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 چکیده
ها برقـرار بـوده اسـت. از    اند و ارتباط تنگاتنگی میان آنطول تاریخ دوشادوش یکدیگر حرکت کردهادبیات و فلسفه در 

اند و برخی فیلسوفان نیز حضور شـعر و شـاعران را   ها برخی از شاعران نسبت به فلسفه نظر مساعدي نداشتهاولین زمان
گاه شاعران و ادیبان با فلسفه و ابزارهاي آن چون تعقـل  اند. در ادبیات فارسی نیز در حوزه فلسفه باعث تباهی آن دانسته

اند. بسیاري از مضامین مرتبط با فلسـفه و تفکـر بشـري ماننـد     اند و گاه به ستایش خرد پرداختهو خرد به ستیز برخاسته
سرنوشت آدمی،  هاي آن، احاطه و غلبه مرگ برمواهب و لذت ثباتی دنیا و ناپایداري اعتباري و بی بیهستی، راز آفرینش، 
دیر در ادبیات نمود یافته است. در مقاله حاضر سعی شـده بـا   هاي چرخ و جبر و تقدر مقابل بازي اظهار عجز و حیرت

هاي مختلف در این باره، به این موضوع پرداخته شود، که آیا این ارتباط بیشتر از نوع تقابلی بوده است، یا بررسی دیدگاه
 گوي، نوع نگرش آنان به فلسفه روشن شود.هاي برخی از شاعران پارسیتعاملی و با بررسی دیدگاه
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 مقدمه
رسد که  ادبیات و فلسفه نمایندگانی از دو عرصۀ هنر و دانش هستند. در نگاه اول به دو حوزة ادبیات و فلسفه به نظر می

این دو کامًال متفاوت با یکدیگر باشند. فلسفه هدفش روشن کردن و تبیین است و با مسائل دشـوار و پیچیـده سـروکار    
دارد و ادبیات با خیال و عواطف و احساس. در ادبیات با اندیشه جستجوگر مواجهیم که جویاي کشف راز و رمز هستی 

تردیدي نیست حـال بایـد دیـد    ارتباط فلسفه و ادبیات،  ةدربارنویۀ کلمات. است و در ادبیات با تخیل و ایهام و معانی ثا
رسد متفاوت و در تقابـل هـم هسـتند یـا      گونه که در نگاه اول به نظر می این ارتباط از نوع تقابلی است یا تعاملی. آیا آن

گونه  اینتوان  می آیافلسفی دانست و ل توان محملی براي پیشبرد مسائ را می آیا ادبیات ها برقرار است؟ تعامل در میان آن
چـه فرقـی    به این سؤال پاسخ داد که شود. ادبی متوسل می هایی نوعاً خوانندگان به شیوه اعکه فلسفه براي اقن ن کردواعن

ـ     طور کلی فلسفه و ادبیات وجود دارد؟ دو اتهام اساسی بر شعر و به میان فلسفه و شعر و به  ۀطـور کلـی ادبیـات از ناحی
که در شعر و ادبیـات ایمـاژ و تصـویر جانشـین حقیقـت       سقراط به روایت افالطون در جمهور وارد شده است. اول این

هاي معقول مثـالی یادشـده    وند و همین امر ما را از فهم موجودات اصیل که در نظام افالطونی تحت عنوان صورتش می
شود. دوم اینکه شـعر   م در لباس حقیقت به مخاطب عرضه میکند. به دیگر سخن در شعر و ادبیات، پندار و توه دور می

اي روبرو  بندوباري و گرایش به التذاذ و عشق، از لحاظ اخالقی و سیاسی با مشکالت عدیده و ادبیات به علت ترغیب بی
ة ادبیـات اسـت. لـذا امـروزه در حـوز      ةجمهوري و اغلب آثار افالطون داراي منش و ماهیت شعري و در گستر. هستند

گیرد. نبرد میان فلسفه و شعر یـا بـه    ها و رساالت افالطون داراي وجهی ادبی مورد نظر قرار می بینیم که کتاب ادبیات می
جـویی از   ترود کـه سـقراط اخـراج شـاعران را بـه دلیـل لـذ        جا پیش مـی  تعبیري ادبیات در کتاب دهم جمهوري تا آن

زه دهیم ادیب و شاعر به مقام شهروندي در این مدینه نائل شود در ایـن  گوید اگر اجا کند و می شهر مجاز اعالم می آرمان
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 شـاعران صورت به جاي حاکمیت نموس یا قانون یا هنجارهاي اخالقی و همچنین لوگوس یعنی عقلیت و خـردورزي،  

یکی « د شد.اندیشه و خردورزي گم خواه ۀپرداز زمام امور را به دست خواهند گرفت و بنابراین رشت سرا و نغمه حماسه
از اختالفات ارسطو با افالطون در کارکرد عمدتاً کاثارسیسی شعر اسـت. ارسـطو راسـت و دروغ بـودن شـعر را وقعـی       

دهد و جنبه پاالیشی هنر و نه راستی و حقیقـت گـویی آن را مهـم مـی      نهد و جهت آن را بر این مرتبت، ترجیح می نمی
شهري در کار است و نه اخراج شاعران، بلکه  دیگر نه عالم مثال و آرمان ) براي ارسطو،244، 2، ج1387(مددپور، » داند.

