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برای هر استداللی، می توان از سه روش استفاده کرد: 

 قیاس، استقراء و تمثیل. 

 
 روش قیاس               

قیاس در اصل به معنی اندازه گرفتن و مقایسهه ی دو    

چیز با هم است. امها در لمهم کهبه بهه ون گونهه اسهتدال  مهی        

ذهن را از کمی به جزیی برساند و نتیجه بگیرد. یعنی گویند که 

او  یک موضوع کل را که اثبات شده است، مطرح می کننهد  

و از طریق ون به اثبات جزء می رسند. مثبً به این جممهه توجهه   

هر انسانی سرانجاه می میهرد، سسهن انسهان اسهت،  ه       »کنید: 

)ههر  قسهمت او  ایهن اسهتدال     «  سسن هم سرانجاه می میهرد. 

انسانی سرانجاه می میرد.( دو جنبه دارد: او  این که مها داریهم   

در باره ی یک مفهوه کمی )انسان( گفتگو مهی کنهیم.  ه  از    
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شروع کردیم و دوه ایهن کهه ایهن موضهوع اثبهات شهده       « کل»

است. یعنی ما لمبً مشاهده می کنیم که همه ی انسان هها مهی   

ست( هم از دو جنبه میرند. بخش دوه این اثبات )سسن انسان ا

مورد نظر ما است: او  این که ما موردی را بیان کرده ایهم کهه   

است. یعنی سسن جزیی از انسان ها است.    از کل به « جزء»

جزء رسیدیم  و دوه اینکه این موضوع نیز اثبهات شهده  اسهت:      

زیرا با توجه به شکل و شمایل ومختصاتی که از سسن داریهم،  

سسهن  »سان است.    نتیجه می گیهریم کهه:   می دانیم که او ان

در این شیوه ی اسهتدال ، از کهل یعنهی    «. هم سرانجاه می میرد

 انسان به جزء یعنی سسن رسیدیم. 

در واقع بخش او  اسهتدال )هر انسهانی سهرانجاه مهی     

)کبهرا(، بخهش دوه:)سسهن انسهان     « مقدمه ی کُبهری »میرد( را 

سهوه ایهن جممهه    )صغرا( و بخهش  « مقدمه ی صُغری»است( را 

مهی گوینهد. ایهن    « نتیجه»)   سسن هم سر انجاه می میرد( را 

« فبنهی صهغرا ،کبهرا مهی چینهد     »که در گفتگو ها  می گوینهد  

 اشاره به همین مفهوه است. 
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  روش استقراء           

این شیوه  استدال  کامبً بهرلک  قیهاس اسهت. ایهن     

یجهه مهی گیهرد.    روش، ذهن را از جزئی به کمی می رساند و نت

«  قیهاس »بگذارید همان اثبات مهر  سسهن را مثها  بهزنیم. در     

او  کل انسان مطرح بود و به سسن می رسیدیم. اما این جها از  

ها شهروع مهی کنهیم و نتیجهه ی کمهی  مهی       « سسن»جزء یعنی 

گیریم یعنی می بینیم: سسن، سسین، تقی،  رویز و ....  سرانجاه   

نسان هستند،    این نتیجهه ی کمهی   می میرند. و چون این ها ا

یعنی از « همه ی انسان ها سرانجاه می میرند.»را  می گیریم که 

 جزء به کل رسیدیم.

وب در »یا مثبً  این قهانون لممهی را در نظهر بگیریهد:     

ایهن  « مهی جوشهد.  درجهه سهرارت    ۱۰۰کنار دریا های وزاد و 

یههک قههانون لممههی اثبههات شههده اسههت. چگونههه بههه ایههن نتیجههه 

رسیدند؟ ساده ترین بیانش این است که او  دیدند وب تحهت  

تأثیر سرارت می جوشد. و بعد فکر کردند چقدر باید سرارت 

به این وب بدهند تا بجوشد؟ سرارت سنج اختراع شهد. دیدنهد   

هرچه ارتفاع زمین از سطح دریا های وزاد )یعنی دریا هایی که 

د، نقطهه ی جهوش   به هم ارتباط دارند، نه دریاچه( زیهادتر باشه  
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وب  ایین تر اسهت. بها وزمهایش ههای بسهیار )جهزء(، بهه یهک              

رسیدند و ون این که وب در کنهار دریها ههای    « کمی»نتیجه ی 

درجهه سهانتیگراد بهه     ۱۰۰وزاد هنگامی می جوشد که سد اقل 

ون سرارت برسد. در کنار دریای مدیترانهه، در کنهار اقیهانوس    

و بقیه ی دریا ها همین نتیجه بهه   وراه ، در کنار اقیانوس اطم 

« جوشهیدن وب »دست ومد. ون وقت بود کهه ون  قهانون کمهی    

 بیان شد. 

