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  چکیده

کمتر اثري . بحث فراگیر و دراز دامنی است» فلسفه و عرفان«تقابل عقل و عشق یا بحث 

در میان صاحبان آثار عرفانی، . به این موضوع غفلت ورزدتوان پیدا کرد که از پرداختن  عرفانی می

ترین شاعران و عارفانی است که در موارد زیادي به این موضوع پرداخته و راه  موالنا از جمله بزرگ

در سایر متون عرفانی .  استرا بر شناخت عقلی برتر دانسته)کشف و شهود باطنی(شناخت مبتنی بردل 

خورد؛ لیکن تفاوت عمدة نگرش مولوي به این مسئله با  قابل به چشم میهاي مختلف این ت نیز جلوه

گرایی و تمسک به عقل به  هاي وي در بیان آفات عقل بینی ها و باریک نگري دیگران صرف نظر از ژرف

منزلۀ راهی غیرقابل اعتماد در معرفت، انگشت نهادن بر فلسفه به عنوان یک علم و فنّ است که 

موالنا در مثنوي، . برد می ا دارد و از ابزارهاي خاص فلسفی و عقالنی در شناخت بهرههاي خود ر ویژگی

هاي فلسفی خود از  گاه با اشارة دقیق به همین اصطالحات فنّی فلسفی که فیلسوفان در عرضۀ اندیشه

تیزي که در اعتبار دانستن ابزار فلسفیان، در س جویند به ستیز با فیلسوفان برخاسته و با بی آنها سود می

هاي  در این مقاله سعی شده است اندیشه. انجامد وارد شده است نهایت به تقویت بینش عرفانی او می

  .خردستیزانۀ مولوي را با تکیه بر نقد برخی از این اصطالحات، در مثنوي بررسی کنیم

  

  .، سبب، علّتستیزي، مثنوي، عرفان، اصطالحات فلسفی، عقل، استدالل فلسفه:  هاي کلیدي   واژه
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  مقدمه

در متون ارجمند دینی و عرفانی ایران که مضامین عالی و مفاهیم عمیق انسانی آن از 

سرچشمه گرفته است، عقل گوهري ثمین و ) ع(هاي انبیا و ائمه معانی قرآن کریم و آموزه

در . تاي الهی اس  عطیه،عنصري شریف دانسته شده است که به وجه امتیاز انسان از حیوان

.شود دایرة عبادت خدا نیز عقل، عاملی است که معبود راستین با آن شناخته و پرستیده می
1

اما  

اند، شاهد جدال  در بررسی متون عرفانی ادبیات ایران که منابع غنی حکمت، عشق و خداجویی

ن جالب اینکه خود این عرفا در به کرسی نشاند. عرفا و صاحبان آثار عرفانی با عقل هستیم

اند؛  اند و با سالح عقل به ستیز با عقل رفته هاي عرفانی، از عقل مدد جسته ها و اندیشه آموزه

چرا که تشخیص اینکه عقل در طی راه شناخت و معرفت تا چه حد توانا یا ناتوان است کار 

جاي  گرچه در جاي. اي است که در آن جاي هیچ تردیدي نیست خود عقل است و این نکته

 اشاراتی مستقیم و بسیار روشن در ستایش عقل و محصوالت آن چون علم و فنّ و این آثار

.هنر آمده و جایگاه رفیع آن در حیات آدمی نمایانده شده است
2

 اما در موارد بسیاري، 

شوند که با حمل گفتار عرفا بر  هاي خردستیز فراوانی مواجه می خوانندگان این آثار، با اندیشه

ت آن است که . شوند   عقل، دچار نوعی سردرگمی میتناقض در مدح و ذماگر «لیکن واقعی

اند، نه از  اند که دربارة عقل و تعقّل قیافۀ مخالف به خود گرفته خردمندانی در تاریخ پیدا شده

دانستند؛ بلکه اشخاص  آن جهت بوده است که آنها حقیقتاً عقل را چیز لغو و بیهوده یا مضرّ می

خواستند قلمرو عقل جزئی و  الدین مولوي بودند که می یاري چون جاللبسیار آگاه و هوش

توقع بیجا و وادار کردن عقل تجربی براي ورود به قلمروهاي غیرقابل . تجربی را معین کنند

، 2، ج1351جعفري، (تجربه بوده است که عقل را با یک قیافۀ زشت به مردم نشان داده است

اهللا،کشف و شهود و باالخره وصال به  عرفانی و سلوك الیعارفی که در سیر ). 237: 3دفتر

تازد و کُمیت عقل را در پیمودن این  مباالت بر عقل می جوید، بی معشوق را از شاهراه دل می

پس آنجا که عقل فلسفی قصد دارد  پاي از گلیم خود . داند راه لنگ و راه عقل را بس تنگ می

صف دانستن عقل به صفاتی مذموم در قلمرو عرفان، تابد و با متّ فراتر نهد، عارف برنمی

  . کند موقعیت عشق و دل را در برابر عقل و فکر تقویت می

گر چه او در موارد . در میان عرفا موالنا از جهت ستیز با عقل فلسفی مقامی ممتاز دارد

 منطق و هاي عرفانی و اقناع مخاطب خود، راه فیلسوفانۀ مبتنی بر بسیاري براي اثبات اندیشه
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استدالل پیش گرفته است و این تمایل خود شاهدي است در تأیید آن دعوي که ارسطو 

حتی اگر فلسفه و اشتغال بدان هم الزم نباشد اثباتش احتیاج به فلسفه و اشتغال بدان . گوید می

اما این تمایل به روشهاي عقالنی در القاء مفاهیم عرفانی، ). 461: 1379کوب،  زرین(دارد

هاي مولوي را در رد آرا و افکار و روشهاي فالسفه در کشف حقایق،  اي اندیشه گاه ذره هیچ

.متزلزل نکرده است
3

 در آثار پژوهشگران دربارة جدال کلی عقل و عشق زیاد سخن گفته شده 

لیکن ما در اینجا ستیز با فلسفه را که جنبۀ علمی ومدرسی تعقّل است، با اشاراتی از . است

  . کنیم لوي از راه نقد اصطالحات  فلسفیان در مثنوي بررسی میکالم مو

  

   بحث-2

علمی که هدف آن وقوف بر حقایق اشیاء : اند در تعریف فلسفه گفته: فلسفه.1-2

این علم در قدیم ). 7: 1383سینا، الهیات شفا،  ابن(اي که براي انسان ممکن باشد است به اندازه

فلسفۀ نظري شامل علوم الهی، . شد  نظري و عملی تقسیم میشامل تمام علوم بود و به دو قسم

ریاضی و طبیعی و فلسفۀ عملی شامل اخالق، تدبیر منزل و سیاست مدن بوده است
4

این علم . 

تاریخ پیدایشی به درازاي تاریخ تفکر بشري دارد؛ چرا که فلسفه جز تفکّر در معرفت حقایق 

در ادبیات عرفانی، آنجا که . ناپذیر انسان است ییامور، چیز دیگري نیست و تفکّر، صفت جدا

ستیز، پیکان طعنۀ خود را بیشتر به  هاي فلسفه شود صاحبان اندیشه ستیزي مطرح می بحث فلسفه

اند از منشعبات آن است نشانه رفته) الهیات(سوي قسم نظري آن که علم الهی 
5

 اما خواه ناخواه 

هاي این علم نیز از آسیب این تیرها در امان نمانده  خهبا طرد فلسفه در مفهوم کلی آن سایر شا

.است
6

 علومی که در لزوم و فایدة آنها در آسایش و حیات بشري تردیدي نیست و نگاه 

تواند تأثیرات منفی اجتماعی و فرهنگی آن را به روشنی  شناسانه به این مورد می جامعه

.بنمایاند
7

علوم مختلفی ) 450- 505(م محمد غزالیستیز اما هاي فلسفه  همچنانکه در اندیشه

مانند و تر و خشک با هم  چون ریاضیات، نجوم و طبیعیات نیز از آسیب این هجوم مصون نمی

فایده دانستن علوم  که ادلّه فلسفه ستیز غزالی در رد کردن و مضرّ و بی سوزند؛ در حالی می

