
 

 

 
 

  تعدی» نظریۀ   مقبولیت ارزیابی معرفت در عملی امور جایگاه

 

 بر هیتک با یمولو و افالطون دگاهیازد عشق یشناخت معرفت یمبان 

 شمس  وانید و تتوس یثئا دروس،یفا افت،یض محاورات

  یهاد اله روح
 )نویسندة مسئول(

   کریق دیمستف زهرا
  ی بهشت ینیحس محمدرضا دیس

 چکیده

 ةعاش قان  مالحظات و  افالطون دگاهید  طبق.  اس ت فلس فه  و عرفان انيم مش ترک مباحث از  عش ق
 به رو شيپ ةمقال در.  ش  ود یم ش  مرده کل مدرِک ،یااله   عقل منبع کی  عنوان  به  عش  ق ، یمولو

 ةتترب  و  ش هیاند  یدرتبارش ناس   .میپردازیم  عش ق با  در  یعرفان و یفلس ف دگاهید دو نیا یهاش باهت
 به  نقب  عاش قانه، ميمفاه از  او یبندص ورت بر حاکم یکل فهم   نوع  و عش ق س احت در یمولو ةس تیز
 به  یافالطون ش هیاند  یةس ا ر،يمس   نیا  در. دینمایم یض رور  نگرش، نوع  نیا  یفلس ف  ،یخیتار اديبن

 کردیرو نیا در.  ش ودیم مطرح  ق،عش    ةعرص   در محورلتيفض    گذارارزش تيمرجد و  خاس تگاه  عنوان
 روش با  ،یش هود و  یعقل  ،یحس   مدرفت  نقش نييتد جهت  عش ق، ةدیپد در  عرفان و فلس فه  یقيتطب
 و یجمهور افت،يض   دروس،یفا جمله از مختل  ةمحاور  نُه در  که ميهس ت مواجه  افالطون کيالکتید
 ض من ش م ،  وانید ژهیوبه یمولو درآ ار ما مباحث،  نیبرا  هيتک  با.  اس ت پرداخته  بدان  تتوس ی ئا

 در  افالطون  نگاه با که  میش ویم  روبرو  یاش ناس انهمدرفت  یبرهان یهاهیال با  ذزل، در ییهاطرحواره
 و ش ناس انهیهس ت  نگرش نوع  از یمولو یریپذريتأ   نش انگر و دارد یپوش انهم عش ق و مدرفت  با 

 
 ایران. تهران،  ، تهران دانشگاه ، یفارس اتيادب و زبان اريدانش 

a.a.ahmadi.a@gmail.com 
 

 ایران. تهران،  پردی  البرز دانشگاه تهران،  ، دانشتوی دکترای زبان و ادبيات فارسی 
zahramostafid@yahoo.com 

 

 ایران. ، تهران تهران،  دانشگاه ، فلسفه اريدانش 
a.a.ahmadi.a@gmail.com 

 [01/03/1398تاریخ تأیید:  29/09/1397 خ دریافت:]تاری
 

 
 

 

 
Vol. 15, No. 59, Fall 2019 

 
 

 1398پاییز  ،59ة شمار، 15سال 



 1398 پایيز، 59 ، شمارة15سال  ، حکمت و فلسفه   232

 .است افالطون محورلتيفض

  .کيالکتید مدرفت، عشق، ،یولوم افالطون، :واژگان کلیدی
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ترین وجوه  حيات آدمی، لزوم توجه به بنيادهای  در تبيين پدیدة ععشق.  به عنوان یکی از مهم 
ها و نيز  و تبيين پيدایش ونمود پدیده  نماید. نوع تالش افالطون درفهم شناختی آن رخ می مدرفت 

گذاران مبانی  او را در زمرة پایه  تمایالت ناشی ازکسب مدرفت در روح، موجب آن است که بتوان 
شناخت پدیدارها برشمرد. درواقع تصوِر لوگوس ِفاینومنا ]یا پدیدارها[،کاماًل صبغة افالطونی دارد و  

به اهتمام افالطون به نتات نمودها از جهان سيالن  توان  طور مشخص می منشاء آن را کما بيش به 
ناپذیر  های[ تغيير لوگوس، یدنی جهان صور ]ایده  هراکليتی، ازطریق مربوط ساختن آن ها به جهان 

شناختی عشق در آ ار افالطون و  چه ضمن مبانی مدرفت (. آن 49:  1391مشاهده کرد )اسپيگلبرگ، 
توان یافت، بيان تمثيلی و استداری از تتار   مولوی، می   های وی در نوع نگرش جویی رهيافت تطبيق 

ترین  فلسفی افالطون و آ ار عرفانی مولویست. عمده  های محاورات عينی و عملی شهودی درالیه 
عشق، درمحاورات ضيافت، فایدروس و بخشی از الکيبيادس اول، رسالة    راجع به های افالطون  دیدگاه 

درفت شناختی وی، در تيمایوس،  ئای تتوس، جمهوری، فایدون،  ترین مبانی م هشتم قوانين، و مهم 
ها را به ترتيب کثرت بسامد ميان  های  مولوی نيز در این با  ه منون، فيلبوس، کراتولوس، است. دیدگا 

یابيم. در بوم زیست نگرش مدرفتی  های برهانی موجود در دیوان شم ،  مثنوی و فيه مافيه، می الیه 
های نامرئی آن در عرفان و تصوف اسالمی، با  مسيحيت به عشق و امتداد الیه   فلسفة یونان و آیين 

ای خاص از فلسفه  (، آميزه 18:  1387کدکنی، بر مذهب حنفی بود. )شفيدی ظهور عمولوی،که خود 
گيرانة حاکميت اشاعره را درنوردیده و  که، مرزبندی تدامالت فکری سخت وعرفان عاشقانه پدید آورد  

عالقمندی به ميراث علمی یونان  حتی درسلوک مدرفتی انسان مداصر نيز، اعمال نمود. ع نفور خود را  
م. ودر قرون بدد، نهضت ترجمه  1ق. م. تا قرن    3های اسکندر، قرن  پ  از لشکرکشی ی،  و یونانی مآب 
:  1396راشد،  در رواج وانتقال علوم یونانی به ممالک اسالمی نقش داشت. )رشدی هتری،    3در قرن  
جا  جا که آسيای صغير، بستر فرهنگی تمدّن یونانی و رومی بوده و اقوامی که درآن زآن (. ا 112  - 109
کردند زبان و فرهنگ یونانی را به کمال می شناختند، این فرهنگ در این شهر )قونيه(،  ندگی می ز 

درچهارده    کاربرد قریب شانزده بار نام افالطون   (. 26:  1387کدکنی،  حضورآشکاری داشته است )شفيدی 
زبان و   (،گواه حضورآن 386- 382: 1390و نيز عملّمدات یونانِی دیوان کبير. )گولپينارلی،  1ذزل 

شم  تبریزی نيز بر همين اساس می  و ورود به عرفان اسالمی است. فرهنگ، تا عصر مولوی، 
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سخنان  ،  2: بخش  1387الزمانی،  گوید: بوعلی نيم فلسفی است، فلسفی کامل افالطون است )صاحب 
رخيدن  (. نمونة دیگر این آشنایی یا الاقل تشابه فرهنگی را، در آیين سماع و چ   31:   50شم ، پارة  

 :Kritonو نيز در بخش پایانی) (  Ion: 534) خوانی موالنا و یارانش، درمحاورة  عارفانه، هنگام ذزل 

نموده و به رفتار   خبراز خویش یاد خوانِ متذو  و بی شود. افالطون از شاعران ذزل ( یافت می 54
اع، به چرخيدن دورالهة  پرستندگان کوبِله اشاره دارد که، حتی پ  از انقطاع  نوای نی، در حال وجد سم 

 دادند.  خود ادامه می 

آیا با وجود بدد وسيع تاری  اندیشه و احتمال تطورات مدنایی   : پرسش و فرضیۀ تحقیق 

وعرفانیِ افالطون و مولوی، دربا  پدیدة عشق ، ونقش  برخی مفاهيم مدرفتی، ميان دو تفکر فلسفی  
و تحليل آراء   د ؟ روش این پژوهش واکاوی مدرفت درآن ،  افق یکسان و رهيافت مشترکی وجود دار 

جهت انطباق احتمالی عرویکرد عرفانی فلسفة افالطون. و عرویکرد فلسفِی عرفان مولوی . توصيفی،  
 تحليلی و تطبيقی است.   

شناسانة افالطون به پدیدة عشق . و عورود مولوی  جوییع نگاه مدرفت ة این تطبيق ازوجوه عمد 
فروض که شوق ادراک و مدرفت به  ان عارفانه از عشق. است. با این م به مبانی فلسفی، ميان بي 

نماید و مؤید این  حقيقت زیبای دور از دسترس، با آرزوی  پيوند جاودانه گره خورده و عشق رخ می 
داند  ين افالطونی سير عشق، آن جاست که اروس حقيقی را فيلسوف می فرض درتبي 

 (Symposion: 204 :نقش حکيمانة  مدشوق را در خطا  به او  1777 (. مولوی نيز در )ذزل )
 چنين یادآور می شود:  

 آن سو مرو این سو بيا ای گلبن خندان من    ای عقِل عقل عقل من ، ای جان جان جان من 

   پیشینۀ پژوهش 

دانشنامة استنفورد ریل مدخل عشق، تبيين موجزی   رجستتو ميان آ ارمداصر انگليسی زبان، د 
 در  Cooper:  چون  در با  عشق به دست می دهد. افالطون پژوهانی ازدیدگاه افالطون 

Unwritten Philosphy and other essays  نيز در  وPlato,s Theaetetus  و  
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Seth Benardete   درThe Rhetoric of Morality and Philosophy 

Plato,s Gorgias and Phaederus  سباوم،  اند. مارتا نو به تحليل این  محاورات پرداخته
رابرت نوزیک، متموعه مقاالتی تحت عنوان عدربارة عشق. بخش الکيبيادس   رابرت سالومون و 

گفتارهایی تحليلی و  س نيز متموعه درس اند. لئواشتراو وآریستوفان ِ محاورة ضيافت را تحليل نموده 
تاری  فلسفه  جامع با عنوان عضيافت افالطون. دارد. فردریک کاپلستون و اميل بریه به ترتيب، در 

یونان و راتلج، به محاورات یادشده اشاراتی دارند.کارل بورمان وگستون مِر، هریک درآ اری جداگانه با  
در   A. W. Price  متفکران یونانی  جلد دوم و عنوان عافالطون. و تئودورگمپرت  درکتا 

Love and Friendship in Plato and Aristotle   ازدانشگاه آکسفورد و  Graeme 

Nicholson   درکتا The Philosophy of Love Plato,s Phaedrus   ازدانشگاه
و  سایت متلة    اند. متموعه مقاالتی نيز در پوردو امریکا، شرح و تفسيرهایی بر این محاورات نوشته 

درتطبيق     ازافالطون پژوهان مداصر، موجود  است.  Janus hed ای الکترونيکی مطالدات بين رشته 
افالطون درزمينة عشق ومدرفت،  بر مبنای عکليات شم .که محور اصلی استنادات    نگاه مولوی با 

سيار محدود بوده  این پژوهش  است، ا ر مستقلی در دست نيست و آ ار موجود دربارة ذزليات شم  ب 
(.  46:  1392و عحتی در حد تصحيح هم کار قابل توجهی نشده چه رسد به شرح و تفسير. )یثربی،  

ای ازذزليات شم  با عنوان عدر عشق زنده بودن . و درع مقدمه و گزینش  درگزیده شفيدی کدکنی،  
بينی مولوی  ان های بنيادین و جه و تفسير ذزليات شم  تبریز.، بخشی از مقدمه را به اندیشه 

ای مواجهيم. از جمله عمولوی چه می گوید. از  اختصاص داده است. اما در بارة مثنوی با آ ارگسترده 
ین همایی و عپندارهای یونانی در مثنوی. از فاطمه حيدری، که با تلفيق برخی مباحث  الد جالل 

و رواقی، نوافالطونی مسيحی  مدرفتی مشترک درانواع فلسفه )نه صرفاً افالطونی، بلکه( اعم ازیونانی  
و اسالمی با مطالبی ازمثنوی قياس شده، که با نيم نگاهی به دیوان شم  و فيه مافيه همراه  

پژوهان ذير  .کتا  ععقل از دیدگاه موالنا. ا ر پری ریاحی، خالی از نگاه فلسفی نيست. از مولوی است 
ردکه درکتا  عموالنا جالل الدین.، به برخی  م. اشاره ک 1951توان به عبدالباقی گولپينارلی،  ایرانی می 

راه عرفانی عشق. )  مطالب فلسفی درآ ارمولوی نگاهی بسيارگذرا داشته است.  ویليام چيتيک نيز درع 
 (  مختصراً،  به بدضی مباحث عام فلسفی توجهی دارد.    1382
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   مقدمه 

احت مدرفتیِ فلسفی و  نخستين نکته دربارة اندیشة کلی افالطون این که، آراء وی شامل دو س 
عرفانی است. اساسًا فلسفة افالطون، بيشترگرایش به اخالق عملی و تهذیب نف  دارد و سير مباحث  

شود. به عبارتی، هر  شناسی، عالم مثال و عشق، به ادراک شهودی ختم می ین آن اعم از هستی بنياد 
از دیدگاه او در با  تفسيرکلی  های مهمی  چه افالطون طرح کرده لزومًا  فلسفه نيست بلکه بخش آن 

لسفة  ای که اگر ذایت ف جهان و روح و خدایان و عشق، وارد حوزة اسطوره و عرفان می شود، به گونه 
او را مختوم به عرفان بدانيم بيراه نرفته ایم. درواقع شباهت  فلسفة افالطون به عرفان، در تهذیب  

صلی حکمت رهایی از عالم مادی است که  نف  برای مدرفت و رسيدن  به حقيقت است. عمسئلة ا 
فت  شود   حتی پاالیش نف  نيز راهی به سوی تحصيل مدر البته فقط از راه مدرفت تحصيل می 

