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ز ي نیحاتي توض،مي شناخت را آموخته ایک و تئوريالکتين و مقوالت دينک که قوانيا  
د يبا.  بجاستیستياليک ماتريالکتيوند آن با مسائل عمده ديک و پيرنتيرامون علم سيپ

ر  قراین موضوع مورد بررسي کمتر ایمي قدیتوجه داشت که اوال در درسنامه ها
ن ين همچنان در بين دانش نوي ایل فلسفي از مسائل مربوط به تحلیا برخيگرفته و ثان

ن بحث و تبادل نظر و ي است و ایست مورد بحث و بررسين مارکسيفالسفه و متفکر
 ی شدن مجموعه تئوریات و غنيق نظري است به تعمیزه و کمکيتجربه خود انگ

  .کيالکتيسم دياليماتر
)١(  

شتر در مورد ي گذرد، بی از عمرش نمیادي زیک که سال هايبرنتيعلم ساز آنجا که از 
ر توجه عموم را به خود جلب ين جنبه چشم گي خودکار استفاده شده و این هايساختن ماش

ا ي شمارگرها یا تئورب یا مساويک در نظر اول معادل يبرنتي چه بسا که علم س،کرده
  .ع تر، بغرنج تر و جالب تر استيار وسيه بس که مسئلیدر حال.  شده استیوترها تلقيکامپ

 و ی فرعیستم هاي هستند که سیده ايچي پیستم هاي در واقع سی بغرنج محاسباتین هايماش -
 ینير دارند و همه با هم طبق قاعده و فرمان معي رابطه با هم بوده و بر هم تأثیاجزاء آن دارا

ا فقط ي آی کرد ولی آن ها را رهبر محول کرد وی توان به آن ها کاری کنند و میکار م
   دارند؟یتين خاصين ها چنيماش

صاحب و  هستند یده ايچيسم به هم پي بغرنج و ارگانیستم هايز در واقع سيموجودات زنده ن -
 هم یبر رو. ک از آن ها با هم رابطه دارنديهر .  و اجزاء متشکله اندی فرعیستم هايس
.  کنندی خاص خود کار مین و دستورالعمل هاي معکنند آن ها هم بر طبق قواعدير ميتأث

ن ها و موجودات يا فقط ماشي آیول.  شودی تواند رهبری کند و میفه ميموجود زنده انجام وظ
  دارند؟ین خواصيزنده چن

 یدي تولی با واحدهایک موسسه اقتصاديا يک وزارتخانه ي مانند یک سازمان اداري -
 واحدها و ی فرعیستم هاي سی است که دارایم بغرنجستي خود سیعيوانبارها و شبکه توز
 ی کنند و می عمل      مینيز طبق قاعده و قواني نيین سازمانهايچن. اجزاء متشکله است



 

 ین ها، موجودات زنده و سازمان ايا فقط ماشي آیول. ردي قرار گینيت معيرير مديتوانند ز
  دارند؟ین خواص مشترکي چنی و اقتصادیادار

م و بغرنج مرکب يسم بس عظيک ارگاني خود یجامعه بشر. ميريامعه را در نظر گتمام ج -
ک سلسله مراتب و يهر .  و ارگان ها و اجزاء استی فرعیستم هايستم ها و سياز انواع س

ستم ها و اجزاء با هم رابطه دارند، بر ين سيتمام ا. ش را دارنديف و نقش مشخص خويوظا
 یکنند، قابل اداره و رهبري عمل میژه اين ويق قواعد ومواز بخشند، مطابیر مي هم تأثیرو

 .هستند
 عناصر یده ها، برخيت متنوع و متفاوت از پدي نهایک سلسله بيم که در يني بیپس ما م

اگر از تمام . ن اجزاء و اداره آن ها وجود دارديمشترک و عمده از لحاظ ارتباطات ب
ن ها ي و ماشی و اقتصادی اداری ها و سازمانی جامعه بشری هایژگيات و ويخصوص

ن ارتباطات متقابل و کار مشترک يم و تنها به اصول ايره صرفنظر کنيوموجودات زنده و غ
 ین شکليم به ساده تري توجه کنیستم و امکان اداره آنها طبق برنامه و ضوابطيک سياجزاء 
  .ميف کرده ايک را تعريبرنتيعلم س

