
 
  شعر مولوی و انفجار بزرگ

 
  نجوم در ادبیات-نجوم ایران 

شعر زیبایی از .  سال نجوم نامگذاری شده2009 سال موالنا بود و سال 2007ھمانطور که می دانید سال 
در این شعر موالنا جھان را طوری به نظم در آورده که انگار از . موالنا دیدم که بسیار برایم جالب بود

لطفا این شعر رو بخونید و اون رو با اطالعات خودتون در .  ھای کیھان شناسی با خبر بودهجدیدترین نظریه
  .مورد مه بانگ مقایسه کنید

 
 ھیچ چیزی ثابت و برجای نیست                  جمله در تغییر وسیر وسرمدی است

 ءذره ھا پیوسته شد با ذره ھا                     تا پدید آمد ھمه ارض و سما
 تا که ما آن جمله را بشناختیم                    بھر ھر یک اسم و معنی ساختیم
 بار دیگر این ذرات آشنا                               غرق می گـــــردند در گـــردابھا
 ذره ھا از یکدگر بگسسته شــد                   باز بر شکل دگر پیوســته شد

  کیبشــان                     صد ھــزاران آفتــاب آمد عیـانذره ھا بینم که از تر
 صد ھــزاران نظــم و آئین جـدا                      علت صــوری این خــورشیدھا
 باز این خــورشــیدھا آئین ھـا                      پـو گرفته سـوی گــرداب فـنـا

          با تمام بـرھا و بـــحر ھــاای زمین پست بــی قـدر و بھا            
 آنچـه داری در طـریق کھکشـان                    از ثواب یا که از سیارگان

 جملگی ترکیبتان زین ذره ھــا                     تا که روزی میشوید از ھم جدا
 ھیچ چیزی ثابت و برجای نیست                  جمله درتغییروسیرسرمدی است

 ب در یـاھـای ژرف بـیــکــران                       در بــخار و مه شوند از مـا نھان       آ
 جمله دریـــاھـا ھمه صحرا شوند                  سنگھا و ریگــھا پیدا شوند            

 این بـــیابــانھا و صحراھـا ھمــه                   باز مبــدل گشته بر دریا ھمه
  .ــعد از آن با موجـــھای داس وار                   سازد از ھر سو خلیجی آشکــارب
 

بعد از دیدن این شعر وقتی تو اینترنت در موردش یه مختصر جستجویی کردم یک مقاله جالبی دیدم که 
 .  ببریدبه ھمھتون توصیه می کنم که مقاله رو تا آخر بخونید و لذتشو. حیفم اومد اون رو اینجا نیارم

   

  
 

  دكتر محسن فرشاد فھرست مقاله
 
 . سازگاري انديشه ھاي موالنا با تئوري كوانتوم- 1
  تئوري تكامل و تفكرات موالنا- 2
  و اشعار موالنا مفھوم تقارن در علم- 3
   كل نگري در علم و انديشه ھاي موالنا- 4
 



 ھنگامي كه انسان در اشعار نغز و ژرف و شگفت اور مثنوي معنوي و ديوان كبیر شمس غور مي :مقدمه
كند، خود را در اقیانوس عمیق از احساس، عرفان، فلسفه، دانش طبیعي، اشراق و دل آگاھي و جذبه و 

چه در اين درياي ژرف پائین تر برويم و از روي عشق و علم و آگاھي آنرا بكاويم، ھر.سرور سرمدي مي يابد
و فرھنگ سرزمین ما نیك . عاشقان ادب، فلسفه. مرواريدھا و در و گوھر ھاي بیشتري به دست مي اوريم

  .مي دانند كه موالنا فقیه عالیقدر و مدرس فقه و اصول و كالم و فلسفه و ادب و لغت و تفسیر بود
 

اما با ديدن شمس تبريزي و مصاحبه با او چه اتفاقي افتاد كه ناگھان .به قول شمس تبريزي صراف معني بود
كه ناگھان اين چنین متحول شد، كه از سجاده نشین با وقار بودن، بازيچه دست كودكان كوچه و بازار 

  :خود مي فرمايد. گشت
 

 م، ترانه گويم كرديمي خواره و مست و باده خويم كردي        زاھد بود
  سجاده نشین باوقاري بودم                        بازيچه كودكان كويم كردي

 
كه فقیه بزرگ شھر . شمس چه تاثیري بر موالنا گذاشته و او چه راز سر به مھري را بر وي گشوده است
 مي كند، و سراز پاي اين چنین واله و شیدا، و حیران و سرگردان بر سر ھر كوي و برزن مي رقصد و سماع

نمي شناسد؟ اين وجد و سرور و اين تحول ناگھاني انسان و رسیدنش به خورشید نتیجه چه حالت 
  روانشناختي و روحي است كه چنین موالنا را به اسمان برده است؟

 
 موالنا پس از مالقات با شمس ناگھان دريچه اي از دل اگاھي و كشف و شھود بر روي او باز شده است كه

  .موالنا و بقیه را علم دنیائي و زود گذر مي داند. اساس ھر علم حقیقي است
 

را پايه دانش حقیقي انسان ) intuition(آلبرت اينشتین، فیزيكدان بزرگ قرن بیستم میالدي كشف و شھود
  )1.(مي داند

 
 Cosmic(ھانيپژوھشگران غربي از جمله دكتر موريس باك، پزشك و فیلسوف كانادائي در كتاب آگاھي كی

Consciousness  ( موالنا را صاحب آگاھي كیھاني مي داند)2(  
 

آنچه در اين مقاله مورد تحقیق قرار گرفته است اينست كه برخي از اشعار موالنا با مباني علمي مانند 
رد كیھان شناسي، تئوري تكامل و اصل تقارن ھا سازگاري فوق العاده اي دارد كه اكنون مو. تئوري كوانتوم

  .بحث قرار خواھد گرفت
 
  . سازگاري انديشه ھاي موالنا با تئوري كوانتوم- 1
 

عالم كبیر از نظر عرفان شرق بافته اي : فريتیوف كاپرا، فیزيكدان آمريكائي در كتاب تائوي فیزيك مي نويسد
به طور دائم عالم كبیر و ھستي بافتي زنده دارد كه . پیچیده است كه تار و پودش پويا و نیرو سرشت است

