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كه يك قوم به منظور تفسير خود از هستي به كار ميبندد .اسطوره سرگذشتي راست و مقدس است

كه در زماني ازلي رخ داده و به گونهاي نمادين ،تخيلي و وهمانگيز ميگويد كه چگونه چيزي پديد
آمده؛ هستي دارد؛ يا از ميان خواهد رفت« )اسماعيلپور .(١٤-١٥ :١٣٧٧ ،عدهاي اﺻﻼً اسطوره ادبي

را رد ميكنند و عدهاي اسطورة ادبي را بر اسطوره به معناي اولية آن ترجيح ميدهند .عدهاي نيز اين
دو را شبيه هم ميدانند و ادبيات را حامي و تكيهگاه اسطوره ميشناسند .بنا بر نظر اخير »اسطوره،

چه مربوط به اسطورهشناسي باستان باشد و چه مربوط به اسطورهشناسي مدرن ،براي كساني كه
دوباره آن را خلق ميكنند يا دوباره گوش ميدهند يا دوباره ميخوانند ،ماجرايي زنده است و هر

بار كه به آن رجوع شود ،از نو ف ّعال ميشود و تخيل ادبي را تغذيه ميكند« )جواري.(٤٥ :١٣٨٤ ،
اما به نظر ميرسد »اسطوره ،يك ﺻورت بياني نيست ،بلكه پهنة نمادها و بستري براي آنهاست.

ارزش اسطوره در بيان و مساﺋل بﻼغي ،به دليل وجود نمادهاست و ديگر اين كه آركيتايپها شكل
بالقوه و بايگاني شده و پنهان آرزوها ،اميال و آگاهيها و تجاربي هستند كه در بخش ناخودآگاه
روان پنهانند و در ﺻورت وجود شرايط ﻻزم به شكل نماد پديدار ميشوند« )آقاحسيني،

خسروي .(٢١ :١٣٨٩:به هر حال اسطورهها ،چه به علت برخورداري از ساختاري داستاني و چه به

اين علت كه تجسم زباني يك ايده اند با ادبيات تشابه دارند و ماهيتاً قابل تحليل و تأويلند .اما بازتاب
اسطورهها در قالبهاي رايج آثار ادبي ،موجب شكلگيري شيوهاي در نقد ادبي شده كه بر
اسطورهشناسي و كهنالگوها مبتني است» .كهنالگوها يا نمونههاي آغازين نيز در واقع افكار ،رفتارها
و پندارهاي مشابه ملل مختلفند؛ نوعي تصوير ذهني جهانشمول كه محصول ناخودآگاه جمعي بشر

است .نظرية ناخودآگاه جمعي را كارل گوستاويونگ مطرح كرد و اين نظريه به نقد اسطورهاي كمك
شاياني كرد« )گرين و ديگران .(١٥٩-١٩٢:١٣٨٠ ،بخش عمدهاي از نقد روانشناسي و نقد
اسطورهگرا نيز به بررسي و تحليل و تفسير كهنالگوها اختصاص دارد .اﺻطﻼح آركيتايپ يا كهن
الگو از مفاهيم كليدي نقد اسطورهگراست .آركيتايپ تصاوير ذهني را برجسته ميكند و در تجربيات

جهانشمول بشر ،مانند تولد و مرگ متبلور ميشود .درونمايهها ،شخصيتها و پيرنگها نيز زاييدة
كهنالگوها هستند .بسياري از آركيتايپها و اساطير به ﺻورت ناخودآگاه در ذهن وجود دارد و
خواننده با غريزه تأويل بين شعر و آنها انطباق ايجاد ميكند.

-١-١

بيﺎن ﻣسﺎلﻪ و سوال تحﻘيق

نقد اسطورهگرا و بويژه نقد كهنالگويي در ادبيات فارسي پيشينهاي طوﻻني ندارد .بيشترين منابع
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در اين زمينه ،كتابهايي هســـتند كه بر اســـاس نظريات يونگ و برخي از نظريهپردازان غربي در

عرﺻة نقد ادبي عرضه شدهاند .از مهمترين منابعي كه به كهنالگوي مادر پرداخته ،آثار يونگ است
كه از آن ميان ميتوان به كتابهايي همچون ان سان و سمبلهايش) (Man and His Symbolsو

چهار ﺻورت مثالي) (Four archetypesا شاره كرد .يونگ ميگويد » :ب سياري از چيزهايي را كه
اح ساس فداكاري و حرمتگزاري را برميانگيزد ،ميتوان از مظاهركهنالگوي مادر به شمار آورد
مثل شهر،ك شور ،زمين ،جنگل ،دريا و يا هر آب ساكن و نيز حتي ماده ،جهان زيرين ،ماه ،اين صور

مثالي با چيزها و مكانهايي تداعي ميشودكه مظهر فراواني و باروري باشند . . .مثﻼً مزرعة شخم زده،
باغ ،صـــخره ،غار ،درخت ،چشـــمه ،چاه عميق ،و يا ظروف مختلف مانند ،حوض . . . ،و يا گل هاي

ظرفگونه چون گل سرخ و يا اشياي گود مانند ظرف طبخ و هرآنچه شبيه آن است ،مادر را تداعي
مي كند«)يونگ .(٢٦ :١٣٦٨،اعتقاد به آفرينندگي زن در حافظة تاريخي و جمعي كه ســينه به ســينه
و نسل به نسل به انسانهاي امروزي رسيده است ،در جريان ذهن ناخودآگاه قرار ميگيرد و شاعر
را به آن جريان وﺻـــل ميكند .كهنالگوي مادر كه از طريق حافظة جمعي و تاريخي عبور كرده

اســت ،در ناخودآگاه ذهن شــاعر شــكل ميگيرد و در نزديكترين لحظاتي كه شــاعر با ناخودآگاه
خود يكي ميشــود ،بازتاب مييابد .فروغ فرخزاد از جمله شــاعراني اســت كه كهنالگوي مادر در

شعر او نمود خا ﺻي مييابد و در سوية منفي و مثبت تجلي پيدا ميكند .پر سش هاي ا ﺻلي اين

پژوهش آنســـت كه-١ :مﺆلفه هاي كهن الگوي مادر در شـــعر فروغ فرخزاد كدامند؟ -٢نمودهاي
سودمند و منفي و زيانبار اين كهن الگو در شعر فروغ چگونه ظهور يافته است؟
 -١-٢اﻫداف و ضرورت تحﻘيق

