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 به نام خدا

  گزارش ارائه مقاله كليدي در دانشگاه كراچي پاكستان
 دكتر سيد كاظم علوي پناه

ويه نگاه كردن و در يك محدوه انديشيدن و، به يك مكان از يك زا ، كه تنهابار ديگر به اين نتيجه رسيدم
اگر سفر  .تك بعدي مي كند كشانده، و تبديل به يك انسانجغرافيايي تمركز كردن، انسان را به خطاهاي بزرگي 

يي نباشد و و اگر سفر به هيچ جا ؛بيم شرق زدگي ،صرفا به شرق باشدبيم غرب زدگي و اگر  ،به غرب باشد تنها
  !تا پخته شود خامي ،آري بسيار سفر بايد. رودبيم ناپختگي مي بماند،در حضر انسان هميشه 

از پيشرفت كه در آنجا  ،كرداستراليا ايجاب مي و آمريكاغرب مانند اروپا، آنسوي آب يعني سفرهاي متعدد به 
فقيران غني سخن رمي نفس و زيبايي نگاه از گكند كه ميايجاب  شرق و سفر به ، بگويمسخن علم و فناوري 

  . بگويم

  گنج مخفي را نباشد پا و سر       بيخبر زين جا و زانجا باخبر

  )28صبي تا،:عطار(         
حرارت شاخصي از هوشمندي «رتي و كار پژوهشي پيرامون اينجانب در رشته سنجش از دور حرانظر به تخصص 

چندين دانشگاه در اروپا، امريكاو  :تاكنون از طرف برخي مجامع علمي و دانشگاهي جهان از جمله ،»جهان
ابتدا به تاريخچه مجامع در اين . امدعوت به سخنراني شده) ناسا(استراليا و همچنين سازمان فضايي آمريكا 

و ام  نگاهي كردهدر آتش است فالسفه، حكما و شاعران گذشته  برخي از ديدگاهآن كه ريشه ) گرما(حرارت 
نتايج . پرداخته ام هاي سنجش از دور حرارتيهاي ترموديناميك و قابليتآنگاه به مسائل علمي يعني بحث

 ،دعوت از اين سوي آب اين بار، اما. مثبت بوده استمفيد و  به لطف پروردگار ،هاي مذكورحاصل از سخنراني
اي در اولين همايش جنوب آسيا روي اكولوژي دقيقه 60كه به ارائه يك سخنراني  ،پاكستان بوددانشگاه يعني 
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تر آنكه مهم. است اكنون تهديدي براي ساكنان كره زمين شده استبيولوژيكي سطح زمين  شيميايي و فيزيكي،
خطر را به صدا قلمداد شود كه آژير خصي از هوشمندي شهرها عنوان شاه بمي تواند حرارت همين افزايش 

بيماري ديگر خبر  از طرفي. دهدي مي عدم تعادل انرژي مصرفي و توليدخبر از افزايش درآورده است زيرا اين 
 ،كندفراواني ايجاد مي افزايش دما در مناطق شهري مشكالت. مي دهدستم رو به اضمحالل اكوسي تب شهرها و

در  ويژه  نتيجه افزايش سرانه بار مالي به كه نخستين اثر مهم آن افزايش مصرف انرژي، آب و الكتريسيته و در
 ،نمايانگر كمبود شديد فضاي سبز شهري است ي دوم اينكه پديده افزايش دمالهمسأ. باشدهاي گرم سال مي ماه

هاي سنجش از بنابراين داده .شود مي شهري نيز موجب بروز مشكالت ديگري در محيط لهاين مسأكه معموال 
ها از بايد مورد توجه متخصصين تمامي رشتهكه بيش از پيش مي ،دور حرارتي منبع مهمي از اطالعات است

پس بهتر آن است كه شعري ار ااقبال الهوري بخوانم كه اهل ديار پاكستان . قرار گيردشهري رشته هاي  جمله
  :است

  دامان گل و الله كشيدن دگر آموز      وزيدن دگر آموزمانند صبا خيز و 

  )1389،اقبال الهوري( 
هاي اخير زبان ر سالو د، اا اردو بوده استهارسي و بعدپاكستان پزبان گذشته مردم نظر به اينكه، 

