
 

 

  
  
  
  
6�Uۀ » �ُ e/ر��� «Q�2ُ Qِع�Oرن در و+� 

  مدرن در وضعيِت پُست» عشق ُعرفى« سفسطۀ

  ∗∗∗∗اّهللاٰ بابايى حبيب

  چكيده 

راد از »�
	& ف �? ا ،»�!#i ُ!ر i#!8هـ� +��ن و ��ره ی� Jـ �د@ 	
 @�رهـ��Tن �ـ� 


�J�K ی8و ا ز
��J ی8ا Fی8در ا. اس ?J ،i#! س� یK��W? : +? �? �ـ*� �،:��� :	��Zت +
�. اسF @ �اه�اف دJ �ه� �را ی"راند ی�D�ز) )*�ل(� ?( Fح اسg�8ر وا@ Z#!�  در

رواج دا��? اسF )? !#ـi را  �اJس�J ی~در :�ر * اره
*8K � ده و ه �!#i، ا
ر ی~:�ر
 @Fرخ داده و 
�ه ی�+� @��ا�J، ا
� sJT? در دJ و ا)� ن c اس�? ی�`�و در ا @�دJ ی8ا ��را

�qKر �سF ی���? ی��+� i#! ،Fاس Jر�
� ��!#ـi  �و ح�ـ �اسF )ـ? از !#ـi سـ
��'ل  @#�ر� @'
�رن J �ُ!ر:?���س خ [#�? اسZ#! �ِ F یFه  �)� و ��K? �? ی�
در . Tن 


�ه @@8
�Z%?، �س از :D ی8اF@ ی8ا �
�cbر، !ر iِ#!�  ی�و J��داده  @ح� دن Tن : g  �!ر

    . � د �

  ها هكليد واژ
 iِ#!  iِ#! ،���س�، !#iِ  !ر+  iِ#! ،رن�
 qK�
�"��v] د cد�@�9"�، از c ،ر . 
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  مقدمه 

 fر �ـ? روا�ـIـ�J ?ـJ ?ـ�� J 8در ایـ �J���JسF ��ی� ی�د Tور �� )? س�8 از !#i !ر�� و ی� !ر

	& ف �? روا�J�Z��! fۀ اJس�ن ?K�� ،ا�c س�ن وJا ?J�Z��! Fی"ر اس�Kـ�ز� . ه� �� ی`
 iـ#!

ه��  @�� اسـF )ـ? در J �ـ�?)? 
	& ف �? روا�f اJس��J اسF، [�ه� 
	&ـ ف �ـ? ا
ـ ر +�سـ
 iِ#! ?� نT از F�
	ر Wن و اه���@�س  �Jی�د ��، ح@ ا �	@Dj i#! و �*@�� i#!ـ'و [�ه�  ه@J 


�ی
	& ف �? �*� ?( Fاس �Jس�Jت اu�*( و W  و �J9سـ�J iـ#! ،�Jسـ�Jا iن �ـ? !#ـT ان از :
ه و !#i �? اJسـ�ن � د [س�رده!#i اJس��J و t@ر +�س@�� دایره 
�9 م . )رد!#i روح�: �J	D@ر 

 �%��
�س + ?� i#! ر j 8@*و ه W
  ١  . [@رد را J@' در �ر 
�) ا%J ?�D? از J ع +�س@��()�
�
T اه� c ?( ?J "JT، ��  !#i !ر�� ی� !#ـi سـu Kر 
راد از هر�

ً
�سـ�  gـرور:�+ iـ#!

Z#! ع J و هر Fس@J� )و �Jس� �? روح�� ، را+�ـ��J ���ـ� )? 
	& ف �? ر�J x@�زه�� ای8 )+
�
�سِ� 
�رن [@رد، اّ
� در �ر + i#!، ��
  !ُ i#! 8اق ای�>
ر�ـ� در روا�ـf :ری8 و ��رز:ری8 

    . �@#�ر 
 رد :b)@� �رار c اه� [ر�F ، ایi#! 8در ای8 
�Z%? رو، از ه*@8اJس�Jِ� ا
روز اسF و 
�

<�اق �@�ا  �J�

�	�%� � دن یi#! l، ز ،W��Z
��.ر 
�	�%� در Tن !#ـi در ! ?( ��( 

در وا�x !#ـT . iن �� ان 
	Dر� �را� س@ر و س� r اJس��J و روح��J درسF )رد �I ر ی���? و از

                                                        
ولـي عشـقي    ،عشق است عشق جنسي، واقعاً گاه. داشته باشد گوناگونيتواند اقسام  گفتني است خود عشق جنسي مي.١

 ه حقيقي و نه مجازي انساني، بلكه عشق مجازيِولي ن ،عشق واقعي(داني است و معطوف به قوه بهيمي و جنسي انسان 
حظي از  است كهاي  نوعي هوس آني و لحظهتنها چرا كه  ؛توان اطالق كرد گاه وصف عشق بر آن نمي ، اما)جنسي
بدين معنا كه فـرد عاشـق هرچنـد     ؛گاهي عشق جنسي، عشقي پاك است ،از سوي ديگر). عشق كاذب( نداردعشق 

با توجه به اصول رفتاري شرعي و عقلـي، عشـق خـود را در چـارچوب      اماو جنسي دارد، هاي جسمي  توجه به جنبه
اين عشق هر چند جنسي است، ولي عشقي پاك و . زند تعريف كرده و بر آن لگام مي) عشق جنسي اخالقي(اخالقي 

ل گاه، عشق جنسي، در مقاب. 1.شود كه با تمسك به تقواي الهي، آلوده به گناه نمياست ) فقه(در چارچوب شريعت 
به بهانه عشق بودنش، تمام حدود و اصول را زير پا گذاشته و براي نيل بـه جسـم و گـرفتن كـامي از معشـوق، تمـام       

ترين عشق دانست كه هـيچ قاعـده و    توان بدترين و نازل اين عشق را مي. گيرد هاي انساني و الهي را ناديده مي ارزش
شناسان نيز انواع و  برخي انديشمندان و روان .2 ))�2رب ا
�ار ا=��6بالنصاري، عبد الرحمن بن محمد ا(قانوني ندارد 

قابل توجـه  هنر عشق ورزيدن تقسيمات اريك فروم در كتاب . اند كه قابل توجه است اقسامي براي عشق ذكر كرده
ديگـر را تشـكيل    هـاي  ترين نوع عشق كه زمينه همـه عشـق   اساسي :نويسد شمارد و مي انواع عشق را بر ميوي  ؛است
ها  منظور از عشق برادرانه همان احساس مسئوليت، دلسوزي، احترام و شناختن همه انسان. دهد، عشق برادرانه است مي

. قبول بدون قيد و شرط زندگي كودك و احتياجات اوست :عشق مادرانه. و آرزوي بهتر كردن زندگي ديگران است
، اين عشق شوق فراوان به آميزش كامل است به منظور حصول عشق جنسي درست برخالف اين است:  عشق جنسي

بسا فريبكـارترين   شود و عمومي نيست و چه اين عشق طوري است كه فقط به يك نفر محدود مي. وصل با فرد ديگر
با احساس شديد گرفتار عشق شدن، يعني فرو ريختن ناگهاني مانعي كه  اين عشق غالباً ،در وهله اول. نوع عشق است

انواع  ازرا » عشق به خدا«و » عشق به خود«وي در ادامه  .»شود اشتباه مي ،آن لحظه بين دو بيگانه وجود داشته است تا
    ). 105ـ  64، 1384فروم، (داده است و درباره هر يك توضيحاتي  دانستهعشق 
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 iـ�یZـ? راه را �ـر ح( Fاسـ �Zـ#! ?K�� ،Fس@J � @Jر د 

	& ف �? ا 
ً
��روح��J و 
�	�%� .ر

�
� � را  
�ورای� ��ز 	
 r س�ن[#�ی� و س�T �
�س� . J*�ی� + i#! ر در�*( ،i#! ع از J 8ای
�� و 
<�اق �@�ا 
�و �@	
 �Jز� روح��`
 i#! ـ� #�ر در�( . fـ' در روا�ـ@J �Jـ��
	#ـ ق !ر

?J �Jس�Jرد  ا 
��� در :»W
ه�� !ـ�د� از +ـ�س  ��K? در 
@�ن اJس�ن ،ی��� 
<�اق 
�» اJس�ن )�
 i��� !#i ��[رد �? اس��د، !#i وا%�ی8 �? �رزJـ�ان(
��%� و ی� ح�� +�س 
 اJ�
 ( iـ�دی>


�
    . ��ی� 
�	�د� 

  )عشق سكوالر(عشق ُعرفى 

�@�( ?dح �@#�ر� ارا@g : ،ریس�u Kو س i#! FDسJ در ?KJT از M@�،  Fزم اسـu و :ـ� Fه@ـ�

ه� در 
 رد !#ـJ i@ـ' :&D@ـi و  درس�� ����c? � د و JT"�ه Tن وی�[� ا
ر سu Kر �? ه�� وی�[�

  : در 
 رد سu Kریس� ��ی� W@�[: .F9] [ردد

%]ـ�ظ ا�'ارهـ��  %]�ظ 
@W و اJ"@'ه و ه� �ـ? %]�ظ 
	ر��� و �����c و �? ?سu Kریس� �) ا%�  
  سر و )�ر دارد؛  ١:]i@Z، �� +��ن در دس�رس

�� I�Jر �? س	�دت �#ر� در ای8 +��ن اسF؛  س	�د:� )? سu Kریس� !� ان 
�) ب(  
:	ریـ�  +���J ��ون : +? �? 
�9ه@� +��ن دی"ـر، :	ری� س	�دت J@' �ر اس�س 
�9ه@� ای8) ج

�
   ؛)c د �س��ه � دن سu Kریس�. (� د 
Jــ? (+�ــ��J و 
ــ�د�  ی��� �ــ? ایــ8 ســ	�دت J@ــ' در J"ــرش ســu Kر، ایــ8 ا�'ارهــ�� دســF) د

  �J؛ا)�را
�د�
  ؛ �? Tن وا�	@F ه�ف ���� ی� وس@�? ،در �Jح@? 
	ر�F و ���J Fc@�ز� �? 
�وراء �Jاری�) هـ
 حFZ@Z ز�J[� در ای8 +��ن J@'، ا) و

ً
u .ارد ی8ا�J ن دی"ر��+ �� �j�D:و ار Fاس �J��+ ؛  


#ـJ ��Kـ�ارد، و%ـ� در �Zـ� J@ـ�ز� �ـ? ) ح�وث !ـ�%�(ح�وث  ۀوا�س�"� �? �cا در 
رح�) ز
  ؛ J@سF و�c�Jا

 دی8 
DZ ل در سu Kریس� دیt 8@ـر ُ
ـ) ح
ّ
S 8دت ایـ�	ـ�ی�، و دیـ8 �ـ� )�ر)ردهـ��  ر در سـ@Jد

   ؛+���J اسF ای8

&�iِ ) ط �� ?J ریس�u Kو:��د در ای*�ن  س Fر در  اسS ـ

&�ـiِ وحـ�، ��Kـ? �ـ� ای*ـ�ِن  �� ?J

  . )T)Mahon, 1981: Vol.13: 36-38ور در ز�J[�، در :��د اسv]  Fار�، و �� وحِ� ح`ّ@J�� F ن

 ،ح زه ا+�*�!� )? در �را�ـرش حـ زه �ـرد� ���ـ� �?ای8 اس�س، J"رش سu Kریس�� J?  �ر

	& ف اسF و c د را 
�	�� �? ��س~ �ـ? ) +�*�!� و �رد���
W ز�J[� ا(دJ@ �  ۀ��K? �? ح ز

                                                        
1. here and now 
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� ز�J[� ای8 ?	
�رد و +� Fدر س�ح �J��+ �Jر. دا"J 8رددش در ای] ?����ـ� �ـ�  ،ا[ر دیv� 8یر:
�
 xیرش وا�v� رد 
 �J�Z! �ره��@	
��یـ� !J�Z@ـF سـu Kر  ،)ـ? �JسـF ی	�ـ� ایـ8 ؛� د 

�ر Tن .]? �"vارد، :� �� ان Tن دی8  و یـ� ا�	ـ�د�  �cص را �#��س� و +���J دی8ِ  )�ر)رده�� ای8
و%ـ�  ،+���J �Jا��? ���ـ� یـ� دا�ـ�? ���ـ� ا[ر دی�� )�ر)رد ایT .8ن را در ای8 ز�J[� وارد )رد از

�J اهـ� ) �ـرد� یـ� ا+�*ـ�!�(+�ـ�WZ!  �J سu Kر Tن را در J@���، +�ی� در .]�? ز�J[� ای8
  ١  . ددا�F و سu Kریس� Tن را :bی@� �J اه� )ر

�ـ� ،ح�ل	
هـ�� !#ـi  از 
�ه@ـF و وی�[��رسـM :ـ ان  
� ،سu Kریسـ� ��� : +? �? ای8 
�س� سu Kر  وی�[�. )رد 
&رح:ر  Tس�ن را )!ر��(سu Kر + iِ#! �در ای8 )? ه�Mـ رد  ��ـ


�
)ـ? در �ـ�ر� ب دJ@ـ� و �ـ� : +ـ? �ـ? ا�'ارهـ� و  اI�J �J��+ �Jر �? !#iِ ای8 ،[@ر�J ا��ره �رار 
دJ@ـ � و+ـ د  ف و 
<�%ح دJ@ � ح�.W ��ه و در Tن +�ی"�ه� �را� ا
 ر �را اJس��J و �رااه�ا

�
 ?�� �ـ?  ،�ـ د �Jارد و ا[ر ه� در Tن 
@�ن، ا. %� از ا
 ر 
�ورا �vیر
ً
��)�ر)ردهـ��  سـUD.ـر

!#ـi سـu Kر  ه�� هـ� و ��c<ـ? وی�[�ا)� ن �رسM ای8 اسـF )ـ?  ٢.+���J در Tن اسF ای8

� وی�[� ������M؟ sJT? در ایT  8ن �? 
��@سF و سراJ`�م T اه� c و ه* ه� F@ـ	8 وا�@�s

�@8و سراJ`�م � Z#!� ?� ?( Fر  اسcb�

�رن  ��@Jو :�ری�� در د �	ـ�رن(%]�ظ وا�
 Fس� (

س~  i#! 8ای �ِ��cو ا �Jس�Jا F@ه�
     .اسF ��ه

Pا� (I�  از ؛.رای� �Kحـس ه�� وی�[� ی ،��!#ـi !ر�ـ�  .[ـرا �ـ دن Tن اسـi#! F !ر
 Fزش حس اسـ�tT ه� ?( �Z#! ،Fوراء اس�
�� و 	
�س�~ از 

	& ف �? +��ن 
�ده و  �Z#!

