
JSPPP, (14)62: 89-102, July 2021 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
Steinberg's theory of "love triangle" and its adaptation to the two poems of Khosrow and Shirin Nezami and 
Weiss and Ramin Asad Gorgani 

S. Hosseinabadi, Z. varedi* 

Department of Persian Language and Literature, Shiraz University, Shiraz, Iran.

ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Love is an example of a common border in 
human nature, and writers have made a great contribution to the development 
of this issue and the development of this human field in the creation of literary 
works around the world of literature. Love stories are one of the literary genres 
that have attracted the attention of a large audience in Persian and world 
literature. Love in the world of psychology also has various schools and 
theories. This article explains one of these theories, proposed by Robert 
Steinberg, a famous American psychologist in 1987, and tries to adapt it to the 
love poems "Khosrow and Shirin" by Nezami and "Weiss and Ramin" by Asad 
Gorgani about romantic relationships. .
METHODOLOGY:  This research has been done by descriptive-analytical 
method.
FINDINGS:  This study shows that Nezami in "Khosrow and Shirin" and Asad 
Gorgani in "Weiss and Ramin" in the field of psychology of romantic 
relationships, have consciously written their poems.
CONCLUSION: Conclusion: Of the seven possible states in romantic 
relationships from Steinberg's point of view, four states were in complete 
agreement with Weiss and Ramin Asad Gorgani and there were differences in 
three cases, namely in friendly love (intimacy only), hollow love (commitment 
only), and Compassionate love (commitment + intimacy) There was no 
adaptation that Asad Gorgani believes in his poem that a romantic relationship 
without lust or just commitment or only intimacy does not last. In Khosrow and 
Shirin Nezami, out of seven possible states in romantic relationships, from 
Ashtenberg's point of view, five states were in complete agreement with the 
theory, and there were differences in two cases; That is, in friendly love 
(intimacy only) and compassionate love (commitment + intimacy), there was 
no adaptation that shows that Nezami in Khosrow and Shirin does not accept 
romantic relationships in which only intimacy or commitment is accompanied 
by intimacy.
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 مقاله پژوهشی
 عداس رامین و ویس و نظامی اشتنبرگ و انطباق آن با دو منظومۀ خسرو و شیرین« مثلث عشق»نظریۀ 

 گرگانی

 
 *تاج واردیآبادی، زرینسارا حسین

 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

 

 چکیده:
 بسیاری سهم نویسنددان است و بشر سرشت در مشترک مرز از اینمونه عشق زمینه و هدف:

 ادب جهان پهنج در ادبی آثار آفرینش در انسانی ساحت این جلوۀ و موضوع این پروراندن در

 مخاطبان توجه جهان و فارسی ادبیات در كه است ادبی انواع از یکی عاشقانه داستانهای. اندداشته

 هاینظریه و مکاتب دارای هم روانشناسی عالم در عشق. است كرده معطوف خود به را پرشماری

 روانشناس 4اشتنبرگ رابرت توسط كه تئوریها این از یکی توضیح به مقاله این در .است دونادونی

 عاشقانج هایمنظومه با شده سعی و پرداخته است، شده ارائه 4497 سال در آمریکایی معروف

 داده تطبیق عاشقانه روابط درخصوی دردانی اسعد «رامین و ویس» و نظامی «شیرین و خسرو»

 شود.

 تحلیلی انجام درفته است.-توصیفیاین پژوهش با روش روش مطالعه: 

 و ویس» در دردانی اسعد و «شیرین و خسرو» در نظامی میدهد نشان بررسی این ها:یافته

 .انددرآورده بنگارش را خود هایمنظومه آداهانه عاشقانه، روابط روانشناسی زمینج در «رامین

 ویس با آن حالت چهار اشتنبرگ، دیدداه از عاشقانه روابط در ممکن حالت هفت ازگیری: نتیجه

 عشق در یعنی میشد، دیده اختالف مورد سه در و داشت كامل انطباق دردانی اسعد رامین و

( صمیمیت+  تعهد) مشفقانه عشق و ،(تعهد فقط) توخالی عشق ،(صمیمیت فقط) دوستانه

 هوس بدون عاشقانه رابطج است معتقد خود منظومج در دردانی اسعد كه نداشت وجود انطباقی

  ندارد. تداوم صمیمیت فقط یا و تعهد فقط یا

 حالت پنج اشتنبرگ، دیدداه از عاشقانه روابط در ممکن حالت هفت از نظامی شیرین و خسرو در

 فقط) دوستانه عشق در یعنی میشد؛ دیده اختالف مورد دو در و داشت كامل انطباق نظریه با

 رد نظامی میدهد نشان كه نداشت وجود انطباقی( صمیمیت+  تعهد) مشفقانه عشق و( صمیمیت

است،  صمیمیت با همراه تعهد یا و صمیمیت آن در فقط كه را عاشقانه روابط شیرین، و خسرو

 .ندارد قبول

  

 4344شهریور  54تاریخ دریافت:    

 4344مهر  45:  داوری تاریخ   

 4344مهر  65: اصالح تاریخ   

 4344آذر  45: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ،هوس ،صمیمیت ،تعهد ،تئوری اشتنبرگ

 خسرو و شیرین. ،رامینویس و 
 

 :مسئول نویسنده * 

    zt.varedi@gmail.com

  34437644 (74 49)+  
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 مقدمه
شده است، ارائج تعریفی دقیق و علمی از آن برای رغم اینکه برای اكثر مردم احساسی شناختهمفهوم عشق، علی

بسیار سخت میباشد. در ادبیات فارسی نیز مفهوم عشق، پرتکرارترین مضمونها بشمار میرود، بدون روانشناسان 

(. 4345ای داشته باشد )مجد و مجد، شدهآنکه مفهومی صریح و روشن از آن بدست داده باشند و یا چارچوب تبیین

وانشناسی است كه بعنوان یک علم های علوم انسانی كه به موضوع عشق پرداخته، ردر همین راستا یکی از حوزه

میبایست تعریف مشخص و دقیقی از عشق ارائه دهد. اریک فروم، روانشناس آلمانی، كه بواسطج تحقیقات فراوانی 

كه حول موضوع عشق انجام داده و به پدر عشق معروف است، عشق را پاسخی به مسئلج وجودی انسان میداند. 

