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مقدمه
، یکـدیگر بـا یاجـزاء هسـت  ارتبـاط وجهـان ظهوریاوساختچگونگیباز کشفریداز

ابـزار  فراخـور بهمتافیزیکیوفیزیکیدانشدر عرصه. و هستبودهکنجکاو بشرذهنغدغه د
بـر شـهود  مبتنـی بینـی جهـان نمونه،عنوانبه. استگرفتهانجامهاییپژوهشتحقیقروشو

:  استچنینعرفانی،
منبسط بودیم و یک گوهر همه 

سر همه و آنبدیم پایبسر و بی
یک گهر بودیم همچون آفتاب 

بودیم و صافی همچو آبگرهیب
چون به صورت آمد آن نور سره 

هاي کنگره  شد عدد چون سایه
کنگره ویران کنید از منجنیق  
) 20تا،مولوي، بی(تا رود فرق از میان این فریق

اواسـت. شدهمعرفیالهیصفاتوذاتنمايتمامآیینهعنوانبهعرفانی،متونرانسان د
و ظهـور  الهـی  فیوضـات ه واسـط وگشـته دارعهـده راالهـی خالفـت کهاستموجوديتنها

جمـع وجمعـی وحـدت توانـد مـی کـه موجوديیگانهترقیدقریتعببهاست.مکنونکماالت
کند انسان است.مشاهدهونمودهادراكراالجمع

نظـر بهشدمیانگاشته»بنیاديذرات«روزگاريکوانتوم، آنچهکیزیدر عصر حاضر و در ف
دوبـاره ویافتـه تـداخل نقطه،یکدرکههستندامواجتغییردر حالالگوهايموقتیِهايجلوه
موضـعی شـکن وچینبهبیشترذره،یک. یابندمیتلفیقدیگرجاییدرنوازوگردندمیزایل
یـا میـدان یـک ازناشیذرهدوبیننیروهاي. داردشباهتارتعاشیانرژيازپیوستهزمینۀیک

شمردهاتمکلازحالتیعنوانبهبایداتمداخلالکترونیک. هستندهامزوندیگرسریعمبادله
تـر، پیچیـده هـاي سیسـتم تـدریجی آمـدن وجـود بهبا. مستقلوجداگانههویتیکنهشود،

.نبـود نشـانی هـا آنازاجـزا، خـود درییبـه تنهـا  تـر پـیش کهکنندمیظهورجدیديخواص
وسـازمانمندي  ازمشـخص ومتمـایز اصـول دارايا،هـ » مسیسـت «به عنـوان جدیدهاي»کل«

هـا آنسـازندة اجزايدرکهکنندمیظاهرخودازراهاییفعالیتوهاویژگیبنابراین،.اندنظم
بتـوان آن را شـبیه چیـزي    شـاید . باشندمیسنخهمانازهمهحالعیندرولیشودنمییافت

ویگنریوجینانسان،نقشبارهدراما؛ و مشهور است»اسماءتناکح«بهعرفاندرکهتعبیر نمود
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تعلـق  هـا بدانکسیآگاهیشعور وکهشوندیمتثبیتزمانیصرفاًکوانتومینتایجمعتقد است

هماهنـگ، کـامالً ايشـیوه بـه قوانینتدوینوتنظیمشعور،بهارجاعبدون: «گویدمیاو.ردیگ
شـده خلـق جهـانِ یکماجهانکهکندمیتأکیدویلرجان).1967،179ویگنر،(»استناممکن
آیـد میشماربه»یاذهاننیتوافق ب«محصول ،»موجتابع«تقلیل مفهوم . گر استمشاهدهتوسط

مشـاهده  از آنکـه قبلاساس،نیبر ا. است»ارتباط«بلکه»شعور«نهاصلی،خصیصۀ،در آنکه
واقعیـت ازکـافی قـدر بهالبتهدارند،ناقصاستقاللیصرفاًهااتم،داشته باشندتحققیکنندگان

زمانِات» لکامتیواقع«ازما، اکنندشرکتشیمیاییهايواکنشدربتوانندهستند کهبرخوردار
، »گذشـته «در»حـال زمـان «تأثیرگذاريقابلیتکهکندمیتصدیقاو. اندبهرهبیشدن،مشاهده

مفاهیماست،موجبیتفاقدونامتعینکهیکوانتومدر جهانولی ،رسدیمبه نظربیعجيمرا
درشـده ثبـت اثریکبه صورتاینکهمگرنداردمعناییگذشته،. هستندمعنا، بی»بعد«و»قبل«

بـه وابسـته «و»ریمداخلـه پـذ  «جهـان یـک درهـا انسـان ،بیـ ترتنیبد. یابدتحققحالزمان
).21-19، 1982ویلر،. (دارندمرکزیت»گرمشاهده

زمینـه، ایـن درشـامخ عرفـاي هـاي دیدگاهوفیزیکعرصهدرعلمینظراتوجود اینبا
شـایان ذکـر اسـت وحـدتی کـه در      . گیردانجامبارهایندرخوردرپژوهشیتااستضروري

هـاي فیزیکـی   شود با وحدتی که منظور نظر عرفاست، تفاوت دارد زیـرا داده فیزیک مطرح می
هـاي عرفـانی حاصـل    و دادهاستیاتیاضیرو اصول ییاستقراحسی و روش بر تجاربمبتنی 

متمـایز از  دو حـوزه  نیـ در اطریقـه بیـان وحـدت نیـز     بر آنشهود و مکاشفات است، افزون 
هاي مشهود، به دلیل ادعاي هر دو حوزه در مورد انکشـاف  . ولی با وجود تفاوتاستگریکدی

بـه تـوان نوشـتار در حـد  یافـت. ایـن  هـا آنتوان قرابت ملموس و محسوسی بین واقعیت، می
را حـوزه  دوایـن نظـر در حدت ، وتا علی رغم اختالف مبناییپردازدمیهادیدگاهاینبررسی

.دهدارائه

. دالیل وحدت جهان در عرفان1
. اقسام وحدت1-1

اسـت کـه  چیـزي حقیقـی حقیقـی، واحـد  غیـر یادانندمیحقیقیواحدرا یاحکما واحد
باشـد، ماننـد  نداشـته  در عروضواسطۀ، به وحدتاتصافدرباشد وآنذاتیصفتوحدت،

بلکـه نباشـد آنذاتـی صفت،وحدتکه استيزیچیقیرحقیغدر مقابل، واحد.انسان واحد
)141(طباطبایی،». متحدندتیوانیدر حکه و اسبمانند انسان باشد،داشتهعروضدرواسطۀ
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صـرف وجـود همـان اواست؛وحدتعیناست کهیذاتحقیقی، یا ، واحدگریدریتعببه 