یا مثبً یک دارویهی را کشهک کردنهد، روی ههزاران     

بیمار )جزء( بطور جداگانه امتحان کردند و دیدند فهبن نتیجهه    

معین و ثابتی دارد.    یهک نتیجهه ی کمهی گرفتنهد و گفتنهد      

فبن بیماری انسان )کل( را معالجه می کند.  همهه    فبن دارو، 

قوانین لممی که کشهک شهده از ایهن روش بههره گرفتهه شهده       

  است.
   روش تمثیل             

تمثیل، یعنی مثا  ووردن، تشبیه کهردن. در ایهن روش   

یا صورت چیهزی را مصهور کهردن و یها     از طریق مثا  ووردن، 

  ذکهر کهردن، اسهتدال  مهی     به لنوان مثها داستان و سدیثی را 

نمونه ی وشکار ون همین است که مولوی در مثنوی بیان . کنند
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می کند و در واقع شهیوه ی اسهتدال  مولهوی بیشهتر بهر اسهاس       

 روش تمثیل است.

اگر دقت کنید، می بینید از دو روش قیاس و استقراء  

نمی توان مسایل لرفان و دیهن را توجیهه و اثبهات کهرد. چهرا؟      

در هر دوی این شیوه ها باید سهداقل دو لامهل وجهود    زیرا که 

داشته باشد تا بتوان به اثبات موضهولی رسهید. و ایهن بها بحه       

یگانگی و وسدت مهورد نظهر در لرفهان کهامبً مغهایرت دارد.      

همه ی بح  لرفان این است که در جهان وسهدت و یکتهایی   

. است و این تکثُُّر و چندگانگی ها، جموه های ون یکتایی است

وب اقیانوس یکی است. همه وب است. اما موج، شهکل ههای   

مختمفی است که وب به خود می گیرد و اگر کسی مهوج را از  

 دریا جدا بداند، هیچگاه به وسدت اقیانوس  ی نخواهد برد.

« اسهتقراء »و « قیاسات»مولوی می گوید تا هنگامی که 

در ذهن  هرک  وجود دارد، یعنهی ذهنیهت کسهی، بهرای ههر      

ولی در  ی استدال  از طریق قیاس و استقراء باشد، محا  موض

است بتواند ون چه که لرفها دیهده انهد و مهی داننهد، بفهمهد و       

 تشخیص دهد.
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 «پای استداللیان چوبین بود»           

 یشتر گفتیم که یکی ازلوارض قیاس، مقایسه اسهت.  

تو، همین بال  جنگ و جهدا  هها   « من»من با « من»مقایسه ی 

 می شود. این است که می گوید: 

 چون لصا شد ولت جنگ و نفیر 

 ون لصا را خُرد بشکن، ای ضَرسر!

۱/٢۱٣٨ 

ازونجایی که قیاس)لصا(بال  جنگ و نفیر )جهدا (  

)ای ضریر( که لصهای قیهاس را کهه در     می شود،    ای نابینا

دسهت داری و نمههی خهواهی از ون جههدا بشهوی، ایههن لصهها را    

خردکن و بشکن. ای کهوران بهه چهه کهاری مشهغو  هسهتید؟       

انسان بینا و وگاهی )دیدبان( را میان خود بیاورید و با چشهم او  

 دنیا و ون سوی دنیا را ببینید. 

 سمقه ی کوران! به چه کار اندرید؟

 ن را در میانه وورید دیدبا

۱/٢۱٣٩ 
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زیرا او دیگر گرفتار این لصای قیاس و استقرا نیست. 

او لصای موسی را باور دارد که به صورت مار شد و مارههای  

جادوگران فرلون را خورد. او  سهتون سنانهه را بهاور دارد کهه     

 وگاه و با شعور )باخبر( شد. 

 معجزه ی موسی و اسمد را نگر 

 و اُستُن با خبر چون لصا شد مار 

۱/٢۱٤۱ 

را ذههن ولهوده بهه قیهاس نمهی      « معجزه»این است که 

تواند بپذیرد. یعنی لقل جزوی و لقل نظری نمهی توانهد قبهو     

کند که لصای موسی  بهه شهکل مهار مهی شهود و یها سهاقه ی        

، از هجهر رسهو  اکهره نالهه سهر       اخشک شده ی درخت خرم

« معقو  نیست.»که چرا؟ زیرا که می گوید )ستون سنانه(. دهد.

یعنی با لقل جور در نمی وید که لصا مار و ستون ناالن شهود.  