آورد حيرتی ناشی ازدرک  (. مریدگشتگی و عشق، ره 46: 1386صفری، است. )قوام 
روح در مسير نيل به سدادت و  های پيشين حواس، زمانی است که،  های فراتر ازآورده ناگهانی ِزیبایی 

ام جزعشق هنری ندارم.  گوید: عمن بارها گفته بختی جاوید درتکاپو باشد. سقراط می نيک 
 (Symposiom: 177b درنگاه فضيلت .) ترین  ترین و مهم محور افالطون و مولوی، عشق قدیم

ودی که در  عنصر حيات، که درعين هدفمندی، ذایت نيست. بلکه کنشی است مبتنی برمدرفت شه 
حرکت ازمحسوس به   ، در  2واسازی برهان دیالکتيک، درچرخة نظام لوگوِس سامان بخش عالم 

متدد به سوی محسوس دارد. شاکلة مفهومی مدرفت به  مدقول، جهت وحدت بخشی، بازگشت 
بندی متموعه برآیندهای  حقيقت در هر رهنی، مبتنی برتاریخچة مدرفت پيشينی اوست که درصورت 

ها، به لحاظ مشابهت و مغایرت، به داوری  سنتی با پدیده مختل ، شکل گرفته و در نسبت مفاهيم 
رسد. گرچه افالطون در محاوراتی چون هيپياس بزرگ  ی گذارانة مدرفتی، یا باور صادق موجه م ارزش 

شوند، ضمن اجماع نظرکلی به مديار صدق باور نرسيده و مختوم به  ختم می  3و لوسي  که به آپریا 
دهد چه چيزهایی زیبایی، دوستی یا حقيقت و خير  نمی دانِم سقراطی. در شيوة سلبی نشان می ع 

پذیر نيست. چنين نگاهی را در برخی ابيات  اه ایتا ، ا بات نيست و هم چنين مديار صدق، لزومًا از ر 
دارند هم   بندی باز یا مبهم دیوان شم  و یا مثنوی، چون داستان دَقوقی و یا دژهوش ُربا،که پایان 
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یابيم.  مولوی در پرداختن به مبانی عشق، به مفاهيم بنيادین فلسفی هم ورود نموده است. لذا آ ار  می 
های التقاطیِ  های او با فالسفه، مدطوف به اندیشه نیِ صرف پنداشت. عمده مخالفت او را نباید عرفا 

ی چون ا بات خدا و علت و  رایِج ارسطویی و رواقی و برخی نوافالطونيان مسيحی، دربا  مفاهيم 
های  فلسفی درعرفان  . ورود مولوی به این مبانی  پلی برای طرح اندیشه   4مدلول و حدوث و قدم ا ست 

اشتن مرز فلسفة افالطون و عرفان اسالمی در توجه به مبانی فلسفی است، که در گزاره های  و برد 
کلی و جزئی، علت و مدلول وعلّت اولی،  هایی نظير: عقل سلبی یا ایتابی، همراه کاربرد جفت واژه 

محسوس و مدقول، حدوث و قدم و نف  و بدن، در   ، جوهر و عرض، جزء وکل، هيولی و صورت 
  ،  به عنوان زبان گویا و انحصاری عشق مولوی و آ ار دیگر او،  مشهود است:   دیوان شم 

د مثال کاروانستی  و این اجزا درآمد ش     توععقل کل. چو شهری دان، سواد شهرعنف  کل.  
 ( 36)قصيده:  

 چوبر سلطان بی علت رسيدی             هال برع علت و مدلول . می خند 

 ( 684)غ :     

که قائم بر خود است            آن ع عرض . باشد که فرع آن شده است    ع جوهر. آن باشد 
 (   808:  4)مثنوی 

( که در کل مدطوف به فلسفة  Philebus: 27نيز مصراع نخست رباعی زیر، قابل انطباق با ) 
 ارسطواست: 

 هر قبض ا ر ععلت اولی. باشد                 صورت همه مقبول عهيولی. باشد 

 ( 596بود ولی الزم نيست               کانتا همه کل قابل اجزا باشد ) رباعی:  هرع جزء. زعکل.  

 است :   ( b- a  Timaeus: 45کامل با ) ابيات زیردر مطابقت  

 ( 3272:  1پرتو روح است نطق و چشم و گوش          پرتوآتش بود در آ  جوش ) مثنوی 

 ( 2451:  2بر آسمان ) همان  زند  از دو پاره پيه این نور روان           موج نورش می 
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مفهوم   یکی از پربسامدترین مفاهيم مدرفت افالطونِی دخيل در نگاه مولوی، تمثيل ذار وسياقی از  
 اصل ِ اصل  است:                   

 (   2385از ذار  به نور تو   به باغ ازل  آیند             ای یار چه یاری تو وای ذار چه ذاری !  ) غ :   

 (   710:    2شيد بر دیوار تافت             تابش عاریتی دیوار یافت  )مثنوی  پرتو خور 

 می دود بر خاک پران مرغ وش      مرغ بر باال پران و سایه اش           

 مایه شود دود چندان که بی ابلهی صياد آن سایه شود               می 

 (   420- 22:  1کتاست ) مثنوی  بی خبر کان عک  آن مرغ هواست    بی خبر کان اصل آن سایه  

   معرفت و باور 

استنتاجی است. استنباط و  (. عباور.، امری Phaido: 85c) مدرفت: عباوِرصادقِ موجه است. 
استنتاج کار ح  نيست بلکه کار نف  و امری درونی )قلبی( است که در حمل پذیری وجود از  

های خاِم ح  ظاهر)به عنوان  یرِت داده صورعقالنی وتديين نسبت آن با این همانی، مشابهت و یا مغا 
احت عقل عملی است. در سير  ابزار نف ( به ح  باطن، نقش دارد. باور، داوری نف  در ورود به س 

های  های مدرفتی، از راه عقل )لوگوس( و با تکيه برچرخة داده بندی گزاره صدودی فرآیند ادراک، مقوله 
ری بودن جهان و فاعل شناسا به عنوان جزیی از جهان  دهد. به دليل صيرو پيشيِن اجزای نف  رخ می 

تضاد با حقيقتند. عصادق.، انکار ناپذیرترین  صيروری، باز نمودهای حسی از حاق واقع،گاه مغایر و م 
گوید: عاز چه رسيد آ  را  عقيده در شواهد و قرائن مدطوف به واقديت و علت است.  مولوی می 

ن بود، بی ضرر و زیان بود/ هم تو بگو شهنشها! فایدة موجهی.  ای/ شرح که بی زبا گی؟ ز صافی آینه 
باور این است که باور   باور و پدیده است. فرق مدرفت و   ( و عموجه.، پيوندی عّلی ميان 18)ترجيدات:  

اما عمدرفت، پندار درستی است که بتوان توضيح خردمندانه دربارة آن داد.    . اعم از صادق وکار  است 
زی پنداردرست داشته باشد ولی نتواند آن را تدری  کند، باید گفت روح او به حقيقت  اگرکسی دربارة چي 

(. عسخن از دو عالم است: عالم  Theaetetus: 202دست نياورده ) به  برخورده، ولی شناسایی 
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 چه که به وسيلة خرد شناخته می شوند )مدقوالت(. چيزهایی که به چشم می آیند )محسوسات(، وآن 

 (Republic6: 509  )(. عافالطون بين مطالده دربارة واقديات )تا ُانتا(، ازطریق ]کنش[ پدیدارها )ِارگا
(. در نگاه مولوی، خورشيد مدرفت  ابت است و  6:  1395گذارد. )ابویی،  (، تمایز می وتداری  )لوگوی 

نيست  طليدة آن ] باور در[ روح و عقل است: آفتا  مدرفت را نقل نيست / مشرق او ذير جان و عقل  
( . مولوی در با  عالم محسوس و مدقول، بر نقص ادراک حسی و توصية مشاهدة بی  43:    2)مثنوی 
حقيقت تأکيد دارد. داستان ع فيل اندر خانة تاریک.  یک نمونه است. در نگاه او، باور، امری    ستير نور 

وی، تا از اندرون  درونی یا روحی که مديار صدق آن، مدرفت ِعقل کل است. ع هزار سخن از بيرون بگ 
شد:  نگاه  (. اگرچه رؤیت عينی،  صدق را فزونی می بخ 26:  1374مصدّقی نباشد، سود ندارد. )مولوی،  

( و مرده حيات یابد و زنده شود قدید / باور نمی کنی به  404کن به دو چشمم اگرت باور نيست )غ:   
  2دید صد شق قمر باور نکرد )مثنوی (  چون نبد بوجهل از اصحا  درد/  7سوی باغ رو ببين )ترجيدات :  

هر چه گفتی صادقی.)غ:  ( و  باور ناشی از عقل کل صادق است عای عقل کل ای عقل کل، تو  2060:  
(. نيز عشق را، وجود  باور درونی  در مدرفت شهودی می شمارد: عشق کان بينش آمد زآفتا   1430

 (.   75:  بيت  24کن فکان : ) قصيده  

 معرفت پیشینی روح  

(، به تبيين نخستين  Phaedrus: 246-253) اسطورة گردش آسمانی ارواح    افالطون به کمک 
گيری  شناختی تتار  پيشين روح را، منشاء جهت های تمایالت نف  آدمی پرداخته وآ ار مدرفت خيزابه 

های حاصل از  شمارد یدنی، عتوان ادراکی. هرک ، برآیند دریافت احکام سلبی و ایتابی رهن می 
.  به عبارت دیگر بخش بنيادین  است   ماقبل الطبيده. )قبل از ورود به عالم محسوس( روح او، درع  سير  

پروندة مدرفت آدمی، تابع ظرفيت پيشينی روح درعالم مثال است. ارادة آدمی درچرخة آذازین این  
این   بر مرحلة آذازینِ صُنع حاکم است. در یک جریان موازی،  5ونوعی جبر  فرآیند دخالت نداشته 

شود. این جبر آذازین، طبق کتا    یر یاد می همانند چيزی است که در اندیشة دینی از آن به عنوان تقد 
قوانين افالطون به ویژه کتا  دوم و پنتم و نهم و نيز در نگاه مولوی، مغایرتی با اختيار وتدليم و  

 ارد:  تربيت وگزینش راه خير یا شر و ذایتمندی زندگی آدمی در جهان محسوس ند 
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 ( 3024:   5تيار است ای صنم . )مثنوی  این که فردا این کنم یا آن کنم           این دليل اخ 

شود  محسو  نمی     6افالطون به عنوان کاش  امر پيشينی هرچند  در با  مدرفت پيشينی روح، ع 
)قوام  هاست. دانيم یادگاری از تدليمات فيثاذوریان و همفکران آن و عآموزة یادآوری چنان که می 

عادراک روح، پيش از هر بار ورود به این جهان . از  (. اما  اصل تتربة پيشينی  115 :  1381صفری،  
آموزد بلکه پ  از فراموشی  را نمی  : انسان هيچ چيز گوید مبانی فلسفة اوست.  ابتدا درتمثيل منون می 

در مرحله ای اصالح    سپ    (. :Meno  87-81) ناشی از هبوط در این عالم، صرفًا باید به یاد آورد  
( یادآوری را،کسب قوای حاصل از سيرِ پيشينِ  a  Phaedrus: 247شده و رویکرد اسطوره ای در ) 

طبق اسطورة گردش آسمانی ارواح در سيِر مدرفتی پيش از هبوط، عنف     داند. روح درعالم مثال می 
کند وکاميا   ت، تغذیه می که سرانتام هستی را دیده کاماًل خشنود است و با اندیشيدن حقيق از این 
بيند. نه مدرفتی همتن   داری و مدرفت را می طورخویشتن ت و همين شود و صرِف خوِد عدال می 

ال     1381ای که حقيقتاً موجود است. )قوام صفری،  صيرورت، بلکه مدرفت حقيقی متدلق به هستی 
اش  ت. هر انسانی درسير الهی (. عدیدن مُثل در آن گردش، به مدنی متهز شدن به قّوة عقالنی اس 81:  

ای از قوة  قوة عقالنی رومراتب است. هرکسی متناسب با دیدن مثُل، به مرتبه  لذا[ همة مُثل را ندیده  ] 
ورود به عالم مادی   (. 84)همان:  است. شناختی آن، متهز عقل، دست کم ازحيث کارکردِ مدرفت 

شتغال به بدن مانع وصول  نف  به  موجب حتا  ذار ظلمانی است. عفراموشی ناشی از هبوط و ا 
(. منظور فراذت از اشتغال به  Phaedo: 66یابد. )  ید نف  به فراذت دست مدرفت است  پ  با 

(. طبق  501a :Republic وتدليم و تربيت است )   ( Ibid: 69b-c)   بدن یاع نوعی تزکيه و تهذیب 
(  به  Ibid: 508شود ) ه می نف  به یاری مثال خيرآماد   ، ( Ibid:  516 ) مراحل چهارگانة تمثيل ذار 

دهد.  تتدید شهود برسد. شناخت منبع حقيقت در بارش مدرفتی، از طریق آنامنسي  )یاد آوری( رخ می 
مواجهة شهودی با خورشيد مدرفت و اصل  اما تمهيدات باره و ناگهانی، اصل رخداد اولية شهود یک 

یش قابلّيتی   توان ادراک وعپيدا . آنامنسي  حاکی ازکسِب ( Ibid: 519, 516است ) حقایق، تدریتی  
درنگ توانایی الزم برای به کاربستِن بالفدِل مدرفت   انوی درانسان است که چون واجدآن شود بی 

خود را خواهد داشت. یادآوری یا آموختن، مستلزم فرآیند مدينی است که بدون ادراک حسی وکوشش  



(اله هادی و زهرا مستفيد کریق و سيد محمدرضا حسينی بهشتیروح) ... معرفت یمبان 241  

گوید: عآدمی  می نگاهی مشابه مولوی    ( واما در 119 :   1381عقالنی ميّسر نيست. )قوام صفری،  
عظيم چيزی است. در وی همه چيز مکتو  است. حتب و ظلمات نمی گذارد که او آن علم را در  

( و منظور او از حتب و ظلمات درگيری های عالم مادی است.  162: 1374خود بخواند. )مولوی، 
او با نگرش افالطون    مان(. در تطابق نگاه ]زیرا[ ع علم و انواع ِحرَف از اندرون آدمی پيدا شده است. )ه 

آوری. روح،   های کلی یا همان عالم مثال . و ع فراموشی ناشی از هبوط. وع یاد در با   ع صورت 
 گوید: مولوی می 

 ایم ها بشنوده ما هم از اجزای آدم بوده ایم           در بهشت آن لحن 

 ( 736- 7:   4اندکی ) مثنوی  ها  ید از آن گرچه برما ریخت زآ  و گل شکی            یادمان آ 

 ( 7ای صورت هر شادی، اندر دل ما یادی       ای صورت عشق کل، اندر دل ما یاد آ )دیوان: قطدة  

 چنان کز نيست در هست آمدی            هين ! بگو چون آمدی ؟ مست آمدی آن 

 ( 1289  - 90:    3) مثنوی   های آمدن یادت نماند           ليک رمزی برتو برخواهيم خواند راه 

 . نتيته از نظر افالطون و مولوی، وجود آدمی در بدو تولد به زنتيرة ادراک پيشينی اتصال دارد در  

 مراتب نفس و نقش معرفتی آن درنگاه افالطون و مولوی:  

فقط در علم الهی، قدیم است و خلق هستی، از عدم صورت     در نظر افالطون، الگوی آفرینش، 
پيش از ورود به جهان مادی وجود داشته، اما قدیم نيست. ]نگاه عرفان    ف  نيز اگرچه گرفته است ون 

و خرد است و به نيروی    7اسالمی با این نظر مطابقت دارد[ ع به احتمال قوی این جهان دارای نف  
استاد سازنده )دميورگ(، جهان پير ناشدنی   حکمت و ارادة خدا پدید آمده و قدیم نيست و حادث است. 