ذیر و باورمندي استوار نیست و بر هیچ اساس خردپ.... متقنی چون ریاضی، نجوم، طبیعیات و 

.بیشتر بوي غرض ورزي از آنها احساس می شود
8  

ستیزي در ادبیات ما گاه در لباس  فلسفه

هاي این علم و  سینا به عنوان استوانه مخالفت با فیلسوفان بزرگی چون ارسطو، افالطون و ابن
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. اغلب در مفهوم عام فیلسوف عقل گرا رخ نموده است
9 

ستیزي با نوع  ع فلسفهعرفا در موضو

هاي غیراسالمی است و فالسفۀ مسلمان از آنها متأثر  یونانی آن که رهاورد غرب و اندیشه

اند اند، در افتاده بوده
10

صدایی، اگر اختالفات جزئی هم  و اغلب با داشتن کمال هماهنگی و هم

  .زند اي به اصل مخالفت نمی در طرز بیان مخالفت آنها وجود دارد، صدمه

  

   آفات فلسفه و دستاوردهاي گرایش به آن در مثنوي-1-1-2

از نظر مولوي، فیلسوفان در گشودن گرههاي هستی حرص تمام دارند و در باز کردن و 

همچون آن مرغی که بند . نهند ها و پاسخها رنج بر خود می بستن این گرهها و آوردن پرسش

در این صورت، این .  عقد گرهها استاد باشدبندد تا در فنّ حلّ و گشاید وگاه می دام را گاه می

با این . شود کاري خرج می سازد و عمر او در گره کار، او را از صحرا و لذت پرواز محروم می

گردد، اما پرهاي جستجوگرش در شکست و  حال هیچ دامی هم زبون و مسخّر دانش او نمی

گرههاي هستی صرف کردند اما فالسفه نیز عمر عزیز خود را در راه گشودن . افتد آسیب می

نکته مهم دیگر . لذتی را که عرفا از معرفت و شناخت عرفانی چشیدند، آنها هرگز نچشیدند

اند که به سبب آن در دام اختالفهاي  هاي خود تناقضات زیادي داشته اینکه فالسفه در اندیشه

کل تناقضات است که بزرگی با همدیگر گرفتار آمدند و همین تمایل مولوي به اجتناب از مش

عبدالحکیم، (اش بر استداللیان و پیدایش دستگاه خاص معرفتی او شده است گیري سبب خرده

2536 :21.(
 11 

از نظر مولوي، در صورت توفیق فیلسوفان در گشایش گرههاي هستی نیز 

. تخواهند بگشایند که خالی اس اي را می چیزي بهره آنها نخواهد شد؛ چرا که آنها عقدة کیسه

  .بدین معنی که دستاورد آنها داروي دلهاي انسانی نیست

  

  عقده را بگشاده گیر اي منتهی

   

  عقدة سخت است بر کیسۀ تهی  

   

  ها گشتی تو پیر در گشاد عقده

  

  عقدة چندي دگـــر بـگـشاده گیر  

  

) 5 :560 و 561مثنوي،(    
12

  

  

هی را بگشاید که نیکبختی گشایی دارد گر مولوي عقیده دارد که اگر فیلسوف قصد گره

که به ) معرفت نفس(شناخت حد خود . آید ها به دست می و سعادت آدمی با گشودن آن عقده
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انجامد می)معرفت اهللا(حد  رسیدن به بی
13

 اصل است و دانستن حد اعیان و عرَض فلسفی، 

.برد کاري از پیش نمی
14  

  

  اي کان بر گلوي ماست سخت عقده

   

  ی یا نیکبختکه بدانی که خس  

  

  دمیآحلّ این اشکال کن گر 

  

  دم دمی آخرج این کن دم اگر   

  

  حد اعیان و عرض دانسته گیر

  

  حد خود را دان که نبود زین گزیر  

  

  چون بدانی حد خود زین حد گریز

  

  بیز حد در رسی اي خاك تا به بی  

                

  )5: 562 و5همان،(

  

   فلسفه در مثنويهاي مخالفت با  جلوه-2-1-2

جـوهر بـسیطی کـه مـردم بـه وسـیلۀ آن       «: اند در تعریف عقل گفته:  مخالفت با عقل  : 1-2-1-2

با در نظـر گـرفتن ایـن تعریـف و مقایـسۀ آن بـا       ).  93: 1332ناصرخسرو، (»چیزها را در یابند  

، از ایـن جهـت    . توان کمال همنشینی میان عقل و فلسفه را دانـست           تعریف فلسفه در پیش، می    

کنند   و براهین و استدالالت، با وجود عقل، هستی پیدا می         . ترین ابزار فلسفی است     عقل، اساسی 

هـاي فلـسفی      پس طرد عقل چیزي جز رد  فلسفه و اندیـشه          . و اعتبار آنها وابسته به عقل است      

در مثنوي و کتب عرفانی دیگر، مراتب و تنـوع طـولی عقـل بـه طـور فـراوان مـشاهده         . نیست

که هر یک  ... قسیم بندیهاي عقل، به عقل جزئی، عقل کلی، عقل عقل، عقل ایمانی و              ت. شود  می

در نظر مولوي از میان این مراتب، عقل جزئی کـه  . از این مراتب تعریفی خاص براي خود دارد 

هاي فلسفی آنهاسـت بـه دلیـل محکومیـت بـه              دست افزار فیلسوفان در عرضه و اثبات اندیشه       

، حـریص   )1/10(هـاي عرفـانی چـون عـدم درك حقیقـت عـشق              تجربهداشتن صفاتی مانع از     

دامنـی ناپـاك و    ... و) 1/64(عجـز در کـشتن دیـو نفـس        ) 1/90(، دعوي هـستی   )6/1088(بودن

اساسی متزلزل دارد و هر فیلسوفی که با تمسک به این عقل، سعی در کشف حقـایق و جـستن            

ـ   . راه معرفت دارد، آب در هاون کوبیده اسـت         ت، معرفـت خداسـت و عقـل از         بـاالترین معرف

امـا خـدا    . زیرا هر علمی وابسته مقایسه، تحدید و تقابل اضداد اسـت          . معرفت خدا عاجز است   

ــا آن          ــه ب ــوان او را در مقابل ــا بت ــست ت ــرون از او نی ــز بی ــیچ چی ــت و ه ــود اس ــل وج ک
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 چـرا کـه   . گزیند  از این جهت است که موالنا جنون را بر عقل برمی          ). 152: عبدالحکیم(شناخت

تـر از بـسیاري       تـر و آراسـته      در جنون او آراستگی و نظمی است که از بعضی جهـات منـسجم             

  ).11: همان(دستگاههاي مابعدطبیعی مدرسی و عقالنی است 

بنابراین از نظر او عقل هر چه در شناخت خدا تیر فکرت و تدبر را دورتر افکند باز هم         

»أقـرب مـن حبـلِ الوریـد       «هدفی که در نظـر موالنـا        . کاري از پیش نخواهد برد    
15

 اسـت تیـر     

تیـري کـه خطـا، اعوجـاج و محـدودیت سـیر، صـفت               . دورپرواز فکر و اسـتدالل الزم نـدارد       

در نظر موالنا انسان هرقدر این تیر را دورتر بیندازد بـه همـان انـدازه از     . ناپذیر آن است    جدایی

.مقصود دورتر و از گنج مراد مهجورتر است       
 16 

ردن فهم و خاطر، شکست دلی      او به جاي تیز ک    

  .توان در معرض فضل و عنایت خدا قرارگرفت کند که با آن می را توصیه می

  

  فهم و خاطر تیز کردن نیست راه

  

  نگیرد فضل شاه جز شکسته می  

  

  گنان کنجکاوآاي بسا گنج 

  

  اندیش را شد ریش گاو کان خیال  

  

  )1: 532و533همان،            (            

ن سفارش، با رد زیرکیهاي فیلسوفان، با تمسک به حدیث پیـامبر، بالهـت و      و درکنار ای  

