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 مقدمه

. دارند وجود نیز ما ذهن وجود بدون که داریم را تصور این آنها از که کنیم می اطالق هائی پدیده به را) reality( واقعیت واژه

 بندند می نقش مستقیم بطور ما ذهن از خارج واقعیات که میشد تصور اینطور محافل از بسیاری در بیستم قرن نیمه تا حتی

 .میگذارند جای بر یک به یک تصویری و) مییابند انعکاس(

 نتیجه را دیگران توافق عدم و دانسته محض حقیقت را خود مقبوالت که داد می را اجازه این ما به فرضی چنین از حرکت

. داشت رواج سالها و نیست بیگانه نیز ایران روشنفکران میان در ”علمی برخورد“ از صحبت. بدانیم آنان نادانی یا و بدخواهی

 .علمی غیر بود آن با متفاوت هرچه و بود ”علمی برخورد“ داشت منطقی لعاب و رنگ کمی بنظرمان که هرچه

 که بود شده باعث طبیعی علوم های تئوری و تجربیات برخی به یابی دست علمی، و صنعتی مختلف های رشته در برش پیرشفت

 زمان محتاج فقط آنها به برش دستیابی و کشف که میکنند تبعیت قوانینی و قواعد از همه ذهن از خارج های پدیده شود تصور

 تصور. بود یافته رواج نیز سیاسی و اجتامعی علوم و اقتصادی های رشته در بلکه صنعتی و طبیعی علوم در تنها نه تصور این. است

 پیش قابل جوامع حرکت مسیر شدند، شناخته قوانین این وقتی و کنند می تبعیت خود خاص قوانین از نیز برشی جوامع که شد می

 انسانها فعالیت و است حتمی عمومی قوانین از تبعیت ولی شد رسعت یا و کندی دچار حرکت این در است ممکن تنها. است بینی

 .است حرکت این ترسیع برای فقط

 بیستم قرن اوائل از بخصوص که بود روانکاوان تحقیقات کرد بازی موثر نقش تصوری چنین کردن سست در که عواملی از یکی

 عواملی از متاثر ای مالحظه قابل حد تا انسان یک ذهن محتوای که دادند نشان جمله از تحقیقات این. منود آغاز را رسیعرتی تکامل

 .شود می برده نام ذهن آگاه خود نا بخش عنوان به آن از که ای مجموعه. ندارند دانش و آگاهی با ای رابطه مستقیام که است

 هسته. بود کوانتوم فیزیک تکامل کرد کمک انسان ذهن از خارج واقعیت یک بر یک انعکاس تصور شدن سست به که دیگر عامل

 فیزیکی سیستم یک با آزمایش هر: شد فورموله) Heisenberg( هایزنربگ طرف از ۱۹۲۷ سال در که است ای فرضیه علم این اصلی

 بسیار اگرچه مزبور حد. منود کوچکرت معینی حد از منیتوان را تاثیر این. است مزبور سیستم بر گذاری تاثیر و دخالت معنای به

. کرد تعقیب کامل بطور را اتم یک دهنده تشکیل ذرات حرکات مثال برای نتوان که میشود باعث و نیست صفر ولی است کوچک

 اجبارا ذرات این مورد در فیزیک تئوریهای و نیست ممکن اتم دهنده تشکیل ذرات مورد در دقت درجه نهایت با بینی پیش نتیجتا

 .هستند احتامالت محاسبه اساس بر هائی فرضیه

 تئوری پیدایش منود سست اندکی را شده کشف کنون تا قوانین به اعتقاد و کرد بازی نقش جهت این در همچنین که دیگری عامل

 سال در. باشد مکانیک قوانین همه گیرنده بر در و جهانشمول نیوتون مکانیک که بود شده تصور مدتها برای. بود اینشتین نسبیت

 صوت رسعت خالف بر که) ۱۱( دادند نشان خود آزمایشات با مورلی و او. کرد گیری اندازه دقت با را نور رسعت مایکلسون ۱۸۷۹

 و مایکلسون آزمایشات. است ثابت جهات همه در و همیشه نور رسعت است، کمرت آن عکس جهت در و بیشرت حرکت جهت در که

 از خاص حالت یک تنها نیوتون فیزیک که داشت آن بر داللت شد بنا آن اساس بر) Albert Einstein( اینشتین فرضیات که مورلی

 چهارچوب از خاصی حالت نیز خود جدید فیزیک که معلوم کجا از: شد مطرح سوال این نتیجتا. است اینشتین نسبیت فیزیک

 نباشد؟ وسیعرت

 مگر – همیشه برای باید علمی تئوریهای“: گردید ارائه جدیدی تعریف علمی تئوریهای و علم برای دانشمندان و فالسفه طرف از

 از صحبت علمی های رشته در پس این از). ۶( ”مبانند باقی احتامل یا و فرض – شوند اعتبار فاقد و شده ثابت آنها خالف اینکه

 این صحبت. میشود) آل ایده گازهای تئوری مثال( ”تئوری“ یا و ”فرضیه“ از صحبت آن بجای و نیست) گازها قوانین مثال( ”قانون“



 دو هر. است نور خواص توضیح برای ها فوتون تئوری یا و نور موجی تئوری از صحبت بلکه است فوتون یا و موج نور که نیست

 .اند داده دست از را بودن قانون ادعای و هستند واقعیت درک و توضیح برای مدلهائی اینها

