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 چکیده

ه جهت باینکه  رغمعربی و مولوی در باب جایگاه عقل در معرفت حقیقت، بهابنآراء عارفانة 

موضوع، هبها عرفانی دو اندیشمند به یکدیگر نزدیک است؛ به دلیل رویکرد خاص آنمشرب 

ربی عابن های قابل توجهی نیز دارد. به نظر، اساس این تفاوت، به رویکرد نظریتفاوت

؛ در گرددمعرفت عقلی در شناخت خداوند به عنوان بحثی از مباحث عرفان نظری باز میبه

ر برابر گیری دبرابر عقل، صرفا عارفانه و یا به تعبیر بهتر موضع موضع مولوی درکه حالی

ه در است. این امر باعث شده است معرفت عقلی در سلوک عارفانمعرفت عقلی فالسفه 

ه ب ور مفصلطارزشمندتری داشته باشد و به عربی در مقایسه با مولوی جایگاه ابناندیشة 

نوان عمند، عقل در سطح فرودین ادراک، نه به آن توجه شود. از منظر این دو اندیش

نبیا اکامل  است تابع شریعت باشد و با عقلای از مراتب سلوک، به جهت عجز شایسته مرتبه

ابد، یست میدکه رهرو به وصال با عالم عقل کل گاه پیوند خورد اما در سلوک عارفانه آن

شده   تار سعیگیرد. در این نوشر میای به طور مستقل مورد توجه قرامعرفت عقلی به گونه

 مولوی، وعربی به جایگاه عقل در آراء ابن تحلیلی پس از اشاره -است به روش توصیفی

 ود. شاخته از مراتب سلوک عارفانه پردموضوع معرفت عقلی سالک به عنوان دومین مرتبهبه

 عربی، مولوی، معرفت عقالنی، حیرت، تنزیه.کلیدواژه: ابن

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

وص اندیشمندان، به خصمورد توجه  آن در معرفت خداوند از گذشتهسخن از عقل و جایگاه 

اند. کردهجهاین عنصر معرفتی تومتکلمان و عرفا، بوده است و هر کدام از منظری خاص به 

ال سمت کم انسان چه نقش بزرگی در ادراک او و هدایت او به الهی بهاین هبة در اینکه 

 وعرفا  وکند شکی نیست و امری است مبرهن. رویکرد به عقل در میان متکلمان فا میای

این ین کهادد و گرنزاع آن ها بر سر این موضوع به قابلیت این قوه در شناخت خداوند باز می

 تواند موثر باشد؟اندازه در معرفت وجودی فراتر از ادراک میعنصر تا چه 

عقل  جانب ایاین پرسش اتخاذ کردند. عدهع متفاوتی نسبت بهدر عالم اسالم متکلمان موض

ردند کف او را گرفتند و با تعقل در آیات وحی و تأویل آن سعی در شناخت خداوند و توصی

دند. تیار کروت اخو گروهی دیگر عقل را انکار، در برابر آیات قران سر تسلیم فرو آورده و سک

ردند. تخاذ کموضع متفاوتی نسبت به عقل ا بودند کهدر کنار متکلمان، عرفا طایفة دیگری 

د و آن را تمجیآن تاخته و عقل را نکوهش و گاه  ها بر حسب مشرب عرفانی خود گاه بهآن

از عرفای ا ماندهجشدند. به نظر، عقل در آثار عرفانی به در جایگاه خود برای آن ارزش قائل 

 است. موضع مورد توجه قرار گرفته عربی و موالنا از هر دو بزرگی همچون ابن

ای به عقل در آثار عرفانی به نوع بینش عرفا به جهان هستی باز علت چنین توجه دو گانه

شناسی، وجود خداوند، وجودی فراتر از ادراک گردد. در این رویکرد بنا بر بعد معرفتمی

یل عقل محدود محدود انسان و در نتیجه فراتر از شناخت و توصیف است. به همین دل

انسان قابلیت دست یافتن به چنین وجودی را ندارد و هر گونه دانشی که عقل استداللی از 

منزله هبة الهی است. اما در عین حال عقل به کنندهدهد نادرست و گمراهمیخداوند ارائه 

ارتقا به های کسب معرفت خداوند است و تا این گام بر داشته نشود؛ ای از پلهانسان، پلهبه

معرفت عقلی به دلیل های متعالی نردبان معرفت محال خواهد بود. از این جهت اگرچه پله

است. به لحاظ محدودیت ادراک قابل اعتماد نیست؛ اما گذر از آن شرط الزم سلوک عارفانه 

عربی که غالبا شناسی عرفانی عرفای پس از ابنشناسی عرفانی نیز، به خصوص هستیهستی

ع از او رویکرد وحدت وجودی نسبت به هستی دارند، عقل مظهری از مظاهر الهی است به تب

که وجود آن غیر حق نیست و به این دلیل آینة جمال و جالل خداوند است؛ به شرط آن 

که راه را به خطا نرود و از مسیر فطری خود منحرف نگردد. با این اوصاف می توان گفت به 



 
عربی، شناسی، رویکرد عرفانی عرفا به عقل، پس از ابنشناسی و هستیلحاظ معرفت

 است. رویکردی دو سویه 

از عقل، کنده عربی و مولوی در آثار خود به طور پرااز میان عرفای بزرگ عالم اسالم ابن

شمند و اندیداند. از منظر این ان در شناخت خداوند بسیار سخن گفتهمراتب عقل و جایگاه

ز آن ریزی اگی از مراتب معرفت الهی است که در سلوک عارفانه سالک، امعرفت عقلی مرتبه

راتب مز این امعرفتی وجود دارد که هر کدام مرتبهنیست. به طور کلی در سلوک عارفانه سه 

معرفت ه متوج مرتبه قبل از اعتبار بیشتری برخوردار است؛ زیرا در هر مرتبه سالکنسبت به

ت حسی اوس معرفت خداوند، شناختگردد. اولین مرتبة تر مینادرست خود در مراتب پایین

نین کند و این چمیمخلوقش تشبیه انسان به واسطه دو ابزار حس و خیال خداوند را بهکه 

 ای ازهآورد. از آن جا که عداز معرفت را نسبت به خداوند به دست میکمترین درجه 

هدایت  رآن برایعربی وجود آیات تشبیهی را در قمانند ابنها از دیگر مراتب باز میانسان

است.  ز خداونداداند. مرتبة فراتر از معرفت حسی، معرفت عقالنی ها میاز انساناین دسته 

