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مثنوي» شیر و نخجیران«نگاهی متفاوت به داستان 
»اقسام عقالنیت«از منظر نظریۀ 

1غنی زادهابوالفضل 

چکیده
مخالفت شدید » قیاس اصولی«در مثنوي با شیوة مولوي

داند؛ ادراکی می-کارگیري آن را خطاي شناختیکرده و به
ها، نظریهثبوت و اثباتهاي خود برايولی عمالً در داستان

داند هرچند، بر اساس شیوة نوع منطقی آن را مباح می
فردي که در نوع خطابۀ خود دارد، تناسب منطقی منحصربه

تناسب استدالل این مقالهزند.و نظم معهود آن را به هم می
مورد نقد و » شیر و نخجیران«مولوي را در داستان تمثیلی 

روش ایشان را با نظریه قائل به بررسی قرار داده و سپس 
رسد سنجد و در پایان به این نتیجه میمی» اقسام عقالنیت«

که هرچند در ظاهر وي با تعدد استنتاج، تناسب کامل علت 
زند و گاهی در میانۀ مشترك میان کبرا و نتیجه را به هم می

فراخور شرایط به شیوة خطابی یا صوري، کبرا داستان به
کند و در این میان استنتاج منطقی میه وو صغرایی چید

جا الزم ببیند تعدادي از ارکان قیاس را در دامنۀ تمثیلهر
عمد در پی دارد؛ اما با این روش بهپوشیده و غایب نگه می

عبارت است از تأثیر حاالت کهبیان حقیقتی است؛
شناختی و فضایل عقالنی آدمی در شیوة استدالل او. روان

اي در چارچوب منطق ارسطویی و حتی ن شیوههرچند چنی
منطق جدیدِ برآمده از سنت تحلیلی مذموم است؛ اما 

اي را رویکردهاي امروزین در بحث عقالنیت چنین شیوه
داند زیرا استدالل و حجترایج و جاري میناپذیر،اجتناب

در زندگی روزمره از چنین انگیزي اساساً در عالم واقع و
توان این ادعا را کند بنابراین میروي میسبک و سیاقی پی

بسا مولوي از این حقیقت ظریف مطرح ساخت که چه
غافل نبوده است.

.فضایل عقلی: مولوي، مثنوي، استدالل، هاکلیدواژه
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A different look at the story of "Lion
and Nakhjiran" from Mathnawi

from the perspective of the theory of
"types of rationality

1hanizadehGbolfazlA

Abstract
Rumi opposes the methodology of
"principled analogy" in Masnavi's place
and uses it as a cognitive-perceptual
error, but in fact, in his stories, he
believes in the kind of logical reasoning
to prove and justify the theories,
however, based on a unique method that
is in the type of the word It has its own
logical proportions and its discipline.
This article reviews the appropriateness
of Rumi's allegory in the allegorical
story of "Lion and Nakhjiran" and then
examines his approach to the theory of
"types of rationality" and concludes that
Rumi's influence on psychological
states and human intellectual virtues He
considers it effective in his style of
reasoning. Although such a method is
banished within the framework of
Aristotelian logic and even new logic
derived from the analytic tradition,
today's approaches to rationality
consider such a method inevitable,
prevalent and current, because
reasoning and authority are
fundamentally present in such a world
and in real life. A politician follows, so
one can claim that Rumi was not
unaware of the subtle truth.
Keywords: Rumi", "Masnavi",
"Argument", "types of rationality",
"rational virtue"
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مقدمه-1
طور سنتی، و پس از ارسطو، قیاس معتبرترین شکل به

ی دقیق و معین استدالل دانسته شده است که از ضوابط
ثبوتقیاس؛منطق،اهلتعریفکند. درتبعیت می

استقراء؛کلی،حکمثبوتفرضبااستجزئیحکم
استمحققجزئیدرکهجهتازآناستکلیبهحکم

جزئیحکمثبوتبهاستجزئیبهحکمتمثیل؛و
براستفرعکردنحملقیاس؛اصول،علمدر. دیگر
وجوددوآنمیانکهمشترکیعلتسبببهاصل
.دارد

صراحتبهاصولیقیاسبامثنويجايجايدرمولوي
محضادراکی-شناختیخطايراآنوکردهمخالفت

استداللبااینکهو)48-44: 1384نصر، (داندمی
معقولمتعارفومحدودحدیکتانیزرامنطقی
بهرسیدنراهتنهاراعرفانیسلوكوشهودودانسته
)؛48-46: 1384جعفري، (داندمیتوحیديحقایق

انتقالدرتنهانهمثنويهايداستانشاکلۀدرولی
وقیاسشیوةازخودهايخطابهاستداللومفاهیم
دستینیزآنتناسبونظمدربلکهکردهاستفادهتمثیل
.استکردهگیرينتیجهمنطقینظمبرخالفوبرده

