
35-24ت، صفحا1398زمستان، 29، شماره هشتمسال هاي ادبی و بالغی، فصلنامه پژوهش

قبض و بسط قیاس در نظام استدالل مولوي
»)شیر و نخجیران«داستان (مطالعۀ موردي

1ابوالفضل غنی زاده

چکیده
براي عنوان شیوه یا ابزار دانش اصول و منطق،به» قیاس«

ناخت و اصدار یا ثبوت حکم در حوزة انتقال مفاهیم، ش
جاي مثنوي در جايشود. مولويمعرفت به کار گرفته می

کارگیري مخالفت شدید کرده و به» قیاس اصولی«با شیوة 
داند؛ ولی عمالً در ادراکی می-آن را خطاي شناختی

ها، نوع منطقی نظریههاي خود براي ثبوت و اثباتداستان
فردي داند هرچند، بر اساس شیوة منحصربهآن را مباح می

که در نوع خطابۀ خود دارد، تناسب منطقی و نظم معهود 
زند. آن را به هم می

شیر «تناسب استدالل مولوي را در داستان تمثیلی این مقاله
مورد نقد و بررسی قرار داده و در پایان به این » و نخجیران

رسد که مولوي با تعدد استنتاج، تناسب کامل علت نتیجه می
زند و گاهی در میانۀ ا و نتیجه را به هم میمشترك میان کبر

فراخور شرایط به شیوة خطابی یا صوري، کبرا و داستان به
کند و در این میان هراستنتاج منطقی میصغرایی چیده و

جا الزم ببیند تعدادي از ارکان قیاس را در دامنۀ تمثیل
دارد.پوشیده و غایب نگه می

ثنوي، استدالل، قیاسداستان، مولوي، مکلمات کلیدي:

.استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور1
ab.gh9966@gmail.com

Limitation and Extent Analogy in
Rumi's system of reasoning (Case study

of lion and other animals)
Abolfazl Ghanizadeh1

Abstract
Analogy' is used as a means or means of
knowledge of principles and logic to
substantiate or affirm a sentence in the
domain of conveying concepts, cognition,
and knowledge. Rumi, instead of
Mathnawi, strongly opposes the "principle
of analogy" and regards its use as cognitive-
perceptual error, but in his stories, in order
to establish and prove theories, he considers
it logical, albeit based on a unique method
which In its kind of address, it disrupts its
rational proportion and its perverse order.
This article examines the appropriateness
of Rumi's reasoning in the allegorical story
of "Lion and Nakhjiran" and concludes that
Rumi, with a great deal of inference,
disrupts the full fit of the common cause
between Cobra and the result, and
sometimes in the middle of the story. In so
doing the conditions make logical inference
or formality, cobra and inferiority, and in
the meantime keep, where necessary, a
number of elements of the analogy in the
scope of the allegory
Keywords: Story, Rumi, Masnavi,
reasoning, analogy
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مقدمه-1
درستاستداللیاانتقالبرايمنطقواصولعلم

خطابهراهفراراتمثیلواستقراقیاس،شیوةسهمفاهیم
.استدادهقرارتحقیقو

استجزئیحکمثبوتقیاس؛منطق،اهلتعریفدر
استکلیبهحکماستقراء؛لی،کحکمثبوتفرضبا

بهحکمتمثیل؛واستمحققجزئیدرکهجهتازآن
اصول،علمدر. دیگرجزئیحکمثبوتبهاستجزئی
علتسبببهاصلبراستفرعکردنحملقیاس؛

: 1378دارد(ازغدي، وجوددوآنمیانکهمشترکی
46(.

صراحتبهاصولیقیاسبامثنويجايجايدرمولوي
خطايراآنو)  48-44: 1384نصر،(کردهالفتمخ

استداللبااینکهوداندمیمحضادراکی-شناختی
معقولمتعارفومحدودحدیکتانیزرامنطقی
عرفانیسلوكوشهودو) 230: 1388تقوي،(دانسته

جعفري،(داندمیتوحیديحقایقبهرسیدنراهتنهارا
مثنويهايتانداسشاکلۀدرولی؛)46-48: 1384

ازخودهايخطابهاستداللومفاهیمانتقالدرتنهانه
ونظمدربلکهکردهاستفادهتمثیلوقیاسشیوة

منطقینظمبرخالفوبردهدستینیزآنتناسب
).141: 1389سعادتی،(استکردهگیرينتیجه

درکهاستبارزينمونۀ»نخجیرانشیر و«حکایت
فقطکهداردوجودعللتعددآنصریحگیرينتیجه
برعالوهنداردهمخوانیقیاسکبرايباآنازیکی
واپیچیپیچدلیلبهمثنويهايداستانازخیلیدراین،

عناصر،وموضوعتعددومصادیقتنوعها،صحنه
اتفاقهمینونگرفتهصورتصراحتبه»واقعاحراز«

.استمشهود
پیشینۀ تحقیق-2

بوط به داستان شیر و نخجیرانپژوهشهاي مر-2-1

شیر و "در میان پژوهش هاي مربوط به داستان 
مثنوي؛ اعم از پایاننامه، مقاله و کنفرانس (به "نخچیران

شرح آتی) از تحلیل تمثیل، ساختار، روایت، عنصر 
گفتگو، مدیریت و فرافکنی بحث شده است و راجع 

می به نظام استدالل و مبحث قیاس مقاله اي به چشم ن
خورد. 
دکترمثنوي، نوشتهتمثیالتازیکیتحلیل-2-1-1
مرتضوي که در مجله ادبیات فارسی تبریز در منوچهر
،1343زمستانوپاییز،47شماره،10دوره،5شماره
چاپ شده است.315-293صفحه

نخچیرانوشیرحکایتساختارشناسی-2-1-2
در مجله حیدري که و پرستوآقاحسینینوشته حسین

انسانیعلوموادبیّاتدانشکدةداستانی،ادبیّات
،زمستان5شمارةدوّم،سالکرمانشاه،رازيدانشگاه

