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گفتوگو با مصطفی مهرآیین در باب جامعهشناسی احساسات

تاثیرات متقابل عشق و جامعه
ما پیش از آنکه بفهمیم عاشقی یعنی چه و چگونه باید عاشقی کنیم
میخواهیم معشــوق دلخواهی باشــیم کــه مورد توجــه دیگران قرار
سپیده پیری
میگیرد .جامعه و فرهنگ دائم به امیال عاشقانه ما جهت میدهند
خبرنگار
به همین دلیل اســت که افــراد در عصر مدرن روابط ســیال و ناپایدار
را تجربه میکنند« .میشــوراند ،منقلــب میکند ،به رقص و شــلنگاندازی وا مــیدارد ،میگریاند،
میچزانــد ،میکوباند و میدوانــد ».اینها را محمــود دولتآبادی در توصیف عشــق میگوید اما به
جــرأت میتوان گفت بــه تعداد افرادی که تجربه عاشــقی دارنــد تعابیر و توصیفــات متفاوتی از این
پدیده وجود دارد .این یعنی عشــق به عنوان یک پدیده به ظاهر فردی آنقدر با مناســبات انسانی گره
خورده که جامعهشناســان را واداشــته تا به تحلیل ابعاد اجتماعی آن بپردازنــد .مصطفی مهرآیین
جامعهشناس و استاد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در تبیین یکی از پر رمز و رازترین تجربیات
انســانی میگوید« :عشــق هم بر جامعه اثر میگذارد و هــم از جامعه تأثیر میپذیرد .بدین شــکل که
عشــق عدالت را ممکن میکند .آدمها دوشــدگی را تجربه میکنند .ســهیم شــدن احســاس باعث
میشــود که آدمها بتوانند در امور دیگر هم ســهیم شــوند .این پدیده میتواند یک نوع کمونیست یا
گونهای آزادیخواهی هم باشد ».مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.

ëëاینطور به نظر میرســد که عشــق یک تجربه فردی
و درونی اســت اما تحلیلهای جامعهشناسان از این
پدیده حکایت از جنبههای اجتماعی عشــق دارد.به
نظرشماچهرابطهایمیانعشقباساختارومناسبات
اجتماعیوجوددارد؟
امیــل دورکیــم در آغــاز جامعهشناســی ضمــن
چالشــی که با روانشناســان داشت به ســمت پدیده
خودکشــی رفــت .موضوعــی که بیشــتر افــراد تصور
میکردند کامالً فردی اســت و جنبه اجتماعی ندارد
اما دورکیم پدیده خودکشی را برای مطالعه انتخاب
کــرد تا ثابــت کنــد فردیترین امــور هــم پدیدههای
اجتماعی محسوب میشوند .با این توضیح به سؤال
برمیگردم و میگویم هیچ پدیدهای خارج از جامعه
نیســت .عشــق ظاهــراً پدیدهایاســت کــه متعلــق
به رابطه دوانســان اســت البتــه تا حــدودی از پدیده
خودکشــی و مرگ پیچیدهتر است چون اینجا بحث
بر سر رابطه دو انسان است نه یک نفر.
تصور فردی بودن پدیده عشــق در رابطه با دیگر
کنشهــای انســانی هم صــادق اســت.مثالً مــا باید
کنــش خوابیدن ،درس خوانــدن ،راه رفتن ،فعالیت
اقتصادی و سیاســی کــردن را هم کنشهــای فردی
تلقی کنیم در حالی که این کنشهای به ظاهر فردی
در بســتر بزرگتــری رخ میدهــد که اســمش جامعه
اســت و بــدون تردیــد چــون ایــن پدیــده در جامعه
ممکن میشــود همه ابعادش رنــگ و بوی جامعه
را بــه خود میگیــرد ،بنابرایــن از این جنبــه میتوان
توضیح داد که ریشههای اجتماعی یک پدیده ظاهراً
فردیکجاست!
در بررســی وجــه دوم موضــوع بــه ایــن نکتــه
میرســیم که عشــق به عنــوان یــک پدیــده بیرونی
و اجتماعــی از منطــق درونی هــم برخوردار اســت.
درتبیین سویه سوم این بحث هم میتوان از تأثیرات

