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  بخش نخست
  

  ست؟يچ»عشق« نظرشما به؛ »استوعشق  يي،تنهايدردانسان،دردمتعال«:سدينو يم»يعتيشر«
 نکه  مفهوميک سخن است و ايست ينجا چيدر ا يعتينکه مراد شريا.توان سخن گفت يچند گونه م راجع به عشق

خود که به  يوشته هان گونه نيدر ا يعتيکنم شر يم اگر مراد پرسش اول باشد تصور. رگيد يست سخنيعشق چ
 مقاله؛ در » ريکو« کتاب  در  ييجا. برد يعنا به کار مدو مبه اق و يدو س در را» عشق«واژه  ات موسوم است، يريکو

 و است  يشاوند روحيخوک يافتن يد که ناظر به يگو يم سخن ياز دوست داشتن» دوست داشتن از عشق برتر است«
عشق در  مفهوم  .دهد يبه دوست داشتن نسبت م شمردند، يبر م يشقاع يما برا يعرفا کهرا  ييکوين اوصاف نتمام آ

سلوک  يدر واد کهاست  يسالک عشق ناظر به احوال يعتيشر يگر نوشته هايما در دندارد؛ ا يمثبت ييمعنا آن نوشته بار
است  يست بلکه عشقيک نيناظر به عشق رمانت دوم يمعناعشق در  . دارد يقيل عميستانسياگز يغه هانهد و دغد يپا م

 يعتيشرکه  يعشقاز من  .است »ترنم موزون حزن« ير سپهريبه تعب يزيش از هر چياست و بن يعج ييشتر با تنهايکه ب
به هر .فهمم يم ،دهد يمدست  قيکه به سالک طر يو فراق و حرمان يحس دور افتادگ ينوع برد، ينجا به کار ميدر ا
ا يباشد و  يريک محبوب اثين معنا که ناظر به يبه ا است، يک و نه لزوما عشق افالطونينتن عشق نه عشق رمايل احا

از جنس است و  يسرشت سوگناک هست بلکه ناظر به کنند؛ يمراد م يآسمانشخصا از عشق مما  ياکه عرف ييمعنا
ن يروشن تر شدن ا يبرا.گذارد يان ميگران در ميل خودش را با ديستانسياگز يکه دغدغه ها يسالک و عارف ينجواها

من . ک استينزد يعتيشر که به نگاه يسپهر» هشت کتاب«در » عشق«کاربست واژه  يلم اشاره کنم به چگونگيمساله ما
 »هشت کتاب«ح دهم عشق در يده ام توضيو در آنجا کوش» ايخلوت اش يسفر به روشن«نوشته ام تحت عنوان  يمقاله ا
است و  يمثل فروغ که هم عصر سپهر يبر خالف شاعر ،ابمي يچنانکه من در م. است  ييمن چه مولفه هامتض يسپهر

، ن باب سرودهيدر ا يدرخشان يده و شعرهاير کشيرا به تصو ينيک زميعشق رمانت» گريد يتولد«چون  يدر دفاتر
ات به کار يريدر کو يعتيه شريش شبيعشق را کم و ب يسپهر. ستين ک يرمانت يمتضمن مولفه ها  ينزد سپهر »عشق«
صداي فاصله هايي / صداي فاصله هاست /قو عش /سفر به روشني اهتراز خلوت اشياست /و عشق«: ديگو يبرد و م يم

هميشه عاشق / و با شنيدن يك هيچ مي شوند كدر /زنديفاصله هايي كه مثل نقره تم يصدا/ نه/ غرق ابهامند/كه 
ه ها يو او و ثان« :ديگو يم ، سهراب»مسافر«  همان شعرادامه در » .ترد ثانيه هاستو دست عاشق در دست / تنهاست

/ ک گره رودخانه را نگشوديهزار و / هرگز يچ ماهيکه ه /دانند  يو خوب م/بخشند يبه آب م /ن کتاب جهان رايبهتر
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 ينوعهم  » رانبه باغ همسف«شعر  ا دريو »  .گردند يت روانه ميهدا يدر آب ها/ اشراق يميمه شب ها، با زورق قديو ن
صداي تو سبزينه آن گياه  /صداي تو خوب است /صدا كن مرا« :شود يده ميد يعاشقتجربه ل در يستانسياگز ييتنها

