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  چکيده 

هاي دانش بشري از  ارزش علمی است که در تمام زمینهنگاه استداللی از موارد با

به قبیل مباحث فلسفی، حکمی این نوع میکار، اخالقی، شرعی، تعلیمی و...  رود. 

ي کارکرد هنر و شعر دارد. در این  نگاه ریشه در مباحث افالطون و ارسطو درباره 

از میان، برداشت شاعران فارسی جمله نظامی که بین شعر و حکمت و دانایی گو 

دارد بیشتري  قرابت  ارسطو  دیدگاه  با  بودند،  معنایی  همپوشانی  به  او   ؛قائل  زیرا 

دانست و »الهام«  خبري« شاعر میبرخالف افالطون که شعر را محصول »جذبه و بی

کرد، معتقد است شاعر که از نوعی آگاهی ا به شکلی از جنون مرتبط میشاعرانه ر

ي روح  تواند با تقلید از »واقعیت آرمانی« به تطهیر و تزکیه برتر برخوردار است، می

نوع  ریشه دارد که هربنابراین کار شاعر در نوعی منطق و خرد    آدمی یاري رساند؛

 منطق، فلسفه،   بر علوم عصر خود نظیرنظامی که  هد.  د نگاه استداللی را پوشش می

کالم، پزشکی و نجوم آگاهی داشته، همواره نتایج کاربرد حکمت و خرد را ارج 

م اشعارش نهاده است. نگاه منطقی نظامی موجب شده که او در اثبات و تأیید و تفهی

، اجتماعیادبی، عقلی،    هاي س، استقراء و تمثیل در زمینهقیا  به انواع استدالل مانند
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کالمی تمثیلی،  نقلتعلیمی،  روي،  تاریخی  و  جغرافیایی  بهی، شرعی،  نتایج   آورد. 

که به ترتیب آثاري    االسرارمخزنو    خسرو وشیریندهد که در  آمده نشان میدست

هاي قیاس در زمینه  شامل شوند، بیشترین نوع استدالل،  وب میغنایی و تعلیمی محس 

اسطوعرفانی، حکمی   پزشکی،  تعلیمی،  است، ره ـ  اول  از شکل  و هرمونتیک  اي 

 خورد. می چشمندرت بهي دوم قرار دارد و استقراء بهله تمثیل در مرح

 ي بیان.، نحوهاالسرارمخزن ، خسرو شیریننظامی، استدالل،  کليدی:  هایواژه

 

 مقدمه  .۱

ها و  اندیشهي نگاه استداللیِ شاعران ادبیات کالسیک فارسی را باید در  اساساً سرچشمه

ي توجه به اهمیت هنر،  دیدگاه افالطون درباره نظریات افالطون و ارسطو جستجو کرد.

گذارد، در  ناظر بر وجه کارکردي آن است؛ یعنی با توجه به تأثیري که هنر در جامعه می

 آید. نمیدستدهد. به نظر افالطون حقیقت امور و اشیا در این جهان بهباب آن حکم می

  ؛ ا واقعیت خود تقلیدي از ایده استاست از واقعیت، ام  هنر تقلیدي کند،  او استدالل می

از   که  هنرمندي  میبنابراین  تقلید  در واقعیتِ یک شیء  که  کند،  از حقیقت  دوبار  واقع، 

افتد. از سوي دیگر، به نظر افالطون هنر و شعر عواطف  میي آن شیء است دورایدههمان  

کند.  کند و روح را دستخوش آشفتگی و گمراهی می ن آدمی بیدار میها را در جاو هیجان

شهر  رو حضور آنان را در آرمانازاین  ؛دن کدلیل دروغگویی سرزنش می  او شاعران را به

آن در    هايو تأثیر  . ارسطو نیز در بحث از شعر به وجوه کارکردي آنددان خطرناک می

دارد نظر  افال  ولی  ؛جامعه  نظر  با  او  بهدیدگاه  متفاوت استطون  برداشت  کلی  اساس   .

،  دهد که هنرکشد. او نشان میش میي مهم راستگویی در هنر را پیله ئمس   ،ارسطو از تقلید

از طبیعت و جهان    آفریند که در آن نیازي به تقلید کامل و ناباي میتازه  راستینِ  جهانِ

واقعی نیست، بلکه استوار به   دیگر، تقلید هنري لزوماً تقلید از امربیانموجود نیست. به

ي  هاي واقعیت« وظیفه ردنِ مفهوم »آرمانکذهنی از واقعیت است. وي با مطرحبرداشت  

کند و نه چنانکه  ند، ذکر میاي که باید باشگونهرا تقلید از واقعیت امور و اشیا به  شاعر

ز یک جهان دیگر، نه ا  ،آرمانی که ریشه در واقعیت آرمانی دارد  راستی هستند. زیباییِبه
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اندی و  زمینی  زندگی  از  انسانشهبلکه  میهاي  همین گیرد.ها سرچشمه  که  ا  جا از  ست 

کند و با طرح مفهوم تقلید از واقعیت  فردي و درونی شعر اشاره می  هايارسطو به تأثیر

  اساس رسد. بر تطهیر روح آدمی است، می آرمانی به کارکرد شعر که عبارت از پاالیش یا 

برداشت  این که  است  فارسیروشن  شاعران  است.  هاي  نزدیک  ارسطو  نظریات  به  گو 

منطق خود  استدال ارسطو  نگاه  انواع  به  و  بود  تأثیردان  به  توجه  با  داشت.  نظر    هاي لی 

وم و منثور  هاي استداللی در متون منظبه انواع نگاه  ،نظریات او بر حکما و شاعران ایران

فارسی،   کردتوان  میادب  پیدا  قابل  ي  ازجمله   ؛دسترسی  این خصوص،  آثار  در  توجه 

نظامی در اثبات و تایید سخنش اصواًل به انواع    .نظامی اشاره کرد  هايهتوان به منظوممی

یمی،  هاي ادبی، عقلی، اجتماعی، تمثیلی، تعلقرا و تمثیل در زمینهاستدالالت، قیاس، است 

شرعی،  کالمی، نقلی،  تار تأویلی،  روي جغرافیایی،  طنزگونه  و  نجومی  پزشکی،    یخی، 

نعمانی  مله فلسفه احاطه داشته است؛ شبلی. حکیم گنجه بر علوم عصر خود از جآوردمی

  «.کشیده استنظم    يدر رشته  فلسفه راو  که مسائل حکمت    کسی استگوید: »او اول می

است،   اي غنایی و عاشقانه نظامی منظومه  و شیرین خسروکه  با آن (229: 1395، نعمانی)

تعلیمی، اخالقی، تمثیلی و نقلی است؛ همچنین    ي هاي منطقی در زمینه اما انباشته از استدالل 

  ي، همچون سعدي و مولوي از انواع استدالل در زمینه االسرار مخزن نظامی در فرازهایی از  

تعلیمی و اخالقی استفاده کرده است. نظامی چونان پیامبران، فیلسوفان و متفکران در راستاي  

 آورده است.  به اندرزهاي مستدل روي   ، داستانی   ي هدایت انسان، به شیوه 

( معرفت و حجت  منطق،  است   .( استاستدالل موضوع علم  باید  بر  ما  را  دالل خود 

بسنجیم  يپایه  از   ؛منطق  یکی  وسیله»استدالل  منطق  منطق است،  قانونی  فروع علم  اي 

  دارد؛ علم منطق تنها پیشگیري میات آن ذهن را از خطا در تفکر بازکه مراع است )کلی(

   (14- 11  :1385،اياژه«).را بر عهده دارد کردن آناز وقوع خطا در استدالل و برطرف

منظور قبوالندن امري به  هدي بهکه به کمک شواادعاهاست    اي ازاستدالل مجموعه 

تازه را استدالل گویند.    يشود. ترکیب قانونمند قضیه براي رسیدن به قضیه دیگري بنا می

مورد دفاع را نتیجه    يدر یک استدالل را مقدمه و دیدگاه یا فرضیه  شدهشواهد استفاده
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خوبی هستند که    ينشانه ،  «درنتیجه »،  «پس » ،  «لذا»  ،هایی چونهدر زبان فارسی واژ گویند.

نماین را مشخص  بحث  یک  در  استدالل  عباروجود  از  استفاده  بدون  نیز  گاه    هاي ت د. 

