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1- مقدمه
با تأمل و تّدبر در آثار شاعران و نویسندگان و مطالعه زندگی آنان می توان به این نکته 
پی برد که سروده ها و نوشته هایشان برگرفته از حاالت روحی و روانی آنان در خالل زندگی 
و حوادث و اتفاقاتی است که در این مسیر پشت سر می گذارند. لذا زندگی پر هیجان و 
پردرد خالق اثر می تواند، انگیزه ای برای سرودن اشعاری سرشار از اندوه یا تراژیک و بالعکس 
، داشتن روزهای شاد و فارغ از درد و رنج می داند دلیل شاعر یا نویسنده برای خلق آثاری 
طربناک و نشاط آور باشد. چنان که شاعر درباری سبک خراسانی که در فضای مرفه دربار 

می زیست او را به سرودن از شادی های زندگی و شاد خواری سوق می داد:
که جهان نیست جزفسانــه و بــاد با سیاه چشمــان شــاد شادزی 
وز گذشتـه نــکــرد بــایــد یــاد بــود ببــایــد  شادمــان  زآمده 
مــن و آن مــاه روی حورنــژاد ... بـوی غالیه  موی  آن جعد  و  من 
بــادابــاد آر هـر چــه  باده پیش  فسوس جهان  این  ابرست  و  باد 

                                                                              )رودکی، 1376: 37(
از وی فردی  اجتماعی شاعر سبک معاصر  و  رنج فردی  و  مقابل، محنت  نقطه ی  در 
درونگرا وانفسی ساخته و انگیزه ی سرودن اشعاری ماالمال از غم و غصه را در وی بیدار 

می ساخت:
آن روزها رفتند/ آن روزهای خوب/ آن روزهای سالم سرشار/ آن آسمان های پر از پولک/ 

آن شاخساران پراز گیالس ... )فرخزاد، 1379: 289(
حال با تعمق در زندگی فروغ فرخزاد می توان به این نکته پی برد که از شاعران به نام 
معاصر و یکه تاز در بیان درونی ترین احساسات شاعرانه خود در آثارش می باشد که »در 
یک مقیاس جهانی، مدرن ترین و امروزی ترین شاعر و از معدود روشنفکران ما به شمار 
می رود که به اندیشه ی انسان مدرن تعلق دارد. « )حقوقی، 1384: 55( لذا می توان بازتاب 
زندگی پرفراز و نشیب و آکنده از رنج و درد عشق را به وضوح در شعرهایش مشاهده نمود. 
از زندگی عاشقانه اوست. او در سراسر زندگیش  انگیزی  در واقع شعر فروغ، تراژدی غم 
عاشق بوده است؛ عشق توأم با خرسندی و ناخرسندی و یا عشقی که در هاله ای از ابهامات 

شاعر از هستی و جهان درون خود حاصل می شود:
.... و زخم های من همه از عشق است/ از عشق، عشق، عشق/ من این جزیره ی سرگردان 
را / از انقالب اقیانوس/ و انفجار کوه گذر داده ام / و تکه تکه شدن، راز آن وجود متحدی بود/ 
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که از حقیرترین ذره هایش آفتاب به دنیا آمد...  )فرخ زاد، 1379: 428-429(
از طرف دیگر مقوله ی عشق که در آثار شاعران به وفور از آن سخن گفته اند، رابطه ی 
تنگاتنگ با علم روان شناسی دارد؛ از این رو به پژوهشگران هر دو عرصه، به ویژه ادبیات 
فارسی این امکان را می دهد که آثار منظوم و منثور شاعران و نویسندگان توانای فارسی 

زبان را از دیدگاه روان شناسان مشهور دنیا، مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.
از این رو یکی از موضوعات مورد بحث در روان شناسی و ادبیات فارسی، موضوع عشق 
و حاالت و مراتب آن می باشد. از دیدگاه روان شناسان مثبت گرا، عشق از نیازهای درونی 
توان  و  و شناخت عشق، تالشی عبث  برای درک  فرد، محسوب می شود که »تالش  هر 
فرساست؛ چرا که هر انسانی برداشت خاص خود را از عشق دارد و برداشت هیچ دو انسانی 

کاماًل یکسان نیست.« )استرنبرگ، 1396: 26(
بنابراین با توجه به برجستگی موضوع عشق در آثار فروغ، ما در این مقاله برآنیم که 
اشعار عاشقانه او را بر اساس نظریه روان شناسی عشق رابرت استرنبرگ بررسی و تحلیل 
نماییم. استرنبرگ با نفوذترین نظریه روان سنجی را برای عشق به نام نظریه چند عاملی 
یا فرضیه »مثلث عشق« بیان کرده است که بر اساس آن »عشق می تواند ترکیبی از سه 
مؤلفه : صمیمیت، شوریدگی )شهوت( و تعهد )ازدواج( باشد.« )ابوالقاسمی، 1390: 273(
در شکل زیر مثلث عشق پیشنهاد شده از سوی رابرت استرنبرگ نشان داده شده است:

صمیمیت

شهوت تعهد
تعهد+ شهوت+ صمیمیت = عشق کامل 

 

بررسی اشعار عاشقانه فروغ فرخزاد بر اساس نظریه ی عشق رابرت جی استرنبرگ



فصل نامه ی زبان و ادبیات فارسی14/

شکل آرمانی عشق )عشق کامل( ترکیبی از این سه مؤلفه است. در صورت فقدان هر 
یک از این سه مؤلفه ، عشق حاصله در مرتبه ای پایین تر از عشق کامل به وجود خواهد آمد. 

