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 چکیده

و عقل از انجام شر باز  دهد میکه انسان را به انجام اعمال خیر سوق  باشد میخرد به معناي نیرويی  ناصرخسرودر سرودهاي  

د به تكلیف است معري عقل و خرد داراي يك مفهوم است بطوريكه اگر آدمی کار خیري انجام ده ابوالعال هاي سرودهاما در  دارد می

خرد را راه گشاي ديار دين  ناصرخسروگفت حكیم  توان می آن دودر شعر  تأملو اگر مرتكب شري شود طبیعت و سرشت اوست با 

عقل در خدمت دين و براي خداشناسی در آمده است اما  که درحالیمادي و معنوي آن را در نظر گرفته و  هاي جنبهو هم  داند می

سعی شده  مقاله در اين .نمايد میو تا حد زيادي روح مادي بودن را از آن سلب  داند میین عقل و عقل را عین دين ابوالعال دين را ع

و مفاهیم باهم مقايسه گرديده و تشابهات  و سپس قباديانی و ابوالعال معرّي بررسی شود ناصرخسرودر اشعار  و خردمفاهیم عقل 

اين دو شاعر داشته باشد و بسامد  هاي سرودهاست که نگاهی تازه به  بر آن ضوع نگارندهآن بیان گردد. نظر به اهمیت مو تمايزات

 ها آن هاي سرودهدر  آن دوو مفاهیم  و خردعقل  هاي واژهدر  تأملاست به دست دهد. با  ها آنيا آنچه در ارتباط با  و خردواژه عقل 

مفاهیم خردورزي تشابه دارند  ازنظر تنها نهدو شاعر  هاي سرودهاست و  بیش از وجوه تمايز ها آنکه اشتراکات اعتقادي  يابیم درمی

 نیز تا حدّ زيادي يكسان است. ها آنبلكه شكل و پیكره 

 .ء، عقل، خرد و دينابوالعال، ناصرخسرو :واژگان کلیدی
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 مقدمه

تدريجی بوده است. امروز وقتی اوج تفكر  غیر قابل شناخت از بدو پیدايش تا کنون همواره در جستجو و تكامل ي آفريدهانسان اين  

در می يابیم که اين اوج به تناسب گذشته است. زيرا با سرعتی که بشر به سوي  انسان را در عرصه هاي مختلف علوم می بینیم

نردبان زندگی  اما اين که بشر در کدام پله از ؛کشفیات بیشتر پیش می رود قطعا فردا در جايگاهی فراتر از امروز قرار خواهد گرفت

د به کشف رازهاي نهفته توان مینا مكشوف خواهد ماند، انسان با نیروي عقل و خرد  گام نهاده است و تا کجا سیر خواهد کرد همواره

 دست يابد، زيرا خويش را همواره نیازمند به درك آن پنداشته و دست يابی بدان را پیروزي و خوشبختی محسوب می کند.

پیوسته درشناخت اين دو نیرو تالش می ورزد تا حقیقت خويش را دريابد و  که ترکیبی از ماده و روح استبه هر حال انسان  

اما چنان که ذکرش رفت انسان آمیخته روح و ماده است، البته در  ؛واسطه اي که بتوان به کشف اين اسرار ره برد همانا علم است

ان و خراسان انتشار دين اسالم در مقابل آيین زردشتی، فرهنگ آريايی عربی با عربی بعد از استیالي اعراب بر اير –فرهنگ فارسی 

دخیل شد. چون اوج عرفان اسالمی در ايران بعد از بوجود آمدن  چیزي به عنوان عرفان اسالمی در شعر بزرگان ما هم درآمیخت و

نی حاکم بود همواره خرد را همواره وسیله درك قبل از آن دو دوران که مكتب خراسا ما را فرا گرفت، روح ادبیات مكتب عراقی

و عقل از انجام اعمال  دهد مینیرويی است که انسان را به انجام اعمال خیر سوق  ناصرخسروخرد از ديدگاه  حقیقت می دانستند.

یت اعمال و پاداش . بطور کلی عقل به خدمت دين درآمده و براي خداشناسی و در نتیجه آگاهی به نیك و بد مسئولدارد میشر باز 

 روز جزا نقش اولیه و قطعی دارد.

ترس از  داشتن اخالق پسنديده را امید يافتن بهشت و رستن از دوزخ واجب و علت در حصار دين و خرد بودن خود را ناصرخسرو

 .داند میعذاب ابدي و دوزخ 

انجام دهد به تكلیف و اگر مرتكب شري شود معتقد است که عقل و خرد به يك مفهوم است. اگر آدمی کار نیكی  ابوالعالاما 

د حقیقی باشد، توان میطبیعت و سرشت اوست از ديدگاه او هر خیري منقلب به رنج است و در صورت خاضع بودن در برابر عقل 

 مساوي ضاللت و گمراهی قلمداد می گردد. تفكر نباشد چنانكه که همراه با عقل و انديشه و

اي و از طريق مطالعه و بررسی آثار فارسی و عربی در زمینه ي عقل و خرد صورت می گیرد که ابتدا بصورت کتابخانه مقاله اين 

 خواهیم نمود و در پايان به يك نتیجه کلی دست پیدا خواهیم کرد. ها آنفیش برداري و سپس تجزيه تحلیل  به اقدام

 پیشینه ی تحقیق:

دارد تمام تصمیمات خود را در باب سرودن شعر و يا ورود به دنیاي يك شاعر خرد گراست و سعی  ناصرخسرونظر به اينكه  

از همین روي مرتب در اشعار خود از خرد ياد می کند. از سوي  سیاست و حمايت از شخصیتهاي مختلف تابع خرد خويش باشد

معري از نوادر شاعرانی است  والعالابديگر اگر به ادبیات عرب نیز نظر افكنیم عمدتا شاعران تابع احساس بوده تا عقل، از همین رو 

مفهومی که عقل و  البته به عقل گرايی اهتمام ويژه اي داشته و سعی دارد کمتر تحت تاثیر عواطف و احساسات خويش قرار گیرد.

ن روي با که از کاربرد متفاوتی در آثار شاعران برخوردار است از همی دهد میدارد پیشینه آن نشان  خرد در ادبیات فارسی و عربی

عقل و خرد در  تنها به شخصیت شعري و همچنین ها آندريافتیم که همه ي  ناصرخسرودر مورد شعر  بررسی برخی از آثار تالیفی

 پرداخته اند ناصرخسروشعر 
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)سید حسین تقی  قباديانی ناصرخسروتحقیقی در احوال  -2)شفیقه يارقین(  بلخی ناصرخسروجايگاه واالي خرد و انديشه  -1

آثار ارزشمند به تطبیق آثار  گفتنی است هیچ يك از اين در البالي ديوانش )دکتر عبدالغنی برزين مهر( ناصرخسروزندگی  -3( ادهز

 مشترکی برخوردارند نپرداخته اند. ازنظرکه  ناصرخسروء و ابوالعالشاعران پارسی و تازي مخصوصاً 

 ناصرخسرو

گوينده و نويسنده و « حجت» بلخی المروزي، مكنی به ابو معین و ملقب و متخلص بهحكیم ناصر بن خسرو بن حارث القباديانی ال 

 متفكر برجسته ي ايرانی است.