درکهاستارزيبنمونۀ»نخجیرانشیر و«حکایت
فقطکهداردوجودعللتعددآنصریحگیرينتیجه
برعالوهنداردهمخوانیقیاسکبرايباآنازیکی
واپیچیپیچدلیلبهمثنويهايداستانازخیلیدراین،

عناصر،وموضوعتعددومصادیقتنوعها،صحنه
اتفاقهمینونگرفتهصورتصراحتبه»واقعاحراز«

.ستامشهود
این است دهداما آنچه مسئله این مقاله را تشکیل می

وچرا در میزان پایبندي مولوي به ضوابط که آیا چون
منطقی لزومًا به معناي این نیست که او در همۀ موارد 

گیرد، چون عقالنی بودن در قلمرو عقالنیت قرار نمی
منحصراً از مجراي پایبندي به منطق در معناي مصطلح 

توان از اقسام عقالنیت شود، چراکه مینمیآن تأمین 
سخن به میان آورد.

اي مهم ضروري پیش از شروع بحث تذکر نکته
وجه هیچبه» اقسام عقالنیت«نماید. نظریه قائل بر می

هاي عبارت اخراي رویکرد عرفانی قائل بر تعدد راه
که عرفا آن را بر حدیث مشهور –رسیدن به خدا 

-سازندمبتنی می» دد نفس خالیقطرق الی اهللا به ع«
نیست؛ بلکه قلمرو این نظریه همچنان حوزه عقالنیت 

است و ال غیر.

پیشینۀ پژوهش-2
مولويعقل در نگاه-2-1

اندیشهدرکلیوجزئیرضا ماحوزي، عقل-2-1-1
مثنويکتاببهنظرباموضوعیتحلیلیموالنا؛

نامهپژوهش(حماسیادبپژوهشنامه: معنوي، نشریه
وبهار-1388زمستان: شمارهادب)،وفرهنگ
نامهویژه(9شماره، 6-5دوره، 1389تابستان

الدینجاللموالناجهانیهاياندیشهبزرگداشت
)بلخیمحمد

عقلبررسیمحمدي و همکار،محبوبه گل-2-1-2
موالنا،مثنويچهارمدفتردرآنهايزیرمجموعهو

فرهنگنامهپژوهش(ماسیحادبپژوهشنامه: نشریه
شماره، 8دوره، 1391تابستانوبهار: شمارهادب)،و

.276صفحهتا259صفحه;13
موالنااصطالحاتوعلی عسکري، تعبیرات-2-1-3

علوم-نورپیک: نشریهمعنوي،مثنويدرعقلاز
ویژه(3شماره، 5دوره، 1386پاییز: انسانی، شماره

.45صفحهتا33صفحه;)فارسیادبیاتوزبان
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دیدگاهازعقلشناختدرنسرین برزنجه،-2-1-4
، 1389بهار: شمارهفارسی،ادبوزبان: نشریهموالنا،
.48صفحهتا29صفحه;2شماره، 1دوره

موالنا،مثنويدربخش، عقلاسماعیل تاج-2-1-5
ادبیاتدانشکدهادبیاتوزبانتخصصیمجله: نشریه

انسانیعلوموادبیاتدانشکده(مشهدانیانسعلومو
2شماره، 36دوره، 1382تابستان: شماره،)مشهد(
.143صفحهتا119صفحه;)141درپیپی(

مولويقیاس-2-2
هاي اخیر، هاي انجام گرفته در سالدر برخی پژوهش

میزان پایبندي مولوي به ضوابط منطقی و اجتناب از 
کم و «د تقوي در مقالۀتناقض بررسی شده است. محم

نامه زبان و کیف قیاس در مثنوي که در مجلۀ کاوش
به چاپ رسیده است به 1388ادبیات فارسی در سال 

این مهم پرداخته و به این نتیجه رسیده است؛ که 
مولوي برخالف مخالفت شدید خود با موضوع قیاس، 

جاي مثنوي بر اساس عادت به دام قیاس و در جاي
هاي خود اده و در تفهیم یا استدالل نظریهاستدالل افت

هاي مشهور منطق اعم از؛ اقترانی، از اغلب قیاس
خلف، مرکب و ... بهره جسته است. وي در 

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

استدالل مولوي-2-3
افسانه سعادتی با همکاري آقاي رضا شجري 

در مجله » هاي موالنا را نسبت به استداللرویکرد«
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

طح مخاطب در اصل آن است و نظر به رعایت س
جوید تا مثنوي بیشتر از استدالل تفهیمی بهره می

