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  چكيده
تواند  هيچ ادبيات پويايي نمي. تعامل فرهنگي ملل مختلف است تأثير ادبياتي بر ادبيات ديگر از پيامدهاي

خود را از تأثير ادبيات ملل ديگر دور نگاه دارد و وقتي در دو سوي اين معادلة تعامل فرهنگي و ادبي، دو 
در اين ميان ادبيات ايران و تاجيكستان . يابد ملت همزبان قرار گرفته باشند، مسئله ضرورتي ديگرگونه مي

   .تواند محلي براي يك مطالعة تطبيقي باشد شوند، مي ز يك آبشخور زباني سيراب ميكه ا
در اين مقاله، به بررسي وجوه اشتراك و اختالف طرز به كارگيري اسطوره، كاركردهاي آن و كميت 
و كيفيت كاربرد آن در زبان شعري دو شاعر زن معاصر ايراني و تاجيكي، يكي فروغ فرخزاد و ديگري 

هريك از اين سرايندگان، با توجه به مليت و  و نشان خواهيم داد كه پردازيم وا ميآ سار صفيگلرخ
هاي  مايه موقعيت زماني و مكاني و شرايط فكري و دروني خود چه نگرشي به اسطوره، مضامين و بن

ار، براي اين ك. اند اصيل اساطيري داشته و تا چه اندازه از اين مصاديق در شعر خود بهره جسته
 ،ها الهه ،خدايان :از اند عبارت ها و مفردات اساطيري كه در پژوهش حاضر بررسي خواهند شد مضمون

موجودات، گياهان و  ؛اي، تاريخي و حماسي هاي اسطوره شخصيت ؛انذارگ پيامبران و آيين ؛ايزدان
  . اي هاي خاص و اسطوره جانوران اساطيري و همچنين مكان

 

الگو، شعر معاصر ايران و تاجيكستان، فروغ فرخزاد،  طبيقي، اسطوره، كهنادبيات ت :واژگان كليدي
   .آوا گلرخسار صفي
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  مقدمه. 1
هيچ ادبيات پويايي . تأثير ادبياتي بر ادبيات ديگر از پيامدهاي تعامل فرهنگي ملل مختلف است

كلي  بهو بتواند خواهد اگر ادبياتي بحتي . تواند خود را از تأثير ادبيات ملل ديگر نگاه دور دارد نمي
  . هاي ديگر مصون بماند، با اين كار از حوزة نفوذ و تأثير خود نيز خواهد كاست ادبيات تأثيراز 

دو ملت همزبان قرار گرفته باشند، مسئله  ،تعامل فرهنگي و ادبي ةوقتي در دو سوي معادل
گيرند،  ي شكل ميهايي كه در بستر زباني واحد ميان ادبيات. يابد ضرورتي ديگرگونه مي

هر سه در حوزة  ،ادبيات ايران، تاجيكستان و افغانستان. شود هاي بسياري ديده مي مانندگي
با  .دهند اند و همچنان در حوزة اين زبان به حيات خود ادامه مي زبان فارسي به وجود آمده

استقالل  دهياد شيك از كشورهاي  رفته مرزهاي سياسي و جغرافيايي به ادبيات هر اينكه رفته
  ).297: 1389شعردوست، (اي مشترك دارند  اين سه ادبيات گذشته ولي ،دهد بيشتري مي

. هاي محتوايي و مضموني در شعر معاصر تاجيك بسيار مشهود است جاي خالي بررسي
شناسي در حيطة شعري  ل زباني و زبانئاي دربارة مسا اين در حالي است كه تحقيقات گسترده

گرفته، در قالب  هم كه خارج از مبحث زبان صورت اندكيموارد . شده استاين كشور انجام 
اند؛  به موضوع اجتماع عصر و سياست در شعر پرداخته بيشتركتب و مقاالت پراكنده، 

ها  ها، شمار نوشته در زمينة بررسي تطبيقي شعر تاجيك با شاعران ديگر سرزمين كه طوري به
مضمون و  ،محوري زبان بيشتر، گرفتهصورت  ژوهشي نيزپاگر  و و تحقيقات بسيار اندك است

  . را به خود اختصاص داده است آنماية اصلي 
آيد، بررسي تطبيقي رويكرد دو  مي گونه كه از عنوان آن بر هدف اصلي اين مقاله، همان

آوا  و گلرخسار صفي) 1345 - 1315(فروغ فرخزاد  - شاعر زن معاصر ايراني و تاجيكي
  . وره استاسطبه  - )1947(

ان، با توجه به مليت و خنوراست كه هريك از اين سشده طرح مدر اين مقاله اين پرسش 
هاي اساطيري  مايه موقعيت زماني و مكاني و شرايط فكري و دروني خود چه نگرشي به بن

   ؟اند بهره جسته آناز و به چه شكلي داشته و تا چه اندازه 
شيوة برخود  ك نگرش اين شعرا به اساطير ودرنظر است،  وردم حاضر جستارآنچه در 

 و اند ظهور يافتهاي كم و بيش يكسان  زمانه و زمينهاز  اين دو شاعر،آنان با اسطوره است؛ زيرا 
 زيرا ؛، اشتراك فرهنگي و زباني استبپردازيمما را بر آن داشت تا به چنين تحقيقي  آنچه
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  . يت، فرهنگ، تاريخ و زبان هستندهاي يك درخت از جنس قوم و ايران شاخه ستانتاجيك
به سراغ ادبيات  يكسره ،اسطوره و تعريف آن داشتن مفهومض وفرمدر همين راستا و با 

تا از منظر اسطوره، اين دو شاعر كوشيم  رويم و مي در تاجيكستان و ايران ميمعاصر منظوم 
  .را در بافت فرهنگي خود مورد بررسي تطبيقي قرار دهيم

ها و مفردات اساطيري هستند كه  شود، مضمون اي ذكر مي مضامين اسطورهآنچه تحت نام 
اي، تاريخي و حماسي،  هاي اسطوره ان، شخصيتارگذ ها، ايزدان، پيامبران و آيين خدايان، الهه

شامل را اي  هاي خاص و اسطوره موجودات، گياهان و جانوران اساطيري و همچنين مكان
هاي جمعي  اي و باور هاي اسطوره مايه گري است كه براي بنالگو نيز، عنوان دي كهن. شود مي

ذيل آن به بررسي اين مصاديق در شعر شاعران مورد  كهبنيادين بشري برگزيده شده است 
  . ايم بحث پرداخته

خوانش موازي اشعار فروغ فرخزاد از ايران و گلرخسار  ،به باور نويسندگان اين مقاله
شايد در انتساب اين فعاليت به  كه يك مطالعة ادبي تطبيقي است وا از تاجيكستان، از سنخآ صفي

؛ باشدمناقشه  محلهاي شناخته شده،  اساس روش معناي متعارف كلمه و بر ، به»ادبيات تطبيقي«
شناختي اين  و تبيين مباني نظري و روش مقدرايرادهاي ها و  شبههرو براي پاسخ به  از اين

   .اگزيريمجستار، از يادآوري برخي نكات ن
  

  مروري بر ماهيت ادبيات تطبيقي. 2
 :Jost, 1974(قائلند  1نظران، قدمتي چهارهزارساله براي ادبيات تطبيقي اي از صاحب هرچند عده

اي قرن  شناسي مدرن، بايد اين شاخه از دانش بشري را پديده هاي علم ، برپاية سنجه)312 /2
: 1387؛ ساجدي، 1: 1373؛ حديدي، Bassnett, 1993: 7; Wellek, 1970: 3(نوزدهمي دانست 

متمايز و مشهور، در اين  3يا دو شيوة 2كه در تاريخ نه چندان درازدامن خود، دو مكتب) 54
  .مريكاييآحوزه عرضه كرده است؛ مكتب فرانسوي و مكتب 

 مكتب فرانسوي ادبيات تطبيقي از اوايل قرن بيستم تا جنگ جهاني دوم تحت: مكتب فرانسوي
كه در آن زمان دوران شكوفايي خود را سپري ) گرايي اثبات( 4ير مستقيم مكتب پوزيتيويسمتأث 

رابطة تاريخي  دارايبر پاية اين مكتب، تمام متوني كه . وجود آمد  ، به)38: 1386يوست، (كرد  مي
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  :طور مثال به ؛شوند هاي ادبيات تطبيقي خارج مي از دايرة بحث ؛خود نيستند مياناثبات شده 
پرداخته  به آنكه شاعري ديگر در آلمان  كردهاي را مطرح  فرض كنيم شاعري در چين، ايده

 ،آشنا شده باشد ،ولي تاريخ اثبات نكرده كه يكي از اين دو با نظر ديگري از رهگذر ارتباط ،باشد
اين نوع پژوهش هم در دايرة ادبيات تطبيقي  ؛دهيم ما احتمال اثرپذيري و تقليد را مي ليو
  ).30: 1387ندا، (گنجد  ينم

اي از تاريخ ادبيات  پردازان اين مكتب معتقدند ادبيات تطبيقي شاخه از سوي ديگر نظريه
؛ )16: 1374گويار، (پردازد  هاي مختلف مي ها و فرهنگ است كه به بررسي روابط ادبي بين ملت

بيات تطبيقي، بررسي اد«: شود گونه تعريف مي به ديگر سخن، مكتب فرانسوي ادبيات تطبيقي اين
توان گفت  پس مي .)25: 1387ندا، (» ستا ها روابط تاريخي ادبيات ملي با ادبيات ديگر زبان

ادبيات تطبيقي به بررسي تأثير و تأثرات ادبي با تمركز بر دو اصل عمدة تفاوت زباني بين دو 
ازد و در تالش براي پرد تاريخي بين آن دو مي ةملت و در نتيجه دو فرهنگ مختلف و اثبات رابط

  .رديابي يك ايدة خاص و موتيف ميان ملل مختلف است
 5رنه ولك يارثير آأت  اين مكتب از اوايل دهة پنجاه قرن بيستم تحت: مكتب آمريكايي

)Wellek, 1970: 4 (خاستگاه اين مكتب، انتقاداتي بود كه . هاي ادبي نهاد پا به عرصة پژوهش
 6وي مبناي فلسفي اين نحله را كه همان پوزيتيويسم. كرد ولك بر مكتب فرانسوي وارد مي

، آماج حمالت خود قرار داده بود و است) گرايي غالب در قرن نوزدهم اروپا  اثبات و تحصل(
  .Ibid: 3, 282)(دانست  حتي آن را خطري بسيار جدي براي نقد ادبي مي

عنوان يك كليت با تأكيد  بهدر تعريف اين مكتب بايد گفت ادبيات در فراسوي مرزهاي ادبي 
؛ 282: 1373ولك و وارن، (گيرد  هنر و ادب مورد توجه قرار مي ،شناسي بر اصل زيبايي

