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ىكى از فرزندان امام نقل  كرده است:
ىكى از صفات امام ،صرفه جوىى در امور زندگى بود .اىشان همىشه
به ما سفارش مىكردند كه به اندازه ،غذا درست كنىم تا اضافه نىاىد
و در زندگى ،زىاد مصرف نكنىم .امام همىشه گوشزد مى كردند كه:
«اآلن ما در وضعى هستىم كه امكان دارد وضع [زندگى] بعضى از
خانواده ها به سختى بگذرد».
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چه بوى خوبى!
وقتى سوسن و الله ،از مدرسه به خانه رسىدند،
مادر تازه سفره را پهن كرده بود  .سوسن خندىد و
گفت« :چه بوى خوبى! همان غذاىى كه من دوست دارم».
امّا الله گفت« :من سرما خورده ام و بوىى حس نمى كنم».
هنگام غذا خوردن ،الله دوباره گفت «:من بوى
هىچ كدام از غذاها و حتّى پىاز و فلفل را هم
حس نمى كنم».
براى آشناىى با محىط اطراف ،شما باىد
مشاهده كنىد .مشاهده به معناى به كاربردن
حواس بىناىى ،شنواىى ،بوىاىى،
هرىك از
ّ
چشاىى ىا المسه است.

بپرسىد

سوسن از اىنكه الله از
غذاى به آن خوش مزگى ،چندان
اما وقتى ىادش
خوشش نىامدّ ،
تعجب كرد ّ
آمد كه الله سرما خورده است ،با خود فكر كرد:
آىا سرماخوردگى باعث مى شود كه طعم غذاها را
هم به خوبى حس نكنىم؟ سوسن و الله ،هىچ كدام
جواب سؤال را نمى دانستند .پس ،تصمىم گرفتند
حس چشاىى
حس بوىاىى و ّ
درباره ى اىنكه «آىا ّ
با هم ارتباط دارند» ،تحقىق كنند.
تحقىقات علمى همىشه با پرسش هاىى
شروع مىشود كه شما براى آنها پاسخى
ندارىد ىا اگر پاسخى دارىد ،از درست
بودن آن مطمئن نىستىد.

فرضىه بسازىد
الله و سوسن مىدانستند كه بىنى و زبان،
اما مى خواستند
در بدن چه وظىفه اى دارندّ ،
بدانند كه « آىا اگر كسى سرما بخورد ىا به هر ع ّلتى
به گرفتگى بىنى دچار شود ،مزه ها را هم مثل بوها
نمى تواند به خوبى تشخىص دهد؟» سوسن عقىده داشت
اما الله معتقد بود كه
كه پاسخ اىن سؤال« ،بله» است؟ ّ
باىد درستى اىن عقىده را امتحان كنند.
وقتى مشاهده اى مى کنىد و براى سؤالى كه در ذهن شما پىدا
مى شود ،پاسخى احتمالى پىشنهاد مى كنىد ،گفته مى شود كه
شما فرضىه اى ساخته اىد .البته ،فرضىه ى شما ىك عقىده است
كه باىد آزماىش شود .اگر فرضىه قابل آزماىش شدن نبود،
باىد آن را عوض كنىد.

طراحى كنىد
آزماىش ّ

الله و سوسن براى نشان دادن درستى
طراحى كردند .آنان قطعاتى
فرضىهى خود ،آزماىشى ّ
تهیه
كوچك و ىك اندازه از سىب ،پرتقال ،هلو و خربزه ّ
كردند و آن ها را به كالس بردند .در كالس ،دو گروه سه  نفرى
را انتخاب كردند كه نمونه ى مىوه ها را بچشند .پس،چشم هاى
افراد گروه ىك و دو را بستندّ ،اما از گروه دو عالوه بر چشم ها
از آن ها خواستند كه هنگام آزماىش ،سوراخ هاى بىنى خود را
هم ببندند آن گاه ،خواستند مىوه ها را بچشند و نام آن ها
را بگوىند .فكر مى كنىد چرا الله و سوسن براى اىن
آزماىش ،دو گروه را انتخاب كردند؟ اىن دو
گروه چه تفاوتى داشتند؟

براى آزماىش كردن فرضىه ،از
دو گروه استفاده مى كنىم .اىن
دو گروه فقط ىك تفاوت دارند.
در آزماىش الله و سوسن ،تفاوت
اىن دو گروه در بسته و باز بودن
سوراخ هاى بىنى آن ها بود.

ىادداشت كنىد

الله و سوسن ،جدو لى
مانند جدول زىر درست كردند
و آنچه را از آزماىش درىافته بودند،
در آن نوشتند.
سپس ،آزماىش خود را دو   بار دىگر با
گروه هاى جدىد تكرار كردند؛ نتىجه
آزماىش ها ،مشابه بود.

وقتى
كه آزماىش مى كنىد،
مشاهداتى را انجام مى دهىد؛ پس،
اطّالعاتى را هم جمع آورى مى كنىد .امّا باىد
آن اطّالعات را ىادداشت كنىد .سپس ،با دقّت،
به ىادداشت هاى خود ،نگاه كنىد .براى اىنكه
از درست بودن نتاىج به دست آمده مطمئن
شوىد ،باىد آزماىش را تكرار كنىد.

اطّالعاتى را كه از آزماىش جمع آورى كرده اىد ،به د ّقت
مطالعه كنىد تا به نتىجه برسىد .نتىجه نشان مى دهد كه
شما چه چىزى را ،ىاد گرفته اىد .نتىجه گىرى شما باىد
به فرضىه اى كه قبالً داشته اىد،مربوط باشد .فرضىه اى
را كه درستى آن به وسىله ى آزماىش هاى فراوان ثابت
شده باشد ،نظرىه مى نامند.

