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Abstract 
An accurate expression of the psychological and emotional issues of love, marriage in 

Daneshvar's novels is one of the suitable options for studying the theory of love 

triangle. Simin Daneshvar is one of the contemporary female writers whose 

consideration of women's issues is one of her significant intellectual features. One of 

the most important scientific theories of love is Robert J. Sternberg's theory of the love 

triangle, which deals with the three aspects of "intimacy", "sexual desire/ passion and 

lust" and "decision/ commitment" in love. The aim of the present study is to examine 

the three features of the love theory of Sternberg's love triangle in Sushon's novel. In 

this novel, the love affair between Zari and Yusuf is examined as the main characters. 

The results show that Daneshvar has tried to preserve the romantic relationships within 

the family, and the characters involved in the novel experience the transcendent love. 

The present article is descriptive-analytical and the method of data collection is library. 
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 ژوهشیپمقالة 

 ، دانشگاه رازیداستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 .33-06صص ، 1311 بهار، 1، شمارة نهمدورة 

 ث عشق استرنبرگمثلّ ریةاساس نظبر ،سووشون رمان در های عشق فهبررسی مؤلّ
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 چکیده
ث عشهق  ریه  ملل ه  نظ رسهی  بهرای بهر   مناسه،،  ههای  یکی از گزینه   دانشور، های در رمان ناشویی زو  دواج زا طفی عشق،عا روانی و مسائلِ دقیقِ بیانِ

 تهرین  مهه  یکهی از   .رود ب  شمار میفکری او  بارز های شاخص از  ،ب  مسائل زنان داختن پر ک  است معاصر زن گاننویسند از دانشور سیمین .است

 /می تصه »و  «شهور و شههوت   /اشهتیا  جنسهی  » ،«تصهمیمیّ » جنبه  ک  به  سه     است رابرت جی استرنبرگ ث عشقل مل  نظری ،عشق علمیِ نظریاتِ

 به   حاضهر  مقاله   .اسهت  شهون وسورمان  در ،ث عشق استرنبرگملل   نظری عشق  فمؤل بررسی س   ،پژوهش حاضرهدف  .پردازد میدر عشق  «دتعهّ

زری و یوسههب بهه  عنههوان   ورزی عشههق ،سووشههون در رمههان .اسههت ای ، کتابخانهه ههها داده گههردآوری روش و اسههت تحلیلههی-توصههیفی شههیوۀ

روابه  عاشهقان  در    نگاههداری و  دانشهور به  حفه    سهیمین  ک   ندهست آن دهندۀنتایج ب  دست آمده نشان  .اصلی بررسی شده است های تشخصیّ

   .کنند متعالی را تجرب  می یعشق ،سووشون اصلی های تشخصیّیوسب و زری دهد و  میت بسیاری چارچوب خانواده اهمیّ

 .سووشون استرنبرگ، عشق، انواع عشق،های  ف مؤل  :ها واژهکلید
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 مهمقدّ. 1

 یه   حهدودی  تها  و کننهد  مهی  تجربه   خود زندگی طول در ها انسان ک  است روابطی ترین مه  از یکی ،عشق

ن.ک: ) .اسهت  اساسهی  ،تهر   و حهالی  خش ، اندوه، خهوش اندازۀ  ب  رسد می نظر ب  ک  است هیجانی واکنش

جسهمانی،   تمهایالت  از ،مرک ه  عواطب از یکی ، عشقشناسی روان دیدگاه از(. 611: 6531 ودیگران، 6بارون

 اشهاره  عشهق، بهرای   اصهطال  » (.6515: 6516 معین،ن.ک: ) .است نفس تعز  اجتماعی و جمال، حسّ حسّ

 «مهی رود  کهار  ب  جان بی خواه و جاندار ی، خواهش هر ب  نسبت نیرومند و عاطفی پیوندهای از وسیعی حیط  ب 

 روابه   ایجهاد  اعهث بعشهق،   به   نیاز» :گوید می 5انتخاب نظری  کتاب در (6331) 6سرلَگِ (.55: 6536 صفایی،)

 در(. 61: 6536 گلسهر، ) «شهود  مهی  دوسهتان  و خهانواده  همسر، اعضهای  مللِ ،خاص های آدم با بخش رضایت

 احسها   خهود  در ی دیگهر  شهخ   به   نسهبت  که   است ای جسمانی و فیزیکی جاذب  از عشق، فراتر، حقیقت

اسهت،   طبیعهی  واقعهی  جههان  از جزئهی  ک  جایی آن از»و؛ (663-661: 6511 ،6آنجلیس دین.ک: ) .کنی  می

 «کنهد  توصهیب  را آن و باشهد  حکمفرمها  آن بر یکل  قواعد جهان، اجزای دیگر چون ه  و قانونمند بایست می

 کنهد  می کم  انسان اعتالی ب  ک  است ی  فرایند عشق (6351) ،پ  عقیدۀ ب  (.66: 6516 ودیگران، امینی)

( 6311) 1نوزیه   (.663: 6536 ،3فیلهد  بلهوم ن.ک: ) .اسهت  دیگهران  به   عشق همراه خود، ب  ب  عشق شامل و

و  اسهت  هغیهر  و فرزنهد  ب  و مادر پدر وطن، عشق ب  رمانتی ، عشق عشق عشق، شامل عامّ پدیدۀ» است معتقد

 نوزیه ، ) «خهورد  مهی  گهره  محبوبت خوشبختی با تو خوشبختی ک  است این ها عشق این تمام مشترک وج 

 (.531: 6516، نراقی

 اعتقهاد  به   .دههد  می اختصاص عشق ب  را بلندی عواطب، جایگاه از خود جامعِ تفسیرِ در( 6311) کارتدِ 

 .دههی   پیونهد  محبهوب  اشهخاص  یها  امهور  به   را خود ،ترغب سر از دارد یوام را ما ک  است ای عاطف  ، عشقاو

 بهر  که   اسهت  یانگیزش و عاطفی، شناخت احسا عشق،  (6316)، استرنبرگ دیدگاه از (.616: همانن.ک: )

 عشهق  هه   به   که   ق، افهرادی محق ه  ایهن  یه  نظر طبهق  .شهود  می ابراز متقابل حمایت و ارتباط، مشارکت اسا 

 شخصهی  احسها   هسهتند؛  مشهترک  های آگاهی و عقاید دارای کنند؛ یم درکعمیقاً  را ورزند، همدیگر می

 ،6را ن.ک: ) .گذارنهد  مهی  احتهرام  هه   به   و کننهد  مهی  درک را همدیگر کنند؛ می ابراز همدیگر ب  را خود
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و « شور و اشتیا  جنسهی »، «6تصمیمیّ»ف  نظری ، عشق در چهارچوب س  مؤل بر اسا  این  (.613-611: 6511

 (.66:6531 استرنبرگ،ن.ک: ) .شناخت  می شود «6دتعهّ / تصمی »

 لهأسبیان م .1-1

 از ای شهاخ   ههر  در همهواره  ،آن متفهاوت  الگوههای  و نمون  ارائ  عاشقان  و نیز رواب  تداوم و ایجاد چگونگی

ل منعکس کننهدۀ مسهائ   ،داستانی ادبیّات .است بوده  توجّ مورد... و شناسی روان شناسی، جامع ، ادبیّات مباحث

 مکتهوبی  ههای  نمونه   تهرین  مهه   از یکهی  و اسهت  یکهدیگر  با افراد اجتماعی رواب  و رسوم و آداب اجتماعی،

 آثهار  مهه ّ  ههای  فه  مؤل  از یکهی  .کرد قضاوت را اجتماع روز مسائل از بسیاری ،آن اسا  بر توان می ک  است

