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Abstract 
The twentieth-century French philosopher Gabriel Marcel (1889-1973), in 
her philosophical work, distinguished between "decision" and "mystery", the 
interrelationship of love from the mysteries of mystery. In his view, "mystery" 
is something that cannot be solved by common methods in science and the 
realm of early thought; rather, it must be acknowledged that it must be 
considered in the realm of a secondary thought. In Marcel's view, too, the 
secret of love belongs to the realm of "being," not to the realm of "having." In 
this article, in a descriptive-analytical way, we have tried to express the 
general lines of his thought in this regard and its epistemological implications 
from the perspective of human relations and acceptance of the existence of 
others in the romantic network between human beings and acceptance of the 
existence of a transcendent being in supernatural love. Let us also discuss the 
negation of skepticism and the proof of the existence of the world and the 
abandonment of Descartes' belief in subjectivity and subjectivism. 
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 لیگابر شهاندی در آن شناسانهمعرفت یامدهایعشق و پ لیتحل
 مارسل

 .ایران ،، سمنانسمنان دانشگاه ،تصوف و عرفان دکتری دانشجوی   نسب رشیدی طناز
  

 ، سمنان، ایرانسمنان دانشگاه، الهیات دانشیار    حمزئیان عظیم
  

 ، سمنان، ایرانسمنان دانشگاه، الهیات دیارتااس شامحمدی رستم

 چکیده 
اخالق، فلسفه و عرفان و مکاتب مختلف فلسفی از جمله های مهمی است که در عشق یکی از واژه

 فیلسوف فرانسوی قرن بیستم م(،1973-1889)نسیالیسم، مورد بحث قرار گرفته است. گابریل مارسل تااگزیس
شمار آورده است. از نظر وی « از »راز«، عشق را از مصادیق راز بهمسالهمالت فلسفی خویش با تفکیک »تادر 

 ،لیه حل و فصل کردهای رایج در علوم و در قلمرو تفکر اوتوان آن را از راه روشکه نمی»راز« امری است 
 داد. همچنین از دیدگاه مارسل رازمل قرار تاثانویه مورد  تفکر هدر حوزباید که آن را  کردبلکه باید اذعان 

تحلیلی، سعی  -عشق به ساحت »بودن« متعلق است، نه به قلمرو »داشتن«. در این مقاله به روشی توصیفی
شناختی آن را از منظر روابط انسانی او را در این باب بیان کرده و لوازم معرفت هایم خطوط کلی اندیشکرده

موجودی متعالی در عشق به ها و پذیرش وجود میان انسان هعاشقان هو پذیرش وجود دیگران در شبک
یویسم دکارتی مورد باوری و سوبژکتماوراءالطبیعه، نفی شکاکیت، اثبات وجود جهان، کنار نهادن ذهنیت

 .بحث قرار دهیم

 .مارسل لیسوژه، ابژه، گابر ،یگریعشق، راز، د ،شناسیمعرفتها: کلیدواژه
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 مقدمه
میالدی در پاریس به دنیا آمد. پدر او در ابتدا  1889در سال  1گابریل اونوره مارسل

که پس از مرگ مادرش مسئولیت بزرگ -اش کاتولیک بود، بعدها الادری شد و خاله
ای گرونده به مذهب پروتستان بود که اعتقادات اخالقی زادهیهودی -کردن وی را داشت

(. این پیشینه خانوادگی در توجه 1387مارسل،  و 1392، 2کاپلستونای داشت )ر. ک: قوی
تاثیر نبوده است. همچنین تجربه مرگ مادر وی به مسائلی چون ایمان و مباحث اخالقی، بی

و بعدها همسرش، تجربه زیستن در زمان جنگ جهانی اول، اندیشه و فلسفه  -در کودکی-
د و... سوق داد )ر.ک: مارسل را هر چه بیشتر به سمت مسائلی چون مرگ، وفاداری، امی

 (. 1397، 3کین
ای اشاره کرد که او پیش از انتشار توان به مقالهدرباره اهمیت و تاثیر گابریل مارسل می

به چاپ 1925در سال  6با عنوان »وجود و عینیت« 5و هیدگر 4آثار مهم فلسفی یاسپرس
را مطرح کرده بود. از  (. در این مقاله اصولی از فلسفه اگزیستانس1387رساند )مارسل، 

( م.1855–1813) 8گورترین به کیرکه، او نزدیک7میان همه نمایندگان اگزیستانسیالیسم
آنکه هنوز یک های بنیادی خود را بیاست. با وجود این، باید تاکید کرد که وی اندیشه

این اساس، (. بر 1383، 9گور خوانده باشد، عرضه کرده بود )بوخنسکیسطر از آثار کیرکه
او نخستین کسی بود که واژه اگزیستانس را به فلسفه جدید فرانسه وارد کرده است. از 

را یکی از نمایندگان برجسته و شاخص اگزیستانسیالیسم مسیحی در فرانسه  رو، اواین
ها داشته است با به عقاید اگزیستانسیالیست تفکرات مارسل در عین شباهتی کهاند. دانسته

های فکری با فیلسوفان های عمیقی دارد. براساس همین تفاوتان تفاوتنگرش آن
و...، خود را یک فیلسوف  11و سارتر 10عصر وی، چون کامواگزیستانسیالیست هم
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مارسل درباره روش فلسفی خود در  (.1392کاپلستون، اگزیستانسیالیست ندانسته است )
گوید: »به نظر من تحقیق، چنین میترین اثرش موسوم به »راز هستی« آغاز مقدمه مهم

ای است که همواره تا حد زیادی داللت بر نحوه تفکر فلسفی دارد که در اساس رو کلمه
ام نیست، بلکه مروری سوی غایت خودش دارد؛ بنابراین، قصدم شرح و تفسیر نظام فکری

کر دقیق جزئیات عبارت دیگر، ذای تازه و بهام از آغاز، هر چند از جنبهاست بر سیر فکری
 (. 1950این سیر فکری« )مارسل، 

ماند و او توان گفت روش تفکر و فلسفه او به نوعی سلوک و تجربه شخصی میمی
ای برخاسته از فلسفه او فلسفه عبارتی،به تصمیم ندارد به هدف و نتیجه خاصی برسد و

فرد او منحصربه . همین مسائل سبب شده است تا فلسفه(1392تجربه شخصی است )مارسل، 
(. 1396، 1شود، نه با امور انتزاعی )ترینورباشد؛ زیرا فلسفه او با تجربه ملموس آغاز می

مند و توان ساختار نظامیعنی نمی سازی است؛عالوه بر این، تلقی او آشکارا ضد نظام
های گذشته نظیر فلسفه ارسطو، افالطون و هگل و دیگران وجود منسجمی که در فلسفه

وجو کرد و این کار را از این جهت در تحلیل فلسفه داشت را در اندیشه مارسل جست
یشه های دیگر اندهای دیگر فلسفه و قسمتتوان از بخشسازد که نمیمارسل دشوار می