کند؛ میسادگی را توصیه
17

هاي عقالنی، محصولی جز غـرور،   ها وزیرکی  جایی که خردورزي

تـر نـاتوانی در    هاي ناشی از فلسفه، بازي با الفاظ و از همـه مهـم            آفرینی  افزایی و شگفت    حیرت

ترك زیرکی و گرایش به سادگی فکـر، داروهـایی اسـت    . رفان نداردرسیدن به کمال مقصود عا    

  .شود که براي تشدید حیرت عرفانی در شناخت ذات خداوند و رسیدن به حق تجویز می

  

  رهند تاز شرّ فیلسوفی می    بیشتر اصحاب جنّت ابلهند

  

  خویش را عریان کن از فضل و فضول 

  

  تا کند رحمت به تو هر دم نزول  

  

  د شکست است و نیاززیرکی ض

  

  زیرکی بگذار و با گولی بساز  

  

  )6: 2370و2373همان،          (            

روشن است که غرض مولوي از توصـیه بـه سـادگی و رد زیرکـی، توجیـه بالهـت  و                  

حماقت در مفهوم متداول و معمول آن که استهزاي دیگران را به همراه دارد نیست بلکه بالهت         
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هن و درون از تمام علومی است که کبر و ادعاي کـشف حقیقـت، کـار                 در معنی خالی کردن ذ    

  .آنهاست

  

  زیرکی چون کبر و بادانگیز توست 

  

  ابلهی شو تا بماند دل درست  

  ابلهی نه کاو به مسخرگی دو توست

  

  

  

  ابلهی کاو واله و حیران اوست

  

  

  )4: 1421و1422همان، (

  

 دلیلی زیبا برترجیح سادگی بر الفاظ ظاهراً )248: 2(داستان زیباي موسی و شبان در مثنوي

  .شکوهمند در یاد و شناخت خداست

ها، افزونی حیرت  از نظر مولوي یکی از زیباترین نتایج ترك این زیرکیها و موشکافی

افزاي  عرفانی در دل بندگان و در نتیجه ایجاد انگیزه براي توجه کامل و مطلق به مقام حیرت

امري که ناگهان هنگام تأمل و حضور و «متون عرفانی ما از آن به حیرت که در . ربوبی است

: 1368گوهرین، (تفکّر در دل وارد شود و صوفی عارف را از تأمل و تفکّر باز دارد         

از نظر مولوي آن عامل محرّکی است که بر تشنگی انسان جویاي معرفت . شود تعبیر می) 321

 نیرویی شگفت در طلب آب معرفت جهت فرونشاندن آتش این افزاید و به تبع آن، انگیزه و می

تواند به سرچشمۀ زالل حقیقت  آید و آن تشنۀ خداجو از شاهراه دل می تشنگی به وجود می

هاي خرد، با تکیه بر قوانین علّی و معلولی و اسباب و وسایط، توجه  در صورتی که یافته. برسد

ها و اعتقاد به  کنند و در کنار توجه به آن یافته ف میانسان را از آن حقیقت مطلق به خود معطو

هاي هستی، آن حیرت  حضور وسایط و اسباب و در نتیجه، توجیه علمی وعقالنی پدیده

  .شود ممدوح زایل می

  

  دهد این که گفتم هم ضرورت می    چون راکه کیفیت نهد کار بی

  

   دینجز که حیرانی نباشد کار    گه چنین بنماید وگه ضد این

  

  حیرتی باید که روبد فکر را

  

  ذکر را خورده حیرت فکر را و  

  

  )3: 1116و3همان،(
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   مخالفت با استدالل-2-2-1-2

إِنّـی و   «اند و آن را به دو نـوع            حکما استدالل را تقریر دلیل براي اثبات مطلوب دانسته        

یا اثبات وجود مـؤثر از وجـود اثـر و           بردن از اثر به مؤثر        استدالل انّی، پی  . اند  تقسیم کرده » لِمی

اسـتدالل یکـی از ابزارهـاي       ). 391: 1376مظفـر،   (استدالل لمی اثبات وجود اثر از مؤثر اسـت        

سرمایۀ اصـلی فالسـفه در آوردن اسـتدالل، عقـل           . هاست  فلسفی در اثبات وجود و عدم پدیده      

ارهاي عقل فلـسفی از     تر مطرح شد متضمن مخالفت با همۀ ک         ستیزي که پیش    اصوالً عقل . است

با در نظرگرفتن تعریف استدالل، همچنانکه در مقدمـه نیـز ذکـر شـد در                . جمله استدالل است  

هاي عرفانی از ایـن روش بهـره جـسته       کنیم که مولوي خود در تبیین اندیشه        مثنوي مشاهده می  

ون در اثبـات  دهد که او عنادي با شیوة استدالل ندارد؛ چـ  هاي مکرّر نشان می   این استفاده . است

که خلقت عالم را از خدا      » دهري«براي مثال مولوي در جواب آن       . حق بسیار نافذ و مفید است     

  :گوید آفریننده به وجود آمده است، می داند بلکه مدعی است عالم، بی نمی

  اي ـا گـردنـده گـرداننـدهــهست بـ اي               دانـد دل داننده چــون نمی

  عقلی خود اي مـهیـن ایـن چنین بی  گردي ببین          گرد مـعقوالت می

نـّا بگو اي کـم هـــنرــی تـر                خانه بـا بـنـّا بود معـقول   ا کـه بی ـب

  )6: 364-336و6همان،(                                                              

دانـد، ارزش اسـتداللها را هـم در     ترم می موالنا همچنانکه عقل را درمحدودة خــود مح      

پذیرد و حتی توسل به آن را در صورتی که انسان، دلـی بینـا بـراي کـشف                     اي محدود می    دایره

اي جز حرکت در      ؛ چرا که چاره   )441:کوب  زرین(شمارد  مستـقیم حــقایق نداشته باشد الزم می     

  .مسیر معرفت و کشف حقایق نیست

  

  اچشم اگر داري تو کورانه می

  

  ور عصاآور نداري چشم، دست   

  

  ن عصاي حزم و استدالل را آ

  

  کن پیشوا چون نداري دید، می  

  

  )3: 276و277همان،(                                                                  

اما تأسف موالنا همه از این است که چرا انسان باید این دل روشن را نداشته باشـد تـا                    

واسطه در شناخت حق وجود دارد    جایی که راهی مستقیم و بی     . اج استدالالت عقالنی شود   محت
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توان همۀ حقایق را دریافـت، توسـل بـه اسـتدالالت فلـسفی در کـشف                و از راه دل روشن می     

گویی مولوي، هر گونه دلیل آوردن وتمـسک بـه        . حقیقت مطلق، از تیرگی آن دل حکایت دارد       

هـا    یرگی دل در نیل مـستقیم بـه حقـایق و جـستن آن در دور دسـت                 حجت و برهان را دلیل ت     

در حـالی کـه   . جوینـد  سـوي اسـتدالل مـی    داند که استداللیان، کشف حقایق را  از چراغ کم      می

اگـر بنابراسـتدالل، سـایه، نـشان از هـستی      . جستن آفتاب حقیقت با چراغ هیچ توجیهی نـدارد     

  . خود  استترین گواه هستی دهد، آفتاب، روشن آفتاب می

  

ــاب آفتــــاب آمــــد دلیــــل آفتــــاب   ــد از وي رو متـ ــت بایـ ــر دلیلـ گـ

ــی   ــشانی م ــایه ن ــی  دهــد از وي ار س ــانی م ــور ج ــر دم ن ــمس ه ــد ش ده

                  

)1: 116و117همان،(

  

کنـد و از نـور بـاطن و           اما مباحث فلسفی که معرفت را از ذکر استدالل جستجو مـی           

افتـد و راه بـه مقـصد     غافل است در معـرض حیـرت و ضـاللت مـی    آنچه بینش قلبی نام دارد    

  ). 632: همان(برد نمی

  

   ویژگیهاي استدالل فیلسوفان- 1-2-2-2

شمارد  موالنا در رد روش استدالل فیلسوفان ویژگیهایی براي این روش عقالنی بر می      

  : از آن جمله. که از دیدگاه عرفانی او محل انتقاد است

  

