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چکیده
اقبال الهوری از خیل ارادتمندان به ساحت پیر رومی است که مستقیم و غیر مستقیم در تمام
زمینهها تحت تأثیر افکار او بوده است .یکی از مهمترین مضامینی که هم در مثنوی و هم در آثار
اقبال بازتاب چشمگیری دارد بحث نقد عقالنیت است که هر دو گاهی باالترین تمجیدها و
ستایشها را از عقل دارند و گاهی با تازیانهی انتقاد بر سرش میکوبند .این امر باعث شده است که
برخی ناآگاهانه آنها را به عقل ستیزی متهم کنند ،لذا نگارندگان کوشیدهاند تا در این مقاله به تبیین
عقل و عقالنیت از دیدگاه موالنا و اقبال بپردازند .نتایج این تحقیق که به شیوهی تحلیل محتوا
صورت گرفته حاکی است که هر دو نه تنها عقل ستیز نیستند ،بلکه بهترین ستایشها را از عقل به
دست دادهاند و مخالفت آنها با عقل فلسفی است امااز آنجا که این نعمت الهی در دست عدهای
عامل اختالف بین مردم شده و به جای راهنمایی و هدایت آنها خود ابزار تباهی جامعه گردیده بود
با آن به ستیز برخاستند و در واقع عقلستیزی آنها نوعی واکنش اجتماعی و حاکی از یک نظام
اندیشگی واالست که میخواهند عقل محدود گرفتار نفس را آزاد کنند.
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مقدمه
تابستان 3131

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و

شاعران ،عارفان و نویسندگان بزرگی اندیشههای موالنا را سرلوحهی آثارشان نمودند که از
7
این میان عالّمه اقبال الهوری ،با اتکا به فرهنگ و سنتهای اسالمی پس از مطالعه و بررسی
فلسفههای شرق و غرب شیفته و مجذوب نوع نگاه موالنا به جامعه میشود و بعد از قرآن-
کریم ،وقت زیادی صرف خواندن مثنوی میکند و شعر فارسی را تحت تأثیر موالنا با
مثنویسرایی آغاز می کند و مثنوی اسرار خودی را با موضوع مبارزه با بیگاری و تنبلی و
طرد تمدن مادی اروپایی به نظم میکشد .علت اینکه اقبال شعر فارسی را از مثنوی سرایی
آغاز کرد و قسمت بزرگ آثار خود را به مثنوی اختصاص داد همانا ارادت شدید او به
مولوی است واگر چه عده ی زیادی از شاعران و فیلسوفان و متفکران مغرب و مشرق توجه
او را به خود جلب کرده بودند ،اما هیچکس مانند رومی او را به خود جذب ننموده است.
تا جایی که خطاب به فرزندش میگوید:
پیر رومی را رفیــــــق راه ســـاز

تا خدا بخشد ترا سوز و گــــداز

چونکه رومی مغز را داند ز پوست

پای او محکم فتد در کوی دوست
(اقبال)414:3144،

موالنا در شرایط آشفتگی سیاسی ،فکری و اجتماعی پا به عرصهی شناخت هستی
گذاشت و با وجود اوضاع نابهسامان آن زمان -که مقارن با حملهی مغول به ایران بود-
تال ش کرد تا با شناختن و شناساندن عقالنیت ،انسجام و یکپارچگی را به اندیشه و جامعه
بازگرداند و با بیان دیدگاهش پیرامون این مسئله به آن عده از افرادی که عامل انحطاط
جوامع بشری را عقلستیزی و دنیاگریزی صوفیان میدانند ،یادآور شود که آنها با عقلی
مخالف هستند که خیلی زود مغلوب نفس و خواستههای نفسانی بشر میشود و بر تمام
تالشها و سختیهایی که بشر برای سعادت خود و جامعهی خود متحمّل شده است خط
بطالن میکشد .عالمه اقبال الهوری که سیمای دیگر موالنا در عصر معاصر میباشد با توجه
به جامعه آشفته زمان خود با دنبال کردن اندیشههای موالنا جاللالدین بلخی ،تالش کرد تا
بیداری را به جوانان پیشکش کند و استقالل هموطنانش را به آنها باز گرداند .همین اندیشه
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یا عقالنیت صحیح بود که این تفکّر را در اقبال زنده کرد تا در پی نجات جوانان باشد .عقل
در فرهنگ نامهها معانی مختلفی دارد .معنای اصلی عقل در لغت عرب :منع ،نهی ،امساک،
حبس و جلوگیری است(جوهری .)71:3417،و در اصطالح « عقل وسیلهای است که
صاحبش را از انحراف از راه راست منع میکند» (جرجانی .)07:3171،با نگاهی اجمالی
میتوان گفت که این واژه ،اسمی است از ریشهی عَقَلَ که به معنای «خرد»« ،دانش»،
«دریافت»« ،فهم» و «قید» است .عقل در نزد عارفان چیزی است که بدان وسیله خدا را
عبادت کنند .به تعبیر دیگر «عقل عقال دل است ،یعنی که دل را از غیر محبوب در بند آرد
و از هوسهای ناسزا باز دارد .مایه و فایدهی عقل آن است که دل به وی زنده گردد .عقل
سه حرف است ،عین است یعنی؛ عرف الحق من الباطل ،قاف است یعنی؛ قبل الحق ،الم
است یعنی؛ لزم الخیر .این عقل بنده موهبت الهی است و عطاء ربانی ،و طاعت بنده
مکتسب است ،طاعت بیموهبت راست نیست ،و آن موهبت بیتوفیق به کار
نیست»(میبدی،ج .)444:3103،3لذا عقالنیت صفتی است که میتواند در وجود انسان تحقق
یابد امّا بالفعل همواره موجود نیست«.عقل در ذات خود یک چیز است و لیکن دو وجه
دارد :یکی در خالق ،و آن عبارتست از عقل هدایت که خاصّهی مومنان است و یکی در
خلق و این عقل مشترک است که آن را عقل معاش نامند .اهل ایمان و طالبان حق و آخرت
را عقل معاش تابع عقل هدایت بود در هر صورت که عقل معاش را با عقل هدایت موافقت
و مطابقت بود آن را معتبر دانند و بر مقتضای آن عمل کنند و هر کجا که عقل معاش را با
عقل هدایت مختلف افتد آن را از درجه اعتبار ساقط کنند و بدان مباالت ننمایند از این
سبب اهل دنیا ای شان را به ضعف عقل نسبت کنند و ندانند که ایشان را ورای این عقل،
عقل دیگری هست»(سجادی .)747:3171،معنای واژهی عقل در قرآن کریم غالباً بیانگر«تمیز
بین خیر و شر و هدایت و گمراهی است»(الجابری .)71:3143،مساله نکوهش عقل ،در
تاریخ اندیشهی اسالمی سابقهای طوالنی دارد .رفتن به دوره های پیش از اسالم و کشاندن
این موضوع به مجادالت کلیسا و علم و فلسفه کار را دشوار و دشوارتر میکند و گرنه در
یک عبارت میتوان گفت که مبحث نکوهش عقل چیزی نیست که با ظهور اسالم پدیدار
شدهباشد «.در همه ادوار تاریخ و در برابر تمام انبیا ،عدهای بودند که احساس میکردهاند
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3131و پذیرفتن عقاید الهی با خرد ایشان سازگار نیست .جدال ایمان و عقل با ذهنیّتِ
تابستانانبیا
گفتار
بخشی از بشریّت همواره مالزم بودهاست .بنابراین جستجوی نقطهی آغازین برای این

سی7رِجدالی کارِخردمندانهای نیست .در اسالم اگر جای پای این اندیشه را تعقیب کنیم در

