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1. Introduction 

The Symposium by Plato, best known in Persian as Ziāfat, is the 

scene of dialogue in a banquet held by Agathon, the tragic poet, on the 

special occasion of celebrating the prize for his first tragedy in 416 

B.C. In this symposium, every attendee, including Phaedrus, 

Pausanias, Eryximachus, Aristophanes, Agathon, and Socrates, gives a 

speech about Eros, respectively. Eros is known in Greek culture as 

Love or desire _ especially sexual and personified as the God of love. 

Two of Plato’s most famous dialogues focus on understanding Eros, 

the Symposium and the Phaedrus. (Preus, 2007→Eros) 

The cause for comparing Nizami's Khosrow and Shirin and Plato's 

Symposium in this essay is their shared fictive patterns, except for 

similar themes that exist in both of them. The title of Hakim for 

Nizami, the sixth-century well-known poet and storyteller, indicates 

that he had a good grasp of common sciences of his age of which 

philosophy and Hekmat (wisdom) were basics. And this interest in 
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philosophy can be seen in Iskendernāme and his other works like 

Khosrow and Shirin.  

 

2.Methodology 
In the article, the perspectives of Plato and Nizami toward the arts 

in the Symposium and Khosrow and Shirin have been analyzed by 

library research method and content analysis. At first, the process of 

creating figures of speech that result from the unity of reason (Logos) 

and love (Eros), and then the importance of various rhetorical figures 

were studied in these two works. 

 

3.Discussion 
There is a kind of social forces assemblage in Plato’s Symposium 

and Nizami’s Khosro and Shirin; each has a specific thought method 

about Eros (love) as well as a romantic relationship. Love brings 

people of different viewpoints together to communicate with each 

other. Even Techne or technique is one of the significant issues in the 

Symposium, including a kind of sense, consciousness, and love, which 

helps the human to create artworks. On the other hand, even in 

Khosrow and Shirin, love is observed in all types of arts; music, 

painting, architecture, poetry, and politics are all manifestations of 

Eros. So, “Techne” or “technique” and its relation to “Eros” or “love” 

is one of the subjects to study in both works. 

In the present study, Plato and Nizami’s views have been analyzed 

on the techniques in the Treatise of Symposium and Khosrow and 

Shirin. First, the process of techniques’ creation, obtained from the 

association of reason (Logos) and love (Eros), and then the 

importance  of techniques’types in these two works have been studied.  

 

4.Conclusion 
1. The perspective of Islamic philosophers about arts (different 

kinds of Techne) can be divided into verbal and non-verbal areas. 

Indeed, verbal arts are five Arts (five functions of the language in 

Aristotle’s view) following logic. And non-verbal arts are crafts, 

following ethics, under the branch of political philosophy.  
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2. According to Plato’s Symposium, the perception of rational 

imageries and the distinction between good and evil are manifested 

with the advent of Eros. When a human falls into love with someone 

for the first time, his/her obsession or object of love is perceivable 

with external senses, concretely and partially. But this love in human 

beings gives rise to the distinction because a lover always sees the 

beloved better and superior than others. The distinction of 

“superlatives,” that comes with love, in higher stages entails 

recognition of universals and the advent of philosophy by which one 

distinguishes between the data of estimative faculty and the data of 

rational faculty and does not get caught in the trap of fancies. Issues 

expressed in Khosrow and Shirin have a similar pattern to those of 

Plato’s Symposium examined in this article. 

3. In both the Symposium and Khosrow and Shirin, with the 

advent of love, the discriminating faculty that is the reason is created 

in person, and the other arts are manifested following that. Love 

(Eros) is like a midwife that brings forth the reason (Logos); Thus, the 

reason is the logos or the rational soul connecting love with the arts 

because love (Eros) takes the monstrous reason to the actual stage. 

And the manifestation of various arts is one of the results of love’s 

advent and the actualism of reason. Nizami in Khosrow and Shirin has 

entered fiction from the viewpoint of utopias. And it has such priority 

that at the beginning of the debate between Khosrow and Farhad when 

Farhad introduces himself as belonging to the state of love and 

friendship, the first question that Khosrow asks him is about the craft 

of his fellow citizens. 

 

Keywords: technique, politics, Plato, Symposium, Nizami, Khosrow 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 0011پاییز و زمستان، پنجمو  بیستشمارة  ،سیزدهمسال 
 

  افالطون افتیض و ینظام نیریش و خسرو در صناعات انواع تیاهم
  2( مسئول سندهینو)یفشارک یمحمد محسن ؛1 مبارکه زادهلیاسماع هیمرض

 هچکید

نوعی گردهمایی نیروهای اجتماعی وجود   در ضیافتِ افالطون و خسرو و شیرینِ نظامی   
دارد که هرکدام از این نیروها شیوۀ تفکر خاصی دربارۀ اروس )عشق( و ارتباط عاشقانه دارند. 

وگو کنند. تخنه یا دهد تا با هم گفتهای مختلف کنار هم قرار میعشق، این افراد را با دیدگاه
صناعت نیز که از مباحث مهم در ضیافت است، حاویِ نوعی شعور، آگاهی و عشق است که انسان 

کند. از سویی، در خسرو و شیرین هم، تکثّر عشق در انواع هنرها را برای خلق آثار هنری یاری می
هایی از تجلی اروس همه جلوه که شود: موسیقی، نقاشی، معماری، شعر و سیاستمشاهده می

و ارتباط « صناعت»یا « تخنه»بنابراین یکی از موضوعاتی که در هر دو اثر قابل بررسی است،  است؛
ات در رسالۀ است. در مقالۀ حاضر دیدگاه افالطون و نظامی نسبت به صناع« عشق»یا « اروس»آن با 

فرآیند خلق صناعات که از اتحاد به است. نخست شیرین تحلیل شدهضیافت و خسرو و 
اهمیت انواع صناعات در این دو اثر به سپس  ،شود( و عشق )اروس( حاصل میعقل)لوگوس

شده است. در همین معنی، در مبحث صناعت و سیاست، به این پرسش پاسخ داده شده  پرداخته
ال خسرو از فرهاد این است ؤکه چرا پس از ادعای فرهاد مبنی بر اهل شهرِ عشق بودن، نخستین س

 «کوشند؟ آنجا به صنعت در چه»که 
 

 .صناعت، اروس، سیاست، افالطون، ضیافت، نظامی، خسرو و شیرین های کلیدی:واژه
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 مهمقدّ .0
شناسیم، می« مهمانی»یا « ضیافت»که در فارسی آن را با نام  (Symposium)سمپوزیوم 

به مناسبت  (Agathon)پرداز، آگاتون وگو در جشنی است که شاعر تراژدیصحنۀ گفت
: 14، ج1377)گاتری،پ.م. برگزار کرده است  414اش در رای اولین تراژدیکسب جایزه ب

کنند که ایراد می  (Eros)ای در مورد اروسدر این ضیافت هرکدام از حاضران خطابه(. 244
به ترتیب شامل فایدروس، پاوسانیاس، اِروکسیماخوس، آریستوفانس، آگاتون و سقراط 

 شود.می

ویژه به میل جنسی گفته شده و به شق یا میل شدید، بهاروس در فرهنگ یونانی به ع
مشهورترین « فایدروس»و « مسمپوزیو»عنوان خدای عشق تشخّص یافته است. 

