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Abstract 

Forough Farrokhzad and Ghada al-Saman are two contemporary female poets. 

Unlike the past literary traditions of their land, they have presented their own poetic 

imagery in the form of new poems, but they have not completely departed from the 

tradition of Eastern thoughts. Understanding the time of poem is the same as 

understanding of their past ancestors. Forough and Ghada al-Saman, such as in their 

past ancestors believe in the circular time. In their views, time starts from the origin 

and ends in the time. This end means another beginning. In a world where time is 

circular, concepts are formed that are consistent and harmonious with all human 

children, and Forough and Ghada are not exceptional. In this research, based on the 

American School of Comparative Literature, the authors have come to the basic 

analytical method of the conclusion that Forough Farrokhzad and al-Saman 

understand of time that is common and identical. This has led to diverging notions 

of circular understanding of time in these two poems. The concepts such as 

expectation, delay, recursive past, repetition, and futurism, which are among the 

most important concepts of mythological time are analyzed. 

Keywords: Comparative Literature, Mythological Insights, Mythological Time, 

Forough Farrokhzad, Ghada al-Saman. 
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 چکیده
ر را د شتۀ سررزمین خرود، تّریاّلت شرعری خروی      ن دو برخالف سنّت ادبی گذدو شاعرِ زنِ معاصر هستند. ای السّمّان ةغاد و فرّخزادفروغ 

همسران در    ،انرد. در  از زمران در شرعر ایرن دو شراعر      کلّی از سرنّت اندیشرگی شررو دور نشرده    اند؛ امّا به کرده عر نو عرضه میقالب ش

شرود   ی آغراز مری  یزمان از مبرد   ،نظر ایشانپندارند. در وار می همان را دایرمانند گذشتگان، ز، بهالسّمّان ةغادگذشتگان از زمان است. فروغ و 

گیررد کره در    وار اسرت، ماراهیمی شرکی مری     معنی آغازی دیگر است. در دنیایی که زمان آن دایرره رسد. این پایان به پایان میو در زمانی به

اسرا   پرووه  حاضرر، بر   نگارنردگان  سرتننی نیسرتند.  نیرز از ایرن قاعرده م    ةغادبشر همسان و هماهنگ است و فروغ و  می فرزندانمیان تما

از زمران،   السّرمّان  ةغراد و  فرّخرزاد که در  فرروغ   انداساسی رسیده بدین یافتۀتوصیای  - روش تحلیلیتطبیقی و به ادبیّاتمکتب امریکایی 

ماراهیمی   ایرن دو تکررار شرود؛   ار زمران در شرعر   و مشتر  و همسان است. این امر سبب آن شده است که ماراهی  منشرعب از در  دایرره   

در شرعر ایرن    ی اسرت و زمران اسراطیر   ترین ماراهی   که از مه  محوری انتظار، دیرکردگی، گذشتۀ بازگشتنی، حال تکراری و آینده همچون

 ه است.  شد و تحلیی دو شاعر بررسی

 .مّانالسّ ةغادّ، فرّخزادفروغ  بین  اساطیری، زمان اساطیری،تطبیقی،  ادبیّات کلیدی: واژگان
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 پیشگفتار. 8

دو انرد. از اینجاسرت کره     زمین گاهی از آبشّورهای مشتر  فکرری بهرره بررده   شاعران و نویسندگان مشرو

های مشترکی از ذهرن  آنکه همدیگر را در  کرده باشند، اندیشهیا دو شاعر در دو مکان متااوت بی نویسنده

زمین باقی مانده و امرروز نیرز   ناخودآگاه مردمان مشرو ی در ضمیرگذرد. باور به زمان اساطیرها میو زبان آن

 شروند. بر حضور در زندگی افراد، بر زبان شاعران نیز جاری مری  افزونها شود. این نشانههای آن دیده مینشانه

هرای ادبری گذشرتۀ     تمیران سرنّ  ت ادبی پری  از خرود دارد. در  بلکه شعر معاصر، ارتباطی مستمر و پایدار با سنّ

 ت، گراه ادامرۀ همران سرنّ   جایگاهی ویوه دارد و شاعر معاصر نیرز، در  حماسی، -ای  سی، ادب اسطورهرادب فا

گرردد. شراعران معاصرر     مری اسطوره به اوایری قررن بیسرت  بر   عرب، کاربرد  ادبیّاتا در تحت تأثیر آن است، امّ

برنرد. شراید یکری از    بره محتروا و ماهروم دراماتیر  آن بهرره مری       توجّهشکی ظاهری و لاظی، بدون  به»عرب 

