
 



 *)اروتيک( فضيلت عشق 
 روبرت سالومون

 ترجمه ی آرش نراقی

 

:  به نحوی سرسری یکی از مهمترین عناصر اخالق را از صحنه بيرون مـی رانـد    - یا غير مشهور   - مشهور کانت در عباراتی   

هـيچ ميلـی     هرچند   – است قابل توصيه نيست؛ اما محبتی که ازسرایفای وظيفه است            ١عشقی که ازسرميل و هوس    " 

 اسـت، و نـه      ٢ عملـی  عشـقی      -، و حتی وقتی که کراهتی ذاتی و مقاومـت ناپـذیر برسـر راه ماسـت                ا را به آن واندارد    م

، ميهمـانی از سـوی دیگـر، در رسـاله         )  ١. " (٤، عشقی است که دراراده ریشه دارد نه در رّقت قلبی نازکدالنه           ٣بيمارگونه

ازاینروست که من هم : "  برای ما مطرح می کنداروسدر ستایش فایدروس یکی ازجمله اظهار نظر های شاذ افالطون را 

کهنسالترین و نيکوترین خدایان است و بهتر از همه ی خدایان می توانـد آدميـان را در کسـب فضـيلت و                        عشق   می گویم 

ه عشـق    تصدیق اینکـ   :را تعقيب می کند   این مقاله دو هدف     )  ٢" (.، چه در زندگی و چه پس از مرگ، یاری کند          ٥نيکبختی

  . دید ما را نسبت به اخالق وسعت بخشد]  آنکهدوم[فی حد ذاته یک فضيلت است، و") بيمارگونه"رومانتيک، (اروتيک 

 

 اروس و اخالق

 

عشق می داند که چگونه نامه هـای عاشـقانه     ... عشق هيچ ابایی ندارد که با تمام خزعبالتش از راه برسد          

عشـق هـر روز زمينـه سـاز     .  مکتوبـات فلسـفی پنهـانی راه دهـد     دیوانی واسنادو طره ی زلفش را حتی در    

وموجد شنيعترین و حيرت انگيزترین منازعات و مشاجره هاست، ارزشمند ترین روابـط انسـانی را نـابود مـی                    

ایـن همـان   ... این همه هيـاهو و قيـل و قـال بـرای چيسـت؟     ... کند و استوارترین پيوندها را از هم می گسلد  

خواننده ی گرامی باید این عبارت را به زبان دقيـق   (٦.ون است که ليالی خود را یافته      ماجرای هميشگی مجن  

 چرا امری چنين حقير نقشی چنين عظيم ایفا می کند؟ .)  تعبير کندسو گزنده ی آریستوفان

بازنمایی آرتور شوپنهاور،                                                                                 و اراده همچون      )٣( جهان

  

                                                

 

 

بدون تردید عشق مادرانه فضيلت اسـت؛ عشـق بـه مـيهن     .  آیا عشق فضيلت است؟ پاسخ به این پرسش آسان نيست        

اما عشـق رومانتيـک چـه؟ عشـق اروتيـک؟ آیـا       .  بدون شک عشق به بشریت هم فضيلت است  .  نيز شاید فضيلت باشد   

یه تباهی آنتـونی، کلئوپـاترا، رومئـوی جـوان، ژوليـت، و کينـگ کونـگ شـده اسـت،                     شوری که از ما ابلهی می سازد، و ما        

منشـأ در   ٧هيسـی ئـد   . شاید حتی خوشایند هم نباشد    .  عشق امر خوشایندی ست، اما فضيلت نيست      فضيلت است؟   

 
1 inclination 
2 Practical 
3 Pathological 
4 melting compassion 
5 blessedness 

)م. (آمده است» جک«و » جيل«، »مجنون«و » ليال« در متن در عوض  6  
7 Hesiod 
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ــه آن هشــدار مــی داد      اروس٨خــدایان ــا آن تلقــی مــی کــرد و علي  و ٩  ســوفکلس. را نيرویــی  خــالف عقــل و در تضــاد ب

   تبّری جستند و حتی ویرژیل     اروس، از   هيپوليتوسو  آنتيگون هردو، به ترتيب در      ١٠یوریپيدیس

  

                                                

 هم تردیدهای خاص خود را      ١١

، و امـروزه بـه احتمـال    تمامًا امری جنسی و نکوهيده استدر دوره های متأخرتر، شوپنهاور معتقد بود که عشق         .  داشت

راز بـ ا بيشتر احساس همدلی می کنـيم تـا        ١٣لی اميس ز و کينگ  ١٢کار وایلد خيلی زیاد ما با ظرافت طبع خودخواهانه ی اس        

در واقع، اگر به تاریخ اندیشـه مغـرب زمـين نگـاه کنـيم، بـی اختيـار از           .   آبکی عشق شناسان دوره های بعدتر      احساسات

ف عقـل و ویرانگـر   این مفهوم هم به عنوان امری خـال . اختالف آراء در باب این مفهوم مهم و پرآوازه شگفت زده می شویم 

 به خاطر بالهتش بر سـر زبانهاسـت   اروس.  مورد لعن واقع شده و هم به عنوان سرچشمه ی کائنات ستوده شده است 

البتـه در ابتـدا بيشـتر خـدایی     (و در عين حال به مرتبه خدایان برکشـيده شـده، و همچـون خـدایی مـورد پرسـتش اسـت                 

 .) ان صدر مسيحيت چيزی فروتر از خدا به معنای دقيق کلمه نبودحاشيه ای و غير مهم تلقی می شد، اما در دور

نـا   " ِ  مشـکوک ِ  آزادییـا  اسـتقالل، امنيـت   یـا  همچـون وابسـتگی     ایی ای  مالحظات دني  بر سر دوراهی              امروزه ما   

انـا جنـگ ميـان      بنـابراین، دشـوار اسـت کـه بـه یـاد خـود بيـاوریم کـه تـاریخ عشـق هم                      .   شـده ایـم   ماندن، گرفتار   " متعهد

واژه ی عشق در غالب موارد به معنای شهوت به کار می رفتـه  .   از یک سو و الوهيت از سوی دیگر بوده است        ١٤حيوانيت

در عين حال در تاریخی بـه همـان قـدمت، عشـق             .  است، و شهوت را دشوار بتوان به معنای واقعی کلمه فضيلت شمرد           

 یافتـه اسـت، و لـذا تـا     ١٧، و فلوطين شـأنی جهـان شـناختی     ١٦پدوکلس، ام ١٥توسط برای مثال کسانی همچون پارمنيدس     

ازهمـين روسـت کـه    .  حدی تنگ نظرانه  می نماید که عشق را یکسره به عامل و منشأ مناسبات انسانی تقليـل دهـيم          

ی در ایـن ميـان شـوپنهاور، همچـون پـاره ا           ( شاهدیم در این عرصه فيلسوفان مدرن مقوله ی عشق را نادیـده گرفتـه انـد                 

را ) یعنـی شـهوت  (، اما اخالقيون در این ميدان سرخوشانه ترکتازی کرده اند و یک وجـه  )موارد دیگر، تا حدی استثنا است 

 در حضـور     خصوصًا آن دسته از امور جسـمانی کـه           -یعنی فيض الهی، پارسایی، و تحقير امور جسمانی       ( عليه وجه دیگر    

 .به کار گرفته اند) به اوج می رسدانسانی دیگر 

اسـت کـه   ) و امروزه مرسـوم (        در تمام بحثهایی که درباره ی عشق به مثابه ی یک فضيلت مطرح می شود، الزم            

در اینجا چـه بسـا پيشـاپيش متضـمن نـوعی مصـادره بـه مطلـوب                  "  انواع" مفهوم  .(مختلف عشق اشاره شود   " انواع" به  

یعنی دوستی، عشق جنسی، و عطوفت ( آن انواع  اتصال یشتهباشد، زیرا موضوع دشوارتر احتماًال این است که کدام ر

و  ١٨اروسبه طور خاص، الزم است که  ميان .)  رابه یکدیگر ربط می دهد نه آنکه وجه افتراق آنها چيست) مادرانه و پدرانه

 و  ٢٠واهانـه  را بـه عشـق غيرخودخ      آگاپـه را معموالً  به عشق جنسی ترجمه می کننـد، و            اروستمایز قائل شویم،     ١٩آگاپه

یکسره اروس  برای مثال،   .  این خط کشی غالباً  به نحوی نادرست انجام می شود          .  قطعًا غير جنسی نسبت به بشریت     

 راایثـار  آگاپـه یـا وجـه مميـز    .  اروتيک تلقی می شود و تماماً  به تمایل و شور جنسی تحویل می شود که یقيناً  خطاست       

 
8 Theogony 
9 Sophocles 
10 Euripides 
11 Virgil 
12 Oscar Wilde 
13 Kingsley Amis 
14 bestiality 
15 Parmenides 
16 Empedocles 
17 cosmological status 
18 eros 
19 agape 
20 selfless 
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    به اسـتيثاری خودخواهانـه   اروس  ی آن که در نتيجه  فرض می کنند  اروسل   می دانند و آن را مقاب      ٢١غير خودخواهانه 

 

                                                

٢٢ ) 

فقـط مـی توانـد وصـف خـدا          چندان آرمانی می شود که نهایتًا       آگاپه  .  تبدیل می شود   ) خود محورانه  ٢٣یا دست کم تمنایی   

 بـه یـک امـر       اروسمقابل  در  .  دشو اطالق   ميان آدميان    به عنوان یک فضيلت بر احساس همدردی         لذا نمی تواند   و   باشد،

بنابراین، وقتی عشق را به مثابه ی یک فضيلت تلقی می           .  دنيوی پليد تنزل می یابد که ذره ای معنویت درآن وجود ندارد           

به اعتقاد من، عشق رومانتيک یـک گونـه ی تـاریخی            .  (  را فراخ می کنيم    اروسحوزه ی   ) بار دیگر (کنيم، پيش از هر چيز      

 کـه  ثابـت کنـد   را انکـار کنـد تـا       ٢٤ی دیگردوسـتانه  آگاپـه ) یا امکان (  الزم نيست که شخص مطلوبيت       .)  است اروسدیگر از   

 .   اروتيک دست کم از پاره ای فضایل آن بهره مند استاروس

از سایر انواع احساسـات و عواطـف        ) به دقت (می ناميم،   » عشق رومانتيک « و آنچه راامروزه     اروس        همچنين باید    

بـه گمـان مـن شـوپنهاور تـا          .  تفکيک کنيم ) پدرانه، برادرانه، یا خواهرانه و نيز دوستی       مثال از عشق مادرانه،      برای(خاص  

امـا روشـن    ).  ادعـایی کـه بعـدها فرویـد پـی گرفـت           ( حدی حق داشت که می گفت تمام عشقها تا حدی جنسی است           

ميـل جنسـی را   ده دسـتانه مفهـوم سـکس و    است که فرد نمی تواند چنين ادعایی را به کرسی بنشاند مگر آنکـه گشـا              

لب موارد نگرانم که مبادا انگيزه ی این نکته یابی بيش از آنکه توضيح ماهيت روابط انسانی باشـد،  ابسط دهد، و من در غ    

تقریبـًا تمـام    ) و نـه سـکس     ( اروسنظریه ی معتدلتر آن اسـت کـه بگـویيم           .   پيامدهای تحریک کننده ی آن باشد      به خاطر 

 به طور اروسبنابراین، می توانيم بگویيم که وجه مميز .  بسيار صميمانه را دربر می گيرد    واطف شخصی و    و ع احساسات  

" یـا اگـر دوسـت داریـد     نسـبت بـه یـک فـرد خـاص،       ٢٥ جسـمانی -کلی عبارتست از نوعی کشش و احساس شدید نيمه    

 از آن بـه   غالبـاً اروسام سـخن گفـتن از   در هنگـ افالطـون  . ( ٢٧ از نوع بوسکاگيليایی ٢٦"کشش و شوق به در آغوش گرفتن      

  بدون تردید ميل جنسـی بخشـی انکـار    ). می رسد٢٨نوعی شوق یا ميل تعبير می کند، حتی وقتی به قلمرو صورمثالی        

وجـه  .  ناپذیر از عشق رومانتيک است، هرچند مطلقًا روشن نيست که ميل جنسی منشأ آن عاطفه اسـت یـا محمـل آن         

فرد تا حّد بيشـتری در پـی منـافع شخصـی خـویش اسـت، امـا ایـن بـدان معنـا                         اروس است که در   این آگاپه از اروستمایز  

متضـمن شـوق جسـمانی    درعـين حـال     اروس   . خودخواهانه است، و چيـزی جـز ميـل جنسـی نيسـت             اروسنيست که   

 ،"بـودن خت  بـا هـم خوشـب     "   و  "مورد قدرشناسی واقع گشتن   "تمایالتی شخصی نظير   ،تاس" با هم بودن  "   ِ عامتربسيار

هـر آنچـه در تـوان مـن         انجام دادن   " مانند  ٢٩"دیگردوستانه ای "تمایالت   ،"برای تو بهترین بودن   "تمایالت الهام بخشی چون     

؛ در جسم، هيچ چيز جـز  ٣٢؛ در ذهن همدلی٣١عطشی برای چيرگی... در روح " ،   ٣٠   به قول ال روشفوکو      ". برای تو  است

 )۴." (پس از هزار و یک راز و رمز کردن،  پنهان به تصاحب لذت بخش وشوق

 
21 selfless giving 
22 selfish taking 
23 craving 
24 altruistic 
25 quasi-physical 
26 “urge to huge” 
27 

زاده "  و        " زيستن، عشق ورزيدن و آموختن"استاد دانشگاه کاليفرنيای جنوبی و نويسنده ی کتابهايی همچون) ١٩٩٨-١٩٢۴( لئو بوسکاگيليا
.                     کديگر بوداز جمله تعاليم وی تشويق انسانها به عشق ورزيدن و در آغوش کشيدن ي.  "شدن برای عشق ورزيدن  

  
28 Forms 
29 “altruistic” 
30 la Rochefoucauld 
31 mastery 
32 sympathy 
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هوس دفع واهش و خ برای رفع یا" ابژه "صرفًا جنسی طرف مقابل  رایجی است که در مناسياتتصور نادرست و   این  

  .است و فقط در پـی ارضـای خـود اسـت           مایه ی تحقير  اروس، همين خطاست که به این تصور منجر شده است که            است

تمایالت جنسی   : "  می گوید  ببينيد کانت در این باره چه     

  

  

    

 

 

  

  

                                                

 ، انسـانی دیگـر    انسان نسبت به    از زمره تمایالتی نيست که        ٣٣

 لذا منشاء تحقير     و ،صرفًا تمایل به برقراری رابطه ی جنسی با طرف مقابل است          ، بلکه   ، بورزد از آن حيث که انسان است     

جيح داده شـود، و حرمـت آن    بـر جـنس دیگـری تـر    ٣٤جـنس  موجب می شود که یک   تمایالت جنسی ماهيت آدمی است،    

همـانطور کـه افالطـون       ( اصلی اما بدون تردید پرسش     )۵." ( شود زیر پا نهاده   ارضای خواهش و هوس      بواسطه ی   جنس  

صی به لحاظ جنسی متمایل به دیگری می شود در واقع متمایل به این است که وقتی شخ) پيش مطرح کرد سال  ٢٣٠٠

بـا آن   ) دوباره(طالب وحدت    می گوید که شخص مایل به سکس نيست بلکه           سن، آریستوفا ميهمانیدر  .  شده است چه

حتی اگر این قبيل غایات     .  است ٣٥دیگری است؛ سقراط به تأکيد می گوید که شخص در واقع طالب و مایل به صور مثالی                

ت و بسـياری از   بـرخالف کانـ  – بيش از حد عجيب و غير واقعـی بـدانيم، بـاز هـم روشـن اسـت کـه یونانيـان         اروسرا برای  

می دانستند و به هيچ وجه آن را  تمایلی ] سکس[ ميل جنسی را بسی بسی بيش از تمایل یه عمل جنسی            -امروزیان