 زناشهویی  و عشهق، ازدواج  عاطفیِ و یروانمسائل  دقیقِ بیان ب  آثارش در او .است عشق ف مؤل دانشور،  سیمین

 عشهق  مؤلفه   سه   توضیح از پس ،مقال  این درهای آثار اوست.  از بن مای  ،زنان مسائل ب  اختندپر پردازد و می

به  بررسهی و تحلیهل روابه      ف ، مؤل  هر عناصر ذکر و «دتعهّ / تصمی » ،«اشتیا  و شور» ،«تصمیمیّ: »استرنبرگ

 .است شده پرداخت  سووشون انرم های اصلی تعاطفی شخصیّ

 ت و ضرورت تحقیقاهمیّ. 1-2

  را نقطه  انشهور د سووشهون تهوان   می .حقیقی خود ب  نوشتن بپردازندت هویّ وزنان توانستند با نام  ،چهل از ده 

نویسهندگان   را از دانشهور  ،ت در توصیب دنیای ذهنی و عینی زنهان موفقیّ .ایرانی قلمداد کرد  روایت زنان اوج

 دردانشهور    که  ایران اسهت داستانی  ادبیّاتآثار  ترین قموف از یکی ،رمان سووشون کند. اش متمایز می ورهد ه 

جا که  بیشهتر صهداهای موجهود در      از آن گشاید. نویسی می داستان درای  ازهباب ت ،بیان احساسات زنان  با، آن

ضهروری اسهت که  در ایهن      پرداخته  شهده،   نهویس  و کمتر ب  زنان داستان اند، صداهای مردان داستانی ادبیّات

عشهق از دیهدگاه    ههای  فه  مؤل  ایهن تحقیهق به  بررسهی    در  بر این اسا ، .صورت گیردزمین  تحقیقات بیشتری 

سیمین دانشهور در بیهان ارتباطهات عهاطفی و احساسهات زنانه         تا دیدگاه خاصّ است؛ شدهاسترنبرگ پرداخت  

 آشکار شود.

 پژوهش ةپیشین .1-3

که    اسهت انجام شده هایی متعدّد پژوهش ،سووشونب  ویژه رمان  ؛آثار سیمین دانشور ابعاد گوناگون  زمین در

 .ها اشاره می شود ب  برخی از آن

ههای   ههای ادبهی و گفتمهان    از نظهر مکته،   «ههای سووشهون   تحلیل درون مایه  »  در مقال (6515) حسینعلی 

ای هه    بهر مبهانی و میهرا    بها تکیّه   و مقاومهت گفتمهان  اسها    بهر  رسهد که  دانشهور    ب  این نتیج  می ،اجتماعی
                                                                                                                                                          
1. Intimacy 

2. commitment 
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در ( 6536) زینه، مریهدی   جهواد دهقانیهان و  . گشوده است ادبیّاتر د ، راهی تازهای ایرانی و اسالمی اسطوره

در  به  بررسهی رنهگ    «شناسی رنگ سهیاه  نشان   بر پای سووشون رمانر بررسی مفهوم مرگ و زندگی د»  مقال

بهر انتقهال    مبتنهی  این رمان و پربسامدترین رنگ ،رنگ سیاه ک  دنگیر نتیج  می اخت  وپرد های مختلب اثر الی 

 است.اندوه 

 اسهترنبرگ  را بر اسا  نظریه   های عشق ف مؤل ی تا کنون هیچ اثر ،با هم  تحقیقات انجام شده در این راستا

 .آثار سیمین دانشور بررسی نکرده استدر

 و چهارچوب نظری تحقیقروش  .2

به  صهورت    مقاله  هها در ایهن    روش گهردآوری داده  و انجهام شهده  تحلیلهی   -روش توصهیفی  احاضهر به   مقال 

 اند. تحلیل شده 6استرنبرگ 6عشق ث  ب  نظری  ملل با توجّ ،مقال های  داده ای است. خان کتاب

 استرنبرگ دیدگاه از عشق تعریف .2-1

  توجّه  بها  را عشهق  شود می آن اسا  بر ک  داد ارائ  سنجی روان مبنای بر عشق دربارۀ ای نظری  ابتدا استرنبرگ

 انسهانی  به   میل و عالق  مللِ هایی پدیده .شناخت متفاوت های انگیزش و ها اندیش  ها، عاطف  از وسیعی طیب ب 

 اینکه   لاوّ داشهت؛  نقایصهی  نظریه   این .یکدیگر از حمایت و شایست  صورتی ب  قابلمت ارتباط برقراری دیگر،

 انسهان  چهرا  ؛داد نمهی  نشان  کاین مدوّ و ندبود نشده ساماندهی روشمند ای هشیو ب  ،عشق دهندۀ تشکیل اجزای

 نظریه   ،مهیالدی  11 ده  اواخر در ابتدا نقای ، این رفع برای .دیگری انسان ن  و شود یم داشت  دوست یخاصّ

 براسها   .کهرد  مهی  بیهان  را عشهق  دهنهدۀ  تشکیل اجزای ،ندمروش ای شیوه ب  ک  داد ارائ  را« عشق وجهی س »

 .شهود  مهی  شهناخت   «دتعهّه  / تصهمی  »و «5شههوت  و شور» ،«تصمیمیّ» ف مؤل  س  درچهارچوب عشق نظری ، این

 جمهع  مسهاوی  طهور  به   فهردی  در نهدرت ب عشهق  عهد بُ سه   ،اسهترنبرگ  نظر از (.66:6531 استرنبرگ،ن.ک: )

 ههر  به   اامّه  بیشهتر؛  دیگری و کمتر یکی ؛باشد داشت  خود در را ف مؤل  س  هر از سهمی باید سال  رابط  .شود می

 .(663: 6311استرنبرگ، ن.ک: ) .بسازند را خوب رابط  ی  توانند می یکدیگر کنار در مورد س  هر ،حال

 استرنبرگ دیدگاهاز  عشق های فهمؤلّ .2-2

   تصمیمیّ .2-2-1

 ایهن  .شهود  مهی  شهامل  را عهاطفی  ایهت حم و متقابل تفاه  و مشارکت و است عشق هیجانی ف مؤل  ،«تصمیمیّ»

 آسهایش  و رفهاه  به   ، افهراد ارتبهاط  ایهن  در .است متقابل درک و ارتباط مستلزم ،عاطفی ارتباط برقراری ف مؤل 

                                                                                                                                                          
1. Triangle love 

2. Rober J. Sternberg 

3. Passion 
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 اعتمهاد  چنهین  هه  ؛ گذارنهد  مهی  احتهرام  آن به   و کرده درک را همدیگر احساسات .دهند می تاهمیّ یکدیگر

 تلهذ   دیگریکه  بها  معاشرت از و کنند حساب یکدیگر روی توانند می نیازمندی هنگام در اینک  ب  دارند راسخ

 (.613: 6511 را ،ن.ک: ) .رندبب

 نزدیه   نشهان   که   احساساتی عنوان ب  را آن استرنبرگ دارد، معنی چندین تنهایی ب  اصطال  این هرچند 

 و فهردی  ربیهات تج ،رازهها  شهامل  و دههد  مهی  تشهکیل  را عشهق  جوهرۀ ،تصمیمیّ .گرفت نظر در است، بودن

 یه   عنهوان  به   نیز و است همدیگر برای طرفین هایابراز عقیده یار و کنار در بودن راحت احسا  مشترک،

 .دیگهری  بها  ارتبهاط  و مجهاورت  بهرای  ارادی یمیله  ؛اسهت  شهده  تعریهب  یدیگهر  به   شدن نزدی  برای نیاز

 به   هها  آن عالقه   چنهین ه  و نفر دو بین داشتن قتعل  احسا  و نزدی  پیوند :از است عبارت الفت و تصمیمیّ

