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          Vincent van Gogh شب پر ستاره     : نقاشي  
 مقدمه مترجم

، چرايي و 2»از وابستگي به پيوستگي«در مقالة . حركت به سوي كمال است زيبايي از نشانه هايِ روشنِ

به منظور به جهانبيني توحيدي چگونگي گرايش گروهي از دانشمندان علوم مختلف و انديشمندان توسعه 

نوشته كوتاه زير، به قلم يكي از اين دانشمندان . توصيف شددستيابي به خالقيت و كمال در فرد و جامعه 

براي و جايگاه بشر در آن به زبان نور، تصويري متفاوت، زيبا و به ياد ماندني از وحدت عالم هستي  كه است

ي مفاهيمبه  ة نويسندهاشار، حكمت اسالميبراي خوانندگان آشنا با . نندة معاصر ترسيم كرده استتدبر خوا

اتحاد عاشق و «و  »عالم صغير، انسان كبير «، »مقام فنا«، »ي استخودشناسي، خداشناس«، »اشراق«چون 

                                                                                                         . است روشن» معشوق
 
           

گزيده اي از اين سفر را با  .كنيمدر عالم تفكر و تدبر سفري با هم كوتاه قرار است كه  ةدر اين نوشت
                                                           :كنيماز هند آغاز مي  گيا اوپانيشادواندهچمتن مقدسِ 

 

كاني كه از شست شما بزرگتر نيست، سرايي پنهان نهفته است كه نيلوفر آبي در م، مركز قلب شمادر 
. ا يافت مي شودخواسته همي در اين سرا فضايي است و درون آن فضا، جواب به تما. قلب شماست

همة . هر چه هست، همان بي كرانگي در نيلوفر آبي درون هم هستباال  فراخناي فضايِ نامتناهيِ
آتش و هوا، خورشيد و  :در اين فضاي دروني مي گنجد هر آنچه در اين دو استو  و زمين ها آسمان
، چه بفهميم و چه نفهميم، در اين فضاي ي ماحيات زمين در طول .، همه و همهاعقه و ستارگانصماه، 
فساد و نترس كه  ؛ي درون را از تو بگيرداين فضا ،واهمه نداشته باش كه پيري. هستهمه چيز  ،درون
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بدن،  حتي پس از مرگ. اين سراي درون سن و پيري نمي شناسد. ا از ميان ببردن گنج درون رزوال اي
، رها از پيري، از مرگ و حزن، از گرسنگي و توست راستينِ اين خود. سرا كماكان باقي استاين 

                 .                                ، تمام خواسته ها اجابت مي شودراستين در اين خود. تشنگي
                                                    

 جااين. ، فضايي كه در واقع از اندازه شست شما تجاوز نمي كندبيابيدحال اين فضا را درون دل خود 
، بي كرانه به كيهان ،دروازه اي به المتناهيخود را اين بخش از قلب . را مركز توجه خود قرار دهيد

                                                                                                               .دهيد قرار
 

آسمان شب، با ميلياردها كهكشان، كه هر يك خود ميلياردها  برويد وبه عمق بيشتري از قلب خود 
آن  به اين آسمان خيره شده ايد و از افق تا افقِ همينطور كه. در نظر آوريدرا  ،ستاره را در بر مي گيرد

ستاره ها از دور چشمك مي . مي بينيدرا نظاره مي كنيد، پهنه وسيعِ كيهان بي انتها را در مقابل خود 
اين فوتون ها، از ستاره هاي . از آنها به سوي شما پرتويي از نور، يا فوتون، مي فرستدزنند و هر يك 
سال نوري از يكديكر فاصله دارند، به چشمان شما مي رسند و در  ميليون ها اخيلي از آنهمختلف، كه 

، با تمام عظمت آن، اما در اندازه اي باالپس مي توان گفت كه نسخه اي از جهان . آن جاي مي گيرند
                                                    . ايجاد مي شودشما كوچك بسيار بسيار كوچكتر، در چشم 

 

دامنه وسيعِ فقط به مختصات مكاني آن محدود نمي شود بلكه  ستارگانكوچكتر از عالم  ةنسخاين  ليو
                                                                                       .مي گيردرا نيز در بر آنزمانيِ 

 

را در زمان هاي نيست، بلكه وضعيت آن نيِ كيهان مي بينيد، تصوير كنوآنچه شما در آسمان شب 
چه بسا از تولد فوتوني كه االن وارد چشم شما مي شود ميليون ها سال . بسيار دور نشان مي دهد

فوتون كوچكي . ميليون سال نوري از ما فاصله دارد 70707070را در نظر بگيريد كه  3اَبر نواختري. گذشته باشد
به . جدا شده است آناز  پيش ميليون سال 70707070ارد چشم شما مي شود عمال و ابر نواختركه امروز از اين 