 دور کهکشانهای از ما اطالعات که میداد نشان مورلی و مایکلسون آزمایشات و اینشتین نسبی تئوری در نور رسعت بودن ثابت

 در ما سمت به و شده صادر مزبور کهکشانهای از قبل مدتها که است مغناطیسی الکرتو امواج یا و نور دریافت به منحرص دست

 مزبور کهکشان که بسا چه. رسید خواهد زمین به بعد سالها افتد می اتفاق کهکشانها این در ”امروز“ که آنچه خرب. حرکتند حال

 .بود انسان دانستنیهای افق بودن محدود بر دیگری داللت امر این. یابیم اطالع حادثه این از بعد سال میلیونها ما و باشد رفته ازبین

 در تحقیقات. یافتند تکامل رسعت به آن از پس و شدند جدا علوم سایر از انفورماتیک و کربنتیک های رشته بیستم قرن اواسط در

 معین مدت در میتواند انسان مغز که اطالعاتی مقدار بودن محدود و) Information( اطالعات بودن کمی بخصوص ها رشته این

 .ساختند روشن را کند دریافت خارج محیط از

 و انسان مغز که داد نشان) ۸( خاص بطور انسان مغز و عام بطور جانداران اعصاب سلسله و ژنتیک تکامل تاریخ در تحقیقات

 ).۹(بگیرد نظر در را انسان مغز بیولوژی باید اجبارا شناخت تئوری هر و است بیولوژیک طوالنی تکامل یک نتیجه او شناخت

 تکامل و آنست ناکامل تولیدات از یکی خود بلکه نیست طبیعت سازنده برش که است نکته این بر تاکید نوشته این از هدف

 عنوان به را ما حیات ادامه که آنست برای فقط بلکه کند روشن ما برای را محض حقیقت که نیست آن برای ما مغز بیولوژیک

 به هیچگاه را برش علوم، که میشود روشنرت روز هر اگر نیست تعجب جای. سازد ممکن پرخطر دنیای این در بیولوژیک ارگانهای

 و علوم. سازد تر محتمل را ما حیات ادامه که است آن برای ما مغز بیولوژیک تکامل. کرد نخواهند بدل طبیعت محدود نا حاکمین

 بودن محدود به بردن پی پیرشفتها این از یکی درست و باشند انسان بقا و طبیعت ذخائر به دستیابی وسائل میتوانند آن پیرشفتهای

 .است انسانها ما داوری قدرت و شناخت

 خود، است، دسرتسی قابل غیر انسانها برای مطلق حقیقت که واقعیت این چه. نیست اهمیت بی برش بقای برای نیز انکشاف این و

 ما که شناخت این. فکری تعصب هرگونه علیه است پادزهری و دیگران عقاید مقابل در بردباری و تحمل آمدن بوجود برای رسآغازی

 نابود را هائی پایه خربی، بی تب یک در که برهاند خطر این از را ما موقع به بتواند شاید آن، حاکم نه و هستیم طبیعت از جزئی

 .است گردیده استوار آنها بر ما خود موجودیت که کنیم

 ۱۳۷۱ فروردین مهمنش، هامیون

 

  

 

  

 

  

 



  

 

 فکری مدلهای

 

 هرن، در وری، پیشه در معامری، در پس آن از و گرفت قرار استفاده مورد میالدی ۱۵ قرن در Model مدل وایتالیائی التین واژه

 ).۱(کرد پیدا راه علوم دیگر های رشته غالب و بیولوژی

 از خارج دنیای نباشیم هم متوجه اگر. است کرده دریافت خارج جهان از را بسیاری تاثیرات خود زندگانی طول در یافته رشد انسان

 باشیم، داشته خود مقابل در مادی بطور را مربوطه اشیا ما اینکه بدون. است منعکس ما ذهن در ناکاملی تصویر صورت به ما

 در ها پدیده بعضی العمل عکس بگوئیم یا و کنیم ترشیح را خانه یک میتوانیم مثال برای. دهیم توضیح آنها مورد در میتوانیم

 .میشود چه کنیم خاموش را رادیو اگر مثال و است چگونه خاص عوامل و حرکتها مقابل

 این در که گیرد می قرار استفاده مورد نیز – شناخت پروسه – انسان فکری های پروسه ترشیح و توضیح برای همچنین مدل واژه

 .است حارض بحث موضوع و شود می اطالق فکری مدل یک آن به صورت

 این کمک به سپس و کرده تنظیم و مرتب خود فکری های مدل در ایم کرده آوری جمع خود ذهن در اشیا از قبال که را اطالعاتی ما

 .آید حاصل ما نظر مورد نتیجه تا گیرد انجام باید خاصی عمل چه که کنیم استنتاج میتوانیم ها مدل

 کمک به و میسازیم خود ذهن در او های العمل عکس و اعامل از تصویری او با دوستی طول در خود دوست مورد در مثال برای

 در میتوانیم و میشوند محاسبه قابل ما برای او های العمل عکس یا اعامل از بخشی) دوست این از ما فکری مدل( تصویر این

 کاملرت او از ما تصویر و بیشرت دوست این با ما آشنائی هرچه. کنیم بینی پیش اتفاقاتی مقابل در را او های العمل عکس مواردی

