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چکیده

مطالعة عشق و مفهوم آن ،نه بهعنوان یک مفهوم فلسفی ،ادبی یا اجتماعی،

بلکه بهعنوان مفهومی چندبعدی ،ابعااد متتلاز دنادبی بشا اد مااج ای
رادناااآ آف ا ین

تااا دناادبی در دنزااای ام ا ود را درب ب فتااه و اندیشااة

دانشااوران ااااوام متتلااز ،اد افالطااون و اب ا ساازنا تااا ساازمون دوبااوار و

است نب گ را درنوردیده است .به همز دلزل است که ما عشق را مقولهای
ب انگززاننده میشناسزم که در الیه های متتلز دنادبی بشا شاورآف ینی

ک ده و در باالت ی سطح تج بة ذهنی بش رخ نموده و جلوهبا ی کا ده
است .اد جمله آثاری که مفهوم عشق در آنها جلوة ویژهای یافتاه اسات،
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 .2عضو پژوهشکدة ف هنگ اسالم و ای ان ،دانشگاه شهزد باهن ک مان (نویسندة مسئول).

ali.ziaaddinidashtekhaki@mail.um.ac.ir
3
 .استاد ب وه آمودشی دبان و ادبزات فارسی ،دانشگاه شهزد باهن ک مانbasiri@uk.ac.ir .

 / 8تحلیل تطبیقی مقولة عشق در داستان ضیافت افالطون و داستان پادشاه و کنیزک موالنا

میتوان ب ه ضزافت افالطون و داستان پادشاه و کنززآ موالنا اشااره کا د.
ه یک اد ای دو اث  ،بهبوناه ای باه دب دیسای مفهاوم عشاق و اناوا آن

پ داختهاند.

هدف اد ای مطالعه ،تبزز مفهوم عشق در دو حودة تمدنی یوناان و ایا ان

است که در آن ،به روش تحلزل محتوا و ب اساس مکتاب ادبزاات تطبزقای
ف انسوی و نزز با تکزه ب ارتباط حکمت و فلسفه ،به ب رسی حقزقت عشق،

انوا عشق و کارک دها و ضا ورتهاای آن در ایا دو اثا پ داختاهایام.

مطابق نتایج ،عشق در اندیشة افالطون و موالناا ،دارای یاک ساز تکااملی
است؛ اساس نگ ش افالطاون و موالناا باه مقولاة عشاق فلسافی اسات؛ در

نگ شی حکمی به عشق ،باز ناو متعاالی و ناو ف ودسات آن رابطاهای

معنادار وجود دارد و موالنا در داستان پادشاه و کنززآ ،اد حکمت یوناان

باستان تأثز پذی فته است.

واژههای کلیدی :عشق ،افالطاون ،موالناا ،ضازافت ،داساتان پادشااه و

کنززآ.

مقدمه

نگاهی گذرا به داستان پادشاه و کنیزک موالنا و ضیافت افالطون

داستان ضزافت افالطون ،به اول ف وغی اد عجایب کتب اسات (افالطاون .)37 :1391 ،ایا

کتاب ،داستان یک مهماانی در منازل یکای اد دوساتان ساق اط باه ناام آبااتون 1را باادبو
میکند که در آن ،مهمانان اد ش اب ،نشاط و هزاهو خسته میشوند و تصمزم میبز ناد کاه
ه یک خطاباهای در ساتای

خادای عشاق ،اروس 2بگویناد .فادروس 3اد ساتای

عشاق و

خویشکاری او ،پودانزاس 4دربارة انوا عشق ،آروکسی ماخوس 5دربارة رابطاة اناوا عشاق
با جسم ،آریستوفانس 6دربارة پزدای

عشق در آغاد خلقت و آباتون درباارة ویژبایهاای

عشق ست میبویند ،اما سق اط 7بهبونهای فلسفی و اد دبان دیوتزمای 8کاهنه ،اد ماهزت و
حقزقت عشق رمزبشایی میکند و جایگاه ب ت عشق و درجات آن را بزان میسادد .داساتان

ضزافت با مکالمة بز بالکون 9و آپولودوروس ،10در راه فال ون به آت شا و مایشاود و
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در آن ،آپولودورس بفاتوبوهاای عشاق در خاناة آبااتون را اد دباان آریساتودموس ،اد

اهالی کزداتنایوم بزان میکند .دو رسالة فزدون (دربارة بقای نفس) و ضزافت (دربارة عشاق)
اد شاهکارهای افالطاون باهشامار مایرود .ف وغای (هماان )25 :مایبویاد« :در مزاان آثاار

افالطون ،ب خی تصنززها اد جهت مطالب فلسفی و همچنز اد حزا

عباارت و عانعت اد

شاهکارهای او محسوب میشود .مانند کتابهای سزاست ،فزدون و ضزافت».

 موضو رسالة ضزافت ،عشق است .در ضزافت ،سق اط اد دبان دنی کاهنه ،تولاد اروس،
خدای عشق و ف دند چارهب ی و فق را بزان میکند .اروس ،اد ایا جهات کاه دو بعاد

چارهب ی و فق را درب میبز د ،به عشق شابزه اسات و واساطة باز خادایان و آدمزاان
المداد میشود.

 دربارة مآخذ ضزافت نمیتوان حکم اطعی عادر ک د ،اما مطالعة مت نشان میدهاد کاه

ضزافت ،عالوهب تأثز پذی ی اد حکمت سق اط ،اد فلسفه و ع فان التقااطی بنوسای نزاز

به ه جسته است.

داستان رمزی پادشاه و کنززآ ،چهاار شتصازت محاوری دارد :شااه ،کنزازآ ،طبزاب
غزبی و درب  .در اغلب ش وح مثنوی ،شاه را رمز روح ،کنزز را رماز نفاس ،طبزاب الهای را
رمز پز و درب را نماد دنزا دانستهاند .در ای داستان ،پادشاهی که به شکار رفتاه باود ،خاود
عزد عشق میشود و دل به کنززکای مایسااارد .بهاای او را مایپا دادد و او را باا خاود باه
اص ش میب د .غافل اد اینکه کنززآ ،خود دل در ب و ما د دربا ی اد سا دمز سام اند
دارد .عاشقی ،کنززآ را رنجور مایکناد و تاالش طبزباان و پادشااه دلباختاه در درماان او
بیاث است .تا اینکه شاه مستأعل به مسجد پناه میب د و اد درباه پ وردبار مدد میجویاد.
او در مسجد به خواب میرود و به او الهام میشود که رود بعد ،طبزبی غزبی ،اد عالم کشز
و شهود ،با ه اد کاار او مایبشااید .رود بعاد و پاس اد مالااات طبزاب و شااه ،طبزاب در
خلوت ،اد راه پ سشگ ی و روانکاوی ،علت بزماری (عشق به درب ) را کشز و باا وعاال
آن دو ،آن را درمان میکند .چندی بعد ،درب ب اث دارویی که طبزب غزبی به او خوراناده
بود ،رو به ضعز میبذارد و ای ام موجب دلزدبی کنززآ اد درب و درنهایات ما گ
درب و وعال شاه و کنززآ میشود.
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 موضو ای رساله نزز عشق است .روایتی که آغاد و پایان نادارد و تأویال و تفساز های
متعددی اد آن میشود .اوام در تفسز ی روایتشناختی معتقد است که «در ای داساتان،
شتصزت محوری کنززآ ،در اغلب مواعزتهای روایی در نق

