
 
 

  ":تمثیل و مثال"نظرات مربوط بھ پادکست 
 
  

  :پرما 
  

اینقدر دیگر ھویت فکری شنیدیم خستھ شدیم، راست می ریم چپ می ریم ....بحث جالبی ھست، و اینکھ وارد فیزیک کوانتوم بشویم
  ...ھویت فکری

  
  

  :تبکم 
  

 تمثیل و مثال
 

 ... با سالم خدمت آقای پانویس و ھمھ دوستان
 

در زمستان وقتی یک زیرپوش و یک گرمکن و یک پیراھن و یک پلیور بھ تن دارید و روی ھمھ آنھا یک اورکت ھم پوشیده باشید 
کامال » مثال « و درک نکردن آن ، با این فکر کردن بھ یک حقیقت .... و در این حالت کمرتان بھ خارش بیافتد ، چکار میکنید ؟ 

انسان موجودی است مشکل : و تعریف انسان میشود .... البتھ مشکلی کھ پیش روست درک میشود و نھ خود حقیقت .... درک میشود 
مراه دارد ولی کلنجار ذھنی این خاصیت را ھ.... کھ مشکالت را خوب درک میکند اما پاسخی فوری برای آنھا ندارد ... درک کن 

و این خالء آماده است تا جواب را از ھستی ، بھ طور کامل بگیرد و ھضم و .... کھ در جائی از ذھن خالئی ایجاد میکند و انتظاری
  .... جذب کند

 جالبتر و..... ھا ھم از بعد چھارم بی اطالع ھستند سھ بعدی.... بر طبق ویدیو آنچنانکھ موجودات دو ُبعدی از سھ بعدی خبر ندارند 
بر طبق تعریفی کھ ( ای  و مثال و نمونھ.... اینکھ بعد سوم ھم امکان ظھوردر بعد دوم را بیش از محدوده امکانات بعد دوم ندارد 

ای  و امکانات قراردادی و محاوره... .... تر نمیتوان آورد  برای شناساندن بعدھای باالتر بھ بعد پایین) اند  آقای پانویس از مثال کرده
و ... آورند  پس بھ تمثیل روی می... نھا ھم در حدی نیست کھ بتواند جوابگوی بیان و تعریف واقعیت ُبعد ماورای خودشان باشد آ

  ... و نھ خود حقیقت.... تمثیل یعنی یک حکایتی از یک حقیقت 
  

دوده را ذھن برای او تعیین کرده و اگر و البتھ این مح..... ای از جھان چھار بعدی ندارد  انسان ھم در جھان سھ بعدی ھیچ تجربھ
توانائی و استعداد بالقوه آنرا دارد تا بھ درک ... بخواھد و بداند کھ میتواند ، در ھمین موقعیت جسمانی و فیزیکی موجودی کھ دارد 

  .... بعد چھارم و شاید باالتر دست پیدا کند
 

آیا میتوان تمثیلی پیدا کرد کھ ... ی و وصل بھ حقیقت مثال ندارد  ی مناش با خودشناسی این است کھ آدمی ھم برای کیفیت ب رابطھ
مثل قرآن کھ در تعریف حضرت .... یعنی ھم تمثیل باشد و ھم در عین حال یک اسوه و نمونھ و مثال ... بتواند بیان حقیقت را بکند 

 : محمد میگوید
 

  احزاب21ٌة لَِّمن َكاَن َیْرُجو اللََّھ َواْلَیْوَم اْلآِخَر َوَذَكَر اللََّھ َكِثیًرا َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّھ ُأْسَوٌة َحَسَن
  .كند قطعا براى شما در رسول خدا سرمشقى نیكوست براى آن كس كھ بھ خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد مى

 
ی و کیفیت  و اگر ذکر خدا ، قرار داشتن در بی من... نی را دریافت کرد آور درو یعنی با امید و یادآوردن بسیار میتوان این پیام

 .... میتوان بھ این مثال مورد نظر رسید.... سکوت درونی باشد 
 

  ... تری برسم البتھ این کامنت را بنده در اینجا ختم نمیکنم و منتظر میمانم تا با مرور بیشتر بھ نتیجھ روشن
 

  ممنون
  
  

  :مرتضی 
  

  و عرض ادب و احترامبا سالم
 :مرتضی میگھ

 
ای دارد بھ این مضمون  در مورد چیزی کھ بنیان گذارده است، جملھ)] 1885 -  1962(نیلز بور [یکی از بنیانگذاران فیزیک کوانتوم

 !کھ اگر کسی بگوید فیزیک کوانتوم را فھمیده ، پس چیزی نفھمیده است
 
  !!!ھمین

  



 با سالم و عرض ادب و احترام
 : میگھمرتضی

 
  مثالی دیگر برای تمثیل و مثال

 نگاه، از نگاھی دیگر
 

صفات نیک خود را , در سبد جلو. با یک سبد در جلو و یک سبد در پشت. روند ھا بھ شیوه ھندیان بر سطح زمین راه مى انسان
ن فقط صفات نیک خودمان را بھ ھمین دلیل در طول زندگى چشمانما. داریم ھاى خود را نگھ مى عیب, در سبد پشتي. گذاریم مى
کنیم، غافل از آن کھ نفر  کند؛ بدین گونھ است کھ درباره خود بھتر از او داورى مى بیند و عیوب ھمسفرى کھ جلوى ما حرکت مى مى

 .اندیشد پشت سرى ما ھم بھ ھمین شیوه درباره ما مى
 از پائلو كوئیلو

 
  !!!ھمین

  
  

  :امین 
  

Tamsil va Mesal 
 سالم

   اینستبرداشت من
چونکھ ما انسان ھا در بعد سومی محدود خود یعنی در صندوق افکار زنده گی میکنیم، توانایی این را نداریم کھ خود خود را ویا بعد 

  .مگر اینکھ از صندوق افکار خارج شویم. ھای دیگر را ببینیم
 !!حقیقت وقتی دیدنی و درک شدنیست کھ خود آدم حقیقت بشھ

 
 وق فسونخلق را از بند صند

 کی خرد جز انبیا و مرسلون
 منظرست از ھزاران یک کسی خوش

 کھ بداند کو بھ صندوق اندرست
 او جھان را دیده باشد پیش از آن
  تا بدان ضد این ضدش گردد عیان

  ممنون
  
  

  :تبکم 
  

 ثالتمثیل و م
 

 .... با سالم
 

در فیزیک کالسیک یا نیوتونی فرض بر این بوده کھ جھان ھمچون یک ماشین دقیق و عظیم ، در بود و نبود انسان بھ ھمین منوال 
اما فیزیک کوانتوم این فرمول را رد میکند و معتقد است شکل وجود ماده و .... بھ کار خود مشغول است و گردش آن ادامھ دارد 

بستگی بھ وجود انسان دارد و آن ھم با توجھ بھ ھر آدم و نوع نگرش او بھ ھستی و وجود ، این شکل و خواص ، تفاوت خواص آن 
ای دارد و بر آن تاثیر  یعنی در تعریف فیزیک کوانتوم از نظم و شکل جھان ، ذھن و اندیشھ انسان اھمیت تعیین کننده... خواھد کرد 

میتواند یک نمونھ اولیھ از ...  در مورد افتادن درخت در جنگل و صدائی کھ ایجاد میشود یا نمیشود ، مثال آقای پانویس.... گذارد  می
 ... ام البتھ بھ این نتایج با جستجو در اینترنت رسیده.... این نوع دیدگاه باشد 

 
 : و خود عرض میکنم

و .... اش را متزلزل کند  و استحکامات از پیش ساختھ شدهبر ھمین مبنا ، فیزیک کوانتوم میتواند با باز کردن نگرشی جدید ، ذھن 
وقتی ذھن با چنین دیدگاھی بخواھد بھ ھستی نگاه کند ، مجبور میشود دست از عادت بھ دگم پنداری بردارد بنابراین حالتی شناور و 

ھای   در این بلبشو پیدا کنید جای نگرانیحاال... پاشد  یابد و آن ساختار صلب و غیرقابل تغییرش کم کم از ھم فرو می قابل انعطاف می
 !! ھویت فکری را

 
  ممنون

  
  :تبکم 

  
 ثمثیل و مثال

 
 ... با سالم

 



وقتی یک وجود سھ ُبعدی را بخواھیم با یک مثال عینی در فضای دو بعدی نشان بدھیم ، ھر چھ تالش کنیم و ھرگونھ نشان بدھیم ، 
، یعنی ھیچ مثالی کھ بھ طور ھمھ جانبھ اصل واقعیت بعد سوم را ... عدی پیدا میکند این نمونھ و مثال خواه و ناخواه حضوری دو ب

..... ای از آن حقیقت سھ بعدی را نشان داده باشیم  فقط میتوانیم دست بھ دامن تمثیالتی بشویم تا سایھ.... توان آورد  نشان بدھد، نمی
ای بر روی سطح صاف و بدون  ای از مکعب شیشھ ھندسی و یا سایھمثل تمثیل حضور سیب سھ بعدی در جھان دوبعدی اشکال فلت 

اش  بینیم وقتی سیب در این سکانس نھایت تالش خود را برای حضور در دنیای دو بعدی میکند ، نتیجھ می) .... طبق ویدئو(ُبعد میز 
 . شود یک نشان بدون ارتفاع از مقطع خودش می

 
دا کردن و شناسا کردن فطرت اصیل یا من واقعی و ناب و خالص است کھ ھیچ حاال در خودشناسی ھدف اصلی سالک دست پی

ایم و شبانھ  یک من غیر واقعی کھ بھ آن خو گرفتھ( و ما با یک من ساختھ شده بر مبنای ذھنیات .... اضافھ ذھنی ھمراه آن نیست 
  ...... ، بھ دنبال درک آن من اصیل ھستیم) ایم  روز با آن زندگی کرده

انگاریم و با فطرت بودن را بعد چھارم ، من کھ  اگر این حالت فعلی را کھ اسیر این ھویت پنداری ھستیم ، فضای سھ بعدی بیحال 
و بر ھمین منوال ، تالش ! ....توانم از من اصیل کھ در بعد چھارم است داشتھ باشم ؟ ام ، چھ تصوری می با ھویت فکری خو گرفتھ

  .... شود برای حضور در سرزمین اشکال ھندسی ھویت فکری مثل تالش سیب میفطرت اصیل برای حضور در من 
آید و  با این توصیف در اینجا برای معرفی و بیان نمایش فطرت اصیل در جائی کھ ھویت فکری ھمھ کاره است ، تمثیل بھ کار می

مثل حکایت پشھ و باد در .... ذیر نیست ھیچ مثالی برای ارائھ حضور فطرت اصیل تا زمانی کھ من پنداری حضور دارد امکان پ
و با این .... ھمین مثنوی تمام تالش خود را بر گرده تمثیالت بار کرده .... اصال چرا راه دور برویم ... پیشگاه حضرت سلیمان 

حتماء را باز تمثیالت بھ قول خودش تالش کرده ھر گونھ تصور سھ بعدی را از میان بردارد و با بستن دست و پای ذھن ، مسیر ا
... کند و آن توان حاضر اما ناشناختھ و از کار برکنار شده انسان را احیا کرده و بھ کار بگیرد تا او بتواند پا در وادی حقیقت بگذارد 

ن امکا.... ای چون بھ ھیچ عنوان امکان انطباق بعد چھارم با بعد سوم میسر نیست  و بھ طور ریشھ.... یعنی بعد چھارم را بفھمد 
 .... آوردن تمثیلی کھ در عین حال یک مثال حقیقی ھم باشد وجود ندارد

و در عین حال یک مثال واقعی از ...... مثال زن و شوھر کھ یکی از طرفین میتواند تمثیل نفس باشد و دیگری تمثیل زندگی و دنیا 
 چون مثال و تمثیل ھر دو در ھمین مرتبھ ذھنی حضور ھم ، بھ این دلیل بر ھم منطبق آمده ،! ............. نخواستن نفس دنیا را 

 .... شوند بنابراین با ھم جفت می.... دارند 
 ! ھا حاکی از عدم انطباق است و ھمھ این دست و پا زدن..... البتھ باز ھم جا برای بحث وجود دارد 

 
  ممنون

  
  

  :سان شان 
 
 سالم

 
 مثال و تمثیل

 
ال خوبی از تمثیل باشد متاسفانھ ویدئو را نتوانستم ببینم و در مورد فیزیک کوانتم و جھان سھ شاید خوابھائی کھ انسان می بیند مث

یادم .بعدی و چھار بعدی و پنج بعدی و غیره ھیچ چیز نمی دانم ،اگر بھ امور روانی و عرفانی ارتباط دارد خیلی دوست دارم بدانم 
اید با این عینک نگاه کنید خیلی ھیجان انگیز بود چون حس میکردم ھمھ ھست کوچک کھ بودم سینما رفتیم یک عینک دادن گفتند ب

موجودات آن پیش خودم ھستند اما بدون عینک نمی دیدم ،شاید اگر انسانھا نیز برعکس عینک ھویت فکری را از چشم ذھن بردارند 
  . ندجھانی را بعنوان واقعیت مشاھده کنند کھ برای توصیف آن اکنون متوسل بھ تمثیل میشو

  
  

  :تبکم 
  

 تمثیل و مثال
 

 ..... با سالم
 

و اگر این تمثیل ساختھء ذھن ناقص ما باشد ، تا کجا با حقیقت انطباق .... آیا آفرینش در نظر ما تمثیلی از یک حقیقت بزرگ نیست ؟ 
آیا ممکن است .... تقصیر داریم ؟ و در این خطا ، خود ما تا کجا .... و مصادر احساس ، چقدر بھ ما خیانت میکنند ؟ ! .. ....دارد؟

یعنی عمل گناه کردن در رابطھ با دیگران مفھوم و کاربرد خود را از ... بشود ؟ » گناه کردن « این خطا منجر بھ تعریف جدیدی از 
..... ر نیست و ھیچ تداخلی در کا.... بھ این دلیل کھ دنیای ھرکس برای خود آن شخص ، بود و نمودی انحصاری دارد ... دست بدھد 

تر  و ھر چھ ذھن بستھ.... البتھ باید توجھ داشت ذھن میتواند روی احساس تاثیر بگذارد و احساس ھم تحت تاثیر ذھن واقع میشود 
ھایی ماورای این  اگر اشتباه نکنم مثنوی ھم اشاره بھ حس.... شود ، دریافت حقیقت ھستی با محدودیت بیشتری مواجھ میگردد 

  .... حواس دارد
 

 ممنون
 
--- 

آنجا از حواس ظاھری و باطنی ... گوید و پنج دری کھ رو بھ دریا دارد و  است کھ از آن قلعھ می" ربا دژ ھوش"بلھ، در داستان 
  .کند صحبت می



  
  

  :مصطفی جمشید 
  

 با سالم خدمت ھمھ دوستای عزیز
م کلی خندیدم تو عمرم اینقد با ذوق و شوق اینھمھ خودم(آقا من دوساعت تایپ کردم برق رفت بھ ھمین راحتی بعد شما میخندی 

