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چکیده
مفهوم عشق را از زوایای گوناگونی تعریف کرده اند و به واکاوی آن در بسیاری از رشرته هرای علمری
ازجمله فلسفه ،روانشناسی ،جامعهشناسی و زبانشناسی توجه شده بهگونهای که تعریفهای متنوع
و پرشماری از این مفهوم شده است .عشق بهمثابه احساس ،بهرغم ویژگیهای جسمی آن ،فرد را به
دیگرانی که موضوع این احساس هستند مرتبط میکند و ازاین رو بعدی اجتمراعی -فرهنگری دارد.
مفهوم عشق و تجربهی عاشقی کامالً تحت تأثیر گفتمان حراکم برر جامعره و وضرعیت اجتمراعی،
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی هر دوران خاصی است .عشق اگرچه در نگاه اول فردیتررین عاطفره و
احساسات مینماید اما کامالً متأثر از شرایط جامعه است .توجه به عشق از منظر عاملیرت فررد نیرز
اهمیت بسیاری دارد .با توجه به تعامل بین فرد و ساخت ،ظرفیت افراد برای عاشقشدن بهمثابه یک
ویژگی اجتماعی شکل میگیرد .هدف اصلی مقالهی حاضر ،بررسی عشق از منظر جامعهشناسری و
علوم انسانی است .نویسندگان مقاله با بررسی متون موجود و بهرهگیری از روش تحقیق اسنادی بره
صورت پیشزمینه الزم برای سنجش تجربی و میدانی موضروع ،تحلیرلاجتمراعی ،زبرانشرناختی،
روان شناختی و فلسفی عشق را واکاویدهاند .در تحلیل اجتماعی عشق ،از دیدگاههای افررادی ماننرد
ترنر ،گود ،گیدنز ،باومن و ایلوز استفادهشده و در حوزه زبانشناسی و نشانهشناسی ،به دیدگاه روالن
بارت و رابرت استرنبرگ برای تدقیق داللتهای مفهومی عشق توجه شده است .نگاه فالسفه و روان-
شناسان به عشق در بخش پایانی مقاله بررسیشده است.
واژگان کلیدی :عشق ،عشق افالطونی ،عشق رمانتیک ،عشق سیال ،گفتمان عشق ،روایت
شناسی عشق.
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Abstract
Study of Love from the perspective psychology, sociology, philosophy,
linguistics: The peresentation of a combined theoryThe concept of love can
be defined from a range of perspectives. Different fields of philosophy,
psychology, sociology and linguistics have focused on exploring this concept
and this has led to a plethora of definitions. Like feelings, love can associate
one to others who are intended in spite of the physical characteristics;
therefore, it is governed by sociocultural dimensions. The concept of love
and the experience of falling in love is under the influence of dominating
discourse of the society and its social, cultural, political and economic
circumstances in every particular period of time. Although love initially
seems to be the most individual in feelings and compassion, it is fully
affected by social circumstances. Taking into account love as agency is of
great importance. Considering the interaction between someone and the
structure, the capacity of people to fall in love is analogous to a social trait.
This study aims to explain love sociologically. Having reviewed the relevant
texts and utilizing library research method as a background for empirical and
survey evaluation of the issue, these researchers have embarked on analyzing
the issue philosophically, psychologically, sociologically and linguistically.
In social analysis of love, the outlooks of people like Turner, Goode,
Giddenz, bauman and Iluves have been used. In linguistic and semiotics
domains, the viewpoints of Roland Barths and Robert Sternberg have been
applied in order to elaborate the conceptual reasons of love. The viewpoints
of philosophers and psychologists are discussed at the end of this article.
Key words: Love, Platonic love, romantic love, fluid love, love discourse,
Narrative of love
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مقدمه
موضوع احساسات در مطالعوات علووم انسواني جايگواه ويوژهاي دارد .رشوتههوايي ماننود فلسوفه و
روان شناسي به آن بيشتر پرداختهاند و در مقابل ،در جامعهشناسي تا حدود زيادي از آن غفلوت شوده
است .در سالهاي اخير جامعهشناسان بر منظر اجتماعي احساسات ،كاركرد اجتماعي آن هوا و روش-
هايي تمركز كردهاند كه زمينههاي اجتماعي -فرهنگي تجربيات احساسات را شكل ميدهند (فروند،
 .)1990جامعهشناسي احساسات به ارتباط متقابل جامعه و احساس مويپوردازد .يكوي از مهوم تورين
نظريات جامعهشناسي كه به بعد شناختي احساسات توجه ميكند ،نظريه كنش متقابل نمادين 2است.
عشق ،نفرت ،خشم ،غصه ،شادي و...كنشهايي هستند كه هنگام تعريف و تفسير موقعيت از جانوب
كنشگران شكل مي گيرند (گوردون .)1986 ،به اعتقاد شات 3ساختار احساسوات انسوان بوه بهتورين
شكل با استفاده از ديدگاه كنش متقابل نمادين قابلفهم است (شوات .)1979 ،ديگور جامعوهشوناس
برجسته در اين زمينه آرلي هاكشيلد 4است كوه بور مبنواي كوار مواركس و گوافمن ،جامعوهشناسوي
احساسات را بسط و توسعه داد .او رويكردي تركيبيتور و فراگيوري را در پويش گرفوت و بوا كتواب
مديريت ايدئولوژي و احساس ،5رهبر برساختگرايان اجتماعي در جامعهشناسوي احساسوات شوناخته
ميشود (هاكشيلد .)1990 ،تحقيق گافمن از نمايش احساسي در سازمانهواي خودماتي نيوز تقريبواً
پيشنياز قابلتوجهي در كار هاكشويلد اسوت (تورلنود .)2012 ،هاكشويلد بحو خوود را بوا انتقواد از
اربات گرايان يا كساني كه رويكرد ارگانيستي را نقطه عزيمت خويش برگزيدهانود ،آغواز كورده اسوت
(هاكشيلد .)1979 ،استدالل او از «كاركرد عالمتدهي» احساسات كه ازديدگاههاي فرويد برمي آيد،
7
شديداً با ديدگاههاي برساختگرايانه ،كنشمتقابل نمادين هي  6و نظريههاي تعامل اجتماعي كمپر
سازگار است (ويسكاپ .)2006 ،همچنين جاناتان ترنر ( ،)2006در كتاب جامعهشناسوي احساسوات،8
موضوع جايگاه احساس در جوام را بهشكل مسئله اي اجتماعي توضويح داد .وي از چهوار احسواس
اصلي شادي ،ترس ،خشم و غم نام ميبرد .البته احساسهاي رانويه ديگر مانند احساس گناه و شرم
و حيا و احساس بيم و اميد و مجموعه وسي ديگري از احساسات ديگر هم وجود دارنود .بوه اعتقواد
ترنر ،احساسات بهصورت مقوله جمعي يا اجتماعي درنتيجه دو عامل شكلميگيرد يا تغيير ميكننود:
عامل اول تعيين نيازهاي افراد جامعه و گروه و عامول دوم نظوام پواداشدهوي بوه افوراد در مقابول
فعاليتها و كارهايشان است (ترنر.)2006 ،
1

