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!سه كتاب مختلف توسط  يك متخصص؟ همزمان چاپچگونگي   

حديث تو به مگو چون دلت پشيمان نيست    خوش است قول كه با فعل همزمان باشد  

)صايب تبريزي(    

آيا ! اين كيست و تخصص او چيست كه سه كتاب در سه زمينه تخصصي مختلف را همزمان چاپ نموده است ؟
نيست؟ مي دانيم بين رشته خود يك تخصص است اما  بين رشته اي نه به اين  "ته ايبين رش "او رشته اش 

او كه رشته اش !  معني كه هركدام از رشته هايي كه تلفيق انها رشته جديد را مي سازد يك تخصص است
 مي كند كه چه شده كه نامش را درايجاد اين پرسش را  ،است و خاك تخصصش حرارتو سنجش از دور 

؟ هيچكس از وي !!فلسفه و تاريخ مي بينيد ،ادب ،هنر ،كتاب تلفيقي از علممولف مولف هاي ادبيات و  فهرست
:اي داختهـرانـرده بـهان پـاگـن كه چه شد نپرسيد  

  اي يعني چه؟ انه برون تاختهـت از خـسـم              اي يعني چه؟ داختهـرانـرده بـهان پـاگـن

  )420غ:1385،حافظ(

 دلخوشو  مستسر اينكه  ولي دليل ! سيد هيچ، خود او هم تا كنون در اين باره چيزي نگفته استكه نپر كسي
.بشنويماز زبان خودش را  ،تاخته استدهكده ي بيرون خانه درون به  از   

  !از براي چه؟ از خانه برون تاختن
بيش از پيش احساس  آنقدر علوم و فناوري گسترد ه و تخصصي شده اند كه نياز به هم گرايي تخصص ها

تواند كمك زيادي به  شود، زيرا بر اساس باور اينجانب در مواردي تلفيق معنادار هنر، علم و حتي ادبيات مي مي
عالوه بر اين چنين . درك مفاهيم پيچيده و درك بيشتر عامة مردم از تخصص هايي  مانند سنجش از دور  نمايد

مضافاً اينكه مي تواند . ي موجود در علوم و فنون را پر نمايدها رشته هاي نو ظهوري مي تواند برخي خأل
ها را  تر و نگاه ها را تغيير و  و فضاي روحي و رواني آدميان را تلطيف نواختي  زندگي  ماشيني و روز مره انسانيك
ه باشم چنين باور دروني و تاثيرات محيط بيرون، مرا بر آن داشت كه مطالعه اي داشت. هم قدري اعتال بخشد 



همين كار بستر كارهاي بعدي را هم فراهم و ! جلوه هاي سنجش از دور در متون ادبي ايران "تحت عنوان 
هيچ  »واقعيت، خوبي و زيبايي«اين سه چيز يعني  جز  بهبه گفتة مرحوم شريعتي كه گفت در اين دنيا ! ساخت

 .ستها رشتهاست، بنابراين كارم پيوند بين » يا رشته نيب« ام رشتهمن كه .  ارزد ينموجو چيز ديگر به جست
يات كافي است؟ آيا بودن كفايت مي كند پس قعآيا پرداختن به وا. پيوند واقعيات و خوبي ها و زيبايي هاست

 شدن را چگونه بايد طي كرد؟
 دارو نما چيست؟ اثر آن كدام است؟

گفته   در دانش پزشكي به هر مادهدارو  .دارو را تعريف كنيم ابتدا نكه بدانيم دارو نما چيست بايدآبراي 
تشخيص بيماري و يا پيشگيري از آن به كار رود و بر ساختار يا كاركرد  ،تسكين عالئم ،كه براي درمان مي شود

 به را دارو نما در علم پزشكي اما  .ارگانيسم زنده اثر گذارد و پس از ورود به بدن عملكرد بدن را تصحيح كند
اين داروها مي توانند قرص .  استبر روي عملكرد بدن بدون هيچ اثر واقعي گويند كه  اروه ديشبظاهرا  چيزي

تواند با فريب پزشكان مي گويند دارو نما مي ! يا حتي جراحي هاي دروغين باشندو شكر يا آمپول آب مقطر 
، يك قرص بدون اثر نما ها در روند استفاده از اين دارو. مريض، اثر مثبتي در روند بهبودي وي داشته باشد دادن

طبيبان معتقدند البته . يابد شود كه با خوردن اين قرص حالش بهبود مي شود و به او گفته مي به بيمار داده مي
 "بين رشته اي"من يك پزشك نيستم اما يا يك پژوهشگر  .دارو نما ستمريض نبايد بفهمد كه اين قرص، كه 

اگر دارو به چيزي گفته مي شود كه براي ! باال دارمتعلريف  رو نما وپرسش هايي در رابطه با تعريف دا. هستم
كه  منفي اثرات جانبي  داده مي شود چرا به اين قرص بدون ضرر و بدنكين درد او سبهبود حال مريض يا ت

مي نبهبودي حال بيمار يا تسكين درد او را   موجب بهبود بيمار مي شود، دارو نما مي گوييد؟ اگر مي گوييد كه
مصرف دارونما دچار كاهش درد آنكه كه افراد پس از ، به اين يافته دانشمندان نماييد توجيه علميتوانيد 

مگر همين ماده و  .چه پاسخي داريد؟  شود شان آزاد مي زا در مغزهاي هاي درون به نام افيون يشوند، تركيبات مي
؟ چرا شما معتقديد كه علت بهبودي !مي شوداين فعل و انفعاالت مغزي موجب كاهش درد يا بهبود بيمار ن

كه با اين كار او را گول مي زنيد كه اين قرص چرا فكر مي كنيد كه . استاو  تلقين به مريض و يا فريب دادن
دليلتان حتما اين است كه اگر او بفهمد كه اين دارو واقعي نيست ! دارو نما را بجاي قرص واقعي به او مي دهيد

در دانشكده  2010بر اساس يك بررسي كه در سال اين هم قابل قبول نيست ! ر زايل مي شوداثرش بر روي بيما
واكنش باز هم كنند،  دانند دارند دارونما مصرف مي پزشكي هاروارد انجام شد، اين بيماران حتي هنگامي مي

مي ييم و شفا يافتن ممكن است باز شما بگوييد كه اين را درمان نمي گو! دهند مثبتي به اين درمان نشان مي
تي اين را  آري ! مي دانيدبلكه از فرآيند عاطفي و احساس  نمي دانيد درمان تجويزشده گويند چونكه دليل را

احساس تحت "از فرآيند عاطفي و شناختي كه بهبودي گويد  ميهم مديسن  -چوينگ از دانشگاه ويسكانسين
ي حال بيمار بهبودحال حال وقتي در اثر دارونما . مي گيردمنشا  "مراقبت كردن از خود"و  "مراقبت قرار گرفتن

مگر واقعي بودن چيست و به ! شما به آنها دارو نما مي گوييد و چرا مي گوييد اين ها واقعي نيستند  محرز شد



ماده بايد بگوييم كه  با ماده شيميايي استواقعي  چه چيز واقعي مي گويند؟ اگر منظورتان اين است كه بهبودي
خوب كند اثرات جانبي زيادي داشته و خيلي جا آنرا بظاهر ك عضو يا درد را التيام بخشد و كه اگر يميايي شي

از حال دروني بيمار تحت درمان با چنين بيماري طبيب شما بعنوان آيا  !دردمند كندمي تواند را هم ديگر هاي 
!؟هستيد اطالع  