آره ھمشم یادم رفتھ آقای پانویس تعجب کردن نھ جدی رفت اینجا کھ ما زندگی میکنیم ھنوزم برق میره یھو ) کامنت تایپ نکرده بودم
دانشون ھستیم این وضع ماست شاد و ناغافلم میره البتھ مسولین اینکارو میکنند ما قدیمارو یادمون نره ما ھم ھمھ خاطره باز کلی قدر

 خجستھ
 

 ...ممنونم اینکھ بھ سواالم پاسخ دادید یا حتی ندادید واقعا ممنونم بویژه تبکم و ایکیا مریم و سایرین
اینقدر دیگر ھویت فکری شنیدیم خستھ شدیم، راست ....بحث جالبی ھست، و اینکھ وارد فیزیک کوانتوم بشویم: "اما اینکھ پرما گفتند 

 "...می ریم چپ می ریم ھویت فکری
آره خدایش خستھ کھ خیلی اصن من اولین کامنتم ھمین بود کھ بابا من خستھ ام از دستش اصن بھش محل نمیزاریم خودش 

 ...میره
اما بحث شیرین دنیای چھار بعدی و کوانتم رو راه انداختید دیگھ مگھ میشھ ازش گذشت خدایش حیفھ خودم اولین بار بصورت 

 :مفصل چندین سال پیش با یھ کتاب با ھمین نام باھاش آشنا شدم
 دنیاي شگفت انگیز بعد چھارم

 ترجمھ جواد سید اشرف/ اكرنوشتھ رودي ر
 و ھست اصن دنیای شگفتیھ) اون موقع کھ میخوندمش( خیلی خوب بود شگفت زده شدم انصافا تجربھ غریبی بود

 !!واااااای چھ باحال ھمین حاال اومدم اسم انگلیسی شو سرچ کنم براتون طرف آشنا در اومد چجوری؟
 رشتھ ای کھ خونده بودم و کلی کتاب و مقالھ تخصصی داره و اینا چیزا چھ شود اسم کتاب بعد نویسنده ویکیپدیا طرف از پیشکسوتان

من (یعنی خدایش آدم  ما کھ ھم رسما بی جنبھ و جوگیر اصن یک اتوریتھ ای ازش بسازما حاال ببینید یعنی اسفناک واالاااااا
نھ اتفاقا شخص مصطفی جمشید منظورمھ چقد نھ واقعا چقدر باید آدم داغون باشھ کھ تو یھ چنین جمعی بیاد ) نوعی منظورم نیس

تازه چی طرف اصن کتاب خودشناسی ننوشتھ کھ ھیچ تو عرفان ھم ضیعف خودشو با یھ نویسنده از سیلیکون ولی آیدنتیفای کنھ اونم 
 ظاھر شده دیگھ شما خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل
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و بعدی مجازی وتالش موجودات آن برای درک بعد سوم از کتاب سطحستان یھ کوچولو بگم کھ نویسنده برای توصیف یک جھان د

 نوشتھ
 .ادوین آبوت انگلیسی کھ یک قرن از انتشار آن می گذرد بھره جستھ تا ما را برای درک بعد چھارم راھنمائی کند

شاید عمیقترین جنبھ کتاب باشد کھ جنبھ عرفانی و ماوراء حسی کھ - 3جنبھ علمی- 2طنز گزنده و اجتماعی - 1این کتاب سھ جنبھ دارد 
 .آبوت در این سطح تالشی بسیار محتاطانھ برای توصیف تجارب عمیق ماوراء حسی خود بھ عمل آورده است

مثلث (بازرگان ) مثلث متساوی ا لساقین(و سرباز و کارگر)زن(کھ از یک خط بیانگر .این کتاب دارای ھشت شھروند است
 (کاھن اعظم(دو پنج ضلعی و یک دایره ) د عالیرتبھکارمن(و مربع ) متساواالضالع

در این کتاب آقای مربع کھ موجودی دو بعدی برای درک ابعاد باالتر و راھنمائی بعد پائین تر در درک بعد دوم ماجراھائی 
ھا را تشخیص برای درک وضعیت حاکم بر سطحستان و اینکھ یک موجود دو بعدی چگونھ میتواند چیزی مشاھده کند و تفاوت.دارد

دھد؟ کافی است با مقوا چند شکل ھندسی تھیھ کنید و آنرا روی میز قرار دھیداکنون چنانچھ چشمان خود را تا محاذات سطح میز 
 . پائین ببرید متوجھ میشوید کھ تنھا قادر بھ دیدن لبھ اشکال ھستید

بکیھ چشمش می افتد و جھان دو بعدی را مجسم پس میتوان نتیجھ گرفت کھ در چشم یک موجود دوبعدی تصویری یک بعدی بر ش
 . می کند

ھمانطور کھ تصاویری کھ بر روی شبکیھ چشم ما ساختھ میشود دو بعدی است با اینحال ما معموال بدون برخورد با مشکلی توانائی 
 .کل از یک کره ھستیمتشخیص اشیاء سھ بعدی راداریم وبا تمسک بھ سایھ روشنھا قادر بھ تشخیص و تمیز یک صفحھ دایره ای ش

 آبوت می نویسد آقای مربع از دور خطوط و نقاط درخشانی می بیند بھ یکی از انھا نزدیک می شود و بھ گمان اینکھ
صدا میزند ای زن اینجا )چون زنان در سطحستان انقدر بی اھمیت اند کھ ضلع ندارن و یک خط اند چرا واقعا نمیدونم (زنی است 

 چھ خبر است؟
  
  

 بگم و دیگھ تموماینم 
 Cube1&2: Hypercube  تو فیلم ھم بود دیدم اشون2مکعب ھای چھار بعدی ھم کلی واسھ خودشون جذاب و ھیجان انگیزند 

کھ البتھ فارسی فکنم میشھ ابر مکعب نمیدونم کسی این فیلمو دیده یا نھ اما کوتاه سخن اینکھ بنده بھ شدت با این ایده این بحث  2002
خب بھ ھرحال من وظیفھ شرعی خودم دونستم اعالم )حاال مثال انگار نباشم کلی آدم دلخور میشدن واااااای( چیزا موافقمکال این جور
یعنی من عاشق این دوتا وظیفھ شرعیم کھ ملت ھیچ رقمھ ھم ول کنش )  بھمن و شرکت در انتخابات22مثھ راھپیمای (موضع کنم 

 شناس ببین یعنی من با این روده درازی بی سابقھ جا نداره ھمین جا درست ھمین وسط از نیستن بھ این میگن پشتکار یھ ملت وظیفھ
  !!!این ملت تشکر کنم ؟
 منو مامانو امرسان: بـــــــــــلھ درست حدس زدید... دوباره بگید جاداره.. چـــــــی نشنیدم!! جاداره؟!! ھااان!! نھ جدا جانداره ؟

 یعنی امروز جوگیر شدن یھ آدمو تو مشارکت کامنتی او اینا از نزدیک دیدیدااا
################################################ 



 آھاااان
 :آقا مرتضی

گفتی کھ دیگھ تحریک برانگیز شد دیگھ آقا مرتضی یھ تازه شما ھم از مرد فقید دوست داشتنی این عرصھ نیلز بور عزیز سخن 
  حکایت ازش دارم برات بگم کلی خوشت میاد دوست داشتی بگو بعدن بگم

  :آقا تبکم/خانم
 فکر آخھ شما کھ مسابقھ میزارید اینجا ما ھم کھ کشتھ مرده این مسابقھ و اینا پـــــــــــــــــــــــس چرا اینقد زود جوابشو گفتید یعنی بھ

من تازه میخواستم یھ مثنوی جمع جوری باھاش بگم جایزه بگیرم این نفسمون یھ کم چاق و چلھ شھ  !!!!!! احساسات ما نیستید
 بریم دوباره ھی جلساتو گوش بدم ضیفش کنیم

یعنی این یھ مصرع ھم در کمال (آنچنان کھ گویی از آخور خود رانده شده /تو دل چو خر بھ گل مانده شدهدر کار : اینم سندش 
 (دی:ناباوری بھم الھام کھ نھ اصن القا شد 

تھشم میخواستم درس اخالقی بگیرم ازش اصن یھ وضعی نذاشتید دیگھ حیف حیف تازه رقبای قدری چون آقا مرتضی و آقای 
ایشاهللا مسابقات .... یجان نداره داره دیگھ آدم وسوسھ میشھ آدم سست عنصری مثھ من کھ وسوسھ کھ میشھ ھیچ پانویس ھم باشن ھ

 بعدی
 با اجازه آقا مرتضی

 !ھمین
  (ووووووووووووووووی پوکیدم چقد حرف زدم )
  
  

  :فیلتر شده 
  

از داخل ایران مشاھده کامل .  سایت آپلود نماییدجناب پانویس اگر امکان دارد فایل ویدیو مربوط بھ پادکست تمثیل و مثال را در
 ویدئو نزدیک بھ غیر ممکن است

 متشکرم
 
--- 

  .گذارم روی سایت فردا می
  
  

  :دلبر 
  

tamsil va mesal 
 :عالوه بر لینکی کھ آقای پانویس میگذارند از این لینک نیز میتوانید استفاده کنید

 ر استاین لینک مستقیم است و تا ھفت روز دیگر معتب
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Carl_Sagan_Explanation_-HQ_%5Bf18%5D.mp4 
 
 
 

:پانویس   
 
 

: چھارملینک مستقیم ویدیوی مربوط بھ مفھوم بعد  
 

www.panevis.net/panevis/video/4thDimension.mp4 
 
 

  :سالم
 

 ببخشید
 پادکست تمثیل و مثال منو رھا نمیکنھ

  آقای تبکم کامنت شما را چند بار خوندم
تمثیل بودن این جھان را کمی توضیح بدید ممنون" میشھ لطفا  

 
 

  :تبکم
 

http://www.panevis.net/panevis/video/4thDimension.mp4


 ..... با سالم خدمت آقای پانویس و ھمھ دوستان
 

پرسش کرده بودند) در نظر و درک ما ( و دوستی کھ با نام سالم از بنده در مورد چگونگی تمثیل بودن جھان   .... 
 

البتھ من ھم منتظر ادامھ پادکست توسط آقای پانویس ھستم و طبق معمول کھ ایشان سفارش بھ جستجو و ھمفکری کرده بودند، با 
ھای قبلی و مقداری جستجو در مورد فیزیک کوانتوم در اینترنت سعی کردم کھ ھم خود  مراجعھ بھ درون و کنار ھم گذاشتن دانستھ

تا چھ پیش آید..... صورت مسئلھ را ایجاد کنم و ھم مجھوالت آنرا پیدا نموده و در ادامھ فکری ھم برای راه حل آن بکنم   ... 
در عوض حاال بھ قوت بازی با کلمات ، در زمینھ ..... اد در قدیم ھر چقدر بھ جبر و مثلثات و ھندسھ بی عالقھ بودم و بی استعد

فقط میترسم آقای پانویس ما را دنبال نخود سیاه .... ھای آن ، حاضرم بھ پرسھ زدن   و ھندسھ خودشناسی و کوچھ پسکوچھ ریاضیات
  .... فرستاده باشد و کارمان از خود شناسی بھ نخودشناسی بکشد

 
ھ میشود کھ ما بر اساس فیزیک کوانتوم کھ معتقد بھ این است کھ جھان بودشی ثابت و ھمیشگی و در بود اینگون.... و تمثیل جھان ، 

نشان ) چھ انسان و چھ حیوانات ( بلکھ نوع نگرش ھر موجود در شکل و نمایی کھ جھان بھ آن موجود .... و نبود ما یکسان ندارد 
مثال من ).... اگر اشتباه نفھمیده باشم ( ھا وجود داشتھ باشد  د دنیاھایی بھ تعداد نگاهشاید در حقیقت میتوان....... میدھد ، متفاوت است 

ولی اگر دریافت اعصاب بینایی و ترجمھ آن را در مغز شما ، ... و شما رنگ قرمز را نشان میدھیم و ھر دو میگوییم قرمز است 
بھ کلمھ قرمز بھ تنھایی .... نید برای من نارنجی و یا سیکلمھ باشد شاید رنگی کھ شما قرمز میدا... بتوانند بھ مغز من القا کنند 

و این مطلب را بھ بقیھ موارد بسط بدھید.... بینیم  نمیتوان استناد کرد کھ چون ھمھ میگوییم قرمز ، پس ھمھ قرمز را یکسان می  
 ... 

آنچھ را مغز از دریافت حسی بینایی تعریف کرده ، بھ در کودکی مادرم گوجھ فرنگی را بھ من نشان داده و گفتھ بگو قرمز و من ھم 
فقط اسمھا یکی است ، .... ام حتما ھمان باشد کھ مادر من دیده  ام ، ولی این دلیل نمیشود کھ آنچھ من در مغز دیده نام قرمز تثبیت کرده

  .... قرمز
شما خود ھمان شیء بشویمگر .... و اصال طبق گفتھ یکی از عرفا حقیقِت دیدن در مغز ایجاد نمیشود   ...  

حالج کجائی کھ یادت بھ خیر.... پس حقیقت خدا ھم درک نمیشود مگر شما خود خدا بشوی   ... 
کھ ما .... ست  یعنی شیء واجد یک حقیقت در بیرون است و دریافت ما از شیء در مغز فقط یک فعل و انفعال فیزیکی و شیمیایی

ا جایگزینی برای حقیقت شیء قلمداد کنیماگر انصاف داشتھ باشیم ، نباید آنر  .... ! 
بنابراین جھان در نظر ما فقط تمثیلی میشود از یک حقیقتی کھ دائم در تغییر و شدن است ولی ما آنرا برای اینکھ بھ فھم ما دربیاید 

) .... جعل شده توسط ذھن ( م ثابت و بی تحرک نگھ میداریم و بالانقطاع در ذھن خود با گفتگوی ذھنی ثبوت جعلی آنرا حفظ میکنی
چرا ، چون میتوانیم اینگونھ نباشیم و بھ خود ... ترین گناه خود را مرتکب شویم  و حتی ممکن است در این راه بزرگترین و یا واقعی

سف را بھ چاه یعنی در ھر آن ھزاران یو.... آییم و خیانت میکنیم  دروغ نگوییم ، اما با کم کاری و تنبلی درصدد درک حقیقت برنمی
 ...... جھل پرتاب میکنیم

آید ، ھمچون عکسی است از  مثل اینکھ مجنون بوده کھ در مورد دنیا گفتھ این جھان یک حقیقت بزرگ است ولی آنچھ بھ نظر ما می
  ... دنیا بر روی یک حباب از آب

 
 فعال ممنون

 
 

  :مرتضی
 

 با سالم و عرض ادب و احترام
 :مرتضی میگھ

 
حاال چند بعدی آنرا خدایش نمیدونمجھان بینی؛ ! 

