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Abstract 
Daneshvar is one of the writers who has also spoken about love and has given a fictional form 

to the traditional and modern views on love in Iranian society. The purpose of this study is to 

investigate the subject of love and the evolution in the stories of this author, based on a 

descriptive-analytical method. What is love, its functions, evolution and types of love, physical, 

social, mystical and mixed love, are among the issues studied in this study. The results show 

that Daneshvar, is first influenced by modern attitudes, considers love as one of the most 

enjoyable instinctual forces; but then, she is influenced by traditional attitudes, the subject of 

love finds a sacred and extraterrestrial state in her stories that connects human beings with God, 

nature, and other human beings. At the beginning, Daneshvar speaks more about the 

manifestations of earthly love, such as physical and social love, each of which determines the 

construction of individual, family, and ultimately human community within a specific 

geographical area; but then she raises the issue of mystical love and the various criticisms and 

attitudes about it, and finally, contrary to the philosophical and mystical attitudes that consider 

the earthly love as a bridge to mystical love, in the scholarly attitude, she finds love, a mixed 

state and a combination of all kinds of them, in which, in her opinion, life will end in this kind 

of love. This connection between mixed love and life shows the author's positive attitude 

towards the end of life, and that this kind of love is the answer to the question of how human 

lives in the modern era. 
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیداستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 .138-119صص ، 1399 پاییز، 3دورة نهم، شمارة 

 دانشور سیمین هایداستان در آن تحوّل سیر و عشق بازتاب

 1عبدوند ظاهری ابراهیم
 ایران شهرکرد، شهرکرد، دانشگاه ،انسانی علوم و ادبیّات دانشکدة ،فارسی ادبیّات و زبان گروه استادیار

 28/4/1399 پذیرش:  4/8/1398 دریافت:

 چکیده

 ایرانهی،  جامعه   در عشهق  بهه  مربوط مدرن و تیسنّ هایدیدگاه به هم و گفته سخن عشق دربارة خود هم که است نویسندگانی ازجمله دانشور،

 روش برمبنهای  نویسهنده،  ایهن  ههای داسهتان  در آن، تحهوّ   سهیر  و عشق موضوع بررسی حاضر پژوهش از هدف است. بخشیده داستانی شکل

 ازجملهه  ای،آمیزه عشق و عرفانی اجتماعی، جسمانی، عشق عشق، انواع و تحوّ  سیر آن، کارکردهای عشق، چیستی است. تحلیلی - توصیفی

 نیروههای  ازجملهه  را عشهق  مهدرن،  هاینگرش از رمتأثّ ابتدا دانشور، دهندمی نشان پژوهش نتایج هستند.نوشتار پیش رو  در شدهبررسی مسائل

 که یابدمی هایشداستان در فرازمینی و قدسی حالتی عشق، موضوع تی،سنّ هاینگرش از تأثیرپذیری با درادامه، اامّ داند؛می بخشتلذّ غریزی

 اجتماعی و جسمانی عشق مانند زمینی، عشق هایجلوه از بیشتر دانشور، درآغاز دهد.می پیوند دیگر هایانسان و طبیعت خداوند، با را هاانسان

 صمشهخّ  جغرافیهایی  درمحدودة انسانی اجتماعِ درنهایت و خانوادگی فردی، زندگی شدنساخته موجب ها،آن از هرکدام که گویدمی سخن

 ههای نگهرش  بهرخفف  درنهایت، و کندمی مطرح نیز را آن دربارة مختلفِ هاینگرش و انتقادها و عرفانی عشق موضوع درادامه، اامّ شود؛می

 تمهام  از ترکیبهی  و ایآمیهزه  حالتی عشق، دانشور، نگرش در دانند،می عرفانی عشق به رسیدن برای پلی را زمینی عشق که ایعرفانی و فلسفی

 مثبهت  نگهرش  از نشهان  زنهدگی،  و ایآمیهزه  عشهق  بهین  پیوند این شد. خواهد ختم عشق نوع این به زندگی وی، ازنظر که یابدمی را آن انواع

  است. مدرن دورة در انسان زیستن چگونه پرسشِ به پاسخی عشق، نوعاین اینکه و دارد زندگی پایان به نویسنده

 .ایآمیزه عشق زندگی، عشق، ،داستان دانشور، :هاکلیدواژه
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 پیشگفتار .1

 بها  نیهز  فرهنهگ  یک درون در یحتّ و دارد وجود عشق دربارة متفاوتی هاینگرش مختلف، هایفرهنگ در

 تغییهر  عشهق  ازجملهه  هیجانهات  و احساسهات  به نگرش هنجارها، و هاارزش دادنشکل تغییر و زمان گذشت

 اصهفا  توانهد نمهی  انسهانی  سرشهت  آنکه حا  یابد،می شکل تغییر سده، چند یا دهه چند در فرهنگ» یابد. می

 ایپهاره  اسهت.  توجّهه  قابهل  عهاطفی  ههای ضهرورت  و فرهنگهی  امهور  میهان  رویهارویی  احتمها   شود. عوض

 همکهاران،  و )لهوئی   «.کننهد نمهی  دیگهر  ایپاره و کنندمی تشویق را عاطفی بهداشت و سفمت ها، فرهنگ

1384: 216.)  

 درمورد که ایرانی هایمتن فراوانی به توجّه با» است برخوردار یخاصّ جایگاه از عشق ایرانی فرهنگ در 

 را ایرانهی  فرهنگ توانمی ها،نتمدّ و هافرهنگ از دیگر برخی هایمتن با آن نسبت و است شده خلق عشق

 بهه  هانگرش و هانگاه ،مختلف هایدوره طی فرهنگ، این در (34 :1397 مطلق، نامور« ).نامید عشق فرهنگ

 معشهو  » و اسهت  زمینهی  نهوع  از بیشتر عشق، درآغاز، فارسی، ادبیّات در نمونه برای است؛ کرده تغییر عشق

 دالیلهی بهه  همسهر  معمهو  طهور  به (؛63 :1386 )شمیسا، «.است پست او مقام گاهی یحتّ و ندارد واالیی مقام

 والهدین  اقتصهادی  ههای مشغولید  تأثیر و روستا و شهر در زندگی اختفف جاریه، و کنیز با ارتباط همچون

  است. مطرح مرد و کنیز به عشق بیشتر و (137 :1388 )ستاری، شودنمی ستایش نکاح، نهاد در

 قدسهی  ایچههره  معشهو ،  کهه چنهان  کنهد؛ مهی  تغییر ادبی آثار در معشو  سیمای عرفان، گیریشکل با 

 حقیقهی؛  عشهق  بهه  رسهیدن  برای شودمی پلی مجازی، عشق شود؛می عاشق از فراتر بسیار او جایگاه یابد؛ می

 عشهق،  کهه  اسهت  معتقهد  صهوفی » معرفت. به یابیدست برای است راهی و شودمی داده برتری عقل بر عشق

 همهواره  زیرا هست؛ دوسری عشق خلق، و حق میان کهچون خداست؛ سرّ انسان و رساندمی خدا به را انسان

 ایرشهته  بها  را انسهان  و خهدا  دوسهری،  رابط  این و است ناظر عاشق به معشو  و است مایل معشو  به عاشق

  (310 :1374، )همان ».پیونددمی همبه ناگسستنی و استوار

 بهه  توجّه مثا  برای کرد؛ تغییر نیز عشق ازجمله ا،ههمقول از یبسیار دربارة یتلقّ مدرنیته، با آشنایی درپی 

 قهرار  ازدواج مبنهای  و شهود مهی  مطهرح  همسهر  بهه  عشهق  موضوع بیشتر، زمینی عشق به و کمتر عرفانی عشق

 معشهو ، درواقه    شهود. مهی  کاسته معشو  یتکلّ از و آشکارتر معشو  چهرة (.89 :1393 )عبدی، گیرد می

 همچنهین  (؛62 :1387 کهدکنی،  )شهفیعی  دشهو می یعادّ خیلی معشو  و عاشق بین روابط و یابدمی فردیت

 در یابهد. مهی  رواج آن اجتمهاعی  مفهوم در عشق و آزادی به عشق وطن، به عشق مانند جدید مسائل به عشق

 ود؛رمهی  شهمار بهه  عشهق  طهرفین  برای ارزش باالترین فردی، آزادی است؛ خودگرایانه امر عشق، دوره، این
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 بهودن کوتهاه  و شهکنندگی  د؛شهو مهی  مقابله آن با خود، ازطرف اندازد، خطربه را فردی آزادی که هرچیزی

 رخ نهاگزیر  شهکلی بهه  وفایی،بی و خیانت د،تعهّ عدم آن، تب به و دهدمی آن به انگیزغم وجهی عشق، تمدّ

 یابهد مهی  جسهمانی  و تنانهه  وجههی  ،عشهق  و کنهد مهی  تفسیر جهانیاین را عاشقانه امور مدرن، انسان دهد.می

 (.32 :1397 همکاران، و )شادرو

 عشق موضوع به پرداختن زن، نویسانرمان ویژهبه نیز ایران معاصر هایرمان در مهم هایموضوع ازجمله 

 مختلهف  هاینگرش به کهاست  نویسندگانی از (،1390-1300) دانشور سیمین است. آن تتحواّل و تغییر و

 پژوهش در که داده ارائه را دیدگاهش زمینه،این در نیز خود و است بخشیده داستانی شکل عشق، به مربوط

