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ارتباطِ  هدفِ ما در اين مقاله بررسيِيِ مقاله: خالصه

پژوهان هايِ آيندهگرايي با فعاليتكلاحتماليِ مفهومِ فلسفيِ 

است كه خودِ متفكراِن يِ اين مطالعه توجهي است. انگيزه

توان او را يكي از كه مي -پژوهي، بويژه وندل بل آينده

پژوهي يِ آيندهمعتبرترين نويسندگاني دانست كه به فلسفه

برايِ اين منظور  .اندمبذول داشتهبه اين موضوع  - اندپرداخته

ايم كه تعريفي دقيق و فلسفي برايِ مفهومِ ابتدا تالش نموده

گرايي و انواِع آن ارايه كنيم. سپس به مرورِ تحليليِ متِن كل

ايم. بخشِ ِي وندل بل پرداختهنوشته پژوهيمبانيِ آيندهكتابِ 

نيز به اين پرسش اختصاص دارد كه  اين جستار نيِپايا

تواند بود. در پايان نشان گرا چگونه علمي ميپژوهيِ كلآينده

يِ يك بدنهوجودِ  گرا بودن ضرورتاً مستلزمِكل خواهيم داد كه

 پژوهي است.نظريِ علمي در آينده

با گسترشِ علمِ مدرن به دنبالِ انقالبِ صنعتي و مقدمه: 

يِ علميِ طبيعت روز به هايِ مطالعهر اروپا حوزهروشنگري د

اند. بتبعِ اين تر پيش رفتهگراييِ بيشروز به سويِ تخصص

تر تر و جزييرفته خاصيِ هر علم رفتهفرايند موضوعِ مطالعه

گرايي كنترلِ بشر بر طبيعت و گشته است. گرچه تخصص

ه در بازدهيِ فرايندهايِ علمي, چه در سطحِ تحقيقاتي و چ

سطحِ تكنولوژيكي و اقتصادي را افزايش داده است، كماكان 

را از ميان نبرده است. اين  نگرنيازِ انسان به يك نگاهِ عام و كل

تواند تري مطرح ميهايي با جديتِ بيشامر خصوصاً در حوزه

 گيري براِي عمل در ميان باشد.يِ تصميمشد كه مسأله

رايي را به يك گتواند تخصصيكي از عللي كه مي

يِ موردِ مطالعه به معناِي معضل تبديل كند آن است كه مسأله

يِ آن نفسِ گرايانه رفتار كند، كه در نتيجهدقيقِ كلمه كل

 شود. اين مسألهبنديِ تخصصي يك خطا محسوب ميتقسيم

توجه پژوهي موردِ يندهبرخي از نويسندگانِ آ اگرچه از سويِ

ورِ دقيق و فلسفي موردِ بررسي واقع تر بطقرار گرفته است، كم

يِ تحليلِ درستي از آن توجه به اين مبحث و ارايه شده است.

پژوهانه هايِ آيندهتواند تأثيرِ بسزايي در نگرشِ ما به فعاليتمي

حال جلوگيري از كاربردِ ناصحيِح اصطالحات و  ِو درعين

 تفاسير داشته باشد.

 است؟ چيزي چه گراييكل
 است، چندوجهي و گسترده بسيار مفهومِ يك گراييكل

 متفاوتي كاربردهايِ  فلسفه مختلفِ هايِبخش يا علوم در و

 كه است آن گراييكل انواعِ  تمامِ اساسيِ  يِايده اما. دارد

البته. است ناممكن كل شناختِ بدونِ اجزا كاملِ  شناختِ

 1پژوهيآينده در گراييكل

 شاهين كاوه الهي عليرضا فتحنويسندگان: 

 فردا توسعهسازمان: بنياد 

گرايي، گرايي، كلپژوهي، تقليلهايِ كليدي: آيندهواژه

 شناسيكگراييِ روشگراييِ متافيزيكي، كلكل

http://www.farda.ir/


 

از سایت بنیاد به نشانی :  آنمتعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی  مطلبکلیه حقوق این 

www.farda.ir  .قابل دریافت است 

 صرفاً «كل»: كه است آن گراييكل سنتيِ تعريفِ 

 در كه تعريف اين. است آن از تربيش يا و نيست ااجز مجموعِ

 بيانگرِ  بخوبي ([1]) است شده بيان ارسطواز متافيزيكِ  عبارتي

 بر بخوبي تواندمي ضمناً و نيست، گرايانهكل هايِنگرش تمامِ

 برايِ  جااين در. كند داللت 1ظهور نامِ به ديگري فلسفيِ مفهومِ

 2گراييتقليل يعني آن مقابلِ فكرِ طرزِ ابتدا گرايي،كل بهترِ فهمِ

 :كنيممي بررسي را

 

 :گراييتقليل

 برايِ  كه باور اين يعني گراييتقليل ساده، بيانِ به

 مطالعه تكتك را آن اجزايِ است كافي مجموعه يك يِمطالعه

 باشند كمّي اگر يا) دهيم قرار هم كنارِ در را نتايج سپس و كنيم

 (.ببنديم جمع هم با

 3پذيرتقليل هايِسيستم با فيزيك علمِ اعظمِ بخشِ مثالً

 هر. داريم هم نزديكيِ در الكترون 3 كنيم فرض. دارد كار و سر

 الكتريكيِ بارِ. است مشخصي الكتريكيِ بارِ دارايِ الكترون

 بارهايِ  جمعِ با است برابر دقيقاً  ما الكترونيِ سه يِمجموعه

 نيرويي پروتون ثلِم ديگر يِ ذره يك يعني. ذرات تكِتك

 تنها الكترونِ يك كه است نيرويي برابرِ سه كه كندمي احساس

 معموالً  اين بينيدمي كه طورهمان. كرد توانستمي وارد آن به

 تالش اولين يعني دارد؛ انتظار انسان ذهنِ كه است چيزي اولين

 آغاز گرايانهتقليل هايِ فرض با معموالً سيستم يك تحليلِ  برايِ

 .شودمي

. گيريممي نظر در را الكترون 3 اين بينِ  نيروهايِ  حال

 با است برابر شودمي وارد 1 يِشماره الكترونِ به كه نيرويي

 به( نبود 3 يِشماره اگر) آن به 2 يِشماره الكترونِ نيرويِ

                                                      

Emergence 

2 Reductionism 

3 reducible 

 2 يِشماره اگر) آن به 3 يِشماره الكترون نيرويِ  يِعالوه

 معني اين به دارد، نام «نهيبرهم» فيزيك در كه اصل اين(. نبود

 تغييري قبلي ذراتِ بينِ روابطِ جديد ذراتِ آمدنِ با كه است

 اين. شودمي جمع جديد يِذره اثرِ  با صرفاً  بلكه كند،نمي

 تعدادِ  اگر واقع در. است صادق نيز ذره هاميليون برايِ موضوع

 پذيرامكان ساده زدنِ جمع عملي بلحاظِ شود زياد خيلي ذرات

 در را گراييتقليل فرضِ هنوز دانفيزيك اما نيست،

 هاييتقريب از فرض اين با و كند،مي حفظ اشمحاسبات

 .نمايدمي استفاده

 :پردازيممي گراييكل از مهمي انواعِ بررسيِ به حال

 

 :4معناشناسيك گراييِكل

 تشكيل را زبان يك كه هاواژه از مجموعه يك در»

 و انگليسي فارسي، مثلِ طبيعي هايِزبان همين منظور) دهندمي

 معنايِ دانستنِ به واژه هر معنايِ  دانستنِ برايِ( است غيره

 «داريم نياز زبان آن كلِ داشتنِ به يعني زبان، آن ديگرِ هايِواژه

([2]  p. 5). 

