
1 
 

۲۰۲۱٫۰۹٫۳۰، برلین                  دکتر حسن بلوری                                                              

 

 لمیع    اندیشیدن   قله  

 
Peak of Scientific thinking1 

 

 فشروده 

.  نداهبه زنجیر کشیده شد  ئی هاانسان  آن  در عمق  که  کندمثال معروف غار را بیان می  هفتم جمهوریت  کتابدر  افالطون  "

 تواندمی  انیکی از آن  .ارندندپمی کنند عین واقعیتمشاهده می  روی دیوارکه    را  ئیهاسر سایه  پشت   آتش    در درخشش    انآن

د. او  کنمی  را کشف  ایگستردهو دنیای    )درخشش خورشید(  آتش   او  راه یابد. در بیرون  بیرون  به  نجات دهد و   خود را

کم و   تشبیهاین   ۲"کنند. باور و راا هایگفته  خواهندنمی آنها . امادگویو از مشاهداتش می شتهگان خود بریارخوشحال نزد 

، یمشد  کشیده  به زنجیر  هاداوری پیش  و  آگاهینا  "غار "در   ما  یهمه  به این معنا کهد.  وشنیز می  ما  امروز  شامل حال  بیش

 پنداریم. بواقعیت  را هاسایهنیز  ما گشته  سبب ی کهامر .جوئیآسودهو  یدانشنا  عمیق از یارغاری بس

ما راهی جز اراده به عمل و تالش برای یافتن راه و روشی که یارای ما در شناخت از    ،هارهائی از زنجیر نادانی  برای

نداریم.  هاواقعیت امکان    این  باشد  رابطه   خود  که  شودنامیده می  راه و روش علمی  مربوطهراه و روش  .  ستا  امتنها 

کند، شکل  جهان ریز و کالن را کاوش    که  توان آن دارد   راه و روش علمیدارد.    اندیشیدن علمی    واسطه و متقابل بابی

  که  آموزدبه ما می  همچنین  شیوهاین    .ددهارائه    به ما  از آن  به واقعیت  ترنزدیک  هرچه  در طول زمان تصویری  و  دهد

دریابیم    همچنین  اندیشیده و بیان داریم.  تریهای مناسبدر مفهوم  خود   و دانش  توانهمسو با توسعه    را  هاپدیده  الزم است

    به آن بپردازم.  ، پس از توضیحات الزم،مقاله ایندر مایلم  که دهدتشکیل می ایویژهتوانائی  اندیشیدن علمی را یقله  که

 پیشگفتار 

از    یخود بخش  ما. از آنجا که  یمباش  آن  از "بیرون"  اشقادر به مشاهدهبا آن سر و کار داریم جهانی نیست که    ما جهانی که  

همواره   موارداز  در بسیاری    الزم است  صورت امادر این  .استاز داخل آن    مشاهده و بررسی آن  امکان    آن هستیم تنها

  م.یبحساب آور هایمانو در ارزیابی ائیم روشن نم هستیم آن نسبت به آن چیزی که در پی  را  خودموقعیت مکانی و زمانی 

باشیم. یک    داشته  خود   موقعیت  درستی از  شناخت  یابیم که  ها دست میدرست از پدیده  به شناخت    زمانی  ما   به بیان دیگر،

در    ما  یمشخص نمودن موقیعت مکان  در وحله اول  ی که در آن غریب هستیمشهری  ی استفاده از نقشهمثال ساده: الزمه

فضا و    ،ما  یتجربه روزمره  اب  فضا و زمان  درست از  درک  ند کهدادهای قرن بیستم نشان  یافته  :دیگر  یمثال  باشد.آن می

تصویری   .جهان  بیشمار   ی از متغیرهایمحدودبا بخش  ما  متقابل    تعامل  :مثالاین    و یا  ندارد.، همخوانی  یزمان مطلق نیوتن

 .هانجشود تا  مربوط می  ام  محدودیت  تاری اما بیشتر بهاین  .  تار  ستا  تصویری  یمکن کسب می  جهاناز    از این طریق  ما  که

  بیشتر و بیشتر به شناخت  ما  ،تالش برای شناخت جهاندهند که در  نشان می  دیگر   بیشمارهای  مثالو    ی ذکر شدههامثال

