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منط ق الطیققر عطققار هققای ار ق نظیققر در اد یققاف عرفققان ابققت ح ق ققا ققر

اباب ترین موضوعاف یست هنابان  ،شر را تأمل فرام خوانق .ایقن پقهشی
ینارهت ا ر آن ابت تقا قا تلییقل بقدر در جهقانیقا مقوا

در منطق الطیقر

راباس اصول ح در فیزیک حوانتقو مطقر ابقت ،ق رحق عالننق قرا

پابخ پارادشحسیا موجود در این اثر دبت یا .؛ یرا در م انیک حوانتو ،

فعییتربی.ن یمۀ احتماالف ش پارادشحسیا ام قانپقذیر ابقت مطقا نتقای ،

عطار ا ر چنین دابتان  ،در جستشجو یمزاد دقیال ا خقود سبقیمر د در
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جهان دیگر ابت ا توج

تناقض موجود در بدر در مقان ،قسقمت آزقا ین

بققدر رابققاس فرضققیۀ «تققاریخیققا بققا گار» ش قسققمت پایققان بققدر رابققاس

«تاریخیا تناش » قا لتلییل ابت آیین نماد «حر چال یا» سبق و پرتقاب ق

د ش «حوه قاف» مانن« .اف رشی.اد» ،گقذرگای قرا شرشد ق ا عقاد

جهان موا

ابت عنشه راین ،میان آنیقا

دیگر یست در مر میان این جهان ش جهان موا

ا للاظ باختار جناس قیب نیز شجود دارد ش نورالنور نیز م توان .عامل پرتاب
جهان موا

ی پارچگ

ملسوب هقود عطقار قر آن ابقت تقا قا ربقی.ن ق تمامیقت ش

حالیالت یست رب ..انیشتین نیز قص .دارد قا نظریقۀ ی پقارچگ ،

ذین خ.ا را خوان .اما یم عطار ش یم فیزیقکدانقان معتال.نق .قا دانق
ه.

نم توان شارد جهانیا موا

واژههای کلیدی :جهانیا موا

منط الطیر

موجقود

 ،ب مر ش بیمر  ،بدر در مان ،عطقار،

مقدمه
در اب منط الطیر عطار ح یک اثر بوررئالیست ابقت ،تدابقیر ش تلییقلیقا متعق.د صقورف
گرفت ابت ش این تدابیر گوناگون ا خاصیت هعر هاعر ابت ح ا یر ار خوان.ن « یشقتر خشق.

نصیب» ش مخا بان را «خوشتر آی:».
ایققن حتققاب آرایقق

ابققت ایققا را

نظقققم مقققن خاصقققیت دارد عجیقققب

گققر سقق خوانقق.ن میسققر آیقق.ف
یالین عطار ا اهتغال حرفۀ دارشبا

خقققاا را داده نصقققیب ش عقققا را
ان ح یر د یشقتر خشق .نصقیب
هق

یقر قار خقوش تقر آیق.ف

سعطار1389،ب4507-4504 :د

 ،عیو مانق ا جمیق عیقم هقیم آگقای حامقل

داهت ابت ش ا بو دیگر ،ق دلیقل جقام اال قراف قودن عیمقا اشلیق  ،در آثقار ش یافتق یقا

حو هیا گوناگون در یم تنی.ه ه.ه ابت یافت یا پهشی

این شاقعیت را رشهن مق بقا د حق

عطار در اثباف ش الالا ان.یش یا عرفان  ،ا تمام ظرفیتیا دانش ش عیمق عصقر خقود هقره
رده ش حت گای فراتر ا مان خوی

مرد رش گار ما ،ی

یم حرحت حرده ابت «عطار ن مرد رش گقار خقود ش نق

مرد عصر ابت ح مم ن ابت ت امل شر ش عیو انسانیت ا این پس آن را

شجود آشرد» سفرش اندر1 :1353 ،د
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فیزیک حوانتوم  ،ی

ا موف ترین نظری یا در یمۀ حو هیا عیم ش یمۀ دشرهیابت این

نظری  ،رفتار اجرا سیار حوچک مثل اتم ش ذراف نیاد تش یلدین.ۀ آنیا را توضقی مق دیق.؛
یرا فیزیکدانیا معتال.ن .ح «حوانتا یعن ذراف موجگون سمانن .ال ترشند ،در ح م مادۀ اشلی ا

ابت ح حل جهان ا آن شجود آم.ه ابت» ستالبوف45 :1389 ،د نظریۀ حوانتو ر این ایق.ه نقا

ه.ه ابت ح یمۀ رشی.ادیا ملتمل ،یرچال.ر عجیب ش احمالان اهن ،.احتمال دارد رش

اتداق

یدت« .این ای.ه نو ۀ خود در قیب نظریۀ جهان تورم قرار دارد مان ح اندجار زرگ اشلی رخ

داد ،تغییر حالت حوانتوم صورف گرفت ش .ینترتیب جهان ما م توان .ا یک جه

زیرملتمل یرشن جهی.ه اه ».سحاحو186 :1395 ،د

حوانتوم

در حتاب تائو فیزیک ،در مینۀ هبایتیا میان فیزیک معاصر ش تصوف هرق آم.ه ابقت:

«عالم حبیر ا نظر عرفان هرق ،افت ا پیچی.ه ابت ح تارشپودش پویا ش نیرشبرهت ابت فیزیک

معاصر نیز این عالم را نیرشبرهت یا دینامیک م دان .ذره ب تئور حوانتو  ،پیوبت در حرحت

ابت ح خصیصۀ جهان یراتم ابت عالم حبیر دینامیک ،مو شن ،یماینگ ش در جنقبشجقوش
ابت» سحاپرا196 :1385 ،د یمچنین ملسن فرهاد در پیون .فیزیک حوانتقو ش عرفقان مق نویسق:.

«ی

دیگر ا مسائل مهم ح در فیسدۀ حوانتو مطر ابت ،حلنگر در عیم ش شیهه فیزیقک

ش حیهانهناب ابت» س54 :1387د؛ یمان ور ح در ان.یش یقا عطقار مخصوصقا در منطق الطیقر

م ینیم ح اش در جستشجو ی پارچگ ش تمامیت یست ابت ،اما ا نگای تا ه ش نوین حقاپرا
م گوی :.هالودۀ عیو فیزی

قرن یستم ،یعنق نظریقۀ حوانتقو ش نظریقۀ نسقبیت ق منظقور تبیقین

پ.ی.هیا جهانبقاب می رشبق وپ سذراف سقیار ریقز حق حتق قا می رشبق و یقم دیق.ه

نم هون.د در متصوفان هرق ابت س21 :1385د ا یمین رش« ،متصوف ش فیزیکدان حق ی ق ا

قیمرش درشن ش دیگر ا جهقان یرشنق هقرشک حقرده ابقت ،بقرانجا ق نتیجقۀ شاحق .دبقت

م یا ن ».سیمان307 :د

ای.ۀ چن.جهان در فیزیک ا نا جهانیا موا

ابت در این پهشی

ش در نظریۀ اد

ا نا جهقان مم قن مطقر

ینارهت ا  ،ارتباط میان بدر در منط الطیر را عنوان یک اثر بوررئالیسقت

ا مدهو «بدر در مان یا بدر در جهانیا موا

» در فیزیک ررب ش تلییل م هود ش راباس

اصول ح در فیزیک حوانتو مطر ابت ،مانن .لث احتماالف ،عق .قطعیقت ،تقا مقوج ش

پارادشحسیا موجود در منط الطیر توجی ش تبیین عالنن م هود این پقهشی

پابخ م دی .ح چ ارتبا

میان بدر در منط الطیر ا بدر در جهانیا موا

ق ایقن پربق

شجود دارد
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پیشینۀ تحقیق
معرشفترین حتا ح در این اره فارب ترجم ه.ه ابت ،حتاب جهانیا موا

اثر میچیقو

حاحو ،1ا نیانگذاران نظریۀ ریسمان ،فار التلصیل دانشگاه یارشارد ش ابقتاد دانشقگاه نیویقور

ابت یمچنین فریتیوف حاپرا ،فیزیکدان آمری ای  ،حتاب تقائو فیزیقک را  -حق حاشهق در
یمانن .یا ین فیزیک معاصر ش تصوف هرق ابت  -نوهت ابت

ملسن فرهقاد نیقز مالالقۀ «فیزیقک حوانتقو ش م اهقداف موالنقا» را در فصقینامۀ آفتقاب ابقرار

س مستان 1387د ش حتاب ان.یش یا حوانتوم موالنا را در پیون .عیم ش ان.یش یقا عرفقان موالنقا
نوهت ابت ضمنا بتار همابب س1396د «مبان متافیزی