  شود.می بررسی دانشور داستانی آثار در موضوع این ،حاضر

 موضوع تعریف .1-1

 بیمهاری  نهوعی  عشهق » سهینا ابهن  ازنظهر  مثها   بهرای  انهد؛ داده ارائهه  عشهق  برای مختلفی تعاریف اندیشمندان،

 و هها صهورت  برخهی  شایستگی و نیکویی کهطریق بدین سازد؛می مبتف بدان را خود انسان که مالیخولیاست

اسهت   بهاور  این بر بقلی، روزبهان (.71 :1297 سینا،)ابن «.شودمی غالب و طمسلّ او فکر و اندیشه بر هاسیرت

 تمحبّه  را آن شهود،  زیهادت  عشهق  نور حقیقت چون است. تمحبّ حقیقتش است، ارادت عشق بدایت» که

 کهه  اسهت  نیرویهی  اسهت.  بشهری  ا فعّ نیروی» عشق ،1فروم اریک ازنظر (41 :1366 شیرازی، )بقلی «.گویند

 جدایی و انزوا احساس بر را انسان عشق، دهد.می پیوند یکدیگر به را آدمیان و شکندمی را هاانسان بین موان 

 «کنهد  حفه   را خهود  شخصهیّت  سهازی ههم  و باشهد  خودش دهدمی امکان بدو این، وجود با سازد؛می چیره

 انهد دانسهته  عهاطفی  جاذبه   مقهداری  و جنسهی  میل بین زیستیهم نوعی را عشق همچنین (؛30 :1394 )فروم،

  (.258 :1396 خداپناهی، ؛29 :1384 )دانینو،

  هدف و اهمّیت ضرورت، .1-2

 مختلف مسائل دربارة نگرشش و وی نویسیداستان بر ایرانی تیسنّ فرهنگ و فارسی ادبیّات با دانشور ارتباط

 ایهن  طهرح  در او فکهری  آبشهخورهای  دیگر از نیز مدرنیسم و مدرنیته درمقابل، و گذاشته تأثیر عشق ازجمله

 نظهر بهه  نیهز  عشهق  درزمینه   و کنهد  ایجاد ارتباطی بینی،جهان دو این بین کوشیده همواره او است. بوده لهمسئ

 در جایگهاهش  سهبب بهه  کهه  دیهدگاهش  شهناخت  برای اساس، این بر است. داده انجام کاری چنین رسد می

 در آن کارکردههای  و چیسهتی  و عشق مفهوم تحوّ  سیر موضوع است، مهم بسیار ایران امروز نویسیداستان

 .شودمی بررسی وی هایداستان

                                                                                                                                                              
1. Erich Fromm 
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 پژوهش های پرسش .1-3

 اند؟گذاشته او تلقی این بر تأثیر چه مدرن، و تیسنّ هاینگرش و است داشته عشق از اییتلقّ چه دانشور -

  است؟ شده بازنمایی او آثار در زندگی و عشق بین پیوندی چه و نداکدام او آثار در عشق پیامدهای -

  است؟ بوده چگونه هاآن رتطوّ و تحوّ  سیر و شده برجسته وی آثار در عشق از هاییجلوه چه -

 پژوهش پیشینة .1-4

 این به گذرا ایاشاره ها،پژوهش از برخی در اامّ نشده؛ نوشته دانشور آثار در عشق دربارة مستقلی اثر تاکنون

 ههای مجموعهه  کهه  اسهت  کهرده  اشاره جمله، یک در تنها( 84: 1388) تسلیمی کهچنان است؛ شده موضوع

 .هستند زنان عشق دربارة و دختران عشق در هاییداستان شامل دانشور، بهشت چون شهری و خاموش آتش

 مثل طبیعی نیازهای دانشور، هایداستان عمدة مضمون» است نوشته زمینه این در ،نیز (65: 1396) عبداللهیان

 دانشور کوتاه هایداستان بررسی منض ،(77-15: 1376) گلشیری «.است خانوادگی آرامش و ثروت عشق،

 کهه  درحالی پرداخته؛ هاداستان خفص  به کرده، اشاره عشق ل ئمس به داستانی، هایجنبه از سووشون رمان و

: 1386) میرعابهدینی  .اسهت  نکهرده  یتهوجّه  دانشهور  آثار در آن تحلیل و عشق مفهوم تحوّ  سیر موضوع به

 اغلب ،انقهرمان ،خاموش آتش داستانمجموعه در است نوشته دانشور، هایداستان نقد در (385و  384، 197

 بهاران  مثهل  و بیاورنهد  قهو  نقهل  ففسهفه  و نبایاد از صفحه چندین عشق درباب توانندمی که هستند دخترانی

  بریزند. رمانتیک اشک

 ناامیدنشهدن،  و عشهق  در شکسهت کهه   است کرده اشاره بهشت چون شهری مجموع  هایداستان دربارة 

 در زری مانند هاییشخصیّت بودنعاشق به همچنین است؛ مجموعه این هایداستانی هایمضمون ترینعمده

 کرده اشاره عاشقانه هایداستان نوشتن به دانشور عفق  و سرگردانی جزیرة رمان در هستی و سووشون رمان

 و خهانواده  بهه  زری سووشهون،  رمهان  در است نوشته تنها عشق درزمین  ،(68: 1396) شرفیدهمرده و  .است

 موضهوع  ایهن  بهه  فقط(، 71: 1391) مریدیدهقانیان و  و ورزدمی عشق سیاسی و اجتماعی مسائل به یوسف،

 پژوهش گفت توانمی ،اساس این بر .است دادگید  و عشق آرامش، نشان  هوا، تاریکی که انددهکر اشاره

 جام ، صورتبه بارنخستین برای ،نوشتار پیش رو در و است نشده انجام بررسی مورد موضوع دربارة جامعی

 شود.می بررسی آن چیستی و عشق به نویسنده این نگاه و دانشور آثار در عشق مفهوم تحوّ  سیر موضوع

  و چارچوب نظری پژوهش روش .1-5

 شههری  کهنم؟،  سهفم  کهی  به خاموش، آتش) دانشور داستانی آثار هم  در عشق موضوع حاضر پژوهش در
شهده    بررسهی   تحلیلهی  - توصهیفی   ةشهیو  به  (، سرگردان ساربان و سرگردانی جزیرة سووشون، بهشت، چون
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 .است

 موضوع تحلیلی پردازش .2

 دانشور آثار در عشق چیستی .2-1

 و شهناختی روان ههای نگهرش  از رمتهأثّ  وی دههد مهی  نشهان  دانشور، آثار در عشق به نگرش رتطوّ سیر بررسی

 شهود. مهی  زنهدگی  در بخشیتلذّ موجب که است دانسته بشر غریزی نیروهای از نیرویی را عشق رمانتیکی،

 )آرگایهل،  است عشق مهمّ هایحالت ازجمله عمیق، تلذّ است: شده تأکید آن بر شناسیروان در که امری

 بشهری  غرایهز  جهزو  عشق» گوید:می عشق دربارة سیمین، ،سرگردانی جزیرة رمان در کهچنان (؛128 :1386

 یبخشتلذّ به بودن،غریزی نیروی بر افزون نیز «کور کفغ» کوتاه داستان در (.48 ب:1380 )دانشور، «است

 شههراب، بههه عشههق تشههبیه ،«پیههری عشههق» داسههتان در یهها (112 :1327 )دانشههور، شههده اشههاره زنههدگی در آن

 درد عنهوان بهه  عشهق  از ،«زایمهان » کوتاه داستان در (.165 )همان: است آن بخشیتلذّ ویژگی کنندة تداعی

 .(93 الهف:  1381 )دانشهور،  «.عشهقه  درد دردهها،  تهرین ابجذّ که دونیمی آخر» است شده برده نام ابجذّ

 عشهق  دیگهر  جنبه   (،80 مهان: ه) آفتاب به و (77 :1327 )دانشور، «سُل کلید» داستان در آتش به عشق تشبیه

 و تیسهنّ  نگهرش  ،سهرگردان  سهاربان  رمهان  در درنهایهت  دهد.می نشان را آن گرمابخشی و پرتوافکنی مانند

 و سمقهدّ  ییرویه ن عنهوان بهه  عشق از دانشور رمان، این در یابد.می غلبه مدرن نگرش بر عشق، دربارة معنوی

 ج: 1380 )دانشور، آوردمی ارمغانبه زندگی برای را پاکی و صفا آرامش، که است کرده یاد الهی نور بارق 

 (.307 و 132

 دانشور ازنظر عشق کارکردهای و پیامدها. 2-2

 موجهب  کنهد، مهی  تصهفیه  را فهرد  روان و روح عشهق،  اینکهه  انهد؛ برشمرده مختلفی کارکردهای عشق، برای

 ازنظهر  (.126 :1380 ،پهک  ؛265 :1375 )مزلهو،  خهود  از وی فهرارفتن  برای است عاملی و شودمی اش تعالی

 اعضهای  از معهدودی  گروه یا فرد زندگی بر بیشتر بگیرد، شکل درست اگر جسمانی، و زمینی عشق دانشور،

 خودخهواهی  و خودپسندی از فرد شودمی سبب کهچنان دارد؛ همراهبه اخفقی آثار و گذاردمی تأثیر جامعه

 ههای سهختی  فشهار  تهر آسهان  عاشق، شودمی موجب شناختی،روان ازنظر و (19 :1327 انشور،د) بیابد رهایی

