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 چکيده 

یونان   ارائهاز  تاکنون  فیزیکباستان  موردتوجه  جهان  از  کلی  مدلی  و ي  دانان 

ي مذکور، اساس  رسد اندیشهفیلسوفان بسیاري بوده است. ازآنجاکه به نظر می

دهد؛ بنابراین این پژوهش به مقایسه تشکیل می  ریالطمنطقهاي عطار را در  اندیشه

کلیت تحلیل  اندیشهو  در  و  گرایی  عطار  عرفانی  میهاي  نوین  پردازد. فیزیک 

وجوي کل  و هم فیزیک نوین در جست   ریالطمنطقمطابق نتایج، هم عطار در  

ي سفر گروهی تمام مرغان جهان براي رسیدن انگیزه  ریالطمنطق اند. دریکپارچه

به سیمرغ، درواقع رسیدن به کل یکپارچه بوده است که در عرفان اسالمی به 

ي سیمرغ در برابر سی مرغ  ي واژهنتخاب آگاهانهشود. ا»وحدت وجود« تعبیر می

تواند ارتباط، نظم، تقارن و یکپارچگی تمام موجودات  ي دیگر میواژه  هر  بیش از

 
    ایران رودهن دانشگاه آزاد اسالمی،  ،  رودهن واحد  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی ،  

lailagholampour@gmail.com   ي مسئول( )نویسنده 
 

    ایران ،  ، دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن واحد رودهن استاد زبان و ادبیات فارسی  tavoosi@riau.ac.ir   
    واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن، ایران  استادیار زبان و ادبیات فارسیalizade@riau.ac.ir 

 

 2/9/1400تاریخ پذیرش مقاله:                      1399/ 16/7تاریخ دریافت مقاله: 
 

https://dx.doi.org/10.22099/jba.2021.38423.3874
mailto:lailagholampour@gmail.com


 (52 پياپی) 1401 تابستان ،2ی شماره  ،14 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ــــــــــــ  198

 

وجود برخالف  را  )سی جهان  ظاهري  گوناگونی    اختالف  و  مختلف(  مرغ 

کند.   بیان  هستی  نظریهمی(  Albert Einstein)  ن یشتیاننیروهاي  با  ي  خواست 

تمام تالش اما  تاکنون براي  هاي فیزیکیکپارچگی، ذهن خدا را بخواند؛  دانان 

رسیدن به کل یکپارچه با شکست مواجه شده است. ازنظر عطار هم یکپارچگی 

گوهر( غیر ممکن است و سی مرغ تنها با حقیقت  با حقیقت غایی )سیمرغ حقیقی

رسید به وحدت  الهی(  فعل  نخستین  یا  )سیمرغ    د یو ید  کهند  وجودي خویش 

 خواند.می «هاي نسبتاً مستقلتمامیت نیمه»این کل را   (David Bohm) بوهم

 .الطیرمنطق  گرایی، فیزیک نوین،تقارن، سیمرغ، عطار، کلیت  های کليدی:واژه 

 

 . مقدمه ۱

ي اجزاي عالم با یکدیگر  و رابطه  (Holism) گراییي کلاز یونان باستان تاکنون، اندیشه 

دانان و فیلسوفان بسیاري را به تحقیق و بررسی واداشته است. درطول تاریخ دو فیزیک

و      (Atomism)گرایی  هاي هستی وجود داشته است: ذرهدیدگاه مهم در شناخت پدیده

ي یونان و برخی کشورهاي شرقی دیده  گرایی در آرا و نظریات فالسفهذره  .گراییکل

عنوان جهان بینی جدیدي غالب شد.  هاي شانزدهم تا نوزدهم میالدي  بهقرنشود و از  می

ي امور، چونان دستگاهی  »تفکر اتمیسم در اصل یک بینش مکانیستی است که به کلیه 

طورجداگانه مطالعه نمود و از  ي اجزاي هستی را بهتوان کلیهافکند که میماشینی نظر می

ي  گرایی، جهان و همه (. در نگرش کل14:  1369،  بیبرد.« )گالاین رهگذر به کل آن پی

کنند. »در آیین موجودات آن به هم مرتبط هستند و از یک روند کلی حاکم پیروي می

باستان و تفکر هرطریقت اکلیتی، افالطونی و ارسطویی،  گرایی چین، زرتشت در ایران 

ل قرن بیستم شکل گرفت،  خورد. تفکر ارگانیستی که در اوای هایی به چشم میچنین نگرش

« داند که خاصیت اجزاي آن در کلیت آن نهفته است.« میموجود زنده را »کل یکپارچه

 .بینانه موردغفلت واقع شدهاي پانزدهم تا نوزدهم، رویکرد کل( در قرن16)همان: 

ي جدیدي  دریچه (  Newton)اکنون با پیشرفت فیزیک نوین برخالف مکانیک نیوتنی  

ي گذشتگان  هاي متفاوتی نسبت به اندیشهشناسی ایجاد و سبب نگرشدر نگرش هستی 
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ي میان تمام اجزاي هستی است؛  گرا و رابطه شده است؛ دیدگاهی که مبتنی بر جهان کل

بینی شرقی است که مبتنی بر »آگاهی بر  جهان  ترین وجه تمایز همان دیدگاهی که مهم

آن یکی   بین  دوجانبی  روابط  رویدادها،  اشیا،  تمام  تجربهبودن  و  پدیدهها  تمام  هاي  ي 

به جهانجهانی  این  در  است.  اساسی  وحدت  یک  از  تجلیاتی  چیزها  عنوان  تمام  بینی 

شود« )کاپرا،  ته میهاي گوناگون یک حقیقت غایی نگریسي اجزاي مرتبط و جلوهمثابهبه

13۸5  :137  .) 

شود؛ زیرا اصل  وضوح دیده میگرایی در حکمت خسروانی بهي کلیتردّ پاي اندیشه 

ي حکمت خسروانی از دید سهروردي »وحدت آفرینش« است؛  ششم از مبانی دوازدگانه 

اند. این اصل  ي اجزا و عناصر هستی به هم مرتبطیعنی هستی امري واحد است و همه

هاي عرفانی تأثیر  ي مالصدرا به »وحدت وجود« تعبیر شد؛ اصلی که در اندیشهفلسفهدر  

ي فلسفی و ي این نظریه فراوانی داشته است. ابوالعال عفیفی، منصور حلّاج را واضع اولیه

عربی را متأثر از افکار او دانسته است.  ي اسالمی معرفی کرده و ابنصوفیانه در اندیشه 

 ي خسروانی در آثارش اشاره کرده است.  خمیرهي حالج در انتقال عطار هم به رهبر 

 مان            ز   الج اینــر حـــ ي آن پیقصه
 راي دل    ـــه و صحـــدر درون سین

 
   

رار شد  ـــ ي ابهـــ سین راحــانش

 ار شدــ ر عطــ او رهب  يه ـــقص

 ( 246:  1366)عطار،              

وارگی  وارگی جهان و جهانهایی چون انداماز دیرباز، وحدت آفرینش در قالب تمثیل

ي  تأثیر قاعدهانسان همواره موردتوجه فیلسوفان و عارفان بوده است. اگرچه عطار تحت

پیشینیان  خالف  وارگی جهان در حکمت خسروانی بوده؛ اما بروحدت آفرینش و انسان

وارگی جهان، که تمثیلی فلسفی و تکراري است، نشده؛ بلکه به تمثیل  اسیر تمثیل اندام

ي  فلسفی تناظر »ذره  -اي در این حوزه دست یافته است و آن، قرار دادن تمثیل علمیتازه

ي مذکور عالوه  نظریه  (.139۸غالمپور و همکاران،  نما« است )رک.  نما با جهان ذرهجهان

کوب  اي دارد. زریني غرب نیز جایگاه ویژهعرفان ایرانی و اسالمی در حکمت و فلسفهبر  

 بابلی یا ایرانی فکر این است اصل ممکن هرچندگوید: »ي خاستگاه این اندیشه میبارهدر
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 رسد. قبل افالطون می به رواقی و مگنوسی تعالی ازطریق یونان، در ي آنپیشینه باشد،

 (.  545 :136۸کوب، زرینکرده است« ) اشاره مقراطیس بدانذی هم افالطون از
اي است تا کیهان را تعریف  در دنیاي امروز، »هدف نهایی دانش ایجاد تئوري یگانه

وجوي پایانی عمر خود، در جست  (.  انیشتین هم سی سال 24:  1390نماید« )هاوکینگ،  

 »تئوري یکپارچه« بود؛ اما موفق نبود. 