لگویی سرمدی خلق نمود. ميان جهان و تک تک موجودات و انواع، با آن الگوی سرمدی،  ا بر اساس ا ر 
گونه  شباهت کامل وجود دارد.آن الگو همة موجودات زنده و مدقوالت را درمتموعة خود دارد، همان 

 :29a- 30& 35a b  Timaeus&)  که این جهان، ما و همة مخلوقات را درخود جمع دارد. 

( ]که[ پيش از هبوط مشاهداتی از اصل حقایق  Republic: 490b) نف  تنها خویشاوند مثل   (. 28
عنوان  خود متحرک  ( و دارای مدرفت درعالم محسوسات و به Phaedo: 75c-d) داشته 
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)اوتوکينون(، منشاء جنبش هرچيز و بالضروره جاوید است. پ  ازهبوط و حلول، با کالبدی زمينی  
شود.  آورد. جسم در ساختار مرکب با نف ، زندة فانی ناميده می جنبش درمی  پيوندد وآن را به می 

(. ع  Phaedrus: 246 b7-8 & 245c 7-9چيز نيست که جنبشش از خود باشد ) جزنف  هيچ 
دهد. اما وقتی  روح همين که در تنی فانی جای گرفت، بيهوش شده وآگاهی به خود را از دست می 

رشد و تغذیه آرام تر گردد، حرکات دورانی روح، آرامش خود را باز یافته،  هيتان و تموج ناشی از جریان  
سازد وذير و همان  دوباره به راه خود بازگشته و پيشرفت  خود را با راه هریک از مدارها، هماهنگ می 

خواند و درنتيته صاحبش را دارای روح خردمند ساخته و در صورت تربيت  را، با نام صحيح شان می 
(. در این مسير نهایتًا ع عشق یک  Timaeus:4ماند. ) های بزرگ مصون می بيماری  صحيح، از 

 .  (Benardete, 1991: 34)تتربة تتسم نف  است .  

داند: همه  مولوی به وجودعشق در نف  جهان قائل است و آن را عامل هر جنبش و رویش می 
گر دریا زعشق آگه نبودی/ قراری  ( کتا جنبد جهانی بی هوایی؟ /  ا 2787اجزای عالم عاشقانند )غ:  

داشتی آخر به جایی) همان ( و نف )جان ( در قف  تن است: بدن را قف  دان و جان مرغ پّران  
( و جان آدمی زمانی در افق های  هستی در پرواز بوده واز برابر حق گذری داشته است  49)قصيده:  

انی پریدی/ گذشتی بدان شه که او را  ولی ناگهان گرفتار جهان فانی شده  است: در آفاق گردون زم 
سزایی )همان (. من مرغ الهوتی بدم، دیدی که ناسوتی شدم/ دامش ندیدم ناگهان در وی گرفتار  

 (. در دیدگاه افالطون نف  آدمی شامل سه بخش که نخست وجه خدایی و جاودان 1302آمدم )غ:  

) يمو َایدوس( درجایگاه   و اراده. ودو بخش دیگر فانی اند یدنی: عهمت  ع خرد) لوگيستکون( است 
سينه یا قلب، عامل ایتاد احساس خشم وشتاعت، باکارکرد ادراِک انفداالت خطرناِک ناشی از  

)اپی  ومه   هایی چون لذت جذ  بدی و درد دافعِ نيکی است و سوم وجه عحيوانی وشهوات. ضرورت 
ر درآخور ذرایز داشته و سخن  س  ترین بخش نف ، واقع درميان حتا  حاجز تا ناف، تيکون(، پست 

مولوی  .  Timaeus: 69-74 & 89-90))    &( Republic: 435- 444خرد را نخواهد فهميد ) 
(.  188:  2شمرد: نف  واحد روح انسانی بود )مثنوی منطبق با تلقی افالطونی، نف  را با روح یکی می 

صورت متزا به تک تک  جا به سه بخش منقسم افالطونی نف  اشاره نکرده اما به طور یک او به 
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ها بسته است،  گوید: گوش مفاهيم منقسم افالطونی نف  پرداخته است. در این با  راجع به خرد می 
ها را مدد از عالم عقل است/ که عقل  (.  زمين و آسمان 37لب بر بند/ از خرد گوشوار بایستی) قصيده:   

بيدار است، آن از حیّ قِيوم است )همان(.  (. اگرچه عقل  36م نورانی و پاکِ ُدر فشانستی )قصيده:  اقلي 
ها دانسته که راز ذيب، شوق  مولوی قریب پنتاه بار در دیوان شم  سينه را جایگاه عواط  و خواسته 

ه جوشد: )غ:  آید. شرا  عاشقان از سين وعشق و کرم  و یا ذم وکينه، ذل و ذش وحسد درآن پدید می 
داند: مطلب تویی طالب تویی هم منتهی  ها می استن اندیشه ( . او این وجه نف  را مهم و  عامل آر 577

توان انفداالت و عواط   ( و با همت و اراده می 15ها برخاسته، اندیشه را آراسته )غ:  هم مبتدا/ در سينه 
(. زیرا مرکز  1944ها )غ:    شوی از کينه ها هفت آ هاکنترل نمود: رو سينه را چون سينه را درون سينه 
او نف  را   (. 174تِ ناشی از ادراک است: بر سينه نهد عقل، چنان دل شکنی را )غ :  اندکاس انفداال 

های ادراک نف   بندی توان این را نزدیک با مفهوم صورت داند که می مولد صور )رهنی( می 
(.  1205وی عقل کل بشکن قلم. )غ:  (  یافت: عای نف  کل صورت مکن،  Phaedrus: 271bدر) 

آشکارگی عقل کل است: تو عقل کل چو شهری دان، سواد شهر نف     عنف  کل نشانی وجود و 
گوید: شهوت حلق بی نمک، شهوت  (. وی در با  وجه سوِم نف  افالطونی، می 36کل )قصيده: 

درعرفان و اندیشة  (. نيز  43فرج پ  َدوک / با سگ و خوک مشترک، با خر و گاو همسری )قصيده:  
ّنه و لّوامه و اّماره، با نگرش افالطونی قابل انطباق است.  اسالمی، مراتب نف  در تقسيم به مطمئ 

(. لّوامه و  783رود )غ:  عاین نف  مطمئّنه خموشی ذذای اوست/ وین نف  ناطقه  سوی گفتار می 
يش ابد یابی/ سپاه بی عدد یابی  یابی، یکی ع (. چو از مردان مدد 1945اّماره به جنگند شب و روز )غ:  

(.  مولوی ذالبًا روح حيوانی را نف  تدبيرنموده که عرفای مسلمان از آن  2059:  به قهر نف  امّاره )غ  
(. ع چون برود صبر و خرد نف  تو امّاره شود . )غ:   37:  1382کنند. )چيتيک،  به نف  اّماره یاد می 

 داند:  هوای نف  خود می   (. نيز عشق به روی الوهی مدشوق را همة 797

 وای نف  ما     کفر شدست الجرم جمله هوای نف  ما چون همه عشق روی توست جمله ه 

 ( 200)غ:  
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   انواع معرفت و ابزارهای آن 

بخشی ادراک وتمایالت، سه نوع مدرفت: حسی، عقلی ، شهودی همراه با  در فرآیند وسدت 
استدداد پيشينی نف ، نقش دارند. افالطون، ع نخستين  ابزارهایی چون حواس ظاهری و باطنی و 

 : Republic 6مدرفت درعالم محسوس، را )آنامنسي ( یادآوری ادراک حسی. )  مرحلة ایتاد 

501d-506 e  داند. ع نيروی شناسایی از آذاز در نف  آدمی هست. عامل شناسایی باید به  ( می
ن هستی جاودان گردانده شود تا به تدریج به  همراه تمام روح از جهان کون و فساد به سوی جها 

دیداِرشهودی خورشيد جهان حقایق یا همان ادراک ایدة نيک   بتواند  خوگرفته و مشاهدة هستیِ حقيقی  
سه مؤّلفه یا اسبا  برای   ( Timaeus: 64 -78او در)  (. Republic: 518را تحمل نماید. ) 

، حواس باطنی )عواط ( و عقل )عضو  که شامل حواس پنتگانه )ح  ظاهر(  می شناسد  8مدرفت 
شمرد:  یار   ت. مولوی ح  را حتا  و عامل ظلم به نف  می دارای استدداد ودرک و تفکر( اس 

(. زین پنج ح  ظاهر و زین پنج ح  سر/ ده چشمه  50ظلمتُ نفسی،  بر در حتا  حسّی )قصيده:  
 (. 1945گشاینده درین قارة ما کو؟ )غ:  

افالطون عناصر اوليه وعناصر مرکب را قابل درک    معرفت:   الف( دریافت حسی وآپریای 

داند. ع ادراک حسی، پدید آمدن  اما عناصر اوليه را بر خالف عناصر مرکب،  تدری  پذیر نمی داند.  می 
جنبشی است که به خاطر تأ ر مشترک روح و تن بر هم  ایتاد شده و روح از آن ها مطلع می گردد .  

ری ادراک حسی است که روح، همراه تن کسب کرده ولی به تنهایی  حافظه، همان حفظ و نگهدا 
گيرد و بازیابی خاطرة گم شده اعم از خاطرة یک ادراک  ره در نظر آورد وگرنه فراموشی صورت می دوبا 

ناميم. ميل به یک حالت یا پيدایش اميال )ترکيبی از  حسی و یا خاطرة یک شناخت را، یادآوری می 
ن حيات، در  شود. ميل و خواهش و دارا بود افق یا مخال  از راه حافظه پيدا می لذت والم( و عواط  مو 

. ادراک  ( Timaeus: 35& Philebus: 33-34مورد هر جانداری از مختصات نف  است. ) 
زیرا قوة مدرفت    (. Symposiom: 210-212aحسی به تنهایی سبب دستيابی به مدرفت نيست ) 

(. مدرفتِ حاصل از انفداالت  Republic: 577e & Theaetetus: 152ناپذیر باشد ) باید خطا 
کنند. ادراکات حسی انفدال پذیرانی هستند که  سان دربارة یک پدیده توليد نمی ی یک ها حسی، گزاره 
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متناقضی در شناخت    تحت تأ ير صيروری بودن حاالت خود، در شرایط و زمان های متفاوت گاه احکام 
ورد  پذیر دیگری برخ اگر فاعلی یک بار با یک انفدال پذیر و بار دیگر با انفدال  کنند.. یک چيز صادر می 

پذیر وآن فاعل، دو حال و نتيتة  کند، حاصل برخورد در هر دو مورد یکی نبوده و از برخورد منِ انفدال 
اً دادة حسی به تنهایی یک گزارة خامِ  (. اساس Theaetetus: 159-160)  آمد مختل  پدید خواهد  

اد نيست بلکه  رسد شایان اعتم خبرهایی که از ح  به روح می  و فاقد هرگونه تحليل و مدرفت است. 
(. عهنگامی که دربارة دو ح  بينایی و شنوایی می  Republic: 524رسيدگی است )  نيازمند 

ان درک کرد و نه به وسيلة ح   اندیشی این اندیشه را نه به وسيلة یکی از آن دو ح  می تو 
آید  (. قوای حسی ]فقط[ ابزار مدرفت است و مدرفت درنف  پدید می :Theaetetus 185) دیگر 
 (Philebus: 34  که ادراک حسی مقدمة آن است. یدنی نف  در اتحاد خود با جسم وعقل، صاحب،)

گوش می شنویم، درست    مدرفت و افدال متددد است. ع به جای آنکه بگویيم: با چشم می بينيم وبا 
شنویم. در ما چيزواحدی وجود دارد  بينيم یا می تر آن است بگویيم: ما با عوسيلة. چشم یا گوش می 

  &  :187a-  Timaeus- 186)   کنيم. که ما با وجودآن چيز و ابزارحواس، محسوسات را درک می 
Theaetetus:163-164  چهار   لحاظ رتبی (. منظور از امر واحد درادراک، همان نف  است و به