کـه  اسـت، یکـی وحـدت وشـئ واحـد  جـا ایندر،ستینریتکرارپذودومی نداردکهاست
ولـی نیستوحدتعینکهاستذاتییا؛ و شودنامیده می»حقّهوحدت«گونه از وحدت، این

در صورتی که . نامندمی»حقّهغیروحدت«راآنواحد کهانسانماننداست،وحدتبهمتصف
وحـدت بـه متصـف دیگـري بااتحادنوعیجهتبهکهچیزيازبودحقیقی عبارتغیرواحد

حیـوان درکهاسبوانساندرایو دارندوحدتبودنانساندرکهعمرووزیدمانندشود می
؛قسـم اسـت  دونیـز حقه وحدت،متعالیهحکمتدگاهیاز د. همان)دارند (رك. وحدتبودن
حقـۀ وحـدت «)181(سـبزواري،  »ظلّیـه حقـۀ وحدت«و دیگري »حقیقیهحقۀوحدت«یکی 

ولـی اسـت یذاتاحدیت همانحقیقتدرکهداردتعالیحقربوبیذاتبهاختصاص»حقیقیه
.رودمیبکار»ظلّیهحقۀوحدت«ظهور،جهتازذاتظهوراتیعنیخداوندغیرمورددر

ظلّی. وحدت حقیقی و1-2
شود،میخواندهاوریغهر آنچهودانندمیهستیجهانموجودتنهاراخداوندوجودعرفا

»غیـر «نظـر عـارف  ر ت. دنیسـ بیشاعتباريوبنابراین سراب1.چشم احول استنقش دومین 
درآنچـه ماهیـت؛ بـه همـین دلیـل    یاواستعدمذات هستی یاحقیقی ندارد زیرا غیروجود
خورشـید تـابع واراشـعه حـق، وجـود نـور به واسطهکههایی هستندجلوهمشهود استجهان

حقریغهر آنچهرخوردارند. ب» هظلّیوحدت«ازحق،نورتبعبه نیزهاآنجهتایناز. وجودند
بـه  ، نظـر عرفـا  بـه  . شود حکم سایه را نسبت به صـاحب سـایه دارد  است و یا جهان نامیده می

غایـت بـه است]جهانازکنایه[کهراسایهخداوند«فرقان: مبارکهسوره46و 45آیاتاستناد
ولـی داردمـاهوي تفـاوت 3استسایهکششدلیلکهسایهصاحبباسایه،2»استگسترانیده

اگـر ولـی نیسـت هـم سایهنباشدصاحباگرکهايگونهبهباشد؛میآنتابعووابستهسخت
وجـود خورشـید نـور درفـانی سایهکهیعنی آن هنگامنباشد؛سایهاستممکنباشدصاحب

شد نقش همه جهان ممثـــل  اول       يامدر جـــام جهـان ن-1
ها مشکلگشت آن همه نقشوجود بر جهــان تافتدیخورش

همه مفصل!نیمجمل و اکیشیبنــهیو هــــزار آيروکی
ل  تا مشکل تو همـه شـود حمشـکلـــودیقـنیتـو ازبگذر

ولچشم احــــنینقش دومها و اشکالهمه نقشنیاهست
د اولنقشبنــــيرخســارهینـینقــش دوم اگـــــر ببدر

ـــلیمخزهـایهمـه چیابـیکه اوست موجودیکنــمعلـوم
(دیوان عراقی، غزلیات)همه مشکالت منحلیگشتـيار نبـــودیعــراقاشکـــال

ساکناًلَجعلَهشاءلَووالظِّلَّمدکَیفربکإِلىتَرَلَمأَ-2
3-لْنَاثُمعجسالشَّمهلَییلًاعلد
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)103-102همان،رك.(1باشدشده

نقد و بررسی
سـایه، اگرچـه حقیقی نیست؛ زیرافقرولیرساند،فقر ذاتی سایه را میمدل،اینکهنیابا

جهتیازسایهحالنیابا دارد،تماموتاموابستگیسایهصاحببهونداشتهوجودياستقالل
دریاست. وموجتر نمایش دهد، مدلمدلی که این وابستگی را حقیقی. استسایه صاحبغیر
ومـوج در ارتبـاط است.سایهمثالازترواقعیمبدأ،باوجوديظهوراتارتباطبرايمدلاین 
شـکن مـوج همـان  عـین اینکـه  و درنـدارد دریابامباینتیگونههیچذاتجهتازموجدریا،

زاده حسـن رك.(نیسـت. گونـه اینسایهولیاست،آبدریا،همانندآنحقیقتولیدریاست
)237آملی،
هاو نقد آن. بررسی نظر مخالفان وحدت وجود 1-3

) و دیگـران، بـراي دوري از   489از عرفـا ماننـد عالءالدولـه سـمنانی (رك. جـامی،      برخی
ریـ تعب، نظریه وحدت وجـود را بـه وحـدت شـهود     نیظواهر دپیامدهاي غیر قابل پذیرش در 

ییبـه جـا  شیخوریسبلکه عارف در ستینیقیحق؛ بدین معنا که وحدت موجودات، اندکرده
کند و یا از فرط محبـت همـه را خـدا    رسد که همه چیز را یکپارچه و هم سنخ مشاهده میمی
اوسـت نـه   دهد و وابسته به دریافت شـهودي  وحدت در شهود عارف رخ مینیپس ابیند، می

توجیه این عبـارت  قاضی نوراهللا شوشتري در کهییجاوصفی حقیقی بر آمده از متن خارج؛ تا 
در » هـو «مرجع ضـمیر «گوید: ، می»االشیاء و هو عینهااظهرسبحان من«در فتوحات: یابن عرب
گرفته شـده  » اظهر«ذات الهی نیست، بلکه مرجع، آن ظهوري است که از فعل » هو عینها«جمله 

سـراي  و معناي جمله با این فرض چنین است: تقدس و پاکی خداي را سزد که کائنـات را بـه   
)158، 1379(کاکایی، »است.اشیاءظهور رسانید و این ظهور، عین

ینقد و بررس
یقـین عـارف   ا کند؛ زیـر گفت چنین وحدتی فقط از اوهام عارف تراوش میتوان اوالً، نمی

ثانیاً، در وحـدت  .)206-1386،167(رك. حسین زاده، استریخطاناپذشهودي است و شهود 
محض که هیچ شئیی به عنوان غیر، امکان موجودیت ندارد چه کسی هست تا حکـم کنـد ذات   

موهم دوگانگی است هر آنچهخدا برایم ناشناخته است؟ عارف با همت خویش عین و ذهن و 
ن نمودن شاهد از مشهود و ناظر از منظور نشااو جداتوحیدي در نگاهرا از میان برداشته است. 