طریـقا  دست کم، روشن است که ميل جنسی نوعی تمایل بسيار قوی است کـه فـرد                   .ضّد فضيلت تلقی نمی کردند     ز

چه تمایل  : پرسش این است     .   دارد  به دیگری  نسبتسکس   ؟  و به هيچ وجه نباید از ابتدا فرض کنيم کـه پاسـخ ایـن                 به

های "پرسش به نحوی از انحاء به        در واقع اگر سر نخ بحث را از هگل و سارتر وام بگيریم، مـی     .  جنسی ربطی دارد  " ابژه

ذاتشـان نمـی    سوبژه ها به اقتضـای       ی جنسی مربوط است، و     ٣٦"ژهسوب" توانيم ادعا کنيم که پاسخ آن پرسش کامًال با          

 .توانند یکسره امری جنسی باشند

و سایر اشکال خـاص عشـق عبارتسـت از مرکزیـت ميـل جنسـی                ) رومانتيک(        روشنترین تفاوت ميان عشق اروتيک      

  . کار است که به لحاظ فلسفی بسی روشنگرتر استر، اما دو تفاوت دیگر نيز د) نخوانيد ٣٧" تناسلی"را " جنسی("

شـاید ایـن امـر در    . ٣٨برابـریه امـری بسـيار مناقشـه انگيـز نيـز هسـت، عبارتسـت از پـيش شـرط                   مسأله ی نخست ک   

شـوالميث  (ی تحقير و سرکوب زنان می انگارند      پرتواتهامات جدیدی که امروزه بر عشق وارد می کنند و آن را شيوه ای برا              

 معلـوم مـی شـود کـه هرچنـد مـا از برابـری                عچيب بنماید، اما اگراز منظر تاریخی نگاه کنـيم        ) ٤٠ ، مرلين فرنچ   ٣٩فایرستون

 عشق رومانتيک فقط وقتی دست می دهد که زنان تـا حـدی از نقشـهای اقتصـادی و اجتمـاعی                  ، اما یمرواقعی فاصله دا  

عشق رومانتيک فقط وقتی رخ می دهد که زنان مجال انتخاب بيشـتری             .  سنتی  فرودستانه ی خود رهایی یافته باشند       

این نکته یادآور  آدمِ  جان ميلتون اسـت،            . داشته باشند  - ودرباره ی عشاق و به ویژه همسر خود         -درباره ی زندگی خود   

شخصيتی که در اوایل دوران عشق رومانتيک آفریده شد، و کسی بود که خصوصاً  از خداوند خواست که به او نـه صـرفاً                    

براب  تصویری آیينه ای، بلکه موجودی      ی یا مونس یا     زیک همبا  و درميان نابرابران چـه جامعـه ای       "  عطا کند، زیرا     رهمسنگ

یا، به تعبير استاندال، می تـوانيم بگـویيم         ) ۶"(می توان بنا کرد، کدامين نشاط راستين یا همسازی را می توان اميد برد؟             

در در عشق که عشق مستعد آن است که طرفين برابر بيافریند حتی آنجا که چنان برابریی وجود ندارد، زیرا برابری همانق

 
33 sexuality 
34 sex 
35 Forms 
36 subject 
37 genital 
38 equality 
39 Shulamith Firestone 
40   Marilyn French 
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اذعـان  بایـد   آنچنانکـه مـی    راحقيقـت حـق ایـن     خواه - ٤١ با فرزند  پدر و مادر  رابطه ی   رومانتيک ضروری است که اقتدار در       

 . خواه نهنمایند، و بر وفق آن عمل کنند

 و عشق های دیگر وجود دارد ایـن اسـت عشـق رومانتيـک، بـر خـالف مـثالً  عشـق            اروس        تفاوت دیگری که ميان      

دوســتی هــای "در ایــن زمينــه ( . اســت٤٢خــانوادگی، از پــيش معلــوم و مقــرر نيســت بلکــه در غالــب مــوارد خــود انگيختــه

. نقش بسـيار مهمـی ایفـا مـی کنـد      ٤٣انتخاب رومانتيک عنصر -در عشق اروتيک  .) خصوصاً  در خور ذکر هستند     " رومانتيک

عشق ميان زن و شـوهر، یـا آنچـه نویسـنده            .   است عشق خانوادگی ، به این معنا، هميشه از پيش تجویز شده و مقدر            

 می نامد، از جمله رابطه ی جنسی ميان زوجـين نيـز چـه بسـا بـه ایـن معنـا                       ٤٥"عشق زناشویی  "٤٤ای چون دوروگمونت  

ویی نمی تواند رومانتيک باشد،    این بدان معنا نيست که عشق زناش       بدون تردید .  امری از پيش تجویز شده و مقدر باشد       

.   اسـت  یا هيجان و اضـطراب ناشـی از آن بـداعت   ٤٦مشخصه ی عشق رومانتيک بداعتعنا هم نيست که تنها    و به این م   

 آن يم بدون آنکـه از خـود بپرسـ   -یمشی از عشق را با خود عشق اشتباه بگير      ین خطای رایجی است که شور و شعف نا        ا

 می شوند حتی اگر برای هميشه در کنار در غالب موارد عشق و ازدواج با یکدیگر آغاز .  به چيست معطوف  شور و شعف    

تفکيک آنها صرفاً  بدان معناست که عشق می تواند جدای از ازدواج هم باشـد درسـت ماننـد اسـب                      هم باقی نمانند،  و      

 .که می تواند از گاری جدا باشد، هرچند در آن حال گاری بی حرکت برجای خود می ماند

 را  سراشـيبی ای  آن عشق جنسـی   در توجيه   آميز باشد؟  شخص چه بسا       می تواند فضيلت    اروس          چه چيزی در    

، اما این ستایش آبکی موجب می شود که ما عشق رومانتيک را امری کودکانـه، ابلهانـه ،                   بداند که به ازدواج می انجامد     

 سرکشـی و طغيـان   وانان نوبالغ را که عامدانـه ج که کارش این است که نو و نوعی توطئه ی طبيعت یا جامعه تصویر کنيم        

را به عنـوان سرچشـمه ی ناشـناخته ی بسـياری از زیبـاترین              اروسشخص چه بسا    .   می کنند بفریبد و رام و پخته کند       

بستاید، اما این هم عشق را به عنوان یک فضيلت خـوار مـی دارد و          های ما ، از اشعار دانته گرفته یا تاج محل،           گریآفرینش

 در دوران کـودکی     حبس مـدفوع   لذت ناشی از   کند، مثل فروید که      آن را صرفاً  یک وسيله تلقی می       

  

                                                

 را وسـيله ای بـرای       ٤٧

 :را بنا به سه دسته کلی از دالیل فضيلت نمی شمارنداروس  اما به نظر من  .عالی می دانستآفرینش هنر 

 کننـد واساسـاً    کـه لطـف مـی    به طور کامل به امری جنسی فروکاسته می شود، و فيلسـوفان، تـا آنجـا            اروس. ١        

مایلند که سـکس را امـری خـوار         ،)البته صرفاً  از آن جهت که فيلسوف اند        ( ذهن خود را به مقوله سکس آلوده می کنند          

 نآ تـا حـدی ناشـی از       تصوراین  .  وقبيح تلقی کنند که حتی در خور آن نيست که به عنوان یک فضيلت در نظر گرفته شود                 

 مجموعـه ای   آن را، و در هر حال    یا وسيله ی برای توليد مثل      می دانند وشگذرانی   یا نوعی تفریح و خ      را کساست که س  

 .  ندارد ای ارزش اخالقی هيچفی حد ذاتهخود که باید به قيد اخالق مقيد شود و می انگارند از تمایالت 

وب مـی شـوند نـه        گذرا و مقطعی محسـ     ،است، و عواطف اموری نامعقول، بيرون از کنترل        ٤٨ نوعی عاطفه  اروس. ٢       

و از جملـه امـوری بشـمار مـی رونـد کـه مطلقـاً  دربرابـر قـرائن و              " غرایـز "اموری که ذاتی شخصيت اند، عواطف محصـول         

 
41 parenthood 
42 spontaneous 
43 choice 
44 de Rougemont 
45 “conjugal love” 
46 novelty 
47 anal retention  
48 emotion 
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 در تاریخ فلسـفه، تأکيـد       ٤٩ حتی ارسطو، یکی از معدود هواداران احساسات       . مالحظات عينی تن به تسليم نمی سپارند      

 .ه می تواند فضيلت بشمار آید، نه احساسات شخصيت است ک٥٠می ورزید که فقط وضع و حال

خواهانـه اسـت، حـال     -د و ميلـی کـامالً  خـود   ، حتی در آنجا که امری صرفاً  جنسی نيست، عشق به خـو  اروس. ٣       

آنکه یکی از مهمترین ویژگيهای فضائل، بـه تعبيـر هيـوم، عبارتسـت ازسـودمندی آنهـا، خوشـایندی شـان بـرای دیگـران،                          

" خوشایند دیگران"وجه مایه ی   عشق رومانتيک، به هيچ .ست بر احساساتی مانند همدردی و همدلیفضيلت مبتنی ا

عشـق رومانتيـک بيشـتر    .  نيست، بلکه بيشتر مایه ی آشفتگی و گاه مایه ی آسيب به دیگران و ویران کردن خود اسـت     

 .ین قبيل امور فضيلت در نمی آید و از دل ا. ست ا"ميزجنون آ"انحصارطلب، حسود، وسواسی، ضد اجتماعی، حتی 

       روشن است که به اعتقاد من تمام این انتقاداتی که برفضيلت بودن عشق اروتيک وارد کرده اند آشکارا باطل است، 

بگذاریـد فعـالً  در همـين حـد بگـویم کـه ایـن                .  اما من بخش اعظم این مقاله را صرف ارائه ی دیدگاهی بدیل خواهم کـرد              

هيت امر جنسی، ماهيت عواطف، و ماهيت عشق به طورخاص را بد فهميده اند و آن را بی جهت تحقير کرده              انتقادات ما 

.  درآورم برای آنکه من در اینجا زیاده نا معقول و رومانتيک به نظر نيایم، بگذاریـد افالطـون را هـم بـه جبهـه ی خـودم                             .  اند

حتـی  .    با این اندیشه موافـق بودنـد        ميمهانیقان در رساله ی      را فضيلت می دانست، و تمام ناط       اروسافالطون آشکارا   

(   مـی سـتاید     ٥١ لّذت حّسانی  "درک" رابه عنوان    اروس،  تراست ذوق و شوق   کم از همه     آن ناطقان  سقراط هم که در ميان    

ن درک  ، نه به عنـوا    )شاید بيشتر لذت حّسانی مربوط به ذهن و نه جسم، اما به هرحال به عنوان لذتی که اروتيک است                  

چـرا او اینقـدر بـه زیبـایی در هنـر             ().آنچنان که بسياری از مفسران آکسفوردی وامـی نماینـد         ( فارغدالنه ی زیبایی و خرد    

) تـا حـدی  (  کـه   فضـيلت بـود   صـرفاً  از آن رو اروسدر اندیشـه ی افالطـون،      )   می سـتود؟   اروسبدگمان بود ولی آن را در       

 (٥٢  خویشـتن   بـه   وسواسی اشتغالاحساسی که در عين حال نوعی       ،   سرشار ازشوق    بود، احساسی احساس  نوعی  

 . بود)شریف و برجسته ی سقراطیبه آن معنای خصوصاً  

 

 

 

 

 

 

 ٥٣اخالق و ذهنيت    

 

گـرا    کلمه ای دیگر در باب کانت در مقام یـک             مـا   فضـيلت مـی بایـد ابـداع         .  اخـالق  باشـد، ضـروریترین     خـود

خيـر فـی    "،  "وظيفـه "،  "فضـيلت ... "یگـری از فضـيلت خطرنـاک اسـت        هر نـوع د    ؛    من  و نيز مدافع   من ترجمان

 زوال، و  احساسـات ناشـی از      کابوسـها و   -، خيری که غير شخصی است و به وجه عام معتبر اسـت            "نفسه

 هـرکس مـی بایـد       - خـالف آن اسـت     مقتضـی  رشـد     صيانت نفس و   قوانين بنيادین ... نهایی زندگی  فروپاشی

 .   ابداع کند راخودش را، امر مطلق خودشفضيلت 

  

 

                                                
مسيح                                                                                                            فردریک نيچه،   )٧. (ضد

 
49 passions 
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در سایه .  پارادایمی واحد در خصوص عقالنيت سيطره ی خود را بر حوزه ی اخالق از دوران روشنگری حفظ کرده است         

فلسـفه ی اخـالق اگـر عينـی،     : باشـد شـبيه آنهاسـت    داشـته   ز آنکـه بـا فایـده گرایـان فـرق             ا  این پارادایم، کانت بيش    ی

آنچـه  .  عقالنی، مبتنی بر اصول، و فارغ از ارجاعات خاص به من و دیدگاههای صرفاً  شخصی نباشـد، فاقـد ارزش اسـت                      

 از دایره ی این      عواطف و بخصوص عشق    بيشتر: يرون می نهد  تکان دهنده است آن چيزی است که این پارادایم از دایره ب           

).  باشـند " خير بيشتر بـرای شـمار بيشـتر   " انگيزه ی ایفای وظایف شوند یا در خدمت  مگر آنکه ( پارادایم بيرون می مانند   

 دوام این پارادایم 

هيجان انگيزترین  یا   - موضوع فلسفه  موجب شده است که هيجان انگيزترین     ) خواهم ناميد " کانتی"که من آن را پارادایم      ( 

 تبدیل به یـک بحـث خشـک و    -به چشم می خورد رمانها، روزنامه ها، سریالهای آبکی و غيبتهای روزمره     موضوعی که در  

 از جملـه    -و بـدتر آنکـه بسـياری از مـردم         .   شود کـه در پـاره ای مجـالت فلسـفی مـی بينـيم               قانونیکسل کننده و شبه     

.  ه ایــن بــاور رســيده انــد کــه اخــالق ربــط چنــدانی بــه واقعيتهــای پيچيــده ی رفتــار آدمــی نــدارد بــ-بســياری از فيلســوفان

کالنمشاهدات دقيق و بسيار ظریف هيوم به سود تصميم گيریهای مبتنی بر              های مشی    خط

 

                                                

.  نهـاده شـده اسـت    کنار٥٤

 از دایره بيـرون   ، است نه اصول   گوهر امر اخالقی را که احساسات      ٥٥غفلت از تمایالت شخصی به سود اصول قانون مآبانه        

فعـل  انجـام   ) آنچنـان کـه کانـت توصـيه مـی کنـد           (است که شخص    " دیوانگی" می گوید که این      ٥٦  برنارد ویليامز   .دمی نه 

فرض کنـيم کـه فـرد دو گزینـه در      )٨.(مهربانی را برای آن برگزیند که اقتضای اصول است نه زایيده ی عاطفه ای شخصی             

امری غيراخالقی است، یا پارادایم کـانتی را حفـظ کنـد؛  در             ) در بهترین حالت  ( که عشق   کند دأکيیا ت : پيش روی خود دارد   

تعهـدی کـه مـالزم عشـق اسـت مـی            دل سـپاری و      تجربـه ی  هـزار و یـک لـذت، عاطفـه، و           این حالت، وقتی شخص بـه       

  مـا   . را برمـی گزینـد     ه گزینـ   معلـوم اسـت کـه کـدام        احساس می کند که مـی بایـد درایـن بـاره تصـميم بگيـرد،               اندیشد، و 

نقـل کـردیم، آن عبـارت حتـی در بهتـرین تفسـير آن               " عشق بيمارگونـه  "درباره ی    ٥٧مقدماتپيشترعبارت کانت را از کتاب      

، باز هم عاطفه ی رومانتيک را به عنـوان  )٦٠ بگيریم نه نوعی مریضی٥٩وضعيت رّقت انگيز را به معنای ٥٨"بيمارگونه"مثالً    (

 و غالب همکاران   -ط با ارزش اخالقی نادیده می گيرد، و با این حذف بخش عمده ای از آنچه را که ما                  امری کامالً  بی ارتبا    

