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 مقدمة مترجم

، پر از آنوراي جو ما زمين و كيهانِ كرةاست، پس  خالقي دانا و حكيمآفريدة  ،طبيعت گر بپذيريم كه عالمِا
اگر چه وجود اين موجودات پرشمار را . خود حكايت مي كند از حكمت و دانايي آفريدگارِكه آفريدگاني است 

حواس ما درك مي كند، فهمِ حكمت [= رابطة بينِ] آنها، كار عقل است. سخن گفتن از عقل بسيار است و ما 
و تفكر به برهان  ،آيا عقل و تعقل كردنتعقل كردن چگونه است؟ براستي ولي . مي دانيم كه بايد عاقل باشيم

روشِ  مقالة زير شرحِدارد؟  شدنخالصه مي شود؟ يا عقل عرصه هاي ديگري براي شناخته استداللي 
فيلسوف، دانشمند، اديب و هنرمند آلماني يوهان ولفگانگ فون گوته است كه پاسخي كاربردي و قابل 
استفاده براي همگان، و نه فقط دانشمندان، به اين سؤال داده كه همانا روشي عقالني براي تأمل در نشانه 

راي خوانندگاني كه با حكمت و عرفان آشنايي دارند، نكات ب. استدانش نو  دريافت به منظورِهاي طبيعت 
 نگرانِكه نو انديشي و  امروز و اهل علم و براي نسل جوانِ. در اين نوشته آشنا و ملموس است معرفي شده

علمي هستند كه از حكمت جدا  به دنبالِو  در طبيعت و جامعه اند» توسعه«تخريب و تباهيِ علم و فناوريِ 
زمان آزموده كهن و ه اي شيو گام به گامِ اين پيام، راهنمايِ. داراي پيامي روشن است نوشتة حاضر، نيست

اين روش، دوستداران علم را از . نزديك تر است جهانيان امروزِ كالميِ فرهنگ ه زبان وبكه  استبراي تعقل 
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 Daniel C. Wahl. 2005. “Zarte Empirie”: Goethean Science as a Way of Knowing. Janus 

Head, 8(1), 58-76. (accessed 3 October 2019) https://tinyurl.com/y5349nk5 
اما به منظور حفظ انسجام معاني، در چند جا، . حذف شده است ،جهت اختصار ،اصليدر اين ترجمه، بخش هايي از مقالة 

. بين دو كروشه آمده است اضافاتاين . سطوري به متن اضافه شده است تا پاراگراف هاي حذف شده جبران گرددعبارات يا 
در متن حاضر، . د باال مراجعه نماينددر پيون انگليسي، خوانندگانِ عالقمند به متن اصليبراي مطالعة متن كامل به زبان 
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جذاب . آموختن علم و فناوري توسعه نهي نمي كند بلكه آن را به تنهايي ناكافي و محدود كننده مي يابد
به امكانات  ياين است كه نياز ،آنحكمت آموختن از  طبيعت وبه توجه  از طريقعقل  ترينِ ويژگي شناختنِ

 با هر ميزاني از سواد وي و در هر طبقة اجتماع ،هر كس .نيستآزمايشگاهي و ابزار آالت پيچيده و گرانقيمت 
از وجود  مرتبه اي تا بهاز اوقات فراغت خود را به تعقل در طبيعت بگذراند  بخشيقادر است  ،توان اقتصادي

                            . در اختيار او قرار مي دهدبراي دانستن  چندگانه رويكردينهايتا كه  يابد معرفتخود 

__________________ 
 

 چكيده
يوهان ولفگانگ فون  تجربه گرايي لطيف .اختصاص دارد 3»تجربه گراييِ لطيف«به توصيف  نوشتة حاضر

 معرفي و .مطرح ساخته است امروز در علمِ شناخت شناسيِ غالب كردنِجايگزين  معتبر براي گوته، رويكردي
 يدر اين راستا، تمركز .اصلي ارائه شده در نوشتة حاضر است مطلبِ، به دانستن متفاوترويكرد  اين شرح
با  مشاهده گر» اجين شدنِ«و، ]ُفرم  و ريخت[= شناخت، نقش صورت  تفاوت رويكرد گوته به فرآيند بر ويژه

مواردي گوته و  عالوه بر اين، جزييات مرحله به مرحلة روش علميِ. رعايت شده است مشاهدهمورد  موضوعِ
                                                                                   .شده استتوصيف معرفي و  آن دكاربراز 

 

تجاربي  و به داده سامان را علميبهره گيري از قوة تخيل در مطالعات  چگونگي ،گوته» تجربه گراييِ لطيف«
راه دستيابي به  ،شناخت در امرِ اين رويكرد. بخشيده است اعتبار توليد علم جديد الهام در شهود و چون

در  شناخت متفاوت به فرآينداين نگاه . ساخته است هموار براي بشر امروز اي يگانه و پيوسته را جهانبيني
انديشه پردازي در چرايي  . مد كه با طبيعت سازگار تر استدانش و رفتاري مي انجا ظهورِ به ،جوامع انساني
                             .ه آن پرداخته استبن نوشته در اي ن مهم، نكتة ديگري است كه نگارندهو چگونگيِ اي

 
 مقدمه 

اين ، وي به نظم و نثرة آثارِ برجست. انساني جامع االطراف بود) 1749-1832(يوهان ولفگانگ فون گوته 
اسپانيايي  ،كرده است كه در ادبيات انگليسي، فرانسه يمقام رفيعهمان  سزاوارِ يرا در ادبيات آلمانشخصيت 

در نظر  7و دانته 6، سروانته5دو مونتني، 4شكسپيرماندگاري چون  چهره هايِبراي  ،و ايتاليايي، به ترتيب
نمايشخانة يك مديريت . شهر و منطقة خود بودامور اجتماعي  گوته همچنين شخصيتي فعال در. گرفته اند

نيز در پروندة حرفه اي  8»دوك وايمار«حكومت وقت  ةويژ مشاورِ انجامِ وظيفه به عنوانِ ،چند معدن و محلي
. استوي در نقاشي گوته همچنين نشانگر استعداد بازمانده از ترسيميِ  هايِ حطر. گوته ثبت شده است
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 Michel de Montaigne 1533-1592 
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 Miguel de Cervantes 1547-1616 

7
 Dante Alighieri 1265-1321 

8
 Duke of Weimar   
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اين انديشمند پرثمرِ از زندگيِ  ي ديگريادگاري ارزشمند، كتب، آثار هنري و انواع سنگ هااز ي ياسيون هككل
                                                                                                                     . است بزرگ

 
هنوز آن  ويدستاوردهاي علميِ ] اما. نيز از خود به جاي گذاشته استعالوه بر آثار ادبي، گوته آثاري علمي [

علمي از ديگر يافته هاي  .است 9»ريخت شناسي«او بنيانگذارِ علمِ . استشده نطور كه سزاوار است شناخته 
اما بيش از كشفيات علمي . گياهان، زمين شناسي و هواشناسي است رشد ،تئوري هايي پيرامون رنگ ها وي

با افزايش آگاهي دانشمندان ] خوشبختانه[. بر تاريخ علم اثرگذار بوده است وي، روش شناسيِ علمي گوته
به وجود آورده  علميِ جهان براي شناخت فلسفة دكارتاز محدوديت هايي كه دوگانگيِ روش و بينش امروز 

عالقه ذي چون نيوتن، توجه و صاحب نفو دانشمندانِ نگاه مكانيكي به طبيعت و ماده گراييِ نارسايي هايِو  
                                        . است فزونيرو به  پيگير آن بود،از نوعي كه گوته  ،10لطيف راييِبه تجربه گ 

 

تجربه دارد،  ]دكارتي[ة كه ريشه در جهانبينيِ دوگان ،در مقايسه با روش متداولِ امروز در پژوهش هاي علمي
، در شناخت شناسيِ دكارتي. محسوب مي شودسي ي جايگزين و مكمل در شناخت شناگوته رويكرد گراييِ