 شناسانۀ هنر بر آدمیان برایش مهم است. تأثیرات واقعی و روان
ها که بـه حقیقـت    ممکن است آن شوند گاه به درك و تفسیر حقیقت نائل نمی چون ادیبان و شاعران هیچ به نظر افالطون

رغـم سـتایش لفظـی از دیالکتیـک هـیچ       تحت نظارت خود درآورد. از طرف دیگر اگر علـی ها را  دسترسی دارند هنر آن
شـود   ترین لوگوس تلقـی مـی   که عالی انسانی قادر به دریافت تفاوت میان اصل و بدل یا تصویر نباشد در این صورت آن

فه و شـعر و ادبیـات در   شاید حداکثر اتحاد معقول فرزانگان باشد و بس. اگر وضع چنین است، پس تفـاوت میـان فلسـ   
آرمانی تلقی شده اسـت؟ جـدال    ۀکجاست؟ یا به تعبیر دیگر چرا ریاضیات مدعی سرمشقی براي حاکمیت فلسفی جامع

زند که در جهت تغذیه  میدیرین در این است که شعر و ادب متضمن ترغیب و تمناست و لذا شعر به تولید چیزي دامن 
ه محدودیت امیال یا دگرگونی تمناها بـر حسـب حکمـت و تحـت هـدایت آن رأي      امیال به کار رفته است. اما فلسفه ب

شود. اتصال شـعر و ادب   دهد و تنها مزیت فلسفه بر شعر در توانایی تبیین چیزي است که به مدد حکمت دریافته می می
اسـتبداد، در واقـع    ایـن  اي روبـرو اسـت.   به استبداد هم به همین نحو قابل توجیه است و در حقیقت با اشکاالت عدیده

شود. به سخن دیگر در تحلیل نهایی، انسان میل دارد که نه تنها  استبداد امیال است که در سایه حالت شناسی محدود نمی
خواهد که طبیعت را به اثر هنـري و شـعري    بلکه در آن تغییر ایجاد کند و به دیگر سخن می باشد حاکم و مالک طبیعت

میان استبداد امیال و اروس ریشه در اولویت آفرینش هنري دارد و به منظور تغذیه امیال به  مبدل کند. در حقیقت ارتباط
تـوانیم از اروس نقـاب برگرفتـه و وجهـی      رو مـی  کنـد و از ایـن   اي کامل جهان را به صورت خودش بازآفرینی می گونه

دستبرد خودشیفتگی رهـا کنـد و جالـب     شیفتگی را توجیه کنیم. به منظور چیرگی بر شعر، اروس فلسفی باید خود را از
شهرش اخراج کند بلکه سعی کرده آن را تابع و خادم فلسفه قرار  خواهد شعر را از آرمان است که گفته شود افالطون نمی

ادبیـات،  «کند.  دهد. دلیل مخالفت افالطون با ادبیات، ضدعقالنی بودن آن است. به نظر او ادبیات، ثبات عقل را آشفته می
بخشد، بلکه به هر حال صـرفاً نسـخه بـدل نـاچیزي از      ها را شدت می شود و آن تنها مجذوب عواطف ضدعقالنی مینه 

» خود نسخه بدل ناچیزي از تنها اعیان واقعاً موجود صور یگانه و جاودان است. ۀجهان ادراکات ماست. که آن هم به نوب
 )37 :1387(اسکیالس، 
هـا   ند اما شاعران و سرودخوانان تنها سخنگویان حکمت هسـتند. آن ا ان نقاد حقیقتجستجوگر هگفت، فالسف افالطون می

کنند و براي تحت تـأثیر قـرار دادن    ها تسخیرشدگی را به مخاطب منتقل می قدرت الهی دارند نه فن و مهارت عملی. آن
 یالس معتقـد اسـت،  گیرنـد. ادبیـات، تکثـر کـاهش ناپـذیر حقیقـت اسـت. اگرچـه اسـک          مخاطب از حقیقت فاصله می

همـان:  . (»ادبیات کنونی مفاهیم به حمله نه است روزگار آن روشنفکري فضاي به حمله اصل در شعر به افالطون ۀحمل«
اسـت  » فضـیلت «تنها در پیوند آن با » لذت زیبایی«متفکران رومی نیز، چون اندیشمندان یونان، بر این باور بودند که  )43

گفتند شعر نیکو آن است که به اعتالي خرد و اخالق منجر شود. به همین اعتبـار،  که اصالت و حقانیت دارد. رومیان می
اطوري روم ساکن بودند، بر این باور تأکید داشتند، که هنر شـعر و شـاعري،   رواقیان دوران میانی که بیشتر در قلمرو امپر

 )268، 2، ج 1387آور آرامش درون و معنویت است. (مددپور،  خود پیام
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ممکن نیست. اما اگـر بخـواهیم نگـاهی کلـی بیانـدازیم       ادبیات و فلسفه به راحتیمیان  تعاملی یا تقابلی درتعیین حدود 
اساسـاً هـر   هـایی نیـز میانشـان وجـود دارد.      هاي موجود میان این دو حوزه، قرابـت  تفاوت با وجودشویم که  متوجه می

تأثیرگذاري که افکار فلسـفی یـک   ۀ رشت کند. کارگیري زبان و سبک نوشتاري با ادبیات ارتباط پیدا می دلیل به اي به نوشته
از طـرف دیگـر    نیست.کند چیزي غیر از ادبیات  یو به مخاطب منتقل م گیرد چون نخ یک تسبیح دربرمی فیلسوف را هم

توانـد شـعري    مـی نمنطقـی مسـتحکم    منـدي از  و یا یک نویسنده بدون داشتن افکار فلسفی هوشمندانه و بهرهر یک شاع
 آیـا  .ادبیات پررنگ و جاودانـه بمانـد   ۀمخاطب خود تأثیر بگذارد و در عرصر اي بنویسد که ب بسراید و یا یک متن ادبی