 
عرضھ را آورده بودندش ھنود- - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - پیل اندر خانٔھ تاریک بود  
شد ھر کسی اندر آن ظلمت ھمی- -- - - - - - -- - - - - - - -- از برای دیدنش مردم بسی  

بسود اندر آن تاریکیش کف می- - - - - -- - - - - - - -- - دیدنش با چشم چون ممکن نبود  
گفت ھمچون ناودانست این نھاد- - - - - - -- - - - - - - -- کی را کف بھ خرطوم اوفتادآن ی  

آن برو چون بادبیزن شد پدید- - -- - - - - - - -- - - - - - آن یکی را دست بر گوشش رسید  
گفت شکل پیل دیدم چون عمود- - -- - - - - - -- - - - آن یکی را کف چو بر پایش بسود  
ل چون تختی بدستگفت خود این پی-- - - - - - -- - آن یکی بر پشت او بنھاد دست  

شنید کرد ھر جا می فھم آن می-- - - - - - - -- - ھمچنین ھر یک بھ جزوی کھ رسید  
آن یکی دالش لقب داد این الف- -- - - - - - - -- - - - - - - - از نظرگھ گفتشان شد مختلف  

اختالف از گفتشان بیرون شدی-- - - - - - -- - - - - - - در کف ھر کس اگر شمعی بدی  
رس ا بر ھمٔھ او دستنیست کف ر- - چشم حس ھمچون کف دستست و بس  

 
خام ھای نیم ما برو چون میوه- - - -- - - - - - - -- - این جھان ھمچون درختست ای کرام  

زانک در خامی نشاید کاخ را- - -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - سخت گیرد خامھا مر شاخ را  
سست گیرد شاخھا را بعد از آن- -- - - - - - - - گزان چون بپخت و گشت شیرین لب  

 
وع شود بھ مثنوی و تمام ابیات را مطالعھ کنند تا انشاءاهللا مفید فایده کامل قرار گیردبھ دوستان توصیھ میشود رج . 



 
 !!!ھمین

 
 

  :االغ
 

 ! !نخود ھم كھ بد نیست تبكم جان
 ...یادش بخیر

 :آخر بازي میكفتیم
 نخود نخود ھر كھ رود خانھ ي خود

ديو بھ كسي ھم، یار تیم ما بود ھم، یار تیم حریف بود میكفتیم نخو ! 
 :یا وقتي كسي كسي رو سر كار میذاشت میكفتیم

 !او نو فرستاده دنبال نخود سیاه
 حاال باید بھ این كار شما جي بكیم آقاي بانویس؟

 
 

 ساحل آرام
 

 تمثیل و مثال
 

 تالش این بحث بعد چھارم و اصال بھ طور کلی ابعاد جھان ھستی واقعا بحث جالبی است و در عین حال پیچیده و بھ نظرم ھرچھ
نمی دانم این تصور من درست است یا نھ . حقیقت آن را باید حس کرد. شود نمیتوان آنرا در قالب بحث بیان کرد مگر اینکھ با تمثیل

نمی دانم شاید این حالت را تجربھ کرده باشید کھ یک خوابی . اما بھ نظرم انسان در ھنگام خواب گاھی قادر بھ درک این ابعاد ھست
ھنگام خواب حس کنید ھمھ چیز برایتان قابل لمس است اما پس از بیدار شدن گرچھ آن خواب را فراموش نکرده اید ولی ببینید و در 

نمیتوانید بھ یاد ھم بیاورید کھ چھ اتفاقاتی افتاده فقط یک خاطره مبھمی از آن در ذھن باقی مانده کھ مثل ھمان تصویر شکل سھ بعدی 
نمیدانم تعبیرم درست است یا نھ! ن چند بار چنین حالتی را تجربھ کرده ام و برایم عجیب استم. روی صفحھ دو بعدی، گنگ است . 

با این بحث بعد چھارم و کوانتوم بھ تازگی برخورد کرده ام اما پیش از آن، از آنجاکھ زمینھ کار خودم روی پردازش سیگنال و تغییر 
 آیا ممکن است حقایق دنیا ھم مانند ھمین سیگنال ھایی کھ ما با تبدیل مبنا مبنا و تبدیل ھای خطی است مدتی در این فکر بودم کھ

 تغییر می دھیم، دستخوش تغییر شود؟ یا فضاھای دیگری ھم وجود داشتھ باشد کھ بخشی از حقیقت - بدون تغییر ماھیت- شکل آنھا را 
بخشی از یک پدیده را می بینیم؟در آن فضا قرار گرفتھ است و از آنجا کھ آن فضا خارج از درک ماست ما فقط    

 
 نوع سیگنال است بنابراین ھر پدیده 5انسان با استفاده از حواس پنجگانھ خود قادر بھ درک . با یک مثال شاید حرفم واضح تر شود

کھ توسط اما می دانیم کھ سیگنال ھای دیگری ھم وجود دارند . را حداکثر می تواند بھ صورت ترکیبی از این پنج حس توصیف کند
انسان بھ طور مستقیم قابل درک نیست اما برخی از آنھا مانند سیگنال رادیویی، ھنگامی کھ بشر توانست بھ سیگنال قابل شنیدن یا 

توصیف انسان بر مبنای حواسش از این شی چھ . حاال مثال یک گوشی موبایل را در نظر بگیرید. دیدن تبدیل کند قابل شناسایی شد
، صدایی کھ ایجاد می کندو )و ھرچھ با المسھ قابل درک است(، نرمی و زبری)آنچھ میبینیم(و اندازه و رنگ خواھد بود؟ شکل 

اما واقعیت اینست کھ این شی در فضای الکترومغناطیس نیز دارای تصویری است و امواجی دارد کھ در !! اینکھ بو و مزه ندارد
 آن امواج بھ صدا و یا تصویر از وجود آنھا آگاه شد اما این صدا یا تصویر در چھارچوب درک انسان نمی گنجد اما می شود با تبدیل

  .حقیقت پروجکشن آن امواج در فضای قابل درک ماست و نھ حقیقت آن امواج
یا حاال چند بعد و فضای دیگر ھست کھ ما نھ از وجودش اگاھیم و نھ بلدیم کھ پروجکشن آن را در فضای قابل درکمان ایجاد کنیم؟ گو

من کھ شدیدا احساس کوچک و ناچیز بودن می کنم! فقط بحث بعد چھارم نیست حقیقت بسیار بعدی است . 
 
 
 

 تبکم
 

 مثال و تمثیل
 

 ... با سالم خدمت آقای پانویس و ھمھ دوستان
 

ت آن بھ ذھن ما و بھ فایل صوتی آقای مخمور در مورد فیزیک کوانتوم و اصولی کھ فیزیک کوانتوم برای تبیین عالم دارد و شباھ
ذھن انسان بین فرمولھای " و اشاره آقای پانویس کھ میگوید .... گوش کردم ..... رابطھ ذھن با حقیقت وجود یا فطرت اصیل و 

.... بیند ؟ شاید اصال آنھا را مربوط بھ ھم می..... یا شباھت تنھا نھ " ... ھایی میبیند فیزیک کوانتوم و اصول خودشناسی یک شباھت
و ما چیزھایی را بر مبنای .... بینیم میتواند ھمانی نباشد کھ در اصل وجود دارد  ینید ، در فیزیک کوانتوم آنچھ ما از جھان میبب

و در عرفان و خودشناسی ھم بھ ھمین ترتیب این مشکل .... بینیم  حواس خود و با کمک ذھن و در محدوده برد و کشش آنھا می
ا کھ بھ عنوان حقیقت اصلی وجود ماست و آن ھمان فطرت اصیل درونی ما است را از دسترس وجود دارد کھ ذھن ما آنچھ ر

و ما بھ جای حقیقت خود ، دائم با یک من ساختھ شده ذھنی کھ بھ آن ھویت فکری میگوئیم با عالم و ھمھ ... ادراک ما دور کرده 
  .... موجودات در تماس ھستیم
اما اعتقادی بھ ارتباط بین این ... ن نتیجھ میرسیم کھ ایشان معتقد بھ شباھت بین این دو مقولھ ھست با اعالم برائت آقای پانویس بھ ای

یعنی مسائل فیزیک کوانتوم نمیتواند در دست پیدا کردن بھ ھدف خودشناسی کھ ھمان رھایی از چنگال من و رسیدن بھ .... دو ندارد 



نگ تفریح مطرح شدهفقط بھ عنوان ز.... فطرت است بھ ما کمکی بکند   ....  
 

.... اما من فکر میکنم با درک و رسیدن بھ این واقعیت کھ جھان ما تحت دستکاری ذھن چقدر میتواند ھمانی نباشد کھ بھ نظر میرسد 
 ھم ھست، ذھن را بھتر میتواند قانع کند تا از خر شیطان پیاده شود و بیشتر بھ خود بیاید و احتمال این را بدھد امکان بودنی دیگر

.... اما مقصر ذھن نیست ... بھ ھر صورت درست است کھ ما در دست ذھن اسیر ھستیم .... البتھ منظورم از ذھن ھمان من ھستم
ایم بھ بھترین شکلی  ای را کھ بر عھده او گذاشتھ ذھن دارد وظیفھ.... ھای ما بھ این کامپیوتر در نوع خروجی آن دخالت دارد  داده

ھمانجائی کھ فرعون و موسی با ھم آشتی .... یعنی وحدت ... تنھا خدا ھست ... یعنی شیطان و فرشتھ وجود ندارد . ..انجام میدھد 
امکان حضوری خیالی پیدا میکنند...... با پیدا شدن ھویت فکری است کھ خیر و شر و بد و خوب و ... میکنند   ....  

میخواھم در پاسخ سوال آقای مخمور کھ در مورد حذف شدن ... نار میشود پس در نبود ھویت فکری ، ذھن مثل بلقیس از تخت برک
ذھن ... روان پرسیده بود عرض کنم کھ ممکن است در آنصورت روان بھ این شکل مجزا و مستقلی کھ میشناسیم وجود نداشتھ باشد 

و امانتی را ....  فرض کنید خیانت کرده مثال.... تاج و تخت را غصب کرده یعنی از اختیارات خودش در جھت منفی استفاده کرده 
و وقتی برکنار شود دوباره سرزمین وجود بھ کل ھستی ملحق میشود و مرزھای ... کھ بھ دست او سپرده بودند را متصرف شده 

...  گفت نیست شده نھ نمیشود..... میتوانید بگوئید نیست شده ؟ .... افتد  مثل قطره کھ بھ دریا می. ساختھ شده و خیالی آن محو میشود 
تا بھ .... ادراک او ھم بھ ھمان نسبت وسعت پیدا میکند .... یعنی یک ھستی نیست وش پیدا میکند .... اما نمیشود ھم گفت کھ ھست 

از حاال بھ بعد بھ اندازه اقیانوس ادراک پیدا میکند.... حال بھ اندازه یک قطره درک داشتھ   ....  
 

 ممنون
 

 
 

  :امین
 

  سالم
 
ایل صوتی آقای مخمور در مورد فیزیک کوانتوم در کجاست؟ من کھ پیدا نکردمف  

 ممنون میشم اگر آدرس را بنویسید
 

 
 

--- 
است" تمثیل و مثال"درست ذیل صفحھء اصلی پادکست  . 

 :اینجا
http://cinch.fm/panevis/paneviscom/360681 

 
 

  :پانویس
 

کنم این ویدیو را ھم بدوستانی کھ عالقمند بھ بحث بعد چھارم و منشاء کیھان ھستند، پیشنھاد می : bit.ly/z3r56s 
 .بنوعی ادامھء ھمان ویدیوی بعد چھارم است، توسط ھمان آقا

شناسی خیلی کم ھم درباره اسطوره و دین و کیھان  cosmology کند صحبت می . 
 
 

  :مرتضی
 

 با سالم و عرض ادب و احترام
 :مرتضی میگھ

 
 :یک سوال از پانویس

 !این بحث کوانتوم و بعد چھارم کھ پیش کشیده اید آیا ھمان عرفان حلقھ و یا عرفان کیھانی نیست؟
 
 

وز مجلس ما ملول و مھجور مشو--- -- -- --- -- - شوای عشرت نزدیک ز ما دور م  
واپس مرو ای شراب انگور مشو-- -- -- -- -- -- -- -- -- - انگور عدم بدی شرابت کردند  

 شمس
 

 !!!ھمین
 

--- 
  !خیر، نیست

شناسی یا ھمان کیھان  cosmology ایضًا بھ روزنامھ کیھان یا بیت رھبری نیز ارتباطی ندارد! 
 
 

   :مرتضی

http://cinch.fm/panevis/paneviscom/360681


  
 ب و احترامبا سالم و عرض اد

 :مرتضی میگھ
 

 بیت من بیت الغزل من را چھ بیت رھبری- - - - -- - - - - - -- ای کھ ھر دم میزنی خود را بھ راه دیگری
 خوش خبر خواھی؟بجو اندر ھمھ بی خبری-- - مرتضی خاموشی و ساکت شدن را پیشھ کن

 
  !!!ھمین

  
  

  تبکم
  

 .... با سالم خدمت آقای پانویس و ھمھ دوستان
 

بیشتر با دین وعرفان مصادف است ، البتھ عرفان بھ ..... ( در جستجوھای اینترنتی بھ دنبال مباحث کوانتوم و تالقی آن با عرفان 
یعنی اغلب .... آن برخورد میکنند ، و نھ خودشناسی ھا با  ھمین معنی کھ اغلب صاحبان فکر دانستھ و ندانستھ مثل بقیھ دانستنی

ھایی باطنی و ماورائی و  ھا و داشتھ العاده و توانائی عرفان را چیزی میدانند در حول و حوش عجایب و غرایب و چیزھایی فوق
  ..... بلھ در مورد تالقی فیزیک کوانتوم و دین و عرفان عرض میکردم) ......... خالصھ زور بازوی درونی 

.... بین میگذارند و با ھمھ خلق جھان صلحند  ھای فضایی را زیر ذره چالھ عرفانی کارھا کھ خدا برکتشان بدھد ، از بال پشھ تا سیاه
و متوجھ شدم علم خصوصیاتی دارد کھ با ! .... اش را ندارد ؟ دانم این علم چھ ھیزم تری بھ دین فروختھ کھ دین چشم دیدن اما نمی

دوم بھ ھمھ چیز با دیده تردید و انتقاد و پرسشگر نگاه میکند و ..... یکی اینکھ علم چموش است و بازیگوش .... ر است دین ناسازگا
یک موجود سبکسر .... خالصھ کالم وقار مطلوب و مورد نظر دین را ندارد .... دوست دارد سر خود را تو ھر سوراخی بکند 
است نقض کند و دل بھ یک نکتھ تازه یافتھ بسپارد را چگونھ میتوان داخل آدم حساب فضول کھ ھر لحظھ حرف قبلی خود را ممکن 

ای ھم سرش  کوچکترین مسامحھ! .... ریزی دراز مدت کرد ؟ اصال چگونھ میتوان روی آن برنامھ... کرد و دین را بارش کرد ؟ 
خالصھ این صفت بیوفائی علم ھم از ایرادات .... ھ نمیشود اینجوری ک.... اند  اند تسامحی فرموده آقا جان تساھلی گفتھ.... نمیشود 

.... دستی از چشم دین انداختھ  غیر قابل اغماض است کھ روز بھ روز کار علم را بدتر کرده و با این روش خودش را دستی
اند  آخر بزرگی گفتھ... ه نیست علم دیگر خدا را بند... مخصوصا با ابداعات جدیدی کھ اختراع شده و امکاناتی کھ بھ دست علم افتاده 

 . اند کوچکی گفتھ
 

اما راستی در این جھان ھر روز و ھر لحظھ نو شونده چگونھ میتوان از لذت سواری بر پشت چنین کره اسب بی ھمتائی چشم پوشی 
  کرد ؟

 
 ممنون

 
--- 

خواھد بتازد،  دھد تا ھر کجا و با ھر شتابی میبلکھ بھ آن باید میدان تاخت ب. دین اگر دین باشد، نباید از ھیچ اسب چموشی بترسد
  .بتازد

  
  

   :دلبر
  

 :نقل از پانویس
 bit.ly/z3r56s :کنم این ویدیو را ھم بدوستانی کھ عالقمند بھ بحث بعد چھارم و منشاء کیھان ھستند، پیشنھاد می»

 .بنوعی ادامھء ھمان ویدیوی بعد چھارم است، توسط ھمان آقا
 «.کند صحبت می cosmology شناسی طوره و دین و کیھانخیلی کم ھم درباره اس

... 
 