                ۳.شویممی  نزدیک  خودداشته و به    خود  بهرو    انگیزیبطرز هراسما    اما  یببه این ترت  .نیاز داریم  خودو موقعیت    خود  از
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 روش علمی 

ق. م.( و شاگردان اینان    ۵۶۰ـ۴۸۰کاتائوس )حو    (ق.م.  ۶۱۰ـ ۵۴۷در )اناو آناکسیم  انق. م.( و شاگرد  ۶۲۴ـ۵۴۷)طالس  

ی مشاهده  هاشان برای توجیه پدیدهارواح و خدایان که پیشینیانها،  اسظورهبار در تاریخ با کنار زدن  موفق شدند برای اولین

. این روش بود  ،خود چیزها  ، ازکنند که معنایش پرسش از طبیعت  ع(ابدا)  نوپردازی  شدند روشی رابه آنها متوسل می  شده

مدام شناخت خود از    از این طریق  دتوانیابد که میدرمی  انسانیعنی،    . است  بشر  در تاریخ  آغاز اندیشیدن علمیمرحله  

  تعلق خاطر به مکتب خاصیبدور از هر نوع    که  د. روشیکنواقعیت را کشف  پنهان  های  جهان را توسعه دهد و جنبه

ی تجدید نظر آمادههر آن    ،گذاردنگرد، آنها را به آزمون میمی   فراوان  با تردیدخود    یهایافته به    روشی است که  !است

 خوانیم: باره میدر این هاها و روشعلم اندیشیدن ـ ریشهدر کتاب  .شماردو هیچ چیز و هیچ کس را مقدس نمی است

آسا بلکه با سرعت حلزونی پیش خواهیم رفت. و آنچه را که آری، ما همه چیز را یک بار دیگر مورد پرسش قرار خواهیم داد، اما نه برق"     

زوی رآ  پیدا کرده باشیم. و آنچه را کهکنیم فردا از تخته پاک خواهیم کرد و تنها زمانی دوباره خواهیم نوشت که یک بار دیگر آن را  امروز پیدا می

صورت  مان چون برف آب شود، در آنپیدا کردنش را داریم پیدا کرده با تردید فراوان مالحظه خواهیم نمود. هرگاه فرض دیگری جز این در دست

   ۴اند، ولی ادعاها دارند. وای به حال کسانی که تحقیق نکرده

ای دست یابد. ـ علمی قابل مالحظهفلسفی    به نتایجانسان توانست در کوتاه مدت    ،توسعهعنوان اساس  با روش ذکر شده به

باید  مواد گوناگون جهان میتوانست در طول فقط چند سال به نتایجی مانند:  ندرا آناکسیم بود که یروش ناچنبکارگیری با 

انسان  ؛ زمین در آسمان معلق است گرفته باشند؛نامد شکلمی  (به معنای نامشخص) از عنصر واحدی که او آن را آپریون

بعد از دوهزاروپانصد    نیز،  ها مسائلی هستند که هم اکنوناین   باید از حیوانات دیگر بوجود آمده باشد و ... دست یابد.می

آناکسیماندر  درستیبرو از اینشناسی دست بگریبانیم. علم ذرات بنیادی، کسمولوژی و زیست تحت عنوانبا آنها ما  ،سال

 شود. محسوب می علم مدرن نپیشقراوال از و آن دوران )دانشمند( ترین فیلسوفقابل توجه

  کندفلسفه طبیعی می  پایهای برمدرسهاقدام به تاسیس    (قرن پنجم پیش از میالد)لئوکیپ    ،آوردهای ذکر شدهدست  متاثر از

های شاگرد با استعداد لئوکیپ نوشته. دمکریت  ( داردق. م.۴۵۹ـ۳۷۱که کوتاه زمانی بعد شاگرد جوانی به نام دمکریت )

بنیانگذار  او .شودمحسوب میدوران آن و از بزرگان  آوردمیرشته تحریر دربه  علمی  گوناگون هایزمینه ی را در بسیار

 اصل ساده   با اینتوان  های گوناگون طبیعی را میپدیده  دمکریت بر این نظر بود کهباستان است.  در دوران  نظریه اتم  