از طعم تصنيف در متن ادراك يك  من/ در ابعاد اين عصر خاموش /رويد كه در انتهاي صميميت حزن مي/عجيبي است
بيني  و تنهايي من شبيخون حجم تو را پيش/  بگويم چه اندازه تنهايي من بزرگ است بيا تا برايت/ كوچه تنهاترم

ش متضمن يکم و ب يعتيل شريستانسيو اگز يکنم عشق  در نظام سلوک يتصور م .»و خاصيت عشق اين است/ كرد نمي
و وجه  يک هستناو ناظر به سرشت سوگ  کند يت ميا دست کم عدم وصل  حکاي ز فراقکه ا يعشقن معناست؛ يهم

 رسد و آن يبه گوش م يعتيشر يان سوز و صدا در نوشته هيث اين حياز ا.ن عالم استيسالک در ا يک زندگيتراژ
ن يحزانس و الفت با   يرسد بلکه نوع يدر نم يمثل موالنا چندان با ابتهاج و شادمان ياست که بر خالف عارف يعشق

  .است ييبودن و تنها
توان  يم گران هم آورده اند،يکالن چنان که د يم بنديک تقسيبه  بنا ،رود يبه کار م يا ينانکه عشق به چه معياما ا

ش چشم يو پ يبا استناد به سنت عرفان.م کرديتقس  يا افالطوني ينيزمر يک  و عشق غيا رمانتي ينيعشق را به عشق زم
 ينيک و زميهمان عشق رمانت يکي.گفتعشق سخن  توان از چند منظر درباره ي، مداشتن آنچه عرفا گفته اند

همراه  يبا رابطه جسمان کند و معموال يدا ميظهور پ در قالب ابراز عالقه به جنس مخالف عموما که  يعشقاست،
معاصر با ن در دوران يان آمده است و همچنيات گذشته ما هم از آن سخن به ميک نوع عشق است که در ادبين يا؛است

گر ينوع د.ده شده استير کشيبه تصو يقيلم و موسيتئاتر،رمان،ف يک در ژانرهايانتن عشق رميظهور رسانه ها،  ا
ک زمان است که ي. توان راجع به آن سخن گفت يماست که از چند منظر  يا عشق افالطونيک ير رمانتيعشق،عشق غ

ل يتبد ار است و ان آن دو برقريم يروح يشاوندياز او گرفته و خو يقير عميو تاثدارد  يو معشوق يمحبوب ،شخص
محب در گرو  که يابوذر و دل با يعتيا رابطه شريموالنا با شمس  مثل رابطه؛ د آوردهيدر او پد يتيو تحول شخص مزاج

ن نوع يا.که او از موالنا دارد ير و تلقيو تصو ين اقبال الهوريهمچن ؛ستت اوين مفتون شخصينچنيمعشوق دارد و ا
ر ين تاثيکه چن يرود و کس يمتعارف فراتر م يچرا که از رابطه دوست ؛اردک تفاوت ديبا عشق رمانت يعشق ورز

ش چشمان او يرا پ يگرياسا جهان در دهد و اسيياو را تغ ير زندگيفرد بگذارد و مس يدر زندگ يشگرف و همه جانبه ا
، که در آنراغ گرفت س  يتوان از عشق ي، مکير رمانتيل عشق غيدر ذن، يعالوه بر ا .است يمعشوق متفاوت ،ديگشا يم

 يآن محبوب ، محبوب ازل ،يتلق نيدر ا.انگارد يخداوند را محبوب و معشوق خود مسالک،  ،چنان که عرفا گفته اند
عشق آن «:شود يمسالک  معشوقبدل به  خداوند است که خود ندارد و  يخاصدر فرد  يتشأنن و يعو ت ياست و تجل

 زيات دل انگيآن اب.است ياصناف عاشق از يکين هم يا» است يت ساقيزاکز شراب جان ف /است ين کو باقيزنده گز
عقل در شرحش /م خجل باشم از آنيچون به عشق آ/ انيم عشق را شرح و بيهرچه گو«:ن معناستيمتضمن هم يمثنو