 و یوندي که اجزاء مختلف دارند و هم پی فنی هان ها و دستگاهيقت چه ماشيدر حق  
 بافت ها و ی سازد، چه موجود زنده که داراین مربوطه را مين آن ها ماشيکار مشترک و مع

 یوسته آن ها موجود زنده را مشخص   مي مختلف است و کار مشترک و به هم پیارگان ها
 ی رغم تفاوت هایهمه عل د،شنبا  آنها با هم متقابلی مختلف و همکاریچه سازمان ها کند،
 هستند که با هم ی اجزاء مختلف و متعددین که دارايک وجه مشترک دارند و  آن ايده يعد

 دارند  و یرات متقابلي ها و تأثی گوناگون، درآمختگیوندهايعمل و عکس العمل، ارتباط و پ
  کند،یکند، زندگ تواند کار یت ميريا مديا دستورالعمل يک برنامه ين مجموعه طبق يهمه ا

  .ابديتکامل 
ن اصول ي را در عمده تريین دستگاه هاي است که کار و اداره چنی علمکيبرنتيس  

ات دانش و يک در رابطه با ترقيبرنتيپس روشن شد که اگر چه واژه س.  کندیخود مطالعه م
تنها  ی رود ولیار به کار ميبس) ناتورهايا اورديوترها يکامپ(ش شمارگرهايدايک و پيتکن

 و رابطه اجزاءک در درجه اول علم يبرنتيس. ستي بغرنج شمارگر نین هايمربوط به ماش
  .ت آن ها استيري و مدی بغرنج و رهبریستم هاي کار سیچگونگ

 اداره کردن و  هنریمشتق شده است که به معنا» کهيبرنتيک« یونانيک از واژه يبرنتيس
  . رفتهی کردن به کار میرهبر

ستم ين خطوط واصول روندها و سي است که عمده تريی جوان و نوک دانشيبرنتيس  
سم زنده و در ين ها، درارگاني و ماشیسات فني وسازمان را در تأسی اداره و رهبریها

 یستم هايک علم اداره سيبرنتيس . دهدی مورد مطالعه قرار می مختلف اجتماعیسازمان ها
  .ک استيناميبغرنج د

ن و مقوالت ي قوانیگري است که مانند هر علم دیم جداگانه ان مسائل همه مربوط به عليا
ن علم را ي فلسفه اصول ای چرا ما در درس هایول. د جداگانه آموخته شوديخود را دارد و با

 ما ینجا براي، مسئله از ایم؟ از نظرگاه فلسفيي نمای را به آن جلب مهجوم و تي کنیمطرح م
 و یا جامعه شناسي یست شناسيا زي ی فنیرجنبه هان علم بحث بر سي شود که در ایمطرح م

 ی وابستگین جنبه هاي تنها به عمده تریعني . کندید ميک تجريبرنتيست بلکه سيره نيغ
 اداره یرات متقابل، به چگونگين اصول تأثيستم، به عمده تريک سين اجزاء درون يموجود ب
 عام بودن یعنين نقطه نظر ي ااز. ا نظر داردي بغرنج و پویستم هاي و سازمان سیو رهبر
 شود و مباحث یز مطرح مي فلسفه نیک است، مسئله برايبرنتي که موضوع علم سيیروندها

 را که یستميچ وجه روند مشخص و خصلت سيک به هيبرنتيس. ابدي یوند ميآن با فلسفه پ
ات ن آن به مشخصي کند درست مثل علم دهنده که قوانیل نمي شود تحلی میاداره و رهبر
 ی کند که مثال مکعب چوبیش فرق نمي ندارد و برای و ساخت و بافت آن ها کاریاجسام واقع



 

ک ي و ابعاد جسم و رابطه آن ها با ی مختصات کمی، بلکه تنها برخیا فلزي یا کاغذياست 
ن و روابط يعت اجسام، قوانيعلم هندسه صرف نظر از طب. گر موضوع علم هندسه استيد
ن سازمان يز به تفاوت موجود بيک نيبرنتيعلم س.  کندیاد را مطالعه مت ها و ابعين کميب