ماده .فیزيك معاصر نیز اين عالم را نیرو سرشت يا دينامیك مي داند.حركت و رشد مي كند و تغییر مي پذيرد
بلكه پیوسته . ذره طبق تئوري كوانتوم ھرگز ساكن و خاموش نیست. و جوھر فعال آن از ھم تفكیك ناپذيرند

نگي محل استقرار خود از طريق حركت، دلیل بي در حالتي از حركت است و گرانش ذرات و واكنش در برابر ت
عالم كبیر دينامیك، مرتعش، موزون و ھمآھنگ . ارامي اساسي ماده است و خصیصه جھان زير اتمي است

  )3.(و در جنب و جوش است
 

 اكنون به سازگاري انديشه ھاي موالنا با تئوري كوانتوم توجه كنیم كه چگونه موالنا از حركات ذرات ابتدائي و
  :جنب و جوش آنان سخن مي گويد

 
 ھیچ چیزي ثابت و بر جاي نیست            جمله در تغییر و سیر سرمدي است

 .ذره ھا پیوسته شد با ذره ھا                   تا پديد ايد ھمه ارض و سماء
 تا كه ما آن جمله را بشناختیم                 بھر ھر يك اسم و معني ساختیم

 كديگر بگسسته شد                 باز با شكل دگر پیوسته شدذره ھا از ي
 ذره ھا بینم كه از تركیبشان                      صد ھزاران آفتاب آمد عیان
 صد ھزاران نظم و آئین خدا                       علت صوري اين خورشیدھا

  سوي گرداب فناباز اين خورشید ائین ھا                           بر گرفته
 اي زمین پست بي قدر و بھا                     با تمام برھا و بحرھا

 انچه داري در طريق كھكشان                     از ثوابت يا كه از سیارگان



  جملگي تركیبشان زين ذره ھا                   تا كه روزي مي شويد از ھم جدا
 

ما در دو جھان خرد و كالن، يعني .  با تئوري كوانتوم سازگاري كامل دارددر ابیات فوق انديشه ھاي موالنا
در جھان . جھان كوانتومي و جھان بزرگتر از اتم، اين تغییر، اين عدم ثبات، و اين سیر جاوداني را مي بینیم
رشید مي كوانتومي، طبق مدل نلز بور، فیزيكدان دانماركي، الكترون ھمواره مانند سیاره اي كه به دور خو

ھمینطور كه نه تنھا . يعني الكترون بھیچوجه ثابت نیست. چرخد، به دور ھسته اتم به چرخش مي پردازد
 950000سیارات، بلكه ثوابت مانند خورشید ھم ثابت نیستند، و امروز ثابت شده كه خورشید با سرعت 

ه شیري ھم ھر دو میلیارد خود كھكشان را. كیلومتر در ساعت به دور مركز كھكشان راه شیري مي چرخد
با اين قیاس خود كیھان ھم بايد حدود ده میلیارد سال يكبار به دور . سال يكبار به دور مركز كیھان مي چرخد

  .ابر كیھاني بچرخد كه ما كوچكترين اطالعاتي نسبت به آن نداريم
 

. ئم در حركت ھستنداتمھا و مولوكولھا دا.در سطح كوانتومي اتمھا ھم در جنب و جوش و حركت ھستند
 درجه سانتیگراد تمام ملوكولھا و اتمھا از حركت ايستاده و 273فقط در سرماي صفر مطلق، يعني منھاي 

معجزه ھستي در ھمین .اتمھا و مولكولھا در اين حركت دچار تغییر و تكامل مي شوند.متوقف مي شوند
نمي توانند حیات را در جائي از عالم چون ذرات بدون حركت تكاملي . سیر سرمدي يا سیر جاوداني است

كه از اشعار موالنا به خوبي استنباط مي .به وجود آورند، پس حركت عامل بزرگ در تكامل ھستي است
  .شود، كه در جاي خود به ان پرداخته خواھد شد

 
امیك را كه از جمله قوانین سه گانه ترمو دين.تغییردر ھستي قوانین بسیاري را با خود به ارمغان اورده است

  :عبارتند از 
 

 قانون بقاي انرژي،
 )كھولت يا بي نظمي ( قانون آنتروپي 

  .و قانون عدم توانائي انسان در رسیدن به صفر مطلق
 

و اگر در جائي در عالم كم .نه كم مي شود و نه زياد. قانون بقاي انرژي مي گويد، انرژي در عالم ثابت است
انرژي ھا بھم . در بقاي انرژي. ، انرژي در جاي ديگر زياد مي شودشود، براي حفظ تعادل حرارتي جھان

  )4.(تبديل مي شوند
 

تغییرات حاصل مي شود؟ جواب ما . البد خوانندگان مي پرسند چگونه وقتي انرژي ثابت و پايدار است
 و از اينست كه سیرجاوداني ھستي و تكامل و تحول اشیاء و تحول از جماد به نبات و از نبات به حیوان

انرژي در عالم باقي است، و در عین حال تحول و . حیوان به انسان ھیچ خللي به بقاي انرژي وارد نمي كند
دانش امروز به ما مي گويد كه . تكامل صورت مي پذيرد بدون اينكه به قانون بقاي انرژي خدشه اي وارد كند

برخي از . گي انرژي اتمھا را پديد اورده استبه عبارت ديگر پیوست. ملكولھا از تركیب اتمھا پديد امده اند
دانشمندان بر اين باورند كه ذرات كوچكتري به نام كوآرك اتمھا را پديد اورده و اتمھا موجب پیدايش عناصر 

ذرات نخستین با پیوستن به يكديگر . كربن و ديگر عناصر شده اند. شیمیائي مانند ھیدرژن، ازت، اكسیژن
چون . در اينجا برداشت من از سماء در شعر موالنا، ستارگان اسمان است. ته اندزمین و ستارگان را ساخ

اسمان از چیزي ساخته نشده، اما ستارگان مانند زمین از ذرات نخستین و عناصر شیمیائي چون ھیدرژن، 
  :به اين شعر موالنا توجه كنیم . سیلیس، كوارتز، گاز و فلزات مختلف ساخته شده اند. كربن. ازت

