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ﻣﺤﻤّﺪ دﻫﻘﺎﻧﯽ
اﻧﺘﺸﺎرات رﺷﺪ
درﺧﻮر ﻗﺪر ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺘﺎد ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤّﺪﻋﻠﯽ ﻣﻮﺣّﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐـﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﻣﻔـﺼﻞ در وﺻـﻒ ﻓـﻀﺎﯾﻞ و ﺷـﻤﺎﯾﻞ او ﺑﻨﻮﯾـﺴﻢ .اﻓـﺴﻮس ﮐـﻪ
ﭘﺮﯾﺸﺎنﮐﺎری و اﺷﺘﻐﺎل ذﻫﻨﯽ ﻓﺮاوان ﺑـﯿﺶ از اﯾـﻨﻢ ﻣﺠـﺎل ﻧﻤـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ
ﺣﺎﺻــﻞ ﺗﺄﻣّــﻞ ﺧــﻮد را در ﻣﻮﺿــﻮﻋﯽ ﺟــﺬاب ،ﯾﻌﻨــﯽ ﻋــﺸﻖ ،آن ﻫــﻢ در
ﻗﺎﺑﻮسﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟّﻬﯽ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷـﺘﺎری
ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ دوﺳﺘﺪاران اﺳﺘﺎد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻢ.

درﺑﺎرۀ رﻓﺘﺎر ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺑـﻪ وﯾـﮋه در ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ادﺑﯿّـﺎت
اﯾﺮان ،ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺤﺜﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪهاش ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ،ﺑﻪ رﻏـﻢ
ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺒﺖاﻧﮕﯿﺰ آن در ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ادﺑﯿّـﺎت و ﻣﺨـﺼﻮﺻﺎً ﺷـﻌﺮ ﻓﺎرﺳـﯽ ،در
زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ رﺳﻤﯿّﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در ادﺑﯿّـﺎت
ﻫﻢ ﻋﺸﻖ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﭼﻬﺮهای ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺘﯿﺰ و ﺧﺮدﮔﺮﯾﺰ و اﻧـﺪوهﺑـﺎر داﺷـﺘﻪ و ﻧﺎﺻـﯿﮥ
ﺷﺮﻣﺴﺎرش ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻣﺎج داغ ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﻣﻼﻣﺖ ﺑﻮده اﺳـﺖ .ﺣﺎﻓﻈـﮥ ادﺑـﯽ ﻣـﺎ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ از ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭘﺮ اﺳﺖ از اﺑﯿﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻨﻬﺎ:
ﻋــﺸﻖ ورزﯾــﺪم و ﻋﻘﻠــﻢ ﺑــﻪ ﻣﻼﻣــﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳــﺖ
ﮐﺎن ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷـﺪ از او ﺣﮑـﻢ ﺳـﻼﻣﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺖ
***

ﻧﺎﺻﺤﻢ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﺟـﺰ ﻏـﻢ ﭼـﻪ ﻫﻨـﺮ دارد ﻋـﺸﻖ
ﮔﻔــﺘﻢ ای ﺧﻮاﺟــﮥ ﻋﺎﻗــﻞ ﻫﻨــﺮی ﺑﻬﺘــﺮ از اﯾــﻦ؟
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***

ﻋﺎﺷـــﻖ دﯾﻮاﻧـــﮥ ﺳﺮﻣـــﺴﺖ را

ﭘﻨـــﺪ ﺧﺮدﻣﻨـــﺪ ﻧﯿﺎﯾـــﺪ ﺑـــﻪ ﮐـــﺎر!

ای ﻋﺸﻖ! ﺧﻮﻧﻢ ﺧﻮردهای ،ﺻـﺒﺮ و ﻗـﺮارم ﺑـﺮدهای
از ﻓﺘﻨــﮥ روز و ﺷــﺒﺖ ،ﭘﻨﻬــﺎن ﺷﺪﺳــﺘﻢ در ﺳــﺤﺮ!

ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ در ﺳﻨّﺖ ادﺑﯽ ﻣﺎ از ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﺗـﺼﻮﯾﺮی
اﺳﺖ ﺗﺄﺳﻒ آور :اﻧﺴﺎﻧﯽ زردروی و ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮن ،ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮ و در ﺧﻮد ﻓﺮو رﻓﺘـﻪ،
و ﻣﺮدمﮔﺮﯾﺰ و ﺧﺮدﺳﺘﯿﺰ و ﺧﻮدآزار .راﺳـﺘﯽ ﭼـﺮا؟ ﺑـﻪ ﮔﻤـﺎﻧﻢ ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﮐـﻪ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن از اﺑﺮاز ﻋﺸﻖ در ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻠﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﻋـﺸﻖ را از
ﻓﻀﺎی واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺷﻌﺮ و ادب و ﻋﺮﻓﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ .در
اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ،اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ آرزواﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﯾﮏدﺳﺖ ﺟﺎم ﺑﺎده وﯾﮏ دﺳﺖ زﻟﻒ ﯾﺎر

رﻗــﺼﯽ ﭼﻨــﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧــﮥ ﻣﯿــﺪاﻧﻢ آرزوﺳــﺖ!

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ادﺑﯿّﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﭼﻬﺮهای آرﻣﺎﻧﯽ از ﻋﺸﻖ و اﻟﺒﺘﻪ از
ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﻃﺮﻓﯿﻢ .ﻣﺎ ﺷﺎﻋﺮ و ﺳﺘﺎﯾﻨﺪۀ ﻋﺸﻖ ﻓﺮاوان داﺷﺘﻪاﯾﻢ ،اﻣﺎ از »ﻣﻌﻠّﻢ
ﻋﺸﻖ« ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آداب ﻋﺎﺷﻘﯽ را در ﻋﺮﺻﮥ واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿـﺎﻣﻮزد،
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ﺑـﻮدهاﻧـﺪ ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ،دور از ﺧﯿـﺎﻻت
ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ ،در ﺑـﺎب ﻋـﺸﻖ واﻗـﻊﺑﯿﻨﺎﻧـﻪﺗـﺮ اﻧﺪﯾـﺸﯿﺪه و در ﺣـﺪّ ﺧـﻮد
ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ آداب ﻋﺎﺷﻘﯽ را ،ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ از آن ﺑﻪ »رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻋـﺸﻖ« ﺗﻌﺒﯿـﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐـﺴﺎن ﻧﻮﯾـﺴﻨﺪۀ
ﻗﺎﺑﻮسﻧﺎﻣﻪ ،ﻋﻨﺼﺮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ ﮐﯿﮑﺎووس ،اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﺘـﺎب ﺧـﻮد را در ﺳـﺎل 475
ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  461ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖ  931ﺳـﺎل ﭘـﯿﺶ ،ﻧﻮﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ .از ﻣﯿﺎن اﺑﻮاب ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﮥ ﻗـﺎﺑﻮسﻧﺎﻣـﻪ ،ﺑـﺎب ﭼﻬـﺎردﻫﻢ ﻣﺨـﺘﺺّ
»ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن« اﺳﺖ .ﺗﻠﻘﯽ ﻣﺆﻟّﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻬـﻦ از ﻣﻔﻬـﻮم ﻋـﺸﻖ و رﻓﺘـﺎر
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺣﺎوی ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﮐﻨﻮن ﮐـﻪ ﺣـﺪود ﻫـﺰار
ﺳﺎل از آن روزﮔﺎران ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻋﻨﺼﺮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ ،از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ،ﻋﺸﻖ را ﻧﻮﻋﯽ »ﻋﻠـﺖ ]= ﺑﯿﻤـﺎری[« و »ﺑـﻼ«
ﻣﯽﺷﻤﺮد ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ آن »ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻃﺒﻊ« اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻼ ﮔﺮﻓﺘـﺎر
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از آنروﺳﺖ ﮐﻪ »ﻃﺒﻊ ﺟﻮاﻧﺎن ﻟﻄﯿﻒﺗﺮ ﺑﻮد از ﭘﯿﺮان« .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ
از ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰد ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ
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ﮐﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻣﺮوزیﻫﺎ ،ﺟﯿﺒﺶ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ:
اﻣﺎ ﺗﻮ ﺟﻬﺪ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﻮی؛ ] [...از ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﺎ ﺑﻼﺳـﺖ
ﺧﺎﺻﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻔﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻔﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷـﻘﯽ ورزد ﻣﻌﺎﯾﻨـﻪ در ﺧـﻮن ﺧـﻮﯾﺶ
ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ]= ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﯽدﻫﺪ[ ﺧﺎﺻﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ را
ﺟﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﻏﺮض ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد ]= ﭘﯿﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ[
)ص .(80

ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻦ اﻣﯿﺮزادۀ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ،در ﺑﺎزار ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ،ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺑﺎزار دﯾﮕﺮی،
ﭘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد و »ﺑﯽﺳﯿﻢ ز ﺑﺎزار ﺗﻬﯽ آﯾﺪ ﻣﺮد« )ص  .(81ﻋﻠّﺘﺶ ﻫـﻢ
روﺷﻦ اﺳﺖ؛ در اﯾﺮان آن روزﮔﺎر ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی درﺑﺎری و اﺷـﺮاﻓﯽ
ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﺑﺮآﻣﺪه از آن اﺳﺖ ،ﻋﺸﻖ دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻣﻬـﻢ
اﻧﺴﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﺗﺠﻤّﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳـﺖ آوردﻧـﺶ ﭘـﻮل ﺧـﺮج
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ از ﻋﺸﻖ در آن زﻣﺎنﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽرﻓـﺖ ﮐـﻪ در
ﺳﻨّﺖ ادﺑﯽ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪ و ردّ آن را ﺣﺘﯽ در ﺷـﻌﺮ ﺣـﺎﻓﻆ ﻫـﻢ ،ﮐـﻪ ﺳـﺎﺣﺖ
ﻣﻌﺸﻮق در آن ﺑﺲ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ:
ﮐﻪ دﺳﺖ در ﮐﻤﺮش ﺟﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﻢ و زر ﻧﺮود
ﻣــﻦِ ﮔــﺪا ،ﻫــﻮس ﺳــﺮو ﻗــﺎﻣﺘﯽ دارم
***
ﺧﺰاﻧﻪای ﺑﻪ ﮐﻒ آور ز ﮔﻨﺞ ﻗﺎرون ﺑـﯿﺶ
ﺑﺪان ﮐﻤﺮ ﻧﺮﺳﺪ دﺳﺖ ﻫﺮ ﮔﺪا ﺣـﺎﻓﻆ