�
�سـ� .  ی��� و ه� �� ا
 ر حس� اJ`�م + iـ� �ـ� !#ـ��� J@سF )ـ? !#ـi !ر	
ا%�D? ای8 ��ان 
�
��سF )? ح�� !#i اJس��J و روح��J در ��ر� ب سu Kر �ـرا�  ،)�� �را�ر� 	
��K? ��ان 

8@
b: �
�ـ� 	

	&ـ ف (ی��ـ�  )�ر)ردهـ�� 
]سـ س در +�
	ـ? و یـ� در روان �ـرد  Fـ@Jروح�


�ده	�? .(  
� یـF در J"ـرش حسـ� و 
ـ�د� 
*Kـ8 
� ،ح�ل	
�ـ� و 	
Tیـ�  �ـ د؟ Tی� ر�ـ� و : سـ	ۀ 

�
  روح�J@�� )? در ��%U و ��ر� ب 
�ده 
]< ر 
��Jه ����، 
ُ
�Zـ� �را:ـر از 
ـ�ده �ـ�ز: اJـ� ا 

                                                        
بدين جهت و با اين توضيح باشد كـه   شايد ،حاد ندادتوان سكوالر بود و تن به ال اند كه نمي اينكه برخي تأكيد كرده. 1

جهـاني نداشـته    وقتي دين از زندگي دنيوي فرد و جامعه كنار گذاشته شد، نه راهي براي عقيده ديني كه بازتابي ايـن 
 معنـاي  توان گفت كه هر چند سكوالريسم بـه  تر مي به بيان روشن. خواهد ماندنباشد و نه راهي براي رفتار ديني باقي 

چـه در  (تر و با حضـور ديـن در دنيـا     ولي در عمل با الحاد راحت انجامد، نميبه الحاد  و منطقاً الحاد نيست و يا لزوماً
   ). Dubray, 1912: Vol: XIII(، چالشي جدي دارد )ساحت فرد و چه در ساحت جمعي

آنچه در اين مقاله . است) رد دين(ثري و حداك) حفظ دين(سكوالريسم داراي مراتب حداقلي  ناگفته نماند كه اساساً. 2
وجه مشترك ميان اين دو است كه در آن اگر دين هـم حفـظ شـود، در راسـتاي اهـداف       ،گيرد مورد تأكيد قرار مي

  .جهاني است دنيوي و اين
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�ده اSر[vار � ده و 
]ـ�ودیF[#�ی�؟ در ��س~ ��ی ��@Jدر د Fی �	
 �J�
ه�� !ـ�%�  � [F9 ز
�
�� +س� را در ه� @D� را:ر را��� )? دJ@�ی� K� . ـ�Jا �J �

�	ـ�%� �ـ� ا«:� ز
�T ?( �Jد �jـ�D:ر

� � هـ� �J)ـ�م  دا��? ����، در ز�J[� روح��J و !#i »ا
 ر� �را:ر از c د 
]س س	
ورز� 
+ـ�ی�  )? �ر اس�س حس و ح�ل ای8 ـ !#i ح�ا���. �س��ه c اه� )رد 
��Jه و �? !#i ح�ا���

�
 WK� �J �� ی�� هـ� )ـ? ای`ـ�د 
�ـ  [@رد و ا)	
�� و 	
�ـ ی�� 
 �ـF ِو ای�`ـ�ی� و  	
�ـ� (
�*J ']اه� � د و هر c �J �
�ورا ا) �J�	
 ?� �Jف � دی: ا &	
 � .    

ح��Z@Z )ـ? ) �vیر:ری8 و ا%T ?�Dس@U(ری8 : 
I ?��qری� )? در رویKرد دT ?`@�J ?� i#! ،� @Jن
�
زیر �ـ�ر  ١  ،);6 :١٣٨١و t'ا%�،  ١٣ :١٩1٢؛ دی�*�، ٣16-٣1١ :١٣٨١�� T) ،8@jی�  از روح و روان اJس��J ��ی� 

�

�دیF و +س*�F@J :�ب J@�ورده و سراJ`�م در 
	رض J@س�� و ��J د� �رار  8@"�    . [@رد س
� ای� 
�ّد� و ای�J��+، 8 و+ د دارد در !#i ای8 وی�[� دی"ر� )? ؛.رای� ��ی+ه) ب  �ِJـ��+

Fاس i#! .�Gس
+�ـ�K�� ،�Jـ? �ـ?  ه�� Tن +�Dـ? سUD� ��ه اسi#! ?� ?J F +ّ�  ۀا[ر ا
روزه 
W@%س� و روان د�� ای� +  Fس�@Jدر ه*@8 د i#! ��c��ا
روزه sJT? از زی�Dی� و  ).١٣٨6ا%K@ـ�س، (�

در !#Dj i@	�،  ،�? �@�ن دی"ر. ه�� Dj@	� و ��@*� اسF زر�J x@� ،رود 
� ا�J^�رc اه�  +*�ل

 +KJT U? از  ?� �
ه�� 
�	�%� �J: ان اسF، �ـ? زیDـ�یِ� Iـ�هر� دل cـ ش  زی�Dی� 
#�ه�هTد

�
�� )? �cه� و )�س�� J* ده و : ه� ( �
: اJـ� �رjـرف )ـرده و یـ� Tن را :سـK@8  ه� را �ـ� Tن 
�]<ـر در زی�Dی�ا%�D? ای8 زی�Dی� �� ��ـ@8 )ـ�ر). ��#�
ه�  هـ�� .ـ ر� در اJسـ�ن رد Jـ�ز%�، 
Fس@J، 8ر ای 
ه@� :9ـ�و:� 
@ـ�ن  ،+���J و دJ � @J@' و+ د دارد و از ایK�� F�+ 8? در دی"ر ا

 (زی�Dی� در !#i �? یl زن 
ً
�q
در . و+ د �Jارد )و @Dj	F ه*s ن ه�ر(�� !#i �? دی"ر ا
 ر ) 


	��ت ای8 �دارJه� � ای� دJ@ �  ای8 وg	F@، زی�Dی� Wو �را� ح �
 )�م. �Jرو +���J �? )�ر 

     :��ره ��ی�ن ذ)ر و : +? اسF هر
8 ر�Jال در ای8

��@c �د[� ه*? هس�� و ه*? :�ش �را �@� ،��! ��ه� را J* دار  ه� )? ���ا��
��ه"�ه و د%� �� �ـ د� ���حـ�ل )ـ? ه*ـ? )ـ�ر . )رده اسF، �رج !�ج ه�ر، :

����� � اJ@8 ا��� @Dj	F ��ی� )�ر )رد، اJسـ�ن �ـ? �@رون ��رت 
�سF و �? ا
وس@�? :#�@� زی�Dی� در ایJ 8*�یv] Mران، احس�س : ا�J )رد )? هسـ�� او 

Fت �ر:ر اس�Jـ� +ـ�ن. ارز�� دارد و از ح@ ا�@c ?��v] WسJ ��� �j  �هـ�
�fZ �ر دJ@�� ای�ه �Jس�Jه�� ا�@
��ا���� )? ا� �@
 J  ـ�Jـ? : ا@K: ـ�ل*+ �%T

وا%�ر . ر ای8 دJ�"@� ��@J?، س��یM زی�Dی� روش Dj@	� ز�J[� اسFدا�F و د

                                                        
كند همين حس عاطفي و  هايي كه كاركردهاي سلوكي عشق را در مسير كمال بيشتر مي يكي از جنبهكه گفتني است . ١

   . ها باز دارد گناه و جرأت بر زشتي تواند راهنماي آدمي بوده و او را از حسِ ت وجودي است كه ميقّرِ
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@�«: �@�ر در دس� ر !Z@�ه J یc 8 د ��@8 [ ی� K[

]K م �? . 
� ه*"� 

	� م�J �ر@cb: �� �%ر[@�، و
�ر.F :ـ ��9 داریـ� و �ـس از Tن دی"ـر ایـ8 . 


]W را �J اه@� دی� .��	� �
�ـ� و � ه� ای8 �ر.F را �? ح@رت Jراv] ـ��	
��، و%� ��JT )? دسF ه�� c ب 
� دی"ر ه س�هـ�� ایـ8  )� در 
@�ن �sـ? )

�ـ�[� 
ـ�Jا c ــر و��ـ� دJ@ـ� از ه*ـ? !����رJـ�، Tن را �ـ? هJراv] . احس�ســ�ِت 
��!راJ?، !��? �? زی�Dی�، !#i �? ه�ر �fZ �را� ه�ر، از ایـ8 حـ�ل حJ�*@Kـ? 

[ـvرا��Jن �@ـ'�  �� دِ [ ی� )? +' �ر)F  +� ه ه�ر �K�Tر 
�. ��ره وا�ر دارد
�
ایـ8 روش . ... »)�ـ� �? �ـ*� �J اهـ� داد و �ـرا� ه*ـ@8 %]^ـ�ت +�ـ ه 

�رس�� هر ��� Iری� ����، J !� از ه*�ن حK*�� اسـF )ـ? gـ*8  +*�ل
 ?( Fه اس�
T �*ری�د ��ی�زیرا  ؛�"vار �� ری� و �� �@� و c ش ���@�«ای8 

 ُ
�� �ZJد ����، ی� از )�ر[ر ای8 روش ا�@K ر� c اه از داJ. »رد�ردا c اه@� *#
 ُ

�?حZ@ر روز�	
  [ر cس�"� 'د، ی� 
رد 

ً
�Z@*! ،یرv��J  9 ذJ در روح ای8 روز[�ر

 Fال، ()رده اس�J16-16٠: ١٣٧1ر;(.  


]س س و �ZJ[راسF،  ؛63���3 ��د� و �
ر) ج ?( ��ح�.W از  »درد«و  »رPJ«در !#i ُ!ر
Fس@J ����
�رPJ و در. �راق و ه`ران 
	# ق �vیر xل وا� D� رد 
 �`JT د PJرد ر�دیـ�ه  � د )? 

 ،PJدر در ��از ورا� ای8 ر uوا ��
�ـ�در ای8 رویKرد T���� . ?sJTی��ه  ه� Fرهـ�ی� از « ،اسـ
PJر« F.ر� �: Fت اسv% از W.ـ�  ه�� �@#�ر� �را� � ر و ��د� ح�@Jایـ8 د �J9س�J �در (ه�

از ه*ـ@8  �ردن در ایـ8 !#ـi، %ـvت ایـ8،ا�ـ'ون �ـر . �ـراه� [ـردد) ای8 %]^? و در ای8 
Kـ�ن
i#! �ورز ��
  Fه�ف واس lرا� رس@�ن �? ی� ?J i#!، ?K�� ـ����ـرا� ا���ـ�ج و ا%�ـvاذ از  :

Fاس �%�@c ق . ر� و [�ه #	
     .حس !#i و ی�د 
 دJ@ـ � و+ـ د دارد،  )? ه* اره در !#ـi 9J١س��J ا����� � ر ؛'�kد و '��زع) د

ً
��ه�� .ـر


�ه از �ـ ر 9Jسـ�Jِ� !��ـJ . ?J�Zس��J اسFJ #cF در روا�f اTر� FJ #c 8ـ? �@#ـ�ر در  -ای(
�
�س� c د را �K�Tر + fروا� ��( - �
ده� و [�ه 
@�ن دو !��i  [�ه 
@�ن !��i و 
	# ق رخ 
�

	# ق ا:�9ق  lی ?� FDسJ ���در ( ٢!J�Zـ� :� ز
��J )? � ر 9Jسـ��J �ـ? �ـ ر ،رو از ای8. ا

J#ـ�ه ���ـ�، )��ـرل c#ـ� و  َ��ل )در J^�م دی��(� ر ا���c و !ر���J �?  ی� ، و)J^�م سu Kر
در J^�م سu Kر، �ـ ر !J�Zـ� . FJ #c در ز�J[� +*	� و �رد� س�F و د� ار c اه� � د

)? از jری��J iده�� ���J J ا!*�ل ��ه، :��� در ��ر� ب رس*� 
*8K � ده و gـ*���J �ـرا� 
Fدر س�ح FJ #c رل��(  �. >c �ه�)�`JT Fسـ@J �J J�� رت�^J اهـ� ) )? ا�'ار �J و+ـ د

                                                        
1. passion 

2. interest 



���ن  ���ره اول،   �ل دوم،                                                        78	�'1393  

 

Fدا� .�
� یـF دروJـ� �ـ�ه در سـ�ح�ت �ـرد� و  اّ	
در J^�م دی��، اcـ�ق ��Jدی�ـ? �ـ�ه و 

@�ن دو !��iِ ر�@U و ی� 
@�ن !��ـi :`ـ�وز[ر و 
	#ـ ق Jـ�: ان را  FJ #c و �#c ،�!�*�+ا

�
 ����رل )( �Jا : .    