1. Emotions
2. Symbolic interactionism
3. Shott
4. Hochschild
5. Ideology and Emotion Management
6. Heise
7. Kemper
8. Sociology of Emotions
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در دورههاي تاريخي و در اغلب فرهنگهاي جهان ،بيشتر مردم عشق را كه يكي از احساسوات
رانويه است ،تجربه كردهاند .سابقهي بح دربارهي عشق به دوران يونان باستان و مخصوصاً رسالۀ
ضيافت افالطون بازميگردد.
جامعهشناسان نسبت به عشق ،همانند ساير احساسات ،توجه كمتري داشته انود؛ هرچنود معودود
آراري در اين زمينه از ديدگاههاي مختلف نگاشته شده كه نشانگر عالقوه خاصوي بوه ايون موضووع
هستند .با توجه به اينكه جامعهشناسان ميل به تئوريزه كردن همه جنبههاي زندگي روزمره دارنود و
معتقدند كه تمامي روابط و نهادها اجتماعياند ،از خود پرسيدهاند كه چرا عشق از منظر جامعهشناسي
بررسي نشود .در پاسخ به اين پرسش كه چه عواملي تغييرات در روابط انساني را ممكن ساخته است
بايد به دودسته از عوامل توجه كرد :عوامل يا شرايط بيروني و عوامل دروني .بايد دانست كه رابطوه
ميان جامعه با دنياي روابط عاشقانه انساني رابطهاي «تا حدودي» است؛ بهعبوارتديگور ،جامعوه يوا
شرايط اجتماعي تا حدودي ميتواند مسئله تغيير در روابوط عاشوقانه انسواني را تبيوين كنود .روابوط
عاشقانه انساني از يک منطق دروني نيز دارد كه آن را از جامعه ،كوه بسوتر وقووع و شورايط تحقوق
بيروني آن است ،مستقل ميسازد .اگر دانش جامعه شناسي ميتواند با موا سوخن از شورايط بيرونوي
عشق بگويد ،براي يافتن منطق حاكم بر دنياي دروني عشق و مكانيسمهاي دخيول در آن بايود بوه
علوم ديگر از قبيل فلسفه ،روانشناسي ،روانكاوي ،زبوانشناسوي ،مغزشناسوي و هورموون شناسوي
رجوع كرد و از آنان كمک خواست تا بوه موا بگوينود منطوق درونوي عشوق شوامل چوه مسوائل و
موضوعاتي است و چگونه تحول در فهم همين نظم دروني ،زمينهساز تغييرات بسيار در شكل عملي
و عيني روابط عاشقانه در جوام انساني شده است.
هرگونه بررسي در زمينه اهميت جامعه شناختي عشق منوط به اين فرض است كه ايدئولوژيهوا
بهنحوي با ذهنيت فردي ارتباط دارند .نميتوان به عشق ،به شكل موجووديتي مسوتقل از چوارچوب
فرهنگي و اجتماعي كه در آن تجربه ميشود ،نگاه كرد .اين ايده كه احساسات و عواطف توا حودي
پيش -اجتماعي هستند و ازاين رو خار از ديد جامعهشناسانند ،بهتدريج به چالش كشويده مويشوود.
براي مدتها اين گونه تصور ميشد كه عشق عرصهاي مناسب براي مطالعه جامعوهشوناس نيسوت.
احساس عشق ،به رغم ويژگيهاي جسمي آن ،فرد را به ديگراني كه موضوع ايون احسواس هسوتند
مرتبط ميكند و ازاين رو ،بعدي اجتماعي -فرهنگي بر آن حاكم اسوت .عشوق اگرچوه در نگواه اول
فرديترين عاطفه و احساسات مينمايد ،كامالً تحوت توثرير گفتموان حواكم بور جامعوه و وضوعيت
اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي و اقتصادي هر دوران خاصي است .توجه به عشق از منظر عامليت فورد
نيز از اهميت بسياري دارد .با توجه به تعامل بين فرد و ساخت ،ظرفيت افراد براي عاشقشودن بوه-
مثابه يک ويژگي اجتماعي شكل ميگيرد .ازاينرو با توجوه بوه اهميوت مقولوهي عشوق در زنودگي
انسانها ،اين مفهوم از ديدگاه جامعهشناسي و علوم انساني قابل بررسي است .سؤال اصولي مقالوهي
حاضر اين است كه نگاه جامعهشناسان و علوم انساني ديگر به عشق چگونه است؟
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تحلیلهای اجتماعي عشق
به طور سنتي ،نظريهها و پژوهشهاي جامعهشناختي بر روي عشق متمركز نيستند و جامعهشناسوان
توجه به عشق را در دامنهي فعاليتهاي روان شناسي و فلسفه و متناسب با آنها ميدانند .بااين حال،
متفكرين اين رشته تالشهاي نظري فراواني براي مطالعه و بررسي عشق در سالهاي اخير داشته-
اند (گود1959 ،؛ گيدنز1992 ،؛ لومان1986 ،؛ بواومن2003 ،؛ كمپور1987 ،؛ ترنور .)2006 ،جامعوه-
شناسان در بررسي عشق به مقولههاي اجتماعي ،فرهنگي و الگوهاي نهادي مرتبط با عشوق تثكيود
داشتهاند .ترنر ( )2006رويكردهاي جامعهشناختي به مقولهي عشق را به چهوار دسوتهي سواختاري،
تاريخي ،فرهنگي و نابرابري اجتماعي تقسيمبندي كرده است .در رويكورد سواختاري ،بوه الگوهواي
ماندگار روابط اجتماعي بين كنشگران در طول زمان توجه ميشود .اين الگوها در سطح خرد و كالن
بهكار گرفته ميشوند .بر اساس يكي از رويههاي جامعهشناختي اوليه به عشق ،عشق همچون يكوي
از پيامدهاي ساختاري جوام ديدهشده است.
گود ،)1959( 1عشق را رابطه و دل بستگي احساسي و عاطفي قوي تعريوف مويكنود .او دربواره
قدرت و پتانسيل عشق براي به هم ريختن ساختار اجتماعي ،نظوام طبقواتي و روابوط خويشواوندي
بح ميكند .ازنظر گود ،جوام مختلف به صورتهاي گوناگوني به عشق نگاه ميكنند .مثالً جوام
آسيايي ،عشق افالطوني را نپذيرفته و انكار كرده اند ،درحاليكوه در جوامو غربوي ،بوه خصووص در
اياالتمتحده آمريكا ،عشق افالطوني نهتنها پذيرفتهشده كه اهميت زيادي براي آن قائول شودهانود.
بنابراين براي شناخت اين پديده بايد به كاركرد يا نتايج آن در ساختار خانواده توجه كرد .ويليام گوود
نتيجه ميگيرد كه در جوام آسيايي كه خانواده شكل گسترده دارد و مرد حاكم مطلق اسوت ،ازدوا
بر اساس عشق ،حاكميت پدر را متزلزل ميكند و براي سازمان و اداره خانواده نتوايج منفوي بوه بوار
ميآورد .به همين دليل جوانان در اين جامعه بايد از عاشق شدن بر حذر باشند و اجازه دهند بزرگوان
خانواده براي آنان همسر اختيار كنند .درحاليكه در جامعه آمريكا به دليل سواخت خوانوادگي ،عشوق
تنها انگيزه ازدوا است و جوانان تشويق ميشوند كه فقط بر اساس عشق ازدوا كنند ،زيرا خانواده
گسترده بسياري از كاركردهاي اجتماعي خود را از دست داده و افراد قادرند بدون حمايت خانواده ،بوه
تشكيل خانواده جديد اقدام كنند .بدين ترتيوب اسواس روابوط زناشوويي تنهوا بور عشوق و عاطفوه
استوارشده است .جوام از طريق روشهاي گوناگون عشق را كنترل ميكنند .به نظور گوود ،عشوق
تهديدي در مقابل نظام طبقاتي است و به طرق مختلف بر آن نظوارت مويشوود .عشوق مويتوانود
برنامهي بزرگ ترها براي اتحاد طبقاتي ،تبارگرايي و تقسيم ارث خانوادگي را به هم بزند و يا پيوندي
ميان طبقهي باال و طبقهي پايين ايجاد كند كه باع سرافكندگي طبقهي باال شوود (گوود)1959 ،؛
بنابراين ،استدالل گود نشان ميدهد كه پديدهي عشق به عملكردهواي اجتمواعي در سوطح كوالن
مرتبط است.
1. Goode
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كمپر ( ،)1987استدالل ميكند كه عشق رابطوهاي اجتمواعي اسوت كوه بوه وسويلهي قودرت و
موقعيت شكل ميگيرد .عشق به طور اساسي با ميل متفاوت است .ميل ،1احساسات برانگيختوه شوده
به وسيلهي پاداش يا موقعيت است كه از ديگري دريافت خواهد شد .عشق رمانتيک زماني ر موي-
دهد كه هر دو فرد عاشق و معشوق ،سطوح نسبتاً بااليي از قودرت و محبوت در روابطشوان داشوته
باشند (كمپر و ريد.)1997 ،
در رويكرد تاريخي به عشق ،جامعهشناسان بر تغييرات اجتماعي و جنبشهايي ماننود فمينيسوم
كه موجب شكلگيري و تجربه و ابراز عشق در فرهنگ ميشود ،تثكيود مويكننود .گيودنز (،)1992
درباره روندهاي اجتماعي در روابط جنسي ،عشق و صميمت در طول زمان بحو مويكنود و نشوان
ميدهد كه عشق يک برساخت اجتماعي است كه به صورت تاريخي تكامل مييابد .گيودنز تغييورات
شديد در جامعه به ويژه براي زنان را كه ناشي از توسعهي تاريخي اخيور در موورد جودايي تموايالت
جنسي از ازدوا و توليدمثل است توضيح ميدهد .گيدنز افزايش عشق رمانتيک را مربوط به دورهي
پس از قرون وسطي ميداند و استدالل ميكند كه ايدئولوژي رمانتيوک ارزشهواي مردانوه را تبليوغ
ميكند و به ايدهي بهرهكشي از زنان كمک ميكند .به سخن ديگر ،او از عشق همريز ،2عشقي كوه
برابري بين عاشق و معشوق ازنظر بيان احساس و جنسي ميداند ،بح ميكند .او عشق همريوز را
در تضاد با عشق رمانتيک ميبيند.
3
گيدنز در كتاب دگرگوني صميميت چهار مدل عشق را مشخص ميكند -1 :عشق شهواني -2
عشق رمانتيک  -3عشق توأمان  -4عشق ناب .درواقو گيودنز در كتواب دگرگووني صوميمت ،بوه
روندي اشاره ميكند كه آغاز آن عشق شهواني است و سپس به عشق رمانتيک و عشق توأموان در
روابط شخصي ميرسد و سرانجام به رابطه ناب ختم ميشود .ازنظر گيدنز عشق به شكل عام و نوه
عالقه زوجين به يكديگر ،پديدهاي است كه در چند قرن اخير به وجود آمده اسوت و تمركوز كونش
متقابل گرم و صميمانه در دايره تنگ خانواده هستهاي ،زمينهساز پيوند خوردن عشق و ازدوا بووده
است .گيدنز با بررسي دگرگونيهاي تاريخي مفهوم صميميت در طول تواريخ ،نشوان مويدهود كوه
چگونه عشق و ازدوا در يک فرآيند تدريجي تاريخي به هم نزديک ميشوند .وي بوه ايون منظوور
سير تحول مفهوم عشق را در سه دوره بررسي ميكند:
الف-در دوره قرون وسطايي تنها قالب عشق ،عشقي اسوت كوه بوه «عشوق شوورانگيز» تعبيور
ميشود .ب-در قرن هجدهم اين عشق شورانگيز ،به شكل «عشوق رمانتيوک» تغييور ماهيوت داد.
عشق رمانتيک صورتبندي مفهوم عشق در شكلي عام و فراگير را ممكن ساخت .اين عشق چندان
با رابطه جنسي تعريف نميشد و بيشتر بر خاصبودگي و يگانگي معشوق در چشوم عاشوق داللوت
داشت - .گيدنز متثخرترين شكل عشق را كه مشخصه دوران مدرن است «عشق سيال» مينامود.
1. Liking
2. Confluent Love
3. The Transformation of intimacy
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جنبش هاي اجتماعي برابري خواهانه و ورود زنان به عرصه هاي توليد اقتصوادي و اجتمواعي شوكل
