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جوزف كارل استيلر : نقاش، 1828سال گوته در   
)تصوير از ويكي پديا(  

 مقدمه مترجم
 

ين فيلسوف و ايكي از برجسته ترينِ شارحانِ نري بورتافت ا، ه2به اعتراف بسياري از گوته شناسانِ معاصر
و تفاوت » كليت«و » كل«بر مفاهيم  آقاي بورتافتدر متن زير . است ميالدي 19و  18قرن آلمانيِ شمند دان

اهميت درك اين مفاهيم  ، در ابتداي اين نوشته از آنجاييكه. تمركز دارد» جعليكليت «و » كليت اصل«بين 
كه در ويرايش  زير تكميليِ ورِدر امرِ شناخت پديده ها و يادگيريِ مستقيم از طبيعت، روشن نيست، سط

                                                                              :ديگري از همين متن آمده است را مي آوريم
 

»شناخت بينش و منش ما نسبت به محيط زيست و زيست كره مي موجب تحولي بنيادين در  ،اصل كليت
موجودي احمق و او را . مي نگريم ، به طبيعتخود محفوظاتو  دانشغرور از  پر از باد سريغالبا، ما با . گردد

و از اين  شودمهار ش ، نيروهايي بيابدجديد تركيبِِ سازمان و كه نيازمند ماست تا فرض مي كنيمكودن 
ه از عقل بهره خود را تنها موجودي مي دانيم ك] متكبرانه[ما انسان ها . واقع گرددمفيد و سودمند ، طريق

                                                                                                                        .برده است
 

با چشماني  ]دانش بسيار محدودي كه داريمبه  صرفبه جاي اتكاي [ ه بايدبه ما مي آموزد ككل  شناختنِ
مي شناخت كل به ما . شويم طبيعتوارد  ،]آنزدن به لطمه  ازدر پرهيز [ تام يو دقتو با احتياط  گشوده
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اما برقراري اين . به گونه اي كه قادر است با ما ارتباط برقرار كند ،حضوري زنده دارد ،كه طبيعت آموزد
كسب  ]رااو  پيام هاي[و شنيدن ] توسط او[خطاب قرار گرفتن  قابليتمشروط به اين است كه ما  ،ارتباط

                                                                                                                   3».كرده باشيم
 
 
 

____________ 
 

 مقدمه
ابتدا از مفهومي شناخته شده براي پاسخ گفتن به اين پرسش خوب است كه  )1(چيست؟» كليت«يا » كلي«

از ما بخواهد كه آن را توصيف  نيست» گردي« هنوز قادر به تشخيصِتصور كنيد كسي كه  :سخن بگوييمتر 
: مي گوييمدر اين مورد مثال  .مي آوريم تمثيل روبه پرسش هايي نظير اين غالبا به  گفتن براي پاسخ. كنيم

اما با . نيست» گردي«از اينها  يكهيچ لبته ا. و نظاير اينها ،ماه گرد است، بشقاب گرد است، سكه گرد است
از تجربة حسي . صفت گرد بودن را در اين اجرام بشناسد ،پرسشگرآوردن اين مثال ها ما اميدواريم كه اين 
براي او اين اجرام، چونان به گونه اي سامان يابد كه از اين به بعد  اواين مثال ها موجب مي شود كه ادراك 

                                                                               . باشد آينه اي، منعكس كنندة صفت گردي
 

اين مثال  است تا از طريق» كليت« حاضر، آوردنِ چند مثال براي فهم بهتر مفهومِنگارشِ متن هدف من از   
تمايز قايل شده ام نيز » جعلي كليت«و » اصل كليت«بين در اينجا من . ، آينه وار، انعكاسِ كليت را ببينمها

بستگي  مي گرددبرقرار  ،بين جزء و كلو  ،با پديدهپديده  مشاهده گرِ توسطرابطه اي كه نوعِ  بهو اين تمايز 
نگاهي كه در اين نگارش نسبت به اين رابطه ها آورده ام به ما كمك مي كند كه كل را با توجه  نوعِ . دارد

و  ].قرار دهيمبراي درك كل  و سنبلينشانه را يا به بيان ديگر، جزء [ابيم، كردن به اجزاء بشناسيم و دري
دانشمند و فيلسوف آلماني، يوهان ولفاگانگ من عرضه خواهم داشت كه روشي كه در اين نوشته دست آخر، 

صل ا به كليت ،كه در بررسي پديده ها ما را قادر مي سازدتعريف كرده ] براي تحقيقات علمي[ ،گوتهفون 
 علميبه كه اجزاء را در پرتو كل ببينيم و بشناسيم و بدينسان  به ما اجازه مي دهدروش گوته . دست يابيم

                                         . مي داند] و يادگيري از آن[خود را تأمل در طبيعت  وظيفةدست يابيم كه 
 

و عالمِ نور و ماده 4هولوگرام) 1مثال   
است و به منسجم  عادينور در مقايسه با نور ليزر . تفاوت داردبا عكاسيِ عادي ليزر با نور عكسبرداري 

و  سرو صدا با موسيقاييي يصدامثل مقايسه بين  عاديليزر و نور  نور مقايسه بين. سادگي پراكنده نمي شود
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س هاي معمولي، عكدر . مي نامند» هولوگرام«عكسي كه از نور ليزر به دست مي آيد را . است همهمه
در معرض نور را هولوگرام وقتي اما . مي گرددثبت و ضبط كه بر آن نور تابانده شده  شئيتصويري مسطح از 
به عبارت . عكسبرداري بوده به صورت سه بعدي جلوه گر مي شود ، جسمي كه موضوعِليزر قرار مي دهيم

؛ بيننده قادر است با عوض كردنِ زاوية است آننيست بلكه تبلور كاملي از يك شيء  ديگر، هولوگرام تصويرِ
انجام چنين كاري با  .مي نامند 5»اثر پارالكس«اين پديده را . خود، جسم را از ابعاد مختلف نظاره كند ديد

                                                                                        .غير ممكن است معموليعكس هاي 
 

برجسته، هولوگرام چند ويژگي ديگر نيز دارد كه يكي از آنها به بحث كنوني ما ارتباط  عالوه بر اين ويژگيِ
يعني  )2( .كل آنچه در هولوگرام ديده مي شود، در تمامي عكس حضور دارد و قابل رؤيت است. پيدا مي كند

كامل و سه بعديِ  جسمِتقسيم كنيم، اگر عكسي كه از طريق ليزر برداشته شده است را به قطعات كوچكتر 
عكسبرداري  جسمِ كلِهيچ بخشي از  .يافتعكسبرداري شده را مي توان به طور كامل در تمامي قطعات 

اين تكه ها قابل  اين است كه آنچه درتنها تفاوت . نمي شود، به لحاظ تكه تكه شدنِ هولوگرام، حذف شده
وگرام اوليه نيستهول تصوير در رؤيت است به وضوح و شفافيت .                                                      

 

در تكه  ، تمام و كمال،مورد نظر شيءتكه ها به تكه هاي كوچكتري تقسيم شود، باز اين حتي اگر هر يك از 
تكه تكه درمقايسه، وقتي يك عكس عادي را . با شفافيت بسيار كمترالبته هاي كوچكتر قابل رؤيت است اما 

. تمامي آناست كه در آن ثبت و ضبط شده است، نه  شيءمي كنيم، هر تكه فقط حاوي آن مقدار از تصوير 
تصوير  كلِ. كليت، آنچه در اين مثال مستقيما قابل ادراك است حضورِ كل در اجزاء است در ارتباط با مفهومِ

به اندازه  تكه از هولوگرامِ خرد شدهل در هر حضور ك] ناگفته نماند كه[. تكه هاي عكس وجود دارد در تماميِ
عينا  تك تك اجزاءم كه كل از اجزاء تشكيل شده است چون كل در بگويي ما نمي توانيماست كه كامل اي 

نمونة هولوگرام را در ابتدا  اما .به اين نكته باز خواهيم گشتدوباره  ،براي توضيح بيشترما . قابل رؤيت است
                                                     . كل در جزء است از حضورِ ار روشن و گوياي بسيآوردم چون مثال

 
نور و آسمان شب) 2مثال   

ما  ،نگريستن به آسمان شبعادي و آشنايِ در تجربة . دومين مثال از كليت را مي توان در آسمان شب يافت
است كه انگار تمامي شب به موجب نوري  يِ آسمانِتجربة بصر. تعداد كثيري از ستارگان را مي بينيم

 ،اين نوراز طريق  ،شعظمت تمامِبا  ،اين آسمان كلو اين يعني كه . ما مي رساندچشم به  وحمل ستارگان را 
ديگري كه  هر شخصعالوه بر اين، . شودبه چشم ما وارد مي و مردمك عبور مي كند  كوچك از سوراخِ
به آسمان چشم دوخته باشد، كلِ همين آسمان را در چشم خود دريافت مي  جايي متفاوت،در  همزمان،

آسمانِ ستاره بارانِ شب، كه فضايي عظيم و كّلي واحد را در بر مي گيرد، در نقاط مختلف، در پس . كند
         )3(.حضور دارد] يعني چشم افراد متعددي كه در جاهاي مختلف ناظر بر اين آسمان اند[اجزاي اين عالم 
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رفتار مي كند كه مي تواند مصداقي از كل در جزء باشد، به گونه اي ] مثل نور[ماده هم به رغم باور عمومي،  
كه عالم ماده با تمام  پنداشته مي شودغالبا اينگونه  .ميكروسكوپي مرتبةهم در مرتبة كيهاني و هم در 

. نيرويي به نام جاذبه با هم تعامل دارند مستقل است كه از طريق ي، مجموعه اي از اجزاخودوسعت كيهاني 
امروز ما مي دانيم كه جرم يك . با اين پنداشت عمومي فرق دارد ،مدرن در مورد عالم ماده فيزيك نظرِاما 

انيشتين به . در آن شيء استهستي از كلِ عالم  6شيء از ويژگي هاي ذاتي آن شيء نيست بلكه انعكاسي
ماده وجود  بود اگر مابقيِ عالمِمي نذره اي در عالم داراي جرم هيچ فت كه پذير 7»خارنست ما«پيروي از 

اكنون، كشف مي كنيم را به كل  و آنچه در محل، در اينجا] فقط[تا به جاي اينكه بكوشيم ] پس[ )4( .نداشت
] درچيزها و پديده ها [يعني . جهان تعميم دهيم، شايد سودمند باشد كه عكس آن را نيز در نظر بگيريم

آن كلي بدانيم كه تمامي جهان ماده را در بر مي گيردخود  پيرامونِ محيط 5( .را نتيجة عملكرد(                
 

اين است كه جهان ماده از  يپنداشت عموم. همين رابطه را مي توان در مرتبة ميكروسكوپي نيز شناخت
اما فيزيك مدرن نظر . نيرو با هم در تعامل اندميدان هاي  ذرات زير اتميِ مستقلي تشكيل شده كه از طريقِ

كه ذرات زير دارند پي برده اند نام  8»ذره اي فيزيكدانانِ«گروهي از دانشمندان كه  .بسيار متفاوتي دارد
در كشفيات اين فيزيكدانان، به طور فزاينده اي آشكار . نيستندمستقل و جدا از يكديگر و خارج از هم  ،اتمي

مناسب يعني اينكه اين ذرات از هم مجزا و مستقل اند، نتي از ماده در مرتبة زير اتمي، ه تحليلِ سشده ك
توسط تمامي ديگر ذره ها مشخص مي گردد و از  ،خصوصيات هر ذره 9»جفري چو«نظرية بر اساسِ . نيست

تمي، هر ذره، بر اساسِ اين نگاه به ذرات زير ا. اين روست كه مي گوييم هر ذره انعكاسي از ديگر ذره هاست
و اين درك از . در عين اينكه خود نيز در تمامي ديگر ذرات حضور دارد ،ذرات ديگر را در درون خود دارد

                                    )6(.هر ذره از تمامي ديگر ذره ها تشكيل شده است: زير اتم اساسِ اين گفته است كه عالمِ
 

د، در مرتبة زير اتمي نيز نمستقل و جدا از هم وجود خارجي ندار اجرامِ ،يپس همانطور كه در مرتبة كيهان 
اجزايي ، كل در اجزاء منعكس است، وجود ةدر هر دو مرتب. بي معني است ،چيزي به نام ذرة بنيادينِ مستقل

آن و  در اينجا نكته اي هست كه معموال به آن نمي انديشيم[. اندم يدر ساختنِ كل سه ،به نوبة خودكه 
داراي وجودي  ءبدانيم چون هيچ يك از اجزا ءمجموعه اي از اجزا ،به سادگينمي توانيم كل را ما ] اينكه