 که عملی و ما بینی پیش که است توجه به الزم. هستیم او های العمل عکس محاسبه و بینی پیش به قادر بیشرتی احتامل با باشد

 و است بینی پیش یکی: دارند اساسی تفاوت یک باهم دو این. نیستند یکی همیشه میدهد نشان اتفاق یک مقابل در ما دوست

 !واقعیت دیگری

 کنیم؟ می استفاده فکری مدلهای از چرا

 گذارید بهم را خود چشامن اگر حال. شوید دقیق ۱ شامره تصویر به). ۳( دهیم می انجام کوچکی آزمایش بحث، به پرداخنت از قبل

 در یکدیگر با نقاط این ۲ شامره تصویر در. است مشکل کار این بسپارید؟ خاطر به را شکل این درون های نقطه محل قادرید آیا

 .است تر ساده نقاط مکان سپردن ذهن به اینجا در. اند شده مرتب) ایران نقشه( آشنا تصویری در و اند گرفته قرار رابطه

 از تر محدود کمی، لحاظ از انسان حافظه و آگاهی مغز، که رسد می نظر به روشن کربنتیک علم با رابطه در خصوص به امروز

 اطالعاتی های واحد به تجزیه قابل) information( اطالع یا) data( داده هر انفورماتیک علم در. شود می تصور غالبا که آنست

)bits (خیر یا و بلی او جواب که کند سوال نحوی به ای جوینده اگر. است گیری اندازه قابل کمی لحاظ از جهت بدین و باشد می 

 خاطر در شاید ایران رادیو در سوالی بیست مسابقه. یابد دست خواهد می که اطالعاتی به سوال معینی تعداد طرح با میتواند باشد

 .کرد می پیدا را نظر مورد مقوله سوال بیست حداکرث طرح با باید مسابقه در کننده رشکت فرد که باشد ها



 

 

 نه و ثانیه در اطالعاتی واحد ۵۰ تا ۱۰ معادل تواند می آکتیو فعالیت هنگام در انسان مغز که دهند می نشان مختلف آزمایشات

 از اطالعات جذب به قادر است، محدودی عمر طول دارای انسان یک چون). ۷(کند کسب اطالعات خود خارج دنیای از آن از بیشرت

 است محدود کند، دریافت خود خارج دنیای از است قادر یکنفر که اطالعاتی مجموعه همچنین و نیست معینی حد از بیشرت خارج

 هم مسائلی. است زیادی قبلی اطالعات کسب محتاج و مشکل آنها تفهیم و درک که هستند ای پیچیده مسائل. نیست نهایت بی و

 .نیستند درک قابل انسان توسط که است زیاد آنقدر آنها پیچیدگی که هستند



 اولیه امکانات از یکی نوشته و خط اخرتاع. دهد افزایش را خود ذهنی کار راندمان مختلف طرق از است صدد در انسان بنابراین

 .است بوده خود اطالعات آوری جمع راندمان بردن باال برای انسان

 در ها مدل: اینست دهد می ترجیح آن) original( اصل از استفاده به را مدل از استفاده انسان مغز چرا که سوال این جواب

 ذهن در خود، اصل تصویر پیچیده، غالبا واقعیت) projection سایه( تصویر ها مدل. هستند تر ساده بسیار واقعیت با مقایسه

 انسان مغز برای مدل از استفاده است، تر ساده – شود می تصویر که ای پدیده – خود اصل به نسبت سایه یا تصویر چون. هستند

 .است آن منشا و اصل از تر رصفه با معموال

 سازند می ممکن را تفاهم نوعی یا و واقعیت از بخشی الاقل تفاهم پیچیده واقعیت کردن ساده با که فکری های مدل از استفاده

 و درک قابل کند می تجاوز انسان شعور ظرفیت از آنها پیچیدگی که را مسائلی تا است انسان فکری سیستم متدیک و الزم فن یک

 .مناید توضیح

 از که بیند منی لزومی حرارت درجه و هوا فشار که هامنطور. هواست وضع با هوا بینی پیش رابطه مانند واقعیت با مدل رابطه

 های مدل یا و مدل توسط ما که را تخمینی و بینی پیش که ندارد احتیاجی نیز واقعیت ترتیب همین به کند تبعیت ما بینی پیش

 میسازد آگاه غیره و باران ، گردباد طوفان، وقوع احتامل از را ما که هوا بینی پیش این رغم علی. کند رعایت زنیم می خود ذهن

 .است شده رصفنظر قابل غیر ما برای

 از فکری های مدل نسبت هامن به و هستند ای پیچیده های سیستم برشی جوامع بخصوص طبیعت و خارج جهان مسائل میان در

 پیچیده و مشکل گیرند می قرار استفاده مورد اجتامعی تحوالت و ها مکانیسم توضیح و درک برای که هائی مدل برشی، اجتامعات

 .اند

 را معینی تئوری یا بینی پیش و نگاهداشت ثابت آزمایش در را ها پارامرت غالب میتوان شیمی و فیزیک مانند علوم از بعضی در

 ها پارامرت آماری علوم و سیاست روانشناسی، شناسی، جامعه اقتصاد، تاریخ، مانند دیگر علوم زمینه در اما. گذاشت آزمایش به بارها

 مداوم بطور جامعه داخلی اوضاع هم سیاست در مثال. نیست ممکن سادگی به آزمایش یک تکرار که متغیرند و متعدد آنقدر غالبا