ح در دشفصینامۀ عیم -پهشیش تأمنف فیسد
روش و هدف پژوهش
در این نوهتار ،را ربی.ن پرب

فیزیک حوانتو دیوی .ویم» را نوهقت

چا ربی.ه ابت

پهشی  ،منط الطیر عطار مطالع ه.ه ش بدر در منط الطیقر

ا بدر در مان یا بدر در جهانیا موا

تلییی ابت

ررب م هود رشش پهشی

حتا خان ا ش توصید -

چارچوب نظری پژوهش
رؤیا بدرحردن در مان های .ق.مت خیال انسان اه .امرش ه عض ا نظری یا عیمق بقدر

در مان را ام انپذیر م دانن .ا قرن نو دیم ،بدر در مان یمواره موضوک دابتانیقا عیمق -
تخیی

سیار وده ابت ش نیز بدر یک رف در فضا ا ابتناد پ.ی.ۀ پارادشحس مان مبتن قر

بقرعت در تئقور نسقبیت خقاا  -حق در پقارادشحسیقا دشقیقو تشقری هق.ه ابقت  -ش نیقز
پارادشحس مقان جاذ ق ا

در نسقبیت عقا  ،تالریبقا ام قانپقذیر ابقت انیشقتین صق .بقال پقی

پارادشحس دشقیو را را اثباف نسب ودن مان در جهانیا گوناگون مطر باخت .ینترتیب

ح اگر ی

ا دشقیویا ع .ا یستبالگ

شبییۀ یک بدینۀ فضای ا برعت سیار اال ق فضقا

اعزا هود ،شل رادر دشقیو اش در مین مان ،.اگر ع .ا گذهت  10بال ق مقین رگقردد ،اش

 30بال ابت ،اما رادر مین اش  220بال ابت ،مانن .دابتان اصقلاب حهقک حق خقواب یقک
رش هان معادل  309بال مین ود در

شاقعیت جهان موا

 ،ستگ ه.ی.

مان دارد ما مان را خا ر نسب ودن آن صورف شاقع احساس نم حنیم
قرنیا پی

االرض ش

در

انسان ا

ا انیشتین ،در عرفان حرامات مشا «بدر در مقان» ا عرفقا دیق.ه مق هق .حق ق
الزمان تعبیر ه.ه ابت های .یمین دلیل ،ویم ی

ا زرگترین فیزیکدانان

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 115 /

حوانتوم م گوی« :.فیزیک دارد قیمرشیای راه م یا ق .حق مقان میقک مطیق عارفقان قود»
ستالبوف379 :1389 ،د ش ا یمین رش« ،ای.ۀ جهانیا موا

مان

دلیل این

جوالنگقای قود

را عرفا ،ا تردی .شبییۀ دانشمن.ان مطر م ه ،.شل اخیقرا شرق رگشقت ابقت چقون افقراد

نخب

دلیل ظهور نظریۀ ریسمان سنظریۀ ی پارچگ د این مسئی توج حقردهانق ».سحقاحو:1395 ،

29د ا ظهور نظریۀ مذحور ،امی .ر آن ابت ح نق تنهقا پقرده ا را
گشوده هود ،ی

بیعقت جهقانیقا چن.گانق

ما ام ان م دی .تا تعبیر انیشتین ،ذین خ.ا را خوانیم

مان ح فیزیکدانان در تنش ودن .تا م ان دقی ذرهیا اتم مانن .ال ترشنیا را مشخص

حنن ،.ا حمال هگدت مشای.ه حردن .ح این ذرهیا م ان شاح .ن.ارن .ش این امر ی
ابت ح دانشمن.ان را یشتر ای.ۀ ام ان شجود جهانیا موا
تنها در جهان ما شجود ن.ارن ،.ی

ا دالیی

عنق من .مق حنق.؛ یقرا ذراف

در جهانیا دیگر نیز شجود دارن« .ال ترشنیا در یک مقان

م توانن .در م انیا متع.د حضور داهت اهن .ا آنجا ح جهقان در مرحیق ا ا عمقر خقود
حت حوچکتر ا یک ال ترشن وده ابت ،یر ار ح احتمقال اعمقال اصقل حوانتقو را ق جهقان

مطر م حنیم ،ناچاریم موضوک جهانیا موا
ا

موا

را ررب حنیم» سحاحو187 :1395 ،د

ا آنجا ح مان خود جزئ ا فضا ابت ،اگر در فضا بدر حنیم ،در مان یم بدر حردهایقم ش

رف دیگر ،را رف تناقض بدر در مان ،راهحقلیقای پیشقنهاد هق.ه ابقت حق جهقانیقا
ی

ا آنیابت

یمین دلیل ،میان بدر در مان ش بقدر در جهقانیقا مقوا

شجود دارد در این مالال اصطنحات ذحر ه.ه ابت ح
اف رشی.اد« :درشاق مر

اختصار توضی داده م هود:

ارتبقاط

ابت ح یر حس ح ا آن عبور حن ،.های .شجود جهقان دیگقر

خوای .ود ش دیگر یرگز دی.ه نخوای .ه ».سحاحو148 :1395 ،د

حر چال یا« :بقوراخیقای در فضقا -مقان یسقتن .حق نقواح متدقاشف فضقا -مقان را ق یقم

م پیون.ن .فضاپیما ا یک دیان بوراخ حر شارد ش ا دیانۀ دیگر در فضا مقان متدقاشف یقرشن

م آی.؛

ور ح م توان ا فضقاپیمای ا میقان یقک بقوراخ حقر گقذر حقرد ش ق آن بقو

حه شان بر د ش را ها رگشت درحال ح ا نظر دانشمن.ان ،دهیا یزار بال ول مق حشق.
ح فضاپیمای ا برعت حمتر ا نور ا حه شان ما گذر حن ».سیاشحینگ201-199 :1386 ،د

فرضیۀ تاریخیا با گار« :آنچ در بدر فضا -مان رش م دی .ای .قا راهحقلیقا فیزیقک

با گار اه ».سیاشحینگ245 :1390 ،د

فرضیۀ تاریخیا تناش « :مسافران مان م توانن. .شن با گار ا تاریخ پیشین خود ،آ ادان

عمل حنن ».سیمان246 :د
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بررسی دادههای پژوهش
برچشمۀ عالم آفرین
منط الطیر دابتان بدر تمثیی
آفرین

عالم آزا م هود:

آفققققرین جققققانآفققققرین پققققا

حرد در ه

را

رش یدت انجم پ.یق.

ش ا ا آفرین دابتان آفرین

ابت ش یمین دلیقل ،قا قا خوان قصقۀ
آن ح جان خشی .ش ایمان خا

ش دش حققرف آشرد ن ق

را

ققار پ.یقق.

سعطار 1389 ،ب 1 :ش 3د

در قالب بدر پرن.گان در مان ،ا ریق منققاف بق مقر قا

بیمر در حوه قاف پایان م رب .هاعر در خنل این بدر تخیی

ح م توان .قا لمالایس ا نظریاف فیزیک حوانتو اه.

 .1پیدایش جهان از ذره
هاعر در مال.مۀ منط الطیر ،ع .ا توصیک ش ا خوان قصۀ آفرین

موضوعات اهاره مق حنق.

جهان ق قا آفرین بقاحرانۀ

جهان ا تجسم حیهان صورف می رشب وپ سذرهد ش تناظر آن ا عالم م پقردا د ایقن ذره سنمقاد
جهان می رشب وپ د عنوان مادۀ اشلی ش برچشمۀ آفرین
در چنین لر ح لر اعظم ابقت

جهان ماحرشب وپ یان ه.ه ابت

عالم ذرّه ابقت ش ذرّه عقالم ابقت
سیمان151 :د

ذره رمز ا مادۀ اشلیۀ عالم 2ابت؛ یرا مطا ان.یشۀ فیزیکدانان« ،جهان رش

حوچقکتقر

ا یک ال ترشن سذرهد قوده ابقت» سحقاحو122 :1395 ،د ق یمقین دلیقل ،آنیقا در تعمقیم اصقل
حوانتو

جهان ،اجبار شارد موضوک جهانیقا مقوا

مق هقون .رابقاس نظریقۀ جهقانیقا

تورم  ،ع .ا اندجار زرگ ،تغییر حالت حوانتوم صورف گرفت؛ یرا «جهان حوچکتر ا یک
ال ترشن در اثر تور حباب ذرها ه ل جهان فعی تبق.یل هق.ه ابقت ر بق ایقن نظریق  ،ذرۀ

حوچ

ا جهان مم ن ابت ناگهان متور هود ش جهان دیگر را دنیا آشرد مم ن ابقت مقا

در دریای ا این جهانیا ن.گ حنیم» سیمان27 :د آنچ ببب ظهور نظریۀ مقذحور هق.ه ابقت،

دادهیا دریافت ا مایوارهیا فضای ابت ح ا آثار جامان.ه ا فراین .آفرین

ارائ م دی.

