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آقــای دکتر محمدرضا توکلی صابری را به حق
می توان داروسازی فرهنگی نامید .ایشان عالوه بر
تسلط بر مسایل داروسازی ،در زمینههای مختلف
علمی و فرهنگی هم اشــراف داشــته ،کتابهای
خوب و قابل استفادهای در این رابطه نگارش کرده
یا ترجمه کرده اند.
کتاب چگونه دانشورز بهتری باشید نیز از جمله
این کتابها اســت که ترجمه شده است .در این
رابطه باید گفته شــود کــه :فهمیدن اصول یک
دانشورزی ) (scienceخوب که تأثیری داشــته
باشد هدف هر دانشورز ) (scientistپرامید است.
کتاب چگونه دانش ورز بهتری باشید ،رهنمودهای
فراوانی را ارایــه می کند و اگر میخواهید در این
رشته پررقیب موفق شــوید ،کتابی برای خواندن
است.
این کتاب به خواننــده کمک می کند تا درباره
اینکه دانش ورزی خوب چیســت و چگونه انجام
میشود ،دیدگاهی تازه پیدا کند .این کتاب را باید
از ابتدا تا انتها خواند و به آن اندیشید.
این کتاب شامل رهنمودهای آسانی درباره
موضوعات زیر است:
 -1دانش ورزی چیســت و تفاوت آن با معارف

دیگر مانند علم و دانش چیست؟
 -2فلســفه و روش دانش ورزی برای شناخت
طبیعت چیست و با معارف دیگر چه تفاوتی دارد؟
 -3یک دانــش ورز چه خصوصیاتــی را باید
داشته باشد؟
 -4فهمیدن فرضیه های دانش ورزی
 -5صداقت در دانش ورزی

 -6مدیریت وقت
 -7چگونه مقاله ،پوســتر و ســخنرانی خود را
تهیه کنیم؟
 -8کنار آمدن با رد شــدن مقاالت و درخواست
بودجه
 -9آمیزش با جامعه دانش ورزانه
برای آشــنایی بهتر با محتوای کتاب فوق،
دیباچه مترجم را با هم مرور می کنیم:

"معرفــت ) (knowledgeمجموعه اطالعاتی
است که مغز با آن درگیر است .انباشت معرفت طی
هزاران سال باعث شناخت بهتر انسان از جهان و
بهبود زندگی او شده است .معارف گوناگون مانند
هنر ،ادبیات ،فلســفه ،دین ،موسیقی ،علم و غیره
باعث تمایز انسان از جانوران می شود .این معارف
به زندگی بشر غنا و معنا میبخشد.
این معارف را میتوان به دو گروه تقسیم
بندی کرد:
 -1معارف محسوس:

معارفی که احســاس میشوند یا قابل احساس
هستند ،یعنی در خارج از مغز ما و در جهان طبیعی
وجــود دارند .این گروه معارف پژوهشــی بوده و
از نظــر موضوع و روش به طــور کلی طبیعتگرا
و تجربی هســتند و دانشورزی نامیده میشوند.
دانشورزی شــامل دانــشورزی تجربی محض
مانند دانــشورزی طبیعی (فیزیک و شــیمی) و
دانشورزی تجربی کاربردی (مهندسی ،پزشکی) و
دانشورزی غیرتجربی است .همه انواع دانشورزی
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معرفی کتاب

