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 ، كه همواره به يكي از سطوح      بشر اما   .يموده شده است  سينا تا پياژه راهي دراز پ       از ابن 
 در درازنـاي     نتوانسته است به دور از اين كشاكـشها        هنوزاست  گرفتار   »بيني  خود ميان «

 كـه جزئـي از      »خـود «نشيب، در نگاه بـه طبيعـت، مخـصوصاً بـه             و اين گسترة پر فراز   
شناسي نيز    نة علم، كه روان   با اين همه، په   . ها كامالً فايق آيد     طبيعت است، بر ناشناخته   

بين تحليل بهتـر      دهد، افكار كلي فلسفي را زير ذره        يكي از ميدانهاي آن را تشكيل مي      
. تــر ســاخته اســت شــود نزديــك ناميــده مــي» واقــع«درك كــرده و خــود را بــه آنچــه 

شناسي براي غلبه بر ميدان شناخت، ابتدا از هشياري سود جسته و سپس به رفتـار              روان
بـاقي مانـده و     » توصـيف «ه و تا رسيدن به نگاهي فراتر همچنان در اسارت           روي آورد 

  . كمتر پاسخ داده است»تبيين«به نياز 
 ،شناسـي را    مرزهـاي پيـشرفت روان     شايد بتوان  در فراخناي نزديك به ده قرن،     

 توسـط دو نابغـه در دو        جايگاه دانـش   بين ترسيم    ز، از مقايسة  اندا  ترين چشم   در موجه 
  . استنتاج كرد،سينا و ژان پياژه يعني ابنعصر طاليي، 

  مقطعـي بـه مـسير تحـول        از منظـري  اگر از يك خاستگاه كلي و در عين حال          
سـينا بـا    زيم، بايد بگوييم كه ابن اشناختي بپرد   بخواهيم به ترسيم ميدان بررسيهاي روان     

يـا  ،  آنچـه جـان      بـه    فلسفه در قرن چهارم هجـري قمـري       تكيه بر ميدان نامتمايز علم و       
نـساني، حيـواني و نبـاتي       و در سـه سـطح ا       نفس، يا روح و يـا روان در قالـب فلـسفي           

امـا  .  در زمان خـود دسـت يافتـه بـود          يمفاهيم  به ذروة   و كردني بود،  و متبلور   تصريح
شناسـي در قـرن بيـستم، قـرن كـشف روزمـرة               پياژه با تكيه بر متصرفات فزايندة روان      

توانـست از لحـاظ عينيـت          به آنچه مـي     زنده، هاي ساختمان رواني موجودات     هناشناخت
) بـه معنـا و مفهـوم علـم در عـصر حاضـر             (» علم«علمي مورد پذيرش واقع شود لباس       
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سـينا، در   ي بتـوان گفـت، پـس از دوران ابـن     قطـاب شايد امروز در يك نگاه ان     . پوشانيد
  آشـكارا شـناس نامـداري اسـت كـه      شناسي امروز، پياژه تنها روان      گسترة جهاني روان  

سينا وسعت بخشيده است؛ اين سطوح مختلـف          را به اندازة ابن   » رفتار«سطوح مختلف   
ي تـر، بـرا     تـدريج گـسترده     به از اوايل قرن بيستم، ابتدا در قالبي محدود و سپس            رفتار

 هـر   شناسـي در    الزم بود مفهـوم عينـي روان      (شناسي برگزيده شدند      مفهوم عيني روان  
شناسـي را در       ميـدان روان   بدين ترتيب، پيـاژه   . )وداي از پيشرفت از نو تعريف ش        برهه

اين قالب جديد و براساس ابداع روشي نوين كه بتواند بيشترين عينيت علمي را بـراي           
 مـسئله رفتـار    بررسـي او با سبك پژوهشي به. گسترش دادها و مفاهيم تأمين كند    داده

شـناختي    زش روان  زيستي را به سا     و سازش  ح انساني، حيواني و نباتي پرداخت     در سط 
  .متصل ساخت

  را  معاصـر  شناسـي   روان وضـع    ،درپـي    از راه گفتگوهـاي پـي      در اين اثر، پيـاژه    
خـويش  هـاي     بـر پايـة يافتـه       را  آن هـاي آينـدة     كند و روزنه    مي نقد و ارزيابي     ،بررسي