نخستین مراحل بعثت رسولاکرم(ص) و در میان نخستین مخاطبان آن حضرت ،صاحبان
این اندیشه کم نبودهاند و در صدر ایشان ابوجهل است که کُنیهی اصلی او «ابوالحکم» بود
یعنی؛ «خداوند خرد» چون با اندیشهی خود به ستیزه با دعوت رسول ،که دعوت به هدایت
و ایمان بود برخاست ،کُنیهی او از ابوالحکم به ابوجهل یعنی«،خداوند نادانی» تغییر
یافت»(شفیعی کدکنی .)47:3134،از آن زمان به بعد این موضوع نکوهش همچنان ادامه
یافت تا این که بعداً آشکارترین جلوهی آن را در صفآرایی اشاعره و معتزله میتوان دید
که« معتزله با همه تعلّقی که برای ایمان از خود نشان میدادهاند ،برای عقل و داوریهای آن
هم جایی در این عرصه قائل میشدهاند امّا اشاعره یکباره منکر مبانی خردگرایانهی معتزله
شده اند و بسیاری از اصول ایشان را از جمله قانون علیّت و جاذبه را انکار کردهاند»(همان).
از همین جا دشمنی اشاعره با عقل آغاز میشود و قبل از آنکه صفآرایی عقل و عشق در
اندیشهی عارفان خود را نشان دهد ،دشمنی با عقل و منطق آغاز میشود و نقطهی مقابل آن
در ابتدا با نام ایمان و سپس با نام عشق ،مورد ستایش قرار میگیرد.
سؤاالت تحقیق
-3نگاه موالنا جاللالدین بلخی به مسألهی عقل چگونه نگاهی است؟-4آیا موالنا واقعاً عقل
ستیز بوده است؟-1آیا اقبال الهوری همان نگاه موالنا را نسبت به مسأله عقل دنبال کرده
است؟-4وجوه اشترک و افتراق نگاه آنها در چیست؟
پیشینه و روش تحقیق
دربارهی مسأله عقل در مثنوی موالنا تحقیقات زیادی انجام شده است از جمله میتوان به
کتاب عقل از دیدگاه موالنا( )3144اثر پری ریاحی اشاره کرد که نویسنده در آن تقسیم-

بندیهای متفاوتی از عقل ارائه کرده است .هم چنین میتوان به کتاب در غیاب
عقل( )3131اثر سید عبدالحمید ضیایی و کتاب موالنا و دفاع از عقل( )3147اثر محمد

99

نقد عقالنیت در مثنوی موالنا وکلیات اقبال الهوری

کاظم محمدی وایقانی درباره ی این موضوع اشاره کرد که تا حدودی راهگشای هدف این
پژوهش واقع شدهاند .در مورد عقالنیت از دیدگاه اقبال « عقل و عشق از نگاه اقبال
الهوری»( )3147از محمد سرگلزایی و مقاله «مولوی ،مرشد اقبال» باز هم از محمد
سرگلزایی(« ،)3173اقبال پیرو مولوی» از سیده فلیحه زهرا کاظمی( )3177را می توان نام
برد .همچنین مقالهای با عنوان «مفهوم عشق و آرزو در فلسفه اقبال و موالنا» از حسین
حاجی علیلو( .)3133امّا تاکنون به صورت تطبیقی این موضوع مورد پژوهش قرار نگرفته
است.
موالنا و عقالنیت
در سنت عرفانی موالنا آنگاه که عقل مانع پیشرفت سالک میشود و او را در
محدودیت و بنبست گرفتار میکند ،مورد نکوهش و تحقیر واقع میشود و آنگاه که
زیبازیستن و درستاندیشیدن را به انسان میآموزد ،ارزش واالیی مییابد .این نوع نگرش
در تفکر موالنا این گونه بیان شده است که « :عقل انسان را از شهوتپرستی و خودپرستی
آزاد میسازد و به تعبیری بهتر ،عقل شحنهی وجود آدمی است و مانع کژروی انسان در
جهان است و نفس را زنجیر میکند»(استعالمی .)434:3147،عقل منشأ ادراک حقایق و
لطایف است و این لطیفهی الهی را موالنا با تعابیر گوناگونی در البهالی حکایات خود در
مثنوی آورده و تقسیمبندی دوگانهای از عقل ارائهکرده است تا دریافت آن برای سالکان
وادی معرفت مشخّصتر و آسانتر گردد .از طرف دیگر اعتقادش بر این است که عقل در
اساس دوگانه است:
عقــل دو عقل ست اوّل مکسبـی

کــه در آموزی چو در مکتب صبی

عقــل دیگر بخشش یـــزدان بود

چشمـــهی آن در میان جان بــــود
(مولوی)704:3144،

موالنا در این ابیات یکی از تقسیمبندیهای خود را در مورد عقل این گونه بیانداشته
است :یکی عقل مکسبی که انسان باید آن را در روند زندگی از طریق درس ،مشق و مدرسه
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3131بتواند به وسیلهی آن به امرار معاش بپردازد .دیگری عقل موهبتی که بخشش
فراگیرد تا
تابستان
یزدان به انسانهاست و آن عقلی است خاصّ که در تعبیر موالنا باید توسّط فیض ربوبی و

7
عنایت ربّانی حاصل شود و محل آن در سینه و میان جان آدمی است« .این گونه عقل که با

فیض الهی در سینه جوشش میکند ،حاکی از دست یافتن به حکمت بالغهی الهی و دانستن
علوم غیبی و وقوف به اسرار درون پرده است که این خود ،مستلزم صافی دل و صفای
باطن است که موجب جوشیدن دانشی فراتر از سایر دانشها در سینهی آدمی می-
شود»(محمدی وایقانی )47:3147،از جمله حکایاتی که شاهدی بر عقل موهبتی است
«داستان عمر و پیرچنگی»می باشد .در این نوع عقل گویا رمزی نهفته است که انسان در آن
دچار شکوتردید نمیشود حتی میتواند به وسیلهی آن با عالم باال ارتباط برقرار کند .از
طرف دیگر موجب پیدایش علم اهل دل میشود که هدایت و کمال واقعی آنها از همین
دریچه حاصل میگردد و الزمهی دست یافتن به چنین موهبتی جز با بندگی راست و
درست به دست نمیآید:
گر بیابان پــر شود زرّ و نقــــود

بی رضای حق جوی نتوان ربود

ور بخوانی صد صحف بیسکتهیی

بی قدر یـــادت نمــاند نکتهیی

ور کنی خدمت نخوانی یک کتیب

علـــمهای نادره یـــابی زجیب
(مولوی)470:3144،

عالوه بر این تقسیمبندی نوعی دیگر از تقسیمات عقل در مثنوی "عقل جزوی و عقل
کل"است ،که مبنا را در این پژوهش بر این دستهبندی قرار دادهایم .موالنا در مثنوی بیشتر
به ذکر این دو عقل و مقایسهی بین آن دو پرداخته است و آن گاه که از عقل انتقاد میکند
منظور وی نه اساس و پایهی عقل ،بلکه عقل جزوی است که ،خاصیّت آن به تعبیر وی
چیزی جز گمراهی و ضاللت نیست « و از لوازم آن خودبینی ،ستیزه جویی ،شتاب در
داوری و استنتاجهای بیهوده است .این سنخ در شناخت حقایق نهان و اسرار جهان ،نارسا و
سترون است" ( زمانی.)407:3133،
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عقل جزوی :موالنا از عقل جزئی مرتبهای از روح آدمی را اراده میکند که قدرت باالرفتن
از نردبان کمال و رسیدن به بام ملکوت و نظر کردن از آن بلندی بر موجودات را ندارد و
نیز گاه ،اسیر وهم و خیال میگردد و زندانی حرص و شهوت میشود که راه برونرفت از
آن جز در سایهی عقل کل امکانپذیر نیست« .به نظر موالنا غفلت آدمی از حقایق آنسوی
مرزهای این زندان و عدم معرفت وی از این کشور پهناور هستی و کارگاه عظیم آفرینش
گاه او را آنچنان احاطه میکند که شناخت محدود و ناقص بخش کوچکی از جهان ظاهر،
بادهی غرور به کامش میریزد و بر مرکب عُجبش سوار میکند ،چنانکه میپندارد هیچ راز
سر به مهری برای او باقی نمانده است،لذا همهی فعالیّتهای خویش را بر آن آگاهیهای
اندک و تردیدآمیز بنیاد مینهد و بدان افتخار میکند»(نصراصفهانی .)47:3177،این نوع عقل
از دریافت حقایق ناتوان است و پیش از آنکه به واقعیتها بپردازد به خیالپردازی دلخوش
است و قبلهگاه این نوع عقل خیال است:
قبلــهی عــــارف بود نور وصــال