یک شیء ظاه شاده

است و در آن ،عشق و شهوت بهعناوان ف ساتنده و شااه باهعناوان یاک کنشاگ مطا ح
است» (اوام و خادمی.)88 -87 :1390 ،
 مأخذ اندیشة موالنا ،حکمت یونانی ،ع فان التقاطی بنوسی ،اندیشههای ای ان باساتان و
نزز فلسفة مشایی و روایتهای مشابه در ا ون اولزة اسالمی بوده است .ف ودانفا (:1362
 )35مینویسد« :بتشی اد حکایت پادشاه و کنززآ را ب ب فته اد یاک اصاة ابا سازنا و
بت

دیگ ی را متأث اد حکایتی در مصزبتناماة عطاار ذکا کا دهاناد ».همچناز ایا
11

درونمایااة شااع ی در آثااار دیگاا ی اد جملااه در فاا دوسالحکمااه ،عزااوناالخبااار،

چهارمقاله ،اسکندرنامه و مصزبتنامه نزز آمده اسات (ر.آ :دریا کاوب421 :1366 ،؛
نزکلس 628 :1374 ،؛ ف ودانف  .)41 :1367 ،ای مضمون در روایات بنوسی و اد جملاه

در روایت ت انة م وارید یا جامة فت  ،به شکل نمادینی بزان شده است.

درمورد تأثز پذی ی ع فان و تصوف ای انی اد حکمت یونانی هام دیادباههاایی مطا ح

شده که رابطة اندیشة ع فای ای انی و اد جمله مولوی را باا بتشای اد حکمات یوناان اادیم

تأیزد میکند .اد جمله ف وغی در مقدمة ضزافت باه مااج ای تعطزلای آکاادمی افالطاون در
دورة ژوستزنز (اما اتور رم) و مهاج ت تعدادی اد حکما و فالسافة یوناان باه ایا ان اشااره

میکند .همچنز بفته شده است «یک نف عزسوی به نام پولوس پ سا ،12متتص ی اد منطق

ارسطو را ب ای انوشز وان ت جمه ک د .ایا اما ماورد توجاه شااه وااا شاد .توجاه خسا و
انوشز وان به افکار فالسفه سبب شد او با خالف مزال موبادان ،باه درس فلسافة اورانزاوس،
حکزم س یانی بوش بساارد .عدهای معتقدند که انوشز وان ،تصنزفات ارساطو و افالطاون را
بسزار دوست میداشته اسات» (ک یسات سا  .)561 -559 :1374ایا دمزناة فکا ی شااه و
آدادی نسبی مذاهب در ای ان و نزاز تعطزلای مدرساة فلسافی آتا  ،دمزناة مهااج ت ب خای
فالسفة یونان به تزسفون را ف اهم آورد .مهاج ان مورد توجه ویژة شاه واا شدند و با وجود
آنان ،ف هنگ یونانی در ای ان حزات جدیدی یافت .بهعالوه ،نمیتوان اد تحوالت ایا ان در
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دمان سلوکزان و جانشزنان اسکندر چشمپوشی ک د .البته ای احتماال هام مطا ح شاده کاه
فلسفه و حکمت یونان باستان ،بهعاورت ناشاناخته و غز مساتقزم باه آثاار دورة اساالمی راه
یافته است .باتاس آرای کندی و امثال و حکم یونانی موجود در دبان ع بی را اد مناب مهم
و مؤث در ای ام میداند ( .)Gutas, 1998: 37دایرةالمعارف تشز  ،نفوذ اندیشههای یونانی
را -که در آثار بزربان ا ون اولزة اسالمی بادتاب یافتاه -م باوط باه عصا ساساانی دانساته
است (ر.آ :عدر حاجسزدجوادی.)291 :1374 ،
مسئلة پژوهش

ای جستار ب آن است که با ب رسی مفهوم عشق در دو اث  ،اهاداف ساز روایای در داساتان

پادشاه و کنززآ و بزان خطابی در داستان ضزافت را تبزز کند و باا تشا یح ماهزات عشاق،

دوایایی اد رابطة عشق روحانی و جسمانی را در دو اث واکاوی و بادنمایی کند.

مقولة عشق مهمت ی پدیده ،در حزات مادی و معنوی بشا اسات کاه در ادوار متتلاز
توانسته است رنگی دیگ ب حزات انسانی بااشاد و دنادبی فا دی و اجتمااعی او را جهات
دهد .ف وم ( )21 :1393عشق را «پاستی به مسئلة وجود بش میداند» و آن را «ادرتی فعاال
در انسان» المداد میکند (هماان .)39 :مطالعاة ماهزات ،ضا ورت و کارک دهاای عشاق ،اد
دی باد مورد توجه دانشوران واا شده است تاا شااید بشا بتواناد باه دوایاای ناشاناختة ایا
مفهوم پ دامنه و مؤث پی بب د .پ داخت به موضوعی ای چنز -که آن را «اساط الب اسا ار
خدا» نامزدهاند (موالنا -)12 :1373 ،و تاالش درجهات کشاز مفااهزم و کارک دهاای آن،
یکی اد ض ورتهای بالمناد در پژوه های علوم انسانی باهشامار مایرود؛ خاعاه واتای
مفهااوم عشااق در اندیشاة دو تا اد بزربااان تاااریخ ف هنااگ جهااان ،افالطااون و موالنااا ،در
بست های وسز مط ح شده است ،تحقزق دربارة آن ض ورتی مضاعز مییابد.
پیشینة پژوهش

درمورد دو داستان «ضزافت» و «پادشاه و کنززآ» تاکنون پژوه های ف اوانای انجاام شاده

است .درمورد داستان اول مثنوی« ،ب خی تأویلها مناسبتی با منظور موالنا ندارد» (ف ودانفا ،

 .)50 :1367در خوان های موجود اد ضزافت هم اغلب جنبههای فلسفی داستان دیده شاده
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است .البته تعداد کمی اد ای کارها در حودة مطالعات تطبزقی است .مقالاة «تحلزال داساتان
پادشاه و کنززآ ب مبنای شازوة تاداعی آداد و بفاتوباوی ساق اطی» (اباادی و ب جای،
 )192 -177 :1386اد جمله کارهایی است که به ب رسای ده مقالاهای پ داختاه کاه تاا دهاة
هشتاد در تحلزل داستان پادشاه و کنززآ چاپ شاده اسات .بتا هاایی اد ب خای مقااالت
دیگ نزز به اشاراتی بذرا به موضو ای جستار داشته است که مهمت ی آنها عبارت است
اد:
« کالممحوری عشق در اندیشة فلسفی افالطون» (احمدداده)10-1 :1382 ،
« ب رسی تطبزقی عشق نزد فلوطز و موالنا» (خادمی کوالیی و بزربی العاهسا ی،
)164 -143 :1394
« مفهوم دیالکتزک در فلسفة افالطون» (معصوم)120 -107 :1384 ،
« عقل و عشق در بزان افالطون حکزم و رومی» (ک مانی)164 -145 :1384 ،
« پزوند عشق حقزقی و دیبایی مطلق اد دیدباه افالطون و مالعدرا» (علمی ساوال و
محمدیه)82 -53 :1391 ،
« خطابة آلکزبزادس ،ا ائتی اد رسالة مهمانی افالطون» (نوسباوم)96 -25 :1390 ،
اب چه تاکنون دو داستان ضزافت و پادشاه و کنزازآ اد دیادباههاای متتلاز ب رسای

شدهاند ،تاکنون هزچ نوشتة مستقلی مقولة عشق را در ای دو اث باهعاورت تطبزقای مطالعاه
نک ده است .بدی ت تزب و با توجه به تأثز پاذی ی موالناا اد اندیشاههاای حکمای و فلسافی
یونان و اطعیبودن وجود رابطة تأثز باز دو روایات ،ایا جساتار در حاودة پاژوه هاای
مکتب ادبزات تطبزقی ف انسوی جای میبز د .روش کار در ایا پاژوه  ،کتابتاناهای ،باا

تکزه ب شازوة تحلزال محتاوا و محاور منااب  ،دو کتااب ضازافت افالطاون و مثناوی معناوی
موالناست.

