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: پيوستگي به وابستگياز   
، مناسب وآوري در علم و فناوريِن ،جهانبيني توحيدي
  اقتصاد مقاومتي

 

*   اسفنديار عباسي

islamzpeace.wordpress.com :تصوير   

  چكيده
كشفيات جديد در زيست شناسي و فيزيك و نيز 

غرب حاكي از  مبتكرنوانديشيِ برخي از دانشمندان 
علم و معرفت به  اتحاده باوري بي سابقه ب ظهورِ

عنوان راهي برتر براي دستيابي به شناخت هستي 
تي ، عالم هستي كليتوحيدي منظرِاز اين . است

و آدمي درون دنياي هم  است كهو بي درز يكپارچه 
 اين نگرش. گيردو را در بر مي ا هم دنياي برون

تاثيري ژرف و گسترده بر  جديد در علم و فناوري،
به صورتي كه گروهي از اشته است تفكر توسعه د
يك كشور،  پيشرفتجنبه هاي جميع فعاالنِ توسعه 

از اين ديدگاه، . مي بيننددر ارتباطي تنگاتنگ با هم ي، را فناور، علم و اعم از اقتصاد، جامعه، فرهنگ
 تعيين شده نيست،از پيش  تابع يك سرنوشت خطيِاشاعة آنها در جامعه و فناوري  و پيشرفت علوم

در اسلوب آحاد مردم انتخابِ فرديِ عميقا متاثر از و و جهانبينيِ مردم  ارزش هاي اخالقي تابعبلكه 
ظهور جوامعي جديد با جهانبيني  ،فكري عظيمِ اين تحولِ. پيش مي گيرند كه زندگي و عاداتي است

 ف دستيابي بههد، در راستاي نوظهور در اين جوامعِ. را در پي داشته استتوحيدي در سراسر جهان 
مقاومت در برابر تالطمات اقتصاديِ نظام تجارت جهاني و آسيب هاي زيست  قطع وابستگي ها و

 علم و فناوريِ«محيطي ناشي از علم و فناوريِ مورد حمايت صنايع بزرگ دنيا، تالش براي نوآوري در 
ت چشمگير اين و موفقي از يك سو علميامعه اتحاد علم و معرفت در ج. آغاز شده است »مناسب

مقدمه -  
و معرفتاتحاد علم  -  
دگرديسيِ الرو به پروانه: 1111 نشانه شناسي -  
عالم،   باطن عالم ذره، : 2222نشانه شناسي  -

       حركت جوهري و     
   نور، پلي از برون به : 3333نشانه شناسي  -

درون        
كليد : معرفتعلم و اتحاد  -  

  در علم و فناوريِ مناسب نوآوري     
-  بر تفكر توسعهعلم و معرفت تأثير اتحاد  
نتيجه گيري  -  
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داراي دروس متعددي براي جوامع كهن جهان، از جمله ايران، است كه  از سوي ديگر، جوامع نوظهور
                                                               . پرداخته ايمتوصيف آنها به در بخش نتيجه گيري 

 
 مقدمه

اما نظام اقتصاديِ كنونيِ جهان مبتني بر . يي ملت هاستاقتصاد مقاومتي در پيِ خودكفايي و خوداتكا
فناوري ها و علوم، بنابراين، بسياري از . به تجارت جهاني است جهانيانايجاد و تعميقِ وابستگيِ 

به جوامع راه يافته است قادر به حمايت از اهداف اقتصاد مقاومتي » پيشرفت«نهادهايي كه به نام 
عاليت ف كليِ مت و سويِس مي توان  ليد علم و فناوري در قرن اخيرتو بهنگاهي گذرا حتي با  .نيست

آنچه اختراع شده و با حمايت صنعت و سياستگذاري ها به ؛ را فهميدكشورها   دانشمندان و مخترعين
انجام جهاني  تجارت گسترشِهدف و با  بيشتر مشوق مصرف انرژيِ عموما رسيدهانبوه و مصرف توليد 

پذيرفته است. و نتيجة پيروي از اين خط مشيِ كلي در پژوهش و توسعه در دوران اخير، وابستگي 
بيشترِ جوامع به انرژي و اتكايِ بيشتر به كاالهاي صنعتيِ توليد انبوه كشورهاي ديگر بوده است.1 همگام 

كارخانه، مزرعه،  نيروي انساني در نياز به ستن ازو كا اسباب و ابزار مكانيزهبهره گيري از  ،با اين روند
         2 .ستشده اتبليغ افكار عموميِ جهانيان  در »رفاه« و »پيشرفت«به عنوان شاخصي از منزل،  اداره و

 

، علمي و فناورانه هاي نوآوريخط مشي در اين  و هزينه هاي عظيمِ پيروي از پيامدهاي نامطلوبِ اما
 ،با گذشت زمان ،به آن» پيشرفت«دادن كلمه  فوايد آن را به شدت زير سوال برده به طوري كه نسبت

افزايش بي سابقه تقاضا براي انرژي و بروز  اينكهيكي  .است شده توجيهغير قابل  ،از نظر عقالني
جاوزات نظامي كشورهاي صنعتي به منطقه نفت خيز خاور انگيزة اصليِ ت 3»اوج نفت«مسايلي چون 

ناشي از رها كه ، گسترده در سطح جهاني 5»ات آب و هواييِتغيير«ديگر اينكه، . است 4قرار گرفته ميانه
                                                           

1  مالي، شركت هاي بزرگ نفتي، نظام و تجارت جهاني كنوني در توليد علم و فناوري چندي از بزرگترين برندگان سياست هايِ 
  

. ايع مثل بيمه و حمل و نقل اندو شركت هاي بزرگ وابسته به اين صنو بانكداري دنيا   
دارانِ نفتي در مفصلي از جزييات وابسته سازي جوامع به منابع سوخت فسيلي در حوزه كشاورزي و نقش سرمايه براي پژوهشِ   2

  

ا در جوامع خودكف وكارآمد  از ميان بردن سامانه هاي زراعيِ سنتيِ ، با نتيجة»انقالب سبز«طراحي و اجرا و بهره برداريِ زيركانة 
. ، به گزارش پژوهش جامع در اين مورد مراجعه شود»نهاد فرامليتي كشاورزي« آنها با جايگزين كردن كهن و  

 www.eabbassi.ir/localdevelopmentplnplcy_transnataginst.htm      نهاد فرامليتي كشاورزي چيست؟    

  به سايت زير مراجعه شودارسي به زبان ف» اوج نفت«براي مطالعه بيشتر درباره جزييات: 3
  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_po.htm         (peak oil)    اوج نفت 
براي اطالع بيشتر در مورد نقش پديدة اوج نفت در تجاوزات نظامي قدرت هاي بزرگ در خاورميانه مطالعه متون زير سودمند  4
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بالياي طبيعيِ پرهزينه اي را بر جوامع ، است سازي گازهاي آاليندة احتراق سوخت هاي فسيلي در جو
، وابستگي اقتصاديِ يِ غرباقتصاد له روي از علم و نهادهايِبااز سوي ديگر، دن. تحميل كرده است

كداري و تجارت جهاني را در پي داشته و نتيجتا اقتصادهاي كوچك تر دنيا كشورها به نظام مالي، بان
چالشي جديد ، يبحرانِ كليد سهاين . را در معرض تالطمات بحران زايِ اقتصاد جهاني قرار داده است

 ابداع فناوري هايِفقط اگر در گذشته  :قرار داده استجهان  و مخترعين ، كاشفانفراروي دانشمندان
ابداع  بشر ، چالش امروزِبودبشر براي اختراع چيزهاي نو  زة اصلير، سريعتر و مكانيزه تر انگيقدرتمندت

، بودنكارآمد در عين نوعي از فناوري است كه » مناسب«منظور از . است »مناسب فناوري هايِ«
و از وابستگي جوامع به انرژي هاي فسيلي كه به اين معني  ،نيز هست حكيمانه، سنجيده و معقول

اقتصادي،  آسيب هايدر برابر ها و به مقاومت آن كاهدمي ) از لحاظ انرژي(كاالهاي صنعتيِ پرمصرف 
                       6.فزايدمي اجهاني وابستگي به تجارت ناشي از  يطي و فرهنگياجتماعي، زيست مح

 

كادميك و فني نيست يك موضوع آ صرفاتوليد علم و فناوري  مت و سويِساما الزم به ذكر است كه 
 استقبالكنوني در جهان علم و فناوري با  خط مشي .ددباز مي گرنيز  امروز بلكه به جهانبيني بشر

در و فرآيندهاي صنعتي  فسيلي متكي به انرژي ماشين آالت از و سياستگذاران گانمصرف كنند گستردة
ر كشورهاي در حال توسعه و به ويژه د. است تشويق و تحكيم شدهتاييد، كليه حوزه هاي زندگي 

خوانده شدن در عرصه بين المللي دارند، مصرف » عقب مانده«واهمة آشكاري از پيش مستعمره كه 
فناوري هاي جديد و  بي چون و چرايِ در پذيرشِفوق العاده اي  كنندگان و سياستگذاران آمادگيِ

راي كوتاه ترين سفرهاي درون امروزه شاهديم كه بمثال  .از خود نشان مي دهندمرتبط  7نهادهاي
، است» پيشرفته تر«و پسنديده تر  ،وياز پياده رخودرو  در منظرِ صاحبانِشهري، استفاده از اتومبيل 

. گذشته باشدو اضطرار از حد هشدار  ي كه در آن زندگي مي كننديِ شهرهوا حتي اگر آلودگيِ
تعريض معابر و  ،از جمله كشور ما، مكشورهاي جهان سوبسياري از هنوز در همزمان مي بينيم كه 

 صورتي كهدر  ،محسوب مي شود توسعه افتخارات مظاهر پيشرفت و ساخت بزرگراه ها در شهرها از
آنها  نامطلوب اثراتمسلم شدنِ در كشورهاي صنعتي، به علت و زيانبار پرهزينه  اين سازه هايِساخت 

                                                                                                                                                                                     

Karbuz, 2005; Barrett, 2014 تاس:  

  به سايت زير مراجعه شودبه زبان فارسي » تغييرات آب و هوايي«براي مطالعه بيشتر درباره جزييات:  5
  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_gw.htm تغييرات آب و هوايي              

:نمونه هايي از اين گونه فناوري ها در صفحه اينترنتي زير معرفي شده است   6
  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech.htm 

:براي اطالع بيشتر در مورد نهادشناسي و نهادسازي، صفحة زير به زبان فارسي مهياست   7
  

www.eabbassi.ir/localdevelopment_institutions.htm 
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املِ عي، در چنين شرايط 8.است ف شدهقمتو پيشة ده 4444وضعيت ترافيك موتوري، از  بافت شهري و بر
، بازار مصرف انواع كشورهامحله ها، روستاها، شهرها و در بين افراد،  ،چشم هم چشميرقابت و 

اما بدون تعقل مكرر استناد  از سوي ديگر،. است تر ساخته اختراعات غير ضرور و پرمصرف را گسترده
مصرف كنندگان و  ،»رفت جلوبايد با زمانه « و» با يك گل بهار نمي شود« عباراتي چون به

 بههمگان در حاليكه  ،داشته استثابت قدم نگاه خود زيانبارِ هاي روش رفتار و سياستگذاران را در 
                                   . واقف اندكم و بيش خود  عملكرد و انتخاب هاي نامطلوب بودن عواقب

 

توسعه  ازبي چون و چرا شتابزده و پيرويِ دو قرن بيش از گذشت از  پس جاي اميدواري است كهاما 
در حال و فناوري به علم كلي  نگاه، دعلم و فناوري كه آن را به پيش مي راَنخاصي از  و نوع صنعتي
پذيراي انقالب از ديگر كشورها  پيشترانديشمندان در كشورهاي غربي، كه خيلي . است ي بنياديتغيير

سروكار داشته و از پيامدهاي نامطلوب آنها   -از نظر انرژي  -  ي پرمصرفبا فناوري هاه و صنعتي بود
در  اساسيتغيير آرام اما اين كه حاكي از  اند نايل شدهجديدي  يافته هايبه هم اكنون رنج برده اند، 

، اينكه توجهجالب . است از سوي ديگر و مفهوم پيشرفتاز يك سو جهانبيني بشر در علم و فناوري 
 فرهنگ هايو ديگر  -  ايرانيانكه ما جهانبينيِ توحيدي به  مي گويندآنچه ايشان به آن جهانبينيِ برتر 

 بسيار نزديك ر اختيار داشته ايمدعرفاني خود از سده هاي گذشته حكمي و در متون  -  كهن جهان
 شمندان در بيان نظراتمورد استفاده اين اندي استدالالت، واژه ها و كهاينتوجه تر جالب . است

 دانش آموختة نسلِاست كه مسلما اين نظرات را براي جديد  از كشفيات علمِخود برگرفته  حكيمانة
                                                                                           .مي كندتر قابل فهم امروز 

 

انديشمندان  اين است كه به امروز زبان علميِ حكمت ديرين به بيانِيكي از جذاب ترين ويژگي هاي 
زبان اين عصر ما اجازه داده كه نشانه هاي طبيعت را با زبان علمي رمز گشايي كنند و براي نسلي كه 

از نو را  ،راهگشا بوده استبراي بشر ، كه در تمام اعصار يمعاني و حقايقرا مي فهمد و مي پذيرد 
و در فرهنگ هاي گر چه طي قرون ا -  حكمت نظر به معرفت واحدي داردآنجاييكه از . نمايندبيان 

بر يگانگي هستي و نقش نيز حكمت علميِ امروز  - است بيان شده ي گوناگون مختلف به زبان ها
                                    . تاكيد دارد ،بر كره زمين متعاليِ بشر زندگيِبه حماسي افراد در دستيابي 

                                                           

اطالع رساني به جامعه شهروندي در ايران، به روز رساني اساتيد، دانشجويان و حرفه مندانِ رشته شهرسازي و به منظور براي    8
  

: گزارشاتي، به زبان فارسي، از نوآوري در اين رشته در ديگر كشورهاي جهان و نتايج مطلوب آن در صفحة زير فراهم شده است  
www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_trans.htm 
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و گسترده در  ژرفتاثيري دانشمندان مغرب زمين  گروهي از اين تحول عظيم در جهانبينيِبي شك 
از پوچي زندگي ي كه براي نسل علمي و قابل فهم زبانِ، به جهانبيني توحيدي .داشته است تفكر توسعه

و در  يغربكشورهاي فرهنگ توسعه در دگرگون كننده در  ، تاثيرياستبه بن بست رسيده  مصرفي
 نقش آفرينيِظهور حكمت در جامعه علمي،  مسلمِ يكي از تبعات. داشته استدر پي ديگر نقاط جهان 

توسعه همه جانبه « معروف بهجوامع براي دستيابي به نوعي از توسعه اين آحاد مردم در  ةبي سابق
ديگر، نابساماني از سوي  و فراخ انديش از يك سو دانشمندانِ جهانبيني توحيديِ. وده استب» محلي

صرفا  علم و فناوري هايِهاي گستردة زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگيِ منسوب به 
ارزش هاي متفاوتي چون  محلي را هر چه بيشتر به سويهمه جانبه فعاالن توسعه مسرفانه،  تجاري و

و نيز تالش براي  ،)به جاي رقابت(، معني گرايي، زيباشناسي، اخالق، فرهنگ مشاركت ساده زيستي
هر چه سريع استخراج  و نه - طبيعت و دانشِ بهره گيري از نيروها ابداع فناوري هاي مناسب به منظور

                                                                                       .سوق داده است - آنمنابع ترِ 
 

 فرهنگي آن در عرصه توسعه، پيامي رسا و روشن براي و تبعات اجتماعيو علمي اين تحوالت  
كشورهاي در حال «يا » جهان سوم«سياسيِ امروز به  كه در فرهنگانديشمندان در جوامع كهن جهان 

ميزان پيشرفت از پيش تعيين شده ندارد كه نشانگر  مسيريعلم و فناوري : دارداند يافته تنزل » توسعه
افرادي است كه ه هاي ، ارزش هاي اخالقي و انگيزجهانبيني فناوري تابع علم وبلكه . باشد يك جامعه

، نه لزوما به معني خاص يك علم يا فناوريِتحقيق، توسعه و آموزش پيرامون . آن را به جلو مي رانند
به بيان  .آن است بنيانگذاران ارزش هاي اخالقي و جهانبيني يقينا به معني حمايت از ولي ،پيشرفت
مصرف جهانيان به وابستگيِ تعميق نوعي از علم و فناوري كه منجر به  كمك به توسعة روي وديگر، پي

 زياده خواهانه سياست هاي  انگيزه ها و ، به معني حمايت ازمي شودتجارت جهاني انرژيِ بيشتر و به 
                                                    .اي است كه اين نوع از علم و فناوري از آن برخاسته است

 

و ترويج هر  آموزش. نيز هستراي ما ايرانيان پيام هاي ويژه اي بداراي  در غرب اتحاد علم و معرفت
از  و پرسش تقليد بدونِ تعقل به جاي - در جميع سطوح جامعه  اسالمي ايراني حكمت تر گسترده چه

مستحكم پايه اي  و عملكردي خردمندانه تر، رويكردي عزتمندانه تر - دنياتجاري علوم و فناوري هايِ 
 اتكا به ذخاير علمي و معرفتيِ. مي سازد فراهم تر براي پيشرفت علمي، اقتصادي و فرهنگي كشور ما

نظامِ رقابتي و مسرفانة بومي سازيِ علوم و فناوري هاي تقليد و ، به جاي براي نوآوري فرهنگ بومي
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و پايداري بيشتر در برابر آسيب هايِ وابستگي به تجارت مطمئنا كشور ما را به سوي مقاومت  ،غرب
                                      .جهاني و جايگاهي قابل احترام تر در عرصه بين المللي رهنمون خواهد شد

 

 اتحاد علم و معرفت
گيري و قابل اندازه  تجاربِ فقطكه  ،ستيبه علم پوزيتيو ،از منظر بسياري از تحليل گران ،امروز علم

، كه علم اگر چه علم پوزيتيويست. محدود مي شود ،محسوس را براي شناخت طبيعت معتبر مي داند
، اما استدر جهان در حال حاضر ديدگاه حاكم در پژوهش و توسعه  اثبات گرا نيز خوانده مي شود،

فاده از جامعه علمي را هر چه بيشتر به سوي است، و فيزيك زيست شناسيدر  جديد كشفيات علميِ
، 9»روپرت شلدريك«زيست شناسِ انگليسي به نقل از . داده استعقل براي توضيح پديده ها سوق 