Lawall, 1988: 3.(  
اي  شده و مكتب فرانسوي مقايسه تر شدن موضوع الزم است بين مكتب ياد براي روشن

رپذيري و تأثيرگذاري است و كنيم؛ وجه غالب در مكتب فرانسوي ادبيات تطبيقي بر تأثي برقرار 
ندا، (گردد  هاي تأثير و تأثر ادبي در دو زبان و فرهنگ مختلف مي تمام مباحث آن حول حوزه

ها را در  ؛ حال آنكه در مكتب آمريكايي محدوديت و مرزي وجود ندارد و انديشه)29: 1387
  ). Remak, 1961: 1(دهند  مورد بررسي قرار مي ،شده پيش مشخص  فراسوي مرزهاي از

 حاضر به چه معنا، يك مطالعة ةحال بايد ديد كه موضوع مقال شده، ذكربه تعاريف  توجهبا 

 
5
 - René Wellek (1903 - 1995)  

6
- Positivism 
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از يك حوزة آوا،  ، فروغ فرخزاد و گلرخسار صفيدو شاعر هر؛ هرچند آيد شمار مي  تطبيقي به
در دست كه تأثير و تأثر بين آنان را اثبات كند نيز  متقني مدارك وليآيند  زباني و تمدني مي

اين دو هنرمند را تطبيق كرد و نه  توان ميبه ديگر سخن نه بر پاية مكتب فرانسوي ؛ نيست
  .مريكاييآاساس مكتب  بر

پيش از هر استداللي بايد يادآور شد كه بنابر نظر برخي محققان اين حوزه، وجود تطبيق در 
ها  از فرهنگ همزبان،كه آثار يابد  امري بعيد نيست و اين زماني تحقق مي نيزآثاري به يك زبان 

ادبيات انگليسي و آمريكايي هر دو به يك «طور مثال  به ؛هاي متفاوتي برخوردار باشند و مليت
هاي بسياري  هاي انديشه، بيان و غناي لغوي، تفاوت شوند، اما به لحاظ شيوه زبان نوشته مي

ندا، (» كند تطبيقي فراهم مي ها، موضوع مناسبي را براي پژوهشگر ادبيات دارند و همين تفاوت
اما اگر بخواهيم در اين مورد خاص به مبناسازي و توضيح روش پژوهش ). 29: 1387

   :بايد به موارد زير اشاره كنيم ،بپردازيم
نخست آنكه امروزه ادبيات تطبيقي معناي مضيق و سنتي خود را از دست داده و گسترش 

سويي پاي در عرصة مطالعات فرهنگي نهاده و  ازچنانكه . مفهومي و روشي پيدا كرده است
هاي موازي آثار ادبي  تا از طريق قرائت آورده استزمينه را براي محققان اين رشته، فراهم 

ها، در  هاي انديشه و عمل انسان هاي فرهنگي مختلف، به بازشناسي شيوه متعلق به حوزه
شناسي  تطبيقي كنوني، معطوف به انسان ادبيات«تر،  به تعبيري فني ؛جغرافياي متفاوت نايل آيند

و طيف متنوعي از  7تطبيقي، نظرية گفتمان، نظرية دريافت، مطالعات ترجمه، ماترياليسم فرهنگي
از سوي  و )Tötösy, 1999: 6؛Ning, 2001: 61 ؛ 64- 63: 1382پين، (» ستا ديگر رويكردها

هاي ديگري چون  ست و دانشاي يافته ا رشته ديگر نيز اين شاخه از معرفت، ماهيتي بين
شوند  نوعي پشتوانة تئوريك آن محسوب مي به... شناسي، فلسفه و شناسي، روان مردم

)Mourao, 2000: 2 .(تطبيقي به يافتن و اثبات تأثير  ةروست كه محدود كردن يك مطالع از اين
ادبيات  ،ديگر امروزه. رسد نظر نمي  و تأثرات بين دو اديب از دو زبان مختلف چندان موجه به

بيني ادبي و بصيرتي جديد در جهان فرهنگي با مشموليت و  اكولوژي انساني، جهان«تطبيقي 
  ).80: 1389انوشيرواني، (» جامعيت تمام است

، هيچ اثر ادبي تاكنون ظهور نكرده است كه به 8آنكه با معيارهاي نظرية بينامتنيت ديگر
، 9 - 8: 1377تودوروف، (متأثر نبوده باشد  ،يا بيگانه از ديگر آثار ادبي قوم خود ،نحوي از انحا

 
7
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ويژه ادبيات، در ارتباط پيدا و پنهان با يكديگر، آفريده و سپس  ههاي انساني، ب وردهآهمة فر). 38
  :توان ادعا كرد كه بدين ترتيب مي. شوند فهميده مي

و  9اند كه جيمز فتهدر غرب عموماً پذير. زمان هرمنوتيك ملي گذشته است، حتي در خاور دور 
شود كه هنگام  جوگري پيدا ميو كمتر ذهن جست ...شوند جدا از هم كامالً فهميده نمي 10پروست

  .)Jost, 1974: 14... (يا ايزوب اشاره نكند 12به ميلتون 11هاي الفونتن مطالعة افسانه
هنيت نه از ذهن يك نفر بلكه از ذ ،شود به عبارت ديگر هر شعر و نثر ادبي كه خلق مي 

اي براي كشف و نمايش ناخودآگاه  ادبيات تطبيقي نيز وسيله. كند جمعي كل بشر تراوش مي
فرصت ظهور و بروز يافته است  ،هاي مختلف ها و فرهنگ جمعي آدميان است كه در قالب زبان

  :گفت توان ميو در يك كالم 
  رسد مي جا يك به آخر دين و كفر گويو گفت

  

ـا  مختلف، باشد و است خواب، يك خواب   تعبيره
  

  )34: 1364صائب تبريزي، (
رود، نبايد  اين مقدمات، وقتي از تطبيق شعر و انديشة فروغ و گلرخسار سخن مي با توجه به

هردو شاعر از يك حقيقت برين و  زيرا ؛هاي متعارف مطالعات تطبيقي كرد خود را درگير قالب
ين موجود متعقل را به خود مشغول گويند كه از ابتداي خلقت بشر، ذهن ا متعالي سخن مي

كوشيم تا دريابيم كه اين حقايق استعاليي  گر مي عنوان يك تطبيق ما فقط بهبنابراين . داشته است
تجلي  ،تقريباً واحد يزبان با ،چگونه در انديشه و زبان دو انسان از دو فرهنگ نسبتاً متفاوت

آثار او را  طور كلي بهوغ متأثر شده و يا آيا گلرخسار از فر اينكه در اين مطالعه و كرده است
  .اهميتي ندارد ، چندانخوانده است يا نه

  

  الگوها در شعر فروغ و گلرخسار مضامين اساطيري و كهن. 3
با  و هاي مقدس، با اسطوره كردن حيوانات و گياهان مردم با آفريدن محوطه«: 13به گفتة كمبل

اين محيط به چيزي شبيه به . گذارند ط تأثير ميهاي معنوي به زمين، بر محي اعطا كردن قدرت
  ).147: 1377كمبل، (» شود يك معبد و مكاني براي مراقبه تبديل مي

هاي جاندار مينوي، بازيگران يا  ، رمز14ها انواع، ارواح و توتم  موجودات اساطيري، ارباب
ها هستند  اسطوره برخيبر اين مبنا . كنند ها را حكايت مي ها آن هستند كه اسطورهي عناصر حوادث

ها را  خدايان و انسان ،و آفرينش جهان آيند شمار مي  بههاي قدسي،  كه به معناي خاص، داستان
 

9
 - Henry  James (١٨b١٩١ - ٣d) 

10
 - Marcel Proust (١٩٢٢  -١٨٧١) 

11
 - Jean de La Fontaine (١d١ - ٢١d٩W) 

12
 - John Milton  (   ١d١  - ٠٨d٧b ) 

13
 - Joseph Campbell (١٩٠b - ١٩٨٧ ) 

14
 - Totem 



 1393، بهار و تابستان )3پياپي (1، شمارة 2دورة                                                      هاي ادبيات تطبيقي پژوهش

 

167 

گويند چگونه آداب و رسوم و قواعد، وضع و مقرر شدند و  دهند و بعضي ديگر نيز مي شرح مي
نجام برخي ديگر، كنند و سرا ها و عالم ياد مي اي هم از آينده و سرنوشت آتي انسان پاره

  ).190 /1: 1387استروس و ديگران، (زنند  ها يا خلقيات را رقم مي هاي نوعي بعضي موقعيت نمونه
نوعي به  واژگان و يا فضاهايي از شعر است كه به ،اي، كلمات هاي اسطوره مراد از مدخل

موجودات و  ،به اين معنا كه دربارة خدايان. تعريفي كه از اسطوره بيان كرديم داللت دارند
كه حماسه بر پاية  هاي حماسي نيز از آنجا شماري از شخصيت. هاي مقدس هستند مكان

 .گيرند ها قرار مي اسطوره بنا شده، جزو اين مدخل

  
 خدايان، ايزدان و فرشتگان .3 - 1

بردن به  بردارد، مقايسه كردن و پي  پژوهش در اساطير و شناخت آن كمترين سودي كه در
ت و آگاهي بشر در ادوار مختلف و پر كردن فاصلة ميان توحش و تمدن و رسيدن مراحل پيشرف

جو و يافتن و به ستايش خداي يكتا و ايمان به وحدانيت اوست؛ زيرا ذهن انسان هميشه در جست
  ... . ايم؟ و ما كيستيم؟ از كجا آمده است كه ها براي اين پرسشهايي  پاسخ

ها پاسخ خواهد داد و خواهد گفت انساني كه  ه سؤالگون مطالعه و شناخت اساطير به اين
روحي مقدس است و هر پديدة طبيعي، نيروي قاهر و  دارايانگاشت هر درخت و هر چشمه  مي

 هزارانافراشت، چگونه شد كه سرانجام از پي تجارب  ها مي ها و بتكده خدايي نيرومند دارد و بت
  ).9: 1376هار، ب( ؟له، خود به مفهوم خداي يكتا دست يافتئمس

بشر در . اعتقاد به يك نيروي مافوق بشري همواره در تمامي اعصار وجود داشته است
هايي كه درون آگاهي او  شود، بلكه با قدرت رو نمي به گيري اساطير با اشيا رو فراگرد شكل

 ر اصلدها  نمايي اين نوع باز  موضوع. ستا رو به رو ،انگيزند مي اند و او را بر كشيده بر سر
خدا را وضع  ،ها اساس آن هايي كه از همان آغاز آگاهي بر قدرت ؛هاي تكوين خدا هستند قدرت