مثل وقتي [بشناسيم،  ءبه همين دليل ما نمي توانيم كل را با فاصله گرفتن از اجزاو . مستقل از كل نيست
برعكس، از آنجاييكه كل به گونه اي  ،]مي گيريمكه براي ديدن جنگل از مجموعه اي از درختان كمي فاصله 

                                    .مالقات كردبا شناخت عميق ترِ جزء  بايدمنعكس است، كل را  ءدر تمامي اجزا
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                                                                                       هرمنوتيك دور) 3مثال 
 ازاگر بنا باشد كه ما . مربوط است رخ مي دهددرك معني در هنگام خواندنِ يك متن ثال به سومين م

شده پديدار يك از سطور به ترتيبي كه در هر  ،تكرار كلماتصرفا استخراج كنيم، معني  ،نوشته ها خواندنِ
حاصل مي ردنِ كلمات از به زبان آو نوشته ها، ، خواندنِ موفقيت آميزبيان ديگربه . كفايت نمي كند است
از تفسير نيست كه بر اساسِ باورها و دانسته  آن نوع، در اينجا منظورم از تفسير. و مستلزمِ تفسير است شود

ايده هايي كه مي خوانيم  هوشيارانه،تفسير حقيقي وقتي حاصل مي شود كه ما . انجام مي شودما هاي قبلي 
متن خواننده، تفسيرِ حقيقي، در . نمي كنيما بر آنها تحميل كنيم و آنچه از قبل مي دانيم رمي را دريافت 

پس تفسير حقيقي، يا همان خواندنِ . نمي ريزد خود مورد مطالعه را به زور، در قالب افكار و شخصيت
و دانسته هايي [ و آن را منظومة افكار را به خواننده منتقل مي سازد] متن[موفقيت آميز، معنيِ واقعيِ 

غالبا وقتي  واقعا چيست و كجاست؟» معني«اما سؤال پيش مي آيد كه اين . نده مي افزايدخوان] كنونيِ
، حاال مطلب بله«: مي گوييمنشان دهيم، چيزي را خوب متوجه مي شويم و مي خواهيم درك كامل خود را 

چيزي قابل  مورد نظر استفاده مي كنيم انگار كه مطلبِ» روشن«در اين بيان از كلمة  ».شد» روشن«برايم 
 »ببينيم«است را در مخيلة خود » روشن«كه مي گوييم  مفهومهمان كه بكوشيم اما اگر  10.رؤيت است

بديهي است كه معاني، آنطور كه اشياء درك مي شوند، فهم نمي . متوجه مي شويم كه اين امر ميسر نيست
وضيحات مي خواهم به نكته اي از اين ت. كل متن را دريابيممعني مي رسيم كه  زماني به دركما . شوند

                                            .مترادف دانست» كل«را نبايد با » تمام« كليدي برسم و آن اين است كه
 

در يك متن، » كل«اما  چيزي است كه مي خوانيم» كل« ،معني] در خواندن متون[: توضيح بدهمبيشتر 
، چه يممتن را به يكباره بخوان» تمام«اين توانايي وجود ندارد كه  انسان ها مادر . متن نيست» تمامِ«برابر با 

متن، جمله به جمله پيش مي  فرآيند خواندنِو مادامي كه . يمكنرسد به اين كه تمام آن را به يكباره درك 
خوانده مي به تدريج كه متن، جمله به جمله، . تمامِ متن نيست مستلزمِ دانستنِ ،هر جمله درك معنيِ رود،

                                         .تو گويي در ذهن ما شكفته و آشكار مي گردد] كل متن[= شود، معنيِ آن 
  

اگر با . معني در يك متن و شكلِ نوريِ هولوگرام آشكار مي گردد ساختارِ با قدري تأمل بر اين نكته، شباهت
مي بينيم كه البته براي ما هيچ معني خاصي ندارد  ياي از عالئمذره بين به هولوگرام نگاه كنيم، مجموعه 

 در امرِ ،در متن» تماميت«اين مجموعه از عالئمِ بي معني، معادل . را در نظر ما نمي آورد خاصي چون تصوير
ن ذره بدو[كه از طريق نگاه كردن به هولوگرام است تصوير معني داري متن، » كل«معادلِ . خواندن است

، كامل ترين تجلي خود را نيست، اما كلِ متن »تمام«معادلِ  ،»كل«اما اگر چه . ر ما جلوه گر مي شودب] بين
يعني مي توانيم . از اين رو، مي توان گفت كه معني از جنس هولوگرام هاست. مي يابد متن تماميتدر 

بخش از متن همان  حضور كل در هر. كل در تمامي متن، در هر بخش از نوشته، حضور داردكه  بگوييم

                                                           

"Yes, I see."   ،فهم مطلب را با گفتن بيان مي كنند» بله، من مي بينم«به زبان انگليسي، تاييد : 10
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گاه اتفاق مي افتد كه حتي خواندنِ يك بند از در برخي از نوشته ها در واقع، . معني آن بخش از نوشته است
                                                    . متن به ناگهان معني تمامي متن را براي خواننده روشن مي سازد

 
 دور. نام گرفته است 11»هرمنوتيكدور «مورد چيزي سخن مي گوييم كه داريم در در اينجا ما در واقع 

 شفردري«شد و سپس توسط  هشناخت 18در قرن  12»آست شفردري«اول بار توسط  هرمنوتيك
مي گويد كه براي  هرمنوتيك دوره اختصار، ب 14و)7( .به عنوان هنرِ درك معاني مطرح گرديد 13»شاليرماخر

بديهي است كه در اين گفته . بات يك نويسنده ما ابتدا بايد او را بفهميممكتو] موفقيت آميز[خواندنِ 
به نظر مي  ؟را بفهميم اگر ابتدا نوشتة او را نخوانيماي ما چگونه مي توانيم نويسنده . ي بزرگ هستيمعما

[= آن  رسد كه اين گفته از ما انتظار دارد كه معني كل متن را پيش از خواندنِ جمالت، بندها و بخش هاي
، يعني همان اجزايي كه ما مي بايستي بخوانيم تا معني تمامي متن براي ما شكوفا بفهميم] اجزاي متن

اين است كه در اينجا نكتة شايستة توجه اما . شكي نيست كه در اين گفته تضادي منطقي وجود دارد. گردد
هم در خواندن و هم در نوشتن، ما يك فرآيند را تجربه مي كنيم. همين فرآيند معما گونه را مي توان در 

 از طريقِكما اينكه ما . معني يك جمله انسجام و يگانگيِ كل را داراست. ارتباط با يك جمله نيز تجربه كرد

                                                           
11

 the hermeneutic circle 
12

 Frederich Ast     .19و  18قرن آلمانيِ فيلسوف و لغت شناسِ  
13

 Friedrich Schleiermacher    .19و  18فيلسوف و مفسر كتب مقدس از آلمان، قرن 

به  فارسيدر عربي و . قدمت آگاهي بشر از هرمنوتيك به بسيار جلوتر از اين بر مي گردد به طور كلي، ناگفته نماند كه  14
  

برخي  .است» به مبدأ بردنِ چيزي«هم ريشه است و تأويل به معنيِ  »اول« واژة تأويل با كلمة. مي گويند» تأويل«هرمنوتيك، 
و برخي، گذشتة آن را به ايران باستان رديابي كرده  نسبت مي دهند)) ع(ادريس نبي (به هرمس از پژوهشگران، هرمنوتيك را 

: براي مطالعة بيشتر در اين مورد، براي نمونه بنگريد به. اند  
- Richard E. Palmer. 1969. Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, 

Heidegger, and Gadamer. Evanston, Ill.: Northwestern University Press. 
ربن، گردآوري و در مجموعه مقاالت هانري ك. ترجمة رضا داوري .تاويل قرآن  و حكمت معنوي اسالم. 1384 .هانري كربن -

.انتشارات حقيقت: تهران. تدوين، محمد امين شاهجويي  
در مجموعه مقاالت هانري كربن، گردآوري و  .ترجمة بزرگ نادرزاد .فلسفة قديم ايران و اهميت امروز آن. 1384 .هانري كربن -

.انتشارات حقيقت: تهران. تدوين، محمد امين شاهجويي  
ن اي 193ة در صفح. را نيز در حكمت ايراني يافته است) همان فنومنولوژي(ة پديدارشناسي هانري كربن در اين مقاله پيشين

:دو نوع ميراث دانشي در حوزة علم و شناخت كه ملت ها از گذشته به ارث مي برند مي خوانيم پيرامونِ متن،  
ظاهري و خالصه همة معارفي كه  نسب و ميراث مربوط به دستة اول، همان علوم رسمي است، يعني فلسفه، كالم يا علوم«

نسب و ميراث مقولة دوم، ذاتا مربوط به معرفتي است كه به . و منقول معروف اند] از لحاظ منطق و برهان[مجموعا به معقول 
اين را هم ناگفته . اين نوع معرفت، دروني و باطني است و به علم باطن شهرت دارد. داردمخفي در زير ظواهر تعلق  جواهرِ

آن چه را كه فنومنولوژي . است» فنومنولوژي«، در واقع، معادلي براي اصطالح فني ]يعني علم باطن[ريم كه لفظ مذكور نگذا
پديدار (فنومنولوژي . و نمايشي كه در زير ظاهر و آشكار قرار دارد] غايت و حكمت[= مي ناميم، متوقف است بر تحليل غرض 

.  كشف االسرار استو » كشف المحجوب«در حقيقت، همان ) شناسي  
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 كلمات دركاما در عين حال . دست مي يابيم] كل= [به معني جمله  ،]اجزاء= [خواندنِ تمامي كلمات 
                                                                               15.داردجمله  كلِ جمله نيز بستگي به معنيِ

 
يك  ،كه امر ادراك سازدارتباط دو سويه اي كه بين جزء و كل در اين مثال وجود دارد به روشني آشكار مي 

ظاهرِ معماگونة . جزء بياييم يا از جزء به كل برويم يا از كل به ،فعلِ منطقي نيست كه يا اين باشد و يا آن
يعني مبتني بر جدا ( 16تحليل گرا ،منطقچرا كه  ريشه داردهم در همين فرض نادرست  هرمنوتيك دور

فقط ما نمي توانيم ادراك را است كه و از اين رو . نظر به كل دارد ،معنياما  است، )كردن و جدا ديدن چيزها
پرده  ،با هم ،سپس اجزاء ومنعكس مي گردد  ءه كل در اجزافهم وقتي رخ مي دهد ك. به منطق محدود كنيم

معني، حاصل رفتن از كل به جزء و از جزء به كل است، اين فرآيند را  ،و از آنجاييكه. از كل بر مي دارند
                                                                                              . اندنام نهاده » هرمنوتيك دور«

 

ي آنكل و اجزا  
كل، كل است و تقسيم پذير  مي فهميم كهيعني اينكه كمك مي كند، ذات كل به درك ما از مثال هولوگرام 

بيهوده، اين كالم، ، بي شك »كل، كل است« :آغاز كرده بوديم جملهحاضر را با اين نوشتة اگر ما . نيست
نه تنها  جملهمثال نوريِ هولوگرام به ما كمك مي كند بفهميم كه اين اما . ابلهانه و مبهم به نظر مي رسيد

بيهوده نيست، بلكه حاكي از اصالت كل است. از طريق اين مثال درك مي كنيم كه فرقي نمي كند كه 
دست نخورده، كليت خود را حفظ مي  شيء عكسبرداري شده، ، تصويرِشودهولوگرام به چند تكه تقسيم 

                                    . مي ماندباقي يگانه  ، واحد وشيء تصويرِ قطعات، مِ كثير شدنبه رغيعني . كند
 

اهميت اين . اصالت و تقسيم ناپذيريِ كل به اندازه اي قدرتمند است كه براي آن اجزايي نمي توان تصور كرد
غالبا در مورد رابطة بين كل و جزء به كل و جزء با آنچه  نگرشاين اين است كه در درك آن ارزشِ نكته و 
ما با اين ايده خو گرفته ايم كه همواره مي توانيم با در كنار هم قرار دادن . مي شود تفاوت دارد پنداشته

اجزاء را كنار هم بگذاريم و كل  ،يعني هر وقت بخواهيم مي توانيم به سادگي. اجزاء، به كل دست يابيم
اما اين . با هم جور اند و با هم كل را مي سازندبه نوعي ه اي از اجزاست كه كل، مجموع ،از اين منظر. بسازيم

اين شيوة . طرز فكر، اصالت را به اجزاء مي دهد و نه به كل، اگر چه غالبا متوجه اين اشتباهمان نمي شويم
بين جزء [ دوم اهميت قرار مي دهد چرا كه رابطه اي خطي ةنگريستن به چيزها خود به خود، كل را در درج