چاپ شده است.21-2صص. ش. هـ1392
وشیرعرفانیداستانتحلیلیبررسی-2-1-3

الیس نوشته آلبرتنظریۀاساسبرمثنوينخچیران
رگس علی رمضانی و نرستمی،حمیدرضا کالهی

تابستان» اسالمیعرفانمجلهدرگوار کهاصغري
)181تا159از-صفحه23(56شمارهدر-1397
.استشدهچاپ

مثنوي»شیرونخجیران«داستانرواییتحلیل-2-1-4
بارت، روالنرمزگانشناسیزبانرویکردبامعنوي

عزیزاهللاشاگشتاسبی ومولوداسپرهم،نوشته د اود
بالغت وادبینقددر مجله پژوهشنامهساالري که

صفحه،1398تابستانوبهار،1شماره،8دوره،1در
.استشدهچاپ1-19

ونخجیرانحکایتشناختیروایتبررسی-2-1-5
اهللاحبیبمولوي، نوشته دکترمعنويمثنويازشیر

زمستان» هنرفصلنامه: ، نشریهبالوفرزاد،عباسی
.استشدهچاپ82شماره1388
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نجاتدرخرگوشریزيبرنامهومدیریت-2-1-6
نخجیرانوشیرداستانبراساس(جنگلنخجیران

که در نژادعربینوشته غالمرضا) معنويمثنوي
وزبانالمللیبینهمایشاولینمجموعه مقاالت

.استشدهچاپ1397–فارسیادبیات
نويمثنخجیرانوشیرداستاندرفرافکنی-2-1-7

علوموادبیاتکه درنشریهآموزگارشهالمولوي نوشته
چاپ19-18شماره1389زمستانوپاییز» انسانی

.استشده

پژوهش هاي مربوط به قیاس در مثنوي-2-2
عنوان ابزار تفهیم، تعلیم و یا استدالل قیاس از دیرباز به

در دانش معقول و منقول، با شدت، ضعف و انکار، 
بوده و در حوزة مطالعاتی دانش منطق، موردتوجه

فلسفه، علم اصول و ادبیات مورداستفاده قرار گرفته 
پردازي در است. کتاب مثنوي معنوي نیز به دلیل نظریه

حوزه فقه، فلسفه و منطق و همچنین برخورداري از 
جنبۀ تعلیمی، تفهیمی و آموزشی، خواسته یا ناخواسته، 

ط آن بیشتر توجه کرده به موضوع قیاس و انواع و شرو
است.

کم و کیف قیاس در «آقاي محمد تقوي در مقالۀ-1
نامه زبان و ادبیات فارسی مثنوي که در مجلۀ کاوش

به چاپ رسیده است به این مهم پرداخته 1388در شال 
و به این نتیجه رسیده است؛ که مولوي برخالف 

جاي مخالفت شدید خود با موضوع قیاس، در جاي
اساس عادت به دام قیاس و استدالل افتاده و مثنوي بر

هاي هاي خود از اغلب قیاسدر تفهیم یا استدالل نظریه
مشهور منطق اعم از؛ اقترانی، خلف، مرکب و ... بهره 

گیري پژوهش خود به قیاس جسته است. وي در نتیجه
استثنایی مولوي در گسترة شعري اشاره دارد.

ري آقاي رضا شجري خانم افسانه سعادتی با همکا-2
در مجله » رویکردهاي موالنا را نسبت به استدالل«

مورد پژوهش قرار داده 1389ادبیات عرفانی در سال 
است. وي ضمن توضیح استدالل و انواع آن به تبیین 

گیري تحقیق خود رویکرد موالنا پرداخته و در نتیجه
کند که مولوي موافق استدالل و به این مهم اشاره می

آن است و نظر به رعایت سطح مخاطب در اصل
جوید تا اثباتی. مثنوي بیشتر از استدالل تفهیمی بهره می

به اعتقاد این پژوهشگر؛ مولوي در استدالل عقلی به 
تمثیل و تشبیه و در استدالل نقلی به قران و حدیث 

بیشتر تمسک جسته است.
موانع "آقاي سید حسن طباطبایی   و همکاران -3

را در مجله ادبیات عرفانی "ر مثنوي موالنامعرفت د
مورد پژوهش قرار داده 1394دانشگاه الزهرا در سال 

است. در این مقاله نتیجه گیري شده است که مولوي 
در بحث معرفت روي فاعل شناسا تاکید دارد و گناه 
را مانع دستیابی به حقیقت می داند. وي معتقد است 

غرض و ... در رفتارهاي نکوهیده اعم از حرص،
سامانه معرفتی انسان اختالل ایجاد کرده و ادراك وي 

را در بحث معرفت از تعادل خارج می سازد. 
روش پژوهش-3

جستار حاضر به روش تحلیل محتوا انجام گرفته است 
هاي متداول روش کیفی و تحلیل محتوا یکی از شیوه

پژوهش کیفی دانش را در درجه اول از طریق «است. 
هاي کالمی یا مطالعه جدي و عمقی وري دادهگردآ

ها به استقراء تحلیلی فراهم موارد و عرضه این داده
)60: 1382(گال و بورك، » آورد.می

هاي پژوهشپرسش-3-1
هاي ذیل پاسخ کند تا به پرسشاین تحقیق سعی می

دهد:
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شیر و «ادله و استدالل طرفین مذاکره در داستان 
ام استداللی قیاس چگونه ، بر اساس نظ»نخجیران
؟شودیمارزیابی 

انواع ازکیکداممذاکرات شیر با نخجیران بیشتر با 
قیاس همخوانی دارد؟

ارکان استنتاج با ظهور یا پوشیدگی خود چقدر در 
احراز واقع موفق عمل کرده است؟

نقاط ضعف و قدرت مولوي در بیان علت مشترك میان 
کبري و نتیجۀ استنتاج چیست؟

ا مولوي در محتواي شعري داستان قیاس منحصر آی
فردي براي خود دارد؟

چارچوب نظري-4
اژه شناسی و-4-1

ابريبروسنجشگیري،اندازهمعنايبهلغتدرقیاس
تقدیربهو همچنین) 2:521جبی تا،فیومی،(است

»بالقصبۀاالرضقست«: شودمیگفتهمساوات نیزو
الفالنو«کردم،تقدیروگرفتمندازهارازمینیعنی

: 2ج،1430قمی،میرزاي(یساوي الأيبفالنیقاس
79(.