توان این نظـر را   و می فکري و فلسفی بداند؟ ۀمغز و محتوا و بدون پشتوان ها و یا شعرهایش را بی هست که نوشتهادیبی 
بینی او هنـرش را اسـتوار    واقعی است که جهاند کدام هنر اصیل، بدون پشتوانه فلسفی است و کدام هنرمن«پذیرفت که: 

خود فالسفه نیز ـ  که اینافزون بر  کرد، هاي میان شعر و فلسفه را انکار توان بعضی از قرابت نمی) 1: 1385(دادبه، » ندارد؟
 تواند بخواهد که متوسل شده بودند، هیچ شاعر و ادیبی هیچگاه نخواسته و نمی طور که اشاره شد ـ به بیان شعري  همان

به سبک بعضی از نوپردازان   رمزي،بسیار مبهم  اثر خود را فاقد تفکر بداند، حتی اگر صرفاً در صورت موزون، به محتواي
الزامـاً از نثـر    که اگر فالسفه منظور این .ها، اکتفاء کند اصوات موسیقیایی آن زیباي کلمات و جهان امروز، فقط به ترکیب

ـ   ی همه شعرا و کلّ نثرنویسان ـ شاید بدون استثنا یدر عوض گو اند، زیبا و یا از شعر براي بیان افکار خود استفاده نکرده
یکـی از فالسـفۀ    .مختلف ادبـی بـوده اسـت    ها، بیان افکار نغز و درخور تأمل، به صور اصلی آن ةاند که انگیز داشته ادعا

بزرگتـرین فالسـفه نیـز احسـاس     «گویـد:   بزرگ یعنی برتراند راسل، نیز در ارتباط و نیاز فلسفه بر علوم دیگر چنین مـی 
 )1: 1379(استیس، » اج دارند.اند که هم به علم و هم به عرفان احتی کرده

فلسـفه از تمـام شـئون زنـدگی     «عبـارتی دیگـر    و یا بههاي انسانی یکی از عناصر مهم ادب است.  شک نیست که اندیشه
اعم از دانش و هنر، امري ضروري است. نگرش فلسفی، پشتوانه دانش  ها، ناپذیر است و حضور آن در تمام حوزه جدایی

جامعه از آموزش و پرورش تـا   تواند داشت. تمام شئون یک اي فلسفی معنا نمی بدون پشتوانهدانش و هنر  و هنر است و
، شاعري را ) چنین است که فیلسوفی بزرگ چون کانت20: 1385(دادبه، اقتصاد و سیاست مبتنی بر نظامی فلسفی است. 

گونـه   ) و ایـن 4 :1380طهماسبی، ( ».است آموزنده شعر، غذاي روح و فکر آدمی و« گوید پندارد و می واالترینِ هنرها می
عملـی مـردم رنگـی     هر جا خرد راستین فلسفه و اندیشه فلسفی، حکومت کرده اسـت عملکردهـاي نظـري و   «است که 

 ةنظر و عمل است، در حوز ۀاي که الزم نظم و نظام ویژه خردمندانه گرفته است و این رنگ خردمندانه، که همراه است با
حکایت زایایی  پردازي؛ نگري و نظام آورده است، حکایت نظم و نظام؛ حکایت کلی رحکایتی به با زیشعر و ادب و هنر ن

 تردیـد  ) بـی 23: 1385(دادبـه  » ر.هاي دیگـ  با دلپذیري هاي دگر و هاي تازه و نو با حالوت و پویایی؛ و سرانجام حکایت
 مکمل یکدیگرند.اند که هر دو با تفکر همراهند و  دو امر جداگانهفلسفه و شعر 

بهاي  صدفی در گران چون خود، از حکایات ادبی که هم ۀخود به مخاطبِ تشن هاي اندیشهبراي انتقال  در ایران فیلسوفان
الدین سهروردي در اشعار خـود   براي نمونه شیخ شهاب .بردند می اندیشه و حکمت را در دل خود جاي داده بودند، بهره

شـیخ محمـود شبسـتري    کـرد.   مـی  هاي عرفانی و فلسفی خود اسـتفاده  منظور القاي اندیشهحکایات تمثیلی به  فراوان از
شبستري  منظومه،هاي فلسفی و عرفانی امیرحسینی هروي سروده است. در این  در پاسخ به پرسش منظومه گلشن راز را

 آکنده از مفـاهیم عمیـق فلسـفی،    زمثنوي معنوي نی .کند شعر بیان می قالبرا با زبانی گیرا و در  ترین مسائل فلسفی مهم
در متـون   .هاي مذکور است در حوزهق یعنی زبان موالنا و کالمش، محملی براي معانی بسیار عمی است. کالمی و عرفانی

خود حماسه  است، یا در مضامین فلسفی و عرفانی دارايشعري بلندي   گیتا که منظومه بهگود  فلسفی هند، چون منظومه
هـا برقـرار    ناپذیري بین ادبیات و اندیشه در قالب اسطوره پیوند جدایی از دو منظومه حماسی هند باستان،، یکی امهابهارات
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هـاي   وداها، را نیز افزود که آن را خاستگاه نمایش نامه ۀهاي چهارگان ها شاید حتی بتوان ریگ ودا، از بخش به اینت. اس

شود حاوي سـرودها و سـخنان و    می گاتاهاي منظوم را مثال آورد که ادعاتوان  از ایران نیز مید. ان سانسکریت نیز دانسته
ها یک نکتـه را   اند. تمام این هاي فلسفی این کیش برشمرده ترین آموزه دعاهاي زرتشت است، و جمعی آن را مأخذ اصیل

هاي  تواند داراي اندیشه هر ادیب و شاعري میتواند ادیب و هنرمند هم باشد و  دهند: این که هر اندیشمندي می می نشان
 بس خطیري است که یکی ازسرشارترین آبشخورهاي ۀاین نکت .ترین ایام چنین بوده است چنان که از قدیم ؛فلسفی باشد