نوع فداليت برای نف  وجود دارد: عتدقل.، ع فهم .، ععقيده.، عپندار. )خيال(.  شناسایی از طریق  
خرد( باالترین مرتبه و شناسایی از طریق فهم )فکر( مرتبة دوم و طریق عقيده و اعتماد به  تدقل ) 

ترین مرتبه است. هریک  گواهی حواس سوم و چهارم پندار،که فقط نمود خيالی حقيقت و درپایين 
ورند.  مندی از هستی حقيقی، ازروشنی ودقت علمی بهره ازاین چهار فداليت به نسبت بهره 

 (Republic: 511 .)  ایم،  ها پدید آمده ععناصر اوليه که همه چيز و حتی من و تو، از ترکيب آن
پذیر بودند، الزم  یم. اگر تدری  توانيم ببر تدری  پذیر نيستند ولی قابل ادراک اند. فقط نام آن ها را می 

ب بر خالف  ها بيفزایيم. ولی چيزهای مرک که چيزی بر آن  شان کنيم بی آن آمد که بتوانيم توصي  می 
دست آورد.  ها به توان دریافت درستی در بارة آن عناصر اوليه هم توضيح پذیرند و هم شناختنی و می 

(. ع بين  Theaetetus 202 :)  د دانایی بپنداریم. دانيم نبای چه را نمی شناسی، آن لذا با خویشتن 
ابت و قاطع و از  کيفيت سخن در بارة یک تصویر والگوی آن تصویر، تفاوت هست. سخن علمی،   

ناپذیر است. سخن دربارة تصویر چيزها، جنبة پندار و احتمال و اعتقاد دارد. ميان اعتقاد  هر حيث خدشه 
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شدن و بودن. چون همه دارای طبيدت بشری هستيم   و دانش راستين همان فرق است که ميان 
از تناقض و مطابق    سخنان ما دربارة خدایان و پيدایش جهان، در حد حدس و احتمال است و خالی 

( برای اطمينان در بيان درست در مورد اشيای متغير و  Timaeus: 29&48حقيقت نخواهد بود. ) 
 (.  Ibid: 49ين است ) صيروری هميشه خواهيم گفت که ، صورت فدلی آن چن 

مولوی در بحث مدرفت حسی آن را  را به ح  ظاهر و باطن تقسيم نموده و ح  ظاهر را  
ن می شمرد: نور حق بر نور ح  راکب شود / آنگهی جان سوی حق راذب شود  َمرکب  حواس باط 

داند: عکوه  می ( و ادراک حسی را درقياس با ادراک روح، چون برگی مقابل کوه 1290: 21)مثنوی 
( و براین  باورست که و جود ما ذير از  31است جان در مدرفت/ تن برگ کاهی در صفت )قصيده :  

(  823:    4، وجود ما را نهان ساخته: جسم ما روپوش ما شد در جهان )مثنوی جسم ماست و عالم ماده 
های مدرفتی  بارش داده   آلود و تيرة جهان ماده بر حواس ظاهر بسته شود، های گل واگر راه هتوم داده 

های تيره/ تا عقل کل  عقل کل،  همة وجود بشر را دربر خواهد گرفت: بر بند پنج ح  را زین سيل 
(. در ابيات زیر ضمن آرزوی  نابينا شدن یا از بين رفتن حواس  579تو مطير باشد )غ:  زشش سو بر 

شمارد و اگر حواس  اصل حقایق می   ها را عامل عدم درک نّمام )گزارشگرهای دو رو( در وجود آدمی،آن 
 گون خواهند شد. نازل نفسانی، گِرد ظرف لذت های مادی نگردند، فوراً سيمرغ 

 نبيند اصل را، ای کاشکی اعماستی ا، شد بسته و محبوس ما     چون می این ح  چون جاسوس م 

گر کاسه نگزیدی نف ، در حين مگ     بنشسته ح  نف  خ ، نزدیک کاسه چون مگ 
 تی عنقاس 

 ( 2223)غ:   

نامد: عدیدة  ساز، می او چشم ظاهر را همواره ُمدرک امور مادی و چشم روح را بينای نف  ترفند 
چنين ع چشم ح  همچون  (. هم 659:  6ود/ دیدة جان، جان پرفن بين بود. )مثنوی تن دایمَا تن بين ب 

ظر مولوی، ح  و  (. لذا از ن 1269:  3ک  دستست و ب / نيست ک  را بر همة او دسترس. )مثنوی 
دریافت حسی، مایة مشو  شدن شناخت حقيقی عقلی ما می شود و درفرآیند ادراک، عامليت یا بسته  
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هاست  س، ناشی ازعدم یا وجود پرتو افکنیِ َپریان تند و بی محابای مقيم برآن های حوا ماندن چشمه 
صور، پویشگرچراگاه ح   و احتياط برابر متاری ح  ظاهر و پنج ح  باطن الزم است. نيز توهم و ت 

   9ظاهرند. 

 این پنج چشمة ح  تا بر تنت روان است           زاشراق آن پری دان، گه بسته، گاه متری 

 دان پویان به سوی مرعی ج ح  باطن، چون وهم و چون تصور        هم پنج چشمه می وان پن 

 ( 9د اندر زمان اجلی  )غ:   هر چشمه را دو مشرف،   پنتاه مير آبند          صورت به تو نماین 

این موا ضع مولوی وع افالطون به مدنای نفی وقوع تتربة حسی نبوده، بلکه نفی ایستایی و  
تتربة تحقق یافته است. وقوف بر ح  و خفتن بر سر عقل جزیی خطاست. تتار     پاسبانی برسر 

. شخص فاقد هرگونه تتربة  حسی باید تحقق یابند و بدد مبدل به پلی برای عبور به مراتب باالترشوند 
حسی فاقد ادراک از صور مدقول مثالی خواهد بود. یدنی شرط یاد آوری پ  از هبوطِ روح، وجود اندام  

ست. اگر روح در این عالم از ابتدا فاقد اندام حسی باشد هرگز یادآوری صورت نخواهد بست.  حسی ا 
(. از نظر  178:  1393است. )کاپلستون، لذا ضرورت رسيدن به عالم مدقول، عبور از پل عالم محسوس  
(. شناسایی عناصر  :Republic  529) افالطون ع محسوسات موضوع علم به مدنی حقيقی نيست .  

الم در جهان محسوسات نا ممکن است و نيزع شناسایی حقيقی برای ما در این عالم ميسر  اصلی ع 
ناسایی و دانش حقيقی دربارة اشياء  نيست  فقط، توان ادراک مشخصاتی از چيزها وجود دارد. اما به ش 

کنند  هایی که می توان دست یافت. کسی که نتوانددربارة چيزی توضيح بدهد و به سؤال محسوس نمی 
پاس  بگوید، به آن چيز شناسایی ندارد. ولی اگرعالوه بردریافت درست، توانایی توضيح هم داشته باشد  

ن است که عناصر اصلی نشناختنی باشند ولی  شناسایی را به حد کمال داراست. حال چگونه ممک 
هرچه ازترکيب آن ها پدید آمده شناختنی باشد ؟! تدری ، چيزی جز ترکيب چند نام نيست  

 (Theaetetus: 202  اگر دانایی، داشتن شناسایی و اگر مقصود از تدریِ  چيزی، دانایی به .)
ا شناختِ  خصوصيات مشخصی  شناسایی، پندار درستی است که، ب خصوصيات آن باشد، پ  مدنی 
سازد، همراه باشد. لذا شناسایی، پندار درستی است که با شناسایی  که آن را ازچيزهای دیگر جدا می 

دار است! بنابراین شناسایی نه ادراک حسی و نه پندار درست و نه پندار درست  باشد! و این خنده همرا  
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دری  از شناسایی، آشکارا عآپریا . شکل  (. لذا با این ت Ibid: 209-210) همراه با تدری  است 
 رسيم:  گيرد. از سوی دیگردرنگاه مولوی نيز به عآپریای مدرفتی . می می 

 (. 361  :ت شد نردبان بام حق      ليک حق را در حقيقت نردبانی دیگر است )غ عقل و عشق و مدرف 

اساساً ع نوس. مدادل یونانی واژة عقل است که در فلسفة افالطون    ب ( عقل و حقیقت اشیا: 

.  وقتی  10رود به صورت مشترک لفظی بين مدانی متددد اعم ازادراک واندیشه و نف  و قلب به کار می 
نمایاند، هستی و نيستی، همانندی و  ا همان نف  عاقله، همة آن چيزها را بر تو می ع مرکز ادراک، ی 

ناهمانندی، همانی و دگری، وحدت وکثرت و فردی و زوجی و برای درک، روح ما به جنبة مشترک  
تر از هرکلی دیگر است که روح، به وسيلة  خورد. وجود، کلی واسطه، بر می همان چيزها، مستقيم و بی 

و نيکی و   اند. زیبایی و زشتی یابد. همانندی و ناهمانندی و همانی و ذيری نيز ازآن قبيل می خود در 
ها را در برابر  کند. بدین نحو که آن واسطه عمل می بدی نيز. روح در مورد این چيزها مستقيم و بی 

  (. دردستگاه فکری افالطون، شرط خطا Theaetetus: 185-186سنتد ) یکدیگر قرارداده و می 
اگر چه امورمادی  ناپذیری مدرفت،  بات فاعل شناسا وجهان مادیست که به دليل صيرورت  بات  ندارد.  
یابی به اصل حقيقت  به صورت تتربی و استداللی از طریق عقل قابل شناسایی هستند  اما دست 

هذیب  مند از خير، از طریق شهود عقلی، حاصل نگرش دیالکتيکی و ت مثالی و مدقول نخستينِ بهره 
 & a Phaedrus: 249bنف  و ظهور قدرت الوهی نف  است. طبق اصل آنامنسي  ) 

Meno: 82 و روایت تمثيل ) (518 -515ذار Republic7:  ًاین شهود برای هرک  کامال ،)
فردی بوده و قابل تبيين نيست اما به مدد عشق در وجود راهنمای عاشق، در مراحل تدریتی از طریق  

همان  ها یا مادی و تهذیب نف ، زمينة آن ایتاد و سرانتام با فاصله از ذارسایه نفی عوالم سایه واِر
شود و نه ازراه ادراک  عالم محسوس، مدرفت حقيقی و دریافتِن وجود وماهيت راستين، حاصل می 

حسی. طبق تمثيل خورشيد و ذار، کارآمدِی عقل جزیی، رتق و فتق اموِرعوالم سایه وار مادی است.  
ختالف  جو، اعتباری و عامل ا نين بشری )نوموس(، براساس عقل جزیِی حسابگر و منفدت تنظيم قوا 
 هاست. نگرش 
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مولوی نيز طی تقسيم عقل به کلی و جزیی، با دیدگاهی مشابه افالطون، برای عقل جزیی، اعتبار  
چه چيز    ( عتب )   قائل نيست. اما برای داوری عقل کل  شأن حاکميت قائل است: ع عقل جزوی را  
کند که آن را و  باشد که عقل کل را نباشد ؟ عقل جزوی قابل آن نيست که از خود چيزی اختراع 

های نو و  اند و هندسه ها کرده جن ) حقيقت مثالی( آن چيزها را ندیده باشد. این که مردم تصني  
ونه گونه  اند، تصني  نو نيست: جن  آن را دیده اند، برآن جا زیادت می کنند )گ بنيادهای نو نهاده 

ها که از خود نو اختراع  ساختن و جدا کردن و سرهم کردن در صناعت حاصل عقل جزیی است(. آن 
کنند، ایشان عقل کل باشند. عقل جزوی قابل آموختن است، محتاج است به تدليم. عقل کل مدلم  

از انبيا    ها را چون بازکاوی اصل وآذازآن وحی بوده است و است. محتاج نيست و همچنين جملة پيشه 
کل چون   ( عقل 31  :    36يده  (. طبق )قص 78  - 77:  1374اند. )مولوی،  اند وایشان عقل کل آموخته 

شهریست که نف  کل از اجزای آن و پيوسته در تردد است و از اقليم عقل نورانی و پاگ گوهر افشان  
صفات رات خالقی    رسد )همان(. جهان عقل روشن را مددها ازصفات آید/ ها مدد می به زمين وآسمان 

انی تحت فرمان عقل و عقل مطيع  (. در نگاه مولوی عحواس انس 24که شاه کن فکانستی)همان  :  
فرمان روح، یدنی نف  قدسی علوی انسانی است  و اگرعقل دراطاعت روح صافی نشود و ازدام اوهام  

شهوات طبيدی   های واهی و آزاد نگردد وح  ِتحت ادارة عقل، ازشبهات و اذالط حسی و اندیشه 
تبة کش  وشهود حقایق امور، توفيق  پيراسته نشود  انسان هرگز به درک ماهيات اشياء و وصول به مر 

نخواهد یافت و اگربه نيروی عقل صافی، زنگ ح  و خيال زدوده شد، حقایق اشياء درخوا  و بيداری  
تررا  مندتِرسالخورده (. نيزع عقل، عشق به خرد 716 - 715:  1369بر ما کش  خواهد شد. )همایی، 

 (. 112:  1396سبب می شود. )اشتراوس،  

 يت عمو           حالت عامه بود مطلق  مگو عتز از ادراک ماه 

 ( 3650  – 1:  3زان که ماهيات و سرِّ سرّ ِ آن           پيش چشم کامالن باشد عيان )مثنوی 

(. چنين نگرشی  36دة :  و عقل نباید طبع ح  بر خود بگيرد بلکه ح  باید طبع عقل یابد )قصي 
فلسفه همچون اروس با اجبار نا   به آزادی عقل از احساس، نگرش فلسفی محسو  می شود. ع 

گوید:  شود مولوی می (. اگر آزادی عقل نباشد هوی ذالب می 97:  1396همخوان است. )اشتراوس،  
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مت در جهان عقل با  ( و امکان  اقا 38عقل بسته شد و هوی مختار/ عقل را اختيار بایستی ) قصيدة:   
م/ در جهان خرد و عقل  تو را  جا نکنم  تاز زهدان جهان همچو جنينت نبر   خروج از جهان ماده است: 

داند  بندی به عشق را منوط به تميز عقل بين مدشوق زیبای حقيقی و دروذين می وی پای (  143)غ:  
وی عاشق و دیوانة گمشده خود   شمارد.  ها( می و فراتر از این، مدشوق را عقلِ عقل )حکمت عقالنيت 
 حقيقتِ حکمت و عقالنيت درمدشوِق عاقل است: 

   و عقل عقلی و من مست پر خطای توام                خطای مست بود پيش عقلِ عقل مداف ت 

 (  1481َاشکال گَنده پير  ز  َاشکال شاهدان                گر عقل ما نداند،  درعشق مرتدیم  )غ:  

 ير روح ، و مبنای اولية گرایش های روح، عالم باالست. و عقل تحت تأ  

 ( 3586:    3ری کند              زان ا ر آن عقل تدبيری کند ) مثنوی  ليک جان در عقل تأ ي 

 ای خفيه به گوش هر کسی         گفته به جان هر یکی ذير پيام دیگری شاه بگفته نکته 

 ( 29 :    43)قصيده  

رود که، یکی  درادراکات وتمایالت کامالً مساوی هم شمرد وگمان می   توان لذا هيچ دو تن را نمی 
از دالیل منحصر به فرد بودن ادراکات شهودی و حتی نحوة وقوع اکتشافات علمی نيز، زمينة متفاوت  

 توان  مدرفتی هر روح در عالم رر باشد.  