 مشهترک،  ههای  مسهافرت  مشترک، خاطرات .احساسات و افکار ترین عمیق و ترین خصوصی گذاشتن درمیان

 که   ههایی  مهمانی اند؛ خوانده یکدیگر با ک  هایی کتاب اند؛ پیموده ه  با مرد و زن ک  رابط  ابتدای های سختی

 در که   سهازد  مهی  را پیوندی ،هم  و هم  اند؛ کرده بدل  و  رد یکدیگر با هسفر پای ک  هایی حرف اند؛ رفت  ه  با

 را عاشهقان   روابه   مشهترک هسهت    عشهق،  آن در که   شهود  مهی  نامیده نزدیکی و تصمیمیّ، استرنبرگ ادبیّات

 پهدر،  مهادر،  به   عشهق  در .نیسهت  خهاص  عاشهقان   روابه   ب  محدود فق  ک  رسد می نظر ب  و دهد می تشکیل

 را عاشهقان   روابه   از کهدام  ههر  مشترک هست  ت،صمیمیّ عنصر ،نیز جنس ه  دوست بهترین برادر و ای خواهر

 .دهد می تشکیل

 تصمیمیّ فةمؤلّ. 2-2-1-1

 حهالی  خوش تجرب  -6 اموال گذاشتن اشتراک ب  -6 :عبارت است از استرنبرگ دیدگاه از افراد صمیمیّت بینعناصر 

 مسهائل  گذاشهتن  میهان  در -1 متقابل درک داشتن-3 نیازمندی هنگام در ودنب یمتک  -6 زیاد  توجّ داشتن -5

. نههادن  ارج -61 صهمیمان   رابطه   برقهراری  - 3عهاطفی  حمایهت  ارائ  -1 عاطفی حمایت دریافت -6 شخصی

 معتقهد  و. اگیهرد  نمهی  نظهر  در یخاصّه  معیهار  ها آن برای و کند نمی تفسیر و شر  را مذکور عناصر سترنبرگا

 صهورت  به   معمهوالً  احساسهات  ایهن  .نیسهت  ضهروری  عشق تجرب  منظور ب  احساسات، این ی کل  ب تجر ،است

 نظهر  به   ایهن،  وجود با .شوند تجرب  یکل  احسا  ی  صورت ب  است ممکن بلک  شوند؛ نمی تجرب  جداگان 

 باشند. جداسازی قابل حدودی تا ک  رسد می

   شهوت و شور فةمؤلّ .2-2-2

 روابه   در جنسهی  نگیختگهی برا و معاشهق   با ک  است خاص طبقات از افراد عاشقان  رواب  ب  منحصر عد،بُ این

 دیهدگاه  از افهراد  بهین  شهوت و شور ف مؤل  عناصر .کند می ایفا معشو  ب  درعشق یمهمّ نقش و است همراه عاشقان 
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 .مقابهل  فهرد  با اشق مع -3 کردن لمس -6 شدن خیره -5 گرفتن درآغوش -6 بوسیدن -6عبارتنهد از:   استرنبرگ

 .(666-663: 6311استرنبرگ،  ن.ک:)

 دتعهّ / تصمیم مؤلفة. 2-2-3

ن.ک: ) تمهدّ  دراز در عشهق  ایهن  حفه   به   ،«ههد تعّ» و تمهدّ  کوتاه در دیگری فرد داشتن دوست ب  ،تصمی 

 تهاه کو شهکل  .تمدّ بلند وج  و تمدّ کوتاه وج  :است وج  دو شامل عشق، .گویندمی (356: 6536 ،6رایس

 ایهن  حفه   ب  دتعهّ یعنی ،آن تمدّ بلند شکل و دیگر خاصّ شخ  داشتن دوست ب  تصمی  یعنی ،آن تمدّ

 فهرد  عاشهقان   داشهتن  دوسهت  به   تصهمی   .کنند نمی همراهی را یکدیگر ضرورتاً ف ،مؤل  این وج  دو هر .عشق

 فه  مؤل  ایهن  روی ،فهرد  .نیست تصمی  ایمعن ب  ضرورتاً نیز دتعهّ و نیست عشق آن ب  دتعهّ معنی ب  لزوماً ،دیگر

 عاشهقان   رابطه   یه   سهوی  ب  ،رابط  بیشتر پیشرفت مانع است ممکن کنترل این و دارد ای مالحظ  قابل کنترل

 عاشهقان   رابطه   یه   در تمهدّ  بلند گذاری سرمای  ب  و است افراد عاشقان  رواب  ب  منحصر، دعهّت .شود شدید

 .کندمی حس دیگر فرد ب  نسبت عاشقان  رابط  در فرد ک   پذیری تمسئولی میزان ن  دارد؛ اشاره

 -5 وفهاداری  -6 بسهتن  عههد  -6عبارت اسهت از:   استرنبرگ دیدگاه از افراد بین «دتعهّ /تصمی » ف مؤل  عناصر 

 .ازدواج -3 نامزدی -6 سخت مواقع در رابط  در ماندن

 استرنبرگ دیدگاه از عشق انواع .2-3

انواع عشق به  شهر     «دتعهّ /تصمی »و « اشتیا شور و»، «تیّصمیم» های ف برگ از ترکی، مؤل ر تعریب استرند

 آید: زیر ب  وجود می

 6داشتن دوست. 2-3-1

 «دتعهّه » و «جنسهی  اشهتیا  » ههای  ف مؤل  غیاب در را درعشق «تصمیمیّ» عنصر فق  فردی ک  دهدمی رخ وقتی

 شهکل  دوسهتی  صهورت  به   توانهد  مهی  واقعهاً  ک  روابطی در ردف ک  است احساسات از ای مجموع . کند تجرب 

 اشهتیا  » از احساسهی  اینک  بدون ؛کند می پیوند و نزدیکی احسا  دیگری فرد ب  نسبت و کند می تجرب  دهد،

   .کند تجرب  را تمدّ طوالنی« دتعهّ» یا شدید «جنسی

   3هابلهان عشق. 2-3-2

 همهان  از که   فهرد  دو میهان  اسهت  ای رابطه   شیفتگی، .است «دتعهّ» و «تصمیمیّ» بدون ،«اشتیا  و شور» تجرب 

 در عشهق  ایهن  .اسهت  لاوّ درنگهاه  عشق وار، شیفت  عشق .شود می نهاده بنا جنسی نیازهای ارضای اسا  بر ابتدا

                                                                                                                                                          
1. Rice 

2. liking 

3. Infatuated love 
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 ابلهانه   عشهق  .ندارنهد  آگهاهی  موضوع این ب  خیلی خودشان اگرچ  ؛است مشاهده قابل افراد، بسیاری از رفتار

ن.ک: ) .شهود  مهی  پاشهیده  هه   از صهحیح  و عهادی  موقعیت از خروج محض ب  و شده برانگیخت  آنی رطو ب 

 .(666-666: 6311استرنبرگ، 

 1یخال عشق. 2-3-3

 یکهدیگر  به   ای عالقه   زن یها  مهرد  عشهق،  نوع این در .است «اشتیا  و شور» و «تصمیمیّ» بدون ،«دتعهّ» تجرب 

 ادامه   خهود  رابطه   به   ،دارنهد  فرزندانشان یا خود زندگی ب  نسبت ک  تیمسئولی احسا  خاطر ب  فق  و ندارند

 (.31: 6531 مجد،ن.ک: ) .تفاوتند بی و مزاج سرد یکدیگر ب  نسبت ولی ؛دهند می

 2رمانتیک عشق. 2-3-3

 کهدام  ههیچ  آن در که   است ای رابط  ،رمانتی  عشق .است «دتعهّ» بدون ،«تصمیمیّ» و «اشتیا  و شور» تجرب 