پنداشته مي  و مستقل از هم جدا ]وي اتيِتحقيق دانشمند و موضوعِ يعني[ مشاهده گر و مشاهده شونده
شود. [در اين سنت علمي، يافته هاي دانشمندان به ادراك حسي چيزها، سنجش كمي آنها و تفسير منطقيِ 

گوته  ]اين در صورتي است كه. گويند مي» پوزيتيويست« علمِمحدود مي شود كه به آن اصطالحا فته ها يا
 11»نپيوست و فرآيند، آگاه«با تركيبِ سه واژة شناخت شناسي است كه آن را مي توان از ل به نوعي ئقا
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 morphology 

10
 delicate empiricism 

يِ فالسفه ايشناس شناخت ، به اصلي خدشه ناپذير در علم مدرن اشاره دارد كه به»تجربه گرايي«ان يا هم   empiricism   

معتبر فقط بر  بر اساس اين اصل، ادراك و شناخت. باز مي گردد) 1561-1626(و فرانسيس بيكن ) 1711-1776(چون ديويد هيوم 
بِ شناخت شناسي، ادراك مبتني بر وحي يا در اين مكت. امكانپذير است) توسط حواس پنجگانه(اساس دريافت هاي حسي 

. الهام كامال مردود است  
گوته، همانطور كه در ادامة اين متن و ديگر متونِ مرتبط با روش و علم گوته » تجربه گرايي لطيف«بهره گيري از اين واژه در 

ميت و ضرورت ادراك حسي را انكار يكي اينكه گوته و پيروان روش علمي وي، اه: آشكار است، از دو نكتة مهم حكايت دارد
به بيان ديگر، گوته و پيروان وي، كه بر اهميت و . را تنها به عالمِ ماده محدود نمي دانند» تجربه«نمي كنند و ديگر اينكه 

 ضرورت الهام و شهود در كشفيات علمي پافشاري مي كنند، دروني كردنِ ادراكات حسي از پديده ها و بررسيِ حركت و تغيير
آنها در عالم خيال را نيز تجربه اي علمي و تحقيقاتي به شمار مي آورند. و چون عالم خيال به صلبي و سختيِ عالم ماده 

. نام گرفته است» تجربه گرايي لطيف« ،نيست، تجربه گراييِ شناخت شناسيِ گوته  
11

 conscious-process-participation 
متن و ديگر آثار دانشمندان پيرو روش علمي گوته، در اين. است» مشاركت«در زبان انگليسي    participation  معني كلمه 

در جامعة علميِ امروز، . استفاده شده است» مشاهده شونده«و  »مشاهده گر«بين در برابر دوگانگي و جدايي  واژهاز اين  
يكي از اصولِ بنيادين علم و ، شود مي تأكيدبر آن  ،دانشمند» بي طرفيِ«تحت عنوان  ، كه»غيرِ من«و » من«جدايي بين 

از . بهره جسته ايم» نپيوست«اين واژه در متن حاضر، براي رسايي بيشتر، از واژه  در ترجمة فارسيِ. پژوهش محسوب مي شود
ند خود را از چيزي كه مطالعه مي ك ،چيزها الزم است كه دانشمند درك بهتر معانيِ به منظورِمنظر يوهان ولفگانگ فون گوته، 
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 شناخت شناسيِ. نهاستچيزها و رابطه بين آتغيير  شناسي، تمركز بر فرآيند در اين شناخت .توصيف كرد
 يعني[مستقيم چيزها از طريق دريافت هاي دروني  شناخت ]عالوه بر دريافت دقيقِ ادراكات حسي[ ،گوته

روابطي كه  بهپديده ها و  خودكردن به ، توجه ديدگاهاز اين . مي داند معتبر و ضرورينيز را ] الهام و مكاشفه
و شخصِ جاد مي كنند و روابطي كه بين پديدة مورد مطالعه ديگر پديده ها ايآنها در مكان و زمان با 

                                                                         .اهميتي كليدي دارد گرددمشاهده گر برقرار مي 
 

ن يك ايو . ه استرا به صراحت اذعان كرد شناخت امرِ نقش مشاهده گر به عنوانِ عاملي درگير درگوته  
كه پيوستگي و ارتباط  ودب 20ن در اوايل قر 12»هايزنبرگ«چون  برجسته ايقرن قبل از ظهور فيزيكدانان 
تالش . ساختندآشكار را ] وياز جمله مشاهده گر و موضوع مورد مشاهدة [تنگاتنگ چيزها در عالم ماده 

اخت جهاني كه در آن زندگي مي و شن علمي است كه به ما براي كاوشِ فراهم كردهگوته روشي هاي علمي 
اين رويكرد ما را به ماورايِ نقطة كوري رهنمون مي شود كه جمود . كنيم و بر آن اثرگذاريم كمك مي كند

چرا كه شناخت شناسي گوته، [به وجود آورده است  ل اخيرسا 200ميِ در مطالعات عل غالبشناخت شناسيِ 
         ].مي داندو محدود كننده را ناكافي » ذهن«و » ماده«بين و » غير من«و » من«دوگانگيِ دكارتيِ بين 

 

 گوته كوشيد كه رويكردي روش مند براي پيوستنِ آگاهانة دانشمند به موضوعِ، 13»ن بارفيلدوِوا«به نقل از 
 ، نقشي محوري براي]كاربردي و قابل تكرار[بارفيلد، در اين رويكرد  به باور. كند تدوينمورد تحقيق خود 

دگرگونيِ «در كتابِ همانند ديگر آثار علميِ گوته، به تشخيص وي، . در نظر گرفته شده است عالم خيال
قوة با بهره گيري از [مشاهده  نظام مند از طريقِ پيوستنِ مشاهده گر به موضوعِ تحقيقِ پايِ ردّ ،14»گياهانِ

نيز مطالعة مراحلي كه پديده در مسير و  ،درك مستقيمِ پديده، همانطور كه هست 15.قابل رؤيت است] تخيل
از اين منظر، آنچه  يعني. مي داند] و دانستن[قابل تحقيق » فرآيند«گوته رشد و تكامل خود طي مي كند را 

                                                                                                                                                                                     

متن در توصيف همين به نحوي كه در ادامة با آن، » اجين شدن«يا به بيان ديگر، براي به آن، » پيوستن«جدا نبيند و براي 
. ، بكوشدآمده است» تجربه گرايي لطيف«  

قابل توجه اينكه، پيوستن افراد به جهانِ پيرامون خود و مشاركت در تحوالت آن منحصر به قلمرو دانشمندان نيست. همة ما، 
سؤالي كه پيروان . يممي كن» مشاركت«و در آن » يممي پيوند«در زندگي روزمرة خود، خواه ناخواه، به محيط پيرامون خود 

انتظار نتايج مثبت  از اين پيوستن و مشاركت كردن در جهان يمروش علمي گوته مطرح كرده اند اين است كه چگونه مي توان
داشته باشيم اگر مشاركت ما بدون آگاهي انجام شود؟ ايشان روش گوته را راهي روشن، كاربردي و مؤثر براي كسب آگاهيِ 

از جمله آثار مكتوبِ سودمند . سازدالزمي مي دانند كه پيوستن و مشاركت افراد در جامعه و طبيعت را منشأ آثار مثبت مي 
 و نويسندة ، فيلسوف»اوون بارفيلد«كتاب زير به قلم   - گذشته و حال جوامعِدر  -  انسان ها» كتمشار«پيرامون چگونگيِ 

:معاصر انگليسي است  

- Owen Barfield. 1957. Saving the Appearances: A Study in Idolatry. London: Faber and Faber. 
12

 Werner Karl Heisenberg 1901-1976   بل در فيزيكفيزيكدان آلماني، بنيانگذار مكانيك كوانتومي و برندة جايزة نو  
13

 Owen Barfield  1898-1997  فيلسوف و نويسنده انگليسي 
14

 Johann Wolfgang Von Goethe, Gordon L. Miller. 2009. Metamorphosis of Plants. Cambridge, 

