایــن اســت 
کــه مفهــوم  هــای ذهنــی  گونــه اســت  کــه ذهــن مــا بــا آن آشــنا اســت می بینــد. ایــن  هایــی 
کننــده  موجــود در ذهــن مــا در برداشــت از رویدادهــای اجتماعــی و طبیعــی هــم تعییــن 
گنــاه،  اســت. پــس بدانیــم مفاهیمــی ماننــد درس خوانــدن، دانشــگاه، فاضــل، حــق، 
کــه در فرهنــگ مــا دارنــد، در چگونگــی برداشــت مــا از  و غیــره، بســته بــه مصداق هایــی 
پدیده هــای اجتماعــی در ایــران و دنیــا، و نیــز در مقوله بنــدی آنهــا و برنامه ریــزی بــرای 
توســعه سیاســت های علمــی مــا، تأثیرگذارنــد. پــس بایــد منتظــر اشــتباه های اساســی در 
کلمه هــا بــر  کــه ایــن  کــه مفهوم هــای مدرنــی  رفتــار و تصمیم هایمــان باشــیم هنگامــی 

آن ســوار اســت بــا مصادیــق ذهنــی مــا تطبیــق نداشــته باشــد.

گونــه ســوء تفاهم هــا  کــردم از ایــن  کــه در درس چهــارم عنــوان  مفهــوم علــم نویــن 
کامــاًل از  کــه آن را  اســت. علــم مــدرن مصداق هایــی دارد و بــر پایــه ای اســتوار اســت 
مفهــوم علــم ســنتی مــا متمایــز می ســازد. ایــن مفهــوم مــدرن بــر پایــه اجتمــاع علمــی و 
کــه  گفتمــان علــم  اســتوار اســت  توافــق در آن بــر همــه چیــز، از جملــه بــر مفاهیــم، و نیــز 
آن را بــه یــک ابــزار مفیــد بــرای جامعــه بشــری تبدیــل می کنــد و بــه همیــن دلیــل هــم 
کــه  بــرای آن هزینــه می شــود. مفیــد بــودن ایــن ابــزار از همــان منطقــی پیــروی می کنــد 
کــه درجــه انتــزاع در آن و نیــز  هــر ابــزار دیگــر، ماننــد چکــش یــا اره! شــاید بــا ایــن تفــاوت 

تعــداد مفاهیــم آن بســیار بیشــتر اســت.
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5-۹ پرسش های درس پنجم

کــه در هــر تغییــر اساســی در ســاختار، ســندروم . ۱ کالس صحبــت از ایــن شــد  در 
دوره نقــل یــک اتفــاق طبیعــی و  اجتناب پذیــر اســت. آیــا ایــن بدیــن معناســت 
ایــن ســندروم نمی تــوان  از  ناشــی  کاســتن خســارات  بــرای  کاری  کــه هیــچ 
کاهــش اثــرات مخــرب آن  انجــام داد؟ نقــش مــا بــه عنــوان دانشــگر بــرای 

چیســت؟
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در ارائــه درس صحبــت از وجــود حــد آســتانه بــرای تعــداد دانشــگران یــک . ۲
کمیــت اســت یــا  کشــور بــه منظــور تشــکیل جامعــه شــد. آیــا واقعــا مشــکل 
کــرد؟ چطــور بایــد تولیــد  کیفیــت چــه بایــد  کیفیــت؟ بــرای تولیــد دانشــگران بــا 
بــا  دانشــگران  گــر  ا کــرد؟  کنتــرل  را  بی کیفیــت  دکتــر  زیــادی  تعــداد  ســاالنه 
ــران  ــه ای ــود ب ــل خ ــام دوره تحصی ــس از اتم ــا پ ــد ی ــران می ماندن ــت در ای کیفی
بــاز می گشــتند، هنــوز هــم زیــر حــد آســتانه بودیــم؟ شــاید بهتــر باشــد ابتــدا بــه 
کیفیــت  کــه چــه زیرســاخت هایــی بــرای مانــدن دانشــگران با کنیــم  ایــن فکــر 

ــود! ــام ش ــد انج ــا بای ــردن آنه ک ــا  ــرای بن ــی ب ــه اقدام ــم و چ الزم داری
کالس بحــث شــد، یکــی از بزرگ تریــن آســیب های جامعــه . ۳ کــه در  همان طــور 

ع چیســت بــه جــز اینکــه  مــا پاییــن بــودن بهــره وری اســت. ریشــه ایــن موضــو
کارشــان  ــا از خروجــی مــادی  ــد ی کار خــود عالقــه ندارن ــا بــه  بســیاری از افــراد ی
ــه  ک کاری  ــه  ــبت ب ــئولیت نس ــس مس ــراد ح ــد در اف ــور بای ــتند. چط ــی نیس راض

ــود آورد؟ ــه وج ــد را ب ــام می دهن انج
کــه بــه صــورت مکــرر در ایــران دیــده می شــود، . 4 اعتباردهی هــای غیرحرفــه ای 

ریشــه در چــه دارد؟ چــرا آنقــدر تعــداد اعتباردهی هــای حرفــه ای منطبــق بــر 
کــم اســت؟ اصــول و اســتانداردها، 

بــه فعالیت هــای . 5 بــه نظــر می رســد اجتمــاع علمــی در جهــت ســازمان دهی 
گرفــت. چــه زمینه هــای اجتماعــی  علمــی در اواســط قــرن نوزدهــم شــکل 
آن  از  پیــش  قرن هــای  در  چــرا  شــد؟  علمــی  اجتمــاع  گرفتــن  شــکل  باعــث 

اجتمــاع علمــی بــه وجــود نیامــد؟
ارز . ۶ بــا پیدایــش مفهــوم هــای جدیــد هــم  کلمــه هــای جدیــد  آیــا پیدایــش 

کلمــه  ــا  کــه همــراه ب ــد بــدون ایــن  اســت؟ نمــی شــود مفهومــی بــه وچــود بیای
کنیــد! ای باشــد؟ بحــث 

آیــا زبــان تنهــا در انتقــال علــم و دانــش نقــش دارد یــا در تولیــد دانــش؟ بحــث . ۷
کنیــد!

آیــا نقــش زبــان در علــم و تفکــر، و نیــز نقــش اجتمــاع علمــی در علــم نویــن، . ۸
ــان فقــط در اجتمــاع بیــش از دو نفــر معنــی پیــدا  ــه زب ک ــا ایــن  مرتبــط اســت ب

کنــد؟ مــی 
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انتقــال اســت؟ . ۹ بــرای  آیــا فقــط قالبــی  کنیــد؟  زبــان را چگونــه تعریــف مــی 
اســت؟ زبــان  از  نیــز بخشــی  صداهــا 

که زبان متفاوت دارند؟ . ۱0 کسانی  چه تفاوت است میان اندیشه 
کــه بــه . ۱۱ آیــا بــه ایــن جملــه مــی توانیــد معنــی بدهیــد: مــی شــود زبانــی ســاخت 

تفکــر ســرعت ببخشــد؟ 
کنیــد و بــه ایــن ســؤال هــا . ۱۲ کلیــدی از مبحثــی از فیزیــک انتخــاب  یــک مفهــوم 

دربــاره آن مفهــوم پاســخ دهیــد:
کســی بــود و از 	  کــرد، چــه  کــه از ایــن مفهــوم اســتفاده  اولیــن دانشــگری 

ــرد؟  ک ــتفاده  ــه اس ــرای چ ــوم ب ــن مفه ای
کمــک ایــن مفهــوم توضیــح داده می شــود مثــال 	  کــه بــا  یــک پدیــده را 

ایــن  پیدایــش  از  قبــل  کــه  کنیــد  تحقیــق  امــکان  صــورت  در  و  بزنیــد 
می فهمیدنــد؟ را  پدیــده  آن  چطــور  مــردم  مفهــوم، 

آشــنا 	  مفهــوم  ایــن  بــا  را  دانشــجویان  چطــور  اســتاندارد  درســی  کتــاب 
؟ می کنــد

درک ایــن مفهــوم بــه چــه مفاهیــم دیگــری ) یــا مفاهیــم پیش نیــازی( 	 
احتیــاج دارد؟
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شش    مفهوم سازی در فیزیک

6-1 درآمد

کلمــه یــا مفهــوم هســتٔه اصلــی تفکــر انســان را تشــکیل  کــه  در درس پیشــین دیدیــم 
کــه در آموزش هایمــان از  می دهــد؛ و نیــز اینکــه مفهوم ســازی فرآینــد پیچیــده ای دارد 
کنیــد؛ بــه نظــر خیلــی ســاده می آیــد. امــا ســعی  آن غافلیــم. بــه مفهــوم صندلــی توجــه 
کــه روی آن بنشــینند آشــنا  ــا شــیئی  کــه هنــوز ب کنیــد انســان های اولیــه را  کنیــد تصــور 
نبودنــد و بــه مــرور در طــی هــزاران ســال ایــن شــیئی ابــداع شــد. از تصــور اولیــٔه انســان 
ــی  ــی و واژه یاب ــه مفهــوم صندل ــا رســیدن ب ــه روی آن بنشــیند ت ک ــداع جســمی  ــرای اب ب
کــه در علــم و  کشــیده باشــد. بپذیریــم  کــم چنــد هــزار ســال طــول  بــرای آن بایــد دســت 
کــه چطــور تــا حــدود  گــر نــه پیچیده تــر. قبــاًل دیدیــم  در فیزیــک هــم همیــن طــور اســت، ا
صــد ســال پیــش تمایــز میــان دو مفهــوم ســرعت و شــتاب بــرای مــا ایرانیــان ممکــن 
کــه هنــوز بــه دنبــال شــناخت ماهیــت  نبــود. همیــن طــور اســت االن بــرای فیلســوفان مــا 

ــد.  ــا مفهــوم زمــان بی اطالع ان ــا در فیزیــک ب زمــان هســتند و از چگونگــی مواجهــٔه م

این درس به فرایند مفهوم سازی در فیزیک می پردازد.

6-2 نقش مفاهیم  در رشد تفکر

زبــان ارتبــاط میــان انســان ها را برقــرار می کنــد ولــی آنچــه در تفکــر انســان امــروزی 
ارتبــاط  کالمــی معمــول.  زبــان  نــه  اســت  ریاضــی  زبــان  تأثیــر تعیین کننده تــری دارد 
انســان های اولیــه بــا نشــانه ها و مفهوم هــا چنــدان روشــن نیســت؛ آنچــه قطعــی اســت 
کــه تفکــر انســان زبانــی اســت، یعنــی مبتنــی بــر مفهــوم اســت. بنا بر ایــن بایــد  ایــن اســت 
گاه بــود. آنچــه در چنــد قــرن اخیــر  بــه اهمیــت نقــش زبــان و مفهــوم در تفکــر انســان آ
کــه آن را  ع دیگــری زبــان اســت  خ داده اســت ظهــور نــو بــا شــروع علــوم فیزیکــی جدیــد ر
ریاضــی می نامیــم. ریاضیــات بــا نماد هــای خــاص خــود و نیــز ارتبــاط میــان ایــن نمادهــا 
کــرده اســت. انســان توانســته اســت بــه کمــک آن مفهوم هــای بســیار  زبانــی جدیــد ابــداع 
ــه.  ــوان نمون ــه عن ــور ب ــع، و تانس ــرال، تاب ــتق، انتگ ــد مش ــد، مانن کن ــداع  ــده ای اب پیچی
کالمــی  کنــار زبــان  کــه در  کــرد  کنــار ایــن زبــان بایــد زبــان تجهیــزات را نیــز اضافــه  در 
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و ریاضــی پایــٔه ســوم تفکــر در علــوم فیزیکــی را تشــکیل می دهــد. شــاید در دهه هــای 
ــر از ریاضــی  ــرای تفکــر بشــر، فرات ــه امــکان جدیــدی ب ــان رایان آینــده متوجــه بشــویم زب
ایــن زبــان ســاخت بســیاری مفهوم هــای  بــدون  کــرده اســت.  و تجهیــزات، فراهــم 

ــت. ــر نیس ــدرن تصور پذی ــر م ــاخت بش س

6-3 مثال از ارتباط مفهوم و تفکر

کــه  کلمــه ای نداشــته باشــد ایــن نشــان می دهــد  گــر بشــر مفهومــی داشــته و بــرای آن  ا
کامــل نشــده اســت. وجــود مفهــوم بایــد بــه معنــی تــوان انتقــال آن بــه  آن مفهــوم هنــوز 
ع انتقــال هــر چــه تــوان زایایــی بیشــتری داشــته باشــد  انســان های دیگــر باشــد؛ ایــن نــو
کامــل ایجــاد شــده  کمــک می کنــد. مفهــوم را بایــد وقتــی  بــه رشــد ذهــن و تفکــر بیشــتر 
گاهــی مفهومــی جدیــد بــا نامــی موجــود  کــه واژٔه آن هــم ســاخته شــده باشــد.  دانســت 
کلمــه موجــود  نامیــده می شــود؛ در ایــن صــورت مواظــب باشــیم تصــور نکنیــم چــون 
بــوده پــس مفهــوم هــم موجــود بــوده اســت. مثــال شــتاب و نیــرو در فیزیــک و در زبــان 

کنیــد. ع اســت. بــه مثال هــای زیــر توجــه  فارســی مــا از ایــن نــو

الف( سرعت و شتاب

کمیــت بــرداری اســت و واحــد آن مثــاًل متــر بــر ثانیــه اســت. تغییــرات  ســرعت یــک 
می نامیــم.  متوســط  ســرعت  را  شــده  طــی  زمــان  بــه  نســبت  متحــرک  جابه جایــی 
کــه متحــرک در هــر لحظــه دارد. شــتاب عبــارت  ســرعت لحظــه ای نیــز ســرعتی اســت 
گــون از جملــه  گونا کلمــه در زبان هــای  اســت از تغییــر ســرعت در واحــد زمــان. هــر دو 
فارســی وجــود داشــته اســت؛ امــا ایــن مفهــوم بــدون شــناخت مفهــوم مشــتق در زبــان 
کمــا اینکــه مــا ایرانیــان تــا حــدود ۱00 ســال پیــش  ریاضــی نمی توانســت ابــداع شــود. 
کلمــه را داشــتیم. گرچــه هــر دو  نمی توانســتیم میــان ایــن دو مفهــوم تمایــز قائــل شــویم 

ب( انرژی

مفهــوم انــرژی در فیزیــک نویــن وارد شــده و واژٔه آن از یونانــی اخــذ شــده اســت؛ بــه 
کــه همــراه بــا مفهــوم در یــک فراینــد طوالنــی ابــداع شــده  ایــن ترتیــب یــک نــوواژه اســت 
ــدا الیــب نیتــس در قــرن  ــم. ایــن مفهــوم را ابت ــا هــم در فارســی همــان را پذیرفته ای و م
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کــه آن را »نیــروی زنــده« )vis viva( نامیــد. او حتــی پایســتگی  کــرد  ۱۷/۱۱ وارد فیزیــک 
کــرد. بــه نظــر می رســد تومــاس یانــگ در ســال ۱۸0۷/۱۱۸۶، در دوران  آن را فــرض 
ــت  ــی اس کس ــن  ــران و روس، اولی ــای اول ای ــا جنگ ه ــان ب ــار و همزم ــاه قاج فتحعلی ش

کــه نــام انــرژی را بــر ایــن مفهــوم بــه  معنــی مــدرن آن نهــاد. 

کــه جــا  کار بــرود  کارمایــه در فارســی بــرای آن بــه  در دوره ی پهلــوی ســعی شــد واژه ی 
ــرژی و  کنــون ایــن واژه در فارســی رایــج شــده و ترکیــب هایــی ماننــد پران نیفتــاد؛ هــم ا
ــرژی مثبــت و منفــی  ع ان ــو انرژیایــی هــم از آن ســاخته شــده؛ البتــه، ترکیــب هایــی از ن
ــک  ــا فیزی ــی ب ــچ ارتباط ــه هی ک ــد  ــاخته ان ــی س ــار اجتماع ــا رفت ــاط ب ــردم در ارتب ــم م را ه
ــه  ک ــی  ــف عملیات ــان روش تعری ــر هم ــت ب ــی اس ــک مبتن ــرژی در فیزی ــف ان ــدارد. تعری ن
کــه تعریــف انــرژی مثبــت و منفــی افواهــی  منحصــر بــه علــوم فیزیکــی اســت. در حالــی 
ع توســع  معنــی در فارســی رایــج اســت  اســت و ربطــی بــه علــوم طبیعــی ندارنــد. ایــن نــو
کــه ســوء تفاهــم هــای ناشــی از آن بــه مشــکالت اجتماعــی  و بایــد بســیار متوجــه آن بــود 

منجــر نشــود. 

پ( تکانه

واژٔه تکانــه در مقابــل momentum در فارســی در اوایــل انقــالب ســاخته شــد.۱ ریشــٔه 
ایــن مفهــوم برمی گــردد بــه مفهــوم impetus در ارســطو، و میــل در ابــن ســینا، و در 
کلمــٔه  نهایــت بــا دکارت و الیــب نیتــس مفهــوم اندازه حرکــت و پایســتگی آن ابــداع شــد. 
کار رفــت.  گاهــی بــه معانــی دیگــر، بــه  گاهــی بــه همیــن معنــی و  momentum، هــم 
کــه در ســال ۱۲۸۱/ ۱۹05 منتشــر شــد بــه تفصیــل  کتــاب مکانیــک خــود  زومرفلــد در 
کلمــٔه اندازه حرکــت بــرای ایــن مفهــوم نارســا اســت و بهتــر  کــه چــرا  ل می کنــد  اســتدال
کار بــرود. مــا در ایــران بــه ایــن تحــوالت تــا اوایــل انقــالب،  کلمــٔه momentum بــه  اســت 
کتــاب درســی زومرفلــد، بی توجــه بودیــم تــا واژٔه فارســی  یعنــی ۷5 ســال پــس از ایــن 
کــه ایــن مفهــوم یــک بــردار و برابــر مشــتق  »تکانــه« ســاخته شــد. توجــه داشــته باشــیم 
کــه مفهــوم بــردار بســیار پیچیده تــر  کیــد می کنــم  نیــرو اســت. ایــن را از ایــن جهــت تأ
ــان  ــه زب ک ــم  ــم بگویی ــروز می توانی ــازد. ام ــد آن را بس ــی بتوان کالم ــان  ــه زب ک ــوده  از آن ب

کــه در آن تاریخچــٔه  ۱  ر.ک. بــه مقالــٔه »داســتان تکانــه« در وبــگاه شــخصی مــن 
ایــن نــوواژٔه فارســی ذکــر شــده اســت.
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ــودن قانون هــای طبیعــت، تنهــا چنــد  ــز اصــل فیزیکــی مســتقل از ناظــر ب ریاضــی، و نی
کمیــت را بــرای قانون هــای طبیعــت ممکــن می دانــد: نــرده ای )یــا همــان چیــزی  ع  نــو
کمیــت می نامیدنــد(، بــردار، تانســور، اســپینور، و توایســتور.  کــه فیلســوفان طبیعــت 
فیلســوفان  کمیــت  ســادٔه  مفهــوم  از  فراتــر  بســیار  کــه  ریاضــی،  ایــن چنــد »موجــود« 
ع قانون هــای طبیعــت را هــم محــدود می کنــد. در ایــن مــورد مــی بینیــم  مــی رود، نــو
کــه در طــول حــدود دو هــزار ســال یــک مفهــوم چــه بــه لحــاظ محتــوا و چــه بــه لحــاظ 

ــد.  ــول می یاب ــدازه تح ــه ان ــا چ ــود ت ــوار می ش ــر آن س ــه ب ک ــه ای  کلم ــا  ــورت ی ص

تکانــه در ســاده ترین حالتــش، بــا چشــم پوشــیدن از جهــت آن، برابــر اســت بــا جــرم 
کــه انــرژی بــاز هــم در ســاده ترین شــکل آن جــرم ذره  ضــرب در ســرعت. در صورتــی 
کمیتــی  انــرژی همیشــه  اینکــه  بــر  تــوان دو اســت؛ عــالوه  بــه  ضــرب در ســرعت آن 
نــرده ای اســت و تکانــه بــرداری. مثــاًل، در برخــورد دو خــودرو هــم انــرژی پایســته اســت 
ــی و  ــٔه خط ــان تکان ــد می ــن بای ــر ای ــالوه ب ــودش. ع ــی خ ــا ویژگ ــک ب ــر ی ــه؛ ه ــم تکان و ه
زاویــه ای در برخــورد تمایــز قایــل شــد. پــس در بررســی علمــی برخــورد دو خــودرو نبایــد 
کــه  کــه نیــروی انتظامــی مــا،  ایــن مفهوم هــا را یکــی دانســت. ایــن در حالــی اســت 
بررســی برخــورد خودروهــا بــه عهــدٔه اوســت، از تمایــز میــان ایــن دو مفهــوم عاجــز اســت. 
کــه نمی داننــد ایــن بی اطالعــی چــه ضــرر هنگفتــی بــه آنهــا  شــرکت های بیمــه هــم 
می زنــد بــه دنبــال آمــوزش نیســتند. بــه همیــن دلیــل در مورد هــای پیچیــده تعییــن 
مقصــر ناممکــن می شــود و قانون گــذار بــه ناچــار دو طــرف را بــه یــک انــدازه مقصــر 
می شــمارد! نمونــٔه بررســی شــدٔه علمــی یــک تصــادف مربــوط می شــود بــه برخــورد یــک 
کــه منجــر  پاتــرول بــا یــک پــژو 504 در خیابــان ایــران زمیــن در  تهــران ســال ۱۳۷۲ )؟( 

بــه فــوت ســه سرنشــین شــد.

کیهان  ت( مفهوم 

کیهــان بســیار قدیمــی اســت ولــی همــواره در تاریــخ مــا زنــده بــوده اســت.  واژٔه فارســی 
کیهــان شــناخت قطــان ابــن مــروزی در اواســط قــرن هشــتم نوشــته شــده و بــه  کتــاب 
کار رفتــه اســت. فیثاغــورث واژٔه cosmos را  کیهــان شناســی بــه  همیــن معنــی امــروز 
کار مــی بــرد. امــا ایــن واژه  بــه معنــی نظــم در عالــم در مقابــل chaos )خائــوث( بــه 
کار نمی رفــت تــا  در قــرن ۱۹ الکســاندر فــون  در زبان هــای مــدرن اروپایــی دیگــر بــه 
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کی فالماریون، پاریس، ۱۸۸۸/۱۲۶۷. کیهان؛ حکا تصور انسان از 

نــام  بــه ایــن  هومبولــت، جغرافــی دان مشــهور آلمانــی، مجموعــه مطالعــات خــود را 
کیهــان منظــم یک پارچه.حتــی در همیــن ایــام تصــور  cosmos خوانــد بــرای تداعــی 
کمابیــش فلکــی بــود اطــراف زمیــن  کــه در تصویــر زیــر آمــده،  کیهــان،  انســان اروپایــی از 

کــه انســان آرزو داشــت آن طرفــش را ببینــد.  

کانیستا 6-4 یادآوری مثلث 

مثلــث  دو  کنیــد.  نــگاه  روبــه رو  شــکل  بــه   
کــه  اســت  درحالــی  ایــن  می بینیــد! 
اســت.  نشــده  رســم  آن  در  مثلثــی  هیــچ 
علــوم  و  روانشــناس  اســتاد  گاِتنانوکانیســتا، 
تربیتــی در دانشــگاه تریســته در شــمال ایتالیــا 
ح  ایــن شــکل را حــدود 50 ســال پیــش مطــر

کــرد. 
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ذهــن مــا بــا مقولــه مثلــث آشناســت. ایــن مفهــوم قرن هــا پیــش  ســاخته شــده و بشــر بــا 
آن آشــنا اســت. بــه همیــن دلیــل هنگامی کــه بــه ایــن شــکل نــگاه می کنیــم فــورًا پیــش 
کــه  از هــر چیــز دو مثلــث می بینیــم. در تحلیــل بعــدی شــاید بــه ایــن تشــخیص برســیم 
کــه ذهــن مــا آن را بــا مفهــوم آشــنای  گوشــه ها در یــک آرایــه طــوری چیــده شــده اند 
کــه مقوله هــای مألــوف ذهــن مــا در برداشــت  مثلــث تطبیــق می دهــد. این گونــه اســت 
مــا ازرویدادهــای اجتماعــی و طبیعــی هــم تعیین کننــده اســت. مفاهیمــی ماننــد درس 
در  کــه  بــه مصداق هایــی  بســته  غیــره  و  گنــاه،  فاضــل، حــق،  دانشــگاه،  خوانــدن، 
فرهنــگ مــا دارنــد در چگونگــی برداشــت مــا از پدیده هــای اجتماعــی، مقوله بنــدی آنهــا 

و برنامه ریــزی بــرای توســعٔه سیاســت های علمــی مــا تأثیرگذارنــد.

6-5 تغییرپذیری ساختار ذهن در نتیجٔه فرایند مفهوم سازی

ســاختار ذهــن انســان و ســاختار مفاهیــم موجــود در ذهــن همبســتگی شــدیدی دارنــد. 
کالمــی و حتــی تصویــری بــه ایــن مفاهیــم وابســته اســت. از طــرف دیگــر مفاهیــم  تفکــر 
گاهــی چنــد هــزار ســاله در ذهــن ســاخته مــی  کشــف نمــی شــوند، بلکــه در یــک فراینــد 
کنــد و بــرای ســاختن مفهــوم هــای دیگــر یــا پیچیــده  شــوند و در پــی آن تفکــر رشــد مــی 
گــر ســاختار ذهــن  تــر مبتنــی بــر مفهــوم هــای موجــود آمــاده مــی شــود. بــی جهــت نیســت ا
کــه بــه  کلمــه تســلط دارد بــا ســاختار ذهــن انســانی  کــه تنهــا بــه هــزار مفهــوم و  انســانی را 
کــه  کلمــه تســلط دارد بســیار متفــاوت بدانیــم. توجــه داشــته باشــم  ده هــا هــزار مفهــوم و 
ــه  ــت، و ب ــش یاف کاه ــدت  ــان بش ــا ایرانی ــازی م ــوم س ــوان مفه ــه ت ــد از دوران آل بوی بع

عبارتــی تــوان تفکــر مــا در دوره هــای پســاآل بویــه منجمــد شــد. 

6-6 تفاوت دو مفهوم جرم و سنگک

البــد تعجــب می کنیــد چــرا می خواهــم دو مفهــوم ســنگک و جــرم را بــا هــم مقایســه 
بکنــم. ســاخت هــر مفهــوم چــه عینــی و چــه انتزاعــی پیچیــده اســت. تاریخچــٔه واژٔه 
از ســاخت واژه  بــاب شــده اســت.  از زمــان صفویــه  گویــی  امــا  را نمی دانــم  ســنگک 
می تــوان دریافــت چگونــه ســاخته شــده و چــه ربطــی بــه ســنگ دارد. در تعریــف آن 
گفــت  کــرد و  کــرد، یعنــی بــه نــان ســنگک اشــاره  هــم می تــوان از روش اشــاره اســتفاده 
کــه ایــن نــان ابــداع شــده باشــد می تــوان  ایــن اســت. امــا در هــر صــورت هــر زمــان هــم 
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کار چنــدان ســختی  ع نــان اطــالق شــود  کــه بــر ایــن نــو کــه ســاختن واژه ای  دریافــت 
ــا ایــن طــور نیســت.  کلمــٔه زیبایــی باشــد. در مــورد جــرم ام نبــوده اســت هــر چنــد هــم 

کــس یامــر[.  کتــاب ما کــرده اســت ]ر.ک.  مفهــوم جــرم تاریخــی دو هــزار ســاله را طــی 
کتاب هــا آن را بــا  کار ســاده ای نیســت. هنــوز بعضــی  تعریــف جــرم در فیزیــک هنــوز هــم 
کــه درســت نیســت. معمــواًل در مکانیــک نیوتونــی  همــان مقــدار مــاده یکــی می داننــد 
کــه دقــت بکنیــم ایــن  بــا تعریــف جــرم در قوانیــن نیوتــون شــروع می کنیــم. امــا خــوب 
ضریــب ثابــت در قانــون نیــرو هنــوز خــوش تعریــف نیســت. مــا انــواع جــرم هــم داریــم: 
گرانشــی انفعالــی، جــرم موثــر، و جــرم ســکون.  گرانشــی فعــال، جــرم  جــرم لختــی، جــرم 
گرانشــی فعــال تعریــف می شــود در حالــی  کیهانــی دســِت کم ده جــور جــرم  در ابعــاد بــزرگ 
کــه از جــرم لختــی خبــری نیســت. نقــش ایــن مفهــوم بســیار انتزاعــی در طبیعــت هنــوز 

روشــن نیســت. پــس مــا چگونــه آن را درک می کنیــم؟ 

6-7 مفهوم میدان

کمیتــی فیزیکــی را بــه هــر نقطــه  کــه در آنهــا  مفهــوم  میــدان بــه مــواردی اطــالق می شــود 
از فضا-زمــان نســبت بدهیــم. میــدان بــا توجــه بــه مقــدارش در هــر نقطــه می توانــد 
ــار  ــا ب ــی )جــرم ی ــرای مثــال تابــع چگال ــا تانســور باشــد. ب ــردار، اســپینور ی یــک اســکالر، ب
گرانــش نســبیت عــام یک  الکتریکــی یــا نظیــر اینهــا( یــک میــدان نــرده ای اســت؛ میــدان 
کســول یــک میــدان بــرداری اســت. ایــن مفهــوم  تانســور و میــدان الکترومغناطیــس ما
کــه خــود ایــن مفهــوم هــم تاریخچــه ای  کســول شــروع شــد  ســازی بــا الکترومغناطیــس ما
کنیــد علــم چگونــه پیشــرفت می کــرد  نزدیــک بــه صــد ســال دارد. آیــا می توانیــد تصــور 
کــه ایــن مفهــوم تــا چــه  کنیــد  گــر ایــن مفهــوم را بشــر ابــداع نکــرده بــود؟ بــه ایــن فکــر  ا
کــرده  کمــک  انــدازه بــه توانایــی بشــر بــه تفکــر عمیق تــر و شــناخت دقیق تــر طبیعــت 

اســت. 