 بغرنج و متحرک صرفنظر یستم هاي نظر ندارد بلکه با توجه به سی و موسسه اقتصادیادار
م و اداره همه ي کند که بتواند تنظین مي را تدوینياز ساخت و مشخصات آن ها، قواعد و قوان

  .ستم ها را انجام دهدين سيا
)٢(  

ز در کتاب ي و نيیکاي توسط دانشمند امر١٩۴٨ک نخست در سال يبرنتيعلم س  
 یمحمل ها. ن شديتدو» ن هايا اداره و ارتباط در جانوران و ماشيک يبرنتيس«مشهورش

 تا سه دهه قبل، یست شناسي و زی مهم فنیدستاوردها: ن علم عبارت بودند ازيش ايدايپ
و ي رادیشرفت هاي و پی فنی از روندهایاريار بسم خودکينه تنظيک در زميات تئوريترق

 شد از ی که ميی ودستگاه های محاسباتین هايع در ساختمان ماشيک، تحوالت سريالکترون
ک احتمال ي احتماالت و انتخاب ی شدن تئورین کرد، غنييقبل برنامه کار و عمل آن ها را تع

در » ونيانفورماس«ا ي» اطالع« ت ين تمام احتماالت موجود، ثابت شدن نقش و اهمياز ب
ان اصول و يک البته بيبرنتيمقصود ما از درس مربوط به س. ت هاياداره و هدفمند بودن فعال

.  کندین علم مطرح مي است که ای مسائلی فلسفیست، بلکه مقصود جنبه هاين علم نيقواعد ا
 علم نه تنها با نيک عنوان شد، ايبرنتيش سيدايژه در آغاز پي که به ويیبر خالف ادعاها

 ی علمین آموزش فلسفيم اي تعالیست، بر عکس فقط در پرتوير نيک مغايالکتيسم دياليماتر
ع آن ي تکامل سری شود و راه برایک روشن ميبرنتي تازه مهم سی محتویاست که تمام

ک يالکتي از اصول فلسفه دید و مهم برخيد جدييک خود تأيبرنتيس.  گرددیگشوده م
ن علم اجماال آشنا ي ای از مقوالت اساسین منظور ما با آن و برخيست و به هم ایستياليماتر
  . مي شویم

)٣(  
 و ی اداریسم زنده و چه در سازماني بغرنج و شمارگرها، چه در ارگانین هايچه در ماش

ن است که مرتبا اخبار و اطالعات و فاکت يک وجه مشترک مهم عبارت از اي، یاجتماع
ز فرمان ها و ي اداره کننده نی شود  و از جانب مرکز و ارگان های گزارش داده ميیها

  . گرددی اداره شونده صادر می به دستگاه هایاطالع ها و عالمات
ان برق، اثر يجر(ن که به چه شکل باشد يون صرف نظر از ايا انفورماسياطالع   

قوالت علم ن مياز مهم تر) ، خبر، دستور، فرمانی، گزارش اداریک عصبي، تحريیايميش
ر شکل و قابل يي اطالع ها و تغین روند گردآوريک درست هميبرنتيس. ک استيبرنتيس

ن اطالع ها و يک نحوه ارتباطات متقابل بيبرنتيس. استفاده نمودن آن ها و انتقال آن هاست
  . کندیم و اداره آن ها را مطالعه مي تنظیچگونگ

  . ک استيبرنتي سیه اياطالع مقوله پا
.  شودیانجام م» اطالع«  و ارگان ها و اجزاء توسط ی فرعیستم هايستم و سي سنيرابطه ب

  :ستم استيا بر تمام سيگر يک جزء بر جزء دي ري تأثیاطالع نوع
«  رسد ی اداره کننده می اداره شونده به دستگاه های را که از دستگاه هایاطالعات) ١ 

  .  نامندیم» ا بازتابندهياطالعات متعاکس 
ر ي رسد، نظیک اداره و سازمان ميان ي که از مأموران ومجریارش ها و اطالعاتر گزينظ