از آنچه  ،ناگزيرتوجه دانشمندان را  كشفيات علوم جديد كه با علوم كالسيك قابل توضيح نيست،
راي اين فضاي فكري جديد ب 10.استمعطوف ساخته به متافيزيك  ،يممي پنداشته ا» عقل سليم«

معني شناسي در نظر گرفتن ادراكات عقلي از يك سو و براي مجالي دانشمندانِ عصر حاضر، به تبع، 
رويكردي كامال با ، ر علماين ديدگاه جديد د. استبه وجود آورده  از سوي ديگر، در مطالعات علمي

 ،نمي بيند رفمجموعه اي از منابع قابل استخراج و مص آن را ديگر صرفاكه  ،جديد نسبت به طبيعت
علوم جديد، به تشريح نشانه شناسيِ در اين بخش، ضمن ارائه مصاديقي از كشفيات . همراه است

                      .مي پردازيمو استفاده از طبيعت به عنوان يك منبع معرفتي  دانشمندانِ نوانديشِ جهان
 

به پروانه الرودگرديسيِ : 1111 ه شناسينشان  

پس از . برابر وزن خود غذا مي خورد 300300300300نزديك به  روزانهدي پرمصرف است كه پروانه موجو الروِ
و بعد از چندي به  مي رودفرو فربه خود را به شاخه اي آويزان مي كند و به خواب كرمِ تغذيه مفرط، 

مدت فرآيند دگرديسيِ الرو به پروانه مطالعه  11.صورت موجودي كامال متفاوت مجددا ظاهر مي شود
الرو با ژنوم پروانه  ژنوم چون داشتزيست شناسان را به خود مشغول ذهنِ  ورت يك معمابه ص ها

در قالبِ ژنوم پروانه معلوم ساخته است كه در زيست شناسي كشفيات اخير  12.كامال متفاوت است

                                                           
9
  Rupert Sheldrake 

10
 Sheldrake and Bohm, 1982.  

الرو ها، دوران اما بسياري از ديگر. به دور خود پيله مي تند ،دوران دگرديسيگذرانِ كرم ابريشم براي  برخي از الرو ها مثل   11
  

. خود طي مي كنند دگرديسي را درون پوست  

عمل هاي وراثتي الزمهر موجود زنده شامل كليه مواد ژنتيكي آن موجود، از جمله دي ان اي است، كه كليه دستورال »ژنوم«   12
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، ولدنام نهاده اند، از بدو ت 13»سلول هاي مثالي«كه دانشمندان آنها را توده هايي غير فعال از سلول ها 
                       . با فربه شدن و به خواب رفتن او به فعليت در مي آيند حضور دارند والرو در بدنِ 

 

اين كشف جديد با نكات جالب توجهي همراه بوده است: فرآيند دگرديسيِ الرو با فعال شدنِ انفرادي 
و اگر چه در  ك بالفعل مي شونداين سلول ها تك تبه اين معني كه . سلول هاي مثالي آغاز مي شود

بر تعدادشان افزوده شده و با افزايش  به تدريج، ،سيستم ايمنيِ الرو قرار مي گيرند ابتدا مورد تهاجمِ
استفاده براي مغذي  »سوپي«تبديل به  الروكه در آن بدنِ  مي زنندكليد را در بدن الور فرآيندي  تعداد،

خوشه هايي از سلول هاي پروانه در  كم كم ،ي مثاليسلول هاميع تكثير و تجبا . مي گردد و تكثير آنها
سلوليِ آغازينِ اندام هاي موجود جديد،  هر يك از اين خوشه ها، توده هايِ. كنار هم شكل مي گيرد

سلول هاي گردهم آمده در هر خوشه . مثل بال ها، آنتن ها و چشم هاي پروانه، را فراهم مي كنند
با به هم پيوستن تعداد . طالعات از طريق ارتعاش فركانسي خاص پيدا مي كننديكديگر را با تبادلِ ا

به وجود مي آيد،  و كامال جديد بيشتري از خوشه ها و هماهنگي كامل آنها با هم، موجودي واحد
شايد شگفت آورترين و سوال برانگيزترين نكته در  14.موجودي با ريخت و توانايي هايي كامال متفاوت

كه با اينكه الرو كامال از بين مي رود، حافظه او  باشدت جديد در مورد اين دگرديسي اين ميان كشفيا
                                                                                            15.به پروانه منتقل مي شود

 

به پروانه را دگرگونيِ كرم مورد  كشفيات علمي ِ جديد در، غربنوانديشِ معني شناسِ دانشمندانِ 
يكي ، 16»هوپي«مطابق با حكمت قوم . براي جوامع صنعتي امروز مي دانندمهمي معرفتي  اتنك حاويِ

                                                                                                                                                                                     

، يك الرو و يك پروانه با هم بسيار ، رفتار و قواريختاز نظر . براي ساخت، رشد و نگهداري حيات آن موجود را در بر مي گيرد
.اين دو موجود با هم تفاوت دارند لذا ژنوم ،متفاوت اند  

13
 imaginal cells 

:زير مراجعه شوداويري از فرآيند دگرديسيِ الرو به پروانه به منابع براي اطالع بيشتر در مورد اين مشاهدات علمي و تص   14
  

Jabr, 2012; Cook 
15

 Blackiston, et al, 2008.  

16 .منتشر شد ،و نوجوانان در كتابي ويژة كودكان ،1990199019901990در سال  اولين گزارشِ اين فرآيند پرمعني براي خوانندگانِ غيرِ متخصص 
  

  Huddle and Madland, 1990 حليلگران معنوي اين كشف علمي خواننده را به اين كتاب ارجاعاگر چه تقريبا تمامي ت    

به . ازبوميان آمريكاي شمالي است» هوپي«باستانيِ قومِ  نمادهاييك كرم از  آن از حياتبيرون آمدنِ مي دهند، اما نماد پروانه و 
در فرهنگ عاميانه هوپي، پروانه نشانه اي براي «زير به چاپ رسيده است  نقل از يكي از گيس سفيدانِ معاصرِ اين قوم كه در كتاب

در . فقط آنچه در جلوي چشم اوست مي بيند ،مي خزد »مادر زمين« در يك مرحله، وقتي كه فقط روي. تحول معنوي انسان هاست
ي در طي آن مدت تغيير. هم مي پاشددر ظلمات از . مرحله بعد، خود را در پيله اي كوچك قرار مي دهد و وارد ظلمات مي شود

ابتدا او . پر نمي گشايد اما فورا .كه مي تواند پرواز كند پس از چندي بيرون مي آيد، اينبار موجودي زيباست... عظيم رخ مي دهد
باد و آتش، آب، خاك،  يعني با عناصر،مجددا  بايددر قالب جديد خود  آغاز فعاليت هاي در نقطه اي مي نشيند، انگار كه پيش از
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طريق بهره كشي ظالمانه  در جوامع صنعتيِ غرب كه از. نظر دارد به رشد معنوي انسان ها از اين نكات
 ري رسيده اند، تعداد رو به رشدي از به سير ي جهانخود و ديگر سرزمين هااز طبيعتي و پ

 آنهاروح  ةهستند كه ارضا كنند رفي پي برده و در جستجوي تجاربيشهروندان به پوچيِ زندگي مص
ي و نه صرفا تامين كننده نيازهاي جسماني يا جوابگويِ هوس ها و شهوات زودگذر و بي انتها باشد
خود را از  ،به صورت انفرادي، جتماعي كه باشد قادر استابا اين تحليل، هر فرد، در هر جايگاه . آنان

به حيات  سطوح پايين ترِ پوچيِ فراگير در جامعه رهايي بخشد و خود را از مرتبة كوته بينيِ الروِ اسيرِ
                                                                             .مرتبة پروانگي برسانددر آسماني افقي 

 

كرده مطرح  نكتة معرفتي ديگري در مورد اين كشفيات ،»اليزابت ستوريس« ،آمريكايي زيست شناسِ
، طبيعت اما مقيم در عالم ماده مي پندارداين زيست شناسِ موحد كه انسان را موجودي روحاني . است

وي . بشريت مي داندو جامعه آحاد مردم را سرشار از الگوهاي الهام بخش براي پيشبرد تكامل معنوي 
در ايجاد تغييرات مطلوب در آحاد مردم نقش آفريني دگرديسيِ الرو به پروانه، جزييات با اشاره به 

وضعِ لوايح و اجراي طرح هاي دولتي و يا برنامه هاي ديكته شده از را مقدم بر جامعه و محيط زيست 
مانند ه. مي داند - و بانك جهاني هاني، سازمان تجارت جمثل سازمان ملل - سوي نهادهاي بين المللي 

سلول هاي مثالي در الرو حشرات، انسان هايي كه معتقد به آينده اي متعالي تر براي جامعه بشري 
توسعه صنعتي،  دربه وجود آمده  بهره گيري از برخي از امكانات وفردي  رفتارِ با تغييرِ قادر اند، هستند

                                                                                         17 .ندنتسهيل كرا  اندآن جامعة ايده آلي كه منتظر  ولدت
 

و معرفت قايل نيستند  علمامروز، همانند حكماي پيشين، مرزي بين  معني گرا و وحدت بينِدانشمندان 
در زير » 2222نشانه شناسي «مانطور كه ه 18 .ندنبراي شناخت هستي مي دا هايي مكمل و هر دو را دريچه

                                                                                                                                                                                     

وقتي كه هنگام پرواز فرا و ... د، انگار كه قواي اين عناصر به وجود او راه يافته باشندزناگهان بال هاي پروانه مي لر. مرتبط شود
Schaefer, 2006   ».از منظري به مراتب زيباتر، با جهانبيني اي بسيار بسيار وسيعتر ،ديگري مي نگرد به دنيا از منظرِاو مي رسد، 

17
  Sahtouris, 2003 

،.)ق.ششم هقرن (اثر شيخ شهاب الدين سهروردي  هياكل النوردر كتاب . در گذشته، حكمت شامل طبيعيات و الهيات بود  18 

: حكمت بر دو نوع است علمِ«: مي خوانيم، ايراني است حكمت اسالمياصليِ   كه يكي از سه مكتب، »حكمت اشراق«بنيانگذار 
موضوع علم  ...ي و حكمت طبيعيحكمت اله: و حكمت نظري هم بر دو نوع است. كمت نظريديگري ح يكي حكمت عملي و

مثال گويند . الهي، وجود مطلق است از بهر آنكه حكيم در علم الهي بحث مي كند از اعتباراتي كه عارض مي شود بر وجود مطلق
واحد است و قديم است، و هم چنان، عقول مجرده مثل ذات باري سبحانه و تعالي، و  ،وجود مطلق عاري است از ماده و صورت

كه به زبان شرع مالئكه خوانند كثير اند و نفوس آسماني و بشري كه مجرد از ماده و صورت و لكن  ،از ماده و صورت و جهت
علم  اما موضوع علم طبيعي جسم است از بهر آن كه حكيم در. متصرف اند در ماده و صورت كه در مجموع عبارت است از جسم

                                                                )177177177177ص ( »...طبيعي بحث مي كند از عوارضاتي كه عارض مي شود بر جسم 
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عميقا  يدر مورد مقوالتبه زبان علمي حتي  -اگر بخواهند  -امروزه اند  قادر دانشمندانمعلوم مي كند، 
را در دسترس نسل امروز قرار  مفاهيمو اين  دننيز سخن بگوي 19باطن و حركت جوهري متافيزيكي مثلِ

اما آندسته است،  بستههمچنان  معاصر بسياري از دانشمندانِ برو آگاهي دنياي معني  بابِاگر چه . دنده
چيزي به عنوان پي برده اند كه  نمانده اندبا معنويت بيگانه در تحقيقات علمي خود كه  ياز دانشمندان
نه تنها وجود دارد بلكه  - ماده، انرژي، زمان و مكان نيست بندعالم نامحسوسي كه در  - عالمِ غيب 

                                                                                .استدر عالم طبيعت  منشا اثرِ غايي

 

  باطن عالم و حركت جوهريعالم ذره، : 2222 نشانه شناسي
وحدت صاحب نام آمريكايي، يكي از اين انديشمندانِ نو انديش و كوانتوميِ فيزيكدانِ ، 20ديويد بوهم

جهان  وي معتقد است كه. داندمكمل يكديگر مي  ،براي شناخت را و معرفت ه علماست كمعاصر بينِ 
ذاتي  جهت گيريِ حركتو  .يكپارچه است كه همواره در حال تغيير و حركت است 21هستي، كليتي

بيش از اينكه متاثر از محسوسات باشد، معلول نظامي نامحسوس است كه نه از جنس ماده بلكه  جهان
در اينجا وي ضروري است كه ابتدا  اتبراي درك روشن ترِ نظر. آگاهي استاز جنس معني و 

                                                                     :بيفزاييم فيزيك كوانتوميتوضيحاتي در مورد 
 

                                                           

حكمت متعالية صدرالدين موضوع حركت از مباحث كليدي فلسفه در دوران مختلف بوده است و كامل ترين بيان خود را در  19 

بر اساس حكمت صدرايي، عالوه . صدرالمتالهين، يافته است يابه مالصدرا  معروف، )ق.ه 11111111قرن (قوام شيرازي  محمد ابن ابراهيم
وجود دارد كه » حركت جوهري«بر حركتي كه ما با چشم و عقل در جهان اطراف ادراك مي كنيم، نوعي ديگر از حركت به نام 

از . مرتبه نخستين وجود خود بيرون مي آيد و به مرتبه ديگري مي رسددر حركت جوهري، شيء از . فقط با عقل ادراك مي شود
نه به صورت جابجايي بلكه به صورت تغيير است  هستي اين حركت ذاتي. اين منظر، ذات يكپارچة عالمِ هستي عين حركت است

پديدار و ناپديد در آن جودات همواره در حال جلد عوض كردن است، حركتي كه در آن هيچ وقفه نيست اما موكه تو گويي عالم 
» شدت وجود«به اين معني كه تنوع موجودات به واسطه . است» تشكيك وجود«از ديگر اصول حكمت صدرايي  .مي شوند
حضرت خالق جل جالله شديدترين وجود را داراست و . شدت هر موجود ميزان حضور آن موجود را مشخص مي كند. آنهاست

برخوردارند و تري  وجود از مراتب وجودي بسيار نازل موجودات عالم ماده از نظر شدترعكس، ب. لذا در همه جا حضور دارد
شدت  انسان، به لحاظ نفس ناطقه او كه موجودي مجرد است مستعد. به مكاني كه در آن اند محدود مي شود فقط لذا حضورشان

بيشتر در مورد اطالع براي . ضور بيشتري استو ح) شدت يافتن(يافتن و نتيجتا حركت جوهري به مراتب باالتر وجود 
آثار دكتر سيد حسين نصر و استاد اصغر  مطالعه ،باشد روشنبه زباني كه براي غير متخصصين  حكمت متعاليهصدرالمتالهين و 

                                                                               . 1392139213921392، 1390139013901390، 1389138913891389؛ طاهرزاده، 1382138213821382نصر،  .د استزاده سودمنطاهر 
20

 David Bohm 
21

 wholeness 
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شد مي كوشد  كه در اوايل قرن بيستم ميالدي توسط فيزيكدانانِ پيشرو اين قرن مطرح يكوانتومفيزيك 
پاسخ  ،مثل الكترون ها، 22»ذرات زير اتمي«مطالعه از طريقِ  طبيعتكه به بسياري از سواالت مرتبط با 

موافق اند كه اين تئوري از موفق ترينِ تئوري هاي علمي در اين حوزه در واقع صاحبنظران . گويد
منتسب  - ي كه فيزيك كالسيكبه بسياري از سواالت آور كه توانسته است با قابليتي شگفت است چرا

فيلسوف و  24»رنه دكارت« وميالدي  17171717، فيزيكدان انگليسي قرن 23»اسحاق نيوتون«به انديشه هاي 
نوين و  فناوري هايِبسياري از در  .دهدپاسخ بي جواب گذاشته بود  - قرن همان فرانسوي رياضي دانِ 

قادر به توضيح  فيزيك كوانتومي، و رآكتورهاي خورشيدي يالكترونيكانواع وسايل  مثل كارآمد
مرتبط با هادي ها و نيمه هادي هاست كه با فيزيك كالسيك درك آنها امكانپذير  يبسياري از پديده ها

                                                                                                                 .نمي بود
 

سواالت جديدي را نيز مطرح كرده است كه هنوز مورد بحث  ،كارآمدحال اين تئوريِ اما در عين 
اين است كه اشيا به سختي و توپري كه قبال پنداشته  نظريهاين از كشفيات مثال يكي . دانشمندان است

 تشكيل بين ذرات زير اتمي عمدتا از فضاي خاليِ ، خالف ظاهر آن،ماده مي شدند نيستند بلكه جهان
واقعا خالي بين اتمي  فضايِكه اين  اعالم شده استتئوري همچنين  هميناما بر اساس . شده است

دانشمندان بر اين باورند كه فضاي خاليِ برخي از . نيست بلكه پر از چيزي است كه شناخته شده نيست
طلوع و ر پي پي د ها در آناست كه الكترون » ابري الكتروني«بينِ هسته اي در واقع فضايي پر از 

هسته درك مي  غروب مي كند و اين پديدة سريع و مستمر را ما به صورت حركت الكترون ها پيرامونِ
                                                                                                                     .كنيم

 

ارمغان آورده  عالم ماده به بهفيزيكدانان نگرشي كامال جديد راي بفيزيك كوانتومي  با اينكه كشفيات
صرفا متوجه جنبه هاي كاربردي اين كماكان ، تفكر حاكم در ميان غالب دانشمندان اين حوزه است

علم براي پيش بيني و كنترل پديده ها در طبيعت است. اما ديويد بوهم، ضمن افزودن به مجموعه 
را به جنبه هاي فلسفي و افكار عمومي است كه توجه جامعه علمي  كوشيده ،فيزيك كوانتومي كشفيات

اين كشفيات معنيِ كشفيات كوانتومي،  توصيفوي با ساده سازي . و حكميِ اين كشفيات جلب كند
جالب توجه اينكه . را براي عامه مردم قابل درك كرده است و يكپارچگي عالم هستي كليتدر مورد 
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و  ، سياسي، اقتصادي، فرهنگياجتماعيبر حوزه هاي مي را كه اثرگذارترين عامل ماهيت تفكر آد بوهم
                                 . است را نيز بخشي از اين كليت يكپارچه مي داند در كره زمين الملليبين 