جديدي از روابط زن و مرد را ايجاد كرد .اين عشق تعهد سوختگيرانه عشوق رمانتيوک را نداشوت و
منكر ضرورت پايداري روابط صميمانه بود .اين عشق نتيجه دستيابي زنان به جايگاه هواي اجتمواعي
مهم بوده و ديگر عشق تنها به يک زن و يک مرد منحصر نميشد بلكه اين نوع عشوق بوه دنبوال
تحقق برابري فرصت زن و مرد براي دسترسي به فرصتهاي اجتماعي و درنتيجه عاطفي است.
او در كتاب «دگرگوني صميميت» يكي از مهم تورين تحووالت در حيوات اجتمواعي انسوان را تحوول از
خانواده گسترده به خانواده هستهاي ميداند .اين اتفاق دو پيامد به هموراه داشوته اسوت .نخسوتين پيامود ايون
ماجرا آن است كه دو فرد تشكيلدهنده خانواده هستهاي جديد ،ديگر همچون خانوادههواي پيشوين در ميودان
مغناطيس حمايت خانواده گسترده جاي ندارند و خود بايد مسائل خود را حل كنند .در چنين حالتي ،با بوروز هور
مشكل ميان زوجين ،افراد به مذاكره با هم ميپردازند و ميتوانند خيلي آسان رأي به جدايي بدهند .پيامود دوم
به تغيير در برداشت از سكس بازميگردد .به باور گيدنز ،در خانوادههاي هستهاي جديود سوكس ديگور صورفاً
ابزار و مكانيسمي براي توليدمثل نيست .سكس فينفسه داراي ارزش است و لذت جنسي قلمرويي مسوتقل از
توليدمثل به نام «اروتيسم» را بنيان مينهد كه در آن مناسک لذت و تخيل اروتيک جايگاهي برجسوته دارنود.
اين به معناي آن است كه دامنه تخيل جنسي و لذت اروتيک نهفته در يک رابطه عاشقانه ميتوانود حيوات يوا
مرگ آن را تعيين كند .روابط احساسي كه از تخيل و لذت اروتيوک تهوي مويشووند بوه آسواني رو بوه سووي
فروپاشي و پايان مينهند.
در عصر مدرن ،از سويي به دليل كوچک بودن انودازه خوانواده هسوته اي و پيودايش روش هواي كنتورل
جمعيت ،پيوند ميان رابطه جنسي و بارداري گسسته شده و از سوي ديگور بوه دليول چروكيوده شودن حجوم
خانوارها ،همسر يعني شريک جنسي رسمي در نقش مهمترين شريک زندگي بوازتعريف شود .بواومن ()1394
نيز معتقد است كه جهان مدرن ،جهاني عقالني شده ،محاسبهگر و افسون زدايي شده است كوه در آن روابوط
عاشقانه به شكلي سست ،موقتي ،غيرقابل اعتماد و كااليي شده تعريف ميشوند و نوعي ناپايوداري در عشوق،
تحت پيامدهاي مخرب مدرنيته بر انسان در جامعه كنوني حاكم است.
در رويكرد برساخت فرهنگي به عشق ،چرخش به سوي فرهنگ بووده و طرفوداران اصولي ايون
چرخش بر موضوعهايي مانند عشق ،صوميميت و مراقبوت تمركوز دارنود .نظريوهپوردازان فرهنگوي
متمايلند به بررسي ايدئولوژي ،ارزشها ،هنجارها و محصوالت مادي كه جامعه آن ها را مويسوازد و
شيوهاي كه اين كاالهاي فرهنگي احساسات و رفتارهاي افراد را شكل ميدهد .بر اين اساس ،عشق
يک برساخت فرهنگي است .بال و همكارانش ( ،)1985اين ادعا را روا دادهانود كوه تمركوز شوديد
فرهنگي بر فرديت و پيگيري جنبهي فردي شادي و موفقيت ،در تضاد با آرمانهاي عشق است.
در رويكرد نابرابري اجتماعي جامعهشناسان به تداوم ذاتي نابرابري در تجربهي عشق در جامعوه
اشاره دارند .اين ديدگاه نشانگر نقدي قوي بر ساختار اجتماعي و موان ذاتوي در تجربوهي عشوق در
چنين فضايي است .مثالً فمينيست ها عشق را بهشكل يک ايدئولوژي اجتماعي به تصوير ميكشوند
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كه زنان را در خانه اسير ميكند .جكمن ( )1994معتقد است كه گروههاي اجتماعي مسلط بر اساس
نژاد ،جنسيت و طبقه اجتماعي ترجيح ميدهند كه به جاي استفاده از زور ،از ابزار ظريوفتور محبوت
براي حف قدرت خود استفاده كنند .در اين حالت ،عشوق و محبوت انورژي اجبواري و آرام بخشوي
هستند كه قابل مقايسه با چيز ديگري نيستند .بر اساس ادبيات جامعهشناختي در مورد نابرابري ،ايون
استدالل وجود دارد كه جامعه سرمايهداري عشق را به كاال تبديل ميكند (فوروم .)1956 ،هاكشويلد
( ،)2003در ارتباط با درگيري و تضاد بين عشق و كار در زندگي روزمره در سرمايهداري مدرن بح
ميكند .مفاهيم مراقبت و عشق در جامعه بيارزش شده است و رونودها بوه سووي سوردتر شودن و
عقالني شدن جامعه ،موجب تصويب قوانين مردانه از عشق شده است .با توجه بوه نظور هاكشويلد،
يكي از استراتژيهاي مديريت احساس در تطبيق با مراقبت ناپايدار جامعهي سرمايهداري ،سورمايه-
گذاري كمتر و كمتر در احساس است .به همين ترتيب ،دوست داشتن بوه كواال تبوديل شوده اسوت
(هاكشيلد.)2003 ،
1
از ديگر تحليلهاي اجتماعي عشق ،ديدگاه زيگموند باومن جامعوه شوناس پسوامدرن اسوت .او
صاحب نظريه مدرنيته سيال است كه بر اساس آن دو گونه مدرنيته سويال و جامود تصوورميشوود.
باومن مصرفگرايي را از مشخصههاي مدرنيته نيمه دوم قرن بيستم ميدانود كوه باعو مويشوود
تمايزي اساسي بين نحوه زندگي اين عصر با اعصار گذشته مشاهده كنيم .او اين ويژگوي را اسواس
عبور از مدرنيته به سمت جهان پست مدرن ميداند .يكي از مؤررترين و مهمترين نگرشهاي باومن
به مسائل زندگي ،مسئلهي عشق است .ازنظر باومن زندگي سيال در جهان معاصر باع ايجاد عشق
سيال شده است .بنيان اينگونه عشق بر موقت بودن است .در عشق سيال كه مطلوب جهان مودرن
است افراد سعي ميكنند آن چنان به هم نزديک نشوند كه ارتباطات ديرپايي ايجاد شود كه آن هوا را
از تجربه ارتباطات ديگر بازدارد اما ازآنجاكه انسان نياز به ارتباطات ديرپا دارد و عشق نيازمنود تعهود
است ،افراد با اين روابط موقت راضي نميشوند و بنابراين سعي ميكننود تعوداد ارتباطوات موقوت را
بيشتر كنند .درست شبيه اسكيت بازي روي يخ نازک كه در آن اگر اسكيت باز آهسته برود ،يوخ زيور
پايش ميشكند و درنتيجه زمين ميخورد ،مدرنيته باع تحول مفهوم عشق شوده و بشور اموروز را
سرگشته كرده و بر زمين كوفته است .از آن مهم تر ،باومن بوه نقوش رسوانه هواي نووين ،اينترنوت،
سايت هاي دوستيابي و چت توجه ميكند و نشان ميدهد كه چگونه ارتباطوات آناليون بوا جونس
مخالف با جدا كردن بشر از شبكه اجتماعي خود در جهان واقعي ،امكان برقوراري ارتباطوات موقوت
بدون تعهد و حتي با هويت جعلي را فراهم ميكند و به اين ترتيب باقيمانده تعهد عشوقي انسوان هوا
نسبت به هم را نابود ميكند .ازنظر باومن انسان خودخواه و حقير امروز به ابژه عشق نوه بوهصوورت
وجودي دوستداشتني بلكه بهشكل ابژهاي براي سركوب و اعمال قدرت نگواه مويكنود و صودالبته
سپردن هرگونه تعهد به ابژهاي كه قرار است سركوب شود ،امري ناخواستني است (باومن.)1394 ،
1. zygmunt bauman
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عشق سيال ،بيانگر پديدهاي است كه در برابر عشق متعالي فروم قرار ميگيرد .به اعتقاد بواومن
انسان ها درواق پيش از زمان مدرن توليدكننده بودند .عشق و ميل به توليد نيز همچوون همراهوان
تفكيکناپذير رابطه جنسي به حساب ميآمدند اما انسان مصرفكنندهي امروز شاخص موفقيت خوود
را نه ساختن و حجم خريدها بلكه گردش و جايگزيني كاالها و سرعت مويدانود؛ بنوابراين طرفودار
انباشت كاال نيست بلكه طرفدار دور ريختن كاالها پس از استفادهي آنها اسوت ،البتوه نوه اسوتفاده
مداوم زيرا خصيصه تنوع طلبي بايود حفو گوردد و بودين گونوه ،ايون خصوايص و نيازهواي جامعوه
مصرفكننده مدرن به رابطهها نيز نفوذ ميكند.
باومن از حال و روز مردان و زناني ميگويد كه از پيونودهاي رابوت يوا پايودار بويبهورهانود و از
شكنندگي غريب پيوندهاي انساني مي گويد و از احساس ناامنياي كه اين شكنندگي پديد مويآورد
و اميال متعارضي كه ميخواهند اين پيوندها را محكم كنند و درعينحال آنها را سست نگهدارند .به
باور باومن ،مردم به جاي آنكه از تجربه ها و تصورات خود در ايجاد ارتباط و روابط حرف بزنند اغلوب
از پيوندها صحبت ميكنند .آنها بهجاي شريكان از شبكههاي اجتماعي حورف مويزننود .بورخالف
روابط كه بر تعهد متقابل تثكيد ميكند .شبكهي اجتماعي مظهر ماتريسي براي پيوسوتن و گسسوتن
هم زمان است .نميتوان شبكهها را بدون امكان انجام دادن اين دو فعاليت هم زمان تصوور كورد .در
شبكه اجتماعي ،پيوستن و گسستن گزينههايي به يک اندازه مشروعند و شوثن و منزلوت و اهميوت
يكساني دارند .در شبكه ،پيوندها به محض درخواست برقورار مويشووند و بوه ميول و دلخوواه خوود
ميتوانند گسسته شوند .حضور فراوان و آشكار تجربههاي عشقي به اين بواور انجاميوده كوه عشوق
مهارتي است كه بايد آن را ياد گرفت و تبحر در اين مهارت همگام با تعداد تجربهها و توداوم عمول
افزايش مييابد .لذا اين توهم فراگير ميشود كه عشقي كه عبارت است از رويدادهاي سري  ،كوتاه و
تكاندهنده ،سرشار از حضور هميشگي و فراگير غريبهها ،مؤلفه دائمي زندگي شهري است (بواومن،
.)1394
1
اوا ايلوز ديگر نظريهپرداز اجتماعي عشق است .ايلوز از برجسته ترين جامعهشناسوان و محققوان
عشق ،در كتاب خود با عنوان «عشق و تناقضات فرهنگي سرمايهداري» 2اين بح را طرح ميكنود
كه نظم موجود نظام سرمايه داري دو مشخصه اصلي دارد :توليد و مصرف .حوزه توليد ،انسان عاقول
و خانوادهمدار را تبليغ ميكند و از انسانها ميخواهد عاقل باشند ،كار كنند ،خانواده داشته باشند و به
تربيت فرزند بپردازند اما ميان اين خواسته هاي حوزه توليد در نظام سرمايه داري با خواسته هاي حوزه
مصرف تناقض وجود دارد ،زيرا در حووزه مصورف بوه عكوس از انسوان هوا مويخواهود خوودابرازگر،
خودبيانگر ،بدون خويشتن داري و مصرف كننده باشند (ايلوز .)1997 ،به باور ايلوز نتيجه نهوايي ايون
ويژگي قلمرو مصرف ،حاكم شدن اصل «لذت» بر روابط عاشقانه انساني است .او معتقد اسوت ايون