وفهالقیاساما«در کتاب فی اصول االحکام آمده است: 
االرضقست: یقالمنهوالتقدیرعنارةعباللغۀفی

وهوبذلکقدّرته: ايبالذراع،الثوبقستوبالقصبۀ
فهوبالمساواةاالخرالیاحدهمایضافآمرینیستدعی

:3،4ج،1421(آمدي،» شیئینبیناضافۀونسبۀ
164.(

یاسق: 4اعتقاد دارندباقالنیابوبکرقاضیوغزالی
معلومامربرمعلومامريساختنملحقوکردنحمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولهماحکماثباتفیمعلومعلیمعلومحملالقیاس«-4

،----غزالی،(صفۀأوحکممنبینهماجامعبامرعنهمانفیه
)3:170ج،1421آمدي،،2:54ج

جامعیجهتازاستآننفییاحکماثباتدردیگر
.)198الشوکانی،بی تا:(هاستآنبینکه

حکم اجراي را آن االصول قوانین دراصلصاحب
آنوهاستآنبینکهجامعیجهتازمی داندفرع

قمی،میرزاي. (استاصلدرحکمثبوتعلتجامع
سرایتازاستعبارتاصطالحدرو)2:79ج،1430
جهتبهدیگرموضوعبهموضوعیازحکمدادن

:1416مشکینی،(حکمعلتدرموضوعدواشتراك
متیقَضایاِمنُمَؤلَّفٌ َقولٌ ) و در نهایت قیل:226

:2ج،1384-مظفر،(آخَرُ قولٌ ِلذاتِهِ عَنهُ َ َلزِمسُلَِّمت
21(

 اول: نکته اصولی واستمنطقیتمثیلهمانقیاس
اشتراكیکدیگرباهرچنددارد،تفاوتمنطقیقیاسبا

دادنسرایتمعنايبهفقهدرقیاسزیرادارند،لفظی
تشابهخاطربهدیگرموضوعبهموضوعیازحکمی

معنايبهمنطقیقیاسولیاست،حکمعلتدردوآن
اشکالازیکیقالبدرجزییبهکلیازاستدالل
است.مجهولبهمعلومازرسیدنبرايمنطقی

بعضیدارد؛وجودنکته دوم: در ماهیت قیاس اختالف
استدلیلسنتوکتابمانندقیاسکهباورنداینبر
. کسانیاستدمجتهعملقیاسمعتقدنددیگربرخیو

حاجب«و»آمدي«چونهم دلیلراقیاسکه»ابن
الصلفرعمساواةانه«: اندگفتهآنتعریفدردانندمی
قرارمساويآن.»ذلکمنیقربمااوحکمهعلۀفی

آنبهنزدیکآنچهیاحکمعلتدراصلبافرعدادن
»فخررازي«،»باقالنی«چونهمکسانیو .است

دردانندمیفعلوعملراقیاسکه»بیضاوي«و
مثلالمجتهداعمالمنعملانه«: اندگفتهآنتعریف
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علیمعلومحملاوفیهالعلۀلوجودباصلفرعتشبیه
فیالجهدبذلاوالعلۀفیالشتراکهماآخرمعلوم

عملیقیاس)5:5،ج1992فخررازي،(الحکماستخراج
دلیلبهاصلبهفرعتشبیهمانندمجتهداعمالازاست

دلیلبهدیگرمعلومبرحملیا) حکم(علتوجود
حکم.استخراجدرتالشیاعلتدراشتراکشان

تقسیم قیاس-4-2
تشکیلبدیهیمقدمهدوازفقطباشدبسیطاگرقیاس

دوازبیشدارايباشدمرکباگرولیاستشده
استگونهدوو بر)140بود (همان: خواهدمقدمه

منطقیقیاس-2اصولییافقهیقیاس-1
تفاوتیامعندرواندمشتركلفظدرتنهاقیاسدواین

ازاستعبارتفقه،درقیاسزیرادارند؛چشمگیر
بهدیگرموضوعبهموضوعیازحکمیدادنسرایت
عبارتمنطق،درقیاسولیدو؛اینبینمشتركمالك
برايمنطقیاشکالازیکیقالبدراستداللازاست

اصول،علماصطالحدرومجهولبهمعلومازبردنپی
یکیحکممشابه،موضوعدودرهاینکازاستعبارت
کردنمقایسهباوباشدمجهولدیگريحکمومعلوم

دیگرسخنبهگرددمشخصمجهولشرعیحکمهاآن
حکموبداندرایکیحکمشخصیکهاستآنقیاس

داردشباهتآنبهاینکهکندتشبیهنداندرادیگري
جق،1414مجلسی،(باشدچنینبایدحکمشانپس

7:275(
انواع قیاس اصولی-4-2-1

استدرجاییآنالعّلۀ: ومنصوصقیاس-4-2-1-1
مداردائرحکم،چونوکندعلتبهتصریحشارع،که

دیگريموضوعاتبهراحکمفقیه،طبعاً است،علّت
. دهدمیسرایتنیزداردوجودهاآندرعّلتکه

»مسکرٌ النّهالخمرتشربال«: بگویدشارعاینکهمثل
دیگرکنندهمستاشیايبهراحرمتفقیهاگراینجادر

خواهدشکلالعلهمنصوصقیاسدهد،سرایت
ال«حقیقتدر»الخمرتشربال«خطابزیراگرفت،
.است»المسکرتشرب

ازاستعبارتآنو: اولویتقیاس-4-2-1-2
اولویتبهدیگرموضوعبهموضوعیازحکمسرایت
افمادروپدربه: فرمودهخداونداینکهمانندقطعی