 او در تفسیر مباحث کمک گرفت.
ترین بحث در تفکر مارسل راز و تمایز آن با مساله است. یکی از ترین و مبناییمهم
دهد، بحث عشق ترین مصادیق راز که بسیاری از مصادیق دیگر را به هم پیوند میمرکزی

ه، عشق است. برخالف اینکه بحث راز در میان فالسفه پیش از مارسل چندان مطرح نبود
ای چون سقراط، برانگیز بوده است. فالسفهاز آغاز تاکنون در میان فالسفه بسیار بحث

(.  1390اند )ر. ک: نراقی،افالطون و سایرین برای عشق تعاریف و تقسیماتی را قائل بوده
 هدف تحلیل اندیشه مارسل حول محور عشق تحلیلی و با  -مقاله حاضر با شیوه توصیفی

پیش از ورود به این بحث باید توجه . پردازدشناسی میاز منظر معرفت -راز عنوان یکبه-
شناسی مساله رد شکاکیت و اثبات وجود واقعی اشیاء و های معرفتکرد که در بحث

شود که همچنین اثبات موجودات دیگر غیر از فاعل شناسا، دو مساله مهم محسوب می
ای این دو مساله در حوزه معرفتی با تاکید بر شناسانه مارسل پاسخی برهای معرفتاندیشه

عشق است. از زمان دکارت مساله تفکیک میان نفس و بدن و سوژه و ابژه در حوزه مباحث 
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ای در حوزه مباحث مرتبط با انسان و اندیشه فلسفی مطرح شد و منجر به تفکیک دوگانه
پاسخ دادن به  وی درصددهای معاصر هرکدام به نحاو شد. فیلسوفان پس از کانت و فلسفه

مساله شکاکیت و حل این دوئالیسم برآمدند. مارسل با طرح مباحث »بودن و داشتن« و 
ای در این »تمایز مساله و راز« به نحوی به تبیین و تحلیل این مباحث پرداخته و نگرش تازه

ضمن بحث عشق و نتایج آن در تفکر او، این  خصوص مطرح کرده است که این پژوهش،
 دهد.ها را مورد مداقه قرار میندیشها

 . رازِ عشق1
گابریل مارسل عشق را از مصادیق راز دانسته است. برای فهم اینکه عشق چگونه یک راز 
قلمداد شده، الزم است در ابتدا اصطالح راز را در نظام فکری مارسل بررسی کنیم. اگر 

یشتر در مورد سوال و تفکر نادقیق چه راز در فلسفه جدید، واژه چندان خوشایندی نبوده و ب
کار برده شده است )کین، یا حوزه امور مجهولی که معرفت بشری هنوز بدان راه نیافته به

شناختی ای به این اصطالح نشان داده و به آن از حیث معرفت(، مارسل توجه ویژه1375
 پرداخته است. 

حقایق وحیانی رازآلود در منظر بینی مارسل با آنچه منظور از راز در اندیشه و جهان
متکلمان بوده، متفاوت است و حتی با معنی چیزی که غیرقابل فهم است نیز تفاوت دارد 

م( وجود راز معرفت را  1882-1973) 1(. البته پیش از مارسل، ماریتن1392)کاپلستون، 
این اندیشه شناسانه دارد، مطرح کرده است. مارسل خود به تاثیرپذیری از که منزلت هستی

(.بدین ترتیب در 1971، اذعان داشته است )مارسل،  2«از طریق کتاب »تاملی درباره شعور
شناختی آن توجه کرده که کاربرد راز، مارسل از متکلمان فاصله گرفته و به جنبه معرفت

شناختی و متاخر ای در اندیشه ماریتن دارد؛ این جنبه با توجه به رشد مباحث معرفتریشه
شود. برای فهم معنای »راز« در اندیشه مارسل الزم است دن آن، نو و جدید محسوب میبو

تا آن را در کنار »مساله« مطرح کنیم؛ زیرا راز و مساله دو مفهوم معرفتی متقابل در اندیشه 
 او هستند. 
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 های مساله؛ تفکر اولیه. ویژگی1-1
تفکیک بیان کرده و خصوصیت هر مارسل مباحثی که در حوزه مسائل قرار دارد را به 

ها را گفته است. محور اساسی این تفکیک نحوه شناخت انسان نسبت به آن کدام از آن
است که اگر از طریق شناخت حصولی، حاصل شود و از ابزار عقل و حس در آن استفاده 

لف های مختگیرد؛ همانند مسائلی که برای بشر در حوزهشود، آن بحث جزء مسائل قرار می
پردازند. بر این اساس، ها میآیند و با شیوه تجربی و یا استداللی به حل آنوجود میبه

ها پرداخت، دارای توان به آنمباحثی که در حوزه مسائل قرار دارند و با تفکر اولیه می
 خصوصیات زیر هستند:

به مثابه یک امر ها شناسا یا سوژه بیرون از ابژه است و انسان با آنالف: در مسائل فاعل 
 (. 1387شود )مارسل، عینی و خارجی مواجه می

 (. 1392گیرند )مارسل، ب: مسائل همچون مانع در مقابل انسان قرار می
ج: مسائل مبتنی بر انتزاع هستند )همان(؛ یعنی مانند مفهوم کلی در منطقند که مصادیق 

 . دانشجو و... ایِ مشترکند، مانند مفهوم میز،متعددی در چند مورد پایه
های مختلف و انتخاب بهترین حلوجو و کنکاش در راهد: در مورد مسائل انسان به جست

پردازد. باید توجه داشت که تفکر اولیه نتایجی دربر دارند حل از میان موارد موجود میراه
که به خوبی در جهان جدید آشکار شده است. امکان پیشرفت در مسائل وجود دارد و 

کنند و راهی برای دخل و تصرف انسان در عالم جدید محسوب رشد علم را فراهم می
 شوند )همان(.می

هـ: در بحث از مسائل انسان احساس مالکیت دارد )که در بحث بودن و داشتن، توضیح 
 داده شده است(. 

های محاسبات آماری و یا محاسبات عقلی و مساله سود و و: در حل مسائل از حل روش
 شود. یان استفاده میز

اند؛ یعنی خارج از نفس انسانند و در حوزه جهان خارج از انسان ز: مسائل از سنخ آفاقی
 گیرند )همان(. شکل می

(. به این معنی که در جامعه علمی 1950ح: مسائل جنبه عمومی و اجتماعی دارند )مارسل 
 د. و یا اهل فن مشترکند. از این جهت علم یک نفره معنی ندار
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های دانش در تفکر اولیه عبارتند از: علوم پایه مانند ریاضیات و شیمی ...، علوم حوزه
 . فنی و مهندسی و علوم تجربی مانند پزشکی، روانپزشکی و پیراپزشکی و...