 

اي سبتا ساده ن زمايشآبوهم  ،»ابر الكتروني«الكترون ها در  حركتچگونگيِ  روشن ترِ بيانِبراي مثال 
فيزيك كوانتومي مي بايد به فراتر از  مبهمِدرك بهتر جنبه هاي او معتقد است كه براي . طراحي كردرا 

و تحليل  در فهمكمك گرفتن از ادراك عقلي با . متوسل شد رفت و به ادراك عقلي علم تجربي
بخش بسيار كوچكي از آن  ،كه عالم ماده استپي برده  يعظيم نظاموجود به بوهم  كشفيات كوانتومي،

چگونگي و ترتيبِ  كه بتواندفيزيك كوانتومي از شناسايي نظم خاصي همكارانِ بوهم در تا كنون  .است
اين رخدادها را فاقد نظم و غير و ناگزير عاجز بوده اند را پيش بيني كند رخداد پديده هاي زير اتمي 

از غفلت ما به علت ند كه اين بي نظميِ ظاهري بوهم تاكيد مي كاما . قابل پيش بيني معرفي كرده اند
ي محسوس در عالم ارتباطات علّي حاكم در آن نظام بزرگتر است نه به لحاظ بي نظم بودنِ پديده ها

                    .بزرگتر است علّي آزمايش بوهم مثالي براي آسان تر كردن ادراك عقليِ اين نظامِ .ماده
 

دينصورت بدر اينجا آن را  كهآمده است  25مشهورترين كتاب بوهم در مذكورجزييات آزمايش 
تصور نماييد كه دو استوانة شيشه اي با دو قطر متفاوت را به نحوي درون هم قرار  :الصه مي كنيمخ
بيروني  باشد كه بتوان استوانه بزرگترِ بايد چناناين ساختار . كه فضاي خالي بين آنها ثابت بماند ندده

دروني  مادامي كه استوانه كوچكترِ يمچرخانببه دور محور خود كه به آن متصل است مي را توسط اهر
با مايعي غليظ مثل گليسيرين  بين دو استوانه را ثابت فضاي. ماندمي در جاي خود بدون حركت ثابت 

شود، به چكانده غلظت مايع بايد به حدي باشد كه اگر قطره اي جوهر روي سطح آن . كنندمي پر 
اندازه كافي بايد به اين مايع از سوي ديگر . يِ خود در مايع رسوخ نكند و در آن پراكنده نگرددخود

                                 . دهدبه دور محور خود را ب رقيق باشد كه به استوانه بيروني اجازه چرخش
 

غليظ در جهت حركت استوانه ، با چرخش استوانه بيروني، مايع بنا بر قوانين فيزيكيِ حاكم بر مايعات
جوهري كه قبال بدون تغيير روي سطح ، قطرة تدريجي مايع با جابجا شدن. جابجا مي شودبه تدريج 

 ةبا ادام و سپس به نواري دراز و باريك بدل مي شود ، ابتدابود به تدريج تغيير شكل مي دهد ثابتآن 
چنين تصور  شايد. غليظ به كلي محو مي شود به تدريج در مايعِجوهري نوار  ،چرخشِ استوانة بيروني

اما با . كردتوان مي آن ن بيو كاري براي بازيا استغليظ مخلوط شده  جوهر كامال در مايعِشود كه 

                                                           
25

 Bohm, 2002.  
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پديدار شده و با ادامه چرخشِ كم معكوس كردن چرخشِ استوانه بيروني، نوار باريك و بلند جوهر كم 
                                               .ن خود را باز مي يابدشكل آغازي ،استوانه، قطرة جوهرمعكوسِ 

 

درك  يو 28.استفاده مي كند 27»ردنظامِ برون َگ«و  26»ردنظامِ درون َگ«بوهم از اين آزمايش براي معرفي 
، كه هستي تغييرِو ر حال حركت ائما ددبدون درز و  كليترا براي اشراف پيدا كردن به  آزمايشاين 
وقتي قطرة او معتقد است كه . ضروري مي دانددر بر مي گيرد، عالم ماده و هم عالم غير ماده را هم 

مراتب محو آن در چرخش هاي پي در پيِ  محو مي شود،مايع غليظ  جابجاييِ تدريجيِ جوهر در اثرِ
محو و ما  به چشم جوهرچه اگر يعني . ثبت و ضبط مي شود -نظام درون گرد  -استوانه در مايع غليظ 

با معكوس كردن . دانشِ پراكنش ذرات جوهر در مايع غليظ محفوظ است ، امابه نظر مي رسدنابود 
مجددا متجلي مي شود و ما قادريم با كمك دانش موجود در مايع غليظ  جهت چرخش استوانه، قطره

شبيه عاملي  بوهم،به نظر  .كنيم رؤيت -  نظام برون گرديعني  -  عادت داريمآن  بهآن را در نظامي كه 
جوهر را جمع كرده و قطرة جوهر را مجددا بازسازي  ةذرات پخش شد ليظغدر مايع كه » علمي«به 
كجا  يي كه يكي پس از ديگري از ابر الكتروني سر بر مي آورند،كند، تعيين مي كند كه الكترون هامي 

»  علمِ«بهتر نظام درون گرد و  بوهم معتقد است كه شناخت .كنندو چه مسيري را ترسيم  شوندپديدار 
            .ما را به نظمي كه بر الكترون ها و حركت آنها حاكم است معرفي خواهد كرد ،موجود در آن

 

مي نامند،  »حركت الكتروني« عالم ذره، مشاهده گرانِبراي درك بهتر نظر بوهم در مورد آنچه حال 
و قابل  آشكارقطره جوهر از حالت يك تا  م باشدالز استوانه بار چرخشِ 55550000كه مثال  نماييدتصور 
به مايع غليظ بچكانيم  دومي جوهرِ ةقطر ،بار چرخش 50505050پس از  گرا. در آيد محو به حالتخود  رؤيت

 8888 ،چرخشدور  400400400400 مثال پس از، به آن اضافه كنيم و الي آخر يسومقطرة ديگر  چرخشِ 50505050و پس از 
تمام قطره ها به  استوانه خارجي را معكوس كنيم، جهت گردشِحال اگر . قطرة جوهر را محو كرده ايم

اگر اين چرخش معكوس را با سرعت باال . مجددا پديدار و ناپديد مي شوند عكس، يك به يك، ترتيبِ
براي بيننده را چنين تصوري يكي پس از ديگري قطره ها سريعِ  گشتنو محو  پديدار شدنانجام دهيم، 

ما  اما. غليظ در حال حركت است در سطح مايعِ ، چشمك زنان،ه اي جوهرقطركه  آوردمي به وجود 
و محو  مختلف در مراحلِغليظ است كه به تدريج قطره ها را  اين حركت مايعِ در واقع مي دانيم كه

                                                           
26

 implicate order 
27

 explicate order 

به كاربرد اين واژه ها وجه اما با ت. ر ترجمه هاي فارسي آمده استد اين دو اصطالحِ ابتكاريِ بوهم قبال به صورت هاي ديگر  28
  

. ها به نظر مي رسدرساتر از ديگر معادل  ، در جميع موقعيت ها،موقعيت هاي مختلف، اين دو معادلدر   
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در فرآيند پديد و ناپديد شدن كه بوهم معتقد است . و متجلي مي سازددر درون خود مخفي ثبت 
قطرات جوهر، حركت مايعِ غليظ اصل و آنچه به چشم، حركت قطرة جوهر روي سطح مايع غليظ به 
نظر مي رسد فرع است. و نتيجه مي گيرد كه در عالم هستي نيز نظام درون گرد در مقايسه با نظام برون 

پديدهايي كه ما از طريق حواس ادراك مي كنيم  چرايي و چگونگيِ از اصالت بيشتري در گرد
نظام برون گرد تمركز داشته است از نظام تجليات از آنجاييكه علم امروز بيشتر بر  و .برخوردار است

                                                                             29.علّيِ نظام درون گرد بي اطالع است

 

علمي  نظراتتمام   - و حتي صرفا معرفيِ - براي شرح و بسط ة حاضرنوشت محدود مسلما فضايِ
حوزه هاي انديشمندانِ ديگر ميان فيزيكدانان و در اين دانشمند پركار و تاثير انديشه هاي  ديويد بوهم
نخست  :مد نظر استكلي در افكار او  سازيِ دو نكتةبرجسته  در اينجا اما. كافي نيستعلمي گوناگونِ 

صرفا مادي  ست، ديويد بوهم از نتيجه گيري هايقيد و بندهاي فكريِ علم پوزيتيوي با رهايي ازاينكه، 
از كشفيات علمي در پيش بيني و كنترل طبيعت فاصله گرفته و علم را به عنوان ابزاري براي شناخت 
هستي مطرح ساخته است. از اين نكته نتيجه مي گيريم كه آنچه كاشفين و مخترعين به آن دست مي 

                                  . و مسيري از پيش مقدر شده ندارد تآنان اس جهانبينيِيابند عميقا متاثر از 
 

يعني بين موجود ( و حكمتبين علم به رغم باور حاكم، نكته دوم اينكه، ديويد بوهم نشان مي دهد كه 
مگر  ،انكارناپذير برقرار است يگانگيِ ،و بين علوم و حوزه هاي مختلف حيات) شناسي و وجودشناسي

 جدا اشياءا مجموعه اي از بپندارد صرف يگانهد كه عالم را به جاي اينكه نشمند خود انتخاب كاينكه دان
به بركت . تمركز كندو پديده هاي مجزا از هم  يك موجود مشخصو فقط بر شناخت  دناز هم ببي

 ت كهقادر بوده اس يافته هاي بوهم در فيزيك كوانتومينگاه يكپارچه به علوم و معرفت است كه  همين
و نوآوري در علم و هنر  ،بر مجموعة متنوعي از حوزه هاي دانش بشري، از جمله فلسفه، توسعه

                                                                                                         30.باشداثرگذار 

 

نور، پلي از برون به درون: 3333نشانه شناسي    
به نگ هاي مختلف، اين حكمت يگانه اگرچه در فره - يكي است هم حكمتلذا . ي استهستي يك
 وحدت بينِ انديشه پردازي هاي ديويد بوهم و ديگر دانشمندانِ. باشدبيان شده  متفاوتي يزبان ها

. است يگانه راي بيان همان حكمتامروز ب دانش آموختة فراخور نسلِتالشي  صر نيز در واقعدوران معا

                                                           
29

 Bohm, 2002. 

. آثار مشترك ديويد بوهم با صاحبنظران در ديگر رشته ها در كتابشناسي پايان اين نوشته آورده شده است از مجموعه اي  30
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دوران گذشته و عميقا  معنويِمنطبق بر سنت هاي  انما اينكه در خطوط كلي، يافته هاي اين دانشمندك
پيش براي علمِ روز جهشي به مي بايد معاصر را فراخ انديش يافته هاي فيزيكدانان . متاثر از آنهاست

باطني كه  ستته احاال، حداقل پذيرف ،اهر عالموبه ظبودن تلقي كنيم چرا كه پس از چند قرن محدود 
جلوتر غالبِ فيزيكدانانِ هم عصرِ خود  چندين گام ازدر واقع هم انديشان وي  بوهم و .وجود داردنيز 

، درعلت شناسيِ پديده اين عالم غير حسيچون عالوه بر پذيرفتن وجود باطن، اذعان كرده اند كه  ندا
                                                                                  .اصل است ،محسوساتهاي عالم 

ين عالم ابه  دستيابيرسيده ايم؟ براي عالم درون  چگونه مي فهميم كه به، در تجربه شخصياما واقعا 
مي توان  عملي هايچه راهكار ،ستواخالقِ نيكو اهو نوآوري ها نرهمة ه ةسرچشم ،كه مخزن آگاهي

رد هم چيزي گفته اند؟ در اين بخش و بخش بعدي اامروز در اين مو وانديشِن بكار برد؟ آيا دانشمندانِ
                       . مي پردازيم ، به زبان علمي،به ارائه نمونه هايي از پاسخِ دانشمندان به اين دو سوال

عالم مي  ظاهر و باطنِ مشترك »ارضِ«نور را  ،و انديشمند انگليسي ، رياضيدانفيزيكدان» پيتر راسل«
آن از  ، مانند بوهم،پيتر راسل. برقرار استبا پلي از نور اين دو عالم اتصالِ بين و معتقد است كه  داند

به مطالعات  بيان شده توسط انبيا، اوليا و حكما است كه از وارد كردن حقايقِ يدانشمندان دسته از
بيان جديدي به اينشتين  31»خاصسبيت ن«فيزيك كوانتومي و نظريه با استناد به  علمي خود نهراسيده و

افق  ،، نورنيز باطندر . مي كند رؤيتاشياء را قابل  در عالم ماده، نور :از اين حقايق دست يافته است
و غير قابل  در هر دو مورد، نوري كه منور مي كند خود ناپيدا. دروني انسان را به او مي نماياند

                                                                                                         . شناخت است

 براي كسبِ خود شخصيِ سيرِ سلوك، پيتر راسل 32آگاهي و معني نور رازِ: از علم تا خداكتاب در 
بعد از حضور در دانشگاه در اين كتاب مي خوانيم كه  .را تشريح مي كند همزمانِ علم و معرفت

دانشمندان بزرگي  كردن در محضرِ و شاگرديو يادگيري علم فيزيك و رياضي ج در انگلستان كمبري
مي در خود احساس و عرفان يادگيري حكمت عطش عظيمي براي  راسل، 33گكينوچون استيون ها
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 Russell, 2003.  

 Stephen Hawking ، به ويژه در شگرفت فيزيكدان و كيهان شناسِ معروف بريتانيايي است كه به خاطر كشفيات علمي  
33

  

كرده  ، نظر افكار عمومي جهان را به خود جلب»تاريخچه زمان«عامه فهم، از جمله  مطالب پيچيده اماو چاپ  ،سياه چاله ها مورد
محترم و به چهره اي  ، هاوكينگ رادر حركت و كالممعلوليت شديد وي  به رغم، دستاوردهاي چشمگير اين دانشمند. است

                                                                                                          .بدل ساخته استدر سراسر جهان محبوب 



 

15 

 

به عنوان يك پديده فيزيكي بيش از هر چيز به نور ، نظر وي مي آموزدكه  همه چيزهاييدر ميان . كند
مي جهان جلب مختلف فرهنگ ها و اديان در ي و عرفاني كمدر متون حنور كاربرد گستردة واژه نيز و 

                     : را مي آوريم ويو نتيجه گيري هاي  راسلدر اينجا نمونه هايي از آموخته هاي . شود

 ر از حركت نسبيسرعت نور در خال براي همه ناظران، صرفنظ، شتينينخاصِ ا نسبيتنظريه  بر اساسِ
و مطابق با عقل سليم  در ساحت نور، آنچه ما عاديبه طور كلي، . حركت منبع نور، ثابت استناظر و 

، نزديك مي شود سرعت نور بهچيزها  تو گويي در عالمي كه سرعت. صادق نيستديگر  مي پنداريم
يك، به جا مانده از زمان نسبيت كالس نظرية بر اساستوضيح اينكه، . حكمفرماستديگري علم و منطقِ 

 ،مثال. مساوي با اختالف سرعت آنهاست ،حركت در حالِ سرعت نسبيِ اجرامِ، )ميالدي 17171717قرن ( گاليله
يك جهت كيلومتر در ساعت در  7777كيلومتر و ديگري با سرعت  5555دو دوچرخه سوار يكي با سرعت اگر 

كيلومتر در  2222وار دومي را برابر با حركت باشند، دوچرخه سوار اولي سرعت نسبيِ دوچرخه سر حال د
                                                                                                .ساعت تجربه مي كند

مثال اگر . متفاوت استزمان و مكان كامال  و سرعت ة، تجربنزديك به سرعت نوراما در سرعت هاي 
حركت كنند، ) سرعت نور(ثانيه  درهزار كيلومتر  300300300300سرعتي نزديك به  اين دو دوچرخه سوار با

سرعت بين دو  را برابر با اختالف تر ، سرعت نسبي دوچرخه سوارِ تندروتر دوچرخه سوارِ كندرو
 برهزار كيلومتر  300300300300همان سرعت نور، يعني دوچرخه سوارِ تندرو با بلكه . تجربه نمي كند دوچرخه

 مشاهده گرِ فرضي دو هر چه سرعت اين از سوي ديگر،. چرخه سوارِ كندرو مي گذرداز كنار دو ثانيه
افزوده مي شود، فضا نيز آنها هر چه به سرعت  و. كندتر مي گذرد نهاافزايش مي يابد، زمان براي آ

زمان و  ،مشاهده گر به سرعت نور با رسيدنِ. كوتاه تر مي گردد آنهاي و فاصله ها برافشرده تر شده 
                                         . ثابت مي شود، يعني همه چيز به حال سكون در مي آيد عمالكان م

 براي بشر عالم بسيار متفاوتي است و فيزيكدانان ترجيح مي دهند كه رسيدن به سرعت نور ،قلمرو نور
نكتة زير به ويژه براي قبول  .كنند بيشتر عبور تمركزاز روي آن بدون  تارا امري محال بدانند 

 در سرعت هاي نزديك به سرعت نوركاهشي كه  تاثيرِبرخالف : دانشمندانِ حس گرا دشوار بوده است
جرم شيء در حال حركت در سرعت هاي نزديك به ، به وجود مي آيد زمان و مكانادراك براي 

ابر با سرعت نور به خود وقتي جسمي سرعتي بر، نقل از پيتر راسلبه . افزايش مي يابدسرعت نور 
بگيرد جرم آن به قدري زياد مي شود كه تمام انرژي موجود در عالم هم قادر به حركت دادن آن 

و . گرفتنيز از اين نكته كه براي دانشمندان عادي گيج كننده است اما مي توان نتيجه ديگري . نيست
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و لذا . ه علت بي جرمي آن استقادر است با سرعت نور حركت كند اين بنور اگر آن اين است كه 
، بر با ذهن خود با نور همراه گردد مي توانست از جرميت بدن خود فارغ شود و ياگر مشاهده گر

اشت و نمي دبرايش وجود » آينده«و » گذشته«نشتين، چيزي به عنوان نظريه نسبيت خاصِ اياساس 
                                                                                     .بسر مي برد» اكنون«همواره در 

داشت كه  هاي نوري متعدديآموزه  نيز براي پيتر راسل يكوانتوم فيزيكعالوه بر نظريه نسبيت خاص، 
از  متشكلتنها عالم طبيعت را  ،او پي برد كه اگر چه فيزيكدانان. برانگيخت را بيشترحس كنجكاوي او 

