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نگرش و روشِ غالب در توليد علم و فناوري در عصر حاضر، وظيفة علم و اختراع را عمدتا به پيش 
بيني، كنترل و دستكاري طبيعت به منظورِ بهره برداري حداكثري از آن خالصه كرده است. اما با 

ي مشكل آفريني كه اين محدوديت ها پيرامونِ آگاهي دانشمندان و عامة مردم در سراسر جهانافزايش 
 شناخت جهت جايگزينروش هاي  ارائةبراي  تالشبه وجود آورده است، اخيرا به علم  ناقص نگرشِ
دانشمندان در اروپا و هاي پربارِ گروهي از فعاليت . باال گرفته است ،آناز  مناسببهره گيريِ و  طبيعت

ميسر شده است از  گوتهاديب، فيلسوف و دانشمند آلماني، علميِ  روشِ كه با احيايآمريكاي شمالي 
اساسِ نگرشي نو  ،اين دسته از دانشمندانتكاپوي پژوهشيِ . است جديد ره آوردهاي اين تالشِ علمي

از يك ، به علماين نگرش  در. داده استرا تشكيل  3»علم توحيدي«يا » علم جامع«به علم موسوم به 
از  سنجيدهبهره گيري از سوي ديگر ارتباط آنها با يكديگر و ي طبيعت و شناخت اجزا مطالعة دقيقِسو 

ن و پي بردن ، دري فراخ به سوي رويكردي چندگانه به دانستجگانه، احساسات و قوة تخيلحواس پن
نادرستي و نارسايي، محدوديت،  نگرش حكيمانه اين دانشمندان،. ا گشوده استوجود چيزه به حكمت

مبتني برصرفا كه قبلي علميِ  انحراف بسياري از مطالعات رابوده فرضيه ها و تئوري ها  تدوين يا تأييد 
                                                                                      .كرده استهويدا  بيش از پيش
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 در واقع از فالسفه و دانشمندانِاما وي ، مي شناسندبه عنوان چهره اي هنري و ادبي  عموما را گوته
، يافته هاي فيزيكدان و رنگ مطالعات وي در باب نور. نيز هست ديميال 19191919و  18181818قرن ي اروپا بزرگ

گوته همچنين بنيانگذار علمي . را به طرز شگفت انگيزي بسط داده است نيوتنامدار انگليسي اسحاق ن
در نوشتة زير، گوته نمايي كلي از تفاوت . شناخته مي شود 4»ريخت شناسي« با واژة امروزهاست كه 
 وياساسا . است كردهارائه ) و عصر ما(حاكمِ در مطالعات علمي در عصر خود  خود با روشِ روشِ
رسيدن به انديشه ، محرك ذهن آدمي براي بين آنهاو ارتباط توجه به اجزاي طبيعت كه  استمعتقد 

چيزها گشوده  دستيابي به حكمتبه انگيزة و ذهني كه به عالم الهام و . استهاي نو از طريق الهام 
، بشر را به سوي علمي يقيني و رفتاري يابد كه بدور از ضعف هاي اخالقي به دانشي دست مي ،شود
شخصي در درك پديده و انگيزه هاي  پندارها«، علمي كه به دور از فرافكنيِ انه هدايت مي كندحكيم
بخش عمدة نوشته زير . است 6»دريافت هاي درونيِ افراد«انطباقِ شناسايي وجه مشترك و در پيِ ، 5»ها

در توصيف مسايل ناشي از اثرگذاري پندارها و انگيزه هاي شخصي در فرآيند كسب دانشِ جديد و 
كاربست آن از يك سو و ضرورت دخالت دادن دريافت هاي درونيِ پژوهشگران در اين فرآيند، از 

ريشه در رويكرد اول دارد، دستيابيِ  ،خطاهاي بزرگ دانشمندانكه مادامي . سوي ديگر است
 .است ، از جمله دستاوردهاي رويكرد دومدر توليد علم »نگرش و تجربة متعالي«به نوعي  دانشمندان

كليِ روش خود بسنده كرده و شرح جزييات آن را به فرصت هاي ديگر  به بيانته در اين نوشته، گو
بين واسطه اي ادراكي مورد آزمايشات علمي به عنوان  حال، متن حاضر دربا اين. است نمودهموكول 

در عصر  ويوش متني مرجع براي پيروان ربه  ،)سوژه و ابژه= ( »شناخته شونده«و شيء  »شناسنده«
                                                                                                 .بدل شده استحاضر 

 

ولفگانگ  يوهان و جهانبيني ، روش علميجهان مسلمانانديگر ما ايرانيان و بسياري از چه بسا براي 
 سطوري حاكي ازدر آثار ادبي گوته . ه و معني دار باشدجالب توجاز جنبه اي ديگر نيز فون گوته، 