گرما  6-۸  مفهوم 

گرمــا، یــا حــرارت، در تاریــخ ترمودینامیــک وابســته بــوده بــه احتــراق. توجیــه،  درک 
ــر  ــم ِبِش ــان یوآخی ــط یوه ــار توس ــراق، اول ب ــرای احت ــدل ب ــم م ــروزی عل ــان ام ــه زب ــا ب ی
ح شــد. او علــت احتــراق را وجــود مــاده ای مــی دانســت  در ســال ۱۶۶۷/۱04۶ مطــر
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کــه نــام terra pinguis را بــر آن نهــاد. ایــن مــاده عمــاًل جــای عنصــر آتــش را در چهــار 
گرد ِبِشــر، در ســال ۱۷0۳/۱0۸۲،  گئــورگ ارنســت اشــتال، شــا گرفــت.  عنصــر باســتانی 
در اواســط ســلطنت شــاه ســلطان حســین صفــوی، مــدل اســتادش را پی گرفــت و تغییــر 
ــه مــاده ای در  ک گذاشــت. هنگامــی  ــر آن مــادٔه علــت احتــراق  ــام فلوجیســتون ب داد و ن
کــه در یــک  گفتــه می شــد غنــی در فلوجیســتون اســت. هنگامــی هــم  فضــا می ســوخت 
گفتــه می شــد هــوا از فلوجیســتون اشــباع شــده! ایــن  فضــای بســته احتــراق تمــام می شــد 
کالوریــک بــه دنبــال آن و بــر همــان مبنــای وجــود مــاده ای بــه عنــوان علــت پایه گــذاری 
شــد. الوازیــه هــم در آزمایش هــای خــود در ســال های ۱۷۷0/۱۱50 بــه ایــن نتیجــه 
ــا آزمایش هــای او ناســازگار اســت. از ایــن جهــت  کــه ویژگی هــای فلوجیســتون ب رســید 
کــه انــدازٔه آن در جهــان ثابــت )پایســته( اســت و  کــرد  کالوریــک ابــداع  مــاده ای بــه نــام 
ــر )کالوریــک- ســنج(  را  کالوریمت ــا هــم  ــر همیــن مبن ــه ســرد مــی رود و ب ــرم ب گ از جســم 
ســاخت. در دهه هــای آخــر قــرن ۱۸/۱۲ نظریــٔه جنبشــی هــم بــر مبنــای حرکــت اتم هــا 
ــدٔه  ــد و پدی ــدگار ش ــه مان ک ــت  ــا اس گاز ه ــی  ــدرن جنبش ــٔه م ــان نظری ــه هم ک ــد  ح ش ــر مط
کــه مفهوم ســازی بــرای پدیــدٔه  گرمــا و احتــراق را توضیــح داد. بــه ایــن ترتیــب می بینیــم 
کشــید. گــر شــروع آن را از یونــان قدیــم هــم ندانیــم، دســت کم ۲00 ســال طــول  گرمــا، ا

گرمــا  گفــت دمــا و نیــز  کنــون می تــوان  کــه ا گاز هاســت  در ایــن چارچــوب نظریــٔه جنبشــی 
کــه تعــداد ذره هــای  پدیــده ای برآمــده )emergent( اســت و نــه بنیــادی. یعنــی هنگامــی 

گرمــا پدیــد می آیــد.     گذشــت دمــا و  گاز از مرتبــٔه ۱00  )اتم هــا یــا مولکول هــای( یــک 

6-۹ مفهوم جسم و ذره

کــه از ساده ســازی مفهــوم عــام جســم ســاخته شــده اســت.  ذره مفهومــی ایــده آل اســت 
کــه نزدیک تریــن مصــداق  ذره در طبیعــت مصــداق نــدارد، حتــی در ذرات بنیــادی 
بــه ایــن مفهــوم اســت مــا از روش فروکاســتن بــرای بیــان ویژگی هــای ذرات اســتفاده 
فروکاســت-گرایی،  پذیــرش  بــدون  فرو کاســتن،  روش  از  اســتفاده  بــدون  می کنیــم. 
بــه مفاهیــم »بی مصــداق در  یــا فروکاســتن  پدیده هــا  کــردن مفاهیــم اولیــه  و ســاده 
نــدارد.  وجــود  مــدرن  علمــی  روش هــای  کار گیــری  بــه  و  تحلیــل  امــکان  طبیعــت« 
ــا  ــم ی ــوم جس ــازی مفه ــازی و ساده س ــدون ایده آل س ــت، ب ــث حرک ــال در مبح ــرای مث ب

فرو کاســتن آن بــه مفهــوم ذره امــکان فرمول بنــدی دینامیــک وجــود نــدارد.
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6-10 فرایند طوالنی مفهوم سازی

کــه  مفهــوم ســازی فراینــدی پیچیــده و بــه شــدت تأثیر گــذار در فراینــد توســعه اســت 
بــه اهمیــت آن  بــه توســعه حســاس شــده ایم  کــه  گذشــته  مــا ایرانیــان در دو ســدٔه 
واقــف نشــده ایم و مظاهــر توســعه را هــم تنهــا در فعالیــت بیشــتر می دانیــم و نــه در 
تفکــر و مفهوم هــای زیر بنایــی آن. ایــن واقعیــت تنهــا در علــوم فیزیکــی خــود را نشــان 
نمی دهــد بلکــه در علــوم انســانی و اجتماعــی نیــز چنیــن اســت. مــا بایــد بــه نقــش ویــژٔه 
کــه منجــر بــه توســعٔه انســانی  مفاهیــم و زیربنایــی بــودن آن بــرای تفکــر و درک تفکــری 

گاه باشــیم. شــده اســت آ

در ایــن میــان روش فروکاســتن نقشــی بســیار اساســی دارد در ســاختن مدل هــای بیــان 
طبیعــت. مفهوم هــا هــم در ایــن چارچــوب معنــی پیــدا می کننــد. 

6-11 منابع

 منصوری رضا، زبان و تفکر، ..... ۱
۲ . Creting scientific concepts کتــاب؛ بــرای مفهــوم میــدان مراجعــه شــود بــه 

                                    .Nancy J. Neesessian, MIT Press, 2008
3. S.C.Brown, the Caloric Theory of Heat, American Journal of 

Physics, 18, 367, 1950.     
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6-12 پرسش های درس ششم

ــانه گذاری . ۱ ــه نش ــد ب ــت و بع ــت یاف ــوم دس ــه مفه ــدا ب ــان ابت ــد انس ــر می کنی فک
)خــط(، یــا هم زمــان یــا برعکــس. چــه تحقیقاتــی در ایــن زمینــه می شناســید؟

گاهــی بــرای یــک . ۲ آیــا بــا پیدایــش هــر واژه مفهومــی هــم خلــق مــی شــود؟ چــرا 
مفهــوم دو یــا چنــد واژه وجــود دارد؟

ــجویی . ۳ ــت؟ دانش ــده نیس کنن ــدود  ــوم مح ــه مفه ــه ب کلم ــاص دادن  ــا اختص آی
کــدام  ع نــان وجــود دارد و هــر  کــه چنــد نــو ل می کنــد »در جامعــه ای  اســتدال
در حالــی  دارد؛  کمتــری  احتمــال  نــان جدیــد  یــک  اختــراع  دارد  اســم  یــک 
کلمــات  ع محــدود نمی شــود. در واقــع انــگار  کلــی نــان بــه یــک نــو کــه اســم 
ل موافقیــد؟ بــرای مفاهیــم هســتند«. باایــن اســتدال تخصصی تــر حصــاری 

ــرای آن چــه تفســیری . 4 ــا ب ــر ی ایــن ســوال یــک دانشــجو اســت؛ از آن چــه تعبی
ــا مبهــم تــر؟ در  کنــد ی ــر مــی  کلمــات را واضــح ت داریــد: پیشــرفت علــم مفهــوم 
کمرنــگ تــر شــدن  کلمــه باعــث نادقیــق تــر شــدن و  واقــع تمرکــز علــم روی یــک 

مــرز تعریــف آن نمــی شــود؟ 
کــرد: انتزاعــی و عینــی. نظــر شــما . 5 شــاید بشــود مفهــوم را بــه دو دســته تقســیم 

ع مفهــوم را در چــه می بینیــد؟ چیســت؟ وجــه تمایــز ایــن دو نــو
ترجمــه ی دقیــق و روان چــه تاثیــری در مفهوم ســازی جدیــد در ذهــن مــا . ۶

دارد؟
کــرد؟ . ۷ آیــا علــم فرا-ملیتــی اســت؟ آیــا می شــود از علــم شــرقی و غربــی صحبــت 

یــا شــما می توانیــد بــه ایــن ترکیب هــا معنایــی بدهیــد؟
کــه وارد زبــان مــا می شــوند در . ۸ آیــا مــا ایرانیــان تــوان درک همــه مفاهیمــی 

کوتــاه مــدت داریــم؟ چگونــه می تــوان بــه ایــن درک ســرعت بخشــید؟ آیــا 
ایــن درک نقشــی دارنــد؟ بــه  شــبکه های اجتماعــی در ســرعت بخشــیدن 

آیــا مدل ســازی بــرای زندگــی روزمــره هــم جــواب می دهــد؟ می شــود رفتــار . ۹
کــرد؟ انســانی را هــم مدل ســازی 

 دانشــجویی ســوال می کنــد: »در علــوم پایــه بــه خصــوص فیزیــک، همــواره . ۱0
کــه خلــق می شــوند، در واقعیــت وجــود  کــه مفاهیمــی  ایــن خطــر وجــود دارد 
کــه بــه درســتی می توانــد جهــان را توصیــف  نداشــته و اتفاقــا علــم را از مســیری 
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ــان  کیه ــن  ــرون ای ــی از بی ــچ اطالع ــه هی ک ــی  ــرای آدم ــال ب ــازد؛ ح ــد، دور س کن
نــدارد، نحــوه تمایــز بیــن مفاهیــم حقیقــی و غیرحقیقــی چگونــه خواهــد بــود؟ 
کــه باعــث بــه وجــود آمــدن ایــن مفاهیــم  آیــا انســان بایــد بــه حدس هایــی 

کنــد؟« نظــر شــما چیســت؟ ــد می شــود اعتمــاد  جدی
بــا توصیــف یــک مفهــوم تصورهــای متفاوتــی از آن در ذهن هــای . ۱۱ همــواره 

کــردن تصــور  کاهــش ایــن اختــالف و نزدیــک  مختلــف شــکل می گیــرد، راه 
افــراد از یــک »مفهــوم واحــد« چیســت؟ هــم در جامعــه بــه معنــی عــام و هــم در 

ــد.  کنی ــث  ع را بح ــو ــی موض ــاع علم ــم و در اجتم عل
ــم در حــال زایــش اســت و اجتمــاع علمــی مشــغول بحــث . ۱۲ مفاهیــم علمــی دائ

ــداع  ــه معنــی عــام هــم همــگان از اب پیرامــون آنهــا. حتــی در اجتمــاع علمــی ب
را  آن  درک  فرصــت  یــا  و  نمی شــوند  مطلــع  زمینــه  یــک  در  جدیــد  مفاهیــم 
ندارنــد. ایــن مشــکل ارتبــاط میــان اجتمــاع علمــی و جامعــه و نیــز میان بخشــی 
ع علــم جدیــدی اســت بــه نــام  از اجتمــاع علمــی  بــا بخش هــای دیگــر موضــو
ــن  ــه ای ــد. ب ــده می ش ــم نامی ــج عل ــال تروی ــه قب ک ــه ای  ــم«، زمین ــات عل »ارتباط
معنــی ترویــج علــم بخشــی از ارتباطــات علــم اســت. چــه تصــوری از ارتباطــات 

کنیــد. علــم داریــد؟ بحــث 
علــوم طبیعــی در ســیر تاریخــی خــود مفاهیمــی ماننــد فضــا، زمــان، جــرم، و . ۱۳

دیگــری  هوشــمند  انســان های  کــرد  تصــور  می شــود  اســت.  آفریــده  انــرژی 
توصیــف طبیعــت  بــرای  مــا  نظــام مفهومــی  از  متفــاوت  و  مفاهیمــی دیگــر 

کنیــد! بحــث  بیافریننــد؟ 
واژه هــا و مفهوم هایــی ماننــد اتــر و فلوجیســتون چگونــه بــه وجــود آمدنــد و . ۱4

چگونــه از بیــن رفتنــد؟
فرهنگســتان زبــان و واژه گزینــی چــه نقشــی در ورود مفهوم هــای جدیــد بــه . ۱5

ــد داشــته باشــد؟ ــا بای ــان دارد ی ــا ایرانی ذهــن م
کســی یــا چــه نهــادی بایــد نقــش ترویــج . ۱۶ در نبــود اجتمــاع علمــی در ایــران، چــه 

مفهوم هــای مهــم فیزیــک را در جامعــه بــه عهــده بگیــرد؟
تاریخ ابداع یک مفهوم چه نقشی در یاد دادن یا در  درک آن دارد؟. ۱۷
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و . ۱۸ علــم  تحــوالت  از  فارســی  زبــان  عقب ماندگــی  میــان  می بینیــد  ارتباطــی 
ایرانیــان؟  مــا  بــرای  مفاهیــم  درک  ســختی 

آیــا اساســًا دانشــگرها در پــی تولیــد مفهــوم هســتند؟ یــا مفاهیــم جدیــد فــرآورده . ۱۹
ــه  کمیت هــا ب گذاشــتن روی مشــتق های  ــا مثــال اســم  کار آنهاســت؟ آی ــه  ثانوی
کمکــی بــه درک مــا از جهــان می کنــد؟ آیــا منظورمــان از  مفهــوم  خــودی خــود 
ــا مفهــوم شــتاب  ــردار مــکان اســت؟ آی ــر مشــتق دوم ب شــتاب چیــزی اضافــه ب
شــامل ارتباطــش بــا نیــرو هــم می شــود؟ در ایــن صــورت آیــا ایــن طــور نیســت 

کشــف می کنیــم؟ کــه مفاهیــم را جــدا نمی ســازیم بلکــه ارتباطاتشــان را 
بــا . ۲0 علمــی«  »پیشــرفت  فارســی  ترکیــب  ایــن  میــان  می بینیــد  ارتباطــی  چــه 

ع مفهوم هــا در علــم و در زبــان فارســی. دانشــگران چــه نقشــی در ایــن  موضــو
زمینــه دارنــد؟

کــه وقتــی واژ ه ای نــو بــرای بیــان مفهومــی نــو وارد زبــان فارســی . ۲۱ زیــاد دیده ایــم 
می شــود بســیار ســریع »مصــادرٔه معنــی« می شــود؛ یعنــی بــرای بیــان مفهومــی 
کنیــد و بــه  ع را بحــث  کار مــی رود بســته بــه ســلیقه!  ایــن موضــو دیگــر هــم بــه 

راه هــای مواجهــه بــا آن بپردازیــد!
گاهــی در تحلیل هــای خــود از مفهوم ســازی هایی اســتفاده . ۲۲ فیلســوفان علــم 

می کننــد و وانمــود می شــود ایــن مفاهیــم هــم در علــوم طبیعــی مفیــد اســت 
بــه پیــروی  و هــم در علــوم انســانی و اجتماعــی. مفهــوم »جهان گرایشــی« 
کــرده اســت. در  ابــداع  از »مفهــوم موقعیــت« و »منطــق موقعیــت« را پوپــر 
ــوم فیزیکــی هــم نقــش دارد  ــه ای پوپــر مدعــی اســت ایــن مفهــوم در عل مرحل
کنــش در منطــق موقعیــت از رهبــر محمــود زاده، انتشــارات  )ر.ک. تحلیــل 
ــه نقــل از پوپــر، پــس  ــه همیــن مولــف ب ح نقــد، صــص  ۹۲-۹۸(. از جمل طــر
کوتاهــی در مــورد ابــداع مفهــوم نیــرو توســط نیوتــون و مخالفــان  از بحــث 
گرایــش در نظریه پــردازی پوپــر تعمیــم جدیــدی  آن، مدعــی اســت مفهــوم 
پذیرفــت؟  فیزیکــی  علــوم  در  را می تــوان  ادعــا  آیــن  اســت.  نیــرو  مفهــوم  از 
گــر  می توانیــد هیــچ نقــش مفیــدی بــه ایــن مفهــوم در علــوم فیزیکــی بدهیــد؟ ا
جامعه شناســان یــا فیلســوفان علــم در حیطــٔه علــوم انســانی ایــن مفهــوم را 
مفیــد می داننــد چــرا ادعــا می کننــد بــا ایــن مفهوم ســازی می تواننــد در صــدق 

کــذب مفاهیــم  فیزیکــی صحبــت بکننــد؟   و 
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هفت    مدل در زبان عام

7-1 درآمد

واژٔه مــدل و مفهــوم آن ســابقٔه چندانــی در فرهنــگ جهــان نــدارد. در فارســی واژٔه الگــو 
کــه بــه مفهــوم مــدل نزدیــک اســت امــا فارســی زبانان همچــون ملــل دیگــر  وجــود دارد 
گســترش  ترجیــح داده انــد واژٔه مــدل را وارد زبــان بکننــد و بــه لحــاظ مفهومــی زبــان را 
کــه الگــو و مــدل هم پوشــانی مفهومــی دارنــد امــا بــر هــم منطبــق  بدهنــد؛ بــه ایــن معنــی 
نیســتند و مــا در ایــران بــا پذیــرش ایــن واژه مفاهیــم متنوعــی را وارد فعالیــت ذهنــی 

کرده ایــم. خودمــان 

مفهــوم مــدل  از روش مــا شــناخت در علــوم فیزیکــی جدایــی ناپذیــر اســت و همیــن روش 
کــه تفکــر بشــر مــدرن را شــکل داده اســت.   اســت 

7-2  مفهوم مدل در زبان عام

کلمــٔه مــدل در زبــان عــام معناهــای متفاوتــی دارد: مــدل لبــاس، مــدل مــو، یــا مــدل 
کــدام از ایــن مفهوم هــا یــک تعریــف در زبــان عــام دارد  ماشــین برخــی از آنهاســت. هــر 
ــا  ــوم فیزیکــی داشــته باشــد. آشــنایی ب ــا تعریــف مــدل در عل ــد ارتباطــی ب ــا نبای ــه الزام ک
کمــک می کنــد بــه هنــگام بحــث در مــورد مفهــوم مــدل در زبــان  ایــن مفهــوم های عــام 

کمتــری ســربرآورد و ایــن مفهــوم روشــن تر بشــود. خــاص ابهــام 

7-3 مدل انیشتین

کتــاب فیزیــک  یــک  از  پیــش  را ســال ها  ایــن تصویــر  نــگاه بکنیــد.  زیــر  بــه تصویــر 
کــرده ام. عکــس اصلــی اینشــتین را بــه آن  کــه مشــخصات آن را فرامــوش  برگرفتــم 
ع درس  کــرده ام. دو اســتنباط از ایــن عکــس را می شــود متناســب بــا موضــو اضافــه 
کــرد.  یکــی اینکــه خــود عکــس یــا هــر یــک از ترســیم های ساده شــدٔه بعــدی  ح  مطــر
کــه در زبــان عــام مــدل درک  گونــه  کــرد، آن  را شــاید بشــود مدلــی از اینشــتین تلقــی 
کرده ایــم تــا  گام »ســاده«  گام بــه  می شــود. دیگــر اینکــه در ایــن مدل هــا اینشــتین را 
ــبیه  ــازی ش ع مصورس ــو ــن ن ــود. ای ــاده بش ــم آن س ــه رس ک ــت  ــت راس ــکل دس ــن ش آخری
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 گلوله حرکت و یشبستر محمود خیش 5-۷

کنید اگر قرار بود هشتم هجری است. متن زیر از مجموعه آثار او است. توجه کنید! آیا فکر می قرن مشهور عارف یشبستر محمود خیش
 ةتوانست رشد کند و به سطح توسعکردند انسان میها همین گونه از کلمه استفاده میوال در مورد پدیدهئها هم هنوز در پاسخ به سدانفیزیک

 کنونی برسد؟ 

 

 

 

 

 

 

 

کــه در درس هــای  روش فروکاســت گرایی در مدل ســازی پدیده هــای طبیعــی اســت 
بعــدی بــه آن خواهــم پرداخــت.

دینامیــک  مبنــای  بــر  مدلــی   :13۹4 جمــرات  رمــی  تحلیــل   4-7  

ه ها ر شــا

کــه تعــداد چنــد صــد نفــر در راهپیمایــی رمــی جمــرات در ســال ۱۳۹4 متأســفانه  هنگامــی 
زمینــٔه  در  سیاســی  بحث هــای  و  شــد  عــزاداری  فقــط  کشــورمان  در  شــدند  کشــته 
کار تحقیقاتــی منتشــر شــد در مــورد  مقصر یابــی. امــا حــدود دو هفتــه بعــد از رویــداد یــک 
کــه اطالعــات آن در زیــر  مدل ســازی ایــن رویــداد بــر مبنــای دینامیــک شــاره ها در اروپــا 
آمــده اســت. آیــا هیــچ تناســبی میــان ایــن مــدل علمــی بــا تصــور عــام از مــدل می بینیــد؟
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گلوله 7-5 شیخ محمود شبستری و حرکت 

شــیخ محمــود شبســتری عــارف مشــهور قــرن هشــتم هجــری اســت. متــن صفحــه بعد از 
گــر قــرار بــود فیزیک دان هــا هــم  کنیــد! آیــا فکــر می کنیــد ا مجموعــه آثــار او اســت. توجــه 
کلمــه اســتفاده می کردنــد  گونــه از  هنــوز در پاســخ بــه ســئوال در مــورد پدیده هــا همیــن 

کنونــی برســد؟  کنــد و بــه ســطح توســعٔه  انســان می توانســت رشــد 

7-6  استنباط شما از مدل سازی؟

ع برداشــت در زبــان عــام آیــا می توانســتید  شــما چــه اســتنباطی از مــدل داریــد؟ بــا ایــن نــو
ــرای توصیــف جهــان بســازید؟ فیزیــک مــدرن از  ــا ب ــرای پدیده هــای طبیعــی ی ــی ب مدل
چــه طریــق توانســت مفهــوم جدیــدی بــرای مــدل ابــداع و حتــی زبــان یــا زبان هــای 
کنــد تــا بســیار مؤثــر  کــه راه نوینــی بــرای تفکــر در مــورد طبیعــت پیــدا  جدیــد ابــداع بکنــد 
باشــد و تــوان بشــر را در درک طبیعــت و نیــز در تغییــر در طبیعــت بــه طــوری جهش گونــه 

تغییــر بدهــد.

7-7  فرهنگ ها مدل را چه می دانند؟  

گوگل- فارسی الف( 

مدل مانتو، جدیدترین و شیک ترین مدل مانتو . ۱
http://namnak.com/t۱5-مدل-مانتو

زیباترین مدل مانتو های بازیگران ایرانی . ۲
http://namnak.com

کت دامن . ۳ کفش،  کیف،   مدل لباس ۲0۱۷،  مدل لباس ۹۶، مانتو، پالتو، 
http://model24.ir
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 ؟یساز مدل از شما استنباط  6-۷
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ــپرت )۲0۱۷-. 4 ــو اس ــدل مانت ــی و م کت ــی،  ــه مجلس ــو دختران ــدل مانت ــری م گال
)۹۶

http://rouzegar.com/mode/model-manto

)شخصی( مدل - ویکی پدیا، دانشنامه آزاد . 5
https://fa.wikipedia.org/wiki/مدل_)شخص(

مدل سازی - ویکی پدیا، دانشنامه آزاد . ۶
https://fa.wikipedia.org/wiki/مدل سازی

مدل ریزش قلعه شنی . ۷

ب( ویکی پدیا- فارسی

ــا فیزیکــی  خالصــه ای از واقعیــت را مــدل می گوینــد. بــه بیــان دیگــر، نمایــش مجــدد ی
یــک شــیی یــا ســامانه را مــدل می گوینــد. فراینــد ایجــاد و انتخــاب مدل هــا را مدل ســازی 

می نامنــد. 

گونی دارند مثل مدل فیزیکی، مدل ریاضی، مدل آماری. گونا مدل ها انواع 

ع و فراوانــی در همــٔه زمینه هــای علــوم و فنــاوری  کاربرد هــای حیاتــی متنــو مدل هــا 
دارنــد. در واقــع تبدیــل یــک مفهــوم آمــاری، بــه زبــان ریاضــی، نوعــی از مدل ســازی 

ــت. اس

گوگل- انگلیسی پ( 

1. Model _ Wikipedia;
2. Model )people _wikipedia(;
3. Conceptual model;
4. Statistical model;
5. Models.com _ the faces of fashion;
6. Models _ tesla motors;
7. Models: fashion models;
8. Mongoose models
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کنیــد بــا حالــت قبــل از صفحــٔه  خــوب اســت ایــن نتیجــه را در زبــان انگلیســی مقایســه 
گــوگل فارســی. چــه نتیجــه ای می گیریــد؟ بحــث بکنیــد. اول 

7-۸  مدل در علوم فیزیکی

واژه در علــوم  ایــن  کاربــرد  برویــم ســراغ  واژه،  ایــن  بــه همــٔه معانــی  توجــه  بــا  حــاال 
ــان و  ــی ابوریح ــش و روش علم ــم، و ورود آزمای ــد عل ــا رش ــالمی ب ــی. در دوران اس فیزیک
کــه البتــه  کــه مــدل ســازی وارد علــم شــده باشــد  ابــن هیثــم بــه علــم، بــه نظــر نمــی رســد 
ایــن احتیــاج بــه تحقیــق دارد. در درس بعــد بــه نقــش مفهــوم مــدل در علــوم فیزیکــی 

کــه بــه تاریخچــه آن وارد بشــوم. مــدرن می پــردازم بــدون ایــن 

7-۹  منابع

و . ۱ آزاداندیشی  بر  درآمدی  علم،  تولید  و  اندیشی  آزاد  نهضت  دبیرخانه 
انتشارات مرکز مدیریت حوزۀ علمیه قم، قم،  نظریه پردازی در علوم دینی، 

.۱۳۸۳
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7-10  پرسش های درس هفتم

در مواجهــه بــا پدیده هایــی اجتماعــی همچــون رمــی جمــرات ســال ۹4، یــک . ۱
اســتفاده  بــرای مدل ســازی دینامیــک شــاره ها  از چنیــن پدیــده ای  جامعــه 
می کنــد؛ جامعــه ای دیگــر بــه نقــش سیاســی آن بســنده می کنــد، عوامــل موثــر 
گرفتــن مفهــوم مدل ســازی در ایــران برشــمارید. ــا در نظــر  در ایــن تفــاوت را ب

کــه واژه ای از یــک زبــان بیگانــه وارد زبــان فارســی می شــود، ماننــد . ۲ هنگامــی 
واژٔه مــدل در فارســی ، آیــا تمــام دایــرٔه مفهومــی آن هــم وارد می شــود؟ چــه 
کــه دایــرٔه مفهومــی واژه ای ماننــد مــدل در فارســی و در زبــان  اشــکالی دارد 

مبــدا متفــاوت باشــد؟ 
گــوگل فارســی بــا . ۳ چــه را بطــه ای می بینیــد میــان نتیجــٔه جســتجو مــدل در 

نبــود اجتمــاع علمــی در ایــران؟
ــوم . 4 ــردازی در عل ــر آزاداندیشــی و نظریه پ کتــاب »درآمــدی ب ــا در مقاله هــای  آی

ح شــده نقشــی  کــه مــدل در فکرهــای مطر دینــی«  شــاهدی بــر ایــن می بینیــد 
کار رفتــه اســت؟  کالمــی در ایــن نوشــته ها بــه  بــازی بکنــد؟ آیــا تنهــا تفکــر 

کنــش در منطــق موقعیــت از رهبــر محمــود زاده، انتشــارات . 5 کتــاب تحلیــل  بــه 
کنیــد؛ صحبــت از نظریــه و مــدل اســت.  ح نقــد، صــص ۱۱5-۱۱۹ مراجعــه  طــر
کــه دارد از مفهــوم مــدل و نظریــه در علــوم فیزیکــی  مولــف تداعــی می کنــد 
گــر بــه مطلب هــای قبلــی مولــف نــگاه بکنیــد  صحبــت می شــود؛ بــه خصــوص ا
ل های مولــف  عمــده مثال هــا از علــوم فیزیکــی اســت. آیــا می توانیــد بــا اســتدال
موافــق باشــید؟ آیــا بــه نظــر شــما مولــف در چنبــرٔه مفهــوم عوامانــٔه مــدل و 

گیــر نکــرده اســت؟ نظریــه 
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هشت    مفهوم مدل در فیزیک

۸-1 درآمد

ــا  کشــف ماهیــت طبیعــت نیســت، بلکــه ســعی داریــم ب هــدف اصلــی مــا از مدل ســازی 
اســتفاده از مجموعــه ای از مفاهیــم مدل هایــی بســازیم تــا بــه بهتریــن وجــه ممکن رفتار 
کــه دســتاورد  کمــدل هــارک مــدل،  کنیــم. درک و توصیــف طبیعــت بــه  طبیعــت را درک 
کــه می توانیــم طبیعــت را بشناســیم، قوانینــی  بشــر مــدرن اســت، امکانــی فراهــم آورده 
بــرای رفتــار طبیعــت بیابیــم، از ایــن قوانیــن بــرای تولیــد رفــاه و زندگــی بهتــر اســتفاده 
کنجکاوی هــای بشــر میدانــی وســیع و شــاید بی انتهــا بدهیــم. تاریــخ تفکــر  کنیــم، و بــه 
کــه نــه فقــط می تــوان ایــن مدل هــا را، برخــالف مفهــوم مــدل  بــه مــا نشــان داده اســت 
در زندگــی روزمــره و در زبــان عــام، عیــن طبیعــت انگاشــت، بلکــه هــر فرضــی بــه غیــر از 
کشــف یــا ابــداع مفاهیــم و روش هــای پیچیده تــر  آن مانــع تصحیــح مدل هــا و مانــع 

ــرای درک طبیعــت می شــود. ب

۸-2 عکس و مدل اینشتین

بــه  آشــنا شــدیم. دوبــاره  قبــل  زیــر در درس  بــه صــورت تصویــر  اینشــتین  مــدل  بــا 
ــت از  ــرده اس ک ــعی  ــک س ــٔه فیزی ــا قریح ــاِش ب ــد. نق کنی ــه  ــس او توج ــی و عک ــن نقاش ای
روی عکــس اینشــتین و از چــپ بــه راســت بــا ساده ســازی بــه تصویــر ســمت راســت 
برســد. ایــن تمثیــل قــرار اســت تداعــی بکنــد همــان روش ساده ســازی پدیده هــا را در 
کــه از راســت بــه چــپ  کــه آن را فروکاســت گرایی می نامیــم. مــا فارســی زبانان  طبیعــت، 
می نویســیم و می خوانیــم، حــاال هــم می خواهیــم بــه ایــن تصویــر از راســت بــه چــپ 
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ــا خطوطــی ســاده طرحــی  کنیــم. نقــاش ابتــدا ب کنیــم و آن را ایــن چنیــن تفســیر  نــگاه 
کنــد. ســپس بــا اضافــه  کــه اینشــتین را تداعــی  کاریکاتــور  در می انــدازد ماننــد یــک 
کــه همــان عکــس اینشــتین  کــردن خطــوط دیگــر تصویــری نزدیــک بــه تصویــر اصلــی 
اســت در مــی آورد، در مدل ســازی هــم ابتــدا بــا اســتفاده از مفاهیــم اولیــه ســعی می شــود 
ســاده ترین مــدل حل پذیــر، یعنــی بــا قابلیــت پاســخ بــه ســئوال، ابــداع شــود. در صورتــی 
کــه پارامتر هــای  کارایــی نشــان بدهــد فیزیــک دان بــه ایــن ســمت مــی رود  کــه مــدل 
کنــد. امــا خــوب  اســت بــه یــک اختــالف توجــه بکنیــم.  پیچیده تــری در مــدل وارد 
می کشــد  اینشــتین  ســر  بــاالی  خط هایــی  نقــاش  اینشــتین  تصویــر  ساده ســازی  در 
کــه اینشــتین اســتفاده  و آن را مــو می نامــد از همــان مفهوم ســازی اســتفاده می کنــد 
ــا ایــن خط هــا بودنــد مــو  کــه متناظــر ب می کــرد. اینشــتین هــم اشــیاء بــاالی ســر خــود را 
ــرای  ــدارد. طبیعــت ب می نامیــد. ایــن تناظــر در مــورد مدل هــای مــا از طبیعــت وجــود ن
ــا مــکان را مــا  کنیــم. مفهــوم زمــان ی کــه از او ســئوال  خــود مفهوم ســازی نکــرده اســت 
ــت.  ــرای درک طبیع ــم ب ــتفاده می کنی ــان از آن اس ــاخته ایم و در مدل هایم ــان ها س انس
گــر  کــه مفهوم ســازی های مــا بــه هــر دلیلــی پاســخ مناســبی نــداد، یــا ا هــر زمــان هــم 
کنیــد نقاش هــا، مایــل بودنــد می تــوان نظــام  مجموعــه ای از فیزیک دان هــا، تصــور 
کــرد.  از ایــن رو مــدل، و  کــرد و نظــام دیگــری جایگزیــن آن  مفهوم ســازی را عــوض 
توافــق بــر روی مفاهیــم ابــداع بشــر، جــای ماهیــت طبیعــت را در ذهــن بشــر مــدرن 
گرفتــه اســت. ایــن یــک تفــاوت بنیــادی میــان مفهــوم مــدل در زبــان عــام و مفهــوم 

ــت. ــی اس ــوم فیزیک ــان عل ــدل در زب م

۸-3 تعریف مدل در فرهنگ ها

کاربــرد مفهــوم مــدل در علــم  فرهنــگ فلســفۀ اســتنفورد۱ مرجــع خوبــی اســت بــرای انــواع 
ــه معنــی ایــن مفهــوم در  ــه آن را توصیــه می کنــم. در ایــن درس امــا ب امــروز. مراجعــه ب

علــوم فیزیکــی می پــردازم.