گـر     قطع نظر از عناوين گفتگوها كه تقطيـع و آرايـش نوشـتاري مـصاحبه               .گشايد  مي
كنوني  ناسي، شما با ديدگاههاي پيشرفته    ش   اين بزرگ استاد روان     خالل آراء  است، از 
شناسي علـم     كند كه روان    شناسي تصريح مي    پياژه دربارة تعريف روان   . شويد  آشنا مي 

  .نظر باشد   مد درگردان به سوي خورشيد گل آفتابرفتار است حتي وقتي حركت 
شناختي در يـك   رواناينجاست كه پياژه راه را براي فرودآمدن تا سطح واكنش  

گشايد و اين گـسترش ديگـر در سـطح زوايـاي      گر مي آميب در مقابل چشمان مصاحبه  
 ةشناسـي در گيـرودار راه فزاينـد     زيـرا روان  ؛قابل رديـابي نيـست    سينايي    تفكر علمي ابن  

تـر در   هـاي كلـي   همواره از سطح نگاه به گـستره تحليل ويژگيهاي رفتار در موجودات،    
تـر گـام      يـافتن بـه شـناخت دقيـق       تر و در نتيجه دست         مشخص به اجزاء  شكستن آنها     پي

 علـم هـشياري يـا علـم      در حـد كـالن،  شناسـي را  كند كه روان فرقي نمي. برداشته است 
 اين علم را شناخت شخصيت به معنايي كه بتوان آن را تـا سـطح                 اساسي  هدف ، و رفتار

بـه هـر      روش علمـي    بـه   چگونه است كه     مهم اين . حيوان و نبات نيز گسترش داد بدانيم      
  . ، دست يابيمي واحدندها، كه در اصل مفهوم ه گوهريك از اين
 پاسخ به مسائل كلي، خود را از فلسفه متمايز           پشت سر گذاشتن   شناسي با   روان
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 و  دنپرداز  از راه تعمق به طرح مسائل مي      در اين است كه     فلسفه  خردمندي  . ساخته است 
دريافتهــاي فلــسفي از راه .  اســتهئللمــي آن مــسازه آغــازي بــراي وارســي ع تــايــن

كننـد و ايـن البتـه ديگـر آن فلـسفه متـداول                وارسيهاي علمي جامة شناخت به تن مـي       
توانـد بـه چنـدين        توان پذيرفت كه يك مسئله مي       در علم نمي  . بلكه علم است  نيست،  

  .براي مفهوم شناخت فقط يك راه حل وجود دارد. راه حل متناقض منتهي شود
 براساس روشي كه   و روش مشاهدة محض،    تجربي انتقاد از روش     پس از ژه  پيا

ييـرات  غگـذاري كـرده اسـت، در سـطح ت      هـا نـام     گردآوري داده » روش باليني  «آن را 
گيـري شـناخت را از زمـان          هـاي متـوالي، شـكل       ههـ و در الگـوي بر    ) ژنتيك(تحولي  

 اصـلي تمـام      هـستة   بررسـي كـرده اسـت و آن را         نخستين سازشهاي سازماندهي شده   
 تحــول هــوش را از ســطح اولــين  ســيراو. اســتبرشــمرده فراينــدهاي روانــي ديگــر 

 ترسـيم كـرده و بـه        ، از تولـد تـا بزرگـسالي       ،ترين سـاختها    ها تا استقرار پاياني     بنه  روان
 بر پاية پژوهشهاي فراوان و مكرراً    او .آمده است   كشف مراحل اين فرايند بزرگ نايل     

ســطح از  ( مــورد نظــرش را»عمليــاتي«شناســي  دة روانهــاي عمــ  ســازه،وارســي شــده
قبـاً صـوري در پايـان       حركتي تا عمليات عيني و متعا      ـ   هماهنگي اعمال در دورة حسي    

 بنـه   سازي و روان    سازي، برون   ونيابي، سازماندهي، در     سازش  خود را، يعني   )نوجواني
 چهـار عامـل   ر پايـة بارائه داده است و   ،كشند  انيزمهاي تحول را بر دوش مي      كه مك  را

جـويي، تحـول       اجتمـاعي و تعـادل     نمويافتگي، تجربة محيط جسماني، تعامل با محيط      
  .شناختي را تبيين كرده است يافتگي روان  يا سازشهوش

