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Addressing the scientific community – the Biocosmology Initiative  

 

 شناسی زیستی )زیست فرازمینی(ابتکار عمل کیهان  -خطاب به جامعه علمی

شناسی زیستی؛ به عنوان بخشی از  کیهانالمللی )پذیرفته شده در بیست و دومین سمپوزیوم بین

 (2021ژوئن  15-18گرایی در دانشگاه ایالتی مسکو، المللی جهانیهفتمین کنفرانس بین

 چکیده

شناسی نوین را به صورت علمی مطرح  های کیهان( موضوع بنیاد1945-1863یک قرن پیش والدیمیر ایوانویچ ورنادسکی )

( تا عقب ماندگی در فلسفه در لحظه تاریخی )در گستره جهانی 30استدالل او چنین بود: "سالها طول کشید )در اواسط دهه  .کرد

ها و دالیل متقن قرن هفدهم و ناآگاهی از اصوالً این مطلب بر اساس زمینه ...کنیم را متوجه شدمآن( که در زندگی بشر تجربه می

افکار فلسفی طبیعت شناس های  قدیمی( استوار است..." )برگرفته از کتاب ن )با ابزار ودیدگاههای نویعدم امکان درک پدیده

[Filosofskie mysli naturalista] [M., 1988. P. 237] (. بی شک )با توجه به بحران فعلی جهانی( زمان آن فرا رسیده است تا

شناسی قرن هفدهم؛ اصول بنیادی نوینی را برای ی اولیه( کیهان های )علمی و فرهنگجامعه علمی بمنظور بازنگری برتری بنیاد

به معنی آغاز شدت گرفتن تاثیر انسان بر اکوسیستم زمین  Anthropoceneهای علمی و فرهنگی حاصل از آنتروپوسن )فعالیت

های انسان بر ه فعالیتمی باشد. درواقع آنتروپوسن پیشنهادی برای آغاز یک عصر نوین است. دورانی که سرآغاز تأثیر عمد

 (، انسان و جامعه در قرن بیست و یکم را مبنا قرار دهد.]مترجم[شناختی سیاره است و ساختار زمین اکوسیستم

المللی مطالعات که به عنوان بخشی از هفتمین کنفرانس بین (22ISBC)شناسی زیستی المللی کیهان بیندر بیست و دومین سمپوزیوم 

پژوهان  های دانشهای تدارکاتی مستمر و مشارکت( و به موجب تالش2021در ژوئن  MSUجهانی برگزار شد )برگزار کننده 

شناسی زیستی )از طریق خطاب به جامعه علمی(، با  عمل کیهان شناسی زیستی، شرایط برای راه اندازی ابتکار انجمن کیهان

شناسی زیستی(، فراهم شده است. چالش اصلی ابتکار عمل کیهان تحقق پایه علمی مورد نیاز و به دنبال مسیر تکامل علمی )کیهان 

س شناخت و به فعلیت رساندن شناسی زیستی، انجام یک تغییر کامل با توجه به دانش علمی معاصر )قرن بیست و یکم( بر اسا

و ماهیت جستجوهای علمی و فلسفی )عقالنی(  گانگی(منطق اصل سه -گانه )تثلیث )در نظریه و عمل علمی( ماهیت جهانی سه

 باشد.ها( می)موفقیت و نتایج 
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  مفهوم اصلی

 Basic Principles of the              شناسی زیستی                               اصول اساسی رویکرد کیهان 

Biocosmological Approach  

زیستی زنده، پویا و واحد )کل  کند که دنیای واقعی بصورت طبیعی یک کیهانشناسی زیستی استدالل میدر ابتدا رویکرد کیهان 

فیزیکی )فیزیک برگرفته از واژه یونانی  1باشد. در این دنیا هر موضوعرا بصورت منفرد و واحد دیدن و در نظر گرفتن( می

[Φύσις] physis  به معنی طبیعت و عنوان اثر ارسطو موسم بهPhysicaهای فیزیکی و انرژی گرفته تا ذره، اتم، (، از زمینه

شود. در رویکرد ورنادسکی، فرهنگی )انسانی( را شامل می -مولکول، باکتری، موضوع دنیای گیاهی، حیوانی و اجتماعی

گانة تکامل زمین که در آن بشر آگاهانه در سومین مرحله از مراحل سه Noosphereهای زمین، جاندار، جامعه و نووسفر )یهال

( که در آن هر موضوع فیزیکی به طور طبیعی تابع قوانین )اصول بنیادی( واحد )جهانگیر، ]مترجم[کند فرایند تکامل دخالت می

 کند:واحد یا به عبارت دیگر حاضر مطلق( است و از آنها پیروی میجاودان و حاضر در همه جا در آن 

 the Dynamic (Hylemorphist and Entelechist) coherent یک موضوع گرایی( پویاییگانگی منسجم )هایلمورفیست و کمال -

oneness of a subject( خودزیستی و خودتغییرپذیری تکاملی فعال ارگانیسیستی :)Organicist این نظریه که همه بدن جانور :

های درونی ( آن که ذاتاً از طریق توان و پتانسیل]مترجم[های بخصوصی از آن ها یا بخشکند نه اندامیا گیاه زندگی را میسر می

 ( تکامل خودباالرونده موضوع )در پیچیدگیontogeneticگرایی در فرآیند خودسازی )کیهانی( کمال-)برای هر موضوع طبیعی

 یابد؛زیستی( تحقق میدر پیرامون کیهان  -سازمان 

 : وجود تغییر ناپذیری دو مرکز )قطب( متضاد سازمان زندگی یکپارچه در یک موضوع؛(Bipolarity) دوقطبی بودن -