اما انگیزۀ  (Preus, 2007→Eros) .هایی است که بر شناخت اروس تمرکز دارددیالوگ
ن مشابه که در مقایسۀ خسرو و شیرین نظامی و ضیافت افالطون در این جستار به جز مضامی

هر دو اثر وجود دارد طرح داستانی مشترکشان است. لقب حکیم برای نظامی، شاعر و 
عصر خویش که  های رایجسرای نامدار قرن ششم، بیانگرآن است که وی بر دانشداستان

فلسفه و حکمت از اصول آن است، احاطه داشته و این تعلق و عالقه به فلسفه را عالوه بر 
توان مشاهده کرد. در مورد نظامی در دیگر آثارش از جمله خسرو و شیرین میاسکندرنامه 

االسرار که صورت تعلیمیِ اثر، تقریر مستقیم بعضی از وجوه این تأمالت را غیر از مخزن»
و  خسرو و شیرینگونۀ خسرو با بزرگ امید در قصۀ کند. گفت و شنود فلسفیایجاب می

شود، گفت و شنود حکیم هند با اسکندر... مطرح میآنچه در منظومۀ اسکندرنامه در 
ر با روشنی بیشتری تصویر وسعت دایرۀ تامالت فلسفی، دینی و کالمی را در اندیشۀ شاع

 .(221: 1334کوب،)زرین «کند.می
  . شرح و بیان مسئله0-0

کدام از که هر شوددر ضیافتِ افالطون، نوعی گردهمایی نیروهای اجتماعی مشاهده می
ن نیروها شیوۀ تفکر خاصی دربارۀ عشق و ارتباط عاشقانه دارند. عشق، این افراد را با ای

وگو کنند.  در خسرو و شیرین دهد تا با هم گفتهای مختلف کنار هم قرار میدیدگاه
هایی که دارند در یک پیکره های مختلف دربارۀ عشق، با تمام تفاوتنظامی نیز دیدگاه

شود. هنر باربد و خاطر تکثّر عشق در خسرو و شیرین نیز مشاهده می به همین ؛اندجمع شده
مداری و ، شعر نظامی، سیاستتراشی فرهادهای شاپور، سنگنقاشی)موسیقی(، نکیسا 
هایی از تجلی اروس است. بنابراین یکی از موضوعاتی ها همه جلوهطلبیِ شخصیتقدرت

« عشق»یا « اروس»و ارتباط آن با « صناعت» یا« تخنه»که در هر دو اثر قابل بررسی است، 
در زبان یونانی اصطالحی فلسفی است که در معنای موسّعِ آن، بر  (téchnë)است. تخنه 

 ,Roochnik)«. کندداللت می« دانش فنی»و « دانش و آگاهی»، «صنعت»، «هنر»، «حرفه»
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1998: xi) عر و موسیقی و نقاشی؛ در زبان فارسی نیز صناعت در معنای هنر، به ویژه هنر ش
، )در فلسفه( ن برای رسیدن به برخی از اغراض های معیّ، مجموع روش)در علم اقتصاد( صنعت 

در مقالۀ حاضر  : ذیل صناعت(1331)انوری،کیمیاگری؛ شغل؛ پیشه و کار به کار رفته است. 
می بررسی، اه افالطون و حکمای اسالبندی انواع صناعات از دیدگابتدا به اختصار، طبقه

گیریِ صناعات، پس از اتحاد عقل و عشق پرداخته شده سپس به بحث دربارۀ شیوۀ شکل
 است.

  . پیشینه پژوهش2 -0
دربارۀ مفهوم تخنه نزد افالطون و صناعات در فلسفه اسالمی، مقاالت و مطالبی در     

صنعت در حکمت معنای »توان مشاهده کرد. به عنوان نمونه در مقالۀ های مختلف میکتاب
از پازوکی، دیدگاه حکمای اسالمی « اسالمی: شرح و تحلیل رساله صناعیه میرفندرسکی

از بینای مطلق دیدگاه افالطون دربارۀ هنر « هنر در نظر افالطون»دربارۀ صناعت و در کتاب 
افالطون و « ضیافتِ»کنون دربارۀ اهمیت صناعات در رسالۀ اما تا بررسی شده است، 

نخستین بار در این پژوهش به بررسی و تبیین نظامی مطلبی نوشته نشده و « شیرینخسرو و »
 این موضوع پرداخته خواهد شد.

 
 . بحث و بررسی2
 بندی صناعات نزد افالطون و حکمای اسالمی. تعریف و طبقه0- 2 

گونه که مفهوم تخنه را همان تصور جدیدی که ما از مفهوم تکنولوژی داریم، درک
که برخالف صنعت چرا 1؛طون و دیگر فالسفۀ یونانی به کار رفته دشوار کرده استنزد افال

تخنه حاوی نوعی شعور و شناسایی است که انسان را هنگام تولید در معنای امروزی، 
 .(32: 1332)کوکلمانس، 2کندچیزی، چه ابزار، چه کار هنری راهنمایی می

سجم به کار برده است، افالطون نظریۀ برخالف ارسطو که تخنه را در معنای دقیق و من
مشخصی دربارۀ تخنه ندارد. در آثار افالطون تخنه به معنای مهارت و قابلیت برای انجام 

و تصادف  (physis)ای است که این معنا در مقابل مفهوم استعداد و قریحه کار یا حرفه
  (Peter,1967→Techne) .گیردقرار می (tyche)محض 

خواهد معنای هنگامی که می« مرد سیاسی»و « سوفسطایی»های لوگافالطون در دیا
، بحث خود را با تخنه مدار را بر مبنای روش دیالکتیکی تعریف کندسوفسطایی و سیاست