نند. کوصیف رهروان این مرتبه سعی دارند با کمک عقل نظری خداوند را شناخته و او را ت

قل و حدویت عترین آن ممهمدالیلی که  اگرچه فراتر از معرفت حسی است، اما بهاین مرتبه 

کننده مراهعدم توانایی آن در احاطه بر وجود نامحدود خداوند است، معرفتی نادرست و گ

ک قلب پا معرفت، شناخت شهودی عارف است. ابزار این نوع معرفتترین مرتبة است. عالی

ه ز آن بات و خداوند نمای اوصاف خداوند اسآالیش انسان کامل است که آینة تمامو بی

 است.عنوان عرش خود یاد کرده 

م و ه، کالموضوع مشترک فلسف معرفت؛ معرفت عقلی به دلیل اینکهمرتبة  از میان این سه

به  ودارد  عربی و مولویعرفان در شناخت خداوند است جایگاه خاصی در آثار عرفانی ابن

سبت تکلمان نممقابله با بینش فالسفه و آثار، برای  نظر بسیاری از مباحث مطروحه در آن

اهل  نزیه وافراطی اهل تاندیشهعربی با رویکرد متفاوت خود به عقل بهبه عقل است. ابن

ال را نی عقتشبیه در این زمینه پاسخ گفته و مولوی به خصوص در ابیات مثنوی بینش برها

چیست  مولوی به عقل عربی واست. سؤال این است رویکرد متفاوت ابنبه چالش کشیده 

گ ارف بزرن دو عها از فالسفه و متکلمان در باب عقل شده و آراء ایکه باعث تمییز آراء آن

ده با شاشتراک و افتراقی دارند؟ در این نوشتار سعی در مقایسه با یکدیگر چه وجه 

 این سؤاالت پاسخ داده شود.تحلیلی به -از روش توصیفیاستفاده



 
 تب و یاکر ضمن عربی و مولوی به طور مجزا، دا جایگاه عقل در آثار ابنالبته در ارتباط ب

ر ر دو متفکهها شروح شارحین بر آثار ترین آنمهمکه مقاله، مطالب بسیاری نگاشته شده 

ربی عم ابنالحکالرزاق کاشانی، عفیفی و قیصری در شروح خود بر فصوصاست. از جمله عبد

جمله  اند. همچنین شارحین مثنوی مولوی ازکردهوع اشارهاین موضمناسبت متن به به

مایی لدین هاو جالل نیکلسون، زمانی و فروزانفر در شرح ابیات مربوط، شروحی را نگاشته

عقل  قسیماتتنامه بحثی را به عقل ممدوح و عقل مذموم و نیز در جلد اول از کتاب مولوی

-ابندگاهعقل از دی»کتب، مقاالتی همچون  است. عالوه براز منظر مولوی اختصاص داده 

 در شناخت»نوشتة سعیدی و نصیری و مقالة « موالناعقل از دیدگاه»نوشتة صادقی، « عربی

 بع برایرین مناست. اما بهتنوشتة برزنجه در این زمینه نگاشته شده« موالناعقل از دیدگاه

ا رتحقیق  نها هدفکه تحلیل آهای خود آنهاست دست یافتن به آراء این دو متفکر نوشته

 سازد. محقق می

 عربی و مولویابنعقل و مراتب آن از دیدگاه

ابل قز عرفا از منظر بسیاری اعربی؛ بلکه به طور کلی معرفت عقلی نه تنها از منظر ابن

اخت اعتماد نیست و این امر به سبب محدودیت ذاتی و نیز روشی است که عقل در شن

ص دیگری عربی با رویکرد وحدت وجودی خود نقابنکند. به عالوه می حقیقت بر آن تکیه

ست وضوع امکار عقل اساسا تمیز و تشخیص میان دو  کند و آن اینکهرا برای عقل ذکر می

شود) یمو از این جهت عقل با تمییز میان خالق و مخلوق، در معرفت خود دچار ثنویت 

کرد که آن دو وجوه توان میان دو چیز مقایسه(. زمانی می207، 7: ج 1405عربی، ابن

 یست. ازگار نعربی سازافتراق و اشتراکی داشته باشند و این امر با نگاه وحدت وجودی ابن

مایز و تدن به و قائل ش« ما فی الوجود اال اهلل»منظر او جهان چیزی جز تجلی خداوند نیست

 (. 502، 2تا: جعربی، بیتشابه فرض بر دوگانگی است)ابن

است. عربی به عقل دو سویه عربی حکایت از آن دارد که رویکرد ابنمجموعه آثار ابنمطالعة 

عربی عقلی است که تابع کند و گاه آن را نکوهش. عقل مویُد ابناو گاه عقل را تأیید می

شریعت باشد و در برابر آیات وحی سر تسلیم و تعظیم فرود آورد و مانند عقول فالسفه و 

گرا، به خود و یا به دیگر قوای ناتوان انسان از جمله حس و خیال تکیه نکند. تکلمان عقلم

شود این است معرفت عقالنی حاصل میعربی راجع بهاز آراء ابندر حقیقت آنچه 



 
های کالمی زمان خود از جمله تفکرات معتزله، مشبهه و موضع او در برابر اندیشهکهکه

 است. مجسمه 

را  ناهی اوالیت یه در معرفت خود از خداوند با استناد به برخی از آیات قران، وجوداهل تشب

را  تشبیهی کنند و متکلمان معتزله با رویکرد عقالنی به قرآن آیاتمیمخلوق تشبیه  به

 ا از هررداوند زنند و خانکار آن میتأویل کرده و در صورت عدم توانایی به تأویل، دست به 

را  کند و روشیعربی با هر دو تفکر مخالفت میدانند. ابنمی یت و نقص منزهگونه جسمان

ه لیس کمثل»است. او آیه آن خود را توصیف کردهپسندد که خداوند در قرآن به واسطة می

داند. ی( را بهترین توصیف خداوند به زبان خود م11شورا:«)شیء و هو السمیع البصیر

ود را خین که از خود سخن گفته و در عین ارت تنزیه و تشبیه خداوند در این آیه به دو صو

ست اخلق  از خلق دانسته، دو صفت سمیع بودن و بصیر بودن را که وجه شباهت او بامنزه

یم نهی را از معرفت و معرفت تنزی است. او معرفت تشبیهی را نیمیبه خود منسوب داشته 

از نزیه تاست بنده در عین  قد است شایستهآورد و معتدیگر معرفت خداوند به حساب می

 (. 1053: 1386عربی، تشبیه خداوند غافل نباشد و بالعکس)ابن

عربی با معرفت عقالنی در حقیقت مخالفت او با معرفت عقالنی متکلمان مخالفت ابن 

ی کنند و در مورد آیات تشبیهمی معتزلی است که با ابزار عقل خداوند را از هر نقصی منزه