 که   نهد آگاه امهر  ایهن  بهر  دو ههر  .باشهند  داشهت  « دتعهّ» ه  ب  نسبت ک  نیستند قادر یا خواهند نمی طرف دو از

 .شمارند می غنیمت را آن ،داشتن ادام  صورت در اامّ ؛شود قطع ناگهانی طور ب  شان رابط  است ممکن

 3یمشارکت عشق. 2-3-4

 دانه  متعهّ و تمدّ طوالنی پایدار، دوستان  رابط  ی  ست؛ا «اشتیا  و شور» بدون ،«دتعهّ» و «تصمیمیّ» تجرب  

 ؛نیسهت  آن در شههوانی  رفتهار  زند و را رق  می دوستان  رواب  ینبهتر ،عشق این .است «تصمیمیّ» با همراه ک 

 بهرای  که   زوجهی  یا ؛اند کرده کار یکدیگر با ها سال ک  همکار دو بین ،عشق نوع این .است رنگ ک  خیلی یا

 .شود مشاهده می ،است رفت  بین از ها آن بین فیزیکی ابیتجذ  و اند کرده زندگی ه  کنار در ادزی سالیان

 3متعالی عشق. 2-3-0

 ادبهی  و هنهری  آثهار  در و بوده مطلوب کمال کامل، عشق .است «دتعهّ» و «اشتیا  و شور» ،«تصمیمیّ» تجرب  

 .شود می ه  کنار در دتمندیسعا و طوالنی زندگی باعث ،عشق این .است شده تجلیل آن از

 4احمقانه عشق. 2-3-4

 توسهع   بهرای  فرصهتی  «تصهمیمیّ » ،ای رابط  چنین در .است «تصمیمیّ» بدون «دتعهّ» و «اشتیا  و شور» تجرب 

 ایهن  و کننهد  مهی  ناامیهدی  احسها   طهرفین  ،نهایت در .رود می افول ب  رو زودی ب  هو  و کند نمی پیدا یافتن

 و همخهوانی  اامّه  ؛هسهتند  ابجهذ   هه   بهرای  ک  هایی زوج انندم ؛بود  خواهد تمدّ کوتاه یادز احتمال ب  ،رابط 

 .ندارند تجانسی

                                                                                                                                                          
1. empty Love 
2. romantic Love 
3. companionate love 
4. consummate love 
5. fatuos love 
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 1کذایی عشق. 2-3-4

 از اعظمهی  قسهمت  کهذایی  عشهق  .اسهت  رابطه   در« دتعهّه » و «اشتیا  و شور» ،«تصمیمیّ» ف مؤل  س  هر فقدان 

 ؛انهد  نبهرده  عشهق  از ای بهره هیچ ک است  ای معمولی متقابل رواب  و شامل دهد می شکل را ما شخصی رواب 

 .(666: 6311استرنبرگ، ن.ک: ) .هروزمر  زندگی در رسمی و روزان  رواب  مللِ

 حث و بررسیب. 3

  ش زیبها و هنرمندانه  مانهدگاری آن مهدیون نقه    های ماندگار فارسهی اسهت که     از جمل  رمان ،رمان سووشون

در ه.ش(  6561)ههای  در سهال داسهتان زنهدگی زری و یوسهب را     ،ایهن روایهت   های این اثهر اسهت.   تخصیّش

پهیش از   ای است ک  تحصیل کرده زن جوان ،زری .کند بازگو می ،همراه با مسائل اجتماعی آن دوران ،شیراز

تهالش   همه   ،ا پهس از ازدواج امّه  اسهت؛  جوش بهوده  تی سرکش و پرجن، ودارای شخصیّ ،ازدواج با یوسب

 مالکی اسهت  ،یوسب ،همسرش .گیرد و ب  کار میر در مقابل نامالیمات پیش  وادهخانخود را در جهت حف  

علهی   که   اسهت  هج  و مقاومالل  مردی صریح او .ک  حاضر نیست محصول امالکش را ب  قشون بیگان  بفروشد

به  دلیهل همهین     ،پایهان داسهتان   در کنهد و  حف  موضع خهود سهماجت مهی    در ،رغ  هشدارها و اعالم خطرها

 کارانه ،  ت زری از حالت محافظه  شخصیّ ،یوسب  با مرگ مظلومان شود. شت  میک یش با بیگانگان،ها تمخالف

را جهایگزین یوسهب و ادامه      او خهود  تو در حقیقه ا .گهردد  ت دوران قبل از انقهالب بهاز مهی   خصیّب  همان ش

  امهری انتزاعهی   که  ،زری بر خالف هدف یوسبهدف  ،داستاندر آغاز ک  وجود آن با داند. راه او می دهندۀ

به    هایش هسهتی .  ت او و آرمانشخصیّشاهد  ،روایت در پایان ،ی استمادّ کامالً ،شودمحسوب میو آرمانی 

 که   مقاله   ایهن  در .شود می محدود خانواده و خان  ب  صرفاً او و رواب  عاشقان  اهداف ،ی در این رمانطور کل 

 ههای  شخصهیت  ماننهد  داسهتانی؛  ههای  شخصهیت  مکالمات و ها است، کنش« استرنبرگ عشق ثملل » آن مبنای

 نهوع  ،«دتعهّه  / تصهمی  » و «اشهتیا   و شهور » ،«تصمیمیّ» های ف مؤل  کردن  مشخ  با و گرفت  قرار نظردر اقعیو

 .است شده داده مطابقت استرنبرگ نظری  با ها تشخصیّ بین عشق

   تمؤلفة صمیمیّ. 3-1

 به اشتراک گذاشتن اموال   .3-1-1

 او .گهردد  می، به  ایهران بهاز   تحصهیالت در اروپها  پایهان  بعهد از   ک  از رفاه مالی خوبی برخوردار است، یوسب

زنهدگی   .کنهد صرف میها جهت رفاه و آسایش آن ،و فرزندانش را در زندگی مشترک خود با زری شاموال

تمهام   یوسهب نیهز   بهرد و  زیبایش لهذت مهی    خانحضور در از  او است.  متعادل و مرف  آرام، ،عدر مجموزری 

: گویهد  خطهاب به  زری مهی    ،تماشای باغ خان  در یوسب دهد. میانجام  ش خود را برای رفاه او و فرزندانتال
                                                                                                                                                          
1. non love 
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 دانشهور، ) «رسه  و نه  به  شههرت     ب  تو مهی یش است و من ن  پشهرت چقدر زیبا شده و حیب ک  تابستان در »

اسهت که     مطله،  همهین  و یان زری و یوسب استم  ابطنماد نوع احسا  و ر و بیانگر این خان ، (.61: 6536

عهالوه بهر نمهود     زری،  دوسهتان انسهان  ههای  تهالش  و نهذر و نیهاز   د.کنه  ذیر مهی په دلها مکهانی   ا برای آنخان  ر

به    ،توانهد بهدون تهر  از فقیهر شهدن      ک  می نیز هست اش ند بودن او و خانوادهثروتم  نشاناحساسات متعالی، 

   دیگران ببخشد.