 تفکر ثانویه؛ های راز. ویژگی1-2
ارسل، تفکر ها سخن گفته شد، نوع دیگر تفکر از نظر معالوه بر تفکر اولیه که درباره آن

توان دریافت که تفکر ثانویه ثانویه است که مربوط به رازهاست. با مشخص شدن رازها می
 چه نوع تفکری است:

ها فاعل شناسان، نه بیرون از ابژه که در درون الف: تفکر ثانویه درباره رازهاست که در آن
 (. 1387شود )مارسل، آن است و حتی خود بخشی از آن محسوب می

 (؛ یعنی با روح انسان عجین شده است. 1972، 1کری انضمامی است )ادواردب: تف
فردی از آن دارد که ج: فردی است؛ یعنی هر انسانی دریافت و تجربه درونی منحصربه

 (. 1950های دیگر متفاوت باشد )مارسل، ممکن است با انسان
رازها پذیرنده بودن است؛ یعنی فرد نسبت به آنچه راز و تفکر ثانویه  د: یکی از ویژگی

شود در آن است که آنچه با آن مواجه میای شود، منفعل بوده و همانند آیینهنامیده می
 (.1387بندد و انسان فقط پذیرنده آن است )مارسل، نقش می

هـ: تفکر ثانویه تجربی است )همان(. تجربه در اینجا؛ یعنی تجربه درونی و شخصی که 
با مواجهه  2ای خاص با آن دارد که از نظر پراگماتیکمانند تجربه عرفانی هر فردی مواجهه

ان متفاوت است. این مواجهه از همان سنخ کشف و شهود عارف در تجربیات عرفانی دیگر
 است. 

(. البته 1392های علوم مربوط به راز عبارت از فلسفه، هنر و دین است )مارسل، حوزه
رازها  3درخصوص فلسفه، مارسل معتقد است که بعضی از اندیشمندان مانند ژان پل سارتر

شوند )ر. ک: مارسل، اند و با مباحث آن با تفکر اولیه مواجه میرا به مساله تقلیل داده
شود و در آن عشق به منزله عشق مالکانه فهمیده می(. به نظر مارسل در نگرش سارتر 1387

دهد که دیگری میل به جذب کردن دیگری در خود است. اما این اتفاقی زمانی رخ می

 
1. Edvards, P. 

2. Pragmaic 

3. Jean-Paul Sartre (1905-1980) 



 1400تابستان  | 66شماره  | 16سال  |حکمت و فلسفه  | 58

 

اشته باشد و برای ایجاد عشق در دیگری آدمی ناگزیر باید به شئیی برای مرا دوست د
 برانگیختن دیگری تبدیل شود. 

شناختی، عشق را در های روانبا تحلیل 1شناسانی مانند فرویدهمچنین به عقیده او روان
آورند )ر. ک: سطح مفهومی با عنصرهای ابتدایی و یا در سطح یک مساله پایین می

اند عبارت دیگر، چنین متفکرانی به عشق همچون یک مساله نگریسته(. به1368، 2بالکهام
  اند.و با تفکر اولیه به تحلیل آن پرداخته

موضوعاتی که در حوزه راز قرار دارند از جمله مباحث مربوط به هستی، از وجود 
حوزه انسان  خداوند آغاز هستی و پایان آن، مسائل مربوط به شناخت، معرفت و مباحثی در

و اختیار او و مسائلی در حوزه دین مثل ایمان و نگرش به عقاید دینی و... است و مواردی 
در حوزه اخالق مانند لزوم قدرشناسی و وفادار و ایثار و مباحثی در حوزه عواطف انسانی 

 مانند امید و عشق هستد. 
راین، نباید آن را چون در مجموع باید گفت از نظر او راز با مساله متفاوت است؛ بناب

-مساله قابل حل دانست. عالوه بر این با تفکر اولیه که مربوط به حل مسائل است هم نمی
عبارتی شبیه به تجربه شخصی و رو شد، بلکه باید با تفکر ثانویه که بهتوان با آن روبه

بزار فلسفه پردازد، اعرفانی است با آن مواجه شد. همچنین از آنجا که فلسفه به رازها می
اینکه مارسل در تبیین نظام فکری خود، راز را در باید تفکر ثانویه یا تجربه مستقیم باشد. 

دهد، حاکی از این است که او برای روشن شدن یک مفهوم، مفهوم مقابل مساله قرار می
متضادش را بیان کرده است. در واقع وی برای گشوده شدن و روشن شدن اینکه راز برای 

کار برده است. اینکه از منظر مارسل راز در مقابل مساله قرار معنایی دارد، مساله را بهاو چه 
عنوان دو راه شناخت و مواجهه با جهان به جهت شناختی بهدارد در واقع به لحاظ معرفت

روشن شدن موضوع است. تفکر اولیه و ثانویه نیز دو اصطالح در فلسفه مارسل در راستای 
 ل و رازهاست.مواجهه با مسائ

 عنوان مصداقی از راز. خصوصیات عشق به1-3
توان به وضوح، محو شدن مرز و تمایز، میان آنچه در من است به عقیده مارسل در عشق می

و آنچه فقط در برابر من است را به بهترین شکل مشاهده کرد. به عقیده او، این تمایز تحت 
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رود که از این سخن فراتر میطوریتاثیر نوع معینی از تفکر است؛ یعنی تفکر از »فاصله«! به
ای )راز( با حوزه ان نشان داد که حوزه امر فرا مسالهگوید که: »حتی شاید بتوو چنین می

شود و عشق یگانه نقطه شروع برای فهم رازهایی است از قبیل راز جسم و عشق منطبق می
 (.1387روح که به نحوی، جلوه آن است« )مارسل، 

ای گردد که تفکر ثانویه )اندیشه مربوط به امور فرامسالهمطلب بیان شده، به این بازمی
ا راز( نه با تفکر، بلکه با حضور سر و کار دارد. در واقع تفکر ثانویه پذیرای متعلق خود ی

ای از مثابه نمونه شود؛ یعنی آن را بهماند؛ همانطور که عاشق، پذیرای معشوق میباقی می
پذیرد. تفکر ثانویه در فرد میعنوان موجودی منحصربهیک طبقه، بلکه باالتر به

ن حضور کامل است؛ خواه این حضور، حضور بدن من باشد، خواه وجوی ساختجست
ها و سواالتی است که حضور جهان، شخص دیگر یا خدا. تفکر ثانویه معطوف به پدیده

عبارت ها جدا کند. بهتواند به نحو موجه خود را از آنعنوان شخص موجود نمیمتفکر به
 وکار دارد )همان(. دیگر، تفکر ثانویه نه با مسائل، بلکه با راز سر

عنوان یک راز و اهمیت آن در نگرش خود، چنین مارسل همچنین درخصوص عشق به
توانم با فراخواندن دیگر مسافران به این نوع سرزمین )سیر شناخت گوید: »... تنها میمی

طور که گاهی اتفاق افتاده است، فقط معدودی اذهان اجابت کنند ( بروم. اگر همانهستی
بلکه حتی یکی دو نفر در این صورت، راهی وجود خواهد داشت. اما همانگونه  -همه نه -

نظیری دریافته بود، این راهی است که جز که به نظر من، افالطون موضوع را به روشنی بی
توان آن را کشف کرد و تنها برای عشق قابل رؤیت است؛ این ما را به آنچه با »عشق« نمی