عشق عبارت است از رغبت جدی به زنددی و پرورش »آن چنین میگوید:  هایوی در تعریف عشق و تبیین مؤلفه

« ایثار»ها و عناصر سازندۀ عشق (. فروم در بیان جنبه34)هنر عشق ورزیدن، فروم: ی« آنچه بدان عشق میورزیم

ی را در درجج اول اهمیت قرار میدهد و عناصر اساسی دیگر عشق را دلسوزی، احساس مسئولیت، احترام و دانای

در عقاید « هنریک»و با آنکه  (4473انواع عشق را در شش قالب عنوان میکند )لی، « جان لی»میداند )همانجا(. 

( اما هنوز تئوری 4494خود عشق را حاصل تکامل عواملی میداند كه در نظریج اشتنبرگ بیان شده است )هنریک، 

شناسان قرار درفته، ارزش علمی خود را حفظ ارائه و موردتوجه بیشتر روان 4494رابرت اشتنبرگ كه در سال 

 نموده است.

 از امید مجد و« نظریج مثلث عشق اشتنبرگ و انطباق آن با عقاید سعدی»در این مقاله با الگوبرداری از مقالج 

 (، این تئوری با خسرو و شیرین نظامی و ویس و رامین اسعد دردانی انطباق داده میشود4345پروانه مجد )

 

 وهشسابقۀ پژ
اسعد دردانی تحقیقات زیادی به زبان فارسی و دیگر زبانها  ویس و رامیننظامی و  خسرو و شیریندر مورد دو اثر 

صورت درفته، اما در بررسیهایی كه از دیدداه مثلث عشق انجام شده است و به این پژوهش مربوط میشود، میتوان 

قی است كه تائبی و پورخال« مرگ شاه آرتور و خسرو و شیرینمقایسج مثلث عشق »به دو مقاله اشاره كرد. مقالج اول 

ای تطبیقی با كمک درفتن از دیدداه مثلث عشق رقیب، عاشق و معشوق به بررسی ( در مطالعه4397چترودی )

 «نظریج مثلث عشق اشتنبرگ و انطباق آن با عقاید سعدی»اند. مقالج دوم مقالج وجوه اشتراک این دو اثر پرداخته

( است كه با تطبیق روابط عاشقانه و ارائج شباهتها و تفاوتها، به انطباق مثلث 4345ید مجد و پروانه مجد )از ام

 اند كه این مقاله الگوی كار نگارنددان میباشد. عشق اشتنبرگ با عالیق سعدی پرداخته

 

 بحث و بررسی

 مثلث عشق اشتنبرگ 

است. او در حال حاضر استاد توسعج انسانی دانشگاه  4144روانشناس مشهور آمریکایی متولد  4رابرت اشتنبرگ

كرنل و همچنین عضو هیئت تحریریج بسیاری از نشریات معتبر روانشناسی آمریکاست. محور اصلی تحقیقات وی 

هوش و خالقیت است. وی دربارۀ رابطج نزدیک عشق و نفرت نیز مطالعات بسیاری انجام داده است. از مهمترین 

دانه، نظریج نفوذ مربوط به خالقیت و مثلث عشق را میتوان نام برد. رابرت اشتنبرگ یج هوش سهنظریات او نظر

 انتخاب شده است )روانشناختی، اشتنبرگ: مقدمه(. 65روانشناس برتر قرن  45بعنوان یکی از 

                                                      
1. Robert Sternberg 
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بینی علمی در پیشای روانشناسی است كه به ظاهر ساده اما بسیار عمیق و پرمعناست و كارایی مثلث عشق، نظریه

و تشخیص روابط عاشقانه دارد. مثلث عشق معموالً به یک رابطج عاشقانه اطالق میشود كه در آن هرم تعهد، 

صمیمیت و هوس مورد مطالعه قرار میگیرد. در روند عادی رابطج زن و مرد میتواند مسیری را میان این سه فاكتور 

، اشتنبرگ 4494ند عشقهای مختلفی را بوجود آورد. در سال های خاصی را شکل دهد و بتواطی كند و رابطه

ت االضالع مانند میکند و معتقد اسرا ارائه مینماید. او عشق را به مثلثی متساوی« مثلث عشق»نظریج علمی الگوی 

در فرایند عشق دخالت ویژه دارد. اشتنبرگ معتقد « هوس»یا « اشتیاق شدید»، «تعهد»، «صمیمیت»سه عنصر 

ین سه عنصر بندرت بطور مساوی در فردی جمع میشود و میزان دخالت هریک از این ابعاد در روابط عاشقانه است ا

متفاوت و متغیر است. در این نظریه هرچه سه عنصر یادشده در زن و شوهر وجود داشته باشد، عشق كاملتری رخ 

 كمتر و عشق ناقصتر است دو ظاهر شوند، سطح رضایتمندیمیدهد و ادر این سه عنصر تکی یا دوبه

(Sternberg & Barnes, psychology of love: p70.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 حال به تبیین هر سه عنصر ذكرشده پرداخته میشود:

سی شناخته شدن ك شناسی میشود. تعهد یعنی به رسمیتپذیری، وفاداری و وظیفه: تعهد شامل مسئولیت4تعهد

(؛ به عبارتی دیگر عاشق 4345توسط فرد دیگری كه احساسات صادقانه و دلبستگی به وی دارد )مجد و مجد، 

تصمیم میگیرد و متعهد میشود كه دلبسته و وابسته به یک معشوق باشد و بعد از او شریک دیگری برای خود 

 Sternberg, A Triangular Theoryی او پایبند باشد )انتخاب نکند و تا طوالنی مدت به نگهداری قلبی و ایمان

of Love psychological Review: p119.) 