ها در یک سازمان زندگی یکپارچه که از طریق یک : قطب(Triadicity – in the Triuneگانگی )منطق اصل سه -تثلیث  -

( و تنها مرکزی که قادر به تعامل همزمان با هر دو قطب است، بهم [homeostatic]مرکز ضروری و تغییرناپذیر )تعادل حیاتی 

 ؛پیوندندمی

نگر و کز( در سازماندهی زندگی کلها و مربرتری متناوب طبیعی پویای )قطب :(Circular Cyclicism) گرایی دوریچرخه -

 منسجم یک موضوع؛ 

: فعالیت مهم و اصلی )ضروری( همزمان هر دو قطب و تحت تأثیر (Quaternity (Four-sidedness))تربیع )چهار وجهی(  -

با  -روزی موضوع )مانند یک قیاس فیزیولوژیکی دو چرخه )چرخه دوتائی( در فعالیت زندگی شبانه -برتری سازمان آنها

 های شبانه روزی "خواب" و "بیداری"(؛چرخه

های زندگی یک موضوع و تحقق دوری تمام در وجود قطب -: اهمیت ذاتی مرکز(Pentavalenceپنج ظرفیتی )پنج بنیانی( ) -

 ها(؛های زندگی آن )بدینسان، هر پنج عنصر اساسی و مستقل در سازمان آنچرخه

 )از دوره زندگی یک موضوع(؛ (The ontogenetic finitude) محدودیت خودسازی و تکامل فردی -

  (Functionalist inherent Heterogeneity and the dynamic Hierarchyسلسله مراتب پویا ) و ذاتی کارکردگرا ناهمگونی -

                                                 
1 

در اینجا موضوع به معنی مفهوم فیزیکی هر دو جهان )طبیعت، کیهان( به صورت یک کل واحد و کامالً به طور کلی، 

انسان یک  ریز تازیستی، از ذرات بسیار  علمی( بوده و هر موضوع از این کیهان -مستقل )طبیعی، کیهانی، طبیعی

شود، به طوری که کیفیت و فضیلت اولیه یک آزاد )مستقل(، تمدن، جامعه و بشریت به عنوان یک کل را شامل می

العمر )در سراسر سیر ( مادامگراییکمال -های ذاتی هدفمند خودتکاملی  )دارای هدف نهاییموضوع طبیعی، شیوه

های عملکردگراییانه )اثربخش( منحصر به فرد آن اده از تواناییتکامل فردی موضوع( با موفقیت نهایی و استف

ایستایی  از تمام توابع حیاتی آن بوده و اینکه همه چیز بر اساس خودمراقبتی و خویشتنداری مداوم، در سطح هم

.انجام می شود  
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یک موضوع بطور طبیعی خودباالرونده )در پیچیدگی سازمان( در نظم کلی سازمان زندگی تکاملی )خودسازی و تکامل فردی( -

 .سالم و منسجم

 

 On the national (civilizational) nature of science در ماهیت ملی )تمدن( علم                                            

)با طرح و دیدگاه کلی در اثر خود بنام "روسیه و ( یکصد و پنجاه سال پیش N.Ya. Danilevskyنیکالی یاکوولویچ دانیلوسکی )

( در تئوری تحوالت تمدن جهانی خود، اهمیت اساسی خودسازگار و خودهماهنگ تمدن روسیه 1871اروپا" منتشر شده در سال 

توسعه علمی  را )برای جهان( به اثبات رساند و تحوالت سریع پدیداری خود را در حوزه فرهنگی و اجتماعی، عمدتاً با اتکاء بر

( ارگانیسم Organicistماهیت تمدنی ارگانیسیستی )به این صورت که،  اعالم کرد. پیش بینی دانشمند بزرگ کامالً موجه بود،

(organismاجتماعی روسیه از نظر اجتماعی و اقتصادی و هم از نظر شکل )گرایانه گیری سنت ذاتی علمی )طبیعت– 

(، Organicismنگری یا ارگانیسیسم ) ، عضوی«روسی»گرایی ( با مکاتب کیهان[naturalistic – Organicist]ارگانیسیستی 

( شکل گرفت و همانطور که در نشریه functionalism( و کارکردگرایی )pulsationismگرایی )(، تپشcyclismگرایی )چرخه
2BCnA ]00006-2020-1820-DOI: 10.24411/2225 – 2020[ ه مطالعات تمدن روسیه" اثبات شده، در بخش متمایز "مدرس

؛ V.I. Vernadsky؛ K.N. Leontiev؛ N.Y. Danilevskyبر اهمیت پنج نفر از دانشمندان موسوم به "پنج فرد برجسته" )

P.A. Sorokin ؛L.N. Gumilev)3 .تأکید شده است 

فرهنگی )از جمله علمی(  -در ابتدا همانطور که دانیلوسکی یک قرن و نیم پیش بناء نهاد، باید اذعان داشت، جهان اجتماعی

ً ناهمگن )و غیر یکنواخت( بوده و در نهایت نمی ً متحد الشکل( باشد، ولیکن طبیعتا تواند یکپارچه، یکنواخت، همگن )و تماما

تاریخی )طبیعی( -تاریخی )طبیعی( خود را دارا بوده و دومی )نوع فرهنگی -زیرا نوع فرهنگیماهیت کامالً ملی )تمدنی( دارد؛ 

( )در هر نمونه فردی( موضوع تمدن را به تحقق و به فعلیت رساندن رسالت و جایگاه ذاتی خود در تحول جهانی سوق ]مترجم  [

شناسی ن هفدهم( هم در تحمیل تعهد انحصاری به کیهان دهد. این واقعیت که تمدن آنگلوساکسون )غالباً در غرب( )از قرمی