بحث

شباهتهای کلی دو اثر :ضزافت و داستان پادشاه و کنزازآ ،در سااخت کلای خاود،

شباهتهایی دارند که مهمت ی آنها عبارتند اد:
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 وجه اشت اآ بارد داستان ضزافت و داستان اول مثنوی ای است که ها دو مسائلة عشاق
را در دو شکل روحانی و جسمانی آن مط ح میکنند و به ماهزت و کزفزت آن میپ دادند.

 دیالکتزک عشق ،ساختار دو اث را درب ب فته است .عشق ،اد مهمتا ی مساائل بشا ی و
عنص ی است که «باه با وجود آدمی چناان عجاز مایشاود کاه انساان ف یااد انااالحق
ب میآورد و یا ندا میدهد که دل م خزینة کسی نزست؛ خزیناة عشاق اسات» (انجاوی
شز ادی ،بیتا .)36 :در آغاد داستان اول مثنوی ،موالناا آن را باهعناوان یکای اد مساائل
بش ی و نقد حال انسان مط ح میکند و میبوید:
بشنوید ای دوستان ای داستان خود حقزقت نقد حال ماست آن (موالنا)6 :1373 ،

در ضزافت هم ،در خطابة اول ،فدروس میبوید« :عشاق س چشامة بازرگتا ی منااف

بنیآدم است و آدمی هزچ سود و سعادتی را همانند آن نتواند یافت» (افالطون.)59 :1391 ،
 یکی اد وجوه مشت آ در کلزت دو اث  ،جذابزت روایت است .ساختار روایی ،موضاو
عام و ب آمده اد ام دیبا (عشق) ،وجود جنبههای فلسفی و نظم روایی موجود در دو اث ،
اد عمدهت ی عوامل در ای دمزنه اردیابی میشود .آرتور رمباو در شاع ی اشاتزاا را در

مت ضزافت جستوجو میکند« :حاال همز رودها واتی خودم را آمادة ااراار دیدم ،به

فکاا جسااتوجااوی کلزااد ضاازافت کهاا افتااادم تااا شاااید اشااتزاا دوباااره بزااابم»
( .)invan.blogfa.comداستان اول مثنوی نزز همچون ضزافت ،بهدلزل چزادمان اساتادانة
حوادث و ب خورداری اد شاوریدبی ب آماده اد عشاق ،اد جاذابزت خاعای ب خاوردار

است.
 ب ه دو داستان منطق پ سشگ ی حاکم است .فالسفه ،جستوجاوی حقزقات اد ط یاق
پس

و پاسخ را بهعنوان بتشی اد دیالکتزک سق اطی میشناسند .مولوی ای منطاق را

در بفتوباوی طبزاب غزبای باا کنزازآ ،و افالطاون ،آن را در سااماندهی باه خطاباة
سق اط و مکالمة او با دیوتزما پزادهسادی میکند:
دان کنزااااازآ بااا ا ط یاااااق داساااااتان

بااااد مااایپ سااازد حاااال دوساااتان

بفت چون بز ون شدی اد شه خاوی

در کدامز شاه بودساتی تاو پاز
(موالنا)15 :1373 ،
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«آسانت ی راه ب ای حقزقت عشق آن است که همان شزوة دیوتزما را در پز

بزا یم و

سؤال و جوابی را که بز ما ردوبدل شد ،با شما در مزان بگذارم» (افالطون.)105 :1391 ،

 اب چه وجه غالب داستان مولوی ع فانی و وجه غالاب داساتان افالطاون فلسافی اسات،
ه دو داستان اد شزوة روایت پ دادی به ه ب ده اند که در بزان مضامز ع فانی و فلسفی کاارب د

دی ینهای دارد .به هبز ی اد تکنزکهای روایتپ دادی نظز شتصزتپ دادی ،ب هافکنی،

تعلزق روایی و تنظزم استادانة حوادث ،اد موارد مشت آ در دو اث بهشمار میرود.

 مفهوم عشق در کلزت ه دو اثا دارای یاک ساز مشات

اسات .در داساتان پادشااه و

کنززآ ،موالنا با رمزپ دادی ع فانی سعی دارد تا مفهوم عشق را اد بادویتا ی شاکل
آن تا ماندبارت ی و فلسفیت ی نو آن یعنی عشق روحانی نق

بزند .در ضزافت هام

خطابههای آغادی (خطابة فدروس و پودانزاس) به انوا عشق و عشق دمزنای اختصاا

دارد و خطابة سق اط -که م ج عشقشناسی در داستان اسات -خطاباههاای ابلای را باا

شزوهای خا

به ع عة ماهزت عشق میکشد و با عشق آسمانی پزوند میخورد.

 موالنا ،خداوند ذوا است و اشعار او بیاختزار انسان را به عاالم جذباه و عشاق رهنماون
میشاود .اد ط فای «افالطاون را اساتاد حکمات اشا اا مایخوانناد و حکمات اشا اا،

س چشمهاش ذوا و شور است» (همان .)25 :وجود ای ویژبی در اندیشههای افالطاون
و موالنا سبب ب جستگی جنبههای اش اای در سطوح روایتی دو اث شده است.

 اد موارد مشت آ در دو اث  ،ب ا اری رابطه باز داساتان عشاق و دانا

طاب اسات .در

داستان ضزافت و در خطابة اروکسی ماخوس (همان ،)78 -72 :ای رابطه بهنوعی مط ح
میشود .در داستان کنززآ و پادشاه هم طبزب غزبی ،اد راه روانکاوی باه رناج کنزازآ

پی میب د (موالنا.)17 -12 :1373 ،

 اد دیگ موارد مشت آ بز دو اث  ،پز وی اد اعاول عمادة عشاق افالطاونی اسات« .دو
اعل عمدة عشق افالطونی ،یکی اناس و الفاتبا فت ارواح ادسای باا هام و دیگا ی

ست مع وف افالطون اسات کاه عشاق ،جناون و جذباة الهای اسات» (ساتاری:1385 ،

 .)415وجه نتست که در انسب فت سق اط و دیوتزما در داساتان ضازافت و نزاز پزوناد
شاه و طبزب غزبی در داستان اول مثنوی نمود یافته است ،اد واضحت ی بنزانهای اندیشه

در آثار اهل سک نزز هست.
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هنر عشق

عشق را بهدلزل دایا ة شامول وساز آن ،نمایتاوان تع یاز کا د .ابا ع بای (بایتاا)259 :
میبوید« :اد عشق هزچ تع یز ذاتی اابلارائه نزست .ه کس عشاق را تع یاز کناد ،آن را
نشناخته است ».ای نگاه به مقولة عشق ،نگاهی شناختی است که بسزاری ب آن تکزه ددهاند.
ف وم ( )13 :1393مینویسد« :عشق چززی است که باید اد آن شناخت پزدا ک د ».با ب رسای
دازق ای دو نگ ش میتوان بفت که مفهوم عشق ،نه مت ادف با مفهوم مع فت که مبتنی با
آن است .ای ام درمورد هن نزز عادا است .ای تجانس و ویژبی شناختی درمورد عشق،
اد یک سو عشق را نه یک مهارت ،بلکه بهمثابة یک هن مع فای مایکناد .هنا ی کاه رمباو