خود را مروزي قباديانی نامیده، يا اينكه در ديوانش بارها اقامتگاه خود و خانواده اش را بلخ ذکر می کند، يك  ناصرخسرواينكه  

د که در خارج از ايالت خود، شهرآباد و کوچكی بوده است. چون مرکز دولت قباديان، مرو در قباديان به دنیا آم واقعیت است. او

 بوده، از اين رو خود را مروزي نامیده است.

 ناصرخسروآغاز تحول در زندگی 

یجه ي در نت –ذهن وقّاد او به اصول عقلی و نقلی تسكین نیابد  که باعث می شد –عاقبت اين سرگردانی و اضطراب روحی شاعر  

وصول حقیقت و يافتن جواب  درجوزجان ديد خاتمه يافت. بعد از اين خواب به قصد 437خوابی که در ماه جمادي االخر سنه 

سواالت بی پايان خود با برادر کهتر خود و غالمی هندي عازم سفر هفت ساله شد که مبدا يك دوره ي جديد در زندگانی او ست. او 

حلب،  آسیاي صغیر، ممالك بالد ارمنستان، جنوب غربی، مرکز ايران، و شمال شرقی و غربی، در اين سفر چهار بار حج کرد

فلسطین،جزيره العرب، مصر، قیروان،نوبه و سودان را سیاحت کرد. او در طی اين سفر سه سال در مصر به سر  سوريه، شام، طرابلس،

مام فاطمیان به مقام حجت خراسان منصوب و يكی از حجتهاي برد و به خدمت خلیفه ي فاطمی المستنصر باهلل رسید و از طرف ا

جزيره ي نشر دعوت اسماعیلیان شد و بعد از آن به قصد نشر و ترويج مذهب فاطمیان به وطنش  دوازده گانه ي فاطمیان در دوازده 

عري که حاوي تاريخ والدت ديوان(، يعنی همان ش 235تا  231در يكی از قصايد ديوان خود )صفحات  ناصرخسرو خراسان بازگشت.

آغاز می شود، گزارش بسیار جالبی از تكامل روحی اش را عرضه می « اي خوانده بسی علم وجهان گشته سراسر»و با مطلع  اوست

و سرگردانی و تحري  (به گفته ي خويش)بیتی سیر و سلوك شاعر و بیداري او از خواب چهل ساله  132کند. در اين قصیده ي 

را  ها آنگوناگون و پرسش هايی که انديشه ي او را به خود مشغول کرده بود و در ديار خود جواب  در مذاهبحقیقت و سیر 

 در قاهره مؤيد فی الدين را يافته و به مراد خود رسیده است. ناصرخسرويافت، مطرح شده و سرانجام  توان مین

 ابوالعال معّری

 که در فن شعر و ادب تازي شهرت بسزايی دارد.معّري دانشمند محقق و متفكر،فیلسوف  ابوالعال 

ق( متولد شد. نام پدرش عبداهلل ه.  363در شهري به نام معرةالنعمان واقع در شام، میان حمص و حلب در سال ) (احمد) ابوالعال»

سفانه تاريخ جزيیات زيادي ابن سلیمان بود، که در علم و قضا و ثروت نام آور روزگار بود. مادرش نیز از دودمانی بزرگ بود. ولی متا

در چهار سالگی دچار بیماري آبله شد و بر چهره اش نقش زشتی وبر ديدگانش مُهر کوري  ابوالعال. دهد میاز زندگی او به دست ن

زد. او اگر چه چشم از ديدن زيبايی هاي جهان فرو بست ولی با دلی روشن به سوي تحصیل و دانش رفت و بعدها داراي شهرت 

 (293: 1356 بدالجلیل،ع) «.شد
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اين پسر نابینا، مقدمات علم را در همان معره نزد پدر آموخت. از اسرار لغت آگاه شد ولی هرگز اين معلومات نتوانست روح حقیقت  

جوي او راسیراب کند. او در آن هنگام که سیف الدوله الحمدانی پرچم نهضت فرهنگی را افراشت، عصايش را برداشت و طلب 

ضمن رفتن به کتابخانه ها با علما به بحث نشست در محضر محمد بن عبداهلل ابن  خويش راهی ديار حلب شد. در آنجاگمشده ي 

سعد نحوي شاگرد ابن خالويه علم آموخت. از آنجا قصد انطاکیه کرد و اين شهر هنوز در تصرف رومیان بود. در انطاکیه به کتابخانه 

وخت. بعد از آن به الذقیه رفت و در ديري اقامت گزيد و از راهبی که با فلسفه و علوم دينی ها و دارالعلم ها سرکشید و چیزها آم

 آشنايی داشت علم هاي بسیار آموخت و سپس وارد طرابلس شام شد.

 و ابوالعال معّری ناصرخسرومقایسه شخصیت 

 مردم، همان مردمی که او رااستوار و مواج از تالطم عشق به  ، روحی مطمئن،ناصرخسرودر پس سیماي خشك و خشن 

 مردم را پند و اندرز و راه رسیدن به طرد کرده بودند، ديده می شود. اگر در قالب اشعار و مضامین متین، 

 نشان می داد ها آنکمال واقعی انسان را به 

ر چیز به انديشه ارج هنرمندي فوق العاده است. شاعري است که سبكی ويژه ي خود دارد انسانی است که بیش از ه ناصرخسرو» 

می نهد و ازا ين رو میان او و مقلدانش تفاوت فراوان وجود دارد. محمد قزوينی او را جزء شش شاعر بزرگ ايرانی می شمارد 

: 1370 رپیكا يان؛) .«و گله می کند که پندارهاي تجريدي مذهبی مفهوم شعرهايش را تاريك کرده اند (داند مینظامی را مستثنی )

292) 

اطمینان می داد و  توجه به اينكه احساسات شاعرانه در او قوي است و راجع به طبیعت، گل و بلبل حسی بسیار قوي داشت، با 

زندگی بشر را هدايت می کند و آن عنصر انديشه است. شايد متكی  مطمئن بود که چیزي وراي محسوسات و احساسات لطیف،

استواري را در او رقم می زد و او را در مقابل  نش به خدا چنین شخصیت محكم وبودنش به عقل و خرد و از طرفی اعتقاد و ايما

 حوادث تاريخ روزگار مقاوم می داشت.

وقتی بارزتر جلوه می کند که ثبات و ايثار او را در راه عقیده اش در نظر آوريم. مردي که  ناصرخسروشخصیت استوار استثنايی  

حرمان و رنج هاي فروان تن در داده بود. چه  د همه را بر سر مذهبش نهاد ه و به در به دري،خاندان و دستگاه و کار و آينده ي خو

 ست داشته باشد.توان میمحرکی جز ايمانی قوي 

با همه آشفتن و ويرانی جسم و دل پر  –چارموج بال و بدبختی  –در  «کوهی که در جگر داشت»همین نیروي درونی و معنوي و  

 (635: 1353 ،ناصرخسروسیاه به شاهوار بدل کرده است. )يادنامه  می داد که خرد وي را از سنگبدو نويد  –اندوهش 

 ايوانف پیرامون شخصیت او چنین می نويسد: 

، شخصیت او را ال محاله بزرگ جلوه داده است. وي بزرگترين اديب زمان خود بود، در ناصرخسروتاثیر زندگینامه افسانه آمیز » 

 (412: 1368 ايوانف والدمیر،«)بعدها در سلسله مراتب آن مقام وااليی کسب کرد دولت اسماعیلی و