ها، البته بدون بندی تخنهلذا با توجه به محتوای این دو دیالوگ جدول تقسیم برد؛پیش می
 دارد، به این صورت است: های فرعی بسیاری کهدرنظر گرفتن عنوان
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 شود: بنا بر این دیدگاه تخنه به سه دسته تقسیم می
آوردنی که خود شامل دو نوع عملی و نظری است. اکتسابیِ عملی مثل دستاکتسابی یا به -1

سازی و مانند خانه ؛توان از آن در عمل استفاده کردشکارکردن، ماهیگیری و یا کسب دانشی است که می
مانند رهبری جامعه،  های هدایتگرداند: یکی دانشها را دو دسته میالطون این دانشای نظری که افهدانش

 کردن و شمردن.های شمارشی مثل حسابهنر سیاست و تدبیر منزل و دستۀ دوم دانش
به دو نوع روحی و جسمی تقسیم  جداکردنی که مبنای آن بریدن و جدا کردن چیزی است و -2 

کردن که سازی روحی مانند پزشکی که قادر است بیماری را از بدن خارج کند و یا ورزششود. جدامی
 کردن و...گیری، الککردن، لکهکند و جداسازی جسمی مانند غربالدرون تن را پاک می

بندی که بر مبنای الهی یا بشری بودن و در مرتبۀ بعد از لحاظ اصیل یا وانمودی بودن تقسیم تولیدی -3 
شود و تولیدات شود.  محصوالت یک صنعتگر الهی شامل تولیدات عقل الهی )آفرینش طبیعت( میمی

یا و اوهام است. در سوی دیگر، تولیدات اصیل مصنوعی یا بشری ؤوانمودی یا تقلیدی الهی تولید سایه، ر
وانمودی هم مانند  شود خودِ اشیا به وجود بیایند مانند کفاشی؛ و تولیداتنیز تولیداتی است که باعث می

گونه ارزشی ندارد.)افالطون، رود و هیچکار میسازی و تقلید صداست که برای فریب دیگران بهتصویر
1331 :1334-1471) 

)به اما در تصوف و حکمت اسالمی صناعت در معنای عامّ آن بر پیشه، کار و حرفه 
ت و گازری تا آهنگری و کتابت و خالفت کند و از نبوّ( داللت میعنوان عملی دینی و مقدس

همچنین صنایع و علوم مختلف همانند نجوم و طب و یا آنچه امروز  گیرد؛و... را در بر می
 .(37: 1334)پازوکی،  آیند، همه جزء صناعات به حساب مینامندهنرهای زیبا می

گذاری انواع صناعات الصفا در رسالۀ هشتم بخش ریاضی، به بحث و ارزشاخوان
اند. منظور از صناعات اند. ایشان ابتدا صنایع را به دو نوع علمی و عملی تقسیم کردهتهپرداخ
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یافتن معلومات در چرا که علم، صورت جنبۀ نظری آن نزد صاحب صناعت است؛ علمی،
ها از فکر و ایجادکردن آن در کردن این صورتنفس عالِم است و صناعات عملی خارج

بشری، طبیعی، نفسانی و الهی  :بخشِ چهاریشان مصنوعات به است. از نظر ا)هیولی( فرم 
شود و به اعتبار موضوع نیز دارای دو نوعِ روحانی و جسمانی است که صناعات تقسیم می

ات جسمانی موضوع صناعت عملی و صناع)نظری( روحانی موضوعِ صناعات علمی 
ابزارِ مستعمل دو نوع است:  همچنین صناعات، به اعتبار .(277: 1، ج1412)اخوان الصفا، است

صناعاتی که به عضو یا اعضایی از بدن و به وسیله یا وسایل بسیاری نیازمند است و 
صناعاتی که به وسیلۀ بیرونی نیازمند نیست بلکه عضوی از جسم برای ایجاد آن کفایت 

انند برخی از صنایع هستند م( 232)همان: کند مانند صناعت خطیب، شاعر، قاضی و قاری می
هایی که یعنی آن ؛شودها مبادرت میکشاورزی و بنایی که از روی قصد اولیه به آن

بخش این صناعات برخی زینت کند، برخی تابع و خادم، برخی مکمّل وضرورت ایجاد می
 .(234)همان:  هستند

 درتوان می )انواع تخنه(اما در یک تحلیل کلی، دیدگاه فالسفۀ اسالمی دربارۀ صناعات  
واقع صناعات خمس بندی کرد. صناعات کالمی، درقسیمدو حوزۀ کالمی و غیرکالمی  ت

گیرد و صناعات غیرکالمی است که ذیل منطق قرار میگانۀ زبان از نظر ارسطو( کارکردهای پنج)
صناعات خمس گیرد.  شاخۀ سیاست مدن قرار می ها هستند که ذیل اخالق،مشاغل و حرفه

کنند و شار مختلفی از مردم به سبب شغل و حرفه خود از آنها استفاده میبه اعتبار اینکه اق
سیاستمداران از خطابه  مثالً شود؛است تخنه یا صناعت محسوب می هریک دارای غایتی

اند که قشر ی فکریهاصناعتاز سوی دیگر اینها  کنند؛رای اقناع جمهور استفاده میب
ی یا مشاغل در مرتبه بعد قرار ی یدهاصناعترد. اندیشمند و مدیر جامعه به آن نیاز دا

صناعات خمس کنندۀ است. بدنۀ جمهور مصرف)جمهور( گیرد و متعلق به بدنه جامعه می
همچنین هریک از این صناعات به ترتیب نسبتی که با حقیقت  است نه تولیدکنندۀ آن؛

حقیقت وآخر خطابه است  اند. اول برهان است که بیشترین نسبت را بابندی شدهدارند رتبه
شعر نیز از نظر افالطون  .(133-137: 1341فارابی،ر.ک: )که کمترین نسبت را با حقیقت دارد. 