)موالنا(    اند ست ويران كردهآن عمارت ني     اند گفت هر دارو كه ايشان كرده  

داروي شيميايي اصوال تلخ و بد مزه است اما دارو نما يا خوشمزه ؟ » دارو يا دارونما واقعي است؟  كيپس كدام 
  !يا بي مزه و بي درد است

)موالنا(  شربتي را تو چه گويي كه خوش است و دارو؟        شربت تلخ بنوشد خرد صحت جو  

. دارد زيادي مشكالت و رنج و سختي هاي است كهدرماني  شيمي ي صعب العالج ها درمان برخي بيماري
مواد شميايی معلق در " بو"منظورم از  دارو نما ست؟ "بو درماني"چگونه شيمي درماني درمان واقعي است اما 

و يا اشك نموده  را تارچشم قطره هاي چشم يا بوي برخي داروها اين چنين موادي مانند  چگونه! ھوا نيست
:بوي معشوق ديده را روشن كند ولي . و حتي لحظاتي چشم را كم سو يا نابينا مي كند ادمي را سرازير مي كند  

)موالنا(  بوي يوسف ديده را ياري كند      بوي بد مر ديده را تاري كند  

آري ي توان يافت؟ جاي ديگري م حل دردمنداندر داروخانه ها و بيمارستان ها يعني م آيا داروي شيميايي جز
 يدر موارد !ودرهم به همانجا مي  آب چاله اي و يا گودالي است هر كجا   ؟دوا آنجا روداست  هر كجا دردي

سموم هم در  داروها به عنوان دشمن شيميايي معروف هستند كه ممكن است با ديگر داروها واكنش دهند،
حال چگونه آب ! دارها سمومي هستند اما به مقدار كم مواري دارو هستند و يا در تعريف دارو برخي معتقدند كه

براي آنكه  كه هيچ سميتي در بدن ندارد و هيچ دشمن شيميايي در بدن ندارد دارو نما است؟مقطر در آمپول 
ات كافي روي انجام شود و توسط مراحع يقيك داروي  ماده شيميايي بطور مصنوعي بعنوان دارو توليد و تحق

اما يك دارو نما بدون هزينه . هاي داروسازي توليد شود گاهي ميليون ها دالر بايد هزينه شودرسمي در كارخانه 
.آيا آنها را جابجا نمي گوييم صحيح است؟.و درماناز دارو آيا تعريف ما ؟ !غير واقعي و بي تاثير و دارو نماست  

)يفردوس( ؟كجا خستگان را كند تن درست       ازان نوشدارو كه در گنج تست  

چگونه توجيه مي  بخشد  اين اثر را يبهبود م را در بسياري از بيماران را  ينسونپارك وقتي دارو نمايي بيماري 
 يوقت يجهكند و در نت يم يدامغز و بدن ارتباط پ ينبه رابطه ب يزات نشان داده است همه چيقتحقكنيم؟ 

عملكرد  موجب تغيير درتواند  يدارو نما م پس .شود يمثبت در افراد ماثرات شود موجب  يانتظارات ما مثبت م



مثال  .دارد يو نوع آن بستگ يزاندارو نماها هم در مو رنگ اندازه و شكل  حتي. ي آن بشودبدن و واكنش ها
 !! گردد يسپرسپولطرفدار اثر موثرتري بر روي قرمز  رنگ استقالل وبهتري در هوادارن  اثر  قرص يآب رنگ 

 ،است ياثر ها موقت يناممكن است بگوييد كه  البتهي و شيميايي ها را دارو نما دانست؟ عا واقنبايد اين دارو ها ر
كه بدان  يزيچ پيود بخورد باز هم موقتي است؟ اگر با و محبت  يمانند عشق، دوست يليامر به مسا يناما اگر ا

يزي كه از آن مي ناليم چ اگر با  افتخار مي كنيم و به آن مي باليم پيوند بخورد باز هم موقتي است؟ چگونه 
پس فريب ! مانند شيمي درماني واقعي است ولي چيزي كه به آن مي باليم و با بال آن مي پريم غير واقعي است

ديگري  همگذاريم زيرا فريب دادن چيز ديگري و فريب خوردن ننخوريم و  نام چنين واكنش هايي را فريب بدن 
دادن يبفر يراگذاشت ز يددادن بدن نبا يبرا فر ينام اكه ن يمرا بدان ينالبته ا . است  . .استچيز ديگري    

 مبادا! در بهبود حال مريض دارد يدارو نما اثر مثبت در كنار يضبا مر يخوشرفتار روزه ثابت شده است كه ام 
كسان است آيا اثر خوشرفتاري بر روي بيمار ي!  فكر كنيم كه خوشرفتاري با بيمار هم نوعي فريب بيمار است

نوع ماده در مغز ترشح مي شود؟ كيعني ي  

ز دارو گريزان و ريزان سرشك     و بيمار زارست و ما چون پزشك  

)فردوسي( زوان از پزشكي نخواهيم شست      بيك دارو ار او نگردد درست  

 جاذبه نما چيست و از براي چيست؟

 .كنند به سمت يكديگر جذب مييعني   ربايند يهر دو جرم همواره يكديگر را مبنا به قانون گرانشي نيوتن 
فاصله آن ها از يكديگر نسبت  با حاصل ضرب جرم دو ذره نسبت مستقيم و با مجذور نيروي گرانشي ميان دو ذره

:به رابطه گرانش و جاذبه نيوتن توجه فرماييد.. ددار هوارون  

 

ايـن را قـانون عكـس    . برابـر زيـاد مـي شـود     10 نيـرو هـم  برابر زياد كنـيم ، متقـابال    10را  mدر جاذبه نيوتن اگر 
ر رابطـه بـا ميـزان نـور دريـافتي از يـك       بـراي مثـال، د  . مجذور مـي گوينـد كـه در طبيعـت خيلـي معمـول اسـت       

متــري نگــاه  5واتــي از فاصــله  100اگــر بــه المپــي . جســم نــوراني نيــز چنــين قــانوني بــه كــار بــرده مــي شــود
حـال   .متـري خيلـي كـم نـور جلـوه مـي كنـد         50اما همين المپ بـه فاصـله   . كنيد،خيلي روشن به نظر مي رسد

نــور دريــافتي از جســم نــوراني و جــاوه نــور نقــش مســافت را   كــه در رابطــه گــرانش و فاصــله دو جســم از هــم و
چـه رابطـه اي حـاكم اسـت؟ آيـا اينجـا       ايـن اسـت كـه در جاذبـه بـين عاشـق و معشـوق،         پرسشحال اما . ديديم

 فاصله فيزيكي مفهومي دارد؟هم 
 پوشـي  قابـل چشـم   را بسـيار كـم و    هـاي بـا جـرم كوچـك،     نيـروي گرانشـي ميـان جسـم    دانشمندان جاذبه و  



جاذبـه   درسـت اسـت ولـي بـراي    كـه آنـرا جاذبـه واقعـي مـي ناميم     بـين اجـرام   بـه اي  ذچنين جااما . مي دانند
حتــي عشــق يــك انســان  . صــادق نمــي باشــدگوينــد بــه نمــا ذجاآنــرا زمينيــان بــين عاشــق و معشــوق كــه 

در جاذبـه شـوق بـين    عـالوه بـر آن،   كوچك بـه انسـان كوچـك ديگـر  ديگـر هـم قابـل چشـم پوشـي نيسـت           
  :اشق و معشوق دوري و نزديكي محلي از اعراب نداردع