 يـك دانـشمند     عنـوان   بـه  پيـاژه را      جهـان  انگيز است كه    با اين دستاورد شگفت   
شـناس    ان و شـناخت   د   منطـق  شـناس،   شـناس، زيـست     وجهي، يعنـي روان   نظير چنـد    كم
  .دشناس مي

 پژوهشهاي عينـي و عميـق مـداوم خـود و            هاي شناختي را بر پاية      نهب  پياژه روان 
 كالمـي، اخالقـي،     هـاي عـاطفي، ادراكـي، حفظـي،         هاي زمينـه    بنه  همكارانش با روان  

 گره زده است و درحقيقت بـه گـسترة وسـيع سـازمان روانـي، يعنـي           اجتماعي و غيره  
ايـن دسـتاورد    . افتـه اسـت    ناميد، دست ي   »شخصيت«آخرين تحليل    آنچه عرفاً بايد در   

پيـاژه از   . زدن بر موضع بزرگسالي و اظهار نظـر در بـاب شخـصيت اسـت               سواي تكيه 
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  دست يافتـه اسـت     اي  زيرساختهاي بسيار ظريف ابتدايي به شاخسارهاي درهم پيچيده       
ــشخص شــده   ــشهاي طــوالني م ــد كــه براســاس پژوه در  ،در گــسترة عواطــفاو  .ان

هـاي    حركتهاي آغازين خود كه بعدها آنها را نوجوانانـه قلمـداد كـرده اسـت، دامنـه                
  .هاي احساسي و هيجاني را از نظر دور نداشته است مربوط به تحول عاطفي، جنبه

سطح يك نيروي محركه،    گيري پياژه دربارة عواطف تنزل دادن آنها تا           موضع
 ولـي منبـع     ،ك عامل حركت است   دهندگي كلي نيست، جنبه عاطفي ي      يا يك انرژي  

ري البتـه نقـش بنيـادي عواطـف را     ايـن سـوگي  . آيـد  به حساب نمي ساختهاي شناخت   
 مـستقل از سـاختهاي      گيري ساختهايي   رساند و در عين حال حاكي از فقدان شكل         مي

 تـوان از سـاختهاي      اگر سخن از ساختار است، در قلمرو عواطف نمـي         . شناخت است 
اين سـاختها    اگر ساختي در كار باشد،       ي احساسها حتي  در بررس . عاطفي سخن گفت  

 يـك عنـصر تفهمـي در كـار           هـم  مثالً در دلبستگيهاي متقابـل،    . است  ي  شناخت ساخت
  . و هم يك عنصر ادراكياست

نگـر، مـسئله بررسـي عواطـف را         انـداز آينـده      پياژه در يك چشم    ،تر اينكه   مهم
دانـد و انتظـار دارد كـه در          ي مـي  شـناختي امـروز     فراتر از حد متداول بررسيهاي روان     

 و تـري در گـسترة عـاطفي خودنمـايي كننـد      هـاي هوشـمندانه   پنجاه سال آينده، يافتـه    
  اسـاس   كـه  ،هـاي پيـاژه     تمـام يافتـه   . شكوفايي آن در قرن بيست و يكم مشهود گردد        

بر پاية مشاهدات است، آن هم مـشاهداتي كـه          دهند،    را شكل مي  شناسي تحولي     روان
ــة روش ــر پاي ــي ب ــاليني از جامعيــت ب ــد و شــرايط توصــيف را  ســابقه  ب  اي برخوردارن

ول شناسي مثل ديگـر علـوم متـدا     كه از لحاظ علمي در روان  كنند   تأمين مي  اي  گونه  به
به همـين   . مشغولي است   ترين دل   براي او تبيين، نياز به تبيين، بزرگ       ،با اين حال  . است

  دهـي بـه آثـار        دورة اول شـكل    دليل است كـه پـس از پـرداختن بـه مـسئله عليـت در               
تـر و      تـا بـه بررسـي درسـت        گـردد   خود، دوباره تقريباً پنجاه سال بعـد بـه آن بـاز مـي             

  .تر آن بپردازد روشن
پـردازد و آيـا نيـاز بـه      هـا مـي    به تبيين پديـده خواهد بداند چگونه علم   پياژه مي 

عتقد است كه بيرون    داند و م     مي ي تبيين را اساس    به تبيين يك نياز بنيادي است؟ او نياز      
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سـو آزمـودني عمليـاتي را در         از يك . امكان ندارد از اين دايره، شناخت جهان واقعي       
 . اما از سويي ديگر مقاومت شـيء هـم مطـرح اسـت             ،دهد   انجام مي  راه شناخت شيء  