زیرا مبادی اختصاصی ندارد  ،حده استتر از خطابه است امّا از نظر ارسطو امری علیپایین
 آید.و از همۀ انواع قیاس به وجود می

های مختلفی چون ضرورت، شیوۀ ایجاد ت از دیدگاهبنابراین در فرهنگ اسالمی صناعا
بندی، بررسی شیوۀ اما به جز تقسیمبندی شده است. و کاربرد و مقام صاحب صناعت تقسیم

گیری گیری صناعات نیز موضوعی درخور توجه است که در ادامه شیوۀ شکلشکل
سرو و شیرین صناعات از منظر رسالۀ ضیافت افالطون بررسی و با دیدگاه نظامی در خ

 مقایسه خواهد شد.
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 اتحاد عقل)لوگوس( و عشق)اروس(. 2-2

)استعداد  به عقل هیوالنی مشّاءعقل نزد فالسفه دارای مراتبی است و از دیدگاه فلسفۀ     
و )درک صور معقول غیربدیهی( عقل بالفعل )درک معقوالت بدیهی(،  عقل بالملکهفعلیت نیافته(، 
شود. هنگامی که عقل از مرتبۀ تقسیم میمعقول بالفعل در نفس(  )حاضر شدن صورعقل مستفاد

یابد. در این هیوالنی و بالملکه عبور کرد و به مرتبۀ بالفعل رسید به کمال نسبی دست می
)بالتکلّف زمان که اراده کند و صور علمی هر مرتبه عالوه بر اوّلیات، حصول نظریات

 .( 47-44: 1423، سینا)ابن شودنزد نفس حاصل میاکتساب( 
بر اساس آنچه در رسالۀ ضیافت مطرح شده ادراک صور معقول و تمییز میان خوب و 

همۀ آدمیان به نسبتِ جسم و روح خود آبستن هستند و »شود. بد با ظهور اروس پدیدار می
یابد. این طبیعت رسند طبیعت آدمی میل شدید به هستی بخشیدن مینی میچون به سن معیّ

« تواند زشتی بیافریند، بلکه تنها قادر به زادن زیبایی استنمیدر آدمی 
.(Plato,1991:206d)  اروس میل شدید به چیزی است که هنوز به دست نیامده از طرفی

آوردنش دستاست. اروس، عشق به زیبایی و نیکی است که فرد آن را ندارد و طالب به
شود متعلق و ین بار عاشق کسی میهنگامی که انسان برای نخست (ibid:200-201).است 

ابژۀ عشق او جزئی و انضمامی و با حواس ظاهری قابل درک است اما این عشق در آدمی 
زیرا عاشق همیشه معشوق خود را در قیاس با دیگران  ،شودسبب پیدایش تمییز و تمایز می

احل باالتر تمییز شود، در مرکه با عشق پیدا می« ترین»داند. این تشخیصِ برتر و زیباتر می
های قوۀ عقل های قوۀ وهم را از دادهکلیات و ظهور فلسفه را در پی دارد که فرد داده

در ضیافت نیز به ارتباط بین اروس و شود. دهد و در دام توهمات گرفتار نمیتشخیص می
ی به یقین دانش در میان زیباترین چیزهاست. اما اروس عاشق زیبای»فلسفه اشاره شده است: 

 .(ibid:204b)« اروس لزوما فیلسوف است، عاشق دانایی پساست 

اما « دانممن نمی»موضع سقراط در سایر آثار افالطون با در نظر گرفتن آنچه ذکر شد، 
وگو دربارۀ است. وی در پاسخ پیشنهاد گفت« دانممن می»در ضیافت و بحث دربارۀ عشق، 

جز امور مربوط به عشق  به کنم که هیچ چیزمن ادعا می»گوید: اروس می
به  اما با توجه 3دربارۀ این جملۀ سقراط تفسیرهایی ذکر شده است . (ibid:177e)«دانمنمی

)لوگوس( و عقل)اروس( عشقتوان تفسیر کرد: رابطۀ عقل و عشق، ادعای سقراط را چنین می
ی ه کسچشوند. شدن با هم متحد میرابطۀ تنگاتنگی با یکدیگر دارند و هنگام زاده

دانم؟ کسی که به کمی و ناچیزی دانش خود پی برده است و خواهان گوید نمیمی
)در وقتی فرد برای اولین بار  داند؟برد نمیشود که کسی پی میآموختن است. چگونه می

شود بر نقص و کاستی درون خود واقف شده، در طلب نیکی و زیبایی عاشق مینوجوانی( 
شود فردی را از میان افراد ترجیح دهد و ترجیح یک کس از می زیرا عشق باعث ،آیدبرمی
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میان افرادِ بسیار بدین معناست که در نظر عاشق در آن فرد چیزی هست که در دیگران از 
یعنی پیدایش قدرت تمییز که با ظهور عشق تجلی  مفهوم جمله در خود عاشق نیست. این

 شود. ولین عشق و همراه با آن متولد مییابد و عقل همان قوه تمییز است که پس از امی
به طور کلی، در ادبیات فارسی دو نوع دیدگاه دربارۀ رابطۀ عقل و عشق وجود دارد: 

دیدگاهی که قائل به یگانگی عقل و  -2داند. دیدگاهی که عقل را با عشق در تضاد می -1
توان مشاهده یمرا یکی بودن عقل کلی با عشق در آثار بزرگان ادب فارسی عشق است. 

عقل و عشق دو مقولۀ جدا از هم ، در این دیدگاه .(41-13: 1،ج1332)ر.ک.ابراهیمی دینانی:کرد 
گیرد و به همین دلیل، عقل و عشق مکمل یکدیگر نیستند بلکه عشق در طول عقل قرار می

 شوند. اتّحاد عقل و عشق، در رسالۀ ضیافت مطرح شده و در خسرو و شیرین نیز عینیتمی
 ادبی یافته است. 

تواند اندکیِ دانش خود را از بسیاریِ دانش دانم یعنی میوقتی کسی می گوید نمی
سقراط در موضع  شود؛ به همین سببموجود تمییز دهد. چنین فردی عاشق آموختن می

زیرا کسی که عشق را خوب بداند موضعش در همه جا  ،است« من خوب می دانم»ضیافت 
معرفی شده، « اروس»وگوی سقراط که در گفتنیز « حکیم پابرهنه. »است« دانممن نمی»

که یکی از مظاهر اروس، شود؛ چراافتقار است که عشق نامیده میرمزی از احساس 
نوایی تهیدستی و بی« پنیا»اروس از مادر خود، و دستی و درویشی است احساس فقر و تهی

   (Plato,1991:203). به ارث برده است
که در خسرو و شیرین نظامی مطرح شده نیز طرحی شبیه به ضیافت  موضوعاتی

افالطون دارد. نظامی داستان عاشقانۀ خسرو و شیرین را با سیاست کردن خسرو و ایجاد 
 کند:احساس افتقار در وی آغاز می

 ملک فرمــود تــا خنجـر کشیدند

 غالمش را به صـــاحب غوره دادند 

 تشدران خانه که آن شـب بود رخ

                                                  