گرفته تا ایلیاد و ادیسه هـومري، سـاگاهاي    هندي اتوان ذکر کرد: از رامایان شماري می هاي بی ادبیات اسطوره است؛ مثال
اي برخـی   ابعاد فلسفی برخـی آموزهـاي اسـطوره   . اي شاهنامه هاي اسطوره سرانجام بخش رتوري وهاي آ نورسی، افسانه

در ادبیات بسیاري  است. وجود شواهد ، قابل تاملهاي هندوآریایی ادیان چون مذاهب یونانیان و مصریان باستان و کیش
هاي مشترك بشـریت دارد. ایـن    اندیشه یت ازها در تحلیل نهایی حکا جهان از کاربرد مضامین مکرر یا موتیف اي اسطوره

  .ادبیات جهانی بوده است هنر و هاي الهام بخش ها دستمایه مضامین قرن
که جایگـاه آن  است: جستجو براي یافتن آب زندگانی، » نایافتنی دست دشوار وجستجوي مطلوبی « یکی از این مضامین

هاي مربوط به خضر و اسکندر به انـواع   فارسی است و داستان در ظلمات است یکی از پرکاربردترین مضامین در ادبیات
 توان ادعا کرد که مضمونی ادبی چون مضمون آب حیـات، در اصـل،   پس میگر است.  گوناگون در ادبیات فارسی جلوه

 حتیو  اند از چنین مضامینی بهره برده بینیم، شاعران و ادیبان کالمی است. چنان که می -عرفانی، دینی -مضمونی فلسفی
 ست.ظلمات در اسکندرنامه با استفاده از همین مضمون پرداخته ا نظامی داستان رفتن اسکندر را به

یونـانی یاسـون و    ۀدر نصوص هندي)، پشـم زریـن (در افسـان   (  شهد نامیرایی گیاه مقدس سومهمضامین دیگري چون: 
هـا، آن آب حیـات یـا شـهد      اري از ایـن روایـت  هاي آرتوري قرون وسطا). در بسی افسانه مقدس (در ها)، جام آرگونوت

یا در وراي خورشید یافت که از شب و روز، یعنی از زمان، خبري نیست، به دیگر سـخن،  » ظلمات « نامیرایی را باید در
در کامو، داستایوسکی و گابریـل مارسـل    پل سارتر، سیمون دوبوار، آلبر ژاندر غرب،  د.رس قلمرو المکان و الزمان می به

سزایی داشتند و با نوشتن داستان و نمایشنامه و بیان عقایـد فلسـفی    نقش بههاي فلسفه به حوزه ادبیات  راه یافتن دیدگاه
اي از ادبیـات   ادبیـات کردنـد و دوره  ة مفاهیم فلسفی را وارد حوز هاي داستانی و نمایشی، عمالً خود در قالب شخصیت

 .رقم زدندادبیات غرب فلسفی را در تاریخ 
فکر و ادب در جهان هستند،  سینا، سهروردي، فردوسی، مولوي و حافظ که سرآمدان هایی چون ابن ظهور چهرهر ایران د

کنـد عرفـان    چه که بیشتر جلب توجـه مـی   البته در ادبیات فارسی آنحاکی از وجود تفکر عمیق در ادبیات فارسی است. 
که در ابیات متعددي  فکر عرفانی غالب بر تفکر فلسفی است چناناي با فلسفه در تضاد و تقابل است و ت است که به گونه

و  عشـق  حکمـت،  غنـی  منـابع  کـه  ایران ادبیات عرفانی متون بررسی شود. در گر می به صورت تقابل عقل و عشق جلوه
: 1390(حدیدي، .عقل (فالسفه) هستیم اصحاب و عقل با عرفانی هاي اندیشه صاحبان و عرفا جدال شاهد اند، خداجویی

کـه   گوي آشکار است. این فلسفه بیشتر از آن هاي شاعران پارسی هاي فلسفی در سروده حال حضور اندیشه ) ولی با این2
یونـان در   ۀآمدن علـوم و فلسـف  یونانی باشد اسالمی است. هرچند که تأثیر فلسفۀ یونانی بر فلسفه اسالمی مشهود است. 

ها در ادب فارسی بسیار بیش از اصل فلسفه و علوم عقلـی   را به دنبال دارد که اثر آنامور دیگر  ۀجهان اسالم یک سلسل
هاي اشعري و معتزلی است که بخـش مهمـی از ادبیـات     ها کالمی و پدید آمدن فرقه یونان است و آن پدید آمدن اندیشه

ا و آراي اسـماعیلیان و زیـدیان و   هـ  منظوم و منثور قدیم پارسی را به خود مشغول کرده است و این امر غیـر از اندیشـه  
فلسفه در ماهیت از آغـاز بـا   «جا باید به این نکته اذعان کنیم که  این هاي دیگر است که خود داستانی جداگانه دارد. فرقه



 ۲۲٤۳/  گوينگرشی بر شعر برخی از شاعران پارسیارتباط فلسفه با ادبیات، با 
 
حیرت بشري بوده و در حد ذاتی خود هرگز از جهات زمان و مکان محدودیتی به خود نپذیرفته و متعلق به قوم خاصی 

 )8: 1363پور،  (جمال» باشد. نمی
هـاي متعـدد برخـی شـاعران      هاي متفاوتی در پی داشته است.  از جمله حملـه  گونه تأثیرها در ادبیات فارسی واکنش این