 7.و شعر و ادبيات فارسي ديده مي شود) عليهما السالم(، اهل بيت )ص(شيفتگي وي با پيامبر اسالم 
حكمت اسالمي پوشيده نيست كه جزييات روش گوته براي رسيدن به  عالوه بر اين، بر دانشپژوهانِ
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 8.له ايراني، شيخ شهاب الدين سهروردي، بنيانگذار حكمت اشراق، استالهام، منطبق بر آراء حكيم متا
 قرابت پيامي رسا براي حامل  ،حكمت و فلسفه جهانتاريخ  جهانبيني و روش اين دو چهرة بزرگ

تمامي دوستداران علم و فناوري در جهان، به ويژه ما ايرانيان، است: با باور به رويكرد چندگانه به 
دانستن و يادگيري (= سنت عقالني) و كنار گذاشتنِ عادت بسنده پنداشتنِ تقليد و پيروي از آراء 

و هر  گرددگشوده مي در توليد علم و فناوري ، راه نوانديشي و اخالق مداري )سنت نقلي= (موجود 
 شرايط جغرافيايي و اقليمي خود، با ابتكار عمل، سازندة فرهنگارزش هاي اخالقي، ملتي متناسب با 

                                                   . خواهد بودخود  اصيل تمدنِامه دهندة احيا گر و ادو  بومي
 

____________________________________ 
 
 

چگونگي استفاده از آن و [كنيم، رابطه آن چيز با خود به محض اينكه ما چيزي را با حواس خود ادراك مي 
ما كه اين كار نادرستي نيست چرا ] البته[. جويا مي شويمرا ] شخصيِ خودو كسب منفعت  هارفع نيازبراي 

ما خواهد حق داريم بدانيم كه آيا اين چيز براي ما مفيد است يا به ما آسيب مي رساند، موجب خشنودي 
چيزها همان  وة كامال طبيعي در بررسي و قضاوت كردن در مورداين شي. كه مصيبتي پنهان استاينيا شد 

ما را در معرض  ،]و خود به خودي[اما همين امر آسان . قدر كه ضروري به نظر مي رسد آسان نيز هست
                                       . ما گرددباعث شرمندگي و ناكامي هزاران خطا قرار مي دهد كه ممكن است 

 
مي به مراتب دشوارتر را  راهيحيط پيرامون خود، هستند كه در رويارويي با م] هم[، انسان هايي برعكس
به خاطر خود آن چيزها و در ارتباط با ديگر  چرا كه آرزوي ايشان شناخت چيزها و رويدادها پيمايند

شخصي ما  پسند و ناپسند يا ارتباط آنها با سود و زيان از اين منظر، ارزيابي ما از چيزها در بند. چيزهاست
نيست. از اين منظرِ متعالي تر، از نگاهي قريب به نگاه خداوند به چيزها، انسان مي تواند در مورد وجود آنها 

                                                     .آنها] مصرف يا عدم مصرف[از خود كاميابي  بارةبينديشد و نه در 
 

ايد تحت تاثيرِ فقط زيبايي يا كاربست گياه در واقعي نبگياه شناسانِ . را در نظر بگيريمگياه شناسان ] مثال[
گر اعضاي قلمرو گياهان را ايشان بايد شكل گيري و رشد گياه و ارتباط آن با دي. دنزندگيِ آدميان قرار گير

گياه شناس نيز بايد به تمامي مي تابد،  ، يكسانعالمتاب بر تماميِ گياهان همانطور كه خورشيد. دنبكاو

                                                           

8 : ، بنگريد به»اشراق شيخ«سهروردي، معروف به جهانبيني و شناخت شناسيِ شيخ شهاب الدين  از خالصه ايبراي  
  

» در خدمت اصالح الگوي مصرف«، در سايت اطالع رساني گذار مكتب اشراقنبنيا: ضيايي، شيخ شهاب الدين سهروردي حسين
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_sohrewardi_Ziaie.pdf : به آدرس  
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بايد دريافت اطالعاتي باشد كه گياهان مي از اين نگاه فراگير  هدف وي. دكسان و پويا بنگرگياهان با نگاهي ي
       . بر اساسِ دانش پيشين خود بر اين تعامل تحميل مي كند اوبر ايشان عرضه مي دارند نه تفاسيري كه 

 
ما ] روش غالبِ كنوني در[. روش هاي غالب دشوار استكه تا چه حد، پشت كردن به  گواه استيخ علم تار

در آن با كوله باري از فرضيه ها، تئوري ها و سيستم ها به سراغ طبيعت مي رويم تا آن را بشناسيم و  عموما
در بخش ] فعال. [مي گذارمشرح بيشتر اين نكته را براي بخش دوم اين نوشته . بجوييمرا نامتناهي ] علم به[

درك نيروهاي هدف خود را علمي مي پردازم كه ] يشاتمتفاوت در آزما[نخست، به توصيف رويكردي 
                                                                                                         . طبيعت قرار مي دهد

 

ورد اين مسايل من در مورد تاريخ علم فيزيك غالبا فرصت هايي به وجود مي آورد كه در م مطالعات كنونيِ 
كوشش من اين است كه نشان دهم . نظير اين به ارائة آنها بپردازمنوشتة كوتاهي  در بينديشم و بخواهم

