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Abstract 

The typical patterns of emotional relationships and attachment between people, one of the 

topics discussed in fields such as social sciences and psychology, have also received the 

attention of writers in literature and have been reflected in actual stories. Leila Baalbaki and 

Zoya Pirzad are contemporary realist writers of Lebanese and Iranian literature, and dealing 

with emotional issues and relationships (women) is one of their prominent intellectual features. 

Many psychologists have tried to explain love and emotional relationships. Robert Sternberg 

is one of these psychologists who explained the reasons for the durability or breakup of 

relationships between men and women through the love triangle theory. He considers love as 

a pyramid that has three pillars: "intimacy," "lust," and "commitment." Different types of love 

are formed from the combination of these three pillars. The authors of this article try to analyze 

the category of love and emotional relationships between men and women comparatively and 

comparatively, relying on the theory of Sternberg's love triangle in the two novels "Ana Ahya" 

and "Adat Mikonim." Two authors review. This article indicates that the cause-and-effect 

structure in the emotional connections of these stories is in harmony with Sternberg's pyramid 

of love theory, and the existence of three pillars of love has caused different loves in these two 

novels. Considering the social conditions in which he has lived, Baalbaki has not been able to 

create a balance between the pillars of love; He has described more limited romantic 

relationships, and the lack of an example of perfect love shows his negative view of male-

female relationships and the strong patriarchy ruling his society. However, Pirzad has a positive 

view of love, and perfect love has a high frequency in her story compared to other loves 

.Keywords: Sternberg's theory of love, Anna Ahya, Adat Mikonim, Leila Baalbaki, Zoya 

Pirzad. 
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 چکیده

-هایی همچون علوم اجتماعی و روانها که از موضوعات موردبحث در حوزهیان انسانالگوهای مشترک روابط عاففی م

گرایانه انعکا  یافته است. لیلی بعل کی و های واقعشناسی است در ادبیات نیز موردتوجه نویسندگان قرارگرفته و در داستان

-که پرداختن به ارت افات عاففی )زنان( از شاخصهگرای معاصر ادبیات ل نان و ایران هستند زویا پیرزاد از نویسندگان واقع

اند عشق و روابط عاففی را توضی  دهند. رابرت شناسان متعددی کوشیدهرود. روانهای بارز فکری آن دو به شمار می

 ی مثلثشناسان است که به ت یین علل دوام یا گسستگی روابط بین زن و مرد در قال  نظریهاسترن رگ یکی از این روان

است. از ترکی  « تعهد»و « شهوت»، «صمیمیت»داند که دارای سه رکن است. او عشق را همچون هرمی میعشق پرداخته

ی عشق و روابط عاففی میان زن گیرد. نگارندگان این نوشتار سعی دارند مقولهاین سه رکن انواع متفاوتی از عشق شکل می

از « کنیمعادت می»و « أنا أحیا»ی مثلث عشق استرن رگ در دو رمان بر نظریههای و تط یقی و با تکیو مرد را به روش مقایسه

این دو نویسنده بررسی کنند. برآیند این نوشتار حاکی از آن است که ساختار علی و معلولی در ارت افات عاففی این 

های متفاوتی در باعث بروز عشقی عشق گانهی هرم عشق استرن رگ هماهنگی دارد و وجود ارکان سهها با نظریهداستان

این دو رمان شده است. بعل کی با توجه به شرایط اجتماعی که در آن زندگی کرده است نتوانسته تعادل و توازنی بین ارکان 

ای از عشق آرمانی نشانگر دیدگاه ی محدودتری توصیف کرده است و فقدان نمونهعشق ایجاد کند؛ او ارت افات عاشقانه

ی اوست. اما پیرزاد دیدگاه مث تی به موضوع عشق دارد و روابط مرد و زن و مردساالری شدید حاکم بر جامعه منفی او به

 ها دارد.عشق آرمانی در داستانش بسامد باالیی نس ت به دیگر عشق
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 مقدمه .1

عشق »ی فرهنگی یا جغرافیایی مشخصی ندارد. کی از مفاهیم دیرپا در فرهنگ بشری است و تعلق به محدودهعشق ی

الی های متمادی، از عناصر و مضامین عمده آثار ادبی جهان بوده است و هر قوم و ملتی در البههمواره در فول دوره

انسان  کشف و ارائه»( ترسیم واقعیت و 133: 1331)غی ی،  «.هایی از عشق و غزل داردها و نوشتهصفحات ادبی خود سروده

-دهد که توجه بسیاری از روانشناسان را به خود معطوف میمعاصر در داستان رئالیستی، متنی را در برابر خواننده قرار می

انگیزه برای درک حقیقت به توانند در ایجاد آثار ارزشمند ادبی می»شناسان، به اعتقاد روان( »583: 1381)سید حسینی، «. کند

آموزند و خواننده کمک کنند و افراد را تحت تأثیر قرار دهند؛ چون این آثار، حقیقت ما هستند، به ما درباره خودمان می

توان ادعا کرد ( امروزه با افالع از تعامل آثار ادبی و سایر علوم می05: 1333)یالوم، «. اندی افالعات بالینی صری اندازهبه

های اخیر ی جدیدی از معنا برای مخاف ین باز کند. در سالتواند دریچهبررسی این آثار با رویکردهای روانکاوانه می

ترین مفاهیم های ادبی مورد بررسی قرارگرفته است. در این نوشتار، یکی از مهمشناسان متعددی در حوزهنظریات روان

شناسان بوده نبررسی شده است؛ مفهومی که همواره مورد توجه فالسفه و روا انسانی پرداخته شده در آثار ادبی، یعنی عشق

در آثار خود  0 ، رابرت استرن رگ3 ، زیگمونت باومن5 ، هری فرانکفورت1 است و اندیشمندان بسیاری همچون: هلن فیشر

ی ادبیات تصویرگر روابط بین افراد، هاترین شاخهعنوان یکی از مهماند. ادبیات داستانی بهبه توضی  و ت یین آن پرداخته

روابط اجتماعی و آداب و رسوم مختلف است و بر این اسا  من عی مهم برای بررسی و تحلیل بسیاری از موضوعات 

ضوعات مهم در آثار زویا های داستانی یکی از موهای عاشقانه و عاففی شخصی تاجتماعی است. با توجه به اینکه رابطه

شود؛ لذا این دو رمان برای بررسی و مقایسه بعل کی است و در همۀ آثار این دو نویسنده کمابیش مشاهده میپیرزاد و لیلی 

 اند.بیشتر انتخاب شده

ای ارائه داده که بر میالدی نظریه 1383نظر در این حوزه است. او در سال رابرت استرن رگ یکی از روانشناسان صاح 

آدمی، بدون یک ارت اط عمیق عاشقانه، »مثلث تصور شده است. او عقیده دارد که  صورت یک هرم واسا  آن، عشق به

ای در زندگی شود و ث ات و سکون و ارادههمچون زورقی شکسته خواهد بود که همواره دستخوش امواج خروشان دریا می

لث عشق دانسته است. ال ته، این او صمیمیت، شهوت )شور( و تعهد را سه رکن بنیادین مث .(123: 1331)استرن رگ، « ندارد

یابند، بلکه ممکن است گاهی دو یا سه رکن در هم بیامیزند. در نوشتار حاضر پس از صورت منفرد نمود نمیها لزوماً بهرکن

-عادت می»و « أنا أحیا»هایی از دو رمان ی عشق از دیدگاه استرن رگ به ذکر شاهد مثالگانههای سهشرح مختصری از هرم

ی عشق ها پاسخ داده شود که دیدگاه این دو نویسنده نس ت به مسئلهشود تا از این رهگذر به این پرسشپرداخته می« مکنی

