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چکیده
مولوی با اشعار شورانگیز خود ندای عاشقی سـر داده اسـت و پیشـرو عشـ در ادب فارسـی
است .عش نیروی عظیمی است که در جان موالنا رسوخ میکند .عقـل و عشـ از مباحـح بسـیار
مهم در مثنوی موالناست .بررسی عقل و عش در مثنوی مولوی در خور توجه است .حکیمان مـی
گویند امتیاز انسان به عقل است اما عرفا امتیاز انسان را بـه عشـ مـیداننـد .در ایـن مقالـه کوشـش
میشود نظ ر مولوی دربارة عقل و عش و رابطه آن دو بررسی شود .موالنا نه تنها عقل ستیز نیست،
بلکه بهترین ستایشها را از عقل به دست داده و مخالفت او با عقل فلسفی است .امـا از آنجـا کـه
این نعمت الهی در دست عده ای عامل اختالف بین مردم شده و به جای راهنمایی و هدایت آنهـا
خود ابزار تباهی جامعه گردیده است ،با آن به ستیز برخاسته و در واقع عقلستیزی او نوعی واکنش
اجتماعی و حاکی از یک نظام اندیشگی واالست که میخواهد عقل را از بند نفـس خـالص کنـد
در این مقاله ،با تکیه بر مثنوی معنوی مولوی ،جایگاه عقل و عش به شیوة کتابخانهای مورد بررسی
و واکاوی قرار گرفته است.
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طرح مسأله
درباره عقل و عش از منظر موالنا پژوهش های زیادی انجام گرفته اسـت؛ امـا بـا ایـن
همه هنوز ح مطل

ادا نشده است؛ نظر موالنـا دربـاره عشـ و عقـل بسـیار جالـ

توجـه

است و طبقه بندی و تحلیـلِ آن هـا بـه دانشـی عظـیم و فرصـتی فـراوان نیـاز دارد .برخـی از
محققین ،موالنا را حامی عقل دانستهاند و برخی دیگر برچس عقل سـتیزی بـه وی زده انـد
اما نمیتوان به طور مطل موالنا را عقلستیز یا عقـلسـتا معرفـی کـرد .موالنـا بـا بعضـی از
معانی عقل که «عقل جزوی» یا عقل معا

نام دارد ،مخالفت مـیکنـد و مـیگویـد« :عقـل

جزوی عقل را بد نام کرد»؛ یعنی گونهای از عقل آبروی همه انواع عقل را بـرده اسـت ،امـا
برای برخی از وجوه عقل احترام فراوانی قایل است .در این مقاله ،با تکیه بر مثنـوی معنـوی
مولوی ،جایگاه عقل و عش به شیوة کتابخانهای مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است.
پیشینة تحقیق
آثاری که در باب عقل و عش در مثنوی موالنا نگاشته شده ،ا ل

دیـدگاه عارفانـه و

یا تربیتی دارند .در این مقاله کوشش میشود از دیدگاه فکری بـه بررسـی مـوردی جایگـاه
عقل و عش در مثنوی مولوی پرداخته شود .درمورد مسـأله عقـل و عشـ در مثنـوی موالنـا
تحقیقات زیادی انجام شده است از جمله میتوان به مقالهای با عنوان «معرفت شناسی دینـی
در اندیشه مولوی» بدری ،احمد ( )1392که به شاخه هـای معرفـت شناسـی پرداختـه اسـت.
مقاله«تبیین جایگـاه عقـل در مثنـوی مولـوی و داللـت هـای تربیتـی آن» فرمهینـی فراهـانی،
محسن و مهدی سبحانی نژاد و زین

مهدوی ( )1389دو ماهنامه علمـی پژوهشـی دانشـگاه

شاهد ،که بیشتر به نقش و تأثیر عقل در تربیت انسان پرداختـه اسـت .مقالـه تقابـل عقـل و
عشــ در مثنــوی موالنــا و ســنایی ،انــور ضــیایی ،اندیشــه هــای ادبــی :تابســتان
 ،1389دوره  ،2شماره ; 4از صفحه  119تا صـفحه  ، 140در ایـن مقالـه بـه مقابلـه
عقل و عش از دیدگاه دو شاعر عـارف پرداختـه شـده اسـت .مقالـه« علـم از دیـدگاه
موالنا» امیری خراسانی ( )1380مقالـه علمـی و پژوهشـی «مجلـه دانشـکده ادبیـات و علـوم
انسانی دانشگاه تهران» سعی بر آن بوده علـم از منظـر چنـد تـن از بزرگـان عرفـان از جملـه
موالنا بررسی شود.
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در هر کدام از این پژوهش ها عقل و عش از دیدگاه عرفان بررسی شده است و یا بـه
جنبههای تربیتی عقل و عش بر انسان اشاره شده است ولی به طور فراگیر و مبسوط بـه نظـر
موالنا در مقوله علم و عش و تحلیل و بررسی آن پرداخته نشده است .در این مقاله کوشش
می شود سطح فکری موالنا در مثنوی در باب عقل و عش  ،به بررسی عقل و عش پرداختـه
شود.
بحث
-1عشق
عش از مصدر عَش (=چسبیدن و التصاق) است .به گیاه پیچک عَشَقه گوینـد زیـرا بـر
تنه درخت میپیچد و باال میرود و آن را خشک میکند؛ حالت عش است که بر هـر دلـی
عارض شود احوال طبیعی او را محو میکند( .زمانی)432 : 1388 ،
دو نوع عش در ادب فارسی هست به نام عش حقیقی و عش مجازی ،عشـ حقیقـی
همان عش معنوی و پاک است که با عش مجازی فـرق دارد در حـالی کـه عشـ مجـازی
همان برداشت زیست شناسانه و بیولوهیک از عشـ اسـت کـه از نظـر عشـ حقیقـی مـورد
نکوهش است .افالطون می گوید « :هر که را دست عش نسـوده اسـت راهـش بـه ظلمـات
است .ویل دورانت شاخصه های تکامل و مدنیت را عش می داند و از نظر او انسان متمدن
دارای عش اسـت(».همـان  )433 ،زالـی در تفسـیر علمـا از حٌـ
خداوند میگوید« :حٌ

بـه تعظـیم و اطاعـت از

و دوستی خدا چگونه به طاعت تفسـیر کـرده شـود؟ طاعـت تبـع و

ثمره دوستی خداست ،پس چـاره نیسـت از آنکـه دوسـتی متقـدم باشـد ،آنگـاه پـس از آن
دوست را طاعت دارد( .همان )434 ،عش در همه کاینات جاری اسـت و واسـطه انسـان و
خداست .به اعتقاد موالنا ،عش به عنوان یکی از اصول تکوین عالم ،منشـاد و مبـداد حیـات
است.
 -1-1عشق از نظر صوفیه
عش از نظر صوفیه و عرفا معنـایی بـس عمیـ و وسـیع دارد و تمـام مبـانی و افکـار و
نظریات عرفا و صوفیه در دریای عش موا و وطه ورند .از طرفی چون عرفـان و تصـوف
برخالف استدالل و فلسفه بر پایه عش  ،حال ،ووق ،الهام و اشراق قرار دارد در آثار عرفانی
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همیشه نیروی عش  ،معارض و مبارز با عقل است و قدرتش از عقل به مراتـ

بیشـتر اسـت.

هر کس بخواهد به وادی عش قدم نهد باید از عقل و تبعات آن صـرف نظـر کنـد ،زیـرا بـا
آمدن عش  ،عقل می گریزد ،که عش محبوب ،آتش است و عقل دود این آتـش .پـس بـا
این دیدگاه برای عقل در اقلیم عش پایگاهی نمی ماند که در آن جوالنی داشته باشد ،بلکـه
هر کجا عش خیمه زند عقل از آنجا مـیگریـزد نـه عقلـی کـه در آیـات و روایـات دینـی
مطرح است ،بلکه منظور دانش و خرد یونانی است .این تعارض و تقابـل در طـول تـاریخ
تفکر بشر وجود داشته و استدالل (عقل و حکمت) و اشراق (عش و شهود قلبی) همیشه در
مقابل هم قرار گرفته اند« :مقابله عقل و عش همانا مقابله دو نگر

یا دو جریان نیرومنـد در

تاریخ اندیشه بشر است .یکی فلسـفه یـا حکمـت عقلـی ،اسـتداللی ،مشـائی کـه نسـبتش بـه
ارسطو میرسد؛ و دیگری فلسفه یا حکمت عاشقانه ،شهودی ،اشراقی که نسـ

از افالطـون

دارد»( .خرمشاهی)692 :1380 ،
عش از موضوعات مهم عرفان و تصوف است و البته فالسفه نیز هستی را حول محـور
عش می دانند« .فارابی معتقد است که نه فقط انسان است که عاش می شـود ،بلکـه خـدای
متعال ،بنیز عش می ورزد ،البته به وات خود و از این عش لذتی و سروری به او دسـت مـی
دهد به مرات

بیش از لذت و سروری که انسان در عش خود به بـاری تعـالی مـی بـرد .ابـو

نصر هم از لفظ «محبت» و هم از لفظ «عش » استفاده کرده است .خداونـد هـم محـ خـود
اســت و هــم محبــوب خــود ،هــم عاش ـ خــود اســت و هــم معشــوق خــود»( .پورجــوادی،
)1387:66
سهروردی نیزدلیل حرکت افالک را جذبۀ عاشقانه می داند که هر فلـک بـه معشـوقی
خاص دارد ،تا به آن معشوق همانند شود و معشوق فلک ،همه از فرشـتگان کروبـی هسـتند
که افالک را به حرکت و اشتیاق تر ی

می کنند و لذتی ال یتناهی بدان افاضـه مـی کننـد.

