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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: One of the words that has a significant 
frequency in two important mystical works, Hadith of Sanai and spiritual 
Masnavi, is the word intellect. In fact, Sanai and Rumi have tried to explain 
and describe this mystical, philosophical and religious term with their poetic 
and artistic language as clearly and better as possible. This research has tried 
to compare and analyze the way of depicting the types of intellect in the 
spiritual Sanai and Masnavi. The main question of the present study is what is 
the difference between artistic images about different types of intellect and 
what are the common or different features in each work? In this regard, 
poetic images about different types of intellect from a rhetorical perspective 
have been studied and evaluated in these two works.
METHODOLOGY: The research method in this article is descriptive-analytical 
and the method of information analysis is documentary (library).
FINDINGS: The imagery of the types of intellect is often similar in terms of the 
frequency of use of virtual images and rhetorical arrays, including similes and 
metaphors; However, due to his scientific, cultural and social status, Rumi has 
used less poetic images than Sanai in Hadith when speaking about reason in 
Masnavi.
CONCLUSION: Both poets have used the most imagery about "total intellect", 
faith intellect and partial intellect are also in the next ranks; Because in his 
view, the mystic can connect his partial intellect to the general intellect by 
using the faith intellect during the stages of mystical cirrhosis. Also, in both 
works, the volume of positive and praiseworthy images about reason is more 
than negative and reprehensible images 
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 چکیده:
دو اثر مهم عرفانی، كه بسامد قابل توجهی در  ییهااز واژه ییک زمینه و هدف:

سنایی و مولوی سعی حدیقۀ سنایی و مثنوی معنوی، دارد واژۀ عقل است. در واقع 

اند با درهم آمیختن این اصطالح عرفانی و فلسفی و دینی با زبان شاعرانه و كرده

هنرمندانۀ خوی ، به تبیین و توصیف هرچه روشنتر و بهتر آن برردازند. این پژوه  

كوشیده است به مقایسه و تحلیل نحوۀ تصویرپردازی از انواع عقل در حدیقۀ سنایی و 

برردازد. پرس  اصلی پژوه  حاضر این است كه تصاویر هنری مثنوی معنوی 

درمورد انواع عقل چه تفاوتی با یکدیگر دارند و در هر اثر دارای چه ویژگیهای 

مشترک یا متفاوتی هستند؟ در این راستا تصاویر شعری درمورد انواع عقل از منظر 

 اند.بالغی در این دو اثر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته

وتحلیل تحلیلی و روش تجزیه-روش تحقیق در این مقاله، توصیفی روش مطالعه:

 ای( است.اطاّلعات، اِسنادی )كتابخانه

تصاویر  عقل ازلحاظ ترتیب فراوانی در كاربرد پردازی درمورد انواعتصویرها: یافته

ا با ؛ اما موالنمجازی و آرایههای بالغی از جمله تشبیه و استعاره اغلب مشابه است

توجه به جایگاه علمی، فرهنگی و اجتماعی خود، هنگام سخن گفتن از عقل در 

 به سنایی در حدیقه، كمتر از تصاویر شعری بهره برده است.مثنوی، نسبت

كار به« عقل كل»هر دو شاعر بیشترین تصویرپردازی را درمورد  گیری:نتیجه

ی قرار دارند؛ چراكه در نظر اند، عقل ایمانی و عقل جزوی نیز در مراتب بعدپرده

ایشان عارف درطی گذراندن مراحل سیروسلوک عرفانی میتواند عقل جزوی خود را 

با استفاده از عقل ایمانی به عقل كلی پیوند بزند. همچنین در هر دو اثر حجم تصاویر 

 مثبت و ممدوح درمورد عقل بیشتر از تصاویر منفی و مذموم است.
  

 4344مرداد  55 :دریافت تاریخ   
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 مقدمه
. ركن اصلی زیبایی اثر ادبی، تصویر بسیار پركاربرد استو تصویرپردازی،  4روز دو اصطالح تصویردر نقد ادبی ام

ای به مطالعۀ . اهل بالغت قدیم توجه ویژهد، متن ادبی ارزشمندتر میشودناست و هر اندازه تصاویر پویاتر باش

بویژه ازطریق مطالعه در اسلوب قرآن و شعر اند. ایشان این امر را تصویر و تحلیل اركان و كاركردهای آن داشته

اند. در گذشته جاحظ توجه ادبا و ناقدان را به این اصطالح جلب كرد، اما عربی پیگیری كرده و به سرانجام رسانده

مطالعات بالغی گذشته، مفهوم واژۀ تصویر را در انواع و اشکال خاصی محصور و آن را به فهم جزئی محدود كرد و 

(. با وجود این، تصویر در 47محتوا و مضمون بازماند )وظیفۀ الصورۀ الفنیۀ فی القرآن الکریم، راغب: ص  معموالً از

طول تاریخ ادبیات تحول یافت و از سادگی به پیچیدگی و از سطح به اعماق رسید. اما همچنان متداولترین 

به مجموعۀ تصرفات بیانی و مجازی  مفهوم تصویر، كه در عرف سنتی نیز پذیرفته و مقبول است، همان است كه

اصطالح تصویرپردازی را برای كلیۀ كاربردهای مجازی (. »459در زبان اطالق میشود )تصویر خیال، فتوحی: ص 

زبان بکار میبرند. در این مفهوم تصویر عبارتست از هرگونه كاربرد مجازی زبان شامل همۀ صناعات و تمهیدات 

آمیزی، ، نماد، اغراق، مبالغه، تلمیح، اسطوره، اسناد مجازی، تشخیص، حسبالغی از قبیل تشبیه، استعاره

 (. 15)بالغت تصویر، فتوحی: ص.« پارادوكس و... 

مورد توجه قرار گرفته است؛ آثار عرفانی ، ازجمله مسائلی است كه در محتوا و معناصویرپردازی منطبق بر ت

 ۀخالقان اثرگذار باشد، ولی از راه تصویرگری و پردازشچندان  دفاقد تصویر نمیتوان یچراكه كالم و محتوا

معنی و مفهوم موردنظر را برای مخاطب به وجهی نیکو بالغی، میتوان عناصر تأثیرگذار با دستاویز مضامین 

ساخت. یکی از مفاهیم شناور و مورداختالف در فرهنگ ایرانی، مفهوم عقل است كه دایرۀ معنایی آن گر جلوه

اند. با گاه متناقض گشته است و جریانهای فکری مختلف، برداشتهای گوناگونی از آن ارائه داده بسیار وسیع و

 الًبرانگیز بوده و معموو جایگاه آن در عرفان از مسائلی است كه همواره چال  «عقل»نوع نگاه عارفان به همه این

آن را روهی عقل را ستوده و برخی دیگر، گ. در میان عرفا به عرفا میشود نسبت «گریزیعقل»موجب طرح اتهام 

گاهی آن را  در میانۀ این دو اندیشه، ای نیزو عده اندبرای كسب معرفتِ تمام، ناتمام، مدعی و نامحرم انگاشته

نا بارها در باب الدر این میان، سنایی و مومیرندارند. ای بهر پای جهان هلی بند و سلساهو گ ام جهانان ببنرد

ی اند، بررساند و چون هریک نمایندۀ عصر خود در ادب عرفانیویژگیها و كاركرد آن سخن گفته ،تیعقل و ماه

عقل در تفکر عرفانی تصویرپردازی درمورد از  دورنمایی ،مفهوم یا مفاهیم عقل در شعر آنان تصویرپردازی درمورد

ترین تصاویر شعری درمورد ترسیم میکند. پرسشهای اصلی این تحقیق این است كه در حدیقه و مثنوی بیش

كدامیک از انواع عقلی است و چرا؟ دیگر اینکه تعداد تصاویر مثبت و ممدوح یا تصاویر منفی و مذموم درمورد 

كدامیک از انواع عقل بیشتر است؟ بدین منظور با روش توصیفی ا تحلیلی، تصاویر شعری حدیقه و مثنوی 

برای تصویرپردازی درخصوص انواع عقل از تشبیه، استعاره، كنایه،  درمورد انواع عقل بررسی میشود. این دو شاعر

اند. در ادامه به بررسی و تحلیل وجوه اشتراک و افتراق نما بهره جستهتمثیل، اسلوب معادله، تلمیح، و متناقض

