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افلاطون و مولانادر نظام معرفتی استدلال عقل و جایگاه   
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 چکیده

عالم علوی و تشبه به استعداد عروج به  موجودی است که در عالم سفلی ازاز منظر افلاطون و مولانا آدمی تنها 

با عقل و استدلال به بررسی اگرچه  ،این دو اما؛ در اوست و این امر ناشی از وجود عقلاله برخوردار بوده 

از دیدگاه  .، شهود رکنی اساسی استو در تفکر آنها ، معرفت را عاری از شهود ندانستهپردازندمسائل هستی می

و در  مکراندیش عقلترین مرتبه آن دارای مراتب طولی و استکمالی است که در پایینعقل  ،این دو حکیم الهی

 مراتب پایین عقل در این دو،. به زعم بالاترین مرتبه آن، عقلی که توان دیدن حق را داراست، قرار گرفته است

عاجز و ناتوان است؛ چنین حقیقی لتهای عدنیوی و مادی بوده و از فهم  للاسباب و عتنها قادر به درک خود، 

تواند به تنها می و از شهود حقایق عاجز است و ندارد، اسیر در مفاهیم کلی عقلی که راه صعود به عالم علوی را

و افلاطون نیز استدلال را از  دانسته سسترا  پای استدلالیان جاست که مولانااین ؛استدلال پیرامون مسائل بپردازد

 . سازدجرگه معرفت خارج می
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 طرح مسأله 

ل که برای اثبات ادعا و فهم مطلب مورد نظر به مخاطب در اهل استدلاعارفی است مولانا با وجود اینکه 

در مجموعه ؛ اما رده استبهره ب های تفهیمی، تمثیلی، عقلی و نقلیاستدلال در مثنوی از انواعآثارش و بالاخص 

و ه باعث گردیده است، برخی او را عارفی ضد استدلال و تفکر عقلانی جلوه داده ابیاتی وجود دارد ک آثار مولانا

ورزند استناد می« استن حنانه»داستان سازند. این پژوهشگران بیش از هر چیز به متصف به صفت ضداستدلالی 

منظور از  تمکین بود!گوید: پای استدلالیان چوبین بود/ پای چوبین سخت بیمیکه در این داستان مولانا 

 است. تر فلاسفه مشایی و به تعبیر دقیقعقل استدلالی در اینجا اهالی « استدلالیان»

و  (Ibid:478a-b) ثبهاتو  (Republic,V:477e) یخطاناپهيیر یخصیصههدارای دو  معرفت نیز، افلاطون از منظر

برای وصول به  تر از آن است وپایینمرتبه استدلال یا دیانویا، نه خود معرفت بلکه مرتبه که  استدارای مراتبی 

خویشاوند  تنها، محسوسات جهان در. ناپيیر استامری اجتناب شناسا متعلق و شناسا فاعل بین سنخیت معرفت

 بهرای است مانعی بدن به اشتغال و شده نسیان دچار هبوطش با نفس اما ؛(Republic,VI:490b) است نفس ،مثل

 تا حقایق را به یاد آورد.  (Phaedo:66-65)برسد  فراغت به نفس که است لازم بنابراین؛ معرفت به او وصول عدم

ا ولانهافلهاطون و م تفکهردر  سهتدلالاعقهل و تحلیل و بررسی مفهوم و جایگاه حاضر،  هدف از پژوهش

ههای ؛ اما به دلیل وجود برداشتهائی بعضاً متضاد با آموزهنیستکاری جدید این بحث است. مطالعات مربوط به 

  -ترین فیلسوفان اشهراقیبه عنوان یکی از مهم -افلاطون مولانا با ؛ و نشان دادن قرابت استدلالعقل و در  مولانا

از آن جهت است که چهه  حاضرپژوهش حاضر در این زمینه حائز اهمیت است. به عبارت دیگر، اهمیت بحث 

 شد.   با مولانافکری بسا نادیده گرفتن آن یکی از موانع اصلی در رسیدن به مقصود 

افلهاطون در  -انهددر دو بستر متفهاوت رشهد کردهدو فیلسوفی هستند که  ولاناافلاطون و منظر به اینکه، 

توانهد عهاملی بهرای تفهاوت و چه بسا همین امر، می -مخالف با فلسفهدر فضائی ولانا ای و مای اسطورهجامعه

علاوه بر توجه به معنای اصطلاحات  نزد این دو فیلسوف باشد،کاربردن دو اصطلاح متفاوت برای یك معنا در به

ولانها این دو، توجه به تفاوت معانی اصطلاحات مشترک بین آنها نیز برای فهم آرای افلهاطون و م تفکررایج در 
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حاضهر مقالهه این دو فیلسوف که در  تفکردر عقل و استدلال است. در اینجا به معانی اصطلاحات  حائز اهمیت

 خواهد آمد.در جای خود اصطلاحات کلیدی هستند، پرداخته و توضیحات تکمیلی جزء 

 در تفکر افلاطون و مولانا  «استدلال»و  «عقل» معنای اصطلاحات

ی افلهاطون ایهن اسهت. در فلسهفه)نهوس   νους ییونانی واژه در زبان« عقل»اصطلاح مورد استفاده برای 

اصطلاح در معانی احساس، ادراک و اندیشه کردن، حل کردن یك معما و به غایت رسهیدن، بهه معنهای مواجهه 

 کار رفتهه اسهت.شدن ذهن با یك متعلَّّق، به عنوان اصل فعّال جهان و در نهایت به معنای نفس، قلهب و دل بهه

جمهوری، کریتیاس، پروتاگوراس، فیلبوس، سوفسطائی،  تتوس،ثئایمعانی را در محاوراتی از قبیل  افلاطون این

حاضهر،  پهژوهشدر  .(Liddell,Scott&Jones, 1996:1180-1181)مورد استفاده قهرار داده اسهت  اتوفرون وتیمائوس 

اصطلاح عقل نزد افلاطون، در تمامی موارد ميکور و البته هر کدام در جای خود با قرینهه خهاا اسهتفاده شهده 

تهوان بهه ی الهی نفس و تنها جزئی از نفس است که با آن میاست. از نگاه افلاطون عقل در معنای خاا، پاره

)دیانویا   διανοιαν یدر آرای افلاطون واژه« استدلال»اصطلاح مورد استفاده برای  فهم تام و کامل هر چیز رسید.

به عبهارت . (Republic,VI:511d)نام دارد  ، معرفت نیست و تفکرشناسائی از راه استدلال افلاطون است. در تفکر

تهر که افلاطون آن را تاریهك ایگرفته است؛ مرتبهبالاتر از پندار قرار ای ادراکی است که در دیگر، استدلال مرتبه

  (Republic,VII:533d;Republic,V:478c).داند تر از پندار میاز معرفت وروشن

عقل و مراتب آن قائل بوده است. آنچه که در فهم عقل و معهانی تمایز میان به  همانند افلاطون،نیز مولانا 

 ی اسهتیهو عقل جز عقل کلّیآن از دیدگاه مولانا بسیار حائز اهمیت است، تقسیم بندی عقل از منظر او به دو 

  .مولانا و رویکرد او به عقل و استدلالخورد )نك: که در تمامی دفاتر مثنوی به چشم می

به ای موارد از عقل طور که در تعریف عقل و معانی آن از منظر افلاطون اشاره شد، افلاطون در پارههمان

بیشهتر بها آن کهه ایهن مرتبهه از عقهل  کندمیتعبیر  احساس، ادراک و اندیشه کردن، حل کردن یك معماعنوان 