هدف اﺻلي اين پژوهش تبيين روند كسب فرديت با رديابي بازتاب كهنالگوي مادر در شعر

فروغ فرخزاد است .تبيين نمودهاي مراحل انكشاف كهنالگوي مادر در شعر فروغ و رسيدن وي
به فرديت و دستيابي به زبان و انديشه زنانه از ديگر اهداف اين پژوهش به شمار ميرود.
 -١-٣روش تفصيلي تحﻘيق

پژوهش حاضر با استفاده از شيوة تحليلي -توﺻيفي و به ﺻورت تبييني انجام شده است .با
اين رويكرد ،بسياري از مفاهيم و عناﺻر زنانه با انطباق بر مراحل انكشاف كهنالگوي مادر قابل

رديابي است .بر اين اساس ،شيوة پژوهش بر پاية نقد اسطورهگرا خواهد بود.
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 -١-٤پيشينة تحﻘيق
دربارة فروغ فرخزاد تاكنون پژوهشهاي زيادي انجام شده است كه حاﺻل آنها گاه در قالب
مقاله و گاه در قالب كتاب به رشتة تحرير درآمده است .با وجود اين ،شعر او از منظر نقد اسطورهگرا،

كه ميتواند روشي براي اثبات زنانه بودن آن باشد ،تاكنون مورد پژوهش خاﺻي قرار نگرفته است.
اما مطالعاتي كه نزديك به اين نوع نقد از اشعار فروغ است عبارتند از :مقاله» بررسي تطبيقي كاربرد

اسطوره و كهنالگو در شعر فروغ فرخزاد و گلرخسار ﺻفي آرا« ) (١٣٩١كه توسط حسن اكبري
بيدق و مريم اسديان نگاشته شده است .دراين مقاله به بررسي وجوه اشتراك و اختﻼف و طرز
بكارگيري اسطوره و كاركردهاي آن و كميت و كيفيت كاربرد آن در زبان شعري دو شاعر زن

معاﺻرايراني و تاجيكي پرداخته شده است .پرسش اﺻلي اين مقاله اين است كه اين سرايندگان با
توجه به مليت و موقعيت زماني و مكاني و شرايط فكر و دروني چه نگرشي به اسطوره و مضامين

اﺻيل و بنمايههاي بنيادين اساطيري مانند خدايان ،الههها ،ايزدان ،پيامبران و آيين گذران،

شخصيتهاي اسطورهاي ،تاريخي و حماسي ،موجودات و گياهان و جانوران اساطيري و  ....داشته-

اند .مقالة دوم با عنوان» بررسي تطبيقي شعر و انديشه فروغ فرخزاد و سيلويا پﻼت «) (١٣٨٨نوشتة
حسن اكبري بيدق است .وي با روش نقد روانشناختي ،درونمايههايي همچون عشق ،نااميدي و

ياس ،معشوق و مرد ،حسرت ،سادگي و زودباوريهاي زنانه ،زوال و نابودي ،همذات پنداري با

گياهان ،كمالگرايي ،مرگانديشي و مرگ آگاهي ،به عنوان درونمايههاي مشترك و ذكر مثالها و
شواهد متعددي از ميان اشعار ايشان ،به مطالعة تطبيقي شعر و انديشة اين دو شاعر دست مييازد.
مقالة سوم با عنوان » خوانش اسطوره شناختي شعر آن روزها اثر فروغ فرخزاد از ديدگاه نورثروپ

فراي« ) (١٣٩١از رقيه علوي و سيد رضا ابراهيمي است .دراين مقاله سعي شده با استفاده از نقد
روانكاوانه و بر پاية نظرية نورتروپ فراي به بررسي اسطورهها و نقد و تحليل خاستگاه فرهنگي و

اجتماعي آنها در شعر»آن روزها« بپردازد .تمركز اﺻلي اين مقاله بر پاية نظريه فراي ،در زمينة وجود
چهار فصل اسطورهاي در شعر»آن روزها «است .براساس نظرية فراي شعر»آنروزها« گذر و استحالة
پر رمز و رازي از دنياي معصوميت به دنياي تجربه است.

 -٢بﺎزتﺎب كهنالگوي ﻣﺎدر در شعر فروغ فرخزاد

كهنالگوي مادر مانند ديگر كهنالگوها ،هم نمود سودمند و مثبت دارد و هم نمود زيانبار

ومنفي؛ زيرا »كهنالگوها خاﺻيت دوسويه يا دوقطبي دارند«)ﺻرفي ،(١٦٣ :١٣٨٢ ،يعني از يك سو

بازتاب كهنالگوي مادر در شعر فروغ فرخزاد
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دﻻلت بر جنبههاي سودمند و روشن دارند و از سوي ديگر دﻻلت برجنبههاي زيانبار و تاريك.

 -٢-١نمودﻫﺎي سودﻣند كهنالگوي ﻣﺎدر

اگر به نمايههاي برآمده از كهنالگوي مادر ناخودآگاه ،مجال بروز در خودآگاه زن داده شود

و به خواستههاي آن توجه شود و فرد زير تاثير زيانبار آن قرار نگيرد ،اين نمايهها در نمودهاي
سودمند ،وارد خودآگاه ميشوند و انكشاف مييابند كه در شعر فروغ به اشكال زير نمود مييابد:
 -٢-١-١ﻫﻢذات پنداري بﺎ گيﺎﻫﺎن

از مجموعة تولدي ديگر به بعد در شعر فروغ با زني روبرو هستيم كه اشعار او به گفته بسياري

از منتقدان ادبي ،داراي بار چند معنايي و هرمنوتيك است .مفاهيم و عناﺻر شعر وي در هالهاي از
نمادهاست كه ريشه در فرهنگ قومي او دارد .فروغ فرخزاد در برخي از قطعات شعرش از محدوده

تجربههاي فردي نيز فراتر ميرود .كهن الگوي مادر در برخي قطعات شعر فرخزاد خود را نشان
ميدهد .بيان شاعرانهاش از عالمي فراسوي خاطرههاي بومي و واقعيت اجتماعي سرچشمه ميگيرد.
شعر او در اين مرحله سرود سرزمين مادر و تجليگاه بزرگبانوي ازلي است .او از زبان زني سخن

ميگويد كه متعين در زمان و مكان خاﺻي نيست؛ بلكه چون خاطرههاي قديمي و پراكنده در اعصار

تاريخ است و همة عالم نشاني از او دارد .او اﺻل مادينة هستي است كه با گياهان و گلها به مرحلة

همذاتپنداري رسيده است ...» :قلب من گويي درآن سوي زمان جاريست /زندگي قلب مرا
تكرارخواهدكرد /وگل قاﺻد كه بر درياچههاي باد ميراند /او مرا تكرارخواهدكرد) «...فرخزاد،