کنند. او در زنند و در صورتی که نتوانند تأویل کنند آن را انکار میقرآن دست به تأویل می

خداوند چه »کند:( تنزیة عقالنی را این گونه سرزنش می56: 1426رسالة عنقا مغرب) 

که عقل آن را سلب کند؟ به خدا قسم این تنزیه، تنزیه زمانی صفات نقص بر تن کرده 

دارد. در او نقص منسوب میکند و به از غایب به شاهد حکم میت که ملحد و جاحد اس

منزه نباشد تنزیه تو به تو بر از تشبیهاست، چگونه منزه حالی که خداوند سبحان از تنزیه 

عربی اساسا با تنزیه خداوند که در حقیقت چیزی با این توصیف ابن«. گردد نه ذات اومی

عربی، الحکم ) ابنتناهی او نیست موافق نیست. او در فصوصجز تحدید و تقیید ذات الی

ادبی آنها نسبت به خداوند ( علت تنزیه عقالنی عقال را از روی جهالت و یا بی68: 1423

کننده یا تنزیه»نویسد: الحکم، در توضیح این مطلب میداند و جندی، شارح فصوصمی

ذات است که در مقابل آن تقیید قرار  اطالق، مطلق بهاین که خداوند بهعارف است به

اگر این گونه باشد کند از آنچه ذاتش اقتضای آن را دارد کهگیرد... پس او را منزه نمینمی



 
بی ادبی است.... و اگر عالم به حقیقت اطالق ذاتی خداوند نباشد، جاهل به حقیقت آن است 

 (. 272: 1361جندی، «)دهدو تنزیه را مطابق عقل و ادراک خود قرار می

سبت نگرا قلعکلمان عربی نه تنها با تنزیه عقالنی خداوند؛ بلکه با تأویلی که عقال و متابن 

ود قالنی خا بینش عورزد. او بر این باور است معتزله بدارند مخالفت میآیات الهی روا میبه 

 تشبیهی بهاز کنند؛ غافل از این که به صفات خداوند سعی در تأویل صفات تشبیهی می

سی هری و حمتکلم معتزلی سعی دارد از معنای ظااین معنا کهگریزند. به تشبیه دیگر می

 عربی،نرد)ابآومعنای باطنی و عقلی راه یابد اما به تشبیه باطنی خداوند روی میصفات به

 (. 31: 1428المسائل، 

شریعت باشد و  کند عقلی است که تابععربی تأیید میابنبا این اوصاف عقلی که 

خودخواهانه با تبعیت از فکر و دیگر قوای نفسانی به صفات خداوند نظر نکند. او به صراحت 

از طریق عقل و نفس حاصل شود؛ از آن تر از آن است کهکند علم به خداوند شریفبیان می

گردد از جهت حیث که خداوند وجودی متعال است و هر لفظی که به خداوند منسوب می

( 92، 2: ج 1405عربی، آنکه خداوند به حقیقت واجد آن باشد)ابنت اذهان است نه تقوی

شود. در او به طور کلی تفکر عقالنی را منکر میمعنای آن نیست که اما این مطلب به

دهد عقل مؤمن را که تابع شریعت و علوم نقلی است از او از عقل انجام میبندی که تقسیم

کند. او تفاوت میان عقل مؤمن و فکر و نظر است متمایز می عقل غیرمؤمن که تابع

داند که عقل مؤمن در فهم آیات قرآن غیرمؤمن را در رویارویی با آیات قران در در این می

آن تنزیه به ترین درجة ترین آن تنزیه به تشبیه و عالیای است که نازلدارای درجه

گوید گذارد و در نهایت مین را به خدا وامیاست که در این حالت مؤمن علم آغیرتشبیه 

، 10: ج1405عربی، داند و عقل به آن راهی ندارد)ابنوجهی برای آن است که خدا می

(؛ در حالی که عقل غیرمؤمن آنجا که نتواند آنچه را خداوند در مورد خود 336، 2و ج 160

نچه عقل را ملزم به تبعیت از عربی آشود. از منظر ابنادراک کند آن را منکر میگفته است 

ها به لحاظ فکر در یک مرتبه نیستند و هر کدام بر انسان کند آن است کهشریعت می

حسب استعداد خود از آن بهره دارند به همین دلیل دانشی که حاصل تفکر باشد بسیار 

مورد سخنان عقال در » نویسد: میان عقال و انبیا می مختلف خواهد بود. او در مقایسه

اندازة نظر و فکرشان است... پس حقیقت خداوند با توجه به نظر برای هر عقل خداوند به

گیرند و هر یک از عقال دیگری را متفاوت است و این گونه عقول در برابر یکدیگر قرار می



 
که پیامبران از آن جهت که علمشان مبتنی بر مکاشفه خواند؛ درحالیجاهل به خداوند می

:ج 1405عربی، کنند)ابنگویند و یکدیگر را تأیید میبان واحد از خداوند سخن میاست با ز

3 ،337.) 

 است و درمدارانه عربی به عقل رویکردی شریعتبا این اوصاف مبرهن است رویکرد ابن 

ه دارد، بنداند عقلی که ذاتا از خود چیزی آن میمعرفت عقلی نسبت به خداوند شایسته 

معرفتی کند و به را تابع قوایی همچون فکر، حس، خیال و حافظه  جای آن که خود

: 1405بی، عرنادرست از خداوند دست یابد، تسلیم وحی شود تا به ورطة ضاللت نیفتد)ابن

 متوجه (. شایان ذکر است که استقالل نداشتن عقل در معرفت به خداوند تنها320، 4ج

و  داوندختواند وجود کیه بر قوای دیگر میصفات خداوند است؛ در صورتی که عقل بدون ت

است: مدهآ(  34: 1428افتقار ذاتی جهان به خداوند را اثبات کند. در کتاب المسائل) 

ا نوری رایمان  وتواند به وجود خداوند راه برد آن میانسان به واسطة عقل را نوری است که»