«برای همه این معشوق ها ،معشوقی مشترکی است که همان معشوق اولیه ازلی و ابدی یا نور
االنوار است( ».محمدپور دهکردی )120 :1384 ،عرفا معتقدنـد کـه عشـ از آنِ خداونـد
است و عش را نمی توان از راه کس

علم و دانش و به واسـطه عقـل بـه دسـت آورد بلکـه

عش کمال را برای انسان به ارمغان می آورد و در دلی راه مـی یابـد کـه صـاحبش آن را از
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طری تصفیه مظهر تجلی کـرده باشـد .عارفـان همیشـه عشـ را برتـر از عقـل مـی داننـد و
معتقدند برای ورود به دنیای عش باید عقل را کنار بگذارد زیرا عقل و عش هیچ تناسبی بـا
هم ندارند پس در وادی عش  ،عقل هیچ ارزشی نـدارد هرجـا عشـ باشـد عقـل رخـت بـر
میکشد.
-1-2عشق از نظر موالنا
کالم موالنا اساساً چیزی به جز عش نیست ،عشـ ماننـد سـایر اجـزاد جهـان حقیقتـی
است سیال و موا و توقف و درنگ ناپـذیر و در حقیقـت عنایـت و هـدایتی اسـت الهـی و
تفسیر آن در دفتر و کتاب نگنجد( .نوربخش )87 :1381 ،
عش یکی از مسایل با ارز

و اساسی در عرفان است .عرفا و متصوفه بنیـاد هسـتی را

بر عش می دانند ابن عربی می گوید« :حرکتی که عبـارت از وجـود عـالم اسـت ،حرکـت
حب است .پس از وکر حدیح «کنتُ کنزاً مخفیاً »...می گوید اگر ایـن محبـت نبـود ،عـالم
در وجود عینی ظاهر نمی گشت ،بنابراین حرکـت عـالم از عـدم بـه وجـود ،حرکـت حـ
موجد است مر آن را یعنی وجود عالم را ،زیرا بدان کماالت وات و انوار و اسما و صـفاتش
ظاهر می گردد»( .ابن عربـی )1040 :1390 ،نظـامی اسـتواری آفـرینش و آبـادی زمـین را،
وابسته به عش می داند:
گـــــر اندیشـــــه کنـــــی از راه بیـــــنش

بــــه عشــ ـ اســــت ایســــتاده آفــــرینش

گــــر از عشــــ آســــمان آزاد بــــودی

کجــــا هرگــــز زمــــین آبــــاد بــــودی
( نظامی)138 :1386 ،

عرفا علم و معرفت را موج

عش و محبـت مـی داننـد کـه دانـش نـاقص و محـدود

بشری نمی تواند فرق قایل شود بین خورشـید و بـرق «.شـیخ نجـم الـدین کبـری در کتـاب
فوایح الجمال و فواتح الجالل با صراحت تمام محبت را میوه معرفت مـی دانـد( ».ابراهیمـی
دینانی )39:1385،موالنا نیز معتقد است بنیاد کاینات و هستی بـر پایـه عشـ اسـت .و تمـام
کاینات را به خاطر عش آفریده اند.
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گــر نبــودی عشــ  ،هســتی کــی بــدی

کــی زدی نــان بــر تــو و کــی تــو شــدی

گــــر نبــــودی بهــــر عشــــ پــــاک را

کـــــی وجـــــودی دادمــــ افـــــالک را
(مولوی )2011/5 :1398،

موالنا عش را عطیۀ الهی می داند که خداوند در وجود انسان به امانـت نهـاده اسـت و
راه رسیدن به معشوق و معبود را عش می داند در حقیقت انسان را برای خاطر عش و عش
را برای خاطر انسان آفریده اند .ناف انسان بر عش بریده شده است .عشـقی کـه کاینـات از
قبول آن سر باز زدند و قرعۀ فال به نام انسان زده شد.
ناف مــــــا بــر مهـــــر او ببـــریده انـد

عشـــ او در جـــــان مـــــا کاریـــــدهانـــد
(مولوی )2630/2 :1398 ،

بنابراین باید گفت عش مرکبی است که انسان را به معرفت حقیقی و معشـوق واقعـی
واصل می کند اما این کار از عهده عقل بر نمی آید .عقل مثـل طنـاب دو متـری اسـت کـه
بخواهد چاه صد متری را اندازه گیری کند .عقل برای رسیدن به معرفت حقیقی پای چوبین
دارد .عقل در وادی عش فقط تا مرحله ای می تواند جلو برود اما برای طـی طریـ حـاالت
عرفانی فقط باید با عش به مقصود رسـید .البتـه عقـل مـی توانـد تـا حـدی مراقبـت کنـد از
حاالت عرفانی سالک بدین جهت که مراق

باشد عش طریقی بیراهه بر نگیـرد .لـذا اینجـا

می توان عقل و عش را با هم و مکمل هم برای رسیدن به سر منـزل مقصـود یـار دانسـت و
تضاد آن ها را نادیده گرفت.
-2عقل
عقل در لغت به معنی «بستن» یا «حد» است و از ریشه عقال یعنی پایبند شـتر یـا چیـزی
که حیوان را بدان می بندد ،است .تعقل به بند کشـیدن معنـا را گوینـد ،از جهتـی مـی شـود
گفت که معقول حد ندارد یعنی صورت محض را ادراک می کند .شناخت واقعی از درون
انسان سر چشمه میگیرد .به اعتقاد سقراط شناخت را نمـیتـوان بـه درون آدمـی وارد کـرد
بلکه باید از درون او بیرون کشید؛ تنهـا شـناختی کـه از درون مـیجوشـد بصـیرت حقیقـی
است .عقل ،علم به مصالح امور و منفعت ها و زیانها و قبح افعال است و قوّة تـدبیر زنـدگی
(ر.ک معین ویل عقل) .عقل به معنی خرد و دانش و دریافـت صـفّات اشـیا از حسـن ،قـبح،
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کمال ،نقصان ،خیر و شر یا علم به مطل امور به سب

ایـن کـه جداکننـدهی قبـیح از حسـن

است (ر.ک :دهخدا.)1600 :1377 ،
 -2-1جایگاه عقل در حوزه فلسفه و عرفان
عقل در لغت «به معنی خرد ،دانش ،فهم ،قید و عقـال و ضـد جهـل و حمـ  ،هـو

و

شعور واتی است و نیز به معنی جوهر مجرّدی است که واتاً و فعالً مسـتقل اسـت و اسـاس و
پایۀ جهان ماورای طبیعت و عالم روحانیّت اسـت» (سـجّادی « )482 -483:1375 ،عقـل در
اصطالح فلسفی ،همان نفس است که در مرات

مختلف ،به ویژه در بعد نظری ،به نـامهـایی

مانند عقل بالقّوه و بالملکه و بالفعل و بالمستفاد خوانده می شـود و نیـز عقـل بـه معنـی عقـل
انسانی که حاکم بر اعمال و رفتار انسان است ،همان نفس اسـت»(طباطبـایی )227:1367،در
حقیقت عقل یکی از مرات

عالی انسانی و از شوون واالی نفس است« .در کلمات باباطـاهر

است که «العقل سـرا العبودیّـه» کـه بـدان حـ از باطـل امتیـاز گـذارده شـود و طاعـت از
معصیت جدا شود و علم از جهل ممتاز گردد .عقل دو قسـم اسـت :یکـی عقـل معـا