Mass.: MIT Press.  
15

 Barfield 1988, 137. 
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 16.استفاده نمي شود] تئوري هاو اثبات [دانشمند از مشاهدات خود استنباط مي كند براي تدوين فرضيه ها 
اين دو از يك اگر چه  ،استگوته مكملي براي شناخت شناسيِ دكارتي ناخت شناسيِ مي توان گفت كه ش

سنخ نيستند. با بهره گيري از شناخت شناسي گوته مي توانيم اميدوار باشيم كه از طريقِ پيوستنِ [دروني] 
» من«كه در آن جدايي بين [از پديده ها ] و يكپارچه[ 17به دركي جامع ،كه مطالعه مي كنيمبه فرآيندهايي 

                                                                                            . برسيم] وجود ندارد» غير من«و 
 

قصد من از نگاشتن نوشتة حاضر روشن كردنِ برخي از جوانب و تبعات شناخت شناسي گوته، چه از لحاظ 
من خود را ] بايد اعتراف كنم كه[. است حاضرعصر  تجربي، در تحقيقات علميِاز جنبة مفهومي و چه 

به نوشتة زير  كه ترديدي ندارمعلمي از طريق روشِ گوته نمي دانم و  دانشمندي مجرب در پژوهش هايِ
با  .باشداز اينكه هست ، مي توانست به مراتب سودمند تر اين روشكاستي هاي من در درك كامل  واسطة

، شما را داشته ام در بهره گيري از اين روشتا كنون با بيان دريافت هايي كه كه  مي خواهماجازه  ،اين وصف
به من كمك اي كه داشته ام  شهودي دريافت هايِ. با اين رويكرد علمي نزديك كنم ،حدي كه قادرمدر 
في تجربه لطي] انعلميِ دانشمند در مطالعات[«: وقتي مي گويد واقعا منظور گوته چيستكه بفهمم  تاه كرد

                           18».و اين تجربه همان نظريه حقيقي استوجود دارد كه عينِ پديدة مورد مطالعه است 
   

  گوتهديدگاه از ،جستاري در طريقِ علم
مورد استفاده قرار گرفته و بسط  ي مختلف دنيادر جاها ،مورد نظرِ وي، روشِ علمي تا عصر مااز زمان گوته 

به ظهور رويكردهاي نظري و كاربرديِ  ،توجه مستمر به اين روش در تاريخ و فلسفة علم. داده شده است
 ساختهرا فراهم  19»علم گوته اي«زمينة مطالعة بيشترِ  ،اين مجموعه از رويكردها. متنوعي انجاميده است

اسكاتلند و ، 20گوته در آلمان و سوييس تحقيقات كاربرديِ الهام گرفته از روشِ ،در سال هاي اخير. است
علمي گوته نيز به  مطالعات نظريِبررسيِ شرح و . منتشر شده است 22و اياالت متحدة آمريكا 21انگلستان

توصيف كرده اند، عناوين مختلفي تحت در علم را  اوروش شارحان گوته،  23.انتشارات وسيعي انجاميده است
 اين نويسندگان .27»لم پديدار شناختيع«و  26»لتعقعلم اهلِ «، 25»علم كيفيت ها«، 24»لم كليتع« مثل

از برآيند تمامي اين متون مي توان . اند آوردهعلم فراهم  آموزنده اي از روشِ گوته در جستارهايِ همگي
                                                           
16

 Barfield 1988, 138. 
17

 holistic 
18

 “there exists a delicate empiricism which makes itself utterly identical with the object, thereby 

becoming true theory." Miller 1988, 307. 
19

 Goethean science 
20

 Schad 1977, Bochenmühl and Suchantke 1995,  Suchantke 2001 
21

 Colquhoun and Ewald 1996, Colquhoun 1997 
22

 Holdrege 2001 
23

 Steiner 1950, Bortoft 1986,  Seamon and Zajonc 1998, Brook 1998 
24

 a science of wholeness, Bortoft 1996 
25

 a science of qualities, Goodwin, 2000 
26

 a contemplative science, Zajonc 2002 
27

 a phenomenological science, Seamon 1998 
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دريافت كه همان شور و عشقي كه آثار ادبي و هنري گوته را برجسته و ماندگار ساخته است، در مطالعات 
 ،از آن و يادگيريشناخت به او نسبت  طبيعت و شورِنسبت به وي  محبت عمقِ .علمي وي نيز موج مي زند

                                                                                                      . واضح و قابل لمس است
 

انشمندان معاصر خود و تجزيه و تحليل پديده ها توسط د يعلمتحقيقات سنجشِ كميت ها در قدرت  ،گوته
اما او نمي پذيرفت كه اين . اذعان داشت ،به دانستن صرفا منطقياين رويكرد را درك مي كرد و به اهميت 

او به تجربة مستقيمِ عالم طبيعت به عنوان منبعِ يادگيري . تنها راه درك چيزها و پديده ها در طبيعت باشد
خود در علم را به وجود  ةويژ بود كه او راه ديدگاهاز اين . اشتاعتقاد داز طريق كشف و شهود و ادراك معاني 

 بر توجه گوته، و تغيير و تحوالت آن معاني پيرامونِ طبيعت خالقدر اين روشِ متفاوت براي كشف . آورد
دريافت هاي بهره گيري از عالم خيال و ، يادگيري شورِدقيق و موشكافانه به ادراكات مستقيمِ حسي، 

                                                                                                         . تاكيد داشت يشهود
  

نوعي از تعامل بين اين رويكرد به يادگيري را مي توان رويكردي هنرمندانه به علم ناميد چرا كه در آن به 
. است] اجين تر [= پيوسته ترتر، كيفي تر، معني دارتر و  حساس انسان و طبيعت ميدان داده مي شود كه

مي كوشد تا جزييات و زيبايي هنرمند وقتي . كرد هرابطه اي مشابه را مي توان بين هنرمند و طبيعت مشاهد
، بينش و منش او به روش علمي گوته روش هاي هنري، بيان كندديگر طبيعت را از طريق نقاشي، شعر يا 

                                                                                                             .بسيار نزديك است
  

يادگيري از طبيعته براي هنرمندانهي را: پلي بين جزء و كل  
گر به او از يك سو به جزييات توجه دارد و از سوي دي. از جزء به كل در گردش است ،هنرمند دائما نگاه

قصد هنرمند اين است كه بدون اينكه  .مي انديشد ،خواهد گذاشتتاثيري كلي كه اين جزييات بر مخاطب 
 با كلِرا رابطة نزديك بين هر يك از اجزايِ آنچه به تصوير مي كشد  ،ا استدالل به كار بنددياز كسي بپرسد 

 موضوعِ كثيرِ كه جزييات استروابطي  حس كردنِ در پيِ وا. فهمدب اجزا به دست مي آيد تركيبِآنچه از 
قدرت بيان و تاثير آثار هنري در اين . داردمي  ]و عرضه[ترسيم  ،در يك كليت زنده و اثربخش ،هنري را

و اين . شته باشدتنگاتنگ دا نديبلكه با آن پيو ،ندبياست كه هنرمند خود را از موضوع هنري جدا ن
خالقيت ذاتي طبيعت، به  ت كه به او هدايت دروني براي بيانِهنري اس با موضوعِ اجين شدنپيوستگي و 
                                                                               . را مي دهدو جذاب باشد، زنده گونه اي كه 

  

فرآيند  در اي شهوديهنرمند براي تجربة دريافت ه شور و شوقِنيز مستقيم به پديده ها و  تاكيد بر توجه
خلق آثار هنري را مي توان در بررسيِ روشِ گوته براي كشف معلومات علمي به وضوح ديد. اما بين نگاه 
صرفا هنرمندانه به پديده ها و نگاه علمي گوته به آنها، تفاوتي بزرگ وجود دارد. اغلب هنرمندان ناخودآگاه با 
پديده ها اجين مي شوند و در چگونگي و چرايي رويكرد و اقدامات خود عامدانه عمل نمي كنند. اما براي 

