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 Scientific علمی

   
  روفیدپلوم انجنير خليل اهللا مع

   ٢٠١٠ دسمبر ٤برلين ــ 
  
  
  

  
 ٢٠٠٨ اکتوبر ٢٣در صفحۀ   را که ٢٠٠٦ سپتمبر ٢٩  ذيًال مقالۀ مؤرخ

 با تجديد نظر   نشر گرديده بود، "آزاد ــ آزد افغانستانافغانستان " پورتال
  : و اندک اضافات يکبار ديگر از نظر خوانندگان ارجمند ميگذرانم

 
 

  بوعلی سينا رباعیشگافـتن
  

  ارتباط  ذره و آفـتابدر 
  

  درين  باديه  بسيار شتافـتدل گرچه 

  يک موی ندانست ولی موی شگافـت

   بتافـتورشيـدـزار خ من  هاندر دل 

   راه نيافـت ذره ای ـال آخر به  کمـــ
  

 بن عـلی حسين ابو،ست؛ از شيخ الرئيس حجة الحق شرف الملک امام الحکماء"سيناپوِر  " از اين رباعی معظم 

 ولی ،، فـرزند نامدار منطقه که نسبتش به وطن عـزيز ما)١"(ابن سينا"عـبداهللا بن حسن بن عـلی معروف به 

که يکی او را  قـديم ــ افغانستان مرد بی مانند خراسان ــ  اينانتسابدر مورد . ام عالم بشريت ميرسدافـتخارش به تم

 موضوع بحث،. ين مقاله چيز ديگريستاما موضوع بحث ا. ، بسيار گپ زده اند"بخارائی " ميداند و دگری"ايرانی"

 و در "ميدان بوعـلی" مرمرينش در ذيل تنديسو در يست، که از طبع بوعـلی تراويده شکوهـشگافـتن همان رباعی با

 هم،  بر داردمی از معانی را درعالکه اين رباعی .  است گشته منقـور ــ ايران ــ ـش در همدانبرابر آرامگاه پرجالل

  . به بررسی ميگيردظمت کائنات راعـ هم خود بوعـلی و  باعظمتمقام 

 خود را پيش ميکشد، آن را در کنار عظمت کائنات ميگذارد و ابن سينا ضمن اين رباعی مقام شامخ و عظمت عـلمی

 خود در باديه و وادی عـلم شتابنده و بلکه شتاباناز سعی و تالش مداوم و . اين عظمت را با آن عظمت مقايسه ميکند

 قـلب. ها، به درک يک سر موئی هم نرسيده استيد و ميگويد، که با وجود موشگافيو دانش و حکمت  سخن ميگو
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را در برابر عظمت جهان  د و وقـتی آنن خورشيد دانش و معرفـت ميدرخشانخود را باز ميکند، که در آن هـزار

بوعـلی کائنات .  هم  پی نبرده  است"ذره"هـستی قـرار ميدهـد، به صراحت اقـرار ميدارد، که حتی به ساختمان يک 

با . يابد ميرسد، خود را از درک جهان هـستی عاجز می نآن ميخواهـد شرح دهـد و چون به کنِه "ذره"را از طريق 

با نگرد،  هـستی را می کائنات و توانائی خود را برجسته ميسازد، ولی وقـتی عظمت عالم بلند پروازيی خاص، 

  .سر تسليم مينهدتواضع 

ا درين می بيند، که   که انسان معـتقـدی بود، فـرق اعـتقاد يک فـرد عادی و اعـتقاد يک متفکر ر"شتين البرت اين"

آن   ــدرست کاری را که بوعـلی سينای نامور. متفکر با عالمی ُبهت و َعجز، در برابر مبدأ هـستی، سر خم ميکند

  .    ده  قـرن پيشتر از او کرده بودُاعجوبۀ دهر ــ 

. رش را درمييابيمعجيب ترکيبی که پور سينا هـزار سال پيش به دست ميدهـد و امروز در عـصر اتم، عظمت گفـتا

اگر کوچکترين ذرۀ يک جسم بسيط  و به اصطالح  . سخن ميراند" خورشيد"و " ذره"خوب توجه کنيد که بوعـلی از 

ياد ميگردد، مدنظر بگيريم و به ساختمان داخلی آن نظر " اتوم"را که امروزه روز بنام " ُعـنصر"فـزيک و کيميا 

همان گونه که در نظام . "نظام خورشيدی"شمسی و به اصطالح ايرانيان افـگنيم، به نظامی ميرسيم، شبيِه نظام 

بينيم، که  ، آفـتاب در مرکز قـرار گرفـته و سيارات دواردورش ميچرخند، به عـين صورت هـستۀ اتم را میشمسی

" ذره"سۀ آيا مقاي. با عـين نظم نظام شمسی بصورت الينقـطع به دورش چرخ ميزنند" الکترون"ذرات دّواری  بنام 

  ؟؟ است؟حدس ميزده" ذره"درين رباعی کامًال تصادفـيست، يا اينکه ابن سينا چنين جهانی را  در درون " آفـتاب"و

ی که آن عالم زبردست و آن حکيم کم نظير داشت، دور از تأمل مينمايد، اگر اين  و عمق تفکربا دانش و  فـراست

ا چه ميدانيم، شايد هـوش  و فـکر تيزبين آن نابغۀ زمان و متفکر م. مقايسه و تشبيه را يکسره تصادفی فـرض کنيم

غـير "نفـوذ کرده باشد؟ يعنی همان قـسمی که آفـتاب و ستارگان و کاهکشانها را با چشم " ذره"دوران، در درون 