البته میزان هر کدام در افراد مختلف، متفاوت است.

فرضیه های تحقیق:
1-بازتاب عشق در اشعار فروغ فرخزاد نمایان است.

2-به نظر می رسد سه مؤلفه )صمیمیت، شهوت و تعهد( که در سه رأس مثلث عشق 
رابرت استرنبرگ وجود دارد، در اشعار فروغ فرخزاد نیز قابل مشاهده است.

3-حدس می زنیم سه عنصر )صمیمیت، شهوت و تعهد( در زندگی فروغ و اشعارش، 
تاثیر چشمگیری داشته است.

سئواالت تحقیق
1-آیا اشعاری با محوریت عشق در دیوان فروغ، بازتاب فراوانی دارد؟

2-آیا با دقت در اشعار فروغ فرخزاد، برای هر یک از عناصر عشق مطرح شده در نظریه 
مثلث عشق استرنبرگ می توان نمونه و شواهدی یافت؟

3-آیا تأثیر عدم وجود هر یک از مؤلفه های سه گانه عشق استرنبرگ در زندگی فروغ، 
موجب انعکاس آن در اشعار وی شده است؟

اهداف تحقیق:
عشق  نظریه  طبق  آن  بررسی  و  تحلیل  و  فرخزاد  فروغ  عاشقانه  اشعار  1-شناسایی 

استرنبرگ.
2-شناسایی و بررسی هر یک از عناصر )صمیمیت، تعهد و شهوت(مثلث عشق استرنبرگ 

در اشعار فروغ فرخزاد.
3-بررسی ارتباط هر کدام از مؤلفه های سه گانه عشق در اشعار فروغ فرخزاد.

دیدگاه  از  آن  تحلیل  و  فروغ  اشعار  در  عشق  عناصر  وجود  عدم  یا  وجود  4-بررسی 
استرنبرگ.

پیشینه ی تحقیق:
درباره ی پیشینه ی این تحقیق باید گفت با توجه به بررسی های انجام شده، مقاله ای 
با عنوان »بررسی اشعار عاشقانه فروغ فرخزاد بر اساس نظریۀ عشق رابرت جی  مستقل 
در  مرگ  و  تقابل عشق  »بررسی  عنوان  با  مقاله ای  فقط  است.  نشده  تألیف  استرنبرگ« 
ساختار شعر فروغ فرخزاد« توسط اسد آبشیرینی در فصلنامه شعر پژوهی )بوستان ادب( 
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دانشگاه شیراز، دوره 9، شماره 2، شماره پیاپی 32، تابستان 1396 به چاپ رسیده است.

2- بحث و بررسی
2-1- نظریه مثلث عشق استرنبرگ

نمی افتد.  نویسندگان  و  زبان شاعران  از  عشق، عشق، عشق. کلمه ای است که هرگز 
آن  تعریف  و  ماهّیت  درباب  امروز  شناسی  روان  تا  گرفته  قدما  آثار  از  که  است  کلمه ای 
سخن ها گفته اند. اصوالً »هیچ نکته ای، نکته دیگری را تبیین نمی کند، مگر این که باریک تر 
و دقیق تر از آن باشد. نکته ای باریک تر از عشق نیست. پس چیست که بتواند آن را شرح 
دهد.« )ارنست، 1384، ج 1: 331( شاید قدیمی ترین تعریف از آِن افالطوِن فیلسوف باشد 
که عقیده دارد »عشق، آدمیان را به هم می پیوندد؛ به دریاها آرامش و صفا می بخشد. عشق 
ما را از بیگانگی می رهاند و در میان ما تخم انس و الفت می پراکند و آمیزش ما را با یکدیگر 
تحت نظام و قاعده در می آورد و ...« )افالطون، 1337: 446( از این رو در باب ماهّیت عشق 
از آن رو که برخاسته از حاالت روحی و روانی فرد است- هیچ نظریه مشترک و عموماً  

پذیرفته شده ای وجود ندارد. 
حال یکی از عمده ترین نظریه های عشق، توسط رابرت جی استرنبرگ ارائه شده است. 
استرنبرگ در سال 1987 نظریه ای را ارائه داد که در آن عشق را به شکل یک مثلث تصور 
کرد. از نگاه استرنبرگ، مثلث عشق دارای سه مؤلفه است: شوریدگی )شهوت(، صمیمیت 
و تعهد )ازدواج( که سه ضلع این مثلث را تشکیل می دهند. چنانچه این سه عنصر در کنار 
هم و به عنوان مکمل یکدیگر در افراد وجود داشته باشند،  بهترین نوع عشق را به وجود 
خواهند آورد. »به رغم این سیر تکاملی عشق ورزی که ضمن آن شور رمانتیک به تدریج 
به احساس دلبستگی عمیق تبدیل می شود، این سه مدار مغزی شهوت، عشق رمانتیک و 
دلبسگی )صمیمیت( می توانند به اشکال مختلف با هم تلفیق شوند. « )فیشر، 1397: 127(

2-1-1- شوریدگی یا شهوت
شهوت، عنصر احساسی عشق است. »ماهیت شیمیایی عشق رمانتیک، موجد قوی ترین 
انگیزه طبیعت است. این ارتباط شیمیایی میان پدیده عشق رمانتیک و شهوت، جنبه ای 
تکاملی دارد. در هر حال اگر عشق رمانتیک پدید آمده باشد تا برانگیزاننده نیاز به حشر 
و نشر با شخصی خاص شود، باید موجد انگیزه برقراری ارتباط جنسی با این محبوب نیز 
بشود.« )همان: 118( به تعبیر دیگر لذت جنسی، توأمان با عشق است و به عقیدۀ فروید 
»لذت جنسی بدون عشق، فقط برای لحظۀ کوتاهی می تواند فاصلۀ دو انسان را از میان 
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بردارد. « )کجباف، 1378: 60( بنابراین یک رأس نظریه ی مثلث عشق استرنبرگ در قالب 
شهوت و غریزۀ جنسی و لذت حاصل از اشباع آن نمایان می شود. 

