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****))))اروتيكاروتيكاروتيكاروتيك( ( ( ( فضيلت عشق فضيلت عشق فضيلت عشق فضيلت عشق      

    روبرت سالومونروبرت سالومونروبرت سالومونروبرت سالومون
    ترجمه ي آرش نراقيترجمه ي آرش نراقيترجمه ي آرش نراقيترجمه ي آرش نراقي

 
 ":  به نحوي سرسري يكي از مهمترين عناصر اخالق را از صحنه بيرون مي راند- يا غير مشهور- مشهوركانت در عباراتي 

ا را به آن هيچ ميلي م هرچند – است قابل توصيه نيست؛ اما محبتي كه ازسرايفاي وظيفه است 1عشقي كه ازسرميل و هوس
، عشقي 3بيمارگونه است، و نه 2 عملي عشقي  -، و حتي وقتي كه كراهتي ذاتي و مقاومت ناپذير برسر راه ماستواندارد

، فايدروس يكي ازجمله ميهمانياز سوي ديگر، در رساله )  1 (". 4است كه دراراده ريشه دارد نه در رقّت قلبي نازكدالنه
 عشق مي گويمازاينروست كه من هم  ":  براي ما مطرح مي كنداروسدر ستايش اظهار نظر هاي شاذ افالطون را 

، چه در 5كهنسالترين و نيكوترين خدايان است و بهتر از همه ي خدايان مي تواند آدميان را در كسب فضيلت و نيكبختي
رومانتيك، (ه عشق اروتيك  تصديق اينك:را تعقيب مي كنداين مقاله دو هدف )  2 (".زندگي و چه پس از مرگ، ياري كند

  . ديد ما را نسبت به اخالق وسعت بخشد]  آنكهدوم[في حد ذاته يك فضيلت است، و) "بيمارگونه"
 

    اروس و اخالقاروس و اخالقاروس و اخالقاروس و اخالق
 

عشق مي داند كه چگونه نامه هاي عاشقانه و طره ... عشق هيچ ابايي ندارد كه با تمام خزعبالتش از راه برسد
عشق هر روز زمينه ساز وموجد .  مكتوبات فلسفي پنهاني راه دهد ديواني واسنادي زلفش را حتي در 

شنيعترين و حيرت انگيزترين منازعات و مشاجره هاست، ارزشمند ترين روابط انساني را نابود مي كند و 
اين همان ماجراي ... اين همه هياهو و قيل و قال براي چيست؟... استوارترين پيوندها را از هم مي گسلد

خواننده ي گرامي بايد اين عبارت را به زبان دقيق و گزنده ي  (6.ون است كه ليالي خود را يافتههميشگي مجن
چرا امري چنين حقير نقشي چنين عظيم ايفا مي كند؟ .)  تعبير كندسآريستوفان  

)3( جهان همچون اراده و بازنمايي آرتور شوپنهاور،                                                                                  
 

 
بدون ترديد عشق مادرانه فضيلت است؛ عشق به ميهن نيز شايد .  آيا عشق فضيلت است؟ پاسخ به اين پرسش آسان نيست

اما عشق رومانتيك چه؟ عشق اروتيك؟ آيا شوري كه از ما .  بدون شك عشق به بشريت هم فضيلت است.  فضيلت باشد
عشق امر يه تباهي آنتوني، كلئوپاترا، رومئوي جوان، ژوليت، و كينگ كونگ شده است، فضيلت است؟ ابلهي مي سازد، و ما
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 را نيرويي  خالف   اروس8منشأ خدايان در 7هيسي ئد. شايد حتي خوشايند هم نباشد.  خوشايندي ست، اما فضيلت نيست
و آنتيگون  هردو، به ترتيب در 10 و يوريپيديس9  سوفكلس.عقل و در تضاد با آن تلقي مي كرد و عليه آن هشدار مي داد

در دوره هاي متأخرتر، شوپنهاور .   هم ترديدهاي خاص خود را داشت11 تبرّي جستند و حتي ويرژيلاروس، از هيپوليتوس
، و امروزه به احتمال خيلي زياد ما با ظرافت طبع خودخواهانه ي تماماً امري جنسي و نكوهيده استمعتقد بود كه عشق 

در .   آبكي عشق شناسان دوره هاي بعدترراز احساساتبا بيشتر احساس همدلي مي كنيم تا 13لي اميسز و كينگ12كار وايلداس
واقع، اگر به تاريخ انديشه مغرب زمين نگاه كنيم، بي اختيار از اختالف آراء در باب اين مفهوم مهم و پرآوازه شگفت زده مي 

ف عقل و ويرانگر مورد لعن واقع شده و هم به عنوان سرچشمه ي كائنات ستوده اين مفهوم هم به عنوان امري خال. شويم
 به خاطر بالهتش بر سر زبانهاست و در عين حال به مرتبه خدايان بركشيده شده، و همچون خدايي مورد اروس.  شده است

ان صدر مسيحيت چيزي فروتر از البته در ابتدا بيشتر خدايي حاشيه اي و غير مهم تلقي مي شد، اما در دور(پرستش است 
.) خدا به معناي دقيق كلمه نبود  

 " نا متعهد"  ِ مشكوك ِ آزادييا استقالل، امنيت يا همچون وابستگي ايي اي مالحظات دنيبر سر دوراهي           امروزه ما 
 از يك سو 14انا جنگ ميان حيوانيتبنابراين، دشوار است كه به ياد خود بياوريم كه تاريخ عشق هم.   شده ايمماندن، گرفتار 

واژه ي عشق در غالب موارد به معناي شهوت به كار مي رفته است، و شهوت را دشوار .  و الوهيت از سوي ديگر بوده است
در عين حال در تاريخي به همان قدمت، عشق توسط براي مثال كساني همچون .  بتوان به معناي واقعي كلمه فضيلت شمرد

 يافته است، و لذا تا حدي تنگ نظرانه  مي نمايد كه عشق را 17، و فلوطين شأني جهان شناختي16پدوكلس، ام15پارمنيدس
ازهمين روست كه شاهديم در اين عرصه فيلسوفان مدرن مقوله ي .  يكسره به عامل و منشأ مناسبات انساني تقليل دهيم

، اما اخالقيون در اين )ي موارد ديگر، تا حدي استثنا استدر اين ميان شوپنهاور، همچون پاره ا( عشق را ناديده گرفته اند 
يعني فيض الهي، پارسايي، و تحقير امور ( را عليه وجه ديگر ) يعني شهوت(ميدان سرخوشانه تركتازي كرده اند و يك وجه 

.به كار گرفته اند) به اوج مي رسد در حضور انساني ديگر  خصوصاً آن دسته از امور جسماني كه -جسماني  
 "است كه به ) و امروزه مرسوم(        در تمام بحثهايي كه درباره ي عشق به مثابه ي يك فضيلت مطرح مي شود، الزم  

  در اينجا چه بسا پيشاپيش متضمن نوعي مصادره به مطلوب باشد، زيرا " انواع"مفهوم .( مختلف عشق اشاره شود"انواع
) يعني دوستي، عشق جنسي، و عطوفت مادرانه و پدرانه( آن انواع  اتصال يشتهموضوع دشوارتر احتماالً اين است كه كدام ر

تمايز  19آگاپهو  18اروسبه طور خاص، الزم است كه  ميان .)  رابه يكديگر ربط مي دهد نه آنكه وجه افتراق آنها چيست
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 و قطعاً غير جنسي 20واهانه را به عشق غيرخودخآگاپهرا معموال ً به عشق جنسي ترجمه مي كنند، و اروس قائل شويم، 
يكسره اروتيك تلقي مي شود و اروس براي مثال، .  اين خط كشي غالبا ً به نحوي نادرست انجام مي شود.  نسبت به بشريت

 مي دانند و 21 راايثار غير خودخواهانهآگاپهيا وجه مميز .  تماما ً به تمايل و شور جنسي تحويل مي شود كه يقينا ً خطاست
 خود 23يا دست كم تمنايي ( 22 به استيثاري خودخواهانه اروس   ي آن كه در نتيجهفرض مي كننداروس ل آن را مقاب
 به عنوان لذا نمي تواند و فقط مي تواند وصف خدا باشد،چندان آرماني مي شود كه نهايتاً آگاپه .  تبديل مي شود)محورانه

 به يك امر دنيوي پليد تنزل مي يابد كه ذره اي اروسمقابل در .  دشو اطالق ميان آدميان يك فضيلت بر احساس همدردي 
حوزه ) بار ديگر(بنابراين، وقتي عشق را به مثابه ي يك فضيلت تلقي مي كنيم، پيش از هر چيز .  معنويت درآن وجود ندارد

 الزم نيست كه .)  استاروسبه اعتقاد من، عشق رومانتيك يك گونه ي تاريخي ديگر از .  (  را فراخ مي كنيماروسي 
 اروتيك دست كم از پاره اي فضايل اروس كه ثابت كند را انكار كند تا 24ي ديگردوستانهآگاپه) يا امكان( شخص مطلوبيت 
.  آن بهره مند است  

از ساير انواع احساسات و عواطف ) به دقت(مي ناميم، » عشق رومانتيك« و آنچه راامروزه اروس        همچنين بايد  
به گمان من شوپنهاور تا حدي .  تفكيك كنيم) پدرانه، برادرانه، يا خواهرانه و نيز دوستي مثال از عشق مادرانه، براي(خاص 

اما روشن است كه فرد نمي ).  ادعايي كه بعدها فرويد پي گرفت( حق داشت كه مي گفت تمام عشقها تا حدي جنسي است
لب اميل جنسي را بسط دهد، و من در غده دستانه مفهوم سكس و تواند چنين ادعايي را به كرسي بنشاند مگر آنكه گشا

 پيامدهاي تحريك به خاطرموارد نگرانم كه مبادا انگيزه ي اين نكته يابي بيش از آنكه توضيح ماهيت روابط انساني باشد، 
واطف شخصي و و عتقريباً تمام احساسات ) و نه سكس ( اروسنظريه ي معتدلتر آن است كه بگوييم .  كننده ي آن باشد

 به طور كلي عبارتست از نوعي كشش و اروسبنابراين، مي توانيم بگوييم كه وجه مميز .  بسيار صميمانه را دربر مي گيرد
 از 26" كشش و شوق به در آغوش گرفتن"يا اگر دوست داريد نسبت به يك فرد خاص،  25 جسماني-احساس شديد نيمه
 از آن به نوعي شوق يا ميل تعبير مي كند، حتي وقتي به  غالباًاروسام سخن گفتن از در هنگافالطون . ( 27نوع بوسكاگيليايي
  بدون ترديد ميل جنسي بخشي انكار ناپذير از عشق رومانتيك است، هرچند مطلقاً روشن ). مي رسد28قلمرو صورمثالي

فرد تا حد بيشتري  اروس است كه دراين  آگاپهاز اروسوجه تمايز .  نيست كه ميل جنسي منشأ آن عاطفه است يا محمل آن
   . خودخواهانه است، و چيزي جز ميل جنسي نيستاروسدر پي منافع شخصي خويش است، اما اين بدان معنا نيست كه 

مورد قدرشناسي واقع "تمايالتي شخصي نظير ،تاس " با هم بودن"  ِعامتربسيارمتضمن شوق جسماني درعين حال  اروس
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مانند 29"ديگردوستانه اي"تمايالت  ،"براي تو بهترين بودن" تمايالت الهام بخشي چون ،"بودنخت  با هم خوشب"  و"گشتن
؛ در ذهن 31عطشي براي چيرگي...  در روح "،  30   به قول ال روشفوكو." براي توهر آنچه در توان من استانجام دادن  "

)4 (".پس از هزار و يك راز و رمز كردن،  پنهان به تصاحب لذت بخش و؛ در جسم، هيچ چيز جز شوق32همدلي  
هوس دفع واهش و خ براي رفع يا "ابژه" صرفاً جنسي طرف مقابل  رايجي است كه در مناسياتتصور نادرست و   اين  

  ببينيد .است و فقط در پي ارضاي خود استمايه ي تحقيراروس ، همين خطاست كه به اين تصور منجر شده است كه است
 از آن حيث ، انساني ديگرانسان نسبت به از زمره تمايالتي نيست كه   33تمايالت جنسي  ":  مي گويدكانت در اين باره چه

 لذا منشاء تحقير ماهيت آدمي  و،صرفاً تمايل به برقراري رابطه ي جنسي با طرف مقابل است، بلكه ، بورزدكه انسان است
 بواسطه ي جيح داده شود، و حرمت آن جنس  بر جنس ديگري تر34جنس موجب مي شود كه يك تمايالت جنسياست، 

پيش مطرح  سال 2300همانطور كه افالطون  ( اصلياما بدون ترديد پرسش  )5 (". شودزير پا نهادهارضاي خواهش و هوس 
، ميهمانيدر .  شده استچه صي به لحاظ جنسي متمايل به ديگري مي شود در واقع متمايل به اين است كه وقتي شخ) كرد

با آن ديگري است؛ سقراط به تأكيد مي ) دوباره(طالب وحدت  مي گويد كه شخص مايل به سكس نيست بلكه سنآريستوفا
 بيش از حد عجيب و اروسحتي اگر اين قبيل غايات را براي .  است35گويد كه شخص در واقع طالب و مايل به صور مثالي
 ميل جنسي را بسي بسي بيش از -ت و بسياري از امروزيان برخالف كان–غير واقعي بدانيم، باز هم روشن است كه يونانيان 

  دست كم، روشن .مي دانستند و به هيچ وجه آن را  تمايلي ضد فضيلت تلقي نمي كردند] سكس[تمايل يه عمل جنسي 
تمايل : پرسش اين است  .   دارد به ديگرينسبتسكس ز طريق ااست كه ميل جنسي نوعي تمايل بسيار قوي است كه فرد 

در .   جنسي ربطي دارد"ابژه هاي"؟  و به هيچ وجه نبايد از ابتدا فرض كنيم كه پاسخ اين پرسش به نحوي از انحاء به به چه
 ي جنسي 36"ژهسوب "واقع اگر سر نخ بحث را از هگل و سارتر وام بگيريم، مي توانيم ادعا كنيم كه پاسخ آن پرسش كامالً با 

.ذاتشان نمي توانند يكسره امري جنسي باشندسوبژه ها به اقتضاي مربوط است، و  
و ساير اشكال خاص عشق عبارتست از مركزيت ميل جنسي ) رومانتيك(        روشنترين تفاوت ميان عشق اروتيك 