 . دران گوهر اخالق تلقی می کنيم، از صحنه بيرون می -رومانتيک تر کانت

عا کرد به گمـان      پيش رفت که اد    تا آنجا و  نوشت که به اعتقاد وی اخالق کانتی برخورنده است،           ٦١      ریچارد تيلور         

." مدام کودکان را در آب غرق می کند تا دست و پا زدن آنهـا را ببينـد                 "دارد  است که   یک پيرو راستين کانت مثل کسی        او

) ١٠(کانـت نادیـده مـی گيـرد،         " انسانی کردن "این ادعا البته مبالغه آميز است، و بسياری از تالشهای نوین را برای              )  ٩(

ل برخورنده است، و از جملـه دالیـل آن ایـن اسـت کـه در برابـر ورود هرگونـه احسـاس خـاص و                 اما موضع کانتی در هر حا     

  مـا چنـين مقـاومتی را در بسـياری از پيـروان      . مـی ورزد  ، اگر نگویيم مخالفت، شخصی در مقام ارزیابی اخالقی مقاومت     

اخالقی  در کتاب خود     ٦٢امروزین کانت هم می بينيم، برای مثال برنارد گرت         احساسات را بـه لحـاظ اخالقـی بـی            ٦٣قواعد

احساسات به لحاظ اخالقـی فقـط تـا آنجـا اهميـت دارد کـه بـه فعـل           " ارزش تلقی می کند و در عوض تأکيد می ورزد که            
 

54 policy decisions 
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  اما برعکس،  به نظر من در مقـام ارزیـابی مـنش اخالقـی یـک فـرد هـيچ چيـز مهمتـر از                            )١١." (اخالقی نيک می انجامد   

قط ازآن جهت نيست که ما بحق معتقدیم که در غالب موارد متعاقب آن احساسات فعلی هم                احساسات نيست، و این ف    

در مقـام عاشـقی، ارزش کارهـای مـا در گـرو             .  ارزش احساسـات طفيلـی مطلوبيـت افعـال مـا نيسـت            .   صادر می شود  

ه بينجامد، امـا فضـيلت      عشق چه بسا به کارهای کریمانه و حتی قهرمانان        .  احساساتی است که آن کارها بازمی نمایند      

انتقـاد  ( حتی اگر هيچ یـک از آن پيامـدها را هـم نداشـته باشـد                 ] عشق فضيلت است  [کامالً  قائم به خود است،       عشق  

ما چه بسا اتللو را ابله وعاقبت او را غم انگيز بدانيم، اما همچنـان انگيـزه ی          ).  ميهمانیسقراط از فایدروس در رساله ی       

 کـه بـر مبنـای اصولشـان رفتـار مـی          ینکه ادبيات عصر ویکتوریا پراست از آقایان محترم کانتی مـآب          اورا می ستایيم، حال آ    

تعصـب در رمـان     ٦٤مـثالً  آقـای کـولينز       ( کـامالً  مشـمئزکننده انـد      د، اما   کنن عشـق نـه فقـط امـری     .)  جـين اسـتن  غـرور و

، یا نگـران انـد      )کست نخورده باشند  اگر در عشق ش   (خواستنی است، بلکه آن کسانی هم که تاکنون عاشق نشده اند            

و ایـن  . باشـند  نگـران  تن درباره ی شخصيت خود و کمال انسانی خویش   باید که مبادا از عشق ورزیدن ناتوان باشند، بحق       

 .عشق بخودی خود در خور ستایش است، صرفنظر از اثرات و پيامدهایش.   عمل یا رفتار استمقوله ی مستقل ازامر 

       

   

                                                

 ی  حتـی از مقّومـات اوليـه      و تا این حد مخالف است که عشق و سایر احساسـات را امـری  ضـروری،                          چرا این سنت  

 عنوانبه ) آگاپههرچند  ( بر عشق    تأکيد اکيد عهد جدید را     وقتی شگفت انگيزتر می شود که        تاخالق بدانيم؟  این مخالف    

به نظر  .   قيقاً  همين غرابت را توجيه کند       د وشد تا  و کانت در عباراتی که از او نقل کردیم می ک           -فضيلت برتر در نظر آوریم    

نخسـت و مهمتـر از همـه       .   اخالقی ناشی از چندین دليل است      ارزیابیمی رسد که ضدیت کانت با احساسات در مقام          

ایـن  .  اسـت بـه لحـاظ اخالقـی الـزام آور اسـت      " فرمـان "این که به نظر می رسد وی معتقد است تنها آن چيزی که قابل          

عشـق و تکليـف     " در بـاره ی      ١٩٧٨ در سـال     ٦٥در مقالـه ای کـه اد سنکوفسـکی         یانگيـز  بر خاص به نحـو تحسـين     ادعای  

 آنکـه نوشت به چالش کشيده شده است، او در آن مقاله استدالل می کند کـه مـا دسـت کـم آدميـان را بخاطر                        " اخالقی

گرفتن در چنـان شـرایطی    قرار از یاندمی ده قرار ، شرایطی  که به رشد و شکوفایی عشق می انجامد          معرض خود را در  

اسـت  " فرمـان " درمقابل ممکن است کسی  هم ادعا کنـد کـه فقـط آنچـه قابـل                  )  ١٢. ( مسئول می دانيم   ،می پرهيزند 

.  ، هرچند قابل پـرورش اسـت، امـا قابـل فرمـان نيسـت              در می آید  " منش نيک " آنچه تحت عنوان      ِ اخالقی است؛ و بيشتر   

 ارادی و     استدالل کند که عواطف بسی بيش از آنکه مـا معمـوالً  گمـان مـی کنـيم                    - د من مانن –  ممکن است  کسی هم 

یعنی ماجرا فقط این نيست که ما می توانيم به پيشواز شرایطی  که آن عواطف نوعًا در آن بـروز                     ( تحت کنترل ما هستند   

 نيسـت کـه عاطفـه ای چـون عشـق را مـی       این بدان معنـا .)  می کنند، برویم یا از قرارگرفتن در چنان شرایطی بپرهيزیم     

چـه  ).  کندمی شخص اندیشه یا حرکت انگشتش را توليد مثل وقتی که    ( توليد کرد عمال اختياریا به اراده      با اِ  صرفا ً توان  

 ٦٧ ارادیافعـال امـا  .  در کـار نباشـد   ای"پایـه فعـل  "، هـيچ    ٦٦ اسـک   اسـت، بـه تعبيـر دانـت        مـّد نظـر   بسا در آنجا که عشق      

 ِاعمـال اراده   بـا را می توانق  عش اصرار بورزیم که   نيست، واینکه   پایه  وجود دارد که   هم جسمانی، ذهنی و  بسياری، هم 

عدم کتم  .بار نامعقولی است که بر دوش فضيلت اخالقی آن می نهيم  بدون تردید،دبه وجود آوراز

در اینجـا   .  اشاره اسـت نـه امـر جزیـی                دوم، در چارچوب پارادایم کانتی، هميشه این امر کلی است که مورد بحث و             

یا به تعبير دیگر، با   (  عشق کلی است     آگاپههم کانت باز با اخالق عهد جدید هم آواست، زیرا می توان استدالل کرد که                

شایان ذکر اسـت کـه روانشناسـی مسـيحی آدميـان را در      . ( ، عشق به یک فرد خاص نيست      )همه نسبت یکسان دارد   

معتقد بود که عشق قابـل فرمـان اسـت، و دقيقـاً  در همـان عبـارتی کـه                     و  ول می دانست،    خصوص احساساتشان مسئ  
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 از آن (  اما مطابق بسياری از تفاسـير، عشـق مسـيحی   .)کانت مورد بحث و تردید قرار داده، عشق را مطالبه کرده است      

،  کنـيم   تعبيـر مام افراد خاص آن را عشق به ت البته می توانيم   -،  قطعاً عشق به افراد خاص است       )حيث که عشق است   

 خصوصـاً  عشـق اروتيـک یـا          - عشـق  . ، از آن حيث که کلی است      ) مثل خدا و انسانيت   ( صرفاً  عشق به امور کلی       نه   اما

این عشق عبارت است از برکشيدن یک فرد عادی به مرتبـه ای فـوق   .   کامالً  شخصی و معطوف به فرد است     -رومانتيک

مطابق مدل کانـت،     .  در این قبيل موارد خنده دار است       ٦٨ ميان آوردن ایده ی امر مطلق      به  .  عادی با امتيازاتی فوق عادی    

فردی که به   نيز  به اینکه برای خودمان، و    و از این حيث مثل تمایل ماست         -به نظر می رسد    نامعقولعشق امری   جزئيتِ    

فضيلت عشق کـامالً  ناشـی از توجـه        .  تآن فرد خاص همه چيز اس      ،در عشق .   قائل شویم " استثناء"ما نزدیک است،    

عاشقی که به محبوب خـود منزلـت        .  ویژه ی ما به یک فرد خاص و مبتنی بر نوعی تبعيض است، و می باید چنين باشد                 

عاشقی .  ، فردی صاحب فضيلت است)البته نه در کار اداری یا تشکيالتی(ویژه می بخشد و او را بر غير برتری می دهد 

 . با همه ، از جمله با معشوق خود، یکسان رفتار کند، از چشم ما موجودی کامالً  ناخوشایند جلوه می کندکه اصرار دارد 

 بدسـت مـی   به حد کافی دليـل خـوبی  ) به طور کلی  (       سوم، چون اخالق موضوعی عقلی است، نامعقوليت عواطف       

 عواطف چيزی فراتر ازجزئيت و غير ارادی بودن مزعـوم           نامعقوليت مورد ادعای  .  يم که آنها را از کانون اخالق بيرون کن        دهد

و می تـوان بـرآن   .   اند٦٩ به اعتقاد برنارد ویليامز، کانت عواطف را از آن رو نامعقول می داند که عواطف بی ثبات         .آنهاست

نـد، امـا غالبـاً     ً  متفاوتاینها اتهاماتی کامال   .، ابلهانه، و بيهوده اند   سرکش، مخّرب،   افزود که عواطف، عالوه بر آن، مزاحم      

غالبـاً  گفتـه مـی شـود کـه عواطـف،           .  به همراه هم عليه عواطف به طور کلی و عشق به طور خـاص بـه کـار مـی رونـد                     

را از  عواطـف   حتی اگر یـا، .)  معقـول  نـا  حتی اینقدر هوشمند نيستند کـه بگوینـد       (  عقل است  خالف،  "احساسات"همچون  

ذاتـه   (هم تأکيد می کننـد کـه عواطـف          ، باز   غایت و حکمتی بهره مند بدانند      حـّد دربهتـرین  ( ودارنـد   غایـاتی محـدود   )فـی

مـی دانـد، بایـد گفـت کـه ایـن طـور نيسـت کـه          " مخـّرب "در مقابل دیدگاهی کـه عواطـف را   .   ندوسایلی ناکارآمد ) حالت

 این عواطف اند کـه زنـدگی   )یا هميشه؟(عواطف هميشه در زندگی اخالل کنند و ویرانی به بارآورند، بلکه در غالب موارد             

در مقابل دیدگاهی که عواطف را ابلهانه می داند، بـه تفصـيل مـی تـوان                 .  و نيز غایات نهایی عقالنيت را تعریف می کنند        

بصـيرت بخـش تـر و بـدون تردیـد راهبـردی تـر از بسـياری از                 عاطفی در غالب موارد به مراتب       " شهودات"استدالل کرد که    

 ریزکاوانه ی عقلی است، و در مقابل دیدگاهی که عواطف را کور و بی هدف می داند، مـی بایـد       مواعظ انتزاعی و بسيار   

 از سوی دیگر، ایـن را    .گفت که تمام عواطف اهداف خاص خود را دارند، حتی اگر آن اهداف نامتعارف و گاه محدود باشند                 

 بـدون تردیـد ازحـدود        اهـدافی کـه    انـه دارنـد،    اهدافی به غایت بلندپرواز    - از جمله عشق   -هم باید گفت که بعضی عواطف     

  هگل را ببيند که چه مـی         .خواند" خردپسند" را    عواطف یگر دشوار می توان آن    لذا د تمایالت محدود بسی فراترمی رود و       

عشق عينيت را به طور کامل ویران       ... قاً  متناهی نيست   لعشق نه حد می گذارد و نه حد می پذیرد؛ عشق مط           : " گوید

و بدینسان خط بطالن بر تفکر می کشد و آن را استعال می بخشد، عشق آدمی را از تمـامی خصـلتهای بيگانـه         می کند   

 )١٣." (دور می سازد، و حقيقت حيات را بدون هرگونه اعوجاجی بازمی نماید

  

                                                

را مخدوش        شایعترین اتهامی که عليه عواطف، و خصوصاً  عشق، اقامه می شود این است که عواطف تجربه ی ما 

این است کـه عواطـف بـه         در اینجا     ادعا نکته ی مورد  .)  می نامد " ادراکات مخدوش "الیب نيتس آنها را     ( یا معوج می کنند   

عقـل  " عواطف بنا به ادعا با       ، مقاومت می کنند    سازگاری منطقی و واقعيات بدیهی     نحو رسوایی در برابر قوانين مربوط به      

ن را   ایـ  و فرویـد  ( ف ادراکات و داوریهای ما هستند، و آشکارا با تناقض سر سازگاری دارند            بيگانه اند و مایه ی انحرا     " سليم

ایـن  .  ، و نيز عواطف از سازگاری با اقتضائات بدیهی عينيت سرباز می زنند            )دندامی  "  ضمير ناخودآگاه "از مشخصه های    

 نهایـت شـور و شـوق بـه محبـوبش کـه              دریک عاشق معمولی    . صادق است امر به نحو نگران کننده ای درباره ی عشق          
 

68 categorical imperative 
69 carprious 

 10



مـا چگونـه بایـد ایـن امـر را           ."  تو زیبـاترین زن دنيـا هسـتی        " :فردی کامًال معمولی است، نگاه می کند، و به او می گوید           

 مقابـل   طـرف او   زیرا مشکل در این نيست که        ندارد،" کوری"، مسأله ربطی به     تلقی کنيم؟ خود فریبی؟ جنون؟ بی تردید      

در واقع چه بسـا او بدرسـتی ادعـا          ).  ماجرا از این قرار بود، آن فرد را باید یک جاهل مسلم می دانستيم             گر  ا( نمی بيند  را

اگر خيلی بی ادبی کنـيم و بـر موضـع خـود پابفشـاریم، چـه بسـا عاشـق                     .   یا عميقتراز ما می بيند     بيشترکند که بسی    

اید به موضعی پدیدارشناسـانه عقـب نشـينی کنـد و            سرمست ما با دلخوری به نکته ی مورد اشاره ی ما اذعان کند، ش             

من  خب، او   : "بگوید ما می دانيم که در فلسفه  این قيد و شرطهاچگونه تلقـی مـی               ، اما   !" زیباترین زن دنياست   در چشم

فرد در مقام عاشقی ادعایی می کند که آشـکارا کـاذب     .  به لحاظ معرفت شناختی کامًال نامطلوب و بی ارزش اند          -شوند

   شاید زیبایی به چشم ناظر نيست، اما آیا این برهانی عليه عشق است؟.است

 

 

                                                

که بر عواطف وارد شده و بنا بر ادعا آنها را از عقل و عقالنيت متمایز مـی کنـد،                    " سرکشی"در همين پرتو به اتهام              

يل ایــن اتهــام را پــرورده بــه تفصــ" تبيــين عواطــف" در مقالــه خــود تحــت عنــوان  ٧٠بــرای مثــال، املــی رورتــی.( نظــر کنيــد

از آن کـه عواطـف سـرکش انـد، بلکـه      به این جهت نيست خوبست یادآور شویم که مخالفت کانت با عواطف      )) ١۴.(است

 چرا که عواطف، حتی عواطف سـرکش        -ند، هرچند این ادعا خالف بدیهی می نماید        که عواطف بی ثبات و ناپایدار      روست

مـی  سـختی  در عشق، خصوصاً ، وقتی که فرد گرفتار عشق شـده اسـت، ب     .  باشندو چموش، می توانند پایدار و پابرجا        