ی گوناگون  که در ترکیب باهم ساختارها  در حال حرکت  هایاتم   شماریتعداد بی  وپایان  بی  خالی    از فضای  جهان:  ددا  شرح

          ۲تشکیل شده است. دهندشکل میرا 

 کژراهه

 به دوران رنسانس برساند.  را بدون تاخیر دوهزارساله   ما توانست  می  ندر و دمکریتاآناکسیمو روش علمی    ی راهادامه 

، حداقل در فلسفه  افالطون و ارسطو  ،دو فیلسوف بزرگ تاریخ  عمدتا  نقش و تاثیر  تاخیر طوالنیچنان  یک  علت اصلی  

نظریات   با  مخالفت  به  بشدت  بودند  آشنا  دمکریت  کارهای  با  که  فیلسوف  دو  این  است.   افالطونبرخاستند.    اوطبیعی 

مراجعه    باسعی بر آن داشتند جهان را نه به روش آناکسیماندر و دمکریت  ق. م.(  ۳۸۴ـ ۳۲۲)  و ارسطو    ق. م.(۴۲۸ـ ۳۴۸)

بر یک هدف،  بنا  ستیبای  ها( )پدیده  تفاقاتا  یا این فرض که همهر ذهنی درک کنند. ببه طبیعت، به خود چیزها، بلکه بطو

  روش  .بسیار هم تاثیرگذار بود  که  رواج دادند  را  گریذهنی  ن فرض روشایبا    آنها  در واقع  باشد.یک ایده  ،  مقصودیک  

تر از ها بسیار سرسختشکست، چرا که واقعیتدر نهایت اما محکوم به  .  بوددرست نقطه مقابل راه و روش علمی    این دو

  گذشت زمان، پس از بیست قرن، د. این را  بسازهای خود  جهان را برای همیشه با خیالپردازی انسان    اجازه دهند  آنند که

درستی و اکنون    .درست بود  متکی به تجربه )آزمایش(  اناکسیماندر و دمکریت  لئوکیپ،  راه و روش  نشان داد. نشان داد که

               مورد تایید است. بر همگان روشن شده و  اندها ساخته شدهها از اتمابژکت یگوید همهکه می اتم نظریه

 نیوتن گالیله و  ارسطو تا  افالطون، از

های زمینه شود. این دو خود در  مخالفت با کارهای دمکریت نمی  در   خالصه  ارسطو  طبق شواهد تاریخی عملکرد افالطون و

زیست  طبیعت  مختلف هندسه،  مثال  ارائه  برای  ارزشی  با  کارهای  فیزیک  و  این   اند. دهکرشناسی  جمله  افالطون  که  از 

برده و ریاضیات را کلید پیشرفت تشخیص  پی  ق. م.( شاگرد آناکسیماندر  ۵۷۰س )حدود  ورغبدرستی به اهمیت کارهای فیثا

گفته شده که بر در  ورودی مدرسه  .ستهاتقد بود که ریاضیات زبان مناسب برای درک و شرح پدیدهافالطون مع دهد.می

را مهم افالطون همچنین این پرسش  حکاکی شده بود. ۲اطالع از هندسه وارد شود" بدون"هیچ کس نباید ی افالطون جمله 

پاسخ خود را    در نهایت  کنند؟ پرسشی که را طی می که اجسام آسمانی طبق کدام قوانین ریاضی مسیر خود  کند  مطرح می

ی به رشتهرا    اولین کتاب سیستماتیک فیزیک  ارسطوو    کند. پیدا می   (۱۵۷۱ـ۱۶۳۰لر )پک   یوهانس  در سه قانون معروف

تشکیل    فرانما  یئهاآسمان ازکره  و باور دارد که  شده  میان زمین و آسمان تفکیک قائل  این کتابدر  او    آورد.تحریر درمی
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ارسطو معتقد   .چرخندمی  به نام زمین که کروی شکل و ساکن در مرکز جهان است  یمرکزیت مشترک  شده است و دور

نظر او  بهاجسام در حالت طبیعی هر یک جای خود را دارند و حرکت آنها یا بطرف باال و یا بطرف پائین است.  است که 