 
  ار ديگر اين ذرات اشنا                     غرق مي گردند در گردابھاب
 

در آن زمان يك تلسكوپ . موالنا در قرن ھفتم ھجري، برابر با قرن سیزدھم میالدي زندگي مي كرده است
ابتدائي كه در زمان گالیله ساخته شدوجود نداشت، چه رسد به تلسكوپ قدرتمندي چون تلسكوپ 

ئي كه تلسكوپ ھابل از كھكشانھا انداخته و يا مدلھائي از كھكشانھا كه به وسیله اما عكسھا.ھابل
دانشمندان باتوجه به عكسھا و اطالعاتي كه تلسكوپ ھابل و عكسھاي ديگر تلسكوپ ھاي جھان مخابره 
مي كنند طراحي شده اند، ھمه نشان دھنده شكلي از يك گرداب بزرگ است كه ذرات به دور مركز گرداب 

موالنا با چه ديدي توانسته منظره . خ زده و از میان آن ذرات، يك ستاره از ابر و غبار كیھاني زاده مي شودچر
  .چرخش ذرات در كھكشانھا را مشاھده كند

 
 :باز در شعر بعدي مي فرمايد

  ذره ھا بینم كه از تركیبشان                صد ھزاران آفتاب ايد عیان
 



نا يك انديشه و نظريه پیشرفته كیھاني را استنباط مي كند كه بیان ان در زمان موالنا نگارنده از اين بیت موال
در قرن ھفدھم مبالدي، يعني چھار قرن بعد از موالنا، گالیله اعالم كرد كه زمین به .بسیار شگفت آور است
گالیله مانند موالنا اگر . ھمه مي دانند كه تفتیش عقايد و آباء يسوع با او چه كردند. دور خورشید میچرخد

قطعا او . صدھا ھزار خورشید در عالم وجود دارد) يا آفتاب(اعالم كرده بود كه در عالم ما به جاي يك خورشید 
آيا . را ديوانه پنداشته و او را مانند جوردانو برونو، شاعر و ستاره شناس ايتالیائي به بوته اتش مي سپردند

 كه پیش از ھمه دانشمندان كیھان شناس به وجود صدھا ھزار آفتاب اين نبوغ علمي موالنا را نمي رساند
  پي برده بود؟

 
يكي ديگر از مسائل مورد توجه در اشعار موالنا، طرح مسئله تكامل ال اقل از نظر عرفاني و فلسفي بوده 

  .است
 
  . تئوري تكامل و تفكرات موالنا- 2
 

  :در مثنوي موالنا شعر معروف 
 

 مي شدم            وز نما مردم ز حیوان سرزدماز جمادي مردم و نا
 مردم از حیواني و آدم شدم              پس چه ترسم كي ز مردن كم شوم

 حمله ديگر بمیرم از بشر                   تا بر آرم از مالئك بال و پر
 وز مالك ھم بايدم جستن زجو           كل شي ھالك اال وجھه

 شوم                 انچه در وھم نايد آن شومبار ديگر از ملك پران 
 :باز ھم در ھمین زمینه موالنا در دفتر چھارم مثنوي مي فرمايد

 آمده اول به اقلیم جماد                          وز جمادي در نباتي اوفتاد
 سالھا اندر نباتي عمر كرد                       وز جمادي ياد ناورد از نبرد

 تي چون به حیواني فتاد                   نامدش حال نباتي ھیچ يادوز نبا
 باز از حیوان سوي انسانیش                    مي كشید آن خالقي كه دانیش
  عقل ھاي اولینش ياد نیست                  ھم از اين عقلش تحول كردنیست

 
ن در انگلستان در كتاب اصل انواع خود اعالم شد، تئوري تكامل كه در قرن نوزدھم میالدي توسط چارلز داروي

يك تئوري زيست شناختي بوده است كه طبق آن انسان از نسل حیواني مانند میمون كه از لحاظ زيست 
شناختي به انسان شبیه تر از حیوانات ديگر است تكامل يافته، و تئوري تكامل آنقدر دامنه گسترده اي يافت 

  .روانشناسي، و حقوق و اقتصاد نیز كشیده شد. له كیھان شناسيكه به ھمه زمینه ھا از جم
 

تحول بزرگي را در جھان بیني و شناخت عالم ايجاد كرد، و ) مه بانگ( در كیھان شناسي تئوري انفجار بزرگ 
طبق اين نظريه كیھان پس از انفجار بزرگي در حدود پانزده تا ھیجده میلیارد سال پیش از طريق تكامل انرژي 

اين تكامل ادامه پیدا كرد تا پس از پديدار شدن ستارگان، خورشید و . ذرات نخستین پا به عرصه وجود نھادو 
حیوان و انسان در . كره زمین در پنج میلیارد سال پیش از ابر و غبار كیھاني پديد امدند، و سپس جماد، نبات

  .بیات فوق بیان كرده استموالنا به خوبي اين حركت تكاملي را در ا. روي زمین اشكار شدند
 

  آمده اول به اقلیم جماد             وز جمادي در نباتي افتاد
 

بنابراين در طبیعت سنگ و خاك و . جماد در اصطالح علمي به اشیاء غیر ذوي العقول اطالق مي شود
ان دانشمند. جماد مرحله اول موجوديست كه در روي زمین پديد مي ايد. خاشاك را جماد مي گويند

زمین ابتداء به صورت يك توده مذاب بود كه پس از چرخش و : فرانسوي در كتاب خدا و علم مي نويسند
فشار نیروي جاذبه سرد تر شد، و آنگاه پوسته اي پیدا كرد كه شبیه خمیر نان بود و اگر روي ان راه مي 

 ).5( و حالت امروزي آن رسیدتا به وضعیت. رفته رفته پوسته زمین سفت تر شد. رفتیم درآن فرو مي رفتیم
اشعار . به عبارت ديگر پوسته زمین حالت جامد به خود گرفت كه ھرچه به طبیعت آن بود،جماد نامیده شد
وقتي . موالنا در بیان سیر مراحل ھستي از جماد تا انسان و فرشته وبعد از آن پیشرو تئوري تكامل است

  :موالنا مي فرمايد 
 

  دم           وز نما مردم ز حیوان سرزدماز جمادي مردم و نامي ش
 

اين من كیست كه چنین سیر تكاملي را طي مي كند؟ اين من كیست كه اول جماد مي شود، سپس مي 
باز در آن مرحله مرده، و دو باره زنده شده و به صورت حیوان در . میرد، و تبديل به نبات يا گیاه مي شود