جملهاینکه.) 23/االسراء(ُأفٍّ؛َلهُماَتُقلْ َفال«: نگویید
آنانبهگفتنناسزاحرمتبرداللتقطعی،اولویتبه

.کندمی
درجاییآنو: مناطتنقیحباهمراهقیاس-4-2-1-3

باشدخصوصیاتیوحاالتموضوع،همراهبهکهاست
کرده،الغاراهاآنلذاوندارندحکمدردخالتقطعاً که
اینکهمثل. کنیممینظرصرفخصوصیاتآناز

ظهرنمازبهمسجددرمردياگرکهکندسؤالشخصی
حکمیچهنموده،چهاروسهبینشکوایستاده
رابناباید: بفرمایدجوابدر»السالمعلیه«امامدارد؟

احتیاطنمازرکعتیکسپسوبگذاردچهاربر
نمازهربهراحکماینتوانمیمناطتنقیحبا. بخواند
دروبودنظهرنمازچونبدهیم،سرایترکعتیچهار

یقیناً کدامهیچکننده،شکبودنمردوبودنمسجد
ازبلکهنیست،موضوعقیودازونداردخصوصیتی

.استتحاال
زیرااست؛حجّتفقهاهمهنزدقسمسهایندرقیاس

ومقیسبلکهنداردوجودوفرعیاصلکدامهیچدر
خودازدیگرتعبیربهوهستنداصلدوهرعلیهمقیس
.کردحکماثباتموضوع،دوهربرايتوانمیدلیل
قیاسارکان-4-3

یااصلاستلوممعآنحکمکهموضوعیبه
فرعاستمجهولآنحکمکهموضوعیبهعلیه،ٌ مقیس

است،موجوددوهردرکهحکمیسبببهومقیسیا
ترتیباینبه).121: 1374والیی،(گویندعلتیاجامع
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یعنی. 1 :استچهارارکان آن علیه؛ مقیس یا اصل
آن علت خواه شده، ثابت شرع در آن حکم که محلی
مقیس؛ یا باشد. 2. فرع مستنبط خواه و منصوص
طریق از آن حکم معرفت غرض که موضوعی یعنی
آن و است. 3. حکم 4. علت علت در مشارکت
که است اصلوفرع بین مشتركِ  جهت خالصه بهطور
شارع هرگاه میشود. فیالمثل تعبیر جامع به آن از
به را نبیذ خود، ما و سکارها» ال الخمر «حرمت بگوید
اینجا در نماییم آن حرمت به حکم و ساخته ملحق آن
اسکار و «حکم» حرمت و «فرع» نبیذ و «اصل» خمر

 ،307 :1428 حکیم، (طباطبایی میشود نامیده «علت»
.(240 الشوکانی،1327:

استدالل-4-4
است: گونهسهبرمنطقیاستداللکهدانیممی 

قیاس، استقرا و تمثیل
کلیقوانینوقضایاازاستعبارتسی؛قیااستدالل
قضایايآوردندستبهبرايکبروي،وصغروي

ومتغیرالعالم: شودمیگفتهمثالً نتایج؛نامبهجزئی
جزئیقضیهکلی،قضیهدوایننتیجه. حادثمتغیرکل

راقیاسمقدمهدو. حادثالعالمگوییممیکهاست
هاست،آنلحاصکهراايقضیهوکبريوصغري
)266و1:265جبی تا،شاهرودي،(گویندمینتیجه

استفادهبامجهولیکشفبرايبه عبارت دیگر؛ تالش
.گیردمیانجامصورتسهبهدیگرمعلوماز

دویعنیدیگرجزئیبهجزئیازسیر-4-4-1
هاآنازیکیحکمویکدیگرندمشابههکموضوعی

بهکنیماثباتدیگريبرايراحکمهماناستمعلوم
چنانکهداردوجودموضوعدومیانکهشباهتیاستناد

باهوشایشانازیکیوباشندهمشبیهنفردواگر
راکارایناستباهوشهمدیگريآنبگوییمباشد

قیاسفقهیاصطالحبهوتمثیلمنطقیاصطالحبه

موضوعدومشابهتصرفکهاستبدیهیمیگویند
وشودنمیهاآنحکماشتراكبهیقینموجب

علمیارزشونیستیقینمفیدتمثیلرويازاین
.ندارد
افرادبررسیبایعنیکلیبهجزئیازسیر-4-4-2
حکمهاآنبینمشترکیخاصیتیافتنوماهیتیک
همهدروثابتماهیتآنبرايمزبورخاصیتکهکنیم
منطقاصطالحدرراکاراینداردتحققآنافراد

کنندمیتقسیمقسمدوبرراآنونامندمیاستقراء
.ناقصاستقراءوتاماستقراء
موضوعافرادهمهکهاستدرجاییتاماستقراءفرض

شدهدیدههاآنهمهدرمشتركخاصیتوبررسی
نیستمیسرعمالًکارينچنیکهاستروشنوباشد
بررسیقابلهمماهیتیکزمانهمافرادهمهاگرزیرا

راآنآیندهوگذشتهافرادتواننمیگاههیچباشند
باقیاحتمالیچنینکمدستودادقرارموردتحقیق

اینبرايافرادينیزآیندهیادر گذشتهکهماندخواهد
.یایدبوجودبهیاباشدآمدهوجودبهماهیت
ماهیتیکازبسیاريافرادکهاستاینناقصاستقراء

هاآنبینمشتركخاصیتوگیردقرارمشاهدهمورد
سیرچنینولیشوددادهنسبتماهیتافرادهمهبه

چنینهموارهزیراشدنخواهدیقینموجبفکري
بعضیکهداردوجودباشدضعیفهمهرقدراحتمالی

اینداراياندنگرفتهقرارموردبررسیکهافرادياز
عمالً شودنمیهماستقراءازنباشند؛ بنابراینخاصیت