 :بعضی دوستان در دانلود این ویدئو مشکل دارند؛ اگر شما جزء ھمان دوستان ھستید میتوانید این ویدئو را در زیر دانلود کنید
 

 :لینک مستقیم و بدون مشکل این ویدئو
 

 http://www.filegir.com/files/delbar72t/4th_Dimension_pt.2.mp4 
  
  

  دلبر
  

 :قل از مصطفی جمشید
 

 :و بھ دوستان پیشنھاد میکنم این چندتا ھم ببینید خیلی کوتاه اما جالب...»

http://www.filegir.com/files/delbar72t/4th_Dimension_pt.2.mp4


 : بعدی4مکعب 
watch?v=cbprfcSVcyQ 

 : بعدی5مکعب 
watch?v=lFvUaFuv5Uw&feature=related 

 : بعدی6 بعدی تا 0اینم یھ ویدئو از 
watch?v=-x4P65EKjt0&feature=related» 

... 
 

 :اگر در دانلود این ویدئو ھا مشکل دارید میتوانید آنھا را با لینک مستقیم از زیر دانلود کنید
 

 :ویدئوی اول
 

http://www.filegir.com/files/delbar72t/4D_cube.mp4 
 

 :ویدئوی دوم
 

http://www.filegir.com/files/delbar72t/5D_Cube.mp4 
 

 :ویدئوی سوم
 

http://www.filegir.com/files/delbar72t/Hypercubes%2C_starting_from_dimension_0_up_to_dimension_
6.mp4 

  
  
  

  مصطفی جمشید
  

 غاز چرونی
 

 .سالم بھ ھمھ دوستان دلم واسھ ھمتون تنگ شده بود
 

 : سخت ترین زنگ تفریح عمرم رو در کمال اشتیاق پیش رو داریم مرسی آقای پانویس
 

بیاد یھ کم ریسرچ کنیم یکم بجنبیم و اطالعاتمون ھرچی کھ ) یعنی خواھش دارم کھ باشھ( موضوع اگھ واقعا جدی باشھراجع بھ این
 ھست بیاریم اینجا باھم شـــیر کنیم

############################################# 
... ، نظریھ ریسمان جھانھای موازی و چھاربعدی امروزه ارتباط ذھن یا خوشناسی با نظریات فیزیک نوین و پیشرفت علوم کوانتوم

 بر کسی کھ قدری اخبار علمی رو دنبال می کنھ پوشیده نیست
############################################# 

ا کھ جناب پانویس اتفاقا بنده بر خالف شما گمان می کنم زنگ تفریح پرباری خواھد اگر با جان دل بریم سراغش چون خیلی از لم ھ
خواھش دارم یھ کم جدیتر دنبال کنیم مطمئنا مطالب تازه ای . بچھ ھا استفاده می کنند رو بوضوح تصویرشم قبل و بعدشم ھم می بینند

 ھم برامون البتھ با کمک شما و دوستان عزیز دربر خواھد داشت
############################################# 

نی ھست ولی قال تصور نیست اینو ھمین حاال بگیم بعدشم قدم بھ قدم جلو میریم و مطالبو باھم فقط دوستان یکسری مسائل فھمید
 قروغاطی نمیکنیم یا بجاش از ھم تفکیک می کنیم

 
 

 :برای شروع بھتر است با این مفاھیم آشنا باشیم
 نسبیت عام-
 نسبیت خاص-
 مکانیک کالسیک یا مکانیک نیوتنی-

شود کھ زمان و مکان را بھ صورت  گونھ مدل ریاضی گفتھ می بھ ھر)  و نھ فضا و زمان(زمان- در علم فیزیک و ریاضی، فضا
بر اساس فرضیات مفھوم فضای اقلیدسی، جھان، سھ بعد مکانی و یک بعد . پیوستھ با یکدیگر ترکیب کند ساختاری واحد و درھم
شوند و یک محیط پیوستٔھ چھار بعدی را ایجاد  رھم ادغام میزمان سھ بعد فضا و یک بعد زمان د- در فضا. زمانی مستقل از ھم دارد

ھای فیزیک را ھم در سطح کیھانی و  اند تئوری ھا توانستھ با ترکیب فضا و زمان و ایجاد یک محیط خمیدٔه واحد، فیزیکدان. کنند می
 .سازی کنند ھم در بعد اتمی ساده

بھ عنوان بعد چھارم کھ ھمون زمان ھست پس  t د و با اضافھ شدنارتفاع داریم سھ بع Z عرض و Y طول وX اینکھ ما یک :*
  ( و نھ فضا و زمان(زمان- ، فضا. چھار بعد کامل میشھ کامال اشتباه

  
  

http://www.filegir.com/files/delbar72t/4D_cube.mp4
http://www.filegir.com/files/delbar72t/5D_Cube.mp4
http://www.filegir.com/files/delbar72t/Hypercubes%2C_starting_from_dimension_0_up_to_dimension_


 ...ادامھ داستان
  مفھوم و ُبعدھا

برای .  استزمان، ادغام فضا و زمان با یکدیگر و درنتیجھ ایجاد یک محیط یکپارچھ با دستگاه مختصاتی یکتا- طرح کلی در فضا
ھای مستقل الزم برای مشخص  و یک ُبعد زمان نیاز داریم؛ این ُبعدھا مؤلفھ) طول، عرض، ارتفاع(این کار بھ سھ ُبعد مکانی معمول

مثال در محیط کرٔه زمین طول و عرض جغرافیایی دو مؤلفٔھ مستقل دستگاه . اند کردن یک نقطٔھ خاص در یک فضای تعریف شده
زمان، شبکھ - توان یک نقطٔھ خاص را تعیین موقعیت کرد؛ حال در فضا ھا باھم می وسیلٔھ ھر دوی آن ا بھاند کھ تنھ مختصات

تواند  است، درنتیجھ دستگاه مختصات نھ تنھا می دھد و چون زمان بھ عنوان مؤلفٔھ جدید اضافھ شده  بعد را پوشش می٣+١مختصاتی 
تواند تعیین  بھ این ترتیب این دستگاه مختصات می. ھا را نیز تعیین موقعیت نماید ویدادتواند ر یابی کند بلکھ می نقاط را در محیط مکان

توانیم محور زمان را بھ صورت جداگانھ نشان دھیم اگر بخواھیم  در فضا زمان نمی. کند کھ کی و کجا یک رویداد اتفاق افتاده است
ر زمانی و مکانی را ھر دو باھم، و در یک دستگاه مختصات محور زمان را در دستگاه مختصات نشان بدھیم ناگزیریم کھ محو

برخالف دستگاه مختصات فضایی . زمان و آزادی در انتخاب دستگاه مختصات است- قرار دھیم و این بھ دلیل ماھیت یکپارچٔھ فضا
مدل زیاضی خاص آن و ھای مکانی و زمانی وجود دارد؛ این محدودیتھا بھ  گیری ھایی برای چگونگی اندازه معمولی، محدودیت

 .گردد تفاوتھایش با ریاضیات و ھندسٔھ اقلیدسی برمی
 

ھای مختصات، زمان تنھا  شد و فرض این بود کھ در تمام دستگاه تا آغاز قرن بیستم گذر زمان مستقل از حرکت در نظر گرفتھ می
کند  ھای باال کندتر حرکت می ن در سرعترود؛ اما تجربیات بعدی نشان داد کھ زما در یک محور مشخص با سرعت ثابت پیش می

؛ برای مثال یک ساعت اتمی را بر روی یک )است کاھش سرعت زمان با عنوان تاخیر زمان در نسبیت خاص توضیح داده شده(
  .گذرد شاتل فضایی نصب کردند و دیدند کھ زمان برای ساعت روی شاتل کندتر از زمان در سطح زمین می

  
  

 : م خستھ بشیم یھ نقبی بزنیم رفع سوزش کنم از این چشمای بیچارهواسھ امروز کھ نموحوا
 :و اما دوست جونجونی مون موالنا اومد

این تشابھ اندیشھ و جھان بینی میان عارفان شرق و باز تاب . ھشیاری ذرات در عالم ، آگاھی و روح کیھانی آنھا را منعکس می کند
طرح ھشیاری . بر آن صحھ می گذارد.ق ھمچون موالناھاست کھ امروز دانش بشری آن در ادبیات عرفانی نشانھ آگاھی عارفان شر

نظریھ وحدت روحی بر روح داشتن ھمھ ھستی از . ذرات عالم در اشعار موالنا، طرح تئو ری وحدت روحی یا پان پسیشیسم است
روحی اعتقادی بھ زنده بودن و ھشیار و آگاه بسیاری از مخالفین فلسفھ وحدت . جماد گرفتھ تا ابر خوشھ ھای کھکشانی اعتقاد دارد

ویتگنشتاین یکی ار فالسفھ بر جستھ حلقھ وین در یکی از نوشتھ ھای خودمی نویسد ، نظریھ وحدت روحی قابل . بودن ھستی ندارند
مایک خیال شما چطور می خواھید باور کنید کھ یک سنگ دارای شعور یا اگاھی است ، اگر چنین تصوری بکنید ، ش. قبولنیست 
اما بر خالف نظر فیلسوف برجستھ اتریشی ، امروز نظریھ کوانتوم ، زیست شناسی کوانتومی و نظریھ سیستمھا ، ) 9. (پرداز ھستید

طبق مکانیک کوانتومی لوئی دوبروی ، فیزیکدان مشھور فرانسوی ، موجی ذره بنیادی را . تئوری وحدت روحی را تایید می کنند
رودینگر ، فیزیکدان اتریشی در معادالت ریاضی خود آنرا تابع زای می نامد، و معادلھ بھ نحوی صورت بندی فرا گرفتھ است کھ ش

  شده کھ مشخص می شود
  

: و این دقیقا منطبق با شعر موالنا کھ تکرار آن الزم است .یک ذره بنیادی مانند الکترون دارای رفتاری ھوشمندانھ و با شعور است
یگانگی آگاھی ، و . ھان با تو می گویند روزان و شبان ما سمعیم و بصیریم و ھشیم با شما نامحرمان ما خامشیمجملھ ذرات عالم در ن

امروز . وحدت روحی یکی از اسرار بزرگ ھستی است کھ درک کامل آن در قلمرو درک خردمندان اگاه و عارفان بیدار دل است
مسلما . د کھ تمام ذرات بنیادی در تکوین ماده از خود نوعی شعور بروز می دھنددر تفسیر تئوری کوانتوم می توان بھ این نتیجھ رسی

بنابراین ، طبق نظر ویتگنشتاین سنگ . آگاھی در ذرات سازنده جماد ھمان نیست کھ در انسان و یا حیوان. ، این شعور متنوع است
جمع ذرات ابتدائی در جمادات است کھ .ی شعور ھستنداما اتمھای سنگ در حد خود دارا. این درست است. مانند انسان شعور ندارد

آگاھی بھ معنی انرژی سازمان یافتھ ایست کھ از یک . ر سلولی را می سازد1در تکامل و غامضیت خود ، ژن و سلول موجودات 
حتی سیر آگاھی . موج بسیط شروع شده و در سیر تکاملی خود جماد و گیاه و حیوان و انسان و ابر انسان را برنامھ ریزی می کند

یکی دیگر از مسائل . متوقف نمی شود ، ممکن است یک کیھان روحی در درون کیھان فیزیکی ما بھ ھمان نحو بھ تکامل برسد
 . مھمی کھ درفیزیک نظری و تئوری کوانتوم مورد بحث قرار می گیرد ، تقارن ذرات بنیادی است

 
 

  یخوده دیگھ موندھھ
در فیزیک نظری ضدین فلسفھ قدیم بازتاب گسترده ای یافت و فیزیک ذرات بنیادی ، . عار موالنامفھوم تقارن در علم و اش - 3

در . مفھوم تقارن نیز در پی ھمین تفکر در فیزیک نظری پدید آمد. ساختمان این ذرات را بر مبنای جمع اضداد پایھ گذاری کرد 
گرچھ .  و ذرات بنیادی ھم ھر یک در عالمت ین و یانگ ھستندین و یانگ دو عنصر مثبت و منفی مکمل یکدیگرند. فلسفھ چین 

مثبت و منفی بودن ذرات یک تفکر ریاضی است ، اما یک واقعیت طبیعی در پس آن قراز دارد و ھمین اندیشھ ضدیت و تقارن 
ضد ، ضد را می کشد بازشان صد ھزاران : موالنا می فرماید.ذرات ابتدائی در اشعار موالنا بازتابی ادبی و عرفانی پیدا کرده است

حکم تو بیرون می کشد ھم دو سوزنده چو دودوزخ ضد نور ھر دو چون دوزخ ز نور دل نفور پس بنای خلق بر اضداد بود الجرم 
جنگی شدند از ضر و سود کھ از ضدھا ضدھا آید پدید در سویدا روشنائی آفرید صلح اضداد است عمر این جھان جنگ اضداد است 

 این جھان جنگ است چون کل بنگری ذره ذره ھمچو دین با کافری ان یکی ذره ھمی پرد بھ چپ و آن دگر سوی یمین عمر جاودان
 جنگ فعلی ھست از جنگ نھان زین تخالف آن تخالف را بدان ذره ای کو محو شد در افتاب جنگ او بیرون شد از - اندر طلب

 چون مکنون بود جنگ اضداد در ادبیات و اندیشھ ھای موالنا بھ وصف و حساب در عدم ھست ای برادر چون بود ضد اندر ضد
.. او بنای خلقت را بر اضداد گذاشتھ است.وضوح اورده شده و ایشان بھ نبروی مکاشفھ وجود ذرات و ضد ذرات را دریافتھ است