فیزیک الزم است توجه داشته باشیم که  هوا و آتش.    ، آب،)خاک(  از: زمین  نداجسام از پائین به باال عبارت  جای طبیعی

 جهان هایواقعیتتقریبی بیان   هر یک در سطح معینی از توسعه یافتگی حاضر فیزیک ی و ارسطو همچون فیزیک نیوتن

     باشند.)گیتی( می

 معتبر  قرن،  ۲۰م، یعنی نزدیک به  هفده  تا قرن  او  کنند و این نظربود که اجسام با سرعت ثابت سقوط می  معتقدارسطو  

که چنان چیزی صحت ندارد و اجسام نه با   نشان داد  )آزمایشی(  ( بطور تجربی۱۵۶۴ـ۱۶۴۲اما گالیله )  شد.شناخته می

 شتاب  اندازه  د. اینسنجمیثانیه    متر در مربع    ۹,۸ی این شتاب را  کنند. او اندازه سرعت ثابت بلکه با شتاب ثابت سقوط می

فرمولبندی    گونهاین   تواناین بیان را می   شود.می   افزوده  به سرعت سقوط اجسام  متر  ۹,۸  در هر ثانیهمعنای آن است که  به

 .  (زمان tشتاب و  g ارتفاع،  h)  ½ = 2t g . h :ریاضی نمود

و  𝑚1  با ترکیب قوانین کپلر و گالیله به قانون جاذبه میان دو جرم (  ۱۶۴۲ـ۱۷۲۶نیوتن )  زاکبسیار قابل توجه است که ای

   د:یابدست می    𝑚2جرم  
𝑚1 𝑚2 

𝑟2 F = G    (r    فاصله دو جرم از یکدیگر وG  ضریب نیروی جاذبه.)  ضریب نیروی    نیوتن

نتیجه   و برابری کند. او از این محاسبهثانیه که برابر با شتاب گالیله است محاسبه می متر در مربع   ۹,۸برابر با  جاذبه را

،  ماه  عنوان نیروی جاذبه میان زمین و کرهبه   که  باشدنیروئی    باید همانمیشود  نیروئی که سبب سقوط اجسام می   :گیردمی

 نویسد:   می چنین  ای  در نامه  ی آندر باره  او  .فهم نبود  چیزی برای نیوتن قابل  اما  کند. در اینجایعنی نیروی گرانش، عمل می

لمس   کهو آن را تحت تاثیر قرار دهد بدون آن  اثر بگذاردچیز مادی بر ماده دیگری  بدون واسطه    تواندمی  که ماده بیجان   قابل تصور نیست"     

 ۲ ."مطرح باشدمیان آنها کردنی 

 سپارد.حل این مسئله را به آیندگان می   اوهمین خاطر  بهرا نداشت اما کامال به آن آگاه بود.    مسئلهاین    به  پاسخ  گرچه  نیوتن

، توانستند پاسخ مناسب به مشکل (۱۸۳۱ـ۱۸۷۹) و جیمز کلرک ماکسول (۱۷۹۱ـ۱۸۶۷) و آیندگان، یعنی مایکل فارادی

نیروی    توانست  (۱۸۷۹ـ۱۹۵۵)  و در ادامه آلبرت آینشتین  حل کنند  (و معادالت ماکسول)ها  نظریه میدان   ارائه  نیوتن را با

            توضیح دهد. چهاربعدی فضازمان   مفهومآن به  دادن پیوندگرانش را با 

های نوشته شده در تاریخ بشر، ترین کتاباز مهمیکی  ،  اصول ریاضی فلسفه طبیعیدر کتاب معروف    در قرن هفدهم  نیوتن

به داند. به این ترتیب نیوتن جهان را  می  این ذراتهای میان  کنش و واکنشو    ذرات  و  متشکل از فضا، زمانجهان را  

پایان : جهان از فضای خالی بی ه بوددکر  توصیفند که دوهزار سال پیش از او دمکریت آن را  کمی  همان شکل توصیف

 ۲دهند تشکیل شده است.های در حال حرکت که در ترکیب باهم ساختارهای گوناگون را شکل میشماری اتمو تعداد بی