قبلهی عقل مفلسف شد خیـــــال
(مولوی)477:3144،

بیشتر نقد موالنا بر این جنبه از عقل است که میخواهد با استدالل حرکت نماید ،در حالی
که با پای چوبین نمیتوان به مقصود و مراد رسید .هنگامی که موالنا پای استداللیان را
چوبین میبیند با نیشخند از آنان سخن میگوید و به آنان هشدار میدهد که با عقل جزئی و
نارسا به یاری استداللهایی که برای کشف حقیقت ارائه میدهید ره به جایی نمیبرید .عقل
چون پرسش گر و چون و چراکننده است یقین را از آدمی میگیرد و انسان را دچار حیرت
میکند «البته از نوع حیرت فلسفی نه حیرت عرفانی»(ضیایی.)344:3131،
پـــای استداللیــــان چوبین بــــود

پــای چوبین سخت بی تمکین بود
(مولوی)347:3144،

خداوند عقل را برای تفکر و تشخیص درست از نادرست به بشرعطا فرمود ،امّا متأسّفانه
همین عقل وسیلهای شدهبود در دست عدهای که به دنبال تفرقه بودند و نابودی بشر را با
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عداوتهای خود میخواستند .لذا موالنا با آن عده از کسانی که با عصای این نوع
کینه و
تابستان 3131
عقل میخواستند به سر منزل مقصود برسند به مبارزه برخاست:
7

این عصا چِبوَد؟ قیاسات و دلیـل

آن عصا کی دادتان؟ بینا جلیـــل

چون عصا شد آلتِ جنگ و نفیر

آن عصا را خُرد بشکن ای ضَریر!
(همان)

تعابیری که موالنا از عقل جزئی به دست میدهد به خوبی هویّت آن را مشخّص میکند
و دیگر ابهامی باقی نمی گذاردکه خواننده یا شنونده مثنوی مجال یابد تا موالنا را متّهم به
مخالفت با عقل نماید:
عقــل جزوی،گاه چیره،گه نگـــون

عقـــــل کلی ایمن از ریب المنون
(همان)101:

این عقل به علت عدم ثبات و به جهت نوسانی که داردگاه اوج میگیرد وگاه سقوط می-
کند،گاه مسلّط و چیره است وگاهی سرنگون میگردد ،این به خاطر وهم وگمانی است که
همواره قرین و همنشین اوست و به همین خاطر این درجه از عقل برای درک امور و اشیا
نارساست:
عقل جزوی آفتش،وهم است و ظن

زآنکه در ظلمات شــد او را وطــــن
(همان)174:

عقل کـــل را گفت ما زاغ البصـر

عقل جـــزوی میکند هرســو نظـــر

عقل ما زاغ است نور خاصّگـــان

عقل زاغ استـــاد گــــور مردگـــان
(همان)741:

«عقل زاغ هم رمزی از عقل جزئی و دنیایی است که تلمیح به داستان هابیل و قابیل و
زاغی که استاد قابیل در گورکنی بود ،دارد»(بهنام فر .)3147:403،چنان که در قرآن کریم
نیزآمده است" :فَبَعَثَ اهللُ غُرَاباً یَبحَثُ فِی االرضِ لِیُریَهُ کَیفَ یُواری سَوأة أخِیه(مائده .)13/7
موالنا معتقد است که عقل جزوی عقلی است فردی که سرشت آن استداللی ومحدودهی آن
عالم حس است و فقط میتواند معرفتی محدود ،پراکنده و سطحی بدهد.
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عقل جزوی همچو برقست و درخش

در درخشش کی توان شد سوی وخش؟

نیســت نـــور برق بهــــــر رهبری

بلکه امرست ابــــــر را که میگــری
(مولوی)031:3144،

«عقل جزوی عشق را درک نمیکند .هنگامی که عاشق از بادهی ناب الهی و جام عشق
سرمست شود ،عقل از ادراک آن عاجز میماند و سردرگم میشود زیرا عقل جزوی به
حقیقت عشق راهی ندارد و نمیتواند سرّآن را ادراک کند .بنابراین این نوع عقل واقعیّت
عشق را منکر میشود و عشق را نوعی جنون میپندارد و در مقام دعوی خود را صاحب سرّ
و واقف حقایق میشمارد»(ریاحی .)33:3144،این ناشی از خودبینی عقل جزوی است که
نمیتواند از سر هستی مجازی خود برخیزد«.امّا درعشق شرط وصول به آن برخاستن از
سر هستی مجازی و فانی شدن در معشوق

حقیقی یا

عقل

کل است»

(فروزانفر.) 703:3173،
عقـــل جزوی عشق را منکـــر بــود

گر چـــه بنماید که صاحب سرّ بود
(مولوی)344:3144،

عقل فلسفی :در سنّت عرفانی  ،یکی از انواع عقول مذموم و ناپسند ،عقل بحثی یا فلسفی
است« .این نوع عقل انسان را از خود خالی نمیکند و همواره او را اسیر جنبههای مادّی
زندگی مینماید .کسانی که شیفتهی این گونه عقل هستند در حقیقت سخرگان گفتوگو
هستند و جز از راه گوش و زبان نمیتوانند تلقی معرفت کنند»(زرینکوب.)743:3174،این
نوع عقل جز با آلت فکر و آنچه برهان و قیاس خوانده میشود ،نمیتواند به مدلول برسد
والجرم در محدودهی حس نمیگنجد و از احاطهی تام آن خارج میماند»(همان):
عقل بحثی گوید این دور است و رو

بـــی زتأویلی محالـــی کـــم شنو
(مولوی)473:3144،

عقل بحثی گوید این دور است و رو

بـــی زتأویلی محالـــی کـــم شنو
(مولوی)473:3144،

عقل بحثی یا فلسفی بنیادش بر خودپسندی است و همه چیز هستی را با معیار خویش
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3131کند و استداللهایی که در جهت تعقیب امیال و حقیقت جهان و رسیدن به
تفسیر می
تابستان
کمال ارائه میدهد ،در واقع چیزی جز بهانهتراشی برای زندگی انسان نیست .با این اوصاف