 وهيچ  لذتی با خود نمی       ،دهش که این عشق سرچشمه ی دردی جانکاه         ن از شّر آن عاطفه خالص شد، حتی وقتی        توا

ی ت پنـدار ؟  آنچـه مـورد نقدماسـ    اما آیا این اتهـامی عليـه عواطـف اسـت، یـا در واقـع بخشـی از فضـيلت آنهاسـت               .آورد

البتـه  ( را   یک دشمنی طـوالنی و مـدلل      ما خشم ناگهانی را نامعقول می دانيم، نه         . گذراست، نه یک سرسپردگی پایدار    

 نـامعقول و حتـی      هرگـز ، یـا خصـومت طـوالنی        این بدان معنا نيست که خشم ناگهانی هميشه نابجا وناشایسـت اسـت            

همان چيزی اسـت کـه آنهـا را          ویژگی دقيقًا    اند، اما این     درست است که عواطف سرکش و چموش           ).تيسجنون آميز ن  

بـه آسـانی   مـا  .)  چندان در خور اتکا نيسـتند برخالف افعالی که مطابق اصولند اما      (برای اخالق مهم و ضروری می سازد      

رمندی ما به شخصی که از سر غيـرت و شـو          .  هيممورد تفسيرمجدد قرار د    و آنها را     متراشيب برای اصول دليل     يممی توان 

ایـن  ار جالـب  بسينکته ی (  . مبارزه می کندمی جنگد بسی بيشتر اعتماد می کنيم تا به کسی که برای اصول انتزاعی         

 فضيلت عواطف اسـت، همـان طـور         ٧١  سرکشی  .) و توقعات آسان را تصدیق می کنند       است که اصول هميشه تصحيحات    

 عواطـف همانـا سرکشـی آنهـا و          ٧٢" ِ حقيقـت "یيم کـه     در واقـع حتـی مـی تـوانيم بگـو            .که دليل بافی رذیلت عقل اسـت      

   .مقاومتشان در برابر تمام تالشهایی است که برای تغيير آنها می شود

 در غالب موارد بی معناست، و او چيزهایی را قدر می مشاهدات و تصورات فرد عاشقاز منظری بيرونی و عينی،              

چيزهـایی ماننـد عينيـت، غيـر     ( دهـد مـی   اخالق فلسفی مـورد تأکيـد قـرار         که  است  تمام چيزهایی   خالف  نهد که کامالً      

و با این همه، به نظـر مـن        .) شخصی بودن، فارغ البال و بی تعلق بودن، کليت، توجه ویژه به قرائن و براهين، و امثال آنها                 

ن یـا دالیـل مـا را بـه توجـه و      قـرائ ما پيش از آنکه .  این نوع نامعقوليت از جمله مهمترین و دلنشين ترین ویژگيهای ماست  

یکـدیگر را بـدون اسـتناد بـه معيارهـای      ما ظاهراً  .  ، نسبت به دیگران شفقت می ورزیم     وادارددلسوزی نسبت به کسی     

ما عاشقی را که عشقش به اندک تحولی تغيير بپذیرد، یا عشقش تـابع رأی              .  خواستنی می یابيم   زیبا، دلنشين، و  عام  

بایدما معتقدیم که عشق     . چشم قبول نگاه نمی کنيم    و نظر دوستان باشد، به       حتی  ، سرکش و رام ناشدنی باشدمی

ری تنـدت تعصب، یا اگـر تعبيـر        گرفتارنوعی     ما کامال ً    .اگر این سرکشی با پایان یافتن عشق، فرد را دچار رنجی عظيم کند            

 پرسشی اسـت کـه الزم نيسـت پاسـخ           این"  شده ای؟ اوچرا عاشق    " .گرفتار نوعی بی عقلی می شویم     برم،  ببه کار   

 
70  Amelie Rorty 
71 intractability 
72  truth 
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 عاشـق کسـی شـویم کـه بـه هـيچ        فکر می کنيم که خوبست    در واقع، ما حتی     .  داده شود یا حتی به آن اعتنایی شود       

عشـق بـه   .)  هـم بـه نظـر برسـد    ولو آنکه این کار در عـين حـال ابلهانـه          ( در خور آن عشق نيست    ) از چشم دیگران  (وجه  

  . عقالنيت در سایه ی اهميت آن رنگ می بازد چندان مهم که خودی خود یک فضيلت است، فضيلتی

بسـيار  ذهنيـت مفهـومی   درفلسـفه  ". ذهنـی بـودن   "        آخرین اتهامی که عليه عواطف اقامه شد عبارت بـود از اتهـام              

هنيـت  مفـاهيمی کـه بـرخالف ذ      ( است و در غالب موارد آن را مفابل مفاهيم عقالنيت و عينيت می نهنـد              سوءظن برانگيز   

اما، از .  می انجامدخروج از حيطه ی عقل ً  به اتهام انحراف آفرینی و اتهام ذهنی بودن نوعا).  بسيار محبوب فالسفه اند

 هـم مـورد انتقـادات و اتهامـات          ينيت، غير شخصی بودن، و موشکافی های صرفاً انتزاعـی         مفاهيمی مانند ع  سوی دیگر،   

ا جملگی چيـزی نيسـتم جـز ذره ای بـس             عينيت یعنی که م     ٧٣و و تامس نيگل    مثل کام    از نظر کسانی      .مهمی بوده اند  

 های دریایی ندارد، کالبد ما چيزی       ٧٤ناچيز در این کهکشان، حيات ما مطلقاً  معنا و ارزشی بيش از حيات درختان و پوليپ                

ست از فرایند توليـد مثـل       روابط جنسی ما هم شکل ظاهراً  پيشرفته ای ا         نيست جز ماّده ای برای مطالعات فيزیولوژیک،        

ایـن همـان چيـزی      . باکتری ها، سخن گفتن ما چيزی نيست جز توليد سروصدا، و زندگی ما فاقد هرگونـه معنـایی اسـت                   

يزش نه مطلوب اسـت و      بسيار مبالغه آم  این دیدگاه در اشکال      می خواند، و     ٧٥"چشم اندازی از ناکجا آباد    "است که نيگل    

 انسانی تر یـا انسـان       به صورتی  بر حوزه ی اخالق و نظریه ی ارزش غالب شود، ولو             تارود   اما این دیدگاه می       .نه ممکن 

بخش اعظم اخالق معاصر هنوز در قالب خـط مشـی هـای کـالن شـکل گرفتـه اسـت نـه در قالـب مناسـبات                            .  مدارانه تر 

نيسـت، بلکـه   " ک بـودن فـردی نيـ  "آنچه مورد تأکيـد اسـت       .   شاه آن را به کار گيرد      - گویی بناست یک فيلسوف    -شخصی

بـه کـار    در اینجا   مدلی که    ). ظاهراً  فرد نيک بودن چيزی نيست جز چنان مدیری بودن          ( مدیری عادل و منصف بودن است     

 یک دیوانساالر   از عبارتست،) تغيير شکل یافته   ٧٦"کلّيت پذیری " به نحو ظریفی توسط منطق دوپهلوی         و  (گرفته می شود  

بنابراین عشق امری غير اخالقی است، زیرا برخالف        .   خاص خود ندارد   ید و هيچ تشخص   فتار می کن  که با همه یکسان ر    

  ٧٧ ميـل   تأکيـد  تمام اصول اخالقی، عشق واجد این جسارت است که دیگری را به عنوان فردی کامًال ویژه ببيند و بر خالف                   

 .تلقی نکند"  واحدیبه عنوان فردیکسان و صرفاً همگان را " 

 

 افالطونميهمانی نگاهی دوباره به : شق درباره ی فضيلت ع

 

سخن بگوید، روس ااز آلکبيادس می خواهند که درباره ی ... يزی نيست جز یک داستان عاشقانه     درواقع، این چ  

 او از عشـق تجربـه        ی ن را در عباراتی کلی توصيف کند، زیرا تجربه        ق آ ّلو نمی تواند این شورمندی و متع      ولی ا 

  که از چشم او شبيه هـيچ کـس          است، فردی   رخ داده   خاص  و در رابطه با فردی     ارفقط یکب  برای او  های است ک  

                                                     .در عالم نيستدیگری 

 )١۵" (خطابه ی آلکبيادس "٧٨  مارتا نوسباوم

 

و (يک است، و این افالطون است عشق اروت) یا فضيلتهای( افالطون، متنی کالسيک درباره ی فضيلت   ميهمانیرساله  

ند، تصویری که کـامالً  متناسـب اسـت بـا      به مثابه ی یک فضيلت ترسيم می ک    اروسکه برای ما تصویری از      ) نه سقراط 

  

                                                 
73 Thomas Nagel 
74 polyp: )      م(جانوران دريايی کيسه تن مانند مرجان و شقايق دريايی   
75 “the view from nowhere” 
76 “universalizability” 
77 Mill 
78 Martha Nussbaum 
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کـه در آنجـا مـورد    اروس  بگذارید در همين ابتدا به اشاره ی تمام بگویم که مفهـوم      .تلقی امروزین ما از عشق رومانتيک     

لقی ما از عشق رومانتيک فرق دارد، عشق نزد یونانيان عبارت بود ازعشقی یکجانبه ميان یـک مـرد                   بحث واقع شده با ت    

نه آنچنان که ما می انگاریم عشقی دوجانبـه ميـان مـرد و زن، و بخـش عمـده ی کـاری کـه        ، کامل و یک جوان نورسيده    

  با .يات کالسيک ، روشن یا آسان یاب نيست با ادبنا آشنای   خوانندهایافالطون در این دیالوگ می کند به هيچ وجه بر

هر یـک   .  در نظر داشتن این نکته می توانيم به خود بگویيم که موضوع این دیالوگ عبارتست از ماهيت و فضيلت عشق                   

شایان ذکر است که سقراط خطابـه ی فایـدروس را   .  از آن خطابه ها را می توان نظریه ای ایجابی در این باب تلقی کرد      

مـی تـوانيم بگـویيم پيامـدهای اجتمـاعی و      (  صـرفاً  فضـایل عشـق   ]فایـدروس  [ از آن جهت نقد می کند که وی خصوصا ً 

 تفسيری از ماهيت عشق به ما س خود عاطفه را، حال آنکه آریستوفان را مورد تأکيد قرار می دهد نه     )برکت خيز عشق  

:  نظر من در هر دو مـورد حـق بـا سـقراط اسـت               به .عرضه می کند بدون آنکه تفسير مقنعی از فضایل آن به دست دهد            

، و هـر تحليلـی از عشـق کـه     )برخالف آنچه مثالً  هيوم مـی گفـت  ( فضایل به صرف پيامدهایشان نيست که فضيلت اند    

 امـا    . نامقنع اسـت    توضيحی به ما ندهد    )ونه صرفًا دالیل اشتغال خاطر عميق ما نسبت به آن         ( درباره ی اهميت عشق   

اید به این نکته هم توجه داشته باشيم که ویژگی ظاهر این دیالوگ گمراه کننده است، یعنی خطابـه                   در عين حال می ب    

 یعنـی بـه     -های نسبتاً  غير قابل اعتنا گویی مثل پلکان یک نردبان پيش می روند تـا سـرانجام بـه نقطـه ی اوج برسـند                         

سقراط در اینجا سـخنگوی  رض می شود که  عموماً  چنين ف    .خطابه ی سقراط که به ما دقيقاً  می گویدعشق چيست          

در این دیالوگ، حتی خطابه های کوتـاه و فرعـی هـم             .  دیدگاه خود افالطون است، ولی این فرضی کامالً  ناموثق است          

 برای مثال، خطابه ی پيش پاافتاده ی اریکسيماخوسِ  طبيـب خامدسـتانه        .  جنبه های مهمی از عشق را بيان می کند        

 آن  مطابقودارند ت به عشق به مثابه ی پدیده ای فيزیولوژیک  بسن امروزیان   ی خاطری است که   متضمن همان دغدغه    

اما مهمتر از همه این است که در این دیالوگ سقراط  بهترین یا آخرین حـرف را نمـی        .  بشمار می آید  ضيلت  فسالمتی  

به اعتقاد من، مارتا نوسباوم، مایکل گاگارین      .  زند

 

                                                

 -کنع کننده ای نشان داده انـد کـه توصـيف تراژیـ             و دیگران به نحو قا     ٧٩

 حتـی   )١۶. ( دارد ميهمـانی در رسـاله ی     ) اگر نگویيم کليـدی   (  آلکبيادس از سقراط در پایان دیالوگ نقشی مهم        ٨٠کميک

لکبيادس را برای بيان رأی و استدالل خود آچه بسا بتوان ادعا کرد که افالطون تا حدی در جبهه ی مقابل سقراط است و

خطابه ی سقراط عشق را فضيلت آميز معرفی می کند اما به هزینه فرونهادن یا انکار مهمتـرین وجـه                    .  ار می گيرد  به ک 

 اروسبـه طـور خالصـه،    .   آن ، و نامعقوليـت ظـاهری  ٨٢، تفـرد و جزئيـت   ٨١ یعنی شور جنسی ، رابطه ی ميـان افـراد    -آن

" فـوق " تفـاوت نسـبت بـه هـر شـخص خـاص، و             و این امری غيـر شخصـی،  بـی         .  تبدیل می شود به شوق به فلسفه      

درمقابل، آلکبيادس بر جنبه ی جسـمانی، نـامعقول، شـورمندانه، و بسـيار شخصـی عشـق                  .  تمایالت جسمانی است  

  .٨٣ایـی شـده   زد سـکس  تأکيد می ورزد، بر عشق نسبت به یک انسان خاص و بی بـدیل، نـه عشـق بـه یـک امرکلـی ِ                        

طرح می شود داستان دل انگيزی است که آریسـتوفانس، وقتـی بـر سکسـکه                دیدگاه دیگری هم که درمقابل سقراط م      

 )کـروی ( ود موجـودات ملگی ازاجدادی پدید آمده ایم که خـ  نقل می کند، داستانی که مطابق آن ما جآید،اش فائق می  

اکنـون مـا هـر یـک     ، و هر نيمـه را بـه گوشـه ای پرتـاب کـرد، و       هر یک از آنها را به دو نيمه کرد       ٨٤ی بودند اما زئوس   کامل

را که عاشقان نيک مـی شناسـند        " شوقِ  بی حّدی   "این تصویر عّلت    .  دیوانه وار به دنبال نيمه ی دیگر خود می گردیم         

 
79 Michael Gagarin 
80 tragicomic 
81 interpersonality 
82 particularity 
83 desexed 
84 Zeus 
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 را که به هيچ وجه ارضاء نمی شـود جـزاز طریـق یکـی شـدن بـا آن               ٨٥از جمله شوق به وصال جنسی     (توضيح می دهد    

و شاید می خواهد با ما نکـاتی    ( گ می خواهد داستان خود را ادامه دهد        در اواخر دیالو   سآریستوفان.)  نيمه ی گمشده  

که آلکبيادس، کـه کـامالً  مسـت اسـت،     ) را درباره ی فضيلت عشق درميان نهد و به این ترتيب تفسير خود را کامل کند            

 آنراط دربـاره  سخن او را قطع می کند و شروع می کند با آب و تاب از سقراط سـتایش کـردن، و تمـام آنچـه را کـه سـق        

ه حاصل این گفت و سقراط ميان آریستوفانس و آلکبيادس گرفتار می شود، و باید گفت ک. استدالل کرده، نقض می کند

  سقراط شاید به نحوی ستایش انگيز امـا بـی شـک غيـر انسـانی مـی                    . غریب است   و  که سقراط عجيب   گو این است  

اما به اعتقاد من، آنچه سقراط      .  ایده آل چگونه چيزی می باید باشد       به ما بگوید که عشق       ٨٦کوشد تا به نقل از دیوتيما     

قول   دیوتيما می گوید رأی افالطون نيست، صدای خود افالطون را باید از ورای آلکبيادس شنيد که عشق را خـالف آن                      از

سر راه فضـيلت دانسـتن        به اعتقاد من، این نکته در رابطه با بحث ما در اینجا مهم است، زیرا مشکلی که بر                     .می داند 

