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 چکیده

گیترد  در  و ادبیتا  رترار یشناستروانتوانتد حتوزه مشتترط معا عت  در انسانی و فرهنگی است  و متی دةیپدعشق یک  

لثی گ ب  نام نظری  مثمتمایزترین این تعاریف توسط استرنبر زا ید، یکدار وجودانواع مختلفی از تعاریف عشق  یشناسروان

 عشق ،ری  خودشود  در ادام  استرنبرگ برای ارزیابی مجدد نظصمیمی ، تعهد و شور تشکیل می مؤ ف بیان شد ک  از س  

ص نتوع ارتبتا  خیتشت باهتد  نام پرستشدو ب  طراحی  یسنجروانبا رویکردی  او کند یک داستان را معرفی می مثاب ب 

یکتی  عنوان بغزل حافظ  ازآنجاک عشقی و تخمین تداوم روابط زناشویی بر اساس تشاب  داستان عشقی زوجین اردام کرد  

تن را تجلتی کند و در اعجاز حروفش دوست  داشتهای ادبیا  فارسی بسیاری از مفاهیم عاشقان  را خاطرنشان میاز ستون

استترنبرگ بت   تشخیص عشق نامۀپرسشهای دو کان جایگزینی اشعار حافظ با مقو  ما نییتب باهد  ژوهش، این پدهدیم

رافکنی ذهنتی، مرکتز شعر حافظ مانند ف یشناختروانهای ها از طریق توصیف ویژگیتحلیل تعبیقی انجام شد  یافت  وةیش

شتعار مکتان جتایگزینی ایک داستتان ا ثاب م بظری  عشق نب نجوا ن آنها بادرراردا ارزهماراده، تخیل، عاطف  و امیدواری و 

ی ابی، وفتادارتدهد  همچنین با ردیابی مضامینی چون وفای ب  عهد، اخالص، بیحافظ برای شناسایی نوع عشق را نشان می

 ای عشق کامل توج  داشت  اس   ه مؤ فب   شناسروانیک  عنوانب مشخص شد ک  حافظ     و 

 

  تشخیص عشق نام پرسشعشق،  ،گرحافظ، استرنب :هاژهکلید وا
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 مقدمه  

ی های متعددی در ارتبا  اس  ب  عبتارتگیرد و با دانشاز جه  موضوعی رلمرو وسیعی را در بر می یایران ادبیا 

دبیتا  بتا   اریش  دوانده است  یشناسروان ژهیوب علوم مختلف  درهستند و  یچندوجه شلئبسیاری از مسا گردی

 دلرحتم  )کمک بسیاری کرده است روانشناسی  پیشرف  برون و پوشش در میان این عوا م د راه یافتن ب  دنیای

یتک  عنوانبت در این میان شتعر « رفتار اس  یاگون کار نوشتن خود » :گویدکار ونی می(  28: 1387و فرهنگی،

(  18:1386،رهست  یونامهاس  ) لیتحلرابلدارای بینش و ب  طور ویژه  سایر رفتارهای آدمیمانند فرینش ادبی آ

ک  در سای  زبتان،  اس  یاتجرب  ها یا احساس وشعر زبان مادری بشری  اس  و حاوی اندیش » :دیگویم پورنیام

معنای آن را در هزار توهای ظاهر و  شود واستدالل شاعر را از مفهومی متذکر می گیرد ومیموسیقی و وزن شکل 

   و ادبیتا  عشتق است یشناستروان (  یکی از موضوعا  مشترط43 :1386،روپنیام)« باطن در خود نهفت  دارد

از متا  کتدامچیهو  است داشتن ترین نیاز انسان عشق و دوس ک  بزرگ انداعالم کرده پاندر جمل از  شناسانروان

نت  از  رگت وکند های مختلفی عشق را احساس میاش با شکلتوانیم زنده بمانیم  انسان در زندگیبدون عشق نمی

اند انواع مختلف عشق را از هم تمیز دهنتد  در این زمین  محققان کوشیده(  1390 ،شهریاریاهد آمد )خوپای در 

ک  از ست   بیان شده اس   ها توسط استرنبرگ ب  نام نظری  مثلثی عشق کاملبندییکی از متمایزترین این طبق 

« صتمیمی »  است « تعهتد»و « شتور»، «صمیمی »   فؤم شود  طبق این نظری  عشق دارای س بعد تشکیل می

  کت  ای انگیزشتی است ف ؤ، م«شور»  نزدیک و مشترط  س  رفتاری و عبار  اس  از داشتن احساساا ای ف ؤم

ای شتناختی  فت ؤنیتز م« تعهد»گیرد  را در بر می« عاشق شدن»انگیز جاذب  جنسی و احساسی دل عنصرهر دو  

ها با هتم ترکیتب  ف ؤمختلف عشق این م یهادر گون دهد  یای حفظ و دوام رابع  نشان مرب اراس  ک  نی  فرد 

برختوردار   فت ؤمکسی ک  هتر ست    انجامدرابع  میب  هش  نوع   ف ؤمهای مختلف این س  ک  ترکیب شوندیم

بت  طراحتی  یجنستروانبتا رویکتردی  استترنبرگ(  1383،باشد دارای عشق کامل اس  )اتکینستون و همکتاران

ای ک  هر سنجد  با نمرهعشق کامل را می  ف ؤماز س   یکیآنمقو    15هر   دس  زد ک یسؤا  45 یانام پرسش

-آورد، نوع ارتبا  عشقی زوجین و میزان رضای  طرفین برآورد میمی ب  دس ها مقو   آزمودنی از هر یک از این

ا هوسان  تعهتد زیتاد است  صمیمی  و شور باالس  و در عشق بو زیگنادلدر عشق رمانتیک یا  مثالعنوانب شود  

  (54:1986،رگ)استرنب را داراس   ف ؤم و تنها عشق کامل اس  ک  هر س  زندیمک  شهو  ب  آن دامن 

 انواع عشق از منظر استرنبرگ آورده شده اس   1شماره در جدول 
 (122:1383،ناراو همک اتکینسون)جدول انواع عشق از منظر استرنبرگ 

 تعهد شور صمیمی  

 کم کم کم (lake of love) عشق فقدان

 کم کم زیاد (Liking)دوستی 

 عشق بوا هوسان 
(Infatuated love) 

 کم زیاد  کم

 کم زیاد زیاد (Romantic love) انگیزعشق دل

 زیاد کم کم (Empety love) روحعشق بی

 همنشینان عشق 
 Companionate Love)) 

 دزیا کم دایز

 زیاد زیاد کم (Fatuous Love)مان ینا صمعشق 



    3                                                                    یپردنجان یمیرح عقوبی/  .....اشعار حافظ ینیگزیامکان جا نییتب

 زیاد زیاد زیاد Consummate Love)اریعتمامعشق 

 

  یتاری عشق بهان  خوبی اس  برای شتاعران تتا بتاز طرفی دیگر از موضوعا  اصلی ادبیا  معرفی عشق اس   