 تکــاور مرکبــش را پی بــریدند 

 گــالبی را به آب شــوره دادنــد

  صـاحبخانه بخشیدند تختش...به 
 (42: 1333)نظامی،                         

شود و در یخسرو با از دست دادن اسب و غالم و تخت خود، دچار احساس افتقار م     
 بیند چیزهای بهتری به او خواهند داد:خواب می

 دالرامی تــــو را در بـر نشیــــند 
 بـه شبـرنگی رسی شبــدیز نامش

 تختی به دست آری چنان شاهـانه
 نواســازی دهنــدت بــاربــد نـام                                              

                                                  

 تری دوران نبینــدکـزو شیــریـن 
 که صرصر در نیـابد گَــردِ گـامش

 درختیکه باشد راست چون زرین
 که بــر یـادش گـوارد زهر در جام

 (43 -47)همان:                                
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ر خودش ق، طالب چیزی است که دآنچه در ضیافت مطرح شده، عاش بر مبنای    
اما از منظر عرفان اسالمی آدمی در پی چیزی است که در وجود خودش هم  ،یابدنمی

« عالم کبیر»ای از جهان به عنوان و نسخه« عالم صغیر»شود. بر این اساس انسان، یافت می
 ؛شودآنچه در جهان وجود دارد، در آدمی نیز یافت میپس هر ؛(134-132: 1333)نسفی،است 

شود و از کماالت معشوق بهره کردن نقایص خود، عاشق میدر جهت کامل لذا عاشق نیز
، دربارۀ این «رسالۀ عشق»گیرد تا خود را به کمالِ ممکن برساند.  ابن سینا در آغازِ می

 گوید: اشتیاقِ ذاتی برای رسیدن به کمال سخن می
ى دو جمیع حکماء و فالسفه متفق و معتقدند که هریک از افراد ممکنات دارا

که یکى جنبه وجود او است « کُلُّ مُمکِن زَوجٌ تَرکیبى»باشند بمفاد: جنبه می
ۀ کماالت است و لکن دیگرى جنبه ماهیت. وجود منبع خیرات و سرچشم

واسطه جنبه وجودى که هشرور و نقصان. پس هریک از ممکنات ب ماهیت منشأ
شند و برحسب باخیرات میه کماالت و مشتاق به در اوست همیشه شایق ب

ماهیت و هیوال است متنفر و  و ذات از شرور و نقصان که الزمۀ جنبۀ فطرت
گریزانند همین اشتیاق ذاتى و ذوق فطرى و جبلى که سبب بقاء وجود آنها 

 (111: 1341نامیم. )ابن سینا،ما آنرا عشق می ،است
آنچه از شیرین  اما در مقابل، 4شود.باز معرفی میخسرو در منظومۀ نظامی، فردی هوس

داری و پاکدامنی است. درحالی که زنان حرمسرای یابد خویشتنشنود و در او میمی
عالوه بر این، پیامدهای اروس برای خسرو  .(114: 1333)نظامی، خودش فاقد این صفاتند

چنانکه هومر به »ثیر اروس بر آدمی نقل شده است: أت ۀهمان است که در ضیافت دربار
دمد چیزی که اروس از همان د ایزد شجاعت را درون برخی پهلوانان میگویدرستی می

از این دیدگاه، ایزد در پهلوانان و اروس  .(Plato,1991:179b)« بخشدمنبع به عاشقان می
ارادگی و وقش، شیرین، بر بیدمد. خسرو نیز به خاطر معشدر عاشقان شجاعت می

آوردن قدرت که از دستیابد و برای بهکند، شجاعت خود را بازمیاش غلبه میسستی
شتابد. رسیدن خسرو به های اروس است، به جنگ با بهرام چوبین مینیرومندترین جلوه

رای دیدارش با راهب مرحلۀ تمییز و تمایز پس از رفتنش از نزد شیرین، بالفاصله در ماج
 ود دارد:دیداری که در سه بیت بیان شده اما مفهوم عمیقی در خ شود؛متجلی می

 رانـــد تا رهبـان آن دیرفــرس می
 بــران رهبـــان دیــر افتــاد راهش          

 ز رایش روی دولت را بــرافروخـــت
                                                      

 ی سیرکه رانــد از اختــران با او بس 
 آموز شاهشکه دانـــا خوانـد غیب

 هــا درآموختوزو بسیــار حکمت
 (123: 1333)نظامی،                        
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جویی نیز پس از وصالِ معشوق است که در آنجا پندِ شیرین، خسرو مکمّل این حکمت    
 انگیزد:را به دادورزی و کسب علم برمی

 میدیـد کـان یـــار گرا خســروچو 
 امّیــد را نزدیــک او خوانــــدبزرگ

 که: ای از تــو بزرگ امّیـــدِ مــردان
                                                     

 ز دانــــش خواهــد او را نیکنـــامی 
به امّیــد بزرگــش پیــش بنشــاند 

 امیــد گـردانمــــرا از خــود بزرگ
                     (333)همان:                                    

های منظومۀ نظامی در کنار یکدیگر و در پرتو اروس طرحی بدین صورت، شخصیت      
آفرینند و یکی از نتایج این همراهی خلق صناعات شبیه به آنچه در ضیافت مطرح شده می

 است. 
 خلق صناعات پس از اتحاد عقل و عشق. 2-2-0

)لوگوس( شدن عقل ای است که سبب زادههمانند قابله)اروس( ه ذکر شد، عشق کچنان
که ؛ چراشود؛ لذا عقل، لوگوس یا همان نفس ناطقه ارتباط دهندۀ عشق با صناعات استمی

رساند و یکی از نتایج ظهور عشق و بالفعل عقل هیوالنی را به مرتبۀ بالفعل می)اروس( عشق 
سینا، قوای نفس ناطقه به دو ات گوناگون است. به بیان ابنشدن عقل، پدیدار شدن صناع

شود که دانایی و آگاهی از توابع عقل تقسیم می)عقل نظری( و عالمه)عقل عملی( قوۀ عامله 
 نظری است و استنباط و اعمال صناعات گوناگون انسانی به حصول قوۀ عالمه بستگی دارد

با صناعات نیز از رهگذر نفس ناطقه )اروس( تباط عشق ار بنابراین ؛(37-34: 2، ج1412سینا، )ابن
 شود.حاصل می

 ؛ی مختلف با عنصر شعور و معرفت نسبت به آن صنعت توام استهاصناعتعشق در  
ورزد، هم عالِم به کاربرد وسایط و یک نجار یا نقاش هم به حرفۀ خود عشق می مثالً