حرواد  سیاسری و اجتمراعی و شکسرت     الت و آوری شاعران عرب به اسطوره شد، تحوّهایی که رویانگیزه

و  زادهنقرری از اکبررری؛ برره81: 5336 ،)جبرررا.« برابررر اسررراویی و سرریطره و اسررتعمارگری دول اروپررایی باشررددر

 (  5636 ،زاده تقی

 تعریف موضوع. 8-8

 عصرر یکردیگر   عرب از شاعران مطرح اجتماعی و هر   ادبیّاتدر  السّمّان ةغادفارسی و در ادب  فرّخزادفروغ 

. یکری از مبراحنی   شودو همسانی در شعر ایشان دیده می های مشتر  فکریهستند که تجربهدر دوره معاصر 

ی برر آن  کزازای بره مسراوی مّتلرس اسرت.    اند، بحث اسطوره و نگاه اسطورهداشته توجّهکه این شاعران بدان 

هرای بنیرادین خروی     بینی دیگری، کوشریده اسرت ترا بره پرسر      مانند هر جهان»است که بین  اسطوره ای: 

 (.5: 5666)کرزّازی،  « یراری آن رازهرای هسرتی را بگشراید.    ن و انسان پاسّی درخرور بدهرد و بره   دربارة جها

 سرچشرمۀ هسرت. بیرن  اسراطیری     ای از دنیا، بر ذهن و زبان شاعران معاصر تأثیرگرذار بروده و  در  اسطوره

. در این میران، درکری   ی هرچه بیشتر در شعر شاعران داردای شده است که نیاز به تاصیهای ادبی ویوهآفرین 

را بررسری  آن  تاصریی، ابعراد مهر ّ   نتیجره بایرد بره   ای نیست؛ در ت بین  اسطورهیّای از زمان، خارج کلّ اسطوره

ی از ماهروم زمران،   ای و طررز تلقّر  با تکیه بر مبانی بیرن  اسرطوره   سعی برآن است کهحاضر پووه  کرد. در 

 بررسی شود. السّمّان ةغادو  فرّخزادتأثیر آن بر شعر فروغ 

 . ضرورت، اهمّیّت و هدف8-6

اطیری در شرعر معاصرر،   های مّتلس زمران اسر   باید یادآور شد که پرداختن به جنبه پووه ضرورت  در اهمّیّت و

هرای شراعر    عی اسرت کره از در  و دریافرت   شراعر معاصرر، مردّ    کره جملرۀ این ی اسرت. از دارزشرمن  بیانگر نکات
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شرود کره شراعر معاصرر، همچرون       روشرن مری  « زمان اساطیری»رفته است؛ امّا با بررسی ماهوم بنیادی کالسی  فرا

رخردادی   رمنتظر  شرود و  ط مری محوری برر ذهرن  مسرلّ   ، آیندهتبع آنبیند. به وار می ، زمان را دایرهشاعر کالسی 

زمران  »هرای ایرن دو دربرارة     کنرد. بررسری دیردگاه    بزرگ اسرت. دیرکردگری و حرال تکرراری، وی را ملرول مری      

سازد که تا چه انردازه ایشران، از ماراهی  دیرپرای منشرعب از زمران اسراطیری دور شرده و بره           ، روشن می«اساطیری

 اند. نزدی  شدهبارة زمان در« نو»ماهوم 

 پژوهشهای پرسش. 8-3

 ؟در شعر چیست به زمان اساطیری السّمّان ةغادو  فرّخزادفروغ دالیی و اسباب گرای   -

 چگونه است؟ ةغاددر اشعار فروغ و  بازتاب زمان اساطیری -

 پژوهشپیشینة . 8-3

دسرتر   های زیادی در ایرن خصرود در   پووه  مطالعه برپایۀ بررسی زمان اساطیری، امری ناشناخته است و

گیری از منرابع غربری، معنرا و ماهروم      را بررسی و با بهره« زمان اساطیری»( ابعاد مّتلس 5636شایگان )نیست. 