را يك نفر ساده دل و عمیقا خاشع و آگاه از نقائص و عیوب خويش بدانیم. بر عكس، او از ارزش  ناصرخسرولیكن اشتباه است که » 

 (415همان: «)زيادي برخوردار است. خود آگاه است و حتی خود را باالتر از آثارش در نظر او از ارزش و اهمیت
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مشهور باشد.  در همه جا سريع االنفعال و پر آزرم بود. می خواست و ؛احساسی لطیف داشت او رقیق القلب بود،» معّري، ابوالعالو اما  

ی او، به همه موارد نقص بشر و شیوه ي مسخره کردن آن را نیك می دانست. گوشه گیر بود و دنیا را ناخوش می داشت. مزاج عصب

چیز ظنینش کرده بود و آنچنان که مردم عاطفی هستند به بدبینی و تنهايی گرايشی فراوان داشت. طعامش عدس و انجیر بود. از 

تخم مرغ، شیر، عسل و گوشت هر گونه حیوان دريايی پرهیز می کرد، لب به شراب نمی زد، به نماز سخت پايبند بود و  گوشت،

 (503: 1361 حنا الفاخوري،)« می کرد ديگران را بدان تشويق

او در خانه خويش ماند، در حالی که خود را به تدريس و تالیف و سرودن شعر ملزم نموده بود و با چند ده دينار در سال که از » 

 آب و ملك خويش بدست می آورد خود را قانع می ساخت. مدت چهل سال از خوردن گوشت حیوان و فرآورده هاي آن دوري می

 «گزيد و به گیاه و میوه و شیره اکتفا می کرد و علت آن ر ا چنین می گفت که او فقیر است و نسبت به حیوانات رحم می کند

 (1375:288 مصطفی عنانی، )احمد اسكندري و

را اضافه بر  ابوالعال، به رغم حصاري که خود به دور خويش پیچیده بود، ذهن مواج داشت که از هر کرانه گوهري برمی داشت و آن 

اما مسلماً او فردي بود که  برخی افراد خوش نیايد، معلومات خود می کرد. شايد بعضی از خصیصه هاي اخالقی و مذهبی او به مذاق

انديشه اي استوار و دلی قوي داشت که از او موجودي کامال ً  به رغم تمام مشكالت جسمی و فقري که بر زندگی او حاکم بود،

 بود و شايد برخی افراد از درك تمامی ابعاد وجودي او عاجز باشند. استثنائی ساخته

وجود مردي چون ابوالعال پنداري اندکی به معما شبیه است، نافهمیده مانده است و وغالب نويسندگان مسلمان به سختی از او  

به نظر می رسد  اما ؛كاکیت او سخن می رانندانتقاد می کنند و بر وي خرده می گیرند که چرا به کفر در افتاده است. اروپايیان از ش

و هم با  وي هم با لوکوس، لوسین، ساکرون و مونتینی قابل مقايسه است  پیچیده تر و گنگ تر از اينها باشد، که رفتار ابوالعال

العال به فقیران صدقه ابو ولی با هیچیك واقعاً قابل انطباق نیست. وي ذکاوتی شكافنده و روحی لطیف و قلبی مهربا ن داشت. ولتر،

 .(195: 1356 بسیار می داد. شايد به علت حساسیت زياد بود که به گیاه خواري روي آورده بود. )عبدالجلیل،

با توجه به مطالب فوق بايد گفت عقیده مردم در باره ي او متفاوت است. گروهی او را در اعالء درجه ي تعظیم و تكريم مورد  

عمق حقايق گفتار او را درك کنند.  گفتارش ايمان دارند، کردارش را بزرگ جلوه می دهند، بدون آنكهبه  ستايش قرار می دهند،

 او آمیزه اي از حق و باطل و شك و يقین است و برخی کلمات اوباعث انحراف از راه راست می گردد. می گويند گروهی نیز

لم تعمق کامال جستجو کند و راه و روش تفكر به وي او باز شود و از در هر حال او خردمندي واال بود که برايش میسر نشد تا در عا 

 سرگردانی نجات پیداکند.

آثار گرانبها و گرانقدر و ارزشمند آن مرد  در دورانی ظهور کرد که زمان اشاعه صناعت ادبی بود و او در آن بادي غرق شد و ابوالعال 

 .دارد مینابینا هر فرد آگاهی را به اعجاب وا 

 و خرد بهترین ابزار عقل

نظام طبیعت و روند زندگی انسان به گونه اي است که در آن خطرهاي نامحسوس دشمنان ناشناسی قرار دارند. حال راه کدام  

است؟ و ابزار مقابله چه چیزهاي هستند؟ پاسخ اين سواالت جايگاه اصلی و همچنین لزوم عقل وتدبیر را براي انسان روشن می 

در قالب اشعاري چند راجع به اين موضوع نظرات خود را بیان  (و ابوالعال معّري ناصرخسروساس دو شاعر نام آور )کند. بر همین ا

 کرده اند که اينك به بحث در مورد ديدگاههاي اين دو بزرگوار پرداخته می شود.
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. منظور داند میبا نیرومندترين لشكر ها  عقل و خرد را برترين، کارسازترين و در عین حال قوي ترين سالح براي مقابله ناصرخسرو 

 او از دشمن دهر و روزگار است، با انواع و اقسام ترفند ها و حیله ها يا نفس شیطانی که بسی بزرگتر و صعبتر است:

 سپاه و سپر مرا دين و خرد بس است با لشكر زمانه و با تیغ تیز دهر

 (56: 1373 قباديانی، ناصرخسرو)

 مرا کرد گار جانت بر تن و موکَّل کرد)) عقل همی گويدم

 مرا(( کار مگر حرب و کارزار هوا سپاه با بهرتو ز نیست

 (61)همان:

 داند میتعبیر او از شكست، مغلوب شدن در برابر دشمنان است و پیروزي را به معناي به سالمت گذشتن او از تمامی خطرهايی  

که الزمه ي هر  داند میز محتواي کالم او بر می آيد، عقل و خرد را به عنوان سالحی که وي را تهديد می کنند و آن طور که ا

 انسانی است:

 پا زهر اين قوي و منكر اژدهاست اين عالم اژدهاست و از ايزد تو را خرد

 (134)همان:

ند و می گويد تنها پادزهر سم با نظري عمیق که حكايت از انديشه اي ژرف دارد دنیا را مانند اژدهايی تصور می ک ناصرخسرو 

 مهلك اژدها، خردمندي است.

 خرد تو را سپه است وسخن تو را علم است قلم سالحت و محبت به پیش تو سپر است

 (141: 1373قباديانی، ناصرخسرو)

، خرد و خردورزي را داند میاو در راه مبارزه با بالهاي روزگار، عالوه بر اينكه قلم، بیان و محبت را عناصري موثر براي مقابله  

 مهمترين عامل براي پیروزي و نهايتا ً موفقیت انسان به شمارمی آورد.