پيوستگي  توجه خود را آگاهانه و عامدانه بر فرآيند، دانشمند، از طريق روش گوتهكشفيات علمي رسيدن به 
تجربة تسهيلِ  به منظورِدقيقا  گوتهوش ر. متمركز مي سازد ،با موضوعِ مورد مطالعهخود و اجين شدنِ 
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چه  - تدوين شده است به طوري كه تجربة شناخت واقعيت  ،خود ي مورد مطالعهاد با پديده هاپيوستگيِ افر
به  ،پديدههر  شناختتجربة از اين طريق، با ممارست، . ميسر گردد -افراد عادي براي و چه  انبراي دانشمند

دسترس و قابل ي همگان، با ديگر پديده هاست، برا] پديده[ آنرابطة  گونه اي كه تعاملي، سيال و بر اساسِ
                                                                                                         .شودقابل حصول مي 

 
يك دانشمند  اين، تجاربي كه از اين طريق به دست مي آيد محدود به نتيجه گيري هاي دلبخواه افزون بر

] توسط هر شخصي[نيست، بلكه ] است اهيم و اصطالحات تخصصيِ دشوار و نامأنوسحاوي مفغالبا كه [
 مي خوانيم چون روشي براي به دست آوردن دانشِ» علم«علم گوته را . قابل تكرار و تجربة مستقيم است

 خود، در باور به اين روشِحيات اگرچه گوته در زمان . مهياست از اين طريق قابل اعتماد براي همگان
كه در نگاه كردن به طبيعت از  به ديگران يادآور مي شد كه هر كستنها بود، اما همواره  گريستن به جهانن

است  دقيقا همين ،پيش شرط هر علميو . ، يادگيري هاي مشابهي را تجربه خواهد كردكندروش او پيروي 
كه [نه فقط يك نفر، بلكه] شماري از افراد بتوانند در آزمايشات و تحقيقات آن شركت كنند و از اين طريق 

اساسا بر اجماعِ دانشمندان  موجود از علومِاعتبار هر رشته اي و  .يافته هاي يكديگر را راستي آزمايي كنند
آن رشته استوار است، اجماعي كه برخاسته از توانايي دانشمندان در تكرار آزمايشات يكديگر و رسيدن به 

                                                                                                               .نتايج مشابه است
 

 روش شناسيِ علمِ گوته
اين . در سطحي وسيع بدل ساخته اندعلمي وي را به فرآيندي مشاركتي  پيروانِ گوته، روشِ تا به امروز

دستيابي ان را در بر مي گيرد كه از طريق تحقيقات و فرآيند، انجمن هايي از دانشمندان و پژوهشگرانِ جه
درك بشر از  ،اين دانشمندان مي كوشند تا با كاربست روشِ علمي گوته. با هم در ارتباط اند ،اجماعِ علميبه 

از اين رو علمي كه بر اساسِ روش گوته به دست آمده مي تواند . با آن را بهبود بخشندانسان طبيعت و رابطة 
هدف افرادي كه از اين . باشددر جوامع بشري  28جامع و يكپارچهمهمي در ظهور جهانبينيِ  راهگشايِ

انسان ها را از طبيعت جدا كند، به جاي اينكه ، جهانبيني برخوردارند دستيابي به فرآيندي در علم است كه
پيش نيازِ پايداريِ جامعه اساسا اين دانشمندان و از اين رو مي توان گفت، جهانبيني . يونددبپآنها را به هم 

                                                                                                  . است] بر كرة زمين[بشري 
 

علم گوته، راهي براي «در مقاله اي با عنوان  وي. است 29»آيسيس بروك«يكي از اين دانشمندان خانم 
 معتقد است كه روش مشاهدة گوته اجازه مي دهد كه انسان از عقلِ 30»ايِ يك سرزميناستعداده رمزگشاييِ

دارد كه گوته از كاستي هاي روش هاي  تاكيد خانم بروك 32.خود براي فهم چيزها بهره ببرد 31پرورش يافتة

                                                           
28

 holistic worldview 
29

 Isis Brook 
30

 Brook 1998, Goethean Science as a Way to Read Landscape. 
31

 schooled subjectivity 

.51همان،   32
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ر است به دانشي ولي او باور داشت كه انسان قاد. كامال آگاه بود] با ماستهنوز كه ، زمان خود[لِ علميِ متداو
   .تدوين شدگوته  علمي دست يابد كه با طبيعت سازگار است و براي دستيابي به چنين دانشي بود كه روشِ

 
 يافتهبه دانشپژوهان اختصاص  وي روشِ يكي از مراكزي كه هم اكنون به پيگيري علم گوته و آموزشِ

ت مارگارِ«خانم  34ناسِ تكاملي، زيست شمركز آموزشيبنيانگذار اين . است 33»مدرسة علم حيات«
) 1: مي آموزدبه عالقمندان علمي را در چهار مرحله  اتگوته در تحقيق رويكرد كوهون. است 35»كوهون

يگانه شدن با ) 4 و 38صبر حاصل مي شود ازكه  بصيرتي) 3، 37دقيق خياليِادراك ) 2،  36ادراك حسيِ دقيق
مطالعه شيء 39.40مورد                                                                                                         

  
مي گيرد شامل آماده سازي اين گام كه در ابتداي كار قرار . به اين چهار گام مي توان گام پنجمي نيز افزود

 پيش داوري ها ،نسته هابراي بهره گيري از روش گوته است چرا كه هر يك از ما با مجموعه اي از دا ذهن
آماده سازي ذهن به ما كمك [ .با دنياي پيرامون خود برخورد مي كنيم ،]طبقه بندي ها و دسته بندي ها[

                                                   .]ها را به حال تعليق در آوريم دانستهعادت اتكا به اين مي كند كه 
  

از ايده ها و باورها نسبت به جهان كه بر  با ذخيره اييك از ما مشاهده گري هستيم هر اينكه،  بيشتر توضيحِ
به باور آيسيس بروك، در روش گوته، اين . گذار استدرك آنها اثرو ها به پديده  »من«نگريستن  چگونگيِ

منِ «و » رديمن ف« به مرور كه ما تمايزِ بين دو بينشِ 43.استمتمايز جدا و  42»ليمنِ ُك«از  41»منِ فردي«
 دعوتنسبت به چيزها را مي فهميم، آگاهي ما به تدريج بسط مي يابد و سپس قادر مي شويم كه  »كلي

الزم  ،براي روشن تر شدنِ اين تمايز در بينش. آنها را دريابيم براي مكث و مطالعة بيشترِ] ما از[پديده ها 
                                                               : است كه به تشريحِ مراحل چهارگانة روش گوته بپردازيم

  
ادراك حسيِ دقيق) 1  

در اين گام، تمركز مشاهده گر بر جزييات شيء يا پديدة مورد نظر، با تمامي حواس پنجگانه است. همانطور 
قبل به دست آورده است  در اين مرحله مشاهده گر مي بايد هر گونه باور و پيش داوري كه ازكه در باال آمد، 

همان طور  ،اجازه دهد كه واقعياتبروك پيشنهاد مي كند كه مشاهده گر  آيسيس. را به حال تعليق در آورد
را ترسيم كردنِ موضوع مورد مطالعه ، وي ]دشوار[ براي آسان تر كردنِ اين كارِ. كه هستند درك شوند

                                                           
33

 The School of Life Science 
34

 evolutionary biologist 
35

 Margaret Colquhoun 
36

 exact sense perception 
37

 exact sensorial fantasy 
38

 seeing in beholding 
39

 being one with the object 
40

 Brook 1998, 53. 
41

 individual subjectivity 
42

 universal subjectivity 
43

 Brook 1998, 53 
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موجب مي شود كه ما نوع نگاه خود را از ديدن يك مورد نظر  كشيدنِ طرحي دقيق از شئِ. توصيه مي كند
صورتي كه ُفرم و تغيير دهيم و بتوانيم جزييات » گلِ خاص كه پيشِ روي ماست«به ديدن يك » گلِ نوعي«