  طور به   (20:  1389،  درزيرک.  ).  بردتوان پیاز بافت کالم به وجود استدالل می   ، نشانگر

سبتی  اي گرفته تا نها، نتیجه کند تا از پیوند آنچیز ارتباط برقرار میمعمول ذهن بین چند

اندیشمندان علمی، برهان استدالل را به انواع    .و مبهم به نسبتی یقینی تبدیل شودمشکوک  

  قضایاي کلی  که در آن ذهن با استفاده از اصول و   قياس:الف.   اند:بندي کردهزیر تقسیم

آن معلوم است منتقل می  ،که درستی  به    ،قیاس  شود. دربه مطلوب خود  از کلی  ذهن 

.  ۱  قسم است:  بر دو  صورتقیاس از جهت    (15:  137۶،مظفررک.).کندجزئی سیر می

بالفقیاسی    :اقترانی آن  نقیض  یا  نتیجه  عین  نباشدکه  مذکور  آن  مقدّمات  در    . 2؛  عل 

استثنایی  ییاستثنا  قیاس  مذکور  :  مقدمات،  در  آن  نقیض  یا  نتیجه  عین  که  است  آن 

  ست ا  عبارت  ،رودکارمیه در قیاس بهک گوناگونی مواد (144:  1373، خوانساريرک.).اشدب

وهمیات، مشهورات،    متواترات، حدسیات، مقبوالت،  محسوسات، تجربیات، اولیات،  از:

 ( 17۶:)همان.مصادرات، مخیّالت مشبّهات، مظنونات، مسلّمات،

موضوع دیگر به دلیل مشابهت  دادن حکم یک موضوع به  یعنی سرایت تمثیل    تمثيل: ب.  

ي  طوسی درباره   نصیر چنانکه خواجه   . نظیر حرکت ذهن از جزئی به جزئی   ؛ آن دو به یکدیگر 

اش کرده باشند به نسبت مشابهت  که شبیه گوید: »تمثیل حکم است بر چیزي مانند آن می  آن 

   ( 332:  1352ی، )طوس   «. دارند کار و آن را قیاس فقهی خوانند؛ چه اکثر فقها به 

منظومه در  تمثیلی  استدالل  از  و شیرینهاي  استفاده  نظامی    االسرار مخزن  و   خسرو 

گویا نظامی به این موضوع پی برده است که »تمثیل به طبع عوام    .شودوفور دیده می به

ز این  تر و دشوارتر است؛ ولی تمثیل ااست تا قیاس. قیاس با مقدماتی علمی  ترنزدیک 

»بهترین و استوارترین نوع    (53۶:«)همان.شودفته می تر پذیرحت را  نیاز است ومقدمات بی

ترین آن چنان باشد. نازل استدالل تمثیلی آن است که امر مشترک و جامع، علت حکم می

  «.با یکدیگر همانند و مشترک باشند  به در امري عدمیاست که فرع و اصل و مشبه و مشبه

 ( 453  :13۶7، )ملکشاهی
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با نوعی استدالل است که در آن ذهن از جزء به کل میاستقرا    :استقراج.   رسد و 

هاي  آید؛ در مقابل اگر ذهن از قضیهمیدستیک حکم کلی به  ،چند حکم جزئیبررسی  

آورد، گویند استدالل  دیگر از کل به جزء رويعبارتیا به  ،اي جزئی برسدکلی به نتیجه

  توان می   ، . با این توصیفاستصورت استدالل    ترین قیاسی کرده است که باالترین و کامل 

دهد و  هاي جزئی، آن را به هم ربط میدریافت صورت  دریافت که ذهن انسان پس از

رسد و از همین رهگذر است که به میراث  مطلوب می  يپس از پیوندهاي اسنادي به نتیجه

تمدن خود وسعت  دانش و    ي هدایر  روز برافزاید و روزبهفرهنگی پیشینیان می علمی و  

ومی بهحت  بخشد  آگاهی  اطالعات،  تکمیل  از  پس  غلط می  دستی  باورهاي  و  آورد 

 ( 128:  1373، خوانساريرک.).کندخود را نیز تصحیح می ي گذشته

از سه    شیرین و    خسروو    االسرار مخزن  خود ازجمله   يخمسه شاعر گنجه در    کیم وح

حکمی یادآور    شاعرانه وي در تبیین مسایل فلسفی وبیان  »  است. ش استدالل بهره بردهرو

الطون و با شهرت بعضی  محاورات افالطون است که با توجه به آشنایی شاعر با آثار اف 

ها از  که نظامی در این طرز سؤال و جواب ، اینن آثارهاي عربی از آتلخیص ها وترجمه

ي رساالت پهلوي یا منقول از پهلوي،  پارهي بیان دیالکتیکِ آن آثار هم، مثل آنچه در  شیوه

گونه این  نظایر  جواباز  و  سؤال  است،ي  آمده  نیست  ها  غریب  باشد  شده    «.متاثر 

گفت25۶:1374،  کوب)زرین فلسفیشنودو(  بزرگ گونههاي  با  قصه خسرو  در    يامید 

 ت. این امر اس يکنندهخود بیانشیرین، و  خسرو

ه به دنیا آمد و در گنج  ه.ق(  530  -527)هجريششمرنزکی در قالیاس، پسر یوسف   

یونان قدیم و فالسفنظریه  ي مهه  .جا زیستدر همان اگوست    يه هاي  از  عصر جدید 

وي  ،  شودمی   دیده  پیکرهفتکنت و کانت و دکارت و هربرت اسپنسر و حتی فروید، در  

  . نظامی در سال اندیشه  نه اصالت فکر و  است اصالت هنر    ي است که پیروچنین شاعرهم

داستان  . ته.ق( درگذش۶08) دلدادگی خسرو  شیرین  و  خسرواگرچه    داستان عشق و 

از دیدگاه هنر،    مثنوياین  است،   ایرانی به شاهزاده ارمنی)شیرین(پرویز( پادشاه    -)کسري

( »مترجمان قرن دوم و  94- 1۶  :1388،ثروتیانرک.).مانند استادبیات بی  ، زبان وحکمت



 ( 43پياپی) 1399، بهار 1ی شماره  ،12 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ــــــــــــــ  92

 

برگردانده به عربی  را  یونانیان  آثار  که  یونانی  سوم  مفهوم  معادل  را  مفهوم حکمت  اند، 

نحوي که  بهاي دوسویه است؛  ادبیات رابطه   و  میان حکمت  ياند؛ رابطه قرار داده  »سوفیا«

تاثیر می  یک درهر اندیشهدیگري  تاریخ  در  آثار حکمی  بررسی   بشري نشان  يگذارد. 

اي خاص در  ه، از شیوهگذاري و نفوذ سخنانشاندهد اغلب حکیمان براي افزایش اثرمی

کرده استفاده  این    (۶1-57:  1394چاوشی،«)آقایانی .اندبیان  از  یکی  تمثیل  و  استدالل 

 . اي ادبی براي بیان نکات حکمی استهگونه

واقع رسم مغان  کار درمتگران نظامی که به اعتقاد ایشان، وي با این خالف نظر مال»بر

کند  پردازي میخود خیال   شیرینو    خسرودانستند که شاعر در  ها نمیکرد؛ آنرا تازه می

پردازد قصه  د که آنچه او می نمای تمام وجود خود، در آن خرج می  و چنان تمام ذوق و

هاي  ورده آین فرترگاهی از متعالیعرضه  ظرافت شاعرانه و  نیست، نمایشی از تمام ذوق و

 (79: 1374،کوب«)زرین.هنر و وجدان اوست
 

 پژوهش   ی. پيشينه۱. ۱

زیادي در    پژوهش  و  گوي تاکنون مطالعهشاعران پارسی  توجه به شهرت نظامی در میانبا

هاي مهم در این زمینه  صورت گرفته است؛ از کتاب  خمسهشرح    و  ي اوي اندیشهزمینه

بهمی در    توان  گنجه  ناکجاآبادپیر  زریّن  ينوشته   جستجوي  ، (1374)کوبعبدالحسین 

درباره که  کرد  و  ياشاره  اندیشه  زندگی  و  و  يآثار  است؛    فلسفی  نظامی  استداللی 

ي  بیان اندیشه   که به  (137۶)تالیف بهروز ثروتیاناي،  گنجههاي نظامیاندیشه  طورهمین

گنجوي  ي نظامیدر رابطه با اندیشه  يبسیار   هايمقالهپرداخته است.    او   گنجپنجشاعر در 