. رسدمي نظر به متفاوتي كامالً چيزِ  زبان نگاه اولين در

 - دارد معنايي تنهايي به واژه ره كنيم تصور كه است طبيعي

 نام يك عنوانِ به واژه آن كه خارجي يا هنيذ شيِ يك احتماالً

 نتيجه در و جمله يك هاواژه تجمعِ از و - كندمي داللت آن بر

 طبقِ . گويندمي 5اتميسم تصور اين به. شودمي تشكيل زبان يك

 است، زبان از ترقديمي نيز و شهودي برداشتِ كه رويكرد، اين

 مُجاز هايِارتباط چه واژه آن كندمي تعيين كه است واژه معنايِ

 نگرشِ در. باشد داشته تواندمي ديگر هايِ واژه با غيِرمُجازي و

 واژه يك به چهآن يعني شود؛مي واژگون ديدگاه اين گرايانهكل

. است ديگر هايِواژه با آنو تقابلِ  ارتباطِ يِنحوه دهدمي معنا

 هيچ معنايِ نباشد معلوم ما برايِ  روابط يِشبكه تمامِ تا پس

                                                      

4 Semantic Holism 

5 Atomism 
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 159صص.  [ 3)] .بود نخواهد روشن هم يبخصوص يِواژه

 .شودمي آموخته معنا آن راهِ  از سپس و كاربرد ابتدا (160و 

 امكانِ عدمِ شناسيكزبان گراييِكل جديِ نتايجِ از يكي

  guessو  see يِاهواژه مثالً. است يكديگر به هازبان يِترجمه

بر خالفِ  هاگيريم. اين واژهدر زبانِ انگليسي را در نظر مي

حدس »و « ديدن»هاِي  واژهيِ ترجمهرسد چه به نظر ميآن

 I. زيرا در حالي كه عباراتي مثلِ نيستنددر زبانِ فارسي  «زدن

see what you mean  وI guess I thought so  در زباِن

بينم كه منظوِر مي»هايِ در فارسي عبارتانگليسي وجود دارد، 

« كردمطور فكر ميزنم كه همينحدس مي»و يا  «شما چيست

هر  يك انگليسي زبان از 1د.نمعنا ندار گرِ ترديد نباشد()اگر بيان

در ذهن دارد كه در فارسي   واحديك مفهومِ هااين واژه يك

راهِ نشان  كند كه تنهاگرايي ادعا مينامي برايِ آن نيست. كل

دادنِ مفهومِ يك واژه نشان دادنِ تمامِ كاربردهايِ  مجاز و غيرِ 

طور است، راهِ برعكس )آن هايِ ديگردر ارتباط با واژه مجازِ آن

توان معنايِ يك واژه كند( وجود ندارد. نميكه اتميسم ادعا مي

تعيين كرد طوري كه تمامِ  هايِ ديگرمستقل از تمامِ واژهرا 

 هايِ آن معلوم شود.كاربرد

اي از اين دست داشته باشيد كه شما و شايد تجربه

هايِ مشترك استفاده هايتان از واژهشخصِ ديگري در صحبت

يك از طرفين برد و هيچكنيد، اما بحث راه به جايي نميمي

توافق  رسيدن به شود، يا با وجودِموفق به اقناعِ ديگري نمي

گرا علت ود. از ديدگاهِ يك كلشبعدها سوءتفاهمي آشكار مي

صحبتِ شما دنيا را با آن تواند آن باشد كه كلِ زباني كه هممي

كند با كلِ زبانِ شما منطبق نيست، و درنتيجه توصيف مي

هايِ بظاهر مشترك معاني متفاوتي دارند. اين كه هويِت واژه

يك عنصر نه بطورِ مستقل، بلكه فقط در ارتباط با عناصرِ ديگر 

 گرايانه است.شود اساسِ نگرشِ كلعيين ميت

                                                      

 schaetzenurteilen

 

 گراييِ متافيزيكي:كل

يِ خويش ها بطورِ كامل از اجزايِ اوليهبعضي مجموعه»

اند، و يا قوانينِ حاكم بر يك مجموعه برابر با تشكيل نشده

 -[ 4)] «مجموعِ قوانينِ حاكم بر اجزايش نيست

Metaphysical Holism). 

كرد گرايانه رفتار ميرونِ ما كلالكت 3مثالً اگر مثالِ 

 توانست به يكي از دو شكلِ زير باشد:مي

فرض كنيم كه با داشتنِ سه الكترون در كنارِ هم، بارِ  -1

الكتريكيِ كل به جايِ جمعِ بارهايِ سه ذره مقدارِ ديگري 

كرد كه داشت. منظور اين است كه يك پروتون احساس نميمي

بيند، و نيرويِ ديگري دريافت مي اي با بارِ سه الكترونذره

 شد.كرد كه از كلِ مجموعه به او وارد ميمي

يِ باال مطرح نبوده و سوالِ مورِد فرض كنيم مسأله -2

بود. در چنين ها مييِ ما نيروهايِ بينِ خودِ الكترونعالقه

توانست اين باشد كه با آمدنِ گرايانه ميحالتي يك مثالِ كل

توسِط قانونِ ديگري تبيين  2و  1ِي بينِ ذراتِ يِ سوم، نيروذره

كه دو ذره بر هم نيرويي متناسب با گرديد. مثالً درحاليمي

كنند، حاال با حضورِ سومي، فاصله وارد مي مجذورِعكسِ 

ها حاكم است )مثالً يِ كامالً متفاوتي بر هر جفت از آنقاعده

 فاصله(. توانِ اولِعكسِ 

گرايانه بودن به زياد بودنِ ، كلبينيدطور كه ميهمان

كافي است  -تعدادِ اجزا يا پيچيدگيِ سيستم هيچ ربطي ندارد 

بيش از يك عنصر داشته باشيم. البته مواردي در فيزيك وجود 

تنيدگي در گرايي تعبير نمود )مثلِ درهمتوان به كلدارند كه مي

 مكانيكِ كوانتمي(.

دانانِ امروزي چه فيزيكيِ باال با آنگرايانههايِ كلمثال

هاِي به آن معتقد اند تفاوت دارد. در عوض بسياري از نظريه

گرا هستند. آگوست كنت و دوركيم شناسي كلمعتبر در جامعه

شناس اين از مشهورترين مدافعانِ اين نگرش اند. اين دو جامعه

 ها نيستانديشه را پديد آوردند كه جامعه حاصلِ جمعِ انسان

ها را بسياري از رفتارهايِ انسان .(2، بخشِ 5صلِ ف -[ 5])
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شناسيك توضيح داد. توان بدونِ ارجاع به يك مفهومِ جامعهنمي

وجو آن رفتارها را در افراد جست دليلِتوان به بيانِ ديگر نمي

دهند هويِت ها تشكيلِ يك جامعه مينمود. هنگامي كه انسان

ايِ اجزايش را تعيين گيرد كه بعضي از رفتارهجديدي شكل مي

هاِي كنند توجيهبراِي رفتارهايي كه مي كند. افراد احتماالًمي

ها با مشاهداتِ تجربي از آورند، اما اين توجيهشخصي مي

توان يافت كه همان جوامع همخواني ندارد. جوامعِ بسياري مي

ها همان رفتارها را ها وجود دارند اما انسانها در آنبهانه

اند شناسان توانستهكند كه روان. مثالً دوركيم ادعا ميكنندنمي

شرايطِ الزم براِي خودكشِي افراد را بيابند، اما شرايطِ كافي را 

هاِي توان شناخت. بهانهتنها با ارجاع به وضعيِت اجتماعي مي

تواند توضيح دهد كه چرا فراوانِي افراد برايِ خودكشي نمي

[ 6)] تر از بعضي ديگر استخودكشي در بعضي از جوامع بيش

به معنايِ سطحي « بهانه»يِ . البته استفاده از واژه(377ص.  

كند شناس ادعا ميهايِ ادعا شده نيست. مثالً روانبودنِ انگيزه

شود، اما به كه حدِ خاصي از افسردگي منجر به خودكشي مي

شناسان نه تنها افسردگي، بلكه هر يِ بسياري جامعهعقيده

تواند علتِ كاملي محسوب اي از داليلِ شخصي نميوههانب

 شود.