 تصویرپردازی این دو شاعر از انواع عقل در حدیقه و مثنوی پرداخته میشود. 
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 سابقۀ پژوهش
ایگاه عقل در حدیقه یا مثنوی از منظر عرفان، فلسفه و حکمت مقاالت متعددی بنگارش درآمده است. دربارۀ ج

 ۀبررسی نق  عقل در شناخت خداوند در اندیش»( و 4394از رضا شجری )« ای  و نکوه  عقل در مثنویست»

بررسی ادبی و بالغی  ( ازجمله این پژوهشها هستند. با این حال4345از حسن سعیدی و سمانه فیضی )« سنایی

عقل در غزلیات  ۀتطور استعار»ای با عنوان وجوی نگارندگان مقالهدر این مورد، بسیار اندک است. براساس جست

تالش  پژوه در این شده در این زمینه است. ( تنها مقالۀ یافت4347از امیرحسین مدنی )« سنایی، عطار، موالنا

می، دیدگاه سنایی و عطار و موالنا، در جایگاه سه شخصیت اصلی در مفهو ۀدر سیزده گروه استعار شده است

 71این سه شاعر درمجموع در  هابراساس یافته به مفهوم كلیدی عقل بررسی شود. تاریخ شعر عرفانی، نسبت

. نداو دووجهی در غزلیات خود اشاره كرده ،منفی ،مثبت ه شامل استعارۀاستعاره از عقل، به سه نوع استعاركالن

های شناختی است كه برخالف دیدگاه سنتیِ استعاره معتقد است افزون استعاره ۀپژوه  نظری این مبنای نظری

. این مقاله فقط در حوزۀ استعارۀ ما اساساً ماهیتی استعاری دارد ۀبر زبان، نظام مفهومی و ذهن و ضمیر هرروز

و زمینۀ موردمطالعۀ آن نیز غزلیات سنایی و مولوی را دربرمیگیرد و شامل  مفهومی عقل به پژوه  پرداخته

 حدیقه و مثنوی نمیشود. پژوه  حاضر در جهت رفع چنین خأل پژوهشی صورت گرفته است. 

 

 بحث و بررسی: تصویرپردازی عقل در حدیقۀ سنایی و مثنوی معنوی

د و در ساحتهای وجودی به عقل نستین میشمارعقل را مخلوق نخ ،شناختیدر تبیین هستیسنایی و مولوی 

 .دنرو آن را میستای این از و دنهمچنین به مکانت عقل در دو حوزۀ عمل و نظر توجه دار ؛4دنفعال توجه كامل دار

در نگاهی كلی، اغلب  ،خود با پذیرش دو ساحت معرفتی عقل و ذوق در ترازوی سنج  معرفتی ایشان همچنین

همواره به عقل با یک چشم ننگریسته و برای آن  و مولوی نایی. درواقع سدنعقل میدانساحت عشق را برتر از 

نزلۀ مركبی معقل ب ندرو معتقد این د، ازنرا نیز محدود میشمار عقلتواناییهای  اند. ایشانقائل و درجاتی مراتب

  همراهی كند.است كه فقط تا جایی میتواند انسان را 

و هریک  بودهد و برای هریک كاركرد خاصی قائل ندو عقل جزوی و كلی را از همدیگر بازمیشناس و سنایی مولوی

ست كه از فروعات آن ا برای عقل قائل در این میان مراتبی دیگر هم . مولویدنرا دارای مقامی مخصوص میدان

. الزم آن اشاره نموده استتفاوتهای  دفتر چهارم مثنوی به این مراتب و 144-154او در ابیات  .محسوب میشود

موالنا، كه در قلۀ شعر عرفانی قرار گرفته است و خود را پیرو و شاگرد معنوی سنایی میداند، كمتر »به ذكر است 

جای حدیقه در وصف عقل و دفاع از آن سخن از او به سرزن  عقل پرداخته است. درواقع سنایی گرچه در جای

)از « منطق عقالنی همسو نیست، محصول كارش با عقل مباینت یافته استچون ساختار ذهنی او با  6گفته است،

(. تا جایی كه او را اساساً خردگرا نمیدانند و عمالً در حوزۀ اهل 97عقل ناصرخسرو تا عقل سنایی، پارسانسب: ص

(. باید گفت تقیّد 14-39قرار میدهند )مفلس كیمیافروش، شفیعی كدكنی: صص « خردستیزان»و « حال»

ایی به ظاهر شریعت و احادیث و روایات بسیاری كه دربارۀ نکوداشت عقل وجود دارد، او را بر آن میداشت سن

                                                      
 (4434، بیت 4. نی كه اول دستبرد آن مجید / از دو عالم پیشتر عقل آفرید )مثنوی: ج4

 (45، بیت 46ها عقل است )حدیقه: ص ها عقل است / برتر از برگزیدهكاول آفریده
 خرد آغاز شده است. ایعقل  ۀاز دو واژ یکیبا  تیب 475از   یب قهیر حد. د6
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عقل را عین شریعت و حکمت الهی بداند و بارها آن را كنار دین بنشاند و از تركیب عقل و دین بهره برد. مولوی 

معی با علومی مانند اصول، فقه، كالم، تفسیر، اما از آنجا كه فقیه، متکلم و خطیب نیز بوده است، و آشنایی جا

حدیث و منطق داشته است، بالطبع نمیتوانسته ذهنیت فلسفی و منطقی خود را بطور كامل رها كند؛ بنابراین 

 ذهن و ضمیر مدرسی او عقل و عاقلی را ارج نهاده است. 

عقل دین، عقل مستفاد، و عقل  سنایی در حدیقه انواع گوناگونی برای عقل ذكر میکند: عقل كل، عقل جزء،

فعال. مولوی نیز به عقل كل، عقل جزئی، عقل ایمانی یا شرعی، عقل بحثی، عقل مکسبی و مانند آنها اشاره كرده 

میرردازیم كه در هر دو اثر مشترک « عقل كلی، عقل جزئی، و عقل شرعی»است. در این جستار از انواع عقل به 

كه در هر دو اثر مورد توجه قرار گرفته است، نیز بررسی میشود. در « عشق عقل و»است. همچنین رابطۀ میان 

 شده در تصویرپردازی مورد بررسی قرار میگیرد.ذیل هر نوع نیز فنون بالغی بکارگرفته

 

 عقل كل )كلی(
دیگر یکی از عقول ممدوح در حدیقه و مثنوی عقل كل است. این عقل چنانچه از این دو اثر و احادیث و آرای 

میتوان گفت این عقل نسخۀ اصلی و باطنی جهان  4آید، اولین گوهری است كه خداوند آفریده است.صوفیه برمی

آفرین  است و آنچه در عالم ماده وجود دارد، صورتی و فکری از آن گوهر است. سنایی و موالنا بدون اینکه به 

اند. در اینجا شعر و استفاده از فنون بالغی بیان كردهتعریف این عقل برردازند، صفات و ویژگیهای آن را با زبان 

 های آن اشاره میشود.به مهمترین نمونه

 

 الف( تشبیه

اند. این تشبیه احتماالً ریشه در باور مذهبی سنایی و مولوی بارها عقل كل را به ملک و پادشاهی تشبیه كرده

دارد )تطور استعارۀ عقل در غزلیات سنایی، « بنده ا سلطان»و سرس باور اجتماعی ا حکومتی « سلطان ا خدا»

(. درواقع این تشبیه بیانگر سلطه و حاكمیت عقل از یک سو و بندگی و ناتوانی سایر 457عطار، موالنا، مدنی: ص 

 دیگر است.  مخلوقات از سوی

 عقااال شاهسااات و دیگاااران حشااامند  

 
 زانکااااه در مرتباااات ز عقاااال كمنااااد  

 (44، بیت 644)حدیقه: ص                 

 چاااون قفاااس را بشاااکند شااااه خااارد  

 
  جمااع مرغااان هاار یکاای سااویی پاارد     

 (6391، بیت 4)مثنوی: ج                    

 ایاان جهااان یااک فکرتساات از عقاال كاال 

 
 رساالعقاال چااون شاهساات و صااورتها    

 (479، بیت 6)همان: ج                      

یافتۀ عقل كل، عقول انبیا و اولیا و سایر مردان خداست. به اعتبار دیگر آن در نظر موالنا صورت آشکار و تجسم

مندی انسانها از این دریا به تالش و كوش  و عنایات میزان بهره بزرگان عقل كلِ مصور و مجسم هستند.