1  Stanford Encyclopedia of Philosophy
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۸-4 مدل مبنای عینیت در فیزیک

حقیقــت  کشــف  بــرای  فیزیکــی  علــوم  در  مــدل   شــد،  اشــاره  قبــاًل  کــه  همان طــور 
طبیعــت نیســت بلکــه بــرای شــناخت طبیعــت اســت، شــناخت رفتــار طبیعــت و نیــز 
گســترٔه معینــی بــا آنهــا در توافــق  کــه طبیعــت در  فرمول بنــدی مفهوم هــا و قانون هایــی 
کــه بتوانــد  اســت. بنابرایــن الزم نیســت مــدل فیزیکــی عیــن واقعیــت باشــد، همیــن 
کافــی اســت؛ مفاهیــم برســاختٔه ذهــن مــا اســت و نــه  کنــد  طبیعــت را بــرای مــا توصیــف 
کــه بتوانــد عیــن آن باشــد. دقیق تــر اینکــه مصــداق عینیــت بــرای  برگرفتــه از طبیعــت 
طبیعــت چیــزی جــز پذیــرش طبیعــت نیســت. هــر آنچــه مــا از طبیعــت در علــوم فیزیکــی 
کرده ایــم و طبیعــت بــه نظــر  کــه ابــداع  می گوییــم رابطــه ای میــان مفاهیمــی اســت 
گســترٔه اعتبــار   کنــون همــواره  می رســد بــا آن در توافــق اســت. ایــن توافــق، یــا مــدل، تا
کــرده اســت. بــرای ایــن مفهــوم مــدل  کــه بــا رشــد شــناخت مــا تغییــر  محــدودی داشــته 

دو حالــت عــام و خــاص را تفکیــک می کنــم. 

۸-5  مفهوم عام مدل

مجموعــه ای از مفاهیــم، ارتبــاط میــان آنهــا، نمادهــای ریاضــی و روابــط میــان آنهــا، و 
کارگیــری آنهــا بــه منظــور درک طبیعــت. تجهیــزات و چگونگــی بــه 

کوانتومــی،  نظریــٔه نســبیت خــاص و عــام، همچنیــن دینامیــک نیوتونــی یــا فیزیــک 
کیهان شناســی و مــدل اســتاندارد ذرات بنیــادی از ایــن دســت  و نیــز مــدل اســتاندارد 

عام انــد.  مدل هــای 

۸-6  مفهوم خاص مدل

و  تجهیــزات  ریاضــی،  نمادهــای  مفاهیــم،  بیــن  ارتبــاط  مفاهیــم،  از  مجموعــه ای 
خــاص.  پدیــدٔه  یــک  درک  بــرای  تجهیــزات  کار گیــری  بــه  چگونگــی 

ع مدل های خاص اند. گاز ایده آل از جمله این نو مدل اتم رادرفورد، جسم سیاه، و 

۸-7  چند نمونه مدل

در این بخش چند نمونه مدل  فیزیکی را به اختصار توضیح خواهم داد.
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ل گاز ایده آ ۸-7-1 مدل 

کــه در ایــن رابطــه  گاز ایــده آل بــا مفهوم هــای فشــار، حجــم، و دمــا تعریــف می شــود 
کار رفتــه بــرای ایــن مفهوم هــا اســتاندارد  . نماد هــای بــه  صــدق می کننــد: 
گاز  ــٔه  کار رفتــه، و نیــز معادل اســت. مجموعــٔه ایــن چنــد مفهــوم، نماد هــای ریاضــی بــه 
بــا هــم مــدل مــا را می ســازند. ایــن مــدل بــه ازای  هــر دمــا و حجــم، بــه طــور مثــال، دمــا 
گــر دمــای اتــاق  را مشــخص می کنــد. ایــن نمونــه ای از تــوان درک مــا از طبیعــت اســت. ا
ــوان انســان  کــه ت گاز داخــل آن را هــم می دانیــم. و همیــن اســت  را بدانیــم پــس فشــار 
بــه فناوری هــای مطلوبــش ممکــن  بــرای دســت یابی  بــا طبیعــت و  بــرای مقابلــه  را 
کــه بــا دســتیابی  کار رفتــه اســت  می کنــد. در ایــن مــدل ساده ســازی های بســیار بــه 
پیچیده تــر  گاز  معادلــٔه  مــرور  بــه  فیزیــک  در  نظریه هــا  رشــد  و  بیشــتر  داده هــای  بــه 
کــه در آن حجــم  گام در ایــن جهــت معادلــٔه وان در والــس اســت  شــده اســت. اولیــن 
کــم می  شــود و نیــز جملــه ای بــه فشــار اضافــه می شــود:   کل  گاز از حجــم  مولکول هــای 
کــه  . ایــن نمونــه ای از ورود پیچیدگــی بــه مــدل اســت   =

ــود. ــروع می ش ــاده ش ــیار س ــٔه بس از نمون

۸-7-2  مدل اتم رادرفورد

ویژگــی اتــم همــواره بــرای شــیمی دان ها و فیزیک دان هــا ســئوال بــوده اســت. زمانــی 
ــد هســته ای  ــم بای ــد متوجــه شــد ات ــه ورقــه ای از طــال ذره هــای آلفــا تابان کــه رادرفــورد ب
قبلــی  شــیمی دان های  و  فیزیک دان هــا  تصــور  بر خــالف  و  باشــد  داشــته  ســنگین 
گفتــه شــد الکترون هــا  الکترون هــا و پروتون هــا در اتــم پخــش نیســتند. بــر همیــن مبنــا 
کــه از مــدل  بــه دور ایــن هســته می گردنــد. ایــن مــدل تفــاوت آشــکاری دارد بــا تحلیلــی 
کلــی مدل ســازی مــا می گنجــد. ایــن  گاز ایــده آل نوشــتم. امــا بــاز هــم در همــان چارچــوب 
کمتــر انتزاعــی اســت.  نمونــه بیشــتر شــباهت دارد بــه مفهــوم عــام مــدل از یــک جســم و 
کنیــم حــذف می شــود و دیگــر  گــر اجــازه ندهــد پدیــده ای را محاســبه  امــا همیــن مــدل ا

ــد.  ــه حســاب نمی آی بخشــی از فیزیــک ب
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گرمی2 ۸-۸  مدل دست 

کــه ایــن شــرایط  گیــر بســازیم،  کــه بــرای درک پدیــده ای نتوانیــم مدلــی فرا هنگامــی 
انتزاعــی و پیچیــده  کمابیــش  بــرای بیــان پدیده هــای  معمــواًل در فیزیــک نظــری و 
ــد  ــک بکن کم ــت  ــی از واقی ــه درک بخش ــه ب ک ــاده ای  ــدل س ــر م ــگاه ه ــد، آن ــش می آی پی
ــا مراجعــه  گرمــی می گذاریــم. ب ــام چنیــن مدل هایــی را مــدل دســت  ح می شــود. ن مطــر

ع مدل هــا را خواهیــد یافــت. بــه مقاله هــای arXive  انــواع ایــن نــو

کیهان شناسی ۸-۹ مدل استاندارد 

کیهــان بــا نظریــٔه نســبیت عــام شــروع شــد. قبــل از ایــن نظریــه تصــور  مدل ســازی بــرای 
کــه مــادٔه درون  کیهــان در فیزیــک نا ممکــن نبــود. ایــن شــناخت  مدل ســازی بــرای 
کهکشــان ها از هــم  کــه  ــی  ــز ایــن دادٔه تجرب کیهــان هندســٔه آن را تعییــن می کنــد، و نی
کیهــان اســت،  کــه ایــن دور شــدن بــه معنــی انبســاط  دور می شــوند همــراه بــا ایــن تفســیر 
کشــف  کــرد. ایــن مــدل پــس از  ــاز  کیهــان ب ــرای تصــور جدیــدی از دینامیــک در  راه را ب
تابــش زمینٔهکیهانــی در ســال ۱۹۶5/۱۳44 بــا اســتفاده از بخش هــای مختلــف فیزیــک 
بــه ویــژه فیزیــک هســته ای، ذرات بنیــادی، نظریــٔه میــدان، و نیــز ترمودینامیــک شــکل 
گرفــت و عمــاًل در اواخــر دهــٔه ۷0/50 بــه شــکل نهایــی خــود رســید و شــکل های آن 
ــل آن  ــدی از تکام ــورم دور جدی ــش مفهــوم ت ــا پیدای ــال ۱۹۸0/۱۳5۹ ب شــناخته و در س

آغــاز شــد. ایــن مــدل امــروزه بــا حــدود ۱0 پارامتــر مشــخص می  شــود.

۸-10  مدل استاندارد ذرات بنیادی

مــدل اســتاندارد ذرات بنیــادی، هماننــد مدل اســتاندارد کیهان شناســی، در دهٔه۷0/50 
کنش هــای الکترومغناطیســی،  گرفــت. در ایــن مــدل برهــم  شــکل نهایــی بــه خــود 
هســته ای قــوی، و هســته ای ضعیــف بــه صــورت واحــد بررســی می شــوند و اتحــاد آنهــا 
ــا  کنش ه ــم  ــاده و بره ــازندٔه م ــزای س ــود. اج ــازی می ش ــف مدل س ــای مختل در انرژی ه
هــم در همیــن مــدل رده بنــدی می شــوند. بــه عبــارت دیگــر، شــناخت مــاده در ابعــاد 
کوچــک را مــدل اســتاندارد ذرات بنیــادی توصیــف می کنــد و دینامیــک مــاده در ابعــاد 

ــود. ــف می ش ــی توصی کیهان شناس ــتاندارد  ــدل اس ــم در م ــزرگ ه ب

2  Toy model
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۸-11 منابع

1. Stanford Encyclopedia of Philosophy, Models in Science.

۸-12 پرسش های درس هشتم

کنید!. ۱ رابطٔه آزمایش را با مدل توصیف 
گــر مدل ســازی را الزمــٔه شــناخت بدانیــم آیــا بایــد نتیجــه بگیریــم ابوریحــان . ۲ ا

ــت؟ ــناخت نداش ــرد ش ــازی نمی ک ــه مدل س ک ــی  بیرون
کــه فالســفٔه علــم مایلنــد بــه . ۳ چــه ارتباطــی می بینیــد میــان مفهــوم روش علمــی 

کــردم. ح  کــه درایــن درس مطــر کار ببرنــد و مدل ســازی 
ــان توصیف هــای پیشــانیوتونی از پدیده هــای طبیعــی هــم از . 4 ــرای بی گاهــی ب

ع ترکیــب  کمــان. درایــن نــو واژٔه مــدل اســتفاده می شــود ماننــد مــدل رنگیــن 
واژه هــا مــدل چــه معنــی می دهــد و چــه تفاوتــی می بینیــد بــا مفهــوم مــدرن 

مــدل در علــوم فیزیکــی؟
ــد در . 5 ــازیم بای ــا در فیزیــک می س ــه م ک ــا هــر مفهومــی  دانشــجویی می پرســد آی

ح دهیــد و پیرامــون آن  »حقیقــت« هــم وجــود داشــته باشــد. ایــن ســوال را شــر
بحــث بکنیــد.

۶ . .۱ گرفــت:  نظــر  در  علــوم  در  مفاهیــم  بــرای  دســته بندی  یــک  شــود  مــی 
انتزاعــی؛ ۲. عینــی. مثــال بــرای مفهومــی انتزاعــی تکانــه و تانســور اســت. 

اســت. زمیــن و منظومــٔه شمســی  بــرای مفهــوم عینــی  مثــال 

الف( آیا با این دسته بندی موافقید؟

کــه مــا بدانیــم  کجــا قــرار می گیریــد؟ روزی  ب( در ایــن صــورت مــادٔه تاریــک در 
مــادٔه تاریــک چیســت آیــا ایــن دســته بندی بــه هــم می ریــزد؟ همیــن بحــث را 

گلوئــون و فوتــون ادامــه دهیــد! در مــورد 

پ( بــه مفهــوم آشــوب توجــه بکنیــد. مــا دوســت داریــم شــاره ها نظــم الیه منــد 
بــا واژٔه آشــوب بیــان  از آن را  ایــن رو انحــراف  از  یــا المینــار داشــته باشــند. 
اســت  طبیعــت  رفتــار  عیــن  آشــوب  اتفاقــا  می گویــد  دانشــجویی  کرده ایــم. 
کــه مــا عینیــت را بــه  و نظــم واقعــی یعنــی همیــن آشــوب. ســوال: آیــا ایــن 
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مدل هایمــان نســبت می دهیــم باعــث انحــراف از درک طبیعــت نمی شــود؟ 
کنیــد! نمی تــوان عینیــت را بــه »خــود طبیعــت« نســبت داد؟ بحــث 

گزارٔه یک دانشجو توجه بکنید: . ۷  به این  
چــرا در مدل ســازی ها و تحلیــل مدل هــای موجــود اصــل را بــر محیــط 	 

کــه  و طبیعــت می گذاریــم؟ یعنــی فــرض می کنیــم طبیعتــی وجــود دارد 
رفتــار مشــخصی دارد و مــا ســعی می کنیــم آن را بفهمیــم و از آن بــه نفــع 
کنیــم . چــرا اصــل را بــر انســان هوشــمند و مشــاهده گر  خودمــان اســتفاده 
کــه بــا فکــرش طبیعــت و اطرافــش را  نمی گذاریــم؟ یعنــی انســانی هســت 
پایه گــذاری می کنــد و شــکل می دهــد؛ و ایــن تصــور از اطــراف خــود را از 
نســلی بــه نســل بعــد القــا می کنــد و باعــث پایــداری یــک رفتــار در طبیعــت 
پیوســته  وجــود  و  قانون منــدی  بــرای  الزامــی  هیــچ  گرنــه  و  می شــود؛ 
انســان ها  همــٔه  فکــر  گهــان  نا گــر  ا نیســت.  طبیعــت  پیش بینی پذیــر  و 
همــراه بــا بــاور عــوض شــود شــاید رفتــار طبیعــت هــم بــا بی قانونــی مطلــق 

کنــد. تغییــر 
کنید!  نظر شما چیست؟ بحث 

دانشــجویی ســعی می کنــد میــان مفهــوم بــودن )در مــدل( و وجــود داشــتن )در . ۸
آزمایــش( تفکیــک ایجــاد بکنــد. نظر شــما چیســت؟

کنــش در منطــق موقعیــت از رهبــر محمــودزاده، . ۹ کتــاب تحلیــل  بــاز هــم بــه 
زمینــٔه  در  او  قبلــی  مطلب هــای  و   ۱۱۹-۱۱5 صــص  نقــد،  ح  طــر انتشــارات 
کنیــد. مثال هــای متعــددی از  گرایــش و منطــق موقعیــت مراجعــه  مفهــوم 
علــوم فیزیکــی می زنــد و قصــد دارد از قــول پوپــر نقشــی بــه ایــن مفهوم هــا در 
علــوم فیزیکــی بدهــد. بــه نظــر شــما در ایــن مطالــب اشــتباه برداشــت از تعریــف 

مــدل در فیزیــک نمی بینیــد؟
کتــاب مــورد نظــر در مســئلٔه پیشــین از موقیــت در ص ۹۷ چنــان . ۱0 در همیــن 

گویــی مفهومــی وابســته بــه زمــان  کــه  گرایــش صحبــت می شــود  از مفهــوم 
کــه در مدل هــای علــوم فیزیکــی بیــان می کنیــم.  گونــه  و مــکان اســت، آن 
ــوان  ــر را می ت ــازی پوپ ــن مفهوم س ــد ای ــر می کنی ــورت فک ــن ص ــد؟ در ای موافقی
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گــر نــه چــرا؟ از جملــه بــه ایــن جملــه در ص ۹۶ توجــه  کــرد؟ ا وارد فیزیــک 
کوانتــوم واجــد شــرایط  بکنیــد: »... و ایــن جنبــه بــرای تعبیــر رئالیســتی نظریــٔه 
ــا می توانیــد بــه ایــن جملــه معنــی  تعیین کننــده و سرنوشت ســازی اســت.«  آی

ــم بدهیــد؟ چــرا؟ ــی در عل معقول
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نه    تعریف عملیاتی از مفاهیم

۹-1 درآمد                                                                                                                                           

گاه بســیار پیچیــده و طوالنــی  کار می بریــم تاریخچــه ای  کــه مــا بــه  کلمه هــا و واژه هایــی 
کنیــد: نــان، ســنگک، صندلــی، دولــت، عدالــت، میــوه.  کلمه هــا توجــه  دارنــد. بــه ایــن 
کنیــد. آیــا آنهــا ایــن  کنیــد انســان های اولیــه دوران پیشــینه ســنگی را تصــور  ســعی 
کــه ایــن مفهوم هــا بــه وجــود آمدنــد؟  کلمه هــا یــا مفهوم هــا را داشــتند؟ چگونــه شــد 
آزمایش هــای باســتان شــناختی )بلــه تعجــب نکنیــد در ایــن علــم هــم آزمایــش انجــام 
می کرده انــد  مفهوم ســازی  هــم  اولیــه  انســان های  کــه  می دهــد  نشــان  می شــود!( 
)مرجــع ذکــر بشــود(. بســیاری مفاهیــم بنیــادی علــوم فیزیکــی در دورٔه پیشــامدرن 
هــم بودنــد امــا چــرا بــه مفاهیــم ثانویــه ای منجــر نشــدند و چــرا بــه دســتاوردهای علــوم 
مــدرن نزدیــک هــم نشــدند؟ چــه تفاوتــی بنیــادی در تعریــِف مفاهیــم اتفــاق افتــاد 
کــه تجهیزاتــی بــه قیمــت  کــه بــه مفهومــی ماننــد ذره و ســپس ذرٔه هیگــز منجــر شــد 
کشــف آن ســاخته شــد و ســرانجام هــم یافتــه شــد؟ ایــن  بیــش از ۱0 میلیــارد یــورو بــرای 
ع مفهوم هــا بــرای بشــر پیشــامدرن تصور پذیــر نبــود، چــرا؟ مفهــوم و توافــق روی  نــو
مفهوم هــا، و چگونگــی تعریــِف مفهــوم، در مــدل ســازی بــرای پدیده هــا و خــود طبیعــت 
کــه  کیهــان بن-مایــٔه علــم و فکــر مــدرن اســت. در ایــن درس بــه ایــن می پردازیــم  و 
کــه  ع تعریــف،  در علــوم فیزیکــی چگونــه مفهــوم تعریــف می شــود و وجــه تمایــز ایــن نــو
تعریــف عملیاتــی نامیــده می شــود، بــا تعریــف بــه صــورت متعــارف در زبــان واژگانــی و در 

ــت.      ــنت در چیس س

۹-2 تعریِف تعریف در سنت

اصطالح هایــی  اســت.  می شــده  تلقــی  منطــق  در  مبحثــی  تعریــف  ســنتی،  طــور  بــه 
ماننــد »حــد تــام«، حــد ناقــص، و تعریــف اشــاره ای از آنجــا می آیــد. وفتــی بــا اشــاره 
کرده ایــم.  بــه شــیئی می گوییــم مثــاًل ایــن درخــت اســت تعریفــی اشــاره ای از درخــت 
کار می برنــد  کلمه هــا و و اژه هــا روش هــای متفاوتــی بــه  فرهنــگ نویســان بــرای تعریــف 
کلمه هــای آشــنای دیگــر اســت.  ــا  کلمــه ای ب ع توصیــف  کــه در نهایــت همــٔه آنهــا از نــو
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گــر  کار نمی آیــد. بــه خصــوص ا هیــچ یــک از ایــن انــواع تعریف هــا در علــوم فیزیکــی بــه 
ــا تعریــف بــه دنبــال شــناخت ماهیــت هیــچ چیــزی  کــه در علــم مــدرن ب توجــه بکنیــم 
گیــری مفهــوم  انــدازه  بــا  بتــوان  تــا  اســت  تعییــن مفهومــی  بلکــه، هــدف  نیســتیم. 
گــر از ســرعت صحبــت می کنیــم بایــد بتوانیــم خــود ســرعت  کــرد. ا دیگــری را مشــخص 
گرفتــن هــم بــه  ــرای انــدازه  ــا مفهومــی وابســتٔه دیگــر را انــدازه بگیریــم. و ب ــا شــتاب ی ی
یــک مقیــاس، یــا در زبــان علــم بــه یــک یــکا احتیــاج داریــم. ایــن اســتنباط از تعریــف در 
میــان منطق دانــان ســنتی مــا بی محتــوا و در ســطحی نــازل تلقــی می شــود. امــا همیــن 
تغییــر در تعریــِف تعریــف در علــوم مــدرن بــه ابــزاری بســیار قــوی در تفکــر و در توانــا 
گــذر از الــزام فلســفی بــرای  ســازی بشــر در مقابــل طبیعــت منجــر شــده اســت. بنابرایــن، 
کــه فلســفه مدعــی  مفهــوِم تعریــف باعــث شــده اســت ابــزاری بســیار قــوی بــرای تفکــر، 
کــه علــوم فیزیکــی و بــه  آن اســت، بــه وجــود بیایــد. ایــن ابــزار جدیــد تفکــر همــان اســت 

ــت. ــود آورده اس ــاوری را وج ــع آن فن تب

کنید:  کنون، به چند تعریف از مفهوم تعریف در فرهنگ های موجود توجه  ا

فرهنگ معین	 
کــردن،  کــردن؛ ۳. ســتایش  کــردن؛ ۲. حقیقــت چیــزی را بیــان  ۱. معرفــی 

کــردن، 5. معرفــه بــودن.  کــردن؛ 4. بازگوکــردن، نقــل  تمجیــد 

دانشنامٔه رشد	 
کــه موجــب شناســایی  ــا تعریــف آن اســت  کــه می دانیــد معــرف ی همــان طــور 
کامــل وجامــع و  چیــزی شــود و بــرآن قابــل حمــل باشــد خــواه ایــن شناســایی 
صریــح باشــد، خــواه ناقــص و مبهــم. بنابرایــن، ممکــن اســت چیــزی را بــه 
تعریــف بیشــتر شــامل ذاتیــات  ارزش  البتــه  و  کــرد  تعریــف  گــون  گونا طــرق 
کشــف  کامل تــر و بــرای افــادٔه مقصــود، یعنــی  معــرف باشــد، بــه همــان نســبت 

یــا تحلیــل تصــور مجهــول، وافی تــر اســت.

گاهــی تعریــف،  اساســًا تعریــف یــا تمامــًا ذاتیــات معــرف را بیــان می کنــد یــا 
ع ذاتیــات و  تنهــا موجــب امتیــاز شــیئ از غیــر می شــود. یعنــی تمامــًا از مجمــو

عرضیــات شــیئ مذکــور تشــکیل یافتــه اســت.  
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علــم  در  مدل ســازی  اجــازٔه  و  اســت  منســوخ  فیزیــک  در  تعریــف  ع  نــو ایــن 
تعریــف  تعریــِف  بــه  توجــه  بــا  کنــون،  ا نمی دهــد.  را  طبیعــت  شــناخت  و 
از  تعریــف  چنــد  بــه  اســت،  ســنت  از  متأثــر  هنــوز  کــه  فرهنگ هایمــان  در 

می کنیــم. نــگاه  متعــارف  فرهنگ هــای  در  علمــی  اصطالح هــای 

 لغت نامٔه دهخدا و عمید	 
تنــد رفتــن؛  کــی و ســرعت؛  کار و حرکــت؛ چاال تنــدی در  شــتاب:  عجلــه و 

)عمیــد( درنــگ.  مقابــل 

و  شــهوت  مقتضیــات  از  آن  و  آن  وقــت  از  پیــش  امــری  وخواســتن  جســتن 
و  درنــگ  مقابــل  تنــدی؛  دســتپاچگی؛  عجلــه؛  باشــد؛  مذمومــه  صفــات  از 

)دهخــدا( کنــدی.  مقابــل  تعجیــل.  آهســتگی. 

زمان: عصر: وقت: وقت بسیار اندک یا بسیار. )عمید(

۱.وقت، هنگام؛ ۲.دوره، عهد؛ ۳.مدت، فصل؛ 4.مهلت. )دهخدا( 

)فیزیــک(   .۲ می کنــد؛  رســوب  ســطوح  روی  بــر  کــه  مــاده ای   .۱ جــرم: 
چیــز  یــا  حیــوان  مــادی  شــکل   .۳ جســم؛  یــک  در  موجــود  مــادۀ  مقــدار 
ُکــرات آســمانی: جــرم مــاه از اشــارت  دیگــر جســم. 4. ]قدیمــی[ هــر یــک از 
.)5۲4 )انــوری:  لخــت  یــک  هــم  گشــت،  نیــم  دو  بــه  هــم   جــّدش/ 

5. ]قدیمی[ ستاره. )عمید(

تن و جثه، بدن، جمع اجرام. )دهخدا(

ــم بیــش از توصیــف  کــه عل ــد انتظــار داشــت  ــا ایــن نمونه هــا از تعریــف مفهوم هــا نبای ب
کار بیشــتری بتوانــد بکنــد. در ایــن توصیــف، و بــا فــرض وجــود ماهیــت و  پدیده هــا 
گــرم و ســرد  ذات بــرای مفهوم هــا، بــه طــور مثــال، الزم نمی آمــد بشــر میــان مفهوم هــای 
و نیــز حرکــت و ذره هــا ارتباطــی برقــرار بکنــد و بــه همیــن دلیــل نمی توانســت ارتباطــی 
کــه مــا امــروزه می دانیــم و می بینیــم؛ و نیــز برایــش  گونــه  کشــف بکنــد یــا ببینــد، آن 
کــه میــان مفهــوم زمــان و جــرم ارتبــاط برقــرار بکنــد، یــا بتوانــد تصــور  تصورشــدنی نبــود 

کیهــان بــه وجــود آمــده باشــد! کــه شــاید زمــان بعــد از پیدایــش  کنــد 
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ع دیگــری تعریــف و دوری از »شــمول ذاتیــات معــرف«  بشــر مــدرن توانســت بــا  ابــداع نــو
و نیــز بی فایــده دانســتن جســتجو در ماهیــت مفهوم هــا بــه نوعــی دیگــر از تفکــر دســت 
کــه قــدرت خالقیــت بشــر را بــه مراتــب افزایــش داده اســت. از ایــن تــوان خالقیــت  یابــد 
کــرد امــا  کــم بــر یــک جامعــه را نقــد  کشــید! می تــوان اخــالق حا مــدرن نمی تــوان دســت 

بحــث افزایــش تــوان خالقیــت بشــر مقولــه ای دیگــر اســت.  

۹-3 نقش مفهوم در  علوم فیزیکی

مفهــوم در علــوم فیزیکــی مــدرن توافقــی اســت میــان افــراد داخــل اجتمــاع علمــی. ایــن 
ــود. در  ــق می ش ــم تواف ــه روی آن ه ک ــد  ــاق می افت ــی اتف ــا روش ــوری و ب ــه منظ ــق ب تواف
گفتــه می شــود، تعییــن  ــون  ــه آن قان گاهــی ب ــه  ک ــان مفهوم هــا،  ــاط می ــان ارتب ایــن می
کننــده اســت. ایــن توافــق و ارتبــاط در چارچــوب یــک مــدل بــه درک پدیده هــا و طبیعــت 
امــکان پیش گویــی  امــکان پیش گویــی می دهــد. همیــن  بــه بشــر  و  کمــک می کنــد 
کارگیــری ایــن تــوان از  کــه قــدرت فناورانــه و نــوآوری می دهــد. انتخــاب بــه  اســت 
جنــس تصمیم گیــری مدنــی یــا اخالقــی، امــا ایجــاد تــوان از جنــس علــم اســت و معمــواًل 
حنثــی بــه لحــاظ ارزشــی. جــای بحــث پیرامــون ظرافت هــای ایــن بحــث اینجــا نیســت 
امــا توجــه بــه آن مهــم اســت. بــه اختصــار بــه چنــد مفهــوم بنیــادی در علــم می پــردازم.                                                                                                                                      

ِجرم 	 

کــه ابتــدا بــه عنــوان مقاومــت در برابــر شــتاب تعریــف  مفهومــی بنیــادی در فیزیــک۱ 
شــد! ایــن تعریــف بــه ایــن جــا ختــم نمی شــود. بــرای درک ایــن تعریــف بایــد ویژگــی 
کــه در بخــش بعــد بــه آن می پــردازم. امــا در همیــن تعریــف  تعریــف عملیاتــی را دانســت 
ــه مفهــوم دیگــری  ک ــا شــتاب دانســت  ــاط آن را ب ــد ارتب ــه بای ک ــده می شــود  مختصــر دی
کــه ایــن تعریــف در  ــده شــده  کمــی بشــود. بعد هــا دی ــد  اســت؛ و اینکــه ایــن ارتبــاط بای
کاربردهــا بــا اشــکال مواجــه می شــود و بایــد میــان ایــن تعریــف بــه عنــوان جــرم  بعضــی 
کــه  کنیــد  گرانشــی انفعالــی تمیــز قایــل شــد. توجــه  گرانشــی فعــال و جــرم  لختــی بــا جــرم 
گرانشــی و  کنــش  در تعریــف ســنتی امــکان ایــن تمایــز و نتیجــٔه آن در مبحــث برهــم 

1 https://fa.wikipedia.org/wiki/فیزیک
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ع تفکــر  کیهان شناســی ممکــن نبــود. ایــن عــدم امــکان بیــان دیگــری از ابتــر بــودن نــو
ســنتی مبتنــی بــر توصیــف اســت.

زمان	 

کــه همــواره مــورد توجــه فیلســوفان بــوده اســت. در علــوم فیزیکــی  زمــان مفهومــی اســت 
ــرم و  ــوم ج ــان مفه ــت می ــن جه ــود. ازای ــته می ش ــری نگریس ع دیگ ــو ــوم ن ــن مفه ــه ای ب
کمیــت پذیــر بشــود و در ارتبــاط  مــکان و زمــان تمایــزی نیســت. ایــن مفهــوم هــم بایــد 
کــه البتــه مجموعــًا در چارچــوب مدل هــای مــا معنــی  بــا دیگــر مفهوم هــا قــرار بگیــرد 
پیــدا می کننــد. بنابرایــن، از ایــن مفهــوم زمــان نمی تــوان پرســید حــادث اســت یــا قدیــم 
کــه در  کتــاب معمــای زمــان و حــدوث جهــان اثــر ابراهیــم دینانــی(، مگــر مدلــی  )ر.ک. 
آن ایــن ســئوال را می کنیــم پاســخ بدهــد و خــود ســئوال هــم بایــد در چارچــوب همــان 
کــه واژٔه حــدوث و قدیــم هــر دو بایــد در آن مــدل  ح بشــود، بــه ایــن معنــی  مــدل طــر

مفهــوم باشــند.

مکان	 

مفهــوم مــکان هــم بایــد ماننــد جــرم و زمــان انــدازه پذیــر بشــود در چارچــوب یــک مــدل 
کــه ارتبــاط آن را بــا بقیــٔه مفاهیــم روشــن می کنــد. چــون هندســه هــم بــه مــکان مرتبــط 
کــه اندازه پذیــر  اســت پــس همــراه بــا مــکان بایــد هندســه هــم تعریــف بشــود، هندســه ای 
اســت. همیــن وجــه تمایــز مهمــی اســت میــان مفهــوم ســنتی مــکان بــا مفهــوم مــدرن آن 
کــه ایــن مفهــوم، ماننــد دیگــر مفهوم هــا  در علــوم فیزیکــی. پــس انتظــار داشــته باشــیم 

در علــوم فیزیکــی، مطلــق نباشــد و بــه مــدل وابســته باشــد.

شتاب	 

کمــی متفــاوت بــا ســه مفهــوم قبلــی. شــتاب از دو مفهــوم مــکان  شــتاب مفهومــی اســت 
و زمــان بــه دســت می آیــد. ایــن مفهــوم بــرای بشــر پیشــانیوتونی وجــود نداشــت و 
کمــا اینکــه مــا هــم در ایــران تــا حــدود ۱00 ســال پیــش  نمی توانســت بــه وجــود بیایــد، 
ــاال از فرهنگ هــای فارســی  ــی از ایــن مفهــوم نداشــتیم. موردهــای نقــل شــده در ب درک
کــه از فیزیــک  کلمــٔه شــتاب وجــود داشــته امــا مفهــوم مدرنــی  ــه  نشــان می دهــد چکون
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وارد شــده هنــوز وارد فرهنــگ عمومــی مــا نشــده اســت. بــرای درک ایــن مفهــوم بــه 
مفهــوم مشــتق در ریاضــی احتیــاج اســت. 