 )حافظ(مي بينمت عيان و دعا مي فرستمت         در ره عشق مرحله قرب و بعد نيست 

اين چه ماهيتي از جسم يا ؟ اين چه جاذبه اي است كه نه به فاصله بستگي دارد و نه به جرم عاشق و معشوق
آيا تا بحال اينكه عشق چگونه ماهيتي است و چگونه در  ؟!دوستيو  انرژي يا معنا است كه حتي گفته اند دوري

دال بر آن نيست كه بدليل اين امر اينكه بگوييم اين ها غريزه انساني است !  انسان بوجود آمده فكر كرده ايم؟
ن در فرمول گرانش، جرم جسم، زمين محوري است اما در رابطه عشق، آ. مسيله را پاك كنيم دشواري پاسخ آن

عاشق . انسان عاشق همه را مي برد ولي چون خودش زيباست زيبا رويان را زود تر مي برد. يكي خدا محوري است
او در هر كجا كه باشند مي برد ولي در كعبه معشوق ! معشوق را  هميشه مي برد ولي در شب قدر بيشتر مي برد 

براي جذب معشوق ، پاك و ! ان را راحت تر مي برداو چه بي حجاب و چه با حجاب را مي برد ولي بي حجاب! سريع تر
پس در روز مي . يعني پاكيزه دل و پاك تن و پاك حواس بايد بود، همه چيز  پاك بايد تا پاك بيند .  طاهر بايدت

  !ناب نوش بايد كرد ولي در شب  معشوق را در آغوش بايد گرفت

  آسان رود كاين شيشه در بازش نباشد عشق و مستوري بهم دوزند و راه پاكبازي          آن كسي

164كليات سعيد نفيسي ص(اوحدي   

مثال با !! ندنرا ساده مي ك پيچيدهو چيز هاي  پيچيدهدانشمندان چيزهاي ساده را بنظر مي آيد كه اصوال  
به واژگاني مانند غريزه انساني موضوع دشوار و مهم را از سر خود رفع مي كنند ولي از طرف ديگر  براي محاس

امروز اگر حرف   !وارد محاسبه مي كنندي را انتگرال هايو  ها يي نموده  سطح زير منحني چه مشتق گيرييك 
پس نمي شود يك . اند نياز دهكده جهاني مي زنيم بايد  بدانيم كه كره زمين نشينان همه از يك خانواده زمي

تنفر بورزيم و بر عكس دشان از ما دورتر است آنهايي كه فاصله اشان يا مقصبراي يعني . نمي شود! بام دو هوا
خوشي را براي خودمان گريم و نممكن است كه به جاذبه شوق نچگونه . عشق بورزيمند نزديكتر بما آنهايي كه 

در يك و بدن  يك اعضايكره زمين را مانند همه همه اعضاي كه كسي . بخواهيم و مرگ را براي همسايه
باور كنيم كه چو عضوي بدرد آورد روزگار در اين صورت . ن جاذبه نما آگاه باشدمي داند كه از قوانيماموريت 

مگر سر از بدن يا قلب يا همان دل از پا جدا باشد  هر كدام مستقل از هم مي توانند  . دگر عضو ها را نماند قرار



كدام پيكر جدا ! مي كنيم ماموريت اشان را انجام دهند؟ پس چرا  ما بيشتر به روابط بين مواد و پديده ها توجه
كدام جسم بي جان و بدن بي روح ديده ايد كه . از سر يا پاي مستقل از تن ديده ايد كه بتوانند به مقصد برسند

تا  فرمان دهد يا فرمان برد؟ چرا عقل و عشق و عمل را همگرا نكنيم؟ چرا علم و هنر و فناوري را همگرا نكنيم؟
اما همه مي دانيم كه جهان . شايد از انرژي هم بيشتر نوشته اند تا معنا. تا انرژيكنون از ماده زيادتر گفته اند 

آيا اين انرژي كه هميشه و همه جا كارش ايجاد ! هيوالي انرژي است كه نه آغاز آن و نه پايان آن معلوم است
ته منظورم از معنايي كه تغيير است ما را دگرگون نمي سازد؟  چرا وقتي از انرژي مي گوييم از معنا نگوييم؟ الب

وقتي از جاذبه زمين مي گوييم چرا از . رياكاري كه از بهر زور و زر و تزوير است نيست! از براي ماده است نيست
اين چيست كه ما  جاذبه محبت و كشش عشق نگوييم؟ وقتي از جذب غذا در بدن مي گوييم از جاذبه روح نگوييم ؟

ه جاذبه شوق ما را به كعبه مي برد؟  اگر اينگونه است پس چرا ما بي سبب دل را به كعبه مي برد؟ مگر نه آنست ك
  به راهنما بسته ايم؟  

در كعبه دل به قبله نما بسته ايم ما      دل از خدا به صنع خدا بسته ايم ما  

 صايب تبريزي

نيم و هر روز به چگونه ممكن است هسته اتم كه از نوترون و پروتن تشكيل شده كانون حركت الكترون بدا 
جزيياتش بيشتر بپردازيم ولي كمتر به خانواده كه از زن و شوهر و فرزندان اطراف اين هسته تشكيل شده  بي 

. چگونه مي توانيم به جهاني با كماالت بينديشيم ولي به مشكل اصل يعني ثبات خانواده نينديشيم. تفاوت باشيم
به گفته حافظ در راه عشق قرب ! آري بين عاشق و معشوق فاصله نيست .از فرمول نيوتن بگوييم بعد از فرمولي ديگر

و    Mباشد، در جاذبه عشق، عاشق  "r"و فاصله بين دو مركز  mو جسم دوم  M اگر جسم اول .و بعد مطرح نسيت
جسم  يا نيروي جاذبه بين دو جسم، با جرم) جاذبه(اما فاصله شان كدام است؟ اگر قانون گرانش  !است  m معشوق 

ها نسبت مستقيم و با مربع فاصله آنها نسبت عكس دارد حال جاذبه عاشق و معشوق چيست؟ جاذبه يوسف و زليخا 
قانون نيوتن زمين . كدام است؟ سيب به خاطر كشش جاذبه به زمين افتاد  و با جاذبه معشوق، عاشق به آسمان  رفت

  .ن فرمول زميني هم براي درك فرمول آسماني استهرچند كه اي. محوري است و قانون عشق آسمان محوري است 

  

  



!مو شكافتنبراي  يگراي ،وم ديدنيكي براي   
زيادي را بسيار همين حداقل انرژي مورد نياز براي ديدن، اطالعات  با و نيروي بسيار كمي نياز دارد ديدن

 را در يسؤال ونهگ هيچ كه رسد يم نظر به ساده قدر آنبه نظر برخي  گاه ديدن عملاما اين . مي توان دريافت
كيفيت كه در حال ديدنند اما به مغز شان خطور نكرده كه  آنها هميشه در بيداري . دانگيز برنمي ن ها ذهن آ
به چشم پزشك مراجعه مي بالفاصله خوب نمي بينند از اين رو وقتي  .بستگي دارداشان به مغز  اشان  بينايي
 !نمي كنندقلب مراجعه مغز و اعصاب و روان يا پزشك به پزشك بهتر ديدن براي  ه اين انسان ها هيچگا. كنند
 كه» يديدن« آن ! بيند ميبسياري پزشكان فقط نگاه مي كنند و هيچگاه نبه پزشك قلب مراجعه كنند  هم اگر