 عنوانبت م عشتق مفهتو  دنتبگذار یشنماب   یانبز وای نظام نشان ب  همراه  را مانی یا مورعی  ثاب آرمورعی  ، نآ

: 1391ومیتان،)نج پارادوکستی آن است  یهتادال   اشیمانتدگارماندگارترین مفهوم ادبی ک  راز  و نیپرتکرارتر

اگتر  د داشتت  باشت، است  یشناسروان  در مفهومی مشترط با آنچ ،معنای وصال در عرفان رازیغب تواند می ؛(99

زرگ بتشتاعر حتافظ  ؛(2 :1392شتعیبی،) ک  زیستن هنر است  طورهماننر اس  یدن یک هزرو بدانیم ک  عشق

تعلتیم هنتر  حتافظ در ابیتا  غنتایی ختود بت   رساندیمب  اوج  شعر معرفی ورا در را ب ل عشق کام نیزممشرق

ه فکتری از دیدگا و رهما شناسروانک ی عنوانب نگری تمام و با بینش عمیق خود پردازد  او با ژر ورزی میعشق

ز یتاتش در غ  (87:1390شتهریاری،اس  ) برشمردهگوناگون عشق را د کارکردهای اتر از جامع  عصر خوفردی فر

بیتان  کنتدمیشق عوفاداری، احترام ب  معشوق گرفت  و یا معرفتی ک  تو ید  تعهد، مثل یورزعشقو اصول عناصر 

و  جتووعشتق، جست  هدر راعاشق، گریت  کتردن پریشانی  و،ا یابر یدارزندهشبشده اس   خوکردن ب  معشوق، 

صتمیم  را  های شعر حافظ هستند ک  معنای شور واز نشان  زائدا وصف اخبار گیری از معشوق، احساس شادمانی

ارش مشتهود و مستتتر نوین در اشع یشناسروانبسیاری از نظریا   وجودنیباا ( 34:1396کاظمی،) دهدنشان می

 کند   عشق کامل را معرفی می در ابیاتش  اج وخ اس   گویا

 ستؤالگذارد  ب  این پاسخ میرا بی سؤالد، یک رغم کارآمدی نسبی خونظری  مثلثی عشق علی یشناسرواندر 

استرنبرگ در پاستخ بت  ایتن  ؟شود و ن  عاشق فرد دیگریک  چرا من و ن  کسی دیگری عاشق این فرد خاص می

این اس  ک  ما آدمیان گرایش داریم بر دیدگاه فرض بر  نیدر اارائ  داد   داستان راک ی  باثمب نظری  عشق  سؤال

ها مکمل نقتش ها در رص اما نقش آن ؛هایشان با رص  ما یکی اس  یا مشاب  آن اس عاشق شویم ک  رص کسانی 

  اگر از انداو متف از ما قوه ابخود ماس  و بدین ترتیب، این اشخاص از جهاتی مثل خود هستند و از جهاتی دیگر 

ما و هتم عشتقی  ۀاس  ک  هم رابع ور آنمتفاو  داشت  باشد،  کامالًای ق شویم ک  رص سر اتفاق بر کسی عاش

یابد  در چنین حا تی یا باید ب  دنبال شخصی دیگتری باشتیم و این رابع  اس  وضعیتی متز زل می رساخ یزک  

گوینتد کت  ردم اغلتب متیمتم  طبق نظری  استرنبرگ ا عوض کنیخودمان ر ۀرص  کنمان را تغییر دهیم یا آرابع 

-شود کت  متردم متیکنند این تصور بیشتر از آنجا ناشی میباه  بیشتری ب  هم پیدا میش مرورزمانب همسران 

ر ا رفتتاد تننکای سعی میفعاالن  گونۀهای همخوان باشند  آنها ب  کوشند همسری را انتخاب کنند ک  دارای رص 

خودشتان پیتدا بکنتد  بت   ک  رفتار همسر همخوانی بیشتری با داستان هد دهند، یا این  سرشان را نیز شکلهم

است  کت  فترد خودآگاهانت  یتا  ور آنعبارتی دیگر چنانچ  همسر، خود را درس  با نقش معلوب همانند نکند، 

تشتویق کنتد  استترنبرگ و  توری  فتار معلتوبن رتفکند ک  شریکش را ب  پذیرناخودآگاهان  ب  صورتی عمل می

یک داستان زدند   مثاب ب دیگر دس  ب  ارزیابی دیدگاه عشق ای ماده 75 نام سشپر( با طراحی یک 1995نج ) ی

هتای ختود متردم ها تا چ  میتزان نمتودار دیتدگاهاز این رص  هرکدامهد  آنها در این تحقیق این بود ک  ببینند 

هتای های مشتارک ، رصت های شیئی، رص رن، رص های نامتقاا ب  پنج گروه رص ر هانان رص   آ سدرباره عشق ا

-رصت  شتاخ  42دارای انواعی رص  هستند ک  در شمارش ب   هرکدام کردند ک  یگذارنامهای گون  روایی و رص 

لتف افتراد مخت از دیدگاه نهاتن های چندگان  از عشق بیانگر این وارعی  اس  ک  عشق شوند وجود رص بندی می

 زمتانهمده نیست  و ممکتن است  فترد بت  طتور سا دةیپدد بلک  از دیدگاه یک فرد نیز، یک مفاهیم متفاو  دار

ی، وجوه تشاب  زیادی بتا هتم دارنتد )کرمتی و عالئتی کلجتاه هارص اینک  برخی  ژهیوب مجذوب چند رص  باشد، 



    1401تابستان/  27شماره  نشریة پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛                                            4

ط ایتن عت  اشتتراتواند نقمعرح شده اس  ک  می ادیزی عاشقان  های از طرفی دیگر در ادبیا   رص (11: 1386

   دیآیمشد  در این جاس  ک  بحث از معا عا  تعبیقی ب  وجود ادبیا  باروانکاوی با   ینظر

رابع  پزشک و بیمار رابع  دو نظام اندیشت  است  کت  بتا زبتانی شتدن  یجاب رابع  ادبیا  و روانکاوی امروزه 

  یکتی رنتدیگیمو یکتدیگر را بت  پرستش  شتوندیمدن روان بت  یکتدیگر نزدیتک و با متن شتاه گآساختار ناخود

ل و أدر فرهنت  ایرانتی تفت(  29:1387، یتاوریگوید )اه آن دیگر اس  و آن یک، از راه دیگری سخن میناخودآگ

اه روان بتا نگتاگتر  باشد یاش مبازخوانی ابیا  حافظ از زبان عاشق گویای رص  عشق و بیانگر انتظارش از معشور 

تتوان معتانی آن توجت  کنتیم؛ متی بازگوکننتدهب  اشعاری ک  از زبان خواننده شعر و چ  شکنان  و ساختارتحلیلی 

رهتا  ییهتازدهواپس شود از بیرون کشید  چون هر نماد و نشان  ک  در را ب  فظ ارائ  میپنهان عل  بیان شعر را 