           . زده اندهم به آن لطمه  در عين حالچگونه بسياري از انسان هاي بزرگ، علم را پيش برده اند ولي 
  

ارتباط آن با ديگر پديده ها مورد بررسي قرار مي به محض اينكه ما پديده اي را براي شناخت خودش و 
كه [آرام  يدر توجهبخواهيم يا از آن بيزاري بجوييم، ] براي بهره برداريِ خود[دهيم، بدون اينكه آن را 

قادريم درك و فهمي روشن از آن پديده، اجزاي تشكيل ] رخ مي دهداين حالت براي ذهن ما معموال در 
پديده ها با  ما دامنة مطالعة خود از ارتباط چههر . با ديگر چيزها به دست آوريمدهندة آن و ارتباطات آن 

ما از موهبت قوة بيشترِ بهره گيري ] اتفاق ديگري نيز رخ مي دهد، و آن[خشيم، مي بيكديگر را وسعت 
                                                 .درون ما به وديعه گذاشته شده استدر است، قوه اي كه » مشاهده«

  
اگر ما بياموزيم چگونه دانشي كه از  فقط ]براي كسب علم بسيار مهم است چون »مشاهده«بهره گيري از [

براي هر . بخوانند» عاقل«ما را است كه را به رفتار خود مرتبط سازيم، سزاوار  آوريماين طريق به دست مي 
كه طبعا از اعتدال برخوردار است يسالم فرد، در زندگي را  حفظ اعتدال ،موجود و يا به واسطة شرايط

هدايت مي ما را در هر گام كار دشواري نيست چرا كه زندگي، ] براي وي[آموخته است، دستيابي به عقل 
در طبيعت را محدود مي مشاهداتمان بندهايي مي انديشيم كه درك ما از قيد و به تمام اما وقتي ما . كند

اهداف شخصي، بندهايي چون قيد و ؛ استدستيابي به درك عقالني تا چه حد دشوار كند مي فهميم كه 
 در كنترلِبه اشتباه از طبيعت، خود را  جوييسود زياده خواهي در بهره برداري و  ،ترسِ از آسيب خوردن

                            .به آنچه به ذهنمان خطور مي كند شك كردن ،در عين حال اماپنداشتن  چيزها كامل
 

نبايد ما را در و فرضياتي كه در ناممكن بودنِ فايق آمدن بر آنها متصور است،  ،سختي هااما تمامي اين 
از عقل كه در باال به آن اشاره اي مرتبه دستيابي به دستيابي به آنچه اساسا ممكن است، يعني تالش براي 

                                                                                                                    .، باز داردشد
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اليقي كه علم را به پيش  اگر از اسباب و روش هايِ افراد داشتما در اين راستا بيشترين پيشرفت را خواهيم 
و انحرافاتي كه از  ا رفته اند،از اين طريق ما پي خواهيم برد كه ايشان در كجاي راه به خط. راندند آگاه شويم

تا  .نده ااز آنها پيروي كردكساني شده كه  گمراهيِموجب  ،قرون متمادي اين خطاها برخاسته چگونه، طي
مشاهده گران را به راه درست ] به تدريج[ ،پس از گذشت چند قرن، دانشمنداني ديگر ،اينكه دست آخر

                                                                                                                   . ندبازگردانده ا
 

ديگر، بايد بيشترين تاثير را داشته باشد و تا كنون  زمينةبديهي است كه تجربه در علم، مثل تجربه در هر 
گردآوري و دسته بنديِ اين  فكريِ انسان در درك،يي هاي كسي هم منكرِ وجود توانا. بوده استهم چنين 

بهره برد و اينكه چگونه اما اينكه اين تجارب را در چه سمت و سويي بايد كسب كرد و از آنها . تجارب نيست
، چندان روشن و شناخته شده بنديمدقيقا توانايي هاي فكري مان را به چه صورت افزايش دهيم و به كار 

                                                                                                                            . نيست
  

انسان طبعا كنجكاو و ] كهاست  نكتة مهم ديگر اينعالوه بر اهميت نوع مشاهده و نوع تجربه در علم، [ 
مي كند، ايشان تمايل به  اينكه پديده ها توجه افراد پويا را به خود جلب به محض. جوياي معني است

من غالبا، در خاللِ مطالعاتم پيرامون نور و رنگ و طي گفتگوهايي كه با  .پيدا مي كنندمشاهده و اظهار نظر 
اگر چه اين افراد اطالعات چنداني در . مه اافراد عادي در اين موضوعات داشتم به اين واقعيت برخورد كرد

جلب مي شد، جزيياتي را كشف مي كردند  آناينكه توجهشان به  نداشتند، پس از مشخصمورد اين موضوعِ 
عمال ايده هايي را كه من با شتابزدگي به آنها رسيده بودم را اصالح  ايشان. كه از نظر من پنهان مانده بود

. كه از محدوديت هاي ذهنيِ متاثر از فشار كار، رهايي يابم مي كردند و از اين طريق به من كمك مي كردند  
   