ای تام و تمام از این ور كلی كسب مقامات عرفانی آنها بستگی دارد؛ لذا انبیا و اولیا و پیران بهرهخداوندی و بط

میخواند و به تعبیر دیگر همانگونه كه عقل كل، مغز و « عقل كل»دریا دارند. به همین سبب موالنا آنها را نیز 

                                                      
 (11)احادیث و قصص مثنوی، فروزانفر: ص  عقل اهللُ ول ما خلقَ. ا1
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عقول سایر انسانها نیز انعکاس و ، تبه آن عقل بمنزلۀ پوست اس حقیقت عقلهای ماست و عقلهای ما نسبت

به ما همچون مشک و پوست است؛ چراكه آن  است و نسبت عقل آنها نسبت صورتی از عقلهای اولیای حق

اند این پوستها را به مشک و مغز بدل سازند و از قشر بشریت و جسمانیت بیرون جهند و ذات بزرگان توانسته

وار، غرق آن دریای حقیقت و عقل كل اند و كاسهاز خوی  رسته پاكشان آیینۀ حضرت الوهیت گردد. آنها

 .اندشده

 عقاال كاال و نفااس كاال ماارد خداساات  

 عقلهاااای خلاااق عکاااس خلاااق اوسااات

 

 عرش و كرسی را مادان كاز وی جداسات    

 عقل او مشک است و عقال خلاق پوسات   

 (4563و4566، ابیات 5)مثنوی: ج         

هدایتگری و راهبری عقل كل اشاره كرده و در این راستا از تشبیه برای سنایی و موالنا هر دو بارها به نق  

است. در احادیث نبوی بارها به نق   تشبیه كرده« نردبان»اند. مثالً سنایی عقل كل را به تصویرسازی بهره برده

شده كه  بخشی عقل اشاره شده است. در حدیثی از پیامبر )ص( عقل دارای سه جزء دانستههدایتگری و معرفت

(. بنابراین خاستگاه این تشبیه را 495المعارف، سهرودی: ص است )عوارف« معرفت و شناخت حق»جزء اول آن 

« هدایت و ارشاد بسوی مقصود»باید بیشتر منابع ایدئولوژیک و احادیث دورۀ اسالمی و انگارۀ مركزی آن را 

 دانست.

 عقااال كااال را بساااان باااام شاااناس    

 
 حاااواسنردباااان پایاااه ساااوی باااام     

 (49، بیت 644)حدیقه: ص                  

 مولوی در این بیت نیز با تشبیه عقل كل به شتربان، به نق  هدایتگری آن اشاره كرده است:

 عقاال تااو همچااون شااتربان تااو شااتر    

 
 میکشااااند هااار طااارف در حکااام مُااار   

 (6147، بیت4)مثنوی: ج                     

اند. از آنجا كه در منظومۀ ذهنی این دو شاعر، تشبیه كرده« پیر»قل كل را به همچنین سنایی و موالنا هر دو ع

ای است و بار ارزشی كامالً مثبتی دارد، این تشبیه از ارجمندی و هدایتگری عقل كل در پیر دارای احترام ویژه

 نزد ایشان حکایت میکند.

 چااااار طاااابع  مریااااد و او پیرساااات

 
 ده حواسااااا  ساااااراه و او میرسااااات 

 (9، بیت 354)همان: ص                      

در ابیات ذیل مولوی عقل كل را به پیر )رهبر روحانی( تشبیه كرده است و عقل جزوی را پیر )كهنسال( میداند 

 كه عادات و خلقیات كودكانه دارد و باید توسط عقل كل راهنمایی و هدایت شود:

  دساات را مساارار جااز در دساات پیاار    

 خااو كاارده اساات پیاار عقلاات كااودكی  

  عقاال كاماال را قاارین كاان بااا خاارد     

 

  او را دساتگیر  حق شده اسات آن دساتِ   

  از جاااوار نفاااس كانااادر پااارده اسااات 

 تااا كااه باااز آیااد خاارد زان خااوی بااد    

 (739-734، ابیات 5)مثنوی: ج             

 پیاااار، پیاااار عقاااال باشااااد ای پساااار

 
  نااه سااریدی مااوی اناادر ریاا  و ساار    

 (6443، بیت 1ج)همان:                      

است. احتماالً خاستگاه « سایۀ حق»یا « سایه»های مشترک سنایی و مولوی دربارۀ عقل كل، یکی دیگر از مشبه

نهفته است و بتدریج به مفهومی « سایه»این تصویر، مفهوم همراهی، همانندی، یا حفاظت و حمایت است كه در 
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 استعاری بدل شده است.

 پادشااااااهی شاااااود ز مایاااااۀ عقااااال

 
 آفتاااااابی شاااااود ز ساااااایۀ عقااااال   

 (44، بیت 359)حدیقه: ص                 

 عقاااال ساااالطان قااااادر خوشخوساااات

 ساااااایه باااااا ذات آشااااانا باشاااااد   

 

 آنکاااه ساااایۀ خاااداش گویناااد اوسااات  

 سااااایه از ذات كاااای جاااادا باشااااد   

 (66و  64، ابیات 647)همان: ص            

خداوند است. از این منظر رابطۀ عقل كل با خداوند در نظر سنایی و مولوی عقل كل در مقام مأمور اجرای ارادۀ 

 را به رابطۀ سایه با صاحب سایه تشبیه میکنند.

 عقااال ساااایۀ حاااق باااود حاااق آفتااااب

 
 سااااایه را بااااا آفتاااااب او چااااه تاااااب 

 (6444، بیت 1)مثنوی: ج                     

یا دایۀ جهان تشبیه شده است و  در تصویر دیگری از عقل كل در حدیقه و مثنوی، بارها عقل كل به پدر، مادر

مخلوق »اطاعت از آن واجب و نافرمانی از آن موجب عاق شدن بیان شده است. این تشبیه احتماالً به اعتقاد 

 اشاره دارد.« نخست بودن عقل

 پااااادر و ماااااادر جهاااااان لطیاااااف  

 زیااان دو جفااات شاااریف طااااق مبااااش

 

 نفاااس گویاااا شاااناس و عقااال شاااریف  

 وانااادرین هااار دو اصااال عااااق نبااااش  

 (46و  44، ابیات 355)حدیقه: ص         

 مولوی نیز دقیقاً همین تعبیر را درمورد عقل كل بکار برده است:

 كاال عااالم صااورت عقاال كاال اساات     

 صاالح كاان بااا ایاان پاادر، عاااقی بهاال    

 

  ...  كوست بابای هر آنک اهال قال اسات    

  نمایاااد آب و گااال تاااا كاااه فااارّش زر 

 (3644و  3654، ابیات 1)مثنوی: ج        

است. خاستگاه این تصویر را باید خاصیت « بهار»های مشترک عقل كل در حدیقه و مثنوی، بهاز دیگر مشبه

 بخشی عقل دانست.حیات

 عقاااال همچااااون بهااااار دلجویساااات 

 
 كاااااآب فااااارزانگی  در جویسااااات   

 (6، بیت 354)حدیقه: ص                    

  آن خاازان ناازد خاادا نفااس و هواساات   

 
  اسات و بقاسات  عقل و جاان عاین بهاار     

 (6554، بیت 4)مثنوی: ج                     

تشبیه كرده یا در تصویری استعاری، آن را دارای نور و « نور»سنایی و مولوی همچنین بارها عقل كل را به 

و « آفتاب. »4اند. منابع دورۀ اسالمی نیز ردپای این تصویر را در خود دارندمنبعی از نور و روشنایی دانسته

 های مربوط به این مجموعه هستند:بهاز دیگر مشبه« راغچ»

 مااااااار ورا عقااااااال روی بنمایاااااااد

 
 تااااان  از ناااااور خاااااود بیارایاااااد   

 (43، بیت445)حدیقه، ص                  

                                                      
 .با این مقایسه عقل همان نور پیامبر یا نور تواند بود؛ العقل اهللُ ما خلقَ اولُ. اولُ ما خلقَ اهللُ نوری، 1
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 عقااال در دسااات یاااک رماااۀ خاااودرای