کـه

محلّ آن سر است و دیگر عقل معاد که محلّ آن دل است» (سجّادی )336 : 1362 ،صوفیه
عقل را وسیله ای می دانند برای عبادت خدا و تابع و تسلیم شرع بـودن .عقـل چـون محـدث
است و محدث نمی تواند قدیم را ادراک کند ،پس عقل و خرد از شرح و بیان و شـناخت و
معرفت وات ح تعالی عاجز و قاصر است« .فـی الجملـه هـر چـه در عقـل و فهـم و وهـم و
حـواس و قیـاس گنجــد ،وات خداونـد ســبحان از آن منـزه و مقــدس اسـت .چــه ایـن همــه
محدثات اند و محدث جز ادراک محدث نتواند کرد .دلیل وجـود او هـم وجـود اوسـت و
برهان شهود او هم شهود او»( .عزّالدین کاشانی)14 :1385،
 -2-2انواع و مراتب عقل از نظر موالنا
یکی از پایـه هـای اخالقـی ،عقـل اسـت .عقـل منشـأ اخـالق اسـت زیـرا عقـل قـواى
دیگرانسان را از قبیل «شهوت ،وهم و ض » کنترل می کند .فضیلت هـای عقـل نسـبت بـه
روایلش بیشتر است  .در نتیجه عقل همیشه با صفات زشت و رویله در پیکار اسـت و هـوس
های دنیوی را سرزنش می کند .موالنا عقل را به صورت مجرد به عنوان قوة قدسـی ادراک
و فهم و شعور و تشخیص بد و نیک و مصالح و مفاسد اعمال و احوال ،کـه مایـۀ فضـیلت و
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امتیاز انسان بر دیگر جانداران است و او را به زیان و سود و خیر و شـر هـر چیـز و هـر کـار
راهنمایی و از لغزشها و مهالک زندگانی نگاهبانی می کند؛ می داند .البته موالنا ،همان طور
که اشاره شد با وات عقل و اندیشه و خرد ورزی مخالفتی ندارد.
موالنا در مثنوی به انواع عقـل اشـاره مـی کنـد ،آنگـاه در یـک تقسـیم بنـدی ،عقـل
ستودنی و عقل نکوهش کردنی را وکر می کند و به یک تعبیر عقل را به دو دسته جزیـی و
کلی تقسیم میکند.
-2-2-1عقل جزیی
موالنا عقل جزئی را همچون الشخوری کوته پرواز می داند که دلخو

بـه جیفـه و

مردار است .عقل جزیـی قـدرت درک ادراک هـای مـاورایی را نـدارد.موالنا ایـن عقـل را
ناتوان از درک رموز عرفانی و الهوتی و تولیـد اندیشـه راسـتین مـی خوانـد و آن را بـدون
راهنمای وحی و الهام ،کور بدون عصا معرفی می کند«.عقـل جـزوی فقـط بـا عـالم علـل و
اسباب و قوانین ظاهری طبیعت سر و کار دارد و قادر به درک عشـ نمـی باشـد و فقـط در
قلمرو محدوده ی خویش مفید است و نه باالتر .موالنا معتقد است که عقل جـزوی ظلمـت
محض نیست بل همچون برق آسمان گه گاه می درخشد و منطقه ای را روشن می کنـد امـا
درخشش آن زود به زوال می رود و کسی نمی تواند در نور آن ،مسافت های طوالنی را در
نوردد» (زمانی)470 :1386 ،
مر تـو را عقلـی اسـت جـزوی در نهـان

کامــــل العقلــــی بجــــو انــــدر جهــــان
(مولوی )2061/1 : 1398 ،

مولوی عقل جزیی را وسیله ای جهت رسیدن به علوم حسی و ظاهری می داند و ایـن
عقل را برای ادراک حقیقت نارسا می داند و الزمه تکامل این عقل ظاهری را پیوند به عقل
کل میداند.
مراد موالنا از عقـل جزیـی عقلـی اسـت کـه مصـلحت بـین و دور انـدیش عمـل مـی
کند.یعنی همان عقل معا  .عقل مادی که فقط به امور این دنیا می پردازد و منفعـت هـای
خویش را دنبال می کند .بنابراین عارف از دست چنین عقلی به ستوه می آید و دیـوانگی و
جنونی را بر آن ترجیح می دهد این عقـل از نظـر موالنـا عقـل معاشـی نـام دارد کـه آمـال
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زیادی در سر می پروراند.
مولوی معتقد است عقل جزوی ،عقلـی اسـت نارسـا کـه اکثـر افـراد کمــابیش از آن
بهـره مندنـد و ایـن درجه از عقل برای درک حقای امور و اشیاد کافی نیست ،چـرا کـه در
معـرض آفـت وهـم و گمان است .پس باید عقل جـزوی را بـا عقـل کـل کـه مخصـوص
اولیای خداست ،پیوند داد تا به عقل کلی بدل شود .از دیدگاه مولوی همین عقل اسـت کـه
عش را منکر اسـت و همـین عقـل است که پای استداللیان را چوبین می کند( .ابراهیمیان،
)73 : 1387
عقلجـــــزویعـــــش را منــــکـر بــود

گرچـــــتهبنمایـد کــــهصـــاح ســـرّ بود
(مولوی )1991/1 :1398 ،

 -2-2-2عقل کلی
عقل کلی در نظر موالنا حجت خداوند و راهنمای بشر اسـت کـه گـاه از آن بـه عقـل
کلی و گاه به عقل کل تعبیر کرده است .از نظر فالسفه اولـین مخلـوق خداونـد کـه از نظـر
شدت مرتبه وجودی از همه موجودات قویتر است و موجودات دیگر از او خل مـی شـوند
عقل کل نامیده می شود .یعنی در سلسله طولی وجود این عقـل پـس از حـ و پـیش از هـر
موجود دیگری قرار دارد و تجلی ح در سایر موجودات به واسطه ایـن عقـل اسـت ،چـون
جلوه بی واسطه ح است .در پاره ای از تعبیرات موالنا ،عقل کل نیز بدین معنـا بکـار بـرده
شده است .مولوی عقل کلی را مظهر کمال ح تعالی مـی دانـد ؛ همچـون تمـام صـفات و
کماالت انسان که تجلی اسما صفات حسنای الهی است.آنچه را حکـیم بـا اسـتدالل بـه آن
دست یافته ،عارف با شهود به آن رسیده است« .علم الیقین ارباب عقول را بود و عین الیقـین
اصحاب علـوم را بـود و حـ الیقـین خداونـدان معرفـت را( ».قشـیری )130:1374،بنـابراین
مذمتها و طعنهای عرفا نسبت به عقل ،نه به معنای عقـلسـتیزی افراطـی ،بلکـه بـه معنـای
ترجیح راه دل بر راه عقل ،و برتری و شـرافت معرفـت عرفـانی نسـبت بـه معرفـت عقلـی و
فلسفی است و همه این مذمتها متوجه «عقل جزوی» و حسابگر و مصلحتاندیش اسـت و
در عین حال که به ارز

و اعتبار استدالل و برهان عقلـی توجـه دارنـد ،معرفـت حاصـل از

کشف و شهود عرفانی را بر نتای حاصل از براهین عقلی ترجیح مـیدهنـد .صـوفیان ،علـوم
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مدرسه را قیل و قال این دنیا دانسته و آن را مایـه تفـاخر و آراسـتگی دنیـوی محسـوب مـی
کنند و تصوف و سلوک راه ح را مبتنی بر قوت ایمان دانسته و مریـدان خـویش را از هـر
گونه بحح و جدل و حتی مباحثات کالمی و فقهی و فلسفی منـع مـی نمودنـد .عرفـا «فکـر
دل» را که درکی شهودی و مستقیم از حقیقت است ،بر «فکر وهن» و استدالل که فرآینـد و
حرکتی است از مطال

به مبادی و از مبادی به مطال  ،ترجیح میدهند.

تــا چــه عالــم هاست در ســودای عقـل

تـــا چــــه باپــــهناست ایــــن دریــــای عقـــل

عقـل دشنامـــم دهـــــــد مـــن راضــیام

زآن کــــــــه فیضــــــــی دارد از فیاضــــــــیم
(مولوی )1116/1 : 1398 ،

-2-3تحقیرعقل از نظر موالنا
عقل مذموم ،همان عقل جزئی است کـه اکثـر افـراد بشـر کـم و بـیش در آن شـریک
هستند .عقل جزوی وسیلۀ ادراک و تمیز نفع و ضرر انسان در عالم حسی است و آنچـه بـه
ماوراد قلمرو حس تعل دارد را ادراک نمیکند .عقل جزوی که موالنا گاه از آن تعبیـر بـه
عقل کارافزا ،عقل بند معقوالت ،عقل فلسفی ،عقل پوست جـو ،قشـر عقـل ،عقـل معـا

،

عقل مادی ،عقل حسابگر و ...میکند ،محصول ماده میباشد .موالنـا عقـل جـزوی را سـایه
عقل کل می داند  .مانند سایه درخت که به سب حرکـت درخـت ایجـاد مـی شـود ،عقـل
جزوی هم اگر نشانی دارد به کمک عقـل کلـی اسـت .و مقصـود موالنـا آنسـت کـه عقـل
جزوی از عقل کل نیست ،چون عقل جوهر نیست که قابل تقسیم و تجزیـه بـه جـزد و کـل
باشد .بلکه عقل جزوی فقط سایه ای و نشانی از عقل کل است.
جــزو عــــقل ایــن از آن عقـــل کلــــست

جنـــبش ایــــن سایـــــه زان شـــاخه گلســـت

فـــــانی شـــــــود آخـــــر درو

پـــس بـــــداند سـ ـرّ میــــل و جســـت و جـــو

سایــــها

(مولوی )3644/4 : 1398 ،

فروزانفردرمورد تربیـت عقـل جـزوی کـه آفـات راه عشـ و معرفـت شـهودی اسـت
میگوید« :عقل به معنی نیروی ادراک یا قـوه ای کـه حـ را از باطـل بازتوانـد شـناخت یـا
صفت ریزی در انسان کـه بـه شـرط سـالمت اعضـا و رفـع موانـع الزم آن ،علـم بـه امـور
ضروری است ،نخست در آدمی به حال استعداد و آمادگی وجود دارد و سـپس بـه واسـطه
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ممارست بر علوم و حرف و وجوه معیشت ،فعلیتی متناس
پس اگر سالک بخواهد که به عالم ی
ساز

دهد و چون عالم ی

با آن مقدمات ،حاصل میکنـد.