ل فیلسوفان بر ظنّ و گمان استوار است و منطق شهودي عارفان بـر               استدال -1-1-2-2-2

  یقین

  صد هزاران اهل تقلید و نشان

  

  سیبشانآافکند در قعر یک   

  

  که به ظن تقلید و استداللشان

  

  قائم است و جمله پر ّو بالشان  

  

  )1: 2125و2126همان،(
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  ارفان چون کوه استوار   ابزار استدالل سست وشکننده است و یقین ع-2-1-2-2-2

  

  تمکین بود پاي چوبین سخت بی    پاي استداللیان  چوبین بود

  

  غیر آن قطب زمان دیده ور

  

  کز ثباتش کوه گردد خیره سر  

  

  )1: 2128و2129همان،(

  

در حالی که علم اهـل  .  علم و استدالل فیلسوفان بار و حمل دوش آنهاست   -3-1-2-2-2

  .دل، حمال اهل دل است

ي معتقد است علم حقیقی باید مرکب صـعود وتعـالی صـاحب خـود باشـد نـه         مولو

ــسوفان را چــون طفــالن چــوب . راکــب او ــی وي فیل ــه زعــم خــویش   ســواري م ــد کــه ب دان

در حالی که آنها در حقیقت حامالن چوبهـاي زیـر پـاي خـود               . هاي چوبین خودند    سوارمرکب

ز نُه طبق آسمان بگذرانند، خواهند آنگاه که خاصان و محموالن حق، مرکب خویش را ا       . هستند

  .دید که وهم و فکر و حس چون نیی چوبین است

  

  کین براق ماست یا دلدل پیی     شان گشته سواره برنیی  جمله

  

  راکب محمول خود پنداشته    اند و خود زجهل افراشته حامل

  

  باش تا روزي که محموالن حق

  

  اسب تازان بگذرند از نُه طبق  

  

  )1: 3437- 3439همان،(                     

افزایی و به شگفت آوردن مردم براي کسب شـهرت             استدالل وسیلۀ حیرت   -4-1-2-2-2

  شهرتی که هزینۀ کسب آن حتّی اگر به دراز دستی به ساحت ربوبی هم بینجامد. است

  

  تا که حیران ماند از ما زید و بکر    دم بجنبانیم ز استدالل و مکر

  

   شدیمطالب حیرانی خلقان

  

  دست طمع اندر الوهیت زدیم  

  

  )3: 2232و2233همان،   (                      
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   استداللهاي فلسفی مزور و فساد باطن آنها بر آگاهان آشکار است-5-1-2-2-2

از نظر مولوي گفتار فلسفیان چون نقد تباهی است کـه ظـاهراً بـه نـام خـدا و دیـن                      

  .توحید و شریعت نیستآرایش یافته است و در باطن آن خبري از 

  

  ن نقد تباهآهمچو قلّابان  بر 

  

  مالند و نام پادشاه نقره می  

  

  ظاهر الفاظشان توحید و شرع

  

  ن همچو در نان تخم ضرعآباطن   

  )1: 2149و2150همان،         (                                              

  

  مخالفت با اسباب. 3-2

مان است و در اصطالح به معنـی چیـزي اسـت کـه بتـوان      سبب در لغت به معنی ریس    «

اند سبب چیزي است که از عدم آن عدم شـیء و از وجـود    نیز گفته. توسط آن به مقصود رسید  

امـا اهـل    . اند   دانسته cause)(در بعضی تعاریف سبب را مترادف علت      . آن وجود شیء الزم آید    

 سبب چیزي است که شـیء در کنـار آن بـه     اول اینکه:اند نظر از دوجهت بین آنها فرق گذاشته  

دوم اینکه  . آید  اما علت چیزي است که شیء توسط آن به وجود می          . آید نه توسط آن     وجود می 

که سبب با شرط و واسـطه         در حالی . آید  معلول بدون شرط و واسطه از علّت خود به وجود می          

بب و علـت یکـی دانـسته        در مثنوي گاه س   ).  387: 1366صلیبا،  (شود  موجب پیدایش شیء می   

به عنوان نمونه در ایـن ابیـات سـبب وعلـت     . اند و گاه مرز بین آن دو مشخّص شده است  شده

  :تفاوتی با هم ندارند

  

  بایزید از بهر این کرد احتراز 

  

  از سبب اندیشه کرد آن ذولباب 

  

  دید در خود کاهلی اندر نماز  

  

  دید علت خوردن بسیار آب 

  

  )3: 1699و1700همان،                 ( 

  

گرایی در مثنوي نشان داده شده        گرایی و علّت    از آنجا که مولوي مخالفت خود را باسبب       

در هر حال بحـث اسـباب  یکـی از           . است، یکی بودن یا اختالف این دو چندان مد نظر نیست          

به جهت اهمیت بحث و نیـز خطاهـایی کـه فیلـسوفان و     . بحثهاي مهم در مثنوي  مولوي است      
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هاي هستی مرتکـب       در عرضۀ نظریات خود در مورد پدیده       - به زعم مولوي   –اصحاب اسباب   

هاي مهم موالنا در مثنوي  گرایان، از دل مشغولی   اند، پرداختن به نفی اسباب و ستیز با سبب          شده

. جاي مثنوي، دلیل ایـن اهمیـت اسـت          بوده است و اشارات فراوان موالنا در این مورد در جاي          

دانستند و در    در پدید آمدن امور و چیزها نقش اسباب و وسایط را مهم و ناگزیر می               فالسفه که 

کردنـد، از دیـدگاه موالنـاي         وجود و عدم آن امور و اشیاء، اسباب وجود و عدم را جستجو می             

عارف به جهت اینکه ذهن و دل انسان را از توجه به مبدأ آفرینش به وجـود اسـباب معطـوف                     

با دقت در مثنـوي در  . اند ها دارند، به خطا رفته  تبیین علمی و تجربی پدیده   اند و سعی در     داشته

یابیم که مولوي به وجود و نقش اسباب در امور عـادي و معمـول انـسانی و طبیعـی معتقـد         می

که از نظر او باید سبب درد و بیماري را دانـست و درمـان کـرد و چـون سـبب                        همچنان. است

پـس از نظـر   .  را باید بر اسباب و امور مختلف محتمـل دانـست  معلوم نباشد وقوع یک بیماري   

  . شود مولوي دانش اسباب در این امور الزم و جایز است و سبب دفع جهل می

  

  دانم که چیست گفت من رنجش همی

  

  چون سبب دانی دواکردن جلی است  

  

  چون سبب معلوم نبود مشکل است

  

  ن صد محمل استآداروي رنج و در   

  

  تی سبب را، سهل شدچون بدانس

  

  دانش اسباب، دفع جهل شد  

                                  

  )4: 271- 273همان،          ( 

  

هـاي هـستی بـر وجـود      اما از نظر وي فرورفتن در لجۀ شناسایی اسباب و حمل پدیـده  

انی اسباب طبیعی علنی و علل به نحوي که شناخت این اسباب انسان را از شناخت اسـباب نهـ                 

با در نظـر  ). 555: 2536همایی، (الهی و معرفت مسبب برین باز دارد، به هیچ روي جایز نیست           

گرفتن اعتقاد مولوي به وجود اسباب جزئی از یک سو و نفی اسباب فلسفی از سوي دیگر باید           

از دیدگاه او، اعتقاد بـه اسـباب در صـورتی         . مرز خطیر بین این دو را درمثنوي او جستجو کرد         

یز است که نقش مطلق حکیمانه و مبدعانه در وجـود و عـدم یـک پدیـده یـا یـک امـر، در               جا

گرایـی کـه غفلـت از آن نقـش حکیمانـه و       سرلوحۀ آن شناخت قرارگیرد و گرنه هر نوع سبب        

با توجه به اینکه از نظر موالنا ایـن دیـدگاه           . داشته باشد، خطاست    ابداع خداوند متعال را در پی     
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هاي فیلسوفان وجود ندارد توسلّ به اسباب  و علل در معرفت امور، براي آنها             عرفانی، در معرفت  