 و علم  ، دانشاندیشیدن

ی  زیر را در باره هایریفعنوان پاورقی تعبه  ۵ و  ۴در پایان یک سخنرانی تحت عنوان "لزوم تفکیک مفاهیم دانش و علم"

 : که مایلم آنها را در آغاز این بخش بازگو کنم ور، متفکر و روشنفکر ارائه نمودمهای اندیشه، اندیشهمقوله

یکی  تواند سازنده و یا مخرب باشد. برای مثال  دانیم اندیشه می: این مقوله ذاتا نه دارای بار مثبت است و نه بار منفی، چرا که میندیشها"     

تواند به چاه افتاده را نجات دهد. هر دوی آنها دست به  چگونه می کنداندازد و دیگری اندیشه میبیتواند دیگری را به چاه کند چگونه میاندیشه می

 " اند، اما در جهات کامال متضاد.عمل اندیشه زده

ی پویا تولید کننده و ور یک جامعهور دارد. اندیشهبسیار وسیع اندیشه  ی عمل: مقوله اندیشه به معنائی که ذکر شد نشان از زمینهوراندیشه"     

 "  ی نابسامان عمدتا مصرف کننده است.یک جامعه "وراندیشه"

تفکیک مقولهمتفکر و روشنفکر"      ما  : تعریف و  یکی از مسائل مبرم روز  آنها،  ی روشنفکر و متفکر، درک صحیح و بکارگیری بجای 

شود که امروزه، دانسته یا نادانسته، مقوالت متناقصی کنار هم به عنوان الگو  ها از آنجا ناشی میست. ضرورت پرداختن به این مقولها  هاایرانی

: متفکر کسی است که در یک یا چندین زمینه به متفکرکنم: شوند، مانند روشنفکردینی. من به سهم خود این دو مقوله را چنین تعریف میارائه می

ی  ی دینی، متفکر حوزهاش باشد. برای مثال متفکر حوزهی کاریکه الزاما عاری از تعهد به جریان خاصی خارج از حوزهآنپردازد، بیتفکر می

متفکر حوزه یا  و  دکارت(ریاضیات،  )مانند  ریاضیات  و  دینی  امور :  روشنفکر.  های  به  جهانشمول  نگاه  یک  از  که  است  کسی  آن  روشنفکر 

داند، هیچ یقینی را به ذات  است. یعنی، کسی است دارای دیدگاهی فرای هر نوع ایدئولوژی، اندیشمندی که هیچ پرسشی را کفر نمی  برخوردار

 ی بارز یک روشنفکر همانا فکرناوابسته اوست. به باور من دشوارترین کار در جهان  دهد. مشخصهشمارد، و هیچ نوعی را کم بها نمییقین نمی

 " نماید.اش غیرقابل دسترسی میست. امری که به شکل مطلقا رداری از ناوابستگی فکریاندیشه برخو

    .شودبیان می و علم ، دانشاندیشیدن فهوممبه آنچه تحت  ی داریمکوتاه  نگاه در اینجا  

 مترادف با  اندیشیدن  (۱۵۹۶ـ ۱۶۵۰) دکارت برای .داندبین خرد با خودش می افالطون اندیشیدن را گفتگو: اندیشیدن
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فلسفیلغتدر  .  است  هوشیاری،  آگاهی شیشکوف  نامه  ایده   درونی  فرایندی  شیدناندی  (۱۹۱۲ـ۱۹۹۱)  گئورگی   ها،از 

تواند برای مقابله العمل که میریابی به یک دستودست  ، انتظارات و غیرو با هدفهاهخاطر  اراده، احساسات و   ها،مفهوم

  ۶.شده است تعریف با شرایط استفاده شود

برگزار شده بود چنین تعریف    ۴هاو روشها  ـ ریشه علم اندیشیدن    مفهوم اندیشیدن را در نشستی که برای معرفی کتاب 

 کردم:

چشمگیر   قابلیت  ...  مغز است،   ارو در نهایت تاثیرگذاری بر ساخت  "اندیشیدن قابلیت دستگاه ادراک انسان در تبادل انفورماسیون، پردازش آنها     

گیری ساختار مغز، شیوه دستیابی آن به قابلیت  بررسی چگونگی شکلتمیزدهی و سنجش و ثبت رویدادهاست. ...    ساختار مغز انسان در توان  