مي در پژوهش هاي علمي، همانند ديگر تالش هاي بشر، چند نفر كه بر روي مسئله اي واحد هم انديشي 
حسادت وي است كه مي  ،از اين رو، بزرگ ترين مانع براي پژوهشگر .دست مي يابندكنند، به نتيجه اي برتر 

كه  ترجيح مي دهدو ا. وي بي خبر و محروم باشندخواهد ديگر پژوهشگران از حالوت كشف و اختراع 
خود كه شامل ] علمي[من شخصا از روش ] اما[. كشفيات علمي خود را فقط به شيوة خاص خود پيش ببرد

من دقيقا مي . را با روش ديگري عوض كنم آن مشورت با ديگران است به قدري خشنودم كه حاضر نيستم 
ماية  ،عمومي در محافلك اين افراد دانم كه در كجاي كشف خود به ديگران مديونم و اذعان كردن به كم

                                                                                                                 . شعف من است
 

هم  چه اندازه اي،كمك كنند، تصور كنيد تا ] دانشمندان[پس اگر افراد عادي قادر اند تا اين حد به ما 
و قطعا هر يك از حوزه هاي علمي به حدي وسيع . ديشي متقابلِ دانشمندان با هم مي تواند راهگشا باشدان

                                                       . از عهدة فقط يك نفر خارج است ،است كه پيشرفت در هر يك
 

مع مي شود، با گذشت زمان افزايش مي يابد و قابل توجه است كه علم و دانش، مانند آبي كه در يك بركه ج
. ، بلكه به واسطة تجميع علم در طول زمان استذهن يك فردبزرگ ترينِ كشفيات نه تنها برخاسته از 
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. دنبه ثمر مي رس] به طور مستقل[كشفيات مهم، همزمان، توسط دو دانشمند ] گاه[تعجب آور نيست كه 
                   . خود ايم، همچنين مرهون جهان و قرون گذشته ايمهمانطور كه ما مديون جامعه و دوستان 

 
در پيشبرد علم  ،تضاد] حتي[در هر دو مورد، ما هر چه در بيانِ ضرورت نقش ارتباطات، همكاري، حافظه و 

مي ] در اين خصوص[به همين دليل، ما دانشمندان بايد دقيقا عكس آنچه هنرمندان . بگوييم كم گفته ايم
ن به انتهاي كار، از رونمايي وقتي ما انسان ها هنر مي آفرينيم، بهتر است كه تا رسيد: ند عمل كنيمكن
در ارتباط با هنر، كسي نمي تواند به آساني به هنرمند در خلق اثر هنري او . مان به عموم مردم بپرهيزيماثر

هنرمند، انتقادات و يا ن به عموم، پس از تكميلِ كار هنري و عرضة آ] و لذا فقط[. راهنمايي يا كمك كند
به خلق اثر هنري بعدي مي  ،مجموعة تجربيات خود بهاين تجربه افزودنِ تحسينِ مخاطبين را مي شنود و با 

                                                                                                                           . پردازد
 

از هر فرصتي براي برقراري ما بسيار سودمند است كه . در پژوهش هاي علمي، قضيه چيز ديگري است] اما[
نتيجه گيري هاي همچنين بهتر است كه . ره ببريمخود به] علمي[ارتباط با ديگران در مورد يافته هاي 

نشده است داوري الزم انجام  تا زماني كه جزييات آن توسط ديگران بررسي و در مورد آنهارا علمي خود 
                                                                                                                    .منتشر نكنيم

 

 وقتي ما تجارب.] نقشِ آزمايش در مطالعات علمي، مطلب ديگري است كه بايد در اينجا به آن بپردازيم[
ه خود و يا ديگران را عامداً تكرار مي كنيم و دوباره به همان پديده ها كه بارهاي پيش به آن رسيد پژوهشيِ

 آزمايشات و نتايج آنها، به صورتانجام از طريقِ ما . مي گوييم» آزمايش«دست مي يابيم، به اين عمل  اند
                                                              . اتفاقي و يا پيش بيني شده، چيزهاي جديدي مي آموزيم

 
، چه ساده و چه پيچيده، در اين است كه تحت شرايطي مشخص، با بهره ]در مطالعات علمي[ارزش آزمايش 

به شرطي كه بتوانيم  ،تكرار كرد ]مجددا[ گيري از ابزار و مهارت هاي الزم، مي توان آن را در هر زماني
واقعا توانايي ذهن بشر در بازآفريني دقيقِ منظومه اي از شرايط و . به وجود آوريم ]دقيقا[همان شرايط را 

و . حيرت انگيز است ساختن و گرد هم آوردن تمامي اسباب و ادوات مورد نياز براي تكرار آزمايشات علمي
بخصوصي  يِعلم آزمايشِ هوشمنديِاگر چه ما  اما. فعاليت هاي حيرت انگيز هر روز در حال وقوع است اين

آنها با ديگر آزمايشات و ايجاد ارتباط ج ينتاانطباق آزمايشات در  واقعيِ ارزشِ ،كنيمتحسين را ممكن است 
                                                                                                                   .  بين آنهاست