1-ثُمضْناهناقَبضاًإِلَییراًقَبسی



91شمارة فلسفه و کالم- مطالعات اسالمی62
دوگانگی و شرك است و هم و غم عارف این است که از این ورطه خالصی یابد. طبق حدیث 

رسد که حق گوش، چشـم،  اي میسالک در طی طریق وصال به قرب محبوب، به نقطه1قدسی
ك. (ربینـد شنود و با چشـم خـدا مـی   میگوش خدا. وي با شودیمزبان و دست و پاي سالک 

حق خطا ناپذیرند؛ بنابراین عارف در شـهود ایـن چنینـی خـویش     چشم و گوش .)204ملی، آ
معرفـت  از جنبـه اگرچـه  ،. البته عرفان عارفکندینمرا مشاهدهچیزي غیر از واقعیت خارجی 

کـار  شود ولی هنوز تا با غایت خویش فاصله دارد. سرانجام شناختی، به وحدت شهود ختم می
مرتبـه، بحـث در حیطـه وجـود     نیـ در اه شـود.  میـان برداشـت  اززینکه عرفان عارف آنجاست

و اسـت يمـاهو هـاي  شود نه معرفت شناختی. ثالثـاً، ذهـن محـل کثـرت    گیري میشناختی پی
الیقـین و سـپس   شناسد؛ ولی مقصـد عـارف دسـت کـم عـین     میسلب کثرتوحدت را از راه 

وقتی عین و ذهن و مـدرِك  کهنیاالیقین یعنی یگانه شدن با متعلق ادراك است. نکته آخر حق
و مدرك یکی شد، سخن از این که این چه نوع وحدتی است، جایی ندارد زیرا در فنـا و مقـام   

ریزند. و تعاریف ذهنی به هم میهاو اسلوبوحدت، قواعد 
. وحدت در فقر ذاتی1-4
وانـد هالکتونیستیعینذاتجهتازنفسهفیموجوداتدیگروآدمیعارف،نگاهاز

یـا ومجـازي نهاستیقیفقر حقاینو) 16-15بستري،ك. شر(دارندبر پیشانیعبودیتداغ
ه ویبقَـى فَانٍ،علَیهامنْکُلُّ: «داردتصریحبدانقرآنکریمهآیهکهچناناعتباري جـو ک بـذُور
شـریفه آیـه بـه اسـتناد باموجوداتفقردربارهعرفابانواصدرالمتألهین هم. 2»والْإِکْرَامِالْجلَالِ

وفنـا دوامواسـتمرار برداللت»هالک«و»فان«تعبیرگوید کهمی3»وجههإِلَّاهالکشَیءکُلُّ«
.)30-33،المتـألهین صـدر (انـد هالکوفانیذاتاًاکنون همه چیزهمیعنی. دارددائمیهالکت

یـا اسـم معنـی بـه یاباشداوذاتمعنیبهاووجهخواهاوست،وجهاستباقیوثابتچهآن
بـدون ابـد تـا ازلازپیوستهزوالوفنااینواستریپذزوالوفانیاوغیرباشد؛ذاتصفت
دارد.ادامهتوقف

)  3/637سبزواري،(تر ساجاللکااللیسسایر/ والحقایقکلفیجمالک
عـالم دربخشـی اثـر وفعـل جهـت بلکـه از ، و اوصافوجود جهتتنها ازنهموجودات

از جهـت خود ندارند. بدین ترتیب کائنات ازاستقاللیگونهو هیچمحتاجندنیز فقیر وهستی

وینطق،وبىیبصر،بىویسمع،فبی. رجلهویدهولسانهوبصرهوسمعهکنتأحببته،فإذا. أحبهحتّیبالنوافلإلییتقرّبالعبدالیزال«-1
»یمشىبىویبطش،بى

27-26/ رحمن-2
88/قصص-3
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فقر وجودي ذاتی با یکدیگر وحدت دارند. از طرفی به دلیل همین فقر پـذیراي ظهـور حـق و    

از هاآناست و افتراق و امتیاز از یک سنخهاآناند. بدین خاطر وجود همه موهبت وجود شده
یکدیگر امري اعتباري و ذهنی است.   

)156،یحسن زاده آمل(نهادیماسماءبسىمااگرچهنیستیکیجز مسمىأحولمشو
»عقل«. وحدت از راه تبیین 1-5

ازپیش. استآنپذیرفتنتعینباهمراهچیزيتنزلکهمعنابدیناستتعینمستلزمتنزل
ايگونـه بهوتعینبدونتجردعالمدروهیاسماء الهدرجمعیوجودبهموجوداتهمهتنزل،

براسماءطریقازو سپسشودمیگفتههمغیبیخزائنمرتبهاینبهکهداشتندوجوداجمالی
تمـامی الواحدقاعدهطبقکه) 1/21کلینی،(استاولعقلمخلوقاولین.  شوندمىنازلعالم

مقـام ازتجـافى بـدون اولعقلسپسذاتی،وجوبمگرداراستراخویشعلتيهایژگیو
اصـلی جایگـاه سـوي بـه عـروج تاقبولراشهادتعالمبهعروجوسیروگردیدمتنزلخود

ارکـان همـه درتجـافی بدونعقلبنابراین. بپیوندداولبهآخرونمایداولعقلیعنیخویش
وحدتعاملووجودپرگارنقطهاینواستعقلعالم،همهگریدریتعببه کند.میسیرجهان

راخـود عقـل، زیرامعقولهمواستعاقلخودهمجهاندیگرطرفاز. استجهاناجزاي
سـبزواري، (استثابت گشتهخوددرجايو معقولعاقلوعقلوحدتقاعدهوکندمیدرك
388(

»رحمانینفس«.  تبیین وحدت با تبیین 1-6
)6(الهیجی،آدمدم شد هویدا جان آنوزاز آن دم گشت پیدا هر دو عالَم  

اصـطالحات نیتـر يدیـ کلونیتـر یاساسـ ازنظـري، عرفـان تعـابیر انیدر ماصطالحاین
اظهـار بـراي هسـتند خارجیعدمبهمتصفکهحقذاتیوعلمیصوریاثابتهاعیان. باشدیم

نقـل وعقـل طبـق . سـازد آشکارشهادتوعینعالمدرراهاآنتاهستندامرينیازمندوجود
وشدگفتهاینازپیشوصفشبود که»عقل«گرفتتعلقآنبرحققدرتکهمقدورياولین