 از مرد سپاه دهر مقهور بی لشكر عقل و دين نگردد

 (244)همان: 

 .داند میو باالخره تنها راه نجات بشر را مجهز بودن به ديانت و عقالنیت 

 پ زبان اندر اين پهن میدانبر اس خرد را عنان ساز و انديشه را زين

 (362)همان:  

و پايه  عقل را به عنوان زير بنا دهد میمعموالً قوي ترين چهر ه اي که از خرد نشان  حال در مقام مقايسه با ابوالعال بايد بگويیم او، 

به طور صريح عقل و خرد را به  اما او ؛ايمان، عدل و دين معرفی می کند، که البته زير بنا و پايه ي محكم، خود سالحی عظیم است

 ذکر نكرده است، که البته از ارزش عقل به عنوان سالح چیزي نمی کاهد: عنوان وسیله ي مقابله با دشمنان
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 لَبِیْبَاً، و ال يَخْلِطْ بإِيمانهِ کُفراً إذَا آمَنَ الْإنْسَانُ بِااهللِ فَلْیَكُنْ

 (265: 2: ج1427)ابوالعال معّري، 

 به خداوند ايمان آورد بايستی خردمند باشد و کفر را با ايمانش در نیامیزد( ه انسان)هنگامی ک 

 فَیَنْفَذُ أمرُهمْ وَ يُقَالَ: سَاسَه أمُورَ بِغَیرِ عَقْلٍ يَسُوْسُوُن ال

 (28: 2: ج1427معرّي ابوالعال، )

جاري می گردد و نام  ها آنحكم  خرد نیست. بلكه)سیاستمداري حكام به اين گونه است که: انجام اموارتشان از مجراي عقل و  

 را سیاستمداران می گذارند( ها آن

را کنار  سالح عقل او معتقد است که اجراي عدالت مشروط بر به کار بردن عقل است و جايی که انسان ها آگاهانه در اين جا 

 شد. توجیه پذير خواهند و زور دشمنان عدالت و مردم داراي تسلط و ظلم گذارند،

اما مگر انسان خلیفه اهلل نیست و مگر نه اين است که قدرت خداوندي در نهاد او گذاشته شده است، پس چرا بعضی انسان ها  

گمراه و برخی ديگر سعادتمند می شوند. آيا اين عقل، اين وديعه ي الهی که در نهاد انسان قرار قرار دارد، همان قدرت خداگونه اي 

و سعادتمندان بدان توانمندند و براستی بر همین اساس لزوم خرد در زندگی هر انسانی که طالب  آن غافلگمراهان از  نیست که

چه بسا افراد سالخورده هستند که گذشت سالیان عمر پاهاي انان را سست نموده، آنان  در دنیا»روشن می شود.  خوشبختی است

 (49: 1359محمد تقی جعفري،«)کماالت انسانی در پرواز استرا از حرکت طبیعی بازداشته است، اما عقل آنان در اوج 

 عقل و خرد معیار ارزش ها

آنچه مسلم است در اين جهان هستی هیچ شیئی و هیچ موجودي فاقد ارزش و بها نیست اما بايد دانست که تعیین کننده ي  

است. با اين تفاوت که ارزش او وراي ارزش ديگر  داراي ارزش از هستی ارزش، معیار و محكی دقیق است. انسان نیز به عنوان جزئی

معیار و محكی که براي او بكار می رود بايد بس دقیق تر از معیارهاي ديگر باشد. حال بايد دانست که  موجودات است. بنابراين

چنین ارزش واقعی آيا معیارهايی اين   چیست؟ آيا ظاهر اوست؟ و اصالً محكم ترين و دقیق ترين معیار براي موجودي اين چنین

انسان را مشخص و تعیین می کند يا نه؟ معیاري صحیح تر می بايست تا جايگاه اصلی او را نشان دهد. معیاري که در تمامی زمان 

ها و مكان ها کاربرد داشته باشد. اين جاست که بايد گفت: آن چیزي تعیین کننده ي ارزش هر کسی است که رفتار او نشات 

 ها آنو آن چیزي نیست جز گوهر گرانبهاي عقل. با توجه به اين مطالب ديدگاه هاي اين دو شاعر بزرگ را کالم  گرفته از آن باشد

 جويا می شويم.

که بدون آن فرد نه  داند میعقل را بعنوان معیار ي براي اعتبار دادن به شخصیت انسانی و باال برنده ي بهاي آدمی  ناصرخسرو 

 که حتی جايگاهش نیز مورد سوال قرار می گیرد. داند میخور ستايش و ثنا. بلكه او را انسان ناقصی  و نه در است اليق فخر وغزت

 مرگاو و خر و اشتر و ديگر حیوان را گفتار به عقل است، که را عقل ندادند

 (77)همان،
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 رانكنی زين و رکیب و خردتا تو مرا علم  کی شود عز وشرف بر سرتوافسرو تاج

 (95)همان،

 :داند میافتخارات و رسیدن به مدارج عالی را داشتن علم و خرد و استفاده صحیح از آن  او شرط بدست آوردن 

 آن مستحق لعنتت و وين در خور ثناست جز عقل چیست آنكه بدو نیك و بد خلق

 (134)همان،

 ابی می شود:در اين بیت عقل بعنوان معیاري براي سنجش و تشخیص خوب و بد يا حق و باطل ارزي 

 اين سخن مايه ي خردمند است هرچه دور از خرد همه بند است

 (142)همان،

 .داند میارزش خرد را منحصر به فرد و هر عملی که دور از خردمندي باشد را بند و بستهاي خطرناك  ناصرخسرو 

 را تعیین می کند: ، براي تشخیص میزان ارزشهايی که مالك قیمت هر کسداند میخالصه، او عقل را محكی  

 برون شوي به گواهی ي خرد ز مشتبهی اگر بسنجد با من تو را ترازوي عقل

 (528)همان،

 کز خرد برتر به دو جهان سوي من معیار نیست بنیوش و بر سنجش به معیار خرد نیك و بد

 (128)همان،

الم را کالم صحیح و سخن متین را برخاسته از عقل و پیش فرض داشتن عقل س داند میبارزترين معیار عقل را سخن  ناصرخسرو 

 سلیم می شمارد:

 بكوش سخت و نكو کن زنامه عنوان را دل تو نامة عقل و سخنت عنوان است

 (59)همان،

 او سخن و کالبدش لعبت است سوي خرد جز که سخن نیست مرد

 (120)همان، 

 که جانت محترم استخرد دهد عقال را  سخن رسول دل و جان توست اگرخوب است

 (141)همان،

 عقل است عروس و قول چادر زير سخن است عقل پنهان

 (209)همان،

 ؛ دور کننده ي انسان از جهل نیز می شمارد:داند میو اما ابوالعال معّري خرد را عالوه بر اين که معیار براي ارزش وجودي انسان  

 جَهْلٌ فی صَراهاوَ ال يَغْمِسْكَ  فَخُذْ مِنها بما أداهُ لُبٌ

 (344، 2: ج1427)معري ابوالعال، 

 فرو نبرد( ها آن]اديان[ آنچه را که با خرد سازگار است برگزين و نادانی ترا در ورطه  ها آن)از میان  
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نابراين از آنجا که منبع ديدگاه هاي هر انسانی از عقل اوست، سايه خرد در تمامی اعمال و رفتار انسان محسوس و مشهود است و ب 

بیهوده نخواهد بود اگر بگويیم اعمال و رفتار هر کسی ارتباط مستقیمی با طرز فكر او دارد. حال که به اهمیت لزوم عقل پی برديم 

چه خوب است ما انسان ها معیارهاي ظاهري را کنار بگذاريم و با ديدي وسیع و عقلی عمیق ابتدا خود را مورد بازبینی دقیق قرار 

 يگران را منصفانه و با محك عقل ارزش گذاري کنیم.دهیم و سپس د

 بهترین راهنما و خردعقل 

اصوالً مسیر ناهموار تاريك و پر پیچ و خم حیات آدمی به گونه اي است که انسان هیچ گاه بی نیاز از دلیل و راهنمايی مطمئن  

تگیري می کند چیزي جز عقل نیست. عقل به نیست. حال تنها راهنما و پیشواي درونی هر کس که هر لحظه او را ياري و دس

 اعتباري رسول درونی آدمها است.