هتا و احستاس کت  زوها، انگیزهرگف  ک  آ توانیم یطورکلب    ر آن داشی بعونتوان تفسیرهای متشوند و میمی

های آشکار ک  در دنیای وارعی بیرون اس  از طریتق بیتان د پنهان کرده اس  و رابع  آنها با وارعی انسان در خو

کت   است  یتترشعر حافظ با روان مخاطبش ارتبتا  دارد مثتل و(  15:1381،جیربادی و گر) شودشعر برمال می

دارد هیجتانش  کت یدرحا کند اش را زمزم  میکالمی خواست ا ب رفتار کند و در ردر مورد یارش تفکر میعاشق 

رتول ژان پتل ریکتور   ب ف  زبان هستند  شاید ؤس  ک  رفتار و تفکر و هیجان س  ما   این در حا یدهدیمرا بروز 

ن اال  بایستی از شتاعران و هنرمنتدارای  مس این حب ام و عشق چیزی بیشتر از یک عاشقی و د بستگی ایس »

دوگانت  اوکتاویوپتاز و  شتعلۀمان باشد، چ  اشعار حافظ باشد یا کتاب های سلیکمک بگیریم  چ  روای  کهن غزل

بت  و  میختواهیمو جستمی  زنان ما معشوق را » 3 کانرول   ب(  1386ترجم  برادری،  ،2007، ریکورپل)« دیگران

آنان را بتا یتک وحتد  روحتی بت  ختدا  ی ک حقیقاز عشق  خواهندیمایرانی ای عرف اس  ک  ورتی رطان خیهم

در شتعر  ( 27:1388اریک فروم،)« دناز ابرو و گیس یار سخن بگوی هستندمجبور ای بدهند؛ کند، نشان دیک مینز

 د و شتاعر از طریتقوشتیمت یدهشهای انسانی اصیل چون عشق و محب  ب  شکل جاودان  ب  تصویر کحافظ ارزش

دارد )فتتوحی زی و پوشیده بیان میناگفتنی را ب  شیوه رم یها یوارعو ده خود مخاطب و خواننرمز و استعاره ب  

هتای عشتق کامتل  فت ؤ؛ اول اینکت  آیتا ردپاهتای مستؤالاین پژوهش با جواب دادن ب  دو (  13:1391عباسی، و

ا بت ارزهتمتوانتد خود می یشناختروانهای ویژگیعار حافظ با م آیا اشود ؟شوداسترنبرگ در ابیا  حافظ دیده می

؟ ب  دنبال تبیین امکان معا ع  تعبیقی امکان جایگزینی اشعار ین را بیان کندنظری  استرنبرگ داستان عشق زوج

   اس های تشخیص عشق استرنبرگ های پرسشنام مقو   یجاب حافظ 

 پیشینه تحقیق  .1-1

بیشتر ایتن تحقیقتا  عشتق را از  ادی صور  پذیرفت  اس  معا عا  زییک مفهوم  عنوانب  قشع برای  در ادبیا

( در معا ع  خود ب  تعبیق مفهوم عشق از منظتر 1392)   شرفیدهندیمتعبیق  عرفاًحافظ با دیگر شعرا و منظر 

ظتر موالنتا، ستعدی و من زاق را شت( در کار پژوهشی ختود ع1395پردازد  بهرامی و نصرتی )حافظ و ابن عربی می

مدارت  شقان  حافظ را با سنایی مورد ( در معا ع  تعبیقی خود اشعار عا1396  خدابنده  و )دهندیمحافظ تعبیق 

( در کار پژوهشی خود ب  معا ع  عشتق درمتانی 1392شهریاری ) یارشت نیب  در معا عا  دهدیمررار  و بررسی

مربتی  و شتناسروان عنوانبت الیلی از حافظ ( با ذکر د1396دی )محم وحیمی ردر غز یا  حافظ پرداخت  اس   

، ابیا  حافظ را از  حاظ ماهوی بهترین را تب یشناسروان( از منظر 1396اران )  مظفری و همککنندیمعشق یاد 

در  یتشالاگتاه ویمورعی  ابیا  حافظ در ادبیا  فارسی و جا ب باتوج   دانندیمنظری برای تشریح نظری  گشتا   

 قتا یتحق شتتریب  دهتدیمجلتوه   یتپراهم یستنجرواندر  یریکارگبت سی فحوایی شعر او برای میان شعرا  برر

                                                           
3 .lecan 
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های نظری و مفهومی توج  دارند و ب  ظرفی  گذشت  در مورد ابیا  حافظ ب  توصیف و تعبیق اشعارش در زمین 

    کمتر توج  شده اس یسنجروانابیا  حافظ در  یکاربرد

 اند؟کدامترنبرگ در ابیات حافظ امل اسعشق ک یهامؤلفه :لوا شسپر

تی، شتناخ مؤ فت « تعهتد»برای آن فترض کترد  مؤ ف معرح کرد و س  نظری  مثلثی عشق را  (1986ترنبرگ )سا

است   اضحپرو(  1386،انگیزشی و هیجانی )رفیعی نیا و اصغری مؤ ف « شور و  ذ »رفتاری و  مؤ ف « صمیمی »

هتا ش آندر آمتوز مک ابیاتش سعیشناخت  و ب  کشناسی عشق را میو روانشناسی جوانب جامع م امتحافظ  ک 

-سترش متیمردم عصر خویش را در مورد عشق ا هی و مجازی گ یشناسرواناس  او ب  کمک شعر دانش  داشت 

را در شتعر ختود  متلاک عشتق یشتناختروانهای و مقو   عشق تمام مفاهیم  یشناسروانآگاه ب   شاعراین دهد  

عت  عشتقی رای دوام رابو اخالص را ب ییپروایبد، فای ب  عهصدار  و و صبوری و تحمل، صمیمی ،  شعف، نظیر

ی، و کتاظم 1390؛ شتهریاری، 1391؛ خدابنتده  تو، 1395بهرامتی و نصترتی، ) کنتدیمب  مخاطب خود گوشزد 

قتد است  رنبرگ معت  استتچرا کت  داشت  باشد ریالت نوعی مثلث عشق ی توان ادعا داش  با نظرمی(  پس 1394

ای روحتی و ستازگار، عالیتق و دستتاورده یهتاارزشو یط د سوزان ، رفاه ارتصادی، موفقیت  برای دوام عشق مح

ح و رستای (  پس بت  کمتک معنتای و مفهتوم صتری1386 ،و اصغری این یعیرفگذارد )اخالری بر روند امور اثر می

ص عشتق کامتل خیاستترنبرگ بترای تشت نام پرستشهای مقو   جایگزینی آنها با   کانما حافظ بسیاری از ابیا 

 وجود دارد 

و نمونت  د شتود وشناختی اس  ک  وفاداری هر دو زوج را در ادام  عشتق معنتی متی مؤ ف «: تعهد»اول  مؤ ف 