پروتون یا .ون تشکیل شده استامروز از لحاظ علمی ثابت شده کھ اتم از چھار ذره پروتون و ضد پروتون ، و نوترون و ضد نوتر
نوترون دارای بار الکتریکی منفی یا صفر و ضد نوترون ھم دارای بار .  است- 1و ضد پروتون + 1ھستھ اتم ، دارای بار الکتریکی 

ـ بگیریم 1و سمت چپ را + 1و در ضمن اگر سمت راست را . پس ، ما در ھستھ اتم جمع اضداد را می یابیم. الکتریکی صفر است



 ، در مدار اتم ھمچون ابری در گردش است و در حرکت خود بھ دور ھستھ اتم الکترون. پروتون دارای تقارن راست و چپاست ، 
بار ) 10.( الکترون خود دارای ضدی است کھ بھ آن پوزیترون می گویند.ایجاد موجی می کند کھ تابع قانون احتماالت است

اما وقتی دو ضد با . کدیگرند پس یکی ضد دیگریست و متقارن ی. است+ 1ـ و بار الکتریکی پوزیترون 1الکتریکی الکترون 
  یکدیگر جمع شوند ،

  
چون یک کل در نظام کامل خود . موجود کاملی را می سازند کھ دیگر فوق متقارن ھستند ، و اصل تقارن و ضدین باطل می شود

ید اشاره بھ پدیده ای کھ ز ضدھا ضدھا آید پدید از سویدا روشنائی آفر: این بیت موالنا کھ می فرماید. یک دستگاه فوق متقارن است
 والدیمیر کلر ، فیزیکدان روسی در کتاب فیزیکدانان می نویسد کھ پوزیترون با بار - .می کند کھ فیزیک کوانتوم آنرا تایید می کند

طن بھ عبارت دیگر ذره ای ابتدائی کھ از ب. الکتریکی مثبت قابل رویت نیست و الکترون با بار الکتریکی منفی از آن پدید می آید
 .ذره ای با حالت متداول پدید آمده است

 
 .....اما کلی چیز دیگھ ھم موند کھ حاال بھ موقع ش میگیم مثھ انرژی تاریک ماده تاریک کوارک ھا فوتون و

 
 : اما یھ سوال با جایزه ھم دارم جدی میگما

 (بعد آخر(ام ادامھ دھیم4آغاز نموده باشیم و یک بار تا بعد ... و 2 و 1 و 0و اما سوال اگر ابعاد را از 
  پیش برویم11آغاز نموده باشیم و تا ُبعد ... و 2 و 1 و 0بار دیگر ابعاد را از 

 آیا فرقی در حالت اول و دوم وجود دارد؟
 اما سوال اصلی آیا می توان از ابعاد باالتر بھ ابعاد پایینتر سفر کرد؟

 اگر بلھ چطور؟ اگھ نھ چرا؟
 راه پیدا کنیم قابلھ بازگشتھ؟ یا یک طرفھ ھست)3(بھ بعد پاییننتر  ) 5 (آیا اگر از یک بعد باالتر

راه پیدا کنیم آنوقت چی قابلھ بازگشتھ؟ یا یک طرفھ )11(بھ بعد باالتر  ) 5(برعکس این سناریو چطور آیا اگر از یک بعد پاییننتر 
 ھست

 
 من دیگھ خودم خستم شده ھمھ اینارو بگید چرا؟؟؟

 
 

 
  وقتی میام حسابی گردو خاک میکنیم.............. نمیام نمیام اما

  
 :خب این ھمھ پرحفی کردم چشماتونو اذیت کردم حیفم اومد اینکارو نکنم

 :بعـــــــــــلھ درست حدس زدید معرفی کتا
ھای استیون ھاوکینگ در زمینھ فیزیک نظری  یکی از کتاب (The Universe in a Nutshell :بھ انگلیسی(جھان در پوست گردو 

کند و بھ مطالب گوناگونی در  این کتاب تاریخچھ و اصول فیزیک نوین را بیان می. است کھ برای مخاطب عام نوشتھ شده است
 کتاب جھان در پوست گردو دنبالٔھ بھ روز شدٔه کتاب از دیدگاه عمومی،. پردازد ارتباط با مکانیک کوانتومی و نظریھ ریسمان می
 2002 صفحھ و جذاب و تو ھمون سال 310این نسخھ ای کھ االن دارم . شود پرفروش تاریخچھ مختصر زمان محسوب می

The Universe in a Nutshell is winner of the Aventis Prizes for Science Books  
 شد

  
  
  

  تبکم
  

بھ نظر من ....  بیان کرده بودند  ای کھ در باره شعور داشتن کائنات و اشیاء ھای جناب مصطفی جمشید ھم نکتھ در مورد کامنت
در انسان میگیرند کھ فکر میکنم از مبنا غلط ھای ذھنی و حافظھ  کسانی کھ در این باره تحقیق میکنند ، معیار شعور را ھمین داشتھ

ھمچون .... شاید این نوع فھم و شعور کھ در انسان وجود دارد نوعی از انواع درک و شعور و یا یکی از مراتب آن باشد .... باشد 
  .... ھای مختلف مراتب مختلف در ُبعد

بھ نظر من با قرار گرفتن در شرایطی کھ ..... تر  د باالتر یا پاییناز لحاظ جابجایی در بین ابعاد مختلف و مثال رفتن از بعدی بھ بع
تر است کھ  ھای باالتر بھ مراتب آسان کھ این برای بعد.... قابلیت درک ھر بعد را داشتھ باشد میتوان بین ابعاد در رفت و آمد بود 

تر قرار  تر ظاھر میشوند اما آنھایی کھ در بعد پایین  ابعاد پایینالبتھ آنھا با کیفیت بعد خودشان در.... تر بیایند  بخواھند بھ بعدی پایین
  .... دارند ساکنان بعد باالتر را در حد درک و مرتبھ بعد خود میبینند

 
  ممنون

  
  

  مصطفی جمشید
  

 سالم بھ ھمھ دوستان عزیز
####################### 

 قسمت نخست: برای تبکم
ھای ذھنی و حافظھ در انسان میگیرند کھ فکر میکنم  یق میکنند ، معیار شعور را ھمین داشتھکسانی کھ در این باره تحق"فرمودید -1



  " از مبنا غلط باشد
از کجا میدونید واقعا ازشون پرسیدید یا حدس زدید عالوه بر اون چرا فک میکنید از مبنا غلط باشد؟ ضمن اینکھ بنده مبنا را شعور 

 (ظھ قرار ندادم بقیھ رو ھم نمیدونمبویژه داشتھ ھای ذھن و حاف( انسان
 
اگھ کامنت ھای مصطفی جمشیدو نخوندی چون خیلی طوالنی شده بودن بھتون خرده نمیگرم شاید ھم حق بدم اما تو ھمین -2

ویتگنشتاین یکی از فالسفھ بر جستھ حلقھ وین در یکی از نوشتھ ھای خودمی نویسد ، نظریھ وحدت "کامنتھای باال عرض کردم 
شما چطور می خواھید باور کنید کھ یک سنگ دارای شعور یا اگاھی است ، اگر چنین تصوری بکنید ، .  قابل قبول نیست روحی

اما بر خالف نظر فیلسوف برجستھ اتریشی ، امروز نظریھ کوانتوم ، زیست شناسی کوانتومی و نظریھ . شمایک خیال پرداز ھستید
این سھ   تازه اگھ کال تو کل تاریخ فلسفھ سھ تا فیلسوف باشھ کھ من عاشقشونم."  کنندسیستمھا ، تئوری وحدت روحی را تایید می
 (خدایش از آقای پانویس بیشتر دوسش دارم البتھ فعال(تان باروخ اسپینوزا، مالصدرا، ویتگنشتاین

امروز در تفسیر تئوری کوانتوم می توان بھ این نتیجھ رسید کھ تمام ذرات بنیادی در تکوین ماده از "کامنت بعدی ادامھ دادم بعد در 
. آگاھی در ذرات سازنده جماد ھمان نیست کھ در انسان و یا حیوان. مسلما ، این شعور متنوع است. خود نوعی شعور بروز می دھند

  ".اما اتمھای سنگ در حد خود دارای شعور ھستند. این درست است. تاین سنگ مانند انسان شعور نداردبنابراین ، طبق نظر ویتگنش
  
  

 قسمت دوم: برای تبکم
 

 (قابل توجھ تبکم کھ جایزه برنده رو نداد اوندفعھ(راجع بھ سوال کھ خدایش جایزه شو میدم
 

بھ نظر من با قرار گرفتن در ..... تر  از لحاظ جابجایی در بین ابعاد مختلف و مثال رفتن از بعدی بھ بعد باالتر یا پایین:"فرمودید
تر  مراتب آسانھای باالتر بھ  کھ این برای بعد.... شرایطی کھ قابلیت درک ھر بعد را داشتھ باشد میتوان بین ابعاد در رفت و آمد بود 

تر ظاھر میشوند اما آنھایی کھ در بعد  البتھ آنھا با کیفیت بعد خودشان در ابعاد پایین.... تر بیایند  است کھ بخواھند بھ بعدی پایین
  .... تر قرار دارند ساکنان بعد باالتر را در حد درک و مرتبھ بعد خود میبینند پایین

 
یعنی چی بعدش رسما " ابلیت درک ھر بعد را داشتھ باشد میتوان بین ابعاد در رفت و آمد بودبا قرار گرفتن در شرایطی کھ ق" این 

 در رفت و آمد بود
 

 کاش چندتا دلیل میاوردید ضمن اینکھ بنده پاسخشو ندارما اما یھ جواب منطقی و قوی بیان بشھ جایزش سر جاشھ
 

 اما میتونیم راجع بشون بحث کنیم
 ھ بشناسید رفتھ یھ بعد دیگھ بعد برگشتھ باشھ ؟االن مثال شما یا کسی ک

چراااااااااااااااااا نھ خداوکیلی رو " تر بیایند تر است کھ بخواھند بھ بعدی پایین ھای باالتر بھ مراتب آسان کھ این برای بعد:"بعد فرمودید
 !!!!!!!!!!رو تو این جملھ ات راه بدی؟؟" بھ مراتب آسان تر"چھ حساب دلت اومد این عبارت

اییقد مشتاق شنیدن دالیل تون شدم کھ اصن پاک یادم رفت تشکر و تبریک واسھ اصغر فرھادی بھتون بگم مبارکشون تون مون باشھ 
اما در سرافکندگی و شرم ساری تاریخ اسکار ھمین بس کھ کیشلوفسکی ، چارلی چاپلین و استنلی کوبریک شایستھ دریافت این (

 (اسکار لعنتی نشدن
 

####################### 
 روی سخن با ھمھ منھای تبکم

 بعدشم چرا ھیشکی مشارکت نمیکنھ واقعا این مباحث در حد ھمون زنگ تفریحھ خودتون ھم براتون جذاب نیست؟
 
--- 

  .من یکی مشتریت ھستم. مصطفی، شما مطالبت رو ادامھ بده
  !خیلی بھم برخورد اینو گفتی. ھرمدر ضمن حاال کھ ویتگنشتاین رو بیشتر از من دوست داری، باھات ق

  
  

  مرتضی 
  

 با سالم و عرض ادب و احترام
 :مرتضی میگھ

 
کھ ھمھ ! جناب مصطفی جمشید نھ اینکھ نخواھم شرکت کنم،ھمھ را خواندم حتی بعضی را یکی دوبار،خدایش چیزی حالیم نشد

  .قصور از فھم بنده است نھ افاضھ فیض جنابعالی
 
  !!!ھمین

  
  

  تبکم
  



 ... مبا سال
 

ھای ذھنی و  کسانی کھ در این باره تحقیق میکنند ، معیار شعور را ھمین داشتھ... "این گفتھ من ..... و سالم خدمت مصطفی جمشید 
ای کھ  بھ این دلیل است کھ تحقیقات علمی با ھمین شعور و حافظھ" ..... حافظھ در انسان میگیرند کھ فکر میکنم از مبنا غلط باشد 

در قدیم اگر توجھ کرده باشید .... و بالطبع معیار آنھا ھمین شکل از درک و شعور خواھد بود .....  دارند انجام میشود دانشمندان
ھمراه آن در علومی کھ مربوط بھ روح و روان و .... دانشمندان و علمائی کھ مثال در طب و طبیعیات تحقیق و جستجو میکردند 

اما سیستم ... دیدند و برای خود طلبھ بودند  ناسی کھ ھمان خودشناسی است ، آموزش میعلوم باطنی و حکمت و عرفان و خداش
جدیدی کھ علوم را بھ صورت انشعاباتی جدای از ھم تخصصی کرده ، باعث شد محقق و دانشمند با جدائی و بیخبری از دل ، بھ 

میتوان گفت خودشناسی و عرفان مانند روح و شعور است ..... ای نسبتا کامل دریافت نکند  طور یکجانبھ مسیری را برود و نتیجھ
  ...... برای کالبد علوم مادی و تجربی

و ) اتومبیل و ھواپیما(و پا ) تلسکوپ ھابل(و چشم ) بیل مکانیکی( علم بدون عرفان فقط میتواند نمونھ بھ اصطالح پیشرفتھ دست 
اش بھتر و کاملتر  ا اگر دست در دست عرفان بگذارد ھم پیشرفتھای مادیام.... را بسازد ) .... کامپیوتر(نمونھ تقلیدی مثل مغز 

ھای بیروح را در قالب محیط زیست تخریب شده ھمھ  حاصل کار این پیشرفت.... میشود و ھم اینکھ کارش روح و نتیجھ پیدا میکند 
  ...... (سونامی(آورد    باال میو اخیرا ھم کھ ھی دارد... و لرزان ... زمین تب دار ... بھ راحتی مشاھده میکنند 

 
مغز و قلب از .... وقتی سرباالئی را رفتی موقع برگشتن کارت آسانتر است دیگر .... جابجایی بین ابعاد ھم کھ جوابش معلوم است 

یعنی فعال در . ..اما پوست با اینکھ تحت نظر و تربیت آنھا است از آنھا بیخبر کھ نھ ، اما کم خبر است .... پوست خبردار ھستند 
  .... جایی کھ قرار دارد ھمین مقدار خبر او را بس است

 
از تحقیقات و زحمت شما .... کارشناس بیاید اگر اوکی نکرد حق با شما من جایزه را تقدیم میکنم .... جایزه را ھم من بھ خودم دادم 

 . ھم کمال تشکر را دارم
 

 یاد خدا
 یاد تو مرا چو نان و حلوا باشد

 شھ بھ تو خیال و رویا باشداندی
 

 در کار تو دل چو خر بھ گل مانده شده
 از گل بدر آورش کھ شیدا باشد

 
  ممنون

  
  

  مخمور
  

 .چند سوال از آقا مصطفی جمشید
 

 ی ریسمان اثبات شده است؟- آیا نظریھ
 اصآل گیریم اثبات شده است، آیا دستیابی ما بھ بعدھای دیگر امکانپذیر است؟

