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چکیده

نظریة ذره حاصل پژوهشهای فیلسووفا یونوا سااو ا اوت و انییوان
اانند لوکیپوس و داوکری وس آ ر پرورده ند .در یو نوتو ار یکو

ندیشههای انوری عطار یعن تأال در ذر ت و ار ر آ تنلیل و ذره سا

نظریات فیلسوفا یونا ساا ا و د نشمند ایایسه ا تود .اپس اطالعوة
یدة فلسف  -عرفان عالم کبیر در عالم صوییر ناوام او گیورد .همننوی
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 .ا اد گروه سا و دسیات فارا د نشآاه آ د ااا و حد روده

 .ا ادیار گروه سا و دسیات فارا د نشآاه آ د ااا و حد روده
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ضم سا خو ن ذره در تعر عطار انظر رتباط آ سا آاو ههای عرفوان

تاعر سه سررا ایر تکاال آ تا دنیای علم پرد خ ه ا تود.

اطاسق ن ایج عطوار علو رغوم ینکوه در آثوار

حکموت یونوا تبوری

ا جوید در سسیاری او رد درسارة ذره سا آ هوا تو ر

نظور د رد .در

نآاه ول تیاسل ذره و خورتید سهننو سار ی ایولوة تیییور و دگرگوون ر

-که هدف صل رتاد و ترسیت عرفان ات -سه االکا نشا ا دهد و

در ار حل ساالتر آاو ههای ااننود وجوود جیوا کبیور در جیوا صوییر
وحدت وجود و فناء ف هلل ر سهعنو هودف غوای تعلیموات عرفوان

ارید ر ئه ا دهد .همننی توصیفهای اذکور حواوی آاوو
اانند حرکت حیرت اعرفت و ...ات.

ذره و ویژگ های آ دا مایة تاعر در توصویف انوا ل اولو
اینه ر سر ی تسییل آاو

سوه

هوای

توده و

تعوالیم سلنود عرفوان هموو ر اواخ ه اوت و

ضووم تیویووت تلیوول توواعر فرصووت انااووب ر سوور ی را پوورد ی و
رهو

تمثیلاا ی وی فر هم کرده ات .ذره در توعر عطوار راو اوال
نماد عالم صییر ات.

واژههای کلیدی :عطار ذره عالم کبیر و صییر فی ی

عرفا .

مقدمه

عطار عارف و تاعر یر ن قر تشم و و یل قور هفو م اوت .وی عارفوا و تواعر ن
ات که آثار

ر سه سا ااده در خدات رتاد و سیا ندیشوه قور ر د ده اوت .سوه هموی

دلیل در تلیاتش چند سه جنبههای یباتنااانه نپرد خ ه ات« .در

ابان جمالتنااو

تعر عطار سر ی کس که سیرو ی انظواه قر ر گرف ه ات سسویار دتوو ر و تیریبواح انوال
ات» (تفیع کدکن

 )18 :1388و «کس که سا ابان جمالتناا تعر خاقان و نووری

و ...نس و لفت گرف وه ساتود و درو آ انظواوة فرهنآو سلو هود درسوارة ااموعوهی
فرهنآ عطار د وری کند حق د رد که و ر تاعری یاوهگوی و اضون

سیاسود اوا گور

چنی تلص سه درو انظواة ذهن عطار سوار یاسود در آ صوورت لوون دیآور د وری
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خو هد کرد» (هما )19 :؛ یر عطار در پ لیای ندیشه و جیا سین سوه الاببوا اوت توا
صور ل ذ ذآور یبای تناخ .
توأاات عطووار در ذر ت و خ صواد چنوودی غو ل و سیووت گونواگو در اثنووویهوا سووه
توصیف ذره و ویژگ های آ

ی و قعیت ر سر خو نشآر تعر وی روت ا اوا د کوه

عطار در ثبات و لیای ندیشهها و هد ف عرفان و نسان
علم و فرهنآ عصر خود سیره سرده ات؛ سناسر ی
علم

عرفان

دین و فرهنآ ات .ح

تماا ظرفیوتهوای د نشو

جایجای توعر وی عرصوة یاف وههوای

سهنظر ا راد که گاه فر تور

اوا خوویش

هم حرکت کرده ات« .عطار نه ارد رو گار خود و نه ارد رو گار اا سلکوه اورد اوا و
عصری ات که امک ات تکاال سشر و علو نسانیت

یو پوس آ ر سوهوجوود آورد»

(فرو نفر .)1 :1353
غاانسی یواف نی اع ید ات« :قدر عطار در ایوام تواعری عوارف و اعنو آفوری
هنو چند که ساید تناخ ه نشده اوت ...تواید س وو گفوت نوام و آو ة عطوار در سیورو
ار های سا فارا سیش ر ات .هما بور که اراوو تواعر اریکوای
اال پیش پیشسین کرد که عطار و عمر خیام در غرب
خو هنوود توود» (یواووف

یکصود و چیول

رج و ع بار فر و نو سرخوورد ر

 )198 :1392در همیووت و ع بووار عطووار و تووأثیر آثووار

در ایووا

تعر ی سعد وی سه ی سیت اعروف اولوی ک فا ا تود:
عطار روح سود و انای دو چشم و

اووا پوو اوونای و عطووار آاوودیم
(صفا  1367ج )865 :2

ذره و ژههای کلیدی و سنیادی در علم فی ی

ات و تاخه ی سوه نوام فی یو

ذر ت

سنیادی ر در ی علم تشکیل ا دهد .آنااکوه گواه توصویفات عطوار ذره سوهو اوطة
دریافت ذوق و علم سنث سه حو ة ی علم ن دی

ا تود در ی پژوهش سه ایایسة ذره

در تعر عطار سا ذره در دنیای اابیر تا دنیای علم پرد خ ه ا تود .سهییی عطار سا ت یال سه
حرفة د رواا ی سه علوم اانه جمله علم تیم آگواه کااول د تو ه اوت و اووی
دیآر سهدلیل جااع البر فسود علمای ولیه در آثار وی یاف ههای حوو ههوای گونواگو
در هم ترکیب و تنیده تده ات.
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در ی ایاله سا سا خو ن نظریة ذره در تعار عطار ایر تکاال آ

دنیوای فیلسووفا

ساا ا و تعر تاعر تیودگر تا دنیای علم سررا ا توود و ویژگو هوای اشو رک کوه
ایا آ ها و تعار عرفان عطار وجود د رد که ا نااب و هماهنگ سا عیایود و ندیشوههوای
عرفان وات و تاعر ر در آاو

ارید و وصول آ ها سوه هود ف سلنود عرفوان یواری

ا رااند اطالعه ا کند؛ یر «قسمت ایم

دریافت ااهیوت و خمیراایوة نیوان جیوا

اورد اطالعة فیلسوفا هما ات که ارو ه در قلمورو اطالعوات د نشومند فی یو

جوای

د رد» (کاپلس و .)94 :1388
عطار ذره ر سه صورت نمادی و تمثیل (اال

ر ه) سهکار سرده و سهگونه ی خاد ایا

ویژگ های فلسف

علم و گونة نمادی آ تنیدگ خاص یااد کرده ات؛ سهبوریکه

توصیف ذره یک

ندیشوههوای

ندیشههای انوری عطار ر تشوکیل او دهود« .یکو

انوری عطار تأال در ار ر ذر ت ات و درو ذر ت سه سو نیایوت راوید سعضو
غ لیات و نی وقف همی ندیشه ات» (تفیع کدکن
پراش پژوهش ی ات که ایمتری اناظر اشو ر

.)472 :1389
ایوا نظریوة ذره در عرصوههوای

فلسفه دنیای علم تعار عرفان عطار کد م ند و تاعر سه چه انظوری آ ها ا فاده کورده
ات؟
پیشینة پژوهش

نظریة ذره سیش  2300اال ات که در دو حو ة فی ی
د نشمند و قع تده ات .در حو ة علوم ااا

و فلسفه اورد توجه فیلسووفا و

علو رغوم ن یادهوای فااوفه ا کلموا

ااا درجیت ثبات علم و قدرت خد وند و ثبات حدوث آفرینش جیا نظریوة ذره ر
که در کام ااا آ ر جوهر فرد ا گویند -سهکار سرده ند و آ ر پذیرف ه ند.در قر اوم هاری « سو لیذیل عاف ا کلم و فیلسوف اع له ولی کس اوت کوه
نظریة جوهر فرد (ذره) ر و رد اباحث کاا کرده اوت کوه ا وأثر آر ی تمیوا یونوا
ات» (صانع

.)191 :1371
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جوهر فرد ج ء الی ا ی در کام و فلسفة ااا سهاعنای کوچو