 
 جااایچااون چراغاای اساات در طهااارت   

 (44، بیت 354)همان: ص                    

 آفتااااابعقااال بایاااد نااااورده چاااون    

 
 تااا زنااد تیغاای كااه نبااود جااز صااواب      

 (459، بیت 5)مثنوی: ج                      

 ایاان خردهااا چااون مصااابیح انااور اساات  

 
  تر اسااتنبیساات مصااباح از یکاای روشاا  

 (6443، بیت 4)همان: ج                     

معتزلیان مبنی بر تساوی و اعتدال موالنا بین جان و عقل آدمی و جان و عقل اولیاءااهلل تفاوت قائل است و قول 

با استفاده از تصاویری چون آفتاب، زهره، شهاب، چراغ و ستاره این مراتب را را در آغاز خلقت رد میکند و  4عقول

 توضیح میدهد:

 ایاااان تفاااااوت عقلهااااا را نیااااک دان  

 هسااات عقلااای همچاااو قااارص آفتااااب 

 هساات عقلاای چااون چراغاای سرخوشاای 

 

 در مراتااااب از زمااااین تااااا آساااامان   

 هساات عقلاای كمتاار از زهااره و شااهاب   

 هسااات عقلااای چاااون ساااتارۀ آتشااای  

 (144-154، ابیات 5)همان: ج              

( برای عقل نیز در 3445، بیت 4)مثنوی: ج« سوزظلمت»( و 65)غزلهای حکیم سنایی: ص « نورپاش»صفات 

سورۀ نور  35ه مهمترین آن آیۀ بار تکرار شده است ك 13« نور»این مجموعه قرار میگیرند. در قرآن كریم واژۀ 

است. بنظر میرسد صوفیه از ...« ۀ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاج ۀاللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْکَا»

نیز چنین گفته  اند؛ آنچنانکه ابوالحسین نوریها و تصویرسازیهای مختلف بسیار متأثر بودهاین آیه در استعاره

خود روشن كرد و آن با همین نور به خداوند راه یافته است )زبان شعر « نور وحدانیت»است كه خداوند عقل را با 

تعالی عقل كل را نور (. غزالی نیز در تفسیر این آیه اذعان میکند كه حق157در نثر صوفیه، شفیعی كدكنی: ص 

 (.    445، ص 4الدین، غزالی: جحیات خوانده است )احیاء علومگفته و علم را كه بدو مستفاد است، روح و 

 

 ب( استعاره

در حدیقه و مثنوی، بیشترین استعاره درمورد انواع عقل از نوع استعارۀ مکنیه و بیشتر تشخیص است. استفاده از 

 اند.اعضای بدن برای عقل كل، یکی از استعارات مشتركی است كه سنایی و مولوی بکار برده

 باااارای صااااالح دولاااات و دیاااان    از

 
 اولیساااات آخااااربین  چشاااام عقاااال  

 (44، بیت 645)حدیقه: ص                 

 صاااد هااازاران خاااوی باااد آموختاااه    

 
 و دل بردوختااااه هااااای عقاااالدیااااده 

 (6475، بیت 1)مثنوی: ج                   

 از جااااااالل او خیااااااره  دل عقاااااال

 
 عقاااال جااااان بااااا كمااااال او تیااااره   

 (46، بیت 44)حدیقه: ص                  

                                                      
نبوت و نفی شرایع الهی بوده، و یا به آن ول به تساوی عقول، چه نزد برخی از فیلسوفان گذشته، و چه در روزگار جدید مبنای انکار . ق4

بن زكریای رازی با استناد به حجیت مطلق عقل و تساوی آن در میان آدمیان، نیاز انسان به پیامبران  نوان نمونه محمدعمنتهی میشود. ب

 (.49، ص 6، ابراهیمی دینانی: جماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم) را نفی كرده است
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یا آن را دارای چشم دانسته است. این تصویر نیز به  تشبیه كرده« چشم»سنایی در استعاراتی عقل كل را به 

هدایتگری و راهبری عقل كل اشاره میکند. از آنجا كه در ادبیات مفاهیم ارزشمند را به چشم و دیده تشبیه 

 عزت عقل كل نیز حکایت میکند.  اند، تشبیه عقل به چشم نیز تلویحاً از مقام وكرده

 ماااارد را عقاااال دیااااده و دادساااات   

 
 غاااااااذی روح بااااااااده و بادسااااااات 

 (4، بیت 155)حدیقه: ص                    

 هااار كاااه را چشااام عقااال كاااور باااود  

 
 نبااااااود آدماااااای، سااااااتور بااااااود  

 (7، بیت 696)همان: ص                      

 پ( كنایه
خواری، فروتنی و متابعت در برابر كسی است. سنایی در این بیت كنایه از نهایت « خاک كوی كسی گشتن»

 خطاب به حضرت محمد )ص(، جایگاه او را از عقل كل نیز فراتر مینهد.

 نفااااس كاااال آب رانااااده در جویاااات 

 
 عقااال كااال خااااک گشاااته در كویااات  

 (45، بیت 654)حدیقه، ص                 

 

 ت( تمثیل
 یه شده است كه سنگ وجود آدمی را به لعل تبدیل میکند.در تمثیل ذیل، عقل كل به خورشیدی تشب

 از خاارد خواجااه شااو كااه ساانگ ساارید  

 
 لعاااال شااااد زیاااار داماااان خورشااااید 

 (44، بیت 357)حدیقه: ص                  

در ابیات زیر، بجز مصرع اول، تمامی مصرعهای بعدی در حکم تمثیل برای مصرع نخست هستند. سنایی در این 

موافقت و تجانس، در درک و تشخیص عیار دیگران تأكید میکند و معتقدست عاقالن باید با ابیات بر لزوم 

 همجنسان خود دوستی كنند.

 عقااال دانااااد باااه عقاااال بازشااااتافت  

 كااه یکاای شاامع زنااده كاارد بااه باااغ     

 جاااانس از جاااانس بااااازدارد رنااااج   

 

 دیااده را جااز بااه دیااده نتااوان یافاات      

 باااه یکااای بوساااه صااادهزار چاااراغ  ... 

 ازوسااااانج كاااااه تااااارازو باااااود تر  

 (9و4و5، ابیات 195)همان: ص             

 ث( اسلوب معادله

 هایی از این شگرد بالغی در توصیف عقل كل در حدیقه و مثنوی ارائه میشود:نمونه

 مااارد بااای عقااال جاااز خیاااالی نیسااات

 
 بیاااد بااای بااار ز دیاااو خاااالی نیسااات   

 (44، بیت 649)حدیقه: ص                  

 ملااااک عقاااال از عقااااود كااااانی بااااه 

 
 پادشااااااااهی ز پاسااااااابانی باااااااه   

 (5، بیت 341)همان: ص                      

 كااای شاااود پژمااارده میاااوۀ آن جهاااان 

 
 شااااادی عقلااااای نگاااااردد انااااادهان  

 (4453، بیت 1)مثنوی: ج                   
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 ج( تلمیح
راین ببنا .تلمیح از مختصات بارز متون عرفانی است. بیان تلمیحی در حقیقت بیانی غیرمستقیم و كنایی است

می بوده و ارتباط میان الاكثر از نوع تلمیحات دینی و اس و مولوی هنری و شعری دارد. تلمیحات سنایی ۀجنب

 .عقل و تلمیح در بیت غالباً براساس تشبیه و تشخّص است

در نظر موالنا اصل عقل از جهانی دیگر است و همچون دل از پیشگاه خداوند بر انسان عرضه شده است و 

وار و تی نورانی دارد. اما هنگامی كه در مغاک تن قرار میگیرند، با همنشینی با ماران قوای نفسانی هاروتماهی

 سار عصمت خوی  را از دست میدهند.ماروت

 انااادعقااال و دلهاااا بیگماااانی عرشااای  

 همچو هااروت و چاو مااروت آن دو پااک    

 

 در حجااااب از ناااور عرشااای میزیناااد    

 انااد اینجااا بااه چاااه سااهمناک     بسااته

 (465و444، ابیات 5)مثنوی: ج            

 عقل جزء )جزوی(
آنچه با دقت به آثار عارفان و فالسفه دریافت میشود این است كه مراد از عقل جزئی عقل مذمومی است كه افراد 

وبی  در آن شریکند. عقل جزئی وسیلۀ ادراک و تمییز نفع و ضرر انسان در عالم هستی است و آنچه را بشر كم

رای قلمروِ حسی است، درک نمیکند. عقل جزوی عقل كوتاه و ناقص و نارسای انسانهاست كه خداوند آن را ماو

برای تدبیر امور مادی و دنیوی انسانها و تشخیص منافع و مضار آنها در عالم ماده قرار داده و چون دارای آفات و 

امور مربوط به ماورای عالم حس و جهان ماده را اندی  باشد. او مسائل و محدودیت است نمیتواند چندان معرفت

خود ادراک نمیکند و این عقل در نظر سنایی و مولوی غالباً مورد مذمت و نکوه  قرار گرفته است. در بخودی

 ادامه به تصویرپردازی حدیقه و مثنوی درمورد این نوع عقل پرداخته میشود.