. كار است كه به لحاظ فلسفي بسي روشنگرتر استر، اما دو تفاوت ديگر نيز د) نخوانيد 37 "تناسلي" را "جنسي"(   
شايد اين امر در پرتواتهامات . 38برابري ه امري بسيار مناقشه انگيز نيز هست، عبارتست از پيش شرط  مسأله ي نخست ك

 ، 39شوالميث فايرستون(ي تحقير و سركوب زنان مي انگارندجديدي كه امروزه بر عشق وارد مي كنند و آن را شيوه اي برا
، يمر معلوم مي شود كه هرچند ما از برابري واقعي فاصله داعچيب بنمايد، اما اگراز منظر تاريخي نگاه كنيم) 40مرلين فرنچ

سنتي  فرودستانه ي خود  عشق رومانتيك فقط وقتي دست مي دهد كه زنان تا حدي از نقشهاي اقتصادي و اجتماعي اما
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 ودرباره  -عشق رومانتيك فقط وقتي رخ مي دهد كه زنان مجال انتخاب بيشتري درباره ي زندگي خود.  رهايي يافته باشند
اين نكته يادآور  آدم ِ جان ميلتون است، شخصيتي كه در اوايل دوران عشق   . داشته باشند-ي عشاق و به ويژه همسر خود

تصويري ي يا مونس يا زرومانتيك آفريده شد، و كسي بود كه خصوصا ً از خداوند خواست كه به او نه صرفا ً يك همبا
 درميان نابرابران چه جامعه اي مي توان بنا كرد، كدامين نشاط " عطا كند، زيرا رهمسنگ و برابآيينه اي، بلكه موجودي 

يا، به تعبير استاندال، مي توانيم بگوييم كه عشق مستعد آن است كه طرفين ) 6("راستين يا همسازي را مي توان اميد برد؟
در در عشق رومانتيك ضروري است كه اقتدار در برابر بيافريند حتي آنجا كه چنان برابريي وجود ندارد، زيرا برابري همانق

. خواه نهنمايند، و بر وفق آن عمل كننداذعان بايد  آنچنانكه مي  راحقيقتحق اين   خواه - 41 با فرزندپدر و مادررابطه ي   

 و عشق هاي ديگر وجود دارد اين است عشق رومانتيك، بر خالف مثال ً عشق اروس        تفاوت ديگري كه ميان  
 "دوستي هاي رومانتيك"در اين زمينه ( . است42خانوادگي، از پيش معلوم و مقرر نيست بلكه در غالب موارد خود انگيخته

عشق خانوادگي . نقش بسيار مهمي ايفا مي كند 43انتخاب رومانتيك عنصر -در عشق اروتيك.) خصوصا ً در خور ذكر هستند
 44عشق ميان زن و شوهر، يا آنچه نويسنده اي چون دوروگمونت.   است، به اين معنا، هميشه از پيش تجويز شده و مقدر

 مي نامد، از جمله رابطه ي جنسي ميان زوجين نيز چه بسا به اين معنا امري از پيش تجويز شده و مقدر 45"عشق زناشويي"
عنا هم نيست كه تنها ويي نمي تواند رومانتيك باشد، و به اين م اين بدان معنا نيست كه عشق زناشبدون ترديد.  باشد

ين خطاي رايجي است كه شور و ا.   است يا هيجان و اضطراب ناشي از آن بداعت46مشخصه ي عشق رومانتيك بداعت
در .  به چيستمعطوف  آن شور و شعف يم بدون آنكه از خود بپرس-يمشي از عشق را با خود عشق اشتباه بگيرشعف نا

تفكيك آنها صرفا ً  مي شوند حتي اگر براي هميشه در كنار هم باقي نمانند،  و غالب موارد عشق و ازدواج با يكديگر آغاز
بدان معناست كه عشق مي تواند جداي از ازدواج هم باشد درست مانند اسب كه مي تواند از گاري جدا باشد، هرچند در 

.آن حال گاري بي حركت برجاي خود مي ماند  
 بداند را  سراشيبي اي آن عشق جنسي در توجيه آميز باشد؟  شخص چه بسا مي تواند فضيلت اروس         چه چيزي در 

، اما اين ستايش آبكي موجب مي شود كه ما عشق رومانتيك را امري كودكانه، ابلهانه ، و نوعي كه به ازدواج مي انجامد
 سركشي و طغيان مي كنند وانان نوبالغ را كه عامدانهج كه كارش اين است كه نوتوطئه ي طبيعت يا جامعه تصوير كنيم

هاي گريرا به عنوان سرچشمه ي ناشناخته ي بسياري از زيباترين آفرينشاروس شخص چه بسا .   بفريبد و رام و پخته كند
بستايد، اما اين هم عشق را به عنوان يك فضيلت خوار مي دارد و آن را صرفا ً يك ما ، از اشعار دانته گرفته يا تاج محل، 

عالي مي  را وسيله اي براي آفرينش هنر 47 در دوران كودكي حبس مدفوعلذت ناشي از كند، مثل فرويد كه وسيله تلقي مي
:را بنا به سه دسته كلي از داليل فضيلت نمي شمارنداروس  اما به نظر من  .دانست  
 كنند واساسا ً ذهن خود كه لطف مي به طور كامل به امري جنسي فروكاسته مي شود، و فيلسوفان، تا آنجا اروس. 1        

مايلند كه سكس را امري خوار وقبيح تلقي  ،)البته صرفا ً از آن جهت كه فيلسوف اند( را به مقوله سكس آلوده مي كنند 

                                                 
41

 parenthood 
42

 spontaneous 
43

 choice 
44

 de Rougemont 
45

 “conjugal love” 
46

 novelty 
47

 anal retention  



 6 

 كس است كه سنآ تا حدي ناشي ازتصوراين .  كنند كه حتي در خور آن نيست كه به عنوان يك فضيلت در نظر گرفته شود
مي  مجموعه اي از تمايالت  آن را، و در هر حال يا وسيله ي براي توليد مثلمي دانندوشگذراني  يا نوعي تفريح و خرا

.  ندارد اي ارزش اخالقي هيچفي حد ذاتهخود كه بايد به قيد اخالق مقيد شود و انگارند   
وب مي شوند نه  گذرا و مقطعي محس،است، و عواطف اموري نامعقول، بيرون از كنترل 48 نوعي عاطفهاروس. 2       

 و از جمله اموري بشمار مي روند كه مطلقا ً دربرابر قرائن و "غرايز"اموري كه ذاتي شخصيت اند، عواطف محصول 
 در تاريخ فلسفه، تأكيد مي 49 حتي ارسطو، يكي از معدود هواداران احساسات. مالحظات عيني تن به تسليم نمي سپارند

.ه مي تواند فضيلت بشمار آيد، نه احساسات شخصيت است ك50ورزيد كه فقط وضع و حال  
خواهانه است، حال آنكه  -د و ميلي كامال ً خود، حتي در آنجا كه امري صرفا ً جنسي نيست، عشق به خواروس. 3       

يكي از مهمترين ويژگيهاي فضائل، به تعبير هيوم، عبارتست ازسودمندي آنها، خوشايندي شان براي ديگران، فضيلت مبتني 
 نيست، بلكه بيشتر "خوشايند ديگران"وجه مايه ي   عشق رومانتيك، به هيچ .ست بر احساساتي مانند همدردي و همدليا

عشق رومانتيك بيشتر انحصارطلب، حسود، .  مايه ي آشفتگي و گاه مايه ي آسيب به ديگران و ويران كردن خود است
.ين قبيل امور فضيلت در نمي آيد و از دل ا. ست ا"ميزجنون آ"وسواسي، ضد اجتماعي، حتي   

       روشن است كه به اعتقاد من تمام اين انتقاداتي كه برفضيلت بودن عشق اروتيك وارد كرده اند آشكارا باطل است، اما 
بگذاريد فعال ً در همين حد بگويم كه اين انتقادات .  من بخش اعظم اين مقاله را صرف ارائه ي ديدگاهي بديل خواهم كرد

 براي .  هيت امر جنسي، ماهيت عواطف، و ماهيت عشق به طورخاص را بد فهميده اند و آن را بي جهت تحقير كرده اندما
افالطون .  درآورمآنكه من در اينجا زياده نا معقول و رومانتيك به نظر نيايم، بگذاريد افالطون را هم به جبهه ي خودم 

حتي سقراط هم كه .    با اين انديشه موافق بودندميمهانيقان در رساله ي  را فضيلت مي دانست، و تمام ناطاروسآشكارا 
شايد بيشتر لذت (   مي ستايد51 لذّت حساني"درك" رابه عنوان اروس، تراست ذوق و شوقكم از همه  آن ناطقاندر ميان

ن درك فارغدالنه ي زيبايي و ، نه به عنوا)حساني مربوط به ذهن و نه جسم، اما به هرحال به عنوان لذتي كه اروتيك است
چرا او اينقدر به زيبايي در هنر بدگمان بود ولي آن را در  ().آنچنان كه بسياري از مفسران آكسفوردي وامي نمايند( خرد
 بود، احساسياحساس نوعي ) تا حدي(  كه  فضيلت بود صرفا ً از آن رواروسدر انديشه ي افالطون، )   مي ستود؟اروس

شريف و برجسته  به آن معناي خصوصا ً (52  خويشتن به وسواسياشتغالاحساسي كه در عين حال نوعي ، سرشار ازشوق 
. بود)ي سقراطي  
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53اخالق و ذهنيتاخالق و ذهنيتاخالق و ذهنيتاخالق و ذهنيت         
    

 باشد، ضروريترين خود مافضيلت مي بايد ابداع .  اخالق گرا كلمه اي ديگر در باب كانت در مقام يك  
خير في "، "وظيفه"، "فضيلت"... يگري از فضيلت خطرناك استهر نوع د ؛  من و نيز مدافعمن ترجمان
 زوال، و  احساسات ناشي از كابوسها و-، خيري كه غير شخصي است و به وجه عام معتبر است"نفسه

 هركس مي بايد فضيلت - خالف آن استمقتضي رشد  صيانت نفس وقوانين بنيادين... نهايي زندگيفروپاشي
.   ابداع كند راخودش را، امر مطلق خودش  

)7. (ضد مسيح                                                                                                            فردريك نيچه،   
  
در .  پارادايمي واحد در خصوص عقالنيت سيطره ي خود را بر حوزه ي اخالق از دوران روشنگري حفظ كرده است   

فلسفه ي اخالق اگر عيني، عقالني، : باشد شبيه آنهاستداشته ز آنكه با فايده گرايان فرق  ا اين پارادايم، كانت بيشسايه ي
آنچه تكان دهنده .  مبتني بر اصول، و فارغ از ارجاعات خاص به من و ديدگاههاي صرفا ً شخصي نباشد، فاقد ارزش است

 از دايره ي اين پارادايم بيرون  عواطف و بخصوص عشقبيشتر: يرون مي نهداست آن چيزي است كه اين پارادايم از دايره ب
دوام اين پارادايم ).   باشند" خير بيشتر براي شمار بيشتر"انگيزه ي ايفاي وظايف شوند يا در خدمت  مگر آنكه ( مي مانند  

هيجان انگيزترين  يا - موضوع فلسفهموجب شده است كه هيجان انگيزترين)  خواهم ناميد"كانتي"كه من آن را پارادايم ( 
 تبديل به يك بحث خشك و -به چشم مي خورد رمانها، روزنامه ها، سريالهاي آبكي و غيبتهاي روزمره موضوعي كه در

 از جمله بسياري از -و بدتر آنكه بسياري از مردم.   شود كه در پاره اي مجالت فلسفي مي بينيمقانونيكسل كننده و شبه 
مشاهدات دقيق و بسيار .  ه اين باور رسيده اند كه اخالق ربط چنداني به واقعيتهاي پيچيده ي رفتار آدمي ندارد ب-فيلسوفان

غفلت از تمايالت شخصي به .  نهاده شده است كنار54خط مشي هاي كالنظريف هيوم به سود تصميم گيريهاي مبتني بر 
 مي 56  برنارد ويليامز.دمي نه از دايره بيرون ، است نه اصولگوهر امر اخالقي را كه احساسات 55سود اصول قانون مĤبانه

فعل مهرباني را براي آن برگزيند كه انجام ) آنچنان كه كانت توصيه مي كند( است كه شخص "ديوانگي"گويد كه اين 
  كنددأكييا ت: فرض كنيم كه فرد دو گزينه در پيش روي خود دارد )8.(اقتضاي اصول است نه زاييده ي عاطفه اي شخصي

هزار و امري غيراخالقي است، يا پارادايم كانتي را حفظ كند؛  در اين حالت، وقتي شخص به ) در بهترين حالت(كه عشق
احساس مي كند كه مي بايد دراين تعهدي كه مالزم عشق است مي انديشد، ودل سپاري و  تجربه ييك لذت، عاطفه، و 
عشق "درباره ي  57مقدمات  ما پيشترعبارت كانت را از كتاب . را برمي گزينده گزين معلوم است كه كدامباره تصميم بگيرد،

 بگيريم 59وضعيت رقّت انگيز را به معناي 58"بيمارگونه"مثال ً ( نقل كرديم، آن عبارت حتي در بهترين تفسير آن "بيمارگونه
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ط با ارزش اخالقي ناديده مي گيرد، و با اين ، باز هم عاطفه ي رومانتيك را به عنوان امري كامال ً بي ارتبا)60نه نوعي مريضي
 گوهر اخالق تلقي مي كنيم، از صحنه بيرون - و غالب همكاران رومانتيك تر كانت-حذف بخش عمده اي از آنچه را كه ما

. درانمي   

عا كرد به گمان  پيش رفت كه ادتا آنجاو نوشت كه به اعتقاد وي اخالق كانتي برخورنده است،  61      ريچارد تيلور        
 ".مدام كودكان را در آب غرق مي كند تا دست و پا زدن آنها را ببيند"دارد است كه يك پيرو راستين كانت مثل كسي  او
اما ) 10( كانت ناديده مي گيرد، "انساني كردن"اين ادعا البته مبالغه آميز است، و بسياري از تالشهاي نوين را براي )  9(

ل برخورنده است، و از جمله داليل آن اين است كه در برابر ورود هرگونه احساس خاص و شخصي موضع كانتي در هر حا
  ما چنين مقاومتي را در بسياري از پيروان امروزين كانت . مي ورزد ، اگر نگوييم مخالفت،در مقام ارزيابي اخالقي مقاومت