بلكه حاوي خود اين قواست و اين قوا، آگاهي را  ،نمايي قوا شامل باز تنها نهاين فراگرد . كند مي
رو قواي  ينآفرينند و آگاهي، پايان طبيعت است، پس اين قوا خالق طبيعت نيز هستند و از ا مي

هاي خالقي سر و  بلكه با نيرو ،با اشياي طبيعي تنها نهگيري اسطوره  گرد شكل فراپس . اند واقعي
  ).49 - 48 :1367 كاسيرر،( است آگاهي ،ها آن مخلوق نخستين كه دارد كار

اي در ادبيات و  هاي اسطوره كه بازتاب گسترده ترين نمونه آنچه گذشت، يكي از رايجپاية بر 
گان، فرشتگان و موجودات  هنيز دارد، پرداختن به مباحث پيرامون خدايان، ايزدان، الهشعر 
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  .استالعاده، مقدس و برتر  خارق
هاي ايراني نام برده است و آنان را  فروغ فرخزاد در شعر خود از خدايان زن و الهه

روي زمين و  هاي آب ة، ايزدبانوي هم»آناهيتا«مثالً . عنوان اسطورة پاكي درنظر دارد به
به » 15ناهيتاآ هاردوي سور«با نام  اوستاكه در  )9: 1376كرتيس، (اقيانوس كيهاني  ةسرچشم

 »دريايي« ، در شعر)137: 1364، پورداوود( از او ياد شدهآاليش و پاك،  معني آب نيرومند بي
  : آمده است» خداي دريا«فروغ با نام 

/ خواند شايد كه مرا به خويش مي/ هاي دريا در زاري و هاي/ پنداشتم آن زمان كه رازيست
  )118: 1386فرخزاد، ( ...خداي دريا ،خوددر غربت 

اشاره به . آورد مي» زهره«آناهيتا را با نام معرب آن، يعني  »سپيدة عشق«در شعر و 
مطرب و رقاص فلك مطرح است،  ،اي زهره در سنت ادبي كه با عنوان خنياگر شخصيت اسطوره

 اوشاعر خود را پيرو مكتب  و پرواست عاشق، عصيانگر و بي ،زهره. شود يده ميدر اشعار او د
اي  در سنت ادبي، زهره سياره و از آنجا كه داند و معتقد است كه زهره بر روي او تابيده است مي

براي فروغ، زهره بيشتر ستارة عشق است  ،سعد است و تابيدنش بر شخص باعث نيكبختي است
 :اي است كه نگاهي از سر عشق به فروغ انداخته و او را عاشق كرده است يا به نوعي، الهه

نويسم به روي دفتر  مي/ زهره بر من فكنده ديدة عشق/ گمان زان جهان رويايي بي... 
 . )143: همان(جاودان باشي اي سپيدة عشق / خويش

ر دارد كه رسم داند و باو خود را شاگرد مكتب زهره ميباز  ،»از راهي دور«، در شعري ديگر
ها در ايجاد  باور عميق او را به اسطوره ،اين نگاه فروغ. افسونگري را از او آموخته است

ورزد كه عشق و هيجان  دهد و بر اين امر تأكيد مي اش نشان مي احساسات عاشقانه و زنانه
تيب به آن مهر نه امري عقالني كه برگرفته از باورهاي ماورايي است و به اين تر ،عاشقانة زنانة او

  :زند حقيقتي معنوي مي
من كه در مكتب / پيكرت را ز عطش سوخته بودم/ تو به من دل نسپردي كه چو آتش

 . )254: همان( ...رسم افسونگري آموخته بودم/ رويايي زهره

هاي هنر  ها الهه»ميوز«. داند مي »شعر ةاله«از سوي  ،شعر در خود را ايشهمچنين فروغ سر
حوزه و قلمرو خود را  يكهر كهبودند  ،موسينه و منه 16نه دختران زئوس ،اندر يونان باست

. (Comte, 1994, 135)كردند و منبع الهام شاعران بودند  ها خدايان را شادمان مي آن... داشتند
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آشام است كه او را  اي خون اگرچه الهة شعر فروغ الهه ،داند فروغ نيز آن را منبع الهام خود مي
ريزد كه اين نشانة عمق  به تعبير ديگر فروغ با سرودن هر شعر خون خود را مي ؛ندك قرباني مي

   :آورده» قرباني«، چنانكه در شعر است ويشاعري 
اي .../ آه اي الهه كيست كه گويد.../ ام از وسوسة الهام آشفته/ امشب بر آستان جالل تو

  . )133: 1386فرخزاد، (آشام  خون ةشعر اي اله
در ذيل مداخل اساطيري است؛ در متون ادبي ما براساس روايات اسالمي،  نيز »فرشته«

مأمور نظارت بر امور  ،كه در شمار فرشتگان الهي هستند... جبرييل، اسرافيل، عزراييل و 
رود  مختلف بشري هستند و از فرشتگان با عنوان روحانيان، مالئكه و سبزپوشان سخن مي

  ).287: 1382زمردي، (
از خداوند خواستار عشقي است كه او را چون فرشتگان » در برابر خدا« فروغ در شعر

 :فاقد درك احساس عشق است ،بهشت بگرداند، اين در حالي است كه فرشته در سنت ادبي
  :)235: 1367حافظ، (» اي ساقيفرشته عشق نداند كه چيست «

من بده كه در او  ياري به/ همچون فرشتگان بهشت تو/ عشقي به من بده كه مرا بسازد... 
  )97: 1386فرخزاد، ( يك گوشه از صفاي سرشت تو/ بينم

 :آفريند تصويري از پاكي فرشتگان مي» بلور رويا«و در شعر 

در عطر عود و نالة / زنند هاي كوچكشان چنگ مي با دست/ گويي فرشتگان خدا در كنار ما... 
   ؛)241: همان( زدند محراب را ز پاكي خود رنگ مي/ اسپند و ابر و دود

كند  آب پاكي بر دست ريخته و صرفاً اعالم مي ،»روي خاك«اگرچه فروغ به يكباره با شعر «
» كند بلكه در فضاي كامالً سكوالر تنفس مي ،كه نسبتي با جهان باال و عالم فرشتگان ندارد

زميني و مدرن  داند؛ عالمي كه با مفاهيم و فرشتگان را از عالم باال مي) 247: 1388اكبري بيرق، (
  :هيچگونه نسبتي ندارند

همنشين / يا چو روح برگزيدگان/ يك ستاره در سراب آسمان شوم/ ام هرگز آرزو نكرده... 
 . )286: 1386فرخزاد، (... خامش فرشتگان شوم

طريق حسن تعليل به موجودات  ازدر روايات اساطيري متون ادبي ما عناصر طبيعت 
در اين روايات . است شدهميان عناصر و كائنات ارتباط برقرار  ماورايي نسبت داده شده و يا

ها و نيز رعد و برق و طوفان را نتيجة برخورد فرشتگان و ديوان و  برف را اشك فرشته
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 اند؛ گلرخسار نيز در شعر نور و ظلمت دانسته /ها و نبرد دو نيروي خير و شر عصيان آن
  : كند اشاره مي )فرشته اشك(به اين اسطوره  صراحت به »فرشتة تنها«

/ بر در تگ برف دي نهال دو/ سردي روزگار من دارد/ ست اشك فرشتة تنها ،برف... 
  . )34: 1373آوا،  صفي(... اي از بهار من دارد ميوه

در  زيراعنوان تقابلي براي ديو استفاده كرده است؛  بيشتر به» فرشته«عنوان گلرخسار از 
شوند و  پيروز مي ؛روند با پرتاب ستارگان به جنگ شياطين ميها  نبرد ميان خير و شر فرشته

تقابل فرشتگان و ديوان  ،همواره در ادبيات. ريزند بر زمين مي بارانصورت  خون ديوان را به
و در عصيان فرشته دانسته  را ناشي از) مظهري از طبيعت(وي طوفان . نظر بوده استورد م

  :تآورده اس» صد المم يكي نگفته از«شعر 
/ ست طوفان ها عصيان فرشته/ در سينة ابر جا گرفته/ خسته ،سوزي خورشيد ز خويش... 

  )65: همان( از خاك دل سما گرفته
  :»زده بهار سرما« و يا در شعر

خون / ها كي به كاريز خشك شريان/ آيد؟ در قباي سفيد مي/ كي فرشته به بزم نوميدان... 
  . )121: همان( آيد؟ گرم اميد مي

هايش است؛  پرستي ها و وطن گرايي استفادة او از اين اسطوره در راستاي مليور مسلم ط به
از  بنابراين وي. ظلمت برود /شياطين /هاخواهد همچون فرشته به نبرد با ديو گلرخسار مي زيرا

كند اما فروغ براي نشان دادن احساسات  مداخل اساطيري بيشتر براي مفاهيم وطني استفاده مي
  .تفاوت گلرخسار با فروغ است ةاين نقط گيرد و كار مي  را بهها  آن اش زنانه

نيز اشاره دارد كه  ،خداي يكتاي زرتشتيان ،17»اهورامزدا«در ميان خدايان، گلرخسار به 
  :نشانة گرايش او به ادبيات باستاني ايران است

  . )48: همان( ...دانه آتش مز/ نه زمين بشناسدم/ چو نوري كنده از خورشيد/ تنهايمبي تو ... 
  

