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Il mito di “Amore e Psiche” e il racconto “Il re e la giovane schiava” del 

Mathnavi di Rumi a confronto. Racconti archetipici del matrimonio sacro 

tra il Dio Amore e l’anima umana 
 

 

کایتهایی کهن الگویی ح. مثنوی کنیزک و پادشاه حکایت و سایکی و کوپید اسطوره تطبیقی مقایسه

 از ازدواج مقدس خداوند عشق و انسان جان

 
 دانشگاه الزهرا(استاد ) مریم حسینی

 

Sintesi. L’articolo offre un’interpretazione simbolica di un racconto del Mathnavi Ma‘navi (Poema spirituale) di 

Rumi (XIII sec.) intitolato “Il re e la giovane schiava”, di cui si mostra il retroscena gnostico-manicheo, 

confrontato con il mito di “Amore e Psiche” presente ne Le Metamorfosi/L’Asino d’oro di Apuleio. L’Autrice, 

analizzando alcuni aspetti intertestuali, ipotizza che il racconto di Rumi abbia tra le possibili fonti remote 

proprio quella del mito di Amore e Psiche. I motivi comparabili tra il testo di Rumi e quello di Apuleio sono: 

l’innamoramento e la conquista della ragazza da parte di una figura di tipo regale, la separazione causata dalla 

figura femminile, il riavvicinamento dei protagonisti e l’esito finale ossia il loro matrimonio sacro (ierogamia) 

che rappresenta allegoricamente l’unione dell’anima con il Divino.  

Parole chiave. Rumi, Apuleio, “Il re e la giovane schiava”, Mathnavi Ma‘navi, Cupido/Eros e Psiche, Mito 

greco-romano 

 

 چکیده

در . های بسیاری که تا کنون بر روی متون عرفانی فارسی صورت گرفته نشان از ریشۀ گنوسی و هرمسی برخی ویژگی های آن داردپژوهش

پادشاه و کنیزک که در ابتدای کتاب مثنوی مولوی  جمله حکایتمن. هایی موجود است که قابلیت تأویلگری بسیار داردمیان آثار عرفانی حکایت

برخی پژوهشگران مولوی شناس چون عبدالحسین زرین کوب به ریشه گنوسی آن . جای گرفته و یکی از رمزآمیزترین روایت ها را دربردارد

نگارنده در این پژوهش تالش . سایکی استرومی حکایت کوپید و  -ای بسیار آشنا در فرهنگ یونانی یکی از داستانهای اسطوره. انداشاره کرده
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می کند تا ابتدا نظریه گنوسی و ایرانی بودن آن اسطوره را مطرح کند و سپس نشان دهد که میان دو حکایت کوپید و سایکی و پادشاه کنیزک 

ظم کشیدن حکایت پادشاه و کنیزک می یکی از منابع کهن الگویی مولوی در به نور –روابط بینامتنی برقرار است و احتماال اسطوره یونانی 

اش به دنیا موجب فراق سپس زن به سبب فریفتگی. کندشود و وی را تصاحب میدر هر دو داستان پادشاهی دلباخته زنی زیبارو می. بوده است

از آن با عنوان ازدواج مقدس افتد که در زبانی اسطوره ای شود و سرانجام آشتی و مصالحه میان پادشاه و زن اتفاق میو دوری از پادشاه می

روش این پژوهش تحلیلی توصیفی است و از رویکرد اسطوره ای برای تبیین کهن الگویی بودن دو روایت و از شیوه بینامتنیت در . شودیاد می

 .   تطبیق میان دو حکایت استفاده شده است

 رومی، کوپید و سایکی -مولوی، مثنوی، پادشاه و کنیزک، اسطوره های یونانی : کلیدی واژه های

 

 

 مقدمه

در میان تمدن های کهن جهان مانند ایران و روم و یونان و هند و چین حکایت ها و روایت ها، نمادها و 

موقعیتهای مشابهی یافت می شود که نشانه هایی از وحدت نگرش و بینش انسانها در طول روزگاران و 

تا کنون بحث و بررسی شده و تالش برای یافتن صورت  نمونه های بسیاری از این مشترکات. اعصار دارد

از جمله پژوهشگران این عرصه  ووگلرو  کمپبل، فون فرانتز، یونگ. مثالی و کهن الگویی آن انجام یافته است

یکی از حوزه های مورد توجه پژوهشگران حوزۀ . هستند که هریک در زمینه های گونه گونی تحقیق کرده اند

ی از مشابهت میان عرفان در ادیان و در نتیجه ادبیات آن را انگیز ده که نتایج شگفتادبیات عرفانی بو

عرفان بودایی، مانوی، تبتی، یهودی، مسیحی و اسالمی آن اندازه به یکدیگر نزدیک هستند . دربرداشته است