یـاد »منبسـط وجود«یا و»رحمانینفس«بهعرفانحوزهدرو»قلم«بهدینیدر نصوصآناز
روایـن از. نـد یگویمـ رحمـانی نفسوجوديمظاهردرراحقظهورترتیببدین. استشده

چیـزي هـر بـا ولینداردتعینیخودذاتاًکهانساندمهمانندزیرااست؛شده»نفَس«به تشبیه
خاصـی حرفهیچشودیمخارجاوحلقانتهايازکهانساننفسنمونهعنوانبه. استهمان

راحرفـی هرخاصصوتحروف،مخارجبابرخوردباولیاست»هاء«فقط وکندنمیادارا
نفـس توسـط اسـت کثرتیهرگونهازمنزهکهحقاحديذاتترتیبهمینبه. سازدیمظاهر
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بـا قیـومی، معیتواسطهو بهدینمایمتجلیامکانیمظاهرمراتبدرمنبسطوجودیارحمانی

)1/393خوارزمى،رك.. (استچیزهمانچیزيهر
تستزمادرصداوکوهیمچوماتستزمادرنواونائیمچوما
صفاتخوشياییتوماماتوبردماتوبرداندرشطرنجیمچوما
)9،همان(میاندرتوباباشیمماکهتاجان جانراماتواىباشیمکهما

نیـز »جهـان جـان «راآنکـه جهاندرجاريوساريوحدتازبوددیگريلیدلزیناین
.اندخوانده

فیزیک  کوانتومدر.  وحدت جهان2
و هـا  شـگفتی هـا اتـم پـاره  فیزیک نوین به ویژه در سطوح زیرین جهـان یعنـی دنیـاي    در 
نـدارد و در اینجـا   يکاربردگریدزیادي وجود دارد. اصل علیت در سطوح زیر اتمی يمعماها

رود. آمار و احتماالت پیش میباشتریببا زنجیره علّی و معلولی سرو کار ندارد بلکه علمگرید
انسـان  اثـر جهـل  از این رو حتی دانشمندانی مانند اینشتین برخی از نتـایج فیزیـک کوانتـوم را    

هر چه نظریه کوانتـومی  «میالدي به یکی از دوستانش چنین نوشت: 1912در سالدانند. او می
اگر چنـین باشـد، بـه ایـن     1گفته اسکوایرزو به» رسدتر به نظر میرود، جاهالنهش میبیشتر پی

قادر به تفکر هستیم جهان جاهالنه به نظر مـی واسطه آنما به اساس آنچه کهدلیل است که بر 
خاطر کـه هستند بدین 2»کاهش یابنده«هاي فیزیک کالسیک ) بخش3، 1994رسد (اسکوایرز، 

توضیح دهند ولی 5تردهیگزيجاو 4تر، ساده3ترها را در اصطالحات کوچکزکنند چیسعی می
بودن » 6نگرکلی«بخش نخواهند بود و جنبه هایی همیشه رضایتدر فیزیک کوانتوم چنین روش

ناشی هاستمیسترین در فیزیک نوین غالب است. (همان) چنین عقایدي از مطالعه رفتار ابتدایی
دارنـد کـه  انـد و اشـاره بـه حقـایقی     که به جهانی فراسوي خود متوجـه ییهاستمیسشوند. می

سازند و نسبت به نگرش و ابزارهاي فکري ما غیـر  رازگونه فقط خود را براي اهلش آشکار می
سخن گفـت ولـی زبـان هـر علمـی      توانینمجز به زبان اشاره رازهااین و ازاند قابل توضیح

1- J.Euan Squires
2 - Reductionist
3 - smaller
4 -simpler
5 - localised
6 - holistic
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ز ویژه اهل آن.                                                                                                               خاص خود آن علم است و اشاراتش نی

. وحدت اشیا با ناظر بر خالف تعبیر کپنهاگی2-1
مدل نیتررفتهیپذهنوز همعرضه شد و 1920تعبیر کپنهاگی تئوري کوانتوم در اواخر سال 

: یکـی  شـود یمـ جهان به دو دستگاه تقسـیم  ابتداتعبیر درنیدر ا. استيتئوربراي تبیین این 
هریاویتماریزذره،از اتماعمچیزيهرتواندمی.2شاهدوناظرو دیگري1منظور و مشهود

باشـد.  نـاظران انسـانی   یـا وآزمایشـی ابزارهـاي تواندیمدوم هم دستگاهوباشددیگريچیز
.کننـد را رد مـی علمیوجوبتزودهندیمقراراصلراآماريدیدگاه) کپنهاگی ها46(کاپرا، 

شـوند؛  مـی متوسـل احتماالتوآمارپیچیدگی موضوعات، بهلیبه دلدانشمندان علوم مختلف 
مـا ناآگـاهی ازناشـی کـه کنـیم میبرخوردآماريقوانینرشتهکیبا کوانتومی، نظریۀولی در
ممکن نیست بتوان با اطمینان گفـت کـه یـک    مثالًاند. گیتیاساسیساختاربلکه بیانگرنیستند،

اي است؛ زیرا وضع آن به نیـروي جاذبـه  گرفتهالکترون در وقت معینی در کجاي یک اتم قرار
آن اتـم بسـتگی دارد  يهـا الکتـرون وضـعیت دیگـر  بـه نیـز وبه اتـم وابسـته کـرده   راآنکه 

رونـد  «پـاره) اتـم (یـک منظـور کیـ يریـ گو انـدازه ، سـنجش  مشـاهده يبرا).371(کاپالدي،
الکترون به مشاهده درآید. ایـن  و مجرد نمود تاقیرا عاهاآندیبایعنی. الزم است»يسازآماده

کنند تـا  را وادار میهاآنشود و سپس کار در دستگاهی جهت افزایش سرعت  ذرات انجام می
کـه شـوند ستگاه با شتاب خارج شوند و به منطقه دیگري به منظور اندازه گیري وارددنیاز ا

برخـورد  گیـري، بـا ذرات دیگـر   انـدازه در منطقـه .شـود یآغاز م»يریگروند اندازه«آنپس از
را شـود. خـواص ذرات   گیـري مـی  انـدازه هـا آنبدین ترتیب خـواص و رفتارهـاي   کنند ومی

منجر بهدو روند، نیدر اتغییر نیترکوچکگیري نمود و روندها اندازهاینازمستقلتواننمی
. نقش ناظر آگاه نیز در مجرد نمـودن ذرات، انـدازه   خواهد شدذرات و رفتاردر خواصرییتغ

ذرات «گیري و تبیین این روندها با زبانی استعاري و درخور فهم اسـت. بـه گفتـه نـیلس بـور:     
فقط از طریق عمل متقابلشـان بـا   هاآنخواص هایی هستند کهده، چکیدهمادي مجرد و جدا ش