2-1-2- صمیمیت
یکی دیگر از ارکان اساسی مثلث عشق استرنبرگ، عنصر صمیمیت می باشد. صمیمیت، 
عبارت است از احساس محبت و اظهار آن. افراد به پیوند، وابستگی و حفظ روابط صمیمانه 
نیاز دارند. همچنین »صمیمیت یک عامل اساسی است که روابط بین فردی بر مبنای آن 
قرار دارد. صمیمیت، جنبۀ  هیجانی و عاطفی دارد و نوعی احساس گرمی، محبت، نزدیکی، 
مرتبط بودن و در قید و بند طرف مقابل بودن را در فرد ایجاد می کند.« )مهندس، 1395 

)4 :
2-1-3- تعهد )ازدواج(

تداوم صمیمیت و ایجاد رابطه ای سالم، مستلزم تعهد دو طرفه است. تعهد در طرفین 
این امکان را به آنها می-دهد که صمیمیت خود را در طول زندگی مشترک به یکدیگر 
ثابت کرده و از محبتی دائمی برخوردار گردند. لذا اهمیت تعهد در رابطه صمیمی و عمیق 

انکارناپذیر است.
از نظر استرنبرگ سه بُعد عشق به ندرت در فردی به طور مساوی جمع می شوند، میزان 
وجود هر کدام از ابعاد روابط عاشقانه ، متفاوت است. از لحظه ترکیب سه بُعد عشق، هفت 

نوع عشق دیگر به وجود می آید که عبارتند از: 
1-تمایل= صمیمیت )دوستی خالصانه بدون هوس یا تعهد دراز مدت(

2-عشق رمانتیکی یا خیال انگیز = صمیمیت+ هوس )عاشقان از نظر جسمی و عاطفی 
مجذوب یکدیگرند اما بدون تعهد(

3-شیفتگی= فقط هوس )عشق هوس آلود پر حرارت بدون صمیمیت یا تعهد(
4-عشق احمقانه= هوس + تعهد )تعهد بر پایه هوس اما بدون صمیمیت منجر به رابطه 

ضعیفی از عشق بازی زودگذر می شود(
5-عشق تهی یا بی اساس= فقط تصمیم تعهد )تعهد به دوست داشتن دیگری بدون 

صمیمیت یا هوس(
6-عشق ناشی از رفاقت = صمیمیت + تعهد )دوستی تعهد شده دراز مدت از قبیل 

ازدواج که در آن هوس به تدریج محو می شود(.
7-عشق کامل= صمیمیت +هوس+تعهد )یک عشق کامل(
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عاشقان از نظر )صمیمیت، هوس = عشق رمانتیکي 

(جسمي و عاطفي مجذوب یکدیگرند اما بدون تعهد
تمایل فقط صمیمیت

(دوستي خالصانه بدون هوس یا تعهد درازمدت)

تعهد + صمیمیت = عشق ناشي از رفاقت
دوستي تعهد شده درازمدت از قبیل ازدواج که )

(در آن هوس به تدریج محو مي شود

تعهد+ هوس = عشق احمقانه 
تعهد بر پایه هوس اما بدون صمیمیت منجر به )

(رابطه ضعیفي از عشق بازي زودگذر مي شود

فقط هوس= شیفتگي 
(عشق هوس آلود پرحرارت بدون صمیمیت یا تعهد)

فقط تصمیم تعهد -عشق تهي یا بي اساس
تعهد به دوست داشتن دیگري بدون صمیمیت یا )

(هوس

تعهد+ هوس + محبت = عشق کامل 

2-2- سه مؤلفه عشق استرنبرگ در اشعار فروغ فرخزاد
با دقت در اشعار فروغ فرخزاد می توانیم ردپای عشق را در جای جای آن بیابیم، چرا که 
او در تمام دوران شاعری اش همواره عاشق بوده است. عشق در اشعار فروغ، گاهی مرتبه ای 
زمینی و فرودین دارد و گاه مرزهای زمین را در هم شکسته و تعالی پیدا می کند. از این 
رو »زندگی و آثار فروغ چنان درهم تنیده است که جدا کردن یکی از دیگری چهره هر دو 
را مخدوش می کند. شعر فروغ از زندگیش تغذیه کرده و زندگی فروغ از شعرش. «)ساری، 

)11 :1380
اشعار فروغ، آینه تمام نمای عشق است؛ »عشقی که خود َهمبافت با غریزۀ زندگی است، 
عرصه را خالی نمی-کند و پیوسته ذهن مجذوب خواننده را به تّصرف تعابیر و توصیف های 
شگفت و زیبای خود در می آورد.« )فرخ زاد، 1380: 265( فروغ با قدرت و سحر کالمش، 
تصاویر ناب و بدیعی از عشق را ترسیم نموده است، عشقی راستین و پاکبازانه که سبب 
می شود عاشق از وجود خود خالی شود و غرض را کنار نهد و در طی رسیدن به محبوب 
باشد. این خود حاکی از زندگی عاشقانه اوست ، لذا می توانیم سه عنصر شهوت، صمیمیت 
و تعهد را که استرنبرگ در نظریه عشق خود، آن ها را در سه رأس مثلث قرار داده است، به 