 شعور و معرفت دارد. هاصناعتیان ابزارهاست و هم به جایگاه واقعی صناعتِ خود در م
مبتنی بر اروس است و  ،علم کند کهدر گفتار خود در ضیافت بیان می اریکسیماخوس 

واقع علم به دنبال شود. درجمله کشاورزی و پزشکی میها از اروس باعث زایش تخنه
 کشف وحدت و هماهنگی در طبیعت است تا بتواند از آن قانون بسازد و اروس نیروهای

یکی از مظاهر این توافق و  (Plato,1991:187a). دهدرا با هم آشتی می طبیعتمتضاد 
هماهنگی میان عناصر متضاد هستی موسیقی است. موسیقی نیز همانند طب با تعبیۀ اروس و 

ای است که به سازد. موسیقی شناخت امور عاشقانهها را هماهنگ میها، آنتوافق میان نُت
 .(ibid:187c)مربوط است نوایی و ریتم هم

صنعتگری که این خدا »: آگاتون، اروس خدای تمام صناعات استهمچنین به گفتۀ 
یابد اما آنکه اروس او را لمس نکرده است در شود شهرت و آوازه می]اروس[ معلم آن می

ی ماند. آری به یقین آپولّون هنر تیراندازی، پزشکی و پیشگویی را با راهنمایسایه باقی می
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 ؛از همین روی، او نیز باید شاگرد اروس بوده باشد ،اروس و میل مفرط اختراع کرد
موسیقی و شاعری، به هفایستوس آهنگری، به آتنا بافندگی و )موزها( که به موساها همچنان

 (ibid:197a)«. به زئوس حکومت بر خدایان و آدمیان را آموخت
از جمله موسیقی، در خسرو و شیرین  در توازن با نظر اریکسیماخوس دربارۀ صناعات

ها نوایی و ریتم هستند. آننیز باربد و نکیسا مظهر آشتی میان عناصر هستی و شناخت هم
کنند و هم میان خسرو و شیرین که تا پیش از ها برقرار میپیوستگی و توافق را هم، میانِ نُت

 محفل موسیقی با هم در تضاد بودند.
 ــط گرفتــهنشستــه باربــد بــربـ

  پردازبه دستـــان دوستان را کیسه

 زدز دود دل گـــره  بـــر عــود می

 همان نغمه دماغش در جرس داشت

 بدانسان گـــوش بـــربط را بمـالید

 م سازیشچـــو بر زخمــه فکـند ابر

 نـــام مـــردی بود چنگینکیســـا

 کـــز او خوشـــگوتری در لحن آواز

 ــوزون او بـــــرآوردز رود آواز مـــ

 چنـــان بـــر ساختی الحان موزون

 جز او کافزون شمرد از زهـره خود را

                             

 جهــان را چون فلک در خط گرفته 

 بـــه زخــمه زخــم دلها را شفاساز

 زدکه عــودش بـــانگ بـر داود می

 که موسیقار عیسی در نفس داشت...

 لــش دلِ بربـــط بنالیدکـــزان ما

 در آورد آفـــرینــش را بـــــه آواز

 سنگیندیـمی خاص، امیری سخت

 سازندیـــد این چنگ پشتِ ارغنون

 غنـــا را رســـم تقطیع او درآورد...

 کـــه زهـره چرخ میزد گرد گردون

 نــدادی یـــاریی کس بـــــاربد را

 (323 -324: 1333)نظامی،            
به طور کلّی هم در رسالۀ ضیافت و هم در خسرو و شیرین، با ظهور عشق، قوۀ تمییز      

گردد. عشق شود و سایر هنرها در پی آن پدیدار میکه همان عقل است در فرد ایجاد می
شود و در به وجود آمدن شعر، موسیقی، نقاشی و معماری فرهاد در بیستون می ۀانگیز

نکته نیز درخورِ توجه است که در خسرو و شیرین نظامی، هنر سیاست دخالت دارد. این 
خالق اروس در دیگران باشد و  کوشدمی هم خود از آثار اروس و مخلوق عشق است و هم

ای برای به وجود آمدن عشق ایجاد کند؛ چنانکه وصال خسرو و شیرین در پی ضیافتی زمینه
همچنین فرهاد صناعت خود را برای گیرد که باربد و نکیسا گردانندۀ آنند، صورت می

شاپور دربارۀ هنر خود و  بندد و یاآوردن او به کار میدستجلب رضایت شیرین یا برای به
 گوید:ایجاد عشق در شیرین می

 مــن آن صورتــگرم کز نقش پرگار
 هر آن صـــورت که صــورتگر نگارد
 مـرا صــورتگـــری آموخـــتستند

 م این صورت نمودارز خســرو کـرد 
 لیــــکن جـان نداردنشــان دارد و

 قبـــای جـــان دگر جا دوختستند
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 خسرو چنینیچـــو تـــو بر صورت 
                                           

 ببیــن تـــا چــون بود کو را ببینی
                    (43: 1333)نظامی،                           

 اعت و سیاستصن. 2-3

اروس و سیاست سخنانی بیان در مورد ارتباط « ضیافت»کدام از افراد حاضر در هر   
کند که اروس در دو چیز تاثیر بسزایی اند. ابتدا فایدروس به این موضوع اشاره میکرده

دارد: یکی در ارتشِ شهر که با حضور عاشقان، شجاعت و در نتیجه پیروزی برای ارتش 
آور و هد داشت و دیگر در امور شهری که با سلطۀ اروس، پرهیز از امور شرمبه همراه خوا

 شدن امور شهری ایجاد خواهد شدسامانهبه امور زیبا و در نتیجه ارتقا و ب اشتیاقِ افتخارآمیز

.(Plato,1991:187-179) 

 :کلی در ضیافت دو نوع دیدگاه درباره ارتباط اروس و سیاست مطرح شده استطوربه
ان محور میان خدایان و آدمی« ضدیت»دگاه پاوسانیاس و آریستوفانس که در آن دی

میان خدایان « هارمونی»وگو است و دیدگاه اروکسیماخوس و آگاتون که در آن بر گفت
 کید شده است.أو آدمیان ت

که دهد؛ چرابردگیِ خودخواسته تن می پاوسانیاس معتقد است کسی که اروس دارد به
 شودآور تلقی نمیمند بودن شرموار است اما بردۀ انسان فضیلته روابطی بردهروابط عاشقان

.(ibid: 184b) آریستوفانس نیز معتقد است میان انسان و خدایان تضاد وجود دارد و بر
نهایت و اروس، هرکه اروسش شدید است در مبنای خصومت بنیادین میان خدایان المپ

