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پیشگفتار :بازآفرینی عشق

در ای کتاب ،بیوندگ-چدول هدان شدواهدی مدیآورد تدا نشدان

دهد چگونه عش  ،در معنای قدیمی و سدنتیاش ،در معدر

نابودی است .شاید هدم مدرده اسدت ،یدا ضدداقل رو بده اضتادار

اسددت .انای د رو ،عنددوان کتدداب را اندددوه اروس 1انتخدداب کددرده

است.

امددا ضددربههددای چدده کسددانی عش د را بدده ای د ضددال نار انداختدده
است؟ ای خطا کاران عبارتند ان فردگرایدی معاصدر ،تدالش بدرای
تعیی ارنش مدادی بدرای هدر چیدز و مجموعدهای ان مدال هدای
پولی که ا کنون بر هر کرداری سایه افکندهاندد .در واقد ،،عشد

هیچ ید د ددک ان هنجارهد د ددای دنید د ددای معاصد د ددر ،یعند د ددی دنید د ددای
 .8نام کتاب  The Agony of Erosاست .اروس در اسطورههای یونانی خددای
عش است و نویسدنده بدر اید بداور اسدت کده اروس در دنیدای معاصدر رو بده
مرگ است.
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سدددرمایهداری جهدددانیشدددده را نمد ددیپد د یرد نیدددرا عشد د فقد ددط
ق ددراردادی ب ددرای هدددمنیس ددتی آرام ب ددی دو نفدددر نیس ددتش بلکددده

تجربددهای اسددت تمددام وکمددال و شدداید بدده ضددد نهایددت ،ان وجددود
«دیگری».

1

نویسددنده بددرای اینک دده ایدد وض ددعیت را بدده تص ددویر بکشددد ،ب دده
پدیدارشناس ددی عشد د واقع ددی ،کددده شدددامل ش ددور جنسدددی نیدددز

میشود ،میپرداند و تهدیدهایی را که در شکلهای مختلف،
با آن روبروست برمیشدمارد .ان یدک طدرب ،بده توصدیف اتفداقی

مددیپددرداند کدده در تجربددۀ مطل د «دیگددری» روی میدهددد ،و ان
طددرب دیگددر ،سددعی در نشددان دادن هددر چیددزی دارد کدده بدده هددر

شیوهای ،ما را ان چنی تجربهای بانمیدارد و ضتی منکر وجود
آن و عواقباش میشود.
هددان سرسددختانه اسددتدیل مددیکنددد کدده کمتددری شددر بددرای
عش د د واقعد ددی داشد ددت شد ددهامت کد ددافی بد ددرای پ د د یرش نفد ددی
خویشت در جهت کشف «دیگری» است .در عی ضال ،او بده

توصیف همۀ دام و ددی میپرداند کده بدر سدر راه امکدان عشد

در دنیای امرونی قرار داردش دنیایی که فقط به دنبال سدانش،
خوشایندی و خوشنودی خودپسندانه است.

1. other
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اید اثدر بسدیار جد اب اسدت نیدرا ترکیبدی اسدت ان دقدت فلسدفی

(ک دده ب ددا نق ددل ق ددولی خ ددارقالع دداده ان دل ددون 1و گات دداری 2ب دده پای ددان

میرسد) و انبوهی ان مآخ متنوع.

فصددل نخسددت بددا اسددتفاده ان فددیلم مالیخولیددا 3س دداختۀ یرس

فددون تری دده ،تددابلوی نقاش ددی ش ددکارچیان در بددرب 4اث ددر بروگ ددل و

اپرای تریستان و ایزولده 5ساختۀ وا گنر (که بده هدر دوی ای هدا

در فدیلم فدون تریده اشدداره شدده اسدت) ،نشددان مدیدهدد چگوندده
هجم ددۀ ضا ددور محد د

«دیگ ددری» ،فاجع ددهای ب ددرای تناس ددبات

عددادی اسددت .ان سددوی دیگددر ،همددی فاجعددۀ ظدداهری فرصددت

خددوبی اسددت بددرای گریددز و یبددت ان خددوی

رهایی را نشان میدهد.

 ،کدده در نهایددت راه

1. Gilles Deleuze
2. Felix Guattari

 .3مالیخولیا Melancholia :فیلمی علمی تخیلی به کارگردانی یرس فون تریه
تریه و محصول سال  ۱۹88است.

 .4شکارچیان در برب یا بانگشت شکارچیان ،نقاشی رندگ رو د روی چدوب

اث ددر پیت ددر بروگ ددل اس ددت ک دده س ددال  8۹8۹کشد دیده ش ددد .اید د نقاشد دی ک دده ان
نمون ددههای هندددر رنسدددانس شدددمالی بهشدددمار مد دیرود ،متعلد د بددده سدددری

نقاش دیهددای ش د

گانهای اسددت کدده هرکدامشددان نمددانی ان سددال را نشددان

میداد و ا کنون پنجتای آنها باقی مانده است.