های داستانی در آثار ی شخصی تی مثلث عشق استرن رگ چگونه است؟ الگوهای روابط عاشقانهبا توجه به نظریه

کند، تا چه میزان مطابقت دارد؟ و همچنین روابط خود تشری  میی های عشقی که استرن رگ در نظریهموردپژوهش با قصه

 ی نویسندگان است؟هایشان بیانگر چه واقعیتی از جامعهعاففی تصویر شده در رمان
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 ی پژوهش . پیشینه1. 1

اند ادهی هرم عشق استرن رگ مورد بررسی قرار دپژوهشگران زیادی ارت افات انسانی در جوامع مختلف را بر اسا  نظریه

توان به ی بررسی این نظریه در آثار ادبی تنها میاند؛ اما در زمینهی عشق را در روابط بین زن و مرد سنجیدهگانهو ارکان سه

هایش ی عشق استرن رک در دو داستان رئالیستی چشمی قصهنظریه»ی چند پژوهش اشاره کرد: معصومه محمودی در مقاله

های عشقی که استرن رگ ها را در این دو داستان رئالیستی با قصهالگوهای مرت ط با روابط زوج( 1333« )و شوهر آهو خانم

ها، نمایان کرده ی خود تشری  کرده است، مطابقت داده و اهمیت آن را در ساختار علّی و معلولی پیرنگ داستاندر نظریه

ی عشق استرن رگ مطابقت دارد. ی قصهها کامالً با نظریهی این داستاناست و به این نتیجه رسیده است که روابط عاشقانه

ی مثلث عشق های عشق در رمان سووشون بر اسا  نظریهبررسی مؤلفه»ی ظفر و دیگران در مقالهمح وبه رشیدی

های اصلی داستان را بر اسا  این نظریه بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است ورزی شخصیت( عشق1333« )استرن رگ

بررسی اشعار عاشقانه فروغ فرخزاد بر »ی اند. فافمه بهارچتنی و دیگران در مقالهها عشقی متعالی را تجربه کردهکه آن

اند و به ی استرن رگ پرداختههای عشق بر اسا  نظریه( به بررسی مؤلفه1333« )ی عشق رابرت جی استرن رگاسا  نظریه

 های مختلف زندگی، توازن و تعادلی بین ارکان عشق برقرار کند.با توجه به موقعیتاند که فروغ نتوانسته این نتیجه رسیده

توان به پژوهش مرضیه ی این دو کتاب موردبحث صورت گرفته است میههایی که دربارترین پژوهشاز جمله مهم

های اره کرد که به مشکالت و بحران( اش1333« )أنادأحیا"دلیل دبرلبک "نقد روانشناسی رمان »ی نامهمؤمنی شهرکی در پایان

با نگاهی اجمالی به زندگی « تمرد األنثی»روحی شخصی ت اول این رمان پرداخته است. همچنین نزیۀ أبونضال در کتاب 

دأحیا» لیلی بعل کی، از رمان ترین نمونۀ رمان ل نانی نام برده و با تأکید بر تمرّد شخصی ت اصلی آن، به عنوان برجسته« أنا

شود، ت یین کرده است. ع ده وازن نیز در زادی را از دریچۀ نگاه وی که منحصراً بی بند و باری و آزادی جنسی خالصه میآ

ای از این رمان به ماندگاری این اثر در میان ( ضمن بیان خالصه5333« )لیل دبرلبک دأسس دالرواّ دالنسائی داحلاّث دوداعترل »مقالۀ 

هایی انجام نیز پژوهش« کنیمعادت می»ی کتاب ر مجامع ادبی و نقدی ل نان اشاره کرده است. دربارهمردم و تأثیر زیاد آن د

بررسی نقش و هویت اجتماعی زن در آثار زویا »نامۀ توان به پژوهش ندا ضیغمی در پایانشده است که از آن جمله می

های برخاسته از هویت زنان در پرداخته است و مقوله نزنانقش اجتماعی و هویت ( اشاره کرد که به بررسی 1333« )پیرزاد

های داری، میل به زی ایی، بازاندیشی در هویت زنانه و بازتولیدکنندهها، دینها را در قال  نوع ل ا  و حجاب آناین داستان

قی سیمای زن در بررسی تط ی»نامۀ مردساالری مورد بررسی قرار داده است. همچنین خدیجه رج یان قره جقه در پایان

های روزمرۀ زنان، سیمای زنان مطلقه و عقاید جامعۀ مردساالر ( به بررسی جن ه1332« )های هیفاء بیطار و زویا پیرزادرمان

شان های زنان جامعهخوبی به بیان دغدغهاند بهپرداخته است. برآیند کلی این پژوهش این است که هر دو نویسنده توانسته

و بررسی « کنیمعادت می»و « أنا أحیا»های ی استرن رگ در رمانی مفهوم عشق براسا  نظریهاکنون دربارهبرردازند. اما ت

 تط یقی آن پژوهش مستقلی انجام نشده است.
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 . معرفی دو رمان2. 1

پدری  بااینکهاو ای پدرساالر متولد شده است. در خانوادهاست که  داستان زندگی دختری ل نانی به نام لینا« أنادأحیا»رمان 

 پروراند گام بردارد.در مسیر آزادی که در رؤیاهایش می وسیلهبدینمالی مستقل شود و  ازلحاظخواهد ثروتمند دارد اما می

منتقدان این رمان را  (5313)ن.ک. بعل کی، انجامد. ها به شکست میی آنکه رابطهشود با پسری آشنا می در خالل داستان

قصه دختر مسلمانی که بر روح و داستان دختر شرقی است: »دانند؛ رمانی که رتر معاصر ادبیات عرب مییکی از صد رمان ب

اش حجابی آویزان است، اگرچه این حجاب بر چهره و موهای او آویزان نیست. این حجابی است که از دورۀ تحج ر اندیشه

 (23: 1323)صایغ، « ت.و انحطاط واج  بوده و جامعۀ امروز نیز آن را واج  دانسته اس

ی سه زن ایرانی )دختر و مادر و مادربزرگ( است. راوی قصه آرزو است، نیز شرح زندگی روزمره« کنیمعادت می»رمان 

زنی مطلقه و محکم است که از مردها و دنیای مردانه افرافش هراسی ندارد، چنانکه پس از مرگ پدر، اداره بنگاه معامالتی 

کشد. تنهایی بار مسئولیت مخارج دختر و مادرش را به دوش میگیرد و بهالً مردانه است بر عهده میوی را که یک کار کام

شود که این ماجرا به گیرد با او ازدواج کند اما با مخالفت شدید افرافیانش مواجه میشود و تصمیم میبا مردی آشنا می

 زند.جدال ذهنی او دامن می

 

 رنبرگی عشق استگانه. ارکان سه2

را برای عشق در نظر گرفته است. ترکی  هرکدام از « تعهد»و « شور و اشتیاق یا شهوت»، «صمیمیت»استرن رگ سه رکن 

شده را دستخوش تغییر خواهد کرد. ازنظر او سه بُعد ای متفاوت خواهد داشت و کیفیت عشق تجربهها باهم، نتیجهاین رکن

ی سالم باید سهمی از هر سه مؤلفه را در خود داشته باشد؛ رابطه»شود. می فور مساوی جمعندرت در فردی بهعشق به

)استرن رگ، « ی خوب را بسازندتوانند یک رابطههرحال، هر سه مورد در کنار یکدیگر میتر؛ اما بهتر و دیگری بیشیکی کم

 ی عشق آمده است: گانهی ارکان سه(. درباره10: 1333

ترین احساسات، وابستگی و پیوستگی در روابط دوستانه اشاره دارد. به این معنی که ه به نزدیکاین مؤلف»الف( صمیمیت: 

( استرن رگ ده 113)همان: «. ی دوستانه استکند که اساساً مانند گرمی یک رابطهی خود احساساتی را ایجاد میدرون حوزه

ی خوشحالی در کنار تجربه-5یش رفاه معشوق. میل به افزا-1خوشه برای صمیمیت معرفی کرده که ع ارت است از: 

فهم متقابل فرفین در -2ها. توانایی حساب کردن بر معشوق هنگام نیازمندی-0احترام بسیار برای معشوق. -3معشوق. 