زبان  يک عشق بيل/ر زبان روشنگرستيگرچه تفس/هم عشق گفت يشرح عشق و عاشق/ چو خر در گل بخفت
 يعشق خوش سودا يشاد باش ا/پاک شد يب کلياو ز حرص و ع /چاک شد يکه را جامه ز عشق هر/روشنترست

جسم خاک از عشق بر افالک /نوس مايتو افالطون و جال يا/نخوت و ناموس ما يدوا يا/ما يب جمله علتهايطب يا/ما
 يمتعلقش محبوب ازلکه  يعشق يعني ،ک نوع رابطه عاشقانه استين هم يا.» کوه در رقص آمد و چاالک شد/شد

زک بود يکن ينيمحبوب و معشوق زم يزرگر سمرقندشود؛ يده مين تقابل ديز هميزک و پادشاه نيدر داستان کن.است 
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 يکز پ ييعشق ها«:ر موالنايبه تعب. ل شديزا زکيمحبت او هم از دل کن عشق و ،يظاهر يها يکه با زوال برخوردار
 يندارد و امر يوتشخصن يتع ست ،ي، زمانمند و مکانمند ن يحبوب ازلم ما؛ ا»بود يعشق نبود عاقبت ننگ/بود ينگر
  .کند يدا ميپ ينگونه تجلياست و محبوب در آن ا ين تلقيبر ا ياساسا عرفان عاشقانه مبتن کران است؛يب

 يع عاشقن نوياست؛ ا )altruistic(م و آن عشق نوعدوستانهيافزايب ين چند نوع عاشقيرا هم به ا يم نوع چهارمليما
رمان در  يسکفيکه داستا يريبه تعبگران است؛ يل در حق ديدل يداشت و بعلت و بدون چشم يمتضمن محبت ب

 ديگو يپرسد، م يوالش محابهتر شدن  يچگونگ يکه از او درباره  يما به کسياز زبان پدر زوس »برادران کارامازوف«
ن م يد برايگو يرد مآن ف که يو زمانه ات آغاز کن ين محبت را از همسايرشوت محبت بورز و ا يعلت و ب يکه ب

ست؛ تمام ين نيجز ا يراهد يگو يبه او م ما يزوس پدر نکار را انجام دهم،ياسخت است که بدون محاسبه و چشمداشت 
دا کند و  يخواهد هاضمه فراخ پ ياگر انسان م.  ييفائق آ و توقع داشتن ن حس چشمداشتيبر ا کن کهب تالشت را

سلوک  يواد ه قوام بخشک  ي؛ عشقش چشم داشته باشديپد ينوع عشق را هم با نياع شود، يش وسيوجود يها تيظرف
ر ترزا نماد ماد رينظ يمثال کسشود؛  ين آغاز ميآسمان بلکه از زم که متعلقش انسان ها هستند و نه از ياما عشق ،است

از عرفان  يطرحواره ا" در مقاله  .کند يم ست جامعه آغازگان و اقشار فرودافتاداز  يريدستگاز  است و ين نوع عاشقيا
  . آورده ام يدر روزگار کنون يسلوک معنو يل آن در واديبد يو نقش ب يع عاشقن نويرا درباره ا ي؛ نکات"۳مدرن 
 

  وجوددارد؟»فلسفه« و»عشق« انيم ينسبت چه
عشق  گران راجع بهيکه افالطون و دانطور هم ،کند يأمل فلسفت عشق درباره تواند يک زمان هست که انسان مي

تأمل  .اندبحث کرده  »آگاپه« و »اروس«م يوام کردن مفاهآنها با ان يمنسبت  ک و ين عشق رمانتيو همچن يافالطون
تا امروز و آغاز شده ونان باستان ي از زمان گريکديمختلف آن از  يک کردن مؤلفه هايراجع به عشق و تفک يفلسف