سبک و سیاق که می توان گفت اصول کلی باطنی گری در میان همه آنها مشابه یکدیگر است و تفاوت ها در 

 . رویش و گسترش آن بوده است

گاهی به صورت آشکار می توان برخی از این شباهت ها را دریافت و گاه با تأمل و تعمق در الیه های پنهان 

یکی از کهن ترین و . متن و کشف رازهای مستور در آن می توان به این نزدیکی های بنیانی دست یافت

در یونانی و سایکی   (Eros)  رومی یا اروس( Cupid) طورۀ کوپیدپردامنه ترین اسطوره های جهان اس

(Psyche )روم بر آن غالب بوده است  -هایی که فرهنگ یونان رومی و یونانی است که در سراسر سرزمین

 . توان مشاهده کردسازی میجای پای آن را در انواع هنرها اعم از آثار ادبی و نمایشی، در نقاشی و مجسمه

یات عرفانی ایران مثنوی مولوی یکی از برجسته ترین آثار منظوم به شمار می آید و نخستین روایت بلند در ادب

آن یعنی حکایت پادشاه و کنیزک بنابر قول صاحبنظران مثنوی شناس یکی از محورهای اصلی و اصیل این 

ین مقاله به سمت تأویل های تأویلها و تفسیرهای بسیاری بر این حکایت نوشته شده اما سوگیری ا. کتاب است

گنوسی از این حکایت است که نگارنده را بر آن داشت تا دیگر حکایت های گنوسی در این زمینه را همراه با 

آن مطالعه کند و به اثبات این مطلب بپردازد که داستان کوپید و سایکی ریشه ایرانی دارد و احتماال به شکلی 

 .مولوی در به نظم کشیدن حکایت پادشاه و کنیزک بوده است مستقیم یا غیرمستقیم یکی از منابع
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 پژوهش پیشینه

و تأثیر آن در ادبیات  می نویسند پسوخهفارسی معموال ا کنون درباره کوپید و یا اروس و سایکی که در زبان ت

ه داستان عشق اما تقریبا تمام دائرة المعارف های اسطوره ای دربار. فارسی کتاب یا مقاله ای نگاشته نشده است

 . این دو دلداده به صورت های مختلف روایت هایی موجود است

در مورد داستان پادشاه و کنیزک مقاله های بسیاری نگاشته شده و پژوهشگران تالش کرده اند تا تأویل های 

« کردیم راهبار دیگر ما غلط » در مقاله ای با عنوان  محمدرضا حسنی جلیلیان. مختلفی از داستان داشته باشند

را  بحر در کوزهو  سّر نیدر  زرین کوببه جمع بندی نظر و آرای مفسران پرداخته و در نتیجه دیدگاه دکتر 

نگارنده مقاله حاضر هم با نتایج حاصل از مقاله مزبور که شاه را . بر دیگر آرای منتقدان ترجیح داده است

 .موافق است و با نویسنده آن همدلی دارد نمادی از خداوند و کنیز را نمادی از انسان می پندارد

 سایکی و کوپید داستان خالصه

. کوپید از عالم خدایان و سایکی از عالم زمینی است. اروس نمادی از عشق و سایکی نماد روح است/ وپیدک

تاریکی نزد او فقط شبها در . کندشود و از او در قصری پذیرایی میشیفته سایکی می( فرزند آفرودیته)  کوپید

خواهد که هیچگاه تقاضای دیدار کند و از سایکی میآید و پیش از دمیدن آفتاب قصر را ترک میسایکی می

خواهران . شودورزی و ازدواج آن دو میولی عالئق زمینی سایکی مانع عشق. روی وی را نداشته باشد

. بی چراغ به دست گیرد و محبوب را ببیندکنند تا شورزند او را وادار میسایکی که به خوشبختی وی حسد می

به سفری . زندکند و سایکی برای به دست آوردن کوپید به هرکاری دست میکوپید سایکی را ترک می

به او داده به ( مادر کوپید) آفرودیترود و از آنجا جعبه حاوی پماد زیبایی را که پرسفونه برای زیرزمینی می

-به او داده نمی پرسفونهای که در برابر تقاضای نفس برای گشودن دِر جعبهسایکی که . آوردهمراه خود می

کند و او را با نیروی عشق شود و سرانجام کوپید خود را بر سایکی آشکار میتواند مقاومت کند بیهوش می

مامی بخشد و ازدواج این دو در محضر تالوهیت را به سایکی می زئوسبنابر درخواست کوپید، . دهدنجات می

روان انسان  را نماد خهوپسیا سایکی  ژوئل اسمیت(. 8-5: 1992گالنیک، ) 1شودخدایان برگزار می

ذیل مدخل (. 149: 1383اسمیت، ) جویدداند که سعادت ابدی را در عشق میتطهیریافته در عشق و رنج می