 

 الف( تشبیه
ند. در نظر ایشان ل نیستئد و هیچ نق  معرفتی برای آن قانمیخوان «عقیله»را جزوی  عقل و مولویسنایی  

 خاصیت و نتیجۀ عشق، رهایی و عافیت است؛ در حالی كه عقل جزوی مانند بند و زنجیری است بر پای جان.

 عقااال كاااان رهنماااای حیلااات توسااات

 
 آن نااه عقاال اساات كااان عقیلاات توساات  

 (3، بیت 355)حدیقه: ص                    

 بکوشاااای و بخاااار از كااااالل  بااااس 

 
 هاام تااو گااویی خااوی  كالعقاال عقااال    

 (3353، بیت 1)همان: ج                      

 چوناااک عقااال تاااو عقیلاااه مردمسااات 

 
 آن نااه عقلساات آن كااه مااار و كژدمساات 

 (6364، بیت 4)همان: ج                    

نور بیابانهای تاریک جهالت و غفلت و در نظر مولوی نور عقل جزئی دوام و پایداری ندارد و نمیتوان با این 

 نفسانیت را درنوردید.

 عقل جزوی همچاو بارق اسات و درخا     

 
 در درخشی كی تاوان شاد ساوی وخا      

 (3344، بیت 1)همان، ج                     
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ركسی از آنجا كه دنیا نزد عارفان جز مرداری بی  نیست )الدنیا جیفۀٌ و طالبُها كالبٌ(، موالنا عقل جزئی را ك

 میداند كه جز جیفه و مردار نمیشناسد و زندگی خوی  را در مردارخواری میگذراند:

 عقااال جااازوی كاااركس آماااد ای مقااال

 
 خااااواری متصاااالپاااار او بااااا جیفااااه 

 (1439، بیت 5)همان: ج                     

خود میل ایمان موالنا همچنین معتقد است عقل جزوی مانند وزیر فرعون است كه با استدالالت سست و واهی 

 را در دل فرعون خنثی میکند:

 عقااال جااازوی را وزیااار خاااود مگیااار  

 
 عقااال كااال را سااااز سااالطان ای وزیااار 

 (4659، بیت 1)مثنوی: ج                   

سنایی نیز عقل جزئی را كه مدام در پی دنیا و تعلقات دنیوی است، سرزن  میکند و آن را به صرافی تشبیه 

 حال گردش در بازار دنیا و سبک و سنگین كردن آن است: روز درمیکند كه شبانه

 عقااال تاااو روز و شاااب چاااو طوافاااان  

 ایاان فااالن خااوب و آن فااالن زشتساات  

 

 بااااار سااااار چارساااااوی صااااارافان   

 ایاان زمااین شااوره آن زمااین كِشتساات   

 (4و5، ابیات 351)حدیقه، ص               

 ب( استعاره
 استعاری در حدیقه و مثنوی بر پایۀ تشخیص است. دربارۀ عقل جزوی نیز مانند عقل كلی، بیشتر تصاویر

 و گوش ظن زیان مفلاس اسات    گوش عقل گوش جان و چشم جان جز این حس است

 (4146، بیت 4)مثنوی: ج                     

همچنین نسبت دادن متعلقات و اعمال جانداران به عقل جزوی، در حدیقه و مثنوی، با استفاده از صنعت 

« گردن زدن»یا « قربانی كردن»دارای هویت مستقل و مشخصی نموده است. مولوی و سنایی  تشخیص، عقل را

اند و درواقع عقل را در خدمت شریعت عقل جزوی را در پای قرآن، شرع و وجود پیامبر )ص( توصیه كرده

 اند:دانسته

 بکااااان از بهااااار حرمااااات قااااارآن  

 
 عقاااال را پاااای  نطااااق او قربااااان    

 (49، بیت475ص )حدیقه:                    

 زخااام بااازنچاااون ساااران بهااار چشااام

 
 عقاااال را پاااای  شاااارع او گااااردن    

 (9، بیت 653)همان: ص                      

 عقاال قربااان كاان بااه پاای  مصااطفی    

 
 حسااابی اللّاااه گاااو كاااه اللّهااام كفااای  

 (4159، بیت 1)مثنوی: ج                  

 پ( كنایه

اند. در بیت ذیل سنایی عقل جزوی بکار رفته« عقل»به انواع اجعدر حدیقه و مثنوی، كنایات در موارد معدودی ر

در « چیزی را در آستین داشتن»های ناچیزی میداند كه باید به درگاه الهی عرضه شوند. را در كنار جان، تحفه

در این بیت یک « در آستین داشتن»است. درواقع « چیزی را برای هدیه و نثار كردن، آماده داشتن»اینجا 

 است.« هدیه و نثار كردن»به معنای  4«آستین افشاندن»حله قبل از كنایۀ مر

                                                      
  4 . سخن گفت و دامان گوهر فشاند/ به لطفی كه شه آستین برفشاند )سعدی(



 413-443، صص 4155 خرداد/ 44/ شماره پیاپی سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 451

 عاشاااقان ساااوی حضااارت  سرمسااات 

 
 عقااال در آساااتین و جاااان بااار دسااات  

 (6، بیت 454)حدیقه: ص                    

)فرهنگ « گرفتار جهل و نادانی بودن»به معنای « پا از سر ندانستن»در بیت زیر نیز مولوی با استفاده از كنایۀ 

 ، ذیل پا( ناكارآمد شدن عقل دربرابر قضاوقدر را نشان میدهد:4كنایات سخن، انوری: ج

 چاااون قضاااا آیاااد فروپوشاااد بصااار    

 
 ماااا پاااا را ز سااار   عقااال تاااا نداناااد  

 (6115، بیت 4)مثنوی: ج                   

 ناتوان نشان داده شده است: عاجز و« پی كردن»در ابیات زیر نیز عقل جزوی در مقابل عشق، با استفاده از كنایۀ 

 عاشاااااقی بساااااتۀ خااااارد نباااااود   

 عقااااال عااااازم احاطااااات وی كااااارد

 

 علااات عشاااق نیاااک و باااد نباااود  ...    

 غیااارت عشااااق پااااای او پاااای كاااارد 

 (43و44، ابیات364)حدیقه، ص            

 نمات( متناقض
دادن دیوانگی، بیشترین تصاویر پارادوكسیکال درمورد عقل جزوی در حدیقه و مثنوی، با استفاده از نسبت 

 سرمستی و شیدایی به عقل ایجاد شده است.

 تاااا زباااان در جااادل قاااوی كردناااد    

 
 عقااااال را عاشاااااق غاااااوی كردناااااد 

 (41، بیت 694)حدیقه: ص                  

 در زماااان هیااازم شاااد آن اغصاااان زر  

 
 مسااات شاااد در كاااار او عقااال و نظااار  

 (759، بیت 1)مثنوی: ج                     

 ث( تمثیل
اشاره میکند. « تشخیص درست از نادرست»دوم تمثیل مشهور و رایجی در ادبیات فارسی است كه به مصرع 

سنایی در این بیت مخاطب را به تشخیص عقل كلی از عقل جزوی دعوت میکند و او را از اشتباه در این مورد 

 برحذر میدارد.