( بر کل جهان و هم در وادار کردن دانشمندان به پایبندی بی چون [Dualist]گرایی ( )دوگانهTranscendentalistاستعالگرایی )

 باشد. نوشته می و چرای خود به آن موفق شده، قویاً تأییدی بر مطلب پیش

شناسی واحد استعالیی نشان  یرگی یک ملت )تمدن(، خود را در تبعیت شدید )رادیکال( به یک کیهانبه عبارت دیگر، نتایج چ

انتزاعی )ریاضی( رویارویی موفقیت آمیز آگاهی انسان با جهان مادی خارجی )به یقین  -داده است که شرایط و امکانات آرمانی

شود( را قادر اساساً بی هدف تلقی می« فیزیکالیستی»معنای جهان  آشفته که به تبعیت از افالطون، در جامعه آکادمیک مدرن به

های( آن به آلیستی انسان محور و هم )در درجه اول( به دلیل وابستگی نیروهای طبیعی )قوهایده« بازآفرینی»ساخته و هم به دلیل 

شناسی چون و چرای اندیشه علمی )کیهان  آگاهی انسان وجود دارد )زنده است(. اصوالً همه اینها منحصراً در شرایط تبعیت بی

فیزیکی( مربوط به جهان واقعی امکان پذیر بوده و این در حالی است  -استعالیی( از اصول بنیادی علمی )عینی و اثباتی، ریاضی

 اند. همانند قرن هفدهم مطرح و پذیرفته شده«( روش علمی»که امروزه این اصول بنیادین علمی )و به طور کلی 

 The Bipolar nature of scientific knowledge                                                             هیت دوقطبی دانش علمیما

ها، و زمانی ( بیان شده است: "زمانی برای پراکندگی سنگEcclesiastesبه نوبه خود، همانطورکه در کتاب حکمت سلیمان ) 

فیزیکالیست  -شک عصر دانش تحلیلی )ریاضیاتها وجود دارد یعنی هر چیزی در زمان خود". بیبرای جمع آوری سنگ

[mathematical-physicalist]در حال طبیعی در تکامل جهان،  ( کامالً ضروری بوده )و هنوز هم هست(. اما به دلیل چرخه

تواند مفید و فرهنگی انتگرالیستی گریزناپذیر است و به طور طبیعی می -حاضر یعنی در قرن بیست و یکم، که دوران اجتماعی

با انتشار کتاب چهار جلدی  41941سال پیش و در سال  Pitirim Sorokin[ 80[دارای اهمیت باشد )همچنانکه پیتیریم سوروکین

گانه خود را ، این مطلب را توجیه و نظریه تمدن سه[Social and Cultural Dynamics]فرهنگیبا عنوان پویایی اجتماعی و 

                                                 
2 BCnA" مجله : Biocosmology - Neo-Aristotelism یک نشریه علمی الکترونیکی ارگان رسمی انجمن کیهان شناسی زیستی ،"

  میباشدhttps://biocosmology.org/?lang=enبا آدرس اینترنتی: 
3
 با این وجود، اهمیت یکپارچه )بهم پیوسته و بصورت یک کل درآمده( سهم علمی جهان )در نظریه تمدن( 

 که تاریخی روند هایشوک در یکدیگر از بزرگ دانشمند پنج این دستاوردهای «انفکاک» دلیل روسی، به دانشمندان

  است نشده تبدیل موضوعی به فلسفی و علمی جامعه در هنوز اهمیتی چنین (دیگر دالیل به و) بود داده رخ
4 

.در روسیه ظهور نموده است 1995برجسته( تنها از سال  الزم به ذکر است، اولین نشریات به زبان روسی )در ابتدا، بصورت قطعاتی از کارهای علمی  

https://biocosmology.org/?lang=en
https://biocosmology.org/?lang=en
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( به همان اندازه مستلزم درک هر دو قطب آگاهی علمی است. زیرا به همان اندازه از Integralismاعالم کرد(، انتگرالیسم )

کند. در این میان، ( واقعی )یکچارچه کردن( استفاده میIntegralistقدرت و ابزار آنها برای تولید دانش فرهنگی انتگرالیستی )

( )که همکار سوروکین در دانشگاه هاروارد Alfred North Whiteheadزیستی که آلفرد نورف وایتهد ) شناسی های کیهانایده

 اشاره کرده نیز مهم است.  ( به آنهاProcess and Realityکرد( در کتاب فرآیند و واقعیت )بود، اما در بخش فلسفه کار می

جان کالم اینکه دانش علمی به طور طبیعی دو قطبی است. به عبارت دیگر دانش علمی همیشه شامل دو قطب )و به طور مستقیم 

 Triune]جامع –ناسازگار با یکدیگر(، متضاد رویکردهای علمی )با یکدیگر( بوده؛ اما به طور مساوی برای یکپارچگی )تثلیث 

– comprehensive]  ( دانش واقعی منطقی )علمی و فلسفی( ضروری است. با این وجود، هر یک از سه نوع دانش علمی

باشد. بنابراین، های بالقوه آن میتوانایی در قلمرو)استعالگرایی، ارگانیسیستی و انتگرالیستی( قادر به شناختن دنیای واقعی تنها 

بینی  فیزیکالیستی( که ریشه در قطب جهان -ته کننده( مدرن )در شناخت عینی، ریاضیگرایی غالب )یا حتی دیکدانش دوگانه

طبیعی علل )هدف  -کند که اهمیت علمیها و شرایطی را ایجاد میاستعالیی )تضاد آگاهی انسان با جهان فیزیکی( دارد، زمینه

 کند. تحقیقات علمی حذف )خط زده و استثنا( می از درون( را از -محور( کیهانی )زیستی( و نیروهای عامل )در یک موضوع 