1. Eva Iluves
2. Love and the Cultural Contradictions of Capitalism
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خواسته قلمرو مصرف تنها زماني ممكن ميشود كه مصرف در پيوند جدي با روابوط رمانتيوک قورار
بگيرد و نه خانواده .مثالً ميتوان در تبليغ مربوط به كااليي مثل برنج ،زني را به تصووير كشويد كوه
پس از پختن برنج آن را بر سر ميزي سرو ميكند كه همسر و فرزندانش در اطراف آن نشستهاند .در
اينجا ،آنچه برجسته است خانواده است و جم خانوادگي .درواق كاال در خدمت انسان است؛ اما اگر
در همين تبليغ ،زن آشپز زيبايي را به تصوير بكشيد كه بوي غذاي او باع جلب توجه مردان زيادي
به او و زيبايي او شود ،در اينجا انسان در خدمت كاال قرار ميگيرد ،زيرا آن نگواه خريدارانوه كوه توا
ديروز به برنج بود اكنون متوجه يک زن است .به عبارت دقيق تر ،در اينجا منطق خريد و فروش كه
مختص بازار و كاالست بر روابط انساني نيز حاكم ميشود .ايلوز معتقد است تا چنين پديده اي واقو
نشود ،اصوالً مصرف در معناي موردنظر نظام سرمايه داري ممكن نميشوود .پوس مصورف كواال در
معناي دقيق آن زماني ممكن ميشود كه انسانها عميقاً مصرف كننده شوند و بتوانند تن و اميوال و
آرزوها و عاليق عاشقانه خود را نيز خريد و فروش كنند (همان).
جنبهاي از عشق كه توجه برخي نظريهپردازان اجتماعي را به خود جلب كرده است ،رابطوه بوين
ازدوا و عشق رمانتيک است .مورخان و مردمشناسان و نيز جامعهشناسان بارها اين ايوده را مزيوت
جوام مدرن غرب دانستهاند كه عشق رمانتيوک شورط الزم بوراي ازدوا اسوت .عمومواً ايون امور
برحسب تنزل در تعهدات نسبت به خويشاوندان ،فارغ از وصلت و افزايش آزاديهاي فردي سرمايه-
داري بررسي ميشود (گود1959 ،؛ شورتر1976 ،؛ لومان .)1986 ،وبر ( )1948عشق را بوه مدرنيتوه
(با اندک تفاوتي مانند يک محصول) و در واكنش به منطق گرايي پيوند ميدهود .ازنظور وي عشوق
راهي براي جستجوي رستگاري فردي در اين دنيا است (بورخالف ديگور رسوتگاريهواي دنيووي)،
بااين حال تثييد نامعقول در برابر معقول است ،هرچند تهديدي كه احتماالً در پي دارد با اهلي سوازي
عشق خنثي ميشود (وبر .)1948 ،در اروپا انتخاب آزاد طرفين ازدوا خيلي قبل از صنعتي سوازي و
پيدايش سرمايه داري واق ميشود .سارسبي ،از سوي ديگر ،اذعان ميكنود كوه تاريخچوه طووالني
انتخاب آزاد ازدوا الزاماً به اين معنا نيست كه عشق در طول تاريخ بدون تغييور بواقي مانوده اسوت
(سارسبي .)1983 ،درصورتيكه عشق ازنظر تاريخي تغيير كرده باشد آن وقوت نمويتوانود خصيصوه
رابت و پيشفرض زندگي انسان باشد .بااين حال استداللهاي پارادوكسوي مربووط بوه تغييرپوذيري
تاريخي و فرهنگي عشق رمانتيک غالباً با فرضيات اصالت يا حتي فرضيات بيولوژيكي مطلق ،تثييود
ميشوند.
به نظر ميرسد احساس طبيعي عاشق شدن ،زماني ر ميدهد كه كنترلهاي اجتماعي از روي
آن برداشته شوند .عشق درجايي كه غير كاركردي باشد ،احتماالً سوركوب يوا خنثوي مويشوود و در
جائيكه كاركرد داشته باشد ،مجال رشد پيدا ميكند .تحليل بينافرهنگي گود ،بهنحو مشابهي ،عشق
را ظرفيت عمومي روان شناختي ميانگاردكه با طيفي از الگوهاي ساختاري كنترل ميگردد .توز پايوه
وي اين است كه جوانان در هركجاي دنيا عاشق ميشوند .در برخي جوام آن ها از اين عمول منو
ميشوند ،درحاليكه در ديگر جوام كنترل اجتماعي به شكل دقيقتر اين اطمينان را مويدهود كوه
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جوانان با الگوهاي صحيح ،عاشق ميشوند .همانند كساني كه روي تغيير اجتماعي تمركز دارند ،گود
به اين تغيير با دقت به اهميت ازدوا نسبت به ديگر روابط خويشاوندي توجهميكند.
موضوع مهم در اينجا بح جنسيت 1است .اغلب ادعاشده است كه عشق رمانتيوک از مسواوي
دانستن روابط بين مرد و زن نشثت ميگيرد يا تنها در جايي محقق ميشوود كوه تسواوي در زمينوه
ازدوا بين طرفين برقرار است .از نگاه فمينيست ها عشق يک ايدئولوژي است كه تعدي به زنوان را
مشروع كرده وآن ها را در روابط دگرجنسيخواهي استثماري ،گير انداخته است .فواير اسوتون اذعوان
كرده كه عشق ،شايد بيشتر از زايمان ،ستون تعدي زنان امروزه است (فايرسوتون .)1972 ،آنچوه در
مورد عشق بسيار خطرناک بود گرايش زنان به غرق شدن كامل در آن بود .فداكاري زنان بوهخواطر
عشق ،نهتنها تبعيت آنها را تقويت ميكرد بلكه از يک ذهنيتي برميآمد كه با تبعيت ايجادشده بود.
همانگونه كه لي كومر بيان ميكند ،تکهمسري به تعريف عشق انجاميد؛ معياري كه با آن تكيوه-
گاه احساساتمان را ميسنجيم .عشق راستين تنها عشقي است كه منحصراً بور يوک فورد از جونس
مخالف تمركز دارد (كوومر .)1974 ،همچنوين عشوق بوه زنوان را آسويبپوذير كورده اسوت .ازنظور
فمينيست ها عشق رمانتيک صفت بالتغيير طبيعت انسان نبود ،بلكه محصول اجتماع و فرهنگ بوود
(جكسون .)1993 ،تحليلهاي فمينيستي ،منتقدانهتر از تحليلهاي نظريهپردازان اجتمواعي بوه نظور
ميرسند و سؤاالتي را برانگيختند كه ارزيابي مجدد را برحسب پيشرفتهاي نظريهاي اخير ضوروري
ساخته است.
تحلیلهای روانشناختي عشق
روانشناسان در مورد عشق نظريههاي بسوياري را مطورح كوردهانود .عشوق يكوي از اساسويتورين
احساسات بشر است ،اما درک چگونگي و علت اتفاق افتادنش لزوماً براي همه سواده نيسوت .روان-
شناسان عشق را احساسي مثبت معرفي ميكنند اما در ميان آنها ،در مورد مفهوم عشق و انوواع آن
اتفاقنظر وجود ندارد.
فرويد ( ،)1939-1856پدر روانكاوي عقيده داشت كه عشق و تمايالت جنسي بسويار بوه هوم
تنيدهاند و در آغاز سنين جواني هركسي اين احساسات را تجربه ميكند .به گفتهي او عشق همچون
ميل جنسي ريشه در طفوليت دارد .در نظر فرويد ،عشق اساساً پديدهاي جنسوي اسوت .هنگواميكوه
انسان به تجربه دريافت كه عشق جنسي باالترين خرسنديها را ايجاد ميكند و درنتيجه خرسوندي
جنسي مظهر همهي كامرانيها شد ،به ناچار به دنبال اين رفوت كوه در مودار جنسوي خوشويهواي
بيشتري دست وپا كند و شهوتهاي جنسي را هستهي مركزي زندگياش قرار دهود .در نظور فرويود
تجربهي عشق برادرانه حاصل ميل جنسي است ،منتهي در آن غريوزهي جنسوي بوه جوششوي كوه
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باهدفهاي من شده همراهند ،تبديلشده است .فرويد در كتاب تمدن و ماللتهواي آن 1دو مرحلوه
اصلي را براي تكامل تمدن در نظر ميگيرد -1 :شكلگيري تمدن از عشق-2 .شكلدهي تمدن بوه
عشق .مرحلهي اول نحوه شكل گيري تمدن است .خانواده نهاد اصلي و گوام ابتودايي شوكلگيوري
تمدن است .در اين نهاد جنس نر تمايل دارد تا جنس ماده را در پيش خويش نگوه دارد و مواده كوه
نميخواسته از فرزندانش جدا شود و بايد به خاطر آنان نزد نر كه قوويتور بوود ،مويمانود .در اداموه
اعضاي خانواده به اين نتيجه ميرسند كه همزيستي و اتحاد آنان تواناييشان را در مقابل مشوكالت
زندگي باال ميبرد .پس زندگي مشترک انسانها پايهاي دوگانه داشته است .اجبار به كار كردن كه از
بيرون بر آنها تحميل ميشد و نيروي عشق كه باع ميشد مرد نخواهد از ابوژهي جنسوش جودا
شود و زن از كودكش .در مرحله دوم عشق پايههاي رشد و پيشرفت يک تمدن را بنا مينهد .تمدن
كه حال پر و بال گرفته است و خويش را صاحب قدرت ميبيند با يكي از بنيانهاي اصولي خوويش
سر ناسازگاري بلند ميكند .تمدن هم در حوزه مسائل جنسي و هم در حوزه عالقه و دوست داشوتن
محدوديتهايي را بر عشق اعمال ميكند .تمدن جز قرباني كردن ارضاي جنسي قرباني ديگري نيز
ميگيرد .نوع ديگري از محدوديتهايي كه تمدن رقم ميزند بر حوزه زندگي عواطفي اسوت .در او
يک رابطه عشقي عالقهاي نسبت به محيط اطراف باقي نميماند .زو عاشق براي سعادتمند بوودن
حتي به فرزند هم نياز ندارد .به وضوح ميتوان سائق عشق را در يكي كردن دو نفر ديد .تمودن بوار
ديگر سر برميآورد و تالش خويش را جهت پيوند دادن بخشهاي جامعه آغاز ميكند .تمدن بوراي
حف خويش ميكوشد تا پيوندهاي اجتماعي را با روابط دوستانه محكم كند (فرويد.)70 ،1389 ،
زماني كه اريک فروم «هنر عشق ورزيدن» 2را در سال  1956منتشر كرد ،اولين دانشمندي بوود
كه عشق و دوستداشتن را موضوعي ارزشمند براي توضيح و تفسير معرفي كرد .اريک فروم ،عشق
را نيروي فعال بشري ميداند .نيرويي كه موان بين انسان ها را ميشكند و آن هوا را بوه هوم پيونود
ميدهد و باع چيرگي انسان بر احساس جدايي و انزوا ميشود و درعين حال بوه او ايون امكوان را
ميدهد كه خودش و همسازي شخصيتش را حف كند .او برخي نظريههاي فرويد را دربارهي غريزه
رد كرد و به طرح اين مسئله پرداخت كه مشكل اصلي نوع بشر ،ارضواي نيازهواي غريوزي نيسوت،
بلكه بشر نيازمند برقراري روابط انساني واقعي است .فروم در كتاب «هنور عشوق ورزيودن» معتقود
است كسي كه عشق ميورزد ،داراي هنر است .وي بستر اجتماعي و تثرير حركتي كه انسان در بستر
جامعه شناسي دارد را بررسي كرده است .به اعتقاد اريک فروم انسان چون از كل كائنات جدا مي شود
و در طول زندگي از آن فاصله مي گيرد تنها شده و مدام بوه دنبوال پيونود اسوت كوه بوه آن عشوق
مي گويند .فروم به تغييراتي كه انسان در جامعه سرمايه داري در آن قرار مي گيرد نيز پرداختوه اسوت.
فروم معتقد است كه هنر عشق ورزيدن را از دو ديدگاه ميتوان بررسوي كورد :اول جنبوهي نظوري
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عشق و دوم جنبهي عملي آن است .عشق يک عمل است ،عمل به كار انوداختن نيروهواي انسواني
است كه تنها در شرايطي كه شخص كامالً آزاد باشد ،نه تحت زور و اجبار ،آن ها را به كار مياندازد.
اريک فروم چهار مؤلفه و عنصر مشترک را در تمامي شكل هاي كامول عشوق يعنوي عشوق واقعوي
مشخص مي كند كه اين عناصر شامل دلسوزي ،احساس مسئوليت ،احترام و دانايي است .كسي كوه
عاشق ديگري است بايد بوه او اهميوت دهود و مايول باشود از او مراقبوت كنود ،عشوق بوه معنواي
مسئوليت پذيري است؛ يعني عقل و توانايي به پاسخ دادن نيازهاي شخص ديگر .كسوي كوه عاشوق
ديگران است به نيازهاي جسماني و رواني آنها پاسخ ميدهد و به آنها آنگونه كه هستند ،احتورام
ميگذارد و سعي نمي كند آن ها را تغيير دهد .اهميت دادن ،مسوئوليت ،احتورام و شوناخت در رابطوه
عشقي درهمتنيده است (فروم.)1394 ،
روانشناسان اجتماعي تا اواخر قرن بيستم كه زيک رابين ( )1970مقياسي براي عشق رمانتيک
و الن برشايد و الين هاتفيلد ( )1974نظريهاي روان شناختي براي عشوق مطورح كردنود ،اصووالً بوه
موضوع عشق توجه چنداني نداشتند اما از آن زمان عشوق يوک حووزهي تحقيقوي دوسوتداشوتني
روان شناسي اجتماعي شده است .به عقيدهي رابين ( ،)1970باوجود اينكه عشق جزء عميقتورين و
بامعناترين احساسات است ،روانشناسان اجتماعي عمالً هيچ توجهي به آن نكردهاند .او مقياسوي بوا
دو نوع اندازهگيري ساخت :يكي در مورد پيوند و ارتباط و ديگري در مورد عشق .عامل پيوند شوامل
مواردي مثل جذابيت ،ديدگاه خوب ،احترام و دوسوتي اسوت و عشوق شوامل عوواملي مثول اظهوار
وابستگي به معشوق ،اظهار انحصارطلبي و مسئوليت در برابر او ،اظهار عالقه و ميل به بوودن بوا او
است .در ميان اين عوامل ،عامل جنسي با جذابيت جنسي به چشم نميخورد .عشق بوه شوكل يوک
نگرش به همراه عناصر رفتاري ،شناختي و هيجاني توصيف شده است .تحقيقات رابين به جاي عشق
شهواني بر عشق رمانتيک متمركزشده است و تمركز بر حالت غيرجنسي عشق دارد (رابوين.)1970 ،
به نظر رابين ،عشق رمانتيک از سه عنصر تشكيلشده :دلبستگي ،اهميت و صوميميت .دلبسوتگي
نيازِ اهميت دادن ،تثييد كردن و تماس جسماني با شخص ديگر است .اهميت دادن به معناي ارزش
گذاشتن به نيازها و شادي متقابل است .صميميت هم به معني تسهيم افكار ،آرزوها و احساسوات بوا
فرد ديگر است .با توجه به اين تعريف ،رابين پرسش ناموه اي را بوراي ارزيوابي نگورش هوا در موورد
ديگران تدوين كرد و متوجه شد كه اين ابعاد عالقه و عشق در ارائوهي حمايوت از فرايافوت عشوق
مؤرر است.
بر طبق پژوهش هاي الن هاتفيلد و همكارانش ،دو گونهي ابتدايي عشق داريم :عشق مهرورزانه
و عشق آتشين .عشق مهرورزانه با احترام متقابل ،دل بستگي ،محبت و اعتمواد مشوخص مويشوود.
عشق آتشين معموالً خار از احساس درک متقابل و احتورام بوه يكوديگر اسوت .عشوق آتشوين بوا
احساسات شديد ،گرايش هاي جنسي ،تشويش و محبت مشخص ميشود .هنگاميكه اين احساسات
درونيِ شديد و متقابل باشند ،افراد احساس خوشحالي و كمال ميكنند .درحاليكه عشق يوک طرفوه
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به يثس و نااميدي ختم ميشود .هاتفيلد عقيده دارد كه عشق آتشين بسيار زودگذر است و تنها  6توا
 30ماه به طول ميانجامد .همچنين او ميگويد عشق آتشين زماني شوديد مويشوود كوه انتظوارات
فرهنگي بر پايهي عاشق شدن باشد ،زماني كه ايدههاي از پيش تعيينشده را در فرد ايدهآل مييابيد
و هنگاميكه در حضور فردي ديگر ازنظر رواني برانگيخته ميشويد .به طور ايوده آل ،عشوق آتشوين
توان بدل شدن به عشق محبت آميز بادوام را دارد .هاتفيلد معتقد است كه عشق مهرورزانه پديده اي
بسيار نادر است .همچنين هاتفيلد و والستر ( )1981معتقدند كه براي ر دادن هر نوع عشق آتشوين
وجود سه عامل الزم است .نخست بايد دربارهي عشق اطالعات داشته باشويد .دوم ،يوک هودف يوا
موضوع عشق مناسب بايد وجود داشته باشد .سوم ،فرد بايد در يک حالت انگيختگوي فيزيولووژيكي
(تهييج جنسي ،ترس و اضطراب) باشد كه بتواند به هيجوان عشوق تعبيور شوود (هاتفيلود و والسوتر،
 .)1981هاتفيلد عشق مشفقانه( 1همدالنه) را عالقهاي ميداند كه ما نسبت به كساني كه زندگيمان
با آن ها عميقاً درهم تنيده شده ،احساس ميكنيم (هاتفيلد ،)1988 ،تعريف ميكنود .بورخالف عشوق
آتشين ،عشق مشفقانه مبتني بر دوستي بسيار نزديكي است كه در آن دو فرد ازلحاظ جنسوي جوذب
يكديگر ميشوند ،اشتراكات زيادي باهم دارند ،به رفاه و آسايش يكديگر اهميت ميدهند و محبت و
احترام متقابل ابراز ميكنند (كاسپي و هربنر .)1990 ،عشق مشفقانه به انودازه عشوق آتشوين مهويج
نيست و زمينهاي براي موسيقي و افسانه نيست اما جنبهاي اساسي از يک رابطهي رضايتبخوش و
ديرپاست.
عالوه بر عشق آتشين و مشفقانه ،چهار سبک عشقي ديگر هم مشخص شده است كه عبارت اند
از :عشق بازيگرانه 2شامل رفتارهايي مانند داشتن دو عاشق همزمان ،عشق مالكانه 3متمركز بر ترس
از دست دادن معشوق ،عشق عاقالنه 4مبتني بر تصميمگيري دراين باره كه آيا يک شوريک عشوقي
مناسب است يا نه و عشق فداكارانه 5كه يک پديده كمياب است كه در آن عاشق تورجيح مويدهود
خودش رنج بكشد تا معشوقش در آسايش باشد (هندريک و هنودريک .)1986 ،از ميوان يافتوههواي
فراوان با توجه به سبکهاي مختلف عشق ،مردان بيشتر به عشق بازيگرانه ميپردازند تا زنان اما در
مورد عشق عاقالنه و مالكانه عكوس ايون وضوعيت صوادق اسوت (هنودريک و همكواران.)1984 ،
به طوركلي مردم تثييد ميكنند كه عشق مشفقانه و عشق فداكارانه مطلوبترين و عشوق بازيگرانوه
نامطلوبترين عشق هستند (هان و بالس.)1997 ،
بر اساس ديدگاه رايس ( ،)2001عشق مفهومي واحد نيست بلكه ابعاد گوناگوني دارد .رايس پنج
نوع عشق را نام ميبرد :عشق احساسي ،عشق شهواني ،عشق وابسته ،عشق دوسوتانه و عشوق بوه
همنوع .عشق احساسي را عواطف لطيف و پرشور به فردي ديگر ،توصيف كردهاند .عشق شهواني را
1. Companionate Love
2. Game-Playing Love
3. Possessive Love
4. Logical Love
5. Selfless Love
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ميتوان كشش جنسي به ديگري توصيف كرد .عشق وابسته ،اساس ارزشومندي بوراي يوک رابطوه
قدرتمند به حساب ميآيد ،عشق دوستانه مبناي مصاحبت و عالئق مشترک اسوت .ايون نووع عشوق
پيوندي پايدار بين دونفري است كه يكديگر را دوست دارند و از مصاحبت يكوديگر لوذت مويبرنود.
عشق به همنوع كه عالقه و توجه اصيل را به كل رابطه ميافزايد .فردي كه به ابراز عشق به همنوع
ميپردازد از طريق توجه دلسوزانه به ديگري كسب رضايت ميكند .در اين نوع عشق ،عالقه و توجه
به خاطر خود فرد دريافتكننده نثار او ميشود (رايس.)1996 ،
تحلیلهای فلسفي عشق
تثمل فلسفي راج به عشق و تفكيک كردن مؤلفههاي مختلف آن از يكديگر از زمان يونان باسوتان
آغازشده و تا امروز نيز ادامه دارد .فيلسوفان تحليلي به مقولهي عشق نپرداختهانود؛ شوايد در برخوي
مباح فلسفهي اخالق به آن پرداخته شده باشد يا دربارهي عشق به مثابه يوک امور فلسوفي نكواتي
طرح شده باشد اما درمجموع اين مقوله در اين سنت فلسفي جاي چنداني ندارد و فيلسوفان تحليلوي
كمتر به آن پرداختهاند .در فلسفهي مدرن به مقولهي عشق و توسعهي دغدغههاي اگزيستانسويل و
وجودي نظير غم ،شادي ،مرگ و رنج پرداخته شده است به نحويكه شخص ميتواند هوم بوازيگر و
هم تماشاگر اين ميدان باشد .فيلسوفان از يونان باستان به بعد سه مفهوم جداگانه از عشق شخصوي
را مشخص كردهاند :اروس ،1آگاپه 2و فيليا .3اروس به معناي عشق بهشكل نووعي ميول شوديد بوه
چيزي-معمووالً ميول شوديد جنسوي -اسوت (اليودل و ديگوران .)1940 ،سووبل ( )1990اروس را
خودخواهانه و پاسخي به محاسن معشوق وصف ميكند .آگاپوه عشوقي اسوت كوه پاسوخ بوه ارزش
معشوق نيست .آگاپه به معناي عشق خدا به ما و هم به معناي عشق ما به خدا معنا شده است .فيليا
به معناي توجهي محبتآميز يا احساسي دوستانه نسوبت بوه دوسوتان و چوه بسوا اعضواي خوانواده،
همكاران و وطن است (اليدل و همكاران .)1940 ،در دانشنامهي فلسوفهي اسوتنفورد ،نظريوههواي
عشق در چهار دسته تقسيمبندي شدهاند .عشق به مثابه اتحاد ،عشق بهمثابه تعلق خاطر شديد ،عشق
بهمثابه ارزش نهادن و عشق بهمثابه نوعي عاطفه (هلم.)1394 ،
در اينجا از بين فيلسوفاني كه به مقولهي عشق پرداختهاند ،به تبيين ديدگاههاي هري گووردون
فرانكفورت ،كيير كگور و آلن بديو پرداخته ميشود .يكي از فيلسووفاني كوه نگواه ويوژه بوه عشوق
داشته ،هري گوردون فرانكفورت ،فيلسوف معاصر اخالق است .مهمترين ارر او در اين زمينه كتواب
داليل عشق 4است .وي عشق را مداوايي بر اوضاع پيچيدهي ذهني افوراد ،سرچشومهي ارزشهوا و
بستر عقلگرايي عملي معرفي ميكند .در نظر وي ،روابط احساسي يا جنسي عشق نيستند .اين گونه