اثباتی.
هایی بر ها و نوشتهمصطفی ملکیان نیز در سخنرانی

این تصریح کرده است که سخن مولوي از تناقض 
): 1386خالی نیست (ملکیان، 

عقالنیت مولوي-2-4
محمد بهنام فر، نقد عقالنیت در مثنوي موالنا و کلیات 

، 6اقبال الهوري، فصلنامه مطالعات شه قاره، دوره 
.34-7، صص 1393، زمستان 21شماره 

روش پژوهش-3
ازیکیمحتوا؛تحلیلروشبهحاضرجستار

همان. تاسگرفتهانجامکیفیروشمتداولهايشیوه
طریقازاولدرجهدررادانشکهکیفیپژوهشی«

عمقیوجديمطالعهیاکالمیهايدادهگردآوري
تحلیلیاستقراءبههادادهاینعرضهسپسوموارد
).60: 1382بورك،وگال(»آوردمیفراهم
پژوهشهايپرسش-3-1
پاسخذیلهايپرسشبهتاکندمیسعیتحقیقاین
:دهد

اي هاي مثنوي با چه شیوهوي در داستانمول-1
برد؟استدالل و حجت انگیزي خود را پیش می

توان در استدالل و حجت از نگاه مولوي چگونه می-2
انگیزي رخنه ایجاد کرد؟

تناسب استدالل و حجت انگیزي مولوي چقدر با -3
نظریه قائل به اقسام عقالنیت همخوانی دارد؟

اقسام «ر دیدگاه قائل به ؛ مروري بچارچوب نظري-4
»عقالنیت
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و بر چنانچه مشهور است، کاشف منطق ارسطو است
مبناي آنچه او از ساختار تفکر منطقی انسان ترسیم 

ترین شکل استدالل استکرده است، قیاس یقینی
و بایست هر قیاس معتبر )53-51: 1379بهمن پور، (

باشدبیان در قالب یکی از اشکال و حاالت معتبر قابل
). در غیر این صورت، قیاس 12: 1378پور، رحیم(

تبع آن، استدالل از درجه یقینی بودن نامعتبر بوده و به
یعنی –شود. در مورد سایر اقسام استدالل ساقط می

نیز چیزي شبیه این گفته شده است، –استقراء و تمثیل 
یعنی در آنجا نیز براي تأمین اعتبار استدالل شرایط و 

بیان شده است، که در کتب منطقی به فراوانی قواعدي
از آن شروط بحث شده است. در منطق جدید، که 
بخش مهمی است از میراث فلسفه تحلیلی معاصر، از 

شوداین حیث تفاوتی با منطق ارسطویی مشاهده نمی
)، یعنی در اینجا نیز منطقی و 53: 1392محمدي، (

عیین معتبر بودن ادعا بر اساس ضوابطی واحد ت
شود و خارج از آن ضوابط، استدالل نامعتبر استمی

).32: 1375براون، (
پس در هر دو رویکرد، این فرض نهفته است که یک 
قسم از استدالل و ادعا معتبر و منطقی و صادق است 
و سایر اقسام نامعتبر و کاذب. اما از همان اواسط قرن 

ش از بیستم جریاناتی در خود فلسفه تحلیلی و نیز پی
اي شکل گرفتند که با آن جریاناتی در دل فلسفه قاره

گرایانه این رویکرد به مخالفت ایستادند و نگاه وحدت
وچرا قرار به اعتبار یک استدالل یا ادعا مورد چون

ها اشاره ). در اینجا به اهم این8: 1381پارسانیا، (دادند
خواهیم کرد.

میل و بر اصالتهامدرناي، پستدر سنت قاره
منفعت و نیز الزامات اجتماعی در انتخاب باورها و نیز 

آزادارمکی، (ها تأکید داشتندعقالنی دانستن گزاره

). مشهورترین متفکر در این زمینه نیچه 43-47: 1375
درآمد طرح مفهوم ناخودآگاه نوعی پیشاست. او به

) روانشناسان و روانکاوان 121: 1387است. (نیچه، 
دادن ناخودآگاه در منطقی جلوهجدید اصالت

باورهاي مطلوب خود را نشان دادند. در سنت تحلیلی 
نیز برخی از فیلسوفان دین این ادعا را مطرح ساختند 
که الزمه معتبر و درست بودن یک استدالل این نیست 

کننده بیابند. (مایکل پترسون و که همه افراد آن را قانع
)191: 1390همکاران، 
این مباحث مفصل است و در کتب مربوط ازآنجاکه 

آمده است در اینجا جهت اجتناب از اطناب از بحث 
کنیم.بیشتر در این مورد اجتناب می

نقد و تحلیل-5
هاي داستان و تقریر اهم استداللخالصه-5-1

شده در آنعرضه
ایم در دفتر چنانچه مشهور است و بسیار خوانده

ور به نام داستان شیر نخست مثنوي داستانی است مشه
یکمثنوي»نخجیرانوشیر«و نخجیران. حکایت

کلیحکمیکازداردسعیکهاستتمثیلیداستان
نتیجهیکبهمصداقطرحوواقعاحرازاساسبر

رهاززراندویتتا(مثنوياولدفتر911بیت. برسد
کبرايوکلیحکم) نفکندچهراتوکژخیالتا/نفکند
واقعاحرازبرايراحکایتمولويکهاستقضیه