احساسات را به لحاظ اخالقي بي ارزش تلقي مي   63قواعد اخالقي در كتاب خود 62هم مي بينيم، براي مثال برنارد گرت
 احساسات به لحاظ اخالقي فقط تا آنجا اهميت دارد كه به فعل اخالقي نيك مي "كند و در عوض تأكيد مي ورزد كه 

  اما برعكس،  به نظر من در مقام ارزيابي منش اخالقي يك فرد هيچ چيز مهمتر از احساسات نيست، و اين )11 (".انجامد
ارزش .   قط ازآن جهت نيست كه ما بحق معتقديم كه در غالب موارد متعاقب آن احساسات فعلي هم صادر مي شودف

در مقام عاشقي، ارزش كارهاي ما در گرو احساساتي است كه آن كارها بازمي .  احساسات طفيلي مطلوبيت افعال ما نيست
عشق [كامال ً قائم به خود است، ه بينجامد، اما فضيلت عشق عشق چه بسا به كارهاي كريمانه و حتي قهرمانان.  نمايند

ما چه ).  ميهمانيانتقاد سقراط از فايدروس در رساله ي ( حتي اگر هيچ يك از آن پيامدها را هم نداشته باشد ] فضيلت است
نكه ادبيات عصر ويكتوريا پراست بسا اتللو را ابله وعاقبت او را غم انگيز بدانيم، اما همچنان انگيزه ي اورا مي ستاييم، حال آ

 در رمان 64مثال ً آقاي كولينز ( كامال ً مشمئزكننده اندد، اما  كه بر مبناي اصولشان رفتار مي كننياز آقايان محترم كانتي مĤب
اگر در (عشق نه فقط امري خواستني است، بلكه آن كساني هم كه تاكنون عاشق نشده اند .)  جين استنغرور و تعصب 

 درباره ي شخصيت خود و  بايد، يا نگران اند كه مبادا از عشق ورزيدن ناتوان باشند، بحق)كست نخورده باشندعشق ش
عشق بخودي خود در خور ستايش .   عمل يا رفتار استمقوله ي مستقل ازو اين امر . باشند نگران تنكمال انساني خويش

.است، صرفنظر از اثرات و پيامدهايش  
 ي حتي از مقومات اوليهو تا اين حد مخالف است كه عشق و ساير احساسات را امري  ضروري،        چرا اين سنت

 عنوانبه ) آگاپههرچند ( بر عشق تأكيد اكيد عهد جديد را وقتي شگفت انگيزتر مي شود كه تاخالق بدانيم؟  اين مخالف
به نظر .   قيقا ً همين غرابت را توجيه كند دوشد تا و كانت در عباراتي كه از او نقل كرديم مي ك-فضيلت برتر در نظر آوريم

نخست و مهمتر از همه اين كه .   اخالقي ناشي از چندين دليل استارزيابيمي رسد كه ضديت كانت با احساسات در مقام 
خاص به اين ادعاي .   است به لحاظ اخالقي الزام آور است"فرمان"به نظر مي رسد وي معتقد است تنها آن چيزي كه قابل 

 نوشت به چالش "عشق و تكليف اخالقي" در باره ي 1978 در سال 65در مقاله اي كه اد سنكوفسكي يانگيز برنحو تحسين
 شرايطي  كه به  معرضخود را در آنكهكشيده شده است، او در آن مقاله استدالل مي كند كه ما دست كم آدميان را بخاطر
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)  12. ( مسئول مي دانيم،گرفتن در چنان شرايطي مي پرهيزند قرار از ياندمي ده قرار ،رشد و شكوفايي عشق مي انجامد
منش " آنچه تحت عنوان  ِ است اخالقي است؛ و بيشتر" فرمان"درمقابل ممكن است كسي  هم ادعا كند كه فقط آنچه قابل 

  استدالل كند كه - د منمانن –  ممكن استكسي هم.  ، هرچند قابل پرورش است، اما قابل فرمان نيست در مي آيد"نيك
يعني ماجرا فقط اين نيست كه ما مي (  ارادي و تحت كنترل ما هستندعواطف بسي بيش از آنكه ما معموال ً گمان مي كنيم

اين .)  توانيم به پيشواز شرايطي  كه آن عواطف نوعاً در آن بروز مي كنند، برويم يا از قرارگرفتن در چنان شرايطي بپرهيزيم
شخص مثل وقتي كه  ( توليد كردعمال اختياريا به اراده  با اِصرفا ً نيست كه عاطفه اي چون عشق را مي توان بدان معنا

فعل "، هيچ 66 اسك است، به تعبير دانتمد نظرچه بسا در آنجا كه عشق ).  كندمي انديشه يا حركت انگشتش را توليد 
 اصرار بورزيم  نيست، واينكه پايه وجود دارد كههم جسماني،ذهني و  بسياري، هم67 اراديافعالاما .  در كار نباشد اي"پايه
بار نامعقولي است كه بر دوش فضيلت اخالقي   بدون ترديد،دبه وجود آوراز كتم عدم  اِعمال اراده  بارا مي توانق  عشكه

.آن مي نهيم  
در اينجا هم .  اشاره است نه امر جزيي       دوم، در چارچوب پارادايم كانتي، هميشه اين امر كلي است كه مورد بحث و

يا به تعبير ديگر، با همه (  عشق كلي است آگاپهكانت باز با اخالق عهد جديد هم آواست، زيرا مي توان استدالل كرد كه 
شايان ذكر است كه روانشناسي مسيحي آدميان را در خصوص . ( ، عشق به يك فرد خاص نيست )نسبت يكسان دارد
معتقد بود كه عشق قابل فرمان است، و دقيقا ً در همان عبارتي كه كانت مورد بحث و و ول مي دانست، احساساتشان مسئ

،  قطعا ) از آن حيث كه عشق است(  اما مطابق بسياري از تفاسير، عشق مسيحي.)ترديد قرار داده، عشق را مطالبه كرده است
مثل ( صرفا ً عشق به امور كلي نه ، اما كنيم  تعبيرمام افراد خاص آن را عشق به تالبته مي توانيم -ًعشق به افراد خاص است

 كامال ً شخصي و معطوف به فرد - خصوصا ً عشق اروتيك يا رومانتيك- عشق. ، از آن حيث كه كلي است) خدا و انسانيت
 ميان آوردن به .  اين عشق عبارت است از بركشيدن يك فرد عادي به مرتبه اي فوق عادي با امتيازاتي فوق عادي.  است

و  -به نظر مي رسد نامعقولعشق امري مطابق مدل كانت،  جزئيت ِ .  در اين قبيل موارد خنده دار است68ايده ي امر مطلق
آن  ،در عشق.    قائل شويم"استثناء"فردي كه به ما نزديك است، نيز به اينكه براي خودمان، واز اين حيث مثل تمايل ماست 

فضيلت عشق كامال ً ناشي از توجه ويژه ي ما به يك فرد خاص و مبتني بر نوعي تبعيض است، .  تفرد خاص همه چيز اس
البته نه در كار (عاشقي كه به محبوب خود منزلت ويژه مي بخشد و او را بر غير برتري مي دهد .  و مي بايد چنين باشد
با همه ، از جمله با معشوق خود، يكسان رفتار عاشقي كه اصرار دارد .  ، فردي صاحب فضيلت است)اداري يا تشكيالتي

. كند، از چشم ما موجودي كامال ً ناخوشايند جلوه مي كند  
 كه  بدست مي دهدبه حد كافي دليل خوبي) به طور كلي(       سوم، چون اخالق موضوعي عقلي است، نامعقوليت عواطف

 عواطف چيزي فراتر ازجزئيت و غير ارادي بودن مزعوم نامعقوليت مورد ادعاي.  يمآنها را از كانون اخالق بيرون كن
و مي توان برآن .   اند69 به اعتقاد برنارد ويليامز، كانت عواطف را از آن رو نامعقول مي داند كه عواطف بي ثبات .آنهاست

ند، اما غالبا ً به  ً متفاوتاينها اتهاماتي كامال   .، ابلهانه، و بيهوده اندسركش، مخرّب، افزود كه عواطف، عالوه بر آن، مزاحم
غالبا ً گفته مي شود كه عواطف، همچون .  همراه هم عليه عواطف به طور كلي و عشق به طور خاص به كار مي روند
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را از غايت و عواطف حتي اگريا،.)  معقول ناحتي اينقدر هوشمند نيستند كه بگويند(  عقل استخالف، "احساسات"
وسايلي ) دربهترين حالت( ودارند  غاياتي محدود )في حد ذاته(هم تأكيد مي كنند كه عواطف ، باز حكمتي بهره مند بدانند

 مي داند، بايد گفت كه اين طور نيست كه عواطف هميشه در "مخرّب"در مقابل ديدگاهي كه عواطف را .   ندناكارآمد
 اين عواطف اند كه زندگي و نيز غايات نهايي )يا هميشه؟(زندگي اخالل كنند و ويراني به بارآورند، بلكه در غالب موارد 

در مقابل ديدگاهي كه عواطف را ابلهانه مي داند، به تفصيل مي توان استدالل كرد كه .  عقالنيت را تعريف مي كنند
بصيرت بخش تر و بدون ترديد راهبردي تر از بسياري از مواعظ انتزاعي و  عاطفي در غالب موارد به مراتب "شهودات"

 ريزكاوانه ي عقلي است، و در مقابل ديدگاهي كه عواطف را كور و بي هدف مي داند، مي بايد گفت كه تمام عواطف بسيار
 از سوي ديگر، اين را هم بايد گفت كه  .اهداف خاص خود را دارند، حتي اگر آن اهداف نامتعارف و گاه محدود باشند

 بدون ترديد ازحدود تمايالت محدود بسي  اهدافي كهانه دارند، اهدافي به غايت بلندپرواز- از جمله عشق-بعضي عواطف
 عشق نه حد ":   هگل را ببيند كه چه مي گويد. خواند"خردپسند" را  عواطفيگر دشوار مي توان آنلذا دفراترمي رود و 

و بدينسان خط عشق عينيت را به طور كامل ويران مي كند ... قا ً متناهي نيستلمي گذارد و نه حد مي پذيرد؛ عشق مط
بطالن بر تفكر مي كشد و آن را استعال مي بخشد، عشق آدمي را از تمامي خصلتهاي بيگانه دور مي سازد، و حقيقت حيات 

)13 (".را بدون هرگونه اعوجاجي بازمي نمايد  
را مخدوش يا        شايعترين اتهامي كه عليه عواطف، و خصوصا ً عشق، اقامه مي شود اين است كه عواطف تجربه ي ما 

اين است كه عواطف به نحو  در اينجا  ادعانكته ي مورد.)   مي نامد"ادراكات مخدوش"اليب نيتس آنها را ( معوج مي كنند
 "عقل سليم" عواطف بنا به ادعا با ، مقاومت مي كنند سازگاري منطقي و واقعيات بديهيرسوايي در برابر قوانين مربوط به

ن را از  ايو فرويد( ف ادراكات و داوريهاي ما هستند، و آشكارا با تناقض سر سازگاري دارندبيگانه اند و مايه ي انحرا
اين امر .  ، و نيز عواطف از سازگاري با اقتضائات بديهي عينيت سرباز مي زنند)دندامي   "ضمير ناخودآگاه"مشخصه هاي 

 نهايت شور و شوق به محبوبش كه فردي كامالً دريك عاشق معمولي . صادق استبه نحو نگران كننده اي درباره ي عشق 
  ما چگونه بايد اين امر را تلقي كنيم؟ خود ". تو زيباترين زن دنيا هستي" :معمولي است، نگاه مي كند، و به او مي گويد

ماجرا گر ا( نمي بيند مقابل راطرفاو  زيرا مشكل در اين نيست كه  ندارد،"كوري"، مسأله ربطي به فريبي؟ جنون؟ بي ترديد
 يا بيشتردر واقع چه بسا او بدرستي ادعا كند كه بسي ).  از اين قرار بود، آن فرد را بايد يك جاهل مسلم مي دانستيم

اگر خيلي بي ادبي كنيم و بر موضع خود پابفشاريم، چه بسا عاشق سرمست ما با دلخوري به نكته ي .  عميقتراز ما مي بيند
 زيباترين زن در چشم منخب، او ": ايد به موضعي پديدارشناسانه عقب نشيني كند و بگويدمورد اشاره ي ما اذعان كند، ش

 به لحاظ معرفت شناختي كامالً نامطلوب و -ما مي دانيم كه در فلسفه  اين قيد و شرطهاچگونه تلقي مي شوند، اما "!دنياست
  شايد زيبايي به چشم ناظر نيست، اما آيا اين .فرد در مقام عاشقي ادعايي مي كند كه آشكارا كاذب است. بي ارزش اند

 برهاني عليه عشق است؟
 كه بر عواطف وارد شده و بنا بر ادعا آنها را از عقل و عقالنيت متمايز مي كند، نظر "سركشي"در همين پرتو به اتهام         
)) 14.(يل اين اتهام را پرورده است به تفص" تبيين عواطف"در مقاله خود تحت عنوان  70براي مثال، املي رورتي.( كنيد

 كه از آن روستكه عواطف سركش اند، بلكه به اين جهت نيست خوبست يادآور شويم كه مخالفت كانت با عواطف 
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 چرا كه عواطف، حتي عواطف سركش و چموش، -ند، هرچند اين ادعا خالف بديهي مي نمايدعواطف بي ثبات و ناپايدار
ن از شرّ آن مي تواسختي در عشق، خصوصا ً، وقتي كه فرد گرفتار عشق شده است، ب.  باشندمي توانند پايدار و پابرجا 

 اما آيا اين  . وهيچ  لذتي با خود نمي آورد،دهش كه اين عشق سرچشمه ي دردي جانكاه عاطفه خالص شد، حتي وقتي
گذراست، نه يك ي ت پندار؟  آنچه مورد نقدماساتهامي عليه عواطف است، يا در واقع بخشي از فضيلت آنهاست

البته اين بدان معنا نيست كه ( را يك دشمني طوالني و مدللما خشم ناگهاني را نامعقول مي دانيم، نه . سرسپردگي پايدار
   درست است ).تيس نامعقول و حتي جنون آميز نهرگز، يا خصومت طوالني خشم ناگهاني هميشه نابجا وناشايست است