مولوی  می گوید، اگر همه ی مقوله های لرفان )این مهزه( بها   

لقل لادی انسان قابل فهم بود، دیگر نیازی بهه معجهزه وجهود    

 نداشت: 

 گر نه نامعقو  بودی این مزه 

 کی بدی ساجت به چندین معجزه 



«پای استداللیان چوبین بود »   
  www.sayahzadeh.com  وب سایت مهدی سیاح زاده

 

8 

 

۱/٢۱٤٣ 

 ا هرچه از نظر لقل جزوی انسانی قابل قبو  اسهت زیر

)لقل انسان ون را می خورد(، بدون معجزه و جر و بح  مورد 

 قبو  همه است:

 هرچه معقو  است، لقمش می خورد 

 بی بیان  معجزه، بی جرُّ و مدّ

۱/٢۱٤٤  

چه وقت معجزه رخ می دهد؟ زمانی کهه لقهل لامهه،    

بفهمد و بپذیرد. یعنی ون چه می نتواند بیان   یامبران و اولیاء را 

گویند و می کنند با لقل لامه جور در نیاید. در این زمان است 

که گاهی به صورت یک بارقه و یا یک اثر زودگهذر و بسهیار   

مؤثر، ذهن لامه مرده را به خود   می گیرد. اما نمی داند که هر 

لقمی قادر به درک ون چه که به ناه معجزات در کتهاب ههای   

نی ومده، نیست. زیرا اگر همه ی مقوله های دین و لرفان وسما

 با لقل قابل فهم بود، دیگر نیازی به معجزه نبود. 

  ، خود مولوی گویا به این موضوع توجه داشته که 

سهتون  »داسهتان   مثباستداللیان ممکن است، صحت و واقعیت 

را انکار کنند. یعنی کسانی که در سیهات منطهق زمینهی    « سنانه
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، فقط جهان محسوس را مهی فهمنهد و ریهر ون را وههم و     خود

خیا  می  ندارند. این است که اینجا به شهدت بهه اسهتداللیان،    

 می تازد:

 ون که او را نَبوَد از اسرارِ داد 

 کی کند تصدیق او، ناله ی جماد 

 گوید: وری، نه ز د ، بهر وفاق 

 تا نگویندش که: هست اهل نفاق

۱/٢۱٢٢ 

قت نرسیده اند، کسانی کهه فقهط بها    کسانی که به سقی

س  های خود جههان را مهی فهمنهد و بها ون برخهورد دارنهد،       

کسانی که از راز های الهی در وفهرینش وگهاه نیسهتند، هرگهز     

نمی توانند ناله ی ستون و جماد را باور کنند. این منکران، اگر 

هم با این موضوع موافقت )وفاق( نمایند، ظاهری است تا ونان 

نفهاق وفرینهی مهتهم نکننهد. )زمهان مولهوی، کهوچکترین        را به 

تردید در این معجزات، همراه با شدید ترین مجازات هها بهود(   

کسانی که می خواهند با بح  و جهد  و دالیهل ایهن جههانی،        

مقوله ای مانند معجزه را رد کنند، نمی دانند که دالیمهی ) هر و   
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بر ظن و گمان بالشان( که در بح  های خود می وورند، مبتنی 

 و تقمید است. یعنی ون چه دلیل می وورند، به ون یقین ندارند. 

 که به ظن، تقمید و استداللشان 

 قایم است و، جممه  رُّ و بالشان 

۱/٢۱٢٦ 

اینجا اسهت کهه مولهوی  یکهی از ون شهاه بیهت ههای        

 معروف خود را  می گوید: 

  ای استداللیان چوبین بود 

 ود  ای چوبین سخت بی تمکین ب

۱/٢۱٢٨ 

اهل استدال  و دیالکتیک، که می خواهد بها بحه  و   

جد  و محاجه کردن  نظریهات خهود را سقیقهت جمهوه دههد،      

 مانند کسی است که  ای چوبین دارد.   ای چوبین در واقع:

چوبی بود به شکل مخروط که  ه  از بریهدن  های    » 

کسی، ون را در قالده ی ون مخروط قرار مهی دادنهد   

)شرح مثنوی شریک ، « زمین کشیده می شد و رأس ون بر

  ( ٨٦٦صفحه ی  - ٣جمد  -استاد فروزانفر 
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 ای چهوبین در اختیهار شهخص نیسهت )تمکهین نمهی       

نابراین چنین شخصی نمی تواند  ابرجا و اسهتوار باشهد.   بکند(، 

استداللیان نیز همین گونه اند.  ای استدال  ونان سست و لرزان 

ی بهه قهواه رسهیده بهه ون چهه مهی       است. در سالی که انسان ها

گویند یقین دارند و هیچ تزلزلهی در بهاور ونهان نیسهت.زیرا بهه      

رسیده اند.ون چه می گویند، نه بر اساس تقمید « شهود سقیقت»

و شنیده ها، )ونطور که استداللیان هستند( بمکه مبتنی بر مقولهه  

و کسهی کهه چیهزی را دیهده باشهد،      « دیده انهد »های است که 

 یست در وجود ون شک کند. این ها  یران طریقتند.ممکن ن

 

*** 

 
 

 