ضای و اقت برای ذاتش اثبات کرده اوانسان به واسطه شناخت ذات حق و اوصافی کهاست که 

 «.تشبیه و تنزیه دارد واصل شده و او را شهود کند

ی وحات رأاثار خود به خصوص در فتعربی پس از آن که در بسیاری از مواضع مجموعه ابن

ا رر فکر کند و عقل مبتنی بخود را در باب عقل و معرفت عقالنی موید شریعت بیان می

اصی شأن خ ای از مراتب معرفت خداوندت برای آن به عنوان مرتبهکند، در نهایانکار می

فار) یج األسکند. او در کتاب اإلسفارعن نتاگردد و مراتبی را برای آن ذکر میقائل می

انه گوید و در حقیقت مراتب سه گمسافر سخن می( از سه سفر و سه دسته 352: 1428

ستی هستند که صفات خداوند را در ه اول سالکانیکشد. دستهسلوک را به تصویر می

این  عربیبنشوند. از منظر ااو برای او شریک قائل میمخلوق به کرده و با تشبیهمشاهده

اوند رسند. دستة دوم گروهی هستند که هر آنچه شایستة خددسته به حجاب از حق می

یند گور میدر آخ سازند؛ امامیکنند و او را از آیات تشبیهی منزه نیست از او سلب می

ی از د، خیررسنتر است. این دسته به عتاب میخداوند به آنچه در کتابش نازل کرده دانا

ات حق ذکنند؛ اما به دلیل رعایت نکردن ادب نسبت به جانب پروردگارشان دریافت می

در  ابینا ونبندی شیخ محمود شبستری اهل تشبیه را شوند. در تأیید این تقسیمسرزنش می

 کند:جاب از حق و اهل تنزیه را احول معرفی میح

 (79 تا:یبآست ادراکات تنزیه) شبستری، ز نابینایی آمد رأی تشبیه        زیک چشمی  



 
ترین ر نازلکند: دعربی سالکان سفر دوم را در معرفت خداوند به چند دسته تقسیم میابن

ها در رفت آناوند دارند و نهایت معآنهایی هستند که با عقل خود سعی در توصیف خدمرتبة 

چه  داوندخاین مرتبه آن است که صفات تشبیهی و نقص را از خداوند سلب کنند و بگویند 

یات قرآن، (. گروه دوم کسانی هستند که در محدوة آ93، 1تا: جعربی، بیچیز نیست)ابن

د ه خداونبآن را کنند و در آیات تشبیهی خداوند توقف کرده و علم میخداوند را تنزیه 

قلی عرفت عمهای آغازین کسانی هستند که در پلهاز اهل تنزیه گذارند. این دو گروهوامی

ه کگیرد یتری را برای سالکان طریقة عقل در نظر مهای متعالیهستند. این متفکر پله

 ت ووند اسکنند؛ آنجا که جایگاه صفات تنزیهی خدارهروان آن در عالم معقوالت سیر می

 . کندیخبری از صفات تشبیهی نیست و زبان سالک با وصف تنزیهی، خداوند را ستایش م

ات گاه صفلیعربی تجید از منظر ابنآمتجلی از ذات به شمار میاولین مرتبة الوهیت که 

به  حضور است. عقل اجازة سلبی خداوند است که نهایت سلوک عقالنی سالک تا این مرحله

رد گینمی ات تعلقذعلم به »عربی بارها در فتوحات با بیان این که دارد و ابنمرتبة ذات را ن

است. کرده  این موضوع اشاره( به270، 1تا: ج عربی، بیابن«) گیردمرتبه تعلق میو به

پس از  وی است از مراتب معرفت عقلبنابراین در سلوک عارفانه، مقام الوهیت، آخرین مرتبه 

رگ معتقد (. این اندیشمند بز1428:30عربی، عنقا مغرب، هود است)ابنآن مقام، مقام ش

ار حجاب دارد الوهیت است که هفتاد هز( مربوط به 103انعام:«)األبصارال تدرکه»است: آیة 

له و ی، الجالعربسوزاند) ابناو دیدة عقل را میاگر این حجب برداشته شود سبحات وجه که 

 (.52: 1428اهلل، هو کلمه

احوال  الوهیت اگرچه آخرین مرتبة سلوک عقالنی است اما این مقام نیز درجاتی دارد که

توان متوجه عربی میشود. از مجموع آراء ابنمتمایز میمعرفت عقالنی سالک بنابر آن مرتبه 

مرتبة تنزیه، تنزیه تنزیه و حیرت را برای معرفت عقلی در این مرتبه در نظر  او سهشد که 

معرفت عقلی در مقام الوهیت تنزیه خداوند است. خداوند در این ترین مرتبة یرد. نازلگمی

اسماء تنزیهی خود متجلی شده خواند، به او آن را با نام واحدیت نیز میاز الوهیت که مرتبه 

کند. اما مرتبه و سالک با قدم گذاشتن در این مرتبه خداوند را با صفات سلبی توصیف می

از صفات است که سالک نه تنها خداوند را از صفات تشبیهی بلکه از تنزیه، تنزیه تنزیه فراتر 

سازد. در حقیقت در این مقام سالک به نادرست بودن هر آنچه به میتنزیهی نیز منزه 

مطلق برد. در حقیقت این مرتبه تنزیة خداوند نسبت داده یا از او سلب کرده است پی می



 
(. در کتاب 94، 1تا: جخواند)دارالفکر، بیعربی آن را مقام توحید میابنخداوند است که 

زمانی که خورشید » است:آمده( در این رابطه 17: 1428عربی، ابن«) فناء فی المشاهده»

گیرد این مطلق نسبت به جمال مطلق صورت میبرهان برای ادراک اعیان درخشید تنزیه

 «. مقام مقام سکون و جمود است

د، پس خوانمی عربی آن را ذات الوهیتابنترین مقام الوهیت که هایت ادراک عقل در عالین

داوند جلی ختاز آن که سالک از تنزیه نیز منزه شد، حیرت است. او این حیرت را که حاصل 

العجز  »و عبارتاآورد. از منظر داند و آن را نوع عالی معرفت عقلی به شمار میمیبه بنده 

د قیقت داراعتراف سالک در ناتوانی فهم خود از حاشاره به که « األدراک أدراک عن درک

حاظ معرفتی (. ذات الوهیت که به ل270، 1تا: ج عربی، بیاین مقام است) ابنمنسوب به 

-ی، بیعرببناخواند) مطلق نیز می عربی آن را مقام أحدیت و تنزیهمرتبة حیرت است و ابن

ر کتاب گیرد. دی است که به جهت بساطت ذات الهی ادراکی صورت نمی( جای197، 4تا: ج

» است:امدهه( در بیان این مرتب171-172: 1428عربی، ابن« ) اإلسراء فی مقام األسراء»