عشق وجود دارد فقط این نيست که کسانی عشق را به عنوان سکس و عاطفه تحقير مـی کننـد، بلکـه در عـين حـال                           

 تلقـی  از امـر جنسـی و شـورو شـهوت شخصـی     ) ی متفـاوت  لیا بک (آرمانی کردن بيش از حّد عشق و آن را چيزی  فراتر           

 همتراز فضایل امـر الـوهی بـدانيم، در آن صـورت چـه بسـا عشـق        اگر ما فضيلت عشق را   .  کردن نيزمشکل آفرین است   

اگـر  .  خواهـد داشـت   هيچ ربطی با ما و احساسات و دلبستگيهای جزیی و کوچک مـا ن  دیگرامری فضيلت آميز باشد اما  

فضـيلت اسـت، در آن صـورت بایـد علـی سـواء بـر سـقراط و         ) به معنـایی کـه مـن مـی خـواهم از آن دفـاع کـنم             ( عشق

 شریف از  آرمانی سازی     سقراط معنایی   .  ، هردو، قابل اطالق باشد    آلکبيادس

 

                                                

 به دست ما مـی دهـد کـه بخشـی از             ٨٧

 و جزیی الینفک از آن است اما به اعتقاد من می توانيم بـا اطمينـان بگـویيم کـه او بـا نادیـده گـرفتن لـذت و شـور                             اروس

   .افناد وجود دارد، به بيراهه ٨٩ ای که در امر شخصی و جزیی٨٨جنسی

 

 تاریخ عشق

          

در شـکل نـاهمجنس     ( پس از بيان این مطالب، اکنون می توانيم تصدیق کنـيم کـه تلقـی غربـی از عشـق                   

 دسـت کـم بـه نحـوی     -شـد " کشـف "یا  " ابداع" اگر نگویيم    -در قرن بيستم  ) گرایانه  و در اشکال بشری آن      

درباره منظم و پيگيری که بشر توانست به نحو فقط در این ایام بود .  پرورانده شد که کامالً  بی سابقه بود

 کـه   و ببينـد   ی نحوه ی هماهنگ کردن  کششهای شدید جنسی و انگيزه های ایـده آليسـتی بيندیشـد،                 

روابط  نزدیک جنسی  نه به عنوان راهی برای بقای نوع، یا تکـریم خداونـد، یـا نيـل بـه                         از چگونه می تواند  

ن غایتی فی نفسه که زنـدگی را در خـور زیسـتن مـی کنـد، دفـاع               یک سّر خفی متافيزیکی، بلکه به عنوا      

 .کند

                             )١٧(ماهيت عشق، ٩٠ ایروینگ سينگر                                                            

شهای مختلفی ایفا می کنند،     آنها در جوامع مختلف نق    .   فضائل اموری تاریخی هستند    ٩١مطابق رأی السدیر مک اینتایر    

عصر هومر مشابه فضائل یک جنتلمن در انگلسـتان دوران   و نباید انتظار داشت که فضائل مربوط به سلحشوری در یونان        
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ویژگيهـا و تمـایالت جنسـی هـم بـه            . است ٩٢ تاریخی و تابع   عشق هم به عنوان یک فضيلت امری      .  جين اوستين باشد  

 . دستخوش تغييـر مـی شـود       تلقی از عشق و ازدواج نيز        ،تبع، و به    "جا می افتند  "ف  انحای مختلف در متن جوامع مختل     

نقشی که به  (رسدمی به نظر " بدیهی " مقاربت جنسی ميان دوجنس مخالف در بقای جوامع  هرچند که نقش  کلی      

د نبوده اسـت، و آداب   جنسی هرگز در عمل به این غایت محدو      تاما تمایال  ،)طور وقفه ناپذیر جاری و معمول بوده است       

  انـد  ه فرهنگهای بشـری دربـاره ی دوران پـيش از ازدواج وضـع و ابـداع کـرده                  عواطف فراوانی ک  و  و رسوم، قيود اخالقی،     

  فضـائل  بنـابراین،  .بدوی و بنيادین را می توان در خدمت طيف وسيعی از غایات قرار داد             شهوتحکایت از آن دارد که این       

، آنچنانکـه اسـتاندال اسـتدالل    هـا  می کوشد، و چه بسـا یکـی از آن  خدمت آنهادر اروسه  است ک   ای عشق غایات ذاتی  ِ

 .می کرد، عبارت باشد از نفس وجود عشق برای عشق

  

                                                

 ایـن تمایـل و سرچشـمه،    موضـوع ) آشکارا(       ممکن است تمایل جنسی امری ثابت در طول تاریخ به نظر برسد، اما        

عشق بيش و پيش از هـر چيـز برمبنـای ایـده     .  وامع و فلسفه هایشان متنوع است  ماهيت، و مقّومات آن به اندازه ی ج       

که مفهومی بسيار جدید اسـت و سـابقه آن بـه            (   ، و عشق رومانتيک    ٩٣ها تعریف می شود نه سکس یا شور جنسی        

متضـمن پـاره ای ایـده هـای خـاص دربـاره ی سـکس، جنسـيت، ازدواج، معنـای زنـدگی و نيـز                    ) قرن هجدهم می رسـد    

هـيچ  ) و تمـام منـابع تـا قبـل از قـرن هفـدهم             ( ميهمانیبه بيان دقيق، در رساله ی       .  حرکات بيولوژیک پایدار می باشد    م

کـه  (رومانتيسيسـم    عشق رومانتيـک بخشـی جـدایی ناپـذیر از نهضـت           .  چيزی درباره ی عشق رومانتيک نيامده است      

رومانتيسيســم اعتقــاد فــوق العــاده اسـتواری نســبت بــه حــریم خصوصــی و  .   مــی باشـد )نهضـتی کــامًال مــدرن اســت 

ی عواطف را صرفاً  از آن حيث که عاطفه اند بـزرگ مـی شـمارد، و           ا به نحو نسبتاً  بی سابقه     و  خودمختاری فردی دارد،    

 و یکـی شـدن جنسـی     ودر آن، وحـدت -برمتافيزیکی بنا شده است که به نحـو مبالغـه آميـزی وحـدت را پـاس مـی دارد       

در عشق امر مفارق همچنان برجای اسـت،  " هگل را ببينيد، .  ( خصوصاً  نمونه ای شورانگيز و ملموس تلقی می شود 

روح "  کـه مـی گویـد،    ٩٤یا شـللی " اما این بار به مثابه ی امری که وحدت یافته است، نه دیگر به مثابه ی امری مفارق،            

افالطون شـجاعت، فرهيختگـی،   ِ ميهمانیسخنوران در رساله ی .")  متعلق استواحدی که به شعله ای در هم تنيده        

 ٩٥و حکمت را به عنوان فضائل عشق می ستایند، امـا سـخن چنـدانی دربـاره ی فضـائل روابـط ميـان دو جـنس مخـالف                            

   ).البته به جز نقش آن درتوليد آتنی های بيشتر( ندارند

وان فضائل عشق مسيحی مورد ستایش بود، اما سخن چندانی دربـاره ی لـذت          ثار، و پاکدامنی به عن           نيکوکاری، ای 

تحسـين  بگذاریـد فضـيلت     : " به این پيش درآمد کالسيک در قـرن هفـدهم توجـه کنيـد             . ( مناسبات جنسی در ميان نبود    

انتيـک     از جملـه فضـائل عشـق روم   .")شود، و رذیلت تقبيح، و پاکدامنی بدان سان که درخـور آن اسـت نگریسـته شـود     

عبارتست ازآنکه بـه لحـاظ متـافيزیکی تمایـل جنسـی را مجـاز مـی دانـد، انگيـزه ای بـرای ازدواج اسـت، و زن و مـرد را                                 

همسنگ و همتراز یکدیگر می کند، و این بدون تردید بخشی از عشق یونانی نبـود و جـای تردیـد اسـت کـه پـاره ای از                             

روزین مسـيحيت از عشـق بخـش عمـده ای از ایـده ئولـوژی                البتـه تلقـی امـ     ( .  عشق مسيحی سنتی نيز بـوده باشـد       

فـرد را چنـدان بسـط       ِ    من ازجمله فضائل عشق رومانتيک این است که      .) رومانتيک را برگرفته و در خود جذب کرده است        

کثر هویت مشـترکی کـه فـرد مـی           در جوامعی که در آنها حدا      البته این امری است که    می دهد که دیگری را دربرگيرد، و      

از جمله فضائل عشق رومانتيک .   چندان ضروری نمی نمایدد به تصورآورد عبارتست از شهروند بودن یا کارمند بودن،    توان

می ناميم پرده برمی دارد، هرچند این امر هم در نگاه جـوامعی کـه بيشـتر    " من درونی"این است که از آنچه ما مبهماً     
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ایـن اسـت    ) فارغ از استدالل  ( لّب مطلب    .فضيلتی بشمار نمی رود   ذهنيت اجتماعی و کمتر ذهنيت روانشناختی دارند،        

 خانوادهـایی  بـه لحـاظ         موجـب گسـترش     کـه   ای اسـت    جوامع تازه صـنعتی شـده       پيدایش محصولعشق رومانتيک   که  

، محصـول دورانـی اسـت کـه زنـان نيـز              شـد  ")یهسـته ا  "خـانواده هـای     (ی مستقل و به لحاظ اجتماعی کوچـک       اقتصاد

، محصـول روزگـاری اسـت کـه رومانهـای      برگزیننـد حّد زیادی امکان یافتنـد شـریک زنـدگی خـود را خـود              همچون مردان تا    

 ( را در ميان خيل عظيمـی از زنـان طبقـه ی متوسـط پراکنـد               ] ایده ی عشق رومانتيک   [عاشقانه ی رومانتيک آن حقيقت    

وان طبقـه ی اشـراف از آن برخـوردار     امتيـازی بـود کـه فقـط شـمار انـدکی از بـان       ٩٦سلحشورانهنباید از یاد برد که عشق       

 دیرین و چند صد سـاله       ، و سرانجام به لحاظ فلسفی مهمتر از همه، عشق رومانتيک وقتی ممکن شد که تقابل               )بودند

مچـون بسـياری   ه( تلفيق یافتدر قالبی عرفی، و درهم شکست "] مجازی"یا[ و دنيوی  "]حقيقی"یا  [دسميان عشق مق  

 ناميـده   ٩٨"فردگرایی عـاطفی   " ٩٧شق رومانتيک قائم به آن چيزی بود که روبرت استون         ع).  از ایده های عصر روشنگری    

   .است، یعنی نگاهی به فرد و اهميت عواطف او که تا عصر جدید ظهور نيافته بود و نمی توانست ظهوریابد

رغ از زمـانی را رسـاله ی           بسيار مهم است که ما خصلت تاریخی عشق را از یاد نبریم، و فریب آن تصویر ظاهرًا فـا                

کـه عشـق را چيـزی نمـی دانـد           ) و بدبينانـه ای   (  به دست می دهـد، یـا آن دیـدگاه هميشـه آشـنا              ]ازعشق[ميهمانی

شـهوت بعـالوه ی مصـيبت    "یـد،  ویـا بـه تعبيـر فر   (  تردیدها و ناکاميهـای دوران پـيش از ازدواج     با هاهمراه هورمون غليانجز

، عشق خود امری فـارغ از زمـان و کلـی   ]غير تاریخی[ این تلقی  مطابق.نخوریم") مبادی آداب بودن  

 

  

                                                

 اسـت، پدیـده ای   ٩٩

در واقـع، حتـی رسـاله       .   تعابير و اشکال فرهنگی آن متنوع است اما غير از آن همه جا یکی است                است که صرفا ً    واحد

ا کجـا ناشـی از      هم چندین تلقی متفاوت از عشق به دست می دهد، و روشن نيست که این تلقی هـا تـ                   ميهمانیی  

خصوصاً  سقراط بی شک درکـی تـازه از          .  اروس است، و تا کجا ناظر به انواع مختلف          اروساختالف آرا درباره ی ماهيت      

 می بينيم که این قرائتهـا در مقياسـی کـالن             به لحاظ تاریخی،    .١٠٠"تعریف اقناعی "عشق به ما عرضه می کند،  نوعی       

 ، از عشق را افشاند که بعدها در الهيات مسيحی بـه بـار نشسـت               ١٠١آسمانیماندند و بسط یافتند، سقراط بذر درکی        

 در   سلحشـورانه   و اشارات و کنایاتی را از خود بـروز داد کـه بعـدها مشخصـه ی عشـق                   ١٠٢"ضعف و مالل  "آلکبيادس  آن    

 شـرک   یاز منظـر باورهـا     اما.   عشق رومانتيک به معنای مدرن آن را پيش بينی کرد         قرون وسطی شد، و آریستوفانس      

.   پيدا کرد به هيچ وجه نمی توان درک درستی از دامنه و پيچيدگی تلقی های رومانتيک از عشق در روزگار مدرن ١٠٣آميز

ولـو در   (تـاریخ بلنـد تلقـی مسـيحی از عشـق را           برای فهم عشق آنچنانکه ما می شناسيم، الزم است که قّوت و نفـوذ               

 .بدرستی بشناسيم و تصدیق کنيم) مقام یک رقيب

را ) بـه معنـای دقيـق کلمـه       (      سرنوشت عشق اروتيک عميقاً ازاین واقعيت که اندیشه ی مسيحيت عشق جنسی            

فرد و اهميت عواطفی همچون ایمان و       " درونی"خوارمی داشته متأثر بوده است، اما عالوه برآن تأکيد مسيحيت بر روح             

در قفـس  وغ مسيحيت آن بود که عشق اروتيک را       نب . سرسپردگی نيز در سرنوشت آن نقش تعيين کننده داشته است         

، این عشق همچنان عشق به یک انسان بود و حتی چه بسـا عشـق بـه همسـربود، امـا               ساختچيز دیگری   ازآن  وکرد  

   عشق در وجه مثبت آن به نوعی آرمان.دیگر به طور خاص امری جنسی نبود، دیگر امری شخصی و صرفاً  بشری نبود   
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ش تبدیل شد، به تالشی برای استعال جستن از خویشتن و منافع شخصی خـود، و بـاالتر                  ، حتی نوعی پرست   ١٠٤یساز

دونفره  یک وخویشتن مدارانه ی به تالشی برای فرا رفتن از تعلقات تنگ نظرانه،از آن  خودمحوری

    

 

                                                

تلقی مسيحی از .  ١٠٥

، و حتی بيش    ف قرار می داد   را هد " رفيعتر"عشق بيش از آنکه در مقام نفی امور جنسی یا شخصی باشد، همواره امر             

همانطور کـه   (در وجه منفی آن، می باید گفت        .  سِ  کمال بود    فضيلت و سعادت باشد، معطوف به نف       از آنکه معطوف به   

مـا را   " طبيعـی "تلقی مسيحی از عشق در عين حال سنگدالنه و غير انسانی بود، نه فقط کششهای                ) غالباً  گفته اند   

سنت پل می گفـت     .  را هم مردود می دانست    ) به معنای دقيق کلمه   (دواج مبتنی بر عشق   انکار می کرد، بلکه تصور از     

 تـرین احساسـاتی بـود کـه دربـاره ی آن تلقـی       مالیـم ، و این تازه از جمله "بهتر است ازدواج کرد تا در آتش سوخت   "که  

رد حتی اگر به همسر خود از سر ترتوليان تنها کسی نبود که بجّد معتقد بود ف.  تجدید نظر شده از عشق ابراز می شد   

وفانس به فراموشی سپرده شد؛ او بر این باور بود کـه            تدراینجا عقيده ی آریس   . شهوت نظر کند مرتکب گناه شده است      

را می آزمایند، شوقی که خویشتن را در رابطه ی جنسی جلوه گر می سازد و فقط به نحو " شوقی بی نهایت"عشاق 

در واقع تمام این قبيل تمایالت، به جای آنکه ترجمان عشق باشند، به ضـد               .  اب می شود   سير چنان رابطه ای  موقت در   

مــی تــوان بــرآن افــزود کــه بــه خــاطر   از نظــر نيچــه مســيحيت افالطــون گرایــی بــرای تــوده هاســت، و .آن تبــدیل شــدند