توری جو ء جسوم

ات که دیآر تا یه نم پذیرد .در ی اورد در حو ة علوم ااا دو تفکر وجود د رد:
 .1فااووفه کووه در رنس آ هووا سو اینااووت کووه انطووق راووطوی د رد و وجووود ذره ر رد
ا کند . 2 .ا کلما که نظریة ذره (جوهر فرد) ر قبول د رند اانند فلر ر ی و عبد لکریم
تیرا ان .
جوهر فرد یک

نلس ی اسائل کاا سه تمار ا رود« .فلر ر ی در آثوار کااو

سا تور فر و جایآاه خود ر سهعنو نمایندة کوام اواا حفوم نمووده و جووهر فورد

ارال انه دفاع ا کند» ( لمطالب لعالیه سو توا ج82-22 :6؛ بواهری ارتشونی ی :1383
 .)321آر ی فلوور ر ی دراووورد ذره سووه داوکری وووس ن دی و
اوواا

توواعره سووه پووذیر

اووت .در ایووا اووذ هب

نظریووة ذره توویرت د رنوود .در یوو ایووا گوور یش عطووار

تعریاذهب سه نظریة ذره ببیع سهنظر ا راد .تایا ذکر ات که عطار فیو یو
سهعنو اشبهسه در سیت «چو جوهر فرد سا

یعن  /خلق اانه سا

سوار

ام ا » (غ ل )410

لفم جوهر فرد ا فاده کرده و هموو ره در توصویف ذره لفوم ذره ر سوهجوای جووهر فورد
سهکار سرده ات.
تاکنو ایاله ی اس یل در اوضوع اوورد نظور چوا نشوده اوت اوا در رتو ة فلسوفة
ااا

انوچیر صانع ایاله ی سا عنو «جوهر فرد در نظر ا کلمی ااا » نوت ه اوت.

دیدگاه وی ا کلما ااا در ثبات علم و قدرت خد وند و ثبوات حودوث آفورینش
جیا نظریة جوهر فورد (ذره) ر سوهکوار سورده نود (صوانع
ارتشنی ی در رت ة فلسفه ایالوة «نظریوة ذره و نآور
نوتت .سه سیا وی «علم فی ی
قر سیس م سا پید یش فی ی

 .)191 :1371اونا بواهری

فلور ر ی پیر اوو جووهر فورد» ر

تا آغا قر سیس م جانب داوکری ووس ر گرفوت اوا در
کو ن وم دیدگاه فلر ر ی قوت او گیورد؛ یور در فی یو

کو ن وم سه عاال سنیادیتر سه نام کو ر

سرا خوریم که همانند جوهر فورد هویت تعوی و

خاصووی

خووود نوود رد و جو ی تووم آ سووهوجووود آاووده نوود» (بوواهری .)326 :1383

همننی

نآارندة ول پژوهش حاضر (لیا غااپور) دو ایاله سا عنو «عطوار تواعر ذر ت

در قالب غ ل فارا » در هش می همایش سوی لمللو نامو تورویج سوا و دب فاراو
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(د نشآاه ناا تیریور  )1393و ایالة «عطار نلس ی پرد ندة یدة توکافت ذره در توعر
و کارسردهای آ (د نشآاه اا ندر

عرفان » در نلس ی کنفر نس ار اری فی ی

اوفند

 )1391هردو در قالب النر ن ر ئه تدند که در ایالههای اذکور سهترتیوب عطوار تواعر
ذر ت و نلس ی پرد ندة یدة تکافت ذره در تعر عرفان اعرف تده ات.
هدف و شیوة پژوهش

در ی پژوهش ضم سررا ذره و تصویرگریهای آ در آثوار عطوار سوهعنوو آغوا گر
ی اب

نشا د ده ا تود که ی توصیفات عاوهسر رویکرد هنری هم سا یدة عرفوان

جیا کبیر در جیا صییر هم سا ندیشههای فلسف فیلسوفا یونا ساا ا و هم سا نظریوات
علم قاسلایایسه ات .ی پژوهش حاصل اطالعة ک اسلانه ی و توصیف  -تنلیل ات.
مبانی پژوهش

نظریة ذره یادآور نظریات نلس ی فیلسووفا یونوا درسوارة صول نلسو ی تیااوت کوه سوا
گذتت اا سهوایلة فیلسوفا یونا ساا ا تکل گرفت؛ تالس 1آب ر آناکسیمنس 2هو

ر آناکسوویمندر 3آپووایرو یووا عنصوور ولو ر صوول نلسو ی توویا او د نس و ند و اوور ناام
لوکیپوس 480( 4قبل ایاد) و تاگرد

داوکری ووس 380 -460( 5قبول اویاد) آ ر

سهصورت نظریه ی جااع درآوردند .گرچه راوطو سوا آ سوه الالفوت پرد خوت در عصور
جدید فی ی

نوی وجود آ ر تأیید کرد.

یونگ نی سه همی ار تاره ا کند« :سار تری جنبوة رتبواط ایوا یو دو علوم (رو -
(ااننود ذره و

تناا و فی ی

) در ی حیییت نیف ه ات که سیش ر افاهیم پایوه ی فی یو

تم فضا و)...

نآارههای نیمه اطوره ی و کی لآووی جوایگرف وه در ذهنیوت فااوفة

یونان که سهارور تکاال یاف ه و ارو ه سهوایلة ریاضیات ترح د ده ا توند همه ریشه در
اکاتفه د رند؛ اثاح فیلسوف یونان داوکری وس در قر اوم پویش اویاد سوه وجوود ذره
پ سرد و آ ر تم نام نیاد» (یونگ  .)483 :1389یونگ ا گوید « :در کوات اورو ی اوا
که ااس علواما ر تشکیل ا دهنود

دیرسوا سوا نآوارههوای کیو لآووی سرآاوده سوا
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ناخودآگاه رتباط د ت ه ند .ی نآارهها ل وااح سیانآر حیایق نیس ند و یا داتکم نم تو نیم
ثاست کنیم .اا تمایات رو ن ذ ت نسا نات ا توند .تموایات کوه اوجوب ترغیوب
نسا سه یاف توضیح عیان سر ی رو س ااسی پدیدههای گوناگو درون و سیرونو او -
توند» (هما  .)484 :وی ایدسلشتری
ا د ند « .ایدسلشتری

اینوة پوژوهش خوود ر در قلمورو فی یو

ذره ی

اینة پژوهش که ا وجوه آ گردیودم در قلمورو پینیودة فی یو

ذره ی گشوده تد» (هما .)483 :
نظریة ذره سهانظور تبیی دگرگون های جیا اادی سهوجود آاده ات و سهبور ببیعو
د ر ی ویژگ های ات که قادر ساتد ی دگرگون ها ر تبیوی کنود .هموا بورکوه ذکور
تد نلس ی تا ها در ی

اینه سهوایلة فیلسووفا یونوا سااو ا توکل گرفوت .سعود در

دنیای علم تکمیل تد و بریق ا کلما و رد علوم ااا تد .اپس عرفای اانند عطار
آ ها سر ی تبیی و آاو

آاو ههوای عرفوان خوویش اوود جسو ند و آ ر و رد توعر

عرفان کردند .سدی وایله سا تبیی دگرگون های جیا اادی سه تبیی دگرگون االکا و
ارید همت گمات ند و
تعر عرفان

ی بریق سا و ردکرد تمثیلهای یبا و افاهیم را ی نووی سوه

سه کمال ی تعر کم

سسیاری کردند.

بررسی دادههای پژوهش
ایایسة سرخ

سیات حاوی توصیف ذره در آثار عطار -که در ظاهر ریشوه در اکاتوفه

د رد -سا یدة فیلسوفا یونا ساا ا و همننی سا توصیف که فی یکود نا کورده نود قر سوت
خاص سه چشوم او خوورد کوه سور ی در

آ هوا نواخودآگواه و رد حوو ة علوم فی یو

ا تویم؛ سر ی اثال هم فیلسوفا یونا سااو ا و هوم فی یکود نا ذره ر اواس آفورینش
کییا ا د نند .عطار هم سه ی نک ه تاره کرده ات:
در چنی سنری که سنر عظم اوت

عالم ذره ات و ذره عالم ات
(انطق لطیر )239 :1388

قر ها سعد عطار رینارد فاینم

6

تأثیرگوذ رتری فی یکود نا قور سیسو م هموی

یده ر در قالب تعر سیا ا کند .وی که « تأثیرگذ رتری فی یکد نا قر سیسو م و سرنودة
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جای ة نوسول اوت تواره کورده اوت کوه توعر چیو ی درسوارة ر
(و قعگر ی ) نم نویسند؛ سناسر ی

ر و توکوه اواده

و خود تعری نوتت که سا ی عبار ت پایا ا یاسد:

یس اده سر کنارة دریا  /سه تآفت آاده تآف ها :ا
جیان

تم تم در جیا (کر پر .)448 :1387

سا ایایسة ی دو تعر سهنظر ا راد نظر علم تعر عطار جااعتر ساتود؛ یور اطواسق
نظریة اهسانگ «ی

صدم ثانیه پس

نفاار س رگ جیا درسرگیرنودة ذر ت سوود .صودها

ه ر اال سعد تمها تشکیل تدند و ایلیاردها اال سعد ا ارگا تشکیل یاف ند» (هاوکینگ
 .)116 :1386در تعر عطار سه ارحلة ولیة تشکیل عالم (ذره) و در تعر فواینم سوه ار حول
سعدی و پیشرف هتر تشکیل جیا ( تم) تاره تده ات .تناظر ی دو تعر جوای سسو تأاول
ات.
ایمتری وجوه اش ر

ایا ندیشههای فیلسوفا ساا ا فی یکود نا و عطوار دراوورد

ذره و چآونآ ا فادة عطار آ ها سر ی تبیی ایاصد سلند عرفان
و را پرد ی سر ی آاو

االکا و ارید در د اه توضیح د ده ا تود.