 
ممكن است توجه و احتياط الزم توسط مشاهده  ،تايج به دست آمده از دو آزمايش مشابهگاه براي انطباقِ ن
و . نداشته باشندمرتبط به نظر آيند ولي در واقع ارتباط چنداني با هم  ه،گاه شايد دو پديد. گران رعايت نشود

اول به آزمايش  منطقي به نظر آيد در صورتي كه براي رفتن از آزمايش ممكن است گاه توالي دو آزمايش
               . دوم بايد يك سري آزمايشات ديگر صورت گيرد تا ارتباط طبيعي بين پديده ها نشان داده شود
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اثبات چيزها و يا تاييد نمي توان از آنچه كه از آزمايشات علمي استنباط مي گردد، مستقيما، براي پس، 
ه در خود آزمايشات، بلكه در دام هايي است كه دشمنان دليل اين عدم كارآيي، ن. نمودتئوري ها استفاده 

                  : ، گسترده اندآندانش به كاربست ] توليد[ما از تجربه به قضاوت، و از  دروني ما در مسير عبور
 

ما مي پنداريم  در حالي كهواقعيات بركند  ما را از زمينِ ممكن است] يكي از عواملي است كه[ واهي تخيالت
، شتاب، جمود، حوصلگيچون بي  ديگري درونيِ عواملِگام بر مي داريم؛  سنجيده و استوار،زمين، روي بر 

پنداشت هاي قبلي، خستگي مفرط، بازيگوشي و عدم توانايي در تصميم گيري نيز از جمله دشمنان 
اين در . و غير فعال حمله ور شوندفعال  در كمين نشسته اند تا به مشاهده گرانِهمگي كه  ستاپرشماري 

 ايمناز هر گونه جانبداري خود را  ،غافل از تاثير اينگونه احساسات ،حالي است كه هر دو دسته از دانشمندان
                                                                                                            . مي دانند ] و بري[

 

تا حدي آلوده به مي خواهم در مورد اين خطرات به دانشمندان هشدار دهم اگر چه هشدار من ممكن است 
نمي كند و  اثباتكه يك آزمايش، و حتي چندين آزمايش، چيزي را  مي گويمبه جرأت : به نظر آيد تضاد

بهره  بخصوصي ي اثبات تزِچيزي خطرناك تر از اين نيست كه ما بخواهيم از نتايج آزمايشات مستقيما برا
هدف من . بزرگترين خطاها دقيقا از اين كار و از محدوديت هايي كه اين روش دارد برخاسته است. ببريم

                                               :بيشتر توضيح دهماز اين رو مي طلبد كه ايجاد شك و شبهه نيست و 
 

اساسا تجربه بازآفريني آن تجربه را امكانپذير مي سازد و هر آزمايشي كه  گيريمباي را كه در نظر هر تجربه 
 بلكه فقطنمي كند  اثباتتكرار آزمايشات چيزي را ] از اين رو[. اي جدا و دانشي منقطع از مابقي چيزهاست

ربي بر مي ، به تجادر هر رشته از علوم. چيزها را بازآفريني و تاييد مي كندساير منزوي و جدا از تجربه اي 
تمايل ما انسان ها اين است كه اين تجارب . گاه اين ارتباط بسيار نزديك است. دارند وريم كه با هم ارتباطخ

                                                                       . را خيلي بيشتر از آنچه هست با هم مرتبط بدانيم
 

من متوجه . دارد و تاريخ فكري بشر هزاران مورد از آن را در بر داشته است ريشه در طبيعت انسان ،اين ميل
اين اشتباه از اشتباه ديگري نشأت مي گيرد كه . شده ام كه روزي نيست كه خودم مرتكب اين اشتباه نشوم

ي بريم تا م با آن ارتباط دارد و آن اين است كه ما غالبا از پروردن ايده ها و افكار در مورد چيزها بيشتر لذت
ما از چيزها لذت مي بريم تا وقتي كه بتوانيم از آنها به مفاهيمي برسيم : به بيان ديگر. از شناخت خود آنها

كه بسياري از پديده ها را در  مي كوشيمدر نتيجه، ما . كه با نگرش ما همخواني دارد و آن را تأييد مي كند
در مي در صورتي كه چنانچه بررسيِ دقيق تر انجام شود،  مجموعه اي از روابط قابل فهم براي خود ببينيم

                                                                               . نداردچنين روابطي وجود خارجي يابيم كه 
 

ين و طراحي اصطالحات و سيستم هايي تدو ،و ما ميل به ساختنِ فرضيه ها و نظريه ها داريم و بر اين اساس
    . هستند ما نمي توانيم اين تمايالت را محكوم كنيم چرا كه آنها از مقتضيات ساختار وجودي ما. مي كنيم

 



 

8 

 

هر تجربه و هر آزمايش، به ذاته پديده اي منزوي و جدا از محيط پيرامون خود  ،از يك سو ]اينكه خالصه[
خارج درك مي  يِكه در دنيا هاييچيز ةهم ،تمام قوااز سوي ديگر، قدرت ذهني بشر مي طلبد كه با و . است
با توجه به اين دو . دست يابد] قابل فهم براي خود[به گونه اي در كنار هم قرار دهد و به كليتي را كند 