( )پویای the subject’s telic causes-forces of the subjectدر نتیجه، در دانش استعالیی، عوامل نیروهای تلیک موضوعی )

گرایانه( و دانش تهای خارجی عینی )اثباشوند. اما فقط دادهدرونی( از موضوع حذف، اجازه مطالعه نداشته و از کاربرد منع می

در علم غربی -کارگیری هستند که در نهایت آگاهی انسان )و در سطح بنیادیتحلیلی )و ساخت مصنوعی( مجاز به مطالعه و به

شود. فیزیکی استفاده می -شود( از آنها در کاربردهای سازنده و مفید ریاضیکه به عنوان یک ماده همگن و یکنواخت شناخته می

های طبیعی انکار نشده، بلکه بدیهی گرایی( رفتار هدفمند طبیعی موضوعدر اینجا آنچه ضروری است )در استعالییبه نوبه خود، 

شوند )به عنوان یک اصل مسلم و مشخص و به عنوان یک امر طبیعی بدون اینکه نیازی به اثبات داشته باشند(. به همین تلقی می

اینکه قطب )برخالف دانش استعالیی( دانش ارگانیسیست است که قبالً در رابطه با  ترتیب در اینجا نکته کلیدی نهفته است و آن

ل اعتماد بود(، اما در حال حاضر  تحلیلی آنها به طور تجربی آشکار و قاب -های عینی )پس از پردازش تجربی و ریاضیداده

جهانی مدرن استخراج  –گراییدانش مثبت دوگانه های عینی )اگرچه آنها دقیقاً توسطدومی یعنی دانش ارگانیسیست از این داده

 کند. اند( در صورت ضرورت استفاده میشده

Organicist pole of scientific activity – of the Dynamic Entelechist Naturalism  

 گراییگرایی پویای کمالطبیعت –قطب فعالیت علمی ارگانیسیست 

های دهد، اما با مفهومی مخالف که پرداختن به این دادههمان کار دانش استعالیی را انجام میبنابراین، دانش ارگانیسیست دقیقاً 

گرایانه مورد نیاز بوده، اما بدیهی گرفتن آنها )طبق روال معمول )عینی( به عنوان اطالعات قابل اعتماد برای هر پژوهش طبیعت

گرا کشف شده است( گی در مطالعات دوگانهتازابتدا موجود بوده و به و طبیعی( در حالتی که "قبالً مفروض و موجود بوده"، )در

به معنای تجربی معتبر و مهیا، اساساً آماده برای انجام یک روش کامل مستقیم )بدون چارچوب مصنوعی آزمایش( از درک 

ارگانیسیست، موضوع مورد باشد. به عبارت دیگر، در رویکرد فعالیت زندگی موضوع در محیط طبیعی و شرایط زندگی آن می

های شناس زیستی تعلق دارد و همه موضوعشناسی در اصل به دنیای واقعی کیهان مطالعه در ابتدا )و بدون وقفه( از نظر کیهان 

 -( )تلو  Telos –Dynamism) 5تلو –های ذاتی پویایی طبیعیتکاملی( به طور طبیعی دارای ویژگیاین جهان )زنده و خود

نتیجه(، با قابلیت حرکت پذیری یک موضوع با هدف دستیابی به نتایج ضروری )غیرقابل انکار( زندگی، و  -هدف معطوف به 

تکاملی درونی )که در جهان در حال تحول منسجم پیرامون موضوع ادغام شده )به طور کلی( درک مسیر ذاتی موضوع از خود

م حقایق تجربی و عینی مرتبط( لزوماً و به طور قطع راه خود را برای پژوه ارگانیسیستی )بر اساس تمااست( بوده و یک دانش 

های و ویژگی گرایی و هیلمورفیستی موضوع مورد مطالعه تبیین کرده و از این رو تمام خصوصیاتشناخت ماهیت فیزیکی کمال

 کند. ذاتی مرتبط با آن را روشن می

                                                 
5 

 (telos) τέλος به زبان یونانی 

نهایی اعمال او، وارد علم شد و توسط « نتیجه»های موضوع، یعنی تالش« مقصد نهایی»به عنوان « هدف»به معنای 

انسان )موضوع فردی( استفاده شد. ارسطو برای نشان دادن به فعلیت رساندن نهایی پتانسیل فیزیکی ذاتی در یک 

بدین ترتیب به هدف یا مقصود خود از وجود و فعالیت پی برده و به عنوان عنصر کلیدی در یک مفهوم مرکب، اصلی 

همانطور که توسط ویل دوران  کند )ارسطو عمل می و ضروری در سیستم علمی انتلکیای  .([1926] …"(entos) در 

(Telos) داشتن )پژواک( هدف خود: "... توضیح داده شده است  
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های فیزیکی، که از طریق آزمایش -های عینی )از یک ماهیت ریاضیروی هم رفته، رویکرد ارگانیسیستی اساساً از داده

شده و در حال تلقی « به عنوان یک اصل مسلم و مشخص»آید( که از قبل های ریاضی به دست میو رویه  [Dualist]گرادوگانه

ود تکاملی طبیعی )کیهانی( حاضر در شیوه مطالعه مستقیم )فوری، ماندگار، همزمان( موضوع طبیعی که به یک جهان واقعی خ

 کند.گانه )تثلیث( کل تعلق دارد، استفاده میسه -ایدوقطبی چرخه

گرایانه ارگانیسیست( کند که دومی )دانش طبیعتدر این زمینه، نکته کلیدی مربوط به نوع فعالیت دانش ارگانیسیستی مشخص می