 .گوي چون سنایی و خاقانی و موالنا نسبت به فلسفه گویاي همین جـدال بـا فلسـفه و تکفیـر و تقبـیح آن اسـت       پارسی
 مفهـوم  در اغلـب  و سـینا  ابن افالطون، ارسطو، چون بزرگ فیلسوفان با مخالفت لباس در گاه ما ادبیات در ستیزي فلسفه
گـر   هاي شاعران ایرانی در نکوهش خرد نیز نشان وجود ابیات بسیاري در سروده. است نموده رخ گرا فیلسوف عقل عالم

 خوانندگان موارد از بسیاري در«اند.  اند که در ستایش خرد داد سخن داده این دیدگاه است. از این منظر شاعرانی نیز بوده
 دچـار  عقـل،  ذم و درمدح شعرا گفتار تناقض بر آن حمل با که شوند می مواجه فراوانی خردستیز هاي با اندیشه آثار این

) و این موضوع گویـاي ایـن   3: 1390(حدیدي،کرد؟  یا نکوهش ستود باید را عقل باالخره که شوند می سردرگمی نوعی
در  انـد.  سـروده  ،اند در حـوزه کالمی که بدان معتقد بوده شاعران اشعار خود را با توجه به مباحث مطرح مطلب است که

 مضـامین  کنـار  در« کـه  انـد  شـده  پیدا تاریخ در خردمندانی اگر .را نموداري از اعتقادات شاعر دانست آن توان  می واقع
 و لغـو  را چیـز  عقـل  حقیقتاً ها آن که است بوده جهت آن اند از گرفته خود به مخالف ۀقیاف، تعقّل عقل و از آمیز ستایش
 عقـل  قلمـرو  خواستند می که بودند مولوي الدین جالل چون آگاهی بسیار اشخاص بلکه دانستند نمی مضري یا و بیهوده
 است بوده تجربه غیرقابل قلمروهاي به ورود براي تجربی عقل کردن و وادار جا بی توقع .کنند معین را تجربی و جزئی

گامان در طرح  در ادبیات فارسی یکی از پیش) 237: 1351(جعفري، . است داده نشان مردم به زشت ۀقیاف را یک عقل که
رودکی است که با پرداختن به مسائل فلسفی چون مرگ و غیره، به شعر خـود رنـگ    مسائل فلسفی پدر شاعران فارسی،
 کنیم. دیگر شاعران به تجلی فلسفه و نوع نگرش آنان به این مسائل شواهدي ذکر میفلسفی داده است. در ادامه از او و 

 
 رودکی -1

 دیوان رودکی سرشار از معانی و نکات اخالقی، حکمی و عرفانی و علمی و ذوقی و البته فلسفی است.
 گر تفکر عمیق او در این حوزه است. ابیات زیر نشان

 
 این جهان پاك خواب کردارست

 جایگاه بدي است نیکی او به
 چه نشینی بدین جهان هموار

 

ــت     ــدار اس ــش بی ــه دل ــد ک  آن شناس
 شــادي او بــه جــاي تیمــار اســت    
ــت   ــوار اس ــه هم ــار او ن ــه ک ــه هم  ک

 
 )1387:29(رودکی،                                                                                           

 اي آنکـــــــه غمگنـــــــی و ســـــــزاواري
ــ ــد  رفـ ــک آمـ ــد آنـ ــت و آمـ ــک رفـ  ت آنـ

ــی را   ــواهی گیتـــــ ــوار کردخـــــ  همـــــ
                                       

ــاري     ــی ب ــک هم ــان سرش ــدر نه  ون
 بــود آنکــه بــود خیــره چــه غــم داري
ــواري   ــذیرد همـ ــی پـ ــت کـ  گیتیسـ

 
                                                                 

 )75(همان:                                                                                                    
 

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۲۲٤٤

 
 فردوسی -2

شان تعقل و خرد است. شاهنامه اثـري اسـت کـه در آن دغدغـه و اشـتیاق       ترین ترین ابزارهاي فلسفه و شاید مهم از مهم
توان دریافت و سراسر شاهنامه در ستایش از این مقولۀ بسیار  سراینده را در اهمیت و توجه او به خرد، دانایی و دانش می

 بااهمیت آکنده است.
اند. فردوسی واژه خرد را به همین معنا در  هاي لغت به معنی عقل، ادارك، فهم، تدبیر، فراست آورده خرد را در فرهنگ

ها و اندیشه و رفتار  زندگی انسان«در باور فردوسی  .است گرفته کاربه مختلف اشکال و مضامین در بیت  300 بیش از
 )1375(ریاحی: » روزي است ها باید بر پایه خرد باشد و سرپیچی از خرد مایه تیره آن

 برنگذرد اندیشه برتر کزین                                         داوند جان و خردبه نام خ
 )1: 1375(فردوسی،                                                                                     

 خرد افسر شهریاران بود 
 خرد زنده جاودانی شناس                                                                                       

 خرد رهنماي و خرد رهگشاي                                     
 

 خرد زیور نامداران بود 
 خرد مایه زندگانی شناس
 خرد دست گیرد به هر دو سراي

 
)13(همان:                                                                                            

 و سزاوار او گردد.همین توجه به خرد و ترغیب افراد و جوامع به خردمندي موجب شده لقب حکیم به حق برازنده 
 
 ناصرخسرو -3

ستاید خردي مقید به مذهب اسماعیلی است که در نظر  خرد زیربناي اندیشه و عقیده ناصرخسرو است اما خردي که می
کنـد تأکیـد او بـر خردگرایـی و      ترین عنصري که در آثار او مخاطب را به خود جلـب مـی   او مذهب حق است. شاخص

 )5: 1384نی و مذهبی است. (فرزاد، ساخت دی استدالل علمی با ژرف
 

 مرد در این تنگ راه ره نبرد                              گر نه خرد را دلیل و یار کند
)201: 1353(دیوان،                                                                                     

