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Abstract 

By the new foundation of philosophy and science, the concept of method gains the main 

status among many scholars of the new ages. The “forerunners” of philosophy and science 

sought the way out of the skepticism, that emerged from the endless controversies concerning 

the universals and the possibility of rational and philosophical knowledge about nature 

during the High and Late scholasticism, in the concept of “method”. As one of these founders, 

Francis Bacon has tried to define and describe his conception of the method. He makes use of 

the metaphors of ship, labyrinth, thread, and trial-court to put light on his account of scientific 

research. These metaphors, enable us to reconstruct the various features of his account of 

method and his expectations of applying method in the realm of natural sciences. 
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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

  25 -  3، 1400 مهر، هفتميكم، شمارة  و ـ پژوهشي)، سال بيست نامة علمي (مقالة علمي ماه

  1مفهوم علم و روش علمي در انديشة فرانسيس بيكن

  *سيدمحمدرضا حسيني بهشتي

  چكيده
ي محـوري در انديشـة عصـر جديـد     گذاري نوين فلسفه و علم، مفهوم روش جايگـاه  با بنيان

ه راه خـروج از شـكاكيت برآمـده از    آن بودنـد كـ   كرد. آغازگران فلسفه و علم جديد بـر   پيدا
ها و امكان شناخت عقلي فلسفي از طبيعت در تفكـر مدرسـي    ناپذير بر سر كلي مناقشات پايان

هـاي پيچيـدة    و جريـان  ،ها بيني ساختارها، پديده و پيش ،يافتن روشي است براي كشف، تبيين
آوردن فهم جديدي از  دست در تالش براي به ،عنوان يكي از بانيان اين انديشه به ،طبيعت. بيكن

از  ،جــوي تعــاريف دقيــق بــراي روش تجربــي در علــم طبيعــتو از جســت  روش، گذشــته
سـاختن ابعـاد    هايي براي فهم و تبين روش بهره گرفته است كه نقشي مهـم در روشـن   استعاره

ي گـذار از مفهـوم   هـا  ها در دوره كارگيري استعاره تفكر او درباب علم جديد و روش دارند. به
اي  كند به مفهوم آينـده  هاي جديد را نمي رسد ديگر تكافوي داللت نظر مي اي كه به شده تعريف

هاي مفاهيم درحال تطـور   كننده در شناسايي داللت تثبيت نرسيده است نقشي تعيين كه هنوز به
آن   د. مقالة حاضر برنا گر آن وجه بارزي نمايان هاي مربوط به روش نزد بيكن به دارد كه استعاره

كـار   را درخصوص روش بـه ها  آن كه بيكن ،و محكمه ،است تا با تحليل استعارة كشتي، سرنخ
مفهوم روش در انديشة علمـي آغـاز عصـر    ها  آن مدد ها را شناسايي و به برده است، اين داللت
  جديد را بازيابي كند.

هـاي نـوين روش، روش علمـي     هـاي بـيكن، داللـت    علم، روش علمي، استعاره ها: واژهكليد
  جديد.  عصر
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  . مقدمه1
گـره  » روش«و نيـز مفهـوم   » گذاري نـوين  پايه«تفكر علمي و فلسفي عصر جديد با مفهوم 

نگـاري سـدة نـوزدهم آن را     ) نامي است كه تاريخNew Ages» (عصر جديد«خورده است. 
برگزيد. عالمان اين  براي سرآغاز انديشة مدرن پس از دوران رنسانس يا نوزايي عهد باستان

علمي كه بر بنياني مسـتحكم و   ،ديدند دوره خود را در آغاز فصل جديدي از مسير علم مي
و نقطة عزيمتي براي  )fundamentum inconcussum( استوار و »ناپذير تزلزل«تعبير دكارت،  به

ها باشـد. پرسـش از خاسـتگاه چنـين نگرشـي، احسـاس ضـرورت         كشف جهان ناشناخته
هاي پاياني سدة بيستم موردتوجه  گذاري در دهه بودن اين نام و نيز موجه ،»گذاري نوين پايه«

  2.قرار گرفت و آثار متعددي در اين زمينه نگاشته شد
اي فزاينده ضـرورت   گونه بعد به  كه چرا عالمان و فيلسوفان سدة پانزدهم به دريافت اين

بعـد و    ويژه از سدة يـازدهم بـه   كه به تحوالتي ازآغازي نو را احساس كردند بدون آگاهي 
زمـين   هاي سـيزدهم و چهـاردهم مـيالدي در عرصـة تفكـر مغـرب       طور اخص در سده به

  3.شود آمد ميسر نمي  پديد
كــه  ،هــاي ســيزدهم و چهــاردهم ســاز در پايــان ســده آراي دو چهــرة مهــم و جريــان

ـ   موردتوجه فيلسوفان و متكلّمان قرار گرفت، در شكل سـزا ايفـا    هگيري اين روند نقشـي ب
)، فيلسـوف  John Duns Scotus, 1266-1308آراي جان دونـس اسـكوتوس (    كرد. نخست،

همـين    دان زبردستي بود و به هيات، منطقاز فلسفه و ال  كه گذشته ،تبار انگليسي اسكاتلندي
با تحقيق در موجهـات منطـق    او ؛شد ) خوانده ميdoctor subtilis( »ظرالن دقيق استاد« سبب

)modalities     به تدقيق شرايط قضية علمي پرداخت و در اين زمينـه چنـدان بـر ايـن (
ساختند و شايد تنهـا   ها ديگر آن را برآورده نمي شروط افزود كه قضاياي اغلب دانش

. شمرده شوند» علمي«معناي دقيق كلمه  بهتوانستند  قضاياي دانش رياضي و منطق مي
 مسلم اين است كه قضاياي متداول در مابعدالطبيعه و الهيات فلسفي از ديدگاه او  قدر
او از دايـرة دانـش،   باور  بهرو، دانش الهيات فلسفي  چنين شروطي بودند و ازاين  فاقد

مابعدالطبيعـه بـراي   ترتيب،   ماند. بدين بيرون مي ،معناي دقيق كلمه به يعني علم عقلي
بار بايد پاي از ميدان موردتوجه الهيات فلسفي، يعني بحث از ذات و صـفات   نخستين

نهاد. رأي  كشيد و اين عرصه را به ايمان و كتاب مقدس وامي بيرون مي ،و افعال خداوند
يز گرچه با پـذيرش اعتبـار اصـل    ) نvoluntarismحصر الهي ( اسكوتوس دربارة ارادة بي

مطمئن  براي كاربرد عقل در شناخترا چنان جا  اهللا هم تناقض درخصوص ماسوي  عدم
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البتـه از   اي كـه  اراده ،دانست گذاشت، اما بنيان اين اعتبار را ارادة الهي مي از جهان بازمي
حال كه بر اين قرار گرفته بود، ديگر به چيزي جز اين  رو، ديدگاه او گزافي نبود و ازاين

  گرفت. تعلق نمي
رة مهم ديگر در سـدة چهـاردهم در انديشـة متـأخر مدرسـي، يعنـي ويليـام اُكـام         چه

)William Ockham, 1285-1349(،  ــه تنهــا  در امتــداد همــين مســير، شــناخت عقلــي را ن
تمامي موجودات  موردبلكه با همان استدالل در ،خصوص ذات و صفات و افعال الهيدر

او با  دانست.  روي حس را حس و تأمل برتنها راه شناخت  ،براي انسان ناممكن شمرد و
كـه   ،نفي امكان شناخت از طريق شهود عقلي كُنه و ذات اشـيا امكـان شـناخت كلـي را    

 افراطـي  يگرايـ  پيـروان واقـع    چـون  هـم  كرد و نه مي اطمينان بود، نفي دانش قابلويژگي 
)ultra-realism( را هـا   آن يانچون ارسـطوي  هم نه ،قائل بود لوجود عيني مستق ها براي كلي

وجـود حقيقـي در   را داراي هـا   آن حتي نهو  ،پنداشت ميوجود عيني درضمن اشيا  واجد
، )signumيا نشان و عالمت ( ،)nomenنام (از   چيزي بيشها را  بلكه كلي ؛دانست مي ذهن

اي را  رو، قائالن به چنين انديشـه  دانست. ازاين ) نميnon plus quam voxيا لفظ صرف ( و
كـه   ،ميـان اسـم   اُكامخود  ،) يا پيروان اصالت تسميه ناميدند. البتهnominalistنوميناليست (

) بودند، نسـبتي برقـرار   individuaافراد ( كه تك ،و مسمي ،) بودfictumصرفاً ساختة ذهن (
حتي اين ميزان از رابطة ميان اسم و مسـمي را نيـز نپذيرفتنـد و     اُكامديد. بعدها پيروان  مي
، متعلق علم فرد بود و درنتيجه دايـرة  اُكاممعناي دقيق كلمه نوميناليست شدند. از ديدگاه  به

و  كه شناخت كلـي بـود، موردترديـد    ،تنها محدود شد، بلكه اصل امكان آن مابعدالطبيعه نه
ماند حـس بـود و تجربـة     مي  تنها راه شناختي كه باقيب، ترتي  بديننفي قرار گرفت.  حتي
گرفت. او تمامي مباحث مهم مابعدالطبيعة پيشين  محسوس تعلق مي يكه به اشيا اي حسي