پدیــده بــر جامعــه گفــت یعنــی اینکــه پدیدهها با
جامعهچهمیکنند!
دوبــاره برمیگــردم به پدیده عشــق کــه میان دو
انســان اتفاق میافتد ،انســانهایی که هر یک دارای
سرمایههای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی
هســتند ،در واقع فــرد تحت تأثیر چنیــن منظرهای
اجتماعیاست.
ایــن دو انســان بواســطه عشــق در رابطــه با هم
قــرار میگیرند .رابطه خود یک ایده مســتقل اســت
کــه بعــد اجتماعی پیدا میکنــد .از آن طــرف رابطه
عاشــقانه(مالقات و دیــدار) در یــک مکانــی اتفــاق
میافتد که ممکن اســت واقعی یا مجازی باشــد که
ایــن هم خودش بعــد اجتماعی دارد یا مثالً عشــق
در یک زمانی ممکن میشــود کــه زمان هم یک امر
کامالً اجتماعیاست یعنی یک امر از پیش داده شده
اجتماعیاســت همچنیــن خــود این پدیــده در یک
بســتر بزرگتر به نام شــهر یا روســتا اتفاق میافتد که
آنهم یک پدیده اجتماعیاست.
مهمتر از همه و حتی فارغ از همه اینها میتوان
گفت رابطه عاشقانه تنها رابطه دو انسان با یکدیگر
نیست بلکه این رابطه با مجموعهای از اشیا تعریف
میشود.منظورم گل ،کادو و مکان دیدار است.
اقتصاد عشــق ،زمان عشــق ،مکان عشــق ،شیوه
روابــط عاطفــی ،ســرمایه فرهنگی عشــاق ،گفتمان
عشــاق در مجموع پدیدههای اجتماعی هســتند که
منطق بیرونی عشق را شامل میشوند اما در تحلیل
منطق درونی عشق باید بگویم ما در جهانی زندگی
میکنیم که بشــدت ســرعت یافته اســت .نمیشود
رفت و آمد ،خوابیدن ،بیدار شدن و مبادالت مالی ما
شتاب گرفته باشــد اما پدیدهای مانند احساس جدا
باشــد .احســاس هم یک پدیده اجتماعیست که از
همین منطق درونی جامعه برخوردار است.در واقع

احساسات و عاطفه هم درگیر شتاب زندگی شدهاند.
ëëبــا توجــه بــه رابطــه متقابــل عشــق و جامعه،
این پدیدهچهسهمیدربازتعریفجامعهدارد؟
شما فرض کنید در جامعهای که دخترها و پسرها
در مکانهــای عمومــی ،فضــای مجــازی ،خیابــان،
پاســاژ و ...بــا هم دیدار میکنند و عاشــق میشــوند،
همدیگــر را دوســت میدارنــد و بعدهــا خانوادههــا
مطلع میشــوند.حاال تأثیر این اتفاق بــر خانوادهها
را با گذشــته مقایســه کنید که خــود خانوادهها زمینه
دیدار افراد را فراهم میکردند یا مثالً اقتصاد عشــق
که قطعاً بر اقتصــاد جامعه اثر میگذارد و این تأثیر
متقابل است .فضای جامعه ســرمایهداری عشق را
به یک پدیده مبادلهای تبدیل کرده اســت تا آنجا که
توگو هستند.
آدمها دائماً با همدیگر در مذاکره و گف 
بگــو چهداری تا بگویــم چقدر دوســتت دارم .زمانی
کــه افــراد بــه خاطــر عشقشــان از منافــع اقتصادی
میگذرنــد ،زمینه تغییر در قواعد بــازی اقتصادی را
ایجــاد میکننــد .حتی باعــث تغییر در قواعــد بازی
سیاســی هــم میشــوند .مثالً فــرض کنید پســری از
عربســتان عاشــق یک دختــر امریکایی یا انگلیســی
بشــود و به این کشــورها فرار کند؛این رابطه عاشقانه
روابط سیاسی دو کشور را هم تحت تأثیر قرار خواهد
داد و آن را از خودش متأثر میکند.
ëëبهصورت مشخص عشق چه کارکردهایی برای
جامعهدارد؟
عشق عدالت را ممکن میکند .آدمها دوشدگی
را تجربــه میکننــد .ســهیم شــدن احســاس باعــث
میشــود که آدمهــا بتوانند در امور دیگر هم ســهیم
شوند.
اینجاست که حتی میشود گفت پدیدهای مانند
عشــق تقلید آرمانهای کالن انسان همچون آزادی
و عدالــت اســت.حتی برخــی میگویندایــن پدیــده
میتواند یک نوع کمونیست یا گونهای آزادیخواهی
هم باشــد .گیدنز میگوید زمانی که افراد با همدیگر
در رابطــه با احســاس مذاکره میکننــد و در رابطه با
شرایطشــان با هــم صحبــت میکنند بــدون تردید
جهان محیط دموکراتیکتری میشود یعنی عشق
حتی بر دموکراسی هم تأثیرگذار است.
ëëآیا میتوان گفت عشق و تجربه عاشقی تحت
تأثیرگفتمانهای حاکــم بر جامعــه و موقعیتهای
اجتماعی ،سیاســی و فرهنگی و اقتصادی هــر دوران
تعریفوبازتعریفمجددیازخودوجامعهدارد؟
بلــه همــان طور کــه گفتــم عشــق در بســیاری از
جهات تحت تأثیر اجتماع و تغییرات اجتماعی قرار
دارد اما در برخی مقولهها هم خیر.
مثالً زبان عشــق تحت تأثیر اجتماع نیســت.هر
چقدر هم کلمات عاشقانه در طول زمان دستخوش