می7توان گفت«:عقل برهانی از درک حقایق ایمانی عاجز است و منطق وحی انبیا و اولیا،
برتر و صافیتر از منطق عقل بحثی علما و حکماست»(همایی .)437:3174،نظر موالنا
نس بت به فلسفه همان دیدگاه عرفا و صوفیه است که معتقدند فالسفه با عصای عقل فلسفی
خویش سعی در شناخت هستی دارند که اساساً این از نظر عرفا پسندیده نیست .حال آنکه
« عرفا و صوفیه به کشف و شهود باطنی و پاالیش درون اهمیّت میدهند و برای«دل» و
«جان» جایگاه واالیی قائل هستند و عقل و فلسفه را در این محدودهی خاص ناقص و یا
گمراه کننده ارزیابی میکنند» (جهانگرد .)71:3144،بنابراین نقد موالنا نیز بر عقل فلسفی
بدان سبب است که از لوازم آن خودخواهی ،حس ترفع ،دیرباوری و سختپذیری است.
پیروان این نوع عقل کمتر زیر بار تسلیم میروند و بر خودرأیی خود اصرار میورزند و
همین عقل است که موالنا آن را نکوهیده؛ تا حدّی که جهل را بر آن ترجیح داده است:
زیــن خرد جاهل همی باید شـــدن

دســـت در دیوانگی بایــد زدن
(مولوی)474:3144،

عقل کل :این نوع عقل کلینگر و صالحجو بوده و آدمی را از مصالح و مفاسد موجود آگاه
میکند .بر خالف عقل جزوی که ظاهربین و سطحینگر و سودجوست .الجابری به نقل از
غزالی در کتاب تکوینعقلعربی میگوید« :شریفترین مبدعات عقل(کل) است و او (خدا)
آن را ابداع کرد .به «امر» بدون سبق ماده و زمان و علیرغم این که «امر» به تمامی چیزها
تقدّم دارد ،امّا نمیتوانگفت که به باریتعالی نیز تقدّم دارد .مادون عقل ،نفس است اما بر
عقل تقدم دارد و عقل به اعتبار ذاتی و نه زمانی بر آن تقدم دارد و نفس مقدم بر زمان و هر
چه زمانی است و زمان و دهر از آن آغاز میشود»(الجابری .)411:3143،عقل کل در مثنوی
به دو معنی است « :یکی عقل مجرد علوی مفارق از ماده و مادیات ،که آن را با نفس کل
تردیف میکنند و معنی دیگر عقل کل ،عقل کامل رساست که محیط به همهی اشیاست و
حقایق امور را به شایستگی درک میکند؛ این نوع عقل به اعتقاد مولوی مخصوص صنفی

91

نقد عقالنیت در مثنوی موالنا وکلیات اقبال الهوری

خاص از بندگان مقرّب و برگزیدگان حقتعالی است و صاحبان عقل جزئی اگر در خط
صالح و فالح دنیا و آخرت خود باشند و بخواهند که در سیر و سلوک طریقت نزدیکترین
و سالمترین راه وصول به حق را بپیمایند ،چارهای جز این ندارند که به آن صنف ممتاز
بپیوندند»(همایی .)403:3174،موالنا نیز در مثنوی از این نوع عقل با نامهای متعددی از
قبیل :عقلعقل ،عقلاحمد ،عقلشریف ،عقلبیغبار ،عقلکل ،عقل الهی و  ...یاد کرده است.
عقل کل و نفس کل مرد خداست

عرش و کرسی را مدان کز وی جداست

مظهـــر حق است ذات پـاک او

زو بجو حق را و از دیگــر مجــــو

عقل جزوی عقل را بد نام کــرد

کـــام دنیا ،مرد را بـــیکـــام کرد
(مولوی)047:3144،

در واقع عقل کل در سنّت عرفانی موالنا جامع کماالت جمیع عقول است و دیگر عقول
اعم از عقل جزوی ،عقل فلسفی ،عقلایمانی ،عقل مکسبی و ...زمانی که به عقلکل
بپیوندند ،به کمال میرسند و در واقع عقلکل پیر و راهنمای دیگر عقول است.
جهــد کن تا پیر عقل و دین شوی

تا چو عقلکل تو باطنبین شــوی

از عدم چون عقـــل زیبا رو گشاد

خلعتش داد و هزارش نــــام داد
(همان)771:

موالنا توصیه میکند که خرد ،اگر چه پیر و سالخورده است به دلیل همسایگی با نفس ،در پرده
و کودک مانده ،پس باید آن را با عقلکل قرین کرد.
دســت را مسپار جز در دست پیر

حق شدهست آن دست او را دستگیر

پیر عقلت کودکی خو کرده است

از جوار نفس کاندر پــــرده است

عقل کامل را قرین کن با خـــرد

تا که باز آید خرد زان خـــوی بد
(همان)077:

از همه مهمتر این که گاهی به نظر میرسد که عقل کل ،ذات ربوبی است که صانع و
آفریدگار جهان است .موالنا در این بیت شگفت ،عقل کل را چنین توصیف کرده است:
این جهان یک فکرتست از عقل کل

عقل چون شاهست و صورتها رسل
(همان)447:
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مراد موالنا از عقل کل« ،عقل ایمانی و عرشی» است که در واقع مشمول حدیث:
گاهی3131
تابستان
«اَلعَقلُ ما عُبِدَ بِهِ الرَّحمنُ وَاکتُسِبَ بِهِ الجِنانُ میباشد»(فروزانفر .)374:3174،در واقع عقل

7
ایمانی« پروردهی ایمان است و کشف و ادراک حقایق میکند .این عقل پاسبانی است که

داوری منصفانه میکند و نگاهبان و حارس باطن و عوالم معنوی سالک
است»(ریاحی.)47:3144،
عقل ایمانی چو شحنه عادل است

پاسبان و حاکم شهـــر دل است

همچو گربه باشد او بیــدار هوش

دزد در سوراخ ماند همچو مــوش
(مولوی)701:3144،

«موالنا در این جا از عقلی صحبت میکند که «پاسبان و حاکم شهردل» ،یعنی مخزن عشق
است .میگوید تا زمانی که چنین عقل مراقب و هشیاری در تو هست خانهی وجود تو
نمیتواند عرصهگاه موش نفس باشد»(مصفا .)34:3171،موالنا عقل کل را عقلِعقل می-
خواند که این عقلِعقل در حقیقت اولیا هستند:
عقل تو همچو شتربان تـــو شتر

میکشاند هر طرف در حکم مرّ

عقــلعقلند اولیا و عقــــلهـا

بر مثـــال اشتران تا انتــــها
(مولوی)341:3144،

در این ابیات عقل هم مانند شتربان هادی و راهبر انسان است و او را از ورطهی
هالکت میرهاند .در نظر موال نا اولیا مظهر کمال عقل هستند که عقول آدمیان را مانند گلهی
شتران به دنبال خود میکشانند و عقل آدمیان مسخّر عقل و ارادهی آنهاست .موالنا
همچنین عقل جزوی را به «عقل بند معقوالت»« ،عقل پوست جو» و «قشر عقل» و عقل کل
را به «عقلعقل»« ،عقل مغزجوی»« ،عقل فارغ از سیاهی و سپیدی» و نیز به «نور ماه» و
«شب قدر» تعبیر کرده است:
بند معقوالت آمد فلسفی

شهسوار عقلعقل آمد صفی (همان)434:

مراد موالنا از فلسفی صاحب عقل جزوی است که در بند شک و تردید گرفتار آمده است.
عقلعقلت مغز و عقل تست پوست

معدهی حیوان همیشه پوست جوست (همان)
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موالنا از «عقلعقل» به «مغز» و از عقل جزوی به «پوست» تعبیر میکند و یادآور میشود
که شأن و منزلت انسان اقتضای آن را دارد که در پی کشف حقایق اشیا باشد:
چون که قشر عقل صد برهان دهد

عقل کل کی گام بیایقان زند؟

عقل ،دفتر ها کند یکسر سیاه

عقل عقل آفاق دارد پر ز ماه (همان)

عقل مغزجوی از پرداختن به قشر اشیا دچار مالل میشود در حالی که «عقل جزوی» یا
«قشرعقل» برای هر چیزی صد دلیل و برهان استنتاج میکند.
این سیاه و این سپید گر قدر یافت