و اين يعني كل همواره بعد از اجزاء  .اول اجزاء بعد كل: ترسيم مي كند مان، در بعد زمان، در ذهن]و كل
                                                                                                                . پديدار مي شود

 

                                                           

له را نفهميم نمي دانيم كه از واژةتا معني جم. در جمله است» شير«مصداقي آشنا در زبان فارسي، فهم معني كلمة   15 
.جنگل مي غردشير آب، شير نوشيدني يا حيواني كه در : اراده شده است، كدام معني »شير«  

16
 analytical 
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ت انكارناپذير كل، كه در مثال هولوگرام، قابل رؤيت است، شايد بخواهيم عكس اين اما در رويارويي با اصال
جهت بدينصورت انجام مي گيرد  اين تغييرِ. امتحان كنيم] در انديشيدن در مورد پديده ها[جهت گيري را 

د نيز قادر اما اين رويكر. ببينيم آنكه ما اجزاء را تعيين شده و تعريف شده توسط كل و در نتيجه مطيعِ 
در شكل حقيقي آن به ما بنماياند چرا كه كل را در مقامي مي گذارد كه انگار او اول نيست كه اصالت كل را 

كه قادر » جزئي برتر«جزء است اما  ،به نوعينيز، انگار كه كل خود  از آن پديدار شده اند، آمده و اجزاء بعد
 بااست و اگر اين كل را » جعليكل «اين نگرش به كل، . ابداست ديگر اجزاء را كنترل كند و بر آنها استيال ي

اين . اجزايي كه براي آن شناسايي كرده ايم نيز بدلي و غير واقعي اند، اشتباه بگيريماقعي اصل و و كلِ
                                     .دو گانه به عالم است ي نادرست ورويكرد در نگريستن به پديده ها، ريشة نگاه

 

براي درك بهتر اين  .، در ارتباط با اجزاء خود، نه اول مي آيد و نه دوم، به واسطة كل بودنش»اصل كلِّ«
 كلمات و جمالت متن بديهي است كه در امر نگارش، ابتدا: را در نظر بگيريم نوشتهنكته، رخداد نگارش يك 

كلمات و با چيدنِ اما صرفا . دست يابيم ]كل[= مي گيرند تا به نوشتة كامل در كنار هم قرار  ]اجزاء[= 
 خود ما با حركاتي كه به قلمِآنچه مسلم است، در امر نگارش . نمي آيدبه وجود  متن جمالت در كنار هم كلِ

با لغزشِ آنچه اما  ،در كنار هم مي نگاريم چون مي خواهيم چيزي بگوييمروي كاغذ مي دهيم، كلماتي را 
. د نتيجة در كنار هم قرار گرفتن عالئمي كه ما آنها را كلمه مي ناميم نيستمي شو قلم بر روي كاغذ بيان

از سوي ديگر، آنچه مي . به طور خودكار، از اتصالِ كلمات به هم جاري نمي شود ،آنچه گفته مي شوديعني 
. نيمنمي ك نسخه بردارينوشته شده و پيشِ روي ما قرار گرفته است  از قبلنويسيم را نيز از يك لوح كه 

در بسياري از ] در هنگام نوشتن[كرده اند با اين تجربه آشنايي دارند كه را تجربه كه نويسندگي  خالقي افراد
ايده اي كه بر ما . كلمات و جمالت مشكل داريم ما ايده اي را مي فهميم اما در ريختن آن در قالبِ ،مواقع

 .جاري نمي شود] و نيستي[ل، نگارش ما از خأل حاضر و آماده براي نگارش نيست ولي در عين حاظاهر شده 
                                                                                                               

كه مي خواهيم بيان  استايده اي ] كلِ[براي بيان » درست ياجزا« يافتنِ] در واقع[، چيزي هنرِ گفتنِ
فرد در شناختنِ اين است كه كدام جزء در  قيت يا شكست در گفتن يا نوشتن، مشروط بر تواناييِموف. كنيم
عني يك جزء، جزء است فقط اگر در ي. بي جا و بي مورد استدارد و كدام  مناسبت مورد نظر كلِ بيانِ

ن راستا مفيد باشد، يك جزء، جزء است اگر در اي. معني، نقشي ايفا كند راستايِ بيان كل، يعني همان ظهورِ
و كل نيز در جايگاه استيال و كنترل قرار ندارد چرا كه . نيستو صوت بي معني وگرنه چيزي جز پارازيت 

 تاپس كل در ظهور خود وابسته به اجزاء است و اجزاء نيز وابسته به كل اند . بدون اجزاء، كل ظهور نمي يابد
فرآيند يافتگيِ كل ممكن مي گردد و اين امر به ويژه در  شناسايي جزء فقط در پرتو ظهور. به حساب آيند

                                                                          . مشهود است ،معني دار نوشتن و خواندن متونِ
 

به . ع نيستندما قادر به جداسازيِ كل از جزء نيستيم چرا كه اين دو، مثل اعداد در عمليات رياضي، قابل جم
به بيان ديگر، اگر چه در زبان متداول امروز از  )8( .نيستمبتني بر عدد و شمارش رياضيات كل، بيان ديگر، 

جزء و كل در كنار هم سخن به ميان مي آيد، اين دو از هم جدا و مستقل نيستند. (9) اگر چنين كنيم، يعني 
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نداريم جز اينكه براي شناخت چيزها يكي از دو جهت زير كل و جزء را به جاي يكي، دو تا ببينيم، چاره اي 
بايد بر ، خطابراي پرهيز از افتادن به دام . برويم يا از كل به جزء بياييمكل جزء به از يا : را انتخاب كنيم

كنترل و  و نه اينكه كل را صاحبِ ببينيماجزاء  جمعِ را صرفاً حركت در هر دو جهت اصرار بورزيم تا نه كل
چيزي كه از طريق همايشِ اجزايش ظهور بينگاريم، بلكه كل را همان چيزي كه هست يعني  ءال بر اجزااستي

مي يابد بفهميم. ويژگي اين ظهور يافتگي را «مكشوف شدنِ محجوب»17 ناميده اند. يعني اجزا با هم، 
به  )10( .شكيل مي دهندت كل را و پيداييِ حضوردر كنار هم قرار گرفتن، عرصة با  ،اجزاء. منزلگاه كل است

كل خود را آشكار مي كند و اين امر توسط اجزايي صورت مي گيرد كه كل را تشكيل مي تعبيري ديگر، 
                                                                                                                            . دهند

 

روشن نيز در مورد رابطه بين كل و جزء را مثال هولوگرام بتوانيم نكتة ديگري ه گيري از چه بسا، با بهر
كل در تمامي . به تقسيمِ تصوير نيستيم قادرهمانطور كه گفته شد، با قطعه قطعه كردن هولوگرام ما . كنيم

كم رنگ تر مي  تكه ها حضور دارد اما حضورش، هر بار كه قطعه ها به تكه هاي كوچكتر تقسيم مي شود،
تماميت حركت مي كرديم،  حال اگر مي توانستيم تكه هاي شكسته را به هم وصل كنيم، به سويِ. گردد

كه كل در اين تماميت كمك مي كند . را احيا مي كرديم قطعات خود بود يعني هولوگرامي كه شامل تماميِ
. ما كل را مي سازيم ،اجزاء مونتاژِت كه با اما اين به اين معني نيس. كامل ترين تجلي خود مجددا ظهور نمايد

 كامل ترينِكل، تكه ها در كنار هم،  با نزديك شدن به تماميتاما حضور دارد، ] پيشاپيش در هر قطعه[كل 
                                                                                               . حضور خود را نمايان مي كند

 
 اگر كل از همايشِ .اهميت جزء داللت دارد بهحاكي از چيزي اساسي در مورد كل است كه  ،اين فرآيند

و اگر كل ظهور خود را در جزء مي يابد،  )11( .كل است يافتنِ ظهوراجزاء ظهور مي يابد، جزء در واقع محلِ 
] در كنار هم[ هاو وجود آن هستنداي  ء داراي خصوصيات ويژهاجزايعني . پس جزء نمي تواند هر چيزي باشد

مهم است دقيقا به اين  ،اين ويژگيِ جزء .آنها ظهور پيدا نمي كرد تجميعِاگر چنين بود، كل از . اتفاقي نيست
روشن است كه راه به سوي كل از ميان اجزاء و از . خاطر كه او مي تواند راه را به سوي كل به ما نشان دهد

در موزه، چند قدم از آن فاصله مي گيريم تا اثري هنري  كلِ معموال براي ديدنِما . درون آنها مي گذرد
نيست چون كل در مقامي باالتر و  يمؤثر با كل، اين روشِ مالقاتبراي . نگاهمان قرار گيردافقِ در  اثر تماميِ

ن در حلقة انگشتري، كل در ميان اجزاء، چونان نگي. اجزاء يافت درونِكل را بايد در . فراگير تر قرار ندارد
                                                                                                                 . يافت مي شود

 

 كل مي رساند، در تجربة سخن گفتن، خواندن، فهم در شناخت، كه ما را در فهم اجزاء به  موازياين حركت
ما مي بينيم كه در هر يك از اين فعاليت ها، اين حركت موازي وجود . متجلي استن گوش دادن و نوشت
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و وقتي ما . است يكديگرنتيجة رسيدنِ اين دو حركت به  ما ما مطلبي را مي فهميم، درك زماني كه: دارد
ني به معني ، يعو به تفسيري كلي مانده ايمدر كه ما در حد اجزاء روست مطلبي را درك نمي كنيم، از اين 

                                               . نرسيده ايم طريق درك دقيق جمالت ظهور مي يابدكه فقط از  متن،
 

غيبِ فعال« يا كل كشف«  
هر آنچه كه در جهان به نظر ما مي آيد چيزي است كه ما مي توانيم به آن اشاره كنيم و قبل و بعد و پيش 

به هر كجا كه مي نگريم چيزهاي مختلفي مي بينيم كه از هم قابل تشخيص و . نيمو پس آن را مشخص ك
هر چيز جدا و . قرار گرفته و نظاير اينها آن دواين ميز زير و آن قلم آنجاست  ،اين كتاب اينجاست: تميز اند

حاكي است كه ما و چون ما چيزها را اينگونه در مي يابيم، اين خود . خارج از چيزهاي ديگر قرار گرفته است
اما  ،ما خود را در كنار چيزهايي كه مي بينيم مي يابيم. نيز جدا و خارج از چيزهايي هستيم كه مي بينيم

                                                                                                                       .جدا از آنها
 

در لحظه اي كه ما متوجه چيزي . ستاز چيزهاوجه و آگاهي، همان آگاهيِ تماشاچي و نظاره گر اين نوع از ت
، به يممي شويم، ما خارج از آن چيز ايستاده ايم و وقتي از بيرون به چيزي مي نگريم و از آن آگاهي مي ياب

از خود تجربه » خارج« اساسا، اگر ما چيزي را در. كه آن چيز را مي شناسد» مني«تبديل مي شويم، » من«
» من«و آن چيزِ داخل، همان  .فرض كرده ايم» داخل«پس حتما چيزي هم بايد باشد كه ما مي كنيم، 

، در همان لحظه، »من فالن چيز را مي دانم يا مي شناسم«پس وقتي در مورد چيزي مي گوييم  .است
از همان جنسي نيست كه چيزهاي » من«اين نكتة قابل توجه اينكه، . مي شود دركنيز » من«موجوديت 
                                                                                                                        .اطراف من

 

 يِ[ در مورد كل، ما نمي توانيم به همان صورتي كه نسبت به چيزها: حاال به بحث كل باز مي گرديم
اگر چنين بود ما مي توانستيم در بين . شناخت پيدا كنيم وجود دارنددر محيط پيرامونمان  كه] محسوس

در آن كه هم چيزي چيزهاي اطرافمان به كل نيز اشاره كنيم و بگوييم، اين كتاب است، آن قلم است و آن 
قابل  و يكجا ،زاي آناج را در كناركل مي توانستيم ، قدرتي داشتيمچنين ما اگر . ، كل استمي بينيد گوشه
، كل بودندهمان طور كه اجزاء در كنار هم، اما جدا و مستقل از يكديگر قابل شناسايي يعني . ببينيمرؤيت 

ما نمي توانيم به كل،  پس. ولي اينطور نيست. مي آمددر قابل شناسايي و جدا از اجزاء به ادراك حسي نيز 
و اگر مي . قرار گرفته باشد ،شاز جمله اجزاء خود ،ر چيزهابينديشيم كه در كنار ديگ »چيز«يك  عنوانبه 

         . اجزاء است ]و باطنِ[گوييم كه كل را بايد در اجزاء آن جست منظور نه در ميان اجزاء، بلكه در درون 
 