حـذف   قابـل  ، آن راو به همين دليل، با توسل بـه اسـتعارة تيـغ مشـهورش    ديد  ميرا زائد 
شد كه دايـرة   مي  مرتبتي مهم قائل براي ايمانچون اسكوتوس،  هم ،او نيز ،. البتهانستد مي

دانـش عقلـي   ترتيـب،    بـدين عـالوه،   پوشاند. به مباحث مربوط به الهيات طبيعي را نيز مي
. انديشـمندان پـس از   )Pieper 1980: 127-136( شـد  براي او ناممكن مي دربارة طبيعت نيز

ناپايـدار دانسـتند و   هـا آن را   روي در اين زمينه و نقّـادي موضـع نوميناليسـت    اُكام با پيش
امكـان  ترديـد در  بـه شـكاكيت در شـناخت و     ،وسـيعي مقيـاس  در  ،هاي ميانه عمالً سده
يابي به دانش مطمئن منتهـي شـد. در چنـين فضـايي از انديشـه اسـت كـه مطالبـة          دست

  4.شود براي علم و فلسفه مطرح مي» گذاري نوين پايه«
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ــه ــال، باتوج ــه رواج ح ــكاكيتي  ب ــين ش ــافتن چن ــه، ي ــت برخــي  ا ك ــا مقاوم ــه ب لبت
دو راه پـيش پـاي    ،رو بـود  فكري ازجملـه جريـان انديشـة توميسـتي روبـه      هاي جريان

و دادنـد   مـي بايسـت بـه شـكاكيت تـن      اينـان يـا مـي   ؛ شـد  صاحبان انديشه گشوده مي
ي راهـي بـرا   ،چنـين تزلزلـي در شـناخت   باوجود آيند و  نجيبانه با آن كناركوشيدند  مي

كـه  گزيدنـد   برمـي يعنـي همـان مسـيري را     دادنـد،  مـي  پيشِ رو قراركردن با آن  زندگي
) در پـيش  Michel de Montaigne, 1533-1592( چـون ميشـل دومـونتني    هايي هـم  چهره
تا بنياني جديد براي علم و فلسفه بيابنـد و بـر ايـن وضـعيت     كوشيدند  ميو يا  ،گرفتند
  ناپذير فائق آيند. تحمل

دورة نوزايي و عصر جديد مسير دوم را در پيش گرفتند اين درميان انديشمنداني كه در 
يابي بـه دانشـي مطمـئن     كه خروج از چنين وضعيتي و دست تدريج قوت گرفت انديشه به

اش بـا جهـان و    آيـد كـه مواجهـه    دسـت مـي   علمـي بـه   واسـطة  بـه دربارة جهان و انسـان  
دست  ويي كليد حل معما بهترتيب، گ  باشد. بدين» مند روش«اي  گونه اش در آن به روي پيش

جـوي  و جسـت رويـيم كـه در    روبـه اوصاف، با حركتي گسترده و پرشـتاب   آمده بود. بااين
طـرح   ،اعتماد را برقرار سـازد. البتـه   كه بتواند دوباره امكان شناخت نظري قابلاست روشي 
كـه   چنـان  آن ،نـه  )سـت نگـاري يافتـه ا   برخالف شهرتي كه در تاريخ فلسفه( »روش«مسئلة 

گويند، با فرانسيس  مي ها كه انگليسي چنان آن ،شوند، با رنه دكارت و نه مي  فرانسويان مدعي
شود كه  نگاشته مي» روش«اثر دربارة هشتاد در دورة نوزايي نزديك به  شود. نمي  بيكن آغاز
زمانه است. نيـل وارد گيلبـرت، نگارنـدة كتـاب     آن دهندة اهميت اين انديشه در  خود نشان

، هدر ضميم )Renaissance Concepts of Method( هاي دورة نوزايي از روش تلقيمند  ارزش
 methedus in titles of books( »نـوزايي  متأخر  دورة هاي كتاب عناوين در روش«ذيل عنوان 

in late renaissance(، ها  آن يا روش در» متود«كرده كه خود واژة   اثر را فهرستوهشت  سي
  ).Gilbert 1963: 233-235( رفته استكار  مستقيماً به

  
  هاي ميانه . مفهوم روش در عهد باستان و سده2
 ،o(/dojو  meta ونـد  پـيش  از مركـب  يونـاني،  اي واژه دراصـل  »متود«شناختي،  لحاظ واژه به

 يمعنـا  بـه  رود كار به) accusative( يمبا مفعول مستق meta وند يشپ كه درصورتياست. 
همين معنـا   »مابعدالطبيعيات« يا )meta/fu/sika( »متافيزيك« واژةدر  meta. است» بعد«

اسـت.   5»از درون«و » از ميـان «معناي  ) بيايد، بهdativeاگر با مفعول باواسطه (و  ؛را دارد
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 يــا» راه يــاناز م« يمعنــا بــه ويلغــ لحــاظ بــه متــود يــا me/qodoj واژةترتيــب،   بــدين
  است. » راه  گرفتن يپ«

خـود  كـه بـر    آنبـر  عـالوه  »متود«، )79c 3 :سروفايد ؛260c 8 :سياسي مرد( افالطون نزد
 مـورد ژه،دريو بـه  داللت دارد، و رأي تعليمي ،آموزه، نگرش ،»تحقيق و طرح پرسش علمي«
 يدةو ا ها يدههمنام به وحدت ا ياز كثرت امور جزئ يشهحركت اند يوةش يمعنا به كيالكتيد
از راه  ياجانـب كثـرت اشـ    به ها يدهاز وحدت ا يشهحركت اند يزصعود) و ن يالكتيك(د يرخ

و روش  يالكتيـك د نـزول).  يالكتيـك (د رود يكار م ) بهdihairesis, dichotomia( ييثنا يمنقس
طبقـة نگهبانـان در    وتربيـت  يمتعل يها و حاصل كل دانش ينزد افالطون قلة تمام يالكتيكيد

  مدينة افالطوني است.
معناي نحوة پژوهش علمي  به بر خود پژوهش تواند عالوه وس ميمتود زين ارسطو نزد
 :مابعدالطبيعـه ؛ A1, 1094 a 1 :سخُنيكومـا   اخـالق بنگريـد بـه ارسـطو    (براي مثال،  باشد

A2, 983 a 21(هايي كه بـه   ورزد كه برحسب موضوعات و رشته ويژه تأكيد مي . ارسطو به
و هـا   آن همواره به روش مختص به پردازند بايد موضوعات ميهريك از  دربارة پژوهش

 ؛A1, 402 a 10-22: نفـس  دربـارة  ارسـطو ( داشـت  توجـه  آن دسـتاوردهاي درجة دقـت  
 يلتفص به يژهو لحاظ روش، ارسطو در منطق به به .)A1, 1094 b 11-27: سنيكوماخُ  اخالق

در بحـث از حجـت    يـز و ن ،)o(rismo/j(حـد   يـا  يفو تعر )(e)pagwgh( استقرا بابدر
از  در آن پرداخته است كـه  )sullogi\smoj( ياسيق يا يطور خاص به استنتاج برهان به

نتـايج   اي اثبـات آور بـر  و الـزام  ضروري اي گونه به و شدهآغاز  يقينيو  يهيمقدمات بد
» فرونسـيس «عقل عملي مبحث جديد و مهم بحث از در  چنين، او شود. هم مياستدالل 
  سازد. ميرا مطرح 

) و via» (راه«جاي واژة يوناني متودوس معادل التيني  تر به بيش هاي ميانه، در سده
هـاي مفصـلي    بر منطـق ارسـطويي، بحـث     تكيه رود و با كار مي ) استدالل بهars(  »فنِ«

 ، بنگريـد بـه  »روش«درخصـوص تاريخچـة مفهـوم    ( گيرد صورت مي» روش«درباب 
Ritter and Gründer 1973: 1304-1332(.  

 در تفكر مدرسي ،ويژه كند و به اي گسترده پيدا مي هاي ميانه دامنه بحث از روش در سده
هـاي فراوانـي    تـدريج از تفصـيل و تـدقيق    به آن روزگارهاي گوناگون فلسفي  در گرايش و

گيري اين مبحث مهم، بنگريد به اثر مانـدگار مـارتين گرابمـان،     براي پي( شود برخوردار مي
Grabmann 1941(.  
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  . بيكن و مفهوم روش3
آوردن  كه در مقدمه اشـاره شـد، تحـوالت پايـاني تفكـر مدرسـي موجـب روي        گونه همان

هاي برجستة  انديشمندان دورة نوزايي و آغاز عصر جديد به مفهوم روش شد. از ميان چهره
) و Francis Bacon 1561-1626زبان، نام فرانسيس بيكن ( ويژه در منابع انگليسي به ،اين دوره

بر  عالوه ،هاي فرانسيس بيكن ت. نوشتهعلمي او با مفهوم روش گره خورده اس  ـ  آثار فلسفي
هـايي اسـت كـه     كوششي نو براي تعريف و تدقيق مفهوم علم و روش، آكنـده از اسـتعاره  

بيان كند كه براي پـژوهش در طبيعـت   را مقصود خود از روش نوين ها  آن مدد كوشد به مي
و بـازجويي در   ،ها، استعارة مهم كشـتي، سـرنخ   از ميان اين استعاره 6.بدان دست يافتبايد 

دهندة  اي در تلقي بيكن از مفهوم علم و روش علمي دارد و نشان كننده محكمه جايگاه تعيين
  انتظارات او از كاربرد اين روش نوين است.

