ﻣﺪل ﻫﺎی ﻓﮑﺮی

ﭼﺎپ اول ﻣﺪل ﻫﺎی ﻓﮑﺮی در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۷۱اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و اﮐﻨﻮن ﭼﺎپ دوم ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت ﺟﺰﺋﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد.
ﺧﺮداد  – ۱۳۸۳ﻫامﯾﻮن ﻣﻬﻤﻨﺶ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
واژه واﻗﻌﯿﺖ ) (realityرا ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎﺋﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون وﺟﻮد ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺎﻓﻞ اﯾﻨﻄﻮر ﺗﺼﻮر ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺎت ﺧﺎرج از ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ
)اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯿﯿﺎﺑﻨﺪ( و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ از ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﻣﻘﺒﻮﻻت ﺧﻮد را ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﺾ داﻧﺴﺘﻪ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ دﯾﮕﺮان را ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺪﺧﻮاﻫﯽ و ﯾﺎ ﻧﺎداﻧﯽ آﻧﺎن ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﺻﺤﺒﺖ از “ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﻠﻤﯽ” در ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎﻟﻬﺎ رواج داﺷﺖ.
ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮﻣﺎن ﮐﻤﯽ رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ﻣﻨﻄﻘﯽ داﺷﺖ “ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﻠﻤﯽ” ﺑﻮد و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آن ﺑﻮد ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ.
ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺑﴩ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ،دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﺎرج از ذﻫﻦ ﻫﻤﻪ از ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻒ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﴩ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺘﺎج زﻣﺎن
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻠﻮم اﺟﺘامﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺗﺼﻮر
ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﴩی ﻧﯿﺰ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ دﭼﺎر ﮐﻨﺪی و ﯾﺎ ﴎﻋﺖ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺗﴪﯾﻊ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺴﺖ ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮری ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎزی ﮐﺮد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت رواﻧﮑﺎوان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺼﻮص از اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﴎﯾﻌﱰی را آﻏﺎز منﻮد .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ذﻫﻦ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿام راﺑﻄﻪ ای ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ و داﻧﺶ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻧﺎ ﺧﻮد آﮔﺎه ذﻫﻦ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺴﺖ ﺷﺪن ﺗﺼﻮر اﻧﻌﮑﺎس ﯾﮏ ﺑﺮ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎرج از ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮم ﺑﻮد .ﻫﺴﺘﻪ
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻓﺮﺿﯿﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۲۷از ﻃﺮف ﻫﺎﯾﺰﻧﱪگ ) (Heisenbergﻓﻮرﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪ :ﻫﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﺧﺎﻟﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را منﯿﺘﻮان از ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻮﭼﮑﱰ منﻮد .ﺣﺪ ﻣﺰﺑﻮر اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺻﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮان ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺣﺮﮐﺎت ذرات ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﯾﮏ اﺗﻢ را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮد.
ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ درﺟﻪ دﻗﺖ در ﻣﻮرد ذرات ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه اﺗﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺌﻮرﯾﻬﺎی ﻓﯿﺰﯾﮏ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ذرات اﺟﺒﺎرا
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺣﺘامﻻت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﺮد و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﺸﻒ ﺷﺪه را اﻧﺪﮐﯽ ﺳﺴﺖ منﻮد ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﺌﻮری
ﻧﺴﺒﯿﺖ اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻧﯿﻮﺗﻮن ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل و در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﺎل
 ۱۸۷۹ﻣﺎﯾﮑﻠﺴﻮن ﴎﻋﺖ ﻧﻮر را ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺮد .او و ﻣﻮرﻟﯽ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ) (۱۱ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﴎﻋﺖ ﺻﻮت
ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﺸﱰ و در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ آن ﮐﻤﱰ اﺳﺖ ،ﴎﻋﺖ ﻧﻮر ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺎﯾﮑﻠﺴﻮن و
ﻣﻮرﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺿﯿﺎت اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ ) (Albert Einsteinﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﯿﻮﺗﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص از
ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﺴﺒﯿﺖ اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﺷﺪ :از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ از ﭼﻬﺎرﭼﻮب
وﺳﯿﻌﱰ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟
از ﻃﺮف ﻓﻼﺳﻔﻪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮای ﻋﻠﻢ و ﺗﺌﻮرﯾﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪی اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ“ :ﺗﺌﻮرﯾﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ – ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻼف آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻮﻧﺪ – ﻓﺮض و ﯾﺎ اﺣﺘامل ﺑﺎﻗﯽ مبﺎﻧﻨﺪ” ) .(۶از اﯾﻦ ﭘﺲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺻﺤﺒﺖ از
“ﻗﺎﻧﻮن” )ﻣﺜﻼ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﺎزﻫﺎ( ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺠﺎی آن ﺻﺤﺒﺖ از “ﻓﺮﺿﯿﻪ” و ﯾﺎ “ﺗﺌﻮری” )ﻣﺜﻼ ﺗﺌﻮری ﮔﺎزﻫﺎی اﯾﺪه آل( ﻣﯿﺸﻮد .ﺻﺤﺒﺖ اﯾﻦ

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر ﻣﻮج و ﯾﺎ ﻓﻮﺗﻮن اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﺌﻮری ﻣﻮﺟﯽ ﻧﻮر و ﯾﺎ ﺗﺌﻮری ﻓﻮﺗﻮن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاص ﻧﻮر اﺳﺖ .ﻫﺮ دو
اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺪﻟﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ و درک واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ادﻋﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدن را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ.