`ـ�ز� �سـ@�ر :�ـ� و 
]ـ�ود  در !#i سu Kر، 
	��J ؛�ح+ودیQ) هـ iو اهـ�اف !#ـ

?J �J��
`ـ�ز�  :��� c اه� � د در ح�%� )? در !#i !ر iر !#ـvاز ره"ـ �%�	�
 FZ@Zراه �? ح
�

`�ز�  در هر دو �T WKن  ه* ار  i#! ،FZ@Zدر س�ی? : +? �? ح ?K�� ،د �) �Jسـ�Jا i#!

r�� س��+ i#! و (�
�� ی���? و : س	? �@�ا 	
��� زJـ�[� ای8 )�ـ� و در .ـ رت �  �Jدر (+�ـ�
?	
  .[vارد !��9j و روحِ� �س@�ر 
��Dq �ر +� 
�اSرات ) J�c اده و +�


]�ود و 
	& ف �? دi#! ،�@J روح��J، سـ�*� در .ـ رت iِ#! 8در ای  Fـ�یری
��� و �
در J"رش سu Kر، !#i ا.@c �Z#! ،W د��@�د اسـF )ـ? �ـ� ا
ـ ر . +���J �J اه� دا�F ای8

�را��<�-  s*ه� -ن دی8ه �*J ا�@� �Jا c ��هر��� را�&? 
@�ن Iـ�هر و �ـ�8j و ار:Dـ�ط  ؛)

 رد ا�KJر �رار T �*Jن دو در !#i ای8 �J��+ ـ� و  ؛[@رد���� �vیرش �ـری	Fِ دی	
و%� ای8 �? 


�I ?��qهر �?(ا: ری�? ��J ِن دJ@ ِ� دی8  ( i#! ?� ر� ط
�� �?(در ا
 ر jر �ـ�
� ان ا! (Fسـ@J . از
  � د،+���9J �J و ا�KJر  [ر �ری	F در !#iِ ای8ا ،رو ای8

ً
uاو،  WِZ! ?( Fاس ��	ر،  �ریu Kسـ

+�ـ��J در Tن 
#ـ�ه�ه  ا� ای8 ��یـ�ه ،��*ـ� و ا[ـر هـ� ��*@ـ�ه ���ـ� ��س9? و ��ی�ه Tن را J*ـ�
�*J �(� .    

)? ح��Z@Z در ورا� 
	# ق و+ د �Jارد، J !� از  و+ د 
]�ودیF در ایJ 8 ع از !#i و ای8
@J ر��(��@س�t ر�� ی�� (�
�ـ�� زJـ�[� در �JTـ� 
ـ رد اKJـ�ر �ـرار  را ای`�د 	
�� )? �tیF و (

�

� [@رد، �� ای8 :�9وت )? در �J@�@س� �ر��، ز�J[� ای8  ?��� د و ا
@�� در  +���J �Jدی�ه [ر
�*J ���� �]�Jو )�م ز x�*: ن در �ر +ـ ی� د 
��J، و%� در �J@�@س� tر�� J !� از دی اJ"� و +

  ١   .)J"�ه س د[رواT) .i#! ?� ?Jی� و+ د 
� ?ای8 +��ن �
�
��!ـF �ـ?  اّ
ـ�: اi#! �J اJس��J و ��J r@ـ' ���ـ�،  KJT ?.�c? هر ��� !#i سu Kر �

���ـ� c اهـ� 
 �`Jا�� W*! ن، درT ورای��
ا�	�د دi#! � @J و �Jدی�ه اJ"���8 ا�	�د روح��J و 
��ی� در +�ـ�ت ه�� 9Jس��J و روا�J از � �� )? ��ی�ه Kـ�ن �ـK
� � :�ـ� [#ـ�? و ا	
 ?Jا �#

�د� و ای8  ����ی�ن ذ)ر اسF �رار دادن ا
 ر 9Jس��J  .);١٢: J١٣٨٣<ـر، (+���J را ه� از دسF ��ه

�ـ�� 

� ��رز و ���c اسF �? سـUD [ـرایJ M@رو ?J�
�? +�� ا
 ر روح��J )? ای8 ه*? در ز
   :اسF اش 
رزه�� !�%� 
]�وِد :`ر�? �Iهر� واسc ?( F د 
 % د J@�ز اJس�ن �? �Kس�8 ح� 

                                                        
هاي معنوي است و  شدن از جهان براي كسب معنا يا براي دفع رنج پوچ انگاري در نوع شرقي آن، فارغ ،به بيان ديگر. ١

 و جويي است كه بايد جبران معنا كرده و براي آدمي در اين جهان معنايي را بسازد كامدر نوعي غربيِ آن، اين تمتع و 
    ).142 :1383 حقيقي،: نك ،هليسم شرقي و غربييهاي ن درباره تفاوت( از رنج او رضايتي بربسازد
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Fدس �@�ی��� �ـ? :`ر�ـ? روحـ��J ا.ـ@�� )ـ? در + ا
ـx سـ���  ��JT )? از 
��ه� در ا�c@ـ�ر  &� Dj@	� �را� دره� �Kس�8 
]�ودیFیوس��
ه�� و+ د 

�
 �

]روم 
��Jه ،T ��Jد �J9سـ�J ـ اع و ا�سـ�م :`ـ�ربJـ�، �ـ? اJا� رو�  ا
�
 �� �Jا �� ?( �JورT ـ�*��ـ��� +�T راح�� و%  ! ا%� و ����ق J یT ب ! ا%� و

» :`ـ�رب«١،»هـ� :ریp«ه�� 9Jس��J  !��? وا�ر �? ��ی�ه. �? روی#�ن �"#�ی�
�� �cرقJ�
�� �? دره� �Kسـ�8  ا%	�ده و j�� ه*@8 ا��@�ق �� fD:ر
 Fن س�T


]�ود و �Z9cن ��@Jـ� و  د>Z
Tور ز�J[� روزاJ? در ��Dره :*��J اسـF )ـ? 
>Z
سـ � Tر
ـ�ن :ـ ه*� ��ـروز� 
ـ�د� )ـ?  +' حر)F �ر���ب �?  د� �?


� اسـJ Fـ�ارد�� lدر ی fZ� . ه*@#? 
ً
ه*ـ@c 8ـfD و c&ـ� در ��ـU  د�@Zـ�

Fـ� د اسـ#
�9�Jـ?  ،��Jس�
��Z@*! �J )? در ���� دی�� +��ن tرب ا
روز 

*8K را �ـ� ا
ـر ��سـ� دارJـ�  ?�.��اسF و �? !��.ر و ! ا
�� )? �@#�ری8 

�
�ـ� و J@روهـ��  ه�� ��r ده� )? J@رو� اJس�ن ا
�Kن �F@J را +vب cـ د )
�� 9Jس��JT �Jن را �?�
�9رق ) �Jس�ز �[�
  .)١٢٧-١٢1  : ١٣٨٣  J<ر، T ��+ )ن (? 

  و عشق ُعرفى  نسبت ميان عشق ُمدرن

  ای8 )? ��
ً
�&Zـ�

�رن �Jارد و هر !#i سu Kر�  i#! �� �رورg ط�D:ر ارu Kس i#!  iـ#!

Fس@J رن�
 ،�

�رن  اّ i#! ر وu Kس i#!،�Jو �را��� دار Fه�D� ?ـ? �ـJ ]  ا� )ـ? �ـ? +ـرأت
�
 F9] روزه در  )? : ان

@��"�  رخ 
� »c@���ن«sJT? اT از دره� �! J ،ـ�رن«ده�
 i#!« 
� DJ د �Z� FJ�*g سUD ه�� !#i دJ@ � و سu Kر �? Tن ح�ا�W اسF )? در »!#i سu Kر«و 

j ر )ـ?  ه*ـ�ن ،�? �@�ن دی"ـر .ا�J ر 
رز زوال و J@س�ِ� 
�رن �رار [ر��?د ،حFZ@Z در ورا� 
`�ز
i#! � رu Kس F@	gرن در و�
ه�� سـu Kر J@ـ' در �سـ�ر 
ـ�رن  Tی��، !#ـi و+ د 
� ?ه�� 


� ه�� !#i ر�� )رده، ه یJ�Z��! F? را در س�ی? ارزش Fاز دس ?�@Jر�
    . ده�� س�@ِ' 

�ر وJسi#! FD سu Kر ر�f و  i#! �J�
��ن، ز:�"�: �
� د )ـ? 
�رJ@�ـۀ !ریـ�ن را در  

Fس� F@	gریسـ�  وu Kـ  از سJ �
 �9
را در �سـ�ر ) GJ سu Kریسـ�(
�رن 
#�ه�ه )رده و 
�� �@�ر �ر[ر، Tن(دJ@�� �س�
�رن  ۀ
�qKر و ��ره ��رJ�
 ��٣ر%' :@�ـ ر ٢[ J? )? �س@�ر� از 
]�ZZن، 


�. در J^ر Tورد) ا�J :9س@ر)رده ٤و دی"ران ��@	g8 و@��&Zـ� !#ـi  در �
: ان س�8 از را�&ـ? 

                                                        
1 .trips زا معناي پرواز در اثر نيروهاي توهم به.   
  The Heretical Imperative, Contemporary Possibilities of Religious Affirmationدر كتاب .  2
  Taylor, Charles, (2007), A Secular Ageدر كتاب .  3
  Secularism Is the Will of Godدر كتاب  )Horace M. Kallen(مانند هوراس كالن .  4
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 F@	ـgرا در هـر دو و iورد و زوال !#ـT ـ�ن@

ـ�رن �ـ?  Fسـ� i#! رن و�
 i#! ر وu Kس
�را� :]�@W وgـ	@F زوال !#ـi در دJ@ـ�� . j ر یKس�ن 
#�ه�ه )رد GJ سu Kر و �س�
�رن �?

�
ا� ) :�ه �? حFZ@Z و وا�	@ـF  � ا��ره: ان Tن را !<ر 
�رJ@�ۀ ُ!ری�ن داJسF، ��ی ا
روزی8  )? 

	�.ِر �س�
�رن دا�F :� در �ر:  Tن �� ان ��ی�ۀ !#i را )ـ? 
�ـSbر و  ��ایـK��  8ـ? 
 %ـ د�ره

Fس���،  W@�[:رد( .    

  )پست مدرن(وضعيت متكثر دنيای مدرنيتۀ متأّخر 


�رJ@�? �@سF و ارزش ای8در ��ب  ?( ?9%�
ه��  ه� و :]�@W ، س�8ا�J ه�� دروT �Jن )�ام ه� و 

�رJ@�? �ر !�<ـر سu Kریسـ� . اسF ��ه
����9 از س � ا�Jی#*��ان !� ان  W@�[: در �cر�
�ـ� )ـ? در Tن اcـ�ق و ارزش 
�» [رای� ایb:»�%�! 8)@� )رده، )�J ن و 
ر)' 
�رJ@�? را Jهـ��  دا

+ـ ی� و  سـ�&?�ر�c دی"ر �ـر : سـ	?،  .)1٧ص : ١٣٨٢سروش، (� �J  +�ا 
� اJس��J از دی8 و �cا
�
 �@(b: ،Fرو���� اس���  :qK@ر )? در ح�ل :] ل، :���� و �() ،8
و �رcـ�  )٣;-;١ص : �١٣٨٣ـر

'@J ?ی�
�سـ`� و دار�، .�	F �ر سر

��qـ? و+ـ ه  �? - �ـ�رت J^ـ�
� [رایـ�، �ـ�رت ا+رایـ� 
?�@Jر�

� - ���ر[���J ?Jدی8  ��  �Jر�#�) ،'J�@]ـ� ١٣٣: ١٣٨٠	ن ) .)�? ��@
س�J �J@' هس��� )ـ? در ای8 


�رJ@�? را J !� از 9Jس�F@J و �� cرد� Tد
� )? و+�? :*�T �Jن در +�
	? �@#ر��? tر�� :�D ر 
�
 ،Fاس ?����  ی�J١٣٨٢ داور�،(دا(.  