نيست، از توجه و آگاهي ما » چيز«و چون كل . عادت كرده است] محسوس يِ[به ديدنِ چيزها توجه ما، 
از . وجود ندارداصال كل  ،خو گرفته ها »چيز«ما كه به به بيان ديگر، در نظرِ توجه و آگاهيِ . تغايب اس

. »هيچ چيز«برابر است با » چيز - نه«معطوف باشد، » چيزي«توجه بايد به ] در جهانبيني غالب ما[آنجاييكه 
 محدوديتچنين  با. ستيدااز نظرها ناپ از اين رو،مي شود، و انگاشته » هيچ«نيست » چيز«يعني كل كه 
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را درك مي كنيم و اينچنين به نظر مي رسد كه تنها راه » چيزها« ما فقط دنيايِ، عظيمي در توجه و آگاهي
چنين  سرمان بهمادامي كه اما . را در كنار هم قرار بدهيم »چيز«كه چند  را اين مي دانيمرسيدن به كل 

                                                                                  . غافل ايم» اصل كلِّ«، از گرم استكاري 
 

براي شعوري كه تمايز . نيست» هيچ«نيست، اما » چيز«اگر چه كل : تنيز پيشِ روي ما هسانتخابِ ديگري 
 ر مورد آثار مكتوبباال د ي كه دراما مثال. دشوار است ،پذيرفتن اين انتخاب در بينش ،اين دو را درنمي يابد

كه از كلمات ساخته [يك جمله  ما همه مي دانيم كه معني .سازدآشكار مي  روشني، اين واقعيت را به آمد
معادل » كلمه- نه« بديهي است كهاما . است» كلمه- نه«معني يك جمله . ، از جنس كلمه نيست]شده

پس مي بينيم كه كل . ود داردنيست چون ما معني جمله را درك مي كنيم و مي دانيم كه وج» هيچ«
شعوري كه فقط متوجه اما براي  .يابدظهور مي ] كلماتدر ، يعني[در درون اجزاء آن ] جملهمعنيِ  يعني[

به  كل ناپيدا بودنِاما . است] و مغفول[غايب  چيزها ]معني و حكمت[ است، كل] عالم[چيزهاي محسوسِ 
و چون فعال . وجود دارد، بلكه فعال نيز هستكل نها نه ت برعكس،. وجود نداردكل معني نيست كه  اين

                                       . است، ما مي توانيم، با گشودگي، اجازه دهيم كه ما را از وجود خود آگاه كند
 

نويسندگي است، كه  كارِهمان ، بودنحساس بودن و نسبت به وجود كل مثال هاي خوبِ چگونگيِ گشوده  از
و از آن كه بتواند به آن چشم بدوزد  كار نويسندگي، نگارنده، معني را چونان شئيدر . آن اشاره كردم  بهقبال

غيبِ ديگر براي تبيين تاثيرِآشنايِ  مثالِ. ولي مي داند كه وجود دارد در اختيار نداردنسخه برداري كند 
نقش خود شود » وارد« به اصطالح، كه شدمي كومعموال  در نمايش، بازيگر. فعال، كار بازيگري و تئاتر است

در كنار نقش هاي ديگر، كه [به نقش خود  وارد شدناز طريق . را از حفظ كنندخود نه اينكه فقط ديالوگ 
به بيان  .گرددنمايش مي كلِ وارد به نوبة خود، هر يك از بازيگران، ، ]است نمايش متعدد جزئي از اجزايِ

است كه همة  غيب فعالزيگران در اجراي نقش خود كوشاست، در واقع، اين مادامي كه هر يك از باديگر، 
نمايش را اجرا نمي كنند،  ،بازيگران راه ديگرِ گفتن اين نكته اين است كه. آورده استرا به بازي در  ايشان

ايش خود نم ا مي شود،ركه خوب اج بازيگري در نمايشي أمبد. بلكه نمايش ايشان را به بازي در مي آورد
نمايش شيء . بازيگران خود را بر نمايش تحميل نمي كننددر اينگونه نمايش ها، . بازيگران» منِ«است و نه 
تالش مي كنند كه گوشي شنوا داشته ايشان بلكه بر آن سلطه يابند و آن را به ثمر برسانند، آنها نيست كه 

در خطوط بازيگران  و از اين طريق،. گويدب بدينصورت نمايش از زبان آنها سخن و باشند و از آن پيروي كنند
                   . ، با كل مالقات مي كنند نه به عنوان يك چيز و شيء بلكه به صورت غيبِ فعالخود ديالوگ

 

كل  عصر حاضر، يِانسان ها اكثرِاست كه در جهانبيني و آگاهيِ  كردهاذعان  18رشد روان شناسيِعلمِ 
به گونه اي ] عامدا[اين باور كه ما مي توانيم ذهن خود را در نظر عامة مردم  به شمار مي آيد و» هيچ«

در اين حوزة علمي، روان  . وجود ندارد، اساسا »ببينيم«كل را به صورت غيب فعال كه پرورش دهيم 
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نظام و معني مي  ،اصلي دارد كه از طريق آن به چيزها شناسان كشف كرده اند كه ذهن آدمي دو حالت
                                                                             )12( و20»حالت قابل«و  19»حالت عامل«: دبخش

 

 مادة اما به مرور كه كودك با جهانِ. در حالت قابل استعمدتا ، ذهن ما انسان رشد در مرحلة نوزاديِ
با لمس كردن وشكل دادن به . چيره مي شود، پيرامون خود تعامل مي كند، حالت عامل، بر حالت قابل

ذهن ما به گونه اي پرورش مي يابد كه قادر به تمركز بر استلب و سخت اشياء، به ويژه چيزهايي كه ص ،
و با اين توانايي، مهارت هايي چون تشخيص مرزها، جدايي و تمايز بين چيزها، . مي گرددچيزهاي محسوس 

 تجزيه و تحليل، و ديدن و دركدر ذهن ما پرورش مي  ،مستقل از هم عالم به صورت مجموعه اي از اشياء
ما  ،دستكاري و تغييرِ اشياء فيزيكي تواناييِبا كسبِ هر چه بيشترِ با دروني ساختنِ تجربيات حسي و . يابد

ي منطق چيزها«آن را  21»رگسوننري ِباه«مبتني بر اشياء است، منطقي كه  صرفا منطقي پيدا مي كنيم كه
                                                                                                           )13( .نام نهاد 22»سخت

 
ذهنيِ اين فرآيند روان بسياري از انسان كه ميل به منطقِ صرفا مبتني بر محسوسات دارد توسط  رشد

نتيجة اين فرآيند  24»ژان پياژه«تا گرفته  23»ودويگ فون هلم هولتزهرمان ل«از  .توصيف شده استشناسانِ 
و . ، يعني جدا كردن و جدا ديدنِ اشياء از هم، دارد25تحليلي كه ميل به بينشِمي دانند حالتي از ذهن را 

تاييد و تحكيم مي شود، زباني كه ساختار آن عمدتا در جامعه، متداول و غالب  از طريق زبانِاين بينش 
حسيِ تجربة در  ما ]و همگاني[ كامل آمادگيِ ،برآيند همة اين عوامل .ذهن ماست» حالت عاملِ«گار با ساز

 ]كنونيِ[ شكل گيريِكنيم و چيزهايي كه در مي گزينشي عمل  ما: كه در آن زندگي مي كنيماست جهاني 
                                                                           . »نمي بينيم«را ذهن و شناخت ما نمي گنجد 

 

 مي دهد كه پديده هايي مثل اجراي حالت قابل اجازه اين است كه  »حالت عامل«با » حالت قابل«تفاوت
يادگيري به  ذهن محدود »حالت عاملِ«در حالي كه . يك نمايش به گونه اي كه در باال توصيف شد رخ دهد

در بعد  29ترتيبي و متوالي چيزها را تنها به صورت وقوعِ علت واست  28منطق و 27تحليل، 26بر اساسِ َنقل
مجالي براي يادگيري و درك چيزها بر اساس كشف و الهام است و  ،ذهن »حالت قابلِ«، فهمدزمان مي 
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 30چند سويه امل نمي داند و ديدگاهيوع ةرابطه بين علت و معلول را محدود به تعامل خطي و صرفا دو سوي
بر قبولِ ادراكات حسيِ از  ،قابلِ ذهن حالتتاكيد . علت ها و معلول ها داردروابط بين به نسبت  31جامع و

در  ،]و همان ادراكات را بخشي از يادگيري و كشف خود مي داند[ قرار دارد، چيزها، همانطور كه هستند
و [ منطقي قرار دهد ندي هايِعادت كرده است كه اين ادراكات را در دسته بذهن  عاملصورتي كه حالت 

سپس از آن نتيجه گيري كند]. قصد و نيت ذهنِ قابل، دروني سازيِ ادراكات حسي است، در صورتي كه 
 قصد و نيت ذهنِ عامل، دستكاري و ايجاد تغيير در محيط است.                                                      
 

بقا به لحاظ غالب در جوامع  ،محيط طبيعي، حالت عامل و تحليل گرِ ذهن در ي بشرضرورت انسانيذهنيت 
 يجهان ماده تنها واقعيتاست كه  از اين رو تناسب دارد ور، با عالم ماده اين حالت از آگاهي و شعو. است

ن را بينيم و آنمي است كه ما كل را  ذهن ] محدود[ حالت همينو دقيقا به واسطة  .كه ما مي شناسيماست 
چيرگيِ ذهنيت عامل در  براي كل، نشانگرِ» غيب فعال«انتخابِ نام حتي مي توان گفت كه  .نگاريممي اهيچ 

مي  پيداقابلِ ذهن آشنايي بيشتري  مدارج تحصيلي، ما با حالت درجامعه است چرا كه اگر از طريق آموزش 
دوباره در مدرسه و طعا اگر مي توانستيم ق. بناميم» غايب«كرديم، كل از نظرها ناپديد نمي بود كه آن را 

به  ،ما با كل برخوردبر يادگيريِ حالت قابل ذهن، بيشترِ آموزش ها ولي اينبار با تاكيد دانشگاه حضور بيابيم، 
    . در جهان پيرامونمان ببينيم فراواني كه چيزهاي جديدمي شديم نحو چشمگيري متفاوت مي بود و قادر 

 

علمكليت در   
 در تئاتربراي نشان دادنِ غيب فعال در سخن گفتن، خواندن و بازي  هرمنوتيكيق بسياري از نوع مصاد

توجه صرف حركتي معكوس را تجربه كنيم، يعني رفتن از اين مثال ها به ما فرصت مي دهد كه . وجود دارد
دانش در مورد اشياء  هدف ما تسخير و تصرف ،در حالت اول. به سوي آگاهي يافتن از كلاشياء  به ظواهرِ

بازگشت از حالت اول به . استگشودگي و دريافت معني طالب است در صورتي كه در حالت دوم، ذهن ما 
 و اين حركت. فعال باشدو فراهم كردنِ فرصتي براي كل كه به شيء كردن حالت دوم يعني رفتن از توجه 

 .دارد وجود وليدي و محسوس نيست، ما بپذيريم كه كل، اگر چه ما اينكه معكوس رخ نمي دهد مگر
، كل، كما اينكه در حال حاضر. معكوس كردنِ جهت توجه و آگاهي از محسوسات به كل كار آساني نيست

                                                                    . جايي در رويكرد غالب در مطالعات علمي نداردهيچ 
 

بر  منطبقكه دانشمندان بر اساس آن به پژوهش و توليد علم مشغول اند،  ،علمي مدرن روشِ منظومة فكريِ
قاضي اي است كه شاهدانِ ] روش علمي[ :كانت، است ]يمانوئلا، 18 قرن آلمانيِفيلسوف [سطور زير از 

مدعي است  علم )14( ».مطرح كرده است و ال غير به سؤاالتي مي كند كه خود گوييدادگاه را مجبور به پاسخ 
كه در شناخت چيزها با بي طرفي32 عمل مي كند. اما در واقع، روشِ علميِ متداول، اساسا نمي تواند بي 

                                                           
30

 nonlinear 
31

 holistic 
32

 objectivity 
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يشان ا. كرده اندخود مطرح است كه سؤاالتي متوجه يافتن پاسخ به دانشمندان فقط تالش  چونطرف باشد 
ه در كاوش هاي علمي خود همواره پيرو هرگز متوجه اين حلقة بستة فكري نمي شوند چون بر اين باور اند ك

برداشت . ايشان متوجه نيستند كه صدايي كه مي شنوند پژواك تفكرات خود ايشان است. صداي طبيعت اند
و از اين  .آن را از هم شكافتبايد براي شناخت آن مدرن از كل، به مثابه شئي است كه  علمِ پوزيتيويست