ي  کمک نظریات نوینی همانند »نظریهاند تا بههاي بسیاري در تالشندااکنون فیزیک

ي انیشتین را، یعنی  ( آرزوي دیرینه Mيي آن )نظریه یافتهي تعمیمابر ریسمان« و نسخه 

ي یکپارچه در فیزیک که بتواند رفتار تمامی نیروهاي جهان را در  دستیابی به یک نظریه

هاي تقارن  ها گروهدانازنظر فیزیک  .تبیین کند، محقق کنندقالب روابط ریاضی واحدي  

شده را  ریاضی این توانایی را دارند که در قالب گروه بزرگ تقارنی تمام ذرات شناخته

آن اگرچه  کنند.  یکپارچهتوصیف  و  کامل  تئوري  ساخت  که  معتقدند  دربارهها  ي  اي 

تري  ي کامل وجوي نظریهن در جستچیز در کیهان بسیار دشوار است؛ اما بشر همچناهمه

 ي تصویر واقعی جهان و منشأ آفرینش است.براي ارائه

هاي  سوي سیمرغ و دشواريمرغان جهان به  يهعطار شرح سفر هم  الطیرمنطقداستان       

و سرانجام رسیدن سی این   راه  در  زیارت سیمرغ است.  به  مرغان جهان  تمام  از  مرغ 

سرنهادن  اي و پشتجویانی هستند که با گذر از جهان سایه قتداستان، سی مرغ نماد حقی

هاي رازآموز هفتگانه به سیمرغ )یکپارچگی( دست یافتند که در عرفان اسالمی به  آزمون

یکی از    الطیرمنطقتمثیلی    يه شود. این سفر نمادین در منظوم»وحدت وجود« تعبیر می

داستان بهمشهورترین  )نمایش کل  ایران و جهان    يهوسیلهاي سمبولیسم  ادبیات  جزء( 

منظومه قرناست؛  که  عرفانی  شده  اي  سروده  اروپا  سمبولیست  نویسندگان  از  پیش  ها 

(  623الف:  13۸9شناس« که »لحن موسیقی خلقت« )رک. عطار،  است؛ از »مردي موسیقی 

  آغاز   ذرهخوبی درک کرده است؛ نظم و تقارنی که از  را )نظم، تقارن و یکپارچگی( به

 یابد.  ادامه می عالم )کائنات(شود و تا می
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گرایی  کلیتهاي آن با  مایه رسد میان مفاهیم فلسفی و متافیزیکی نهفته در بنبه نظر می

دان  ( فیزیکCapraشاید به همین دلیل کاپراي )  .اشتراک وجود داشته باشد  فیزیک نوین  در

ي تصوفی نیست؛  ي اصلی تجربه خصیصهگوید: »وحدت بنیادین این جهان بزرگ تنها  می

 (.13۸: 13۸5ترین مکاشفات فیزیک معاصر نیز هست« )کاپرا، بلکه یکی از مهم

 

 . چارچوب نظری تحقيق ۱.۱

مسئله عالم  اجزاي  میان  پیچیدهارتباط  وجود  ي  با  هنوز  فیزیک  علم  که  است  اي 

قطعی  پیشرفت پاسخی  به  نتوانسته  فراوان  چنین  دراینهاي  وجود  اما  یابد؛  دست  باره 

ارتباطی انکارناپذیر است. از زمان ارسطو تاکنون، اندیشمندان بسیاري بر وجود یک کل  

کرده تحقیق  هستی  فیزیکدر  نوین،  فیزیک  پیشرفت  با  امروزه  اما  ارائهاند؛  با  ي  دانان 

 اند.  ي ابر ریسمان« مدعی حل این مسئله شده»نظریه 

وجود آورده است:   ي علم بهگ فیزیک نوین، انقالبی عظیم در عرصهدو پیشرفت بزر 

ها و مهبانگ(  ي نسبیت عام انیشتین )بررسی اجسام بسیار بزرگ مانند کهکشانیکی نظریه

و دیگري مکانیک کوانتومی )بررسی اجسام بسیار کوچک مانند ذرات زیر اتمی( است  

به نظریهکه  و  تضاد هستند  در  با هم  اب شدت  کامل مکانیک  ي  یگانگی  یعنی  رریسمان، 

ي مذکور یکی از مسائل  کوانتومی و نسبیت انیشتین )وحدت دو امر متضاد( که اندیشه

نظریه است.  بوده  قرن  این  علمی  اثباتمهم  درصورت  مذکور  اوج    ي  »بیانگر  شدن 

براي    هاکه یونانی هاي ناشی از دوهزار سال پژوهش در فیزیک خواهد بود؛ از زمانییافته

ي مستقل، جامع و منسجم را براي جهان آغاز  وجو براي یافتن یک نظریهاولین بار جست

 (. 29: 1395اند.« )کاکو،  کرده

که این دو نظریه را بیامیزیم، خواهیم دانست که جهان چگونه  دانان »وقتیازنظر فیزیک

(. 306: 13۸6نگ،  یابد و چگونه پایان خواهد یافت« )هاوکیآغاز شده، چگونه تکامل می

جویانی است که  تنها آرزوي انیشتین بلکه هدف غایی تمام حقیقتي یکپارچگی نهنظریه 

ي  اند. انیشتین بر آن بود تا با رسیدن به نظریه وجوي اسرار و حقیقت هستیدر جست

ازاین بخواند«؛  را  خدا  »ذهن  و  یکپارچگی  جهان  تمامی  جدید،  نگرش  این  در  رو، 
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ي معنوي، فیزیک کوانتوم  توان با ترکیب اندیشه زجمله جسم و ذهن را میهاي آن اپدیده

(. اولین کسی که مکانیک کوانتوم  100:  13۸4و نسبیت عام انیشتین تبیین نمود« )ولف،  

( بوهر  نیلز  داد،  ارتباط  تفکر مذهبی  با  را  برندهNiels Bohrجدید  نوبل  ي جایزه (،  ي 

)نماد تمامیت اصول متضاد جهان(    (Yang-Ying)  یانگاست. او عالمت یینگ    فیزیک

 عنوان جایزه انتخاب کرد. را به

 شود: اختصار توضیح داده میدر این مقاله اصطالحاتی ذکر شده است که به

داند؛  کننده میهاي بسیار ریز نوسان»اجزاي نهایی طبیعت را ریسمان  ی ابرریسمان:نظریه

ها تشکیل  ن ما تا دورترین ستاره در نهایت، از ریسمانیعنی ذرات در تمام مواد، از بد

هیچ شده ریسمان اند.  این  کوچک کس  بسیار  زیرا  است؛  ندیده  را  که ها  هستند  آن  از  تر 

طرز باورنکردنی ي مذکور »ما را به (. نظریه5: 13۸۸مشاهده باشند« )کاکو و همکاران، قابل 

ي کاماًل متقارن صورت یک ابرنیروي اولیهه به آغاز زمان، عصري که تمام نیروهاي دنیا ب

هاي موجود در مرکز هایی براي مسائل مربوط به پدیده برد و ممکن است پاسخ بودند، می 

 (. 219:  13۸۸آورد« )کاکو و تامسون،  ي انسانی فراهم  وجود ما ولی فراسوي هرگونه تجربه 

اي  خواهیم که معادالت در اثر پارهبریم، میکار میکه تقارن را در فیزیک به  »زمانی  تقارن:

چیز  ساده، یعنی برخی تغییرات هیچزبانبه.  (110ها، بدون تغییر بمانند« )همان:  از دَوَران

تغییر نمی بنیاديرا  تغییر شدید داشته  ترین جنبهدهند.  به  ظاهر  اگر  هاي طبیعت حتی 

 کنند.ایجاد نمی  هایی که تفاوتمانند؛ تفاوتباشند، باز یکسان می

نظریّه  مهبانگ: بهطبق  کائنات  »آغاز  مهبانگ  یک  ي  و  ی  نقطهشکل  اتم  هندسی  یک 

بود که انفجاري عظیم در آن صورت گرفت و کائنات از آن تاریخ به بعد همواره    آغازین

صدم ثانیه پس از  یک(. طبق این نظریّه: »170:  13۸۸درحال گسترش است.« )برایسن،  

ها تشکیل شدند  ذرّات بود. صدها هزار سال بعد، اتمي  هگیرند برجهان درانفجار بزرگ،  

 (.116: 13۸6)هاوکینگ،  «و میلیاردها سال بعد ستارگان شکل یافتند.

تکنیک تصویربرداري است که با استفاده از دو شعاع لیزر و انعکاس از روي    هولوگرافی:

نهایت  توان بیتابش لیزر می   ي هشود. با تغییر در زاویفیلم ایجاد می  يه آینه روي صفح
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اصلی آن، هر جزء در    يه هولوگرام ذخیره کرد که خصیص  يه تصاویر از اشیا بر صفح

جهان هولوگرافیک دیوید بوهم است. هدف وي    يهیدگذار اکل است. بنیان  ي هبردارند

میان نظم مستتر    يهمذکور در توصیف عالم، تأکید بر ابزاري است تا با بیان رابط  يهاز اید

 و نامستتر به توصیف یکپارچگی عالم بپردازد.   