 .روانشناسی مسيحيت است که ما اکنون روانکاوی داریم

ا تشویق می کرد و آن را بيش از هر چيز دیگری موردتکریم قرار می داد، امـا ایـن               چه بسا الهيات مسيحی عشق ر           

 از بسـا  چـه  -]ایثـار و کـرم  [" آگاپه" و   ]احسان[١٠٦" کاریتاس "-دیگر عشق نامهای  .  عشق اروتيک نبود که باليد و شکفت      

هنگامی که کسی عاشـقانه      . نمی افکند   عاطفه حيث پژوهشهای عالمانه روشنگر بود، اما نوری بر پدیدار شناسی آن          

ناپـاک، جـز    اروسالهـی بـود یـا       کاریتاسبه دیگری نظر می کرد، چه کسی می توانست بگوید که آن احساس مصداق               

باید آنکه شخص می دانست که       و پـاره  (  کّل ادبياتی که بدینسـان پدیـد آمـد    . چيزی از نوع نخست را احساس کند      می

عشق ورزی را از تمایل جنسی متمایز کرد، گویی         ) يز از آن نشأت گرفته است     ای از دیالوگهای محبوب و دست اول ما ن        

 وقتی به قرن چهاردهم رسيدیم، این خطا تحت عنوان عشق افالطونی  .این دو مقوله همواره مجزا و حتی متضاد بودند

.  را مالمت کـرد   ) قراطیا دست کم س   ( صورتی مقدس به خود گرفت، و این البته امری است که باید به خاطر آن افالطون               

که نامش هم بـه معنـای   ( ، آریستوفانس، و دیگران را به کناری نهاد، و طرف دیوتيما را گرفت        ١٠٧عشق افالطونی آگاتون  

عشق حتی بـيش از آنکـه سـقراط اصـرار           . ، و ایمان مسيحی را به جای حکمت مشرکان نشانيد         )است" تکریم خداوند "

يـزی بـود کـه بـه      بـيش ازآن چ   ه بـود   از این طریق در ساحت معنویت بـه دسـت آورد           می ورزید آرمانی شده بود، اما آنچه      

 .فی حد ذاته ی روابط انسانی کامياب از کف داده بود جنسی و اهميت هيجاناتواسطه ی نفی 

بـه  .  نسـانی  به این بی اعتنـایی نسـبت بـه عواطـف و تمـایالت ا               ی بود واکنش در قرن دوازدهم     سلحشورانهعشق       

 اصلی عشق رومانتيـک در اواخرقـرون    نيایکه بحق آن را( سلحشورانهاریخی غالباً  عشق رومانتيک را با عشق    لحاظ ت 

 استدالل کرده است،    ماهيت عشق اما همانطور که ایروینگ سينگر در کتاب خود         .  یکی می انگارند  ) وسطی می دانند  

بـرای مثـال، دنـيس دو روژه    ( لباً  با یکدیگر خلـط مـی شـوند   این دو نوع عشق غا)  ١٨. (این دو کامالً  از یکدیگر متمایزند 

، و  )١٩)( خـود دربـاره ی ایـن موضـوع مرتکـب همـين خطـا شـده اسـت                   غير قابل اعتماد  در پژوهش مشهور اما      ١٠٨مونت

 
104 idealization 
105 egoisme-a-deux 
106 caritas 
 
107Agathon 
108 Denis de Rougemont 
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 و شهوت زده فروکاسته می شود که        ١٠٩ یکسره به تصویری مضحک از یک خنياگر دوره گرد         سلحشورانهخصوصاً  عشق    

بایـد توجـه داشـت کـه     .  بانویی کامالً  عفيف و دور از دسترس آواز می خواند) بسيار بلند(در برابر برج اری به نحو رقت ب 

 در دوره ی    – آن خـود بـه کـار مـی بردنـد، بلکـه ایـن نـام بعـدها                     عـامالن  نـامی نبـود کـه        "سلحشـورانه عشق  "اصطالح  

 خسـتگی   ، زوج ١١٢هگوینـه ور    و ١١١ در مورد النسلوت   گاستون این نام را   .   به کار رفت   ١١٠توسط گاستون پاریس   -رومانتيک

به ولو( مالزم با عفت و ناکام نهادن غرایز       سلحشورانه  در واقع، بهترین نمونه ی عشق         . جدا ناشدنی، به کار برد     وناپذیر

ایـن    بـه خـوبی       ١١٣لـوئيس . اس. سـی . ( نبود، بلکه عبارت بود از عشقی سّری، زناکارانه، و کامالً  آزاد           )  شاعرانه تعبير

 .)پارادایم را تا قرن حاضر پی می گيرد

بـود تـا   ) و زمزمـه (  بيشـتر حـرف  .   دست مایه ی سرگرمی طبقات باال بود   سلحشورانه       به لحاظ اجتماعی، عشق     

مایـه تعجـب نيسـت کـه متـون و           . ( عمل، و شاید مهمتر از همه، امری کامالً مستقل ازازدواج، و حتـی مخـالف آن، بـود                 

 نوعـاً  از نصـایح هوسـبازانه ی          -١١٤پالنوس کـا   خصوصـاً  آنـدریاس     -ه در باره ی مردان خنياگرِ  دوره گرد بـود          نظریه هایی ک  

واج را چنـدان جـدی تلقـی        هـم عشـق و ازد      -١١٦ مثالً  النـور آکویتـانی      - اما طرفهای مؤنث    .می گرفت  سرچشمه   ١١٥اوید

غالبـًا ادعـا مـی شـود کـه          . )  ا زنان شوهر دار بودنـد     نمی کردند، این امر تا حدی ناشی از آن بود که تقریباً  همه ی آنه               

 در واقع، اگر یـک چيـز دربـاره ی عشـق           .  به ندرت به وصال می انجاميد، اما این ادعا نادرست است           سلحشورانهعشق  

درست .  از عشق رومانتيک در روزگار ما معطوف به سکس بود         بيش   صادق باشد این است که این عشق         سلحشورانه

این واقعيت را تحت شـعاع قـرار        دیر و پس از کوششهای فراوان دست می داد، اما این امر به هيچ وجه                است که وصال    

 .  نمی دهد که نيل به وصال غایت آشکار، و گاه تنها غایت آن تالش توانفرسا بود

هایی مرتبط است کـه   با تالشتاریخ این تحوالت تا حد زیادی    اریخ تحول پذیرفته است و      ما از عشق در طول ت     درک           

 کـه افالطـون و عشـق مسـيحی     ایـده آل سـازی ای  :   جمع و تلفيق ميان دو مقوله ی مهم صورت پذیرفتـه اسـت        برای  

فضـيلت    . از سـوی دیگـر     مـی آزمـوده انـد     زوجهای عاشـق بـه واقـع        آن تمنا و هوسی که      مطرح می کردند از یک سو، و      

 و تلفيق را به سرانجامی برساند و در عـين حـال نـوعی حـس     در این بود که می کوشيد آن جمع     " سلحشورانه عشق"

مصلحتی وارد کند، ازدواجهایی که یکسره بر مبنای مالحظات         ارضای زیباشناسانه و جنسی را هم به جهان ازدواجهای          

 در  .)  اگـر نگـویيم تضـادی      - و ازدواج تمایزی بود    سلحشورانهو بنابراین ميان عشق     ( اجتماعی، سياسی، و اقتصادی بود    

تلقی رومانتيک و مهم را مطرح می کند که عشق اروتيک فی حـد ذاتـه    است که این سلحشورانهعين حال این عشق   

  . و بدون شک در درک مسيحيت از عشق یافت نمی شود           ميهمانیخوب است، این تلقی در غایت شناسی رساله ی          

عشـق  ) ١: ( اسـت بـر مـی شـمارد    هسلحشـوران سينگر در مطالعات خود پنج ویژگـی کلـی را کـه مشخصـه ی عشـق               

 عاشـق و    ،عشـق ) ٢(جنسی ميان زنان و مردان فی حـد ذاتـه آرمـانی اسـت کـه کوشـش در راه آن ارزشـمند اسـت،                          

عشـق بـا    ) ۴(عشـق جنسـی را نمـی تـوان بـه تحریکـات شـهوانی فروکاسـت،                  ) ٣(معشوق، هر دو، را بر می کشـد،         

ميـان مـرد و زن   " وحـدت مقـدس  "عشق مستلزم نـوعی  ) ۵(ا ازدواج، و ب) لزوماً ( مصاحبت و مغازله نسبتی دارد اما نه        

 سلحشـورانه همانطور که سينگر به تفصـيل اسـتدالل مـی کنـد، ایـن نکتـه بایـد روشـن باشـد کـه عشـق                           )  ٢٠.(است

کوششی بود برای تلفيق درک شرک آميز و مسيحی از عشق، تالشـی بـود بـرای آشـتی دادن و درآميخـتن آرمانهـای                  

                                                 
109 troubadour 
110 Gaston Paris 
111 Lancelot 
112 Guinevere 
113 C. S. Lewis 
114 Andreas Carpellanus 
115 Ovid 
116 Eleanor of Aquitaine 
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  ویژگی نخست اعالن جنگی است به تلقی سنتی مسيحيت از عشق، و ویژگی سوم در رّد                  .مایل جنسی اخالقی و ت  

شایان ذکر است که آخرین ویژگـی آن فهرسـت     .  این تلقی عوامانه است که عشق چيزی نيست جز غریزه ی جنسی           

یعنـی عشـق   ( فانی از عشـق تا حد زیادی با بخش عمده ای از الهيات مسيحی سازگار است، و در واقع، تلقی آریستو                

و بنـابراین  (  گيرم پيچيده - در تمام طول دوران رومانتيک همچنان از جمله موضوعات محوری)"وحدت" نوعی به مثابه ی  

 من می کوشم تا در بخـش بعـدی ایـن مفهـوم را بـه                  .  در باب عشق باقی ماند      -") رازآميز"یا  " جادویی"در غالب موارد    

 .همنحو غيرمجازی تری بسط د

تمایز ميان عشق و ازدواج در تاریخ عشق از اهميت ویژه ای برخوردار بوده اسـت، و شـایان ذکـر اسـت کـه ایـن دو                                  

در آثـار افالطـون،     .  به هم پيوسـته وجـدایی ناپـذیر نبـوده انـد           " اسب و گاری  "هميشه ، برغم آن ترانه ی عاميانه، مانند         

مسـأله ی  ) کـه در خـور تـأمالت فلسـفی اسـت     اروسدست کم آن نـوعی از  (وساربنابه دالیل کامالً  آشکار، در بحث از    

اوید عشق و ازدواج را مغایر هم می دانست، هرچنـد از منظـر او ازدواج محبـوب مـی                    .  ازدواج اساساً  مطرح نمی شود     

ان امری مقدس سـخن     تاریخ بلند ازدواج به عنو    .  دشوار پدید آورد و از این طریق بر هيجان ماجرا بيفزاید          توانست مانعی   

چندانی درباره ی عشق جنسی ندارد و بلکه گاهی اوقات سـخنان بسـياری در مخـالف بـا آن دارد، و در روزگـار عشـق                            

 ازدواج حتـوای ، مغازالت خارج از ازدواج به جای آنکه مقدمـه ای بـرای ازدواج باشـد یـا اساسـاً  ربطـی بـه م                سلحشورانه

 سلحشـورانه  برجسته ترین مصداق عشقهای       . می کرد  های بدون عشق فراهم   ازدواج مفری برای     نوعا ً  داشته باشد، 

لوئيس عشق ميان النسلوت و گوینه ور بود، و چه بسا این نمونه بيش از حد رابطه ی                  . اس. نزد گاستون پاریس و سی    

 را سلحشـورانه ميان عشق و تمام نهادهای اجتماعی و دینی ، بویژه ازدواج، را خصومت آميز نشان می داد، اما عشق   

در واقع این ایده که ازدواج نقطه   .  هر چه بدانيم، نمی توانيم آن را مقدمه ای برای ازدواج یا دليلی موجه برای آن بدانيم                

 و در قالب نمایشـنامه هـای شکسـپير و خصوصـاً  کمـدیهای آن عصرشـایع                    قرن هفدهم  ، حدوداً  در   ی اوج عشق است   

ی و مـنش سـختگيرانه در رمانهـای جـين آسـتين، بایـد گفـت کـه درک کنـونی مـا از                      و در قياس با، برای مثال، خو      .  شد

 .عشق و ازدواج بسيار درهم و مغشوش است

عشق رومانتيک از منظر تاریخی محصول تلفيق دردناک و طوالنی عشق اروتيک دوران اکنون می توانيم بگویيم که        

تاریخی تلفيقی است از آریستوفانس و آلکبيادس از یک سو و         شرک و عشق آرمانی مسيحيت است، یا از منظری غير           

  عشق رومانتيک امری صرفاً  جنسی، یا حتی عمدتاً  جنسی، نيست، بلکه صورت آرمـانی و بـه   .سقراط از سوی دیگر   

 در  ،و نيـز سرسـپاری و وفـاداری مسـيحيت          ١١٨لّذات حسـی  و   ١١٧روز شده ای است از فضائل دوران شرک یعنی باروری         

اگر فکر کنيم که عشـق رومانتيـک فاقـد هـر گونـه               .، خودمختاری، و حریم خصوصی فردی ِ  روزگار مدرن         ١١٩طفهعابستر  

فضيلتی است، آشکارا رومانس را با عياشی جنسی یا نوعی آرمان سازی غير واقعی اشتباه گرفته ایم و تمام بسط و                     

امـا اکنـون وقـت آن    .  فته است نادیده گرفته ایـم را که حتی در پس امور عاشقانه ی بسيار عادی نه          ای   تکامل تاریخی   

 .، بيشتر بحث کنيم طور خاصفرا رسيده است که درباره ی ماهيت عشق رومانتيک، به

 

 عشق رومانتيک چيست؟

 

و همـواره   و ما همه کلّی واحد بـودیم،         بشر در ابتدا موجودی واحد بود،        عشق ترجمان نيازی دیرین است،    

 . نخستين بازگردیم، و این آرزو همان است که عشق می خوانيمآرزو داریم که به آن صورت

                                                 
117 cultivation 
118 sensuousness 
119 affectivity 
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 )٢١(ميهمانیوفانس،                            آریست                                                                     

 

، و غالب ما دست کـم   عاطفه ای معمولی و بسيار شایع-خوبست به یاد آوریم که عشق رومانتيک نوعی عاطفه است     

ماننـد همـه عواطـف،     .  نيسـت " راز"یا نوعی "  قهری"  این عشق امری . عمر خود آن را آزموده ایمطولیک یا دو بار در  

 مـن    .ی ویژه منحصر است   یعشق رومانتيک امری کسبی و نوعاً  وسواسی است، وبه فرهنگهایی خاص با فلسفه ها              

.  اطف به مثابه ی ترکيبی پيچيده از داوریها، اميال، و ارزشها دوباره تکـرار نمـی کـنم                 در اینجا تحليل خودم را درباره ی عو       

را مطرح کنم که تمام عواطف پيشاپيش مجموعه ای از مفـاهيم       عتدلتراین ادعای م  فقط  گونه استداللی    هر بگذارید بدون 

 يينقابل تع

بيش ارزشها و تمایالتی  یا و کم) باختن  ازر ترس خاط فقدان، حسادت به از ناشی آزردگی، اندوهناشی ازمثًال خشم ( 

یـا  (  نظير انتقام دروقت خشم، دل نگرانی درهنگام اندوه، احسـاس تملـک در موقـع حسـادت را مفـروض مـی گيـرد        ویژه

 بنابراین، عشق می تواند و می باید بر حسب چنان مجموعه ای از مفـاهيم و تمـایالت               ).اساساً  چيزی جز آنها نيست     

چنـان  ) کـه احيانـًا جالبترنـد     ( ود؛  برخی ازاین مفاهيم و تمایالت کامًال بدیهی و آشـکارند، و برخـی دیگـراز آنهـا                  تحليل ش 

است عبارت است از ميـل بـه         دخيل    تمایالتی که در عشق رومانتيک      پاره ای از     به حد کافی روشن است که       . نيستند