از موالنا  فارسي با شعريزا ام كه سخنراني ،ترجيح دادم ها شده است، به همين دليل، زبان اول آنانگليسي
هرچند كه اين شعر فارسي است ولي با پاس احترام به مردماني كه به انگليسي مي نويسند و مي آغاز كنم 

را هم آورده ولي با همان زبان فارسي خواندم كه شيريني زبان آن جمه انگليسي خوانند و حرف مي زنند تر
كه خود آن  ،از حرارتديگري عرشدر انتها سخنراني خود و تفا نكردم البته به اين هم اك. فارسي را هم بچشند

  ساندمربه پايان سخنراني يك ساعته خود را  ،را سروده ام

.    
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MOWLANA RUMI the great Persian poet
(30 September 1207 – 17 December 1273)

THERMAL REMOTE SENSING AND THE HEAT 
SENSING

The concept of heat and feeling it is 
seen in the poems of many Iranian 
poets. In the following poem, 
Molana (Rumi) expresses the 
importance of heat and considers it a 
factor to percept the entity, receives 
data and without any need to light 
and act of seeing.

Whoever is clear-sighted observes its light
The blind also enjoys its hotness
So the blind eye can understand based on hotness
That a weak sunray rose
But this hotness will open up the eye
To see the exact things being heard

ھر که بينا ناظر نورش بدی
کور زان خورشيد ھم گرم آمدی
پس ز گرمی فھم کردی ذھن کور

که بر آمد آفتابی بی فتور
....ليک این گرمی گشاید دیده را

3

  
  

فاخر  ادبيات فارسي و آميخته با با زبانعلمي را حاال كه به كشورم باز گشتم تصميم گرفتم بخشي از نتايج سفر 
به آنان را خواهم مي در حقيقت. را براي دبير علمي همايش آقاي دكتر قريشي ارسال دارمنو آ بيان كنم ،ايراني

سرزميني كه . هاي خاص خود را دارديبه سرزميني كه ويژگ. لم واقع ببرمسرزميني ميان عالم تخيل و عا
را به و آنان خواهم شما ميدام سرزمين؟ ك! است فاخر و قدرتمندكه سرزميني . ترين سرزمين استمردمي

ها دانيم همه انسانمي. بوده استهميشه با عشق آدميان در پيوند تنگاتنگ كه  سرزميني، سرزمين شعر ببرم
ها را انديشه ها را تسخير ود قلبنتوانشعرشان مي و كه بدون تخلص باشند، اما با علمهر چند  ،بالقوه شاعرند

از  ، كه مردم آنسرزمين شعر بايد سرزميني باشد. سرايندكه شعر زندگي را مي ،شاعران هستنداين . دنبارور كن
عاشق و معشوق، غني و فقير، مست سواد، زيرا در سرزمين شعر وزير و وكيل، با سواد و بي ،باشندنطبقه خاصي 

شده  تميق نارگاج پول و وسيله ، محتهاامروزه اغلب هنر پروري. مي زيندصفا و صميميت  آن با در هوشيار و
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وسيله اش عشق و هدفش . استه نيازترين هنرخرج و بيهم بي و ترين هنراين شعر است كه هم مردمي. تسا
  .معشوق است

سرزميني كه زادگاه اقبال الهوري . ارسي و گفتارشان شعر گونه بوداكستان آمدم كه روزگاري زبانشان پآري به پ
يا به دل يك ، را كشيد يا شود دامن گلي را گرفت و يا عكس اللهكجا مي مديسرپ دوخ زادر اين سرزمين . است

  ! غنچه گلي راه يافت تا ذوق خود را بازيافت؟

  است بود كه است زنجيرهمان يآن حلقه      است ناليدي و تقدير همان است كه بود

  وخته ئي يك شرر از داغ جگر گيرـوا س       اله كشيدن دگر آموزـو نـشـد مـيـومـن

  خاشاك دويدن دگر آموزـعله بـون شـچ      بخود پيچ و نيستان همه در گير ك چندـي

  )1389،اقبال الهوري(
پيرامون  يردق. متفگ ناريا مروشكجام جم  زا مه يدراوم رد برغ ياه هراوهام زا يدراوم رد آمريكا و ااروپ رد