 (.1387رساند« )مارسل، آن، حیطه امر فرامساله )راز( است، می ترین خصیصهشاید عمیق
رود. عشق بنابر آنچه گفته شد، در عشق تمایز من و غیر من از نظر معرفتی از بین می

برد و به عبارتی تنها راه فهم این تمایز است. همچنین راز تمایز جسم و روح را از بین می
راز، فراتر از مساله است. به عبارت دیگر، ما با راز عشق مصداقی از این است که چگونه 

شویم، به عنوان نمونه، همانند یک مساله ریاضی برخورد رازها همانند امری که مواجه نمی
کنیم. در برخورد با راز هستی ما از هستی راز که عشق هم از آن است جدا نیستیم. به نمی

انه روز، خوشی و ناخوشی، عنوان یک هستی در همه حاالت شبهمین جهت، عشق به
کنیم. ما عشق را با شناختی آن را حس نمیخلوت و اجتماع و... با ماست و تفکیک هستی

 کنیم، اما در واقع با ما متحد است. دقت معرفتی از خودمان متمایز می
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راز عشق موجب در دسترس بودن؛ یعنی ارتباط برقرار کردن بدون تکلف و مانع و 
های ها به جهان خود یا ورود خود به جهان انسانای وارد کردن انساندیوار مصنوعی، بر

در فلسفه مارسل، مباحث انسان و هستی  10دهد که شود. این عبارات نشان میدیگر می
دهد و همین توجه گره خورده است و آشکارا اهمیت هستی در فلسفه مارسل را نشان می

اهمیت عشق به  -2نسیال شهره ساخته است. عنوان یک فیلسوف اگزیستامارسل، او را به
اینکه مارسل به اذعان خود،  -3شود. عنوان یک راز بزرگ هستی در فلسفه او نمایان می

 با افالطون در تبیین و تاکید به عشق همسو بوده است.

 . عشق برابر با »بودن«2
رد، بلکه در ما گیهمانطور که گفته شد، عشق از سنخ راز است که نه تنها ما را دربر می

حضور دارد. راز درباره »بودن« و مساله درباره »داشتن« است. »بودن« و »داشتن«، دو 
داند. در کتاب »بودن ها را دو نوع رابطه انسان با هستی میاصطالحی است که مارسل آن

ه و داشتن«، میان دو نحوه اساسی ارتباط با جهان؛ یعنی ارتباط از راه بودن و ارتباط از را
های اساسی است که در فلسفه نهد. این فرق به طور اجمالی شبیه سایر تقابلداشتن، فرق می

 (. 1397مارسل وجود دارد )کین، 
به تعبیر او جهان امروز، »جهان در هم البته فلسفه مارسل، متوجه »بودن« است؛ زیرا 

و نگرش به ند نگرها به همدیگر به مثابه »شیء« میشکسته«ای است که در آن، انسان
اصطالح »داشتن« با . (1950نوعی با مالکیت و »داشتن« همراه است )مارسل، دیگران به

ها اند. من چیزهایی دارم که مالک آناشیاء متناسب است که به طور کامل بیرون از من
ها را دور بریزم. در سطح »داشتن« مواجهه با دیگربودگی به صورت توانم آنهستم و می
تواند در سطح دهد. مواجهه با دیگربودگی )مثل اشخاص دیگر( مین رخ میجذب کرد

گوید: »این مواجهه فقط برونی نیست، »بودن« هم اتفاق بیفتد که در این حالت مارسل می
بلکه به این اعتبار به جای جذب کردن، براساس حضور و مشارکت شکل گرفته است« 

گوید: »هر چیزی واقعاً به تمایز بین آنچه ن می(. وی در تعریف این دو چنی1396)ترینور، 
رسد، ... آنچه ما داریم آشکارا چیزی بیرون از ما را ارائه ما داریم و آنچه ما هستیم می

دهد، اما آن یک خارجیت مطلق نیست، در اصل آنچه ما داریم اشیاء هستند به معنای می
عینی، مستقل از من است« دقیق کلمه، من فقط چیزی را »دارم« که وجودش تا حد م

 (.1392)مارسل، 
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بر این اساس در اندیشه مارسل، انسان دارای یک هویت است؛ زیرا پیوند میان ما و 
توان چونان »بودن« و نه چونان »داشتن« تعریف کرد و ما همان تن خود تنمان را نه می

نا را، نخست با تفکر توانیم خود را با آن یکی بدانیم و ما این معهستیم با وجود این نمی
 (. 1395آوریم )ر. ک: محمدی اسالمی و ، اولیه و سپس با تفکر ثانویه به دست می

این امر، مشارکت در هستی و ارائه خود از طریق عشق است؛ زیرا انسان به خاطر 
دهد. البته مقصود مارسل قرار می -با ایثار-دیگران جان خود را به راحتی در اختیار خدا 

ست که هرکس خود را فدا نکند در عدم اصالت، اسیر است، بلکه قصد او این است این نی
که هرگز نباید محتوای اخالقی داشتن از بین برود و همیشه باید نوعی موازنه میان هستی 

عبارت دیگر، رابطه اصلی انسان نسبت به هستی باید از »بودن« و »داشتن« برقرار کرد. به
انسان در حالت »بودن« به منظور مشارکت جستن در (. 1371پور، )جمالنوع صداقت باشد 

ای در مقابل خود در آفاق کوشد، اما در حالت »داشتن« همه چیز را به منزله ابژهوجود می
کند، اما در حالت »داشتن«، تو« تامل می -کند. در حالت »بودن« در راز رابطه »منتلقی می

عبارت دیگر، (. به1384آن« است )مصلح، -دیگری، ارتباط »منتنها نحوه ارتباط انسان با 
 در حالت »بودن« از سنخ تفکر ثانویه است و در حالت »داشتن« سنخ تفکر اولیه است 

آمیز به مخلوق« را همچون شرطی هم برای کوشش مارسل آن است که »عشق احترام
ر دهد. کالم اول و آخر انسان باوری و هم برای امکان شنیدن دوباره پیام مسیح، قرا

باوری مسیحایی است. جدا از مساله ایمان، او از راز ما بعد مسیحیت از منظر او، یک انسان
گوید که نباید در فراسوی جهان داشتن به دنبال آن بود، بلکه در طبیعی هستی سخن می

ارد )بالکهام، ای میان »داشتن و بودن«، میان من و زندگی من، میان خود و جهان قرار دناحیه
کند و چنین (. همچنین مارسل تقابل اشتیاق و عشق را با »داشتن« و »بودن« بیان می1368

»تقابل اشتیاق با عشق نمونه بسیار مهمی از تقابل داشتن و بودن است. در حقیقت گوید: می
ان و اشتیاق »داشتن« و »نداشتن« است، اما عشق با قرار دادن ما در وجود از این تقابل هم

 (.1392رود« )مارسل دیگری فراتر می
از این جهت عشق حقیقی به منزله بودن است و نه »داشتن«. با توجه به آنچه بیان 