 در نیز خود آنها که است متحرکی و زنده انسانهای با کنندگان آزمایش کار رسو این بر عالوه. املللی بین رشایط هم و کند می تغییر

 پارامرت تغییر باعث ترتیب این به و داده تاثیر خود های العمل عکس و اعامل بر را افکار این کرده، فکر آزمایشی و مدل هر مورد

 .شوند می ها

 را ها جنبه بعضی ولی آنها کردیم، منی اطالق مدل آنها به وگرنه هستند متفاوت) اند شده آن مدل که چیزی( خود اصل از ها مدل

 .نبودند اصل آن مدل گرنه و دارند مشرتک خود اصل با

 آن شعاع مساوی و بوده یکی مرکز یک از آنها فاصله که است نقاطی مجموعهsphere(  کره از ریاضیات در که تصویری مثال برای

 مرحله در و نیست کره کامل بطور واقع در گردی هیچ زیرا ندارد وجود واقعی جهان در که است مدل یک میشود ارائه) است کره

 مدل از برشی متدن که است آور حیرت این وجود با. خواند منی – مرکز با مساوی فاصله داشنت یعنی – کره تعریف با دقت از ای

 ).۶(است کرده استفاده حد این تا دارد تفاوت خود اصل با همیشه که کره ساده

 از بسیاری در. کند بینی پیش را دوستامن اعامل و رفتار کلیه منیتواند باشد کامل هم هرچه دوست از ما مدل یا تصویر گفتیم قبال

 همه توانند می کنند می فکر که کسانی و اوست از ما ذهنی تصویر از تر پیچیده بسیار دوست آن های خواسته و رفتار موارد

 معموال باید دوستامن از ما تصویر دیگر طرف از. خورند می بر اشکال به غالبا کنند بینی پیش را خود دوستان اعامل و ها خواسته



 اطالق دوست آن از تصویرما آن به منیشود گرنه و کند بینی پیش یا و درک قابل ما برای را وی حرکات و اعامل از هائی جنبه بتواند

 .کرد

 فکر راندمان بردن باال برای آنها از استفاده که هائی مدل کربنتیک دانشمندان از یکی) ٢) (Karl W. Deutsch( دویچ کارل بگفته

 :دارند را زیر خاصیت چند معموال هستند موثر انسان

 کاری برای را نظر مورد تجربی سیستم از هائی جنبه که است استفاده قابل و واقعی مدل یک: مدل) realistic( بودن واقعی – الف

 .گیرد بر در دهیم، انجام میخواهیم آن با که

 کنار های نیمکت هستیم مسافرت در ماشین با مثال برای وقتی. است جغرافیائی واقعیت از مدلی که بگیریم نظر در را ای نقشه

 مثال اما. گذاشت کنار توان منی را آنها و هستند رضوری ها جاده ولی شوند گذاشته کنار میتوانند و ندارند اهمیتی نقشه در جاده

 .باشند داشته نقش میتوانند ها نیمکت این اتومبیل بدون گردش هنگام

 که است موقعیتی از تر ساده خاص مورد آن یا این در که است جویانه رصفه مدلی: مدل) economical( بودن جویانه رصفه – ب

 که واقعیتی از مدل اگر. کند می ساده را شده ترسیم منطقه جزئیات از بسیاری باالجبار جغرافی نقشه یک. گردد ترسیم باید

 .دهد منی افزایش را فکر راندمان آن از استفاده باشد، تر پیچیده باشد آن مدل میخواهد

 آموخنت

 آموخنت. است واقعیت با مدل بیشرت دادن تطابق آموزش مهم جنبه یک. شود می اطالق مختلفی های پروسه به ”آموخنت“ عبارت

 خود در بیشرتی راندمان با را تجربیات این اینکه برای غالبا ما ذهن اما. است علم آن تجربیات شناخنت عمدتا علمی رشته یک

 درک و توضیح برای رشته آن های تئوری یا و ها مدل شناخنت عمدتا علمی رشته یک آموخنت. کند می استفاده مدل از کند منعکس

 مناسبی مدل ارائه و تکامل علم تجربیات و آزمایشات آوری جمع در کوشش داروین تکامل مدل مثال برای. است علم آن تجربیات

 .است آنها توضیح و درک برای

 او برای آنها فهم بحال تا که را جدیدی مسائل بتواند او تا یابد افزایش انسان فکری های مدل ذخیره که کند می کمک آموخنت

 با انسان یک چقدر هر. مناید درک تری ساده نحو به جدید فکری های مدل با و منوده ”مرتب“ خود ذهن در است بوده مشکل

 او بودن نظر بی معنی به این. است کمرت خاص فکری مدل یک به نسبت او تعصب باشد تر ”دیده دنیا“ اصطالح به و تر فهم

 .دارد توجه واقعیت بودن پیچیده به متعصب فرد عکس بر شخص آن که آنست معنای به بلکه نیست

 ها مدل کمک به شناخت پروسه

 پروسه های جنبه بعضی و ترتیب با نحوی به که کنیم استفاده هائی سمبول و عالئم از باید کنیم ”درک“ را ای پروسه اینکه برای

 و عالئم توسط هرکدام غیره و ها کوه رودها، آن در که است مدل یک جغرافی نقشه یک مثال برای. دارند تطابق بررسی مورد