هزار كيلومتر در ثانيه  300300300300خود را در فضا با سرعتي برابر با  سفر پرشتاب ،نوري ةمحض تولد، اين ذر
با اين سرعت مي توان در كمتر از يك  ؛فوق العاده بااليي است هزار كيلومتر سرعت 300300300300. آغاز كرد
سفر كيهاني خود را آغاز  زماني ذرة تيز رواين ي، زمين به تاريخ. چرخيد استوا خطت بار دور ثانيه، هف

تازه  .4»وئيكزوزم«موسوم به  زمين شناسيِ ة، يعني در دورداشتند سلطه دايناسورها در زمينكه  كرد

                                                           
3
 supernova 

.يافت پيش پايانسال ميليون  66666666ميليون سال پيش آغاز و  252525252222 نزديك به است كه» ميانه زيستي« انهمچنين موسوم به دور   Mesozoic 
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بنا قعه اي كه وا. ، دايناسورها منقرض شدندمي گذشتسفر اين ذره آغاز بعد از پنج ميليون سال كه از 
سپس پستانداران شروع به . بر نظريه اي به خاطر برخورد شهاب سنگي عظيم با سطح زمين رخ داد

ظهور بر روي كره ارض كردند و پنج ميليون سال ديگر گذشت تا گونه هاي متفاوتي چون سنجاب ها، 
                                                         . گذاشتند، پا به عرصة وجود حواصيل هالك لك ها و 

                                                       

ميليون سال ديگر گذشت تا  پنجميليون سال ديگر گذشت تا خرگوش ها به وجود آمدند و  پنجباز 
به سفر خود باالي سرعت فوق العاده  ادر تمامي اين مدت، فوتونِ ريزِ ما ب. ميمون ها ظاهر شدند

ميليون سال ديگر در كره زمين گذشت و  30303030. دادمي اش در پهنة وسيعِ فضاي المتناهي ادامه كيهاني 
از سفر و . آمدند يگر، و نخستين انسان سانان پديدميليون سال د هشت. شامپانزه ها به وجود آمدند

ها بر روي زمين نئاندرتال ميليون سال ديگر بايد مي گذشت تا اولين آثار  12121212، ي مافوتونِ كيهان پيما
                                                                                                        . پديدار مي شد

     

 20202020در غارِ آلتاميرا حك مي شد و سنگي هزار سال ديگر مي گذشت تا اولين نقوشِ  200200200200از اين زمان بايد 
 در اين مقطع زماني، فوتونِ. بايد مي گذشت تا در سرزمين سومر، خط اختراع مي شدهزار سال ديگر 

هزار سال نوري با  ششريز ما به پايانِ سفر كيهاني خود به تدريج نزديك مي شد، در اين زمان فقط 
شاهد ظهور و افول  كره زميننهايي از اين سفر طول و دراز،  ةدر اين چند لحظ. مقصد فاصله داشت

، تمدن مدرن و سفرسالِ نوري اين  200200200200و در واپسين  .مي تمدن هاي باستاني بشر در كره زمين بودتما
                                                                                           .صنعتي در زمين متولد شد

 

كودكي، نوجواني و جواني و بزرگسالي  شما از عبورِچند دهة پاياني سفر نوريِ فوتون با تولد و 
خود به سوي شما  پرسرعت به سفرِ ، فوتونِ مامادامي كه شما از اين سال ها مي گذشتيد. مطابق شد

يا ايوان خانه قدم مي گذاريد و نظر به  ط، بام ويك شب كه شما به حياو دست آخر، . دادمي ادامه 
آن فوتون كوچك وارد  و شما رو به آسمان مي كنيد. فرا مي رسد خاصآسمان مي افكنيد، آن لحظة 

سفر طوالني خود را طي مي كند و بر روي پرده نهايي مردمك چشم شما مي شود، دو سه سانتي متر 
                                                                                     . شبكية چشم شما آرام مي گيرد

 

ميليون سال نوري خود را آغاز كرد،  70707070وچك، كه همزمان با دايناسورها متولد شد و سفر اين موجود ك
سيگنالِ الكتريكيِ ة چشم تبديل به در واقع اين فوتون در برخورد با شبكي. شما ببينيد تااالن مي ميرد 
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به ا رميليون ها سال پيش  ابر نواخترضعيفي در عصب چشميِ شما مي شود كه گزارشي تصويري از 
                                                                                                         . بدهدمغز شما 

                 

ما وارد چشم شما مي  در آن واحد، ميلياردها فوتون نظير فوتونِ، وقتي به آسمان شب نگاه مي كنيد
هر يك از اين . در مغز شما شكل بگيرد پيشِ رو داريدان پرستاره اي كه شود تا تصويري كامل از آسم