متصـل شـود بایدکـه ادراک خـود را بـا آن عـالم

مجرد است سـالک بـه ناچـار بایـد خـویش را از لـوازم مـاده

وپیروی هوا و هوس به دور دارد و لبه بر نفس وهوا نزد صوفیان جز به متابعت پیران میسـر
نمیگردد؛ بنابراین تربیت عقل که در اول جزوی و به حالت استعداد است ،بـه مـردی کـه
درعقل وادراک درست به کمال رسیده باشد ،نیازمند است( ».فروزانفر)840 :1390،
اعتقاد موالنا مبنی بر اینکه عقل جزوی فقط شبح و سایهای از عقل کـل اسـت ،بـدان
معنا که عقل جزوی مرتبهی نازلـه ای از عقـل کلـی اسـت و عقـل کلـی کمـال مرتبـه عقـل
جزوی به شمار میآید ،در ابیاتش بدین گونه بیان شده است.
آن خـطا دیـــدن ز ضعــف عقـل اوسـت

عقلکـل مغـز اسـت و عقـل مـا چـو پوسـت

عــــقلجــــزوی عقــل را بـــد نــــام کــرد

کـــــام دنیـــــا مـــــرد را بـــــیکــــام کـــرد
(مولوی )3754/1 :1398،

عرفا به طور کامل عقل را رد نمی کنند بلکه محدودة عقل را جزیـی مـی داننـد و آن
را از درک کشف و شهود ناتوان می شمارند« .نوع و لحن بیان عارفـان در خصـوص عقـل،
همگان را به اشتباه و خطا می اندازد .عموم مردم و حتی گاهی یر عامه نیـز ،تصورشـان بـر
این بوده است که عارفان از مخالفان سر سخت عقل و اندیشه اند .در حـالی کـه عارفـان بـا
عقل سلیم مخالفتی ندارند .در واقع ،انکاری که در زبان صوفیان مشـاهده مـی کنـیم ،انکـار
در وات عقل نیست ،بلکه انکار قلمرو آن و محدود کردن آن است»( .محمدی)31 :1381 ،
موالنا عقل جزوی را عقل همگانی می داند که برای رسیدن بـه مقصـود بایـد بـه عقـل کـل
پیوند بخورد .سایر عرفا مانند سنایی و عطار و حافظ نیز با عقل جزیی در سـتیزند عقلـی کـه
در تقابل با عش است و عاجز از راهبری و هدایت انسان است.
پـــای اســــتداللیان چـــوبیـــن بـــــود

پــای چوبیــــن ســــخت بــی تمکــین بــود
(مولوی )2136/1 : 1398 ،

موالنا در بیت فوق استدالل و استدالل کنندگان را به پاهای چوبی تشبیه میکنـد کـه
بسیار ضربه پذیر و شکننده می باشد.
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نقــــل آمــــد ،عقــــل از آن آواره شــــد

صــــبح آمــــد ،شــــمع از او بیچــــاره شــــد

عقل چون شحنه ست چون سـلطان رسـید

شحنــــــــۀ بیچــــــاره در کنجــــــی خزیــــــد
(مولوی )2110/4 : 1398 ،

سالک برای حرکت هیچ د د ه ای ندارد و احتمال منحرف شدن او از مسـیر وجـود
ندارد .عارفان آرزو دارند به عقلی دست یابند که خوب و بد را تمییز دهد و نکتـه سـن

و

مدبر باشد .وگرنه شناخت حسی و تجربی نمی تواند به معرفت حقیقی دست یابد؛ لذا بایـد
به علوم معا

و علوم درسی و مدرسه ای به اندازه ای که امور این دنیا را مرتفع کند ،نگـاه

کرد اما با این علم و عقل دنیوی نمی تـوان بـه سـعادت اخـروی دسـت یافـت .اهـل عرفـان
گرچه عقل را در مرتبهای پایینتر از مرتبه کشف و شهود و دل قـرار مـیدهنـد ،ولـی آن را
بهکلی نادیده نمیگیرند .اما «واقعیت اینست که اهل تصوف هرگز دشمن عقـل نبـوده انـد.
اگر به عقل تاخته اند منظورشان آن عقلی است کـه در حـد خـواهش هـای نفسـانی و امـور
پست مـادی مانـده اسـت .زیـرا ایـن لطیفـه ربـانی قابلیـت تعـالی و کمـال دارد( ».ابراهیمـی
دینانی)31:1380،
یکی از اعتقـادات بنیـادی عرفـا «نبـودن علـم عشـ در دفتـر » اسـت و آنچـه سـالک
جستجو می کند  ،نه از راه علم و عقل و نه با شیوة خرد و استدالل بلکه فقـط از طریـ دل
پیراسته و با شیوة شهود و مکاشفه به دست میآیـد و از ایـن روسـت کـه نـه تنهـا عارفـان و
صوفیان راهی جز راه اندیشمندان و فیلسوفان انتخاب می کنند ،کـه راه و رسـم آنـان را بـه
طنز و طعنه می گیرند .به همین سب

در سخنان آنان علم و عقـل و دفتـر و دانـش کوچـک

شمرده میشود و دفتر شویی و دوات شـکنی شـیوهای پسـندیده دانسـته مـیشـود و «بشـوی
اوراق اگر هم درس مایی» شعاری شایسـته مـیگـردد؛ دیـدن بـه جـای دانسـتن مـینشـیند ؛
بینشمندی؛ جای دانشمندی را میگیرد ؛ از درسینه بـودن بردرسـی نبـودن ،سـخنهـا گفتـه
میشود و سنجش عقل و عش به قصد کوچک شـماری عقـل و بـزرگ شـماری عشـ در
سخنان آنان بسامدی باال مییابد( .ر.ک .راستگو)247: 1383،
موالنا معتقد است که عقل جزیی دایـم بـه دنبـال کسـ

منفعـت جـویی هـای دنیـوی

است ،ولی عش الابالی و بی محابا است و م سود و زیان نـدارد و تـا هنگـامی کـه عقـل
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مقابل عش قرارگرفته است بی ارز

و شایسته تحقیر است.
ایــن کــه چــون علــف آرد بــه دســت

هـم مـــزا خـــر شدسـت ایـن عقـل پســت

فکــر

عقــل اســیر اســت و همــی خــــواهد ز ح ـ

روزی بــــــی رنـــ و نـــــعمت بـــــر طبـــ

عـــقل جزیــــی عــــقل استخـــــرا نیســت

جـــــز پـــــذیرای فــ ــن و مـــــحتا نیـــــست

عــقــــــل راه نــاامـــــــیدی کــــــی رود؟

عشــــ باشــد کــــان طــــرف بـــر ســر دود

الابــــــالی عشــــــ بـــــاشد نـــــی خـــــرد

عقـــل آن جویـــد کـــــز آن ســـودی بــــــرد
(مولوی )1864-1860/2 : 1398 ،

-2-4تحسین عقل از منظر موالنا
مقصود از این نوع عقل ،همان عقل کـل است کــه نــه تنهــا مقـامی واالتـر از عقـول
جزیی معمولی دارد ،بلکه زیر بنای هستی کائنات اسـت و انسـان بـه جهـت تسـلط بـر خـود
طبیعی و تقرّب به بارگاه الهی میتواند به مقام عقل گـام بگـذارد .احتمــال دیگـری وجـود
دارد و آن این است که منظور از عقل ،یک موضـوع عینـی نبـوده باشـد ،بلکــه سـطوح یـا
مرات

عالیه عقل است که در وجود آدمـی از کثـرت دانـش و بیـنش و خلـوص در جهـان

بینی و گذشتن از خود طبیعی حاصل میشود« .فیلسوف در بنـد معقـوالتی اسـت کـه عقـل
جزیی مانند گرد و بار آنها را منتشر میسـازد و در آخر کار هم انسان را در بیابان بی سـر
و ته شک و تردید سرگردان میگذارد .در صورتی کـه اصفیای اوالد آدم مـیتواننـد وارد
قلمرو عقل ،گشته ،حقـای را دور از مغالطـهبـازی هـای عقـول جزیـی دریابنـد( ».جعفـری،
) 209 :1386
بنـــــــد معقـــــــوالت آمـــــــد فلســـــــفی