ماده و انرژي و آنهم مقيد در چارچوب زمان و مكان مي دانند، اما فيزيك كوانتومي شكي باقي نمي 
گذارد كه اين چهار، همه فرع اند و نور اصل است. تا قبل از فيزيك كوانتومي، برخي از فيزيكدانان 

حركت نور را ناشي از حركت ناز دانشمندا ديگر گروهي. مي دانستند منبع نورمتصاعد از  نورِ ذرات، 
مي  الكترومغناطيسي جنس امواجنور را از  ايشانگروه سومي از و  .مي دانستند نوعي موجرا  نور

است » ومكوانت«نور متشكل از بسته هايي موسوم به كه  فيزيكدانان كوانتومي اعالم كردند اما .پنداشتند
مي كنند از هم حركت اين ذرات كه به صورت گسسته . كه حامل انرژي الكترومغناطيسي است

                                                                                             . ه مي شودناميد» فوتون«

نور را به ، اما همزمان گفتدر مورد نور را پاسخ بي جواب  اگر چه فيزيك كوانتومي برخي از سواالت
به نقل از راسل، فيزيك كوانتومي با قاطعيت در مورد  .ساختغير قابل شناخت مطرح  پديده ايعنوان 

و  ،دنو رسيدن به سطوح اجسامي كه به واسطه نور ديده مي شو نوراني خارج شدن فوتون ها از جسمِ
اما از اظهار نظر  .ن مي گويدسخ ،ة نورتاثيرِ برخورد نور بر سطوح دريافت كنندميزانِ  در مورد حتي
چه بر فوتون ها مي گذرد جسم درخشان و جسم دريافت كنندة نور ن در فاصله بياينكه  مورددر 

نمي توانند با قاطعيت نيز  وجود فوتون ها در فاصله بين دو شيء در موردحتي  دانانفيزيك. عاجز است
از سرعت نور به عنوان يكي از ارقام ثابت در فيزيك اگر چه  اينكهيافتة شگفت آور ديگر . نظر دهند

در طي  تا ،وجود نداردبي معني است و زمان هم از منظر يك فوتون، فاصله  د، امامي شو سخن گفته
و ماهيت نور  مفهوم سرعتبه عبارت ديگر، . شود درنورديده ، چه كوتاه و چه بلند،آن فاصله اي

راسل از اين يافته هاي شگفت انگيز و متناقض چنين نتيجه مي گيرد كه نور از . هم بيگانه اند بااساسا 
صرفا محدود به ماده و مقيد كه عالم هستي را  دانشمندانيفكريِ  نياي مادي نيست و لذا در چارچوبِد
                                                                    . زمان و مكان مي بيند قابل درك نمي باشد به
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ديني، ادة مكرر اين واژه در متون وي را متوجه استفدر عالم طبيعت كنجكاوي راسل در مورد نور 
به كالم  از علم تا خدااو در كتابِ . كردعرفاني در اشاره به خداوند، معرفت و دنياي درون حكمي و 

                                                                                                     :زير استناد مي كند

مجيد قرآن .و زمين است ها آسمانخداوند نور  -  
  34يوحنا  .خداوند نوري است كه در آن هيچ تاريكي نيست - 
با تمام علمي كه آموخته ايد آيا مي توانيد بگوييد كه نوري كه در جان ماست از كجا تابيدن مي  - 

35هانري ديويد تورو گيرد؟
  

.كه خود همه آن نور شدم و پيوسته در آن نظر كردم تا وقتينوري درخشان در غيب ديدم  -   
  36نوريابوالحسين 

پس از مطالعة بسياري از اين متون از فرهنگ هاي مختلف دنيا به اين نتيجه رسيد كه براي درك  راسل
لذا با همان  .كافي نيستبراي شناخت آن مي بايد شخصا تجربه كرد و مطالعة صرف دروني اين نور 

طي طريقِ  ،به خرج داده بود عالم بيروندر  نور و پديدةك علم فيزيآموختن پشتكار و سماجتي كه در 
. تا نور عالم درون را نيز شخصا تجربه كند عرفاني را با بهره گيري از حكمت و عرفان هندي آغاز كرد

دمي چهار حالت را تجربه روان آ به طور كلي، كهسلوك عرفاني خود فرا گرفت مطالعات و از  راسل
مرتبط با دنياي بيرون و زندگي روزمره  وقتي كه روان متوجه افكارِ يعني ،حالت بيداري) 1111: كندمي 

خواب ) 3333وقتي كه روان متوجه تصاويري است كه در درون مي بيند،  يعني حالت رويا،) 2222است، 
حالت سكون كامل روان، ) 4444چيزي نيست، نه دروني و نه بيروني و متوجه وقتي كه روان يعني عميق، 

مي ، از كليه آفريده هاي خود عاري خيالي مامي صورِو  سازندة تتمامي افكار  لِيعني وقتي كه فاع
را تجربه مي  37»آگاهي محض«در اين حالت، روان  .كندمي خود به معطوف فقط شود و توجه خود را 

                                                                                                                      .كند

به واسطه ما زمان را . مي شوددر آگاهي محض، گذر زمان و يا تعلق به مكانيِ خاص بي معني 
به  كامال وقتي توجه ما از دنياي طبيعتولي . احساس مي كنيم كه در اطراف خود مي بينيم راتيتغيي

                                                           

34 .و نويسنده انجيل يوحناست) ع(ناي قديس از حواريون حضرت عيسي يوح 
  

نامدارِ ساده  و از سخنگويان» والدن«است كه نويسنده كتاب معروف  19191919نام فيلسوف آمريكايي قرن    Henry David Thoreau 
35

  

.در آمريكاست و آزادانديشي زيستنِ سازگار با طبيعت، زيستي  

.ري قمري معروف به امير القلوب و طاووس العبادعارف خراسانيِ قرن سوم هج  36
  

37
 pure consciousness 
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آگاهي ساحت زمان در . مي دهد را از دست معني خود زمانگذر ، مي گرددمنعطف  وي دنياي درونس
آگاهي . نسبت دادجاي خاصي  آگاهي محض را نيز نمي توان به مكانِ .است» اكنون ازلي«محض 

 است باوري وهميمحض در مكانِ مادي نمي گنجد و اگر ما مي پنداريم كه آگاهي در مغز ماست اين 
بسياري از ادراكات حسي ريق آنها از طچشم و گوش ما كه و صرفا به اين دليل چنين مي انديشيم كه 

است كه الزمان  ناكجايِ در اين. را دريافت مي كنيم در نزديكي جايي است كه مغز ما واقع است
                                                              38.هستي براي فرد امكانپذير مي شود يگانگيِتجربة 

، يعني نوري كه در طبيعتو  ،ؤيت افق باطني او را ميسر مي كندكه تجربة ر ،آدمي درونِراسل نور 
نمي  زمان و مكانچون در در فيزيك نور مطلق است : اينچنين مقايسه مي كنددنياي خارج، است را 

؛ ذات هر دو نور ممكن نيستنيز مطلق است چرا كه بدون آن هيچگونه ادراك انساني  رواننور گنجد، 
هر فوتونِ نور حاوي يك  ،در فيزيكاست، ر دو نور ثابت همچنين ه فراي شناخت بشري است؛

نوري كه در  يعني ،مي كندهمين نكته در مورد نور روان نيز صدق  .ثابت است 39»كشنِاَ«كوانتوم 
: مي گيردنتيجه چنين راسل از يافته هاي خود در علم و عرفان  لذا .درون همه انسان هاست يكي است

مشتركي است و آن وجه » ارض«داراي  عالم روانعالم ماده و  د كهنمي دهاين شباهت ها گواهي 
                                          40.به صورت نور تجربه مي كنيمانسان ها ما بين دو عالم را مشترك 

                                                           

:اين نكته را مولوي اينچنين لطيف بيان مي فرمايد  38
  

 تو دريايي و من قطره اي جان        وليكن جزء را كل مي توان كرد
من پياده      ولي دل را چو دلدل مي توان كرد رهي دور است و جانِ  

ل، اسب حضرت رسول منظور از داست) ص(لد.  

  action    در مدت زمانِ حركتدر لغت به معني كنش يا فعل است كه در فيزيك كوانتومي برابر با حاصل ضرب مقدار انرژي 
39

  

تصور كنيد كه با سرعت ثابت و مصرف : براي روشن تر كردن معني كنش در فيزيك، پيتر راسل از اين مثال استفاده مي كند .است
اين رقم . اگر تصميم بگيريد كه دو برابرِ مدت معمول بدويد، مقدار كنش شما دو برابر مي شود. انرژيِ يكسان در حال دويدن ايد

                                                                                                .براي هر كوانتوم بسيار كوچك، اما همواره ثابت است

40  شيخ اشراق كثرت موجودات در عالم هستي را ناشي از مراتب. حكيم شهاب الدين سهروردي نيز معتقد به اصالت نور است 
  

و در . او خداوند را نوراالنوار مي نامد كه از او نوراني تر نيست. مي داند) شدت مختلف نور در موجوداتيعني (مختلف  نوريِ
نفس ناطقه از انوار « :مي فرمايد هياكل النورشيخ اشراق در كتاب . قرار دارد موجودات عالم ماده ،يتپايين ترين مرتبه از نوران

حصول كماالت بر نفوس بشري بر ...  .نسبت او با بدن، نسبت پادشاه است با شهرستان. و در بدن تصرف مي كند] است[الهي 
] ظاهر، صورت= [هيئت  يكي آن است كه نور: ر دو قسم استنور بنور آن است كه چيز را بدان دريابند و . موقوف است] نور[

مثل نور آفتاب كه عالم را روشن كند كه اگر نورِ آفتاب نباشد، نفوس را كه در عالم هست از جمادات و نباتات  .باشد در ديگري
اين ... در ديگري، بلكه نور باشد بالذاتهو دوم آن است كه نور هيئت نباشد  .و حيوانات نتوان دريافتن، و اين را نورِ عارض خوانند



 

19 

 

مناسب علم و فناوريِدر  نوآوري كليد: معرفتعلم و  اتحادپذيرش   
در جامعه جديد  يطلوع عصر ازنمادي گويا خود دانشمندان جهان  در ميانظهور جهانبيني توحيدي 

با صراحت از مواضعي كه قبال  از برجسته ترين اعضاي جامعه علمي شماريدر اين عصر . است بشري
در پيش بيني و كنترل و تسخير  دانش بشريتوانايي  يعني -علم به شمار مي آمدشاخص  از اهداف

و فايق آمدن بر  انسان هاو سعادت واقعي راه پيشرفت مين دانشمندان ه. فاصله گرفته اند -  طبيعت
ني بشر را در گرو يگانه ديدن خود با اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي و فرهنگيِ كنومسايل پرشمارِ 

مي  از اين ديدگاه، انسان نه تنها خود را با طبيعت يگانه. و اتصال به عالم درون مي دانندعالم هستي 
مي  ارتباطي يكپارچهدر  آنچه در درون تجربه مي كندرا با خارج مي گذرد  دنياي لكه آنچه در، ببيند

. مي يابدجهتي جديد و متفاوت  ،در حل مسايلها مسلما، از اين منظر، سمت و سوي نوآوري . پندارد  

اثر از ، متعلم و فناوري است كهنوعي از تراوش مي كند امروز موحد  نِانديشمنداآنچه از افكار 
محدودي  منافع عده قليلي از بشر يا سرزمينِفقط منافع همگان را در نظر دارد و نه  توحيدي،جهانبيني 

در صورتي كه سمت و سوي غالب در علم و  .مي داندآن را وطن خود  زمين كه دانشمندكره از 
 ة دگرگون كنندةربجهانبيني توحيدي و تجفناوري در دهه هاي اخير نشان مي دهد، دانشمنداني كه از 

نه به نفع بشريت و نه در راستاي محروم اند در مسيرهايي كوشش مي كنند كه  يگانگي با عالم هستي
مادامي كه بوهم به بررسيِ فلسفيِ يافته هاي در همين رابطه قابل ذكر است كه . پايداري طبيعت است

41»رابرت اوپنهايمر«اد راهنماي وي است، از جمله اواز همقطاران  جمعيبود،  كوانتومي مشغول فيزيك 
نمونه از اين سالح كشتار به كار ساخت اولين با استفاده از همين علم  )»پدر بمب اتم«معروف به (

 جهان سالح هاي كشتار جمعي،انواع علم در ساخت  ، در كنار كاربردهم اكنون. ندجمعي اشتغال داشت
  42.است» فناوري نانو«و » مهندسي ژنتيكي«ي در قالب علم و فناورشاهد استفاده هاي سلطه جويانه از 

                                                                                                                                                                                     

 .و مثلِ نفوس انساني كه مدبرات و متصرفات اجسام اند ،ند از تعلق اجساما را نور مجرد و نورِ محض خوانند، مثل عقول كه مجرد
                      )173173173173-174174174174 ص( .اگر آن جسم سماوي است، نفس سماوي خوانند و اگر آن جسم انساني است نفس انساني خوانند

و او واسطه و بخشندة نفس هاي ... و از جمله نورهاي قاهر، يعني عقول، يكي آن است كه نسبت وي با ما هم چو نسبت پدر است 
و جمله عقول، انوار . گويند» عقل فعال«مي گويد و اهل حكمت او را » روح القدس«ماست و مكمل انسان است؛ شارع او را 

                                                                                                                                  )142142142142 ص( »...مجرد الهي اند
41

 J Robert Oppenheimer 

انه ايانحصار طلبو  خطرآفرينفيزيك ذره اي، عالوه بر فناوري تسليحات اتمي، مشوق بسط علوم در جهت فناوري هاي   42
  

علمي منتشر شده توسط دانشمندان متعهد جهان، حاكي از گزارش هاي . ژنتيكي و فناوري نانو نيز بوده استچون دستكاري 
انگيزة واقعيِ صنايع بزرگ غرب در . ايمني و آرمان گرايي در اين دو رشته است ،گويي در مورد كارآيي هتبليغات كذب و گزاف
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سبت به عالم خارج و بشر ن علميعني ارتباط يكپارچه بين  ،و معرفت مي توان گفت كه اتحاد علم
را مي توان از بيانات  باورو اين . هم راه است و هم مقصددرون، دنياي نسبت به معرفت او 

دانشمنداني كه به جايگاه كليدي معنويت و دنياي درون، در جستجوي بشر براي خالقيت سازنده و 
تعالي فردي و اجتماعي واقف شده اند، دريافت. در زير به بررسيِ چهار نمونه از راهكارهايي كه اين 

                                             : دانشمندان براي دستيابي به خالقيت عرضه كرده اند مي پردازيم

ي در عصر اختالفات و مسائل گوناگونِ جامعه بشر ةريش 43ردو نظام درون َگ كليتب بوهم در كتا
                          :        از وحدت عالم هستي معرفي مي كند غفلتانديشي و  كثرترا در  حاضر

 ...؛رسوخ پيدا كرده استبشر جوامع كنوني  در تمامي جوانبِكه  عموميت يافتهچنان كثرت انديشي «
مسئله به نوعي سرگرداني و  اين .غيره علم وصنعت و اقتصاد، سياست، در جامعه، در افراد، در هنر، 

به بروز مجموعه اي بي پايان از مسايل اين سرگرداني و ابهام . مي منجر شده استدر ادراك آد ابهام
 )1111ص ( ».است يدهگردبراي حل آنها جدي مسايل و اقدام اين روشن تشخيص بشر در  مانع وانجاميده 

  
از هم تنها به دنياي علم محدود نمي شود بلكه به صورت  »فكرِ كثرت انديش«آسيب هاي ناشي از 

نيز در روابط بين الملل در جامعه و عدم هماهنگيِ سازنده گسيختگي هويتي در افراد، فردگرايي 
بشر و  ينش و افكار و كردارِگسيختگي در ب، فردگرايي و از هم گرايي كثرت غلبةبا . نمودار شده است

و مناسب نوآوري موثر مسايل و  عالم، انسان ها توان تشخيص درست و ريشه ايِكپارچگي ي غفلت از
                                                                                                                                                                                     

با ثبت اختراعات، كنترل انحصاريِ بيشتري بر  ندبي به فرآيندها و كاالهايي است كه از طريق آن بتوانتشويق اين دو فناوري دستيا
مثال، نظر به اتكاي جهانيان به ذخاير ژنتيكيِ گياهي و دامي براي تامين غذاي خود، با . اقتصاد و سياست كشورها اعمال كنند

. وليد بذرها و دام هاي تراريخته، استقالل براي كشورها بي معني خواهد بودچيرگي انحصاري صنايع بزرگ بر اين منابع از طريق ت
مانند بهره گيري از فيزيك كوانتومي براي توسعه سالح هاي ه - م كه بهره گيري از اين دو فناورياشتباه است اگر بينديشي لذا

برخاسته از طمع ورزي اربابان سرمايه ت ها جهتمدن بشري است چرا كه توسعه علم در اين  علوم و بخشي از پيشرفت - هسته اي
گرفتن پيامدهاي اقتصادي، نادرست در بين دانشمنداني است كه به توسعه اين علوم و فناوري ها، بدون در نظر  و تقليد و تشخيص

رات، خط براي اطالع بيشتر در مورد. جامعه خود و جامعه جهاني، همت گمارده انددر اجتماعي و سياسي زيست محيطي، 
                         .شودمنابع زير مراجعه انگيزه هاي سلطه جويانة دستكاري ژنتيكي و فناوري نانو به نمونه  پيامدهاي نامطلوب و

Union of Concerned Scientists, n.d.; Engdahl, 2007; Ho, 2000; Shiva, 1997, 2000; 1390، عباسي  

Corporate Watch, 2007; ETC Group, 2004, 2005; Mooney, 1999. 