کــه بــرای درک تمایــز میــان تعریــف در ســنت مــا و  ایــن نمونه هــا از ایــن بابــت آوردم 
کــه از علــوم فیزیکــی شــروع شــده  ع تعریفــی  تعریــف در علــوم فیزیکــی آمــاده بشــویم. نــو
ــی تفکــر مــدرن بشــر هــم وارد شــده اســت؛  ــز در مبان در بســیار از رشــته های علمــی و نی
بــی توجهــی بــه آن مــا را از روابــط نویــن بشــر غافــل می کنــد، انــزوای فکــری بــه وجــود 
کشــورهای  مــی آورد، در نتیجــه دوری از روابــط قــدرت فرهنگــی و قــدرت نــرم و ســخت 
کــه مــا را در برابــر آنچــه »هجوم فرهنگــی« نامیده  صنعتــی حتمــی اســت، و همیــن اســت 
کــه فرهنــگ هجــوم نمــی آورد،  می شــود بی ســالح و تســلیم می کنــد. واقعیــت ایــن اســت 
کــه باعــث مکیــدن فرهنگ هــای پویــا و جــذاب می شــود.  بلکــه ایــن خــال فرهنگــی اســت 

کــه توهــم علــم اســالمی منجــر بــه ایــن انــزوای فکــری نشــود. بایــد بســیار مواظــب بــود 

۹-4 تعریف عملیاتی

ــا بــه مفهوم هــای اندازه پذیــر  مفهــوم در علــوم فیزیکــی بایــد قابــل اندازه گیــری باشــد ی
بایــد  اندازه گیــری  روش  و  اندازه گیــری  یــکای  صــورت  ایــن  در  بشــود.  فروکاهیــده 
ع  نــو ایــن  عمــل  در  می شــود.  تعریــف  مفهــوم  ویژگــی  دو  ایــن  بــا  باشــد.  مشــخص 
ــد.  ــن می کن ــدل روش ــط در م ــِر مرتب ــم دیگ ــا مفاهی ــوم را ب ــر مفه ــان ه ــٔه می ــف رابط تعری
ج  کــرد از حیطــه ی علــوم فیزیکــی خــار گــر واژه ای را نتــوان اندازه پذیــر  بــه ایــن ترتیــب ا
می شــود. در چارچــوب مــدل بــرای فضــا زمــان، مختصــات تعریــف می شــود. مختصــات 
فضایــی مــکان را تعریــف می کنــد و بــا بــازٔه مختصاتــی طــول تعریــف می شــود. پــس در 
ــر( وارد مــی شــود ودر ســاده تریــن  ــا مت ــر ی ــکای طــول )ســانتی مت اندازه گیــری مــکان ی
ــاعت  ــا س ــی ب ــای زمان ــور بازه ه ــن ط ــود. همی ــری می ش گی ــدازه  ــش ان ک ــط  ــا خ ــت ب حال
اندازه گیــری می شــود و یــکای آن ثانیــه اســت. یــکا و روش اندازه گیــری توافقــی اســت و 
گاهــی مفاهیمــی از روی  بــه همیــن معنــی مفهــوم توافقــی اســت. در تاریــخ علــوم جدیــد 
کــه بــه همیــن  ســنت پیشــین بــرای توصیــف یــا درک بعضــی پدیده هــا ســاخته شــده اند 
ــتون از  ــر و فلوجیس ــوم ات ــدند. مفه ــته ش گذاش ــار  کن ــوند  ــر بش ــد اندازه پذی ــه نش ک ــل  دلی
کــه آیــا نظریــٔه ریســمان را  گرفتــه  کــه میــان فیزیکدانــان در  ایــن دســت هســتند. بحثــی 

کــرد یــا نــه از روی همیــن ســنت تعریــف عملیاتــی اســت.  بایــد فیزیــک تلقــی 
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کــه در مورد هایــی بــرای شــناخت پیچیدگــی یــک  فیزیکدانــان ایــن را هــم پذیرفته انــد 
پدیــده بــه روش تجربــی ذهنــی روی بیاورنــد. مفهــوم »تجربــۀ ذهنــی« یــا »آزمایــش 
گســتره ای از  ذهنــی« بــه ایــن منظــور ابــداع شــده اســت. در موردهایــی هــم شــاید در 
بــه دلیــل اعتبــار مــدل در  امــا  پارامترهــای مــدل روش اندازه گیــری نداشــته باشــیم 
کــه اشــکالی در ایــن تعمیــم  کنیــم تــا زمانــی  گســتره هــای دیگــر از مفهــوم اســتفاده مــی 
کیهــان شناســی اســت. ایــن  دیــده بشــود. یــک مثــال بســیار روشــن مفهــوم زمــان در 
ــوز نتوانســته ایم  ــرای اندازه گیــری. هن ــر فــرض وجــود ســاعت ب مفهــوم مبتنــی اســت ب
»زمــان  در  یــا  مهبانــگ  حــدود  در  زمــان  اندازه گیــری  بــرای  »ســاعتی ذهنــی«  حتــی 
گســترش داده ایــم  پالنــک« تعریــف بکنیــم. امــا اعتبــار ایــن مفهــوم را تــا زمــان مهبانــگ 
ــرای تعریفــش راه اندازه گیــری  ــار آن را می شناســیم و ب ــر اعتب چــون در زمان هــای دیرت
داریــم. بــه همیــن اعتبــار، واژٔه »انــرژی مثبــت« را یــک مفهــوم فیزیکــی نمی دانیــم 
گاهــی در علــوم انســانی،  کــه مــردم عــادی، یــا  چــون انــدازه پذیرنیســت. هنگامــی هــم 
ــه ایــن روش تعریــف اســتفاده می شــود مــا  ــدون توجــه ب ــم فیزیــک ب از مفهوم هــای عل
آن را »شــبه علــم« تلقــی می کنیــم چــون بــه ملزومــات تعریــف عملیاتــی بی توجــه اســت؛ 
کار بــرده می شــود  یعنــی واژه ای از علــوم فیزیکــی در زبــان عــام یــا در رشــته ای دیگــر بــه 
بــه هــر معنــی دلخــواه امــا وانمــود می شــود وابســته بــه همــان معنــی در علــم اســت؛ یعنــی 

نوعــی مصــادرٔه معنــی! 

کــه  ع تعریــف خــو بگیریــم دیگــر مشــکلی نیســت درک بکنیــم  ــا ایــن نــو کــه ب هنگامــی 
مفاهیــم مــا تــا چــه انــدازه بــه تجربــٔه بــدوی مــا وابســته اند و تــا چــه انــدازه بــا رشــد فکــری 
کمتــر  ایــن مفاهیــم ظریف تــر می شــوند و وابســتگی آنهــا بــه تجربــٔه بی واســطٔه انســانی 
کمتــر می شــود. بــه طــور مثــال، تجربــٔه بــدوی و بی واســطٔه انســان ها بــا تغییــر شــبانه  و 
کــه بــه زبــان  روز مفهــوم زمــان را بــه صورتــی مطلــق بــه وجــود آورد؛ فیلســوفان هــم 
کالمــی وابســته بودنــد در درک آن عاجــز ماندنــد و در عمــل فلســفیدن در مــورد آن در 
کنــون  کــه ا قرن هــای اولیــٔه تمــدن اســالمی متوقــف شــد. ایــن تعریــف عملیاتــی اســت 
راه را بــرای درکــی بســیار عمیق تــر از ایــن مفهــوم را، حتــی تصــور بی زمانــی یــا چنــد 
کــرده اســت. عــالوه بــر ایــن، ایــن روش مدل ســازی همــراه بــا تعریــف  زمانــی را، ممکــن 
عملیاتــی مفهــوم دینامیــک را در علــوم فیزیکــی بــه وجــود آورد و آن را از ســینماتیک 
کــه طبیعــت از معادله هــای درجــٔه  کــرد. در دینامیــک، نشــان داده شــده اســت  جــدا 
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مهــم  آنچــه  نمی دانیــم!  هنــوز  چــرا؟  پیــروی می کنــد.  بــا مشــتق دوم،  یعنــی  دوم، 
ح شــود. در دوران پیشــانیوتونی  کــه ایــن ســئوال حــاال می توانــد مطــر اســت ایــن اســت 
ح بشــود چــون مفهوم هــای الزم  و پیشــا گالیله ای چنیــن ســئوالی نمی توانســت مطــر
کــه ابداع  بــرای آن اصــاًل قابــل ســاختن نبــود. ایــن زبــان ریاضــی و زبــان تجهیــزات اســت 

چنیــن مفهــوم هایــی را ممکــن ســاخته اســت.

۹-5 پرسش ها

کــه در ایــران زندگــی می کنــد و . ۱ دانشــجویی ســئوال می کنــد »آیــا دانشــگری 
کــه در  کار و تحصیــل می کنــد بایــد از مفاهیــم علمــی  در فضــای علمــی ایــران 
کلمــه و  کاربــرد  ک  کنــد؟ مــال اجتمــاع علمــی جهانــی اســتفاده می شــود اســتفاده 

رســاندن مفهــوم اســت یــا اجتمــاع علمــی جهانــی؟« پاســخ شــما چیســت؟
کاربــرد . ۲ کــه در زبــان عــام هــم  مفاهیمــی ماننــد جــرم و زمــان را در نظــر بگیریــد 

دارد. چــه ارتباطــی می بینیــد از درک مــردم از آن مفاهیــم بــا تعریــف عملیاتــی 
آنهــا؟

را . ۳ مــا  ابهــام علــم  ایــن  آیــا  اســت.  کننــده  بســیار محــدود  تعریــف عملیاتــی 
گــر همــان درک عــام از مفهــوم را در علــم  محــدود نمی کنــد؟ چــه اشــکالی دارد ا

ــم؟ کار بگیری ــه  ــم ب ه
کــردن« . 4 بیــان  را  امــر  »حقیقــت  عبــارت  از  پیشــینیان  »تعریــف«  تعریــف  در 

کنــون در علــوم فیزیکــی مفهــوم دیگــری بــرای آن  اســتفاده می کردنــد. امــا ا
تعریــف پیشــینیان چــه مشــکلی دارد؟ بیــان می شــود. 

آیــا نمونه هایــی از تعریــف عملیاتــی در دوران پیشــا نیوتونی می توانیــد نــام . 5
ــد؟  ببری

ریاضیــات را بــه عنــوان زبانــی جدیــد و اجتناب ناپذیــر بــرای علــوم فیزیکــی نــام . ۶
بــردم. تعریــف ریاضــی متفــاوت اســت بــا تعریــف عملیاتــی. آیــا در ایــن تناقضــی 

می بینیــد؟
ــر . ۷ ــه مشــکل ب ــی ب ــه در آینــده مفهــوم تعریــف عملیات ک ــد  کنی ــد تصــور  می توانی

می خــورد؟
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تعریــف . ۸ کــه  »ایــن  می کننــد:  ح  مطــر بســیاری  دانشــجویان  را  گــزاره  ایــن 
متعــارف بــه تعریــف عملیاتــی فروکاســته می شــود بــه معنــی چشم پوشــی از 

حقیقــت اســت«. درایــن مــورد بحــث بکنیــد. 
ابــزار ریاضــی بــه چــه نحــو و تــا جــه انــدازه در تعریف هــای مــا در علــوم فیزیکــی . ۹

تأثیــر دارد؟
 دانشــجویان هنــوز بــه دنبــال »مفهــوم ذاتــی هــر چیــز« هســتند. بــه نظــر شــما . ۱0

کجــا در ذهــن بشــر وارد شــده اســت و چــرا دانشــجویان  چــرا و ایــن »ذات« از 
کــه دانشــجوی غربــی ایــن  مــا آن را مطلــق و واقعیــت می  پندارنــد؟ می دانیــد 
کمتــر بــه ذهنــش راه می یابــد. چــرا؟  ارتباطــی میــان ایــن بحــث  جــور ســئوال 
ع »علــم منحــط غربــی« یــا »ارزش هــای منحــط غربــی«  گزاره هایــی از نــو و 

می بینیــد؟
کــه نشــود بــرای آن تعریــف . ۱۱ کنیــد مفهومــی در فیزیــک پیــدا بکنیــد  ســعی 

داد. ارائــه  عملیاتــی 
کتــاب مفهــوم علم در تمدن اســالمی، چــاپ ۱۳۹4، . ۱۲ آقــای رســول جعفریــان در 

بخــش  در  همدانــی«  فضــل اهلل  رشــیدالدین  دیــدگاه  بــر  »مــروری  مقالــۀ  در 
کــه مــاده مانــع  مقدمــه چهــارم ص 55۲ می نویســد: »فالســفه بــر ایــن باورنــد 
کــه عقــل  کــه مــاده وضــع دارد، درحالــی  از تعقــل اســت، نخســتین آن ایــن 
کــه  کــه وضــع نــدارد، در جزیــی  کلــی  کلــی اســت، طبعــا  مربــوط بــه صورت هــای 
گــر چنیــن باشــد، نتیجــه اش آن اســت  کــرد، چــرا ا وضــع دارد، حلــول نخواهــد 
کــه  کــه ]عقــل[ مجــرد اســت، دارای وضــع باشــد ]درحالــی  کــه بــا وجــود آن 

وضــع داشــتن اختصــاص بــه مــاده دارد[ و ایــن خــالف اســت.«
گــزاره را بــا توجــه بــه مدل ســازی و تعریــف مفهــوم در علــم مــدرن بحــث  ایــن 

بکنیــد. 

کنــش در منطــق موقعیــت از رهبــر محمــود زاده، . ۱۳ کتــاب تحلیــل  بــاز هــم بــه 
گرایــش  کنیــد؛ از مفهــوم منطــق موقعیــت و مفهــوم  صــص ۱۱5-۱۱۹ مراجعــه 
کاربــرد آن دو در علــوم فیزیکــی. آیــا ایــن  صحبــت می شــود و بــه خصــوص 
تعریــف  اســت  رایــج  فیزیکــی  علــوم  کــه در  گونــه  آن  را می تــوان  دومفهــوم 
گــر نــه فکــر می کنیــد چــرا پوپــر اصــرار دارد آن را در فیزیــک  کــرد؟ ا عملیاتــی 

کار بگیــرد؟ بــه 
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۱4 . )Principia Mathematica( کتــاب اصــول کــه نیوتــون  ده ســال پــس از ایــن 
کتابــش بــه  کچری )Saccheri( در ســال ۱۶۹۷/۱0۷۶ در  خــود را نوشــت، ســا
گــر می خواهیــم در حــق نیوتــون جفــا  نــام Logica Demonstrativa نوشــت ا
نکنیــم بایــد میــان تعریــف اســمی )nominal definition( و تعریــف حقیقــی 
بــه  ع  موضــو ایــن  توضیــح  بــرای  بشــویم.  قایــل  تمایــز   )real definition(
کانینگهــام مراجعــه بکنیــد تــا ببینیــد آنچــه در ایــن فصــل بــا عنــوان  مقالــٔه 
تعریــف عملیاتــی آوردم و امــری بدیهــی انگاشــتم در ســال نوشــتن ایــن مقالــه 
ــه ظاهــرا  ک ــوان می شــد. ایــن شــقاق در مفهــوم تعریــف را  ــه عن )۱۳00( چگون
بــا نیوتــون شــروع می شــود بحــث بکنیــد. بــه نظــر شــما چــرا حــدود ۲50 ســال 
ع تعریــف در علــم بــه یــک امــر بدیهــی و درک  کشــید تــا لــزوم ایــن نــو طــول 
 E. Cunningham, Relativity: مشــترک انســان ها بــدل بشــود؟ )ر.ک. مقالــٔه
the Growth of an idea, Nature, No. 2677, vol 106, p784, 1921. در 
کــه  ایــن شــمارٔه مجلــه چندیــن مقالــه در مــورد نســبیت خــاص و عــام هســت 
ارزش تاریخــی شــایان توجهــی دارنــد. بــا تشــکر از آقــای دکتــر شــهرام خســروی 

کــه  ایــن مرجــع را بــه مــن نشــان دادنــد.(
گاهــی فیزیک گرایــان انتظــار دارنــد مفهوم هــا در علــوم انســانی هــم تعــرف . ۱5

کــه دارنــد. بــرای نمونــه بــه مفهــوم  عملیاتــی داشــته باشــند یــا وانمــود می کننــد 
لیبرالیســم و نولیبرالیســم توجــه بکنیــد. در مراحلــی ایــن معنــی واژه طیفــی 
کاپیتالیــزم را در بــر می گرفــت )ر.ک. مقالــٔه نئولیبرالیســم  از سوســیالیزم تــا 
کــه راســت ها بــرای چپ گرایــی ســاخته بودنــد، ترجمــان علــوم  ناســزایی بــود 
انســانی، شــمارٔه دوم، زمســتان ۱۳۹5، صــص۲۱0-۲۱۶ و نیــز بــه مقالــٔه همــٔه 

مــا نئولیبــرال هســتیم، همان جــا صــص ۲۲5-۲۱۹(. 
مقایســه بکنیــد مفهــوم اقتصــاد لیبــرال را در همیــن بافتــار بــا مفهــوم  اقتصــاد 
اســالمی. آیــا اقتصــاد اســالمی بــر یــک یــا چنــد مفهــوم اطــالق می شــود، ماننــد 
اقتصــاد شــیعه، اقتصــاد ســنی، اقتصــاد حنفــی و از ایــن دســت ترکیب هــا؟ آیــا 
طیــف معنی هــای اقتصــاد اســالمی هماننــد طیــف اقتصــاد لیبــرال و نولیبــرال 
کــه تیــول-داری از دوران  اســت یــا  از جنــس دیگــری اســت؟ آیــا در ایــران 
نمونه هــای  هــم  اســالمی  جمهــوری  در  و  اســت،  داشــته  رواج  ســلجوقیان 
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ع  نــو می تــوان  می شــود،  دیــده  هنــوز  حکمرانــی«  »منــش  ایــن  از  فراوانــی 
حکمرانــی را در مقوله هــای لیبرالیســم و نولیبرالیســم فروکاهیــد یــا از آن بــه 
ع حکمرانــی  کــه نــو کــرد؟ توجــه داشــته باشــید  عنــوان پیشــنهاد اســتفاده 
نولیبرالیســم نتیجــٔه تصمیم گیری هــای دولتــی در دوران ریاســت جمهــوری 
ویــژه  بــه  اســت )ر.ک. همان جــا  بــوده  آمریــکا  ایــاالت متحــده  در  روزولــت 

.)۲۱۶-۲۱0 صــص 

شــاید بشــود علــت ایــن طیــف از معنــا را در  علــوم انســانی در وابســتگی واژه 
بــه شــرایط محیطــی از جملــه شــرایط سیاســی و مدنــی دانســت. در عیــن حــال 
ع جــا افتــاده ای اســت. ایــن اختــالف  نظــام مفهومــی در علــوم انســانی موضــو
میــان تعریــف مفهــوم در علــوم انســانی و علــوم فیزیکــی و نیــز تبعــات آن را 

بحــث بکنیــد.
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ده    فروکاست گرایی در فیزیک

10-1 درآمد

کــه  در درس هــای پیــش بــا مفهــوم مــدل و نیــز بــا تعریــف عملیاتــی بــرای مفاهیمــی 
ــا پدیــده ای در طبیعــت مواجــه  کــه ب در مــدل وارد می شــود آشــنا شــدیم. امــا هنگامــی 
می شــویم و می خواهیــم بــرای آن مدلــی بســازیم بــا انــواع پیچیدگی هــا در تعریــف مــدل 
کــه در دیــد  بــه ویــژه مفهوم هــای اثرگــذار و روابــط ریاضــی میــان آنهــا مواجــه می شــویم 
ــا در  ــد. م ــخ بگوی ــا پاس ــئوال های م ــه س ــد ب ــه بتوان ک ــود  ــی می ش ــف مدل ــع تعری اول مان
علــوم فیزیکــی بــرای روبه رویــی بــا ایــن پیچیدگــی و عبــور از ایــن مانــع روشــی ابــداع 
کــه آن را فروکاســت گرایی می نامیــم. در ایــن روش از پیچیدگی هــای مرتبــط  کرده ایــم 
کــه مــدل توانایــی پاســخ بــه ســئوال ها را داشــته باشــد چشــم  بــا پدیــده تــا انــدازه ای 
ــم.  ــان فرو می کاهی ــد مطلوبم ــا ح ــاده تر ت ــیار س ــده ای بس ــه پدی ــده را ب ــیم و پدی می پوش
گالیلــه و نیوتــون شــروع  ع فروکاســتن فیزیــک بــه عنــوان پایــٔه علــوم طبیعــی بــا  ایــن نــو
شــد؛ در ادامــه امــا در یکــی دو قــرن اخیــر مصداق هــای دیگــری از فروکاســتن پدیــد آمــد 

ــه آنهــا می پردازیــم.  کــه در ایــن درس ب

کنیم؟ 10-2 چگونه و به چه روشی مدل سازی را ممکن 

عکــس و طراحــی اینشــتین را بــه یادآوریــد. مطابــق شــکل چهــرٔه اصلــی او را در ســمت 
کنیــم،  ــاده تر  ــر مــدل را س گ ــی ا ــرد؛ ول ک ــازی و رســم  ــه راحتــی مدل س ــوان ب چــپ نمی ت
کــردن شــکل  کــه رســم  می شــود. ایــن ساده ســازی را معمــواًل تــا حــدی ادامــه می دهیــم 
اینشــتین برایمــان ممکــن شــود و شــروعی باشــد بــرای رســیدن بــه نقاشــی ای دقیق تــر و 
نزدیک تــر بــه واقعیــت. مدل ســازی در فیزیــک هــم از ایــن روش تبعیــت می کنــد. مــدل 
کنــد، مشــابه بــا آمادگــی مــا  کــه پاســخ بــه پرسشــی را ممکــن  بایــد آمادگــی داشــته باشــد 

ح اینشــتین در مثــال قبلــی. کشــیدن طــر بــرای 

ــی بســازید؟ بــه چــه  ــرای آن مدل ــد و بکوشــید ب ــام ببری ــادآوری، پدیــده ای را ن ــا ایــن ی ب
کــدام عامل هــای مرتبــط در بررســی پدیــده اساســی نیســتند؟  مشــکلی بر می خوریــد؟ 
کالس پدیــدٔه امــواج در شــاره ها  کــدام عامــل را اساســی تلقــی می کنیــد؟ دانشــجویی در 
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ح می کنــد. ســنگی را بــه درون اســتخری پــر از آب پرتــاب می کنیــم، مــوج تولیــد  را مطــر
می شــود. می خواهیــم بــرای بررســی ایــن مــوج مدلــی بســازیم. مــدل زمانــی آمــاده اســت 
کــه بشــود بــا آن بــه ســئوالی پاســخ داد. ایــن را »اصــِل تــوان پاســخگویی« می نامــم. 

کامــل نیســت. کــه از ایــن اصــل تبعیــت نکنــد هنــوز  مدلــی 

کدام هــا  در ســاختن مدلــی بــرای درک مــوج در شــاره ها چــه عامل هایــی را اساســی و 
ــاج  ــروع احتی ــرای ش ــی ب ــه فرض های ــه چ ــم؟ ب کنی ــرض  ــت ف ــٔه اول بی اهمی را در مرحل
داریــم؟ مثــاًل ســطح آب را افقــی فــرض می کنیــم و روی آن مختصــات دو بعــدی دکارتــی 
x و y تعریــف می کنیــم و مرکــز آن را محــل برخــورد ســنگ بــا آب می گیریــم. چــون بــر 
ج می شــود پــس احتیــاج داریــم مختصــٔه  اثــر ایجــاد مــوج ســطح آب از افقــی بــودن خــار
کنیــم. هنــوز از عامل هــای مهــم و نامهــم حرفــی نزده ایــم. آیــا  عمــودی z را نیــز وارد 
کــدام؟ مثــاًل چگالــی شــاره، دمــای شــاره،  گــر آری  ویژگی هــای شــاره وارد می شــود؟ ا
گرانــروی شــاره، رنــگ  ابعــاد شاره )اســتخر(، فشــار هــوای بــاالی شــاره، عمــق شــاره، 
گرفــت؛ و بعــد  کــرد بایــد ابتــدا در نظــر  ح  کــه بشــود مطــر شــاره، و هــر عامــل دیگــری را 
در مــورد اهمیتــش و نیــز امــکان نوشــتن رابطه هــای ریاضــی میــان مفاهیــم بــه منظــور 
ــر در  ــای مؤث ــن عامل ه ــه در تعیی ک ــم  ــت.  بدانی گرف ــم  ــئوال تصمی ــه س ــی ب گوی ــخ  پاس
مــدل تــوان ســاخت مــدل، یعنــی در نهایــت نوشــتن معادلــه ای قابــل حــل و توجــه بــه 
ع  کننــده اســت و نــه الزامــًا اهمیــت آن عامــل در موضــو گویــی، تعییــن  اصــل تــوان پاســخ 
کــه همــان ایجــاد مــوج باشــد. همیــن مســئله در بررســی ســونامی ها و امــواج اقیانوســی 
کاربــرد دارد؛ آنجــا ممکــن اســت هندســٔه دیــواره )در مــورد اســتخر و ســاحل در مــورد  هــم 
اقیانــوس( و نیــز عمــق آب در ســاحل و شــیب آن در امتــداد ســاحل اهمیــت پیــدا بکنــد. 
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ایــن مثــال نشــان می دهــد چگونــه در ســاخت مــدل از یــک پدیــده بــا عامل هــای بســیار 
کمــی عامــل. ایــن فروکاســتن عامــل پدیده هــا بــه  زیــاد بــه مدلــی می رســیم بــا تعــداد 
کمــی عامــل تعیین کننــده بــه معنــی بــاال نقشــی اساســی در علــوم فیزیکــی دارد و  تعــداد 

ــه ای از روش فروکاســت گرایی در ســاختن مــدل در فیزیــک اســت.  نمون

10-2-1 مدل پرتابه و میمون 

کــه بــا مــدل پرتابــه آشــنا شــدیم. در ایــن مــدل مفاهیــم و  گذشــته   در بخش هــای 
کار مــی رود: نمادهــای زیــر بــه 

 	x)t( ذره،  
 	                  m جرم،  
 	v)t(  ،سرعت
 	a)t( شتاب، 
 	F)x,t( نیرو.  

بــه  بشــود  تــا  داریــم  احتیــاج  ساده ســازی هایی  بــه  هنــوز  پدیــده  بررســی  بــرای 
پرســش های اولیــه پاســخ داد؛ در فیزیــک می گوییــم تــا بشــود مســئلٔه پرتابــه را حــل 

داریــم: نیــاز  بــه فرض هایــی  واقعیــت  بــا  تقابــل  در  و  ایــن جهــت  در  کــرد. 

جسم به ذره فروکاسته شود!	 
چشم پوشی از چرخش؛	 
ک در هوا؛	  چشم پوشی از اصطکا
چشم پوشی از چرخش زمین و فرض لخت بودن دستگاه زمین؛	 
چشم پوشی از تغییر g در طول مسیر.	 

گرانــش. جســم   بــه طــور ضمنــی عامل هــای تعیین کننــده را فروکاســتیم بــه تنهــا نیــروی 
کردیــم و از ابعــاد و هندســٔه آن و نیــز از ناصلــب بــودن آن چشــم پوشــیدیم؛  را ذره فــرض 
کنــون  گذاشــتیم و نیــز چرخــش زمیــن را بــه حســاب نیاوردیــم. ا کنــار  تمــام ویژگــی جــو را 
کــه از آن  کــه می خواهــد خــود را از درختــی  گــر بخواهیــم یــک مــوز بــرای میمونــی  ا
کنیــم  آویــزان اســت رهــا بکنــد آیــا می توانیــم از همــان نتایــج مــدل بــرای ذره اســتفاده 
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ــن  ــون در ای ــذار میم ــاوت تأثیر گ ــت؟ تف ــما چیس ــخ ش ــم؟ پاس کنی ــل  ــد آن را تعدی ــا بای ی
کــه از ویکــی پدیــا اســت دیده ایــد؟ مثــال بــا ذره چیســت؟ فیلــم زیــر را 

10-2-2  فنر و قانون هوک

کــش فلــزی بگیریــد تــا ترامپولیــن یــا  بســیاری اجســام ویژگــی فنریــت دارنــد. از خــط 
را مدل ســازی  ایــن جســم ها  کــه بخواهیــم حرکــت  شــاخه های درختــان. هنگامــی 
کجــا  کنیــم بدیهــی اســت از بســیاری ویژگــی آنهــا بایــد چشــم بپوشــیم، وگرنــه خط کــش 
کجــا. ویژگــی مشــترک همــٔه آنهــا را فنریــت می نامیــم و می گوییــم  و ســاقٔه درخــت 
کــه  حرکــت متناظــر بــا ایــن ویژگــی از قانــون هــوک تبعیــت می کنــد. منظــور ایــن اســت 
کافــی ویژگی هــا، و تعییــن مفهوم هــای الزم بــرای بیــان حرکــت و  پــس از فروکاســتن 
کــه بــه آن قانــون  نمادهــای ریاضــی الزم، رابطــه ای میــان آن نمادهــا برقــرار اســت، 
کالمــی بــرای  هــوک می گوییــم. ایــن  قانــون، یــا ایــن رابطــه، متناظــر اســت بــا نحــو زبــان 
نمادهــای در زبــان ریاضــی مــدل مــا؛ بــه عبــارت دیگــر نحــو الزم بــرای زبــان ریاضــی ایــن 
مــدل را قانــون هــوک می نامیــم. ایــن قانــون رابطــه ای اســت خطــی میــان جابه جایــی 

فنــر و نیــروی وارد شــده بــه فنــر.

جا به جایی در مقدار ثابت= نیرو
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ــم. مگــر  ــون در فیزیــک داری ــا ایــن همــه قان ــه چــرا م ک ــد  کرده ای ــه ایــن فکــر  هیــچ گاه ب
نــه اینکــه از زبــان ریاضــی صحبــت می کنیــم. پــس نحــو آن چــرا در مقایســه بــا نحــو 
ع اســت؟ می خواهــم توضیحــی بدهــم. ایــن قانــون،  کالمــی تــا ایــن انــدازه متنــو زبــان 
کلــی یــا نحــو دیگــری  بخوانیــد دســتور زبــان یــا نحــو زبــان ریاضــی، خالصــه شــدٔه قانونــی 
کــه می گویــد چگونــه هــر تابــع از متغیــر x را می تــوان بر حســب توان هــای ایــن  اســت 
کــرد. در قانــون هــوک  متغیــر بســط داد و بســته بــه نیــاز از هــر توانــی مــی  تــوان اســتفاده 
ــٔه  گســترٔه نیروهــای مدنظرمــان همیــن جمل ــوان اول آن اســتفاده می کنیــم. در  ــا از ت م
کالمــی می انــدازد. آنجــا هــم  کافــی اســت. ایــن ویژگــی مــن را یــاد شــعر در زبــان  اول 
کار می بــرد و در شــعر نــو یــا  شــاعر بســته بــه نیــاز شــکل های مختلــف نحــوی را بــه 
گاهــی قاعده هــای ســنتی نحــو را بــه هــم می ریــزد. طبیعــت  شــعر ســپید شــاعر حتــی 
ــان ریاضــی را  ــای زب ــد نمی دانیــم. و نمی دانیــم چــرا قید ه و ریاضــی چــه ارتباطــی دارن
طبیعــت می پذیــرد. چــرا موجود هــای ریاضــی، یعنــی نــرده ای، بــردار، تانســور، اســپینر، 
و توایســتور محــدود بــه همین هاســت؟ و چــرا طبیعــت بــه چیــزی بیــش از ایــن نیــاز 
نــدارد؟ آیــا بشــر در آینــده زبــان دیگــری بــا امکانــات بیشــتری بــرای درک طبیعــت ابــداع 
کــرد؟ آیــا فیزیــک محاســباتی بــر مبنــای شبیه ســازی هــای رایانــه ای می خواهــد  خواهــد 

کنــد؟   ــرای مــا ایجــاد  ــر ب ــر و امــکان تفکــری عمیق ت زبــان جدیدت

در ایــن مثــال، و در تقابــل جســم ارتعاشــی بــا فنــر، خــوب اســت بــه چنــد نکتــه مرتبــط بــا  
کنیــم:  فروکاســت گرایی توجــه 

جسم ارتعاشی به فنر فروکاسته می شود؛	 
کند	  که مانند فنر رفتار  هیچ جسم ارتعاشی نیست 
کند.	  که به شکل ایده آل از قانون هوک تبعیت  هیچ فنری نیست 

بــه هنــگام مطالعــٔه دینامیــک جســمی پیچیــده آن را فــرو می کاهیــم بــه مجموعــه ای 
از فنرهــا و ســپس فنــر را هــم فرو می کاهیــم بــه فنــر ایــده آل بــا تبعیــت از قانــون هــوک.