شهســـــوار عقـــــلِ عقـــــل آمـــــد صـــــفی

عقـــــــل عقلنـــــــد اولیـــــــا و عقلهـــــــا

بـــــــر مثـــــــال اشـــــــتران تـــــــا انتهـــــــا

عقــل عقلــت مغــز و عقــل تســت پوســت

معـــدة حیـــوان همیشـــه پوســـت جوســــت

عقــــل دفتــرهــــا کنــــد یکســــر ســــیاه

عقـــــلِ عقـــــل آفـــــاق دارد پـــــر ز مـــــاه
(مولوی )253-2529 /3 : 1398 ،

عقل کل ،راهبر و راهنمای سالک است و قبل از گرفتار شـدن انسـان در دام حـوادث
زندگی با درخشش خـود راه نجـات و رسـتگاری را بـه او نشـان مـیدهـد و او را از ورطـۀ
هالکت میرهاند .این عقل پـروردة ایمـان اسـت و حقـای اسـرار را بـه خـوبی درک مـی-

 /90فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال دهم ،شماره چهلم ،زمستان 1399

کند«:این گونه عقل که با فیض الهی در سینه جوشش مـیکنـد ،حـاکی از دسـت یـافتن بـه
حکمت بالغهی الهی و دانستن علوم یبی و وقوف به اسرار درون پرده است که ایـن خـود،
مستلزم صافی دل و صفای باطن است که موج

جوشیدن دانشی فراتر از سایر دانشهـا در

سینۀ آدمی میشود(».محمدی وایقانی)27:1385،
هرچند موالنا پای عقل را چوبین و سست میداند ،اما بازهم معتقد است که نباید مـانع
سیر و تکاملِ آن شد و باید عقل را به رشد و کمال رساند.
قـــدر تـــو بگذشـــت از درک عـــــقول

عقـــــل در شـــــرح شــما شــــــد بوالفضــول

گـرچـه عـاجز آمــــد ایـن عـــقل از بــیان

عاجــــــــزانه جنبشــــــــی بایـــــــــد در آن

گرچـــهرخـــــنهنیست در عــالــم پـدیــد

خیـــــره یوســـفوار نــــــک بایـــد دویــــــد

دوســت دارد یــــــار ایــــن آشـــفــتگی

کوشـ ــش بـــــیهوده بــــــ ــه از خــفتــــگی
(مولوی )18-15/5 : 1398 ،

مولوی به اندازة دیگر عرفا همچون :عطار و زالی و انصاری عقل را مـورد مـذمت و
سرزنش قرار نداده است .بلکه معتقد است عقل را بایـد مجـال رشـد داد زیـرا میـزان درک
انسان به اندیشه اوست.
ای بـــــرادر تـــــو همـــــان اندیشـــــهای

مابـــــقی تـــــــو استـــــخوان و ریـــــشهای

گــــر گُلســــت اندیشــــۀ تــــو گلشــــنی

ور بــــود خــــاری تــــو هیمــــۀ گلخنــــی
(مولوی )278/2 : 1398 ،

-3عقل و عشق از منظر موالنا
مولوی در اکثر موارد ،بحح عقل را به عنوان یک بحح جداگانه مطـرح نکـرده بلکـه
آن را در تقابل با عش مورد توجه قرار داده است .به عبارت دیگر ،عقل و عش در مثنـوی،
نوعی مفهوم « تقابلی» هستند که در تقابل با عش شناخته می شـوند و همیشـه عشـ برتـری
جسته است .نوع نگاه عارفان به«عقـل»و جایگـاه آن در مسـائلی اسـت کـه همـواره چـالش
برانگیز بوده و معموال مایۀ اتهام «عقل گریزی»نسبت به عرفا میشود ،در حـالی کـه عقـل و
اهمیت آن جزد بدیهی ترین نیاز بشر است .موالنا از آن دسته از عرفا می باشد کـه عشـ را
برای سیر در طری الی اهلل الزم و برای کل مسیر تا رسیدن به معشوق کافی میداند و بر این
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عقیده است .که عش بهترین مرک

است که سوار خود را تا سر منزل مقصـود بـه سـالمت

خواهد رسانید« .اما عش در نظر موالنا حتی اگر «این سری»و مجازی باشد باز وقتی مشـیت
الهی را وسیلۀ تصعید و تعالی آن سازد به عش «آن سری»و حقیقی تبدیل می شود و عاقبت
سالک را به ح نایل میکند(».زرین کوب )281:1389،
عقل در شرحش چو خـر در گـل بخفـت

شــرح عشــ و عاشــقی هــم عشــ گفــت
(مولوی )116/1 :1398 ،

شرح عش و حاالت عاشقی را موالنا در فرد عاشـ مـی بینـد ،و خـود عشـ عالمـت
هایی دارد که از چهرة عاش پیداست ،ولی هنگامی که عقل سعی بر تفسیر عش مـیکنـد.
(هم چون خری که در گل فرو میرود) از عهدة تفسـیر و شـرح آن بـر نمـیآیـد .عقـل در
بارگاه عش پاشکسته و ناتوان است.
پــس چــه باشــد عشــ ؟ دریــای عــدم

در شکســــــته عقــــــل را آنجــــــا قــــــدم

بندگــــــــــی و ســــــلطنت معلـوم شـد

زیـــــــن دو پـــــــرده عاشــقی مکتــوم شــد
(مولوی )4725/3 :1398 ،

موالنا عش را دریایی عظیم و عدم ترسیم می کند که عقـال از ورود بـه آن نـاتوان
است .در این جا عاش در بی نهایت سیر می کند در حالی که عقل از ماجرا افل است .
چـــون قلـــم انـــدر نبشـــتن بـــر شـــتافت

چــون بــه عشـ آمــد ،قلــم بــر خــود شــکافت

عقــل در شــرحش چــو خــر در گــل بخفــت

شــرح عشــ و عاشــقی هــم عشــ گفــت
(مولوی)115/1 :1398،

به اعتقاد موالنا ،عش به عنوان یکی از اصول تکوین عالم ،منشاد و مبداد حیات است.
شرح عش را با قلم نمی توان بر روی کا ذ نوشت و حالت عاشـقی را تفسـیر کـرد ،موالنـا
برای نشان دادن ابهت و عظمت عش  ،از شکافته شدن قلم مـی گویـد ،هنگـامی کـه قصـد
نوشتن ِشرح عش را می کند .قلم از شدت و عظمت عش شکاف می خورد.
هر چـه گـویم عشـ را شـرح و بیـان

چـــون بـــه عشــ آیـــم خجـــل باشـــم از آن
(مولوی )113/ 1 :1398،

عش در نظر مولوی الیتناهی است و توصیف پذیری ندارد و در صـورت توصـیف و
شرح عش  ،اگر چه سالیان سال بگذرد ،اما هنوز ورة کوچکی از ح مطل

در مورد عشـ
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گفته نشده است.
شــــرح عشـــ ار مــــن بگــــویم بــــر دوام

صـــد قیامـــت بگـــذرد ویـــن نـــا تمـــام
(مولوی)2189/ 5: 1398،

عش در بی نهایت سیر می کند و در محدودة زمان نمی گنجـد ،محـدود بـه تعریـف
خاصی نیست .عش بی نهایت و روشنگراست و در مقابل ،عقل محدود است و مثـل کسـی
است که در تاریکی قدم بر میـدارد ،عشـ آتشـی سـوزان اسـت و بحـری بـی پایـان .عشـ
جانست و قصه بی پایانست و درد بی درمانست .تنها به فتوای عشـ مـیتـوان ماسـوی اهلل را
فرامو

کرد و با شاهد ازل دست در آ و

شد .عقل و عش هریک نوایی سازند وسازی

مینوازند« .عقل گوید :همه چیز برای تو عش گوید تو و همه چیـز بـرای او .عشـ گویـد:
در راه معشوق جان فدا کن عقل گوید :این کار خطرناکی است ،ترک ماجرا کن  ...عقـل
وسیله شناخت دریا از طری قطـره اسـت ،عشـ قطـره را دریـا سـاختن اسـت .عقـل مبنـای
خودنمایی و ناز است ،عش مایه جانبازی و نیاز است .خالصه آن که :عقل وزیر امین «تن»
است و عش سپهساالر «روح» .لشکر عقل نفس و صفات نفس و بافتـههـای خلـ اسـت در
حالی که لشکر عش صفات روح و یافتههای ح است»(.نوربخش)45 ،1381:
 -5تقابل عقل و عشق از دیدگاه موالنا
واهة عش از واهه های پربسامد اشعار مولوی است .پایه و اساس دیـدگاه موالنـا بـر
عش بنا شده است از نظر موالنا عش در تمام هسـتی جریـان دارد و زنـدگی سراسـر عشـ
است .زندگی بدون عش اعتباری ندارد .عرفان ،او تکامـل عشـ اسـت و عشـ عرفـانی
نمونه ای از انسان کامل است .بنیاد عرفان به عش اسـت و ایـن عشـ شـوری اسـت کـه در
جان موالنا می دمد و روح موالنا را به او می برد .مولـوی عشـ را اکسـیر مـی دانـد کـه
وجود انسان را دگرگون می کند از نظر او عش از صفات الهی است کـه انسـان بـه واسـطۀ
آن پیوندی درونی با خدای خویش مـی یابـد .موالنـا نـام عشـ را درد بـی دوا مـی گـذارد
دردی که درمانش فقط خود عش است.
آتــش عشـــــــ اـــست کانــدر نــی فتــاد