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﴎﻋﺖ ﻧﻮر در ﺗﺌﻮری ﻧﺴﺒﯽ اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ و آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺎﯾﮑﻠﺴﻮن و ﻣﻮرﻟﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ از ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﻬﺎی دور
دﺳﺖ ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻮر و ﯾﺎ اﻣﻮاج اﻟﮑﱰو ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎ در
ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ .ﺧﱪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ “اﻣﺮوز” در اﯾﻦ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﻬﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﮐﻬﮑﺸﺎن ﻣﺰﺑﻮر
ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ اﻃﻼع ﯾﺎﺑﯿﻢ .اﯾﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن اﻓﻖ داﻧﺴﺘﻨﯿﻬﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﻮد.
در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﱪﻧﺘﯿﮏ و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ از ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﴎﻋﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در
اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻤﯽ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ) (Informationو ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ
از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮏ و ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻋﺼﺎب ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻄﻮر ﻋﺎم و ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ) (۸ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن و
ﺷﻨﺎﺧﺖ او ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺗﺌﻮری ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺒﺎرا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد).(۹
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﴩ ﺳﺎزﻧﺪه ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ آﻧﺴﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﺑﺮای آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﺾ را ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزد .ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﻫﺮ روز روﺷﻨﱰ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ،ﺑﴩ را ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ
ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ ﻧﺎ ﻣﺤﺪود ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺪل ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﺎ را ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮ ﺳﺎزد .ﻋﻠﻮم و
ﭘﯿﴩﻓﺘﻬﺎی آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ وﺳﺎﺋﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ذﺧﺎﺋﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺑﻘﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و درﺳﺖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭘﯿﴩﻓﺘﻬﺎ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻗﺪرت داوری ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
و اﯾﻦ اﻧﮑﺸﺎف ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺑﴩ ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺧﻮد،
ﴎآﻏﺎزی ﺑﺮای ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﺤﻤﻞ و ﺑﺮدﺑﺎری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان و ﭘﺎدزﻫﺮی اﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﻓﮑﺮی .اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺟﺰﺋﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ آن ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎ را از اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺗﺐ ﺑﯽ ﺧﱪی ،ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎﺋﯽ را ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻫامﯾﻮن ﻣﻬﻤﻨﺶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۷۱

ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻓﮑﺮی
واژه ﻻﺗﯿﻦ واﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ﻣﺪل  Modelدر ﻗﺮن  ۱۵ﻣﯿﻼدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از آن ﭘﺲ در ﻣﻌامری ،در ﭘﯿﺸﻪ وری ،در ﻫرن،
ﺑﯿﻮﻟﻮژی و ﻏﺎﻟﺐ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻮم راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد).(۱
اﻧﺴﺎن رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎری را از ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج از
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﮐﺎﻣﻠﯽ در ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ اﺳﺖ .ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ اﺷﯿﺎ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻄﻮر ﻣﺎدی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﴩﯾﺢ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎص ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﺜﻼ اﮔﺮ رادﯾﻮ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
واژه ﻣﺪل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﴩﯾﺢ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی اﻧﺴﺎن – ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ – ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﻪ آن ﯾﮏ ﻣﺪل ﻓﮑﺮی اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﺣﺎﴐ اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از اﺷﯿﺎ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده اﯾﻢ در ﻣﺪل ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ
ﻣﺪل ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد دوﺳﺖ ﺧﻮد در ﻃﻮل دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ او ﺗﺼﻮﯾﺮی از اﻋامل و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی او در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﯿﺴﺎزﯾﻢ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ )ﻣﺪل ﻓﮑﺮی ﻣﺎ از اﯾﻦ دوﺳﺖ( ﺑﺨﺸﯽ از اﻋامل ﯾﺎ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی او ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ در
ﻣﻮاردی ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی او را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮﭼﻪ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ دوﺳﺖ ﺑﯿﺸﱰ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎ از او ﮐﺎﻣﻠﱰ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺣﺘامل ﺑﯿﺸﱰی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی او ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ
دوﺳﺖ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﺑﺎﻫﻢ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ دارﻧﺪ :ﯾﮑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ و
دﯾﮕﺮی واﻗﻌﯿﺖ!