.گرفتتردیدغیرقابلویقینینتیجه

محمولینخستیعنیجزئیبهکلیازسیر-4-4-3
حکمآناساسبروشودثابتکلیموضوعیکبراي

درکهفکريسیرچنینگرددمعلومموضوعجزئیات
استیقینمفیدشرایطیباشودمیمیدهناقیاسمنطق
همقیاسوباشندیقینیآنمقدماتکهدرصورتییعنی



1398زمستان، 29پیاپی ،اول، شماره هشتم، سال »هاي ادبی و بالغیپژوهش«فصلنامه 30

بخشمنطقیینباشدشدهتنظیمصحیحیشکلبه
ومادهشرایطبیانبهراکالسیکمنطقازمهمی

.انددادهاختصاصبرهانیقینیقیاسصورت
حکماگرکههستمعروفیاشکالقیاسدرباره

افرادهمهبرايآنثبوتباشدمعلومطورکلیبه
تشکیلبهنیازيدیگروبودخواهدمعلومهمموضوع

درحکمکهانددادهپاسخمنطقعلماءونیستقیاس
طوربهدرنتیجهواستمعلوماجمالطوربهکبري

وریاضیمسائلدرتأملوشودمیمعلومتفصیل
اندازهچهاتقیاسکهدهدمینشانهاآنهايحلراه

واستقیاسیروشریاضیاتروشزیراداردکارایی
برریاضیمسئلههیچنداشتکاراییروشایناگر

.نبودحلقابلریاضیاتقواعداساس
اینکنیمخاطرنشاناینجادراستالزمکهاينکته
ضمنیقیاسیکهماستقراءوتمثیلدرکهاست

وتمثیلدراسقیاینکهاستایننهایتداردوجود
مفیدهاآنجهتازاینونیستبرهانیناقصاستقراء

هیچنبودضمنیقیاسچنیناگرونیستندیقین
قیاسگرفتنمیصورتظنیطوربههرچنداستنتاجی

المتشابهیناحدبرايحکمایناستاینتمثیلضمنی
ثابتالمتشابهیناحدبرايکهحکمیهرواستثابت
چنانکهوبودخواهدثابتهمريدیگبرايباشد

نظیرنیستیقینیقیاساینکبرايشودمیمالحظه
یعنیداردوجودهمناقصاستقراءدرظنیقیاساین

برايحکمیهرکهاستنهفتهآندرکبراییچنین
آنافرادهمهبرايباشدثابتماهیتیازبسیارافراد
حسابراهازرااستقراءاگرحتیبودخواهدثابت

قیاسیبهنیازمندبازهمبدانیممعتبرهماحتماالت
اینکهبرايتجربیقضایايهمچنینبودخواهد

هستندقیاسیبهنیازمنددرآیندکلیقضایايصورتبه
.استشدهدادهتوضیحمنطقکتبدرکه

صورتبههمیشهمسئلهیکبراياستداللآنکهحاصل
اینکهاستناینهایتاستجزئیبهکلیازسیر
گیردمیانجامروشنیوصراحتباگاهیفکريسیر

تمثیلمانندضمنیطوربهگاهیومنطقیقیاسمانند
برهانیقیاسماننداستیقینمفیدگاهیواستقراءو
قیاساتمانندنیستآوریقینگاهیوتاماستقراءو

ناقص.استقراءوتمثیلوخطابیوجدلی

بحث و بررسی-5
داستانخالصه-5-1

زندگیخود،غیرمنطقیشکارهايباجنگلدرشیري
جمعحیواناتتمامروزي. بودساختهناامنرادیگران
بینازهرروزکهدادندپیشنهادشیربهوشدند

تأمینراويموردنیازغذايقرعه،انتخاببهحیوانات،
کشتاروکشتزااینکهضمنکار،اینباونمایند

بهآرامشروحشود،جلوگیريحیواناتغیرمنطقی
.بازگرددجنگل
وکوششوتالشبهراسخشاعتقادباوجودشیر
بهوتعهدمطابق. پذیرفتراآنباطنیمیلرغمعلی

شیرغذايحیوانات،ازیکیهرروزقرعه،انتخاب
رفتاراینوي. رسیدخرگوشبهنوبتاینکهتا. شدمی
آنقواعدوخواندظالمانهرسمراحیواناتلیمانۀتس
فریب،ورنگباخود،درایتوباهوشوزدهمبهرا

دیگربرخالفويکرد؛طراحیراشیرهالکتنقشه
اذعانورسیدحضوربهتعللوتأخیرباحیوانات،

نمایی،قدرتبادیگرشیريآمدن،مسیردرکهنمود
گرفتگروگانرادوستم.شددوستمومنراهمزاحم

آخرینبرايفقطتوانستم،زاريوالتماسبامنو
.بگیرماجازهاوازشما،بادیدار
ساختهمختلراويهوشگرسنگیکهدرحالیشیر
راويکهخواستخرگوشازپرتاب،وآشفتهبود،
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سربهراایشانوي. ببردمتجاوزشیرآنقرارگاهبه
شیريتصویرکرد،نگاهچاهتهبهوقتیشیر. بردچاهی

. استمتجاوزشیرواقعاً کهکردگمانودیدآببررا
چاهدرونبهراخودشدهورحملهاوبهدرنگبی

دستازجنگلحیواناتورسیدهالکتبهوانداخت
.یافتندرهاییستانجانشیر
تحلیل-5-2

تمثیلیداستانیکمثنوي»نخجیرانوشیر«حکایت
احرازاساسبرکلیحکمیکازداردسعیکهتاس

911بیت. برسدنتیجهیکبهمصداقطرحوواقع
کژخیالتا/نفکندرهاززراندویتتا(مثنوياولدفتر

کهاستقضیهکبرايوکلیحکم) نفکندچهراتو
دادهقرارمحمولواقعاحرازبرايراحکایتمولوي

زدهدستگیريجهنتیبه1341تا1339بیتازو
.است
افتادنچاهبهمنجرکهاستقضیهکبرايعلتکژخیال

خودبرايهرچندحکایتمحمولشودمی
علتاین1341تا1338بیتازولیداردفرازوفرودي

دستمولويهرچندکردهاستنتاجکلی،صورتبهرا،
ازنیزرا» اکبرجهاد«و»ظلم«وزدهاستنتاجتعددبه

.استکردهگیرينتیجهمحمول
طرح داستان-5-2-1
وحیواناتباشیرمذاکره-الفبخش؛دوازداستان

.استگرفتهشکلخرگوشفریبطرح-ب
مذاکرات–5-2-1-1

است،نخجیرانمشورتیجلسهنتیجهمذاکراتطرح
متوجهشیرجانبازکهضرريرساندنحداقلبهبراي

. استمنطقیتداللاسآناصلیمحور. شدمیهاآن
تحسینقابلمذاکراتطرفینمهارترفتههمروي
ورودمیپیشخردورزيباتوأمآنمسیر. است