زنانه است که به سبب زیبایی مورد در دائرة المعارف دین اینگونه آمده که سایکی نمادی از زیبایی « زیبایی»

-آورد بلکه آزمونزیبایی برای او شادمانی به ارمغان نمی. ماندحسادت واقع می شود و به همین سبب تنها می

ها و پس از اینکه سایکی رنج. کوپید اسطورۀ عشق و خدایی مردانه است. های دشواری در انتظار اوست

آموزد که باید در حضور و رودرروی عشق امین و راست کردار باشد کند میهای زیادی را تحمل میدشواری
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 .شودیابد و آزاد و جاودان میو به همین سبب سایکی که روحی فانی دارد بواسطۀ عشق هویتی ملکوتی می

 (811/ 2جونز، ج)

 سایکی و کوپید داستان گنوسی و ایرانی های ریشه

برخی پژوهشگران ریشه . ای صورت گرفته استاسطوره های بسیاری بر روی این روایتا کنون پژوهشت

. اند که برخی داستانهای مانوی و گنوسی با آن شباهت داردهای گنوسی آن را دنبال کرده و به این نتیجه رسیده

 کیارا توممازیاست که « The Hymn of the Pearl»  «سرود مروارید»از جمله داستانهای کهن سریانی 

(Chiara Tommasi )به  2«های گوناگون گنوسی از داستان کوپید و سایکیروایت»ای با عنوان نیز در مقاله

هانس . داندکند و این داستان را همراه با داستان سوفیا سابقۀ گنوسی اسطوره کوپید وسایکی میآن اشاره می

آن را گنوسیس ایرانی دهد و ارائه می 3«سرود مروارید»تحلیل و تفسیری از  کیش گنوسییوناس نیز در کتاب 

 (. 112: 2001یوناس، ) نامدمی

های ایرانی اسطوره کوپید و از جمله پژوهشگرانی است که به دنبال ریشه( Karl Kerenyi) کارل کرنی

های کهن ایرانی گرفته شده و سایکی یکی از خدابانوان سایکی بوده  و معتقد است که این داستان از روایت

توان نتیجه گرفت که اسطورۀ کوپید با توجه به آرای پژوهشگران می(. 10: 1992نیک، گال) ایران بوده است

ای ایرانی داشته و در مکتب مانوی و گنوسی روایت آن موجود و سایکی داستانی کهن است که احتماال ریشه

 . بوده است

کشف کنند که کوپید و سایکی اند تا ای پرداخته و تالش کردهپژوهشگران بسیاری به تفسیر این روایت اسطوره

به  4دگردیسی آپولیوس در کتابرؤیای دینی  در کتاب دیگر خود با عنوان گالنیک. هریک نماد چه یا که هستند

 فولگنتیوس. نامدپردازد و آن را یکی از رؤیاهای آرکی تایپی میتحلیل و تفسیر داستان کوپید می

(Fulgentius ) دانداین اسطوره داشته این روایت را آشتی روح با خدا میکه نخستین تفسیر دینی را از 

داند که درپی از راه به دربردن وی خواهران سایکی را نمودی از جسم و کالبد می(. 81: 1999گالنیک، )

 .روح و دور کردن وی از حقیقت هستند

وی کوپید . آوردروی می به تفسیر روانشناختی از داستان کوپید و سایکی 5عشق و جاندر کتاب  جیمز گالنیک

جان می داند که وصال آن دو نمادی از وحدت عشق و جان /یا اروس را خدای عشق و سایکی را نماد روح

کوپید را خدا یا موجودی در ارتباط با خداوند می / گالنیک با استناد به نظر برخی پژوهشگران اروس. است
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در تمامی این داستانها سرانجام ازدواج (. 91: 1992گالنیک، ) داند که درپی به وحدت رسیدن با جان است

 .افتدو وصال عشق با روح اتفاق می( Hieros Gamos) مقدس

 کنیزک و پادشاه حکایت خالصه

های ادبیات فارسی داستان پادشاه و کنیزک مثنوی موالنا جالل الدین که نخستین حکایت این ر میان حکایتد

داستان پادشاه و کنیزک که . ای با این اسطوره در ساخت تمثیلی متفاوت داردکتاب نیز هست شباهت فوق العاده

در این روایت . داند روایتی تازه و دیگرگون از این اسطوره استمی 6«حقیقت نقد حال ما»موالنا آن را خود 

خرد و ا میاو ر. شودرود و شیفته کنیزکی زیبارو میپادشاهی که ملک دنیا و دین داشته است برای شکار می

کند  تا عشق پادشاه با طبیب الهی دیدار می 7.شوداما کنیزک به بیماری دچار می. شوداز او برخوردار می

-زرگر نمادی از تمامی تعلقات زمینی و هوس. زرگر را که موجب بیماری کنیز است بر دل وی سرد گرداند