ان و دیدگ شوداسرار آن پی برده نمیافکار بر من احاطه ندارد و به  من واحدی هستم که

 ار عجز درمنزه نباشم؟ اظهاز تشبیه منزه هستم چگونه کنند... از تنزیه مرا درک نمی

ر دچنین حیرتی «. ها در کبریایی بودن من کمال استمعرفت من کمال است و بینش

ل دة عقمعرفت عقالنی، سالک را برای آخرین گام معرفت الهی که حاصل شهود است و دی

 سازد.می سوزاند آمادهرا می

نسبت به عقل از دو موضع متفاوت سخن گفته و عقل متصف به  عربی مولوی نیزمانند ابنبه

دهد. او در مثنوی از دو نوع عقل سخن شریعت را در برابر عقل مستقل از شریعت قرار می

گوید: عقل جزوی و عقل کل و یا عقل کلی. منظور او از عقل جزئی، عقل معاش است می

سازد و عقل د و منظور خود را محقق مییابآن از امور آگاهی میکه هر انسانی به واسطة 

انبیا و اولیاست که با اتصال به عالم عقول بر  های کامل از جملهکل از منظر او عقول انسان

دهند. آنها امور احاطه دارد و به سبب همین احاطه، راه را از بیراهه تشخیص میهمة 

وجود خودشان است)مولوی،  پیشوایان قافلة رهروان طریق حق هستند که نور هدایتگری از

معنای قوة قدسی ادراک و شعور در تدبیر (. عقل در هر دو صورت فوق به 406، 2: ج1368

امتیاز انسان بر دیگر جانداران مایة و اصالح امور معاش و معاد و تشخیص نیک و بد است که

ت یکی از دو این عقل مولوی معتقد است: برای نجات و رستگاری دنیا و آخراست. دربارة 



 
راه بیشتر نیست: یا باید خود او عاقل و کامل و بی نیاز از دستگیری و ارشاد دیگری خلق 

کمال شده باشد و یا به جان و دل تسلیم عاقل کامل شود و در سایه رهبری او به

 (. 1376، 1رسد)همایی،: ج 

ین است ادهد قرار می اصطالح عقل ایمانی را در برابر عقل غیرایمانیمولوی به علت این که

ه کاست؛ همان چیزی که عقل جزوی، عقلی ناقص است؛ زیرا آفت ظن و گمان با آن همراه 

عقول  اگر با استدالالت عقلی سست و غیرقابل اعتماد گردد و از این روشود پایة باعث می

: 1368شود) مولوی، کل که حامالن شریعت هستند پیوند نخورد باعث گمراهی انسان می

نین تن از چخواند و مشورت گرف(. از این رو مولوی پای استداللیان را چوبین می88، 3ج

م آن ز لوازاکند؛ زیرا زیرکی و تزویر از صفات بارز این عقل است و عقلی را سفارش نمی

ر کالم ر برابدبینی و دیرباوری است. با این اوصاف این عقل نه تنها خودخواهی، خود برتر

ژدم در ار و کآورد؛ بلکه عقیله بوده و همچون متی سر تسلیم و تعظیم فرود میالهی به سخ

 صدد آزار و اذیت دیگران است:

 دم استمار و کژمردم است    آن نه عقل است آن که چونک عقل تو عقیله    

 (144 /1) همان: 

د در کنمولوی در چندین بیت از ابیات مثنوی برای عقل جزوی ذکر میصفت زیرکی که 

نیایی مور دکسی است که هم و غم او تدبیر اتمجید عقل نیست. زیرکی در این ابیات متوجه

وه بر (. عال25: 1391است و از درک حقایق کلی آن جهان ناتوان است)سعیدی، نصیری، 

(( و 376، 1:ج 1368اندیشی)مولوی،زیرکی، مولوی صفاتی همچون مصلحت

ع، این صفات داند که در مجموهای عقل جزوی میز ویژگی( را ا475، 2ناپایداری)همان: ج 

 باعث شده عقل بدنام گردد.

است. معنای اول آن همان کار رفتهعقل کلی و یا عقل کل در ابیات مثنوی به دو معنا به

اشیاء هستند و کنه محیط بر همة که ذکر شد عقول کامالن طریق حقیقت است که گونه

از این رو این عقول راه را یافته، هیچ گاه به شک و شبهه و کنند. حقایق را درک می

این « ما زاغ البصر و ما طغی(:»17شوند. مولوی با شاره به آیة سوره نجم)گمراهی دچار نمی

داند خواند و عقول جزیی دیگر را عقولی میبین میمعنای چشم باطنعقول را عقول مازاغ به

مولوی این معنا از عقل (. گاه355، 2کنند)همان: جنظر میاز سر تردد و نادانی به هر سو که

( و آن را در برابر عقل فلسفی که پوست 154، 1آورد)همان: جرا با عنوان عقل عقل می



 
(. این معنا از عقل کلی با هر لفظی عنوان شود از 144، 2خواند) همان: جاست، مغز می

کند) تعبیر می« بصیرت»و « لبُ »آن به منظر مولوی باالترین مرتبه عقل است که قرآن از 

 (. 269: 1378ابراهیمیان،

تی لم هسآورد که عامعنای عقل مجرد عالم الوهی میدر معنای دوم مولوی عقل کل را به

 ای بر آن ندارد:صورتی از آن است و عقل جزوی هیچ احاطه

 کل عالم صورت عقل کل است      کوست بابای هر آنک اهل قل است   

 (471 /2: 1368مولوی،) 

ی او کند و خود را با عقل کل چنان که عقل جزوی پیروی مرشدی صاحب کمال را پیشه

. اه یابدرعقول  تواند در مراتب سیر و سلوک از عالم حس فراتر رود و به عالمپیوند زند می

است  ب آگاهگفته نماند گمان این که عقل کل از منظر مولوی عقلی است که به تمام غینا

ر دت او کند که نشان از حیرگمانی نادرست است زیرا مولوی مقامی را برای آن ذکر می

ر بند و کتواند سلوک ساحت کبریایی حق دارد. عقل اگرچه تا مراتب عالی عالم عقول می

ماند یحیر مهمه جهان هستی احاطه یابد اما در برابر سبحات وجه ذات کبریایی خداوند مت

 او در پرتو آن می سوزد.  ادراکو دیدة 

از سرچشمة مولوی گاه در کنار عقل جزوی و عقل کل از عقل کسبی و عقل موهبتی که 

ها از این انسانگوید و بر این باور است بهرة جوشد و بخشش یزدان است سخن میجان می

اد ( از مثنوی بر خالف اعتق87، 2دو صورت عقل متفاوت است. او در دفتر سوم) همان: ج

کند عقول جزوی که در نهاد معتزله به تفاوت عقول در اصل و فطرت اذعان و اعتراف می

رود. از جمله بشر به نهادینه گذاشته شده است به خودی خود از مرتبة حس فراتر نمی

شود این است که علم حاصل از او میان عقل کسبی و عقل موهبتی قائل میهایی کهتفاوت

شود و چون از کوی به خانه وارد می ن جوی آبی است کهطریق عقل کسبی، همچو

ممکن است راه آن بسته گردد)همان:  آن بیرون از وجود انسان است هر لحظهسرچشمة 

(. علم حاصل از این نوع عقل آموختنی است، انسان حافظ آن است و با عواملی 394، 2ج

مرگ ایتا تا لحظة همچون بیماری و ضعف ممکن است از ضمیر ذهن پاک شود و نه

جوشد و از چشمة جان می(؛ اما عقل موهبتی عقلی است که 393انسان است)همان:همراه

(. همچنین این عقل 394بخشش یزدان است و از این رو فنا ناپذیر و هدایتگر است) همان: 



 
حافظ دل از شهوات و قیودات، مصدق تعالیم انبیا و مدرک حقایق مکشوف است)همان: 

395 .) 