 حجه اللهم امان از هر ضالل  گفت من عقلم رسول ذوالجالل 

 (252)موالنا جالل الدين محمد بلخی، بی تا: 

 مضمون اين بیت در روايات معتبري از منبع اسالمی وارد شده است. از آن جمله:

 «.ِ وَ بَیْنَ اهللِ الْعَقْلُ حُجَّةُاهللِ عَلَی الْعِبَادِ النَّبِیُّ وَالْحُجَّةُ فیِمَا بَیْنَ الْعِبَاد»قال:  الف( ابوعبداهلل )ع(

 (360، 4)کلینی رازي، بی تا: ج 

)کلینی محمد  امام صادق فرموده است: حجت خداوندي بر بندگان پیامبر است و حجت میان بندگان و خدا عقل است. 

 (160: ج1348يعقوب، 

وَ الْأنْبِیَاءُ  فَالرُّسُلُ ا الظَّاهِرَةُ:ب(موسی بن جعفر علیهما السالم قال: يَا هِشَامُ، إنَّ لِلّهِ عَلَی النَّاس حُجَّتَیْنِ: حُجَّةً ظَاهِرَةً و حُجَّةًباطِنَةًفَامَّ

 (.1،16: ج1348أمّاَ الْبَاطِنَةُ فَالْعَقُولُ)همان، عَلَیْهِمُ السَّالمُ وَ

آشكار پیامبران و امامان و حجت باطن عقول انسان ها  اي هشام، خدا بر مردم دو حجت دارد: حجت آشكار و حجت باطن، حجت

 است.

که دو فرمانده و دو آمر در آن فرمانروائی می کنند. يكی نفس و ديگري قوه ي  داند میشخصیت انسانی را به گونه اي  ناصرخسرو 

زيبايی هايی که راهبر به سوي شقاوتها و تاريكی ها است و ديگري سوق دهنده به اصل زيبايی ها و تعقل و تدبر. يكی آمر به نا

 آنچه جز سعادت و خیز چیزي در آن نیست.

 کز ايشان يكی عقل و ديگر هواست  دو راهبر به پیش تو استاده اند

 (1373:126قباديانی،  ناصرخسرو) 

 :معّري نیز در اين باب می گويد ابوالعال
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 وال تُحِلَّنّ ماَ االْحْالمُ تَحْظُرُهُ

 

 فَقَد عَلِمْتَ بِانَّ الرَّمسَ مَحلول

 (154، 2: ج 1427)ابوالعال معري،  

 )حالل ندان براي نفست چیزي که عقل حرام کرده بدون شك برايت ثابت شده است که مرگ و قیامت تو را فرا خواهد گرفت(. 

رد را که وديعه الهی است سر فصل تمام فصول زندگی و ساالر کاروان حیات خود و جامعه کسانی که عقل و خ ناصرخسرو ازنظر 

 بشري می پندارند، براستی خود، نماد عقل و پادشاهان ملك وجودند:

 گر ملكت دنیا به دست ما نیست  چون دين و خرد هستمان چه باك است

 (137:115 3قباديانی، ناصرخسرو) 

 زان است پادشا که بر و عقل پادشاست  ي جانوربر جانور به جمله سخن گو

 (116)همان: 

معّري براي عقل مقامی ارجمند قائل است و در اين باب از متفكران زمان خود پیروي می کند. در نظر او عقل يكتا پیشوا و  ابوالعال 

 يگانه پیامبري است که به حقیقت راه نمايد:

 مُشیراً فی صُبْحِهِ وَ اَلمساءِالعقلِ   کَذَبَ الّظّنُّ،ال إِمام سوِي

 (40، 1ج :1427)ابوالعال معري، 

 (نمايد می)مردم دروغ می گويند، هیچ پیشوايی جز عقل نیست. اوست که هر صبح و شام مردم را راه  

 فاْسالَنَهُ فَكُلُّ عَقْلٍ نَبِیُّ  اَيُّها الغرُّ، إِنْ خُصِصْتَ بِعَقلٍ،

 (355، 2ج )همان: 

 .()اي فريب خورده، اگر تو را به عقل الفتی هست، از او بپرس که هر عقلی خود پیامبري است 

 يا:

 وَما يَكشِفُ النَّهْجَ غَیرُ الفِكَرٍ  تَفَكَّر، فَقَدْ حارَ هذا الدَّلیلُ،

 (336، 1ج )همان: 

 .(دهد میرا نشان نروشن  )فكر کن به راستی که اين راهنما سرگردان شده است، چیزي جز انديشه، راه 

آنچه مسلم است اينكه عقل سلطانی قوي، امیري نافذ و شايسته ترين ساالر بشري است و کسانی که از آن بهره می برند در درجه  

 ي اول امیر نفس خود و سپس قافله ساالر مسیر پر پیچ و خم زندگی اند.

استین ترين رسول و عادل ترين حاکم و مطمئن ترين رهبر است. عقل منزلتی فراتر از مقام امرا و حكام ظاهري دارد. چرا که ر 

 عقل هديه ي الهی به انسان است که بدون پیروي از آن راهی جز بدبختی در پیش رو نیست.
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 عقل و خرد پشتوانه ای محکم

مجموعه از اين قاعده  به طور کلی حیات مجموعه هستی به طور مستقل پايدار و پاينده نیست. انسان نیز به عنوان جزئی از اين 

مستثنی نخواهد بود. بدون بحث راجع به بعد جسمی، انسان داراي جنبه روحی و معنوي است که خصوصیت هاي متفاوتی دارد. از 

جمله نیاز به تكیه گاهی دارد که بتواند با اتكاي به آن، ابتدا جسم و روح خود را مصون و محفوظ از خطر ها نگه دارد. دوم آنكه با 

اما اين نیروگاه عظیم چیزي نیست جز عقل که وديعه اي  ؛تیبانی از آن بتواند گام هايی در پیشبرد مقاصد واالي خود برداردپش

 است الهی.