 .1ذرات مادة اولیة کل جهان
اطاسق نظریة داوکری

بریق تمثیلاوا ی

یا پیکوری (ننلة فلسف یونا سااو ا ) جیوا

توم اواخ ه توده

ات (کاپلس و  1388ج « .)284 :1فی یکد ها اع یدند که کو ن ا یعن ذر ت اوجگونه
(اانند لک رو ) در حکم اادة ولیوه ی اوت کوه کول جیوا

آ سوهوجوود آاوده اوت»

(تالبوت  )45 :1389که ا تو ند قاسلایایسه سا عنصر ول آناکسیمندر ساتد که در د اه سوه
آ تاره ا تود.
چه جای آاما ات و ای ات

که در هر ذره ی هردو جیا دید
(دیو

تاعر در غ ل یر در سیت آغا ی سا سیا یک

تعار )299 :1366

دغدغههای درون

آر اش روح دات ا یاسد« .تعر عطار آ گونه که خود

آ ر در

یعنو درد سوه
او کنود توعر
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درد تعر جنو و تعر سیلوودی اوت» ( ریو کووب 1386ب )117 :و کسوان ر کوه سوه
ظاهر ناچی ذره (را نسا ) ا نآرند و عظمت آ سو خبرنود دور سصویرت و د نوش
ا د ند؛ یر فی د نشمند ا تو نند عظمت ذره ر سبینند .عطار سا دیدة دیودهور خوود در
ذرة خرد ه ر در (تالیات گوناگو لی ) ا سیند و انکر

ی حیییت ر کور ا د ند:

یووو درد کسووو خبوووور نوووود رد

کوووی درد کسووو دگووور نووود رد

کووور اووت کسوو کووه ذره ی ر

سینووووود کوووووه هووو و ر در نووووود رد

چه جوای هو ر و صود هو ر اوت

یو و

ذره چوووو پوووا و اووور نووود رد

آ کس گوید که ذره خورد اوت

کووووو دیوووودة دیوووودهور نوووود رد

صوول اووت جملووه پیوود

اوووووا دل توووووو نظووووور نووووود رد

در ذره توووو صووول سوووی کوووه ذره

ذره توووووود خبوووووور نوووووود رد

صوول اووت کووه فوورع اوو نمایوود

صووول کسووو گوووذر نووود رد

یوو

(هما )145 :
تاعر سا سیا ی تمثیل سوه توصویف صول اعرفوت -کوه اووای و دی اولو

اوت-

ا پرد د و آ ر در تیاسل سا جیل و ناد ن قر ر ا دهود .سودی ترتیوب پیوام ایوم عرفوان
خویش ر در نیایت یاا سیا ا کند « :ی

صل ات جملوه پیود » و « صول اوت کوه

فرع ا نماید».
سیت آخر یادآور ی جملة اعروف رینارد فاینم
« گر قر ر ساتد تاریخ علم سشر ر در قالب ی
همه چی

تم ااخ ه ا تود» (سر یس

تناظر د رد .گرچه آفرینش جیا

فی یکد اعروف ات کوه گفوت:

جملة ایوم سیوا کنیود جملوه یو اوت:

 )172 :1388که نظریة اذکور سا نظریة داووکری

ذره در سیات دیآری (ااننود انطوق لطیور )239 :1388

نی آاده ات که سه آ تاره خو هد تد غ ل یر سه جملة فاینم سسیار تباهت د رد:
هرچه هست و سود و خو هد سود هراه ذره ات
ذره ر انآر چو خورتید ات کو پیشا توات
(هما )29 :
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 .2ایدة ذره  -جهانی یا ذره -عالمی

اوجود فیلسوفا ساا ا نلس ی سار سنوث ذره و یودة ذره ی-کییوان ر

سر ااس اد ر

اطوورح کردنوود« :فیلسوووفا یونووان

نکسوویمانوس 7فیثوواغورث 8هر کلی وووس 9فابووو

ساب گر یا کی و فیلسوف ییودی قبل اسینیت فیلویود یوس و فیلسووف ییوودی قورو
واط

س ایمو

یدة ذره ی-کییان ر کاااح پذیرف ه ند» (توالبوت  .)407 :1389سوهنظور

ا راد یدة اذکور در تعر فارا
ی

نلس ی سار در تعر عطار سهصورت جودی و سوهعنوو

ندیشة انوری سیا تده ات:
عالم ذره ات و ذره عوالم اوت

در چنی سنری که سنر عظم ات

(انطق لطیر 1388ب)239 :
رو های فکری عطار عل رغم الالف ش سوا حکموت یونوا و فلسوفه سوه اعنوای عوام
رنگ فلسف د رد؛ یعن نوع هس تناا و جیا تناا ات« .اناابت سوا فکوار حکموا
(یونان و ااا ) در کام عطوار دیوده او توود و درحوال کوه تویخ فلسوفه و ایواالت
فلسووف سی و ری ا و جویوود و سوود عاقووه نوود رد اووا فکوور

نفوووذ آ خووال نیسووت»

( ری کوب .)209 :1384
یدة ذره ی-کییان فیلسوفا یونا ساا ا در اابیر هند سوه تلوم ریو و در اوابیر
رتش

چین

یونان و ...سه تلمارغ نلس ی و در دنیای علم سه ذرة ولیوه و توم آغوا ی

تعبیر ا تود.
«اشیورتری اطورة آفرینش جیا

رو یات ود ی اوت کوه بو آ تلوم ریو

جیا ه ر اال سر آب تناور سود .پس ه ر اال تلم ری جیا انفار و ارور جیوا
آ پدیوود آاوود .اووروری کووه روح و همانووا روح جیووا سووود» ( یووونس « .)43 :1381در
اابیر رتش

(ا أثر هندو روپای ) و سسویاری

تلم ارغ نلس ی سه دو نیمه تد و نیم اویمی
(سیار « .)48 :1386در اطورة چین

در س د ی

اوطورههوای یونوان آاوده اوت کوه

اوی و نیمو

ریو آاوما پدیود آاود»...

تلم کییوان وجوود د تو ه اوت .نیموة

ساالی پوا ة تلم ارغ سه آاما و نیمة پایین سه اوی سودل او توود» (کواکو .)14 :1389
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ی جیت تلمارغ ر انبوع ولیوة پیود یش هسو

او د ننود کوه

سهنظر ا راد اطورهها

تلووم نموواد یووش و آفوورینش اووت و تلووم ری و ا و تو نوود تصووویری

نوورژی ساتوود.

فی یکد نا هم اع یدند که «آغا کائنات سه تکل یو
تاریخ سه سعد همو ره درحال گس ر

ات» (سر یس

توم آغوا ی سوود و کائنوات آ
.)170 :1388

ی نظریههای اطوره ی سه ویژه اوطورة نفاوار تلوم ریو
س رگ سسیار ن دی

سوه نظریوة علمو نفاوار

ات .اطورهتنااا اع یدند« :پید یش جیا

نفاار آغوا ی (ذرة

ولیه) در علم ناوم سهگونه ی سا اطورة نفاوار تلوم کییوان سور قیوانوس آغوا ی ر سطوه
.)6 :1390

د رد» (ساجا فرخ

یدة ذره ی-کییان در تعر عرفان عطار در قالوب تصوویرهای چوو ذره ی -عوالم
(انطق لطیور  )239 :1388ذره ی -خورتویدی (دیوو

 )66 :1366ذرة کولنموا (هموا :

 )299ذره ی -جیان (هما  )299 :اشاهده ا تود که تمثیل راو ی در تبیوی و آاوو
ایمتری آاو ههای عرفان

یک

یعن وجود عوالم کبیور در عوالم صوییر (هموا )241 :

ات .تواید س وو گفوت یو تویوه راواتری تمثیول درجیوت سیوا یودة اوذکور اوت.
ااختهای ساغ ترکیبات فو (تنااب و تضاد) سه روتنآری ار کم
تصویر اذکور در تعر فاینم

ا نااب سا صطاحات دنیای علوم فی یو

 جیان یا جیان  -تم  .سیت اذکور فاینم و نظریات علم فی یدنیای تیودی عطار

ی

تایان ا کند.
اوت :تمو

سیانآر آ ات کوه

او سه یدة فیلسوفا یونا ساا ا و اوی دیآور سوه فی یو

نوی ن دیک و قر ست د رد .یو ندیشوه هوم در اکاتوب اوذهب و عرفوان و هوم در علوم
فی ی

و فی ی

10

«فا -تسانگ

کو ن وم دیده ا تود.