  (.14 )همان: کند لتحمّ را زندگی

 روحهش  کند، درک زندگی در را زیبا چیزهای عاشق، شودمی سبب عشق ،«هااشک» کوتاه داستان در 

 داده جلوه نظرمبه را آن هایزیبایی و دنیا که باشم د خوش باید» شود ترکامل خودش و زدوده ناامیدی، از

  (41 )همان: «.است کرده آالیشبی و پاک مرا روح یأس و تافته مرا عشق است.
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 ههای گهی روزمرّ گرفتار و تنهاشده انسان خصوصبه انسان، برای مهین، ازنظر ،«زایمان» کوتاه داستان در 

 اگر» باشد روانی و روحی مسائل ویژهبه مشکفت از بسیاری  حفّ تواندمی عشق معاصر، دوران در زندگی

 از (.93 الهف:  1381 )دانشهور،  «.کنهه می فراموش رو هازدگید  و هاخستگی و دردها هم  بشه، عاشق آدم،

  (.252 :1375 )مزلو، است دیگری هاینقصان و هاعیب گرفتننادیده جسمانی، عشق پیامدهای دیگر

 قرار باهم درتقابل را دکتر شخصیّت عاشق من و حقیقی من دانشور ،«مردها با زن یک» کوتاه داستان در 

 انهدازد؛ می مختلفی فکرهای به را دکتر بیند،می را همسرش هایعیب ازآنجاکه دکتر حقیقی من است. داده

 شهود؛ مهی  کارهها  ایهن  انجام از او، مان  همواره دکتر، عاشق من درمقابل، کردن.غر  یا مسموم کشتن، مانند

 اسهت،  کهار  ماتمقهدّ  کهردن فراهم دنبا به و دهد طف  را همسرش گیردمی تصمیم که هنگامی نمونه برای

 «.آرممی عصر بگو چشم.» گوید:می عاشقانه من از رمتأثّ که بخرد سیگار قوطی برایش خواهدمی او از زنش

 بهه  عشهق  ،سووشهون  رمهان  در شهود. مهی  منصهرف  خهود  تصمیم از گونهبدین و (144 الف: 1381 )دانشور،

 رمهان،  ایهن  در کنهد.  آنهان  فهدای  را خهود  و اقهدام  جامعهه  مشکفت حلّ برای فرد تا شودمی سبب انسانیت،

 سهرانجام  و ایسهتد می استعمار و استبداد درمقابل مظلوم، مردم حقّ از دفاع برای و دارد عشقی چنین یوسف،

 پاسهخی  توانهد مهی  است، عشق هایجلوه تمام از ترکیبی که ایآمیزه عشقِ دانشور، ازنظر اامّ شود؛می کشته

 بیشهتر  ایآمیهزه  عشهقِ  بخهش  در موضوع، این که باشد معاصر دوران در سرگردان انسان دردهای حلّ برای

 شود.می بررسی

 دانشور آثار در هاآن تحوّل سیر و عشقانواع  .2-3

 ایآمیهزه  عشهق  و عرفهانی  عشهق  جسهمانی،  و زمینی عشق یِکلّ دست  سه به توانمی دانشور، آثار در را عشق

  کرد: تقسیم

  جسمانی عشق .2-3-1

 به خود آثار تمام در دانشور، که هاییموضوع ازجمله مرد، و زن بین تمایل و دلبستگی یعنی جسمانی، عشق

 جههات  بهه  دانشهور،  آثهار  در دارد. وی نظهر  در موضوع این یتاهمّ از نشان له،مسئ این که است پرداخته آن

 است: شده توجّه موضوع اینبه  مختلف

  جسمانی عشق به هانگرش و رویکردها .2-3-1-1

 داسهتان  در کهه چنان است؛ شده داده نشان عشق نوعاین به مختلف هایگروه نگرش دانشور، هایداستان در

 ترسیم جسمانی عشق به زداستقدّ و گراستقدّ نگرش دو دانشجو، و استاد بین وگویگفت راهاز ،«هااشک»

 یقید را عشق دانشجو، دختر اامّ (؛16 :1327 )دانشور، دنیاست حلق  نگین عشق است معتقد استاد است: شده
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 و عقهل  بین فاصل حدّ عشق ،شخصیّت این ازنظر بیندیشد. نفر یک به فقط کندمی مجبور را فرد هک داندمی

 را وی و افتهد مهی  دیگهران  بهر  کهه  است فرد خود خیا  سای  این است. خود خیا  بندة عاشق، انسان و جنون

 عشق برای زندگی اینکه نه باشد زندگی خوشی و سعادت برای باید عشق وی، ازنظر کند.می دیگری عاشق

  (.17 )همان: سعادت به رسیدن برای است ایوسیله عشق شود. نابود

 از یو مان  نباید شدن،عاشق و بپردازد خود یعادّ زندگی به باید انسان که است این گویای نگرش، این 

 است؛ گرفته درنظر ایوسیله حدّ در را آن و کرده زداییستقدّ عشق از او،درواق   شود. کار این به پرداختن

 باید انسان ببیند. زیباتر را زندگی وی، تا دهدمی نور انسان، چشمبه عشق است، زندگی عشق استاد، ازنظر اامّ

 راتتفکّه  در ریشهه  اسهتاد،  نگهرش  ایهن  کهه  بکشهد  عشهق  از دسهت  کشهیدن،  رنج سبببه نباید و شود عاشق

 آن فهدای  نیهز  را خهود  و باشهد  داشته ایثار عشق، درراه باید انسان اینکه دارد؛ او تیسنّ تاحدودی و رمانتیکی

 قدرآن کسی به نبایدکه  شودمی ختم نتیجه این به و تعدیل شخصیّت هردو نظر وگو،گفت این درپایان کند.

  (.19-18 )همان: شود زیاد اندوه دچار فرد شکست، درصورت که بستد 

 عشهق  از «گرایانهتلذّ» یتلقّ و کند ترکیب باهم را عشق به نگرش دواین است کوشیده نویسندهدرواق   

 نسل بقایِ برای مخالف جن  به عشق جسمانی، عشق هایجلوه ازجمله دهد. قرار گراستقدّ نگاه درکنار را

 نهوع ایهن  مهدرن،  بینهی جههان  در اامّه  بهوده؛  منفی تقریباا آن به نگرش تی،سنّ بینیجهان در که است ازدواج و

 ویهژه بهه  ازدواج از پیش عاشقان  روابط ایران، در دهدمی نشان نیز هاپژوهش نتایج است. رایج امری ها، عشق

طهور  بهه  کهه  ههایی مفقهات  اسهت؛  همهراه  عاشهقانه  هایمفقات با که روابطی است؛ یافته گسترش شهرها در

  (.18 :1390 همکاران، و )آزادارمکی شوندمی ختم جنسی رابط  به معمو 

 داسهتان،  ایهن  در است. شده پرداخته موضوع این به ،«مد » کوتاه داستان ازجمله دانشور، هایداستان در 

 با تا است آن بر همواره وی سبب، بدین واست  نامطلوب امری جسمانی، عشق جلوة این مدرسه، مدیر ازنظر

 نامه   مدرسهه،  اندشهاگر  از لیلهی،  بهه  که است فردی یافتن دنبا به مدرسه در د.شو امر این رواجمان   تهدید،

 دربهارة  تیسهنّ  نگهرش  همهان  او، نگرش درحقیقت کند. اخراج مدرسه از و تنبیه را او تا است نوشته عاشقانه

  است. ازدواج از پیش نفر دو بین عشق

 عیب بدون را هاعشق نوعاین جسمانی، عشق به مدرن نگاهی براساس ،ادبیّات ممعلّ خانم،فریده درمقابل 

 ]...[ بنویسه؟ کاغذ دختر یک به پسر یک داره عیبی حاال» گرفت را آن جلوی تواننمی وی، ازنظر و داندمی

 الهف:  1381 )دانشهور،  «گرفهت  رو جلهوش  سرتراشهیدن  و کهردن تطبیق خط با بشود که اینه از ترقوی عشق

 سبب عشق زیرا باشد؛ کرده ماندگار کاری انسان، که بیاید آدم سراغبه زمانی باید عشق او، ازنظر هالبتّ (؛118
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 بیهاد  وقتی یعنی بیاید؛ سراغشانبه موق به عشق که اندخوشبخت هاییآدم» شود فلج جوانی نیروی تا شودمی

 فلهج  عشهق  بها  جهوانی  نیهروی  که کردنمی اختراعی کاش باشند. کرده دنیا این در خودشان برای کاری که

  )همان( «.نشه

 بهه  آدم اگهر  دامنتهان،  به دستم خانم» است جوانی دوران به مربوط عشق، هاست ک معتقد نیز تشریح ممعلّ 

 او (119 )همان: «.آددرمی هم خودش پدر هیچی، شهمی که عام و خاص مسخرة بشه، عاشق من سا  و سن

 نامناسب رفتارهای با عشق، این بود مواظب باید اامّ است؛ خوب جوانی، دوران در عشقکه  است باور این بر

- شکفتهتازه گل با عطر که طورهمان خوبه. جوانی با عشق» نشود پژمردگی دچار - مدرسه مدیر به انتقاد -

 بایهد  ،نمونه این بنابر همان(« ).بشه پژمرده تا کرد مالیش دست قدرآن و افتاد گل جانبه آفت مثل نباید منتها