مين جاست که بی درنگ تعليم آریستوفانس را به یـاد مـی             ، و ه   کردن با هم بودن، ميل به لمس کردن ، ميل به نوازش          

 در عشق آنچه خود را به صـورت شـوق جنسـی نشـان مـی دهـد در واقـع بسـيار فراتـر از آن اسـت، شـوق بـه                                : آوریم  

به نظر من مهمترین جزء مفهومی عشـق رومانتيـک چيـزی نيسـت              .   محبوب است   یکی شدن با   ، شوق به  بازپيوستن  

مشترک ] ختنسا[جز همين شوق به      وجودیاتکای، نوعی   هویتی    

                                                

و ( اما مهم آن است کـه از ایـن ایـده ی آشـنا             .   ١٢٠

 ١٢١"یکی شدن"رویم و توضيح دهيم که در اینجا فراتر ) و غيره" در آميختن روحها"، "وحدت یافتن "ویژگيهای نظير آن مثل     

 اینکــه آیــا شــد اســتعاره اســت، و  اســتعاره ی فــوق العــاده ی آریســتوفانس هــر چــه با.بــه چــه معنــا مــی توانــد باشــد

جسم و روح دو تن از ما آدميان را به هم جوش می دهد یا نه کمکی به ارتقای فهم ما از موضـوع نمـی                           ١٢٢ایستوسهف

آریستوفانس مدعی است که ما طالب امر محال، در واقع غير قابـل تصـور، هسـتيم؛ او هـيچ قرینـه ای بـه دسـت                   .  کند

به غير از اتحاد تن هایمان که مدتی کوتاه مـی پایـد و هميشـه درهمـاهنگی کامـل                    م،  نمی دهد که ما چگونه می تواني      

  . ی بيابيمکترش م در واقع هویتهم نيست،

 بلنـدیهای بـادگير    در رومـان     ١٢٣یت        برای توضيح بيشتر این نکته، شاید بتوان به نقطه ی اوج شهود مکاشفه آميز ک              

 نه به عنوان امـری کـه حتـی بـيش از مـن          -اره ، همواره در خاطر من است       او همو  -هستمکليف   من هيث : "اشاره کرد 

در اینجـا مـا بـا چيـزی بـيش از اشـارات ضـمنی بـه مقتضـيات              ."   بلکه او همانا عين وجود من است       -خوشایند من است  

حضـور  هویتی مشترک سروکار داریم، این امر نوعی اتحاد رازآميز یـا تمنيـات جسـمانی برنيامـده نيسـت، نـوعی حـس                        

عشق چيـزی نيسـت جـز       .  ، درک خود را از خویشتن برای خویشتن خود تعریف کردن است           است" در خاطر "هميشگی  

 می را)  به دخول جنسینيرومنداز جمله بویژه شوق غير فيزیولوژیک    و  ( و شوق به عشق ورزی       .همين هویت مشترک  

ادا   را مطلـب   حـّق ایـن    ممن در اینجا نمی توان    .  ا فهميد توان به بهترین وجهی بر مبنای این مفهوم غریب اما کامالً  آشن            

هویت مشترک غایت و غرض عشق است، و فضایل عشـق اساسـاً               : کنم، اما بگذارید دست کم این ادعا را مطرح کنم         

یـا نادیـده گـرفتن سـکس نيسـت بلکـه بـه معنـای           ایـن بـه معنـای انکـار      .مطلوبچيزی نيست جز فضایل همين هویت       

 
120 ontological dependency 
121 identity 
122 Hephaestus: م.(خدای آتش و فلزکاری در يونان باستان(  
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نـدارد،  ) که هـویتی قـانونی اسـت      (این تحليل تأکيد زیاده از حدی بر ازدواج         .  در یک زمينه ی خاص است     مالحظه ی آن    

اما توضيح می دهد که چگونه عشق رومانتيک و ازدواج تا این حد دوشادوش هم اند، مطابق این تصویر ازدواج نقطـه ی                       

 . اوج عشق رومانتيک بشمار می رود

بـه گمـانم ضـروری اسـت کـه          : ه چيز بيشتری بگویم، بگذارید هشداری سقراط مآبانه بـدهم         باراین   در  پيش از اینکه       

عشق را همانطور که به واقع هست بازنمایيم، و آن را با تمام چيزهای خوب دیگری که دوست می داریم و مالزم بـا آن                         

داشـتن کسـی کـه     چيزهایی مثل همدمی، سکس خـوب، دوسـتی، داشـتن یـک همسـفر،                -می دانيم اشتباه نگيریم   

  البته ما طالب این چيزها هستيم، و ترجيحاً  همه ی آنها را هم یکجا                   .حقيقتاً  برای ما دل نگران است و نهایتاً  ازدواج          

بگذارید بدون آنکه دچـار افسـردگی شـویم    .   دیدهامی خواهيم، اما عشق را می توان و می باید مستقل از همه ی این          

 به بيراهه می رود، عشق می تواند یکجانبه باشد، عشـق مـی توانـد مـانع     ق در غالب موارد   به یاد خود بياوریم که عش     

سکس خوب شود یا دست کم عاشقی ضامن زندگی جنسـی ارضـاء کننـده نيسـت، عشـق و دوسـتی گـاهی خـالف          

  .اشـد یکدیگرند، عشق می تواند احساس دلتنگی عميقی برانگيزد، عشق می تواند وسواس آميز و حتی جنون آميـز ب                  

بهتر است، همانطورکه  ست، اما می تواند اینطور باشد، و لذاني عشق لزوماً  یا در غالب موارد مالزم این قبيل دشواریها 

 .زیور وآرایه های فوق العاده خواستنی آنسقراط تأکيد ورزید، به فضائل خود عشق نظر کنيم، نه به پيامدهای آن یا به 

بـدون شـک مالحظـه خواهيـد کـرد کـه بحـث زیـر         .( توضيح مختصر از این قرار است        ماهيت یکی شدن در عشق به       

تــازه بــالغ یــا روانشناســان بــرخالف ادعــای اگزیستانسياليســتهای ( مــا خــود را.)  تاحــدی وامــدار هگــل و ســارتر اســت

وزگـار ارسـطو،    در جامعه ای همچـون جامعـه ی ر        .   که بر مبنای یکدیگر تعریف می کنيم        برمبنای خودمان  نه) سالخورده

 ١٢٥"فـردی یـا خصوصـی    "ِ  تعریف می شود و نسبت داده می شود؛ ایده ی فضـيلت   ١٢٤فضائل به نحوجمعی یا اشتراکی    

نوعـاً  خصـایص شخصـی و        ميان امر خصوصی و عمومی تفکيک قائل می شویم، و            قاطعانهاما ما   .  غير قابل فهم است   

، و صـرفاً  مزورانـه و   "مصـنوعی "ا سطحی، غيـر شخصـی،   که گاه آن ر(  خصوصی خود را بيش از چهره ی عمومی خود        

او را واقعـاً  مـی       "شخصيت فرد را آن کسانی بهتـر درمـی یابنـد کـه              .  مهم و ارزشمند می شماریم    ) ابزاری می انگاریم  

و برای ما هيچ عجيب نيست که فردی که عموماً  به نابکاری مشـهور اسـت، صـرفاً  بـه گـواهی همسـر یـا                            " شناسند،

 می شناسـم مـی شـناختی، مـی          ن را آنطور که م    فالنیاگر تو   اما  . (" دوستان نزدیکش فردی نيک تلقی شود     یکی از   

 که بر مبنای حریمهای خصوصی بسيار شخصـی بنـا شـده، عشـق حتـی بـيش از               چندپاره  در این جهان      ...")دیدی که   

 صادق بـودن بـا      "یا  " خود واقعی "باره ی   وقتی ما در  .   خانواده و مناسبات دوستانه هویت وخویشتن ما رامعين می کند         

 صادق بودن با آن تصویری از خودمان است که با آنان که بيش از همه دوست     یيم، غالباً  مقصودمان   سخن می گو  "  خود

آن خـودی کـه در صـحنه ی عمـومی           ) وخالف انتظار هم نيست که بگـویيم      (ما می گویيم    .  می داریم در ميان می نهيم     

 در محيط کار عرضه می کنيم، آن خودی که به آشنایان نشان می دهيم، خـود واقعـی                    خودی که  ننمایش می دهيم، آ   

نـوعی تـاریخی از   (نشان می دادیـم   ثابت کنيم خودی که ما  در خانواده      گاهی اوقات ما رنج بسيار می بریم تا         .  نيست

کـه آن خـودی را کـه مـایليم           نيست   و به هيچ وجه مایه تعجب     .  دیگر آن خودی که واقعيش می انگاریم، نيست       ) عشق

واقعيترین خود خویشتن تلقی کنيم، آن خودی است که در مقام محرميت پدیـدار مـی شـود، و فضـائل آن نوعـاً  فضـائل                 

مربــوط بــه عرصــه ی خصوصــی اســت، فضــائلی همچــون صــداقت در مقــام احســاس و بيــان، شــورمندی در مناســبات   

 .  بيناشخصی، مهربانی، و حساسيت

  ایده ای جـذاب و تأمـل    - به یکدیگر تعلق داشته اند     روزگاری اتحاد مجدد دو نيمه ای که        -یایده ی اتحاد آریستوفان          

نيمـه ی دیگرمـاجرا از اختالفـات و لجاجتهـای مـا آغـاز مـی شـود، از ایـن                .  انگيز است، اما این فقط نيمی از ماجرا ست        
                                                 
124 communally 
125 private 
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  آزادی .با یکدیگر جفـت و جـور نيسـتيم    مشترک چه بسا هنوزواقعيت که حتی پس از گذشت سالها مصالحه و زندگی  

 امر در غالب موارد گزینش      انتخاب عرصه ی تقریباً  نامحدودی برای تمنيات رومانتيک ما می گشاید، اما در عين حال این                

. (  نيز بـود سلحشورانه این نکته از جمله مفروضات عشق   -، می کند  ناممکنما را دشوار، اگر نگویيم به لحاظ اجتماعی         

النسلوت برای ] اختيار کردن آن[د؟ و کدام زنی بود که می گزیکدام دختری در ورونا بود که رومئوی جوان نمی بایست بر

 بـا یکـی از پـيش فرضـهای خـود بـه              ١٢٦فرآیندی که در آن طرفين هویت خویشتن را با هـم یکـی مـی کننـد                 )ممنوع بود؟ 

  خودهـایی کـه بناسـت درهـم بياميزنـد از ایـن مزیـت        .بتنی بـر خودمختـاری    یعنی با آرمان فردگرایی م     -تعارض می افتد  

 در جـوامعی    -یکدیگر تنظيم و تکميل کنند      خود را، پيش از آنکه انعطاف ناپذیر و کامالً  شکل گرفته شوند، با              محرومند که 

و هرچند که   .    مزیت وجود دارد   که خانواده ها ازدواج را ميان فرزندانی که با یکدیگر بزرگ شده اند ترتيب می دهند، این                

ی حقيقـت ایـن اسـت کـه غالـب مـا             لو نمونه ی مثالی رومئو و ژوليت یاد می کنند، و          " عشق اول "همگان با حسرت از     

وقتی عاشق می شویم که در سير تکامل زندگی خود کامالً  پيش رفته ایم، و حتـی بـه مرحلـه ی سـالمندی رسـيده                           

یکدیگر را تکميل کردن در غالـب مـوارد در واقـع تمـرین بـا               ] در اینجا [شکل گرفته است و     ایم، یعنی وقتی که خود کامالً         

تعریف می شود، رابطه ای دیالکتيکیبنابراین، بسط و تکامل عشق بر مبنای نوعی رابطه ی    .  یکدیگر کنار آمدن است   

، رابطـه ای کـه در آن هـر یـک از             ود مـی شـ    رذیالنـه که در غالب موارد نرم و مالطفت آميز است اما گاه از حيث وجـودی                

، در  مشترکی که طرفين از خویشتن دارند تحميل کنـد         تصویر می کوشد تا سلطه ی خود را بر         طرفين رابطه ی عشقی     

از همين روست کـه عشـق، بـرخالف عواطـف دیگـر،      .  رد کند  آن را   یا آن را مورد بازبينی قرار دهد،      برابر آن مقاومت ورزد،   

(  شـد  عشـقش رفـع  ناست که درباره ی عشق بگویيم فالنـی پـانزده دقيقـه عاشـق بـود امـا بعـد       بی مع.  وقت می برد 

  اما هيچ یک از این سخنان بدان معنـا نيسـت کـه چيـزی بـه اسـم عشـق                .)سخنی که می توان درباره ی خشم گفت       

تهـا و تعارضـهایش،   یکطرفه وجود ندارد، یا عشق یکطرفه عشق نيست، چرا که آن رابطه ی دیـالکتيکی، بـا تمـام مقاوم                  

درست است که به این ترتيب ممکن . می تواند دقيقاً  به همان نحو که در دو روح جاری است در یک روح هم واقع شود            

 است از قّوت و غنای ماجرا کاسته شود، اما همانطور که استاندال غالباً  ادعا می کرد، شاید از این رهگذر قّوه ی تخيل                

  "فرض کن که من عاشق تو هستم، این به تو چه مربوط است؟ "  ، گوته تعبيریا به.  غنای بيشتری یابد

 

 

                                                

 

 )نتيجه گيری(در جستجوی نوعی شورمندی 

 

، همواره نزد آدميـان گرامـی خواهـد بـود؛  زیـرا هرچنـد        بگویيم درباره اش هم کهعشق راستين، هرچه   

 حتـی خـود     -دل عاشـق نمـی پيرایـد      اوصاف رذیالنـه را از      عاشقی ما را به بيراهه می کشاند، و هرچند          

  بـدون  شـخص  همواره مستلزم اوصاف حميده ای است کـه  با این همه اما-مایه ی چنان اوصافی است  

 .در شرایطی که آن عشق را بيازماید واقع نخواهد شدباشد  آنها آنکه واجد

 )٢٢(اميل  ژان ژاک روسو،                                                                             

 از مـا  تلقـی به طور خالصه، عشق فرآیندی دیالکتيکی و دوسویه است که در طول تـاریخی بلنـد و پرنوسـان بـه تجدیـد                     

به این معنا، عشق بسی بيش از یک احساس اسـت و بـه هـيچ وجـه لزومـی نـدارد کـه            .   می انجامد  یشخویشتن خو 

اما از این نکته که عشق معطوف به خویشتن خویش است ممکـن اسـت               .   باشد امری هوسبازانه یا نامعقول یا ویرانگر     

و .   نه فضـيلت يمیعنی عشق را در نقش یک رذیلت قرار ده که عشق اساساً  عشق به خویشتن است،        بگيریمنتيجه  

ی بـه  این نکته هم که عشق اساساً  عبارت است از تجدید نظر و شکل بخشيدن بـه خویشـتن از ورای نگاههـای دیگـر           
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امـا ایـن توجـه و ارجـاع بـه خویشـتن             .   شـبيه اسـت    ١٢٧نحو مخاطره آميزی به پاره ای از تعاریف متداول از خودشيفتگی          

درست است که مطابق این تلقی شخص خویشـتن را از ورای دیگـری      .  کلبی مذهبی یا خودشيفتگی نيست    مستلزم  

به غایت مبهم است، اما " ان سوژه و ابژه تمایزمي"می بيند، و درست است که در اینجا هم همچون مورد خودشيفتگی 

عشق، به عنوان ژرف نگری ای  که به تعيين حدود طرفين از خویشتن می انجامد، به فرجامی کلبی مشربانه یا رذیلت                 

ه عشق، برخالف خودشيفتگی، آن دیگری را به عنوان معيار واستاندارد خود بر می گيرد نه صرفاً  ب.  آميز دامن نمی زند

برقيـاس  ( ناميدنـد    ١٢٨" سرسـپردگی " آن را     ی خویش، و از همـين روسـت کـه عـامالن عشـق سلحشـورانه                عنوان آینه 

عشـق   "- که نامش مالزم خـود شـيفتگی اسـت         -و از همين روست که استاندال     ) سرسپاری شخص نسبت به خداوند    