 

 ی تحقيق . پيشينه۲.۱

ي  مقاله ه است؛ اما  رسد تاکنون مقاله یا پژوهشی با عنوان مذکور نوشته نشدبه نظر می

ي  فصلنامه دو    ( در1396ستار طهماسبی )  »مبانی متافیزیکی فیزیک کوانتوم دیوید بوهم« از
فلسفی  -علمی   تامّالت  مقاله  پژوهشی  تطبیقی وحدت  چاپ شده است و  »بررسی  ي 

(، در 1392انسان و جهان در فیزیک و عرفان« از مرتضی حسینی شاهرودي و همکاران )

رابطه   فلسفه و کالم  –مطالعات اسالمی  ي  مجله بنیادین اجزاي جهان و  ي  به وحدت 

اي تطبیقی پرداخته است. در  گونه   ي عرفان و فیزیک بهانسان با جهان هستی در حوزه

( که در  1364نگري و موجبیت در فیزیک کوانتوم بوهم« از مهدي گلشنی )ي »کلمقاله 

هاي مکانیک بوهمی آن است که در  از نوآوريچاپ شده است، آمده: »  فرهنگستان علوم

دانست، دنیاي بوهمی یک کل  مقابل فیزیک نیوتنی که دنیا را متشکل از ذرات منفصل می

بهزاد انگارانه در فیزیک تأکید داشت«. همچنین  ناپذیر است. بوهم روي نگرش کل تجزیه

حسن فرشاد در کتاب  م  و  را نوشته است   دنبال وحدت از فیزیک تا عرفانبهکتاب    زمانی

نویسد: »یکی از مسائل  می پیوند فیزیک کوانتوم و عرفاناندیشه هاي کوانتومی موالنا در  

فلسفه  در  که  کلمهمی  است،  مطرح  کوانتوم  بهي  و  علم  در  و  نگري  فیزیک  ویژه 

 (. 54:  13۸7شناسی است« )کیهان

 

 های پژوهش . یافته ۳.۱

عنوان یک کل منسجم  شود که وي به هستی بهاستنباط میاز کنکاش در آثار عطار چنین  

توان گفت نگاه وي به عالم و اجزاي مختلف آن، که می ايگونهنگرد، بهو هماهنگ می
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دان آن را »ارتباط  ( فیزیکWolf Fred Alan)   مبتنی بر »ارتباط کوانتومی« است که ولف

نامد؛ زیرا بر مبناي آن »کل جهان زنده است و فقط یک کلِ پیوسته وجود  انیشتینی« می

 (.  115: 13۸4دارد.« )ولف، 

 ن، به چشم تیز بیند                                ـــق، ای ــمحق

 

 ی زود بینیــول نباشــر احـــاگ
 

 ه کل، یک چیز بیند ــــ م را، بـــدو عال  

 (                           120:  1392)عطار،                       

         ل هر دو عالم یک یگانه است  ــــکه ک

 ( 6۸: 1366عطار،  )                     

تا کل عالم در یک ارتباط دوجانبه    الطیرمنطقدر   هم این یگانگی و پویایی از ذره 

 وجود دارد. 

 گرچه هست از پشت ماهی تا به ماه         
 

 ش گواه ــ ر ذات ــــ ب  ي ذراتـــهـجمل  

 ( 235 الف: 13۸9همان،  )                 

خواند؛ همرازي  ترین اسرار جهان فرامیشاعر ازطریق قلمرو درونی، ما را به عمیق

 اند. وجود آمده انسان و ذرات، زیرا انسان و جهان  هر دو از ذرات به

 ی باز شد           ـر تو را آن چشم غیبــگ  
 

 ان همراز شد ـــ و ذرات جهـــا ت ـــب  

 ( 3۸6 همان:)                   

 

 ساختار ی کل ذره. ۲

بعد از توصیف آفرینش جهان به توصیف ذره و ارتباط آن   الطیرمنطق  يعطار در مقدمه 

پردازد. در این دریاي عظیم هستی جهان میکروسکوپی و ماکروسکوپی  با آفرینش عالم می 

 کند: اند و بر این امر تأکید هم میبا هم یکپارچه 

 در چنین بحري که بحر اعظم است           
 

 م است ـت و ذرّه عالــعالمی ذرّه اس  

 ( 239 همان:)                     

دانان با توجه به ارتباط کوانتومی و هولوگرام به  رویّت عالم در یک ذرّه که »فیزیک

ي کل، مدنظرمان  اند، این همان چیزي است که ما از جزء دربردارندهاین مفهوم رسیده 
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  اتم آغازین یک  شکل  (؛ زیرا ازنظر فیزیک نوین »آغاز کائنات به122:  13۸4است« )ولف،  

اي است که کّل جهان از آن  اولّیه   ي ه ذّرات در حکم ماد (؛ یعنی » 170:  13۸۸« )برایسن،  بود 

بنابراین  45:  13۸9)تالبوت،    «وجود آمده است به  به » (؛  جهان    ي ه نحوي حاوي هم هر ذّره 

که    151شناختی عطار در بیت جهان   ي ه ( که معادل است با اندیش 15۸)همان:   «کیهانی است 

گیري تناظر عالم صغیر و کبیر شده است.  اي که منجر به شکل اندیشه   ؛ ها قبل سروده است قرن 

عارفان ایرانی قرن دوازده میالدي  اند: » محققان نیز به توجه عارفان ایرانی به این امر اشاره کرده 

صغير که    اند گفته  عالم  همان  کبير  قدیمی   عالم  برداشتی  بلیک  است،  ویلیام  آنچه  از  تر 

 (Blake William )  ، به بعدها  انگلستان،  هیجده  قرن  معروف  عارف  و  رویت  عنوان  شاعر 

 (.  406:  13۸9مطرح کرد« )تالبوت،    شن   ي ه جهان در یک ذّر

 به اصل   عالم کبریبه صورت    عالم صغری
 

ــورت و از راه معنی اکبرند    ــغرند از ص  اص

 (241: 1366)عطار،                            

هاي نسبتاً  اگرچه »ذرات بنیادین )اجزاي نخستین( اجزاي نهایی نیستند؛ بلکه صورت

(؛ بنابراین تقارن ذره Bohm ,1980: 62تر هستند« )ثابت و انتزاعی از بعضی سطوح عمیق

 کند.  در درون ذره، تنها ما را به آغاز آفرینش هدایت میو عالم و سفر 

 

 . نظم و تقارن اوليه )تقارن پنهانی(۳
ي زیبایی، تقارن همراه با هندسه، نقش مهمی در علم، فلسفه و هنر یونان باستان که رابطه

ازاین است؛  کرده  بازي  هستند،  تکامل  و  فیثاغورثیهماهنگی  اعداد  رو  الگوهاي  به  ها 

به جوهره مثابهمتقارن  میي  اشیا  تمام  مهم  ي  عناصر  از  یکی  تقارن  زیرا  نگریستند؛ 

 ي نظم و هماهنگی است.دهندهشکل

داراي نظم کاملی می را  دانشمندان جهان  نیوتن،  از  بهقبل  امروزه  ي  واسطه دانستند. 

ک دنیاي با  ي اول خود، یها معتقدند دوباره »به اندیشه پیشرفت فراوان علم و دانش، آن

بوهم،   (219:  13۸۸گردیم« )کاکو و تامسون،  تر بازمینظم، هرچند در سطح باالتر و دقیق

نظم   است:  نظم  نوع  دو  داراي  معتقد است: »جهان  کوانتوم  فیزیک  برجستگان  از  یکی 
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ي چیزهاست که  مستتر و نامستتر. نظم مستتر در حکم دریاي بیکرانی است که بنیاد همه

  الطیر منطق(. مرغان  Bohm ,1980.61بینیم« )اي گذرا میعنوان سایهونی بهما در جهان کن

وجوي سیمرغ پنهان  اند؛ زیرا علت اصلی جستوجوي نظم مستتر هستی نیز در جست

کنند. نظم سپاه )هستی( بیان میبخشیدن به اوضاع بیدر کوه قاف )نظم مستتر( را نظم  

سامان بخشد و این امر  وکوشد تا به اوضاع آشفته سرها، سیمرغ شهریار ابتدا میازنظر آن

 شود.رسانی میي هدهد که نماد دانایی است، اطالعوسیلهبه
 پادشاه         ون کشور بود بیــــه چــزان ک

           

 د در سپاه ـــ ی نمانــم و ترتیبــــنظ 

 ( 262الف:   13۸9)عطار،              

الهی هستند   يهنظم و شهریاري مطلوب دو جلوه از هفت جلودر باورشناسی ایرانی 

اند. »اشه )نظم( از زیباترین  امشاسپندان و شهریاران با نظم و یکپارچگی هستی در ارتباطو  

شناسند،  شه را نمیي قانون ایزدي و نظم در جهان است. آنانی که ا امشاسپندان، نماینده 

(. مرغان  72:  1379اند؛ زیرا آنان بیرون از کل نظم خدا هستند« )رضی،از بهشت محروم

  اند که از نظم کامل برخوردار بود. نیز خواهان بازگشت به آغاز و منشأ هستی   الطیرمنطق

باشد. همه بوده  برخوردار  کامل  تقارن  از  باید  زمان، جهان  آغاز  در یک»در  نیروها    ي 

به فاز یگانهنیروي هم  نامتقارن است؛  اي وجود داشتند؛ اما جهان کنونی  طوروحشتناکی 

: 13۸۸وجه با یکدیگر تشابه ندارند« )کاکو و همکاران،  هیچزیرا چهار نیروي موجود به

نظمی حاکم شد و نیروها با هم هماهنگ  که بی، زمانیالطیرمنطق که در  گونه(؛ همان146

مرغان   همدر جستنبودند،  نیروي  یگانه وجوي  بهفاز  آناي  برآمدند.  سیمرغ  در نام  ها 

به  آرزوي ظهور دوباره ارتباط است؛  در  آغاز  با  پایانی که  بودند؛  پایان سفر  در  ي وي 