.مي فهمنداست را كمتر  بينش بر مبناي ديدنو  ءاشيا و ژرف شهودي و رؤيت فهم عميقبا   

)موالنا(   عشق در ديده فزايد صدق را       يدن ديده فزايد عشق راد  

هيچگاه از خود نپرسيده اند كه  "نظر به خوبرويان منع است"شنيده اند كه  از بي خبران از بس آنان  
د ها را بايچشم« اينان نمي دانند كه  . حيرانندها زيرا اين بي خبرانند كه در نظربازي . كدام نظر منع است

ند ولي خوب نمي بيند، نمي دانم اسراغ پزشكي مي روند كه زياد مي د دسته ديگري از مردم. تا بهتر ديد شست
چون اين همه سر  .مي شكافدي باريك را نمي داند ولي مو يي موباندازه  نمي روند كهطبيبي  سراغ آنچرا 

كه با كمك سنجش از دور يعني از دم درگمي را ديدم نه فقط در اين سوي خشكي بلكه آن سوي آب، بر اين ش
هم عشق اين سوي  خشكي و هم علم آن سوي آب خوب  "علم عشق"اما با . راه دور پديده هاي زميني را ببينم

بلكه براي . اما با علم عشق هم نمي توان آم مو را شكافت! يعني آنقدر خوب كه مو به اين باريكي را ببينم! ببينم
 "علم امروزهم دير باز و هم عشق  " عشقتا با حرارت آن آتش ز آتش عشق را بگشايم اين كار بر آن شدم كه رم

.بتوان آن موي را بشكافت  

)موالنا( علم هيات را به جان دريافتند       زيركان كه مويها بشكافتند  

!تمرين دانش به بينش  
ا بينش تبديل نشود چه مي شود؟ ما هميشه دانش بماند و به حكمت ي دانشهيچگاه از خود پرسيده ايم كه اگر 

يابه  عبارتي ديگر اگر هميشه در يك چاچوب معين و محدود ببينيم و خارج از آن باكس نبينيم و فكر نكنيم 



 چه مي شود؟شود نتبديل به ميان ذهنيتي باقي بماند هيچگاه حالت تك ذهني  دردانش  چه مي شود؟ اگر 
گذشتن از ذهن خود سخت ترين هرچند كه . يد بتوانيم خود را نبينيمبراي آنكه بتوانيم غير خود را ببينيم با

 با زماني كه دانش.  است سخت ترين مرحلهزيرا براي ديگري ديدن مرحله خود نديدن مرحله خودسازي است؛ 
را در انسان  حلممي دانيم اين تواضع است كه . داده ايمشود، ديگران را در دانش و ذهن خود راه بينش تلفيق 

.ورده وجود مي آب  

)عطار(هرگاه كه بينش تو گردد بكمال      كوري خود آنزمان تواني يافت   . 

ي است كه انسان معرفتي بتواند زماناين زندگي براساس تفاهم ياد مي شود، كه به معناي فهم متقابل است، 
مكانيسم .  تفاهم خواهد كرد گذر كند و به ديگري برسد و زماني كه بتواند از خود گذر كند ديگري را نيزخود از

از خود خارج شود و خودش را به جاي بايد  انسانبراي تحقق همدلي تفاهم با ديگري، همدلي ناميده شده است؛ 
نه . و به مرحله بينش برسد . ديگري را فهم كنددر چنين شرايطي است كه انسان مي تواند  ديگري قرار دهد و

خود دانش او نيز فرسوده و كهنه مي شود، چرا كه دانش با  ود بلكهفقط جسم انسان دانشمند فرسوده مي ش
و اين دانش بر خودمحوري انسان از بعد ذهني بيفزايد، بر عكس . شتا نشاط خواهد ماند و خواهد دابينش ب

دورتر خواهد شد و يك جهالت فردي بر او و  دور نتواند از خود ذهني خارج شود، او از بينش موجب شود كه 
دچار بي اين جا است كه دانش جاي بينش مي نشيند و حكمت مهجور مي شود و جامعه  ..خواهد شد حاكم

استانداردها و ثبات، مفاهيم را محدود مي و تمدن هاي شكل گرفته و مفاهيم تكراري شده و  . معرفتي مي شود
. آورند شوند و انسان ها به گونه اي به يك نوع راحت طلبي دانش و معرفتي روي مي اين جاست كه جامعه به  .

.سطحي نگري رجوع خواهد كرد و زرق و برق ظاهري ديده هاي انسان ها را تسخير خواهد كرد  

!از ماده تا معنی  
مگر نمي  گفتم ؟يسيبنو عشق از آتش جوار در يتوانست چگونه، استيكي از سه كتاب تو درباره آتش : گفتند

است كه  يشراب ارغوانمگر باور نداريد كه آورد،  يابه خروش مر ياست كه آدم  "ناب  يم "دانيد كه اين 
را به جوش مي  "مي ناب و هم شراب ارغواني"آورد، پس بدانيد كه آتش است كه هم   يعاشقان را بر سر شور م

به كفر آمده ام آري : گفتممگر  به كفر آمده اي كه اينقدر از مي و شراب و عشق آتشين مي گويي؟ : گفتند. آورد
از آتش شروع كردم تا  به  عشق . رسم به رشته افالك  آمدم تا به آخربه رشته خاك رسم، از اول  مانيتا كه به ا

 ديبا يول هآخر شد ييدايكه دوران شور و ش نديبه من گوعالمان بي عمل و زاهدان كج فهم  هرچند كه. رسم
  : ه استفرمول شد نيكه دوباره نوبت ا  ميبگو

 



هر چند كه آن فرمول به جاي خود . رمول ولي ببا قراردادن واحد هاي ديگري در اين فرمولآري نوبت اين ف
  .باقي است، اما اين در اين فرمول جديد ماده مساوي با اخالص ضرب در معنا شد 

  معنا= ماده * ضريب اخالص    
آميختي؟ گفتم من چنينم كه عده اي ديگر هم به من گفتند كه چرا فقط به علم نپرداختي بلكه آنرا با عشق در 

  !اما وقتي كار به ايجا رسيد هم قلمم شكست و هم كاغذم دريد! نمودم ، دگر ايشان دانند

    هم قلم بشكست و هم كاغذ دريد           چون سخن در وصف اين حالت رسيد

 سياستمداران و دانشمندان علوم انساني

يران، دانشمندان علوم انساني و علوم اجتماعي و علوم ديگري ، مدنبگذاريد از پزشكان بگذريم و به سياستمدارا
عمل مي كنند يا دارو  دارو مانند ت هاي خود لمدرد هاي مداران با  ياستس .برويم....مانند فيزيك و رياضي و

اثر در  يشود باز هم مقدار يمداوا مارو نما كه با دداند  يم تيح يضمر ينشان داده كه وقت تحقيقات؟  نما
.امر در بهبود او موثر است يندرمان قرار دارد و ا تفهمد كه تح يبدن او م يراز! يندب يمخود  يبودبه ! 