سـت، امـا بـا ایـن همـه درتقابـل بـا               ني ١٣٠عشـق فـارغ از خـود      .  را تجربه ای یکسره غيرخودخواهانه ناميد      ١٢٩"شورمندانه

مایه ی  بسط خویشتن اسـت، شـاید دامنـه ی ایـن بسـط چنـدان فـراخ نباشـد، امـا                        عشق  .   است ١٣١خویشتن مداری 

 .همين مقدار اندک بسيار انگيزاننده است

ک در یـ  .        فضایل عشق را می توان بر مبنای همين معنا، یعنـی بسـط محـدود امـا شـورمندانه ی خویشـتن فهميـد                       

 بـا   ر و عميـق   ، عشق رومانتيک برای ما ایـن فرصـت را فـراهم مـی آورد کـه پيونـدی اسـتوا                    تحرکجامعه ی چند پاره و پر     

ر د" جمـع گرایانـه   "نظامهـای امروزه در حـوزه ی اخـالق بحثهـای زیـادی دربـاره ی       .  دیگران برقرار کنيم، حتی با بيگانگان     

ی را که شورمندانه بـه یکـدیگر پيوسـته          تعا است که ما غالباً وجود جم      مقابل فردگرایانه در جریان است، اما واقعيت این       

د، نگران کننده، اگر نگویيم خطرناک، می ناند و از حّد حلقه ی کوچکی از دوستان که بدقت گلچين شده اند فراتر می رو

سته باشند، فضایل عرصه ی خصوصی به ماتم نش  ممکن است کسانی در سوگ فقدان فضایل عمومی یا تقدم           .  یابيم

.  اما واقعيت این است که امروزه مقدم داشتن عرصه ی خصوصی آن مبدایی است که الجرم مـی بایـد از آن آغـاز کنـيم             

کـوچکی کـه     حرکـت نباید چندان در شيدایی کـانتی مآبانـه نسـبت بـه کليـات مسـتغرق شـد کـه از اهميـت چشـمگير                          

 به سوی " خویشتن خواهیِ  صرف"مبدأاز

امـری  ممکن است بسط خویشتن در تجربه ی عشقی    .   غافل شد   انجام می پذیرد،   "ت به دیگری  عطوفت ورزی نسب  " 

اسـت، بـرای بسـياری از    " ارضـای خویشـتن  " و ی غالـب حـرص زدن بـرای خـود    فضـا که  ، اما، درروزگار ما باشدکم دامنه 

 . مانده است بر جایاز جمله آخرین فضایلی است که  هنوز  این امر روزگار ما،صاحب توفيقشهروندان 

 پاره ای از ارزشهای سنتی محبوب ما شده، عشق          وارث شبهه ناک         برای درهم شکستن فردگرایی انزوا آوری که        

  اما ما فردگرایان وفادار باقی مـی  . مشترک استنفرتجمعی یا  انزجاراحساسرومانتيک رفيقی به مراتب شفيق تر از        

  امـا بسـياری از   .دشـو ن  ائلمان بـه نحوعمـومی تعيـي      فضـ کـه   اجازه می دهيم    ی  بسيار محدود   حدّ تابواقع فقط   مانيم، و   

مؤلفان در سالهای اخير محرميتهایی نظير عاشقی را مطلقاً  واجد فضيلتی نمی دانند، ولـی داوران منصـف تـر تصـدیق                       

 را تصـدیق  اگـر ایـن نکتـه   .  می کنند که خصوصًا عشق فضيلتی است متناسب و درخـور جامعـه ای نظيـر جامعـه ی مـا               

] سـپهر [ فضـائل  ،پـاره ای از فضـائل مهـم   .  کنيم، آنگاه الجرم باید درک خود را از مفهوم فضيلت مورد بازبينی قرار دهـيم   

معنای فضيلت منـد بـودن      .  عمومی نيست، بنابراین دیگر نمی توانيم ارسطو، یا حتی هيوم، را راهنمای خود قرار دهيم              

ت؛ منش نيک بيشتر در سپهر خصوصی و از راه عشق ورزیدن و مورد عشق واقع        جماعت نيس " گنجيدن در متن  "نزد ما   

 بودن به معنای هـر لحظـه    ذهنی کند، اما در اینجا ذهنیفضائل را   ) پاره ای از  ( چه بسا این امر        .شدن شکل می گيرد   

؛  بلکـه بـه معنـای    نيسـت " صـرفاً  احساسـاتی بـودن   "، یـا  به رنگی درآمدن، غير قابل فهم بودن، عجيـب و غریـب بـودن     
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عمـومی نيسـت، خصوصـی      چهـره ای       پيش فرض ما در اینجا این است که فرد نيـک            .خصوصی و شخصی بودن است    

 در عرصـه ی      عرصـه ی خصوصـی خـوب باشـد،         ی در شاید کسانی به طور ضمنی فرض  می کننـد کـه اگرکسـ             .  است

 .اما این فرض بدون تردید باطل است. خواهد بودهم خوب عمومی 

برای مثال، می توان به احساس خودآگـاهی        .   دارد "بسط حداقلی خویشتن  "عشق فضائل دیگری هم فراتر از این              

بـه احساسـی مـی      غالبـًا    آن خود آگاهی به نوبه ی خود          خویشتن همراه است و    به جلوه در آوردن   ای اشاره کرد که با      

ایـن نکتـه ای اسـت کـه خطيبـان نخسـتين در رسـاله ی                 (   کنند تعبير می " ارتقاء و تکامل حویشتن   "انجامد که از آن به      

 ستعبارتعشق ورزیدن .)   خنياگران دوره گرد دوران سلحشوری غالباً  مطرح می کردند از آن سخن گفتند و ميهمانی

 صـرفاً و نـه     (وجـه زیـادی کـه نسـبت بـه فضـایل خـود              و ت  یشتن مـی یابـد    خو" ارزش" نسبت به    فردی که   آگاهی عميق از

قدمی است که فرد برای تحقق بخشيدن به خویشـتن خـویش            نخستين    عاشق شدن   در اینجا  و – می ورزد ) ظواهرش

ابراز عشق یا دستورالعملی برای نحوه ی عشـق ورزیـدن نيسـت،             " مرا همانطور که هستم دوست بدار      (" .بر می دارد  

 صورتی از هان مالزم است کهعشق با نگاهی سالم و مثبت نسبت به ج  همچنين  .)بلکه نوعی واکنش دفاعی است  

 که را به خود بگيرد کيهانی ای آن اشکالسازی ایده آل البته لزومی ندارد که این ( سازی تعميم یافته است ایده آلیک  

انـه و بـدگمانی ای      مآباین نگاه سالم و مثبـت کـامالً  خـالف بـدبينی کلبـی                ).  آمده است در نوشته های اوليه ی هگل       

 . ت در جامعه ی ما شده استاست که مشخصه ی حکم

 

    

                                                

 -استفرین همچنين می توانيم به این واقعيت هم اشاره کنيم که عشق عاطفه ای بغایت الهام بخش و خالقيت آ                        

ایـن فقـط    . ( هرچند ممکن است کسی بدبينانه تصور کند که در اینجا احساس حسادت و آزردگی اهميـت بـارزتری دارد                  

البتـه الهـام بخشـی    .)    را رقيب اوتللو می کـرد؛ حـس حسـادت او هـم محـرک وی بـود       نبود که او١٣٢هوش و خرد ایاگو  

شوقی که به آفرینش گری برمی انگيزد به هيچ وجه منحصر به افراد مستعد و خوش قریحه نيست، زیرا حتی                    عشق و   

در واقع، صرفنظر از     . در ميان غالب عشاق نافرهيخته هم می توان دست کم تالش برای بيان شاعرانه خویشتن را دید                

کيفيت محصوالت این قبيل الهامات، فرد می تواند، به تبع استاندال، ادعا کند که وجد و الهامی که از عشق ناشی می     

بواسطه ی ستایش مبالغه آميـز و بسـيار کهـن  از          شود، فی حّد ذاته عاليترین فضيلت عشق است، فضيلتی که غالباً              

احساسی در عين حال مـایلم ایـن نکتـه را هـم مطـرح کـنم کـه عشـق                    .  اقع شده است  فلسفی مورد غفلت و    ١٣٣بی

بنـدرت مـی تـوان فيلسـوفی را یافـت کـه شـور و                 .رومانتيک صرفاً  بخاطرآنکه امری هيجان آفرین است، فضـيلت اسـت           

رژی یـافتن،   ، امـا بـه گمـان مـن بسـياری از مـا حقيقتـاً  انـ                  )نيچه بارزترین مـورد اسـتثنا اسـت       ( هيجان را فضيلت بينگارد   

، صرفنظر از آنکه نتيجه آن چـه باشـد، و صـرفنظر از آنکـه آن حـال تـا چـه                       را فضيلت می دانيم   " برانگيختگی"سرزندگی،  

غالباً  بر این نکته، ولو به نحو خفی، تأکيد می شده است که سيمای فضيلت عبوس است، به              .  اندازه فرساینده باشد  

 . دید کنيمگمان من، ما باید در حکمت این ادعا تر

       همچنين نباید فراموش کنيم که در مباحث مربوط به عشق نقش مناسبات جنسی دسـت کـم گرفتـه مـی شـده                       

م به نيکی مقاومت فيلسوفان اخـالق سـنتی و          عشق رومانتيک عشقی جنسی است، و در اینجا نيز می تواني          .  است

که ) غالباً  حيوانی  (يولوژیک تلقی می شده است، نيرویی        ب نيازیدر طول تاریخ اخالق، سکس      .   محافظه کار را ببينيم   

.   وقتــی بــا ســکس اینگونــه برخــورد شــود، دشــوار بتــوان فضــيلتی در آن یافــت .مــی بایســت تحــت ضــبط و مهــار درآیــد

 محدودیتهای آن متمرکز است، و عشق جنسی، در بهترین حالـت،            محورپرسشهای اخالقی درباره ی سکس عمدتاً  بر       

 از سـکس     هم همچنين تصویر دیگری  .   هم دشوار بتوان آن را فضيلت خواند       بازکس بدست می دهد اما      جوازی برای س  

  بـرای  ( اسـت ی عمل بيولـوژیکی  یا نوعول جنسیخوجود دارد که آشکارا مقبول کانت پاکدامن بود، مطابق این تصویر د     
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 کانت این شـّق دوم     (عی تفریح و خوشگذرانی است    ، یا صرفاً  نو    )که خداوند بدان فرمان داده    " زند و زایی  "توليد مثل یا    

هيچ در هر دو حال، سکس .     این تصویر از سکس را نيز باید بقّوت مردود بدانيم). می داند١٣٤ دوطرفهاستنماءنوعی  را

ایـن همـان      (مـی دهـد   دسـت    بـا عشـق از        هـم  عجيبتر آنکه ارتباط مستقيم خـود را       وجایی در اخالق نخواهد داشت،      

من، سکس را نباید نياز یا عملـی  اعتقاد اما به .)   است که عشق سلحشورانه نيز با آن روبروست        ای هومیمشکل مف 

، امـا بيـانِ  لـذت یـا ترجمـان نيـازی فيزیولوژیـک        ن اسـت وشگذرانی دانست، بلکه سکس نـوعی بيـا   برای توليد مثل یا خ    

سـکس خصوصـاً  بيـان و ترجمـان عشـق         . دارد بيان مـی     محتوایی که نيست، بيانی است محاط و محفوف به ایده ها و           

فقـط  ) همانطور که خصوصاً  سـارتربه نحـو تکـان دهنـده ای اسـتدالل کـرده اسـت                  (البته  این  ،  )یا می تواند باشد   ( است

 بـه خـاطر   )تـا حـّدی  (  فضيلت است که باید در اینجا روشن شود این است که عشق ایاما نکته.  بخشی از ماجراست 

تـا  (مقدمه ی نيچه ای من این است کـه فضـائل مـی توانـد وجـدانگيز باشـد، و                     .   تمایالت رغم آن تمایالت جنسی و نه ب    

 .)در اسپينوزا هم می توان یافتشکل تلطيف شده ای از این مقدمه را (همين است که آنها را فضيلت می کند) حّدی

و مهمتـر از سـایر      " تـک خـال   "يلت  اگر فکر کنيم که نکات یاد شده به این معناسـت کـه عشـق اروتيـک نـوعی فضـ                           

یک شخصيت کامالً  فاسد یا بيمار هـم  یکدیگر تعارض یابند، و    فضائل می توانند با   . فضائل است، کامالً  به خطا رفته ایم       

اگر وانمود کنيم که وسواسها و لذتهای شخصی ناشی از   .  ممکن است به نحوی کامالً  استثنایی واجد فضيلتی باشد         

يری ها و اشتغاالت عمومی هيچ مشکلی به وجود نمی آورد، اگر از این انتقاد که عشـق در قلمـرو   عشق در سطح درگ   

اخالق مورد بی مهری و غفلت واقع شده به این نتيجه برسيم که این قبيل عواطف فردی باید در سـپهر عمـومی جـای                         

 این نکته را بخوبی روشن می کنـد کـه           اما مورد عشق  .  تصميم گيریهای جمعی را بگيرند، کاری غيرمسئوالنه کرده ایم        

جـدی و قابـل نقـد و      معقول،در اخالق، یا این ادعا که تمسک به عواطف کاری     ذهنيت گرایی انتقادات سنتی نسبت به     

  و به نظر می رسد که بـرخالف حجـم عمـده ی               .سنجش نيست، از کوره ی مداقه و موشکافی سربلند به در نمی آید            

( اید صرفاً  یک خصلت تلقی کرد عشق نشان می دهد که فضائل را نب،١٣٥"اخالق فضيلت گرا"ادعاهای اخير در حوزه ی 

 در این است که فرد به واقع مهر فضيلت عشق، بهره مند است" یمهربان "از خصلت   زیرا مهم نيست که فرد تا چه حد         

ی فضـائل مصـداق اصـول کلـی         همـه   ) ٢٣)(١٣٦برخالف ادعای مثالً  فرانکنا    (، همچنين عشق نشان می دهد که        ).بورزد

 و عاطفـه در قلمـرو       ذهنيـت گرایـی     ن هيچ گونه استداللی ادعا مـی کـرده انـد کـه              و مدتهای مدید کسانی بد     .نيستند

اخالق الجرم به معنای خودخواهی، تعصب، هرج و مرج، خشونت، و ویرانگری است، اما حقيقت ایـن اسـت کـه دسـت                   

خودخواهانه نيست، بلکـه در غالـب مـوارد لطيـف و             ت، عشق به هيچ وجه      کم ماهيت عشق کامالً  خالف این امور اس        

 ١٣٧برابریِ  فارغ از جنبـه هـای شخصـی          بر عينيت و      در اخالق  در واقع، برخالف تأکيد وسواس گونه ای که       .  خالق است 

یک شخص خاص را برمسـندی فـوق العـاده رفيـع بنشـاند و خویشـتن را بـر        عاشق می رود، هدف عشق این است که      

 هردوبـاهم  کـه  ی و در جهان   بيافریند، برون شویی از گمنامی جهان اخالقی کانتی         سازدص دوباره مفهوم    خمبنای آن ش  

 هيچ وجه نباید انکار کرد که عشق می تواند به بيراهه            به گواهی دهها هزار رومان عاشقانه،       البته به .  ساخته اند ببالد  

اند مایه وصل باشد و هم مایه ی فصـل، هـم مـی توانـد بـر غنـای           هم می تو   یعشق در حوزه ی مناسبات انسان     .  رود

کـه   اسـت  دیـری آری، عشق می تواند خطرناک باشد، اما چراست که ما .  زندگی بيفزاید هم می تواند آن را ویران کند       

 ی ا یهنر  اثر ،پيچيدگی است، و نه آنچنانکه نيچه می گفت       فارغ از  زندگی فضيلت آميز زندگی ای ساده و         ی کنيم مفکر

  .ل نيز هستات است، فضيلتی متعلق به سپهر تخيعشق همانقدر که فضيلتی مربوط به اخالقيرومانتيک؟ زیرا 
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