  .تیرگی دل و دورشدن از خدا را به ارمغان آورده است

  

  اي  تو ز طفلی چون سببها دیده

  

  اي در سبب از جهل برچسبیده  

  

  با سببها از مسبب غافلی

  

  ها زآن مایلی سوي این روپوش  

  

  زنی چون سببها رفت برهم می

  

  زنی ربنا و ربناها می  

  

   )3: 3153- 3155همان،(

     

   خواص اسباب فلسفی-1-3-2

 از این نظر در مثنوي اسباب فلسفی داراي ویژگیهاي بارزي هستند که سعی فالسفه در               

ی دچـار  یاري جستن از آنها  آفات خاص خود را به دنبال دارد و آنها را در مسیر معرفت حقیق        

در اینجا به ذکر خصوصیات اسباب و عوارض توسل به آنها از دیـدگاه موالنـا      . کند  روي می   کج

  :پردازیم می

  

  .  در اعتقاد به اسباب، پاي عقل و حس در میان است-1-1-3-2

از دیدگاه عرفانی و خردستیز موالنا، واضح است که اعتبار اسبابی که مبتنی بر عقـول                

را که برگرفته از دل پاك خدابین اسـت  » جانی«او بحث . تا چه اندازه است اند    و حواس انسانی  

  .گزیند بر بحث عقلی و حسی که اعتقاد به اسباب و آثار دارد،  برمی

  

  

  بحث و عقل و حس، اثر دان یا سبب

  

  بحث جانی یا عجب یاللعجب  

  

  مد نماند اي مستضی آضوء جان 

  

  الزم و ملزوم نافی مقتضی  

                                     

  )1: 1506و1507همان،                 (
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  . اسباب قطعی نیست و پاره شدنی است-2-1-3-2

در مثنوي، اسباب فلسفی به جهت عدم قطعیت و شکنندگی قابـل اعتمـاد نیـستند و                  

ور مولوي، اسباب   بنابر با . اعتماد نباشند اعتقاد بر اندیشۀ اعتبار اسباب نیز جایز نیست           وقتی قابل 

  : شوند از آن جمله در حضور عوامل متعددي پاره می

با در نظر گرفتن سیر طبیعی و عادي امور به طور غالـب، آنگـاه کـه ارادة          :  در برابر ارادة خدا    -

شـوند و ایـن       خداوند متعال تعلق گیرد، امور از سیر و تأثیر طبیعی و عـادي خـود خـارج مـی                  

  .ت و نتیجۀ آن خرق اسباب استخروج، محصول ارادة الهی اس

  

  ن تخییل را حکمت کندآعین 

  

  ن زهرآب را شربت کندآعین   

  

  ام از سبب سوزیش من سودایی

  

  ام در خیاالتش چو سوفسطایی  

  

  )1: 545و548همان،         (            

  

در انجـام کارهـا، احتیـاط       » ان شاءاهللا گفـتن   «یعنی  » استثنا«از نظر مولوي، اصوالً سرّ      

چون و چراي اسـباب       تواند مبدل بی    م است از اینکه انسان عارف، معتقد است خداوند می         وحز

  .و علل باشد و تقلیب حاالت و امور  در دست قدرت اوست

  

  

  مرادت کرد رب در سبب چون بی

  

  پس چرا بدظن نگردي در سبب  

  

  زآنکه بز را خر نماید این قدر    سرّ استثناست این حزم و حذر

  

  ) 6 : 3687و3692همان،(

          

  

  این تسفسط نیست تقلیب خداست

  

    

  نماید که حقیقتها کجاست می

             

)           6 : 3696همان،                    (

  

با درنظر گرفتن مرز بین ارادة و قضاي الهی        :  در برابر قضاي الهی     -
18

، اعتقاد مولـوي در مـورد       

یعنی قضا و   . ی نیز همچون پاره شدن آنها توسط اراده الهی است         خرق اسباب توسط قضاي اله    

  :                اند اراده حق هر دو خارق اسباب
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زانکه هر یک زین مرضها را دواست  

         

  چون دوا نپذیرد آن فعل قضاست  

  

  
  ید طبیب ابله شودآچون قضا 

  

  ن دوا در نفع هم گمره شودآو   

  

  )5 : 1703و1707همان،(

  هاي حجاب گول گیـر زیــن سبب    کی شود محجوب ادراك بصیر

                                          

  )5 : 1708همان،(

  

   در حضور معجزات انبیا و کرامات اولیاء اهللا-

درجـوار قـدرت مطلقـۀ      . اعتبـار کردنـد     با آوردن معجزات گوناگون، اسباب را بی      ) ع(انبیاء      

 از دریچۀ جریان معجزات که هر ناممکنی، ممکن و هر ناشدنی، شدنی است، اسباب           خداوند و 

موالنا همـۀ قـرآن کـریم را معجـزه و کتـابی در رد اسـباب                 . بازند  متعارف و باورپذیر رنگ می    

  :داند و فیلسوفان را در بند آن اسباب فلسفی می

  

  معجزات خویش بر کیوان زدند    انبیا در قطع اسباب آمدند

  

  بی سبب مر بحر را بشکافتند 

  

  زراعت چاش گندم یافتند بی  

  

  )3 : 2517 و 2518همان، (

  

  غاز قرآن تا تمامآهمچنین ز

  

  رفض اسباب است و علّت والسالم  

  

  )3: 2525همان،                       (

  

کرامات اولیاء اهللا  
19

اد شده است    که در متون عرفانی ما، از جمله مثنوي، فراوان از آنها ی            

  .از دیدگاه موالنا از عنایات خاصۀ حق و از باب خرق اسباب هستند

  

  اولیا را هست قدرت از اله

  

  تیر جسته بازآرندش ز راه  

  

  بسته درهاي موالید از سبب

  

  چون پشیمان شد، ولی، از دست رب  

  

  )1: 1699و1670همان،(                             
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  گرایی آفات سبب-2-3-2

گرایـی فیلـسوفان آفـاتی بـه دنبـال دارد کـه در تعـارض بـا                    دگاه مولوي، سبب  از دی 

  :دیدگاههاي عرفانی است؛ از آن جمله

  

   سبب گرایی دعوي هستی است و دعوي هستی در عرفان آفت است-1-2-3-2

گرایی است و از نظـر مولـوي هـرکس بـا              توسل به آالت و وسایل، از ضروریات سبب       

 و آالت، سعی در آوردن مطلوب خویش کند بـر چیـزي سـست تکیـه               اعتماد بر نیروي اسباب   

مولـوي در داسـتان   . گردد  ترین ارادة حق متزلزل و نابود می        گاهی که با کوچک     تکیه. کرده است 

اي (کـه بگـو  . »قُل أَرءیتُم إن أَصبح ماؤُُ کُم غَوراً فَمن یأتیکُم بِمآءٍ معـینٍٍ   «خواند    آن قاري که می   

سـورة  .(بینید اگر آب شما به زین فرو شود پس چه کسی براي شما آب روان بیاورد       چه  ) پیامبر

مـا آب را بـا ایـن کُلنـد از پـستی بـه بـاال               : چون فیلسوف این آیه را شـنید و گفـت         ) 30:ملک

.گرایی و اعتماد بر آالت و اسباب را مایۀ هالکت فلسفیان دانسته است آوریم، سبب می
 20

  

مـؤثرترین آلـت در معرفـت اسـت و آلتهـاي      )  آالت و اسـباب ترك(از نظر او بی آلتی    

  .اعتبارند ظاهري که آبستن دعوي و هستی اند، در جوار قدرت و اراده حقّ بی

  

  گفت چون شاه کرم میدان رود

  

  لت شودآلتی آ عین هر بی  

  

  لت دعوي است و هستی استآزانکه 

  

  لتی و پستی استآکار در بی   

         

)                                1 : 2696و2697همان،      (

  

  اند  اسباب حجاب-2-2-3-2

چنگ زدن به دامن اسباب، افزودن حجابها در برابر دیدة دل است و رفـع هـر گونـه                   

  .حجاب که مخلّ معرفت حقیقی و کامل باشد از اصول مسلّم عرفانی است

  