 خوشحالی با او ةتجرب .3-1-2

ی که  مطهابق آن   ههای خاصّه   شهیوه  خود دارنهد و نیهز    عاشقان  یوسب ب  رابط زری و ک احساسی  نگاه و نوع

یابنهد و نشهاط    در کنهار هه  نشهاط مهی     ،زری و یوسهب  .است شان رابط  گوهر ورزند، ت میبت ب  ه  محبّنس

 صهدد همهواره در  ،یوسهب  یکدیگرنهد.  وشهادابی  شهکفتگی   مایه  و ها یکدیگر را دوست دارند آن بخشند. می

 د.نه ده نشهان مهی   یکهدیگر خهود را به    عشق  ،غیرکالمیرفتارهای از طریق  ها آن است. ردن زریکحال خوش

هها   آن بهرای  ،المهی کی غیر هها  پیهام ایهن  (. 3: 6536دانشور، ) .کند ب  روی زری بخندد یش  سعی میهم یوسب

 ،ایهن عمهل زری   وکنهد  حال کردن یوسهب مهی  ی و خوشتالشش را برای راض  هم زری ی دارد.معانی خاصّ

ههای یکهدیگر فکهر     هها همهواره به  خواسهت      دهد ک  آن این حرکات نشان می برای یوسب قابل تحسین است.

 کنند و همواره قصد شاد کردن یکدیگر را دارند. می

 ه زیادداشتن توجّ .3-1-3

  متقابهل ایهن دو زوج نسهبت به      توجّ ،در رمان گیرد. ب  فرد مورد عالق  شکل می   خاصعشق، بر اسا  توجّ

ملمهو  و   او زنهی زنهده،   اته . ن  زنی اثیهری اسهت و نه  زنهی لک      ،سووشونزری در  ه  ب  خوبی نمایان است.

ک  تنهها بهرای رفهاه     است زنی .داند عاشقی ه  می تواند معشو  باشد، گون  ک  می زنی ک  همان حقیقی است.

 ؛گریهد  مهی  ؛خنهدد  مهی که    زنهی  دارد. خود را ها و آرزوهای خاصّ لک  دغدغ ب ؛آسایش مردان خلق نشدهو 

   زیهادی به  یوسهب دارد و   او توجّه  زند. می دنیا لبخند  ب  هم، ته سرشار از عشق و محبّگا شود و عصبانی می

در مقابهل  او  یهابی به  آن اسهت.    در پهی دسهت   ،روایهت  در کل  ،با تمام وجود و هدفش جل، رضایت اوست

وقتی شهوهرش از دوسهتانش عصهبانی     .«از ما ب  سر دویدن است ،از تو ب  ی  اشاره»، اصالحاً مصدا  یوسب

: 6536دانشهور،  « )تمیل توسه  طورهر» گوید: می زری «پاشو بی سر و صدا بروی »:گوید ب  میمترق  و غیراست 

ی ایجهاد  فضهای بهتهر   ،وسهب ی    به  خواسهت  و توجّه  احتهرام  بها  و دههد  زری ب  اندیش  و رأی او پاسخ می (.66

که    محهال اسهت  » و دارد بسهیار   یوسب نیز ب  زری توجّه  شود. پذیر می   متقابل امکانتوجّ ،کند ک  در آن می

ده را بها    انگهار همه   دهد، ت خودش ب  او میوقتی با دس ک  نوبری ؛ی نیاوردبرای زنش نوبر ،از ده بیاید وقتی
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 (.631 :همان) «هایش ب  او بخشیده اغستانقان و بهای عاش ها و چشم  عطرها و خرمن

 در هنگام نیازمندیبودن  متکیّ .3-1-3

شهود تها بها     ج، میاین امر مو و استصادقان  با یکدیگر  ارتباط عمیق و حاصل ،بین زری و یوسبت صمیمیّ

 زنهدگی  کیفیهت هی براثر شایان توجّ  ک کم  کننده  دی بتوانند ب  یکدیگر همدلی کرده و در مواقع نیازمن

ویهای  گ، همهین امهر   ی برادر شوهر خهود اسهت.  ها تیّو مخالب فعال زری بازدارنده ،روایت کل  در دارد. آنان

 ؛  اههدافش اسهت  ن یهاریگر یوسهب در راه رسهیدن به    تری روایت، زری اصلین یریهای ز آن است ک  در الی 

ت یه الفعّ بستر را برای ،واه و ناخواهخ ،توان گفت زری می .گیرد گری او قرار نمیمستقی  یاری زۀدر حو ندرچه

جشهن   کشاندن یوسب به   برای -برادر یوسب - خان زمانی ک  ابوالقاس  ب  طور ملال، ؛کند وسب هموار میی

زری که  در   دههد، ادای نهذر   دن قهرآن مجیهد، یوسهب را تحهت فشهار قهرار مهی       ی با پیش کشیحت  ،ها فرنگی

دسهت که    جها   فتن به  آن نهر  وسب بهرای ید تا شو گیرد، مانعی می ییعنی همان روز صورت م ؛روزهای جمع 

 در جایگهاه یهاری   حهاک ،   غیبت خسرو در ش، رفتن او ب  خانه در پیرفت  یوسب نیز. داشت  باشد عذر و بهان 

در  .گهردد  یعنهی زری مهی   ؛رفهت اصهلی ایهن پی   گهر  مهر پدری، یاریگر کنش  او ب  واسط گیرد. میدهنده قرار 

سهر  مههر پهدری یوسهب چنهان      گرفته ،  سراسهر رمهان را فهرا    ت وقدر پررنگ اس ی زری ک  آنمادر برابر مهر

  یاریگری یوسب با چنان خشه  و غضهبی   البت  .گذارد ییش موحشی را ب  نماببری   ،جنباند ک  از یوسب می

 ری زری به  تا جایی ک  اگر یهاریگ  ؛شود خود نیازمند ب  یاریگری دیگر می برای ایجاد تعادل، همراه است ک 

 .گرفتند تی ب  مرات، بدتر قرار مییپسر در موقع پدر و ،گذاشت ال خود قدم نمیفعّ ۀحوز

 درک متقابل  داشتن . 3-1-4

 کسهی  ؛و از صهمی  دل او را عزیهز بهدارد    نیاز ب  شخصی دارد تا او را درک کند ،هر فرد در اعما  روان خود

: 6536 ،و همکهاران  صادقین.ک: ) .او باشد  نیازهای عاشقاناسخگوی مناسبی ب  پ و ک  نیازهای او را بشناسد

و سهاختار داسهتان حهس     بافهت  که  در  ههای یکهدیگر   احساسهات و انگیهزه   کدلی و در ه  داشتن حسّ (.66

تصهمی    د،گرد زمانی ک  یوسب از ده برمی .زند آمیزی را برای زری و یوسب رق  می قیتموف   رابط ،شود می

 و کهرده  را نگهران و دلهواپس   زری چقهدر  ؛سهفرش طهوالنی شهده    ک  چقدر نیاوردگیرد ب  روی خودش  می

: 6536، دانشهور ) ههای نهاحق تنههایش گذاشهت       آور و قهدردانی  آشفت  و شایعات تر چقدر با خیال و خواب 

به    در مقابهل او  یوسهب  اسهت.   برای سق  جنین ب  مطه، رفته    بگوید حاضر نیست ب  یوسب زری نیز (.666

تهو خهودت    هایش را پاک کهرد و گفهت:   زری اش  .را ببین وتوان  اش  ت دانی ک  نمی می» :گوید نرمی می

 (.656 )همان:« ترت بکن  نخواست  افسرده .ت بودیافسرده و ناراح ؛از سفر آمده بودی
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 شخصی درمیان گذاشتن مسائل. 3-1-0

اندیشه  و احساسهات    ،یوسهب زری و  گفتگو و صحبت با یکهدیگر اسهت.   ،شکل دیگری از رابط  و نزدیکی

ق دارنهد و تمایهل دارنهد    ها نسبت به  یکهدیگر احسها  تعل ه     آن گذارند. خود را با یکدیگر در میان میدرونی 

بهودن و  اشهق  شهرط الزم ع  ،تایهن صهمیمیّ  که    میان بگذارنهد  در ترین افکار و احساسات را با یکدیگر یقعم

باعهث بهروز   ، هها بها یکهدیگر    مسهائل و تقسهی  کهردن آن   ان گذاشهتن  در می .هاست فراه  آوردن پیوند بین آن

گیهری کیفیهت    منجهر به  شهکل    ،همین احساسات ملبهت  و شود مینزدیکی بیشتر و اعتماد بین آن دو احسا  

ی بهرای مسهائل خهود    راه حل ه  تواننهد  هه  مهی   ،این طریق از ها آن گردد. تری از زندگی زناشویی در آنان میبه

بتوانهد بها    خواهد تها  زری را در هیأت زن خان  می ،یوسب .ت ببرندبا یکدیگر لذ از صحبت کردن  ه  و بیابند

ی راه به  خانه  بیایهد و زری را    کل  دلش را نزد او بگشاید و خوش ندارد ک  پس از طیّ ۀاو درد دل کند و سفر

ین آمهدم  مبرای ه» گوید: ب  زری می یوسب میرد، می چوپانشانزمانی ک   سنگ صبور یوسب است. او نیابد.

