
 

 

 

 دچشي بايد تشنگي قدر به هم            ب دريا را اگر نتوان كشيد آ

 

 

 

   فــرید ســـیاوش

که سرود هایش سینه به سینه از زایش تا امروز در خط ؛ دانشمند، فیلسوف و شاعر بی بدیل موالنا 

 نسبیترا فیلسوفی،  )تضاد، حرکت و تغییر(اش دیالکتکزمانه جاریست و هر روز تولدی دیگر دارد. 

 انرا دانشمند اوو نظریه کوانتومی   ینگره تکامل ،روانشناسیاش را  سکسوالیته ،اش را دانشمندی

 دیگری در غرب به عاریت گرفته اند و شرق، شهید کابوس شوق و شقایق.   

که  شده استشرقی شناسایی  به گونه  بزرگ  نظریه   پنج ؛«موالنا از دیالکتیک تا کوانتوم»  متنواره در

در قرن سیزدهم  در حقیقت موالنا صد ها سال پیش اما ثبت شده اند به نام دانشمندان و فالسفه غرب 

  شاعرانه بیان داشته است. راتیوری ها  و آن نگره ها جوهر و خمیرمایه میالدی

 دیالکتیک نظریه  (1

 میالدی( ۱۸۳۱ -۱۷۷۰)دریش هگلیبه نام فرتاریخ جدید در به نام هیراکلیت و  یالکتیکد ،باستان در

اضداد در وجود اشیاء، ذهن و ها و  سازش تناقضبه این نتیجه رسیده بود که:  هگل ثبت شده است. 

طبیعت است. همچنین دیالکتیک ازنظر او، سیر از وحدت به کثرت و از کثرت به وحدت است. هگل 

 .معتقد است که دیالکتیک ابزار تحقیق نیست، بلکه عین فلسفه و قاعده فکر و وجود است



 
 

میکند که دیالکتیک را از موالنا اعتراف خود در دایره المعارف فلسفی هگل فیلسوف بزرگ آلمانی اما؛ 

   با عاریت گرفته است.

دیالکتیک هگل را از فرق به پا ایستاد کرد و گسترش داد. او در  (  میالدی۱۸۸۳ تا ۱۸۱۸ )مارکس 

روش دیالکتیکی من نه تنها از لحاظ مبنا و پایه با روش هگل  » وشته است:نمقدمه کتاب سرمایه 

عکس آن است. به عقیده هگل جهان اندیشه که تحت عنوان مثال، جهان  اختالف دارد بلکه گاهی کامال

مستقلی می شود خالق واقعیت است و واقعیت فقط نمود خارجی اندیشه می باشد ولی به عقیده من جهان 

اندیشه تعبیر جهان مادی در ضمیر انسان می باشد ... این اشتباهی که هگل دچار آن شده است البته 

ه هگل اولین فیلسوفی باشد که دیالکتیک را به صورت کامل و با اطالع عمیق بیان مانع آن نیست ک

داشته. او انواع مختلف حرکت و تحول را تشریح کرده است لکن وی این حرکت را زیر و رو نموده و 

 « . ما باید برای کشف هسته واقعی و عقالنی آن، فلسفه هگل را واژگون سازیم

شاعر، دانشمند و فیلسوفی است که دیالکتیک را شاه مهره ستون فقرات معرفت شناسی به جهان  موالنا

 تضاد عشق دیالکتیک  معرفی کرده است. اضداد و جنگ و صلح شان در دل و دماغش نهادینه شده و به 

  میورزد.

ریانات مادی درحد ومرزمقوله باقی نمی ماند بل درمیان اشیا وج در ذهن موالناکشف مقوله تضاد 

تضاد وحرکت کلید درک تفکرعارفانه او  .سرازیرمیشود وازطبیعت تا آنسوی طبیعت پیش میرود

 . میگردد

دراتحاد ضدین خالصه نمیشود، این جنگ ضدین است که ازدرون  موالنافهم تضاد نزد از جانب دیگر

 و باورمند بهجنگ اضداد برای او، جنگ بین کهنه ونواست  تضاد، حرکت وتغیر را بیرون میکشد.