   را سزاستکه نه هر دیدار صنعش    هاست  این سببها بر نظرها پرده

  

  تاحجب را برکند از بیخ و بن    کن اي باید سبب سوراخ دیده
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  تا مسبِّب بیند اندر المکان

  

  هرزه داند جهد و اکساب و دکان  

  

  )5 :1551و1553همان،           (          

  کنند اسباب، حیرت را کم می-3-2-3-2

د اسـباب بـا آن توجیـه        ترین دلیلی که موالنا مبارزه سرسختانۀ خود را در مـور            عمده

در بحث ستیز بـا عقـل   . کنند کند، این است که اسباب، حیرت عرفانی بندگان خدا را کم می            می

از نظر مولوي، . از همین مقاله در مورد حیرت عرفانی و اهمیت آن از نظر عرفا مطالبی ذکر شد        

اسـباب توجیـه   هاي هستی را با در نظر گـرفتن سلـسلۀ     گرا  وجود و عدم پدیده       فیلسوف سبب 

ها   کند و در این صورت با میل و توجه انسان به نقش اسباب فلسفی در وجود و عدم پدیده                    می

هـر کجـا    . شـود   رنـگ مـی     شدن در پیچ و خم آن، حضور مسبب اصلی در ذهن و دل کم               و گم 

شود و الزمۀ ذوق وصل که منتهـاي خواسـتۀ عرفاسـت حـذف                می  واسطه افزون شود وصل کم    

کند و حیرت است که عارف را در حـضرت راه   می س، سبب دانی حیرت را کم  پ. هاست  واسطه

  .شدن حیرت راهِ حضرت بسته است دهد و با کم می

  

  واسطه هر جا فزون شد وصل جست

  

  تر است واسطه کم، ذوق و صل افزون  

  

  دانی شود کم حیرتت از سبب

           

  حیرت تو ره دهد در حضرتت  

                                        

  )5 : 794و795همان،                      (

  

   مخالف با علت-4-2

شود کـه وجـود ذاتـی بالفعـل دیگـر،       از نظر فالسفه، علت به هر وجود ذاتی اطالق می     

از وجـود بالفعـل دیگـري       ) علـت (آنکـه آن وجـود بالفعـل        بالفعل از وجود آن برآمده باشد بی      

و با تقـسیم آن بـه اقـسام چهارگانـۀ مـادي،             ) 52: 1358ینا، حدود،   س  ابن(برآمده باشد ) معلول(

صوري، فاعلی و غایی و نیز تقسیمات دیگري چون علت اولی و علت ثانوي در تبیین علمی و               

اما مولوي که داراي مشرب عرفانی      . کوشند  ها با تکیه بر قوانین علی و معلولی می          فلسفی پدیده 

از نظـر او اعتقـاد بـه      . پـسندد   ا در حریم شناخت خدا نمی     نیرومندي است، ورود علل فلسفی ر     
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در اینجـا بـه مـواردي از مثنـوي کـه در آن              . دارد که اعتقاد به اسباب      علل همان آفاتی را در پی     

  :کنیم بحث علّت و علّت گرایی فلسفی مورد انتقاد واقع شده است اشاره می

  

   نهادن نام علّت اولی بر خدا صحیح نیست-1-4-2

گردد کـه خـود معلـول نباشـد و آن              فیلسوفان، سلسله علل به علتی منتهی می       در نزد 

اسـتفادة  ). 247: 1373طباطبـایی،   (ذات واجب متعال است که بـه آن علـت اولـی نیـز گوینـد                 

در مورد ذات خدا از دیدگاه موالنا باطل و نادرسـت           » علّت کلّ «یا  » علّت اولی «فالسفه از تعبیر  

شود که در کنـار   ، این مطلب در ذهن ایجاد می  »اولی بودن «یرش صفت   است؛ چرا که اوالً با پذ     

علل جزئیه مترتّب بر آن نیز در پدیدآوردن امور و چیزها وجـود دارنـد               » اولی و کلّ  «این علتِ   

به عبارت دیگر، اعتقاد به اولویت یـک چیـز، اعتقـاد بـه              . که علت اولی در صدر آنها قرار دارد       

ز نظر ترتیب در مراتب بعدي قـرار دارنـد، امـا در هـر حـال معتبـر                   وجود عوامل پسین را که ا     

هستند، به ذهن متبادر می سازد و این با دیدگاه عرفانی موالنا تعارض دارد که انـسان در کنـار                    

ثانیـاً معنـاي اینکـه خـدا علّـت          . قدرت و خلقت خداوند دست عوامل دیگري را دخیل بدانـد          

آورد در نتیجه تسلّط خداوند را بـه          عد بودن را به ذهــن می     همین اول زمانی یا ب    «اولــی است   

معلـول اول، معلـول مـستقیم علّـت اول     . کنـد  سایر مخلوقات خارج از معلـول اول سـلب مـی     

در صورتی که تـصرّف و تـسلّط خداونـد بـه  تمـام             ). 203: 2، دفتر 2ج: 1352جعفري،  (»است

  . موجودات در تمام لحظات استمرار دائمی دارد

  

  ام چار طبع و علت اولی نی

    

  در تصرّف دائماً من باقی ام  

  

    )2: 1625همان،                         (

  

  علّت اولی نباشد دین او

  

  علّت جزوي ندارد کین او  

  

  )3: 3577همان،                           (

  

  گرچه نامش فلسفی خود علّت اولی نهند

  

  مان کندن فلسفی را از کرم درآعلّت   

  

   )316: 1385دیوان شمس،                (          
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  .کار خدا وابسته به چهار طبع و علت نیست-2-4-2

بـه  » علّت«موالنا اساساً استعمال کلمۀ     » علّت اولی «صرف نظر از رد اصطالح فلسفی       

ردن زیرا اوالً خداونـد در پدیـدآو      . صورت مطلق را نیز در مورد آفرینش خدا صحیح نمی داند          

ثانیاً با توجه به اصـل سـنخیت        . سازد  امر، نیازمند علل نیست و مستقیماً ارادة خود را جاري می          

علت و معلول که از اصول استوار در بحث علت و معلول اسـت، هـیچ سـنخیتی بـین خـدا و                       

 از ایـن جهـت اسـتفاده از   . ها را معلول او بدانیم هاي هستی نیست تا او را علّّت، و پدیده          پدیده

تعبیر علت که لزوماً باید داراي ویژگیهاي خاصی باشد تا معلول از آن بوجود آید درمورد خـدا            

.صحیح نیست 
20

تواند چیزي را بیافریند یا آن را بـر هـم             هیچ علتی می     و از نظر مولوي خدا بی      

شین گرداند و بحر را آت  زند و او فعال مایشاء است و هر لحظه اراده کند عادات معمول را برمی              

با ایـن توصـیفات خـداي موالنـا در ظـرف کلمـات و تعـاریف هـیچ              . کند  و آتش را گلزار می    

  .گنجد فیلسوفی نمی

  

  علّت است و مستقیم کار من بی

  

  هست تقدیرم نه علت اي سقیم  

  

  عادت خود را بگردانم به وقت

  

  این غبار از پیش بنشانم به وقت  

  

  بحر را گویم که هین پرنار شو

                                                                                                                       

  تش را که رو گلزار شوآگویم   

   

   )2 : 1626 و 1628مثنوي، (

  

  . در بند علّت و اعتالل بودن دلیل نقص توحید است-3-4-2

نی اشـاره دارد کـه رسـتن از دام علتهـا و             مولوي در ابیاتی از مثنوي به صورت ضـم        

توان نتیجـه گرفـت کـه از نظـر            پس می . کند  سببها، سرمۀ توحید را نصیب چشم دل انسانها می        

زیـرا نـسبت دادن   . مولوي اعتقاد به اسباب و علل فلسفی، مانع رسیدن به توحید واقعـی اسـت         

  .ر با خداستامور به تأثیر علل جزئی، شریک دانستن آنها در پدیدآوردن امو

  

  گفت یارب بندگان هستند نیز

  

  ها را بدرند اي عزیز که سبب  

  