جوشـــش عشـ ـ اســـت کانـــدر مـــی فتـــاد
(مولوی )10/ 1 :1398،
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عشـ ورزی و محبــت موجـ تمــایز انســان از دیگــر موجــودات عــالم اســت ،حتـی
فرشتگان .برای همین است که عش ورزی مایـۀ عرفـان اسـت کـه سـراپا ایـن عشـ ورزی
معنویت است .و هر چه این عش ورزی معنوی در انسان او بگیرد ،مرتبه انسان بلندتر مـی
رود و انسان را به خداوند نزدیک تر میکند .اصوالً از دید عرفان ،هدف از آفـرینش عشـ
بوده است ،طوری که حافظ می گوید:
در ازل پرتو حســـــــنت زتجــــــــلی دم زد

عش پیدا شـــد و آتــــش به همه عـــالم زد

جلوه ای کرد رخت دید ملک عشـ نداشـت

عین آتـش شـد از ایـن یـرت و بـــر آدم زد

نظر عرفا از جمله موالنا این است که هیچ شرحی و هیچ بیانی بـرای عشـ نمـی تـوان
متصور شد و معتقدند اگر کسی عش را شرح و تفسیر کنـد مـدعی الف زن اسـت .از نظـر
مولوی عش در زبان و گفتار نمی گنجد و خود را خجل از شرح و بیـان عشـ مـی دانـد و
می گوید هر چقدر عش بی بیان و بی تفسیر باشد نیل به هدف را سرعت می بخشد.
گرچــــه تفســــیر زبــــان روشــــنگر ســــت

لیــک عشــ بـــی زبـــان روشـــن تـــر اســـت

چـــون قلـــم انـــدر نوشـــتن مـــی شـــتافت

چــون بــه عشـ آمــد قلــم بــر خــود شــکافت
(مولوی )113/ 1: 1398 ،

موالنا ،عش را بهترین معلم در راهبری و در طی طری ِ طُرق سخت و دشوار می داند.
هر جا از عش سخن به میان می آید مدعی به نام عقل اظهـار وجـود مـی کنـد و بـه جهـت
ناتوانی عقل در درک عش  ،بین آن دو جدال رخ می دهد از طرفی عرفـا و موالنـا بـه طـور
کامل منکر عقل نیستند اما معتقدند که عقل قدرت درک حقای معرفتی را ندارد بـه همـین
دلیل با عقل کنار نمی آیند و تنها عقلی را می پذیرند که از وحی الهام پـذیرد پـس عقـل را
کنار می نهند و برای کس

معارف و حقای و اسرار الهی به عش پناه می برنـد .موالنـا  ،از

سویی  ،به ستایش«عقل»می پردازد و در سویی دیگر عقل را نکوهش مـی کنـد و آن را بـه
«پای چوبین» تشبیه می نماید .تقابل میان عقل و عش  ،در واقع ،تقابـل میـان عقـل جـزوی و
عش است ،نه میان عقل کلی و عش  .از نظر موالنا عقل جزوی نمی تواند راهگشای عاشـ
باشد پس باید آن را قربانی عش کرد و به عش پیوست .موالنا معتقد اسـت عشـ  ،سـالک
را به سر منزل کمال می رساند .عشقی که در آثار عرفا بازتاب دارد ،جنبـه الهـی و ملکـوتی
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دارد ،چنان که موالنا برای رسیدن به عش الهی می گوید:
عاشقیگر زیــنســر و گــــر زانســـر است

عاقبـــت مـــا را بـــدان شـــه رهبـــر اســـت
(مولوی )111/1 :1398 ،

موالنا معتقد است که عقل و خرد مختصر و جزوی انسان تا حدودی می تواند او را به
سوی ح و حقیقت راهنمایی کند ،اما از ادراک حقیقت و عش  ،آن چنان که باید و شـاید
عاجز و ناتوان است و این مطل را با آوردن تمثیل های حکیمانه در کتاب « فیه ما فیه» بیان
کرده است« :عقل چندان خوب است و مطلوب است که ترا بر در پادشاه آورد .چون بر در
او رسیدی عقل را طالق ده که این ساعت عقـل زیـان تسـت و راهـزن اسـت .چـون بـه وی
رسیدی خود را به وی تسلیم کن .ترا با چون و چرا کاری نیست؛ و همچنین بیمـار ،عقـل او
چندان نیک است که او را بر طبی
نیست و خویشتن را به طبی

آرد .چون بر طبیـبش آورد بعـد از آن عقـل او در کـار

باید تسلیم کردن» (مولوی)130 :1386 ،

از نظر موالنا « دل» بر «عقل» برتری و رجحان دارد چـون دل ظـرف عشـ اسـت .امـا
عقل ظرف هوی و هوس است ،عقلی که در مرحله برزخ بماند یا به سـمت نفـس گـرایش
پیدا کند ،در تقابل با عش قرار میگیـرد و تقابـل عقـل و عشـ  ،رایـ تـرین مقولـه عرفـان
است .در عرفان ،تقابل میان عش وعقل ،همیشه به نفع عش است:
هر زمان دل را دگـــــــر میـــــــــلی دهـیم

هر نَفَــــــــس دل را دگـر دا ـی نهــــــــیم

حکـــم بـــر دل بعـــــــــد ازیـــن بـــیواســـطه

ح ـ کنــد چــون یافــت دل ایــن رابـــــــــطه

ح همــیگوید نــــظرمان بـر دل اســـــــت

نیست بر صورت که آن آب و گـل اســـــت
(مولوی )1641/3 :1398 ،

مولوی عقلی را واقعی می داند که از منبع اصل سرچشمه گرفته باشد .او عقـل را پـای
عش « قربان» کرده و به ما نیز توصیه میکند عقل را قربان عش کنـیم .تقابـل میـان عقـل و
عش  ،در واقع ،تقابل میان عقل جزوی و عش اسـت ،نـه میـان عقـل کلـی و عشـ  .از نظـر
موالنا عقل جزوی نمی تواند راهگشای عاش باشد پس باید آن را قربـانی عشـ کـرد و بـه
عش پیوست.
عقــــل را قربـان کن انـــــدر عش دوســت

عقــل ها بـــاریاز آنــــسویست،کهاوســــت
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زانکههر فرعـــــی به اصـــلش رهبــر اســـت

دانشــی بایـــد که اصلــــش زان ســــر است

(مولوی )1425/4 :1398 ،

مولوی می گوید از آن جایی که عشـ حقیقـی و حقیقـت عشـ  ،بـا عقـل جـزوی و
اکتسابی و فلسفی مناسبتی ندارد ،لذا بایـد آن هـا را دور انـداخت و بایـد خـود را از قـوانین
عقل ناقص و جزئی آزاد کرد و جنون را بر آن ترجیح داد.
عقـــــل را هـــــم آزمـــــودم مـــــن بســـــی

زیـــن ســـپس جـــویم جنـــون را مغرســـی

آزمـــــــودم عقـــــــل دور انـــــــدیش را

بعـــد از ایــــن دیوانـــه ســــازم خــــویش را
(مولوی )2343/2 :1398 ،

همانطور که موالنا عقل را در دو دسته کلی و جزیی قرار می دهد عشـ را نیـز بـه دو
دسته عش مجازی و عش حقیقی معرفی می کنـد و مـی گویـد از بـین ایـن دو بایـد عشـ
مجازی را ترک کرد و به عش حقیقی پیوست تا بتوان به وسیله عش حقیقـی و عقـل کـل
به درک عالم ملکوت راه یافت .موالنا  ،از سویی  ،به ستایش«عقل»می پـردازد و در سـویی
دیگر عقل را نکوهش می کند و آن را به «پای چوبین» تشبیه می نماید .تقابل میـان عقـل و
عش  ،در واقع ،تقابل میان عقل جزوی و عش اسـت ،نـه میـان عقـل کلـی و عشـ  .از نظـر
موالنا عقل جزوی نمی تواند راهگشای عاش باشد پس باید آن را قربـانی عشـ کـرد و بـه
عش پیوست.
سید حسین نصر ،می گوید مخالفت بین عقل و عش کـه موالنـا بیـان کـرده اسـت بـه
معنی مخالفت کامل او با وات عقل و اندیشه نیست .تضاد و تعارض میـان عقـل و عشـ در
آثار موالنا تضاد با اصل عقل و اندیشه نیسـت ،بلکـه ناشـی از شـرایط تـاریخی رابطـه میـان
تصوف و فلسفه در دوران زندگی موالنا است « :این مخالفت با فلسفه وقـت و بـه دنبـال آن
عناد با عقل و استدالل به معنای هر روزی آن را ،برخی حجـت از بـرای مخالفـت موالنـا بـا
عقل به طور کلی دانسته اند و کمتر به شرایط تاریخی رابطه بین تصوف و فلسـفه در عصـر
موالنا توجه کرده اند .در حالیکه موالنا خود یک حکیم و عارف در باالترین سطح بـوده و
هیچ گاه ارز