سنیا گذ ر اک ب هو  -ی  11سود ی

وق

ا خو هد همبسو آ اواهوی

غای و تد خل همه چی در همدیآر ر سیا کند ا گوید :تمام جیا کییان در هور یو

12

ج ی آ اس ر ات» ( ل و ت  .)35 :1975د نشمند و عارف اووئدی اووئدنبرگ
ا گوید « :گرچه اا فر د سشر سه نظر هم جد ا آییم همه در یو
هم ا صل هس یم .سهر ا

که تمام جیا جسمان هور تول

وحودت کییوان سوه

در حکوم کییوا کووچک

ات که در یر و قعیت آتکار ذر ت اوجگونه وجود د رد» (تالبوت .)361 :1389
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ی ویژگ ها سوا نظریوة جیوا هولووگر فیک در فی یو
«جیا هولوگر فی

کو ن ووم نیو همواهنآ د رد.

آ جیان ات که هر ذرة آ قطعه تمام ویژگ ها و باعات کول

ر درسرد رد؛ یعن تماا ان و ی کل در هر ج ء نی اس یر ات» (هما  :ایداوه)« .تصوویر
هولوگر فی

آ هموة باعوات ال م

ی قاسلیت جالب ر د ر ات که هر ج ء کوچو

سر ی سا اا ی تصوویر کااول ر درسورد رد» (هاوکینوگ  .)100 :1386رینوارد فواینم نیو
ا گوید« :هر قطعة کوچ

سافت ببیعت ااخ ار کل آ ر آتکار او کنود» (کر پور

.)471 :1387
اطالعة اابیر و آثار عرفا و حکما نشا ا دهد ی یده سهعنو یو
صوووفیانه

نظریوة فلسوف و

قوور هووا قبوول وجووود د توو ه اووت؛ چنانکووه سووو لعا عفیفوو

تووارحا

فکار و د نس ه ات (عفیف

)36 :1370

فصود لنکم حاج ر و ضع ولیة ی نظریة فلسف و صوفیانه در ندیشة اواا اعرفو
کرده و س عرس و عبد لکریم جیان ر ا أثر

اا ینر پژوهشآر دیا ترق ا کوتد تا ثاست کند که «در آیی
خد ی که سدنش فل

رو ن

رو سهعنوو

یا جیا کبر ات سا نسا سهعنو جیا صیر تطبیق ا کنود .وی

سر آ ات که نسبت ایا

رو و نسا هما نسوبت ایوا

)189 -188 :1374؛ یر «در آیی

رو ن

رو و جیوا اوت» ( ینور

کییا اادی تبیه نسا سوده و د ر ی درجات و

ار تبو ااننوود نسووا اووت» (جالو ایوودم « .)245 -243 :1372در ا ووو پیلوووی سوهویووژه
د اپرم ( )1/30ایایسة عالم صییر و کبیر ال سه ایا آاده و نظم آاوما هوا سوه پیکور
آدا تشبیه تده ات» (ر تد انصل  .)44 :1366یو ویژگو در سیوات یور نیو آاوده
ات.
ج ء ای ت خرداند

ات ذر ت هو جمله لب و دند

ات

سندیش که خاک که سرو او گوذری گیسووی س وا وروی دلبنود

اوت (ال ارنااوه

)196 :1389

س عرس در لف وحات لمکیه و فصود لنکم تعاسیر عالم صوییر عوالم کبیور و نسوا

کبیر ر فر و سهکار سرده ات .وی کمال جیا هس

ر سه وجود نسا او د نود؛ یور سوه

نظر وی نسا سهان لة روح کالبد جیا ات و ااموع ی دو عوالم نسوا کبیور خو نوده
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ا تود ( س عرس

 1276ج  )67 :2و در ف وحات اکیه « نسا ر روح عالم و ابب یاواد

آ تلی ا کند» ( س عرس

 1276ج .)118 :1

عطار نی خلیت آدم ر کلید آفرینش هردو عالم ا نااد و آدم ر دو عالم ا خو ند:
ره پدید آاود چوو آدم تود پدیود

و کلیوود هووردو عووالم توود پدیوود

آ دل پرنوووور آدم سوووود و سوووس

نکه آدم هردو عالم سود و سوس
(اصیبتنااه )98 :1385

در سیا قول حکما درسارة افیوم عالم صییر در راائل فلسف خو لصفاء آاده ات:

« سد که حکموای ولوی چوو سوه عوالم جسومان نظور ند خ نود و در حو لشوا سوا تعیول
ندیشیدند هیت ج ئ

جمیع ج ء آ ر نیاف ند اآر آنکه صورت کاال و اشواسه آ در

نسا (عالم صییر) وجود د تت» ( خو لصفاء  1957ج  .)457 :2سوحااد غ لو نیو سور
آ ات که « گر ج ی عالم جد تود و ج ی آدم نی اانند آ جد گوردد جو ی آدم
ر تبیه عالم کبر خو ه یافت و تمام ج ی هوردو سودو تردیود ا شواسه اوت» (غ لو
 1945ج .)38 :5تمثیل اذکور سهگونه ی دیآر در دیو عطار نی دیده ا تود:
د

سووور سووواد نیووواده تووویر سنیووواد

دل خسوورو توویر و عیوول داوو ور

تیوت چو عو م و خشوم جواد

توویری اووت وجووود آداوو

(دیو
تاعر در تمثیل دیآر

تعار )850 :1366

اندودة تیر سه واعت س کر هس

چو ساتد صد جیوا در دل نیانوت
اوووی و آاووووما آناوووا سبینووو
سووه چشووم خوورد انآوور خویش و ر

رهنمو ا تود:

کاووا در چشووم آیوود صوود جیانووت
کووه تووو هووم

جیووان و هووم ینو

اد هردو جیا جو جوا و تو ر
( لی نااه )228 -227 :1387

همی سرد تت در تعر ویلیام سلی

عارف و تاعر س رگ نآلسو ا قور هاودهم نیو

آاده ات .سا ی تفاوت که سهجای رؤیت خورتید در دل ی

ذره عظموت جیوان ر در
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ی

ذرة ت ا سیند « .ی یده که همة چی ها ااموعههای درخودپوتیدة ارتاار عالم ند

ی

هولوگر م اش مل سور

اویة تآفت نآی دیآر نی د رد؛ هما بورکه هر سلش ی

تصویر کل آ ات هر سلش عالم نی کل آ ر در خود پوتانده ات .هر اولول سود
اا درو قع تمام عالم کییان ر در خود پوتانده ات و همی دراورد هر سورگ گیواه هور
قطرة سار و هر ذرة غبار نی صاد ات و سدی اا اعنای جدیدی سه تعر اعروف ویلیوام
ا سلشد :جیا ر در ذرة ت دید  /و سیشت ر در ی
دات خود نآهد ت  /و سدیت ر در ی

گل خودرو /س نیایت ر در کف

ااعت( »...تالبوت  .)67 :1389عطار نیو اع یود

ات که وجود نسا نمود ر دو عالم ات:
هر خاصیت که در دو عالم نید ات
در جوهر تو

همه نمود ری ات (ال ارنااه )137 :1389

نمونه و اصد کاال یدة پید یش جیا (عالم کبیر) یو

ذره ر کوه سوه یودة ذره-

جیان اعروف ات در آفرینش نسا ا تو اشاهده کرد که ر ه ر سر هرگونوه تو
تبیه ا سندد؛ یر نسا

ی

و

نیطة سسیار ری ایکرواوکوپ تشوکیل او توود کوه تموام

باعات ژن یک و حیات نسان در هما نیطة ری نیف ه ات .سا توصویف اوذکور توکل
انسوستر ی یده ر دراورد نسا ا تو