   سوال ھایتان برسید، در شما یا علم یا عرفان تحولی ایجاد میشود؟اگر شما بھ جواب
 شما اصآل چگونھ می خواھید تشخیص بدھید کھ جواب گرفتھ شده صحیح است، تا بھ جواب دھنده جایزه بدھید؟

  اگر قیاس کننده وجود نداشتھ باشد، آیا چھار بعد اول وجود دارد؟ بعدھای دیگر چطور؟
  
  

  امین
  

 سالم
 

 و فیزیک کوانتوم، بعد ھای پایین و باال این ھا ھمھ در داخل دایره اند یعنی در حیطھ فکر اند و در دنیای مادی جای خود را فیزیک
دارند و درست ھم است، اما بقول دوستان ما عرفانی ھا باید از دایره خارج شویم و بقول موالنا بھ آن عقل کھ بخشش یزدان است 

  پیدا کردن ھم بیان درستی نیستالبتھ دست. دست پیدا کنیم
 

 عقل دو عقلست اول مکسبی
 کھ در آموزی چو در مکتب صبی
 از کتاب و اوستاد و فکر و ذکر
 از معانی وز علوم خوب و بکر
 عقل دیگر بخشش یزدان بود
 ....چشمٔھ آن در میان جان بود

 واال آخر
 ممنون
  



  
  

  طبیعت
  

 حرف مخمور درست است
 حرف مصطفی جمشید ھم درست است

 حرف تبکم ھم کامال درست است
 ھرکدام صدای سازشان فرق دارد اما بنده متوجھ شدم کھ ھرکدام حرف ھایشان کامال صحیح است

 را بیان میکنم" خودم"بنده دریافت 
 :مصطفی

 و درخت و چوب و آب و کائنات با روح و باجان ھستند؛ و انسان نیز با آنھا ھمجنس استمنظورش اینھ کھ سنگ 
 :تبکم

در حقیقت بیشتر با فکر و خیال ) الخصوص آنھایی کھ جان بخشی بھ اشیاء را انجام میدھند(منظورش اینھ کھ واصفان امروزه 
 داشتند و واقعیت اشیاء را ھمانطور کھ ھست میدیدند بھتر بودخودشان درگیر ھستند و آنھا اگر دست از جان بخشی بھ اشیاء بر می

 :مخمور
منظورش این است کھ باید بھ موضوعاتی پرداخت کھ مفید ھستند و گره ای از مشکل باز میکنند؛ و موضوعاتی کھ از اھمیت 

 بیان نمود!) و نھ کالس(کمتری برخوردارند را باید در زنگ تفریح
 ...و دوستان عزیز دیگردوستدار ھمگی شما سھ نفر 

  ؟!دوستان خانم مدتی است پیدایشان نیست
  
  

  :مصطفی جمشید
  

  سالم بھ ھمھ دوستای عزیز
  " .من یکی مشتریت ھستم. مصطفی، شما مطالبت رو ادامھ بده:"برای پانویس عزیز کھ فرمودید

  چشم تا انگشت، چشم و اینترنت دارم ادامھ میدم اینقد کھ دیگھ از زنگ تفریح بیزار بشید
 "!خیلی بھم برخورد اینو گفتی. در ضمن حاال کھ ویتگنشتاین رو بیشتر از من دوست داری، باھات قھرم" جواب و در

  گفتم کھ فعال دیگھ ھمیشھ کھ نھ قول میدم بزودی شما جاشو بگیری قھر نکن دیگھ آفرین قھر کنی بھم برمیخوره ھا
#################### 

 در ادامھ بھ جناب مرتضی دیانتدار عزیز و تبکم نازنین و مخمور گرامی ھم پاسخ میدم در پست ھای جدا
#################### 

  کل قضیھ رو جمع بندی کنیم کمی شکیبا باشید) خودشناسی(ضمنا ما سعی میکنم در نھایت از دید خودمون
  
  

  :مصطفی جمشید 
  

 :برای مرتضی عزیز
 

 ای مرتضی کـھ شھره بھ سخنوری در این وبـالگی
 ھرچند نوع بیانم قصور دارد و در عرایضم باشد باگی

 
  باز مشارکت کن کھ، وجودتان نباشد برایمان کمتر از ساغی

 شما ھم بپرس ھمچون باقی! گر ھم نگرفتی مطلبی چھ باک
 

 "بنده است نھ افاضھ فیض جنابعالیقصور از فھم : "آخر چھ گفتی
  فرضا ار بنده راننده یک وانت باشم شما ھمچون شوماخری در رالی

 
 آخرین مصرع ھم بر عھده خودتان، باشد کھ لطف عالی شود متعالی

............................................................................. 
 

 :سخن آخر
 (بھ شما و ھمھ حضار(کلی دیانت داری با خبر باش کھ ما نیز ارادت داریم مرتضی جان گر شما 

 
 (!اقتباس از ھمین! (ھمان

 
 

  
  



  مرتضی
  

 با سالم و عرض ادب و احترام
 :مرتضی میگھ

 
 خدمت آقا مصطفی جمشید

: اوال از آنجایی کھ تمام اسمای دنیا نامسما شده ،مثل اینکھ بھ کور می گویند چراغعلی وبھ کچل میگویند زلفعلی بھ بنده ھم میگویند
 .دیانت دار

 .قط متاسفانھ دسترسی ندارم تحویل بدھمدوم بنده ھم کامیون کامیون بھ ھمھ دوستان ارادت دارم ف
 :سوم اینکھ این ھم مصرع آخری

 آخرین مصرع ھم بر عھده خودتان، باشد کھ لطف عالی شود متعالی
 مرتضی ھم ھمیشھ سکوت کرده و رفتھ در حالت انفعالی

 
 !!!ھمین
  

  
  

  مصطفی جمشید
  

  تبکم جان
 

  اینجا دوباره برق رفت من نفھمیدم پستامو درست گذاشتم اصن ھمھ رو گذاشتم یا نھ جابجا شدن نشدن
 ( گو بس کھ پر حرفی میکنی بچھ واالاااااا(باید بمونم تا تایید شن فک کن کم شد یا بھم ریخت شرمنده

 
  آقای پانویس اگھ پستا بھم ریختھ باشھ کمک میکنید حذفش کنیم مرتبشون کنیم دوباره؟

  
  

  :مصطفی جمشید 
  
  

 قسمت نخست: برای مخمور عزیز
 :والھای خوبت جواب میدمسالم و عرض ادب نمیدونم قبال ھم بودی اینجا یا نھ اگھ تازه اومدی خوش اومدی حاال یک بھ یک بھ س

 ی ریسمان اثبات شده است؟- آیا نظریھ -1
 :بلھ دوست عزیز خودت میگی نظریھ نھ فرضیھ اون فرضیھ است کھ باید اثبات شھ تا بشھ نطریھ

 String Theoryیکم بیشتر بگم واست، 
 کمترین 1980یلی کنار گذاشتھ شد تا سال در واقع شاخھ ای نظری از فیزیک نوین سالھا پیش ھم خیلی ھا روش کار کردن اما بھ دال

و مدل استاندارد کھ سھ ) نسبیت عام(این بود کھ بھ طرزی بسیار طبیعی گرانش ) کھ بزرگترین آرزوی انیشتن بود(کاری ھم کھ کرد 
قیقت با را توصیف و در ح) ای قوی یعنی نیروی الکترومغناطیس، نیروی ضعیف و نیروی ھستھ(نیروی دیگر موجود در طبیعت 

 ھم آشتی می دھد کاری آرزوی ھمھ فیزیکدانان قرن بیستم بود
 :البتھ خودش کلی زیر شاخھ داره ھا

 : بطور کلی
 ریسمان بوزونی .1
  (در حال حاضر این خودش پنج نظریھ مختلف داره(َاَبرریسمان  .2

م از - احتماًال یافتن نظریھ. م ھستند- ک نظریھم ھست بسیاری از فیزیکدانان بھ دنبال کشف و در- اکنون نظریھ کھ قوی ترینش ھم
 .ترین حالت توصیف کند ترین دستاوردھای بشر خواھد بود زیرا این نظریھ قادر خواھد بود تمام دنیا را در بنیادین بزرگ

.  
 قسمت دوم: برای مخمور عزیز

 اصآل گیریم اثبات شده است، آیا دستیابی ما بھ بعدھای دیگر امکانپذیر است؟-2
چون سوال ) یعنی یھ فکرھای دارما اما نظرات شخصی ھستند و پایھ و اساس علمی ندارند(نمیدونم ! ظورت بھ ابعاد باالتره دیگھمن

بعد باالتر اینجایی ) البتھ اگھ بھ دنیای ارواح اعتقاد داری اگھ نداری کھ ھیچ(کردی یھ کوچولو بگم فک کن مثال دنیای پس از مرگ
  م و با مردن میتونیم بریم بھ اون بعد اما اینکھ االن اینطور باشھ کھ بریم و بیام نھ فعال کسی نتونستھکھ ما توش زندگی میکنی

  
 قسمت سوم: برای مخمور عزیز

  اگر شما بھ جواب سوال ھایتان برسید، در شما یا علم یا عرفان تحولی ایجاد میشود؟-3
 این مسائل فک کردن بھتر از اینکھ فک کنم من حقیرم یا مھربانم در شخص مصطفی جمشید کھ خب خوشحال میشم دیگھ بالخره بھ

 فلسفی- یا ھویت فکری رو چطور نابود کنمو اینا حداقل مسائل علمی
در علم حتما میشھ اما نھ با جواب رسیدن بنده بھ سوالھام چون نھ رشتھ ام فیزیک نظری اونم دکتری نھ اونقد جدی روش کار میکنم 

 (مگر علم نداشتھ خودم( تاثیری داشتھ باشھبعید میدونم در علم



" در عرفان ھم نمیدونم چون دغدغھ عرفان ندارم ھرچند جوون کھ بودم ابن عربی سھروردی رو جدی میخوندم بعید ھم میدونم
  نھ اصن حرفشم نزن" مصطفی تحول در عرفان

  
  

 قسمت چھارم: برای مخمور عزیز
 کھ جواب گرفتھ شده صحیح است، تا بھ جواب دھنده جایزه بدھید؟شما اصآل چگونھ می خواھید تشخیص بدھید -4

یعنی جوابی کھ . مکانیزم خاصی برای تشخیصش ندارم ضمن اینکھ بنده بھ صحیح بودن جواب نھ تنھا تاکید کھ اشاره ھم نکردم
ش ندارم در مقامی ھم نیستم کھ منطقی عقالنی و حتی شاید خالقانھ باشھ کفایت میکنھ چون بنده جواب صحیح بھ معنای متداول برا

بصورت مفید اضافھ بشھ من ) نھ حتی خودم(این قضاوت و داوری رو انجام بدم شما جواب بده در این حد کھ بھ اطالعات خودت 
  جلو ھمین جمع قول میدم جایزتم بدم اصن نگران اونش نباش

 
 
 اگر قیاس کننده وجود نداشتھ باشد،آیا چھار بعد اول وجود دارد؟ بعدھای دیگر چطور؟-5

. باید پرسشگری باشد کھ بدنبال جوابی باشد. دیگر سوالی وجود ندارد...) مخمور،مصطفی(اگر از قیاس کننده منظورت ماھا ھستیم
 (منظورت از وجود مبھمھ برام( کیبوردت وجود دارند؟ضمن اینکھ اگھ شما وجود نداشتھ باشی ماوس و

 
  اما اگر از قیاس کننده منظورت ماھا نیستیم نمیدونم بھ گمانم آره ھمشون باشن

  
  

  :مصطفی جمشید 
  

د با عرض ادب و احترام بھ تبکم عزیز بنده جوابھاتونو دادم اما ترتیبش فک کنم بھم ریخت از آقای پانویس خواھش کردم منتشر نکنن
  .تا دوباره درست براتون پست کنم

   (- :تازه برق بازم رفت ھا 
  

  مگھ نھ آقای پانویس؟
  

 قسمت نخست: بھ تبکم گرانقدر
 سالم عرض ادب و ارادت

  "ای کھ دانشمندان دارند انجام میشود بھ این دلیل است کھ تحقیقات علمی با ھمین شعور و حافظھ:"فرمودید
 
رت دیگھ ھم داریم کھ از اون استفاده کنیم ھمین االنش ھم بھ لطف ھمون استعداد و ھمت دانشمدان ما مگر راه دیگھ یا منبع یا قد-1

 داریم با ھم تبادل نظر می کنیم
 
باشھ کھ بعید میدونم برای علم آموزی اومده باشھ ضمن اینکھ بنده سعی میکنم پای مذھب و قرآن ) قرآن(اگر منظور کتب آسمانی -2

مثال علم لدنی امامان پیامبران (نھ اینکھ حجت نباشھ نھ اما بحث علمی اگر از اون مسائل( میشھ خدارو وسط نکشیم رو و تا اونجا کھ
اجحاف میشھ پس خواھشا موضع کامل مشخص و روشن ) مذھب/علم(جدا نشھ فاصلھ نگیره در حق جفتشون ) و خواص یا علم الھی

 باشھ
 

 صورت انشعاباتی جدای از ھم تخصصی کرده ، باعث شد محقق و دانشمند با جدائی و اما سیستم جدیدی کھ علوم را بھ:"فرمودید
میتوان گفت خودشناسی و عرفان مانند ..... ای نسبتا کامل دریافت نکند  بیخبری از دل ، بھ طور یکجانبھ مسیری را برود و نتیجھ

 ...... روح و شعور است برای کالبد علوم مادی و تجربی
و ) اتومبیل و ھواپیما(و پا ) تلسکوپ ھابل(و چشم ) بیل مکانیکی( ن فقط میتواند نمونھ بھ اصطالح پیشرفتھ دست علم بدون عرفا

 "را بساز) .... کامپیوتر(نمونھ تقلیدی مثل مغز 
 

ثر علوم ھمان ھیچ سیستمی انشعاب و تخصصھای جدا رو انجام نداده این اجتناب ناپذیر بوده بلھ در دوران قدیم یھ حکیم بود بھ اک
یا ... پزشک،فلسفھ، ریاضیات،منطق و(افرادی مثھ ابن سینا . دوره تسلط نسبی داشت چون دایره دانش بشر اون زمان محدودتر بود

 (... خیام و) باز فلسفھ، منطق، موسیقی، علوم رایج(فارابی
باشھ فرصت شو نداره شاید مثال خیلی زور اما االن یعنی قرون اخیر دیگھ نمیشھ طرف ھرچقدر استعداد ھمت ھوش ھرچی داشتھ 

امروزه میدونید روزانھ چقدر وآزه جدید بھ دایره واژگان دانش بشری . بزنھ بشھ مثھ برتراند راسل نھ دیگھ حکیم بھ معنای قدیم
 گرایش مستقیم بعد )اینقدشو من میدونم( تا40مثال ھمین رشتھ ما ) اضافھ میشھ پس این قیاس شما بھ نظر قیاس درست و منطقی نمیاد

  .از کارشناسی برای ارشد و دکترا داره
  

 قسمت دوم: بھ تبکم گرانقدر
 
چرا " محقق و دانشمند با جدائی و بیخبری از دل:"بعد فرمودیدϑچقد دانشمند داریم کھ بھ واسطھ علمشون حیران جھان ھستی شدن (