10-2-3 سازه های پیچیده به عنوان مجموعه ای ازفنرها

در دو شــکل زیرکــه از ویکــی پدیــا اســت بدنــٔه خــودرو و هواپیمــا بــه تعــداد زیــادی 
ــل  ــر متص ــواه فن ــداد دلخ ــه تع ــوان ب ــوک را می ت ــون ه ــت. قان ــده اس ــده ش ــر فروکاهی فن
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کــه بــه ایــن روش می تــوان نوســان های هــر  تعمیــم داد. در ایــن صــورت می بینیــم 
کــرد. بــه ایــن ترتیــب بســامد مشــخصٔه ســازه بــه دســت  ســازٔه پیچیــده ای را محاســبه 
کــه بســامد مشــخصٔه ســازه از بســامد نیروهــای  کــرد  می آیــد. در صنعــت بایــد توجــه 
کــه ســازه در معــرض آن قــرار می گیــرد، فاصلــٔه زیــادی داشــته باشــد. در  خارجــی بالقــوه 
گــر بســامد نیروهــا نزدیــک بــه بســامد مشــخصه باشــد تشــدید ایجــاد  غیــر ایــن صــورت ا
کــه در عمــل یعنــی تکان هــای شــدید ســازه و احتمــااًل تخریــب آن. مثال هــای  می شــود 
کمــی دقــت.. حتمــًا در منــزل دیده ایــد برخــی از  زیــادی در زندگــی روزمــره می بینیــم بــا 
ــه حرکــت  ــای شــدید ب ــا تکان ه گاهــی ب ــا ماشــین های رخت شــویی  ــا ی آب میوه گیری ه
کارخانــٔه ســازنده در طراحــی دســتگاه  کــه  در می آینــد؛ ایــن حرکت هــا بــه ایــن علــت اســت 
کافــی دقــت نکــرده اســت! تکان هــای خــودرو پیــکان در حــدود ســرعت ۸0  بــه انــدازه 
کیلومتــر در ســاعت بــه همیــن دلیــل غفلــت در طراحــی بــود. منارجنبــان اصفهــان را هــم 
کــه ســازه طــوری  کــه می شناســید؛ وقتــی آن را تــکان می دهیــد فــوری درک می کنیــد 
کــه بســامد مشــخصٔه آن حــدود یــک هرتــز اســت. ایــن را محاســبات  ســاخته شــده اســت 
هــم نشــان داده اســت. بی جهــت نیســت بســیاری منارهــای دیگــر هــم همیــن ویژگــی 
ع از ســازه هــا پیــش می آیــد. ایــن  کــه در ایــن نــو را دارنــد. ایــن یــک تصــادف اســت 
نمونه هــا قــدرت فروکاســت گرایی و مدل ســازی را در علــوم فیزیکــی نشــان می دهــد. 

10-2-4 مدل استاندارد ذرات بنیادی    

ایــن مــدل یکــی از پیچیده تریــن مدل هــا در علــوم فیزیکــی اســت. در ایــن مــدل بــا تمــام 
کــه در  کیهــان آشــنا می شــویم. متوجــه می شــویم  ابعــاد و ویژگی هــای مــادٔه ســازندٔه 
کــه هنــوز هیــچ  کــه بســیار داغ تــر، پر انرژی تــر، بــوده اســت و زمانــی  کیهــان  شــرایط اولیــٔه 
کیهانــی بــه وجــود نیامــده اســت ذرات و بر هم کنــش میــان آنهــا چگونــه بــوده  ســاختار 
کــه می شناســیم  کیهــان چهــار بر هم کنشــی  کــه در ابتــدای آفرینــش  اســت. در می یابیــم 
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کــه هنــوز در بــارۀ ارتبــاط آن بــا دیگــر  گرانــش  مســتقل از هــم نبــوده اســت؛ البتــه بــه جــز 
کــه ذرات آشــنای مــا همگــی  برهم کنش هــا ابهــام داریــم. در ایــن مــدل در می یابیــم 
ــه وجــود آمــده باشــند و جــرم خــود را مدیــون ذرٔه هیگــز  ــام هیگــز ب ــه ن ــد از ذره ای ب بای
کــرد بلکــه راه ســاختن تجهیزاتــی  هســتند. مــدل مــا نــه تنهــا ایــن ذره را پیش بینــی 
کشــف شــد. ایــن قــدرت  کشــف هــم بکنــد نشــان داد؛ و ذرۀ هیگــز ســرانجام  کــه آن را 

کــرده اســت. کــه بشــر ابــداع  مدل ســازی در علــوم فیزیکــی اســت 

کمتــر  کــه پیچیدگــی آن بســیار  فروکاســتن در ایــن مــدل متفــاوت اســت بــا مــدل پرتابــه 
کنــش الکترو مغناطیــس،  ــد ابتــدا ســه برهــم  ــرای فرمول بنــدی ایــن مــدل بای اســت. ب
کــه بشــود  هســته ای ضعیــف، و هســته ای قــوی را خــوب شــناخت و بــه روشــی نوشــت 
آن ســه را بــه یــک برهم کنــش بنیادی تــر فرو کاســت. یادمــان باشــد در فرمول بنــدی هــر 
یــک از ایــن ســه بر هم کنــش ساده ســازی های متفاوتــی انجــام شــده اســت. بر هم کنــش 
ــه وجــود  الکترومغناطیــس خــودش از فرو کاســتن دو میــدان مغناطیســی و الکتریکــی ب
ــٔه میــدان، میــدان الکترومغناطیســی را هــم میدانــی  گام اول، در نظری آمــده اســت. در 
کــه از جنــس فروکاســتن  کالســیک می گیریــم. فــرض می کنیــم ایــن میــدان جــرم نــدارد 
ــی  ــی و مغناطیس ــروی الکتریک ــاد دو نی ــپس آن را اتح ــت. س ــازی اس ــی ساده س ــه معن ب
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کــه نوعــی دیگــر از فروکاســت گرایی اســت. مشــابه بــا همیــن در مــورد دو  فــرض می کنیــم 
بر هم کنــش دیگــر رفتــار می کنیــم.

10-3 انواع فروکاست گرایی 

انــواع  دســته بندی  ســراغ  بــه  مــی روم  فیزیــک،  از  مصــداق  چنــد  ایــن  از  پــس 
اســت. شــده  مرســوم  علــوم  در  کــه  فروکاســت گرایی 

10-3-1 فروکاست گرایی روشی

ســازه های  بســامد های  نیــز  و  اجســام،  ارتعاشــی  حرکــت  پرتابــه،  از  کــه  مثال هایــی 
ع فروکاســتن تبعیــت می کردنــد. در فرو کاســت گرایی روشــی  پیچیــده زدم از ایــن نــو
ع مــدل را، بر طبــق اصــل تــوان پاســخگویی، بــه انــدازه ای ســاده می کنیم  معمــواًل موضــو
ع فروکاســت گرایی را »فروکاســت گرایی بــه  کــه مــدل پاســخ گو بشــود.  واینبــرگ ایــن نــو

عنــوان یــک برنامــه بــرای پژوهش هــای علمــی« می نامــد. ]۱[

10-3-2 فروکاست گرایی نظریه ای  ]5 و 6[

کــه دو نیــروی  کســول در فرمول بنــدی الکترومغناطیــس ایــن بــود  دســتاورد مهــم ما
کــرد و معــادالت الکترومغناطیــس را نوشــت.  الکتریکــی و مغناطیســی را در هــم ادغــام 
بــه عبــارت دیگــر دو نیــروی الکتریکــی و مغناطیســی از ایــن طریــق بــه یــک نیــروی 
ع فروکاســتن از جنــس فروکاســتن روشــی نیســت و آن را  واحــد فروکاســته شــد. ایــن نــو
نظریــه ای می نامنــد. اتحــاد برهم کنش هــای الکترومغناطیــس بــا هســته ای ضعیــف و 

ع اســت.  هســته ای قــوی نیــز از همیــن نــو

گاهــی نظریــه ای بــرای  فروکاســت گرایی نظریــه ای مصداق هــای دیگــری نیــز دارد. 
یــا تغییــر می کنــد. در ایــن صــورت  بیــان واقعیتــی در فیزیــک تعمیــم داده می شــود 
پاســخ  اولیــه  نظریــٔه  کــه  بــه ســئوال هایی  گســتره ای  بتوانــد در  بایــد  نظریــٔه جدیــد 
گرانــش نیوتونــی از  گرانــش اینشــتین در مقایســه بــا  مــی داده هــم پاســخ مناســب بدهــد. 
گرانــش  کــم و  گســترٔه ســرعت های  گرانــش اینشــتین بایــد بتوانــد در  ایــن دســت اســت. 
کمابیــش  گرایــی  ع فروکاســت  گرانــش نیوتونــی فروکاســته بشــود. ایــن نــو ضعیــف بــه 
ع نگــرش بــه  کالن از نــو گرایــی  کــه واینبــرگ از آن بــه عنــوان »فروکاســت  همــان اســت 

ــام مــی بــرد ]۱[ . طبیعــت« ن
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 تصویر از ویکیپدیا

گرایی روش-شناختی 10-3-3 فروکاست 

اجزائــش  بــه  را  آن  می تــوان  پدیــده  هــر  بررســی  در  می شــود  فــرض  روش  ایــن  در 
ع فروکاســت گرایی مخالف انــد و آن را  فرو کاهیــد. معمــواًل زیست شناســان بــا ایــن نــو
گرایــی تطبیــق دارد بــا  ع فروکاســت  مغایــر بــا واقعیت هــای طبیعــت می داننــد. ایــن نــو
کــه  مایــر ]5 و ۶[  ع نگــرش بــه طبیعــت« نــزد واینبــرگ  گرایــی جزیــی از نــو »فروکاســت 

گرایــی تبیینــی« مــی نامــد. آن را »فروکاســت 

گرایی زیست-شناختی 10-3-4  فروکاست 

کــه  کار مــی رود و منظــور رهیافتــی نظــری اســت  ایــن اصطــالح در جامعه شناســی بــه 
زیست-شــناختی  مفاهیــم  بــا  را  فرهنگــی  و  اجتماعــی  پدیده هــای  تمــام  می کوشــد 

توضیــح بدهــد!

تفکیــک نکــردن انــواع فروکاســت گرایی در عمــل بــه بحث هایــی منجــر شــده اســت 
کــه بیــش از هــر چیــز ناشــی از ســٔوتفاهم، یــا بد-مفهومــش بــه معنــی »مفهوم ســازی 
کــه بگوییــم واینبــرگ بــا  کمــک می کنــد بــه ایــن  بــد«، اســت]۲[. مفهوم ســازی بــاال 
گــر  زیست شناســان در پذیــرش فروکاســت گرایی روشــی و نظریــه ای اختالفــی نــدارد؛ ا
از  بخشــی  در  روش-شــناختی  فروکاســت گرایی  کاربــرد  پذیــرش  در  هســت  اختالفــی 
زیست شناســی اســت. واینبــرگ در مقولــٔه فروکاســت گرایی زیست-شــناختی اصــال وارد 
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ــر هــم اعتقــاد داشــته باشــد. توجــه داشــته باشــیم ادامــٔه ایــن ســٔوتفاهم  گ نمی شــود، ا
در برداشــت های مبهــم از مفهــوم برآمدشــدگی نیــز ظاهــر شــده اســت )بــه درس ۱۳ 

کنیــد(. مراجعــه 

10-3-5 فروکاستگرایی وجود-شناسانه )وجود-شناختی(

ح شــده اند. امــا  ــاال ذکــر شــد در حیطــٔه شــناخت مطــر کــه در ب انــواع فروکاســت گرایی ها 
کــرد. در ایــن  می تــوان فروکاســت گرایی را نوعــی متافیزیــک یــا ایدئولــوژی هــم تلقــی 
معنــی از فروکاســت گرایی وجودشناســانه یــا وجود-شــناختی صحبــت می شــود؛ منظــور 
کمینــه ای از اجــزا بــر مبنــای  کــه کل وجــود و هســتی متشــکل اســت از  ایــن اعتقــاد اســت 
ایــن طریقــت فکــری هــر وجــود یــا هســتاری تشــکیل می شــود از ترکیــب یــا مجموعــه ای 
ح  ع فروکاســت گرایی در فیزیــک مطــر نــو ایــن  یــا بنیادی تــر.  از هســتارهای ســاده تر 

نیســت امــا در زیست شناســی بــه شــدت مــورد بحــث اســت. 

10-4  مرزها و مخاطره های فروکاست گرایی

کــردن مدل هــای مــا در  کــه فروکاســت گرایی بــه عنــوان یــک روش در حل-پذیــر  دیدیــم 
فیزیــک نقــش اساســی دارد. تعمیــم هــر یــک از انــواع آن بــه حیطه هــای دیگــر طبیعــت، 
بــه ویــژه طبیعــت جانــدار، معلــوم نیســت بــه دانشــی جدیــد منجــر بشــود. متداول تریــن 
زیست شناســی  در  نیســت  معلــوم  روشــی،  فروکاســت گرایی  یعنــی  حتــی،  آن  ع  نــو
در  فروکاســت گرایی  مشــکالت  بــه  اســت  خــوب  بیایــد«.  کار  جامعه شناســی»به  یــا 
ــر  کیهان شناســی مبتنــی اســت ب گاهــی توجــه بکنیــم. مــدل فریدمــان در  فیزیــک هــم 
کــه فــرض بســیار محدودکننــده ای اســت. ایــن مــدل  فــرض همگنــی و همســانگردی 
کــه  یعنــی مهبانــگ، منجــر می شــود. می دانیــم  آفرینــش،  ابتــدای  بــه تکینگــی در 
ــی  ــک بی معن ــت در فیزی ــی بینهای ــر و چگال ــم صف ــون حج ــت چ ــی اس ــی بی معن تگینگ
اســت؛ همیــن طــور در ایــن شــرایط، و حتــی قبــل از آن در زمــان پالنــک، مفهــوم زمــان 
ــر  کــه مبتنــی ب و شــاید هــم مــکان بی معنــی اســت؛ امــا مــا همچنــان مــدل خودمــان را 
کــه خطــا  کار می بریــم و می دانیــم  فرض هــای بســیار تعیین کننــدٔه فروکاســتی اســت بــه 
اســت. همیــن روش خطــا بــرای مــا در فیزیــک راهگشــا اســت؛ مــا هیــچ راه دیگــری 
کیهــان جــز همیــن مــدل مبتنــی بــر فروکاســت گرایی روشــی.  نیافته ایــم بــرای شــناخت 
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گــر ایــن مــدل نبــود متوجــه پیچیدگــی عالــم در زمان هــای اولیــه نمی شــدیم. پــس در  ا
کــه راهگشــا اســت می پذیریــم. نمونــٔه دیگــر وضعیــت  علــم نویــن روش خطــا-دار را هــم 
فیزیــک ذرات بنیــادی در دهــٔه 40/ ۶0 قــرن بیســتم اســت. در آن ســال ها بــرای درک 
ذرات و بــر هم کنش هــای متفــاوت میــان آنهــا ده هــا مــدل پدیده شــناختی ابــداع شــد و 
تــا مدت هــا هیــچ مــدل فروکاســته بــه روش نظریــه ای در چشــم انداز نبــود. همیــن روش 
ــا فروکاســت گرایی  کــه در ظاهــر در تناقــض ب ــواع مدل هــای پدیده شــناختی،  بررســی ان
فروکاســت گرایی  بــر  مبتنــی  بنیــادی  ذرات  اســتاندارد  مــدل  بــه  انجــام  ســر  بــود، 
کــه چگونــه  نظریــه ای منجــر شــد. از طــرف دیگــر در تاریــخ فیزیــک شــاهد بوده ایــم 
اصــرار بــر فروکاســت گرایی بــه ماننــد یــک اعتقــاد در رفتــار اینشــتین و اوپنهایمــر در اواخــر 
ــٔه دایســون در مرجــع ۳(. همــان  ــه مقال ــود )ر.ک. ب دوران تحقیقاتی شــان بــی  اصــل ب
گفتــم )ر.ک. پرســش های درس ۳(، هــر دانشــگر  کــه در درس هــای دیگــر هــم  گونــه 
ــه  ــدارد ب ــذارد، و اشــکالی هــم ن ــر می گ ع پژوهش هایــش تاثی ــو ــر ن ــه ب ک ــی دارد  اعتقادات
کــه ایــن اعتقــاد  ع آن »اعتقــاد« داشــته باشــد؛ امــا بیــان ایــن  فروکاســت گرایی از هــر نــو
کــردن علــم نــدارد و از ایــن جهــت در  تنهــا راه شــناخت اســت حاصلــی بــه جــز محــدود 

حرفــٔه دانشــگری توصیــه نمی شــود. 

ــتی،  ــوم زیس ــان عل ــی متخصص کل ــور  ــه ط ــان، و ب ــی، زیست شناس ــوم طبیع در زمینٔه عل
اعتــراض اصلــی را بــر علیــه فروکاســت گرایی، چــه بــه عنــوان نگــرش بــه طبیعــت و چــه 
کرده انــد. آن هــا ادعــا می کننــد هیــچ قانونــی در  ح  برنامــه و چــه روش تحقیــق مطــر
ــت گرایی  ــی فروکاس ــاید چیرگ ــد. ش ــته باش ــتثنا نداش ــه اس ک ــدارد  ــود ن ــتی وج ــوم زیس عل
ــود. ایــن  ــوم زیســتی شــده ب ــع از شــناخت درســت پدیده هــا در عل ــوم مدت هــا مان در عل
کــه پدیده هــای زیســتی الزامــًا قانون پذیــر نیســتند تــازه پــس از شکســت های  بینــش 
علمــی مســتمر در ایــن زمینه هــا بــه دســت آمــده اســت. تکثرگرایــی اهمیــت بســیاری در 
کــه در فیزیــک قابــل تصــور نیســت. بســیاری  کــرده اســت، چیــزی  علــوم زیســتی پیــدا 
کــه تکثرگرایــی پذیرفتــه شــد. اســتثنا  مجادله هــا در زیست شناســی هنگامــی رفــع شــد 
کــه بــه جوامــع  از قانــون در زیست شناســی فــراوان اســت؛ همیــن اشــکال ها هنگامــی 

انســانی می پردازیــم بــه مراتــب بیشــتر می شــود.
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اصــرار فروکاســت گرایان بــر اینکــه مثــاًل اصــول روان شناســی، ماننــد اصــول شــیمی، روزی 
بــه همــان چنــد اصــل فیزیــک فروکاهیــده خواهــد شــد خطــری علمــی دارد. روانشــناس 
کــه، در  ــه فروکاســت از یافتــن »اصــول روان شناســی« ماننــد »اصــول شــیمی«  معتقــد ب
صــورت پذیــرش فروکاســت گرایی روش-شــناختی، ثانویــه هســتند دور می مانــد و علــم 
کــه  ــوژی تبدیــل می شــود. همــان خطــری  ــه یــک ایدئول روان شناســی از ایــن طریــق ب
پوزیتیویســم داشــت و نگذاشــت مــاخ مفهــوم اتــم را بــه عنــوان یــک واقعیــت بپذیــرد و 

کــرد. بــا آن مخالفــت 

قــرن  در  خصــوص  بــه  جامعه شناســان،  و  فیلســوفان  میــان  در  معرفــت  بحــث 
ســردرگمی  نیــز  و  فروکاســت گرایی  از  آنهــا  نگرانی هــای  بیانگــر  روشــنی  بــه  بیســتم، 
نبــود  و ســردرگمی ها  نگرانی هــا  ایــن  گــر  ا آنهاســت.  میــان  فروکاســت گرایی  از  ناشــی 
علــوم  ارتباطــی،  کنــش  و  ارتباطــی  عقــل  انتقــادی،  علــوم  ماننــد  مفاهیمــی  شــاید 
بازســازنده در مقابــل علــوم فیزیکــی، علــوم هرمنوتیکــی، معرفــت تعمیمــی، معرفــت 
تفســیری، معرفت شناســی فروکاســت گرایانه یــا فروکاســته در میــان جامعه شناســان 
ابــداع نمی شــد. عمــدٔه  بحث هــای نوگرایــان در فلســفه  و متفکــران معرفت شناســی 
ــره حــول چگونگــی  ــوکاچ، هابرمــاس و غی ــو، ل گادامــر، آدورن ــوم اجتماعــی، ماننــد  و عل
علــوم  معرفت شناســی  مقابــل  در  مطلــوب  معرفت شناســی  ع  نــو جایگزین ســازی 

گیــر شــد، قــرار داده شــده اســت ]۷[. کــه در عصــر روشــنگری فرا تجربــی، 

کــه جامعه شناســی  خ داد،  کــس وبــر و ســپس نیزبــت ر کنــت تــا ما گوســت  کــه از ا تحولــی 
کــه هنرمنــد، حکایــت از  را نوعــی هنــر می دانــد و متفکــر را همــان قــدر عالــم می دانــد 
علــوم  بــه حیطــٔه  تعمیــم روش هــای علــوم تجربــی  از  نوعــی ســرخوردگی متفکــران 
تبعــات  و  بیســتم،  و  نوزدهــم  قــرن  عمــدٔه  سیاســی  حرکت هــای  می کنــد.  انســانی 
ــردی  کارب ــانی  ــر جامعه شناس گ ــرد. ا ک ــی  ــوب بررس ــن چارچ ــد در ای ــا را بای ــی آنه اجتماع
گیدنــز در انگلیــس و بکــر در آلمــان مشــاوران مهمــی بــرای نخســت وزیــران و  ماننــد 
خــرد  از  اجتماعــی  علــوم  جدیــد  درک  در  را  آن  علــت  بایــد  می شــوند  صدراعظم هــا 

کاربــردی آن دیــد. جامعه شناســی جدیــد و نقــش 

گاهــی نتایــج مضحکــی بــه بــار آورده  در بررســی توســعٔه جوامــع نیــز فروکاســت گرایی 
توســعه  فروکاســت گرایی،  تأثیــر  تحــت  توســعه ای،  مطالعــات  بنیان گــذاران  اســت. 
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ــا  ــه چنــد شــاخص ی ــم فیزیــک ب ــر عل ــد و آن را هــم تحــت تأثی ــًا اقتصــادی دیدن را صرف
کشــورهای  کــه بــرای توســعٔه  قانــون فروکاســتند. بــر ایــن مبنــا مدل هایــی ســاختند 
توســعه نیافتــه تجویــز شــد. نتایــج مضحــک اجــرای ایــن مدل هــا بســیار فــراوان و 

کتــاب ایــران ۱4۲۷ از خــودم(. مشــهور اســت )ر.ک. فصــل آخــر 

بــه  را  متخصصــان  امــا  نیســت  ساده اندیشــی  معنــی  بــه  گرچــه  فروکاســت گرایی 
از آن  بعــد  تاریخــی دورٔه مشــروطیت و  ســوی ساده اندیشــی ســوق می دهــد. بحــث 
گاه تحــت  گاهانــه یــا ناخــودآ کــه چطــور روشــنفکران مــا، آ در ایــران نشــان می دهــد 
بســیار  مدل هــای  ایــران  عقب ماندگــی  رفــع  بــرای  غربــی،  فروکاســت گرایی  تأثیــر 
کشــورمان  ــد. فنــاوران دهــٔه پنجــاه شمســی در  ساده اندیشــانه ای را پیشــنهاد می کردن
نیــز تصــور می کردنــد بــا افزایــش چنــد شــاخص اقتصــادی در مــدت پنــج ســال ایــران را 
ــگ  ــد از جن ــازندگی بع ــش در دوران س کمابی ــور  ــن تص ــانند. ای ــدن می رس ــه دروازٔه تم ب
کــم  کشــور حا نیــز در دورٔه ریاســت جمهــوری هاشــمی رفســنجانی بــر مدل هــای توســعٔه 
کردنــد و بــه آن  کیــد  کــه پــس از ایــن دوره بــر توســعٔه سیاســی تأ بــود. همیــن طــور آنهــا 
ع فــرو می کاســتند. در ســطح خردتــر نیــز بســیاری  اولویــت دادنــد و توســعه را بــه ایــن نــو
فروکاســت گرایی  ع  نــو ایــن  تأثیــر  تحــت   مــا  کشــور  در  سیاســی  تصمیم گیری هــای  از 
کارگــروه جایابــی در وزارت علــوم را در  اســت و از زیان هــای آن لطمــه می خــورد. مثــاًل 
ــت.  ــور اس کش ــادٔه  ــگاه های دورافت ــت از دانش ــع محرومی ــدف آن رف ــه ه ک ــد  ــر بگیری نظ
کشــور اســت. مــدل  کمیتــه بــرای رفــع محرومیــت از دانشــگاه های دورافتــادٔه  مــدل ایــن 
غ التحصیــالن  کمیتــه بــرای رفــع محرومیــت فروکاهیــده شــده اســت بــه اینکــه فار ایــن 
کنــد،  گســیل  کمیتــه تشــخیص می دهــد  کــه آن  جــوان را بــه اجبــار بــه منطقــه  ای 
ــم  ــه ه ــا منطق ــگاه ی ــد و دانش ــار آزادن ــا اختی ــتار۱ ب ــالن زیس غ التحصی ــه فار ــل از اینک غاف
گونــه  کــه دینامیــک رشــد آن پیچیــده اســت. ایــن  زیســتار اجتماعــی دیگــری اســت 
کمیتــه بــا صــرف وقــت بســیار باعــث خســارت بــه آمــوزش عالــی  کــه ایــن  می شــود 
کارگروه هــا و تصمیم گیری هــای آن  ــا ســود برســاند. عــده ای بــرای نقــد ایــن  می شــود ت
کــه ایــن بیــان  از مفهــوم »بی فرهنگــی« اســتفاده می کننــد، امــا توجــه داشــته باشــیم 

کار بــردم.  کتــاب ایــران ۱4۲۷ بــه  کــه اول بــار در  ۱  زیســتار نــوواژه ای اســت 
یــا  انســان  باشــد، چــه  یاختــه  اســت، چــه  زنــده  هــر هســتار  آن  از  منظــورم 

جامعــه.
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کــه  صرفــًا نوعــی ســردرگمی نظــری را نشــان می دهــد. تحلیــل دقیق تــر نشــان می دهــد 
کاربــرد آن در مــورد زیســتار ها  منجــر بــه نتیجه گیــری غلــط می شــود. فروکاســت گرایی و 

انتظــارات دانشــگاهیان مــا از دولــت و جامعــه نیــز تحــت تأثیــر همیــن بیمــاری اســت. 
بــر تربیت شــان بــه عنــوان محقــق فروکاســت گرا  ع بنــا  کــه در مجمــو دانشــگاهیان، 
کــه دولــت و جامعــه بایــد بــرای  هســتند، پیشــرفت علــم را بــه ایــن انتظــار فرومی کاهنــد 
ــه؛  ــه چــرا و چگون ک ــا حاضــر نیســتند وارد ایــن بحــث بشــوند  ــد. ام کن ــه  ــش هزین پژوه
بــه  را  آنهــا  و  بی خبرنــد  علــم  از  کــه  ســرزنش می کننــد  را  هــم سیاســتمداران  عمومــًا 
ساده اندیشــی  ایــن  می دهنــد.  ارجــاع  صنعتــی  کشــورهای  تحقیقاتــی  بودجه هــای 
ــت.  ــور اس کش ــی  ــد علم ــع رش ــه مان ک ــت  ــده اس ــی ش ــت گرایی درد مزمن ــی از فروکاس ناش
دانشــگاهیان و متخصصــان مــا متوجــه نیســتند بــا ایــن اصــرار بی جــا فرصــت رفــع 

مشــکالت ســاختاری توســعه را از جامعــه ســلب می کننــد.

تاریــخ روشــنفکری در ایــران نیــز از درد مشــابهی رنــج می بــرد. روشــنفکران مــا از ابتــدای 
کنــون، تحــت تأثیــر متفکــران و روشــنفکران قــرن ۱۸ و ۱۹ و اوایــل قــرن  مشــروطیت تا
ــور  ــه ط ــته اند ب ــدرت توانس ــه ن ــد و ب ــت گرا بوده ان گاه فروکاس ــودآ ــرب، ناخ ــتم در غ بیس
ــری فرهنگــی آنهــا  ــا و نیازهــای آن باشــند. یاغی گ کشــور م جامــع بیانگــر روح فرهنــگ 
انفعالــی بــوده اســت نــه زاییــدٔه نیــاز جامعــٔه مــا و بــه همیــن دلیــل مدل هــای فرهنگــی 
کرده انــد  گــر از تجــدد و مدرنیــت صحبــت  کمتــر زایــا بــوده اســت. ا کــه ارائــه داده انــد 
گذشــتٔه غــرب بــوده  تصــور و مــدل مبتنــی بــر مدل هــای فروکاســت گرایانٔه روشــنفکران 
گــر از پســامدرنیت صحبــت می کننــد ارتبــاط آن را بــا پادفروکاســت گرایی و در  اســت؛ و ا
نتیجــه تبعــات آن را بــرای مــدل ایرانــی یاغی گــری فرهنگــی نمی شناســند. ایــن چنیــن 
کمتــر دیــده می شــود  کمــک بکنــد  کــه بــه توســعٔه مــا  کــه زایــش فرهنگــی مطلــوب  اســت 
و ســنت گرایان و تجددگرایــان مــا بــرای اســتفاده از مفاهیــم جدیــدی ماننــد تکثرگرایــی 
کنیــد بــه بخــش  یــا زیســتارگرایی آمادگــی ندارنــد )در مــورد مفهــوم زیســتارگرایی مراجعــه 

کتابــم ایــران ۱4۲۷(. آخــر از فصــل آخــر 
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10-6 پرسش ها

و . ۱ حــد  دارد؟  کاربــرد  و همــٔه مســائل  در همــٔه حوزه هــا  فروکاســت گرایی  آیــا 
می بینیــد؟ فروکاســت گرایی  بــرای  مــرزی 

کــه روان شناســی نهایتــًا بــه فیزولــوژی تبدیــل . ۲ برخــی از روان شناســان معتقدنــد 
ــا مطالعــٔه ســلول های  می شــود. یعنــی تمــام رفتارهــای انســان را می توانیــم ب
کلــی فعــل و انفعــاالت شــیمیایی درون بــدن  عصبــی و هورمون هــا و بــه طــور 
گروهــی  اســت.  فروکاســت گرایی  شــکل های  از  یکــی  ایــن  دهیــم.  توضیــح 
کــه بــرای توضیــح رفتارهــای انســان می تــوان  دیگــر از روانشناســان معتقدنــد 
غیر فیزیکــی،  فرامــن  و  مــن،  گاه،  ناخــودآ و  گاه  خــودآ مثــل  مفاهیمــی  از 
رفتــار  پیچیدگی هــای  کــه  آنجایــی  از  هــم،  را  نظریــه  ایــن  کــرد.  اســتفاده 
انســانی را بــا چنــد مفهــوم محــدود مــدل می کنــد و بــه پرســش هایی پاســخ 
می دهــد، می تــوان نوعــی فروکاســت گرایی دانســت. چــه تفاوتــی بیــن ایــن 

دارد؟  وجــود  فروکاســت گرایی  دو 
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کــه علــوم انســانی موجــود . ۳ ل می کننــد  مدافعــان علــوم انســانی اســالمی اســتدال
ایــن  نمــی رود.  عمــق  بــه  و  دارد  توجــه  مســئله های  در  »ســطح«  بــه  فقــط 
کل-گرایــی  گــزاره چــه ارتباطــی بــا فروکاســتن دارد؟ پادفروکاســتگرایان واژٔه 
کــه فروکاســتن نتیجــه نمی دهــد  )holistic( را بــرای روش تفکــر در موردهایــی 
کتــاب »ایــران ۱4۲۷« در بخــش آخــر  کار می گیرنــد. مــن در ویراســت دوم  بــه 
کنیــد در ایــن چارچــوب  ل  کــرده ام. اســتدال از واژٔه "زیســتارگرایی" اســتفاده 
ــم  ــان عل ــول در جه ــی معم ــک نگران ــار ی ــالمی دچ ــانی اس ــوم انس ــان عل مدافع
کــه روش هــای تفکــر نویــن بــه خــودی خــود متوجــه می شــود و بــرای  هســتند 
آن راه حــل جســتجو می کنــد بــدون این کــه متوســل بــه یــک تفکــر دینــی بشــود 

یــا محدودیــت در فکــر بــا قیــد دینــی وارد بکنــد.
کنیــد چــرا مدافعــان علــوم دینــی دو مقولــٔه سیاســت گذاری و علــم . 4 ل  اســتدال