و باز در اين سیر تكاملي و استكاملي در . دگي مجدد آدم شده استآوده، انگاه در حیواني مرده و در زن
ھیئت انساني مرده و در تولد دوباره به صورت ملك يا فرشته در مي ايد و سرانجام به جائي خواھد رسید 

اين من مورد بحث بسیاري از دانشمندان، فیلسوفان و انديشمندان قرار . كه در توھم انسان ھم نمي گنجد
  .اما مي توان به نظر برخي از آنان اشاره كرد.  اين مقاله گنجايش پرداختن به ھمه آنھا را نداردگرفته كه

 
بدن انسان از میلیاردھا میلیارد :  ح، اين ناشناخته مي نويسد ژان شارون، فیزيكدان فرانسوي، در كتاب رو

توسط ھمین الكترونھاي روح انسان . الكترون درست شده است كه داراي انرژي حیاتي و روحي ھستند
من . روحاني درست شده، و من كه در ھمه جا به كار مي رود، چیزي جز الكترونھاي روحاني انسان نیست

  .جاوداني است، و پس از مرگ كالبد فیزيكي و خاكي ما در عالم به حیات خود ادامه مي دھد
 

ي اوست كه به صورت ذرات ھوشمند و پس از نظر ژان شاذرون، اين من ھمان روح انسان يا الكترونھاي روح
آگاه جاودانه ابتداء به صورت جماد و سپس به شكل نبات و بعد به ھیئت حیوان و انسان در آمده و در سیر 

  .تكاملي خود به صورت ملك و فرا تر ازآن در مي آيد
 

  :موالنا مي فرمايد 
 

  شبانجمله ذرات عالم در نھان                باتو مي گويند روزان و
 ما سمیعیم و بصیريم و ھشیم         با شما نامحرمان ما خامشیم

  چون شما سوي جمادي مي رويد     محرم جان جمادان كي شويد؟
 

اين صفات . در اين ابیات زيبا، موالنا به ذراتي اشاره مي كند كه كه در عالم ھوشمند، بصیر و سمیع ھستند
درست ھمان الكترونھاي روحاني كه سازنده روح . مند ھستندمخصوص ذراتي است كه زنده و آگاه و ھوش

در حركت و سیر تكاملي خود به جماد و نبات و گیاه و حیوان وانسان و باالتر از او .و روان و من انسان ھستند
  )6. (تبديل مي شود

 
مي تائوايست ھاي چین كه يك فرقه اھل سلوك و حق ھستند، عالمتي دارند كه چشم بزرگي را نشان 

درك نگارنده از اين عالمت و نماد اینست كه عالم . دھد كه در آن كھكشانھا و ستارگان عالم شناورند
ھم ما را مي نگرد و ھمچون مادري . و ناظر بر اعمال ماست. ھستي مانند يك چشم بزرگ بر ما مي نگرد

حي خود را ساخته و يعني عالم ھستي مي خواھد كه ما با اراده زندگي رو. دلسوز نگران ھستي ماست
ھستي عالقمند به تگامل معنوي انسان و حركت . مفھوم تكامل معنوي ھمین است. آنرا به تباھي نكشیم

  .ذرات از جماد تا ابر انسان است
 

يعني اينكه ما ذرات عالم كه از نظر ژان شارون ..... موالنا وقتي مي فرمايد، ما سمعیم و بصیريم و ھشیم
و چون بصیر . ، و صداي آفرينش را مي شنويم)بیگ بنگ( م ھستند، صداي مه بانگ ھمان الكترونھاي عال

ھشیم، .. ھستیم بر ھمه عالم و سیر استكمالي موجودات از جماد تا ابر انسان ناظر، شاھد و آگاه ھستیم
ه در خردي ك. يعني اينكه ھشیار و اگاه بوده و در كیھان به صورت يك ذھن و يك روح كیھاني عمل مي كنیم

در اوپانیشادھاي ھند . اشعار موالنا موج مي زند در تمام مكاتب فلسفي و عرفاني جھان استنباط مي شود
. آمده است، روح زمیني در انسان، و روح خورشید در آن باال در واقع يك روح است، و روح ديگري وجود ندارد

)7(  
 

اين تشابه انديشه و جھان بیني . مي كندھشیاري ذرات در عالم، آگاھي و روح كیھاني آنھا را منعكس 
میان عارفان شرق و باز تاب آن در ادبیات عرفاني نشانه آگاھي عارفان شرق ھمچون موالناھاست كه امروز 

طرح ھشیاري ذرات عالم در اشعار موالنا، طرح تئوري وحدت روحي يا . دانش بشري بر آن صحه مي گذارد
بر روح داشتن ھمه ھستي از جماد گرفته تا ابر خوشه ھاي نظريه وحدت روحي . پان پسیشیسم است
بسیاري از مخالفین فلسفه وحدت روحي اعتقادي به زنده بودن و ھشیار و آگاه . كھكشاني اعتقاد دارد
  .بودن ھستي ندارند

 
ويتگنشتاين يكي ار فالسفه بر جسته حلقه وين در يكي از نوشته ھاي خودمي نويسد، نظريه وحدت 

شما چطور مي خواھید باور كنید كه يك سنگ داراي شعور يا اگاھي است، اگر . ل قبول نیستروحي قاب
  )9. (چنین تصوري بكنید، شمايك خیال پرداز ھستید

 
اما بر خالف نظر فیلسوف برجسته اتريشي، امروز نظريه كوانتوم، زيست شناسي كوانتومي و نظريه 

طبق مكانیك كوانتومي لوئي دوبروي، فیزيكدان مشھور . سیستمھا، تئوري وحدت روحي را تايید مي كنند



 رياضي خود آنرا فرانسوي، موجي ذره بنیادي را فرا گرفته است كه شرودينگر، فیزيكدان اتريشي در معادالت
تابع ساي مي نامد، و معادله به نحوي صورت بندي شده كه مشخص مي شود يك ذره بنیادي مانند 

و اين دقیقا منطبق با شعر موالنا كه تكرار آن الزم است . الكترون داراي رفتاري ھوشمندانه و با شعور است
:  
 

