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 عشق بازآفرینیپیشگفتار: 

کتاب، بیوندگ آورد تدا نشدان شدواهدی مدی چدول هدان-در ای  
، در معدر  اش، در معنای قدیمی و سدنتیدهد چگونه عش 

رو بده اضتادار  ضدداقلنابودی است. شاید هدم مدرده اسدت، یدا 
کتدداب اسددت. انایدد  کددرده  1اروس ندددوها  رارو، عنددوان  انتخدداب 

 است.

کسددانی عشدد امددا ضددربه را بدده ایدد  ضددال نار انداختدده  هددای چدده 
کاران عبارتند ان فردگرایدی معاصدر، تدالش بدرای است؟ ای  خطا

هدای ای ان مدال تعیی  ارنش  مدادی بدرای هدر چیدز و مجموعده
کرداری سایه افکنده کنون بر هر  که ا . در واقد،، عشد  نددا پولی 

یددددددک ان هنجارهددددددای دنیددددددای معاصددددددر، یعنددددددی دنیدددددددای  هیچ

 

کتاب  .8 های یونانی خددای س در اسطورهرواست. ا   The Agony of Erosنام 
رو است عش  کده ا  س در دنیدای معاصدر رو بده و نویسدنده بدر اید  بداور اسدت 
 است. مرگ
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پدددد یرد نیددددرا عشدددد  فقددددط شددددده را نمددددیی  جهددددانیدارسددددرمایه
نفددددر نیسدددتش بلکدددده  نیسدددتی آرام بدددی  دوقدددراردادی بدددرای هددددم

وکمددال و شدداید بدده ضددد نهایددت، ان وجددود ای اسددت تمددامتجربدده
 1«دیگری.»

نویسدددنده بدددرای اینکددده ایددد  وضدددعیت را بددده تصدددویر بکشدددد، بددده 
کدددده شددددامل شدددور جنسددددی نیددددز  پدیدارشناسدددی عشدددد  واقعدددی، 

که در شکلمی ،شودمی های مختلف، پرداند و تهدیدهایی را 
شدمارد. ان یدک طدرب، بده توصدیف اتفداقی با آن روبروست برمی

کدده در تجربددۀ مطلدد  مددی دهددد، و ان  روی می« دیگددری»پددرداند 
کدده بدده هددر  طددرب دیگددر، سددعی در نشددان دادن هددر چیددزی دارد 

دارد و ضتی منکر وجود ای بانمیای، ما را ان چنی  تجربهشیوه
 شود.اش میآن و عواقب

کمتددری  شددر  بددرای سرسددختانه اسددتدیل مددی هددان کدده  کنددد 
کددددافی بددددرای پدددد یرش نفددددی  عشدددد  واقعددددی داشددددت  شددددهامت 

کشف  است. در عی  ضال، او بده « دیگری»خویشت  در جهت 
کده بدر سدر راه امکدان عشد   و ددی می توصیف همۀ دام پرداند 

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

 

1. other 
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اید  اثدر بسدیار جد اب اسدت نیدرا ترکیبدی اسدت ان دقدت فلسدفی 
بددده پایدددان  2گاتددداریو  1العددداده ان دلدددون)کددده بدددا نقدددل قدددولی خدددارق

 رسد( و انبوهی ان مآخ  متنوع. می

سددداختۀ یرس  3مالیخولیدددافصدددل نخسدددت بدددا اسدددتفاده ان فدددیلم 
و  اثدددر بروگدددل 4شدددکارچیان در بدددرب، تدددابلوی نقاشدددی فدددون تریددده
گنر 5ایزولدهتریستان و اپرای  هدا  )که بده هدر دوی ای  ساختۀ وا

دهدد چگوندده اشدداره شدده اسدت(، نشددان مدی فدون تریدهدر فدیلم 
ای بدددرای تناسدددبات ، فاجعددده«دیگدددری»محددد   هجمدددۀ ضادددور   

عددادی اسددت. ان سددوی دیگددر، همددی  فاجعددۀ ظدداهری فرصددت 
کدده در نهایددت راه اسددت خددوبی  گریددز و  یبددت ان خددوی ،  بددرای 

 هد.درهایی را نشان می

 

1. Gilles Deleuze  
2. Felix Guattari  

کارگردان یلیتخ یعلم یلمیف Melancholia: ایخولیمال . 3  هییرس فون تر یبه 
 .است ۱۹88و محصول سال  هیتر
چدوب  یرندگ رو د  رو ینقاش ،انیبانگشت شکارچ ای در برب انیشکارچ . 4

کددده سدددال  بروگدددل تدددریاثدددر پ کددده ان  ینقاشددد  یدددشدددد. ا دهیکشددد 8۹8۹اسدددت 
 یمتعلدددد  بدددده سددددر رود، یشددددمار مدددد به یهنددددر رنسددددانس شددددمال یها نمونددده
ان سددال را نشددان  یکدده هرکدامشددان نمددان سددتا یا گانه شدد  یهددا ینقاشدد
کنون پنج داد یم  مانده است. یباق ها آن یتا و ا
5 .  Tristan und Isolde:  گندر چداردیاست در سه پرده اثدر ر ییاپرا  یدۀکده بدر پا وا

 است. فون اشتراسبورگ نوشته شده دیگوتفر ۀلیعاشقانه به وس یداستان
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و سددددرنن  او بددددرای بدددده عددددرش  1پددددس ان انتقدددداد شدددددید ان فوکددددو
کشدددیدن « قددددرت»کشدددیدن تواندددایی، یدددا همدددان  )و بددده فدددرش 

توصدیفی سدنجیده به و بنابرای  عملکرد، فصل دوم «( دان »
گوینددد: مددی کدده بدده نقددل ان هددان پددرداند می 3و بددوبر 2ان لویندداس