وضوح در آثار فروغ ببینیم و مورد بررسی قرار دهیم.
2-2-1- صمیمیت

چنان که گفته شد صمیمیت، عبارت است از احساس محبت و اظهار آن. هم چنین 
را  او  به فردی که شخص  اظهار »عالقه، همدلی، غمخواری، مراقبت و مسئولیت نسبت 
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دوست دارد.« )استرنبرگ، 1396: 134( لذا این بُعد از عشق در اشعار فروغ به فراوان یافت 
می شود که برانگیزاننده ی زیباترین و درونی ترین تجلیات و هیجانات عاطفی و احساسی 

شاعر نسبت به معشوق خود است:
در دل چگونه یاد تو می میرد / یاد تو آن خزانه دل انگیز است/ کاورا هزار جلوه رنگین 

است. )فرخزاد، 1379: 417(
فروغ، بی پروا از عشق و آن چه در دل دارد؛ سخن می گوید و صمیمیت و تعلق خاطر 
خویش را نسبت به معشوقش ابراز می کند. در واقع شعرهای عاشقانۀ فروغ جلوه ای دیگر از 
تجلیات عاطفی او هستند. فرخ زاد در عاشقی، سیری کمالی طی کرده و از عشق کودکانه به 
تفسیری انسانی از عشق رسیده است. عواطف عشقی فروغ، در آغاز کار، چارچوب محدودی 
دارند و به حال و تمناهای فردی او ختم می شوند ، اما فروغ در کوتاه زمان جهش می کند 
و به سمت دنیایی عاشقانه و در عین حال انسانی پیش می رود . از این رو، او به عنوان 
زنی عاشق، احساساتش را به زبان می آورد و به رشته تحریر می کشاند. »فروغ با برجسته 
کردن نقش زن در اشعارش برای نخستین بار موجب مطرح شدن صدای بلند زن ایرانی در 
شعر معاصر می شود.« )بختیاری، 1395: 9( او واژۀ »زن« را مستقیماً در شعر خود به کار 
می برد و با حس انسان دوستانه، نقش خود را به عنوان یک زن عاشق که نماینده تمام زنان 

سرزمین اش می تواند باشد را بازگو می کند:
آه من هم زنم زنی که دلش / در هوای تو می زند پر و بال/ دوستت دارم ای خیال لطیف 

/ دوستت دارم ای امید محال. )فرخزاد، 1379 : 114(
اگر بخواهیم نقش اساسی یک زن را که همسری، مادری و معشوقی است، در شعر 
فروغ بجوییم، خواهیم دید که فروغ در هر سه مورد ایفای نقش نموده است؛ اما آن نقشی 
که برجسته تر است و فروغ در آن بیشتر و درخشان تر جلوه کرده، نقش معشوقی یا عاشق 
است؛ به طوری که »در سال هایی که هنوز از آزادی زنان حرفی در میان نبود، فروغ بیست 
و یک ساله در برابر همه ناسزاها و طعن ها و لعن ها چنان رفتار کرد که در خود زنی آزاد 
و آزاده بود.« )بختیاری، 1395: 10( اشعار عاشقانه فروغ، قسمت اعظم دیوان او را در بر 
می گیرند. او عشق را می-ستاید و خود را غرق در عشق و معشوق خود می کند. در این 
دسته از اشعار که مولفه یا عنصر صمیمیِت نظریه مثلثی عشِق استرنبرگ بیشتر از دو عنصر 
دیگر تعهد و شهوت، جلوه گر شده است؛ فروغ گاه عشق خود را نسبت به همسرش، پرویز 
شاپور که در هفده سالگی در دوران ناپختگی اش به او پیوست را ابراز کرده، گاه و البته 
بیشتر عشق و عالقه فراوان خود را به معشوقش، ابراهیم گلستان ابراز می دارد که فروغ پس 
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از جدایی از پرویز شاپور با وی آشنا شده بود و در اولین شعر از مجموعه تولدی دیگر، به 
واسطه ی عشق ورزی به گلستان، استحالۀ درونی پیدا می کند و » با ضربه های مضطرب 
عشق، معشوق را به کرانه ای راهبر می گردد که شاعر را چه در حیات مّوقت و مجبور و چه 
بعد از مرگ مخلّد و محتوم، دروازه ی سحر دیگر و طلیعه ی سفر دیگر و سپیده ی مّنور 
دیگری است که سحرگاه شکفتن ها و ٌرستن های ابدی است. « )حقوقی، 1384: 23( لذا 

فروغ این شعر را صراحتاً برای گلستان سروده است:
همه هستی من آیه تاریکیست / که تو را در خود تکرار کنان / به سحرگاه شکفتن ها 
و رستن های ابدی خواهد برد/ من در این آیه ترا آه کشیدم، آه/ من در این آیه تو را / به 