  شبانجمله ذرات عالم در نھان          با تو مي گويند روزان و
  .ما سمعیم و بصیريم و ھشیم      با شما نامحرمان ما خامشیم

 
يگانگي آگاھي، و وحدت روحي يكي از اسرار بزرگ ھستي است كه درك كامل آن در قلمرو درك خردمندان 

امروز در تفسیر تئوري كوانتوم مي توان به اين نتیجه رسید كه تمام ذرات . اگاه و عارفان بیدار دل است
آگاھي در ذرات . مسلما، اين شعور متنوع است.  در تكوين ماده از خود نوعي شعور بروز مي دھندبنیادي

بنابراين، طبق نظر ويتگنشتاين سنگ مانند انسان . سازنده جماد ھمان نیست كه در انسان و يا حیوان
ابتدائي در جمع ذرات . اما اتمھاي سنگ در حد خود داراي شعور ھستند. اين درست است. شعور ندارد

آگاھي به . جمادات است كه در تكامل و غامضیت خود، ژن و سلول موجودات تک سلولي را مي سازد
معني انرژي سازمان يافته ايست كه از يك موج بسیط شروع شده و در سیر تكاملي خود جماد و گیاه و 

مي شود، ممكن است يك حتي سیر آگاھي متوقف ن. حیوان و انسان و ابر انسان را برنامه ريزي مي كند
يكي ديگر از مسائل مھمي كه . كیھان روحي در درون كیھان فیزيكي ما به ھمان نحو به تكامل برسد

  .درفیزيك نظري و تئوري كوانتوم مورد بحث قرار مي گیرد، تقارن ذرات بنیادي است
 
  . مفھوم تقارن در علم و اشعار موالنا- 3
 

زتاب گسترده اي يافت و فیزيك ذرات بنیادي، ساختمان اين ذرات را بر در فیزيك نظري ضدين فلسفه قديم با
  .مفھوم تقارن نیز در پي ھمین تفكر در فیزيك نظري پديد آمد. مبناي جمع اضداد پايه گذاري كرد

 
ين و يانگ دو عنصر مثبت و منفي مكمل يكديگرند و ذرات بنیادي ھم ھر يك در عالمت ين و . در فلسفه چین

گرچه مثبت و منفي بودن ذرات يك تفكر رياضي است، اما يك واقعیت طبیعي در پس آن قراز . نديانگ ھست
 .دارد و ھمین انديشه ضديت و تقارن ذرات ابتدائي در اشعار موالنا بازتابي ادبي و عرفاني پیدا كرده است

  :موالنا مي فرمايد
 

 ون مي كشدصد ھزاران ضد، ضد را مي كشد            بازشان حكم تو بیر
 ھم دو سوزنده چو دودوزخ ضد نور           ھر دو چون دوزخ ز نور دل نفور
 پس بناي خلق بر اضداد بود                 الجرم جنگي شدند از ضر و سود

 كه از ضدھا ضدھا آيد پديد                  در سويدا روشنائي آفريد
 اد است عمر جاودانصلح اضداد است عمر اين جھان          جنگ اضد

 اين جھان جنگ است چون كل بنگري   ذره ذره ھمچو دين با كافري
 ان يكي ذره ھمي پرد به چپ             و آن دگر سوي يمین اندر طلب
 جنگ فعلي ھست از جنگ نھان          زين تخالف آن تخالف را بدان

  از وصف و حسابذره اي كو محو شد در افتاب               جنگ او بیرون شد
  در عدم ھست اي برادر چون بود         ضد اندر ضد چون مكنون بود

 
جنگ اضداد در ادبیات و انديشه ھاي موالنا به وضوح اورده شده و ايشان به نبروي مكاشفه وجود ذرات و 

شده كه اتم امروز از لحاظ علمي ثابت . او بناي خلقت را بر اضداد گذاشته است. ضد ذرات را دريافته است
پروتون يا ھسته اتم، داراي بار . از چھار ذره پروتون و ضد پروتون، و نوترون و ضد نوترون تشكیل شده است

نوترون داراي بار الكتريكي منفي يا صفر و ضد نوترون ھم داراي بار .  است-1و ضد پروتون + 1الكتريكي 
و + 1و در ضمن اگر سمت راست را .  يابیمپس، ما در ھسته اتم جمع اضداد را مي. الكتريكي صفر است

الكترون، در مدار اتم ھمچون ابري در . ـ بگیريم، پروتون داراي تقارن راست و چپ است1سمت چپ را 
الكترون .گردش است و در حركت خود به دور ھسته اتم ايجاد موجي مي كند كه تابع قانون احتماالت است

  )10.( مي گويندخود داراي ضدي است كه به آن پوزيترون 
 

اما . پس يكي ضد ديگريست و متقارن يكديگرند. است+ 1ـ و بار الكتريكي پوزيترون 1بار الكتريكي الكترون 
وقتي دو ضد با يكديگر جمع شوند، موجود كاملي را مي سازند كه ديگر فوق متقارن ھستند، و اصل تقارن و 

اين بیت موالنا كه مي . دستگاه فوق متقارن استچون يك كل در نظام كامل خود يك . ضدين باطل مي شود
  :فرمايد



 
  )سویدا از ریشه اسود به معنی سیاھی(كه ز ضدھا ضدھا آيد پديد      از سويدا روشنائي آفريد 

 
 والديمیر كلر، فیزيكدان روسي در كتاب - .اشاره به پديده اي مي كند كه فیزيك كوانتوم آنرا تايید مي كند

سد كه پوزيترون با بار الكتريكي مثبت قابل رويت نیست و الكترون با بار الكتريكي منفي از فیزيكدانان مي نوي
 ).11(به عبارت ديگر ذره اي ابتدائي كه از بطن ذره اي با حالت متداول پديد آمده است. آن پديد مي آيد

مي برخورد مي كنیم كه وقتي موالنا مي فرمايد از ضدھا ضدھا پديد مي آيند، به اين نظر در فیزيك كوانتو
الكترون از ضد خود يعني پوزيترون زاده مي شود، و در تاريكي روشنائي پديد مي ايد و ناگھان از تبديل 

  .ھیدروژن به ھلیوم در ستارگان نور و حرارت پديد مي ايد
 

 :باز موالنا مي فرمايد 
  در عدم ھست اي برادر چون بود        ضد اندر ضد چون مكنون بود