  
  . اقيانوس دانش و كشتي روش4

اسـتعارة   درخصوص روش در علـم  و در تاريخ علم و انديشهگذار اثرهاي  يكي از استعاره
هـم در    ا نـزد فرانسـيس بـيكن، آن   كشتي است. شايد بارزترين نمونة كاربرد اين استعاره ر

هاي تلقي  داريم. پيش از ورود به تحليل ويژگي ،آتالنتيس نو و ارغنون نوكتاب او يعني   دو
پردازيم  ي بيكن ميارغنون نوجلد كتاب بيكن از روش، ابتدا به توصيف مختصري از روي 

نمـايش درآمـده و سـپس، اشـاراتي بـه كتـاب        اي مصور بـه  گونه بر آن بهكشتي  ةاستعاركه 
  ي او خواهيم داشت كه در آن غايات كاربرد اين استعاره بيان شده است.نو  آتالنتيس

كبيـر   ياحيـا جـزء دوم كتـاب    )Novum Organum Scientarium( هـا  ارغنون نوي دانش
 1620   است كه فرانسيس بـيكن آن را در سـال   )Instauratio Magna Scientarium( ها دانش

آيد كـه بـيكن زمانـة خـود را در      از عنوان كتاب چنين برمي 7.است چاپ رسانده به يالديم
 »ارغنـون « ةعنـوان جـزء دوم، واژ   بيند. در وسويي جديد مي سمت وهوايي نو و كوچ به حال

ايـن نـام   هاي ارسطو درباب منطق را بـه   مدرسيان التيني نوشته؛ اشاره به ارغنون قديم دارد
بـيكن بـا نقـد    دانستند. حال،  درخدمت شناخت حقيقت مي آلي  خواندند و آن را علمي مي

بر آن است تا با تكيه بر مشـاهده و تجربـه،    ،هاي ميانه باستان و سده  تفكر قديم، يعني عهد
هـا و   كـردن بـه موشـكافي    جاي بسنده ي براي شناخت علمي فراهم كند كه بهجديد »ابزار«

هـاي جديـدي در عرصـة شـناخت      هاي پيشينيان، به كشف ها و نوشته ها در گفته نظرورزي
  ) باشد.ars inveniendiطبيعت نائل شود و فني براي كشف و ابداع (
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تصوير  مين معنا را بهجلدي كه بيكن براي چاپ نخست كتاب خود برگزيده نيز ه طرح

هـاي   شـود كـه درحـال عبـور از سـتون      كشد. در ميانة اين تصوير، يك كشتي ديده مـي  مي
اطلـس را   پهنـاور  الطارق اسـت و مسـير اقيـانوس    هركولس يا هراكلس يا همان تنگة جبل

يونان باستان، هراكلس يا هركول در يكي از ماجراهاي خود  اساطيرپيش گرفته است. در   در
اليه غرب بـود. ايـن تنگـه     پايان جهان مسكوني و منتهيباور آنان،  به رسد كه اين نقطه ميبه 

گرفته كه  ل موسي در قارة آفريقا قرارالطارق كنوني در اروپا و جب ميان دو كوه كالپه يا جبل
جـا جايگـاه اطلـس، يكـي از      هاي اطلـس اسـت. در اسـطوره، ايـن     كوه هاي رشته از بلندي

محكوم شد تا جهان را بـر  ها  آن خدايان المپ و متحدان ازكه پس از شكست  بود  ،ها تيتان
در بسياري  ،كيلومتر) چهاردهبودنش ( باريك اوجودب ،الطارق دارد. تنگة جبل دوش خود نگه

و نيز دريـاي مديترانـه را از اقيـانوس     ،آفريقا از فصول سال متالطم است و قارة اروپا را از
هـايي   روايات رومي برگرفته از يونان چنين آمده كه هراكلس ستونسازد. در  اطلس جدا مي

». )non plus ultra( جا چيـزي نيسـت   وراي اين«نوشته بود: ها  آن بر وجا برپا كرده  را در آن
  دهندة تلقي عهد باستان يونان و روم از مرزهاي جهان بود. اين سخن نشان
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روايت اسطوره، گرداگـرد   انتهايي بود كه به بي) پهناور okeanosوراي اين تنگه اقيانوس (
آمد. گذر از  شمار مي پر از مخاطرات بهو  ،ناك ترس ،زمين را فراگرفته بود و جايي ناشناخته

گرانه از مرزي بود كه خدايان  بلكه عصيان و منزلة حدشكني و فراروي جسورانه اين تنگه به
هـا بـود و    جايگاه طبيعي و مقـدر انسـان   نظر گرفته بودند. خشكي  ها در براي زندگي انسان

كـه خاسـتگاه او بـود،     ،ه بـه خـاك  ازهمـ  حيات پايدار انسان از ميان عناصر چهارگانه بيش
و  ،پرورانـد  آورد، مـي  خورد. زمين زادگاه انسان بود و او را در دامان خود پديد مـي  مي  گره

كران  ميني ناشناخته و بيداد. اقيانوس سرز سرانجام، پس از مرگ نيز در آغوش خود جاي مي
قـانوني،   ثبـاتي، بـي   كشيده و ناآرامش كـه مظهـر ناشـناختگي، بـي     فلك هاي سربه با موج ،بود
يـابي   دسـت  انداختن بيهودة خويش براي مهلكه بهنهادن در آن  و خطر بود و پاي ،اطميناني بي

هايي واهي و فراتر از نياز و حدود انسان  مندي هايي خيالي و بهره شبه به ثروت يك ةآزمندان
بود، سرگشتگي و فالكـت يـا    آمده مره سةياُدكه در  چنان آن ،سرانجامش وآمد  شمار مي به

كند  ) را شماتت ميPersesبرادرش پرسس ( روزها و كارهاحتي مرگ بود. هزيود در كتاب 
رانـي در سـواحل    جاي كار بر روي زمين به قمـار كشـتي   ت و بهسري اس كه آكنده از سبك
تر عمرش را در دريـا سـپري    سوداي زندگي بهتر، بيش  در ،چون پدرشان روي آورده و هم

نبـود،    ياد زئـوس انق سره تحت چراكه يك ؛كرده است. هزيود اساساً به عنصر آب بدبين بود
سيطره داشت كه خداي زلزله و  ،درياهادوردست پوزايدن پرفريب، خداي هاي  آببلكه در 

  .)Hesiod 1996: 640-49( ناپايداري نيز بود
اي دورة آرخائيــك ماجراجويانــه و  گــذاردن بــه دريــا در انديشــة اســطوره اصــل پــاي

نـاك   تـرس   بلكه و آور زد اعجاب اي دست مي هو انساني كه به چنين مخاطر ،آميز جسارت
چيزهاي شـگفت  «... گويد: ز زبان كُر پيرمردان تباي ميا آنتيگونهسوفوكلس در تراژدي  بود.

نيسـت؛ چراكـه شـب،      تـر از انسـان   نـاك  رستتر و  يك شگفت ناك بسيارند؛ اما هيچ وترس
ــامي ــي    هنگ ــوب م ــاد جن ــتان ب ــر زمس ــه دربراب ــي  ك ــفيد را درم ــاي س ــوردد وزد، دري  »ن

)Sophocles 1967: 124(.  
بـه   ،هـا  ويـژه فنيقـي   چون اقوام ديگر به هم ،هاي بعد ها در دوره دانيم كه يوناني مي ،البته

شـان   هاي مجاور زادگاه اصلي دريانوردي و دادوستد در مديترانه روي آوردند و در سرزمين
كردند و بـه   هايي را برپا آسياي صغير و ايوني مهاجرنشين نيز در مانند جنوب ايتاليا و الئا و

حال، مرز دنياي قديم براي آنان و  كردند. بااين ريقا در مديترانه سفر ميفال قارة آسواحل شم
  هاي ميانه در غرب همين تنگه بود. وري روم در عهد باستان و نيز سدهطحتي امپرا
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با سفر اكتشـافي كريسـتف كلمـب بـراي رسـيدن بـه سـرزمين         يالديم 1492در سال 
درپي دريانوردان مـاجراجويي   مين و سفرهاي پيبودن ز اي هند براساس فرض كروي افسانه
بود كـه ايـن مـانع ديرينـه     ها  آن و امثال ،چون آمريگو وسپوس، واسكو دو گاما، ماژالن هم

وهـواي ديگـري را    حال هاي ناشناخته شكسته شد و شور و شوق كشف و تصرف سرزمين
  در سراسر اروپا پديد آورد كه به نوزايي يا رنسانس مشهور شد.