درمورد آن میبوید« :عشق را در ب اب دیکتاتوری امنزت و عافزت بایاد اد ناو ابادا کا د»
( )Rimbaud, 2001: 229و اد سوی دیگ  ،در تقابل با مفهوم تااریتی و ف هنگای عشاق اد
ای واژه تقدسددایی مایکناد .در ع فاان اساالمی نزاز عشاقوردیادن باهعناوان یاک هنا
مفاخ هآمزز مط ح میشود:
عاشق و رند و نظ بادم و میبویم فااش

تا بدانی که به چنادی هنا آراساتهام
(حافظ)302 :1385 ،

ف وم با نگاهی شناختی به عشق میبوید« :عشاق هنا اسات ،همچناان کاه دنادبی هنا
است» (ف وم )18 :1393 ،و یادبز ی ای هن را مستلزم تسلط نظ ی و عملی ب آن میداناد.
ب رسی حقزقت عشق در دو اث مورد بح  ،مستلزم نگاه شاناختی باه مفهاوم عشاق و درآ
تعاریز موجود اد آن است.
ساخت دوتایی عشق

ب رسی روساختی دو داستان به ما نشان میدهاد کاه عشاق در ایا دو اثا دارای سااختاری
دوتایی است .سااختاری کاه بادیو ( ،)Badiou, 2012: 28در شاناخت مقولاة عشاق با آن
تأکزد دارد .بدی مفهوم که عشق اد مواجهة دو ف د یا دو ذهنزت است که پدید مایآیاد .در
ادبزات عاشقانه ،وجود ای ساختار ،در آثار متعدد رخ نموده است .رمئو و ژولزات (در درام
شکساز ) ،کلئوپات ا (ملکة مص ) و ژولزوس سزار (ازص روم) ،داود و بساتامه (در تاورات)،
سامسااون و دلزلااه (در تااورات) ،یوسااز و دلزتااا (در ااا آن) ،اتللااو و دددمونااا (در درام
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شکساز ) ،رابعاه و بکتااش ،و عا وه و عفا ا (در ادبزاات عا ب) و مها و مشات ی (در ادب

فارسی) نمونههایی اد ای دست هستند .در ضزافت ،عشق ساختاری دوتاایی دارد .پودانزااس
در خطابهاش میبوید« :چون دو آف ودیت وجود دارد ،پس عشق هم دوتاست» (افالطاون،
 )64 :1391و در بت

دیگ ی ،عشق را حاعال آمزازش پاوروس و پنزاا مایداناد (هماان:

 .)109-108در داستان کنززآ و شاه هم در دو بتا

شااه و کنزازآ و دربا و کنزازآ

ای ساخت دوتایی وجود دارد .وجود ای سااخت دوباناه را مایتاوان باه ناوعی دیگا در
مواجهة سق اط و دیوتزما و شاه و طبزب غزبای نزاز مشااهده کا د .همچناان کاه دیوتزماا در
ضزافت با عالم غزب ارتباط دارد ،طبزب غزبی نزز با عالم غزب رابطه دارد.

ویژگیهای عشق

عشااق در دو اثا ویژباایهااای مشاات کی دارد .در ضاازافت «عشااق شااوا تملااک پایاادار و

همزشگی خز است» ( .)Plato, 1924: 576افالطون «عشق را چززی مزاان خاوبی و بادی و
دشتی و دیبایی میداند که نه خداست و نه موجود فانی؛ بلکه موجودی است روحاانی باز
ای دو» (همان .)107-104 :حاال آنکاه موالناا مانناد ابا ع بای ،عشاق را ف اتا اد تع یاز
میداند .اد نو نگ ش دو روایت به مقولة عشق و سز دنزایی به ماورایی آن و نزز با توجه به
تعاریز عشق میتوان به ویژبایهاای آن پای با د :اد دیادباه رایاس «عشاق یاک حالات
روانشااناختی اساات کااه دارای سااه جاازء اساات :شااوریدبی ،عاامزمزت ،تصاامزم -تعهااد»
(.)Rice, 1997: 49
ماسزنزون میبوید« :نمیدانم عشق چزست ،ولی میدانم که ناوعی جناون اسات .سالطة
خدایی که نه میتوان او را نثا بفت و نه او را هجا بفت» (ماسازنزون .)118 :1362 ،آلنادی
«عشق را یکی اد نز وهای به هم پزوستهای میداند که در همة م اتب طبزعات جااری اسات»
(آلندی .)9 :1378 ،مطابق نظ ارسطو ،عشق ،کوری حس اد درآ عزوب محبوب و ناوعی

مالزتولزاست (نقل اد :دهتادا .)15900 /10 :1373 ،در تذکررةاالولیذا« ،عشاق جناون الهای

است ،نه مذموم است و نه محمود» (عطار.)18 :1346 ،
در تعاریز فوا ،دانشوران اد سه منظ مات یالزستی ،ع فاانی و فلسافی باه مفهاوم عشاق

پ داختهاند .ایا ساه وجاه در داساتان پادشااه و کنزازآ و ضازافت نزاز دیاده مایشاود .اد
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ویژبیهای مهم عشق در تع یز آلندی ای است که دارای الم وی وساز اسات« .الما و
عشق تنها جان و ت انسان نزست ،بلکه س اس جهان هستی را درب ب فتاه اسات» (افالطاون،
 .)73 :1391بح بیکنارة شع حافظ ( )71 :1385در کالم موالنا هام الما وی وساز دارد.
در داستان اول مثنوی هم ای مضمون مشاهده میشود:
ه چه باویم عشاق را شا ح و بزاان

چون به عشق آیام خجال باشام اد آن
(موالنا)12 :1373 ،

تع یز رایس اد عشق ،مبتنیبا ا ابات آن باا پااکی و جاوانی اسات؛ چ اکاه «عشاق و
جوانی پزوسته با هم دیست میکنند .خدای عشق ،همزشاه نورسازده و ناادآطبا اسات .اد
پلشتی ب یزان و نزکوت ی و دیبات ی خدایان است» (افالطون 90 :1391 ،و  .)94در مثنوی
هم عشق نهتنها نادآطب و توأم با جوانی و پاآ است ،بلکه پلشتیها را میدداید:
ه که را جامه د عشاقی چااآ شاد

او د ح

و عزب کلی پاآ شد
(موالنا)6 :1373 ،

در تع یز عطار ،عشق با خداوند و دنزای نور ارتباط دارد .موالنا عالوهب داستان پادشاه
و کنززآ ،در داستان موسی ،عشق را «جان طور» مایداناد (هماان .)7 :در اسامت دیگا ی

میبوید« :آفتاب آمد دلزل آفتاب» (همان .)13 :در ضزافت و در خطاباة ساق اط نزاز آماده

است« :کاش ما را دیدة حقزقتبز میبود و چشمان ما به دیدن دیبایی خدایی بااد مایشاد»
(افالطون.)125 :1391 ،
ادلیبودن ،اد دیگ ویژبیهای عشق است:
در ادل پ تو حسن

د تجلی دم دد

عشق پزدا شد و آت

به همه عاالم دد

(حافظ)146 :1385 ،

در ضزافت «ه جوم ج عالم هستی را ف اب فته بود تا اینکاه دماز آف یاده شاد و عشاق

پدید آمد» (همان59 -58 :؛ 64؛  .)81پ داخت به عهد الست ،در شاع ع فاانی فارسای و اد
جمله شع موالنا نزز پ تک ار است.