 .(٨٥ :١٣٤٦شاعر خود را جاري در تمام اعصار و دورانها ميبيند او با گل قاﺻد يكي است.
عﻼوه بر پراكنده بودن تمام ذرات زنانة شاعر ،در تمام زمانها ،همذاتپنداري او با گلها و يا گياهان

و درختها ،نقش مادركبيري شاعر را تقويت ميكند .همانطوركه گفته شد گياه،گل ،درخت از
مظاهر مادركبيري محسوب ميشوند .اوگاهي چنان با اين جنبة زنانة خود در پيوند عميقي است كه

»من « -خود دروني شاعر -با اين مظاهر تركيب ميشود ...» :من گلي بودم /در رگ هر برگ لرزانم
خزيده عطر بس افسون /درشبي تاريك روييدم /من آنجا گرم و خواهشبار /از زميني سخت

روييدم)«...همان (١٦٩-١٧٠ :و يا ...» :ميترسم از اين نسيم بيپروا /گر با تنم اين چنين بياميزد/
ترسم كه ز پيكرم ميان جمع /عطرعلف فشرده برخيزد)« . . .همان(١٧٣ :

او در اين بند از شعر »پنجره« خود را »درخت« ميداند ...» :اكنون نهال گردو /آنقدر قد كشيده

است /كه ديوار را براي برگهاي جوانش معنا كند)« . . .همان (٣٤٩ :شاعر خود را درختي با تنة
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محكم ميداند ،آنقدرتجربه كرده كه ديگر به راحتي ميتواند به كودكان و جوانان اطراف خود
مفهوم ديوار -موانع -را بشناساند .به نظر ميرسد او از قفس تن و غريزه گريخته و آنسوي ديوار
است .اين بند از بعد عرفاني نيز قابل توضيح است ،چرا كه خودشناسي در رسيدن به من دروني،

آغازگر شناخت هستي و خالق هستي است و شعر او از اين جهت ابعادي عرفاني به خود ميگيرد.
اوخود را شناخته و هستة هويّت خويش را كشف كرده است .همين ديدگاه است كه در بياني
نمادين ،خود را درخت تنومندي ميداند؛ آنچنان رشد يافته كه از سطح ديوار فراتر رفته است و

قادر به ديدن پشت ديوار نيز هست و با آگاهي و اطمينان به برگهاي جوان ميفهماند كه اين كه
برابر شماست پايان جهان نيست ،حاﺋلي است كه بين شما و حقيقت ايجاد شدهاست .جاي ديگري

شاعر درهمذاتپنداري با درختان ميگويد ...» :من ازسﻼلة درختانم /تنفس هواي مانده ملولم

ميكند) «...همان (٣٦٣ :

 -٢-١-٢ﻣﺎدرزﻣيني

فروغ در پيوند خود با »مادر كبيري «گاهي خود را ،زمين و يا در پيوند عميق با زمين ميداند.
»در روانشناسي ،زن مادر زمين است« )يونگ (٥٤ : ١٣٦٨ ،و يا »زن ميتواند مستقيم ًا با مادر

زميني همانند شود«)همان( .او در بندهاي زير ،بانوي باروري و زمين مادراست و در زهدان ازلي او

ريشهها به هم ميرسند و دانهها سبز ميشوند» :من توهستم /وكسي كه دوست ميدارد /وكسي كه
دردرون خود /ناگهان پيوند گنگي باز مييابد /با هزاران چيز غربت بار نامعلوم /من تمام شهوت

تند زمين هستم /كه تمام آبها را ميكشد درخويش /تا تمام دشتها را بارور سازد)« . . .همان :

 (٨٥و يا . . .» :سخن از پچ پچ لرزاني نيست /سخن ازروز است و پنجرههاي باز /و زميني كه ز
كشتي ديگر بارور است /و تولد و تكامل و غرور /سخن از دستان عاشق ماست) « . . .همان(٢٧٨ :
او در قطعة »معشوق من« ،عميقترين بازتاب كهنالگوي مادر يا زنانهترين وجه دروني خود را

منعكس ميكند؛ كه همان يكي شدن خود با مادركبيراست . . .» :معشوق من /انسان سادهاي است/
انسان سادهاي كه من او را /در سرزمين شوم عجايب /چون آخرين نشانة يك مذهب شگفت /در

ﻻبﻼي بوتة  /....پنهان نمودهام ) « . . .همان . . .» (٢٧٠ :طبيعي است كه آسيابهاي بادي مي پوسند/

من ساقه نارس گندم را /به زيرپستان ميگيرم و شير ميدهم) « . . .همان(٣٦٤ :
اگرچه نقد شگردهاي ادبي فروغ دراين مقال نميگنجد؛ اما ميتوان گفت :كه فروغ در اين

بند از اشعار خود به بينشي وسيع دربارة هستي ،انسان و زندگي رسيده است؛ »ساقههاي نارس

بازتاب كهنالگوي مادر در شعر فروغ فرخزاد
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گندم « سمبل گرسنگي است كه او حاضراست ،با انديشهها ،حسها و تن مادرانه و غني خود ،آنها
را سيركند و رشد دهد .اوخود را جهان ،زندگي ،زمين ،و در نهايت مادر با شاخﺺترين خصوﺻيت

يعني جاودانهسازي ميداند .شاعر در اين بند خود را رشددهنده ،زندگيبخش و حمايتگر ميداند.

براين اساس ،شاعر زمين است و ذهنيت او در واقع ادامهدهندة ذهنيت تمدن كشاورزي است كه
فضيلتهاي جادويي و پرورشدهندگي و تكثير را ميستايد .در بينشي وسيعتر ،شاعرخود را
نگهدارنده ،حمايتگر و پرورشدهندة انسان عاشق ميداند .ميتوان گفت ،با توجه به مادرزميني

شاعر ،به كاربردن اين تركيب ،به قصد اعتﻼ و تعالي زندگي و آرامشبخشيدن به معشوق است؛
معشوقي كه براي تعالي و رشد خود ،وجودي جز منشاء حياتبخش عاشق ندارد.