گرایی عنا که ارگانیسیسم اولویت استفاده از رویکرد و روش دوگانههر سه نوع دانش علمی را در حقوق یکسان می داند. به این م

( اساساً جایگاه [Dualism]گرایی )یعنی عدم تأیید و عدم شناخت دو نوع دیگر دانش(، بطوریکه )در دوگانگی کندرا رد می

( [Anthropocentristic]های ریاضی مصنوعی )غیرطبیعی(، انتزاعی )انسان محوری دانشمند )ناظر( هنگامیکه روش

باشد. عالوه بر ( میNature-Physisفیزیس ) -گرایانه در فهم و دانش علمی اولویت مطلق دارند، بدون مخالفت با طبیعت آرمان

باشند )و پویایی طبیعی موضوعات طبیعی های عینی )تجربی( کامالً ایستا میگیرد که دادهآن، ارگانیسیسم این نکته را در نظر می

دلیلش واضح است: کل نکته به این صورت است که موضوع فیزیکی مورد مطالعه )در طول آزمایش( از  شوند(.امل نمیرا ش

های عینی )خارجی( در مورد آن توسط یک آزمایش مصنوعی، با جداسازی پویایی )ماهیت( خود بیگانه بوده، زیرا تمام داده

طبیعی خود )ضروری برای زندگی( که در یک جنبش تکاملی جهانی موضوع ساخته دست بشر )مصنوعی( از محیط مولد 

العاده در دانش عمیق علمی جهان های خارقآید. بنابراین، علیرغم موفقیت( ادغام می شود، به دست میEvoProcessمنسجم )

(، اصوالً این نوع دانش گرایی ریاضیهای آن در فیزیکمادی و پیشرفت فناوری برجسته، اما دانش ماورایی امروزی )با پایه

به منظور نتایج ذاتی و مفید برای جنبش  – [telos]تلیک )روی تلوس  -نیروهای ذاتی طبیعی هدفمند  -مطاله و پژوهش علل

 تواند حذف کند(. کند )ولی نمیتکاملی جهانی منسجم( را در هر موضوعی از دنیای واقعی از جستجوی علمی منع و مستثنی می

( مستقیماً ممنوعیت )در دانش پیشرفته امروزی آنچه باعث مانع بسیار ]مترجم  [ته )دانش ماورایی امروزی ... مطلب پیش نوش

کنند و نتایج شود( شئونات غیر اخالقی مطالعه نیروهای طبیعی که از درون عمل میبزرگ و عدم تعادل در تکامل طبیعی آن می

کند ( فعالیت را که در هر موضوعی از طبیعت زنده تعیین میAnthropoKosmistسالم و مؤثر هنجار اخالقی آنتروپوکوزمیست )

کند. به عبارت دیگر نوع دانش استعالگرایی رود( را اعمال میعلمی پیش می -)و زمانی که همه اینها بر اساس قوانین طبیعی

اقتدار انحصاری خود از برتری شدیدی  )که از امروز در حوزه معرفت عقالنی تسلط پیدا کرده و در واقع، در سلطه مطلق و

توان اینگونه بیان کرد: اساساً وضعیت فعلی دانش جهانی بررسی و کشف در هر موضوعی از جهان برخوردار است( را می

( فعالیت زندگی ]مترجم[علمی( آنتوژنتیک )وابسته به رشدشناسی -گرایانه )طبیعیطبیعی )عمدتاً انسان و جامعه( پویای طبیعت

ترین دانش استعالگرایی )در علم( کند. در واقع، تازهگرا، مثالً هر دانشمند مدرن غربی( غیرممکن می)برای هر محقق دوگانه را

گرایانه را در مطاله و پژوهش به طور کامل توانایی درک رویکردهای ارگانیسیستی و همچنین فرصت طرح موضوعات طبیعت

گرایی در دانش، که در فرهنگ جهانی کنونی بسیار رایج گر، اکنون، تحت شرایط دوگانهکند. به عبارت دیاز دانشمند سلب می

گرا طبیعت -ناپذیری از توجه یک محققگرایی پویا( به طور اجتنابها، اهداف و موضوعات ارگانیسیست )طبیعتاست، همه حوزه

  ماند، زیرا مستقیماً برای او غیرقابل دسترس است.)برای کاوش( دور می

 Novum( در کتاب معروف خود بنام Francis Baconهمین موضوع توسط فرانسیس بیکن ) 1620شگفت اینکه، در سال 

Organum در مورد ترویج یک استعالیی ً  – Transcendentalismفیزیکالیسم ریاضی ) -گرایی نوین بیان شد اما دقیقا

mathematical physicalismگیری تاریخی دوره نوین درست در جهت انی، و در راستای شکل( در دانش مدرن، در مقیاس کیه

( وی بود. به هر OrganonKosmologyشناسی )مخالف آن تبین شده، که پس از آن مستلزم سرنگونی ارسطو و ارگانون کیهان 

جای تعجب نیست که طلسم  زیرا حقیقت به درستی دختر زمان نامیده می شود نه قدرت. بنابراین،»حال نتیجه نابغه دانش این بود: 

اند و( خودشان دوران باستان، نویسندگان و رضایت، آنچنان شهامت مردان را در غل و زنجیر قرار داده است که )گویا جادو شده

 ای بودن آن است.... [ در نتیجه، قانون اصلی تاریخ، چرخه69، ص2000]بیکن، « قادر به نزدیک شدن به چیزها نیستند.