به1341تا1339بیتازودادهقرارمحمول
.استزدهدستگیرينتیجه

خود،حساببیشکارهايبادر یک جنگل شیري
تمامروزي. بودساختهناامنرادیگرانزندگی

هرروزکهدادندپیشنهادشیربهوشدهجمعحیوانات
ويموردنیازغذايقرعه،انتخاببهحیوانات،بیناز
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وکشتازاینکهضمنکار،تا با ایننمایندتأمینرا
روحشود،جلوگیريحیواناتغیرمنطقیکشتار

.بازگرددجنگلبهآرامش
وکوششوتالشبهراسخشاعتقادباوجودشیر
بهوتعهدمطابق. پذیرفتراآنباطنیمیلرغمعلی

شیرغذايانات،حیوازیکیهرروزقرعه،انتخاب
رفتاراینوي. رسیدخرگوشبهنوبتاینکهتا. شدمی

آنقواعدوخواندظالمانهرسمراحیواناتتسلیمانۀ
ونیرنگباخود،درایتوباهوشوزدهمبهرا

برخالفويکرد؛طراحیراشیرهالکتنقشهفریب،
ورسیدحضوربهتعللوتأخیرباحیوانات،دیگر
بادیگرشیريآمدن،مسیردرکهدنمواذعان
رادوستم. شددوستمومنراهمزاحمنمایی،قدرت

فقطتوانستم،زاريوالتماسبامنوگرفتگروگان
.بگیرماجازهاوازشما،بادیدارآخرینبراي
ساختهمختلراويهوشگرسنگیکهدرحالیشیر
راويکهخواستخرگوشازپرتاب،وآشفتهبود،

سربهراایشانوي. ببردمتجاوزشیرآنقرارگاهبه
تصویرکرد،نگاهچاهتهبهوقتیشیر. بردچاهی
متجاوزشیرواقعاً کهکردگمانودیدآببرراشیري
درونبهراخودشدهورحملهاوبهدرنگبی. است
ازجنگلحیواناتورسیدهالکتبهوانداختچاه

.یافتندیرهایستانجانشیردست
اما در این مقاله آن بخشی از داستان موردتوجه ماست 

هاي حیوانات در انگیزيها و حجتاستداللکه به
مقابل یکدیگر اختصاص دارد.

داستانفرازوفرود-5-2
و"حیواناتباشیرگفتمان"بخش؛دوازداستان

.استگرفتهشکل"خرگوشفریبطرح"
:مذاکرات؛حیواناتباشیرگفتمان-5-2-1

نخجیرانمشورتیجلسهنتیجه"مذاکرات"طرح
جانبازکهضرريرساندنحداقلبهبراياست،

استدالل"آناصلیمحور. شدمیهاآنمتوجهشیر
است. مولوي در این قسمت فضایی را ترسیم "منطقی

کوشند با روشی منطقی کند که در آن طرفین میمی
باشند، به این صورت که پیش بروند و پایبند به منطق 

از درافتادن در تناقض اجتناب بورزند.
جدلیمذاکرهچهاربیت»هشتادوسه«درمجموع

مخاطباقناعدرسعیطرفینکهگیردمیصورت
کرسیبرشیرمتقنادلۀظاهردرهرچند. دارندخود

ونیتمطابققراردادانعقادولینشیندمیپیروزي
گیردمیصورتنخجیرانانگیزة

آغازیناستدالل-5-2-1-1
جز"بانخجیرانجانبازگفتمانآغازینپیشنهاد
آنبهشیر.شودمیشروع"میاصیديپیازوظیفه
سرشکوهمردممکرووفاییبیازوکندنمیاعتماد

آنپذیرشازوگرفتهپیشرااحتیاطجانب. دهدمی
آمدنوجودبهباعثرااحتیاطهاآن. رودمیطفره

دانندمیآرامشمایهراو امیدواريروانینامالیمات
شودمیادارهالهیباتدبیردنیويامور: کنندمیاذعانو
مخالفزاویهدرحقیقتدرانسانیکوششوسعیو

محضتسلیموگذاشتکنارشباید. داردقرارآن
.شدالهیاردة

دوماستدالل-5-2-1-2
کوششوسعیی،کاهلرامحضامیدواريشیر

.داندمیدینیبزرگانتوصیۀراآنوالزمرازندگی
منبعثراتالشوکسبنیزنخجیرانوي،مقابلدر
راانسانیزندگیکهدانندمیحرصوایمانضعفاز

.استکردهتاریخیهايگرفتاريمشمول
سوماستدالل-5-2-1-3
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بشريزندگیدرکهکندمیاشارههاییپدیدهبهشیر
تأکیدو. آیندمیحساببهتالشوسعیعالئمونشانه

