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زندگینامۀ فارادی ،بزرگرتین تجربه گر در تاریخ علم

کلید موفقیت او ،سخت کوشے بود
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فرايند رمزگشايی از اسرار طبيعت به ياری آزمايش،
فارادي را شيفته و مفتون خود كرد .به نظر میرسيد كه
علم برای او به منزلۀ كاوشی عظيم به منظور گرهگشايی از
اسرار آفرينش باشد
در زندگی و كارهای اين دانشمند مذهبی ،حس عميقی
از يگانگی خدا و يكپارچگی طبيعت نفوذ داشت .او مردی
متواضع ،محجوب و ساده بود؛ تا جايی كه عنوان اشرافی
«بارون» را كه به وی پيشنهاد كرده بودند ،نپذيرفت و گفته
بود« :چون اين لقب چيزی به من نمیآموزد ،بنابراين،
مورد استفادهام نخواهد بود!»

«مايـكل فـارادی» در اواخـر قـرن هجدهـم
ميـالدی در ميـان فقـر و فالكـت در لنـدن
بـزرگ شـد .بـه نظـر میرسـيد كـه تقديـر او از
لحظـۀ تولدش شـكل گرفته باشـد .وي چارهای
جـز پيشـهكردن حرفـۀ پـدری خـود ،يعنـی
نعلبنـدی يـا كارگـری ،نداشـت .والديـن او
 10فرزند داشتند و پدر وي به دليل بيماریاش ،توان كار دائمی را نداشت.
خانـوادة او متعلـق بـه مذهـب «سـاندمانيان» (فرقهای از مسـيحيت) بودنـد .پيروان
ايـن فرقـه ،معتقدنـد كـه هـر نمونۀ زنـده و پديـدة طبيعی ،مظهـر و جلوهگـر وجود
خداسـت و بـا برقـراری ارتبـاط روزانـه بـا خـدا و نزديكتـر شـدن باطنـی بـه او،
میتـوان وجـود خـدا را در هـر نقطـهای از جهـان حـس كـرد و ديـد .فـارادی نيز بر
اسـاس آموختههـای مذهبـیاش خداونـد را در همـه جـا میديـد و از هميـن رو ،هر
چيـزی بـرای وي جذاب بـود وكنجكاویهايـش از هيـچ محدوديتی برخـوردار نبود.
روزی بـه مغـازهای در همـان نزديكیهـا كـه كتابهـا را صحافـی میكـرد و
میفروخـت سـر زد .تصويـر آن همـه كتـاب در قفسـهها ،او را مـات و مبهـوت كـرد.
صاحـب فروشـگاه ،مجـذوب احتـرام مرد جوان نسـبت به كتابهايش شـد و شـغلی
را بـه عنـوان كتابرسـان بـرای فـارادی در نظـر گرفت و از او خواسـت كـه به عنوان
كارآمـوز در صحافـی وي مشـغول بـه كار شـود .فارادی با خوشـحالی پيشـنهاد او را
پذيرفـت و دورة كارآمـوزی هفـت سـالۀ خـود را آغـاز كرد.
مـرد جـوان بـه سـختی میتوانسـت بخـت نيك خـود را بـاور كنـد؛ زيـرا كتابهای
جديـد در آن روزگار ،متـاع نايـاب و اجنـاس لوكـس بـرای ثروتمنـدان بـه شـمار
میرفتنـد .صاحـب فروشـگاه نيـز او را ترغيـب میكـرد تـا در اوقـات فراغـت خـود،
كتابهـای محبوبـش را بخوانـد .يـك روز وي دايرهًْالمعارفـی را بـه دسـت گرفـت
كـه بـه آخريـن كشـفيات در خصـوص الكتريسـيته میپرداخـت .بـا خوانـدن آن ،او
ناگهـان احسـاس كـرد كه رسـالت زندگـیاش را يافته اسـت .الكتريسـيته ،پديدهای
اسـت كـه بـا چشـم نمیتـوان آن را ديـد ،امـا از طريـق آزمايـش میتوان بـه وجود
آن پـی بـرد و آن را سـنجيد .فراينـد رمزگشـايی از اسـرار طبيعت به يـاری آزمايش،
فـارادي را شـيفته و مفتـون خـود كـرد .بـه نظر میرسـيد كه علـم برای او بـه منزلۀ
كاوشـی عظيـم بـه منظـور گرهگشـايی از اسـرار آفرينـش باشـد .وي به هـر طريقی
كـه شـده بايـد يـك دانشـمند میشـد .ايـن هـدف بـرای او چنـدان واقعگرايانـه به
شـمار نمیآمـد؛ زيـرا در انگليـس آن دوران ،دسترسـی بـه علـم و آزمايشـگاهها تنها
بـرای افـراد متعلق يه طبقات باال ميسـر بود .سـپس در سـال  1809ميـالدی كتابی
بـه فروشـگاه آورده شـد كـه بـه او اميـد بخشـيد .ايـن كتاب«توسـعۀ ذهـن» تأليف
«اسـحاق واتـس» بـود .كتـاب بـه بررسـی سيسـتمی مبتنـی بـر فراگيـری و بهبـود
سرنوشـت فـرد در زندگـی ،فـارغ از طبقۀ اجتماعی فـرد میپرداخـت و رهنمودهايی
را توصيـه میكـرد كـه بـرای همه قابل اسـتفاده بود .فـارادی هر جايی كـه میرفت،
كتـاب را بـا خـود میبـرد .او از دسـتورالعملهای كتـاب مـو به مـو پيـروی میكرد.
