
  نامه رفتارشناسی عشق در قابوس
  

  محمّد دهقانی
  انتشارات رشد

   
بدیل، دکتر محمّدعلی موحّد، این بود کـه          رخور قدر بلند استاد بی    د
افـسوس کـه    . ای مفـصل در وصـف فـضایل و شـمایل او بنویـسم               مقاله

دهـد کـه      کاری و اشتغال ذهنی فراوان بـیش از ایـنم مجـال نمـی               پریشان
حاصــل تأمّــل خــود را در موضــوعی جــذاب، یعنــی عــشق، آن هــم در 

شود، در قالب نوشـتاری       متر توجّهی به آن می    نامه، که این روزها ک      قابوس
  .کوتاه به دوستداران استاد تقدیم کنم

  
دربارۀ رفتار عاشق و معشوق با یکدیگر، بـه ویـژه در فرهنـگ و ادبیّـات                 

اش شاید این باشد که عشق، به رغـم     علت عمده . ایران، کمتر بحثی شده است    
 شـعر فارسـی، در      انگیز آن در بخش اعظم ادبیّـات و مخـصوصاً           حضور هیبت 

حتی در ادبیّـات    . زندگی واقعی ما ایرانیان کمتر به رسمیّت شناخته شده است         
بـار داشـته و ناصـیۀ         ستیز و خردگریز و انـدوه       ای جامعه   هم عشق عمدتاً چهره   

حافظـۀ ادبـی مـا      . شرمسارش همیشه آماج داغ نصیحت و مالمت بوده اسـت         
  :آید، پر است از ابیاتی نظیر اینها ایرانیان، آنجا که سخن از عشق به میان می

ــت    ــت برخاس ــه مالم ــم ب ــدم و عقل ــشق ورزی  ع
  

  

 کان که عاشق شـد از او حکـم سـالمت برخاسـت              
  

*** 
 ناصحم گفـت کـه جـز غـم چـه هنـر دارد عـشق               

  

  

ــن؟       ــر از ای ــری بهت ــل هن ــۀ عاق ــتم ای خواج  گف
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***  

ــست را   ــۀ سرمـ ــق دیوانـ  عاشـ
  

 !پنـــد خردمنـــد نیایـــد بـــه کـــار  
  

  

 ای  ای، صـبر و قـرارم بـرده         خونم خورده ! ای عشق 
  

  

ــحر     ــتم در س ــان شدس ــبت، پنه ــۀ روز و ش  !از فتن
  

تصویری که در سنّت ادبی ما از عاشق ترسیم شده است غالبـاً تـصویری               
گیر و در خود فرو رفتـه،         انسانی زردروی و بیمارگون، گوشه    : آور    است تأسف 

 بـه گمـانم بـرای ایـن کـه           راسـتی چـرا؟   . گریز و خردستیز و خودآزار      و مردم 
پس عـشق را از     . اند  ایرانیان از ابراز عشق در عرصۀ علنی اجتماع محروم بوده         

در . انـد   عرفان تبعید کرده  و  فضای واقعی زندگی به دنیای مجازی شعر و ادب          
  :این دنیای مجازی، ایرانی تا توانسته آرزواندیشی کرده است

 دست جام باده ویک دست زلف یار        یک
  

ــصی   ــدانم آرزوســت رق ــۀ می ــین میان  ! چن
  

ای آرمانی از عشق و البته از         این است که در ادبیّات فارسی بیشتر با چهره        
معلّم «ایم، اما از      ما شاعر و ستایندۀ عشق فراوان داشته      . عاشق و معشوق طرفیم   

، یعنی کسی که آداب عاشقی را در عرصۀ واقعی زندگی به ما بیـاموزد،               »عشق
انـد کـسانی کـه، دور از خیـاالت         بـا ایـن حـال بـوده       . ایم  دهکمتر برخوردار بو  

تـر اندیـشیده و در حـدّ خـود            بینانـه   شاعرانه و عارفانه، در بـاب عـشق واقـع         
تعبیـر  » رفتارشناسـی عـشق   «اند آداب عاشقی را، که در اینجا از آن به             کوشیده

ۀ یکی از این کـسان نویـسند      . کم به جوانان جامعۀ خود بیاموزند       کنم، دست   می
 475، عنصرالمعالی کیکاووس، اسـت کـه کتـاب خـود را در سـال         نامه  قابوس

 سـال پـیش، نوشـته       931 خورشیدی یعنی درست     461هجری قمری، برابر با     
نامـه، بـاب چهـاردهم مخـتصّ          از میان ابواب چهل و چهارگانۀ قـابوس       . است