تصتمیمی بتر  ینک وم او د ؟ یا ن مبنی بر اینک  آیا آنچ  هس  عشق بنامم مد کوتاهتصمیم اس   ابتدا تصمیمی 

تعهد از هرز رفتتن   شودیمتعبیر  ن ؟بینی تالش کنیم یا ده رابل پیشآین یسوب برای حفظ آن عشق این ک  آیا 

 ا تنهتا بتر رویرک  انرژی خود  دهدیماین امکان را  کند و ب  فردانرژی روحی افراد در سایر جها  جلوگیری می

 معشتورمانر بخواهیم تا آخر عمترابع  اس  این ک   نی  فرد برای تداوم اریدافوین ن  همچیک فرد متمرکز کند

خودشناستی و  شعر حافظ لیتأو ازآنجاک (   67:1390،کرد ومان تالش کنیم )ایداری رابع را حفظ کنیم و برای پ

مقابتل در  یرافتادو: هف (، پتس از آن درس تعهتد و 1382،اس  )پور نامداریان یشناسانسانتر در مفهومی کلی

ر بلک  در برابت ق،ر برابر معشوم و تسلیم نشویم ن  دیرا رها کنتا خود  شودیمتعهد باعث شود  میمعشوق آموخت  

ر ایتن حفظ تصتمیم اول در شتناخ  عشتق د دیآیمتعهد همیش  بعد از انتخاب مناسب و تفاهم ب  وجود  عشق 

 بی  حافظ اشاره شده اس  

 از:   اندعبار و  تعهد اشاره دارند مؤ ف حافظ مضامینی وجود دارند ک  ب  در شعر 

 منبع  و محتوا شعر موضوع

 وفای به عهد 

 

  (251: غزل 1389 ،حافظ)  جراک  در این ره نباشد کار بی  /باش ردمثاب دال در عاشقی 

 

وری و عشقق بقبالزمه 

 استتحمل 

 ( 8غزل  )حافظ،  عارب  روزی بیابی کام را /روز و شب یسختب صبر کن حافظ 

 

عشق مالزم خطر کردن و 

 است ییپروایب

  اشدعاشقی شیوه رندان بالکش ب /نازپرورده تنعم نبرد ره ب  جایی

 

 ( 8: غزل فظاح)

 ( 338غزل  حافظ،)مترسان  چو شمع امستادهیا /و سوز سازز نباشد زی یرگ شقیاع رد همت عالی داشتن

 ( 42ل غز :1389حافظ،)  وشم و او در فغان و در غوغاسک  من خم   س       چی مناند لدخست در اندرون من 
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 ز آتشم 

کشش عشق برای تعهقد 

 سنجی

گل در اندیش  ک  چتون  /فکر بلبل هم  آن اس  ک  گل شد یارش

 عشوه کند در کارش 

 

 ( 227غزل  حافظ،)

 دشت رو یسک  از دروغ  /ب  صدق کوش ک  خورشید زاید از نفس  اخالص

 س  خن حصب

 

 ( 28غزل  حافظ،)

رنققک کشققیدن بققرای 

 معشوق

ا بتریش باد آن دل کت   /بالس  شیو آساامن  یبازعشقدر طریق 

 درد تو جوید مرهمی 

 

 ( 470غزل ، حافظ)

رهرویتتی بایتتد  /یستت راه ن رنتتدان یدر کتتواهتتل کتتام و نتتاز را  یریپذتیمسئول

  یغمیبن  خامی  یسوزجهان

 ( 470غزل ، )حافظ

 هرکس ک  جان نداد ب  جانان /ر باش ک  در راه عاشقیصبو حافظ یاییبکش

  رسدینم

 

 ( 8غزل  حافظ،)

 یهقااز خطا یپوشچشم

 معشوق در زندگی

ر گتد بتود بتو گتر مال تی /دار یپارا تحمل باید ای دل  یبازعشق

  رف ، رف خعایی 

 ( 83غزل ، حافظ)

بققرای  هققاتیفعالتمرکققز 

 رسیدن

مکنش عیب ک  بر نقتد روان  /نثارد کر ش ب دلمفلس اگر ر عاشق

 رادر نیس  

 ( 70غزل ، )حافظ

در  هایسقققختتحمقققل 

 زندگی

 عتف  بیتداد  عیفتان همت  /حاشا ک  من از جور و جفای تو بنتا م

 اس  و کرام  

 ( 89غزل ، )حافظ

        

دن عتاطفی ک بتونزدی  ددهیمک  نزدیکی عاطفی را افزایش  شودیمب  رفتارهایی اطالق  :صمیم  -دوم مؤ ف 

 بتا دیگتری است  هاییداراو  ها یفعا ود در ارتبا  برررار کردن و سهیم کردن خ شامل حمای  و درط ک  تقابل،

  (66:1390  و،کرد)

 از: اندعبار  در شعر حافظصمیم   مضامین

 منبع  شعر و محتوا عموضو

: 1389حتتتافظ، ) س و محرم راز ااک   مگوییببا دوس   /مییو نگونگفتیم  ریغب رازی ک   رازداری

 ( 40غزل 

ا متمتا بت  او محتتاج بتودیم او بت   /سای  معشوق اگر افتاد بر عاشق چت  ستود مؤثر ارتباط

 ترمشتاق

غتتتزل  حتتتافظ،)

206 ) 

همقققدلی بقققا 

 معشوق

وز سلعان جهان نیز ب  چنتین ر /گل در بر و می در کف و معشوق ب  کام اس 

 غالم اس 

 

 ل: غتتتزحتتتافظ)

46)  

در قت بققققدا

 عشق

 وز نخس ک  از دروغ سی  شد ر /زاید از نفس  دیخورشب  صدق کوش ک  

 

 ( 28غزل  حافظ)
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 هم مگر پیش نهد  عف شما گامی چند /رسید مقصد عا ی نتوانیمدان ما ب دوطرفهمحبت 

 

غتتتزل  حتتتافظ،)

182 ) 

وشتش د نروختگتر ب خون عاشق ب  ردح /دارشمردمو نرگس مس  نوازش کن  احترام و نوازش

 باد

غتتتزل ، حتتتافظ)

105 ) 

مثبقت واکنش 

ر مقابله حرف د

 سرد معشوق

 

 ( 3غزل  حافظ،) اراخ ب  عل شکر  بدیزیمجواب تلخ  /میدعاگوین نفر و گرمایی اگر دشنام فر

 حمایت و توجه

 

هتر دم فریتب چشتم  کندیمخرابم  /نسیم جعد گیسوی  داردیممدامم مس  

 جادوی 

 

: غتتتزل حتتتافظ)

95 ) 

و یدن ز کشققانقق

از  یآگققققققاه

 هاسقققققتهخوا

 معشوق

 

 چو یار ناز نماید شما نیاز کنید /اس بسیار  فرق و معشوقمیان عاشق 

غتتتزل ، حتتتافظ)

244 ) 

 