های فردی و مشترک، احساس راحت بودن در كنار یار و بیان راحتِ : صمیمیت یعنی رازها و تجربه6صمیمیت

تگی صمیمانه است و (. صمیمیت پیوند نزدیک و احساس وابس4345های طرفین به یکدیگر )مجد و مجد، عقیده

به اشتراک دذاشتن خصوصیترین و عمیقترین افکار و احساسات میان دو نفر، احساساتی از قبیل مهربانی، احساس 

و اظهار محبت و عالقه، همدلی و غمخواری، تجربج خوشحالی، توجه و مراقبت از یکدیگر، درک متقابل، ارائه و 

ی با تغییر شرایط زنددی زوجین ممکن است صمیمیت مختل دردد، داه»دریافت عاطفی و ارج نهادن به یکدیگر. 

 )همان(. « مثالً تولد یک فرزند یا فشارهای كاری یا اقتصادی

                                                      
1 Engagment 
2 Intimite 

ت/مم         / ت صمممم
Intimacy 

Engagتعهمم    

ment 

Pasهوس  

sion 



 43/ دردانی اسعد رامین و ویس و نظامی اشتنبرگ و انطباق آن با دو منظومج خسرو و شیرین« مثلث عشق»نظریج 

 

: هوس و رغبت جذابیتهای جسمی و جنسی و شهوانی طرفین است كه این 4اشتیاق شدید یا هوس یا شهوت

وتور روانی است كه رابطج زوجین را انرهی میبخشد. های جنسی مانند یک مبعد بیشتر جنبج انگیزشی دارد و جاذبه

شدۀ دیگر است با یک جاذبج های جنسی یک كشش ناآداهانه به فرد مشخصلوبومیرالمی معتقد است جاذبه

فیزیکی غیرقابل مقاومت و یک میل جسمانی. جاذبج جنسی یا همان اشتیاق شدید یا هوس یا شهوت در ابتدای 

 . (Lumomir,2009)و بسرعت به یک عادت متمایل میگردد  یک رابطه بسیار شدید است

 تایی در نظریج اشتنبرگ پرداخته میشود. اینک به بررسی هریک از تركیبهای موجود تکی، دوتایی و سه   

در این بعد فقط عامل صمیمیت وجود دارد و دو بعد دیگر بسیار كمرنگ یا بیرنگ است. این نوع فقط صمیمیت: 

ایجاد یک رابطج دوستی عمیق و حقیقی است. در این حالت احساس دلسوزی، رفاقت، درمی و عشق، احساس 

عالقه و هیجانات مثبت وجود دارد، اما اضالع دیگری مانند احساس هوس )شور و شوق و شهوت( و تعهد وجود 

ی زن و مرد معنا ندارد ای براندارند و رابطه فقط بر اساس مهر و دوستی بین دو طرف است، لذا عمالً چنین رابطه

افتد اند و مابین دو دوست اتفاق می( نام نهادهamiti« )عشق دوستانه»( و این نوع رابطه را 4345)مجد و مجد، 

 و لذا از دایرۀ بحث ما خارج است. 

در این نوع عشق، بعد هوس بر دیگر اضالع مثلث عشق حاكم است. یک حالت شور و اشتیاق است  فقط هوس:

ن فرد بشدت و افراط مجذوب میشود، درحالیکه صمیمیت و تعهد واقعی را تجربه نکرده است، بطور كه در آ

آل میسازد. در این بعد میزان برانگیختگی فیزیولوهی و روانی باالست. ای از طرف مقابل شخصی ایدهدونهوسواس

یداند و اظهار میدارد كه به آن عشق در پایه و پوچ مای بیمینامد و آن را رابطه 6مجد این رابطه را عشق سودایی

 نگاه اول نیز میگویند )همان(. 

به شیرین فقط هوس است، هرچند بعداً این عشق بصورت عشق خسرو در ابتدا نسبت خسرو و شیریندر داستان 

 ای تغییر میکند و دچار پختگی میشود. پله

 چو بردفت این سیییخن شیییاپور هشییییار   

 دفتچنان آشیییفته شییید خسیییرو به آن   

 

 فراغت خفته دشت و عشق بیدار 

 كزان سودا نیاسود و نمیخفت 

 ، داستان خسرو و شیرین(4374)آیتی،      

 ورتر میشود: وقتی كه خسرو شیرین را در چشمه میبیند آتش شور و اشتیاق او تندتر و شعله

 ز هییر سییییو كییرد بییر عییادت نییگییاهییی 

 چو لختی دییید از آن دیییدن خطر كرد        

 بییلییور دلییکییش  شییییه از دیییدار آن  

 بییه كییس نییتییوان نییمییود اییین داوری را

 

 نییظییر نییادییه درافییتییادش بییه مییاهییی    

ید        تا بیشیییتر د ته شییید   كه بیش آشیییف

تش           پرآ نی دل  ع ی خورشیییییید   شییییده 

 كییه خسیییرو دوسییییت میییدارد پری را   

 
شیرویه پسر مریم است كه پس از مرگ مادر و پدرش خسرو اصرار دارد كه با شیرین ازدواج كند و اما شیرین به 

 ی  رغبتی ندارد. او ه

 ز مییریییم بییود یییک فییرزنیید خییامییش  

قتییال         فرزنیید  من كییه آن  نیییدم   شیییی
 چو شیران ابخر و شیرویه نامش  

 در آن طفلی كه بودش قرب نه سال 

                                                      
1 Passion 
2 Amour Choque 
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 چو شییییرین را عروسیییی بود میگفییت          

 
 كه شیرین كاشکی بودی مرا جفت 

 ، داستان خسرو و شیرین( 4374)آیتی، 

 انگیزۀ شیرویه فقط هوس و شهوت است.