) بـور بـراي تبیـین و حـل     48(کاپرا،» دیگر مجموعه هاي ذرات، قابل تعریف و مشاهده است.
را ارائـه کـرد.   3گـري مسئله دوگانگی رفتار موجی و ذره اي الکترون، نظریه مکملیت یا تکمیل

خالصه نظر وي چنین است:

1 - Object
2 - Observing system
3 - complementarity
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. استفاده از مفاهیم قراردادي گریز ناپذیر است.1
کشـید  تـوان ینم. هیچ حد و فصل قاطعی بین روند مشاهده و آنچه مورد مشاهده است 2

» اتم فی نفسه«توانینماست بنابراین هیچ گاه رگذاریتأثزیرا روند مشاهده در موضوع مشاهده 
عین معلوم هـم وجـود نـدارد. دانشـمند در     را مشاهده نمود. هیچ خط قاطعی بین ذهن عالم و 

حین آزمایش عامل است نه صرفاً ناظر بیرونی.
هـا آنمتفـاوت بکـار رود و اسـتفاده متنـاوب از     يهاتیموقعهاي متفاوتی در . باید مدل3

.دهدینم، نه متناقض زیرا در یک موقعیت واحد رخ 1مکمل است و مانعه الجمع
از جهان اتمی ارائه داد زیرا این مفـاهیم  2ادي یک تصویر یگانیبا مفاهیم قراردتوانینم. 4

) سایر فیزیکدانان با تائید محدودیت مفاهیم بر این باورند کـه  318محدودند. (رك. ایان بابور، 
بر وفق مفاهیم قراردادي برداشت؛ چرا کـه  هااتمباید دست از کوشش براي به تصور درآوردن 

هاي نسبت به ماده و نیز دگرگونی درك ما ن و تنظیم دوباره دیدگاههاي نوین مستلزم تدوییافته
)  319(همان، ها به جهان واقع است.از نحوه ربط نظریه

بوهم4و نامستتر3. نظم مستتر2-2
شـده  رهنمونریناپذبشر به سوي دیدگاهی نوین از کلیتی شکست : «5به گفته دیوید بوهم

مستقل و جدا از هـم  يهابخشاست که منکر نظریه کالسیکی مبتنی بر تجزیه پذیري جهان به 
گـوییم کـه ارتبـاط دو سـویه     مـی بـر آن ایم و افـزون  ما این نظریه را زیر و زبر کرده…هستند

کوانتومی و جدایی ناپذیر کل عالم کبیر، حقیقتی اساسی است و اجزایی که در حرکتی مسـتقل  
(همان، 6»اي در اندرون این کل هستند.هاي ممکن الحدوث و ویژهشکلصرفاًهستند، و نسبی

دارايذرات«:گویـد مـی وردیپـذ یمـ راآنيهـا دانیـ مو ذراتواقعیبوهم وجود.)48-49
(بـوهم،  مـوج همراهنـد.  کوانتـومی میـدان یـک بـا همـواره وهسـتند درونـی پیچیدةساختار

1993،159(
جهـان  و معتقـد اسـت  شـده  8و عدم قطعیت7بدین ترتیب دیوید بوهم میان دار موجبیت

1- mutually exclusive
2 - unified
3 - Implicate Order
4- Explicate Order
5 - David Bohem

بی هایلی –بوهم و -نوشته دي» مبانی فیزیک« از جلد پنچم  کتاب -6
7 - Determinism
8 - Uncertainty



67و عرفانکیزیفدروحدت انسان و جهانیقیتطبیبررس92پاییز و زمستان 
: یکی مستتر و یا درونی دیگري نامستتر و یا بیرونی. نظم مسـتتر در حکـم   نظم استداراي دو 

اي گـذرا  هایی است که ما در جهان حاضر به عنوان سایهدریاي بیکرانی است که بنیاد همه چیز
نظـم همـان ازشـود همگـی  و دیده مـی شودیمشود، ظاهر یم. هرچه موجود میکنمشاهده می

او از سـطح آشـکار   بـدین ترتیـب   ).194-1980،191(بوهم،شودمیزادهآکندهوعمیقمستور
سببفرا کوانتومگذارد. را فراتر مینامیده پاي 1»فرا کوانتوم«راآنکوانتومی به سطحی که خود 

متعادل2ايذرهشبهرفتارنوعشوند تا یکواگراسپسوهمگرامکرر،وپیوستهامواجشودمی
تر داند که ممکن است در سطوح عمیقواقعی و خارجی میذهن را امري ،را تولید کنند. بوهم

نامتنـاهی  حتی مجموعه هاي ممکن استاو دگاهیاز دو باالتر ادراك، نقش مهمی داشته باشد. 
مستتر و درونی وجود داشته باشند که هم بعد ذهنی داشته باشند و هم بعـد مـادي. بـه   از نظم 

دوآن جداسـازي .آن نامیـد مانندوآلیسم، روح، ذهنایدهتوانمیماتریالیسم را هموي،گفتۀ
). 151، 1990(وبـر، .استیکیهمیشهمبناوواقعیتولیاستیذهنانتزاعکی) روحوماده(

زیـ چاسـت. همگـی از یـک    3گوید هرچه در جهان وجود دارد جزئی از یک پیوستارمیبوهم 
ساخته شده است، همگی یک چیز هستید، یک چیز یکپارچه، یک چیز عظیم که دسـت  کسانی

ناآرام، به سـتاره هـاي   يهاانوسیاق، به هااتمشمار خود را به همه اشیاي پدیدار، به و پاهاي بی
خواهـد بگویـد تفـاوت میـان     نی، به همه جا دراز کرده اسـت. وي نمـی  چشمک زنِ عالمِ کیها

» هولوموومنـت «هاي مختلـف  کند که تقسیم کردن جنبهمعناست بلکه تنها گوشزد میچیزها بی
اي که به جاي نامیدن به چیزها محصول اندیشیدن ماست و همواره کاري انتزاعی است به گونه

)205، 1980فته شود. (بوهم، گ» لهاي نسبتاً مستقمیتنیمه تما«است بدان بهتر» چیزها«
نقد و بررسی

جاي گرفته اسـت. عـالم   در آنبه امکان عام يدادیهر روعالم هستی عالم ممکنات است. 
مخلوقـات متنـوع اسـت. بنـابراین شـاید نظـم       و خلـق مملو از احتماالت بیشمار از رویـدادها  

مستتري را که بوهم باور دارد، همان تعداد بینهایت احتماالتی باشد که ممکن اسـت در جهـان   
اي رخ تـازه شـوند، خـواص   تـر سـاخته مـی   هاي پیچیـده نجا که سیستمد. آآیبه منصه ظهور در