در این تصویر ج.ی« ،.دنیا ما را م توان ق حبقا هقناشر در اقیانوبق قزرگ تشقبی حقرد حق

حبابیا ج.ی .در تما م.ف ،در آن در حال ه لگیر یستن ».سیمان16 :د در ان.یشۀ عرفان

هاعر ما نیز جهان ما حباب سحو ی د رش آب دریا را م مان .ش ذره مانن .حبا در حال ره .ابت
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حبابیا پیوبت در حال ه لگیر در دریا عظیم یست ان .تا جهانیا دیگر سحو ی د را خی
حنن.

حو ی بقت ایقن لقر را عقالم ق.ان
گققر نمانقق .عققالم ش یققک ذره یققم

ذره ا یم حو ی بت این یقم ق.ان
ح هود یک حو ی یقن لقر حقم
سعطار 1389 ،ب153-152 :د

ا یک رف ،فیزیکدانقان معتال.نق .حق «حقل جهقان مقا مق توانق .نتیجقۀ فرعق تقور یقک

تکحباب وده ح پس ا تور  ،حل جهان را پر حرده ابت» سحاحو120 :1395 ،د هاعر در ا یاف
مذحور ر شاژگان ذره ،عالم ش حباب تأحی .شر ی.ه ابت ساگرچ م توانق .نمقاد ناپایق.ار جهقان

یم اه.؛ یمان ور ح در ان.یشۀ فیزیکدانان نیز یریک ا این جهانیا برانجا ا یم م پاهن.د

ا

رف دیگر ،یماحنون فیزیکدانان م دانن .ح « .شن شجود فیزیک ا عاد سیار حوچک ،یعنق

نظریۀ حوانتو ش ذراف نیادین نم توان عمی ترین ابرار جهان پ رد» سیمان104 :د عطار یقم
این ن ت اهاره م حن:.

عالل ش جان ش دین ش دل در قاختیم

در عین حال معتال .ابت:

حس ن.ان .حن یک ذره تمقا

تقققا حمقققال ذرها شقققناختیم
سیمان155 :د

چن .پرب چن .گوی شالسن
سیمان158 :د

ا حن اش در اهعار عطار این ای.ۀ حوانتوم سانبوی ا ذراف یراتم در دل ذرۀ نشاند قا

ظرافت تما دی.ه م هود:

در یقققققققققر دل ذرها ملالقققققققققر

گوی تو ح ص .یقزار جقان قود

چقققون پرتقققو ذرها چنق قین ابقققت

مققین ش آبققمان ققود

یققر ذره اگرچ ق صقق .نشققان داهققت

نا راین «شقت اعمال تغییراف حوانتوم

شجود جهانیا موا

چققون درنگریسققت ق نشققان ققود
چقق جققا

سدیوان334 :1345 ،د

جهان را پذیریم ،ناچار مجبور خواییم ه .ام قان

را نیز پذیریم» سحاحو122 :1395 ،د ا یمین رش ،هاعر مانن .فیزیکدانقان

حوانتو  ،ذره را عامل پی.ای

یدت آبمان ،مین ش مان ،یردش جهان ش حت پا را فراتر م نهق .ش

ببب ه لگیر ص.یزاران عالم در شرا جهان ما مق دانق .ش حقل سحیهقاند را نتیجقۀ تقور ذره

م دان:.
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یالین م دان ح چشم جقان چنقان ابقت

ح در یر ذره ا یدت آبمان دیق.

چق جققا آبققمان ابققت ش مققین ابققت

ح در یر ذره ا یر دش جهقان دیق.

شلقققق یققققر ذرها ا آبققققمان نیققققز

چ ق م ق گققویم ح ق عققالم صقق .یققزاران

اگقققر یقققک ذره رنقققگ حقققل پقققذیرد

عینق یقم مقین ش یقم مقان دیق.

شرا یققر دش عققالم مقق تققوان دیقق.
عجب نبقود چنقین ایق .چنقان دیق.
سعطار :1345 ،ززل 370د

 .2جهانهای موازی
دابتان بدر تخیی پرن.گان در منظومۀ تمثیی -عرفان منط الطیر ی

ا مشهورترین دابتانیقا

بوررئالیست اد یاف ایران ش جهان را تش یل م دیق .ق نظقر مق ربق .در قنمایق یقا آن یقک

شاقعیت عیم نهدت اه .ا توج

آن

امرش ه « سیار ا دابتانیا عیم -تخیی مانن .بدر

ماه ش بدر دشر دنیا در یشتاد رش احنون یک شاقعیت عیم ه.هان ».سیاشحینگ233 :1390 ،د
جهانیا موا

ان.یشۀ شجود یک «خود دیگر» نظیر «خود ما» ابت ح هگدتانگیقز ق نظقر

م رب ،.اما مشای.اف نجوم این ان.یشۀ متافیزی

را تأیی .مق حننق .نخسقتین نشقان یقا آن در

فییسوفان م تب مییتوس در قرن پن قبل ا مقیند ،در هقهر مییتقوس یونقان هق ل گرفقت ،امقا در

دنیا عیم «نخستین حس ح پی

ین حرد جهانیا دیگر نیز شجود دارد ،پل دیرا

جایزۀ نو ل را دریافت نمود» سحاحو ش تامسون101 :1388 ،د عطار قرنیا پی
جهانیا

همار دیگر اهاره حرده ابت:

چ م گویم ح عالم ص .یزاران
یردش عالم را ش ص .چن.ان ح یست

فیزیکدانان را یان ش اثباف جهانیا موا

ود حق

در آثارش شجود

شرا یر دش عالم م توان دی.
سعطار379 :1345 ،د

گر سای ش بیز آن ح یست

سعطار 1389 ،ب3639 :د

ا تمثیل «جهان در اتاق خواب هما» ابقتداده

حردن .در این تمثیل« ،اتاق خواب هما حل جهان تب.یل م هود یر نالط ر رش دیقوار بقمت
چپ اتاق خواب هما ،دقیالا ا نالط متناظر آن ی سان ابت اگر ق قاال یقا پقایین نگریق ،.در ایقن

حالت نیز نسخۀ دیگر را ا خود خوایی .دی ».سحاحو175-173 :1395 ،د ظقایرا ق دلیقل یمقین
تناظر ابت ح عطار م گوی :.چون ب مر ودی ،.بیمر ظایر ه.ی .ش اگر چهل یا پنجقاه مقر
ودی ،.در آن صورف نیز نسخۀ دیگر را ا «خوی » م دی.ی .سعطار 1389 ،ب4276-4275 :د

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 119 /

ر ب تدسیر م انیک حوانتوم «تما جهانیا مم ن در یمین للظ ا ما در حال یم یست

یستن .این حالای حوانتوم یم در یمان اتاق ح در آن ن.گ م حنیم ،شجود دارن ،.امقا چقرا

آنیا را نم ینیم؟ یرا این امواج دیگر ،ا امواج ما یمدشس سیمفا د نیستن ».سحاحو152 :1395 ،د

فیزیکدانان را تدهیم یمفا ودن امواج ،تمثیل امواج رادیوی را حار م رن.؛ یمان ور ح در
ا راف ما ص.یا امقواج رادیقوی شجقود دارد اگقر رادیقوی را رشهقن حنیق ،.در یقر مقان فالق

م توانی .یک فرحانس گوش دیی .ح ا ما یمفا یستن« .ما در جهان خقود قر رش فرحانسق
ح

مر وط م هود ،تنظیم ه.هایم؛ یعن تع.اد نامل.شد شاقعیقتیقا مقوا

شاقعیت فیزی

شجود دارن .ح اگرچ نم توانیم ر رش آنیا تنظیم هویم ،شل ا ما یم یست م حنن .ا این ق

دنیایا سیار یم هبی یستن ،.اما یرح.ا انقرژ متدقاشت دارنق.؛ نقا راین ،امقواج یقر دنیقای در

فرحانس متداشت نوبان م حن ».سیمان214 :د؛ یرا در ا عاد تداشف دارنق« .ا نظقر مقا انسقانیقا

باحن ،ب ع .دنیا عبارف ابت ا تما آنچ م توانیم بینیم؛ زافل ا این

مم ن ابت جهانیا

حاملتر دیگر دربت در اال بر ما شجود داهقت اهقن .هناشرهق.ن در عق .چهقار منجقر ق

ناپ.ی.ه.ن م گردد» سیمان229 :د امر ح در ان.یشۀ عرفان عطار ،در نتیجۀ منقاف ب مر قا
بیمر در مر حائناف فنا تعبیر ه.ه ابت البت فنا ا دی .دنیا ب ع .ما ،اما یمین فنا ،الابت

در دنیا موا

چون یم

چهار ع .حاملتر
خوی

ا خوی

آم.ن.