واحد با  ةرا تهديد مي كند و آن اين است كه يك تجرببشر   كادراتمايل بشر، مي بينيم كه همواره خطري 
كند كه فقط اثبات بق گردد و يا اينكه انسان بخواهد از طريق آزمايشي واحد روابطي را يك فكر پيشين منط

                                                                   . و در جهان خارج وجود ندارد موجود استدر ذهن او 
  

كه ماية افتخار و گواه هوشمنديِ  از درون اين تالش ها، تئوري ها و سيستم هاي بسياري رويش مي كند
اما وقتي اين نظريه ها بيش از حد و براي مدتي طوالني مورد تحسين و . به شمار مي آيدپديد آورندگان آنها 

                                . توجه قرار مي گيرند، خود تبديل به مانعِ زيانباري براي رشد علمي بشر مي شوند
 

اين قدرت را دارد كه از ميان شواهد موجود، چند گواه كه ذهن است  مي كند اينچيزي كه جلب توجه 
كه هيچ تضادي در آن  در كنار هم قرار دهدمابقي شواهد را به گونه اي  د تأييد خود را دستچين كند ومور

گوشه اي ذهن مي داند چگونه داده هايي كه با نتيجه گيري او در تضاد است را بپوشاند، به . ديده نشود
مي سازد كه  برج و باروييدانشمند از يافته هاي خود  ،در نهايت ،نتيجه اينكه. و يا از ميان برداردبيفكند 

                                              . آزاد بيشتر به ملك پادشاهي مستبد مي ماند تا به يك جمهوريِ افكارِ
 

با و دانشجويانِ كثيري  خواهد داشتقطعا تحسين كنندگانِ روزافزوني نامدار و پرآوازه اي  چنين دانشمند
او را راه  طريقكه را مطالعه مي كنند و مي كوشند  استادتاريخ تحوالت فكريِ  عظيم، حيرت و شگفت زدگيِ

در  ترديدشك و هر گونه  استيال مي يابد به نحوي كهبر ذهن دانشجو استاد  آموزشِ. خود قرار دهند
از فوت [فقط پس از گذشت يكي دو قرن . جلوه مي دهدو بي احترامي سبكسرانه جسارت  ،وي تعليمات

و مصداق ديگري را برمال سازد يات او كسي جرأت مي كند كه با عقل سليم كاستي هاي فاحش كشف] استاد
 ،ودخوبي ب آدم: يكي از دانشمندان بزرگ گفتوصف شوخ طبع بسازد كه روزي در شخصِ براي گفتة آن 

                                                                                        . چيزي اختراع نمي كرد كاشايفقط 
 

سزاوار است كه ما موضع خود را ] پس[. اين خطرات بگوييم و هشدار دهيم كم گفته ايم هر چقدر در بابِ
براي مصونيت يافتن از گزند اين اشتباه برگزيده اند را يش از ما، ما، و ديگران پتا راهي را كه  توصيف كنيم
كاربرد مستقيم نتايج آزمايشات براي اثبات يك فرضيه كاري  ،همانطور كه پيشتر گفتم: نشان دهيم

اجازه بدهيد اين نكته را در اين . مي دانم ميانجي و واسطههمچنين بيان كردم كه آزمايش را . خطاست
زنده رويدادي نيست كه جدا و كامال مستقل از كليت نظامِ طبيعت  در طبيعت: يح دهمبيشتر توضمقطع 

مي پنداريم كه ] به خطا[در مطالعات علمي اينكه اگر تجربه اي به نظر جدا به نظر مي رسد و يا . اتفاق افتد
كه [ ه وجود نمي آورداطراف اجرا مي گردد، اين فرقي در واقعيت امر ب آزمايشات بدون هيچ تأثيري از محيط
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چگونه مي توانيم ارتباط بين پديده ها : پس سؤال اصلي اين است. ]واقعا همه چيز به همه چيز مربوط است
                                                                                                                        را دريابيم؟

 
ه كردم كه چگونه ما در معرض خطا قرار مي گيريم وقتي سعي مي كنيم كه آموزه اي را كه از قبال اشار

] نظر ما اين است كه. [طريق آزمايش به دست آورده ايم به افكار و قضاوت هاي موجود خود منطبق سازيم
كاوش گسترده  نقطة شروع تفحص وبرخالف اين روش، يادگيري ما چندين برابر مي شود اگر همان آموزه را 

. از جميع جهات و تغييرات آن در طي زمان قرار دهيم ]با ديگر چيزها[چيز  كشف روابط آن اي به منظورِ  
 

چون : اما در اينجا همين قدر بگويم كه. بايدمي براي شرح مفصل تر اين روش، نوشته اي و فرصت ديگري 
ستند، همواره در حال كنش و واكنش به سر همه جا هدر طبيعت همه چيز، به ويژه نيروها و عناصري كه 