زان شب قدر است کاختروار تافت

قیمت همیان و کیسه از زر است

بی ز زر همیان وکیسه ابتر است(همان)

«این سپید و این سیاه» اشاره به حقایق عقل جزئی دارد و «شب قدر» تشبیهی از عقلکل
است.
عقالنیت در نگاه اقبال الهوری
اقبال نیز چون مراد خود ،موالنا  ،به دوگانگی عقل معتقد است و ازهمان عقلجزوی و
عقل کل موالنا با همان معنا و مفهوم منتها در پوشش الفاظ دیگری برای بیان منظور خود
بهره برده است-3 :عقل ندرتکوش
عقل ندرتکوش و گردونتاز چیست؟

هیچ میدانی که این اعجاز چیست؟

زندگی سرمــــایه دار از آرزوست

عقل از زاییدگان بطـــن اوســت
(اقبال)37:3144،

ندرتکوش یعنی؛ «نوگرا ،جویندهی مسائل تازه و نادر»(بقایی .)334:3173،از این جهت
اقبال از عقل جزئی با تعبیر عقل ندرتکوش یاد میکند که این عقل میکوشد تا موارد شاذ
و نادر جهان هستی را بشناسد و پدیدههای نو ی هستی را کشف کند امّا پرّش عقالنی آن
محدود است؛ هر چند بتواند در جهت برآورده ساختن خواستهها و آرزوها خود را قانع کند
امّا تالش و تکاپویش این جهانی است و در مسیر آرزوها گام بر میدارد.
-4عقل غالم
این نوع عقل در خدمت حفظ منافع مادی انسان است و برای کسب سود و زیان
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3131چون غالمی حلقه به گوش فرمانبردار خواستههای مادی انسان است
کوشد و
میتابستان
بهــــر حفظ خویش مرد ناتوان

حیلهها جوید زعقل کــاردان

 7در غالمی از پـــی دفع ضـــرر

قـــوّت تدبیر گـــردد تیزتر

پخته چون گردد جنـــون انتقــام

فتنه اندیشی کند عقـــل غالم
(اقبال)41:3144،

-3عقل فلسفی
فکــر افالطون زیان را سود گفت

حکمت او بود را نابود گفـــت

فطرتش خوابید و خوابـــی آفرید

چشـــم هوش او سرابی آفرید

بس که از ذوق عمل محروم بـــود

جان او وارفتهی معــدوم بــود
(اقبال)44:3144،

اقبال هم معتقد است که فکر افالطونی یا همان عقل فلسفی همه چیز زندگی را ،حتّی
معیار ارزشها را وارونه جلوه میدهد و برای اثبات ادّعای خود چون و چراهای فلسفی را
مطرح میکند که در عالم واقع سرابی ،وهمی و خیالی بیش نیست.
آگهـــی از قصــهی آخونــد روم

آنکه داد اندر حلـب درس عـلوم

پــای در زنـدان توجیهات عقـــل

کشتیاش توفانی ظلمـــات عقـل

موســـی بیگانهی سینـای عشـــق

بیخبر از عشق و از سودای عشـق

از تشکّک گفت و از اشـراق گفــت

وز حکــم صد گوهر تابنده سفت

عقـــده های قول مشّایین گشـــود

نور فکـرش هر خفی را وانمــود

گـــرد و پیشش بود انبـــار کتـب

بر لـــب او شـرح اســـرار کتب

پیر تبریـــزی ز ارشـــاد کمـــال

جست راه مکتـــب ملّا جـــالل

گفــتاین غوغاو قیل وقالچیست؟

این قیاس و وهم واستدالل چیست؟
(اقبال)14:3144،

اقبال بر این باور است که موالنا تا زمانی که با شمس آشنا نشد ،در بند معقوالت فلسفی
خویش گرفتار بود و هیچ شناختی از عالم واقع و راه وصول به حقیقت نداشت و به همین
خاطر که خودش گرفتار عقل فلسفی شده بود ،میدانست که این نوع عقل چشم انسان را
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به روی حقیقت میبندد و او را دچار کبر و غرور اندوختههای فلسفیاش میکند چنان که
موالنا نیز گرفتار چنین کبر و غروری شده بود ،زمانی که شمس به او میگوید«:این قیاس و
وهم و استدالل چیست»؟ به قول اقبال بر شمس میتازد:
مولــوی فرمــــود نادان! لب ببند

بر مقــاالت خــردمندان مخنــــد
(همان)14:

با این اوصاف این نوع عقل سبب میشود که انسان نتواند راهی به عالم حقیقت بیابد.
درنتیجه مورد انتقاد و نکوهش واقع میشود .تعبیر دیگر اقبال از عقل جزوی« ،عقل بهانه
جو» است که موالنا جالل الدین بلخی از آن به عنوان عقل فلسفی نام میبرد .این گونه عقل
حتّی حقیقت را از پس پرده ی شک و تردید مینگرد و برای رسیدن به حقیقت به جای این
که گرهی از موانع سدّ راه حقیقت باز کند،گرههای دیگری نیز بر آن می افزاید.
چه کنم که عقل بهانه جو گرهی روی گره زند
نظری که گردش چشم تو شکند طلسم مجاز من
نرسد فسونگری خرد به تپیدن دل زنده ای
زکنشت فلسفیان در آر به حریم سوز و گداز من (همان)343:

-4عقل عریان
نقش پایش خاک را بینا کند
عقل عریان را دهد پیرایهای

ذرّه را چشمکزن سینا کند
بخشد این بیمایه را سرمایهای (همان)77:

باور اقبال بر این است که بدون عقلکل (که در این ابیات منظور پیامبر(ص) است) ،عقل،
عریان است و چیزی از خود ندارد .این نوع عقل رمزی از عقل جزوی یا دنیایی است .اگر
امروز زینت و زیوری دارد و در زندگی امروزی جلوه و جالیی یافته است آن نقش عقل
کل(پیامبر) است که چنین سرمایهای به او بخشیده است .یعنی اگر عقل جزوی به عقل کل
بپیوندد ،می تواند دارای ارزش باشد و این همان باور موالنا است که از زبان و اندیشهی
اقبال مطرح شده است.
 -7عقل سفّاک
عقل سفّاک است و او سفّاکتر

پاکتر ،چاالکتر ،بیباکتر
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3131در پیچاک اسباب و علل
تابستانعقل

عشق ،چوگان باز میدان عمل

عشق ،صید از زور بازو افکند

عقل ،مکّار است و دامی میزند

7

(اقبال)01:3144،

در این ابیات اقبال عقل را در مقابل عشق قرار میدهد.
«عقل در هر تصمیمی گرفتار اسباب و علل است و در تصمیمگیری به دنبال علّتها می-
گردد .از همین روست که پیش بینی نتایج این تصمیمات با شک و تردید همراه است .امّا
عشق از سر یقین و ایمان تصمیم میگیرد و در تصمیمات خود قاطع است و دچار هیچگونه
شک و شبههای نمیشود»(سرگلزایی.)33:3147،
عقل را سرمایه از بیم و شک است

عشق را عزم و یقین الینفک است(همان)

- 6عقل هوسپرور :اقبال از عقل جزوی با تعبیر «عقل هوسپرور» یاد میکند که هر لحظه
خواسته و آرزوی جدیدی را در سر میپروراند .این نوع عقل به مبارزه با عشق برمیخیزد و
عشق او را از میدان بیرون میراند:
آن شنیدستی که هنگام نبرد