از  ،هاي غرب و عشق شرق سخن رانده اممدنتاز  عقاو رد .مدرك تبحص اهروابط  عاونا انرژي و   عاونا ماده و
 يياه لاثم ياهاز لذات  اما هراشاهاي بيروني لذت هب. مردوآها سخني به ميان كم كردن فاصله و دايز ياه فاصله

 زا هك ميراد يرخافم مه نونكا هك مداد ناشن اهنا هب يلو متفگ هتشذگ يبدا و يگنهرف تاراختفا زا هچرگ .مدروآ
  :دنيوگ يم يگدنز ريمض
  

  جمله هاي ساده ي نسيم و آب و جويبار

  گياهفعل الزم نفس كشيدن 

 اسم جامد ستاره سنگ
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  اشتقاق برگ از درخت

  و آنچه زين قبل سوال هاست

 در بر اديب دهر و مكتب حقايقش

  ييش و كم شنيده ايم و خوانده ايم

  نكته هايي آشناست

 ليك هيچ كس به ما نگفت

  مرجع ضمير زندگي كجاست؟؟

  )1388،شفيعي كدكني(

 عمج ريقح روددانشجويان دانشگاه كراچي  زا يرايسب ،ينارنخس ناياپ زا سپ مدرك داجيا هك يياوه و لاح نيا اب
با  هك ينايوجشناد !دندرك يم رورغ ساسحا دندوب هديمهف يسراف تايبا نيا زا هك يسراف تاملك كت زا و دندش

اما . دندوب اي را هم بدون حجابمل و عدهبا حجاب كا نانآ زابرخي . دندوبهاي گوناگون ف و پوششساليق مختل
  . نظير ديدمشاد و دوستي شان را بيهمه را 

در روز  ،بردندعالقه من به فرهنگ ايراني و زبان فارسي پي شركت كنندگان پاكستاني و اروپايي همايش كه به
ناگهان پروفسوري از كشور روماني  ،دوم در رستوران هتل دانشگاه كراچي كه مشغول صرف صبحانه شديم

  !ميدش شوگ اپارس همه .آهنگي از شجريان را با صداي بلند گذاشت

    ه از خاك كمتريمـه كـيشتر نـاك بـخ       گفتي ز خاك بيشترند اهل عشق من

  )437غ:1395،سعدي(
او طعم ! هاي مهم و زيادي به من زداما بدون كالم حرف ،محبت آميزاين پروفسور جوان اروپايي با نگاهي 
ها برده هاي فاخر درباره فوايد سكوت و خاموشي بهرهتا كنون از سخن. سكوت را بهتر از گذشته به من چشاند
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  )481غ:1391حافظ،(

دانشگاه نه ! هاما در دانشگاه ن ،زياد ديده بودمي تجاري مخصوص تجار را هاها صندليتاكنون در هواپيما
 از اين گذشته در هواپيماها صدر نشينان بابت صدرنشيني در چنين. تجارتخانه است و نه صندلي نشينان تاجرند

كه  هستند جاهايي! يش باالستاينجا نه پايينش پايين و نه باال! دهندپول مي جايگاهي بيشتر از معمولي نشينان
  !بااليشان پايين و پايينشان باالست

  تـزد او مقدار نيسـال او را نـك او و مـمل      ريضـاه عـي جـد و از پـلنـم باـي نـاز پ
  چ دانش نيست كو را اندر آن ديدارنيستـهي      يزي به نزد اهل دانش دانشستـرين چـهتـب

  هيچ كس را در كمال و فضل او گفتار نيست      يز گفتاري بود گوينده راـر چـه در هـرچـگ
  )1388،سيستاني(

  هاماشين رپس يب ياه سپر
كه سپرهاي  ،هاي زيادي ديدموراما خود. شودن از آن استفاده ميكه براي محافظت بد ،آلتي فلزي است سپر