تغییرات شوند بازهم به لحاظ معنایی باید عاطفه
رد و بــدل شــود در واقع برخی از امور عشــق وابســته
به ســنت عشق اســت .زبان ،لحن ،کنشها و اشکال
عشــق ورزی فرآیندهایــی هســتند کــه تحــت تأثیــر
جامعهقرارنمیگیرند.
آن طــرف ماجــرا بخــش زیــادی از عشــق کامــاً
تحــت تأثیــر شــرایط اجتماعــی اســت.در جوامعی
کــه خانوادهها بهصورت گســترده و جمعــی زندگی
میکردند افراد مجالی برای روابط عاشقانه نداشتند.
بویژه آنکه در جوامع با اقتصاد کشاورزی جامعه
بــه دنبــال قواعد خاصــی در روابــط انســانها بود تا
جمعیــت و بــه دنبــال آن خانواده را ممکــن کند.در
این نوع زندگی عشــق یک پدیده طرد شده است در
حالی که جامعه شــهری قواعد بسیار متفاوتی دارد.
محیطهــای عمومی به گونهای طراحی شــدهاند که
افراد بتوانند همدیگر را ببینند.
در مجتمعهای مســکونی جمعیتهــای زیادی
در کنــار همدیگــر زندگــی میکننــد کــه بــر خــاف
خانوادههــای گســترده ،غریبهانــد و میتواننــد برای
همدیگــر جــذاب باشــند.افراد در خانواده هســتهای
متشکل از مرد و زن روابط عاشقانه را تجربه میکنند
و معمــاری خانههاهــم بــه گونهایاســت کــه افــراد
بتوانند برای خودشان فضای خصوصی بسازند.
همچنیــن دنیای پزشــکی شــکل گرفتــه و رابطه
عاشــقانه لزوماً تبدیل به رابطه تولیدمثل نمیشود
یــا مثــاً زنــان و مــردان بــه قــدرت جسمشــان پــی
بردهانــد بــرای همیــن جراحیهــای زیبایــی و انواع
بادی بیلدینگها شــکل گرفتند .خالصه همه اینها
کمک میکند تا عشــق رمانتیک ممکنشود.عشق
رمانتیــک این ظرفیــت را دارد که حتی بنیان زندگی
خانوادگی قرار بگیرد .زمانی عشــق دشمن خانواده
بود اما در جهان کنونی عشــق رمانتیک آغاز زندگی
خانوادگی اســت و به همیــن دلیل هم خانوادهها به
راحتــی از هم میپاشــند چون عشــق رمانتیک یک
پدیدهناپایداراست.
ëëشــما کــه بــه ناپایــداری روابــط اشــاره کردیــد
کتاب عشــق ســیال زیگمونــد باومن به خاطــرم آمد
که به سســت بودن روابط انســانی و احساس ناامنی
که انســان مدرن در نتیجه شــکنندگی پیوندها تجربه
میکند ،میپــردازد .واقعاً چه ویژگی در انســان عصر
حاضر وجود دارد که از روابط انســانی و عاطفی پایدار
بیبهرهشدهاست؟
عشــق رمانتیک پدیدهایاســت که فروپاشیاش
درون خودش نهفته اســت .این رابطه ممکن است
هر لحظه گسســته شــود.خانوادهای هم که بر مبنای
چنیــن پدیده گسســتهای بنــا شــود ســیال و ناپایدار
خواهد بود.من ایــن روابط را اینگونه تعبیر میکنم