كند. بنديِ طولي از علوم ارايه ميآگوست كنت يك طبقه

بندي كه بر اساِس پيچيدگيِ موضوِع موردِ مطالعه در اين طبقه

است رياضي نخستين علم است؛ سپس نجوم، فيزيك، شيمي و 

. كنت شناسي قرار داردشناسي، و درنهايت جامعهزيست

گذاشت. دليلِ اين كار بندي كنار ميشناسي را از اين طبقهروان

ناپذير و درنتيجه شناسي را مشاهدههايِ رواناين بود كه او داده

دانست )كنت نخستين پوزيتيويستِ رسمي بوده نامعتبر مي

يِ موجودِ زنده است(. كنت عقيده داشت كه وقتي پا به مرحله

ص.  [ 6)] داشته باشند« تركيبي»ويكردِ گذاريم علوم بايد رمي

گرايي ناميد امروزه همان نامِ كلمي« علمِ تركيبي»چه او . آن(91

گرا ناميد را ما تقليلمي« تحليلي»چه او را دارد، در عوض آن

ناميم. يك موجودِ زنده مثلِ انسان دارايِ اندامي است كه مي

كنند. تحليِل ظ ميمعنايِ خويش را تنها به عنوانِ يك عضو حف

 معنا و نامعتبر استهر عضوِ بدن بصورتِ مجزا و منزوي بي

. فهمِ قوانيِن حاكم بر رفتارِ قلب فقط هنگامي كامل )همان(

است كه متوجه باشيم كه قلب چه كاركردي براِي كِل بدن دارد 

)البته شايد امروزه در اين مورِد خاص كسي با كنت موافق 

 نباشد(.

هايِ مختلفِ يك جامعه مانندِ يب بخشترتهمينبه

پذير هايِ بدن اند. تحليلِ هيچ نهادِ اجتماعي مستقالً امكاناندام

نيست. دوركيم در تحليلِ جرم و مجازات بر اين عقيده است 

يِ حياتِ جامعه ضروري كه هم جرم و هم مجازات برايِ ادامه

ترتيبي  اند. كاركردِ انداميِ مجازات برايِ يك جامعه به هيچ

يِ قاضي، ها يا اهدافِ افراد نيست. انگيزهقابلِ تقليل به انگيزه

دادستان و مجريِ حكم برايِ انجامِ كارشان هيچ ربطي به علِت 

ها فكر كنند كه اصليِ وجودِ مجازات ندارد. ممكن است آن

تر در جامعه )يا هدف اجرايِ عدالت يا جلوگيري از جرمِ بيش

يك علتِ واقعيِ مجازات ها هيچاما اين هر چيزِ ديگري( است،

تغييرِ شكِل  .(369ص.  [ 6)] در جوامعِ بشري نيست

نيز برخالِف  "تردوستانهانسان"مجازات از نوعِ بدني به انوعِ 

دوستي در جوامعِ انسانتصورِ عامه به علتِ افزايشِ ميزانِ 

به نگرشِ كنت و دوركيم  .(35ص.  [ 7]) مدرن نيست

شود كه يك شكلِ خاص از نگاهِ گفته مي 1«گراييكاركرد»

 گرايانه است.كل

هايِ ريزتري گراييِ متافيزيكي را به دستهشد كليالبته مي

تواند از چند طريق با مجموِع تقسيم كرد. چرا كه كل مي

اجزايش متفاوت باشد. مثالً با پيدا كردنِ يك هويتِ كاماًل 

ها(، وجودِ قوانيني اضافه بر جديد )مانندِ مثالِ اولِ الكترون

ها(، و يا پيدايشِ قوانينِ حاكم بر اجزا )مانندِ مثالِ دومِ الكترون

توان آن را معادل ِِ غيرِ قابلِ تقليل به صفاتِ اجزا )كه ميصفات

 دانست(. 2«ظهور»با مفهومِ 
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را به   متافيزيكيگراييِتوان كليِ ديگر مياز يك جنبه

 دو دسته تقسيم نمود:

لِ ضعيف: وقتي كل عالوه بر حاصلِ جمعِ اجزا شك

كند. صفت ديگري نيز دارد يا از قانونِ جديدي نيز تبعيت مي

 باشد.گراييِ دوركيمي از اين دسته ميكل

شكلِ قوي: پس از كنارِ هم آمدنِ اجزا صفات و قوانيِن 

قبلي بكلي منسوخ شده و صفات و قوانينِ ديگري بر هريك از 

گرايِي ها و كل مربوط به الكترون ِردد. دو مثالگاجزا حاكم مي

 معناشناسيك از نوعِ قوي هستند.

 

 :1شناسيكگراييِ روشكل

يِ يك مجموعه بررسيِ آن بطورِ كلي بهترين راهِ مطالعه»

 .(Methodological Holism -[ 4)] «و از نگاهِ كالن است

گرايي است، زيرا هيچ ادعايي ترين شكِل كلاين ضعيف

كه ممكن است درحالي كند.يِ حقيقتِ مجموعه نميربارهد

دانيم، صرفًا تر از مجموعِ اجزايش نميسيستم را چيزي بيش

ِي يِ كل را ترجيح دهيم. مثالً نظريهبرايِ راحتي مطالعه

يِ يِ يك گاز به مطالعهترموديناميكِ كالسيك هنگامِ مطالعه

اين خاطر كه كلِ گاز را پردازد، اما نه به ها نميتكِ ملكولتك

داند، بلكه صرفاً چون اين ها ميچيزي غير از انبوهي از ملكول

توان از طريقِ مكانيِك تر است. اما همان گاز را ميكار ساده

ها تكِ ملكوليِ تكآماري بررسي كرد، كه در واقع به مطالعه

گرايِي زند )تقليلها جمع ميپرداخته و رويِ آن

 (.2شناسيكروش

 

ماند: ادعايِ اين كه يِ ظريف و عميق باقي مييك نكته

كند بسياري اوقات بستگي به گرايانه رفتار مييك سيستم كل

دارد؛ و « اجزايِ سازنده»پذيرشِ هوياتِ خاصي به عنوانِ 

                                                      

1 Methodological Holism 

2 Methodological Reductionism 

بنديِ ديگري جايگزين شود بندي با تقسيمتقسيم يكچه چنان

خويش را با و ما  گرايي بكلي ناپديد شود،ممكن است كل

در اين رابطه مثالِ بسيار پذير مواجه ببينيم. سيستمي تقليل

بندي، به روشني وجود دارد: يك ملكولِ آب طبقِ يك تقسيم

بندي، عنوانِ اجزا شاملِ هيدروژن و اكسيژن است. با اين تقسيم

پذير به صفاتِ اجزايش نيست. اما اگر صفاتِ اين ملكول تقليل

ها ها و پروتوناي از الكترونوانِ مجموعههمين ملكول را به عن

پذير به حساب آورد. البته ادعا توان آن را كامالً تقليلبنگريم مي

بندي اي تقسيمتوان بگونهشود كه لزوماً هر سيستمي را مينمي

 گرايانه نباشد.كرد كه رفتارِ آن كل

 

 گرايي چه چيزهايي نيست؟كل

 يِ بازگشتي:رابطه

دهد زهايي كه انسان موردِ مطالعه قرار ميبسياري از چي

شناسان معتقد اند كه بر يكديگر تأثيرِ متقابل دارند. مثالً روان

لياقتِي حاليِ كودك در احساِس كفايت يا بيآرامش يا آشفته

والدين در تربيتِ او نقش دارد، و خودِ اين احساس در 

دو (؛ به عبارتي اين 119 ص. -[ 8]وضعيتِ روحيِ كودك )

بسا اين كنند. از يك نگاهِ ساده چهيكديگر را متناوباً تشديد مي

گرايي به نظر برسد، زيرا بررسيِ احساِس وضعيت همان كل

يِ كودك به تنهايي ممكن نيست. اما واقعيت والدين و روحيه

اين است كه هر يك از اين دو عامل صرفاً يكي از فاكتورهاِي 

يِ مادر و جا مجموعهاين مؤثر در تحليلِ ديگري است. در

كودك، نه هويتي جديد دارد، نه صفتِ نوي در آن ظهور 

اي بر اجزايش حاكم است. مثاًل نموده، و نه قوانينِ تازه

يِ مادر به برخي از شرايِط اوليه و محيطي بستگي دارد: روحيه

وضعيتِ شغلي، رابطه با همسر، ... . يكي از اين شرايط نيز 

-يِ كنش. به عبارتِ ديگر اين يك رابطهرفتارِ كودك است

توان در آن تقدم و تأخر )علّي يا زماني( واكنش است كه مي

كند. مادر مشخص كرد. فرض كنيم كودك شروع به گريه مي

سعي خواهد كرد او را آرام كند. حال اگر كودك آرام نشود، 
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كفايتي در درون باشد. اين تواند احساسِ بيواكنشِ مادر مي