تلقی مؤلّف این کتاب کهـن از مفهـوم عـشق و رفتـار              . است» عشق ورزیدن «
قانه حاوی نکاتی است که بازخوانی آنها، به ویژه اکنون کـه حـدود هـزار                عاش

  .گذرد، شاید چندان خالی از لطف نباشد سال از آن روزگاران می
» بـال «و  » ]بیمـاری [= علـت   «عنصرالمعالی، از همان آغاز، عشق را نوعی        

ر اگر جوانان بیشتر به این بال گرفتـا       . است» لطافت طبع «شمرد که عامل آن       می
بر پایۀ این تلقی  . »تر بود از پیران     طبع جوانان لطیف  «روست که     شوند، از آن    می

از عشق است که مرد باید تا ممکن است از عاشقی بپرهیزد، به ویژه هنگـامی                
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  :ها، جیبش خالی است که پولی ندارد و به تعبیر امروزی
ا بالسـت   از عاشقی بپرهیز که عاشقی ب     [...] اما تو جهد کن تا عاشق نشوی؛        

خاصه به هنگام مفلسی که هر مفلسی که عاشـقی ورزد معاینـه در خـون خـویش             
خاصه که پیر باشد که پیر را       ] دهد  حقیقتاً خود را به کشتن می     [= سعی کرده باشد    

] تواند به معشوق دست یابد      پیر فقط با پول می    [= جز به سیم غرض حاصل نشود       
  ).80ص (

 در بازار عشق هم، مثل هر بازار دیگری،         به گمان این امیرزادۀ قرن پنجم،     
علّتش هـم    .)81ص  (» سیم ز بازار تهی آید مرد       بی«پول است که اهمیت دارد و       

های درباری و اشـرافی       روشن است؛ در ایران آن روزگار، مخصوصاً در محیط        
که عنصرالمعالی هم برآمده از آن است، عشق دیگر نه یکـی از نیازهـای مهـم                 

یی است تجمّلی که باید برای به دسـت آوردنـش پـول خـرج               انسان بلکه کاال  
رفـت کـه در       ها چنان بدیهی به شـمار مـی         این تلقی از عشق در آن زمان      . کرد

سنّت ادبی ما ماندگار شد و ردّ آن را حتی در شـعر حـافظ هـم، کـه سـاحت                     
  :توان یافت معشوق در آن بس بلند است، می

ــامتی دارم   ــرو ق ــوس س ــدا، ه ــنِ گ  م
  

 در کمرش جز به سیم و زر نرود       که دست     
  

***  
 بدان کمر نرسد دست هر گدا حـافظ       

  

 ای به کف آور ز گنج قارون بـیش          خزانه  
  

، »سرتاسر عاشقی رنـج اسـت و درد دل و محنـت           «از نظر عنصرالمعالی،    
زیرا عاشق اگر از معشوق دور باشد در عذاب است و اگر به وصال او برسـد،                 

ص (کنـد   را در کام او تلخ مـی   » خوشی وصال «،  معشوق» ناز خیره و خوی بد    «
نکتۀ قابل توجه در اینجا تصویر کوتاهی است که عنـصرالمعالی از رفتـار               .)81

بـه ایـن    . دهد، رفتاری آمیخته به ناز و خیرگی و بدخویی          معشوق به دست می   
ای یـک سـویه و        گوید، رابطـه    ترتیب، عشقی که عنصرالمعالی از آن سخن می       

در ترازوی چنـین عـشقی      . ل سلطه از طریق پول یا قدرت است       مبتنی بر اعما  
پـذیر    او منفعـل و سـلطه     . عواطف و احساسات معشوق چندان وزنـی ندارنـد        

ای مایۀ رنجش     عجیب نیست اگر چنین رابطه    . جو  است و عاشق فعّال و سلطه     
و » عـذاب «و دلخوری هر دو سو شود و عشق را بـه گفتـۀ عنـصرالمعالی بـه                  

  .پرهیزند از آن می» خردمندان« کند که یی تبدیل»بال«
عنصرالمعالی برای این کـه پرهیـز از بـالی عـشق را بـه مخاطـب خـود                   

دهـد کـه درخـور        بیاموزد، نخست تبیینی از فرآیند عاشق شدن به دسـت مـی           
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به نظر او، نخستین اندامی که در این فرآیند دخیـل اسـت             . توجّه و تأمّل است   
شـود کـه      پسندد و باعث مـی      دیده است می  آنچه را چشم    » دل«. است» چشم«
در . شـود   معشوق می » متقاضی دیدار « باز    آنگاه دل . هم به آن مایل شود    » طبع«