اما اگر توسعاً احوال  .شود يفلسفه و عشق به ذهن متبادر م ياست که از رابطه  ينخست ين معنايا.ادامه داردزين
ا در سنت يشمردند  يبر مست ياليستاسيلسوفان اگزيهم چنان که ف م،يقلمداد کن يدر زمره تأمالت فلسف را ليستانسياگز

 يفلسف يل دغدغه هايتواند در ذ يبا عشق هم م ياشاره کردم،مواجهه فلسف يو سپهر يعتيخودمان همانطور که به شر
 ياپرداختن به دغدغه ه يليفلسفه تحلباشد؛ در سنت  يليحلر شما از فلسفه ،سنت فلسفه تيتصو البته اگر .رديقرار بگ

مارسل و ، يفسکيداستامثل  يانکس يمثال نوشته ها و يوجود يدغدغه ها ندارد؛ اما اگر ما يچندان يل جايستانسياگز
که از  يکس و  از تفلسف است يتأمالت بخش ن سنخيتوان گفت ا يم مياوريب يهم در زمره تأمالت فلسف را ارترا سي
درباره  يو استدالل يبحث نظر ،ر منظوراما اگ؛گر است و هم تماشاگريهم باز ،رديگ يش پرده بر مين نوع احوال خويا

ک نوع ين يااشاگر است؛تنها تمان ين ميدر ا شخص و  شود يم يابژه بحث فلسف ،»عشق«ن صورت يدر ا عشق باشد،
او  يعاشقانه شخص يلسوف و  تجربه هايم هست که از خود فک زمان هي .ان عشق و فلسفه استيرابطه م يصورت بند

  يخود، عشق را به معنا يشخص يکند، در زندگ يم يسففل يتخصص که کار يممکن است شخص.مييگو يسخن م
 يشخصن تجارب  ياز اش يخو  يدر نوشته ها و گفته هاکند و  تجربه ، چنانکه در باال آمد،رمچهاا يسوم و اول، دوم، 

  .رديپرده برگ
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 نيا کند يم مطرح»ولرز ترس« در گارد رکهيک آنچه:  دارند،مانند وجود خيدرتار يا وعاشقانه يفلسف يها جنبش
  قراردادند؟ الشعاع راتحت عشق مفهوم يزانيم تاچه ها جنبش

 ر آنچهينظ ياصناف عاشق م که هرچهيتوانم بگو يممقام پاسخ  در  ؛ستين پرسش چياز ا قايدانم منظورتان دق ينم
 يدا ميپ يشتريشود و بروز و ظهور و بسط ب يشتر ميهم در آن باب ب يشتر باشد، تأمل فلسفيبرشمردم در جهان خارج ب

البته چنان  ،داشت يبا کس يخودش رابطه عاشقانه ا يصشخ يرکه گارد هم در زندگيخود کم، يدان يچنانکه م. کند 
ک عشق يک فرد است که دچار ي يشخص ياز زندگ ين هم بخشيا.ديجه نرسياب نبود و به نتيکه نوشته اند کام

 يم ،کنند يدا ميبروز و ظهور پ که يزانيهم دارد و  به م يگرياصناف د ياما چنان که گفتم عاشق ؛شود يک ميانتمر
 نکهيمثال ا. تأمل کنند درباره آن دآورد تايپد يلسوفان خوراکيف يو برا رديگ يهم قرار م يوع تأمل فلسفموضتواند 

ترزا مادر رابطه مثل  يرابطه ا شود و ينمک خالصه يست و در عشق رمانتيتنها معطوف به جنس مخالف ن يعاشق قصه
را در  ف موالناين غزل لطيا .رديگ يقرار م احوال عاشقانهدر زمره و موالنا هم شمس ان يرابطه ما يو گر يد يهاانسان  با

ام که سر نهم  آمده/کنمت گرفته شهر دل من به کجا سفر اوس/اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم«:مينظر آور
به  ؛دشو يم يجارعاشق  عرشان ياکه بر زبان  يآن احوال.»شکنم شکر برم ين يم که نييور تو بگو/عشق تو را به سر برم

