
تشرترین انسان کره زمین باهو
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 چند وقت پیش یکی از کسانی که در دانشششگاه شششهید بهشششتی بششه دانشششجویان

ًل استاد من نیز بوده در ایمیل به من نوشت: حشششافظ دیدهد و قب  شیمی درس م

دشرترین انسان کره زمین است! و برای آنکه بششه ادعششایش مبنششای درسششت  باهو

بدهد به کتابی اشاره کرد که در این زمینه چاپ شده!

د آور اسششت کششه یششک  در پاسخ به او نوشتم : شما یک شیمیست هسششتید. رتعجششب

دشرترین افراد بشر نظیششر  شاعر را که غیر از سرودن شعر کاری نکرده از باهو

دشرتر دن سینا و فششارابی و رازی و نیششز ارشششمیدس و اینشششتین و دیگششران بششاهو  اب

دیدانید . کسششی کششه فقششط شششعر بنویسششد از هششوش و رتوانششایی ذهنششی چنششدانی  م

 برخوردار نیست چون شعر فقط کلمه است اما علششم و دانششش بششه راحششتی بششه

دیدانیششد کششه یششادگرفتن دیآید. خود شششما کششه شیمیسششت هسششتید نیششک م  دست نم

 شیمی از سرودن شعر دشواررتر است و به نیششروی ذهنششی و اسششتعداد بیشششتری

دتهای پیشششرفت کنششد ایرانیششان نسششبت بششه  نیازمند است. به نظر من یکی از عل

 مردم کشورهای غربی همین مهم قلمداد کردن بیش از حد شعر اسششت. چششون

دیکنند. یک  مردمی که شعر را به علم رترجیح بدهند در علم پیشرفت چندانی نم

دینویسششند امششا دتها بزنید خواهید دید که بیشتر ایرانیان فقط شعر م  سر به سای

 شما که در زمینه رتحقیق و رتدریس شیمی در دانشگاه فعالیت مششی کنیششد حیششف

 است کسی که فقط شششعر سششروده را بششاهوش رتریششن انسششان روی کششره زمیششن

دنسششینا و فششارابی و رازی و ماننششد اینهششا کششه  بدانیششد. بدانیششد کششه افششرادی مثششل اب

دهاند هوش و استعدادشششان بششه مرارتششب بسششیار بیشششتر از  بحرالعلوم و علمه بود

افششرادی مثششل حششافظ و سششعدی و فردوسششی و سششایر شششاعران بششوده اسششت 

 حششافظ در جششای خششود ارزشششمند اسششت امششا او یششک هششزارم هششوش و اسششتعداد

دنسینا را نداشته است. حافظ در علوم نوآوری نکرده است.  دانشمندی مثل اب

دیدانسته است. از ریاضششیات و فیزیششک و نجششوم و شششیمی و  او اصل علوم را نم

دیدانسششته اسششت. دیدانسششته اسششت. او فلسششفه نم دتشناسی و ... چیششزی نم  زیس

دیدانسته اسششت. همیششن و نششه بیشششتر  فقط شاعر بوده است و قدری عرفان م



دت را باید دش شمردن شعر و شاعری نیست اما واقعی دیارز  البته این به معنای ب

 پذیرفت. یادگیری علوم به هوش و استعداد بیشششتری نیازمنششد اسششت رتششا صششرفا

سرودن شعر. 

دهاش اصششرار دارد بششه  وقتی دیدم که با فرستادن یک ایمیل دیگر به من بر عقید

دیرتواناو نوشتم: سخن شما مبنای علمی ندارد. ا  گر چنین باشد هر کسی را م

دشرترین انسان روی زمین دانسششت. هششوش و اسششتعداد یششک انسان برمبنششای  باهو

دیشود. دیاش داشششته مشخص م  بششازدهی کششه او در خلششق آثششار متنششوع در زنششدگ

دههششای گونششاگون دنسینا یا رازی یششا ارشششمیدس و امثششال ایششن افششراد کششه در حوز  اب

دشرتر از گورته و  علمی فلسفی ادبی هنری آثار متنوع خلق کردند به مرارتب باهو

دهاند زیششرا یادگیری علوم و  شیلر و حافظ و سایر افرادی هستند که شعر نوشششت

دههششا بششه  فلسفه و ادبیات و هنرهای گوناگون و خلق آثار متنششوع درهمششه ایششن حوز

مرارتب دشواررتر از شعر نوشتن است. 

 اما سخن من فقط با این فرد نیست بلکه با کسانی است که برای کشششورمان

 و نیز آینده آن ارزش قایل هستند. واقعیت این است که مردم ما بیششش از حششد

دهانششد و بششه جششای آن کششه در علششوم و فلسششفه و  لزم به شششعر و شششاعری بهششا داد

 ادبیات و هنرهای گوناگون رتخصص و رتبحر پیدا کنند فقششط بششه شششعر و شششاعری

دیدهنششد مشششخص دهاند! وقتی مردم کشششوری عمرشششان را چنیششن هششدر م  چسبید

 است که مردم کشورهای دیگر از آنهششا بیشششتر پیشششرفت خواهنششد کششرد. علمششه

 شدن در علششوم و هنرهششای مختلششف کششار هششر کسششی نیسششت و نیازمنششد هششوش و

 استعداد و انگیزه و رتلش است اما جا دارد مردم ما درباره آینششده ایششران و نیششز

دلهای بعد از خودشان بیندیشند.  آینده نس