م و احکام که يا مفاهيا ادراک ير احساس ي شود، نظین شمارگر داده مي که به ماشیاطالعات
  . ردي گی قرار میار شعور انسانيدر اخت

نام داده » اطالعات اداره کننده«  را که به شکل فرمان ها و دستورالعمل هاست یاطالعات) ٢
ن شده حاصل ييا برنامه تعي شمارگر بر اساس پروگرام ین هاي که در ماشیجه ايمانند نت.اند



 

 ی که در موجود زنده به وقوع میماتي و تصمی عصبی گردد، مانند عکس العمل دستورهایم
  . شودی که اتخاذ و ابالغ  می و سازمانیمات اداري وتصموندد، مانند فرمان هايپ

 شود یر شکل اطالعات بازتابنده حاصل ميي و تغیاطالعات  اداره کننده خود بر اثر گردآور
ش به صورت اطالعات ير آن ها به نوبه خوي فرمان ها وتأثی اجرایجه چگونگيو مرتبا نت

ن هسته يبنابر ا.  گرددیه اداره کننده بر مد به دستگاي اطالعات بازتابنده جدیعني یتازه ا
  . ر اطالع هايي و انتقال و تغی عبارت است از کسب و گرد آوری روند اداره و رهبریاصل

 توان از یستم مورد مطالعه ناشناخت باشد مي سیک اگر ساخت درونيبرنتيدر علم س  
 ی  از رویعنيآن ها » خروج«و » ورود«ها و نحوه »اطالع «  طرز حرکت و عمل یرو

ستم و عمل آن ي سیستم مورد مطالعه در برابر هر اطالع به چگونگي عکس العمل سیچگونگ
 به نقاط مختلف بدن و یکي و مکانيیايمي و شی مختلف برقیمثال با محرک ها. (  بردیپ

 ی شود و با مطالعه عکس العمل های مختلف داده می اطالع های موجود زنده ایارگان ها
 و رابطه یرد و ارتباطات دروني گی قرار میستم مورد بررسير مورد ساختار سمختلف در ه

 شناخته ینيستم تا حد معي سیبر عکس اگر ساخت درون.  شودیستم روشن مياجزاء با تمام س
 توان بعد از دادن یم مي متقابل آن ها را بشناسیوندهايم عناصر مختلف و پيشده باشد و بخواه

مثال اگر با طرز کار .  نمودیابين عناصر و نقش آن ها را ارزير اوه عمل و کايش» اطالع«
 ی کار بر رویوه عمل و چگونگي شی توان از رویم ميک اداره آشنا هستيستم يو س

 یر مختلف و واحدهايم به طرز عمل دواي دهیکه به عناصر مختلف آن اداره م» یاطالع«
ن است که علم ي ما مهم ایرا برايم زي شویوه ها نمين شيات ايوارد جزئ.  بردیآن پ
ن اداره و يستم و قوانين اجزاء و سي و ارتباط متقابل بی و عمومی کلیوندهايک پيبرنتيس

ن ياز هم. ستم ها صادق استين در مورد همه سين قوانيا. دي نمای آن ها را مطالعه میرهبر
دا ي پیت فراواني اهمت هدفمنديک فعالي یت و براير بر واقعي شناخت و تأثین علم برايرو ا

  .کرده است
)۴(  

 و پخته شود، به کار رود ی جمع آورین خاصيد طبق قواعد و موازيبا) ونيانفورماس( اطالع
نامند که  یم» تميآلگور«کيبرنتين خاص را در علم سيوه عمل و موازين شيا. و منتقل گردد

ک نمونه سا ده يسه ي مقایبرا. ا نظم کار ترجمه کرديتوان آن را برنامه طرز عمل  یم
ق و ضرب و ي که جمع و تفری اصول عامیعني.  در حساب استیتم چهار عمل اصليآلگور
گر قاعده گرفتن ينمونه د.  آموزدی حل تمام مسائل مشابه میوه عمل برايم را مطابق با شيتقس

ر شکل و يي و تغیروند جمع آور.  همه موارد مشابه استیجذر است که برنامه عمل برا
  .  شودی خاص انجام میتم هايز طبق قواعد و برنامه و آلگوريقال اطالعات نانت