درخت و آب و آتش پیوند زدم. )فرخ زاد، 1379: 189(
و  تعهد  )صمیمیت،  عنصر  سه  هر  اگر  که  گفت  باید  استرنبرگ  نظریه  به  توجه  با 
شوریدگی( در زوج وجود داشته باشد، تبدیل به عشق کامل خواهد شد که دچار خسران 
و ناکامی نمی گردد. ولی با مطالعه زندگی فروغ و آن چه بین او با شاپور و گلستان بود، 
در می یابیم که در هیچ یک از دوران عاشقی او این سه عنصر با هم ترکیب نشده بودند 
و همین امر علتی برای جدایی و شکست او در زندگی مشترک و عشق بوده است. »فروغ 
پر احساس، نا آرام و دیوانه بود و پرویز، منطقی، حسابگر و مردی عادی بود چون همه 
مردان. نحوه تلقی خاصی از زندگی نداشت. البته آن ها نمی توانستند با یکدیگر کنار بیایند.« 

)فرخزاد، 1380: 18(
از این رو ازدواج زودهنگام او دوامی نداشت و فروغ پس از سه سال زندگی مشترک در 
سال 1332 از همسرش جدا شد و این در حالی بود که او پسری کوچک داشت و از دیدار 
او محروم شد. در عین حال فروغ به واسطۀ عنصر صمیمِت عشق، رضایت قلبی از جدایی اش 
نداشت و این امر موجب پشیمانی او در برخی مواقع می شد و همین موضوع او را به سرودن 

اشعار عاشقانه برای همسر سابقش سوق می داد: 
پای مرا دوباره به زنجیرها ببند/ تا فتنه و فریب جایم نیفکند/ تا دست آهنین هوس های 

رنگ رنگ/ تبری دگر دوباره به پایم نیفکند. )فرخزاد، 1379: 57(
او در جایی دیگر از همین مجموعه )اسیر( می گوید:

بخت اگر از تو جدایم کرده/ می گشایم گره از بخت چه باک/ ترسم این عشق سرانجام 
مرا/ بکشد تا به سر پرده خاک.  )همان: 46(

فروغ گاه خود را چنان نیازمند به عشق می دید که بدون آن موهبت الهی، زندگی برایش 
مفهومی نداشت؛ موهبتی که »با آن می توان ژرفای وجود دیگری را دریافت. کسی نمی تواند 
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از وجود و سرشت فرد دیگری کاماًل آگاه شود، مگر آن که عاشق او باشد. فرد می تواند به 
وسیله ی این عمل انسانی و روحانی، صفت های شخصی و الگوی رفتاری محبوب خود را به 
خوبی دریابد و حتی چیزی را که بالقوه در اوست و باید تبلور یابد، درک کند. « )فرانکل، 

1367: 37( لذا فروغ تمام تالش خود را برای دست یابی به چنین عشقی گماشت:
این چه عشقیست که در دل دارم/ من از این عشق چه حاصل دارم/ می گریزی زمن و 

در طلبت/ بازهم کوشش باطل دارم. )فرخزاد، 1379: 46(
فروغ در شعر »عاشقانه« از مجموعه تولدی دیگر، توصیف زیبایی از صمیمیت و دلبستگی 
در عشق دارد. فروغ در شعری تجسمی، نوع و شکل و نظم کلمات را طوری هنرمندانه 
انتخاب و چینش می کند که بر موضوع شعر )صمیمیت و دلبستگی( داللت می کند. او با وام 
گرفتن از عناصر طبیعی و محیطی، هم چون: آتش، گندم زار، شاخه های زرین و خورشید، 
رابطه ای طبیعی میان صورت عینی و معنا برقرار می کند. به طوری که برای نمایاندن عنصر 
صمیمیت و وابستگی در عشق، بودن و زندگی با معشوق را برای دریافت حمایت عاطفی، 
قوی ترین اهرم می داند که او را از دردهای نازل و فرودین دنیوی نجات می دهد و به سمت 

و سوی دردهای متعالی و برین، هم چون: درد خوشبختی و سعادت می کشاند:
ای تپش های تن سوزان/ آتشی در سایه مژگان من/ ای زگندم زارها سرشارتر/ ای ززرین 
توام دیگر  با  تردیدها/  / در هجوم ظلمت  بر خورشیدها  پربارتر/ ای در بگشوده  شاخه ها 

زدردی بیم نیست/ هست اگر جز درد خوشبختیم نیست. )همان: 227(
گاهی اوقات، نقش عنصر صمیمیت و وابستگی در عشق، آن چنان برجسته است که 
ندارد و »عشق محدود، بسته، منقبض و ذهنی که  عشق دیگر هویتی غریزی و زمینی 
ناگهان در دنیای تصاویر شعر او نامحدود، باز و منبسط و عینی می شود. اویی که عشق را 
چنان می سازد و عشقی که او را چنان می پرورد که در مسیر این تداخل و وحدت و یگانگی، 
اندک اندک به هیئت معبودی در می آید. « )حقوقی، 1384: 23( لذا فروغ مجنون وار، ابراز 

عالقه و محبت به معشوق خود می کند:
وقتی که زندگی من دیگر/ چیزی نبود، هیچ چیز به جز یک تیک تاک ساعت دیواری/ 

دریافتم باید، باید، باید/ دیوانه وار دوستت بدارم. )فرخزاد، 1379: 326(
فرودین  و  زمینی  مرزهای  متکامل تر، عنصر صمیمیت عشق،  بُعد  در  و  فروغ  نگاه  از 
دنیوی را در می نورد و متعالی و آسمانی می شود و از جنبه ی درونی، انگیزشی است که 