�رJ@�? و  W@�[: ان در��sJT? از J^ر را�� ای8 س& ر و �س@�ر� از 
]�ZZن و ا�Jی#*
[س@��"� درو�J اسF )? در از ه� J !� از :qKر و  �س�
�رW��� ?�@J �@�ن و : +@? اسF، و+ دِ 

Fاس ?�cر س��K�T د را �? . رت !ری�ن c '@J رن�

�رJ@�? را J !� . دJ@�� �س� 8

�ر��ل �ر
����
� وح�ت : ��
 lاز ی ?( �Jدا �
�? زایM و  ،c ا�J و از س � دی"ر س  
� را �? 
رگ �را 

 �"Jودا�+) ،'J�@]٢١٢: ١٣٨٠(. �

�رJ@�? هر[' «ر J@' :	��@ر� ��ی8 
�* ن دارد )? )ری#�ن ) 
ا�  [ J? ای8 س�8 �? .)٨٣ه*�ن، ص (» ا� واح� DJ ده و ه*@#? �@8 !��.ر Tن :��د � ده اسF ��ی�ه

� ن در )��ب ] ?Jر ر�ST ددی"ر در	^�( �� 
��7ان د  �J�*: د را�`�

�ه، JT"�ه )? و� :*�ن T
�
  ?����� ه��و ه�ف Tن ا�'ایJ M@�زدا�J )? �ر Tن )*@F س@&ره ی�
ه�  :<�	� و J i�c@�ز
)?� ��JT ��gار ��+ (Fاس )lJ : ،ن �]١٣٨6.(    

ا%�D? هر sJT? در 
 رد �ره�ـ� 
ـ�رن و 
�رJ@�ـ? [�9ـ? �ـ�ه اسـF از +�ـ�:� درسـF �ـ ده 
Fل،.اس�q
�&iِ . رت �را� 
�^ر، 
 lریس� از یu Kارد )? س�J ح�)� �ر  :ردی�� و+ د ����

+ ��@Jژ�د % dو ای� Fر)س@سـ� و  �ی� � ده اس�
�� او
�J@س�، %@Dرا%@سـ�، J�
ه�� 
 + د در Tن 
� ان  tرب را J? �? ۀsJT? + هر رس� �? J^ر 
� اّ
�، ا�J ه�� ا.�� 
�رt ?�@Jر�� t@ره، J@' از س�زه!

و 
��qـ? 
�%9ـ? 
ر)ـ'� در �ره�ـ�  !� ان یl د)�ری8 زK�� ،�]�J? �? یl ای�d % ژ� و J? ح�� �?
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س@ح و JT"�ه از �رون وسـ&� :ـ� دوره ا.ـ�ح�ت و !<ـر  ۀ��س��ن :� دور ۀاز دور - :�ری~ tرب
:#ـW@K داده و زJـ�[� و :K9ـر tر�ـ� را  - 
ـ�رن ه�� 
�رن و �سF رو��"ر� و س�س در س�ل

�@ س�? از c د 
�Sbر س��c? و د)�ری8 سu Kریس� را J@' در درون c د زای@�ه اسF، و+ د Jـ !� 
�ـ ده اسـF )ـ? در Tن 9Jـس ) �ـ دن ��ر 
#�ر�J rا��8(�"� و !�م ا��راr ا+�*�!� :qKر �ره

  . :qKر و J? ا
ر 
�qKر اه*@F دارد
�? �Jا��8@
ی Jـ�ن و روم  ۀ: ان در دور ه�� Dj@	� و +Cرا�@�ی� Tن را 
� ��ر 
#�رr � دن )? ز


#�ه�ه )رد، در دور ��س��ن در ز�J[� اJس�ن '@J �ۀه�� ��و  F@[@س

 +U ) از 
@�د �س( ?�
�	g  ?

س@]@F ادا �Jه�� دروF�
�ه  و 
سـ@]@F را  ی�T U%�t '@J F@[@س
و ��K? �ر c د 

 �Jسـ�@8
سـ@]@F  ۀه�� !*@�Z )? در دور ��Kف. ه�� �tTزی8 ��ره ��ره J* د J@' از ه*�ن دوره
l@% :�( 8@� ه�"JT ر�� وt 8(ه�  ه� و ار:�و)س در روم@�Jس���سـ  و سـ�س در   از یl) در دوره )

هـ��  J^ـ�م  و+ـ د Tورد از J *Jـ? ?� ،از س � دی"ر) % :ر و )�% ن(از ا.�ح�ت دی��  �س !<ر

�qKر� � د )? از ه�9<� س�ل M@� Fس@�ه� در س�ه �#ـ�  از 
@�د �tTز ��ه � د و �� �I ر س 

M@� �
Tدر lری G: WK� ?� ،د�@
  . از 
�ـ�ن در دورs*ر�ـ�ن هqK�
از زوال و  �ـسسـ� ی Jـ��J، +*�ـ ر� رم و د
 )را ۀای8 روJـ� 

F@[@س
روqK: �Jر و :� ع در 
�J 8^�م ا+�*�!� J@ـ' . ادا
? ی��F ،اJ]&�ط +*� ر� در !<ر 
�ـ� و �ـ? ��)ـ? J^ـ�م �@s@ـ�ه و �سـ@�ر 
�qKـر  ز
ـ�JT ?��J"�ه )? )# ره��  ارو��ی� �WK [ر

ه*'
�ن �� ا.�ح�ت دی�ـ� ( از �I ر � رژواه� �سو �?  ���G دا%@س��  �ر +�
	? tر�� ح�)� 
F@[@س
ه��  و �ـ� �Iـ ر ��سـ9? ی��ـ��Fت و !*i �@#�ر� ) و �را� �Kس�8 ا���ار ا��<�د� 


 Sر و ا�ZJب  ?
��ن �@�ا )رده�� اSر[vار :� دوره 
�رن اداs*از، ه �#��  Fـ� Jو  سر Fسر�
Fرب � ده اسt ��@Jرو �? ر�� :`'ی?. د �Jه رو�"JT �]ره� و ��رqK: ـ� ه ه� و"��� :*��J و �ره

�	�� و سر
�ی? ،س@�س� �ه� �� �I ر ا�ZJب. FJ #c �اده��cدار� و �� ر '@
T�  ـ��� ن +
���ـ�  ،+���J اول و دوم
از . �ـ��? ��Jیc F د رس@�ه و �? دوره +�ی�� �? �Jم !<ر �س�
�رن 

از سـ@�%@F و  در ای�DJ ?�KJ 8ی� :ردی� دا�F )? + هره دJ@�� ا
روز در tرب، �ر J !� ،رو ه*@8
�&i زJـ�[� :*ـ�ن tر�ـ�(:qKِر �@#ر��? و �@s@�ه �رار ی���? و د)�ری8 سu Kریس� tر�� 
J@ـ' ) 

���� س@�%@F و �� را%@س �� Uس���
�� و 
�9 م +�ی�� 	
� Fا )رده اس�@� .  
�

W در ای�KJ 8?، از Tن رو 
�� اسF )? در �ر:  Tن b: و Fو  د� fـرای� ،�J�D
: ان �@س��، 


�رن در روا�ـf اJسـ��J را دری��ـF و :9ـ�وت�رای i#! ط Zر و س �I ��هـ�� ��@ـ�دیT 8ن را در  
 rدر �J���ره�ـ� 
ـ�رن و  ،�? �@�ن دی"ر. )رد
�Zیس? �� !#i س��� و !ر Wر، ح�.ـ.�	
 i#!

Fـر� �س>! iِـ#! Fc���ـ�ۀ ا
ـروز� د�ـ ار و ��Kـ?  
�رن اسF )? ��ون �ـ��T Fcن، �ـ
Fاس �J���J.  
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	�.ر 
&�%	? » !#i«)س� �� اه�  رو، ا[ر از ای8 ��ا� +ـ' ��ـ� و  �ـ�ره )�ـ�،را در �ره

�رن �Jارد  ��@Jر در دqK: ع و �: Fدرس rدر�
:]�@W درس�� از �رای��  : ا�J و :��� ��ی8 �@ ه 


�رن دا��? ���� و JT"ـ�ه احKـ�م Tن را در  [س@��"�از ه� ه� و  ه�، +�ای� �ری�[� ��ه�� �ره

 رد »i#! «@� '@J��ا�c<�ر �ـ? 
��<ـ�ت 
 +ـ د در +�
	ـ? 
�qKـر  در ای8 
@�ن ��ی� �?. �ا )


' )رده اسF، ا��ره )رده و هر یـl از �JTـ� را در 
ـ رد ی*��ا
روزیT ?( 8ن را از :qKره�� �@#@8 
»i#!« د *J i@D&: و W@�[: .  

 �! J ،8روزی

ـ� ا
ـروزه Tد. اسـF ١»+Dر ا��Jـ�ب«�Jس�@8 وی�[� در :qKر و �را)��[� ا

@�ن)�� )? در Tن  
#�ه�ه 
�» ['ی�?«c د را در هر %]^? در وg	@�� �ر از   Fـ�['یر اسـJ ?ـ(

��: اc �J د را از وg	F@ رو �ـ? :qKـر )ـ? هـر روز �ـر  )س� J*� ،رو از ای8.هر Tن ی�K را �ر['ی
?�
#ـ��  �٢ د )��ر [vارده و �? یl ['ی�? F��S ی� یـl سرJ �ـFِ  رو ا�'وده 
� ه�� �@M ['ی

� F!����
�رن �?. ) ?	
ا�j!�ت [سـ�رده و سـر!C: F@@ـر و :]ـ ل در Tن،  سUD ا
روزه در +�
Fه ی ،F� Jسر lو ح�9 ی Fاسـ �Jـ�#J د� ار و [�ه ،F��S Fِ@	gو lـ� �ـ?. ی
cـ�jر  Tد

و+ـ د  ?دار� Tن را �ـ �*�Dران ا�j!�:� از یl س ، :� ع در ز�J[� و )�uه�ی� )ـ? J^ـ�م سـر
�ی?
�ـرار [ر��ـ?  ،ه�ی� �@ سـ�? و ا%�Dـ? [سسـ�? "ر، در +Dر ا+�*�!� �را� ا���JبTورده، از س � دی

Fع. اس ��
:ر از [��v? دا��? ���ـ� و هر[ـ'  اJس�ن 
�رن ه* اره �J['یر اسF ا�����J �@#�ر  و 
�Kر  lی ،F@	gو lر از ای8 -�? ی:u�� ?K�� - J �gرا Fه ی lد# �? ی .    

و  )ـرده[ ن ��ن را �? ارزش �ـ�ل  اسJ ] ،F? ��ه��ل  رو�8 اسF )? ای8 ا�c@�ر )? �? +Dر
�
ا� )ــ? Tد
ــ� ه یــc Fــ د را در  �ــ? [ Jــ? ،)�ــ� Tن را در ســ�حF ه یــF اJســ�J �J@ــ' وارد 

?J ] ن ] �

#�رr اJس��J در ح زه ��ن  W
�� و ! ا@� �
. [@ـرد ه�� ا���c و اJس��J را �Jدی�ه 
� ان یI lر! ?� ?J ع و :�9وت �
	�ـW �را� ا+�*�!� ٣�@FایJ 8 ع از : lیـ ?K�� ،ـرا�  ��٤ن�

?	
�?Tی� )?  حس�ب 
� �vیر� �? +�@
�ـ�ت ا+�*ـ�!�  را �را� :#�F و از ه� ز��cس@��"� و ا]
�
�ـ� �ـر  .)T)Berger, 1980: 10; 1974: 25ورد  �راه� �D
 ?( �"��ره 8@��ر واgح اسF )? و+ د �

[ـرا در  اهـ� �ـ د و !��.ـر وحـ�ا�J و ی"�Jـ?[را س�ز[�ر �J  !�م ا��راr اسi#! �� ،F وح�ت
  . !#i را �ر�J اه� :��@�

 ?J نT ?�

�qKر Tن اسF )? دا F@	gوی�[� دی"ر ای8 و?� ���ح زه ایـ�ه �? !*K�� ،W?  ۀح ز :
� ع  )? +�  از TنTد
� ا
روزه . اسF ��ه و J^ر [س�راJ@�ه�
�ـ ع هـ�  ا�Jی#ـ�، 
��س@�ر �
�سـ@�ر 

                                                        
1. heretical imperative 

2. fate 

3. occasion 
4. problem 
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�
 W*! ����� J? ،ی"ر�? �@�ن د. ): �
� ع J#�ن �

�C@ر و  �
ده�، ��K? ا�Jرون Tد
� J@'  �رون Tد
Fل ��ه اس [�

�C@ر و ، ?� ?J ] ?J رن�
احسـ�س Jـ�ه*"�� و » دی"ـران«:��� �ـ�  ا� )? اJس�ن 

�
�� �Jه*`�س� (،  �� ?K��»د c «Fـ�? اسـ#] �"Jد��ر �@"ـ� '@J .8@ـروزه ایـ8  ،رو از ه*ـ
ا
F�
	ر Mِرس� ( ��c��� ?»�
 ?� 8
��� �رسM» : ا�J ��ا�J؟ :  Mرسـ� ?K�� ،Fس@J ن���@�س 

 '@J ن���@c رن در�
: اJـ� و �ـ? ��یـ�  دا�J )? �ـ? 
� اJس�ن 
�رن در c@���ن J*�. هسFاJس�ن 
��K� و �Jس�?. ��اJا�J 8ه� ای Fه اسـ�Jـ� سـ��
رو�ـBerger, 1980: 18-19( . 8( �ـرار و Tرام را از Tد