م و نيز نظ" عالم ذره"هم داخل شده و در " ذره"خود مينگريسته،  ديدۀ ژرفـنگرش در متن و بطن ) ٢" (مسلح

  نظامی را  حدس ميزده است؟

گيتی ميداند، ) ٣" (تماشگِه راز"خود را ــ بحيث نمايندۀ  عـقـل ــ  نمايانگر اسرار و " دل" ابن سينا در مصراع اول 

 به عمق  اسرار عالم. که به سير آفاق ميپردازد و آنچه را که برای انسانهای ديگر  قابل درک نيست، درک ميکند

اما با سرگشتگی در مييابد، که حتی سر موئی ازين عالم را هم کشف کرده . داخل ميگردد و به موشگافی ميپردازد

در دل خود هـزاران آفـتاب نور افـشان را ميبيند، که ميتواند در پرتو آنها اسرار تاريکخانۀ گيتی را     . نتوانسته است

ببينيد، . را هم کشف کرده نتوانسته است" ذره" يکند، که حتی راز يکنمايان سازد، و با اين حال صميمانه اذعان م

و به " بزرگترين عالم" ناميده ميشود، به Microcosmosکه به حساب فـزيک مدرن " کوچکترين عالم"که بوعـلی از 

طه ای را  ، سير ميکند، هـر دو را در ارتباط هم  ذکر ميکند و گويا ميخواهـد رابMacrocosmosاصطالح فـزيک  

  .بين اين دو،  برقـرار نمايد

، که  درک کامل افکارش فـقـط .Albert Einstein Profشتين   البرت اين پروفسور بزرگترين فـزيکدان قـرن بيستم،

منحصر بخود او بود و نود و نه اعـشاريه نه درصد دانشمندان فـزيک  جهان به فهم کلی آنچه او بدان دست يافـته 

تا " مايکروکاسماس"اند، سالهای آخر عمر خود را صرف کشف فارمولی ميکرد، که با آن بتوان از بود،  نرسيده 

   Unified Field Theory of"  متحدفـرضيۀ ميدان"برای   کشف فارمولی او در پی. ح کردرا تشري" مکروکاسماس"

 تا  "اتم"جهان ــ از تمام دی حاکم بر ، اسرار و قانونمن" فارمول جهانشمول"   ميخواست از طريق چنين .برآمده بود

. ولی به آرزوی خود نرسيد ،اينشتين سالهای سال غـرق پيدا کردن همين فارمول بود. دايتشريح نمرا   ــ " کهکشان"
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،  که اين نابغۀ فـزيک  در زمينه ريخته بود،  کار وی را یز اساسات تيوريکنميدانم که فـزيکدانان عالم با استفاده ا

   ميدهـند و يا اينکه با مردن اين دانشمند بی بديل عالم فـزيک، مفکوره اش نيز از بين رفـته و مرده است؟؟؟؟ادامه

لمانی، دورنمای چنين مفکوره ای را در سر ا از کجا معلوم که بوعـلی سينای بلخی، ده قـرن پيش از اينشتين

  نپرورانده باشد؟

 ٢٠٠٩ می ٢١اين مقاله که بتاريخ .  را مشورت ميدهم" پيش از جهان ماجهانی"به خوانندگان گرانقدر مطالعۀ مقالۀ 

 در بارۀ يک فزيکدان منتشر گشت،" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"نوشته شده و در صفحۀ روز بعد در پورتال 

ده است، معلوماتی ، به پيروزيهائی در عالم فزيک نايل ش"البرت اين شتين"جوان المانی که باقتداء از پيشوای خود، 

 :لطفًا مقاله را با يک کليک بر لنگ ذيل باز فرمائيد. ارائه ميکند
   

http://www.afgazad.com/Elmi/٠٥٢٢٠٩-KM-Zamaaney-Peesh-az-Jahaan-e-Maa[١].pdf 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   :اتتوضيح

. ــ گرفـته شده" اسمای خاص"يا " اعالم"ــ  بخش " فـرهـنگ معين" جلد پنجم ٨٥ ــ القاب مکمل بوعـلی از صفحۀ ١

و اين . البته اين القاب عاليشان را معاصران دانشمند و اخالف دانش پژوه عالم اسالم، افـتخارًا به وی ارزانی کرده اند

  .کاری نبوده که به زور سرنيزه و شمشير حاصل گشته باشد، چنانکه در زمانۀ ما و در مملکت ما رواج يافـته است

 از قـبيل "بزرگ بينی"، اصطالح امروزيان است و مراد از آن، ديدن بدون وسايل " چشم غـير مسلح"ب   ــ ترکي٢

  . است"دور بين و ذره بين و مايروسکوپ و تلسکوپ"

  : از بيت مشهور حضرت حافـظ بعاريت گرفـته شده، که"تماشاگِه راز" ــ ترکيب ٣
  

  که آيد به تماشاگِه رازواستمدعی خـ

  مد و بر سينۀ نامحرم زددست غـيب آ
  

" قـلب عارف"می داند و معتقـد است،  که درک اسرار هـستی  فـقـط  از" تماشگِه راز"را " دل عارف"البته حافـظ 

خوار و حقـير می شمردند " دل"را در برابر " عـقـل"عـرفاء . است" عـقـل"که مراد از " مدعی"ساخته است، نه از 

  .تعبير ميکردند؛  درست برعکس حکماء و فـيلسوفان" دشمن"و " مدعی"و " غـير"و از آن با کلمات 

را چوبين و سخت بی تمکين " پای استدالليان"و پيش از حافظ، خداوندگار بلخ ــ حضرت موالنا جالل الدين محمد ــ 

  .توصيف کرده بود

 

  