 :داند میخرد را تنها وسیله ي نجات انسان از درياي طوفانی و پر مخاطره ي زندگی  ناصرخسرو 

 ن درياتا غرقه نگردي اندري  کشتی خرد است دست در وي زن 

 (67: 1373قباديانی،  ناصرخسرو) 

معّري نیز معتقد است انسان جز با تكیه بر عقل، به ايمان خالص دست پیدا نمی کند و از اين پهن دشت ظلمانی جز به  ابوالعال 

 مدد عقل راه نجاتی پیدا نخواهد کرد:

 کُفْرا؟ فیُفَرقُ بَیْنَ إيْمانٍ وَ  أما فِی الْأرْضِ مِنْ رَجُلٍ لَبیِْبٍ، 

 (303، 1ج :1427)ابوالعال معرّي، 

 آيا در روي زمین مرد خردمندي نیست که ايمان را از کفر تمیز دهد؟() 

شكوفا می شود و  که او خرد را تنها پشتیبان مستحكمی می شمارد که فقط در سايه سار آن دهد میاشعار ناصرخسرو نشان  

 سیر بهشت را به سالمت طی کند:د راه سعادت و خوشبختی و سرانجام متوان می

 بی شك جز عقل نباشد عصاش  هر که رود بر ره خرم بهشت 

 (276: 1373قباديانی،  ناصرخسرو) 

 .داند مینقض عقل را به معنی پیمودن راه هالکت  ابوالعال 

 مَنْ باتَ يَهديِه، ماءُ طالِما تبال مَنِ اْهتدَيَ بَسويَ المعقولِ أوْرَدَهُ 

 (2،166ج :1427معرّي،)ابوالعال  

 )چه؛ هر کس از آب رودخانه هدايت بپذيرد ديريست مرده است(. 

بر اين اساس بايد گفت: حیات انسانی از جنبه روحی و معنوي بسی پیچیده تر از حیات جسمی اوست. به همین سبب قدرتی  

بر اين که بتواند به حیات خود ادامه دهد و با ياري آن فراتر از عوامل عالم ظاهري الزم است تا انسان با کمك و اتكاي به آن عالوه 

د خلیفه اهلل توان میقدرت عقل که انسان به مدد آن  پله هاي ترقی و تعالی را طی کند و اين نیروي عظیم چیزي نیست جز اَبَر

 باشد.
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ت و از کجا می آيد؟ ازعقل! در انديشه اينك اين همانندي انسان با خدا و برتري او بر همه آفريدگان عالم ظاهر و باطن، از چیس» 

شرف نفس مردم بر ديگر چیزها آن است که او مر عقل را پذيرنده »همانندي انسان با خدا به سبب عقل است.  ناصرخسروي 

فقط فرمانرواي اين جهان محسوس و موجودات آن  (عاقل)(و اين يگانه وجود خرد پذير 192: 1341قباديانی،  ناصرخسرو) .«است

پادشاهی انسانی بر هر دو جهان از برکت وجود عقل  و ؛(464ص )همان: «خدا مردم را بر ملك باطن هم پادشاه کرده است»ست نی

 (57: 1372مسكوب شاهرخ،«)است«يابنده»است که موهبت الهی است و اين موهبت جوينده 

 عقل و خرد کیمیای سعادت

 و همگان جوياي راهی براي دست يافتن به آن هستند. در اين باره که راه همه انسان ها طالب سعادت و رسیدن به خوشبختی اند 

اما بايد پذيرفت که هیچ کس طعم شیرين خوشبختی را نخواهد چشید  ؛کدام است و سعادت در چیست؟ ديدگاه ها متفاوت است

 راهی مناسب را انتخاب کند. مگر اين که

و سعادت را در مواردي می  داند میتنها در گرو گذراندن مسیرهاي عقالنی رسیدن به خواسته هاي سعادتمندانه را  ناصرخسرو 

 متجلی است. از جمله: ها آنبیند که کمال واقعی انسان در 

 ملك وبقاء: 

 

 

 صالح و نعمت:

 خرد معدن خیرو عدل است و احسان کیمیاي صالح است و نعمتخرد  

 (363)همان: 

 

 ارزشمند شدن شخصیت انسان:

 کرد چنین در شاهوار مرا  سنگ سیه بودم از قیاس و خرد 

 دينداري:

 سرو سهی کرد و بختیار مرا بر سر من تاج دين نهاد خرد

 (61)همان: 

 پرورش شخصیت انسان تا به سر حد کمال:

 شاخ تو برآرد سر از ثريا  تو آب خرد بیابد تخمگر  

 ملك و بقاست کام تو وين هردو کام را

 

 اندر دو عالم اين بخرد عقل کیمیاست

 (134: 1373قباديانی،  ناصرخسرو) 
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 (83)همان: 

 .داند میمعّري درك سعادت را دست يافتن به راه درست،رسیدن به تقوي و هدايت شدن  ابوالعالاز طرف ديگر،  

 لَیْلِ قَديْمٍ وَ صُبْحٍ بَعْدَهُ تَالٍ والْفِكْرَ اَعْمَلَهُ عَقلٌ فَدَلَ عَلَی

 (1427:225)ابوالعالمعّري،  

 )عقل انديشه را به کار می گیرد که شب کهن را صبح پس از آن باز می شناسد( 

 

 مِنْهَجاً فَاحْدُ حَدْوَهَ الْعْقلُ يُوضِحُ،لِلْنُّسْكِ،

 (352، 2: ج 1427)ابوالعال معري، 

 ر آن ظلمی باقی نمی ماند.(عقل، راه تقوي را روشن می کند پس از آن پیروي کن. )قلب کسی که در آن آتشی از عقل باشد د 

 وَلَمْ يَبِتْ فی الْنَومَ، سَدْرانا لوَ عَقَلَ الْإنْسَانُ رَامَ الهُدَي،

 (296)همان: ً 

 آدمی اگر بینديشد،به هدايت دست پیدا میكند اما او پیوسته در خواب و حیران است(.)

اي دست يابی انسان به سعادت را، راه روشن و خرد می آنچه در اين جا قابل مالحظه است اينكه هر دو شاعر بهترين مسیر بر 

 دانند.

ديد دينی، مذهبی دارند و رسیدن به هدف و راه آن را در قالب اعتقاد داشتن بیان  ها آنبه نظر می رسد علی رغم اين که هر دو  

. او با دهد میلی تر و واضح تر نشان و نیل به اهداف را عم با ديد وسیع تر و جامع تري به موضوع نگاه کرده ناصرخسرومی کنند، 

، مثل آب که نماد زندگی بخش و پرورش دادن دهد میحسی لطیف تر و بیانی شرين ترت خرد را با تعابیر و مضامین زيبايی نشان 

 است:

 شاخ تو برآرد سر از ثريا  گر تخم تو آب خرد بیابد 

 (83: 1373،ناصرخسرو)قباديانی  

که مثالش قبالً ذکر شد و يا اينكه نتیجه عقالنیت انسان با رسیدن به مزاياي  دهد مییت انسان ارزش و با کیمیايی که به شخص 

 .داند میارزشمندي چون جنت 

 

 هم جنان يافتی، هم ريحان  جانت ار يابد از خرد صورت 

 (379)همان: 
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لحوظ است مضامین اشعارش غالباً تقیل به نظر علی رغم زيبايی که به سبب ويژگی زبان عربی در کالمش م ابوالعالدر حالی که  

 می رسد.