اعطای حمایت -3کس  حمایت احساسی از معشوق. -8گذاری خود و مایملک دارایی فرفین عشق. به اشتراک-3رابطه. 

 (130)همان: «. ارج نهادن به یکدیگر در فول زندگی-13ی فرفین. ارت افات صمیمانه-3انی به معشوق. احساسی و هیج

ی فیزیکی، کشش ی عاشقانه اشاره دارد. این اجزا ع ارتند از: جاذبهانگیز یک رابطهاین مؤلفه به اجزای هیجان»ب( شهوت: 

کند ی دوستانه را معرفی میو شهوت وجه دیگری از یک رابطه ی یک رابطه. بر این پایه، شورجنسی و احساسات عاشقانه

بازد، های بدنی بعد از وصال، رنگ می(. ازآنجاکه جذابیت113)همان: « گرددی اشتیاق درون رابطه منجر میکه به تجربه

 عشقی که م تنی بر شهوت صرف باشد، آثار مطلوبی ندارد.
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زمان فوالنی، اوقاتی گیرید در مدتابطه اشاره دارد. به این منظور که تصمیم میاین مؤلفه به مدت و تعداد یک ر»ج( تعهد: 

شود. تعهد به یک را با یک شخص بگذرانید و به آن عشق پای ند باشید. این پای ندی منجر به حفظ عشق میان دو نفر می

ناختی عمیق نس ت به خصوصیات شود شخص نیز به شگردد، بلکه باعث میتنها باعث شناخت فرف مقابل میرابطه، نه

 عاشقانه برای دو فرف دستاورد مث تی دارد.  (. بنابراین، نمود تعهد در یک رابطه133)همان: «. خود دست یابد

 

 در دو رمان . انواع عشق3

ناگونی بر ی مذکور، تأثیرات گوگانههای سهداند که با بودن یا فقدان رکنای چندوجهی میورزی را پروسهاسترن رگ عشق

شوند که بر این اسا  او ی مثلث عشق استرن رگ به فرق گوناگون با هم ترکی  میگذارد. سه مؤلفهفرفین رابطه می

دوست داشتن؛ آن در صورتی است که فردی، تنها رکن صمیمیت را داشته  -1هشت نوع رابطه را مشخص کرده است: 

کند و نس ت به فرد دیگری احسا  طی به شکل دوستی تجربه میای از احساسات است که فرد در روابباشد. مجموعه

ای است میان دو فرد که از ی شهوت بدون ارکان دیگر. شیفتگی، رابطهعشق ابلهانه؛ تجربه -5کند. نزدیکی و پیوند می

ی تعهد ؛ تجربهعشق خالی -3(. 151-150: 1333شود )استرن رگ، همان ابتدا بر اسا  ارضای نیازهای جنسی بنا نهاده می

ای به یکدیگر ندارند و فقط به خافر احسا  مسئولیتی که بدون دیگر ارکان عشق است. در این نوع عشق، مرد یا زن عالقه

اند تفاوتدهند؛ ولی نس ت به یکدیگر سردمزاج و بیی خود ادامه مینس ت به زندگی خود یا فرزندانشان دارند، به رابطه

ی شور و اشتیاق یا شهوت همراه با صمیمیت و بدون رکن تعهد است. عشق شق رمانتیک؛ تجربهع -0(. 33: 1333)مجد، 

عشق  -2خواهند یا قادر نیستند به هم تعهد داشته باشند. کدام از دو فرف نمیای است که در آن هیچرمانتیک، رابطه

مدت و متعهدانه که ی پایدار، فوالنیانهی دوستمشارکتی؛ تجربه صمیمیت و تعهد بدون شور و اشتیاق است. یک رابطه

ها از بین اند و جذابیت فیزیکی بین آنها در کنار هم زندگی کردههمراه با صمیمیت است. این عشق بین همسرانی که سال

ی شور و اشتیاق و تعهد بدون صمیمیت است. در این نوع رابطه، عشق احمقانه؛ تجربه -3شود. رفته است، دیده می

زیاد فرفین با احسا  احتمالرود. در نهایت بهسرعت رو به افول مییابد و هو  بهت فرصتی برای گسترش نمیصمیمی

عشق کذایی؛ فقدان هر سه رکن عشق در رابطه است. این عشق بخش وسیعی از  -8دهند. ی خود پایان میناامیدی به رابطه

عشق آرمانی یا  -3ای است که عشقی در خود ندارند. عمولیدهد و شامل روابط متقابل مروابط شخصی ما را شکل می

شود و در آثار ادبی ی عشق باهم است. عشقی کامل که منجر به زندگی بادوام و سعادتمند میگانهی ارکان سهمتعالی؛ تجربه

یر شده در دو رمان (. در ادامه به بررسی انواع عشق تصو153-150: 1333شده است )ن.ک: استرن رگ، همواره از آن ستایش

 شود.ی استرن رگ پرداخته میبا تکیه بر نظریه
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آورد. در این شرایط، به این دلیل که رابطه ترکی  شور و هیجان با تعهد، یأ  و ناکامی به وجود می»از دید استرن رگ، 

ها گاهی کنند. آنآوری را تجربه میابشناسند، لحظات عذچندان عمیق نیست و دو فرف، فکر و آرزوهایشان را نمی
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(. در این صورت، شاهد 150: 1333)استرن رگ، « شودای بینشان دیده نمیشوند و گاهی عالقهشدیداً به هم وابسته می

های گیری روابطی در ظاهر عاشقانه هستیم که بدون دستاورد معرفتی و شخصی تی مطلوب، منجر به پیدایی گسستشکل

توان را می« بهاء»عشق لینا به معشوقش « أنا أحیا»شود. در رمان   رفتار، گفتار و افکار فرفین یک رابطه میعمیقی در سط

ی زن به جنس مذکر است که بعل کی در خالل های ادبیات فمینیستی عالقهدر این دسته از عشق قرار داد. یکی از جن ه

است. لینا شور و اشتیاق فراوانی نس ت به بهاء دارد.  ه به آن پرداختهگیری قصی عطفی در روند شکلعنوان نقطهداستانش به

دلحه د» بیند:کردنش را تنها در گرو وجود او می ای است که علت زندگیاندازهاین شور و هیجان تا به دلِب اِ ، داألِ  دبراح سح عیش 
احسا  یگانگی « دگی خواهم کرد، تنها برای او!از این به بعد برای بها زن»(. )ترجمه( 513-511: 5353)بعل کی،  «وححاه 

شناسد حتی ق ل از به دنیا ها پیش میکند که گویی بهاء را از مدتای است که او با خود فکر میلینا با بهاء تا به اندازه

داحلیاة دعل داألرِض.»آمدنش:  دتولاح دأنادوح دأولا  دوح دهوح دأْ دّولا  دهوادالریِ دقب ح دمحعح گویی من با این مرد »)ترجمه(  (.103)همان:  «  ن يدأعیش 

 «کردم ق ل از اینکه او به دنیا بیاید و یا من به دنیا بیایم و همچنین ق ل از اینکه زندگی روی زمین متولد شود.زندگی می