پيش دانسته هاي قبلي و عاري از  اين بينشِ 44.ثبت و ضبط كنيم] هستهمان طور كه [پيشِ رو داريم را 
را به حال تعليق در آوريم و گلِ پيشِ روي خود را  45كه هر گونه دسته بندي داوري ها به ما كمك مي كند

                                                                                                 .  ببينيم يك پديدهبه عنوان 
 

دقيق خيالي ادراك) 2  

و مارگارت كوهون . م نهادنا 46»نفساني فانتزي دقيقِ«اني آلمگوته اين مرحله از روش خود را به زبان  
اما اين  47.اند و حفظ كرده مناسب دانستهرا آيسيس بروك ترجمة تحت اللفظي اين عبارت در انگليسي 

معموال به گونه  »فانتزي«كلمة از  يبرداشت عموم شود چرا كهسوء تفاهم مي  موجب ،ترجمة واژه به واژه
براي اجتناب از اين سوء . واقعي نيست و صرفا جنبة خيالبافي دارد ،ه ادراك مي شودانگار آنچاي است كه 

از پژوهش علمي به روش  مرحلهاين  ،48»نري بورتافتاه«گوته، آقاي  ديگري از پيروان روشِ دانشمند تفاهم،
                                                                     50.ترجمه كرده است 49»تخيل حسيِ دقيق«را  گوته

  

ورود به راهي ديگر  در اين مرحله، تخيل به عنوان ابزاري معتبر براي انجام تحقيقات علمي و به عنوان كليد
 همان طور كه قبال اشاره كردم، روشِ .براي دانستن، يا همان شناخت شناسي از نوعي ديگر، به كار مي رود

گوته بر توجه دقيق به ريخت و فُرم چيزها، پيگيريِ فرآيند تغيير و تحول آنها و پيوستن و اجين شدنِ 

                                                           
44

 Brook 1998, 54 
:به چاپ رسيده است» مدرسة علم حيات« توسط مارگارت كوهونِ كتابي راهنما براي ترسيم گياهان ،همين منظوربه   

- Margaret Colquhoun and Axel Ewald. 2002. New Eyes for Plants : A Workbook for Observation and 

Drawing Plants. Stroud, England: Howthorn Press. 
در مطالعات گياه شناسي، ترسيم گياهان شامل كشيدن شكل برگ ها در مراحل مختلف رشد آنها، ترتيب رشد آنها بر روي 

به طور . آن گرفته تا ترتيبِ ظهور شاخه هاي جديد بر شاخه هاي قديمي تر استشاخه ها و ترسيم كل گياه از ريشه و ساقة 
كلي، ترسيم جزييات با اين هدف انجام مي شود كه مشاهدات وي با چنان  ،پيرو روش گوته موضوعِ تحقيق توسط دانشمند

.  مجددا بر روي كاغذ بياورد ،فظهاز حا ،با تمام جزييات راشكل آن  بتوانددر غياب شيء مورد نظر،  ،دقتي انجام گيرد كه او  
در اينجا سيستم هايي است كه براي شناسايي و طبقه بنديِ انواع جانداران گياهي و حيواني ابداع» دسته بندي«منظور از   45

  

چون اين «در روش گوته، به ويژه در گام اول، تاكيد بر شناخت چيزها همان طور كه هست است و افكاري مانند  .شده است
نه تنها به امر شناخت كمك نمي كند، بلكه مانع امر ادراك حسي و ثبت و » ن بچه زايي دارد، پس از پستانداران استحيوا

. به گام دوم است بردنضبط يافته هاي حواس پنجگانه در اين گام براي   
46

 ‘exakte sinnliche Phantasie.’ 
47

 'Exact Sensorial Fantasy', Colquhoun and Day 1999, Brook 1998 
48

 Henri Bortoft 1938- 2012 

: شناخت شناسي و پژوهشِ علمي از نگاه گوته، بنگريد به براي نمونه اي از آثار اين دانشمند در شرحِ  
https://tinyurl.com/y4f7wvcx   .در جستجوي روشي براي تأمل در طبيعت: كل اصل و كل جعلي. هانري بورتافت - 

49
 “exact sensorial imagination” 

50
 Bortoft 1996. 
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مشاهده گر با شيء مورد مشاهده استوار است. در اينجا، [با علم به مراحلِ متدولوژي گوته] مي توان اين سه 
                                                                                                           : را بيشتر توضيح داد

 
مشخصا، بهره گيري از عالم خيال با هدف شناخت بهتر چيزها به ما كمك مي كند كه فرآيند تغييرِ آنها در 

از شيء  و بي حركت ايستا به تصويري محدود، ديدنِ ما در عالم خيال. امر ادراك بيفزاييمبعد زمان را به 
آگاهي مشاهده گر  افزايشِ. در طي زمان را در بر مي گيرد آن ركت و دگرگوني، بلكه حنيستمورد مطالعه 

51»جاري بودنِ« در مورد ايستايِ اوپديدة مورد مشاهده،  ماهيت كه  از زمان، اشياء در يك لحظه را از درك
، ما ونيتغيير و دگرگدر حالِ  شيء» ديدنِ«براي  52.رهايي مي بخشد ،ادراك حسي است محدوديت هايِاز 

در گذشته به ياد آوريم و تغييرات احتمالي آن در را  شيءشكل تغيير ، به عالم خيال رجوع كنيمبايد ناگزير 
                                                                                .كشيمبدرون به تصوير عالم آينده را نيز در 

  

در ابتداي كار با [. ما را نسبت به چيزي سودمند آگاه مي كند] است چون بسيار مهم[ كسب اين توانايي
شئ مورد نظر و  دلبخواه، طور، به يم هر طور كه مي خواهيمقادراينگونه به نظر مي آيد كه ما ] عالم خيال

شكلِ مثال به بيان ديگر، شايد به ذهنمان خطور كند كه . تغيير و تحوالت گذشته و آيندة آن را تصور كنيم
تدريجيِ رشد آن را درختي كه  برگ مِعاَل به دقت مطالعه كرده ايم را در آزاديِ ،فصل رويش در طولِفرآيند 

در واقع اين كاري بود كه من شخصا امتحان كردم، يعني . ، تغيير دهيممي خواهيمكه هر طور  ،خود خيالِ
آنچه [. ه مشاهده كرده بودم تصور كنمسعي كردم كه فرآيند رشد يك برگ را خارج از روال طبيعي آن ك

كه من غير طبيعي  رخدادييعني  - تخيلِ غير ممكن ] .بسيار آموزنده بوداين كار تجربه كردم انجام من با 
به احساس و واكنشي نامطلوب در وجود من  -صور كرده بودم عالمِ بيرون تدر خالف مشاهداتم به دلبخواه و 

با من و پايانِ همراهي مورد مطالعه  من با موضوعِپيوستگي خاتمة انتخابِ من،  ،، تو گويي با اين كاردامن زد
را اينچنين توضيح مي  واقعة درونيآيسيس بروك دليل اين . بودبرگ آن طبيعي » شدنِ«فرآيند دگرگوني و 

دهد: «مرحلة دومِ [روش گوته] مرحله اي براي تربيت قوة تخليل در دو راستاست: يكي آزاد كردنِ قوة 
تخيل [براي اينكه فعال باشد] و ديگري مقيد كردن آن در محدودة آنچه در مرحلة اول از طريق حواس 

                                                                                                 53».ه استپنجگانه ادراك شد
   

.كه از صبر حاصل مي شود بصيرتي) 3  
 نيامع دريافت و انتظار براي] از بيرون[تعليقِ ادراك حسي  ،روشِ گوته، هدفدر ن مرحله از مشاهده در اي

و ما پديدة مورد مطالعه را به صورتي زنده و در حال تغيير در اين مرحله، ، ي دقيق تربه بيان. است] از درون[
شدن، در عالم خيال به تصوير مي كشيم و چشم از آن بر نمي داريم. از اين طريق ما به پديده اجازه مي 

. با ما سخن بگويدكه  هيمفرصت مي د اوبه ؛ يا به تعبيري ديگر، دهيم كه خود را از طريق ذهن ما بيان كند