 معرفت شهودی یک ایدة فرارونده  

رد و نهایت آن شهود حقيقت مثالی عالم است. وی علم  درنظر افالطون مدرفت )اپيستمه( خطا ندا 
به جهان مادی را چون علم به سایه ها تلقی نموده و دانش حقيقی نمی داند: عکسی که در بارة  

  نامم.  محسوسات، موضوع علم به مدنی پردازد، کار او را پژوهش علمی نمی محسوسات به تحقيق می 
 (.   Republic: 529 ) حقيقی نيست.  

زمانی محقق می شود که به مدد راهنما ، با تهذیب نف  و فاصله از عالم کثرات حسی،    مدرفت 
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به عالم وحدت مثالی وشهود نوئتيک پا نهاده شود. ذایت عشق دراین مدرفت شهودی، رسيدن به  
ت هستی ایدة نيک است وعگردانيدن  فضيلت جاودانة خيِر اعلی، و انوار زیبای خورشيد حق است. حقيق 

. مدرفت شهودی یک ایدة  ( Ibid: 518) هنر تربيت است.  ف ( به سوی ایدة نيک، جزو روح )ن 
فرارونده ازجهان مادی، یدنی محسوسات و عقل جزیی و علم است و برآن ها پيشی گرفته و به ادراک  

افالطون، در صدد فهم حقيقت یا حقایقی بيرون  گردد. عجهان مثالی  اصل حقيقت مثالی امور، نائل می 
گوید:  ( . در این با  مولوی می 18:  1392يدت وخارج از جهان مکانی و زمانی است. )استي ،  از طب 

(.   عمسئلة رؤیت عقالنی در بين ا  1246عزیرو باال چند گویم، ال مکان اصل من است. )غ: 
سانی چون گمپرت  و اميل بریه وگاتری و تسلر  پژوهان ذربی مخالفان و موافقانی دارد.ک فالطون 
ة موافقان وکسانی چون گيل فاین و گاسلينگ از مخالفان تلقی این مدنا درنگاه افالطون هستند.  ازجمل 

(. از نظرافالطون نهایت تفسير ممکن از جهان و  13  - 12:  1393کوهستانی و صدر متل ،  )سلطانی 
ی دراین  دقيق و احتماالتی است و اساساً مدرفت کامل و حقيق علم طبيدی و روح و خدایان، تفسيرِ ذير  

آید. زیرا حد مدرفت برای عقول وعالم صيروری، بيش از این ميسّر نيست  جهان به دست نمی 
 (Timaeus: 29  از الگوهای بنيادین مشترک بين فلسفه وعرفاِن درنگرش افالطون و مولوی .)

ول مدرفت شهودی است. این مدرفت ناشی از متموعه  وحتی ابن عربی و بسياری از عرفای دیگر حص 
شود. مدرفتی که ورای تصورات عادی  راکاتی است که به صورت رخدادی درونی و فردی حاصل می اد 

هایی تمثيلی و توصيفی از رخداد آن به قصد ترذيب دیگران برای  است وآموختنی نيست اما گزاره 
واسطه و مستقيم  يدن به مرحلة  شهود )رؤیت( بی ها و تهذیب، تا رس حرکت به سوی قطع وابستگی 

شود. ازفرآیندهای مشترک مدرفتی بين  ازعالم مثل، به عنوان حقایق تمامی چيزها ارائه می  روح 
افالطون و مولوی تکيه بر رؤیت است که درآ ار افالطون و مولوی بسيار بدان توجه شده است. تمثيل  

:  1 ز آن است. عآدمی دید است و باقی پوست است. )مثنوی ای ا ذار برای ادراک عالم مثال  نمونه 
( و این رؤیت روحانی منوط به بصيرت حاصل از تزکية نف  است. ع چودیدة جان گشادی تو،  1406

)مبتنی بر بحث(   11صورت های پيش از شهود افالطونی، به (. گام 2404بدیدی ملک روحانی. )غ: 
 دهد. ولوی ناگهانی رخ می بوده اما اصل شهود از نگاه افالطون و م 
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 طون شهود در چهار رسالۀ افال 

ای گردش آسمانی ارواح که ریل  واسطه قبل از هبوط طبق داستان اسطوره شهود پيشينی و بی   . 1
عنوان مدرفت پيشينی روح بدان پرداخته شد، مبتنی بر شوق به دانایی است که  پ  از هبوط، عشق  

 گوید: . مولوی در این مدنا می ( (Phaedrus: 247زند  را رقم می 

 (   452هيچ کسی هست کو آرد آن را به یاد؟ )غ :      فت پست دلبر روز الست چيز دگر گ

 بيا بيا که همره موسی شویم تا ٌکه طور          که کّلمَ اهلل آمد مخاطبة طوری 

 (   46کشد عشقی         چنان که گرِسنه گيرد کنار کندوری ) قصيده:  که دامنم بگرفته ست و می 

 سوی گلزاری انم به  ِکی بود کز قفص برون پرّد         مرغ ج 

 بچشد او ذریب چاشت خوری         بگشاید عتيب منقاری 

 ( 44چون دل و چشم، مدده نور خورد         زان که اصل ذذا بٌد انواری )قصيده:  

. شهود درگذر از عشق به محسوس زیبا  سوی مدقول زیبا،که عاشق در این مسير به راهنمایی  2
های جسمانی ازیک تبارند وهيچ تنی را دراین مطلب  زیبایی یابدکه همة رهبرکارآزموده، درمی 

شمارد و در این راه چشم به زیبایی روح  بردیگری برتری نيست. لذا این نوع دلبستگی را حقير می 
گراید و بدد ازین مرحله،  یابد و به سوی دانش و هنر می گشوده و آن را بسی برتر از زیبایی تن می 

های دیگر دارد رو به رو  انگيزی که طبيدتی ذيراز طبيدت زیبایی رت بایی حي درپایان راه یکباره با زی 
رود و نه بزرگتر و نه  آید و نه از بين می گردد که  زیبایی موجودی سرمدی است  نه به وجود می می 

ناپذیر است. که کسی که در راه عشق به این مرحله رسيد و دیدگانش  گردد و دگرگون تر می کوچک 
توان گفت به مقصد خویش نزدیک شده است و سدادتی باالتر از این  ی بازشد، می ایی اصل به این زیب 
گونه شهود عارفانه در عبور از عشق به زمينی به  بدین (. Symposiom: 210-212)نيست 

خورد. هم افالطون و هم مولوی به دليل ذير قابل تبيين بودن  سوی عشق بر زیبای سرمدی رقم می 
با مطلع     944اند.  ذزل،  ها راگزارش نموده هایی تمثيلی و رمزآلود آن ذالباً با طرحواره ادراکات شهودی،  
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 عداد جارویی به دستم آن نگار/ گفت کز دریا بر انگيزان ذبار.، نمونة گویایی از همين مدنا است.  

رهبری فيلسوف عاشق با تکيه بر ادراک شهودی و متکی بر  منشأ تهذیب نف :  . شهود با 3
(.  2090: 6(. مدرفت محصول زهد سال  است )مثنوی Republic: 523-532ت است ) رؤی 

فرآیند مدرفتی منتر به خروج ازذار به کمک راهنما، طی مراتب چهارگانة سير  درتمثيل ذار، مراحل   
قرار  گردد و روح عاشق، بی رتِ حاصل از مدرفت شهودی ،پدیدارمی ادراک انوارحق، عشق در پی حي 

واری را در پيش گرفته  زدگانِ درون ذار، بازگشت شيفته برای  ابالغ  آن حقایق به نسيان از شهود حق،  
 :Republic7) کند بخشی  به دیگران ایستادگی می و گاه تا پای جان هم  برای آگاهی 

516&then ترین حاکميت برخویش مدرفی  ری، فيلسوف کامل را شاهانه (. افالطون درع جمهو
اش  ی که راه پر فراز و نشيب ذار را برگشته تا ع نيک. مانند خورشيد بر پيشانی کرده اما، نه تا زمان 

 ,Cornford)  شود زندگی انسان ارزش زیست داشته باشد. بتابد و یاد گرفته چه چيز موجب می 

گاه بدون تترد از ذاِر جهاِن محسوسات، تابش  که هيچ استلزامات چنين شهودی آن از  .  (80 :1967
،  Symposiomدرمحاورة نخواهد داد و حاکميت بر نف  ازضروریات آن است. انوار حق، رخ 

و نيز درمحاورة   217و 216والکيبيادس:  184و پاوسانياس:  179های فایدروس: درخطابه 
(Alcibiades 1: 131) .  ت وجود راهنما و پير به عنوان عاشق راه بلدی که به مدرفت  به ضرور

گذارد.  ون دفاع از فضيلت اخالقی را بر عهدة عاشقی سالخورده می رساند، اشاره شده است. عافالط می 
 (.  92:  1396)اشتراوس،  

در انطباق بازگشت عارفانه ازکش  عالم مثال و دعوت مشتاقانة  اهالی ذار به حقایق شهودی  
 یابيم:  ( چنين می 1302)ذزل:  

 خوار آمدم ر من نگر بهر تو ذم باز آمدم، باز آمدم، از پيش آن یار  آمدم            در من نگر، د 

 ندین هزاران سال شد، تا من به گفتار آمدم شاد آمدم، شاد آمدم، از جمله آزاد آمدم               چ 

 آن جا روم آن جا روم، باال بدم  باال روم               بازم رهان، بازم رهان، کاین جا به زنهار آمدم 

عنوان  ی و دعوت فيلسوف آگاه و عارف و اصل به های شهود در تفهيم ذارنشينان بر گزارش 
از سوی داعی این راه، شتا  ناشی از شوق وجود داشته باشد،  هدایتگر به بيرون ذار و عالم انوار، اگر  
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بسياری از مخاطبان با او همگام نمی شوند زیرا به دليل وابستگی و عادت به تاریکی ذار، دچار ضد   
گردند  دشمنی دچار می   خود با آن راه، رنتور و متحير، به خشم و   اقديت بينایی شده و در نسبت گرفتن و 

آید.  اعدام سقراط و بردار شدن حالج و قتل سهروردی و طرد شم  تبریزی، بارمی و بسا فتایدی چون  
لذا یکی از دالیلی که مولوی در فوران هيتانات ادراک شهودی با حسرتی مکرر،  لفظ هشدار گونة  

زدگان  های مدرفتی در ابيات خویش به کار برده همين است. او از نزاع با ذفلت د گزاره خمش را در فرآین 
( باش چو شطرنجِ  روان، خامش و خود  2483خبران نستيزی )غ:  دهد: هله هشدار که با بی هيز می پر 

نم ،  گوید: چوشه است سایه با ( و در اشاره به پيروی ازمدشوق و راهبر الهی  می 1300جمله زبان )غ :  
وحدت  نظرحاصل  (. و این که در نورهدایت، چندصدایی از ميان بر خاسته،  2612چوروان شود روانم )غ:  

:    3می شد به شرطی که: درک  هرک  اگر شمدی بدی/ اختالف از گفتشان بيرون شدی )مثنوی 
این نوع شهود    (. لذا در تطبيق با اندیشة افالطونی مندرج در مفاهيم روایی اشدار مولوی، ذلبه با 1260

ود مدقول و توجه به اصل  است زیرا باورهای عارفانة پایه و راهبردی، اعم ازنفی عوالمِ محسوس به س 
خبران به  حقایق و رخداد عشق در رؤیت خورشيد حق و لزوم وجود راهنما دراین مسير و واکنش بی 

نزدیک به هم  و گاه،   های تمثيلی، بسيار دعوت بر خروج از ذار ظلمانی عالم محسوس، در تبيين 
 یکسان است.  