 تها  بهوده  آن بهر  و است کرده جانبداری ازدواج از پیش جسمانی عشق دربارة مدرن نگرش از دانشور، گفت

 و جامعهه  در مثبهت  امهری  عنوانبه را عشق این و ببرد ازبین هاخانواده در را جسمانی عشق به مربوط تابوهای

 کند. نهادینه خانواده

 زنهدگی  جالهب  هدی  تنها را عشق که یکی» شودمی دیده عشق از یتلقّ دو نیز «زایمان» کوتاه داستان در 

 توانمی دیگر، ازنظرگاهی (.63 :1376 )گلشیری،.« است دیده آویزان ناف بند به را عشق که یکی و بیندمی

 براسهاس  مههین،  اسهت.  گرفتهه  قهرار  ههم  درمقابهل  گرایانهواق  و لیستیئااید نگرش دو داستان، این در گفت

 بر اکرم، درمقابل است. خوشایند چیزهای فقط عشق، حاصل است معتقد وار،رمانتیک و الیستیئاید نگرشی

 محه   تلهذّ  فقط تواندنمی عشق، این و است همراه باهم تلذّ و درد جسمانی، عشق در که است باور این

 از نتوانهد  عاشق، شودمی سبب داردکه وجود تابوهایی و نبایدها بایدها، رسوم، و آداب جامعه در زیرا باشد؛

 را عشق من» است جامعه هایعرف و هاواقعیت بر مبتنی نگرشی وی، نگرش درواق ، ببرد. کامل تلذّ عشق

 بزنهی،  ارگتهین  هرچهه  کهه  خونریزی درحا  امدیده آویزان ناف بند به را عشق من ام.ندیده رمانتیک تو مثل

 را عشهق  آبسهتنی.  از تهرس  ه،بچّه  و زن از تهرس  مادر، و پدر از ترس ترس، در امدیده را عشق نیاد. بند خون

 همدم ابروی لنگ  یک برای همآن خورده. ران سفیدة به که چاقو در امدیده را عشق جنین. سقط در امدیده

  (93 الف: 1381 )دانشور، «.طفدندان

 معشوق و عاشق در عشق جلوة و زمینی معشوق هایویژگی .2-3-1-2

 ههای ویژگهی  بیهان  آغازینش، هایداستان در خصوصبه دانشور، هایداستان در مطرح هایموضوع ازجمله

 بهر  افهزون  معشهو   ،«هها اشک» کوتاه داستان در نمونه برای است؛ معشو  و عاشق در عشق، جلوة و معشو 

 شهاعرانی  کهه  «آن» صهفت  تأثیر تحت ویژگی، این باشد. داشته نیز درونی زیبایی باید جسمانی، هایویژگی
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 داشته زیبا روح و زیبا د  باید زیباروی» است شده داده نسبت معشو  به اند،آورده معشو  برای حاف  مانند

 را احساسات ضمیرش، صفای و پاک د  شیرین، سخن نیکو، باطن ماند. پایدار و پاید دیر او به عشق تا باشد

 کیسهت  باشهد،  موجودی چنین اگر بدارد. راضی را ما عقل نفسش، سفمت و درستی و پاکی کند. تحریک

  (13 :1327 )دانشور، «.نکند ماالما  عشقش از سینه که

 ازدواج، از پ  را عشق سردشدن تعلّ و داندمی زیبایی و درستی خوبی، بر مبتنی را عشق اصل دانشور، 

 از بعهد  اینکهه  بهرای » نیسهت  کامهل  معشهو   بردمی پی عاشق اینکه کند؛می تحلیل موضوع همین با رابطه در

 و ایهم پسهندیده  بینهیم مهی  ایم.بوده ناقصی موجود چه عاشقِ که بینیممی و شناسیممی را خود معشو  ازدواج

  (14 )همان: «.نیست برخوردار کما  از که ایمافکنده خویزشت احیاناا معشوقی پای در د  ولی ایم؛پرستیده

 )پورنامهداریان،  فقیهر  و نیازمنهد  عاشق، و است نیازبی و مستغنی معشو  فارسی، عرفانی و غنایی ادب در 

بهاوی  بهه  اسهت.  تیسهنّ  نگهرش  این تأثیر تحت دانشور نیز معشو  و عاشق در عشق جلوة بیان در (.84 :1384

 ناز، و جلوه معشو ، در و آورد باربه نزاری و زاری گرم، اشک و زرد رخ سوز، و نیاز عاشق در» عشق، وی،

  (15 :1327 )دانشور، «.دهد نشان نهایتبی زیبایی و توانایی و ازیطنّ

  ازدواج و جسمانی عشق بین رابطة .2-3-1-3

 :1381 )گیهدنز،  «.نبهود  اعضهایش  بهرای  وابستگی یا عاطفی دلبستگی اصلی کانون خانواده» تیسنّ جوام  در

 کننهد. مهی  انتخهاب  را خهود  آینهدة  همسهر  فهردی،  تصهمیم  و عشق براساس افراد مدرن، دوران در اامّ (؛429

 صمیمان  روابط و ایهسته خانوادة درقالب را شدنشنهادینه و زناشویی و عشق میان ارتباط این گیریشکل»

 این نیز ایران در (.2 :1383 )وکیلی، «.دانندمی مدرن جدید محیط در فرد جایگاه بازآرایی از ناشی زناشویی

 نیز اجتماعی قیود از برخی اندکاندک شده، رها خانواده بندهای و قید از ازدواج امروزه» شودمی دیده سیر

 «.شهود مهی  تأکیهد  زوج شخصهی  امیها   و عفقهه  و عشهق  بهر  تنهها  پنههان،  یا آشکار صورتبه و رودمی کنار

  (100 :1389 )اعزازی،

 از «سُهل  کلیهد » داستان در است. پرداخته موضوع این به هایش،رمان و هاداستانمجموعه تمام در دانشور 

 او خواهندمی شاگردش، خانوادة ولی است؛ عاشق که استادی شده؛ گفته سخن شاگردش، و استاد بین عشق

 داسهتان،  ایهن  درحقیقهت  (.81 :1327 )دانشهور،  دربیاورنهد  دیگهر  فهردی  ازدواج بهه  مقهام،  و پهو   سبببه را

 نظهر  و عشهق  برمبنهای  ازدواج - مدرن و - خانواده نظر براساس ازدواج - تیسنّ نگرش بین تقابل دهندة نشان

 مهدرن  نگرش ترتیببدین و (83 )همان: کنندمی ازدواج باهم شاگردش، و استاد درپایان، که است - فردی

 و عفقهه  بهه  ازدواج در اگهر  است شده پرداخته لهمسئ این به نیز «کور کفغ» داستان در یابد.می غلبه تیسنّ بر
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 پسری عقدبه را پروین داستان، این در کهچنان بود؛ خواهد عذاب دچار همواره وی نشود، توجّه دختر عشق

  (.112 )همان: است رنج در روحش همواره دروغین، ورزیعشق سبببه و ندارد عفقه او به که آورنددرمی

 سهلیم  و مهراد  با هستی بین ،سرگردان ساربان و سرگردانی جزیرة رمان در جسمانی عشق جلوة ترینمهم 

 ایهن  در ورزنهد. مهی  عشهق  هسهتی  بهه  آنان هم و است دواین عاشق هستی هم (.71 ب: 1380 )دانشور، است

 مختلفهی  افهراد  عاشق است ممکن شوهر، و همسر انتخاب برای انسان دهد نشان است کوشیده دانشور رمان،

 وجهود  فهرد  دوآن بهین  متقابل درک که یابدمی پایان مثبت نتیج  به افرادی با ورزیعشق و ازدواج اامّ شود؛

 هسهت،  کهه  گونهه آن را او و بدههد  یتاهمّ زن هایخواسته به شوهر باشد، نزدیک همبه راتشانتفکّ و داشته

 فردیهت  بهرای  نشهدن قائهل  یهت اهمّ و متفهاوت  رتفکّ دو داشتن اامّ کند؛می ازدواج سلیم با ابتدا هستی بپذیرد.

 ،سهرگردان  ساربان رمان در درادامه شود. منجر شکست به آنان، عشق بر مبتنی ازدواج شودمی سبب هستی،

 و» کنهد مهی  ازدواج اسهت،  قائهل  احتهرام  فهردیتش  بهرای  و تهر نزدیهک  او بهه  اندیشهه  ازنظر که مراد با هستی

 خواههد  ههم  قلم چراکه نوشت؛ شودنمی که شد بد  ایشعله چنانآن به الهی نور بارق  از دوآن ورزی عشق

 (307 ج: 1380 )دانشور، «.شکافت

 داسهتان  در کهچنان است؛ کرده انتقاد دارد، سرگرمی جنب  فقطبرای زن و مرد  که هاییعشق از دانشور 

 ای،شههزاده  و افتهاده مهی  فها  اتّ دور هایگذشته در که پرداخته رمانتیکی هایعشق از انتقاد به «خانهصورت»

 هها، عشهق  نهوع این شود،می بیان دختر دای  زبان از کهگونهآن داستان، این در است. شدهمی شهدختی عاشق

 اگهر  رود.سهرمی  دختر حوصل  درندشت قصر این در خوب» است بوده سرگرمی و خستگی رف  برای بیشتر

 چنهین  از و پهردازد مهی  او از انتقهاد  بهه  درمقابهل،  جهوخی  (.205 :1381 )دانشور، «کند؟ چه نکند، بازیعشق