و  پژوهش ها ،در جهت دهي به مطالعاتو نقش آنها  در دانشگاه ها شركت هاي چندمليتينفوذ  مورد براي مطالعه بيشتر در
   .مقاالت زير جالب توجه است مختلف علمي رشته هايي دانشگاهي در آموزش ها

Meyerhoff, 1980; Muttitt 2002; Noble and Pfund, 1980; Washburn, 2005, Washburn, 2010. 
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 ، بوهم معتقد است كه بايد مراقباين آسيببراي دوري جستن از . ندرا از دست داده ا آنهابراي حل 
و پيش فرض  ، نظريه هاي علمي،ا، تعصب هاكه متاثر از باوره  - افكار و فرآيند انديشيدن خود نوع

 »روحانيِ - عبادي«او اين نوع مراقبت از انديشه را نزديك به سنت هاي . ودب -  هاي شخصيِ ماست
فرد با عالم  كه طي قرون تجربة شخصيِ يگانگيِزمين شرق مسنت هاي عباديِ . شرقي مي داند جوامعِ

 قيد جهانبينيِ كثرت انديشِنيز از انسان عصر حاضر را هستي را براي افراد ميسر كرده است مي تواند 
   .مناسب براي حل مسايل زمان كنوني آماده سازدمؤثر و براي چاره انديشي ذهن او را خود برهاند و 

اي شخصي ه جوامع در تصميم گيريافراد و بيراهه رفتن  رد كثرت انديشي نقششدن تر براي روشن 
از  كوانتوميفيزيك م پيچيده يكه بوهم براي توصيف مفاه آزمايشيه بازگشت ب ،و در سياستگذاري ها

براي  تمثيليرا بوهم همچنين  استوانهبين دو  حركت در حالِ مايع غليظ. آن بهره گرفت سودمند است
افكار، احساسات، قضاوت ها، همواره در حال حركت است، نيز وان آدمي ر. روان آدمي مي داند
كه در است جوهري  قطراتنوآوري هايي كه به ذهن ما تراوش مي كند چونان  نگراني ها، اوهام، و

پديده هاي نظر بوهم اين است كه اين . مي شوندپديدار و ناپديد ، حركت در حالِ اين مايعِ سطحِ
يشماري ز مجموعه اي از باورها و مالحظات بما ريشه دارد و متاثر ا باطن »نظام درون گرد«در  دروني

بسياري ما از تاثيرِ حتي مي توان گفت كه . ما را تشكيل مي دهد» كثرت بين«ديدگاه  ،با هم ،است كه
محيط  كه خود را از ِ ما روان. ، ناآگاهيمهاي تاريخيريشه بعضا با ، از اين باورها و ساختارهاي فكري

از اين رو، . پندارد مي و با طبيعت با ديگرانتقابل خود را در ، مي دانددا ي پيرامون جاجتماعي و طبيع
ما از طبيعيت و شدت جدايي بر كه نتيجتا رقابت انگيزة بسياري از افكار و اعمال ما قرار مي گيرد 

اين  مي بايد مراقبكه به دنبال راه حل هاي مناسب است فكور و پويا  لذا انسانِ. مي افزايدجامعه 
                                                   .ضمير خود باشد افكار و كثرت انديشيِ ويژگي كثرت گرايِ

وجود » حقيقت«و » واقعيت«كه تفاوت بزرگي بين  استمعتقد  بوهم ،متاثر از سنت هاي معنوي دنيا
ما . واقعيت شامل همه چيز است در حاليكه حقيقت منزه است از هر گونه جسم و جسمانيت. دارد

ما . تعلق داردكه به واقعيت است چيزهايي مملو از معموال ما  انسان ها نياز به حقيقت داريم اما ذهن
دانستن هر چه بيشتر در مورد واقعيت جستجو مي كنيم، در صورتيكه امنيت  در امنيت و آرامش را

حقيقت را بايد فراي افكار روزمره اي كه معموال فكر و خيال ما . در حقيقت يافت مي شودحقيقي فقط 
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در . دست مي يابد ها انسان به سرچشمه خالقيت ،ساحت حقيقت در. ردند جستجو كنرا پر مي ك
                                 44.ساحت حقيقت است كه فكر انسان حقيقتا از كثرت انديشي عبور مي كند

ز ا اقشار مختلف مردمبين  همدلي از كثرت انديشي، ايجاد ذهانآزاد سازيِ ادر جاي ديگر، بوهم براي 
با ابتدا شهرت گرفته است، » ديالوگ بوهمي«، كه به گفتگواين نوع از  .توصيه مي كندتگو را طريق گف

 در صددشركت كنندگان و سپس . آغاز مي شودبين شركت كنندگان  45انس و الفتهدف ايجاد 
چگونگيِ افكار و صادقانة  و رصدواكنش به نظرات ديگران، در خود شناسايي موارد كثرت انديشي 

از پيش  همنشينيِ عاري از اهداف از طريقبه عبارت ديگر، . بر مي آيندخود در وجود د تفكر فرآين
ن، شركت كنندگان در ديالوگ ديگرا نياتو سوء ظن نسبت به  انگيزه هاي شخصي و تعيين شده

به زدودن كثرت انديشي در ضمير هم   با كمك پسسو  جلب مي كننديكديگر را  دوستيِ ابتدا بوهمي
 بررسيِدر اين نوع گفتگو، تاكيد نه بر سخن گفتن بلكه بر شنيدن نظرات ديگران و  .ود مي پردازندخ

حل مسايل خلق راهكارهاي نو براي اگر چه  .واكنش هاي فكري و احساسي خود به اين نظرات است
در اين نيست، اما غالبا فاصله گرفتن از فردگرايي و كثرت انديشي اصليِ ديالوگ بوهمي از مقاصد 

افزايش مي نيز توانايي شركت كنندگان در نوآوريِ مناسب در حل مسايل مشتركشان را  ،مجالس
                                                                                                                                                                            47، 46.دهد

 

                                                           

 اين حقيقت را حكيم معاصر  .كمالِ تعقل است بيانِ سخنِ نو شدن،نو و  در معرض انوار حقيقت قرار گرفتن و قادر به ادراك 44
  

لمان قرن هفتم هجري مساين فيلسوف از زبان نصيرالدين طوسي، فيلسوف گفتگو، در كتاب  دكتر غالمحسين ابراهيمي ديناني
نفس ناطقه وقتي از خود فرا مي رود و در ناكجا مي نشيند از قيد وهم و حس و خيال آزاد مي « :كندقمري، بدينصورت بيان مي 

                        )354354354354ص (» .تواند به حقيقت برهنه و بي قيد و شرط هر يك از امور راه يابدمي گردد و در اين آزادي است كه 
 

تفأل مي زنيم، چنين لطيف سروده و چاره جويي در هنگام استيصال ، لسان الغيب، كه ما ايرانيان با اشعارش اين نكته را حافظ و
:است  

كجا به كوي طريقت گذر تواني كرد       تو كز سراي طبيعت نمي روي بيرون   
زر تواني كردگداييِ درِ ميخانه طرفه اكسيريست          گر اين عمل بكني خاك         

به شاهراه حقيقت گذر تواني كرد        شاهانه بشنوي حافظ گر اين نصيحت  
45

 fellowship 

46  غالمحسين دكتر نقل ازبه كارآيي گفتگو براي دستيابي به معرفت از نظر حكماي دوران گذشته پنهان نبوده است كما اينكه  
  

نشانِ پارساييِ تفكر است و در اثر پرسش افق هاي تازه اي به روي  ،ند كه پرسشانديشه گفته ا ي از بزرگانبرخ«ابراهيمي ديناني، 
از درونِ هر پرسش نوري مي درخشد كه تفكر . انسان گشوده مي شود كه اگر پرسش نباشد اين افق ها پيوسته مسدود خواهد بود

ي پاسخ باشد پاسخ به دنبال پرسش مي بيش از آن كه پرسش در جستجو. انسان را از سرگرداني و گمگشتگي رهايي مي بخشد
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در برابر واقعيتي قرار مي  زه، ما را هر روو حقيقت »آگاهي محض«، غفلت از نيز از منظر پيتر راسل
 و نگراني هاي انتظارات، شامل باورها، مفروضات» افكار«اين . ما براي ما ترسيم مي كند دهد كه افكارِ
 »واقعيت«تيم، درك ما از ن افكار هساز اي متفاوتيو چون هر يك از ما داراي مجموعه . مختلف است

 در جامعه با اين درجه از كثرت انديشي، مشاركت فكري. فرق مي كندكه پيشِ رو داريم مشتركي 
راسل كه معتقد به اصالت آگاهي در درك تمامي تجربيات . مسايل دشوار مي شود ةبراي حل نوآوران

او به خداوند متوسل مي شود . يافته استجات و منابشري است، راه حل اين كثرت انديشي را در دعا 
اين  محض اينكه بهرة او از آگاهيِنه براي اصالح وضعيت در جهتي كه او درست مي داند، بلكه براي 

                                                                                  .راه درست را دريابدباشد كه قدر 

باور او به تقدم شعور بر . نيز در مورد نوانديشي و خالقيت جالب توجه است توريساليزابت سنظر
اقتصاد، جامعه، علم و فناوري و كه معتقد است او . طبيعت تاثيري ژرف بر نظرات او داشته است

او تاكيد مي . فرهنگ در جوامع بايد سازگار با همان شعوري باشد كه طبيعت را به وجود آورده است
از مطالعه تكامل وي مثال . ه طبيعت داراي نشانه ها و معاني بسياري براي هدايت بشر امروز استكند ك

، همكاري بين مي شودنزديك  تكامليِ »بلوغِ«به طبيعي انواع جانوران فهميده است كه وقتي گونه اي 
ه گر مي بين اعضا براي بقاي فردي جلو از رقابت براي همزيستيِ و بقاي جمعي بيش ي گونهاعضا
بزرگترين پديده هاي طبيعت مثل  و دركوچكترين گونه ها، مثل موجودات تك ياخته اي  در. شود

به بيان ديگر، اگر در مطالعة گونة خاصي، . همين سير تكاملي صدق مي كندزيستگاه هاي طبيعي، 
كاملي خود رقابت شديدي بين افراد گونه ديده شود، اين گونه در مراحل كودكي يا نوجوانيِ سير ت

                                                                      . قرار گرفته و هنوز از بلوغ خود فاصله دارد

شده تكاملي خود نزديك » بلوغ«انسان به نيم بگوييم فقط وقتي مي توااز نگاه اين زيست شناس، لذا 
ستوريس براي محك  از اين رو،. كرده باشدگار ساز ت در طبيعتقبا اين قاعدة خل خود را است كه

اخته كه مخترعين و س انديشه هاي نو در علم و تكنولوژي، تعدادي سوال را مطرح »مناسب بودنِ«زدن 

                                                                                                                                                                                     

خصلت گفتگو اين است كه مي تواند در جايي كه الزم باشد قالب ها را بشكند و از چارچوب هاي از پيش « )443443443443ص (» .گردد
                                                                                                                     )36363636ص (» .ساخته شده فراتر رود

مناسبِ و پيش فرض ها، تعداد پرهيز از پيش داوري هامعرفي مختصري از ديالوگ بوهمي كه شامل جزيياتي مثل چگونگي   47
  

و نيز اينكه اين نوع ديالوگ با مباحثه، مناظره و ديگر گردهمايي هاي  مورد گفتگوكنندگان در جلسات گفتگو، موضوعات  شركت
.در سايت زير آمده است ،ماعي كه در آن نظرات مختلف اظهار مي شود چه تفاوت هايي دارداجت  

http://www.david-bohm.net/dialogue/dialogue_proposal.html 
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راه آيا : نوآوران در رشته هاي مختلف براي سازگار ماندن با شعورِ خالق طبيعت بايد از خود بپرسند
حل يا فناوريِ جديدي كه به ذهن من خطور كرده فقط براي كسب و كار و حرفة شخصي من سودمند 
است يا براي جامعه محليِ من نيز نافع است؟ جامعه ملي من از كاربست اين فناوري چه نفعي خواهد 
برد؟ مردم و طبيعت منطقه اي از جهان كه كشور من در آن واقع است چه نفعي از آن خواهند برد؟ آيا 
جامعه جهاني نيز از آن سود مي برد؟ اگر علم و فناوري يا روش جديدي كه من پيشنهاد مي كنم در 

ضرر نداشته  از سطوح نافع باشد، و براي هيچيك - فقط در يك سطحو نه  -تعدادي از اين سطوح 
باشد مي توان گفت كه چنين فكري با شعوري كه خالق طبيعت است و آن را به سوي تكامل سوق مي 

يا يا مخترع  دانشمنديك گفتگو كه در درونِ اين  .بگذارمه آن را بايد كنار وگرن. دهد سازگار است
حتي يك توليد كننده يا مصرف كننده كه پيش از تصميم گيري در مورد تحقيق، توسعه، توليد انبوه يا 

                                     .و بصيرت است عينِ حكمترخ مي دهد، خريداري يك فناوريِ جديد 

تمامي فناوري هايي كه بشر از  او. در مجموعه نظرات ستوريس جلب توجه مي كند ي نيزنكته ديگر
كه طبيعت را به ان شعوري مي داند برخاسته از همرا نيز طريق توسعه صنعتي به آنها دست يافته است 

به فناوري  با بهره گيري از سواالتي كه در باال براي محك زدنوي معتقد است كه . وجود آورده است
هاي جديد مطرح شد، انسان ها مي بايد، به صورت گزينشي، از برخي از فناوري هاي موجود براي 

بهره گيري از فناوري اينترنت را براي ستوريس ، مشخصبه طور . استفاده كنند برتر جامعةرسيدن به 
                . مي داندالزم حركت تكاملي جامعه بشري تداومِ تبادل تجارب بين ملت هاي جهان براي 

با نظام تجارت آگاهانه ر جامعه بشري را از ملزومات مقابله يمانه دحكاين نگاه ستوريس جهاني شدنِ 
مكاني  عملكردهاي خود، و جوامع انساني، بدون در نظر گرفتن عواقباز طبيعت  جهاني مي داند كه

صصي خود، به دستكاري ژنتيكي به وي در حوزه تخ .ساخته استخود و زياده خواهي  براي غارت
بيشتر جوامع نام مي  وابستگيِ تعميقِبراي ايجاد انحصار و  هاي پديده جهاني شدنعنوان يكي از ابزار

به نظر وي، آگاه شدن . ستوريس اين فناوريِ نابخردانه را تهديدي جدي براي كل حيات مي داند. برد
و از يك سو غذايي تراريخته  از مصرف محصوالتپرهيز به ضرورت بهداشتيِ  گانآحاد مصرف كنند

از پيامدهاي خطرناك اين فناوري در در جوامع و نخبگانِ علمي انديشمندان ، آگاهي سياستگذاران
پرسش هاي تعيين كنندة باال مي تواند . تنها راه رهايي از اين تهديد است ،از سوي ديگر سطح جهاني
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فناوري هاي ساير مطلوب بودن اين و  تشخيصِدر مورد  انسان ها را، در هر مقامي كه هستند،
                                                                                          48.هدايت كندانحصارطلبانه 

نيز از جمله زيست شناسانِ نوانديشي است كه در مورد چگونگي دستيابي بشر به  لدريكروپِرت ش
برخالف  - شمند كه اين دان ابتدا خالصه اي از نظرية بحث برانگيزِ .خالقيت نظر داردون و دنياي در

چرايي و چگونگيِ رخداد معتقد به اصالت متافيزيك در تفكر غالب در ميان زيست شناسان جهان، 
ت كه با مخالف، 49»ميدان هاي پيكربند« موسوم بهشلدريك تئوريِ  :بياوريم - پديده هاي طبيعي است 

جامعه زيست  تاييد كه موردبرگرفته از تئوري ديگري است برخي از زيست شناسان روبرو شده است، 
، مثل زنده، هر يك از اعضاجنينيِ موجودات  آن تئوري معتقد است كه در رشد. استسان جهان شنا

اي تاثير ميدان ه. مي گيرندشكل  50»ژنتيكيايِ پيكرميدان ه«، توسط چشمو  قلب، مغز، گوش
جنين جابجا شود،  از ناحيه گوش به ناحيه چشمِ اگر سلوليبه حدي تعيين كننده است كه  ژنتيكيپيكر

ژنتيكي چشم خواهد بود و پيكردر فرايند تكثيرِ سلولي و رشد چشم، سلولِ جابجا شده تابع ميدانِ 
                                                     . به عنوان يك سلول چشمي انجام وظيفه خواهد كردنهايتا 

تمامي چيزها در عالم هستي، حتي به  رشد جنيني محدود نمي بيند و آن را به شلدريك اين نظريه را به
مثل انسولين، و رفتار انسان  حيوانات هورمونيل ها، انواع ترشحات جمادات مثل كريستاشكل گيريِ 

قوانين « وي حتي. ه استتعميم داددر جامعه اوري ها ها مثل يادگيري يك زبان يا انواع علوم و فن
او اين ميدان ها را همه جاگير و غيرقابل . خاص خود مي داند» ميدان هاي پيكربند«را تابع » طبيعت

بر متعدد  بر اساس اين نظريه، كه شلدريك با استناد به آزمايشات و شواهد علميِ 51.تقسيم مي داند
طبيعت اند كه رفتارهايِ » حافظه هاي«اساسا  اي پيكربنددان هدرستي آن پافشاري مي كند، مي

 بينِجابجاييِ  او. موجودات و انسان ها را در طبيعت و جامعه به طور يكسان و هماهنگ ميسر مي سازد
                                                           

42 و پاورقي   Sahtouris, 2003  48
  

49
 morphic fields  

50
 morphogenetic fields 

غير مادي اند يمجردات موجودات. است» مجردات«از  ي اسالمي ايرانيحكماتوصيف شلدريك از اين ميدان ها مشابه تعريف   51
  

 non-local غير محلي«فيزيكدانان به عوامل اثرگذاري كه از قيد مكان و زمان خارج اند . كه مقيد به زمان و مكان نيستند «  
به طوري كه تعداد بيشماري از آنها  ،كنندمجردات اين است كه براي يكديگر تزاحم ايجاد نمي از ديگر ويژگي هاي . مي گويند

نفس ناطقه به بدون آگاهي از . نفس ناطقه آدمي از مجردات است. باشندجمع و حضور داشته مي توانند همزمان در يك نقطه 
ة باقي مي ماند و به صورت تجرب» مفهوم«در حد تزكيه نفس، تقوا، قبر و معاد موجودي مجرد، دانسته هاي ديني مثل عنوان 

اثر  خويشتن پنهان كتابِ معرفت نفس به زبان غير تخصصي بهو براي مطالعه بيشتر در مورد مجردات . شخصي ادراك نمي شود
                                                                                                                          .طاهرزاده مراجعه شوداستاد 
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به گزارش . مهاجر را تابع ميدان هاي پيكربند مرتبط با اين رفتارها مي داند قاره ايِ پرندگان و حشرات
مهارتي  يك عضو از گونه اي جانوريبه وقتي ايشات علمي نشان داده شده است كه در آزموي، 