البته به هر .متفاوت است  متعارف کيرمانت يعاشقرابطه  با واست  ياز رابطه عاشق يا ژهينوع و ناظر بهرسد  ينظر م
از  يا ين درک و تلقيان چنياز آدم يريکثشود؛ چرا که  يده مين نوع رابطه ديانه در ايمؤلفه نخبه گرا يحال نوع

ن بروز يا يتمام باشد ، آن يو خشک و انتزاع ينظر ي، معنااگر مراد از فلسفهبه هر حال، . کران ندارند يب واجهه با امرم
که عرفا  يريتصو .يجهت  تأمل فلسف  لسوفيف يبرا باشد يتواند ابژه ا يم؛ يدر عالم انسان يعاشقده يپد يو ظهورها

 يش تر ميستاده پيفرد را از آن نقطه که ا يه هر نوع عاشقن بود کيدادند ا يکه م يصيداشتند و تشخ ياز رابطه عاشق
نبودند،  اما دست  ينيغ عشق زميبسط و تبل يشان در پيا آورد؛ هر چند ياو به ارمغان م يبرا ياخالقو يو علو روح برد

 يو فرداست  يدشمن خودخواه يعاشق ن باور بودند کهيبر ا شانين است که ايسرش هم ا .نهادند يکم بر آن صحه م
از سنخ شمس  يا محبوبيک باشد يشق رمانتک عيمحصول تواند  ين محبوب ميحال ا-شود  يم يکه عاشق کس

 برشان ين خاطر ايبه هم.ديآ يبه در م از خود يمدت يند و دست کم برايب يشتن را نميخو – يا محبوب ازلي و يزيتبر
زک و پادشاه يموالنا در داستان کن.دارد يده ايبرکات عدو کردند و معتقد بودند که آثار  يم ديتأک يمطلق عاشق يرو

 يصحه م ينين معنا بر عشق زميو به ا» .عاقبت ما را بدانسررهبر است /سر استو گرزان  سرن يگرز يعاشق«:ديگو يم
ن کم نگونه سخن گفتيفه فقها اياز طاخصوصا يو کسان داشته  يتمدن اسالم خيهم در تار ين سخن مخالفانيالبته ا. نهد
ص ياما تشخ.دنديپسند يرا چندان نم ينگونه بر رابطه عاشقيا دست کم صحه نهادن اي يپروا در باب عاشق يش بيو ب

نگونه يا يفتگيخودش شود و  يخته مير يآتش خودخواه ياست که رو يآببسان ن بود و معتقد بودند که عشق يعرفا ا
 /يار چو خار آيدت يکه باخود يآن نفس«:ن معناستيمتضمن هم زين موالنا يکوين غزل نيا .بندد يان رخت بر مياز م

پيل  يبيخود که ينفسوان  /يخود تو شکار پشه ا يکه باخود يآن نفس /آيدتچه کار  يار يبيخود که ينفسن وا
 يم است،  »ودبا خ«که  يب که شکننده است ؛ انسانفربه و کاذخود  خود پرورده شده، يعني »يبا خود«؛ »آيدتشکار 
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که انسان  يزمان دن؛ يان نديو خود را در م فربه  از خود عبور کردن يعني »يخود يب« يول ؛ک پشه بشوديواند شکار ت
 ين امر زمانيا.شکار کند تواند يل را هم ميپشود،  يا صفت ميکند و در يدا ميپ يو هاضمه فراخ شود يخود م يب

کند تا بر  يکمک معشق به فرد  يايمياز نظر عرفا ک از وجود شخص رخت بر بندد؛ يفتگيه خودشک شود يمحقق م
  .ديفائق آ يو اخالق يروح ن مشکليا

  
  ست؟يچ مدرن درفلسفه »عشق« گاهيجا
آنچنان به مقوله عشق  يليلسوفان تحلي،ف باشد يلياگر منظور فلسفه تحل.ستيچقا يدقفلسفه مدرن  م مراد ازينيد ببيبا

 ک امريدرباره عشق به مثابه  ايشده باشد،  ن مقوله پرداختهيابه  حث فلسفه اخالقاز مبا يد در برخيشا ؛ نپرداخته اند
کمتر  يليلسوفان تحليندازد و ف يچندان يجا ين سنت فلسفين مقوله در ايطرح شده باشد؛ اما در مجموع ا ينکات يفلسف