ــت مدار  ــا سیاس ــت گذار ی ــه سیاس ک ــی  ــان هنگام ــن مدافع ــد. ای ــط می کنن را خل
کــه بــه اصطــالح مبتنــی بــر علــم اســت و نتیجــٔه اشــتباه  تصمیمــی می گیــرد 
می دهــد ایــن اشــتباه را از علــم می داننــد و نــه از روش سیاســت گذاری. نمونــٔه 
تصمیم گیری هــای سیاســت مدارهای تکنوکــرات بی توجــه بــه علــوم انســانی 
گاهــی منجــر بــه فاجعه هــای انســانی شــده اســت در 50 ســال اخیــر در دنیــا  کــه 
فــراوان اســت. امــا هیــچ گاه ایــن اشــتباه ها بــه پــای علــم ریختــه نمی شــود 
بلکــه بــه طــور واضــح اشــکال در فراینــد تصمیم گیــری تلقــی می شــود. چــرا مــا 

در ایــران بداهــت را نمی بینیــم؟  
دانشــجویی ادعــا می کنــد در بخش هــای زیــادی از فیزیــک از جملــه در زمینــٔه . 5

فیزیــک بــس-ذره ای »چیــزی فروکاســته نمی شــود«  و ســپس می پرســد »چــرا 
ایــن  همچنــان دیــدگاه فروکاســت گرایی وجــود دارد«. نظــر شــما چیســت؟ 

ادعــا را قبــول داریــد؟
ــدارد؟ . ۶ ــت ن ــا عینی ــرت ب ــت گرایی مغای ــا روش فروکاس ــراه ب ــازی هم ــا مدل س آی

بیــش از حــد پیش فــرض وارد علــم نویــن نمی کنــد؟
آیا می توان بدون فروکاست گرایی مدل ساخت؟. ۷
آیا در نظریٔه داروین فروکاست گرایی می بینید؟. ۸
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کنیــد بــه آن معنــی . ۹ کنیــد و ســعی  گــزارٔه یــک دانشــجو بحــث  در مــورد ایــن 
بدهیــد: »آیــا فیزیک دانــان معتقدنــد تمــام مفاهیــم موجــود را می تــوان بــه 

مفاهیــم مــادی فروکاســت؟«.
آیــا می تــوان یــا بایــد بتــوان هــر مــدل قدیــم را از مــدل جدیــد بــا فروکاســتن بــه . ۱0

دســت آورد؟
ــه . ۱۱ کــه فروکاســت گرایی مــا را در درک طبیعــت ب ــوان مطمئــن شــد  چطــور می ت

اشــتباه نمی انــدازد؟
آیــا فروکاســتن در درک یــک پدیــده همــواره بــه معنــی فروکاســتن مفهوم هــای . ۱۲

کــه بــه حرکــت فروکاســته  گرمــا  مرتبــط بــه مفهوم هایــی ســاده تر اســت؟ ماننــد 
می شــود؟ 

ح . ۱۳ کنــش در منطــق موقعیــت از رهبر محمــودزاده، انتشــارات طر کتــاب تحلیــل 
نقــد، در ص ۱0۸ در چارچــوب منطــق موقعیــت پوپــر صحبــت از سیســتم های 
کتــاب نشــان می دهــد منظــور  کمــی توجــه بــه مثال هــای  بــاز و بســته می کنــد. 
کــه در متــن توصیــح داده شــد و در فیزیــک بســیار  فروکاســتن روشــی اســت 
مرســوم و خــوب درک شــده اســت. چــرا فیلســوف علــم خیــال می کنــد بــا ایــن 
مفهوم ســازی چیــزی بــه علــم اضافــه می کنــد؟ آیــا شــما هــم فکــر می کنیــد ایــن 

مفهوم ســازی بــرای درک علــم مفیــد اســت؟
فــرض کنیــد مدافعــان علــم اســالمی نوعــی علــم جدیــد بیافریننــد. آیــا ایــن علــم . ۱4

مبتنــی بــر فروکاســت گرایی خواهــد بــود؟ آیــا فروکاســت روشــی بــا ایــن علــم در 
کــه هــر  ــا اصــول و فــروع دیــن هم چــون فرض هایــی اولیــه  تناقــض اســت؟ آی
ــا  ــد؟ آی ــه عهــده می گیرن ــه آن فرکاســته شــود نقــش ب ــد ب ــم دینــی بای ــزارٔه عل گ
ــن  ــوان ای ــا می ت ــت؟ آی ــه ای نیس ــت گرایی نظری ــی فروکاس ــی نوع ــه معن ــن ب ای
ــن  ــه همی ــبیه ب ــد؟ ش ــی« نامی ــت گرایی دین ــی را »فروکاس گرای ــت  ع فروکاس ــو ن
در  کــه  دارد،  وجــود  ایدئولــوژی  بــر  مبتنــی  علــِم  در  فروکاســت گرایی  ع  نــو
کــه  کمونیســتی می شــد نامیــد، همان طــور  شــوروی وجــود داشــت و آن را علــم 
کــه مــا ا ز آن صحبــت می کنیــم علــم ســرمایه داری  در شــوروی علــم مدرنــی را 
می نامیدنــد. بــه همیــن ترتیــب در آلمــان نــازی بــه دنبــال علــم آریایــی بودنــد 

ــد. کلیمــی می نامیدن ــم  ــم مــدرن را عل و عل
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مرتضــی . ۱5 ترجمــه  عالــی،  آمــوزش  جامعه شناســی  کتــاب  از  گــزاره  ایــن  بــه 
آرامی هــای  نــا  بــا  مرتبــط  »نوشــته های  بکنیــد:  توجــه   ،۲۹ ص  مردیهــا، 
دانشــجویی ...  بــه صــورت موج هایــی از پــس درگیری هــای پــی در پــی در 
گروه هــا در قلــم آنــان بــروز  محیــط دانشــجویی بــه صحنــه آمــد و چــون جــدال 
کمتــر بــه تحقیــق و  می کــرد، آن را بیشــتر بــه ســوی ایدئولــوژی چرخانده انــد و 
کــه نوشــتن  گــزاره ایــن نکتــه را تداعــی می کنــد  پژوهــش روی آورده انــد.« ایــن 
و در نتیجــه اســتنتاج مبتنــی بــر ایدئولــوژی علــم و پژوهــش نیســت. بــا توجــه 

کنیــد. گــزاره را بحــث  بــه مســئله قبلــی ایــن 
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یازده    تفکر ابزاری

11-1 درآمد

کــه هــزاران ســال بــا آن آشــنا بوده ایــم؛  بــرای مــا ایرانیــان تفکــر امــری بدیهــی می نمایــد 
ــان  ــد ابوریح ــمندانی مانن ــینا و دانش ــن س ــی و اب ــد فاراب ــی مانن ــه متفکران ــه اینک ــر ن مگ
کمتــر شــده؛ یعنــی  کمــی »دانــش« مــا  کــه  و رازی داشــته ایم؟ تصــور مــا ایــن اســت 
کــم آورده ایــم و تــازه خیــال  کــم شــده، نــه اینکــه در روش یــا منــش تفکــر  دانســته هامان 
کتــاب حکمــت ناصــری  گــزاره از  می کنیــم در آن روش و منــش هنــوز بی نظیریــم! ایــن 
کــه خیــال  را بــه یادآوریــد: »گرچــه ُســها در برابــر آفتــاب ظهــوری نــدارد....«! و البتــه 
کنیــم. آنچــه در ایــن  کوشــش می توانیــم جبــران  کمــی  کمبــود را هــم بــا  می کنیــم  ایــن 
تصــور از »امــر بدیهــی« مغفــول مانــده، ایــن اســت که بشــر جدید در ســیصد ســال گذشــته 
کــه مــا از ماهیــت و اهمیــت آن و از جزئیــات  کــرده اســت،  روشــی جدیــد بــرای تفکــر ابــداع 
گــر هــم از ظواهــر فرهنگــی غــرب بیزاریــم آن را  آن و از نــوآوری و بدعــت در آن غافلیــم؛ ا
اشــتباهًا بــه حســاب روش تفکــر نویــن می گذاریــم؛ متأســفانه بــر اثــر همیــن ســوء تفاهم 
کوششــی بــرای درک ایــن روش تفکــر از خــود نشــان نمی دهیــم؛ و بــاز هــم  تمایــل و 
ع دانســته های جدیــد را عیــن علــم نویــن تلقــی می کنیــم و  بــه همیــن دلیــل، مجمــو
ــا  کــه ایــن دانســته ها ی از روش بــه دســت آمــدن دانســته ها غافلیــم؛ متوجــه نشــده ایم 
کــه صرفــُا در واژگان کالمــی فیلســوفان طبیعی  دانــش بــر نوعــی تفکــر دیگــر مبتنــی اســت 
ع جدیــد تفکــر را، تفکــر ابــزاری می نامــم و در ایــن درس بــه  خالصــه نمی شــود. ایــن نــو

آن می پردازیــم.

11-2 تفکر و فلسفه

کار می بریــم فلســفه برایمــان تداعــی  کــه واژٔه تفکــر را بــه   مــا بــه طــور طبیعــی هنگامــی 
کــه از فلســفه صحبــت می کنــم منظــورم درِک  می شــود. در ایــن درس معمــواًل هنگامــی 
کــه از درک فلســفی  منســوخ مــا  ایرانــی آن اســت نــه درک فلســفی در جهــان صنعتــی 
کــرده اســت. بــه طــور مثــال، مــا در ایــران هنــوز بــه دنبــال ماهیــت مفاهیمــی چــون  عبــور 

ع فلســفٔه مــدرن نیســت.  کــه دیگــر موضــو زمــان و مــکان هســتیم 
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کالم هــم در میــان مــا رایــج اســت. مــن ایــن ســه مفهــوم را بــه ایــن  دو مفهــوِم حکمــت و 
روش از هــم متمایــز می کنــم:

کلمــه( اســت، یعنی روشــی برای 	  فلســفه: منظــور تفکــر کالمــی )تفکــر مبتنــی بــر 
کلمــه اســتفاده می کند.  کــه صرفــًا از زبــان متعــارف انســان مبتنــی بــر  تفکــر 

کــه بر خــالف زبــان شناســان »واژه« را از »کلمــه« متمایــز  همیــن جــا مایلــم تصریــح بکنــم 
کــه بــر  کلمــٔه »تفکــر«  کلمــه واحــد زبــان متعــارف انســان اســت؛ مثــل خــود  می کنــم. 
کــه بــه روشــی دیگــر ابــداع  آن واژه هــم اطــالق می شــود. امــا واژه هایــی هــم هســتند 
کــه  شــده اند، ماننــد نماد هــای ریاضــی و شــیمی و اخیــرًا علــم و فنــاوری اطالعــات، 
کالمــی نا ممکــن بــوده اســت و بیــان آنهــا هــم بــا ابــزار  ابــداع آنهــا صرفــًا بــر مبنــای تفکــر 
کار می بــرد.  گاهــی اصواتــی بــرای آنهــا بــه  گرچــه انســان  کالمــی بســیار نا معمــول اســت، 
کالمــی و زبــان ریاضــی  کلمــه اســت و بــه همــٔه عناصــر زبــان  بــه ایــن ترتیــب، واژه عــام بــر 
گفتــم، بــه ایــن زبــان ریاضــی بایــد  کــه قبــاًل  و نمادهــای آن اطــالق می شــود. همــان طــور 
کــرد. ایــن مجموعــٔه واژگانــِی مبتنــی بــر ســه زبــان کالمی،  زبــان تجهیزاتــی را هــم اضافــه 
کــه مدل هــای مــا را در علــوم فیزیکــی از هــر علــم دیگــر  ریاضــی، و تجهیزاتــی اســت 

ع ویــژه ای از تفکــر بــه وجــود مــی آورد. متمایــز می کنــد؛ و بــه تبــع آن نــو

کــه فلســفه منفــور تلقــی شــد 	  حکمــت: واژه ای اســت ابــداع ایرانیــان در زمانــی 
ابــن  غزالــی  محمــد  همچنان کــه  کردنــد؛  تکفیــر  را  فیلســوفان  متشــرعان  و 
ــه  ک ــان  ــد. ایرانی ــح« نامی ــر الصری ــته های او را »الکف ــرد و نوش ک ــر  ــینا را تکفی س
کالم خــدا نمی دانســتند واژٔه  کنــار بگذارنــد و آن را نافــی  نمی توانســتند تفکــر را 

ــد. ــرای آن برگزیدن قرآنــی حکمــت را ب

کــه در چارچــوب اعتقــادات مذهبــی و الهیــات 	  کالم: منظــور تفکــری اســت 
بمانــد.

کــه  آنچــه در عصــر مــدرن تفکــر را شــکل داده اســت، بر خــالف ادعــای پیشــینیان مــا 
کردنــد، توّســع زبانــی اســت  گیــر  بــه درک عمیــق مدرنیــت نرســیدند و در جــذب ظواهــر 
کــه فکــر انســان را رشــد و عمــق بی بدیلــی بخشــید؛ ایــن زبــان دیگــر محــدود بــه زبــان 

ــر می گیــرد.  ــان تجهیزاتــی را هــم در ب ــان ریاضــی و زب کالمــی نیســت، بلکــه زب
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11-3 علم مدرن مبتنی است بر تفکر ابزاری 

کــه در غــرب پــس از رنســانس بــه وجــود آمــد. اســاس  منظــور از علــم مــدرن علمــی اســت 
ع  ایــن علــم اســتفاده از ریاضــی بــرای مــدل ســازی و تجربــه اســت. ریشــه های ایــن نــو
ــدرت  ــا ق ــفانه ب ــه متأس ک ــم،  ــم می بینی ــن هیث ــی و اب ــان و خوارزم ــا در ابوریح ــر را م تفک
کــم  کشــورهای اســالمی، و نیــز ســاختار و تفکــر حا گرفتــن ســلجوقیان در ایــران و دیگــر 
ــر نظامیه هــا، ایــن حرکــت نابــود شــد. ایــن روش تفکــر اختصــاص بــه علــوم فیزیکــی  ب
نــدارد، بلکــه تــا حــد زیــادی بــه علــوم دیگــر از جملــه علــوم انســانی و اقتصــاد و جامعــه 

شناســی نیــز وارد شــده اســت. 

کــه در درس هــای پیشــین هــم بــه آنهــا  در ایــن بخــش بــه مصداق هایــی می پــردازم 
کــه در مــورد روش  گزاره هایــی  کمــک می کنــد تــا  اشــاره شــده اســت. ایــن مصداق هــا 

ــر درک بشــود. ــزاری، بهت ــوان تفکــر اب ــز همیــن عن ــان می کنــم، و نی ــزاری بی تفکــر اب

11-3-1 چگونه »مفهوم اینشتین« را بسازیم؟  

کنیـم؛ نـام، نـام  کـه بـرای شناسـایی اینشـتین بـه زندگینامـه او اشـاره  معمـول ایـن اسـت 
خانوادگـی، نـام پـدر، محـل تولـد، سـال تولـد، تحصیـالت، اختراعـات و در صـورت نیـاز به 
کارنامـٔه علمـی او! بـا ابـداع عکاسـی، عکـس هم روشـی شـده برای شناسـایی او یـا »بیان« 
کیسـت یـا چیسـت. اثـر انگشـت و امـروزه دی ان ای او هـم حـاال معـرف  اینکـه اینشـتین 
گـر بخواهیـم مدلـی از او بسـازیم چـه می کنیـم؟ نقاشـی را در نظـر بگیرید که  او اسـت. امـا ا
که در این درس  بخواهد عکس او را بکشـد و بگوید مدلی از اینشـتین اسـت. نمونٔه زیر، 
ح  زیـاد بـه آن اشـاره شـده، از راسـت بـه چـپ، شـاید مراحلی باشـد که او طی می کنـد؛ از طر
که مدل اینشـتین  سـاده تا شـکلی واقعی تر. این مراحل را حاال می توان به رایانه هم داد 
را بسـازد؛ بلـه بسـازد یعنـی چـاپ سـه بعـدی بکنـد! ایـن مرحله هـا را امروزه می تـوان حتی 
تـا حـد شـبیه سـازی موجـود زنـده پیـش بـرد. تفکـر کالمـی در ایـن تمثیـل معـادل اسـت بـا 



۱۶۸ | درسنامٔه مبانی تفکر در علوم فیزیکی

که از مدل نقاشـی اینشـتین نام  شناسـایی اینشـتین با نام و نام خانوادگی. هنگامی هم 
که ما در تفکر ابزاری می کنیم. انسـان های اولیه نام و  کاری اسـت  بردم منظورم تداعی 
که در اطرافشـان می دیدند و همین خلق  کردند برای اشـیا یا پدیده هایی  مفهوم را ابداع 
کرد و تفکر موجود زنده را به سطح عالی  که انسان را از حیوان متمایز  نام و مفهوم است 
فلسـفٔه کالمـی رسـاند. تـا دوران مـدرن بشـر هنـوز بـه همیـن منـوال تفکـر می کـرد؛ تفکـری 
که این  که هم یوغ بود با زبان کالمی و پا به پای آن رشـد می کرد. تجربٔه بشـر نشـان داد 
که  کالمی ابتر است و نمی تواند و نمی توانست به ابداع مفاهیمی منجر شود  روش تفکر 
کنـون بشـر بـه آن مجهـز اسـت. بـه نمونـٔه سـادٔه مفهـوم شـتاب در تاریـخ خودمـان توجـه  ا
کلمٔه شـتاب در زبان فارسـی، یا مشـابه با آن در زبان های  کنید. دیدیم که چگونه وجود 
دیگر دنیا، منجر به ابداع مفهوم نوین شـتاب به عنوان مشـتق سـرعت نسـبت به زمان 
نشـد. الزم بـود مفهـوم مشـتق در زبـان ریاضـی ابـداع بشـود تـا انسـان بـه درک جدیـدی از 
کـردم بـه ایـن خاطـر  گـر در تصویـر اینشـتین از مـدل صحبـت  حرکـت و طبیعـت برسـد. ا
کـه ذهـن را متوجـه نـوع تفکـر جدیـد بکنـم. در مـورد درک طبیعـت امـا مفهوم هـا مـا  بـود 
بـه ازایـی ماننـد شـخص اینشـتین ندارنـد کـه تنهـا به دنبـال نام بـرای آن باشـیم. چیزی 
کـه بـه ذهـن بشـر اجـازه می دهـد  موجـود نیسـت! ایـن روش نویـن مـدل سـازی اسـت 
مفهوم هـای بسـیار پیچیـده ای از هیـچ ابـداع بکند. مدل سـازی خودش بخشـی از فرایند 
کـه در ذهـن مـا بی واسـطه تأثیـر  تولیـد مفهـوم اسـت، شـخص یـا شـیئی موجـود نیسـت 
بگـذارد. زبـان ریاضـی، در چارچـوب مـدل همـراه با زبـان تجهیزات و روش فروکاسـت، در 
ذهـن مـا مفهومـی می آفرینـد بی تکیـه بـر شـئیی موجـود بـا عینیتـی بدیهـی؛ سـپس بـر آن 
نـام می گـذارد. یعنـی ایـن زبـان بـا روش علـوم فیزیکـی مفهـوم را خلـق می کنـد، نـه اینکـه 
کاشـف  بـر اشـیا و پدیده هـای موجـود نـام بگـذارد. انسـان جدیـد خالـق مفهـوم اسـت نـه 
آن! مفهوم هـا در طبیعـت موجـود نیسـتند کـه ما آنها را کشـف بکنیم؛ ما آنها را می سـازیم 
بسته به نیاز و سودمندی آنها. ما در ایران هنوز به این مرحلٔه تکاملی انسان نوین وارد 
نشـده ایم و درک بسـیار مبهمـی از ایـن مرحلـٔه رشـد بشـر داریـم. بسـیار رفتارهـای سیاسـی 
و فرهنگـی مـا در حکمرانـی ناشـی از مدیریـت جامعـه بـر مبنـای تصـور اشـتباه پیشـامدرن 
از ویژگی هـای انسـان و حکمرانـی اسـت. انسـان مـدرن بـر اثـر ایـن تکامـِل فکـری جهیـده 

اسـت و انتظـار دارد از اثر هـای ایـن جهیدگـی اسـتفاده کنـد. 
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کــه تصویرگــر  درک مــدرن مــا از طبیعــت فراینــدی را طــی می کنــد مشــابه فراینــدی 
کــه اینشــتینی وجــود نــدارد و هــدف نــه  بــا اینشــتین می کنــد بــا ایــن تفــاوت اساســی 
کــه درک طبیعــت اســت بــدون انتظــاری از نهایــی بــودن مفهــوم  تصویرگــری شــخص 
ــک  ــرای درک ی ــم ب ــی می کنی ــا طراح ــم ی ــداع می کنی ــه اب ک ــی  ــودن آن. مدل ــق ب ــا مطل ی
پدیــده یــا طبیعــت از ســاده ترین مــدل ممکــن شــروع می شــود و بســته بــه نیــاز و توانایــی 
گرانــش نســبیت عــام؛ دو نظریــه  گرانــش نیوتونــی و ســپس  پیچیده تــر می شــود. ماننــد 
کامــاًل متفــاوت. برخــالف  گرانشــی بــا مفاهیمــی  یــا مــدل بــرای درک پدیــدٔه جاذبــٔه 
کــه از اجــزای عکس خودش برداشــت  ح ســمت راســت تصویــر اینشــتین،  خطــوط در طــر
کــه از آن الگــو بگیریــم؛ عناصــر مــدل از جملــه  شــده، مــا در مدل ســازی نمونــه ای نداریــم 
ــوض  ــواه ع ــه دلخ ــد ب ــت و می توان ــا اس ــداع م ــی رود اب کار م ــه  ــدل ب ــه در م ک ــی  مفاهیم

ــدارد.  ــه مفهوم هــای نســبیتی ن کمــا اینکــه مفهوم هــای نیوتونــی ربطــی ب بشــود 

گرانش اینشتینی گرانش نیوتونی در مقابل   2-3-11

گرانــش نیوتونــی بــرای درک طبیعــت مفهــوم نیــرو را وارد می کنیــم. هــر جســمی بــه  در 
جــرم  M  بــر جســم دیگــر بــه جــرم m نیرویــی وارد می کنــد متناســب بــا شــتاب آن ذره. 
کــه همگــی تنهــا در چارچــوب مــدل معنــی خــود را  گــزاره مفهوم هایــی آمــده  در ایــن 

می یابنــد: 

گرانــش نســبیت عامــی از مفهــوم نیــرو خبــری نیســت و  کــه در  ایــن در حالــی اســت 
گرانــش در همــه جــای فضازمــان هســت و  مفهــوم میــدان اصــل اســت. ایــن میــدان 
هندســٔه فضــا را تعییــن می کنــد. دینامیــک، یعنــی حرکت-شــناخت، بــا معادلــٔه میــدان 
ــای  ــت و از مفهوم ه ــی اس ــادٔه نیوتون ــورد س ــر از م ــیار پیچیده ت ــه بس ک ــود  ــف می ش تعری

کــه در معادلــٔه نیوتونــی خبــری از آن نیســت:  ریاضــی در آن اســتفاده می شــود 

کار مــی رود  کــه دو نظــام مفهومــی متفــاوت بــرای درک یــک پدیــدٔه طبیعــی بــه  می بینیــد 
ــا میــدان در  کنیــم نیــرو ی ــد. نمی توانیــم ادعــا  ــار خــود را دارن گســترٔه اعتب کــدام  کــه هــر 
ــن  ــت ای گف ــود  ــه می ش ــه آنچ ــم. بلک کرده ای ــازی  ــدل س ــا آن را م ــه م ک ــت  ــت هس طبیع
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گســتره های  ــه مــا در درک طبیعــت در  کــه ب ــا مدل هایــی ســاخته ایم  کــه مــدل ی اســت 
کمــک می کنــد و مــا بســته بــه نیــاز از آنهــا اســتفاده می کنیــم. مختلــف 

گرانشــی را بســازیم و منتظــر  ــور می کنــد مفهــوم امــواج  ــا را مجب ــا م ــی ام توصیــف میدان
آن باشــیم. 

کالمی 11-3-3 زمان در تفکر 

مفهــوم زمــان شــاید برجســته ترین مثــال بــرای تــوان 
انســان  بــرای  همیشــه  زمــان  اســت.  ابــزاری  تفکــر 
کتــاب آقــای غالمحســین  متفکــر مســئله بــوده اســت. 
ابراهیمــی دینانــی بــا عنــوان معمــای زمــان و حــدوث 
دورٔه  در  مفهــوم  ایــن  تاریــخ  درک  بــرای  جهــان 
کتــاب  ایــن  حــال  عیــن  در  گویاســت؛  پیشــامدرن 
کشــور مــا تــا چــه انــدازه  کــه تفکــر در  بیانگــر ایــن اســت 

از جهــان صنعتــی بــه دور اســت. نویســنده در نقــد نظــر پیشــینیان تنهــا بــه روش هــای 
کــرده اســت و متوجــه تحــول ایــن مفهــوم در دنیــای جدیــد نیســت.  تفکــر کالمــی بســنده 
کنــد و بــه دنبــال »ماهیــت« مفهوم هــا  کالمــی بســنده  کــه انســان بــه تفکــر  هنگامــی 
کالمــی اجــازه نمی دهــد بــه چنــد زمانــی یــا بی زمانــی  باشــد در خــال بحــث می کنــد. تفکــر 
کالمــی مجبــور اســت بــه بعضــی  کالمــی در رد یــا اثبــات دیدگاه هــای  فکــر بکنیــم. تفکــر 
کــه می شــود بــه حــدوث یــا قدیــم بــودن زمــان  کنــد؛ از همیــن روســت  »اعتقادهــا« تکیــه 
ج از علــم و تفکر تلقی  کــه در تفکــر مــدرن خــار رأی داد بســته بــه اعتقــاد شــخص؛ بحثــی 
می شــود. تفکــر ابــزاری بــه مــا اجــازه می دهــد هــر ایــده ای در بــاب زمــان بــه یــک مــدل 
کــه بــه مــا اثبــات می کنــد زمــان و  آزمون پذیــر تبدیــل بشــود. همیــن تفکــر ابــزاری اســت 
کــه اثبــات می شــود نــه بــر مبنــای یــک اعتقــاد  همزمانــی بــه ناظــر بســتگی دارد؛ امــری 

بلکــه برمبنــای آزمایــش.                                            

امــری  زمــان  تعریــف  و  ســاعت ها  همزمانــی  کــه  می گیریــم  یــاد  خــاص  نســبیت  در 
کــه هیــچ  کــردن ســاعت ها وجــود دارد  بــرای همزمــان  نیســت؛ و دو روش  بدیهــی 
ارتباطــی بــا هــم نــدارد. یکــی بــا انتقــال آهســتٔه ســاعت ها و دیگــری بــا اســتفاده از 
ــان دو  ــور می ــرعت ن ــری س ــرای اندازه گی ــی ب ــچ روش ــه هی ک ــد  ــان باش ــور؛ یادم ــرعت ن س
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کنیــم بــه خــودی خــود  گــر ســاعت ها را همزمــان  نقطــه نداریــم! پــس بــا اســتفاده از نــور ا
ــک  ــرض ی ــن ف ــت. ای ــر اس ــم براب ــا ه ــت ب ــت و برگش ــور در رف ــرعت ن ــم س کرده ای ــرض  ف
کــه بــی آن قــادر بــه اندازه گیــری نیســتیم؛ شــبیه قــرارداد  ع قــرارداد اســت در مــدل مــا  نــو
کــه قرائــت آن را بــا دســت روی صفــر یــا ۱۲ می بریــم. امــا  در ســاعت معمولــی وقتــی 
ــی دارد ایــن دو  ــا انتقــال آهســته همزمــان بکنیــم چطــور؟ چــه دلیل ــر ســاعت هــا را ب گ ا
کنیــد!  روش یــا قــرارداد بــه یــک نتیجــه منجــر بشــود؟ خــوب بــه ایــن ســئوال توجــه 
کــه پاســخ بدهــد.  ح بکنــد چــه رســد  کالمــی نمی توانســته چنیــن ســئوالی مطــر تفکــر 
بعــد فضــا زمــان دیگــر الزم نیســت ۳+۱ باشــد، حتــی الزم نیســت عــدد صحیــح باشــد یــا 
گذشــته زمــان می توانســته موجــود زنــده باشــد و از  یــک تابــع متغیــر بــا زمــان باشــد، در 
ح  کالمــی امــکان مطــر کــدام در تفکــر  کــه هیــچ  تحولی»برآمــده« باشــد؛ ســئوال هایی 
کالمــی  کــه بشــود بــه آنهــا پاســخ داد. ابتــر بــودن و محــدود بــودن تفکــر  شدنشــان نبــوده 
گونــه ســئوال ها از زبــان ریاضــی و زبــان تجهیزاتــی  در ایــن مثال هــا روشــن اســت. ایــن 
کــه ایــن ابــزار در اختیارمــان قــرار  کــه در اختیــار تفکــر ابــزاری اســت بر می خیــزد. هنگامــی 

کالمــی می شــویم.  بگیــرد تــازه متوجــه محدودیت هــای تفکــر 

11-3-4 حرکت ذره )پرتابه(

ــه  ــه ب ک ــد  ــه باش گلول ــک  ــه ی ــد، چ ــر بگیری ــک ذره را در نظ ــت ی ــادٔه حرک ــیار س ــال بس مث
طرفــی پرتــاب می کنیــم، چــه حرکــت مــاه باشــد دور زمیــن، چــه زمیــن دور خورشــید 
کهکشــان. در همــٔه ایــن مورد هــا مــدل مــا از نماد هایــی ریاضــِی  و چــه ســتاره ها در 
ــوان تابعــی از  ــه عن ــردار( ب ــرای مــکان )ب ــرای زمــان، x ب ــد: t ب یکســانی اســتفاده می کن
زمــان، m  بــرای جــرم، v بــرای ســرعت )بــردار(، a بــرای شــتاب )بــردار(، و F بــرای نیــرو 
کمیت هــا را تعییــن می کنــد. در  )بــردار(. قانــون دوم نیوتــون هــم رابطــٔه میــان ایــن 
اینجــا زبــان ریاضــی رابطــٔه میــان مــکان و ســرعت و شــتاب را بــه عنــوان مشــتق تعریــف 
کننــده اســت و بــه مــا اجــازه  کــه تعییــن  می کنــد. ایــن قاعده هــای »زبــان ریاضــی« اســت 
می دهــد از رابطه هــای موجــود در مــدل بتوانیــم بــه پرســش هی مربــوط بــه حرکــت 
کمــک مــا  کــه در تفکــر ابــزاری بــه  پاســخ بدهیــم. حــاال یــک لحظــه ایــن زبــان ریاضــی را 
کــه ایــن مفاهیــم را تعریــف  کنیــد. آیــا هیــچ راهــی بــه نظرتــان می رســد  می آیــد فرامــوش 
ــه هــر پرسشــی بشــود  ــا ب ــد ت ــه ای انتگــرال بگیری ــرای هــر شــرایط اولی ــد و از آن هــا ب کنی

پاســخ داد؟ ناممکــن اســت. 
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11-3-5 قانون هوک

در ایــن مــورد از یــک قانــون صحبــت می شــود و نــه نظریــه امــا در اصــل تفاوتــی بــا 
ــود  ــاخته می ش ــی س ــم مدل ــا ه ــدارد. این ج ــش ن گران ــبیتی  ــا نس ــی ی ــای نیوتون نظریه ه
ــر!  ــدارد: حرکــت یــک فن ــه ظاهــر عمومیــت ن ــه ب ک ــده در طبیعــت  ــرای درک یــک پدی ب
ــه طــور عــام در شــرایطی خــاص از ایــن  ــه تنهــا طبیعــت ب ــه ن ک ــا در عمــل می بینیــم  ام
کــه  قانــون طبیعیــت می کنــد بلکــه همــٔه ســازه های ســاخت دســت انســان هــم. دیدیــم 
کــه ســازه ای بســیار پیچیــده اســت بــا تعــدادی بســیار فنــر مــدل  چگونــه یــک هواپیمــا 
کــه فانــون زیــر بنایــی آن همــان فانــون هــوک اســت. مــدل بــر مبنــای  ســازی می شــود 
کــه تنهــا لفــظ  کنیــم  ع تفکــر ابــزاری اجــازه می دهــد مفهومــی ماننــد فنــر تعریــف  ایــن نــو
ــر  کــم اســت مبتنــی ب ــر آن حا کــه ب کالمــی وام می گیــرد امــا معادله هایــی  فنــر را از زبــان 