 پنهداری . «یا تهو نبهود  امّه  ؛  برایت درد دل کن کارهای  را زمین گذاشت  و آمدم ک  هم ،شهر ک  ب  تو بگوی 

روی یه  صهندلی دیگهر     ،نهار شهوهرش  زری ک های یوسهب گهوش دههد.    باید ب  حرف است ک  تنها زری

 ،زری و یوسهب  (.666: 6536، دانشهور « )دلت را خالی کهن  .شنوم من می ؛حاال تو بگو: »گوید می ونشیند  می

و  گذارنهد مهی ن خهود را در خهدمت گهوش دادن    دل و جها  ،طر  مسائل شخصی یکهدیگر هنگام  همیش  در

 رهیهز ها با گوش دادن به  یکهدیگر و پ   آن شود. تقل میمن یدیگرب   ،ک  این گوش دادن کنند طوری رفتار می

زری نیهز منتظهر آمهدن یوسهب      را ادام  دههد. طرف مقابل حرف هایش  شوند باعث می ،جاهای ناب واکنش از

 غالبهاً  .اسهت   قهدر حهرف بهرای گفهتن نداشهت      ههیچ وقهت آن   کند ک  او حس می است تا برایش سخن بگوید.

مغهزش را   و او .(663- 611 همهان: ن.ک: )« چیهزی بگهو   ؛دله  تنهگ اسهت    زری،» :گویهد  به  او مهی  یوسب 

ای از ایهن قبیهل    خاطره و تجربه   ،ود دیگر هیچ حرفها ب تمدّ .ای شاد و آرام بیابد تا خاطره یا تجرب  کاود می

 نمانده بود ک  برای یوسب نقل نکرده باشد.

 حمایت عاطفیدریافت . 3-1-4

 ینعه  هها در  آن شهود.  ات دیده مهی کر ب ،حمایت عاطفی بین زری و یوسب  دریافت و ارائ ،در شرای  مختلب

در  و تجربه  کننهد   ت رالهذ   حمایهت و  ،عشهق  ه ، کناردر  دهند تا مجال می ب  یکدیگر ،حف  حری  شخصی

 پروراننهد  حمایتی دو جانب  میان خهود مهی  قدردانی و عشق و درک عمیق، ها آن تعادل و هماهنگی ب  سر برند.

 ؛کنهد  از او مراقبت مهی یوسب  ،گیرد درد میزری سروقتی  د.شنکو رشد و شکوفایی خود و دیگری می و در

خواهی سرک  بیهاورم و بهو    می» گوید: و ب  نرمی میمالد  هایش را می ق شقیو  ت گردنپش آید و نزدی  او می
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ههای   هها و شهادی   در اندوه تواند، جا ک  میت و تا آنل و همراه زری اسمداو ه (.666: 6536دانشور، ) «کنی؟

  همه که    ،دوشه  مهی  چه   فهمهد که    و خودش ه  نمیزری ناراحت و عصبانی است وقتی  شود. او شری  می

کهاش ایهن یکهی که      » :گوید زند و می محک  ب  شکمش می ،با دست ،رود مدارا و طاقتش از دست می ،برص

و روی  گیهرد  آیهد و سهرش را در بغهل مهی     مهی یوسهب به  طهرفش     شکم  است، همین امش، سق  بشود. تو

ی کل ه ب تهی؟ زودتهر نگف چهرا   .گریه  نکهن عزیهزم   : دگوی می وکند  چشمش نگاه می و در بوسد هایش را میمو

 .کنهد  همیشه  بها زنهش عاشهقان  رفتهار مهی       و دوست استیوسب مهربان و خانواده (.65 :)همان «شدمگیر غافل

ت مهربهان او را به  نمههایش   شخصههیّ ،نویسهنده در جاههای مختلههب رمهان و بها آوردن اعمههال و رفتهار یوسهب      

 ببرد.ت گری او لذ حمایت د خواننده از مهربانی و حسّشو باعث می گذارد و می

 حمایت عاطفی ةارائ. 3-1-4

او در ایهن مواقهع خهود را     واقهب اسهت.   ،زری ب  شرای  یوسب و فشارهایی ک  اطرافیان بر او وارد می کننهد 

چگونه  سهخن بگویهد     ؛داند چگون  با او رفتار کند و می کند رد و موضوع را از دید او نگاه میگذا می او جای

 رچوپانش مقصّه  زمانی ک  یوسب خود را در مرگ تفاوت حرکت کند.های م ها و موقعیت چگون  در زمان و

بینهد یوسهب وضهعیت روحهی      زری که  مهی   سهاند، ررا ب  گهوش زری ب  گردد تا این خبر از ده برمی اند ود می

 .که  نبهوده   تقصهیر تهو   ببین جان دل ،» :گوید میاو  همدالن  ب  ودهد  آرامش می دلداری وب  او  ،مناسبی ندارد

ل  را به   أزری مسه  (.665: 6536دانشهور،  )« بیایهد  شاید خدا خواست  پسرش باسواد بار .گرفت  بوده و شاید تیف

او احساسهات یوسهب را    آسهاید.  شود و وجدانش دمهی مهی   کند ک  خیال یوسب راحت می شکلی توجی  می

پای  و اسها   افزاید و  یها م ن آنایمزان اعتماد بر میامر، این  است. و صمیمی او گرمو پیوست  با کند درک می

 شان است.آمیز قیتموف   رابط

 صمیمانه ةبرقراری رابط. 3-1-1

چه  در قاله، گفتهار و     ،آن زن و شهوهر  فرایندی است ک  طیّ ،برقراری رابط  با مصاحبت نسبتی دارد. ،عشق

به    یکهدیگر  بها  ،های گونهاگون  حالت چهره و ژست مکث، در قال، گوش دادن، ،چ  ب  صورت غیر کالمی

یکهی از   ،صهمیمی   برقراری رابط (.661: 6533 ،و سامانی برزگرن.ک: ) .پردازند بادل احساسات و افکار میت

 .شهود  تعریهب مهی  خودافشایی واقعی و درک شهخ  دیگهر    ک  با ای رابط  ؛زوجین است  ای رابطه ویژگی

رت و ارتبههاط بهها یهه  میههل ارادی بههرای مجههاو  ،زری و یوسههب (.663: 6536 ،و همکههاران جههابرین.ک: )

انتقهال روشهن و    ب  توانایی آنهان بهرای   کنند، خود ایجاد می  در رابط ها آنمق صمیمیتی ک  عیکدیگر دارند و 

حهالی که  به  یکهدیگر     در ،ب  طور زبانی یا غیرزبانی ها آن .احساسات و نیازهایشان بستگی دارد صحیح افکار،
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به    ،ایهن نهوع ارتبهاط   . کننهد  هایی را در مورد خود بیان میچیز ،نداسهمدیگر حسّ اعتماد دارند و ب  احساسات