داری درخشم  هل ميانه روی و خویشتن .  شهود در خوا  توسط کسی که درونی موزون دارد و ا 4
را بيدارسازد. او در رؤیا به مشاهدة   اجزای شری  متفکرآن  و  را خوا  نموده  و اراده است و اجزای نف  
 (. 572یابد )جمهوری:  واالترین حقایق توفيق می 

 ( 919سر )غ:  آن اصل بيداری دگرباره به خوا  اندر        بداد افيون شور وشر، ببرد از سر ببرد از    مرا 

 های دیالکتیک  معرفت و روش 

دستيابی به مدرفت درسيردیالکتيکی، یا ازطریق حرکت به سوی شناسایی وجود )آنتولوژیک( و یا  
گفتن و چه در اندیشيدن اگر کسی را  گوید: ع چه در سخن  دهد. سقراط می عشق )اروتيک( رخ می 

جزیيات کثير و پراکنده، واحد را، چنان سر در پی و    بيابم که بتواند درواحد، جزیيات کثير را ببيند و در 
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گذارم که گویی خدای من است. من کسانی را که از این هنر بهره وراند اهل دیالکتيک می نامم.  می 
(Phaedrus: 266 b) .   ترین انواع  وری و تقسيم وکند وکاو رابطة درونیِ عام دیالکتيک روش گردآ

( و شامل روش کسب آگاهی ازحقایق مثالی  753:  1395و مفاهيمی چون هستی و تفاوتست )تيلور،  
که در محاورات ميانی افالطون، شامل برهان انتقادی مستقل از مفاهيم ]رایج[ از طریق پرسش و  

که توضيح روشنی در بارة آن داده نشده است.   تنی بر امر نيک است پاس  و در جمهوری مب 
 ) ،کش  و شناسایی وکاربرد به جا )کارآگاهانه( اطالعات و دانش ها جهت نيل به هدف دیالکتيک 

290 :Eutydemos )   ناپذیر سرمدی  ورزی به زیبایی دگرگون و درسير محسوس به مدقولِ عشق
رین دانش هاست که موضوع آن ایدة  رزشگذارانه ععالی ت (. ودر نگاه ا Symposiom:  210 است ) 

خير و عدالت ودیگر قابليت های انسانی است که فقط به علت بهره داشتن از ایده خير، خو   
ترین وجه ممکن از هر ایده  این یدنی درک حقایق، در خالص  ( و Republic: 504)  وسودمندند. 

ير تهی باشد دارای  روتی  يم ولی دست ما از خ ع اگر همه جهان را مالک باش  توسط دیالکتيسين. 
نخواهيم بود. واگر همة دانش ها را به دست آوریم ولی خوبی و زیبایی را نشناسيم صاحب مدرفتی  

عدیالکتيک دانستن ِدانستن  و محکی برای تشخيص این که چه کسی    . ( Ibid: 505نخواهيم بود . ) 
:   1357راه یابد. )اسپرس،    قادر است بی یاری جستن از چشم ها و دیگر آالت ح ، به هستی حقيقی 

 (. 532وجمهوری:  173( به نقل از )خارميدس:  106

ی متقابل به  اما نوعی دیالکتيک  به روش پيشا افالطونی، بر اساس حرکت ميان فرض ها  و 
است. ما  در ابيات    ( 753:  1395روش سلبی ِع ابطال از طریق تقابل و مقایسة نظریه ها )آراء(. ) تيلور،  

یابيم: ع هر چيز  شيوه دیالکتيک یدنی پيشا افالطونی )سقراطی( و نيز افالطونی را می مولوی، هردو  
(. وی مفاهيم عرفانی   821اید . )غ : خبری بينی/ تا با خبری واهلل او پرده بنگش بينی در بی که می 

  هایی مورد تقابل و نقد هایی روایی کوتاه و بلند، با پرسش مندرج در رهن خویش را طی طرحواره 
دانم سقراطی و فلسفة  گونة آپوریک )بدون پاس  قطدی( به نمی دیالکتيکی قرار داده و نتيته را به 

پ  از طرح مبانی عشق و عرفان، با این توضيح که    نوشتة افالطونی کشانده است. در این شيوه،گاه نا 
دهد:  مه می گنتد، بدون پاس  قطدی، ضمن کاربرد واژة ع خمش. مطلب را خات مفهوم درگفتار نمی 

( و قصيدة  942خمش، خمش،که اشارات عشق مدکوس است/ نهان شوند مدانی زگفتن بسيار )غ:  
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ایی/ برون آورد تا گشتم چنين شيدا و سودایی. و)قصيدة  با مطلع: عمرا سودای آن دلبر زدانایّی و قّر   54
عالم کو؟. و  ، با مطلع: عدر خالصة عشق آخر شيوة اسالم کو؟/ در کشوف مشکالتش صاحب ا 30

شناختی خود را به شيوة دیالکتيک افالطونی  یدنی تقسيم مفاهيم   البته گاهی هم وی مفاهيم مدرفت 
بيت،   83طی  24، اظهار نموده است  از جمله در قصيدة وحرکت از سوی کثير به واحد و بالدک  

درنهایت عقل را، داناییِ    رساند و مصادیق این همانی کثير و واحد را به آن واحد نخستين )خداوند(، می 
داند. که مطلع آن چنين است:  شيرین شمرده و عشق را،کانِ بينشِ برخاسته از آفتا  کن فکان، می 

زنند ای جانِ مردان، عشق ما بر دف، زنان. نيز در  و زهره دف زنان/ می ع ای ز تو مه پای کوبان  
فتست پا / با تو بگویم حال او، بر خوان ارا  با مطلع: ع آن خواجه را در کوی ما، در گل فرو ر   1قصيدة   

ای  بيت ابتدا به شيوة روایی، از زاویة دید سوم شخص عينی، چون قاضی بيگانه   45جاء القضا.، طی  
و بدد با رفت و برگشت    18به قضاوت وضديت خویش پيش از رخداد عشق نشسته و از بيت    ازدور 

گوید و از  وار سخن می ل به دوم  وسوم شخص، دیالوگ ای از زاویة دیدها به تناو  از او بين متموعه 
به بدد، عشق خود به شم  را تلویحاً عشق متازی و تمرینی برای زمينة عشق برخدای   23بيت 

شناسی و  های شهودی همراه با نقد بر وضديت مدرفت به آگاهی  30شمارد و از بيت می رحمان 
داند. در قياس سيرِکلی  ا، ترک کام در عشق زمينی می نامه راه ر شناسی پرداخته و سرانتام شيوه وجود 

فرآیند عشق به مدشوق، از نظر مولوی و افالطون، بحث سير دیالکتيکی عشق از محسوس به مدقول  
 (Symposiom: 210  (، تنها ازآن جهت قابل تطبيق است که مولوی پ  ازتتربة عشق )ذير

الدین  الدین چلبی و صالح های  حسام را، با زیبایی   های ترسيم شده ازوجود او اروتيک( به شم ، زیبایی 
، درعشق  زرکو ، از یک تبار یافته و با عشق بر زیبایی روح آنان و ادراک زیبایی اخالق و تزکية عرفانی 

 به زیبای سرمدی اوج گرفته است.  

 ر دیگر ها باغ  وگلزا ای چون برانی  اندرین ره بدانی                   ذير این گلستان پاره 

 دل مرا برد ناگه  سوی آن شهره خرگه                   من گرفتار گشتم  دل گرفتار دیگر 

  ژاژ دان در طریقت  فدل و گفتار دیگر             جز که درعشق صانع، عمر هرزه است و ضایع  
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 ( 17)قصيده:  

ین  شناسی افالطون نيل به سدادت ازمسير فضيلت اخالقی است، اما ا عذایت مدرفت 
که مدرفت از چه  شناسی در دیالکتيک او مدمواًل سلبی و مختوم به آگاهی ازجهل است و این مدرفت 
داند و در فایدون  ربرد زبان و کلمات را مدرفت نمی شود. افالطون در کراتولوس کا هایی حاصل نمی راه 
ن آ ار نيست وگرنه  ها پيام نهایی ای توان به مدرفت رسيد. اما این گوید در زندگی جسمانی نمی می 

های حاکی از جنبة   که هيچ یک از نوشته سقراط و افالطون فيلسوفانی شکاک بودند، در حالی 
هایی  شناسی در بخش شود. مدرفت کسب مدرفت ختم نمی شناسی سلبی آنان به دلسردی از  مدرفت 

پاس  ایتابی    از منون، جمهوری، مهمانی و فایدروس، شهودی به شيوة ایتابی است. در واقع شهود 
شناختی است که از طریق رؤیت روحانی و نه بينایی حسی، محقق  های مدرفت افالطون به پرسش 

ه مولوی نيز کاربرد زبان و واژگان، فاقد قدرت دستيابی  (. از نگا 82  - 83:  1392گردد. )شفيع بيک،  می 
گویم مر تو را )مثنوی    به مدرفت به حقيقی است: ای زبان تو ب  زیانی مر مرا/ چون تویی گویا، چه 

( نيز باید گفت: عاز روی سخن این قدر فهم شود. واّلا حقيقت مدنی محال است که از لفظ  1699:  1
(. سخن خود چندان عظيم نيست و قوتی ندارد و چگونه  153:  1374  و عبارت مدلوم شود. )مولوی، 

يّج حق. این در ميان  عظيم باشد؟آخر، سخن است و بلکه خود موجب ضد . مؤّ ر، حق است و مه 
 (. 155روپوش باشد. ترکيب دو سه حرف چه موجب حيات و هيتان باشد )همان:  

 ( 3680:  2آرام اوفتاد )مثنوی  اختالف خلق از نام اوفتاد         چون به مدنی رفت  

 ها برداشتی کاشکی هستی زبانی داشتی             تا زهستان پرده 

 ای دیگر بر آن بستی بدان پرده       هرچه گویی ای دم هستی از آن      

 آفت ادراک آن قال است و حال         خون به خون شستن محال آمد محال 

 ( 4723–   6:  3)مثنوی 
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   دیالکتیکی معرفت در عشق سیر  

زمينة مدرفتی همراه با احساس کاستی در منطق رسمی حاکم بر زندگی فاعل شناسا  نخست پيش 
که آن را ندارد. اروس، اروسِ به چيزی است،که ميل مدطوف    وجود دارد عشق خواهان چيزی است 

امور نيک هم    و اگر اروس نيازمند امور زیبا باشد و  (   :200a1-3 Symposiomبه آن است )  
. نقطة عط  در باروری عشق،  :201c 4 -9  (Ibid)   زیبا باشند، پ  اروس نيازمند امور نيک است 
ر مدشوق، همراه با احساس تنهایی و درد فقدان است.  باورصادق موجه، نسبت به وجود زیبایی د 

چيزی است:  گوید: زیبایی، سودمندی و به فضيلت خود رسيدن هر افالطون در تدری  زیبایی می 
چه که مضر است  چه سودمند است زیباست و آن هميشه این است و هميشه این خواهد بود که، آن 

فت در عشق، درسير دیالکتيکی حرکت از  (. ربط و نسبت مدر Republic 4: 457b)   زشت است 
محسوس به مدقول  از وجهی که محسوسات و مفاهيم و کثرات را مورد بررسی قرار دهد، فداليتش  

حوزة عقل جزیی و ازآن حيث که به بحث وجود و نظام وحدت وامر  ابت پرداخته و زیر ساخت   در 
ردد. در نگاه مولوی ، تقابل دیالکتيکی  گ ربط و نسبت این امور را دریابد، وارد حوزة عقل کلی می 

دن  کنندة مدشوق در وجه الوهی است که منتربه باروری، بالي درعشق، نسبت به ساحت زیبایی حيران 
گردد. ادراک شهودی از زیبایی مبدعانه و ظاهراً   و شکوفایی توان نهفته درعشق، در پرتو مدشوق می 

گاه، در رخدادِ  نماید و آن مة حواس را با هم در گيرمی نحوی که متموعة  چند ح  یا ه فاقد نظم،  به 
از تصورات فاعل شناسا از  تر  ای  فرا آرمانی مندی و هماهنگی اجزا به گونه درک ناگهانیِ نوعی نظام 

شناختی  رخ داده  و حيرتی ناشی ازاین ادراک زیبایی درمدرفت شهودی ایتاد شده و عشق  وجه زیبا 
 ردد: گ و تسليم محض پدیدار می 

 ( 1331عشق زآذاز همه حيرت است          عقل در او خيره و جان گشته دنگ  )غ :  

 ست و بشر، هيچ مگو  گفت: این ذير فرشته          ست عتب! یا بشر است!؟  گفتم : این روی فرشته 

 ( 1965)غ:  

 سر فروکرد از فلک آن ماهروی سيم تن           آستين را می فشاند اندر اشارت سوی من 
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 خویشتن  همچوچشم کشتگان چشمان من حيران او     وزشرا  عشق اواین جان من بی 

 ( 1595)غ :  

 او        کای هوس و مراد جان، سخت لطي  منظری    کنان به پيش روح و عقول سو به سو، ستده 

 (. 2بند  18)ترجيع:  

اک زیبایی  بخشی از پيام مولوی در ذزليات، بر ذيرقابل ترسيم بودن مدرفت شهودی در ادر 
توانند دریابندکه،  مدشوق است. در عين حال دیدگاه افالطون در این با  چنين  است: ع اکثر مردم نمی 

ترین و ارزشمندترین چيزها، اصاًل هيچ تصویری وجود ندارد که برای استفادة  م ای از مه برای دسته 
هر چيز ارائه و دریافت نمود. چراکه  نوع بشر بتوان عرضه نمود. لذا باید تمرین شود که بتوان لوگوسی از  

چيز  چ ترین چيزهایند که آشکارا فقط با توضيح وتشریح و نه هي این چيزهای فاقد جسم، زیباترین و مهم 
. در جهان مادی، مدرفت حقيقی  ( 285e19-286a6) :Politikos شوندع  دیگری، نشان داده می 

اند که به دليل  قی و خير، از این دسته دوم چون زیبایی حقي به عوالم مثال و مدرفت به مفاهيمی هم 
، در عالم  انتزاعی بودن،  قابل تتسد و تتسم نيستند و افالطون این مفاهيم را ورای عالم محسوسات 

ای(  مثال، مفروض گرفته و بخشی از زمينه نيل به مدرفت، نوع و ميزان ادراک پيشاحملی )پيشاگزاره 
 گوید:   قی بودن دانش در عالم می (. مولوی در ذير حقي meno: 81-87) است  

 در مدارس طالب علمی که نيست         در صوامع طالب حلمی که نيست 

 هست ها را سوی پ  افکنده اند          نيست ها را طالب اند و بنده اند  

 ، رجوع به قصة رنتور(   6)مثنوی:  

 طقی در جمله افواه آمده و یار  مرا پيش از اجل فارغ کن از علم و عمل        خاصه زعلم من 

 (. 2279)غ:  

حت عنوان : ع ا ص  ِل  مولوی دربا   ذایت مدرفت در س  ير عش  ق از مفهوم ایده افالطونی، ت 
ص راحت  اص ل. یاد نموده که فقط در ذزليات ش م ، دس ت کم  بيش از هش تاد وهش ت مورد، به 
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 براین مفهوم اشاره دارد. 