عﻼوه بر بندهاي ياد شده ،انعكاس مادركبيري درشعر»گل سرخ« او نمود ويژهاي مييابد.گفته

شده هر چيز گود و ظرفگونه تداعيكنندة مادركبيري است» :گل سرخ /گل سرخ /گل سرخ /او
مرا برد به باغ گل سرخ /و به گيسوهاي مضطربم درتاريكي ،گل سرخي زد /و سرانجام روي برگ

گل سرخي با من خوابيد /اي كبوترهاي مفلوج /اي درختان بيتجربة ياﺋسه ،اي پنجرههاي كور/
زير قلبم و در اعماق كمرگاهم ،اكنون /گل سرخي دارد ميرويد /گل سرخ /سرخ /مثل يك پرچم
در /رستاخيز /آه ،من آبستن هستم ،آبستن ،آبستن «) همان.(٢٩٩-٣٠٠ :

اين شعر با دريافتها و مفاهيم متعدد زنانهاي كه ميتوان از آن داشت ،عميقاً از پيوند دروني

شاعر با ناخودآگاه حكايت ميكند .او مستقيماً ويژگيهايي چون توالد و نقش زنجيرهاي زن را در

متصلسازي گذشته به آينده بازگو ميكند .آن چيزي كه زن -شاعر -به دنيا ميآورد؛ »گل سرخ«

است .گل سرخ ،نماد مادركبيري است .پس آنچه از درون ذهن و احساس و انديشه و تن مادرانة

او زاده ميشود ،هستي است .ميتوان چنين برداشت كرد ،كه او تمام مظاهر زندگي را اعم از انسان
و طبيعت ،و در يك ديد وسيعتر ،هستي را در خود حمل ميكند؛ پرورش ميدهد و خلق ميكند.

اين ديدگاه ژرف از زن بودن شاعر ،درشعر»تنها ﺻداست كه ميماند « نيزديده ميشود . . .» :مرا
تبار خوني گلها به زيستن متعهد كرده است /تبارخوني گلها /ميدانيد؟ «)همان(٣٦ :

شاعردر سطح ديگر خود را در پيوند عميق با زمين ميداند...» :هرگز از زمين جدا نبودهام /با

تنم كه مثل ساقة گياه /باد و آفتاب و آب را /ميمكد كه زندگي كند /بارور ز ميل بارور ز درد. . .

« )همان(٢٣٣ :
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خصوﺻيت باروري و رشددهندگي زمين با خصوﺻيت باروري و رشددهندگي زن تلفيق

شده و باعث »اين هماني «گرديده است .درمثالهاي ياد شده ،پيوند شاعر در سطحي عالي با زمين،
ادغام شده است؛ درسطحي ديگر ،همذاتپنداري و در سطحي پايينتر همانندي ،كه باروري وجه
شبه اﺻلي به حساب ميآيد .شاعر همزمان كه خود را زمين ميداند ،حاﺻل زمين نيز مينامد و به

همذاتپنداري با گياه و درخت ميرسد» :به زمين ،كه شهوت تكرار من درون ملتهبش را/
ازتخمههاي سبز ميانباشت /سﻼمي دوباره خواهم كرد«)همان(٣١٩ :

دربند زير ،شاعرعﻼوه برجنبههاي مختلف دروني ،ح ّتي از نظرجسماني و عاشقانه نيز تن خود

را ،زميني تشنه ميداند كه از وجود معشوق سيراب ميشود ...» :در ميان بازوان من /زيرسايبان
گيسوان من /لحظهاي كه ميمكد تو را /سرزمين تشنة تن جوان من /چون لطيف بارشي ،يا مه
نوازشي /كاش خاك ميشدي /كاش خاك ميشدي) « ...همان (١١١ :

»مادر در وجه مثبت آن يعني رشد مفرط غريزة مادري با تصويرآشناي مادركه در همة ادوار و

زمانها ستايش شدهاست ...عشق به معناي بازگشت به خانة امن و سكوت طوﻻني ،كه همه چيز
ازآن شروع ميشود و درآن پايان ميپذيرد«)يونگ .(٣٩ : ١٣٦٨ ،ميل به بازگشت درمفهوم عميق و
نمادين آن به دامن بزرگ بانو ،در بندهاي زير ديده ميشود ،گفتني است »اقيانوس و دريا« از مصاديق

مادركبير هستند ...» :من پري كوچك غمگيني را ميشناسم /كه دراقيانوسي مسكن دارد /كه دلش
را دريك نيلبك چوبين /مينوازد آرام آرام /پري كوچك غمگيني كه شب از يك بوسه ميميرد /و

سحرگاه از يك بوسه به دنيا ميآيد« )فرخزاد.(٣٢٧:١٣٨٣،

اين ميل به بازگشت در شعر»وهم سبز« تشخﺺ و تجلي مادي مييابد .تمام اين شعر ،نوعي

واپسگرايي يا برگشت را كه چهرهاي عاطفي به خود ميگيرد ،در بر دارد .به اين معني كه »پناهگاه«
ازخصوﺻيات آشكار مادرانه برخوردار است تا اينكه توجيهكنندة رجعت و پناهندگي باشد .دراين

مورد پناهجويي نمونهاي از برگشت دروني -رواني به آغوش گرم و اطمينانبخش كهنالگوي مادر

است ،كه با تصاوير»خانه«» ،اجاقهاي پر آتش« و . . .نشان داده ميشود ...» :مرا پناه دهيد ،اي
چراغهاي مشوش /اي خانههاي روشن شكاك /كه جامههاي شسته درآغوش دودهاي معطر /بر

بامهاي آفتابيتان تاب ميخورد /مرا پناه دهيد اي زنان سادة كامل /كه از وراي پوست،

سرانگشتهاي نازكتان /مسيرجنبش كيفآور جنيني را دنبال ميكند /و در شكاف گريبانتان هميشه
هوا /به بوي شير تازه ميآميزد ... /مرا پناه دهيد /اي اجاقهاي پرآتش – اي نعلهاي خوشبختي-

بازتاب كهنالگوي مادر در شعر فروغ فرخزاد
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 /و اي سرود ظرفهاي مسين در سياهكاري مطبخ /و اي ترنم دلگير چرخ خياطي /و اي جدال روز

و شب فرشها و جاروها) « ...همان(٢٩٤-٢٩٥ :

شاعر در بندهاي فوق براي يافتن امنيت به خانههاي روشن ،براي يافتن آرامش و

پرورشدهندگي به آغوش زنان سادهكامل و شكاف گريبان آنان ،براي ايجاد شور و نشاط زندگي
و تغذيه به سرود ظرفهاي مسين در مطبخ ،براي آفرينندگي و ترميم و جلوگيري از سرما و گرما

به ترنم دلگير چرخ خياطي ،براي ايجاد تندرستي و مراقبت به »جدال روز و شب فرشها و
جاروها« و براي تداوم نسل به ميل دردناك بقا پناه ميبرد .امنيت ،آرامش ،پرورشدهندگي ،تغذيه،