عشق با عقل هوسپرور چه کرد؟ (اقبال)04:3144،

-7عقل غلط سیر :اقبال از عقل جزوی با تعبیر«عقل غلط سیر» نیزیاد میکند و معتقد است
که این نوع عقل با آن که دائم در تصمیمگیریها دچار خطا میشود امّا باز هم لذتبخش
است .چرا که جوالنگاه این نوع عقل دنیاست.
کجا آن لذّت عقل غلط سیر
مزی اندر جهانی کور ذوقی

اگر منزل ره پیچان ندارد
که یزدان دارد و شیطان ندارد (همان)304:

-4عقل فسون پیشه :عقل فسون پیشه نیز همان عقل جزوی است که برای پیشبرد مقاصد
دنیوی مکر و حیله را بکار میبندد .در سلسله عارفان این گونه عقل در یک طرف و خود
شاعر یا عارف ،در طرف دیگر است و به نوعی آن را مورد تحقیر قرار میدهد و لشکر آن
را هیچ میشمارد چون به حیلهگری و مکاری متّصف است.
اگر چه عقل فسونپیشه لشکری انگیخت

تو دل گرفته نباش که عشق تنها نیست
(همان)344:

در جایی دیگر اقبال از عقل فسونپیشه با تعبیر عقل هزارحیله یاد میکند.
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فریب کشمکش عقل دیدنی دارد

که میر قافله و ذوق رهزنی دارد

نشان راه زعقل هزار حیله مپرس

بیا که عشق کمالی زیک فنی دارد
(همان)340:

-3عقل گرفتار :فریبکاری ،حیلهگری ،مکراندیشی و رهزنی دل از مختصات عقلی است که
اقبال بر آن میتازد .زیرا « بشر متمدن توانست با میدان دادن به عقل به پیشرفتهای چشم-
گیری در صحنه علم و تکنولوژی دست یابد ،ولی در قبال این پیشرفت بسیاری از چیزها را
از دست داد و بدل به موج ود بیماری شد که قادر به سیراب نمودن روح خود نبود ،زیرا
آنچه که در ساخت این تمدن بدان توجّهی نشد ،استفاده از سرشت انسان و احتیاجات
فطری و معنوی او بود .نتیجه این شد که انسانی مسلّح به ابزار و صنایع پیشرفته ولی تشنه-
ای به دنبال سراب بوجود آمده است»(رضوینژاد.)333:3143،
از من ای باد صبا گوی به دانای فرنگ

عقل تا بال گشوده است گرفتارتر است

برق را این به جگر میزند ،آن رام کند

عشق از عقل فسونپیشه جگردارتر است
(اقبال)333: 3144 ،

-01عقل فلک پیما :این نوع عقل با اینکه افالک را تسخیر کرده است و انسان معاصر را با
دانش جدید آشنا ساخته و امکانات بهتری برای پیشرفت وتحول انسان فراهم آورده است
باز هم اقبال میخواهد بر آن شبیخون بزند وآنرا از میدان بیرون کند:
بر عقل فلک پیما ترکانه شبیخون به

یک ذرهی درد دل از علم فالطون به
(همان)411 :

-33عقل زّناری :اقبال عقل را مقابل عشق قرار میدهد .عشق را مسلمان و عقل را کافر
قلمداد میکند و آن چه را عقل بهوجود میآورد با نیروی عشق آن از بین میبرد.
هوس هنوز تماشاگر جهانداری است

دگر چه فتنه پس پرده های زنگاری است

زمان زمان شکند آنچه میتراشد عقل

بیا که عشق مسلمان و عقل زناری است
(همان)473:

عقل کل از نظر اقبال

عقل بزرگترین نعمتی است که خداوند متعال آن را برای تعالی انسان در اختیار او قرار

11

فصلنامه مطالعات شبه قازه ،زمستان 9313
مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و

3131در کالم الهی انسان نیز به تدبر و تفکر و مطالعهی عمیق آیات و نشانههای زمین
است.
داده
تابستان
و آسمان ها فرا خوانده شده است و آن دسته از کسانی راکه تعقل نمیکنند"اولئک کاالنعام

بل7هُم اَضل"(قرآن،اعراف )373:میخواند« .اما عقلی که قرآن انسان را به استفاده از آن فرا
میخواند باید از مطالعهی وسیع آفاق و انفس بهره ور باشد .این گونه عقل با بصیرتی پاک
می تواند نتایج درستی را از قرآن اخذ کند امّا اگر این گونه نباشد عقل با وهمیّات بازی می-
کند و از آن لذّت میبرد .بنابراین به جهت عقلکل است که ما از وجود حقیقت آگاه می-
شویم .اگر آدمی از عطیّه عقلکل برخوردار باشد به راهی درست گام بر می-
دارد(".عبدالحکیم .)331:3177،اقبال نیز مانند مراد خود  -موالنا جاللالدین بلخی -در پی
تحسین عقلی است که میتواند انسان را به سر منزل مقصود برساند و آن عقل ،عقلکل
است که با تعابیری چون « :فکر روشن بین»« ،عقل توحیدی»« ،عقل جهان گیر و جهان
سوز» «،عقل بلند»« ،عقل کل» و....نام میبرد.
ای خوش آن عقلی که پهنای دو عالم با اوست
نورافرشته و سوز دل آدم با اوست(اقبال)411:3144،

اقبال موافق با عقلی است که پا بر سر هستی این جهانی میگذارد و این دنیا را که عالم
اسباب و علل است ،به صراحت دروغ و افسانه میخواند.
عقـــل خود را بر سر گردون رساند

عالــــم اسباب را افسانه خواند

کــار او تحلیل اجزای حیـــــات

قطــــع شاخ سرو رعنای حیات
(اقبال)44:3144،

-3عقل کل :همانگونه که موالنا جاللالدین بلخی برای بیان اندیشههای خود در تقسیمبندی
عقالنیّت از واژهی عقل کل استفاده کرده است ،اقبال نیز تحت تأثیر اندیشههای وی در بیت
زیر عیناً لفظ «عقل کل» را نقل میکند:
گرچه باشی عقل کل از وی مرم

زان که او بیند تن و جان را به هم
(همان)114:

موالنا و اقبال در آثار خود بهویژه در مثنوی معنوی و کلیات اقبال با اهتمامی ویژه به
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عقل نگریستهاند و عقل را با تمام ابعاد و زوایای آن مورد بررسی قرار دادهاند .از این رو گاه
به ستایش عقل و گاه به نکوهش عقل پرداختهاند .
-4عقل روشن بین :تعبیر دیگر اقبال از عقل کل«فکر روشن بین» است که راهبر و راهنمای
واقعی انسان میگردد و قبل از گرفتار شدن در دام حوادث زندگی با درخشش خود راه
نجات و رستگاری را نشان میدهد.
فکر روشن بین عمل را رهبر است

چون درخش برق پیش از تندر است
(اقبال)47:3144،

-3عقل یگانهپرست :اقبال در مضمون و محتوای ابیاتش عقل کل را «عقل یگانهپرست» می-
نامد و معتقد است این نوع عقل با یکتاپرستی و خداشناسی توانست قلّههای صعود را
بپیماید و به سر منزل مقصود رسد« .عقل از محدودهی خود فراتر میرود و اوج میگیرد و
حضور امر قدسی و خداوند را تجربه میکند و به حقیقت دست مییابد»(ثقفی.)74:3177،
در جهـــان کیف و کم گردید عقل

پی به منزل برد از توحید عقــل

ورنه این بیچاره را منــزل کجاست؟

کشتی ادراک را ساحل کجاست؟
(اقبال)70:3144،

موالنا جاللالدین بلخی در ابیات خویش تقابل عقل و عشق را بیان میکند اما این نوع
تقابل را مریدش ،اقبال ،تلطیفتر میکند و رابطهی بین عقل و عشق را چون رابطهی معلم
و شاگرد میداند و بر قامت عقل قبای عشق میپوشاند تا آن را روانهی مکتب عرفا نماید و
به مغرضانی که عرفا را عقل ستیز میخواندند ثابت نماید که نه عقل با عشق بیگانه است و
نه عشق با عقل ،بلکه هر کدام به گونهای نشاندهندهی راه حق و حقیقت است:
عقلی که جهان سوزد یک جلوهی بیباکش