یدة ذره ی -نسان نااید .عطار سوه یبوای سوه

توصیف ی ار نی پرد خ ه ات:
درنآوور تووا ول و آخوور چووه سووود

گر سه آخر د ن ی آخر چه اوود

نطفه ی پورورده در صود عو و نوا

تووا توده هووم عاقوول و هووم کاراووا

کوورده و ر و قووف اوور ر خووویش

د ده و ر اعرفت در کوار خوویش
(انطق لطیر )428 :1388

تیخ هدف

یو پیود یش تنوول و دگرگوون ر اعرفوت و آگواه

ا د ند که اوای و دی الو

اور ر لیو

ات .در غ ل  38هم سه ی ار تاره تده ات.
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 .3تقسیمپذیربودن اجزای نهایی ذره از نظر آناکساگوراس

داوکری وس ( 400قبل ایاد) فاافة دورة ایر ب و تاگرد لوکیپوس «نلسو ی

سار تم سهاعنای تیسیمناپذیر ر و رد جیا علم کرد .و اع ید سود که همة او د د نوههوای
تشکیل تده ند .وی ی ذره ر تم نااید» (هاوکینگ  .)87 :1388در تفکور جیوا توناخ
لوکیپوس

تمیا «تمار نااندودی و حد تیسویمناپوذیر وجوود د رنود کوه تومهوا یعنو
13

ذر ت تا یهناپوذیر ناایوده او تووند» (هموا  )89 :اوا اطواسق نظریوة آناکسواگور س
فیلسوفا پیشاایر ب

«ج ء تا یهناپذیر وجود ند رد؛ پس ج ی نیای سه یو اعنو کوه

دیآر ن و آ ها ر سا هم تیسیم کرد نم تو ند اوجود ساتد .ج

هوم در عودد و هوم در

کوچک ناا ناه ند» (هما  83 :و  )84اا در دنیای علوم «در اوال  1911ر درفوورد ثاسوت
کرد که تمهوا هوم د ر ی اواخ ار درونو هسو ند» (کواکو  .)78 :1389نظور عطوار ذره
تیسیمپذیر ات و سا تکافت آ ا توو سوه جو ی ری تور داوت یافوت و عظم و چوو
خورتید در آ نیف ه ات:
گوور یوو

ذره ر دل سوور توووکاف

هر ی

ذره خورتویدی اییااوت

سبین و تووا کووه نوودر وی چووه جووا اووت
هوور ی و

قطووره ی سنووری رو

اووت

(دیو تعار )66 :1366
سیات فو

توکل نمایشو و تصوویری یو عبوارت هوراس اوت« :پیواابر اصوری

هراس چنی سیا کرد که یک
ات که کوچ

کلیدهای صل ورود سه د نش و اعرفت فیم یو نک وه

عی س رگ ات» (تالبوت  .)406 :1389سعدها تاعر و عارفوان چوو

اولوی تیخ تبس ری و هاتف صفیان

ی ندیشة عطار تیلید کردند.

14

«داوکری وس علناح آدا ر سه جیا صییر تشبیه نموده اوت» (خر اوان

.)437 :1370

قبل داوکری وس فیلوالئوس فیثاغوریوا نلسو ی کسو اوت کوه یو هماننودی ر
اطرح کرد« :اوجود جاند ر سهانض سیرو آاد

رحم هو ر

سیرو سه درو ا کشود

و سدی اا سر ی و ایا عالم کبیر و عالم صییر همانندی وجود د رد» (هما .)219 :
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گرچه آر ی اذکور تکر ری هس ند س کار عطار سه تیوة تلفیق و کارسرد آ ها سوا ذره و
ویژگ های آ اعطوف ا تود که درجیت کارسرد تیوه ی نوی
عرفان سر ی تسییل آاو

در تفیویم افواهیم سلنود

ارید سهکار گرف ه تده ات.

در هوووووووور دل ذره ی انیوووووووور

گوی تو کوه صود هو ر جوا سوود

هر ذره گرچه صود نشوا د توت

چووو درنآریسووت سوو نشووا سووود

چووو پرتووو ذره ی چنووی اووت

چووه جووای اووی و آاووما سووود
(دیو

« نسا گرچه جرااح سسیار کوچ

ات ول تایس آ و لیاقت آ ر د رد کوه ااموع

جمیع حیایق عالیه عالم کبیر گردد» ( س عرس
دل هر ذره (اال
تآف

تعار )263 :1366

 1418ج .)124 :2سه همی دلیول عطوار در

) صد ه ر حیییت و ال ر اشاهده او کنود .در سیوت آخور تواعر دچوار

ا تود و ا پراد وق

پرتو ذره ی (اال

و عالم صییر) چنی ات پرتو اوی

و آاما (عالم کبیر) چآونه خو هد سود:
اوالکا ر سووی سووه درگوواه آاووده

جملوووه پش اپشوووت همووور ه آاوووده

هست سوا هور ذره درگواه دگور

پووس هوور ذره سوودو ر ه و دگوور
(انطق لطیر )237 :1388

در ی سیات االکان ال سه ایا ا آید که سه درگاه لی آاده ند .پوس یو ذره
ا تو ند نماد هری

االکا ساتد که سه ذر ت دیآر (االکا ) ارتب

ات یا هما نمواد

جیا صیر ساتد که سه جیا کبر ر ه د رد .ر ههای راید ذر ت (االکا ) سه درگاه لیو
ا فاوت ات؛ یا سه تعبیر هراس سیرو چی ها سه اانند درو آ ها و کوچ

عوی سو رگ

ات .سه گف ة انییا «ذه نسا ی تو نای ر د رد که سه قلمروی دات یاسد کوه در آ
همة نیاط سهننوی الی ناه عمییاح سه هم ا صل ند» (تالبوت .)286 :1389
«سسیاری ا فکر کی نی هس ند که همی جنبة و قعیت ر توناخ ه نود یوا داوتکوم
سهننوی تیودی آ ر دریاف ه ند؛ سهبور اثال عارفا یر نو قور دو ده اویادی هموی
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اطلب ر در ی گف ه خاصه کرده ند کوه عوالم کبیور هموا عوالم صوییر اوت؛ سرد تو
قدیم تر آننه سلی

سعدها سهعنو رؤیت جیا در ی

ذرة تو اطورح کورد» (هموا :

:)406
عالم صیری سه صورت عالم کبری سه صل

صیرند

صورت و ر ه اعن
(دیو

سیات ذکرتده چنی ا نباط ا تود که در تفکر جیا تناخ

کبرنود

تعار )241 :1366
عطوار اطواسق نظریوة

آناکساگور س ج ء تا یهناپذیر صالت ند رد؛ سلکه نظر وی جوهر یا ذره تا یهپوذیر
و د ر ی ااخ ار درون ات .سه همی دلیل در هر ذرة انیر صد ه ر جا صدها نشا یا
سا ری درو پردة ذر ت ا یاسد .اری که ارو ه فی یکد نا پس االها تا

علم سوه

آ رایده ند.
 .4ذره و جزء تقسیمپذیر آناکساگوراس یا بازاری درون پرده

فی یکد نا تا قر سیس م نظریة داوکری وس ر درسارة تیسیمناپذیرسود تم ر که چیارصود
اال پیش ایاد اسیح سیا کرده سود قبول د ت ند اا عطار در قور هفو م ذره ر د ر ی

ااخ ار درون یا سه تعبیر دس و هنری حاوی سا ری درو پرده ا د نود کوه ادیود نظریوة
آناکساگور س فیلسوفا پیشاایر ب ات.
فی یکد نا سر ی نلس ی سار در اال  1911سه ااخ ار درون ذره پو سردنود و یو اور
تووم در اعنووای تیسوویمناپووذیری نظریووة داوکری وووس ر رد کوورد« .در اووال  1911رنسووت
ر درفورد ثاست کرد که تمها هم د ر ی ااخ ار درون هسو ند؛ یو

هسو ه سوا سوار اثبوت و

تعد دی لک رو که در بر ف آ حرکت ا کننود» (هموا  88 :و « .)78توا حودود سیسوت

اال پیش نوترو ها و پروتو هوا ذر ت سنیوادی نآاتو ه او تودند اوا سرراو هوای سوه-
عملآاده نشا د د که ذر ت

ج ی کوچ

تری سه نام کوو ر

(جووهر فورد ا کلموی

ااا ) تشکیل تده ند» (هما  .)89 :ارو ه فی یکد نا سه ی ن یاه رایده ند که « توم در
س د ی توری اوطح خوود جنآول نبووه

جو ی یور تمو عایوبوغریوب سوهوجوود
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ا آورد» (کاکو  .)31 :1389سهنظر ا راد سا هنری و دس عطار در غ ل یر سا اطالب
علم فو قاسلایایسه ساتد؛ دید ری دگر (سیت  )1و رخساری دگر (سیوت  )2در هور ذره ر
ا تو