 :Tristan und Isolde .5اپرایی است در سه پرده اثدر ریچدارد وا گندر کده بدر پایدۀ
داستانی عاشقانه به وسیلۀ گوتفرید فون اشتراسبورگ نوشته شده است.
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پدددس ان انتقددداد شددددید ان فوکدددو 1و سدددرنن

او بدددرای بددده عدددرش

کش ددیدن توان ددایی ،ی ددا هم ددان «ق دددرت» (و ب دده ف ددرش کش ددیدن

«دان

») و بنابرای عملکرد ،فصل دوم به توصدیفی سدنجیده
2

3

ان لویندداس و بددوبر میپددرداند کدده بدده نقددل ان هددان مددیگوینددد:

«اروس رابطهای با "دیگری" است که فراتدر ان بده دسدت آوردن،
ً
عملکددرد و "توانسددت " 4اسددت ».آنچدده کددامال ان دیددد فوکددو پنهددان
است و لویناس فقدط آن را گد را لمدس مدیکندد ،موضدوع اصدلی
کت د دداب اس د ددت« :نگ د ددرش منف د ددی ب د دده وج د ددود دیگ د ددری ،یعن د ددی

دس ددترسناپد د یری «دیگ ددری»  ،ک دده توان ددایی را ب دده ک ددل ن دداتوان
م ددیکن ددد و پدیدآورن دددۀ تجرب ددۀ اروتی ددک اس ددت» .اید د الگ ددوی

ضیرتآور ،در کل ،نقطۀ اوج اثر است« :فقدط ان طرید تواندایی

ناتوانی است که «دیگری» ظاهر میشود ».پدس تجربدۀ عشد ،
مملو ان بی قدرتی است ،بهایی که بایدد بدرای کشدف «دیگدری»
پرداخت.
نویسددنده در فصددل سددوم ،بددا خددوان

جددالبی ان هگددل ،قدددرت

عشد د را بهمثاب دده س ددنجه ای جدی ددد ب ددرای ام ددر مطلد د معرف ددی
میکند .هیچ مطلقی بدون نفی مطل وجود نخواهد داشدت.
روح فقط در عش میتواندد فندای خدود را تجربده کنددش آنگونده
کدده هگددل مددیگویددد« :ضتددی [میتوانددد خددود را در مددرگ ضف د
1. Michel Foucault
2. Emmanuel Levinas
3. Martin Buber
4. can
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کندد» نیددرا بددرای اینکده «دیگددری» وارد شددود ،شدخا بایددد هددیچ
باشد .با چنی گفتدهای ،هگدل در باتایلده 1را ممکد سداخته

اسددت .هددان بددا شددور و شددعف آخددری کلمددات را نقددل مددیکنددد:
«اروتیسم می تواند نندگی را تا سر ضد مرگ بای بکشد».
فصددل چهددارم بدده تقددابلی کالسددیک بددی اروتیسددم و پورنددوگرافی

برمیگردد .هان ،با توجه به دیدگاههدای آ گدامب  2و بودریدار 3و

البتده نقدد مناسدب آنهدا ،نشدان مدیدهدد کده پورندوگرافی چیدزی

ج ددز هت ددک ضرم ددت عشد د نیس ددت .اید د ص ددفحهه ددا توص ددیف
درخشدد د د ددانی ان فرهندد د د ددگ و ارنش جلدد د د ددوهگدد د د ددری هسدد د د ددتند:

«سددرمایهدار ی ،پورنددوگرافی کددردن جامعدده را شدددت بخشددیده
است و ای کار را ان طری تبدیل هر چیدز بده کدای و بده نمدای

نهددادن آن انجددام داده اسددت .بدددون قائددل شدددن هددیچ ارنش

دیگددری ب درای میددل جنسددی ،اروس را هتددک ضرمددت کددرده ،بدده
پورن بدل میکند» .عش اجانه مدیدهدد اروتیسدم یدا سدکس،
آیینددی شددود بدده جددای ایدد کدده بدده نمددای

«دیگری» وجود دارد که نمای

درآیددد .اینجددا رم ددز

سدانی معاصدر آن را تبددیل بده

شیءای عادی برای مصرب می کند ،اما باید ضف شود ،ضتی
در عریانی.

1. Georges Bataille
2. Giorgio Agamben
3. Jean Baudrillard
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فصل پنجم خواننده را به همراهدی اوا ایلدون( 1چدرا عشد باعد

آنار اسددت؟) 2،فلددوبر 3،بددارت 4و دیگددران بدده جددایی مددیبددرد کدده
نشان دهد چگونه عش  ،که با خیال «دیگدری» اید قددر ندی

است ،در ضالت اضتاار است نیرا جهان معاصر عادیسانی و

س ددرمایهداری ،در ه ددر لحظ دده «ب ددرنک یکس ددانی» را ب دده نم ددای

مدیگد ارد .تحلیدل عمید هددان نشدان مددیدهدد چگوندده مواندد،،
مرنهد ددا و جد ددداییهد ددایی کد دده سد ددرمایهداری تولید ددد مد ددیکند ددد،

به خصوص بی ثروتمند و فقیر ،بیشتر ان آنکه ضاصدل یکسدانی
باشد ،ضاصل تفداوت اسدت« :پدول اصدوی هدر چیدزی را یکسدان

مددیکنددد و تفدداوتهددای بنیددادی را ان بددی مددیبددرد .ای د مرنهددا،
ماننددد سدداخته هددایی بددرای بسددت و کنددار نهددادن ،خیددالهددای

«دیگری» را ان بی میبرند».
فصل ششم رابطدۀ بدی سیاسدت و عشد را نشدان مدیدهدد .بدا
بحثی ظریف ان افالطون و نظر او دربارۀ روح ،که عش آن را بده
سمت ایده میبرد ،تقابلی مشخا ایجاد میشود که هدان آن

را «جامعدۀ سدوخته» مددیداندد ،اصدطالضی جالددب بدهویدهه بددرای
جهان معاصر ما .نویسنده به خوان

جالبی ان ای نظریدۀ مد

مددیپددرداند کدده «عش د دو پددرده اسددت »،منظددری دوگاندده و بدده
همی دلیل ،یک ماتریس سیاسی بنیادی است .ای فصل بدا
1. Eva Illouz
2. Why love hurts
3. Gustave Flaubert
4. Roland Barthes