مادر با كودك را متأثر  بعديِِي خود رفتاِر س به نوبهاحسا

 ترتيب الي آخر.كند. و به همينمي

توانيم هايِ خود بازگرديم، مياگر به مثالِ الكترون

ترين گرايانهتري به دست دهيم. در تقليلتوضيحِ نسبتاً روشن

يِ نيرويي است كنندهعاملِ تعيين 3يِ حالت، باز هم مكانِ ذره

و بطورِ غيرِ مستقيم بر شود، وارد مي 3از طرفِ  1يِ به ذرهكه 

يِ مكانِ ذره 1بر  3مؤثر است )چون نيرويِ  2و  1نيرويِ بينِ 

واكنش را -يِ كنشتوان رابطهجا هم ميدهد(. اينرا تغيير مي 1

گرايي بدانيم مشاهده كرد. در واقع اگر اين را يك معنا از كل

 گرا هستند.موردِ تمامِ امور كل تقريباً تمامِ علوم در

 

 :، آشوبهمبسته-هايِ شديدسيستم

ها قوانيني حاكم است كه اجزاِي بر برخي از مجموعه

كند، يعني يك تغييرِ كوچك ها را بشدت به هم وابسته ميآن

تواند اثراتِ قابِل مالحظه بر كِل در وضعيتِ هر عضو مي

ر صرفاً يك تفاوتِ مجموعه داشته باشد. واضح است كه اين ام

كمي با حالتِ عادي دارد، يعني وابستگِي متقابل فقط افزايش 

يافته است. سيستم هر قدر هم كه همبستگيِ شديدتري داشته 

 شود.گرايانه نميباشد كل

ضمناً مفهومِ ديگري به نامِ آشوب وجود دارد كه نه با 

 گرايي. يكهايِ شديد همبسته معادل است و نه با كلسيستم

اي است كه يك تغييرِ بسيار كوچك در سيستمِ آشوبناك بگونه

اي كامالً متفاوت برايش رقم تواند آيندهوضعيتِ فعليِ آن مي

شود كه بر يك سيستمِ آشوبناك معادالتِ فرض نمي بزند.

جديدي حاكم اند، مسأله صرفًا دشواريِ حلِ اين معادالت 

 شان است.بشكلِ اوليه

يِ ايد، مطالعه حدس زدهطور كه احتماالًهمان

همبسته و آشوبناك در بسياري از موارد -هايِ شديدسيستم

شناسيك باشد. اين به معناِي گرايِي روشتواند مصداقِ كلمي

زني يا معرفيِ معادالتِ هايِ كارآمدِ تقريبگيري از روشبهره

شود قادر به توصيفِ رفتارِ كلِ جديدي است كه ادعا مي

 .سيستم هستند

 

 پژوهي:مسايلِ آينده
ترين معنايِ آرمانِ پژوهيدن و كنترل كردنِ آينده به كلي

تواند بزرگي و گستردگيِ مسايلِ پيِش آن، بخوديِ خود مي

هايي كه روي را به ذهن متبادر كند. طبيعي است كه پروژه

يِ يك علم يا ها مواجه اند، معموالً از حوزهپژوهان با آنآينده

يِ نوعِي ارج هستند. مثالً در يك پروژهتخصصِ خاص خ

شناس، كارشناِس دان، زيستپژوهي، ممكن است فيزيكآينده

زمان حضور داشته باشند. شناس، و ... هممحيطِ زيست، جامعه

پژوهان، يك كارِ تيمي و پژوهي، به اذعانِ خودِ آيندهكارِ آينده

ل بل اين اي با كمكِ تمامِ اين متخصصان است. وندرشته ِبين

واقعيت را در عباراِت بسيار متعدد و متنوعي توصيف نموده 

هايِ جالبِ توجهِ وي بندي است كه در زير است. يكي از مثال

 آيد:مي
 

وجو برايِ يك بازسازماندهيِ پژوهان تمايل به جستآينده» ... 

هايي دارند كه ساختارِ سنتي و دانشِ ]بشري[، و عبور از مرزبندي

ها پديد آورده است، و به يك مانعِ جدي و بازدارنده ايِ دانشگاهدانشكده

ِي سازِي و كنشِ عقالني تبديل شده است. يك مثال قضيهبرايِ تصميم

وجودِ بيست نوع متخصصِ پزشكي است، كه هر كدام در درمانِ بخِش 

كه مهارت دارند، درحالي -چشم، پوست، استخوان، قلب  -خاصي از بدن 

 .p[ 9]« )ها نگرانِ سالمتِ بيمار به عنوانِ يك كل نيستند.ز آنكدام اهيچ

182) 
 

كند كه تمثيلِ آگوست كنت را نيز تداعي مي -اين مثال 

دهد. گرايي را نشان مييِ كلبخوبي علتِ مطرح شدنِ مسأله -

پژوهي يك فعاليِت بنابراين توافقي وجود دارد كه اوالً آينده

اي است، و ثانياً نگرش و رويكردِ ما رشتهاي و بينِچندرشته

اي شايانِ توجه است. وندل بل نسبت به اين موضوع مسأله

كه )حلي برايِ معضلِ مذكور  ِ پژوهي راهكند آيندهادعا مي

، ارايه (ها ستازحدِ رشتهبرخاسته از تخصصي شدنِ بيش

 كند:مي
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مختلفي  پژوه مجبور است به موضوعات و انواعِجا كه آيندهاز آن»

ط يابد، هايِ مختلفي از دانش تسلها توجه كند، و بر حوزهاز پديده

]...[ در نگر بشود. گرا، و كلياالطراف، عموميتخواهد فردي جامعمي

و  -يافته نقشِ بسيار مهم هايِ تخصصدنيايي از متخصصين و دانش

سي بازي اي وجود دارد كه بايد توسطِ ك -شده گرفتهحاضر ناديدهدرحالِ

بيند كه چيزهايِ مختلف چگونه بيند، و ميشود كه بزرگيِ مسأله را مي

 )همان( «ها.ارتباطِ متقابل دارند، و متوجهِ كل است، نه فقط بعضي از بخش
 

هايِ زيبا و پرطمطراق البته پرسش اين است كه اين واژه

كنند از نظرِ فلسفي چه نظر از حسِ مبهمي كه منتقل ميصرف

كند كه تخصصي شدنِ ي دارند. نويسنده مشخص نميمعناي

جا كه ما دقيقاً چه ايرادي دارد. از آن« كل»علوم، و نپرداختن به 

جا سه ابهامي در خودِ كتاب نيافتيم در اينتفسيرِ روشن و بي

 كنيم:تعبيرِ ممكن را تحليل مي

 

ناميم، : در اين تعبير كه ما آن را تعبيرِ مديريتي مي1تعبيرِ 

منظور اين است كه با توجه به گستردگي و احتماالً تضادِ 

هايِ مختلف، نياز به نوعي هايِ متخصصينِ رشتهگيريتصميم

ها را به يك گيريشود كه اين تصميممديريت احساس مي

جانبه تبديل كند كه با توجه به گيريِ متعادل و همهتصميم

مثالِ مذكورِ در موردِ ها بهينه محسوب شود. مثالً محدوديت

ممكن است متخصصِ تغذيه به شخص تغييرِ سالمتِ بدن 

اش را توصيه كند، كه مستلزمِ يِ غذايياساسي در برنامه

تر براِي خريدِ غذا ست. در نتيجه هر چه شخص يِ بيشهزينه

تري به اين امر اختصاص دهد، كيفيتِ غذا باالتر رفته پولِ بيش

شود. اين در حالي است كه ميتر و بتبعِ آن سالمِت فرد بيش

يِ انجامِ اين كار افزايشِ ساعاتِ كاري و كاهشِ استراحت الزمه

يِ مثالً تفريح است. هركدام از اين موارد يا كم كردنِ هزينه

شناس مضر دانسته شود. بنابراين نياز تواند از نظرِ يك روانمي

سا بشود. چهبه يافتنِ يك وضعيتِ بهينه كامالً احساس مي

ِي تخصصيِ هر يِ اين وضعيتِ بهينه از حوزهشناخت و توصيه

 دو كارشناس خارج باشد.