ا عاره ذر ت کوچ

تر در ذره د نست و در سیت  5وجوود ذر ت کوچو

تور

در ذره ر سه سا ری ( ذر ت) درو پرده (هس ة تم) ا توو تشوبیه کورد کوه هموة اوو رد
اذکور در حو ة عرفا ا عاره تالیات گوناگو لی ات و تاعر ذر ت ر انشأ هموة
آ ها همر ه سا ویژگ های اذکور ا د ند.
 .1چو جمالت صده ر روی د توت

سوووود در هووور ذره دیووود ری دگووور

 .2الجووووورم هووووور ذره ر سنمووووووده ی

جمووال خووویش رخسوواری دگوور

 .3توووا نمانووود هووویت ذره سووو نصووویب

د ده ی هوووور ذره ر سوووواری دگوووور

ذره ر

در درو پوووورده سووووا ری دگوووور

 .4الجوورم د دی تووو یوو

یوو

(دیو
س عرس ا گوید« :عالم نسا کبیر ات و ال صر آ

تعار )324 :1366

نسوا صوییر؛ یور و ( نسوا

صییر) اوجودی ات که حقتعال جمیع حیایق عالم کبیر ر در و سهودیعت نیواده اوت»
( س عرس

 1418ج .)50 :2در سیات فو

دید ری دگر و رخساری دگور و سوا ری درو

پرده سر ی هر ذره امک ات سه جمیع حیایق و الی عالم کبیر یا تالیوات گونواگو لیو
تاره د ت ه ساتد.
یک

ویژگ های ایم غ ل عطار سههمپیوا آ سیات آ ات؛ سهویژه در غ لهای

که در توصیف ذره ات .ذره در نیایت خردی اانند رت ه ی انکم تمام سیات ر سوه هوم
ا صل ا اا د .وی د ر ی چندی غ ل ات که در تماا سیات سه توصیف ذره ا پرد د.
گویا تاعر اصر ات تا خو ننده ر قانع کند.
 .5جوهر بیحد آناکسیمندر و نامتناهی آناکساگوراس

آناکسیمندر فیلسوفا پیش ایر ط «عنصر ول (عنصر ناا ناه ) ر علت اوادی ناایود.
ببیع

ایایر سا تمام عناصر و ناا ناه که تمام آاما هوا و عوو لم درو آ هوا آ ناتو

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 193 /

ا توند .آ س کر سه یونان آپایرو یعن جوهر س حد و لو اوت و تموام جیوا ر
فر گرف ه ات» (کاپلس و .)34 :1388
هما بورکه گف ه تد آناکساگور س هم اع ید سود که ج ء تا یهناپذیر وجود نود رد؛
پس ج ی نیای نم تو ند اوجود ساتد .ج
چوووو ناا نووواه اوووت ذره

هم در عدد و هم در کوچک ناا ناه ند:
خو جووه اوور یوو اووفر نووود رد
(دیو

تعار )145 :1366
سوهدلیول

عطار اع ید ات که ذره ناا ناه ات؛ یر ذ ت ل ناا ناه ات و اال

ا صل سود سه اما و جمیع صفات لی ناا ناه ات .سه همی دلیل خو جآا و س رگا
ار افر سه درو ذر ت (االکا ) ر ند رند .تواعر سوا یو توصویف سودیت و جواود نآ ر
اطرح ا اا د .سیوت سوا نظریوة سو کور آپوایرو (جووهر سو حود) آناکسویمندر و نظریوة
آناکساگور س تناظر د رد .در دنیای علم نی پروفسور حساس ت وری س نیایوتسوود ذره ر
اطرح کرد اا ی نظریه سا جوهر فرد (ذرة تا یهناپذیر) فاافه در تضاد ات.
نبوه

ج ی گونواگو و ا فواوت در ذر ت ( نسوا اوال

) اوبب توده اوت توا

جستوجوی سیش ر در آ ابب ارگش آ (حیرت) سیش ر تود:
توووا توووو نشووووی چوووو ذره نووواچی
در هس

ن ووو ن

ی و قفووس سووه در توود

خود چو ذره گم گشوت

ذ توو کووه عشووق اع بوور توود

چووو ذره کسو کووه سیشو ر رفووت

ارگشووووو ة ر ه سیشووووو ر تووووود

عطوووار چوووو ذره توووا فنوووا گشوووت

در دیوودة خووویش ال صوور توود
(هما )197 :

کس که اانند ذره (اال

) سیش ر در بریق بلب و اعرفت لیو گوام سرد توت سیشو ر

دچار حیرت (و دی تشم) ا تود تا ار ناام سا فناء ف هلل (و دی هف م) سه تر

اااووی هلل

نایل ا تود.
غ ل اذکور ضم دعوت سه فناء ف هلل (سیت آخر) که

هد ف سلند تعوالیم عرفااوت

در کمال یاا سه نف خود و نانیت (سیوت دوم و اووم) -کوه نلسو ی گوام در راوید سوه
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حیییت اطلق در آاو

های عرفان ات -دعوت او کنود و در سیوت اووم ال اوة آ ر

عشق (و دی اوم) ا د ند:
ی همه ارگشو آ سوا م رهوا

گم تدم در سنور حیورت ناگیوا

(انطق لطیر )242 :1388
 .6باشعوربودن کل عالم در نظر رواقیان

نظر رو قیا (ننلة فلسف پساایر ب ) « آنااکه عال تری پدیدة ببیعوت یعنو نسوا

د ر ی تعور و آگاه ات اا نم تو نیم فرض کنیم که کول عوالم فاقود توعور و آگواه
ات؛ یر کل نم تو ند کم ر ج ء کاال ساتد» (کاپلس و  1388ج  .)445 :1ی یده
تبیه هما تاارس ات که عرفا ب تاریخ سرتمرده ند نظیور حسواس وحودت کییوان و
یآانآ سا عالم و تماا حیات.

«سوهم 15اع ید اوت کوه هرچوه در جیوا وجوود د رد ج ئو

یو

پیواو ار اوت.

خاف جد ی ظاهری تیا هر چی گس ردة یکپارچة هر چی دیآر ات» (تالبوت :1389
.)65
آ جسام پیوا ست در هوم

که هر ذره سوه دیآور ایرسوا اوت
(دیو

تاعر در سیت فو
تعور ر

سا دیدی عرفان

دل ذر ت ا سیند .وی

کل هس

تعار )66 :1366

ر سا تعور اعرف او کنود و انشوأ یو

صل وحدت نیروها و ذر ت -کوه عااول توکلگیوری

جسام و پدیدههاات -سیره ا گیرد و ایرسان و عشق ذر ت سه یکدیآر ر عاال پیوا آ
و آفرینش پدیدهها ا د ند:
ذر ت جیووا در ت و یاقند همووه

جو ی جیووا سووه عشوق باقنوود همووه
(ال ارنااووووووه )231 :1389

جمل وة ذر ت عووالم گووو

توود

تا سفراای توو هور فراوا کوه هسوت
(دیو

تعار )75 :1366
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سوهم فی یکد د نشآاه لند و ایومتوری فی یکود کو ن ووم و سنیوا گوذ ر
جیا هولوگر فیک ا گوید « :ندگ و هو

یودة

و ذکاوت نوهتنیوا در تمواا اواده حضوور

د رد که در نرژی فضا اا سافت کل عالم و در هر چی دیآری حضور د رد» (توالبوت
:)67 :1389
فرواانووده ایووا نف و و ثبووات

همووه ذر ت عووالم اسووت عشوویند

(دیو

تعار )12 :1366

عطار سا چشم حیییتسی عرفا ایر حرکت کل ذر ت عالم ر سه درگاه لی او سینود
هر ذره ی ر سدی و جاود ن ا د ند و ذر ت جیا ر پایههای نردسا صعود سه عر

لیو

ا یاسد:
عشووق یوو

دل ذر ت هووووووووردو عووووووووالم ر
خوود ی

ذرههووای جیووا سووه عوور

پایوووووة نردسوووووا همووو و یووو واسم
(دیو

«تعور کییان

دلسوو ا هموو یوواسم
تعار )794 :1366

جوهرة صل جیا ات کوه تمواا جیوا اوادی آ دراوت توده

ات .تعور کییان درحیییت ایل درون ات کوه هور ذره ر سوه رقو

و حرکوت و د ر

ا کند» (باهری .)59 :1386
 .7حرکت ذرات

ذر ت سنیادی (جوهر فرد) سهبور ذ ت

حرکت سرخورد رند و در خأل حرکوت او کننود.