  نرااگذ پيامبران و آيين .3 - 2
 سويياز . اي قرار دارد اي از ابهام و روايات اسطوره زندگي بسياري از پيامبران در هاله

 ؛آيند ميشمار   ن و پيامبران اساطيري بهگذارا همگي جزو آيين ،آوران اديان باستاني و اوليه پيام
اي است كه پيش  اي باكره، معجزه د شدن فرزندي از دوشيزهبراي نمونه، بارداري باكره و متول
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بسيار طبيعي است كه تولد مسيح، مثل سخن گفتنش در  و از حضرت مريم سابقه نداشته است
از سوي ديگر همين اعتقاد، . آلود و مقدس جلوه كند معمول، رمز براي بشر غير... گهواره و

بيني  گانه پيش هاي سه زرتشت، در تولد موعودبسيار پيش از تولد مسيح و در آيين باستاني 
انس يماه و سوش هاي آن، راهيابي اوشيدر، اوشيدر اساس آيين زرتشتي و باور بر. شده است

 ،اي بوده در آب درياچه ،تني كردن آن سه دوشيزة باكره و پاك در رحم مادرشان از طريق آب
  .است نيز بر همين اساس عنوان شده تولد و ظهور بودا چنانكه

همچون آدم و حوا، عيسي، (ها  اي و نام بردن از آن هاي ازلي و اسطوره وجود شخصيت
هم در شعر فروغ و هم  ،اي و گريز از هنجارهاي ثابت اسطوره...) مريم، ليلي و مجنون و
آدم و حوا به فريب مار به ميوة . »آدم و حوا«ويژه اسطورة  هخورد؛ ب گلرخسار به چشم مي

دليل ارتكاب اين گناه  دست بردند و به) درخت معرفت نيك و بد /شجرة ممنوعه(درخت زندگي 
سيب يا انگور معرفي شده و در روايات پس  ،در برخي روايات اين ميوه. از بهشت رانده شدند

جهت جنبة ادبي و عاطفي داشتن اين ميوه كه  استعمال سيب به. از اسالم گندم فرض شده است
در ناخودآگاه جمعي دارد، در ادبيات فارسي بسامد بسيار دارد؛  اي آن هم منشاء اسطوره
  :گويد مي» فتح باغ«چنانكه فروغ در شعر 

و از آن شاخة بازيگر / باغ را ديديم/ دانند كه من و تو از آن روزنة سرد عبوس همه مي... 
  . )357: 1386فرخزاد، ( !سيب را چيديم/ دور از دست

چيدن سيب در اسطورة  زيرا ؛م نشانة عصيانگري فروغ دانستاگرچه بايد اين استعمال را ه
شعر  نكتة مهم ديگر اين است كهاما . آدم و حوا، عصيان آن دو و رانده شدنشان را در پي داشت

در فرهنگ مدرن غرب استحاله شده بود كه  حديفروغ به « زيرا ،فروغ پيامد مدرن بودن اوست
وقتي  ؛گذاشت هويتي كامالً غربي از خويش به نمايش مي شطور ناخودآگاه در اشعار حتي گاه به

كه ميوة ممنوعه در سنت ديني و فرهنگ ما  در حالي ،»سيب را چيديم«: گويد او در شعر خود مي
گندم است نه سيب، ديگر بايد باور كرد كه با انساني كامالً غربي مواجهيم كه هويت فرهنگي خود 

  ).255: 1388اكبري بيرق، (» رهنگي ديگر درغلتيده استرا از دست داده و به دامان فكر و ف
نگاه گلرخسار نيز به داستان رانده شدن آدم از بهشت قابل توجه است؛ از اين جهت كه او 

عشق بود كه آدم و حوا را به خوردن ميوة  زيراداند،  عشق را سرمنشاء گناه اولية آدم مي
   :دگوي مي» ژكان«؛ چنانكه در شعر ممنوعه سوق داد
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آوا،  صفي( ...محبت مادر عيب و گناه است/ دانم آه مي/ من گنهكارم/ آري/ عاشقم من آري... 
1373 :12( .  

. است» عيسي مسيح« ،اند عنوان اسطوره نام برده به وياز ديگر پيامبراني كه هردو شاعر از 
چنانكه  ؛كند ه مياشار ،به نيرنگي كه يهودا زد» ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«فروغ در شعر 

   :آيد به شمار مينوعي نوآوري  به ،ها اسطوره ةائار گونه اين
و با / و با نگاه نواخت/ چگونه جان آن كسي كه با كالم سخن گفت/ نگاه كن كه در اينجا

   ).401: 1386فرخزاد، ! (هاي وهم مصلوب گشته است به تير/ اميدرنوازش از رميدن آ
نقل شده و خاطرنشان شده است كه او  طور كامل بهدر انجيل ماجراي به دار كشيدن عيسي 

اما بنا بر اعتقادات اسالمي حضرت مسيح . پس از مرگ از گور به آسمان پرواز كرده است
او به صليب كشيده شده و روح عيسي به آسمان  جايبلكه مسيحاي دروغين به  ،كشته نشده

به اين  ،)از فروغ(شاهد مثال باال گرچه در ا). 593 :1388ياحقي،  .نك(چهارم صعود كرده است 
يعني زنده بودن و جاودانگي عيسي  موضوعاما گلرخسار به اين ، اي نشده است مسئله اشاره

كه اعتقادي اسالمي است، اشاره دارد و البته باز هم اين جاودانگي عيسي مسيح را در راستاي 
  :گويد مي» اشك مريم«عرو در ش برد كار مي  بيان مفهومي سياسي و اجتماعي به

/ ام زهر وحشت را ز بس كه جاي مرهم ديده/ زنده اندر چشم خشم قاتالن گورم كنيد... 
  . )131: 1373آوا،  صفي( زنده خواهد گشت قوم من چو عيسي مسيح

  
 اي هاي اسطوره شخصيت .3 - 3

هاي  تترين ويژگي شخصي شاخص. هاي آرمانگراست اساطير بيانگر الگوهاي برتر و انسان
شرح برخي از روايات اساطيري، . ستا ها تني و آرمانگرايي آن اي جنگاوري، رويين اسطوره
ها و  دالوري وصفو يا  شهريارانآور ايام پادشاهي  هايي از زندگي و حوادث شگفت داستان

حتي گاهي توصيف دلدادگي . زندگي پر فراز و نشيب پهلوانان و قهرمانان ملي و ديني است
چنان استثنايي و خاص است كه به اسطوره  آن ،آميز هاي مخاطره تين و پذيرش پيامدعشاق راس

  .شود بدل مي
ترين جنبة اين  دهند كه مهم هاي حماسي تشكيل مي هاي ملي را اسطوره بخشي از اسطوره

هايي مانند خرق عادت و قهرمان بودن  ها طرح انسان آرماني است كه در آن از ويژگي اسطوره
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گاه در چارچوب قواعد منطق ذهني قرار  حماسي، هيچ - اي هاي اسطوره انسان. گيرند بهره مي
رو ميان اسطوره و حماسه ارتباطي تنگاتنگ به  اين از. شوند گيرند و ماورايي محسوب مي نمي

ها با  شود حماسه از يك رويداد جنگي و درگيري فيزيكي انسان آيد كه موجب مي وجود مي
  .به موضوعي ماورايي تبديل شود و قابليت تأويل و تفسير يابديكديگر يا با طبيعت 

هاي حماسي بخش  هاي اساطيري است، شخصيت كه حماسه مبتني بر پايه رو آن بنابراين، از
 ،تنان كه رنگ الهي و قدسي دارند روييناين . دهند اي از اين مبحث را به خود اختصاص مي عمده

  . درخشند قوام ميهاي بزرگ ملل و ا بيش در حماسهو كم
 ،زن تمايل دارد يها اي بيشتر به شخصيت هاي اسطوره فروغ فرخزاد در ميان شخصيت

معشوقة نامدار عرب » ليلي«براي مثال،  ؛او در بيشتر اشعارش دغدغة زنانگي خود را دارد زيرا
رد و عشق ليلي و مجنون هيچ همخواني با امروز ندا ،از نظر فروغ. ستا ها يكي از اين شخصيت

 ،خواند و مدعي است كه معشوق وفا مي او ليلي را بي. نتيجه قابل تقديس و ستايش نيست در
اين تقابل بين . كند مجنون غبار خيابان را از كفشش پاك مي ةهاي خيم خودش با پاره

 ،نتيجه تجانس اين دو جامعه و در خوبي گوياي عدم هصحرانشيني مجنون و شهرنشيني فروغ ب
  . شان با هم است ويژه تفكرات و تمايالت دروني هفراد آن دو جامعه و بناهمخواني ا

  :سرايد چنين مي» بر گور ليلي«او در شعر 
... قصة چشم سياه چيست/ ليلي كه بود؟/ اي چشم من است اين كه در او خيره مانده... 

  . )144: 1386فرخزاد، (
اي سامي هستند، ليكن در ادبيات  هعنوان اساطير عشق ناكام، اگرچه اسطور ليلي و مجنون به

مانند (هاي فارسي مشابه آن  و حتي بيش از اسطوره تثبيت و جايگير شدهفارسي از ديرباز 
كار برده شده   به شهرت رسيده و به...) ويس و رامين، خسرو و شيرين، شيرين و فرهاد و

رد و قصة ليلي و ب درهم شكستن آن در عصر جديد سود مي برايفروغ از اين اسطوره . است
» تنهايي ماه«چنانكه در شعر  ؛داند شده مي شده و به گور تاريخ سپرده اي تمام مجنون را قصه

  :گويد مي
دم فرياد زدند  تا سپيده/ همه با هم، همه با هم يكريز/ ها در مرداب غوك/ ليلي در پرده... 

 .)321: همان(

 :آورده است» در غروبي ابدي«و در شعر 
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  . )329: همان( ...نگرد مجنون مي هاي بي به بيابان/ اي كوتاه تنهاست و از پنجره/ عشق؟... 
است؛ بارداري مريم در عين » مريم« ،هاي زن كه به اسطوره تبديل شده از ديگر شخصيت

 گونه اين به پاكي مريم» شعري براي تو«فروغ در . از مضامين رايج متون ادبي ماست باكرگي،
  :كند اشاره مي

از / اندازم رفتم ز خود كه پرده در/ ها چشمان من ز دانة شبنم/ گذار تا دوباره شود لبريزب... 
  . )228: همان( ...ها چهر پاك حضرت مريم

بلكه  ،دهد ها اهميت نمي اما گلرخسار برخالف فروغ چندان به زن بودن اين شخصيت
هاي  كردن شخصيت  ي زندهها توجه دارد و در پ تبار بودن آن همچون ديگر عناوين به ايراني

 مانندهاي عرفاني  رستم، سهراب، سياوش و يا شخصيت مانند اي و باستاني ايراني اسطوره
  .خضر و منصور حالج است

هاي ملي  نشانة حماسي بودن انديشه »سياوش«و  »سهراب«و  »رستم«شك توجه او به  بي
نتيجه مردمش را زنده  شعر و دربا كاربرد اين اساطير سعي دارد روح حماسي  چنانكه ؛ستا او

ها در وطنش  ها و سهراب از تنهايي و مظلوميت رستم» رسواي وفاي وطنم«ر عكند؛ در ش
  :گويد مي

آوا،  صفي(... سهراب وفا افسر سلطان دگر نيست/ صفدري تنهاي جهان شد رستم ز فرّ... 
1373 :51(.  

كه  »ور«ش در آزمايش ايزدي سرد شدن آتـش بر سياو. كند يا از اسطورة سياوش ياد مي
، در )487: 1382زمردي، (مطابق است ) ع(با داستان سرد شدن آتش بر حضرت ابراهيم 

دليل تمايل به ايراني بودن  از شعرهاي پارسي كاربرد دارد كه گلرخسار به يبسيار
هاي  از حزن فرشته« ؛ چنانكه در شعرآورده است آثارشاش آن را نيز در  هاي شعري شخصيت

   :چنين سروده» تنها
  ). 134: 1373آوا،  صفي( ...فرستم بر دوزخي سرد مي/ از پاكي جنت سياوش... 