موجب آزادی جان کنیز و وصال دوباره مرگ زرگر که نمایشی از مرگ نفس است . های نفسانی کنیز است

 . شودوی با پادشاه می

در هر دو داستان پادشاهی . العاده ای میان دو داستان کوپید و سایکی و پادشاه و کنیزک وجود داردشباهت فوق

اش به دنیا موجب فراق و سپس زن به سبب فریفتگی. کندشود و وی را تصاحب میدلباخته زنی زیبارو می

میان اسطوره کوپید و . افتدشود و سرانجام آشتی و مصالحه میان پادشاه و زن اتفاق میز پادشاه میدوری ا

است و روایت مولوی ( بعداز میالد 180-124) آپولیوسسایکی که نخستین روایت بازمانده از آن سروده 

های رؤیاها و مکاشفهاما کهن الگوی داستانی این روایت که به . بیش از هزار و دویست سال فاصله است

دو داستان در شکلی تمثیلی به بیان ماجرای فراق و سپس اتحاد و یگانگی . عارفان شباهت دارد هنوز تازه است

عشق مشتاق شکار جان است و پس از رهاندن جان از جسم و کالبد زمینی با او . پردازندعشق و روح می

 . تولد جهان استنتیجه این ازدواج مقدس آفرینش و . کندازدواج می

مولوی در آغاز کتاب مثنوی پس از مقدمه حزن آلودش که بر ماجرای جدایی نی از نیستان تکیه دارد حکایت 

به . خوانددهد و آن را بیانی از حال ما میهای مثنوی قرار میها و روایتپادشاه و کنیزک را سرآغاز حکایت

. ترین داستان کتاب وی بدانندنده است تا این حکایت را مهمرسد همین اشاره برای خوانندگان کتاب بسنظر می

. یابدپایان می 8دژ ُهش رباو یا  قلعه ذات الصورشود و در پایان کتاب با حکایت داستانی که در اینجا آغاز می

. ردآوزند و آن را به یاد خواننده میگریزی به داستان پادشاه و کنیزک می دژ هش ربامولوی در میان حکایت 
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 همین به. است... و طمع و آز و حسد یا و حرص به ابتالی و  روحی و درونی بیماری از نمادی فرد بیماری عرفانی هایداستان از بسیاری در 
 مردمان و پزشک را( ص)محمد ای قصیده در سنایی. هستند بیماران درمان به مأمور که اندخوانده پزشک تمثیلی شکلی به را پیامبران جهت

 (  35: 1364 سنایی،) دوا آید دست به بِه آنجا که بِه آنجا لیکن/ پژشک بودن همی باید را تو مر عالم دو در. است دانسته وی بیماران را روزگار
8
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روایتی تازه و دیگرگون از همان شیفتگی و تالش دائمی روح برای بازگشت به عالم علوی است  دژ ُهش ربا

 9.که از آن بازمانده، او درپی یگانگی روح و خداوند عشق است، مسیری که پایانی برای آن متصور نیست

آن نیز هست داستان سالک فکرت ترین منظومه عطار و آخرین که به نظر من مهم مصیبت نامهنیز در  عطار

 یابدکند و سرانجام حقیقت را در روح میکند که در جستجوی حقیقت در تمامی طبقات عالم سیر میرا بیان می

 (439-437: 1386عطار،)

رود تا مروارید را ای که از خراسان به مصر میرسد از حکایت کوپید و سایکی تا داستان شاهزادهبه نظر می

و سالک فکرت عطار تا پادشاه داستان پادشاه و کنیزک همگی ( سرود مروارید) اژدها نجات دهداز چنگال 

داستان گرفتاری روح که اخگری نورانی در وجود است در . بیانگر روایتی گنوسی از سرنوشت انسان هستند

الوهی و ابدی بر تن بخشد و جامه زندان جسم و نجات آن از این عالم دنیوی به یاری خدای عشق که آزادی می

موالنا وی را صاحب و دارنده پادشاهی . های رمزی پادشاه رمز خداوند استدر تمامی داستان. پوشاندروح می

کوپید هم از سرزمین خدایان بود که شیفته زیبایی / اروس. داندمی( دنیا و دین)این جهانی و آن جهانی

اژدهایی خوفناک است که باید با شناخت عشق حقیقی از  اما جان همچون مروارید در بند. جان میشود/سایکی

جان /خداوند به روان. رسدخداوند می/میرد و نفس کنیز آزادانه به وصال پادشاهزرگر می. گرو آن نجات یابد

. شودبندد و با عشق ورزیدن به وی موجب پاالیش وی و در نهایت موجب نیل روان به جاودانگی میدل می

با خدا و دیدار روِی وی که غایت آمال روح دربند هریک از افراد انسانی است نیز در پایان  اتحاد و یگانگی

 .دهدداستان رخ می
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