اد دیگ ا ویژباایهااای عشااق -کااه در تع ااریز متتلااز عشااق آمااده اساات -ا ا ی و
مالدمبودن آن با درد و مالمت است:
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ه کااه او خواهااان درد کااار نزساات

اد درخاات عشااق ب خااوردار نزسااات

ب تو هستی اهال عشاق و ما د راه

درد خااواه و درد خااواه و درد خاااواه
(عطار)275 :1364 ،

در داستان پادشاه و کنززآ ،عاشقی« ،بزماری دل» تعبز میشود:
عاشقی پزداست اد داری دل

نزست بزماری چاو بزمااری دل
(موالنا)12 :1373 ،

در ضزافت ،عالوهب اینکه عشق ف دند خادای فقا  ،پنزاا اسات (افالطاون-108 :1391 ،

« ،)109عاشق ،نزد معشوا

افزون ب آنچه که هماة ما دم او را تحقزا مایکنناد ،ش مساار

میشود و رنج و دبونی و حقارت میکشد» (همان.)60 :
نگاهی به مهمت ی ویژبایهاای عشاق و مطالعاة ماوردی آن در دو داساتان ،حااکی اد
وجود کاردک دها و شباهتهاای ایا مقولاه در دو ف هناگ اسات .تعامال باز ف هنگای و
ریشههای مشت آ هند و اروپایی در ف هنگ ای انی و یوناانی را مایتاوان باهعناوان عوامال
ایجاد ای مشت کات اردیابی ک د.
انواع عشق

در دو اث  ،نز وی عشق ،عشاا را اد تنگناهای موح
جداییها عبور میدهد و درواا در نق

و ادرتمناد متالفاتهاا ،جناگهاا و

یک سادنده جلوه میکند .ساخت دوتایی عشاق،

در همة ادوار و آثار ،مفهومی ف ارونده داشته و ه بز به ب داشات یاا تأویال خاعای تقلزال
نزافته است .ای وااعزت سبب شده است مفهوم عشاق جنباههاا و ابعااد متعادد و رادبوناهای
بزابد .وااعزتی که عشق را در مسز ی تکاملی ا ار میدهد و اد آن ،انوا عشق پدید میآید؛
بناب ای « ،عشق ،پوششی محض ب ای مزل جنسی و تمهزادی مطانط و وهامآلاود باهمنظاور
تضمز بقای نو بش نزست» (بدیو .)39 :1393 ،همز ام بست ة عشق را وسز ت مایکناد؛
بست های که شمول و انوا آن همواره اد مباح جدی در مطالعة مفهوم عشق باوده اسات.
تقسزم عشق به عشق ب ادرانه ،مادرانه ،اروتزک ،عشق به خاود و عشاق باه خادا ،نموناهای اد
ای دست است.
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مراتب و انواع عشق

اب سزنا ،خواجه نصز الدی طوسی و مالعدرا به وجود دو نو عشاق اعتقااد داشاتند :عشاق
مجادی و عشق روحانی .واضح است که منشأ عشق جسمانی عزیازه اسات و در عشاقهاای
روحانی ،معشوا ف ات اد دنزاای ماادی و یاک حقزقات متاافززیکی اسات کاه انساان باا آن
ارتباط البی ب ا ار میکند .عدرالمتألهز  ،بونهای دیگ اد دستهبندی عشاق را ارائاه کا ده
است .او «محبت نفوس حزوانی به نکاح ،محبت رؤسا به ریاست و حفظ آن ،محبت و عشق
تجار ب ای جم آوری مال و ث وت ،محبات علماا و حکماا در انادوخت علاوم و معاارف و
احکام و مسائل علمی ،محبت و عشق اهل عنعت ب ای اظهار عان خاود» (عادرالمتألهز ،

بیتا )164 :را مهمت ی انوا عشق میداند .در دو داستان ضزافت و پادشاه و کنززآ ،مانناد

فلسفة مشائی ،عشق به دو نو آسمانی و دمزنای تقسازم شاده اسات .در ضازافت ،آروکسای

ماخوس نزز مانند پودانزاس ،عشق را دو نو میداند و با مثالی اد عاالم موسازقی مایبویاد:

«پای دو نو عشق در مزان است .یکی عشق دیبای آسمانی که منظور آن شادی بتشزدن باه
دندبی م دمان پ هززبار است و راهنمای روندبان راه راستی و فضازلت ،و دیگا ی عشاق
باااداری و تناای اساات کااه پسا پااولی هزمزنزاساات و بایااد بااا آن بااا احتزاااط ب خااورد کا د؛
بااهبونااهایکااه اد اثا ات و نتااایج آن خااوب بها هبا داری شااود؛ وب نااه ایجاااد ه دباای و
بیبندوباری مینماید» (افالطون.)77 :1391 ،
در داستان اول مثنوی ،عشاق باه دو ناو پایادار و ناپایادار (روحاانی و نفساانی) تقسازم
میشود .در ای داستان ،عشق شاه به کنززآ با عشق کزنزآ به درب تفااوت مااهوی دارد
و ای دو داستان ،مصداا ای دو نو عشق بهشمار میروند .ب رسی تطبزقی مفهوم عشاق در
دو داستان نشان میدهد که دو مؤلفة عشق حقزقی و مجادی در موارد دی تفاوت دارند:
 وجود کمال نفس در عشق حقزقی و نبود آن در عشق مجادی؛
 هم اهبودن عشق حقزقی با وااعزت ب خالف عشق مجادی؛
 وجود استم ار و پایداری در عشق حقزقی ب خالف عشق مجادی.
حال آنکه ای دو نو عشق اد حز

وجود محبت مف ط و هم اهبودن با دیبایی معشاوا

کامالً شبزه به هماند .عشق در ه دو داستان ،اد الگوی سق اطی– دیوتزمایی پز وی میکناد.
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بدی معنا که افالطون و موالنا ب ای بزان مفهوم و انوا عشاق ،اد پایریازی شتصازت یاک
راهنما در داستان (دیوتزما و طبزب غزبی) به ه میب ناد .در ها دو داساتان ،راهنماا باه عاالم
ماورای طبزعی متصل است و با شتصزتهای اعلی داستان (سق اط -پادشاه) ،که رمز نفس
روحانی هستند ،ارتباط دارد .در ای ط ح روایی ،م اتب عشق عبارتند اد :عشق باه جماال و
دیبایی ،عشق به دیبایی باطنی یا کمال ،عشق به ام پایدار و باای.
انواع عشق در اندیشة موالنا و افالطون

موالنا و افالطون ،عشق را به دو نو دمزنی و آسمانی دستهبندی ک دهاند:
الف) عشق آسمانی :نگاهی پدیدارشناسی باه نحاوة شاکلبزا ی عشاق آسامانی در دو
روایت (موالنا ،بیتا )15 :به ما نشان میدهد:

 در ضزافت ،افالطون به شکلبز ی نوعی اد عشق ،بز اف ادی میپ دادد که جاان آنهاا
بز

اد جسمشان داینده و بالناده اسات .او کاودآ داناایی را یکای اد نفاوس روحاانی

ماایدانااد (ر.آ :افالطااون .)121 -120 :1391 ،ایا جلااوه اد عشااق ،در خویشااکاری و
شتصزت طبزب غزبی در داستان اول مثنوی نزز جلوهب شده است.