به  ها،  ي این مقالهجملهنوشته شده است؛ ازاستدالل در تعلیم و تربیت    و  خمسهشرح    و

گنجوي«  یکردي به آثار نظامیادبیات و اخالق با رو  ي»رابطهاشاره نمود:  توانمی   زیرموارد  

هم    خسرو و شیرینالقی  لیم اخ تعاي  آن دربارهکه در    (1390ي طغیانی و حاتمی) نوشته 

مقاله است.  شده  در  »عنوان    بادیگر،    ي بحث  خیال  شیرینتصاویر  و  «  نظامی  خسرو 

توصیف تصویرهاي معشوق، عاشق، زمان و مظاهر    به  در آن  ( که 13۶9)   ي صباغیاننوشته 
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ي دیگر نیز با  عاره پرداخته شده است. مقالهطبیعت و صنایع ادبی، تمثیل، تشبیه و است

انتشار یافته  (  1389)شجريي سعادتی و  « نوشتهبه استدالل نسبت  کرد موالنا  عنوان »روی

  خالقی را در سه نوع استدالل عقلی، نقلی، هاي تفهیمی در موضوع اکه بیشتر استدالل 

 است.  نقلی مورد بحث قرار داده  -عقلی

رفانی  شدن متون ادبی عنقش حکمت در کالسیک   دکتري با عنوان  يهمچنین رساله

ثیر  که به بررسی تأ  ( 1394) یچاوشي آقایانینوشته ،  (شمس  مقاالت   موردي   مطالعه )ر  منثو

-کارشناسی  ينامهي متن ادبی پرداخته است و پایانمحتواي حکیمانه در ساختار صور

)دفتر    وي بیان مثنوي معن)تمثیل و جدل( بر شیوهتاثیر احتجاجات قرآنیارشد، با عنوان  
مدللیاننوشته   اول( زهرا  تاآنجا(1388)ي  نگ ؛  پژوهشی  که  است،  کرده  بررسی  ارنده 

  االسرار مخزن   و  خسرو و شیرینبازتاب نگاه استداللی در آثار نظامی از جمله  ي  درباره

 است.  نشده  انجام

 

 ی شعر دیدگاه افالطون و ارسطو درباره. 2

شود مفهوم »ایده« است. او  مطرح می ي افالطون  ترین مباحثی که در فلسفه یکی از مهم

یبایی حقیقی، اصلی و  ي زیبایی نظر دارد؛ یعنی آن زدر بحث از زیبایی و هنر نیز به ایده

تنها  بایی نهبنابراین حقیقت زی  این جهان، تنها نمودي از آن است؛  چیز زیبا درنهایی که هر

چیزي است که حس  تر از آن  شناخت نیست، بلکه بارها مهم موردي محسوس و قابل 

هایش  برد. شناخت ما از مطلق زیبایی صرفاً به نمودها و جلوهشناسد و عقل بدان راه میمی

هستند  زیبایی حقیقی    از   هاي متنوعواقع جلوههاي طبیعی در جهان درست. زیباییوابسته ا

بدین دارند.  فاصله  آن  با  بهو  و  هنر  ه ترتیب  از  پیش  که  شعر  و  رویژه  حس  به  چیز 

تري قرار  ي پایین ه پدیدارهاي محسوس وابسته است، در قیاس با زیبایی طبیعی در مرحل

تقلیدي از زیبایی طبیعی است که خود  شود؛ زیرا زیبایی هنري،  اعتبار می گیرد و بیمی

شود، سپس از  ي زیبایی به زیبایی طبیعی مرتبط می نمودي از زیبایی مطلق است. »ایده

چیز طبیعی یا مصنوع به زبان  یابد. هري مجدد میهنري جلوهاثر  راه بازسازي هنري در  
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تقلید که به این  تقلیدي است از    «.ترتیب دوبار از حقیقت دور افتاده استاینافالطون 

بر  (58:  1387  ،)احمدي استدالل افالطون  این  و رآوردهف   ،اساس  صنعتگران  فنیِ  هاي 

زیرا کار آنان در قیاس با شاعران و   شمارد؛ان برتر میهنرمند  هايوران را از تولیدپیشه

 تر است. هنرمندان به ایده یا حقیقت نزدیک

افالطون به  از دیدگاه  از خود    ي شدگی هنرمند در لحظهدرآفرینش هنري محصول 

کند. شاعران و ي افالطون برجسته میمفهوم »الهام« را در فلسفه   ،آفرینش است. این نکته

یاد کرد، اثر شاعرانه را  توانمی اي که از آن با عنوان »الهام«  یژهدر حالت و  ،مفسران شعر

خویشی با  کنند. شاعران به نیروي الهام در حالت جذبه و بیآورند و درک می پدید می

اي از زنجیري آهنین که با سنگ مغناطیس  سان حلقه یابند، آنان »بهي شعر ارتباط میالهه 

هاي دیگر نیز که مفسران شعر و حلقه  شوند.وردار مییروي آن برخکند، از نبرخورد می

برند. یعنی  ي شعر از آن نیرو بهره میخود در برخورد با حلقهسهم، بهشنوندگان آن باشند

(  59- 58:)همان«.گویدحالت مکاشفه و شهود شعر می  اي ندارد، بل درشاعر از خود اراده

کند و الهام شاعرانه را شکلی  جنون مرتبط میي شعر را به له نحوي دیگر مسئ افالطون به

اي  آنکه از این دیوانگی بهرهداند: »اگر کسی در راه شاعري گام بنهد بیاز دیوانگی می

تواند شاعر شود، دیوانگان راستین هم  یافته باشد و گمان کند که به یاري وزن و قافیه می

ي است  وشش انسان هشیار شمارند و هم شعرش را که حاصل کخود وي را نامحرم می

دیده می به  تحقیر  زندگی    ( 1314- 1313:  1395  ،)افالطون«.نگرندي  افالطون،  نظر  از 

بر    ،شوداجتماعی در شهر و روابط و مناسبات گوناگونی که بین افراد جامعه برقرار می 

ویژه شاعران که  هاي هنرمندان و بهرو، آموزهکمت و منطق و خرد استوار است؛ ازاینح

تواند براي  ، میندارند و با جنون شاعرانه در پیوندنیروي خیال و رویا و الهام بهره د  از

به اجتماع  چهاعضاي  و  خطرناک  جوانان  گمراهویژه  بدین بسا  باشد.  جاي  کننده  ترتیب 

دهد. البته باید بر این نکته نیز  تعجب ندارد که افالطون حکم بر اخراج آنان از شهر می

گذار است؛  جه شاعران نوآور و بدعتاسیت و بدبینی افالطون بیشتر متوتأکید کرد که حس

شهر به  شده در آرمان ه مطابق معیارها و هنجارهاي پذیرفته دسته از هنرمندانی کوگرنه آن
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هنري می نمی تولید  واقع  در طرد شاعران  پردازند، مغضوب  استدالل وي  اساساً  شوند. 

آرمانبدعت از  مبگذار  کتنی شهر  نظر  بر  از  است.  جوانان  آموزش  در  آنان  منفی  ارکرد 

ها را  ها و داستاني ما در کودکی چه نوع سخنافالطون باید روشن شود که »افراد جامعه

ي خدایان باید بشنوند و کدام نوع را نباید بشنوند... براي کشور خود شاعران ساده درباره

ان آزاد و شریف و پیروي از اصولی که  تر را ترجیح خواهیم داد که به تقلید مردو ناتوان

م درباره تربیت  قانعي  داشتیم،  بیان  جنگی  هراین به  (9۶8:)همان«.اندردان  گونه  ترتیب 

دلیل گرایش به  هشود جوانان بزیرا موجب می   شود؛گرایی و بدعت، فساد شناخته مینو

 . گردان شوندقدیمی است، رويآنچه  مقوالت نو از هر

دید دیگر،  سوي  دربارهدر  ارسطو  افالگاه  نگرش  با  شعر  کارکرد  و  هنر  طون  ي 

همانتفاوت دارد.  اساسی  شدهاي  مشاهده  که  کارک  ،گونه  بر  بیشتر  ردهاي  افالطون 

نگر هنر  که ارسطو به کارکردهاي فردي، درونی و ژرفآناجتماعی هنر نظر دارد، حال 

»کاتارسیس« به معنی پاالیش یا تطهیر مشخص  ي  اندیشد و این کارکردها را با واژهمی

پاالید،  کند. کاتارسیس در نظر ارسطو به این معنا است که هنر روح و جان آدمی را می می