و تفكر خواهد رسید که با مطالعه ي بیشتر و تحقیق عمیق تر  تأملاما از اين مضامین و تعابیر که بگذريم، آيا بشر به اين درجه از  

 ؟راه واقعی را تشخیص دهد و اهدافش را با ديد واقع بینانه و خردمندانه براي خود ترسیم کند

تحقیق و تتبع، اهداف برخی از انسان ها هنوز محدود و  بايد قبول کرد و باور داشت که با وجود گذشت سالیان دراز از عمر علم و 

به پايین  ها آنمحبوس در دايره اي است که حول محور نفسشان می چرخد و راهی ِراهی است که منتهی به بدبختی و سقوط 

رفی بايد دانست و امید داد که بیرون رفتن از اين حیطه و تحت الشعاع قرار دادن مصیبت هاي ترين درجه ي انسانیت است. از ط

 آن، تنها با مدد از عقل امكان پذير است، که البته نتیجه ي آن عاقبتی سبز خواهد بود. مولوي نیز می گويد:

 پاس عقل آنست کافزايد رشاد  عقل را خدمت کنی در اجتهاد 

 (1387،271 ين بلخی،)موالنا جالل الد 

که با ديدن کوشش و تقال  هنگامی که حق انسانیت را بجاي می آوري، خود عقل سپاس تو را خواهد گفت: و سپاس چنین است» 

جعفري محمد «)و درون تو از ذوق الهی سرشار می کند دهد میدر راه اعتالي آن، تمام راه هاي رشد و تكامل به تو نشان 

 (115: 1359تقی،

 با تفکرات ابوالعال معّری ناصرخسروسه اندیشه مقای

متاثر از طريقه باطنیه اسماعلیه و آراء پیروان خلفاي فاطمی مصر و مغرب است و شیعه سبعیه، باطنیه  ناصرخسروانديشه ي  

 به مرتبه ي حجتی رسیده بود حجت خراسانی. ناصرخسرواسماعلیه به هفت درجه مراتب قائل بودند که 

داشتن اخالق پسنديده را به امید يافتن بهشت و رستن از دوزخ واجب و علت در حصار دين و خرد بودن خود را،  ناصرخسرو» 

. از شكوه بهشتی و از شراب آمیخته به کافور که داراي مهري از مشك است و از دختران زيبا داند میترس از عذاب ابدي و دوزخ 

در  ناصرخسرو. با تمام اين تفاصیل داند میان کامل و دوزخ را نفس انسان جاهل گفتگو می کند. در جايی ديگر بهشت را نفس انس

 (9: 1368قباديانی،  ناصرخسرو«. )خداشناسی و دينداري فردي استوار است

به تكلیف است و اگر مرتكب شري شود طبیعت و سرنوشت اوست. با وجود  دهد میمعتقد است که آدمی اگر نیكی انجام  ابوالعال» 

اگر آدمی خیر را دوست بدارد سعادت و لذت خود را درآن  او در اشعار خود از خصائل نیك بسیار سخن می راند و می گويد اين،

 او خیر را به اين جهت که خیر است بايد خواهان آن بود، نه به خاطر منافع آن و نبايد آن را هدف قرار داد. چرا می يابد. از ديدگاه

 (511: 1361حنا الفاخوري، ) «.د حقیقی باشدتوان میاست و در صورت خاضع بودن در برابر عقل که هر خیري منقلب به رنج 

ابوالعال معتقد به وجود خداوند است ولی اعتراف می کند که به حقیقت آن پی نبرده است. او کماالت باري تعالی را اذعان دارد و » 

از  را به جا می آورد و از دين به نیكی ياد می کند، به رغم اينكه در پاره اي و پاره اي از فرامین دين داند میاو  ي آفريدهعالم را 

زيباترين عبارات در باب فضیلت و  به صراحت دين را انكار می کند و گاه همه ي اديان را در ظاللت برابر می شمارد. همواره موارد

 «يشانی قابل مالحظه است اما، به رستاخیز معتقد است.او نوعی پر تقوي و عبادت در کالم او پیدا می شود. هر چند در ايمان

 (510)همان: 
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 ناصرخسرومنشا عقل در اندیشه 

اينك براي پی بردن به سرچشمه ي استنباط و نشانه هايی از تاريخ و سنت عقل و گذرگاههاي مسیر پیچیده و چندين جانبه اين  

ه بررسی چندين مقوله پرداخته شد. از جمله، وضع فرهنگی الزم است ب ناصرخسرومقوله ذهنی در انديشه ي متفكري چون 

اجتماعی زمان او و آشنايی با فرقه هاي مختلفی که در دوران حیات وي بوده اند نیز مطالعات وسیع و چند بعدي او در کتابهاي 

 قرآن، اخوان الصفا وپیشگامان او نقشی که اين موارد در عقل گرايی او ايفا کرده اند.

 دیشه های ابوالعال معّریعقل در ان

اما با توجه به شناختی که از جو  ؛که در اختیار تمامی انسانها بطور يكسان گذاشته شده است داند میابوالعال عقل را هديه اي الهی  

د و بر حاکم زمان خويش داشته است، اعتقاد دارد که برخی از مردم به خصوص زمامداران جامعه؛ اين موهبت الهی را قدر نمی دانن

 خالف خط مشی عاقالنه رفتار می کنند.

و  دهد میدادن عنصر عقل، آن را در مقابل صفاتی چون نادانی،هواي نفس، خوي حیوانی، جهل و گمراهی قرار او براي زيبا جلوه 

 .داند میار کردن رسیدن به سعادت واقعی را منوط به معقول فكر کردن، عاقالنه زندگی کردن، خردمندانه ديدن و انديشمندانه رفت

مقدم بودن معقول بر منقول است. او در ادبیات زيادي به اين مسئله اشاره  ،نمايد میازجمله مواردي که از ديد ابوالعال بسیار مهم  

و بر خالف عده ي زيادي از مدعیان  داند میمی کند و پذيرفتن حرفهاي غیر معقول و غیر منطقی را يكی از داليل گمراهی انسان 

ن؛ بر اين امر مصر است که بنیاد دين و ايمان بر پايه ي عقل است نه بر پايه ي نقلها بی اساس و بی ريشه. با کمی توجه به دي

 پذيرفته می شده است. منقول قبل از معقول جامعه اي که او در آن می زيسته از جمله جوامعی بوده که وي در می يابیم، اشعار

و اگر تمامی افراد متعلق به جوامع و  و اديان در شكل استفاده از عقل و میزان رشد يافتگی آن است او اختالفات بین جوامع ازنظر 

رشد يافتگی برسد که همگی اين گوهر الهی را آن طور که شايسته است درك کنند؛ تفاوت و  اديان مختلف عقلشان به آن میزان

 حد را تشكیل می دهند.مرزهاي انديشه از بین می رود و تمامی انسانها يك امت وا

منطق و استدالل عقالنی است و اين وديعه ي الهی در تمامی  اصل و اساس تمامی دين ها بخصوص دين اسالم بر پايه ي عقل، 

اصول و فروع اديان ساري و جاريست. ابوالعال نیز با اشرافی که در علوم دينی داشته، اين مطلب را بخوبی دريافته و با بیانی متین و 

. چنانچه دينی که همراه با عقل داند میعنوان می کند و مذهب را عین عقل و عقل را عین دين  توار عقل پويا را بهترين مذهبهااس

 انديشه و تفكر نباشد، مساوي ضاللت و گمراهی قلمداد می کند.

رفت و از راه اصلی که همان راه تكامل به طوري که از ديد ابوالعال انسان فاقد عقل غريب است، چرا که کسی که در کجراهه قرار گ 

 است منحرف شد، انسان تنهايی است که آشنايی جز غربت نخواهد داشت.

با توجه به جو حاکم بر اجتماع زمان ابوالعال که پر از بی عدالتی و ظلم بوده است، واضح است که مسائل عقالنی و به طور کلی  

مان آن روزگار بخصوص مدعیان حكومت از آن خبري نداشته اند. پیداست در چنین آن اجتماع گوهري ناياب بوده، که مرد عقل در

 جامعه اي عقال، انسانهايی مظلوم و طرد شده و جاهالن بی فكر، افراد مفرح و پذيرفته شده اي بوده اند.