در اين تعبير هيچ ادعايي مبني بر اين وجود ندارد كه 

هستند.  نادرستيا  ناقصيِ اين علومِ تخصصي يكي يا همه

هايِ اين علوم با شود كه چيزي در گزارهيعني ادعا نمي

پذير ناسازگار است؛ و يا مشاهده يكديگر، يا با واقعياتِ

اي وجود دارد كه در اثرِ ناديده گرفته شدنِ يك يا چند پديده

فاكتور توسطِ اين علوم قابلِ تبيين نيست. همبستگيِ متقابِل 

اجزا چيزي نيست كه اين علوم از آن غافل باشند، بلكه مسأله 

 گرايانه است.سازيِ عملصرفاً يك بهينه

جا به آن اشاره شد واقعاً يازي كه در اينرسد نبه نظر مي

چه منظوِر وندل بل در جوامعِ امروزي وجود دارد، و چنان

يِ مهمي اشاره نموده چيزي از اين دست بوده باشد به نكته

اين امر با ماهيتِ امروزيِن رسد كه است. همچنين به نظر مي

 سازگاري دارد. با توجه به اين مالحظات شايد پژوهيآينده

شده به نظر برسد، اما با توجه به بندهاِي يِ تفسير حلمسأله

ديگري كه در ادامه خواهيم ديد، معمايي كه وندل بل پيشِ 

 رويِ ما نهاده است كماكان باقي است.

 

يِ: از جمله ممكن است منظوِر نويسنده :2تعبيرِ 

 چگونه مختلف چيزهايِ  كه بيندمي»پژوه كسي است كه آينده

اين باشد كه الاقل بعضي از اين علومِ  «دارند متقابل ارتباطِ

ها در تعدادي از فاكتورهايِ مؤثر را كه وضعيتِ آنتخصصي 

در  اند.شود ناديده گرفتهِي تخصصيِ ديگري تعيين ميحوزه

غيرِ اين صورت چه لزومي به آوردنِ چنين عبارتي وجود 

طور باشد علمِ موردِ نظر بلحاظِ نظري اگر اين هرحالداشت؟ به

يِ فرد و تبييني ناقص خواهد بود. مثاًل شايد وضعيتِ تغذيه

شناسيِ امروزي از اين واقعاً بر روانِ او تأثيرگذار باشد، اما روان

چه به معنايِ غفلت از يك اين تعبير امر غافل مانده باشد. 

ِي گرفتنِ يك رابطه ناديدهفاكتورِ بيروني باشد و چه به معنايِ 

 شود.گرايانه محسوب نميبازگشتي بينِ دو حوزه، كل

حال ادعايي از اين جنس ادعايِ بسيار مهم و بااين

برانگيزي است. از نظرِ علمي اين به معنايِ ضعفِ توجه

http://www.farda.ir/


 

از سایت بنیاد به نشانی :  آنمتعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی  مطلبکلیه حقوق این 

www.farda.ir  .قابل دریافت است 

ها ست. و از نظرِ در بررسيِ پديده امروزينِ ما 1هايِپارادايم

هايِ بندياشتباه بودنِ تقسيم فلسفي اين ادعا به معنايِ

هايِ دانشِ بشري است يِ موجود در اكثِر حوزهگرايانهتخصص

 اي اشاره نشده است(.)زيرا به هيچ دانشِ ويژه

بپردازيم. به صحت يا سقمِ اين ادعا بنا نيست جا در اين

هايي از اين قبيل در كتاِب سوال اين است كه آيا تعبيرِ عبارت

هرحال چيزي باشد؟ بهتواند چنينمي ژوهيپمبانيِ آينده

پژوه حتي اگر آيندهرسد. پژوهي چنين فعاليتي به نظر نميآينده

چنين كاري را انجام دهد، كشفِ او بالفاصله به عنوانِ بخشي 

ها جذب خواهد شد، و يِ نظريِ علومِ موردِ بحث در آناز بدنه

پژوهي به ندهيِ نظري در آيپژوهانه و يك گزارهكاري آينده

 آيد.حساب نمي

 

: در نهايت ممكن است مقصود اين باشد كه 3تعبيرِ 

اي رشتهاي و بينِهايِ چندرشتهيِ درسِت تحقيق در حوزهشيوه

گرايانه به معنايِ صحيحِ كلمه است. اتفاقًا نگرشِ كل

هايِ فراواني در كتاب وجود دارد كه مؤيدِ اين تفسير عبارت

كنيم وندل بل معنايِ تخصصيِ رض ميجا فاست )در اين

دانسته و آن را بطورِ صحيح ( را ميHolismگرايي )اصطالحِ كل

، چرا كه اين واژه در فرهنگِ فلسفي تعريفِ به كار برده است

(. طبقِ يكي مشخص و دقيقي دارد كه در باال به آن پرداخته شد

ال آمده يِ باها كه كمي پس از بندهايِ آورده شدهاز اين عبارت

 پژوهي دانش و كنشي ذاتاً اجتماعي است و:است، آينده
 

يِ دهيِ دوبارهشكل گرهايِ اجتماعينيازهايِ اطالعاتيِ كنش»

 2گرايانه و تركيبي )همنهادي(هايي كلهايِ مجزا ]...[ را بشكلِ بستهدانش

هايِ تاريخي ]...[ اعمال كند كه به عنوانِ يك كل به وضعيتايجاب مي

 (p. 183[ 9]« )اند.شده

 

گرايي به ِي كلها كلمه، كه در آنهااز اين دست عبارت

                                                      

1 Paradigm 

2 synthetic 

. معادلِ اين شودديده ميدر اين كتاب فراوان  كار رفته است،

 3ميوپاتيوضعيت در مثالِ مربوط به پزشكي چيزي شبيه به هو

كند عوارضِ جانبيِ داروهايِ پزشكيِ خواهد بود، كه ادعا مي

 نظر نگرفتنِ بيمار به عنوانِ يك كل است.رايج بسببِ در 

مجدداً الزم است ذكر كنيم كه ما به بررسيِ اين امر 

يِ خويش گرايانهپردازيم كه آيا علوم در رويكردِ تقليلنمي

چه موردِ توجهِ ما ست تحليلِ اين اند يا نه. آندچارِ خطا شده

 يا نه.پژوهي با اين ادعا هماهنگ است نكته است كه آيا آينده

قضاوتِ تفصيلي در اين باره موضوعِ بخشِ بعديِ اين 

 باشد.نوشته مي

 

 گرايي:كل 4فرضِ كليديِ 

ه فرض را به عنوانِ كتاب، نويسنده نُ 3در فصلِ 

يكي از اين  ذيلِ كند.پژوهي معرفي ميهايِ كليديِ آيندهفرض

وابستگيِ متقابل و »ها )فرضِ هشتم( كه عنوانِ فرض

را دارد، جمالتِ متنوع و گاه مشوشي پيراموِن  5«گراييكل

كنيم كمي دقت  كافي استگرايي وجود دارند، كه موضوعِ كل

تر از صرفِ تا روشن شود كه شاملِ مفاهيمي بسيار گسترده

جا به بررسيِ هر يك از اين عبارات شوند. در اينگرايي ميكل

 پردازيم:بطورِ مستقل مي
 

بينند كه هيچ مي 6قدر داراِي روابطِ متقابلپژوهان جهان را آنآينده»

ها تواند بطورِ كامالً منزوي مطالعه شود. بلكه آنسيستم يا واحدي نمي

كه به منظورِ فهميدنِ روابطِ متقابلِ پويا در جهان، هر واحدي كه  معتقد اند

و ]اي برايِ هر واحدِ ديگر مهم پژوهي است بايد تا درجهمركزِ توجهِ آينده

 ( .155p [ 9]) «محسوب شود. 7[مدبارپيا

                                                      

3 Homoepathy 

4 key assumption 

5 Interdependence and Holism 

6 interrelated 

7 consequential 
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توان بطورِ كند هيچ سيستمي را نميعبارتي كه ادعا مي

تر دارد. اجازه دهيد منزوي بررسي نمود نياز به بررسيِ دقيق

. در اين صورت نباشدگرايي تواند كلفرض كنيم كه منظور مي

 يِ علوم از اين واقعيتاين گزاره چه معنايي در بر دارد؟ همه

ها از طرفِ عواملِ بيروني متأثر يِ آنآگاه اند كه موضوعِ مطالعه

ها را به اين معنا منزوي مطالعه شود. هيچ علمي سيستممي

يِ دخالِت هيچ متغيري از بيرون وجود نداشته كند كه اجازهنمي

توان آورد. اجازه در اين زمينه از علومِ بسياري مثال مي باشد.