 آنها توسط که ای منطقه در آنها ترتیب با نقشه روی های جاده و ها کوه و رودها ترتیب. اند گردیده مشخص خاصی های سمبول

 .نیست یکسان آنها اصل یا و واقعیت با فکری های مدل همه تطابق درجه اما. دارد تطابق شود می ترسیم

 فرعی و غیرعمده خود شناخت پروسه برای که را واقعیت از هائی جنبه مدل هر در دارد، محدودی درک انسان که آنجائی از

 مزبور جغرافی نقشه در را جنگل درختان تعداد یا و برق های چراغ ساحل، کنار های نیمکت مثال. گذارد می کنار دهد می تشخیص

 و مینمود تجاوز معینی حد از کرد می دریافت نقشه از معین زمان در ما مغز که اطالعاتی حجم اینصورت غیر در. منیشود منعکس

 .میشد مشکل ما ”درک“ پروسه



 هیچ شناخت معنی این به. است واقعیت از دیگر بخشی از کردن رصفنظر و بخش یک کردن انتخاب معنی به همواره درک بنابراین

 مراتب دیگر های جنبه گذاشنت کنار و ها جنبه بعضی منودن برجسته و انتخاب با معموال انسان. نیست) عینی( یکی واقعیت با گاه

 ساحل کنار های نیمکت باال مثال در. دهد می تطبیق شناخت برای خود عملی احتیاجات با را خود انرصاف و انتخاب مراحل و

 می اگر شناخت ترتیب این به. کنند می پیدا اهمیت ها نیمکت این بنشینیم ساحل کنار خواهیم می وقتی اما نداَشتند اهمیتی

 .باشد) غیرعینی( واقعی غیر کامال تواند منی گیرد قرار عملی استفاده مورد خواهد

 دارد بستگی عامل چند به شناخت دویچ کارل گفته به

 .شناسنده انتخابی خواست – ۱

 و دارد توجه بیشرت واقعیت یک از هائی جنبه یا و موضوعات به…  و روانی هرنی، سیاسی، علمی، اجتامعی، موقعیت به بنا هرکس

 .شد آورده جغرافیا مثال قبال مورد این در. گذارد می کنار را دیگری های جنبه عوض در

 .شود شناخته باید که واقعیتی خواص – ۲

 نظر مورد در تحقیق دنبال به که فردی مثال برای. شوند می گیری اندازه و تجربه واقعا خواص این آنها کمک به که اعاملی – ۳

 خواست اینجا در. نیست جمع نظر معرف آنان نظر که گیرد می متاس افرادی با فقط ولی است انتخابات یک مورد در مردم

 .گذارد می تاثیر نتیجه در اطالعات کسب نحوه و عمل بلکه منیکند بازی نقشی شناسنده

 شده ترسیم و ضبط اند شده انتخاب سه و یک های بخش در که هائی داده آنها توسط که فیزیکی وسائل و عالمات سیستم – ۴

 .کتاب و نوشته ها، کهکشان دیدن برای تلسکوپ مثال برای. شوند می گرفته کار به بعدی های استفاده برای

 عمل) ۱ شامره( شناخت پله اولین. شوند می ترکیب یکدیگر با عینی و ذهنی عنارص آن در که است ای پروسه بنابراین شناخت

 رشط به دارد وابستگی رشایط به و است عینی پله دومین. گیرد می رسچشمه او احتیاجات و ها خواسته از که است شناسنده ذهن

 .نگردد مختل بررسی توسط واقعیت خود آنکه

 در گیری اندازه برای تجهیزات و اعامل از حارض عینی بطور مجموعه یک: مخلوطند ذهنی و عینی عنرص هردو ۴ و ۳ های پله در

 مجموعه این از داند می درست یا و خواهد می که را ابزاری تنها که ذهن امکان این و آنها ضبط و ترسیم و فراگیری عالئم با ارتباط

 .گیرد می بکار

 شناخت پروسه خود بلکه گیرند منی جای او ذهن در انسان خصوصیات به توجه بدون و کامل بطور ذهن از خارج واقعیت بنابراین

 .شود می هدایت ذهن توسط

 همه از بیش ظاهرا مغز. است مشغول خارج دنیای از اطالعات آوری جمع و گرفنت به انسان مغز فعالیت از صد در ۱۵ حدود تنها

 ).۹(است مشغول خویش اداره و اطالعات کردن مرتب و کردن بجا جا به

 ذهن اگر. دانند می ایدئولوژی آن طرفداران بهرتین را خود هرکدام که دارند وجود ایدئولوژی یک با مختلفی های گروه مواردی در

 یک که باشد علت این به میتواند تفاوت این. نداشت موردی ها اختالف این بود ذهن از خارج واقعیات از ای ساده انعکاس ما

 .کند می توجه کمرت است دیگر گروه بیشرت توجه مورد اتفاقا که دیگر های جنبه به و بیشرت واقعیت از هائی جنبه به گروه

 ها مدل توسط آینده محاسبه



 آنها از الزم اطالعات که هستند واقعیت از هائی جنبه بینی پیش برای کمکی حال عین در فکری های مدل که منودیم اشاره آغاز در

 نوزدهم قرن در. بدهند ما به اطالعاتی نیز شده ترسیم منطقه از فراتر میتوانند جغرافی های نقشه مثال برای. نیست ما دست در