مراقبت و بقا از خصوﺻيات و مظاهر بزرگبانوي مادر محسوب ميشوند ،كه شاعر در نزديكترين
حاﻻت روحي به هويت و اﺻل زنانه خود ،خواهان فضاي مجدد آنهاست .فضا و شرايطي كه
روزگاري او در مقام مادر و همسر ،عضو فعّال آن بوده است .همچنين در بند فوق ،فروغ ميخواهد

به سرود ظرفهاي مسين پناه ببرد.گفته شد كه ظروف از مظاهر و مصاديق مادركبير هستند و يا

سياهكاري مطبخ نمودي كامﻼ مادرانه دارد و فضيلت جادويي زن را در تغذيه و رشددهندگي نشان

ميدهد .فروغ با زباني استعاري و نمادين كه شعر او را داراي بار چندمعنايي و فضايي هرمنوتيك

ميكند ،خود را گياه يا درختي مادرانه ميداند ،كه با كاشتن آن در باغچه -زندگي ،زمين -سبز
ميشود و پرستوها كه نماد باروري هستند ميتوانند از او مانند آشيانة گرم و امني براي تداوم نسل
بهره ببرند. . .» :دستهايم را در باغچه ميكارم /سبز خواهم شد ،ميدانم ،ميدانم ،ميدانم /و پرستوها
درگودي انگشتهاي جوهريام تخم خواهندگذاشت«)فرخزاد.(٣٢٦ : ١٣٨٣ ،
 -٢-٢نمودﻫﺎي ﻣنفي و زيﺎنبﺎر كهنالگوي ﻣﺎدر

يونگ معتقد است كه انعكاس كهنالگوها در انسان ،هم داراي وجهي مثبت است و هم منفي؛
به طوري كه رشد متعادل آنها در روند كسب فرديت و رسيدن به كمال موثر است» .مظاهر شرّ و
زيانبار عبارتند از :جادوگر ،اژدها يا هرحيواني كه ميبلعد يا به دور بدن ميپيچد ،مانند ماهيبزرگ...

گور ،تابوت ،آب ژرف ،مرگ ،كابوس ،تاريكي و شب «)يونگ .(٢٦ : ١٣٦٨ ،هنگامي كه نااميدي

بر فروغ غلبه پيدا ميكند؛ جنبة منفي »مادركبير« در شعر او خود را نشان ميدهد» :من از نهايت
شب حرف ميزنم /و از نهايت تاريكي /و از نهايت شب حرف ميزنم)« ...فرخزاد ؛ : ١٣٨٣

 (٢٨٤و يا هنگامي كه در شعر »وهم سبز« شرايط نميگذارد به دامان امن مادر پناه ببرد ،نااميد
ميشود و به جنبة منفي مادر روي ميآورد و در پايان شعر ميگويد» :تمام روز ،تمام روز /رها شده،
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رها شده چون ﻻشهاي برآب /به سوي سهمناكترين ﺻخره پيش ميرفتم /به سوي ژرفترين

غارهاي دريايي /وگوشتخوارترين ماهيان /و مهرههاي نازك پشتم /ازحس مرگ تيركشيدند« ...
)همان  .(٢٩٥ :بيشترين جنبههاي شرّ مادر دراين بندها با تركيبات و واژههايي چون :ماهي

گوشتخوار ،غارهاي دريايي و آبهاي ژرف و حس مرگ ديده ميشود .در بند زير ،ظهور
كهنالگوي مادر در وجه مثبت و منفي خود يك جا آورده شده است . . .» :آه من پر بودم ازشهوت،

شهوت مرگ /و هر دو پستانهايم از احساسي سرسامآور تير ميكشيدند)« ...همان (٢٥٢ :به نظر
مي رسد ،دراين بندها نيزگرايش شاعر به دو مظهر منفي و مثبت »مادر« به يك اندازه است .بند اول

در وجه منفي مادر ،پر بودن شاعر از ميل به بازگشت به مأمن و پناهگاه -مرگ -و بند دوم؛ طغيان

حياتبخشي و رشددهندگي درمقابل هم قرار ميگيرد .شاعر به هردو حالت گرايشي عميق دارد؛
چرا كه با آوردن واژة »شهوت« براي مرگ و »سرسامآور« براي پستانها؛ نهايت ميل خود را بيان

ميكند .او بين اين دوحالت در نوسان است .گفتني است ،تركيب »احساس سرسام آور و تيركشيدن
پستانها« كه بيشترهنگام طغيان شيردر سينههاي مادر روي ميدهد ،حياتبخشي و رشددهندگي را

تقويت ميكند .اين بند از شعر به نوعي ديگر نيز قابل تأويل است؛ فرويد معتقد بود» :زندگي
درشتابي شوريدهوار به سوي مرگ جاري است .او اﺻل لذت را در مقابل اﺻل مرگ ميگذارد و

لذت را اگر بيم از مرگ و تمامشدن نباشد بيمعنا ميداند«)ياوري.(١٢٩ :١٣٨٤،

دربرخي ازشعرها هنگامي كه شاعراز لذت اروتيك سخن ميگويد ،ناخودآگاه مرگ را نيز در

همنشيني ديگر واژهها قرار ميدهد .عﻼوه بر بند ياد شده در شعر »وﺻل« ميگويد ...» :در امتداد

آن كشاله طوﻻني طلب /و آن تشنج ،آن تشنج مرگآلود /ديدم كه ميرهم /...ديدم كه پوستم از
انبساط عشق ترك ميخورد) « ...همان » .(٢٥٤ :درمجموع سه وجه اساسي مادر عبارتند از:
مراقبتكننده ،پرورشدهنده و احساسات تند و اعماق تاريك او)«...يونگ (٢٧ : ١٣٦٨ ،در شعر
فروغ مراقبتكنندگي و پرورشدهندگي كه از جنبههاي مثبت مادر بهشمار ميرود ،در مصاديقي
چون همذاتپنداري با درختها ،گلها و مادرزميني ديده شد .احساسات تند و اعماق تاريك و

منفي مادر را در مرگانديشي و حاﻻت نااميدانه شاعر ميتوان ديد.
 -٢-٢-١ﻣرگانديشي و ﻣرگآگﺎﻫي

با عبور ازمجموعة «تولدي ديگر« و درآخرين سرودههاي فروغ ،با مرگانديشي و مرگآگاهي
شاعري مواجه ميشويم؛ كه بازتاب قابل توجهي در شعرش دارد .اين حالت ميتواند برگرفته از

بازتاب كهنالگوي مادر در شعر فروغ فرخزاد
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بعد زنانه و ارتباط عميق شاعر با كهنالگوي مادر باشد .او هرچه ازمجموعة تولدي ديگر فاﺻله

ميگيرد و به زنانگي و هويت خود نزديكتر ميشود؛ مرگآگاهياش نيز افزونترميشود .اﺻل

تأنيث همانطور كه با زايندگي و زندگي مربوط است ،با مرگ و ويراني نيز مربوط است.