هاي عرفاني است؛  شخصيت ،كار برده  هاي اساطيري كه گلرخسار به از ديگر شخصيت
  :كه براي او نماد پاكي است »خضر«همچون 

ز چشم شبنم / خواهد هميخضر پاكي را / چشم از گردون نپوشد/ در شب معراج نوروز... 
  .)17: همان( برگه ديدن سه
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كه در عين عرفاني بودن براي او سمبل حماسه و مبارزه و ايستادگي » منصور حالج«يا 
گلرخسار به اين مسئله اشاره دارد كه وي شعر را  وسيلة بهاست كه باز هم كاربرد اين اسطوره 

  :داند ابزاري براي مبارزه با ظلم زمانة خود مي
  .)146: همان( باز مزدك سپر خونشار است/ باز منصور به زير دار است.. .

   .كه شخصيتي ايراني، مبارز و قهرمان است اشاره دارد نيز »مزدك«كه در اين شعر به 
هاي حاكم بر  عدالتي نيز براي نشان دادن بي» هابيل و قابيل«همچنين از دو شخصيت 

 :سرايد مي» انژك«و در شعر  كند اش استفاده مي جامعه

  .)13: همان( پرستان در گردن قابيل/ خون پاك هابيالن:/ با زبان خون خود خواهد بگفت... 
  :گويد مي» ترانة تكرار«و يا در شعر 

 ...كند هابل فروشي مي/ كشيد قابل زمينش در/ كند بلبل خموشي مي/ باغ است جوالنگه زاغ... 
  . )64: همان(

» شيطان«اند،  كار برده  دو شاعر آن را بسيار به ي كه هرا هاي اسطوره از ديگر شخصيت
تصور ماني از شيطان چنين است كه سري چون شير، بدني چون اژدها،  ،در متون مانوي. است
ديو در تاريخ اديان در شمار تابو و محرمات . هايي چون پرندگان و دمي چون ماهيان دارد بال

از سجده ) ابليس(ديو در متون ادبي ما امتناع شيطان  از حكايات معروف راجع به. گيرد قرار مي
همچنين روايت فريب خوردن آدم و حوا از مار كه نماد شيطان به . ستا به آدم پس از خلقت او

  .)275و  269: 1382زمردي، (رود، قابل ذكر است  شمار مي
 :داند گروه زاهدان ظاهرپرست را شيطان مي» شعري براي تو«فروغ در شعر 

شهر من و تو طفلك / دانم كه اين جدال نه آسان است/ ساز با اين گروه زاهد ظاهر... 
  . )228: 1386فرخزاد، ( ...ست كه آشيانة شيطان است ديري/ شيرينم
 :گويد مينيز » عصيان بندگي«در 

و را كافر، تو من ت/ هاي من ست دردا، ناله با تو بيگانه/ آور  اي خدا، اي خندة مرموز مرگ... 
  . )196: همان( كوري چشم تو، اين شيطان، خداي من/ را عاصيو منكر، ت را

كند؛ گاه براي آنكه رياكاري  كه فروغ در دو وجه از اين شخصيت استفاده مي كامالً پيداست
گاه براي نماياندن عصيانگري خودش در برابر  اش را نشان دهد و صفتانة مردمان زمانه شيطان

  .ها و تابوها همة سنت
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باره نگاه عصيانگرانه و عارفانة فروغ به شيطان است كه يادآور  قابل توجه در اين ةا نكتام
عصيان «او در شعر . نسبت به شيطان است »القضات عين«و  »سنايي«ديدگاه عرفايي همچون 

كامالً كفرآميز است؛ كفري كه از ايمان سرچشمه گرفته و به ايمان ظاهر  بهكه شعري » بندگي
گويد شيطان  كند و مي از او جانبداري مي ؛دهد ، اين چهره از شيطان را نشان ميشود ختم مي

  :ها در او جمع شده است كسي است كه خدا خود او را آفريده است، موجودي كه همة زيبايي
اين تو بودي، اين تو / عاصيش كردي او را سوي ما راندي/ آفريدي خود تو اين شيطان ملعون را

مهلتش دادي كه تا دنيا به جا // سان ساختي، در راه بنشاندي ديوي اين /بودي كز يكي شعله
بوسه گردد / لذتي وحشي شود در بستري خاموش/ با سرانگشتان شومش آتش افروزد/ باشد

شعر شد، فرياد شد، عشق و / هر چه زيبا بود بيرحمانه بخشيديش// بر لباني كز عطش سوزد
اي بسا // .../ رنگ دنيا شد فريب زندگاني شد/ ا پاشيده عطر گلها شد به روي دشت/ جواني شد

ناليدند و  سخت مي/ هاي اشك و خون بودند هايش چشمه چشم/ ها كه در خواب من آمد او شب
   ).198 - 197: همان(.... هايش خالي از رنگ و فسون بودند ناله/ هاش ديدم كه بر لب مي

 فرد منحصربهطان در نوع خود بسيار اين نگاه تازه، متناقض و عصيانگرانة فروغ به شي
  .است

زنده  ،هاي مختلف آمده گلرخسار، بيشتر تصوير نازيباي شيطان را كه در اسطورهاما 
   :آورده» خاكساري ناچار«؛ چنانكه در شعر كند مي

با حيله / بخواهي عاقله؟/ تر نخواهي يافت ز من نادان و زيبا/ بخواهي لعبت نادان و زيبايي... 
  .)79: 1373آوا،  صفي( !ز ريش كوته شيطان جمالك بافت /بتوانم

  :گويد مي» بهتان«و در شعر 
/ مرا كشتند در من كور كردند/ به گور تيرة اعمال انسان/ نگنجيدم ز بس در چشم شيطان... 

  .)19: همان(... روحان، حسودان رويان، سيه سيه
/ تر از گور شيطان ها، ويران نهال/ سركوب/ بسته ها، پر جوجه... : »شبِ شب«در شعر  و يا

  .)همان( مرغكان در دم باد حوادث زنده مانده
  .كند هاي زمانه استفاده مي كه پيداست گلرخسار از اين اسطوره هم براي نمايش زشتي
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  اي موجودات اسطوره. 3 - 4
و  هستند تشخص قداست«اند كه  موجوداتي ،اي به گفتة لوي استروس موجودات اسطوره

 ؛باشد يتواند متعال شود، فقط بيرون از زمان و مكان معمولي مي ي كه به آنان مربوط ميوقايع
 يا مثاليهاي  ها و صورت توانند الگو گيرند و مي  مي همان كاركردي را كه دين دارد، بر عهده

هاي  هايي كه در زمان و مكان موقعيت بشري قرار دارند، بارساخته باشند كه موجودات و چيز
  .)172 /1: 1387 ديگران، استروس و(» .محسوب شوند ها آن

 اي برجستهايرانيان نقش  ةاي كه در باورهاي عاميان وجود اين موجودات افسانه طور مسلم به
پري در  .است» پري«يكي از اين موجودات . بايد در شعر فروغ جلوة بيشتري داشته باشد ،دارد

 بيشتربخش، زيبا و مهربان است كه  امرآ، يفاشعار شاعران هميشه اسطوره و رمز موجودي لط
هاي  و كتاب شاهنامههاي مربوط به پري در  از مجموعة اشاره. آيد در خواب به سراغ شاعر مي

آيد كه در ايران دورة اسالمي، پري،  هاي عاميانه چنين برمي ديگر فارسي و افسانه و داستان
داشتند، موجودي زشت و ناخجسته نيست، كه پيروان آيين زرتشتي و مزديسنان باور  چنان آن

پنداشته شده است كه از نيكويي و زيبايي و حتي فر  ييصورت زن اثيري بسيار زيبا بلكه به
اندامي و فريبندگي است و گاهي به سبب بهي و  هبرخوردار است و مثال و نمونة زيبارويي و ب

گيرد  يو و اهريمن قرار ميدليل زيباييش در مقابل د اش به مردمان و نيز به رساني سود
   ).1: 1350، سركاراتي(

فروغ . در اشعار فروغ فرخزاد بسامد بااليي دارد »شاپري«و  »پري«كاربرد تعبيراتي چون 
تولد و مرگ شاعرانه متصور شده  ،براي پري ورنگ صورتي قائل  ،براي سرزمين پريان

؛ چنانكه در »آيد ه به دنيا ميميرد و سحرگاه از يك بوس ي كه شب از يك بوسه مييپر«:است
  :سروده» تولدي ديگر«شعر 

و دلش را در يك / كه در اقيانوسي مسكن دارد/ شناسم پري كوچك غمگيني را مي/ من... 
 و سحر/ ميرد كه شب از يك بوسه مي/ پري كوچك غمگيني/ امرام، آرنوازد آ لبك چوبين مي ني

 .)387: 1386فرخزاد، ( گاه از يك بوسه به دنيا خواهد آمد

براي فروغ سرزمين پريان، . كند به سرزمين صورتي پريان اشاره مي» خواب«و در شعر 
سپارد؛ فراموشي دنياي  سرزميني رويايي است كه او در آن خود را به دست فراموشي مي

فروغ اين دنياي . ستا رو هايي كه در زندگي شخصيش با آن روبه واقعي و زشتي و پلشتي
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  :سازد ها مي ا براي فرار از دنياي واقعي آدمخيالي پريان ر
و / بارت را به روي كودك گريان من بگشا كوله/ امشرهاي آ هايت بركة تاريك ماهي چشم... 

  .)113: همان( ...هاي فراموشي ببر با خود مرا به سرزمين صورتي رنگ پري
به علي گفت «شعر معروف  ،يك داردلوراي كامالً فولك ترين اشعار فروغ كه زمينه و يكي از مهم

  :كند ور اشاره ميلعنوان يك عنصر فولك است كه در آنجا به دختر شاه پريان، به» مادرش روزي
انگار كه دختر كوچيكه / رفت چراغ مي انگار تو آب گوهر شب/ بوي قوطياي آب نبات... 