حاال انگار کھ خودم دانشمندم !!!!!!!!( یم میدونید آخھ چرااینقد راحت راجع آدما بر اساس مشاغل و صنفشون رای صادر می کن
  دارم از قشر و ھمکارام دفاع میکنم واالاااااا آدم اینقد جوگیر

 :ضمنا چیزی بھ نام دل بھ این معنا کھ شما فرمودید معنی نداره دل ھمون ذھنھ مثال
 در ذھن افکاری مزاحم باعث نگرانی و تشویش شخص شده: دلم شور میزنھ



در ذھن شما کلی خاطره بد دلخوری کینھ افکار خشم و انتقامو اینا از مصطفی داری کھ دلت ): مصطفی جمشید(دلم خونھ از دستش
 خونھ چون در کیفیت حال نیستی

افکاری در ذھنش داره کھ من ازش بی خبرم و ھنوز بھ زبان نیاورده تا بھ اصطالح از دلش خبر دار : من کھ از دلش خبر ندارم
اگھ باز ھم قانع نشدید از آقای پانویس سوال کنید بھ گمانم نظرشون ھمین باشھ، چیزی رو کھ قدیما و خیلی ھا ھمین االن ھم ( شیدب

 "ذھنھ"ھمون " دل"بھش میگن 
 

 بخش نخست: بھ تبکم گرانقدر
 .سالم عرض ادب و ارادت حدس میزنم جوابم بھ شما خیلی طوالنی بشھ حوصلھ کنید ممنون

  "ای کھ دانشمندان دارند انجام میشود بھ این دلیل است کھ تحقیقات علمی با ھمین شعور و حافظھ:"دفرمودی
مگر راه دیگھ یا منبع یا قدرت دیگھ ھم داریم کھ از اون استفاده کنیم ھمین االنش ھم بھ لطف ھمون استعداد و ھمت دانشمدان ما -1

 داریم با ھم تبادل نظر می کنیم
 
باشھ کھ بعید میدونم برای علم آموزی اومده باشھ ضمن اینکھ بنده سعی میکنم پای مذھب و قرآن ) قرآن(تب آسمانی اگر منظور ک-2

مثال علم لدنی امامان پیامبران (نھ اینکھ حجت نباشھ نھ اما بحث علمی اگر از اون مسائل(رو و تا اونجا کھ میشھ خدارو وسط نکشیم 
اجحاف میشھ پس خواھشا موضع کامل مشخص و روشن ) مذھب/علم(لھ نگیره در حق جفتشون جدا نشھ فاص) و خواص یا علم الھی

 (آشتی(فعال پا تو کفش ھم نکنن بعد اتفاقا بھم میرسند. باشھ
  

 قسمت سوم: بھ تبکم گرانقدر
 (اما فک کنم باز یکم قاطی پاتی شد دیگھ بھ بزرگیتون ببخشد)

  در ادامھ
لوم را بھ صورت انشعاباتی جدای از ھم تخصصی کرده ، باعث شد محقق و دانشمند با جدائی و اما سیستم جدیدی کھ ع:"فرمودید

میتوان گفت خودشناسی و عرفان مانند ..... ای نسبتا کامل دریافت نکند  بیخبری از دل ، بھ طور یکجانبھ مسیری را برود و نتیجھ
در .... و بالطبع معیار آنھا ھمین شکل از درک و شعور خواھد بود  "و ھم...... روح و شعور است برای کالبد علوم مادی و تجربی 

ھمراه آن در علومی کھ .... قدیم اگر توجھ کرده باشید دانشمندان و علمائی کھ مثال در طب و طبیعیات تحقیق و جستجو میکردند 
دیدند و برای خود  ست ، آموزش میمربوط بھ روح و روان و علوم باطنی و حکمت و عرفان و خداشناسی کھ ھمان خودشناسی ا

 "طلبھ بودند
 

ھیچ سیستمی انشعاب و تخصصھای جدا رو انجام نداده این اجتناب ناپذیر بوده بلھ در دوران قدیم یھ حکیم بود بھ اکثر علوم ھمان 
یا ... ریاضیات،منطق وپزشک،فلسفھ، (افرادی مثھ ابن سینا . دوره تسلط نسبی داشت چون دایره دانش بشر اون زمان محدودتر بود

 (... خیام و) باز فلسفھ، منطق، موسیقی، علوم رایج(فارابی
اما االن یعنی قرون اخیر دیگھ نمیشھ طرف ھرچقدر استعداد ھمت ھوش ھرچی داشتھ باشھ فرصت شو نداره شاید مثال خیلی زور 

روزانھ چقدر وآزه جدید بھ دایره واژگان دانش بشری امروزه میدونید . بزنھ بشھ مثھ برتراند راسل نھ دیگھ حکیم بھ معنای قدیم
گرایش مستقیم بعد ) اینقدشو من میدونم( تا40مثال ھمین رشتھ ما ) اضافھ میشھ پس این قیاس شما بھ نظر قیاس درست و منطقی نمیاد

 .از کارشناسی برای ارشد و دکترا داره
 
اینا یعنی علم ھستند از نظر "  باطنی و حکمت و عرفان و خداشناسی ھمراه آن در علومی کھ مربوط بھ روح و روان و علوم:"بعد

اینکھ االن دانشگاه داره و اینا (شما ما کلی جلسھ گوش دادیم کھ فھمیدیم روان شناسی با ارفاق شبھ علم بعد شما جز علوم میدونیدش 
 (دلیل نمیشھ علم باشھ

 
  کمت عرفان دوتا واژه گنگ مبھمن علمنح!!!!!!!!!!!!!!! از اون عجیب تر علم روح ھم داریم؟ 

 البتھ من ارادت خاصی بھ عرفا دارما عرفای مثھ شمس تبریزی
  
 

 قسمت چھارم: بھ تبکم گرانقدر
 حاال تصور کنید

البتھ بھ خودش مربوط من حق ندارم نکوھش کنم یا در مقام داوری بھ (اما یھ عارف نشستھ تو خانقاه ذکر میگھ با مریداش دف زنان 
 (خوب بودن کارش رای بدم/بد

کھ بھ لطفش ما جلسات شرح مثنوی رو ( تا اختراع ثبت میکنھ کھ ھمین میکروفن٢۵٠٠بعد یکی مثھ توماس ادیسون تو کل عمرش 
کھ بھ لطفش از دست دود بوی ( روشنای المپ ) کھ بھ لطفش کتب عرفانی میخونید(دستگاه چاپ) داریم با صدای دلنشین پانویس

و خیلی چیزای ) کھ بھ لطفش االن اصغرجان فرھادی تو این سینما دل میلیونھا ھم وطن و شاد کرده(وحتی سینما) ا شدیمنفت اینا رھ
 دیگھ مرھون زحمات این مرد شریف ھست

 
ده اختراع کردن بھ گمانم شما کھ با کرسی بزرگ شدی شنتون اونقدی قد می... یا اونای کھ واکسن ھای آبلھ، سرخک ، فلج اطفال و 

 سالھ مادر زن عمویی خودم بھ زبونھ خودش 6- 5 سال پیش چقد بچھ نوزاد اطفال میمردند از شیرخوار تا 40- 30تا بدونید تا ھمین 
  تاش مرد10 بچھ ای کھ بدنیا آورد 14از ) تا َمره بمانست4 شکم بیچیام 14وی ِمن ( بھ مادرم گفتھ بود کھ

  ...... عرفان مانند روح و شعور است برای کالبد علوم مادی و تجربیمیتوان گفت خودشناسی و :" حاال شما میگی 
و ) اتومبیل و ھواپیما(و پا ) تلسکوپ ھابل(و چشم ) بیل مکانیکی( علم بدون عرفان فقط میتواند نمونھ بھ اصطالح پیشرفتھ دست 

 "را بسازد) .... کامپیوتر(نمونھ تقلیدی مثل مغز 
 یشتر بھ نوع بشر خدمت کرده یا علم؟خب حاال عرفان با ھر تعریفی ب

. علم بھ ذات خنثی است یعنی نھ بده نھ خوبھ فقط ابزار اینکھ شما ازش چطور استفاده میکنید مسولیتش با مخترع و دانشمندش نیست"



دید ) می کنیمثال چاقو ابزار میتونی باھاش پرتقال پست بکنی میتونی سر یھ کبوتر ببری میتونی یھ انسان دیگھ رو بکشی یا زخ
 (ببین چقد از بحث دور شدیم.(اخالقی بھ رفتار انسان بر میگرده وگرنھ درباره علم نمیشھ قضاوت اخالقی کرد

 االن عرفان و عارف خدمت بیشتری و ارزنده تری کرده یا مثال ھمین ادیسون کھ حتی خداباور ھم نبوده؟
  ! باشھالبتھ اگھ میعار و ارزش شما ھم خدمت بھ بشریت و ھم نوع

 یا نھ اگر شما ھم مثھ برخی معتقدید کھ اصن ھدف آفرینش شناخت خدا عشق بھ خدا و عرفان فنا الی اهللا است کھ ھیچ بحثی نیست
  
  

  عمیق خاتون
  

 باقی حرق است... شمایان گویا حوصلھ تان سر رفتھ 
 ..... قمن کھ ھرچی میخوندم مغزم میگفت بو بو بو" آقای طبیعت " ای خدا خیرتان بدھد 

 "ادراک سلول اولیھ"
یھ نفر ثابت کرده کھ گیاھان بھ ھر نوع نشانھ ای از ناراحتی و ناامیدی کھ بر اثر مورد تھدید قرارگرفتن زندگی سلولھای ھر 

گیاھان قادرند عالیمی از ذھن انسان را از فاصلھ ھای دور دریافت ... عضوی از جامعھ زنده ارسال شده باشھ واکنش نشان میدن
 ؟....کنند این شخص الکترودھایی بھ گیاھان وصل کرده 

و در ذھنش بھ آب دادن بھ اونھا فکر میکرده و اونھا عالیم شادی و لذت رو نشون میدادندو اگھ در ذھن تصور میکرده کھ میخواد 
ھ سمت باال و سپس خط اونھا رو توی آب جوش بندازه واکنشی بھ این صورت نشون میدادند کھ روی صفحھ نمودار ناگھان جھش ب

 ....یک نیروی حیاتی وجود دارد کھ تمام مخلوقات را بھم وصل میکند... و در نھایت ) ..... بیھوشی( مستقیم 
باید ھر وقت اسفناجھا را میخوایم تو قابلمھ بندازیم کلی بھشون دلداری ... فارغ نشده " فکر کنید ھنوز از دردھای خودمون کامال

 ....یھ لحظھ است بعد ھم دیگھ کو اشتھا.... جانم چیزی نیست کھ نترس ... بریم 
 
نباید از اکتشاف باز ایستیم و غایت ھمھ اکتشافھایمان رسیدن بھ ھمانجائی است کھ از آن آغاز کردیم تا برای نخستین بار ھمان جا  "

 " را بشناسیم
 

  شاد و سالمت باشید انشاء اهللا
  
  

  تبکم
  

 ... و ھمھ دوستانبا سالم خدمت آقای پانویس 
 

 .... و دوستانی کھ در باب فیزیک کوانتوم و رابطھ و یا شباھت آن با خودشناسی کامنت میگذارند
 

بھ این نتیجھ بیشتر سمت پیدا میکند کھ بھ لحاظ .... شاید جالب باشد کھ آدمی ھرچھ بھ دنبال پیدا کردن پاسخ سواالت خود میرود 
.... خیزد  سواالت ھمھ از من برمی..... ای کھ دارد، چیزی برای درک کردن وجود ندارد  رآمدهحضور متلون و ھر لحظھ بھ حالی د

منظورم این است کھ آفرینش چنان ... .... مثل این میشود کھ با چکش بزنیم روی انگشت خود و دربدر بھ دنبال عامل درد بگردیم 
و تا .... ی برای خود دست و پا میزنیم چیزی برای ارائھ بھ ما ندارد قلدر است و سرش بھ کار خودش کھ تا ما در این حاشیھ ساختگ

و ... ای ز خود چو رستی ھمھ تو  دانی تو کھ.... ھیچی و ز ھیچ کمتری تا کھ توئی .... با ھیچ مواجھ ھستیم .... در این حال ھستیم 
جملھ اخیر فکر میکنم .... ( نشان  ھد ماند و نھ از تاکشاید با از خود رستن و از دست دادن و نبودن این خود، نھ از تاک نشان خوا

 ..... نشان ، سوال سمبل خود است و تاک) درخت انگور( تاک ) ..... در ردیف ایھام قرار بگیرد و یا کژتابی ؟ 
ن االن در یعنی دانش ھمی.... رنگ بھ رنگ شدن وجود ما ، مکانی برای بروز واضح دانش باقی نمیگذارد ... بلھ عرض میکردم 

انداز ما بھ عنوان  ھا باعث میشود آنچھ در چشم تکان خوردن اما این تکان..... وجود دارد " از من پوشیده" وجود ما بھ صورت 
ای از حقیقت اصلی  و تمثیل ، شاید طرح اولیھ.... حقیقت قابل درک باید وجود داشتھ باشد، در نظرمان نامفھوم و مجھول جلوه کند 

  : یکی از عرفا گفتھ.... تا بتوانیم از آن عبور کنیم .... آفرینیم تا پلی از خود بھ خود بزنیم  یاست کھ ما م
 
 

 معرفت حاصل سیر تو بھ توست
  خودشناسی بجز این نیست درست

 
 دست فرض کنید حجمی بھ اندازه یک کوه را در آغوش بگیرید و دو.... در کودکی رویایی میدیدم کھ در آن یک حس خاصی بود 

و در عین حال تمام آن حجم را ھم بھ طور کامل در .... البتھ بدون اینکھ ابعاد بدن شما تغییر کند .... شما از دو طرف آن بھ ھم برسد 
این احساس با دیگر حواسی کھ من در خود میشناسم کامال متفاوت است و بھ لحاظ محدودیتی کھ جسم ..... آغوش خود احساس کنید 

با ... منظورم این است کھ نمیتوان حتی حواس آدمی را محدود بھ این حدود دانست .... کان دریافت آن مقدور نیست فعلی دارد ام
  . ی نامحدودی را شامل باشد توجھ بھ این مسئلھ ، ابعادی کھ روح انسان توان درک آنھا را دارد میتواند چھ گستره

 
  ممنون

  
  

  مرتضی
  



 با سالم و عرض ادب و احترام
 :ضی میگھمرت
 

 خدمت مصطفی جمشید گرامی
از آنجایی کھ تمام اسامی دنیا نا مسما میباشد مانند اینکھ بھ کور می گویند چراغعلی و بھ کچل می گویند زلفعلی بھ بنده ھم می گویند 

 .دیانت دار
 

 . بنده ھم نھ تنھا بھ شما کھ بھ تمامی دوستان ھم وبی کامیون کامیون ارادت دارم
 

  ع ھم بر عھده خودتان، باشد کھ لطف عالی شود متعالیآخرین مصر
 "در آخر رود مرتضی در خموشی مبادا کھ روزی شود منفعل انفعالی"