عقل مطابق با آرای افلاطون و مولانا . ی تعبیر کرده استزیق است که مولانا از آن به عقل جای از عقل منطبمرتبه
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یابد، به عبارت دیگهر عقهل در بخش دست میای با استمداد از ادراکات حسی کثیر به مفهومی وحدتدر مرتبه

عقهل آورد. از منظر افلاطون و مولانا متعلق کهاربرد ای حسی کثیر را تحت وحدت مستدل میاین مرحله ادراکه

ب است؛ عقلی که اگرچه در عالم محسوس نیست؛ اما بهاز ههم بهرای حسا و علومی نظیر هندسهدر این مرتبه 

گریزی از نفوذ وصول به حقیقت ناگزیر از استفاده از امور محسوس است، به عبارت دیگر، عقل در این مرحله 

تواند در صورت تهيیب و پیراسته شدن از مادیات و سنخیت با عالم علوی، میعقل محسوس ندارد؛ اما همین 

خود حقیقت را مشاهده کند؛ یعنی به کشف حقایق دست یابد نه از طریق استدلال و استمداد از محسوس، بلکه 

و عقلهانی شهودی متعلق این مرتبه از شناخت که  جمله محسوس.ای از گونه واسطهازطریق شهود و بدون هیچ

ها و هستییا « آیدوس»نامد، از منظر افلاطون و مولانا آن را عقل کلی مینوئزیس است و افلاطون آن را  کشفی 

ی عقهل در البته باید توجهه داشهت کهه ایهن دو مرتبهه و از منظر مولانا عقول و مجردات است.  راستینحقایق 

 .سبت به یکدیگر ترتّب طولی دارنداند، بلکه نعرض هم قرار نگرفته

 استدلال در آن عقل و جایگاه نقش و و  معرفت از منظر افلاطون

 (Ibid:478a-b)و ثبهات  (Republic,V:477e)ی خطاناپهيیری دارای دو خصیصه معرفتاز منظر افلاطون، 

. نیهز بهه بهاور افلهاطون، (Cratylus:440a)هسهتند  تثبها فاقد محسوسات جهان  که است حالی در این واست 

 ،مثهلخویشهاوند  تنها، محسوسات جهان درناپيیر است. امری اجتناب شناسا متعلق و شناسا فاعل بین سنخیت

 عهدم برای است مانعی بدن به اشتغال و شده نسیان دچار هبوطش با نفس اما ؛(Republic,VI:490b)است  نفس

 .تها حقهایق را بهه یهاد آورد (Phaedo:66-65)برسهد  فراغت به نفس که است لازم بنابراین؛ معرفت به او وصول

شناسهائی خهود را بها ، خصوصاً در کتابهایِ ششم و هفتم، بحهث جمهوریی افلاطون در محاورهافزون بر این، 

ای نامد. تمام تلاشهای فکریکند و آن را برترین مثال یا برتر از مثال میدنبال می خیر مثالی سخن گفتن درباره

اسهت و  مثهال خیهرگیرد، به دلیل وصهول بهه های معروف افلاطون صورت میکه در جمهوری از طریق تمثیل

مههم  در ایهن محهاوره، نکهات اوشود؛ مگر وقتی که شخص بتواند ایهن مثهال را بشناسهد. معرفت حاصل نمی

ههای در تمثیهل افلهاطوندههد. های خورشید، خط و غار توضیح مهیشناسی خود را با استفاده از تمثیلمعرفت
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کند؛ زیرا به زعم افلاطون، ریاضیات، از دانشهائی معرفت را بیش از همه در دانش ریاضی جستجو می جمهوری

؛ بلکه دانشی است که برای یافتن خودِ حقیقت (Republic,VII:523a)دارد است که نه تنها انسان را به تفکر وامی

در تمثیل غار، آموختن دانشهای اما چگونه؟ او  ؛(Ibid:526b)جوید یاری می (Understandig Itself)از خودِ تفکر 

تشهبیه  شناسی و موسیقی را برای روح آدمی، به برداشتن زنجیر از پهای زنهدانیمقدماتیِ حساب، هندسه، ستاره

بهترین جزء روح را بیدار و به عالم بالا راهنمهائی »... ؛ زیرا این دانشهای مقدماتی  (Republic,VII:532b)کند می

چیهز در بهدن بهه  ترینکه، قبلاً روشنکنند تا بتواند بهترین چیز را در میان آنچه هست، مطالعه کند، همچنانمی

  .(Ibid:532c-d)« شدهدایت میترین چیز در جهان مادی و مرئی درخشان

شود؛ زمانی در هر روحی آلتی وجود دارد که با چنین علومی پاک و دوباره برافروخته می»زعم افلاطون به

آلتی که اهمیت حفظ آن ده هزار بهار بیشهتر از چشهمان  شود؛های دیگر زندگی نابینا و خراب میکه توسط راه

التفات روح به امور محسوس باشد، روح نابینا شهده و قهادر بهه یهافتن  ، یعنی هنگامی که(Ibid:527d-e)« است

حقیقت اشیا نخواهد بود؛ بنابراین لازم است که این بینائی به او بازگردانده شهود و علهومی ماننهد ریاضهیات و 

 گردانند.باز می همانند آن، از این شأن برخوردارند که تفکرِ انسان را بیدار کرده و به عبارتی بینائی روح را به او

به اعتقاد افلاطون، ادراکاتی که با عالم محسوس ارتباط دارند برخی ضد خود را به همهراه دارنهد و برخهی نهه. 

-نیهروی تفکهررا در آدمهی برمهی« واحد و کثیهر»، «بزرگی و کوچکی»، «نرمی و زبری»ادراکات نوع اول مانند 

آید نظر میبه چیز دیگر ممکن است زبر باشد و آنچه بزرگ بهکنیم، نسبت انگیزند؛ زیرا آنچه را نرم احساس می

 .(Ibid:523e,524e)نامیم از جهتی واحد و از جهتی کثیر است نسبت به چیز دیگر کوچك است و آنچه واحد می

طور افتد و آدمی هر یك از دو مفهومی که ضد یکدیگرند را بهکار میبا ادراک این اضداد، نیروی تفکر به

گونه کهه پرسد که خودِ بزرگی و خودِ کوچکی و خودِ واحد و خودِ کثیر آنکند و از خود میجداگانه تصور می

راه، جریان نیروی تفکر خود را تا رسیدن به اصل حقیقت ادامهه بتوان شناخت، چیست و از این خردی وسیلهبه

-که به واحد و سایر اعداد مربوط مهی های ریاضیات است از آن جهتدهد. دانش حساب که یکی از شاخهمی

کنهد ی هسهتی حقیقهی راهنمهائی مهیانگیهزد و آدمهی را بهه مشهاهدهشود از دانشهائی است که تفکر را برمهی
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(Ibid:524-525). سهازد کهه بهه عهالم بالها توجهه کنهد و در از سوی دیگر علم حساب روح آدمی را مجبور می

ی اجسام و اشهیا مرئهی دهد که آدمی، اعداد را، نمایندهو اجازه نمی پژوهش خود با اعداد سرو کار داشته باشد

  .(Ibid:525c-d)آیند بداند و چنین اعدادی تنها با نیروی تفکر دریافتنی هستند و هرگز به حس در نمی

تواند ذهن انسان را به خود اشکال و در هندسه نیز همانند علم حساب این خصوصیت وجود دارد که می

یعنی اشکال مجرد از ماده رهنمون سازد. جدای از این، هندسه نیز مانند علم حسهاب روح مها را مجبهور ابعاد؛ 

شناسی نیهز کهه بها ستاره .(Ibid:526e)ترین موجودات متوجه سازد سازد که نگاه خود را به قرارگاه نیکبختمی

سازد، خصوصیتی که در قت و زیبائی میهای آسمانی سرو کار دارد تفکر آدمی را متوجه خودِ زیبا و حقیزیبائی

با توجه به آنچه گفته شد، آیا ریاضیات به زعمِ افلاطون، شأن معرفهت را موسیقی نیز به نوعی دیگر وجود دارد. 