 دل شییییرویییه را شییییرین ببییایسییییت      

باش       كه خوش  تادش  هانی كس فرسییی  ن

 چییو هییفییتییه بییگییذرد مییاه دوهییفییتییه  

 خییداونییدی دهییم بییر هییر دییروهییش   

پوشیییییییده دارم            یر زر  جش ز ن د  چو 

 

نی نشییییایسییییت             ع م ین  ظهییار ا لی ا  و

غم بییاركش بییاش            ین  فتییه در ا ه کی   ی

 شیییود در بییاغ من چون دییل شیییکفتییه 

هش           کو تر دارم شییی بیشییی  ز خسیییرو 

 كییلییییید دیینییجییهییا او را سیییی ییارم     

 ، داستان خسرو و شیرین(4374)آیتی،  

 كه پس از این ابراز عالقج شیرویه، شیرین بشدت عصبانی میشود. 

در داستان ویس و رامین، عشق شاه موبد به شهرو نیز عشق سودایی است. ازآنجاكه شهرو میان زنان سرآمد است 

ای دلربا دارد و با دلبری خود شاه را عاشق میکند و شاه موبد یری چهرهرغم پو به نقل از تقوی كوتنابی شهرو علی

(. عشق شاه 4341دار است )تقوی كوتنابی، به او متمایل میشود اما شهرو اسیر هوا و هوس نمیشود و خویشتن

 موبد به شهرو فقط هوس است. 

 تیین سییییرو روان رابییدییید آن سیییییییم

خوانیید            خود  یش  پ مرو را  یی  نهییا ت  بییه 

 كیام رانیدن بیا تو نیکوسییییت    بیه دیتی 

 تییو را از هییرچییه دارم بییردییزییینییم    

من        نم  ك قربییان   تن و جییان در رهییت 

 

 بییت خیینییدان و مییاه بییانییوان را       

بنشییییانیید        بردییاه  نو   بییه سییییان مییاه 

 تو بییایی در برم یییا جفییت یییا دوسییییت 

نم               ی ب ن تو  جز  تی   بییه چشیییم دوسییی

من             نم  ك یی آن  دو چیزی كییه   هر آن 

 مین(، ویس و را4394)روشن،              

 اما شهرو پیشنهاد شاه موبد را رد میکند: 

 بییدو دییفییت: ای جییهییان كییامییگییاری   

یم        جو من كییه یییار و شیییوی  نم   نییه آ

 

 چییرا بییر میین هییمییی افسییییوس داری  

یم         من نییه سیییزای یییار و شیییو  كجییا 

 ، ویس و رامین(4394)روشن،               

در این نوع عشق فقط تعهد وجود دارد. یک رابطج بلندمدت راكد است كه در آن طرفین، رابطج هیجانی  فقط تعهد:

اند. داهی از روی بیکسی، ترس یا فرزندان در كنار هم اند و برای هم به عادت مبدل شدهو عاطفی را ازدست داده

خیت دارد. مجد به نقل از اشتنبرگ این رابطه شده سنتعیینمیمانند. این نوع رابطه بیشتر برای ازدواجهای ازپیش

 (.4345مینامد )مجد و مجد، « عشق توخالی»را 

به هنگام نکاح او با خسرو است. زمانی كه خسرو برای كمک  خسرو و شیریناولین حضور مریم در داستان    

م آورد. خسرو مریر میدرفتن از قیصر روم میرود، شروط مریم تعهدات سیاسی و اخالقی بسیاری برای خسرو ببا

را دوست نمیداشت، چنانکه حتی پس از شکست بهرام چوبین و به تخت نشستن در مدائن با وجود مریم باز 

مریم هم زیباست هم باهوش و دانا اما هی  عشقی به شاه ندارد و ریاحی مینویسد پیوسته به یاد شیرین بود. 

اضطراب خسرو از تاراج مملکت و كمک خواستن از قیصر روم و نمیتواند خأل وجود شیرین را برای خسرو پر كند. 

 ازدواج با مریم از ابیات زیر نمایان است. در این ابیات خبری از عالقج خسرو به مریم نیست. 
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 در آن ره رفییتیین از تشییییویییش تییاراج 

 ز بیییییم تیییییغ رهییداران بییهییرام      

 وز آنجییا نیز یییک ران رانیید یییک سیییر    

 عظیم آمیید چو شیییید آن حییال معلوم         

 در كیش عیسیییی شییید بدو شیییاد   چنان 

 

 بییه تییرک تییاج كییرده، تییرک را تییاج    

 ز ره رفییتیین نییبییودش یییک دم آرام   

یه شیییید سیییوی قیصیییر       به قسیییطنطن

 الییروم را آن فییال در روم  عییظیییییم  

یم را بییدو داد          مر یش  خو  كییه دخییت 

 ، داستان خسرو و شیرین(4394)آیتی،    

 در داستان ویس و رامین این نوع عشق وجود ندارد. 