امری است که به  -از آنجا که از سنخ راز است-توان گفت در نظر مارسل عشق شد،می
وجو کرد تتوان آن را در اموری جسوجه نمیساحت هستی و »بودن« تعلق دارد و به هیچ

تواند معشوق خود را از عاشقی نمی اند. به سخن دیگر، هیچکه به قلمرو »داشتن« متعلق
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شمار آورد. عشق رازی است  که در درون عاشق نهفته است و به زمره مملوکات خود به
حقیقت وجود او تعلق دارد و در عین حال نسبت او را با معشوق که وجودی به طور کامل 

ست، برقرار کرده است. عشق میان هستی عاشق و معشوق در حال تردد و تبادل مستقل از او
توانند، آن را از هستی خود کنار بگذارد و همین سریان و کدام از آن دو نمیاست و هیچ

بخش جریان رازآلود و دائمی عشق و حضور آن در هستی عاشق و معشوق، گویی تحقق
مراد مارسل این نیست که در بحث از راز به کلی هاست. البته باید توجه داشت هستی آن

قلمرو »داشتن« را نفی کند، بلکه چنانکه گفته شد نظر وی تعیین جایگاه حقیقی رازها و 
برقراری توازن و تعادل میان ساحت بودن و داشتن است. بنابراین در »بودن« از نظر مارسل 

تاثیر  -3تمایز مفهومی وجود دارد،  -2اراده و اختیار دخالت ندارد،  -1چند ویژگی دارد: 
از زمان پیدایش  -4عشق( وجود دارد و -و تاثر نامحسوس و ناخواسته میان دو هستی )انسان

 ها و شرایط هست. ها و مکانعشق این همراهی همه زمان

 تو« -. عشق از سنخ رابطه »من3
درباره روابط انسان با م.( اندیشمند یهودی 1878-1965)1پیش از مارسل، مارتین بوبر

آن« وجود -تو« و »من-گوید که دو کلمه نخستین »مندیگری، نظریاتی ارائه کرد. او می
توانیم با خودمان مربوط ها میواسطه آناند که بهها مبین دو طریق نخستینیدارد و این

تو« -منشود، این است: »کلمه نخستین »ها قائل میشویم. نخستین تمایزی که او میان آن
توان با کل هستی آن« را هرگز نمی-را فقط باید با کل هستی گفت؛ کلمه نخستین »من

های صِرف یا عملگرهای گفت«. پس اینگونه کلمات نخستین چیزی بیش از برچسب
شود، گوینده به ای نخستین ادا میها نیرویی وجودی دارند. »وقتی که کلمهاند. آنمنطقی

 (. 1377، 2کواریو مک 1386کند« )ر. ک: بوبر، آن مقام می شود و درکلمه وارد می
داند. او تحت تاثیر الهیات یهودی تویی« مطلق می-تو را در امتداد راز »من-بوبر راز من

تو« قائل است که نمودی از آن به صورت  -است؛ بنابراین، اهمیت بسیاری برای نسبت »من
تو« از آن  -زآمیزترین نسبت »منوگوی بین دو شخص است. پس گویی که راگفت

کند دارد و ظهور می توی مطلق قرار-روست که این نسبت در امتداد نسبتی اساسی بین من
 (. 1384)مصلح، 
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. همچنین او بر دو نوع 1ها نزدیک به بوبر بوده استمارسل نیز درباره انواع رابطه انسان
معیارهای ارزیابی روابط بین اشخاص  عنوانها را بهتوان آنکلی رفتار با دیگران که می

 ناپذیری. پذیری و دسترسکند. این دو نوع عبارتند از: دسترسکار بُرد، تاکید میبه
مارسل همچنین معنای آمادگی و عدم آمادگی و مفاهیم »دم دست بودن« و »دور از 

پیشنهاد دسترس بودن« را برای روشن کردن معنای مورد نظرش به مخاطبان انگلیسی زبان 
بندی تفکر اولیه و ثانویه ممکن است اندیشه منحصر به (. بنابر تقسیم1396)ترینور،  2کند

تو هم ممکن است -تفکر اولیه شود و راز به صورت مسأله درآید و تنزل یابد؛ نسبت من
آن دو طرف رابطه خالق و رازآمیز ندارند. »من« -آن تنزل یابد. در نسبت من-به نسبت من

کند. مقوالت رازآمیزی چون وفا، صمیمیت، پیوند، دیگری احساس حضور نمی نسبت به
)با هم بودنی(  آن« معیتی-کند. اصالً در نسبت »منگونه نسبت ظهور نمیعشق در این

 (.1384نیست )مصلح، 
های مختلف داشته باشد، اما همواره ناپذیری ممکن است شکلنکته دیگر آنکه دسترس

ناپذیری است. همین بیگانگی دارد، تکبر مثالی آموزنده از دسترسریشه در میزانی از 
ناپذیری در شخصی هم که نگاه کارکردمدار به خود دارد یا کسی که با حالت دسترس

ای تنها تکنیکی کور شده است، وجود دارد. تکبر نظری اغراق شده درباره خود بینیجهان

 
شباهت به این دیدگاه مارسل نیست؛ با مباحث گادامر در خصوص احترام گذاشتن به دیگری و فهم دیگری نیز بی. 1

 (.1396)ر.ک: گادامر، های هرمنوتیکی به این مباحث پرداخته است این تفاوت که وی در زمینه

شود و همانطور که گفته شد او در فهم واسطة اینکه مارسل از مجموعة فیلسوفان اگزیستانسیالیست محسوب میبه. 2

ها نظیر هایدگر هایی استفاده کرده که در فلسفة اگزیستانسالیست»اگزیستانسیالیسم« در فرانسه موثر بوده است؛ از واژه

یر »در دست بودن« و »فرادست بودن«؛ ولی همانطور که گفته شد معانی و نیز آنها و یا مشابه آنها استفاده شده است؛  نظ

ای کاربردهایی که از آن داشته، با کاربردها و معانی هایدگر متفاوت بوده و البته از جهاتی در معنایی خاص و اشاره

کار برده است، دگر بهخاص با هم اشتراکات دارند. از این جهت اصطالح »در دست بودن« و »فرادست بودن« را که های

کامال شبیه به مارسل نیست. هایدگر در مورد اشیاء و رابطة آنها با جهان و فهم خاصی که در مورد وجود و اگزیستانس 

کار برده است به هستی و زمانداشته، اصطالح »تو دست بودن« یا »در دست بودن« را در آثارش همچون اثر مشهورش 

اگماتیک، به معنی یونانی آن فهمیده است که اشیاء تعلق خاطری با مجموعه و انسان دارند و »تو دست بودن« را معنی پر

شوند و جنبة کنند، »تودستی« نامیده میو از جهت کاری که در مشکل و رابطه با انسان و ارتباطشان با انسان حل می

به معنی »اگزیستانسیا« است که هایدگر  استقاللی آنها مورد نظر نیست و اصطالح »فرادستی« اصالح سنتی »وجود« است