 دارد؟ برای پاسخ به این سؤال باید نگاهی به تمثیل خط داشته باشیم.

ی خیهال؛ ب. ند از: الهف. مرحلهههسهت مراتهب شهناخت عبهارت ،(RepublicVI:509d)بر اساس تمثیل خط 

در ایهن  فلهاطونای علم و رسهیدن بهه مثهال خیهر. ی ریاضی)استدلال ؛ د. مرحلهی عقیده؛ ج. مرحلهمرحله

ه دو بخهش نامسهاوی یهك خهط به تمثیل، عالم معقول و عالم محسوس را بر حسب حقیقت و غیرحقیقت،

-Ibid:509d-510a)شود به دو قسمت فرعی تقسیم می کند که هر بخش نیز به همان نسبت نامساویتشبیه می

b) .ی احسهاس دانسهته اسهت. را مرتبهه ی خیال و قسهمت دوم آناو بخش ابتدائی جهان محسوس را مرتبه

 -نهوئزیس -ههاایدهبخش دوم آن را علم به و  (Ibid:510b)ی ریاضی بخش نخست عالم معقولات را، مرتبه
دارد تا با استفاده از این تمثیل نشان دهد که چگونه ذهن انسان در راه خهود  سعی او .(Ibid:511b-c)نامد می

ه قلمرو معرفت 2 (δοχα).ه قلمرو گمان یا دوکسا 1کند: از جهل به سوی معرفت در دو قلمرو اصلی سیر می

ه معرفهت توانهد بهذهن انسان فقط در دومین قلمرو است کهه مهی افلاطون، به زعم  .(επιστημη)یا اپیستمه 

این دو کارکرد ذهن مبتنی بر تمایز میان متعلق آنهاست؛ یعنهی افلهاطون در  .(Republic,VI:511b)یابد  دست

آنچه که در این تمثیلهها بهرای  کند.اینجا از تمثیل خط، تناظر بین مراتب معرفت و متعلق معرفت را مراد می

-ی مقدمات تحصیل دیالکتیهك در دانهشیافتن ماهیت معرفت حائز اهمیت است، یکی بیان افلاطون درباره

و دیگری سخن گفتن از  ؛(RepublicVII:525-529a) شناسی، موسیقی و بالأخص ریاضیاتهای هندسه، ستاره

 .  (See:Republic,V:477-478)ستی معرفت و عقیده و متعلق هریك از آنها ادو قوه
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شهود ، با توجه به متعلق شناخت به چهار مرتبه از شناخت قائل میخط تمثیلبر این اساس، افلاطون در  

ای کهه افلهاطون آن را علهم یها اسهتدلال ریاضهی ی دیانویا، یعنی همان مرحلهدر مرحلهسازد خاطر نشان میو 

حتهی فیلسهوف ههم ابتهداء از راه »آیهد؛ یعنهی محسهوس بهه دسهت مهینامد، شناخت مثل از راه جزئیهات می

 .(Guthrie,1975,V.IV:510)« افتدهای مثل در جهانِ مادی به یاد آنها میروگرفت

دههد. او در تمثیل خط نسبت به سایر تمثیلها، ادراک عقلانی را با وضهوح بیشهتری توضهیح مهی افلاطون

که مانند قسمت پائین خط، از حیث حقیقی بودن یها حقیقهی نبهودن  قسمت بالای خط را عالم معقولات دانسته

و متعلهق هها نیهز، میهان متعلهق عقیهده شود؛ به این معنا که در عالم شناختنیموضوعاتش به دو جزء تقسیم می

ی بالهای نخستین جهزء مرتبهه. (Ibid:510b)، همان اختلاف موجود است که میان اشیا و تصاویر آنهاست معرفت

ی آن جهزء از این جزء از محتوای روح، قرینه»ی ریاضی است ی عالم معقولات، مرتبهعنی نخستین مرتبهخط؛ ی

 (RepublicVI:510b). « ها تشکیل یافته استبخش نخستین است که از تصاویر و سایه

مفروضات را گوید، ریاضیدانان برای بررسی مطالب خود، ی ریاضیدانان میافلاطون در تمثیل خط درباره

حال آیا این مفروضات، (Republic,VI:510) روند دهند و از آنها به سوی هدف خود میاساس کار خود قرار می

انهد؟ آیها تصهاویر های راسهتینهای نردبانی برای عروج به سوی هستیند که پلههست مقدمات و فرضیات ذهنی

 باره اختلاف نظر دارند. ن؟ مفسّران افلاطون در ایهاها هستند یا خود ایدهایده

ی بالای خط، بیشهتر بهر روی حالتههای ذهنهی افلاطون در توضیح بخشهای فرعی نیمه»به اعتقاد گاتری  

و از دو روش و  -یعنی صور -آید متعلقات این دو یکی هستندکند تا بر روی متعلقات آنها؛ به نظر میتأکید می

و  (δοχα)ی متعلقات دوکسا شوند؛ اما... این تقسیم حتی دربارهواقع میی متفاوتی از فهم، موردِ ادراک دو مرتبه

نماید که فرق علم ریاضی با چنین می»گمپرتس معتقد است: (Guthrie,V.IV,1975:508). «دانش نیز درست است

بهه  آنکهه آنهها رادیالکتیك در نظر افلاطون، در اینجاست که دانشمند ریاضهی بها مفهاهیم سهر و کهار دارد، بهی

، 2)گمپهرتس، ج« ی اصلی دیالکتیك همین برگردانهدن اسهتترین عناصرشان برگرداند، حال آنکه وظیفهبسیط
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گوید، امور تعلیمی ]ریاضیات[ مابین امور طبیعی و مثل واقع اند: امور ریاضهی ماننهد ارسطو می  .1371: 1731

از نههوعِ واحههد، فههراوان هسههتند  محسوسههات متغیههر نیسههتند و ماننههد مثههل تههك نیسههتند؛ بلکههه امههور ریاضههی

(Metaphysics:987b).  