  نو:پیروزی 

 گر نه ورای نظر عالم بی منتهاست       نو ز کجا می رسد؟ کهنه کجا می رود؟

 یا:

 این جهان جنگ است چون کل بنگری          ذره با ذره چو دین با کافــــــــری

 جنگ اضداد اســـــت عمر جاودان   صلح اضداد اســــــت عمر این جهـــان        

، حرکت و تغییر را بردوش میکشد از کهنه گریزان در دل  ایستایی آتش میزند؛ نو و موالنادیالکتیک 

 . جوالن میشود کهنه را از فلتر تضاد، حرکت و تغییر عبور میدهد؛ حرکت پویا و پیش رونده

 دــهیچ میوه پخته با کوره نش   د     ـــهیچ انگوری دگر غوره نش

 ـدـــهیچ نان گندمی خرمن نشـ       ـــــــد   ــهیچ آینه دگر آهن نشـ  

 

 

 

 



 
 

 :نظریه نسبییت  (2

 

که تقلید برایش مرگ ارزشهاست و در پای آن سجده نکرد؛ سوار بر امواج نو شدن فکر و عمل  موالنا

 .ه استبه پیش تاخت و از درون  نفس تضاد، نسبیت را کشف اعجاب انگیز کرد

 

 گفت راه اوسط ارچه حکمتست     لیک اوســط نیزهم با نسبت است

 اشـد این را هم بدانپس بد مطلق نباشــــد در جهان      بد به نسبت ب

و انشتین در سده  18و  17و نیوتن دانشمند انگلیسی  در سده   17و  16در قرن  گالیله دانشمند ایتالیایی

 اند.نسبیت پرداخته  به نگره   20و  19

 

انشتین در نگره نسبیت سه بُعد فضا؛ طول،عرض و ارتفاع و نیز بُعد زمان را در هم ادغام کرده و 

زمان خمیده است و گرانش یا  –زمان را می سازد. انشتین باور داشت که فضا  –ساختار جدید فضا 

 جاذبه چیزی نیست جز نمود این انحنا.

 

انشتین قوه گرانش را می شناخت و فلک گالیله، نیوتن و موالنا چند صد سال پیش از ذهن نسبیت گرای 

 –یاضی نه بزبان رطبیعت و جریانات آن را در قالب تمثیل هایی زیبا و هنرمندانه را خمیده یافته؛ 

 : کشد به زبان شعر به تصویر میفزیک بل 

 

 و نهد دست کرم بر او زندا حل نظر درکُ 

 د این فلک خمیده راـینه بسوزد از حســس

 

 تکاملتیوری  (3
 

 اعالم "انواع اصل" دركتاب درانگلستان چارلزداروین توسط میالدى نوزدهم درقرن كه تكامل ورىیت

 ازلحاظ كه میمون مانند حیوانى ازنسل انسان آن، طبق كه است بوده زیست شناختى ورىتی یك شد،

 گسترده قدردامنه  آن تكامل ورىتی .یافته تكامل  ازحیوانات دیگراست، تر شبیه انسان به شناختى زیست

 .شد نیزكشیده ...و اقتصاد شناسى، حقوق، روان شناسى، كیهان ازجمله ها زمینه همه   به كه یافت اى

 عالم وشناخت بینى درجهان را بزرگى تحول (بانگ َمه) انفجاربزرگ ورىتی شناسى، دركیهان

 پیش سال میلیارد هجده تا پانزده درحدود ازانفجاربزرگى پس كیهان نظریه، این طبق .ایجادكرد

  .نهاد وجود عرصة به پا نخستین وذرات انرژى تكامل ازطریق

 پیش سال میلیارد درپنج زمین ه  وكر خورشید ستارگان، ازپدیدارشدن پس تا یافت ادامه تكامل این

 .آشكارشدند زمین درروى وانسان حیوان نبات، جماد، سپس آمدند؛ پدید ازابروغباركیهانى

 

پیشتر از داروین نگره تکامل را بسیار  سال جالل الدین بلخی در قرن سیزدهم میالدی شش صد موالنا

 زیبا فورمول بندی کرده است: 