انسان را به دنیای الوهیت متصل می کند:
آیا دوباره من از پله های کنجکاو خود باال خواهم رفت/ تا به خدای خوب که در پشت 
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بام خانه قدم می زند، سالم بگویم؟ )همان: 327(
در نگاه فروغ، دوست داشتن زیبا بود و رابطه ی سالم عاشقانه بدان معنا بود که دو 
موجود انسانی، خود انگیخته ی عشق باشند، یکدیگر را به واسطه ی عنصر عشق بشناسند 
و به واسطه ی عنصر عشق دوست بدارند. فروغ آن چنان در دریای عشق غوطه ور بود که 

سرانجام آن برایش اهمیتی نداشت:
آری آغاز دوست داشتن است/ گرچه پایان راه ناپیداست/ من به پایان دگر نیندیشم/ که 

همین دوست داشتن زیباست. )همان: 83(
این حالت از وابستگی و صمیمیت عشق در جای جای دیوان فروغ به چشم می خورد؛ از 
آن رو که فروغ، عاشق است و »عاشقان به شدت به محبوب خود وابسته می شوند، به همین 
دلیل وقتی در حضور معشوق نیستند، مدام از اضطراب جدایی در عذابند.« )فیشر، 1397: 
30( به گونه ای که این وابستگی و عالقه مفرط شاعر به معشوقش در شعر زیر نمایان است:

دانی از زندگی چه می خواهم/ من تو باشم، پای تا سرتو/ زندگی گرهزار باره بود/ باردیگر 
تو، باردیگر تو. )فرخزاد، 1379: 83(
2-2-2- شهوت یا شوریدگی

شهوت یکی دیگر از رئوس مثلث عشق استرنبرگ را تشکیل می دهد. شهوت و »هوس 
در روابط کوتاه مدت، نقش تعیین کننده را به عهده دارد.«  )ابوالقاسمی، 1396: 273( به 
طوری که »وقتی انسان به تجربه دریافت که عشق جنسی، باالترین خرسندی ها را ایجاد 
می کند و در نتیجه ی خرسندی جنسی، مظهر همۀ کامرانی ها می شود، به ناچار دل به این 
هدف سپرد که در مدار جنسی، خوشی های بیشتری را به دست آورد و شهوت جنسی را 
هستۀ مرکزی زندگی اش قرار دهد.« )فروید، 1343: 27( از این رو »رابطه جنسی ، راهی 
است برای تبادل دوستی و تفریح و نشاط. رابطه جنسی، تفریحی برای کسانی است که با 
هم رابطه دوستانه دارند، فارغ از تنش های عشق و انتظارات و توقعات پنهانش، می تواند 
برای یکی از طرفین یا هر دوی آن ها لذت بخش و شیوه خوشایندی برای شناخت یک آدم 

جدید باشد.« )گالسر، 1396: 78-79(
حال فروغ فرخ زاد در اشعارش، بی پروا از شوریدگی و شهوت سخن می گوید. به تعبیر 
روان شناسان از عشق جنسی، سخن می گوید؛ زیرا »عشق جنسی، وقتی خالص و دور از 
نّیت ها و محاسبات زندگی اجتماعی باشد، شور و شوقی است به درهم آمیختن جسم و 
روح دو نفر و نیروی عظیمی است در تامین سالمت جسمانی و روانی نسل و نوع انسان.« 
)گاست، 1380: 46( از این رو فروغ با رویکرد آزادانه و آگاهانه به عشق جنسی به زبان زنده 
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جاری در متن جامعه و تبدیل آن به زبان هنر، آخرین گام بزرگ را در دموکراتیزه کردن 
زبان شعر معاصر برداشت. بعد از فروغ، زبان شعر در فضای کاماًل دموکراتیک تنفس می کند 
. فروغ از هوس گناه آلود سخن می گوید؛ هوسی که »می خواهد هر چه بیشتر میان عاشق 
و معشوق نزدیکی ایجاد می کند، هر چه بیشتر رابطۀ صمیمانه برقرار کند، به طوری که 
عاشق، محبوب را لمس کند و در آغوش کشد.« )مزلو، 1367: 22( هوس گناه آلود فروغ، 
نتیجۀ جنبۀ انگیزشی غریزۀ جنسی بود که توأم با عنصر تعهِد عشق نبود؛ لذا نتوانست 

ضامن خوشبختی او شود:
در عطر بوسه های گناه آلود/ رویای آتشین تو را دیدم/ همراه با نوای غم شیرین/ در 

معبد سکوت تو رقصیدم. )فرخزاد، 1379: 103(
همان طور که گفته شد دوران آشنایی فروغ و گلستان با عشقی پرتب و تاب از جانب 
فروغ همراه بود. در این عشق، می توان گفت؛ صمیمیت هم دخیل بوده، زیرا عناصری چون: 
اتکا  زیاد، تجربه خوشحالی،  توجه  و دریافت حمایت عاطفی، داشتن  ارائه  درک متقابل، 
به شخص مورد عالقه در هنگام نیازمندی و ... در آن مشهود است؛ اما تعهدی در آن که 
شامل تصمیم های خود آگاهانه و غیر خودآگاهانه ای می شود که فرد برای دوست داشتن 
دیگری اتخاذ و خود را متعهد به حفظ آن می کند، دیده نمی شد؛ لذا عشقی کامل و ناب 
را برای فروغ به ارمغان نیاورده و در نهایت با مرگ نابهنگام فروغ به ناکامی گرایید. فروغ 
در اشعارش، خواهان بُعد شوریدگی و شهوت عشق نیز بود. او خواهش های جسمانی اش 
را به واسطۀ اشتغاالت ذهنی مثبت نسبت به معشوق خود و در قالب شعر و به کمک واژه 

