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ساخته شده  4591که در سال  عشق در سینمااولین فیلم مجموعۀ 
ِکنجی  کارگردانی  یکی از شاهکارهای سینمای ژاپن است به 

یخ سینما میزوگوچی. آلن بدیو آن را یکی از زیباترین فیلم های تار
که در این فیلم هرآنچه مربوط دربارۀ عشق می کرد  داند و باید اضافه 

و  اش با تفکر و زندگیبه عشق است، از فلسفۀ عشق تا رابطه
گفتن انقالب، و همۀ مواد و مصالح برای فکرکردن به عشق و سخن

های بعدِی مجموعه به ترتیب سال از آن وجود دارد. فیلم
، در یک بازۀ زمانِی 2142اند و تا ساِل شان انتخاب شدهساخت
ساله، تحول بازنمایی یا تصویر عشق را در سینما نشان 01حدودًا 

 گذرد.، باز در ژاپن میعاشق مثل یکدهند و فیلم آخر، می
که بدیو فیلم میزوگوچی بهترین مثال برای تعریفی از عشق ست 

گفت آنچه در قرن بیستم در ه میارائ کند. خیلی خالصه باید 
ی دادهزندگی و در  یکجور  سینمای جریان اصلی برای عشق رو
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گفتار روانشناسیتیفرایند روانشناخ عشق را از  کردن آن است. 
گیرد و به این برداشت عقل سلیمی ها و عواطف میحساسمقولۀ ا

که عشق شکلی از احساس شدید و حتی نوعی عاطفۀ دامن می زند 
گفتار ظاهرًا  کرد. عالوه بر این،  بیمارگون است و نباید به آن فکر 

یی را میروانشناسکمل متضاد اما م گفتارکاو کلی   توان خیلی 
(analysis iscoursed )که در برخورد با هر مسأله ای، از جمله نامید 

گفتارها جای می دهد و بر اساس آن عشق، آن را ذیل مقولۀ تحلیل 
شود. برای مثال، فیلم عشق در هر دوره و هر فرهنگ از نو تعریف می

یخی و پر است از میانجی عاشقان مصلوب های فرهنگی و تار
. دیالکتیک نامیدکردن پدیدارشناسی معاشقه توانمیزبانی و آنچه 

گفتار امکان صحبت کردن از عشق را در مقام یک تفکر و این دو 
که فلسفۀ رادیکال، از کنش انقالبی از بین می برد. در مقابل، خطی 

 logisationpsycho-deکند نوعیعشق دنبال می بارۀآدورنو تا بدیو در
کشیدن عشق از ذیل مقوالت روانشناسی و ، یعنی بیروناست

اش. این کردن به وجه انقالبیمواجهه با آن در مقام تفکر و نیز اشاره
سراغ خط فکری برای نفی تفسیرهای روانشناختی از عشق به

ید تا لکان، می ی، از فرو ای معروف با رود. لکان در مجادلهروانکاو
گردانش می کلمۀ گوید تمیکی از شا استفاده  ffectaام عواطف )او از 

که میاند و تنها عاطفهو فریبنده کند( مشکوکمی شود بدان ای 
کرد  ( است، چراکه عواطف ما nxietya« )اضطراب»اعتماد 

شوند. راه سینمای هالیوود ساخته میویژه بها و میانجی رسانهبه
کمک گفتار روانشناختی  گفتاری متأثر از مقابله با  گرفتن از 
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گر آدم که بر اساس آن، ا های شطرنج در ها را مهرهمارکسیسم است 
کافینظر بگیریم برای درک رفتارها و روابط ست بدانیم هویت و شان 

کامل به محل قرارگیریها بههای آناحساس شان در صفحۀ طور 
ترین و این بزرگ .است و نیز به قواعد این بازیوابسته  شطرنج
هر بحثی راجع به هویت  ۀترین درس مارکسیسم دربارملموس

 است.احساسات 
کامارنابه توانبا این مقدمه می گومز  کارلوس  سراغ به کمک مقالۀ 

گفتۀ او در فکرکردن به عشق سه برداشت غالب وجود بدیو رفت. به
که در آن  که با سه عدد متناظرند. سه موقعیتی  ی عاشقانه، دودارد 

که پشتوانۀ رابطه یا نسبتی عاشقانه است، به دویعنی  معنای تفاوتی 
ّیه یا فرایند حقیقت از دست  کردِن یک رو قابلیت خود را برای بنا