توسعاً دغدغه به مقوله عشق و مدرن است  از فلسفه يبخش ز يآن ن که يدر فلسفه قاره ا ن،يعالوه بر ا .پرداخته اندبه آن 
گر يتواند هم باز يشخص م کهيپرداخته شده است، به نحو ...ي،مرگ آگاهير غم،شادينظ يوجودل و يستانسياگز يها

ن باب نوشته يدر ا لسوفان يف يو وجود يتوان هم از احوال و آنچه از تأمالت باطن يم.دان باشدين ميو هم تماشاگر ا
شده  انجام يفلسف ن سنتيدر ا يخوب ين باب کارهايدر اکرد؛  يو هم درباره آنها تأمل فلسف بهره برد اندهم يشده و باق

و  ، فرانکل يوفسکيچه،مارسل،داستاين سارتر، .جامع االطراف  کرده است پخته تر و يما را از اصناف عاشق يتلق و
 يواند، مخ يرا م ين سنت فلسفيآثار متفکران اکه  يکس د؛درباره آن سخن گفته ان وپرداخته اند  ن مقولهيبه ا  گرانيد

ود ر خيذهن و ضم انبانلسوفان درباره مقوله عشق بهره برد و ين فيا يشخص يتجربه هارت ها و يبص تأمالت و  تواند از
  .کند يث غنين حيارا از 
  
  باشد؟ عاشق تواند يم لسوفيف کينظرشما به

 يبرا.، عاشق هم باشدکند يم ينکه کار فلسفيا نيتواند در ح يسوف مليک في. تواند يم االصول يبله عل
رابطه  گر،يد؛ مثال مشهور دي، در نظر آورميرابطه عاشقانه اش سخن گفت يکه درباره  را درکه گاريک مثال،

روزگار است  طنز با هم داشتند؛ يعاشقانه ا بود و رابطه دگريها يدانشجو گر و هانا آرنت است؛ آرنتديها
 يشه هاير«کتاب مهم   ،يناز و پس از ظهور دولت در آمد يدگريهاتفکر  ين جديه بعدها آرنت از منتقدک

ت يتمام يها يانواع تئوراز  يکيسم ياو معتقد بود که فاشد کرد؛ سم را نقيرا نوشت و نظام فاش» سميراتيتوتال
ن يا.مهر بود دوم با آن بر سر يپس از جنگ جهان يدست کم برهه ا دگريکه ها يا يتئوراست؛  خواهانه

 يعللسوف يف يعنيهم صادق است؛  altruistic)( ر عشق نوع دوستانهينظ يانواع عاشقگر يد مساله درباره
در  ديسوفان جدليان فيدر م ن حال،يک بشود؛ در عير از عشق رمانتير روابط عاشقانه غيتواند درگ ياالصول م
 يمتضمن مؤلفه هاعموما  آنها ينظام فلسفچرا که  شود؛ يده ميگر کمتر ديآن دو نوع د ،نيمغرب زم

ن ي؛ در عشود يده ميد شانيان ايمکمتر در  يبه هست ينگاه عرفان عشق عارفانه و  است و يحداقل يکيزيمتاف
ن موضوع در يا. بر سر مهر باشد يلسوف باشد و با عشق عرفانيف يندارد که کس يتحاله و منافات منطقاس ، حال

ب شارح مکت راز اول مسلمان؛ ت لسوف بود، هم عارف يف هم ييمثال مرحوم طباطبا ؛شود يده ميم ده سنت ما
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 کرد، يسف من حال که تفليدر ع بود، يخلقک و متانسان سال ؛شان نقل کرده انديا يريو چنانکه کث ييصدرا
ه ن بود کيا به هم فخر مالصدرا .سرود يگفت و شعر م يهم سخن م يو محبوب ازل يونراجع به عشق افالط

خداوند  در منظومه خود درباره يسبزوار يمثل مالهادو شارحان و شاگردان او  ن عرفان و فلسفه کرده يجمع ب
 يم يزيتبرمثل شمس  يا ير معنويمرشد و پ کمتر مفتون ،ديجدمدرن لسوفان يف.گفتند يسخن م منظرن يااز 