چـون  «. کنـد » قصد دیدار سوّم  «و انسان   » تر گردد   هوای دل غالب  «دیدار دوّم،   
سوم بار دیدی و در حدیث آمدی، سخنی گفتی و جوابی شنیدی، خر رفت و               

  .)81  ـ82ص (» !رسن برد
راه پرهیز از بالی عشق، به زعم عنـصرالمعالی، ایـن اسـت کـه انـسان از       

داری کند و خرد را بر هوای دل چیـره گردانـد تـا                خویشتن» دیدار اوّل «همان  
ای هـم کـه بـه ایـن منظـور پیـشنهاد               ترین شـیوه    مهم. کار به دیدار دوّم نکشد    

است و چـون پیونـد      » چیزی دیگر «پرتی یا مشغولیت به       کند، ایجاد حواس    می
جـای دیگـر    «کنـد کـه بایـد         بیند، توصیه می    استواری میان عشق و شهوت می     

سـپس، بـرای مـداوای بیمـاری عـشق،           )82ص  (! »کنـی   استفراغ شـهوت همـی    
محمدبن زکریّـا گویـد   «: کند های دیگری را از قول زکریّای رازی نقل می  شیوه
ن روزه داشـتن    کـه سـبب علـتِ عـشق، و داروی عـشق چـو              العلل  تقاسیمدر  

پیوسته بود، و بار گران کشیدن، و سفر دراز کردن، و دایم خویشتن را در رنج                
  .)82ص (» داشتن و تمتّع کردن بسیار و آنچه بدین ماند

او  الروحـانی  الطـب   تفصیل نظر رازی در باب عشق در فصل پنجم کتاب      
وسـۀ  وسآمده است و من ترجمۀ آن را همـراه بـا تحلیلـی کوتـاه در ضـمیمۀ                   

توانند به این کتـاب       خوانندگان عالقمند برای اطالع بیشتر می     . ام  آورده عاشقی
اینجا عجالتاً در تأیید سخن عنـصرالمعالی راجـع بـه نظـر رازی              . مراجعه کنند 

سـینا عـشق را از زمـرۀ     کـنم کـه هـم رازی و هـم ابـن         دربارۀ عشق، اشاره می   
هـم بـه گمـان خـود نـشان      ها شمرده و راه پیشگیری یـا درمـان آن را         بیماری

  .اند داده
مـنش فـرود      ای اشـرافی    با این همه، عنصرالمعالی وقتی از جایگاه امیرزاده       

نگرد، آن را پس از خوراک و پوشـاک و            تری می   آید و عشق را از منظر عام        می
  :شمرد مسکن، چهارمین نیاز ضروری انسان می

او راحتی بـود روا     اما اگر کسی را دوست داری که تو را از دیدار و خدمت              
اهللا گفته است که آدمی را از چهار چیز               هدارم، چنان که شیخ ابوسعید بوالخیر رحم      

خانـۀ  [= ، و سـوم ویرانـی     ]ای  لبـاس کهنـه   [= اول نانی، دوم خلقـانی      : ناگزیر بود 
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  ).82ص (، چهارم جانانی، هرکس بر حد و اندازۀ او از روی حالل ]محقری
بگذارد و به این    » دوستی« نام این نوع عشق را       دهد که   ولی باز ترجیح می   

  :آور است جدا کند ترتیب آن را از عشقی که رنج
اما دوستی دیگرست و عاشقی دیگر؛ در عاشقی کسی را وقت خوش نه بود              

و بدان که در دوستی مردم همیشه با وقتی خوش بود و در عاشقی دایم انـدر                 [...] 
  ).82 ـ 83صص (محنت بود 
ورزی سن و سال      ین، به گمان عنصرالمعالی، افراد باید در عشق       عالوه بر ا  

عاشـقی بـرای جوانـان      . و مقام و منزلت اجتماعی خود را هم در نظر بگیرنـد           
ورزی بـرای عـوام       ضـمناً عـشق   . رواست، اما پیران حق ندارند عاشـق شـوند        

  .)83ص (تر است تا برای پادشاهان، به ویژه اگر پیر باشند  آسان
دهد که وی، برخالف اعتقاد       نشان می » عشق«لمعالی از مفهوم    تلقی عنصرا 

داند و هـم از ایـن روسـت کـه             رایج، اراده و اختیار را در کار عشق دخیل می         
اما ایـن   . »جهد کن تا عاشق نشوی    «شود که     پیوسته به مخاطب خود یادآور می     