گو دارد که  هاي بسیاري با نظر شاعران پارسیکند. این دیدگاه قرابتها پاک میاز بدي

ي نفس را فراهم آورد.  زکیهب تتواند اسبا می   ،معتقد بودند حکمت و دانایی نهفته در شعر

کند.  اره میسان ارسطو در بحث از هنر غالباً به پیشرفت و سازندگی روح آدمی اشبدین

. از دیدگاه او کار  شودمیبحث    نیزي محاکات یا تقلید هنري  لهدر نظر ارسطو از مسئ

ه به راستی  توان کردار افراد را یا بهتر از آنچهنرمند تقلید صرف از واقعیت نیست. می

گونه سر تقلید مطلق و کامل نیست. همانهست نمایش داد، یا بدتر از آن. بنابراین بحث بر  

هایی  کنند، سایر هنرها هم واقعیت را با تفاوتهاي واقعی را رعایت نمیکه نقاشان اندازه

زیرا این یکی    کند؛که تراژدي را از کمدي جدا میکنند. »همین تفاوت است  عرضه می

ند و آن دیگر مردم را از  کتر از آنچه در واقعیت هستند تصویر می دم را فروتر و پست مر

  توان ؛ بنابراین می (37- 3۶:  1378،)ارسطودهد«ستند برتر و باالتر نشان میواقع هآنچه در  

بلکه   نیست،  واقعی  امر  از  تقلید  لزوماً  هنري  تقلید  واقعیت    برگفت  از  ذهنی  برداشت 
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کند.  هاي واقعیت را مطرح میي تقلید از آرمانو در همین رابطه مقولهاست. ارسطاستوار  

عاري از حقیقت و خالف واقع    ،چنانچه کسی به شاعر اشکال وارد کند که آنچه سروده

ن باشند تصویر و تقلید  که باید چناطوريتوان پاسخ داد »شاعر امور و اشیا را به است، می

ي حائز  راستی هستند. نکتهباید باشند و نه چنانکه به   گونه کهنآ  (111:)همان«.کرده است

ي  ي ارسطو این است که شعر در تقلید از آرمان واقعیت نهایتاً در دایرهاهمیت در اندیشه 

ي زیبایی را در این  ماند. برخالف نظر افالطون که حقیقت یا ایدهزندگی زمینی باقی می 

داند  ي زندگی زمینی میقلید هنري را نتیجهدانست، ارسطو هنر و تنیافتنی میجهان دست

دهد. زیبایی  ي انسان نسبت میشناسانه و عنصر »فراطبیعی« آن را به نگرش کلیِ فرجام 

دارد   آرمانی  واقعیت  در  ریشه  که  زادهآرمانی  فرجامدرنهایت  نگرش  همین  شناسانه  ي 

شود، ریشه  رزیابی می معنی که آنچه در شعر و هنر بهتر یا بدتر از واقعیت ااست؛ بدین 

 هاي انسانی دارد.در زندگی و اندیشه

توان نتیجه گرفت »شعر با زیبایی افالطونی نسبت ندارد،  از مجموع مباحث فوق می 

باید که  زیبایی  آن  با  دارد   بلکه  رابطه  گیرد،  شکل  آینده  از ۶7:  1387،)احمدي«.در   )  

نگاري دانسته است. وي در کتاب  تاریخ تر از  یرو، ارسطو شاعري را کاري فلسفهمین

که در  شاعر این نیست که امور را آنچناننویسد: »کار عمده و عمل خاص  می  فن شعر

بیان کند  ،واقع روي داده است به آنبلکه    ؛نقل و  او این است که امور را  نحو که  کار 

رخ و شاعر در  واقع تفاوت بین موده باشند، نقل و روایت کند... درممکن است اتفاق افتا

آورده است و آن دیگر در قالب نثر... یکی روایت خود را در قالب شعر دراین نیست که  

گوید که در واقع روي داده  گونه حوادث مین آن دو در این است که یکی از آنتفاوت بی

یعی است که ممکن هست روي دهد.  است و آن دیگر سخنش درباب حوادثی و وقا

فلازاین ازسفیروست که شعر  آن است؛   تر  از  باالتر  مقامش  و  بی  تاریخ  شتر  زیرا شعر 

:  1378،)ارسطو«.ه تاریخ از امر جزئی حکایت داردککند، درصورتیحکایت از امر کلی می 

که با جهان واقعی مرتبط  کند با وجود اینترتیب جهانی که شاعر خلق می( بدین47-48

اساس تقلید از  آفریند. شاعر بر ي متن را میهازگذارد و جهان ت است، پا را فراتر از آن می
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نمی مربوط  رخدادها  ظهورِ  به شکل  لزوماً  که  واقعیت  در  با طرح  صفاتی  بلکه  شوند، 

رخدادهایی که محتمل است روي دهند، ارتباط دارند، شعر را همچون »جهان ممکن« 

نیاي  از د  ،ستنگار که محدود به افق رویدادهاي بالفعل ا سازد. شاعر برخالف تاریخ می

بسنده که اجزایش از این جهان موجود ساخته شده، اما از  دهد؛ دنیاي خودتازه خبر می

 رود. آن فراتر می

 

 خسرو و شيرینو   االسرارمخزن. نگاه استداللی نظامی در ۱. 2

توان  می برد به موارد ذیل  میکارظامی جهت تفهیم ذهن مخاطب بههایی را که ن استدالل 

 کرد:   يبندتقسیم

 قياس . ۱. ۱. 2

صورت تعلیم  به  خسرو و شیرین  و  االسرار مخزنکالمی حکیم گنجه در    تأمالت حکمی و

»گاهی ذهن از قضایاي    سازد؛ادراک میکه مدعا را قابل  هایی غالباً همراه تمثیل  ،خطابی

سوي موارد اعمال آن، یا از حکم کلّی  مثالً از قانون کلّی به  ؛رسدکلی به نتایج جزئی می

می محدود  مصادیق  بر  آن  اطالق  بهبه  را  قیاس  صورت  این  در  استآید،  «  .کاربرده 

 ( 131:  1373  ،)خوانساري

 تعليمی و تربيتی  یهای قياسی در زمينه استدالل . 2. ۱. 2

را به کارهاي نیک تشویق و    نویسندگان و فالسفه مردم،  طورکه اکثر پیامبران، شعرا همان

بد اگرچه»ن،  دارندها دور میياز  پیشگاه کبریا  پیغمبر   ظامیِ شاعر در   خود در ردیف 

اي  تعلیم بهره  اما از مقام قرب نیز چندان دور نیست و ناچار از هدف او ارشاد و  ،نیست

اندیشه  االسرارمخزنویژه  به  (172  :1347،کوبرین)ز  «.دارد که  در  او  است  هایی 

شاعري که با دلیل و برهان منطقی مفاهیم را در ذهن  زهد وعرفان؛  ویک مقاله در  بیست

می   آثاري  خواننده  جاي  شیوهخود  این  بهدهد؛  هم  استدالل  و  ي  مستقیم  هم صورت 

لیسم ارتباط  آاي ایدههگفت این »روش تربیتی با مکتبتوانیابد. میغیرمستقیم بازتاب می

با آنآلیستایده  نزدیک دارد. هاي  اما روش  کنند،دیالکتیک استفاده می  ي شیوهکه از  ها 
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توسعه براي  منطقی  روش  همچون  را  بهدیگري  خود  کشفیات  معانی    «.برندکارمیي 

ادبی در آغاز براي کسب لذت و ذوق154:  1351)شریعتمداري،  اثر  ی است و  ( گرچه 

ازمند تفکر روشمند  امّا نی  ي بعد قرار دارد و هدف اصلی نیست، در مرتبه نتایج اخالقی آن  

که سعدي در وادارکردن دیگران به  چنانیژه در تعلیم و تربیت است.  وفلسفی درست، به

 کند:گونه استدالل میاین ها دوري از بدي نیکی و

 انداختیش شیرین برـ ه در عیـــ ک 

 ه در روي نیکان شوي شرمسارــ ک 

 

پايتا   ز  بروید  عیسیت   پر 

 

 ر نشتاختی ــ ت عم ــ هم قیم  و ـــت 

زــــ ب ب ــــ ک   رادر  شرم ــ ار  دان 

 دار

   

 