   ۷"ی آن هدف کالن علم اندیشیدن است.توضیح توسعه اندیشیدن و

 :  اموردهآ دانش و علم لزوم تفکیک مفاهیم یدر باره )مقاله( در سخنرانی

                                                                                                                                                           : دانش

شود. با این شرط که نظر مربوطه از  معرفی می   (justified true beliefراست و بمورد )  عنوان یک نظری شناخت به"دانش در نظریه     

ی دانش از مقوالت دیگر مانند عقیده، ایمان، باور یا بطور کلی نظر را مهیا  این تعریف امکان تفکیک مقوله های ناراست مشتق نشده باشد.فرض

  ۷سازد."می

 علم را بطور خالصه چنین تعریف نمود: توان میی مفهوم دانش بیان شد با اتکاء به آنچه در باره

های علمی، یافتهها  توان از زمان آنکسیماندر دانست. قرن تاریخی طوالنی دارد. شروع آن را مینیز چون دانش علم    :علم

کیفی علم از دوران گالیله،  کمی و یان ب شدند.می ارائه توصیفی، بیان کیفی،  بیشتر در شکل غیر از هندسه و علم اعداد،به

 علم توانائی شناختیمنظور ما از    .مرسوم گردید  جوئی از زبان دقیق ریاضیبا بهره  به ویژه از زمان نیوتن به این طرف،

ری و  های اساسی، روابط علّی، قوانین بخش مربوطه، توسعه، بررسی، بازنگ گیها، ویژهی رابطه، کاوش در بارهویژه

ها ها، نظریهها، فرضیهزیرردهها،  مفهوم  علم درعلم فرهنگ شک و تردید است و نه باورها.    .باشدمی  هاتجدیدنظر در یافته

 د. شومی منطقی خالصه و قوانین

این   دار است.معموال جهتهای تحقیق که  آید؛ یعنی، کسب دانش از طریق روشتوسط عمل پژوهش بدست میعلم دانشی است که عمدتا  "      

معنای تولید علم.  ها، بهاش نیازمند متخصص است. یعنی، علم فعالیتی است آگاهانه برای کسب شناخت از ناشناخته شدهای بودنخاطر حرفهکار به

ی مهم تئوری،  علم دو مقولهآید. به عبارت دیگر، مفهوم می بدست های پژوهشی این نوع فعالیت و کسب دانش شکل تئوری دارد و با یاری روش

  ها توان از دانستهها میشرطپیش  نیازی به یک و یا هر دوی اینداند. در صورت بیشرط خود میو آزمایش را پیشتجربه  متکی به منطق ریاضی،  

   ۷نه از علم و تولید علم."ولیکن که الزاما منطقی باشند، صحبت کرد آنایم، بیها رسیدهکه در طول حیات خواسته یا ناخواسته بدان

 در ادامه می خوانیم: همانجا و

خصوص منطق ریاضی، باشند. یعنی، ما دانش را به عنوان مفهومی عام ها در آن تابع منطق، به"... از مطالب علمی انتظار داریم که بیان     

بر اساس    طلبیم که موضوعات در آندانش، یعنی علم، می  گیریم. از مفهوم خاص  عنوان مفهومی خاص از دانش بکارمیها و علم را بهبرای دانسته

 ی ها بینی داشته باشند و روشباز تولید بوده و توان پیش  از جمله منطق ریاضی. بنا شده، احکامش قابلهای تجربی و قوانین اندیشیدن علمی،  داده

 ۷بدهد."  ازه راآن امکان کشف روابط ت

 علمی  اندیشیدن  

  بکارگیری یالزمهاست.   علمی راه و روش جوئی ازبهره و کار علمی برخورداری از اندیشیدن علمی در اساس موفقیت

،  کبه درشود که قادر  گفته میای  ویژه  توانائی شناختی   اندیشیدن علمی بهاست.    یشناخت از مفهوم اندیشیدن علم  ،شیوهاین  

. ارائه راه است  آزمائیی قابل راستیابی به نتیجهدست  ی برای راه حلو ارائه    یا پرسش  مسئله  یک  بندیفرمولطرح و  