 پس و کشیدند می بودند شناخته که را هائی قسمت نقشه اول بودند نیل فرعی رودهای و رسچشمه کشف صدد در که محققانی

 بنامیند هائی بینی پیش مرزی نواحی این مورد در یافتند می امکان ترتیب بدین. کردند می دنبال قسمتها این مرز تا را رودها آن از

 ).۲(کرد می رد را آن بعدی تحقیقات یا و شد می تایید بینی پیش یا. شد می گذاشته آزمایش به بعدها که

 قمر مورد در مدل یا تئوری این آیا که نبود مشخص کرد عرضه را خورشید بدور سیارات گردش تئوری کپلر یوهان آنکه از بعد مدتها

 حرکت مدل این که داد نشان تجربه باالخره تا خیر یا است استفاده قابل نیز آیند می در گردش به زمین مدار در که هائی مصنوعی

 .گیرد می بر در نیز را مصنوعی قمر

 ).۶(میرود صحبت آنها بودن درست درجه از بلکه شود منی صحبت مدل یا تئوری بودن درست از علمی های رشته در امروزه

 را جدید خاص مورد یک در مدل صحت مورد در ما آخر حکم. کند می رد آنرا یا و کند می تایید را مزبور تئوری یا جدید مورد هر

 خود که علمی: نویسد می) ۱۰( خود دانشنامه در سینا علی ابو که هامنطور و است محک آزمایش. دهد می نشان آزمایش بنابراین

 قوها که بگوید تئوری اگر: پوپر کارل گفته به و دارد عمومیت نظر این امروزه. ماند می مشکوک ندهد قرار سنجش معرض در را

. کند می ثابت را تئوری این نبودن درست سیاه پر با قو یک تنها دیدن باشد صادق قو هزاران مورد در این و هستند پر سفید همه

 ).۶(باشد نداشته وجود آن رد در مثالی که است صادق زمانی تا استقرا نتیجه: گوید می دیگر جای در او

 است هائی داوری یا داوری از گیری نتیجه استقرا): گفته مضمون) (۱۰( گوید می دانشنامه در سینا علی ابو او از قبل سال صدها

 جویدن هنگام حیوانات متام که گرفت نتیجه توان می مثال برای. شود می مربوط پدیده چند از هائی جنبه به یا و پدیده یک به که

 اند دیده موارد غالب یا و اکرث در اینکه برای فقط و روند می پیش متد این با که افرادی اما. …دهند می حرکت را خود پائینی فک

 امکان این زیرا. نیستند محق لزوما است، درست حال همه در داوری این که گیرند می را نتیجه این کند می حرکت پائینی فک که

 مثال برای. کند رد را آن مورد یک و کند تائید را داوری مورد هزار صد و کند رد را قبلی آزمایشات بعدی، آزمایشات که دارد وجود

 .دهد می حرکت را خود باالئی فک جویدن هنگام که متساح

 مورد با عمومی و آشنا مدلی او از قبل سال صدها سینا ابوعلی ندارد خود مثال برای منفی آزمایش قوها مورد در که پوپر برخالف

 .دهد می ارائه استقرا متد بودن نسبی کردن روشن برای آن منفی آزمایش

 چنین مارکسیسم از ماخوذ های مدل از استفاده با چپ نیروهای از بخشی ایران در اسالمی جمهوری آمدن کار روی آغاز در

 :کردند می استنتاج

 ایران جامعه عمده طبقات و باشد باید جامعه طبقات از یکی مناینده رسد می حکومت به جامعه یک در که ای طبقه هر چون

 هستند،) شد می اضافه مجموعه این به نیز کمپرادور بورژوازی یا و ها فئودال بعضی برای و( کارگر طبقه دهقانان، بورژوازی،

 .است بورژوازی مثال ،X طبقه مناینده و طبقات این از یکی مناینده است آمده کار بروی ایران در که حکومتی بنابراین

 به وابسته(کمپرادور بورژوازی مناینده را فعلی حکومت زمانی داشتیم ها گروه این با که هائی بحث در که دارد بخاطر نویسنده

 ناقص دلیل به ها مدل این از یک وهیچ دانستند می ملی بورژوازی مناینده زمانی و ها فئودال مناینده آنرا زمانی ،)خارجی رسمایه

 آشنائی سیاسی تحلیل با اصوال بسا چه و ها مدل این با که عادی مردم که حالی در. منیکرد بینی پیش را رژیم این اقدامات بودن

: دادند می ارائه تری مناسب مدل و تر دقیق قاطع، جواب کند می حکومت قرشی چه ایران در که سوال این جواب در نداشتند

 .”ها مال“



 با. است آینده بینی پیش سپس و کنونی موقعیت بهرت شناخنت سیاسی کار در ها مدل گرفنت کار به و تحلیل مهم های جنبه از یکی

 .کنیم می بینی پیش محتمل غیر را دیگری های موقعیت و محتمل را خاصی های موقعیت همیشه آینده سیاسی بینی پیش

 بسیاری در. میدهد عمومیت نیز شد منی آن شامل آغاز در که هائی جنبه همه به را آن انسان ذهن شد، آفریده وقتی مدل یک

 میشناسند تروریست و دیکتاتور آنرا مردم که رژیمی یا و بینیم می بد را او کارهای همه آید منی خوشامن شخصی از ما وقتی موارد