 رویکرد معرفت خداونداز جایگاه عقل و انواع عقل از منظر مولوی رویکرد عقلی او بهگذشته 

 ر گذاردسم پشتهای نردبان معرفت را گام به گااین معنا که سالک باید پلهاست؛ بهسلوکانه

ز اکه پس  های این نردبان معرفت عقلی استمعرفت خداوند دست یابد. یکی از پلهتا به 

 (.164، 3گیرد)همان:ج حسی قرار می معرفت

ت و معرفاای فراتر از معرفت حسی است. از منظر مولوی معرفت عقلی و استداللی مرتبه

معرفت حقیقی کند که در رساندن سالک به حسی به خداوند را به عالم خشکی یاد می

و مرکب آن  دنام( و عالم عقل را در برابر حس، دریا می36، 1بسیار نادرست است)همان: ج

ای از دری ایگذارد، تا بهرهانتها میرا مرکب چوبین عقل. سالک قدم در این دریای بی

را  حقیقت مرکب او چوبین است توان راهیابی به عمق دریایحقیقت برد؛ اما از آنجا که 

دد) قت گرندارد. پس باید آن را رها کند و همچون ماهی در دریا فانی شود تا عین حقی

مرکب ل را بهاسب و زین و ابزار عق(. او ابزار حس را در شناخت حقیقت به540، 3ج همان: 

لیقین ااز علمکند. کریم زمانی در شرح ابیات فوق، اسب و زین را کنایه می چوبین تشبیه

ق ست و غرمرتبة طریقت االیقین کهاز عینمرتبة شریعت است و مرکب چوبین را کنایه که

، 6: ج 1374است)زمانی، باشد آوردهالیقین که حقیقت میاز حقکنایه شدن در دریا را

1182.) 

که در چندین بیت از مثنوی مولوی به عدم توانایی عقل در شناخت خداوند آن گونهاشارة 

دهد که با تمییز میان خالق و مخلوق با شود موضع او را در برابر فالسفه نشان میحاصل می

ود سعی در معرفت وجود الیتناهی خداوند دارند. مولوی در خطاب تکیه بر عقل محدود خ

کنند و نیز عقالیی که با مرکب که با حواس مادی خود حقیقت را توصیف میاهل تشبیه به

کند و کفایت زنند، روش و ابزار آنها را نکوهش میناتوان عقل دم از وجود فراتر از ادراک می

داند؛ زیرا برای درک دریا باید دریایی شد و از قید می آن ابزار را تا مرز دریای حقیقت

(. عقل و حس چنان ذهن 52، 3: ج1368وسایط و حتی وجود خود فانی گشت)مولوی، 

کنند که جایی برای درخشش آفتاب نسبت به حقیقت پر میسالک را از تصاویر موهومی

قیقت، عقل را به میان عقل و عشق در شناخت حماند. مولوی در مقایسه حقیقت نمی



 
که عشق آفتاب ذات الهی دهد؛ درحالیکند که تنها نشانی از حقیقت میمی ای تشبیهسایه

 (.9، 1سازد) همان: جرا منعکس می

اظ به ین لحادراک عقلی نسبت به خداوند گامی فراتر از ادراک حسی است و از ا با آن که

از که  ل را به دلیل تصویر کاذبینظر معرفت عقلی شایستة تمجید است؛ اما مولوی عق

ت و معرفدهد و از این جهت با معرفت حسی تمایزی ندارد، نکوهش کرده و هردحقیقت می

را از  داوند اوکند. معرفت عقلی عاقل نسبت به خامر به سکوت میداند که را چنان ناقص می

مت سسلوک به ( زیرا عقل اگرچه هادی رهرو در 406، 3کند) همان: ج حقیقت دور می

ک باید ه سالکحقیقت است؛ اما نهایت معرفت آن باید در ادراک ناتوانی عقل باشد، آنجاست 

 گیرد.کند و طریق عشق را پیشعقل را رها 

ای هیژگیای به همراه ومعرفت حسی و عقلی نسبت به خداوند، نگاهی مرتبهمولوی بهنگاه

ست افتی واجد روش و زبان مخصوص خود معراین معنا که هر مرتبة خاص خود است. به

وی در مثنوی (. مول406شود)همان: نیاز میمرتبة باالتر، سالک از آن بیکه با سلوک به 

،جز 2535انسان به تعبیر انقروی)که حواس پنج گانهجسم را همچون سبویی فرض کرده

آب ه به درک کهای آن سبو هستند و به همین دلیل فهم و (روزنه794دوم از دفتر سوم: 

ین که اد. برای ریزنهای حواس بیرون میاند، از دریچهاند و در جسم منزل گزیدهتشبیه شده

راک ی از ادبیان سالک بتواند از فهم و درک خود بهره ببرد الزم است حواس را رها کرده و به

 (.120، 2: ج1368نیاز شود) مولوی، حسی بی

ید خود را از معرفت عقلی نیز رها سازد. دلیل انکار به همین ترتیب در گام بعد سالک با

دانش عقلی از جانب مولوی دوئیت میان خالق و مخلوق در این نوع معرفت است) 

خواهم خداوندگار را ببینم گفت: می» است:ما فیه آمده (. در فیه519: 1376مولوی،

برد آن نقاب آنچه آرزو میخداوندگار فرمود که خداوندگار را این ساعت نبیند بحقیقت؛ زیرا 

ها که خلق دارند...جمله نقاب است. آرزوها و مهرها و محبتخداوندگار بود... همچنین همة 

مطلوبشان در حقیقت یک ها ببینند بدانند که نقابچون از این عالم بگذرند و آن شاه را بی

های عقلی رات و استداللاین عارف بزرگ، تمام تصو(. از دیدگاه 48مولوی، بی تا:«) چیز بود