اثري دارد؟ چه  آن يو دلنواز يقيشعر و لطافت آن، موس حاال  

)موالنا(  كه رميدند ز دارو همه درمان طلبان       هاي نهان است در آن درد و غمش چه خوشي  

حال  يست؟چ يغالاثرات خود اب ياآ! يشود نه مصنوع يقلمدا م يعيطب يو نما بعنوان داروواقع امروز از دار در
! ؟ شيميايي است؟ معنوي يا اخالقي است؟ در يايان خواهيم ديد كه آن چيست؟داروهاي واقعي كدام است  

هاي كبابي را شاباش زهي دارو دل        خار او احسنت زهي يار او شاخ گل بي  

)موالنا( كاسد كند اين صهبا صد خمر لعابي را       شيدا زان باده ناپيداصد حلقه نگر   

پس  !رزم اينكه  نه ،زندگي بزم است! داروي درد دل تنگ بيار!  باده گلرنگ بيار ساقي باش و  سياستمداراي 
!ان زيبايياي متخصص!! نگويي كه نگه بر خوبرويان منع است! اي زاهدان كج فهم ! چنگ بيارو خنجر جنگ ببر   

دوا جستن ز هر جراح تا كي      جراحت راست دارو حسن يوسف  



  !در سر عقلروياندن ل و عشق در د پروراندان واقعي داروهاي 
 سر علم را در دفتر .عقل كارش درك جزئيات و دل فهمش كليات است! عقل را كاري و دل را كار ديگري است

عاشقي كه به اندازه بهمين دليل است كه  . شكافد يمولي دل  داند يمعلم . دل مي خوانيمدفتر را عشق در ولي  
  !دشكافرا بدل هر ذره  د بدانموي را حال اگر  شكافت،موي ندانست ولي موي 

دانم دانم نمي كه من اين درد پهلو را نمي       دوايي دارم آخر من ز جالينوس پنهاني  

 دانم دانم نمي كه من اين درد و دارو را نمي          مرا دردي است و دارويي كه جالينوس مي گويد
)موالنا(  

فقط با آن در نتيجه يست كه يك بال داريم و ارا داشته باشيم مثل آن يعني علم يا عشق اگر يكي از اين دو  
مي . كه بتوانيم بپريم پس همان به كه هر دو بال را داشته باشيم. ميجه يمبه سختي  آن هم ميجه مي توانيم ب

وصال  دوختن است و دوختن همانكارش نخ را يك كار و سوزن را كار ديگري است، اما نخ و سوزن را دانيم كه 
  !عقل داروي شميايي است و عشق دارو نماست.  ديبرآعشق بهتر عهده مستي از .  عالم و عاشق است

درد عشق است و جگرسوز دوايي دارد       اشك خونين بنمودم به طبيبان گفتند  

)حافظ(   

اين دارو نما است كه ! بدون اثر جانبي است وليداروي واقعي است چون داروي طبيعي است  ،دارو نما چونكه 
اما داروي شيميايي مي تواند . بدون اينكه مشكل يا مشكالت بيشتري را خلق كندكم كند تواند مشكلي را مي 

  .مشكلي را سر پوش گذارد و مشكالت بيشتري هم ايجاد كند

حرز دل يعقوبم سرچشمه ايوبم        خمره چه داري گفت داروي دل غمگيندر   

نمي دانم چرا نمي دانند كه اين  چه شب نشيني هايي و بي خوابي هايي كه با قرص هاي مخدر واقعي است اما
اما  اين همه داروهاي روانپزشكان با اين همه عوارض !نسيم صبحگاهي است كه درد شب نشينان رل دوا كرد

كه هر جديدي  امروزه بيماري هاي. بر خواستسكين روان از لب خندان تنمي دانم چرا باز هم نمي دانند كه 
زيرا خود زايده فيزيك و شيمي ! اين بيماري ها جز با دارو نماها مداوا نشوند. روز ظهور مي كنند كم نيستند

  !والنا در باره دكان طبيبان چه مي گويدببينيد م ! موثر باشد؟اروهاي شيميايي بر آنها هستند پس چگونه د



كه من سعادت بيمار و داروي دردم       كان جمله طبيبان خراب خواهم كرد  

)موالنا( هزار رحمت بر سينه جوامردم         ست سينه من شرابخانه عالم شده  

را باز هاي ناب و عشق  آهنگ شيپبايد افكار . تري بردزياد علم را با عشق در آميخت و از كيمياي آن ها بهره ي
عشق هاي هدايت و روني را بيرون دعشق هاي  .ختيبرانگنسل هاي آينده شناخت و حس شور عشق را در 

  . آميختهم بايد هر دو را درآنگاه . هدايت كردبيروني را به درون 

  زبان مشترك كدام است؟
گرماي ناشي  همانيي است؟ آيا اين گرما گرماي عشق از چه نوع گرماآيا هيچگاه از خود پرسيده ايم كه 

را با دماسنج كه در تماس با  توان آن است؟ بديهي است كه اگر چنين گرمايي باشد، ميماده از جنبش مولكولي 
) از راه دور( را از طريق سنجش از دور حرارتي توان آن گيري كرد يا مي گيرد، اندازه آن بدن يا شيء قرار مي

اخيرا پوهشگران توانسته اند شور عشق را اروي سنجش حرارت بدن يا عضوي از آن از راه دور اندازه سنجيد؟ 
آميزد  قلمرو هاي بيشتري مي مي رود و وقتي با هنر و ذوق در  پيش علم تا كجاكه حال مي بينيم ! گيري كنند

يك زبان مشترك تعريف نكنيم؟ چرا ي گوناگون عقايد و باور ها با ملت هابراي همه چرا پس . را فتح مي كند
كس كه زبان علم را  فهمد؟ آيا آن بان عشق را چه كسي ميز همه انسان ها قرار نگيرد؟زبان مشترك عشق 

فهمد كه هنر را؟ براي اينكه يك زبان  فهمد، همان اندازه مي فهمد؛ و اگر علم را مي فهمد، زبان هنر را هم مي مي
، اما )هايش صامت است غالب فيلم(گفت  چاپلين غالبا سخن نمي ا افراد بيشتري بفهمند چه بايد كرد؟ چارلير

حال .  فهميدند هايش را مي گفت، اما افراد كمي حرف انيشتين زياد سخن مي. فهميدند هايش را مي تمام سخن
است كه چون سكوت كند همه پي به فهمند يا تنها عاشقان؟ آيا عاشق كسي  هاي عاشق را همه مي آيا حرف

را  اسرار درونش برند و چون سخن گويد كسي پي به راز درونش نبرد، براي مثال كورمادرزادي كه رنگ
توانيم  براي آنكه بگوييم رنگ زرد چگونه است مي. توان رنگ را برايش تفهيم كرد فهمد با چه زباني مي نمي

توانيم بفهمانيم كه رنگ زرد تركيب رنگ قرمز و سبز است؟ زبان  است يا ميبگوييم كه نزديك به نارنجي 
. به عنوان يك راه حل ارايه مي شود )منطق(و مغز ) احساس(توازن بين قلب ؟ مشترك چه زباني است  

  

)منطق(و مغز ) احساس(توازن بين قلب   
ابي كه تلفيقي از عقل و كترد كه اگر مبناي يك كتاب احساس و مبناي ديگري عقل است، ضرورت دا

يا احساس و يا مغز و منطق  قلب وزيرا نيايد فقط به . بين قلب و مغز هم برقرار گردد ناحساس باشد تا تواز
نمي توان از دست داد ولي با زبان ديگري  كتمان و تقيه را ◌ٔ رويهاگر در جايي نمي توان بدون تقيه  . اكتفا كنيم



را كنار از فرد علمي چه انتظاري هست، شايد هم تقيه را . ده خواننده گذاشتمي توان نوشت و برداشت را به عه
افالك و عناصر و نبات و حيوان، . مان را برجسته كنيمجنگ با خرافات و موهومات محيط خود نگذارد و هم به