 بهازی عشهق  بهرای  فقهط  دختر این مگر دایه! ای که زد داد خشمگین خانجوخی» کندمی انتقاد هاییازدواج

 است. بوده همراه بدنمایی با دانشور هایداستان در هاییعشق چنین بازنمایی ترتیببدین )همان( «.شده خلق

 خائنانه عشق .2-3-1-4

 در وی، شود.می دیده یکدیگر به مرد و زن خیانت هاآن در که پرداخته هاییعشق به انتقادی دید با دانشور،

 از را افهراد  تا است بوده آن بر مردان، قراردادن مخاطب با و پرداخته زنان از حمایت به همواره هایشداستان

 ههم  را هها ورزیعشق نوعاین ریش  نویسنده، دارد. برحذر شوند،می منتهی نیز ازدواج به که هاییعشق چنین

 تها  دههد مهی  اجهازه  مردان به چندهمسری، رسم تی،سنّ نگرش در مدرن. هم و بیندمی جامعه تیسنّ رسوم در

 ولنگهاری  بهه  تعبیهر  را آزادی ای،عهدّه  نیز غرب از رمتأثّ نگرش براساس و بورزند عشق مختلفی زنان به آنان

  است. بوده رمؤثّ خائنانه عشق گیریشکل در امر،این که اندکرده جنسی
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 تأکیهد  شوهر یک و زن یک بین عشق بر و پرداخته نگرش هردو از انتقاد به خود هایداستان در دانشور 

 چنهد  گهرو  در د  کهه  عاشهقی  ببهازد.  د  معشهو   یهک  به فقط باید عاشق، وی، هایداستان در است. کرده

 دگرگهون  آن وضه   خهورد، ب ههم هب مرکزش اگر و دارد مرکز یک دایره نیست. صاد  عاشق دارد، معشو 

 عنهوان  باشهد.  داشهته  - معشهو   – مرکهز  یهک  بایهد  و است گونهاین نیز عشق (،14 :1327 )دانشور، شودمی

 زن خانواده، محیط در که است نگرش این دهندةنشان نیز الف( 1380) «بالین یک و سر یک» کوتاه داستان

  بورزند. عشق همبه باید فقط مرد و

 کهرده  برجسته را زنان شدنآواره موضوع خود، همسر از غیر افرادی به ویژهبه عشق از افراد نهی برای او 

 موجب سودابه، و آقاحاج بین عشق ،سووشون رمان در مثا  برای دارد؛ او فمینیستی نگرش از نشان که است

 چه از» شود:می اشاره امراین به سودابه، با آقاحاج دختر وگویدرگفت شود.می آقاحاج  اوّ زن شدنآواره

 ایهن  برای کاررفتهبه صفت  (.78 :1397 ،)دانشور «.ایکرده آواره را مادرم که آمده خوشت من پدر چیز

  دارد. هاییازدواج چنین به نویسنده منفی نگرش از نشان نیز صفت این که )همان( است «رسواکننده» عشق

 بهه  او عشهق  و شهوهرش  خیانت به خود، ازدواج شیوة از گفتنسخن هنگام فردوس ننه نیز داستان این در 

 مسهعودخان  زن نیمتهاج،  عاشهق  کهه  بهود  مهان عروسهی   اوّ ماه» گویدمی سخن نیمتاج همچون مختلفی زنان

 ایهن  درنهایهت  کهه  (91 همهان: « ).شهد  تومهانی  صهد  خهانم  عاشهق  هها آخهری » یا (90 همان:« ).شد طفدندان

 در د.شومی رنج دچار فردوسننه ن،ایماین در که شودمی خانواده پاشیدنازهم سبب شوهر، هایورزی عشق

 سهدّ » شکسهتن  دنبها  بهه  مهدرن،  ههای اندیشهه  از رمتأثّ عشرت نیز سرگردان ساربان و سرگردانی جزیرة رمان

 گفته من به» ورزدمی عشق لیتوسّ مردان مانند هاییشخصیّت به موضوع، بدفهمی سبببه که است «جنیست

  (.243 ب: 1380 )دانشور، «.است لیتوسّ مردان عاشق که

 داسهتان  در نهدارد.  اشخهانواده  شهدن متزلهز   و زن خهود  دیهدن آسهیب  جهز  ایهنتیج نیز ورزیعشق این 

 اسهت،  کهرده  ازدواج ایهن  از پهیش  استاد، فهمدمی وقتی و شودمی استادش عاشق دانشجو، دختر ،«هااشک»

 و اسهتاد  بهین  کنهد  کهاری  نبایهد که  رسدمی نتیجه این به سرانجام و (29 :1327 )دانشور، شودمی اندوه دچار

 طهرح  در دانشهور  گفهت  تهوان مهی  هها، نمونهه  ایهن  اساس بر که (48 همان: )ر.ک: شود ایجاد اختفف زنش

 زنان، هایرنج و درد بیان با و پرداخته زنان از طرفداریبه اش،فمینیستی بینش براساس خائنانه، عشق موضوع

 کند. دور ایرانی خانوادة از را هاعشق نوعاین که است بوده این دنبا به

 اجتماعی عشق و انسانیت به عشق .2-3-2

 از مهردم،  ههای خواسهته  بهه  دادننشهان  توجّهه  و اجتماعی و سیاسی لمسائ به پرداختن بعد،به مشروطه دورة از
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 ادبیّهات  گیهری شهکل  فارسهی،  ادبیّهات  بهر  امهر این تأثیر که شودمی جامعه مختلف قشرهای مهمّ هایدغدغه

 همهان  از گهرا، اجتمهاع  اینویسهنده  عنهوان بهه  نیز دانشور است. آنان هایخواسته به دادننشان توجّه و مردمی

 کهه  اسهت  داده نشهان  توجّه زنان مسائل خصوصبه آن، مختلف مشکفت و جامعه به هایش،داستان نخستین

 عنهوان به اجتماع، و هاانسان به عشق اامّ دارد؛ جامعه سیاسی و اجتماعی مسائل به او دلبستگی از نشان امر،این

  ندارد. چندانی جایگاه وی نخستین هایداستان در داستانی، موضوع یک

 سهخن  عهام  طهور بهه  هها انسان بین عشق از ،«آلمانی خانم یک هاییادداشت» مانند هاییداستان معدود در 

 بهدون  بتواننهد  بایهد  هها انسهان  و باشهد  داشته تأثیر نباید نژادی و رنگهیچ زمینهاین در کهاین است؛ شده گفته

 را آلمهانی  بتوانهد  فرانسهوی » شهود مهی  بیان آلمانی خانم زبان از کهچنان بورزند؛ عشق همدیگر به مانعی هیچ

 را ورزیعشق نوع این ،سووشون رمان در دانشور، (.72 :1327 )دانشور، «را... روسی آلمانی و بدارد دوست

  است. کرده برجسته

 باغچه   یک عین آدم د » کندمی روشن را انسان د  نفرت، و کینه برخفف ورزیعشق یوسف، ازنظر 

 پفسهیده  هها غنچهه  ورزیهدی،  نفهرت  اگر شوند.می باز دادی، آب را هاغنچه ت،بامحبّ اگر است. غنچه از پر

 انصهافی بهی  و شهرفی بهی  زشتی، برای نیست، زیبایی و خوبی برای کینه، و نفرت که بداند باید آدم شوند. می

 تها  دهد ان  ت،محبّ به را دلش کودکی، دوران همین از خواهدمی پسرش از و (29 :1397 )دانشور، «.است

 جامعهه  افهراد  بهه  خهود  کهه  اسهت  فلسهفه  این براساس باشد. زیبا چیزهای داشتندوست آمادة سالیبزرگ در

 در کهه تاجهایی  کندمی آنان حقّ از دفاع و محرومان وقف را خود زندگی و ورزدمی عشق فرودستان ویژه به

 دربر را مردم از وسیعی هایگروه همواره ،رمان این در اجتماع به ورزیعشق این هالبتّ شود؛می کشته راه این

 خانه به محدود زری، وزریعشق کهچنان شود؛می خانواده مانند کوچکی مجموع  شامل گاهی و گیردنمی

 مگهر » دههد: مهی  نشهان  بارهاین در را خود نگرش گونهاین یوسف، با وگوییگفت در زری است. خانواده و

 بهه  وجهب  و اسهت  مهن  شههر  ایهن  بلهه.  هها،  گفت: و خندید زری است؟ خانه این من شهر گفتینمی دیشب

 تها  دوآن خرنهد،  طهرف  دو آب جهوی  دو عمارت، دور سرتاسری ایوان پشتش، تپ  دارم. دوست را وجبش

  (.26 همان:« )..باغ. دم نارون درخت

 زری» بگیهرد  تصمیم رویدادها مقابل در درست نتواند زری، تا شده موجب محدود، ورزیعشق نوعاین 

 ههایش گیهری تصهمیم  و اجتماعی مناسبات در را او عشق، این اامّ ورزد؛می عشق فرزندانش و شوهر خانه، به

 خهانوادة  مبهادا  دارد ههراس  چهون  دههد؛  نشهان  واکنش تواندنمی رویدادها، درمقابل او است. ساخته ضعیف

 یوسهف،  شهدن کشهته  از په   و داسهتان  درپایان اامّ (؛70 :1396 شرفی، و )دهمرده «بشکند درهم کوچکش
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 اندیشد.می آن انسانی وسی  درمعنای عشق به یوسف همچون آن، از بعد و شودمی تحوّ  دچار