در القققا عققق .ا فنقققا قققی

آم.نققق.

سعطار 1398 ،ب4298 :د

فیسدۀ تلمل انواک ریاضتیقا در عرفقان قبقل ا شرشد ق جهقان حشقک ش هقهود را مق تقوان

اینگون تعبیر حرد تا تغییر شاقعیت فیزی

بالک ،متنابب ا فا جهان مورد نظقر تنظقیم هقود ق

یمین دلیل ،اعمال ا آنیا بر م ن .ح ا نظر جهان ما زیرعاد ابت در ایقن دابقتان ،مرزقان
را ربی.ن ی.ف ا یدت شاد م گذرن .ح ا ریاضتیا

شبیی  ،شاقعیت فیزی

اقتفربا یمراه ابت ش ق.ین-

ش رشح آنیا ا فا جهان مورد نظر تنظیم م هود؛ یرا:

دی.ۀ بیمر ین گر نیسقتت

دل چققو آیینق منققور نیسققتت
سیمان1096 :د

 .3تناقض برای سفر در زمان
مسئیۀ مان ،ی ا مسائل پرمناقش در حقو ۀ یسقت هنابق فیسقد  ،فیزیقک ش عرفقان ابقت حق
م توان .در پرتو دبتاشردیا ج.ی .در فیزیک نقوین ماننق .نظریقۀ انیشقتین ش جهقانیقا مقوا
تلییل هود
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را بدر در مان ،تناقضیای قا لپی

ین ابت ح مهمترین آنیا «پارادشحس پ.ر زرگ»

ابت «مثن هما در مان عالب رفتی .ش پ.ر زرگ خود را ینگا حودح حشتی .شیرای یقا

گوناگون ا این تناقض شجود دارد» سیاشحینگ244 :1390 ،د در آن صورف ،هما دیگقر شجقود

نخوایی .داهت تا گذهت رشی .دش راهحل مم ن را تناقض ح در بدر مان پی
شجود دارد:

مق آیق،.

 1فرضیۀ تاریخیا با گار ،یعن «هما در گذهت شرشد حردهای ،.اما پ.ر زرگ خود را ن شت ای.

یا ییچ حار ن ردهای .ح در تضاد ا شضعیت هقما در مقان حقال اهق .هقما نخواییق .توانسقت

تاریخ ثبته.ه را تغییر دیی .در چنین هرایط  ،مسافر مان ا ارادۀ آ اد رخوردار نخوایق .قود»
سیاشحینگ245 :1390 ،د در دابتان بدر پرن.گان در منط الطیر نیز آنیا راباس تاریخ بقا گار،

در جستشجو یافتن «نسبت خویشتن» قا بقیمر یسقتن.؛ نسقبت حق خقود یقیچ دخقالت در آن
ن.اهتن:.

نسققبت مققا چیسققت ققا اش ققا گو

گقققر میقققان مقققا ش اش نسقققبت ققق.

ان حق نتققوان هقق .عمیققا را جققو

یققر ی ق را بققو اش رزبققت قق.

سیمان1076-1075 :د

.ینشبیی یک را ا ل راباس پ.ی.ها پیشین در قالب «ابرار حهن» فاش م هود درشاق ،

آنیا یک تاریخ ثبته.ه ش با گار ا حالیالت شجود خود در مان گذهت پ ردن.
چون یم مرزان هقنودن .ایقن بقخن

جمیق ق قققا بقققیمر نسقققبت یافتنققق.

نیقققک پققق ردنققق .ابقققرار حهقققن
الجقققر در بقققیر رزبقققت یافتنققق.
سیمان1165-1164 :د

ا یاف مذحور یادآشر این جمیۀ معرشف فریمن دیسون فیزیکدان ابت « :ق نظقر مق ربق .حق

جهان ا قبل م دانست ح ما م آییم» سحاحو308 :1390 ،د ح در فیزیک «اصل انسان » مشقهور

ابت؛ تاریخ ثبته.ها ح ا نعر آن را «اعیان ثا ت در ع » .نامی.ه ابت ش عطار ایقنگونق آن
را توصیک م حن:.
ان پققی

ح ق ققودهیققا نبققوده ابققت

پققود تققو مققا جقق.ا نبققوده ابققت

ققودیم

نق آب ش نق گققل یققوا نبققوده ابققت

چققون ققود تققو ققود ققود مققا ققود
مققا ققر در تققو چققو خققا

ح ق ققود ح ق ققود مققا نبققوده ابققت
سعطار55 :1345 ،د
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این تاریخ ثبته.ه ش با گار در ان.یشۀ عطار ا فرینگ نیاحان

برچشم گرفت ابت؛ یقرا

آنیا ر این اشرن .ح «یمان گون ح یریک ا آفری.گان ماد یک اصل مینو دارن ،.انسان نیز

یک «خود آبمان » دارد ح فرشه اشبت» سیینیز89 :1386 ،د یمان قور حق در منطق الطیقر در
یت  ،1095یرچ اینجا بای ا پی.ا هود  /اشل آن چیز آه ار آنجا هود ،م توان .این امر اهاره

داهت اه .ا یمین رش ،ب مر در منط الطیر در جستشجو نسقخۀ دیگقر ا خقود رابقاس

تاریخیا ثبته.ه ش با گار ا گذهتۀ خود ودن.

خوی

گرچ ق سققیار ق بققر گردیقق.هایقق.

را ینی .ش خقود را دیق.هایق.
سعطار 1389 ،ب4277 :د

عطار اریا در آثارش سمخصوصا در مختارنام د این امر اهاره م حن .ح اش در جستشجو

خود ابت:

ق خویشققتنم خویشققتنم م ق ایقق.

ا خویشتنم خویشقتن ق خبقر

سعطار 1389 ،الک458 :د

 2فرضیۀ تاریخیا تناش ح ا تاریخیا ثبته.ه متداشفان ،.امقا رابقاس جهقانیقا مقوا
قا لتبیین ابت؛ یعن تاریخ ح یم مان در جهقانیقا مقوا

مختیقک ،متدقاشفانق .م انیقک

حوانتوم ا ذراف مثل امواج رفتار م حن .ش آنیا را نقا «تقا مقوج» توصقیک مق حنق .هقای.

عجیب ترین شیهگ تا موج این اه .ح

موجب آن یک ذرۀ حوانتوم م توانق .یقم مقان در

چن .شضعیت ساصل ع .قطعیت یایزنبرگد قرار داهت اه.؛ یعن هیئ در یقک للظق در دش یقا
چن .شضعیت متداشف قرار دارد؛ را مثال ،در پارادشحس پ.ر زرگ ،پ.ر زرگ مق توانق .در آن

شاح .یم ن.ه اه .ش یم مرده ،اما در جهانیا متداشف؛ یرا یک «خود» دیگر پ.ر زرگ یم در
جهان موا

ح بیمر

آن شجود دارد ش این پ.ر زرگ مرده نسخۀ دیگر ا «خود» ابت ،ماننق .بق مقر

نظر م آم.ن .ش در عین حال بیمر  ،ب مر
شد

هک این ب مر آن بیمر قود

چققون نگ ق حردنقق .آن ب قیمر

چون بقو بقیمر حردنق .نگقاه

ققود آن بقیمر  ،ایقن حققائن جایگققاه

خقققوی

را دی.نققق .بق قیمر تمقققا

شر بقو خقوی

حردنق .نظقر

ققود خققود بققیمر ب ق مققر مقق.ا

ققود ایقن بق مققر ایشققان ،آن دگققر
سیمان 4263 :تا 4268د

این جناس مرحب عی رزم یان هبایت فراشان ،ا یک رف یانگر یک تدقاشف جزیق میقان

«خود» ش نسخۀ دیگر ا آن در جهان موا

ابت «در حال حاضر تع.اد یاد حپ یقا حمق
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متداشف ا ما ،در دنیایا موا

ا مقا نق.گ مق حننق ».سیمقان212 :د؛ یقرا عیق رزقم مشقا هت

فراشان ،دلیل انرژ متداشف یمانن .نیستن .عطار ا انتخاب آگایانۀ شاژگان بق مقر ش بقیمر ،
ضمن یان این هبایت فراشان ،ا ابتداده ا آرایۀ جناس مرحب ش حار ردن شاژهیا « قی شحقم»
ذحر این «تداشف» م پردا د:

شر نظر در یر دش حردن.