آریستوفانس »واقع در(ibid:192). خواهد کشید کار وی به سیاست و ضدیت با خدایان
کند. اروس میل به بازگرداندن شکل آنچه را پاوسانیاس تلویحا مطرح کرده بود اثبات می

کُروی کیهانی است. اروس جنبش طبیعت معیوب، علیه قانون است و جهت اروس خالف 
وفانس کسانی وارد از نظر آریست( 212: 1334)اشتراوس،«. جهت عمل خدایان اُلومپوس است

های نیرومندی در خود راندن دارند که از کودکی اروسشوند و شهوت حکمسیاست می
 اند و طبیعتشان طبیعتی اروتیک است.پرورش داده

-از دیدگاه اروکسیماخوس و آگاتون اروس میان خدایان و آدمیان هماهنگی ایجاد می

گونه که اروس اوتی با هم ندارد و همانکند. بنابر گفتۀ آگاتون جهان آدمیان و خدایان تف
ها نیز همان را آموزش داد. ها را به خدایان را آموخت به انسانشیوۀ زیستن و انواع تخنه

(Plato,1991:197) کند که اروس به آدمیان پذیرد و اضافه میسقراط این هماهنگی را می
 (ibid:209) اند.بهرهآن بیمیل به جاودانگی بخشید که خدایان به علت جاودانه بودن از 

گیریِ سیاسی در پولیس در ارتباط با اروس در ضیافت نوع عملکرد شهروندان و جهت
شود. از دیدگاه آگاتون صناعاتی که در شهر رواج دارد همه محصول شیوۀ تشریح می

 ۀخاد کرده است. در فلسفبرخوردی است که اروس در ارتباط با خدایان و آدمیان اتّ
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دیگری اند که یکی موجب قوام نیز صناعت و سیاست دو عنصر به هم پیوسته اسالمی
دهندۀ میزان رفاه مردم آن شهر و از طرفی نشان ،شود. صناعاتی که در شهر رواج داردمی

ای وابستگی حکومت و صنایع به یکدیگر به گونه بیانگر شکوه و قدرتِ پادشاهی است.
 است که به گفتۀ ابن خلدون:

رود... و هرگاه شهرها در شرف ویرانی باشند صنایع آنها رو به زوال می هرگاه 
یافتن شکستن عمران و تقلیلعلت در همهترقیات شهری به انحطاط مبدل شود و ب

خواهی و ثروت در آن وقت تجملساکنانش در سراشیب فرتوتی واقع گردد، آن
ان ضروریات اکتفا نشینی به همنقصان خواهد یافت و مردم مانند دوران ده

رونق رود بیخواهی به شمار میدرنتیجه صنایعی که از لوازم تجمل ،خواهند کرد
تواند از راه آن صنایع ها در چنین شرایطی نمیی آنخواهد شد، زیرا سازنده

میرد و از وی گریزد یا میمعاش خود را تامین کند و ناچار به سوی دیگری می
شود. گونه صنایع به کلی محو مییننتیجه نشانۀ ا؛ درماندجانشینی هم باقی نمی

 (733: 2، ج1343)ابن خلدون، 
و ازین جهت صاحب این »نقش پادشاه به عنوان رییس مدینه اهمیت بسزایی دارد  

سیاست و ریاست واقع در .(131: 1343)قطب الدین شیرازی، « صناعت استخدام سایر صنّاع کند
رئیس مدینه به صناعات خمس  شود.غیرکالمی مطرح می به عنوان مهمترین نوع صناعت

نیازمند است و باید فردی باشد که از حکمت و مراتب آن برخوردار باشد به همین دلیل 
صناعات خمس در درجۀ نخست به رئیس اول تعلق دارد. صناعت رییس مدینه فاضله باید 

 غراض و اهداف او باشدای باشد که تمام صناعات از آن پیروی کند و پیرو اگونهبه
 .(244: 1341)فارابی،
توان گفت پادشاه مدینه در فلسفۀ اسالمی که خود صاحب صناعات است و می

گیرد که در ضیافت معرفی کند در توازن با اروسی قرار میگران را استخدام میصناعت
راد دهد افرا که مورد توجه قرار می آموزد و آنانشده است؛ اروسی که صناعت می

 شوند.مشهوری می
انواع مدینه وارد این موضوع شده است و این امر  دیدگاهنظامی در خسرو و شیرین از 

چنان اهمیتی دارد که در آغاز مناظرۀ خسرو و فرهاد، هنگامی که فرهاد خود را متعلق به 
پرسد نخستین سوالی که خسرو از فرهاد می، 2کندمملکت عشق و دوستی معرفی می

بدین ( 233: 1333)نظامی،« بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند؟»الی شهر است: صنعت اه
هایی در شهر شما پرسد تو که اهل کشور عشقی چه صنعتخسرو از فرهاد میصورت 

هست؟  اهمیت این موضوع به این خاطر است که مدینه به وسیلۀ صنعتِ جمهور، قوام پیدا 
گیرد و خدمت به پادشاه قرار می« خدمت»معادل صناعت در مدینه فاضله کند. از طرفی می
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و »چنانکه فارابی آن را در این معنی بسیار به کار برده است:  ؛شودو مدینه محسوب می
چنین نبود که به هر نوع صناعتی بتوان ریاست کرد و بلکه اکثر صنایع صنایعی بود که در 

ها صنایعی ... و در بین آنها فطرت خدمت بودگردد و اکثر فطرتخدمت مدینه واقع می
 ( 244 -244: 1341)فارابی، «.ها خدمت شودبود که تنها به واسطۀ آن

در منظومۀ نظامی نیز فرهاد، صاحب صناعتی است که باید در خدمت رییس مدینه قرار 
به همین دلیل فرهاد پس از درخواست خسرو برای کندن کوه، صناعت خود را  ،بگیرد

 داند:به پادشاه می« خدمت»
 جوابــش داد مــرد آهنیــن چنــگ

 کرده باشمخدمــت به شــرط آنکه  

                                                            

 که بــــردارم ز راه خسرو این سنگ 

 چنیــن شرطی به جای آورده باشم

 (234: 1333)نظامی،                     
باید به پادشاه و مدینه خدمت دارد که با آن د را به صناعتی وامیواقع خسرو، فرهادر    

و این کار را به کمک جدل که از صناعات خمس و غایت آن اسکات خصم است کند 
نام « خدمت»دهد. در ماجرای ساختن جوی شیر نیز، نظامی از هنر فرهاد به عنوان انجام می