 و به ی جمع آوری و برنامه عمومی عمومیتم هاي است که الگوریک دانشيبرنتيس  
و در مورد همه ) طه مشخص آن هايصرف نظر از ح(ر شکل اطالع ها را ييکار بردن و تغ

  . دهدیستم ها مورد مطالعه قرار ميس
 یت و رهبريري مدیاي بغرنج و پویستم هاين سي که بيیک از شباهت هايبرنتيعلم س  

 و ی فرعیستم هاي از سی سلسله مراتبی که دارايیستم هايوجود دارد و از ارتباطات مشابه س
ن علم عام و در ين ومقوالت ايچون قوان.  کندین اجزاء هستند استفاده مير متقابل بيتابع و تأث

ه به تشابه، در مورد ينه با تکيات در هر زمين از کشفيادق است بنابر اهمه موارد مشابه ص
شباهت ها، طرز  ( یک از آنالوژيبرنتيگر سيبه عبارت د.  کندی میريجه گيگر نتينه ديزم

 استفاده ی فنیسم زنده و دستگاه هاي در ارگانیف رهبرين کار و وظايب) کار و ساختار مشابه
ک، امروزه يبرنتيم سيت عظياهم. ده استي رسیج درخشاني به نتان راه تاکنوني کند و از ایم

د گرفته تا امکان يک و خودکار کردن تولياز اتومات:  شودیده مي دی مختلفیدر رشته ها
    ی که بتوان برای و وارثتی و هورمونیستم عصبيم سي و تنظی آن گونه کار فکرینيگزيجا



 

 ی برايید گرفته تا دستگاه هاي جدی پزشکیاجاد دستگاه هيکرد، از ا» یمدل ساز«آن ها 
  .ی مختلف اجتماعی و اداره نهادهایم امور اقتصاديتنظ

 گوناگون مربوط     ی عام و مشترک در رشته هایک از آن جا که به روندهايبرنتيس  
 و       ی شود توانسته است با استفاده از دستاوردها و اطالعات در هر رشته، اصول کلیم

ک يبرنتي سیانطباق اصول کل. ش روديا در همه رشته ها کشف کند و به سرعت پ ریتازه ا
در » یمدل ساز«ن همان اصل ي دهد و ای می تازه تری مختلف آگاهینه هايبه ما در زم

مثال بدون آن که تفاوت .  رودین علم به شمار مي ای از مقوالت اصلیکيک است که يبرنتيس
ک يبرنتين فوق العاده بغرنج سيک ماشيز همانند ي نیز انسانم که مغي را از نظر دور بداریکل

 آن يیار ساده و ابتداي بغرنج شمارگر موجود، مدل ها و انواع بسین هاي کند که ماشیعمل م
  . هستند

ن حال يک، در عيبرنتي سی های آنالوژینيه بر شالوده عيک با تکيالکتيسم دياليماتر  
کسان ين را همگون و يرست خواهد بود اگر انسان و ماشد دارد که ناديز تأکين نکته نيبر ا
 یستم هايبا عمل و کار س)  و سخنگو رایبشر ابزار ساز، اجتماع (یا تفکر بشريم و يبدان

  .ميک دست فرض کني و یک مساويبرنتيخودکار س
)۵(  

ه آن و                 ي از موضوع آن، پای فلسفه ناشیک برايبرنتيت بزرگ سياهم  
  .  آن استی هایريگ جهينت

 مختلف یستم هاين روندها و سيک رشته ارتباطات عام و مشترک بيک به يبرنتيس  
 است ی اطالعی را که مربوط به روندهای از جهان واقعین علم جهت تازه ايا. نظر دارد
 آن ها پرداخته یاضيف ري دهد که به توصین خواص عام امکان ميا.  سازدیمکشوف م

  . شود
 ی از جهان واقعیني نوی عام در عرصه های و جنبه هایک وجوه عمومينتبريعلم س  
ن يوند بيستم ها و پين سي روابط بیعنين علم است ي که موضوع ایمسائل.  کندی میرا بررس

ه يپا.  موجود هستندیاجزاء و تبادل اطالع ها و عمل طبق برنامه و اداره همه در جهان واقع
  .  ت اسینيت عين ها در واقعيهمه ا