 پاره کن این پردة عیسی گراي 

 ( 189: 1375، )سعدي                                                       

ا استدالل قیاسی از  ب دانسته،شدن دامن عفت و گناه  جوانی را دلیل بر آلوده  نیز نظامی- 

قضایایی است که شخص معیّن آن را مسلّم دانسته و ملتزم شده است  ماده مسلّمات که » 

او ابطال رأي  بر  را در حجّتی که  آن  بهتألیف می  و  بدان    ،(183:«)همانبردکارمیکنند، 

 پردازد: می

بـــ ج باشدــ وان    جوانی   ودم چنین  

 

ز   بروید  عیسیت  پر   پايتا 

 

 یــــ ی  زدم  در  کامرانـــــ اگر گام 

 

 

 پاره کن این پردة عیسی گراي 

 ( 313الف: 1392نظامی، )

جوانى نوعى    مِنَ الجُنُون؛  الشّبَابُ شُعبه»َ  این بیت ظاهراً اشاره دارد به حدیث پیامبر

  هر کامجویی جوانی کامجویی است)صغري(؛  (  377:  13۶9،بابویه)ابن«.از دیوانگى است

 . )نتیجه(شدن استشدن  است)کبري(؛ جوانی به گناه آلودهبه گناه آلوده

  قیاسی که در »  از استدالل قیاس ضمیر ان تعارض عشق با فراغت و آسایش،  شاعر در بی-

 برد:می( بهره  17۶: 1373« )خوانساري،تیجه و یا یکی از مقدمات حذف شودآن ن

 عشق بیدار   ت وــ ت خفته گشـــفراغ

 

پاي ز  بروید  عیسیت  پر   تا 

 

هشیار  چو   شاپو  سخن  این   برگفت 

   

 

 پاره کن این پردة عیسی گراي 

 ( 54: الف1392نظامی، )

نجی به دور از فراغت است)کبري(؛  هر ر   عشق رنج آور است)صغراي محذوف(؛  

 .)نتیجه(عشق به دور از فراغت است
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 عرفانی  ی در زمينه )نقلی( )مقبوالت(استدالل قياسی با ماده. 3. ۱. 2

فاهیم را  به ، بیشتر، مواقعی که قصد داشته ماالسرارمخزنو    خسرو و شیریننظامی در  

به و حدیث  آیه  از  خود  دعوي  اثبات  در  کند،  تفهیم  معنایی  مخاطب  و  لفظی  صورت 

 دارد. داللت بیان میاستفاده کرده است و گاهی مضمون آیه را با اشارت و 

د  نتیجه ربارهآنجا که  دریافت می   يي مکافات عمل)که هرکس  را  (  کندعمل خود 

بزرگان قبول واقع    که از پیشوایان دین، حکما وقضایایینوعی قیاس از ماده مقبوالت) به

 نظیر:  ،کندشود( را ذکر می

 ت را مکافات ــ د طبیع ــ ب ش ــکه واج 

 نمایدد، وا ـ و  بینــ ر  چِ  آن از  تــ ه ه ــ ک 

 ان کسی، با جان خود کردــ ا جــ ه ب ــ ن

 اش ایمن ز آفات ــ ردي مبــ د ک ــ و بــچ 

 دــ دل است و شایــ ي عه ــ هر آیین ــ سپ 

 ان را هرکه بد کردــ د جهــ ادي ش ـــ من

 ( 443همان:)               

دهد)کبري(؛  میي عدلی مجازات بدي را  یینههر آي عدل است)صغري(؛  طبیعت آیینه

اشاره داشته    قرآنتواند به این آیه از  می .این مطلب  )نتیجه(دهد طبیعت مجازات بدي را می

  ( 7/«)اسراءإِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِکُمْ وَإِنْ أَسَأُْتمْ فَلَهَا باشد: »

شاعر حکیم، در تشویق به کارهاي نیک و دوري از آزار خلق، اندیشیدن از عذاب  

 کند: گونه استدالل میکارهاي شر، این بودنفایدهقیامت و بی الهی در 

باقــ دول ک ــ ت  ز  استــ ی،  آزاري   م 

ازانــخ   يردهــک  بیندیش  و  بین   ود 

 ی حاصل این کار چیست؟ــ خجل  زـ ج
 

ملــ خان  برِ  استــستمک   ک،ــ ه   اري 

هس ــ عاقبت  بیــی  پیــ ت،  ازان ــ ا   ش 

 ست؟ ــب، آزار چی ــ ردم طلــ راحت م 

 ( 79ب: 1392نظامی،  )

؛  )کبري(   آور استخجلت  ،براندازايملک  هر   ؛)صغري(برانداز استتمکاري ملکس

علی )ع( هم    با این سخن موال این مطلب    .)نتیجه(پس عاقبت ستمکاري، خجلت است

 ،مررالحکغ )  «.وعَجَّلَ بَوارَهُ وهُلکَهُ،  مَن عامَلَ رَعِيََّتَهُ بِالظَُّلمِ أزالَ اهللُ مُلکَهُ» سو هست:  وسمت

1410:  ۶34 ) 
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انسانی    داند.ي داغ جهولی و ظلومی میرا دارنده   ، انساناالسرارمخزنشاعر حکیم در  

 شود: ش کشید؛ اینجا استدالل قیاسی مشاهده میکه با اختیار خود بار امانت را به دو

 ی تراستــ یّ و ظلوم ـــ داغ جهول

 

 تا پی ازین زنگی و رومی تو راست 

 ( 9۶ب:1392نظامی، ) 

ت داغ  رنگ اس؛ هرکه دو)صغري(ان زنگی و رومی دارد، دورنگ استکسی که نش   

به آیه امانت  )نتیجه(.  پس تو داغ جهولی و ظلومی داري  دارد)کبري(؛جهولی و ظلومی  

»اِنّا عَرَضْنَا الْاَمانَةَ عَلَی السَّموات وَ الْاَرْض وَ الْجِبال فَاَبَین اَن یحْمِلْنَها وَ اَشْفَقْن    اشاره دارد:

 .(72/مِنْها وَ حَمَلَهَا ااِلنْسان اِنَّه کان ظَلوماً جَهواًل«)احزاب

 هرمونتيک   یاستدالل قياسی در زمينه. 4 .۱. 2

ساز جادویی  شد  زنی  راهی  در   که 

 ه راهش کرد دربندــ ی ب ــ ه افسونــ ب

 زان بیشه بر رست   و  دــ کزین کوه آم

 بیشه مانند د به کوه وــ ی شــ سخت ز

بــ نپوش  تــ د  افسانــر  آن  راز ــ و  را   ه 

آیینــ یک وــ ی  افکنــ شان  ه  در   دــ ه 

 ه را جستــ آن شان  آینه و  نــ ک ایــ فل

 دــ ه بفکنــ آیین   ه وــــ و شانــــی کــ زن

 (  7۶الف:  1392نظامی، )

«، مرصادالعباد  و  بندهشن  بر  تکیه  با  زتاب نماد آینه در اسطوره و عرفانبا»  يدر مقاله

(  153:  1394)رک.عامري و پناهی،.داننداي میهاي باال را تعلیل اسطوره نویسندگان بیت

ن، لوازم زنانگیِ خود)آینه و شانه(  کردن زی خلق کوه و بیشه را دلیل بر رهاواقع نظامدر

  توان در نظر گرفت. تعلیلی می  تیک ونوهرم  يدر زمینه   استدالل قیاسی   آن را   داند ومی

  د)کبري(؛ سازبیشه می  اي، کوه وآینه و شانه، را جسته است)صغري(؛ هر آینه و شانهفلک  

 سازد)نتیجه(. می فلک کوه و بیشه

مگر سنگ    گوید:ایشان، میشدن دندان  )ص( و شکستهنظامی در وصف رسول اکرم

جسارت سنگ را در   ؟ ودیت دندان او سیم داشت که چنین جسارتی کرد   يبه اندازه

 کند: ن دندان مبارک این گونه مستدل می شکست
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 تنگ را؟ت آن دهن  ــد و خس ــ کام

 بهاستدنداني  لهــ ش از جمــ ا لبــب

 دان اوست؟ــ ر دن ــ ت گوهــی دی ــک 

دیــ سی  ب ــ م  مــت  را ــ ود  سنگ   گر 

گه ــ ه خاست ــ ر  سنگ  دهن  کز   ري 

 که زمین کان اوست نــ سنگی رــ گوه

 (  21ب: 1392نظامی، )