  . )367: همان(رفت  ميبه سير باغ و راغ / تو يه كجاوة بلور/ شاپريون
  :برد نام مي» جن«در همان شعر در كنار پري، از  همچنين

شايد كه يه / شايد كه از اون ماهياي ددري بود ماهيه/ جن پري بود ماهيه ةشايد كه از طايف
  . )367: 1386فرخزاد، (ماهيه خيال تند سرسري بود 

نام برده و اين » 18دروج«اي  از ديو اسطوره» شعري براي تو«فروغ در شعر  همچنين
در . هاي مزديسنا نام ديوي است پاية اسطوره بر» تَش اَكه«دورج يا . ه را زنده كرده استاسطور

تش ديو دروج انكار است كه آفريدگان را از چيز نيكو منكر  اكه«: است كه بندهش دربارة او آمده 
ي است اين ديو، دهشتبارترين ديو). 45: 1376بهار، (است  نام او دوبار در ونديداد آمده. »...كند

كنندة زندگي و جهان است و در پرتو فروهر نيكان  تباهكند؛  ميكه انسان را گرفتار قهر خويش 
ها آمده است كه خواندن كالم مقدس، بيش از هر چيز  در روايت. يابد است كه دروج شكست مي

  .)159: 1385هيلنز، (راند  دروغ را مي/ دروج
  

  اي گياهان و عناصر اسطوره .3 - 5
اي، همواره در بين اقوام نخستين، ارج و  اسطوره جاندارانيز در كنار حيوانات و ديگر گياهان ن

 ةنيرويي كه در برخي گياهان وجود دارد، ارتباط ماه با گياهان، اسطور. اند مقامي مقدس داشته
نشانگر  همگي... بالندگي و رشد، نقش گياهان در بعد خدايي و الهي وجود قهرمانان و الهگان و

از سوي ديگر، . گيري و رشد اساطير است يت ويژة اين عناصر طبيعي در ساخت، شكلاهم
اي در تاريخ بشر  نيز نقشي اسطوره... طوفان، كوه و ،باد ،خورشيد، آب ،هايي چون ماه پديده
در بين دو شاعر مورد . آيند ميشمار   عنوان اجزايي اساسي در ساخت اساطير به اند و به داشته

ميوة  /درخت«كاربرد بسيار استفاده كرده است؛ مثالً  ،اي غ از نام گياهان اسطورهنظر ما، فرو
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  .فروغ به آن اشاره كرديم» فتح باغ«كه پيش از اين نيز در اسطورة آدم و حوا در شعر » ممنوعه
بر اين درخت . كند در قعر آتش جهنم رشد مي قرآن؛ درختي كه به گفتة »زقوم«يا درخت 

هاي  سورهطور مشخص در  در سه جاي قرآن و به. كه غذاي جهنميان است رويد اي مي ميوه
. يا درخت زقوم استفاده شده است» زقوم« ة، از كلم52 /الواقعه و 43 /الدخان، 62 /الصافات

كه درختي » طوبي« تقابل باشود، اين درخت در  طور كه از روايات اسالمي برداشت مي آن
نيز تعبير شده است كه هر شخص » درخت شقاوت«رخت به از اين د. بهشتي است، قرار دارد

گناهكار به ميزان شرك، گناه و قذارت باطن خود از اين درخت در دل خود ريشه دارد و در 
حسيني (كند  اي از اين درخت آويزان مي خود را به شاخه ،تعبير ديگري هركس با انجام هر گناه

  ).335 - 331 /1: 1360تهراني، 
  :از اين درخت ياد كرده است» ن بندگيعصيا«فروغ در 

آن شراب از حميم / حاصل ها افتاده بي همچنان بر شاخه/ تلخ درخت وحشي زقوم ةميو
  .)293: 1386فرخزاد، (دل اي در  نازده كس را شرار تازه/ دوزخ آغشته

  :هم نام برده است» سدر«و » طوبي«و در همان شعر، در كنار اين درخت از 
هاي سدر و طوبي  سايه/ خواهيم آن خواب طاليي را ما نمي/ ي سلسبيل توها در كنار چشمه

  . )293: همان( ...را بر تو بخشيديم اين لطف خدايي/ ز آن خوبان باد
است؛ گوهري بسيار » چراغ گوهر شب«كار برده،   اي كه فروغ به از ديگر عناصر اسطوره

به خوشبختي نايل  ،دست بياورد هركه در خواب، آن را به شده گفته كهدرخشان و قيمتي 
؛ اي و ريشه در ناخودآگاه جمعي دارد گرچه باوري عاميانه است، اما منشئي اسطوره و شود مي

  :آورده است» به علي گفت«چنانكه در شعر فولكلور 
انگار كه دختر كوچيكه / رفت چراغ مي انگار تو آب گوهر شب /بوي قوطياي آب نبات... 

  . )374: همان( ...رفت به سير باغ و راغ مي/ ة بلورتو يه كجاو/ شاپريون
   .اما گلرخسار در اشعار خود از عناصر اسطوره استفاده نكرده است
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 اي هاي اسطوره مكان .3 - 6

شود،  جهاني كه پيرامون ماست، جهاني كه حضور انسان و اعمالش در محدودة آن احساس مي
هاي قابل كشتيراني،  هاي مسكون و آبادان، رود زمينسر ،رود هايي كه آدمي از آن باال مي كوه

صورت يك   هايي علوي و مينوي هستند كه گاهي به نمونه دارايها، همه  گاه ها و پرستش شهر
صورت همتا و همزاد شيئي تصور  به فقطو گاهي نيز » مثال«صورت يك  گاه به ،»نگاريده«نگاه 
  . )23: 1378الياده، (كه در حريم كيهاني برتري جاي دارد  است شده

ها  ها و يا حول محور آن ها در آن هاي مقدس، نقاط قابل ذكري هستند كه اسطوره آري مكان
ي برتر را با ايجاد و ينمونه پس از آنكه انسان نياز به كرنش در برابر نيرو براي ؛گيرند شكل مي

مود و معنا يافتند و حتي ها ن عنوان پرستشگاه تحت يدريافت خدايان و ايزدان پاسخ داد، اماكن
ايزد، الهه و حتي ، يك مكان به جهت اينكه خاستگاه دين ،پيش از اين رويداد و در بسياري موارد

نماد بارز اين ادعا است؛ چنانكه  »كوه طور«. كند موجودي مقدس بوده، جنبة قدسي پيدا مي
  :گويد مي» عصيان خدايي«در فروغ 
نه نشان / اي ظلماني و پايي به ره خسته جاده/ ي گنگسرانجام و تالش جويي بيو جست... 

  . )218: 1386فرخزاد، (... نه جوابي از وراي اين در بسته/ هاي طور آتشي بر قله
هاي  اي آفرينش و عصيان آدم و حوا از جمله مكان در مفهوم اسطوره »بهشت و جهنم«

ار رفته است؛ چنانكه فروغ نيز ك  عنوان تمهيدي در شعر معاصر بسيار به اي است كه به اسطوره
برد؛ عصياني كه بد و منفي نيست، بلكه  كار مي  به» عصيان«اي  آن را در مضمون اسطوره

  :بدعت و هستي جديد است ،سرآغاز عشق

بهشت و حور و آب كوثر / اي ده از اين ننگ و گنه پيمانه/ مگو شعر تو سر تا پا گنه بود... 
  .)51: همان( اي ده مرا در قعر دوزخ خانه/ از تو

سر  ،كامالً با بهشت و جهنمي كه خداوند وعده داده است» عصيان بندگي«و در شعر 
   :گذارد ناسازگاري مي

يا ره باغ ارم / دادم عاصيان را وعدة دوزخ نمي/ افكند ها نمي وحشت از من سايه در دل... 
  ).همان( زادم يا در اين دنيا بهشتي تازه مي/ كردم كوتاه مي

 وحشتو  از جهنم» عصيان خدا«و » عصيان بندگي«، »اندوه تنهايي«، »دريايي«و در اشعار 
  :كند ياد ميآن 

مادر هميشه در ته / در آستان وحشت دوزخ/ ايست گسترده سجاده/ مادر تمام زندگيش
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آلوده كرده / كند كه باغچه را كفر يك گياه و فكر مي/ گردد دنبال جاي پاي معصيتي مي/ چيزي
  . )406: همان( تاس

كند كه  اش استفاده مي هاي زمانه نيز براي نشان دادن زشتي» خزدو«گلرخسار از اما 
 »رسواي وفاي وطنم«و در شعر  دهد عدالتش را نشان مي عصيانگري او عليه جامعة بي

  :سرايد مي
از دل  زده را بهتان/ ديوانة ما ديو ز ديوان دگر نيست/ ديوانه ز ديوان خطا پند نگيرد... 

 . )45: 1373آوا،  صفي( بخشندة ما دوزخي آن دگر نيست/ دوزخ گذري هست

هفت «و » هفت آسمان«كند،  اي كه گلرخسار بدان اشاره مي هاي اسطوره از ديگر مكان
اي وجود داشت كه هر پله از فلزي  در رازآموزي ميترايي، نردبان آييني هفت پله. است» كيهان

ساير . مطابقت داشت) زحل(ين پله سربي بود و با سيارة كيوان نخست. خاص ساخته شده بود
هفتمين . اما ششمين پله سيمين و نماد ماه بود ؛ها نيز از اجناس مختلف ساخته شده بودند پله
 سياراتدر برخي از نقوش برجستة مهري، تصوير  .شد زرين و نماد خورشيد تلقي مينيز پله 

گانه باال  درهاي هفت نست كه در وقت تولد و مرگ از نردباهفتگانه، نماد تمثيلي روح انسان ا
   ).12: 1382زمردي، (رود  مي

راند و در اسطورة هفتگانه  از آسمان هشتم سخن مي» سماء هشتم«گلرخسار در شعر 
... : تبار است هاي ايراني باز هم نشانة گرايش او به اسطوره كهكند  بدعت ايجاد مي ،بودن آسمان
آوا،  صفي( از خدا طلبيده بودم تو را من/ محبت/ سماء هشتم دردم/ كا طلبيده بودمتو را چون مت

1373 :181(.  
  :اشاره دارد» هفت كيهان«به » بازار غروب«و نيز در شعر 

  . )201: همان( فروشم ميحور آزادي به شيطان / فروشند هفت گنج از هفت كيهان مي... 
  