 در زمهانی که  یوسهب   بد. یا  بهبود  ها آن  زندگی های جنب   هم  شود باعث میو  بخشد می عمق   ها آن تصمیمیّ

بهاردار اسهت و نه     او  تهاب مهی شهود.    زری دلتنهگ و بهی   کند، سفر میب  ده شهر پر از بیماری  فصل تابستان و

 (.666: 6536 ور،دانشه ن.ک: ) .ددارد بهدون او از خانه  بیهرون بهرو     با یوسب ب  ده برود و ن  دوسهت  واندت می

حهو      صهندلی حصهیری کنهار   یوسهب روی یه   .زری در منهزل نیسهت   ،گهردد  وقتی یوسهب از ده برمهی  

اش روشهن   هچههر  ،همسر ب  دیدار. است و گرد راه بر سر و رویش نشست  تن دارد برلبا  سفر  هنوز .نشیند می

قهدر دور  ... چهرا ایهن  م تها ایهن راه را آمهد    همه  .راهت بودم  تا حاال کجا بودی؟ چش  ب» :گوید شود و می می

 .(666 همان:)« ا چقدر خوشحال  ک  آمدیامّ ؛خیلی زود آمدی زری گفت: ای؟ ایستاده

 ارج نهادن  . 3-1-16

عاشهقی که  به      مبتنی بر نوعی تبعهیض اسهت.  ما ب  ی  فرد خاص و  ۀ  ویژناشی از توجّ الًکام ،فضیلت عشق

ن.ک: ) .فضهیلت اسهت  فهردی صهاح،   دههد،  رتهری مهی  بخشد و او را بهر غیهر ب   لت ویژه میمحبوب خود منز

آخرین تقاضهای مهادر    تواندنمی ینهد ک  حت  ی یوسب را ارج میری ب  حدّز (.665:6536 ،نراقی و 6سالمون

 (31: 6536 )دانشهور، « مهمان دعوت کهرده ... یوسب» ک دلیل آن ب  ،«امش، پهلوی  بمان» ک  رو ب  مرگش را

   .تحق ق بخشد

 اشتیاقشور و . 3-2

 آغوش گرفتن در و بوسیدن. 3-2-1

ن.ک: ) .اساسهی بهرای شهادی و سهرزندگی اسهت      ۀمیل و انگیز ک  ناپذیر عشق استبخش انکار ،میل جنسی

ی درعشهق به  معشهو  ایفها     نقش مهمّهمراه است و  عد با رواب  عاشقان این بُ .(566: 6511نراقی، مون وسال

عهاطفی و جسهمانی    ی،نیازهای فکهر  ۀپیچید  داند چگون  با شبک او می (.665: 6536 دانشور،ن.ک: )کند.  می

و  یکهدیگر  عشهق و میهل جنسهی مکمهل      ،در واقع تما  مستقی  است.برخورد، این   الزم .زری برخورد کند

 .ستنددیگر ه ه  پرورش باعث تقویت و

 خیره شدن. 3-2-2

هها به     تگر تمایل شخصیّنشان این و است ها بیش از نقاط دیگر تصویر شده ترفتار چش  شخصیّ ،سووشون در

بهین  که    ندامتقابل و طوالنی ۀهای خیر ب  صورت نگاه ،میهای چش طارتبا نزدیکی یا دوری از همدیگر است.

ا متمرکهز  هه  متقابهل که  در چشه     ۀبا نگاه خیر ،ها ارتباط آن یت، نوع و کیفر واقعد د.نافت ها اتفا  می تشخصیّ

                                                                                                                                                          
1. Salmon 
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که  زری  این ؛ مهلالً به  محهض   افتهد  ا  مهی فاغل، در فضاهای عاشقان  ات  نیز ها بروز نگاه .شود   میاست مشخ 

 ؛ درکنهد  به  شهوهرش نگهاه مهی    ، زنهد که  از او تقاضهای رقه  کهرده      سهرجنت زینگهر مهی     رد ب  سیندست 

   .(66 همان:). شود دل زری فشرده می ،ب  ی  چشم  و .ییدتأ رجستجوی نظ

 کردنلمس. 3-2-3

ایهن   بهر  و رود طهب به  شهمار مهی    رترین ابزار برای انتقال بسیاری از احساسهات و عوا مؤث یکی از ،لمس کردن

 ( و653: 6531 ،ی ونبیههانآذرن.ک: ) .انههدکی وجههود دارد  فاصههل ،کهه  بههین فرسههتنده و گیرنههده داللههت دارد

 (.635- 636: 6536 ر،دانشو)

   معاشقه. 3-2-3

زری و یوسهب را،   ،هها  این معاشق(. 63: 6536دانشور، ) کند. ب  اشکال مختلب بروز می ، معاشق سووشون در

زری و مطلهوب واقعهی   رسهانند.   وحهانی و صهمیمیت و یگهانگی مهی    مندیِ جسهمانی، به  التهذاذ ر   فراتر از بهره

   گیرد. شم  میسرچاین زوج نیازی ک  از رو   ؛یوسب

 دتعهّ /تصمیم. 3-3

 ازدواج نامزدی ون، عهدبست .3-3-1

ت و رههایی  نیاز درونی انسان ب  داشهتن هویّه   ازدواج است. ،های دانشور یکی از پربسامدترین موضوعات رمان

ابسهتگی و  ایهن و  کسی یا گروهی منسوب کنهد.  ک  خود را ب  جریانی، است شده آن همواره سب، ،از تنهایی

ایجهاد   و معنهوی را بهرای فهرد   ی ای مادّ پشتوان  ،روحی است و از سوی دیگر نیاز ۀاز ی  سو ارضاکنند ،قتعل 

زنهد   ازدواج را رق  می ،بین زری و یوسب« دتعهّ»ی بودن جدّ (.56: 6516خراسانی، یاحمدن.ک: ) .کند می

 ریخته   هه   در زمانی که  شههر به     ،لگیزری در شانزده سا .دشو ه  زمان آغاز می ،ها و ازدواج بین آنعشق  و

عههد   شهود و  عاشهقش مهی   ،ر همهان دیهدار نخسهت   یوسهب د  رود. ب  کم  یوسب ب  منزل خهود مهی   ،است 

 ایهن شهجاعت نبهود که  آن روز بلهوا،     » گویهد:  بعدها ک  زری ب  یوسهب مهی   .کند او ازدواج می باک   ددبن می

: 6536 )دانشهور،  «دههد  گزد و حرفش را تغییر مهی  ا میش رلب کدام دختر...؟ .با تو راه افتادم..ندیده و نشناخت  

یهادآوری   بها  و کننهد  روزهای آشنایی گفتگو مهی  ۀدربار ؛اندیشند ازدواجشان می عشق و ۀب  انگیزها  آن (.663

شهان طهراوت و تهازگی       کننهد و به  رابطه    جودشهان را گهرم مهی   و ها و رویهدادهای شهیرین آن روزهها،    شادی

 .بخشند می

 فاداریو. 3-3-2

بهین  وفاداری  ها در قید و بند یکدیگرند و آن شود. می احسا در سراسر داستان  ،ری و یوسبوفاداری بین ز

عشهق را فقه      زری تجربه  د.کن جلوگیری می ،طرفینرفتن هر ی  از  راه از بی فایی ک و ؛در اوج است ها آن
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به  ههیچ کهس دیگهری در ایهن عهال         ،چشه  او است. یوسهب، در  در رابط  با یوسب تجرب  کرده و  ی  بار

ب  شهوهر خهود    ،در هر جا و مکانی ی کند.گیش وفادار است ک  حاضر نیست خطرقدر ب  زند آن او ماند. نمی