 . او نظر ارسطو را پيیرفته و 88 -88: 1731داند )بورمان، ها میکارل بورمان، مفروضات را تصاویر ایده

ها هستند. مفروضهات در اند؛ ولی غیر از نوع ایدهمعتقد است، مفروضات مبادی ذهنی نیستند؛ بلکه مبادی عینی

های ریاضی باشهند. ها مثلاً ایدهها هستند و ممکن نیست خودشان، نوعِ خاصی از ایدهمعقول، تصاویر ایدهعالم 

گوید: مثلاً مثال وحدت موجود در عالم مثل، سرمدی و تغییرناپيیر او سخن ارسطو را با مثالی توضیح داده و می

بهه  یهیسههرا افزود تها مثهال  دوئیمثال  وحدت،ال توان به مثرو نمیو ماهیتاً متفاوت از غیر خود است، از این

توان مثلاً یك را با یك جمع کرد. بنابراین در عالم محسوسهات ی موضوعات ریاضی میدست آید؛ اما در حوزه

شود؛ هر چند موضوعات ریاضی مانند مثهل سهرمدی و صورت تغییرپيیر و فناپيیر نمایان میوحدت همیشه به

ان نیستند که با هر آنچه غیر از خود آنهاست تفاوت داشته باشند. بورمان، سهپس سهخنان تغییرناپيیرند؛ ولی چن

ی شناسائی مربوط به مفروضات را شناسهائی از طریهق فکهر افلاطون نحوه»کند: بندی میگونه جمعخود را این

هها ت کهه فقهط بها ایهدهتر از شناسائی از طریق خرد یا شناسائی به معنای حقیقی اسنامد، این شناسائی مبهممی

  .88)همان: « هاستارتباط دارد و شناخت ایده

بخش دوم تمثیل خط؛ یعنی بخش دوم عالم معقولات، یا به اعتقاد افلاطون، جزء دوم عالم دیهدنیها، آن   

آورد و بهه هنگهام تحقیهق جهز از و ازطریق نیروی دیالکتیك، به دست می (Itself)چیزی است که عقل، خودش

دهد و در ها انجام میها و از طریق ایدهگیرد، بلکه تحقیق را در ایدهمجرد از هیچ چیز دیگری یاری نمی مفاهیم

در بخهش دوم عهالم معقولهات، یعنهی به عبارت دیگهر،  .(Republic,VI:511b-c)رسد ها میپایان کار نیز به ایده

های کند، شخص به منظور ویران کردن فرضیهیر میها که افلاطون از آن به نوئزیس تعبی علم به ایدههمان مرتبه

کند، نه اینکه کاذب بودن آنها را اثبات کند؛ بلکه آنهها را برحسهب یهك ی سوم، از دیالکتیك استفاده میمرحله

ی صرف را متوقف سازد، هر چند افلاطون با صراحت ای که فرضیهکند به گونهی غیرفرضی تبیین میاصل اولیه
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ی دیالکتیك معقول است، نغمه»اما این اصل اولیه به طور واضح مثال خیر است؛ زیرا به باور افلاطون گوید؛ نمی

کند در نهایهت بهه خهود حیوانهات، خهود کند. ما گفتیم که بینائی تلاش میی بینائی تقلید میاما آن نغمه از قوه

کسی تلاش کند از طریق استدلال و جهدا  ستارگان و سرانجام به خود خورشید نگاه کند. به همین طریق، هرگاه

دارد تها اینکهه از طریهق خهود ی ادراکات حسی، خود وجود هر چیزی را بیابد و از این تلاش دست برناز همه

کهه دیگهری بهه پایهان جههان ی عالم معقولات رسیده است، همچنهانخود نیك را دریابد، به پایان قلّهمعرفت، 

-هاست و همانبنابراین، مثال خیر علت و شرطِ وجود و شناختِ ایده .(Republic,VII:532a-b)« رسددیدنیها می

طور که خورشید با چشم دیدنی است، مثال خیر با عقل شناختنی است. افلهاطون، شناسهائی بهه یهاری مفهاهیم 

نی که با تر از فعالیت علمی کساتر و حقیقیرا به مراتب روشن -مجرد، یعنی شناسائی از طریق نیروی دیالکتیك

 .(Republic,VII:511c)داند ریاضیات سر و کار دارند می

دانهد. بهه زعهم او به اعتقاد گاتری، افلاطون، فهم کامل مثل را مشروط به دیدنِ آنها در پرتو مثال خیر می

]دیانویا[ بازیافهت ی فرآیند استدلال)دیانویا  نیست؛ بلکه به دنبال آن پایان ]جریان دیالکتیك[ دقیقاً آخرین پلّه»

آن رؤیت پهیش از تولهد بهه مها  -کندگونه که فایدروس نقل میآن -است که  ناگهانی رؤیت اجمالی نظم الهی

، «مثهال خیهر»افلهاطون، دیهدار  او بر این باور است که بهه اعتقهاد .(Guthrie,1975,V.IV:511)« إعطا شده است

توان ی آن میتر از جریان استدلال است و حقیقت را به وسیلهترین شهود که بالایعنی عالی -حقیقت و نوس را 

  .(Ibid:514)آورد ، به وجود می -دریافت

گفت، جریان یادآوری از طریق  (Phaedrus:249b-c)فایدروس ی توان با توجه به تمثیل خط و محاورهمی

رنهد کهه در بببههره دیالکتیهك از تواننهد مهیکسانی  شود و بر هر کسی آسان نیست و تنهادیالکتیك حاصل می

؛ زیرا پاکی روح و دانش دیالکتیك برخوردار استاز  کهاست کسی  د و فیلسوف تنهابکوشن ی روح خودتزکیه

روح فیلسهوف از  ؛(RepublicVI:486a)طبق نظر افلاطون روح فیلسوف همواره به دنبال ادراک امور الهی اسهت 

فقط به تفکهر درسهت؛ یعنهی تفکهری »تواند مش است و به همین دلیل میتلاطمات ناشی از تعلق به دنیا در آرا

های ی بدیشود و از همهالهی که متعلق عقیده نیست بپردازد... و در زمان مرگ به جهان پاک و خدائی وارد می
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همچنین تنها روح فیلسوف است که دائماً از راه یادآوری تا جهائی کهه  ؛(Phaedo:84a-b)« یابدانسانی رهائی می

و چهون  (Phaedrus:249c)امکان دارد از طریق محصور شدن در زندگی الهی، با واقعیات محصور شهده اسهت 

همواره خود را با امهور خهدائی چون رود به کمال راستین دست خواهد یافت و کمال پیش میطریق پیوسته در 

؛ اما این دیوانگی از نوع پندارندرا دیوانه می او ،شود و ليا مردمان غافلاعتنا میبه امور دنیوی بی، ساختهسرگرم 

ههای ایهن جههان؛ خدائی است و برتر از هر دیوانگی است؛ زیرا در حالت این دیوانگی است کهه دیهدنِ زیبائی

کننهد. البتهه او هنهوز روحِ او شروع به رشد مهیبال و پر »و  (Ibid:249)آورد زیبائی حقیقی را بخاطر شخص می

 . (Guthrie,1975,V.IV:404)« تواند به بالا برود؛ اما همواره چشم بر عالم بالا دوخته استنمی

و شهناخت اسهتدلالی های مهيکور و بالهأخص ریاضهیات گیریم که دانشبرطبق آنچه گفته شد نتیجه می

تهوان بهه آن تنهها می اسهتدلالو بها  ندستند؛ بلکه شبیهِ معرفت هنیستشوند؛ اما معرفت باعث بینا شدنِ روح می

؛ (Ibid:533a-b)دیهد در بیداری و با چشم بهاز و نه رؤیائی از هستی حقیقی را  فقطو  دحقیقی نزدیك شهستی 

کال ی مطلبی تحقیق کنند، مفروضاتی مانند مفاهیم زوج و فهرد و اشهزیرا ریاضیدانان زمانی که بخواهند درباره

گیرند که گهوئی بهه راسهتی دهند و این مفاهیم را چنان بدیهی میهندسی و مانند آن را اساس کار خود قرار می

ی آنها پژوهشی کنند یا در خصوا آنها، به خود یها دیگهران دانند که دربارهشناسند و اصلاً لازم نمیآنها را می

بنابراین ریاضهیات بهر  .(Republic,VI:510c-d)شناسند توضیحی دهند چنانکه گوئی همه مردم ماهیت آنها را می