و  ماده شاخص و استاندارد خود، چاره اي جز تكه تكه كردن جهان روست كه علم امروز، در چارچوب روشِ
                                                                                         .مجدد آن نداردكردن سپس مونتاژ 

 

همان صفاتي كه يعني [ پافشاريِ روشِ كمي و رياضيِ علم امروز موجب شده است كه ويژگي هاي چيزها
ويژگي هاي به اصطالح  )15( .اوليه و ثانويه تقسيم شود به خصوصيات ]توسط حواس پنجگانه قابل ادراك است

اما . است علم رياضي، مكان و نظاير اينهاست كه قابل سنجش و اندازه گيري توسط ابعادليه، شامل تعداد، او
تمايز قايل شدن بين . مستقيم از طريق رياضيات نيست و صوت، قابل بيانِ ويژگي هاي ثانويه مثل رنگ، مزه

واقعي  ،، به نوعي دوگانگي انجاميده است كه در آن فقط ويژگي هاي نخستيندر علم مدرن اين كيفيت ها
نتيجة تاثير ويژگي هاي اول بر حواس پنجگانه تلقي مي  را ويژگي هاي نوع دومعلم مدرن . شمرده مي شود

 د، ويژگي هاي دوم را برخاسته از برداشت هاي دروني فرد و در نتيجه فاقد بي طرفيِو اين امر خود بخو كند
                                                                                                                 .مي شمارد الزم

 

دريافت مي و آني اس پنجگانه، به طور مستقيمدو گانه، آنچه كه در طبيعت از طريق حو از اين ديدگاه ،
دانسته هاي ما واقعي تلقي مي شود  زمانيو تنها . استحواس  خطايِدر معرضِ كنيم فاقد اعتبار است چون 
. كندعبور  ،مابا استناد به دانسته هاي قبلي  ،33نظرورزي فيلترِمي كنيم از  درككه آنچه ما از طريق حواس 

در علمي كه  .پست تر از گروه ديگري از كيفيت هاست ،از نظر اعتبار ،از كيفيت ها يپس مي بينيم كه گروه
با شكل و فرمي كه حواس ما ادراك مي كنند نيست چرا  مترادفطبيعت  واقعيتبدان اعتقاد داريم، امروز 

بتني بر م ،كه هدف علم پوزيتيويست بر اين قرار گرفته كه هر پديدة طبيعي را در چارچوب مدلي رياضي
از درك حسي  ]و معتبر تر[ واقعي تر ،و اين نتيجة كمي در شناخت . تعريف كند ،كيفيت هاي نوع اول

شده  خالصه 34»باستان شناسيِ متافيزيكي«وظيفة علم به نوعي ] بدينصورت[پديده ها قلمداد مي شود و 
                                                       .كه فقط مي كوشد كه اساسِ رياضيِ واقعيت را كشف كند است

  

 از يك سو مقايسة رويكرد علميِ اسحاق نيوتنمحدوديت نگاه صرفا رياضي و كمي به شناخت را مي توان در 
رنگ ها توسط بررسيِ علميِ مطالعة . از سوي ديگر، به روشني ديديوهان ولفگانگ فون گوته روش علمي و 

مبتني بر كيفيت هاي  مشاهدات ،از نظر ويانجام شد نشان مي دهد كه چگونه نيوتن كه با كمك منشور 
 و از اين رو،. وندمعتبر شناخته مي شكيفيت هاي اوليه ] كميِ[سنجش هايِ فقط در ارتباط با ثانويه 

 دراين )16( .از توصيف علمي جهان ماده كنار گذاشته مي شود ، به خودي خود،از نوع دوم مشاهدات كيفيِ

                                                           
33

  reason 
34

 "metaphysical archaeology" 
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را  ،از منشور عبور در هنگام 35»زاوية شكست نور«را حذف و به جاي آن  مفهوم رنگ عمالنيوتن  ،مطالعات
زاوية شكست نور را مي توان به زبان رياضي و برحسب عدد تعيين و بيان كرد و از اين طريق هدف . قرار داد

البته بعدها . (تلف تحقق يافتة حسيِ رنگ هاي مخنيوتن در جايگزين كردن يك سري اعداد به جاي تجرب
داد كه به همين سياق قابل اندازه گيري و بيان به  36»نور موجِ طولِ«جاي خود را به » زاويه شكست نور«

پديدة رنگ را گرفت و عمال مقولة  و از اين طريق، چيزي كه قابل اندازه گيري است جايِ .) زبان اعداد است
دجهان، حذف گردي علميِ رنگ، از شناخت .                                                                               

 

گوته در علمراه   
خارج از عالم پديده ها ايستاده  ،مدرن رويكرد نيوتن در شناخت نور و رنگ روشن مي كند كه تا چه حد علمِ

حد كه تا  بيندمي انديشيدن نزديك درست  ايده آلِ زماني خود را به  فقط مدرن ، يعني دانشمنداست
آيا حتي مهم نيست كه ، منظراز اين  )17( .فاصله گرفته باشد ،از تجربة حسي خود از پديده ها امكان

و از . سالم است يا مبتال به كور رنگي است بيناييِ دارايِرا مطالعه مي كند  و رنگ دانشمندي كه پديدة نور
علم فيزيك تا چه حد، به صورت روزافزوني، از دنيايِ روزمره و اي هاين رو تعجب آور نيست كه موفقيت 

بسيار  فاصلةنيوتن  يِرنگ از رويكرد تحليلشناخت پديدة ويكرد گوته به ر )18( .عادي ما فاصله گرفته است
عادي و روزمرة انسان  رنگ به گونه اي كه از مطالعات گوته به جاي مانده مبتني بر تجاربِ فيزيك. داشت
پديده به اين در  تأمل كردناو اين مهم را از طريق . برسد رنگكه به كلِ اصل در مطالعة  كوشيداو . هاست

             . نور و رنگ جايگزين كند ي و رياضيِكه اين تجربه را با مطالعة كم نخواستاو هرگز . انجام رسانيد
 

پديده اي پيچيده  وشي ساده سعي در شناختبا ر] نيوتن[= روش نيوتن اين بود كه وي  گوته بهانتقاد 
از نظر گوته، روش نيوتن  )19( .نهايتا به ابهام و پيچيدگي بي مورد ختم مي شد و اين روش ساده داشت

كوچكي عبور مي  براي انجام آزمايشات خود با نور و رنگ، نيوتن نوري كه از سوراخِ. واژگون و پا در هوا بود
طيف رنگ هايي كه . مي تاباند ي در مقابلِ سوراخديوار بر رويعبور مي داد و  كرد را از منشوري شيشه اي

ولي نيوتن سعي كرد . بود آن زمان براي مردمِو ملموس بدينصورت روي ديوار نقش مي بست پديده اي آشنا 
ارند و او باور داشت كه اين رنگ ها در نور خورشيد وجود د. كه اين پديده را به گونه اي جديد توضيح دهد
درسيِ فيزيك آمده است كه اين  در بسياري از كتاب هايِ. نقش منشور اين بود كه آنها را از هم جدا كند

اما . آزمايش به نيوتن نشان داد كه اين پديده چنين و چنان است و لذا نيوتن به چنين و چنان باور پيدا كرد
وي  آزمايش نتايجِ گرديد تاموجب بود كه يوتن باور ناين واقعيت اين است كه . درستي نيست اين برداشت

سفيد تركيبي از رنگ هاست را نيوتن در آزمايش خود  ين انديشه كه نورِا. چنين و چنان تعبير شود به
به رغم پنداشت  پس. او بودخود ذهن  ةآينيافت در واقع آزمايش اين در  نيوتن آنچه ولي منعكس مي ديد، 

، نيوتن از طريق ب هاي درسي، با نيوتن و آزمايش او در اين مقوله آشنا شده اندافرادي كه از راه كتا غالب
                                                                                       . مذكور نرسيد نتيجةاين آزمايش به 
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 و بنيادين ترين زم كرد كه ساده ترينگوته ع. روش گوته در مطالعات رنگ با روش نيوتن تفاوت بسيار داشت

پيچيده تر قرار  را بيابد و آن را اساسِ درك خود از رنگ در وضعيت هايِدر طبيعت رنگ با پديدة مرتبط 
چون  به خطا رفتهسفيد تركيبي از نورهاي رنگي است  او معتقد بود كه نيوتن در اين انديشه كه نورِ. دهد

گوته باور داشت . است] نور سفيد[= گي است تيره تر از نور بدون رنگ نورهاي رن] تمامي[نوري كه حاوي 
ابتدا به رنگ هايي توجه  وياز اين رو، . انجام شده است، كه آزمايش نيوتن در محيطي مصنوعي و محدود

نورهاي از اين طريق گوته پي برد كه پديدة . كرد كه از طريق منشور در محيط طبيعي به وجود مي آيد
گوته نتيجه گرفت كه بيش از  ،از اين يافته. واكنش نشان مي دهدبه مرز بين سطوح تيره و روشن  منشوري،

                              37.اند ايينسفيد باشند، برخاسته از رابطة بين تاريكي و روش نورِ اينكه رنگ ها داخلِ
 

 ظهورِ و از اين رو براي كشف چگونگيِ تخاز نظر گوته، استفاده از منشور فقط موضوع را پيچيده تر مي سا
بدون نياز به وسايل و ادوات ثانويه، تاريكي و گشت تا بتواند از طريق آن، رنگ ها به دنبال روشي ساده تر 
 39»اصل پديده«و بعدها  38»محضپديدة «چنين موردي را گوته ابتدا . روشنايي در كنار هم قرار گيرند

كه نور از آنها  داردارتباط  ييا نيمه شفاف به رسانه هاي كدر] از يك سو[ت رنگ كيفي او پي برد كه )20( .ناميد
وقتي به نور از اين رسانه ها نگريسته مي شود، اول تيره تر شده و رنگ زرد به خود مي گيرد . عبور مي كند

از سوي  .دهدمي حالت  ، به نارنجي و قرمز تغييرِافزوده مي شودبه تدريج كه بر ضخامت رسانه سپس و 
، وقتي به تاريكي از ميان رسانه اي منور نگريسته مي شود، رنگ آن به بنفش و سپس آبي تغيير مي ديگر
كمك را مي توان به وضوح در شرايط جوي مختلف، بدون  كه گوته بدينصورت توصيف كرد پديده هايي. كند

در شرايط جوي مختلف تغيير رور به مكه كرد، مثل نور خورشيد و آسمان  هوسيله اي مثل منشور، مشاهد
سايي كرد و آن را رنگ شنارا براي  »اصل پديده« طبيعي بود كه گوته بنابراين، در محيط 40.مي كند

                                                           

دربراي روشن تر شدن رويكرد گوته . در متن حاضر، نويسنده وارد جزييات چگونگي رسيدن گوته به اين نتيجه نمي شود  37
 

:بيفزاييممطالعة نور و رنگ ها، مي طلبد كه در اينجا نكات زير را   

نتايج اين مشاهدات به . گوته در مطالعات خود پيرامون نور و رنگ و استفاده از منشور، از كارت هاي ويژه اي استفاده مي كرد
اين كارت هاي . بيش از اينكه رنگ ها داخلِ نورِ سفيد باشند، برخاسته از رابطة بين تاريكي و روشنايي اندوي نشان داد كه 

گوته . مثال يكي از اين كارت ها، نيم سياه و نيم سفيد بود. قسمت سياه و سفيد تقسيم شده بودندويژه به طرق مختلف، به دو 
طيف رنگ ها با  ،با منشور به مرز بين اين دو قسمت نگاه كرد و پي برد كه وقتي نيمة سفيد باالي نيمة سياه قرار مي گيرد

از سوي ديگر، او پي برد كه اگر مستطيلِ سفيدي را در وسط . اردوقتي كه نيمة سياه باالي نيمة سفيد قرار مي گيرد تفاوت د
اما اگر مستطيل . كارتي سياه قرار دهد و از داخل منشور به قسمت سفيد بنگرد، طيف خاصي از رنگ ها نمايان مي شود

. ها نمايان مي گرددسياهي را در وسط كارتي سفيد قرار دهد، و از داخل منشور به بخش سياه نگاه كند، طيفي ديگر از رنگ 
: براي شرح مفصل تري از اين آزمايشات و ديدن نمونه هايي از كارت هاي مذكور، بنگريد به  

- David Seamon. 2005. Goethe’s Way of Science as a Phenomenology of Nature. Janus Head, 8(1), 