باید  می  علمی  نظریه  .دوشمی  پذیرفته  یک نظریه  عنوانبه  فرضیه  ،هاآزمائیپس از راست  .دارد  فرضیه  شکل  در آغازحل  

   .باشد دارا را در حیطه خود های مشاهده نشدهبینی پدیدهپیش یائتوان باشد و های تجربیداده منطق ریاضی وبر  استوار

بسیار  نقش    ،، فنی و صنعتیهانآ  کاربردی  مختلف  هایو بخش  گوناگون  م وعل  و   دانش فلسفه  توسعهدر    ،اندیشیدن علمی

کارهای   و آگاهی کافی از  ، مطالعهبررسی  موردی  اطالعات گسترده در زمینه  داشتنکار علمی    یالزمه  دارد.  تعیین کننده

، دوری از هر آنچه شبه علم  پراکنیدوری از حاشیه    تمرکز روی اصل موضوع،  ،اتکاء به نفس  ،تمرین  علمی پیشینیان،

جسته شده  که در کار مربوطه از آنها بهره  ذکر منابع آثار دیگران  ، یعنیرعایت اخالق علمیویژه  است و در نهایت به

  طبیعی است که  باشدمی  ی دشوار  کار  های علمیو انتقال یافتهمسائل علمی، پژوهش علمی    درکاز آنجا که  .  باشدمی  است

توان باشند می  و گویا  شفافباید  که میها  توضیح یافته  بیان و  استدالل،  پژوهش،  و کسب تجربه در  تنها با تالش فراوان

    داشت. جامعه علمی ازرا خود  ایده و نوآوری پذیرش انتظار
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    اندیشیدن علمیاوج  یا قله

  خواستمیشناس اتریشی ـ مجارستانی در مکاتبات خود از جمله با آلبرت اینشتین  ( روان۱۸۸۰ـ۱۹۴۳ماکس ورتهایمر )

   .شده استموفق به کشف نظریه نسبیت  چه فرایندهای فکریبر اساس  اینشتین بداند که

و کورت  (  ۱۸۸۷ـ۱۹۶۷) که در اوایل قرن بیستم همراه با وولفگانگ کهلر    ورتهایمر یکی از اولین کسانی استتذکر:  

کریستیان  کارهایبر پایه   را  شکل و فرم(  کل، به معنای Gestalt شتالتگ  ) نگرهیئت شناسیروان   (۱۸۸۶ـ۱۹۴۱) کافکا

  تشخیص  به  قادر    را  انسان  ادراک    ، گشتالت  شناسیروان  د.نکردگذاری  بنیان  ( فیلسوف اتریشی۱۸۵۹ـ ۱۹۳۲نفلز )هر  فون ا  

دنیا را در کل"  ۸داند.میهای حسی  برداشت  از  ها و قوانیناستاندارد،  ساختارها ما  دار  های معنیطبق نظریه گشتالت، 

ها(  )گشتالتها  یافته در سازمانهای ترکیببینیم محرکبینیم و کالً هرآنچه میهای جداگانه را نمیکنیم و محرکتجربه می

 (Productive Thinking:  ۱۰باره در کتاب ماکس ورتهایمر)اطالعات بیشتر در این ۹".یی است که برای ما معنی دارند

 ی فیزیکدان را: او وظیفهمر پرداخته است: یهای خود به موضوع مورد نظر ورتهاسخنرانیدر  بارها اینشتین

     .داندمی  تصویری از جهان بدست آورد" یقیاس تنها به طرز  آنها از بشود که "... جستجوی عامترین قوانین پایه     

 : کندچنین توصیف می را مزبور دستیابی به قوانین فرایند فکری اینشتین

   ۱۱".باشدمی  سازواری )وفاق( با تجربهشهود مبتنی بر  ،تنها راه وجود ندارد. شودب  ین قوانین چنا  به منتهی که هیچ راه منطقی"     

 د:دهاینشتین ادامه می

وضوح  تواند منکر آن شود که دنیای تمیزدهی و ادراک عمال و به "کسی که عمیقا خود را با موضوع مشغول کرده باشد نمی      

   ۱۱ندارد."ها به مبادی و اصول نظری منتهی شود وجود ای که حس کنند. با این همه، هیچ راه منطقیرا تعیین میسیستم نظری 