بروز و  شتر يب ک و عشق نوعدوستانهيعشق رمانت شان يدر ا ؛کنند يم وند را به مثابه عشق تجربهخدا ايشوند 
 در قرن رح بزرگ فرگهن اواخر در گذشت، شايکه هم يلسوفيف ،کل دامتيمامثال  ؛کند يمدا يظهور پ

 يبرا ياديز يت هايفعال حال، نيبود و در عحاضر لسوفان تراز اول زمان يآکسفورد و از ف ،استاد دانشگاهستميب
و بدون  داشت يضد نژادپرست يت هايو فعال کرد يم ين راه اندازيداد ،کمپ يانجام م لحص نه شدنينهاد

  .زد يگام م يض و بسط محبت و دوستيچشمداشت در جهت رفع تبع
  
  است؟ ممکن فلسفه بدون»عشق« اي»عشق« بدون»فلسفه« ايآ

در  يريلسوفان کثيف. است يگريسخن د است، يزير و دل انگيدلپذامر نکه چقدر يا ؛ امااالصول ممکن است يبله عل
عاشقانه را از سر  ياشان تجربه ه يشخص يکنند و نه در زندگ يراجع به عشق م يهستند که نه تأمل فلسف دوران معاصر

 يممکن است کس يعني ،ز امکان دارديعشق بدون فلسفه نن، يعالوه بر ا .بدون عشق ورزند يم فلسفه يعني گذرانند؛ يم
همانطور که  ا فلسفه را نپسندد،يداشته باشد و با فلسفه ن يچندان يياما آشنا ؛دياجع به عشق سخن بگوعاشق شود و ر

. است» عقل يطور ماورا«و ناظر به  ندارد يم که با فلسفه نسبتييگو يسخن م يکه ما از عشق گفتند ياز عرفا م ياريبس
. »دميچ يدانش م يبتوت  /خوردم يم فلسفه يآب ب/دم در خوابيجو يرا آن روز، م وه کال خدايم«:يبه قول سپهر

  هم ممکن است فرا رسد که يند؛ روزگاريچ يدانش م يخورد و توت ب يم فلسفه يهست که انسان آب ب يروزگار
 را يکس. است تفلسف را رها کندکند که بهتر  يم ، تصوريشه فلسفيبا فلسفه و اند يجد ييپس از آشنا يحت يکس

ده بود که يجه رسين نتيبه ا رايآنرا رها کرد؛ ز يپس از مدت و بود يسال ها مدرس فلسفه اسالم هشناسم ک يشخصاً م
د،رمان يشعر بسرا،راجع به عشق تأمل کند يکن است کسممحال،  يا يعل .ندارد يبا تفلسف نسبت چندان يرستگار

ر کشد يبه تصورا  يب انسانين مقوله غريش  درباره اينگونه دغدغه ها و احساسات خويلم بسازد و ايو ف يقيسد،موسيبنو
  .و با تفلسف بر سر مهر نباشد نداشته باشد يکاربا فلسفه  ن حاليد؛ در عگران قرار دهيش چشم ديپ و 

 
 عشق که است خطرناک يامر»يانتقاد يينقدگرا« معتقداست؛»مقدس خانواده« درکتاب»عشق« دربخش»مارکس«   

 تواندخطرناک يم يزانيم تاچه»عشق« نظرشما به.سازد يدميپل يامر وازآن»ابژه« به ليبدت پنداردوآنرا يم جدا بشر از را
 باشد؟

از آن کار متخصصان علوم  يروابط عاشقانه است که بخش يب شناسيک نوع آسين يد خطرناک،اييگو يم يوقت
 عشق را توان يکه چگونه مح دهند يما توض يد برايبا شانيشناسان و جامعه شناسان است و اروان از جمله ياجتماع