) تحویل ویژگی اجزاء به کل 333در تک تک اجزاء قابل تشخیص نبودند. (باربور، کهدهندیم
در جهـان  از ذراتاي اندیشی است؛ زیرا هـر مجموعـه  و یا برعکس، نوعی ظاهرنگري و ساده

1 - Superquantum
2 - Particlelike
3 - continuum
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درآنبـر عـالوه 1.نیستندآید، خودشان هستند و در عین حال خودشانطبیعت که گرد هم می

. شـود نمـی گرفتهنظردرتنهاییبهدیگرفضاویافتهايویژهاهمیت»زمان«نوین، نقشفیزیک
این اکتشافات وحـدت عمیقـی را   ؛ و کنندمیجلوه»مکانی–زمانی«و یا» گاهی–جاي«روابط

دهد.از جهان هستی نمایش می
بـر همـه  در تئوري کوانتوم، احتماالت، صرفاً به عنوان چهـره اساسـی واقعیـت اتمـی کـه      

هـا  شود. ذرات در دل اتماخته میو عملکردها و حتی وجود خود ماده حاکم است، شنهادهیپد
دهنـد. بـه   را از خود نشان مـی 2»گرایش به بودن«یقین جایگاه خاصی ندارند بلکه فقط به طور
از آنـات زمـان خـود را نشـان     یدر آنکنند و این هستند که جایی را اشغالمستعدگریدتعبیر 

نموده و یا آثـار  بندیپااي که آن را به اتم دهند. وضعیت الکترون ارتباط مستقیم با نیروي جاذبه
دهد که در عین اي را نشان میها کل یکپارچه) این پیوستگی46ها دارد. (کاپرا،وضعی دیگر اتم

طیو بسـ یشتر اعماقشان، بنیادي واحـد  ها، که با کاوش هرچه بها و نمودظهور گوناگونی پدیده
هـا  اي کـه تعـین  شـوند بـه گونـه   مشاهده نمیدر آنها ها و گوناگونییابیم که این تفاوترا می

شوند.گر دیده میمشاهدهناظر بهاموري اعتباري و 
. اصل عدم قطعیت 2-3

کنـد میبیان3هایزنبرگقطعیت،عدم، اصلیتمرایزعدم تعین حقیقی ذرات در خصوص
دقتبامیزان،همانبهکنیممعینرادیگرذرهیاالکترونیکموقعیتبیشتر،دقتباهرچهکه

غیرقطعـی ارتبـاط گـر یدنمـاییم و از طـرف   تعیینراآن)p» (اندازه حرکت«توانیممیکمتري
.دهـد مـی پیوندیکدیگربهرا»زمانوانرژي«مانندمزدوجمتغیرهايهايجفتدیگرمشابهی،

اي بافته، غامض و پـرپیچ و تـابی از رویـدادها    به این ترتیب جهان به گونه«به گفته هایزنبرگ: 
شود که در آن ارتباطات گوناگونی با هم مبادله و یا در هم ادغام یا با یکدیگر تلفیـق  نمودار می

) هـایزنبرگ سـه   370ي،اپالـد ك. ک(ر» کنندیمرا قاطعانه معین » بافت کلّ«شده و به آن وسیله 
. تفکیـک  53. نفی علیـت 42. نفی موجبیت1پیامد اصلی از این اصل را چنین بیان نموده است:

سنتی بین فاعل شناسایی و موضوع شناسایی در دانش علمـی. پیامـد چهـارم توسـط سـرآرتور      

چیزي شبیه به پارادوکس عرفانی-1
2 - Tendencies to exist
3. Heisenberg uncertainty principle
4 - determinism
5 - causality
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(=اختیار) انسـان  ارائه گردید. به گفته وي اصل عدم قطعیت مشعر به امکان اراده آزاد 1ادینگتن

)371-372(همان، است.
نقد و بررسی

. عدم تعین بخشـی  1عدم تعین یا قطعیت سه معناي متفاوت دارد:2به گفته ماکس یامراوالً
.عـدم قطعیـت بخشـی از رفتـار     2[تصادفی، محتمـل] فرآینـدهاي فیزیکـی    3»غیرعلّی«از رفتار 

هـاي سـنجش. ثانیـاً،  در    در دقـت شـیوه  . عدم قطعیت3یک فرآیند فیزیکی » بینی ناپذیرپیش«
تعبیـر دوم کـه تنهـا    و درشـود  که به جزئیات نظر دارد، علیت به طور کلی نقض میاولریتعب

اصالً بـا ؛ علیت متافیزیکی نه تنها از تجربه برگرفته نشده است بلکه استیکیزیمتافنفی علیت 
را نـدارد. اخـتالف آمـاري در جهـان     تجربه سروکاري ندارد؛ بنابراین تجربه توانایی نقـض آن  

پوپر بـا نفـیِ نفـی    بنا بر گفته). 482کند  (حقی، خارج به هیچ وجه علیت فلسفی را باطل نمی
دارد و ها نظر دیگري را ابراز میشود. وي در مقابل راي دترمینیستعلیت، موجبیت اثبات نمی

رو دارد. گذشـتۀ جهـان متضـمن    است که جهان امکانات تعین نایافته زیادي پـیش بر این باور
آوردهـاي نظریـه کوانتـوم و فیزیـک     همه امکانات آینده جهان نیست. پوپر این نگرش را از ره

). اگر این دیدگاه را با نقش ناظر سهیم در آمیزیم واقعیت بیشتري 250(همان،دانستیمجدید 
و موجودیـت و معنـا   کنـد  هـاي جهـان را آشـکار مـی    یابد زیرا این انسان است کـه بـالقوه  می
بخشد.می

فیزیک نوینناظر درها درباره نقش دیدگاه. 3
4. نظر جان ویلر3-1

در مورد نقش انسان به عنوان سهیم در ساخت و ساز جهان و حرکـت الکتـرون   ویلرجان
بـا آسـودگی   -از این نیست که این اصـل مفهـوم  ترمهمکوانتوم هیچ چیز در اصلگوید که می

را ویران کرد حتی براي مشـاهده چیـزي بـه    –خیال و فراغت بال در کنار میز آزمایش نشستن 
کوچکی الکترون، ناظر باید به درون شئ برسد. او باید وسائل سنجش و اندازه گیـري انتخـابی   
را نصب و مستقر کند. تصمیم به سنجش وضعیت یا اندازه گیري عزم شئ منظـور، مربـوط بـه    

1 - Sir Arthur Eddington
2 - Max Jammer
3 - acausal
4 - John Archibald Wheeler
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به همان حال نخواهـد  رگزهریکبکند سپس عالم اوست و این کار حالت الکترون را عوض می