 .خواستگار قبلی را نداردآزرم بیهای  طاقت نگاهحت ی  د است ومتعهّ وفادار و

 هاهنگام دشواری ،ماندن در رابطه. 3-3-3

 ،شهود  ی مواقعی ک  تهدیهد به  مهرگ مهی    حت  کند، ک  یوسب بر سر عقایدش طی میتلفی با وجود مراحل مخ

دی ی و تعهّه سهپار دل  عاطف  وتجربه  ت،ی  لذ  او ب  هزار و» ک  در کنار شوهرش بماند گیرد تصمی  میزری 

ل مّه که  متح  های فراوانی نگرانیجود با و وا .(566: 6511 نراقی، )سالمون و «اندیشد می ،ک  مالزم عشق است

سهرمای    شزنهدگی بهرای   ،ت چهارده سال، تا پایهان عمهر یوسهب   ب  مدّ است ویوسب  همواره همراه شود، می

ههای   ،کند تا از فهراز و نشهی   کم  میهمسرش ب   ،تمحبّ میل و همواره از سر . زریکند یطفی مگذاری عا

 دههد.  را ادامه  مهی   راههش نیهز   از مرگ یوسب بعد .ماند میاو همراه  ،شرای  سخت  در هم بگذرد و زندگی

ختی شهب خو  ای مایه  تها انهدازه  ایهن عواطهب و اعمهال،    چنهد  هر ؛کند را از سر خودخواهی نمی هاراین کا زری

که  نتهوان    یبه  حهدّ   ،یه  مهرد بهودن     وابست  و دل بست ک  تا این حد خودش معتقد است .ندخود او نیز هست

که  ته  ته      بینهد  ا بهاز مهی  امّ ؛(653: 6536 دانشور،ن.ک: ) .درست نیست ی  نفس راحت و آزاد کشید،

 ها دل بکند. تواند از آن نمی او و اندها وابست  بستگیش ب  این دلا های زندگی لحظ 

سخت به  زنهدگی وشهوهرش چسهبیده      او صفحات کتاب ملمو  است.در تمام  ،زری ۀدلشورنگرانی و  

و سهعی  اسهت   اری شوهر و فرزندان کردهد زنی است ک  سراسر زندگی خود را وقب حف  و نگ   زری .است

 زری ،ن دختهر حهاک   در روز عقهدکنا  جبهران کنهد.  ، در اجتمهاع  را یوسهب   رفتارههای جسهوران  آثار کند  می

را خهدا یه     تهو » گویهد:  می گیرد و خورد و دست یوسب را می یوسب فرومی  از صراحت لهج تحسینش را

اسهت  کشهاکش  همهین  جریان در  .دارد آمیخت  ب  تحسین ترسیاو  ...نلرزدهایت  ذار ت  دل  از حرفامش، بگ

ای  رود و بهذر عاطفه    تا عمق جان زری می ب  ی  نظر یوسب» (.3 ن:)هما «خندد ک  یوسب ب  روی زنش می

گونهاگون و  ا احساسهات شهدید   زری به  (.563: 6515 )دهباشهی،  «رویاند می در آن جا ،خواهد را ک  زری می

 که  عشهق  دانهد   تجرب  کرده است و مهی گذراند.  عدیل و تطبیق را پشت سر میت  مرحلعواطب ملبت و منفی، 

کنهد   ب  اوکم  مهی  ،مندای قدرت این خاطره در حک  انگیزه اشتیا  باشد.تا چ  اندازه ممکن است خوب و پر

 سالمت پشت سر گذارد.اوقات سخت و دشوار را ب تا

 گیری نتیجه .3

زری در رابطه  عهاطفی    ،«دتعهّ تصمی /»و « اشتیا  شور و»، «تمیمیّص»ف  مؤل  با حضور س  سووشون، در رمان
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عهد  بُ . اسهترنبرگ معتقهد اسهت سه     هسهتی   متعهالی عشق  شاهداسترنبرگ،  «عشق ثملل » نظری  طبق، و یوسب

فه  را در خهود   ههر سه  مؤل   حضهور  بایهد   ،سهال    رابط و دنشو مساوی جمع می ندرت در فردی ب  طورب ،عشق

  تواننهد یه  رابطه    یهر س  مورد در کنهار یکهدیگر مه    ،ا ب  هر حالامّ ؛ی کمتر و دیگری بیشتریک ؛داشت  باشد

نقهش اساسهی ایفها     ،ک  مستلزم اعتماد و اطمینان اسهت  «تصمیمیّ» ،در رواب  زری و یوسب .خوب را بسازند

 و کننهد  احسها  یکهدیگر را درک مهی    ؛نهد کن برقهرار مهی   عمیهق ونهد عهاطفی   یکهدیگر پی  هها بها   آن .کنهد  می

 ،اعتمهاد  ت،محبّه  به  احسها    . ایهن رابطه ،  های یکهدیگر را درک کننهد   آرزوها و نگرانی یاها،ؤخواهند ر می

؛ تمهام  گیهرد  ق مهی یکدیگر تعل  وجود ب  تمام ،و یوسب زری «اشتیا ِ شورو» شود. اطمینان و پذیرش منجر می

چه   آن ی خطاهایشهان. ها و حت ه  نق  فرد، ی منحصر ب ها با تمام ویژگی ؛  یافت در شکل واقعی و تجسّ وجود،

که   از آن ، برخاسهت  شهگفت  یاحساسه  ؛جوشش احسا  قرابت و محرمیت اسهت  ،ندرسا ب  عشق میرا  دو  آن

هیجهان   آینهد؛ می ب  وجد ها همیش  تحت تأثیر یکدیگر آن یابند. میق از وجود خود را در یکدیگر میای ع پاره

 «دتعهّه  / تصهمی  » و «اشهتیا  شهور و  » ،«تصهمیمیّ »ی خهود را در معهر    ا العهاده ب  نحهو فهو     و شوند زده می

 ی برای ی  لحظ  از ه  جدا شوند.خواهند حت  ابند و نمیی می

ق داشهت   ای عاشهقان  و موف ه   خواهنهد رابطه    رواب  گهرم و صهمیمان  هسهتند و مهی     خواهان ،زری و یوسب 

ا در حرکهات  شو  رو  است که  خهود ر  ، این عشق .گیرد و ه  ب  رو  ق میاین عشق ه  ب  جس  تعل  باشند.

باعهث زنهدگی    کمهال مطلهوب بهوده و    ایهن عشهق،   ،دیهدگاه اسهترنبرگ   از کنهد.  و سکنات جس  آشکار می

ی که   عشهق  ؛متقابل هستند متعالی وعشقی واجد  قاًآن دو عمی شود. می دیگری مندی در کنارطوالنی و سعادت

 ایهن عشهق غیرمشهروط و    بکهاود.  ،  دیگری بر روی او گشوده استکوشند تا جهانی را ک می هر ی  ،در آن

زری اسهت که  قهرمهان     ،ت رمهان ین شخصهیّ تهر  مهه   .رود ها می خواست ها و زاسوی نیارب  ف ،خودخواهان  غیر

وجهود او رنهگ و معنها      یدر سها  ،داسهتان  انی دیگهر قهرمانه  حت ه  تمهام رمهان و   .بخش خانوادگی داستان است

در  ههای او را  و ذهنیهت و اندیشه    نگهرد   دوران داسهتان، مهی  جامعه  به  زری از نگهاه   دانشور ،در واقع .دنیاب می

باعهث بهروز شکسهت در     ،محض   عشق جسمانیک معتقد است دانشور .گذارد.می مواضع مختلب ب  نمایش

 .دکرنی و روحانی را ه  زمان تجرب  عشق جسما مشترک، در زندگی باید شود و زندگی می
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