1. Eros
2. Agape
3. Philia
4. The Reasons of Love
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روابط شامل شماري از عناصر گمراهكنندهاند كه به طبيعت عشق تعلق ندارند .بوه بواور وي ،عشوق
شكلي از اهميت دادن است كه به انسجام دروني انسان مربوط ميشود .از نظور فرانكفوورت عشوق
چهار خصوصيت ضروري دارد .نخست اينكه عشق دلمشغولي فارغ از غرض در ارتباط بوا موضووع
خود است .دوم ،عاشق به واسطهي معشوق هويت مييابد و عاليق عاشوق هموان عاليوق معشووق
است .سوم ،عشق كلي نيست و فردمحورانه است يعني جايگزيني بوراي موضووع آن وجوود نودارد.
چهارم آنكه عشق تحت سلطهي بيواسطهي عاشق نيست .عالوه براين ازنظور فرانكفوورت عشوق
ذومراتب است ما به بعضي از چيزها بيشتر از چيزهاي ديگر عشق ميورزيم (فرانكفورت.)2006 ،
يكي از دغدغههاي اصلي كيير كگور 1عشق است .مهمترين ارري كه وي در آن از عشق مي-
گويد ،آرار عشق 2است .عشقي كوه بوراي او ارزش دارد عشوق مسويحي در مقابول عشوق طبيعوي
(شهواني) و دوستي است .عشق مسيحي ،عشق به همنوع است ،پس تبعيض و تورجيح برنمويدارد.
كيير كگور با توجه به عشق مسيحي كه فرد انسان را متعلق آن ميداند ،عشقهاي ديگور را فاقود
ارزش اخالقي و الهي ميداند .مفهومي كه بدين ترتيب از عشق به دست ميآيد ،آگاهي به گونوه اي
وظيفه است كه هر فرد در ارتباط با همنوع دارد(كيير كگورد.)1962 ،
يكي از دل مشغوليهاي اصلي آلن بديو 3در فلسوفه ،مسوئله حقيقوت اسوت .فلسوفه او در برابور
انديشهي متفكران پستمودرن قورار دارد كوه نسوبيگرايوي در شناسوايي حقيقوت يكوي از صوفات
آنهاست .بديو تالش كرد كه بار ديگر بر حقيقت تثمل كند .او گسستن از يک وضعيت را «رخوداد»
مينامد ( مثل انقالب فرانسه كه رژيم پادشاهي را سرنگون كرد) .بنا به نظريوهي آلون بوديو چهوار
ساحت رخداد حقيقت عبارت است از :عشق ،سياست ،علم و هنر .به نظر وي ،عشق صرفاً قراردادي
ميان دو شخص خودشيفته نيست بلكه فراتر از آن است .در اين ساختن و بودن ،دو طرف عشق بايد
به فراسوي خودشيفتگي (نارسيسيم) دست يابند و به نيروي عشق ،هستي خود را از نو بيافرينند .بوه
گفتهي آلن بديو ،سكس را ميتوان خريداري كرد اما عشق را نميتوان خريد .اين سوخن او يوادآور
تحليل درخشان كارل ماركس از منطق مبادلهي پولي است .بوديو بور رهوايي روابوط جنسوي از دام
اخالق تثكيد ميكند اما ميگويد در صورت آزادي روابط جنسي باز مسائل عشق حل ناشودني بواقي
ميماند .ازنظر بديو ،كار عشق وقتي خراب ميشود كه به اين فرض مغلطه آميز تن دهيم كه عشوق
نوعي رابطه است ،اما عشق نه رابطه بلكه گونهاي توليد حقيقت است و در وضعيت عشوق نوه فقوط
يک تن بلكه دو تن در كارند .عشق برخالف تصور رايج ،به معناي يكي شدن و وحدت يافتن نيست.
بديو ،تفاوت عشق و سياست را در اين نكته ميداند؛ زيرا سياست معطووف بوه همگرايوي و وحودت
است اما عشق ،وقتي ر ميدهد ،نشانگر «دو بودن» است .عشق تنها با دو بودن معنا دارد؛ يعني دو
نفر ،زن و مرد ،به خاطر تفاوت در جنسيت با يكديگر مواجه ميشوند كه قبالً از هم خبر نداشوتند و
1. Kierkegard
2. Works of Love
3. Alain Badiou
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در ضمن رخداد عشق« ،صحنه دو» آشكار ميشود .به همين دليل ،بديو مويگويود وقتوي سياسوت
پايان مييابد ،عشق آغاز ميشود .منظور بديو ،معناي جبري اين پايان و آغاز است يعني در سياسوت
با كثيري از مردم طرف هستيم كه همبسته ميشوند ،اما در عشوق بوا دو نفور كوه اساسواً متفواوت
هستند ،طرفيم.
تحلیلهای زبانشناختي عشق
زبان پديدهاي اجتماعي است كه پيدايش آن به زموان شوكل گورفتن نخسوتين اجتماعوات انسواني
بازميگردد .زبان از مهمترين عوامل شكل دهنده روايت ما از جهان اجتماعي و زندگي انساني و ابعاد
متفاوت آن است .زبان چه در دوران گذشته و چه در دوران مدرن ،همواره نشانهي متمايز و ممتازي
از تحوالت فرهنگي -اجتماعي و ابزاري جهت خلق و بازتوليد زنودگي اجتمواعي در جوامو انسواني
بوده است .زبان اين قابليت را دارد كه ميانجي فهم ما از جامعه و تحوالت آن باشود و يوک عنصور
فرهنگي -اجتماعي است كه ميتواند ما را به عمق اليههاي حيات اجتماعيمان ببرد و دركي نسوبتاً
عميق از وضعيت جامعه در برابر چشمان ما قرار دهد .درواق روايوت هواي حاصول از زبوان ازجملوه
مهم ترين روايت هايي است كه در ساخت يا شكل دهي به سوبژكتيويته هاي فردي و جمعي تثريرگذار
است .از اينرو با توجه به نقش زبان در بازنمايي واقعيتها ،ديدگاه روالن بارت و استرنبرگ در مورد
عشق بح ميشود.
روالن بارت
روالن بارت ( )1980-1915از شاخصترين چهرههاي نشوانهشناسوي اسوت .او ،اشوتروس ،فوكوو و
الكان ،چهرههاي تاريخي نهضت ساختارگرايي هستند .بارت در ابتودا ،هماننود ديگور سواختارگرايان
فرانسه ،تحت تثرير ساختارگرايي سوسوري از متن بود .ساختارگرايان وظيفهي خود را از مطالعه متن
رسيدن به ساختار بنيوادين حواكم و از پويش مفوروض مويدانسوتند اموا در نهايوت بوارت و ديگور
پساساختارگرايان انديشه را وارد سازوكار تازهاي كردند .مطرح كردن مرگ مؤلف و درنتيجوه تعليوق
معنا ،بازي متن ،استقالل نظام زبان ،رمز نمادين و رمز روايتي نشان از پساساختارگرايي بوارتي دارد.
روالن بارت معناي سنتي متن را در هم شكست و معنايي نو از متن را بازنمود .درگذشته هور اروري
متن قلمداد ميشد درحاليكه از ديدگاه روالن بارت بسوياري از ايون آروار فقوط يوک اررنود و موتن
نيستند .از ديدگاه او ارر ،صورت نوشتاري آرار است اما متن روش شناسانه است .ارر در دسوت اسوت
اما متن در زبان (بارت .)1981 ،مطالعات گفتماني عشق يكي از شكلهاي مطالعهي عشق است .در
مطالعات گفتماني عشق كه ميتوان روالن بارت را با كتاب «گفتمان عاشق» 1برجسته ترين محقوق
آن دانست ،به عشق به مثابه يک صورت بندي يا دنياي زباني نگريسته ميشود كه محقق بايد بتواند
1. A Lover's Discourse
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نخست به توصيف دقيق اين جهان زباني بپردازد و سوپس بوه ايون پرسوش پاسوخ دهود كوه ايون
صورت بندي زباني معناي خود را از رابطه تقابلي با كدام صورت بنديهاي ديگر به دسوت مويآورد و
درنهايت اين پرسش را مطرح كند كه چه شرايط سياسي -اجتماعي توليد اين صورت بندي زبواني از
عشق را ممكن ساخته است؟ روالن بارت در تحقيق برجستهي خود البته تنها به پرسش نخست اين
نوع پژوهش پاسخ گفته و كوشيده است نشان دهد دنياي زباني عشق از چه اجزايي برخوردار است و
اين اجزاء نزد عاشق و معشوق ،بهويژه عاشق ،چه معنايي دارند .شايد يكي از مهومتورين ايودههواي
بارت در اين كتاب ،ايده او در خصوص مراحل عشق باشد كه شناخت آن براي فهم اين پديده بسيار
مهم است .بارت معتقد است عشق سه مرحله دارد -1 :اسارت آني -2 ،مواجهات و  -3دنباله ماجرا.
در هر يک از اين مراحل عاشق و معشوق از ژانرهاي خاص زباني براي بيان خود و احساسشان بهره
ميگيرند .مثالً عاشق در مرحله اسارت آني كه آغاز دلباختگي اوست ،از عبارتهايي همچون «جهان
چقدر زيباست»« ،آسمان چقدر آبي است»« ،اين همان خودش است كوه دنبوالش بوودم» و ...زيواد
سخن ميگويد.
كتاب گفتمان عاشق روالن بارت بر اين اصل استوار است كه عاشق را نبايد به يوک آدم صورفاً
ناخوش فروكاست؛ عاشق كسي است كه از زبان او آنچه را كه ناواقعي يعني مهارنشدني بوده موي-
شنويم .بارت در اين كتاب با يک سيماي ساختاري سخنان عاشق را در قالب فيگور بيوان مويكنود.
مجموع فيگورهاي بيانشده در كتاب بارت را ميتوان بهصورت مفصلتري در پنج مرحله قرارداد:
-1مرحله قبل از عشق -2مرحله عاشق شدن -3گفتگوهاي عاشقانه -4مجوادالت و دعواهواي
عاشقانه -5خرو از عشق.
روالن بارت در هركدام از اين مراحل ،از فيگورهاي خاصي نام ميبرد .فيگورهايي مانند «عينک
دودي»« ،دنياي مبهوت»« ،تمنا» و «ابرها» مربوط به مرحلوهي قبول از عشوقانود« .بويمكوان»،
«مهارناپذير»« ،وابستگي»« ،جوشش»« ،ديوانه» و «دلربايي» از فيگورهاي مرحلهي عاشق شودن
هستند« .دلسوزي»« ،همچشمي»« ،تماسها»« ،همذاتپنوداري»« ،دوسوتت دارم» و «ناموههواي
عاشقانه» فيگورهاي مربوط به گفتگوهاي عاشقانهاند .فيگورهايي مانند «رنج»« ،آزارنده»« ،تحمل-
ناپذير»« ،حسادتها»« ،سكوت»« ،مشاجره» و «ناراحتي» مربوط به مجادالت و دعواهاي عاشقانه
هستند و فيگورهاي «تبعيد»« ،فاجعه»« ،آوارگي»« ،متثسف» و «وقاحت عشق» مربوط به مرحله-
ي خرو از عشقاند.
روايتشناسي عشق يكي از حوزه هاي مطالعاتي در مورد عشق است .روايوت شناسوي عشوق؛
يعني مطالعه عشق از منظر روايت هايي كه كنشگران اصلي عشق (عاشق يوا معشووق) از روابوط
عاشقانه خود ارائه ميكنند .هدف اين گونه مطالعات ،ارائه يک روايت زنده از منطق دروني عشوق
است .شايد بتوان استرنبرگ را مهم ترين محقق اين حوزه دانست .مفهوم متفاوتي از معناي عشق
به وسيلهي الگوي مثلثي عشق استرنبرگ ( )1986ارائه شده است .طبق اين فرموولبنودي روابوط
عشقي از سه جزء اصلي تشكيل ميشود كه به درجات مختلف در زو هاي مختلف ديده ميشوند
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(آرون و ستبي .)1996 ،يک جزء آن صميمت 1است؛ يعني نزديکبودني كه دو فرد احساس مي-
كنند و پيوندي است كه آن دو را باهم نگاه ميدارد .صميمت ضرورتاً عشق مشفقانه است .طرفين
داراي صميمت نسبت به رفاه و خوشبختي يكديگر توجه دارند و براي يكديگر ارزش قائل هستند،
2
يكديگر را دوست دارند ،رويهم حساب ميكنند و يكديگر را درک ميكننود .جوزء دوم اشوتياق
است كه مبتني بر دلدادگي ،جاذبهي جسماني و ميل جنسي است .بيشتر احتمال دارد موردان بوه
اين جزء تثكيد داشوته باشوند توا زنوان (فهور و بروتوون .)2001 ،سوومين جوزء عبوارت اسوت از
تصميم/تعهد 3كه نمايندهي عوامل شناختي از قبيل اين تصوميم كوه عاشوقيد و مويخواهيود بوا
شخص ديگر پيوند يابيد همراه با تعهد به حف رابطه بر يک مبناي دائمي است .وقتوي هور سوه
جزء مثل عشق به حد كافي نيرومند باشند ،عشق تمام عيار 4است و آرماني تلقوي مويشوود اموا
رسيدن به آن دشوار است .ازنظر استرنبرگ سه بعد عشق ،به ندرت در فردي به طور مساوي جم
ميشود و با توجه به ميزان وجود هر يک از اين ابعاد روابط عاشوقانه متفواوت اسوت .از ديودگاه
جامعه شناسي نيز در بسياري از روابط ،ما شاهد تبلور يک و يا دو ويژگي از ويژگيهاي مطرح شده
به طور مجزا هستيم كه متثسفانه به خطا عشق خوانده شده اند .از تركيب ابعاد عشق موا شواهد 8
نوع حالت در عشق هستيم كه عبارتاند از. 1 :فقدان عشق. 2 :مهور و عالقوه . 3دلبواختگي . 4
عشق تهي . 5عشق آرماني . 6عشق رفاقتي . 7عشق ابلهانه. 8 :عشق كامل (استرنبرگ.)1986 ،
استرنبرگ در سال  1998نظريهي عشق خود را دوباره ارزيابي كرد و نظريهي عشق به مثابوه
يک روايت را معرفي كرد .اين نظريه بر مبناي رويكرد روانسنجي است .در اين نظريه ميتووان
عشق را با توجه به طيف وسيعي از عاطفهها ،انديشهها و انگيزشهاي متفاوت باهم ،بازشوناخت؛
پديدههايي مثل عالقه و ميل به ديگري ،برقراري ارتباط متقابل بهصوورت شايسوته و حمايوت از
يكديگر .مشكل نظريه مثلثي در اين بود كه به نظر ميرسيد در اين نظريه اجزاء تشكيلدهندهي
عشق ،مبين عناصر عشق هستند و اين عناصر را توضيح ميدهند ،بيآنكه آن هوا را بوه شويوهاي
روشمند سازمان دهي كنند و بيآنكه نشان دهند چرا هر فوردي انسوان خاصوي را دوسوت دارد و
انسان ديگري را دوست نميدارد (استرنبرگ .)1998 ،رويكرد وي به عشق بهمثابه روايت بر ايون
فرض مبتني است كه آدميان گرايش دارند عاشق كساني شوند كه قصههايشان با قصوهي آنهوا
يكي يا مشابه باشد .اگر از سر اتفاق عاشق كسي شويم كه قصهاي كامالً متفواوت داشوته باشود،
آنوقت رابطهي ما و عشقي كه زيرسواخت ايون رابطوه اسوت ،وضوعيتي متزلوزل پيودا مويكنود
(استرنبرگ.)1395 ،