86-101. (accessed 22 September 2019) https://tinyurl.com/y55zx7nb  
38

 das reine Phänomen 
39

 Urphänomen" (primal or archetypal phenomenon) 
تاريكي شب در زمان طلوع به تدريج از طيف هاي تيره تر به. اين تغييرات را مي توان در هنگام طلوع و غروب خورشيد ديد  40
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رنگ هاي بنفش و آبي از روشن ساختنِ تاريكي و رنگ هاي زرد و قرمز از تاريك كردنِ : اينچنين بيان كرد
                                 )21( .ناميد» افعال و رنج هاي نور«، زباني شاعرانهبه گوته اين فرآيند را  41.دننور ظهور مي ياب

 
در شناسايي كرد، مرتبط با نور و رنگ  طبيعيِ رخدادهايِدر را  رنگ »ةاصل پديد«گوته پس از اينكه 

او با . دهد را مورد تحقيق قراردر پاسخ به تغييرات جوي، نگ ها چرايي تغيير ركه موقعيتي قرار گرفت 
كشف اين پديده، خود را براي فهم چرايي رفتار رنگ ها در پاسخ به آزمايشاتي چون آزمايش نيوتن با منشور 

 ،پيدا مي كند ارتباطكه به بحث كنوني ما در مورد كل  ،تفاوت بين روش گوته و روش نيوتن. آماده تر يافت
 به طور كليكل از نظر نيوتن  صورتي كه مفهومِ گوته در آزمايش نيوتن به دنبال كل است در اين است كه

گوته به دنبال مبدأ و خاستگاه رنگ است در صورتي كه نيوتن عالقة خاصي به اين نكته . مغفول مانده است
وجود دارد و يا  ، آبي يا سبزبه نام قرمز كه چرا مثال رنگ هايي ظاهرا براي نيوتن مهم نبود. نشان نمي دهد

شدند و نه ترتيب مي به ترتيبي كه ظهور كردند نمايان هاي خارج شده از منشور،  ا طيف رنگاينكه چر
، بلكه معطوف مي شودكيفيت رنگ ها به ما نه تنها توجه با روش گوته، ] بر خالف روش نيوتن[ . ديگري

نيازي بدون اينكه [ درك مي شود مي شناسيم به صورتي كه كليت پديدة نور و رنگبهتر رابطة بين آنها را 
                                                . ]اين پديده باشد به استفاده از منشور و سنجش هاي كمي و رياضيِ

  

اما از منظر گوته، . محدوديت هايي است و بايد براي شناخت از ذهن كمك گرفتقطعا ادراك حسي داراي 
حواس . بهره گرفت و سپس به ذهن اتكا كرد ،ا دقتابتدا بايد از تمامي حواس به طور تمام و كمال و ب

را وسعت و عمق ببخشيم و سپس براي  مطالعهبه ما كمك مي كند تا دانش خود از پديدة مورد ] پنجگانه[
 و آنچه ذهن مي تواند براي ما مكشوف كند روابط. آنچه حواس از درك آن عاجز اند به ذهن رجوع كنيم

در رجوع به  الزم به ذكر است است كه. ه استناميد 42»قانون«گوته آن را درون پديدة مورد نظر است كه 
، بلكه يي نيست كه از قبل فرا گرفته ايمنظر گوته رجوع به دانسته ها و دسته بندي ها ،]و عالم درون[ذهن 

 به درون بردنِ تمام چيزهايي است كه از طريق حواس، ادراك و ثبت و ضبط شده است. به بيان ديگر، گوته 
و بايد از راه  پديده ها واقعيت دارد اما از طريق حواس قابل درك نيست معتقد بود كه نظم و وحدت در

ديگري تجربه شود. از ديدگاه وي، ذهن بايد به تجربه كردنِ درونيِ آنچه حواس دريافت كرده اند گمارده 
دركي كه از اين و  )22(.باورهاي قبلي شود و نه تجزيه و تحليلِ منطقيِ اين دريافت ها بر اساسِ دانسته ها و

ة براي اين تجرب وي تعريف. ناميد 43»نظر« گوته آن رااست و نوع كشف و الهام  طريق به دست مي آيد از
)23(».پديده به دست مي آيد قابل رؤيتالهام كه از طريق تأمل در جوانبِ از نوع دانشي « :چنين است ادراكي  

 

                                                                                                                                                                                     

غروب آفتاب  يبه سوي زردي و سپس سرخ آبي صبح بدل مي شود و در هنگام غروب، آسمان از روشني و سفيدي نور روز،
. تغيير مي يابد  

.در زير، نويسنده در مورد چگونگيِ دست يافتن گوته به اين فكرِ بديع، بيشتر توضيح مي دهد  41
  

42
 Gesetz, law 

43
 Anschauung 
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، انسان خود تجربه مي كند كه كليت پديده چيزي جديد ر دستيابي به دانشبا پيروي از رويكرد گوته د
قرار دارد و نه كه نه در پشت آن است تجربه اي است مثلِ ورود يافتن به بعدي از پديده . جامع و دقيق است

جربه و اين ت. آشكار نيستچندان مشاهده  در ابتدايِقرار دارد اگر چه ، بلكه در خود پديده در فراي آن
عمل مي كند و نه به عنوان درك كننده اي مستقيم و  مشاهده گر ذهن به عنوانِ كه حاصل مي شودزماني 

پس در حالي كه علمِ مبتني بر رياضيات، كارِ خود را با . و تفكر منطقي ياستداللانديشيدنِ ابزاري براي 
مي كوشد ، روش گوته پي مي گيردا تبديلِ دريافت هايِ حسي به ارزش هاي كمي و ايجاد ارتباط بين آنه

ارنست «به نقل از . ]و تجربه كند[ببيند  در كنارِ هم] در عالم درون[مرتبط با پديده را  كه عناصر محسوسِ
فرمول هاي رياضي مي كوشند كه پديده را قابل محاسبه كنند در حاليكه روش گوته مي «، 44»سيرراك

                                                                                          )24( ».كوشد تا آن را قابل رؤيت كند
 

شناسِ طبيعت توصيف  اررا يك دانشمند پديد گوتهمي توان  ي،علم اتتحقيقانجام در  اوبر اساسِ روش كار 
. اختار ذهني بر آنهر گونه س تجربه كردنِ پديده بدون تحميلِبا  استكرد چرا كه رويكرد وي مترادف 

منظور گوته از بهره گيري از ذهن براي درك پديده ها، فكر كردن در مورد آنها نبود، بلكه به تصوير مشخصا، 
 ديدگاهاز  )25( .مي خواند 45»فانتزي دقيق نفساني«  كه او يدر عالم خيال بود، فرآيند ها كشيدنِ پديده

يعني  از اين راه،تفكر . است قابل تجربهو ] با حواس باطني[انتزاعي نيست، بلكه قابل حس امري  ، تفكرگوته
تا نشيند آنها ببه نظاره به تصوير كشد و با صبر را در درون از پديده ها انسان مشاهدات حسي خود اينكه 

     . ناميدتفكر از نگاه گوته را مي توان تأمل در پديده ها  )26( .جديدي براي او حاصل گردد آگاهيِزماني كه 
 

پديده اصلِ  
: ا گوته اينچنين توصيف مي كندر اصل پديده  

همه را در درون خود حامل  ]در عين حال[و  مثل خود را داردكه ارزشِ هزار  ]يك پديده[موردي از «
                                                                                                                        )27(».است

 

يك مورد رؤيت مي شود، به طوري كه  47»خاص«در  46»عام«در يك لحظة ادراكي از نوع كشف و الهام،  
چيزي كه از يك ديدگاه، مشخص و فردي است، . ديده مي شود عامنمونه اي زنده از  شكلبه  خاص

 )28(. دومي مي گردد ه اي براي بيانِبه بيان ديگر، اولي نشان. مي شود عام و كليهمزمان، از ديدگاهي ديگر، 
از طريق تفكر انتزاعي، معموال وجوه . نيستتفكر انتزاعي تنها راه رسيدن به دانش جديد، پس از منظر گوته، 

را  آنهاي نظير پديده هاة كه هم 48دسته بندي اي كليمشترك چند پديدة مشابه شناسايي و از اين طريق 

                                                           
44

 Ernst Cassirer   .20فيلسوف و تاريخنگار آلماني نيمة قرن 
45

 ‘exakte sinnliche Phantasie’ / exact sensorial fantasy 
46

 universal 
47

 particular 
48

 generalization 
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 پيشنهاد مي كند» پديده اصلِ«تفكر و رسيدن به گوته براي  ي كهراه. در بر مي گيرد تعريف مي گردد
                               . با هدف دريافت الهام صورت مي گيرد و راهي تجربي است كه با تأمل بر مشاهدات

 
 .دمي ياب تجلي »جزء« است كه در» كلي«همان  »اصل پديده«، جزءدر ارتباط با بحث ما پيرامون كل و 

ارزش هزار مورد مثل خود را دارد و همه را در درون خود «كه » اصل پديده«در خصوص گوته  توصيف
است كه با » كل اصل«دانشي كه از اين طريق به دست مي آيد همان . بيان همين مفهوم است» حامل است

تأمل در آنها  سپس و] از طريق مشاهدة دقيقِ آنها توسط حواس پنجگانه[مطالعة هر چه عميق تر اجزاء 
 به دست مي آيد، يعني همان دسته بندي هايي كه از طريق تفكر انتزاعي »جعليكل «و با  حاصل مي گردد

. مصداقي از كاوش براي جزئي است كه كل را در بر دارد »پديده اصلِ«جستجو براي . بسيار متفاوت است
قرار است؛ تا وقتي كه جزء شناخته نشود، كل نشانگر ارتباطي دو سويه است كه بين جزء و كل بر ،اين بينش

             .مطرح نمي گردد ،به عنوان جزئي از آن كلپديدار نمي شود و تا وقتي كه كل ناشناس بماند، جزء 
 

همان طور كه قبال  :، به مثال نور و كشفيات گوته در مورد چگونگي ايجاد رنگ ها باز گرديمضيحبا اين تو
پيچيده نساخت و ] مشخصا منشور[قاتيِ خود در اين مورد را با به كارگيريِ عوامل ثانويه كار تحقيگوته آمد، 

براي وي اين  .به كشف جديدي نايل شدتغييرات جوي  در هنگامرنگ ها  به جاي آن، با توجه كردن به 
كه حاوي كل ي ئاو اين پديده را به عنوان جز. در مورد نور و رنگ بود» اصل پديده«كشف به منزلة همان 

طريق چگونگي به وجود آمدن رنگ ها را از » قانون«است تعبير كرد چون از طريق همين مشاهده بود كه او 
پديدة  ،رنگ توامانِ خورشيد و آسمان تغييرِبراي خيلي ها،  جالب توجه اينكه،. دريافت 49نظر و تأمل و الهام

كه در آن  خالق نيست شباهت به نگارشِبي  اصل پديدهكاوش براي . نمي آيدبه نظر خاصي چندان 
از اين رو مي توانيم بگوييم كه روش گوته . ظهورِ معني  به دنبال بيانِ درست مي گرددبراي همواره نويسنده 

در يك مورد كشف شد، آن را مي توان در  اصل پديدهوقتي كه . است هرمنوتيكعلمي از نوع  در تحقيقات
و يافتنِ اصل  .د پديده هايي كه ساخت دست بشر است نيز شناختمورجاهاي ديگر طبيعت و حتي در 

تكه هاي هولوگرام قابل مقايسه يافتنِ كلِ تصوير در  باظهور رنگ ها در طبيعت،  متفاوت مواردپديده در 
                                                                                                                             . است

 

؛ يعني طيف رنگ هايي كه از آزمايش با نمودخالف آنچه گوته انجام داد، نيوتن سعي در تجزيه كردنِ نور 
نمي تواند اجزاي نور باشد  اين رنگ ها واقعا هيچ يك از اما . منشور به دست آورد را اجزاي نور سفيد دانست

نور سفيد در پنداشت نيوتن مجموعه اي از اين . جازه ظهور نمي دهندچون حاويِ كل نيست و لذا به كل ا
از نور (= رفتن از كل به جزء . ه بودهم جدا و خارج از يكديگر فرض شد رنگ ها بود؛ يعني كل و اجزاء از

مصداقي  ،توسط نيوتن) تركيب رنگ ها براي به دست آوردن نور سفيد(= و از جزء به كل ) سفيد به رنگ ها
به جاي اتكا بر اين بينش و روش، گوته كليت پديدة نور و ايجاد . است ]علم مدرن[ تحليليِ ي از بينشِعال

و اين مصداقي از شيوة [. رنگ ها را از طريق حالت ديگري از آگاهي، يعني همان شهود و الهام، به دست آورد
                                                           

.، باال17، ص  Anschauung   همان 49
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معني و [ يِ خود پذيرايِذهن با گشودگ كه طريقياز يعني ] است ديگري از دستيابي به دانش جديد
                                                                                       )29( .پديدة مورد نظر مي شود] حكمت

 