                                                           
51

 flowing processes 
52

 Brook 1998, 55 
53

 Brook 1998, 55-56. 
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«[و] آنچه گفته مي شود از وجود آن پديده است، يعني بيانِ نكته اي است در ضرورت وجودي آن.»54 و اين 
و از طريق شعر، نقاشي و ديگر فرم » زبان احساسات«با بهره گيري از  وجه معموال به بهترين ،دروني تجاربِ

را ايفا مي كند و مشاهده گر با  فاعلدر اين مرحله، پديدة مورد مشاهده نقشِ  55.بيان مي گردد هاي هنري
انسته اينكه هيچ يك از دون به نظارة پديده مي نشيند، بد] در نقشِ قابل و پذيرنده[ ،ذهني مفتوح و گشوده

                                                                 . ها و باورهاي پيشين خود را بر درك خود تحميل كند
 

خود را براي آموختنِ مستقيم از پديدة مورد نظر آماده مي  ابتدا ذهنِ] :خالصه كنيمآنچه تا كنون آمد را [
جزييات آن به كار مي  مشاهده و ثبت و ضبطپنجگانه را براي كنيم، سپس با دقت هر چه تمام تر حواس 

مشاهده كرده ايم را در خيال خود به  در طي زمانآن  و سپس هر آنچه كه از فرم و فرآيند تغييرِ بنديم
دل، ظرفيت انساني خود براي توجه  چشمِبرابر در  شيء مورد نظرتصويرِ با نگه داشتن . تصوير مي كشيم

وقتي ما چنين مي كنيم و شيء . قرار مي دهيم تا او خود را بيان كند شيء ا را در اختيار آنارادي به چيزه
 ،معني دريافتاز ناگهاني خود را براي ما مكشوف مي سازد، اين واقعه به صورت بارقه اي  ،مورد مشاهده

، باشيمد آورده اين مفهوم چيزي نيست كه ما خود به آن رسيده و در ذهن خود به وجو. گرددتجربه مي 
                                                                         .كرده ايم» دريافت«بلكه معنيِ جديدي است كه 

  
يعني ما  »كردن محو«و اين . كند 56»محو«براي تجربه كردنِ وجود يك پديده، الزم است كه انسان خود را «

آوريم و به جاي آن، نوعي گشودگيِ همراه با توجه و انتظار را  حال تعليق در را بهخود ] ارادي ذهن[فعاليت 
جنس بارقه اي از  ،نتيجة اين تالش. فرصت بيان خود را بيابد ،كنيم تا پديدة مورد مشاهده جايگزين آن

از سوي ] »!چه جالب«، »!عجب«[» آها«است كه با بيانِ كلماتي حاكي از تعجب مثل و شهود  كشف
                                                                                                   57».ه گر همراه استمشاهد

 

با شيء مورد مطالعه گييگان) 4  
منتهي مي خود به خود، به دومي  ،اوليمرحلة سوم در روش گوته در واقع از مرحلة چهارم جدا نيست بلكه 

در خدمت پديدة مورد مشاهده راي به مفهوم در آوردنِ پديده ها، ب ما، ظرفيت انساني چهارم در مرحله .شود
) 1: را اينچنين خالصه كنيم ة روشِ گوتهآيسيس بروك پيشنهاد مي كند كه چهار مرحل 58.مي گيردقرار 

 ينرحلة پيشبر فراز م ،احلاذعان مي كند كه هر يك از مر او 59.ايدة نو) 4شهود، ) 3تخيل، ) 2ادراك حسي، 
 بافردي كه ] تفهيم به[براي  ،استوار است و از اين رو، بيان آنچه مشاهده گر در هر مرحله تجربه مي كند

مرحلة چهارم را اينچنين توصيف مي  بروك. مشكل تر مي شود] به تدريج[ ،است بيگانهكامال اين روش 

                                                           
54

 Brook 1998, 56. 
.همان  55

  
56

 self-dissipate 
57

 Brook 1998, 56 
58

 Brook 1998, 56 
59

 perception, imagination, inspiration, intuition  
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در در حالي كه  است »قوانين« اك ميسر مي سازد، فهمِدر قلمرو جمادات، آنچه اين مرحله از ادر«: كند
از ] در قلمرو جانداران[» نوع«بحث براي گوته،  60».است» نوع« ، آنچه ادراك مي شود، فهمِقلمرو جانداران

 مشاهدهبا شيء مورد يگانگي . فراتر مي رودريخت شناسي و بررسيِ ظواهر موجودات و اجزاي متشكلة آنها 
                          . به مشاهده گر اجازه مي دهد كه ظاهر و باطن آن را با هم درك كند ،مدر مرحلة چهار

  
قادر  تفكرچرا كه فقط فرآيند  انديشيدن معلوم مي گرددمعني چيزها فقط از طريق اينكه،  بيشتر توضيحِ

وقتي صورت را به . كيب كند، صورت شيء و معني آن را با هم تر61ايده پردازي و طريق مفهوم سازياست از 
حامل  ،ذاتا ،، تمامي صورت هامي پذيريم ديگر، تبه حال ت، يعني شدن از يك حالعنوان تجليِ يك فرآيند

، به كجا مي رود و از كجا آمده ]آن شيء[مي گويد كه چيزها به مشاهده گرِ  چرا كه صورت معني مي گردند
به وجود آمدن  يا فرم، صورتهر به ديگر سخن، . پيدا مي كندباط ارتديگر صورت ها و پديده ها  بهچگونه 

ديده  كه در اين فرآيند تغيير و تحول الگوهايي .بيان مي كنددارد با ديگر چيزها  ي كهخود را از طريق روابط
مي شود را به عنوان قوانين يا انواع مي شناسيم. و دانشِ مشاهده گر در مورد قوانين و انواع به او كمك مي 

و چه رخدادها و تغييراتي » ممكن«د كه بفهمد در ارتباط با پديدة مورد مطالعه، چه رخدادها و تغييراتي كن
با ديگر اشياء در محيط اش برقرار كند و برقراري چه مي تواند را چه روابطي و اينكه است، » غير ممكن«

                                                                                            .  غير ممكن استبراي او روابطي 
 

از جمله تجاربي است كه  هادر فرآيند رشد يكسالة آن گياهانبرگ  گوته پيرامون تغيير شكلِ مطالعات
آيسيس بروك . يافته اندو از اين طريق به درستي و مؤثر بودن روش او باور  كردهپيرو وي تكرار  دانشمندانِ

در مقام «: مي نويسد ]در حين رشد[شكل برگ گياهان  ف تجربة خود در مطالعه فرآيند دگرگونيِدر توصي
رگ سري شكل هايي كه همان بمطالعة با  ،آن نگاه كردن به يك برگ در حال ايستا و لحظه ايِمقايسه، 

از  در مورد دوم، مشاهده گر خود را با پديده اي زنده. داردبسيار  تفاوت به خود مي گيردطي فرآيند رشد 
» در حال تغيير با پديده اي زنده از اشكالِ«همراه بودن  62».همراه و اجين مي يابد ،تغيير اشكالِ در حالِ

دقيقا همان تجربه اي است كه شناخت شناسيِ گوته ميسر مي سازد. شناخت شناسيِ گوته ادراك و فهم 
جديدي از [توجه ويژه به] فرآيند، شكل و فرم و پيوستگيِ مشاهده گر با موضوع مشاهده را نويد مي دهد كه 
 از خصوصيات منحصر به فرد علم گوته است.63                                                                           

                                                           
60

 Brook 1998, 57 
61

 conceptualization 
62

 Brook 1998, 55 
اما بايد افزود كه. از طبيعت را توصيف كرده است حكمت آموزيبه روشني مراحل آماده سازي ذهن جهت در اينجا نگارنده   63

  

جزييات و ملزومات اين روش را آسان و روشن مي سازد،  ضيحِتو جدا سازيِ اين مراحل به صورتي كه توصيف شده اگر چه امرِ
كامال در كنترل  آنهاد و تقدم و تأخر نالزاما به همين ترتيب رخ مي ده مراحل نامبرده همواره و كه شوديجاد انبايد اين شبهه 