 دهد:می
 

کالسیک مربوط می (4) شود: در این موقعیت اول به عشق 
ی  « یک»اضافۀ به« یک»عاشقانه در واقع موقعیت، دو

شود به داستانی خیالی دربارۀ است. عشق بدل می
شدن دو تنهایی و شدن یا جمعیک رابطه، اضافه

گریزگاِه فردّیتی غیر قابل فهم. بر اساس این  پناهگاه یا 
کالسیک همۀ ما خیال می دیدگاِه  کنیم بدبینانۀ 
قدر ها آندمایم؛ اما عشق دروغی بیش نیست و آعاشق

آورند تا از دید جامعه عاشق بودن درمیادای عاشق
محسوب شوند. این دیدگاه عشق را خالصه در جنبۀ 
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یکجور بازی آن را کند و اش )اروتیسم( میشهوانی
 داند.می

 2 از برداشتنگام یعنی است کیرمانت عشق دوم موضع (2)
 در و ختنیآمهمبه یعنی عشق موضع نیا اساس بر. 4 به

 را گریکدی سرانجام که یامهین دو شدِن ذوب هم
 بساط دنیبرچ و لغوکردن یعنی عشق. اندافتهیباز

 نیا بر. «تو» در «من» کی شدنذوب یعنی: تفاوت
 همان و است جامعه ۀقاعد بر ییاستثنا عشق اساس

 ینفر دو. آوردیم ادی به را تیژول و رومئو معروف داستان
 یامکان همچو شانجهان در چون و شوند یکی دیبا که

 کشته ای. روندیم نیب از کیرمانت صورتبه ندارد وجود
 در برخورد نیا و کنندیم یخودکش ای شوندیم

 .است معروف یژاپن ۀعاشقان یهاداستان
 عنصر کردناضافه و خانواده ظهور یعنی سوم عشق (3)

 است یابزار خود عشق دگاه،ید نیا در. مطلوب یسوم
 یبرا است یذیلذ قرص سمیاروت. جامعه دست در
 گرید سمیاروت از شکل نیا. بچه کی وجودآوردنبه

 شق نیا در. است مشروع و شدهیقانون و شودینم پنهان
 است 3 عدد به 2 عدد از گذرکردن یمعنابه عشق سوم

 .شودیم همراه دمثلیتول با و
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 مورد در امروز نیهم تا نوزدهم قرن از بعد یدارهیسرما جهان در آنچه
 از یکی هربار ، وفوق موضع سه هر از ستی ابیترک میشناسیم عشق

 شناختنتیرسمبه از و دو عدد از هاریتعب نیا. دشویم پررنگ هاآن
 امکان یعنی عشق ویبد نظر از. کنندیم فرار نفر دو نیب تفاوت
 فقدان، کی اساس بر و کندیم حفظ را عاشقانه دوِ  که یچهارم

کام  نوع کی از یناش فقدان نیا. ردیگیم شکل شکست ای ینا
 را عاشقانه ۀرابط که یموضع دو نیب است( disjunction) انفصال

 و دارند یوجود تفاوت گریهمد با که یموضع دو. کنندیم فیتعر
 یعنی عشق. ردیگیدرم شانانیم عشق تفاوت   نیهم بخاطر اصالً 

 بر یارابطه. رابطه عدم ینوع یمبنا بر رابطه کی ساختن یبرا تالش
 کی بودنمحال سر بر یبندشرط کجوری و ییجدا ای انفصال اساس

 یقیموس جنس از عشق تیروا نیا در نیهم یبرا. کیهارمون ۀرابط
 نیا یاساس اصل هم یزوگوچیم لمیف در که طورهمان. است تونالآ

گفتمی و باشد جدا ریتصاو و لمیف از کسرهی یقیموس که است  توان 

 که نماستیس خیتار در یقیموس از هااستفاده نیبهتر از یکی نیا
 چهارم امکاِن  نیا در عشق. کندیم تیروا را یناهماهنگ و انفصال

 از که یناشدنرفع یانفصال ای تفاوت منظر از است جهان ۀتجرب
یا  ت،یمل و تیجنس و تیموقع و سن به گرددیبرم یطرف

 که ییهاتصادف به دیگر طرف از و رندیگیم نفر دو که ییهامیتصم
 بر که ی باشداتجربه تنها دیشا عشق خالصه، طوربه. دیآیم شیپ

 از ِک ی دو جمعحاصل نه دو نیا و شودیم فیتعر دو عدد اساس
 در. شودیم لیتبد سه به نه شودیم ذوب کی در نه جداستهم