نادیدهکههستندالهیهاياشارتهاآنکهکندمی
استداللاینباوکندمیزایلراانسانیعقلگرفتنشان

.ورزدمیتأکیدتوأمانامیدوتالشبر
هايانسان: دارندمیاذعاننخجیرانآن،مقابلدر

کسببرايتاریخطولدرااینکهبواندناکامحریص
جزعاقبتولیاندبستهکاربهکاراییمکرهايروزي
زندگیدرتقدیر. اندنداشتهايبهرهمقسومروزي
بیشپنداريونامجهد؛وکسبودارداهمیتبشري
.نیست

چهارماستدالل-5-2-1-4
پیامبرانهجهدازنخجیراناخیرنظرردبرايشیر

داشتهپیدرراالهیعنایتکهآوردمیمیانبهسخن
دیدهآندردنیاگراییازبیشگراییاخروي. باشد
دالیلذکربا. خداستازغفلتدنیابهتوجهزیراشود
کرسیبرظاهرًا،شیر،سخندینی،مصادیقومتقن
.نشیندمیقبول
شطرنجماتفضايدرنخجیرانبحث،اینجايدر
شودمیحاکمجوبررساییسکوتوگیرندمیقرار
بهوشیرنفعبهمخالفوموافقاستداللنتیجۀزیرا

درنخجیرانجواب.استشدنیتمامنخجیرانضرر
شدخواهدتلقیدینبامخالفتبودن،منفیصورت

خواهدمیدانپیروزراشیربودن،مثبتصورتدرو
.کرد

یرشادلۀواستداللغلبهباوجودکهاینجاستجالب
نیتمطابقبحثپیامدجنگل،حیواناتبرگفتماندر
منعقدقراردادوخوردمیرقمنخجیرانانگیزةو

بیعتکاندرین-ژیانشیرباکردندعهدهاشود؛می

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

کهدهدمیتنجبريکامالً وتامتوکلیکبهدینی
و"ادعا"بین. خوردنمیچشمبهآندرتالشیايذره

منافع"یکطرحِ . داردوجودکامل"تعارض"عمل
راوي"نگرشنظام"حیواناتطرفاز"شدهتضمین

به"مقاومت"ازرااش"رفتاريرویکرد"وتغییر
و"اصرار"بحث. سازدمیفمنحر"پذیرش"سمت

رودمیکناردینیاستدالالتپذیرد،میپایان"انکار"
قراردادعقدبهشیر.خوردمیرقمدیگررنگیازکارو

ازتعهداتاجرايبهنسبتولیدهدمیرضایت
هاقولباهمدغدغهآنوداردنگرانینخجیرانجانب

.شودمیتأمینجنگلاهالیغلیظسوگندهايو
:خرگوشفریبطرح-5-2-2

خرگوشهوشمندانۀرفتاربخشایناصلیمحور
نخجیران،وخودرهاییوآزاديبرايکهاست

خاموشیوهدمکامبههمیشهبرايراشیرموجودیت
.بردمی

رودمیشماربهحکایتقهرمانحقیقتدرخرگوش
بررسی. شودمیبازماجرابهپایش1013بیتباکه

ايهوشمندانهاستداللادله،شیر،وایشانشخصیت
راتحلیلبستۀدارد،دیگرنخجیرانوشیرباويکه

.کندمیکامل
نخجیرانبامذاکره-5-2-2-1
ولیشودمیماجراوارد"ادعا"پايباخرگوش
طرفازندارد،قدشووزنباتناسبیچونادعایش
هوشمنديبابنابراین. شودنمیواقعموردقبولدیگران

الهامیکوقت،سلیقهاساسبررا،خودمخفیطرح
.کندمیمعرفیخدایی
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ریزيبرنامهازکهاستشیربراندازيخرگوشطرح
. استاستوارگامبهگامبنديزمانبروبرخوردارعلمی

کهگیردمیکاربهبجاییوخوبنمایشیرفتارهاي
اندیشهت،حکایایندر. بخشدمیقوامراوياستدالل

برجستۀشاخصهدوراگراییمعنویتوورزي
.بردنامتوانمیخرگوش

وخطابیقیاسباخرگوش: خرگوشاستداللوادله
بامقابلهازقبل. گذاردمیمیدانبهپانتیجهبرتأکید
مألوفعادتبرپردهبینابهنگام،حرکتیکباشیر؛

ازسخن.کندمیساختارشکنیوکردهاعتراضجامعه
اجرايوموجباتولیآوردمیمیانبهبراندازيطرح

نهفتهغایبمصداقومحمولطرحازاستفادهباراآن
طرحآنپیامدکهرارهاییوآزاديفقطوگذاردمی

اینقیاسیاستداللحوزةدر. آوردمیزبانبهاست
استنتاجیاستداللیکبارزنمونهراخرگوشاقدام

.آوردبشمارتوانمیداردتأکیدبیشترجهنتیرويکه
معلومخرگوشخودبرايقضیهمصداقوواقعاحراز
است