دایره دلیل،  میهمین  خلق  هستی  وسعت  به  بخشد.  اي  تجسم  را  یکپارچگی  تا  شود 

یکپارچگی بزرگ درست باشد، به این معنی    يدانشمندان هم معتقدند که اگر واقعاً نظریه

است که »تشابهات بنیادین« در شروع پیدایش عالم وجود داشته است. سیمرغ هم که در 

باورشناسی ایرانی نماد هیبت و عظمت است، با آغاز عالم و آفرینش در ارتباط است  

 (.7۸: 1390دادگی، )رک. فرنبغ
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ریاضت      با  سالکان  داستان،  این  طاقتها در  میي  وادي  هفت  از  به  فرسا  تا  گذرند 

بر پیشنهادي عرفان در این زمینه، دل است که باید با  ي دل برسند؛ زیرا راه میانتزکیه

گون شود؛ به همین دلیل هدهد در پاسخ گروهی که معتقدند هرگز به »گرد  ها آینهریاضت

 گوید:رسیم، میسیمرغ بلند« نمی

 ر نیستتــن گـــبیسیمرغ  يهدــدی
           

چ  ــدل  ــتــتــــ نیسـ منور  آیینــه   و 

 (2۸1الف:   13۸9)عطار،              
گیرد، هم مانند  نشئت می  ریسمان   ي ه نظری چارچوب  جهان هولوگرافیک که از   ي ه در اید 

  ي ه ظاهر، آین   ي ه جاي آین آید؛ اما عرفان به هاي مهم به حساب می ، آینه از موتیف الطیر منطق 

شود، تنها  دل )مانند هولوگرام( منعکس می   ي ه کند. آنچه در آین اطن )دل پاک( را معرفی می ب 

 (. 427:  13۸9اید؛  رفته نه ذات الهی )جمله در افعال ما می   تجلیات الهی است 

 

 . بازیافت تقارن پنهانی )ابرتقارن( یا اسرار کهن ۴

دهند؛ اما معتقدند که تحلیل  آفرینش نسبت میها خاستگاه ابرتقارن را به آغاز  دانفیزیک

شکسته بهشدهقطعات  تقارن  تالش  ي  است  ممکن  پنهان،  تقارن  کردن  آشکار  منظور 

آنامیدوارکننده نباشد.  آفرینش  اي  آغاز  در  آن  بازسازي  را،  تقارن  بازیافت  راه  یک  ها 

وان شرایط مهبانگ را  ت طورفیزیکی نمیحال معتقدند که بهعین دانند؛ ولی در )مهبانگ( می

توان پژواک آن را در طبیعت تحلیل کرد. »انیشتین بر این باور بود وجود آورد؛ اما می  به

:  13۸۸ي یگانگی تمام نیروها قرار دارد« )کاکو و تامسون،  که یک تقارن ناآشکار در ریشه 

تحلیل باشد که   مقایسه وقابل الطیرمنطق تواند با سیمرغ در (. این »تقارن ناآشکار« می 3۸

دانان، تقارن کلید ساختمان قوانین فیزیکی است و در کوه قاف پنهان است. ازنظر فیزیک

از بیشترین تقارنی    ي مذکور آورد؛ زیرا نظریهوجود میي ابرریسمان این تقارن را به  نظریه 

 که تاکنون در فیزیک مشاهده شده، برخوردار است.  

بود،   متقارن  کنونی  طبیعت  فیزیکاگر  سادهکار  بسیار  میدانان  »چون  تر  شد؛ 

هاي  جاي چهار نیروي متفاوت، تنها یک نیرو داشتیم. دنیا مملو از تقارنصورت بهدراین

شد،  گاه شکسته نمی آید. درواقع اگر تقارن هیچشدن تقارن برمیپنهان است که از شکسته  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
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شدن    دلیل شکسته(؛ زیرا به122ها وجود نداشتند؛ چون اتم وجود نداشت« )همان:  انسان

میلیون در طی  ذرات  آزاد شدن  و  اولیه  و کهکشانتقارن  از ها سال ستارگان  بعد  و  ها 

شدن  از شکسته    الطیرمنطقکه در  گونهها از اتم ساخته شدند؛ همانمیلیاردها سال انسان

دلیل  )به یابد. ضمن آنکه سی مرغ  سیمرغ آغازین، سی مرغ متفاوت در هستی ظهور می

شکسته هم  و  هستی  نیروهاي  تفاوت  هم  را    ناپیوستگی(  )سیمرغ(  اولیه  تقارن  شدن 

 تواند نشان دهد:می

 س روي سی مرغ جهان         ـــ م ز عکـه
           

سیمرهـــچه  زمانـــي  آن  دیدند   رغ 

 ( 426الف:  13۸9  )عطار،              
پرسند که در ارتباط با »نسبت«  اولیه، از رازي میوجوي نظم  مرغان جهان به جست

 ها درصدد یافتن »تشابهات بنیادین خود« با سیمرغ هستند: آنان است. آن يهاولی
 ا چیست با او راز گوي                               ــت مـــنسب

 ت بدي                  ـ ا و او نسبـان مـــ ر میـــگ
           

 نتوان  شد به عمیا راز جوي زان که   

 ديــر یکی را سوي او رغبت بــه

 (  2۸0)همان:                               

هرچیز  دارد که:  گونه پرده برمیدهد و از راز هستی اینهدهد دانا، هوشمندانه پاسخ می 

 »اینجا« پژواک »آنجا« است: 

خه ـسای کردـــي  عالم  ود   نثار                   بر 

 اي پیدا شود               هــ ا سایــ ه اینجــهرچ

 رغ  هر دم آشکار   ـ گشت چندین م 

 ا شودـــار آنجـز آشکـاول آن چی

 (2۸1)همان:                            

ترین آزمایشگاه براي  عنوان بزرگواقع از پژواک خود آفرینش، بهازنظر دانشمندان »در

ي جهان  توانیم استفاده کنیم؛ یعنی ابرتقارن را با مطالعههاي موردنیاز میآوري دادهجمع

یک گروه   الطیرمنطق عطار در    (.139:  13۸۸در آغاز زمان بررسی کنیم« )کاکو و تامسون،  

ها را با دعوت به سیر انفس به جایی  کند و آنتمثیلی را از طبیعت )مرغان( انتخاب می 

شود«؛ یعنی زمان آغاز آفرینش و آفرینش  اول هر چیز، آنجا آشکار می که »  خواند فرامی

 داند: را »نمود او« می
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 ع از فرّ اوست ــه آثار صنـــاین هم
 

انمـــجمل  اوست ـــه  پرّ  نقش   ودار 

 (265الف:   13۸9)عطار،         

کند و با نفوذ  دان در بررسی جهان مادي از درون سرشت بنیادین ماده آغاز می فیزیک

ترتیب  بدین»شود و  تر به درون قلمروهاي ماده، از وحدت اساسی هستی آگاه میعمیق

رونی شروع کرده یگري از جهان بیکی از قلمرو درونی و دیدان که  کیزی متصوف و ف

عرفان )در مقابل  (. 307:  13۸5)کاپرا،   «ابندیواحدي دست می  يه جی است، سرانجام به نت

ي  کند؛ »دل را آیینهبر« براي شناخت حقیقت غایی ارائه میعلم( یک »راه میانفلسفه و  

 داند:می  دیدار او«

 ت آر و جمال او ببین ــه دســدل ب
 

 ان، جالل او ببینــن جـــه کـــآین 

 ( 2۸2الف:  13۸9)عطار،         

ي  الهی« را با همهتنها عالم که »عرش  اي از هستی نهبري« که عارف در ذرهراه »میان

تر از »رؤیت جهان در یک  تر و عمیق تواند رؤیت کند؛ نگرشی شکیل عظمت و هیبت می

 ها قبل از او سروده است.     ي شن« از ویلیام بلیک است که عطار قرنذره

ببینــــ خوی  پادشاه دل  در  را   ش 
 

ــع   اي حاصــل ببینرش را در ذرهـــ

 (2۸2)همان:                            

می استنباط  چنین  مذکور  ابیات  جستاز  به  داستان  آغاز  در  عطار  که  وجوي  شود 

یکپارچگی با »حقیقت غایی« بوده است؛ اما در پایان داستان مخاطب را غافلگیر کرده و نتیجه  

انیشتین میگونهاي دیگر رقم خورده است؛ همانگونهبه یکپارچگی    ي هنظریخواست با  که 

 ذهن خدا را بخواند؛ اما ناموفق بود.  