از عشـــق بیاموزد آیین جهانتــابی

عشق است که در جانت هر کیفیّت انگیزد

از تاب و تب رومی تا حیرت فارابی
(همان)303:

-4عقل جهانبین:عالمه اقبال د ر ابیات خود عقل را به دو شعبه تقسیم کرده است یکی
عقل خودبین  -که نمونهای از عقل جزوی است  -و دیگری عقل جهانبین که همان عقل
کل است ،این نوع عقل نگاه انسان را به جهان تغییر میدهد.
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عقل
تابستان 3131

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و
بال بلبل دگر و بازوی شاهین دگـــر است

دگر است آن که برد دانهی افتاده ز خــاک

آن که گیرد خورش از دانهی پروین دگر است

7

(اقبال)3144:411،

-7عقل بلند دست :تعبیر دیگر اقبال در صحنهی نمایش اشعارش از عقل کل« ،عقل بلند
دست»  ،است که انسان را به ماورای افالک میبرد و هر انسانی که از این نوع عقل بهرهمند
باشد ،آن قدر مقام و منزلت پیدا میکند که میتواند بر افالک پا گذارد.
با نوریان بگو که زعقل بلند دست

ما خاکیان به دوش ثریّا سوارهایم(اقبال)333:3144،

دالیل نکوهش عقل از نگاه موالنا و اقبال
عقل جزئی کوتهپرواز و حسگراست و حوزهی کارکرد آن عالم محسوس است و راهیبه عالم غیب ندارد-/ .این نوع عقل درصدد به دست آوردن مال و منال دنیوی است و
خوشی های این دنیا چنان سرگرمش نموده که به مقصود غایی و هدف از خلقت بشر
توجّهی ندارد و از کشف و شهود باز میماند و مطلوبش دنیا و امور دنیوی است-/.عقل
جزئی میخواهد به یاری استداللهایی که ارائه میدهد به کشف حقیقت نایل آید .حال آن
که چنین امری محقق نخواهد شد چرا که این نوع عقل به جای کشف حقیقت بیشتر
حقیقت را میپوشاند و یقین را از آدمی میگیرد-/.عقل جزوی گمراه کننده و منکر عشق
است .حال آن که موالنا و اقبال معتقد بو دند که حقایق را باید از طریق دل و عشق کشف
کرد که این همان شیوهی اندیشهی اشراقی در برابر فکر استداللی غرب است-/.عقلی که
موالنا و اقبال با آن سر مخالفت و ناسازی دارند بنیادش بر خودپسندی ،ترفع و دیرباوری
بنا شده است و همیشه به دنبال برتریجویی است و بر عقل راستین که مظهر عقل الهی
است میتازد .این نوع عقل معموالً کارش سودجویی و حیلهگری است-/ .این نوع عقل
بیشتر در خدمت زورمندان جامعه بوده است که میخواستند زیردستان و عامّهی مردم را
پایمال کنند و در حقیقت پیروی از این نوع عقل منشأ بسیاری از اختالفات و درگیریها
شده است-/.موالنا و اقبال معتقدند که این نوع عقل در خدمت نفس است و انسان را اسیر
خواستههای نفسانی میکند و چشم انسان را بر روی حقیقت میبندد و چون حجابی است
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که سالک را از رسیدن به مقصود باز میدارد-عقل جزئی از آن جهت که خام است نمی-
تواند درست را از نادرست تمیز دهد و همیشه مرتکب خطا و اشتباه میشود و باعث اذیّت
و آزار دیگران میگردد - / .موالنا و اقبال نیز مانند شعرای عارف پیش از خود دید عقالنی
را از این جهت محکوم میکنند که بر حسابگری خودخواهانه مبتنی است و راهگشای تسلط
نامشروع بر دیگران است -/ .قوّهی ادراک این نوع عقل فقط ظواهر اشیا را درک میکند و با
قضاوت دربارهی ظواهر اشیا سعی بر آن دارند که به حقیقت دست یابند .این همان عقل
مورد نظر فالسفه است و در نزد عرفا از جمله موالنا نازلترین بخش شناخت است.
دالیل ستایش عقل کل از دیدگاه موالنا و اقبال
عقل کل موجب پیدایش علم اهل دل میشود که هدایت و کمال واقعی آنها از همیندریچه حاصل میگردد-/.این نوع عقل انسان را از شهوتپرستی و نفسپرستی میرهاند و
راه را بر بیراهه رفتن نفس میبندد-/.بلندپرواز است و برای انسان مانند پر جبرئیل است
که او را تا باالترین حدّممکن وصال به حق میرساند-/.این نوع عقل به انسان معرفت و
بینشی میبخشد که به یاری آن از حقیقت آگاه میشود-/.عقل راستین پا بر سر هستی این
جهانی می گذارد و این دنیا را که عالم اسباب و علل است دروغ و افسانه میخواند-/.عقل
کل راهبر و راهنمای واقعی انسان است و قبل از گرفتار شدن انسان در دام حوادث زندگی
با درخشش خود راه نجات و رستگاری را به او نشان میدهد و او را از ورطهی هالکت
میرهاند-/.این عقل پروردهی ایمان است و حقایق امور را به شایستگی درک میکند.
تشابهات و مفترقات فکری موالنا و اقبال دربارهی عقالنیت
موال نا و اقبال آن عقلی را که منشأ خودخواهی و ترفع و دیرباوری است و در واقع مغلوب
نفس شده با تازیانه ی سخنشان به شدت مورد انتقاد قرار دادند و آن نوع عقلی را که
سعادت انسان و جامعهی انسانی را تضمین میکند با زیباترین واژهها میستایند .دیگر این
که هر دو معتقدند اگر عقل جزوی به عقل کل بپیوندد در صورت توفیق الهی میتواند
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 3131سر منزل مقصود برساند .اقبال نیز مانند موالنا عقل را به انواعی تقسیم نموده
تابستانرا به
انسان
است ،منتها تفاوت موالنا با اقبال در این خصوص غالباً تفاوت در سبک بیان و تعبیراتی

7
است که ریشه در شرایط متفاوت زمانی آنها دارد که این نشانگر پیشرفت زمان و تغییر و

تحوّلی است که ابداع آن در اندیشهی اندیشمندی چون اقبال چیزی شگفت نیست .هر چند
شاید بعضی از اندیشمندان بر این نظر باشند که دید موالنا و اقبال بخاطر شرایط زمانی و
مکانی متفاوت است و اقبال یک اندیشمند و مصلح اجتماعی و سیاسی است حال آن که
موالنا عارف است .در ظاهر امر شاید چنین باشد امّا وقتی که در افکار این بزرگمردان
بیشتر غور و تعمّق کنیم ،درمی یابیم که موالنا هم یک مصلح اجتماعی بزرگ بوده امّا
شیوهی مبارزهی او ریشهای و اساسی است که میخواهد با خشکاندن زمینههای
ناهنجارهای اجتماعی مثل خودخواهی و نفعپرستی که ریشهی تمام مفاسد و تباهیهای
جامعه بشری است ،جامعه را اصالح کند .به عبارتی دیگر مبارزه موالنا با بیماریهای
روحی و روانی جامعه حالت پیشگیرانه دارد نه عارضه درمانی .به اختصار میتوان گفت که
مبارزه اقبال با مشکالت و ناهنجاریهای جوامع بشری آشکارتر و ملموستر امّا در مثنوی
عمیقتر و پنهانتر است .به طوری که وی در غزلیاتش در این خصوص میگوید:
روزیدوباغطاغیانگرسبزبینی غم مخور