 همان چيزي است كه آنها را براي اخالق مهم و ضروري مي سازد ويژگي دقيقاً اند، اما اينكه عواطف سركش و چموش 
 و آنها را متراشيب براي اصول دليل يمبه آساني مي توانما .)  چندان در خور اتكا نيستندبرخالف افعالي كه مطابق اصولند اما (

رمندي مي جنگد بسي بيشتر اعتماد مي كنيم تا به كسي كه ما به شخصي كه از سر غيرت و شو.  هيممورد تفسيرمجدد قرار د
 و توقعات آسان را تصديق است كه اصول هميشه تصحيحاتاين ار جالب بسينكته ي (  . مبارزه مي كندبراي اصول انتزاعي

ييم كه  در واقع حتي مي توانيم بگو . فضيلت عواطف است، همان طور كه دليل بافي رذيلت عقل است71  سركشي.)مي كنند
   . عواطف همانا سركشي آنها و مقاومتشان در برابر تمام تالشهايي است كه براي تغيير آنها مي شود72" ِحقيقت"

 در غالب موارد بي معناست، و او چيزهايي را قدر مي مشاهدات و تصورات فرد عاشقاز منظري بيروني و عيني،          
چيزهايي مانند عينيت، غير شخصي ( دهدمي اخالق فلسفي مورد تأكيد قرار كه است تمام چيزهايي خالف نهد كه كامال ً 

و با اين همه، به نظر من اين نوع .) بودن، فارغ البال و بي تعلق بودن، كليت، توجه ويژه به قرائن و براهين، و امثال آنها
ن يا داليل ما را به توجه و دلسوزي قرائما پيش از آنكه .  نامعقوليت از جمله مهمترين و دلنشين ترين ويژگيهاي ماست

زيبا، دلنشين، يكديگر را بدون استناد به معيارهاي عام ما ظاهرا ً .  ، نسبت به ديگران شفقت مي ورزيمواداردنسبت به كسي 
ما عاشقي را كه عشقش به اندك تحولي تغيير بپذيرد، يا عشقش تابع رأي و نظر دوستان باشد، به .  خواستني مي يابيم و

حتي اگر اين سركشي با پايان يافتن  ، سركش و رام ناشدني باشدمي بايدما معتقديم كه عشق . چشم قبول نگاه نمي كنيم
گرفتار نوعي بي عقلي برم، بري به كار تندتتعصب، يا اگر تعبير  گرفتارنوعي   ما كامال ً.عشق، فرد را دچار رنجي عظيم كند

در واقع، .   پرسشي است كه الزم نيست پاسخ داده شود يا حتي به آن اعتنايي شود  اين"شده اي؟او چرا عاشق " .مي شويم
ولو آنكه ( در خور آن عشق نيست) از چشم ديگران( عاشق كسي شويم كه به هيچ وجه فكر مي كنيم كه خوبستما حتي 

عقالنيت در  چندان مهم كه عشق به خودي خود يك فضيلت است، فضيلتي.)  هم به نظر برسداين كار در عين حال ابلهانه 
  . سايه ي اهميت آن رنگ مي بازد

بسيار سوءظن ذهنيت مفهومي درفلسفه . "ذهني بودن"        آخرين اتهامي كه عليه عواطف اقامه شد عبارت بود از اتهام 
هنيت بسيار محبوب مفاهيمي كه برخالف ذ( است و در غالب موارد آن را مفابل مفاهيم عقالنيت و عينيت مي نهندبرانگيز 

اما، از سوي ديگر، .  مي انجامدخروج از حيطه ي عقل  ً به اتهام انحراف آفريني و اتهام ذهني بودن نوعا).  فالسفه اند
  از . هم مورد انتقادات و اتهامات مهمي بوده اندينيت، غير شخصي بودن، و موشكافي هاي صرفا ًانتزاعيمفاهيمي مانند ع

ا جملگي چيزي نيستم جز ذره اي بس ناچيز در اين كهكشان،  عينيت يعني كه م 73و و تامس نيگل مثل كامنظر كساني 

                                                 
71

 intractability 
72

  truth 
73

 Thomas Nagel 



 12 

 هاي دريايي ندارد، كالبد ما چيزي نيست جز ماده اي براي 74حيات ما مطلقا ً معنا و ارزشي بيش از حيات درختان و پوليپ
ست از فرايند توليد مثل باكتري ها، سخن گفتن ما روابط جنسي ما هم شكل ظاهرا ً پيشرفته اي امطالعات فيزيولوژيك، 

چشم اندازي از "اين همان چيزي است كه نيگل . چيزي نيست جز توليد سروصدا، و زندگي ما فاقد هرگونه معنايي است
 تارود  اما اين ديدگاه مي  .يزش نه مطلوب است و نه ممكنبسيار مبالغه آماين ديدگاه در اشكال  مي خواند، و 75"ناكجا آباد

بخش اعظم اخالق معاصر .   انساني تر يا انسان مدارانه تربه صورتيبر حوزه ي اخالق و نظريه ي ارزش غالب شود، ولو 
 شاه آن را - گويي بناست يك فيلسوف-هنوز در قالب خط مشي هاي كالن شكل گرفته است نه در قالب مناسبات شخصي

ظاهرا ً فرد نيك ( مديري عادل و منصف بودن است نيست، بلكه "ك بودنفردي ني"آنچه مورد تأكيد است .  به كار گيرد
 به نحو ظريفي توسط منطق  و (به كار گرفته مي شوددر اينجا مدلي كه  ). بودن چيزي نيست جز چنان مديري بودن

 يد و هيچ تشخصفتار مي كن يك ديوانساالر كه با همه يكسان ر ازعبارتست،) تغيير شكل يافته76"كليت پذيري"دوپهلوي 
بنابراين عشق امري غير اخالقي است، زيرا برخالف تمام اصول اخالقي، عشق واجد اين جسارت است .  خاص خود ندارد

 " واحديبه عنوان فرديكسان و صرفا ً همگان را "  77 ميل تأكيدكه ديگري را به عنوان فردي كامالً ويژه ببيند و بر خالف
.تلقي نكند  

 
افالطونافالطونافالطونافالطونميهماني ميهماني ميهماني ميهماني نگاهي دوباره به نگاهي دوباره به نگاهي دوباره به نگاهي دوباره به : : : : شق شق شق شق درباره ي فضيلت عدرباره ي فضيلت عدرباره ي فضيلت عدرباره ي فضيلت ع     

    
سخن بگويد، روس ااز آلكبيادس مي خواهند كه درباره ي... يزي نيست جز يك داستان عاشقانهچدرواقع، اين 

 او از عشق تجربه  ين را در عباراتي كلي توصيف كند، زيرا تجربهق آلّو نمي تواند اين شورمندي و متعولي ا
  كه از چشم او شبيه هيچ كس است، فردي رخ داده خاص و در رابطه با فرديارفقط يكب براي اوهاي است ك
                                                     .در عالم نيستديگري 

)15 ("خطابه ي آلكبيادس" 78  مارتا نوسباوم  
 

و نه (يك است، و اين افالطون است عشق اروت) يا فضيلتهاي( افالطون، متني كالسيك درباره ي فضيلت ميهماني رساله 
ند، تصويري كه كامال ً متناسب است با تلقي  به مثابه ي يك فضيلت ترسيم مي كاروسكه براي ما تصويري از ) سقراط

كه در آنجا مورد بحث اروس   بگذاريد در همين ابتدا به اشاره ي تمام بگويم كه مفهوم .امروزين ما از عشق رومانتيك
لقي ما از عشق رومانتيك فرق دارد، عشق نزد يونانيان عبارت بود ازعشقي يكجانبه ميان يك مرد كامل و يك واقع شده با ت
نه آنچنان كه ما مي انگاريم عشقي دوجانبه ميان مرد و زن، و بخش عمده ي كاري كه افالطون در اين ، جوان نورسيده

  با در نظر داشتن اين .يات كالسيك ، روشن يا آسان ياب نيست با ادبنا آشناي   خوانندهايديالوگ مي كند به هيچ وجه بر
هر يك از آن خطابه ها را مي .  نكته مي توانيم به خود بگوييم كه موضوع اين ديالوگ عبارتست از ماهيت و فضيلت عشق
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 از آن جهت نقد شايان ذكر است كه سقراط خطابه ي فايدروس را خصوصا ً.  توان نظريه اي ايجابي در اين باب تلقي كرد
 را مورد تأكيد )مي توانيم بگوييم پيامدهاي اجتماعي و بركت خيز عشق(  صرفا ً فضايل عشق]فايدروس [مي كند كه وي
 تفسيري از ماهيت عشق به ما عرضه مي كند بدون آنكه تفسير س خود عاطفه را، حال آنكه آريستوفانقرار مي دهد نه 

فضايل به صرف پيامدهايشان نيست كه :  نظر من در هر دو مورد حق با سقراط استبه .مقنعي از فضايل آن به دست دهد
ونه صرفاً داليل اشتغال ( ، و هر تحليلي از عشق كه درباره ي اهميت عشق)برخالف آنچه مثال ً هيوم مي گفت( فضيلت اند

ايد به اين نكته هم توجه داشته باشيم  اما در عين حال مي ب . نامقنع است توضيحي به ما ندهد)خاطر عميق ما نسبت به آن
كه ويژگي ظاهر اين ديالوگ گمراه كننده است، يعني خطابه هاي نسبتا ً غير قابل اعتنا گويي مثل پلكان يك نردبان پيش 

 عموما ً چنين  . يعني به خطابه ي سقراط كه به ما دقيقا ً مي گويدعشق چيست-مي روند تا سرانجام به نقطه ي اوج برسند
در اين .  سقراط در اينجا سخنگوي ديدگاه خود افالطون است، ولي اين فرضي كامال ً ناموثق استرض مي شود كه ف

براي مثال، خطابه ي پيش پاافتاده .  ديالوگ، حتي خطابه هاي كوتاه و فرعي هم جنبه هاي مهمي از عشق را بيان مي كند
ت به عشق به مثابه ي پديده بسن امروزيان ي خاطري است كه متضمن همان دغدغه ي اريكسيماخوس ِ طبيب خامدستانه

اما مهمتر از همه اين است كه در اين ديالوگ سقراط  .  بشمار مي آيدضيلت فسالمتي  آن  مطابقودارند اي فيزيولوژيك 
نع كننده اي نشان  و ديگران به نحو قا79به اعتقاد من، مارتا نوسباوم، مايكل گاگارين.  بهترين يا آخرين حرف را نمي زند

در رساله ي ) اگر نگوييم كليدي(  آلكبيادس از سقراط در پايان ديالوگ نقشي مهم80 كميك-كداده اند كه توصيف تراژي
لكبيادس را براي آ حتي چه بسا بتوان ادعا كرد كه افالطون تا حدي در جبهه ي مقابل سقراط است و)16. ( داردميهماني

خطابه ي سقراط عشق را فضيلت آميز معرفي مي كند اما به هزينه فرونهادن يا .  ار مي گيردبيان رأي و استدالل خود به ك
به طور .   آن ، و نامعقوليت ظاهري82، تفرد و جزئيت 81 يعني شور جنسي ، رابطه ي ميان افراد-انكار مهمترين وجه آن

 تفاوت نسبت به هر شخص خاص، و و اين امري غير شخصي،  بي.   تبديل مي شود به شوق به فلسفهاروسخالصه، 
درمقابل، آلكبيادس بر جنبه ي جسماني، نامعقول، شورمندانه، و بسيار شخصي عشق .   تمايالت جسماني است"فوق"

  ديدگاه .83ايي شده زد سكستأكيد مي ورزد، بر عشق نسبت به يك انسان خاص و بي بديل، نه عشق به يك امركلي ِ
طرح مي شود داستان دل انگيزي است كه آريستوفانس، وقتي بر سكسكه اش فائق مي ديگري هم كه درمقابل سقراط م

ي بودند اما  كامل)كروي( ود موجوداتملگي ازاجدادي پديد آمده ايم كه خ نقل مي كند، داستاني كه مطابق آن ما جآيد،
ديوانه وار به دنبال اكنون ما هر يك ، و هر نيمه را به گوشه اي پرتاب كرد، و  هر يك از آنها را به دو نيمه كرد 84زئوس

از ( را كه عاشقان نيك مي شناسند توضيح مي دهد "شوق ِ بي حدي"اين تصوير علّت .  نيمه ي ديگر خود مي گرديم
.)   را كه به هيچ وجه ارضاء نمي شود جزاز طريق يكي شدن با آن نيمه ي گمشده85جمله شوق به وصال جنسي

و شايد مي خواهد با ما نكاتي را درباره ي فضيلت ( گ مي خواهد داستان خود را ادامه دهد در اواخر ديالوسآريستوفان
كه آلكبيادس، كه كامال ً مست است، سخن او را قطع مي كند و ) عشق درميان نهد و به اين ترتيب تفسير خود را كامل كند
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.  استدالل كرده، نقض مي كندآنراط درباره شروع مي كند با آب و تاب از سقراط ستايش كردن، و تمام آنچه را كه سق
  كه سقراط عجيبه حاصل اين گفت و گو اين استسقراط ميان آريستوفانس و آلكبيادس گرفتار مي شود، و بايد گفت ك

 به ما بگويد 86  سقراط شايد به نحوي ستايش انگيز اما بي شك غير انساني مي كوشد تا به نقل از ديوتيما. غريب استو
 ديوتيما مي گويد رأي افالطون نيست، از قولاما به اعتقاد من، آنچه سقراط .  ايده آل چگونه چيزي مي بايد باشدكه عشق 

  به اعتقاد من، اين نكته در رابطه با .صداي خود افالطون را بايد از وراي آلكبيادس شنيد كه عشق را خالف آن مي داند
سر راه فضيلت دانستن عشق وجود دارد فقط اين نيست كه كساني عشق را بحث ما در اينجا مهم است، زيرا مشكلي كه بر 

ي ليا بك(به عنوان سكس و عاطفه تحقير مي كنند، بلكه در عين حال آرماني كردن بيش از حد عشق و آن را چيزي  فراتر
 همتراز فضايل اگر ما فضيلت عشق را.   تلقي كردن نيزمشكل آفرين استاز امر جنسي و شورو شهوت شخصي) متفاوت