«داوکری وووس و لوکیپوووس ا و گوینوود جسووام سنیووادی همووو ره در خووأل یووا س و کوور در
حرکت ند» ( راطو  1935ج .)300 :9علم نوی نی تأیید ا کنود کوه تموام هسو

ذره

(چرخش لک رو در اسیر د یره ی تکل سوه دور هسو ة توم) توا کیکشوا د ر ی حرکوت
اارپین هسو ند .کول هسو

در حرکوت اوت؛ یور جو ی اوا ندة آ یعنو ذر ت در

حرکت ند .سه حرکت ذر ت پیشتر تاره تد:
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تووو خف ووه و عاتوویا و سید رنوود

تو غافل و یشا همه در ار رند

سیکاری توو همننوی خو هود سوود

اا هموه ذر ت جیوا در کارنود
(ال ارنااه )169 :1389

حرکت اادر همة تنوالت و انشأ تکااول اوت و آنااکوه او ناله و دگرگوون ر
سهدنبال د رد تاعر

ی ار ببیع سر ی دگرگون و ا نالة اال

در حرکوت صوعودی

سهاوی کمال نیای ا فاده ا کند:
همووه ذر ت عووالم ر دریوو کوووی
همه در گرد

ند و در رو

است

نبینوود یوو

نفووس جوو در رو

تو س چشم و در تو یو رو

روی
هسوت

( ار رنااه )107 :1386
حرکت در ذر ت و سهتبع آ در کول هسو
سر سر ات سا ارگ و نیس  .ی حرکت حرک

نماینودة حیوات و وجوود اوت و نبوود آ
کمال ات که هدف آفرینش اوت

ج ء سهاوی کل تد :
هرچند که کارهوای توو سسویاری اوت

ج و سهاوی کلتد آ کاری اوت
(ال ارنااه )137 :1389

جو و سووهاوووی کوول نظوور سایوود کوورد

و کوول سووه کوول نیوو گووذر سایوود کوورد

چو هر کل و هر ج و سدیدی و تدی

آ گوواه سووه کوول کوول نظوور سایوود کوورد
(هما )161 :

ی حرکت سا ضرورت حرکت ارغا سهاوی ایمرغ و اویر صووفیانة خلوق سوه حوق
ا نااب ات.
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 .8ازلی و ابدیبودن اتم در نظریة اتمیان و دیمومتت و استتمرار در زمتان

دموکریتوس

«در فلسفة تم (ننلة فلسف پیشاایر ب ) حرکت تمها

 1388ج  .)90 :1در علم فی ی

ل و سدی اوت» (کاپلسو و

هم « تمها سه بر خار لعاده ی اانودگار هسو ند .تومهوا

عماح تا سد سه ر ه خود د اه ا دهند .هیتکس دقییاح نم د ند هر توم توا کو سواق خو هود
ااند و عمر خو هد کرد» (سر یس

:)173 :1388

گوییووا هوور ذره ی ر تووا سوود

جاود ن صد سا خو هد سُود
(دیو

تعار )529 :1366

سیات یر نی سا ل و سدیسود تمها در نظریة تمیا یونا ساا ا اطاسیت د رد.
هموو هوور ذره عووالم کووه سینوو

گووور توووو در پووو آ اووو نشوووین

توووود هووور ذره ی چوووو آف ووواس

حاووواس

سوورو اوو آیوود

پدیووود آیووود حاووواس

اوو ار اوور ر

رهووو و دور و نیایوووووت ناپدیووووود ر

نه هرگ هویت کوس پیشوانش یاسود

نوووه هرگوو غایوووت و پایوووانش یاسووود
( ار رنااه )109 :1386

تاعر در سیت آخر سه ی اد ل س رگ و همیشآ سشریت که کاا آاده م و سوه کاوا
ا روم پااخ قابع د ده ات که سیانآر آ ات که وی سرخاف خیوام و ح و حوافم
حیرت در فلسفة هس

رها تده ات .همننی سیت او تو نود تعبیور ناکااآسواد ر در ذهو

تد ع کند.
ببیع ات هنآاا که س د و ن یای اری نااکشوف ساتد نمو توو سوه کنوه ذره پو
سرد .تاید سه همی دلیل نم تو کنه عارف و اال
کس ند ند کنه ی

ذره تمام

ر دریافت:

چند پرا چند گووی و لسوام
(انطق لطیر )239 :1388
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«پیش ا فکر
و سعد

ااا در یونا داوکری وس جوهر فرد (ذره) ال گف وه اوت

و الیب نی س هم آر ی اشاسی د رد .تمهای هردو د ر ی ا مر ر اان

دیموات هس ند» (صانع

دیرند و

.)193 :1371
***

در پایا ضرورت د رد تا سه تأثیر لیوام و در
تاره تود .سشر نلس ی رو گوار

تویودی در پیود یش تلویات تواعر نه

توعر ر دة لیوام او پند توت « .فابوو توعر ر

اولود تو و لیام ا د نست» ( ری کوب  .)52 :1386عطار خوود درسوارة لیوام و در
تیودی چنی ا گوید:
ییی ا د که چشم جوا چنوا اوت

کووه در هوور ذره ی هفووت آاووما دیوود

ولوووو هوووور ذره ی آاووووما نیوووو

سووه عینووه هووم اووی و هووم اووا دیوود

چووه جووای آاووما اووت و اووی اووت

کووه در هوور ذره ی هووردو جیووا دیوود

هم در هرچوه خوو ه هرچوه خوو ه

سووه چشووم جووا تووو ن س و گمووا دیوود

گووور یووو

ذره رنوووگ کووول پوووذیرد

عاووب نبووود چنووی سایوود چنووا دیوود
(دیو

هر ذره یا اال

تعار )299 :1366

که هما عوالم صوییر اوت تایسو آ آ ر د رد توا در آ حیوایق

و الی هفت آاما (جیا کبیر) ر اشاهده کنود؛ یعنو در
اانند فیلسوفا ساا ا و علم فی ی
«عطار ذره ر راو اوال

تویودی (چشوم جوا ) هوم

هر ذره ر حاوی ویژگ های کل ا د ند.

ر ه سرگ یوده اوت» (توفیع کودکن

 )48 :1389و نظور

س عرس هم « نسا کاال عالم کبیر ات .آ جیت که همة اما و حیایق عوالم وجوود
در و تال کرده ات» (کراان

 .)28 :1386وی در جای دیآر گف وه اوت« :اوجوودی

که حقتعال جمیع حیایق عالم کبیر ر در و سهودیعت نیاده ات نسا صییر اوت» ( سو
عرس

 1418ج  .)50 :2پس ذره اان که نماد نسا اوت او تو نود حییی و سوه نود ة
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خورتید و عظم

سه واعت عالم کبیر ر در خود جای دهد و اان که نماد نسوا کااول

ات ا تو ند اظیر تماا اما و صفات لی (عالم کبیر) ساتد .درهرحوال نسوا ذره ی
ات خورتیدنما قطره ی ات سنرصفت و ج ئ ات کلنما .همة ویژگ های ذکرتده
در توصیف ذره

ویژگ های نسا نی هست؛ یر تمام جیا جسمان هر تل

صییر) و کییا (عالم کبیر) در یر و قعی
ی ذره ی نوور توو سور عور

(عوالم

آتکار سه نام ذر ت وجود د رد:
عر

عظوم تاف ووه

آ ذره ذریت تده خورتید خاصویت توده

عظم در گذر سر هوردو عوالم تاف وه

اوور تووا قوودم نیووت تووده سوور جووا آدم تاف ووه
تعار )578 :1366

(دیو

سیت آخر ر ا تو جااع تری و یبواتری سی و د نسوت کوه حواوی تموام ندیشوههوای
عرفان تاعر ات که سه تکل اوج سیا تده اوت .ذره ( نسوا ) چنودی ار حول تنوول
دگرگون و تیذیب ساب ر سا تکر ر فعل «تد» ب کرده و ار ناام سه ارحلة کمال نسان
رایده ات.
نتیجهگیری

دیرسا در ایا فیلسوفا و عالما پیشاایر ب

اویر ب و پسااویر ب

ذره ندیشو در

کانو تفکر ت علم و د نش قر ر د تت .در گذر اا ذره ندیش و نظریة کانون سوود
ذره

یو

اووو در دنیووای اووابیر سووه حیووات خووود د اووه د د و اوووی دیآوور در ایووا

د نشمند علم فی ی

تا دورة اعاصر دنبال تد .ذره در آثار عطار

ی

برف انطبوق سوا

نظریات فیلسوفا یونا ساا ا اوت و بورف دیآور سوا سرخو نظریوات فی یو

نووی و

کو ن وم هماهنگ ات.
عطووار در آثووار

علو رغووم ینکووه حکمووت یونووا تبووری او جویوود در سسوویاری

نظریواتش ( یودة ذره ی-کییوان

اواخ ار درونو

ناا نواه سوود حرکوت ساتووعورسود

ا مر ر و ل و سدیسود ) درسارة ذره سا آ ها ت ر
فیلسوف دوره ی خاد پیروی نم کند؛ سلکه اا