 طبیعت و عشق .2-3-3

 شهده  گفتهه  سهخن  - طبیعهت  به بخشیشخصیّت راهاز - همبه طبیعت عناصر عشق از گاهی دانشور، آثار در

 عناصهر  آیهد، مهی  بیهرون  اسهتاد  خانه   از دانشجو دختر کهزمانی ،«هااشک» کوتاه داستان در مثا  برای است؛

 آورده، هم گوش در سر بودند، کرده برتن سبز اطل  از پیرهن تازه که درختان» بیندمی هم عاشق را طبیعت

 کهوه  و آسهمان  بهه  مههین وقتهی   ،«زایمهان » کوتاه داستان در یا (40 :1327 )دانشور، «.داشتند عاشقانه نجوایی

 چیسهت؟  هها آن عشهق  ثمرة» ورزندمی عشق همبه آسمان و کوه که کندمی پردازیخیا  گونهاین نگرد، می

 زمزمهه  جهوی  در کهه  آبهی  شهکفند؟ مهی  که هادرخت شود؟می بارور که زمین درخشند؟می که هاییستاره

 (100 :1381 )دانشور، «.کند می

 در مثها   برای است؛ دانشور هایداستان در رمکرّ و فرعی هایموضوع دیگر از نیز طبیعت به انسان عشق 

 دربرابهر  خواهدمی و ورزدمی عشق آن به سبببدین بیند؛می زیبا را طبیعت دختردانشجو، ،گفتهپیش داستان

 او بهه  فهروردین  مهژدة  تهازه  کهه  یاجوانهه  تهرین کوچک تا گرفته کشگردن کوه از» کند سجده آن زیبایی

 به هم و آفریده آن از را ما گویندمی که خاکی و نهم زمین به زانو بود نزدیک ورزم.می عشق است، رسیده

 و دریها  بهه  عبد  عشق ،«سوترا» کوتاه داستان موضوع (42 )همان: «.زنم بوسه سپرد، خواهندمان وی آغوش

 مظهاهر  بهه  عشهق  ههای جلهوه  نیهز  سووشهون  رمان در (241 )همان: «.بودم دریا عاشق من» است: دریایی پری

 عاشق خسرو، و بردمی تلذّ آن از و ورزدمی عشق طبیعت به زری، کهچنان دید؛ توانمی را طبیعت مختلف

  (.81 :1397 )دانشور، است سحر اسبش،هکرّ

 عرفانی عشق .2-3-4

 تیسنّ فرهنگ در ریشه که عرفانی و معنوی مسائل به جامعه، مدرن و مادی مسائل به پرداختن درکنار دانشور

 در شهود: مهی  دیهده  عرفهان  دربهارة  رویکهرد  و گفتمهان  سهه  وی، آثار در است. داده نشان توجّه دارند، ایران

 گفتمهان  در و نفی عرفان مدرن، گفتمان در تأکید، تیسنّ شکل همان به عرفان کارگیریبه بر تی،سنّ گفتمان

 ظهاهری  و )صهفری  اسهت  شهده  تعهدیل  و تغییهر  عرفهان  امهروزی،  مدرن جامع  با متناسب شده، تعدیل تیسنّ

 که هستند سرگردان مختلف، هاینگرش بین ایرانی، جامع  جوان نسل دانشور، باوربه (.132 :1397 ،عبدوند

 اساس، این بر (.145 ب:1380 )دانشور، است شده تعدیل تیسنّ عرفان به تمایل سرگردانی، این از رهایی راه

 آثهار  نخسهتین  در عرفهانی،  عشهق  ر،تطهوّ  و تحهوّ   سهیر  ازنظر است. داده نشان توجّه نیز عرفانی عشق به وی

 بهه  ،سهرگردان  ساربان و سرگردانی جزیرة رمان یعنی رش،متأخّ اثر در بیشتر و ندارد چندانی جایگاه دانشور
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 دورهایهن  در نویسهنده  تیسهنّ  بینیجهان به بازگشت اندیش  در باید را آن تعلّ که است پرداخته موضوع این

  دانست.

 عشهق  دربهارة  مطهرح  مباحث ازجمله عرفانی، شناسیانسان و آفرینش نظام در آن جایگاه عشق، چیستی 

 نگهرش  دربهارة  کهه  را دانشهجویان  از یکی رسال  سیمین، و هستی سیمین، خان  در هستند. اثر این در عرفانی

 عشهق  جایگاه به خواننده شگرد، این با و خوانندمی است، عشق دربارة سهروردی، ینالدّشهاب اشرا ، شیخ

 صهفت  سهه  کهه  آفریهد  را عقل ابتدا خداوند، است شده نوشته رساله این در شود.می آشنا عارفان نگرش در

 و عشق حسن، ترتیب،به صفت، سه این از ببود. پ  نبود آنکه شناخت و خود شناخت حق، شناخت داشت:

 وصها ،  از بعهد  شد. جمالش محو و مضطرب حسن، متبسّ از داشت، ان  حسن با عشق، آمد. وجودبه اندوه

 عرصه   بهه  قهدم  زمهین  و آسهمان  آویختگهی،  این از و درآویخت عشق با اندوه، سبببدین نمود؛ روی فرا 

  (.62 )همان: گذاشت وجود

 و او دربار به اندوه، و عشق آمدن و شود می گفته سخن آدم وجود شهرستان به حسن ورود از نیز درادامه 

 آیهد. فرودمهی  خود سپ  و فرستدمی را حزن ابتدا آید، فرود جایی اگر و ندهد جای هرک  به عشق اینکه

 بهرای  عشق، سازی،پاک از پ  هاست.نادرستی کردندرست و هاناهمواری کردنخراب نیز او ورود نتیج 

 وصهل  اسهتعداد  مها  بهه  عشق چون که شودمی بیان سهروردی، ازدیدِ درادامه کند. حسن درگاه قصد وصا ،

 از ؛ پهروردة  و اسهت  عهالم  دو شهحن   عشهق،  شودمی گفته همچنین ؛)همان( شویم تسلیم بدان باید دهد،می

 از اینکهه  عشهق،  واژة ریشه   به نیز درپایان کرد. قربانی او درمقابل را نف  باید بگذارد، هرجا در قدم بنابراین

 را آن نهم  هم  و را درخت جمل  تا رودمی همچنان و پیچدمی درخت به که گیاهی است؛ شده گرفته عشقه

 (.65-64 )همان: شودمی اشاره شود، خشک تا بگیرد

 و عشق دربارة مختلف نظرهای و هاگفتمان آن، دربارة عارفان نظر و عرفان در عشق جایگاه طرح از پ  

 پذیرد.می را عرفانی عشق دربارة تیسنّ گفتمان هاست،نگرش این دلبست  که سلیم شود.می مطرح آن جایگاه

 )دانشهور،  «اسهت  امیهد  و عشهق  که دارم را خدایی اشتیا » کندمی بیان سلیم، با وگویگفت در هستی وقتی

 مها  به گردن رگ از کرده نقل سعدی که طورهمان» و است امید و عشق خدا گویدمی سلیم (،37 ب:1380

 این است گفتنی )همان( «.شودمی انگیخته ما در وصا  شو  او، کشش از و کشاندمی را ما است، ترنزدیک

 عارفهان،  ازنظهر  اسهت.  حهق  ازسوی سالک کشش آن، از مراد که دارد اشاره عرفان در جذبه به سلیم گفتار

 حهق،  کشهش  و عنایهت  براساس که هستند سالک مجذوبان آنان، از دسته یک که هستند دسته چند سالکان

  (.76 :1386 )نسفی، کنندمی طی را سلوک و سیر راه
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 حیهرت  منهز   و ارعطّ عشقِ شهر هفت دربارة خصوصبه عرفانی هاینگرش از انتقاد به مراد که هنگامی 

 دریافهت.  تهوان نمهی  کلمهه  وسهیل  به را عرفان روحانی نظام» گوید:می و کندمی دفاع آن از سلیم پردازد،می

 1380 )دانشهور،  «کنیم...می منتقل را مفاهیم کنیممی خیا  ما است. ارتباط قابل غیر خواطر و روحی تجارب

 غرایهز  از یکهی  عنهوان به عشق از هستی، به پاسخ در سیمین دارد. او با مخالف نگرشی ،سیمین اامّ (؛323 ب:

 عشهق،  بایهد  چرا است. بشری غرایز جزو عشق و شادمانی نه،» پذیردنمی را عرفانی نگرش و بردمی نام انسان

 )همهان:  «کنهد؟  خشهک  را جهان درخت تربنگران این برگ و شاخ و بپیچد آدم تن درخت به عشقه چون

 مسهائل  حهدّ  تها  را عشهق  سیمین، است. عشق به امروز شناختیروان رویکرد از رمتأثّ بیشتر او، نگرش که (64

  است. کشانده ماده عالم به ملکوت، از را آن و فروآورده غریزی و جنسی

 در عشهق  بهه  نگرشی چنین او، ازنظر پردازد.می نظریه این نقد به مارکسیستی و سیاسی نگرشی با نیز مراد 

 تشهکیل  را مها  ادبیّهات  کهه  وسیعی و گسترده نام غم این» است: استعماری و استبدادی جامع  حاصل عرفان،

 اسهتعماری  – اسهتبدادی  فرهنهگ  زادة مها،  زمانه   در و استبدادی فرهنگ زادة ی،استثنائ موارد جزبه دهد،می