جوي »تشابهات بنیادین خود« یا تقارن اولیه  ومرغان با راهنمایی هدهد فرزانه به جست

کند و همین امر سبب ترغیب مرغان  از آن یاد می  اسرار کهن«پردازند که عطار در قالب » می

 شود:به سیر در حقیقت هستی می
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 ان شنودند این سخن              چون همه مرغ 

 ا سیمرغ نسبت یافتند               ــــه بـــجمل
 

 رار کهنــاس  دــــی بردنــــک پ ـنی 

 ت یافتند ــ ر رغبــــرم در سی ـــالج

 (2۸4)همان:                          

سی مرغ فقط  خورد، آن است که  چشم می  فراوانی در این بخش از ابیات بهاي که بهنکته

 هایی از سیمرغ هستند: سایه

 گر همه چل مرغ و گر سی مرغ بود
 

چــه  دـ ر  سایده  بود هی ي  سیمرغ   ي 

 ( 2۸3)همان:                           

تر  سادگی، موجودات با ابعاد پایین توانند بهدانان »موجودات ابعاد باالتر می ازنظر فیزیک

هایی از موجودات ابعاد باالتر  توانند سایهتر تنها می ابعاد پایین را درک کنند؛ اما موجودات با  

همکاران،   و  )کاکو  کنند«  مجسم  نظر  در  قابل192:  13۸۸را  که  ایده(  با  جهان تحلیل  ي 

 هولوگرافی دیوید بوهم است:  

 ي اوست این بدان اي بی خبرسایه    ر          ــان عالم سر به ســـ صورت مرغ

 (2۸1الف:    13۸9)عطار،          

فیزیک که  شود  ذکر  است  تسمیه دانالزم  وجه  ذکر  در  نسخهها  نظریهي  نهایی  ي  ي 

  Magic)راز( یا    Mystery)مادر( یا     Mother( معتقدند که احتمااًل ازMي  یکپارچگی )نظریه

 طار باشد.مقایسه با »اسرار کهن« عتواند قابلآمیز( گرفته شده است که می)افسون

بینی کرده است: »پژواک مهبانگ  دان روسی، پیش( فیزیکKamov  Georgeجرج کاموف، )

که از هر کجاي جهان طوريصورت یکنواخت در سراسر جهان پخش شده باشد، بهباید به

 (. ازنظر عطار هم:14۸: 13۸۸ن، ایکسان به نظر آید« )کاکو و همکار

 ار سیمرغ اي عجب               ـــداي کـــابت

می پري               ـــدر  وي  از  فتاد  چین   ان 

 ی نقشی از آن پر برگرفت          ــهر کس
 

 ر بگذشت بر چین نیمشبـــجلوه گ 

 ور شد هر کشوري ـــ رم پرشـــالج 

 ر که دید آن نقش کاري درگرفت ــه 

 ( 265  الف: 13۸9عطار، )            

هاي زمینی و غیرآسمانی  شناسی یونگ، »نمایانگر جنبهعرفان، چین نماد دنیا و در رواندر  

تواند  شود که می ( ظاهر می شب« )ظلمت آغازینسیمرغ »نیم  (.461:  13۸9است« )یونگ،  
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باشد که در »ظلمات  بر مقدم ظلمت با معادل  تولد، از پیش بیانگر همان »نسبت پیشین« 

که حافظ در عالم شهود،  گونهوقوع پیوسته است؛ همان( به۸9:  13۸6)الیاده،  تکوین خلقت«  

گونه، مصرع  و همین   1دیده استآفرینش نخستین انسان را در دوش یا ظلمت آغازین می

تواند به دانش عظیم نهفته  می  ( 265   الف:  13۸9عطار،  )  «اطلبوا العلم ولو بالصین ازینست»

 اشاره داشته باشد.  در پشت این تمثیل عرفانی 

 جنبش و سفر گروهی پرندگان . کل تمام۵
                  

 ي قرمز( در کهکشان راه شیري            حرکت مرغان جهان به سوي سیمرغ تصویر زمین در حرکت )نقطه    
  معاصر و تصوف شرق   فیزیک  میانهاي  ي شباهت، در زمینهتائوي فیزیکدر کتاب  

بافته عرفان شرق،  ازنظر  کبیر  »عالم  است:  و  آمده  پویا  تاروپودش  که  است  پیچیده  اي 

ي جهان  نیروسرشت است. ذره طبق تئوري کوانتوم، پیوسته در حرکت است که خصیصه

:  13۸5وجوش است« )کاپرا،  زیراتمی است؛ عالم کبیر هم موزون، هماهنگ و در جنب

در  196 ما(  از  دریافتی  را میهوارهتصویر جدید  ما  »دنیاي  به حبابی  هاي فضایی  توان 

هاي جدید در تمام مدت، در آن درحال شناور در اقیانوسی بزرگ تشبیه کرد که حباب

ي عرفانی شاعر ما نیز جهان ما حباب  (. در اندیشه 16:  1395گیري هستند« )کاکو،  شکل

  13۸9)رک. عطار،  هستند  گیري  ماند که پیوسته در حال شکل)کوبله( روي آب دریا را می

 (. 239 الف:

     
 
 
     

 باشکوه کیهانی  رقص                                     کهکشان در گردش                
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 در رقصی کیهانی  دو کهکشان مارپیچی
 

ي جهان مادي هستند، با حرکات موزونی  »فعل و انفعاالت دینامیک ذرات که سازنده 

گیر و در رقص انرژي پایانی درترتیب عالم کبیر در یک حرکت بیایننوسان است و بهدر  

(. عطار هم در بیان تکامل هستی و سریان عشق  229:  13۸5موزونی گرفتار است« )کاپرا،  

مفصل به گردش منسجم هستی از ذره تا افالک    اسرارنامهي اجزاي کاینات، در  در همه

:  1392،اسرارنامهپردازند )رک.   زنان به رقص و سماع عاشقانه می حلقهپردازد که تا ابد  می

 (: 164و  163

 زرّین         د کین هزاران مهرهــــه دانـــک

 وّاص گشتند    ــــرا غـــ چ  درین دریا

 ز ــــد عاجن ردـــگوق میـــ دلی پرش

نُه حقّه چندین؟ـــرا گردنـــچ  در   د 

 د؟اص گشتنـچون رقّ  ،سماعی نیست

ـ نیاساینردش میــــز گ  ز ـــد هرگـــ

 ( 164و   163: 1392)عطار،      

هاي  ساز فلسفی مناسب و منطقی براي تئوريي عرفانی، زمینهنظر کاپرا »اندیشه  از

می  علمی  اکتشافات  آن  در  که  جهانی  ادراک  یعنی  است؛  معاصر  اهداف  علوم  با  تواند 

این   باشد.  داشته  هماهنگی  کامالً  میروحانی  موضوع  دو  گرد  بر  یکی ادراک  چرخد: 

( که دیوید  27:  13۸5ها و دیگري حرکت عالم کبیر« )کاپرا،  ي پدیدهوحدت و ارتباط همه

ز اشاره  یان کتاب ن ی کاپرا در پانامد.  می (Holomovementجنبش« )بوهم آن را »کل تمام

کبمی عالم  هم حرکت  و  هم وحدت  تئوري خود  در  »بوهم  را  یکند:  می ر    «کند منظور 

در قالب »سفر مرغان جهان«  بیان شده است.    الطیرمنطق جنبش در  (. کل تمام323)همان:  

ضمن آنکه عبارت »مجمعی کردند...« بیانگر آن است که این تصمیم یک تصمیم قبلی،  

 یافته بود: آگاهانه و نظام
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 ان      ــــمجمعی کردند مرغان جه
 

 ارا و نهان  ــد آشکـــ ه بودنــــآنچ 

 ( 262 الف:  13۸9)عطار،         

ي دهد که بنیان اساسی تمام اشیا است و همهمیجنبش  اصالت را به کل تمامبوهم  

این    ي هعنوان تجلیات ساحت نظم مستتر، وابستموجودات در قلمرو نظم نامستتر را به

 داند: کل می
 مرغ و گر سی مرغ بود  لـ گر همه چ

 آن دریاست و بسهردو عالم نقش 

 یمرغ بود سي  هــ یي سایده دـــ هر چ 

 هرکه گوید نیست این سوداست و  بس    

 (413و    2۸3)همان:                        

سوي سیمرغ سفر کنند. آنند تا بهجنبش( برتمام تمام مرغان جهان )کل  الطیرمنطق در 

دارد  حرکت و دیگري کلیت را دربرتوجه است: یکی  ي قابلجنبش حاوي دو نکتهکل تمام

در   می  الطیرمنطق که  دیده  مقوله  دو  انتخاب  هر  پرندگان،  قالب سفر  در  شود؛ حرکت 

عنوان سالک و گذر از هفت وادي. همچنین کلیت، در قالب واژگان »مجمع  پرندگان به

(،  2۸4،  302(، »مرغان همه« )305(، »خیل مرغان« )262مرغان جهان«، »آشکارا و نهان« )

)  يه»جمل و 265،  2۸0،  303،  304مرغان«  »همه«  »جمله«،  واژگان  زیر  ابیات  در  و   )

 سر« مویّد این اندیشه است. »سربه

ن زمان در روزگار    ـــای  جمله گفتند

 د ـــی آمدن ــس همه با جایگاهـــپ

 چ شهر از شهریار ــ نیست خالی هی 

 آمدند   شاهی  ايــجوی  رـــسسربه

 (262الف:   13۸9عطار، )        

تواند در همین راستا باشد که با  عنوان سالک میانتخاب پرنده )نماد حرکت( بهظاهراً  

 . »راه« و »حرکت« در ارتباط است

داند و آن را به  جنبش را زیربناي تمام موجودات زنده و غیرزنده میبوهم کل تمام 

گوید: »شاید بهترین تصویر از  و می  کنداي جاري و پیوسته در سیالن تشبیه میرودخانه

ي یکسانی را با خود گاه مواد اولیهي جاري باشد که هیچاین فرایند، تصویر یک رودخانه 

و دریاي وحدت  (  239( و عطار آن را به »بحر اعظم« )Bohm ,1980: 61کند« )حمل نمی
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ا وجود گوناگونی  ( یکی هستند؛ زیرا ب 239کند: در این بحر اعظم عالم و ذره ) تشبیه می