 بــراي آزمــودني چيــست؟ و فــرد چگونــه آيــد كــه شــيء پــس ايــن ســؤال پــيش مــي
اي    در اينجاسـت كـه مـسئله عليـت بـه گونـه             واكنشهاي شيء را تبيين خواهد كـرد و       

 همـواره اعمـال يـا      ، فـرد   تبيـين   در .شـود   منطقي به دنبال عمليات فرد وارد ميـدان مـي         
 در اين صورت عليـت نـوعي         و دهد  ليات خود را به اشياء نسبت مي      عملياتي مشابه عم  

گر كننـده در يكـدي      د به اشياء است؛ اشيائي كه به منزلة عمـل         ونسبت دادن عمليات خ   
 .دهند نيستند  كه به آنها نسبت مي وانگهي اشياء واقعاً داراي خواصي  ،گذارند  تأثير مي 

. رسـد    ولي هرگز بـه خـود شـيء نمـي          ،شود  انسان الينقطع به عينيت شيء نزديك مي      
رسد همواره آن شيئي اسـت كـه توسـط هـوش       ميآنكند به  شيئي كه انسان فكر مي 

 امـا شـما خـواص آن را بـا          .ره وجـود دارد   شيء همـوا  . وي تجسم و تفسير شده است     
  .كنيد تقريبهاي متوالي كشف مي

 را كه چيزي جز طريقة بازسازي 1يا فنوكپي» پديدار ـ تصوير «پياژه مسئله مهم 
بايد واقعيت را شـناخت، امـا آن        . داند   مسئله اصلي شناخت مي    عنوان  بهواقعيت نيست   

سازي   در اينجا يك درون   . كردزاد از نو استنتاج      ن   درو را از طريق استنتاج و بنا كردن      
 يك تغيير فنوتيپي يعني غيـر ارثـي جانـشين    ،عبارت ديگر به. گيرد ژنتيك صورت مي  

. آيـد   ترتيـب فـراهم مـي      بدين» تصويرپديداري« و   شود  ژنوتيپي آغازين مي  يك تغيير   
گرانـه   شاپيش شيء است و نه يك هـشياري پيـ         پس شناخت نه نسخه يا روبرداشتي از      

سـاختن و   نـوعي   انـد؛ بلكـه       از پـيش در آزمـودني تعيـين شـده         نسبت به شكلهايي كه     
شناختي   از راه تعامل بين ارگانيزم و محيط، يا به مفهوم روان          كه   است   يكردن دائم  بنا

  .پذيرد  صورت ميبين فكر و شيء
فظه حاپياژه همچنين دربارة روابط بين هوش و حافظه به طرح و بررسي مسئله              

پذيرانـه آن    فعـل وبـيش  كـم آوري  از نظر وي حافظه مشتمل بر بازپديد      . پرداخته است 
ومي و جزئـاً    حافظـه يـك بازسـازي جزئـاً مفهـ         . چيزي كه قـبالً ادراك شـده، نيـست        

بايد آن را كامل و از نو ست كه قسمتي از آن فراموش شده و ااي   استنباطي از گذشته  
                                                                                                                   
1.  phenocopy 
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كاسـت از    و  كـم   تـصويري بـي     كه حافظـه را    اين تصور درستي نيست   . دشوريزي    پي
ي رداربـ   اي كه از يك تجـسم كنـوني نـسخه           اطرهاي بدانيم كه تنها به وسيله خ        گذشته

  .شده، حادث شود
يريهاي فرويدي، احتراز شديد خـود      گ  پياژه در اين باب در رويارويي با موضع       

 ابـراز   است، گري  تحليل   طرفداران روان  مورد توجه  كه   ،ة كودكي ور خاطرات د   از را
ايـن  . اند  ريزي شده   ها مجدداً پي    او معتقد است كه بيشترين بخش اين خاطره       . دارد  مي

جمله مسئله  از   ،در مسائل ديگر  گيريهاي پياژه     مشابه موضع مسئله در سطحي متفاوت،     
 با آنكـه تـصور عمـومي همـواره چنـين بـوده اسـت كـه           .رابطة تفكر و هشياري است    