قدرت پیشبینی دقیق دارند و همه اهمیتشان هم
در همین است .اکتشافات دانشورزی میتواند بر
فلســفه ،دین ،سیاست و ایدئولوژی تأثیر بگذارد و
در بسیاری از مفاهیم آن را تغییر دهد .معارف دیگر
مانند تاریــخ ،روزنامه نگاری و علوم اجتماعی نیز
در این گروه قرار میگیرند ،اما فقط معارف تجربی
محض و کاربردی دانش ورزی خوانده می شوند.
برپایه اینگونه معــارف ،دنیایی خارج از ما وجود
دارد که واقعی اســت و شامل مواد مختلفی است
که همگی عینی هستند.
کمی هســتند یعنی میتوان
معارف محسوس ّ
آنها را در واحدهای زمان ،طول و جرم اندازهگیری
کــرد .دانشورزی جهان را آنطوری که هســت
تعریف میکند و میشناســاند ،نه آنطور که باید
باشد .شک و تردید ســازمانیافته در دانشورزی
اهمیت زیــادی دارد .دانشورزان به هیچچیز ،جز
قوانین ثابت شده ،یقین ندارند و هر گزارهای درجه
قطعیت متفاوتی دارد.
روش پژوهش و بررسی در دانشورزی با معارف
دیگر تفاوت بسیاری دارد .قدرت عظیم دانشورزی
در شــناخت طبیعت نیز از همین روش اختصاصی
سرچشمه میگیرد .روش پژوهشی معارف دیگر بر
مبنای روش عقلی و منطقی است .اما روش پژوهش
در دانشورزی روش عقلی ،منطقی و تجربی است.
این اســتفاده از تجربه است که روش دانشورزانه
را از روشهــای دیگــر متمایز میســازد .روش
دانشورزانه برپایه فرضیهسازی ،مشاهده ،آزمایش
و ســپس رد و یا تأیید آن فرضیه است که منجر
به کشــف دانشورزانه میشود .هدف دانشورزی
دانستن اســرار طبیعت است و گشودن این رمز و
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راز جــز با بازجویی از طبیعت با روش دانشورزانه
ممکن نمیشود.
 -2معارف ذهنی یا معارف غیرمحسوس:

معارفی که تصور میشــوند یــا قابل تصور و
تخیل هســتند .این گروه معارف وجود خارجی
ندارد و حاصل ذهن انســان اســت .این معارف
اعتقــادی و فراتجربــی یا فراطبیعی هســتند و
حوزه ماوراءالطبیعــه را نیز در برمیگیرند .تولید
ایــن گروه معــارف فراتجربی حاصــل تصور و
تخیل انسان است و مفاهیم آن نیاز به احساس
یا ارجاع به چیزهای خارج از مغز ندارند .در این
گروه ریاضیات ،منطــق صوری ،الهیات ،کالم،
سیســتم های اخالقی ،زیباشناســی ،شبه علم،
علوم خفیه و ایدئولوژیهای سیاسی و اجتماعی
قرار دارند کــه در خارج از ذهن ما وجود مادی
ندارند .ایدئولوژی ،فلسفه و دین نقش مهمی در
این معارف بازی میکنند ،به جز منطق صوری و
ریاضیات .در حالی که دانشورزی نسبت به آنها
بیتفاوت است .پژوهش در برخی معارف ذهنی
براساس مرجعیت است ،در حالی که پژوهش در
معارف محسوس ،به ویژه دانشورزی ،براساس
مدرک است.
در زبان فارسی به هر دو گروه معارف فوق ،علم
و دانش یا معرفت میگویند و به معارف گوناگونی
اطالق میشود .به طور کلی هرچیز قابل یادگیری
علم و دانش نامیده میشود؛ یعنی به ادبیات ،فلسفه،
هنرها ،فقه ،کالم ،فیزیک ،طبیعیات ،ستارهشناسی و
همچنین علوم تجربی که از غرب به ما رسیده است
و آنها را دانشورزی مینامیم ،علم گفته میشود،

دکتر فریدون سیامکنژاد

در حالی که در زبانهای اروپایی به معارف تجربی
محــض و کاربردی که موضوع ،روششــناختی
و محصــول متفاوتی بــا معرفتهای دیگر دارد و
در حدود چهارصد ســال اســت که به وجود آمده
دانشورزی گفته میشــود و مرز قاطع و روشنی
با سایر معارف مثل ادبیات ،فلسفه و کالم دارد.
این کتاب در مورد مفهوم و کارکرد دانشورزی،
فلســفه آن ،خصوصیات دانــشورزان ،چگونگی
ســاختن فرضیههای دانشورزی و آزمایش آنها،
روش پژوهش در دانشورزی ،نوشــتن پایاننامه

و مقاله ،ایراد ســخنرانیها ،تهیه پوستر ،چگونگی
سرپرســتی کــردن دانشــجویان و مدیریت در
دانشورزی و بسیاری مباحث مربوط به دانشورزی
اســت .کتاب برای هر کســی که بــه نحوی با
دانشورزی ســروکار دارد ،به ویژه دانشجویان و
استادان رشتههای دانشورزی نوشته شده است".
الزم به یادآوری اســت که کتاب فوق در هفده
فصل نگارش یافته که ضمن تشکر از آقای دکتر
توکلی صابری ،مطالعــه آن را به مخاطبان رازی
توصیه میکنیم.
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