را برگزیـد  » سـهیم «بود. براي تشریح ما وقع باید بر واژه ناظر قلم کشید و به جایش واژه نوین 
(کـاپرا،  » توان گفت که این عالم کبیر، بزرگ جهانی است سهیم!میزتریانگشگفتو در معنایی 

148.(
. نظر کاپرا3-2

وکنـد مـی کـار مختلفـی يهاچوبچهاردرمعاصرفیزیککهاستبه گفته کاپرا بدیهی
راسـتاي دراتمـی فیزیـک لـیکن بپیمایـد، دوريرااشـیاء همـه وحدت،تجربهدرتواندنمی

بنیـادین جـدایش نظریـه کوانتومتئوري. برداشته استبزرگگامیشرقیمتصوفینبینیجهان
عرضـه ناظرجايبهرا-سهیم–کردنجانشینمفهومواستکردهموقوفومنسوخرااشیاء
. بداندالزمجهانازتوصیفشدرراانسانیآگاهیوبصیرتدخالتاستممکنحتیوداشته

آناجـزاي کهروحیوماديروابطازايبافتههمدرشبکههمچونرابزرگجهانتئورياین
)149همان،(نگرد. میاندشدهتعریفکلیکباهاآنارتباطاتطریقازفقط

1.  نظرهیو اورت سوم3-3

روشن ساخت که تفسـیري  »هیو اورت سوم«را یکوانتومکیمکانهاي فیزیکی تفسیر جنبه
کـه بزرگ اسـت موج بسیار یک تابع ،یکسره مکانیستی ارائه کرد. در توصیف اورت، کل عالَم

هـم بنـدي، نـاظران  کنـد. در ایـن صـورت   ها را توصیف میجهانازآورکثرتی سرگیجهامکان
ها روي نوار مغناطیسـی  شدند که خاطرات آنتلقی میگیري دیگريکامپیوترها یا وسایل اندازه

)297(رك. بوهم و هیلی، .دشنوشته می
از آن جا که توصیف فیزیکی در تصویر اورت تابع موج تعینی است، موضوع تفسـیر فقـط   

نـاظر چـه  ایـن  «شود. پاسـخ بـه پرسـش    هنگامی داراي اهمیت است که تجربه ناظر تحلیل می
تصویر بـه شـدت   است. حالت ناظرقیدقریو غمبهم ،ناظرمشخصاتههمان اندازبه»بیند؟می

هاي تابع مـوج یـک نـاظر منفـرد را توصـیف      موج است، اما تمام قسمتتابع ابعادي و خاص
کننـد کـه گذشـته منسـجمی از حافظـه را توصـیف       هایی چنـین مـی  فقط آن قسمت-کنندنمی
نـاظر را کـدام  گویـد توضیح است، به شما مـی که صرفاً یککنند. در تصویر اورت، تفسیرمی

شـامل  و -رگـی از توصـیف جهـان اسـت    کنید. اما توصیف نـاظر اکنـون بخـش بز   بررسی می
) 176-135جل مان،د. (موج اصلی وجود نداردر تابعشود که اضافی بسیاري میاطالعات

1 - Hugh Everett III
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. برگسون، ذهن انسان  3-4

از. دانـد مـی زمـان ومکاندرجسمحرکتدیدنمتوالیعاملتنهاراانسانذهنبرگسون
مانـد خواهنـد یبـاق ممتدنانگردد،افزودههاآنبرچیزياگرناممتد،يهااحساسترتیبنظر

درراهـا آنهمهتاباشدداشتهوجودذهنبایدآورد،بوجودرامکانهاآنهمبودياینکهبراي
)103-96برگسون،. (بگیردبردرواحدآن

برداشـت  «آلیسـم فیزیکـی، یـا حتـی از     . برخی بر این باورند که فیزیک نـوین از ایـده  4-4
مکان هیچ واقعیـت  کهکندیمنسبیت را چنین تفسیر 1کند. بارنتحمایت می» جهانروحانی از 

ندارد. زمان هیچ وجود مستقلی جدا میکنیمادراك در آناشیائی که ما شیو آراعینی جز نظم 
)322اربور، ك. ب(ر2ندارد.میسنجیماز نظم رویدادهایی که با مدد آن رویدادها (زمان) آن را 

نقد و بررسی
مملـو از ) یعنـی جهـانی   2و روان انسان را جهـان ( و ذهن) 1اگر جهان فیزیکی را جهان (

) بنامیم که بـه  3هاي ذهن انسان را جهان (انواع تجربیان ذهنی خودآگاه و ناخودآگاه و فرآورده
کوانتوم ما یک جهـان  هیبنا بر نظر) وابسته است و اگر 2) وهم به جهان (1نوعی هم به جهان (

) بسـته باشـد، بـه هـیچ     3() و2(يهـا جهاننامتعین داشته باشیم و راه ارتباطی علّی آن با ) 1(
بود و به دلیل این که جهان خواهدریناپذبینی پیشکامالً) 1. زیرا جهان (میابیینمعلمی دست 

هـا نیـز سـرایت نمـوده،     ) هستند عدم قطعیت بـه آن 1) نیز به نوعی داخل در جهان (3) و (2(
شـوند. آنچـه   معنـا مـی  راین طرفی از یقین و قطعیت نخواهند بست. همه علوم پـوچ و بـی  بناب

داند، به تعبیـر دیگـر آن را   می3) را ناتمام1رسد، این نگرش است که جهان (معقول به نظر می
) بـاز اسـت و   2و بـه روي جهـان (  منعطـف اسـت  کامالًداند بلکه و یا بسته نمی4خود شمول

) در تعامل است و 3و واکنش قرار گیرد همان گونه که با جهان (ریتحت تأثتواند توسط آن می
) وابسـتگی کنشـی دارد. بـدین ترتیـب جهـان کـل، داراي وحـدت        1) نیز با جهـان ( 3جهان (

). 259-252قـی،  ك. حیکپارچه و در عـین حـال متشـأن و متطـور و متفـنن خواهـد بـود. (ر       
هـا چالـه سـیاه درهـرکس گفتمیکهاینشتینعامنسبیتنظریهکشیدنچالشبهباهاوکینگ

آنجـا  تاگویدمیبیاید؛بیرونچالهسیاهازبودنخواهدقادرهرگزوشدخواهدگمابدتابیفتد

1 - Lincoln Barnett
نظریه هـاي  «م را به عنوانآلیستی، سالها نسبیت ونیز نظریه کوانتولنین وبرخی دیگر از مارکسیستها با شنیدن چنین تعبیر و تفسیرهاي ایده-2