از حدس و گمان حاصل شود کرده است و معرفتی که انسان بر بنیان سست حدسیات تکیه

به دلیل عدم کفایت در کشف حقیقت، قابل اعتنا نیست. از این رو به رهرو حقیقت سفارش 



 
ای رها کن و به وادی حیرت و عشق که کند دانشی که با حدس و گمان به دست آوردهمی

 اب معرفت حقیقی است قدم بگذار:ب

 زیرکی بفروش و حیرانی بخر     زیرکی ظن است و حیرانی نظر  

 (361 /1368:2)مولوی، 

او  ر برابرای از معرفت دهای عقلی دریچة تازهبا حیرت سالک در برابر نادرستی یافته

ایز ا در تمعرف یابد. بعضی ازکشف معرفتی متفاوت از خداوند دست میگردد و به میگشوده

اند؛ کرده همیان معرفت عقلی و معرفت شهودی آن دو را به ترتیب به خواب و بیداری تشبی

(. 48: 1367زیرا بر یکی منطق و آگاهی حاکم است و بر دیگری ناآگاهی) پورنامداریان

یداری باب و مولوی نیز تمایز میان مرتبه حسی و عقلی با مرتبة شهودی را تمایز میان خو

د الی باشانسان سرگرم قیل و قال معارف ذهنی و خیداند و معتقد است تا زمانی که یم

 ق، تمامحشاهده ماست. پس از این که در آن مقام، عارف، با راهیابی او به عالم اسرار بسته 

ا رقیقت حتصورات و تخیالت ذهنی خود را نسبت به حقیقت کنار گذاشت، قادر خواهد بود 

سیر إلیه  (. این مقام، غایت تمام هستی در36، 1: ج1368بیابد)مولوی،  که هستآن گونه

انجام ه باین مرتبه، این هدف را راجعون است و در حقیقت انسان کامل با وصال خود به

 رساند.می

 عربی و مولوی در معرفت عقالنی خداوندبررسی تطبیقی آراء ابن

حق  بریاییکف بزرگ اسالم که دل را حریم عربی و مولوی به عنوان دو عارمبرهن است ابن

 یز میانه تمیدانسته و عشق را کلید آن، نسبت به عقل استداللی که در معرفت خود ناچار ب

اشته اند، نظری خوشایند ندحق و خلق شده و دوئیت را در معرفت، پیشة خود ساخته

ی در واد ان قدمتوره نمیآغازینی دارد و به یک باباشند. اما از آنجا که سیر و سلوک نقطة 

خود  حقیقت گذاشت، تمام معارف انسان اعم از حسی و عقلی نسبت به خداوند در جای

 ست کههاارزشمند است. شاید دلیل دیگر آن، همان ظرقیت فهم و ادراک متفاوت انسان

این که گذشت به عربی و مولوی نیز همان گونهاقتضای تصدیق تمام معارف را دارد و ابن

 اند.کردهموضوع اشاره

این حقیقت اعتراف توان بهعربی و مولوی پیش از این ذکر شد میاز آراء ابنبا تحلیل آنچه 

تر عقل این دو متفکر برای عقل ذاتا شأن ادراکی قائل نیستند و به بیانی صحیح کرد که

ها، که به انسانة نها عالوه بر همدانند. آاستداللی را در شناخت حقیقت نارسا و ناقص می



 
کنند عقل را تعبیر مولوی از عقل جزوی برخوردار هستند، به سالک حقیقت نیز سفارش می

-تابع شرع سازد تا از وهم و گمان که خاصیت عقل نظری است دور باشد. چنین به نظر می

ر عربی موضع او در برابر متکلمان، به خصوص معتزله، و موضع مولوی در برابرسد آراء ابن

-از فکر و نظر نشأت گرفته باشد مردود میاست؛ اما در هر صورت آنها عقلی را که فالسفه 

 دانند. 

ر دمعرفت عقلی  تری نسبت بهعربی تا حدی بینش معرفتی جامعدر مقایسه با مولوی، ابن

-تی همانمرتبة تنزیه خداوند است دارد و حالوهیت که مراتب سلوک به خصوص در مرتبة 

فت وع معرترین نکه ذکر شد در جای خود معرفت عقلی خداوند در عالم عقول را عالیطور 

اصالح  بهتوان گفت موضع مولوی نسبت به عقلِتر میداند. به بیان صریحبه خداوند می

 سعی در ستداللااست؛ یعنی عقل تابع انبیا. اما عقلی که با مدارانهممدوح، موضع صرفا دین

ی ز دریامعرفت حسی نادرست است و سالک را تا مرد به همان اندازة معرفت خداوند دار

ول، اویکرد رمعرفت عقلی ممدوح دو رویکرد دارد: عربی نسبت بهحقیقت راهنماست. اما ابن

ست معرفت حاصل از عقول تابع شریعت است که نتیجة آن به خصوص برای متکلم آن ا

ر گذاوا خداوند دهد؛ بلکه علم آن را بهتن نمیپس از غور در آیات الهی به تأویل و انکار 

 از معرفت سالک درای از مراتب سلوک است که کند. صورت دیگر معرفت عقلی، مرتبهمی

رفت شود. این نوع معمحل تجلی أسماء الهی است ناشی میعالم عقول و الوهیت که 

مراتبی ه باست و خود   ترین مراتب هستی است از ازرش وافری برخوردارمتعلق به عالیکه

این به گردد و اگرچه نهایت آن مراتب، حیرت از عدم درک است اما تا سالکتقسیم می

و  م عقولمولوی نیز اشاراتی به عال از حیرت نرسد شایستة شهود حق نیست. البتهدرجه 

 ،ولویمکند) کبریایی خداوند اذعان میعقل کل دارد و به حیرت عقل کل در برابر وجه

ز ه بخشی اکایعربی جایگاه خاصی دارد به گونه( اما مقام حیرت نزد ابن361، 2: ج1368

 است. این موضوع اختصاص دادهآراء خود را به 

ای دربرابر معرفت عقلی اکتسابی مورد قابل توجه سخن از معرفت عقلی موهبتی و مکاشفه 

است: این نوع معرفت را خداوند در عربی معتقد دیگر در آراء این دو اندیشمند است. ابن

شود بسیار بر از این تجلی برای عقل حاصل میدهد و معرفتی کهمی تجلی خود به بنده

این دو نوع معرفت، عربی از مقایسة ارجحیت دارد. به نظر، منظور ابنمعرفت اکتسابی بنده 

تالش عقلی خود کسب  میان معرفتی است که عقال، اعم فالسفه و متکلمان، در پیمقایسة 



 
کنند و معرفتی که خداوند در تجلی خود به عقول سالکان طریق حق در مراتب عالی می

 کند. عالم عقول عطا می

 گیرینتیجه

ر از و فروت عربی و مولوی معرفت عقلی جایگاهی فراتر از معرفت حسیابندرسلوک عارفانة 

مور اصالح ال در سطحی که به تدبیر و معرفت شهودی دارد. از منظر این دو اندیشمند، عق

ول ا به عقاست تابعیت شریعت را پیش گیرد و خود رگیرد شایسته مادی و معنوی تعلق می

السفه مان و فها هستند پیوند زند و در مورد معرفت عقلی متکلترین انسانکاملانبیاء که

در غیر  گذارند.وند وادانند به خدااست از آیات الهی فراتر نروند و علم آنچه را نمینیز بایسته 

 گانگیاین صورت تبعیت از عقل نظری و استداللی که خاصیت آن وهم و گمان و فرض دو

هد اما دوق میبرد و انسان را به ورطة گمراهی سمیان خالق و مخلوق است راه به جایی نمی

 گاهچنین نموضوع در مورد معرفت عقالنی سالک در مراتب سیر و سلوک متفاوت است. 