توان چیزی را که آغازش از مجهولی مفروضاتی مبتنی است که هم بر ما و هم بر ریاضیدان پوشیده است. آیا می

 :Republic,VII)تشکیل یافته و میان و پایانش هم از مجهولات به هم بافته شده معرفت و دانش حقیقی نامیهد؟ 

533b). ی آنهها گیهرد و همهواره دربهارهاز سوی دیگر ریاضیدان در هنگام تحقیق چیزهای دیدنی را به یاری می

گوید؛ درحالی که موضوع تحقیق او دیدنیها نیست؛ بلکه چیهزی اسهت کهه آن دیهدنیها تصهاویر آنهها سخن می

ی رسهم شهده اسهت هستند. موضوع تحقیق او خودِ مربع و خودِ وتر هسهتند نهه مربهع و وتهری کهه بهر لهوح

(Republic,VI:510e). ههای های محسوس او را از رسیدن بهه هسهتیتوجه ریاضیدان به اعداد و اشکال و نسبت

گیرد. بنابراین ریاضیات های راستین و حقیقی تعلق میدارد؛ در حالی که معرفت حقیقی به هستیراستین باز می
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به اعتقاد افلاطون، ریاضهیات  ت؛ اما خود، معرفت نیست.یابی به معرفت اسی مناسبی برای دستهرچند مقدمه

یابی به معرفت است؛ اما خود، معرفت نیست؛ شناسائی از راه استدلال است ی مناسبی برای دستهرچند مقدمه

ای بالاتر از پنهدار قهرار دارد کهه افلهاطون آن را در مرتبهو  (Republic,VI:511d)  نام دارد διανοιανو تفکر )

 .(Republic,VII:533d;Republic,V:478c)داند تر از پندار میتر از معرفت وروشنتاریك

میبریم و شناسی افلاطون پیهای دیگری در معرفتطرف تا اینجا به مؤلفهبنابرآنچه گفته شد: الف. از یك

ب. از ند؛ تهسه ههای راسهتینمتعلّق معرفهت هسهتی -2فرضی نیست؛  معرفت مبتنی بر هیچ پیش -1آن اینکه: 

شناسی و موسیقی چشمِ روح را )عقل  زمانی های ریاضی، ستارهبه اعتقاد افلاطون دانشسوی دیگر بیان شد که 

گرداننهد؛ امها سازند و روشنائی را به آن باز میشود، پاک میکه به علت پرداختن به امور زمینی بیمار و نابینا می

ای است بین خواب و بیداری، یعنی همان حالت شود، بیداریداده میها به آدمی ای که توسط این دانشبیداری

تهوان برطبق فقراتی از این نوع، تا اینجها مهیرؤیا که در این حالت انسان نه کاملاً خواب است و نه کاملاً بیدار. 

رک خهود کنند؛ ولی شأن معرفت، یعنهی دبا وجودِ اینکه چشمِ روح )عقل  را باز می شناخت استدلالیگفت که 

آدمی را به رؤیایی از حقیقت و نه خودِ حقیقهت راهنمهائی  گونه شناخت،ایننحو تام ندارند؛ زیرا حقیقت را به

طور که از سخنان افلاطون و مفسران استنباط شد، این نقص ریاضیات ناشی از دو امر است: یکی کند و همانمی

قرار گهرفتن متعلَّّهقِ ریاضهیات بهین امهور محسهوس و  ناتوانی ریاضیدان در تعلیل و تبیین فرضیاتش و دیگری

ی امور به علت آنهها همهه بهه شهکل تعلیهل معقول است. بر این اساس معرفت نیازمند تبیین است؛ تعلیل همه

سازد؛ امها محسوسات به مثل و تعلیل مثل به مثال خیر که خیر باليات است، جریان تعلیل و تبیین را تکمیل می

 انشها چنین تعلیل و تبیین قهقرائی ندارنهد. آنهها بهه یهك جریهان پیشهرونده راههی هسهتند.ریاضیات و دیگر د

وقوف به متعلّق )شناخت مثل  و ظهور و آشکار شدنِ حقیقت، منوط به اشراق مثال خیر بر عقل است؛  بنابراین،

د؛ امها امهر محسهوس چهون کنمی ليا هنگامی که عقل در پرتو مثالِ خیر قرار گیرد، مثل را به نحو احسن تعقّل

مند از مثل است، قابل تعقّل است. ای از آن امر معقول است؛ تاریك و مبهم است؛ بنابراین تا حدی که بهرهسایه

تابد، آن چیزی است که سبب حقیقت نوری است که از مثال خیر می: »در نظر نهایی افلاطون طور خلاصهپس به
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: 1731)بورمهان، « بخشهدها را میه شوند و به عقل توانائی شناخت ایدهها  شناختشود موجودات )یعنی ایدهمی

88  .  

  در نزد او استدلالعقل و  جایگاهمولانا و 

پرداخته به آنها  دفتر نخستین مثنویدر  ویذیل است که ابیات ابیات مولانا در مورد استدلال مشهورترین از 

  است:

 بود تمکین بی سخت چوبین پای                          پههای استدلالیان چههوبیهن بههود

 ثباتش چهرخ مانهد خیهره سهر کز                          غیههر از آن قطبِ جهانِ دیهده رو

 حَّصا بههر او سههرنگههون نیافتد تا                          پههای نا بینهها ،عصها بهاشد ، عصا

 !جلیل دادشان؟بینهها که عصها آن                         قیاسات و دلیلاین عصها چه بْوَّد؟ 

 ضریر ای بشکن خُهرد را عصها آن                          چون عصهها شد آلتِ جنگ و نفیر

 زدیت وی بر هم ، خشم از عصا آن                         او عصهاتان داد ، تا پیش آمههدیت

 آوریههد میهههانههه در را دیههدبهان                         ه کار اندریت؟حلقه ی کوران به چ

 ؟«عصی»از دید ها چه کادم نگر در                         دامهن او گیههر کههو دادت عصهها

 ستیز و مخالف با استدلالبسیاری از پژوهشگران با استناد به ابیات فوق، مولانا را به عنوان متفکری عقل

این در حالی است  اند.به تناقضی لاینحل قائل شده مولانا و تفکر مبتنی بر استدلال، و بین تفکر محسوب کرده

به وضوح مشهود است که گروه ميکور از مغالطه کنه و وجه در  ،که اگر به نوع نگاه این پژوهشگران توجه شود

استدلال را به واقع مولانا است. درو عقیم  ؛نای مغالطهگیری آنها بر مبگیری خود بهره برده و ليا نتیجهاین نتیجه

کند که اگرچه وجود آن برای طی کردن مسیر مستقیم زندگی ضروری است؛ تشبیه میقابل تمکین غیر ییعصا

و ای برای وصول به راه حق آدمی به جای تکیه کردن بر استدلال به عنوان وسیلهاما کافی نیست؛ افزون بر اینکه 

ت آدمی که همان وسیله هدایصراط مستقیم، از آن برای جنگ و تنازع بهره گرفته و آن را از کارکرد اصلی خود 
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بر این اساس نقد مولانا به  دهد.به راه راست است، خارج ساخته و در مسیری مغایر و مقابل آن کارکرد قرار می

برای  ایوسیلهجای وسیله تقرب به حق، مبدل به  به استدلالاستدلال از این جهت است که از منظر مولانا اگر 

گردد و اگر به عنوان شرط لازم و کافی معرفت قرار گیرد، در این صورت باید کنار  نازع و سرکشیت ،تفرقه

 گيارده شود و پای اهالی استدلال با این نوع نگرش هم چوبین و هم شکستنی است. 