نام دارد. رابطج  4این نوع عشق تركیبی از صمیمیت و تعهد است و اصطالحاً عشق مشفقانه + صمیمیت:تعهد 

مدت و متعهدانه كه همراه با صمیمیت است. تصمیم بر آن است كه شخص، طرف مقابلش دوستانج پایدار و طوالنی

بطه در خطر فروپاشی قرار ندارد و چنین را دوست داشته باشد و به ماندن با او متعهد شود. از نظر اشتنبرگ این را

ای ای پس از دوران میانسالی رخ میدهد نه در زوجهای جوان، زیرا رابطج بدون هوس برای جوانان رابطهرابطه

 باره یافت نشد. ناپایدار است. با بررسی بر روی این دو اثر با توجه به تعریف باال شاهدمثالی دراین

آید و عنصر صمیمیت در آن دیده نمیشود و آن ز تركیب شهوت و تعهد بوجود میاین نوع عشق ا تعهد + هوس:

نیز میگویند. طرفین صرفاً براساس هوس و شهوت به هم متعهد هستند و رابطج صمیمانه و عاطفی  6را كوركورانه

ددی ید شوریعمیقی با هم ندارند. این حالت دردبادی از هیجانات است كه زود فروكش میکند، این عشق حالت شد

 دارد. 

ای چون شکر است. خسرو تنها عیب شکر در داستان خسرو و شیرین، شکر زنی ماهروی با قدی چون سرو و خنده

 را دستاخی او میداند. نظامی در وصف او میگوید:

 بییه هییر جییایییی چییو بییاد آرام دیییییرد  

 ز روی لییطییف بییا كییس درنسییییازد   

 

 چیو اللییه بییا هیمییه كیس جییام دیییرد       

 كییه آن كییس خییانییمییان را درنییبییازد   

 ، داستان خسرو و شیرین(4394)آیتی،    

باز خسرو است، بخصوی كه خسرو در آغاز عشق فرهاد از اینکه روی آوردن خسرو به شکر از روی طبع هوس

ای ای چون فرهاد را همسنگ او قرار داده خشمگین میشود و دویی نوعی تالفی است، البته تالفیشیرین آشفته

ور میشود و ه از روی هوس است تا جایی كه با شنیدن اوصاف شکر اصفهانی شور و اشتیاق و هوس در او شعلهك

 به نزد شکر میرود و با او ازدواج میکند.

بزم شییییاهییان           فتییا سییییزای  د کی   ی

بیییداد             یش  ن ی یر بر ز شییی کر   بییه شییی

 مییلییک را دردییرفییت آن دلیینییوازی    

بازار شیییکر داشییییت    سیییرش سیییودای 

فت از      ند ر  سیییازیعیشچه شیییکلی چ

هاد آن سییییم سییییاقش       ته ن مان جف  ه

هان         نامیسیییت در شیییهر سییی ا  شیییکر 

 وز او شیییکر بییه خوزسیییتییان بییه فریییاد 

قبییازی         نهییاد از عشییی نو   اسییییاسیییی 

 كه شیییکر هم ز شییییرینی اثر داشییییت   

 پییدییید آمیید نشییییان بییوس و بییازی    

قش              كرد طییا خود  گر از  ی تی د ف ج  بییه 

                                                      
1 Compagnonnage = Complicite 
2 Lamour fou = admiration 
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 فرسیییتییاد و سیییرای خویش خوانییدش      

 
 بییه آیییییین زنییاشییییویییی نشییییانییدش    

 ، داستان خسرو و شیرین(4394)آیتی،    

دونه صمیمیتی عشق شاه موبد به ویس در داستان ویس و رامین زیرمجموعج این عشق قرار میگیرد، چون هی 

میان آن دو وجود ندارد و تنها هوس شاه موبد به ویس است كه او را متمایل به وی میکند و س س ویس را به 

 همسری خود برمیگزیند. 

 ن جسییییت ویییس دلسییییتییان را فییراوا

بر داد          خ بر  ل هنشییییه را از آن د  شیییی

تنیید          ببسیییی ین  هزار آذ مرو انییدر   بییه 

تانش        ته بوسییی خت شییییه شیییکف  چو ب

 ولیییییکیین نییور پیییشییییانییی و رویییش   

 

بوسیییتییان را            فتییه  ک نوشییی  نییدییید آن 

باد       خاک و عنبر این   كه مشیییکین بود 

تنیید        پری  نهییا نشیییسیییی ی بر آذ  رویییان 

نش           دلسییییتییا خنییدان  یس   چو روی و

یش             بو لف مشییییک  بوی ز میییدون   ه

 ، ویس و رامین(4394)روشن،              

در جای دیگر داستان ویس و رامین، عشق رامین به دل و ازدواج با او همراه با هوس و تعهد است. دل براحتی با 

 رامین ازدواج میکند و به همان راحتی نیز رامین او را كنار میزند. 

تی       ین بییه هشییییییاری و مسییی م  دل را

کی روز         ی لش تییا  بود حییا ینسییییان   بیید

 نییگییاری نییوبییهییاری غییمییگسییییاری     

نی             جوا هی  چو شییییا م ه خوشییییی   ز 

 چییو رامییییین دییید آن سییییرو روان را  

 دو پایش سیییسیییت شییید خیره فروماند     

 بییدو دفییت ای جهییان را نییامور شییییاه    

نی           همییا م یر یییک شییییب  ب ییذ  ز مییا 

 چییه نییامییی وز كییدامییییین جییایییگییاهیی  

 ادییر بییا تییو كسییییی پیییییونیید جییوییید  

 