شناسی زیستی )و آنچه که از اهمیت اساسی برخوردار است( مشخص می شود، هر  ، همانطور که از موضع کیهانبه دنبال آن

گرا و ارگانیسیست( به یک اندازه برای موفقیت یکپارچه دانش عقالنی )علمی و فلسفی( دو رویکرد علمی قطبی )استعالیی

ها از طریق شناخت و به کارگیری اوتونومیک با جایگاه سوم شناسی زیستی تن ضروری هستند. با این وجود، موضع کیهان

(Autonomic Third امکان پذیر بوده، همانگونه که سیستمیک، دانش پیچیده، رویکردهای کل نگر )اما از نظر اهمیت نخستین( )

منطقی، طبیعتاً هر  -یست شناسی زیستی، از نظر زکیهان گیرد )در مورد اخیر، از زمان شناسی زیستی را در بر میو کیهان 
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شناسی خود متکی بوده، با این  های کیهانگیرد(، نوع انتگرالیستی دانش علمی بر پایهعلمی را در بر می -سه نوع دانش عقلی

 کند.وجود موضوعات را در دامنه کامل )بصورت کل( آنها مطالعه می

Type of Integralist basis that realizes the (Triadological) synergy of both polar types of scholarly activity. 

از آنجایی که دانش انتگرالیستی فاقد  کند.گانه( هر دو نوع قطبی فعالیت علمی را درک میافزایی )سهنوع مبنای انتگرالیستی که هم

داشتن و استفاده از پایه ماتریکس مفهومی شود، انتگرالیسم از قطبیت خاص خود بوده و اصوالً تا آنجا که به این دانش مربوط می

کند. به عنوان نمونه، در فلسفه افالطون و پیروی های قطبی صدق میاولیه )جامع( خود ناتوان است )که در مورد کیهان شناسی

لیسم )و های چندگانه انتگراشناسیفلسفه ارسطو و پیروی از روش ارسطویی(. در نتیجه همه کیهان در  از روش افالطونی یا

های مفهومی آنها و هر دانش انتگرالیستی علمی( به طور قابل توجهی قادر به شناخت و تبیین جهان واقعی )طبیعی( مبانی و سیستم

ها و ابزارها از هر دو نوع قطب دانش هستند )به عنوان نمونه تحقق دانش سازی اساسی زمینهتنها از طریق ادغام و یکپارچه 

 های یک سیستم غیرممکن است(. در هر یک از عناصر تشکیل دهنده اندام ]غایت شناسی[هدفمندی  سیستمی بدون شناخت

-بیند که اساس ماتریکس مفهومی معاصر اصلی خود )در میان دو قطببه نوبه خود، هر رویکرد انتگرالیستی خود را ناگزیر می

گرایی پویا سه تایی از طبیعت-ایستا یا ارگانیسیست-دوتایی-نهجامع کیهانی( که مربوط به یکی از دو نوع قطب دانش اعم از دوگا

سه تایی -ایستا یا ارگانیسیست-دوتایی-است را به دست آورد. در مورد مطلب پیش گفته )یکی از دو نوع قطب دانش اعم از دوگانه

اسی و منابع اصطالحی برای ساختن شن (، به منظور به دست آوردن ساختارهای مفهومی پایه کیهان]مترجم [گرایی پویااز طبیعت

های و بیان علمی سیستم مفهومی جامع )انتگرالیستی( خود ضروری است. بنابراین، رویکرد سیستمی پیش نوشته، که سیستم

کند )یعنی دیگر پتانسیل درونی برای خودتکاملی را طبیعی را به عنوان نهاد و وجود یکپارچه از قبل تثبیت شده توصیف می

، ناگزیر این رویکرد علمی که در حال حاضر دقیقاً جزء ذاتی و جدانشدنی دیدگاه کلی )آنگلوساکسون( نسبت به جهان و ندارند(

شناسی استعالیی )انسان  های کیهانساختار فکری( و عملکرد علمی است، بر پایه-نوع اندیشیدن و نگرش به جهان )نوع قوه ذهنی

 باشد. علت شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی، انسان شناختی و غیره( استوار میمحور( و اصول و اصطالحات اساسی آن )

 The essence of the Biocosmology Initiative                                    ماهیت ابتکار عمل کیهان شناسی زیستی         

دهد که دانشمندان در شناسی زیستی، این مطلب نشان می کیهانعمل  بنابراین، با خالصه کردن موارد فوق، و ماهیت ابتکار

توانند )و باید( آگاهی یکسانی از هر دو قطب دانش عقالنی )علمی( ایجاد و حفظ کنند؛ همانطور که استعالگرایی سراسر جهان می

شناسی( به عنوان الطونی، از نظر کیهان فیزیکالیست(، از باال به پایین علیه طبیعت )اف -ایستا، ریاضی -گراییغالب فعلی )دوگانه

گرایی پویای ارسطویی ارگانیسیست فراموش شده گرای( جهان، در این ارتباط با طبیعتسازمان تکاملی فیزیکی )طبیعت

حدواسط کند. با توجه به موارد پیش نوشته، اهمیت حیاتی دانش انتگرالیستی باالرونده )از پایین به باال و له طبیعت( عمل میخود

شود. اساساً خود کند( روشن میها را متحد میکند( اما مستقل، اساسی و محوری )که قطبها را به هم متصل می)میانی که قطب

شناسی )که به موجب آن، هر کدام، بردار  دانش انتگرالیستی متشکل از دو نوع بوده و در رابطه با مبنای ماتریکس مفهومی کیهان

کند( )در یک قطب( انتخاب شده و به طور طبیعی نسبت به یکدیگر در جهت طبی ذاتی خود را ایجاد میگیری کیهانی قجهت

شود باشند. سپس )از میان این دو( اولین الیه بنیادی )قطبی( بالفاصله با دانش سیستمی و پیچیده مدرن نشان داده میمخالف هم می