سپس بندی کرده و تقسیم و کلی)جزوی  ی دو قسم عقل جزئعقل را به ، نخست خودآثار در همچنین مولانا 

که اندیش مصلحتعقل  یاکارکردهای مثبت یا منفی آن دو پرداخته است. عقل جزئی و بیان مراتب آن  به

که عامل رهایی و تنها راه عقل کلی توقف در آن، توقف سیر استکمالی نفس آدمی را به همراه خواهد داشت و 

به بیانی دیگر، در تفکر مولانا عقل دارای مراتب طولی از عالم ماده و عروج به عالم علوی است. دمی آنجات 

 یمولانا در مثنو .شودیبین و عقل ابدالان تبدیل مدر مراتب بالاتر به عقل عقل و نور نور و عقل غیباست که 

اوهام و عاری از  نورنورف، عقل ابدالان، عقل کامل، عقل عقل، عقل احمد، عقل شریبا نامهای گاه از عقل کلی 

و بر این  تعبیر کرده بخشش یزدانو  المنونغبار، آمن از ریبالهی، عقل بی ه نظر، عقلشاهِ خرد، شا ،اویرتص

  :گویدو در اهمیت آن میاست پرداخته  یعقلچنین به ستایش اساس، 

  238 /2) ایریههشه و استخوان تههو مابههقی          ایاندیشههه همههه تههو بههرادر ای

 

 گوید:میافراد منکر او در جای دیگر در ستایش عقل کلی و 

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

  .4/7283)صورت کل پیش او هم سگ نمود           فزود چون کسی با عقل کل کفران 

 

 گوید: می بین استکه شأنی باطن و سپس در رابطه با شأن عقل کل

  .4/2132)تا چو عقل کل تو باطن بین شوی       جهد کن تا پیر عقل و دین شوی 
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کاربرد استدلال در جای مولانا در ابیاتی دیگر، با نظر به مشاجرات اهل کلام و فلسفه با یکدیگر و عدم البته 

 گوید: میصحیح خویش 

 زدیت وی بر هم خشم از عصا آن               او عصاتان داد تا پیش آمدیت

مثنوی است. مولانا در دفتر چهارم  ه،به بحث از عقل کلی و عقل جزئی پرداختمولانا از جمله موارد دیگری که 

عقل کل و عقل  به -انسانی و بالاتری، حیوان، نباتی، جمادی –خلقت آدمی  اربه اطواین دفتر ضمن پرداختن 

 پردازد:میجزء یا همان عقلی که به تعبیر مولانا حریص و طالب دنیاست، 

 

 اد نامدش حال نباتی هیچ ی                  و ز نباتی چون به حیوانی فتاد 

 خاصه در وقت بهار و ضیمران                    جز همین میلی که دارد سوی 

 جنبش این سایه زان شاخ گل است                   جزو عقل این از آن عقل کل است 

 آن خالقی که دانیش                کشیداش میباز از حیوان سوی انسانی

 اکنون عاقل و دانا و زفت تاشد                           هم چنین اقلیم تا اقلیم رفت 

 ز این عقلش تحوّل کردنی است هم ا                             های اولینش یاد نیست عقل

  .4/7844)صد هزاران عقل بیند بوالعجب                    تا رهد زین عقل پر حرا و طلب 

 :را دارد حق شهودتوان ای میداند که قابلیت و را تنها وسیله عقل کلی همین دفترمولانا در 

 که بود زاغی ز من افزون به فن                          گفت قابیل آه شُه بر عقلِ من 

 کند هر سو نظر عقل جزوی می                        عقل کل را گفت ما زاغ البصر 

 عقل زاغ استاد گور مردگان                        عقل مازاغ است نور خاصگان 

 ن برد زاغ او را سوی گورستا                           جان که او دنباله زاغان پرد 

 کو به گورستان برد نه سوی باغ                       هین مرو اندر پی نفس چو زاغ 
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 سوی قاف و مسجد اقصای دل                         گر روی، رو در پی عنقای دل 

  .4/1711)فکرها اسرار دل را وانمود                        پس زمین دل که نبتش فکر بود 

عقل  ، 7/7243)غبار عقل بی ، 1/7713) عقل جلیلکلی یعنی همان عقل زش واقعی انسان به ارلانا، از منظر مو

 :اللّه استرسول ذوالجلال و حجت، ضدّ شهوت

 تند عقلش مخوان آن که شهوت می              عقل ضدّ شهوت است ای پهلوان 

 هاست وهم قلب نقد زرّ عقل          که شهوت را گداست وهم خوانش آن

 هر دو را سوی محكّ کن زود نقل                  بی محكّ پیدا نگردد وهم و عقل 

 چون محك مر قلب را گوید بیا                          این محك قرآن و حال انبیا 

 بسیم همچو زرّ باشد در آتش او                       ای سازد دو نیم عقل را گر ارّه

 عقل مر موسیّ جان افروز را                         وهم مر فرعون عالم سوز را 

 گفت فرعونش بگو تو کیستی                          رفت موسی بر طریق نیستی 

   .4/2732) اللهم امانم از ضلالتحج                    گفت من عقلم رسول ذوالجلال 

 

  افلاطون و مولانا در نگاهو وصول به معرفت شهودی راه عبور از استدلال 

برای اثبات ادعای  آثارشانخود در  مولانااگرچه افلاطون و توان گفت، با توجه به مطالب مطروحه می

به اعتقاد برخی، با یاری استدلال است که و در واقع  اندها از استدلال استمداد طلبیدهخویش در بسیاری از زمینه

ناقص بودن معرفت استدلالی به هر دو هم ؛ اما  8-1تا، صص )فنایی، بی دنادعای خود را اثبات کن اندتوانسته

معرفت ای بالاتر از آن وجود دارد که آن اذعان کرده و معتقدند که استدلال پایان معرفت نیست، بلکه مرتبه

در زبان و اهل حکمت چنین معرفتی در نزد افلاطون فیلسوف یعنی همان انسان کامل  است و صاحبشهودی 

همانطور که ا، مولانبه اعتقاد گردد. سر میدینی مولانا است و هم اینکه چنین معرفتی با حضور پیر و راهنما میّ

ر مریدان شیخ و امّت پیامبه همین شکل طوطی به دلیل عدم دارا بودن صورت آدمی توان تلقین از او را ندارد، ب
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با عقل کل  عقل جزوی راو باید   1/1443) دنتلقین مستقیم حق را ندارطاقت نیز  علیه وآله وسلّماللهصلّی

 :در دست پیر عارفی قرار دادرا قرین کرد و دست او 

 

 گیر است آن دست او را دست         شده  دست را مسپار جز در دست پیر حق

 از جوار نفس کاندر پرده است                     پیر عقلت کودکی خو کرده است 

 تا که باز آید خرد زان خوی بد                    عقل کامل را قرین کن با خرد 

  .1/378)پس ز دست آکلان بیرون جهی            چون که دست خود به دست او نهی 

 

از استدلال عبور کرد و به معرفت شهودی  به عقل کلی زویهای جعقلبا تبدیل توان می مولانااین به اعتقاد بربنا

 :رسید

 