در علمِ اقتصاد   اقتصاد داشته باشيم:دهيد يك مثال از علمِ

يِ چگونگيِ ترجيحِ دهندهكه نشان ،«تابعِ مطلوبيت»مفهومِ 

زا است، يعني باشد، اصطالحاً يك متغيرِ برونكننده ميمصرف

)اگر روزي اين تابع بطوِر  گردداز بيرونِ علمِ اقتصاد تعيين مي

 كاِر يِدقيق مطالعه شود، بررسيِ آن احتماالً در حيطه

اين  (.[10]  شناس استشناس، يا زيستشناس، روانجامعه

دهند توان آورد نشان ميهايِ فراوانِ ديگري كه ميمثال و مثال

 چنين فرضي اصالً نياز به ذكر ندارد. كه

يا فرض كنيم اي نداريم جز آن كه رسد چارهبه نظر مي

تِ باال از عبارهمبستگي است، و يا  شدتِتأكيدِ وندل بل بر 

مثالي كه وي بالفاصله پس از  گرايانه داشته باشيم.قرائتِ كل

هايِ جهاني به منابِع در موردِ وابستگيِ برخي سيستم عبارتِ باال

مطرح نموده است نيز چيزي را روشن  يِ زمينسراسرِ كره

اما در بندِ بعد  ، و هر دو تعبير از آن ممكن است.كندنمي

 گشا باشد:تواند راهياشاراتي وجود دارد كه م
 

كند، يكي از چيزهايي كه ارتباطِ متقابل در جهان ايجاب مي»

سازي و شمول برايِ تصميمگرايانه و جهاناندازِ كلضرورتِ يك چشم

يِ ديدِ خود را پژوهان حوزهكنشِ اجتماعيِ مناسب است. بنابراين آينده

يِ استه و يا ناديدهدهند كه مطمئن شوند از عواقبِ ناخوچنان گسترش مي

 ( pp. 155-156[ 9]) «هايِ اجتماعي باخبر هستند.كنش

 

همبستگيِ جهان را طرد -بندِ باال تقريباً تفسيرِ شديد

مانده همان يِ باقيرسد تنها گزينهكند، و به نظر ميمي

اي يِ آخر بالفاصله ما را با مشكلِ تازهاما جملهگرايي باشد. كل

يِ آخر ضرورتِ نوعي تماالً منظور از جملهاح كند.مواجه مي

ها ست. مؤيدِ اين حدس گيريزيركي و وسعتِ ديد در تصميم

 مثالي است كه بالفاصله طرح شده است:
 

هايِ خوابديكسون ]برايِ اين مطلب[ از ممنوع شدنِ توليدِ لباس»

هايِ كوچك توسطِ كميسيونِ امنيتِ محصوالِت قابلِ اشتعال برايِ بچه

هايِ جديِد آورد. بعدها كشف شد كه بعضي از جنسرفي مثالي ميمص

و  -تواند حلي برايِ يك مشكل ميزا هستند. هر راهِغيرِقابلِ اشتعال سرطان

منجر به  ر ]...[يِ دوم يا باالتبايست = به عنوانِ پيامدِ مرتبهاحتماالً مي

 (p. 156 [ 9]) «التِ جديدي از يك نوعِ ديگر شود.مشك

 

توان به اين مي را گرايييك معنايِ خاص از كلهنوز 

اين مبحث  .ناميمگرايي ارزشي ميما آن را كل كه بند نسبت داد

، چرا كه اين مثال بتنهايي در بندِ بعدي توضيح داده خواهد شد

گرايِي و بدونِ كمكِ بندِ بعديِ وندل بل اصالً گوياِي كل

همان از اين بند مكن  مبرداشتِ پس فعالً تنها .ارزشي نيست

-لوحي است، كه اصوالً نه ارتباطي با شديدزيركي و عدمِ ساده

جا ديديم كه پس تا اين گرايي.همبستگي دارد و نه با كل

نظر از نامشخص بودنِ ادعايِ نويسنده با توجه به كلمات صرف

و جمالتِ متن، يافتنِ تعبيري كه پيوستگيِ معناداري ميانِ بندها 

 اي نيست.يد نيز كارِ سادهايجاد نما
 

نمايد. هر بار كه پلت از تشبيهِ هدايتِ يك اتوبوس استفاده مي»

 هايِ جادهچاله [در نظورِ اجتناب از ]افتادنها را به مراننده چرخ

شود و در مواجهه با خطرهاِي چرخاند، اتوبوس واردِ يك مسيرِ تازه ميمي

ايتِ مناسب راننده بايد از كِل گيرد. برايِ هداحتماليِ جديدي قرار مي

يِ قابلِ مشاهده آگاهي داشته باشد، نه صرفاً از يك مسيرِ ممكن يا حوزه

 (همان)« ها.تعدادِ كمي از چاله

 

تواند محتوايِ اين مثال تقريباً تنها مثالي است كه مي

گرايانه داشته باشد. فرض كنيد بخواهيم به هر يك از كل

به  احتماالً رزش نسبت دهيم.هايِ راننده يك اتصميم

شوند منجر به افتادن در چاله مي بالفاصله هايي كهحركت
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 خوبكنند ارزشِ هايي كه از آن اجتناب ميو حركت بدارزشِ 

دهي يِ ارزشولي روشن است كه اين شيوه .يم دادخواه

ترين تعدادِ ناكارآمد است، زيرا هدفِ نهايي افتادن در كم

چ حركتي بخوديِ خود و بدونِ توجه به ها ست. پس هيچاله

خوب  واقعاً اين كه يك حركت گذاري نيست.ابلِ ارزشقكل 

بوده است يا نه بستگي به حركاتِ بعدي و شكلِ كليِ راه 

 خواهد داشت.

آيد، اما گرايي به حساب مياگرچه اين يك شكل از كل

ش ناپذيري بييِ اين تقليلتوجه به اين نكته مهم است كه ريشه

از آن كه يك واقعيِت بيروني و مربوط به وضعِ امور در جهانِ 

وابستگي گذاري و ترجيحِ ذهنِ شناسنده خارج باشد، به ارزش

هايِ قبلي و بعديِ اين متن، در فضايي حال عبارتبااين .دارد

گرايي به عنوانِ يك واقعيتِ عيني در اند كه به كلبيان شده

 كنند.جهانِ خارج اشاره مي

گراييِ ارزشي در مواردي عادلِ واقعيِ اين مثال كلم

اتخاذ پشتِ سرِ هم  ياست كه الزم است تصميماِت مختلف

گرايي به كلشوند. در واقع جاده در اين مثال خطِ زمان است. 

ها بخودِي يك از تصميماين معنا خواهد بود كه ارزشِ هيچ

 آينده تا و تنها با اطالع از كلِ خود قابِل تعيين شدن نيست.

توان خوبي يا بديِ يك زماني كه اثِر تصميمات باقي است مي

گراييِ ارزشي در تحليِل هرحال اين كلبه تصميم را سنجيد.

اش يك ساز بودنانگيزي و مشكلرغمِ شگفتها، عليكنش

بسا تاكنون از آن رسد، كه چهواقعيتِ شايانِ توجه به نظر مي

 غفلت شده باشد.

تقريب و  كه كندگرايي ايجاب ميه كلتوجه كنيد ك

يِ بررسيِ نود در صدِ شبكه مثالً معنا باشند.تصحيح بي

، يا نود در صدِ نهادهايِ اجتماعيِ يك نظرهايِ زبانِ موردِ واژه

ها نيست. وجه بهتر از بررسيِ بيست در صد از آنهيچجامعه به

ختِ شود تقريبي از شناشناختي كه به اين ترتيب حاصل مي

باشد؛ هر شناختي از اين دست صرفاً نادرست كاملِ كل نمي

به همين قياس در نظر گرفتنِ عواقبِ يك تصميم  است و بس.