 هيچ ربطي با ما و احساسات و دلبستگيهاي  ديگرامر الوهي بدانيم، در آن صورت چه بسا عشق امري فضيلت آميز باشد اما
فضيلت است، در آن صورت ) به معنايي كه من مي خواهم از آن دفاع كنم( اگر عشق.  خواهد داشتجزيي و كوچك ما ن

 به دست ما مي 87 شريف از  آرماني سازيسقراط معنايي .  ، هردو، قابل اطالق باشدبايد علي سواء بر سقراط و آلكبيادس
 و جزيي الينفك از آن است اما به اعتقاد من مي توانيم با اطمينان بگوييم كه او با ناديده گرفتن اروسدهد كه بخشي از 
   .افناد وجود دارد، به بيراهه 89 اي كه در امر شخصي و جزيي88لذت و شور جنسي

 
    تاريخ عشقتاريخ عشقتاريخ عشقتاريخ عشق

          
در شكل ناهمجنس گرايانه  ( پس از بيان اين مطالب، اكنون مي توانيم تصديق كنيم كه تلقي غربي از عشق

 دست كم به نحوي پرورانده - شد"كشف" يا "ابداع" اگر نگوييم -در قرن بيستم) و در اشكال بشري آن
درباره ي نحوه ي منظم و پيگيري كه بشر توانست به نحو فقط در اين ايام بود .  شد كه كامال ً بي سابقه بود

  از كه چگونه مي تواندو ببيند هماهنگ كردن  كششهاي شديد جنسي و انگيزه هاي ايده آليستي بينديشد،
روابط  نزديك جنسي  نه به عنوان راهي براي بقاي نوع، يا تكريم خداوند، يا نيل به يك سرّ خفي 

.ن غايتي في نفسه كه زندگي را در خور زيستن مي كند، دفاع كندمتافيزيكي، بلكه به عنوا  
                        )17(ماهيت عشق، 90 ايروينگ سينگر                                                            

     
شهاي مختلفي ايفا مي كنند، و آنها در جوامع مختلف نق.   فضائل اموري تاريخي هستند91مطابق رأي السدير مك اينتاير

عصر هومر مشابه فضائل يك جنتلمن در انگلستان دوران جين  نبايد انتظار داشت كه فضائل مربوط به سلحشوري در يونان
ويژگيها و تمايالت جنسي هم به انحاي  . است92 تاريخي و تابععشق هم به عنوان يك فضيلت امري.  اوستين باشد
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هرچند كه  . دستخوش تغيير مي شود تلقي از عشق و ازدواج نيز ،تبع، و به "جا مي افتند"ف مختلف در متن جوامع مختل
نقشي كه به طور وقفه ناپذير  (رسدمي  به نظر " بديهي "مقاربت جنسي ميان دوجنس مخالف در بقاي جوامع نقش  كلي 

د نبوده است، و آداب و رسوم، قيود  جنسي هرگز در عمل به اين غايت محدوتاما تمايال ،)جاري و معمول بوده است
 حكايت از آن دارد  انده فرهنگهاي بشري درباره ي دوران پيش از ازدواج وضع و ابداع كردهعواطف فراواني كو اخالقي، 
 عشق غايات ذاتي ِ فضائلبنابراين، .بدوي و بنيادين را مي توان در خدمت طيف وسيعي از غايات قرار دادشهوت كه اين 

، آنچنانكه استاندال استدالل مي كرد، عبارت باشد از ها مي كوشد، و چه بسا يكي از آنخدمت آنهادر اروسه  است كاي
.نفس وجود عشق براي عشق  

 اين تمايل و سرچشمه، موضوع) آشكارا(       ممكن است تمايل جنسي امري ثابت در طول تاريخ به نظر برسد، اما 
عشق بيش و پيش از هر چيز برمبناي ايده ها .  وامع و فلسفه هايشان متنوع استماهيت، و مقومات آن به اندازه ي ج

كه مفهومي بسيار جديد است و سابقه آن به قرن هجدهم (   ، و عشق رومانتيك93تعريف مي شود نه سكس يا شور جنسي
حركات بيولوژيك متضمن پاره اي ايده هاي خاص درباره ي سكس، جنسيت، ازدواج، معناي زندگي و نيز م) مي رسد

هيچ چيزي درباره ي عشق ) و تمام منابع تا قبل از قرن هفدهم( ميهمانيبه بيان دقيق، در رساله ي .  پايدار مي باشد
 مي )كه نهضتي كامالً مدرن است(رومانتيسيسم  عشق رومانتيك بخشي جدايي ناپذير از نهضت.  رومانتيك نيامده است

به نحو نسبتا ً بي و رومانتيسيسم اعتقاد فوق العاده استواري نسبت به حريم خصوصي و خودمختاري فردي دارد، .  باشد
ي عواطف را صرفا ً از آن حيث كه عاطفه اند بزرگ مي شمارد، و برمتافيزيكي بنا شده است كه به نحو مبالغه  اسابقه

 و يكي شدن جنسي خصوصا ً نمونه اي شورانگيز و ملموس تلقي مي  ودر آن، وحدت-آميزي وحدت را پاس مي دارد
 در عشق امر مفارق همچنان برجاي است، اما اين بار به مثابه ي امري كه وحدت يافته است، نه "هگل را ببينيد، .  ( شود

)  ".متعلق است روح واحدي كه به شعله اي در هم تنيده " كه مي گويد، 94 يا شللي"ديگر به مثابه ي امري مفارق،
افالطون شجاعت، فرهيختگي، و حكمت را به عنوان فضائل عشق مي ستايند، اما سخن ِ ميهمانيسخنوران در رساله ي 

).البته به جز نقش آن درتوليد آتني هاي بيشتر(  ندارند95چنداني درباره ي فضائل روابط ميان دو جنس مخالف    

وان فضائل عشق مسيحي مورد ستايش بود، اما سخن چنداني درباره ي لذت ثار، و پاكدامني به عني       نيكوكاري، ا
تحسين شود، و  بگذاريد فضيلت ": به اين پيش درآمد كالسيك در قرن هفدهم توجه كنيد. ( مناسبات جنسي در ميان نبود

انتيك  عبارتست   از جمله فضائل عشق روم)".رذيلت تقبيح، و پاكدامني بدان سان كه درخور آن است نگريسته شود
ازآنكه به لحاظ متافيزيكي تمايل جنسي را مجاز مي داند، انگيزه اي براي ازدواج است، و زن و مرد را همسنگ و همتراز 
يكديگر مي كند، و اين بدون ترديد بخشي از عشق يوناني نبود و جاي ترديد است كه پاره اي از عشق مسيحي سنتي نيز 

روزين مسيحيت از عشق بخش عمده اي از ايده ئولوژي رومانتيك را برگرفته و در خود جذب البته تلقي ام( .  بوده باشد
البته فرد را چندان بسط مي دهد كه ديگري را دربرگيرد، و ِ من ازجمله فضائل عشق رومانتيك اين است كه.) كرده است

د به تصورآورد عبارتست از شهروند كثر هويت مشتركي كه فرد مي توان در جوامعي كه در آنها حدااين امري است كه
من "از جمله فضائل عشق رومانتيك اين است كه از آنچه ما مبهما ً .   چندان ضروري نمي نمايدبودن يا كارمند بودن،
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 مي ناميم پرده برمي دارد، هرچند اين امر هم در نگاه جوامعي كه بيشتر ذهنيت اجتماعي و كمتر ذهنيت "دروني
  پيدايشمحصولعشق رومانتيك اين است كه ) فارغ از استدالل( لب مطلب .فضيلتي بشمار نمي رودروانشناختي دارند، 

ي مستقل و به لحاظ اجتماعي  خانوادهايي  به لحاظ اقتصاد موجب گسترش كه اي استجوامع تازه صنعتي شده
حد زيادي امكان يافتند شريك ، محصول دوراني است كه زنان نيز همچون مردان تا  شد)"يهسته ا"خانواده هاي (كوچك

ايده ي عشق [، محصول روزگاري است كه رومانهاي عاشقانه ي رومانتيك آن حقيقتبرگزينندزندگي خود را خود 
 امتيازي بود كه 96سلحشورانهنبايد از ياد برد كه عشق  ( را در ميان خيل عظيمي از زنان طبقه ي متوسط پراكند] رومانتيك

، و سرانجام به لحاظ فلسفي مهمتر از همه، عشق )وان طبقه ي اشراف از آن برخوردار بودندفقط شمار اندكي از بان
درهم ] "مجازي"يا[ و دنيوي]"حقيقي"يا [دس ديرين و چند صد ساله ميان عشق مقرومانتيك وقتي ممكن شد كه تقابل

شق رومانتيك قائم به آن چيزي ع).  مچون بسياري از ايده هاي عصر روشنگريه( تلفيق يافتدر قالبي عرفي، وشكست
 ناميده است، يعني نگاهي به فرد و اهميت عواطف او كه تا عصر جديد 98" فردگرايي عاطفي" 97بود كه روبرت استون

   .ظهور نيافته بود و نمي توانست ظهوريابد
رغ از زماني را رساله ي         بسيار مهم است كه ما خصلت تاريخي عشق را از ياد نبريم، و فريب آن تصوير ظاهراً فا

 غليانكه عشق را چيزي نمي داند جز) و بدبينانه اي(  به دست مي دهد، يا آن ديدگاه هميشه آشنا]ازعشق[ ميهماني
شهوت بعالوه ي مصيبت مبادي آداب "يد، ويا به تعبير فر(  ترديدها و ناكاميهاي دوران پيش از ازدواج  باهاهمراههورمون
 است كه واحد است، پديده اي 99، عشق خود امري فارغ از زمان و كلي]غير تاريخي[ اين تلقي  مطابق.نخوريم) "بودن
هم ميهماني در واقع، حتي رساله ي .   تعابير و اشكال فرهنگي آن متنوع است اما غير از آن همه جا يكي استصرفا ً

ا كجا ناشي از اختالف آرا درباره ي چندين تلقي متفاوت از عشق به دست مي دهد، و روشن نيست كه اين تلقي ها ت
خصوصا ً سقراط بي شك دركي تازه از عشق به ما عرضه مي .  اروس است، و تا كجا ناظر به انواع مختلف اروسماهيت 

 مي بينيم كه اين قرائتها در مقياسي كالن ماندند و بسط يافتند، سقراط  به لحاظ تاريخي، .100"تعريف اقناعي"كند،  نوعي
 و 102"ضعف و مالل" آلكبيادس  آن ، از عشق را افشاند كه بعدها در الهيات مسيحي به بار نشست101آسمانيبذر دركي 

عشق  در قرون وسطي شد، و آريستوفانس  سلحشورانهاشارات و كناياتي را از خود بروز داد كه بعدها مشخصه ي عشق
 به هيچ وجه نمي توان درك درستي از 103 شرك آميزياز منظر باورها اما.   رومانتيك به معناي مدرن آن را پيش بيني كرد

براي فهم عشق آنچنانكه ما مي شناسيم، الزم .   پيدا كرددامنه و پيچيدگي تلقي هاي رومانتيك از عشق در روزگار مدرن 
.بدرستي بشناسيم و تصديق كنيم) ولو در مقام يك رقيب(تاريخ بلند تلقي مسيحي از عشق رااست كه قوت و نفوذ   

را خوارمي ) به معناي دقيق كلمه(      سرنوشت عشق اروتيك عميقا ًازاين واقعيت كه انديشه ي مسيحيت عشق جنسي 
 فرد و اهميت عواطفي همچون ايمان و سرسپردگي "دروني"داشته متأثر بوده است، اما عالوه برآن تأكيد مسيحيت بر روح 
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چيز ازآن ودر قفس كرد وغ مسيحيت آن بود كه عشق اروتيك را  نب. نيز در سرنوشت آن نقش تعيين كننده داشته است
، اين عشق همچنان عشق به يك انسان بود و حتي چه بسا عشق به همسربود، اما ديگر به طور خاص امري ساختديگري 

، حتي نوعي 104ي ساز  عشق در وجه مثبت آن به نوعي آرمان.جنسي نبود، ديگر امري شخصي و صرفا ً بشري نبود
 به تالشي براي فرا ،ش تبديل شد، به تالشي براي استعال جستن از خويشتن و منافع شخصي خود، و باالتر از آنپرست

تلقي مسيحي از عشق بيش از آنكه در مقام .  105خودمحوري دونفره  يك وخويشتن مدارانه يرفتن از تعلقات تنگ نظرانه
 فضيلت و ، و حتي بيش از آنكه معطوف بهف قرار مي داد را هد"رفيعتر"نفي امور جنسي يا شخصي باشد، همواره امر

تلقي مسيحي از ) همانطور كه غالبا ً گفته اند(در وجه منفي آن، مي بايد گفت .  س ِ كمال بودفنسعادت باشد، معطوف به 
دواج مبتني بر  ما را انكار مي كرد، بلكه تصور از"طبيعي"عشق در عين حال سنگدالنه و غير انساني بود، نه فقط كششهاي 

، "بهتر است ازدواج كرد تا در آتش سوخت"سنت پل مي گفت كه .  را هم مردود مي دانست) به معناي دقيق كلمه(عشق
ترتوليان تنها .   ترين احساساتي بود كه درباره ي آن تلقي تجديد نظر شده از عشق ابراز مي شدماليمو اين تازه از جمله 

دراينجا عقيده ي . رد حتي اگر به همسر خود از سر شهوت نظر كند مرتكب گناه شده است معتقد بود فه بجدكسي نبود ك
 را مي آزمايند، شوقي كه خويشتن را "شوقي بي نهايت"وفانس به فراموشي سپرده شد؛ او بر اين باور بود كه عشاق تآريس

در واقع تمام اين قبيل .  اب مي شود سيرچنان رابطه ايدر رابطه ي جنسي جلوه گر مي سازد و فقط به نحو موقت در 
  از نظر نيچه مسيحيت افالطون گرايي براي توده .تمايالت، به جاي آنكه ترجمان عشق باشند، به ضد آن تبديل شدند

.مي توان برآن افزود كه به خاطر روانشناسي مسيحيت است كه ما اكنون روانكاوي داريمهاست، و   
ا تشويق مي كرد و آن را بيش از هر چيز ديگري موردتكريم قرار مي داد، اما اين عشق چه بسا الهيات مسيحي عشق ر      