 اما »در صفت از یک گوهرند«: 

 در دریاي  وحدت الجرم  غواصند جمله

 

 گوهرند گرچه بسیارند لیکن در صفت یک 

 (241: 1366عطار، )                         

ذرّه عالم  که  دریا  چنین  »در  )هستی  است«  و   (،37:  1366اي  تغییر  درحال  پیوسته 

یک الکترون )ذره( فقط یک چیز نیست؛ بلکه  »سیالن است. بوهم بر این باور است که  

(. 62:  13۸9)تالبوت،  «  اي است که در سراسر فضا پوشیده شده استتمامیت یا مجموعه

کند  نام عالم تعبیر می اي بهمجموعهذرات را در قالب    الطیرمنطق  151عطار هم در بیت  

بیند«  اي رودي روان میاي خورشیدي مهیا و در هر قطرهیا در دیوان اشعار »در دل هر ذره

تر  گرچه ذرات ظاهراً از یکدیگر جدا هستند، در سطح عمیق»(. ازنظر بوهم  90:  1366)

:  13۸9)تالبوت،     «اندواقع در حکم وجوه مختلف یک وحدت عمیق کیهانیواقعیت، به

تر واقعیت، در حکم مرغ ظاهراً جدا در سطح عمیقسی    الطیر،منطق  که درگونه(؛ همان57

کیهانی )سیمرغ(  عمیق  یعنی  وحدت  موجودیتمرغسی  اند؛  منفرد  ها  و  مستقل  هاي 

 اند: نام سیمرغنیستند؛ بلکه امتدادي از یک منشأ بنیادي به

 ود رواـــدا گویی از آن نبــر جــگ   ود  جدا ـرغ چون  نبــ ه از  سیمـسای

 ( 2۸3الف:    13۸9)عطار،             

این حرکت یا جنبش کل با ضرورت حرکت گروهی مرغان جهان یا »کمال گروهی     

ازنظر بوهم کل  »   ي از خلق به حق متناسب است.سوي سیمرغ و سیر صوفیانهسالکان« به

«  شوند آن جاري می هاي عالم مادي از  شکل ي  ه اي دینامیک است که کلی جنبش، پدیده تمام 

کند که تمام هستی از ذره  تا کهکشان در حرکت  علم نوین تأیید می   (. 323:  13۸5)کاپرا،  

بیت   در  هم  عطار  کل    الطیر منطق (  239)ص    151است.  از  ناشی  که  فرایندي  چنین  به 

ي عالم کبیر است، اشاره  جنبش است؛ یعنی به حرکت و تغییر دینامیک ذرات که سازنده تمام 

یابد  سوي آگاهی که هدف غایی هر موجود است، تکامل می کند؛ یعنی کل نظم کیهان به می 

 دارد:    هوش و بصیرت که    شود ي پویا و نیروسرشت آغاز می و این حرکت تکاملی از ذره 
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 انـــه پویـــکن ذرّه ذرّه گشت  نگه

ـ انع  یــزه  ف کارسازيــام و لطــ
 

 گویان ي تسبیحدش خطبهـــه حمـــب 

 یک ذرّه را با اوست رازي ه یکــــک

 (۸۸الف:   1392)عطار،              

ي جزء الینفکی از یک کل  مثابههاي تصوف شرقی همیشه هوشیاري را بهزیرا »سنت 

نگرد؛ بنابراین هوش و بصیرت بشري داللت بر این دارد که کل هم باهوش  ارگانیگ می

مهبانگ هم ذرات بدن    يه ازنظر فیزیک نوین و نظری(.  303:  13۸5و آگاه است« )کاپرا،  

با قدمت کمتر.   اما  آفرینش هستند؛  آغاز  تغییرناپذیر  ما همان ذرات  بنابراین طبق اصل 

رود؛ مگر آنکه با تغییر  گاه انرژي از بین نمیهیچ  فیزیک، یعنی اصل بقاي ماده و انرژي،

  دهد:شکل به حیات خود ادامه می

 آن ذره ذریت شده خورشید خاصیت شده 
 

 ان آدم تافته ــده، بر ج ــدم نیت ش ــسر تا ق  

 ( 57۸:  1366)عطار،                        

دایم در یک مسیر  ي اتم( تا کهکشان  کل هستی از ذره )چرخش الکترون به دور هسته

ي آفرینش در چرخشی  ي اولیهاي شکل در حرکت و گسترش است. ذره یا نقطهدایره

ثانیه  از همان  این سیر  دائمی  در  انسان  و  بوده است  درحال گسترش جهان  آغازین  ي 

کند؛ زیرا انسان خود از ذره تشکیل شده است که پیوسته در دورانی هستی »زندگی« می

وي جهان و کیهانی که پیوسته پویا و در حرکت است. عطار با  حرکت است، آن هم ر

و سیزدهم  ژرف دوازدهم  قرن  محدود  بسیار  دانش  با  آن هم  زوایاي هستی،  در  نگري 

 داند:یابی »چشم دل« میمیالدي، چنین درک و دریافتی را محصول باز

 ن بازـــم دلت گردد بدیـــر چشـــاگ

 ن کوي                               ــ م را در ایـــه ذرات عالـــهم

 ت ــاند و در روش مسردشگه در ـهم

 یک ذرّه صد راز رد ز یکــرون گیـــب 

 ز در روش رويـس جـ ک نفـ د یـــنبین

 ی و در تو این روش هستمچشو بیـت 

 (114الف:   1392)عطار،           
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         در حرکت شکلجهان مارپیچی                                  ي اتمچرخش الکترون به دور هسته

 

 

 

 

 در حرکت  شکلکهکشان مارپیچی
مرغ با سیمرغ در ابیات پایانی  در توصیف یگانگی سیبنابراین حرکت و سیر دورانی 

آورد که هم نماد یکپارچگی است و هم  وجود می  اي را به، طبعاً شکلی دایرهالطیرمنطق 

خصیصمی که  عالمی  باشد؛  داشته  اشاره  کبیر  عالم  حرکت  به  در    يهتواند  ابد  تا  آن 

ي سی  اکنند. درضمن در این حرکت دایرهبودن است که آن را »زندگی« تعبیر میحرکت

سیمرغ   و  مرغ  سی  متقارن  واژگان  است.  شده  یکپارچه  سیمرغ  با  و  یافته  تکامل  مرغ 

تجرب تجسم یک  و  تصویرسازي  این  در  مرکب(  و   يه)جناس  براي درک  انسانی  غیر 

 اند. دریافت مخاطب، کمک فراوانی به شاعر کرده

 

 . ارتباط عدد و تقارن ۵

ها کشف نشد،  این سال ي  ه برتقارن در طول همدانان معتقدند یکی از دالیل اینکه افیزیک

جدیدي از اعداد را به وجود آوریم که این اعداد از قواعد    ي هباید مجموع»این بود که  

)اعداد گراسمان    a+b= -b+aها   کنند؛ مثالً اعداد جدیدي که در آنعقل سلیم پیروي نمی

(Grassman))2  کنیم اختراع  تامسون،    «است،  و  همان133:  13۸۸)کاکو  در گونه(،  که 

عالم  در  دارد.  وجود  تفاوت  حساب  علم  و  منطقی  ازنظر  سیمرغ   = مرغ  سی  تساوي 

توان  کند. فقط در دنیاي عرفانی عطار میفیزیکی، عقل سلیم هم این تساوي را قبول نمی

هد؛ البته عطار هم  سیستم حساب معناداري به وجود آورد که چنین اتفاق غیرمنتظره رخ د

می ذکر  بودند  خود  سیمرغ  یک  »هردو  کم کند:  و  اعالم  بيش  باصراحت  بعد  بیت  و   »
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شود؛  دیگر »دقت محاسبات« در سیمرغ دیده میکنون کسی نشنود این«. ازطرفکند: »تامی

تر  تر و دقیقدلیل پیوستگی، کاملاند؛ اما سیمرغ بهیعنی ممکن است حدود سی مرغ بوده

مرغ  مفهوم یکپارچگی، نظم، تقارن و هماهنگی هستی را در  ي سیند در کنار واژهتوامی

به آفرینش،  ازطرفآغاز  و  دهد  نشان  باالتر  انرژي  مرغ  همراه سطح  در سی  دیگر سی 

گیري نیروهاي متفاوت هستی  دلیل ناپیوستگی، شکست تقارن بعد از آفرینش و شکلبه

 .تر انرژي نشان دهدرا در سطح پایین

بتوان آن  براي اینکه  اما  قابل در این داستان، مسائل غیرتجربی وجود دارد؛  فهم و  ها را 

لمس و درک نیستند، به ابزارهاي  تجربه کرد، شاعر از اعداد استفاده کرده؛ زیرا مباحثی که قابل 

  ها را در ابعادي که خود خلق کرده، جدید نیاز دارند که عطار با کمک روابط دقیق ریاضی آن 

ها و هم  فهم تبدیل کرده است. در این ابزار و تمثیل جدید هم شباهت به یک تمثیل قابل 

به تفاوت  می ها  داده  نشان  همان وضوح  کوانتوم  گونه شود،  فیزیک  در  جدید  اعداد  این  که 