، در هر جاي دنيا كه رخ دهد، آسانتر و هآموخته مي شود، آموزش اين مهارت به ديگر اعضاي آن گون
با استناد به اين تئوري، زيست شناسان مي توانند از جستجوي بيهوده براي يافتنِ ذهن  52.سريع تر است

سلول هاي مغز آدمي دست بردارند و افق هاي وسيع تري را براي دستيابي و مطالعة دنياي فكر و  در
                                                                                                   .معني در نظر بگيرند

دارد خود نشانه اي از خالقيت عالم  خالقيت را عين هستي مي داند چرا كه هر چه وجود شلدريك
اما چون اين . گونه هاي جانوري و گياهي، غرايز حيوانات، الگوهاي آب و هوايي و غيره ؛هستي است
و به صورت يكسان تكرار مي شوند، ما آنها را به صورت چيزهاي عادي و غير قابل  دائماپديده ها 
، در جوامع انساني. اند و همينطور خواهند ماندشناسيم، انگار كه هميشه همينطور بوده تغيير مي 

به وجود جهان در يك نقطه از زماني رفتارهاي جديد، چه نيك و چه بد، نوعي نوآوري هستند كه 
لذا . اثر گذاشته اندبر رفتارِ ديگر انسان ها در ديگر جاهاي دنيا  از طريق ميدان هاي پيكربندو آمده اند 

ع رفتار بيشتر تكرار گردد، به صورت يك عادت در مي آيد و احتمال هر چه يك نواز منظر شلدريك، 
به عبارت ديگر، با . بيشتر مي شود ،رخداد آن، چه در خاستگاه اوليه آن و چه در ديگر جاهاي جهان

ميدان هاي  از اين رو شلدريك. انسان ها مي گردد »ناخودآگاه«ي شدن رفتارها، علم آن وارد تعاد
 وي. مي داند» اصلِ نوآوري« ديگري و» اصلِ عادت«اصل، يكي  برخاسته از دو ،را همزمانپيكربند 

و اصالح نوآوري براي د، راه وواقف ش خود بودن رفتار» عادتي«فرد به  به محض اينكهمعتقد است كه 
                                                            53.گشوده مي شود هاروش هاي نادرست با خالقيت 

                                                           

مك . استناد مي كند» آگار«و » كرو«، » مك دوگال«شلدريك به تست هاي آزمايشگاهيِ دانشمنداني با نام هاي  ،از اين جمله  52
  

نسل پي در پي از موش ها را شامل مي شد، پي برد كه هر نسل از  35353535آغاز شد و  1920192019201920ساله كه در سال  15151515 دوگال در يك آزمايشِ
توسط كرو و آگار نيز آزمايشات مشابهي . ن آزمايش بايد مي آموختند را سريعتر از نسل پيش فرا گرفتندموش ها، مهارتي كه در اي

نتيجه گيري اين دانشمندان از مجموعة مشاهدات خود اين بود كه تمامي موش ها، . انجام شد در مكان هاي متفاوت و دور از هم
، سريعتر اين مهارت ها كه والدين آنها با اين مهارت ها بيگانه بودند آنهايي چه آنان كه والدين آنها قبال آموزش ديده بودند و چه

مي تواند به ) پاورقي قبل(است » غير محلي«شلدريك معتقد است كه تنها وجود چيزي مثل ميدان هاي پيكربند كه . را فرا گرفتند
در يك نقطه از ) اينجا موش آزمايشگاهي در(يك گونة خاص  اعضايروشني توضيح دهد كه چگونه مهارت آموزي تعدادي از 

                  .بگذارداثر ديگر، صرفنظر از فاصله، نقطه اي نسل هاي بعدي، چه در همان مكان و چه در  جهان بر سرعت يادگيري

  Agar, et al, 1954, 1942; Crew, 1936; McDougall, 1927; Sheldrake, 2009  
، عادت »برترين عبادت پيروزي بر عادت است«كه فرمود ) ع(از حضرت علي  پيروي ن، بهدر ميان حكما و عرفاي مسلما  53

  

عارف و شاعر ايراني حكيم فريدالدين عطار . استباري تعالي  خالقنزديك شدن به حضرت اصلي شناخته شده براي ستيزي   
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مطمئنا . براي روشن تر شدن اين دو اصل، شلدريك اختراع دوچرخه را به عنوان مثال مطرح مي كند
از سوي هم  بااليياين فناوري با مقاومت و ناباوريِ  نوآورانِزماني كه اولين دوچرخه ابداع شد، 

وسيله اي كه آخر چطور ممكن است كه فردي بتواند تعادل خود را روي  .عصران خود روبرو شدند
 قادر نيست به طور مستقل سرپا بايستد حفظ كند، چه رسد به اينكه بخواهد با سرعت هم حركت كند؟

ميليون ها نمونه از اين شده است، » عادتي«كه دوچرخه سواري در ميان انسان ها اما هم اكنون 
مادرها بدون لحظه اي  پدر و دارد ومورد استفادة كوچك و بزرگ در جوامع مختلف دنيا قرار  ،دستگاه
اقدام به حفظ تعادل خود روي دوچرخه، چگونگيِ ن در يادگيريِ نشاتواناييِ كودكشادر مورد تامل 

اصل «شلدريك مثال اختراع دوچرخه را نمونه كاملي از تجليِ  .مي كنند آنهابراي دوچرخه خريداري 
            .مطرح مي كندع انساني در شكل گيري ميدان هاي پيكربند در جوام» اصل عادت«و » نوآوري

هر . ي يابدمدر گفتگويي با ديويد بوهم، شلدريك خود را در توافق كامل با جهانبيني توحيدي بوهم 
 »نظام درون گرد«نام نهاده است همان  »ميدان هاي پيكربند«آنچه شلدريك دانشمند موافق اند كه دو 

آنچه از آن متجلي مي شود، متاثر از حافظه اي از  و اينكه حركت اليزالِ عالم هستي و. بوهم است
با قادرند انسان ها تك تك . رخدادهاي گذشته است كه در ميدان هاي پيكربند ثبت و ضبط شده است

و به وجود آورند،  دنيا در ميدان هاي پيكربندمطلوب  تغييراتيخود و حماسيِ حكيمانه ، رفتار آگاهانه
در حال و  ،تجلي آثارِ مطلوب در زندگي و محيط طبيعي اطرافشان بر كيفيت و چگونيبدينوسيله 

                                                                                                54.اثرگذار باشند ،آينده

                                                                                                                                                                                     

:در اين مورد سروده است  
اليق درگاه اونيست عادت      تو يقين مي دان كه اندر راه او     

نيست آن را با حقيقت هيچ كار      هر چه از عادت رود در روزگار   
:يا در جاي ديگر  

به شرط آنكه گويي ترك عادت     كليد معرفت آمد عبادت    
 

دسي براي رسيدن به تجربة ق »عادت ستيزي«اهميت كليديِ  برهجري قمري نيز  6666عين القضات همداني، حكيم و عارف ايراني قرن 
قرآن آنگاه بيني كه از عادت پرستي به درآيي تا  اي عزيز، جمالِ«مي خوانيم،  وي تمهيداتدر  .حقيقت تاكيد داردو دستيابي به 

كمترين مقامي كه مرد از ... زنهار اين گمان مبر كه قرآن هيچ نامحرمي را هرگز قبول كند و با وي سخن گويد... اهل قرآن شوي
سالك تا نميرد از خود، . زيرا كه هر كه به آخرت نرسيد، قرآن نشنيد. رسد] دنياي درون[د كه به آخرت قرآن آگاه شود آن باش

                                                                                            )141141141141ص ( ».احوال قيامت نداند و قرآن را نتواند دانستن

 54
 Sheldrake and Bohm, 1982. 
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براي خالقيت اتحاد علم و معرفت و تاكيد انديشمندانِ نوانديش بر شناخت توحيديِ عالم  اعتقاد به
انديشه هاي  ونظريه هاي علمي امروز  جالب توجهي بين قرابت ،حكيمانه در توسعه فناوري هاي آينده

مشاهده مي بين اين دو نيز تفاوتي فاحش اما . به نمايش گذاشته است ديروز راحكماي جوامع كهن 
قرون گذشته مايِ آرايِ حك كه درتقدس و ادبي  جاي امروزدانشمندانِ ديشه هاي حكيمانة اندر : شود

به عالم معنا ورود پيدا كردن  ، شرطامروز يجو معرفتدانشمندانِ تو گويي . خالي استموج مي زند، 
 در گروكه ، پروردگار متعال خشنودياز  عنايت و خود را مي دانند و  وحدت بين انسانِ تالشِفقط را 

از  ،، در ميان انديشمندان تحصيلكرده در غرببا اين وصف. بي نياز مي دانند، 55استبنده  نيك عملِ
افرادي هستند كه دستيابي به سرچشمه حقيقت و  ،تبار شرق و آشنا با پيشينه حكمت ايراني و اسالمي
 ،نامدار ايراني انديشمنديكي از اين شخصيت ها . خالقيت دروني را مشروط به عنايت حق مي دانند

                                                                                   .يافت ،نادر خليليمهندسِ معمار 

در ، امانند آسمانخراش ه صنعتيسازه هاي متخصص در آمريكا و تحصيلكرده خليلي،  مهندس نادر
كه شد به زودي متوجه وي اما . باخت ايراننبوغ معماري بومي  دل به سرزمين مادري خود سفري به
را بدون استفاده از هر گونه تير چوبي يا آهني به قادر است خروارها خاك ايران كه  ماريِنبوغ مع

وي  .آدمي است دلِ عرفانيِ خلوتاز برخاسته معلق نگه دارد،  در هواعظيم  ييا طاق شكل گنبد
خليلي در اين كتاب . كرده است تشريح 56تنها دويدن هاي فني و عرفاني خود را در كتابآموخته 

از ، كليه مقاطع تحصيليكه در  كندپيشنهاد مي  امروزدر جوامع هاي سازنده اي تشويق خالقيت بر
ارائه شود تا همراه با سواد و علم آموزي، آشنايي با  »تنها بودنهنر «به نام  ابتدايي تا دانشگاه، كالسي

                              :دروني نيز همگاني شود خلوت عرفاني و دريافت الهاماتورود پيدا كردن به 

ما انسان ها اين حالت خارق العادة ... تنهايي باعث شده كه هزاران شاهكار هنري و ادبي به وجود آيد«
خودمان را بايد به شكل يك استعداد و ظرفيت ببينيم و از آن به عنوان يك تمركز دروني، براي بهتر 

يك انسان . ين استهمپايه و اساس آموزش اديان  مهم ترين.. .استفاده كنيمها كردن زندگي انسان 
بزرگترين . هرگز نمي تواند در هيچ موقعيتي بيش از آن به خدا نزديك شود، مگر آنكه كامال تنها باشد

                                                           

55 يكي از  .بسيار تاكيد شده است خداونددر قرآن مجيد بر مقام احسان به خلق خدا و انجام كار نيك به منظور كسب خشنودي  
  

در عمل نيك بنده از يك سو و دستيابي به خشنودي او از سوي ديگر  بين به حقيقت ارتباط خداوند تعاليلطيف ترين اشارات 
                                                                                                               .، آمده است)انسان(سورة مباركة دهر 

.1370137013701370، خليلي   56
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و ) ع(، حضرت عيسي )ع(در زماني آفريده شده كه حضرت موسي » هنر تنهايي« شاهكارهاي جهانيِ
                                             )142142142142ص ( ».وند بودنددر تنهايي كامل با خدا) ص(حضرت محمد 

با اين هدف كه  ،ابداع نوعي فناوري براي خانه سازي كرد فوق سال پايان عمر خود را 30303030خليلي 
، برخاسته »شترخباَ فناريِ« روش ابداعي وي موسوم به. باشدهيچكس در هيچ كجاي دنيا بي خانمان ن

 ،اسارت وام مسكن معطلي و و سرپناه از گرانيِ جهانطبقات آسيب پذير  رهايي براي اواز تالش 
جايگزين براي خانه سازيِ ارزان و  از سريع رشدترين شيوه هايِ فناوري ابرخشت هم اكنون. است

، فناوري ي سنتي، مصالح بومي و مصالح جديدتلفيقي از طراح 57.ايمن در جهان با مصالح بومي است

                                                           

وي. خواند خود در حرفه معماري را به مطالعه حكمت و عرفان فرا مي هموطن در مصاحبه اي ويدئويي، خليلي همكارانِ  57
  

ايشان را به كم كردن توقع خود در اخذ دستمزدهاي باال و تمركز بيشتر  مهندسين ممار،تشويق حس ابتكار در ميان  رايهمچنين ب
    با گفتگو : آب، باد، خاك، آتش«ويدئوي اين مصاحبه موسوم به . مي كند رغيببر خدمت به قشر وسيعتري از مردمِ كم درآمد ت

                                                              www.aparat.com   : ، در اين سايت آمده است»مهندس معمار نادر خليلي،

 

انشگاهيان، دانشجويان، روش حكيمانة انديشمندانِ متعهدي چون شادروان خليلي، تاسيس نهادهايي مشاركتي از د ي ازپيرو
شگاه ها به منظور جهت دهي به پژوهش هاي علمي و اختراعات در در دان و اصناف از شوراهاي اسالمي شهر و روستا نمايندگاني
يكي اينكه خالقيت : اين تحول از دو نظر مطلوب است ،مردمي سازيِ اقتصادنظرِ اقتصاد مقاومتي و از . را طلب مي كندفناوري 

سوي ديگر، با برخورداري از  از. دانشگاهيان را در مسير تسهيلِ توليد داخلي توسط واحدهاي كوچكتر و محلي تشويق مي كند
هم . خواهد يافتمختلف مردم وسيع تر و متنوع تري در بين اقشار  بازارِعامه مردم، بخشِ خدمات و صنعت در جامعه،  نظرات

دانشگاهيان اين جهت گيريِ غير بوميِ. دنياست لمللي آكادميكدانشگاهيان عميقا متاثر از شبكه بين ا اكنون، جهت گيريِ خالقيت ،
تامين علم و فناوري به سود صنايع بزرگ غرب و در خدمت تجارت جهاني، بسط  عمال كشورها رادر نهاد هاي علمي و پژوهشي 

نيازمندي هايِ تجاريِ جهان قرار داده است. اين رويكرد با «غيرت اقتصادي» در تضاد است. در كشورهاي مستقل انتظار مي رود 
ثمرة فكر و تالشِ نيروي انساني و منابع طبيعي همان سرزمين است، در وهله اول براي استفاده  ، كهبهترين هاي توليدات داخليكه 

      . از اين منظر، صادرات محصوالت مرغوب فقط اگر مازاد مصرف داخلي باشد قابل قبول است. مردم همان سرزمين مهيا باشد
 

پرورش  به دنيا وان شعبه اي از شبكه بين المللي آكادميكامروزه موسسات آموزش عالي به عنشاهديم كه همچنين  همزمان
و جوانان كشورها را براي مهاجرت و خدمت به قدرت هاي بزرگ در غرب آماده مي  مي پردازندمستعدترين مغزهاي هر سرزمين 

ه ها، كه با قصد به پيرويِ بي چون و چرا از خطوط آموزشي و پژوهشي غرب در دانشگارقابت در لذا بي ترديد، سياست . سازند
به نفع از قافله علم و رقابت پذيرتر كردن صنايع داخلي در تجارت جهاني دنبال مي شود، در عمل » عقب ماندن«اصطالح پرهيز از 

ي صنعتي كه خود طراح و مدير شبكه از نگاه كشورهالطمة مضاعف وضعيت كنوني در اين است كه . كشورهاي قدرتمند است
تند، اشتياق دانشگاهيان در كشورهايِ در حال توسعه در دنباله روي از الگوهاي توسعه غربي حاكي از فريب دانشگاهي دنيا هس

اين كشورهاست كه مسلما بر جسارت و تالش قدرت هاي بزرگ براي نفوذ و زياده  درو سياستگذاران نخبگان دانشگاهي پذيريِ 
ن رفع نيازهاي اقشار آسيب پذير و قوام بخشيدن به اقتصاد، طبيعت، جامعه اهدافي چو دادنِمحور قرار برعكس،  .خواهي مي افزايد

بخش در جوامع مستقل مي گشايد ضمن  الهام اختراعات، افقي بي پايان براي و فرهنگ در آموزش، پژوهش و توسعه كشورها
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مهارت هاي استادكارانِ  ،القمندانِ خانه سازي كمك مي كند كه در مدتي بسيار اندكابرخشت به ع
زلزله، كه در برابر سازه هاي زيبا  ،قديمي معماري سنتي ايران را بياموزند و با خاك موجود در محل

ودن آگاه بصرفا خليلي همانطور كه هدف آرماني او گواهي مي دهد،  .بسازندمقاوم اند سيل و طوفان 
الزمة او . را كافي نمي داندبراي ورود پيدا كردن به اين جايگاه خلوت دل و تالش فردي  از وجود

بدون  عاشقانة فردتالش را از يك سو خالقيت هاي خارق العاده درون آدمي  دستيابي به جوششِ
                                       :خيررساني به ديگر انسان ها مي داندهدف و داشتنِ  از شكستمه واه

عشق و عالقة فراوان به طرح و ساخت خانه هاي ارزان و مناسب براي محرومين يكي از مهمترين «
در ] ي ايرانو روستاها[بيابان ها ] خود را در[داليلي بود كه به من الهام داده بود كه اين سفر و تكاپوي 

                                                                                                                   )164164164164ص ( ».پيش بگيرم

ي جهاننه شهرت مفاخر معماريِ نوآوراخليلي به عنوان يكي از نادر مسلمان و ايراني مهندس امروزه 
ه او است كادب و عرفان  باشيفتگي وي  ،استشده شناخته  ترآنچه در مورد شخصيت او كماما . دارد
از ترجمه هاي شيواي خليلي . ه استر دادقرابه انگليسي عارفانه زمره تواناترين مترجمين اشعار  در را

                                        58.ستنوع خود ا در نمونه ها با ذوق ترينِبدون اغراق  ،اشعار مولوي

اثير اتحاد علم و معرفت بر تفكر توسعهت  
مجموعه اي بي درز و يكپارچه مي بيند، الهام كه همه جوانب توسعه را » محليتوسعه همه جانبه «

از اين  يمفصل توصيفديگر به ي جاهاقبال در . انشمندانِ موحد دنياستگرفته از يافته هاي علمي د
 59.پرداخته ايمو توسعه بومي به عنوان رويكردي موفق براي تحقق اقتصاد مقاومتي  ،نگرش به توسعه