مبدا در زمان هاي بسيار دور آغاز كرده و االن توسط چشم شما  ةفوتون ها سفر كيهاني خود را از ستار
برآيند تاثير همه اين فوتون ها با هم، نسخه اي نوراني از فضاي بيكرانه و تاريخ . مي شوددريافت 

تمام اين اتفاقات هر بار كه به آسمان شب نظر مي . يِ كيهان در چشم شما به وجود مي آوردباستان
                                                                                                    ...كنيم رخ مي دهد

                

ز برخورد با بعد ا. مسير اين فوتون را بعد از اينكه وارد چشم مي شود را با هم تعقيب كنيمحاال بياييم 
مغز به صورت انرژي در بدن ناحيه به سيگنالي الكتريكي تبديل مي شود و در شبكية چشم، فوتون 

ساختار آن . تمركز كنيم آدمياما واقعا بدن ما چيست؟ حاال كمي روي اسرار بدن . جذب مي شود
                                                                                                           چگونه است؟

 

اما . خيلي زيادي از اتم هاست اين تعداد. ميليارد ميليارد ميليارد اتم ساخته شده است پنجبدن شما از 
يك نخود  ةوس تر كنيم؟ تصور كنيد كه هر اتم به اندازواقعا بزرگي اين عدد را چطور مي توانيم ملم

را در يك مكان بريزيم، ارتفاع پشته اي كه  سبزحاال حدس بزنيد كه اگر اين تعداد نخود . سبز باشد
ساخته مي شود چه اندازه خواهد بود؟ آيا اين مقدار نخود سبز در يك خانه جا مي شود؟ نه، خيلي 

مقدار نخود سبز در تمامي خانه هاي يك شهر، مثال نيويورك، جا مي آيا اين . بيشتر جا مي خواهد
انتخاب  -آيا اين تعداد نخود سبز مي تواند تمامي سطح يك كشور . شود؟ نه، باز هم جا نمي شود

   . نه باز هم جا نمي شودتا عمقي برابر با قد يك آدم متوسط القامه را بپوشاند؟   - كشور با شما باشد 

 

، چه دريا و چه خشكي، را با همان عمق از نخود سبز بپوشانيم ر ما تمامي سطح كره زمين، آيا اگخب
                                              .؟ نه، باز هم اين مقدار فضا كافي نخواهد بودجوابگو خواهد بود

 

مقدار نخود سبز را  تا اينمي خواهيم يك ميليون سياره به اندازه كره زمين  تقريباواقعيت اين است كه 
                                                            . به ارتفاع تقريبي يك متر و نيم روي هم انباشته كنيم
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                                                 .حاال بياييم يكي از اين اتم را بگيريم و بيشتر به آن توجه كنيم

 

در اين مرتبه از بزرگنمايي، . مي كنيمبار بزرگنمايي  هزار ميليارد 10101010اتم را اين يري روشن تر، براي تصو
در مركز اين زمين فوتبال اگر خيلي دقيق الي . به اندازه يك زمين فوتبال به نظر خواهد رسيداتم ما 

الكترون . ا خواهيم كردرا پيدته يك سوزن ته گرد، به ريزيِ  -چمن ها را بگرديم، هسته بسيار ريز اتم 
در فاصله اي برابر با فاصله مركز ، انداندازه يك توپ فوتبال  در اين درجه از بزرگنمايي بهها، كه 

اتم در برابر  اندازه، هستة حيثاگر چه از . زمين فوتبال با خط دروازه، دور هسته در گردش اند
با . سنگين تر استها الكترون از  برابر 1800180018001800 از نظر وزن، اصال به حساب نمي آيد، اما ها ونالكتر

ماده، خيلي بيش از اينكه جسم در : كليدي دستگيرمان مي شود و آن اين استنكته بزرگنمايي اتم، يك 
معني . فضاي خالي استيعني، ماده عمدتا . وجود دارد سخت و سفت وجود داشته باشد، فضاي خالي

اگر . مان نشسته ايم، چيزي جز فضاي خالي نيستيمسر جاياالن اين كشف اين است كه من و شما كه 
برابر با ذره  مارا خارج كنيم، اندازه مان فضاهاي خالي موجود در اتم هاي بدن ،به نحويمي توانستيم 

خيلي سنگين به نسبت البته اين ذره غبار . اي غبار مي شد كه ديدن آن حتي با ذره بين دشوار مي بود
                                                              . يني يك آدم بزرگسالذره اي غبار به سنگ، مي شد

                    

اين مثال نشان مي . تمامي اتم هاي موجود در بدن ما را در خود مي داشت ،بسيار ريز غبار ةاين ذر
ميليارد  پنجتمام آن يعني  .ساخته شده ايم ،هيچيفضاي خالي، يعني دهد كه واقعا تا چه حد ما از 