از ﻧﻈﺮ ﻋﻨﺼﺮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ» ،ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻋﺎﺷﻘﯽ رﻧـﺞ اﺳـﺖ و درد دل و ﻣﺤﻨـﺖ«،
زﯾﺮا ﻋﺎﺷﻖ اﮔﺮ از ﻣﻌﺸﻮق دور ﺑﺎﺷﺪ در ﻋﺬاب اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ وﺻﺎل او ﺑﺮﺳـﺪ،
»ﻧﺎز ﺧﯿﺮه و ﺧﻮی ﺑﺪ« ﻣﻌﺸﻮق» ،ﺧﻮﺷﯽ وﺻﺎل« را در ﮐﺎم او ﺗﻠﺦ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ )ص
 .(81ﻧﮑﺘﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨـﺼﺮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ از رﻓﺘـﺎر
ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،رﻓﺘﺎری آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎز و ﺧﯿﺮﮔﯽ و ﺑﺪﺧﻮﯾﯽ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،راﺑﻄـﻪای ﯾـﮏ ﺳـﻮﯾﻪ و
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﺳﻠﻄﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮل ﯾﺎ ﻗﺪرت اﺳﺖ .در ﺗﺮازوی ﭼﻨـﯿﻦ ﻋـﺸﻘﯽ
ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻌﺸﻮق ﭼﻨﺪان وزﻧـﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ .او ﻣﻨﻔﻌـﻞ و ﺳـﻠﻄﻪﭘـﺬﯾﺮ
اﺳﺖ و ﻋﺎﺷﻖ ﻓﻌّﺎل و ﺳﻠﻄﻪﺟﻮ .ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪای ﻣﺎﯾﮥ رﻧﺠﺶ
و دﻟﺨﻮری ﻫﺮ دو ﺳﻮ ﺷﻮد و ﻋﺸﻖ را ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﮥ ﻋﻨـﺼﺮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ ﺑـﻪ »ﻋـﺬاب« و
»ﺑﻼ«ﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺧﺮدﻣﻨﺪان« از آن ﻣﯽﭘﺮﻫﯿﺰﻧﺪ.
ﻋﻨﺼﺮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐـﻪ ﭘﺮﻫﯿـﺰ از ﺑـﻼی ﻋـﺸﻖ را ﺑـﻪ ﻣﺨﺎﻃـﺐ ﺧـﻮد
ﺑﯿﺎﻣﻮزد ،ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن ﺑﻪ دﺳـﺖ ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ درﺧـﻮر
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ﺗﻮﺟّﻪ و ﺗﺄﻣّﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺪاﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ دﺧﯿـﻞ اﺳـﺖ
»ﭼﺸﻢ« اﺳﺖ» .دل« آﻧﭽﻪ را ﭼﺸﻢ دﯾﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ
»ﻃﺒﻊ« ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻣﺎﯾﻞ ﺷﻮد .آﻧﮕﺎه دل ﺑﺎز »ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ دﯾﺪار« ﻣﻌﺸﻮق ﻣﯽﺷـﻮد .در
دﯾﺪار دوّم» ،ﻫﻮای دل ﻏﺎﻟﺐﺗﺮ ﮔﺮدد« و اﻧﺴﺎن »ﻗﺼﺪ دﯾﺪار ﺳﻮّم« ﮐﻨـﺪ» .ﭼـﻮن
ﺳﻮم ﺑﺎر دﯾﺪی و در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪی ،ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺘﯽ و ﺟﻮاﺑﯽ ﺷﻨﯿﺪی ،ﺧﺮ رﻓﺖ و
رﺳﻦ ﺑﺮد!« )ص  82ـ .(81
راه ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺑﻼی ﻋﺸﻖ ،ﺑﻪ زﻋﻢ ﻋﻨـﺼﺮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ ،اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻧـﺴﺎن از
ﻫﻤﺎن »دﯾﺪار اوّل« ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری ﮐﻨﺪ و ﺧﺮد را ﺑﺮ ﻫﻮای دل ﭼﯿـﺮه ﮔﺮداﻧـﺪ ﺗـﺎ
ﮐﺎر ﺑﻪ دﯾﺪار دوّم ﻧﮑﺸﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷـﯿﻮهای ﻫـﻢ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﺠﺎد ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ »ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ« اﺳﺖ و ﭼـﻮن ﭘﯿﻮﻧـﺪ
اﺳﺘﻮاری ﻣﯿﺎن ﻋﺸﻖ و ﺷﻬﻮت ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ »ﺟـﺎی دﯾﮕـﺮ
اﺳﺘﻔﺮاغ ﺷـﻬﻮت ﻫﻤـﯽﮐﻨـﯽ«! )ص  (82ﺳـﭙﺲ ،ﺑـﺮای ﻣـﺪاوای ﺑﯿﻤـﺎری ﻋـﺸﻖ،
ﺷﯿﻮهﻫﺎی دﯾﮕﺮی را از ﻗﻮل زﮐﺮﯾّﺎی رازی ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ زﮐﺮﯾّـﺎ ﮔﻮﯾـﺪ
در ﺗﻘﺎﺳﯿﻢاﻟﻌﻠﻞ ﮐـﻪ ﺳـﺒﺐ ﻋﻠـﺖِ ﻋـﺸﻖ ،و داروی ﻋـﺸﻖ ﭼـﻮن روزه داﺷـﺘﻦ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﺎر ﮔﺮان ﮐﺸﯿﺪن ،و ﺳﻔﺮ دراز ﮐﺮدن ،و داﯾﻢ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در رﻧﺞ
داﺷﺘﻦ و ﺗﻤﺘّﻊ ﮐﺮدن ﺑﺴﯿﺎر و آﻧﭽﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺎﻧﺪ« )ص .(82
ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻧﻈﺮ رازی در ﺑﺎب ﻋﺸﻖ در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺘﺎب اﻟﻄـﺐ اﻟﺮوﺣـﺎﻧﯽ او
آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ آن را ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﮐﻮﺗـﺎه در ﺿـﻤﯿﻤﮥ وﺳﻮﺳـﮥ
ﻋﺎﺷﻘﯽ آورده ام .ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺠﺎﻟﺘﺎً در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺨﻦ ﻋﻨـﺼﺮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ رازی
درﺑﺎرۀ ﻋﺸﻖ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐـﻨﻢ ﮐـﻪ ﻫـﻢ رازی و ﻫـﻢ اﺑـﻦﺳـﯿﻨﺎ ﻋـﺸﻖ را از زﻣـﺮۀ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺷﻤﺮده و راه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﯾـﺎ درﻣـﺎن آن را ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﮔﻤـﺎن ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن
دادهاﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻋﻨﺼﺮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ وﻗﺘﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﯿﺮزادهای اﺷـﺮاﻓﯽﻣـﻨﺶ ﻓـﺮود
ﻣﯽآﯾﺪ و ﻋﺸﻖ را از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎمﺗﺮی ﻣﯽﻧﮕﺮد ،آن را ﭘﺲ از ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷـﺎک و
ﻣﺴﮑﻦ ،ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺿﺮوری اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻤﺮد:
اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را دوﺳﺖ داری ﮐﻪ ﺗﻮ را از دﯾﺪار و ﺧﺪﻣﺖ او راﺣﺘﯽ ﺑـﻮد روا
دارم ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ رﺣﻤﻪ اﷲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آدﻣﯽ را از ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮد :اول ﻧﺎﻧﯽ ،دوم ﺧﻠﻘـﺎﻧﯽ ]= ﻟﺒـﺎس ﮐﻬﻨـﻪای[ ،و ﺳـﻮم وﯾﺮاﻧـﯽ ]= ﺧﺎﻧـﮥ
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ﻣﺤﻘﺮی[ ،ﭼﻬﺎرم ﺟﺎﻧﺎﻧﯽ ،ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺮ ﺣﺪ و اﻧﺪازۀ او از روی ﺣﻼل )ص .(82