] ر )? 
]FD ۀرا� !#i ��ی�ار و J�c اداسF )? ای8 وی�[�، � ?J ] �را  ا Fـ
از DSـ�ت و 
�Zو
�
 cـ دِ «از » ا
ـروز cـ دِ «�@"ـ�J"� . (Gunton, 2004: 67)[ـvارد  )��، ا
�J�K �ـ��� J*� ا���� 

��� c «?J د [��v?«از » ا)� ن c دِ «، و »دیروز: �
 Wـ��

	# ق cـ د را  �� �
�ـ� را�&? Tد(، 
� �ِZ��! Fه ی ?K���
�� رد !��i را )? در درون c د ���� ا
ر 
#�رr اسF، د��ر ا��cل ( .
 « ،ر
8و �? :	D@ر 
�ر��ل �ِ 

ّ
v+ ن ای8 ه*? �@'ه�ی� )? �رای��@
اب اسF، ح�� یJ �K@سF )ـ? از 


`* !? �JTـ� �ـ? رو� هـ� احس�سـ�:� را ��ـ�ن :]ریـl  ،د%� را اس@ر c د س�زد، و �� ای8 ح�ل
�
 �
�� )? از ی�د �  .)١٨: ١٣٨٣، �ر
)8 »م �? هس�� و �? : ?(	�i دارم�ر )

 Fاس ��:ریT 8ن Tزاد�  )? 
�� دارد�@�
�ه�ی�  ��،)? �@�ن  ه�ی� وی�[���  »
�qKر ��ن«[�9

�ه هـر ��ـ� �ـ�
T �?  Wزادِ� . سFس از یl س  و اg&راب از دی"ر T زاد� �ـرا�«و+ دT «'ـ@J 

�
  �
ایـ8  اّ
ـ�دهـ�،  :��� Jـ  و روزاJـ? اJ`ـ�م 
� ا
 ر ه* اره�رW@J �c �? » �را�«� د و Tد
 ?KJT از M@� را �
ا
ـ ر 
�	ـ�د و [ـ�ه gـرور�  »از«�@ـ'� Tزاد [رداJـ�،  »را��ـ«وg	T ،F@د

�ـ� ارزش(J�
رهــ� )ــرده، حـس 
ســF@% G اJســ��J را از �ــرد ) هــ� و اهــ�اف اJسـ��J و 
�	ــ�%� 
i��! Fاس ?��  . �@#? [ر

. ی��� وح�اT �Jزاد� 
� هر ا
رِ » از«qK: ?� W@Jر » �را�«در ای8 وg	T ،F@د
�  ،�? �@�ن دی"ر
Tزاد� �@�ا )ـرده و ��Kـ? �ـر !�@ـ? Tن Cj@ـ�ن » واح�«در �را�ر ا�KJر » )q@ر«در وا�x در ای8 �س�ر 

�
  ��()Gunton, 2004: 26( .زاد از دی"ر�  درT i#! ن�@

	# ق ����(ای8  ?( ( iیِ� !��ـ���: ?�
�
 J �

� )? در Tن Tد�`Jا? ���: �
ی��� :� �? !#c i د ��ردازد، ��K? از  از +�
	? و :*�ن ره�ی� 

�

رح�?، و از ه یc �ِZ��! Fِ د T '@Jزاد  lد، در ی c ق #	
  ?K�� �: ـ د -� دc ز!ـ� ?� - 

� ،ح�ل. �? ره�ی� )�
W دسF ی��� F@	gای8 و ?� ?+ : �� ?Jـ�#J ه� و وی�[� :ـ ان  iهـ�� !#ـ

`�ز i#! ی� و زوال�+Fس#J W
b: ?� نT را �ر�*رده و در��رۀ �	وا� �ِ .  

  های زوال عشق در فرهنگ پسامدرن  نشانه

Pر در =ن) ا�uV' و e/� دن
Tن و+ـ�ان 
�C@ـر حـ�)� اسـF،  در وg	F@ +�ی� )? �ر ؛��ل 	
  Fر� د� ار اس
!F@J�Z سـ@�ل  .)٨٧: ;١٣٨  ��و
8، ( �ر�رار� ار:�Dط F��S و �@ �J رو�8 �� دی"ران ا
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 '@J ز�`

�ه و �? ح زه Tدر F@	ن از وا�T F@%�@سّر�)? س:  ،Fاس ?��سر!F و ��ت �@#ـ�ر�   ی�
Fاس ?�cا�Jس�ی? ا �Jس�Jا i#! ?�*+ از �Jس�Jا fو �ر روا� ?��در دJ@�� ا
روز )? در   . �? c د [ر


`ـ�ز� داده  Tن 
`�ز �ر حD�t FZ@Z? )رده،  fد را �? روا� c ��+ '@J �Z@Zه�� ح�J @� ـ�Jدر   . ا
ه� را �سـ@�ر   )? ا
�Kن +�ای�ا�J  ی���?   ا� �J ]  WK? �? ا� رای�J?ه��   
���ت  ای8 دt ��@J@ر وا�	�، 

?J ] ?� ?�cس�ن س�T  �
F و را�&ـ? سسـdelete ]: ان روا�f اJسـ��J را �ـ� )�@ـ�   ا� )? هر %[^? 

ـرگ 
ـ� را از هـ� +ـ�ا «ر Tن )? د  ایJ 8 ع از !#i،   . )رد+�ی�� را �� 
 رد� +�ی� �tTز  fـZ�

�
  ��
� �Jارد،   ، ») �9
��ن  s*زود ه ?(، �
  . )  ١٧ – ١1  : ه*�ن( رس�  � د زود ه� �? ��ی�ن 
�  �روع 
   F@	gدر ای8 و i#!س@�ر� �
 WK� م�"�در �� Tن �����ب و ��ون ه@� ا�J^ـ�ر   [@رد،   زوده

�
!9ــF و  ،9Jــس ِ�ّ ه�� �ــ�%� اهــW َ)ــ  �ــرا )ــ? !#ــ�ق در ��ــ@8 !#ــi؛ دهــ�  و.ــ�� رخ 
ایـ8 �ـراق،   . Tیـ�  
� ��یـ�از و.�ل J '@J !� از 9Jرت و �ـراق  �سدار� J@س��� و JT"�ه   c ی8�#

�را�� J? از سر 
�ر و دوس��،     iـ? در !#ـ( F9رت اسـJ را�� از سر )@8 و� ?K��   ـ� و	@Dj �ه�
�س� ا
ر� +Pرای  xو ��یFاس .   

�� در )*@F �ـ?  
bی س 
�و��� )@F@9 �*� را ( �
. [ردیـ�  دDJـ�ل رسـ�"�ر� 
   ،Fس@J ب c ـ*� را رسـ�"�ر   و��� دوام� F8 اسـK*
 ?( Fر اس@@C: Fِ!سر

��
]�K هس��� دور� )�@ـ�  از tT ش  . v"Jاری� [@ر �@�9@�  . ) ��@c ?( ه�ی� .
:ر و   !*@iه�� �*�   :	��ات و در[@ر�  ه�،   �? ی�د دا��? ���@� هر �? د%Dس�"�  

  .)١٠١-١٠٠: ه*�ن( �@#�ر در 
	رض c&ر �رار داری�  ��ی� ����، 


�qKر و F@	gو ?( Fرن،  ��ی�ن ذ)ر اس�
 i#! رف  س@�ل>
 fـ��   از �رای@Jرای� ح�)� �ر د]

�Sbر اسF )? در Tن هر �@'�  '@J روز
 �را� ) ه�� دی"ر  ح�� اJس�ن(ا

ً
u .رف«ا>
 « ��هسـ�


�  و �	� از اس��9ده،  Fد را از دس c ارزش  ��روا�f اJس��J   [رای�J   ،?J"رش 
<رف .)٨٨: ه*�ن( ده
lردم را از ی
در ایـ8 �ـرایf )ـ? ه*ـ?   . دی"ر �@"�J? )رده اسـF و !��J�Z? را ه� 
�Sbر س��c? و 

�
[@رJـ� و   ه*ـ? در یـl سـ&ح �ـرار 
�  �، �J   ا�@�ء :��� �� !@�ر � ل و ارزش 
<ر�� س�`@�ه 
F@����   ،ارزش  ه�  Fه� و ه ی  �
    . )٣٢٩  : ١٣٧٣  زی*W، (رود   ه� از �@8 

 ?( Fن اسT F@	gای8 و ?`@�J» ،دش c �� روز
�� ه*� !�MJ و �� @Dj	J�"@� F?   اJس�ن ا
Fه اس�� .   u�( ?� ل ��هاو��  ،Fی?  اس�
داv]   ?( �Jار� 
�  J@رو� زc �]�J د را J !� سر

��  ، �رایf ��زار در��ی�، ( W@>[: Mر س د را �رایqروم، ( »ح�ا)�ه��   را�&?  در ای8@� 8،   . )١١٠: ;١٣٨  

�د� و  �? -ه*? �@'   اJس��J �س@�ر س&]� ��ه،  ?�� �	

�? و    -  �	
 W��� ��@رت ا� . ?�


�هT رف در>
 �Jا .  �
 i@D&: '@J i#! رد 
��  ای8 وxg در ( .   ،��i#!   ?� ?J در ای8 �ره
lدا���8 ی Fدوس ���	

�? و 
�Dد%?   دی"ر،  �	
 ���	
 ?� ?K��»د c « �زه��@J x��را� ر

lی Fدی"ر اس .   ?( F8 را�&?«رو�8 اس@��   �	��ردا�c? دو 9Jر  س��c? وا� :��� یl را�&? :<
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�
 ?J�"@� ه� ?� FDسJ د c در سراسر !*ر ?( Fاس   ،��J�
ار:�Dط ��U �? «و هر[' �? 
رح�?   
��U «�*J   ،���� و 
�  دی"ر �� ادب ر���ر 
� و%� �� یl  رس��� وس�یT Wس�یM ه� را �راه�   )� (

�JورT« )١١٢: ه*�ن(.  

ردان �? ز�Jن   ی�ن )رایU در 
 رد وg	F@ +�ی� !# ه �Z#! رqK: ن و�Jر� در ز]

�
 ،����
 :[ ی�  

در حـ�%� )ـ?  ،�? j ر س�ده ا
�Kن �Jارد )? :*�م ز�Jن +vاب را :<�حU )ـرد
�ـ@8 �راواJـ� ��یـ�ه  در دوران ��و�، �  Fا�ـ�J و+ـ د 

ً
u اب ا.ـvه�� +ـ .

: اJـ� cـ د را �ـ�%Z ه   �� ایـ8 )ـ�ر زن 
�  . [ر� !�ج ای8 وg	F@ اسF  !# ه  
?�  

ً
�DریZ: دی8 ی��*J ر j  ،�9ـ م
�� و �? ه*@8 ( ?gردان !ر
�? �*�ر زی�د� از 

  �

رد  lر زی�د� از   ی�*� �Jد: ا � Uن را .�ح�Jز ) ،U٢٩٧-٢٩1  : ١٣٨٢  )رای(.  


�qKر،  i#! ?KJT ?.�c   Fـ ع اسـ��
!#�Z وا�س�? �? ای8 +��ن و �را� ه*@8 +��ن 
�C@ـر و 
PJر Wدر ای8 +��ن و ح M
�J .   ?sJTارد �ه�� ای�J��+ 8 )�ر)رد دی"ر  )? +' �را� :سK@8 و Tرا

i#! 8در ای  �
� ن روان[@رد   ه� 
 رد :b)@� �رار ��ـ����c و   T �! Jرا
M .رف اسF )? [�ه �� 
ــ�  ــ�ت +�س ــ� !*�@ ــ��J و ی ــ' اJس ــ? tرای ــ� :��@ ــ� � ــ�ه� ه ــروع([ #
ــ�  �ــW ) هر� ح�.

�
  .)Heliminiak, 1998(	د�   

:�ـ�د �ره�ـ� «: +ـ? �ـ? J �ـ�ۀ   �را� درr :��د و :�ـ��� در !#ـi،  ؛'�kد در �/e) ب
��ی�  
�  [G رگ زی*S  ،Wرا ١»
�رن �Jه: ا  ���� M�� .   8در ای W*زی�
�رای�ـ� :�ـ�د  ) �� :� اSر 


�رن را J#�ن ده� ��دا�J )ـ? �@ سـ�? در   و�9? و � ی� 
� و� ز�J[� را +ری�ن ��  . درو�J در �ره
 Fاس F(د  وحر c F(در +ری�ن حرWK� �8،  ه�@J�9 از � ا���
�ـ�ور�و   !��   دی8،   ه�ر،   �و  

را ه�ی�  �ـWKزJـ�[�   ��ی�،  ه�� دورهدر  ،از J^ر زی*T .  Wورد  
� ی����س@�ر� از �@'ه�� دی"ر 
�? �
%@8K ای8 س�ز[�ر� Tهسـ�? Tهسـ�? از 
@ـ�ن ر��ـ? و در   . Tورد )? �� Tن س�ز[�ر� دا����  و+ د 

 ،�]�Jی�� ز � �Jرو   ،WK�   UZ! rر[�
 �ِ]�Jاز ز  �J�
 .  » �%�Kـ? ا�ـ( FDسJ ه*�ن ?� xدر وا�
 J�� ن s*ن، ه   ،��!  �
 ?�.��از زJـ�[� و �رای�ـ� :]ـ %� Tن J@ـ'   [@ر�J،   ه�ر از ز
�ن : %@���ن 

�
�� ���K +�یـ� اسـ�J � .  F  +�ا 
»   از ه*@8 روسF )? ز�J �]�J['یر �را� :`�� c د J@�ز
    . )٩;٢-٨;٢  : ١٣٨٠  u+ رد�، (


�� :b)@� دارد  ای8 ا
� زی*W �ر ?�KJ?( ن دوره ح�)�   ای�ه در هر دوره :�ری��T ا� اس�س� �ر

�  اسT ?( Fن ای�ه،  ��#

@�ن 
]� ا� ز�J[� و �T WKن را  FDسJ  ���را� 
qـ�ل، در دوره   . )


�`�� سـ�زد ه�� �WK: اJسc F د را در   
�» هس��«� ی �J�J ای�ه ��@�دی8 @)�س@س ����
 .