    از جمادی ُمردم و نامی شدم

 حیوان سرزدم وز نما ُمردم به 

 ُمردم از حیوانی و آدم شدم

 پس چه ترسم؟ کی ز مردن کم شدم؟



 
 

 حمله دیگر بمیرم از بشر

 تا برآرم از مالئک بال و پر

 وز ملک هم بایدم جستن ز جو

 کل شیء هالک اال وجهه

 بار دیگر از ملک پران شوم

 آنچه اندر وهم ناید آن شوم

 پس عدم گردم عدم چو ارغنون

 گویدم کانا الیه راجعون

 یا: 

 جماد اقلیم به اول آمده

 عمركرد اندرنباتى ها سال

 فتاد حیوانى به چون نباتى وز

 انسانیش سوى بازازحیوان

 نیست یاد اّولینش هاى عقل

 اوفتاد درنباتى وزجمادى

 نبرد از ناورد یاد وزجمادى

 یاد هیچ نباتى حال نامدش

 دانیَش كه خالقى آن كشید مى

 ست كردنى تحول عقلش ازاین هم

 

 

 سکسوالیته (4

سکسوالیته  نشانده  وکه انتقال فهم را از طریق خلق واقعه و گذار آن از کردار اجتماعی، به ثمر  موالنا

که  توانسته بود این سامانۀ ترکیبی، در نگاه پاشان او سامان یافته است. این نابغه نترس و جسور

را چون آبشاران سکسوالیته را به انقیاد زبان فلسفی و روانشناسیک خود درآورد و شورش شور آفرین 

، جسورانه واقعیت اجتماعی و روانی را به زبان د؛ از تیغ انگیزسیون نهراسسازداسطوره ای، جاری 

  .بسراید داستان کنیزک و... در زیر زنخ ُخشکه پنداران و دنطنز، شکوهمندانه رقم ز

علوم مدرن دفترپنجم همه  آن ویژه گیهایی راداراست که  261داستان کنیزک وخرخاتون درصفحه  

  :امروزینه به کشف وبازخوانی آن مصروف اند

 ازوفورشهوت وفرط گزند     یک کنیزک یک خری برخودفگند

 

 



 
 

در  فوران میزند. ولویازروح بیقراروعارفانه م جابجایی گفتمانهای ممنوعه درکنارگفتمانهای آشکار،

، واژه های یافته بودرسمیت  بعنوان بدعتباز کرده است که مولوی بحث جنسی را  ،کنیزک داستان

  ممنوعه و تبعیدی را جسورانه وارد متن کرده و تضاد بین هوس و نیاز را برجسته ساخته است.

روزی فرا رسیدنیست که مولوی را بخاطر درمتن گنجاندن گفتمان سکس، مورد استقبال علمی وانسانی 

 می زمان آن نرسیده است که سکسوالیته بحیث یک القراربدهند، هنوزهم درشرق وخاصتا کشورهای اس

گفتمان روانکاوانه وجامعه شناسیک ازاختفای آدمها و روحیات عامه درعلن هویداگردد.امروزه 

مصرفی تبدیل گشته  االیازگفتمان علمی وزیباشناسانه بیرون شده وبه ک«سکس»درغرب دیجیتالی شده 

ان سکس جای خودرابه اقتصا د مت، چون گفتسکس درغرب درسطح گفتمان دیگرمطرح نیس است.

 .لبیدویی خالی نموده است

 رداخته و در روانکاویـــکسوالیته پـــــــــزیکموند فروید با نگره س از مولوی است کهقرنها بعد 

 شده است. شهر هرهـــــشُ 
 

 کوانتوم (5

نیوتونی استوار بود. این دیدگاه تا قبل از پبدایش فیزیک کوانتوم، دیدگاه ما به جهان بر اساس فیزیک 

جهان قابل پیش بینی است تا حدی که ؛ ل و معتقد بودیبرای جهان یک ماهیت ماشینی و مکانیکی قا

فیزیک کوانتوم و با ورود علم  با پیدایشوجود یا عدم وجود انسان هیچ تاثیری در عملکرد جهان ندارد. 