 در ضزافت ،عشق آسمانی یا آف ودیت پز  ،پس اورانوس -که مادری ندارد -پزوند دارد
و در آف ین

او دنی مشارکت نداشته است (هماان .)65 :در داساتان پادشااه و کنزازآ

نزز عشاق آسامانی ،در نتزجاة بسسات مزاان پادشااه و کنزازآ و پزوناد او باا پزا راام
میخورد .البته ای وجه اد تفک یونانی در ب خی آثار ع فانی ،در االب عشقوردیدن باه
جوانان نوخط رخ مینماید که میتوانزم ریشههای آن را در حکمت یونانی بزابزم.
 در دو داستان ،عشق آسمانی «دوست م شد باا افتتاار عقاول» (هماان )96 :و موجاودی
روحانی است.
 در دو اث  ،ای بزن

حاکم است که «آنچه ناایاد ،دلبساتگی را نشااید» (ساعدی:1374 ،

 .)32چنانکه در ه دو اث  ،همة خطابهها و بت های روایات باهدنباال رسازدن باه عشاق
پایدارند و هدف در ه دو اث یکی اسات .رسازدن اد عشاق دمزنای باه عشاق آسامانی و
پایدار .موالنا میبوید:
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عشق آن دنده بزی کو باای است

کز ش اب جانفزایت سااای اسات

عشااق آن بگاازی کااه جملااه انبزااا

یافتناااد اد عشاااق او کاااار و کزاااا
(موالنا)19 :1373 ،

افالطون هم ،در ضزافت ( )116 :1391عشق پایدار را میپسندد و میبوید« :عشاق بایاد

خواهان ابدیت و جاودانگی باشد ».غایت ای عشق ،رسزدن به خوبی ب ای همزشه اسات .در
ا آن ک یم و در داستان اب اهزم و آدر ،اب اهزم میبوید« :ال أحاب اآلفلاز (انعاام( )76/باه
چززی که افول و غ وب میکند ،عشق نمیوردم).

 در داستان اول مثنوی ،پادشاه «که ملک دنزا بودش و هم ملک دی » (موالناا)8 :1373 ،
اد ث وت و شه ت ب خوردار است .موالنا شتصزت شاه را بهعمد در ساختار ای روایت

جای داده است تا با شه تآف ینی عشق ،ارتباطی غز مستقزم داشته باشد .در ضزافت نزز

میخوانزم« :ه کس استادش عشق باشد ،در همه جهان مشهور مایبا دد .کساانی بلناد
آوادهت شدهاند که شاب دی مکتب عشق را ک دهاند» (افالطون.)94 :1391 ،

ب) عشق زمینی :عشق دمزنی ب پایة خواه های جسمانی نقا

مایبزا د .عشاقی کاه

آلندی آن را «عشق بلعنده و ف ودهنده» مینامد (آلندی .)25 :1378 ،عشقی که ب پایاة نزااد
جسمی شکل میبز د .هدف غایی ای نو عشق ،آف ین

و دایندبی اسات .افالطاون ،در

بزنشی مات یالزستی نسبت به عشق و در خطابة آریستوفانس معتقد است که «ها انساانی نزماة
انسان دیگ ی است و همواره در جستوجوی نزمة دیگ خاوی

اسات» (افالطاون:1391 ،

 .)83موالنا نزز در بزنشی ع فانی میبوید:
ه کسی کو دور ماند اد اعال خاوی

بادجویاااد رودباااار وعااال خاااوی
(موالنا)5 :1373 ،

 در داستان ضزافت ،عشق دمزنی در مواردی تأثز ات مثبات در دنادبی بشا دارد؛ با ای
مثال ،عشق دمزنی سبب احساس رأفت و خویشااوندی مایشاود (افالطاون.)84 :1391 ،
در داستان اول مثنوی هم شاه نسبت به کنززآ ،احساس رأفات و خویشای مایکناد .در

اغلب تأویلهای موجود اد عشق ،نو دمزنی آن اد جایگاهی ف وت ب خوردار اسات .در
ای دو داستان نزز مفهوم عشق دمزنی چنز ویژبی دارد .رذالت و پستی کاه اد تا دادن
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درب به عشق دمزنی ب ای

رام میخورد؛ در ضزافت بهعنوان یک ااعده آماده اسات:

«اب م دمان به عشق دمزنی روی آورند ،رذالت و پستی عاید میشود» (همان.)78 :
عشق هاایی کاز پای رنگای باود

عشااق نبااود ،عااباات ننگاای بااود
(موالنا)18 :1373 ،

 در ضزافت« ،ابا معشاوای دود رام با دد ،دشات ماینمایاد و پزوناد عشاق

چنادان

ش افتی ندارد» (افالطون .)70 :1391 ،در داستان مثنوی هم کنززآ درب ابا دربا دود

رام میشود .اد ای رو پزوند عشق آن دو پزوندی سبک و بذراست.

 در ضزافت ،عشق دمزنی دوام و ثباتی ندارد« .عاشق باداری که عشق او به عورت اسات
و ت و نه به سز ت و جان ،عشقی پست دارد .چنز عشقی پایدار نزست .اد ای رو واتای

نشاط جوانی بذشت ،عشق او هم دایل میشود و عاشق بهدنبال عشقی دیگ  ،عهد خود

را میشکند و هماه چزاز را ف اماوش مایکناد» (هماان )70 -69 :و ایا ت جماان حاال

کنززآ و درب در مثنوی اسات .دربا دماانی کاه پزماام شااه را در سام اند دریافات

میکند ،تعهد خود را نسبت به خانوادهاش ندیده میبز د و با دلبساتگی باه مادیاات باه

اص میآید:

م ا د مااال و خلعاات بساازار دیااد

غ ه شد اد شه و ف دندان ب یاد
(موالنا)17 :1373 ،

پس اد ورود درب به اص  ،عشق کنزازآ باه او چناز وضاعزتی دارد .کنزازآ بعاد اد

بزماری درب عشق به او را اد دست میدهد.
عشقی که نه عشاق جااودانی اسات

عشااق آن باشااد کااه باام نگاا دد

بادیچاااة شاااهوت جاااوانی اسااات

تاااا باشاااد اد ایااا اااادم نگااا دد
(نظامی)482 :1374 ،

ای مضمون بارها در ضزافت آمده است« :عاشقی که به ت بش ی و نه باه نفاس انساانی

عشق میوردد ،نه او را ادر و ازمتی هست و نه عشق او را دوام و ثباتی».

 در داستان پادشاه و کنززآ ،عشق کنززآ نسبت به درب مانند عشق آف ودیات جاوان
به دخت دئوس و دیون ،خدای دمزنی در ضزافت است .کار ای ه دو ،تسکز شهوات نفساانی
است .بدی سبب عشق آنان اث سوء ب جای میبذارد (ن.آ :افالطون.)65 :1391 ،
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ج) رابطة عشق آسمانی و عشق زمینی :سز دو داستان ضازافت و پادشااه و کنزازآ،

ب مبنای ح کت اد عشق دمزنی به عشق آسمانی است .بویات ی جمله در تبزز ایا رابطاه،

تعبز «المجازقنطذرةالحقیقذ » اسات (ف ودانفا  .)86 :1367 ،اینکاه در مثناوی شااه پاس اد
مالاات طبزب غزبی بفت :معشوام تو بودساتی ناه آن /لزاک کاار اد کاار خزازد در جهاان

(موالنا ،)10 :1373 ،بزانگ سز عشق و رابطاة اناوا آن باا یکادیگ اسات .در ضازافت نزاز

خدمت و تحمل ستتی در راه معشوا ،نهتنها ننگ عاشق نزست؛ بلکه اد افتتاارات اوسات.