 ز یک من تا هزاران بار صد من                به نزد عقل حکمت را ترازوست           
)399(همان:                                                                                      

ناصرخسرو پس از تحول باطنی و گرایش به مبانی مذهب باطنی اسماعیلی، مضمون شعر خود را افکار دینی شبه فلسفی 
داد، و عقاید کالمی اسماعیلیه را که به شدت متأثر از فلسفه التقاطی یونانی بود، تبلیغ کرد. (مددپور،  اسماعیلیان قرار

 )254و  253، 3: ج1388
 
 سنایی -4

اي وارد ادبیات کرد. به دلیل همین شیفتگی به عرفان است که  سنایی شاعري است که اولین بار عرفان را به صورت حرفه
گر همین دیـدگاه   بود. ابیات زیر از او نشان استداللیان چوبین نسبت به فلسفه دارد و معتقد است که پاياي  نگاه بدبینانه

          است.
 پس دل اندر بند وصل و بند هجران داشتن شرط مـردان نیسـت در دل عشـق جانـان داشـتن         



 ۲۲٤٥/  گوينگرشی بر شعر برخی از شاعران پارسیارتباط فلسفه با ادبیات، با 
 

                        بگـــذر از عقـــل طبیعـــی تـــا نبایـــد جانـــت را  
 خـوي  تا کـی از کاهـل نمـازي اي حکـیم زشـت     

 ســـفه خوانـــدن ز بهـــر کـــاملیعقـــل نبـــود فل
 

 تنداش دین به برهان صورت تخییل هر بی
 داشتن همچو دونان اعتقاد اهل یونان

 داشتن خوان خواه و نبی عقل چه بود؟ جان نبی
 

)144: 1363(سنایی:   
 اي دیگر: یا در قصیده

 یمســـلمانان مســـلمانان، مســـلمانی مســـلمان   
 یو عـادات  یبـر عرفـ   سـت  یکنـون اسـم   ینمسلما
 نیـ د میانـدر حـر   دیـ خور یحکمت شـرع  شراب
 شـو  مـان یذوق ا يبه سـو  یکن طوق عقالن برون

 

ــیمانی...    ــیمانی پش ــان پش ــی دین ــین ب ــن آی  از ای
 یکــو مســـلمان  غــا یدر یکــو مســـلمان  غــا یدر

 یونـان ی انیـ گو عشـرت هـوس   نیکه محرومند از
ـ   ونـان یچه باشد حکمـت    یمـان یذوق ا شیبـه پ

 
 )190(همان:                                                                                             

 خیام -5
تـرین و پربسـامدترین    هـاي بشـري و جنجـالی    ترین اندیشه ترین شاعر ایرانی است. شاعري که ناب شک خیام فلسفی بی

 اندك طرح کرده است.هاي انسانی را در قالب رباعیاتی  سؤال
 دوري کـــه در آن آمـــدن و رفـــتن ماســـت
 کس مـی نزنـد دمـی در ایـن معنـی راسـت      

 

 آن را نـــه نهایـــت نـــه بـــدایت پیداســـت 
 کـاین آمــدن از کجـا و رفــتن بـه کجاســت   

 )271: 1384(دشتی،                                                                                       
 رباعی دیگریا 

ــاکنان  ایـــن ایواننـــد     ــرام  کـــه  سـ  اجـ
 هــان تــا ســر رشــتۀ خــرد گــم نکنــی      

 

 اســــــباب   تــــــردد   خردمنداننـــــــد   
ــرگردانند   ــد ســـ ــه مدبرنـــ ــان کـــ  کانـــ

 
 )272(همان:                                                                                                            

 گفــت کــه مــن فلســفیم دشــمن بــه غلــط
ــده    ــیان آم ــم آش ــن غ ــو در ای ــیکن چ  ام ل

 

ــد کــه آن    ــزد دان ــت نــیم   ای ــه او گف  چ
 آخر کـم از آن کـه مـن بـدانم کـه کـیم؟      

 )287(همان:                                                                                                            
 
 مشکالت و معماها و ۀهاي خودش به زبان و سبک غریبی، هم کند در ترانه هدایت: (خیام سعی میقول مرحوم صادق ه ب

کنـد و   آور، مسائل دینی و فلسفی را بیـان مـی   عصبانی و رعشه هاي پرده حل بکند، او زیر خنده مجهوالت را آشکار و بی
خیام با طبع جـدي  «علی دشتی معتقد است:  )25:1379. (همایونی: جوید هاي محسوس و عقلی را برایش می حل بعد راه

 )74: 1345(دشتی، » خود، نسبت به مسائل علمی و فلسفی اهمیت خاصی قائل است.
 
 خاقانی -6
خاقانی شاعري فحل و صاحب خرد است و در رد فلسفه داد سـخن داده اسـت. خاقـانی اساسـًا، نسـبت بـه نجـوم و         

 )64: 1387کن،  (معدن» داند همچنین فلسفه، نظر مخالفی دارد و احکام منجمان و فیلسوفان را احکامی باطل و خطا می
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 چشـــــم بـــــر پـــــردة امـــــل منهیـــــد

 را ارســــطو  اســـــطورة قفــــل 
ــش ــودة نقــ ــون فرســ  را فالطــ

 

 جـــــرم بــــــر کــــــرده ازل منهیــــــد  
ــر ــن در بـ ــل احسـ ــد الملـ  منهیـ
ــر ــراز بـ ــین طـ ــد  بهـ ــل منهیـ  حلـ

 
                             

)172: 1372(خاقانی،                                                                                           
خواهد در جهان،  آزماید. او می شناسد و می پایۀ پندار، جهان را می دان یا دانشوري است که بر خاقانی فلسفه