ی مقابل خود گردد. او بهاء را نقطههای مکملی که در او تصور کرده است، برمیازجمله علل عشق لینا به بهاء به ویژگی

نجات انسان در عشق و با »گردد؛ چراکه پندارد که دقیقاً در برابر تر  او قرار دارد و عاشق او میبیند، او را شجاع میمی

رنجورانه به عشق در وجود وجود به قول کارن هورنای شاهد یک نوع نیاز روان(. با این12: 1323)فرانکل، «. عشق است

رنجورانه، احتیاج فرد به عشق بسیار شدید و در نیاز روان»لینا به بهاء یک عشق ف یعی نیست. لینا هستیم؛ چراکه عشق 

ها و شود؛ تر ای در او ایجاد می(. به همین علت بعد از رابطه با بهاء احساسات تازه333: 1335)هورنای، « پررنگ است

شود ولی به محض را در زندگی ندارد، دچار ناامنی میدهد. لینا زمانی که عشقی هایش جای خود را به آرامش میاضطراب

-آشنایی با بهاء احسا  بهتری دارد؛ رعد و برق و باران ش انگاهی که تا پیش از این آشنایی باعث تر  و دلهره در او می

دّ وِق  دفحد»کند: ای که بر آن تکیه کند بیدار میزند و فقط نیاز او را به سینهشد اینک آرامش او را بر هم نمی الرعا دالدّرعبي،دإن هدا  ح
دوحشيت... دّغمر  ، دفسی   ديفدصار  دإل داالحتماِ  دبا ی   دحای   د ل ه ترساند، بلکه اکنون آن رعد مرا نمی»(. )ترجمه( 132)همان:  «يفد یاِ 

 «پوشاند...یام را مکند که تنهاییای وسیع در تمام وجودم بیدار مینیازی گریان را به پناه بردن به سینه

ها اند؛ آنروابط، نیرومند و متحول کننده»شود؛ های مث ت و سازنده معطوف نمیتأثیرات معشوق بر عاشق تنها به جن ه

(. بر این اسا  لینا رفتارهای غلط 53: 1333)استرن رگ، « ای متحول کنند که خوشایندمان نیست.گونهممکن است ما را به

،ديفد»کند. یکی از این رفتارها سیگار کشیدن است: تقلید می کورکورانه معشوقش را نیز به س   عشق دمّر   دعل دمقرا  استلقی  
دسیاارة د دأشرل   دوح ... دالصحف  دحول دتنثر  روی صندلی راحتی در اتاق نشیمن دراز »(. )ترجمه( 185: 5313)بعل کی،  «الصالوِ ،

 «. و سیگاری روشن کردم.بودند.. شدهپخشها افرافم که روزنامهیدرحالکشیدم 
تواند در کنار خود تصور کند جز او کسی را نمیهای این نوع عشق تعهد است. لینا به بهاء متعهد است و بهاز دیگر شاخصه

کند که این موضوع نشان از تعهد او به این عشق کنند به سردی رفتار میو با مردان دیگر و کسانی که به او ابراز عالقه می

دا  ح،دغلحد ا  » دارد: دبراح دری   دبِ ي  داالحتکا ح دبِتارب  دخحًلة :دإن يدلحْندأحتم  ح دأن يدمحرحرت  دعحرحف   متوجه شدم که »(. )ترجمه( 525)همان:  «وح

دإ  ا،دإ ي؟دأولحد»« ی مهمی را کس  کردم: من اکنون تحمل ارت اط با مردی غیر از بهاء را ندارم!من تجربه دهوح دم غحلةف ادیحسايدأولحی ح ی ح
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آیا او مع ود نیست، مع ود من؟ آیا او بدن مرا با غل و »(. )ترجمه( 538)همان:  «بِالقیِادالشحفةاِ دم سب ب ادامشئرا يدِمندسواه،دِمندالر یاِ ؟

 «زنجیر شفافی که باعث انزجارم از مردان دیگر شده، ن سته است؟

شدید لینا به بهاء را توصیف کرده است. در واقع دو رکن مثلث عشق  بعل کی در جاهای مختلفی از داستانش عشق 

استرن رگ )شهوت و تعهد( در این رابطه کامالً هویداست، اما اصل دیگر، یعنی صمیمیت، نمودی ندارد و این خأل باعث به 

اه همیشگی لینا های عاففی و نارضایتی لینا شده است. احسا  تر  و اضطراب در غیاب بهاء همروجود آمدن گسست

گرفت رو به های کشش و گرایش بهاء نس ت به او که تنها از هیجانات جوانی و شهوتش سرچشمه میشود؛ زیرا شعلهمی

چنان است که فرفه آنگذارد. این شور و عشق یکفرفه باقی میتنهایی در آتش عشقی یکافول نهاده و در ادامه لینا را به

عوج دإل دالوحاِة،د» کند:گونه رفتار ناخوشایندی از سوی بهاء میلینا را مج ور به پذیرش هر دّ ار  دإل داألبِادألح د ا  ،دوح دأْ دّغ  ح أخا  
دالفراِغ.. دوح دالقحلِ ، ترسم بهاء عص انی شود و برای همیشه مرا رها کند تا به تنهایی، نگرانی و می»(. )ترجمه( 538)همان:  «وح

بینی کرده ی این نوع از عشق پیشکند، چنان که استرن رگ نیز دربارهاینکه بهاء او را ترک میلینا پس از « پوچی برگردم...

زن وانهاده شده، دیگر هیچ است، دیگر چیزی »ی دوبووار: شود. بنا به گفتهاست دچار احسا  پوچی و اضطراب زیادی می

-(. می333: 1330)دوبووار، «. آوردحتی به خافر هم نمیدیگر « کردید؟ق الً چطور زندگی می»ندارد. اگر از او سؤال شود: 

 مند است.برد که معشوق نیز به او عالقهفرفه است و در این توهم به سر میتوان گفت که لینا درگیر عشقی یک
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کنیم رمان عادت می ی آن بیشتر دراست که نمونه ی استرن رگعشق آرمانی، یکی دیگر از انواع عشق بر اسا  نظریه

عشق کامل و مطلوب با سرنوشتی خوشایند، زمانی بروز و ظهور پیدا خواهد کرد که صمیمیت، شور و »شود. مشاهده می

کم، یکی از ی رشد فرفین یا دستبخش و مایهگرفته، کمالهیجان و تعهد باهم آمیخته شوند. در این صورت، عشق شکل

(. این نوع عشق به لحاظ کیفی برتر از سایر انواع عشق است؛ چراکه هر سه رکن 150: 1333)استرن رگ، « ها خواهد بودآن

کنیم تصویر کرده است. از آن جمله عشق پدر از این عشق آرمانی را در رمان عادت می را در خود دارد. پیرزاد چند نمونه

رود. این عشق، عشقی است که حتی ان به شمار میهای عشق عمیق و ماندگار در این رممنیر است که از نمونهآرزو به ماه

ویژه تعهد( در خوددارند گذر هایی که هر سه رکن عشق را )بهگذشت سالیان دراز اندکی از آن نکاسته است؛ زیرا عشق

بار دیده بود. دید که اولین فور میمنیر را همانپدر انگار همیشه ماه»ها به وجود بیاورد تواند تغییری در کیفیت آنزمان نمی

ی پدر آرزو به (. شدت عالقه533)همان: « راه امین حضورهای سهکوچهپسچهل و اندی سال پیش، در یکی از کوچه

شود بازهم نگران همسرش است و از گیر میای است که حتی زمانی که به علت پیری و بیماری زمینهمسرش تا به اندازه