بود از د      دنییده  تی  چو نییار آ  رد و مسییی

 افروز بییه رحم بر دییید خورشییییییدی دل

بردن سییییواری        مگییاری بییه دل  ت  سیییی

نی            چو كییام و زنییددییا نی  ی یر  ز شیییی

 بییت بییا جییان و مییاه بییا روان را     

ند       ها از دسیییت بفشیییا  ز سیییسیییتی تیر

چون مییاه روشیییین كشییییور مییا      تو   ز 

 كییه داریییمییت بییه نییار و شییییادمییانییی   

هی                  خوا ن تی یییا  ف ج هی بییه  خوا  مرا 

 جییوییید از او مییادرت كییاوییین چیینیید  

 
 و دل پاسخ میدهد: 

 مییرا مییادر بییه زیییر دییل بییزادسییییت   

برگ و دییل         ل د نم   انییدامبوی و دییل م

 پییس آنییگییه نییامییداران را بییخییوانییدنیید  

 افییروز رامییییین كییرد پیییییمییان  جییهییان

 كییه تییا جییانییم بییمییانیید در تیین میین  

 

 دییل خوشیییبوی نییام من نهییاد اسییییت  

 دییونییه دییلییم نییام  چییهییره دییلییم دییلییم

 ددییر ره در  و دییوهییر بییرفشییییانییدنیید   

 بییه سیییودنییدی كییه بود آیین ایشییییان  

من       خورشیییییید رخ بییاشیییید زن   دییل 

 ، ویس و رامین(4394)روشن،               
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هم میگویند، تركیبی از صمیمیت و هوس است  4«عشق رمانتیک»این نوع عشق كه به آن  صمیمیت + هوس:

كه براساس دو جنبج جذابیت فیزیکی و عاطفی استوار است. نوعی احساس نزدیکی و پیوند در حالت اعتماد عاطفی 

بین طرفین حاكم است. طرفین به خودافشایی می ردازند، بدون آنکه از طرد شدن ترسی داشته باشند عقاید و 

را با هم براحتی به اشتراک میگذارند و با ابراز آنها، حالت اوج شوروشوق را تجربه میکنند.  هایشانافکار و خواسته

ها بسیار كم است. این رابطه میان دختران و پسران جوانی اما بعلت نداشتن تعهد و بینش، امکان تداوم این رابطه

د كه امکان ازدواج دارند یا نه، همواره و مطمئن نیستن است كه همدیگر را دوست دارند، ولی هنوز ازدواج نکرده

آزارد و مأیوس میکند، ادرچه در اضطرابند و عدم امنیت از اینکه این رابطه تا كی ادامه مییابد، هر دو طرف را می

 (.4345پیوسته شوق شدیدی بین آنهاست )مجد و مجد، 

دلی فریب ق نشان میدهد. او با سادهفرهاد تمام صفات یک هنرمند را داراست. صداقت و یکرنگیش را در عش    

مرد زشتخوی را میخورد و مرگ شیرین را باور میکند. فرهاد مثل همج هنرمندان صادق است و به مقام و زروزیور 

دنیا اعتقادی ندارد. او با آنکه میداند كندن كوه بیستون ناشدنی است، آن را انجام میدهد و از خطر مرگ نمیهراسد 

 رمان خسرو و شیرین(.، قه4359)ریاحی، 

دفتییار شییییرین              دفتن و   ز شییییرین 

 چو دل در عشیییق شییییرین بسیییت فرهاد

می      تی  خ تش روزدییاری  بسیییی  دییذشیییی

 ز دییرمییی بییرده عشیییییق آرام او را  

 نیییاسیییود از دویییدن صیییبح تییا شییییام 

 

هاد مسیییکین       شییییده هوش از سیییر فر

 بییرآورد از وجییودش عشییییق فییریییاد    

 آمیید ز دسییییتییش هییییی  كییاری نییمییی

 او را  بییه جییوش آورده هییفییت تیین دام 

نهیید دییام              یرون  ب تن  خویشییی كز  گر   م

 ، داستان خسرو و شیرین(4374)آیتی،    

 نشان صمیمیت و عاشقی فرهاد در این ابیات كامالً مشخص است او از این عشق از خوردوخوراک هم افتاده است. 

 چیینییان بییا اخییتیییییار یییار درسییییاخییت 

 بییه هر وقتی شییییدی مهمییان آن حور       

 جز از شییییر از جهییان خوردی نبودش       

 

 كییه از خود یییار خود را بییازنشییینییاخیت   

 بییه دیییداری قیینییاعییت كییردی از دور   

 بییرون زان حییوض نییاوردی نییبییودش   

 ، داستان خسرو و شیرین(4374)آیتی،      

عشق خسرو به شیرین در مرحلج دوم عشقبازی ذیل این عشق قرار میگیرد، زیرا پس از دیدار آن دو صمیمیتی 

 مند میگردند. ر عالقهمیانشان شکل میگیرد و به هم بسیا

 نسیییییییم سییییبییزه و بییوی ریییاحییییین  

 كزین از خوشییتر شییبی خواهد رسیییدن   

یم             ن ی ب ین وصییییال از دور  چنیید  چرا 

یم              خنیید ب خوش  چون  عتییدل  م یی   هوا

 دل شیییییادش بییه دیییدار دل افییروز  

بودنیید         ن گر  بی رود و رامشیییی بی   شیییی

 مییی و مییعشییییوق و دییلییزار و جییوانییی 

ین        یر  پیییام آورده از خسییییرو بییه شیییی

 وزییین شییییادابییتییر بییویییی دمیییییدن     

 ادییر نییوریییم تییا در نییور بییییینیییییم      

 تیینییوری دییرم نییان چییون درنییبیینییدیییم  

می    می    طرب  خوش   بود تییا روز  كرد و 

 زمییانییی بییی مییی و سییییاغییر نییبییودنیید  

نی          نبییاشیییید زنییددییا تر  خوشییی ین   از ا

                                                      
1 Romantic 
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 دییهییی در دییوش دلییبییر راز دییفییتیین  

 
 دییهییی غییمییهییای دل را بییازدییفییتیین    

 ن(، داستان خسرو و شیری4374)آیتی،      

عشق ویس به رامین و رامین به ویس تا قبل از ازدواج عشق رمانتیک است، زیرا ویس  ویس و رامینر داستان 