رنققک کشققیدن 

 برای معشوق

 

 یدزحمتی نکش آنک نرسید  یراحتب  /شکای  ک  در طریق ادب غص  زمکن 

غتتتزل ، )حتتتافظ

239 ) 

 

پرهیققققققز از 

و  سقققققرزنش

 دقانتا رفتنیپذ

 

 است  یکتافرکت  در طریقت  متا  /شتیماب و ختوشکشتیم  و مالم یم کن وفا

 رنجیدن

 غتتتزل، حتتتافظ)

393) 

 
و  ماننتد جتذابی  ییهازهیانگو  شودیماشاره دارد ک  ب  عشق رهنمود  ییهازهیانگب   :شور و میل -سوم مؤ ف 

شوری کت   عشوق ومجذابی  ب   ظفر حاعدر ش  (68:1390 و،کردتند  )هس آن وجودآمدنب تمایال  جنسی باعث 

 اشاره شده اس   ،اندازدیماو در دل 

 منبع  شعر و محتوا موضوع

 هیجان مثبت

 

  برد آرام را بارهکیکز د م  /با دالرامی مرا خاطر خوش اس 

 

حتتتتتتتافظ، )

: غتتتزل 1389

8) 

غتتزل  ،فظحتتا)  ببس  خکرد و ر یگرجلوهابرو نمود و  /ز آن شدم ک  یارم چو ماه نوا اشید شیدایی

30 ) 

 توجه به زیبایی

 و جاذبه معشوق

کت   چنان بردنتد صتبر از دل /شهرآشوب  کارنیریشفغان زین  والن شوخ 

  ترکان خان یغما را

غتتزل  حتتافظ،)

3 ) 
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 شعف

 

ما عتذار فدای روی  بن وجاندل /ب  عاشقان نمودی چ  ریام  اس  جانا ک 

 ما را 

غتتزل ، حتتافظ)

6 ) 

مکنش عیتب کت  بتر نقتد روان رتادر  /د ش کرد نثاراگر رلب  عاشق مفلس شور رمانتیک

 نیس  

غتتزل  حتتافظ)

70 ) 

 توجه همیشگی

 

چنتین خوشتش  نظتر متنرخ تتو در  /گز ا تفتا  نبتودمرا ب  کار جهان هر

 آراس  

غتتزل  حتتافظ،)

6 ) 

 یپردازالیقققخ

همراهقققی بقققا 

 معشوق

نار من روان تو در کک اش یجاب  /من این مراد ب  خود ببینم ک  نیم  شبی

 شی با

غتتزل  حتتافظ،)

 ( 457شماره 

ما بت   بنال هان ک  از این پرده کار /ایی ای معربپرده برون شد کج زاد م  یتابیب

 نواس  

غتتزل  حتتافظ،)

22 ) 

 

رنبرگ ارز بقا نرریقه اسقتتوانقد هقمخود می یشناختروانهای دوم: آیا اشعار حافظ با ویژگی پرسش

 ؟را بیان کندن وجیان عشق زداست

بستتر  رونیتازا؛ پروردیمانسان را سوی دیگر، روح و روان آثار ادبی از سویی حاصل حاال  روحی انسان اس  و از 

( در 1970(   کتاین )1396)نظتری و کمتا ی، دیآیمب  شمار  یشناختروانلیل مفاهیم مناسبی برای بررسی و تح

  در ستاح  کنتدیمعشق خیا ی، نمتادین و وارعتی صتحب   ح سا شق از س خود از ع یشناختروان یبنددست 

ستتند    در وارع دستگاه کالمی و زبان در این نوع عشق فعتال هشودیمدرخواس  کالمی معرح نمادین، عشق با 

کت   شتودیم ردوبتدلهایی در این حا   از طریق نمادهایی ک  بیشتر کالمی هستند بین عاشق و معشوق صحب 

ان  و اشتتیاق بتروز پیتدا در این حا   در خواس  عشق از طریق کالم عاشق.کندیمن  عشق یاد شا  ناز آن ب  کان

تواند شعر استنبا  شود؛ زمتانی کت  عاشتق بتا تیاق می(  این کالم با اش1392، یرهاشمیمنعم  ا هی و ) کندیم

های زیرین افتراد اس  ک  از الی د رآمبزاری کا  شعر چنان اکندیمدیدن و ب  یاد افتادن معشوق خود آن را زمزم  

 (  از فحوای اکثر ابیا  حافظ کت 1386آبادی، حسینی عشقکند )ن افراد را هویدا میهای زیریکند و الی نفوذ می

شتود چت  داند ک  موجتب آزادی انستان متیک  او عشق را یک همراه می دیآیبرمحاوی کلم  عشق اس  چنین 

تمتایال   ست  کت  بتاا انستانی و فرهنگتی دةیپدعشق یک باشد  در این میان ی مینمعشور  زعشق آسمانی و یا 

، مثتل عاطفت ، اراده یشتناخترواناصتر نحافظ ب  کمک عک   (1393)شعیبی، آمیخت  اس  روحی و روانی انسان

ان گتاهی، بیت(؛ خودآ1391(؛ فرافکنی ذهنی، تخیل )فتوحی و عباستی، 28:1387،ما ک) یریپذکمالو  امیدواری

رفتی کنتد  ( آن را ب  طتور کامتل مع1393س،ساسا ، پایبندی، ارتبا ، مععو  کردن توج  و انگیزش )آنجلیاح

و  توصتیف شتده است  بستیاری یهامؤ فت  ب  کمتک شناسانروانزد در نیک رفتار  عنوانب عاریف عشق ت مضافاً

ن در را ب آ یشناختروانب  تحلیل  ییگو اس ، ت اشاره داشعشق  یهامؤ ف این ب  برخی از حافظ در اشعار خود 

یک رفتار و یک مفهوم، حوزه معا ع  مشترط علوم ادبیتا   عنوانب توان عشق را پس می  کالم زیبا پرداخت  اس 

حافظ مثل استرنبرگ با اشاره ب  ررار داد  در این میان نظری  رص  عشق حائز اهمی  اس   چرا ک   یشناسروانو 

  روانتی مثتل شتور و بیان حاال  هیجانی و عاطفی عاشق سعی بر شناستاندن ایتن حتاال و ان های عاشقداستان

یک داستان معتقد اس  ک  افراد از زمتانی  مثاب ب   استرنبرگ در رص  عشق خواننده خود داشت  اس شناخ  ب  

  چت  بایتد باشتدق عشت تقدنتد کت کنند و معهایی در این مورد میداستان دادنشکلشوند شروع ب  ک  متو د می
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کند ک  بتا داستتان آن تفسیر می ا را در چارچوب داستانی خاصهها و رویدادگاهی در یک رابع ، هر همسر عمل

-ها را در چهارچوب داستان خاصی تفسیر متیها و رویدادین اس  ک  هر همسر عملدیگری متفاو  اس   عل  ا