                                                        
1. Gunton, Colin. E. (2004), The Conflict of Modern Culture. 
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j ر )ـ? ایـ8 ایـ�ه در دوره   ه*ـ�ن  ��@ZJ 8#ـ� دا�ـ�c « ،Fاو�J«در �رون وس&� ای�ه ��@�دی8   

�رن    ،� د» @Dj	F«رJس�Jس  ��@Jدی8 در د�@�اسـ��K� « F  ��«ا
� زی*W �ر Tن اسF )? ای�ه �


�رن«و راز  ��زJـ�[� دی"ـر ه*sـ ن [�vـ�?  ،در !<ر 
ـ�رن«. J@' ه*@8 اسF» :��د �ره
�*J  ی��� ��`: WK� نT اه� در ای8 ی� c، �
 ?K��  ع J اه� از هر c  ریـ'د؛"� ��Kـ?   �ـ�KJ ـ�
ا
ا+�*ـ�!� و t@ـره   !�*ـ�،   +�سF )? ای8 
@W ز�J �]�J['یر اسc F د را در ا��Kل ه�ـر�،  ای8

    . )٩;٢-٨;٢: ه*�ن( »J#�ن ده�

 +J U !� از �ـ ر و ه@`ـ�ن  ?� ?K�� و ?��
�رن J@' اJ	�Kس ی� i#! رن در�
 ١ای8 :��د 

 ،i#! م  در�^J ت �@#�ر� �@�ا )رده و��  �Jراوا�. J* ده اسـF رو رو�?ا+�*�!� را �� 
	��ت 

�ه� ر و ه@`�ن   Tس�،  �ر�+ i#! از   

ً
و%� JT"�ه )? ایـ8    ،اسc �J���J F#8 و )��رل ا
ر� ذا:�

�� F@	gو lه@`�ن در ی WK�، �
cـ�رج )��ـرل از jـ ر )�
ـW  [@ـرد �ـ?  س@�ل و 
�qKر �ـرار 
�
    . د�  

� �(اش   � ب 
�9 م دی��� ر 9Jس��J )? ا
روزه از ��ر	
��� � ر 	
و �ـ?    ��ه�cرج ) �? 
 :Giddens, 1991( �ـ د 
�در ا
 ر سKسـ� و +�سـ� اjـ�ق  وی�ه �?ه�� دJ@ �   ه@`��Jت و %vت

. ه� در ا�Jی#ـ? س@�سـ� و ا��<ـ�د� :Dـ�یW �ـ�ه اسـF  :ری8 �رسـM  �? یKـ� از 
]ـ ر�  ، )162
)سـ��J   . اJـ�  � ره�� 9Jس��J سـ�8 [�9? ٣و ی� سر) ب ٢ا
�Kن 
��ر ��رۀا�Jی#*��ان �س@�ر� در  

   ه*s ن Tدام اسـ*@F و ��سـ�Kل �ـر ا
Kـ�ن 
�ـ�ر و )��ـرل �ـ ر 9Jسـ��J اJسـ�ن :b)@ـ� )ـرده
)Hirschman, 1997: 19(   � '@J �cان )ردن و �ر �! �»Mـ:T ـ�� M:T رل���ـ ره�� )ـ? اJـ�   [�9?  ، »)

�
c&ــر gـ	@� )ـرده و از c&ــرات Tن  ه@`�Jـ�ت ��:ـ ان �ــ� �ـ ره� و   9Jسـ�c �J&رJـ�r را 
Fس�( )Ibid., 20( .    
س�8 در ای8 اسF )? ای8 � ر 9Jس��J ح�.W از !#i ا
روزی8 ا[ر �? �ـ ر� 
	Zـ ل  ،ح�ل

هرج و 
رج در +�
	? ��ه و راه� �? J^ـ� ا+�*ـ�!� �@ـ�ا �J اهـ� )ـرد  ۀ
�ی  ����،  J#�ه��ل 
� )  و دی"ران ( ��J�
 �Jن )? )س���sJTده *J ?@. : ر دا��? و ی��^�Jا  �J٤  .)ا  Fاس UDای8 ��ان س


@�ن :*�ی�ت !�J�Z هر[' �رc رد� � 
ً
u .ا ?(? �*J ی�،   و+ دT�
JT`� )ـ? :*ـ�ی�ت اJسـ��J  ا

�J�Z!ر@t س@ر
ایـ8 
Z %ـ? در �]ـe   . �رc رده� Tس�ن و �tTز c اهـ� �ـ�  ��ن �رار [@ر�J،  در 
Fدق اس�. '@J i#! .   �`JT ،i#! ?(  �
 �J�Z!   نT در '@J �رد و :��د cد �ر ��*J رخ �� ده

                                                        
1. passion 

2. harnessing 

3. repressing 

طور كه   جنسيت همان  . ها و سركوب جنسي است مبتني بر ممنوعيت  گونه كه در تاريخ شناخته شده است،  آن  تمدن، «  . ٤
هـاي نفسـاني زيربنـاي نهادهـاي       عـديل خـواهش  تنظيم و ت  . شود  طور اجتماعي بر ساخته مي كند به  فوكو استدالل مي

    ). 246 :2ج، 1382  كاستلز، ( »  كند  اجتماعي است و بدين طريق تخلف را مهار و سلطه را سازماندهي مي
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 ،�
و   
@ـ�ن ��ـ� 
	#ـ ق   ای8 �رc رده� 
@�ن !��i و 
	#ـ ق    در �رایt f@ر!J�Z��! �ِJ�Z?،ا
 i��! ��رخ  �JTـ� ��رهـ� و ��رهـ� j ر 
@�ن ا�ـراد 
Dـ�� �ـ? !#ـi و +�
	ـ? �@را
ـ �J  و ه*@8  �

�
    . )Rand, 1964: 27( ده�  
 �J�
ا��cـ� و دی�ـ� در   c اه� � د )? ��ـ ان از !��.ـر !J�Zـ�،  
*8Kا
� � ر !�J�Z ز
 �J9س�J رل � ر��( F�+و F�هـ��   JT`ـ� )ـ? Tزاد�  . احس�س�ت !��J�Z? را )��رل )ـرد   ��ره [ر

ه��   JT`� )? ارزش ،[س@��? در ار:�Dط 
@�ن ا�راد ه*`�س و t@ره*`�س و+ د دا��? ���� !��ن
 ،���cا�]�Jسـ�ن در�ر[@رJا �]�Jد �ر ز c 9 ذJ داده ���ـ را و Fاز دسـ�ز
ـ��J )ـ? دیـ8 و   �، 

و ه*@j 8 ر JT"ـ�ه )ـ? !J�Z@ـJ F@ـ' cـ د د�ـ�ر   دی��ار� در +�
	? �? ح��@? را�Jه ��ه ���� 
? یـl �ـ ر Tن را �ـ   و : ان �ر ایi#! 8 � راJ"@' و س@�ل %"�م زد  J*�  س@�%@F و :qKر ��ه ����، 

 �Jس�Jاه�اف ا+�*�!� و ا F�+ و در �J�Z!زاد� ���ـ�، «. ��ل )ردT ـ��ر�Tزاد� +�س� ا[ـر �
و در 
ـ ارد   [رای�   Tزاد� +�سـ� �ـ? اKJـ�ر ا%'ا
ـ�ت Jـ�ه*`�س ،����رای8  . ه@� 
]�ودی�� �Jارد  

Fودی�[

@�ه� در �را�ر c اس9J Fس��J   �س@�ر، �? ر�x ه*? 
 اxJ و �`Jـ�ه  ررا � و راه   ا�] �#(
  .)٩;٢-٨;٢  : ٢ج  : ١٣٨٢  )�س��'، ( »[# د

د��6�]�) جN د.رو� و
N؛ Fری@t ر وqK: i#! ان'@
:ر c اهـ�   
]ـ�ود  �ردار ����،   هر 
 ی�K از !��.ر :*�ی'��T i#! Mس*��J   . � د

ً
u .ا��@
ه��   ه*@8 اسـF )ـ? !#ـi از !#i ز

x@س�ره وسـ] �J�*سT   �ـ�ر#@� Fـ@�هـ�  دارJـ� و از ایـ8 +�ـJ F@ـ' �ـ? سـ�@' �ـ� t@ریF:ر و Iر
�*J �
�`Jا ،  i#! ?( �%ه��   در ح���@
 �?  ز

ً
u .ا �	@Dj وUDـ�ودی�� )ـ?  س[
در �Jح@ـ?  -

�ـ? (ه� در وgـ	@F سـ@�ل   � و ایـ8 
]ـ�ودیJFـدار - 
	# ق از یl س  و !��i از س � دی"ر
Fه ی U+ 
 انه� و س�@' �ـ� دی"ـر  FJ #c  د، �   
� �@#�ر) ا� !��i و 
	# ق  ا� و %]^?  ذره   

�
� یـFِ   . � د  �@#�ر و �@#�ر 	

*8K اسـF از  ?( ?�Gس
�ر�c از 
]�ZZن و J یس��[�ن �? ای8 

�رن :`�� 
�(Tرام  i#! در �`�� � ا� [ J?، )ی���  )? ای	
 FِJ #c - ن        و���� ،?�D%یـ� ��ی�اT، 


�ار:�Dط FJ #c   . ا�J  ا��ره )رده F�+ ��    ؛: ان دDJـ�ل )ـرد  و !#i +�ی� را از �
ً
uه*ـ اره  ،او

 ،FJ #c   �ِZ�: ر� ���D
»��JT و �
�KJـ?   . %@سـ� و+ـ د داردTاسF و در !#i +�ی� J@' ای8 دو» 
��سi#! FD سu Kر �� FJ #c ��ب در  دی"ر
   ?( Fاس i#! �Jس�Jر و+ د ا: ری�? ا���Tن هـر �

�رد� ه� i#! �� ?sJT ا c���� ?ا���J �J، �
��سـFD دی"ـر� )ـ? 
@ـ�ن !#ـi و   . س�@'د  �� Tن 

�
 FJ #c   دیـ�ه�J د را c �� M%�� ?J ] هر ?( Fن اسT ت در�DS �� ���: ان !� ان )رد DJ ِد 
	ر

�
���� احس�س� و t@ر
	ر��� )?   در ای8 ���� !��J�Z?  ،:ر  �? �@�ن رو�8  . [@رد   U+ 
�ـر �? 
Fن ح�)� اسT، .ا�*J 

ً
u    ان :?�  Fس�ح»�ZJ «�� وارد ?�@
ه�� :]*W دی"ـر�   و ه*@J 8@' ز

�
    . ) (�Woodhead, 1993: 175رد  را از �@8 
�روی� در :'اح� 
@�ن !#i و :*ـ�ن و ای�Kـ?  W@�[:»�*Jرا �ر �q%ـ�S ـ��� iـ�  !#ـ��:« ،
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�رن از دJ@�� +�ی� اسـF )ـ? �ـ ام Tن �ـ? زJـ�[� �ـر �ر   �Z#! 8@�Jـ? [رواد� و c داس�س �
Fاس� ار اس .lروی� ی� �
 ۀداJـ� و در +ـ�� دی"ـر !#ـi را uز
ـ  +� !#i را �Jه*"8 �� :*�ن 

�
ه�� :*ـ�ن را �ـ� J"ـرش  �Jرgـ�ی��  ، ه�� �ن                    "�	ن و 
��0(ـ�	�و� در )��ب   . �*�رد :*�ن 
�ــ? اcــ�ق در Tن :*ــ�ن  ه�� c�Jرســ��� از :*ــ�ن را ری#ــ?  �Jــ�د� �ــ? اcــ�ق !�ــ ان )ــرده، 

�
�^ر �روی�،   . [ردا�J ��ز
از   . Tیـ� J*� ��یـ�ا:]�د و اJس`�ِم +*	� و :*��J   ��ون ا�cق،   در 

]�ودیF  ، )�@ د و ا%'ا
�ت 
#�رr ا���c(ه*@8 
را�FD ا���c  ،س � دی"ر ?�  vایـv% ه� در

 �Jس�Jا�
 �
�`Jا ���  . د�  ه� 
�                    نه�ی� در 
@�ن اJس� و ه*@8 
 +c�J Uرس

	K س !#i و :*�ن در J^ر �روی�،    FDسJ  Fاس� ار �ـ�ه اسـ W@�[: 8@*ر ه� .   iـ� (!#ـ�

 ) اش ه�� �� اt �Jری'ه و اJ"@'ه
ً
)ـ? در  در ح�%� ،:��� ��� �q%�S را �رJ*�   اسF وویراJ"ر  ذا:�


��qـ?  +�سـ� را �ـ? ۀویـ� !#ـi و را�&ـ�ر  در +�� دی"ر،   . دار�Jد�J ]�J ]  F%�c:*�ن !��.ر 
?	
�سـ�،  ۀ�ـ�ون را�&ـ J"ـ�ه اودر   . داT �Jن را از % ازم یl :*�ن 
�   و !�
W ا:]�د ا!��� +�+

  .)١٣٧٣  و%��ی�،   ؛ ;٢١: ١٣٨١  )� ن، (  ا� 
@�ن ا!��� +�
	? ای`�د �J اه� �� را�&?  