به دنیای درون اتم چیزهایی بسیار شگفت انگیز کشف شدند که جهان بینی انسان نسبت به هستی و 

نسبت به خودش تغییر کرد. ماهیت ماشین وار جهان جای خود را به عالمی زنده، آگاه، غیر قابل پیش 

 .بینی و در عین حال کامالً هوشمند و پاسخگو داد

فیزیک کوانتوم، ذهن و آگاهی انسان را وارد بر  بسیار مهم در فیزیک کوانتوم این است که  نکته

واقعیتهای جهان می داند بطوریکه معتقد است بدون وجود انسان واقعیتها یعنی دنیای ماده اینگونه که 

ی بر وقایع مشاهده می شوند، وجود نمی داشتند. مهمتر از همه نقش سطح آگاهی انسان در تاثیر گذار

آگاهی بر روی کنترل  قابل توجهی است که  جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این خیلی نکته 

 ! وقایع هستی میتواند نقش مهمی داشته باشد

 وقتی موالنا با چشمان غیر مسلح می دید و می سرود؛

 چیست از دور آن گوهر عجب ماهست یا اختر

 مان باشدــــــکه چون قندیل نورانی معلق ز آس

سکوپ خود را لالیله زایش نیافته بود که تندی خالق تسکوب تولد نشده بود و گنوز یاکوب میتیوس هاله 

خبری نبود؛ “ جیمز وب”تلسکوپ فضایی ، هابیل و جانشین آن WOLTERبسازد و بکار گیرد از  

و از فلتر دیالکتیک  كند مشاهده را ها دركهكشان ذرات چرخش همنظر توانسته دیدى چه با موالنااما 

  ؟عبور دهد

 عیان آید آفتاب صدهزاران     ازتركیبشان كه بینم ها ذره

 

 



 
 

 در آن بیان   كه كرد استنباط را )مه بنگ(كیهانى ه  پیشرفت ۀونظری اندیشه یك شود مى موالنا بیت ازاین

 .آوراست شگفت ی پیشرفته؛ایآنهمه ابزار شناس نبوددر  موالنا زمان  

 خورشید دور به زمین كه كرد اعالم گالیله است که بعدازموالنا چهارقرن یعنى میالدى، هفدهم درقرن

 كرده اعالم موالنا مانند اگرگالیله .كردند اوچه با یسوع وآباء عقاید تفتیش كه دانند مى همه .چرخد مى

 دیوانه را او قطعاً  دارد، وجود هزارخورشید صدها) آفتاب(  خورشید یك جاى به ما درعالم كه بود

 .سپردند مى آتش ه  تود به ایتالیایى، شناس شاعروستاره برونو جوردانو مانند و پنداشته

ذره ی موجی آنها یعنی همین  وجوش وجنب ابتدایى ذرات ازحركات موالنا  انشتینچند قرن پیشتر از 

 :گوید مى سخن کوانتوم

 نیست وبرجاى ثابت چیزى هیچ

 ها ذره با شد پیوسته ها ذره

  بشناختیم را جمله آن ما تاكه 

 شد بگسسته یكدگر از ها ذره

 تركیبشان از كه بینم ها ذره

 خدا وآیین نظم صدهزاران

 ها آیین خورشیدها این باز

 وبها قدر بى پست زمین اى

 كهكشان درطریق دارى چه آن

 ها ذره زین تركیبتان جملگى

 است سرمدى سیر تغییرو در جمله

 وسما ارض همه آید پدید تا

 ساختیم معنى و اسم بهرهریك

 شد پیوسته دگر شكل بر باز

 عیان آمد آفتاب صدهزاران

 خورشیدها این صورى علت

 فنا گرداب سوى برگرفته

 بحرها و بّرها تمام با

 سیارگان از كه یا ازثوابت

 جدا ازهم شوید مى روزى كه تا

این صفات  .دراین ابیات زیبا موالنا به ذراتى اشاره مى كند كه درعالم، هوشمند و بصیرو سمیع هستند

  .مخصوص ذراتى است كه زنده وآگاه وهوشمندهستند

 



 
 

ترسیم  چنینین پرتره و تجسم هندسی فضای نیمه کروی را اسال پیش از اینشت بیش از ششصدموالنا 