 .میگیرد قرار مخالفت مورد هم باز بزند دست هم معقولی اعامل به بخواهد روزی اگر حتی

 را واقعیت ی ها جنبه همه منیتواند غالبا گردد عرضه دقیق آن دهنده ارائه درک که هم چقدر هر شد ارائه اجتامعی مدل یک وقتی

 استنتاج را خود شخصی مدل مدل، آن از هرکدام ها انسان سیال ذهن که میاید پیش دقیق ارائه صورت در حتی. گیرد بر در

 .مینامید

 مدل آن توضیح و درک برای و است مطالعه و بحث مورد هنوز گیرند می قرار ذهن استفاده مورد چگونه فکری های مدل اینکه

 آن مورد در بحث که اند شده ارائه تر عمومی های زمینه در چه و شناخت روانکاوی در چه) ۴(مغز بیولوژی در چه مختلفی های

 .کنیم می موکول دیگری نوشته به را تئوری و مدل رابطه همچنین و

 :کرد ارائه اینطور میتوان را مربوطه های تئوری و آزمایشات شده ساده و خالصه

 دارد، را خاصی زمینه در کننده تعیین نقش انسان ذهن در بینی جهان یا و فکری مدل یک تئوری، یک فرضیه، یک که هنگامی

 تجربه نتایج اینکه از قبل موارد غالب در. دهد می قرار استفاده مورد را خود مدل جدید مساله هر با برخورد در معموال انسان

 .زند می دست نتایج ”بینی پیش“ به خود فکری مدل از استفاده با شخص برسند انسان به جدید

 می رد یا و انجامد می ذهن در مزبور مدل تقویت به صورت این در که شود می تایید آزمایش و عمل توسط یا بینی پیش چنین

 مزبور مدل در که بیند می الزم بسا چه و گردد می تجربه توسط بینی پیش شدن رد دالئل دنبال به انسان صورت این در. شود

 .سازد رها استفاده قابل غیر مدلی عنوان به کلی به آنرا حتی یا و آورد بوجود تغییراتی

 تغییر مقابل در ها مدل مقاومت

. دهند می نشان بیشرتی مقاومت منفی تجارب مقابل در باشند، گرفته قرار تائید مورد بیشرتی دفعات به هرچه فکری های مدل

 .است بیشرت تغییر مقابل در آن مقاومت باشد شده تایید بیشرت هرچه مدل دیگر بعبارت

 موثرند؟ ذهن در مدل یک قدرت تعیین در عواملی چه که اینست میشود مطرح که سوالی

 :کند می ذکر را فاکتور پنج آن برای) ٥) (Brunner( برونر

 .است بیشرت فرضیه یا و فکری مدل قدرت باشد بیشرت تعداد این هرچه. است شده تائید قبل در فرضیه که دفعاتی تعداد – ۱

 خاص حالت یک در مختلف های فرضیه تعداد هرچه. دارند قرار فرضیه این مقابل در آلرتناتیو عنوان به که هائی فرضیه تعداد – ۲

 چند وقتی مثال برای. است بیشرت شود انتخاب ”بهرت“ فرضیه عنوان به آنها از یکی تا است الزم که اطالعاتی مقدار باشد بیشرت

 نیروی یک که است زمانی از تر مشکل مراتب به آنها از یک هر کار گیرند قرار حاکم نیروی یک مقابل در اپوزیسیون نیروی

 .گیرد قرار حاکم نیروی مقابل در اپوزیسیون



 منافع و ها خواسته این هرچه). motivational back up( کنند می مدل از شخص منافع و امیال ها، خواسته که پشتیبانی – ۳

 .است بیشرت دهد تغییر را مزبور مدل تا است الزم که اطالعاتی مقدار باشند داشته پیوند مزبور مدل با شدیدتر

 عقاید غالب. است بیشرت تغییر مقابل در آن مقاومت باشد شده غرق وسیعرتی شناخت سیستم در فرضیه یک چه هر – ۴

 .هستند جهانشمول دارند، احتیاج خود طرفداران تعصب و ”کامل ایامن“ به که ایدئولوژیک

 دارد تعلق آن به شخص که گروهی اعضا تائید مدل، یک آزمایش برای کافی اطالعات نداشنت صورت در. اجتامعی پشتیبانی – ۵

 به میتوان را) socialization( شدن اجتامعی پروسه) Postmann( مان پست گفته به. شود تلقی مدل آن تائید عنوان به میتواند

 .شود دیده باید متدن آن توسط که شود می دیده آنطوری محیط آن طی در که دید هائی فرضیه پی در پی کسب پروسه عنوان

 فرد میشد داده نشان ای توده چین ”فرهنگی انقالب“ مورد در سابق در که تبلیغاتی فیلمهای بعضی در که دارد بیاد نویسنده

 بودند او به بدبین یا و مخالف آغاز در که را خویش شنوندگان همه کوتاهی زمانی فاصله در خود کوتاه و آتشین صحبت با انقالبی

 دارد بستگی گوناگونی عوامل به دادن ”عقیده تغییر“ که گرفت نتیجه میتوان آمد باال در آنچه از اما. میکرد تبدیل خود موافقان به

 .است طوالنی معموال و پیچیده پروسه اجتامعی های زمینه در بخصوص و

 اعضائی یا و افراد. نیست تاثیر بی اطالعات مبادله و اجتامعی دیالوگ که گرفت نتیجه دیگر طرف از میتوان رفت باال در که آنچه از