د     خنبک زنان بر نيستی دستک زنان اندر نما ای در وصل خود، در وصل اصِل اصل خو هر هستی   

( 2)قصيده :    

دانسته و نویسندگان و شاعران و قانونگذاران را نهایتاً فيلسوف  افالطون دانای حقيقی را خداوند  
  (. Phaedrus: 278b-cیا دوستداردانش می نامد. زیرا دانا نامی بزرگ و خاص خداوند است ) 

، با تکرار  20( و در قصيده  93:  1374داند )مولوی،  این عالم ميسر نمی   مولوی نيز شناسایی حقيقی را در 
وار جویبار حقيقت هستی را ناشناخته  ود تأکيد بر ميل به مدرفت در آدمی، سقراط دانم، با وج ردی  نمی 

 دانم . داند: مرا سيال  بربوده، مرا جویای جو کرده/که این سيال  و این جو را نمی دانم، نمی می 

  کن عمدة نفس عالم:  عشق ر 

يوند جاودان  رکن عمدة هس تی، جنبش وتکاپوی اجزای آن به س وی مثال خير ونورحق، جهت پ 
وعالهة جهان آفرین، عش  ق را پيش از خدایان دیگر     اند که ش  وق این پيوند را عش  ق ناميده  اس  ت 
گاه  . درنتيته جهاِن مص  نوع، هوش  مند و ذایتمند اس  ت. در ن Symposiom) : 178 )  آفرید. 

گذارد.  افالطون و مولوی، عش ق نيرویی اس ت که حداکثر توان روح را آش کار س اخته و به نمایش  می 
و تا ادراکی از حق در آدمی نباش  د، طلب پدید   از نظر مولوی مدرفت  الزمة عش  ق به حق اس  ت 

طلب کند،    آید: ع طلب آدمی از برای چيز نویی ا س ت که نيافته اس ت. اّلا طلبی که یافته باش د و نمی 
ی. )مولوی،  چيز را ت ا نتویی، ني ابی. جز، این دوس   ت را: ت ا ني ابی، نتوی   این طل ب حق اس   ت. هم ه 

(. ش  ناخت ش  هودی حاص  ل تتلی  245  :)غ   آیينة تتلی.   (. ععش  ق و طلب چه باش  د؟ 63:  1374
خورش يد حق بر ذارتاریک جهان مادی،  ناگهانی و فارغ ازاس تدالل و محاس بات عقل منفدت طلب و  

 درگير روزمرگی است.  

 ( 3781:    3مثنوی  آفتی نبود بتر از ناشناخت          تو بر او یار و ندانی عشق باخت ) 

 ( 1535داند برق را )همان :   خورشيد  را          الجرم   نداند فرق   ناقص   دانش 
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ی  گاهش ورا ماند و تکيه در نظر مولوی نيزعشق قدیم و ازلی است و ریشه اش تا ابد باقی می 
 زمين و فلک است:  

 شاخ عشق اندر ازل دان ، بي  عشق اندر ابد         این شتر را تکيه بر عرش و  ری و ساق نيست  

 (   413)غ:  

 (   451چون که چنين فتنه زاد )غ:    مریم عشِق قدیم، زاد مسيحی عتب             داد نيابد خرد ، 

دانن د. مط ابق ت این مف اهيم  مولوی و افالطون، جه ان را دارای روح ادراک وعش  ق می 
 ( قابل توجه است :  Timaeuos: 32&37&39در) 

 جمله اجزای جهان زان حکم پيش               جفت جفت عاشقان و جفت خویش 

 گرنبودی عشق بفسردی جهان ها زموج عشق دان               دور گردون 

 کنند پ  زمين و چرخ را دان هوشمند            چونک کار هوشمندان می 

 و بدد(   4401:    3)مثنوی  

 اهمیت متافیزیکی عشق 

ظاهراً افالطون در فایدون، پارمنيدس، جمهوری و فایدروس، جانب جهان نامحسوس و مدقول  
جز ضيافت، به جایگاه و پيوند و نسبت دو جهان  رسد در هيچ دیالوگی گيرد اما به نظر می را می 

ترین وجه پسوخه )نف ( در  عشق،  به عنوان اصلی   دراین محاوره  . کند محسوس و مدقول اشاره نمی 
مرکزکل جهان هستی قرار دارد و به منزلة پيوندگاهی است که کل جهان نامحسوس و محسوس را  

رین مسائل متافيزیک با پرسش نف  چيست یا به  ت زند. بدین ترتيب یکی از بنيادی به خود گره می 
طون و ارسطو به یک یا چند جزء ذير عقلی در نف   خورد. عافال تر اروس چيست گره می عبارت دقيق 
( . افالطون ضمن نشان دادن اهميت خودشناسی سقراط ع خودت را  79:  1967اند. )بریه،  قایل شده 

بشناس. مسائل فلسفی را از طریق مواجهة نفوس انسانی تشریح می کند. بر این اساس اگر نف ،  
ا من تردید ناپذیر فرض شود، در اصل عامل همبستگی  این همانی ب در پ  تمام افدال متکثر، مدادل  



 1398 پایيز، 59 ، شمارة15سال  ، حکمت و فلسفه   262

کل قوای جسمانی و عنصرکانونی و بنيادین وحدت بخش خواهد بود . در نتيته هر نوع ادراک و  
احساس، توسط عمن ادراک کننده. یا همان نف  صورت می گيرد که همواره در حال خود آشکارگی  

دهد. لذا ع اروس، تمنای  وده و هرچيز را توضيح می از تدری  نم است وکل جهان را در نسبت با خود ب 
ها در امر زیبا و نيک جاودان  برخاسته از نف  ]من تردید ناپذیر[ در برابر کاستی 

کشد.  . ععشق انرژی است که روح را در واالترین اراده به دوش می  (Symposiu: 207a). است. 
ک روح است و این انرژیِ خود متحرکِ  هر شده، محر تر درذریزه ظا همان انرژی که در مراحل پست 

 :Cornford, 1967)شود. طبيدت جاودان، ساکن می ، انسان، به درستی در واالترین بخش 

آید و ازخود بيخودی  حسا  می کرد که امورعاشقانه تنها  قلمرو استادی او به . عسقراط ادعا می (80
)Benardete, 1991 :است.  12خویشتنداری و باالترین مرحلة  )جنون( الهی،کاماًل عقالنی 

ای دارد و چنين  لذا نف  با تمنای گشودگی به سمت زیبایی و خير، جایگاه نوئتيک ویژه   . (103
های مدرفتی است و هرگونه انکار عقل و مدرفت  در  تمنایی عين استدراک عقالنی و حاصل دریافت 

 ر این مدانی چنين سروده است: بود. مولوی د این امر، مساوی تلقی دیگر در انواع عقالنيت خواهد  

 این محبت هم نتيتة دانش است         کی گزافه بر چنين تختی نشست 

 ( 1532-   1533:  2عشق زاید ناقص، اما  بر جماد )مثنوی     دانش ناقص کتا  این عشق زاد؟     

نفی هرآن  عشق در فراروی از عقل جزئی، به سوی عقل کلی متمایل است. عشق زبان سلب و  
واسطه و  است که مغایر با ادراکات  شهودی از زیبایی مدشوق باشد و این ادراکی است که بی   چيزی 
ای احياگر عقل و دل و روح و  مولوی عشق را هدیه   دهد. طریق ایتا  و با علم حضوری رخ می   به 

 شمارد:  عامل استواری زمانه می 

 ( 452  :اد  یافت زمانه  سداد )غ زمدد این سه د مفخر تبریزیان         ا    داد دل و عقل و جان، 

ای صورت عشق ابد/ وی حسن تو بيرون زحد... تا من ترا بشناختم/ خود را برون انداختم از  
 ( .  1ها در ایمنی) ترجيع بند  ترس 
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افالطون پ  از طرح پدیدارشناسانة انواع عشق در محاورة ضيافت، آن را در محاورة فایدروس  
نف  مورد تحليل قرار داد. او در این محاوره،  با طرح زیباشناختی و    ش، در سه ساحت از دو زاویة نگر 

محور، به ماهيت این پدیده پرداخته و بر زمينة پيشينی شناخت به تلفيق  شناسانه و اخالق انسان 
کند. وی در نيمة نخست محاورة فایدروس، ضمن مذمت  شناسی و وجودشناسی تکيه می مدرفت 

آوایی  سانه به عشق که طی خطابة فایدروس به نقل از لوسياس و هم شنا گاهی آسيب عاشقان، در ن 
خردی  هایی ذير عاشق را بر عاشق برتری داده و عشق را مایة بی سقراط با آن مفاهيم آمده، در مقایسه 

د  آور شمرده  و عاشق را بيمار درخور ترحم ناميد که هنگام ناکامی هر کردار ولو ناپسن و شّری وشرم 
(. و عشق به مدشوق را، نوعی تمایل جسمانی لتام  Phaedrus: 231-232ستاید ) مدشوق را می 

ای  جویی  قلمداد کرده  به گونه گسيخته و عاری از خرد، چون عشق گرگ به گوسفند و بيماری لذت 
که عاشق ازشدت حسادت و ترس به خطر افتادن موقديت خویش، هرگز خواهان برتری موقديت  

خواهد. لذا، هرگزعاشق  ندی او نبوده، وی را از همه چيز و همه ک  محروم می دانایی و خردم مدشوق و  
حامی وهادی خوبی برای مدشوق نخواهد بود  زیرا موجب ماللت و بيزاری و تباهی تن و روح مدشوق  

-Ibid: 241خواهد شد و سرانتام هم به مدشوق پشت نموده و رو سوی عشق دیگر خواهد نمود ) 

از این تبيين، بی درنگ با چرخش مدکوس به عشق پرداخته و خود را بابت آن    اما سقراط پ    (. 242
شماردکه مایة  سخنان مخال  عشق، نيازمند استغفارو تطهير دانسته، اروس)عشق( را امری خدایی می 

( و با توصي   :Ibid  245) نامد  ( و دیوانگی عشق را ندمتی هبة الهی می Ibid: 243شر نتواند بود ) 
ناپذیر،  به درد اشتياق عاشق اشاره دارد که سوز و صداقت عاشق به  بة منشاء جنبش مرگ نف  به مثا 

مدشوق  منتقل خواهد شد و تسکين عاشق در کنار مدشوق خواهد بود  و بر آن است که، فضيلت  
وان یافت، نه در  ت های الهی، را فقط در دوستی عاشقان می داری و نيل به سدادت وموهبت خویشتن 
 حسابگری ذير عاشقان. در آ ار افالطون دوگونه عشق مبتنی بر زیبایی و خير مطرح است:    زیرکی و 

ال  ( عشق اروتيک ،که در محاورة ضيافت،  فایدروس، لوسي ، الکيبيادس اول و خارميدس   
 :شود  هدایت می   مطرح  و نهایتًا در سير محسوس به مدقول ، به مقام رؤیت زیباییِ دانش و روح، 

211- 212  (Symposium:   و سقراط از زبان دیوتيما در حقيقت عشق حقيقی را فيلسوف
و نهایتاً در این محاوره حتی الکيبيادس هم دليل عشق خویش بر    (Ibid: 204- 205)  شمارد می 
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شق اروتيک  . در این محاورات، ع ( Ibid: 217نماید ) سقراط را دستيابی به مدرفت آسمانی او اعالم می 
که در این نگاه  افالطون و مولوی،  بور به سوی عشق الهی تلقی شده است. نکته این به عنوان پل ع 

 عشق به مدشوقِ مؤنث مطرح نيست:  

 خيز تا رقص درآیيم همه دست زنان           که رهيدیم به مردی همه از دست ِ زنان 

 ( 2، بند  22)ترجيدات:  

الطون ومولوی به پدیده تکاملی  محاورات ازوجوه افتراق نگرش اف اما طرح عشق اروتيک در 
عشق است. مولوی در رویکرد عاشقانه به سه مدشوق خویش کامالً دور ازهرگونه گرایش اروتيک،  

نماید:  انگيز پرشورظاهر شده است و اگرچه گاه جمالت مندرج در ابيات وی اروتيک می به طرزی حيرت 
  2: بند  18دری )ترجيدات  ردة شرم می کنی/ با صنمان شرمگين پ الغ می کنی، شادی و  فرجة باغ می 

اما    13( و در موارد بسياری به وص  پيکرسيمتن و قامت و چهرة زیبای مدشوق پرداخته است. 11بيت  
 پيام اروتيک ازآن ابيات قابل برداشت نيست.  