 عقاااااال را از عقیلااااااه بازشااااااناس  

 
 نباااااود همچاااااو فربهااااای آمااااااس  

 (9، بیت649)حدیقه: ص                      

است. موالنا در ابیات زیر جهاد را ویژۀ « كمترین تغییر یا حركتی ایجاد شدن»تمثیل از « دُم موش جنبیدن»

 مردان شجاع و عاقلی میداند كه با كوچکترین رخدادی، از ترس، عقل خود را از دست نمیدهند:

 كار آن كس نیسات كاو را عقال و هاوش    

 ببایااد چااون زنااان  آن چنااان كااس را  

 

 پاارد از تاان چااون بجنبااد دنااب مااوش    

 دور باااااودن از مصااااااف و از سااااانان 

 (3951و  3953، ابیات 5)مثنوی: ج      

 ج( اسلوب معادله
به شطحیات بایزید بسطامی است، عشق به وجود خداوند موجب شیفتگی و جنون معرفی در بیت ذیل كه راجع

عقل جزوی است كه نور آن در برابر صبح ناچیز است و نیازی به « شمع»همان عشق الهی و « صبح»شده است. 

 وجود آن حس نمیشود. الجرم باید خاموش گردد:

 نقااااال آماااااد عقااااال او آواره شاااااد 

 
 صااابح آماااد شااامع او بیچااااره شاااد    

 (6454، بیت 1)مثنوی: ج                   
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 چ( تلمیح
و درخواست حضرت موسی )ع(، عقل ناتوان از شناخت در این ابیات با اشاره به داستان تجلی خداوند بر كوه طور 

 و دیدار خداوند دانسته شده است:

 عقااااال آلاااااوده از پااااای دیااااادار   

 
 وارگاااااوی گشاااااته موسااااایارنااااای 

 (45، بیت 94)حدیقه: ص                    

و تضمین در این بیت نیز سنایی با تلمیح به داستان توبۀ حضرت داوود )ع( در ماجرای داوری میان دو برادر، 

 عقل را مطیع و خادم پیامبر اسالم )ص( معرفی میکند:« ص»سورۀ  61بخشی از آیۀ 

 عقاااااااااال داوودوار در محااااااااااراب

 
 پااااای  او خااااارَّ راكعااااااً و انااااااب   

 (44، بیت 656)همان: ص                    

 عقل شرعی )ایمانی(

سخن رفته است، عقل شرعی یا یکی از عقول ممدوح در نظر سنایی و مولوی كه در مثنوی بصراحت از آن 

ای است كه انسان را به پذیرش دین و اجرای تکالیف و احکام دینی و ایمانی است. این عقل خاص انسانها و قوه

پرهیز از هواهای نفسانی دعوت میکند و از ایمان و تقوای انسانها مراقبت و محافظت میکند. در اینجا به تصاویر 

 حدیقه و سنایی پرداخته میشود.شعری درمورد این نوع عقل در 

 

 الف( تشبیه
مولوی عقل ایمانی را شحنۀ عادلی میداند كه از دل در برابر هواهای نفسانی محافظت میکند. همچنین در 

 ای از تصاویر تشبیهی، عقل را مانند گربه و شیر، و هوای نفس را مانند موش و دزد میداند.مجموعه

 عقاال ایمااانی چااو شااحنه عااادل اساات   

 همچاااو گرباااه باشاااد او بیاااادارهوش   

 ای چاااه؟ شااایر شااایرافکن باااود گرباااه

 غااااااارۀ او حااااااااكم درنااااااادگان  

 

 پاساااابان و حاااااكم شااااهر دل اساااات 

 دزد در ساااوراخ ماناااد همچاااو ماااوش  

 عقااال ایماااانی كاااه انااادر تااان باااود   

 نعااااااارۀ او ماااااااانع چرنااااااادگان  

 (4494-4494، ابیات 1)مثنوی: ج         

سنایی همۀ هستی را از دریچۀ دین و شریعت بویژه از منظر اعتقادات اشعری خوی  مینگرد و همه چیز در شعر 

خود گرفته است. او عقل را در كنار دین میرذیرد و درواقع عقل دینی را میرسندد او رنگ دینی و مرام اشعری به 

 و موجب سعادت بشر میداند:

 والااای چااارخ و دهااار كیسااات؟ خااارد  

 
 شاااارع و داد چیساااات؟ خاااارد عااااالم 

 (6، بیت 351)همان ص                      

 هااار كااارا ملاااک عقااال و دیااان باشاااد

 
 افسااااار و تااااااج او چناااااین باشاااااد  

 (46، بیت 496)همان: ص                  

دیان  عقیده است و مانند او آدمی را ملزم به اطاعت از رهبری عقل در كناار  مولوی نیز در این راستا با سنایی هم

 میکند:

 عقاااال و دیاااان را پیشااااوا كاااان والسااااالم  كم نشین بر اسب توسن بی لگام

 (145، بیت 1)مثنوی: ج                             
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روح میتواند خس و  ۀاست كه به پشتوان ایمانی عقل موالنا با استفاده از تمثیلی دیگر در مثنوی بیان میکند كه

باطل را نیز از روی آب ایمان و معرفت انسان بزداید و سیمای نورانی  ها و اوهامخاشاک حواس مادی و اندیشه

 :آن را آشکار كند

 حسااااها و اندیشااااه باااار آب صاااافا   

 دست عقل آن حاس باه یاک ساو میبارد     

 پااس حااواس چیااره محکااوم تااو شااد    

 

 همچااااو خااااس بگرفتااااه روی آب را   

 آب پیاااادا میشااااود پاااای  خاااارد    

 چااون خاارد ساااالر و مخاادوم تااو شااد   

 (4969-4964، ابیات 3)مثنوی: ج         

 

یکی از تصاویری كه درمورد عقل ایمانی در مثنوی و حدیقه پرتکرار است، تضاد و تقابل میان عقل و دیو )غول( 

است. این دو شاعر عقل ایمانی را بواسطۀ نق  راهبری و هدایتگری خود در مقابل دیو، كه نماد و سمبل 

دنیاپرستی و دنیادوستی نیز در برابر عقل قرار داده شده است. ایشان اند. همچنین گمراهی است، قرار داده

 ورزی را مانع فریب خوردن و گرای  بسمت دنیا میدانند:عقل

 عقاال و ایمااان را از ایاان قااوم جهااول    

 
 میخااارد باااا ملاااک دنیاااا دیاااو غاااول   

 (955، بیت 4)همان: ج                     

 ایااان سااازای آنکاااه بااای تااادبیر عقااال

 
 لی آمااادش بگزیاااد نقااال  باناااگ غاااو  

 (413، بیت 3)همان: ج                        

 بخ  از آن است:اند كه عقل ایمانی رهاییسنایی و موالنا در تصویری واحد دنیا را به دام تشبیه كرده

 عااااادوی توسااااات دنیااااای ملعاااااون

 
 عقاااال خااااود را ز دام كاااان بیاااارون  

 (4، بیت 341)حدیقه: ص                  

 دنیااا بااه تزویاارم فریفاات   پااس مگااو  

 
 ریخااتگورنااه عقاال ماان ز داماا  می    

 (4444، بیت 1)مثنوی: ج                     

عقل ایمانی ابزار تمییز و تشخیص انسان است و بوسیلۀ آن میتواند نغز را از زشت و دام را از دانه تشخیص دهد. 