از ونه ای این گخورد. او بروضوح به چشم میعربی بهمعرفت عقالنی در آثار ابنمتفاوتی به 

ز اک پس دهد. سالمعرفت مراتبی قائل است که رهرو را گام به گام به شهود حق سوق می

 تبهر مره را دگذارد و ابتدا تمام آنچمی گذر از معرفت حسی و تشبیهی قدم در وادی تنزیه

قلی، عراتب کند. در گام دوم از محس برای خداوند اثبات کرده است با عقل از او سلب می

ست که اکند. این مقام، مقام واحدیت اسما تنزیهی ستایش و توصیف میخداوند را به 

عود تر صمراتب عالیچه سالک در طریق خود بهشود. هراسماء تنزیهی متجلی میخداوند به

لک بعد سا گردد. از این جا بهنادرستی معرفت تنزیهی خود به خداوند می کند متوجهمی

ر نهایت دسازد و می گشاید و او را از هر صفت تشبیهی و تنزیهی منزهمی زبان تنزیه تنزیه

او را از ه افتد. حیرت آخرین گام معرفت عقلی سالک است کاز عدم ادراک او به حیرت می

 بخشد. حیات میخود فانی و به شهود حق 

تر از آثار عربی به وضوح چشمگیرمعرفت عقالنی سلوکانه در آثار ابنرویکردی این چنینی به

مولوی است و شاید این امر به رویکرد نظری و بحث از عرفان نظری در آراء او بازگردد. 

د عربی در مقایسه با معرفت عقلی نزاست که معرفت عقلی نزد ابن همین امر باعث شده

دهد ارزشمندتری داشته باشد. موضع مولوی در مورد معرفت عقلی نشان میمولوی جایگاه 

عربی ابنکهاست؛ درحالیمطرح شده که تا اندازة  قابل توجهی در برابر معرفت عقلی فالسفه

عالوه بر اینکه با طرح رأی خود در باب عقل، آراء متکلمان را به چالش فرا خوانده؛ به طور 



 
ای ل دیدگاه خود را در مورد چگونگی معرفت عقلی در عالم عقول مطرح و بینش تازهمستق

 است.ارث گذاشتهرا برای عرفای متأخر خود به

 منابع 

 قرآن کریم. -
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 الثانیه.العامه، طبعهالمصریهو مراجعه: د. ابراهیم مدکور، مصر: الهیئه

 المکیه، مصر: دارالفکر.تا(، الفتوحاتالدین، ) بیعربی، محیابن -

عربی، بیروت: (، کتاب اإلسرا إلی مقام األسری، رسائل ابن1428الدین،)عربی، محیابن -

 األولی.بعهدارالکتب العلمیه، الط

 عربی، بیروت:ن(، کتاب اإلسفار عن نتایج األسفار، رسائل اب1428الدین،)عربی، محیابن -

 األولی.دارالکتب العلمیه، الطبعه

عربی، بیروت: اهلل، رسائل ابن(، کتاب الجالله و هو کلمه1428الدین، )عربی، محیابن -

 األولی.دارالکتب العلمیه، الطبعه

عربی، بیروت: (، کتاب فناء فی المشاهده، رسائل ابن1428الدین، )محی عربی،ابن -

 األولی.دارالکتب العلمیه، الطبعه

، الکتب العلمیهعربی، بیروت: دارالمسائل، رسائل ابن(، کتاب1428الدین، )عربی، محیابن -

 األولی.الطبعه

ت: دارالکتاب ال عفیفی، بیروالحکم، تعلیقات: ابوع(، فصوص1423الدین، )عربی، محیابن -

 العربی.

ارزاده، (، شرح کبیر انقروی بر مثنوی معنوی مولوی، ترجمة عصمت ست2535انقروی، ) -

 میهن.تهران: چاپخانة 

صی زبان و ، فصلنامة تخص«موالنادر شناخت عقل از دیدگاه» (، 1389برزنجه، نسرین، ) -

 .48 -2،29، شماره 1ادب فارسی دانشگاه آزاد اسالمی سنندج، سال 



 
وم، تهران: های رمزی در ادب فارسی، چاپ د(، رمز و داستان1367پورنامداران، تقی، ) -

 علمی فرهنگی. 

شهد: مالدین آشتیانی، الحکم، تعلیق: جالل(، شرح فصوص1361الدین، )جندی، موید -

 مشهد.انتشارات دانشگاه

 چاپ دوم، تهران: اطالعات. (، شرح جامع مثنوی معنوی،1374زمانی، کریم، ) -

، 11معرفت، سال ، آینة «موالناعقل از دیدگاه»(، 1391اهلل، )سعیدی، حسن، نصیری، ولی -

 .42 -25، 33شماره 

یانی، الدین آشتکوشش جاللالحکم، به(. شرح فصوص1386قیصری رومی، محمد داوود ) -

 چاپ سوم، تهران: علمی فرهنگی. 

یعی، وان سماالعجاز فی شرح گلشن راز، با مقدمة کیتا(. مفاتیحیمحمد )بالهیجی، شیخ -

 فروشی محمودی.کتاب

ششم،  (. مثنوی معنوی، رینولدالین نیکلسون، چاپ1368الدین محمد )مولوی، جالل -

 تهران: مولی.

الزمان (. کلیات دیوان شمس تبریزی، به قلم: بدیع1376الدین محمد )مولوی، جالل -

 اپ دوازدهم، تهران: امیرکبیر. فروزانفر، چ

 گاه.هران: ننفر، تالزمان فروزاما فیه، تصحیح: بدیعالدین محمد، )بی تا(، فیهمولوی، جالل -

 نامه، چاپ نهم، تهران: نشر هما. (، مولوی1376الدین، )همایی، جالل -

 