جنگي كمپـاني   هاي باربري و نيمه از نوع كشتي گالييك وي جلد كتاب بيكن ي ركشت
 ،يالديمـ  1600ب، يعنـي در سـال   سال قبل از انتشار ايـن كتـا    هند شرقي است كه بيست

هاي هركـولس و   درحال گذر از ميان ستون ،منزلة نماد روش به ،بود. اين كشتي  شدهساخته 
هـاي   حال، يادآور كشف و تسـخير سـرزمين   دانش و درعينكران اقيانوس  ورود به پهنة بي

برخالف اكتشافات دريايي، نـه كـار    ،پژوهش علمي ،جديد و بازارهاي ناشناخته است. البته
عـالوه، از ديـدگاه    جو، بلكه كار عالمان تجربي است. به دريانوردان و ملوانان خشن و جنگ
كه حاصل كـار جمعـي عالمـان    ت، بلافراد برگزيده نيس بيكن، پژوهش علمي ديگر كار تك

در  نبـي  دانيـال همين دليل، براي توجيه كار آنان در پايين تصوير، اين آيه از كتاب   است. به
بسياري از آن گذر خواهند كرد و دانش فزوني خواهـد  « زبان التيني آمده است: بهوصفشان 

 .)12 :4 دانيال( 8»يافت

تر همـين مسـير را طـي كـرده اسـت. دو سـتون        شاهد آن كشتي ديگري است كه پيش
نع اصـلي بـر سـر پيشـرفت دانـش را      بلكه دو ما ،تنگي دايرة ديد جهان كهن تنها نه هركول

پيشـين  عبور كرد: يكي تحسين بيش از اندازة نيروهاي ها  آن گذارند كه بايد از نمايش مي به
هـاي واقعـي شـناخت     شـمردن توانـايي   د و ديگري كوچكان شناخت است كه تاكنون بوده

هـا   شدن ذهـن  بلكه مفتون شدن، و مجذوب، بشري. تحسين بيش از اندازة قدما ماية خشوع
كردن او به تماشـا و نظـارة    هاي واقعي بشر موجب بسنده شمردن توانايي كوچك شود و مي

مندانه  زندگي سعادتبراي  نمدد علم و ساختن اين جها جاي دراختيارگرفتن آن به جهان به
  .)Bacon 1990: Praefatio I, 56, 84( آن  در
 

  گذاري جديد براي علم . هدف5
 لمـي، طبيعتـاً ايـن پرسـش برانگيختـه     همه شور و اشتياق براي تالش در پـژوهش ع  با اين
شود كه غايت اين كوشش چيست؟ بيكن پاسخ اين پرسـش را در كتـاب كوچـك امـا      مي

 يالديمـ   1627  داده كـه در سـال   ،)New Atlantis (NA)( آتالنتيس نـو  خود،بسيار خواندني 
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 تقريباً چهار ،منتشر شده است. اهميت اين كتاب در اين است كه در سرآغازهاي علم جديد
كـه امـروزه    وردآ مـي   ميان خن بههايي س اي از هدف العاده هاي خارق بيني سدة پيش، با پيش

  اند. هاي خود را آشكار ساخته و نيز زيان هاثمرتحقق پيدا كرده و ها  آن بسياري از
گـردد.   شود به ماهيـت آن بـازمي   نخستين تمايزي كه در اين نگرش به علم مالحظه مي

آن برخـوردار شـده    از رسـيده  كمـال  بهاي نيست كه انسان  از ديدگاه بيكن، ديگر ملكه ،علم
توانست در مسير استكمال نفس بدان نائل  ، فرد مياي بود كه از عهد باستان باشد. اين مرتبه

) كـه درخـور شـأن انسـان بـود      bios theoretikosشود و خود را به سعادت حيات نظـري ( 
وصول به معرفت ة در وهلة نخست، مقدم ،هاي ميانه چون سده غايت علم همديگر  برساند.

بـرانگيختن شـوق    منظور فزوني خشيت و بندگي خاضـعانه و  خداوند و عظمت صنع او به
گرفتن ذخاير و  خدمت و به ،رؤيت او نيست، بلكه موهبتي الهي است براي شناخت، سيطره

هـا بـه    تـرين انسـان   بـراي بـيش   ترين سـعادت  يابي به بيش دست با هدفنيروهاي طبيعت 
يطرة انســان بـر طبيعــت حقــي  الهــي. علـم بــا چنـين قــدرتي هماينــدي دارد و سـ     فرمـان 

هاي نظـري نـه در صـدر علـوم و داراي      اين تلقي از علم، دانش است. براساس  خدادادي
 ،هم غايـات عملـي انسـاني     آن لي،(نظر براي نظر)، بلكه در ذيل غايات عم نفسه في غايتي
  گيرند. مي  قرار

عالوه، دانش نه بازتاب منفعالنة جهان در ضمير صـافي انسـان كـه ماحصـل تـالش       به
علمــي بــراي شــناخت و تصــرف در مشــترك تجربــه و عقــل در مؤسســات و نهادهــاي 

  منظور در آينده تأسيس شوند.  نهادهايي كه بايد بدين ،است  طبيعت
 مـان پرسـش از  ارچوب استعارة بيكن باقي بمانيم، پرسش از غايـت علـم ه  هاگر در چ

خيــالي ســفري دريــايي را  داســتان آتالنتــيس نــومقصــد كشــتي اســت. بــيكن در كتــاب 
 ،سوي سواحل پرو  وس آرام در جايي آنننشستگان در اقيا كشتي ،كند كه در آن مي  توصيف

رسند كه  مي »سالم بن«اي ناشناس به نام  ها و تراكم مه، ناگاه به جزيره پس از عبور از طوفان
پـردازد.   وتاب بسيار به وصف آن مي آب  بابا قلمي پرشور و او لمي بيكن است و اتوپياي ع

است كه زيسـتگاه دوران   تيمايوساين جزيره يادآور اسطورة آتالنتيس در آغاز محاورة   نام
. )a 25 :تيمـايوس افالطـون،  ( هاست و براثر حوادث طبيعي زير آب رفته است طاليي آتني

در برند و در ايـن جزيـره    اند از اين مهلكه جان سالم به برخي اهالي آتالنتيس قديم توانسته
شـود كـه در    تحت فرمـان دانشـمندان و مهندسـاني اداره مـي     سالم بنساكن شوند. جزيرة 

) جاي دارند و تمامي شئون آن را برپاية دانـش نـوين و   House of Salomo( »سليمان  خانة«
هـاي   تفصيل به ابعاد گستردة فعاليـت  كنند. بيكن به شكل مديريت مي  ترين يآرمان  تكنيك به
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نظـارت  پردازد كه اهالي اين جزيره با  علمي و تجربي و نيز تصرفات تكنيكي در طبيعت مي
  .اند مشغول  آن ريزي دقيق به برنامهو دانشمندان 

هاي طبيعي مانند اجـرام سـماوي و كائنـات     مشاهدة پديده سليمان خانةيكي از اهداف 
گيـري از احـداث    هاي جاري با بهره هاي بلند رصد و نيز مطالعة آب مدد ساختن برج جو به

و  ،هايي براي توليد مصنوعي مواد معدني، تبريـد، ذوب  سدهاست. هدف ديگر برپايي كوره
كه شفابخش و مايـة فزونـي طـول     عيهاي مصنو ها و چاه ايجاد چشمه ،داري اين مواد نگه

سـاختن   ،بوهاو استحصال آب شيرين از آب شور درياها، بازتوليد تصاوير، صداها،  ،عمرند
و توليد مصنوعي گياهان و جانوران  ،اصالح نسل ،هايي براي تقليد از پرواز پرندگان دستگاه

  .)Bacon 2009: 51ff( هاست مطابق نياز و سليقة انسان
پـرورد از گنجـايش ايـن سـطور      چه قوة خيال و ابـداع بـيكن مـي    ي آنبرشمارش تمام

سابقه را دراختيار  وري كامل از طبيعت و ذخاير آن امكاناتي بي است. شناخت و بهره  بيرون
كنيـك،  تمـدد دانـش تجربـي و     بـه كنندة رفاه و بهروزي اوست و  گذارد كه تضمين بشر مي
چه را كه ماية تمامي  و هرآن ،فقر، ناداري ،قالنيو برقراري مناسبات علمي و ع ،ريزي برنامه

  سازد. وميرهاست مرتفع مي و مرگ ،ها ها، بيماري ها، جنگ ها، كاستي بدبختي
  
  . دهليز طبيعت و سرنخ روش6

كـار رفـت و نقشـي     روش بـه درخصـوص   استعارة دومي كه در سرآغازهاي عصر جديـد 
نـخ و  «علـم ايفـا كـرد اسـتعارة     دهـي بـه مفهـوم و جايگـاه روش در      كننده در شكل تعيين
هاي يونان باستان بود. در اسطورة باسـتان   بود. خاستگاه اين استعاره يكي از اسطوره  »سرنخ

. ز جايگـاهي ويـژه برخـوردار بـود    ا ،)، قهرمان آتنيTheseosماجراهاي تزئوس (ثسويس) (
 انسـان  گـاو و نيمـه   ) نيمـه Minotaurosجمله ماجراهاي تزئوس نبـرد او بـا مينوتـاروس (   از

) سـاخته  Daidalos(  دست دايدالوس ) كه بهLabyrinthاي بود كه در دهليز يا مازي ( وحشي
خـوار   شده بود زنداني بود. مينوس، پادشاه كرت، تزئوس را مأمور كشتن اين جـانور خـون  

 ،از ورود او به اين دهليـز   ه به تزئوس عالقمند شده بود پيشك ،مينوس دختر كرد. آريادنه،
هاي تودرتو و تاريك آن خارج شود، به اشـارة   كس نتوانسته بود از داالن هيچ زمان  آن كه تا

صورت موفقيـت در ايـن نبـرد    يز، كالف نخي را به او داد تا دردايدالوس، معمار اصلي دهل
شـدن ايـن    وج از دهليز را پيدا كند. ماجراي مينوتاروس و كشتهمدد اين نخ راه خر بتواند به

مدد نـخ آريادنـه در اشـعار و آثـار      دست تزئوس و خروج او از دهليز به اي به جانور افسانه
مانده از عهد باستان بازتابي گسترده پيدا كرد و از اين طريق به فرهنگ و ادبيات التيني  باقي
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 هـاي  يژگـي كـرد، و  يممالحظـه خـواه   كـه  گونه همان. يافت راه اروپايي فرهنگ به سپسو 
 هـاي  مشـابهت از روش در علوم و  ياستعاره بر وجوه گوناگون ينموجب شد كه ا يمتعدد

و عالمان مختلفي از اين استعاره براي  ،ورزان ، انديشهفيلسوفان وها انطباق داده شود  آن يانم
  توضيح فهم خود از روش بهره گيرند.