در نظـر واتـس ،يادگيـری فراينـدی فعال بـود .وي تنهـا مطالعۀ اكتشـافات علمی را
كافـی نمیدانسـت ،بلكـه بـر لـزوم بازآفرينـی آزمايشهـای منتـج به آن اكتشـافات
نيـز پافشـاری میكـرد .او همچنيـن بـر اهميـت داشـتن آمـوزگار تأكيـد میكـرد.
واتـس توصيـه كـرده بـود تا عالوه بـر گوش دادن بـه سـخنرانیها ،از آنها يادداشـت
برداريـد و سـپس روی يادداشـتها آن قـدر كار كنيـد تـا ايـن دانـش در ژرفای مغز
شـما نهادينـه شـود .فـارادی حتـی بـه چيـزی بمراتـب بيـش از توصيههـای واتـس
عمـل كـرد .وي با شـركت در سـخنرانیهای هفتگی دانشـمندی سرشـناس ،شـروع
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بـه يادداشـت بـرداری از مهمتريـن واژگان و
مفاهيـم علمیكـرد و بسـرعت از رؤوس مطالب،
ابزارهـا و اشـكال مـورد اسـتفاده آن دانشـمند،
يادداشـت تهيـه كـرد .در طـی روزهای بعـد ،او
يادداشـتهای خـود را بـه جمـالت تشـريحی و
سـپس بـه فصلهـای مجـزا تبديـل كـرد و بـا
جزئيـات فـراوان به تشـريح آنهـا پرداخت .در عرض يك سـال  ،ايـن توضيحات رفته
رفتـه جمـع شـدند و بـه دايرهًْالمعارفـی علمـی بـرای وي تبديل شـدند.
يـك روز صاحـب كار او مجموعـه يادداشـتهای وي را بـه يكـی از مشـتريانش بـه
تورق
نـام ويليـام دنـس ،كـه عضـو پژوهشـكدة سـلطنتی بـود ،نشـان داد .دنـس بـا ّ
فصلهـای نگاشـته شـده ،از بيـان واضـح و موجز مسـائل پيچيدة علمی متحير شـد.
او از فـارادی برای شـركت در سـخنرانیهای «همفری ديوی» ،شـيمیدان برجسـتۀ
انگليسـی و سرپرسـت آزمايشـگاه شـيمی سـلطنتی ،دعوت كرد .ديوی با اكتشـافات
فراوانـی كـه كرده بـود ،حوزة جديـدی از علم را به نام الكتروشـيمی ،توسـعه میداد
و بـه عنـوان دانشـمندی بیباك و نترس شـهرت پيـدا كرده بود .سـخنرانیهای وي،
تأثيـری متفـاوت روی فـارادی گذاشـت .فـارادی میتوانسـت خالقيـت را در وجـود
ديـوی حـس كند.
ً
كامـال غيـر منتظـره ،او پيامـی از دفتـر همفـری ديـوی
سـپس يـك روز بـه شـكلی
دريافـت كـرد كـه به عنوان دسـتيار شـخصی بـا اين دانشـمند بزرگ همـكاری كند.
آقـای دنـس وي را بـرای ايـن كار پيشـنهاد داده بـود .فـارادی تمـام تـالش خـود را
بـه كار بسـت و بـا انجـام تمـام و كمـال كارهايی كه از او خواسـته میشـد ،توانسـت
شـيمیدان بـزرگ را تحـت تأثيـر قـرار دهد.
وي تحـت سرپرسـتی مربـی خـود ،آموخت كـه چگونه تركيبـات شـيميايی را آماده
كنـد .او همچنيـن اصـول اوليـۀ آناليزهـای شـيميايی را از بزرگتريـن آمـوزگار عصر
خـود آموخـت .ديـوی تمايـل داشـت تـا تمـام وقـت خـود را صـرف انجـام كار كند
و بـا اعتمـاد بـه مهارتهـای رو بـه رشـد فـارادی ،تمـام نمونههـای معدنـی را بـه
منظـور تجزيـه و تحليـل بـرای وي میفرسـتاد .ديوی بتدريج اسـتقالل بيشـتری به
دسـتيار خـود بخشـيد و در نامههايـش بـه فـارادی ،از او بـه عنـوان يكـی از بهترين
شـيمیدانهای تجزيـه تجليـل كـرد.
فـارادی در نهايـت يكـی از بزرگترين فيزيكدانها و شـيمیدانهای انگليسـی گرديد
كـه بيشـتر بـه سـبب نوآوریهايـش در الكترومغناطيـس و الكتروشـيمی مشـهور
اسـت .كشـف بنـزن و قوانيـن مربوط بـه القـای الكترومغناطيسـی و تهيه كلـر مايع،
از مهمتريـن دسـتاوردهای وي برشـمرده میشـوند.
بـا وجـود اينكـه فارادی علوم رسـمی كمـی آموخـت و رياضيات عالی (مثل حسـاب
ديفرانسـيل و انتگـرال) را خيلـی كم يادگرفت ،اما يكی از تأثيرگذارترين دانشـمندان
تاريـخ شـد .برخـی از مورخـان علـم ،او را بـه عنـوان بزرگتريـن تجربهگـر در تاريـخ
علـم میداننـد .فـاراد ،كـه واحـد ظرفيت الكتريكـی در  SIاسـت ،بعـد از وي به اين
اسـم ناميده شد.
در زندگـی و كارهـای ايـن دانشـمند مذهبـی ،حـس عميقـی از يگانگـی خـدا و
يكپارچگـی طبيعـت نفـوذ داشـت .او مردی متواضع ،محجوب و سـاده بـود؛ تا جايی
كـه عنـوان اشـرافی «بـارون» را كه به وی پيشـنهاد كـرده بودند ،نپذيرفـت و گفته
بـود« :چـون اين لقـب چيزی به مـن نمیآمـوزد ،بنابراين ،مـورد اسـتفادهام نخواهد
بود!»