 :کرده است

 کرده است چون حکیمک اعتقادی

 مان بیضه چون زرده استـــــکاس

 تمدن وگوى وگفت وآرامش صلح .موالناست افكار ترویج نیازمند دیگرى زمان ازهر بیش امروز جهان

 رفتارى الگوى عنوان به را آن باید جهانى جامعة و است نهفته موالنا دراشعار كه است مفاهیمى ها

 .دهد قرار خود

 نامیده عرفان كه انسان معرفت وطریقت است علمى بزرگ قوانین كشف زیربناى كه اى مكاشفه امروز

 متالطم وجهان اسرار پُر وادى دراین َره كرده گم   وانسان   موالناست واالى هاى اندیشه وامدار   شود، مى

 .اوست ورهنمودهاى افكار ه  تشن امروز،

پس از تحقیقات زیاد و پر دامنه   فرانسهاز دانشگاه سوربن دانشمند و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی 

فردوسی، ) زبان و ادبیات فارسی در پای چهارستون  برای بیان چیستی عجوبه زبان و ادبیات فارسی 

به این زبان و فلسفه زبان مقایسه تطبیقی از روزنه  مطالعه و زانو زده وبا   (سعدی، حافظ و موالنا

 استنتاج رسیده است که:

 . و همتای هومر یونانی است و برتر از اوفردوسی، هم سنگ  

 . سعدی ، آناتول فرانس فیلسوف را به یاد ما می آورد و داناتر از او 

حافظ با گوته ی آلمانى قابل قیاس است ، که او خود را ، شاگرد حافظ و زنده به نسیمی که از  

 . جهان او به مشامش رسیده ، میشمارد

در شرق و غرب بی بدیل می یابد و هیچ چهره  را در جهان نمی یابد تا با موالنا مقایسه را  موالنا اما 

که موالنا فقط  شاعرنیست،  خرد مند است، جامعه  داو اعتراف میکن کند و هم پایه  و شبیه بداند. 

 . است روانشناس شیرین کالم و شناس

 م زندگی خود نامیده است:این شعر موالنا را منشور و آخرین کالم گفتنی تما حقیقتنگر گرجستجو نآ

 

  باران که شدى مپرس ، این خانه کیست

 سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست

  باران که شدى، پیاله ها را نشمار

  جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست

  ! باران! تو که از پیش خدا مى آیی

 توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست

  بر درگه او چونکه بیفتند به خاک

 شتر و پلنگ و پروانه یکیست شیر و



 
 

  با سوره ى دل، اگر خدا را خواندى

 حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست

  از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار

 در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست

  گر درک کنى، خودت خدا را بینى

 درکش نکنى، کعبه و بتخانه یکیست

 

در  ؛ خداوند را در زیبایی کشف کرد، در موسیقی شنید، خداوندگار بلخ باستانجالل الدین محمد  موالنا

  به خدا و انسان عشق ورزید؛ تا بخدا رسید. تماشا کرد، در قلب انسان احساس کرد وجسورانه رقص 

 (دیبودم زنده شدم ) بشنو مرده

 

 

 :ستفده شده استاز منابع زیر ا

 بدیع الزمان فروزانفر،کلیات شمس تبریزی 

 به تصحیح رینولد ا. نیکلسون ،مثنوی معنوی 

  محمد شاه فرهود ، مولوی سختار شکن در معرفت 

 آلیستر ای.ام.رای، ترجمه دکتر علی آهنج، محمد حسین پورعباس، فزیک کوانتومی 

 مجله علمی هوپا  ،اسرار فزیک کوانتوم 

  ۱۳۷۴بهار وتابستان  ۶و۵.فصلنامه فلسفی ، ادبی، فرهنگی .سال دوم رشماره ارغنون 

 معیاد بافراست ،آلبرت اینشتین و نظریه نسبیت 

 سایت زندگی  ، فرید سیاوش،منشور جسورانه 

 موالنا در مقایسه تطبیقی از روزنِه فلسفه تاریخ، فرید سیاوش، سایت زندگی 

 دموکراسیو پیدا، رشد  دانشنامه های ویکی 

https://youtu.be/MzjPC2R3EOg