ای بیهمتاست. هی  نکتج مبهمی در ادرچه در حق همسر خود شاه موبد خائن و ستمکار است، برای رامین دلداده

(. ویس در عشق 4399ل میکند )محمدپور، شخصیت او نیست، یک هدف را میخواهد و با تمام وجود آن را دنبا

به رامین بخاطر پایبندی به او و درهم شکستن موانع و ایستاددی تا پای جان ستوده میشود، او زنی است كه پای 

 (.415:4345تاوان اعمال خویش ایستاده است )ر.ک، جودی نعمتی، 

 رخ ویسیییییه پییدییید آمیید ز پییرده   

ین روی آن مییاه         م چون دییید را  كجییا 

 

 دل رامییییین شیییید از دیییدنییش بییرده    

یر نییادییاه                 ت بر دل  خورد  تی  ف د  تو 

 ، ویس و رامین(4394)روشن،                 

های نومیدی كه ترس از آینده در رامین را بوجود آورده بخوبی با تعریف این نوع عشق همخوانی دارد. رامین رده

 با خودش میگوید: 

 چییرا داری بییه وصییییل ویییس امییییید  

 ن امییییید داری چییرا چییون ابییلییهییا   

 

ید          بد وصیییل خورشییی یا  كه هردز كس ن

 بییدان كییت نیییسییییت زو امیییییدواری   

 ، ویس و رامین(4394)روشن،                 

 ویس در وصف رامین به مادر میگوید: 

ین رخ عشیییق        چن در بییا   بییازیسیییزد 

می دییید             ه ین را  م یس را می تییا و  ه

كرد            نگییه  ین  م نیییک انییدر رخ را  چو 

 

بر بسییییازی             ل ین د ن چ در بییا   سیییزد 

 تو دفتی جییان شییییرین را همی دییید           

 وفییا و مییهییر ویییرو را تییبییه كییرد     

 ، ویس و رامین(4394)روشن،              

 ویس بهتر از رامین كسی را دل آرام خود نمیداند:

 آرامییی نیییییابییم  از اییین بییهییتییر دل  

 
بم               نتییا نش  فرمییا یمییان و  پ  سییییر از 

 ، ویس و رامین(4394)روشن،               

این نوع عشق، تركیبی از سه حالت صمیمیت، هوس و تعهد است. این عشق را  هوس: صمیمیت + تعهد +

مینامند. طرفین نگاه وفادارنج انسانی به همدیگر دارند و بااحترام از هم یاد  4«عشق كامل»یا « عشق آرمانی»

میکنند و میزان و مقدار استفاده از سه ضلع عشق بطور تساوی در این نوع عشق رعایت میشود. این نوع عشق 

اری از مردم كه بسی ای استكاملترین و باثباتترین نوع در مقایسه با سایر انواع عشق است. از نظر اشتنبرگ رابطه

 Sternberg, A Triangular Theory of Love, psychologicalدر تالش و آرزوی رسیدن به آن هستند )

Review: p122.) 

عشق شیرین به خسرو از همان ابتدا آرمانی است، زیرا هم دارای صمیمیت است و هم در آن شور و شوق و    

ج با خسرو است، اما خسرو از این كار سر بازمیزند. عشق خسرو به اشتیاق و هوس است و هم شیرین طالب ازدوا

شیرین همانطوركه دفته شد، در ابتدا صمیمیت و هوس است و عشق او رمانتیک است، اما بعد از دذر زمان و 

                                                      
1 . Amour ucheve 
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ازدواج با مریم و مرگ او، ازدواج با شکر و جدایی از او، بسمت شیرین بازمیگردد و عشقش وارد مرحلج پختگی و 

 كمال میشود. خسرو پس از ازدواج با شیرین مثلث عشق را كامل میکند. 

 چو شییییرین دشیییت شییییرینتر ز جالب 

 میلییک بیر یییاد شییییییریین تیلیخ بییاده       

كاسیییی      مان می خور   به شییییادی هر ز

 چو آمیید وقییت آن كییاسیییوده و شییییاد 

 چنییان بیید مسییییت كش بیهوش بردنیید

هوش           تنیید میید ف خ در  نروزی د  شییییبییا

 ز دسییییت خییاصییییگییان پییردۀ شییییاه  

 

 صییییال درداد خسییییرو را كییه دریییاب    

 لییبییالییب كییرده و بییر لییب نییهییاده     

 بدینسیییان تا ز شیییب بگذشیییت پاسیییی      

یش دامییاد       خو عروس   شییییود سییییوی 

 اش بر دوش بردنیید بییه جییای غییاشییییییه

غوش          ین در آ بر و نسیییر نفشییییه در   ب

ماه           یک  به  تا  نگ عروسیییی   نشیییید ر

 ، داستان خسرو و شیرین(4374)آیتی،    

نوع عشق قرار میگیرد در آن هوس، تعهد و صمیمیت وجود دارد. عشق ویس و ویرو سه  رابطج ویس با ویرو در این

 مؤلفج مثلث عشق اشتنبرگ را دارد.