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

کهاستويروانیاقداماولینتأخیريعملیات
خارج"تعادل"حالتازراشیرروانیوضعیت

روحیهتارسدمیحضورشبهتأخیربا. سازدمی
داشتهایشانازپاسخگوییانتظاروبگیردگريمطالبه
برايراشیرپذیرشزمینهحرکت،اینباوباشد

روانیفرایندهاياینبا. سازدمیآمادهخودگزارش
.ازدسمیمحروممنطقیاستداللیکازراشیر

واهمهوترسبدونشبه،وشکرفعبرايخرگوش
بهواژگانیمذاکره،اولیندر. شودمینزدیکشیربه

اوعزتوغروروخودتحقیروتسلیمکهبردمیکار
وزیرکیباراخودمنطقیاستدالل. داردپیدررا

مصادرهبهکارکهگیردمیکاربهجاییتاتمامآرامش
.نجامدامیشیرکامل

قدرآنشیرساختگیتوصیفوتعریفدرخرگوش
تحریکشیرمنفیحسادتتادهدمیخرجبهاغراق
. یابدانتقالدیگريبهایشانازخشمشتوجهوشود

تاآوردمیمیانبهسخنخودوچلهچاقدوستاز
رامزاحمظاهربهفردوشودتحریکشیربنیادیننیاز

وغایبکبرايیکاین. دبدانمنافعشتهدیدکننده
بهرآنازشیربرغلبهبرايخرگوشکهاسترؤیایی

.کندمیآنواقعاحرازبهوادارراشیروجویدمی
مقابلدرراخودرفتارش،وگفتارتمامدرخرگوش

گونههیچزمینۀتادهدمینشانضعفوتحقیرباشیر
یراحتبهشیراستداللسامانهونماندباقیشکی

.شودمصادره
الهیعنایتراخودتوفیقخرگوشپیروزي،ازپس

کهکندمیتلقیگذراونوبتیراپیروزي. داندمی
وجودنفسبرتسلطبزرگفتح. نیستشاديشایسته

برايفقطواستناشدنیسیرونافرمانکهاست
استنتاجاین. گرفتمددبایدالهیعنایتازآنکنترل

.نداردهمخوانیهیچقضیهکبرايعلتبامولوي
شیرشخصیت-5-2-2-3

بانخجیرانشدهباعثشیربااليجسمانیقدرت
برايوشوندمذاکرهواردنرموباخترفتاريرویکرد

منطقیعقلوي. نمایندتالشضرررساندنحداقلبه
خوبخیلیآغازینهايبحثدروداردنیزکارایی

درهرچندنیزرالجدسرانجامحتیرودمیپیش
رویدادهايدر-الفاما؛زندمیرقمخودنفعبهظاهر

علمنیست،کافیظاهريدانشفقطزندگیپیچیده
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نظربهضروريواديایندرعمقیشناختوعنایتی
بابتاینازایشانشناختسامانهکهرسدمی

شرایطمنطقیاستداللدر-بدارددستیتهی
باالییاولویتواهمیتازنیروامدیریتبحرانی،

مدیریتوکنترلنیزمرحلهایندر. استبرخوردار
پذیرآسیباشروانیوضعیتوپایینحددرشیر

ويظاهريشناختیسامانهکهطوريشودمیمالحظه
ازگیرد،میقرارتأثیرتحتخرگوشطرحباوقتی
.ماندمیمحرومنیزسادهاستداللیک

شیررفتار-5-2-2-4
. داردمنطقیوخوباستداللگفتمان،بخشدر

راهاصحنهوبردمیپیشمنطقیخیلیراهابحث
قوهنداشتندلیلبهدرنهایتاماکندمیمدیریت
ويبنیادیننیازباکهتطمیعدامدرعمقیشناختی

رانخجیرانخواستۀوشودمیگرفتاردارد،همخوانی
.کندمیقبول
شیر،شناختیقوةداستان،دومبخشدر

درستراخرگوشگفتاريورفتاريهايپیچیدگی
مدیریتضعفدیگرطرفاز. دهدنمیتشخیص

ويروانیوضعیتحوزه،آنپذیريآسیبوروانی
درخرگوشوقتیکهطوريکندمیآشفتگیدچاررا

شیربر) گرسنگی(بنیادیننیازکند،میتأخیررسیدن
رفتاربا. گشایدمیپرخاشگريبهزبانتاآوردمیفشار
رفتارهايوزندمیسرزنشیخودبهدستآمدهپیش
یادآوريخودبرايرانخجیرانتعهدوقراردادبامغایر

راهاآنقرارهايوقولوخودبزرگوارانۀرفتارو
.کندمیبازآوريخودتصوردرصحنه

نیست،برخوردارعمقیشناختقوةازشیرهرچند
مختلنیزرااشسطحیشناختسامانهگرسنگیفشار

انحرافبهراويادراکیقوهشور،وخشم. کندمی

شده،تحریکخرگوشمکارانۀگفتارهايباوبردمی
درراخودگامبهگاموپذیرفتهرااونمایشیرفتارهاي

.کندگرفتارمیاوفریبطرح
نمایدبررسی آنچه در بادي نظر می-5-3

بق آنچه در بادي نظر، و بر مبناي فلسفۀ منطق مطا
کالسیک، ارسطویی و حتی رویکرد منطقی نهفته در 