 
والديمیر كلر، در ھمان . ني اي برادر در عدم ھستي چگونه است؟ و چگونه ضد در ضد نھان و پنھان استيع

بھتر بود . عدم ھمان انرژي يا الكترون با بار منفي است و پوزيترون عدم عدم است: كتاب مي نويسد 
عني پوزيترون را عدم مي فیزيكدان روسي با وارد شدن به حوزه مفاھیم فلسفي، الكترون را وجود و ضد آن ي

  .اگر الكترون را تز بیانگاريم، پوزيترون آنتي تز آن خواھد بود. نامید
 

امروز از لحاظ علمي ثابت شده كه از عدم يعني . در فلسفه قديم مي گفتند كه از عدم چیزي پديد نمي آيد
وده موالنا به تئوري كوانتوم به اين ترتیب سر. پوزيترون الكترون پديد مي آيد كه سنگ زير بناي ماده اند

چون در عدم ضد ماده قرار دارد و ضد ماده ھم به گفته موالنا در ماده پنھان و مكنون . بسیار نزديك است
  .است

 
يكي از ابیاتي كه به معني واقعي داراي انديشه كوانتومي است، . ابیات ديگر نیز ھمین معني را در بر دارد

  :بیتي است كه مي فرمايد 
 

  يكي ذره ھمي پرد به چپ       وان دگر سوي يمین اندر طلبآن 
 

اين بیت كه تقارن ذرات در عالم ھستي را به تصوير مي كشد، بدون طرح قضیه در رياضیات محض و با 
استفاده از مدلھاي فیزيكي عنوان شده، معذالك ھمان انديشه كوانتومي و اصل تقارن متبادر به ذھن مي 

يك كوانتومي كه توسط ماكس پالنك، اينشتین، ھايزينبرگ و ديگر بزرگان علم فیزيك كشف قوانین فیز. شود
به عمل آمده است، پرده برداشتن از اسرار طبیعت بوده است كه موالنا از طريق مكاشفه و انديشه عرفاني 

ي روبرو مي ذره اي كه به چپ و راست مي پرد ما را با اصل تقارن در فیزيك ذرات ابتدائ. به ان رسیده است
  .سازد

 
و عقايد عرفاني كه در باره كیھان . در اينجا نظريه ھاي علمي با انديشه ھاي عرفاني به وحدت میرسند

از لحاظ . تكويني و سرنوشت ھستي ابراز مي شود مي تواند مبنائي براي تحقیقات علوم به شمار آيد
  :وقتي مي گويد . نا را ھگل شرق مي نامندبھمین دلیل موال. فلسفي ھم اشعار موالنا رنگ ديالكتیك دارد

 
  صلح اضداد است عمر اين جھان      جنگ اضداد است عمر جاودان

 
از ديدگاه او، عمر اين جھان و . و منطق سه پايه در شرق است) ديالكتیك(بنبان گذار يك جدل فلسفي 

اضداد است كه جھان عمر و در عین حال در جنگ . تداوم حیات آن در صلح و سازش اضداد با يكديگرند
  .در دستگاه ديالكتیك موالنا، ھر ضدي انتي تز ضد ديگر است. جاودان مي يابد

 
از سازش و كنار آمدن . تاريكي تز و روشنائي آنتي تز آنست. براي مثال، تاريكي ضد روشنائي است

ضمن . مي دھدروشنائي و تاريكي و صلح شب و روز است كه كره زمین و كیھان به حیات خود ادامه 
در انديشه ايران باستان روشنائي و سپیدي نماد . سازش و كنار ھم بودن، ضدين مدام باھم در نبرد ھستند

يزدان و تاريكي و سیاھي نماد اھريمن است كه در نبرد با يكديگر بسر مي برند و سرانجام سپیدي و 
نگ و صلح نیز در منطق سه پايه تز و و ج. روشنائي، و پاكي بر سیاھي و تاريكي و پلشتي پیروز مي شود

آنتي تز به حساب مي آيند، و سنتز يا ھما نھاد يا وضع مجامع آنھا حالت و وضعیتي است كه از جنگ و 
به عنوان نتیجه از اين بحث بايد نوشت كه در علم ضدين ھمان ذرات و ضد ذرات . صلح حاصل مي شود



 برخورد آنھا ذره و يا وضعیت جديدي حاصل مي شود كه ھستند كه ذره تز و ضد ذره آنتي تز است، و از
  .آنتي تز آنھاست

 
بارز ترين سنتز يا ھما ) يا فوتون( نور . براي مثال از برخورد ماده با ضد ماده، پرتو گاما يا نور حاصل مي شود

 ھمان عمر حاصل جنگ و صلح الكترون و پوزيترون يا ماده و ضد ماده. نھاد ضدين الكترون و پوزيترون است
چون وقتي ماده با ضد ماده برخورد كند، ھردو محو شده و تبديل به پرتو گاما و نور . جاوداني كیھان است

پس جنگ بین اضداد نور، يعني زندگي، حیات و . بدون نور كیھان وجود و دوامي نخواھد داشت. مي شوند
به راستي . رژي و ماده را خلق مي كندآگاھي مي افريند، و صلح میان آنھا نیز اصل جوھر ھستي، يعني ان

  .اشعار موالنا را از لحاظ علمي مي توان صورت بندي كرد و حتي به صورت منطق و معادالت رياضي در آورد
 

يكي ديگر از مسائل مھمي كه در فلسفه كوانتوم مطرح است، كل نگري در علم به ويژه فیزيك و كیھان 
مین دلیل نگاھي به كل نگري و جزء نگري در علم داشته، آنگاه بھ. موالنا يك كل نگر است. شناسي است

  .به انديشه كلیت در اشعار موالنا خواھیم پرداخت
 
   كل نگري در علم و انديشه موالنا- 4
 

 :موالنا در مثنوي خود مي فرمايد
 عقل پنھان است و ظاھر عالمي              صورت ما موج يا از وي نمي

 ز عقل كل            عقل كل شاھست و صورتھا رسلاين جھان يك فكرتست ا
 كل عالم صورت عقل كل است                اوست باباي ھر آنك اھل قل است