ــوان درک آن را نداشــته اســت. کالمــی ت ــه تفکــر  ک ــری اســت  مفهــوم پیچیده ت
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نشــان  گــون  گونا مدل هــای  چارچــوب  در  ابــزاری  تفکــر  کارکــرد  از  بــاال  مثال هــای 
کالمــی و زبــان ریاضــی و زبــان تجهیــزات  کــه مبتنــی بــر زبــان  ع تفکــر،  می دهــد ایــن نــو
ــه هــر  ــز پاســخ ب ــداع مفهــوم، بیــان پرســش از طبیعــت، و نی ــدازه در اب ــا چــه ان اســت، ت
بــه بهتریــن وجــه اســتفاده  از اقتصــاد ذهــن  زبــان ریاضــی  پرســش توانمنــد اســت. 
می کنــد و بــه همیــن دلیــل تــوان مفهــوم ســازی بشــر را در حــدی بــاور نکردنــی افزایــش 
کافــی اســت بــه ابتدایی تریــن »واژه «هــای زبــان ریاضــی ماننــد تابــع و مشــتق  می دهــد. 
ــا  کــه در ریاضیــات ابــداع شــده ی فکــر بکنیــم چــه رســد بــه مفاهیــم بســیار پیچیــده ای 
کــه  کمــک زبــان ریاضــی در طبیعیــات ابــداع شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب، می بینیــم  بــه 
فراینــد مفهوم ســازی در علــوم طبیعــی بــا اســتقاده از زبــان ریاضــی و نیــز زبــان تجهیــزات 
کــدام  کــه ابــداع هیــچ  تفکــر مفهومــی مــا را، بــا ابــداع ده هــا میلیــون واژٔه تخصصــی علــوم 
ــا چــه انــدازه وســعت داده اســت.  کالمــی ممکــن نبــوده اســت، ت ــان  ــر مبنــای زب تنهــا ب
کــه  کنیــد  کالمــی یــا فلســفه نا ممکــن اســت. توجــه  ایــن عمــق تفکــر در محــدودٔه زبــان 
ــرای  کــه ب ــه ایــن معنــی  اقتصــاد ذهــن در ایــن معنــی نقــش بســیار پــر اهمیتــی دارد. ب
کتاب هــا بایــد نوشــت در حالــی  کالمــی شــاید  بیــان بعضــی مفاهیــم نویــن علــم بــه زبــان 
کــه در زبــان ابــزاری تفکــر علمــی نویــن بــا رابطه هــای ســادٔه ریاضــی بیــان می شــود. بــه 
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کنیــد؛ تنهــا  کــه در بخــش پیشــین اشــاره شــد نــگاه  گرانــش اینیشــتین  ــٔه  همیــن معادل
کلمه هــای  گــر هــم بشــود آن را در قالــب  کــه ا گرفتــه اســت، در حالــی  ۱/۳ ســطر جــا 
کــرد بــرای نوشــتنش صد هــا صفحــه الزم اســت. ایــن بیــان دیگــری  کالمــی بیــان  زبــان 
کــه چنــد صــد صفحــه بایــد  اســت از اقتصــاد ذهــن. ذهــن انســان تــوان درک مفهومــی 
کافــی اســت.  آن را نوشــت نــدارد امــا در زبــان ریاضــی در حــد ۱/۳ ســطر بــرای بیــان آن 
کــه ذهــن بشــر می توانــد بــه مفهوم هــای بســیار پیچیــده دســت یابــد.  گونــه اســت  ایــن 

بــه نظــر می رســد محاســبات رایانــه ای نویــن و شبیه ســازی ها در حــال ابــداع نوعــی 
می دهــد.  نشــان  مــا  ابــزاری  تفکــر  بــرای  جدیــدی  ابعــاد  کــه  هســتند  زبــان  دیگــر 
کردنــد  ابداع کننــدگان پــارک ژوراســیک دایناســورهایی روی پایانــٔه رایانــٔه خــود خلــق 
کــه دیرینه شناســان  کــه حرکــت زیــر پوســت آن هــا واقعیت هــای نــوی را نمایــش داد 
هیچــگاه تصــور نمی کردنــد. زیست شناســانی ماننــد تــوم ری۱ بــا آفریــدن موجــودات 
ــا  ــن، ب ــد ]۲[. همچنی ــی را آفریدن ــل واقع ــک تکام ــدی از ی ع جدی ــو ــه ای ن ــک رایان کوچ
کیهان شــناختی واقعیت هایــی را  ــازی های  ــا، شبیه س رشــد قــدرت محاســباتی رایانه ه
ــد منتظــر  ــود. بای ــا رصــد از آن قاصــر ب ــان متعــارف ریاضــی ی کــه زب ــد  ــه مــا نشــان دادن ب

آینــده و جهــش جدیــدی بــرای تفکــر ابــزاری بشــر مانــد. 
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11-6 پرسش ها

کلمه هــا بــدون تکیــه . ۱ کوشــیده بــا اســتفاده از  کتــاب منطــق خــودش  هــگل در 
کنــد. نظــر شــما چیســت؟ کپلــر را اثبــات  بــر زبــان ریاضــی قوانیــن 

کنیــد. آیــا . ۲ کالمــی تعریــف  کنیــد مفهــوم مشــتق را در ریاضــی بــا زبــان  ســعی 
کنیــد؟ ایــن  می توانیــد بــه همیــن روش مشــتق دوم و ســوم را هــم تعریــف 

ع اقتصــاد ذهــن ارتبــاط بدهیــد.  تمریــن را بــا موضــو

1 Tom Ray
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کتــاب خوارزمــی بــا عنــوان جبــر و مقابلــه پیــش درآمــد زبــان ریاضــی مــدرن . ۳
کنیــد.  کالمــی و زبــان ریاضــی را در ایــن بافتــار مقایســه  ع زبــان  اســت. موضــو

بــه نظــر شــما تفکــر ابــزاری تــا چــه حــد می توانــد در علــوم انســانی و مدیریــت و . 4
کل-گرایــی یــا بــه قــول مــن زیســتارگرایی را چایگزیــن  گــر  اقتصــاد وارد شــود؟ ا
مدل ســازی  عامل هــای  ی  بقیــه  تغییــر  بــدون  بکنیــم  فروکاســت-گرایی 
کمکــی در جهــت  گــر زیســتارگرایی بــه مــا نتوانســت  چــه اشــکالی دارد؟ یــا ا
گرایــی در تقریــب اول  مدل ســازی بکنــد بهتــر اســت بــه همــان فروکاســت 
بــه روش هــای توصیفــی پیشــا مــدرن در علــم؟  یــا برگردیــم  کنیــم  بســنده 

کننــد؟ مدافعــان علــم اســالمی در ایــن مــورد چــه مــی 
چرا فلسفٔه مدرن دیگر به دنبال ماهیت مفاهیم علوم طبیعی نیست؟. 5
ریاضــی . ۶ در  نقشــی  چــه  متافیزیــک  بــه  )منبــع(  برن اشــتاین  نــورا  مقالــٔه  در 

شــده؟ داده  فیزیکــی  پدیده هــای  بــا  مرتبــط 
کــه . ۷ در کتابــی پیرامــون علــم دینــی آمــده اســت: »علــم بــدون تزکیــه بیــش از آن 

کــه  در مســیر تعالــی و اصــالح امــور جامعــه باشــد عامــل مشــکل ســاز خواهــد بــود 
ســازمان و هویــت جامعــه را متاثــر و دگرگــون مــی ســازد«.  بــا توجــه بــه معنــی 
کنیــد. چــه تناقض هایــی  علــم نویــن و ابــزاری بــودن آن ایــن جملــه را بحــث 

در ایــن جملــه می بینیــد؟ آیــا واژه هــای آن خــوش تعریــف هســتند؟
اســت. . ۸ علمــی«  مرجعیــت  بــه  دســتیابی  »راه کارهــای  همایشــی  عنــوان 

می توانیــد بــا توجــه بــه تعریــف علــم نویــن بــه ایــن عنــوان معنــی بدهیــد؟ 
کــه بایــد بــه آن برســیم؟  کنیــد. چــرا خیــال می کنیــم علــم قلــه ای دارد  بحــث 

کجــا ناشــی می شــود؟ ایــن ســوء تفاهــم از 
کتابــی پیرامــون علــم اســالمی برگرفتــه شــده . ۹ کــه از  بــه ایــن جملــه اعتقــادی 

کــه  کنیــد: »در تعالیــم اســالم و مکتــب امــام جعفــر صــادق علیــه الســالم  توجــه 
کشــف، تبییــن  کــه بــا  تبلــور نــاب آن اســت ظرفیــت و جامعیتــی نهفتــه اســت 
بــه ویــژه علــوم  تــوان در علــوم و فنــون بشــری  کــردن آن مــی  کاربــردی  و 
گــزاره را بحــث بکنیــد. جایــگاه آن در  انســانی تحولــی عظیــم پدیــد آورد«. ایــن 

کجــا اســت؟ علم ابــزاری 
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ــم دینــی می گفــت »جامعه شناســی مــدرن فقــط در . ۱0 ــرد مدافــع عل در یــک میزگ
کــرده اســت و در ژرفــا و معنــی و چیســتی جامعــه  کاری  کــف جامعــه  ســطح و 
کار را  کــه جامعه شناســی دینــی ایــن  کاری نکــرده اســت«. منظــور ایــن بــود 
کــه  گــزاره ایــن اســت  می کنــد. بــه نظــر مــن در واژگان مــدرن منظــور از ایــن 
گرایــی بــوده اســت و بایــد بــه ســمت  گرفتــار فروکاســت  کنــون  جامعــه شناســی تا
کل-گرایــی یــا بــه تعبیــر مــن زیســتار-گرایی بــرود. نظــر شــما چیســت؟   نوعــی 

کــردم. شــعر در زبــان . ۱۱ در بیــان تفکــر ابــزاری، ریاضــی را نوعــی زبــان عنــوان 
ــت از  ــادی اس ــت و نم ــرده اس ک ــازی  ــر ب ــی بش ــده ای در زندگ ــش عم ــی نق کالم

کالمــی در زبــان ریاضیــات چــه داریــم؟  خالقیــت انســان. متناظــر بــا شــعر 
گفتــه  مصاحبــه ای  در  برنامه نویســی  در  اعجوبــه ای  گونزالــس،  گو  ســانتیا
یــک  بــه  را  آن  گــر  ا کــه  اســت  فشــرده ای  و  کوتــاه  کــد  زیبــا،  »کــد  اســت۲: 
کــد خوش نوشــتی. خیلــی شــبیه  برنامه نویــس دیگــر بدهیــد بگویــد: اوه، چــه 
کــه یــک قطعــه شــعر ســروده باشــید.« گرچــه کدنویســی بــه حیطــٔه خاصــی  ایــن 
کــه مایلــم آن را از ریاضیــات جــدا  از فعالیــت ذهنــی بشــر مــدرن بــر می گــردد 
ببینــم و آن را بخشــی از زبــان جدیــد بــه نــام زبــان رایانــه تلقــی بکنــم، امــا 
کدنویســی  کــه آیــا بــا ایــن تعبیــر شــعر در  در ایــن مرحلــه ســوالم ایــن اســت 

موافقیــد؟

کــه مبتنــی . ۱۲ کــه در علــم مــدرن مــا تقــدس نداریــم، برخــالف علــم دینــی  گفتــم 
کتــاب  کلــی و هوبــرت درایفــوس در  بــر تقــدس مذهبــی اســت. شــان دورانــس 
All things Shining۳ )همــه چیزهــای درخشــان( معنــای زندگــی و تقــدس را 

کمــا بیــش متــرادف هــم می بیننــد. از یــک ســو معنــا را در معنــی هنــر یونانــی 
و تعــدد خدایــان تعبیــر می کننــد و از ســوی دیگــر بــه دنبــال تقــدس هســتند 
مــدرن  فناوری هــای  نتیجــٔه  در  کنونــی  ناســوتی  دنیــای  در  را  آن  نبــود  و 
کــه از فــن یــا صنعــت )هنــر( یونانــی دور شــده اســت. آیــا ایــن تعبیــر را  می بیننــد 

ــر  ــایخ، نش ــب زاده مش ــم نقی ــه ابراهی ــورت، ترجم کل نیوپ ــق،  کار عمی ۲  ر.ک. 
.۷۷ ص   ،۱۳۹۶ بهمــن  تهــران،  فــردا،  اقتصــاد 

3  Sean Dorrance Kelly and Hubert Dreyfuss, All things Shining, 
2011.
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ع تفکــر  کــه ایــن نــو نمی شــود ســٔوتفاهمی در مــرد تفکــر ابــزاری دانســت و ایــن 
کالمــی محصــور اســت؟  کــه در زبــان  بســیار پیچیده تــر از تفکــر یونانیــان اســت 
ــا  ــزاری و فناوری هــای نویــن مرتبــط ب ــم و تفکــر اب ــه عمــق عل ــه ب ک هنگامــی 
کــه درک آن بــرای  آن وارد بشــویم هنرنمایی هــا در ســطحی بســیار عمیــق 
کــه در پرســش قبلــی از  همــگان روشــن نیســت نمایــان می شــود. همان گونــه 
گفتــم بعضــی  کــه  کــردم یــا هنگامــی  زبــان ریاضــی بــه عنــوان شــعر نویــن تعبیــر 
کــه بایــد آنهــا را شــعرهای  کدهــای نرم افــزاری جدیــد را بــه قــدری زیبــا هســتند 
کــرد؟ در ایــن صــورت البــد نبایــد نگــران فنــاوری  نویــن و هنــر نویــن تعبیــر 
کتــاب  کــه هایدگــر نگــران بــود؟ بــه صفحــات ۷4 تــا ۷۷  نویــن بــود همان گونــه 

کار عمیــق هــم مراجعــه بکنیــد.
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دوازده    قراردادگرایی

12-1 درآمد

کشــف قانون هــای طبیعــت می پــردازد! در  ــه  ــم ب کنیــد: عل ــزارٔه رایــج توجــه  گ ــه ایــن  ب
گــزاره در  کــردم نشــان بدهــم بــه ســختی بتــوان بــه ایــن  بخش هــای پیشــین ســعی 
کــه مــا بــا مدل ســازی  علــم مــدرن معنــی داد. آنچــه در علــم اتفــاق می افتــد، ایــن اســت 
کــه مــا مدل هــا را  ــه ایــن معناســت  ــه ب کنیــم؛ و ایــن ن ســعی می کنیــم طبیعــت را درک 
گفــت مــا بــا مدل ســازی بــرای  کشــف می کنیــم بلکــه می ســازیم. البتــه، شــاید نتــوان 
طبیعــت قانــون »وضــع« می کنیــم، بلکــه می کوشــیم مدل هایمــان را طــوری بســازیم 
کمتــر توجــه شــده اســت  کــه بــا طبیعــت ســازگاری بهینــه داشــته باشــند. در ایــن میــان 
کــه تــا چــه انــدازه اختیــار یــا توافــق و قــرارداد در ایــن مدل هــای مــا وارد می شــود. ایــن 
گــون »وضــع« می کنیــم. ایــن درس بــه ایــن مفهــوم  گونا قرارداد هــا را مــا بــه دلیل هــای 

ع قراردادگرایــی می پــردازد. قــرارداد در علــم و موضــو

12-2 قرارداد چیست؟

مراجعه می کنیم به چند فرهنگ لغت برای واژٔه قرارداد.

ــده،  ــن ش ــرار، تعیی ــرر و برق ــوب و مق ــداری، منص ــدا: دارای پای ــگ دهخ فرهن
قــول، شــرط، پیمــان، اقــرار. 

فرهنگ معین: پیمان و عهد. 

کــه بر اســاس آن دو یــا چنــد شــخص  کتبــی  فرهنــگ عمیــد: تعهــدی معمــواًل 
حقیقــی یــا حقوقــی وظایــف و حقوقــی نســبت بــه هــم در نظــر می گیرنــد.

ماننــد  مدل ســازی،  و  علــم  در  امــا  می شــوند.  درک  متــرادف  عقــد  و  قــرارداد  گاهــی 
علــم حقــوق، قــرارداد را بــه معنــی عقــد نامعیــن می گیریــم، یعنــی تفاهمــی در اجتمــاع 
ع و مصــداق  علمــی بــر یــک مفهــوم یــا روش یــا انتخــاب، بســته بــه نیــاز مــدل. البتــه نــو
کامــاًل متفــاوت اســت. در ایــن  کار می بریــم  کــه مــا در مدل هــای علمــی بــه  قراردادهایــی 

ع خواهیــم پرداخــت. ــه ایــن موضــو درس بــه تفصیــل ب
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12-3 مدل و قرارداد

کــه چگونــه تفکــر ابــزاری از طریــق مدل ســازی بــه درک  در بخش هــای قبــل دیدیــم 
مــا از طبیعــت عمــق می بخشــد. از ایــن طریــق بــه تعریــف عملیاتــی در ســاخت مفاهیــم 
مــدل و اهمیــت آن رســیدیم. از ایــن روش مدل ســازی انتظــار داریــم قابلیــت پاســخ 
ــه  ــا چ ــازی ت ع مدل س ــو ــن ن ــه ای ــه اینک ــم ب ــون بپردازی کن ــد! ا ــته باش ــئوال را داش ــه س ب
انــدازه مبتنــی اســت بــر قــرارداد و تــا چــه انــدازه در بیــان طبیعــت یکتاســت؟ می خواهیــم 
ــه در تعریــف مفاهیــم، در تعریــف  ــرارداد در تعییــن عنصر هــای مــدل، از جمل بدانیــم ق
کــه مــدل بــرای پاســخ گویی بــه آن ســاخته می شــود، در تعریــف ابــزار ریاضــی  مســئله ای 

و غیــره چــه نقشــی دارد. بــه عنــوان نمونــه دو مثــال مــی آورم.

مثال 1: مدل مسئلٔه پرتابه

کــه در آن فقــط  بــرای بررســی رفتــار یــک پرتابــه در فیزیــک از مدلــی اســتفاده می کنیــم 
گرانــش زمیــن و جــرم پرتابــه وارد می شــود. پــس از پارامتر هــای دیگــر دخیــل در حرکــت 
ک، و شــکل و انــدازٔه پرتابــه در  ماننــد چرخــش زمیــن، فشــار هــوا، ســرعت بــاد، اصطــکا
ح ســادٔه اینشــتین در مقایســه بــا تصویــر او.  ایــن مرحلــه چشــم می پوشــیم؛ شــبیه بــه طــر
در تکمیــل همیــن مــدل ســاده بــه مختصــات دو یــا ســه بعــدی، مفهوم هــای ســرعت، 
گرانــش نیوتونــی یــا اینشــتینی، جــرم پرتابــه، و نیــز ذره و نمادهــای  شــتاب، نیــروی 
کــدام از ایــن مفروضــات تاریخچــٔه پیچیــده ای دارنــد  ریاضــی مرتبــط نیــاز داریــم. هــر 
گرانــش  بــا فــرض اینکــه  بــا آنهــا آشــنا اســت.  کــه معمــواًل فــرض می شــود دانشــجو 
کافــی  کــه دو بعــد  کافــی اســت، ابتــدا نشــان داده می شــود  نیوتونــی بــرای مــدل مــا 
اســت. بــه ایــن ترتیــب نماد هــای الزم  تعییــن می شــود و زبــان ریاضــی وارد عرصــٔه 
گویــی فیزیکــدان بــه زبــان ریاضــی بــرای طبیعــت شــعر می گویــد  ل می شــود؛ و  اســتدال

ــا تفســیرهای مختلــف! ب

گاهــی فالســفه  در چنیــن مــوردی زبــان کالمــی یــا واژگانــی از تحلیــل مســئله قاصــر اســت. 
کالمــی بــرای  در ابتــدای دوران مدرنیــت بــه اشــتباه تصــور می کردنــد می تواننــد از زبــان 
کتابــش  ل هــگل در  کننــد. مثــال روشــن اســتدال تحلیــل پدیده هــای طبیعــی اســتفاده 
ــا زبــان متعــارف فلســفه  کتــاب می کوشــد ب »دیالکتیــک« اســت. او در بخــش آخــر ایــن 
کولــن را!  بی معنــی  کنــد؛ و نیــز قانــون  کپلــر را بــرای حرکــت ســیارات اثبــات  قانون هــای 
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و اشــتباه بــودن ایــن اثبــات پســینی بــر شــما واضــح اســت. نمونــٔه دیگــر داســتان شــیخ 
ع ســئوال مریــدان از او را قبــاًل در درس ســوم  کــه موضــو شــهاب الدین ســهروردی اســت 

کــردم. بیــان 

کنون نمادهای مرتبط با مدل پرتابه را یادآوری می کنم.  ا

نماد ریاضی مفهوم

x مکان

t زمان

m جرم

v سرعت

a شتاب

G گرانش شتاب 

پــس از ایــن، دســتور زبــان ریاضــی بــه مــا می گویــد چــه رابطــه ای میــان مــکان، ســرعت، 
گرانــش وجــود دارد. ایــن رابطــه بــه عنــوان یــک معادلــٔه دیفرانســیل  شــتاب، و نیــروی 
ــه جــواب می دهــد.  ــه هــر ســئوال در مــورد حرکــت پرتاب کــه ب درجــٔه ۲ نوشــته می شــود 
کرده ایــد ماننــد هــگل یــا شــیخ شــهاب الدین ســهروردی بــا اســتفاده  هیــچ وقــت ســعی 
گــر نــه، حــاال  از زبــان متعــارف فلســفه یــا عرفــان بــه چنیــن ســئوال هایی پاســخ دهیــد؟ ا

کوشــش مــی ارزد! بــه یــک 

کار اســت؟ آیــا مجموعــه مفهوم هــا  کار بردیــم، قــراردادی در  کــه بــه  آیــا در مفاهیمــی 
و نمادهــای بــاال یگانــه مجموعــه بــرای توصیــف حرکــت پرتابــه اســت؟ پاســخ بــه ایــن 
کــه ایــن مفاهیــم و نمادهــا تنهــا یــک مجموعــه از قراردادهــای  ســئوال منفــی اســت چــرا 
گرانــژی  ممکــن اســت و می تــوان از مجموعــٔه دیگــری، بــه عنــوان مثــال از مــدل ال
ــر  ــه، مبتنــی ب ــرای تحلیــل حرکــت پرتاب ــی ب کــرد. پــس مدل هــای متفاوت ــز اســتفاده  نی
قراردادهــای متفــاوت ممکــن اســت. جــدا از قــرارداد انتخــاب مفهوم هــا، و انتخــاب 
ع مختصــات، انتخــاب مبــدأ  کار رفتــه بــرای هــر مفهــوم، انتخــاب نــو نمادهــای بــه 
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مختصــات و تعریــف طــول؛ انتخــاب تعریــف مبــدأ و آهنــگ زمــان و ســاعت و همزمــان 
ــرارداد اســت! ــر ق ــز مبتنــی ب ــردن ســاعت ها نی ک

گرانش و نسبیت عام مثال 2: 

گرانــش  کاربــرد فیزیــک روی زمیــن عــادت داریــم از قانون هــای نیوتــون و نیــز  هنــگام 
ــای  M و  ــه جرم ه ــان دو ذره ب ــش می گران ــون،  ــن قان ــم. بنابرای کنی ــتفاده  ــی اس نیوتون
کیهانــی، و حتــی در ناوبــری منظومــٔه  m برابــر اســت بــا f = GMm/r2 . امــا در ابعــاد 
قــرارداد  از  یعنــی  نســبیت عامــی هســتیم؛  گرانــش  از  اســتفاده  بــه  شمســی، مجبــور 
نــدارد و  نیــرو نقشــی  کــه در آن دیگــر  دیگــری در مفهــوم ســازی اســتفاده می کنیــم 
گرانــش  کمیتــی بــرداری اســت امــا میــدان  کنیــد نیــرو  میــدان جــای آن را می گیــرد، دقــت 
کــه دنیــای جدیــد را بــه  نســبیت عــام یــک تانســور اســت. همیــن تغییــر مفهــوم اســت 
گرانشــی هــم صحبــت بکنیــم،  کــه می توانیــم از دافعــٔه  ــا آنجــا  ــاز می کنــد ت ســوی مــا ب
گرانــش دیگــر جــاذب نیســت بلکــه ویژگــی دافعــه  کــه  یعنــی مورد هایــی را تصــور بکنیــم 
کامــاًل متفاوتــی بــه خــود می گیــرد و  دارد. در ایــن مــورد نمادهــای ریاضــی هــم شــکل 

ــود:  ــته می ش ــه نوش گون ــن  ــتین ای ــش اینش گران ــٔه  نظری

فیزیکدانــان  اجتمــاع  و  می کنــد  ســرایت  مــدل  و  نظریــه  بــه  قــرارداد  حــاال  می بینیــد 
کــه دو یــا چنــد قــرارداد  کــدام را بپذیــرد. البتــه تا کنــون دیده ایــم هنگامــی  مختــار اســت 
کار  بــه  یکســانی  پدیده هــای  بیــان  بــرای  دو  هــر  و  شــده اند  ح  مطــر مفهوم ســازی 
ــواًل  ــا معم ــد. مفهوم ه ــاد می کن ــز ایج ــا تمای ــان آنه ــا می ــار آنه ــترٔه اعتب گس ــدًا  ــد بع رفته ان

کجــا معتبــر اســت.   کــه نشــان می دهــد  گســترٔه اعتبــار خاصــی دارنــد 

کارگیــری مدل هــا در علــوم فیزیکــی توجــه  خــوب اســت بــه یــک نکتــٔه مهــم در بــه 
گســترٔه اعتبــار هــر مفهــوم معمــواًل محــدود اســت. ایــن را بــه تجربــه می دانیــم.  کنیــم. 
گســترٔه اعتبــار نامحــدود اســت تــا بــه یــک تناقــض برســیم.  امــا عمومــًا  فــرض می کنیــم 
کــه راهــی جــز ایــن بــرای درک صحــت فــرض مــا نیســت. آموزنــده ایــن  علــت ایــن اســت 
کــه فــرض غلــط تنهــا راه دریافــت حــدود اشــتباه اســت؛ چــون اشــتباه  تجربــه اســت 
ــال،  ــه عنــوان مث ــق نیســت. ب ــه درســتی یــک مــدل مطل ک ــق نیســت همــان طــور  مطل
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گســترٔه اعتبــار اســت  کیهــان شناســی نمونــه ای از همیــن تعمیــم  َتکینگــی مهبانــگ در 
کیهــان شناســی تــا  کــه در  کــه می دانیــم خطــا اســت. مفهوم هــای زمــان و فضــا را، 
کــه  کرده ایــم و می دانیــم  کار می بریــم، تنهــا بــه صــورت عملیاتــی تعریــف  مهبانــگ بــه 
کــه ابعــاد صفــر می شــود و چگالــی بی نهایــت دیگــر نمی تــوان  کیهانــی  در ایــن تکینگــی 
کــرد وجــود ندارند.  کــرد، پــس بایــد فــرص  ایــن دو مفهــوم را بــه صــورت عملیاتــی تعریــف 
کــه معنــی آن ایــن  بــه همیــن دلیــل هــم از مفهــوم تکینگــی در اینجــا اســتفاده می کنیــم 
کــه ایــن روش »فــرض« غلــط و رفتــن بــه راه  کیــد می کنــم  کــه »نمــی فهمیــم«! تأ اســت 

»غلــط« در علــم بســیار راهگشاســت.   

12-4  قراردادگرایی

کار مــی رود و منظــور  کنــون بــه عنــوان یــک اصطــالح در فلســفه بــه  ایــن واژه هــم ا
کــه در آن برخــی اصــول بنیــادی بــه طــور صریــح یــا ضمنــی مبتنــی  بینشــی فلســفی اســت 
ــکاره در  ــری پوان ــه یــک واقعیــت خارجــی تلقــی می شــود. هان ــرارداد و ن ــا ق ــر تفاهــم ی ب
کــه هندســٔه اقلیدســی را نبایــد یــک حقیقــت  بررســی هندســه نااقلیدســی متقاعــد شــد 
کــرد. هندســه، چــه اقلیدســی و چــه نا اقلیدســی مبتنــی بــر قــرارداد  پیش بینــی تلقــی 
ــت  ــزار اس ــدارد. دو اب ــا ن ــرد دارد ی کاب ــا  کج ــد  ــن می کن ــه تعیی ک ــت  ــج آن اس ــت و نتای اس
کــه در  کاربردهــای متفــاوت. ایــن برخــالف شــهودی اســت  ــا نتیجه هــای متفــاوت و  ب

گذشــته داشــتیم و آن را مطلــق و نــه مبتنــی بــر قــرارداد می دانســتیم.