شود از این حکایت فلسفه تحلیلی معاصر، آشکار می
یافته است و هایی راهکند که در این داستان تناقضمی

حتی برخی از مراحل استدالل طی نشده است. بر 
نتیجه گرفت که درتوان چنین اساس این رویکرد، می

مذاکرات،بخشدر»نخجیرانوشیر«حکایت
پیشبا رعایت ضوابط منطقیطرفینادلۀواستدالل

رقمشیرنفعبهمذاکرهنتیجهظاهربههرچندورودمی
قرارداد،انعقادبهتمکینوسکوتولیخوردمی

.داردنخجیرانانگیزةونیتغلبهازسخن
مذاکرهبحثدوبا»شخرگوفریبطرح«بخشدر

کهنخجیرانباخرگوشمذاکره-الفهستیمرودررو
رکنبیشترواستاستوارخطابیقیاسارکانبر

آنمصداقومحمولرکنوشدهبرجستهآناستنتاج
توصیفالهامیورؤیایینیزآنکبرايبخشوغایب

وکبرااستنتاج،رکنکهشیربامذاکره-ب. شودمی
خرگوشخودبرولیپوشیدهشیربرآنمحمول
.استمبرهن

911بیتمنطوقازکهکبرابخشحکایتکلیتدر
افتادنچاهبهوفریب«ماجرايدرگیردمیسرچشمه

استنتاجبخشدرولیاست؛شدهواقعاحراز»شیر
علتازسخن»کژخیال«مشتركعلتبرعالوه

جزءکهاستآمدهمیانبهنیز»اکبرجهاد«و»ظلم«
کهاستمثنويدرمولويمعهودومنطقیقیاس
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نادیدهرانتیجهوکبريمیانعلتکاملتناسب
.گیردمی

توجیه روش مولوي در چارچوب رویکرد -5-3-1
»اقسام عقالنیت«

یابیم که در اگر از منظري کلی به ماجرا بنگریم، درمی
کدام ها، مولوي نسبت به رویکرد هیچکلیت استدالل

کند.گیري نمیطرفین موضعاز
اساساً از منظر فلسفه علم امروزین نیز عرصه اثبات رد 
واقع عرصه زورآزمایی دالیل به سود و به زیان یک 

طرف وزن مطلق کسب ادعا است و هرگز یک
کند.نمی

حقیقت این است که بسیاري از باورهاي آدمیان درباره 
وند که شبندي میصورتهاییزندگی در قالب گزاره

فقط گاه متضادند، بلکه متناقض نیز هستند. وقتی نه
اصطالح هاي بهکنیم به گزارهها را تحلیل میاین گزاره

تر اياي پایههایی که دیگر بر گزارهرسیم، گزارهپایه می
آوري و ابتناء ندارند و به همین دلیل زنجیره دلیل

شود. اینجاست که هرکدام از احتجاج متوقف می
فین باور پایه خود را عقالنی توصیف کرده و بر آن طر

شود که بناهایی افکند. نتیجه این میاساس بنایی می
هایی بسیار با شوند که تفاوتمتفاوت خلق می

حال طرفین ماجرا هرکدام یکدیگر دارند؛ ولی بااین
گونه کند. همانبناي خود را معقول و معتبر معرفی می

وسعیکاهلی،رامحضيامیدوارکه گفتیم، شیر
دینیبزرگانتوصیۀراآنوالزمرازندگیکوشش

راتالشوکسبنیزنخجیرانوي،مقابلدر.داندمی
زندگیکهدانندمیحرصوایمانضعفازمنبعث
.استکردهتاریخیهايگرفتاريمشمولراانسانی

هر دو باور بر قسمی از عقالنیت بنا شده است که 
ه و گروهی از افراد معقول و معتبر است.براي دست

نکته مهم دیگر در این داستان، دخالت دادن عوامل 
روانی است. دیدیم که خرگوش با استفاده از 

شناختی به مقصود خویش رسید. ما شگردهاي روان
هاي ترین عامل تقابل و تضاد عقالنیتآنیم که مهمبر

ساسًا مختلف تفاوت در وضعیت روانی افراد است. ا
اینکه ما چیزي را عقالنی بدایم یا ندانیم تا حد زیادي 

شناختی ما شناختی و حاالت رواناز باورهاي روان
گیرد. این واقعیت مورد تأکید اساسی سرچشمه می

برخی از فالسفه معاصر است، نظیر لیندا زاگزبسکی. 
او در بسیاري از آثار خود، نظیر فضایل ذهن 

شناسی (زاگزبسکی، عرفت) و م1396(زاگزبسکی، 
دهد ) اساس بحث خود را بر این قرار می188: 1392