اي كوفتـه     اين قلمـرو در حكـم جـاده        مرو هشياري ندارد و   شناسي مشكلي در قل     روان
كـس     ديگـر هـيچ    ، مـسائل ناهـشياري     فرويد بر سـر    شده است، و مخصوصاً با غوغاي     

 پياژه با بررسي گـسترة هـشياري در         .سايي شناخت كامل هشياري نشده بود     متوجه نار 
ن انجمـن  يتـر  و ارائـة ايـن يافتـه در بـزرگ       » ناهشياري شـناختي  «فرد و دست يافتن به      

 راه  فرويدي جهان نشان داد كه قسمت اعظم فعاليت فرد، پژوهش بـراي دسـتيابي بـه               
ماند و هشياري وي بعد از عمل     حل است و حتي زمان موفقيت در او ناهشيار باقي مي          

زدن وجـود دارد،     واپسطور كه در زمينة عاطفي        اين راه، همان  در  . پيوندد  وقوع مي   به
خواهـد بـشناسد، مـشاهده         يعنـي آنچـه انـسان نمـي        پـس زدن،  در زمينة شناختي نيز وا    

 انسان  هشيارينا، در مورد    » ژنو شناسي  مركز شناخت « پياژه در    هاي  يافتهامروزه  . شود  مي
. آينـد   شناسي معاصر به حساب مـي       هاي بديع روان     از يافته  اش  نسبت به حركات روزمره   

  .شود حاصل مياز عمل  ومي كه تشكيل مجدد مفه يعني هشيار شدن، پياژهبه نظر
 آشــنا  فعاليتهـاي همكـاران برجـسته و شـناخته شـده پيـاژه      در ايـن اثـر شـما بـا    

ــي ــويد م ــشي وي بود    ش ــروه پژوه ــضاي گ ــاني از اع ــه زم ــشمنداني ك ــد ، دان و از  ن
ند و اينك گواه صـادق خالقيتهـاي        سوي وي كشانده شد      معتبر جهان به   دانشگاههاي

  .اين بزرگ استادند
وارد گروبر، استاد دانـشگاه راتگـرز، ويژگـي پيـاژه در            از نظر ه   نمونه   عنوان  به

كننـده او ايـن       هاي خيره   كند و يكي از قريحه       گروهي كار مي   صورت  بهاست كه      اين
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ترين خصيـصة بـارز        مهم  و داند چگونه كار را براي ديگران سازمان دهد         است كه مي  
ه خـاطر آنچـه انجـام داده       پيـاژه بـ   . دهـد   دقت گوش مي   او اين است كه به انتقادات به      

  .تحسين جهانيان را برانگيخته است
: گويـد    مـي  ، سـيبرنتيك  سـلريه، متخـصص    ر از همكاران پياژه، گـي     يكي ديگ 

سـال    ؛ يعني نزديك بـه سـي      را مطرح كرد   سيبرنتيك   نخستين نظريات  1920پياژه در   
ك برداشـت    و استقرار سيبرنتيك در محافل علمي جهان، پياژه بر پايـة يـ             قبل از ارائه  

 اسـت كـه بـا محـيط     شناختي هـوش انـسان را بـه منزلـة نظـامي تعريـف كـرده               زيست
 و اينـك مـسئله از ايـن قـرار اسـت كـه چنـين برداشـتي بـه                     يابـد   ميتغييرپذير سازش   

پردازند، برگردانده    نظامهاي صوري قابل قبول براي كساني كه به هوش مصنوعي مي          
اسـت، زيـرا    » پـساجديد «الت متحده امريكـا     به همين دليل است كه پياژه در ايا       . شود
كـرده   اين مسائل را چهل سال قبل از آنان طرح           يابند كه اين دانشمند     دسان درمي مهن

  .بوده است
 هـاي نظـام آموزشـي دور نگـه          چه خود را از مداخلة مستقيم در گستره       پياژه اگر 

براي هنمود را   شناختي ثمربخش اين بزرگ استاد بيشترين ر        داشته است، ولي نظام روان      
  . ترين تا باالترين سطح دربرداشته است مد از پايينااصالح نظامهاي آموزشي ناكار

زشهاي ي علمي و عيني بر روي آموصورت بهها را     ترين دريچه   نظام پياژه بزرگ  
دبـستاني ناميـده شـده،        شي، يعني آنچه تـاكنون پـيش      پيش از شروع نظام رسمي آموز     