   گيرد: كار مي را به بيين جايگاه انسان در طبيعت استعارة دهليزبيكن براي ت
چـون   پردازد هـم  اما بناي جهان برحسب ساختارش بر ذهن آدمي كه به مشاهدة آن مي

هايي فريبنده ميـان اشـيا و    هاي نامطمئن، شباهت جا راه نمايد كه در آن همه دهليزي مي
 سازند تنيده خصوصيات خود را نمايان مي درهمهاي كژ و  وتاب و پيچ ،ها آن هاي نشانه

)Bacon 1990: Praefatio, I, 129(.  

  گيرد: عاريت مي منظور توجيه چند پديده به او استعارة دهليز را به
جوي نـوعي  و گيري در زندگي در جست يابي به ثبات و جهت ها براي دست ما انسان. 1

ـ    هـاي   پـردازي  وعي نظـم موجـب خيـال   نظم در جهانيم و اين خواستة ما بـراي برقـراري ن
 ؛شود آن ميدرباب  اي گسترده

و بسـيار فراتـر از   د شـو  مـي هايي دارد كه مايـة سـردرگمي انسـان     طبيعت پيچيدگي. 2
 ؛اند هايي زده دست به تبيينها  آن تصوراتي است كه برپاية

چون ساير موجودات نيست، بلكه متفاوت يا حتـي   انسان در اين دهليز موجودي هم. 3
 گر و متصرف آن است. با آن و كاوش هبيگان

كه در مواجهه با طبيعت در چنين دهليزي واقع شده است موجـب   اين ازناآگاهي انسان 
روست و حتي  هايي روبه ها و تقارن جا با نظم د همهرب شود كه او در نگاه به طبيعت گمان  مي

هايي براي خود پيـدا كنـد.    يابي هاي خيالي جهت ها و تقارن آيد كه با اين نظم درصدد آن بر
تمـامي  «نائـل شـود كـه    نكتـه  اين درحالي است كه بايد پس از زحمت بسيار به درك اين 

 9»جهـان شوند و نه مماثلت با  ل ميادراكات حسي و نيز عقلي برپاية مماثلت با انسان حاص
)ibid.: a. 41(.  

 شـناس  عـالم طبيعـت  توسط  رسيدن به چنين دركي مقدمة رمزگشايي از دهليز واقعيت
چـون نـخ آريادنـه در اسـطورة      هـم  ،عالوه، او نيازمند داشتن روشي است تا بتواند است. به

 ،بيايـد. تزئـوس  را ه خروج از آن يابي كند و را هاي تودرتو و تاريك راه يونان، در اين داالن
شد و نه مقهـور   آور مي  يات دچار سردرگمي يأسئشدن در جز يمن نخ آريادنه، نه با غرق به

را روشـي تحقيقـي    ارغنون نـو د. بيكن يگرد هاي پندارين مي هاي حاصل از نظم خودفريبي
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بتوان گفت كه براي او نخ آريادنه نمونة بارزي است  بيند. شايد  مطابق الگوي نخ آريادنه مي
در كـالف  بايـد عـالم را   تنهـا   چه بايد از روش تحقيق انتظار داشت. چنين روشـي نـه   آن از

شدن در دهليز بـازدارد،   رود، از گم پيش مي چون نابينايي كه كورمال به هم ،سردرگم جهالت
ارمغـان آورد.   بهشة روشني از دهليز را برايمان هايي از روي ممارست نق گذاري نشانهبلكه با 

منزلة دهليز دربردارندة اين تصور است كه طبيعت ذاتاً پيچيده اسـت. بـيكن    درك طبيعت به
كـار   ) را بهvarietas» (تنوع«) و subtilitas» (دقت«در بيان اين خصوصيت طبيعت دو صفت 

مراتب فراتر از دقتي است كه قوة فهم عقالنـي و قـوة    از ديدگاه او، به ،تبرد. دقت طبيع مي
هـايي   بخشي عالوه، تنوع صورت . به)Bacon 1765 a 10, 13, 24, b 39, 40( تمييز حسي دارند
فراينـدهاي  «گـر   بيـان » دقت«مراتب فراتر از غناي قوة خيال آدمي است.  كه طبيعت دارد به

هـاي   اسـت كـه در پـس دگرگـوني     )ibid.: B 1, b 6, 7( »اي دهساختارهاي پوشـي «و » پنهان
بلكـه فراتـر از آن، تمـامي     و شوند. تمـامي فراينـدهاي شـيميايي    درك مي حس اسطحي ب

سـان كـه    اند. از ديدگاه بيكن، دانش بـدان  هايي از اين دقت و تنوع قلمروهاي زيستي نمونه
هـا بـه    و تنوع صـورت  ،ها ها، دقت تاكنون بوده است قادر نيست با نظر به انبوه اين ظرافت

  برآيد. ها  آن ناداني خود اذعان كند و درپي تحليل
ه رمزگشـايي پيچيـدگي طبيعـت روزي بـه پايـان خـود برسـد يـا         بيكن اميد آن دارد ك

دهـد   اما استعارة دهليز نشان مي ،بيند سر اين رمزگشايي نمي االصول مانعي بر كم علي دست
جوي مبادي در فلسفة طبيعت قدما فرقـي اساسـي   و كه تحقيق علمي از ديدگاه او با جست

تمايزساختن ذاتيات اشيا از غيرذاتيات آن مبادي از طريق م درباب دارد. در آن فلسفه، تحقيق
 ،) بود كه درحقيقت به خود شـيء particulariaياتي (ئيگرفت. غيرذاتي همان جز صورت مي

گرفـت. امـا در دهليـز،     است، تعلق نداشت و نبايد مورداعتنا قرار مـي  جهت كه شيء از آن
شود و تنها  ساز مي مسئلهشود. شباهت فريبندة اشيا  يات به فاجعه منجر ميئتوجهي به جز بي

م تواند به دانش ما جهت دهد. ويژگي مقو هاست كه مي هاي ظريف ميان آن توجه به تفاوت
شـيوة معلمـان     بـه «شود  يات است. نميئبندي همين جز روش تحقيق بيكن مالحظه و طبقه

)more professorioاي سـخن گفـت كـه گـويي تمـامي ابعـاد آن را       گونه ) دربارة طبيعت به 
  .)Bacon 1990: Praefatio I, 149( »ايم كاويده

ند كه ازپيش، خـود بـه مبـادي دهليـز طبيعـت      ا ) بر اين گمانdogmatistsانديشان ( جزم
بـر  را  بندي و دسته ،كه زحمات مشاهدة دقيق علمي، وارسي آن بي ،ها رسي دارند. اين دست
و معلـوم  (خواهنـد ازپـيش    مـي  ،هاي ظريف برده باشند هموار كنند و بويي از تفاوتخود 

مـدد شـهودي عقلـي از     شيء را بـه  ناپذير »انفكاك«گزاف اوصاف ذاتي و  به )نيست از كجا
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كه ايـن   آن  حال ،اوصاف غيرذاتي آن متمايز سازند و سپس، مبادي و علل آن را معلوم كنند
بـر  دانيم تأكيد بيكن بر كاوش دقيق و ضرورت درنـگ   خيال خامي بيش نيست. امروزه مي

چـون بويـل، هـوك،     گيري بر عالمـاني هـم   اندازه تأثير چشم يات در دانش تجربي تاچهئجز
جهـت     است. از ديدگاه او، ظرافت و دقت عـالم طبيعـي از ايـن   اشته دو نيوتن  ،نيتس اليب

  شبيه كار هنرمند است:
ـ نبا بـد، ايدر كامالً را هنرمندبخواهد نبوغ و پشتكار  يكس اگر  را او كـار  خـام  مـواد  دي
 حضـور  اثر خلق هنگام ديبا او. كند نگاه گريد يازسو را شده تمام يهنر اثر و سو كياز

 .)ibid.: b 41( است صادق زين عتيطب گر مشاهده ةدربار سخن نيا. باشد داشته

سـبب دهليزواربـودن آن مسـتلزم     نهادن به طبيعت و تحسين پيچيدگي و تنوع آن به ارج
اي كه  ي از اين دهليز نيست، بلكه وظيفهئدهليز است. انسان جزموضع بيگانة انسان در اين 

جاكـه كـل طبيعـت     كجـا؟ ازآن  براي خود تعيين كرده رهايي از آن اسـت. امـا رهـايي بـه    
سر رهايي از طبيعـت نيسـت، بلكـه     ماند. سخن بر پاسخ مي است، چنين پرسشي بي  دهليز

دارشـدن   راه با عهـده  پراگماتيسم همنوعي  ،گيري از آن است يابي در آن و بهره سر جهت  بر
هـم نـه بـراي      بلكه تجويز ديني، آن و گرايانه و مالزم با پشتوانة جواز انسان اي هانجام وظيف