كشورهاي اي بي سابقه در نقش آفريني مردم در  هانگيز ،به توسعه توحيدي نكه اين رويكردخالصه اي
و يا » اكو ويلج«، »دهكده سالم«، »روستاي سالم«محلي با نام هايي چون مختلف دنيا و ايجاد جوامع 

مگام توجه همزمان به، و اقدام ه .است به وجود آورده» شهرهاي در حال گذارمحله هاي سالم در «
در، جميع جنبه هاي زندگي بشر، يعني اقتصاد، علم و فناوري، محيط زيست، جامعه و فرهنگ و توجه 

 هنر و زيبايي،احياي طبيعت،  به ارزش هاي اخالقي چون اندازه نگه داشتن، ساده زيستي، نوعدوستي،
                                                                                                                                                                                     

جايگاه فريب در استعمارِ  تحليلي فرهنگي از در اين رابطه، .نيز مي افزايد بين الملليعرصة بر احترام و اقتدار اين جوامع در اينكه 
                                                                                                              : نوين در يادداشت زير فراهم شده است

www.eabbassi.ir/pdf/article_tomsawyerandsanctions.pdf   تحليلي فرهنگي از استكبار جهاني: كريماز تحريم تا ت  

58
 Rumi and Khalili,  1994, 2001.  

. 1393139313931393 ،1392139213921392، عباسي   59
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در  60.وامع استاين ج مشتركات فرهنگيِاز جمله  ،تعاون و تصميم گيري از راه مشورت ظلم ستيزي،
و يا از دست دادن ساختار و هويت  ،عموما در حال افول، تخليه جمعيتي ي جهانحالي كه روستاها

و با  فنينوآوري هاي اقتصادي و ساكنين روستاهاي سالم جهان با  اند،شدن  خود و تبديل به شهر
بدون  -  موفقيت مالي چشمگيربا  و يي با ثباتز اقتصادهاا ،توسعه بومي و پايداربر مقاومت و تاكيد 

بيكاري و بي خانماني در اين جوامع بي معني است و خودكفايي . برخوردارند - تخريب محيط زيست
از اين رو، . دستاوردهاي بسياري از آنهاستاهداف و و خوداتكايي در توليد غذا و انرژي از جمله 

فناوري هاي  براي دستيابي بههام بخش ه و الي آزموديبه عنوان الگوخود را همه جانبه محلي  ةتوسع
مطرح از طريق جهانبيني توحيدي اقتصاد مقاومتي  مناسب و سياستگذاري هاي مساعد براي تحقق

                                                                                                             . ندساخته ا

المللي پنهان ازمان هاي بين در تشويق نقش آفريني مردم از نگاه سانبه محلي توسعه همه جموفقيت 
جوامع مقاوم و پايدار  هم اكنون مهارت هاي اجتماعي، اقتصادي و فني الزم براي طراحيِ. نمانده است

. ارائه مي شود ،الگوي توحيديِ توسعه، در قالب برنامه اي آموزشي با حمايت يونسكو اين بر مبناي
، به صورت غير قمندان به نقش آفريني در توسعه محلي جامعه خود مي توانند در اين دوره هاعال

                                                                                 61.دانشگاهي شركت كنندرسمي يا 

چه چيزي باعث مي شود كه افراد در رويارويي با مسايل توسعه در جامعة خود نقش آفرين نباشند؟ 
از خود « معموال و لذا تشويق مي كند، افراد را در رقابت با يكديگر در فرهنگ غالبكثرت انديشي 

با رجوع  .سدبه نظر نمي رراهكار معقولي  ،جامعهعمومي براي حل مسايل از سوي فرد، » مايه گذاشتن
، از وسايل نقليه عمومي و دوچرخهآنان يشتر استفاده ب شهروندان و پياده رويِ، ابتداي مقاله به مثال

مطمئنا هواي كالن شهرها را پاكيزه تر مي كند، اما رانندگان به جاي توجه به نقش خود در آاليش و 
پاكسازي هوا، با نگاهي رقابتي به رفتار ديگران و ادامه استفاده ديگران از خودرو توجه مي كنند و لذا 

                                                                            .دنشو خود منصرف ميرفتار  از اصالحِ

                                                           

:استآمده در صفحة زير به زبان فارسي معرفي چند نمونه از روستاهاي سالم جهان   60
  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart_casestudies2.htm 
در چند مركز دانشگاهي جهانيك ساله ور جهان به صورت كوتاه مدت و در قالب دوره اي كش 35353535اين آموزش ها در بيش از   61 

.اطالعات بيشتر در مورد اين دوره در سايت زير مهياست. ارائه مي شود  
www.gaiaeducation.net/index.php/en/gaia-education-worldwide 
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رقابت بين افراد در فرهنگ مصرف است كه قربانيِ  يكي از منابع مشترك در جوامعفقط سالم  هواي
از كثرت انديشيِ جهانيان لطمه خورده است، آب منبع مشترك ديگري كه . شده است يگراي امروز

 بدون توجه به مابرخي از موجب مي شود كه  بين شهروندان كثرت انديشي و رقابت. ه كشي استلول
كه كاري  - در شرايط خشكسالي، به جاي استفاده از جارو و چند سطل آب آب اسراف بديهيِ عواقبِ
 آبي كه با با شلنگ ومكررا سنگفرش حياط، ايوان، اسفالت كوچه و خوروي خود را  -است  عقالني

مي ، به او پرخاش رآيدب و اگر همسايه يا رهگذري هم در مقام يادآوري يممتعلق به همگان است بشوي
                                            » خودم پولش را مي دهم، به كسي چه مربوط؟«: يمگويكنيم و مي 

به شركت ايشان . موافق نيستندآن و نتايج گونه رفتار در جوامع با اين توسعه همه جانبه محلي  فعاالنِ
كليد زدنِ  ،در وهله اولانجام كار درست دليلِ  مي آموزند كه خود كنندگان در كالس هاي آموزشيِ

و ني چون بوهم انديشمنداكشفيات آنان همچنين با اشاره به . است خود فرد معنويِ دگرديسيِفرآيند 
جامعه اي كه در آن زندگي مي مقايسه با ما در  اگر چه. حماسي بشر مي شوند يادآور حيات شلدريك

و يگانگي عالم  درهم تنيدگي، اما ذره اي بيش نيستيم - بي كرانه كيهانِو كره زمين در برابر و  -  كنيم
در  .رددا آيندهر ناپذير بر كل هستي و وقايع تاثيري انكافرد كه هر حركتي از سوي به گونه اي است 

و معني دار  مي يابدزندگيِ صرفا مصرفي رهايي  پوچيِروزمرگي و از  دساحت اين ديدگاه، حيات فر
 واز فعاالن  خود دوره هاي آموزشيِ توسعه همه جانبه محلي،از آنجاييكه مدرسين  .گرددمي 

ي سالم اند، ايشان قادرند با توصيف تجارب شخصي خود، بر واقعي بودن فرآيند هابنيانگذارانِ روستا
                                                                                     .بگذارنددگرديسي دروني صحه 

آنها در  عملي گي جنبه هاي مادي و معنوي زندگي و موفقيتنسبت به يگانتوسعه بيداري اين فعاالن 
از يك  فرد در جامعه نقشِارتباط  تحولي بنيادين در نگرشِ، در جهانو ثروتمند ايجاد جوامعي سالم 

به اين معني كه رشد فردي و تكامل معنوي . به وجود آورده استسو و رشد معنوي او از سوي ديگر 
با مشاركت اجتماعي براي تحقق همراه بلكه  فردي و انجام عبادات خلوت گزينيطريق  از فقطنه افراد 

فعاالن توسعه همه جانبه  نكه تفسيرِايمضافا  .عادالنه براي خود و ديگران امكانپذير است جامعه اي
طبيعت را در بر مي جانداران در  انساني محدود نمي شود، بلكه تمامي ةبه جامع »جامعه«محلي از 

بيشترين  در ميان انسان ها و در دوراني كه فردگرايي، رقابت و اشاعة فرهنگ مصرف گرايي 62.گيرد
                                                           

و ما من دابة في االرض وال طائر يطير بجناحيه اال امم« است كه نزديك اين كالم وحيبه » جامعه«اين نگرشِ جامع تر به    62
  

هيچ جنبنده اي در زمين نيست و نه هيچ پرنده اي كه با دو بال  - »أمثالكم ما فرّطنا في الكتاب من شي ء ثم الي ربهم يحشرون
ا در كتاب فروگذار نكرده ايم؛ سپس همه به خود پرواز مي كند؛ مگر آنكه آنها نيز امت هايي مانند شما هستند، ما هيچ چيزي ر



 

33 

 

كرده است، تالش فعاالنِ معني گرا در  در آنكليت حيات ساكن خطر و ظلم را متوجه كره زمين و 
كه در راستاي بازگرداندن اعتدال در بهره گيريِ جوامع  استتوسعه، خود به خود متوجه خدماتي 

                63.قرار مي گيردو تكامل آن  متعال طبيعت و حفاظت از اين تجلي گاه آفريدگارِ ازانساني 

او در كثرتي كه ما آن را طبيعت مي ناميم براي فعاالن  زيبايِيِ باور عميق به يگانگي خداوند و تجل
. استدر جامعه بشري توسعه همه جانبه محلي راهنمايي براي همدلي و همبستگي مذاهب و ملت ها 

در  معجزه آسايياين تنوع بي شمار، هماهنگيِ  در كناراما . تنوع زيستي در طبيعت شگفت آور است
براي توانايي بالقوه بشر، به رغم اين خود نشانه اي  .موج مي زند يطبيعي و پديده هابين موجودات 

عدالت  ع، براي رسيدن به وحدتي است كه همواره نويدبين جوامفرهنگي و آيينيِ زباني،  گستردةتنوعِ 
در عين  متنوع امااز لحاظ فرهنگي و ديني جامعه اي انسان ها قادر اند . جهان را داده استو صلح در 

بسازند، جامعه اي كه سرشار از بركت يادگيري  ، تكفير، تبعيض و خشونتمقاوم در برابر اختالف لحا
در حرف و در  رويكرد توسعه همه جانبه محلي فعاالنِ. درونيِ پيروان اديان مختلف است تجارباز 

قرار خود  دجدي پذيرش اعضايِ سرلوحة سياسترا  64)آية آمن الرسول(سوره بقره  285285285285تبليغ آية  عمل
 ،اين فعاالن عميقا باور دارند كه اگر پيروان اديان مختلف بتوانند با همكاري و همفكري هم 65.داده اند

بسازند، مطمئنا در سطح جهاني نيز مي توان شاهد همگراييِ و يا محلة شهريِ سالمي روستايي سالم 
عالوه بر جذب اعضا از جميع ر، در يكي از اين جوامع كوچك و نوآوجالب توجه اينكه،  .بودمشابهي 
تالش براي كمك به گردآوري مجموعه اي جامع از كتاب هاي آسماني و آثار مرتبط با سنت اديان، 

اديان از  اين كمي و عرفانيِ مرتبط باهاي علمي، ح66.محوري اهالي قرار گرفته است اهداف             

اقتصادي، دروازة عظيمي از نوآوري هايِ ، وحيديسايه بينش تايجاد دهكده ها و محله هاي سالم در 
نوآوري هاي هوشمندانه در اقتصاد، اين جوامع از طريق . استرا گشوده اجتماعي و علم و فناوري 

                                                                                                                                                                                     

در اين آيه اشاره به مرحله » كوچ دادن جمعي«واژه حشر به معنيِ لغوي ) 38383838انعام ( .سوي پروردگارشان محشور خواهند گرديد
وجودات اين آيه روشن مي كند كه اين حركت تكامليِ امم بشري جدا از حركت تكاملي ديگر م. اي از حركت تكاملي بشر دارد

طباطبايي مويد همين تعبير از كليت سيد محمد حسين ، اثرِ حكيمِ معاصر، شادروان عالمه الميزانتفسير . زمين و آسمان نيست
                                                               .  حيات و حركت تكاملي تمامي مخلوفات خدا با هم، در اين آية شريفه است

63
 Vaughan-Lee, 2012.  

و پيامبر بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ايمان آورده است، و مومنان همگي به خدا و فرشتگان و كتاب ها«  64
  

».ميان هيج يك از فرستادگانش فرق نمي گذاريم«: فرستادگانش ايمان آورده اند و گفتند   
65

 Keepin, 2012.  

. در ايتاليا در صفحه زير قابل مطالعه است» دامان هور«سي در مورد دهكده سالم اطالعات بيشتر به زبان فار  66
  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2_artsprtlty.htm 
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قدرت هاي بزرگ  اثرات نامطلوبِ سياست هاي اقتصاديِ مقاومت الزم در برابركوچك قادر شده اند 
ا قطع وابستگي به نظام تجارت جهاني، اين فعاالن توانسته ب. به وجود آورندبر اقتصاد محلي خود را 

. رقم بزنندو با ثبات ترين اقتصادهاي روستايي جهان را اتكاترين خود ،چندي از ثروتمندترينتولد اند 
در رفع مسايل ملي الهام گرفته و  مردم محلي برخي از دولت ها از موفقيت اين جوامع در نقش آفرينيِ

كشور فراهم الگوهاي اقتصادي اين جوامع را در سراسر  امكان ترويجِ ،اي مساعدبا سياست گذاري ه
                                                                                                              67.كرده اند

كه از نظر غذايي خودكفا و نوآوري در اقتصاد كشاورزي به اين جوامع كمك كرده است  به طور مثال،
از . گردندشيميايي بي نياز پرهزينه و ناسالمِ كشاورزيِ خوداتكا شوند ضمن اينكه از كليه نهاده هاي 

براي دستيابي به بازده اقتصادي  68»كشاورزي بوم شناختي«ترويج اين جمله نوآوري ها مي توان از 
 برزگرانريسك كشاورزي كه تاريخا ن بردن از ميابراي  69»تعاوني هاي كشت و مصرف«برتر و ايجاد 

از سوي . ساخته است نام بردكشاورزي و بيمه و اخيرا كامال وابسته به وام  از آينده خود نامطمئنرا 
محلي و ايجاد  ديگر، نوآوري در فناوري به برخي از اين جوامع اجازه داده است كه با توليد انرژيِ

 و توربين هاي بادي ضمن دستيابي به خودكفايي در انرژيِ يهاي خورشيدكارخانه هاي توليد رآكتور
 به رونق به ديگر روستاها و شهرها محلي برق  توليد و وسايلِ ، از طريق فروش برق و ابزاركامال پاك

                                                                                       70 .اقتصاد محلي خود بيفزايند 

اين جوامع بهره گيري از شيوه هاي هوشمندانه  ديگرِ ، نوآوريِدر جهان در شرايط كم آبي كنوني
در حالي كه در كشورهاي جهان سوم، روستاها و شهرها، به تقليد نادرست از . مديريت آب است

يماري زاي ، به فناوري آالينده و ب71بانك جهاني فريبكارانة پذيرش طرح هايكشورهاي صنعتي و با 

                                                           

داسون، .براي نمونه هايي از اين نوآوري هاي اقتصادي و سياستگذاري هاي مساعد در انگلستان به مقاله زير مراجعه شود   67
  

2010201020102010 .  
.2009 .چينگ  68

  

جزييات . روپا بوده استتعاوني هاي كشت و مصرف از سريع رشدترين ساختارهاي اقتصاد كشاورزي در آمريكاي شمالي و ا  69
  

www.eabbassi.ir/localdevelopmentplnplcy_orgagmarkcsa.htm بيشتر به زبان فارسي در سايت زير مهياست .  

. دبراي مثال به صفحه زير مراجعه شو   70
  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_energy_loc_findhorn.htm 
نقش بانك جهاني در سياستگذاري هاي توسعه كشورها به منظور وامدار كردن آنها و حمايت از صنايع غربي در فروش كاال و  71

  

مطالعه گزارش زير به زبان فارسي سودمند براي نمونه، . از موضوعات شناخته شده استبه اين كشورها عموما غير ضرور  خدمات
www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_growthdebtwbDaly.pdf است.  
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براي  »تاالب مصنوعي«فناوريِ مناسبي به نام سالم از روستاهاي مجهز مي شوند، در  »فاضالبشبكه «
. براي استحصال آب باران و برف بهره مي گيرند ي مناسبانواع فناوري هااز  تصفيه پساب ها و

از نياز ) ستان ها و صنايعمنازل، بيمار(جداسازي عقالنيِ آب پاكيزة باران از آب آلودة انواع پساب ها 
هاي شهري و روستايي شبكه اين ، كه از معايب بارز براي تصفية فاضالب به مصرف انرژي كالن

و خطرات گازهاي سمي از سوي ديگر، با احداث تاالب مصنوعي، به جاي مناظر بد، . است، مي كاهد
رِ كشاورزان حومه شهر از آبِ اجتناب ناپذياستفاده از جمله (محيطيِ تاسيسات شبكه هاي فاضالب 

، مناظر دل انگيز، زيستگاه هاي طبيعيِ جاذب انواع پرندگان و نيز )اين شبكه هاناپاك و بيماري زايِ 
  72.حومه روستاها و شهرها به وجود مي آيددرون و در آب پاكيزة مناسب براي باغداري و زراعت در 

هاي آينده براي رويارويي  دف توانمندسازي نسلبا هآموزش هاي ابتدايي و متوسطه در جوامع سالم 
عالوه بر اين آموزش ها، خردساالن و بزرگساالن همگي  73 .نوآورانه با چالش هاي آينده ارائه مي شود

براي گفتگو و نوانديشيِ فردي و جمعي براي رفع مسايل عمومي  مهارت هاي اجتماعي و ارتباطيبا 
                                                                                              74 .جامعه آشنا مي شوند

 نتيجه گيري
و انديشمندان از دانشمندان  ميانِ جمعيدر توحيدي به بركت جهانبيني  كهفكري و كاربردي تحوالتي 

مردم، جامعه  آحاد ي آموزنده براييبه وجود آمده است داراي درس ها توسعه جهان در حوزة علم و
يكي اينكه پيشرفت علمي و فناورانه  .است ،ايراناز جمله  ،جوامع كهننخبگاني و سياستگذران در 

تابع ارزش هاي اخالقي، انگيزه بلكه جامعه بشري پيرو مسير و سرنوشت از پيش مقدر شده اي نيست 
و آنان كه با  غول اندهاي اقتصادي و جهانبيني افرادي است كه به كار پژوهش، كشف و اختراع مش