در داساتان پادشاااه و کنزاازآ نزاز سااتتیهااایی کاه شاااه در راه عشااق باه خااود ماایدهااد و
بیا اریهای

ب ای نجات کنززآ ،جلوههایی اد دیبایی عشاق را نمایاان مایساادد .رابطاة

بز عشق دمزنی و آسمانی ،متضم مفهوم بادبشات باه اعال نزاز هسات .مفهاومی کاه در

سطحی اسطورهای در ضزافت هم مط ح شده است« :اب خادایان را چنانکاه سازاوار اسات
محت م بشماریم ،ماا را باه اعال و س شات اولزماان باادمیب دانناد» (ضازافت.)87 :1391 ،
افالطون یکی اد اهداف عشق را بادبشت به اعل میداند و میبوید« :عشق ،جز ای نزست

که در بادایت حاال خاود یکای باوده ،ایناک درعادد آنازم کاه درنهایات نزاز بادان حاال
بادب دیم» (همان .)85 :در داستان پادشاه و کنزازآ نزاز کان هاای شااه و بزاان روایای او
تداعیب ای جملة افالطون است که «مه وردی ،همان عشق به جاودانگی و دندبی ابادی
و پایدار است» (همان.)119 :
عشق و عرفان

کار افالطون ب خالف روش کار موالنا در داساتان پادشااه و کنزازآ ،پاز

اد آنکاه جنباة

ع فانی به خود بگز د ،نوعی شزوة شناختی -فلسفی را دنبال میکند و درب دارندة جنباههاای

آمودشی است .در ه دو اث  ،عشق دمزنی ،بهعنوان منب و پایة استعال 13مط ح مایشاود و باا

دورشدن اد جنبههای شهوانی آن ،به مفهوم عشاق ورای هساتی 14پزوناد مایخاورد .باه ایا

ط یق ،مولوی و افالطون ه دو ح کت اد عشق دمزنی به نوعی مع فت را ت سازم مایکنناد.

در ضزافت ،افالطون عشق دمزنی را بهعناوان یاک ضا ورت مطا ح مایکناد و مایبویاد:

«کسی که بتواهد راه درست را بازماید ،باید در دوران جوانی باه دیباا چها های دل ببنادد»

(همان .)122 :چنز عاشقی اب راهب ش راه درسات را باه او نشاان داده باشاد ،باا باذار اد
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م احل متتلز به عشق پایدار میرسد .ای سز تکاملی ،یعنی رسازدن باه عشاق بااای اد راه
سز م احل عشق به کمک یک راهنما ،در ساختار داستان پادشااه و کنزازآ نزاز باه چشام
میخورد.
جدول  .1مقایسة م احل رسزدن به عشق پایدار در ضزافت و داستان پادشاه و کنززآ

م احل رسزدن به عشق پایدار در ضزافت افالطون

م احل عشق در داستان اول مثنوی

 رسزدن اد یک دیبایی به دو دیبایی

 وجود شاه و پزدایی عشق در آغاد داستان

 رسزدن به دیبایی ت و اندام

 کشز دیبایی کنززآ

 رسزدن به دیبایی اخالا و من

و رفتار نزکو

 م اابت و تالش شاه ب ای بهبودی حال کنززآ

 رسزدن به دیبایی خ د و حکمت

 آشنایی و همنشزنی با طبزب غزبی

 رسزدن به دیبایی مطلق و بی پایان

 رسزدن به عشق پایدار و باای

در دو اث  ،راهنما منطق حاکم ب روایت را تعزز میکند .دروااا «ورود ما اد و راهنماا
عالوهب تع یاز عشاق و دیباایی و تبزاز راه درسات عشاقوردیادن ،افالطاون را اد منطاق
دیالکتزکی خارج میکند و در منطق ارتباط کامل و در جستوجوی کمال اا ار مایدهاد»

(ایلتانی .)102 :1385 ،در ه دو داستان ،عشق دارای نقطة کانونی است .در ضازافت ،خاناة
آباتون و در داستان مثنوی ،اص پادشاه نماد م کز عشقاند و درهای آن ،به روی هماه بااد

است .در پادشاه و کنززآ پزشکان متتلز میآیند و در ضزافت ،آریستودموس ،واتای در

حالت ت دید و به توعزة سق اط ،ناخوانده به مهمانی میرود ،درهای خانه باد اسات و غاالم
خانه و آباتون که خود اد حلقة عشاا است ،اد او استقبال میکنند» (افالطون.)52 :1391 ،
 در ب رسی رابطة عشق و ع فان ،نگاهی به روابط دیوتزمای کاهنه و سق اط و مقایسة آن
با روابط پادشاه و طبزب غزبی اهمزت خاعای دارد .ب اسااس نوشاتة نوساباوم« ،دیوتزماا
بهمعنای «بزربداشت خدا» ست .او دنی است که دخول به ذه پااآ را با لاذتهاای
جسمانی ت جزح میدهد و ام الهی را بز

اد امور ع فاً بش ی پاس میدارد» (نوسباوم،

 .)43 :1390سق اط مفهوم عشق را اد دبان دیوتزما بادبو میکند .کاه بودن دیوتزماا و
اینکه او آمودبار سق اط بوده است ،با شتصزت طبزاب غزبای کاه در مثناوی نمااد پزا
ع فانی است ،شباهت معناداری دارد .دیوتزما ،بهمثابة یک دلزال راه ،باا مساائل مع فتای
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آشناست ،اس ار ماورایی را میداند و ب ای دریافت حقزقت راهکارهای مناساب ع ضاه
میکناد .شتصازت او اد حزا

کاارک دی ،باه شتصازت طبزاب غزبای ،شاباهت دارد؛

چ اکه طبزب نزز با اس ار عالم غزب آشنا ،با ایا عاالم در ارتبااط و ولای حاق اسات .او
میکوشد تا با بادتع یز اردشهای انسانی ،حقزقت عشق را بادنماید:
دیاااد شتصااای کااااملی پ مایاااهای

آفتاااااااابی در مزاااااااان ساااااااایهای

مااایرسااازد اد دور مانناااد هاااالل

نزساات بااود و هساات ب ا شااکل خزااال

آن ولاای حااق چااو پزاادا شااد د دور

هماای ماایتافاات نااور

اد س ا و پااای

(موالنا)10-9 :1373 ،
 اد جمله مواردی که پل بز عشق و ع فاان الماداد مایشاود ،لطاز معشاوا اسات .در
ع فان اسالمی لطز معشوا فصلالتطابی ب ای عاشق الماداد مایشاود و باه او ب تا ی
میبتشد؛ آنبونه که «جمله معشوا است و عاشق پ دهای» (همان .)7 :در ضازافت نزاز
ای مفهوم ذک شده است« :ه چند خدایان فداکاری عاشق را ب امای مایدارناد ،اد آن

ب امیت در نظ شان لطز معشوا است» (افالطون.)65 :1391 ،
 در داستان اول مثنوی ،ح کت شاه اد اص به مسجد بهمنزلاة ح کات اد عاالم ماادی باه

عالم روحانی است .در ضزافت هم ح کت اد مال ون به آت و رفات باه خاناة آبااتون،
ح کت اد دنزای انسانی به جهان پاآ اردیابی میشود.