که فراتدر ان بده دسدت آوردن،  "دیگری"ای با رابطه اروس» است 
کدداماًل ان دیددد فوکددو« اسددت. 4"توانسددت "عملکددرد و  پنهددان  آنچدده 

گد را لمدس مدی است و لویناس د، موضدوع اصدلی کندفقدط آن را 
نگدددددرش منفدددددی بددددده وجدددددود دیگدددددری، یعندددددی »کتددددداب اسدددددت: 

کدددل نددداتوان «دیگدددری»ناپددد یری دسدددترس کددده تواندددایی را بددده   ،
ایددد  الگدددوی «. اسدددت پدیدآورنددددۀ تجربدددۀ اروتیدددک و کنددددمدددی
کلضیرت  اییتواندفقدط ان طرید  »نقطۀ اوج اثر است:  ،آور، در 

که  اتوانین ، پدس تجربدۀ عشد « شود.ظاهر می« دیگری»است 
کشدف مملو ان بی که بایدد بدرای  « دیگدری»قدرتی است، بهایی 
 پرداخت.

، قدددرت نویسددنده در فصددل سددوم، بددا خددوان  جددالبی ان هگددل
ای جدیدددد بدددرای امدددر مطلددد  معرفدددی سدددنجه مثابددده را به عشددد 
ون نفی مطل  وجود نخواهد داشدت. کند. هیچ مطلقی بدمی

کنددروح فقط در عش  می گونده آن شتواندد فندای خدود را تجربده 
ضفدد   خددود را در مددرگتوانددد   ]میضتددی »گویددد: مددی کدده هگددل

 

1. Michel Foucault  
2. Emmanuel Levinas  
3. Martin Buber 

4. can  
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وارد شددود، شدخا بایددد هددیچ « دیگددری»نیددرا بددرای اینکده « کندد
گفتده را ممکد  سداخته  1در  باتایلده گدلای، هباشد. با چنی  

کلمددات را نقددل مددی اسددت. هددان کنددد: بددا شددور و شددعف آخددری  
 «.تواند نندگی را تا سر ضد مرگ بای بکشدمی اروتیسم»

کالسددیک بددی   و پورنددوگرافی اروتیسددم فصددل چهددارم بدده تقددابلی 
گدامب ، با توجه به دیدگاهگردد. هانبرمی و  3بودریدارو  2هدای آ

کده پورندوگرافی چیدزی البتده نقدد مناسدب آنهدا، نشدان مدی دهدد 
هدددا توصدددیف نیسدددت. ایددد  صدددفحه جدددز هتدددک ضرمدددت عشددد 

گددددددددددری هسددددددددددتند: درخشددددددددددانی ان فرهنددددددددددگ و ارنش جلددددددددددوه
کدددردن جامعدده را شددددت بخشدددیدهدارسددرمایه»  ی، پورندددوگرافی 

کدای و بده نمدای   کار را ان طری  تبدیل هر چیدز بده  است و ای  
 نهددادن آن انجدددام داده اسددت. بددددون قائددل شددددن هدددیچ ارنش  

کددرده، بدده  ، اروسرای میددل جنسددیدیگددری بدد را هتددک ضرمددت 
، دهدد اروتیسدم یدا سدکسعش  اجانه مدی«. کندبدل می پورن

کددده بددده نمدددای  درآیدددد. اینجدددا رمدددز  آییندددی شدددود بددده جدددای ایددد  
که نمای « دیگری» صدر آن را تبددیل بده ی معاسدانوجود دارد 

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

 

1. Georges Bataille  
2. Giorgio Agamben  
3. Jean Baudrillard  
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باعد   چدرا عشد ) 1فصل پنجم خواننده را به همراهدی اوا ایلدون
کدده و دیگددران بدده جددایی مددی 4بددارت 3،فلددوبر 2(،؟آنار اسددت بددرد 

که با خیال  قددر  ندی اید « دیگدری»نشان دهد چگونه عش ، 
سانی و است، در ضالت اضتاار است نیرا جهان معاصر  عادی

را بددده نمدددای  « بدددرنک یکسدددانی»ی، در هدددر لحظددده دارسدددرمایه
دهدد چگوندده مواندد،، نشدان مددی هددانگدد ارد. تحلیدل عمیدد  مدی

کدددده سددددرمایهمرنهددددا و جدددددایی کنددددد، ی تولیددددد مددددیدارهددددایی 
خصوص بی  ثروتمند و فقیر، بیشتر ان آنکه ضاصدل یکسدانی  به

هدر چیدزی را یکسدان  اصدوی پدول»باشد، ضاصل تفداوت اسدت: 
بددرد. ایدد  مرنهددا، بددی  مددیهددای بنیددادی را ان تفدداوت و کندددمددی

کنددار نهددادن، خیددالماننددد سدداخته هددای هددایی بددرای بسددت  و 
 «.برندرا ان بی  می« دیگری»

دهدد. بدا را نشدان مدی و عشد  بدی  سیاسدت ۀفصل ششم رابطد
که عش  آن را بده  بارۀو نظر او در بحثی ظریف ان افالطون روح، 

که هدانبرد، تقابلی مشخا ایجاد میسمت ایده می آن  شود 
ویدهه بددرای  هبدداندد، اصدطالضی جالددب مددی« سدوخته ۀجامعد»را 

جهان معاصر ما. نویسنده به خوان  جالبی ان ای  نظریدۀ مد  
کدده مددی منظددری دوگاندده و بدده « ،عشدد  دو پددرده اسددت»پددرداند 
بنیادی است. ای  فصل بدا  سیاسی   ی  دلیل، یک ماتریس  هم

 

1. Eva Illouz 
2. Why love hurts 

3. Gustave Flaubert 
4. Roland Barthes 