 نتيجه گيري
 توانايي مي طلبد كه روش جديدي براي  نو كسب اي. اصل مستلزم توانايي ويژه اي است تجربه كردنِ كليت

به طور كلي، . است غايبعمدتا  ي امروزكه در مدارس و دانشگاه ها نوي در نظر گرفته شود، روشي يادگير
. است نقلي يادگيريِتوان ذهني دانش آموز و دانشجو براي تجزيه و تحليل و  آموزش مدرن بر پاية پرورشِ

 يهدة پديده هاي طبيعمشابراي تعجب آور نيست كه دانش آموزان و دانشجويان علومِ مختلف، عالقة خاصي 
از  زودطبيعت توجه كنند، خيلي مي شود كه به پديده ها در از آنها خواسته وقتي . از خود نشان نمي دهند

خود پديده  ارتباط چنداني باو معموال آنچه از اين پديده ها درك مي كنند  .اين كار خسته و ملول مي شوند
مندرج در كتاب هاي درسي جويان از خواندن مطالب و توضيحات ان و دانشهمين دانش آموزاما  )30(. ها ندارد

و بر اساسِ حالتي از است مطالب حاضر و آماده اين چرا كه  احساس رضايت مي كنندشان لذت مي برند و 
               . مي شودكه ايشان به آن عادت دارند عرضه ] »حالت قابل«نه » عاملحالت «همان يعني [ذهن 

 
پرورش ذهن دانشجو براي  به منظورِ. تجربة كليت اصل در اين حالت از ذهن غير ممكن استبه دستيابي 

اين مهم ابتدا از طريق تمرين با . اضافه شودروشي مكمل در يادگيري به روش كنوني مي بايد كليت اصل، 
ناگفته نماند كه . استفرد در عالم خيال  حسيِ اين تصاوير، بازآفريني مشاهدات. مي گرددتصاوير ذهني آغاز 

. رعايت گردد] حواس تماميِ با بهره گيري از[توانايي براي انجام اين كار مي طلبد كه  دقت در مشاهده 
دقت در شناخت اجزاء را بر توجه به اصول كلي  ،كليت اصل يعني اينكه، كل را در جزء بجوييم و در نتيجه

رويكرد متداول به تفكر و به بيان ديگر،  .م رجحان دهيمگرفته ايفراكه از قبل ] و دسته بندي هاي علمي[
                                                                          . را تنها راه رسيدن به دانش نشماريمانديشيدن 

 

افت هاي ذهني حالتي متفاوت از آگاهي را كليد مي زند كه كل نگر و پذيراي دري كار كردن با تصاويرِ
آموزش « در آموزش به نامنوين از رويكردي  بخش مهمي ،بهره گيري از اين جنبه از آگاهي 50.شهودي است

                                                           

دانشگاه دانشجويان را مي توان در پايان نامه هاي دانش آموختگانِ و شيوة انديشيدنِ تاثير روش علمي گوته بر جهانبيني  50
  

: براي نمونه بنگريد به. ديد روشنيقرار داده اند به  هايي كه تدريس روش گوته را در برنامة درسي خود  

- Richard Widows. n.d. Goethe as Pathway to Connection and Meaning. Dissertation submitted for 

MSc in Holistic Science, Schumacher College. (accessed 2 September 2019) 

https://tinyurl.com/y5ztrcdt   

يعني مدت زماني كه مشغول [چهارماهه  كوتاه اين سفرِ«: مي نويسدش نتيجه گيري پايان نامة خود در بخ ،اين دانشجو
خود را هر چه بيشتر  ،، چيزي جز آغاز يك سفر شخصي نبوده است كه طي آن]پژوهش و نگارش اين پايان نامه بوده ام

فوق العاده ترين و چالش برانگيز ترين جنبة شناخت  ،در عين حال... بخشي از جهاني مي بينم كه سرشار از معني است
احساس كرده ام كه مفهومي را فهميده ام در واقع به مرتبة اي عميق تر از ادراك دست كه  شناسيِ گوته اين است كه هر بار 

ت، روش علمي ناي معنوي كه در گوته منحصر به فرد اساين غ. يافته ام كه مرا بيش از پيش دچار حيرت و شگفتي كرده است
».متقاعد كننده كرده استاو را در عين دشواري، قدرتمند و   
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 انجام شده نشان مي دهد كه با كمكة آموزشي آزمايشاتي كه در اين حوز )31(. است قرار گرفته 51»فرافردي
اي كه دانش آموز يا دانشجو با  احساسات دست يافت به گونهگشودگيِ مي توان به  52تخيلِ هدايت شده

از اين  )32(.پديده اي كه در خيال خود به تصوير مي كشد تماسي عميق تر و مستقيم تر برقرار مي سازد
است طريق، درك پديدة مورد نظر كامل تر و جامع تر مي گردد چرا كه جوانبي از آن كه قبال مغفول مانده 

ن و دانش آموزان خود را هماهنگ با پديدة مورد نظر مي يابند تو عالوه بر اين، دانشجويا .مكشوف مي گردد
تحققِ به  ،اين رويكرد علمي به شناخت طبيعت. مي شوندمورد تحقيق خود اجين  گويي ايشان با موضوعِ

، احترام و مسئوليت پذيري از ]نسبت به طبيعت[دغدغه مندي مي انجامد كه بينش و منشي در اخالق 
                                                                                                                                                    )33( .آن استجمله ويژگي هاي 

 

و علمي  اساسا اين رويكرد كلي به شناخت. يادگيريِ مبتني بر كليت اصل نيست راهروش علمي گوته تنها  
مكشوف نمايند بدون به ما ، خود را دهيم كه چيزهامي ما اجازه پديدار شناسي است، يعني  نوعي، يادگيري

از يادگيري و پديدار شناختي  اين نوعِ. خود را بر آنها تحميل كنيمو باورهاي پيشينِ  اينكه ما دسته بندي ها
ساز و كاري علّي كه از طريق اين يا آن مدلِ به اين نيست كه عمقِ پديده ها را مي شكافد اما به دنبالِ  ،علم

                                                                                                                                                                                     

-Emma Victoria Kidd. 2009. Re-cognition: The re-cognition of our connection to nature through 

Goethe’s way of seeing. Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the 

degree of MSc Holistic Science, Schumcher college, University of Plymouth. (accessed 2 September 

2019) https://tinyurl.com/y2w66ot2 

:اين دانشجو روش علمي گوته را راهي براي كسب معرفت يافته است و در مورد آن در مقدمة پايان نامة خود مي نويسد  
تعريف من براي اين واژه، نوعي. در پايان نامة حاضر دارد جايگاهي بنيادين   (re-cognition)   فهوم كسب معرفتم«

، انگار كه چيزهايي كه ديده مي متفاوت در اين نگاه. به جهان است كه در آن همه چيز به همه چيز مربوط است» نگريستن«
  .به ياد مي آيد كه تو گويي قرن ها فراموش شده و حاال دركي را به همراه مي آوردكسب آگاهي از اين منظر، . شود آشنايند

به ما اجازه مي دهد كه مجددا به وحدت و يكپارچگي طبيعت متصل شويم و از اين طريق ] از طريق روش گوته[كسب معرفت 
» .نسبت به يگانگي اي كه در درون خود ما و در جوامع بشري وجود دارد چشم بگشاييم  

51
 transpersonal education 

صاحبنظران اذعان كرده اند كه اين مكتب در روان شناسي و . دارد» روان شناسي فرافردي«ريشه در » آموزش فرافردي«
نفس و شناخت پيدا كردنِ فرد نسبت به رويكرد چندگانه به دانستن آموزش، كشف جديدي نيست و قصد آن احياي معرفت 

براي . استبوده ) ملل» سنت عقالنيِ«همانا (غ اديان الهي و حكمت باستاني ليمورد تب است، يعني همان رويكردي كه همواره
در اينجا  .، مراجعه به منابع زير نقطة شروع سودمندي استدر مورد روان شناسي فرافردي و آموزش فرافردي مطالعة بيشتر

رويكرد چندگانه به  راه آشنايي با آموزش فرافردي. است »عقل معاشي« ، فرايِ»فرافردي«همين گفته بس كه منظور از 
از توان هاي ذهنيِ  وي مي تواندبه گونه اي كه  را براي دانش آموز و دانشجو هموار مي سازد عقلدانستن و فعليت يافتنِ 

. دكشف و تجربه كنو قابليت هاي عظيم ذهن خود در دانستن و خالقيت را  رودفرا كاربرد دارد  معاش در كسبِ ي كهمحدود  

- Thomas Bradford Roberts and Frances Vaughan Clark. 1975. Transpersonal Psychology in 

Education. Bloomington, Indiana: Phi Delta Kappa Educational Foundation. 

- Roger Walsh and Frances Vaughan. 1993. The Art of Transcendence: An Introduction to Common 

Elements of Transpersonal Practice. The Journal of Transpersonal Psychology, 25:1.  

- Stanislav Graf. 2008. Brief History of Transpersonal Psychology. International Journal of 

Transpersonal Studies, 27:1, January. 
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آلماني  مصداقي معاصر از اين رويكرد علمي در كارِ زيست شناسِ. عاريتي تعريف مي شود دست يابد
در اين تحقيق نشان مي دهد  شَت  )34( .قابل مطالعه است 54»بشر و پستانداران«با عنوان  53»تولفگانگ َش«

روشن ساخته است  اوعالوه بر اين، . توان به عنوان اجزايي از يك كل شناختكه تمامي پستانداران را مي 
                       . ندقابل درك ا ان،اعضاي بدنش تركيبِكه هر يك از اين موجودات بر حسب ريخت، فرم و 

 
آغاز مي كند تا  ]بدون ابزار و ادوات علمي[اين دانشمند كار خود را در هر مورد، با مشاهده مستقيمِ پديده 
هر يك از جزييات  شَتبر اساسِ رويكرد . آنچه هر يك از اين جانوران را منحصر به فرد مي كند دريابد

پس او كار خود را با دسته بندي ها و كليشه هاي . اعضاي بدن اوست تركيبِت كلي و از ريخ متأثرجانور، 
اين رويكرد، . كيفيت هاي منحصر به فرد جانور استآغاز نمي كند بلكه به دنبالِ علم جانورشناسي  متداولِ

در وحدت مي گشايد، و تنوع به سوي درك كثرت راهي به جاي اينكه به پراكندگي و كثرت بينجامد، 
ه فرد هر جانور را به عنوانِ عضوي از اعضاي آن دسته از بدينصورت كه مشاهده گر مي تواند وجوه منحصر ب

با مطالعة وجوه منحصر به فرد  شَتبه بيان ديگر، . مي شوند مطالعه كند جانداران كه پستاندار خطاب
به پستاندار بودن در هر موجود به نوعي، آنها را تعدادي از پستانداران نشان داده است كه چگونه اين وجوه، 

ل در جزء مجموعه اي غني از طرح ها و تصاوير، اين جلوه گريِ كبهره گيري از نويسنده با  .مرتبط مي سازد
كه ديدنِ كثرت در وحدت يعني قابليت ديدن  شده استاز اين طريق نشان داده . را به نمايش گذاشته است

                                           . بدون افتادن به دام جدايي و پراكندگي ،بي نظيريِ موجودات] و مطالعة[
 

  در . ها و گم كردنِ وجود منحصر به فرد آنها مي شود به كليت موجب يكسان ديدن پديده جعليرويكرد
اصل قادر است  كليت. اين رويكرد، مشاهده گر از اجزاء فاصله مي گيرد تا آنها را در تصويري كلي بنگرد

در اين راستا خاموش و  جعليكليت دانسته هاي جديدي را بر جويندگان خود مكشوف دارد در صورتي كه 
 ،وقتي مبتني بر كليت اصل باشد ،معتقد است كه علم زيست شناسي شَتلفگانگ و از اين رو. ابتر است

 به گونه اي كه چرايي وجود و كيفيت سازدطبيعيِ درون حيوان مي  نظامِ قادر به شناختمشاهده گران را 
 ر پيِبه بيان ديگر، از طريق رويكردي كه د. شناختجزء جزء اندام او را مي توان بر اساسِ ريخت كلي او 

وجود شاخ در گاو. مي دهد »توضيح«اصل است، تو گويي حيوان، خود، خود را  كليت آهو و  مثال حكمت
 پوستنقشِ خال خال هاي روي چيست و چرا در هر يك از اين دو حيوان، شكل شاخ فرق مي كند؟ چرايي 

 اسب آبي،ك و ُفسگ آبي، سمور آبي،  آبزي بودنِ پستانداراني چون چيست؟ گورخرراه راه  پلنگ و نقشِ
بيان حكمت اين ويژگي هاي در  شَتتوضيحات  از براي چيست؟ درازي گردن زرافه و شاخدار بودن كرگدن