 برد:می
 چو آگه گشـت از آن اندیـشه فرهــاد

 به غایت چابکی داشت خدمتر آن د

 از آنجا رفت بیرون تیشه در دست

                                           

 فگــند آن حکـم را بر دیده بنیـــاد 

 که کار نازنینــان نــازکی داشـــت

 فت از مهربــانی پیشه در دســتگر
 (221)همان:                                   

واژۀ کلیدی است « خدمت»نابر آنچه ذکر شد، در مبحث صناعات در فرهنگ اسالمی، ب    
به مخدومِ خویش و مدینه قرار  یعنی خدمتِ خادم« خدمت»و صناعت جمهور معادل 

 گیرد.می
 
         گیرینتیجه .3

را در دو حوزۀ کالمی و )انواع تخنه( دیدگاه فالسفۀ اسالمی دربارۀ صناعات  -1   
کارکردهای )واقع صناعات خمس بندی کرد. صناعات کالمی، درقسیمتوان تمی میغیرکال

گیرد و صناعات غیرکالمی مشاغل و است که ذیل منطق قرار مینظر ارسطو( از گانۀ زبان پنج
 گیرد.  ها هستند که ذیل اخالق، شاخۀ سیاست مدن قرار میحرفه

دراک صور معقول و تمییز میان خوب و بر اساس آنچه در رسالۀ ضیافت مطرح شده ا -2  
شود هنگامی که انسان برای نخستین بار عاشق کسی می شود.بد با ظهور اروس پدیدار می

متعلق و ابژۀ عشق او جزئی و انضمامی و با حواس ظاهری قابل درک است اما این عشق در 
ا در قیاس با شود زیرا عاشق همیشه معشوق خود رآدمی سبب پیدایش تمییز و تمایز می
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شود، در مراحل باالتر که با عشق پیدا می« ترین»داند. این تشخیصِ دیگران برتر و زیباتر می
های قوۀ عقل های قوۀ وهم را از دادهتمییز کلیات و ظهور فلسفه را در پی دارد که فرد داده

ین موضوعاتی که در خسرو و شیر. شوددهد و در دام توهمات گرفتار نمیتشخیص می
نظامی مطرح شده نیز طرحی شبیه به ضیافت افالطون دارد که در مقاله به بررسی آن 

 پرداخته شده است.
هم در رسالۀ ضیافت و هم در خسرو و شیرین، با ظهور عشق، قوۀ تمییز که همان عقل  -3

همانند )اروس( گردد. عشق شود و سایر هنرها در پی آن پدیدار میاست در فرد ایجاد می
شود؛ لذا عقل، لوگوس یا همان نفس شدن عقل )لوگوس( میله ای است که سبب زادهقاب

عقل هیوالنی را به مرتبۀ )اروس( که عشق ؛ چراناطقه ارتباط دهندۀ عشق با صناعات است
رساند و یکی از نتایج ظهور عشق و بالفعل شدن عقل، پدیدارشدن صناعات بالفعل می

انواع مدینه وارد داستان شده است و  دیدگاهشیرین از نظامی در خسرو و گوناگون است. 
این امر چنان اهمیت دارد که در آغاز مناظرۀ خسرو و فرهاد، هنگامی که فرهاد خود را 

خستین سوالی که خسرو از فرهاد نکند، متعلق به مملکت عشق و دوستی معرفی می
 است.پرسد صنعت اهالی شهر می

واژۀ کلیدی است و صناعتِ جمهور « خدمت»سالمی، در مبحث صناعات در فرهنگ ا -4
گیرد. در خسرو و یعنی خدمتِ خادم به مخدومِ خویش و مدینه قرار می« خدمت»معادل 

 در همین معنی به کار رفته است.« خدمت»شیرین نظامی نیز واژۀ 
 

 هایاداشت
از واژۀ  به همین دلیل برای ممانعت از تبادر مفهوم امروزی صنعت در این مقاله -1

 کنیم.استفاده می« صناعت»

)ایجاد و تولید( گیرد نه تخنه است و نه پوئسیسهنری که مورد نقد افالطون قرار می -2
 (. 17-14: 1332)بینای مطلق،است.)تقلید و محاکات( ای از اشکال میمسیسبلکه تنها پاره

ادعای سقراط  ، نویسنده دربارۀ«چهرۀ سقراط در سمپوزیومِ افالطون»در مقالۀ  -3
وگوهای گوید: سقراط با پذیرشِ دانش عشق از موضع انکار دانش خود در گفتمی

های او دربارۀ امور عاشقانه در دستان شود. اما باید درنظر گرفت که یافتهدور می سقراطی
داند، کند دربارۀ اروس میمی دیوتیما است. دیوتیما زنی مانتنیایی و کاهن است و ادعا

پیماید با زبانِ که دیوتیما صعودی را که در روح انسان برای رسیدن به زیبایی میحالیدر
به کار  (Mystologos)دانایانِ اسرار  کند. زبان دیوتیما زبانی است کهاسرار توصیف می

برند. در واقع دانش سقراط دانش دیوتیما است که معنایی فلسفی ندارد بلکه به نوعی می
 شده.ها یعنی دانایانِ اسرار الهام میرِ سرّی است که به میستوگوسداشتن از امواطالع
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.(Prior, 2006: 145- 147) شود که در آن در جاهای دیگر نیز شبیهِ این تفسیر مشاهده می
ها با هم متفاوت است. شود آگاتون و سقراط هر دو خردمندند اما جنسِ خرد آنگفته می

عمومی و سقراط نماد خرد اقلیت و فرهنگ آگاتون نماد خرد اکثریت و فرهنگ 
یعنی واقف بر اسرار و رموزی است که تنها عدۀ کمی از آن اطالع  ؛انحصاری است

  (Bloom,1993: 509- 524) ←و یا ر.ک  (Robinson, 2004: 93).دارند

گوید: شنیدم ده بانو دربارۀ خسرو میو یا مهین( 113: 1333)نظامی،بهرام چوبین  مثالً -4
مویند/ دلش چون زان همه گلها بخندد/ چه ارش خوبرویند/همه شکّرلب و زنجیرزه

جایی دیگر از زبان نظامی چنین و یا در (121)همان: گویی؟ در دلی چون مهر بندد؟
 (122)همان:شنویم: برون شد حاجب شه، بارشان داد/ شه آنکاره دل در کارشان داد می

 (233: 1333)نظامی،ز دار ملک آشنایی نخستین بار گفتش کز کجایی/ بگفت ا -2
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