ابـر عـشق    تر از آن است که نداند مقاومت در بر          تر و کارافتاده    پیر خردمند آگاه  
» مردی باید با عقلی تمام که این علت مداوا تواند کردن          «کار هر کسی نیست؛     

سـر فتـوا    شناسـد و پیرانـه   بینانه به رسمیت می    رو، عشق را واقع     از این  .)82ص  (
کنـد    و فرزندش را نصیحت مـی     ! »مؤمن نبود که او نه عاشق باشد      «دهد که     می
. »وست دار که بـه دوسـتی ارزد       اگر کسی را دوست داری باری کسی را د        «که  

دهندۀ   شمرد نشان   هایی هم که عنصرالمعالی برای معشوق مطلوب برمی         ویژگی
توان از معشوق انتظـار داشـت         به گفتۀ او، نمی   . نگری اویند   اعتدال نظر و واقع   

بایـد کـه    «که در خردمندی چون افالطون و در زیبایی مانند یوسف باشد، امـا              
واکـنش  . »باید که حالوتی و مالحتی باشـد وی را         «و» اندک مایه خردی دارد   

ای است کـه از نظـر عنـصرالمعالی دور            جامعه در برابر رابطۀ عاشقانه نیز نکته      
  .نمانده است

آید که مردم زمانۀ او عاشـقی را    از اشارۀ کوتاه او در این مورد چنین برمی        
 پـس بـه     .انـد   جـویی از عاشـقان بـوده        شمرده و پیوسته در پی عیب       می» عیب«

کند که معشوقی برگزیند که اندک خرد و مالحتی داشته            فرزند خود توصیه می   
هـر  . کم زبان مردم بسته بماند و عـذر او را در عاشـقی بپذیرنـد                باشد تا دست  
  : داند که چند خوب می

مردم را از عیب کردن و عیب جستن یکدیگر چاره نباشد، چنان که یکـی را    
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: گفتند. هست: جویت هست؟ گفت    عیب: گفتند. نه: گفتند که عیبت هست؟ گفت    
  ).85ص (ترین کسی تویی  پس چنان دان که معیوب

. رو عاشق باید تا ممکن است از اظهار عشق در مـأل عـام بپرهیـزد                 از این 
آورد، ضمن آن که رفتار نوعی عاشـق   سخنانی که عنصرالمعالی در این باره می   

دهند، راهنمایی    روزگار، نشان می  کم در محافل اشرافی آن        را با معشوق، دست   
  :شوند برای رفتار عاشقانه در ساحت اجتماعی هم محسوب می

اگر به میهمانی روی معشوق را با خویشتن مبر؛ و اگر بری، پیش بیگانگـان،               
. به وی مشغول مباش و دل در وی بسته مدار که خود وی را کسی بنتواند خوردن                

ه، و هر ساعتی وی را مخوان، و در گـوش وی  و نیز هر زمانی وی را میوه مد [...] 
سـخن مهمـی را بـا او در         [= سخن مگوی یعنی که من سود و زیانی همی گـویم            

  ).85ص (که مردمان دانند که تو با وی چیزی نگفتی ] گذارم میان می
آنچه آمد گزارش و تحلیل مختصری بود از سخنان عنصرالمعالی دربـارۀ            

های مهمّی     این گزارش مختصر، ما را با پرسش       تأمل در . عشق و رفتار عاشقانه   
تلقی فردی و اجتمـاعی مـا ایرانیـان از مفهـوم عـشق و رابطـۀ                 : کند  مواجه می 

ای که میان ما و عنـصرالمعالی وجـود دارد              عاشقانه در فاصلۀ تقریباً هزار ساله     
تا چه حد تغییر کرده است؟ تلقی ما از دو سوی رابطۀ عاشقانه، یعنی عاشق و                

وق، و نیز رفتار عاشقانه چه تغییـری کـرده اسـت؟ تظـاهرات بیمـارگون                معش
عاشقانه در جامعۀ امروزین ما، چون کشتن و مثله کـردن معـشوق بـه انحـای                 

ای میـان عـشق و        شود که ماننـد عنـصرالمعالی رابطـه         گوناگون، آیا باعث نمی   
رفتـار  بیماری روانی قایل شویم؟ پیشینۀ تاریخی و فرهنگی ما چه تـأثیری بـر               

  عاشقانۀ ما دارد؟
هـای گـستردۀ ادبـی،        ها مـستلزم پـژوهش      یافتن پاسخی برای این پرسش    

  .تاریخی، اجتماعی و روانشناختی است