تواند تقارن و  تحلیل است و می ارزشمند هستند، عدد سی عطار هم ارزشمند و بسیار قابل 

گوید اگر تعداد دیگري )چهل یا پنجاه  که در بیت بعدي می اي گونه ینی کند، به کلیت را بازآفر 

 کردید که اکنون بر شما پدیدار نیست.  مرغ( بودید، در آن صورت حقایق دیگري را درک می 
 

 . سيمرغ یا کل یکپارچه؟ ۶

علمیِ  هاي  ها در تمام حوزهترین نظریهازنظر فیزیک نوین، فیزیک کوانتومی یکی از موفق

دورانهمه اندیشهي  با  هم  زیرا  است؛  فیزیکها  اندیشههاي  با  و هم  فلسفی  دانان  هاي 

که  کند. هنگامیفیلسوفان تناسب دارد. »تئوري کوانتوم اساس وحدت جهانی را آشکار می

نفوذ می ماده  درون  در به  بهمیکنیم،  که طبیعت  بین  صورت یک شبکه یابیم  ارتباطی  ي 

  الطیر منطق  ي(. عطار در مقدمه 74:  13۸5کل، متظاهر است« )کاپرا،    اجزاي مختلف یک

(  239ي ارتباطی میان اجزاء و کل )ي پیچیدهبعد از توصیف آفرینش جهان به این شبکه 

ي ذاتاً دینامیک  هاي فیزیک نوین نیز »وحدت اساسی و خصیصهکند. آزمایشاشاره می

که یک ذره را باید همچون جزئی از یک کل  دهد  سازد و نشان میماده را منعکس می 

وجوي کل هماهنگ است؛  در جست  الطیرمنطقعطار نیز در  (.  ۸5)همان:    استنباط کرد«



 (52 پياپی) 1401 تابستان ،2ی شماره  ،14 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ــــــــــــ  218

 

ي عطار مانند دنیاي فیزیک معاصر یک کل  شده اما با نگاهی تازه و نوین، زیرا دنیاي توصیف 

تر ارائه کرده  یافته حوي تکامل ن نسبیت عام انیشتین را به   ي ه بوهم که نظری  ناپذیر است. تجزیه 

هرچه در جهان وجود دارد، جزئی از یک پیوستار است. همگی یک چیز  » گوید:  می است،  

هستند، یک چیز یکپارچه. برخالف جداگانگی ظاهري چیزها در سطح نظم نامستتر، هر چیز  

است یکپارچه ي  ه گسترد  دیگر«  چیز  »هر  نیز    الطیرمنطق  در  (. Bohm, 1980: 205)   «ي 

سی مرغ مختلف نشان داده شده    يه وسیلجدایی ظاهري چیزها در سطح نظم نامستتر به

جاي نامیدن  ( است. وي بهسی مرغ  يه یکپارچي  هاست که در سطح مستتر سیمرغ )گسترد

بر  » تمامچیزها«  »نیمهآن  جنبشکل  را  نسبتاً مستقل« میتمامیتها  نامد )همان( که  هاي 

هاي مستتر و  درنهایت حتی نظم»  عربی است. ازنظر بوهمابن  يه با اعیان ثابت  مقایسهقابل

مرغ با سیمرغ در سیر  مانند در آمیختن سی    « )همان(؛شوندنامستتر نیز درهم آمیخته می

هاي تصوفی  در سنت»  دهند.که الگوي متقارنی را تشکیل می  الطیر منطقاي پایان  دایره

گیري  عنوان نمادهاي الهامان باستان غالباً از الگوهاي متقارن بهیون ي  ه شرقی مانند فالسف

به همین   (؛ زیرا از انرژي باالتري برخوردار است؛251:  13۸5« )کاپرا،  کننداستفاده می

ی مرغ با دست یافتن به تشابهات بنیادین خود س  الطیر،منطقدر سیر دورانی در پایان  دلیل  

«  تقارن است  ي هدایره درنهایت درج»رسند؛ زیرا  تقارن می  و به نهایت با سیمرغ درآمیخته  

(. در 1۸7:  13۸۸« )کاکو و همکاران،  دایره باالترین مرتبه است»در اساطیر    (.261)همان:  

   (. 663: 4تا، جعربی، بیعرفان اسالمی نیز »شکل کروي برترین اشکال است. « )ابن

 د آن سیمرغ زود ــ ه کردنـچون نگ

 د سیمرغ تمام ـ را دیدنش  ــــخوی

 ون سوي سیمرغ کردندي نگاهــچ

 ه سوي خویش کردندي نظر ــور ب
 

 ن سی مرغ آن سیمرغ بودـشک ایبی 

 رغ سی مرغ مدام ــود خود سیمـــب

 رغ، این کاین جایگاهـود آن سیمـــب

 ی مرغ ایشان، آن دگرــود این ســـب

 ( 426  الف: 13۸9عطار، )            

میگونههمان پایان  که  در  مرغ  سی  عالمت  الطیرمنطقبینیم،  )مانند  دورانی  تقارن   ،

 .یانگ( داردیینگ
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 سیر دورانی سی مرغ و سیمرغ       نماد تمامیت اصول متضاد در کیهان            یینگ یانگ،   
 

کند که در آن ارتباطات  متفاوت تقسیم می هاي ارتباطی  فیزیک نوین »جهان را به گروه

ترتیب بافت  اینشوند و بهمختلف با هم مبادله، یا همدیگر را پوشانده و یا درهم تلفیق می 

 (.  Heisenberg,1958: 77)« کنندکل را معین می

 جمله یک ذات است اما متصف

 

 جمله یک حرف و عبارت مختلف 

 (125 ب:  1392عطار،  )               

بینیم؛ زیرا فقط بخشی از واقعیت  که ما سی مرغ را مجزا از یکدیگر می  واقعیت این است

بلکه  کنیم. آنوجودشان را درک می نیستند؛  تري از موجودیتی  سطوح کوچکها مجزا 

این نیروهاي متفاوت هستی،  »   تر هستند که براي هرکس قابل درک نیست؛ زیرابنیادي

نیستندچیزي جز جلوه نیروي واحد  (، 9:  13۸۸کاکو و همکاران،  )  «هاي متفاوت یک 

هاي متفاوت یک نیروي  سی مرغ مختلف چیزي جز جلوه  الطیرمنطقکه در  گونههمان

واحد )سیمرغ( نبودند که عطار این پارادوکس را با یک جناس مرکب، به زیبایی تمام  

نشان داده است؛ اما »حقیقت غایی« در سطوح بسیار باالتري از تلفیق ماده و روح قرار  

تري هستند که  ي دوجانبی از حقیقت عالیتصاویر درهم پیچیده شده  »روح و ماده  دارد.

تواند همان  تر« می (. این »حقیقت عالی 323:  13۸5ري« )کاپرا،  نه ماده است و نه هوشیا

از آن به »کلِّ    مختارنامه ( باشد که عطار در  427:  13۸9»سیمرغ حقیقی گوهر« )عطار، الف

 کند: کل« تعبیر می

 ر دیده که اسرار جهان مطلق دید           ــه 
 

 جزو از کل و کل ز کلِّ کل مشتق دید 

 ( 210ب:13۸9عطار،  )               

jkjlu 

غسی مر  سیمرغ 
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مقایسه با »نظم فوق فوق مستتر« دیوید بوهم باشد؛ زیرا  تواند قابل»کلِّ کل« عطار می 

نظم فوق فوق مستتر هم وجود دارد که    تر پایان کار نیست؛ بلکهازنظر بوهم نظم مست

 ي انسانی است:کامالً فراسوي هرگونه تجربه

 ود و در عدم  ــا تو هستی در وجــت 
 

 ی توانی زد در این منزل قدم؟ ـــک 

 ( 42۸الف:    13۸9عطار،  )               

برد. نیروهاي وجود ما کامالً متقارن بودند، میکه  عطار ما را تنها به آغاز آفرینش، زمانی

 حقیقت وجود یا »خود ازلی«:به

 اید       اري به سر گردیدهــه بسیـــچگر 
 

 اید ش را بینید و خود را دیدهــخوی 

 ( 427)همان:                           

طبیعت حتی اگر  هاي  ترین جنبهبنیاديگویند تقارن، یعنی  اینجاست که دانشمندان می

باز یکسان می به باشند،  تغییر شدید داشته  به دور هر  مانند؛ زیرا  ظاهر  »حرکت دورانی 

:  13۸۸« )کاکو و تامسون،  یابدمحوري، بالتغییر است و شکل )نخستین( خود را باز می

تر باز یکسان و بدون اند؛ اما با نگاهی عمیقظاهر متفاوت(. سی مرغ و سیمرغ به109

 مانند:ر باقی می تغیی

 چون نگه کردند آن سیمرغ زود
 

 شک این سی مرغ آن سیمرغ بودبی       

 (426الف:    13۸9)عطار،            

قابل هم  با  دو  هر  سیمرغ  و  مرغ(  )سی  سایه  جهان  چون  عطار  اند  انطباقازنظر 

سایه می از  به جست)بازجوي(،  را  ما  و  اصلی  گذرد  راز  یا  وجوي همان  )اسرار کهن 