ق یقم

یردش یک بیمر ود

ی

ش حقم

سعطار 1389 ،ب426 :د

یمچنین عطار در دیوان اهعار م گوی .حق بقیمر یقا اگرچق در صقورف ی ق یسقتن ،.در

جویر متداشفان:.

گرچ ود آن صورف بقیمر شلقی ن
ا

چون جویر بیمر

عین ن یمان ابقت

سعطار60 :1366 ،د

رف دیگر ،انتخاب آگایانۀ شاژگان ب مر ش بیمر یانگر آن ابت حق میقان دش نسقخۀ

جهانیا موا

تناظر یک یک شجود دارد

چون هما بق مقر اینجقا آم.یق.
گققر چققل ش پنجققاه مققر آییقق .ققا

بقققق دریققققن آئینقققق پیقققق.ا آم.یقققق.
پققققردها ا خققققوی

گشققققایی .ققققا

سعطار 1389 ،ب 4275 :ش 4276د

در حوه قاف ،جای در مر این جهان ا جهان دیگر یم مان در یک نگقاه ،بق مقر سجهقان

ب ع .د ودن .ش در نگای دیگر سجهان چهار ع .ش حاملترد بیمر

نظر م ربی.ن.

یمین

دلیل ،عطار در ا یاف یر در توجی آن ،لدظ «این جایگقاه» را ق حقار مق قرد؛ یقرا مرزقان در آن

جایگاه خاا سقافد ا زیب ر یوایا ندسان  ،تغییراف فیزی ق ش رشحق ال را قرا شرشد ق

ا عاد دیگر یست در خود شجود آشردن .ش صاحب «حراماف» ه.ن.؛ یقرا «اگقر حسق توانق .ق

درشن این ع .فضای چهار شارد هود ،م توان .حت قق.رفیقای را ق دبقت آشرد حق ق قور
معمول ارشا ش خ.ایان نسبت داده م هون ».سحاحو228 :1395 ،د
آن یمق

چون ه.ن .ا حل حل پا

یافتنقق .ا نققور حضققرف جققان یم ق
سعطار 1389 ،ب4258 :د

این ترتیب ،بیمر معرف ه.ه در آزا بدر ،ا فرضیۀ تاریخیا با گار ش ظهور یقم مقان

ب مر ش بیمر در پایان بدر ا فرضیۀ تاریخیا تناش منطب ابت ح در جهقان مقوا

ایقن

جهان ه ل یافت ابت عطار خود ا هگدت تأحی .م حن .ح ا منط حاحم ر عصر هاعر منطبق

نبوده ابت انتخاب ب مر ا یزاران مر در را ر بیمر یقم مق توانق .یمقزاد آبقمان را هتقر

تبیین حن .ش یم جهانیا موا

را
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م.ت هق .تقا دریقن ره آمق.یم

ا یققزاران ،بقق قق درگقق آمقق.یم
سعطار 1389 ،ب4199 :د

سیار ا پقارادشحسیقا عرفقان عطقار رابقاس تقاریخیقا تنقاش ش جهقانیقا مقوا

قا لتدسیر یستن« .افراد یریک ا جهانیا مم ن ابت معتال .اهن .ح جهان آنیا در اصل جهقان
شاقع ابت ش جهانیا دیگر خیال یستن .درحال ح جهانیا موا

212د چنین پارادشحسیای در آثار عطار فراشان شجود دارد:
گدت حائن یردش جهان اال ش پست

خیقال نیسقتن ».سیمقان:

قطرها آب ابت ن نیست ش نق یسقت
سیمان868 :د

 .4آیا سفر در زمان امکانپذیر است؟
 1یک راه ام انپذیر ودن بدر در مان آن ابت ح « توانی .تن.تر ا برعت نقور حرحقت حنیق».
سیاشحینقگ237 :1390 ،د در ایقن صقورف شارد جهققانیقا مقوا

خواییق .هقق ،.امقا بق نظققر

فیزیکدانان ش فرمول معرشف انیشتین سE=mc2د «ییچ چیز بری تر ا نور حرحت نم حن ».سیمان:

138د نور ش ذره ا مالول یای یستن .ح یم در منط الطیر عطار ش یم در مبلقث بقدر در مقان ا
ایمیت شیهها

رخوردارن .در عیم فیزیک ،ذره ا نور در ارتباط ابت؛ یقرا «نقور مجموعق ا ا

ذرهیابت» سیاشحینگ127 :1390 ،د ش ذراف یم عامل آفرین
دابتان ،در ا یاف فراشان

حائنقاف یسقتن .عطقار در مال.مقۀ

توصیک ذره ش هق لگیقر عقالم ا آن پرداختق ابقت ،امقا درنتیجقۀ

دابتان ،تنها ا آه اره.ن جهان حجا بخن م گوی .ح ا نورالنور شققوک پیوبقت ابقت
احتماال این نورالنور سنور اصی د ح مطا

یت  4258منط الطیر معادل نوراالنوار بهرشرد ابت،

م توان .سیار فراتر ا نور مورد نظر فیزیکدانان اه .ش یمین ور مق توانق .بقرعت فراتقر ا آن
داهت اه.؛ یرا در «یر ندس ص .پردۀ دیگر م گشای ».یمان ور ح در مختارنام سر اع 108د

در «یر ق .یزار عالم را

م حن».

حاجقققب لطقققک آمققق .ش در رگشقققاد

هققق .جهقققان ققق حجقققا آهققق ار

یققر ندقققس صقق .پقققردۀ دیگققر گشقققاد

پقققس نقققور النقققور در پیوبقققت حقققار
سعطار 1389 ،ب 4226 :ش 4227د

هایان ذحر ابت ح فیزیکدانان دانشگاه حوئینزلن .ابترالیا توانستن .را نخسقتین قار پ.یق.ۀ

«بدر در مان» را را ذراف نور هبی با
ذراف ابت سر

 :مالالۀ «هبی با

حنن .این پ.ی.ۀ هگدتانگیقز ،ا خقواا حوانتقوم

تجر ا منلن یا

مانبن .سقت » ا مقارتین رینگبقوئر ش
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یم اران در مجیۀ نیچرد؛ نا راین ،در ان.یشۀ عطار ،نورالنور م توان .عامل پرتاب جهان مقوا
را شرشد ا عاد دیگر یست اه.

 2حر چال یا :ا منظر فیزیکدانان ،یک راه دیگر ام قانپقذیر ودن بقدر در مقان ،حقر چالق یقا

یستن .ح انیشتین آنیا را «پل» نامی.ه ابت حر چال ب و گذر ا مان ابت حق مق توانق .در

عرض چن .باعت ،ما را چن.ین بال نور جا جا حن .درشاق  ،حر چال تونقل ارتبقا

م توان .ین جهانیا موا

ابقت ش

ارتباط رقرار حن ..ریاض دانان آنیقا را فضقایا متصقل چن.گانق

نامی.ن ،.اما فیزیکدانان آنیا حر چال م گوین.؛ یرا «یمانن .بوراخ حر یا در مین «مسقیر

میان ر» ین دش نالط ایجاد م حنن .گای آنیا را درشا ۀ شرشد ا عقاد دیگقر مق نامنق ».سحقاحو،

152 :1395د یمان ور ح عرفان نیز سدر مالا قل فیسقد ش عیقمد یقک «راه میقان قر» قرا هقناخت
حالیالت یست ابت

اشلین حس ح حر چال را ر بر انیا ان.اخت ،لوئیس حارشل سنویسن.ۀ بوررئالیسقتد قود

ح در حتاب درشن آیینۀ 3اش ،حر چال

صورف آیین ا توصقیک هق.ه ابقت حق حومقۀ هقهر

آحسدورد را «بر مین عجایب» متصل م حن.؛ یرا حارشل عنوان ریاض دان ش ابتاد دانشقگاه

آحسدورد ا این فضایا چن.گان آهنا ود در این حتقاب« ،آلقیس سدر خقوابد ا میقان آینق رد

ه.ه ،جهان دیگر راه یافت درشاق حارشل حودحان م گدت ح دنیایقا دیگقر قا قواعق.