  سیم دیتی، دیت دندان پیامبر نیست هر  )صغري(؛  تگوهر سنگین، سیم دیت اس    

 .  )نتیجه(دندان پیامبر نیستهر سنگین، دیت گو ؛کبري()

   قياس استثنائی. 5. ۱. 2

نقیض  »قیاس یا  نتیجه  عین  که  است  آن  باشد«  استثائی  مذکور  مقدمات  در  بالفعل    آن 

را به   اي دارد که اوشک فیلسوف نیست؛ اما اندیشهبدون  »نظامی   (144:1373، )خوانساري

ي  ا کردن به دنیا که گاه همان شیوهدر طرز نگاهدهد.  قلمرو، دنیاي فیلسوف مجال ورود می

 ( 281: 1374کوب،زرین«).دانستورث آن را نشان فیلسوف میرا دارد که فیثاغ

نوع قیاس استثنائی،   دوري از طمع و دسترسی به دولت اقبال با استدالل از درشاعر  

 سراید: گونه می این

 ی ـ از رستــــ، بل درکشــ ع را می ــ طم

 

دول   مقبالن  پرستیــوگر چون   ت 

 (  17الف:  1392نظامی، ) 

  طمع را در وجود خود از   ،پرست هستیدولت  گونه است: اگر مقبل وتقریر آن این   

                                                        پرستی.پس مقبل ودولت  ؛لیکن طمع را از بین بردي  .بین ببر

تعالی و بیان قدرت حق در خلق آفرینش نیز از استدالل استثنایی  در توحید باري  -    

 نماید، نظیر:عرفانی با ماده مقبوالت توجه می  يدر زمینه

 شــ آت  اد وــ ب  اک وــ خ  ه آب وــ ر چــ اگ 

 د ــ ان نیایــط فرم ــ ا زو خــــ ی تــــ هم

 ر خوش ــیکدیگ  اــدي بــ د شــ کنند آم 

 دــ ان نیابــر ج ــ ص هیچ پیکــ ه شخــ ب

 
 (8همان:) 



 (43پياپی)  1399، بهار 1ی شماره  ،12 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ــــــــــــــ  102

 

شود؛  هست نمی  موجوديتعالی فرمان ندهد، هیچ گونه است: اگر باريآن این  تقریر

إِنَّمَا أَمْرُهُ اشاره دارد به آیه »  شوند.موجودات هست می  ي، پس همه دهدلیکن فرمان می

   (82/)یس «نْ یَقُوَل لَهُ کُنْ فَیَکُونُإِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَ

 پزشکی    یاستدالل قياسی در زمينه. 6. ۱. 2

تندرستی معتقد    داشتنگاهروي براي  خوري و رعایت میانهدر استدالل کم بهداشت و 

در  چنین استدالل قیاس مرکب را    اي جز زیان و بیماري ندارد.نتیجه پرخوري  که    است

نحوي  ه»قیاس مرکب عبارت از یک سلسله قیاسات متوالی است که ببینیم.  اشعارش می

 (:17۶:  1373نتیجه هر قیاس، در قیاس بعد مقدّمه واقع شود«)خوانساري، 

خواهی   امــ شا  ــبی که  بخور خوردي   و 

 ام  است ــ خ  ذر کهــ م  بگــ بسیار و زک  ز

کایــکم خیکی  گزاید ان میــ ن جــ ورد 

 دــ ت ره نبردنــ د عدالــ ر حــــ و ب ــچ

 

 ی ــ آرد تباهــ ه،  ک ــــ ار   نــم  و بسی ــ ک  

 ام  است ــت  تمــ دالل  اینــ دار  اعت ــ نگه

 فزایدجان مین  ــ ورد کای ــر خ ــ ی پــ یک

 دــ ر دو مردنــ ري ه ــ سی  رومیّ وــ ز مح

 
 (  403الف:  1392نظامی،) 

است)کبري(؛ پرخوري  خامکاري  اعتدالی  اعتدال است)صغري(؛ هر عدم رخوري عدمپ

است است)صغري(؛   .)نتیجه(خامکاري  خامکاري  مح هرپرخوري  و  خامکاري،  رومی 

استدالل فوق   .)نتیجه(مرگ به دنبال دارد  پرخوري محرومی ومرگ به دنبال دارد)کبري(؛  

»کُلُوا وَ اشرَبُوا    زیر اشاره دارد:ي  آیهمنقوالت که به    ي؛ با مادهاستاستدالل قیاسی مرکب  

 .(31/و ال ُتسرِفوا إِنّهُ ال یُحبُ المسرفین« )اعراف

گونه استدالل  پندارد و این نپرداختن به کارهاي نیک می  افل وتغدلیل  شاعر، جوانی را  

تع  ادبی  پزشکی و  يدر زمینه قیاسی   ، کافور  طبعآورد که جوانی آتشین لیل( می)حسن 

 پیري خورد و سرد شد و موي مشکین تو، توسط طبیعت به رنگ کافور سفید شد. 

 د واینک سحر آمد، مخسبــ ب شــش

 کافور کردو  ــع چ ــ را طبــ ک تــمش

 

ب ــ د جوانــ عه   بــه سرآمد، مخســ ی 

طبــ آت تــ ش  چ ــ ع  خورد ــو  کافور   و 

 ( 95ب: 1392نظامی، ) 
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پس  آتش طبع تو کافور خورد)صغري(؛ هرکه کافور خورد، طبعش سرد شد)کبري(؛  

 . آتش طبع تو سرد شد)نتیجه(

 

 تمثيل . 2. 2

علم    رسد »تمثیل درمینظرگذشت. بهو اصطالحی تمثیل از نظر  تعریف لغوي    ،در مقدمه

فاصله  خواجهمنطق  ندارد.  ادبیات  در  تشبیه  با  چندانی  در  نصیر ي  طوسی  الدین 

خوانده  ،نعمانی شبلی و  االقتباساساس استدالل  نوعی  را  گوید:   اند.تمثیل   خواجه 

  ( 594  :1352،)طوسیشبیه، دلیل سازند«  دیگر  »استدالل، چنان بود که از حال یک شبیه، بر

شاخه  و»تمثیل  است  تشبیه  از  در    اي  تمثیلی  تشبیه  عنوان  که  است  رهگذر  همین  از 

  تر شود. عبدالقاهر جرجانی بر این عقیده است که تشبیه عامهاي بالغت دیده میکتاب

تمثیل نخواهد  از نظر او هر تمثیلی تشبیه است امّا هر تشبیهی  تر.  خاص تمثیل  است و

 ( 80 -78: 1375کدکنی، بود« )شفیعی

تفاوت در  اول    نطقی با تشبیه ادبی در دو چیز است؛تنها تفاوت چشمگیر تمثیل م » 

  دوم  کند ومیشبه را پر کاربرد اصطالحات آن مثل جامع یا علت یا وصف که جاي وجه

عنوان استدالل بهره  بهآن    واقع علم منطق از کاربرد ابزاري آن که در  تفاوت در استفاده و

آن   گیرد.می ازضمن  است  مصمم  منطق،  علم  برسد؛  به  که  حکم  به  تمثیل،  کارگیري 

آن اثبات شده    اول، حدّي که حکم بر  :تمثیل داراي چهار حدّ است»حکمی« براي »فرع«.  