��Q اAN>�) دv�
	ـۀ سـ�@'ه ؛�+م ��+   ، +  
Tورد )ـ? سر�ـ��   رداJـ� را �ـ�ر 
ـ�زJـ�ن و 

lا+�*�!� دا��? و در �را�ر ی�g �Jار�J F@% Gس
�@� )? [ر  ����رای8،   . دی"ر حس ( U`	: ی��DJ 
�
 UDزت س�`
� د c د�@�9"�ن !<ر 
ـ�رن از ه�`�رهـ�� ا+�*ـ�!� �@ـرو�  �? هراس از 

 ،���(�
 c د را �رد� 
&رود :< ر 
� ا
ً
�D%�t ��JT  و دی"را ��� «ن را J@' �� �@�س �? 9Jس، )

ً
u ا.ـ


�U�Z و t@ر���W ا!�*�د،   �Jره�� �@رو�#� W@%د ?� 
ً
����  :< ر 
�  ، »���W ا!�*�د ؛ی� .ر�J^ـ�م   . )

�� �ر حc �9 یM و ���D
 ���cل در �را�ر دی"ر�،  ا Gس
-Jـ? :��ـ� در اوgـ�ع !@�ـ� +�
	ـ?   

��Kـ?   ری#ـ? دارد،  -و هـرج و 
ـرج ا+�*ـ�!� �'هKـ�ر�  ۀر�� �'ای��  ی	�� در +�� ا��<�د�، 
Fاس ?	
    . )Lasch, 1991: 51( �ر�cس�? از :`ر�@�ت �@*�ر[ J? ا�راد در +�

 در �ــ�8j احســ�س �ــ �� دارJــ�، 
ً
ا
ــ� در !ــ@8 حــ�ل در   ایــ8 �@*ــ�ران D%�tــ�

�

	�J�Zـ� )ـ?  u�@c:#�ن c د را ��در �? هـر )ـ�ر� :<ـ ر  Fـ� و سـ���(
i[
�� ا�J از دی      �ایـ8   . ه�ی#ـ�ن �ـر Tورده �ـ د  c اس�? :ـ�"ران س ء اس��9ده )

�س خ،  ۀ�@*�ران :]F س@&ر
��.ر !  Fـ� و  س�Jـ? �ـرار دارJزاراTـ? و د[رJرا@]
�@#�ر �? سUD هراس#�ن از 
`ـ�زات اسـF :ـ�   �@رو� �JTن از � ا!� ا+�*�!�، 

Zـرار� در سـW اسـF و �ـ� �@'
J (ِ 8]ـ � ُ
ـ �رد c د�@�9? �ـ?  . احس�س [��ه
Fـ�       + � را�&ـ?و +سJT و lدیـ'J �ـ� را�&ـ?(ا�%]�ظ !ـ��9j  ا� )ـ? �ـ?      ی	

lه ����،  :]ری����ـ�  )KJ ?ـ� و وا�سـ��Dـ� او را ��ی
�ـ@8   ). ا� Uـ? ایـ8 :ر:@ـ�
�� �>�� �
�ـرا )ـ?    ؛)�ـ�  ���و��ر اسF و �� هر )س� را�&? +�س� �ر�ـرار 


@'ِ� اJ"@'هT س� و  دره��  ه�� �@#�+
ُ
�^ـ ر سـ�@'ها

 +ـU   + ی�،   دی�� �ـ? 
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Fت اس��     ).Ibid., 37-39( :رU@t او �? اJ اع اJ]را

 �
ا� �@"�Jـ? از دی"ـران   [ Jـ? �ـ?» cـ د«ای�`� �ـ ن   . )�� :C@@ر 
�در ��@8 وg	@�� !�یT iد
�
�� )? ��ی� c ِد !��ـi را �ـ? cـ د 
	#ـ ق �ـ�ا )�ـ�  Tد
� هر[' :< ر J*�  � د،   :	ری� ( .

 ،اه*@c F د را از دسF داده و دی"ران Jـ? دوسـF  و : +? �? دی"ر�، » [F�v از c د« ا�cِق   
�
 �Z�: 8*د� ?K��  �J ؛�   ،Fد دا� c م �ر�Z
از  »cـ د« �را )? در ا�cق )? ��ی� دی"ر� را 

�
 Fرود  دس )Rand, 1964: 6( .    
i#! رد 
�روم در  lو !#�ِق  ه�� ��  س�8 اری F@% Gس
��	�
���ـW : +ـ? اسـF )ـ?  ،t@ر

�
    : [ ی�  
?��
ردا�J هس��� )? [ ی� هر[' از �@ر ��ز��ن J"ر  �Jـ ز احسـ�س   . ا�ای�ـ�ن ه

 ،�Jدار ?J�(د (   ،Fح*�ی ?�   ،i#!   ،�
���J و   [ر
د%س ز� و :]س@8 
�در J@�ز
�� i#! �
f �ـ? �Zـ  c اه�� ـ !#�JT ?� ?( �Zن �qJر �ـ د،   �@� و �رط 
�در را 

 ،�J��
�ـ�  ای8 د%@W )? ��ان J@�زJا :�J و ��Jدر���
 W9j ?( W@%ـ@8   . �? ای8 د��
 ،iدر !#ـ Fـ@Z� 

ردا�J ا[ر �� اه�� !#i ز�J را �را�J'@"J و ح�� �س از 

   ،�Jیرv�%ر��ن و د�
 �س@�ر 
ً
�D%�t   ـ ق#	
 �� ��JT ?&و%� را�) ،FـZ@Zدر ح   Wـq


هـ�ف JTـ�ن ایـ8   . و !�ر� از 
سF@% G اسـFس&]� ) را�&? �JTن �� ه*? 
ردم
i��! ?J ��
	# ق ��� ?( Fـ !� :*ـ�ی�ت  در ای8  . اسJ 

ً
u ـ*	

ردان  ?J ]

. ه�� �'ر[� و +�ل و+ د دارد )? )*��@M از J^ر �9�Jـ? اسـF  �@� ده ا�Jی#?
   ،����@M از هر )س در +��ن احس�س ای*��   ا[ر �JTن زن د%� اه c د را �@�ا )

�
  (�
�� و JT"�ه �  ����� !#i و %&� �راوان ا�راز )Jـ�:� )ـ?   . : ا
ا
� �	� از 
�*J ـ�ر���ـ� :	�رgـ�ت و   زن دی"ر iDj ا�J^ـ�رات !`@ـU و tریـJT Uـ�ن ر(

��،   . Tی�  ��ر 
� ه�� �س@�ر در �JTن �?  Tزرد[�KJ 8@ا[ـر   ا[ر زن �@ س�? او را :]س
c د او ه� �� اه� 
ـ رد 
]DـF و  و ا[ر  �را� c د J@' حi ز�J[� ��یW � د 

از روا�f !��ـJ�Z?  ا[ر زن ح�gر J# د  و در 
 ارد ا�را�j،   ح*�یF وا�x � د، 

@ـ'� �ـ? �JTـ�  و ح�� !��? :]سـ@8(� �� )��   � هرش �� ز�Jن دی"ر �#�T


رد از :? دل Tزرده و �J( ،  �Jا��? ���� �
 �@
 �� : سW �ـ? ایـ8   � د،   ا
ً
u *	
و 

�� )? زMJ  :را�� 
� د%@W ا�Jی#?(  �Dسـ�
او را دوسـJ Fـ�ارد و c دcـ اه و 
Fروم، ( اس�  ١٢١-١٢٠: ;١٣٨(.  

� ان	ا�'ون �ر 
 ارد ی�د ��ه �?! ?J�#J   ،رن�
 i#! �ه�?J�#J �ـ�  ه��J�
رJـDJ  Pـ ددی"ر� J@ـ' 

�رن،  i#! در � �	
و    )!#ـi !ریـ�ن در +�ـ�ن ا
ـروزDJ) د �(*�ن در !#ـJ iِـ    روح��J و 

� % ژ� سKس ��K: ?راق و ه`ران در س�ی��� � دن 	
)? هر[ J? دور� را J'دیJ l* ده و از هر  - 
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?�.��  Fاس ?�c8 س�K*
    . )ردا��ره    - ا� ا
�Kن و.�ل +�س� را 

  رفت از خودشيفتگى عاشقانه به عشق عارفانه  راِه برون

c د�ـ�ور�  ،c٢ د�ـ@�9"�  ، sJT١? ا
روزه حi#! FZ@Z را �? 
سـ�~ �ـرده اسـc F د
]ـ ر�
�را� حW ای8 
	�W و ا
Kـ�ن   . در �ره�� +�ی� 
	�.ر اسF c٤ د[��v"�از و ��Zان    ٣)�ذب

�ـ?   . اسF �@�ن ��هدر اس�م و !ر��ن اس�
� [ ن  ه�� [ J? راه )�ره� و ری�F�v]Fg از +�ن، 
�
ح@ـ�� از c د[�vـ�"� در ه�� 
 Sر در س�F و ا�Jی#? اسـ�
� �ـرا� ا  رس� ی�K از راه  J^ر 


�Zس� اسF )? در :�ری~ اJسـ��J  ه�� درد و رPJه� و   ی�د� 
 Sر از c د[��v"�  !<ر +�ی�، 
    . )١٣٨٨  ����ی�، ( . رت [ر��? اسF» ح�9 )را
F اJس��J«�را� ا
 ر 
�	�%� از +*�? 

�را[@ر اJس�F�v]« �J از +�ن« F
��ی� ��Kـ? �ـ?  »c د«��J ?� ?J د�  �٥را� ح�9 )را Kـ�
�

�  Tن �`Jاز +�ن  . ا W.ی� )? ح��� Kد� c   ،���� �"��v]  ر در   �ـ@ هS ـ
ا� �ـس ��یـ�ار و 

Fس��JT ?� �Jو روح� �Jس�Jا i#! دی"ران و �� �J @� 8 راه�cـ�ن   . ه* ار س��ایF�v] 8 �ـرا� �
 ،�%�	�
 ��
�� �س اSر[vار در س�Fc + ا
x اJس��J �ر اس�س !#i و 
]FD اسـ  ه��!F .   ?ـ�

�

�	�%�،   J^ر  ��و  داده+�ن Tد
ـ� را :ـ ان و : سـ	?   رس� )? از +�ن [��v"� �را� ��@8 ه�
�
�را[@ـر اJسـ��J«. ��#�  ��ان ه ی�� ار:�j�D �� دی"ران  Fـ
�ـ?  »[�vـF از +ـ�ن �ـرا� )را


سـG ل در (ا[@ـر و �ـ? cـ د� +�یـ� و �ر  �����c اJس�ن در JسFD �� دی"ران،              اDJس�ط 
	ر��� و

 + د در ه*? اJس�ن �Jس�Jا F

�) ه�  �را�ر )را  �
�`Jا .    