 از حيث بسا چه -]ايثار و كرم[" آگاپه" و ]احسان[106" كاريتاس"-ديگر عشقنامهاي .  اروتيك نبود كه باليد و شكفت
هنگامي كه كسي عاشقانه به ديگري نظر  . نمي افكند عاطفهپژوهشهاي عالمانه روشنگر بود، اما نوري بر پديدار شناسي آن
ناپاك، جز آنكه شخص مي اروس الهي بود يا كاريتاس مي كرد، چه كسي مي توانست بگويد كه آن احساس مصداق 

و پاره اي از ديالوگهاي (  كلّ ادبياتي كه بدينسان پديد آمد . چيزي از نوع نخست را احساس كندمي بايددانست كه 
عشق ورزي را از تمايل جنسي متمايز كرد، گويي اين دو مقوله ) يز از آن نشأت گرفته استمحبوب و دست اول ما ن

 وقتي به قرن چهاردهم رسيديم، اين خطا تحت عنوان عشق افالطوني صورتي مقدس  .همواره مجزا و حتي متضاد بودند
عشق افالطوني .  را مالمت كرد) قراطيا دست كم س( به خود گرفت، و اين البته امري است كه بايد به خاطر آن افالطون

 "تكريم خداوند"كه نامش هم به معناي ( ، آريستوفانس، و ديگران را به كناري نهاد، و طرف ديوتيما را گرفت 107آگاتون
عشق حتي بيش از آنكه سقراط اصرار مي ورزيد آرماني شده . ، و ايمان مسيحي را به جاي حكمت مشركان نشانيد)است

 هيجاناتيزي بود كه به واسطه ي نفي چ بيش ازآن ه بود از اين طريق در ساحت معنويت به دست آوردبود، اما آنچه
.في حد ذاته ي روابط انساني كامياب از كف داده بودجنسي و اهميت   
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به لحاظ .  نساني به اين بي اعتنايي نسبت به عواطف و تمايالت اي بودواكنش در قرن دوازدهم سلحشورانهعشق      
 اصلي عشق رومانتيك در اواخرقرون وسطي مي  نيايكه بحق آن را( سلحشورانهاريخي غالبا ً عشق رومانتيك را با عشق ت

 استدالل كرده است، اين دو كامال ً از ماهيت عشقاما همانطور كه ايروينگ سينگر در كتاب خود .  يكي مي انگارند) دانند
در  108براي مثال، دنيس دو روژه مونت( لبا ً با يكديگر خلط مي شونداين دو نوع عشق غا)  18. (يكديگر متمايزند

، و خصوصا ً عشق )19)( خود درباره ي اين موضوع مرتكب همين خطا شده استغير قابل اعتمادپژوهش مشهور اما 
 و شهوت زده فروكاسته مي شود كه به نحو رقت 109 يكسره به تصويري مضحك از يك خنياگر دوره گردسلحشورانه

بايد توجه داشت كه اصطالح .  بانويي كامال ً عفيف و دور از دسترس آواز مي خواند) بسيار بلند(در برابر برج اري ب
توسط  - در دوره ي رومانتيك– آن خود به كار مي بردند، بلكه اين نام بعدها عامالن نامي نبود كه "سلحشورانهعشق "

 جدا و خستگي ناپذير، زوج112هگوينه ور  و111 در مورد النسلوتگاستون اين نام را.   به كار رفت110گاستون پاريس
)  شاعرانهبه تعبيرولو( مالزم با عفت و ناكام نهادن غرايز سلحشورانه  در واقع، بهترين نمونه ي عشق .ناشدني، به كار برد

اين پارادايم را تا قرن   به خوبي 113لوئيس. اس. سي. ( نبود، بلكه عبارت بود از عشقي سرّي، زناكارانه، و كامال ً آزاد
.)حاضر پي مي گيرد  

بود تا عمل، و ) و زمزمه(  بيشتر حرف.   دست مايه ي سرگرمي طبقات باال بودسلحشورانه       به لحاظ اجتماعي، عشق 
ه مايه تعجب نيست كه متون و نظريه هايي ك. ( شايد مهمتر از همه، امري كامال ًمستقل ازازدواج، و حتي مخالف آن، بود

 سرچشمه 115 نوعا ً از نصايح هوسبازانه ي اويد-114پالنوس كا خصوصا ً آندرياس-در باره ي مردان خنياگر ِ دوره گرد بود
واج را چندان جدي تلقي نمي كردند، اين امر تا هم عشق و ازد -116 مثال ً النور آكويتاني- اما طرفهاي مؤنث .مي گرفت

 به ندرت به سلحشورانهغالباً ادعا مي شود كه عشق . )  ا زنان شوهر دار بودندحدي ناشي از آن بود كه تقريبا ً همه ي آنه
 صادق باشد اين است كه  سلحشورانهدر واقع، اگر يك چيز درباره ي عشق. وصال مي انجاميد، اما اين ادعا نادرست است

دير و پس از كوششهاي درست است كه وصال .  از عشق رومانتيك در روزگار ما معطوف به سكس بودبيش اين عشق 
اين واقعيت را تحت شعاع قرار نمي دهد كه نيل به وصال غايت آشكار، و فراوان دست مي داد، اما اين امر به هيچ وجه 

.  گاه تنها غايت آن تالش توانفرسا بود  
هايي مرتبط است كه  با تالشتاريخ اين تحوالت تا حد زيادياريخ تحول پذيرفته است و ما از عشق در طول تدرك          
مطرح مي  كه افالطون و عشق مسيحي ايده آل سازي اي:   جمع و تلفيق ميان دو مقوله ي مهم صورت پذيرفته استبراي 

 عشق"فضيلت   . از سوي ديگرمي آزموده اندزوجهاي عاشق به واقع آن تمنا و هوسي كه كردند از يك سو، و
 و تلفيق را به سرانجامي برساند و در عين حال نوعي حس ارضاي  در اين بود كه مي كوشيد آن جمع"سلحشورانه

مصلحتي وارد كند، ازدواجهايي كه يكسره بر مبناي مالحظات اجتماعي، زيباشناسانه و جنسي را هم به جهان ازدواجهاي 
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 در عين حال اين .)  اگر نگوييم تضادي- و ازدواج تمايزي بودسلحشورانهو بنابراين ميان عشق ( سياسي، و اقتصادي بود
تلقي رومانتيك و مهم را مطرح مي كند كه عشق اروتيك في حد ذاته خوب است، اين  است كه اين سلحشورانهعشق 

  سينگر در مطالعات . و بدون شك در درك مسيحيت از عشق يافت نمي شودميهمانيتلقي در غايت شناسي رساله ي 
عشق جنسي ميان زنان و مردان في حد ) 1: ( است بر مي شماردهسلحشورانخود پنج ويژگي كلي را كه مشخصه ي عشق 

عشق ) 3( عاشق و معشوق، هر دو، را بر مي كشد، ،عشق) 2(ذاته آرماني است كه كوشش در راه آن ارزشمند است، 
ا ازدواج، ب) لزوما ً( عشق با مصاحبت و مغازله نسبتي دارد اما نه ) 4(جنسي را نمي توان به تحريكات شهواني فروكاست، 

همانطور كه سينگر به تفصيل استدالل مي كند، اين )  20.( ميان مرد و زن است"وحدت مقدس"عشق مستلزم نوعي ) 5(و 
 كوششي بود براي تلفيق درك شرك آميز و مسيحي از عشق، تالشي بود براي سلحشورانهنكته بايد روشن باشد كه عشق 

  ويژگي نخست اعالن جنگي است به تلقي سنتي مسيحيت از .مايل جنسيآشتي دادن و درآميختن آرمانهاي اخالقي و ت
شايان ذكر است كه .  عشق، و ويژگي سوم در رد اين تلقي عوامانه است كه عشق چيزي نيست جز غريزه ي جنسي

فاني از آخرين ويژگي آن فهرست تا حد زيادي با بخش عمده اي از الهيات مسيحي سازگار است، و در واقع، تلقي آريستو
 گيرم - در تمام طول دوران رومانتيك همچنان از جمله موضوعات محوري)"وحدت" نوعي يعني عشق به مثابه ي ( عشق

 من مي كوشم تا در بخش بعدي  .  در باب عشق باقي ماند-) "رازآميز" يا "جادويي"و بنابراين در غالب موارد ( پيچيده 
.هماين مفهوم را به نحو غيرمجازي تري بسط د  

تمايز ميان عشق و ازدواج در تاريخ عشق از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است، و شايان ذكر است كه اين دو       
در آثار افالطون، بنابه .   به هم پيوسته وجدايي ناپذير نبوده اند"اسب و گاري"هميشه ، برغم آن ترانه ي عاميانه، مانند 

مسأله ي ازدواج ) كه در خور تأمالت فلسفي استاروسدست كم آن نوعي از (وسارداليل كامال ً آشكار، در بحث از 
اويد عشق و ازدواج را مغاير هم مي دانست، هرچند از منظر او ازدواج محبوب مي توانست .  اساسا ً مطرح نمي شود

ان امري مقدس سخن چنداني تاريخ بلند ازدواج به عنو.  دشوار پديد آورد و از اين طريق بر هيجان ماجرا بيفزايدمانعي 
، سلحشورانهدرباره ي عشق جنسي ندارد و بلكه گاهي اوقات سخنان بسياري در مخالف با آن دارد، و در روزگار عشق 

  نوعا ً ازدواج داشته باشد،حتوايمغازالت خارج از ازدواج به جاي آنكه مقدمه اي براي ازدواج باشد يا اساسا ً ربطي به م
.  نزد گاستون پاريس و سيسلحشورانه برجسته ترين مصداق عشقهاي  . مي كردهاي بدون عشق فراهمازدواجمفري براي 

لوئيس عشق ميان النسلوت و گوينه ور بود، و چه بسا اين نمونه بيش از حد رابطه ي ميان عشق و تمام نهادهاي . اس
 را هر چه بدانيم، نمي توانيم آن را سلحشورانهاجتماعي و ديني ، بويژه ازدواج، را خصومت آميز نشان مي داد، اما عشق 

 ، حدودا ً دردر واقع اين ايده كه ازدواج نقطه ي اوج عشق است.  مقدمه اي براي ازدواج يا دليلي موجه براي آن بدانيم
ي و و در قياس با، براي مثال، خو.   و در قالب نمايشنامه هاي شكسپير و خصوصا ً كمديهاي آن عصرشايع شدقرن هفدهم

.منش سختگيرانه در رمانهاي جين آستين، بايد گفت كه درك كنوني ما از عشق و ازدواج بسيار درهم و مغشوش است  
عشق رومانتيك از منظر تاريخي محصول تلفيق دردناك و طوالني عشق اروتيك دوران اكنون مي توانيم بگوييم كه        

تاريخي تلفيقي است از آريستوفانس و آلكبيادس از يك سو و شرك و عشق آرماني مسيحيت است، يا از منظري غير 
  عشق رومانتيك امري صرفا ً جنسي، يا حتي عمدتا ً جنسي، نيست، بلكه صورت آرماني و به روز .سقراط از سوي ديگر
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 در بستر ،و نيز سرسپاري و وفاداري مسيحيت 118لذّات حسيو  117شده اي است از فضائل دوران شرك يعني باروري
اگر فكر كنيم كه عشق رومانتيك فاقد هر گونه فضيلتي  .، خودمختاري، و حريم خصوصي فردي  ِ روزگار مدرن119طفهعا

 است، آشكارا رومانس را با عياشي جنسي يا نوعي آرمان سازي غير واقعي اشتباه گرفته ايم و تمام بسط و تكامل تاريخي 
اما اكنون وقت آن فرا رسيده است كه .  فته است ناديده گرفته ايمرا كه حتي در پس امور عاشقانه ي بسيار عادي نهاي 

.، بيشتر بحث كنيم طور خاصدرباره ي ماهيت عشق رومانتيك، به  
 

    عشق رومانتيك چيست؟عشق رومانتيك چيست؟عشق رومانتيك چيست؟عشق رومانتيك چيست؟
    

و همواره و ما همه كلي واحد بوديم،  بشر در ابتدا موجودي واحد بود، عشق ترجمان نيازي ديرين است،
. نخستين بازگرديم، و اين آرزو همان است كه عشق مي خوانيمآرزو داريم كه به آن صورت  

)21(ميهمانيوفانس، ت                           آريس                                                                       
 

، و غالب ما دست كم يك يا  عاطفه اي معمولي و بسيار شايع-خوبست به ياد آوريم كه عشق رومانتيك نوعي عاطفه است
مانند همه عواطف، عشق  .   نيست"راز"  يا نوعي "قهري"  اين عشق امري . عمر خود آن را آزموده ايمطولدو بار در 

 من در اينجا  .ي ويژه منحصر استيرومانتيك امري كسبي و نوعا ً وسواسي است، وبه فرهنگهايي خاص با فلسفه ها
بگذاريد .  اطف به مثابه ي تركيبي پيچيده از داوريها، اميال، و ارزشها دوباره تكرار نمي كنمتحليل خودم را درباره ي عو

يينرا مطرح كنم كه تمام عواطف پيشاپيش مجموعه اي از مفاهيم قابل تععتدلتراين ادعاي مفقط گونه استداللي  هربدون  
بيش ارزشها و تمايالتي  يا و كم) باختن  ازر ترس خاط فقدان، حسادت به از ناشي آزردگي، اندوهناشي ازمثالً خشم ( 

يا اساسا ً (  نظير انتقام دروقت خشم، دل نگراني درهنگام اندوه، احساس تملك در موقع حسادت را مفروض مي گيردويژه
ود؛  بنابراين، عشق مي تواند و مي بايد بر حسب چنان مجموعه اي از مفاهيم و تمايالت تحليل ش ).چيزي جز آنها نيست

  به حد . چنان نيستند) كه احياناً جالبترند(  برخي ازاين مفاهيم و تمايالت كامالً بديهي و آشكارند، و برخي ديگراز آنها
است عبارت است از ميل به با هم بودن، ميل به  دخيل  تمايالتي كه در عشق رومانتيك پاره اي ازكافي روشن است كه

در عشق آنچه : مين جاست كه بي درنگ تعليم آريستوفانس را به ياد مي آوريم ، و ه كردنلمس كردن ، ميل به نوازش
  يكي شدن با، شوق به بازپيوستن خود را به صورت شوق جنسي نشان مي دهد در واقع بسيار فراتر از آن است، شوق به