  ! ها در مقابله با عابرين يا تصادفات ديگرعنوان سالح آن خودروه ب ،فوالديني برايشان ساخته بودند
اولويت اول با بخش . حي دارددانيم كه امروزه در طراحي بدنه خودرو مبحث ايمني عابر نقش مهمي در طرامي

لذا . هاستي برخورد با انسان نعي ده روهازيرا بخش بيروني در معرض برخورد با عابرين و پيا ،بيروني بدنه است
كه قابليت انعطاف پذيري داشته و در  ،سازندها را اصوال از جنس پي وي سي ميمواد تشكيل دهنده اين سپر

، فرد دچار ضربه شديد نشده و به زير ، تا در صورت تصادف با عابروردار باشدعين مقاومت از نرمي خاصي برخ
  . ماشين نرود

قبال جان عابران پياده، تالش طراحان را در زمينه بررسي نقاط سخت جلوي خودرو ليت خودروسازان در ئومس
ها به اعمال برخي تغييرات در قسمت جلوي خودرو، به طراحي جديد سپر منجر اين تالش. در پي داشته است

و كاهش  استفاده از فوم پالستيكي در نقاط برخورد با زانو و پاها به منظور كاهش انرژي برخورد. شده است



 

 و توانسته 
ن تصادفات 

  .است ه

  
چرا  ؛ است

اشي از آن 
س سپرهاي 
مان اندازه 

ر گرفته شده
شدگان  كشته

مات انجام شده

وسعه، انسان
 مرگ و مير نا
رد يا بر عكس

سپري هم همي

  پري را
  هگذي را

 عابران در نظر
از نيم ميليون
 بيشترين اقدام

 عامل اصلي تو
ص تصادفات و
ي غير استاندار

زيرا بي ، نباشد

سپ  طرفي بي
 روح چنان ره

چه بيشتر هر
سوم ا قريباً دو

ش اين تلفات،

اگر. شود مي
اگر شاخص. شد

هايساير پارامتر
گويم سپرمين

 زخم زند هر
ر خانه كشد
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 براي ايمني ه
تق.  سال بكاهد

راي كاهشين ب

فتگي استفاده
خص اصلي نبا
ر ضعيف و س

البته من ن ؟!!د
  !ند

تا       گزارد
در      كني را

كه ،راتي است
ر طول هشت

دهند؛ بنابرايمي

راي توسعه يافت
 تصادفات، شاخ
ي با بدنه بسيا
 ديگري باشند
انين خطرناك 

روز بدان تيغ
 چنان دل شك

 نواحي، تغيير
ز صدمات را در
ياده تشكيل م

ي مختلفي بر
ساني ناشي از
ود خودروهايي

هايم شاخص
هاي فوالديسپر

ورشيد همه ر
ينه نهد عقل

ي سپر در اين
درصد از 20تا 

ي را، عابران پي

هاي از شاخص
ميزان تلفات انس

چرا وجو ،يريم
ن و زمخت هم

كه س ،ك است

خو
بر سي

انحناي
است ت

رانندگي
  

امروزه
نبايد م
را بپذي
فوالدين
خطرناك
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برايم خاص و  هزور دنچ رفسدر اين  تسود گنهرف و اشوك و يميمص و مرگ نايمسأله ماشين، صندلي، دانشجو
عشق بود، زبان ادب و اين سخنراني را ساده و همه فهم مي كرد و آن زبان  ،؛ اما يك چيزدندوب با معنا وويژه 
   .زبان مشتركمان بود، زبان عشق و دلآن چيز  .ميمهفب رتهب ار رگيدمه دنك كه كمك مي  همان چيزيهنر، 

 همه هراچ هار "يروانف و ملع  يلاها اب گنهرف و انعم يلاها يوگتقگ " هك مديسر هجيتن نيا هب رگيد راب ناياپ در
  :پايان دادم ،دوخ راك هب ترارح هراب رداز  يشعر با نيا ينارنخس ماتخ نسح يارب .تسا تالكشم
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