عامة مردم بلكه براي مواجهة عالمان با طبيعت. در زندگي روزمره، جهان دهليزي نيست كه 
مدد  دهي به جهان روزمره به تجربي آن پرداخت، بلكه نظم و مدد روش به شناسايي علمي به

گيرد كه درخدمت غلبـه بـر تـرس و     صورت مي اي مجعوالت قوة خيال و باورهاي جمعي
عنوان   ذيلها  آن اند كه بيكن به و همان تصوراتي دربارة جهان اند اطميناني زندگي جمعي بي
  كند.  ) اشاره ميidolaهاي ذهني ( بت

كنـد   بـري مـي   چون نخ آريادنـه راه  تودرتو هم گر طبيعت را در اين دهليز چه مشاهده آن
اسـت. بـيكن    ،)methodum geometricumبلكـه هندسـي (   و هـم روش رياضـي    روش، آن

  نويسد: مي سليمان خانةباره از زبان دانشمند  دراين
نه  البته ،بردند يم كار به كيزيف يبرا ييمبنا عنوان به را كيمكان و يهندس روش زين قدما

... كـه بـا   تر نهيبه يصورت هم به آن ،ميريگ يم كار به وستهيپ راها  آن ما كه يدرحال ؛وستهيپ
ـ ا يبـرا  نانيا .دارند قرار دياسات درخدمت و اند شده تر كامل تيغا به يابداعات  در كـه  ني
 و اند كرده عتيطب دانش وارد را يهندس روش نشوند، سرگردان عتيطب كيتار راه كوره
ـ پا بـه  انـد  گرفته شيپ در كه را يريمس ادنه،يآر نخ چون هم ،آن يبر راه به  برنـد  يمـ  اني
)Bacon 2009: 207(.  
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 پس از بـيكن،  ،زمين هم استعارة دهليز و هم استعارة نخ و سرنخ در تاريخ فلسفة مغرب
چـون مندلسـزون    جانـب فيلسـوفاني هـم    نقشي مهم در فهم علم و روش ايفا كردنـد و از 

كـار   و هايـدگر بـه   ،اور، نيچـه گـاروه، كانـت، هگـل، شـوپنه    (مندلسون)، نيكوالي، انگـل،  
 »اسـتعاليي  تحليـل «در آغاز نخستين فصل از  نقد عقل محضشدند. كانت در كتاب   گرفته

كشـف  در بـه بيـان روش خـود     »فاهمـه  مفـاهيم  تمـامي  كشف سرنخ دربارة«ذيل عنوان 
در چاپ دوم، بـراي   و) Kant 1998: A 66/ B 91(پردازد  مقوالت براساس احكام منطق مي

گزينـد. او معتقـد    را برمي )Metaphysische Deduktion( »مابعدالطبيعي استنتاج«كار نام   اين
 حسب تصادف گردآوري كرده است كه برخالف ارسطو كه مقوالتش را از روي بخت و به

)ibid.: A 81/ B 106(جاكه از  دست آورده است. ازآن مند به روشي نظام ، مقوالت فاهمه را به
زبـان اسـتعاري    توان به مي ،ي همان قوة انديشيدن استياز حيث استعال مديدگاه او قوة حك

منـد تمـامي    بندي نظام جدول احكام منطقي را نقطة عزيمت و سرنخ براي كشف و تقسيم
كـار   استعارة سرنخ را در موارد متعدد ديگري نيـز بـه   كانت مفاهيم محض فاهمه قرار داد.

 »طبيعـت  پـژوهش  سـرنخ «، )Kant 1977: 390( »انسـاني  فعـل  قواعد سرنخ« گيرد و از مي
)Kant 1968: 854(،  تجربـه  سـرنخ «و« )Kant 1998: A 382 (   آورد ميـان مـي   نيـز سـخن بـه 
 ،Willaschek et al. 2015ريـد بـه   گبن ،ارات ديگـر كانـت در ايـن زمينـه    بـ درخصـوص ع (

امرتنجيزي را  گذاري براي مابعدالطبيعة اخالق پايهكانت در كتاب  .)»Leitfaden«مدخل   ذيل
بنگريـد بـه   تـر،   براي آگاهي بيش( كند سرنخ و باالترين معيار براي فعل اخالقي معرفي مي

  .)8: 1399 كانت
در زمرة  ،)، فيلسوف معاصر و ناقد كانتChristian Garve, 1742-1798كريستيان گاروه (

 »پسـند  عامـه  فيلسـوفان «بـه  ها  آن آلمان است كه كانت ازگري در  فيلسوفان متأثر از روشن
)Popularphilosophenكـم در   دست ،اي بايد ) تعبير كرده است. او معتقد است كه هر فلسفه

 ،. اودهـد فهمـي از مفـاهيم خـود ارائـه      معاني روشن و عامـه  تعاريف و ،اصطالحات خود
گيـري از اصـطالحات روشـن را     بهـره  ،هاي فلسفي دربارة روش خواندن و فهميدن انديشه

  بيند. ضروري مي
 زيـ ن مغزهـا  نيتـر  زهـوش يت يحتـ هـا   آن هسـتند كـه بـدون    يا ادنهينخ آر اصطالحات

. اگـر  دهند عبور يانتزاع يها ينظرورز كيتار زيدهل از را خود آثار ةخوانند توانند ينم
هـا   آن مـدد  بـه  امـا  ]كـم  دسـت [ نـد، يبب يروشن را به زيچ همواره هم نتواند همه خواننده
 زيدهل از خروج به و ابدي يم آرامش و دارد دست در را نخ چنان هم كه كند يم احساس

  .)Martens 2000: 60( است دواريام
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اي در  معتقد است كه چنين نخ آريادنـه  كانت نقد عقل محض بر كتاب شگاروه در نقد
 د بـه يبنگرتر،  (براي آگاهي بيش شود دهليز تاريك و تودرتوي نظام فلسفي او مالحظه نمي

  .)195: 1375ماكس آپل  درمتن اين نقد 
نام ها  آن تر از گرفتن مسير كاربرد استعارة نخ و سرنخ نزد فيلسوفاني كه پيش پيهرچند 

هــم ايــن دوران از روش بــر مــا تــري را در زمينــة ف بـرديم جالــب اســت و ظرايــف بــيش 
 دربارة( مقاالتي دربارة فلسفهطلبد. هايدگر در كتاب  اما مجال ديگري را مي ،سازد مي  آشكار
) Leitfaden/ Leitfrageبر ( راه و پرسش »بر راه نخ«يا  سرنخميان  ،در بحث از روش ،)رخداد

. او در ايـن  )Heidegger 1989: 198( كنـد  شود و نسبت اين دو را تحليل مـي  تمايز قائل مي
بينـد   ي كمكي براي نحوة عمل علم بلكه افقي براي تفسير ميرازمنزلة اب بهكتاب سرنخ را نه 
  برسانيم.  ،پرسش بنيادين، يعني پرسش از وجودسازد خود را به  كه ما را قادر مي

  
  زلة فن بازجويينم محكمة دانش و روش به. 7

اسـتعارة  گيـرد   كـار مـي   سومين الگويي كه بيكن در تبيين كار علمي در مواجهه با طبيعت به
توانـد بـراي    نمـي  ،منزلـة دهليـز   در رويـارويي بـا طبيعـت بـه     ،محكمه است. عالم طبيعـي 

) است. روش scientia activa» (علم فعال«بلكه دانش او  ،دانش تماشاگر صرف باشد  كسب
) است كه در آن مواجهه با inquisitio legitimaچنين عالمي همان فن بازجويي در محكمه (

 ،ي موردتحقيقئگيرد. در اين روش، امور جز آزمايش و تفسير آن صورت ميمدد  طبيعت به
د شو ميي منجر يشود به يافتن مواردي جز با تعميمي كه در تفسير انجام مي ،مدد آزمايش به

اند. دانش طبيعي چيزي نيست كه بتوان آن را با رجـوع بـه    رس ما نبوده كه تاكنون دردست
  دست آورد. عقل صرف و استنتاج برهاني به

توانند براي كشف آثار جديد  هايي كه از براهين استنتاج شده باشند نمي وجه گزاره هيچ به
هايي كـه   اما گزاره ؛آوري فراتر است مراتب از دقت برهان زيرا ظرافت طبيعت به ،كار آيند به
يـات جديـدي   ئآسـاني بـه جز   يات برگرفته شده باشند بهئدرستي و براساس ترتيب از جز به

  .)Bacon 1990: a 24( شوند ها موجب خالقيت علم مي داللت دارند. اين گزاره
هـاي   كارگرفتن تيزهوشانة عقل و اسـتنتاج  ظرافت طبيعت چيزي نيست كه با صرف به

گرفـت.   اي بود كه فلسفة طبيعي سنتي در پيش مي كرد. اين شيوه اش انتزاعي بتوان رديابي
آوردن بيكن به تعميم از طريق تفسير به همان اندازه دربرابر گرايش به تجربـه و   روي ،البته

گيـرد. او در تمثيلـي    موضـع مـي   ،درپي صرف، بدون تالش بـراي تفسـير   هاي پي آزمايش
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دانـد كـه    مي هايي ون عنكبوتچ پردازند هم را كه به طبيعت مي هايي معروف مابعدالطبيعي
چون مورچگـاني   اند هم را كه فاقد تفسيري روشن هايي و تجربيتنند  خود تار مي  از درون