ر که حالش به هم خورد و خوابید روی تخت، از پنجره به حیاط نگاه کرد و گفت پد»خواهد مراق  او باشد: فرزندش می

(. این عشق پایدار تنها هنگام مرگ یکی از فرفین )پدر آرزو( خاتمه 38)همان: « کاج چه بزرگ شده. مواظ  مادرت باش»

منیر چنین عشق آرمانی به او ندارد و یابد. پدر آرزو صمیمیت، شور و اشتیاق و تعهد را در عشق به همسرش دارد اما ماهمی
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کند مغ ون شده کرد و فکر میمنیر تا لحظۀ مرگ بابام و تا همین االن فکر میماه»بیند: نوعی خود را برتر از همسرش میبه

 (. 83)همان: « دار ن ودشد. که بابام از خانوادۀ اسم و رسمالدوله میکه باید زن فالن

های عقالنی معطوف به همیشه کنش« کنشگر اجتماعی»عنوان یک انسان به»گوید: انی میشنا  آلمماکس وبر جامعه

های کنشگران اجتماعی، عاففی، هیجانی، دوستانه و عاشقانه بوده هدفی مشخص ندارد. او بر این باور است که برخی کنش

گیرد، متفاوت است... برای ه شکل میهای ساالنهای سهامداران یک شرکت تجاری که بر پایه درآمد و هزینهو با کنش

شود و شخصی ت اجتماعی، مقام، پول و ی خود میی فرزند باغ ان خانهسرردهای اشرافی دلنمونه، چگونه دختر خانواده

 یهم در زمرهی این عشق که آن(. نمونه553: 1333)ستوده، « زنداش را میاش را در راه او باخته و قید خانوادهتمام هستی

رغم نابرابری های این رمان به نام تهمینه است که علیگیرد عشق پدر و مادر یکی دیگر از شخصی تعشق آرمانی قرار می

پدر تهمینه. « »چی پرسیدی؟»سهراب برگشت فرف آرزو. »آورد: ها دوام میسط  اجتماعی فرفین و مشکالت فراوان سال

پدر از اعیان و اشراف بوده. اهل ادبیات «. »آمدندبه هم نمی»درست گشت. ی دن ال کلمه« --اش توی عکس به مادرشقیافه

« اندکردهو شعر و شاعری. مادر دختر م اشر خانواده. پسر ارباب عاشق دختر م اشر شده و پا توی یک کفش کرده تا ازدواج

ی خاصی برای که او حرفهازآنجایی شود وی پدر تهمینه مواجه می(. این ازدواج با مخالفت خانواده530: 1331)پیرزاد، 

پدر جز شعر گفتن و خط نوشتن کاری بلد ن وده. از »آید: تأمین معاش خانواده بلد ن وده است، همسرش به کمکش می

خیافی «. نگهداری از باغ و رسیدگی به خانه با من»احوال بوده. مادر تهمینه صاح  باغ را راضی کرده که بچگی هم مریض

ها را به هم (. این عشق نیز هر سه رکن عشق از دیدگاه استرن رگ را داراست؛ شور و صمیمیت آن530)همان:  «کردههم می

شود در کنار یکدیگر مشکالت را تحمل کنند که در اینجا نقش زن در مدیریت رساند و در ادامه تعهد عاشقانه باعث میمی

علت بیماری توان جسمی ندارد و همچنین به خافر زندگی در رفاه،  تر است؛ زیرا مرد بهی زناشویی پررنگزندگی و رابطه

های مطرح شده در رمان پیداست، پیرزاد چه از نمونه عشقآموزش کافی برای اشتغال و کس  درآمد ندیده است. چنان

رابر مشکالت راه ها فول مدت زیاد با هم بودن و پایداری و ص ر در بکند که ویژگی اصلی آنهای حقیقی را بیان میعشق

 عشق است.

توان گفت که عشق آن ی بین سهراب و آرزو میی این داستان یعنی رابطهترین رابطهبا بررسی ارکان عشق در محوری

رفت اصفهان یا هر جا شد با سهراب میها نگاه کرد و فکر کرد چه خوب میبه کوه»دو به یکدیگر نیز عشقی آرمانی است: 

(. در عشق 133: 1331)پیرزاد، « همه دلش نخواسته با کسی باشدوقت اینها نگاه کرد و فکر کرد هیچه کوهجا. بیا اصالً هیچ

کنند، فهم متقابلی از تر از ارکان دیگر است. آن دو در کنار یکدیگر احسا  آرامش و خوشحالی میها صمیمیت پررنگآن

که پیرزاد این خصوصیت هم حساب کنند؛ چنانتوانند رویالت مییکدیگر دارند و برای هم احترام قائلند و برای رفع مشک

ها با ترین مشکلسهراب به احمقانه»دهد: اخالقی سهراب و آرزو را در چندین جای داستان و فی اتفاقات مختلف نشان می

رفتار آرزو بعد از این  ی آرزو و سهراب تغییر(. چنانکه در رابطه181)همان: « کردحل پیشنهاد میکرد و راهدقت گوش می

شود او بااحسا  سرزندگی و تازگی، بیشتر به خودش توجه کند. رکن دیگر عشق ارت اط کامالً مشهود است و باعث می
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-های شدید خانواده و افرافیان آرزو تصمیم میرغم مخالفتخوبی مشهود است. آن دو علییعنی تعهد نیز در این رابطه به

 کنند. گیرند که باهم ازدواج 

شود. ازآنجاکه بعل کی دید مث تی نس ت به مردان ندارد، مرد این موضوع به شکل دیگری عنوان می« أنا أحیا»در رمان 

کند و در واقع با روایت عشق نادرست و بیمارگونۀ لینا به آرمانی و کاملی که مصداق خارجی داشته باشد را توصیف نمی

داند که زادۀ ذهن یک دختر خیاالتی است. این نویسنده در قال  افکاری که بیش نمیگونه مردان را توهمی بهاء وجود این

گذارد. های یک ازدواج آرمانی و موفق را با مخاف  در میان میشود شاخصهدر ذهن شخصیت اصلی داستانش مرور می

صویر کشیده است مغفول مانده ها اگرچه پیچیده و یا دور از دستر  نیست اما در اغل  روابطی که او به تاین شاخصه

دمری  ،ديفدالوهاِ دإل د» است: یاها،ديفد اِعدنشرِةداألخباِر،ديفدِقرا ِةد تا   السینما،ديفدش رِ دالکوال،ديفدتاخِیدت ّرا دم شار   :دأْ دّشار ح اد وی  اداحلیاةحداليتد ح
اراِت،ديفدإعااِجداکائاِة...ديفد   دما ،ددالسیاارِة،ديفدرج دالّر د وای  مادباط   ،دوح دعنايدإْ د ا حدفراش  مادالرصیفح دالدفرقح ّاخ  ديفدحیاهِتماداکشرت ِ .دأْ دّشار ح ا،دوح

ا   مادّائس ادم ً ا 
دعاک ای که برایش ساخته با او خواهد: اینکه شوهرش در زندگیزن( همکاری می»)( )ترجمه( 138)همان:  «وح

در خواندن کتابی مشخص، در رفتن به سینما، در نوشیدن نوشابه، در سیگار کشیدن،  همکاری کند، در گوش دادن به اخ ار،

کند. که با او همکاری کند و برای شان میدر دید و بازدید، در آماده کردن سفره... در هر چیزی که مشارکت را وارد زندگی

 «ک و ستمدیده.رو باشد و ازدواجشان بافل و جهانشان خشمن فرقی ندارد که بسترشان پیاده

آزرده از سرنوشت خویش، هر متنی در هر دو رمان مشاهده شد، زنان سرخورده و دلهای درونچنانکه از نمونه مثال

مردان را  هایی خاص دارند؛ زنان هر دو رمان آنپرورانند؛ این مردان ویژگییک در ذهن خود رؤیای مردی آرمانی را می

کنی تا حاال باور می»ها درک بهتری از شرایط و مشکالت زنان دارند: و عقیده دارند که آنبینند متفاوت از دیگر مردان می

« ها و داد و هوارها.ها و الکی دلشوره گرفتنها و هول بودنمنهای بداخالقی»ریز خندید. « قدر ش یه خودم؟مردی ندیدم این

تا حاال دیدم نیست. اصالً ش یه مردها نیست و در ضمن  کدام از مردهایی کهش یه هیچ»خنده ت دیل شد به ل خندی محو. 