تا پنج سالِ آينده در حالي كه اثرِ كنش مثالً تا ده سال ادامه 

 لوحانه خواهد بود.خواهد داشت ساده

 دهد:گونه ادامه ميوندل بل اين مثال را اين
 

گيرد. راننده مسيرهاِي جايگزينِ زيادي را در نظر ميبهترين »

ها به تواند ببيند چه موانعِ جديدي وجود دارند كه بايد از آنبنابراين او مي

هايِ نهاييِ كمي وجود حلمنظورِ انتخابِ يك مسيرِ ايمن اجتناب كرد. راهِ

، در عوض تصحيحات و باز هم -اگر اصاًل وجود داشته باشند  -دارند 

 (همان)« تري وجود دارند.تصحيحاتِ بيش

 

چه گفته شد صحبت از هر تصحيحي در با توجه به آن

اگر تصحيِح  معنا ست.گرا بيطولِ مسير از يك منظرِ كل

گذاريِ موضعي نيز معنادار خواهد موضعي معنادار باشد ارزش

زماني قابلِ طرح است كه قرار  ،تنها معنايِ مجازِ تصحيح بود.

كه  گيري را از ابتدا تا انتها عيناً تكرار كنيم.تصميم باشد يك

هايي در عمل و در رسد چنين وضعيتالبته چندان به نظر نمي

 پژوهي پيش بيايد.آينده

تصور كنيم كه وندل بل اساساً معناِي ديگري را از  شايد

، و يا در صددِ معرفيِ نوِع گرايي در ذهن دارديِ كلواژه

نظر از اين كه باشد. اين تلقي صرفِرد ميجديدي از اين رويك

با سكوتِ نويسنده در اين مورد ناسازگار است، فهمِ بندهايي را 

مطالبِ باال آورده است ناممكن  از نيز كه او بالفاصله پس

رسد كه او كمابيش معناِي سازد. در اين بندها به نظر ميمي

 گرايي را در نظر داشته است:اصيلِ كل

 
تر و گرايي به معناِي افزودنِ متغيرهايِ بيشر است كه كلشايانِ ذك»

ترِ يك مدل نيست. برايِ مثال تر و بيشتر ساختنِ بيشتر برايِ پيچيدهبيش

 1هايِ يك سيستم از طريقِ عناصر و اندركنش»گويد كه تحليلِ لينستون مي

و دهد. فرايندهايِ تحليليِ نمي گرابانه را تشكيلبسيار يك نگرشِ كل

 ( p. 157[ 9]«. )گرايِ متداول بوضوح برايِ اين منظور نامناسب اندتقليل

 
هايِ اساسيِ كل يا جنبه 2كنند خطوطِ اصليپژوهان سعي ميآينده»

                                                      

1 interactions 

2 outline 
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 )همان( «را درك كنند، به جايِ آن كه به سراغِ جزيياتِ اجزا بروند.

 

بسته به اين كه تأكيدِ جمله در  - توانكه از دومي مي

گرايي را برداشت نمود. اگر تأكيد بر دو معنايِ كل - كجا ست

چه گراييِ متافيزيكي، و چنانباشد، كل« اجزا»و « كل»هايِ واژه

شناسيك گرايِي روشباشد كل« جزييات»و « خطوطِ اصلي»بر 

 .شودبرداشت مي

ِي چيزي ست كه وندل بل دربارهاين تقريباً تمامِ آن

نامد نوشته پژوهي ميايي در آيندهگرچه او فرضِ كليديِ كلآن

هايِ خويش را به همين است، و در نتيجه ناچار يم تمامِ تحليل

 ها محدود نماييم.ميزان از داده

توان مي هايِ اين بخشچه از تحليلدر مجموع آن

 مفهوميِ  گسيختگيِاست كه صرفِ نظر از ازهمآموخت اين 

، وندل بل تنها به يك گرددگرايي برميجا كه به كلمتن، تا آن

يِ اساسي اشاره نموده است كه همان لزومِ توجه به نكته

باشد. اين نكته پژوهانه ميگراييِ ارزشي در تصميماتِ آيندهكل

هايِ ما مبتني چنين اگر تحليلهم يِ ارزشمندي ست.البته آموزه

ايم كه هايِ صحيحي باشند، ما در اين بخش نشان دادهبر فرض

گرايي، دل بل تشكيل شده است از چند تعريف از كلمتنِ ون

كه با مفهومِ اصليِ آن سازگار است، و چند مثال و بحثِ نظري 

در قالبِ اين مفهوم غيرِ قابلِ دفاع  -برخالفِ تعاريف  - كه

 هستند.

 

 تواند باشد؟گرا چه ميپژوهيِ كلآينده
در اين بخش تصميم داريم ببينيم كه صرفِ نظر از 

گرا كل پژوهيِآينده چيزي به نامِ اتِ باال، اساساً اگرمالحظ

جا البته در اين بايد دارايِ چه مشخصاتي باشد. داشته باشيم

 گراييِ ارزشي نخواهد بود.منظورِ ما كل

توان به آن اشاره كرد اين است مياي كه نخستين نكته

 گيري از، مادامي كه بر اساسِ بهرهپژوهي هرچه باشدكه آينده

شكلِ  با تواندنمي كند،هايِ مختلف عمل ميمتخصصينِ رشته

گراييِ قوي به اين ادعا قايل كل باشد. سازگار گراييقويِ كل

اكم بر اجزا بكلي است كه تحتِ شرايطِ خاصي قوانينِ ح

اصِل تشكيلِ تيِم اين فرض با  پس شوند؛دگرگون مي

ك متخصصِ ي مثالً اياگر در پروژهناسازگار است.  نخصصيمت

يك از شناس حاضر باشند، نظرِ هيچزيستشناسي و يك جامعه

خورد، زيرا قوانيني كه در يِ كل نميها به دردِ مطالعهآن

هايِ تخصصيِ هر يك از ايشان حاكم بوده اكنون بكلي حوزه

هايِ چه روشِ تشكيلِ تيمبنابراين چنان است. تغيير نموده

گراييِ متافيزيكيِ ممكن شكِل تخصصي را نگاه داريم، تنها كل

شناس شناس و زيستيعني نظراتِ جامعه ضعيفِ آن است.

هنوز معتبر اند، اما قوانينِ جديدي نيز بر مجموعه اضافه 

 اند.شده

 گراييِپس روشن است كه شرطِ قايل شدن به كل

پژوهي است كه متافيزيكي وجودِ قوانيني نظري در درونِ آينده

هاِي تخصصيِ علومِ امروزي واقع شوند. هخارج از تمامِ حوز

كنيم از طريقِ يك مثال نشان دهيم كه چنين جا سعي ميدر اين

 علمي چگونه چيزي خواهد بود:

فرض كنيد در نظر داريم كه يك شهرِ ايدئال بسازيم. 