  سرمۀ توحید از کحال حال

  

  یافته رسته ز علت و اعتالل  

  

  )5: 1699و1700همان،(
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  نتیجه

گرایـی   در پایان بحث ستیز موالنا با عقل فلسفی، روش عقالنی استدالل، سبب و علـت          

که موالنا معتقد است اگر چه خداوند در عالم هستی در کنـار             فالسفه، ذکر این نکته الزم است       

ها و اسباب و طرقی را نیز معین فرموده است که احوال جهان بر طبق ایـن                   آفرینش عقل، سنّت  

در روبناي مجاري عالم طبیعـت محـسوس     «اي    هیچ شبهه   سنّتها در جریان است و این موارد بی       

کـشیدن    اما این، باعـث گـستاخی فالسـفه در پـیش          ،  )103: 3، دفتر   3، ج 1352جعفري،  (»است

. بحث اسباب و علل و بسط دامنۀ آن به عالم ماوراء و حریم اثبات و معرفت خـدا شـده اسـت         

اي مشخص و حضور اسباب و علل در رویۀ ظـاهري جهـان    پس از نظر او نقش عقل، در دایره  

معنـوي و ثروتـی مـادي     همچنان که هـیچ ارزش      . هستی الزم و در جستن مطلوبات نافذ است       

اما آنگاه که تلقّی حضور این اسـباب و علـل، ذهـن    . آید سبب و جهد و کسب به دست نمی         بی

بشري را از توجه مطلق به خداوند باز دارد و حجاب او شود به شکلی که مردم جهد و کـسب            

ي خود بـر  ها و اراده و هنر خود را پیش عطا و قدرت الهی اعتباري نهند و در برآوردن خواسته         

خیـزد و نقطـۀ اوج ایـن مخالفـت آنجاسـت کـه        مولوي به مخالفت با آنها برمی     . آنها تکیه کنند  

در یـک کـالم از نظـر        . خداي فراتر از درك عقول با ابزار عقالنی ناقص و محدود رصد شـود             

ها و دور شدن از مقام معرفت قلبی و راسـتین از هـر راهـی        مولوي گرایش به حجابها و دعوي     

. تفاق افتد، پذیرفته نیستکه  ا
22
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  پی نوشتها 

  

  ).11: 1کلینی،ج (العقلُ ما عبِد به الرَّحمنُ و اکتُسِب به الجِنانُ): ع( قال الصادق -1

  : در مدح عقل-2

  بیــن باشد و حبـر و قریر عاقبت    اي خنک چشمی که عقل استش امیر    

  فرق زشت و نغز از عقل آورید

            

نه زچشمی کز سیه گفت و سپید    

   )6 : 2966 و2967همان،         (

  :در مدح علم

  جمله عالم صورت و جان است علم    خاتـم مـــلک سلیمان است علم     

آدمی را زین هنر بیچاره گشت                

  

  خلق دریـاهــا و خلق کوه و دشت  

 )         1: 1030و1031همان،            (

  :  این ابیات نمونه اي از استفاده مولوي از روش مبتنی بر قیاس و استدالل است-3

  

  مخبري از بـــادهاي مکتتم    هست بازیـهاي آن شیـر َعلَم

  شیر مرده کی بجستی از هوا    گـر نبــودي جنبش آن بادها

ستخفا آن بیانِ این یادبوراست  صباست بادرا گرآن شناسی زان

  جنباند او را دم به دم فکر می    ایـن بدن مانند آن شیـر علم

  صباست آیدآن ازمشرق فکرکان

  

  از مغرب، دبور ِبا وباستآنکه و  

  )4: 3051و3055همان،      (

              

هاي عملیات و نظریات از اقسام فلسفۀ قدیم، شعبۀ صناعیات را هـم     ارسطو عالوه بر شاخه    –4

دهند و قـوة خالقیـت       را به دست می   » زیبایی«د و آن، فنونی هستند که قواعد      دان  جزو فلسفه می  

  ).40 و 41: 1384فروغی، :  رك(سازند مانند شعر و خطابه را مکمل می

  

فروغـی،  (انـد     قسم الهیات فلسفۀ نظري را اشراف اجزاي حکمت و زبده و لب آن دانـسته              -5

اهللا است واضح است که عرفـا در ایـن    نیز معرفت از آنجا که حوزة معرفتی عرفان        ). 40: 1384

  . گیریهاي بیشتري داشته باشند قسم از فلسفه خرده
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  : براي مثال به این ابیات توجه کنید – 6

  یـا نجوم و علم طب و فلسفه    کاریهاي علم هندسه خرده

  ره بـه هفتم آسمان بــر نیتش  که تعلق با همین دنیاستش            

  که عمادِ بودِ گاو و اشتر است   علم بناي آخور است        این همه

  نام آن کردند این گیجان رموز    بهـر استبقاي حیوان چند روز       

   )4 : 1516و1519همان،                      (

  

نظران نگاه عنادآلود عرفا و اندیشمندان بزرگ به فلسفه و علم را یکی از                 بسیاري از صاحب   -7

 به بعد   450: 1382طباطبایی،  . اند؛ براي نمونه رك     ماندگی ایرانیان در گذشته شمرده      یل عقب دال

  . به بعد211: 1380و مردیها،

  

نگرد و اسـتوار ي       آفت ریاضیات این است که چون ناظر در براهین آن می          : گوید   غزالی می  –8

رة الهیات نیز به همـین انـدازه        دربا) فیلسوفان(شود که کالم آنها     کند معتقد می    آن را مشاهده می   

: رك(او در برابر آفت علوم طبیعی نیز استداللی به اسـتحکام اسـتدالل فـوق دارد               . استوار است 

  ).14: 1363غزالی، 

  

   براي نمونه، در باب مخالفت شعرا با فیلسوفان بزرگ – 9

  بردر احسن الملل منهید    قفل اسطورة ارسطو را     

  بر طراز بهین حلل منهید        نقش فرسودة فالطون را  

   )172: 1372خاقانی،   (

  

  سینا خري بر یخ ز فهمش بوعلی که ماند چون    پدر صورت  درون سینه چون عیسی، نگاري بی

   )1446: 1385دیوان شمس، (                                                                  

  

  : براي نمونه – 10

  شمع دل زان علم برنتوان فروخت    ون حکمت یونان بسوختشمع دین چ

حکمت یثرب بست اي مرد دین             

  

  خاك بـر یونان فشان در درد دین  

   )439: 1384عطار،              (

                                            

  گویان یونانی ین نعمت هوسکه محرومند از ا    شراب حکمت شرعی خورید اندر حریم دین      

  )678: سنایی                                     (
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  .     به بعد122: 1346فروغی،: رك.   در باب تأثر حکماي مسلمین از فالسفۀ یونان نیز

  

  همچو خفته در ســرا کور از سرا     دوربینی کور دارد مرد را-11

  گرهها بـــاز کـردن ما عشیقدر     مولعیم اندر سخنهاي دقیـــق

  در شکال و در جواب آییــن فزا    تــا گـره بندیم و بگشاییم ما

  گــاه بندد تـا شود در فـن تمام    کو گشاید بند دام همچومرغی

  او بودمحروم از صحرا و مرج

  خود زبـون او نگردد هیچ دام

   کم کوش تا بال و پرت با گره

  

  

  رجعمر او اندرگره کاري است خ  

  لیک پـرّش در شکست افتد مدام

  نگسلد یک یک از این کرّ و فرت

  )2 : 3732و3738مثنوي،         (

در ارجاعات مربوط به مثنوي عدد سمت چپ ، شماره دفتر و عدد سمت راسـت، شـماره                   -12

  بیتهاست

  

تمیمـی،  (السالم     من عرَف نَفسه فَقَد عرَف ربه کالمی است منسوب به حضرت علی علیه             – 13

1342 :2374.(  

  

 مولوي در قسمتهاي مختلفی از مثنوي با اشاره به اصطالحات خـاص فلـسفی و منطقـی،      _ 14

تواند عین این الفـاظ را در خـدمت    ضمن رد کارکرد این اصطالحات، سعی دارد تا آنجا که می       