حدي که حکم ثابت آن براي غیرش اثبات شده است، اصل یا  است، فرع است؛ دوم،  

شود؛  هاي حکم یا فتوا نامیده میکه به نام  م، خود حکم یا »حد اکبر«سو   ؛گویند  شاهد

  ، )ملکشاهی  «.هاي جامع و علت هم آمده استنام  شبه یا حد اوسط که به  چهارم، وج

13۶7:  451  ) 

مت و  فیلسوفان  پیامبران،  چونان  بهنظامی  انسان،  هدایت  راستاي  در  ي  شیوهفکران 

مستدل   اندرزهاي  به  بر رويداستانی  مضافاً  است.  در  آن  آورده  شیرینکه  و  و    خسرو 

ارسالاالسرارمخزن  از  و،  بهره  المثل  نیز  استدالل  تمثیل  نظامی  است.  برده  فراوانی  هاي 
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درک استدالل قیاسی برایشان   لی را که بهترین نوع استدالل در تعلیم عامه است)زیراتمثی

است تصورکردن  حسیبراي    (،دشوار  و  غیرحسی  وناپذیر  امور  اخالقی  دقایق    معانی 

برد؛  کارمیرا در کنار هم به  قیاسی و تمثیلبرد. حکیم گنجه گاهی استدالل  میکارعرفانی به

میجا  آن شیرین  زبان  از  بیکه  و  و عشق، صبوري  عقل  در یکگوید:  هم  با  جا قراري 

 فت: توان دریا ماده مسلمات می گنجند، نوع استدالل تمثیلی و قیاسی را بانمی

 حساب عشق از این دفتر برون است

 دان عشق آشفته کار استــ که در می 

 د پرداخته، دیوانگان راستــ و ش ــچ

 ش رهنمون است ــ ه دانــ ا را بــ خرد م 

ابلــ بری کــ ن  است سی چابکــق   سوار 

 تــان راســ ن فرزانگ ــ ساخت رحــــ مف

 ( 214الف:  1392نظامی،) 

رهن است)صغري(؛  مونخرد  دانش  به  است کننده،  برون  عشق  دفتر  از  دانشی    هر 

از دفتر عشق برون است : فرع: انسان دیوانه.  اصل  ارکان تمثیل:  .)نتیجه()کبري(؛ خرد 

بیجامع  .عاشق بی:  عاشق  و عدم صبوري. حکم:  نمیقراري  هرگز  و  است  تواند  قرار 

  .انجام دهدزانگان را که با خرد همراه هست، کارهاي فر

کسی  »  )ع(علیبردن از این حدیث حضرت ضمن بهرهآزاري  ي مردمشاعر درباره  -   

وَقَعَ بِئرا لِأخيهِ    مَن حَفَرَ»:  خواهد افتاد آن  که براي دوستش چاه بکند )بدي کند( خود در

 تعلیمی اشاره دارد:  -حکمی  يمثیلی در زمینه به نوع استدالل ت   ،(25  :1370،)دیباجی  فيها«

 رّاش  این  راهـ دي از فـــ مگر نشنی   در چاه  کو چاه کند، افتادکه: هر 

 (                                                                                                        145همان:)  

کندن گودال    :جامع .  کنندهآزار و بديشخص مردم:  فرع: چاه کن.  اصل  ارکان تمثیل: 

کردن و به کننده که براي اذیتآزار و بدي شخص مردم  حکم:. آزار دیگران براي اذیت و

 کوشد؛ خودش آسیب خواهد دید. نوع خود میانداختن همسردرد

این  -     در  حکیم،  شاعر  سختیسخن  با  را  بندگانش  خداوند  گوناگون که  هاي 

خود    که آزماید، تا خودبینی از دلشان بیرون برود و فروتنی در جانشان خانه گیرد و اینمی

  شتر باشد، نزد خداوند عزیزتر است، ال و مصیبتش بیو هرکه ب  بال، عافیتی است براي انبیا
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خوانی  علی)ع( هم  حضرتبا سخن    که  بردمی  ي نقلی بهرهاز استدالل تمثیلی در زمینه

بِغُروبِ المکارِهِ اِخراجاً لِلتَّکبُّرِ مِنْ    لِیهمْیَبَ  ولکِنَّ اهللَ بَخْتَبُرُ عِبادَهُ باَنواعِ الشَّوائِدِ... ودارد: »

 ( 294: 1379البالغه،)نهجاً لِلتَُّذلَّلِ فی نُفوُسِهِم«قُلوبِهِمْ وَ اِسکان 

 ت ــ ی اس ــ شیرین  يهــ ی مای ــ تلخی م

پــ ت عیس ــ ا  بروی ــ ر  پــ یت  ز   ايــ د 

 

مرهــ ب   مــ زخ  است ــ خودبینم  ــ ال   ی 

 راي ــ سی گـ عی   يهردــ ن پ ـ ن ایــ پاره ک 

 (  101ب: 1392)نظامی، 

بین    رنج بال با شیرینی قرب از حکم:  .  تلخیجامع:  بال.  فرع:    .می: اصل:  ارکان تمثیل

  خواهد رفت.

 

 . استقرا 3. 2

که ذهن موارد چندي از امور جزئی را  عبارت است از این  در مقدمه بیان شد که استقرا

گونه که در تعریف شعر، مالصدرا  همان  نماید.بررسی کند و از آن حکم کلی استنباط  

»گویدمی تخیلی  يماده:  قضایاي  آنشعر  ترکیب  و  تألیف  از  که  است  و اي  هیجان  ها 

بد؛ چه باور کردنی و راست یا باورنشدنی باشد. درواقع با  یاانفعاالت نفسانی شدت می

:  13۶2،« )مالصدرا.آیدوجود میهدو تمثیل انفعاالت نفسانی ب  هریک از قیاس و استقرا

ناقص؛ زیرا در استقرابر دو قسم    استقرا  (۶81 و  تام  بررسی  یا همه  است:  ي جزئیات 

دهد و هاي فلسفی را تشکیل میي استدالل ها. قیاس رکن و پایه ند، یا بعضی از آنشومی

ناچار اساس  هي کلی تکیه دارد، بیک مقدمهحال، بر شود. اما چون درهرموجب یقین می

دست  هي کلی براي ما جز از راه بررسی جزئیات باست؛ زیرا هیچ قاعده  ي آن استقرا و پایه 

آید بیشتر قواعدي که  ي جزئیات ناممکن است، الزم میکه بررسی همه آید. ازآنجانمی

( الزم  94-  92:  137۶، فرمظرک.)باشدکنیم، ظنی  ها تکیه میها بر آنبراي تحصیل قیاس

چنانکه در    ندرت استفاده کرده است.استداللی استقرا به  يبه ذکر است که نظامی از شیوه

 دیده شده است.   نمونهتنها شش  شده،ي بررسیدو منظومه 
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اینحکیم سخن  - به  توجه  با  خردهسنج  در صدد  یکی  شاید  بر  که  و  برآید  گیري 

و  ودکشی او را عملی ناشایست و مخالف با سنّت  آخرین کار شیرین انگشت نهاده، خ

گفته است که    کرده و  پیشاپیش گره این داستان را باز  نشین گنجه بداند، دین زاهد خلوت

است. استدالل از  اما هرگز نگفته که خود او ارمنی بوده    ن از ارمنستان ایران بوده؛شیری

 توان مشاهده کرد:نوع استقرا را می 

 ان آن زن ــر فرم ــ ب ه   ــ رر گشت ــ مق

 

پاي ز  بروید  عیسیت  پر   تا 

 

 ا به  ارمن ــ م  از ارّان  تــ ه  اقلیــ هم 

   

 

 پاره کن این پردة عیسی گراي 

  (49الف: 1392نظامی،)  

ارمنستان دینشان ارمنی بود؛ پس شیرین هم    اکثر مردم   شیرین از مردم ارمنستان بود؛

 . دینش ارمنی بود

مت شیرین از نوعی استدالل  )همسر رومی خسرو( در مذ زبان مریماز    حکیم گنجه

بودن کل زنان  وفاي اعمال تعدادي از زنان، به بیکه بر پایهطورياستقرایی استفاده کرده به

 کند: میحکم عالم 

 دـــ ان سفالنـــ یحرد  ـــ ــ ان ماننـــزن

یافتـــ نشای ب ـــ یهن در  ـــ د   رزن ـــ چ 

 

 ث و بیرون سو جمالندــ ـ ر خب ــدرون س 

 ب و در شمشیر و در  زنــ ا در اســـ وف

 (   19۶)همان:        

گونه که موجودات عالم دلیلی بر  همان  ؛آن است  يهر شمعی دلیل بر فروزاننده - 

 ؛ استدالل از نوع استقراء مشهود است:هستندخود  يآفریننده

 ی ش یابی  گوایـــ ه  وحدانیت ــــ ب

 

پاي ز  بروید  عیسیت  پر   تا 

 

 ی ـــ ه جوئی روشنای ـــ زهر شمعی ک  

   

 

 پاره کن این پردة عیسی گراي 

 ( 4همان:)          

شان  ها دلیل است بر آفریینده ي آفریدهي آن و همهفروزانندهست بر  شمع دلیلی ا  

 .)جزء به کل(

  ، افردا دانا که در بیشتر کارهاي خود موفق و توانا بودند  ي تعداديشاعر با مشاهده    

 پردازد:می نوع استقراگونه به استدالل از این کند وي امور میحکم به توانایی در همه
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درو جوهـــ هرک  دانای ـــ ه  است ـــ ر   ی 

    

 ش توانایی است ـــ چیزی ه ـــ همر  ـــ ب 

 (15۶ ب:1392نظامی، ) 

  ي پس همه   ؛گونه است: برخی افراد دانا فلک را هم مقهور خود کردندتقریر آن این

 دانایان در امور خود توانا هستند.