نین جوي منقوالت بی پايه و که از اشعار اين حكیم واال مقام، به عنوان فردي دردمند و با احساس بر می آيد، در چ همان طور 

که طالب منفعت شخصی و مصلحت فردي خود هستند، با حرف هايی  می دهند و آنهايی اساس به راحتی جاي خود را به مقوالت
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که متكی بر احساسات دينی مردم بوده، از جهل اجتماع استفاده کرده و منافع خود را به دست آورده اند. نهايت امر چنین خواهد 

فراد جاهل بر صدر نشینند و عزت ببینند و عقال از کمترين ارزشی برخوردار نباشند، چرا که افكار انديشمندانه ايشان جز شد که ا

 ضرر رسانیدن به منفعت طلبان بی باك نخواهد بود.

 چنین به بیان نمود. توان میمضمون کالم او را  

 عاقالن سر در کشیده در گلیم  و زبیم جاهالن سرو شد ستند 

 (363)مولوي،بی تا، دفتر جهارم: 

 خرد و نفس

خود طبیعی آدمی بدان جهت که در نقاط تقاطع ماده و حیات طبیعی غوطه می خورد. وضع وجوديش شبیه به نمرود است که » 

یل است جهان و انسان را در راه رسیدن به خواسته هايش به آتش می کشد، در حالی که عقل و جان پاك انسان مانند ابراهیم خل

 (98همان: ) «.که در راه حق خود را به آتش می اندازد

 روح در عین است و نفس اندر دلیل  نفس نمرود است و عقل و جان خلیل 

 (129)موالنا، بی تا:  

و معتقد است تا وقتی که انسان تسلیم نفس خود باشد و کارش  داند میخور و خواب را از نشاه هاي حاکمیت نفس  ناصرخسرو 

زمانی که انسان امیر نفس خود شد و افسار نفس را در دست گرفت، آن گاه قدرت  و ؛راندن اعمال نفسانی، از عقل خبري نیستگذ

 د موفق باشد و گوي سبقت را در میدان زندگی بربايد:توان میخردمندي در او بروز می کند و 

 نزار ست میش يكی خردمند جان وين اين کالبد خوش خوار تو گرگی است

 گر میش نزار تو بر اين گرگ سوار است گوي از همه مردان خرد جمله ربودي

 (109: 1373قباديانی، ناصرخسرو) 

 نیز بیتی با همین مضمون، البته در قالب نصیحت اين چنین بیان می کند: ابوالعال

 فاَل أنا مَنْجحٌ اَبَداً وَال هِی تُنازِعنُی الی الشَّهواتِ نَفْسیِ 

 (349، 2: ج1427 معري، ابوالعال) 

 در اين صورت نه من رستگار می شوم ونه خود او(. دهد می)اندرونم مرا به سوي شهوات سوق  

د به جهت بازيگري طبیعی که به وسیله ي حواس و فعالیت هاي ذهنی توان میآنجا که بشر بینوا با وجود تعقل صحیح ن»براستی  

ر يابد، اگر عقل را هم از دست بدهد، يا آن را دستخوش هوا و هوس و خواسته هاي غرايز ، واقعیات را ددهد میروي واقعیات انجام 

 (102: 1359محمد تقی جعفري، )«بسازد، چه نتیجه اي عايد او خواهد گشت؟

است انسان عاقل کسی  و ؛بیان می کند که همراهی با طبیعت و نفس انسانی مساوي با جهل وگمراهی است ابوالعالدر جايی ديگر  

 که با فراست تمام از چنگال فريبش جان سالم به در می برد:

 م فَأدمُعُ الْعُقَالِء هُمَّلْ حِیَلُ تُمَنُّ علی الْأناِ 

 (208، 2ج :1427معري،  ابوالعال) 

 .()نیرنگ هايی قصد مردم کرده است، پس اشك هاي خردمندان جاري است 
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 (.104ك  1359 )جعفري محمد تقی، «تی دو صورت از يك حقیقت اندعقل و فرشته ملكو»اما بشر بايد درك کند که  

 و واقعی عاقل و جاهل حقیقی

کامروايی ها و شكست هاي انسان همیشه محصول فكر اوست. تفكري که بعضی را به اوج عزت و برخی را به ذل حضیض، يكی را  

 امیدي. و ديگري را در دره سقوط و نا دهد میدر بلنداي شكوه و افتخار قرار 

به طور کلی زمام سرنوشت هر کسی به دست افكار جاهالنه يا عاقالنه اوست. پاسخ به اينكه کدام بهتر است، آن قدر ملموس و  

عیان است که حاجتی به بیان نیست، اما آنچه مهم است ذهنیت ها و ديدگاه هاي افراد نسبت به عاقالن و جاهالن است. ديدي که 

 س است، ذهنیتی که نتیجه ي بهره مندي يا زيان ديدن از آنهاست.حاصل تجربه ي عمل هر ک

نیز بنا به تجربه اي که دارد هر کدام را تعبیر و تفسیر می کند. حال به نظرات راجع به بی خردان و جاهالن پرداخته  ناصرخسرو 

را با تعابیري نه چندان خوشايند  ها آنب بی شك حاصل تجربه هايی است که از اين گروه دارد و بدين ترتی ها آنمی شود، که تمام 

 را مدعیان عقل می شمارد که شان و مرتبه شان فروتر از حیوان و ستور يا انسان هاي بی مغز است: ها آنمعرفی می کند. گاهی 

 

 آب و خورش همی همه از عمر ما خورند  کبوتران کاين دانند عاقالن جهان 

 مهترند و خداوند ستور بر چند هر  ستور اينها نیند سوي خرد بهرت از 

 سرند بی خردمند سوي همه اينها  گر سر ز معدن عقل است و آن مغز 

 (173: 1373قباديانی، ناصرخسرو) 

 

 ظاهري رشد می کند: ازنظرکه هیچ بار و بري ندارد و فقط  داند میو زمانی جاهل را فرد بی ثمر و بی خاصیتی  

 داري سپیداري سپیدارسپی اگر بار خرد داري و گر نی 

 (202)همان:  

 را وصله ي نا هم رنگی در جمع خردمندان می شمارد: و نیز بی خردان بی فضل، 

 چون رشته لولو که بود سنگ میانش در صدر خردمندان بی فضل نه خوب است

 (274)همان:  

 می کند:نتیجه بی خردي و جهل را با تعبیري ملموس تر واقعی تر بیان  ابوالعالو اما  

 هذه الدّ نیا،کَعاشقٍ مُومسٍ تُغْوِيْهِ يُضْعَف ْ يَكُنْ مَعَ العَقلُ إنْ

 تُهْوِيهٍ ال و يَهْواها حَسْناءِ عاقلٍ أو يَقْوَ فَهْی َ له کَحُرَّهِ

 (35، 2: ج1427 معري، ابوالعال) 

اما اگر انديشه توان داشته باشد دنیا  ؛(دهد میش )انديشه وقتی رو به سستی می نهد يا اين دنیا بسان عاشقی و اله است که فريب 

 بسان زنی آزاده است که مرداو را دوست دارد ولی او میلی به مرد ندارد(.

 بدين ترتیب او حاصل جهالت را هالکت می پندارد. 
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