هويتي ] ختنسا[به نظر من مهمترين جزء مفهومي عشق رومانتيك چيزي نيست جز همين شوق به .  محبوب است
، "وحدت يافتن"و ويژگيهاي نظير آن مثل ( اما مهم آن است كه از اين ايده ي آشنا.   120وجودياتكاي ، نوعي مشترك

  استعاره . به چه معنا مي تواند باشد121"يكي شدن"رويم و توضيح دهيم كه در اينجا فراتر )  و غيره"در آميختن روحها"
جسم و روح دو تن از ما آدميان را به  122ايستوس اينكه آيا هفشد استعاره است، وي فوق العاده ي آريستوفانس هر چه با
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آريستوفانس مدعي است كه ما طالب امر محال، در .  هم جوش مي دهد يا نه كمكي به ارتقاي فهم ما از موضوع نمي كند
به غير از اتحاد تن هايمان كه م، واقع غير قابل تصور، هستيم؛ او هيچ قرينه اي به دست نمي دهد كه ما چگونه مي تواني

  . ي بيابيمكترش م در واقع هويتمدتي كوتاه مي پايد و هميشه درهماهنگي كامل هم نيست،

 اشاره بلنديهاي بادگير در رومان 123يت        براي توضيح بيشتر اين نكته، شايد بتوان به نقطه ي اوج شهود مكاشفه آميز ك
 نه به عنوان امري كه حتي بيش از من خوشايند من  -اره ، همواره در خاطر من است او همو-هستمكليف  من هيث": كرد
  در اينجا ما با چيزي بيش از اشارات ضمني به مقتضيات هويتي مشترك ". بلكه او همانا عين وجود من است-است

 "در خاطر"حضور هميشگي سروكار داريم، اين امر نوعي اتحاد رازآميز يا تمنيات جسماني برنيامده نيست، نوعي حس 
 و .عشق چيزي نيست جز همين هويت مشترك.  ، درك خود را از خويشتن براي خويشتن خود تعريف كردن استاست

 مي توان به بهترين وجهي بر را)  به دخول جنسينيرومنداز جمله بويژه شوق غير فيزيولوژيك و (شوق به عشق ورزي 
ادا كنم، اما بگذاريد دست كم اين   را مطلب حقّ اينممن در اينجا نمي توان.  ا فهميدمبناي اين مفهوم غريب اما كامال ً آشن

هويت مشترك غايت و غرض عشق است، و فضايل عشق اساسا ً چيزي نيست جز فضايل همين هويت : ادعا را مطرح كنم
اين .  در يك زمينه ي خاص استيا ناديده گرفتن سكس نيست بلكه به معناي مالحظه ي آن   اين به معناي انكار .مطلوب

ندارد، اما توضيح مي دهد كه چگونه عشق رومانتيك و ) كه هويتي قانوني است(تحليل تأكيد زياده از حدي بر ازدواج 
. ازدواج تا اين حد دوشادوش هم اند، مطابق اين تصوير ازدواج نقطه ي اوج عشق رومانتيك بشمار مي رود  

به گمانم ضروري است كه عشق : ه چيز بيشتري بگويم، بگذاريد هشداري سقراط مĤبانه بدهمباراين  در پيش از اينكه     
را همانطور كه به واقع هست بازنماييم، و آن را با تمام چيزهاي خوب ديگري كه دوست مي داريم و مالزم با آن مي دانيم 

داشتن كسي كه حقيقتا ً براي ما دل  چيزهايي مثل همدمي، سكس خوب، دوستي، داشتن يك همسفر، -اشتباه نگيريم
  البته ما طالب اين چيزها هستيم، و ترجيحا ً همه ي آنها را هم يكجا مي خواهيم، اما عشق   .نگران است و نهايتا ً ازدواج

ق بگذاريد بدون آنكه دچار افسردگي شويم به ياد خود بياوريم كه عش.   ديدهارا مي توان و مي بايد مستقل از همه ي اين
 به بيراهه مي رود، عشق مي تواند يكجانبه باشد، عشق مي تواند مانع سكس خوب شود يا دست كم در غالب موارد

عاشقي ضامن زندگي جنسي ارضاء كننده نيست، عشق و دوستي گاهي خالف يكديگرند، عشق مي تواند احساس دلتنگي 
  عشق لزوما ً يا در غالب موارد مالزم اين قبيل .اشدعميقي برانگيزد، عشق مي تواند وسواس آميز و حتي جنون آميز ب

بهتر است، همانطوركه سقراط تأكيد ورزيد، به فضائل خود عشق نظر  ست، اما مي تواند اينطور باشد، و لذاني دشواريها
.زيور وآرايه هاي فوق العاده خواستني آنكنيم، نه به پيامدهاي آن يا به   

بدون شك مالحظه خواهيد كرد كه بحث زير .( توضيح مختصر از اين قرار است      ماهيت يكي شدن در عشق به 
 نه) تازه بالغ يا روانشناسان سالخوردهبرخالف ادعاي اگزيستانسياليستهاي ( ما خود را.)  تاحدي وامدار هگل و سارتر است

وزگار ارسطو، فضائل به در جامعه اي همچون جامعه ي ر.   كه بر مبناي يكديگر تعريف مي كنيمبرمبناي خودمان
 غير قابل فهم 125"فردي يا خصوصي"  ِ تعريف مي شود و نسبت داده مي شود؛ ايده ي فضيلت124نحوجمعي يا اشتراكي

نوعا ً خصايص شخصي و خصوصي خود را  ميان امر خصوصي و عمومي تفكيك قائل مي شويم، و قاطعانهاما ما .  است
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) ، و صرفا ً مزورانه و ابزاري مي انگاريم"مصنوعي"ا سطحي، غير شخصي، كه گاه آن ر(  بيش از چهره ي عمومي خود
 و براي ما هيچ "او را واقعا ً مي شناسند،"شخصيت فرد را آن كساني بهتر درمي يابند كه .  مهم و ارزشمند مي شماريم

دوستان نزديكش فردي نيك عجيب نيست كه فردي كه عموما ً به نابكاري مشهور است، صرفا ً به گواهي همسر يا يكي از 
 كه بر چندپاره  در اين جهان )"... مي شناسم مي شناختي، مي ديدي كه ن را آنطور كه مفالنياگر تو  اما ". (تلقي شود

مبناي حريمهاي خصوصي بسيار شخصي بنا شده، عشق حتي بيش از خانواده و مناسبات دوستانه هويت وخويشتن ما 
 صادق ييم، غالبا ً مقصودمان  سخن مي گو" صادق بودن با خود" يا "خود واقعي"باره ي وقتي ما در.   رامعين مي كند

وخالف (ما مي گوييم .  بودن با آن تصويري از خودمان است كه با آنان كه بيش از همه دوست مي داريم در ميان مي نهيم
 در محيط كار عرضه مي  خودي كهنآن خودي كه در صحنه ي عمومي نمايش مي دهيم، آ) انتظار هم نيست كه بگوييم

ثابت كنيم خودي گاهي اوقات ما رنج بسيار مي بريم تا .  كنيم، آن خودي كه به آشنايان نشان مي دهيم، خود واقعي نيست
و به هيچ وجه .  ديگر آن خودي كه واقعيش مي انگاريم، نيست) نوعي تاريخي از عشق(نشان مي داديم  كه ما  در خانواده

كه آن خودي را كه مايليم واقعيترين خود خويشتن تلقي كنيم، آن خودي است كه در مقام محرميت  نيست مايه تعجب
پديدار مي شود، و فضائل آن نوعا ً فضائل مربوط به عرصه ي خصوصي است، فضائلي همچون صداقت در مقام احساس 

.  و بيان، شورمندي در مناسبات بيناشخصي، مهرباني، و حساسيت  
  ايده اي جذاب و تأمل - به يكديگر تعلق داشته اندروزگاري اتحاد مجدد دو نيمه اي كه -يايده ي اتحاد آريستوفان       

نيمه ي ديگرماجرا از اختالفات و لجاجتهاي ما آغاز مي شود، از اين واقعيت .  انگيز است، اما اين فقط نيمي از ماجرا ست
  آزادي انتخاب .با يكديگر جفت و جور نيستيم مشترك چه بسا هنوزكه حتي پس از گذشت سالها مصالحه و زندگي 

 امر در غالب موارد گزينش ما را عرصه ي تقريبا ً نامحدودي براي تمنيات رومانتيك ما مي گشايد، اما در عين حال اين
كدام . (  نيز بودسلحشورانه اين نكته از جمله مفروضات عشق -، مي كندناممكندشوار، اگر نگوييم به لحاظ اجتماعي 

النسلوت براي ] اختيار كردن آن[د؟ و كدام زني بود كه مي گزيدختري در ورونا بود كه رومئوي جوان نمي بايست بر
 با يكي از پيش فرضهاي خود به تعارض 126فرآيندي كه در آن طرفين هويت خويشتن را با هم يكي مي كنند )ممنوع بود؟
   خودهايي كه بناست درهم بياميزند از اين مزيت محرومند كه.بتني بر خودمختاري يعني با آرمان فردگرايي م-مي افتد

 در جوامعي كه خانواده -يكديگر تنظيم و تكميل كنند خود را، پيش از آنكه انعطاف ناپذير و كامال ً شكل گرفته شوند، با
و هرچند كه همگان با .    مزيت وجود داردها ازدواج را ميان فرزنداني كه با يكديگر بزرگ شده اند ترتيب مي دهند، اين

ي حقيقت اين است كه غالب ما وقتي عاشق مي ل و نمونه ي مثالي رومئو و ژوليت ياد مي كنند، و"عشق اول"حسرت از 
شويم كه در سير تكامل زندگي خود كامال ً پيش رفته ايم، و حتي به مرحله ي سالمندي رسيده ايم، يعني وقتي كه خود 

.  يكديگر را تكميل كردن در غالب موارد در واقع تمرين با يكديگر كنار آمدن است] در اينجا[شكل گرفته است و كامال ً 
تعريف مي شود، رابطه اي كه در غالب موارد نرم و ديالكتيكي بنابراين، بسط و تكامل عشق بر مبناي نوعي رابطه ي  

مي ، رابطه اي كه در آن هر يك از طرفين رابطه ي عشقي ود مي شرذيالنهمالطفت آميز است اما گاه از حيث وجودي 
آن را  ، در برابر آن مقاومت ورزد،مشتركي كه طرفين از خويشتن دارند تحميل كند تصويركوشد تا سلطه ي خود را بر 

ناست كه بي مع.  از همين روست كه عشق، برخالف عواطف ديگر، وقت مي برد.  رد كندآن را  يامورد بازبيني قرار دهد،
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  .)سخني كه مي توان درباره ي خشم گفت(  شد عشقش رفعدرباره ي عشق بگوييم فالني پانزده دقيقه عاشق بود اما بعد
اما هيچ يك از اين سخنان بدان معنا نيست كه چيزي به اسم عشق يكطرفه وجود ندارد، يا عشق يكطرفه عشق نيست، چرا 

تها و تعارضهايش، مي تواند دقيقا ً به همان نحو كه در دو روح جاري است در كه آن رابطه ي ديالكتيكي، با تمام مقاوم
درست است كه به اين ترتيب ممكن است از قوت و غناي ماجرا كاسته شود، اما همانطور كه . يك روح هم واقع شود

 فرض كن كه من "  ، گوته تعبيريا به.   غناي بيشتري يابداستاندال غالبا ً ادعا مي كرد، شايد از اين رهگذر قوه ي تخيل
  "عاشق تو هستم، اين به تو چه مربوط است؟

 
))))نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري((((در جستجوي نوعي شورمندي در جستجوي نوعي شورمندي در جستجوي نوعي شورمندي در جستجوي نوعي شورمندي      

    
، همواره نزد آدميان گرامي خواهد بود؛  زيرا هرچند  بگوييم درباره اش هم كهعشق راستين، هرچه 

 حتي خود مايه -دل عاشق نمي پيرايداوصاف رذيالنه را از عاشقي ما را به بيراهه مي كشاند، و هرچند 
 آنكه  بدون شخص همواره مستلزم اوصاف حميده اي است كه با اين همه اما-ي چنان اوصافي است

.در شرايطي كه آن عشق را بيازمايد واقع نخواهد شدباشد  آنها واجد  
)22(اميل   ژان ژاك روسو،                                                                               

 از ما تلقيبه طور خالصه، عشق فرآيندي ديالكتيكي و دوسويه است كه در طول تاريخي بلند و پرنوسان به تجديد 
به اين معنا، عشق بسي بيش از يك احساس است و به هيچ وجه لزومي ندارد كه امري .   مي انجامديشخويشتن خو

اما از اين نكته كه عشق معطوف به خويشتن خويش است ممكن است نتيجه .   باشدهوسبازانه يا نامعقول يا ويرانگر
و اين نكته هم .   نه فضيلتيميعني عشق را در نقش يك رذيلت قرار ده كه عشق اساسا ً عشق به خويشتن است، بگيريم

ي به نحو مخاطره آميزي كه عشق اساسا ً عبارت است از تجديد نظر و شكل بخشيدن به خويشتن از وراي نگاههاي ديگر
كلبي مذهبي يا اما اين توجه و ارجاع به خويشتن مستلزم .   شبيه است127به پاره اي از تعاريف متداول از خودشيفتگي

درست است كه مطابق اين تلقي شخص خويشتن را از وراي ديگري مي بيند، و درست است كه در .  خودشيفتگي نيست
 به غايت مبهم است، اما عشق، به عنوان ژرف نگري اي  كه "ان سوژه و ابژه تمايزمي"اينجا هم همچون مورد خودشيفتگي 

عشق، برخالف .  به تعيين حدود طرفين از خويشتن مي انجامد، به فرجامي كلبي مشربانه يا رذيلت آميز دامن نمي زند
 ي خويش، و از همين ه عنوان آينهخودشيفتگي، آن ديگري را به عنوان معيار واستاندارد خود بر مي گيرد نه صرفا ً ب

و از ) برقياس سرسپاري شخص نسبت به خداوند( ناميدند 128 "سرسپردگي" آن را روست كه عامالن عشق سلحشورانه
 را تجربه اي يكسره 129"عشق شورمندانه" - كه نامش مالزم خود شيفتگي است-همين روست كه استاندال