چون اصلهای بیخشان از راه پنهان بشکنم
(مولوی)734: 3140 ،

عالوه بر این تفاوتهایی هم در نوع نگاه این دو عارف بزرگ وجود دارد :یکی از وجوه
افتراق میتواند در بهرهگیری از تقابلی باشد که موالنا جاللالدین بلخی در مثنوی در
خصوص عقل و عشق بکار میبرد .وی برای جوالن هر کدام جبههای در نظر میگیرد .این
نوع تقابل را مریدش ،اقبال ،تلطیفتر میکند و رابطهی بین عقل و عشق را چون رابطهی
معلم و شاگرد میداند و بر قامت عقل قبای عشق میپوشاند تا آن را روانهی مکتب عرفا
نماید و ثابت کند که نه عقل با عشق بیگانه است و نه عشق با عقل ،بلکه هر کدام به گونه-
ای نشاندهندهی راه حق و حقیقت است.
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نتیجه
خداوند عقل را برای تفکر و تشخیص درست از نادرست به بشر عطا فرمود .این عقل از
نظر موالنا و اقبال به دو دسته عقل جزوی و عقل کل منتها با نامهای متفاوت مورد دسته-
بندی قرار گرفت که عقل کل عقلی است که تضمین کنندهی سعادت بشری است و انسان
را به سر منزل مقصود می رساند امّا عقل جزئی به خاطر محدودیتی که دارد و از طرف دیگر
خیلی زود مغلوب نفس واقع میشود مورد نقد و انتقاد قرار میگیرد لذا موالنا با آن عده از
کسانی که با عصای این نوع عقل به خیال خود میخواستند به سر منزل مقصود برسند و در
واقع به بیراهه میرفتند به مبارزه برخاست و این مبارزه نه برای شکست آنها بلکه برای
رهایی انسانها از چنگال عقل فلجکننده بود .در سنت عرفانی موالنا آنگاه که این نوع عقل
مانع پیشرفت انسان میشود و او را در محدودیت و بنبست گرفتار میکند ،مورد نکوهش
و تحقیر واقع میشود و آنگاه که زیبا زیستن و درست اندیشیدن را به انسان میآموزد،
ارزش واالیی مییابد .به هر روی ناسازی و نقد موالنا و به تبع وی ،عالمه اقبال الهوری
بیشتر با عقل بحثی یا همان عقل فلسفی است که بنیادش بر خودپسندی بنا شده است و
استدالل ها و منطقی که این نوع عقل در جهت رسیدن به کمال ارائه میدهد ،در واقع چیزی
جز بهانهتراشی برای زندگی انسان نیست .در این باره اقبال بر این باور است که موالنا تا
زمانی که با شمس آشنا نشده بود ،خودش در بند معقوالت فلسفی خویش گرفتار بود و
هیچ شناختی از راه وصول به حقیقت نداشت و به همین خاطر که خودش گرفتار عقل
فلسفی شده بود میدانست که این نوع عقل چشم انسان را به روی حقیقت میبندد و او را
دچار کبر و غرور اندوختههای فلسفی میکند .با تمام این احوال ،موالنا به طور کلی عقل را
مردود نمیشمارد بلکه آن را به دو نوع عقل جزئی و عقل کل تقسیم مینماید؛ عقل جزئی
از طریق تحصیل علم تقویت میشود امّا عقل کل ،آفریدهی خدا و نیروی مثبت دنیای
معنوی است .در صورتی که عقل جزئیِ دنیوی توسط عقل معنوی و کل ارشاد نشود راهی
بجز گمراهی پیش روی انسان نخواهدگشود .چرا که عقل جزئی عقلی است فردی و دارای
سرشت استداللی و محدودهی آن عالم حس است و فقط میتواند معرفتی محدود ،پراکنده
و سطحی بدهد .اقبال نیز مانند موالنا عقلی را تحسین می کند که بتواند انسان را به سر منزل
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برساند و آن عقل کل است .آدمی باید به کمک ذکر و فکر ،استفاده از نیروی عقل
مقصود
تابستان 3131
کل و به اختیار درآوردن عقل جزئی ،خود را به عقل کل که همان سرچشمهی حقایق است،

7
برساند که البته رسیدن به آن مشروط به توفیق الهی است .نظر عالمه اقبال در خصوص این

موضوع در واقع همان دیدگاه موالناست ،وی نیز با همان نوع نگاه این مسئله را دنبال
نموده است ،منتها با نام های متفاوت و نوینی از عقل جزئی و کل یاد کرده است که این
نشانگر پیشرفت زمان و تغییر و تحوّلی است که ابداع آن در اندیشهی اندیشمندی چون
اقبال چیزی شگفت نیست.البته تفاوتهایی هم در نوع نگاه هر یک از این دو عارف بزرگ
وجود دارد :یکی از وجوه افتراق نگاه موالنا و اقبال میتواند در بهرهگیری از تقابلی باشد که
موالنا جاللالدین بلخی در مثنوی بین عقل و عشق قایل میشود و برای جوالن هر کدام
جبههای در نظر میگیرد .این نوع تقابل را مریدش ،اقبال ،تلطیفتر میکند و رابطهی بین
عقل و عشق را چون رابطهی معلم و شاگرد میداند و بر قامت عقل قبای عشق میپوشاند
تا آن را روانه ی مکتب عرفا نماید و ثابت کند که نه عقل با عشق بیگانه است و نه عشق با
عقل ،بلکه هر کدام به گونهای نشاندهندهی راه حق و حقیقت است .نکتهی آخر اینکه
موالنا دنبال تعالی روحی فرداست و سعی دارد با خشکاندن ریشههای مفاسد فردی و
اجتماعی از قبیل خودخواهی ،نفعپرستی و  ...که خود عامل تباهی جامعه بشری است،
سعادت را برای زندگی بشری رقم بزند امّا عالّمه اقبال یک مصلح اجتماعی است و شیوهی
مبارزه وی با مشکالت و ناهنجاریهای جوامع بشری آشکارتر و ملموستر از موالناست.
وی درصدد مبارزه با استعمار است و می کوشد تا با خودآگاهی استقالل و عظمت را به
مسلمانان برگرداند و آنها را از زیر یوغ استعمار نجات دهد.
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Comparative Analysis of Rationality in Mowlana's Mathnavi and
Eqbal's Divan
Abstract
Iqbal is one of the Mowlana followers who directly and indirectly has been influenced by
Mowlana's glorious thoughts. Rationality is one of the most evident subjects which is highly
reflected both in Mathnavi and Iqbal's Divan. But as both Mowlana and Iqbal have admired
wisdom in some poems and criticized it in other places, some of the scholars have caused
them as anti-wisdom. Therefore authors in this paper have attempted to comparatively justify
wisdom and rationality in their works. Findings indicate that they are not only anti-wisdom
but they have provided the best and most beautiful praises about wisdom. However, since this
bliss in the hand of some ignorant and selfish people has caused conflicts between nations, it
has ruined the society instead of guiding it. In fact their problem is with philosophical wisdom
and it is a social reaction that indicates a divine thinking style that tries to release wisdom
from ego (nafs). The main difference between Mowlana and Iqbal is that Mowlana is seeking
spiritual transcendence and tries to rectify the society by draining the roots of corruption, but
Iqbal is a social reformist that aims at making a society which be able to release from self
losing

and

to

fight

against

colonization

by

self

awareness.

Key words: Mowlana Jalaladdin, Iqbal, Mathnavi, Iqbal's Divan,
criticism of Rationality.