  .یني بر شالوده عی است متکیک دانشيبرنتيعلم س  
دانش . ر متقابل علوم مختلف استي و تأثیونديک و نمونه هم پيک دانش سنتتيک يبرنتيس
 از دانش ها، مسائل یک مسائل مهم و عام مربوط به اسلوب کار مشترک در گروهيبرنتيس

 خودکار از ین هايل ماشک سو و عمين شعور و طرز عمل مغز از يمربوط به رابطه ب
 ین مسائل مربوط به اشکال حرکت ماده و در رابطه با آن طبقه بنديگر، و همچني دیسو

  .  کندی میعلوم را بررس
در . کندی علوم را مطرح می در علوم و طبقه بندیک مسائل عام متدولوژيبرنتيس  
م ها به طور مشترک ستي مختلف اطالع و انتقال آن ها و اداره کردن سی روندهایجهان ماد

ن يا. گانه استين و مقوالت آن ها صرف نظر از رشته مشخص، عام و يوجود دارد و قوان
، وحدت وجود یت ها، در اشکال مختلف هستيفي رغم تنوع کی دهد که علیمسئله نشان م

 اثبات وحدت ی را برای تازه ایل و نمونه هايک داليبرنتيس.  هستیگانگيدر کثرت : دارد
  . گذاردیار ميهان در اخت جیماد
  .ک استيبرنتي علم سیج مهم فلسفيگر از نتاي دیکي جهان، ی مادیگانگي
.  کندیره کمک ميو غ» اراده«و » هدف«ري نظیمي مفاهیستياليح ماتريک به توضيبرنتيس

ا ي یکي بغرنج الکترونین هاي را به صورت ماشیف تفکر انسانيم وظاي توانیاگر ما اکنون م
 ما یوقت. ميک هستيبرنتيون سيم آن را مديکن» یمدل ساز«کي الکترونی مغزهابه اصطالح

از جمله گرفتن ( ف بغرنج مغز راي از وظایم که مقداريجاد کني ايیوترهايم کمپي توانیم
ت ي بر خاصیل تازه اي دهند، عمال دلیانجام م) نير شکل آن طبق برنامه معيياطالع و تغ



 

م، يق تر شناخته ايشه و تفکر را بهتر وعمي عمل اندیو چگونگم ي تفکر به دست آورده ایماد
  .مياد ببري متفاوت ومشخصات هر رشته را از یت به کليفينکه کيبدون ا

ستم ي و طرز کار و اداره سی روانی روندهای برخیستياليح ماتريتوضک به يبرنتيس  
  .  کندی و مغز کمک میعصب

ان ي جرسميده آليا و کيالکتيسم دياليماترن ي بیدين مسائل نبرد شديرامون همه ايپ  
ن علم، ضمن سوء استفاده از يش ايداي که در آغاز به هنگام پیستيده آليفلسفه ا. داشته و دارد
نک برعکس ي ساخته بود، ایستيالي ماتریه فلسفه علمي علیک از آن اسلحه ايبرخورد دگمات

امکان   کند،ی است نفیستياليماترک يالکتيد اصول دي آن را که تأکیناچار است دستاوردها
ج حاصله توسط يد، نتاي انکار نمایني عیوه هاي را با شی و مطالعه شعور بشریبررس

ن علم جوان ي در برخورد فلسفه با اینکته اساس.  ارزش بداندی بیک را در پهنه فلسفيبرنتيس
 ین بررسي نوی عام را در عرصه ای است، جنبه هاینيه عي پایک دارايبرنتين است که سيا
 یستياليح ماتري کند، به توضی آن ها را مطرح می علوم و طبقه بندی کند، مسائل متدلوژیم
 جهان را ی از وحدت مادی رساند و باالخره جنبه تازه ای و تفکر کمک می روحیده هايپد

  .  کندیثابت م
 تر و یند و بزرگ، با هر دستاورد علم و فن غيک با هر کشف جديالکتيسم دياليماتر  

  .∇ک نمونه آن است يبرنتي علم سیداده ها . شودیژرف تر م
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