1. Intimacy
2. Passion
3. Decision/Commitment
4. Consummate Love
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جمعبندی و نتیجهگیری
چنان كه ديديم يكي از مهم ترين موضوعات در حيات اجتماعي امروز انساني كه هوم بوه لحواظ
كمي و هم به لحاظ كيفي ذهن بيشتر انسان ها را به خود مشغول كرده اسوت ،مسوئله ناپايوداري
روابط عاشقانه انساني در نسبت با شكل نسبتاً مستحكم پيشين آن است .پرسش «عشق» اكنون
به اشكال متفاوت همه زنان و مردان را به خود مشغول كرده است :تا كي بايود بوا ايون شوخص
بمانم؟ آيا او همه سرنوشت عاطفي -عاشقانه من است يا آنكه حق دارم باز به جستوجوي خوود
ادامه دهم؟ شور من و پاسخ گفتن به آن مهم تر است يا مصرانه بر يک صميمت و تعهود پايودار
ماندن؟ تن خود و ديگري را در موقعيت هاي متفاوت و با شعائر متفاوت لذت بخش مصرف كونم
يا آنكه به آن همچون حريمي خاص بنگرم كه صرفا به من و نهايتا يک فرد ديگر تعلق دارد كه
نامش «عشق» من است؟ امروزه ،اين پرسش ها و پرسش هاي مشابه در كانون حيات بيشوتر موا
انسان ها جاي دارد .شايد اكنون بتوان در مقابل آنچه اكتاويو پاز در كتاب «ديالكتيک تنهوايي» و
اريک فروم در كتاب «هنر عشق ورزيدن» از آن با عنوان «ديالكتيک تنهوايي و عشوق» سوخن
ميگويند ،سخن از «ديالكتيک نويني ميان با يكي بودن يوا بوا هموه بوودن» يوا «تعهود و شوور
جنسي» گفت كه بر خالف ديالكتيک نخستين بيش از آنكه بيانگر يک درد هستي شناختي به نام
«تنهايي» و راه حل آن به نام «عشق» يا «وصل» باشد ،بيانگر يک موقعيت جامعه شناختي بوه
نام «پرسش رابطه» و راه حل آن به نام «شبكه روابط جنسي موقت» است كه تصورات پيشين ما
در خصوص بسياري از موضوعات از قبيل تن ،رابطوه ،سوكس ،محبوت ،عشوق ،خوانواده ،تعهود،
مالكيت ،خانه ،بدن ،پوست ،اندام ،رنگ ،لباس ،بو ،و....را به چالش كشيده است.
در پاسخ به اين پرسش كه چه عواملي همه اين تغييرات را در روابط انسواني ممكون سواخته
است بايد به دو دسته عوامل توجه نمود :عوامل يا شرايط بيروني و عوامل دروني .بايد دانست كه
رابطه ميان جامعه با دنياي روابط عاشقانه انساني رابطه اي «تا حدودي» است .به عبوارت ديگور،
جامعه يا شرايط اجتماعي تا حدودي ميتواند تغيير در روابط عاشقانه انساني را تبيينكنود .روابوط
عاشقانه انساني يک منطق دروني نيز دارد كه آن را از جامعه يعني بستر وقووع و شورايط تحقوق
بيروني آن مستقل ميكند .در اينجا از عوامل اجتماعي تبيين كننوده تغييورات بوهوجوود آموده در
روابط عاشقانه انساني به عنوان «شرايط بيروني عشق» سخن مويگووييم و مسوائل مربووط بوه
منطق دروني عشق را «شرايط دروني عشق» ميناميم .جامعه شناسي مويتوانود بوا موا سوخن از
شرايط بيروني عشق بگويد .براي يافتن منطق حاكم بر دنياي دروني عشق و مكانيسمهاي دخيل
در آن بايد به علوم ديگر از قبيل فلسوفه ،روان شناسوي ،روانكواوي ،زبوانشناسوي ،مغزشناسوي،
هورمونشناسي ،و....رجوع كرد و از آنان كمک خواست.
در خصوص علل جامعه شناختي شوكل گيوري روابوط عاشوقانه ناپايودار و سويال در حيوات
اجتماعي امروز انسان حداقل ميتوان به پنج علت (از منظر برخي نظريه هاي جامعهشناسي عشق
74

پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ،شماره بیستوهشتم ،زمستان 1396

و احساس) اشاره كرد .علت نخست به تثرير شرايط بيروني دنياي عشق و در واقو نظوم موجوود
نظام سرمايه داري بر عشق باز ميگردد .اوا ايلوز ،از برجستهترين جامعهشناسان و محققان عشق،
در كتاب خود با عنوان «عشق و تناقضات فرهنگي سرمايه داري»( اين البته عنوان فرعوي كتواب
است كه من معتقدم از عنوان اصلي آن مهم تر است) در اين باره اين بح را طرح مويكنود كوه
نظم موجود نظام سرمايه داري دو مشخصه اصلي دارد :توليد و مصرف .حوزه توليد ،انسان عاقل و
خانواده مدار را تبليغ ميكند و از انسانها ميخواهد عاقل باشند ،كار كنند ،خانواده داشته باشوند و
به تربيت فرزند بپردازند .ميان اين خواسته هاي حوزه توليد در نظام سرمايه داري با خواسته هواي
حوزه مصرف تناقض وجود دارد زيرا در حوزه مصرف ،برعكس ،از انسانها ميخواهند خودابرازگر،
خودبيان گر ،بدون خويشتن داري و مصرف كننده باشند .به باور ايلووز نتيجوه نهوايي ايون ويژگوي
مصرفگرايي ،حاكم شدن اصل «لذت» بر روابط عاشقانه انساني است .او معتقد است اين خواسته
قلمرو مصرف تنها زماني ممكن ميشود كه مصرف در پيوند جدي با روابط رمانتيک قرار بگيرد و
نه خانواده .مثال ميتوان در تبليغ برنج زني را به تصوير كشيد كه پس از پختن برنج آن را بر سر
ميزي سرو ميكند كه همسر و فرزندانش در اطراف آن نشسته اند .در اينجا ،آنچوه كوه برجسوته
شده خانواده است و جم خانوادگي .در واق كاال در خدمت انسان است .اما اگر در همين تبليوغ،
زن آشپز زيبايي را به تصوير بكشيد كه بوي غذاي او باع جلوب توجوه موردان زيوادي بوه او و
زيبايي و تن او شود ،در اينجا انسان در خدمت كاال قرار ميگيرد ،زيرا آن نگاه خريدارانوه كوه توا
ديروز به برنج بوداكنون به سمت تن يک زن است .به عبارت دقيق تر ،در اينجا منطوق خريود و
فروش كه مختص بازار و كاالست ،بر روابط انساني نيز حاكم ميشود .ايلوز معتقد است تا چنوين
پديده اي ر ندهد ،اصوال مصرف در معناي مورد نظر نظام سرمايه داري ممكن نمويشوود .پوس
مصرف كاال در معناي دقيق آن زماني ممكن ميشود كه انسان ها عميقا مصرف كننوده شووند و
بتوانند تن و اميال و آرزوها و عالئق عاشقانه خود را نيز خريود و فوروش نماينود .دوموين عامول
اجتماعي اررگذار بر روابط عاشقانه را بايد در نظريه گيدنز يافت .گيدنز در كتاب «جامعوه شناسوي
صميميت» يكي از مهمترين تحوالت در حيات اجتماعي انسان را تحول از خوانواده گسوترده بوه
خانواده هسته اي ميداند .اين اتفاق دو پيامد به همراه داشته است .نخستين پيامد ايون مواجرا آن
است كه دو فرد تشكيل دهنده خانواده هستهاي جديد ديگر همچون خانوادههاي پيشين در ميدان
مغناطيس حمايت خانواده گسترده جاي ندارند و خود بايد مسوائل خوود را حول كننود .در چنوين
حالتي ،با بروز هر مشكل ميان زوجين ،افراد به مذاكره با هم ميپردازند و ميتوانند خيلي آسوان
رأي به جدايي بدهند .پيامد دوم به تغيير در برداشت از سكس بوازميگوردد .بوه بواور گيودنز ،در
خانواده هاي هسته اي جديد سكس ديگر صرفا ابزار و مكانيسمي براي توليد مثل نيسوت .سوكس
في نفسه داراي ارزش است و لذت جنسي قلمرويي مستقل از توليد مثول بوه نوام «اروتيسوم» را
بنيان مينهد كه در آن مناسک لذت و تخيل اروتيک جايگاهي برجسته دارند .اين به معنواي آن
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است كه دامنه تخيل جنسي و لذت اروتيک نهفته در يک رابطه عاشقانه ميتواند حيات يا مورگ
آن را تعيين كند .روابط احساسي كه از تخيل و لذت اروتيک تهي ميشوند به آساني رو به سوي
فروپاشي و پايان مي نهند.
چهارمين عامل اجتماعي اررگذار بر روابط عاشوقانه را بايود در تحليول الوريش بوک از ايون
موضوع جستجو كرد كه به افزايش دامنه فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي زنان بوازميگوردد .بوه
باور الريش بک ،زنان از زماني كه پول درآوردند و وارد دنياي فرهنگ شدند ،تازه زن بودن خود را
پيدا كردند و صاحب استقالل فكري و شغلي شدند .بنابراين بهجاي آنكه خودشوان را در خودمت
خانواده قرار دهند ،خانواده را جايي براي رشد استعدادهاي خود در نظر ميگيرند كه اگور زنودگي
خانواده جايي براي آن نگذارد ،از آن خار ميشوند .به اعتقاد بک ،امروزه زنان احساس ميكننود
به شكل فردي هم ميتوانند به زندگي خود ادامه دهند و روابط كوتاه مدت و عشوق رمانتيوک را
تجربه كنند .گيدنز معتقد بود اين موضوع يكي از راديكوال تورين راه هوا بوراي روبوه رو شودن بوا
مردانگي نظام سرمايه داري از طرف زنان است ،زيرا اگرچه براي آنهوا خطراتوي دارد ،اموا باعو
ميشود زنان ويژگيهاي عاطفي و زنانه خود را به نظام سرمايهداري تحميل كنند .پنجمين عامل،
باز به مساله از بين رفتن حمايت هاي سنتي والدين از فرزندان بازميگردد .اموروزه ،جوانواني كوه
ديگر همچون گذشته از حمايت هاي خانوادگي و حتي نهادهاي اجتماعي و مدني برخوردار نيستند
به اين نتيجه رسيده اند كه بايد روابط عاشقانه خود را تبديل بوه «روابوط موذاكرهاي» كننود و بوا
نشستن بر سر ميز مذاكره با افراد متعدد كه طبعا يكي از لوازمش داشتن رابطه جنسي است ،فورد
حامي مناسب خود را بيابند .ازاينرو ،افراد با اين ايده كه «من بايد تشخيص بودهم ايون فورد در
زندگي ميتواند حامي من باشد يا خير؟» وارد روابط متعددي ميشوند تا شخص حامي مورد نظر
خود را پيدا كنند .طبعا با خار شدن از هر مذاكره فرد خود را با اين پرسش روبهرو مويبينود كوه
چرا مذاكرات ما كوتاه بود و يا چرا مذاكرات ما شكست خورد .اين مساله باع ميشود افراد دائما
با «پرسش رابطه» درگير باشند .گيدنز ،البته ،به اين مساله نگاهي مثبت دارد و معتقد است اينكه
عشق مبادله اي و مذاكره اي شده است ،امري منفي نيست .به باور او ،مبادله اي و مذاكره اي شدن
عشق ميتواند عرصه اي باشد براي آغاز روابط انساني دموكراتيک تر .او معتقد است ايون ويژگوي
حتي ميتواند باالبرنده سطح دموكراسي در جهان باشد .به اعتقاد گيدنز ،نگاه كلينيكي به عشق و
شيوع آن ،ريشه در اجتماع و تغييرات اجتماعي شكلگرفته در جوام مدرن دارد .اين صرفاً به اين
دليل نيست كه انسان ها به لحاظ احساسي تبديل به انسان هاي يخ زده اي شده اند و يا اينكه افراد
نگاهشان به عشق نگاه كااليي شده است؛ بلكه به اين دليل است كه در حوزه احساسات و عشق
حمايت هاي اجتماعي براي افراد در گذشته وجود داشت اما اين نهادهاي حمايتي الن حمايت خود
را از اين حوزه برداشتهاند و فعاليتشان كاهش پيدا كرده است .پس افراد نيازمند اين هستند كه در
اين حوزه خودشان بيشتر حامي خودشان باشند .به همين دليل افراد به سمت مبادله و مذاكره در
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حوزه عشق و احساس ميروند و براي هم شرايط تعيين ميكنند .اين بدان معناست كه افوراد در
حال حمايت و دفاع از خود هستند.
همه آنچه تاكنون ذكر شد مربوط به تثريرات جامعه بر عشق يا همان شرايط بيروني بر عشق
بود كه ناپايداري آن را توضيح ميدادند .بههرحوال ،چنوان كوه پويش از ايون گفتوه شود ،عشوق
ويژگي هايي دروني نيز دارد كه ميتوانند ناپايداري و سياليت آن را تشوديدكنند .در اينجوا نظريوه
باومن به خوبي ميتواند برخي از ويژگي هاي دروني عشق را كه موجب ناپايداري آن مويگردنود
براي ما آشكار سازد .به اعتقاد باومن ،مهمترين ويژگي عشق رمانتيک رازگونگي و ابهام آن است.
مبهم بودن معشوق باع ميشود عشق در آغاز جذابيت و قدرت بااليي داشته باشد ،اما در اداموه
طرفين رابطه نياز دارند تا به شناخت از يكديگر بپردازند و به بدن و تن هم دسترسي داشته باشند.
به باور باومن ،عريان شدن تن و شخصيت طرفين براي يكديگر به معناي آن است كه طرفين از
مرحله دلدادگي و عشق وارد مرحله شناخت و قضاوت ميشوند .به عبارت ديگر ،اگر تا اين مرحله
معشوق خود را در منطق دروني خودش مي شناختيم و دوست داشتيم ،از اين مرحلوه بوه بعود بور
مبناي شخصيت و دانش خود به قضاوت درباره ديگر بودن او ميپردازيم و ممكن است ديگربودن
او را ديگر مطلوب نبينيم .باومن معتقد بودن افزايش دامنه قضاوت كردن درباره ديگري در يوک
رابطه به معناي افزايش خودخواهي ما در يک رابطه است كه اندک اندک منجر به ناراحتي طرف
ديگر رابطه و خار شدن افراد از رابطه ميشود .باومن معتقد بود همين ماجرا در حووزه تون نيوز
اتفاق ميافتد .وقتي در رابطه عاشقانه افراد با دستيابي به تن يكديگر به قلمرو لوذت از يكوديگر
وارد ميشوند ،طبعاً اين لذت پس از مدتي فروكش ميكند و با تجربه بدن يكديگر ،اين لذت كم
و كمتر ميشود .رولو ميمعتقد است ما در تجربه تن يكديگر نه تنها از لذت تهي ميشويم ،بلكه
ميكوشيم تن ديگري را به سوژه شناخت پوزيتيويستي و عيني خوود از تون و منطوق درونوي آن
تبديل كنيم .ما با تن ديگري همچون موضوع قابل شناخت و قضاوت و موضوعي قابل يوادگيري
و تجربه اندوختن برخورد ميكنيم .اين گونه است كه امروزه همه ما داراي دانشي بواال از وجووه
متفاوت تن و نقاط لذت آفرين آن هستيم اما تهي از لذت و عشقيم .مويمعتقود بوود چوون ايون
شناخت تهي از عاطفه و عشق است ،نميتوانيم از آن لذت ببريم و به همين دليول بوه تون هواي
متفاوت رجوع ميكنيم و تصور ميكنيم لذت در جايي ديگر منتظر ماست.
آلن بديو از ديگر متفكراني است كه به خووبي برخوي از ويژگوي هواي درونوي عشوق را كوه
ميتوانند زمينه ساز ناپايداري آن شوند به ما توضيح ميدهد .به باور بديو« ،عشق يعنوي صوحنه
نمايش دو» .يعني در واق رابطوه عاشوقانه ،رابطوه اي اسوت كوه موا بايود يواد بگيوريم از زموان
شكلگيري آن جهان را ديگر از دو منظر متفاوت و از نگاه دو نفر ببينيم نه فقط خودمان .بنابراين
در رابطه عاشقانه ،مهم ترين ويژگي توجه به ديگري است كه زين پس جزئي از وجوود شماسوت.
بدين معنا در عشق دشمني بزرگتر از خودخواهي وجود نودارد .هموان گونوه كوه در آغواز عشوق،
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ديگري را عاشقانه دوست داريم و بوه او احتورام مويگوذاريم و جهوان را از منظور نگواه او نگواه
ميكنيم ،براي ادامه فرآيند عشق و رابطه هم اين رفتارها را بايد حف كنيم.
اريک فروم در كتاب «هنر عشق ورزيدن» اين ايده را مطرح ميكنود كوه موا معمووالً آغواز
عشق را با فرآيند عشق اشتباه ميگيريم .آغاز عشق همواره گرم و پرشور و نشاط است .موا فكور
ميكنيم اين ويژگي در فرآيند عشق هم حف ميشود و ميتوان بي هيچ كوششي رابطه عاشقانه
را پرحرارت نگه داشت .به اعتقاد فروم در صورتي كه بخواهيم فرآيند عشق را گرم و پرشور نگوه
داريم ،نيازمند آموختن عشق ورزيدن هستيم .بايد هم در حوزه نظر و هم در حوزه عمل عشوق را
بياموزيم و مثل هر هنرورز ديگر ،به عشق و آموختنش بهشكل غايت و هدف زنودگيموان نگواه
كنيم.بنا به آنچه گفتم ما بايد يک فرآيند عشق گرم را در "طول رابطوه" بسوازيم و آن را خلوق
كنيم .هدف عشق نزديک شدن دو انسان در عين حف تفاوت هاي آنهاست؛ دو انساني كه قطعواً
متفاوت هستند و مثل هم نخواهند شد .پس چه چيزي ميتواند آنها را كنار يكديگر نگوه دارد؟ از
نگاه اريک فروم شما بايد در نقش يک عاشق (كسي كه زندگي را به ديگري نثار ميكند) زندگي
خود را به گونه اي تصوير كنيد كه از خود يک معشوق بسازيد .شما بايد با دادن شوور زنودگي بوه
ديگري ،او را عاشق خود كنيد و بالعكس .حال آنكه بيشتر ما انسان هوا بويش از آنكوه بخوواهيم
دوست بداريم و عاشق باشيم ،ميخواهيم دوست داشته شويم و معشوق باشيم .بوه هموين دليول
همواره پرسش ما در دنياي امروزي اين است كه چه كسي پسنديدني و محبوب اسوت و خوود را
هم دائماً به شكل آن محبوب در ميآوريم .ما بهجاي آنكه در حوزه روابط عاشقانه كنشگر باشيم،
تبديل به موجودات كنش پذيري ميشويم كه يک انگيزه ديگري به نام موجود محبوب اجتمواعي
ما را هدايت ميكند.
ما زماني كه عاشق ميشويم در واق روانكاو خود را مييابيم .معشوق همان روانكاو هست.
معشوق كسي است كه ما ميتوانيم با او گفتوگو كنيم و از عميق ترين اليه هاي وجوودي خوود
سخن بگوييم .معشوق و فرآيند عاشقي فرآيندي است براي سخن گفتن از خود و تواريخ زنودگي
خود و حوادث و رويدادهاي آن كه چيزي همتراز ناخودآگاه ماست .ما در ايام عاشوقي بوه دنبوال
بهانه اي هستيم كه دايم يكديگر را «مالقات» كنيم و بوا هوم سوخن بگووييم .اصووال در دوران
عاشقي ،زبان و كالم و بازي كالمي همه وجود و زندگي ما را تسخير ميكند .دايما بوه موقعيوت
روانكاوي بر ميگرديم تا از خود و با خود سخن بگوييم.
اما بر خالف روانكاوي ،عشق با دو خطاي بنيادي روبهروست .اول آنكه هر يک از دو سوي
رابطه سعي در كاميابي فيزيكي از ديگري دارد و اين باع اختالل در فرآينود زبوان و گفوتوگوو
ميشود و دوم آنكه ،ما در فرآيند عشق نياز عاطفي طرف مقابل خود را به دانش و گفتوگو ارجاع
نميدهيم و گرفتار در بازي عاطفه ميشويم .طبعا هم لذت احساس و بوازي احساسوي از زبوان و
بازي كالم بيشتر است و هم شدت آن بيشتر .بااينحال ،عاطفه هاي اينگونه از عمق عاطفه هاي
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شكل گرفته در فرآيند گفتوگو و زبان محرومند و به همين دليل پس از كاهش ميزان احسواس
عاطفي يا با وقوع مجادالت عاطفي به سرعت به سوي نابودي ميروند.
بنا به الگوي روانكاوي ،عشق بيشتر از جنس شنيدن صداست تا ديدن و لمس كردن .عميق
شنيدن صداي يكديگر و حتي پيش از آن ،مجهز بودن به توان شنيدن صوداي ديگوري در درون
خود و ممكن كردن گفتگوي دروني است كه از رابطه ميوان دو انسوان عشوق مويسوازد .لموس
فيزيكي و عشقبازي و رابطه جنسي تنها در صورتي تدوام خواهد داشت و دو سووي رابطوه را بوه
ارگاسم و دريافت لذت خواهد كشاند كه گفتوگوي دروني مفروض آن باشد و گرنه در حالتي جز
اين اصوالً چيزي به نام رابطه جنسي وجود ندارد و افراد هر يک تنها لذت را در درون خود تجربه
خواهند كرد و اصوال تجربه جنسي در اين حالت چيزي از جنس «خودخواهي» ست.
منابع
 استرنبرگ ،رابرت جي .)1395( .قصهي عشق :نگاهي تازه بوه روابوط زن و مورد ،ترجموهي
علياصغر بهرامي ،تهران :جوانه رشد.
 بارت ،روالن .)1392( .سخن عاشق ،ترجمهي پيام يزدانجو ،تهران :نشر مركز.
 باومن ،زيگمونت .)1394( .عشق سيال ،ترجمهي عرفان رابتي ،تهران :نشر ققنوس.
 بديو ،آلن .)1393( .در ستايش عشق ،ترجمهي مريم عبدالرحيم كاشي ،تهران :نشر ققنوس.
 رايس ،فيليپ .)2001( .رشد انسان ،ترجمهي مهشيد فروغان ،تهران :انتشارات ارجمند.
 فروم ،اريک .)1394( .هنر عشق ورزيدن ،ترجمهي پوري سلطاني ،تهران :انتشارات مرواريد.
 فرويد ،زيگموند  .)1389(.تمدن و ماللتهاي آن ،ترجمهي محمد مبشري ،تهران :انتشوارات
ماهي.
 هلم ،بنت .)1394( .دانشنامه فلسفه استنفورد ترجمهي ندا مسلمي ،تهران :نشر ققنوس.