مايه ي  عشق .   است131ست، اما با اين همه درتقابل با خويشتن مداري ني130عشق فارغ از خود. غيرخودخواهانه ناميد
.بسط خويشتن است، شايد دامنه ي اين بسط چندان فراخ نباشد، اما همين مقدار اندك بسيار انگيزاننده است  
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ك جامعه ي در ي.        فضايل عشق را مي توان بر مبناي همين معنا، يعني بسط محدود اما شورمندانه ي خويشتن فهميد
 با ديگران برقرار ر و عميق، عشق رومانتيك براي ما اين فرصت را فراهم مي آورد كه پيوندي استواتحركچند پاره و پر

ر مقابل فردگرايانه  د"جمع گرايانه" نظامهايامروزه در حوزه ي اخالق بحثهاي زيادي درباره ي .  كنيم، حتي با بيگانگان
ي را كه شورمندانه به يكديگر پيوسته اند و از حد حلقه ي تعا است كه ما غالبا ًوجود جمدر جريان است، اما واقعيت اين

ممكن است .  د، نگران كننده، اگر نگوييم خطرناك، مي يابيمنكوچكي از دوستان كه بدقت گلچين شده اند فراتر مي رو
سته باشند، اما واقعيت اين است كه فضايل عرصه ي خصوصي به ماتم نشكساني در سوگ فقدان فضايل عمومي يا تقدم 

نبايد چندان در شيدايي كانتي .  امروزه مقدم داشتن عرصه ي خصوصي آن مبدايي است كه الجرم مي بايد از آن آغاز كنيم
  به سوي "خويشتن خواهي ِ صرف"مبدأازكوچكي كه  حركتمĤبانه نسبت به كليات مستغرق شد كه از اهميت چشمگير 

امري كم ممكن است بسط خويشتن در تجربه ي عشقي .   غافل شد انجام مي پذيرد،"ت به ديگري عطوفت ورزي نسب"
 است، براي بسياري از "ارضاي خويشتن" و ي غالب حرص زدن براي خودفضاكه  ، اما، درروزگار ما باشددامنه

. مانده است بر جاياز جمله آخرين فضايلي است كه  هنوز  اين امر روزگار ما،صاحب توفيقشهروندان   
 پاره اي از ارزشهاي سنتي محبوب ما شده، عشق وارث شبهه ناك       براي درهم شكستن فردگرايي انزوا آوري كه 

  اما ما فردگرايان وفادار باقي مي مانيم، . مشترك استنفرتجمعي يا  انزجاراحساسرومانتيك رفيقي به مراتب شفيق تر از 
  اما بسياري از مؤلفان در .دشون ييائلمان به نحوعمومي تعفضكه اجازه مي دهيم ي بسيار محدود  حدتابواقع فقط و 

سالهاي اخير محرميتهايي نظير عاشقي را مطلقا ً واجد فضيلتي نمي دانند، ولي داوران منصف تر تصديق مي كنند كه 
 را تصديق كنيم، آنگاه الجرم اگر اين نكته.  خصوصاً عشق فضيلتي است متناسب و درخور جامعه اي نظير جامعه ي ما

عمومي نيست، بنابراين ] سپهر[ فضائل ،پاره اي از فضائل مهم.  بايد درك خود را از مفهوم فضيلت مورد بازبيني قرار دهيم
 "گنجيدن در متن"معناي فضيلت مند بودن نزد ما .  ديگر نمي توانيم ارسطو، يا حتي هيوم، را راهنماي خود قرار دهيم

 چه   .ت؛ منش نيك بيشتر در سپهر خصوصي و از راه عشق ورزيدن و مورد عشق واقع شدن شكل مي گيردجماعت نيس
 بودن به معناي هر لحظه به رنگي درآمدن، غير قابل فهم  ذهني كند، اما در اينجاذهنيفضائل را ) پاره اي از(بسا اين امر 

 پيش  .؛  بلكه به معناي خصوصي و شخصي بودن است نيست"صرفا ً احساساتي بودن"، يا بودن، عجيب و غريب بودن
كساني به طور ضمني فرض  مي شايد .  عمومي نيست، خصوصي استچهره اي   فرض ما در اينجا اين است كه فرد نيك

اما اين فرض بدون . خواهد بودهم خوب  در عرصه ي عمومي خوب باشد، عرصه ي خصوصي ي دركنند كه اگركس
.ترديد باطل است  

براي مثال، مي توان به احساس خودآگاهي اي .   دارد"بسط حداقلي خويشتن"عشق فضائل ديگري هم فراتر از اين       
به احساسي مي انجامد كه غالباً  آن خود آگاهي به نوبه ي خود  خويشتن همراه است وبه جلوه در آوردناشاره كرد كه با 

 از آن ميهماني اين نكته اي است كه خطيبان نخستين در رساله ي (   كنندتعبير مي "ارتقاء و تكامل حويشتن"از آن به 
ي آگاهي عميق ازستعبارتعشق ورزيدن .)   خنياگران دوره گرد دوران سلحشوري غالبا ً مطرح مي كردندسخن گفتند و 

 و – مي ورزد) ظواهرش صرفاًو نه  (وجه زيادي كه نسبت به فضايل خود و تيشتن مي يابدخو "ارزش" نسبت به فردكه 
 مرا همانطور كه " (.قدمي است كه فرد براي تحقق بخشيدن به خويشتن خويش بر مي داردنخستين   عاشق شدندر اينجا

   .) ابراز عشق يا دستورالعملي براي نحوه ي عشق ورزيدن نيست، بلكه نوعي واكنش دفاعي است"هستم دوست بدار
البته ( سازي تعميم يافته است ايده آل صورتي از يك هان مالزم است كهعشق با نگاهي سالم و مثبت نسبت به جهمچنين 
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اين ).  آمده است كه در نوشته هاي اوليه ي هگل را به خود بگيرد كيهاني اي آن اشكالسازي ايده آل لزومي ندارد كه اين 
. ت در جامعه ي ما شده استانه و بدگماني اي است كه مشخصه ي حكممĤبنگاه سالم و مثبت كامال ً خالف بدبيني كلبي   

 -استفرين همچنين مي توانيم به اين واقعيت هم اشاره كنيم كه عشق عاطفه اي بغايت الهام بخش و خالقيت آ      
اين فقط . ( هرچند ممكن است كسي بدبينانه تصور كند كه در اينجا احساس حسادت و آزردگي اهميت بارزتري دارد

البته الهام بخشي عشق .)    را رقيب اوتللو مي كرد؛ حس حسادت او هم محرك وي بود نبود كه او132هوش و خرد اياگو
شوقي كه به آفرينش گري برمي انگيزد به هيچ وجه منحصر به افراد مستعد و خوش قريحه نيست، زيرا حتي در ميان و 

در واقع، صرفنظر از كيفيت  . غالب عشاق نافرهيخته هم مي توان دست كم تالش براي بيان شاعرانه خويشتن را ديد
 محصوالت اين قبيل الهامات، فرد مي تواند، به تبع استاندال، ادعا كند كه وجد و الهامي كه از عشق ناشي مي شود، في حد

فلسفي  133بي احساسي بواسطه ي ستايش مبالغه آميز و بسيار كهن  از ذاته عاليترين فضيلت عشق است، فضيلتي كه غالبا ً 
در عين حال مايلم اين نكته را هم مطرح كنم كه عشق رومانتيك صرفا ً بخاطرآنكه امري .  اقع شده استمورد غفلت و

نيچه بارزترين ( بندرت مي توان فيلسوفي را يافت كه شور و هيجان را فضيلت بينگارد  .هيجان آفرين است، فضيلت است
،  را فضيلت مي دانيم"برانگيختگي"رژي يافتن، سرزندگي، ، اما به گمان من بسياري از ما حقيقتا ً ان)مورد استثنا است

غالبا ً بر اين نكته، ولو به نحو .  صرفنظر از آنكه نتيجه آن چه باشد، و صرفنظر از آنكه آن حال تا چه اندازه فرساينده باشد
. ديد كنيمخفي، تأكيد مي شده است كه سيماي فضيلت عبوس است، به گمان من، ما بايد در حكمت اين ادعا تر  

.         همچنين نبايد فراموش كنيم كه در مباحث مربوط به عشق نقش مناسبات جنسي دست كم گرفته مي شده است
م به نيكي مقاومت فيلسوفان اخالق سنتي و محافظه كار را عشق رومانتيك عشقي جنسي است، و در اينجا نيز مي تواني

كه مي بايست تحت ) غالبا ً حيواني(يولوژيك تلقي مي شده است، نيرويي  بنيازيدر طول تاريخ اخالق، سكس .   ببينيم
پرسشهاي اخالقي درباره ي .   وقتي با سكس اينگونه برخورد شود، دشوار بتوان فضيلتي در آن يافت.ضبط و مهار درآيد
كس بدست مي  محدوديتهاي آن متمركز است، و عشق جنسي، در بهترين حالت، جوازي براي سمحورسكس عمدتا ً بر

 از سكس وجود دارد كه آشكارا مقبول كانت  همهمچنين تصوير ديگري.   هم دشوار بتوان آن را فضيلت خواندبازدهد اما 
 كه خداوند "زند و زايي" توليد مثل يا  براي ( استي عمل بيولوژيكي يا نوعول جنسيخپاكدامن بود، مطابق اين تصوير د

  ). مي داند134 دوطرفهاستنماءنوعي   كانت اين شقّ دوم را (عي تفريح و خوشگذراني است، يا صرفا ً نو)بدان فرمان داده
 وهيچ جايي در اخالق نخواهد داشت، در هر دو حال، سكس .   اين تصوير از سكس را نيز بايد بقوت مردود بدانيم

 است كه عشق  ايهومياين همان مشكل مف  (مي دهددست  با عشق از  همعجيبتر آنكه ارتباط مستقيم خود را
وشگذراني دانست، من، سكس را نبايد نياز يا عملي براي توليد مثل يا خاعتقاد اما به .)  سلحشورانه نيز با آن روبروست

، اما بيان ِ لذت يا ترجمان نيازي فيزيولوژيك نيست، بياني است محاط و محفوف به ايده ها و ن استيابلكه سكس نوعي ب
همانطور كه خصوصا ً (البته  اين، )يا مي تواند باشد( سكس خصوصا ً بيان و ترجمان عشق است. دارد بيان مي محتوايي كه

 كه بايد در اينجا روشن شود اين  اياما نكته.  فقط بخشي از ماجراست) سارتربه نحو تكان دهنده اي استدالل كرده است
مقدمه ي نيچه اي من اين است .   تمايالترغم آن به خاطر تمايالت جنسي و نه ب)تا حدي(  فضيلت استاست كه عشق
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شكل تلطيف شده اي از اين (همين است كه آنها را فضيلت مي كند) تا حدي(كه فضائل مي تواند وجدانگيز باشد، و 
.)در اسپينوزا هم مي توان يافتمقدمه را   
 و مهمتر از ساير فضائل "تك خال"يلت اگر فكر كنيم كه نكات ياد شده به اين معناست كه عشق اروتيك نوعي فض       

يك شخصيت كامال ً فاسد يا بيمار هم ممكن يكديگر تعارض يابند، و  فضائل مي توانند با. است، كامال ً به خطا رفته ايم
اگر وانمود كنيم كه وسواسها و لذتهاي شخصي ناشي از عشق در .  است به نحوي كامال ً استثنايي واجد فضيلتي باشد

يري ها و اشتغاالت عمومي هيچ مشكلي به وجود نمي آورد، اگر از اين انتقاد كه عشق در قلمرو اخالق مورد بي سطح درگ
مهري و غفلت واقع شده به اين نتيجه برسيم كه اين قبيل عواطف فردي بايد در سپهر عمومي جاي تصميم گيريهاي 

 اين نكته را بخوبي روشن مي كند كه انتقادات سنتي نسبت اما مورد عشق.  جمعي را بگيرند، كاري غيرمسئوالنه كرده ايم
جدي و قابل نقد و سنجش نيست، از كوره ي   معقول،در اخالق، يا اين ادعا كه تمسك به عواطف كاري ذهنيت گراييبه 

  و به نظر مي رسد كه برخالف حجم عمده ي ادعاهاي اخير در حوزه ي .مداقه و موشكافي سربلند به در نمي آيد
زيرا مهم نيست كه فرد تا ( ايد صرفا ً يك خصلت تلقي كردب عشق نشان مي دهد كه فضائل را ن،135"اخالق فضيلت گرا"

، همچنين عشق نشان ). در اين است كه فرد به واقع مهر بورزدفضيلت عشق، بهره مند است "يمهربان" از خصلت چه حد 
ن و مدتهاي مديد كساني بد .ي فضائل مصداق اصول كلي نيستندهمه ) 23)(136برخالف ادعاي مثال ً فرانكنا(مي دهد كه 

 و عاطفه در قلمرو اخالق الجرم به معناي خودخواهي، تعصب، ذهنيت گرايي هيچ گونه استداللي ادعا مي كرده اند كه 
ت، هرج و مرج، خشونت، و ويرانگري است، اما حقيقت اين است كه دست كم ماهيت عشق كامال ً خالف اين امور اس

در واقع، برخالف تأكيد وسواس گونه .  خودخواهانه نيست، بلكه در غالب موارد لطيف و خالق است عشق به هيچ وجه 
يك شخص عاشق  مي رود، هدف عشق اين است كه 137برابري ِ فارغ از جنبه هاي شخصي بر عينيت و  در اخالقاي كه

، برون شويي از گمنامي سازدص دوباره مفهوم خمبناي آن شخاص را برمسندي فوق العاده رفيع بنشاند و خويشتن را بر 
 هيچ به گواهي دهها هزار رومان عاشقانه، البته به.  ساخته اند ببالد هردوباهم كه ي و در جهانبيافريندجهان اخالقي كانتي 

اند مايه وصل باشد و  هم مي تويعشق در حوزه ي مناسبات انسان.  وجه نبايد انكار كرد كه عشق مي تواند به بيراهه رود
آري، عشق مي تواند خطرناك باشد، .  هم مايه ي فصل، هم مي تواند بر غناي زندگي بيفزايد هم مي تواند آن را ويران كند

پيچيدگي است، و نه آنچنانكه فارغ از زندگي فضيلت آميز زندگي اي ساده و ي كنيممفكركه  است ديرياما چراست كه ما 
ات است، فضيلتي متعلق به سپهر عشق همانقدر كه فضيلتي مربوط به اخالقي رومانتيك؟ زيرا ي ايهنر  اثر،نيچه مي گفت

  .ل نيز هستتخي
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