وقت  ابما در يك كت.  و عشق را هم پيشه كندنطق برود و از طرف ديگر م .عكسي ز وجود روشنِ كاملِ ماست
كنار كشتزارهاي مي گذاريم اما در كتاب ديگر مي گوييم در  بحث پنج حواس و چهار عنصرصرف خودمان را 

 آهنگ هاي بسيار معنوي ايجاد مي كند باسايه  پرتو مهتاب كه در جام شراب باغ هاي پر ميوه، درسبز و سر 
زندگي مانند كابوس . ستي را ترجمه كنيمعلم ه، يگانه حقيقت خرهساقيان ماو دف و ني و  دلنواز چنگ هاي 

! فقط به يك بعد توجه نكنيم.  هم غنيمت شمريم تا به فرداي بهتري برسيمامروز را . گذرد ميبطور وحشناكي 
هيچ جا . آنره بي جهت ندانيم و از اين آيات الهي درست استفاده كنيمگردش و كور و كر را هيچ جا طبيعت 

و زمين پر و يا  بر عكس است بلكه مي گويي هم نيمي زميني و نيمي آسماني  نمي گويمكه  آسمان تهي است
. . باشم البته نيمي زميني از براي آسملني شدن باشيم  

زيرا در همين دم با هزاران . كندنگير يمان لفظ خوشي در گلو  م نماي دعوت به خوشي و شادي مياگر در جايي 
فداي خوشي با دوام دم را  شود و آن خوشي يك مجسم مانمان چشجلودرنكته و هيكل مرگ، كفن، قبرستان 

همان اندازه كه بستر حيات و زندگي  .دهد سخت كار خود را انجام مييي اش اعتنا  يا همه بطبيعت ب. نكنيم
در دست پرور ده پروراند و خود ميانسان هاست همان اندازه بي رحم و بي باك است زيرا انسان ها را در دامن 

كاش هرگز به هيچگته نگوييم كه . اما همه را بر اساس قانون خدا عمل مي كند. د را در خاك مي كندهاي خو
و  !كدام اثر مي ماند؟. بلكه بگوييد با عاقبت به خيري برويم هر چه زودتر برويمو نگوييم كه آمديم،  دنيا نمي

لب توازن بين ق؟ آنكه بر پايه ممكن است بگوييد هيچكدام ولي اگر بماند كدام! ؟كدام از بين مي رود
  .است) منطق(و مغز ) احساس(

  !چرا در مكر و ريا بگشادند؟
از سطح ماده يا  ي كهنوع يك دسته اطالعات دو راطالعاتي كه ماهواره هاي سنجش از دور بدست مي دهند ب

را ثبت مي كند  آن سنجنده اي كه بازتاب. دسته ديگر از درون اجسام هم خبر مي دهند مي گيرند و پديده 
تابش ناشي از جنبش اتمي و گرماي دروني مواد را ثبت و ضبط از برون خبر مي دهد و آن سنجنده اي كه فقط 

 در مواد بي جان و همچنين انسان چيست پژوهش ها و اينكه رابطه سطح و عمق . از درون مي دهدخبر مي كند 
يا آنكه گويند  . مي دهد خبر از سر درونرنگ رخسار  مثال گفته اند كه. داليل و سخن هاي زيادي آورده اند

 بنگر درون ساغربلكه منگر برون شيشه اما من مي گويم كه . گواه هست آن درونز حال اكه شيشه برون بنگر 
همانند آنهايي عمل سنجنده ها نوع اول آيا اين  !هشيار ار است در ميان ميان صددكه پدي يك مستبنگر . را



ر آدم ها نسبت به درونشان قضاوت مي كنند و به زعم خودشان از درون آدم ها با اطالع مي نيست كه از ظاه
گفته اند كه رنگ رخسار دهد خبر از سر درون ، اما سرخي رويي كه ناشي از خون دل خوردن اوست ! شوند

  چيست؟ 

  )ظحاف(به طرب حمل سرخي رويم كه چو جام      خون دل عكس برون مي دهد از رخسارم   

چه بسا .  نيست آن  از گرماي درون اي همانگونه بازتاب هرسطحي جلوههر بروني جلوه اي از درون نيست 
پس چه دليلي است كه ظاهر بينان كه با . ندذل زمين دار برونند و لي از فلك دار معز درون انسان ها كه از 

و در مكر و ريا  ند كه در ميخانه ببستنداين ظاهر بينان ! ديدن بيرون خانه خود را واقف خانه دل مي دانند
ميخانه مگر چيست كه بستند؟ .  عشق جود استبگشادند؟ اينها نمي دانند كه گرماي وجود است كه منشا 

  !دال اندر چه وسواسي كه دود از نور نشناسيرياكار كيست و ريا چيست كه در آن بگشادند؟ 

چنين پرمهر دشمن من نديدم در جهاناين       از درون سو آشنا و از برون بيگانه رو  

  موالنا

  سنجش از دور -كتاب اول  

 .در اين باره بيش از اين سخن نمي گويم و توصيه مي كنم كه كتاب هاي من در اين زمينه را بخوانيد

  



 
 سه كتاب

شدة دو نويسندة معروف سنجش از دور مطرح  پس از شروع ترجمه متوجه شدم كه در اين كتاب  تعاريف ارائه
هاي علمي،  ،تعريف سومي از اينجانب آورده است كه داللت بر اهميت تلفيق جنبهآنها  شده و سپس در كنار

اين  .داده استوزن جالب توجهي به اين تعريف   نويسنده كتاب نيز . ي نمادم هنري و فناورانه سنجش از دور
اينچنين اثري كه خود . سنجش از دور اولين اثر در اين زمينه استروش تحقيق در با عنوان كتاب 

.ماهيت بين رشته اي دارد، مايه اعتالي تلفيق علم و هنر و ادب خواهد شد  

)پروين اعتصامي(  چه باغي از خزان بودست ايمن       بغير از گلشن تحقيق، پروين  

" رمز گشايي آتش و پديدار شناسي حرارت"عنوان  -كتاب دوم  

هنر و ادب را در زيرا با اين واه مي توانم . اولين گام من بود بعنوان يك واژه بين رشته اي "آتش "انتخاب كلمه 
دوم اينكه فقط به تعريف علم و دانش اكتفا  وز نش در آميتا هم هنر را با دانش بلكه با بي  مگنجانب علم و فناوري

چنين ردم فتم سفر پيشه كدر جاي ديگري يا را عشق و علم در جايي چون.را هم دريابم علم و عشق نكنم بلكه
اولين  ،باور خود اين  به نحال براي محك زد. ايجاد مي كند ام انديشهو افقي در و  مگشايشي در كارسفري 

تلفيق  ي كه كتاب . نوشتم" آتش و پديدار شناسي حرارت تحت عنوان رمز گشايي آتش "را ي را خودكتاب تلفيق



لذا من با اين تعريف راه را براي . تصوير مي كشدرا به  علم، حكمت، فلسفه، تاريخ، فناوري، پزشكي، علوم زمين
با خواندن ايت كتاب  !باز كردمر در سنجش از دوتلفيق عملي و معني دار هنر و علم و كاربرد منطقي ادبيات 

محتاج پر از اينرو احساس مي كنيد كه . است آسمانيو نيم دگرتان  زمينياز شما نيمي احساس مي كنيد كه 
  .و عاشقيد مجنوننيد و زد

انداختند و هم آتشي كه از  آتشي كه هم با آن جشن كتاب سوزي راه مي. گرفتمگذشته درس عبرت  از آتش
آتشي كه بزرگاني همچون موالنا و حافظ در آن سوختند و . زمان كشف آن، تمدن واقعي بشر شكل گرفت