در ارتباط ها تعداد كثيري از ديگر پديده  بامي برند، ما مي توانيم بگوييم كه هر يك از پديده هاي طبيعي 
                         .  كه به جميع جهات پراكنده مي شود ،شده از منبعي نوري خارجپرتوهاي است، چونان 

 
به ديگر پديده هاي پيراموني  ،دست مي زنيم، بايد با دقت و احتياط تمام آزمايشِ خاصيانجام وقتي ما به 

اين شيوة مشاهده بسيار . ]عنايت داشته باشيم[ به پديده هايي كه در پي مي آيد] همچنين[توجه كنيم و 
مايشات خود است كه آز اين وظيفة دانشمند. مهم تر از آن چيزي است كه خود آزمايش به ما نشان مي دهد

. ندد كسالت آور انكه به ذهن اجازة تفحص و گردش نمي ده اي نوشته هاي علمي. را از نو تعريف كند
را خود  چيزهمه دانشمندان بايد چنان جويا و پويا كار كنند و خستگي ناپذير باشند كه انگار مي خواهند 

بايد همچنين در عين حال . نگذارندباقي و آموختن براي نسل آينده براي كشف كردن  كشف كنند و چيزي
قادر نيست به هم به خاطر داشته باشيم كه ذهن ما قادر به احاطه يافتن بر كل طبيعت نيست و كسي 

                                                                              . برسدخود حوزة پژوهشي  منتهاي دانش در
 

وقتي از نزديك به . باب نور انجام دادم، يك سري آزمايشات به هم مرتبط انجام دادم در دو پژوهشي كه در
بررسي تمامي اين آزمايشات مي پردازيم مي بينيم كه تو گويي همگي باهم يك آزمايش بزرگ را تشكيل 
مي دهند؛ يعني در واقع يك تجربه واحد است اما از چندين جهت مختلف تجربه مي شود. چنين تجربة 
چند وجهي تجربه اي از نوعِ متعالي تر است. همانند يك فرمول است كه از طريق آن محاسبات بي شماري 

اعتقاد من اين است كه دانشمندان وظيفه دارند كه در راستاي رسيدن به تجارب . رديمي تواند انجام گ
                                                                                                 . نظير اين بكوشند متعالي ترِ

 
به  نگاهبا وقتي ما يك پديده را . نشانگر اهميت اين رويكرد است ،فعالِ امروز بهترين دانشمندانِ كارِنتيجة 

كه به نوعي از تماميت و يقين مي رسيم  ،پديده اي كه قبل از آن رخ داده درك مي كنيم، در كار علمي خود
ما  دمحاسبه نداشته باش باكاري  ،حتي اگر آزمايشات علمي ما. كار رياضي دانان استهايِ از ويژگي شتر بي

دقيق و سخت [ بايد با چنان دقتي ارتباط بين پديده ها را دنبال كنيم كه انگار يك هندسه دانِهمچنان 
اهميت پيگيري پديده هاي  تاكيددر دانان  رياضي دقت و خلوصِ. مراقب كارهاي ماست ،از پشت سر ]گير
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در پيگيري محاسبات خود نمي توانند  اين انديشمندان،مثال زدني است چرا كه ] در آزمايشات[پي در پي 
گام هاي ابتدايي تر محاسبات خود را ناديده بگيرند چرا كه دست آخر بايد نشان دهند كه كلِ آنچه كرده اند 

نوعي نشان دادن و روشن كردن است و واقعا جايي براي  پس اثبات در رياضي. دقيق و درست بوده است
                                                                                                      .بحث و جدل نمي گذارد

 
      : مرور كنيم را باهم آنچه گفته شديش در علم اينچنين بيان گرديد، بين دو رويكرد به آزما فرقِحال كه 

مثل روز روشن تفاوت بين اثبات در رياضي و نوعي از اثبات كه زيركان در بحث و جدل به آن مي رسند 
مي كنيم و در نهايت به جوابي  طيمحاسبه را يك به يك  در حاليكه در رياضي ما قدم به قدم مراحلِ. است

نظرمان را به كرسي مي نشانيم و نهايتا بافي، با كمي زيركي و كمي خيال ،يقيني مي رسيم، در بحث و جدل
استفاده از آزمايشات . در كنار هم رديف مي كنيمدرست و غلط و حق و باطل را بدينصورت مظاهري از 

علمي و نتايج آنها براي اثبات فرضيه ها و تئوري ها نيز نوعي بهره گرفتن از بحث و جدل است و در اين 
                                                                  .  ش، فريب خوردن ماستمورد نيز نتيجه كار، كم و بي

 

را  يماناما اگر ما بخواهيم واقعا با خود و با ديگران صادق باشيم، خواهيم كوشيد كه با دقت نظر، آزمايش ها
ه انجام مي دهيم را مي توانيم در آزمايش هايي ك. دل كنيمب بسط دهيم و آنها را به تجاربي از نوعِ متعالي