مل برای رسیدن ب  رضای  در روابتط عشتقی، فترد بایتد ع رین  در بهتکند ک  با داستان آن دیگری متفاو  اس

یل دارنتد بتا کند، مردم مبینی میک  این نظری  پیش همان گون ر نتیج  را تعدیل کند  د انتظار خودرص  عشق و 

 ، ترجمت 1998هتای خودشتان مشتاب  باشتد )استترنبرگ کسانی رابع  برررار کنند ک  دیدگاه آنها نسب  ب  رص 

نهتا را آ بتودن ارزهتمتوان ک  می داندهای عشق برخی جوانب را مهم می   استرنبرگ در انواع رص (1382بهرامی،

 د جو کروابیا  حافظ جس  یشناختروانهای در برخی ویژگی

توانتد وسیع مفاهیمی اس  ک  از آنچ  ک  عشتق متی گسترةهای عشق بیانگر اول اینک  فهرس  عناوین رص 

 رصتۀبتا  نویسد و ممکن اس ای ک  داشت  باشد آن را خودش میهر رص  یهرکسنیس    آن محدود ب باشد و ی 

ز آنچت  اهم گستتره وستیعی از مفتاهیم  (  در شعر حافظ10:1386کرمی و عالئی کلجاهی،) فاو  باشدسایرین مت

ف  حتافظ هتم گن توامی  ذا ؛عشقان را در آن تصور کنند رصۀتوانند هم  میک   وجود دارد، تواند باشدعشق می

  .ه اس میان آوردتنوع عشق خبر داشت  و از آن صحب  ب  های معشق از رص  شناسروان عنوانب 

 شنوم  نامکرر اس ک  می یهرکسکز            یک رص  بیش نیس  غم عشق و این عجب  

 ( 39: غزل 1389)حافظ  

کرمتی و )افکار و رفتار را ب  همراه ختود دارد  ازوی خاصی گوید هر داستان برای زوجین ا گاسترنبرگ می دوم:

عاشتق بترای شتود  پتس انستان  ارائ اند در را ب یک بیان و گفتار تو(  این رفتار هم می10:1386،ی کلجاهیعالئ

  کنتدیمزمزم  شتعر نمتود پیتدا  صور ب  بعضاًک    زندیمبیان افکار و ارائ  رفتار مناسب عاشقی دس  ب  گفتار 

ه است ؛ ی و تفکر عاشقان  ک  آن را ب  وجتود آورد  اصلی زبان عاشقان  را  باید در ردر  احساس ذهنده رونیازا

نقاشتی و  ،بختش موستیقیدردهای جانکاه خود را ب  زبان جتان کسانی هستند ک »گوید: جستجو کرد  فروید می

شتعر محصتول  ( 102: 1386،پورنیما)« اس  تسالی خاطر منشأرص  و شعر نوعی  وجودنیبااکنند  شعر بیان می

شناسی انسان ختود را در انتواع از دیدگاه روان این دو محصول تالش و رفتار انسان هستند و ادبیا  و هنر اس  و

(  56:1385امینتی، ) دهتدها ب  انسان انرژی متیمصراع و هاخواندن واژه(  42:1377،کند )کریمیفرافکنی می آن

صتفح   گتذرد و بتربک توری خودآگاه میاز مش یریگاندازهرابلا، یک فرایند صریح غیر عنمال آنها ها و ب  دنبواژه

ناخودآگتاه انستان همیشت  محتتوای ختود را بت   کت طتوری (  همان13:1373رئوفی، ) شودگاه باریده میخودآنا

واننتده شتعر بت  خ رر و چت  دتوان گف  فرافکنی در خود شاعمی (؛  ذا10:1378،جانسون) دهدیمخودآگاه ارتقا 

انسان اس  کت  آن را فترا رفتتن از  ای از وجودر این میان عشق جنب  فراگیرندهشود  دگری تفکر ایجاد میواسع 

دارد، مشتغول متی فترا رفتتن  انسان بر اساس کششی ک  ب  استعالی خود دارد، فکر و ذهنش را ب  اندخود نامیده

آمیز با انسانی دیگر رتر از حد باشد یا برای مواجه  و رویارویی محب دو ب  هدفی برای رسیدن  فرا رفتنخواه این 

را بتا بتازخوانی شتعر  معشتورشه اندیش  خود دربار   همین اس  ک  عاشق محصول تفکر و(1389)اورتگا گاس ،

 اندیشت  ودار و محصتول کند  چرا ک  شعر کالم اس  و کالم سخنی است  جهت وصال زمزم  می رصدب حافظ و 

 تتوانیم وجودنیباا  (95:1391، یو عباسکند )فتوحی میا ی  ذهن آدمی اس  ک  معنی و مقصودی را حمل فع

شود دانست   یکتی دیگتر از   خواندن شعری ک  در آن رص  عشق بازتاب مییکی از رفتارهای عاشقان  را  عالر  ب

 دهتدیمحافظ فقتط بت  درط آنچت  روی   ب تفألدر  ب  شعر حافظ اس   تفألرفتارهای عاشق در فرهن  ایرانی 

را  شتعر حتافظ تتوانیمدهتیم   تذا وام عشق باید انجام چ  کاری برای د دیگویمبلک  شعر ب  ما  میکنینماکتفا 

اثرا  مثب  دانستتن یتک رابعت  ستا م و حقیقتی کت  (  بیان 1380 یلیفضامرکز اراده دانس  )داگالس، ترجم  

در  بتا خوانتدن شتعر عتاطفیبخشتایش و آرامتش ، احساس عاطفی ینده و هیجان،آ ب  امید ق،اشتیا شامل انرژی،
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شتق، هماننتد طبیتب و آموزگتار عمتل آمیخت  ب  ع رچرا ک  شع(  24: 1393 ،آنجلیس) ابدییمتجلی پیدا  عاشق

تمتام  فظاشعار حتا  در (1390دار و رندهاری ابیان ،پش )کند؛ یعنی هم درمانگر اس ، هم راهبر و هم راهنما می

هتای غتزل، شتناختی از از آموزه هرکدامدر معنای   تأمل  خواننده با شود  چرا کهای عشق آموزش داده میدرس

ک   از دید استترنبرگ عاشتق  یطورهماندهد  ی ک  در آن تعهد دارد را انجام میآورد و فعلمی ب  دس معشوق 

 کند در رص  عشق خود رفتاری را تعدیل می

 ۀک  رص دارند  ما ب  دنبال کسی هستیم های عشق در درون خود نقش مکملگوید داستانمی رگ: استرنبسوم

نهتا هستتند و آسعوح مشاب   یدر برخدر پی کسانی هستند ک  ما سازگار باشد، بنابراین مردم  ۀابیش با رصاو کم

ختود متا و  عمل و ذهتن عح س تیم ب ک  ما در پی آن هس نظر آنچ کنند  از این در برخی سعوح با آنها فرق می

آن  ل یوستب ذهتن آدمتی است  کت   یها یفعا (  تخیل یکی از 11:1386عالیی کلجاهی،بستگی دارد )کرمی و 