بيان شده است، گاه دريافت هاي شهودي در نيز همانطور كه توسط ديگر پژوهشگرانِ پيرو روش گوته . پژوهشگر استو ارادة 
پديدة مورد مطالعه، آغاز مي گردد و گاه روزها يا هفته ها پس از  همان مرحلة اول، يعني در زمان مطالعة دقيقِ حسيِ چيز يا
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65جامع گوته و ظهور علم 64جامعِآگاهيِ   
و جهانبيني و روش علمي گوته را در [دي گوته اي باشد مارگارت كوهون انگيزة خود براي اينكه دانشمن

تالش انسان براي  يعنيگوته روش فرآيند مطالعة طبيعت به « :را اينچنين بيان مي كند] جامعه ترويج دهد
از اين طريق . تجربه كردنِ پيوستگي و يگانگي با تمام آن چيزهايي كه پيرامون ماست و ما جزئي از آن ايم

جزيي از كليتي بزرگ  اگر چه مااما . تمام آفرينش و محيط پيرامون، ما را در بر مي گيرد ما مي فهميم كه
اختياري . مي انديشيم، قضاوت مي كنيم و داراي اختيار ايمدر عين حال از آن جدا هم هستيم چون تريم، 

به و . پيراموني مان باشد كه از آن برخورداريم به ما اجازه مي دهد كه افعال ما سازگار و يا ناسازگار با محيط
سازگار عمل ] اما. [موجود ديگري در طبيعت از آنِ نظر مي رسد كه اين ويژگي فقط از آن انسان است و نه
 امريدر مرحلة كنونيِ تكامل بشر،  ،»سازگار بودن«كردن در تعامل با طبيعت و يا حتي آشنايي با تجربة 

                                                                                      66».به نظر نمي رسد مأنوس و ملموس
 

آماده سازي ذهني را نيز  پنج مرحله، اگر گامِ نخستينِ( .آمد چهار مرحلة روشِ علميِ گوته در باال توصيف
زد كه چگونه از مارگارت كوهون به دانشجويان خود مي آموبا معرفي اين مراحل، ) .يكي از مراحل بشناسيم
ي را جامعجهانبينيِ  ،به جاي آنفاصله بگيرند و  ،از هم جدايند» غير من«و » من« ،جهانبيني اي كه در آن

در گرو  ،توسط افراد جامع اين جهانبينيِدرك عمليِ ] در عمل بياموزند كه[ين ترتيب بدو  .تجربه كنند
       . است] در عالم درون[ اوهاي مورد تحقيق پديده  با مشاهده گر ]و اجين شدنِ[ پيوستگيتجربه كردنِ 

 

بين اين دو نگاه به عالم،  به نظر من، تفاوتعلمِ متداول، علم . اصلي بين علمِ متداول و علمِ گوته است تفاوت
كميت هاست. از طريق سنجش اين كميت ها بشر تالش مي كند كه پديده هاي طبيعت را با مطالعة اجزاي 
آنها، پيش بيني و كنترل كند. ولي تمركز علم گوته بر كيفيت چيزهاست و بر آگاهي يافتن از روابط و 
تعامالت بين اجزاي طبيعت كه چگونه ظهورِ پديده هاي بزرگتر را موجب مي شوند ضمن اينكه تداوم هستيِ 

روش گوته، مشاهده گران فرصت مي گيري از بهره پس با . خود را نيز مديونِ اين پديده هاي بزرگ تر اند
                                   . تغيير نگاه دهند ،به علمي مبتني بر كيفيت ،يابند كه از علمي مبتني بر كميت

  

هم  ،بين كل و جزء روابطدر فهمِ  ،]تغيير چيزها در بعد زمان[= تمركز بر اصالت فرآيند ] ناگفته نماند كه[
اين دو علم، عليت در رخدادها را نه به . اهميتي كليدي دارد 67»تئوريِ پيچيدگي«م گوته و هم در در عل

به عليت، يك  چند سويه در اين نگاه. تعريف مي كنندبلكه به صورت چرخشي ] و يك به يك[صورت خطي 
ه و تئوري علم گوت. ندپديده و اجزاي آن، در روابطي متقابل، بر يكديگر اثرگذارند و با هم تكامل مي ياب

                                                                                                                                                                                     

آنچه از  بدون تحميلِذهن و پايداري در انتظار براي دانش جديد  پس مفتوح و گشوده ماندنِ. مرحلة دوم به وقوع مي پيوندد
  .اين رويكرد عقالني به يادگيري از طبيعت استاي ، اصلي ترين ويژگي هبر فرآيند شناخت قبل مي دانيم

64
 holistic consciousness 

65
 holistic science 

66
 Colquhoun & Day 1999, 28 

67
 complexity theory 
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محسوب مي شوند چرا كه هر دو معتقد اند كه كل ها بيش از جمعِ اجزاي  پيچيدگي از جمله علوم جامع
                                                                                                                        .  خود اند

 
پديده ها را براي  ي، به جاي كميت، بر كيفيت تمركز دارند و روابط و تعامالت بين اجزالمع همچنين هر دو

گشوده انسان به مرتبه اي از آگاهي ورود براي راهي  ،پس علم گوته. مطالعه مي كنند درك رفتارِ پديده ها
شِ كل نگر در مطالعة پديده و در اين بين. است] متمركز بر روابط و تعامالت بين اجزاء[= كه كل نگر است 

و او نيز بخشي از كلي است كه  به شمار نمي آيداز پديدة مورد مشاهده ] و مستقل[ها، مشاهده گر جدا 
ريخت و فرم دروني سازي  مورد مطالعه، كه از طريقِ اين پيوستنِ مشاهده گر به موضوعِ. مطالعه مي كند
به بيان ديگر، . مي گردد يب دريافت دانش جديدموجتغيير آنها در بعد زمان رخ مي دهد، چيزها و فرآيند 

          .  كند برقراره ها پديدبا ] مبتني بر عقل= [اي آگاهانه رابطه از اين طريق دانشمند اجازه مي يابد كه 
 

] ناخت وامرِ ش[درونيِ ايده هاي نو در  نقش عالم خيال، شهود و دريافت ،كه عده اي از دانشمندان لاما حا
آموخته هايي كه از اين طريق به دست مي آيد در شود تا ويژه  تالشبايد پژوهش هاي علمي را پذيرفته اند، 

به اعتبار يك روش خاص در شناخت مي توان  راهفقط از اين . قرار گيرد ايشاناز  جمع كثيري معرض داوريِ
در امر شناخت، گريزان » من«ز دخالت دادن ، ا»بي طرفي«علم متداول، به بهانة . پديده ها باور پيدا كرد

» مني«كه افكارِ موجود خود را بر شناخت پديده ها تحميل مي كند و » مني«اما فرق است بين . بوده است
به دنبال يادگيريِ چيزهايي است كه بر ديگر مشاهده ] فارغ از جمود دانسته ها و باورهاي پيشين خود[كه 

                                                                   .  مي گرددنيز مشهود  ،هدر مطالعة همان پديد ،گران
 

در كالج » جامععلم «بنيانگذارِ دورة كارشناسيِ ارشد در [ ،68»برايان گودوين«، ياستاد زيست شناس
را اينچنين » منغير «و » من«مبتني بر پيوستگي  جامعِ چشم انداز خود براي گسترشِ علمِ ،]شوماخر

آنچه از طريق شهود به دست مي آيد و به عنوان ايده اي نو عرضه مي گردد مي بايد «: توصيف مي كند
يعني همان . گرددمسلم موجود آن با داده هاي  انطباقتا  شودفعال بررسي  توسط جامعه اي از دانشمندانِ

 ةمي كنند، جامعراستي آزمايي ي يكديگر را طور كه دانشمندانِ پيرو سنت علميِ گاليله، يافته هاي كميت
يافته هاي  و اعتبارِ ،كيفيت ها نيز مناسب بودنِ روشِ به كار گرفته شده براي شناخت دانشمندانِ علم گوته