ﭼﺮا از ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻓﮑﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧنت ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ،آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ) .(۳ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷامره  ۱دﻗﯿﻖ ﺷﻮﯾﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﭼﺸامن ﺧﻮد را ﺑﻬﻢ ﮔﺬارﯾﺪ
آﯾﺎ ﻗﺎدرﯾﺪ ﻣﺤﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎی درون اﯾﻦ ﺷﮑﻞ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ؟ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷامره  ۲اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در
راﺑﻄﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در ﺗﺼﻮﯾﺮی آﺷﻨﺎ )ﻧﻘﺸﻪ اﯾﺮان( ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺳﭙﺮدن ﻣﮑﺎن ﻧﻘﺎط ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﮐﱪﻧﺘﯿﮏ روﺷﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ،آﮔﺎﻫﯽ و ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻧﺴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯽ ،ﻣﺤﺪود ﺗﺮ از
آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻋﻠﻢ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﻫﺮ داده ) (dataﯾﺎ اﻃﻼع ) (informationﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
) (bitsﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ از ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺟﻮﯾﻨﺪه ای ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺳﻮال ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاب او ﺑﻠﯽ و ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺳﻮال ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﻮاﻟﯽ در رادﯾﻮ اﯾﺮان ﺷﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻃﺮ
ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﴍﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺣﺪاﮐرث ﺑﯿﺴﺖ ﺳﻮال ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد.

آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﮐﺘﯿﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎدل  ۱۰ﺗﺎ  ۵۰واﺣﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﻧﻪ
ﺑﯿﺸﱰ از آن از دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ) .(۷ﭼﻮن ﯾﮏ اﻧﺴﺎن دارای ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺪودی اﺳﺖ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺬب اﻃﻼﻋﺎت از
ﺧﺎرج ﺑﯿﺸﱰ از ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﻗﺎدر اﺳﺖ از دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﺪود اﺳﺖ
و ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درک و ﺗﻔﻬﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﺤﺘﺎج ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﯽ زﯾﺎدی اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ درک ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺴﺎن در ﺻﺪد اﺳﺖ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎر ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .اﺧﱰاع ﺧﻂ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اوﻟﯿﻪ
اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن راﻧﺪﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻞ ) (originalآن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ اﯾﻨﺴﺖ :ﻣﺪل ﻫﺎ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺪل ﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ )ﺳﺎﯾﻪ  (projectionواﻗﻌﯿﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻞ ﺧﻮد ،در ذﻫﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺧﻮد – ﭘﺪﯾﺪه ای ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد – ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺑﺮای ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﴏﻓﻪ ﺗﺮ از اﺻﻞ و ﻣﻨﺸﺎ آن اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎده ﮐﺮدن واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻻاﻗﻞ ﺑﺨﺸﯽ از واﻗﻌﯿﺖ و ﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻔﺎﻫﻢ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ
ﯾﮏ ﻓﻦ ﻻزم و ﻣﺘﺪﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﮑﺮی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﻌﻮر اﻧﺴﺎن ﺗﺠﺎوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ درک و
ﺗﻮﺿﯿﺢ منﺎﯾﺪ.
راﺑﻄﻪ ﻣﺪل ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﻮا ﺑﺎ وﺿﻊ ﻫﻮاﺳﺖ .ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻟﺰوﻣﯽ منﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ از
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل و ﯾﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی
ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﯽ زﻧﯿﻢ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﻮا ﮐﻪ ﻣﺎ را از اﺣﺘامل وﻗﻮع ﻃﻮﻓﺎن ،ﮔﺮدﺑﺎد  ،ﺑﺎران و ﻏﯿﺮه آﮔﺎه ﻣﯿﺴﺎزد
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﴏﻓﻨﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﴩی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫامن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻓﮑﺮی از
اﺟﺘامﻋﺎت ﺑﴩی ،ﻣﺪل ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای درک و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘامﻋﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ و ﭘﯿﭽﯿﺪه
اﻧﺪ.
در ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺷﯿﻤﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﻏﺎﻟﺐ ﭘﺎراﻣﱰ ﻫﺎ را در آزﻣﺎﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﺌﻮری ﻣﻌﯿﻨﯽ را
ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻋﻠﻮم آﻣﺎری ﭘﺎراﻣﱰ ﻫﺎ
ﻏﺎﻟﺒﺎ آﻧﻘﺪر ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻐﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻼ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻢ اوﺿﺎع داﺧﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﴍاﯾﻂ ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﴎو ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی زﻧﺪه و ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در
ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻣﺪل و آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ،اﯾﻦ اﻓﮑﺎر را ﺑﺮ اﻋامل و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ داده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎراﻣﱰ
ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺪل ﻫﺎ از اﺻﻞ ﺧﻮد )ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺪل آن ﺷﺪه اﻧﺪ( ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺪل اﻃﻼق منﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،آﻧﻬﺎ وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ را
ﺑﺎ اﺻﻞ ﺧﻮد ﻣﺸﱰک دارﻧﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﺪل آن اﺻﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ در رﯾﺎﺿﯿﺎت از ﮐﺮه ) sphereﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﮑﯽ ﺑﻮده و ﻣﺴﺎوی ﺷﻌﺎع آن
ﮐﺮه اﺳﺖ( اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﯾﮏ ﻣﺪل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﮔﺮدی در واﻗﻊ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮه ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ای از دﻗﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮه – ﯾﻌﻨﯽ داﺷنت ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ – منﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺣﯿﺮت آور اﺳﺖ ﮐﻪ متﺪن ﺑﴩی از ﻣﺪل
ﺳﺎده ﮐﺮه ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺧﻮد ﺗﻔﺎوت دارد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ).(۶
ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺪل ﻣﺎ از دوﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ منﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ رﻓﺘﺎر و اﻋامل دوﺳﺘامن را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻮارد رﻓﺘﺎر و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی آن دوﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﻣﺎ از اوﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و اﻋامل دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎ از دوﺳﺘامن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ

ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﺋﯽ از اﻋامل و ﺣﺮﮐﺎت وی را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ درک و ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ و ﮔﺮﻧﻪ منﯿﺸﻮد ﺑﻪ آن ﺗﺼﻮﯾﺮﻣﺎ از آن دوﺳﺖ اﻃﻼق
ﮐﺮد.
ﺑﮕﻔﺘﻪ ﮐﺎرل دوﯾﭻ )( ) (٢Karl W. Deutschﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﱪﻧﺘﯿﮏ ﻣﺪل ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن راﻧﺪﻣﺎن ﻓﮑﺮ
اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﺻﯿﺖ زﯾﺮ را دارﻧﺪ:
اﻟﻒ – واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ) (realisticﻣﺪل :ﯾﮏ ﻣﺪل واﻗﻌﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﺋﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮای ﮐﺎری
ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد.
ﻧﻘﺸﻪ ای را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺪﻟﯽ از واﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﺎر
ﺟﺎده در ﻧﻘﺸﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﺟﺎده ﻫﺎ ﴐوری ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را منﯽ ﺗﻮان ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ ﻣﺜﻼ
ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮدش ﺑﺪون اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ب – ﴏﻓﻪ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ) (economicalﻣﺪل :ﻣﺪﻟﯽ ﴏﻓﻪ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻣﻮرد ﺧﺎص ﺳﺎده ﺗﺮ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮔﺮدد .ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه را ﺳﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺪل از واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺪل آن ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از آن راﻧﺪﻣﺎن ﻓﮑﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ منﯽ دﻫﺪ.
آﻣﻮﺧنت
ﻋﺒﺎرت “آﻣﻮﺧنت” ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ آﻣﻮزش ﺗﻄﺎﺑﻖ دادن ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺪل ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .آﻣﻮﺧنت
ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﻨﺎﺧنت ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آن ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت را ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﯿﺸﱰی در ﺧﻮد
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ از ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻣﻮﺧنت ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﻨﺎﺧنت ﻣﺪل ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺗﺌﻮری ﻫﺎی آن رﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ و درک
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آن ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺪل ﺗﮑﺎﻣﻞ داروﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ در ﺟﻤﻊ آوری آزﻣﺎﯾﺸﺎت و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻋﻠﻢ ﺗﮑﺎﻣﻞ و اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮای درک و ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
آﻣﻮﺧنت ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ذﺧﯿﺮه ﻣﺪل ﻫﺎی ﻓﮑﺮی اﻧﺴﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪی را ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻓﻬﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای او
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ در ذﻫﻦ ﺧﻮد “ﻣﺮﺗﺐ” منﻮده و ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺳﺎده ﺗﺮی درک منﺎﯾﺪ .ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ
ﻓﻬﻢ ﺗﺮ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح “دﻧﯿﺎ دﯾﺪه” ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺼﺐ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻓﮑﺮی ﺧﺎص ﮐﻤﱰ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدن او
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﻧﺴﺖ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻓﺮد ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدن واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ دارد.
ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺪل ﻫﺎ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ای را “درک” ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻼﺋﻢ و ﺳﻤﺒﻮل ﻫﺎﺋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﭘﺮوﺳﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯽ ﯾﮏ ﻣﺪل اﺳﺖ ﮐﻪ در آن رودﻫﺎ ،ﮐﻮه ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ﻫﺮﮐﺪام ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻼﺋﻢ و
ﺳﻤﺒﻮل ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ .ﺗﺮﺗﯿﺐ رودﻫﺎ و ﮐﻮه ﻫﺎ و ﺟﺎده ﻫﺎی روی ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد .اﻣﺎ درﺟﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﻤﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ و ﯾﺎ اﺻﻞ آﻧﻬﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن درک ﻣﺤﺪودی دارد ،در ﻫﺮ ﻣﺪل ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﺋﯽ از واﻗﻌﯿﺖ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﻏﯿﺮﻋﻤﺪه و ﻓﺮﻋﯽ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻣﺜﻼ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ،ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﺑﺮق و ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ را در ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯽ ﻣﺰﺑﻮر
ﻣﻨﻌﮑﺲ منﯿﺸﻮد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﺎ در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ از ﻧﻘﺸﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد از ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﺠﺎوز ﻣﯿﻨﻤﻮد و
ﭘﺮوﺳﻪ “درک” ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﺸﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درک ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺑﺨﺶ و ﴏﻓﻨﻈﺮ ﮐﺮدن از ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﯿﭻ
ﮔﺎه ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﯾﮑﯽ )ﻋﯿﻨﯽ( ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ منﻮدن ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷنت ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺗﺐ
و ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﺨﺎب و اﻧﴫاف ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ
اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪا َﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﮔﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ )ﻏﯿﺮﻋﯿﻨﯽ( ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرل دوﯾﭻ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
 – ۱ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪه.
ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘامﻋﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻫرنی ،رواﻧﯽ و … ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﯾﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﺋﯽ از ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰ ﺗﻮﺟﻪ دارد و
در ﻋﻮض ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﺒﻼ ﻣﺜﺎل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ آورده ﺷﺪ.
 – ۲ﺧﻮاص واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
 – ۳اﻋامﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺧﻮاص واﻗﻌﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ وﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻓﺮادی متﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻣﻌﺮف ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺪه ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺎزی منﯿﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻞ و ﻧﺤﻮه ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
 – ۴ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻼﻣﺎت و وﺳﺎﺋﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ داده ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﯾﮏ و ﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ ﺿﺒﻂ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﺮای دﯾﺪن ﮐﻬﮑﺸﺎن ﻫﺎ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮐﺘﺎب.
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻋﻨﺎﴏ ذﻫﻨﯽ و ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﭘﻠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ )ﺷامره  (۱ﻋﻤﻞ
ذﻫﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت او ﴎﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .دوﻣﯿﻦ ﭘﻠﻪ ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ واﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﻪ ﴍط
آﻧﮑﻪ ﺧﻮد واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺨﺘﻞ ﻧﮕﺮدد.