 رمستقیم به دام تشبیه شده است.عقل آمده است و دنیا بصورت غیبرای « بیندام»در این ابیات صفت 

 فااارق نغاااز و زشااات از عقااال آوریاااد  

 باااینآفااات مااارغ اسااات چشااام كاااام 

 

 نااه ز چشاامی كااو ساایه گشاات و ساارید  

 باااینمَخلاااص مااارغ اسااات عقااال دام 

 (6447، بیت 4)همان: ج                      

 ب( كنایه
، 4)فرهنگ كنایات سخن، انوری: ج« دارای غم و غصۀ زیاد بودن»در معنای « خون گریستن»در این بیت كنایۀ 

ذیل خون( درمورد عقل ایمانی بکار رفته است. این بیت كه در توصیف پیامبر )ص( است، با استفاده از این كنایه 

 نشان میدهد فرمان عقل، اطاعت تمام و كمال از پیامبر )ص( است:

 هاار كااه یااک دم نبااوده باار خااوان      

 
 عقااال او خاااون گرساااته بااار جاااان    

 (43، بیت644)حدیقه: ص                  

 پ( تمثیل

در این ابیات از حدیقه با تلمیح به داستان حضرت یوسف )ع(، انسان به یوسف، گناهان به چاه، خرد به بشری و 



 457/ تصویرپردازی عقل در حدیقۀ سنایی و مثنوی مولوی

ای از تشبیهات با استفاده از تلمیح، این چرخ گردان، و طناب چاه به قرآن تشبیه شده است. درواقع مجموعه

 اند. سنایی در این تمثیل باری دیگر بر همراهی عقل و شریعت تأكید نموده است.تمثیل را بوجود آورده

 تااو چااو یوسااف بااه چاااهی از شاایطان   

 دسااات عقلااات چاااو چااارخ گردانسااات

 

 خاااردت بشاااری و رسااان قااارآن  ...     

 پایبناااااد دلااااات تااااان و جانسااااات 

 (474و 479)حدیقه: صص                  

 ت( اسلوب معادله

بدون عقل ایمانی احمق میداند و آن را به نوح بدون كشتی تشبیه میکند. درواقع سنایی در این بیت نیز نفس را 

 عقل ایمانی را موجب نجات نفس میداند:

 نفااااس باااای عقاااال احمقاااای باشااااد

 
 ناااااوح بااااای روح زورقااااای باشاااااد  

 (45، بیت 353)همان: ص                    

 عقل و عشق
ای دوسویه كه در یک وجودی خوی  است، رابطه مستقیم با مبدأبه اعتقاد صوفیه انسان در پی برقراری رابطۀ 

نیل به این مرتبه، معرفت است كه در سایۀ وجد و اشراقات قلبی  الزمۀ ن.سر این رشته خداست و سر دیگر انسا

ل الهی اگر راهی باشد راه عشق الدر نگرش عارف برای كسب معرفت و نیل به جمال و ج. و باطنی حاصل میشود

كوب: )ارزش میراث صوفیه، زرین ای نداردروست كه عرفان صوفیه با عقل و منطق میانه این عقل. از هاست ن

(. با تأمل در سخنان عارفان به این حقیقت میتوان رسید هنگامی كه ایشان به نقد عقل میرردازند، 35ص

شناخت خداوند و رسیدن به گراست. از این رو عشق را ابزار اندی  و مصلحتمقصودشان از عقل، عقل منفعت

جایگاه حقیقت میدانند. در اینجا به مواردی اشاره میشود كه سنایی و مولوی عشق و عقل را در برابر یکدیگر قرار 

 اند.داده و به تصویرپردازی دربارۀ آن پرداخته

 الف( تشبیه
است كه عقل نمیتواند بطور از تشبیهات درمورد عقل در حدیقه و مثنوی، برخاسته از این طرز تفکر  ایدسته

را در « عشق»كامل خداوند را بشناسد و در طریق كسب معرفت، بتنهایی راه به جایی نمیبرد. ایشان درنهایت 

شناخت خداوند ازطریق حواس غیرممکن و محال  این مسیر فراتر و باالتر از عقل قرار میدهند. از نظر سنایی

با شرع همراه باشد، قادر است كه سالک را تا حدودی راهنمایی كند و ی اگر النشناخت عق ۀ اومیباشد. به عقید

 :خداوند پیدا كند ههمچنین ازطریق فضل او میتواند شناخت نسبی ب

 آموزیساااااتنفاااااس در ماااااوكب  ره

 سااارایچیسااات عقااال انااادرین سااارنج

 

 عقااااال در مکتاااااب  نوآموزیسااااات   

 جاااااز مزورناااااویس خاااااط خااااادای

 (47و 44، ابیات 44)حدیقه: ص            

عقل، رفیق مطمئن و وفادار و تیزپایی برای پیمودن مسالک و مهالک طریقت نیست و  ندمعتقدسنایی و موالنا 

بسا سالک را به دست غوالن و رهزنان شیطانی و نفسانی میسرارد و از رسیدن به بارگاه دوست اعتماد بر آن، چه

ست خواهیم آورد و دقل كنیم، بسی سرمایه و سود باگر بتوانیم عشق را جایگزین این عدر نظر ایشان بازمیدارد. 

 :وصال معشوق پی  خواهیم تاخت ۀبا اطمینان و شتاب بیشتری بسوی كعب

 عقااال دائااام رعیااات عشاااق اسااات    

 
 جانسااااراری حمیاااات عشااااق اساااات  

 (3، بیت 454)همان: ص                      
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 عشااااق برتاااار ز عقاااال و از جانساااات

 آمااااوزعقاااال مردیساااات خااااواجگی 

 

  وقااااات مردانساااااتلااااای ماااااع اهلل 

 سااااوزعشااااق دردیساااات پادشاااااهی 

 (49و47، ابیات 369)همان: ص              

اندیشی و میدانند و آن را در مقابل دوربینی، مصلحت« الابالی»جالب توجه است كه هر دو شاعر عشق را 

 كاری عقل گاه نکوه  و گاه ستای  میکنند:محافظه

 قاااادم عقاااال نقااااد حااااالی جااااوی  

 بااااود گیاااارباشااااۀ عقاااال صااااعوه  

 

 گاااااویشاااااعلۀ عشاااااق الاباااااالی   

 كاااااركس عشاااااق باااااازگیر باااااود  

 (44و45، بیت 364)همان: ص              

 عقاااااال راه ناامیاااااادی كاااااای رود  

 الابااااالی عشااااق باشااااد ناااای خاااارد 

 

 عشااق باشااد كااان طاارف باار ساار رود     

 عقااال آن جویاااد كاااز آن ساااودی بااارد

 (4447و  4444، ابیات 4)مثنوی: ج       

)مثنوی: « دوراندی »( و مولوی 49، بیت 356)حدیقه: ص « دوربین»عقل را در تعبیر مشترک دیگری سنایی 

كار،  با بال عقل و خرد نمیتوان به ورای عالم حس و ماده پرواز كرد. این( میخواند. در نظر ایشان 6336، بیت 6ج

تا پیشگاه را  با عشق همراه گردد؛ اما تاب و توان همراهی میتواند وار تا مسافتیكار عشق است. عقل جبرئیل

 :درد میگوید ندارد، لذا عاجزانه از همراهی درمیماند و از سرِ

 عقااال چاااون جبرئیااال گویاااد احمااادا 

 تااو ماارا بگااذر زیاان پااس پاای  ران     

 

 گااار یکااای گاااامی نهااام ساااوزد مااارا   

 حااد ماان ایاان بااود ای ساالطان جااان    

 (4547و  4544، ابیات 4)مثنوی: ج        

 بیت بیان میکند:سنایی نیز این موضوع را در قالب این 

 عقااااال رهبااااار ولیاااااک تاااااا در او  

 
 فضاااال او ماااار تاااارا باااارد باااار او     

 (4، بیت 43)حدیقه: ص                    

 ب( استعاره

پای در برابر نفس ترجیح مولوی با استفاده از استعارۀ مکنیه، جهالت و دیوانگی را بر این عقل خودسر و سست

شق دوست قربانی كنند. همچنین سنایی عقل را در برابر عشق نابینا میدهد و توصیه میکند این عقل را در پای ع

 و بیخبر از همه جا میداند.