وﻟﯽ ﺑﺎز ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﺸﻖ را »دوﺳﺘﯽ« ﺑﮕﺬارد و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ آن را از ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ رﻧﺞآور اﺳﺖ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ:
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
ﻣﺤﻨﺖ ﺑﻮد )ﺻﺺ  83ـ .(82

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻋﻨﺼﺮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ ،اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﺸﻖورزی ﺳﻦ و ﺳﺎل
و ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ .ﻋﺎﺷـﻘﯽ ﺑـﺮای ﺟﻮاﻧـﺎن
رواﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺮان ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻋﺎﺷـﻖ ﺷـﻮﻧﺪ .ﺿـﻤﻨﺎً ﻋـﺸﻖورزی ﺑـﺮای ﻋـﻮام
آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﭘﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ص .(83
ﺗﻠﻘﯽ ﻋﻨﺼﺮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ از ﻣﻔﻬﻮم »ﻋﺸﻖ« ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وی ،ﺑﺮﺧﻼف اﻋﺘﻘﺎد
راﯾﺞ ،اراده و اﺧﺘﯿﺎر را در ﮐﺎر ﻋﺸﻖ دﺧﯿﻞ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻫـﻢ از اﯾـﻦ روﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »ﺟﻬﺪ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﻮی« .اﻣﺎ اﯾـﻦ
ﭘﯿﺮ ﺧﺮدﻣﻨﺪ آﮔﺎهﺗﺮ و ﮐﺎراﻓﺘﺎدهﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻋـﺸﻖ
ﮐﺎر ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ »ﻣﺮدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻘﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺪاوا ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮدن«
)ص  .(82از اﯾﻦرو ،ﻋﺸﻖ را واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳـﺪ و ﭘﯿﺮاﻧـﻪﺳـﺮ ﻓﺘـﻮا
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ »ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ او ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﺪ«! و ﻓﺮزﻧﺪش را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ
ﮐﻪ »اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را دوﺳﺖ داری ﺑﺎری ﮐﺴﯽ را دوﺳﺖ دار ﮐﻪ ﺑـﻪ دوﺳـﺘﯽ ارزد«.
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺸﻮق ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺮد ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ
اﻋﺘﺪال ﻧﻈﺮ و واﻗﻊﻧﮕﺮی اوﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ او ،ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻣﻌﺸﻮق اﻧﺘﻈـﺎر داﺷـﺖ
ﮐﻪ در ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﭼﻮن اﻓﻼﻃﻮن و در زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣـﺎ »ﺑﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ
اﻧﺪک ﻣﺎﯾﻪ ﺧﺮدی دارد« و »ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻼوﺗﯽ و ﻣﻼﺣﺘﯽ ﺑﺎﺷـﺪ وی را« .واﮐـﻨﺶ
ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ راﺑﻄﮥ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻋﻨـﺼﺮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ دور
ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
از اﺷﺎرۀ ﮐﻮﺗﺎه او در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم زﻣﺎﻧﮥ او ﻋﺎﺷـﻘﯽ را
»ﻋﯿﺐ« ﻣﯽﺷﻤﺮده و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﭘﯽ ﻋﯿﺐﺟـﻮﯾﯽ از ﻋﺎﺷـﻘﺎن ﺑـﻮدهاﻧـﺪ .ﭘـﺲ ﺑـﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪک ﺧﺮد و ﻣﻼﺣﺘﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ دﺳﺖﮐﻢ زﺑﺎن ﻣﺮدم ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻋـﺬر او را در ﻋﺎﺷـﻘﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧـﺪ .ﻫـﺮ
ﭼﻨﺪ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ:
ﻣﺮدم را از ﻋﯿﺐ ﮐﺮدن و ﻋﯿﺐ ﺟﺴﺘﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﺎره ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﯾﮑـﯽ را
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ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺒﺖ ﻫﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﯿﺐ ﺟﻮﯾﺖ ﻫﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻫﺴﺖ .ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﭘﺲ ﭼﻨﺎن دان ﮐﻪ ﻣﻌﯿﻮبﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﺗﻮﯾﯽ )ص .(85

از اﯾﻦرو ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﻇﻬﺎر ﻋﺸﻖ در ﻣـﻸ ﻋـﺎم ﺑﭙﺮﻫﯿـﺰد.
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽآورد ،ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺎﺷـﻖ
را ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق ،دﺳﺖﮐﻢ در ﻣﺤﺎﻓﻞ اﺷﺮاﻓﯽ آن روزﮔﺎر ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﺑﺮای رﻓﺘﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ در ﺳﺎﺣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
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.
] [...و ﻧﯿﺰ ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ وی را ﻣﯿﻮه ﻣﺪه ،و ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ وی را ﻣﺨﻮان ،و در ﮔـﻮش وی
ﺳﺨﻦ ﻣﮕﻮی ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﻮد و زﯾﺎﻧﯽ ﻫﻤﯽ ﮔـﻮﯾﻢ ]= ﺳـﺨﻦ ﻣﻬﻤـﯽ را ﺑـﺎ او در
ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارم[ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ وی ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﯽ )ص .(85

آﻧﭽﻪ آﻣﺪ ﮔﺰارش و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﻮد از ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻨﺼﺮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ درﺑـﺎرۀ
ﻋﺸﻖ و رﻓﺘﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ .ﺗﺄﻣﻞ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺨﺘﺼﺮ ،ﻣﺎ را ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﻬﻤّﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺗﻠﻘﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣـﺎ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن از ﻣﻔﻬـﻮم ﻋـﺸﻖ و راﺑﻄـﮥ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﻋﻨـﺼﺮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ وﺟـﻮد دارد
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﺎ از دو ﺳﻮی راﺑﻄﮥ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﺷﻖ و
ﻣﻌﺸﻮق ،و ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮی ﮐـﺮده اﺳـﺖ؟ ﺗﻈـﺎﻫﺮات ﺑﯿﻤـﺎرﮔﻮن
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻣﺮوزﯾﻦ ﻣﺎ ،ﭼﻮن ﮐﺸﺘﻦ و ﻣﺜﻠﻪ ﮐـﺮدن ﻣﻌـﺸﻮق ﺑـﻪ اﻧﺤـﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،آﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻋﻨـﺼﺮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ راﺑﻄـﻪای ﻣﯿـﺎن ﻋـﺸﻖ و
ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ؟ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮی ﺑـﺮ رﻓﺘـﺎر
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮥ ﻣﺎ دارد؟
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻣـﺴﺘﻠﺰم ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎی ﮔـﺴﺘﺮدۀ ادﺑـﯽ،
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ.
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