 (.94-92و 59-57: 1389آن را مورد نظر قرار نداده و »اگزیستانس« را مورد نظر قرار داده است )ر.ک: هایدگر، 
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چیزی که بنابر تاکید مارسل به  -باشددوستی ]یا حب ذاتی[ نیست که ناشی از خویشتن
واقع تنها خودپسندی است؛ بلکه تکبر باور شخص به این است که موجودی خودبسنده 

  (.1396است )ترینور، 
طور کلی در اندیشه مارسل آدمی با دیگری یا دیگران دو نوع رابطه دارد یکی: پس به

 .1تو«-آن« و دیگر »من-»من
بیند. چنین شخصی همانطور که در ی را چون شیء میآن« فرد دیگر-در حالت »من

داشتن نسبت به امور هستی حس تملک و داشتن دارد در این رابطه هم همین نگرش را 
پندارد. در عبارتی من دیگران را خارج از جهان خود میدارد. در این حالت شخص یا به

ا دیگران را به منزله تویی« است که در آن شخص دیگری ی-مقابل این رابطه، رابطه »من
بیند. در داند و گویی شخص یا من دیگران را در جهان با خویش میبودن؛ یعنی هستی می

-ای، دیگری برای من، حضور دارد. نوع اول رابطه را مارسل تعبیر به دسترسحین رابطه
کند؛ زیرا شخص در این حالت در پیله دنیای خویش قرار دارد و دیگران را ناپذیری می

-شود، اما رابطه »منپندارد. در این نوع رابطه نوعی خودخواهی نیز دیده میبیگانه می
تویی« که با حضور و مشارکت دیگری یا دیگران همراه است، شخص را نسبت به دیگری 

 و الزمه  عشق است. پذیری مقدمهکند. پس دسترسپذیر نیز مییا دیگران دسترس

 شناسانه عشقمعرفت. پیامدهای 4
توان چنین دریافت که بحث عشق برای مارسل یک بحث اساسی براساس آنچه گفته شد، می

شود. مارسل عالوه بر آنکه با رویکرد پدیدارشناختی به و مهم در فلسفه وی محسوب می
پدیده عشق و رازگونگی آن توجه کرده است، بلکه نوع نگرش او پیامدهای 

 شته که در ادامه به بارزترین این پیامدها پرداخته شده است. ای داشناسانهمعرفت

 

 
بندی کند که تا حدودی شبیه به تقسیمکانت نیز دو نوع رابطه با دیگری را مطرح می بنیاد مابعدالطبیعهدر بخش دوم . 1

ت؛ یکی اینکه دیگری را به منزلة ابزار تصور کنیم و دیگر اینکه نگاهی به مثابة غایت به دیگری داشته باشیم؛ مارسل اس

شود، بلکه بدانیم که دیگری هم خود غایت یعنی هر انسانی در موقعیت و جایگاهش ابزاری برای غایت ما محسوب نمی

(؛ این در حالی است که بحث  73و72: 1369: کانت، غایتی است. در نگرش کانت غایت نهایی انسانیت است )ر.ک

 (.55-53: 1396شود )ر.ک: ترینور، مارسل عنصر عاطفی به عنوان یک رکن دیده می
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 ها و پذیرش امر متعالی . عشق میان انسان4-1
تو«، عشق است. عشق در جریان نسبتی دو سویه برقرار  -از جمله نمودهای رازآلود نسبت »من

عالی عشق،  داند. در مراحلورزد، معشوق را قابل اعتماد میشود. »من« گاهی که عشق میمی
کند. عشق، کند، گذشت زمان و نیستی او را تهدید نمیعاشق، معشوق را جاودانه تلقی می

های معمولی علوم قابل بحث و ها، با تفکر اولیه و با روشوفا، امید و تجارب دیگر انسان
توان راهی برای مشارکت در اشاره نیستند. تنها با تفکر ثانویه و تجارب عمیق انسانی می

پذیر باشد، همواره گشوده وجود یافت. زمینه الزم برای کسب این تجارب انسانی که دسترس
به روی دیگران است. گرفتار و اسیر زندگی مادی و اقتضائات آن نیست. افق زندگی را تنها 
در امکانات حیات مادی خود مثل دارایی و حتی عمر باقیمانده محدود نکرده است. آینده 

انتهایی مشخص دارد و باالخره باید دست از کار بکشد و اعالم ختم کند،  را در مسیری که
پذیری و طلب خود را حفظ کند. خود را اتمی و جوهر بیند. انسان باید همواره دسترسنمی

های حفظ این فردی محدود شده، نپندارد و در هیچ محیطی اسیر نشود. یکی از روش
به آنچه دارد، دلخوش نباشد، بلکه همواره آماده وضعیت ایثار است. بدین معنا که باید 

 (. 1397بخشش و گذشتن از دارایی فعلی خود باشد )ر. ک: کین، 
»فرا رفتن از سطح خود و دیگری گوید: مارسل در این راستا، در توضیح عشق می

کند که نه در زمینه خود است و نه دیگری به ای حرکت میممکن است...؛ عشق در زمینه
تری بهتر خواهد گذاری فلسفیکنم که نامنامم. من فکر میدیگری؛ من آن را »تو« می مثابه

جا کنم اصطالحات انتزاعی در اینحال فکر میبود، اگر بتوان آن را یافت، اما در عین
ممکن است قصد ما را نقش بر آب کند و بار دیگر ما را به قلمرو »دیگران« و »او« ببرد« 

 (. 1392)مارسل، 
چنانکه گفته شد بحث دیگری، بیش از همه چیز در مباحث مربوط به انسان برای مارسل اهمیت دارد. بنابر 

در پرداختن به عشق موضوع آن، فارغ از آن بوده است؛ یعنی کاری به محتوای آن نداشته  آنچه گفته شد،
اند که عشق از نظر وی، عشق خاص، اعم از اینکه آن عشق عاطفی، است. چنانکه بعضی محققان تبیین داشته

شود که هده می(. همچنین مشا2020، 1دوستانه، جنسی یا نوع دوستی باشد، مطرح بوده است )سلستاین رایان
برد. گاهی برای تبیین این راز، ناگزیر به استفاده از به عقیده مارسل عشق انسان را به سطوح باالتری می

 
1. Celestine Ryan, F. 
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عشق کند: »خاطر همین ویژگی باال برنده عشق است که او در جایی اشاره میشویم. بهاصطالحات انتزاعی می
 (.1392ود...« )مارسل، شعنوان تبعیت خود از واقعیتی برتر تلقی میکه به

-ترین نوع ارتباط آدمی با دیگری یعنی ارتباط منبنابراین، عشق از منظر مارسل عالی
تویی است؛ زیرا این نوع ارتباط از نوع بودن است و نه داشتن. در عشق هر یک از طرفین 
برای دیگری یک »توست« و این ارتباط حضور و مشارکت است. در عشق »من« از سطح 