اين حيوانات را مي توان از  خصوصياتقانع كننده است؛ او به روشني نشان داده است كه حيوانات نامبرده 
          55.توضيح داد ،ه با تركيب اندام ديگر پستانداراندر مقايس ،هر يك طريق مشاهدة دقيقِ تركيبِ اندامِ

    

                                                           
53

 Wolfgang Schad 
54

 Man and Mammals 
:بنگريد به زمان، طيتكامل آنها در حكمت موجودات و  و تركيبِ شگفت انگيزِ شكل تنوعِ پيرامونِ پژوهشي آثارديگر براي   55
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پديدار شناختي است چون در روش او . است هرمنوتيكنيز پديدار شناختي و  شَتهمانند گوته، روش  

تعريف  كما اينكه .سازدحيوان قادر است خود را همان طور كه هست معرفي و مكشوف ات اينگونه مطالع
اجازه دهيم آنچه خود را نمايان كرده از اينكه پديدار شناسي يعني «: ر شناسي اين استبراي پديدا 56هايدگر

 )35(».كرده استنمايان  ،از درون خود ،كه او خود را يدقيقا به همان صورت] آنهم[شود و  ديدهاو  خود منظرِ
پنهان ] مشاهده گر[ از شناخت ]تحقيق[در ابتداي كارِ يعني كشف چيزي كه وجود دارد اما پديدار شناسي 

در زيست شناسي، كشف كيفيت هايي است كه هر يك از پستاندارانِ  شَتپديدار شناسيِ ولفگانگ . است
كيفيت هايي كه گاو را گاو ساخته، گورخر را گورخر و يعني مورد مطالعة او را همان كرده است كه هست، 

نيز هست چون به محض اينكه  يهرمنوتيك، كار او تَشعالوه بر پديدار شناختي بودن رويكرد . زرافه را زرافه
در اين لحظه، حيوان، خود، زبان . ، حيوان تبديل به زبان خود مي شودسازدخود را مكشوف مي  ،حيوان

. ن را بفهمدتا آتجربه كند فرد مي بايد خود قابل وصف نيست؛ و اين تجربه اي . »سخن مي گويد«است كه 
شَتاز اين منظر، روش . امكانپذير نيست از اين تجربه و دسته دوم »ينقل« به بيان ديگر، توصيف  پژواك

وجودي «، عام هرمنوتيكگادامر مي گويد كه در . است 58»گ گادامرئورگ-هانس«از منظر  57عام هرمنوتيك
                                                                                      59و )36(».است كه درك مي شود، زبان

 
. روش علمي گوته با رفتن او خاتمه نپذيرفته است مي شود،استنباط  شَتهمانطور كه از كار ولفگانگ پس 

متعلق به آينده باشد، گذشته  بيش از اينكه از آنِ ،سبك او در يادگيري و ادراكبلكه مي توان گفت كه 
، ذهنِ غربي هر چه بيشتر قرار گرفته مبتني بر ماده رفاي كه صبا گسترشِ علم] در چند سدة اخير[ 60.است

                                                                                                                                                                                     

- Sean B. Carroll et al. 2006. Endless Forms Most Beautiful: The New Science of Evo Devo and the 

Making of the Animal Kingdom. London: Weidenfeld and Nicolson. 

- Brian C Goodwin. 2002. How the Leopard Changed Its Spots. Princeton, N.J.: Princeton University 

Press. 
56

 Martin Heidegger  
.مي گيرد نظراتش پيرامون پديدارشناسي، هرمنوتيك و اگزيستانسياليسم كه شهرت خود را از 20فيلسوف آلماني نيمة قرن   

57
 universal hermeneutics 

58
 Hans-Georg Gadamer 

:لي ظاهر شده است مي خوانيمبراي تبيين معني دقيق اين گفته اضافه شود كه در همان بندي كه اين جمله در منبع اص  59
  

كه فهم مي [خالصه اينكه، هر چيزي   - پس ما فقط از زبان هنر سخن نمي گوييم، بلكه از زبان طبيعت نيز سخن مي گوييم«
» .، داراي زبان است]شود  

:و در بند بعد  
» كتاب طبيعت«يم دم از اتفاقي و تصادفي نيست كه ما مي توان] يعني[. ما در اينجا به اصل و اساس چيزها باز مي گرديم«

يعني اينكه . هر آنچه كه فهم مي شود زبان است. »كتاب كتاب ها«بزنيم، كتابي كه حاوي همان ميزان از حقيقت است كه 
» .زبان، موجودي است كه خود را در معرض فهم قرار مي دهد  

- Hans-Georg Gadamer. 2004. Truth and Method. Translation revised by Joel Weinsheimer and 

Donald G. Marshall. London: Continuum, p. 470. 

به دست آمده و به اختراعِ روش ها و فناوري هاي جديد وعلمي گوته  مجموعه اي از كشفيات علمي كه از طريق روشِ  60
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مسايل . اين واقعيت را بسياري از انديشمندان اذعان مي كنندامروزه . از تماس با طبيعت فاصله گرفته است
روبرو كرده عصر حاضر را با اين واقعيت  ، مردمِاستروش علمي مدرن  برخاسته ازامروز، كه بسياري از آنها 

مي بينيم كه در عين حال، . از جايگاه خود در جهان بزرگتر ندارند بينانهدرست و واقع  ها دركياست كه آن
واقعا كافي نيست كه فقط از پس . نياز انسان ها براي برقراري تماس بيشتر با طبيعت رو به فزوني است

آگاهي را به اين  بلكه الزم است كهمنظري احساساتي و زيباشناختي براي تأمل در طبيعت بكوشيم 
آنچه ما به آن . كه اساسا اهميت طبيعت در شناخت را حاشا مي كند پيوند دهيم موجودزيرساخت علميِ 

نيازمنديم علمِ جديد طبيعت است كه از علم ماده متفاوت است؛ علم طبيعت نه تنها از ذهنِ استداللي و 
يكي از اركان كسب دانش از طريق و  .د استبهره منتحليل گر بي بهره نيست، بلكه از ديگر قواي ذهن نيز 

 37(.ستاكليت اصل وجود چيزي به نام علم طبيعت، كشف(                                                                                             
  

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

مي گيرد، از آن جمله،  اين متون، مطالعات بسيار متنوعي را در بر. سودمندي انجاميده است را مي توان در كتب زير يافت
نورشناسيِ كوانتومي و شناخت، شناخت استعدادهاي  ،پساب هامطالعه آب و زبان آن و اختراع فناوري جديدي براي تصفيه 

  .معماري و شهرسازي طراحيِ محيطي در و ،يك سرزمين بر اساس گونه هاي گياهي و جانوري
- David Seamon and Robert Mugerauer, eds. 1985. Dwelling, Place and Environment: Towards a 

Phenomenology of Person and World. Boston: Martinus Nijhoff Publishers.  

- David Seamon and Arthur Zajonc, eds. 1998. Goethe's Way of Science : A 

Phenomenology of Nature. New York: State University of New York Press. 

- David Seamon. 1993. Dwelling, Seeing, and Designing: Toward a Phenomenological Ecology. New 

York: State University of New York Press. 

اين پژوهش ها نگرش به حرفه پزشكي، پيشگيري و . الهام گرفته از روش گوته است نيز به قلم گروهي از پزشكانزير   منابعو 
از اين منظر، حفظ سالمتي و درمان قطعيِ بيماري ها در گرو برقراري اعتدالي است كه . ي سازدمدرمانِ بيماري ها را متحول 

كه بيماري هاي سخت  مي كشدخط بطالن بر تئوري هاي بي اساسي  ،اين مطالعات. نوع بشر عين تجسم آن در آفرينش است
افكار عمومي را از عواملِ تخريب كنندة اعتدالِ  درمان را به عوامل ژنتيكي نسبت مي دهد و از اين طريق توجه پزشكان و

) مشخصا آلودگي هاي شيميايي در غذا، آب و هوا و استرسِ بيش از حد در نظام توسعه(محيطي، فيزيولوژيكي و رواني بشر 
:اين منابع را در سايت زير بيابيد. مي سازدمنحرف   

http://www.louisbolk.org/publications/bolk-s-companions-2 
. است انسان شده در اين صفحه، متن زير توصيفي روشن از رويكرد علميِ گوته در شناخت طبيعت فهرستمتون  بيندر 

] مثل شناسي[= روشي براي الگو شناسي : كليت در علم«: ترجمة عنوان: مطالعة اين متن پيش از ديگر متون توصيه مي شود
»در پزشكي و تشخيصِ باليني مبتني بر بصيرت  

- Guus van der Bie MD. 2012. Wholeness in Science - A Methodology for Pattern Recognition and 

Clinical Intuition. Netherlands: Louis Bolk Institute. (accessed 20 September 2019) 

http://www.louisbolk.org/downloads/2635.pdf 
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: يادداشت ها  
:اين مطلب نخستين بار در كتاب زير به چاپ رسيد )1(  

David Seamon and Robert Mugerauer, eds., Dwelling, Place and Environment (New York: Columbia 

University Press, 1985). 
(2) T. Leith and H. Upatnieks, "Photography by Laser," Scientific American 212 (1965): 2435. 

(3)  David Bohm, Wholeness and the Implicate Order (London: Routledge and Kegan Paul, 1980), p. 

149. 

(4)  C. W. Kilmister, The Environment in Modern Physics (London: English University Press, 1965), p. 

36. 

(5) Jayant Narlikar, The Structure of the Universe (Oxford: Oxford University Press, 1977), p. 250. 

(6) Fritjof Capra, The Tao of Physics (London: Wildhouse, 1975), p. 313. 

(7) Richard E. Palmer, Hermeneutics (Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1969), chap. 7. 

(8) P. H. Bortoft, "A Non-reductionist Perspective for the Quantum Theory" (master's thesis, 

Department of Theoretical Physics, Birkbeck 

College, 1982), chap. 5. 

: براي بحث مفصلي پيرامون اين نكته بنگريد به )9(    
Bortoft, "Nonreductionist Perspective." 

براي مطالعة بيشتر بنگريد به همين مفاهيم تحت واژه هاي زير     (10)  
explicatio و   complicatio 

»كارل جسپرز«در آثار نيكوالسِ كوسا، به نقل  زير   
Karl Jaspers, The Great Philosophers, vol. 2 (London: Rupert Hart-Davis, (1966), p. 129;  

:همچنين بنگريد به  
David Bohm, Wholeness and the Implicate Order, chap. 7. 

جزء و كل بنگريد به دو واژة زير در نظرات هايدگر براي پرهيز از دوگانگي و جدايي بين )11(   
presence و presencing 

:به نحوي كه در اثر زير بحث شده است  
G. J. Seidel, Martin Heidegger and the Pre-Socratics (Lincoln: University of Nebraska Press, 1964), 

chap. 3. 

(12) Arthur J. Deikman, "Bimodal onsciousness," in The Nature of Human Consciousness, edited by 

Robert E. Ornstein (San Francisco: W. H. Freeman, 1973). 

(13) Henri Bergson, Creative Evolution (London: Macmillan, 1911), p. ix;  
: و همچنين  

Milic Capek *, Bergson and Modern Physics (Holland: Reidel, 1971), pp. 56, 69, 7274. 

(14) Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, trans. Norman Kemp Smith (London: Macmillan, 1964), 

p. 20. 

(15) E. A. Burtt, The Metaphysical Foundations of Modern Science (London: Routledge and Kegan 

Paul, 1980), p. 83. 

(16) Michael Roberts and E. R. Thomas, Newton and the Origin of Colours (London: Bell, 1934), pp. 

60, 110. 

(17) Idries Shah, The Sufis (New York: Doubleday, 1964), p. xvi. 

(18) Aron Gurwitsch, Phenomenology and the Theory of Science (Evanston, Ill.: Northwestern 

University Press, 1974), chap. 2.  
:و همچنين  

Aron Gurwitsch, "Galilean Physics in the Light of Husserl's Phenomenology," in Phenomenology and 

Sociology, edited by Thomas Luckmann (Harmondsworth: Penguin Books, 1978). 
(19) Ernst Lehrs, Man or Matter, 3rd rev. & enl. (London: Rudolf Steiner Press, 1985), p. 314. 
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(20) H. B. Nisbet, Goethe and the Scientific Tradition (University of London: Institute of Germanic 

Studies, 1972), p. 39. 

(21) Lehrs, Man or Matter, p. 314. 

(22) Nisbet, Goethe and the Scientific Tradition, p. 36, n.140. 

(23) Agnes Arber, The Natural Philosophy of Plant Form (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1950), p. 209, italics in the original. 

: به نقل از )24(     
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