( پیرزاد با 130: 1331)پیرزاد، « تا حاال یک کار زشت نکرده.»تر از دیوار حیاط گفت فرفجایی خیلی آننگاه به« هست و...

آل ی ایدهابط عاشقانهت ع آن ایجاد یک عشق آرمانی دارد؛ روتوجه به دیدگاه مث تی که نس ت به رابطه با جنس مخالف و به

کشد اما ازآنجاکه بعل کی دیدگاهی کامالً منفی نس ت به این موضوع دارد، عشق و کامل مختلفی را در رمانش به تصویر می

ی عاففی درست و آرمانی در رمانش تنها در قال  توصیفاتی که شخصی ت اصلی داستان از یک مرد کامل و یک رابطه

 شود.ی خارجی از این عشق آرمانی روایت نمید و نمونهشوسازنده دارد، بیان می
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شود، شیرین و اسفندیار هستند که بعد از مدتی کنیم عشقشان توصیف میهایی که در رمان عادت میازجمله شخصی ت

ی وان گفت این عشق در ابتدا همهتشود. میافتد در پایان رمان دوباره از سر گرفته میای اتفاق میجدایی که به علت حادثه

-ها اوقات زیادی را باهم میارکان عشق را در خود دارد، صمیمیت و شور و اشتیاق و تعهد نس ت به یکدیگر. چنانچه آن

ها... ش  آمدیم شمال. گاهی خانه ما، گاهی خانه آنبچه که بودیم هر تابستان می»برند: گذرانند و از کنار هم بودن لذت می
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من و (. »35: 1331)پیرزاد، « زدیمنشستیم حرف میخوابیدند، دوتایی توی حیاط روی تابی ش یه این میهمه میکه 

(. اما در ادامه با 31)همان: « های صد تا یک غاز، مسافرتاسفندیار مدام پیِ کارهای خودمان بودیم. کتاب، سینما، جشنواره

چیز را باره همهیکازاین اتفاق، بههای روحی پس، اسفندیار به علت ناراحتیهانفر آن تصادف و مرگ ناگهانی مادران هر دو

کند که ای ماجراهای این رمان را روایت میگونهبرد. پیرزاد بهکند و برای فراموش کردنش به کشوری دیگر پناه میرها می

هستند. مردانی که با خودخواهی و عدم همواره این مردان هستند که موج  جدایی و یا در ماجرای آرزو فالق از زنان 

گذارند. بدین ترتی  در جریان رابطه و عشق اسفندیار و شیرین، نداشتن پذیری تمام مشکالت را بر دوش زنان میمسئولیت

)همان: « های فاق و جفتحل اسفندیار رفتن بود. مال من کال راه »شود: تعهد از سوی اسفندیار موج  جدایی آن دو می

-شود. حمید علیها میچنانچه در ماجرای ازدواج آرزو با همسر سابقش )حمید( نیز همین موضوع موج  جدایی آن (.31

های یک مرد در ق ال زنش ندارد و آرزو به این نتیجه گونه درکی از مسئولیترغم تحصیالت باال و زندگی در اروپا هیچ

ی ی آن دو هم همهشود. در جریان رابطههمین دلیل از او جدا می رسد که دیگر توان تحمل این وضعیت را ندارد و بهمی

ای از این نمونه« أنا أحیا»کشاند. در رمان ها را به جدایی میبازد و کار آنویژه تعهد و صمیمیت رنگ میارکان عشق و به

 نوع عشق یافت نشد.
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ی شور و اشتیاق بدون وجود دو رکن دیگر یعنی ی که دربردارندهیکی دیگر از انواع عشق، عشق ابلهانه است. عشق

شود. عشق و در واقع کشش بهاء نس ت به مشاهده می« أنا أحیا»ی این نوع از عشق در رمان صمیمیت و تعهد است. نمونه

ی حقیقی است. القهکند که علت توجه بهاء به او عشق و علینا در این حوزه قرار دارد. لینا در ابتدای رابطه گمان می

د  نِ د»گیرد که غی تش باعث نگرانی او شده و حضورش برایش اهمیت دارد: پرسی او این نتیجه را میکه از احوالچنان أّنح
د  نِ دمّر   ؟ دش ر ؟ده ح د  نِ ؟«د...د»طوا ح دب ر«دأّنح دالیولح دمیت  دوح دفیهدِمندحیاة ،د ح ن يد  ن   دما دِبک    ادبِ س ،دوح دإل دالویوجِدقا ح : 5313)بعل کی،  «ث  

 زندگی تمام با و اندوه با را( جمله) آن «بودی؟ کجا... » «بودی؟ مریض آیا بودی؟ کجا ماه یکاین فول در»(. )ترجمه( 152

-بهکند، جاذتنها چیزی که بهاء را به لینا متصل می« .امشده زنده امروز و بودم مرده من که گویی. بود،گفت جاری او در که

،د حراملدأثريب،دعحند» های جسمی لینا و شهوت بهاء نس ت به آن است: ،دّ نق    دإل دالتوق ِفدعل دوحی ي،دَل دعل دصحاري،دَل دعل دساقية دعاجح وح
دالدأعل  دما،اد يدِمندم  مةِ دالنظراِتدالتفتیشی ِ دهوه؟دالدأعل  د دالساقِی...دوح دالصاِر،دوح او در صورت، »(. )ترجمه( 503)همان:  «احملب ِ ديفدالویِه،دوح

-شنا  به دن ال مح ت در صورت، سینه و ساق پاهایم حفاری میسینه و ساق پاهایم مکث کرد )ایستاد(، مانند یک باستان

خود بهاء به صراحت علت کشش و گرایشش به لینا « دانم.برد؟ نمیهای جستجوگر چه سودی میدانم از این نگاهکرد. نمی

دالنساِ دالکثلاِت.دأنِ د» ی زنان ندارد:کند و از نگاه او، لینا هیچ تفاوتی با بقیهالم میرا اع دِمندواحاة دِمندتل،ح أنِ ...دأنِ دلسِ دأ ثرح
،دلحِ،دقمة  د اِّن،دلحِ،د نا دعار ..." نیستی. تو... تو چیزی بیش از یکی از آن چند زن »(. )ترجمه( 181-183)همان:  «مثل   نة:دلحِ،دساق 

 «ها هستی: پا داری، برآمدگی سینه داری، بازوی برهنه داری...تو مثل آن
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خواهد به مخاف  نگاه ابزارگونه و جنسیتی بعل کی با تصویر کردن نوع نگاه بهاء به اندام لینا، با دیدگاهی بدبینانه می

گیرد، نشان ه این علت وجود زنان را فرا میمردان به زنان را در جامعه نشان دهد و احسا  تر  و اضطراب و ناامنی که ب

دالًاول حد» دهد: د،قي،َلح دتحنححارا دإل دصحاري.دفح حرب   دعینیهدتح   ِ دِمْندشحفحيتة،دوح دبِ    دتاهْ دعیناه ديفدوی يدحت دشحرحرت  دالص را ح دوح دحاول   ِبقحب ِ دّاي،دوح
دمات ْد دأْ  دبراح ا دفحميدمحفتوح  دظ   دّاي،دوح دّاي،دفحاعرتْتيدریف  دظاک  ددفح حمس،ح دتقحرح ح چشمانش در »(. )ترجمه( 121)همان:  «الصرخ  ديفدحناريت.