شـيوة خـود را هماننـد كـار     آورنـد. او   سو چيزهايي را گـرد مـي   سو و آن كه صرفاً از اين
كنند و سـپس، در خـود بـه عسـل      هاي معيني جمع مي داند كه شهد را از گل مي زنبوراني

  سازند. مي مبدل
چـون   هـم  هـا  انـديش. تجربـي   اند و يا جزم تجربي بودهاند يا  كساني كه به علم پرداخته

ورزنـد   كه بيش از انـدازه بـر عقـل تأكيـد مـي     ها  آن كنند و مصرف. اما مورچگان جمع مي
در   نبور در ميانة اين دو است: زنبورتنند. اما شيوة ز تارهايي از خود مي ها چون عنكبوت هم
پروراند و  مي  ن را به نيروي خويش در خودولي آ مكد، ها مي شهد را از غنچهها و مزارع  باغ

  .)Bacon 1990: ch. XCV( شباهت به زنبور نيست كند. كار فلسفه بي هضم مي
اي پيشـين   نمونـه  در ذهن دارد از روش تحقيق ي كهورزد كه براي ايدئال بيكن تأكيد مي

طـور   هايي كه بـه  برخالف توصيف ،سراغ ندارد. بايد توجه داشت كه تمركز بيكن در روش
ويژه تدقيق  ش و بهي بلكه بر خود كاويآورند، نه بر منطق استقرا عمل مي معمول از كار او به

 آتالنتيس نـو كه در كتاب  چنان هاي علمي، آن زيرا مقصود از پژوهش ؛است  مشاهده استوار
اند. اين ساختارها  ماندهآمده، كشف فرايندها و ساختارهايي از طبيعت است كه تاكنون پنهان 

 انـد »ممكن« يهرقدر هم كه كلي باشند همواره ساختارهايي انضمامي و تأثيرات تمامي اشيا
)Bacon 2009: III 156(هاي علمي بـا ابـداع   . به همين دليل، در پژوهش  ) هـاييinventione (

ـ     تر روبه يابي به مشاهدات دقيق براي دست تـر   يشروييم كه شـناخت انضـمامي را هرچـه ب
  سازد. ميمقدور 

 ةهـا در اشـيا در مجموعـ    و تفاوت درجات خصوصـيت  ،جداول مشهور حضور، غياب
ها هستند و فن  دهند. مهم اين ابداع بيكن جايگاهي كوچك را به خود اختصاص مي ارغنون

  .)ibid.: a 130( كند ها رشد مي ابداع با خود اين ابداع
ش خـود اسـتعارة محكمـه را    منظـور توضـيح رو   بـيكن بـه   ،كـه اشـاره شـد    گونه همان

هاي قضـايي آن   بلكه بازجويي در محكمه و گيرد. از ديدگاه او، نحوة بازپرسي مي  خدمت به
رود. جامع يا  شمار مي هاي علمي به اي گويا براي پژوهش هايي، استعاره وتعديل ايام، با جرح

ويـژه از اواخـر    فراينـد قضـا بـه   ه و وجه مشابهت اين دو در اين است كـه دربـارة محكمـ   
شرايط اقامة درخصوص  داري شانزدهم و آغاز سدة هفدهم در انگلستان مباحث دامنه  سدة

) براي رسيدن بـه حقيقـت و اثبـات وقـوع جـرم در      laws of evidenceپسند ( داليل محكمه
و  شـد  و نيـز اعتـراف متهمـان مـي     كه ازجمله شامل قواعد مربوط بـه شـهادت   جريان بود
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 ،همين اساس بر ،تصويب رسيد. بيكن نهايت، در اواخر اين سده در مجلس نمايندگان بهدر
 هيابي به حقيقت علمـي در مواجهـ   در بحث خود از روش درپي تثبيت قواعدي براي دست

  با طبيعت است كه بتوانند موردتصديق همگاني عالمان قرار گيرند. 
اين استعاره اشاره كـرده اسـت.    به محضنقد عقل كانت در مقدمة ويراست دوم كتاب 

  گر طبيعت اين را فهميده است كه: نويسد كه پژوهش مي  او
ـ پد را آن خـود،  يها طرح براساس كه ابدي يدرم را يزيچ آن تنها عقل  و... آورد يمـ  دي
ـ با عقل... دهد پاسخ او يها پرسش به كه كند وادار را عتيطب ديبا  يقاضـ  ةويشـ  بـه  دي

پاسخ  دهد يم قرارها  آن يرو شيكه پ ييها تا به پرسش ددار ميوا را شاهدان كه يموظف
  .)Kant 1998: B XII/ B XIII( برود عتيسراغ طب به دهند

طبيعت متهم تلقي نشده است. اما وجـه   ،نه در انديشة بيكن و نه در انديشة كانت ،البته
چون مـتهم در محكمـه،    هم ،اند اين است كه طبيعت نيز جامعي كه هردو به آن توجه داشته

دهد و ابعـاد نـاداني و گسـترة توهمـات      اسرار خود را داوطلبانه دراختيار پرسنده قرار نمي
طبيعـت را  دربـاب   هـا  ها دربارة طبيعت گواهي روشن بر اين مدعاست. بايد شـناخته  انسان
را هـا   آن هاي بـازجويي  چون اقرارهاي متهم از زير زبان آن بيرون كشيد و با ابداع روش هم

بزارهـاي مجـاز در سـدة هفـدهم     كـارگيري تمـامي ا   آزمايي كرد. در ايـن مسـير بـه    راستي
و بازجويي مكرر از مـتهم و شـهود    ،ها است، يعني بازجويي اوليه، مقابلة بازجويي  ضروري

بـه   باتوجـه  ،هاست. البتـه  آزمايي اظهارات آن وجوي دقيق و وارسي و راستي كه همان پرس
رود كـه امـروزه    شـمار مـي   تفاده از شكنجه نيز در زمرة ايـن ابزارهـا بـه   ذهنيت آن ايام، اس

  موردپرسش جدي و نقد است.
خـداي   گيـرد. پروئتئـوس   بهـره مـي  ديگري نيز   از اسطورة براي توصيف طبيعت بيكن
هايي از غيـب   هاي مختلفي ظاهر شود و درقبال پرسش توانست در چهره كه ميبود دريايي 
پاسخ درسـت   تا بتوانندكه او را در بند كنند  مگرآن ،اي بدهد كننده جهاي مختلف و گي پاسخ

  گويد: مي  چنيناينك دربارة طبيعت  . بيكنبشنوند را از او
 و نگرفتـه  قـرار  متقابـل  ييبـازجو  در كه مادام يكس الهام و ابداع ةقو كه گونه همان رايز

 بنـد  بـه  اگر پروتئوس كه چنان هم شود، يو معلوم نم دهيكاو يخوب به باشد نشده معذب
 يفنـ  يا گونـه  كـه بـه   زين يعتيطب ،گرفت يم خود به مختلف يها چهره شد، ينم  دهيكش

كه بـه   دهد ينشان م يتر از هنگام خود را روشن باشد شده) vexataو معذب ( ييبازجو
  .)Bacon 1765 De Aug. Sc. ch. 2, b 2, I: 500( باشدحال خود وانهاده شده 
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 آشكار خويش آزادي در كه آن از تر يشخود را ب اشيا طبيعت« :گويد مي ديگر بياني در او
 .)Bacon 1765 Distr. Op. I: 141( »سازد مي معلوم) vexationes artis( يفن هاي يببا تعذ كند
  :تندتر تعبيري به يا

 كار و كند مي دنبال را خود مسير(كه  بند از فارغ و رها طبيعت تاريخ توصيف به من...
 مشـغول و معـذب   دربنـد  طبيعت توصيف به بلكه... پردازم نمي) دهد مي انجام را خود
 ،شده خود برون رانده يتمدد فن و كمك انسان از وضع به يعتكه طب هنگام آن شوم؛ مي

 .).ibid( شده باشد يبند و صورت ،گرفته قرار فشارتحت

) اسـت. در جريـان   experimentهاي طبيعـي آزمـايش علمـي (    آزمايي پديده ابزار راستي
 هربـار   كه ، بدين نحوشوند آزمايي مي راستي  پديدهدرخصوص  آزمايش، شاهدهاي دقيق ما

)1 -nشـاهد  شود و با ايجاد تغييراتي در  داشته مي ) شاهد ثابت نگهnبـه مشـاهدة نتـايج    اُم ،
  كنندة آن را در اين پديده وارسي كنيم. پردازيم تا نقش تعيين تغييرات مي

مشاهدة تغييرات محسوس و با بنابراين، كسب دانش ما با تصرف در متعلق شناختمان و 
هـاي   ترتيب، روش علمـي بـيكن بـا آزمـايش      گيرد. بدين كمي صورت مي  گيري اندازه قابل

  تكرارپذير و درنتيجه سنجش كمي شواهد گره خورده است.
  