بـع شـناخت در ايـن سـطح از كـودكي را بايـد در نظـام                  گشوده است، زيرا برترين من    
  .گستردة پياژه جستجو كرد

شـود موجوديـت      اي كه امـروزه دورة راهنمـايي ناميـده مـي            به دوره نظام پياژه   
  .گيري بروز ظرفيتها معرفي كرده است ترين پايگاه سو عيني بخشيده و آن را بزرگ

اي   ك مفاهيم چند رشـته    دار ضرورت در  لمپياژه در نظام دانشگاهي نخستين ع     
كنندة علـم شـناخته     نتيجه شكـستن قالبهـاي مـسدود      اي در دانشگاهها و در      رشته   و بين 

 كـه بـه درخواسـت       سپرد  تربيت به كجا ره مي     تحت عنوان شده است و اثر مشهور او       
  .يونسكو به رشتة تحرير درآمده است، حاكي از اين واقعيت است

ه را مشروط به دگرگوني نظام آموزشـي         دانشجو در دانشگا   پياژه نقش سازندة  
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ة ســوگيريهاي ژوهش برشــمرده، و مخــصوصاً در گــستريعنــي تــوأم ســاختن آن بــا پــ
دانـشگاههايي را    و  مقـدم دانـسته    ستهبـ  كاربه   پژوهش بنيادي را بر پژوهش       ،پژوهشي

گيرنـد و پژوهـشهاي بنيـادي را از يـاد      كه پژوهش را در تمام مراتب خود به كار نمي       
پيـاژه غفلـت دربـارة پژوهـشهاي بنيـادي را كـه بـه        . گرفته اسـت ، به باد انتقاد     برند  مي

و زيـان ايـن غفلـت ناشـي از          (شـوند،     اي منتهي مـي     بيني نشده   كاربردهاي علمي پيش  
آن را در حكـم محدودسـازي   د و كنـ  سرزنش مي)  استستهب كاربه ركز در سطح    تم

  .داند  ميخالقيتها
مشغولي مربيـاني     كه مسئله خالقيت در صدر دل     باالخره تحت تأثير پياژه است      

 در راه   و نامحـدود دانـستن پيـشرفتها      » موزشنظام باز آ  «گيرد كه با آگاهي از        قرار مي 
شي و در پهنة تمام ظرفيتهاي انـساني         در كلية سطوح آموز    نيروي آفرينندگي پرورش  

د تحت تـأثير    پيشرفت مفهوم خالقيت را در تمام قلمرو تربيت باي        . اند  كمر همت بسته  
جا را مانع بزرگي بـر      ننده و ناب   پياژه آموزش محدودك   .شناختي پياژه دانست    نظام روان 

  .داند  ميهاي زندگي، وره مخصوصاً از سطح نخستين د،سر راه خالقيت آدمي
شناختي معاصر است كه براي       ترين نظام روان    اساس همين ويژگيهاي بزرگ   بر

  گـسترة  م آمده اسـت و بـاالخره نظـر بـه           فراه زمينة نوآوريهاي ممكن قابليت بررسي    
سابقه اين نظام اسـت كـه دانـشمندان           هاي متنوع و بي      نظام عملياتي پياژه و دامنه     عظيم
انـد و در بـسياري از مـوارد           نظيـر او را سـتوده       شماري در سراسر جهان خالقيت بي       بي

اختي را حاصـل تجلـي   شن  هاي روان   ها و غناي تقريباً تمامي زمينه       اي از زمينه    آغاز پاره 
  .اند نظام پياژه برشمرده

بنـدي تقريبـاً مـسلمي از          از اينكـه بـه يـك اسـتخوان         اما پياژه بسيار متواضـعانه    
او . كنـد    احساس غرور مي   گام آن دست يافته است تنها       به  سيم گام سازمان رواني و تر   

گـر    ره يـك نظـا    عنـوان   بـه شناسي، خود را      هايش در پشت نقاب شناخت      غالباً در گفته  
شمار   گويي در مقابل خالقيتهاي بي    . دارد  مي  دستاوردهاي ستودني خويش پنهان نگه    

او دانشمندي اسـت كـه      . خود انتظار دارد او را هر روز بيش از روز پيش كشف كنند            
ها و دستبردهاي     هرگز شخصاً گامي در راه شناساندن خود برنداشته و در مقابل توطئه           

  .ع نكرده استآشكار به آثارش از خود دفا