هر چه بر تعداد اين . در كنار هم قرار دهيمسپس كنيم و اين گزاره ها را  توصيفگزاره هاي كوتاه و دقيق 
گزاره ها اضافه شود، بهتر مي توانيم آنها را سامان بدهيم و به رابطه اي كه جميع آنها را در بر مي گيرد 
برسيم. نتيجه اي كه اينچنين به دست مي آيد دارايِ قطعيتي يقينيِ و ترديد ناپذير همچون نتايج محاسبات 

                                                                                                                    . رياضي است
 

ند خود بررسي كند و صحت آن را تجاربِ متعالي كه بر چندين آزمايش مبتني است را هر كسي مي توا
 در اين روش هيچ نتيجه اي به طور دلبخواه و سليقه اي انتخاب نشده و ديدن و درك اصلِ. دريابد شخصا

                          . مشتركي كه همة پديده هاي مورد نظر را به هم ربط مي دهد براي همگان آسان است
 

از نتايج آزمايشات  ان با بحث و جدل و به منظور اثبات ادعاي خودنشمندكه داوقتي اما در روش ديگر، يعني 
ما را ناخودآگاه به خود جلب نمايند، در صورتي كه در واقع،  مثبت استفاده مي كنند، ممكن است كه نظرِ

اما، برعكس، وقتي ما تركيبي از يك سري تجاربِ از . شك و ترديد در درستي ادعاي ايشان هنوز با ماست
به كمك ما مي آيند به طوري كه  ،هر سه ،وع متعالي را در كنار هم قرار مي دهيم، عقل و خيال و نبوغن

به مشاهده و ثبت  ،با دقتي مستمر و موشكافانه ،در مرحلة آغازينِ آزمايشات 9.آسيبي از آنها به ما نمي رسد

                                                           

براي جزييات بيشتر در. يگاهي كليدي در فراخوانِ الهام داردناگفته نماند كه بهره گيريِ آگاهانه از اين قواي ذهني بشر جا   9
  

:مطالعة دقيقِ پديده ها و كشف اطالعات جديد از طريق روش علميِ گوته، بنگريد به مراحلمورد   
- Daniel C. Wahl. 2005. “Zarte Empirie”: Goethean Science as a Way of Knowing. Janus Head, vol. 8, no. 1 

(accessed 10 January 2020 ) http://www.janushead.org/8-1/wahl.pdf 

:اين مقاله درو ترجمة فارسيِ بخش هايي از   
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اين كاوش را نه فقط براي خود، بلكه به به خود يادآور مي شويم كه  همواره مادامي كه ،يافته ها مي پردازيم
، يافته هاي به ]در مرحلة بعدي[و سپس . نيابت از سوي تمامي جهانيان و نسل هاي آتي انجام مي دهيم

در  در اين روش، در كنار هم قرار گرفتن شواهد. كنيمو عرضه مي  دهيمدر كنار هم قرار مي  را دست آمده
به هيچ وجه به منظور اثبات يك فرضيه يا بهره  ،]چيزها و پديده ها و ارتباط آن با ديگر[مورد يك چيز 

(= است كه نشان از كليت و يگانگي آنها  دركيبلكه براي رسيدن به [ ،دهي به يك سيستم صورت نمي گيرد
                                                                                                    ].  دارد) شواهد يافت شده

  
يافته هاي به دست آمده او را در كنار  ،خود پس از انجام اين كار توسط دانشمند، هر كسي مي تواند به روشِ

 هيچ يك از شواهد به علتدر اين روش، . سازگار تر است خودهم قرار دهد و به كليتي برسد كه با ذهنيت 
 ،چنانكه در اثبات فرضيه ها و تئوري هانمي شود،  ناديده گرفتهد جور در نيامدن با چارچوب فكريِ دانشمن

بهترينِ دانشمندان مرا به درستي اين راه  علميِ به دست آمده توسط دستاوردهايِ .متداول است چنين كاري
                                                                                                             . اميدوار كرده است

 
مطمئنم كه ] پس از توصيف نكات باال. [دوستانم از من مي پرسند كه هدفم از تحقيق در مورد نور چيست

ي است كه تا هدف من از اين تحقيقات گردآوري تمامي تجارب: خواهد كرداين جواب دوستان مرا راضي 
] بلكه[كنم،  مي اجرا] مجددا[ لية آزمايشات را شخصاك] نه تنها[من ؛ استگزارش شده در اين حوزه  كنون

اين براي ديگران آسان خواهد بود كه  ،از اين طريق. مي نمايم هر يك از آنها را از جنبه هاي مختلف تكرار
با اين كار نه تنها من فرصت مي يابم كه با در كنار . چيز بياموزند نرا خود بيازمايند و از نتايج آ آزمايشات
به دست  شواهد فراهم كردنِبه تجاربي از نوع متعالي دست يابم، بلكه با همة آزمايشاتم  شتنِ نتايجهم گذا
و من از آنها  مي توانم انتظار داشته باشم كه ديگران به تجارب متعالي تري دست يابند ،براي عمومآمده 

                                                                                                                  . بهره مند شوم
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