 ،F�
ـ�ه:���ی�  رPJ و درده��در �ر:  ای8 
	رTـرل  �ر��از c د
]ـ ر� در +�ـ�ن 
ـ�رن )
� د )? در Tن jریT iد
ـ� JسـFD �ـ?   راه� دو��ره �را� !#i اJس��J و روح��J [# ده 
�  ��ه، 

?� ?J د c ع �
��q? یl اJس�ِن �رc ردار از )را
ـF و 
 +ـ د ��یسـ�?  ��K? �? ،یl ا�'ار !� ان ه*
i#!  ،ورزی�ن  �
حi#! FZ@Z )ـ? در Tن Tد
ـ�   �ر واgح اسF )? از ره"vر ای8 :] ل،   . J"رد  

�
:`�� ی���? و راه �را� � ام J^�م ا+�*�!� و :	*@ـJ @� iـ�ه��   )��،   c د را �? دی"ر� :9 ی� 
�راه� �Jس�Jا �
    ).  ;Babaei, 2010: 26 Castelli, 2004: 50( � د  

�

� در !#i و �� !#c ��Z� i د را  �
 �jـ? �ـر� fـZ�:ـ اJ@� در  + ی@� و 
ی	�ـ� ح@�:*ـ�ن را �ـ? دی"ـران   رو� ز
@�Z� 8 و ادا
? دا��? ���@� )ـ? �*@ـری�، 

 ،�@��ـ� :Zسـ@�   �ه، c ار:ری8 
 + دات زJـ  :ریJ 8 ع +�J ران،         �سF  :9 ی� )

                                                        
1. self-centrality 

2. narcissism 

3. self-confidence 

4. self-sacrifice 

5. inclusive human integrity 
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�
 Wq
��،   c د : %@� �(   ،F*د �? دو �س c �@سZ: ��   �:دادن وح� Fاز دس ��
 ،�Jدار ?(  �

� �� یl  . ی���� :qK@ر  �
 ?J�"ـ�ن را   � ی�،  دی"ر ی
و%� ��یـ� c د

ــ@�؛  �اســF » در tTــ ش [ــر��8«:ریt   8 �ــ� )ــ? �Jــ�T T�Jر� ه�  :Zســ@� )
�J��J        :ری8 و ��ی�:Fسـ�،   . ری8 +�ای� ه� هس�+ iت !#ـvت و   %ـvن %ـT

ی	�ـ� :`�یـ� ح@ـ�ت 
ـ� در   احسـ�س رسـ��@' اسـF،   %]^? +�دوی� اوج، 

�  دی"ر�،  �
 ?( Fدر و+ د دی"ران اس fZ�: اJ@� ز�J[@*�ن را :`�یـ� و  زیرا 


 J ، ( ��ی�س�ن �c ��Z د را ادا
? ده@��J١٨1  : ١٣٧6  او.(     

ه�ی� )ـ?   یـ�د ��ـ@�v] 8ـF  ه�� دی�� در JسFD �� دی"ـران،   c د و ری�F�v] Fg ازا�'ون �ر 
 ،Fرد : +? و اه�*�م � ده اس 
ه�� !*�@�:� �را� :ـرویP )�ر  از +*�? راه  ه* اره در :�ری~ ادی�ن 

�ـ ده » دی"ر�«و » 
8«و ای`�د روح@? از c د[��v"� و در �J@`? ای`�د � ام ا+�*�!� در 
@�ن 
Fون �ر � ام ا+�*�!�،  ��ی�ن  . اس'�ه یT Fد
� J@ـ' از ره"ـvر یـ�د و :*ـری8 از   ذ)ر اسF )? ا

 ،?��c رد )? در Tن اJسـ�ن از c ی#ـ�8ِ   ز�J[� +�ی�� �را� اJس�ن ر�� 
�  c د[C: �"��v@@ر ی�
) cـ د 
#ـ�رr(س � وح�ت 
`ـ�د �ـ� c ی#ـ�8 ا.ـ@W و �را[@ـر  c یM +�ا ��ه و JT"�ه �?

    . ی���  
� س ق


درسـF �ـ�ان سـ�ن )ـ? او �ـ? رtـ�   � ��ی� 
DZ ل j�cر c ی#ـ�8 ���ـ�، Tد
 ،M�@% DZ
�J  �
 xوا� �Jاو�c ل در[�ه DZ
�ـ? sJTـ? حـU   � د و �� ایـ8 )ـ�ر،  
�
 i[� 9سJ  ،�@
�J  �
 Fـ�رض  دس	ی#ـ�8 : c ?ـ� iـ�حJ iی��� )? �ـ� !#ـ

را یKسره �ـ?  ��ی� !�Dرت ح9J Uس  �*�ر،  ه�� �� �را� �ره@' از �9�T"�  . دارد
��ی� �� ان ح9J Uس �]i را ه*�ن 
DZ ل cـ�jر cـ یM �ـ دن و   . )��ر ��Jد


 +? را c د�س��� و ح9J Uـس Dj@	ـ� را :bی@ـ� 9Jـس �J و iح�J 9سJ Uح
�@
�J )   Tillich, 1959: 144( .    

Fـgـ� ری�
ه�� c د[رای�Jـ?   دی"ـر �ـ� !#ـi  ه�� از c د[�vـ�"� را اJ`ـ�م داد،   JT"�ه )ـ? Tد
�*J  ?اس� c �Jه��   : ا»�%�	�
 8ِ
�@8 اJس�ِن :ر�@F ی���?  . اش را ارJ �g*�ی�»�   W@8 ا.ـ
ا� )? 

8
«c د را در �ر:   «�
�� !#i  ا.@W دی"ران @�   ?� ?J 8 سـ��9«اش �? دی"ران
�JTـ� ��Kـ? �ـ? » 
»� �! 8

@�ن cـ د و دی"ـران اسـF و از ایـ8 +�ـF !#ـi �ـ? ،��ن c اه� � د» rر�#
 ?( 

Fد اس c ?� i#! از �! J دی"ران  ه*�ن ،دی"ران ?� i#! �را� Fد راه� اس c ?� i#! ?( ر j 


&�ر�، (  ٢٢-٢٢١  : ١٣٧٩;( .    

  خاتمه

و �ـ�Kف روحـ� و !ـ��9j در   ا
ر 
#�رr ا+�*�!� و �رد� )? از J !� [سسـF اJسـ�DJ  �J د
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�
�cءه�� ه ی�� سUD �روز ه و !#i اJس��J و روح��J را 
س~ J* د  ده�،   دJ@�� +�ی� Dcر 
FJ #c هه�� ا+�*�!�   و�� Fر وح�ت  . اس.��M@� ?( '@J از ایـi#! « 8«��#� ه*s ن   !

در ایـ8 وgـ	@F �]راJـ� :]�@ـW ر��ـ? و    ا�J، ��#ـ� دا�ـ�?  ��M و ه یF  )�ر)رده�� اJس`�م
ه�� ا+�*ـ�!�،   و �]ران !#Sb: �� iر از �cءه� ،�? �@�ن دی"ر  . ا�J اSر��#� c د را از دسF داده

  ?J و وحـ�ت ���cر)رده�� ا�( ����ری�� را از دسـF داده،   :T  Fسسـ] Uـ+ 
ه��   ��Kـ? cـ د 
 i@*!در  �Jس�Jا ?	
��یـ� !#ـi و  ،�سـTJFور،   �را� ره�ی� از ای8 وg	F@ رPJ  . اسF ��ه+�

8 ���FcاJ اع Tن را @tاع درو Jن را از اT FZ@Zـ�  و ح@*�� �ـ��Fِc ا.ـ  . اش ��ز
ً
u �J از Fدرسـ

 ،i#!   ���� ق #	
راه را �را� !#i ا%��j�Z )? در Tن J? ه ی�� �را� !��i و J? ��<@�� �را� 
�
  ،�J�
  �
��Fc !#ـi )ـ? 
 gـ !�         . )�� ه* ار � ،?�D%ـ��ا	����١  ،Fو   اسـ x
J"ـ�ه +ـ�
��سـ� و   سـ  و روان )�
ـ� و ��Zـ� از یـl  !ر���J،   ه�� ��س�9،                     در 
@�ن ر��?(ا�   ر��? 
@�ن�

?	
��س� از س � دی"ر  +�� (�
[سـ�ره و   )�� :� �� ان ا�	�د 
���� Tن را در J^ر Tورده،   را ا���� 
F�ا��cـ� و   
	Zـ ل،   ��@8 [�م 
	ر��� راه� رو�8 �ـرا� !#ـ�Z روحـ�T i*! .   ،�Jن را دری�

�� در �را�ر !#t i@راc  ��!�ه
 ،���   ،?�cراه� س��
�هه��   Tس@t  U@ر!9@� و ��ون ��!�ه Tاز  �ر
i#!   �J���@c دۀ %T س� و��? را �را� ا.�ح روا�f اJس��J و ای`�د وحـ�ت و  )�س�?ه�� +@
و ز

    . c اه� )رد �راه�اJس`�م ا+�*�!� 

�رن در c@���ن«sJT? ا
روزه �? �Jم  i#!«  ،Fف و !ری�ن +�ر� اس #K
ا�'ون �ـر   �? j ر 

!#i روح��J در J^�م ا+�*�!ِ� 
ـ� : +ـ? �? و���   . ه�� دی"ر� ه� دارد  ری#?  ه�� 
�رن،   ری#?
�*J ـ�� �ـ?� دJاو�c FـD[
و   �ـ د   درسـ�� :D@ـ@JT ، �*J 8"�ه )? 
]FD اJس��J و را�&? Tن �� 

 F	س9? �ری���)?Zو��� (?  (?� 
 �Jسـ�Jـ�ه�� اJ @� در iـ#! lـ[

@'ان و  ?��q
 x9ـ ل وا�ـC
�

� ٢  �ـ د،   Wـ � ح�.ـ�	
 »!#ـi سـu Kر«�ـ د   sJTـ? از ایـc 8ـ�ء و �Zـ�ان روحـ� و 

                                                        
1. multidimensional 

مثابـه   به(شريعت و احكام ديني   ، )آسماني چه عشق زميني و چهترين ميزان در عشق   مهم  هاي عرفاني،   براساس آموزه  . ٢
ذكر سخنان صريحي از اهل معرفت   در مورد شريعت و ميزان بودن آن در گفتمان عرفاني،   . است) شاخص در سلوك

از ظواهر   قي به ياد داشت و به بهانه معنويت و عرفان برآمده از عشق، كه بايد آن را همواره در مسير عشق و عاش شده
تـوان بـه طريقـت دسـت يافـت و تـا        نمي  تا التزامي به شريعت نباشد،   در عرف عرفاي اسالمي،   . شرعي غفلت نورزيد

من اثرگذاري آن شريعت بستر طريقت و ضا  . امكان تحصيل حقيقت وجود نخواهد داشت  طريقتي هم در كار نباشد، 
اي است   گونه رابطه ميان اين سه به ،به بيان ديگر  . حقيقت است يابي به دستاست و طريقت نيز راهي انحصاري براي 

 :1ج  عربـي،   ابن  ؛ 83ـ   82 :تا بيالقشيري،   ؛ 353 :1384  آملي، (  تحقق ديگري محال و ناشدني است   كه بدون هريك، 
ميزان  عنوان نيز به» اخالق«بايد به   مثابه ميزان در مديريت عشق به ميان آمد،  از فقه و شريعت بهافزون بر آنچه   ). 551

ويـژه اخـالق معطـوف بـه      هبـ (عشقي كه خارج از چارچوب اخالقي  اصوالًكه كرد و گفت  اشارهدوم و مكمل فقه 
بخشيِ خود تهي گشـته و بـه     از ابعاد هويت  گيرد،   رخ داده و صرفا ابعاد سودگرايانه آن مورد توجه قرار مي) معشوق

← 
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��J? وg	c F@ ش در(@� (J i#! رن @و�
 Fرن و �س�
��Jـ?(�@�@س�� @��� F@	gدر و (Fاسـ .
  i�
�ورای� و ای`�د ا iی�Zون : +? �? ح�� 

ً
u .و ا%��،   ا � �	
��� !#ـi   ا
�Kن .ـ رت  ه�� �

از ه*ـ@8 روسـF )ـ? ا
ـروزه !#ـi   . ح��J و اJس��J در 
@�ن ا���� �#ر د�ـ ار c اهـ� �ـ درو
   سu Kر �� ای�I ?Kر�@i#! F روح��J را دارد، 

ً
��ه و  ��ل�? i#! �! J )�ذب و � ��%@8  !*�

Fداده اس Fد را از دس c ر و  ،�? دی"ر �@�ن  . [ هرu Kسـ i#! ~س

ر:Dـۀ �ـ? :�ـ'ل Tن  iـ#!

�	�%�،   ا� هس�� ?ری# ،� چ iی�Zدارد )? ��ون ح ?Jس���ا
 ر دJ � @J@' )�ر)رِد )�
Wِ دJ@ � را   �


�  ه� از دسF داده  Wی�D: د c �g ?� W*! و در  �J � .    
های جامعـه ايرانـى و   از ضرورت  شايان ذكر است كه مديريت علمى و عرفانى عشق انسانى، 

بازگشـت بـه بـاب هـای مـدرن هنـوز نهادينـه نشـده و   اسالمى است كه در آن فرهنـگ و ارزش
بايـد نخبگـان   بـرای انجـام چنـين مـديريتى،   . اسـت بسته نشدهحقايق عرفانى در تعامالت انسانى 
 در پيامـدهایو   توجه دوبـاره كـرده ) عشق(اجتماعى و دينى   علمى و دينى بدين نقطه فرهنگى، 

تـا نقـش  كننـدو مطالعـه خيابـانى تامـل  نوپديدهای   از عشق برآمده) فرهنگى و دينى(هويتى  بى
هـای دينـى و عرفـانى در   ترين ظرفيت  از قدسـى  و  بخشِى خـود را بـه درسـتى ايفـا كـرده  آگاهى

     .آور مدرنيته پاسداری كنند  با ابعاد مرگ رويارويى
  

                                                                                                                               
←  

سـت، امـا   درست است كه عشق مجازي امري قابـل اعتنا  ،براين اساس  . شود  مي تبديل يك امر نفساني و خودگرايانه
اصول انساني و قواعد   مثابه هدفي نهايي در نظر آورده،  به  اش اصالت بخشيده،   نبايد آن را در عين پاك و انساني بودن

عشقي كه خارج از چارچوب اخالق شكل بگيرد و ساختارهاي  اصوالً  . خالقي را براي رسيدن به آن ناديده گرفتا
در ايـن بـاره     . تدريج از عشق پاك دور خواهد شد به  هرچند صورت و نمايي عاشقانه داشته باشد،   اخالقي را برنتابد، 

   . آنچه اصالت دارد اخالق است و نه عشق  اخالق، بايد تأكيدي دوچندان كرد كه در تزاحم ميان عشق و 
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