عقل به معنای کلی آن را در کسـ

(ریاحی)9 :1384 ،

معرفـت الهـی فرامـو

نکـرده اسـت».
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نکته دیگری که در رابطه با عقل ،در اندیشه موالنا نمایان است ،ارتباط عقل بـا وحـ
است .موالنا ،هنگامی که عقل جزئی یا استداللی و عقل کلـی را از هـم متمـایز مـی کنـد و
اولی را مذموم و دومی را ممدوح قلمداد می کند ،بر این نکته هم اصرار می ورزد که بایـد
عقل را تسلیم وحی نمود و با تکیه بر شرع است که مجاهدت های عقلی و فکری مثمر ثمـر
واقع می شود.
حســــــبی اهلل گــــــــــو کـــه اهلل ام کفــــــــی

عقــل قربـان کـــن بـه پیـــــش مصــــطفی

(مولوی )1409/ 4 : 1398 ،

اعتقاد مولوی بر این است که عقل جزیی و ناقص مانع اتصال انسـان بـه حقیـت اسـت
چون با نفس همراه است و نفس در وجود ا ل

انسانها ال تر از عقل اسـت پـس عقـل

انسان به دلیل سرگرم شدن به زرق و بـرق دنیـوی نمـی توانـد بـه درک معـارف و حقیقـت
برسد لذا فقط عش در این وادی راهبر و راهنماست چـون عشـ محـدودیت هـای عقـل را
ندارد .عشقی که عرفا از آن دم می زنند با جنون همراه است عشقی که بـا دیـوانگی عجـین
است و در اشعار صوفیه منعکس شده است این نـوع اندیشـه در اشـعار و افکـار مولـوی نیـز
نمایان است .در میان متصوفه ،ستیز بین عقل و عش به شدت رای بوده و همیشه بـا زهـد و
ریا جدال داشته اند موالنا هم در اشعار

به زهد ستیزی اشاره دارد و زاهدان ریاکـار را در

رسیدن به معارف و سعادت اخروی ناکام می داند« .زاهد به سب

محروم بودن از این عش

و عدم درک این نصیبه ازلی در فکر این است که چه کار کنـد تـا در آن جهـان بـه بهشـت
رود و از تنعمات اخروی برخوردار شـود و عاشـ بـه آنچـه از سـاب بـر او رفتـه اسـت مـی
اندیشد( .پورنامداریان )15 :1388 ،عقل همواره بـه دنبـال ا ـراض و مقاصـد منفعـتطلبانـه
است بنابراین عقل در جزییات خود را محصور کـرده و گرفتـار ریـزه کـاری هـای منفعـت
طلبی دنیوی است و از کلیت خود فاصله گرفته است:
زر عقلــــت ریــــزه اســــت ای مــــتهم

بــــر قراضــــه مهــــر ســــکه چــــون نهــــم؟

عقــل تــو قســمت شــده بــر صــد مهــم

بــــــــر هــــــــزاران آرزو و طــــــــم و رم

جمـــع بایـــد کـــرد اجـــزا را بـــه عشـ ـ

تــا شــود خــو

چــون ســمرقند و دمشــ

(مولوی )3290-3288/4 : 1398 ،
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در سروده های شاعران عارف مسلک در ارتباط با عش و عقل ،با مقوله ای به نـام
جنون عش روبر هستیم به طور کلی دیوانگی عشـاق یکـی از درونمایـه هـای شـعر صـوفیه
است ،این تفکر و دیدگاه در اشعار موالنا جالل الدین نیز به چشم می خورد .بر ایـن اسـاس
موالنا ،علم تقلیدی را که زاییدة عقل جزوی است ،وبال جان مـی دانـد و بـه بـاور او انسـان
باید از این علم و عقل و خرد ،جاهل شود ،و چنگ در جنون و دیوانگی عش زند .هر گـاه
سخن از عقل ستیزی عارف و عاش به میان آید ،به زهد ستیزی نیز اشاره می شود.
از نظر عرفا اساس و مایه زندگی وهستی و آفرینش نه علم ،نه عقل بلکه عشـ اسـت
پس برای شناخت هستی و تقرب کردن به اصل خویش که همانا جـوهر آفـرینش اسـت بـا
شور و حال عش باید رفت .مولوی عش را دوای همه دردها می داند و می گوید بـا عشـ
شادی مطل حاصل می شود.
شاد با

ای عش خـو

سـودای مـا

ای دوای نخــــوت و نـــــاموس مـــــا

ای طبیـــــ

جملـــــه علتهـــــای مـــــا

ای تــــو افالطــــون و جــــالینوس مــــا
(مولوی )23/1 : 1398،

حافظ در تکمیل فلسفه عش ورزیدن می گوید:
عاشــ شـــو ار نـــه روزی کــار جهـــان برآیـــد

ناخوانـــده درس مقصـــود از کارگـــاه هســـتی

مولوی عش را دریای بی انتهایی می دانـد کـه بـدون آن جهـان فسـرده و بـی جـان
است .مولوی در مواجهه با جهان و بـه ویـژه بـرای آشـنایی بـا راز هسـتی ،تنهـا یـک شـیوه
شـناخت را کارگشــا و مفیــد مــی دانســت وآن شــیوه ی عشـ وشــور یــا در او آن جنــون
وخرفتی و دیوانگی بود( .درآگاهی )91 ،1379 :
عشــ بحــری آســمان بــر وی کفــی

چــــــون زلیخــــــا در هــــــوای یوســــــفی

دور گــــردون را ز مــــو عشـــ دان

گــــر نبــــودی عشــــ بفســــردی جهــــان
(مولوی )3854/5 : 1398 ،

-4تقابل عقل و عشق از دیدگاه صوفیه

ستیز بین عقل و عش در آثار اکثر عرفـا و صـوفیه چـه منظـوم و چـه منثـور بـه چشـم
میخورد ،و ا ل

صوفیان با این نگاه که ادراکات و دریافت های خود را متعالی تر و فراتر

از درک عقلی می دانند به نکـوهش و انکـار عقـل فلسـفی و عقـل جـزوی و عـدد انـدیش
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برخاسته اند .این معنی در اسرارالتوحید این گونه بیان شده است ...« .شیخ ابوالحسن خرقـانی
را رفته است ،قدس اهلل روحه العزیز ،که :علماد امـت بـر آن متفـ انـد کـه خداونـد را جـل
جالله به عقل باید شناخت .بوالحسن چون به عقل نگریست ،او را در ایـن راه نابینـا دیـد .تـا
خدایش بینایی ندهد ،او راه ننماید نبیند و نداند .بسیار کس را ما دسـت گـرفتیم و از ـرور
عقل به راه آوردیم»( .محمد بن منور)284 :1366 ،
شیخ نجم الدین رازی تقابل میان عقل و عش را بسیار گسترده تر می کنـد بـه طـوری
که هرگز میان این دو سازشی نخواهـد بـود و مـیگویـد« :میـان محبـت و عقـل منازعـت و
مخالفت است ،هرگز با یکدیگر نسازند .به هر منزل کـه محبـت رخـت انـدازد ،عقـل خانـه
پردازد .هر کجا عقل خانه گیرد محبت کرانه گیـرد .همچنـان کـه میـان آب و آتـش تضـاد
است میان عقل و عش همچنان است ،پس عش با عقل نساخت او را بر هم زد و رهـا کـرد
و قصد محبوب خویش کرد» (رازی ) 63 :1366 ،ابن عربی ناسازگاری میان عشـ و عقـل
را چنین تحلیل می کند که «عش بر نفوس چیره تر از عقـل اسـت و ایـن از آن روسـت کـه
عقل ،دارنده خود را مقید می سازد در حـالی کـه از اوصـاف عشـ گمراهـی و سرگشـتگی
(حیرت) است و حیرت با عقـل ناسـازگار اسـت زیـرا عقـل موجـ
موج

جمـع انسـان و حیـرت

پراکندگی اوست( ».صانع پور)14 :1385 ،
درباره نارسایی عقل و خرد ستیزی صوفیه ،باید گفت که دشمنی عرفا و صوفیه نسبت