 کند:تشابهات بنیادین( دعوت می

بود   گر همه چل مرغ و گر سی مرغ 

 ون هستند با هم بازجوي ــر دو چــه

 

 رغ بودــ ي سیمهرچه دیدي سایه 

 ويـــز سایه وانگه راز جادر گذر  

 (2۸3همان: )                       

مثال در زندگی روزمره استفاده کرده ترین  شاعر در تفسیر این تقارن دورانی از متداول

اي همراه است«  ترین حالت تقارن با انعکاس آینهاست؛ زیرا »در زندگی روزانه متداول 

( که عطار در آغاز داستان مفصل در »حکایت پادشاه صاحب جمال«  254:  13۸5)کاپرا،  
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سیمرغ،  شود، تجلیات الهی است و  به آن پرداخته است. آنچه در این آینه منعکس می

یابد؛ به  عنوان »تشابهات بنیادین« سی مرغ انعکاس مییعنی نخستین تجلی یا فعل الهی به

مقایسه با  ( که قابل42۸2اید« )ب  رفته گوید: »جمله در افعال ما میهمین دلیل عطارمی

 عربی است: فیض اقدس و مقدس ابن

 رغ اینجا آمدید ــچون شما سی م       
 

 دا آمدید ــ ین آئینه پـــسی دری 

 ( 427الف:   13۸9)عطار،        

ي چیزها و  همهتواند به اصل »همبستگی ماهوي  بودن سایه و سیمرغ میانطباققابل

 (؛ زیرا: Bohm ,19887: 38« هستی در فیزیک نوین اشاره داشته باشد )ي ذراتهمه

دگر         درگاهی  ذرّه  هر  با   هست 
 

 ر ذرّه بدو راهی دگر ـــ س ز هــ پ 

 ( 237الف:  13۸9)عطار،       

هاي فیزیک مثل شرودینگر، هایزنبرگ، پائولی و ادینگون که  در فیزیک نوین »غول     

اند؛ اما همگی  ي کل یکپارچه زده اند، همگی دستی بر نظریه روي اینشتین بوده دنباله 

( و این یعنی »در طول پنجاه سال گذشته، تمام  232:  1395اند« )کاکو،  شکست خورده 

شده  تالش  منتهی  به شکست  جهان،  از  یکپارچه  کامالً  توصیف  یک  ایجاد  براي  ها 

( هم مانند انیشتین  Stephen William Hawking(. هاوکینگ ) 232است« )همان:  

روزي فرجامین خرد انسان خواهد  معتقد است: »اگر یک تئوري کامل کشف کنیم، پی 

(. عطار هم  2۸1: 1390)هاوکینگ،   خواهیم شد«ذهن خدا آگاه   از  گاه ما بود؛ زیرا آن 

اما در پایان درمی در آغاز در جست  یابد که ذات  وجوي سیمرغ حقیقی گوهر بود؛ 

 نایافتنی است: الهی دست 

 اي موري که سندان بر گرفت                  دهـــدی  
 ه دانستی، چو دیدي، آن نبود                   ـــهرچ  

           

 ه دندان برگرفت ــی بـــاي پیلپشّه 

 ی و شنیدي آن نبودــه گفتــوآنچ

 ( 427الف:   13۸9)عطار،        

فناي کل به خود بیشدند: »سالکان تنها با حقیقت وجودي خود )خود ازلی( یگانه  

گونه شواهدي تجربی براي اثبات وجود ابر  ازطرف دیگر، هیچ  (42۸دادند باز« )همان:  

هاي بسیار باال یافت  تقارن در طبیعت در دست نیست؛ زیرا ابرتقارن فقط در سطح انرژ
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ر روي شود؛ مانند انرژي زمان آغاز آفرینش )مهبانگ(. »تا این زمان، این نظریه فقط بمی

ها اطمینان دانفرد است که بیشتر فیزیکقدر زیبا و منحصربهکاغذ وجود دارد؛ اما نظریه آن

(/ مدافعان 133:  13۸۸دارند که ابرتقارن باألخره کشف خواهد شد« )کاکو و همکاران،  

تر نیاز داریم. ازنظر عطار  هاي عمیق هاي مجهزتر و کاوشابرتقارن معتقدند به آزمایشگاه

پذیر نیست و به دانش پیشرفته )نوکتاب( نیاز دارد و این  چنین سفري »اینجا« امکانهم،  

 داستان را تنها براي نمونه ذکر کرده است: 

 نیست هرگز گر نو است و گر کهن

 همچنان کو دور دور است از نظر 

راهــلیک از  اصحابناـــمث  ن   ال 

 ا« توان پرداختنـا »اینجــــ آن کج
 

 ن بقا را  کس سخن ا و زاـــ زان  فن 

 رح این دور است از شرح و خبر ـش

 د فنا ـــا بعـــد از بقــجستن  شرح

 نـــد آن را ساختـــ ی بایـــنوکتاب

 (42۸: الف  13۸9عطار،  )          

 و نهایت اینکه:  

بینایـــهی   ال او ندید ـــی کمـــ چ دانایـــهی ندید ــ ی جمـــچ   او   ال 
 ( 264)همان:                      

 

 گيری . نتيجه۷

اند؛  وجوي کل یکپارچههاي تحقیق، عطار و فیزیک نوین، هردو در جستمطابق یافته

عطار از راه جهان درونی و فیزیک نوین از جهان بیرونی به درون سرشت بنیادین هستی 

اصلی سفر مرغان بوده است که  ي  اند. رسیدن به کل یکپارچه )سیمرغ( انگیزهنفوذ کرده

بار در ي وحدت وجودي شاعر هماهنگی دارد. هردو معتقدند کل یکپارچه یکبا اندیشه

ي مرغان یا اسرار کهن  ي عطار، نسبت اولیهآغاز آفرینش ظاهر شده است که در اندیشه 

نامیده می تعبیر می ابرتقارن  یا  تقارن پنهان  ي  ربه شود که تجشود و ازنظر فیزیک نوین 

 و تجزیه ي فیزیکی آن، ازنظر هردو غیرممکن است؛ اما با دانش پیشرفته تنها قابلدوباره
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دانان ازطریق دریافت پژواک آن در طبیعت و ازنظر عطار از  تحلیل است. ازنظر فیزیک

 ي دل و تجلیات افعال الهی )سیر آفاق و انفس(. پرتو انعکاس آن در آینه

خواست »ذهن خدا را بخواند«؛ اما  ي آرمانی »یکپارچگی« میانیشتین با طرح نظریه 

دانان تاکنون ناموفق بوده است. ازنظر عطار هم »حقیقت  ي فیزیکهاي وي و همهتالش

دست گوهر(  حقیقی  )سیمرغ  تالشغایی«  تمام  و  است  هفت نایافتنی  در  سالکان  هاي 

   وادي رؤیت حقیقت هستی »خود« )تجلیات الهی( بوده است.

همراه ترکیباتی چون آشکارا و  سوي سیمرغ بهي »سفر مرغان جهان« بهطرح مقوله 

جنبش، یعنی »حرکت« همراه با »کلیت«  سر و... هردو مفهوم اصطالح کل تمامنهان، سربه

 را در خود دارد.

ي سی مرغ )با کمک اعداد ریاضی( بهتر  ي سیمرغ در مقابل واژه ي واژه انتخاب آگاهانه 

 تواند مفهوم یکپارچگی، تقارن، نظم و ارتباط هستی را تداعی کند. ي دیگري می ه از هر واژ 

دادن نظم مستتر و نامستتر از تمثیل نمادین تناظر سی    براي نشان الطیر منطقعطار در 

با سیمرغ )معادل ذره ازنظر وي اگرچه سی مرغ  نماي جهانمرغ  استفاده کرده است.   )

رسند؛ اما  ح ظاهري غیرمرتبط )سی مرغ مختلف( به نظر میدلیل ناپیوستگی( در سط )به

الیه مستتردر  نظم  ساحت  و  هستی  زیرین  »نیمه   هاي  را  آن  بوهم  که  هستند    سیمرغ 

 عربی است.ي ابنمقایسه با اعیان ثابته خواند و قابلهاي نسبتاً مستقل« میتمامیت 

نما و سیمرغ  مرغ سیمرغ دل سی  نما که معانما و جهان ذرهي جهانهایی چون ذرهتمثیل

ي دوجانبه  مقایسه با رابطهتواند قابلاست، می   الطیرمنطق ي پایانی  نما در نتیجهمرغ  سی

ي  میان جزء و کل )نسبیت عام و کوانتوم( در فیزیک نوین باشد؛ یعنی هر ذره  حاوي همه 

 جهان کیهانی است.
 

 ها یادداشت

 دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند     گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند  .1

 ( 1۸4: 137۸)حافظ، 
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کار   ناپذیر که براي توصیف ذرات بهجاییاي از اعداد جابهدسته(  Grassman)اعداد گراسمان  .  2

داراست که به  کنیم،  در این نظریه فضازمان ابعادي افزون بر ابعادي که ما تجربه میروند.  می

شوند و نه با  نام متغیرهاي گراسمان سنجیده میها ابعاد گراسمان گویند؛ زیرا با اعدادي بهآن 

 (. 79: 13۸6)هاوکینگ،  عداد حقیقی و معمولیا
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