 تن مپوشانید یاران زینهار                   گفت پیغمبر ز سرمای بهار 

 کند کان بهاران با درختان می                کند که با جان شما آن میزان

 کان کند کوکرد با باغ و رزان                   لیك بگریزید از سرد خزان 

 اند هم بر آن صورت قناعت کرده              اند راویان این را به ظاهر برده

 کوه را دیده، ندیده کان به کوه               خبر بودند از جان آن گروه بی

 بقاست  عقل و جان عین بهار است و         آن خزان نزد خدا نفس و هواست 

 کامل العقلی بجو اندر جهان         مر تو را عقلی است جزوی در نهان 

 عقل کل بر نفس چون غلّی شود                    جزو تو از کل او کلی شود 

 چون بهار است و حیات برگ و تاک          پس به تأویل این بود کانفاس پاک 

 که دینت راست پشت تن مپوشان زان                از حدیث اولیا نرم و درشت 

 تا ز گرم و سرد بجهی وز سعیر            گرم گوید سرد گوید خوش بگیر 

 مایه صدق و یقین و بندگی است           گرم و سردش نوبهار زندگی است 

  .1/2382)گر ز باغ دل خلالی کم شود                    بر دل عاقل هزاران غم بود 
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برای نفس از تشبیهات گوناگون و حاکی از آن است که این دو حکیم  مولاناافلاطون و آثار گر، از سوی دی

و عقل را به ای با دو اسب شهوت و غضب نفس را به ارابه فایدروس اطون دراند. افلنزدیك به هم استفاده کرده

های نفس را خواهش اگر آدمی شهوت وکند که تشبیه می به چهارپاییرا نفس مولانا نیز در مثنوی ران؛ و ارابه

 :خواهد افتاد به کارشده و تقویت ، عقل شریف نادیده انگارد

 پس رود آن خودپرست زین سبب پس             دُمّ این استور نفست شهوت است 

 سر کند آن شهوت از عقل شریف                 چون ببندی شهوتش را از رغیف

  .8/1128)کند قّوت ز شاخ نیکبخت سر                ت همچو شاخی که ببرّی از درخ

 

 کند:را عقل عقل معرفی می ی الهیاولیا تشبیه کرده و به شتربانرا عقل سپس مولانا 

 

 کشاند هر طرف در حکم مرّ می                عقل تو همچو شتربان توشتر 

 بر مثال اشتران تا انتها                       ها عقلِ عقلند اولیا و عقل

 یك قلاووز است جان صد هزار                    اندریشان بنگر آخر ز اعتبار 

 ای کان دیده بیند آفتاب دیده                چه قلاووز و چه اشتربان بیاب 

  .1232-1/2112) منتظر موقوف خورشید است و روز             یك جهان در شب بمانده میخ دوز 

 

 :گویدو می بین دانستهغیب عقلصاحب م را سلّعلیه وآله واللهیحضرت رسول اکرم صلّ مولاناافزون بر این 

 

 چنان عقلی که بود اندر رسول آن               طلب اندر عقول در مجالس می

  .8/2821)ها از پیش و پس که ببیند غیب       بس که میراث از رسول آن است و زان
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 گوید:انسان دانسته و میبال و پر را عقل مولانا نیز 

 

 چون ندارد عقل، عقل رهبری            عقل باشد مرد را بال و پری 

 یا نظر ور یا نظرور جوی باش                یا مظفر یا مظفر جوی باش 

  .8/4382)باشد نه از روی صواب       ا بی زمفتاح خرد این قرع باب از هو

 

 گوید:می آدمیو عدم ارتباط عقل با سن اهمیت عقل انا در بیان مول

 

 هنر تو مبین او را جوان و بی                ای ظاهرنگر گفت پیغمبر که

 کرد پیری آن جوان در کارها                       عقل او را آزمودم بارها 

 موی اندر ریش و سر نه سپیدی                     پیر، پیر عقل باشد ای پسر 

 چون که عقلش نیست او لاشی بود                 از بلیس او پیرتر خود کی بود 

 چه هست او به نور حق ببیند آن                  که او از پرده تقلید جست آن

  .4/2138) بین شویکلّ تو باطن تا جو عقل              جهد کن تا پیر عقل و دین شوی 

 

عبور از شرط  و مولانا  1721؛ همو: 1727، ، صدرمجلس)نك: سلطانی کوهانستانیاز منظر افلاطون البته 

و حشر و نشر با افراد حکیم است؛  آمیزو شنیدن سخنان حکمتپاکی نفس، رویگردانی از عالم ماده  ،استدلال

از منظر این دو عقل   .7/1288و  7424و  8/1888 )مولوی: استو از ثمرات عقل حکمت عطای خداوند 

 سوز است:ظلمت
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 سوز را پیش کش آن عقل ظلمت            در شب تاریك جوی آن روز را 

   .1/7334همو: )آب حیوان جفت تاریکی بود               در شب بدرنگ بس نیکی بود 

 

که معمولاً گیرد عقل جزوی در مقابل عقل کلی قرار میدر تفکر مولانا، گونه که پیش از این نیز گيشت، همان

، عقل اهریمنی،  8/1234)منکر عشق، عقل مفلسف و فلسفی؛ عقلی است با نامهای نکوهیده و ناپسند است

 ، اما نیست نیستحصیلی و مکسبی، عقل بحثی، عقل زیرک و دانا، عقل ت 1/1388)بینعقل کاذبِ معکوس

اصل در مقابل عقل قدسی که های عقل جزوی متابعت از قیاس است، ویژگیدیگر از   .1/1228-1222)

 :داردهرچیزی را دریافت می

 

 وان قیاسِ عقل جزوی تحت این             نصّ، وحیِ روح قدسی دان یقین 

 او را کی شود زیر نظر  فرّ روح،                 عقل از جان گشت با ادراک و 

 زان اثر آن عقل تدبیری کند                   لیك جان در عقل تأثیری کند 

 کو یَّم و کشتی و کو توفان و نوح                  وار ارصدّقی زد در تو روح نوح

 از قرا خور دور است نیك         عقل اثر را روح پندارد و لیك نور خور 

 بحرشان آموخته سحر حلال                            ماهیان قعر دریای جلال 

  .7181-7/7123)جا رفت و نیکو فال شد نحس آن                بس محال از تاب ایشان حال شد 

 

اش در فهم اندیشیعقل با همه ژرفو مولانا   1727)نك: سلطانی کوهانستانی، صدرمجلس: از منظر افلاطون 

 کند:این موضوع را در قالب مباحثه قاضی و صوفی بیان می بسیاری مباحث مانند تن ضعیف است؛ مولانا
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 تر آمد عقل و جان از بدن ناشی           پس چنان بحری که در هر قطر آن 

 جاست از لایعلمون عقل کلّ آن             کی بگنجد در مضیق چند و چون 

 حر معاد بوی بردی هیچ از آن ب              عقل گوید مر جسد را کای جماد 

 یاری از سایه که جوید جان عمّ                       جسم گوید من یقین سایه توم 

 تر از ناسزاست که سزا گستاخ              عقل گوید کین نه آن حیرت سراست 

 خدمت ذرّه کند چون چاکری                               جا آفتاب انوری اندر این

   .1872-8/1312) چون همه ره باشد آن حکمت تهی است             رهی است و بی علم و حکمت بهر راه

 

افزاری، ابزاری، حسابگر و جزوی دنیا و امور دنیوی مولانا قلمرو فهم عقل براین اساس، از منظر افلاطون و 

است و اگر عقل بخواهد به فهم حقایق برین نائل شود باید پیرو حکیم افلاطونی که همان انسان کامل و اولیا و 