.دارداستداللیومنطقیفضايخودبرايهرکدام

جدلیمذاکرهچهاربیت،»هشتادوسه«درمجموع
سازياقناعدرسعیطرفینکهگیردمیصورت
برشیرمتقنادلۀرظاهدرهرچند. دارندخودمخاطب

نیتمطابققراردادانعقادولینشیندمیپیروزيکرسی
گیردمیصورتنخجیرانانگیزةو

آغازیناستدالل-5-2-1-1-1
وظیفهجزبانخجیرانجانبازمذاکرهآغازینپیشنهاد

.شودمیشروعمیاصیديپیاز
مردممکرووفاییبیازوکندنمیاعتمادآنبهشیر

ازوگرفتهپیشرااحتیاطجانب. دهدمیسرهشکو
.رودمیطفرهآنپذیرش

روانینامالیماتآمدنوجودبهباعثرااحتیاطهاآن
: کنندمیاذعانودانندمیآرامشمایهراو امیدواري

کوششوسعیوشودمیادارهالهیباتدبیردنیويامور
باید. ارددقرارآنمخالفزاویهدرحقیقتدرانسانی
.شدالهیاردةمحضتسلیموگذاشتکنارش

دوماستدالل-5-2-1-1-2
کوششوسعیکاهلی،رامحضامیدواريشیر

.داندمیدینیبزرگانتوصیۀراآنوالزمرازندگی
منبعثراتالشوکسبنیزنخجیرانوي،مقابلدر
راانسانیزندگیکهدانندمیحرصوایمانضعفاز

.استکردهتاریخیهايگرفتاريمشمول
سوماستدالل-5-2-1-1-3

بشريزندگیدرکهکندمیاشارههاییپدیدهبهشیر
تأکیدو. آیندمیحساببهتالشوسعیعالئمونشانه

نادیدهکههستندالهیهاياشارتهاآنکهکندمی
استداللاینباوکندمیزایلراانسانیعقلگرفتنشان

.ورزدمیتأکیدتوأمانامیدوشتالبر
هايانسان: دارندمیاذعاننخجیرانآن،مقابلدر

کسببرايتاریخطولدربااینکهواندناکامحریص
جزعاقبتولیاندبستهکاربهکاراییمکرهايروزي
زندگیدرتقدیر. اندنداشتهايبهرهمقسومروزي
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بیشداريپنونامجهد؛وکسبودارداهمیتبشري
.نیست

چهارماستدالل-5-2-1-1-4
پیامبرانهجهدازنخجیراناخیرنظرردبرايشیر

داشتهپیدرراالهیعنایتکهآوردمیمیانبهسخن
شوددیدهآندردنیاگراییازبیشگراییاخروي. باشد
.خداستازغفلتدنیابهتوجهزیرا
ظاهرًا،شیر،سخندینی،مصادیقومتقندالیلذکربا
.نشیندمیقبولکرسیبر

شطرنجماتفضايدرنخجیرانبحث،اینجايدر
شودمیحاکمجوبررساییسکوتوگیرندمیقرار
بهوشیرنفعبهمخالفوموافقاستداللنتیجۀزیرا

.استشدنیتمامنخجیرانضرر
بامخالفتبودن،منفیصورتدرنخجیرانجواب

شیربودن،مثبتصورتدروشدخواهدتلقیدین
.کردخواهدمیدانپیروزرا

شیرادلۀواستداللغلبهباوجودکهاینجاستجالب
مطابقبحثپیامدجنگل،حیواناتبرمذاکراتدر

منعقدقراردادوخوردمیرقمنخجیرانانگیزةونیت
بیعتکاندرین-ژیانشیرباکردندعهدهاشود؛می

حاجتش-جگربیبیابدهرروزشسمق/زیاندرنیفتد
).995-994بیت،(دگرتقاضاينبود
استدالالتارائۀوتوکلوتالشبرتأکیدهمهباآنشیر

کهدهدمیتنجبريکامالً وتامتوکلیکبهدینی
وادعابین. خوردنمیچشمبهآندرتالشیايذره

.داردوجودتعارض کاملعمل
حیواناتنظامطرفازشدهتضمینیک منافعطرحِ 

مقاومتازرااشرفتاريورویکردتغییرراوينگرش
انکارواصراربحث. سازدمیمنحرفپذیرشسمتبه

ازکارورودمیکناردینیاستدالالتپذیرد،میپایان
.خوردمیرقمدیگررنگی

بهنسبتولیدهدمیرضایتقراردادعقدبهشیر
آنوداردنگرانینخجیرانجانبازتعهداتاجراي
جنگلاهالیغلیظسوگندهايوهاقولباهمدغدغه
.شودمیتأمین

:خرگوشفریبطرح-5-2-1-2
خرگوشهوشمندانۀرفتاربخشایناصلیمحور
نخجیران،وخودرهاییوآزاديبرايکهاست

خاموشیوهدمکامبههمیشهبرايراشیرموجودیت
.بردمی

رودمیشماربهحکایتقهرمانحقیقتدرخرگوش
بررسی. شودمیبازماجرابهپایش1013بیتباکه

کهايهوشمندانهاستداللادله،شیر،وایشانشخصیت
کاملراتحلیلبستۀدارد،دیگرنخجیرانوشیرباوي
.کندمی