د رد و در یو

اینوه

حکویم و

گ ینش و همواهنآ و تنااوب آر ی
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اورد نظر سا آر و ندیشههای عرفان
کم

درجیت تسییل آاو

االکا سا سیان ااده و سوه

را پرد ی و تمثیات سوده ات .سهنظر ا راد یدة ذره ی-کییان در تعر فارا

عطار آغا تده ات و یدة اذکور ر ه ر سر ی عطوار در توصویف و تبیوی یودة «عوالم
کبیر هما عالم صییر ات» همو ر کرده ات.
ن یاة پژوهش نشا ا دهد نظریة ذره و ویژگ هوای آ ضوم تیویوت تلیول تواعر
فرصت انااب ر سر ی را پرد ی و تمثیلاا ی وی فر هم کرده ات .ذره در تعر عطار
تمثیل اال

ر ه و نماد عالم صییر اوت؛ اوجوودی کوه در عوی کووچک

حااول جمیوع

حیایق عالم کبیر ات .ی توصیف سا ویژگ ذره در دنیای علوم نیو اطاسیوت د رد؛ یور
تمام جیا جسمان هر تل

و کییا در یر و قعی و آتوکار سوه نوام ذر ت اووجگونوه

وجود د رد .درو قع تاعر سا توصیف ذره سه توصیف نسا و جیا پیر اوو آ پرد خ وه و
سدی وایله ایا خود (عالم صییر) و کل هس

(عالم کبیر) پیوند سرقر ر کرده ات.

در نآاه ول تیاسل ذره و خورتید هما «ذرة خورتید خاصویت توده» سوهننوو سوار ی
ا تو ند ایولة تنول تیییر و دگرگون ر -که هدف صل رتاد و ترسیت عرفان اوت-
سه االکا نشا دهد و در ار حل ساالتر و تکاالیاف وهتور آاوو ههوای سرتوری ااننود وجوود
جیا کبیر در جیا صییر وحدت وجود و فناء ف هلل ر که هدف غای تعلیموات عرفوان
ات سه ارید

ر ئه دهد .همننی توصیفات اذکور حاوی آاو

حیرت اعرفت و آگاه

نف نانیت و خودپرا

های ااننود حرکوت

سدیت و تیذیب ساب اوت کوه اینوه

ر سر ی راید سه هد ف غای اذکور در عرفا تسییل ا کند.
پینوشت
1. Thales
2. Anaximenes
3. Anaximander
4. Leucippus
5. Democritus
6. Feynman Richard
7. Anaximenes
8. Pythagoras
9. Heraclitus
10. Fa-Tsan
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11. Hua-Yen
12. Swedenborg
13. Anaxagoras

.14
آف ووووووواس در یکووووو و ذره نیوووووووا

ناگیووووووا آ ذره سآشوووووواید دهووووووا
(اثنوووی اعنوووی  1368د )357 :6

توووووا سبیووووونم قل اووو و در قطوووووره ی

آف ووووووووووووواس درج نووووووووووووودر ذره ی
(هموووووووا د )113 :3

گووور یووو

قطوووره ر دل سرتوووکاف

سووورو آیووود آ صووود سنووور صووواف
(گلشووووو ر )89 :1368

دل هوووووور ذره ر کووووووه سشووووووکاف

آف ووووووووواسیش در ایووووووووووا سینووووووووو
(دیو هاتف  :1336ترجیعسند)
15. Bohm

منابع
انی لدی  .)1418( .لف وحات لمکیه .ج  .2د ر حیاء ل ر ث لعرس  .سیروت.



س عرس



خو لصفاء .)1957( .راائل خو لصفاء و خا لوفا .د ر صاد .سیروت.



لی ل
سیروت.

سوحااد انمد .)1945( .حیاء علوم لدی

ن شوار ت د ر حیواء ل ور ث لعرسو .



یونس ورونیکا .)1381( .اابیر هند .ترجمة ساجا فرخ  .اابیر .تیر .



لبینس عفیف  .)1385( .هنر ااا  .ترجمة انمود پورآقااو  .پژوهشوآاه فرهنوگ و



انمدحس « .)1390( .نمادها و کی لآوهوای آغوا ی » .نشوریة بواع-

هنر ااا  .تیر .
ساجا فرخ

راان و ک اسد ری ک اب ااه هنر.



سر یس
تیر .

 35و  .36ص

.10 -5

سیل .)1388( .تاریلنة تیریبواح هموه چیو  .ترجموة انمودتی فر اور ی .اا یوار.

 / 202بازخوانی اساطیری  -علمی نظریة ذره در اشعار عرفانی عطار


تووالبوت اایکوول .)1389( .جیووا هولوگر فی و
هراس .تیر .



خر اان

 .ترجمووة د ریووو

ایرجوووی  .چ .16

ترف لدی  .)1370( .نلس ی فیلسووفا یونوا  .ن شوار ت و آاوو

نیواب

ااا  .تیر .


ر تد انصل انمدتی  .)1366( .گ یدههای د اوپرم .اداسوة اطالعوات و تنیییوات



ر ی فلر لدی ( .س تا) .لمطالب لعالیه ا لعلم اللی  .انشور ت تریف رض  .قم.

فرهنآ  .تیر .



ینر آرا  .)1374( .رو یا اعماری رتش گری .ترجمة تیموری قادری .فکور رو .



ری کوب عبد لنسی  1386( .لف) .نید دس  .چ  .8ایرکبیر .تیر .

تیر .


_____1386( .ب) .صد ی سال ایمرغ .چ  .5ال  .تیر .



_____ .)1384( .سا کارو حله .چ  .14علم  .تیر .
انمدرضا .)1386( .صور خیال در تعر فارا  .چ  .11آگاه .تیر .



تفیع کدکن



تبس ری تیخ انمود .)1361( .گلش ر  .تصنیح صاسر کراان  .بیوری .تیر .



باهری انمدعل  .)1386( .نسا



باهری ارتشنی ی انا  .)1383( .نظریة ذره و نآر

فصلنااة ایاالت و سررا ها .دف ر 76


صانع
 .9ص

انظری دیآر .چ  .2ند  .تیر .
 .2ص

فلر ر ی پیر او جوهر فورد.

.327 -317

انوچیر« .)1371( .جوهر فرد در نظر ا کلمی ااا » .نشریة توناخت.

8و

.200 -189



صفا ذسیح هلل .)1366( .تاریخ دسیات یر  .ج  3و ج  .4فردوس .تیر .



عطار فرید لدی  .)1366( .دیو عطار .تصنیح تی تفضل  .ترکت ن شار ت علمو و



_____ .)1389( .ال ارنااه .تصنیح انمدرضا تفیع کدکن  .ال  .تیر .



_____ .)1387( .لی نااه .تصنیح انمدرضا تفیع کدکن  .ال  .تیر .

فرهنآ  .تیر .
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_____ .)1386( .ار رنااه .تصنیح انمدرضا تفیع کدکن  .ال  .تیر .



_____ .)1388( .انطق لطیر .تصنیح انمدرضا تفیع کدکن  .ال  .تیر .



_____ .)1385( .اصیبتنااه .تصنیح نور ن وصال .چ  .5و ر .تیر .



فرو نفر سدیع ل اا  .)1353( .ترح حو ل و نید و تنلیل عطار نیشاسوری .چ  .2دهلد .



چارل  .)1388( .تاریخ فلسفه .ترجمة ایدجال اا بوی .ج  1چ .7

تیر .

کاپلس و فردری

علم و فرهنآ  .تیر .


کاکو اینیو .)1389( .جیا های او ی .ترجموة اوار ی دیوار و علو هادیوا  .اا یوار.



کر پر ویلیام چ .)1387( .فی یکد نا س رگ .ترجمة انمدعل جعفری .خ ر  .تیر .



کراان

بوس  « .)1386( .نسا کبیر و عالم صییر ( نسا کااول) در ندیشوة ااصودر ».



اولوی جال لودی  .)1368( .اثنووی اعنووی .تصونیح رینولود نیکلسوو  .چ  .6اوول .



هاوکینگ ا یو  )1388( .تاریلنة اا  .انمدرضا اناوب ترکت ایاا



هاوکینگ ا یو  .)1386( .جیا در پوات گردو .انمدرضوا اناووب .چ  .5حریور.



یونگ کارل گواو او .)1389( .نسوا و اومبلهوایش .ترجموة انموود اولطانیه .چ 7

تیر .

خردنااة ااصدر .

 .48ص

.32 -24

تیر .

ن شار

تیر .
تیر .

چاپلانة دیبا .تیر .


یواف

غاانسی  .)1392( .چشمة روت  .چ  .13علم  .تیر .
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