در ﭘﻠﻪ ﻫﺎی  ۳و  ۴ﻫﺮدو ﻋﻨﴫ ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ ﻣﺨﻠﻮﻃﻨﺪ :ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﯿﻨﯽ ﺣﺎﴐ از اﻋامل و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻓﺮاﮔﯿﺮی و ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺿﺒﻂ آﻧﻬﺎ و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ذﻫﻦ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰاری را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و ﯾﺎ درﺳﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎرج از ذﻫﻦ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻧﺴﺎن در ذﻫﻦ او ﺟﺎی منﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ذﻫﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  ۱۵در ﺻﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮔﺮﻓنت و ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت از دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ .ﻣﻐﺰ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﺠﺎ ﮐﺮدن و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت و اداره ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ).(۹
در ﻣﻮاردی ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺧﻮد را ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻃﺮﻓﺪاران آن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .اﮔﺮ ذﻫﻦ
ﻣﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﺳﺎده ای از واﻗﻌﯿﺎت ﺧﺎرج از ذﻫﻦ ﺑﻮد اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻫﺎ ﻣﻮردی ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﺋﯽ از واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰ و ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﱰ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﻫﺎ

در آﻏﺎز اﺷﺎره منﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻓﮑﺮی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﺋﯽ از واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم از آﻧﻬﺎ
در دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ .در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ
ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﮐﺸﻒ ﴎﭼﺸﻤﻪ و رودﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻧﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ اول ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﭘﺲ
از آن رودﻫﺎ را ﺗﺎ ﻣﺮز اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮزی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﻨامﯾﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻌﺪی آن را رد ﻣﯽ ﮐﺮد).(۲
ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﯾﻮﻫﺎن ﮐﭙﻠﺮ ﺗﺌﻮری ﮔﺮدش ﺳﯿﺎرات ﺑﺪور ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﯾﺎ ﻣﺪل در ﻣﻮرد ﻗﻤﺮ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪار زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﺮدش در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺣﺮﮐﺖ
ﻗﻤﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﻣﺮوزه در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ از درﺳﺖ ﺑﻮدن ﺗﺌﻮری ﯾﺎ ﻣﺪل ﺻﺤﺒﺖ منﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ از درﺟﻪ درﺳﺖ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﺮود).(۶
ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﺌﻮری ﻣﺰﺑﻮر را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ آﻧﺮا رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﮑﻢ آﺧﺮ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ ﻣﺪل در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺧﺎص ﺟﺪﯾﺪ را
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﮏ اﺳﺖ و ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ در داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ) (۱۰ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد
را در ﻣﻌﺮض ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ ﻣﺸﮑﻮک ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دارد و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرل ﭘﻮﭘﺮ :اﮔﺮ ﺗﺌﻮری ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻮﻫﺎ
ﻫﻤﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ در ﻣﻮرد ﻫﺰاران ﻗﻮ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ دﯾﺪن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻗﻮ ﺑﺎ ﭘﺮ ﺳﯿﺎه درﺳﺖ ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ ﺗﺌﻮری را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
او در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻘﺮا ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ در رد آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ).(۶
ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از او اﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ در داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ )) (۱۰ﻣﻀﻤﻮن ﮔﻔﺘﻪ( :اﺳﺘﻘﺮا ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی از داوری ﯾﺎ داوری ﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﺋﯽ از ﭼﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ متﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻮﯾﺪن
ﻓﮏ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ… .اﻣﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در اﮐرث و ﯾﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد دﯾﺪه اﻧﺪ
ﮐﻪ ﻓﮏ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ داوری در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﺤﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﻌﺪی ،آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻗﺒﻠﯽ را رد ﮐﻨﺪ و ﺻﺪ ﻫﺰار ﻣﻮرد داوری را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﻮرد آن را رد ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
متﺴﺎح ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻮﯾﺪن ﻓﮏ ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺧﻮد را ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﭘﻮﭘﺮ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻗﻮﻫﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺧﻮد ﻧﺪارد اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از او ﻣﺪﻟﯽ آﺷﻨﺎ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻮرد
آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﻔﯽ آن ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮدن ﻣﺘﺪ اﺳﺘﻘﺮا اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
در آﻏﺎز روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺎﺧﻮذ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ:
ﭼﻮن ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ای ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ منﺎﯾﻨﺪه ﯾﮑﯽ از ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان
ﺑﻮرژوازی ،دﻫﻘﺎﻧﺎن ،ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ )و ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ( ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮوی ﮐﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ منﺎﯾﻨﺪه ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت و منﺎﯾﻨﺪه ﻃﺒﻘﻪ  ،Xﻣﺜﻼ ﺑﻮرژوازی اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺨﺎﻃﺮ دارد ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ داﺷﺘﯿﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻌﻠﯽ را منﺎﯾﻨﺪه ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور)واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ( ،زﻣﺎﻧﯽ آﻧﺮا منﺎﯾﻨﺪه ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ و زﻣﺎﻧﯽ منﺎﯾﻨﺪه ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ وﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻗﺺ
ﺑﻮدن اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ رژﯾﻢ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ منﯿﮑﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﺻﻮﻻ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﺷﻨﺎﺋﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ در اﯾﺮان ﭼﻪ ﻗﴩی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﻮاب ﻗﺎﻃﻊ ،دﻗﯿﻖ ﺗﺮ و ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽ دادﻧﺪ:
“ﻣﻼ ﻫﺎ”.

ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓنت ﻣﺪل ﻫﺎ در ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧنت ﺑﻬﱰ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﻨﺪه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﺤﺘﻤﻞ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﯾﮏ ﻣﺪل وﻗﺘﯽ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ ،ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن آن را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺷﺎﻣﻞ آن منﯽ ﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﻮارد وﻗﺘﯽ ﻣﺎ از ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﺷامن منﯽ آﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی او را ﺑﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و ﯾﺎ رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم آﻧﺮا دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر و ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ روزی ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﻋامل ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺪل اﺟﺘامﻋﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ درک اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه آن دﻗﯿﻖ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد ﻏﺎﻟﺒﺎ منﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ ی واﻗﻌﯿﺖ را
در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد .ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت اراﺋﻪ دﻗﯿﻖ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺳﯿﺎل اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻫﺮﮐﺪام از آن ﻣﺪل ،ﻣﺪل ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را اﺳﺘﻨﺘﺎج
ﻣﯿﻨامﯾﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ذﻫﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای درک و ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﻣﺪل
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻪ در ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﻣﻐﺰ) (۴ﭼﻪ در رواﻧﮑﺎوی ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد آن
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺪل و ﺗﺌﻮری را ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺧﻼﺻﻪ و ﺳﺎده ﺷﺪه آزﻣﺎﯾﺸﺎت و ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻨﻄﻮر اراﺋﻪ ﮐﺮد:
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺿﯿﻪ ،ﯾﮏ ﺗﺌﻮری ،ﯾﮏ ﻣﺪل ﻓﮑﺮی و ﯾﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﺻﯽ را دارد،
اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪل ﺧﻮد را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻓﮑﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ “ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ” ﻧﺘﺎﯾﺞ دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻞ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺪل ﻣﺰﺑﻮر در ذﻫﻦ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﯾﺎ رد ﻣﯽ
ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﻻﺋﻞ رد ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪل ﻣﺰﺑﻮر
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آﻧﺮا ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده رﻫﺎ ﺳﺎزد.
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺪل ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺪل ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺑﯿﺸﱰی ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎرب ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺪل ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ.
ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺪرت ﯾﮏ ﻣﺪل در ذﻫﻦ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ؟
ﺑﺮوﻧﺮ )( ) (٥Brunnerﺑﺮای آن ﭘﻨﺞ ﻓﺎﮐﺘﻮر را ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
 – ۱ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ در ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪرت ﻣﺪل ﻓﮑﺮی و ﯾﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ.
 – ۲ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻟﱰﻧﺎﺗﯿﻮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص
ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪار اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺿﯿﻪ “ﺑﻬﱰ” اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﭼﻨﺪ
ﻧﯿﺮوی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﺎر ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ از زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوی ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

 – ۳ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ ،اﻣﯿﺎل و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺺ از ﻣﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ) .(motivational back upﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻣﺰﺑﻮر ﭘﯿﻮﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻘﺪار اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪل ﻣﺰﺑﻮر را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ.
 – ۴ﻫﺮ ﭼﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺿﯿﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺳﯿﻌﱰی ﻏﺮق ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ .ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻘﺎﯾﺪ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ “اﯾامن ﮐﺎﻣﻞ” و ﺗﻌﺼﺐ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮد اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ،ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 – ۵ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺟﺘامﻋﯽ .در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷنت اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻣﺪل ،ﺗﺎﺋﯿﺪ اﻋﻀﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارد
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺋﯿﺪ آن ﻣﺪل ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺎن ) (Postmannﭘﺮوﺳﻪ اﺟﺘامﻋﯽ ﺷﺪن ) (socializationرا ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﺴﺐ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎﺋﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ در ﻃﯽ آن ﻣﺤﯿﻂ آﻧﻄﻮری دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن متﺪن ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪه ﺷﻮد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﯿﺎد دارد ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻓﯿﻠﻤﻬﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺑﻖ در ﻣﻮرد “اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ” ﭼﯿﻦ ﺗﻮده ای ﻧﺸﺎن داده ﻣﯿﺸﺪ ﻓﺮد
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ آﺗﺸﯿﻦ و ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻫﻤﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ در آﻏﺎز ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﯾﺎ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺑﻪ او ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮑﺮد .اﻣﺎ از آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ “ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪه” دادن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
و ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ.