ادر ر کنتد؛ حتتی رتاز عا م وارتع تصتو مؤثرتر، زیباتر و ق وارعی  را ب  هم بریزد و دنیای تازهتواند منعشخص می

واندن شعر تصور انسان خ کندمی یپردازالیخ اشمعشور در مقابل شق عا  رینداس  امر محال را نیز در ذهن بیاف

 ؛  تذا(35:1391وحی و عباستی،)فتت دنبتال دارد  نتد بتکشعر تصویرسازی متیدر ینک  ا خاطرب اش را از معشور 

ا د راردر ظتاانتش زوجتختود بتا  ک  برای زندگی آینتده یارص نگرش و  ،رابع کند اشعاری ک  زیر  ب زمزم  می

  قان  بتازگوییر عاشتاش است   بتازخوانی و تکترار اشتعابا معشور  یهمانندسازکند و ب  دنبال یمن اخودآگاه بیان

برای تستلی  اگر ب ذیریم ک  عاشق  شعر گویای درون هر مبتال ب  عشق اس و  هس  اشانتظار عاشق از  معشور 

 ک  متا اس  ییگراکمالرفی دیگر غزل حافظ مرکز ز طا د کنیخاطر خود و انتظارش از معشوق ابیاتی را زمزم  م

یم دانا غیب میا  سانبینیم و آن روجودی خود را روشن می یرمزهانش ما در دیوا  کندیمرا ب  نیروی برتر وصل 

را  نزیستت  یهاگوش حافظ و سهل ممتنع شعر  لیتأو ( 1380)داگالس، ترجم  فضایلی، دهدیمب  ما امیدواری  و

همتین  درآورده؛ توانست  ب  زید زیست  و اندیش  کرده بت  شتعرپنهان مانده را ک  کمتر کسی  یهاگوش    وتیسز

عر او شتآرزومند و مشتاق هم  نقتش خویشتتن را در آیینت  صتافی  ،مهجوردردمند ، اسیر، غریب، ک  عاشق اس 

ز زوجتش معنتی ادارد بیانگر انتظتار  رعاشق از اش(  پس درط  و معنایی ک  عا15: 1368خرمشاهی، ) ابندییبازم

-بیتان متی و رااعشتقی تنباطی ک  از هر غزل دارد؛ داستان رفتار اوس    ب  عبارتی اس کنندهینیبشیپشود و می

 ده اس  همین نیم  گمش خاطرب دیوان حافظ در زمان عاشقی ب   آوردنیروتوان گف  ک  می ؛  ذاکند

 :یریگجهینتحث و ب .1

عشتق  مؤ ف  هر س مقدار نمره هر آزمودنی از هایی، مقو  تشخیص عشق خود ب  کمک  نام پرسش رد استرنبرگ

ورد و ب  کمک ماتریسی انتواع عشتق زوجتین را در هشت  نمونت  آ، تعهد و شور( را ب  دس  میصمیمی ) کامل

  دیستنجدر شتر  ازدواج را  ینابع  زوجتوان دوام و نوع راز نوع عشق، می هرکدامکرد  با شناسایی شناسایی می

ن از ستیر  و روا شتناسروانیک  عنوانب ن شده و او در اشعار حافظ بسیاری از مفاهیم اجتماعی بیا ک ییازآنجا

عشتق  مؤ فت از مضامین این ست   هرکدامردپای  ،انسان آگاهی کامل داشت  اس  و در جامعی  تعریف انواع عشق

ها، پذیرفتن نقا  عیب معشتوق، کز بر فعا ی با معشوق، مهربانی، تمر مؤثر  اتبداری، اررازکامل نظیر صمیمی  )

 ،وفای بت  عهتد، صتبوری در عشتق) تعهد نظیر (،عشق، ناز کشیدن، محب  دوطرف ، پرهیز از سرزنش صدار  در

و بر پتذیری، صتد ستوزی، مستئو ی  ،، هم  عا ی داشتن، خالص، رنج کشیدن برای معشتوقییپروایب ،بالکشی

ش حستر ، توجت  بت  هیجان مثب ، شتیدایی، آتت) نظیر شوروشعفم  عیبش( و یبایی، پذیرفتن معشوق با هشک

شود   همچنین  بستیاری از ابیتا  حتافظ مفهتوم صتریح و رستایی تابی( دیده مییب ،پردازی، جذب زیبایی، خیال

غم و انتدوه  ت  دارد و درگیر و داراخان د باشقن حساس عپیوند ناگسستنی با روح آدمیادر فرهن  ایرانی و  دارند

-یک آزمودنی را بیان می ، هیجانا  و عواطفتواند تفکرمیو  افکار اس  بخشآرام، و حرمان همواره مرهم دل زار
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 یجابت ایتن ابیتا   شدننیگزیجاها امکان میزان رراب   مفهوم هر بی  با وارعی  عشقی آزمودنی ب باتوج کند  

 نبرگ وجود دارد  تشخیص عشق کامل استر م ناپرسشی هایگوی 

هتر زوج بت   الرت رنبرگ با کمک چند نمون  داستان بر استاس میتزان عیک رص  است مثاب ب در نظری  عشق 

ا دارد را آینده زناشویی خود از جفتش رشود و انتظاری ک  در زندگی ای خاص، داستان عشقش مشخص مینمون 

یتا  مخاطتب ک ییازآنجا  کندیمبینی عشقی زوجین را پیشم و رضای  و نیمرخ واد ام نشپرساین   کندبیان می

اشتقی کت   دهد؛ مثتل عهای مختلف ارائ  میموضوع را ب  گون  های خاص خودش، بیان یکخواننده شعر با شیوه

ب و چترا اطتخدر م شتعر ریتتأثد همچنین در مورو  کندهمراه با شعر بیان می شیهاخواست گری  خود در مقابل 

د کت  درط و توجیت  کتر نیچننیار غزل حافظ توان با وجود سهل ممتنع دمی  کندشق آن را زمزم  میاینک  عا

 هتایطی کت  آزمتودنی از هتر غتزل دارد، معتر  رصت  و انتظتار او از زوجتش است   و بتا کمتک ویژگتیاستنبا

 ا تشخیص داد ر ن عشقشستاشود دایدر شعر حافظ ک  در ادام  آورده م یشناختروان

 ،بطتر ،تنفتر ،کینت  ،امیتد ،عشق ،ادیش، در شعر عواطفی چون د تنگیشعر حافظ مرکز عاطف  اس  و  -1

روحتی  ا عملعکسدارد و عاطف   دیتأک  این شعر بر نقش عاطفی شودیمگفتی از معشوق بیان یاس و ش

 یهارصت ع تنتوع انتواتواند یحافظ ما  ابی  ذا ؛اس  عینی و ذهنی و نفسانی انسان در مقابل یک پدیده

 کندعشق را بیان می

 
عشوق ب  دست  شناختی از م تنهان رانی مرکز اراده اس  و با خواندن آن عاشق شعر حافظ در فرهن  ای -2