 Aron, A, Westbay, L. (1996). Dimension of the Prototype of Love, Journal
of Personality and Social Psychology,70, 535-551.
 Barthes, Roland. (1981). “Theory of the text” in young. Vole 6.pp31-47.

 Bauman, Zygmunt. (2003). Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds,
Polity Press.

 Bellah, R.N. Madsen, R., Sullivan, W.M., Swidler, A. &amp; Tipton, S.M.
(1985). Habits of the Heart. Berkeley: University of California Press .
 Caspi, A. Herbener, E. S. (1990). Continuity and Change: Assortative
Marriage and the Consistency of Personality in adulthood, Journal of
Personality and Social Psychology,58,250-258.

79

 فلسفه و زبانشناسی؛ ارائه یک نظریه ترکیبی، جامعهشناسی،مطالعه عشق از منظر روانشناسی
 Clyde Hendrick, C. Hendrick, S. S. Foote, F.. Slapion-Foote M. J. (1984).
Do Men and Women Love Differently?, Journal of Social and Personal
Relationships 1(2): 177-195.
 Comer, L. (1974). Wedlocked Women. Leeds: Feminist Books .

 Drabble, M. Stringer, J.&quot;Freud, Sigmund. The Concise Oxford
Companion to English Literature. 2003. Retrieved November 29, 2010
from
Encyclopedia.com:
http://www.encyclopedia.com/doc/1O54FreudSigmund.html
 Feher, B. Broughton, R. (2001). Gender and Personality Differences in
Conception-Pattern Model, Journal of Personality and Social
Psychology,86, 265-284.
 Firestone, S. (1972). The Dialectic of Sex. London: Paladin .

 Frankfurt, H. (1999). Autonomy, Necessity, and Love, In Necessity,
Volition and Love, Cambridge: Cambridge University Press, 129-141.
 Frankfurt, Harry. (2006). Taking Ourselves Seriously and Getting It Right,
Stanford University Press .

 Freund, P. (1990). The expressive body: a common ground for the
sociology of emotions and health and illness. Sociology of Health &amp;
Illness. V. 12, No. 4##
 Fromm, Erich. (1956). The Art of Loving. New York: Harper .
 Giddens, Anthony. (1992). The Transformation of Intimacy: Sexuality,
Love and Eroticism in Modern Societies. Stanford, CA: Stanford
University Press.
 Goode, William J. (1959). &quot;The Theoretical Importance of Love.
American Sociological Review 24: 38-47.

 Gordon, S. L. (1986) “The Sociology of Sentiments and Emotions. In
Rosenberg M. and Turner R .

 Hahan, J. Blass, T. (1997). Dating Partner Preference: A Function of
Similarity of Love Styles, Journal of Social Behavior and
Personality,12,595-610.#3
 Hatfield, E, Walester, G. W. (1981). A New Look at Love, Reading,
MA:Addison-Wesley.
 Hendrick, C. &amp; Hendrick, S. S. (1986). A theory and method of love.
Journal of Personality and Social Psychology, 50, 392– 402.

 Hochschild, A. (1990) ‘Ideology and Emotion Management: A Perspective
and Path for Future Research’, in Kemper, T. (ed.), Research Agendas in
the Sociology of Emotions, New York: State University of New York
Press.

80

1396  زمستان، شماره بیستوهشتم،پژوهشهای روانشناسی اجتماعی
 Hochschild, Arlie Russell. (2003). The Commercialization of Intimate
Life: Notes from Home and Work. Berkeley: University of California
Press.
 Hochschild.A.R.(1979). Emotion work, feeling rules and social structure.
American Journal of Sociology 85:551-575
 http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/254http://digitalcommons.uri.e
du/srhonorsprog/254 .

 Illouz, Eva. (1997). Consuming the Romantic Utopia: Love and the
Cultural Contradictions of Capitalism, London, University of California
Press.

 Jackman, Mary. (1994).The Velvet Glove: Paternalism and Conflict in
Gender, Class, and Race Relations. Berkeley: University of California
Press.
 Jackson, S. (1993). Even Sociologists fall in Love: an Exploration in the
Sociology of Emotions, Sociology, 27(2), 201-220.

 Kemper, Theodore D. (1987). &quot;How Many Emotions Are There?
Wedding the Social and Autonomic Components. American Journal of
Sociology 93: 263-289
 Kemper, Theodore D. and Muriel T. Reid. (1997). &quot;Love and Liking
in the Attraction and Maintenance Phases of Long-Term Relationships.
Social Perspectives on Emotions 4: 37-69.
 Kierkegaard, S. (1962). Philosophical Fragments, trans, David Swenson,
Princeton, Princeton University Press .

 Liddell, H. G. Robert Scott; H. Stuart Jones; H. S. &amp; Mckenzie, R.
(1940). A Greek-English Lexicon, Oxford: Clarendon Press .
 Luhmann, N. (1986). Love as Passion, Cambridge: Polity .

 Rice, F. (1996). Intimate Relationship Marriages and Families (4th ed).
Mountain View, CA: Mayfield Publishing CO. Comprehensive look at all
aspects.
 Rubin, Z (1970). Measurement of romantic love. Journal of Personality
and Social Psychology, 16, 265-273.
 Sarsby, J. (1983). Romantic love and society. Harmondsworth: Penguin
 Shorter, E. (1976). The Making of the Modern Family, London: Collins.
 Shorter, E. (1976). The Making of the Modern Family. London: Collins .

 Shott.S (1979). Emotion and social life: A symbolic interactions analysis.
American Journal of Sociology 84:1317-1334
 Soble, Alan. (1990). The Structure of Love, Yale University Press.

81

 فلسفه و زبانشناسی؛ ارائه یک نظریه ترکیبی، جامعهشناسی،مطالعه عشق از منظر روانشناسی
 Sternberg, R. J. (1986). A triangular theory of love. Psychological Review,
93, 119 –135.

 Sternberg, R. J. (1988). The Triangle of Love: Intimacy, Passion,
Commitment, Basic Books (ISBN 0465087469 .)

 Sternberg, R. J. (1997). Construct validation of a triangular love scale.
European Journal of Social Psychology, 27, 313–335.

 Torland, M (2012). ‘Emotional labour and job satisfaction of adventure
tour leaders: Does gender matter?’, Annals of Leisure Research, Vol. 14,
No.
4,
pp.369-389,
viewed
on
19
September
2015,
http://www.tandfonline.com/loi/ranz20 .
 Turner, J and Stets, J. (2006) Handbook of the Sociology of Emotions, NY:
Springer.

 Turner, Jonathan and Jane, Stets.(2005), The Sociology of Emotions.
Cambridge: Cambridge University Press .
 Velleman, j. d. (2008). Beyond Price, Ethics, 118: 191-212.

 Weber, M. (1948). From Max Weber, Hans Gerth and C. Wright Mills
(eds.) London: Routledge and kegan Paul .

 Wisecup Allison, Robinson Dawn. T, Smith – Lovin Lynn. (2008).The
sociology of emotions. Pub, date: 2007/ Online Pub. Date: March 15, 2008,
SAGE Publications, Inc .

82