کــردم، نقــش  کــه در بخــش قبلــی نمونه هایــی ذکــر  در فیزیــک قــرارداد، همان گونــه 
ــواع ایــن  ــر ان ــش توجــه داشــته باشــیم. در زی ــه ایــن نق ــد همــواره ب ــر رنگــی دارد و بای پ

مــی آورم. را  قرارداد هــا 

12-5 قرارداد در فیزیک

یکاها	 

قــرارداد  هــم  آنهــا  نماد هــای  هــا  یــکا  بــر  عــالوه  و  قراردادی انــد  فیزیــک  در  یکاهــا 
می شــوند. مــا بــرای مفهــوم طــول یــکای متــر را داریــم و نمــاد  m را. همیــن طــور بقیــٔه 
گــر انســان ها یکایــی یکتــا و نمــادی یکتــا بــرای آن نداشــتند  یکاهــا در علــم. چــه می شــد ا
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گذشــته ایــن طــور  کــه در  گونــه  ج می دادنــد؟ همــان  و مثــاًل در بیــان طــول آزادی بــه خــر
ع »استاندارد ســازی«  بــود. بــه نظــر می رســد علــم بایــد مســتقل از ایــن قــرارداد و ایــن نــو
کــه همیــن قــرارداد ســاده در تعییــن یکاهــا  کمــی تعمــق دیــد  باشــد. امــا می تــوان بــا 
ــرای  کــه بســیار صــوری تلقــی می شــود، در علــم بســیار تأثیرگــذار اســت. ب و نمــاد آنهــا، 
گــزاره بایــد مدل ســازی و نقــش زبــان ریاضــی و تجهیزاتــی را در آن بــه تفصیــل  درک ایــن 

کــرد. بیشــتری بحــث و درک 

مفاهیم	 

تعریــف و تعییــن مفهوم هــا در علــم هــم مبتنــی بــر قــرارداد اســت. رابطــٔه میــان مفهوم هــا 
گاهــی از »دســتور زبــان ریاضــی« تبعیــت می کنــد و گاهــی طبیعــت بــه ما تحمیــل می کند. 
کــردن مفهــوم زمــان و مــکان از طریــق تعریــف عملیاتــی، و ســپس  مــا بعــد از قــرارداد 
ــا اســتفاده از مفهــوم مشــتق در ریاضــی، ســرعت  ــرارداد، ب ــا ق ــکا و نمــاد آنهــا ب تعییــن ی
ــردار  ــوم ب ــی و مفه ــان ریاض ــتفاده از زب ــا اس ــور ب ــن ط ــم. همی ــف می کنی ــتاب را تعری و ش
ــون، یعنــی تناســب میــان  ــون دوم نیوت ــی می کنیــم. قان ــرو را تعریــف عملیات مفهــوم نی
کــه  شــتاب و نیــرو، ضمــن تبعیــت از ایــن دســتور زبــان ریاضــی، تحمیــل طبیعــت اســت، 
در نتیجــٔه آن مفهــوم جــرم بــه عنــوان ضریــب تناســب هــم وارد می شــود. هــرگاه مفهــوم 
کنــار بگذاریــم، بســته بــه انتخــاب مفهــوم جدیــد دســتور زبــان ریاضــی و طبیعــت  نیــرو را 
کــه  رابطــٔه زبانــی دیگــری، بخوانیــد قانــون دیگــری، بــر مــا تحمیــل می کنــد. هنگامــی 
گرانــژی یــا هامیلتونــی مبــدأ دینامیــک  مفهــوم برهم کنــش جایگزیــن نیــرو می شــود، و ال
بــر مــا تحمیــل می کنــد. در ایــن صــورت،  می شــود، رابطه هــای دیگــری را طبیعــت 
کــه  گونــه اســت  کنــش می دهــد. ایــن  کمتریــن  قوانیــن نیوتــون جــای خــود را بــه اصــل 

کارگیــری مفهوم هــا اساســی می شــود.  نقــش قــرارداد در تعریــف و بــه 

مدل	 

گاهــی در چارچــوب یــک مــدل الزم می آیــد مفهومــی  مفهوم هــا اجــزای یــک مدل انــد. 
جایگزیــن مفهومــی دیگــر بشــود یــا قــرارداد عــوض بشــود. امــا، در درک طبیعــت دیــده 
کنیــم.  کامــاًل عــوض  گاهــی مــدل و مفاهیــم آن را می توانیــم، یــا الزم می آیــد،  شــده 
کنیــم. مثــال نوعــی  در ایــن صــورت می توانیــم از قــرارداد در تعییــن مــدل صحبــت 
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ــام  ــت؛ دو نظ ــژی اس گران ــک ال ــل مکانی ــی در مقاب ــک نیوتون ــرارداد مکانی ــر ق ــن تغیی ای
گاهــی یکســان. جالــب  کاربردهــای متفــاوت و  قــراردادی در درک دینامیــک طبیعــت بــا 
کنــش را بــه صــورت ابتدایــی  کمتریــن  کــه اصــل  کــه بدانیــم در قــرن نوزدهــم  اســت 
کــرد آن را بــرای دریافــت جایــزٔه اثبــات وجــود خــدا  موپرتویــی فرانســوی فرمول بنــدی 
بــه فرهنگســتان علــوم فرانســه ارائــه داد. بعد هــا در قــرن بیســتم ایــن اصــل نقــش 

کــرد. اساســی در فرمول بنــدی نظریــٔه میــدان در فیزیــک بــازی 

اندازه گیری	 

فرامــوش  را در آن  قــرارداد  نقــش  گاهــی  اســت.  فیزیکــی  اندازه گیــری مبنــای علــوم 
را  ثانیــه،  زمــان،  یــکای  گیریــم  اســت.  زمــان  اندازه گیــری  روشــن  نمونــٔه  می کنیــم. 
کــه ثانیــه را نشــان می دهــد »آهنــگ« آن ســاعت  کرده ایــم. تــک تــک ســاعتی  انتخــاب 
کــوک می کنیــم. مثــاًل در ظهــر آن را روی صفــر می گذاریــم  کــه ســاعت را  می نامیــم. وقتــی 
ــرارداد اســت. هــر  کــه آن هــم یــک ق ــم  کرده ای ــا انتخــاب  »قرائــت« ســاعت را تنظیــم ی
کما اینکــه می توانیــم در هــر مــورد تابعــی از  دوی ایــن انتخاب هــا قــراردادی اســت. 
کنیــم، چــه ایــن تابــع خطــی باشــد چــه نباشــد، مثــاًل چــه  زمــان را آهنــگ زمــان تعریــف 
کنیــم و چــه آن را بــه تــوان دو برســانیم؛ اختیــار بــا مــا اســت و مــا  آهنــگ زمــان را دو برابــر 
کار  بــر مبنــای قــرارداد انتخــاب را انجــام می دهیــم. امــا هنــوز قــرارداد دیگــری هــم در 
ــم فــرض  کرده ای ــا انســان ها عــادت  ــر اســت. م ــه بســیار پیچیــده  ر و نا بدیهی ت ک اســت 
کرده ایــم؛ از همیــن  کشــف  کــه مــا آن را  کنیــم زمــان مفهومــی اســت موجــود در طبیعــت 
ــم دو ســاعت  گیری رو ســاعت های مــا همــان »زمــان طبیعــت« را نشــان می دهنــد. امــا 
کنــار هــم. بعــد ایــن دو ســاعت را از  یکســان ســاخته ایم بــا آهنــگ قرائــت یکســان در 
کــه خــودش ســاعت  هــم دور می کنیــم؛ بــرای اندازه گیــری مجبوریــم چــون طبیعــت 
گرفتنــد  کــه در فاصلــه قــرار  کســی تضمیــن می کنــد ایــن دو ســاعت هنگامــی  نــدارد! چــه 
گــر شــخصی در نقطــٔه دوم در ســاعت  کننــد؟ یــا ا آهنــگ و قرائــت یکســان خــود را حفــظ 
کجــا می فهمیــم دو ســاعت یکســان مانده انــد. ایــن ســئوالی  کــرد از  تغییــری ایجــاد 
کــه در نســبیت پاســخ داده می شــود و در درس پیشــین بــه روش هــای مختلــف  اســت 
ــه  ــت، ن ــرارداد اس ــک ق ــازی ی ــان س ــن هم زم ــم. ای ــاعت ها پرداختی ــردن س ک ــان  هم زم
ــرای هم زمان ســازی  ع انتخــاب ب ــو ــه نظــر می رســد دو ن اینکــه امــری طبیعــی باشــد. ب
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کنــون اختالفــی میــان ایــن  داریــم؛ همزمانــی بــا حرکــت آهســته و هم زمانــی اینشــتین؛ تا
کــه در اصــل بی ارتباط  انــد دیــده نشــده و نمی دانیــم چــرا ایــن دو  ع هم زمانــی  دو نــو
ع قــرارداد  کننــد. بــه هــر حــال بــا قــرارداد رو بــه رو هســتیم. ایــن دو نــو بایــد یکســان عمــل 
ــل  ــم در مقاب ــی نامیده ای ــازی ذات ــان س ــاص هم زم ــبیت خ ــون نس ــٔه آزم ــاًل در نظری را قب
آزادی عمــل می دهــد.  کــه بســیار متفــاوت اســت و بســیار  َعَرضــی  کــردن  هم زمــان 
ــذار وارد  ــای تأثیر گ ــد قرارداد ه ــه ح ــا چ ــری ت ــه در اندازه گی ک ــم  ــب می بینی ــن ترتی ــه ای ب

می شــود.

دارد  وجــود  اندازه گیــری  واحــد  چنــد  کــه  مواقعــی  در  و  قراردادی انــد  اندازه گیری هــا 
کــدام مناســب تر اســت. بــه موقعیــت، قــرارداد می کنیــم  بســته 

کنیم؟ که چگونه ساعت ها را هم زمان  ح است  اما در مورد زمان، این سئوال مطر

کار ارائه شده است. روش های متفاوتی برای این 

ح شــده، روش »انتقــال ســاعت« اســت. یعنــی در مبــدأ، ســاعت  یکــی از روش هــای مطــر
کــه همــراه داریــم هــر  را یادداشــت می کنیــم و پــس از رســیدن بــه مقصــد، ســاعتی را 

کــه نشــان داد، ســاعت مقصــد همــان اســت. زمانــی را 

روش دیگــر، روش فرســتادن نــور اســت. یعنــی یــک آینــه در مقصــد می گذاریــم و نــور را 
از مبــدأ می تابانیــم و زمــان رفــت و برگشــت نــور را نصــف می کنیــم و زمــان مقصــد را بــه 

ــم.  دســت می آوری

گذشــته بــه علــت اینکــه تصــور می کردنــد اتــر وجــود دارد و ســرعت نــور در اتــر در زمــان  در 
ــوان  ــور اســت و نمی ت ــر از ســرعت ن کمت ــور و در زمــان برگشــت  رفــت بیشــتر از ســرعت ن

کــرد، ایــن روش را رد می کردنــد. زمــان رفــت و برگشــت نــور را دقیقــًا نصــف 

گرفــت و  گذاشــت و ســرعت رفــت و برگشــت نــور را برابــر در نظــر  کنــار  امــا اینشــتین اتــر را 
کــه ایــن قــرارداد بــه  کــرد تــا زمــان مقصــد بــه دســت آیــد  زمــان رفــت و برگشــت را نصــف 

عنــوان روش »اینشــتین« معــروف شــد.

که به روش »نامتقارن« معروف است. روش دیگری هم وجود دارد 

در ایــن روش زمــان رفــت و برگشــت بــه مقصــد نا متقــارن اســت. یعنــی زمــان رفــت بــه 
ــا زمــان برگشــت از مقصــد را برابــر نمی داننــد.  مقصــد ب
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مــا روی زمیــن زندگــی می کنیــم یــا درون زمیــن؟ حــدود ۹0 ســال پیــش یــک هنرپیشــٔه 
کــره زندگــی  کــه مــا انســان ها بر خــالف تصــور معمــول روی یــک  تأتــر در اتریــش نوشــت 
کــره هســتیم. در ابتــدا همــه او را ســفیه خواندنــد و ایــن  نمی کنیــم بلکــه درون یــک 
حــرف را شــوخی دانســتند. امــا بــه مــرور هــر شــاهدی می خواســتید بــر رد ایــن نظــر 
کشــیده شــد.  ع بــه دانشــکده  هــای فلســفه  ــا اینکــه موضــو بیاوریــد او پاســخ مــی داد. ت
گفتــه شــد نمی تــوان ایــن حــرف را درســت یــا غلــط دانســت  ع حــل نشــد تــا اینکــه  موضــو
بلکــه درایــن مــورد مــا بــا یــک قــرارداد رو بــه رو هســتیم. بــا یــک تبدیــل مختصــات 
کــره و هــر  کــره را بــه بی نهایــت می بــرد و هــر چــه در آن اســت بــه بیــرون  کــه مرکــز  وارون 
کــره اســت بــه داخــل آن. می شــد حتــی از تصویــر اســتریوگرافیک اســتفاده  چــه بیــرون 
گرفــت ماننــد  کــروی را تخــت در نظــر  کــرد و زمیــن  کــره را بــه صفحــه تبدیــل  کــرد و 
کار ببریــم قــرارداد ماســت.  کــدام مختصــات را بــه  کاغــذ. اینکــه مــا  نقشــٔه زمیــن روی 
کار علمــی و پاســخ بــه  کــره بــرای  کــه قــرارداد انســان داخــل  تنهــا تفــاوت در ایــن اســت 
ســئوال های مرتبــط بســیار ســخت اســت. درک زمیــن و طبیعــت در ایــن مختصــات 
ممکــن نیســت مگــر اینکــه اول در مختصــات متعــارف و مألــوف مــا محاســبه انجــام بعــد 
ــن  ــم ای ــم نمی گویی ــا در عل ــت. ام ــی اس کار عبث ــه  ــه البت ک ــود  ــه ش ــر ترجم ــان دیگ ــه زب ب
نظــر اشــتباه اســت چــون نظــر جدیــدی نیســت بلکــه بــر قــراردادی دیگــر اســتوار اســت 

کــه مــورد پذیــرش اجتمــاع علمــی نیســت. 

تفسیر 2	 

فــرض  معمــواًل  نامتعارف انــد؟  ســاعت ها  و  خط کــش  یــا  اســت  خمیــده  زمــان  فضــا 
کــه هندســٔه فضــا زمــان ریمانــی اســت و نــه اقلیدســی. بــه  می کنیــم در نســبیت عــام 
عبــارت دیگــر هندســٔه چهار بعــدی اقلیدســی )مینکوفســکی( خــاص بــه فــرض وجــود 
مــاده بــه هندســٔه ریمانــی )شــبه-ریمانی( تبدیــل می شــود. در ایــن چارچــوب بــا فــرض 
کــروی ماننــد خورشــید  دینامیــک نســبیت عــام جــواب شــوارتس شــیلد بــرای یــک جســم 
زاییــده شــده  از همیــن مــدل  بــه دســت می آیــد. مفهــوم ســیاه چاله در اخترفیزیــک 
کــه ســاعت ها در نزدیکــی ســیاه چاله،  گفتــه می شــود  اســت. در همیــن چارچــوب مثــاًل 
ــت  ــرارداد اس ــن ق ــٔه ای ــر نتیج ــن تعبی ــد. ای کار می کنن ــر  کند ت ــید،  ــطح خورش ــی س ــا حت ی
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همین طــور  شــده اند،  تنظیــم  بینهایــت  در  کــه  داریــم  ایــده آل  ســاعت های  مــا  کــه 
تعریــف  خط کش هــا  و  ســاعت ها  ایــن  بــا  را  مختصــات  و  ایــده آل،  خط کش هــای 
گــر مختصــات زمــان و مــکان و ســاعت ها و خط کش هــا را طــوری تعریــف  کرده ایــم. امــا ا
کننــد آنــگاه هندســٔه حاصــل می توانــد  کــه بــا نزدیــک شــدن بــه جــرم مرکــزی تغییــر  کنیــم 
گرچــه می توانــد ماننــد مــورد تخــت بــودن زمیــن یــا زندگــی  اقلیدســی باشــد. ایــن تفســیر، 
مــا در درون زمیــن در مثــال قبــل بی فایــده باشــد و ســخت، امــا نمی شــود آن را اشــتباه 

ــراردادی اســت بی ثمــر!  ــد بگوییــم ق ــد؛ در بهتریــن شــرایط بای نامی

12-6 منابع

1. Stanford Encyclopedia of Philosophy, Convention.

12-7  پرسش ها

ع یکاهــا و نماد هــا بــرای یــک . ۱ بــه نظــر شــما آیــا پیشــرفت علــم در صــورت تنــو
ع در انتخــاب صــوری یکاهــا و  مفهــوم امکان پذیــر بــود؟ در مــورد ایــن تنــو

کنیــد. ــم مــدرن بحــث  وجــود عل
کــه آن را از نثــر جــدا می کنــد . ۲ کالمــی نقــش فرهنگــی مهمــی دارد  شــعر در زبــان 

کنیــد متناظــر بــا آن شــعر را در زبــان  چــه منظــوم باشــد چــه ســفید. ســعی 
کنیــد. ریاضــی تعریــف 

کنیــد مشــابه مــورد زمــان در مــورد قــرارداد تعریــف یــکای طــول صحبــت . ۳ ســعی 
کنیــد. آیــا هندســٔه ریمــان را می تــوان بــا تعریــف قــرارداد جدیــدی از طــول بــه 

هندســٔه اقلیدســی فروکاهیــد؟
کالســیک بــرای تعریــف قانون هــای نیوتــون از مختصــات . 4 چــرا در مکانیــک 

دکارتــی اســتفاده می کنیــم؟
کــروی اســت پــس چــرا بــرای بیــان فیزیــک روی زمیــن، بــه ویــژه در . 5 زمیــن 

کــروی  بــا زمیــن یعنــی مختصــات  از مختصــات مرتبــط  کاربــرد مهندســی، 
نمی کنیــم. اســتفاده 

ع شـبه-علم را بـا اسـتفاده از مبحـث قراردادگرایـی و نیـز اجتمـاع علمـی . ۶ موضـو
اهـل  نشـان داد چـرا  بـه طرفـداران شـبه علم  کنیـد. چگونـه می تـوان  بحـث 
کـه حـرف اشـتباهی نـزده  کنیـم  ل  علـم بـه آنهـا توجـه ندارنـد؟ چگونـه اسـتدال

باشـیم؟
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سیزده    برامدگرایی و فروکاست گرایی

13-1 درآمد

بســیاری از متفکــران عصــر روشــنگری اروپــا، از جملــه دکارت،  هیــوم، و هابــز تحــت 
تاثیــر موفقیت هــای اصــول نیوتــون فروکاســتن بــه معنــی نیوتونــی را نگــرش علمــی 
کردنــد. ایــن تلقــی، یعنــی فروکاســت گرایی بــه  بــه طبیعــت بی جــان و جانــدار تلقــی 
عنــوان چگونگــی نگــرش بــه طبیعــت، تاثیــری عمیــق و دیرپــا بــر متفکــران بــه ویــژه در 
کــه چــون ذره هــا در  گــزاره از دکارت اســت  گذاشــت.  ایــن  ســده های ۱۳ و ۱4/ ۱۹ و ۲0 
ــه بــدن انســان، ایــن  ــٔه ماشــین ها حرکــت می کننــد اجســام نیــز، از جمل گون ــه  نهایــت ب
گــزاره در واقــع فیزیــک یــا مکانیــک را بــه حــوزٔه علــوم انســانی می کشــاند،  گونــه  نــد. ایــن 
کــم می کنــد. دکارت تنهــا  و روش تفکــر در فیزیــک را در زمینه هــای علــوم انســانی حا
کســانی دیگــر حتــی ذهــن را مشــمول ایــن قاعــده  کــرد. امــا  ج  ذهــن را از ایــن حیطــه خــار
کامــل  کردنــد و درک آن را بــه ماشــین و حرکــت فروکاســتند. تومــاس هابــز ایــن تصویــر را 
کــرد و درد و لــذت را نیــز از مقولــٔه حرکــت دانســت ]ر.ک. لویاتــان، قســمت اول، فصــل 
کــه در طــول یــک قــرن فروکاســت گرایی بــر همــٔه زمینه هــای تفکــر  ۶[. ایــن چنیــن شــد 
کــه کســانی انتظــار داشــته باشــند نه تنها شــیمی  غــرب حکم فرمــا شــد. پــس طبیعــی بــود 
بلکــه پدیــدٔه حیــات و ذهــن، در نتیجــه روان شناســی و زیست شناســی، را نیــز بشــود بــه 
فیزیــک فروکاهیــد. در اواســط ســده ســیزده/ نــوزده ایــن مکانیک-گرایــی مخالفانــی 
کــرد. مفهــوم برامدگرایــی نتیجــٔه ایــن مخالفت هــا بــا فروکاســت گرایی بــه عنــوان  پیــدا 
اســت  زیســتی  بــرای درک طبیعــت و عمدتــًا درک پدیده هــای  یکتــا و مطلــق  روش 
ــا روشــن تر شــدن مفهــوم فروکاســت گرایی و نقــش  کــه بعدهــا، ب ]۱[. از همیــن رو اســت 
گاهــی در مقابــل فروکاســت گرایی تفســیر  بنیــادی آن در علــوم فیزیکــی برامدگرایــی 
شــده اســت. در نیمــٔه دوم قــرن ســیزده/ نــوزده حتــی پدیده هــای شــیمی را نمی شــد بــا 
کســیژن  کــه از یــک اتــم ا دانــش فیزیــک توضیــح داد. از ایــن جهــت، مثــال ویژگــی آب، 
ــود و در  ــز ب ــم هیــدروژن تشــکیل می شــد، از ویژگی هــای اتمــی  دو عنصــر متمای و دو ات
چارچــوب فیزیــک درک پذیــر نبــود؛ از ایــن جهــت تصــور می شــد ویژگی هــای آب، چــه 
ــت پذیر  ــت و فروکاس ــده اس ــی برام ــک ویژگ ــد، ی ــه منجم گاز و چ ــه  ــع چ ــورت مای ــه ص ب
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کوانتومــی و نیــز شــناخت حالت هــای مــاده  بــه قوانیــن فیزیــک نیســت ]۲[. فیزیــک 
کــه ویژگی هــای  بــرای فرمیون هــا و بوزون هــا در نیمــٔه اول قــرن ۲0/۱4 نشــان داد 
آب، دســت کم بــه تعبیــر فیلســوفان علــم ســده ۱۹/۱۳ برامــده نیســت و از ویژگی هــای 
کــه پدیده هــای شــیمی از  گونــه شــد  عنصرهــای ســازندٔه آن بــه دســت می آیــد؛ ایــن 
ــت گرایی.  ــا فروکاس ــت آن ب ــی ضدی ــت کم در معن ــد، دس ج ش ــار ــدگی خ ــث برامدش مبح
کل هنــوز مــورد بحــث اســت و بــه عنــوان مثــال ذهــن  ع ذهــن و علــوم زیســتی در  موضــو
پدیــده ای برامــده از عنصرهــای تشــکیل دهنــدٔه مغــز تلقــی می شــود؛ همین طــور حیــات 
کــه هیــچ یــک  پدیــده ای برامــده از عنصــر هــای تشــکیل دهندٔه بــدن توصیــف می شــود، 

فروکاســت-پذیر بــه ویژگی هــای عنصرهــای فیزیکــی تشــکیل دهنده نیســت. 

ع حیــات یــا ذهــن نیســت؛ حتــی تعریف هــای متفــاوت  در ایــن درس دغدغــٔه مــن موضــو
گاهــی ایــن مفهوم ســازی ها  گــر چــه  از برامدگرایــی در فلســفٔه علــم در توجــه مــن نیســت، 
کیــد مــن بــر ایــن اســت  کمــک می کنــد. تا در بیــان مطلب هــا در علــوم فیزیکــی هــم 
بــا  کــه در مغایــرت  ایــن  بــدون  کاربــرد دارد  کــه در علــوم فیزیکــی هــم برامدشــدگی 
کاربــرد  فروکاســت گرایی باشــد. نگاهــی بــه واژٔه برامــده )emergent( در آرکایــو نشــان از 
کلمــه جنبــٔه  کاربــرد ایــن  گرچــه در موردهایــی  رو بــه رشــد ایــن واژه در فیزیــک دارد، 
اصطالحــی نــدارد. جســتجوی مــن در خــرداد ۱۳۹۷/ ژوئــن ۲0۱۸ امــا تنهــا یــک مقالــه 

ــت. ــه اس کار رفت ــه  ــی )emergentism( ب ــدٔه آن واژٔه برامدگرای ــه در چکی ک ــان داد  نش

13-2 تعریف پدیدٔه برامده و برامدگرایی

در نوشــتارها تعریف هــای متفاوتــی بــرای برامدگرایــی و پدیــدٔه برامــده می تــوان یافــت. 
کتابــش آورده بــرای منظــور خــودم مناســب تر یافتــم  کــه جــان ســیرله در  مــن تعریفــی را 

]۲و ۳[:

رفتــار عنصــر  روی  از  بتوانــد  کــه  اســت  آن  ســامانه  یــک  در  برامــده  ویژگــی 
هایــش بــه طــور علــی بیــان شــود، امــا ویژگــی هیــچ یــک از عنصــر هــا نیســت و 

ع ویژگــی عنصرهــا درک شــود.    نمی توانــد تنهــا از مجمــو

کــه فعــال  گاهــی بــا ایــن تعریــف یــک ویژگــی برامــده اســت؛ بــه ایــن معنــی  ذهــن و آ
امــا  برامدگرایــی  آورد.  دســت  بــه  نورون هــا  ع  مجمــو از  را  ویژگی هــا  ایــن  نمی تــوان 
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ــورون هــا بــه دســت آوردنی نیســت؛ همــان  ع ن کــه ایــن ویژگــی از مجمــو مدعــی اســت 
کــه ویژگی هــای شــیمیایی برامــده  کــه در قــرن ۱۹/۱۳ »اعتقــاد« بــر ایــن بــود  گونــه 
برامدگرایــی شــاید  ایــن مطلقیــت،  نیســت. در  بــه دســت آوردنی  فیزیــک  از  و  اســت 
کمــک بکنــد؛ بایــد دیــد  بتوانــد ماننــد فروکاســت گرایی بــه درک بهتــر علــوم زیســتی 
ــزٔه  ــه ممی ــا وج ــن ج ــد؟ ای ــان بدهن ــد نش ــی را می توانن ــن ادعای ــان چنی ــا زیست شناس آی
مهمــی میــان برامدگرایــی و فروکاســت گرایی مشــاهده می شــود. فروکاســت گرایی، از 
ع آن، چــه روشــی و چــه نظریــه ای، نــه فقــط مطلقیتــی پیــش راه علــوم فیزیکــی  هــر نــو
کــردن مســئله ها  کــردن و حل-پذیــر  نمی گــذارد، بلکــه از آن بــه اختیــار بــرای ســاده 
اســتفاده می شــود. البتــه، فروکاســت گرایی روش-شــناختی تعمیمــی از جامعه شناســان 
اســت و فروکاســت گرایی وجود-شناســانه هــم ادعــای اندکــی از متخصصــان علــوم 
کــه بــه شــخص  فیزیکــی اســت و بــه هــر حــال از جنــس اعتقادهــای متافیزیکــی اســت 

ربــط دارد، ماننــد هــر اعتقــاد مذهبــی دیگــر، و اجتمــاع علمــی بــه آن بی توجــه. 

گذشــته تقســیم بندی های متفاوتــی بــرای برامدگرایــی در فلســفٔه  در یــک صــد ســال 
کــه  انتولوژیــک  از جملــه برامدگرایــی وجود-شــناختی )یــا  ح شــده اســت  علــم مطــر
ــر برامدگرایــی متافیزیکــی منطبــق اســت(، در مقابــل برامدگرایــی شــناختی  کمابیــش ب
]۱[ و نیــز برامدگرایــی قــوی در مقابــل برامدگرایــی ضعیــف ]4[. ادعاهایــی مبنــی بــر ایــن 
کــه برامدگرایــی وجودشــناختی و برامدگرایــی قــوی در فیزیــک نقــش دارنــد یــا داشــته اند 
ع در آن(، امــا مثالــی  ح شــده اســت )ر.ک. مرجــع 4 و منبــع هــای مربــوط بــه موضــو مطــر
کــه مــن بتوانــم بپذیــرم ندیــده ام و آن چــه دیــده ام در چارچــوب همــان تعریفــی اســت 

ــوم فیزیکــی می پــردازم. ــه نمونه هایــی از عل ــاال آوردم. در ادامــه، ب کــه در ب
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ــال  ــرم. مث کار بب ــه  ــدٔه برامــده در فیزیــک ب ــرای پدی ــاال را ب می خواهــم همــان تعریــف ب
کار مــی رود نمونــه ای از مثال هــای تاریخــی اســت از  کــه در متــون فلســفٔه علــم بــه  آب 
کــه در عــرف امــروزی علــوم فیزیکــی پدیــدٔه برامــده بــه حســاب نمی آیــد.  زمینــٔه شــیمی 
ع برامــده بدانیــم.  کــه مــا ویژگی هــای مــاده چــگال و شــاره ها را همــه از نــو مگــر ایــن 
ــم از ذرات بنیــادی  ــم و ات ــه امــروز می دانیــم مولکــول از ات ک ل ایــن اســت  یــک اســتدال
کــه می توانــد  تشــکیل می شــود، مولکول هــا هــم در اثــر تجمــع مــاده را تشــکیل می دهــد 
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گاز باشــد. آب هــم یکــی از انــواع  در شــرایط دمایــی یــا فشــار بــه صــورت جامــد، مایــع، یــا 
مــاده اســت. در ایــن زمینــه هیــچ پدیــدٔه برامــده ای ناشــی از پیچیدگــی ســامانٔه فیزیکــی 

کــرد.  کــه نشــود از اجــزای آن درک  کار نیســت  در 

ــدٔه دمــا اســت. هــر  ــدٔه برامــده در فیزیــک در نظــر مــن پدی ــرای یــک پدی مثــال نوعــی ب
گاز چــه اتــم باشــد چــه مولکــول ویژگی هــای شناخته شــده ای  ذرٔه تشــکیل دهندٔه یــک 
کــه دمــا جــزو آن نیســت؛ بــه عبــارت دیگــر صحبــت از دمــای یــک ذره در فیزیــک  دارد 
کــه مضربــی از عــدد آووگادرو تعــداد ذره هــای آن  بی معنــی اســت. امــا هــوای اتــاق، 
گــر از یــک ذره شــروع بکنیــم و تعــداد را ۲ و ســپس ۳ و بیشــتر بکنیــم،  اســت، دمــا دارد. ا
ــان می دهــد  هنگامــی  ــد«؟ ترمودینامیــک نش ــا ظاهــر می شــود، »برمی آی چــه وقــت دم
کــه تعــداد ذره  بــه مرتبــٔه بزرگــی ۱00 رســید دمــا »برمی آیــد«. پــس دمــا پدیــدٔه برامــده ای 
گازهــا  کــه مــا در نظریــٔه جنبشــی  اســت ناشــی از تعــداد بیــش از ۱00 ذره! درســت اســت 
دمــا را بــه میانگیــن ســرعت ذره هــا فــرو می کاهیــم، وجــود دمــا و اثرهــای آن ویژگــی 
کــه از ســرعت نمی شناســیم. در ایــن معنــی، رابطــٔه عّلــی را میــان دمــا،  جدیــدی اســت 
کــه ویژگــی یــک ذره اســت،  گازهــا بــه عنــوان ســامانه ای فیزیکــی، و ســرعت،  بــرای 

می شناســیم؛ امــا دمــا ویژگــی هیــچ ذره ای نیســت.
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کــه  بــر هم کنــش  بــر هم کنــش بنیــادی تلقــی می شــود، یکــی از چهــار  گرانــش یــک 
کوشــش می شــود ایــن  کــه  مــا در طبیعــت می شناســیم. نزدیــک بــه نــود ســال اســت 
کوشــش بــرای  کوانتیــده بشــود، بی فایــده.  برهم کنــش هماننــد ســه برهم کنــش دیگــر 
کنــش بــا ســه برهم کنــش دیگــر هــم بــه نتیجــه نرســیده اســت. چنــد  اتحــاد ایــن بــر هــم 
کــه  ح شــده اســت و نیــز ایــن ایــده  گرانــش مطــر کــه احتمــال بنیــادی نبــودن  دهــه اســت 
کــه بشــود در  ــه بنیــادی. هنــوز زود اســت  گرانــش یــک ویژگــی برامــده اســت و ن شــاید 
کاربــرد اصطــالح  ایــن ادعــا بــه نتیجــه رســید. آن چــه در ایــن بحــث مــا تاثیرگــذار اســت 
برامــده در ایــن بافتــار اســت. تصــور فیزیکــدان از مفهــوم برامــده هنوز اســتاندارد نیســت، 
ــه در  ک ــت  ــی اس ــک ویژگ ــود ی ــه وج ــه ب ــودن توج ــد ب ــور از برام ــود منظ ــه ش گفت ــر  گ ــا ا ام
گمانــم مفهــوم  کــه در  تعریــف ســیرله آمــده، بــه  ع نیســت، همان طــور  اجــزای موضــو
فیزیکــی منتقــل شــده اســت. بقیــه، بنــا بــر معمــول، در مدل ســازی روشــن می شــود. در 
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ع مربــوط می شــود. مثــال می تــوان تصــور  ایــن میــان درجــه ی بنیــادی بــودن بــه موضــو
کــه مقــدار مــاده از  گرانــش، شــبیه بــه دمــا، هنگامــی ظاهــر می شــود، برمی آیــد،  کــه  کــرد 
کــه از یــک مقــدار  حــدی بیشــتر بشــود، یــا مــا از فاصله هــای مکانــی ای صحبــت بکنیــم 
گرانــش را در ابعــاد اتمــی نتوانســته ایم انــدازه  کمــا اینکــه هنــوز  کمینــه بزرگتــر باشــد، 
گرانــش نســاخته ایم  ع برامــده بــرای  کــه مدلــی جدیــد از نــو بگیریــم. بنابرایــن، تــا زمانــی 

نمی دانیــم ایــن پدیــده بــه چــه معنــی برامــده اســت. 

13-4 منابع

گونــه: تاریــخ مختصــر آینــده، ترجمــٔه زهــرا . ۱ هــراری، یــووال نــوح، انســان خدا
عالــی، فرهنــگ نشــر نــو بــا همــکاری نشــر آســیم، تهــران، ۱۳۹۷؛

2. Emergent, the Stanford Encyclopedia of Philosophy, see also 
Supervenience;

3. Lota, Kenji, Emergentism Reconsidered, Res Cogitans, Volume 8, 
issue 1, Article 5, 1997.

4. Searle, John. The Mystery of Consciousness, New York, the New 
York Review of Books, 1997. 

5. Emergent, Internet Encyclopedia of Philosophy; 

13-5  پرسش ها

از . ۱ کــه نمی تــوان آن را  بــا یــک ویژگــی  کنیــد ســامانه ای وجــود دارد  فــرض 
ویژگــی اجــزای آن ســامانه بــه دســت آورد. آیــا می توانیــم بــرای درک آن در 

بکنیــم؟   مدل ســازی  فیزیکــی  علــوم  چارچــوب 
گویــی . ۲ کــه  گونــه ای آینــده را می نــگارد  گونــه مولــف بــه  کتــاب انســان خدا در 

کامــال شــناخته شــده اســت و  ذهــن بــه عنــوان مجموعــه ای از الگوریتم هــا 
گاهــی دیگــر نقشــی در آینــده نخواهــد داشــت )به خصــوص توجــه  شــعور / آ
کیــش اطالعــات(. آیــا ایــن بــه معنــی آن اســت  کنیــد بــه فصــل آخــر بــا عنــوان 
کــه شــناخت مغــز فروکاهیــده شــده/ می شــود بــه ویژگی هــای فیزیکوشــیمیایی 
ــث  ــد؟ بح ــده می مان ــده ای برام ــرای پدی ــی ب ــا جای ــا؟  آی ــاط آنه ــا و ارتب نورونه

کنیــد.