 اين سخن ھائي كه از عقل كل است      بوي آن گلزار سرو سنبل است
 ھش چه باشد عقل كل اي ھوشمند       عقل جزئي ھش بود اما نژند

 كل است           جنبش اين سايه زان شاخ گل استجزو عقل اين از آن عقل 
 صورت آمد چون لباس و چون عصا           جز به عقل و جان نجنبد نقش ھا
  جنبشي بیني بگوئي زنده است              وين نگوئي كز خرد آكنده است

 
 اي امده به در سخن زرتشت كلمه. اشعار فوق آكنده از انديشه ھاي كل نگري در فلسفه و دانش است

نخستین پیامبري كه به روان جھان اشاره كرده است . نام گئوش اورون كه به معني روان جھان است
. چون وقتي چیزي روان دارد حتما زنده است، و زنده بودن او يعني انديشه و عقل داشتن آن. زرتشت است

چین ھم بر ھمین ديدگاه پس در انديشه زرتشت، جھان زنده و عاقل است و فلسفه شرق يعني ھند و 
با توجه به اشعار فوق فرھنگ مزديسنا، و عرفان خسرواني ايراني در آثار موالنا به اين گونه . تاكید مي ورزد

  :موالنا مي فرمايد. جلوه كرده است و جھان ھستي را نمودي از خرد كل مي داند
 

  وي نميعقل پنھان است و ظاھر عالمي                صورت ما موج يا از 
 

در فلسفه، عقل به معني جوھر : دكتر سید جعفر شھیدي در فرھنگ علوم عقلي در باره عقل مي نويسد
ھر جوھر مجرد . مستقل بالذات و بالفعل كه اساس و پايه جھان ماوراء طبیعت و عالم روحانیت است

ن عقل به معني صادر و چنین موجودي كه ذاتا و فعال مستقل باشد، ھما. مستقلي ذاتا و فعال عقل است
عقل جوھريست كه ذاتا و فعال مجرد باشد و مراد از اين چنین جوھر مجردي كه به . است.... اول، دوم، الخ

نام عقل خوانده شده است، ھمان عقل به معني اول ما خلق اله العقل است كه عالم ماوراء را تشكیل 
روح . رفتار انسان است، ھمان نفس استمي دھد و عقل به معني عقل انساني كه حاكم بر اعمال و 

  )12.(مجرد انسان را ھم عقل گفته اند
 

اگر عقل را جوھر بالذات فرض كنیم، از نظر موالنا عالم ظاھر است، يعني عالم عرض است براي عقلي كه 
و جوھر و اصل ما ھمان عقل است كه در . به گفته موالنا، صورت ما ظاھر قضیه است. جوھر كل عالم است
و ھمانطور كه موج اصل و جوھر دريا نیست، صورت، ظاھر و نمود مادي جھان ما نیز . ھستي پنھان است

  .اما عقل به عنوان جوھر پايدار و اليتغیر باقي و جاوداني است. ناپايدار و زود گذر. اصل نیست و عرض است
   

  :موالنا در بیت دوم مي فرمايد
 

      عقل شاھست و صورتھا رسلاين جھان يك فكرتست از عقل كل       
 



طبق تئوري ھاي كیھان شناختي، كیھان ما حدود پانزده تا ھیجده میلیارد سال پیش در اثر يك انفجار بزرگ 
 زمان كنوني رسیده -و ھمانطور كه نوشته شد، با تكامل به زمان حاضر و اينجا يا فضا . پديدار شده است

یارد كھكشان تظاھر و نمود عقل كل است كه آنرا اگاھي كل نیز يك چنین كیھاني با حدود پانصد میل. است
  .مي توان نامید

 
. يكي مادي، وديگري معنوي: در كتاب بھاگاواد گیتا آمده است كه خداوند داراي دو شخصیت است 

  ).13(شخصیت مادي خداوند كیھان فیزيكي است
 

خصیت معنوي خداوند، عقل، روح يا اگاھي ش. يعني ھمان حدود پانصد میلیارد كھكشاني كه در باال نوشتم
كل است كه ھر يك ما به عنوان صور، نمود، تظاھر، و مظھرآ ن روح يا عقل كل به وجود مادي، اما زود گذر و 
فاني خود ادامه مي دھیم كه فلسفه ھند به اين بخش از نمود مادي و شخصیت مادي خداوند مايا مي 

  :وقتي موالنا مي فرمايد . گويد
 
   عالم صورت عقل كل است،كل
 

افالطون عالم خود را به دو . دقیقا به صورت يك فیلسوف جزمي عقل و طرفدار اصالت عقل جلوه مي كند
عالم محسوس عالم مادي است، در حالیكه عالم معقول عالم . عالم محسوس و معقول تقسیم مي كند

امادر مقابل عالم .  تعالي و ثبات استعالم مثال افالطوني و عالم معقول او داراي دو وصف. مثل است
  .محسوس او غیر متعالي و زود گذر و فاني است

 
تعالي و تغییر ناپذيري عالم معقول : ژان وال، نويسنده فرانسوي كتاب مابعدالطبیعه، در آن كتاب مي نويسد

در ) روح(در تاريخ فلسفه ھاي استداللي، نظريه وجود در فلسفه پارمنیدس، مثل افالطوني، نواسیس
فلسفه ارسطو، تصورات بديھي و متمايز دكارت، رويت خدا در فلسفه مالبرانش، تصورات فطري در فلسفه 
اليپ نیتس و قضاياي پیش از تجربه كانت، و تا حدودي ذوات فلسفه ھوسرل، تعبیريست از عالم 

  )14.(معقول
 

طرح ) جدل عقلي (  صورت ديالكتیك در شعر موالنا تقابل عقل با صورت، يا جوھر و عرض و كل و جزء به
  :و قتي مي فرمايد . شده است

 
  ھش چه باشد، عقل كل اي ھوشمند            عقل جزئي ھش بود اما نژند

 
پس عقل يا اگاھي و يا روح كل عین . ھشیاري چیست، ھشیاري عقل كل است: مي فرمايد 

ما به خوبي فلسفه اصالت عقل را . ستھشیاريست، و عقل جزئي ھم ھشیار است، اما نژند و پريشان ا
در انديشه موالنا درك مي كنیم، كه البته توضیح كامل اصالت عقل و ) جدل عقلي( به شكل ديالكتیك 