حامن متداشف ام انپذیر ابت» سحاحو ش تامسون201 :1388 ،د

آیین در منط الطیر نیز نالش حیی .دارد اگرچ در آزا دابتان سب  1096ش ح ایت پادهاه

صاحب جمالد نیز این فضابا

شرشد عالم بیمر را دارابت:

صورف گرفت ش عطار تأحی.ه حرده ح تنها دل آین گقون مجقو

دل ق دبققت آر ش جمققال اش بققین

آینقق حققن جققان ،جققنل اش بققین
سعطار 1389 ،ب1121 :د

اما در پایان دابتان یم بال ان در حوه قاف ا الها دین.ها مواج م هون .ح :
فان آم .ا آن حضرف خطقاب

یرحق ق آیق ق .خویشقققتن ینققق .درش
آین در ابا یر ایران نماد جهانیا

شح.ف شجود ابت ش ی.ف ا
جهان یست ش دبتگاه آفرین

حاین بت این حضقرف چقون آفتقاب

جققان ش تققن یققم جققان ش تققن ینقق .درش
سیمان 4273 :ش 4274د

پایان ابت ش در عرصۀ عرفان« ،آین شار جهان ،یانگر

ر مسئیۀ آین شار جهان در نزد عارفقان یشقتر تأمقل در حقار

ابت» سبرام 53-52 :1389 ،د

یمین دلیل ،در منط الطیر آم.ه
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ابت« :یرح آی ،.خویشتن ین .درش» البت یک فضاپیما ای .ا «اف رشی.اد» گذر حرده تا داخل

حر چال راه یا .

 .5افق رویداد یا کوه قاف؟
یسققت مققا را پادهققای ق خققنف

در پس حوی ح یست آن حقوه ققاف
سیمان713 :د

در این بدر رشحان  ،مالص .حوه افسان ا قاف ابت ح جایگاه بیمر ابقت حقوه ققاف در

اد یاف ،نماد دشرترین نالطۀ جهان ابت؛ یعن دشرترین نالط ا ح نور م توان .آن بقدر حنق .ش
ظایرا در

آن مش ل ابت

ن موجود ش نق معق.ش ابقت ذراف

در آن موض ح تا  .نور خورهی .چق

مقق ق گققققوی تققققو ا عطققققار آخققققر
«قاف ،حوی ابت افسان ا ح گوین .ملی

ح دان .ایقن رمقو ش ایقن اهقاراف؟
سعطار :1345 ،ززل 55د

ر عالم ابت عض یا گدت ان .آن بقو ققاف،

عالمیابت ح جز خ.ا ییچ حس ن.ان ».سمال.ب 298 :1374 ،د ن ت ا حق ا ایقن عبقاراف ق

ذین م آی ،.آن ابت ح آیا م توان «قاف» را یمان «مر جهان» انگاهت؟ البت هایان ذحر ابقت

ح عقالم ،یعنق حائنقاف سuniverseد حق هقامل میییاردیقا حیهقان ش یقر حیهقان دارا میییاردیقا
حه شان ش یر حه شان حاش میییاردیا بتاره ابت سر  :ابرارنام  :ا یاف  1745تا 1749د
ا یک رف «گذر ا حوه نماد گذر ا یک مرحی

مرحیۀ دیگر ابقت ا ایقنرش صقعود ا

حوه ،گذر رش ا دنیا را نیقز تجسقم مق خشق ».سراهق .ملصقل126 :1291 ،د ش ا

«صعود ا حوه اهاره ارادۀ دبتیا
یردش مورد مذحور دی.ه م هود

قرف دیگقر،

خویشتن ابقت» سیونقگ196 :1389 ،د حق در منطق الطیقر

حوه قاف در منط الطیر م توان .چیز هبی «اف رشی.اد» در فیزیک حوانتقو اهق .حق یقک

حرۀ تخیی ا شیهگ یا عجیب ش نامأنوس ابت ش مانن .این حوه افسان ا  ،هقگدتانگیقز ابقت؛
یرا این جهانیا موا

ا ری دریچ یا فرار ش تونلیا مخد ی ی .یگر متصل م هقون.

یرحس ح ا آن عبور حن ،.دیگر یرگز دی.ه نخوای .ه.؛ یرا « ا نزدیکهق.ن ق افق رشیق.اد،

اتمیا

.ن هما ا یم م پاه ».سیمان50 :د منط الطیر ربی.ن مرزان حوه ققاف را مالقا فنقا در

افعال اله تعبیر م حن.؛ فنای ح الا در ا عاد دیگر یست را دنبال دارد «افق رشیق.اد دشرتقرین

نالطۀ قا لمشای.ه ابت؛ دشرترین نالط ا ح نور م توان .آن بدر حن .بدر ق افق رشیق.اد راه
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رگشت ن.ارد؛ مگر آن

توان بری تر ا نور حرحقت حقرد حق زیقرمم ن ابقت» سیمقان150 :د

یمچنین در توصیک این حیالۀ جادشی آم.ه ابت ح «اگر ا درشن آن عبور حنق  ،آنقا در جهقان

حامن متداشت خوای قود» سیمقان155 :د ا یقاف یقر در نتیجقۀ منطق الطیقر ش مختارنامق  ،شجقود
جهانیا دیگر را اثباف م حن.

قا چق حقار آییق .مشقت نققاتوان؟

یا هما را حس چ گوی .در جهان؟

پقس نورالنققور در پیوبققت حققار

هقق .جهققان قق حجققا آهقق ار

سیمان 4196 :ش 4227د

در این مالایس  ،شاژهیا ش مداییم مشترح چون «مر »« ،شرشد ق جهقانیقا دگقر ش متدقاشف»،

«افسان ا یا تخیی ودن آن» « ،رگشتناپذیر »« ،دشر » ش «هگدتانگیز » میان حوه قاف ش افق

میان دش

رشی.اد چشم م خورد ح مین را را یمانن .میان آنیا تالویت م حن.؛ ضمن آن

شاژۀ «اف » ش «قاف» ا للاظ باختار جناس قیب یم شجود دارد یمچنین عطار در آثار دیگقرش

یم در هر بدر رشحان  ،ا دنیای بخن م گوی .ح ا اصول دنیا ماد مطا الت نمق حنق.؛
یرا ای .دارا برعت فراتر ا برعت نور اه .ح :
در یر ق.م یزار عالم ق حقرد

 .6قرنهای بیزمان
عطار ع .ا نتیجۀ دابتان ،را این

چون ر آم .ص .یزاران قرن ی

«این مصراک عطار ،ی

ا .یت گدت ابت ش ا این

سعطار 1389 ،الک108 :د

تداشفیا میان جهان ما ش جهان موا

قاف یان حن ،.تعبیر پارادشحس «قرنیا
دنیا ماد مطا الت نم حن:.

در یر ندس یزار فربقنگ رفقت

را در گذرگاه حقوه

مان» را مطر م حن .ح ظقایرا قا اصقول مقان در
قرنیا

مان ،ن پس ن پی

سیمان4297 :د

ا هگدتآشرتقرین بقخنان ابقت حق شقر تقاحنون در قاب مدهقو

ابیوب یان اش حامن پارادشحس ابقت ،در منظومقۀ ذینق اش ش دیگقر

عارفان قا لتدسیر ابت؛ یرا ا دی.گاه عارف ماض  ،مستالبل ش حال شجقود نق.ارد ش یمقۀ جهقان

ماد در یک للظ ابت» سهدیع ح.حن 762 :1389 ،د یمچنین جنی .در تدسیر ی

ایزی .گدت ابت« :اشقاف در چنین حال زایبان.؛ ده بال ،یست بال ش ص .بقال ش قی

یم در یک معن خوای .ود» سبرّاج وب 388 :1914 ،د

ا بقخنان
ا آن،
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دش ن ت در یت مذحور قا ل تأمل ابت :ی

این

ا نظر های .یرشن سیعن ماد ،گذر ا این

گذرگاه سقافد ص .یزاران قرن ول م حش .ش ن تۀ دیگر این

گذر این قرنیا ا دی .یک ناظر

سمثن عطارد ح ب مر را در حال عبور ا ایقن گقذرگاه مق ینق ،.ق مقان یسقتن.؛ یعنق

مقان

متوقک م هود ن آینق.ه سپقسد شجقود دارد ش نق گذهقت سپقی د یقردش ن تقۀ مقذحور ق شبقییۀ
فیزیکدانان ا توج
توج

نسبیت مان انیشتین پابخ داده ه .فیزیکدان یین ، .یویانس درشبت ا

نسبیت عا نشان داد ح مان در موق عبور ا مر  ،حامن ا حرحت م ایست .درحالیالقت

ا دی .یک ناظر ،مان را هما ا ربی.ن حرۀ جادشی متوقک م هقود» سحقاحو149 :1395 ،د

حیهانهناب

نا را رتسون دریافت ح «تنها ا دی .ناظر ح موهک هقما را در حقال شرشد ق

حرۀ جادشی مشای.ه م حن ،.متوقک م هود ،اما ا منظر خود هما،

ور آن ابت درحال حق

ا نظر های .ح ا یرشن نگاه م حن ،.نظر م آی .این امر یزاران بال ول م حشق ».سیمقان:

150د در یت مذحور ،عطار نیز یمین موضوک اهاره حرده ابت انیشتین معتال .ابقت« :ا آنجقا
ح ییچ حس نم توان .ا اف رشی.اد عبقور حنق.؛ یقرا مقان متوققک مق هقود پقس یقیچ حقس
نم توان .جهان موا

دیگر شارد هود» سیمان149 :د عطار یقم عق .ا ذحقر نتیجقۀ دابقتان،

مخا ب را زافیگیر م با د ش یان م حن .ح چنین بدر «اینجا» ام انپذیر نیست:
عق .ا آن مرزقان فققان را ق نققا

آن حجققا «اینجققا» تققوان پققرداختن

قق فنققا حققل قق خققود دادنقق .ققا

نوحتققققققا

ایقققققق .آن را بققققققاختن

سعطار 1389 ،ب 4298 :ش 4303د

ا نظر فیزیکدانان نیز چنین رشی.اد در ن.گ رش مره سیار نادر ابت؛ یرا «دانست یا ما

ینو ناحامل ابت» سحاحو177 :1395 ،د عطار نیز معتال .ابت ح ب مقر در آن جایگقاه خقاا
سحوه قافد فنا حل نربقی.ن.؛ یقرا ینقو جنبقۀ بق مرزق سا یقاف  4263تقا 4268د ق چشقم

م خورد یمچنین ا نظر ش  ،چنین بدر نیقا ق عیقم ش دانق
دابتان را تنها را مثال ذحر حرده ابت؛ یرا:
نیست یرگز گر نو ابت ش گر حهن

یمچنان حقو دشر دشر ابقت ا نظقر

لقققققی ن ا راه مثقققققال اصقققققلا نا

آن حجقققا اینجقققا تقققوان پقققرداختن
پارادشحسیا

پیشقرفت سنوحتقابد دارد ش ایقن

ان فنققا ش ان الققا را حققس بققخن

هر این دشر ابت ا هقر ش خبقر
هقققر جسقققتن .ا القققا عققق .فنقققا

نوحتقققققا

ایققققق .آن را بقققققاختن

سعطار 1389 ،ب4303-4300 :د

یر نیز در یمین را ط قا لتلییل ابت:
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تقققا تقققو یسقققت در شجقققود ش در عققق.

چون یم

ی

خقوی

آم.نق.

قا خقوی

ح تقوان

د در ایقن منقزل قق .؟

در الققا عقق .ا فنققا ققی

آم.نقق.

سعطار 1389 ،ب 4304 :ش 4298د

حالتیا شجود ش ع .در یک مان در خنل یک رشی.اد حوانتوم م توان .اتداق یدت.؛ در
ا این جهانیا در شجود ش در جهان دیگر در ع.

بر م رد ،مانن .معما گر ۀ هرشدینگر

ح «گر در یک مان یم ن.ه ابت ش یم مرده ،شل در دش جهان متداشف» سحاحو211 :1395 ،د
خوی

بال ان یم در جهان ماد

ستر

تعیالاف ماد د ه.ن ،.در جهان موا

آن خقوی

سشجود حالیال د ربی.ن .ش یمین ور مدهو یم مان فنا ش الا؛ یرا جهان دش جهان تبق.یل هق.ه

ابت در یک جهان فنا ش در جهان دیگر الابت درحالیالت« ،در یر موقعیت حوانتوم  ،جهقان ق

دش جهان تالسیم م هود ش تما جهانیا مم ن یستن ،.اما افراد ح در یرحق.ا ا ایقن جهقانیقا

ن.گ م حنن ،.مم ن ابت معتال .اهن .ح جهان آنیا در اصل شاقع ابت ش جهانیا دیگقر

تویم » سحاحو211 :1395 ،د این اصل ا آنجا ناه مق هقود حق در حوانتقو « ،ال تقرشن در یقر
للظ مق توانق .در دش جهقان حضقور داهقت اهق ».سیمقان187 :د حق یمقان اصقل عق .قطعیقت
یایزنبرگ نامی.ه م هود ا یمقین رش ،رخق ا ملالالقان گدتق انق« :.شجقود ش عق .را نمق تقوان

مل.شد باخت ش تعریک نمود» سحی 3 :1407 ،د حاپرا فیزی ق.ان نیقز در ایقن مینق مق گویق:.

«مداییم شجود ش ع ، .معمای ترین چهرۀ تصوف هرق ابت متصوفین هرق یمانن .فیزیکدانان
اتم ا شاقعیت برشحار دارن .ح در آن بو شجود ش ع .قرار داهت ابت ش ا اینرش م گوین:.
حالیالت زای ن آن ابت ح شجود ابت ش ن آن ابت ح ع .ابت ،ن آن ابت ح
مان شجود ش ع .یست ش ن آن ابت ح

160د

نا راین ،شاژۀ «ص.یزاران قرن» ا توج

ابت ش در جهان موا

ور یقم-

ور یقم مقان شجقود ش عق .نیسقت» سحقاپرا:1385 ،

نسبیت انیشتین ،تنها راباس جهقان مقا قا قلملابقب

آن ،این مان شقوک نپیوبت ابت انیشتین یمچنین م گوی« :.موجوداف

ن.ه ییچگاه نم توانن .ا درشن ی

ا حر چال یا عبور حرده ش بقپس درمقورد آنچق قر آنیقا

گذهت ابت ،صلبت حنن ».سحاحو155 :1395 ،د در عرفان ما یم «حان را ح خبر ه .خبقر قا

نیام ».ش در ان.یشۀ عطار نیز:

شانیام .در جهان یقن راه حقس

نیست ا فربنگ آن آگاه حس
سیمان3249 :د
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 .7سفر در زمان واقعیت یا تخیل؟
تنها نظری ا ح ا نظر انیشتین ،قا ییت «خوان.ن ذین خ.ا» را دارد ،نظریۀ  Mابت ح نسخۀ نهای
نظریۀ ریسمان سنظریۀ ی پارچگ د ابت؛ نظری ا ح را
ش م انیک حوانتو

رقرار پیون .میان نسبیت عا انیشقتین

شجود آمق.ه ابقت چنقین نظریقۀ هقگدتآشر ققادر خوایق .قود توصقید

ی پارچ ا جهان ارائ دی ،.هوای .یشتر مبن ر این

جهان مقا مم قن ابقت ی ق ا چنق.ین

جهان موجود اه ،.ارائ حن .ش بؤاالف یمیشگ ما پابخ دی :.قبل ا آزا جهقان چق اتدقاق

افتاده ابت؟ آیا ُع.گذریا سحر چال یاد م توانن .ما را در جهان جا جا حنن.؟ اگرچ فیزیکدانان

معتال.ن .ح ای.ۀ مذحور نظر سیار فراتر ا قا ییتیا آ مایشگای حال حاضر مابت ،یماحنون
رخ آ مای یا در حال رنام ریز یستن .ح مم ن ابت تواننق .ایقن شضقعیت را تغییقر دینق.

عطار نیز ع .ا نتیجۀ دابتان یان م حن .ح هر چنقین بقدر سقیار عیق .ابقت ش نیقا ق عیقم
پیشرفت سنوحتابد دارد امقرش ه ایقن مسقئی قا شجقود گذهقت ققرنیقا ا مقان عطقار ش پیشقرفت

هگدتانگیز عیم شر  ،ینو ا للاظ عیم تنها در ح .تئور قا لقبول ش ام انپذیر ابت

ن تۀ مهم ش اباب ح در تمثیل منط الطیر حائز ایمیقت ابقت ،آن ابقت حق بقال ان در پق

ربی.ن تمامیت ش ی پارچگ یستن.؛ یرا «ا دشران یونان یا دانشمن.ان عالی.ه داهتن .جهان ح

ما امرش م ینیم ،ت پارهیا اق مان.ه ا یک مدهو بادۀ زرگتر ابت ش ی.ف مقا یقافتن ایقن

ی پارچگ ابت» سحاحو105 :1395 ،د ا آنجا ح جهان ما م توانق .نتیجقۀ تقور حبقاب ذرها -
ه ل اه.؛ نا راین ،ما ا نوع هب ۀ حوانتقوم حیهقان اهقترا
خوایان این ی پارچگ آزا آفرین

داریقم ش عطقار در منطق الطیقر

ابت؛ یرا « ین یر اتم .ن ما ش اتمیقای حق چنق.ین بقال

نور ا ما فاصی دارن ،.شا ستگ حیهان شجود دارد ا آنجای ح تمقا مقواد ،ا اندجقار قزرگ

ناه ه.هان ،.اتمیا

.ن ما نوع ا اتمیا دیگقر در قرف دیگقر جهقان ،در نقوع هقب ۀ

حوانتوم حیهان پیون .دارن ».سیمان222 :د ی.ف عطار در منط الطیر نیز ا ر دابقتان تمثییق

بدر پرن.گان بو بیمر را دبتیافتن تمامیت ش ی پارچگ ابت ح ا ر تمثیقل عیمق

«یگانگ میان ذراف ش عالم» در یت  151آزا ه .تا های .حالیالت یست رب.؛ یمان قور حق
انیشتین م خوابت ا نظریۀ ی پارچگ «ذین خ.ا را خوان».