آید. با مشت ام پایین میخورد سرس به سمت سینهام میصورتم سرگردان شد تا اینکه حس کردم چشمانش از ل  و چانه

ان باز بود بعد از اینکه فریاد در گلویم خاموشی به میز زدم و سعی کردم فریاد بزنم! پس دستم را گرفت و دهانم همچن

چنان که مادر لینا نیز که خود نیز نقش یک قربانی را در « گرفت. او دستم را رها کرد و لرزشی ظالمانه مرا در بر گرفت.

فقط به خافر دهد که کند و به او هشدار میبا همسرش دارد لینا را از علت توجه بهاء به او و خطرات آن آگاه می رابطه

دأنوثت ،دطاغی   »های زنانه جذب او شده است: جاذبه دالریاِ : د    دإعاا ح نح ی تو شگفتی همه»(. )ترجمه( 131)همان:  «أنِ دت ثّل

لینا از اینکه بهاء او را بخافر جسمش بخواهد، احسا  ناخوشایندی دارد « انگیزی: زنانگی تو سرکش است.مردان را بر می

...د»های سنگین بهاء دوست دارد، پوشش و حجابی داشته باشد: رای مصون ماندن از نگاهتا جایی که ب داللوةةحدعل دعا   تص   ح
دّق غحل ف هدحاا    دویه  د    داللیلِ  ديفدهوه ای که در این مکد... پس به هر چهرهشتابان لذت را می»)ترجمه(  (.123)همان:  «فحححسات 

 « غ طه خوردم! ش  با حجابی پوشیده شده باشد

یابد و با او به در این رمان، بهاء در داستان، حضوری کاتالیزوری دارد. او در زندگی شخصی ت اصلی زن )لینا( حضور می  

کند. چنانکه استرن رگ نیز سرانجامِ بخشد و در نهایت او را ترک مینشیند. به او دانسته یا نادانسته، امید میگو میوگفت

عشقی که تنها بر اسا  این »کند: عنوان عشق ابلهانه یاد میهایی که از آن بهبینی کرده است؛ رابطهیی را پیشهاچنین رابطه

رود. نوعی دل اختگی در فرفین رابطه به شود و ناگهانی از بین میصورت ناگهانی پدیدار میگرفته باشد، بهمؤلفه شکل

ی پدر (. رابطه150: 1333)استرن رگ، « شودآن با عنوان عشق ابلهانه یاد میگردد که از سرعت محو میآید، اما بهوجود می

کند و با زن چاقی که در رغم متأهل بودن به همسرش خیانت میرود. او علیلینا با زن همسایه نیز از این زمره به شمار می

گونه صمیمیت و ن شده است و هیچشود. او فقط جذب اندام چاق این زکند وارد رابطه میها زندگی میهمسایگی آن

ديفداللةحظاتِد»ها وجود ندارد: تعهدی بین آن دتنرع  اددالتالی ِددو دقًر  . دقًر  ، دیحسحِاها دعحْن دالثیا ح دبِبط   دتنرع  دغرفِت ا، ديفدنوِر دغارق   دامرأة  شاهات 
دنی داجللا ح دأ   دواثق  دِمْن ا د ح    د امل  ، دحرةّة   دوح دهاو  ، دوح ، دِبرینیه بِاطمئنا   دلِیبتلر  ا دوالايدّنتظر ها، دم من  دبِ    ا دأود ح    دِمنداللیِ . داکت خ رِة دالساعِ  ديفدهوِه  «ال 

هایش را با ور شده بود و ل ا و در لحظات بعدی زنی را دیدم که در نور اتاقش غوفه»(. )ترجمه( 13: 5313)بعل کی، 

ها در این ساعت آخر ش ، خواب آورد، گویی او مطمئن بود که همسایهافمینان و آرامی و آزادی کامل تکه تکه در می

 «هستند. و یا گویی او مطمئن است که پدرم منتظر اوست، تا با چشمانش او را ب لعد.
ی برخورد شود. زنانی که در اتوبو  زندگی خود و شیوههایی از این نوع عشق یافت میکنیم نیز نمونهدر رمان عادت می  

کنند بیانگر توجه پیرزاد به این نوع از روابط عاففی نیز هست. او روابطی را روایت نشان را برای یکدیگر تعریف میهمسرا

فرسا بر زنان و کند که در آن مردان هیچ تعهدی در ق ال زندگی و همسرانشان ندارند و با تحمیل کارهای دشوار و فاقتمی

ها یافت اند و در نتیجه صمیمیتی نیز بین آنن زندگی را برایشان سخت کردهمحول کردن وظیفۀ ادارۀ زندگی بر دوش آنا
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-آورد و تو فقط میکرد پول درمیرفت کار میاَوَلَندِش بیچاره سرشون رو بخوره. دومَندِش زمان شما مردِت می»شود: نمی

ن خونه جون بکنی و خونه هم که کردی. مج ور ن ودی مثل ماها ص  تا عصر بیروپختی و رُفت و روب میزاییدی و می

( 128: 1331)پیرزاد، « خوای کَرِۀ دور از جون مرگ بذاری... ال اله اال ال.آمدی بساب و بمال و ش  هم که لِه و لَوَردِه می

ن گیری مرداصورت ابزاری مورد بهرهای هستند که تنها بهدر چنین جامعۀ مردساالری روشن است که زنان قربانیان بیچاره

گیرند و نشانی از صمیمیت و تعهد در روابط آنان وجود ندارد اما تنها ضلع مثلث عشق همچنان برای آنان قرار می

-های جنسی )خصوصاً در مردان( سخن به میان میپابرجاست. در این نوع از عشق بعل کی و پیرزاد از قوی بودن جاذبه

 کنند.ی سست و متزلزل تصویر میق سطحی و رابطهترین ارکان عشعنوان یکی از مهمآورند و آن را به

 

 . عشق مشارکتی5. 3

« ی عشق استی دوبارهای برای جرقهترکی  صمیمیت و تعهد، خطر فروپاشی ندارد و انگیزه»از دید استرن رگ، 

ی عشق امیدوار ز دوبارهتوان به آغادیگر اگر این دو رکن در رابطه وجود داشته باشد، میع ارت(. به150: 1333)استرن رگ، 

رغم خیانت همسرش نس ت به او ی مادر لینا با همسرش را شاید بتوان در این دسته از عشق جای داد. او علیبود. رابطه

توجهی همسرش کند و مورد بیگونه جوابی دریافت نمیکند صمیمیتش را با او حفظ کند اما هیچوفادار است و سعی می

دنوم ادعمیق افحیصرد»گیرد: قرار می ادظح رحهدّحتصنةع  د ح دّاّر  ا.دوح دغا  د،ل،ح دّسکت  ا:دسحنحبحث  دعحْندأح ِمهدالصارخِ دوح (. 123: 5313)بعل کی،  «ف  ادالوالا 

ی آن بحث خواهیم کرد. دارد: فردا دربارهکند و به سکوت وا میپس پدر او را از رؤیاهای آشکارش منصرف می»)ترجمه( 

کند که این او در رختخواب پشتش را به زنش می« کند که در خواب عمیقی فرو رفته است.و وانمود می کندبه او پشت می

-توان در ویژگیرفتار حاکی از عدم عالقه به همسرش است. از جمله دالیل عدم میل و رغ ت پدر لینا به همسرش را می

:د»های جسمانی او و الغر بودنش دانست:  افحک رت  دأ   شودد،حنب  ا دالدحتح دالدتحرتيدِبِصحةِت ا؟دِلما،ا دِلما،ا دّشت يدالنسا حداکرته  ت  د وی  ا ایل  ،دوح
داکنافس ح؟.. داألرمل ح دلِتحار ح داألرِض، دّبآ ِ  فکر کردم: گناه او این است که الغر است در حالی که »(. )ترجمه( 51)همان:  «یحساحها

کند تا با بیوه دهد؟ چرا بدنش را از غذاهای زمین پر نمیاش اهمیت نمیتیپسندد! چرا به سالمهمسرش زنان چاق را می

 «رقی  م ارزه کند؟

سرزنش و تمسخر لینا از وضعیت منفعل مادرش نوعی تعریض به موقعیت و جایگاه متزلزل زنان در خانواده و جامعه دارد.  