اين تحول اين است كه براي ديگر درس . بهره گيري از اين نوآوري ها از آنها حمايت مي كنند
و به  دوري جست وابستگيمي بايد از در نظر دارد  عزتمندي و اقتداري كه اقتصاد مقاومتيدستيابي به 

                                                           

 براي  مطالعه جزييات . سرفت در عمران و آباداني و بهداشت روستاها و شهرهاي دنياستفناوري فاضالب يكي از نمونه هاي پ 72
  

. به زبان فارسي گردآوري شده استو راهكارهاي جايگزين مطالبي در سايت زير   

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_water.htm 

دهكده سالم اورويل در الن و بزرگساالن در برنامه هاي آموزشي براي خردسانمونه هاي اين گونه يكي از توسعه يافته ترين      73
  

.ت زير مراجعه شودبراي مطالعه بيشتر به ساي. آمده است جنوب هند به وجود  
http://archive.auroville.org/education.htm 

ريه منظور ايجاد فضاي سالم براي گفتگو در جامعه د ي ارتباطيِ مطلوبدر مورد مهارت هااطالعات بيشتر، به زبان فارسي،   74
  

www.eabbassi.ir/humancommclrrspctfulintro.htm صفحه زير آمده است:  
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جنبه هاي مختلف ، ر حال حاضرد توسعهعلم، فناوري و در  غالببينشِ  .گام برداشت پيوستگيسوي 
اقتصاد در  هم؛افراد و كشورها در تقابل و رقابت با : توسعه را رو در روي يكديگر قرار داده است

محيط  مخربِچه بسيار راهكارهاي اقتصاديِ  .فناوري در برابر جامعه و فرهنگ ؛برابر محيط زيست
 توسط 75»اشتغالزايي« و» تجارت آزاد« و »رشد«مثل  بي اساس و فريبكارانه اتيزيست كه با توجيه
به سياستگذاران و افكار عمومي در كشورهاي در  و سازمان هاي بين المللي غرب نهادهاي اقتصاديِ

به عدالت  پايبندي كه با وجود ملت هاييو  و چه بسيار سياستگذاران. مي شودنحال توسعه تحميل 
ن به فناوري هاي نامناسب اما به اصطالح شداجتماعي و هنجارهاي فرهنگي، خود را از تسليم 

جهانبيني توحيدي، مي توان از اين اين در صورتي است كه با اتخاذ  .مي بينندن غرب ناگزير »پيشرفتة«
تضادها عبور كرد و اقدامات مشخص در هر يك از حوزه هاي توسعه را مكمل و مشوق شكوفايي، 

 ، انديشه و عمل،بينشوحدت در دستيابي به اين درجه از براي  .احيا و بالندگي ديگر حوزه ها قرار داد
تركيبي از پيوستگي در سطوح مختلف قابل بررسي و حصول است: تاريخي و فرهنگي، فردي، محلي، 
 ملي و بين المللي.                                                                                                     
 

 گذشتهن واز قر ، حكمتي كه ما ايرانيانمي بينيمدر اين گزارش  مصاديق مطرح شده در انطور كههم
رشد به در عالي ترين مجامع علميِ غرب شروع  ،به تدريجو آنهم  ،تازه امروز ،بوده ايمميراث دار آن 

عقب « از با سربلندي، اطمينان و بدون واهمه است كه ما هوشمندانهلذا . و خودنمايي كرده است
ماندن» و «عقب افتاده خوانده شدن»، اتصال و پيوستگي به اين پيشينة با ارزش و راهگشايِ تاريخي و 
فرهنگيِ خود را مجددا برقرار و آن را به نسل هاي بعد منتقل كنيم. به اين معني كه آموزه هاي حكماي 

از ابتدايي تا  - نظام آموزشي خود اساسِ  محسوب مي شوند رانيز وابغ تاريخ جهان ايران كه از ن بزرگ
 ا از اين طريق بهنسلي خالق باشد ت راهگشاي آموزشِ ،اين موسساتقرار دهيم تا  - آموزش عالي

                          76.خاتمه داده شوددر ايرانِ اسالمي تقليد زيانبار از علوم و فنونِ جهت دارِ غرب 

                                                           

در خدمت اصالح الگوي« سايت به مجموعه مقاالت اقتصاديِ ،اينگونه توجيهات بودنِ شتر در مورد بي اساسبراي مطالعه بي  75 
. 1985198519851985؛ رابرتسون، 2005200520052005؛ شيخ، 2011201120112011، 2010201020102010ديلي : براي نمونه، ترجمه فارسي مقاالت زير قابل توجه است. مراجعه شود »مصرف  

تشخيصِ  الزم براي توانايي و حساسيت ف فكري و پيامدهاي نيك و بد آنهامختل مكتب هايقابل توجه اينكه، آگاهي از تاريخ    76
  

ترويج بسياري از . در كشور ما نيز باال مي بردغربي را در ميان نخبگان علمي، سياستگذاران و عامه مردم الگوهاي توسعه فريب در 
توسط متكلمين اشعري در تاريخ » اد شك و شبههايج«است كه يادآورِ ي فناوري هاي زيانبارِ عصر حاضر برخاسته از عملكرد

بر  اتكا ،خود زمانِ حاكمِسياسيِ به نفع قدرت هاي در ايرانِ قرون وسطي، حاميانِ اين خط فكري، . تحوالت فكري ايران است
براي  اصل ايناز  صنايع بزرگ غرباما بخشي از روش علمي است،  »ترديد« مسلما. ددنتضعيف مي كردر جامعه تفكر عقالني را 

مشاركت سازمان هاي مردمي و و عمال  مي برندزيانبار بودن بسياري از فناوري هاي كنوني بهره براي سلب توجه به  شكايجاد 
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اي دستيابي به جامعه اي مقاوم به تهاجمات فرهنگي و آسيب بر ،چه بسا اساسي ترين مصداق پيوستگي
هاي اقتصادي و زيست محيطي، پيوستگي عالم درون و برون در سطح فردي است. فهم عميق ارتباط 

دروني از يك سو و رويدادهايِ مطلوب و نامطلوب در عالم  و احساسات واقعي و دوطرفة ادراكات
. فكري بيدارتر و مبتكرتر و از نظر كردار، مسئوليت پذير تر مي كندخارج از سوي ديگر، فرد را از نظر 

دگرديسي الرو به پروانه، افرادي كه با گام برداشتن به سوي معرفت نفس مقام  با رجوع به تمثيلِ علميِ
پروانگي در درون خود را تجربه مي كنند، بهتر قادرند كه تمايالت و هوس هاي كوته انديشانة الروي 

 طبيعتخود، آسيب رسان به ايل اخالقي كه ذاز رايشان ضمن پرهيز . خود شناسايي كنندمير ضرا در 
 آگاهيِ. سازندرفيع تر در عالم معني را نيز براي خود فراهم  پروازِتجربة ، قادرند مراتب استو جامعه 

ا زندگي و پوچي هاي مرتبط ب ي غير ضرور، دشواري هافرد به عالم باطن، او را از اسارت تجربيِ
تبليغ مي شود، رهايي مي بخشد و او را طالب علم و انديشة » پيشرفت«با برچسب امروزه مصرفي، كه 

خدمت نوآوري هاي  كه در است گاهينوعي از آ ة درستعلم و انديشمنظور از . درست مي كند
ربيت نسل تعمال و است فرد و جامعه و مانع تباهي ضامن سعادت كه  دارداي قرار  كاربرديفكري و 

                                                         . كندمي  هاي بعدي را در همين راستا تشويق و تسهيل
 

 غدغه منديِموجب د پيرامون طبيعتجامعه محلي و با همسايگان و ديگر اعضاي پيوستگيِ افراد با 
الزم و زدودن بي تفاوتي ها در جامعه مي شود. پيوستگي محلي يعني بهره گيريِ مشاركتي، مسئوالنه و 

و آباداني  اقتصاددر  يك جامعه شهري يا روستاييمردم عادالنه از منابع مشترك و نقش آفريني بيشتر 
و بهترين هاي  مي شودتقويت ) 55557777پاورقي ( »غيرت اقتصادي«با پيوستگي محلي، . زندگي خود محلِ
آب و مثل ( سرزمين بوميو برگرفته از منابع  هموطن ويفكر و باز كه ثمرة تالش اقتصاديك  داتتولي

. توسط مردم همان سرزمين به مصرف مي رسدبلكه  ،داست رهسپار كشورهاي خارجي نمي شو )خاك
مي اجتماعي و زيست محيطي اي كه غيرت اقتصادي به ارمغان  فردي و سالمت ، وبالندگي اقتصادي

كه هم  -  جوامع كهن جهان موجب احترام بيشترِ دشمن،در عرصه بين المللي، در چشم دوست و  آورد

                                                                                                                                                                                     

از سوي ديگر، متداول شدنِ اين صنايع  .را مانع مي شوندبراي حفاظت از سالمت جامعه و طبيعت دولت دستگاه هاي نظارتي 
دليل كافي براي پذيرش بي چون و چراي اين فناوري ها در كشورهاي دنباله رو براي الگوبرداري و زيانبار در كشورهاي صنعتي 
 ،چگونه تهاجم صنايع به علم، سالمت شما را تهديد مي كند: شك محصول آنهاستدر كتابِ  .بومي سازي محسوب مي شود

و شبهه در ترويج و ماندگاري فناوري هاي زيانبار   ، مصاديق متعددي از بهره گيريِ صنايع بزرگ از عامل شك»زديويد مايكل«
Michaels, 2008   . ستآورده ا
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كمتر « يا »در حال توسعه«، »جهان سوم«تحقير با به لحاظ دنباله روي از الگوي غربي توسعه، اكنون 
                                                                         .مي گردد -  ناميده مي شوند» توسعه يافته

 

پيوستگي در سطح ملي يعني اينكه سياستگذاري هاي دولت ها مشوق و تسهيل كنندة نقش آفرينيِ 
 -  جنگل و آب، خاك، مرتع مثل -مشترك مديريت منابع  به صورتي كه باشدمحلي وامع مردم در ج

در نهادهاي  خارجيطراحان يا  در پايتخت و نه برنامه ريزان مركزي - توسط بهره برداران محلي 
يگر، در عرصه تجاري نيز از سوي د. صورت گيرد -و سلطه جوي اقتصاد جهانيقدرتمند 

دشوار و  هافروش و مصرف توليدات خارجي در كشورشود كه  سياستگذاري ها به صورتي انتخاب
از سوي  .گردد تر آسان ، به ويژه محصوالت محلي،و مصرف توليدات داخلي مستقيم ة، عرضتوليد

و منابع طبيعي ) مثل انواع سنگ، فلزات، نفت و گاز(منابع كاني  ادراتو ص استخراجِهزينة ديگر، 
گذاري و سياستگذاري، ندر عرصه قانو .افزايش يابد) براي توليدات كشاورزي، دام، طيور و آبزيان(

در ديگر كشورها، و سياستگذاران ذاران ، ضمن مطالعه تجاربِ قانونگپژوهش هاي علميِ پشتيبان
77.را نيز در بر مي گيرد ،و محلي در سطح محلي و مشورت با توليدكنندگان داخليگردآوري اطالعات   

پيوستگي در سطح بين المللي يعني اينكه مردم و سياستگذاران در كشورهاي مستقل عالوه بر ايجاد 
فناوري  ،تبادل علوم، فنون برايشبكه هاي متنوع تري ارتباط از طريق شبكه هاي علمي و دانشگاهي، 

و نيز همايش آموزش و پژوهش  رسميِ تا كنون دانشگاه ها و ديگر موسسات. برقرار كنند تجاربو  ها
و صنايع بزرگ اجرا  ي بين الملليسازمان هامالي و تشكيالتي با حمايت هاي بين المللي حرفه اي كه 

و ديگر رفه مندان، سياستگذاران براي حآموزش و اطالع رساني دستيابي به مي شوند مجاريِ عمدة 
و دانش  انتقالِاين در حالي است كه اين منابع عموما قادر به . ستفعاالنِ توسعه بوده اصاحبنظران و 
براي توسعه از دانش بشري كاملي مجموعة و جامع فاقد نگرش جهان نبوده اند و لذا  تجارب محليِ

از براي ايجاد شبكه هاي شبكه جهاني اينترنت، زيرساخت مورد نيبراي جبران اين كاستيِ جدي، . اند
به عنوان مكملي براي آنچه ، جهاندر سراسر سياستگذاران و  ملت هابين اطالع رساني و تبادل تجربه 

به وجود آورده  را ،قابل حصول است سازمان هاي بين الملليشبكه رسمي دانشگاه ها و از طريق 
مسلما تصميم ، و تجربيات ميدانيدر اختيار داشتن اين مجموعة متنوع از اطالعات علمي با . است

                             . گيري ها در تمامي سطوح از حكمت و بصيرت بيشتري برخوردار خواهد بود

                                                           

:آمده استارشناسانِ حامي اقتصاد مقاومتي و توسعه محلي در گزارش زير ك يِمجموعه اي از سياست هاي مساعد پيشنهاد  77
  

Spratt, et al. 2010 
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كثرت انديش و  جهانبينيو پوزيتيويست  علم ،سدة اخيردو  دردر پايان، بديهي است كه حداقل  
و استخراج » پيش بيني و كنترل«طبيعت براي  كه صرفا در پي شناخت ،دانشمندانِ غربي تخصص گرايِ

و جهانيان افكار عمومي بر  نيزمسير پژوهش و توسعه فناوري ها و تاثير عميقي بر  ،منابع آن بوده است
از سوي برخي  دهه هاي اخيردر  كهو معرفت  لذا اتحاد علم. داشته است »پيشرفت«برداشت ايشان از 

يكي  :است ميمون و بهنگام يتحول از دو لحاظ، تب مطرح شده اسغر موحد و نوانديشِ از دانشمندانِ
يادگيري، الگوبرداري و  براي، آفرينش آياتاز  معني دارمجموعه اي  راطبيعت  ،اين دانشمنداناينكه 
، نگرشِ توسعه صنعتي و اين منظر حكيمانهاز . بينندمي  ي و تكامل بر كرة ارضبشرجامعه تعالي 

منابع براي استخراج از بي جان و بي شعور  مجموعه ايجارت جهاني كه طبيعت را اربابان سرمايه در ت
از نظر پيشرو  به عبارت ديگر،. استمردود مطلقا و يا ثبت علمي و بهره برداري انحصاري مي بينند 

               .چوجه توجيه علمي نداردبه هي» پيشرفت«تخريب طبيعت به بهانة  ترين دانشمندانِ معاصر،
 

جوامع . زندگي نمي كندانسان خارج از طبيعت جهانبيني توحيدي در علم حكم مي كند كه ، دوم اينكه
كه ما آن را كره زمين  سيستم حياتيِ پيچيده ايانساني، گونه هاي جانوري و گياهي و تمامي اجزاي 

كاملي، طي اين مجموعه در فرايندي ت. مي ناميم يك كليت يكپارچه و بدون درز را تشكيل مي دهد
 انساني متنوعِ جوامع همكاري و همزيستي. هزاره ها و قرون متمادي به شكل كنوني آن رسيده است

 و معرفت كره زمين به سوي آينده اي سراسر آگاهي حيات در تكاملِالزمة  ساكن در نظام طبيعت
و علم و فناوري  ه، فرهنگاز اين ديدگاه، نه تنها جنبه هاي مختلف توسعه، مثل اقتصاد، جامع. است
در گرو حفاظت تنوع  كشورهاتمامي  ماندگاري و بالندگي، بلكه قرار مي گيرند يكديگر مكمل

بشري  هاي تمدناز اين تنوع و كثرت  حفاظتتو گويي  .استامع بشري وجفرهنگي، قومي و تاريخي 
، ت زياده خواهانهبر تمايالراه را ، شعوري كه شعوري وحداني ميسر استدر كره ارض تنها در ساية 

خالقيت بي كرانه دستيابي به توان او براي  بهمي بندد و ها انسان  ةو اسرافكاران انحصار طلبانه، رقابتي
                                                                        واهللا اعلم .افزايدمي از طريق تعالي معنوي 
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* در خدمت اصالح «ت اطالع رساني ساي مؤسساسفنديار عباسي، پژوهشگر و طراح سامانه هاي توسعه در شهر و روستا،  
  

مخاطبين اين پايگاه را مصرف كنندگان، توليدكنندگان، اصحاب حوزه و دانشگاه، رسانه ها، برنامه ريزان و . است »مصرف الگوي
آگاهي رساني به مخاطبين در مورد جعليات علمي و آلودگي اطالعاتي در جميع حوزه هاي . سياستگذاران كشور تشكيل مي دهند

مشاوره، به منظور تسهيلِ آموزش و ر علمي، معرفي فناوري هاي مناسب و ارائة خدمات علمي و فناوري و نيز عرضة اطالعات معتب
بخشي از اين گزارش بر اساس . حركت به سوي اصالح الگوي مصرف در ايران، از وظايف اصليِ اين پايگاه قرار گرفته است

                                   .است) 2004200420042004 - 2008200820082008(ده آنجلس در ايالت كاليفرنيا، اياالت متح سپژوهش ميداني در دهكده سالمِ شهرِ ل
www.eabbassi.ir/newpages.htm     ِدر خدمت اصالح الگوي مصرف«سايت اطالع رساني«  

اسفنديار عباسي همچنين طراحِ دورة كارشناسي ارشد «اقتصاد مقاومتي با مديريت جهادي» است كه جهت بهره برداري دانشگاه ها 
سسات آموزش عالي و دانشجوياني كه براي مشاركت در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در ايران مصمم اند تدوين شده و ديگر مؤ

عالوه بر آموختنِ علوم طبيعي و انساني، حكمت اسالمي، مهارت هاي اجتماعي و طراحي سيستم ها، دانشجويان با فناوري . است
زيِ بوم شناختي، ساخت پانل هاي خورشيدي و توربين هاي بادي براي توليد هايِ مناسبي چون ساخت و ساز با ابرخشت، كشاور

ارائة دوره هايِ آكادميك . انرژي در محل و فناوري مناسب براي مديريت برتر منابع آب و پساب به طور عملي آشنا مي شوند
سالمِ بومي، مقاوم، خودكفا و خوداتكا در مناطق  مشابه براي توانمندسازيِ عالقمندان به كارآفرينيِ اجتماعي و پايه گذاريِ جوامعِ

.                                                                  شهري و روستايي، از رشته هاي جديد در دانشگاه هاي پيشرو جهان است  

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_epiclivingAbbassi.pdf 
 