گرایی، انسان محوری، و فیزیکالیسم ریاضی( قرار داشته و در جایی دوگانهگرا )که بردار اصلی در سطح بیرونی قطب استعالیی

که، جهان اساساً به صورت ابدی ایستا )به ترتیب باال به پایین سازماندهی شده(، اما به طور پیوسته به صورت تک خطی پیشرونده 

فرهنگی انسان  -رتیب، با تسلط بنیادهای علمییعنی به عنوان جهان ابدی نظم اجتماعی غربی )مبتنی بر فلسفه افالطون(؛ به ت

 شود.دیده می« از قرن هفدهم به بعد»محور 

برعکس، درانتخاب معکوس، مبنای ماتریکس مفهومی ارگانیسیست مثالً دومین الیه اساسی انتگرالیسم، دقیقاً بردار 

. در مورد دومی )دقیقاً بردار شناسی زیستی و دانش بوده و برای آن ضروری است آنتروپوکوزمیست تکامل کیهان

گرایانه از یک جهان سالم با شئونات اخالقی و مؤثر ( باید اذعان کرد، اول از همه به مشاهدات طبیعت]مترجم[آنتروپوکوزمیست 

حرکتی )از ارگانیسیست خود-( )از ماهیت کارکردگرا(Purpose-Result-orientedگرا )نتیجه-تکاملی متکی بوده و هدفخود

زیستی( از پایین به باال به سمت اهداف نوین )از پیچیدگی باالتر( سالم با شئونات اخالقی و مؤثر، موضوع کیهان  –ان زندگیجه

باشد. ضروری است که این سازمان سودمند دوطرفه؛ در فرآیند طبیعی خودرشد تکاملی و تبدیل شدن به )ظهور( دنیای واقعی می

ات جهان زنده همانند پروژه بزرگ فرهنگی معاصر چین برای قرن بیست و یکم کامالً ورزی و خوداستیالیی موضوعغرض
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آورد"(. ماهیت این پروژه ساختن یک جامعه مطابق با سنت باشد )مانند ایده الئوتسه در مورد "سه چیز همه چیز را به وجود می

 و زندگی طبیعی برای کل بشریت است.  مسالمت آمیز با سرنوشت مشترک و دستیابی به یگانگی تکاملی مشترک انسان

گرایی، گرایی پویای کمالگیری دوباره بردار اصلی فعالیت علمی، به قطب ارگانیسیسم )طبیعتشناسی زیستی، جهت عمل کیهان نکته اصلی در ابتکار

 اساس ابتکار عمل کیهان باشد.ی، سازمان منسجم نووسفر فرآیندهای تکاملی طبیعی و جهانی( م[AnthropoKosmism]آنتروپوکوزمیسم 

زیستی شناسی زیستی بر شناخت واقعیت جهانی )فیزیکی( جهان موضوعی زنده )زنده طبیعی( استوار است. مفهوم کیهان 

(Biocosmos( عمیقاً با اوپانیشادهای هندی )Indian Upanishads( و "کتاب تغییرات )Book of Changes کالسیک چینی ")

کند که "ماهیت تغییر در توالی بین نسلی زندگی هم طبیعت و هم کیهان، از هر دارد. مطلب پیش گفته بیان می باستان همخوانی

تمدن و بشریت به عنوان یک کل -زیستی، از یک ریز ذره آزاد تا یک انسان آزاد )خود مختار( و جامعهموضوعی از این کیهان 

از یک کل جهان خود  6)آماده برای فعالیت مؤثر( یک اندام کارکردی ارگانوننهفته است". اینجاست که هر موضوع فیزیکی آزاد 

گانه پویا )و قوانین دیگر ( بوده و در پهنه جهانی خود را بر اساس دو قطبی طبیعی و سهEvoProcessزیستی )کیهان –متحرک

گرایی استقالل وجودی فردی )مستقل( کمال زیستی، هر موضوعی به سیر بخشد. در پایان، در این کیهانزیستی( تحقق میکیهان 

خود از تکامل ذاتی )مسیر زندگی خود( خودباالرونده )در پیچیدگی سازمان( با تمرین نهایی یک مشارکت منحصر به فرد 

 برد. ( مشترک، پی می(EvoProcessکارکردگرای )سالم با شئونات اخالقی( در یک جنبش تکاملی جهانی منسجم 

( )در نتیجه، Triunityگانه )طور طبیعی در وحدت یکپارچه آن، وحدت سهشناسی زیستی، بهرویکرد کیهان دانش علمی، در 

شود. بنابراین، به عبارت دقیق، ماهیت ابتکار عمل ارتقاء )با فوریت( ( در نظر گرفته می[Triadology]شناسی  گانهواحد سه

( در بردار U-turnز دانش انتگرالیستی است که یک وارونگی کامل )عنوان شکل نوینی اشناسی زیستی بهرویکرد کیهان 

کند. در قیاس )استعاره ماهوی( های نوع ارگانیسیستی دانش عقالنی )علمی و فلسفی( ایجاد میانتگرالیستی به سمت قطب و پایه

ی )چرخه( خواب به چرخه )فرآیندهای( مانند این مربوط به بیداری یک موضوع )انسان، به عنوان نمونه(، انتقال او از فرایندها

 بیداری مطابقت دارد. 