نخجیرانبامذاکره-5-2-1-2-1
ادعایشلیوشودمیماجراواردادعاپايباخرگوش

دیگرانطرفازندارد،قدشووزنباتناسبیچون
طرحهوشمنديبابنابراین. شودنمیواقعموردقبول

خداییالهامیکوقت،سلیقهاساسبررا،خودمخفی
.کندمیمعرفی
ریزيبرنامهازکهاستشیربراندازيخرگوشطرح

. ستااستوارگامبهگامبنديزمانبروبرخوردارعلمی
کهگیردمیکاربهبجاییوخوبنمایشیرفتارهاي
اندیشهحکایت،ایندر. بخشدمیقوامراوياستدالل

برجستۀشاخصهدوراگراییمعنویتوورزي
.بردنامتوانمیخرگوش

وخطابیقیاسباخرگوش: خرگوشاستداللوادله
بامقابلهازقبل. گذاردمیمیدانبهپانتیجهبرتأکید
مألوفعادتبرپردهبینابهنگام،حرکتیکباشیر؛

سخن. کندمیساختارشکنیموکردهاعتراضجامعه
وموجباتولیآوردمیمیانبهبراندازيطرحاز
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مصداقومحمولطرحازاستفادهباراآناجراي
کهرارهاییوآزاديفقطوگذاردمینهفتهغایب
استداللحوزةدر. آوردیمزبانبهاستطرحآنپیامد

استداللیکبارزنمونهراخرگوشاقداماینقیاسی
توانمیداردتأکیدبیشترنتیجهرويکهاستنتاجی

.آوردبشمار
معلومخرگوشخودبرايقضیهمصداقوواقعاحراز
است

شیربامذاکره-5-2-1-2-2
وکندمیریزيبرنامهفکرومکرباشیربامقابلۀدر
. بردمیپیشهوشمندانهراخودطرحگامبهگام

کهاستويروانیاقداماولینتأخیريعملیات
. سازدمیخارجتعادلحالتازراشیرروانیوضعیت

گريمطالبهروحیهتارسدمیحضورشبهتأخیربا
باوباشدداشتهایشانازپاسخگوییانتظاروبگیرد

خودگزارشبرايارشیرپذیرشزمینهحرکت،این
یکازراشیرروانیفرایندهاياینبا. سازدمیآماده

.سازدمیمحروممنطقیاستدالل
واهمهوترسبدونشبه،وشکرفعبرايخرگوش

بهواژگانیمذاکره،اولیندر. شودمینزدیکشیربه
اوعزتوغروروخودتحقیروتسلیمکهبردمیکار
وزیرکیباراخودمنطقیاللاستد. داردپیدررا

مصادرهبهکارکهگیردمیکاربهجاییتاتمامآرامش
.انجامدمیشیرکامل

قدرآنشیرساختگیتوصیفوتعریفدرخرگوش
تحریکشیرمنفیحسادتتادهدمیخرجبهاغراق
. یابدانتقالدیگريبهایشانازخشمشتوجهوشود

نیازتاآوردمیمیانبهسخنخودوچلهچاقدوستاز
رامزاحمظاهربهفردوشودتحریکشیربنیادین

وغایبکبرايیکاین. بداندمنافعشتهدیدکننده
بهرآنازشیربرغلبهبرايخرگوشکهاسترؤیایی

.کندمیآنواقعاحرازبهوادارراشیروجویدمی

مقابلدرراخودرفتارش،وگفتارتمامدرخرگوش
گونههیچزمینۀتادهدمینشانضعفوتحقیرباشیر

راحتیبهشیراستداللسامانهونماندباقیشکی
.شودمصادره

الهیعنایتراخودتوفیقخرگوشپیروزي،ازپس
کهکندمیتلقیگذراونوبتیراپیروزي. داندمی

وجودنفسبرتسلطبزرگفتح. نیستشاديشایسته
برايفقطواستناشدنیسیرونافرمانکهاست
استنتاجاین. گرفتمددبایدالهیعنایتازآنکنترل

.نداردهمخوانیهیچقضیهکبرايعلتبامولوي
شیرشخصیت-5-2-2
بانخجیرانشدهباعثشیربااليجسمانیقدرت
برايوشوندمذاکرهواردنرموباخترفتاريرویکرد

منطقیعقلوي. نمایندتالشضرررساندنحداقلبه
خوبخیلیآغازینهايبحثدروداردنیزکارایی

ظاهردرهرچندنیزراجدلسرانجامحتیرودمیپیش
رویدادهايدر-الفاما؛زندمیرقمخودنفعبه

علمنیست،کافیظاهريدانشفقطزندگیپیچیده
نظربهضروريواديایندرعمقیشناختوعنایتی

بابتاینازایشانشناختسامانههکرسدمی
بحرانی،شرایطمنطقیاستداللدر-بدارددستیتهی

برخوردارباالییاولویتواهمیتازروانیمدیریت
حددرشیرمدیریتوکنترلنیزمرحلهایندر. است
شودمیمالحظهپذیرآسیباشروانیوضعیتوپایین

طرحبایوقتويظاهريشناختیسامانهکهطوري
استداللیکازگیرد،میقرارتأثیرتحتخرگوش

.ماندمیمحرومنیزساده
شیررفتار-5-2-3

. داردمنطقیوخوباستداللمذاکرات،بخشدر
راهاصحنهوبردمیپیشمنطقیخیلیراهابحث

قوهنداشتندلیلبهدرنهایتاماکندمیمدیریت
ويبنیادیننیازابکهتطمیعدامدرعمقیشناختی



1398زمستان، 29پیاپی ،اول، شماره هشتم، سال »هاي ادبی و بالغیپژوهش«فصلنامه 34

رانخجیرانخواستۀوشودمیگرفتاردارد،همخوانی
.کندمیقبول
هايپیچیدگیشیر،شناختیقوةداستان،دومبخشدر