گیرد و تا سطح پذیرش و تبعیت از حقیقتی واهی فراتر رفته و دیگرخواهی شکل میخودخ
رود. دیگری در آن از شیء بودن فراتر رفته و برای من تبدیل به برتر و متعالی پیش می

توی عینی شده است. عالوه بر این، باید دانست که او در عین توجه به روابط انسانی در 
نگرد که بدون در نظر گرفتن را در هم تنیده می و انسان هستی تبیین و تحلیل عشق، چنان

 توان وجه دیگر را دریافت.وجهی نمی

 . نفی شکاکیت4-2
 1شکاکیت؛ یعنی اینکه ما در اعتبار شناخت و معرفتمان دچار تزلزل و تردید شویم. دکارت

ایستاد. با این وجود با استفاده از متد شک روشی و تبیین »من اندیشنده« در مقابل شکاکیت 
مطابق نظر دکارت از هر منبع، هر شناختی بیاید قابل تردید است و دلیلی برای تردید در 

توان یافت؛ جز »منِ اندیشنده« که سنگ بنای یقین است. این در حالی است که آن می
رازی شناختی دانسته است. بنا بر اندیشه او، هستی مارسل عشق را واقعیت اساسی هستی

توان بدان نزدیک شد و موجودات متفرد را است که فقط از طریق موجودات متفرد می
رو، ها روی کنیم. از اینتوان شناخت که عاشقانه به آنچنانکه واقعاً هستند، فقط وقتی می

جوی هستی باید با تحلیلی پدیدارشناختی از عشق آغاز شود و سپس به بررسی وجست
(. 1397ا، امید و... که به نظر ما همه از خصایص عشقند، بینجامد )کین، تجاربی، از قبیل وف

عنوان یک روش شناخت هستی مطرح است. از عبارت دیگر، در اندیشه مارسل عشق بهبه
عنوان از بین بَرنده تنش بین خود »عشق بهگوید: این روست که در خصوص عشق چنین می

رد ممکن است داده وجودشناسی روال عادی و دیگری، از نظر من آن چیزی است که ف
مدرسی را به هم نخواهد زد مگر اینکه شناخت کاملی از این واقعیت بیاید که عشق اولویت 

 (.1392دارد« )مارسل، 

 
1. Descartes, R. 
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نفسه شناسی بهره برد. واژه عشق فیتوان برای نفی شکاکیت در معرفتپس از عشق می
یگری« در واژه عشق هست و از نظر معرفتی، در تحلیل خود دیگری را همراه دارد؛ یعنی »د

غیر از عاشق باید چیز دیگری هم باشد که واقعیتی داشته باشد. پس غیر از خود عاشق امر 
شود. این لغتِ دیگری به مثابه دیگری برابر با وجود مستقل است. دیگری هم اثبات می

گستره عشق در نگاه او  اینکه من به دیگری »تو« بگویم. این بیان مارسل حاکی از عمق و
های جدی است. رویارویی بین دو شخص که به شناسایی دو جانبه بیانجامد و آمیزش

ها دوستانه یا عاشقانه، سوم شخص را که شکل طبیعی احترام به دیگری است از میان آن
کند و از آن پس دارد و هر یک را برای دیگری به یک دوم شخص، یک »تو« تبدیل برمی

 سازند. با هم یک اول شخص، یک ما، را ها آن
گوید: هر شخص در حضور دیگری است و در چنین حالتی همانطور که بالکهام می

بندد که همیشه با دیگری باشد. هستی درونی هر شخص در حضور دیگری است پیمان می
 و درستکاری برای همیشه عبارت است از پرورش و لذت عادالنه از این حضور )بالکهام،

استفاده  آدمی ممکن است عشق را از راهاین در حالی است که به عقیده مارسل، (. 1368
یعنی  -از معیارها یا مفاهیم انتزاعی به یک مساله تقلیل دهد؛ اما برای کسی که عاشق است

معناست؛ آنچه مهم است، ذوب شدن این مفاهیم انتزاعی بی -عشق را تجربه کرده است
 در عشق است. 

 بور از سوبژکتیویسم دکارتی. ع4-3
کنیم، فقط »من اندیشنده« یقینی یعنی اینکه وقتی ما در هر چیزی تردید می 1سوبژکتیویسم

که در اندیشه مارسل آنچه در است؛ یعنی هر چیزی براساس »من« اثبات شود. در حالی
هایی از جهان خارج نیست؛ چون افتد، وساطت تصویر ذهنی و سوژهمورد عشق اتفاق می

انطور که در گذشته نیز گفته شد، عشق رازی شود. همعشق از مصادیق راز محسوب می
شود. به همین طریق است عنوان ابژه روبرو میاست که انسان با آن عجین است و با آن به

»عشق تا آنجا که متمایز از میل یا مقابل میل است، ... واقعیتی است در گوید: که او می
یعنی عشق در (؛ 1392سل، تر از آنچه خودم هستم« )مارترین سطح وجودم، حقیقیعمیق
های هستی آدمی جای دارد وشخص عاشق با راز عشق در هم تنیده است. ترین الیهعمیق

 
1. Subjectivism. 
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گنجد، زیرا هرگاه درباره عشق سخن گفته این درهم تنیدگی با خود در اندیشه صرف نمی
 پذیرد. ورزی انجام میشود یا عشقمی

شخص تنها از طریق رها شدن و بریدن که شود. در حالیاین محتوا از تجربه مشتق می
تواند به سطح فوق مساله و رازآلود عشق نائل شود. آدمی در عشق، از تجربه است که می
کند و در حیرت هایی که کانون آن خود او هستند، رهایی پیدا میاز همه امیال و ترس

 رهایی یابد.  (؛ یعنی آدمی باید از همه امیال شخصی2013، 1شود )نابرهوسور میغوطه

 . اذهان دیگری4-4
شناسی، مساله »دیگر اذهان« در رویکرد بنیادگرایانه از جایگاه امروزه در مباحث معرفت

که ای وجود ندارد؛ در حالیای برخوردار است، زیرا در معرفت ما به خودمان شبههویژه
(. مارسل نیز که 3851، 2دار است )دنسیمعرفت ما به آنچه در بیرون ما قرار دارد، مساله

خواهد با فهم توجه خود را بر گستره کامل شرایط بشری متمرکز کرده و از فیلسوف می
تجربه خود در تمامیت و اعماق آن،به آگاهی از موقعیت بشری و رابطه انسان با واقعیت، 

ار االذهانی جمعی قردست یابد. هدف فلسفه خود را نه ذهنیتی خودمدارانه، بلکه رابطه بین
های اشخاص ها و پاسخوجوی شخصی فیلسوف باید با فراخوانیداده است؛ زیرا جست

روست  از همین (.1392های آنان همراه شود و با آن کامل شود )مارسل، دیگر و تجربه
را در اثبات وجود به م.( 1650-1596) 3که چنانکه پیشتر نیز اشاره شد، وی نظر دکارت