                                                                                       69».را قضاوت مي كننديكديگر كيفي 
 

، بلكه خود را ويرايشي بسيط تر، كه شامل نمي بيندتضاد با علم جزء نگر مخالفت و در خود را  جامعلم ع
علم پس . هستنيز  قابل سنجش يشامل كميت ها جامعاز اين رو، علم . داندعلم جزء نگر هم مي شود، مي 

نامتجانس در كنار هم به كار وقتي دو شناخت شناسيِ . نگاهي كامل تر به شناخت را توصيه مي كند جامع
براي  ،باخبر است، او مي تواند از هر دو از آنها گرفته مي شود و پژوهشگر از كاستي ها و امتيازات هر يك

                                                           
68

 Brian Goodwin 
69

 Goodwin 2000 
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متاثر از علت هاي [= پيوستگي با موضوع مورد مطالعه و مشاركت مناسب در جهاني كه اساسا پيچيده 
                                       . استفاده كند ،استو غير قابل پيش بيني ] گوناگون در مراتب مختلف وجود

 

  نتيجه گيري
و بي  ؟ تجربه گراييِ خشنپيدا كرده است اهميتي حياتي ،در عصر كنونيگوته، » تجربه گرايي لطيف«چرا 

 اين علم كاربست هر فناوري اي كهدر  بشر اگيرو بي مسئوليتيِ فر ،جزء نگر امروز مكانيكي و علم احساسِ
 از روابط طبيعي حياتبخشِ زيست كره، اكوسيستم وسيعيشبكه  ،روز افزون شكليبه ، سازدمي  امكانپذير

در بر روي كرة زمين تار و پود حيات  ]بي اغراق[به گونه اي كه  ، جوامع بشري و افراد را تخريب مي كندها
جامعة مادامي كه  ]شگفت انگيز است كه. [شر علت اصلي اين فروپاشي استب. حال از هم پاشيدن است

                                    . استنظاره گر صرفا ، دارد كامل آگاهيِ ، از نقش كليدي خود در تخريبانساني
 

چيزها«دانشي هستيم كه گوته آن را  از اين رو، امروز ما به شدت نيازمند دانشي كامال سازگار با طبيعت «
علم گوته مي تواند به ما در برون رفت از اين معضل بزرگ روش و در » تجربه گرايي لطيف«. دمي خوان

كه بشر از طريق علم متداول به دست  از اين طريق ما مي توانيم گنجينة عظيمي از دانستني ها. كمك كند
از  نه جدايي آنها[» غير من«و » من«پيوستگيِ شخصي خود در طبيعت مبتني بر   آورده است را در كاوشِ

كه بتواند مكملِ شناخت كسب علم، براي  متفاوتكاربست روشي  تدوين ودر . بدل كنيم جامع به علمِ] هم
را جامع قرار گيرد، گوته بنيانِ علمي ] »غير من«[= از اُبژه  ]»من«[=  جدايي سوژهمبتني بر شناسيِ دوگانة 
 چنين علمي كه كارِ اصليِ خود. تمركز دارد ، فرآيند و پيوستگيچيزها با هم روابطآگاهي از گذاشت كه بر 

پيوستگي و يگانگيِ مي تواند در ظهور جهانبيني اي مبتني بر يكپارچگيِ عالم و مي داند  سيپديدارشنارا 
                                                                                        . نقشي مسئوالنه ايفا كند ،آن بابشر 

 
روز افزون به وابستگيِ متقابل بين خود و فرآيندهاي حياتبخش زيست كره آگاه تر مي  صورتامروزه بشر به 

دانشمنداني كه يافته هاي علميِ . فعاليت هاي خود بر كرة زمين بي خبر نيست] نامطلوب[او از تاثير . شود
است كه توانايي ما در پيش بيني و كنترل  پديده ها در طبيعت صاحب نظر اند نشان داده در مورد پيچيدگيِ

كاهش سريع ، جهانيتغييرات آب و هوايي در سطح پديده هايي چون . سيستم هاي زنده بسيار محدود است
اجتماعي در جوامع  با فروپاشيِ هنجارهايهمراه  ،خشكيب و تنوع زيستي، فروپاشي اكوسيستم ها در آ

آگاهي از اين ناتواني حكم مي  .است طبيعت ر پيش بيني و كنترلِما دانيِ ناتو ، شواهدي آشكار ازانساني
همانا مشاركت انسان با طبيعت و پيوستگي [ كند كه هر چه زودتر تغييراتي در شيوة اثرگذاري جامعه بشري

                                                                                            . بر كرة زمين صورت گيرد ]با آن
 

] منظومة فكريِ[= يم اپاراد تغييرِ. هم اكنون ما در حال عبور از يك دوران گذار ايم] به نظر مي رسد كه[
تا كنون انگيزة اصلي بشر . بنيادين است يتحولرسيدن به بشر نسبت به علم و فناوري، بخشي از اين گذار و 

و به طور دلبخواه كنترل ، پديده هاي طبيعت را پيش بيني ه بتواندكاين بوده  نشداعلم آموزي و براي 
به خوبي روابط و تحوالت پيچيدة طبيعت را  ،علمي پارادايم جديد مي طلبد كه با تحقيقات. كنددستكاري 
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سالمت و كمال اند بپيونديم و در آنها به شكل سازنده اي  بفهيم تا بتوانيم به فرآيند هاي طبيعت كه حاميِ
مي  ]كه شامل تجربه كردنِ مشاهدات حسي در عالم درون است[ لطيف گوته تجربه گراييِ .كنيمشركت 

دانش باشد كه بشر را به چنين پيوند و مشاركت مناسبي با اين تواند ابزاري مهم براي شناخت و كسب 
                                                                                                        . طبيعت رهنمون گردد

  
 هعلمي جزء نگر انجاميدگسترشِ به  ،از هم جدايند» غير من«و » من«دكارتي، كه در آن  شناخت شناسيِ[

پا مي فشرد،  درونِ در عالمِ» غير من«و » من«پيوستنِ  بر كهبر عكس، شناخت شناسي گوته . است
هر يك از اين دو نگاه به امرِ شناخت، داراي  ].يات رهنمون مي سازددانشپژوه را به سوي علمِ كيفيات و كل

ارادي و مسئوالنه در بهره گيري از  آگاهي بشر از نقاط كور اين دو رويكرد و كسب تواناييِ. نقاط كوري است
هر دو، ما را قادر مي سازد كه دانشِ به دست آمده از علم جزء نگر و حكمت حاصل از علم جامع را باهم 

از علمِ تغيير نگاه ، راهي براي همگان برايدسترس قابلِ روشي آسان و  باعلم گوته،  و از اين منظر،. بياميزيم
.  را نشان مي دهد] برهة كنوني[تكامل آگاهي بشر در  راهجامع را فراهم ساخته و در نتيجه، علم متداول به   

   

بيشتر كسب آگاهيِ نفي نمي شود بلكه طبيعت و تقدس آن  واقعيت روانيِ -در علم گوته، نه تنها ابعاد روحي
غير «از » من«حاكم، مبتني بر جدايي  اين امر به ما كمك مي كند كه بر ذهنيت. از آن تشويق مي گردد

كمك گوته » تجربه گرايي لطيف« ،شايد براي بسياري از ما ]حتي[. و جدايي ماده از ذهن فايق آييم» من
ان ها در فرآيندي شركت داريم كه از طريق آن عالم در حال مشاهده و تجربه كردن كند بفهميم كه ما انس

طبيعت و عالم  نسبت بهما  بينش و منش ،از روش گوته مستمربهره گيريِ اما براي تمامي ما، . خود است
 ،طبيعت اثرگذار بر ما را از آگاهي و جايگاه انسان به عنوان جزيي فهم ،وشاين ر. سازدماده را متحول مي 

چه خوب و [ اثرگذار در تغيير و تحوالت جهان ايم بازيگرانيما به هر حال مي فهميم كه . روشن مي سازد
                                                                       . و در قبال اين تغييرات مسئول ايم ،]مطلوبچه نا
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