و  4/788 ،2/1813، 1/73، 4/7711؛ مولانا: 1727گردد )نك: سلطانی کوهانستانی، انبیا در زبان دینی مولاناست، 

 . از جمله داستانهای بسیار مشهور و زیبای مولانا در تقابل عقل جزوی و عقل کلی یا 1/1118-1423، 137

مولانا در جدال رومیان و چینیان در علم نقاشی است که  داستانعقلی که به شهود حقایق نائل شده است، 

با بیان دیگری بدان  جمهوری، اصلی که افلاطون نیز در کتاب دهم اشاره دارد به اصل مهم تجلّیداستان ميکور 

با بیان داستان، به مناسبت، به و افلاطون مولانا  . در حقیقت، 1728پرداخته است )نك: سلطانی کوهانستانی، 

درک و دلالگر از ؛ امری که عقل استدنپردازمی سالك راه حق یا همان انسان کامل تجلّی و تافتن حق در آینه دل

 فهم آن عاجز است. مولانا چنین میگوید:

 زد بر این صافی شده دیوارها             عکس آن تصویر و آن کردارها 

 هنر بی ز تکرار و کتاب و بی               رومیان آن صوفیانند ای پدر 

 ها پاک از آز و حرا و بخل و کینه             ها اند آن سینهلیك صیقل کرده
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 منتها را قابل است صورت بی            صفای آینه وصف دل است آن 

 که دل با اوست یا خود اوست دل زان            جا ساکت آمد یا مضلّ عقل این

 درنگ هر دمی بینند خوبی بی        اند از بوی و رنگ اهل صیقل رسته

   .1/7137) افراشتند ت عین الیقینرای               نقش و قشر علم را بگياشتند 

است عامل کرامت ذاتی آدمی بیان اند، برای عبور از استدلال به آن پرداختهمولانا از دیگر مواردی که افلاطون و 

 گوید:میمولانا منتسب کرده و و بریدن از تعلقات دنیوی او میزان صفای قلب را به که آن 

 

 جز حس حیوان ز بیرون هوا          گر نبودی حسّ دیگر مر تو را 

 کی به حس مشترک محرم شدی            پس بنی آدم مکرّم کی شدی 

 ها بینی برون از آب و خاک نقش         آینه دل چون شود صافی و پاک 

  .2/81)فرش دولت را و هم فرّاش را               هم ببینی نقش وهم نقاش را 

کامل همواره رو به سوی حقایق داشته و تلاش میکند تاحد امکات به اله تشبه از منظر افلاطون و مولانا، انسان 

 یابد. مولانا در این زمینه میگوید: 

 گاه خاکی گاه جوید سروری               گری چارهنفس همچون زن پی

  .1/2828)ماغش جز غم اللّه نیست در د           عقل خود زین فکرها آگاه نیست 
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 گیرینتیجه

دارای مراتب طولی و عقل  براساس مطالب مطروحه میتوان گفت، هم از منظر افلاطون و هم از دیدگاه مولانا،

ن دیدن حق را عقلی که تواو در بالاترین مرتبه آن،  مکراندیش عقل ترین مرتبه آنالی است که در پاییناستکم

در صاحب آن ابزاری و افزاری است که  عقلهمان یده عقل نکوه . از منظر این دو،داراست، قرار گرفته است

 انی است. عقل در این مرتبههای نفسخواهشمندی از ، بهرهعقلتنها استفاده او از  کند وحیوانی سیر میمراتب 

عاجز و ناتوان است؛ چنین عقلی حقیقی لتهای عدنیوی و مادی بوده و از فهم  للاسباب و عتنها قادر به درک 

که راه صعود به عالم علوی را ندارد، اسیر در مفاهیم کلی است و تنها میتواند به استدلال پیرامون مسائل بپردازد 

از منظر بر این اساس، مینامد.  سسترا  پای استدلالیان جاست که مولانااینو از شهود حقایق عاجز است، 

، موهبتی قدسی و الهی خودو منفی است و عقل در کارکرد مثبت کارکردهای مثبت ی دارا عقلافلاطون و مولانا 

به اعتقاد این دو اوست.  او و عامل رستگاریبال و پر است که ضمن رهایی آدمی از اسارت نسیان و ماده، 

اله را دارد  اندیشمند، آدمی تنها موجودی است که در عالم سفلی دارای استعداد عروج به عالم علوی و تشبه به

نه تنها عامل نجات انسان مولانا افلاطون و عقل جزوی در نظر و این امر ناشی از وجود عقل در اوست؛ اما 

خوار است، برخلاف عقل ابدالان که مانند پرجبرئیل است و تا سدره کرکس و جیفهنیست، بلکه به تعبیر مولانا 

 :پردمی

 

 خواری متّصل ر او با جیفهپ           عقل جزوی کرکس آمد ای مقل 

 پرد تا ظلّ سدره میل میل می                  عقل ابدالان چو پرّ جبرئیل 

 عاقلی جو، خویش از وی درمچین            خویشتن رسوا مکن در شهر چین 

   .8/4112)هین هوا بگيار و رو بر وفق آن                   چه گوید آن فلاطون زمان آن
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استدلال درست  را درباره استدلال بدانیم این است که از منظر او، مولانا بخواهیم به طور منصفانه نظراگر 

ر از آن دانند و بالاتاما پایان راه نیست. افرادی که قائل به عقل استدلالی هستند عقل استدلالی را پایان می ؛است

اند، چون عقل جزئی، عقل استدلالی تدلالی کردهاس؛ یعنی آنها عقل را محدود به عقل به چیزی قائل نیستند

د، ولی در تحقیق و نپردازبا عقل و استدلال به بررسی مسائل هستی میاگرچه  افلاطون و مولانا،است؛ اما 

ی بنابراین از منظر این دو، مسأله .بررسی این مسائل، از شهود غافل نبوده و در تفکر آنها، به شهود نیز محتاجیم

گیرد، از طریق ادراک شهودی های عقلانی مورد بررسی قرار میطور که از طریق کوششجهان، همانهستی و 

راه  ولانامبه باور  نیز مورد توجه واقع شده و بسیاری از حقایق از طریق ادراک شهودی، حاصل شده است.

 که معنا این به عقل است؛و فوق  عقل، خیال حس، یگانهچهار دراکاترتباطی انسان با عوالم چهارگانه اا

و شهود  عقل عالم ادراک برای عقل، مثال عالم ادراک برای خیال محسوس، جهان ادراک برای ظاهری حواس

 داند،فاقد استحکام معرفتی میاستدلال را نزد اهل که مولانا عقل  بنابراین زمانی. باشدمیبرای ادراک فوق عقل 

، بلکه مقصود او نقد روش استگر و نفی لزوم استفاده از آن نفی ارزش و اهمیت عقل استدلال او نه مقصود

علت مخالفت مولانا با ، . به بیان دیگرنفی آناست نه  به عنوان شرط لازم و کافی برای تحصیل معرفتاستدلالی 

 استدلالات عقلانیتکیه بر ا آن است که چنین فیلسوفانی ب -نه فلاسفه و حکمای الهی -ل آناستدلال و اه

نه امری مافوق  کشف و اثبات کنند غیرمادی را نیز بر مبنای روش استدلالیحقایق مربوط به عالم تا کوشند می

مافوق و ماورای ماده به عنوان شرط لازم و کافی و این به معنای نفی روش خاا استدلالی، در ساحت استدلال 

 . در مقام عدم علم بخشی آنه به معنای نفی استدلال است نبرای وصول به حقایق این ساحت 
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