 عرفانی عشق به دلبستگی نوعی هستی، د  در اامّ داند؛نمی امروز انسان شایست  را آن بنابراین )همان(؛ «ماست

 بکنهد.  فهاش  او بهر  را عشق راز تا بود گرفته مشت در را هستی د  اعصار، ورای از سهروردی» شودمی دیده

  )همان( «.خدایا راست ما که عشق زهی عشق، زهی کرد:می زمزمه گوشش در دور ب  راهی از نجوا یک

 هنوز و است سرگردان جامعه، مختلف هایگفتمان و هاگرایش بین کهست ایرانی جوان نسل نماد هستی، 

 ههای نگهرش  فقهط  بنهابراین  بیابد؛ کامل گرایش سمت کدام به و بیندیشد باید چگونه زمینه، این در داندنمی

 پهذیرد؛ نمی را هاآن کامل صورتبه اامّ شود؛می جویا عرفانی عشق همآن و عشق درزمین  ویژهبه را دیگران

 را. سلیم و سهروردی نظر نه و پذیردمی را مراد و سیمین نگرش نه

 در و است وجود مراتب از مرتبه ترینناز  هرچند طبیعت، و ملک عالم عارفان، نگرش در است گفتنی 

 و شهأن  دارد، حهق  وجهود  از ههایی بهره خود، مرتبت بنابر طبیعت آنکه جهتبه دارد، قرار نزو  قوس انتهای

 عشهق  خهدا  به نیز طبیعت انسان، بر افزون عرفانی، نگرش در و (24 :1383 حبیبی، لستانگ) دارد یمهمّ مرتب 

 بهه  موجهودات  همه   است، شده خلق عشق براساس جهان موالنا، همچون عارفانی نگرش براساس ورزد.می

 )چیتیهک،  دارد حهق  سهوی بهه  را ایشهان  دادنسهو   و فراروندگی حالت عشق، و ورزندمی عشق خود خالق

1382: 232.)  

 گفتهه  سخن خداوند به طبیعت عناصر عشق از عارفان، دیدگاه از رمتأثّ نخستینش، هایداستان در دانشور 

 اویند. سرگشت  عاشق موجودات هم » گوید:می دانشجو دختر ،«هااشک» کوتاه داستان در نمونه برای است؛
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 و نداشهت  نهور  بهود،  نسهپرده  وی مههر  بهه  د  خورشید اگر نداشت. صفایی اشسینه نبود، عاشق آسمان اگر

 شهعر  از برگرفتهه  او، سخنان این که (27 :1327 دانشور،« ). نبود... دلپذیر و کنندهنوازش حد این به او گرمی

 موالناست:

 نبههودی عاشههق آسههمان ایههن اگههر

 نبههودی عاشههق هههم خورشههید وگههر

 انههدیعاشههق اگرنههه کههوه و زمههین

 نبهههودی آگهههه عشهههق ز دریههها اگهههر
 

 صههههههفایی را او  سههههههین نبههههههودی 

 ضهههههیائی او جمههههها  در نبهههههودی

 گیهههههاهی ههههههردو د  از نرسهههههتی

 جهههایی بهههه آخهههر داشهههتی قهههراری
 

 (993 :1362 )مولوی،

 عرفانی و زمینی عشق بین پیوند ای:آمیزه عشقِ .2-3-5

 (.86 :1367 )فروزانفهر،  «الحقیقهه  ةقنطهر  المجهاز » که دارد وجود نظر این عرفانی و زمینی عشق رابط  دربارة

 اامّ د؛رسمی مطلق حقیقت رؤیت به آن، از پ  و زمینی معشو  روح و جسمانی زیبایی مجذوب ابتدا عاشق

 بهه  و ههم بهه  را هها آن بلکهه  دانهد، نمی آسمانی و عرفانی عشق به رسیدن برای راهی را جسمانی عشق دانشور

 سهاربان  رمهان  در است. طبیعت و اجتماع خدا، انسان، بین پیوندی عشق، دانشور ازنظر دهد.می پیوند زندگی
 بهه  عشهق  و اجتمهاعی  عرفهانی،  جسهمانی،  عشهق  ماننهد  عشق هایجلوه تمام هستی، شخصیّت در ،سرگردان

 «جمه  » مرتبه   به او درحقیقت کرد. مشاهده توانمی زندگی با پیوستگی در و یکدیگر با پیوند در را طبیعت

 یک ماندم زنده اگر برسم. تمامیت به که امکرده بسیار کوشش» رسدمی زندگی با آن پیوند و عشق درزمین 

  (101 ج:1380 )دانشور، «.امشده مجموع که دیدم را خودم خواب در کنم.می کامل ذهنی تکانیخانه

 ارتبهاط  از مهراد،  با وگوگفت در هم و (98 )همان: است - جسمانی عشق دارای - مراد عاشق هم هستی 

 باور این بر و داندمی خدا زبان را خارها سبزی او گوید.می سخن طبیعت و خدا انسان، بین عاشقان  و معنوی

 تهو  بهرخفف » اسهت  رسهانده  او به را پیامش سبزی، این با خداوند و شده نزدیک خداوند به اکنون که است

 «.رسهاند مهی  مهن  بهه  خارهها  سهر  سرسبزی با را پیغامش که است نزدیک من به خدا ناآل که کنممی احساس

 آنجاسهت.  خدا گفت: شدمی که بود عمیق قدرآن آسمان، و هاستاره درخشش هوا، خنکای» یا (94 )همان:

 شهتر  زنهگ  صهدای  بها  یحتّه  زنهد، مهی  حهرف  تو با زبان جورهمه با که خدایی ناشناختنی. و نادیدنی خدای

 (105 همهان: « ).اوسهت  پیهام  زدنشهان، چشمک که هاستاره با سرگردان؛ کوه مجاور، کوه سکوت با ساربان،

  است. انسانی طبق  همآن و دارد وجود دنیا در طبقه یک است معتقد نیز اجتماع و انسانیت به عشق دربارة

 دانهش  دربهارة  انتقهادی  نگهاهی  بها  و دانهد مهی  یماشهین  شهبیه  را انسهان  کهه  پردازدمی غرب از انتقاد به او 
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 ههم  یعهادّ  زنهدگی  در کننهد،  گشهایی عقده که دارندوامی را بیماران هم کاوانروان» گوید:می کاوی روان

 مهوادّ  و بهازی سیاسهت  خشهونت،  جنسی، ولنگاری افسارگسیختگی، اشنتیجه کنند.می تجویز را ابراز همین

 بهر  مبتنهی  آن ههای فهه مؤلّ که پردازدمی شر  شناسیانسان از ستایش به درمقابل، (100 )همان: «.است رمخدّ

 درراهرا  خود و بورزیم عشق و باشیم طمسلّ خود بر که دهدمی یاد شر  اامّ» خداست و خود انسان، به عشق

  )همان( «.کنیم فنا خدا

 این شود.می ختم ورزیدنتمحبّ و عشق به بشر زندگی ها،مصیبت و هاجنگ هم  باوجود دانشور، ازنظر 

 طوطهک،   اوّ صهحن   در شهود. می بیان گوید،می سخن طوطک با خواب در هستی که ایصحنه دو در امر

 یهاد  خهود  پیام عنوانبه ورزیدن،عشق و تمحبّ از و فیمعرّ مطمئنه، نف  به مهین، نام ازسوی آورپیام را خود

 هستی پرسش به پاسخ در (132 )همان: «هاستآدم هم  تمامیت عامل و مشترک مخرج» که تیمحبّ کند؛می

 زنهدگی  ههای نابسهامانی  از هستی )همان(. خواندش «تبامحبّ» باید که داندمی سرودی را آن زندگی، دربارة

 داسهتان  پایهانی  صحن  در (.133 )همان: است «ورزیدنتمحبّ» شب، اسم گویدمی طوطک، و زندمی حرف

 و ناهماهنگی و ستیزه اینک» شود:می ختم ورزیدنعشق به هاانسان زندگی سرانجام کندمی بیان طوطک نیز

 نها  تا کشید خواهد طو  است. کرده تار و تیره را جهان اندوه، دود و است شده چیره جهان بر ناسازگاری

 بین نبرد عرص  جهان دانشور، ازنظر (.305 )همان: «.برخیزد ازمیان نابودکننده پلیدی و بروید آرامش و عشق

 عشهق  خداونهد،  خواسهت  براسهاس  و رسدمی پیروزی به عشق نبرد، این در سرانجام که است عشق و جنگ

 و آدمهی  بهه  را آدمهی  کهه  است این الهی مشترک میراث» شود:می خداوند با و باهم هاانسان بین پیوند عامل

 )همان( «.یابد دست پیروزی به کائنات هدایتگر نور گون به عشق، و بپیوندد خدا به را آدمیان

 گیرینتیجه .3

 موجهب  کهه  دانسهت مهی  بشهر  غریهزی  نیروهای از را عشق مدرن، دوران هاینگرش از رمتأثّ درآغاز دانشور

 نیهروی  عنهوان بهه  را آن عرفهانی،  و تیسنّ هاینگرش از رمتأثّ درادامه اامّ شود؛می زندگی در انسان بردن تلذّ

 وی، ازنظر یابد.می ایآمیزه درنهایت و عرفانی زمینی، جلوة سه عشق دانشور آثار در کند.می تعریف قدسی

 بهه  فمینیستی نگرشی با او اامّ گیرد؛ قرار خانواده تشکیل مبنای باید زمینی، عشق هایجلوه از جسمانی، عشق