مرگانديشي و مرگآگاهي فروغ در ارتباط با همين اﺻل تأنيث است .اين مطلب با توجه به استفادة
شاعر از عناﺻر نماديني كه مرگ در معناي آن جاي گرفتهاست ،تقويت ميشود ،عناﺻر نماديني كه

از مظاهر كهنالگوي مادر است چون :شراب ،شقايق ،شب ،تاريكي ،فصل سرد ،داس ،غرابت تنهايي،
و . ...مرگانديشي او بيشتر در آخرين سرودههايش يعني در مجموعة »ايمان بياوريم به آغاز فصل

سرد« و به خصوص در شعر»ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد« متبلور است .اين مطلب با توجه به
نقش عناﺻر مختلف مادركبيري قابل رديابي است .چنانكه درآغاز گفته شد؛ مرگانديشي وي

حاﺻل ارتباط عميق وي با ﻻيههاي ناخودآگاه عنصر زنانه خود بودهاست .البته اين بدين معني
نيست كه فقط زنان قادرند به اين مرحله از درك عميق خود برسند و مردان از آن بيبهرهاند ،بلكه

قصد نگارندگان نشاندادن ارتباط عميق شاعر با من زنانة خود و بويژه كهنالگوي مادراست.

»واين منم /زني تنها /در آستانة فصلي سرد /در ابتداي درك هستي آلوده زمين /...زمان گذشت/

زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت /چهار بار نواخت /..من راز فصلها را ميدانم /وحرف
لحظهها را ميفهمم /نجاتدهنده درگور خفتهاست /وخاك ،خاكپذيرنده /اشارتي است به آرامش/
زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت /دركوچه باد ميآيد /اين ابتداي ويراني است)«....فرخزاد ،

(٣٣١ : ١٣٨٣

نمادهايي كه در اين شعر به كار رفته ،تقويتكنندة مفهوم مرگ است .قبﻼً نيز گفته شده هرجاي

سرد و تاريك نماد و مظهر كهنالگوي مادر است .مانند :تركيب فصل سرد و سردي در بندهاي باﻻ؛
دنياي بعد از مرگ سرد توﺻيف شده است .حتي نامي كه شاعر براي اين شعر بلند انتخاب كرده

است ،تأكيد بر مرگ و ايمانآوردن در پيوستن و اتحاد با مرگ است .شاعر در اين شعر واژة سرد
را هشت بار بكار برده است .تكرار عدد چهار در شعر»ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد« و همچنين
در چند قطعة ديگر ازآخرين اشعار او ،به اين عدد جنبة نمادين ميدهد» :عدد زوج از نظر
روانشناسي مﺆنث است ،مثﻼً عدد چهار ،رمز چهار عنصر و آرزوي وحدت است و مﺆنث

است)«...يونگ  .(١٣٠ : ١٣٦٨،چنانكه ديده شد بكارگيري اين عدد همراه با فضاسازي و ارتباط
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معنايي جمﻼت ،با مفهوم مرگ آميخته ميشود ...» :و مرگ روي آن ضريح مقدس نشسته بود /كه
درچهار زاويهاش ،ناگهان چهار ﻻلة آبي روشن شد) «...همان (٣٤٥ :

ازديگر عناﺻري كه مفهوم مرگ را دراين شعر تقويت ميكند ،شراب است ،مخصوﺻاً وقتي

در همنشيني با فضاي سرد و واژة سرد قرار ميگيرد ...» :من سردم است /من سردم است و انگار
هيچگاه گرم نخواهم شد /اي يار ،اي يگانهترين يار ...آن شراب مگرچند ساله بود؟ ) «...همان(٣٣٤ :

»درسمبوليسم ،شراب معناي مرگ هم هست .زيرا نشئة شراب مانند سكرات موت است«)شمسيا
 .(٨٦ : ١٣٧١ ،ماهيان گوشتخوار »و ماهيان چگونه گوشتهاي مرا ميجوند /چرا هميشه مرا در

ته دريا نگاه ميداري« ازمظاهرشرّ كهن الگوي مادراست ،كه با مفهوم مرگ كه آن نيز از مظاهر شرّ

كهنالگوي مادر است در ارتباط است.

گفته شده است كه »گلها غالب ًا مادينه هستند)« ...هينلز (٢٥٤ : ١٣٨٣ ،و شقايق در بند ياد شده

عﻼوه برارتباط با اﺻل تأنيث» :نماد باستاني مرگ و اندوه است« )همان  .(٢٨٥ :شب نيز از عناﺻري

است كه دراين شعر ،مفهوم نمادين مرگ مييابد و يازده بار نيز تكرارشده است .شاخههاي اقاقي
ميتواند استعاره از شاعر باشد -قبﻼً اشاره شدگلها ودرختها مادينه هستند -همچنين به نظر

ميرسد ،شاعر اشارة ظريفي به نام خود دارد ،براين اساس كه »روز «استعاره از شاعر است كه با
نام »فروغ« تناسب دارد .او پس ازبيانهاي نمادين و استعاري به بيان مستقيم و در عين حال شاعرانه

روي ميآورد و پس از بند ياد شده بﻼفاﺻله ميگويد ...» :هنوز خاك مزارش تازه است /مزار آن
دو دست سبز جوان را ميگويم) « ...همان( او قبﻼً درشعر»تولدي ديگر«گفته بود» :دستهايم
رادرباغچه ميكارم /سبزخواهم شد ميدانم) « . . .همان (٣٢٦ :بنابراين »دو دست سبز جوان« اشاره

به خود شاعر است .باد نيز از ديگر عناﺻري است كه نماد مرگ و ويراني است]» :باد[ شخصيت
بيرحمي است كه با مرگ پيوند دارد و هيچ كس را ياراي گريز از آن نيست)« ...هينلز : ١٣٨٣ ،

 ...»(٧٥دركوچه باد ميآيد /اين ابتداي ويراني است /آن روز هم كه دستهاي تو ويران شدند باد

ميآمد) «...فرخزاد  (٣٣٤ : ١٣٨٣ ،باد ،درشعر او جايگاه ويژهاي دارد كه بيشتر با مفاهيمي چون
مرگ ،حس ناامني ،نااميدي و ...همراه است.