خویشکاری عشق :رتبهبندی عشق در داستان ضزافت و داساتان پادشااه و کنزازآ سابب

شده است که در ب رسی شناختی مقولة عشق ،خویشکاری آن در سطح وسزعی مورد توجاه
واا شود که مهمت ی آن عبارتند اد:

 عشق در ه دو اث  ،تأثز ی کزمزاب انه دارد .تأثز عشق اد اجسام و اجساد ف ات میرود و
روح را متحول میکند .در مناابالعارفز آمده است «اب چه کبار ماضی علام کزمزاا را

در اجسام و اجساد بهکار ب دند و ای عجزب نزسات ،اماا کزمزااب ی در عقاول و ارواح

عجزااب اساات» (افالکاای .)143 :1362 ،تحااول روحااانی در وجااود پادشاااه و کنزاازآ،
درمانشدن کنززآ با نزا وی عشاق و اشااره باه داینادبی روح در ضازافت (افالطاون،
 )120 :1391و درمانگ ی عشق (همان )79 :تبزز جلوهای اد ای کزمزااب ی در دو اثا
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است .هگل در ای دمزنه میبوید« :عشاق ،عزنزات را باهطاور کامال ویا ان مایکناد و
بدی سان تفکا را اساتعال مایبتشاد .عشاق انساان را را اد تماام خصاای

بزگاناه دور

میکند و حقزقت دیست را دور اد ناراستیها بادمینماید».
 یکی اد مهمت ی کارک دهای عشاق در ایا دو اثا  ،رسااندن عشااا باه ساعادتمندی و

دندبی بااردش است .در ضزافت ( ،)112 ،78 ،64 ،6 :1391بارها ب سعادتمندی انساان
با اتکا به عشق تأکزد شده است .موالنا نزز در آغاد داساتان ضام اینکاه داساتان را نقاد

حال انسان میداند ،پیب دن به عشق را مایة ب خورداری و سعادت مع فی میکند:
نقد حال خوی

را ب پی با یم

هم د دنزا هم د عقبای ب خاوریم
(موالنا)6 :1373 ،

روایات موالناا اد عشاق ،س نوشات شااه و رسازدن او باه دنادبی باااردش ،باا جماالت

افالطون در ضزافت کامالً همسااد اسات .ایا طا ح عشاق باهطاورکلی در ادبزاات جایگااه
ویژهای دارد.

 عشق در ضزافت (« )96 :1391پدر امنزات ،مالطفات ،شاادی و رغبات اسات کاه باا آن
خز ات عزت مییابند و بدیها ذلت و دوال» .ای وجه اد عشق ،در تکامال شااه پاس اد
عشقوردیدن به کنززآ و نزز رنجوری دربا پاس اد وعاال باا کنزازآ نمایاان شاده
است .حافظ میبوید :طفزل هستی عشقاند آدمی و پ ی /ارادتی بنما تاا ساعادتی ببا ی
(حافظ .)521 :1385 ،اب فارض هم در بزتی ای مضمون را آورده است:
فإن شئت أن تحزا سعزداً فمات باه

شااااهزداً واال فااااالم ام لااااه أهاااال
(اب فارض)134 :1983 ،

 در داستان پادشاه و کنززآ ،عشق ب ای پادشاه بهمثابة مزانجی بز عالم روحاانی و عاالم

فانی مط ح مایشاود .همچناانکاه در ضازافت «عشاق واساطهای اسات مزاان خادایان و
موجودات فانی» (افالطون )107 :1391 ،و ای واسطهبا ی س اسا جهاان هساتی را باه
یکدیگ پزوند میدند» (همان.)105 :

 ب اساس نظ افالطون ،عشق سه کارک د موروثی دارد :شکارب ی ،تهایدساتی (مزا اث
پدرش پنزا) و چارهجویی (مز اث مادرش پوروس) (هماان .)108 -101 :در مثناوی هام
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شاه -که ب ای شکار رفته است -خود عزد عشق مایشاود (موالناا .)6 :1373 ،همچناز
چارهجویی و تهیدستی عشق ،در ط ح شتصزت شاه و کنززآ نمود یافته است.

 در ضزافت ،انسان عاشق و فداکار ،به دندبی دوباره میرساد .همچناانکاه الکسازتزس،
درحالی دوباره به جهان بادبشت کاه اد با وه بایشاماری کاه باا تقاوا دیساته بودناد،

هزچکس به ای توفزاق دسات نزافات (افالطاون .)62 :1391 ،در مثناوی نزاز پادشااه ،در

ف ایندی رمزی ،ابل اد درمان کنززآ دندبی دوباره مییابد .با توجه باه مات ضازافت،
شاید ب ت ی عشق ب دهد -که نمونة ب جستهاش را در شاع حاافظ مایبزنازم -ریشاه در

حکمت و فلسفة یونانی داشته باشد.
نتیجهگیری

ب رسی مفهوم عشق و جنبههای متتلز آن در دو اث  ،عالوهب اینکه بتشای اد تفااوتهاای

اندیشاة یونااانی بااا ع فااان ای اناای را بااه مااا نشااان داد ،وجااود رابطاة تااأثز بااز آن دو و نزااز
شباهتهای ساختاری و مفهومی دو اث را روش ساخت .ایا جساتار پاس اد ب رسای ابعااد
متتلز مفهوم عشق در دو اث اد دیدباه شناختی ،به نتایجی دست یافت که عبارتند اد:
 کاربست مفهوم عشق در ه دو اث  ،ب پایة نوعی تفکا اساتعالیی و توجاه باه دو
نو عشق روحانی و جسامانی انجاام شاده اسات .در ها دو اثا عشاق آسامانی
ستای

شده است .اب چه در ضازافت ،در بادنماایی مفهاوم اناوا عشاق ،ناوعی

نگ ش مات یالزستی هم حاکم است.

 عشق در ه دو اث ب مبنای ساختار دوتاایی پایریازی شاده اسات .با ای اسااس،
مفهوم عشق در ه دو اث مفهومی ف ارونده است که نمیتوان آن را به بنزانهاای
یک رابطة ساده یا یک ب داشت سطحی تقلزل داد.
 ع فان اسالمی و اد جمله اندیشة موالنا ،پس اد عص ساسانی ،با نفوذ و بسات ش
اندیشة فالسفة یونانی در ای ان ،اد تأثز ع فاان بنوسای و فلسافة یوناانی ب کناار
نبوده است.
 عشق در اندیشة افالطون و موالنا دارای یک سز تکاملی است.
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 اساس نگ ش افالطون و موالنا به مقولة عشق ،فلسفی است .آنان با پایاة هماز
نگاه ،چزستی و ماهزت عشق را ب رسی ک دهاند و به دساتهبنادی عشاق ب اسااس
کزفزت آن دست یافتهاند.
 در نگ ش حکمی به عشق ،باز ناو متعاالی و ف ودسات آن رابطاه ای معناادار
وجود دارد.
 موالنا و افالطون باا بذرانادن عشاق اد م احال متتلاز ،اد آن یاک مانزفسات

میسادند که درب بز ندة اعول و ویژبیهای انوا عشاق اسات و ح کات باه-
سوی عشق پایدار را به عنوان یک آرمان بش ی مع فی میکند.
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