 عقاال را قربااان كاان اناادر عشااق دوساات 

 
 عقلهااا باااری از آن سااوی اساات كوساات  

 (4161، بیت 1)مثنوی: ج                   

 عقاااال در كااااوی عشااااق نابیناساااات 

 
 عااااااقلی كاااااار باااااوعلی سیناسااااات 

 (4، بیت 355)حدیقه: ص                  

 پ( تمثیل
مرغ و مهمانی اُشتر استفاده میکند. براساس این تمثیل  ۀاز تمثیل خان رابطۀ عشق و عقلموالنا برای تشریح  

قابلیت پذیرایی از  با مهمان كردن شتر دچار ویرانی و خرابی میگردد. عقل است و مرغ ۀعقل انسان بسان خان

 انجامد. ومان او میعشق را ندارد و باید از دعوت او بسوی خوی  دوری كند؛ زیرا به ویرانی خان

 رسااام مهماااان  باااه خاناااه میبااارد     مااااارغ خاناااااه اشاااااتری را بیخااااارد
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 چااون بااه خانااه ماارغ اشااتر پااا نهاااد     

 خاناااۀ مرغسااات هاااوش و عقااال ماااا  

 ناقااه چااون ساار كاارد در آب و گلاا     

 

 و سااقف اناادرفتاد خانااه ویااران گشاات   

 هااااوش صااااالح طالااااب ناقااااۀ خاااادا

 نااه گاال آنجااا مانااد نااه جااان و دلاا    

 (1474-1449، ابیات 3)مثنوی: ج         

 گیرینتیجه
 های انواع عقل در حدیقه و مثنوی، و مشتركات آن ارائه شده است:در جدولهای ذیل مشبه

 های انواع عقل در حدیقهبه: مشبه4جدول شمارۀ 

 مورد( 01)به مشبه مشبه

عقل 

كلی 

(64 

 مورد(

، بیت 644(، دایۀ سخن )ص 7، بیت 649(، دبیر یزدان )ص 47، بیت 644سفینۀ نوح )ص 

(، خواجۀ 47، بیت 355(، فرمان پادشاه )ص 45، بیت 644(، دروازۀ جهان ازل )ص 43

، 447(، آسمان آتشگیر )ص 1، بیت 513افزای )ص ( رامشگر روح5، بیت 354محقق )ص 

(، پیشکار عالَم جان 4، بیت 349(، خطۀ ابد )ص 64، بیت 344( گنجخانۀ راز )ص 46بیت 

(، قهرمان 4، بیت 343(، سریر سرّ )ص 1، بیت 354(، حقۀ حق )ص 44، بیت 355)ص 

(، 49، بیت 144(، قبله )ص 46، بیت 146دار )ص (، پرده43، بیت 343امین یزدان )ص 

(، شربت )ص 4، بیت 645(، خرمن )ص 44بیت  ،734(، براق )ص 44، بیت 377ساقی )ص 

(، 1، بیت 194(، لوح )ص 4، بیت 547(، گلبن )ص 3، بیت 464(، شاخ )ص 7، بیت 644

 (.45، بیت 357(، كتابخانه )ص 44، بیت 441(، شمسه )ص7، بیت 673دریچه )ص 

عقل 

جزوی 

 مورد(4)

، 355، خر )ص (49، بیت 369آموز )ص (، مرد خواجگی3، بیت 454رعیت عشق )ص 

 (.9، بیت 364(، دیو )ص 44، بیت 364(، باشه ) ص 4و5، ابیات 351(، طوّاف )ص 3بیت

عقل 

ایمانی 

 مورد(9)

(، مشاطۀ جان و 6، بیت 351(، والی چرخ و دهر )ص 44، بیت 649كدخدای تن بشر )ص 

بیت  ،44(، نوآموز مکتب خدا )ص 49، بیت 644(، نردبان )ص 3، بیت 354چراغ ایمان )ص 

 (.3، بیت 474(، چرخ گردان )دوالب( )ص 47، بیت 44(، مزورنویس خط خدا )ص 44

 

 های عقل در مثنویبهجدول شمارۀ دو: مشبه

 مورد( 01به )مشبه مشبه

عقل كلی 

 مورد(4)

، بیت 5(، تاج )ج6175، بیت 1(، صیقل )ج1346، بیت 3(، لنگر )ج4454، بیت 4دریا )ج

 (.1575، بیت 4(، بال و پر )ج 461، بیت 4(، كوه )ج 4454

عقل 

 9جزوی )

 مورد(

، 1(، برق )ج 6431، بیت 6(، اسیر )ج 3713، بیت 4(، پوست )ج4545، بیت 4شاگرد )ج 

، بیت 4(، قفس )ج4659، بیت 1(، وزیر فرعون )ج 1439، بیت 5(، كركس )ج3344بیت 

 (.4544، بیت 4(، جبرئیل )ج1544

عقل 

 5ایمانی )

 مورد(

(، گربه 4494، بیت 1(، شحنۀ عادل )ج4545، بیت 4(، معلم )ج6147، بیت 4ن )جشتربا

 (.4499، بیت 1(، شیر )ج4497، بیت 1)ج
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 های مشترک عقل در حدیقه و مثنویبهجدول شمارۀ سه: مشبه

 مورد( 02به )مشبه مشبه

 آفتاب، چراغگنج، پادشاه، ملک، پیر، عقیله، سایه، پدر و مادر، بهار، رهبر، نور،  عقل

 

 

 های پژوه ، نتایج ذیل حاصل شده است:   براساس یافته

اند. پرداخته عقلتمثیل و دیگر شگردهای ادبی و هنری به تعریف و توصیف  ،موالنا به زبان تشبیهسنایی و  -

صویر كشیدن تاز انواع عناصر هنری در بایشان متنوع است و  و مولوی تصویرسازی از عقل در اشعار سنایی

ۀ تصویر ئسادگی و پرهیز از ابهام و پیچیدگی در ارااند. همچنین عقل در معانی مختلف آن سود جسته مفهوم

 ، از ویژگی هر دو اثر است.عقل

ظر میرسد موالنا تحت تأثیر معلومات و جایگاه فرهنگی و اجتماعی خود، بسیار كمتر از سنایی، هنگام سخن بن -

رپردازی میرردازد؛ در حالی كه سنایی تقریباً هرجا از عقل سخن گفته است، زبانی شاعرانه گفتن از عقل به تصوی

 دارد.

در میان عناصر بالغی، تشبیه بیشترین بسامد را در حدیقه، و تمثیل بیشترین بسامد را در مثنوی برای  -

 اند. تصویرپردازی عقل به خود اختصاص داده

و مثنوی درمورد عقل كل صورت گرفته است. عقل ایمانی و عقل جزوی نیز بیشترین تصویرپردازی در حدیقه  -

در مراتب بعدی قرار دارند. بنابراین حجم تصاویر مثبت و ممدوح دربارۀ عقل در این دو اثر بیشتر از تصاویر منفی 

مراحل  و مذموم است. علت این امر را میتوان در این نکته دانست كه در نظر ایشان عارف در طی گذراندن

سیروسلوک عرفانی میتواند عقل جزوی خود را با استفاده از عقل ایمانی به عقل كلی پیوند بزند. درواقع در نظر 

 سنایی و مولوی درجات عقل به ترتیب عقل كلی، عقل ایمانی و عقل جزئی است.

تعداد تصاویر منفی موالنا كمتر از سنایی به سرزن  عقل در تصویرپردازی از آن پرداخته است و درواقع  -

های پدرش بهاء ولد و شمس تبریزی آموزه درمورد عقل در مثنوی كمتر از حدیقه است. شاید این امر در نتیجۀ

 گرفته است.خود  به یجوهرۀ آنها بشمار میرود، نسبت متعادلتر لو همچنین آشنایی با علومی كه تعق

( 341عصفور: ص ینه، الصورۀ الف« )یح، اقناع و مقابلهتوضیح، تحسین، تقب»اگر كاركردهای تصویر مجازی را  -

 اند.سنایی در حدیقه كاركرد تحسین و تقبیح و موالنا در مثنوی، بی  از همه توضیح و اقناع را بکار برده

نما و تلمیح ترتیب از استعاره، كنایه، اسلوب معادله، متناقضسنایی پس از تشبیه، و مولوی پس از تمثیل، به  -

 اند.اده كردهاستف

 

 نویسندگان مشاركت
آزاد  دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 و داشته عهده بر را نامه پایان این راهنمایی محمدعلی خالدیانآقای دكتر . است شده استخراج گرگاناسالمی 

 تنظیم و هاداده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به آقای سهراب یوسفی. اندبوده مطالعه این اصلی طراح

 و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز سنعلی عباسرور اسفدنحآقای دكتر . اند داشته نق  نهایی متن

 و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی، راهنماییهای

 .است بوده پژوهشگر سه هر مشاركت
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 قدردانی و تشکر

 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت و ،گرگانآزاد اسالمی واحد  دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه 

 

 منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این. دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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