به عقل و علم ،در قصور علم و عقل از رسـیدن بـه حقیقـت و محـدود کـردن دامنـه قلمـرو
فعالیت عقل و خرد است ،نه در باطل و مردود دانستن کلی آن« :نوع و لحن بیان عارفـان در
خصوص عقل ،همگان را به اشتباه و خطا می اندازد .عموم مردم و حتی گاهی یر عامه نیـز،
تصورشان بر این بوده است که عارفان از مخالفان سر سخت عقل و اندیشهاند .در حالی که
عارفان با عقل سلیم مخالفتی ندارند .در واقع ،انکاری که در زبان صوفیان مشاهده می کنیم،
انکار در وات عقل نیست ،بلکـه انکـار قلمـرو آن و محـدود کـردن آن اسـت»( .محمـدی،
)31 :1381
عقل جـــزوی عشـــ را منـــــــکر بود

گرچــــه بنـــماید کـــه صـاح

سـر بـود

(مولوی )1991/1 : 1398 ،

احمد زالی ناتوانی عقل را از ادراک حقیقت روح و عش اینگونـه شـرح مـی دهـد:
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«عقول را دیده بربسته اند از ادراک ماهیت و حقیقت روح ،روح صدف عشـ اسـت ،پـس
چون بصدف ،علم را راه نیست بجوهر مکنون کـه در آن صـدف اسـت چگونـه راه بـود»...
( زالی  .)62 :1359 ،و نیزعده ای گفته اند« :عقلی که عرفا و صـوفیه بـا آن در افتـادهانـد،
منظور دانش و خرد یونانی و عقـل وسـیله جـو و عقـل جـزوی نـا تـوان از ادراک حقیقـت
است( ».جعفری )34- :1386 ،که پیرو نفس است و حجابی است که مانع رسیدن انسان بـه
سر منزل ح و حقیقت است« .موالنا نیز میگوید منظور از عقلـی کـه بـا عشـ در تعـارض
وتقابل است ،عقل سود جوی و عقل بازاری زیرکان است ...و باید آن را از عقل نور بخـش
که در خدمت عش تیغ می زند ،تفری کرد» (ستاری)60 :1392 ،
عرفا همیشه عقل و عش را در مقابل هم قرار داده اند« .مقابله عقل و عش همانا مقابله
دو نگر

یا دو جریان نیرومند در تاریخ اندیشه بشر است .یکی فلسـفه یـا حکمـت عقلـی،

استداللی ،مشائی که نسـبتش بـه ارسـطو مـی رسـد و دیگـری فلسـفه یـا حکمـت عاشـقانه،
شهودی ،اشراقی که نس

از افالطون دارد»( .خرمشاهی)692 : 1380 ،

مح الدین ابن عربی اینگونه بیان می کند که « :اگر شریعتی نبـود کـه اخبـار الهـی را
بیاورد هیچکس خدا را نمی شناخت و اگر انسان با ادله عقلی به وات ح تعالی رهنمون می
شد هرگز به خدا عش نمی ورزیـد زیـرا ادلـه عقلـی حـاکی از سـل

صـفات مخلوقـات از

خداست که چنین امری نمی تواند عامل دوست داشتن خدا شود و تنها اخبـار شـریعت کـه
صفات خدا را به نحو ایجابی معرفی می کند ،می تواند حـ

خـدا را در جـان انسـان ایجـاد

کند و به این ترتی خداوند خود را به انسان شناسانده است نه اینکه او با نظـر خـود خـدا را
شناخته باشد .با این همه ،وحدت ح با اشیاد در نظر ابن عربی مانع از آن نیست که خل به
ح عش بورزد .زیرا به عقیده وی تفاوت بین خلـ و حـ در واقـع اعتباریسـت و حقیقـت
آنها یکی است .به عالوه هر چیز به جنس خود عش می ورزد و ایـن تجـاوب کـه در تمـام
عالم هست به همین سب

است .در این صورت عش به ح و محبت الهی که صوفیه از آن

سخن گفته اند در نظر ابن عربی نا معقول نیست( .زرین کوب)120 :1369،
تضاد میان عقل وعش در آثار صوفیان موضوعی رای است.چنین به نظر میرسد کـه
در شخصیت انسان این دو عامل نیرومند با یکدیگر درجدالند .این جدال را گاه جدال میـان
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شرع وعش وگاه تضاد میان شریعت وحقیقت میخوانند ودر آیین فکری صوفیان گـرایش
عام به ترجیح عش است بر شرع وعقل .گاه این تضـاد را بـا تمـام حـدّت وشـدّتش بـا ایـن
حکم گستاخانه تعبیر می کننـد کـه عشـ بـی شـرع اسـت وشـرع بـی عشـ ( .ر.ک.خلیفـه:
)85،1383
نتیجه گیری
عش  ،از دید موالنا ،رهبر و معلم سالک در پیمودن راه سخت و پر مشقت رسـیدن بـه
قله قاف حقیقـت اسـت ،در اشـعار موالنـا هماننـد سـایر عارفـان و صـوفیان ،هنگـامی کـه از
موضوع عش سخن به میان می آید ،حریفی به نام عقل در برابر آن قد علم می کند ،جـدال
و ستیزی پایان ناپذیر بین آن دو در می گیرد .با وجود این که موالنا و اکثر صوفیان عقـل را
قبول دارند ،به طور کلی به رد آن اشاره نکرهاند و برای آن شأن و منزلتی قائـل انـد ،امـا آن
را از درک معرفت حقیقت و راه یافتن به عالم ی

و اسرار یبی عاجز و ناتوان می داننـد و

راه حقیقی را تنها در انکار فلسفه و استدالل می دانند و به جهـان عشـ و حکمـت و عقلـی
که به حضرت ح اتکا دارد متوسل می شوند .در این جدال و کشمکش ،همیشه با عقـل و
فلســفه از آن جهــت کــه نــاتوان و نارساســت ،ناســازگاری وجــود دارد و آن را مغلــوب و
محکوم و عش را ال

و حاکم ،قلمداد میکنند .موالنا معتقد اسـت کـه چـون کـار عقـل

جزوی مصلحت بینی و دوراندیشی و منفعت طلبی است و به امـور دنیـوی مـی پـردازد لـذا
عقل دوراندیش را کنار می نهد و جنون را بر چنان عقلی برتری مـی دهـد .موالنـا بـه طـور
کلی عقـل را مـردود نمـیشـمارد بلکـه آن را بـه دو نـوع عقـل جزئـی و عقـل کـل تقسـیم
مینماید؛ عقل جزئی از طری تحصیل علم و درس تقویت میشود امّا عقـل کـل ،آفریـدة
خدا و نیروی مثبت دنیای معنوی است .موالنا عش انسان به خـدا را میسـر مـی دانـد و مـی
گوید عش  ،انسان را به سوی خدا رهبری می کند و تنها خدا شایسته عش ورزی است.
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 .26کی منش ،عباس (  )1366پرتو عرران ،چاپ اول ،تهران نشر سعدی.
 .27محمدبن منور( )1372اسرارالتوحید ری مقامات الشیخ ابی سعید ،به اهتمام ذبیح ا لع صفا ،تهران
نشر سﺨن.
 .28محمدپور دهکردی ،سیما ( )1384عشم بدون مرز ،قم م بوعات دینی.
- .29محمدی وایقانی ،محمد کاﻇم )1385(،موالنا و دراع از عقل ،تهران نجم کبری
 .30محمدی ،کاﻇم ( )1381چالش درون (جدال تاریﺨی عقل و عشدم) ،تهدران سدازمان چداپ و
انتشارات وزارت ررهنگ و ارشاد اسالمی.
 .31مولوی ،موالنا جالل الدین محمد .)1398( ،مثنوی معنوی ،تصحیح محمد عندی موحدد ،چداپ
چهارم ،تهران نشر هرمس.
 .32مولوی ،موالنا جالل الدین محمد )1387( ،ریه ماریه  ،تهران ،انتشارات نگاه.
 .33نوربﺨش ،جواد ،1381چهل کالم و سی پیام، ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات یندا قنم.
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دانشگاه تهران،شماره ، 159ص367،تا394
 .35بدری ،احمد («)1392معررت شناسی دینی در اندیشه مولوی »رصننامه رنسدفه و کدالم اسدالمی
آینه معررت» ص45،تا64
 .36ضیایی ،انور (« )1389تقابل عقل و عشم در مثنوی موالنا و سنایی» مجنه اندیشده هداي ادبد
تابستان  ،1389دوره ،شماره  ; 4ص 119،تا 140
 .73ررمهینی رراهانی ،محسن و مهدی سبحانی نژاد و زینﺐ مهدوی (« )1389تبیین جایگاه عقل در
مثنوی مولوی و داللت های تربیتی آن » دو ماهنامه عنمی پژوهشی دانشگاه شاهد ،دوره  ،1شدماره
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