تشخیصدرستراخرگوشگفتاريورفتاري
وروانیمدیریتضعفدیگرطرفاز. دهدنمی

دچارراويروانیوضعیتحوزه،آنپذیريآسیب
رسیدندرخرگوشوقتیکهطوريکندمیآشفتگی

فشارشیربر) گرسنگی(بنیادیننیازکند،میتأخیر
رفتاربا. گشایدمیپرخاشگريبهزبانتاآوردمی

رفتارهايوزندمیسرزنشیخودبهدستآمدهپیش
یادآوريخودبرايرانخجیرانتعهدوقراردادبامغایر

راهاآنرارهايقوقولوخودبزرگوارانۀرفتارو
.کندمیبازآوريخودتصوردرصحنه

نیست،برخوردارعمقیشناختقوةازشیرهرچند
مختلنیزرااشسطحیشناختسامانهگرسنگیفشار

انحرافبهراويادراکیقوهشور،وخشم. کندمی
شده،تحریکخرگوشمکارانۀگفتارهايباوبردمی

راخودگامبهگاموهپذیرفترااونمایشیرفتارهاي
.کندگرفتارمیاوفریبطرحدر

گیرينتیجه-6
مذاکرات،بخشدر»نخجیرانوشیر«حکایتدر

هرورودمیپیشمنطقیخیلیطرفینادلۀواستدالل
خوردمیرقمشیرنفعبهمذاکرنتیجهظاهربهچند
غلبهازسخنقرارداد،انعقادبهتمکینوسکوتولی
.داردنخجیرانانگیزةونیت

مذاکرهبحثدوبا»خرگوشفریبطرح«بخشدر
نخجیرانباخرگوشمذاکره-الفهستیمرودررو
رکنبیشترواستاستوارخطابیقیاسارکانبرکه

آنمصداقومحمولرکنوشدهبرجستهآناستنتاج
توصیفالهامیورؤیایینیزآنکبرايبخشوغایب

وکبرااستنتاج،رکنکهشیربااکرهمذ-ب. شودمی
خرگوشخودبرولیپوشیدهشیربرآنمحمول
.استمبرهن

911بیتمنطوقازکهکبرابخشحکایتکلیتدر
افتادنچاهبهوفریب«ماجرايدرگیردمیسرچشمه

استنتاجبخشدرولیاستشدهواقعاحراز»شیر
»ظلم«لتعازسخن»کژخیال«مشتركعلتبرعالوه

قیاسجزوکهاستآمدهمیانبهنیز»اکبرجهاد«و
کاملتناسبکهاستمثنويدرمولويمعهودومنطقی
.گیردمینادیدهرانتیجهوکبريمیانعلیت
:منابع
.کریمقرآن

اصولفیاالحکامه.ق)،1421(ابوالحسنآمدي،
از، مکه.بآلیطفصزارمنهبکتماالحکام؛

: تهرانعقالنیت،،)1378(حسنازغدي،پوررحیم
معاصراندیشهودانشفرهنگیموسسه
: در،»مثنويدرقیاسکیفوکم«،)1388(متقوي،
وپاییزدهمسالفارسیادبیاتوزباننامهکاوش

.240-19،207شماره1388زمستان
گردآوريمثنوي،درعقل،)1384(محمدتقیجعفري،

انتشارات: تهران،2چاپجوادي،امحمدرضتنظیمو
.جعفريعالمهنشروتدوینموسسه

رویکردهاي«،)1389(رضاشجري،وافسانهسعادتی،
عرفانی،ادبیاتفصلنامه،»استداللبهنسبتموالنا
.150-125ص،2شماره89تابستانوبهاراولدوره

،2چالحج؛کتاببی تا)،(سیدمحمودشاهرودي،
ریان، قم.انصامؤسسه

ارشاده.ق)،1327(محمد بن علی بن محمدالشوکانی،
مطبعهاالصول،علممنالحقتحقیقالیالفحول
مصر.السعاده،
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االصوله.ق)،1428(محمدتقیحکیم،طباطبایی-
ذوالقربی، قم.،المقارنللفقهالعامۀ

طباطبایی، سیدحسن، اشرفی، علی و شهبازي 
در مثنوي موالنا، فصلنامه)، موانع معرفت 1394ایرج(

،13شماره1394سال سال هقتمعرفانی،ادبیات
.141-115صص
علمفیالمستصفیق)،1794(محمدبن محمدغزالی،

بوالق.چاپ،االصول
علمفیالمحصولم)،1992(محمد بن عمرفخررازي،

الرسالۀ، بیروت.مؤسسه،االصول
المنیرباحالمصبی تا)،(مقريمحمدبناحمدفیومی،

دارمنشورات،2جللرافعی،الکبیرالشرحغریبفی
قم.اول،چاپالرضی،

): 1382(گالجویسو ،گال،  مردیت، والتر،  بورك 
هاي تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روش
شناسی (جلد اول)؛ ترجمه احمدرضا نصر و روان

همکاران، چاپ اول، تهران، سمت.

ه.ق)،1430(والقاسم بن محمدحسنابقمی،میرزاي
دارالمرتضی، بیروت.،االصولفیالمحکمۀالقوانین

مؤسسه،7جه.ق)،1414(محمدباقرمجلسی،
قم.دوم،چاپاسماعیلیان،

،4چالدرایه؛منتهیه.ق)،1415(محمدجوادمروج،
جزایري، قم.دارالکتابانتشارات
وصولاألاصطالحاته.ق)،1416(علیمشکینی،

قم.ششم،چاپالهادي،نشرأبحاثها،معظم
طالنعمان،مطبعهالمنطق،)،1384محمدرضا (مظفر،

اشرف.، نجف3
مثنوي،)1363(جالل الدینرومی،بلخیموالنا

.تهرانامیرکبیر،نیکلسون،.آ. رینولدتصحیحمعنوي،
ازعقل،)1384(پريریاحی،وسیدحسیننصر،
وحکمتپژوهشیموسسه: تهرانموالنا،اهدیدگ

فلسفهایران
اصطالحاتتشریعیفرهنگ)،1374(عیسیوالیی،
.تهراناول،چاپنی،نشراصول،