شناسی  شناسی زیستی )برای تحقق رویکرد علمی کیهان ترین چیز در ابتکار عمل کیهانبنابراین، نکته اصلی در اینجا و مهم

شده( است. یعنی در اصل گیری آن در یک بردار کامالً ارگانیسیست )مخالف، مثالً با رویکرد سیستمی تثبیت زیستی(، جهت

گرایانه( و ساختارهای مفهومی سازمان داده و جایی بردار نوینی است که خود را مستقیماً بر اساس مبانی ارگانیسیستی )طبیعت

شناسی از نوع ارگانیسیستی مناسب خود استفاده  اصطالح -که در حال حاضر اساساً و ضرورتاً، برای کار از دستگاه علمی

های شناسی زیستی، حمایت ریاضی از تالشیعتاً، در این بردار کلی )ارگانیسیست، مورد تقاضا( توسعه علمی کیهان کند. طبمی

 [Telic-Result]دهی شده بر اساس نتایج تلیک سازمان [neo-Aristotelian]ارسطویی  -علمی ضروری )ولیکن اکنون اساساً نو

 ,L.A. Rastrigin, N.N. Moiseevهای مدرن ریاضیات "نوین" در آثار جوانه باشد( نقش اساسی دارد. به عنوان نمونه،می

A.N. Kolmogorov, V.V. Nalimov, V.A. Uspensky, N. P. Brusentsov شود.و دیگران یافت می 

اده( از یک به نوبه خود، با توجه به دانش انتگرالیستی )اساساً بردار ارگانیسیست حرکت و تکامل(، در دسترس بودن )و استف

مبنای مفهومی ارجاعی مؤثر از اهمیت کلیدی برخوردار است. یعنی آنچه که از قبل موجود و شناخته شده )و به طور جامع جهان 

پژوهی )نسبت شناسی( که هر دانش  دهد( یک مبنای ارجاعی مفهومی )از اهمیت همه جانبه کیهانواقعی را آشکار و توضیح می

ای( رویکرد مفهومی علمی انتگرالیستی )یا ارگانیسیستی( خود را ارائه داده و بدین وسیله آن صورت مقایسهتواند )به به آن( می

 ً  برای تعامل بعدی و استفاده عملی قابل درک کند.                                                            را برای همکاران و نتیجتا

 The essential significance of the Aristotelian OrganonKosmology      شناسی ارگانون ارسطوییاهمیت اساسی کیهان 

( به عنوان یک BCAدر نظام عقالنی ارسطو، که در جهان به"پدر علم" شهرت پیدا کرده و به طور مشخص در بی سی ای )

بی سی ای اساس حیاتی را به  شناسی ارگانون شناخته شده است.عنوان کیهان چارچوب مرجع مورد نیاز )همه جانبه( و به 

تواند به طور مؤثر به عنوان یک مفهوم اساسی چارچوب ارجاعی شناسی منسجم ارسطو میشناسد که ارگانون کیهان رسمیت می

گرایانه علمی مدرن دانیلوسکی، های طبیعتبرای ارتباط و دستیابی به درک متقابل و تعامل الزم بین پژوهشگران عمل کند. نظریه

                                                 
 (باشدفعالیت می نیاز مورد نتیجه یعنی ،"غایت" به رسیدن برای" وسیله" و" ابزار" )"ابزار" اصلی به معنای" 

"Organon"مستقیمًا از واژه یونانی "Ὄργανονو آنجه در نهایت، کارکرد طییعی یک موضوع
6
  در اینجا، 

است.( نیاز مورد نتیجه برای( )اندام چیز،)   
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( هستند، از اهمیت بسیار زیادی Stagirite’s Organicismسوروکین و ورنادسکی که به شدت مکمل ارگانیسیسم استاگیریت )

باشند. به نوبه خود، مشکل اصلی در اینجا، تفسیر نادرستی است )افالطونی سازی رادیکال دکترین برخوردار می

تفاهم عمیق از  که در قرون اخیر انجام شده و اینکه یک سوء s doctrine’radical Platonization of Stagirite[)7[تاستاگیری

گرایانه و عناصر مفهومی( ایجاد شده و در تاریخ مدرن سیستم منسجم دانش ارگانیسیستی ارسطو )کل بنای او از مبانی طبیعت

 مراجعه کنید.  BCnA8 (2021)یات بیشتر به نشریه در حال انجام است. برای دستیابی به جزئ

 ماحصل نهایی سند

شود، شناسی زیستی که مطرح میبه این ترتیب، ماهیت خطاب به جامعه دانشگاهی )علمی و فلسفی( و ابتکار عمل کیهان 

گانه واقعی )سه تکامل طبیعی( سه-فراخوانی است برای بررسی و به رسمیت شناختن بازگشت فوری )بازیابی، در چرخه گردش

 هیت دانش علمی معتبر. گانه امکان پذیر است( مانوع، اما فقط در سه

گانه پویای دانش علمی، و در ساختار آن، اهمیت قطب گرایی و سهدر انجام این وظیفه بزرگ، شناخت دو قطبی بودن طبیعت

سازی متحرک و سازماندهی دانش )که از نظر اهمیت، برای تاریخ، با  ارگانیسیست، تلئو )با هدف یک نتیجه سالم(، یکپارچه

های آن که در قرن هفدهم بنیان گذارده شده، برابر است( و اینکه در این رابطه یک و پایه ]آنگلوساکسون[گرا گانهدانش تحلیلی دو

گرا( چرخش قطعی از قبل بر اساس انتگرالیسم معاصر )قرن بیست و یکم( از قطب استعالیی )جنوب، انسان محوری و دوگانه

درجریان نوع ارگانیسیست معرفت عقلی )علمی و فلسفی(؛ همه اینها ترجیحاً به قطب شمال )آنتروپوکاسمیسم و نوسفریسیسم( 

 شمال شرقی( به فوریت مورد نیاز است. -)انتگرالیستیتکامل کیهان زیستی 
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7
  اما آنچه برای تمدن جهانی مدرن )آنگلوساکسون( و علم آن )مبتنی بر مکتب افالطون(  طبیعی است. 
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