ر جا مي شد اگر ما مي بت كرديم، همگي در اين يك ذرة غباميليارد ميليارد اتمي كه قبال از آن صح
                                               .را خارج كنيم ي بدنمانها اتمدرون توانستيم تمام فضاي خالي 

 

گاه به اتم براي همين است كه . اتم از نور ساخته شده استاما واقعا اتم از چه ساخته شده است؟ 
واقع اجزاي اتم چيزي جز مادة در هم گفته مي شود چون فيزيكدانان آموخته اند كه » نور منجمد«

ميليارد ميليارد ميليارد اتم تشكيل شده است در واقع مجموعه  پنجپس بدن شما كه از . نوراني نيست
                                   .با فاصله هاي بسيار زياد از هم جدا شده اند ذرات نوراني است كهاي از 

 

به عبارت ديگر شما عمال يك كهكشان كوچك ايد، ساخته شده از ميليارها ميليارد نقطه نوراني، مثل 
هر  يي كهاتم هاو . ستاره هاي كوچك، كه در فواصلي پهناور در درون شما از يكديكر قرار گرفته اند

در كنار هم قرار گرفته اند و در متراكم تر يي در خوشه هايك از اعضاي بدن شما را تشكيل مي دهند، 
از منظر يك فيزيكدان، بدن  لذا. كه بي شباهت به منظومه شمسي نيست به دور خود مي چرخند تركيبي
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م وصل كنيم فرم ها و اين نقاط را ما با خط به ه اگرما مجموعه اي از نقطه هاي نوراني است و فقط 
                                                                  .شكل هايِ اعضاي مختلف بدن ما رخ مي نمايد

 

چه نيرويي كل بدن ما را يكپارچه و . ولي اين نقاط نوراني را چه نيرويي در كنار يكديگر نگه مي دارد
در علوم، نيروهايي كه ذرات را به يكديگر متصل نگه . شقع: جواب اين استپابرجا نگه مي دارد؟ 

نيروي الكترومغناطيسي، نيروي جاذبه، ، مثل د با اصطالحات فنيِ مختلفي خوانده مي شوندنمي دار
اينها همه . يكي استهمه  اين نام ها حقيقتكثرت در اسامي،  به رغماما . نيروهاي ضعيف هسته اي

از  عمال يعني شما. مي گوييمعشق و محبت كه ما انسان ها به آن  اندي ي كششينيرو اَشكال گوناگونِ
اين  .ساخته شده ايد، كه با عشق پيوند خورده اند، زيبا و بي نقصدر ساختاري ي اننقطه هاي ريز نور
       .به يكديگر مربوط و متصل ساخته است هماست كه سيارات و كهكشان ها را  عشق همان نيرويي

 

گهواره اي از عين حال در در  كهبزرگتر، شما كهكشاني از نور، به هم بافته با عشق ايد در تصويري 
سياره اي كه خود در آغوشِ محبت خورشيد به دور خود مي ... زمين زندگي مي كنيدكرة عشق به نام 

 مارچرخد، كه او نيز با عشقِ كهكشان راه شيري در پيوند است كه آنهم، با تمامي كهكشان هاي بي ش
به . سترحمان غوطه ور ا خداوند شناخت غير قابلِ ذات اليتناهيِكه وجود دارد در ساحت  ديگري
پس خلق را . دوست داشتم كه شناخته شوم. من گنجي مخفي بودم«: خداوند فرموده، صوفيانقولِ 

رزشمند خود را به عنوان گنجي عزيز و ا... اين گنج را درياب كه تويي 5».آفريم كه شناخته شوم
درون تو همان آوازي است كه پر راز و رمز  آوازِ... گنجي كه تمام عالم هستي در اوست. بشناس

كهكشاني كه تويي و تمام كهكشان هايي كه عالم هستي را مي سازند ... تمامي هستي زمزمه مي كند
                                                   .در دلِ ذات مقدس الوهيت... همگي يك گنج زندة واحد اند
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شرق و فيزيك رياضي از عالقمندان به مطالعه اديان و سنت هاي عرفاني و حكميِرشته مند پين، دانشدكتر ويليام كي  * 

در » دانشگاه اسماء مقدس«يكي از فعاالن توسعه در دهكده سالم فيندهورن، كيپين همچنين استاديار . غرب جهان است
ة انرژي پايدار و پديده گلخانه اي، كيپين همچنين اثر علمي در حوز 30303030بيش از  ةنويسند. ستدر آمريكا شمال كاليفرنيا

                                                                  . در حوزه تقريب مذاهب و اتحاد بين علم و دين فعال بوده است
                   

 