او در انتهاي شعر»ايمان بياوريم « . . .جان و جسم خود را تسليم و تقديم مرگ ميكند. . .» :

سﻼم اي غرابت تنهايي /اتاق را به تو تسليم ميكنم /چرا كه ابرهاي تيره هميشه /پيغمبران آيههاي

تازه تطهيرند /و در شهادت يك شمع /راز منوري است كه آن را /آن آخرين و كشيدهترين شعله

بازتاب كهنالگوي مادر در شعر فروغ فرخزاد
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خوب ميداند)«. . .همان( »اتاق رمز زندگي و وجود است« )سيرلوت (١٣١ :١٣٨٩،و دراين جا هم
نماد تن ،زندگي و هستي شاعراست .ابر نيز در اين بندها مفهومي نمادين و زنانه دارد» ،ابر در رابطه

با نمادپردازي باروري است...ابر در معناي پيامبري تفسير ميشود و نماد پيامآوراست «)همان.(١١٧ :
گويا فروغ خود را به جهت نيروهاي غني باروري ،پيامآور زندگي دانستهاست ،اما در پيوستگي

و در آميختگي نمادهاي باروري و مفهوم مرگ ،شاعر مرگ خود را آغازي ديگر ميداند و تكامل و
يكي شدن خود را با مرگ ،تولدي ديگر؛ چنان كه در پايان اين شعر به اين مفهوم اشاره دارد .اين
خودآگاهي براي رسيدن به كمال و جاودانگي روح ،با گذشتن از پل ميان زندگي مادي و تكامل و

توالد در مرگ است؛ چرا كه »توجه به مرگ و تولدهاي مكرر در آثار ادبي نشانگر آرزوي قديمي
بشر براي جاودانگي است« )شميسا .(٤٨ : ١٣٧١،شمع نيز ميتواند استعاره از شاعر باشد و راز

منور ،راز مرگ است كه در آخرين و بلندترين شعر خود آن را بيان كرده است .او با تكرار و تأكيد
برمرگ ميگويد . . .» :ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد /ايمان بياوريم به ويرانههاي باغهاي تخيّل/

به داسهاي واژگون شدة بيكار و دانههاي زنداني) « . . .فرخزاد (٣٤٣ : ١٣٨٣ ،

»داس ،پيوسته با تمثيل مرگ است . . .اين نماد مربوط به ماه و اﺻل تأنيث است«)سيرلوت ،

 (١١٧ : ١٣٨٩و »دانههاي زنداني«]» ،دانه[ نماد نيروهاي پنهان و به ظهور نرسيده است) «...همان:
 (٣٨٣كه ميتواند اشاره به خود شاعر باشد ،كه مانند دانهاي سرخورده و مأيوس و نشناخته به
دامن زمين مادر پناه برده است.

عﻼوه بر شعر »ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد « در شعر »بعد از تو« نيز نمادهاي زنانه با

مفهوم مرگ آميختگي دارد كه به آن نيز اشارهاي ميشود .شاعر ميگويد ...» :ومرگ زير چادر
مادربزرگ نفس ميكشيد /و مرگ آن درخت تناور بود /كه زندههاي اين سوي آغاز /به شاخههاي
ملولش دخيل ميبستند /و مردههاي آن سوي پايان /به ريشههاي فسفرياش چنگ ميزدند /و مرگ
روي آن ضريح مقدس نشسته بود /كه در چهار زاويهاش ،ناگهان چهار ﻻلة آبي روشن شد« ...

)فرخزاد(٣٤٥ : ١٣٨٣ ،

دراين بندها درخت و تكرار عدد چهار نمادهاي زنانه هستند ،كه با مفهوم مرگ آمده است.

شاعر نيز مرگ را مﺆنث و »مادركبير« دانسته است .او مرگ را درختي تناور و در زير چادر مادربزرگ
توﺻيف كرده است .بنابراين ،مرگانديشي در شعر او ،مخصوﺻاً درآخرين سرودههايش ،از سويي
جلوههايي از مفاهيم زنانه هستند كه او را به مادركبيري وهستة روح زنانة شاعر باز ميگرداند؛
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طوري كه مرگ ،پلي براي اتحاد شاعر با هستي ميشود و ازسويي ديگر روح ملتهب و آگاه شاعر،

او را به فرضية «تقارن« و »همزماني« رهنمون ميسازد .به عقيده نگارندگان و بر اساس آنچه از
محتواي اشعار فروغ برميآيد اگر به جنبة ترسناك بودن و نيست شدن در مرگ نظر كنيم ،ميتوانيم

بنابرگفتة يونگ مرگ را از مظاهر زيانبار و شرّ كهنالگوي مادر بدانيم .اما چنانكه ديده شد ،در شعر
فروغ ،مرگ با مفهومي واﻻ و متعالي همراه است .شاعر بعد از همذاتپنداري با گياهان و زمين به

قصد فنا و تعالي هستي زنانة خود كه زندگيبخش است به مرگ نگاه ميكند .بنابراين شايد بتوان
گفت در اينجا با نگاه متفاوت و ويژة شاعر به مرگ ،مرگ از عناﺻر و نمودهاي زيانبار نيست ،بلكه

مرحله و پلي است كه او با ادغام در هستي زنانة خود و ايثار و فنا به بقا دست مييابد .گويا رسيدن
به فرديت و تعالي شاعر در آخرين مرحله ،به مرگ هستيبخش ميرسد .اين ديدگاه شاعر فقط در

اثر ادبي خود مكتوب نميماند بلكه در زندگي شاعر نمودي واقعي و حقيقي مييابد .در كليه

تصاويري كه با مفهوم مرگ آميخته است ،مظاهر و مصاديق كهن الگوي مادر انعكاس مييابد و در

محور همنشيني با اين مفهوم قرار ميگيرد :ماهيان گوشتخوار ،شب ،تاريكي ،مدفون شدن،

فرورفتن....،كه از مفاهيم ش ّر و زيانبار بود در ديدگاه متعالي شاعر ،مفهومي مثبت و سودمند مييابد
و او را به فنا و بقايي ويژه در جهت زندگيبخشي و نوعي ايثار رهنمون ميسازد .بنابر آنچه تاكنون

گفته شد و با توجه به نظر يونگ در باب تقسيم كهن الگوي مادر به دو بعد مثبت و منفي ،ميتوان

گفت كه شيوة تلقي و تفكر فرد وآميخته شدن با هريك از عناﺻر و مفاهيم كهنالگوي مادر است
كه در نظر ،سودمند يا زيانبار خواهند بود.
-٣نتيجﻪ
در مجموع درشعر فروغ اساطير و كهنالگوها كاربرد فراوان دارد .مظاهر كهنالگوي مادر در
شعرهاي دورة دوم شاعري او بازتاب گستردهاي دارد و به اشكال مختلفي نمود يافته است از جمله:

هم ذاتپنداري ،مادرزميني و ادغام با بزرگ بانو ،مرگ و فنا ،بازگشت و بقا و تداوم.