 و حد منطقی کـه  و دور فلسفی) تسلسل(کلماتی چون وصل، سلسله  . معانی  عرفانی به کار برد     

هر کدام در فلسفه و منطق تعریفی خاص و کـاربردي ویـژه دارنـد در زبـان موالنـا کـاربردي                      

و سلـسلۀ زلـف دوسـت جـاي وصـل و            ) وصـال (در سخن او وصل عرفـانی     . یابند  عرفانی می 

که دور فلسفی و حد منطقی جایشان را به دور یـار و حـد       همچنان. گیرند  تسلسل فلسفی را می   

  . دهند می) رفت نفسمع(انسانی
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  حد خود را دان که زان نبود گزیر     حد اعیان و عرض دانسته گیر    

)           5: 564مثنوي،                     (

  لیــک پی بردن بننشاند غلیل    غیر فصل و وصل، پی بر از دلیل

  تارگ مردیت آرد سوي وصل  بر اَر دوري ز اصل          پی پیایی می

   )4: 3697و3698همان،(            

  دفتر و درس و سبقشان روي اوست    دوست حسن عاشقان را شد مدرس

  نــه زیــادات است و باب سلسله  درسشان آشوب و چرخ و زلزله          

  مسئله دور است لیکن دور یــــار  سلسلۀ ایـــن قوم جعد مشکبار                

  ) 3 : 3847 و 3849همان،    (                   

  

سـورة  (تـریم     نزدیـک ) انسان(و ما از رگ گردن به او        .  و نَحنُ اَقرَب اِلیهِ مِن حبلِ الوریدِ       – 15

  ).16: قاف

  

  تــو فکنده تیـر فکرت را بعید    الورید ازحبل اقرب است حق  آنچه-16

  صید نزدیک و تـو دور انداخته    اي کمان و تیــرها برخاسته 

  و ز چنان گنج است او مهجورتر    هر که دور اندازتر او دورتر

  )6: 2353و 2355مثنوي،        (

       

قرار                  جاهدوا عنّـا نگفت اي بی    جاهدوافینا بگفت آن شهریار

  )6: 2358مثنوي،        (

  
  

17 –    لهنَّه اَلببـه نقـل از     103: 1347فـروزان فـر،   .(انـد   نبیشترین اهل بهشت، ابلها   .  اَکثَرُ اَهلِ الج

   ).52: 1جامع صغیر، ج 

  

اسـت از     قدر عبـارت  . مشیت و اراده، عبارت است از قلم و لوح خداست         :  الهیجی گوید  – 18

سـجادي،  (اندازه و تحدید و تعیین اشیا و قضا  بعد از قدر عبارت از نظم و تمامیت اشیاء است         

1341 :461.(   
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ست از ظهور امر خارق عادت از طرف شخصی که ادعاي نبـوت نکنـد؛                کرامت عبارت ا   – 19

  ).487: همان(مانند کرامات اولیا صوفیه

  

  گذشت از سوي مکتب آن زمان می   فلسفی منطقی مستـــــهان -20

  گفت آریـم آبهــا را بـــــا کُلند    چون که بشنید آیت او از ناپسند

  ه هر دو چشمش کور کردزد تپانچ    شب بخفت و دید او یک شیرمرد

  بــا تبـــر نوري بر آر  ار صادقی    شقی  گفت زین دو چشمۀ چشم اي

  )2 : 1636 و 1639همان،          (

  

 فالسفه براي علت و معلول، اصولی چون سـنخیت، همزمـانی، وجـود حقیقـت ثابـت و                 – 21

  .203: 2، دفتر 2ج : 1352جعفري، : براي توضیح بیشتر رك. اند تطابق در کمیت قائل شده

  

22-  

  طالبان را زیر این ازرق تُتُق    سنتی بنهاد و اسباب و طرق 

  گاه قدرت خارق سنت شود    بیشتر احوال بر سنّت رود

  )5 : 1543 و 1544همان، (

  سبب گر عز به ما موصول نیست بی

  

  

  اذ ـــد نفـلیک اغلب بــــر سبب ران

  ریدــچون سبب نبود چه ره جوید م

  هاست ها بر نظرها پرده سبباین 

  

  دیده اي باید سبب سوراخ کن

  در المکانــــتا مسبب بیند ان

  

  قدرت از عزل سبب معزول نیست  

   )5 : 1546همان، (

  

  رادــــالبی جستن مــتــا بـداند ط

  د پدیدـایـــب س سبب در راه میــپ

  که نه هر دیدار صنعش را سزاست

  

  بنتـــا حجب را برکند از بیخ و 

  هرزه داند جهد و اکساب و دکان

  )5 : 1549و1553همان، (             
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  منابع

  

. ، کیهان2العابدین رهنما، چ ، ترجمۀ زین1352 قرآن کریم،  -

، )مالصدرا( محمدشیرازي صدرالدین ، تعلیقاتشفا الهیات، 1383. عبداهللا بن سینا، حسین  ابن -

.، تهران، انجمن آثا و مفاخر فرهنگی1 ترجمۀ دکتر حامد ناجی اصفهانی، چ

  .، ترجمه محمدمهدي فوالدوند، انجمن فلسفۀ ایرانحدود، 1358. عبداهللا بن سینا، حسین  ابن -

، با مقدمه و تصحیح  غررالحکم و درر الکلم، 1342. محمد  تمیمی، عبدالواحدبن -

.1342، دانشگاه تهران، 1میرجالالدین حسینی اُرموي، چ

. ، چ ، تهران، حیدريتفسیر و نقد و تحلیل مثنوي، 1351. ، محمد تقی جعفري -

، به تصحیح سید ضیاء الدین سجادي، دیوان، 1372.  خاقانی شروانی، افضل الدین محمد -

.زوار

، تهران، علمی8، چ  سر نی،1379. کوب، عبدالحسین  زرین -

ی واهتمام مدرس رضوي، تهران، دیوان، به سع. آدم  سنایی غزنوي، ابوالمجد مجدودابن -

.سینا ابن

. ، دانشگاه تهران3، چتاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی، 1346. اهللا  صفا، ذبیح -

.، ترجمۀ منوچهر صانعی، حکمتفرهنگ فلسفی، 1366.  صلیبا، جمیل -

.، امیرکبیر1همایون همتی، چ ، ترجمه و شرح الحکمهیۀنها، 1366.  طباطبایی،محمدحسین -

.، تهران، نگاه معاصر3، چ اي بر نظریۀانحطاط ایرانیان دیباچه، 1382. طباطبایی، سیدجواد -

، تهران، 3، ترجمۀ احمد محمدي و دیگران، چ عرفان مولوي، 2536.  عبدالحکیم، خلیفه -

.شرکت سهامی کتابهاي جیبی

و تعلیق محمدرضا ، با مقدمه و تصحیح الطیر منطق، 1384.  عطّار نیشابوري، فریدالدین-

. ، تهران، سخن2شفیعی کدکنی، چ

. زوار2اصغر حلبی، چ ، ترجمۀ علیتهافت الفالسفه، 1363.  غزّالی، ابوحامد محمد -

. ، تهران، زوار2، چاحادیث مثنوي، 1347. الزمان  فروزانفر، بدیع -

محمد معین، به کوشش هنري کربن و جامع الحکمتین، 1332. خسرو  قبادیانی، ناصربن -
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رسولی، علمیه  ، ترجمۀ سیدهاشماصول کافی). االسالم ثقۀ(اسحاق بن یعقوب  کلینی، محمدبن -

.اسالمیه
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. منوچهر صانعی، حکمت، ترجمۀمنطق، 1376.  مظفر، محمدرضا -

، از روي نسخۀ فروزانفر به کوشش ابوالفتح دیوان، 1385. محمد الدینمولوي، جالل  -

.، تهران، پژوهش2حکیمیان، چ

.، هرمس3، تصحیح نیکلسون، چمثنوي معنوي، 1385. محمد الدین  مولوي، جالل -

.، تهران، آگاه2، چ نامه مولوي، 2536. الدین  همایی، جالل -

  

  

  

  