از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ﻣﯿﺘﻮان از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ دﯾﺎﻟﻮگ اﺟﺘامﻋﯽ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﻓﺮاد و ﯾﺎ اﻋﻀﺎﺋﯽ
از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﯾﺎ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت و دﯾﺎﻟﻮگ ﺑﯿﺸﱰ اﺟﺘامﻋﯽ در رﻓﺘﺎر و
ﻗﻀﺎوت ﺧﻮد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .دﯾﺎﻟﻮگ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺤﺚ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارد .ﯾﮑﯽ از اﻧﺘﻘﺎدات ﻋﻤﺪه
ﻓﻼﺳﻔﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ رﻓﺘﺎر و ﻗﻀﺎوت ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ راﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ دﯾﺎﻟﻮگ و ﺑﺤﺚ اﺟﺘامﻋﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ داد .ﺗﻔﺎوت و ﺗﻀﺎد ) ۱۱ﮐﺎرل ﭘﻮﭘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز( ﻣﯿﺎن
ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘامﻋﯽ آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺠﺎی اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ اﺟﺘامﻋﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺣﺬف ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوی ﻓﮑﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻋﻮض ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮدن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اراﺋﻪ راه ﺣﻞ و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘامﻋﯽ ،از ﻫامن آﻏﺎز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ
آﻣﯿﺰ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ وﻗﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﺮدم راه ﺣﻞ ﻫﺎی
آﻧﺎن را در ﺑﺮﺧﻮرد اﺟﺘامﻋﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ و راﻫﯽ ﺟﺰ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻠﺪ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ وﻗﺘﯽ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪ ،اﻧﺴﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺪل ﻓﮑﺮی ﺧﻮﯾﺶ را رﻫﺎ منﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﻠﮑﻪ در آﻏﺎز ﮐﻮﺷﺶ دارد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻂ و ﯾﺎ ﴍاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺶ را ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺧﺮاﻓﻪ ﮔﺮاﯾﺎن دﯾﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﻠامﻧﯽ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ
ﭘﺎی ﺑﻨﺪی ﺑﻪ دﯾﻦ دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﮔﻮاری ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻋﻠﺖ را “ﻧﺎﺷﮑﺮی” ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد اﻧﺴﺎن ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ
واﻗﻌﯿﺎت ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻓﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در اﺗﺤﺎد ﺟامﻫﯿﺮ ﺷﻮروی و ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
رﻫﱪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه و … ﻫﻤﻪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﻨﻮز ادﻋﺎ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ درﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻈﺮات
او ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﻢ در ﺷﻮروی ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻧﺎب ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد و ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار رژﯾﻢ ﺷﺎه اﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ده ﻫﺎ ﮐﺸﻮر دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺟﻬﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﴍاﯾﻂ در اﯾﺮان ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺠﺪ رژﯾﻤﯽ از ﻧﻮع ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ.

ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاص و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺪل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺴﺖ اﺳﺘﻨﺘﺎج و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺪل درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ و ﯾﺎ آن آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﻼن ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ داد و اﮔﺮ درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﮕﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺪل ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل ﻣﺰﺑﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدن ﺧﻮد را
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺪل اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮد .و اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽ در
ﻣﺪل ،آﻧﺮا در ﻣﻮرد ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده منﻮد ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ درﺳﺖ ﺑﻮدن آن در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻟﻄﻤﻪ ای ﺑﺨﻮرد .اﻣﺎ اﮔﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﻄﺎﺑﻖ
ﻣﺪل ﺑﺎ ﴍاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدن ﻣﺪل ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﯿﻨﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﮑﻠﯽ رﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﺴﺎن ﺑﻄﻮر داﺋﻢ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﻧﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .او در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه در اﺛﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﮐﻮﺷﺶ دارد ﻣﺪل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﺎه دارد .ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻨﻔﯽ
از ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﮕﺎه داﺷنت ﻣﺪل ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ) (modificationsﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﮑﺮی زﯾﺎدی ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺪل
ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دﻫﺪ ،در اﯾﻨﺼﻮرت اﻧﺴﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﻢ ) (regorganizationو ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را
در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪی ﴐوری ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﮐﺎر ﺑﻪ ﻫامن ﻣﻨﻮال ﺑﺎ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎز ذﻫﻦ در ﭘﺮوﺳﻪ آﻣﻮزش ﺟﺪﯾﺪ
ﺧﻮد ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺗﻼش ﻣﺪاوم ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺪل ﺧﻮد را در آن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ.
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