    گوید:. او میداردمشابهی   دیدگاهنیز  اصول فیزیک نظری  یابی بهدست یاینشتین در باره

در اینجا روش آموختنی و قابل اجرای سیستماتیک که به نتیجه منجر شود وجود ندارد. پژوهشگر باید آن اصول عام را از طبیعت  "     

 ۱۲بندی دقیق هستند."های تجربی  زیاد مرکب خواص کلی معینی را دریابد که قابل فرمول صورت که او از دادهاستراق کند. بدین

 د:دهمیتوضیح ( ۱۹۲۶اینشتین در بحث با ورنر هایزنبرگ )سال 

نظریه  الصول، سعی در بنا کردن  اعنوان راهنمای جستجو مفید است. اما علیشود به در نظر داشتن آنچه در واقع مشاهده می...  "     

کند چه  دهد خالف این است: نظریه است که حکم می پذیر کامال غلط است، و آنچه در واقع روی می های مشاهده ی کمیت فقط بر پایه 

ای که در دست مشاهده داریم رویدادهایی باید توجه داشته باشید که مشاهده، فرایندی بسیار پیچیده است. پدیده پذیر است.  چیزی مشاهده 

ای  دهند، که سرانجام از راههای پیچیدهکند. در نتیجه، فرایندهای دیگری در دستگاه روی می گیری ما ایجاد میدستگاه اندازهرا در  

ها را در آگاهی خود تثبیت کنیم. در سراسر طول این مسیر ـ از پدیده تا  کنند که پدیدهکنند و به ما کمک می ایجاد تاثرات حسی می 

طور عملی قوانین طبیعی را بشناسیم، کند، دست کم باید به ما ـ باید بتوانیم بگوییم که طبیعت چگونه رفتار می  یتثبیت آن در حافظه 

از های پنهان را  توان پدیدهایم. فقط با نظریه، یعنی شناخت قوانین طبیعت، می تا اصال بتوانیم ادعا کنیم که چیزی را مشاهده کرده 

   ۱۳تاثرات حسی استنباط کرد."

  اما شیوه عملکرد این قانون برای نیوتن ناروشن   یافت.نیوتن با ترکیب قوانین کپلر و گالیله به قانون جاذبه دست  فتیم کهگ

تواند بدون واسطه چیز مادی بر ماده دیگری اثر بگذارد و آن را تحت که چگونه ماده بیجان می  خواست بداند. او میبود

  بیش از دو قرن،   پس از گذشت  ،مهم را  یمسئله که میان آنها لمس کردنی مطرح باشد. پاسخ به این  آنتاثیر قرار دهد بی 

شک بی.  توصیف کرد  فضا و زمان تن در پی آن بود  که نیو  واسطه مادی میان دو جرم را  آن  . اودهداینشتین ارائه می

همین  با  .  بودگرفته  راه شهود مبتنی به تجربه را در پیشچنان پاسخی    پیدا کردن  گوید، برایاینشتین، همانگونه که خود می

به    تواناند. از آنجمله مییافتهآمیزی دست  های مختلف به نتایج تحسینان علم در دور  تاریخ    دیگر  بزرگان  است که    شیوه

نیز ادامه دارد. و پای ما  پائین    ما نیست بلکه در  سر فقط در باالی گفت آسمانمیقرن پیش   ۲۵ د کهکراشاره  آنکسیماندر 

و یا گالیله که در قرن هفدهم از چرخش زمین    .راندمیسخن    خورشید  بدور  زمین  شقرن پیش از چرخ  ۵پرنیکوس  و یا ک

اینشتین نشان داد که زمان    پیشو باالخره در قرن  گرفتن ادعایش نمود.  گفت و کلیسا او را محکوم به پسبدور خود می

   شود.یکنواخت جاری میغیربعکس برداشت فیزیک نیوتنی و تجربه روزمره ما نه یکنواخت بلکه 

 نتیجه

   ۳"دهد.ی اصلی تفکر علمی )باالترین مرحله اندیشیدن علمی( را تشکیل میقبل از مشاهده آنها، هستهتوانائی درک چیزها،  "
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