که داشتن شناخت عقالنی و معتبر منوط به این است 
حتی مند باشیم.که ما از فضایل ذهنی و عقالنی بهره

فیلسوفی مثل دیوید هیوم معتقد است که عقالنیت نیز 
او، یکی اي است از قواي روانی ما، و به قولنهایتاً قوه

از انفعاالت ماست. هیوم معتقد است که انسان بر 
طور ها و امیال خویش بهاساس منافع و خواسته

کند و سپس در معقول پیشینی به چیزي اقبال پیدا می
)302: 1395کوشد. (پیکانی، ساختن آن می

هاي در این داستان نیز شواهدي فراوان در تأیید دیدگاه
دارد. شیر در پی این است زاگزبسکی و هیوم وجود 

که با اتکا به برتري و قدرت خود، شکاري آسان و 
پیوسته براي خود فراهم سازد و حیاتی سراسر کامروا 

در هاي خود راداشته باشد؛ به همین دلیل استدالل
دهد که این خواسته را موجه و جهتی سامان می
دهد. در مقابل، نخجیران میل به بقاي عقالنی جلوه می

جویند هایی بهره مینفس دارند و درنتیجه از استدالل
دهد. هاي شیر را نامعقول جلوه میکه روش و خواسته

که موفقیت خرگوش نیز مرهون توجه او به جالب آن
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شناختی شیر بود. هاي روانبستگیتمایالت و دل
جویی شیر طلبی و برتريخرگوش بر خصیصه قدرت

ریزي کرد که نهایتًا حانگشت نهاد و استداللی را طر
انفعال ضعف را در شیر ایجاد کرد و او را به سمت 

هالکت هدایت نمود.
کی مولوي در این داستان به بیانی ذوقی همانند زاگزبس

دهد که میان عقالنیت و امیال و و هیوم نشان می
عواطف و احساسات آدمی چه پیوند ظریفی برقرار 

مان این داستان است. در باال گفتیم که ظاهرًا قهر
خرگوش است؛ اما اگر کل داستان را در نظر بگیریم 

توان نگاهی دیگر نیز به ماجرا رسد که میبه نظر می
داشت. در کل داستان لحن مولوي بر تحسین شیر 

که فریب داللت دارد درواقع تا پایان و پیش از آن
خرگوش را بخورد عملکرد او موافق طبع و منافع و 

اما نقطه قوت خرگوش این بود که در بقاي او بود؛
جویی. اي یافت؛ یعنی حسادت و برتريطبع شیر رخنه
خلل ها و فهم شیرنوبه خود در استداللاین رخنه، به

هاي هایی که در استداللایجاد کرد. بنابراین، رخنه
هایی است شده توسط مولوي وجود دارد رخنهترسیم

ق نشان دهد که خواهد به این طریعمدي. مولوي می
شناختی ما و فقدان برخی فضایل خصایص روان

هاي ما نیز خلل و شود در استداللعقالنی باعث می
نوبه خود ما را به رخنه راه یابد و این خلل و رخنه به

افکند.هالکت می
کبرايعلت»کژخیال«بینیم که در این داستان می

حمولمشود ومیافتادنچاهبهمنجرکهاستقضیه
ازولیداردفرازوفروديخودبرايهرچندحکایت

استنتاجکلی،صورتبهعلت،این1341تا1338بیت
زدهاستنتاجتعددبهدستمولويشده است. همچنین

گیرينتیجهمحمولازنیزرا» اکبرجهاد«و»ظلم«و

توان ادعا است. حال بر اساس آنچه گفته شد میکرده
ستنتاج و قیاس از سر قصور و سهو کرد که این شیوة ا

اي است گر شیوهدر مثنوي نیامده است؛ بلکه حکایت
تناسب حاالت روانی و فضایل عقالنی که آدمیان به

بیت این داستان گیرند. شاهخویش در زندگی به کار می
». نفکندچهراتوکژخیالتا«همین مصرع است که 

و رذایل هاي معرفتیهمان رخنه» خیال کژ«تعبیر 
است که آدمی را از حقیقت دور و محروم عقالنی

سازد.می

گیرينتیجه-6
توان به داستان شیر و نخجیران از منظري کامًال می

اي بسیار نغزتر متفاوت نگریست و در باطن آن نکته
از آنچه مکرر گفته شده است، یافت. اگر نگوییم هدف

هداف کم یکی از اتوان گفت دستاصلی مولوي می
نشان بدهد اقسام عقالنیت برآمده ازاو این است که

ها و منافع افراد اقسام و تنوع امیال، انفعاالت، خواسته
گوناگون است. در نتیجه رخنه ظاهري در شیوة 
استدالل و رعایت نکردن مقدمات استدالل و قیاس در 

بسا عمدي است و اشعار او نه از سر قصور، چه
ها در زندگی ست که انسانمنعکس کنندة قصوري ا

شوند.میکرات بدان دچارروزمره به
:منابع
فارسی:-الف
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