 کند؛ زیرا او اندیشم، پس هستم« را نقد میعبارت »می پذیرد، وصورتی فردی نمی
توان داند؛ یعنی اندیشیدن و تفکر کردن را نمیسو، فلسفه را نوعی تجربه شخصی میاز یک

چون پلی برای رسیدن به فهم وجود دانست، از سوی دیگر معتقد است که با تجربه و به 
همین خاطر »اندیشیدن« با تفکر اولیه را نه توان به درک هستی راه یافت و به مدد الهام می

(. 1392شمارد )ر. ک: مارسل، تنها راه فهم ندانسته، بلکه »سدی در برابر جریان الهام« برمی
شود، نه با »من هستم«؛ یعنی با آگاهی التفاتی، نه فلسفه او با »ما هستیم« آغاز می همچنین

رو، تاکید دارد که (. از این1397بودن )کین، االنفسی بودن، نه با انفسی با خودآگاهی، بین
االنفسی بودن آغاز شود، نه از نَفسی بودن؛ با ما آغاز شود، نه با من فلسفه باید از بین
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بینیم که از طریق عشق بیگانگی و جدایی میان آدمیان یعنی در فلسفه مارسل می )همان(؛
گشاید و ا به فهم هستی میرود. همچنین عشق قلب شخص ردر دنیای مدرن از بین می

 تواند هستی را درک کند. آدمی با مشارکت و درک دیگری می
این مساله در انسانی که تنهاست، دشوار است. عشق رابطه اصیل بشری را ممکن 

دهد که انسان معنا و تحقق خود کشد و امکان میسازد. عشق راز دیگری را بیرون میمی
-عنوان نوع اعتال یافته ارتباط با دیگری و در دسترسعشق بهرا پیدا کند. بنابراین اهمیت 

دهد دارد. همچنین مارسل نشان میبودن شخص در روابط انسانی را در تفکر او تبیین می
های توان هستی را درک کرد و به وسیله آن هستیکه با مشارکت و درک دیگری می
ه اصیل بشری را ممکن ساخته که شود. به عالوه رابطدیگر و هستی جهان خارج اثبات می

 شود. امری اخالقی نیز محسوب می

 گیریبحث و نتیجه
کند و در واقع من انتزاعی و شخصی را ای از روابط تعریف میمارسل انسان را در شبکه

او روش شناخت فلسفی را  پذیرد.عنوان آغاز تفکر فلسفی نمیهمچون من دکارتی به
داند. البته تاکیدش بر تجربه، او را در زمره فیلسوفان تجربی منحصر در تجربه فردی می
دهد؛ زیرا مراد وی از تجربه در واقع تجربه حسی نیست، بلکه چون الک و هیوم  قرار نمی

نوعی تجربه انسانی و باطنی نظیر تجربه دینی و عرفانی است و از همین روست که او دو 
د؛ یعنی اموری چون فلسفه از نظر او از سنخ کنمفهوم راز و مساله را از هم تفکیک می

اند. همچنین در فلسفه مارسل، اعتقاد رازند که باید تجربه شوند، نه چون مسائل که قابل حل
شود که در نهایت سیر و سلوک فلسفی او به آن ختم به وجود مطلق و غایی پذیرفته می

بدین دلیل است که در بحث از  در فلسفه او، مباحث انسان و هستی درهم تنیده و شود.می
 اند. عشق نیز این دو بهم گره خورده

داند. او عشق را از مصادیق مارسل عشق را همچون افالطون نقطه آغاز فهم هستی می
ها مربوط بوده و سرآغاز فهم رازهای هستی راز دانسته که به نوعی به ارتباط بین انسان

 است. 
کار برده بود در ر بوبر آن را بهتو« که پیش-نآن« و »م-مارسل از دو اصطالح »من

تویی« -ترین نوع رابطه »مندهد که عشق عالیگیرد و نشان میها بهره میتبیین روابط انسان
 و ارتباطی از سنخ بودن است؛ نه داشتن که تهی از تجربه و حضور است. در رابطه 
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و الزمه   پذیری مقدمهشود. دسترسپذیر میتویی، شخص نسبت به دیگری دسترس-من
رود و دیگرخواهی شکل عشق است. بنابراین در عشق »من« از سطح خودخواهی فراتر می

شود. رود و برای من، تبدیل به توی عینی میگیرد. دیگری در آن از شیء بودن فراتر میمی
رت کند، نه در زمینه »من« و زمینه »دیگری«؛ یعنی عشق قدعشق در زمینه »ما« حرکت می

که با دکارت  -که در فلسفه جدید پیونددهندگی دارد، بین زمینه من و دیگری! از آنجا 
اصالت با سوژه و منِ اندیشنده است و این سوژه از ابژه خود متمایز است،  -شودشروع می

 شناسی جدید سایه افکنده است. توان چنین گفت که نوعی سوبژکتیویته بر معرفتمی
توان به راز دن سوژه دکارتی و بیان اینکه تنها با مشارکت )ما( میمارسل با کنار نها

هستی راه برد، درصدد نفی سوبژکتیویسم است و چون عشق هم مانند هستی در نزد مارسل 
 مصداقی از راز است؛ بنابراین، برای راه یافتن به راز عشق نیز ناگزیر به مشارکت هستیم. 

ماست و معرفتی نسبت به هستی خود و »دیگریِ« از نظر مارسل عشق فی نفسه بیرون ن
توان آن را مفهومی اضافی و متفاوت از وجود عاشق در ذات خود دارد و از این جهت می

نسبی دانست؛ چه اضافه آن از سنخ متکرره باشد؛ یعنی معشوق در حد وجودی عاشق باشد، 
ها از سنخ اضافه عشق آنها نسبت به یکدیگر و چه مانند عشق دو طرفه که در میان انسان

غیرمتکرره باشد؛ یعنی چه عشق، از سوی عاشق به معشوقی باشد مانند عشق انسان به اموری 
شناختی عشق در اندیشه های معنوی که به این ترتیب تحلیل معرفتماوراء الطبیعه و هستی

ستی شود و هم اثبات ههایی از سنخ انسان میمارسل هم منجر به اثبات هستی انسان
موجوداتی غیرمادی و معنوی و باالتر از انسان. همچنین قدرت پیونددهندگی هم به اثبات 

نمایی عشق از واقعیت شود. واقعرسد. عشق به عنوان تبعیت از واقعیت برتر نیز تلقی میمی
دهد و اینجاست که عشق در فهم هستی برتر، شناخت کامل از واقعیت را به دست می

شود که وجهی دیگر از ترین نوع ارتباط انسانی میکند و تبدیل به عالیاولویت پیدا می
سازد. عالوه بر این، وقتی عشق است. دیگر ویژگی عشق، این است که از »من«، »ما« را می

شود از خودخواهی به سمت دیگرخواهی رفته و حس ایثار و فداکاری در فرد عاشق می
ای رازآمیز است که تجربه د مارسل عشق پدیدهآید. بنابراین، به اعتقاشخص پدید می

 .معرفتی آن پیامدهای اخالقی نیز دارد
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