امروز كل نگري در دانش رسمي مورد توجه . ديالكتیك در انديشه موالنا از حوصله اين مقاله خارج است
 ھیجده، نوزده و بیست میالدي به سوي تجزيه گرائي و علوم در سه قرن. دانشمندان قرار گرفته است

  .كاھش گرائي خزيد
 

فريتیوف كاپرا، فیزيكدان آمريكائي و نويسنده كتاب تائوي فیزيك، در كتاب نقطه عطف نسبت به كاھش 
 گرائي يا تجزيه گرائي علوم امروز انتقاد مي كند، به ويژه دانش پزشكي امروز را در بوته نقد نشانده و از
اينكه پزشكي امروز ايتقدر با انسان مانند يك ماشین و روبات رفتار مي كند، شكوه كرده و آنرا به ضرر انسان 

او برا ين باور است كه انسان يك موجود چند بعديست و در مداواي امراض انساني بايد روح و . مي داند
 به تخصص ھاي گوناگون كه حتي تقسیم پزشكي.  فیزيكي او را در نظر گرفت- روان، ذھن و كلیت روان 

ممكن است متخصص چشم راست و چپ ھم با يكديگر تفاوت داشته باشند، امر ناصوابي است، و يك 
جراح قلب، يا مغز، يا كلیه نمي تواند روان شناس نبوده، و بیمار خود را مانند يك روبات و يا يك خوكچه ھندي 

متخصص علوم زمین نمي تواند از نجوم و . یز چنین استدر ساير علوم ن. مورد جراحي و مداوا قرار دھد
كیھان شناسي بي بھره باشد، و نمي توان سرنوشت زمین را از سرنوشت ساير سیارات منظومه 

  .شمسي جدا دانست
 

در واقع ھنگامي كه نیوتن، كیھان را به صورت يك ساعت بزرگ فرض كرد كه خداوند انرا كوك كرده و راه 
كارت نیز بدن انسان را به انديشه و بدن، يا انديشه و مصداق ان تقسیم كرد، تجزيه انداخته است، و د

. و با پیشرفت محیر العقول دانش و فن آوري بشري جزء نگري ازكل نگري جدا شد. گرائي در علوم باب شد
د كرده و اما با ظھور تئوري كوانتوم كه عدم قطعیت را در باورھاي علمي و فلسفي پذيرفت، و علیت را طر



ناظر و منظور را متحد كرده و جدائي اين دو را در يك سیستم نمي پذيرد، از جزء نگري دانش كالسیك جدا 
گويا موالنا در قرن ھفتم ھجري مي دانسته كه روزي بشر متفكر به . شده و به كل گرائي پرداخته است

  .زرگ موالنا و عرفان بزرگ شرق استو اين میراث ب.انديشه كل نگري كه او مروج ان بوده باز خواھد گشت
 

  .نتیجه
 

  :انچه نوشته شد، در واقع مصداق اين شعر موالناست كه 
 

  اب دريا را اگر نتوان كشید             ھم به قدر تشنگي بايد چشید
 

در حالیكه بايد كتابھا در باره انديشه ھاي اين عارف .منھم قطره اي از اقیانوس انديشه موالنا را چشیدم
اكنون مقاله خود را با سخن بان كي مون دبیر كل سازمان ملل دربار ه موالنا به پايان مي .بیدار دل نوشت

رسانم كه در مراسم گرامي داشت ھشتصد مین سالگرد تولد موالنا جالل الدين رومي بلخي، در مقر 
  :سازمان ملل گفته است 

 
صلح و آرامش و گفت و گوي تمدن ھا . ار موالناستجھان امروز بیش از ھر زمان ديگري نیازمند ترويج افك

مفاھیمي است كه در اشعار موالنا نھفته است و جامعه جھاني بايد آنرا به عنوان الگوي رفتاري خود قرار 
  .دھد

 
دبیر كل سازمان ملل در اين مراسم تصريح كرد كه ياد اين شاعر بزرگ مي تواند به پیشبرد ايده اتحاد تمدنھا 

آري، به راستي امروز، مكاشفه اي كه زير بناي كشف قوانین بزرگ علمي است .  ملل كمك كنددر سازمان
و طريقت معرفت انسان كه عرفان نامیده مي شود، وامدار انديشه ھاي واالي موالنا جالل الدين رومي 

رھنمودھاي بلخي است و انسان گم كرده ره در اين وادي پر اسرار و جھان متالطم امروز، تشنه افكار و 
  .اوست

  
 

  منابع و مراجع مقاله
 
 .168 و 167ص . 1356. انتشارات شرق. انديشه ھاي بزرگ فلسفي. بابك.  دكترح-ا 
2 dr mauris B ock. cosmic consciousness. Canada. 1937 p 139 4 
 197 و 196ص . انتشارات كیھان. ترجمه حبیب دادفرما.. تائوي فیزيك.  فريتیوف كاپرا-3
4 peter t. landsberg. Seeking ultimates. 2000. p. 23 
5 jean guitton. I g. bogdanov. dieu et la science. 1991. p. 53 
 257 و 256ص . شركت سھامي انتشار. ترجمه دكتر محسن فرشاد. روح، اين ناشناخته.  ژان شارون- 6
7 - Upanishad. www. Daily guru.com 
 316ص . انتشارات علم. انديشه ھاي كوانتومي موالنا.  دكتر محسن فرشاد- 8
9 wittgen stein. encyclopedia of philosophy. Macmillan. V. 6. pp 28 29, فیزيكدانان. والديمیر كلر .

 – 70ص . ترجمه دكتر شمس الدين فرھیخته
 71ص . ھمان منبع.  والديمیر كلر- 11 - 10
 363ص . 1361انتشارات انجمن حكمت و فلسفه ..  علوم عقليفرھنگ.  دكتر سید جعفر شھیدي- 12
 .ترجمه بید گلي و گروه مترجمان.. چنانكه ھست.  بھاگاواد گیتا- 13
  562ص.  انتشارات خوارزمي1370. ترجمه يحیي مھدوي. مابعدالطبیعه.  ژان وال- 14
 

  :منبع مقاله
 
-26-14-24-04-1389-362/09-56-08-07-02-1389/36-54-08-07-02-1389/ir.zavoshclub.www://http

html.25  
 
 
 