 )2: 1392ها و پیوندهاي شاعرانه را بجوید و بیاید. (کزازي،  مندي قانون
 
 نظامی -7

آشـکار اسـت. توصـیف او از حکمـاي یونـان       به وضوح اسکندرنامهآشنایی او با تاریخ فلسفه در برخی از آثار او مانند 
نیـز در   مخـزن االسـرار  ابیـات زیـر از    .مهارت و تسلط او در تاریخ آرا و عقاید است وسعت ةدهند هند، نشانباستان و 

 ناکارآمدي عقل و خرد در شناخت است.
 وهــــم تهــــی پــــاي بســــی ره نبشــــت
 راه بســــی رفــــت و ضــــمیرش نیافــــت
ــل در آمـــد کـــه: طلـــب کـــردمش      عقـ

 

 هـــم ز درش دســـت تهـــی بازگشـــت    
 تدیــده بســی جســت و نظیــرش نیافــ    

ــردمش ــود ادب کــــ  تــــــرك ادب بــــ
 

                    
)6: 139(نظامی،                                                                               

خالی اصطالحات فنی فلسفی  سرشار از عشق و عرفان است. با این همه آثار او از مامی جوهر درونی وجود اوت با آنکه 
 .نیست

 
 عطار -8

فلسفه، در تاریخ ادب فارسی متعلق به عطار است. وي در منطق  ها در مذمت ترین واژه شاید تندترین و عنیف
 است. چنین زبان به نقد فلسفه و تفکر فلسفی گشوده الطیر،

 کی شناسی حکمت روحانیان
 

 در میان حکمت یونانیان؟ 
 

 تا از آن حکمت نگردي فرد تو
 

 فرد تو؟کی شوي در حکمت دین،  
 

 هر که نام آن برد در راه عشق
 

 نیست در دیوان دین آگاه عشق 
 

 کاف کفر اینجا بحق المعرفه
 

 تر دارم ز فاي فلسفه دوست 
 

 زان که گر پرده شود از کفر باز
 

 تو توانی کرد از کفر احتراز 
 



 ۲۲٤۷/  گوينگرشی بر شعر برخی از شاعران پارسیارتباط فلسفه با ادبیات، با 
 

 لیک آن علم لزج چون ره زند
 

 بیشتر بر مردم آگه زند... 
 

)1382(عطار:                                                                                                 
 گوید: و باز در ناکارآمدي عقل می  

 عشق اینجا آتش است و عقل و دود
 

 عشق آمد در گریزد عقل زود 
 

 عقل در سوداي عشق استاد نیست
 

 عشق کار عقل مادرزاد نیست 
 

)1382(همان:                                                                                               
او اصطالحات افالطون و ارسطو را به د. رس توان گفت که هیچ فیلسوفی در عمق تفکر به پاي عطار نمی حال می با این

 .برد. اما یک فیلسوف عارف است کار نمی
 
 ي مولو -9

 هاى علم هنْدسه کارى خرده
 

 شکه تعلّق با همین دنیاست
 

 این همه علم بناى آخور است
 

 بهر استبقاى حیوان چند روز
 

 
 
 
 
 
 

 

 یا نجوم و علم طب و فلسفه
 

 شره به هفتم آسمان برنیست
 

 ستا که عماد بود گاو و اشتر
 

 نام آن کردند این گیجان رموز
 

)1516:1368(مولوي،                                                                                             
در حـالى کـه    فلسفه وجود دارد و آن اینکه و فیلسوفان در باب اغلب شاعران ایرانییک تفاوت اصلى میان دیدگاه       

، شـمارند  را با ابزارهایى چون حس و برهان در رسیدن به معرفت کامیاب مىخرد  دانند و فالسفه عقل را خود بسنده مى
یاراى  ،سار عنایت عقل کل و جذبه عشق حق عقل را تنها در سایه ه شاعران عارف مسلک،ژگوي و به وی شاعران فارسی

را منحصـر در   رفـت مع ،برخالف فیلسـوفان  شاعران آن است که  ،اما تفاوت دیگر. دندان به حقیقت و معرفت مى رسیدن
عشق به  ۀشود که جذب هایى حاصل مى نهایى معرفت در حالت که مراحل ندد بلکه بر این باورندان هاى عقلى نمى دریافت

مراحل معرفت آدمى  شاعران عارف ،در یک کالم. مسلط شده و آن را کامالً مسحور خویش سازد طور کامل بر دل آدمى
 گیرنـد و اگـر در   کدام در جایگاه و مرتبت خاص خود قرار مى که عقل و عشق هر دنکن اى تنظیم و تصویر مى را به گونه

موالنا کوشیده است   است کهجتفاوت بحث در این .ها وجود ندارد همان منزلت جاى گیرند هیچ تعارض و تنافى بین آن
اشـارات و    وخـم  در پـیچ  نش رامعنی را فداي لفظ نکنـد و مخاطبـا   ،هاي فلسفی ین مفاهیم و حقیقتیحتی االمکان در تب

 عبارات غامض و دور از ذهن، سرگردان رها نسازد.
 