اگر قديم از آتشي  -  .كند جهان سلطنت ميتغيير و تكامي جهان بر حرارت آن آتشي ! سوختند و سوختند
گويد كه در قالب  و حرارتي مي زد، بشر امروزي از گرماي آن آتش شور و شرري مي ها گفتند كه، در جان مي

هاي جهان مي داند  را عامل اداره همه فعل و انفعاالت پديده گنجد؛ و آن مي... و  آنتروپي، ترموديناميك
)Entropy driver .(رسيم كه عبرت از آتش گذشته و غنيمت شمردن  ما در اين كتاب به اين نتيجه مي

اگر بگوييم كه گذشتگان مجهوالتشان را  !امروزي  و گرماي عشق برترين وسيله براي اميد به آينده است حرارت
ريختند  هاي خود را در ظرف سفالين آتش مي دانستند و از اين ره ندانسته در مورد انرژي و با جوهر پديده نمي

ف آتش ريخته شود، خود يك انديشه باال و بايد اذعان كنيم اين انديشه كه اين مجهوالت در ظرفي به نام ظر
ها هم در ظرف ديگري كه مدرن است و با كلماتي مانند  شاهكار آن زمان بوده است، همانگونه كه امروزي

ها اين ظروف را بيرون  پس اگر در زير خروارها نادانسته. كنند آنتروپي، ترموديناميك، انرژي و اكسرژي پر مي
هاي ديگر، مجهوالت و معلومات، عشق و عقل را بررسي  م بسياري از ناشناختهبكشيم ممكن است كه بتواني

  . گذار معلومات كنوني بوده است كنيم، زيرا همين مجهوالت قديمي پايه

  ترجمتش هم به زبان دل است    آن لغت  دل كه بيان دل است   
  

  !تا آنسوي آباين سوي خشكي حكايت هايي از : علم و عشق -كتاب سوم
علمي سخن هايي از زمين و آسمان ها دارد كتاب عشق نيز هم، اما تفاوت اين زمين و آن  كتاب

در كتاب علم بي پرده مي گويم سخن ولي در كتاب عشق  در پرده .  آسمان از زمين تا آسمان است
دل فداي در كتاب علمي حرفي از احساس و فداكاري نيست  اما در دلنوشته  ادبي،  ! مي گويم  سخن

! شد و جان نيز هم او   

بلكه از يرغوي ديوان نيز هم     عاشق از قاضي نترسد مي بيار  

  



! كتاب چهارم چيست؟  
؟!به چه مي باليم و از چه مي ناليم  

فرشتگاني كه بالي بر دوش آنها  هاي بالدار، سيمرغ طاليي و ، اسب !م كه به آن ببالمايم  هديدما بال هاي زيادي 
هايشان را براي اوج گرفتن و اي كه بال خيالي پرندهي بال ها! نگاشته ايم علم و . است برخاستن از زمين، باز كرده 

؟بپريم آيا با بال و پر ديگران ما مي توانيم..به دو بال تشبيه شده اند معرفت  

شاخ و برگ برقصند چه موقع مرغ جان ها بي بال و پر برقصند؟ اين  كي و ريا سرآيد   رنگكي اين   

هجرم ببرده باشد دنگ و اثر به رقص آ       د وعده باشد وين سر به سجده باشدا چنت  
آنچه را كه ما از آن "بحث و بررسي مي كنيم ولي در كتاب دومي   "آنچه را كه ما بدان مي باليم"كتاب اين  در

شتگان بلكه غير نه فقط فر! آنچه را كه به آن مي باليم همان بالي است كه بر بال فرشتگان است "مي ناليم
ريشه ! نمي دانم چرا از خويش نناليم! آنچه را هم كه از آن مي ناليم ناليدن از غير و بيگانگان است! فرشتگان هم

بايد ! خاك وطن بباليم هما از باد نناليم بلكه ب ،گويند كه ما كهنه درختيم! اينجاست كه از ماست كه بر ماست
خالصه نگذاريم كه با باد يا ! نه فقط از طريق باد بلكه فرسايش آبي. مي رود بگوييم كه خاكي  بطو فزاينده بر باد
؟ اگر از ماست كه بر ماست چرا از غير !بايد بباليم يا اينكه بايد بناليم.  آب يا هواي ديار غربت به باد فنا رود

اگر از ماست ! بايد از غير بناليم؟اگر از غير ماست باز هم چرا از غير بناليم؟ ما كجاييم و در چه حاليم كه ! بناليم
حاال كه از ماست كه بر ماست علت اصلي از كدام ! اين  دود و غباري كه به هوا خواست از ماست كه بر ماست

ماست از مردم عادي است يا از دست خواص است؟ از هر كدام باشد آيا باز هم بايد بگوييم كه از ماست كه بر 
يعني از اين ! ر كشور ها چه مي كنند بهتر اين است كه سفر پيشه كنيم نه حضرديگبراي اينكه ببينيم  !ماست؟

اما وقتي به آن سوي آب هم ميرويم بازهم دلمان ا. سوي خشكي به آن سوي آب سفر كنيم  
پس اين هم از ماست كه ! ما در ميان جمع آن سوي آب ها باز هو دلم  جاي ديگر است! آن سوي خشكي است

او را كوچكتر مي ، زمينيان خود بزرگ بينهر چه بيشتر اوج مي گيرد آن  پرواز مي كنردي فوقتي . بر ماست
آيا از پرنده آهنين بال بناليم يا از . كار به جايي ميرسد كه بجز خود هيچ كس و هيچ چيز را نمي بينند. بينند

!ه بر ماستاز ماست ك و يا به هر چيز بباليم  بي بلل و پري خود بنالم؟ از هر چه بناليم  
)بيدل دهلوي(   به محيط عشق يارب به چه آبرو بباليم      همه موج يك محيطم همه خلق يك خدايي  

 

  كتاب ها كجا و چگونه چاپ كردم؟



چون انشارات ! چرا ترفند؟! ط انتشارات ترفندسي توسومم توسط انتشارات دانشگاه تهران ولي دوكتاب اول و 
بر عكس كتاب هاي قبلي  !است "ذوقي"زياد پاسخشان اين بود كه اين كتاب  دانشگاه بعد از بحث و جدل هاي

در . ها سخن گفتي ولي، اينجا از آيينه دل گفتند در كتاب هاي قبلي از آيينه ماهواره. كه علمي و فني بود
ر زمين مي هاي قبلي از عكس و تصوي در كتاب. استهاي قبلي تنها ذهن و عقل فرمانروا بود؛ اينجا، دل در  كتاب

ها  هاي زميني كه در سنجنده ماهواره هاي قبلي از عكس در متن. و نقشِ نگارين مي گويي  اينجا از عكس مي اما
!در اين نوشتار، از فروغ رخ ساقي كه در جام افتاد، سخن مي گويي بود مي گفتي وليافتاده   

 

؟چاپبراي مدت زمان    
گو اينكه هرچه از علم دورتر بود و به عشق !  دير و سومي را ديرتريكي را خيلي زود چاپ كردند و دومي را 

بود شش نفر  "دفتر دل "اولي را دو نفر و دومي را سه نفر و سومي را كه در واقع. نزديك تر بود ديرتر چاپ شد
به شش  پس از گله ام از يار داوري از سر گرفته شد و دو نفر ديگر. داوري كردند و سراجام كتاب پس گرفته شد