نتیجهگیری
این پهشی ا ر مباحث ج.یق .ماننق .ارتبقاط میقان بقدر در جهقانیقا مقوا

در فیزیقک

حوانتو ش بدر عرفان در منط الطیر م توان .چشمان.ا ج.ی .س ر یسقت هنابق حوانتقوم د
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را خوانن.گان بدریا تمثیی عرفان فرایم حن.؛ یرا عالی.ۀ فیزیکدانان ،امرش ه ا پیشقرفت

عیو ای.ۀ جهانیا موا

 ،تنها جوالنگای را عرفا نیست خوانن.ه ا فهقم ایقن یسقت هنابق

م توان .پارادشحسیا موجود درنتیجقۀ منطق الطیقر را توجیق عالننق نمایق .درضقمن قا قر
شا ستگ حیهان  ،ذراف شجود ما ا حل یست

گونۀ عیم حق یقانگر نقوع اهقترا

در هقب ۀ

حوانتوم حیهان ابت ،هتر م توان دبتیافتن بال ان تمامیت ش ی پارچگ را در منط الطیقر

توجی ش تبیین حرد

بدر ب مر در منط الطیر بدر در جهانیا موا

هبایت دارد؛ یرا ب مقر عطقار در

این بدر تمثیی در جستشجو یمزاد ش نسخۀ دیگر ا «خود» سبیمر د در جهان موا

یستن.

قسمت آزا ین بدر مرزان راباس فرضیۀ تاریخیا با گار سابرار حهقند ش قسقمت پایقان بقدر

مرزان ا تاریخیا تناش مطا الت م حن.؛ یرا مرزان یم مان در این جهان ،ب مر ش در جهان

موا

 ،بیمر یستن .ح شرشد در آن فنا تعبیر م هود این جناس مرحقب آگایانق  ،عیق رزقم

یان هبایت فراشان ،یانگر تداشف جزی نیز یست؛ یرا این جهانیا یرح.ا انرژ متداشت دارن.

ضمن آن

جناس مذحور یانگر تناظر یک یک میان دش نسخۀ جهانیا موا

نیز یست

«حوه قاف» قا لمالایس ا «اف رشی.اد» نماد دشرترین نالطۀ یسقت ش گقذرگای قرا شرشد ق

ا عاد دیگر یست ابت ضمن آن

میان آنیا ا للاظ باختار جناس قیب نیز شجود دارد آیینق

در منط الطیر وده ابت «قرنیا

مقان» قا توجق ق نسقبیت عقا انیشقتین قا قلتلییقل ابقت

مطا نظر فیزیکدانان نماد حر چال یا سب و پرتابد ش نورالنور نیز عامل پرتاب جهان موا
ریاضتیا یدت شاد م توان .مین را را ایجاد تغییراف ال فیزی
جهان مورد نظر فرایم با د

عطار ر آن ابت تا ا ر چنین بدر قرا

ش رشح متنابب ا فا

قا ربقی.ن ق تمامیقت ش ی پقارچگ هقای .ق

حالیالت یست رب .ش انیشتین ر آن ابت تا ا ر نظریۀ ی پارچگ ذین خ.ا را خوان .بدر در

جهانیا موا

ح .تئور ابت

ا دان

موجود در یریک ا دش حو ۀ معرفت ،یم فیزیقک ش یقم متافیزیقک در

یمین دلیل ،عطار مانن .فیزیکدانان در نتیجۀ دابتان یقان مق حنق .حق چنقین

بدر سیار عی .ابت؛ یرا نیا
پینوشتها

عیم پیشرفت دارد

1. Michio Kaku

 2ر  :مالالۀ « ا خوان ابا یر -عیم نظریقۀ ذره در اهقعار عرفقان عطقار» در فصقینامۀ اد یقاف عرفقان
دانشگاه الزیرا ،پاییز ش مستان 1395
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 3ر

 :مالالۀ « ررب بیمر منط الطیر ا آلیس در آن بو آین رابقاس نظریقۀ تالقارن آینق ا جهقان»،

اد یاف حود  ،دانشگاه هیرا  ،بال چهار  ،همارۀ  ،2پاییز ش مستان 1392

منابع

تالبوف ،مای ل س1389د جهان یولوگرافیک ترجمۀ داریوش مهرجوی
تهران

چا هانزدیم انتشاراف یرمس

حیّ  ،ا ومنصور جمالال.ین س 1407ی قد حشکالمراد مؤبسۀ نشر ابنم

راه .ملصّل ،ملم .تال س1385د گزی.هیا

قم

ادابپر مؤبسۀ مطالعاف ش تلالیالاف فرینگ

برّاج وب  ،ا ونصر س1914د الیّم ف التصوف تلالی نی یسون لی.ن

تهران

برام  ،ق.معی س1389د «تجی آیین در اد یاف عرفان ایران» فصینامۀ تخصص عرفان بال یشتم همارۀ
 24صص 74-33

همابب  ،بتار س1396د «مبان متافیزی

فیزیقک حوانتقو دیویق .قویم» س قا ملوریقت ایق.ۀ نقوین جهقان
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بخن تهران

_____ س1389د منط الطیر تصلی ملم.رضا هدیع ح.حن

بخن تهران

_____ س1386د ابرارنام تصلی ملم.رضا هدیع ح.حن

بخن تهران

فرهاد ،ملسن س مستان 1387د «فیزیک حوانتو ش م اهداف موالنا» فصینامۀ آفتاب ابقرار بقال  2هقمارۀ
 8صص 57-46

فرش اندر. ،ی الزمان س1353د هر احوال ش نال .ش تلییل آثار عطار نیشا ور

دیخ.ا تهران

حاپرا ،فریتیوف س1385د تائو فیزیک ترجمۀ حبیب دادفرما انتشاراف حیهان تهران

حاحو ،میچیو س1395د جهانیا موا

 ،ترجمۀ بارا ایزدیار ش عی یادیان چا بیزدیم ما یار تهران

حاحو ش تامسون ،میچیو ش جنیدر س1388د فرابو انیشتین ترجمۀ رضا خزان فا م

مال.ب  ،مطهر ن ایر س1374د آفرین

ش تاریخ ترجمۀ ملم.رضا هدیع ح.حن

تهران

آگاه تهران

یاشحینگ ،ابتیون س1386د جهان در پوبت گردش ترجمۀ ملم.رضا ملجوب انتشاراف حریر تهران

_____ س1390د تاریخچۀ مان ترجمۀ حورشش عیم چا بو ایرانمهر تهران

یینیز ،جان س1386د هناخت ابا یر ایران ترجمۀ ژال آمو گار ش احم .تدضی چشم تهران
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Abstract
Attar’s Manteq Al-Tair is a magnificent masterpiece in mystical
literature that through presenting the most essential ontological issues
invites humans to contemplate them. This interdisciplinary study seeks
to analyze the journey in parallel universes in Manteq Al-Tair based on
the principles of quantum physics to achieve a rational plan for
responding to the paradoxes of this literary work; since in quantum
mechanics actualizing all probabilities and paradoxes is feasible.
According to the findings, Attar is in search of an exact twin of his own
(Simorgh) in another world by creating such a story. In view of the
contradiction in time travel, the starting part of the journey is based on
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the hypothesis of “compatible dates” and the final part of the journey
is based on “periodic dates”. The mirror symbolizes the “Wormholes”
(launching platform to the parallel world) and “Mount Ghaf”, like the
“event horizon”, is a passageway to enter other life dimensions along
the borderline between this world and the parallel world. In addition,
there is a structural palindrome among them and Nur Alnur can also be
a factor for launching forwards into a parallel universe. Attar intends
to reach the truth of universe by attaining integrity and completeness.
Einstein also intends to read God’s mind through integrity theory.
However, both Attar and physicists believe that one cannot enter
parallel worlds by the existing knowledge.
Keywords: Parallel Universes, Simurgh (Thirty Birds) and Si-Murgh,
Time Travel, Attar, Manteq Al-Tair.