کــه ما درگیر رابطههای عاشــقانه و دوســتی هســتیم
وآنهــا را به یــک رابطه قــراردادی تبدیل میکنیم تا
دیگران هم مطلع شــوند و بعد دوباره از این قرارداد
خارج میشویم و در رابطههای دیگر قرار میگیریم.
ایــن اســت که به نظر مــن نه تنها تعریــف ازدواج
تغییــر کــرده بلکه بــه جداییها هم نمیتــوان طالق
گفــت چــرا کــه افــراد میتواننــد بــه راحتــی از رابطــه
خارج شــوند ،از این اتفاق خوشــحال و راضی هستند،

کرات دیده میشــود و دلیلش هم جابهجا شــدن کد
قلمروهاست .نظامهای اجتماعی تنها میتوانند به
همدیگــر خدمات بدهند امــا اگر کدها و قواعدشــان
بــه جای همدیگر بنشــینند باعــث ایجــاد اختالل در
زندگی میشــوند.آغاز عشق رمانتیک همیشه گرم و
شورانگیزاســت اما قطعاً فرآیند عشق مانند آغازش
نیســت .افــراد بایــد یــاد بگیرند کــه فرآیند عشــق را
مانند آغاز عشــق حفظ کنند و البته این موضوع نیاز

فضای جامعه سرمایهداری عشق را به یک پدیده مبادلهای تبدیل کرده
توگو هستند.بگو
است تا آنجا که آدمها دائماً با همدیگر در مذاکره و گف 
چهداری تا بگویم چقدر دوستت دارم .زمانی که افراد به خاطر عشقشان
از منافع اقتصادی میگذرند ،زمینه تغییر در قواعد بازی اقتصادی را
ایجاد میکنند .حتی باعث تغییر در قواعد بازی سیاسی هم میشوند

جشــن طالق میگیرند و بالفاصله وارد رابطه بعدی
میشوند.
از ســوی دیگــر عشــق یک سیســتم اســت کــه کد
مشــخص و مختص به خود را دارد.همان طور که کد
توگو
حوزه سیاســت ســلطه و کد حوزه فرهنــگ گف 
اســت بنابراین تأثیر عشــق بر این قلمروها از جنس
داده و خدمات اســت یعنی عشق خدماتی را به این
قلمروهــا میدهد که از جنس عاطفه اســت و روابط
انســانی را عاطفیتر میکند در حالی که کد عشــق را
نمیتوان جایگزین کد این حوزهها کرد چرا که تبعاتی
دارد.فــرض کنیــد کــد اقتصاد کــه مبادله اســت وارد
روابط عاشقانه بشــود قطعاً چنین رابطهای سست،
ناپایــدار و مبتنی بر منافع مادی اســت کــه امروزه به

به آمــوزش دارد در حالی که ما اصوالً خیلی آموزش
عشــق نمیبینیم چون پیــش از آنکه بــه دنبال این
باشــیم کــه بفهمیــم عاشــقی یعنــی چــه و چگونــه
باید عاشــقی کنیــم میخواهیم معشــوق دلخواهی
باشــیم که مورد توجه دیگران قــرار میگیرد در حالی
که بهترین راه معشــوق شــدن این اســت که شــما تا
میتوانید تا بینهایت عشــق بورزید .اگر میخواهید
معشــوق شایســتهای بشــوید راهــش ایــن اســت که
عاشــقی کنید تا از طریق عشــق ورزیدن به معشوقی
شایســت ه تبدیل شــوید.همانطور که قبــاً گفتم این
موضــوع نیاز بــه آموزش دارد امــا در جامعه ما هیچ
نهادی برای آموزش عشق طراحی نشده است.
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