از کت   طورنهمادهد  دریق گوید چ  کاری برای دوام عشق باید انجام می آزمودنیشعر ب  بلک   ؛آوردمی

 کندد رفتاری را تعدیل میعشق خو  در رص اشقترنبرگ عدید اس

 

شتتر   خاصتی را بیعاشتق ابیتا  کنتدیمرا ب  نیروی برتر وصتل  ماک   شعر حافظ مرکز امیدواری اس  -3

هتای و فیلم اهداستانک  در آن آزمودنی دریق مثل نظری  استرنبرگ پسندد  کند و بیشتر میزمزم  می

د و گتردبی  همان امیدی است  کت  بت  دنبتا ش متی رهج  ب  تو میزان  دکنخاصی را بیشتر دنبال می

 کننده انتظار او از معشورش اس  انبیتفسیر  امیدواری 

  کننتدستازی متیزوجین، آینده عشقی خود را بتا بتازخوانی شتعر تصتویرر حافظ مرکز تخیل اس   شع -4

 ا بازگو کند وج رز تان هرداسنمون    نامپرسشتواند در جایگاه یک مقو   از ابیا  حافظ می هرکدام

ربتاره اندیشت  ختود دو د یتل عاشتق محصتول تفکتر ب  همتین    شعر حافظ مرکز فرافکنی ذهنی اس  -5

بت  کمتک ستهل  تتوانیم وجودنیبااکند  وصال زمزم  می رصدب را با بازخوانی شعر حافظ و  معشورش

داستان  ووجش تفسیر کرد ز ر او ازتظاب  ان راشخص از غز یا  حافظ درط و استنبا  هر  ،ممتنعی شعر

 تشخیص داد رنبرگ است نام پرسشو دوام عشقش را مثل 
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   ، چاپ سومدانشن ییآرم: انتشارا    ، مترجم افسان  سلمانی گیویورزیزهای عشقرا(  1393)دی آنجلیس، باربارا 

، ستال شی ادبقیژوهپصلنامه ف، «در معا عا  ادب فارسی یارشت انیمهای پژوهش»(  1387) فرهنگی، سهیل ؛، غالمرضادلرحم

  1-44 صص ،21شماره جم، پن

هشقتمین  ،«(یارشتت انیم و مربتی عشتق )معا عتا  شتناسروانحتافظ »(  1396) ضتیمحمدی، مرت ؛، یعقوبیاننجپردرحیمی 

 دانشگاه تهران  و علوم اجتماعی، یشناسروان یالمللنیبکنفرانس 

، ده پژوهقیوانافصلنامه خق، «متأهلشجویان ع عشق و بهزیستی ذهنی داننواع  بین اراب»(  1386اصغری، آرزو ) ؛نیا، پروینرفیعی

  501-491 صص، 9شماره دوره سوم، 

  یک شعر از رضا براهنی یشالوده شکن ،هنیت ناجایگرین در محو شعرذ(  1373جعفر ) دی، سرئوفی

کی کتاب ا کترونینشر  انتشارا  رایگان، ان:تهر اپ اول،چ ،یشناسجامعهو  یشناسروانعشق از دیدگاه (  1393)فاطم  شعیبی، 

  1-37ص ص سبز،

بان فارستی، دانشتگاه زذ کارشناسی ارشد، رشت  آموزش و برای اخ نام انیپاق درمانی در ابیا  حافظ  (  عش1390)ریاری، فرنوش شه

 یاسوج 

   62چاپ ، انتشارا  سخن :نهی، تهرادانشگا نام درس(  فارسی عمومی: 1391) اهللعباسی، حبیب ؛فتوحی، محمود

  یجاجرمانتشارا   ن:تهرا حسینی ا   سادا    ترجم  سمییدنرزهنر عشق و(  1388فروم، اریک )

مجلقه دانشقور وی  ساخ  شکنان  رران بر مثن یوگوهاگف  ریتأثهایی از (  تحلیل نمون 1381)گرجی، مصعفی  ؛علیربادی، حسین

  112-97:  39ره شما 9، دوره پزشکی

حمام  ابتن حتزم آن با طوق ا قیو تعب سعدی و حافظ ا یغز ر ( دحبعالما  ا )عشق  یهانشان ب (  بازتا1394) یمهر علکاظمی، 

 دانشگاه سمنان  اخذ کارشناسی ارشد رشت  ادبیا  و زبان فارسی نام انیپااند سی  

  انتشارا  سای  سخن :نراته، چاپ اول، شقز عا یشناسروانعاشق شوید، تحلیلی  لطفاً(  1390)، کرد و، منیژه

نشتر هران: ت ،نک داستای مثابهبهق مضامین قصه عشق بر اساس نرریه عش(  1386) ، پروان لجاهیی کیعالابوا فضل، کرمی،   

  یشناسروان



    13                                                                    یپردنجان یمیرح عقوبی/  .....اشعار حافظ ینیگزیامکان جا نییتب

 45-40صص: 22ه ، شمارارمجله شعر به کودط، یشناسروانکاربرد شعر از دیدگاه   (1377) کریمی، ویدا

، (7)13،یانسقانعلوم شناسقیمجلقه روشن، انستا در یشناسروان(  مفهوم عشق حافظ، کلی  و یک ارچگی 1387) ما ک، ایوب

  38-24صص

 یپژوهشیمعلفصلنامه  مصعفی مستتور،نوشت   روادهیپتجرب  عشق در کتاب عشق روی  عشق متنی، ( 1391) یرعلیامومیان،  نج

   97-117ص ص ،18 شماره ،5سال  ،نقد ادبی

زبان  رشتهکارشناسی ارشد  نامهانیپاعار سنایی و حتافظ  شدر ا ظر(  بررسی تعبیقی مفهوم عشق از من1396خدابنده  و، مریم  )

 و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان.

ب، ادبیات عقر ون زباشد رشته کارشناسی ار نامهانیپا(  تعبیق عشق ا هی از دیدگاه ابن عربی و حتافظ  1392) شرفی، عاطف  

  دانشکده حکیم سبزواری

 ، صتص1 ،شتماره6، دوره غقتنامه نقد ادبی و بالپژوهشعشق در غزل سعدی،  یشناسن  روا(1396) راحل نجم ، کما ی، ، نظری

199-212  

هقای شهژوهفتمین پق(  بررسی عشق در داستان  یلی و مجنون از منظر  کان  1392نعم  ا هی، اکرم، میرهاشمی، سید مرتضی )

 بیات فارسی.زبان  و اد

  چاپ اول ،: نشر سخنتهران ،تایادبروانکاوی و (  1387یاوری، حورا )

   1-51، صص10شماره  ،رانیفرهنگ مردم احافظ،  وانیدر د ریاساط ی(  بررس1386) س هر، محمد ونیهما
.119), 2(93 ,wal reviesychologicP ). A triangular theory of love.1986Sternberg, R. J. ( 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