 چییو مییادر دییید ویییس دلسییییتییان را  

 بییدو دفییت ای همییه خوبی و فرهنییگ        

 تییو را خسییییرو پییدر بییانییوت مییادر   

 در ایران نیسییییت جفتی بییا تو همسیییر

مادر     ید این سیییخن ویسیییه ز   چو بشییین

 دل بییر مییهییربییانییی بییجیینییبیییییدش بییه 

نی شییییادمییان شیییید         هربییا م لش از   د

 بییه ایییوان كیییییانییی رفییت شییییهییرو    

به هم داد     گه دسیییت ایشیییان را   پس آن

در را یییار بییاشییییییید          یکیید کی  ی ن  بییه 

 بییمییانییییید انییدر اییین پیییییونیید جییاوییید  

 

 بییه دییونییه خییوار كییرده دییلسییییتییان را   

یرایسییییت و اورنییگ         پ تو   جهییان را از 

یی بییه كشییییور       خورت شییییو نم در  نییدا

یرو كییه هسییییتییت        گر و برادر    م  خود 

 شییید از بس شیییرم رویش چون معصیییفر  

 داسییییتییانیی  نییمییود از خییامشییییی هییم

چو مییاه آسییییمییان شیییید         م ه  فروزان 

 درفتییه دسییییت ویس و دسییییت ویرو       

هر دوان شییییاد         بر  فرین  كرد آ  بسیییی 

 وزییین پیییییونیید بییرخییوردار بییاشییییییید   

ید          ماه و خورشییی به هم چون  نده   فروز

 ، ویس و رامین(4394)روشن،              

به ویس تنها صمیمیت و هوس را به ویس در ابتدا مانند عشق خسرو به شیرین است، یعنی نسبت عشق رامین

آرام پس از جدایی از دل و مرگ شاه موبد با ویس ازدواج میکند )تعهد( و دارد و عشق او رمانتیک است، اما آرام

 هر سه ضلع مثلث عشق اشتنبرگ كامل میگردد. 

مقرر دشییییت شییییاهی           مین  بر را  چو 

 تن كردان در دسییییت ویس سییییمجهی 

 پیییییکییر دو فییرزنیید آمییدش زان مییاه  

ند           ند ما با هم ب یان   به شییییاهی سییییال

 

 ز دادش دشییییت پر مییه تییا بییه مییاهی 

 مییرو را پییادشییییاه خییویشییییتیین كییرد   

 چو مییامییک خوب و چون بییابییک دالور     

 بییه نیکی كییام دل یییک سیییر برانییدنیید  

 ، ویس و رامین(4394)روشن،              

  گیرینتیجه
 اقانطب دردانی اسعد رامین و ویس با آن حالت چهار اشتنبرگ، دیدداه از عاشقانه روابط در ممکن حالت هفت از
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 فقط) توخالی عشق ،(صمیمیت فقط) دوستانه عشق در یعنی میشد، دیده اختالف مورد سه در و داشت كامل

 ستا معتقد خود منظومج در دردانی اسعد كه نداشت وجود انطباقی( صمیمیت+  تعهد) مشفقانه عشق و ،(تعهد

  ندارد. تداوم صمیمیت فقط یا و تعهد فقط یا هوس بدون عاشقانه رابطج

 نطباقا نظریه با حالت پنج اشتنبرگ، دیدداه از عاشقانه روابط در ممکن حالت هفت از نظامی شیرین و خسرو در   

+  هدتع) مشفقانه عشق و( صمیمیت فقط) دوستانه عشق در یعنی میشد؛ دیده اختالف مورد دو در و داشت كامل

 آن در فقط كه را عاشقانه روابط شیرین، و خسرو در نظامی میدهد نشان كه نداشت وجود انطباقی( صمیمیت

  .ندارد است، قبول صمیمیت با همراه تعهد یا و صمیمیت

 ویس و رامین اسعد گرگانی خسرو و شیرین نظامی انواع عشق اشتنبرگ

   عشق دوستانه 

عشق خسرو به شیرین در ابتدای  عشق سودایی 

 داستان

 عشق شیرویه به شیرین

 عشق شاه موبد به شهرو

  عشق خسرو به مریم عشق توخالی 

   عشق مشفقانه 

 عشق خسرو به مریم عشق كوركورانه 

 عشق خسرو به شکر

 عشق موبد به ویس

 عشق رامین به دل

 عشق فرهاد به شیرین عشق رمانتیک 

عشق خسرو به شیرین در میانج 

 داستان

 عشق ویس به رامین قبل از ازدواج

عشق خسرو و شیرین در پایان  عشق كامل 

 داستان

عشق ویس و رامین در پایان 

 داستان

 

 ضمیمه 

 جدول 

 تعهد  هوس  صمیمیت  انواع عشق اشتنبرگ

 ___    ___      عشق دوستانه )فقط صمیمیت( -الف

 ___      ___    عشق سودایی )فقط هوس(  -ب

   ___    ___    عشق توخالی )فقط تعهد(  -ج

       ___  عشق مشفقانه )تعهد + صمیمیت(  -د

     ___    عشق كوركورانه )تعهد + هوس(  -ه 

 ___        عشق رمانتیک )صمیمیت + هوس(  -و

عشیییق كامل یا آرمانی )صیییمیمیت + تعهد +          -ز

 هوس(
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 نویسندگان مشاركت
 شیراز دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 ینا اصلی طراح و داشته عهده بر را نامه پایان این راهنمایی تاج واردیسركار خانم دكتر زرین. است شده استخراج

 نمت تنظیم و ها داده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به خانم سارا حسین آبادیسركار . اندبوده مطالعه

 .است بوده پژوهشگردو  هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اند داشته نقش نهایی

 

 قدردانی و تشکر
 ومعل و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 دادند، ییار پژوهش این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه نامه پایان داوران هیئت وشیراز  دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم

 

 منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هی  در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هی  و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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