بیان می کرد:
ای سراپایت سبز/ دست هایت را چون خاطره ای سوزان در دستان/ عاشق من بگذار/ و 
لبانت را چون حس گرم از هستی/ به نوازش های لب های عاشق من بسپار. )همان: 208(

در جای دیگر می گوید:
کاش در بستر تنهایی تو/ پیکرم شمع گنه می افروخت/ ریشه زهد تو و حسرت من/ زین 

گنه کاری شیرین می سوخت . )همان: 107(
از نظر استرنبرگ »صمیمیت و تعهد نسبی در پایدار بودن روابط از حداکثر اهمیت 
برخوردار است.« )ابوالقاسمی، 1390: 273( فروغ خود نیز اعتقاد به این دارد که عشق 
خالص و کامل تنها با شوریدگی و شهوت حاصل نخواهد شد، دو عنصر صمیمیت و تعهد 

عشق نیز بایسته است. در غیر این صورت، ثمری جز آلودن عشق به بار نخواهد آورد:
می توان در بستر یک مست، یک دیوانه، یک ولگرد/ عصمت یک عشق را آلود. )فرخزاد، 
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)237 :1379
فروغ گاه در اشعارش، ناکامی در عشق را یادآور می شود. فعل »بودم« در شعر زیر بیانگر 
این واقعیت است که فروغ از خاطره ای در گذشته یاد می کند و عشقی را ترسیم می کند که 
محور آن شوریدگی و لذت جویی بود. عشقی که فاقد عنصر تعهد بود. عشقی که کانالیزه 
نشده بود و در مجاری هدفمندی چون: توالد و تناسل، بقا و جاودانگی نوع انسان هدایت 

نشده بود؛ لذا عشقی بود بر اساس ارضاء خواسته های تنانی و لّذات آنی:
من پیام وصل بودم در نگاهی شوخ / من سالم مهر بودم بر لبان جام/ من شراب بوسه 

بودم در شب مستی/ من سراپا عشق بودم کام بودم کام. )همان : 152(
از نظر استرنبرگ »تصمیم به قطع رابطه اغلب دوجانبه نیست و جفتی که تنها مانده 
است در جست و جوی این است که بداند از دیدگاه دیگری، دلیل گسیختگی رابطه شان 
چیست. جفتی که عامل گسیختن رابطه بوده است، گاهی حس می کند که دارد دالیلی 
سرهم بندی می کند تا پاسخی برای علت شکست رابطه پیدا کند. این دالیل نه تنها برای 
قانع کردن جفت که برای قانع کردن خود او نیزهست؛ کسی که تنها به جا مانده است نیز 

ممکن است همین احساس را داشته باشد.« )استرنبرگ، 1396: 57-58(
این موضوع در مورد زندگی و افکار فروغ نیز صدق می کند. او در اثر عشق زودگذر و 
هیجانی با شاپور ازدواج می کند و البته این عشق و ازدواج شتابزده می تواند »به دلیل مسائل 
خانوادگی و فضای سرد و خالی از محبت خانه پدری فروغ بوده باشد که او را به دنبال جایی 
برای جبران این کمبودها و ناکامی ها کشانده و عاشق مردی ساخته که پانزده سال از او 
بزرگ تر بوده و احساسات شاعرانه او را نمی توانست درک کند. نگاه آن دو از زندگی بسیار 
متفاوت بود. فروغ همه زندگی را در شعر می دید در حالی که شاپور بیشتر نگاه منطقی به 
زندگی داشت، نه به اندازه فروغ عاطفی و رمانتیک. فروغ مجبور شد میان شعر و زندگی 
یکی را برگزیند. او به خاطر دلبستگی به شعر از زندگی و تنها فرزندش جدا شد و شعر 
برایش جفتی دیگر بود. زیرا دریچه ای بود که او را با هستی مرتبط می-ساخت و چیزی بود 
برای توجیه بودن خود. از نگاه فروغ، شعر جزئی از زندگی بوده و هرگز نمی توانست خارج 
از دایره نفوذ تاثیراتی باشد که زندگی واقعی به انسان می دهد. « )فرخزاد، 1380: 15-22(

2-2-3-تعهد )ازدواج(
از سه رأس مثلث عشق استرنبرگ را تشکیل می دهد، اهمیت  مؤلفه تعهد که یکی 
بسزایی در ادامه روابط دارد؛ زیرا »آرزوی پیوند مشترک، اساس نیرومندترین کوشش بشری 
است، نیرویی است که نوع بشر، قبیله ها، خانواده ها و اجتماع را متحد نگه می دارد.« )فروم، 
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1397: 27( از این رو، چنان که گفته شد طرز نگاه فروغ به شعر و زندگی، منجر به جدایی 
وی از همسر و فرزند و عدم پایبندی به تعهداتی شد که الزمه زندگی مشترک است. او از 
اصول زندگی مشترک دست کشیده و به تنهایی و شعر پیوست. اینجاست که باید گفت 
تنها تعهد و ازدواج نمی تواند عشق آرمانی را به وجود آورد. مصداق این نظریه استرنبرگ را 