زدة   ( عشق مبتنی بر رؤیت زیبایی خورشيد حق، همراه با تالش بر بيداری و رهایی اهالی ذفلت 
در نظر افالطون عواالترین صورت  (.  Republic7: 514&Then) های ذار است  به سایه   باورمند 

ذایت عشق، بهره مندی    (. 149:  1396ورزی وتسليم شدن به حقيقت است. )اشتراوس،  عشق، فلسفه 
  به وسيله و منشاء ادراک زیباییِ برخاسته از مثال خير)آگاتون(، ازوجوه تشابه نگاه افالطون  ه ازخير جاودان 

ومولوی است. مولوی در ذزليات خویش به چهار مدشوق پرداخته که عشق بر سه مدشوق زمينی در  
کند.  یاد می ها  طول عشق به مدشوق ازلی و جاودان یدنی خداوند رحمان است که گاه با لقب شه از آن 

لت  الدین زرکو ( همة فضي الدین چلبی و صالح یدنی آن سه مدشوق زمينی: )شم  تبریزی و حسام 
های نا  خير اعلی وخالق  شناختی از جلوه شان در آشکارسازی مفاهيم مدرفت و ارزش وجودی 

 هستی،آن زیبای مطلق است.  
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   ماهیت عشق در وجه التفاتی آن 

( با سؤالی بدین مضمون که: آیا محبو  به دليل ارزش خویش است  10افالطون در) ائو وفرون:  
چون مورد محبت و عشق قرار گرفته ارزشمند محسو   که مورد محبت و عشق واقع می شود یا 

کند. هر  محور بودن عشق و تفاوت آن  با دوست داشتن خدایان )آگاپه( اشاره می شود؟ به فضيلت می 
علت بشود  يروی علتی بشود، )به وجود آید(، زیرا ممکن نيست چيزی بی پدیده، یا عهر شونده باید به ن 

(.  لذا هرکنشی به سان بيانية پنهان درون آدمی است و  Timaeus: 4-5& 28aوجود آید. ) و به 
گوید: عهرفدلی، اِّما خير و اّما شر، که از بنده  یابد. مولوی می های مدرفتی بروز می هم سن  با آرمان 
(. لذا ضروریست که پيدایش  110: 1374کند )مولوی، آن را به نّيتی وپيشنهادی می  صادر شود، او 

ای، برانگيزانندة آن گردد. درواقع عشق بازنمودی از  لتی باشد و انگيزة نهفته عشق نيز به نيروی ع 
هرگاه مدشوقی مغایر با آن  رو، های نهان دردرون عاشق است. هم از این الگوهای بنيادین ِآرمان 

رونق خواهد شد.  های مورد باورعاشق دربارة او، بی گوهای بنيادین وآرمانی ظاهر شود، زیبایی ال 
به صراحت براین وجه عشق تأکيد نموده است. این   Symposiom): 200-199 ) در  افالطون 

که هفت سخنران به عنوان نمایدة هفت نوع نگرش در انواع عشق، دراین محاوره نظرورزی  
اند گویای همين مدناست. به عنوان مثال، درسخنرانی آگاتون، عشق، عشقِ به شکوه و شهرت  نموده 

.  (Ibid: 197b9-3) ( شمرده شده است  ی فراتر از زیبایی جسمانی است واروس گرایش به امر 
درسخنرانی  فایدروس، عشق برآینِد فضيلت است که ربط ضروری به باورعاشق نسبت به واالیی  

عاشق خواستار چيزی در هنگامی    . (Ibid: 199e) مدشوق دارد. عشق همواره عشق به چيزی است  
( اروس، عشق به امور  Ibid:  200ست ونيازمندآن است. ) است که آن را ندارد وهنوز مالک آن ني 

بخش به همة این احساسات، عمنِ  عنصر وحدت  . (Ibid: 204d1-7)زیباست تا ازآن وی شوند 
نسبت به آن وجود    14شود وح  درونی مدقول. است. آن عمن.که همواره حضور دارد و احساس می 

ویی در ع من. هست که همه چيز با این نيرو  برد. نير دارد و همواره درحال خودآشکارگی به سر می 
شود. این عمن. در عين گفتگو، لذت و درد را  توضيح داده وکل جهان در نسبت با آن، باز تدری  می 

کند  و مدرفتی خود عمل می  کارهای پنهان و آشکار مفاهيم رهنی و ادراک نموده و منطبق با ساز 
 (189c-d   :Ibid   بدون تردید در دیوان شم .) ترین محورسخن، بازنمودِ ادراک عمن.   نيز، عمده
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سنتی پيوسته با جهان هستی است. لذا اگر بنا باشد در نگاهی ساختاری،  نسبت به مدشوق، در نسبت 
  60ور مورد تأکيد شاعر فرض کنيم،  های قافيه را، به عنوان مح براساس انتخا  وترکيب کلمات، واژه 

های عیم. و ع م. و  ، با ردی  ع من. سروده شده و اگر شناسه یابيم که عنوان ذزل از مولوی را می 
ها بيفزایيم، ازحوصلة احصاء برون خواهد شد! درحقيقت  ضمير جمع بدل از مفرد ع ما. را بر این 

ش.، درهياهوی درون و برون به  ک  همچون عاشق دراین آشکارگِی عمن ارزشگذارخوی هيچ 
ضيافت، الکيبيادس اول، این قاعده به خوبی مشهود   برد. در محاورات فایدروس، لوسي ، سرنمی 

گونه تحليل متفاوت و حتی متضاد از عشق، سه بازنمود از ع من. در  است. در فایدروس ، سه 
ز عمن. عاشقان را شامل  سنتی با مدشوق است. این باز نمود در ضيافت، هفت نوع روایت ا نسبت 
به تديّن بخشی ادراکات خویش، درچهارچوِ   ترین حالت ممکن شود. عاشق پيوسته، در قوی می 

نماید. عشق چيزی جز بازنموِد حاکميِت باور  باوری صادقانه، پرداخته و به شدت برآن پافشاری می 
ة عشق درضيافت و  بندی نظریات خود دربار صادق، دراندیشة عاشق نيست. افالطون در مفصل 
دهد وعقل طبيدی را  ات وحيانی را نشان می فایدروس، به نوعی ميل به مرجديت آموزة مقدس یا الهي 

به این نکته باید توجه نمود که اروس    (. Symposiom: 211)   داند نيازمند عقل الهی و شهودی می 
توانست به عنوان  د نمی نه مثال است و نه روگرفت مثال، زیرا صيروری است و اگر روگرفت مثال بو 

مثال )محسوس(، با مدقول باشد. ع سقراط بذر درکی  جزء سوم یا حلقة اتصال، در پيوندگاه روگرفتِ  
(. ععشق  127:  1395آسمانی از عشق را افشاند که بددها در الهيات مسيحی به بار نشست. )نوسباوم،  
اشی ازادراک زیبایی.  یدنی اشتياق به تملک جاودان نيک برای هميشه، با انگيختگی ن 

 ((Symposiom: 207  يت محض است. در این مرحله،  و ظهورچنين اشتياقی عين عقالن
های دورة فقدان عشق را، عقل و هوشياری  گذارانة عقل جزیی در روزمرگی های ارزش حسابگری 

های عقل  جاکه در فرآیند ظهورعشق، عماًل چرخش ناگهانی درکنش شمردن، خطاست. اما ازآن 
شود، بدان لقب جنون  ده می نما، بی پروا کنار نها های ععقالنی کاری مرة عاشق پدیدآمده و محافظه روز 
گذاری آیرونيک  است. ع چو دانستی که  سازی مصطلح و یا نام اند. این درحقيقت، نوعی وارونه داده 

ل  یا    (. عدرنظر افالطون عشق به مدنای عشق به ا 1918دیوانه شدی عقل است این دانش. )غ:  
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ی تفّرد فردی نيست. بلکه عشق  نيست بلکه به مدنای عشق به چيزی در درون شماست که دیگر دارا 
:  1396ترین مدنا است.  )اشتراوس، به کل هستی خویش در تفرّدش و در منسوباتش به گسترده 

درون پرده،  به درون توست یوس ، چه روی به مصر، هرزه؟/ تو درآ   گوید: باره می (. مولوی در این 243
 (  2737بنگر چه خوش لقایی )غ :  

   گیری نتیجه 

کندکه دربارة آن مفهومی پيشينی داشته  طون ومولوی، آدمی آن چيزی را درک می طبق نگاه افال 
شوند. چه رسد به  های فاقد نسبت و ربط با ادراکات حسی یا عقلی، اساساً درک نمی باشد. لذا پدیده 

سان  براساس نابرابری ادراکات پيشينی، چيزها به چشم مردمان هميشه یک این که موجد عشق باشند.  
تا مدرفتی نباشد، رخداد عشق مدنی ندارد. دراین ميان، دیدگاه شي  شطاح و شي    گردند. ر نمی نمودا 

شناسد، نمی تواند  اکبر )روزبهان بقلی و ابن عربی( نيز مؤید این نگاه است که آدمی چيزی را که نمی 
رهگذر    ارد  .. عشق وابسته و تابع مدرفت است. حاصل سخن این که، در رخداد عشق، از دوست بد 

دیالکتيک سلبی و ایتابی، نخست  ادراکاتی از زیبایی و خير آرمانیِ گم گشته پدید آمده که مبتنی بر  
ت  باورهای مندرج در ادراکات پيشينی بوده و بيرون ازمفاهيم واالی مندرج در من وجودی عاشق نيس 

ه برشهود نؤتيک در  و این ادراکات ناگهان با مدشوق منطبق  نموده، که نوعی شهود حسی، با تکي 
ترکييب رهن و فاهمه است. بدین صورت کثرات آرمانی ِدست نایافتنی دررهن، ناگهان در وحدتی  

وق وافر  شود،که برانگيزانندة  ش تدّين یافته، باورمندانه منحصرًا  با  وجود مدشوق تطبيق داده می 
ناپذیری  ، در باور به تکرار گردد و ميل به ادراک بيشتر از طریق  پيوند جاودانة ع من. عاشق می 

گردد. پ  خالصة  قراری آشکار می خورد و ناخودآگاه  تکاپو و بی نایافتنی بودن مدشوق،گره می ودست 
و خيرمفقود، دوم طلب و    که: ابتدا ادراک زیبایی بندی در اشتراک بين فلسفه و عرفان این این صورت 

شود. ما بر آنيم که دراین فرآیند،  پدیدار می   سوم عشق بردستيابی به مدرفت حقيقی ِدروجود مدشوق، 
سير فلسفة افالطونی مبتنی بر درنگ ميان کلمات نيست  بلکه درمديت فيلسوف حقيقت، با تمرین به  

توان  رود. براین اساس می ير پيش می سازی و رؤیت مثال خ ها، در جهت آشکار خروج از عوالم سایه 
ان است. از منظر افالطون، اروس)عشق( بر خاسته از  گفت: چنين مسيری درفلسفه مختوم به عرف 

ميل شدید حرکت  و بر گذشتن ازدانش فروتر به سوی دانش  فراتر است ،تمایالت حسی  متدلق به  
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به قلمرو راتی و ضروری راه می یابد. اروس  عوالم  مادی است  ودر گذار از عوالم مادی به عالم  ایده  
ستی  و از فقر به ذنی و از بد به سوی نيک و یگانه   راه  رهاییِ  )عشق(، عامل حرکت از نيستی به ه 
درنگاه افالطونی ، هر آنچه که به واالترین مرتبة  هستی ارتقا    . ازخود بينی  از طریق شناخت  است  
. از منظر    ين . و بر خوردار از  واالترین ارزش و اعتبار است  می یابد عخير مطلق . و عوجود راست 

بخش، در نظام منطقی عالم )لوگوس( حاکم است و  ق به عنوان عاملِ خود بنيادِ وحدت افالطون، عش 
از طریق عقل کلی،گوش سپردن بدان به طریق اولی بر انسان به عنوان برترین موجود نظام هستی،  

به  بات وآرامش سدادتمندانة جاوید عمل کند. مولوی درنگاهی منطبق    الزم است. تا جهت دستيابی 
عنوان یک اصل دراساس هستی را، دليل برضرورت وجود این  افالطونی، وجود عشق به  با نگرش 

شمارد که پل عبور ازکثرات به سوی وحدت خداشناسانه  بخش در صنع نظام عالم می عامل وحدت 
های راتی جاودان در مسير  و مولوی، ذایت عشق، نيل به زیبایی   )تئولوژیک( است. درنگاه افالطون 

 تشّبه  هرچه بيشتر به اله واحد است.  وحدت بخشی و  

 ها نوشت پی 

. ن.ک. مقالة  نيری، محمد یوس  و دیگران، عاشدار یونانی در دیوان کبير مولوی..  1

و نيز رادفر،   40 - 21، ص 11. شماره ( 1392متله  علمی پژوهشی اد  فارسی. )
و ادبيات فارسی و یونانی.،   ابوالقاسم. عپژوهشی تطبيقی در وجوه مشترک فرهنگ

 .  104-87. ص   5(. شمارة 1387. ) متلة مطالدات ادبيات تطبيقی 
2. cosmos 

یابی به های مطرح ش ده و راه به جایی نبردن در دس ت. عدم پاس   قطدی به پرس ش3

های تدریفی افالطون. نهایی.  ن.ک. )ابویی مهریزی، مليحه. عبررسی محاورهپاس    
 (. 16-1، ص 1، مقالة 42، دورة 2(. شماره 1393. . )ی فلسفهمتة علمی پژوهشع
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فيه و نيز    16بند  و رش  تة س  وم از ترجيع  684و   695و   729و   710. )ن.ک. ذزليات :   4
، )افلوطين عن دالدر  (  177،  130،  69:  1413  ا ولوجي ا،( و ن. ک.  )106:  1374، م افي ه

 تصحيح عبد الرحمن بدوی.  قم. بيدار(.
5. Determinism  
6. Apriori 

کار رفته و افالطون واژة روح  در اصل یونانی آ ار افالطون، واژة نف  به جای روح به  . 7

آ ار ترجمه شدة  را در زبان یونانی آ ار خویش نياورده است. بنابراین هرجا واژة روح در  
ر  شود مسامحتاً جهت سهولت تفهيم مطلب یا رعایت امانت د کار برده می افالطون به

توان  رسد ما به ازای نف  را در آ ار مولوی گاه می نقل قول از مترجم است. به نظر می
با عدل. و گاه با عجان. یا همان قوای باطنی و مرکز عواط  و نيز بصيرت و مدرفت  

 یابيم.با ردی  دل من به خوبی می  1774که مصداقی از آن را در ذزل تطبيق نمود 
8. episteme  

رس د پریان در اندیش ة دینی مدادل فرش تگان حامل قوة وحی و فهم و در به نظر می .9

 ها باشند.  اندیشة یونانی مدادل الهه

10  .)  Liddell, Scott & Jones, 1973: 1180 -1181  (   و ن. ک. )سلطانی

 (. 17:  1393ستانی ، مریم  و صدر متل ،متيد  کوه
11. discoursive 

12. sophrosune  
 (   170   :غ   5و 4( و ) بيت  932و    -   174  :(   و نيز ن.ک. )غ 895  - 894  ن .ک  )غ:   . 13

14. Internal 
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