 

 گيری . نتيجه3

ب  يدیدگاه افالطون درباره بر  توجه  ناظر  یعنی ه اهمیت هنر،  آن است؛  وجه کارکردي 

، شعر  دهد. از نظر اوگذارد، در باب آن حکم میمیدر جامعه  هنر  توجه به تأثیري که  با

به هبه جاي آن بیاورد، در مسیري معکوس پیش که آرامش روح  رود. افالطون  میمراه 

تکرار می  را فروکند کچندبار  آننمیه شعر شور و احساسات شدید  بلکه  را نشاند،    ها 

کند. دانا کسی است که بر احساس و شور خویش لگام زند،  بخشد و بارور میشدت می

هاي  نفس رابطه دارد و زیانپس هنر را با دانایی سروکاري نیست، بلکه با جزء فرودست  

کرد. اما  شهر خود اخراج میرا از آرمانشاعران  دلیل  همینآورد؛ بهمیناپذیر در پی جبران

فارسی، شعر و حکمت و دانایی با هم همپوشانی مفهومی دارند و   در ادبیات کالسیک

تواند به کار  می   ،گیرند. شعر در این معنامیما و دانایان قرار اساساً شاعران در ردیف حک

را او  است؛ زی دگاه به نظر ارسطو نزدیکي نفس بیاید. بدیهی است این دیتطهیر و تزکیه 

قا تأثیرهايئل اس نیز براي شعر چنین کارکردي  به  با توجه  فردي و درونی   ت. ارسطو 

هاي دیگري جز  مستعد این آشوب و گمراهی باشد، از راه  ،معتقد است اگر روح  ،شعر

د امکان ظهور  ست که هنر با ایجاا   آید. اما نکته اینجا هنر نیز به این آشفتگی گرفتار می

در آشوب،  این  دشعوامل  از  را  آدمی  جان  و  آرام  را  روح  می يوارواقع  آزاد  و ها  کند 

اش با حکمت و خرد در تناقض نیست، بلکه  رغم سرشت ویژهپاالید؛ بنابراین شعر بهمی

ویژه درونیِ  منطق  میداراي  سرچشمه  برتر  آگاهی  نوعی  از  که  است  اساساً  اي  گیرد. 

بر  نظري واقف بودند که شعرشان عالوهشاعران حکیمی مانند نظامی به این پیچیدگیِ  

که مشاهده  استداللی نیز برخوردار است. چنانتخیل و تصاویر شاعرانه از انواع نگاه  ادبیّت،  
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، براي تفهیم مفاهیم و اثبات سخنان خود  خسرو و شیرینو    االسرارمخزندر    شد نظامی

استدالل  انواع  قبیل از  از  زمینه   ها  در  استقرا،  تمثیل،  تعلیمی  ي قیاس،  شرعی،     -عقلی، 

اجتماعی، فردي، پزشکی، عشقی، عرفانی بهره برده تا سخنش در ذهن خواننده  اخالقی، 

جاي  لی در جايو  ،( اثري غنایی استخسرو و شیرین) بهتر جاي گیرد. گرچه اثر منظوم او

هاي تعلیمی، تربیتی، شرعی و اندرز، در زمینه  با استدالل و پند و  منظومه کوشیده است،

نسل راهنمایی  و  ارشاد  به  و    دینی  بپردازد  ارزش  هاي مضمونبشر  با  را  هاي  عاشقانه 

بیامیزد با دلیل و  اخالقی  بیان خود را  م  برهان،  و  با بررسیآشکار و  هاي  ستدل نماید. 

قیاس و تمثیل بسامد    از نوع  هااستدالل   االسرارمخزنو    خسرو و شیرینشده در  انجام 

به استقرا  نوع  از  استدالل  دارد.  بهبیشتري  است کارندرت  هر سهرفته  دقیق  بسامد  نوع  . 

 مشاهده است.الل در نمودارهاي آماري زیر قابل استد

 
 االسرارمخزنو  خسرو و شيرین

 

 
 شيرین  و  خسرو
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لیالآقایانی   منثور   عرفانی  ادبی  متون  شدنکالسیک  در  حکمت  نقش  (.1394.)چاوشی، 

 دانشگاه الزهرا.  دکتري ينامهپایان .( شمس  مقاالت موردي مطالعه)

 تبریز: آیدین.  اي.گنجه هاي نظامیاندیشه  .(137۶).بهروز ثروتیان،

 همشهري. :  تهران  اي.گنجهي نظامیهنر و اندیشه. (1388)ـــــــــــــ.

 آگاه.  :تهران، 2و1ج   منطق صوري. .(1373).محمد خوانساري،

 سمت.   :تهران  .ي استدالل نحويشیوه .(1389).درزي، علی

 تهران: جاویدان.  با کاروان حله.(. 1347کوب، عبدالحسین.)زرین
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 تهران: سخن. پیر گنجه در جستجوي ناکجاآباد. .(1374).______________

ادبیات عرفانی    «.رویکرد موالنا نسبت به استدالل »  .(1389).شجري، رضا  ؛سعادتی، افسانه
 . 150  -125 ص ، ص2ي ، شماره 1ي، دورهدانشگاه الزهرا

  : تصحیح غالحسین یوسفی، تهران  .بوستان.  (1375).عبداهللبن  مصلحالدین  مشرفسعدي،  

 خوارزمی. 

 تففی.  : اصفهان ي تعلیم و تربیت.فلسفه .(1351)شریعتمداري، علی.

 .تهران: آگاه  خیال در شعر فارسی.صور .(1375).رضاکدکنی، محمدشفیعی

جستارهاي  «.  نظامی  شیرین  و  خسرو  در   خیال   تصاویر »  (.13۶9محمدجاوید.)  صباغیان،
 . ۶5-35، صص 89-88يشماره، ادبی

 آثار  به  رویکردي  با  اخالق  و  ادبیات  يرابطه (. »1390.)حافظ   ،حاتمی  ؛اسحاق  ،طغیانی

 . 82 -۶3صص   ،10  يشماره  ،3  يدوره  ،تعلیمی  ادبیات نامهپژوهش  «.اي گنجه  نظامی

مدرس  االقتباس.اساس  . (1352)  نصیرالدین.  خواجهطوسی،   تهران:   تصحیح  رضوي، 

 دانشگاه تهران. 

پناهی، مهین.)   بر   تکیه   با  اسطوره   و  عرفان   در  آینه   نماد  بازتاب »  (.1394عامري، زهرا؛ 

، صص  13يشماره ،7ي، دورهالزهرا دانشگاه عرفانی ادبیات «.مرصادالعباد و بندهشن

143- 174. 

محمد آمدي، تصحیح مهدي  گردآورنده عبدالواحدابن  ق(.1410.)غررالحکم و دررالکلم

 رجایی، قم: دارالکتاب اسالمی. 

ترجمه و شرح    منطق نوین.(.  13۶2.)شیرازيبن ابراهیم قوامیمحمد، صدرالدینمالصدرا

 : آگاه. الدّینی، تهرانحسین شکوهعبدال

زهرا.) بر شیوه تاثیر    (.1388مدللیان،  و جدل(  )تمثیل  قرآنی  مثنوي  احتجاجات  بیان  ي 

 ارشد دانشگاه الزهرا. ي کارشناسینامهپایان معنوي.

 : قدس.، قم2ترجمه و اضافات علی شیروانی، ج  .منطق.  (137۶).مظفر، محمدرضا

 سروش. تهران:  سینا.ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن. (13۶7.)، حسنملکشاهی
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اگنجوينظامی شیرین..  (الف1392).یوسف بنلیاس،  و  وحید   خسرو  حسن    مصحح 

 قطره. ي به کوشش سعید حمیدیان، تهران: دستگرد

ردي به  دستگتصحیح حسن وحید  .االسرارمخزن  .(ب1392ـــــــــــــــــــــــــ.)

 قطره.   کوشش سعید حمیدیان، تهران:

 محدث.  ي محمد دشتی، قم:ترجمه .(1379.)البالغهنهج 

. تهران: دنیاي  گیالنیمحمدتقی فخرداعیسید  يترجمه  .شعرالعجم  .(1395).شبلی  نعمانی،

   کتاب.