! هر كدام از شش نفر هم براي راه حل پيش را حل خاص خود را دادند.  نفر رسيد 8نفر اضافه شد و داور به 
!! هيچكدام از شش نفر پيشنهاد نكردند كه راه هفتم هست و آن خود نويسنده و صاحب دل  

  ارهاـن بـام م هـتـت و رفـسـد راه هـويـق گـشـع   جهت حد است و بيرون راه نيست    ويد ششگعقل 

  )132غ:1387مولوي،(

آن ! سه نفر از شش نفر هم گفتند كه اين كتاب ذوقي است اما هيچكس نگفت كه ذوقي برخاسته از ذوق است
گفتند اين كتاب تعلق به رشته ! ند رفتن  راهي من ها كفشقبل از آنكه به راه رفتن من ايراد بگيرند با ها قبل 

  .اين رشته خود بين رشته اي است خاصي ندارد ولي نگفتند كه

)حافظ( كه چرخ هشتمش هفتم زمين است      عجب علميست علم هيئت عشق  



:هيچكس نگفت . سه نفر گفتند كه اين كتاب خريدار يا بعبارتي بازاري ندارد    

  )موالنا»( بازارها او بازار زان سوي هعقل بازاري بديد و تاجري آغاز كرد               عشق ديد

و برايي اينكه ذوقم  "شعري برايشان خواندم! جهت راهي نيستشش  كدام از هيچبرآيند داوري ها اين بود كه 
خود انديشه تا اينكه سرانجام يكي اهل ذوق را در بند ! بسي چاره جستم و ترفند ها كردمبيش از اين كور نشود 

 كردم  ستايشنيايش را براي پذيرش كتاب دلم  من! نيايش بودو نان مسولش  "ترفند "انتشارات نام اين ! كردم
گر  –خانداني  اينو از اهل ! اگر اهل عهد و پيماني:تو بمن گفته بودي كه  :انتخاب كردمو آنگاه براي اين كار
نه اين ترفند كه تو گويي !   آري اكنون نه بر فسون بلكه بر ترفندم! بر فسوني و ترفندي ،زين خانه بيرون روي

!رمفند كه خود پندابلكه آن تر  

)كسايي(! اي آنكه جز از شعر و غزل هيچ نخواني        هرگز نكني سير دل از تنبل و ترفند  

  در چه شرايطي نوشتم؟كتاب ها را  
يار و اولي در تنهايي دومي در جمع  !يكي در ميان دود و دگري در سر كار و سومي در انديشه يار

ي ها چراغدر پشت سومي را !ديگري در سر و پنهانپيدا اما  عالمدر جمع همكار يكي در و سومي 
ي قطار ها واگني هواپيما و داخل ها پنجرهو در كنار  ها فرودگاهي ها يصندل، روي ها راهقرمز چهار 

با  ها نيماشي سنگين و ميان بوق ها كيترافي دود و پشت ال البهدر خودرو در و پشت فرمان 
آري آواي دلربا در ميان دود خودرو بود، نه  ! ي قرمز ها اغچريي اسير شمارش معكوس ها چشم

و پديدارشناسي  نامش رمزگشايي آتشكتاب دومي  .چون عود ناسوخته ندارد دود! دود عود
 يعني در ميان تاريكي ها بدون حضور نور بلكه در شبو با حضور نور  است، نه در روز،  حرارت
زيرا چشم نابينا هم از نور خورشيد گرو مي . كه سنجش حرارت نيازي به نور ندارد زيرامحض 

:شود  

      

 پس ز گرمي فهم كردي چشم كور
  

   كــه بــر آمـد آفتـابي بـي فُتور  



    ناموال  

  مثلث كتاب 
 يلم و راس دومراس يكي ع و يا ضلع مثلثي فرض كنيم،  در راس مثلثيرا هر كدام اگر چاپ سه كتاب كه 

اين مثلث ما را به ياد عكس مثلثي مي اندازد كه دكتر شريعتي از  . ، خواهد بودعلم و عشق"سومي راس عشق و 
در اين سال هاي پيشرفت علم و فناوري آيا  ! زور و زر و تزويريعني  !مثلثنقطه مقابل آن يعني  . آن ياد كرد

تزويرها اگر چند رنگ بود چندين . شده و نه تزوير بلكه افزايش يافته در اين سالها، نه زور و زر كم عشق زايد؟ ...
 يهرچند كه ا زر و زور و تزوير مد نظر دكتر شريعت! رنگ شده و زور اگر از چند نوع بود انهم چندين نوع شده

ست ولي بايد جا كاري نيناست م با اين ريشه در اي...........و بي ريشه در مسايل اجتاعي، سياسي، اقتصادي ، مذه
اعتراف كنم كه همين منظور او از اين مثلث هم مرا به تامل واداشت كه مثلث زمان و مكان حرارت و مثلت 

   !!بدهد........عشق رفعت و ماده و معنويت -اين مثلت جايش را به علم و حكمت. را بياورم...........
 

!سال بين المللي ادراك و فهم جهان برايپيشنهاد     
و كاربرد دانست كه تركيب، تعامل و ارتباط  بينشبالنده در عرصة  اهرمي توان  اي را مي ت بين رشتهمطالعا

به منظور تسهيل  . را باعث مي شودمنسجم  درك و فهمها با يكديگر در يك مجموعه  ها و مهارت افقي دانش
ورت فعال و سازنده از طريق ايجاد ص حل مسائل بهبه ها و ابعاد گوناگون و تشويق  درك و فهم موضوعات از جنبه

اي، شرط الزم وجود  رشته  در تعامالت بين. شده در قالب چند رشته است پيوند ميان اطالعات و معلومات كسب
هاي مشترك در مرزهاي حاصلخيز  هاي تخصصي است، تا به مطالعه پديده تركيبي يا مشاركت دو يا بيشتر رشته

هاي تخصصي در يكديگر به نحوي  مات كافي نيست، شرط كافي؛ تركيب اين يافتهاما اين اقدا. دو رشته بپردازند
  . است كه جداسازي آنها از يكديگر ناممكن باشد

  . تواند رابطه عقل و دل را بيشتر بسنجد او مي. هاي ناگشوده در اين زمينه را بكاود تواند موضوع اديب مي
تواند از تلفيق مغزها  هنرمند مي -. تواند ببيند اين زاويه هم ميمورخ و فيلسوف، روند علم و تاريخ علم را از  -

اقتصاددان به اقتضاي . را بيابد هاي فناورانه در زندگي تواند چالش متخصص سنجش از دور مي.  كارآفريني كند
را  و حرارت و رنگ نورتواند رابطه  فيزيكدان مي .آفرين ذوق و ادب بداند تواند از تأثيرات شادي اش مي حرفه
تواند آثار مطلوب يا  شناس مي روان .تواند از تلفيق علم و هنر و ادب گذشته را بپويد شناس مي باستان. بكاود

د قديم در اين حاال كه هينچنيا ست پس زمان آن نرسيده كه دوباره مثل عه .نامطلوب اين معماها را بپرسد
ها و قلمروهاي  صورترا بر سر يك ويز بنشانيم و حكيمان، شاعران و عارفان بزرگ دهكده كوچك  دانشمندان ،

  يم؟ پيوند بزنمختلف را بهم 



زند پهلو كه وقت عقد و كابين كردنست مي       ذره ذره عاشقانه پهلوي معشوق خويش  

 غنچه آن جا سنبلست و سرو آن جا سوسنست         ست اندر آن پيوند كردن آب و آتش يك شده
)موالنا(  

 پايان