 ها الگو هاي اساطيري و كهن مايه بن. 3 - 7

اين . شوند اساطير ملل مختلف يافت مي بينهاي مشابهي هستند كه  مايه تصاوير و بن 19ها الگو كهن
تصاوير معموالً در ميان ملل و اقوام گوناگون، معنايي مشترك و يكسان دارند و نقش فرهنگي 

ش از هر شناسي يونگ است كه بي ترين جنبه از روان الگو مهم كهن. گيرند مشابهي را بر عهده مي
هاي ازلي،  هاي باستاني، نمونه سنخ«هايي همچون  واژه. جنبة ديگري وارد عصر ما شده است
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: 1376شميسا، (هاي ديگر اين واژه در زبان فارسي هستند  معادل» اساطيري ازلي و صور صور
، روان انسان همچون لوحي سفيد نيست كه بعد از »ناخودآگاه جمعي«توجه به نظرية  با). 253

هاي انسان تابع الگوهايي است  تجربيات فرد تنها محتويات آن باشد، بلكه بسياري از نگرش ،دتيم
تواند مانند خودآگاه،  ناخودآگاه هم مي. به وجود آمده است» خودآگاهي«ها پيش از تكوين  كه مدت

وايي محت«: نويسد الگو مي در تعريف كهن 20يونگ. گيري كند ها نتيجه حقايق را بسنجد و از آن
هايش را از  و ويژگي شود ميكه از راه خودآگاه و نيز ادراك شدن، دگرگون است ناخودآگاه 

). 51: 1384بيلسكر، (» كند كه به هر دليل در آن حادث شده است ذهنيت منفردي كسب مي
  .آورند ها را به وجود مي ها، اديان و فلسفه الگوها هستند كه اسطوره كهن

فقط در زمان . كردند ها فكر نمي كردند، ولي به آن اي خود زندگي ميمردم در گذشته با نماده
ها با روي  امروزه، انسان. معاصر است كه كشف ريشة نمادها مورد توجه قرار گرفته است

اند ولي هنوز هم  هاي ابتدايي رهايي يافته ظاهر از جهان خرافي انسان آوردن به جهان تعقل، به
كه از  21يوالنده ياكوبي. دهد وزي وجود دارد و خود را نشان ميبقاياي آن در ذهن انسان امر

الگو چيزي شبيه به ساختمان روان يا يك  كهن«: گويد الگو مي در تعريف كهن ،شاگردان يونگ است
واقع معلوم نيست كه از كجا منشأ   است، اما در شكليك  به محرك است كه در همه جاي جهان

ها از عوامل بيروني سرچشمه  به اعتقاد يونگ اسطوره. )135: 1385سرانو، (» است يافته
تنها راه » سنت، زبان و مهاجرت«به همين دليل، . هاي رواني هستند بلكه فرافكني پديده ،گيرند نمي

الگوها همچون يك رود، هر سه زمان گذشته، حال و آينده را به  كهن. ندالگوها نيست انتشار كهن
الگو همچون نيروي بالقوه در درياي ضمير ناآگاه نهفته  وي كهن به نظر. كنند يكديگر مربوط مي

واقع  در زيراآيد؛  خواهد ظاهر شود، به قالب سمبل و رمز درمي الگو مي كه كهن هنگامي. است
   ).209 - 208: 1381شايگان، (است ا الگوي ناپيد كهن عينيصورت  ،سمبل

فرخزاد رخ نموده است؛ براي مثال بايد هاي گوناگوني در شعر فروغ  الگوها در جنبه اين كهن
اي كه در سنت ادبي نمادين هستند، در اشعار فروغ  اعداد اسطوره. به اسطورة اعداد اشاره كرد

  :»ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«در شعر » چهار«خورد؛ مثالً عدد  حدودي به چشم مي تا

تا آن زمان / همان/ ار نواختچهار ب/ چهار بار نواخت ،ساعتزمان گذشت و / زمان گذشت
فرخزاد، ( نواخت چهار بار/ گشوده شد و آن قناري غمگين چهار بار نواخت/ كه پنجرة ساعت

1386 :410( .  
 

20
- Carl Gustav Jung  )١٨٧W - ١٩d١(  

21
 - Jutland Jacoby  
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اعداد سه، چهار، شش، هفت، . كارگيري آن در جنبة نمادين است پيامد به ،تجليات قدسي اعداد
اينكه . اي نمادين برخوردارند ز وجههچهل و مضارب اين اعداد، در سنت عددي اسطوره ا ،دوازده

عدد سي و بارة چنانكه در ؛امري محتمل است ،عنوان پاية عدد چهل بتوان پذيرفت عدد چهار را به
اما اهميت كاربردي عدد چهار در تركيبات چهار تكبير زدن، چهار . سه نيز به همين منوال است

   .)354و  347: 1382زمردي، (قابل ذكر است ... يار، چهار حد و
اي شخصي نباشد، شايد بتوان  اگر استفادة فروغ از عدد چهار و تأكيد بر روي آن، اسطوره

اتمام حجت و اخطار و هشدار  ،معناي تمام كردن چيزي  گفت همانند چهار تكبير زدن است و به
  :اي بزرگ است بر وقوع حادثه

ارهاي مرده از دو سوي مانند م/ هايش هايي كه رشتة آبي رگ در لحظه/ در ساعت چهار
/ سالم/ كنند تكرار مي/ هاي منقلبش آن هجاي خونين را و در شقيقه/ اند گلوگاهش باال خزيده

  . )411: 1386فرخزاد، (اي؟  بوييدههرگز آن چهار اللة آبي را / آيا تو / سالم
مام اين امر در ت. تري برخوردارند عدد هفت و چهل از وجهة قوي ،در ميان اعداد اساطيري

تعبيرات متعددي چون هفت آسمان، . ها قابل بررسي است دوران همةمتون ادبي فارسي در 
هفت اقليم، هفت مرد، هفت رنگ، هفت پيكر، هفت سال، هفت روز، هفت چشمه، هفت پوست، هفت 

با اين  ،از فروغ» بعد از تو«در شعر . استاي اين عدد  بيانگر اهميت تاريخي و اسطوره... دريا و
  :به برهه و زماني ديگر مواجه هستيم ،اي با مفهوم عبور از يك برهه و زمان د اسطورهنما

در انبوهي از جنون و / بعد از تو هرچه رفت، / هاي شگفت عزيمت اي لحظه/ اي هفت سالگي
ميان ما و / ميان ما و پرنده/ اي بود سخت زنده و روشن بعد از تو پنجره كه رابطه/ جهالت رفت

  . )417: همان( شكست/ نسيم
  

  بررسي تطبيقي شعر فروغ و گلرخسار. 4
طبيعي است كه هر شاعر و هنرمندي، هنر خود را با استفاده از اجزا و مواد فرهنگ و مليت خود 

مرور  دهند و به ها بخشي از مليت، تمدن و فرهنگ هر ملتي را تشكيل مي اسطوره. كند عرضه مي
براي برخي از كاربردهاي  كارآمدبه اين سبب ابزاري  شوند، زمان به نمادهاي ملي تبديل مي

ها از گزند  شالودة ادبيات هر ملت، اساطيري است كه بسياري از آن. شوند هنري محسوب مي
اساطيري وجود دارد كه در اساس با هم گوناگون، در ملل . فراموشي رهايي يافته است
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از اميد، آرزو، غم، درد، شادي و ترس  توان يافت كه امور دقيقي را در حيات ملل مي. مشتركند
ملل مختلف  ةاي را براي شناخت چهر تواند عرصة گسترده مشترك سرچشمه گرفته است و مي

اند،  سازي كرده ها اسطوره اند و با اين قهرمان ها قهرمان خواسته در طول تاريخ، ملت. بگشايد
اي را  مردم اسطوره. گرفته باشدمردم انجام  ةها طبق ميل تود ولي معلوم نيست اين قهرماني

سازي زمان و شرايط خاص خود را  اسطوره. اش را هم پذيرفته باشند پذيرند كه فرضيه مي
از  سيفردو. طلبد تا باعث رشد تمدن و فرهنگ ملي شود، نه موجب ركود و شكست آن مي

هايي كه رنگ  اسطوره. شود هاي بعد به اسطوره تبديل مي سازد كه در سال رستم قهرماني مي
   .شوند مانع انحالل فرهنگ و هويت ملي مي ،دننمايان سياسي و زندگي روز سياسي را مي

 ،آوا شاعر معاصر ايراني و گلرخسار صفي ،با تورقي در مجموعه شعرهاي فروغ فرخزاد
ها در شعر خود  نحوي از اين اسطوره  كه هريك از اين شاعران به بينيم مي شاعر تاجيكي،
شاعران اين به اين قرار است كه  ،آيد دست مي  برآيندي كه از اين مجموعه به. اند استفاده كرده
عنوان نمادهاي اجتماعي استفاده كرده  اي بيشتر به هاي اسطوره اجزا و شخصيت ،از اين عناصر

اي  هاي ملي و اسطوره شخصيت ةاجتماعي خود را بر پاي - رد نمادهاي ابداعيو در برخي موا
بدين جهت  ؛ل سياسي آميخته استئشعر معاصر از بسياري جهات با مسا. اند ساخته

در شعر معاصر براي نمادهاي  ،اي دارند ها چون با مليت و سياست كاركرد دو سويه اسطوره
 انندعنوان مثال، شخصيتي م به. اند داده شدهسياسي و اجتماعي ابزاري مناسب تشخيص 

كند، دستماية مناسبي براي تهييج جوانان براي مبارزه ضد  كه با ظلم مبارزه مي» مزدك«
  . استبداد و يا نماد مبارزان برخاسته از تودة مردم، عليه حكومت است

دليل محكمي  اشتراك زباني و فرهنگ مشتركي كه بر ايران و تاجيكستان سايه انداخته، خود
ويژه شاعران و سخنوران اين دو سرزمين  مندان و به براي ايجاد و طرح دنيايي مشترك، از هنر

تر از اكنون وجود داشت و اين دو سرزمين را بيش  رنگ است؛ دنيايي كه پيش از اين بسيار پر
رو شده  به شان با نفي و ستيز رو اما كساني كه هويت فرهنگي. ساخت از پيش به هم شبيه مي

يافتن  شان باز ترين دغدغه كوچانده شده باشند، بزرگ خود گاه باشد يا به اجبار از موطن و زاد
 ،شعر تاجيك بر اين پايه. بخشد اين هويت است؛ هويتي كه انسان در آن وجود خود را معنا مي

اي گاه كه از درده شاعر تاجيك آن. هاي ملي تاريخي است شعري سياسي و مشحون از دغدغه
شعري كه . شعر تاجيك، شعري حسي است. برد كار مي محابا به گويد، زبان را بي تاريخيش مي
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را  آنآميزد و پيكرة  پرخاش و شكوه مي ،تاريخي، با نوستالوژي و طبيعت وطن، وطن فرهنگي
هاي فرهنگش حس  جو و حسود را پشت دروازه شاعر تاجيك هميشه دشمن كينه. سازد مي
اين در حالي است كه جز در . اش به ارث برده است مخاطره حس را از تاريخ پراو اين . كند مي

هاي شخصي و عاطفي خود اختصاص داده و  مواردي خاص، شاعر ايراني شعرش را به دغدغه
   .تاجيك رقم زده است شاعردر همين راستا دنيايي متفاوت از 

نيز  وييابيم كه  گلرخسار، درميهاي شعري  اي كه بيان شد و بررسي نمونه با توجه به مقدمه
اجتماعي و فرهنگي خود است و  ،بيشتر درصدد اثبات هويت ملي ،همچون ديگر شاعران تاجيك