 
  !!!ھمین

  
  

  مخمور
  

 :برای مصطفی جمشید عزیز
 .ممنون از پاسخت

 
 : سوال اولراجع بھ

Testability and experimental predictions 
 .اگر مایلید می توانید در لینک زیر بیشتر بخوانید

 
http://en.wikipedia.org/wiki/String_theory#Testability_and_experimental_predictions 

 
 .شان راه شیری بسازیمبرای اثبات مستقیم این نظریھ باید راکتوری مانند سرن با محیطی برابره کھک

 (CERN) = سرن
 

 .یا شواھدی غیر مستقیم در سرن جدید پیدا کنیم، کھ ھنوز این اتفاق نیوفتاده
 
 

 : راجع بھ سوال دوم
درضمن اگر نظریھ ریسمان صحیح باشد، تمام ذرات بدن شما ھمزمان در تمام . در کوانتوم فیزیک چیزی بھ نام مرگ وجود ندارد

 .ابعاد وجود دارند
 

 : راجع بھ سوال سوم
 انصافان اینو خوب اومدی

 
 

 سوال چھارم و پنجم را ھم کھ جواب ندادی
 

  شاد باشی
  
  

  تبکم
  

  ..... با سالم
 

ش تجربی و پیشرفتھایی را کھ در زندگی دنیوی باعث شده مخالفتی من با دان... نھ قربان ..... و سالم خدمت مصطفی جمشید عزیز 
مطمئن باش اگر این میکروفن ھم اختراع نشده بود بھ ترتیبی دیگر .... ھر چند دل خوشی ھم از بیشتر کارھاش ندارم ... ندارم 

بھ قول آقای مصفا انسان وقتی اسیر ھویت .... ماند  روزی شما ھیچگاه موقوف ھیچ مانعی نمی...... صدای آقای پانویس را میشنیدیم 
کھ عرض کردم ، " دل" و منظور از .. .... آید  فکری باشد آھنگسازی ھم کھ بکند ، بھ احتمال زیاد آھنگ دلنشینی از کار درنمی

د دیگر دلش اما کسی کھ از اسارت نفس رھا شده باش.... البتھ دل آدم ھویت فکری ھمان ذھن اوست .... ھمان روح و روان است 
  .......... ذھنی نیست

 
) حاکمان بر جھان وادارشان میکنند.... البتھ مقصر اصلی خودشان نیستند ( اند  این آھنگی ھم کھ تا بھ حال دانشمندان جھان ساختھ

ھند جواب ھیچیک از اگر سقراط را زنده کنند و دنیای فعلی را بھ او نشان بد... قولی معروف میگوید .... آھنگ دلنشینی نیست .... 
سواالت معنوی او ھنوز داده نشده و فقط میتوانند با پیشرفتھایی کھ در زمینھ مھندسی و نقل و انتقاالت و ارتباطات و پزشکی شده ، 

http://en.wikipedia.org/wiki/String_theory#Testability_and_experimental_predictions


و البتھ ھیچ حاکم زورگوئی نمیتواند در .... و مشکل در این است کھ حکمت بر جھان حاکم نیست .... او را بھ تعجب وادارند 
  ...... ای وارد کند ت ھر کس بر دل خود اگر آن را بھ دست گرفتھ باشد دخالتی کرده و خدشھحکوم

را پیدا کند و تا در ) البتھ حیات سلولی جاودان ( اند کھ راه و کار دست پیدا کردن بھ حیات جاودان  فعال کھ بر گردن علم گذاشتھ
  .... در مسیر فطرت و کمک بھ وجود انسان نیست.... ند براین پاشنھ میچرخد و علم ، بردگی پول و قدرت را میک

تا امت واحده در درون وجود انسان ساختھ شود ، یعنی وقتی کھ تمام تمایزات محو بشود و درون آدمی یکدست و واحد شود و یک 
  . حرف را بزند

 
  ممنون

  
  

  مرتضی
  

 با سالم و عرض ادب و احترام
 :مرتضی میگھ

 
را برایتان در ! یک رباعی دو بعدی"از ھر چھ بگذریم سخن دوست خوشتر است"چند بعدی شد بر اساس حاال کھ حرف از جھان 

 .اینجا می آورم؛ چی؟بععععلھ،رباعی دو بعدی، اگر حوصلھ کنید و در ادامھ ھمراه باشید عرض میکنم
 

 مربع
 :شود و ھم عمودی مانندمربع در اصطالح علم بدیع آنست کھ شاعر چھار مصراع بگوید کھ ھم افقی خوانده 

 
 مشکن- - - -- - - - گل را-- - - افروختھ- - - از چھره
 بھ چمن- - -- - - - - - - دیگر- - رخ مرو تو- - - افروختھ
 ای مھ من- - -  خجل مکن- - - - -- دیگر- - -- - - گل را
 قدر ثمن- - - ای مھ من- - - بھ چمن- -- - مشکن

 
 !خداییش چقدر شعرا بی کارن

 
  !!!ھمین

  
  

  مصطفی جمشید
  

 : ھمھ پشت سر ھم شدهمخمور اتفاقا جوابای شما 
 این کامنتو پیدا کن

 مصطفی جمشید: نویسنده
 8:29:  ساعت1390 اسفند9سھ شنبھ 

 قسمت چھارم: برای مخمور عزیز
من فعال کاری با شتابدھنده سرن ندارم البتھ حرف شما متین این نظریھ اینقد از نظر تئوری قوی ھست و رو کاغذ قانع کننده میشھ 

 . از سرن ھم سربلند بیرون بیادبھش امید داشت یروزی
 

 مثال نظریھ ھای انیشتین سالھا بعد از بوتھ آزمایش سربلند بیرون اومدند خب ھمینھ دیگھ ھمیشھ اینجوریھ
  ژول ورن میخوندی؟

  
  

  مصطفی جمشید
  

  سالم و درود بھ ھمھ عزیزان چشممان روشن چھ فعال شدیم ھممون
 

 "مرد آنست کھ عیب بر خود نھد"بھ قول شمس : برای تبکم عزیز
 

 من چی دارم بگم تنھا دیگھ باید سکوت کرد. آره وقتی شما اینو کھ میگی درون آدمی یکدست و واحد شود و یک حرف را بزند 
 

 واقعا سپاسبابت ھمھ پستھای کھ نوشتیدو خوندید ممنونتونم 
 

 :(ھرچی بخونی سیر نمیشی(با عشق و احترام این غزل تقدیم بھ شما
 

 روح بین با خاکدان آمیختھ/ عشق بین با عاشقان آمیختھ 
 بنگر آخر این و آن آمیختھ/ چند بینی این و آن و نیک و بد 



 نشان بین با نشان آمیختھ بی/ نشان و بانشان  چند گویی بی
 آن جھان بین وین جھان آمیختھ/ آن جھان چند گویی این جھان و 

 شاه بین با ترجمان آمیختھ/ دل چو شاه آمد زبان چون ترجمان 
 این زمین با آسمان آمیختھ/ اندرآمیزید زیرا بھر ماست 

 دشمنان چون دوستان آمیختھ/ آب و آتش بین و خاک و باد را 
 از نھیب قھرمان آمیختھ/ گرگ و میش و شیر و آھو چار ضد 

 خار و گل در گلستان آمیختھ/ ن چنان شاھی نگر کز لطف او آ
 آب چندین ناودان آمیختھ/ آن چنان ابری نگر کز فیض او 

 نوبھار و مھرگان آمیختھ/ اتحاد اندر اثر بین و بدان 
 ھمچو تیرند و کمان آمیختھ/ گر چھ کژبازند و ضدانند لیک 

 ھان آمیختھقند و پند اندر د/ قند خا خاموش باش و حیف دان 
 کس نباشد آن چنان آمیختھ/ روید ز دل  شمس تبریزی ھمی

 
  این دل ھمون دلی ھس کھ می فرماید

 
این کل کوانتومی کھ چند روزه بحثشو " آن جھان بین وین جھان آمیختھ/ چند گویی این جھان و آن جھان : "میخوام داد بزنم بگم

  وحدت استکردیمو میگھ ای خدا اینم آرزوست مثنوی ما دکان
  
  
  

  مخمور
  

 برای آقا مصطفی جمشید عزیز
 

 .شاید اگر خوانده بودم برای سواالت شما پاسخی داشتم و جایزه را میگرفتم. نھ متاسفانھ
  
  

  مصطفی جمشید
  

 سالم بھ ھمھ دوستای عزیز
  و ھم بھ آقای پانویس

 
 : خانم تبکم/آقای پانویس عزیز و ھم آقا: ِگلھ
 
در این پادکست "بستید ) یا ھمون زنگ تفریحھ » تمثیل و مثال«(مبحث کوانتوم ) ناگھانی وگرنھ بایدی درکار نیس(چرا بی خبر  -1

 (مختص پانویس"(بنوعی طرح بحث شده است
 
ھا بیرون بکشد و  د و ھمٔھ نظرات مربوط بھ این پادکست را از بخش نظرات پادکستاگر یک نفر نیکوکار پیدا شو:"شما فرمودید -2

این عوض نصیب ! (برای من ایمیل کند تا بگذاریم اینجا، خداوند یک در دنیا صد در آخرت عوضش دھد Word روی یک فایل
 "(.توانید دانلود کنید  این لینک میاز. الفور فایل نظرات را ارسال کردند و دستشان درد نکند ایشان فی! جناب تبکم شد

 
 (از خیلی جھات(خانم تبکم ولی واقعا کار درستی نیست/چرا سانسور شده نمیدونم شما اینکارو کردید یا آقا =2

سھ صفحھ نوشتھ، ھست ) تبکم(مثال بنده فایل را دانلود کردم مروری بکنم می بینم کامنتھای کھ مصطفی جمشید در جواب دوستی 
و جالب اینکھ این موضوع تکرار شده و احتمال ) کھ کامنت دوست عزیز تبکم بوده نیست(نتی کھ باعث این کامنت شده ولی کام

 !!!!!!! سھوی بودنش رو پایین میاره
 

نمیدونم خودتون متوجھ این موضوع شدید یا نھ اما بھ ھر حال درست نیست چرا کھ خواننده ای کھ اون روزھا نبوده االن کامنتھای 
چھ توضیح و دلیل قانع کننده ای دارید ! ؟ پس چیھ!کھ باعث جواب ھای نسبتا طوالنی ھم شده رو نمیبینھ اگر این کار سانسور نیست

 (مختص پانویس و تبکم.(مشتاقم بشنوم
 ھست چنین شود وای بھ حال غیر" منیت"پیش داوری نمیکنم اما اگھ در محفلی کھ در پی رھای از 

########################################### 
از آقا مھدی ھم جای نقد و بررسی بسیار " تواند ابھامات مطرح در بحث کوانتوم را رفع نماید؟ چرا فیزیک نمی"و اما راجع بھ فایل 

 داره کھ در یھ فرصت مناسب بھش میرسیم
 
--- 

تازه بازش . ایم، کھ اینطور نیست  را بستھگویی چرا بحث کوانتوم و عرفان اگر می! فھمم منظورت چیست شماره یک را نمی
 .این یادداشت ھم برای ھمین است. ایم کرده

  .بنده فرصت بررسی و رسیدگی را ندارم. تعداد نظرات خیلی زیاد است. شماره دو را آقای تبکم باید پاسخ شما را بدھند
  



  
  

نت صوتی گذاشت یحتمل بنده ھم مثل اون دوستمون شماره یک چھ خوب یعنی بسیار عالی، ضمن اینکھ من امروز دیدم میشھ کام
ھمونجا کامنت صوتی بزاریم منظورم اینھ پادکست دیگھ ای نخواھید (ِردا ھمچین کاری بکنم البتھ اگھ از نظر شما ایرادی ندارد

 (داشت؟
 

   شماره دو آقای تبکم پاسخ بدھید
  
  
  

  تبکم
  

  با سالم
 

 ....و سالم خدمت مصطفی جمشید عزیز
 

بنده دوباره کنترل میکنم و یک فایل جدید تھیھ میکنم و امروز میفرستم تا آقای پانویس زحمت کشیده و جایگزین کنند .... چشم قربان 
 .... درستھ بعضی از کامنتھای خودم ھم جا افتاده.... 
 

  ... ورت میبخشیددر ھر ص
  
  

  مصطفی جمشید
  

 ممنون از پاسخگویی جنابان پانویس فقید و تبکم گرام
 
 :تبکم
 
--- 

  !گل من چی شد؟! گل فقط برای تبکم؟
  
  
  

  تبکم
  

  ....با سالم 
  

   ......وھایدی وی برانی امیو تشکر از آقا
  

 در چنتھ یزی چشھیھم....  کھ داره ییھا یرکی ذھن  و زیھای ذھن و بازی برانشی و آفریاما بھ نظر من ھست.....  و جالب بود روشن
 دنیچونکھ خار ...  شدی دو برابر ھر چھ کنده بود  بھ کوه اضافھ مکندی کوه مکی کھ ھر چھ از ی  پھلوانیا مثل داستان افسانھ... دارد
و بھ فراخور ھر .....  از تو فرار کنھ ی آماده و گوش بھ زنگ است کھ ھر کجا دنبالش کردیانگار جھان ماد...  گر است یفزون
  وقت خودت را تلف نکن ست،ی ننی برگرد راھش ادیگویانگار بھ زبان خودش م...  باال دست دارد ی دستیا  و در ھر مرتبھیذھن
  .....  است  بھ ترکستانیروی کھ می راھنیا

  
  یا شھی برادر تو ھمھ اندیا

  یا شھی خود استخوان و ریمابق
  
  ی گل گلشنات شھی بود اندگر
  ی گلخنمھی تو ھی بود خارور
  
 گرفتن آن ھجوم یھا برا  بچھی چنان در کنترل بود کھ وقتواری شکستھ بر دنھیانعکاس نور آ .... میکردی می بازنھی کھ آی بچگمثل
  ... اجسام کیزیمثل قانون اھرم در ف .... یکردی ، آنرا از دسترس آنھا دور میدادی کھ بھ دست می حرکتنیتر بھ کوچکآوردند یم
  
 و ییایو احتماال گو ... کندی و پاسخگو ماری انگار آنرا ھشی بھ شکلدھدی را بھ آن می توانائنی ذره بودن ماده چنای موج تی خاصنکھیا

 کروزی شودی جالب میلیخ...   باشد تی خاصنی بر ای مبتنتواندی مگریکدی آن با یرتباط اجزاشعوردار بودن بدن انسان و امکان ا
  !! ؟ی ابعاد ھستنی بار در بنی ادی شاای....  جابجا بشود ی کرات آسماننی در بمانی حضرت سلچھیقالانسان بتواند با 

  
  !! ضرب شصت خود را اول از ھمھ بھ من نشان داد ،یکار بالگفا در کم نکھی ھم فرستاده بودم مثل اروزی کامنت را دنی ابنده
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