 زنهان،  ازجانهب  چه و مردان ازجانب چه عشق نوعاین او باوربه زیرا است؛ پرداخته خائنانه هایعشق از انتقاد

 تمهام  در تقریبهاا  موضهوع  ایهن  ،تحهوّ   و رتطهوّ  سهیر  ازنظر شود. رسانده آسیب زنان زندگی به شودمی سبب

  است. زمینهاین در نویسنده دغدغ  دهندةنشان امر،این که شده مطرح دانشور هایداستان

 که است داده نشان توجّه ،سووشون رمان در بیشتر اجتماعی، عشق و انسانیت به عشق موضوع به دانشور، 
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 اسهت.  رئالیسهتی  ههای اندیشهه  به اجتماعی، رمانتیسم و رمانتیسم رتفکّ از نویسنده گذر دهندةنشان له،مسئ این

 حهداکثر  هها، انسان زندگی بهبود برای تفش اجتماع، به عشق چه و خانواده به عشق چه اجتماعی عشق پیامد

 دانشور هایداستان بیشتر در تقریباا طبیعت به عشق هایجلوه است. صمشخّ جغرافیایی مرز یک محدودة در

 سهخن  طبیعت به انسان عشقِ از گاهی دانشور است. شده مطرح یتاهمّکم گاهی و فرعی یموضوع عنوانبه

 طبیعت عرفانی، هاینگرش از رمتأثّ مواق ، برخی در و طبیعت عناصر بین در ساری عشق از گاهی گوید،می

  است. دانسته انسان و خداوند بین رسانپیام عامل و خداوند یتجلّ را

 امهر، ایهن  که است پرداخته سرگردان ساربان و سرگردانی جزیرة رمان در بیشتر عرفانی، عشق به دانشور، 

 ضهمن  دانشهور  گفتهه، پیش رمان در است. انتقادی دید با هرچند تیسنّ های اندیشه به او بازگشت دهندةنشان

 وی اسهت.  پرداخته آن نقد به نیز مدرن هایگفتمان براساس عرفانی، عشق دربارة ایرانی عارفان دیدگاه بیان

 بها  و - ایآمیهزه  عشهقِ  - بهاهم  هها آن پیونهد  و عشهق  ههای جلوه تمام به ،سرگردان ساربان اثرش، آخرین در

 در دوایهن  بلکهه  دانهد؛ نمهی  عرفهانی  عشق به رسیدن برای پلی را زمینی عشق دانشور، است. پرداخته زندگی

 بهرخفف  بشهر،  زنهدگی  درنهایهت  کهه  اسهت  بهاور  ایهن  بر دانشور، شوند.می مطرح هم درکنار و باهم پیوند

 بهه  او مثبت نگرش از نشان امر، این که شد خواهد زده پیوند عشق و آرامش به معاصر، آشوب از پر زندگی

 دارد. زندگی

 کتابنامه
حسهن   ؛دوسهت  حمیهد طاهرنشهاط   انهارکی؛  مسهعود گهوهری   ترجمه   ،شهادی  شناسهی روان (،1386) مایکل آرگایل،

 اصفهان. واحد دانشگاهی جهاد اصفهان: ،فاطمه بهرامیو پاالهنگ 

 جنسی روابط الگوهای شناسیسنخ» ،(1390) سحر طالبی و؛ محمّدحسین شریفی ساعی؛مریم ایثاری تقی آزادارمکی،

 .34-1 صص ،2 شمارة، 2دورة  انسانی، علوم پژوهشگاه فرهنگی، پژوهیجامعه ،«ایران در ازدواج از پیش

 خان.قلیعلی باعهالطّ دار تهران: ،الطب فی قانون ،(1297) عبداهلل بن حسین سینا،ابن

 تههران:  معاصهر،  دوران در خهانواده  کارکرد و ساختار نقش، بر تأکید با خانواده: شناسیجامعه (،1389) شهف اعزازی،

  زنان. مطالعات و روشنگران

 منوچهری. تهران: معین، محمد و کربن هانری تصحیح ،العاشقین عبهر (.1366) روزبهان شیرازی،بقلی

 خاتون. تهران: ادهمی، زهرا ترجم ، عاشقی هنر (،1380) اسکات پک،

  سخن. نشر تهران: ،مولوی شعر در شکنیساخت و فارسی شعر آفتاب: سایه در (،1384) تقی پورنامداریان،

 آمه. کتاب تهران: )داستان(، ایران معاصر ادبیّات در هاییگزاره (،1388) علی تسلیمی،

 .پیکان تهران: عباسی، ینالدّشهاب ترجم  ،مولوی معنوی تعالیم عشق: عرفانی راه (،1382) ویلیام چیتیک،
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 سمت. تهران: هیجان، و انگیزش (،1396) دکریممحمّ خداپناهی،

 علمی. تهران: خاموش، آتش (،1327) سیمین دانشور،

 خوارزمی. تهران: کنم؟، سفم کی به الف(، 1380) ----------

 تهران: خوارزمی. جزیرة سرگردانی، ب(، 1380) ----------

 تهران: خوارزمی. ساربان سرگردان، ج(، 1380) ----------

 خوارزمی. تهران:،بهشت چون شهری (،1381) ----------

 خوارزمی. تهران: ،سووشون (،1397) ----------

 تهران:توس. ،جنسی روابط شناسیجامعه ،(1384) مورالی آنده دانینو،

 ،«سهیاه  رنهگ  شناسهی نشهانه  برپای  سووشون رمان در زندگی مفهوم بررسی» ،(1391) مریدی زینب و جواد دهقانیان،

 .88-65 صص  ،اوّ شمارة دوم، سا  معاصر، پارسی ادبیّات

 تطبیقهی،  ادبیّات ،«مانالسّ ةغاد و دانشور سیمین زنان  نگاه تطبیقی بررسی» ،(1396)شرفی سمیرا و حیدرعلی دهمرده،

 .79-61 صص ،17 شمارة ،9 سا 

 مرکز. نشر :تهران ،ایران فرهنگ در زن سیمای ،(1388) جف  ستاری،

 مرکز. نشر :تهران ،صوفیانه عشق ،(1374) ---------

 تحهوّ   اجتمهاعی  ههای ریشهه » ،(1397) پاکدامن یوسفو  حسن محدثی گیلوایی؛ شهرام پرستش؛ درضامحمّ شادرو،

 ،«80 دههه  عاشههقان  دفتههر نههه در عشههق مفهههوم تحههوّ  شههناختیجامعههه بررسههی ایههران، شههعر در عشههق مفهههوم

 .36-1 صص ،1 شمارة ،10دورة ،ادبیّات و هنر شناسی جامعه

 سخن. :تهران ،سلطنت سقوط تا مشروطیت از فارسی شعر ادوار ،(1387) درضامحمّ کدکنی، شفیعی

 میترا. نشر :تهران ،شعر شناسیسبک ،(1386) سیروس شمیسا،

 ،«سهرگردان  سهاربان  و سرگردانی جزیرة رمان در عرفان گفتمان» ،(1397) عبدوند ظاهری ابراهیم و جهانگیر صفری،

 .146-129 صص ،1 شمارة بفغت، و ادبی نقد پژوهشنام 

 پایا. :تهران ،ترجمه( – علمی نثر - نامهنمایش – )داستان معاصر نثر  کارنام ،(1396) حمید عبداللهیان،

 نی. نشر :تهران،ایران در خانواده شناسیجامعه در پژوهش بر ایمهمقدّ ،(1393عباس) عبدی،

 زوار. :تهران ، اوّ جلد ،شریف مثنوی شرح ،(1367) مانالزّبدی  فروزانفر،

 مروارید. :تهران ،سلطانی پوری ترجم  ،ورزیدنعشق هنر ،(1394) اریک فروم،

 اسفمی. اندیش  :تهران ،نقش( )توحید اسفمی هنر ماهیت درباب اشارانی ،(1383) مسعود حبیبی، گلستان

 نیلوفر. :تهران ،خاموش( آتش تا سووشون )از دانشور سیمین آثار در اشنقّ با نقش جدا  ،(1376) هوشنگ گلشیری،

 نی. نشر :تهران ،صبوری منوچهر ترجم  ،شناسیجامعه ،(1381) آنتونی گیدنز،
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 :تههران  ،نوبهان  بههزان  و نوبهان  ناصهر ملک ترجم  ،عشق تئوری ،(1384) ریچارد النونو  فریبرز امینی؛ تاماس لوئی ،

 مروارید.

 رضوی. قدس آستان مشهد: رضوانی، احمد ترجم  ،شخصیّت و انگیزش ،(1375). اچ آبراهام. مزلو،

 امیرکبیر. :تهران ،تبریزی شم  یاتکلّ ،(1362) دمحمّ ینالدّجف  مولوی،

 چشمه. نشر :تهران ،ایران نویسیداستان صدسا  ،(1386) حسن میرعابدینی،

 سخن. تهران: ،ایرانی فرهنگ در عشق کاویاسطوره ،(1397) بهمن مطلق، نامور

 فرهنگی. و علمی :تهران ،مهدوی احمد تصحیح الحقایق، کشف ،(1386) دمحمّ بن عزیز نسفی،

 .75-71، صص 89 شمارة ،علوم اجتماعی ماه کتاب ،«صمیمیت دگردیسی» ،(1383) شروین وکیلی،