می توان در این بخش از زندگی فروغ هم به وضوح مشاهده کرد.
وجود تعهد یا عدم وجود آن در کنار دو مؤلفه دیگر )صمیمیت و شهوت( انکارناپذیر 
است. حضور این سه مؤلفه در کنار هم، عشق آرمانی و کامل را به ارمغان خواهد آورد. 
در زندگی فروغ با همسرش، تعهد وجود داشت؛ اما این تعهد بر اساس شناخت دو زوج 
از یکدیگر استوار نبود؛ لذا این مؤلفه در کنار رابطه جنسی تنها بخشی از عشق را شامل 
می شد؛ چرا که مؤلفه صمیمیت دو جانبه در آن دیده نمی شد. او در برخی اشعارش به این 

نکته اشاره کرده و می گوید: 
دخترک خنده کنان گفت که چیست/ راز این حلقه زر/ راز این حلقه که انگشت مرا / 

این چنین تنگ گرفته است به بر. )فرخزاد، 1379: 74(
فروغ در شعر فوق، اشاره به ازدواج و قرار گرفتن در موقعیتی جدید و رسمی می کند. 
واژه »حلقه« را که سمبل بستن عهد و پیمان برای زندگی مشترک است، مستقیماً در 
شعرش آورده است. او اقرار به این دارد که ازدواج و تعهد، دلیلی برای خوشبختی و سعادت 

نیست و ناخرسندی خود را از رابطه اش بیان می دارد و می گوید:
سال ها رفت و شبی/ زنی افسرده نظر کرد بر آن حلقه زر/ دید در نقش فروزنده او/ 

روزهایی که به امیدی وفای شوهر/ به هدر رفته ، هدر. )همان: 74(
او تعهدی را که فاقد عنصر صمیمیت و ارائه و دریافت حمایت عاطفی باشد، اسارت و 

بردگی می خواند:
وای این حلقه که در چهره او/ بازهم تابش و رخشندگی است/ حلقه بردگی و بندگی 

است. )همان: 79(
با بررسی اشعار فروغ که در ارتباط با زندگی مشترکش با پرویز شاپور سروده است و 
تحلیل آن بر اساس نظریه مثلثی عشق استرنبرگ، شاهد »عشقی پوچ« بین آن دو خواهیم 
بود. در نظریه عشق استرنبرگ، عشق پوچ )تهی( حاصل تعهد زیاد، صمیمت و محبت کم 
و شهوت کم می باشد. در عشق پوچ »رابطه جنسی در زندگی مشترک ادامه می یابد ولی 
از کنترل بیرونی استفاده  رنگ کنترل کردن به خود می گیرد. یکی از طرفین یا هر دو 
می کنند و دیگر از عشق و محبت در زندگی مشترک خبری نیست وحاال هر یک دیگری 
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را برای احساس تنهایی خود سرزنش می کند. « )گالسر، :1396 77( به طور معمول در 
عشق پوچ، رابطه بلندمدت راکد وجود دارد که در آن زوج ها، رابطه ی  هیجانی و عاطفی 
متقابل را از دست داده اند و در عین حال که با هم زندگی می کنند؛ ولی تحت تاثیر عامل 
کنترل بیرونی، فرسنگ ها از هم فاصله دارند. این نوع از عشق )عشق پوچ( در زندگی فروغ 

و اشعارش کامالَ  نمایان است:
درمنی و این همه زمن جدا / با منی و  دیده ات به سوی غیر / بهر من نمانده راه گفتگو/ 

تو نشسته گرم گفتگوی غیر.  )فرخزاد، 1379:  180(
از این رو ناکامی در عشق کامل )عشق آرمانی( را فریاد می زند و می گوید:

عاقبت خط جاده پایان یافت/ من رسیدم زره غبارآلود/ تشنه بر چشمه ره نبرد و دریغ/ 
شهر من گور آرزویم بود. )همان: 178(

3- نتیجه گیری
از این بحث می توان این گونه نتیجه گرفت:

قسمت اعظم سروده های فروغ فرخزاد، مضمونی عاشقانه دارند که قابل انطباق با نظریه 
عشق استرنبرگ می-باشد. سه مؤلفه )شهوت، صمیمیت و تعهد( که سه رأس نظریه مثلثی 
عشق استرنبرگ را تشکیل می دهند در اشعار فروغ به وضوح نمایانند و هر کدام مؤید این 
موضوع هستند که فروغ، جنبه های گوناگونی از عشق را در اشعارش گنجانده و از آن جا که 
شعر او بازتابی روشن از زندگیش است؛ لذا زندگی فروغ، سرشار از عشق بوده است. از آن جا 
که عشق کامل و آرمانی از ترکیب هر سه مؤلفه ، هماهنگ با هم ایجاد می شوند؛ می توان 

گفت فروغ در رسیدن به چنین عشقی، ناکام بوده است.
چنان که سه مؤلفه )شهوت ، صمیمیت و تعهد( به صورت ناموزون با هم ترکیب شوند، 
شش نوع عشق دیگر به وجود خواهد آمد که در میان آن ها، عشق پوچ و عشق رمانتیک 
در مورد فروغ و  اشعارش، نمود بیشتری داشته و هر کدام به دوره ای خاص از زندگی وی 
تعلق دارند. به طوری که عشق پوچ، بیشتر در زندگی با پرویز شاپور نمایان است و عشق 

رمانتیک در ارتباط با ابراهیم گلستان، نمود پیدا می کند.
جدول زیر بر اساس نظریه مثلث عشق استرنبرگ، انواع عشق از دیدگاه فروغ را با توجه 

به 
موقعیت های مختلف زندگی او، نشان می دهد: 
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تعهد شهوت صمیمیت انواع عشق
قوی ضعیف ضعیف عشق پوچ )تهی(

ضعیف قوی قوی عشق رمانتیک
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