يِ عظيم تقريباً حضورِ متخصصينِ تمامِ علوم برايِ اين پروژه

يافتنِ ميزان و ن پروژه هايِ ايضروري ست. يكي از بخش

تِر يِ خاصيِ فضايِ سبز است. اجازه دهيد مسألهشكلِ بهينه

كاري را در نظر آوريم، و نيز فرض كنيم كه اين يِ درختنحوه

شناسي )از طريقِ تأثيِر شناسي و جامعهموضوع صرفاً به زيست

كه فرضِ اخير  شود.فضايِ سبز بر روابطِ انساني( مربوط مي

الّا احتماالً بايستي  رايِ سادگي مطرح شده است، وصرفاً ب

 كرديم.شناسي را نيز واردِ مسأله ميروان

تواند بر روابِط ها مييِ كاشته شدنِ درختاين كه نحوه

دِي خود به ، بخو-و يا حتي برعكس  -اجتماعي تأثير بگذارد 

شناس شناس و زيستاين كه جامعه گرايي نيست، ومعنايِ كل

تأثيري در اين نيز ر را پيشاپيش كشف كرده باشند يا نه اين ام

يِ متقابل امري ست كه اين متخصصين تحليل ندارد: اين رابطه

يِ شهرِ ايدئال مطرح باشد و بايد از آن آگاه باشند، چه مسألهمي

پژوه نيز اين نيست كه متخصصين را از چه نباشد. كارِ آينده
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 شان آگاه كند.نواقصِ علم

رض كنيم كه در كمالِ شگفتي مشاهده شود كه حال ف

قواعدِ حاكم بر شود كه چينشِ خاصي از درختان موجب مي

وابستگيِ طالق و خودكشي دگرگون شوند، مثالً ميزانِ 

خودكشي از ميزانِ طالق مستقل گردد. اين وضعيِت 

گرايانه نيست، زيرا درواقع به معناِي انگيز هنوز هم كلشگفت

بوده است. اين بدين معني  فاكتورِ جديدز يك ناآگاهيِ ما ا

بايد در مطالعاتِ يِ چينشِ درختان مياست كه نحوه

 گرديد.شناسي لحاظ ميجامعه

مالحظه شود كه تر با وجودِ شگفتيِ بيش فرض كنيماما 

به جايِ شرايطِ باال، فقط وقتي تعدادِ درختان در واحدِ سطح از 

اٌ نسبتِ تعدادِ افرادِ بااليِ تر شده، و ضمنمقدارِ خاصي بيش

ِي چهل سال به كل از حدِ خاصي بگذرد همان اتفاقِ باال درباره

دهد، و اگر هر يك از شروطِ ارتباطِ خودكشي و طالق رخ مي

اين وضعيت  باال منتفي گردد قوانين به حالِ قبل بازگردند.

ر اين پژوه دگراييِ متافيزيكي است. كارِ آيندهگرِ كلاصوالً نشان

يِ تخصصيِ پروژه كشفِ اين قوانينِ جديد است كه در حوزه

 گنجد.يك از دانشمندانِ مربوطه نميهيچ

درست است كه مثالِ باال ممكن است بسيار تخيلي و 

از اين شگفتي خود ناشي از  اما بخشيباورناپذير به نظر بيايد. 

 يِ اين وضعيت است كه با شهودِ فعلِي ماگرايانهخصلتِ كل

هايي از اين دست با همخوانيِ چنداني ندارد. از طرفي مثال

شوند پژوهي، بناچار با عناصري تعريف ميتوجه به ذاتِ آينده

كه از يك جنس نيستند، و اين امر باعثِ تشديدِ خصلتِ غيِر 

گرايانه در شود. باور كردِن يك وضعيتِ كلها ميمعمولِ آن

 تر از باورِ آن در موردِب آسانها به مراتاي از انسانموردِ عده

درختان است. همين مالحظات  ها وانساناي شاملِ مجموعه

تواند ادعايِ دهند كه ادعايِ وندل بل تا چه اندازه مينشان مي

 بزرگ و غريبي باشد.

گراييِ متافيزيكي بسنده نموده به اين اندازه از بررسيِ كل

والً به دو نحو اص رويم.شناسيك ميو به سراِغ نوِع روش

شناسيك متعهد بود: يا از طريِق گراييِ روشتوان به كلمي

ها و ترفندهايِ رسيدن به قوانينِ تقريبي يا يِ روشارايه

انينِ دقيق و جبريِ حاكم بر كل از رويِ قو  حاكم براحتماليِ

شوند؛ و يا تر مي، كه صرفاً موجبِ راحتي و سرعِت بيشاجزا

يِ قوانيني كه بر رويكردِ كامالً جديد و ارايه از طريقِ اتخاذِ يك

خود متكي اند، و نه بر يك تقريب از هيچ قانونِ ديگري )البته 

يِ قوانيِن يافتهشود كه اين قوانين تغييرِشكلدرهرحال فرض مي

 اجزايِ سيستم هستند(.

گراييِ متافيزيكي و چه گفته شد، در كلبا توجه به آن

يِ نظري شناسيك نيازمندِ يك بدنه روشگراييِشكلِ دوم از كل

هاِي هايِ آن از جنسِ گزارهپژوهي هستيم كه گزارهدر آينده

يك از علومِ يِ هيچعلومِ تجربي باشند، اما موضوعِ آن در حوزه

روشن است كه در اين صورت بايد امروزي نگجند. 

 پژوهي را يك علمِ جديد به حساب آوريم.آينده

مبانيِ يِ كتابِ يِ نويسندهله دغدغهاتفاقاً اين مسأ

نيز بوده است. فصلِ چهارم از اين كتاب با نامِ  پژوهيآينده

پردازد. طبيعي به اين بحث مي "پژوهي علم است يا هنرآينده"

است كه نخستين پرسش اين باشد كه اصالً علم چيست؟ وندل 

از توصيفِ توماس كوهن، فيلسوفِ مشهوِر  ،پاسخبل برايِ 

او سپس ادعا گيرد. علمي بهره مي 1هايِ م، در موردِ پارادايمعل

چه كه موردِ پژوهي حاويِ عناصرِ مهمي از آنكند كه آيندهمي

جا قصد نداريم درستي يا باشد. در ايننظرِ كوهن بوده است مي

طور كه شايسته است بررسي نادرستيِ اين ادعا را مفصالً و آن

برخي از  كنيم كه داشتنِبسنده ميكنيم، اما به همين اندازه 

 "2ايچارچوِب رشته"يا  "پارادايم"چه كوهن آن عناصرِ

نمايد. از نظرِ كوهن نامد علم بودنِ يك رشته را تضمين نميمي

)برايِ مثال  هايِ فلسفي و هنري نيز دارايِ پارادايم هستندرشته

ين م را از اچه عل. آن(265و  264صص.  [ 11نگاه كنيد به ]

توان كند چيست؟ با اغماض و تساهل ميها مجزا ميشاخه

                                                      

1 Paradigm 

2 Diciplinary Matrix 
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به  1برايِ حلِ مسأله مشترك هايِ تجربيِمدلوجودِ  گفت:

ها شامِل . اين مدلايعنوانِ عنصري در چارچوبِ رشته

هاِي اي از گزارهشوند كه از مجموعهساختارهايي نظري مي

ها با آن آيند و دانشمندان ادعايِ مطابقتِكلي به دست مي

)مالحظاتِ فلسفيِ مربوط به ميزانِ  مشاهداتِ تجربي را دارند

اين عنصر چيزي . (جا اهميتي ندارددر اينصحتِ اين ادعا 

اين را اگر پژوهي فاقدِ آن باشد. رسد آيندهبه نظر مي كه است

پژوهي ناصحيح خواهد گرايي در آيندهاين تعبير از كل بپذيريم

 بود.

يِ نظري نيست، گرايي كه نيازمند بدنهكلتنها حالتي از 

شناسيك است، كه هنگامي گراييِ روشاول از كلنوعِ 

ي بوده و محاسبات پيچيده و موضوعيت دارد كه مسايل كمّ

بموجبِ جنِس  پژوهيدر موردِ آينده اين امر دشوار باشند.

 كند.صدق نمي سروكار دارد هامسايلي كه با آن
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تواند معاني و مصاديقِ گوناگوني داشته گرايي ميكل -1

گرايي يعني باور به اين كه باشد. اما بطورِ كلي باور به كل

 شناختِ اجزا بدونِ شناختِ قبلي از كل ناتمام يا ناممكن است.

تأكيدِ كلي بر گسترشِ نگاه و توجه به كل به جايِ  -2

ز چگونگيِ اين امر و ارتباطِ اجزايِ تخصصي معنايِ روشني ا

دهد. بعالوه بايد بسيار مراقب بود گرايي به دست نميآن با كل

تا اين مفهوم با مفاهيمي كه در اولين نگاه به آن شبيه هستند 

 خلط نشود.

گرايي به عنوانِ رغمِ جذابيتِ نخستيِن كلعلي -3

گرا يِ كلگرايي تعهد به انديشهحلي برايِ معضالتِ تخصصراهِ

چندان هم آسان نيست، و در بعضي از اشكالِ خود نيازمندِ يك 

 باشد.يِ نظريِ كامالً جديد و قوي ميبدنه

                                                      

1 puzzle solving 
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