 حافظ  -10
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شـاعرانه و بـدون    انبفلسفی حافظ در شعر او و با ز ۀاندیش. شود اي شمرده نمی حافظ در عداد فیلسوفان رسمی و حرفه
 ۀدر جامـ  حیات اوست، که طبعاً وقتی ۀفلسفهنده د  اخالق حافظ نیز قوام ۀفلسف .اصطالحات فنی فلسفی بیان شده است

 .است گردد با عناصر زیبا شناختی و عرفانی نیز آمیخته شعر و غزل عرضه می
 جوش به خون آوردش لعل می تا                       بر میخانه به خام خرد این

)238: 1378(حافظ،                                                                                              
 

 حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو     که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را
)90(همان:                                                                                                     

او چون خیام فیلسوف بدبین نیست که رازهاي هستی را براي همیشه ناگشودنی بداند بلکه بیشتر عارفی بدبین نسبت به «
 )104:1370(مرتضوي،» تواند گشود. کس با حکمت و فلسفه این رازها را نمی فلسفه است و معتقد است هیچ

مرگ بر سرنوشت  ۀهاي آن، احاطه و غلب مواهب و لذت ثباتی دنیا و ناپایداري اعتباري و بی بیمضامینی چون  وجود      
باشی و  خوش خبري و هاي چرخ و جبر و تقدیر غالب و دعوت به مستی و بی در مقابل بازي آدمی، اظهار عجز و حیرت

راز وجـود آفـرینش، معمـاي هسـتی و... از      اسرار ازل، است.شاعران  بسیاري از در شعرمکرر مضامین از اغتنام فرصت 
گر وجود نوعی فلسـفه در نـزد اغلـب     نشانو  خود مشغول ساخته استه را ب شاعرانفلسفی است که فکر  مسائل ۀجمل

 شاعران است.
ت جستن از اصطالحات منطقی و فلسفی، هم معناي حضور اندیشه و تفکر نبوده و بین کاربس نیک واضح است که سود

 مقابـل،  ۀ) و تالزم وجود نـدارد و در نقطـ  tautologyهمانی (ورزي و عقالنیت، این اصطالحات عقلی و مفهوم اندیشه
 اند. هاي ناب عقالنی آفریده آثاري سرشار از اندیشه منطقی، -هیچ بهره جستن از واژگان فلسفی  اند شاعرانی که بی فراوان
هـاي آن در   ها و بافته فایده نیست که منظور از اندیشه در ادبیات تحمیل عقل و یافتهیادآوري این نکته هم خالی از       

که چون  شعر است. خردي ةدر پیکر »خرد جوششی«آنچه مورد نظر ماست حضور بلکه  .ها بر ادبیات نیست دیگر عرصه
ها و تکلیـف ماالیطـاق مفـاهیم     نه صنعتگري یابد، جوشد و در شریان کلمات جریان می ساري از کوهسار زبان می چشمه

بنیادهـاي هسـتی اسـت کـه از      ژرف شاعر در ۀبر این مبنا، خرد جوششی حاصل تأمل و مراقب قلمروهاي دیگر بر شعر.
ـ  نمایانـد.  خود را بـه مخاطبـان مـی    ،گون عبارات دلکش حریر نرم کرده و در صافی زبان عبور ارجمنـد ایـن نـوع     ۀنمون

نظامی بخش هـایی از   مخزن االسرار، مثنويهایی مهم از  خیام، غزلیات حافظ، قسمت اترباعیتوان در  می خردورزي را
 شود. فلسفه میمردم به  ۀمشاهده کرد. پرداختن مضامین فلسفی در قالب ادبیات باعث جلب توجه عام و... شاهنامه

هاي فلسفی است؛ عطار، سـنایی و   هدانستند و شعرشان سرشار از مفاهیم و اندیش اند شاعرانی که خود فلسفه می کم نبوده
دفعات متوالی و در لبـاس   ،»وحدت وجود«فلسفی   ۀموالنا، مقول مثنوياند. در  مولوي سه الگوي درخشان در این عرصه

 تعابیر گوناگون مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است.
 
 

 گیري نتیجه
موجود میان آن دو در ابتدا به دلیـل   هاي ها و شباهت قرابتمرزهاي موجود میان ادبیات و فلسفه و نگاه کردن به  بررسی
تأمل در روابط فلسفه و ادبیات، با طیف خاصی از وجـوه تشـابه و تفـارق     در .استمشکل  هاي کلی میان آن دو تفاوت

در ایـن مقالـه    دارد.میان ادبیات و فلسفه وجود تنگاتنگ  اي  که رابطه شویم میتر شدن متوجه  اما با دقیق مواجهیم.ها  آن
اند و براي بیان افکار فلسفی خود  آن شاعر و نویسنده به فلسفه نظر داشته هایی از ادبیات فارسی که در سعی شد به نمونه



 ۲۲٤۹/  گوينگرشی بر شعر برخی از شاعران پارسیارتباط فلسفه با ادبیات، با 
 

در این بررسی آشکار است که شاعران ایرانی بیشتر از مردم عـادي بـا فلسـفه و     ند اشاره شود.ا هزبان شعر متوسل شد به
هاي اسالمی آنان در تعارض است و نه با  اي است که با اندیشه ها با فلسفه تعقل و خرد همراه هستند و در اصل جدال آن

 ۀدر بحث رابطـ  .زد انسان هستندسازي ن گکلی فلسفه و ادبیات هر دو از ابزارهاي اصلی فرهن به صورت خرد و اندیشه.
. فلسـفه و  شـد تفوق انحصاري یکی از آن دو نسـبت بـه دیگـري     در مورد هیچ یک قایل بهنباید ، فلسفه و ادبیاتمیان 

انـد تعـادلی میـان عقـل و      این دو به یاري یکدیگر توانسـته  .دانست یاز ارکان اصلی فرهنگ انسان را باید ادبیات، هر دو
. اثري زیباتر و برتر بوده است که فکري بلند و برتـر در آن  وندي کهن میان تعقل و تخیل ایجاد کننداحساس برقرار و پی

 اي زیباتر و بلندتر بوده است که با زبانی شیوا و دلنشین ارائه شده باشد. ارائه شده باشد و اندیشه
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