 و رفتار در اجتامعی بیشرت دیالوگ و اطالعات با است ممکن باشند خود نظرات یا و منافع دنبال به که هم قدر هر جامعه از

 عمده انتقادات از یکی. گذارد تاثیر انسانها در میتواند جامعه سطح در بحث و اطالعات ارائه و دیالوگ. کنند تعدیل خود قضاوت

 می آنها مادی منافع مستقیم رانتیجه ها انسان های قضاوت و رفتار ها کمونیست که بود این ها کمونیست به دموکراسی فالسفه

 میان) باز جامعه پوپر کارل ۱۱( تضاد و تفاوت. داد می دست از را خود اهمیت اجتامعی بحث و دیالوگ که حدی تا دانستند،

 دنبال به باید گیرد می بر در را اجتامعی پلورالیسم که سیاسی های حل راه ارائه بجای و هستند ناپذیر آشتی اجتامعی طبقات

 و حل راه ارائه به خود توجه کردن معطوف عوض در جامعه فکری نیروی از بخشی ترتیب بدین. بود حاکم طبقات حذف

 خشونت برخوردهای برای هائی راه کردن پیدا دنبال به آغاز هامن از اجتامعی، اقتصادی، سیاسی، معضالت حل برای پیشنهادات

 های حل راه مردم و شد می قرار بر نیز دموکراسی و آزادی جامعه در وقتی ها گروه این از بعضی. بود ها خشونت تشدید و آمیز

 بلد آمیز خشونت برخورد جز راهی و بودند داده دست از را سیاسی تفکر قدرت دیگر شدند می طالب اجتامعی برخورد در را آنان

 .نبودند

 کند منی رها را خویش فکری مدل بالفاصله انسان نشد، تایید تجربه توسط اند شده بینی پیش مدل توسط که نتایجی وقتی معموال

 رغم علی مسلامنی وقتی دینی گرایان خرافه. دهد قرار سوال مورد را آزمایش رشایط یا و محیط عوامل دارد کوشش آغاز در بلکه

 بر را خود چشم مدتها انسان موارد بعضی در. دانند می ”ناشکری“ را علت شود، می ناگواری حادثه دچار دین به بندی پای

 .کند می انکار را موجود های فاکت حتی یا و بندد می واقعیات

 این که جنایاتی و شوروی جامهیر اتحاد در استالین حکومت از که اطالعات همه این و اند بوده استالین طرفدار که افرادی هستند

 نظرات و گفته طبق درست استالین از بعد اگر که دارند ادعا هنوز گرفته نادیده را همه…  و شده باعث کشور این در سیاسی رهرب

 از کشور این مردم و بود حاکم ناب کمونیسم کشور این در امروز بود، نشده حاکم شوروی در رویزیونیسم و شده عمل او

 .بودند دنیا مردم ترین خوشبخت

 و گیرند می نادیده را جهان دیکتاتوری کشور ها ده در سیاسی تجربیات هنوز و اند شاه رژیم طرفدار که هستند کسانی همینطور

 .است سابق نوع از رژیمی مجد استقرار به منوط ایران در رشایط بهبود که معتقدند



 بینی پیش و استنتاج آنست به مربوط مدل که موقعیتی چگونگی و خواص نیز دیگر های زمینه در بلکه سیاسی، امور در فقط نه

 خواهد حاصل دیگری نتیجه نباشد درست اگر و داد خواهد را نتیجه فالن آزمایش آن یا و این باشد درست مدل اگر که شود می

 را خود بودن استفاده قابل نیز زمینه این در مزبور مدل که باشد مثبت نتیجه اگر. شود می گذاشته آزمایش به مدل سپس. شد

 در جزئی تغییرات با بتوان است ممکن بود منفی نتیجه اگر و. میشود اضافه مدل تقویت موارد به مورد یک و است داده نشان

 تطابق امکان اگر اما. بخورد ای لطمه دیگر موارد در آن بودن درست به اینکه بدون منود، استفاده قابل نیز جدید مورد در آنرا مدل،

 نیز دیگری زمینه و باشد کننده تعیین آزمایش این چنانچه و شده محدود مدل بودن استفاده قابل نبود موجود جدید رشایط با مدل

 .شود می رها بکلی نباشد، موجود آن از استفاده برای

 بینی پیش نتایج که صورتی در او. گذارد می آزمایش به را خود های مدل آگاهانه نا حتی موارد از بسیاری در و دائم بطور انسان

 منفی تجربیات که هنگامی تنها. دارد نگاه استفاده قابل جزئی تغییرات با را خود مدل دارد کوشش نشوند تائید تجربه اثر در شده

 مدل و باشد محتاج زیادی فکری کار به) modifications( شده انجام تغییرات با مدل داشنت نگاه یا و کند تجاوز معینی حد از

 را خود تجربیات و اطالعات کردن مرتب و) regorganization( نظم تجدید انسان اینصورت در دهد، دست از را خود نسبی سادگی

 جدید آموزش پروسه در ذهن باز و یابد می ادامه جدید مدل با منوال هامن به کار. بیند می رضوری جدیدی مدل چهارچوب در

 .کند نزدیک واقعیت به بیشرت چه هر زمینه آن در را خود مدل تا میگیرد قرار مداوم تالش در دیگر بار خود
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