نظرية يونگ در باب مظاهر شركهنالگوي مادر ميتواند نسبي باشد ،مرگ كه از مظاهر شر
كهنالگوي مادر است ،در شعر فروغ پله يا پلي براي ﺻعود )فنا و بقاي( شاعر است.

شعر فروغ از نظر لحن ،فضا و انديشه ،زنانه است و اين خصوﺻيت بازگوكنندة هويت مستقل

و بيواسطة فرد با خود و ارتباط عميق خود با ناخودآگاه است .فاﺻلهاي كه هنرمند ميتواند بين

بازتاب كهنالگوي مادر در شعر فروغ فرخزاد
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»خود« و اثر هنري ايجاد كند ،مدلول فاﺻله گرفتن با »خود« است .چنان كه پيشتر اشاره شد ،هنر،
زبان ناخودآگاه انسان است و فروغ فرخزاد با نزديك شدن به ناخودآگاه خود ،اثر هنري خود را

واجد هويت كرده است.

-٤ﻣنﺎبﻊ

-١آقاحسيني ،حسين وخسروي ،اشرف ،نمﺎد و جﺎيگﺎه آن در بﻼغت فﺎرسي ،مجلة بوستان ادب،
دورة دوم .پيايي شماره .٥٨ /١ﺻﺺ ،٣٠-١:دانشگاه شيراز :تابستان١٣٨٩ ،

-٢اكبري بيدق ،حسن ،اسديان ،مريم ،بررسي تطبيﻘي كﺎربرد اسطوره و كهنالگو در شعر فروغ
فرخزاد و گلرخسﺎر صفي آرا ،مجلة جستارهاي زباني ،دورة  ،٤ش  ، ،١٤ﺻﺺ  ،٢٨-١دانشگاه
تربيت مدرس :بهمن و اسفند.١٣٩١ ،

-٣اكبري بيدق ،حسن ،بررسي تطبيﻘي شعر و انديشﻪ فروغ فرخزاد و سيلويﺎ پﻼت ،مجلة ادبيات
و علوم انساني ،دورة  ،٥٢ش ،٢١١ﺻﺺ ،٤٤-١٩دانشگاه تبريز :پاييز و زمستان.١٣٨٨ ،

-٤اسماعيل پور ،ابوالقاسم ،اسطوره ،بيﺎن نمﺎدين ،تهران :سروش.١٣٧٧،

جابز ،گرتود ،فرﻫنﮓ سمبﻞﻫﺎ ،ترجمة محمدرضا بقاپور ،تهران :انتشارات مترجم.١٣٧٠ .
-٥جقتايي ،ﺻادق ،انصاري پويا ،محمد ،تحليﻞ كهن الگويي داستﺎن زال و رودابﻪ ،پژوهشنامة ادب
غنايي ،سال  ،١٣شمارة ،٢٤ﺻﺺ ،٧٦-٥٩دانشگاه سيستان و بلوچستان :بهار و تابستان.١٣٩٤ ،
-٦جواري  ،محمد حسين ،اسطوره در ادبيات تطبيقي ،اسطوره و ادبيات ،تهران :سمت. ١٣٧٤،

-٧سيرلوت ،خوان ،ادوارد ،فرﻫنﮓ نمﺎدﻫﺎ ،ترجمة مهرانگيز اوحدي ،تهران :انتشارات دستان.١٣٨٩ ،
-٨شميسا ،سيروس ،داستﺎن يك روح ،تهران :انتشارات فردوس.١٣٧١ ،
 ------------٩انواع ادبي ،تهران :انتشارات فردوس.١٣٨١ ،

-١٠شواليه ،ژان ،گرابران ،آلن ،فرﻫنﮓ نمﺎدﻫﺎ ،ترجمة سودابه فضايلي ،تهران :انتشارات جيحون،

.١٣٧٩

-١١ﺻرفي ،محمدرضا ،درآﻣدي بر نمﺎد پردازي در ادبيﺎت ،فصلنﺎﻣﻪ فرﻫنﮓ ،سال  ،١شمارة

پيايي ٤٦:و  ،(٤٧ﺻﺺ ،١٧٧-١٥٩پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي :تابستان و پاييز،

.١٣٨٢

| ١٦٨

پژوهشنامه ادب غنايي

-١٢علوي ،رقيه ،ابراهيمي ،سيد رضا ،خوانش اسطوره شنﺎختي شعر »آن روزﻫﺎ« اثر فروغ فرخزاد

از ديدگﺎه نورتروپ فراي ،مجلة زبان و ادبيات فارسي ،سال چهارم ،ش  ،١٣ﺻﺺ،١٠٤-٨٧
دانشگاه آزاد سنندج :زمستان. ١٣٩١،

-١٣فرخزاد ،فروغ ،تولدي ديگر  ،تهران :امير كبير.١٣٤٦ ،
 ، ----------١٤ديوان اشعﺎر ،تهران :انتشارات شادان.١٣٨٣ ،

-١٥گرين ،ويلفرد و ديگران ،ﻣبﺎني نﻘد ادبي ،ترجمة فرزانه طاهري ،تهران نيلوفر.١٣٨٠ ،
-١٦هينلز ،جان ،شناخت اساطير ايران،ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلي،تهران :نشر چشمه.١٣٨٣،
-١٧ياوري ،حورا ،زندگي در آينه ،گفتارهايي در نقد ادبي ،تهران :انتشارات نيلوفر.١٣٨٩ ،

-١٨يونگ ،كارل گوستاو ،چهﺎر صورت ﻣثﺎلي ،ترجمة پروين فرامرزي ،مشهد :نشر معاونت
فرهنگي آستان قدس رضوي.١٣٦٨ ،

 ، ----------------١٩انسﺎن و سمبﻞﻫﺎيش ،ترجمة محمود سلطانيه ،تهران :انتشارات جام،

.١٣٧٧

-٢٠يونگ ،كارل گوستاو ،هندرسن ،ژوزف ،انسﺎن و اسطورهﻫﺎيش ،ترجمة حسن اكبريان طبري،

تهران :نشر دايره.،١٣٨٦ ،

.
.