  گيري . نتيجه8

كوشيد تا توان  ميعلم و روش علمي درباب  ي بيكنها حال با نظر به تعاريف و نيز استعاره
  :تلقي و نيز جايگاه و انتظاراتي را كه او از روش دارد بازيابي كرد

و كارآمـد   ،در وهلة نخست، بايد نو و ابزاري مطمئن، كوتـاه  ،. روش در انديشة بيكن1
ة طبيعـت باشـد.   هاي ناشناخته و پيچيد جريان و ،ها بيني ساختارها، پديده براي تبيين و پيش

و نيازمنـد طـي    شـود برداري  تواند بهره گر جدي و دقيقي مي اين ابزار از جانب هر پژوهش
مراحل استكمالي قواي نفس و سلوك معرفتي و اخالقي يـا گشـايش و فتـوحي از جانـب     

كاربستن اين ابزار نيازمند هوشـمندي و   به ،حقيقت در انديشه و دل برگزيدگان نيست. البته
شود كه  حال، كاربست روش موجب ميرشباهت به كار هنرمند نيست. دره ست و بيابداع ا

  ؛فعال باشد امريو خود علم  ،كسب علم كاري فعاالنه
) جسورانه پـا را  diagnosticها ( شده بر تبيين شناخته . روش ما در علم بايد بتواند عالوه2

جهت،    ها در آينده سازد. بدين پديده) مطمئن prognosticبيني ( فراتر نهد و ما را قادر به پيش
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رونده است. قوت  شكند و پيش يم كه پيوسته حدود پيشين خويش را مييرو ما با علمي روبه
كـه هنـوز امكـان     ،هـاي ناشـناخته و تاريـك    در وادي آنبا تكيه بر روش در اين است كه 

د و يـا مصـحح   توان پيش رفت و مشاهدات بعدي ما يا مؤيـ  فراهم نشده، ميها  آن مشاهدة
  ؛هاي كنوني ماست دانسته
فراخـور   موضوع دانش ما بهيي بود كه الزم است »ها روش«تر در علوم سخن از  . پيش3
ويـژه در   موردتوجه قرار گيرد. اين واقعيت از عهد باستان در انديشة ارسطو بـه ها  آن تفاوت

كار  به صيغة مفرد بهمواجهه با دانش عملي اخالق مطرح شده بود. در كالم بيكن لفظ روش 
هاي مـا در   بودن يا نبودن دانسته تالش براي يافتن روشي واحد است كه علم . او دررود مي

اي كه از عهدة مطالبات و اقتضائات ايـن روش برنيايـد    شود. دانسته آن معلوم ميبا سنجش 
نگـرش،   ةنحو دانيم، اين كه مي گونه گيرد. همان بلكه انكار قرار مي و بودنش موردترديد علم

 ،همـة موضـوعات  درخصوص  بلكه لزوم كاربست آن و امكان ،يعني وحدت روش علمي
و تأمالت نظري و فلسفي  ،مند در طول مسير خود علم ادعاي انحصار دانش به دانش روش

  ؛دربارة نحوة عمل آن موردبحث و نقد قرار گرفته است
شـدن   انباشـته  منزلة بـرهم  در آن به روي بيند كه پيش مند مي اي نظام . بيكن علم را رشته4

)accumulationهـا  دانش فزوني«ها دربارة موضوع آن علم است. خود برگزيدن نام  ) دانسته «
)De Augmentis Scientarians براي عنوان نوشتة بيكن در اين زمينه حاكي از چنين برداشتي (

بيكن بر دانش طبيعـي   هرچند تمركز ،شناسد االصول حد و مرزي نمي است. اين دانش علي
كاربست ايـن روش    ضوعات جديد در افق عالمان، دايرةرسد با ورود مو نظر مي است و به

  ؛نيز تسري يابدها  آن بايد به
كه از  گونه بلكه همان ،. پژوهش علمي از ديدگاه بيكن منحصر به كار فردي عالم نيست5

بلكـه   و ش جمعـي عالمـان  آيد، حاصـل تـال   ها و شعار روي جلد كتابش برمي تعدد كشتي
است كه بايد تأسيس شوند. توجه به اين انديشة بيكن موجـب شـد كـه     اي نهادهاي علمي

فرمان چارلز دوم، انجمن سـلطنتي   به ،1660نوامبر  28در  ،سليمان خانةسرانجام، با الهام از 
بـرد   پـيش براي  )Royal Society of London for Improving Natural Knowledge(علم لندن 

طبيعي در انگلستان تأسيس گردد و سپس، نهادهايي مشابه در پاريس و برلين با همـين    علم
  ؛گذاري شود پايه اهداف
گرفتنش برپايـة   . ويژگي روش علمي در انديشة بيكن اين است كه پديدآمدن و شكل6

و براسـاس تـدقيق مشـاهدات    هـا   آن بنـدي  شده و نيز طبقه هاي مشاهده تصرف در واقعيت
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هـا در همـان    تصرف در واقعيـت ي استوار است. بايد توجه داشت كه يكاربرد روش استقرا
  ؛گيرد و راه رسيدن ما به دريافت علمي است. آغازين شناخت صورت مي  مرحلة
مند علمي است كه  مند است. علم روش از نظر بيكن، پژوهشي غايت ،. پژوهش علمي7

اي  مقدمهبه گري جهان يا  خاطر علم و نظاره علم بهداراي فايده و غايت باشد و منحصراً به 
براي شناخت عظمت طبيعت يا ستايش صنع الهي براي دريافـت بزرگـي او منجـر نشـود.     

» سـعادت «گذاري جديد علم درجهت غايات انسـاني و بـازتعريف    با تأكيد بر هدف ،بيكن
)eudaimonia/ happinessبهزيستي و رفاه ( منزلة ) بهwelfare(، منـد  علم روش دارد كهتظار ان 

هـا بـا    تـرين انسـان   شدن بهزيستي بيش منظور برآورده و تصرف در طبيعت به مند باشد فايده
. از ديدگاه مالزمت داشته باشدگيري از ذخاير و نيروهاي آن  سيطرة انسان بر طبيعت و بهره

  ؛خورد تكنيك گره ميجهت با   اين او، چنين علمي با قدرت و توانايي همايندي دارد و از
و  ،وسيلة رياضـيات  گيري به اندازه قابل ،. چنين علمي پژوهشي متكي بر مشاهدة حسي8

آزمـايي   راسـتي  قابـل  ،هاي تكرارپذير با آزمايش ،در تجربه ؛ به اين معني كهتكرارپذير است
ان تو مدهايي است كه از آن ميآ و پابرجايي و فروپاشي آن منوط به تجربة حسي و پي است

گرفت. نتايج ايـن علـم بايـد در گفتمـان علمـي عالمـان، فـارغ از        نتيجه اي منطقي  گونه به
  توجيه باشد. قابلبراي همگان  ،هاي زباني و فرهنگي و تاريخي پيشينه

  
  ها نوشت پي

 

تحول مفهوم پژوهش علمي از علوم طبيعي تا علوم انساني (مرحلة اول: علوم « تحقيقبرگرفته از . 1
  .علوم انساني يدر طرح جامع اعتال» طبيعي)

، اثر هانس بلومنبرگ، فيلسوف آلماني بودن عصر جديد موجهازجمله آثار مهم در اين زمينه كتاب . 2
بنگريـد بـه   تـر،   راي آگاهي بـيش (بهاي متعددي را برانگيخت  است كه پرسش ،در سدة گذشته

Blumenberg 1996(.  
اي است كه عمالً مجال  گونه هاي ما به اين درحالي است كه نظام آموزش فلسفة غرب در دانشگاه. 3

ر و       آشنايي با ايـن تحـوالت را فـراهم نمـي     آورد و درنتيجـه، در بررسـي دوران مـدرن بـا تحيـ
  ييم.رو سردرگمي در درك چرايي پديدآمدن آن روبه

ژرفـاي ايـن    در فهـم  ،با ظرايف و دقايقش ،ترديدي نيست كه ترسيم يكايك مراحل اين تحول. 4
عنـوان مقدمـه بسـنده كنـيم و      اما ناگزيريم به همين بحث فشرده بـه  ؛رساند مطالبه ما را ياري مي

  تفصيل آن را به فرصتي ديگر واگذاريم.
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  در زبان انگليسي. throughمعادل حرف اضافة . 5
شـدة   رسد تعريـف پيشـين و تثبيـت    نظر مي ويژه در نقاط عطفي كه به در تاريخ تطور مفاهيم، به. 6

هـم هنـوز    عـاريف جديـد از مفـاهيم   دهنـد و ت  مفاهيم كفـاف بيـان مقصـود انديشـمند را نمـي     
بـراي  هـا   آن روييم كـه بررسـي   ها روبه اند، با انبوهي از كاربردهاي مجازي و استعاره نشده  تثبيت
ريخ ترتيب، در رشتة تـا   بعاد گوناگون مفهوم موردنظر نويسنده اهميت فراواني دارد. بديندرك ا
بر تعاريف هر دوره از مفهوم، نتايج حاصل از بررسـي   )، عالوهBegriffsgeschichteمفاهيم (  تطور

د به براي تفصيل اين بحث، بنگري(كند  كننده ايفا مي ) نقشي تعيينmetaphorologyها ( اين استعاره
Beheshti 1997: 94ff(.  

 جزء دوم احيـاي كبيـر   يانماي درست درباب تفسير طبيعت  ارغنون نو يا راه ام كامل اين كتابن. 7
)Novum Organum sive Indicia Vera de Interpretatione Naturae/ Instauratio Magna Pars II 

(NO)زبان التيني نگاشته شده است. ) است كه به  
8. Multi pertransitunt & augebitur scientia. 
9. ex analogia hominem, non ex analogia universo.  
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