ظاهری و سالمت بدنی خود را حفظ کنند تا م ادا مورد های زنان بر خالف مردان باید پیوسته در تکاپو باشند که زی ایی

شود که در شرایط خیانت شوهرشان واقع شوند. این شرایط باعث نوعی تر  و دلهره و ضعف اعتماد به نفس در آنان می

 تر موج  بیماری روحی و جسمی آنان خواهد شد.پیچیده

ی . اگرچه نوع رابطهقراردادی عشق مشارکتی وان در زمرهتمنیر به همسرش را میکنیم نیز عشق ماهدر رمان عادت می

-ای که پدر آرزو به ماهی مادر لینا با همسرش متفاوت است. در مقابل تمام عشق و عالقهمنیر با همسرش نس ت به رابطهماه

نیر در فول زندگی می ماهشود. تمام دغدغهمنیر( مشاهده نمیمنیر دارد، بازتابی از این عشق در رفتار همسرش )ماه

کند و شوهرش های سنگینی را بر دوش شوهرش متحمل میاش، ظاهرسازی یک زندگی مرفه بوده است. او هزینهزناشویی
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-ی درب و داغان ته شهر به چه درد میبفروش! چند تا مغازه»کند: ی زیاد به او مخالفتی نمینیز به خافر عشق و عالقه

و «... ظروف نقره و بلور الزم داریم. با این چندرغازی که داری چطور آبروداری کنم؟خورد؟ باید فرش بخریم. ظرف و 

منیر هنگام مرگ همسرش (. ماه130)همان: « منیر فرش و نقره و بلور خرید و رفتند سفر اروپاها را فروخت و ماهپدر مغازه

ی خودش آبروداری ریفات مراسم است که به گفتهتنها احسا  ناراحتی و فقدانی ندارد؛ بلکه تنها نگران تجمالت و تشنه

ها حتماً سیاه باشند و ها بود که به قول خودش آبرومند برگزار بشه، شمعمادربزرگم فقط فکر مراسم ختم و این حرف»کند: 

-ن شد ماه(. چنانکه بیا133)همان: « هاآمیزی سینی قشنگ باشه و از این حرفتوی خرماها حتماً مغز پسته بذارند که رنگ

ی های نامعقول خود جامهکند تا به خواستهداند و زندگی را بر او سخت میی او میمنیر عشق همسرش به خود را وظیفه

-مساوی جمع می فوربهدر فردی  ندرتبهتر گفته شد استرن رگ معتقد است که سه رکن عشق، یشپعمل بروشاند. چنانکه 

منیر با همسرش تعهد آشکار ی ماهبیان شد در رابطه کهچنانن را در خود داشته باشد. ی سالم، باید هر سه رکشوند و رابطه

است و صمیمیت نیز اگرچه کمرنگ است؛ اما وجود دارد و رکن دیگر یعنی شور و هیجان نس ت به همسرش وجود ندارد. 

داند و در مقابل بعل کی تغییرات می ینی و غرور زنخودبرترباگرچه پیرزاد علت فروکش کردن شور و هیجان این رابطه را 

بیند اما در های ظاهری زن را دلیلی بر عدم تمایل شوهرش به برقراری رابطۀ عاففی با او میجسمی و از دست دادن زی ایی

های توان چنین پنداشت که با توجه به اینکه هر دو نویسنده برای روایت این نوع از عشق از شخصی تیک نگاه کلی می

زمان و افزایش سن زوجین و همچنین تغییرات  باگذشتشود که اند؛ این حقیقت آشکار میسال داستانشان بهره بردهمیان

شود تدریج کمرنگ میها بهی جنسی آنفیزیکی و بروز عالئم پیری در جسم و جان آنان، شور و هیجان و کشش و جاذبه

 ی بماند.تواند همچنان پابرجا باقاما تعهد و صمیمیت آنان می

 

  نتیجه

نشانگر این است که با توجه به نگاه دقیق بعل کی و پیرزاد و تجربیاتی که از « کنیمعادت می»و « أنا أحیا»های بررسی داستان

اند نوعی از روابط عاففی خوبی توانستهاند و بههایی باورپذیر را تصویر کردهالگوهای رفتاری افراد در ذهن دارند، شخصی ت

هایی که بعل کی در رمانش تصویر ها و ارکان هرم عشق استرن رگ مطابقت دارد. عشقتصویر بکشند که با مشخصه را به

تر و شاید بتوان گفت ی مالیممورد(، عشق احمقانه و عشق مشارکتی است. پیرزاد شیوه 5کرده است شامل: عشق ابلهانه )

های آرمانی عشق توان گفت تعداد نمونهکه میپیش گرفته است. چنانتری را برای روایت انواع عشق در رمانش در منصفانه

کند. هایی که به علت ن ود یک یا چند رکن از ارکان عشق با شکست مواجه شده، برابری میشده در رمان با عشقروایت

عشق رمانتیک است.  مورد(، عشق ابلهانه، عشق مشارکتی و 3هایی که پیرزاد تصویر کرده است شامل: عشق آرمانی )عشق

ها به عشق تأثیر دهد که شرایط محیطی و روحی نویسندگان بر نوع نگاه آنی عشق در این دو داستان نشان میبررسی مقوله

کند که برای زنان ارزش ای محدود زندگی میاش نیز آمده است در جامعهکه در زندگینامهاست. بعل کی چنانگذاشته

شود و نوع روابطی که مردان با زنان دارند سطحی است و نگاه ی جنس دوم نگاه میمثابهها بهآن چندانی قائل نیستند و به

شود؛ درواقع ی افرافش، باعث خلق عشق عمیقی در این داستان نمیی او به جامعهبینانهیا در حقیقت نگاه واقع بدبینانه
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گرای عشق و در مقابل پرداختن به پرداختن به ابعاد کمالجای عشق آرمانی بازتاب داشته است. عدم عشق غیرآرمانی به

های درونی بعل کی در این اثر باشد. در مجموع های منفی و غیرآرمانی آن، شاید بیانگر فراز و فرودهای روحی و تنشزمینه

مشترک هر دو  یاین اثر برآیند عوامل و عناصر درونی و بیرونی نامطلوب تجربه شده ازسوی نویسنده است. اما نقطه

رحمی و یا دانند که با بیها علت جدایی یا پایان یافتن رابطه را متوجه مرد میها این است که آننویسنده در این روایت

اند و درواقع این زنان هستند که با تحمل سختی و مهری و آزار قرار دادهعدم درکی درست از زنان، آنان را مورد بی

 یم رابطه و جلوگیری از جدایی هستند.مشکالت در تالش برای ترم
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