خواهد و  يم خود يبرا يمتيبه هر قرا  ، محبوب، فرداز مواقع ي، برخکيعشق رمانت مثال در همان.کرد يب شناسيآس
  يد پاشياسده يپددر زش يار زشت و خرد ستيزند که صورت بس يشنود به اصناف کارها دست م يم يچون پاسخ منف
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 ،شود ين کار نمياانجام که موفق به  ياورد و زمانيخود در ب را به تملک يرگيبخواهد د ينکه کسيا.شود يده ميد
 يب شناسيآس کند؛ در يمار و رنجور ميان بک روياز ت يحکا زند، ياز او سر م يف و انسان کشيسخ يکارهان يچن

ن يا درمان ح ويتوض ن وييجهت  تبو  دارندو روانپزشکان دست باال را  جامعه شناسان و روانشناسان ،روابط عاشقانه
در ک، يوله عشق رمانتمق يو جامعه شناخت يبه تجرين سويعالوه بر ا. کننديمندان جامعه کمک ده  به همه شهرويپد

 که يبا همه عالقه ا .کند يد ميرا تهد يعشق عرفاناست که  ياشاره کنم و آن آفت و خطر  يگرينکته دلم به ينجا مايا
 يام،  فکر مس و نوشتن داشته يق تدريتوف ن بابيدارم و در ا يبه هست ينگاه عرفان توسعاً و يشخصا به عرفان اسالم

نجا از آن سخن به ياکه در  يکه اگر عشقن معنا يکرد؛ بد يب شناسيآسن نوع رابطه عارفانه و عاشقانه را يا ديکنم با
و استحاله و » فنا« از حد  بر مقوله  شيد بيو تأک يو استدالل ينظر ان برداشتن عقليب و از ميمتضمن تخر ان آمده،يم

 يالابال«:گفت ياگر موالنا م .مياج داريت احتيما قطعاً به عقالن د آنرا نقد کرد؛ چرا کهيبا ،باشد کرانياندکاک در امر ب
و »ش رايوانه سازم خوين ديبعد از /ش رايآزمودم عقل دور اند«و » برد يد کز آن سوديعقل آن جو/خرد يعشق باشد ن

 ن سخنيتوان ا يمرا فراچنگ آورد،   يعبور کرد و عاشق ياستدالل ش و يتوان از عقل دوراند يم داد که يح ميتوض
د يانسان هم با، يدر جهان کنون .هم کرد يب شناسيرا آسن رابطه يا ديبان حال يدر ع کرد؛ ين همدلو با آديفهمرا 

ت يعقالن يمتضمن نف ،عشق نه شدنيج نهاديا تروي يعاشق ست کهن اياگر مراد ا.را ادا کند و هم سهم عقل را سهم دل
ده يته ديدرندر م يت ابزاريمثل پررنگ شدن عقالن يز نکاتيالبته از آن طرف ن م؛يد نسبت به آن به هوش باشياست، با

در  .ستينوع دوستانه، حسابگر ن عشق  ريکه نظ يعشقرو آوردن به عشق؛  عبارت باشد از  د عالج آنيشود که شا يم
؛ چنانکه در استنگذاشته  ين نوع نگاه عاشقانه باقيا يراب يچندان يکه جاپررنگ شده  يت نظريته آنقدر عقالنيمدرن

ده يشکالت عدکند با م يگريد يک را فدايو اگر هر  جاد کندين عقل و عشق اايم يد توازن و تناسبيانسان باابم، ي يم
ل يستانسيشود و افراد مشکالت اگز يم ياز عشق و معنا عار يزندگ اي ن توازن به هم بخورد،ياگر ا.شود يمواجه م يا

 يدا ميده بسط پير عاقالنه و نسنجيو امور غ افتد ياسات و عواطف مکار به دست احس ايکنند و  يدا ميپ يجد يو باطن
 يعقالن يکارهااز بکار بستن ساز و  يزي، گريريم گيو تصم ين مملکتت کاليريدر عرصه مد.شود ينه ميکند و نهاد

 د؛ در واقع،شو فراهمبه پرواز در آمدن  روح  يبرا يکند مجال يکمک م يعاشق ،ي؛ اما در حوزه امور شخصستين
 .ناشناخته را در نوردد يو فضاها ديبه پرواز در آ تواند يمت،روح يعقالن م امور به مدديه و تنظياول يزهااين پس از رفع

 
  