غیر قابل قبول که با ماتریالیسم دیالکتیک ناسازگار است را رد می کردند. » ارتجاعی
3 - incomplete
4 - predestination
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رسـید،  خواهـد خـود دشـوار پایانبه» 1تکینگی«در جهانتاریخاستمربوطنظریهاینبهکه

نقـد، ایـن دنبالبه. گیردنمیدر نظرراهایزنبرگقطعیتعدمواستکالسیکنظریهاینولی
مـی 2»چیـز همـه نظریـه «کتاب درخودپنجمسخنرانیدروکشدمیپیشرانویننظريوي

داشـته خاصـی دلیـل تـوانیم نمـی ماولیاستشدهآغازچگونهجهانبداندخداشاید«:گوید
بـدین )4هاوکینـگ،  (. ...»شـیوه آنبـه نهاستشدهآغازشیوهبدینجهان] بگوییم[ه کباشیم
نظـر آندنبـال بـه ولیگذاشتههایزنبرگنظربرصحهگرانش،کوانتومینظریهقبولباترتیب
ايتکینگـی ... نـدارد وجـود زمـان -فضابرايمرزينماید. به گفته ويمیبیانراخودخاص
بـه نیـازي تـا نبـوده کاردرزمانی-فضالبهوشکنددرهمعلمقوانینآندرکهنداشتهوجود
. باشـد داشـته وجودزمان–فضابرايمرزيشرایطتعیینبرايجدیدقانونییاخدابهتوسل

3»گنجـا خـود «کـامالً عالم.باشدنداشتهشرطیکهاستآنجهانمرزيشرط: گفتتوانمی

نـابود نـه وشـده آفریدهنه. استنداشتهاثريآنرويبرآنخودازبیرونچیزيهیچوبوده
)96مان،(ه.»استبودهفقط. شودمی

نتیجه
به نحو کلی در باب وحدت جهان و انسان چند شباهت و نقطه اشتراك عمده میان دیـدگاه  

:  شودیمعرفانی و فیزیکی دیده 
دیویـد بـوهم بـه نظـر     » نسـبتاً مسـتقل  هـاي  نیمه تمامیـت «اعیان ثابته در عرفان همانند -1

اي در اندرون این کل هسـتند، زیـرا اعیـان    هاي ممکن الحدوث و ویژهرسند که صرفاً شکلمی
ثابته نسبت به وجود خارجی معدوم و نسبت به علم حق موجودند و همواره طلب موجودیـت  

ظـم مسـتتر و نامسـتتر    تا از مکمن غیب به عالم شهادت درآیند. چیزي که بوهم آن را نکنندیم
حقیقتشـان  کـه یدر حالکه همواره نظم آشکار برآمده از نظم زیرین و پوشیده است خواندیم

یکی است.
ظهـور جدیـدي خـواص تـر، پیچیـده هايسیستمتدریجیآمدنوجودبهدر فیزیک با-2

ا،هـ » مسیسـت «بـه عنـوان  جدیـد هاي»کل«.وجود نداشتنداجزا،خوددرییبه تنهاکهکنندمی
راهـایی فعالیـت وهاویژگیبنابراین،.اندنظموسازمانمندي مشخص ازمتمایز و اصولداراي

-فضـا  زمان بینهایت شود یا چگـالی در آن نقطـه از   -در فیزیک و اختر فیزیک هم به مرکز یک سیاه چاله (یا هر جایی که انحناي فضا -1
زمان بینهایت شود) که تمام جرم سیاه چاله آن جا متراکم شده و چگالی آنجا بی نهایت هست تکینگی گفته می شود.

2 - The theory of everything
3 - self- contained
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همانازهمهحالعیندرولیشودنمییافتهاآنسازندةاجزايدرکهکنندمیظاهرخوداز

در عرفان دارد. اسماء ترکیبی خاصیتی »اسماءتناکح«این نظر مشابهت زیادي با. باشندمیسنخ
بـا ترکیـب ایـن خـواص آشـکار      یولظهور نداشت هاآنمنفرد در طورآن به ازدارند که قبل 

.شوندیم
در عرفان، انسان با موهبتی به نام عقل، جانشین خدا در زمین است و دانش و تـوانش  -2

در » سـهیم «گـر، بلکـه   باالیی دارد و در فیزیک، انسان نه تنها به عنـوان یـک نـاظر و مشـاهده    
، تبیین و حتی تعیـین حـاالت و صـفات مختلـف از جهـان      ریدر تفستحوالت و نیز عامل مهم 

هـا و  اعتقـاد اسـت کـه اراده انسـان دخیـل در شـکل گیـري پدیـده        نیبر ااست. فیزیک نوین 
گر و روند مشـاهده و نیـز موضـوع مشـاهده هـم در      . اتحاد ذهن و عین، مشاهدهرخدادهاست

اي دارد.فیزیک جایگاه ویژه
، شـد ینمـ انسان خلق و اگردر عرفان، انسان آینه دار کماالت نامتناهی ذات الهی است -3
شد. ظهورات کماالت وابسته به وجود انسان است. انسان همچون مصدر نمیاختهشنزیچهیچ 

کماالتش، هم اجمال عالم است و هم تفصیل آن. مقام جمع الجمعی و برزخیت میان وجوب و 
امکان از آن انسان است. در فیزیک نیز فرض وجود جهان بدون وجود ذهن انسان، امري محال 

و هایی خام هستند که از موجودیـت تـام   ده و تفسیر در نیایند، دادهاست. زیرا اشیاء تا به مشاه
اند.  بهرهبیتمام

را یـاراي آن نیسـت تـا در    هم در عرفان و هم در فیزیک این اذعان وجود دارد که بشر-4
گوید در حـد و تـوان خـویش    قاطعیت سخن بگوید بلکه آنچه میباره کنه و حقیقت جهان، با

در عرفان جهان هستی ظهور حقیقـت یگانـه اي اسـت کـه تجلیـات بـی       است نه آنچه هست.
و شمارش تکرار پذیر نیست. پس همواره تازه است و کنجکاوي فطري بشـر را پاسخگوسـت   

یـن عوامـل رفتـه    ت. اآن اسيابزارهاانسانی، آزمایش و بر تجربهمبتنی هاهینظرفیزیک نیز در
گردد. ي نوینی کشف میهاشوند بنابراین پدیدهمیترقیدقرفته 
است که خدا یا هر نیروي دیگـري از خـارج از جهـان    نیبر ادر عرفان و فیزیک باور -5

هـاي درونـی، یـک کـل     کند بلکه جهان خود گنجا بوده با همه گونـاگونی پدیـد  اداره نمیراآن
واحد است که در همه ذرات حضور دارد.
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