رستم، سهراب، حالج،  مانندكساني  ،هاي اساطيري ايراني از شخصيت بيشتربراي اثبات اين مدعا 
اي  تر به مضامين ريشهاين شاعران كم شدههمين امر است كه موجب . كند ياد مي... مزدك و

اي مطرح شد، گواه  ها و شواهد شعري كه در بحث مضامين اسطوره اما نمونه .اساطيري بپردازند
، اين مضامين را گيرد بهره مياي  كه از مضامين اسطوره نيز گاه آناين امر است كه گلرخسار، 

سازي  لرخسار، به اسطورهگ عبارت ديگر كند؛ به مي، بيان استمطرح  ة آنپيشين در گونه كه همان
بيشتر از شاعر  ،پردازي در شعر او اسطوره چنانكه ؛بلكه تنها راوي اين اساطير است پردازد، نمي
  .اش رنگ تلميح و اشاره دارد عصر ايراني هم

 ،سازي باشد برخالف گلرخسار، فروغ فرخزاد شاعري است كه بيش از آنكه درصدد تلميح
برخالف گلرخسار در راستاي اهداف سياسي يا  يي كهها هرسطوا؛ پردازد سازي مي به اسطوره

هاي فردي و ذهني خود  دنبال دغدغه  بلكه فروغ به ،زمانه و جامعة او نيست شان دادنبراي ن
براي اثبات اين  ياي بودن شعر فرخزاد دليلي محكم محاوره ويژه بهمدرن و امروزي و . است

. كند مينمايان  وي رين حالت، خود را در اشعارت رنگ پاي اسطوره در كم امر است كه رد
هاي  برخالف شعر گلرخسار كه در شخصيت ،كار برده  هايي كه او به بيشترين تعداد مدخل
گياهان و عناصر اساطيري است كه  ،مربوط به مبحث موجودات ،شد اساطيري خالصه مي

ها  شكني ها بيشتر به سنت طورهاو با اس. شايد ريشه در باورهاي عاميانة ايراني او داشته باشد
  . آورد هاي مدرن خود در شعر روي مي عصيانگريو 
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  گيري نتيجه. 5
شـاعر ايرانـي،    ،اگر بر مبناي رويكرد اساطيري به شعر معاصـر ايـران و تاجيكسـتان بنگـريم، فـروغ     

. اجتمـاع و مليـت هسـتند    ،حماسه و اسطوره و گلرخسار، شاعر تاجيك، شاعر مضـمون  ،شاعر عشق
 ،اسـت   پـردازي تـوجهي نداشـته    به اين معني نيست كه گلرخسار به اسـطوره و اسـطوره  امر البته اين 

بـه   ،پـردازد  گونه كه پيش از اين هم ذكر شد، او در آنجا كه به اثبات هويت و مليت خـود مـي   بلكه همان
هـاي   از مـدخل  گيرد و در ديگر جاها نيـز  اي ملي و حماسي بهره مي بهترين شكل از مضامين اسطوره

 يشـاعر  ،صـراحت  هامـا فـروغ بـ   . كنـد  تفهيم بهتر و وضوح شـعر خـود اسـتفاده مـي     براياساطيري 
اي در هـر شـكل و سـاختار     هـاي اسـطوره   وفور از مضـمون  هساز است و ب پرداز و اسطوره اسطوره

و در مضـامين  هـاي ا  زدايـي  ها و آشنايي آوري نو ،ها آفريني باز. است  براي غناي شعر خود بهره گرفته
  . ، گواه محكمي است بر عنواني كه بر آن نهاديم)ها پرداختيم كه به آن(اساطيري 

 موارد بهره بردهيابيم كه گلرخسار هم از اين  مي شده، در هاي شعري يافته با توجه به نمونه
، او آيد آنجا كه سخن از انسان و انسانيت به ميان مي. ها پرداخته است و با آگاهي كامل به آن

اشاره به  اين .ناگزير از بيان مضاميني است كه در بنياد هستي انسان و جهان ريشه دارد
ها از هر رنگ و نژاد و با  باورهاي اصيل كه نه نژادي خاص، بلكه تمامي نوع بشر و همة انسان

  . دهد ميبيني و مشي معنوي او را تشكيل  پاية جهان دارند،ها را باور  هر ايمان و اعتقاد ديني، آن
هاي  ن تأثير تجربههمچنين مقايسة نوع رويكرد فروغ و گلرخسار به مقولة اسطوره، مبي

شناسي فروغ و گلرخسار در  توان گفت كه هستي مي. شناسي خاص آن دو است زيسته و روان
اي اشعارشان نقش داشته است؛ گرچه جنسيت عامل مهمي بوده، اما  بازسازي فضاي اسطوره

 هاي يراثهاي فردي و ميزان آشنايي آن دو با م پيراموني همراه با خصلت ظاهر محيط به
توان  فرهنگي و اساطير، شعر فروغ و گلرخسار را از هم متمايز كرده است و در مجموع مي

  .تري دارد اي غني داوري كرد كه از اين منظر، شعر فروغ پشتوانة فرهنگي و اسطوره
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  ها نوشت پي. 6
1. Comparative Literature 

2. School 

3. Method 

4. Positivism 
5. René Wellek (1903– 1995) 

6. Positivism 
7. Cultural Materialism 

8. Intertextuality 
9. Henry James (1843– 1916) 
10. Marcel Proust (1871– 1922) 

11. Jean de La Fontaine (1621– 1695) 
12. John Milton (1608– 1674) 

13. Joseph Campbell (1904– 1987) 

14. Totem 
15. Ardavi  – Sura Anāhita 

16. Zeus 
17. Ahura Mazdā 

18. Durūj 
19. Type Arche 

20. Carl Gustav Jung (1875– 1916) 

21. Jutland Jacoby 

  

   منابع. 7

ترجمة . 1ج .شناسي جهان اسطوره .)1387( .كارل آبراهام و استروس، لوي؛ الكساندر كراپ •
 . مركز: تهران. جالل ستاري

. )درآمدي بر مدرنيته در شعر معاصر(م ا روي خاك ايستاده .)1388( .حسن ،اكبري بيرق •
 . دانشگاه سمنان انتشارات: سمنان

در  حال و آينده ،گذشته: فلسفة دانش ادبيات تطبيقي .)1389( .عليرضا ،انوشيرواني •
به كوشش بهمن ). هنر و ادبيات ،شناسي اسطوره، مقاالت فلسفه  همجموع(هاي تطبيقي  دانش

  .سخن :انتهر. نامور مطلق و منيژه كنگراني

 . آگاه: تهران. 2ج .پژوهشي در اساطير ايران .)1376( .مهرداد ،بهار •

 . طرح نو: تهران. ترجمة حسين پاينده .يونگ .)1384( .ريچارد ،بيلسكر •
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 . مرواريد: تهران ).گزارش( اوستا .)1364(. پورداوود، ابراهيم •

ترجمة پيام  .امدرنيتهفرهنگ انديشة انتقادي؛ از روشنگري تا پس .)1382(. مايكل ،پين •
 . مركز :تهران. يزدانجو

 :تهران. ترجمة داريوش كريمي .منطق گفتگويي ميخائيل باختين .)1377( .تزوتان ،تودوروف •
 . مركز

 . اساطير: تهران. تصحيح قزويني و غني.  ديوان). 1367. (الدين محمد حافظ شيرازي، شمس •

: تهران. )ير ادبيات فارسي در ادبيات فرانسهتأث(اگون راز سعدي تا آ .)1373( .جواد ،حديدي •
 . مركز نشر دانشگاهي

 . حكمت: تهران. 10ج. معادشناسي  .)1360( .حسين محمد ،حسيني تهراني •

 . زوار: تهران .نقد تطبيقي اديان و اساطير  .)1382( .حميرا ،زمردي •

 . اميركبير: تهران. )مجموعه مقاالت(از ادبيات تطبيقي تا نقد ادبي  .)1387( .طهمورث ،ساجدي •

 . ميترا: تهران. ترجمة سيروس شميسا .با يونگ و هسه  .)1385( .ميگوئل ،سرانو •

دانشگاه مجلة  .»شناسي تطبيقي تحقيقي در حاشية اسطوره: پري« .)1350( .بهمن ،اتيارسرك •
 . 32 - 1صص ).100 - 97( پياپي .4 - 1ش .23س. تبريز

 . اميركبير: تهران. ازلي ةي و خاطرهاي ذهن بت  .)1381( .داريوش ،شايگان •

ات ارانتش: تهران .انداز شعر امروز تاجيكستان چشم .)1389( .اصغر علي ،شعردوست •
  . المللي الهدي بين

 . فردوس: تهران .بيان . )1376( .سيروس ،شميسا •

 . طلوع :تهران .عباسي محمد به كوشش. كليات ).1364. (تبريزي، ميرزا محمدعلي صائب •

 .الهدي المللي انتشارات بين :تهران. گلچين اشعار .)1373( .گلرخسار ،اآو صفي •

 .انتشارات نويد: آلمان غربي. ديوان اشعار .)1386(. فروغ ،فرخزاد •

 . نقره: تهران. ترجمة محسن ثالثي .زبان و اسطوره . )1367( .ارنست ،كاسيرر •

 . مركز: تهران. خبرترجمة عباس م. هاي ايراني اسطوره .)1376( .وستا سرخوش ،كرتيس •

 . مركز: تهران. ترجمة عباس مخبر .قدرت اسطوره . )1377( .جوزف ،كمبل •



 1393، بهار و تابستان )3پياپي (1، شمارة 2دورة                                                      هاي ادبيات تطبيقي پژوهش

 

189 

 . پاژنگ :تهران. محمدي اكبر خان ترجمة علي .ادبيات تطبيقي. )1374( .ف. م ،گويار •

 . نشر ني: تهران. ترجمة هادي نظري منظم. ادبيات تطبيقي). 1387( .طه ،ندا  •

 :تهران. ترجمة ضياء موحد و پرويز مهاجر .نظرية ادبيات .)1373( .آوستن وارن و رنه. ولك •
 . علمي و فرهنگي

  .اساطير. تهران .2چ .ترجمة محمدحسين باجالن .اساطير ايران شناخت . )1385( .راسل ،هيلنز •

ترجمة عليرضا  .ادبيات تطبيقي .»انداز تاريخي ادبيات تطبيقي چشم« ).1386. (فرانسوا ،يوست •
   .60- 37صص). يزيپا(. 3ش .انوشيرواني

: تهران .ها در ادبيات فارسي واره فرهنگ اساطير و داستان  .)1388( .جعفر محمد ،ياحقي •
 . فرهنگ معاصر

 . قطره: تهران. سركاراتيترجمة بهمن . 1ج. اسطورة بازگشت جاودانه  .)1378( .الياده، ميرچا •
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