ای کوترراه درخصررود بیررن   ( پررا از مقدّمرره5661رشرریدیان ) ای را مشررّّک کرررده اسررت. زمرران اسررطوره

های آن را در شعر شاعران برجستۀ معاصر برشمرده است. وی در خرالل مباحرث، گریرزی    اساطیری، مصداو

زده است؛ امّا چون بحث او بر زمان متمرکز نیست، درنهایت، ابعاد مّتلرس ماهروم   « زمان اساطیری»ه ماهوم ب

 شود.زمان اساطیری روشن نمی

، امّا دقیر،، سریر   یاجمالطور ( به ماهوم زمان اساطیری و زمان فلسای پرداخته است. وی به5636ضیمران )

( در خالل بررسری اسرطورة   5663مّتاری ) طّی را بررسی کرده است.تطوّر ماهوم زمان، از تلقّی دورانی تا خ

پرردازد. پرسر  دانایران از زال درمرورد زمران اسرت. وی در        تاصیی، به بررسی سوال دانایان از زال میزال، به

 دهد. تاصیی توضیح میاین مقاله، ماهوم زمان در ایران باستان را به

از آفرین  آغازین و تقسی  زمان در گذشته، پرداخته اسرت. وی برا برر    ( نیز به تلقّی ایرانیان 5611کزّازی )

دهرد.   تاصریی، خصوصریّات هرر دوره را توضریح مری     شمردن سه دورة بندهشن، گومیچِشرن و ویچارِشرن، بره   

شناسی زمان در نظ  و ننر فارسی نوشرته شرده اسرت؛ ازجملره مقالرۀ نیکرویی        چندین مقاله نیز در حوزة روایت

الیراده   هر  اشراره کررد.    (5635پرور )  نامرۀ حراجی   (. در این میان، باید به پایران 5611نین حری )( و همچ5618)

 اند.را بررسی کردهزمان و مکان اساطیری و نمادهای آن ( 5611و آقانبی قلهکی )( 5666و  5636)

سری بره   شنا ( کتابی نوشرته اسرت کره در آن از دیردگاه روان    5615مورد اسطوره در شعر عرب رجایی )در 

ة غراد و  فرّخرزاد درزمینرۀ بررسری تطبیقری اشرعار فرروغ       مبحث اسطوره در شعر معاصر عرب پرداختره اسرت.  

( به بررسی تطبیقری و تطبیر، شرعر معاصرر عررب و      5615ازجمله: مدنی ) ؛السّمان نیز مقاالتی نوشته شده است
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میران  خته است که بحنی درمورد اسطوره بره السّمّان پردا ةغادو  فرّخزادشعر معاصر ایران با تکیه بر اشعار فروغ 

السّمّان را بررسی کررده   ةغادو  فرّخزادهای ماهومی زنانه در شعر فروغ ( استعاره5636وند )نیامده است. زهره

السّرمّان بررسری کررده     ةغراد و  فرّخرزاد ( عصیان و هنجارگریزی را در شعر فروغ 5636است. داوودی مقدم )

خته اسرت کره در ایرن مقراالت نیرز      ( به ماهوم درد و رنج در اشعار این دو شاعر پردا5636نواد )است و نادری

 مورد اسطوره و زمان بحث نشده است.  در

( بازتاب اسطورة قهرمران در شرعر فرروغ را بررسری     5638، چناری )فرّخزاددرمورد اسطوره در شعر فروغ  

ررسی کرده است کره در ایرن مقراالت نیرز بره      ب فرّخزاد( هبوط را در شعر فروغ 5631کرده است. طهماسبی )

ها و مقاالت دیگری نیرز بره بحرث اسرطوره در شرعر فرروغ       در کتاب ماهوم اسطورة زمان اشاره نشده است.  

( بره بررسری تطبیقری    5635السّرمّان پروالدی و همکراران )    ةغراد اشاره شده اسرت. درزمینرۀ اسرطوره در شرعر     

انرد؛ درمرورد اسرطورة زمران در     السّرمّان پرداختره   ةمین بهبهانی و غادالگوی آنیما و آنیمو  در اشعار سی کهن

السّمان مطلبی یافت نشد و نیز در هیچ مقاله و کتابی بره بحرث تطبیر، اسرطورة زمران در شرعر فرروغ         ةغادشعر 

 السّمّان پرداخته نشده است. ةغادو  فرّخزاد

 . روش پژوهش و چارچوب نظری8-3

و ماراهی    ی سامان یافته است. ابتدا، براسا  تعریرس زمران اسراطیری   تحلیل - روش توصیایبهحاضر پووه  

 ؛دشر  بنردی  منشعب از آن، اشعار دو شاعر بررسی شد و نمودهای زمان اساطیری مستّرج از شعر ایشان دسرته 

   .شد تحلیی بررسی و ات،اطاّلعها و  سپا، یافته

 پردازش تحلیلی موضوع. 6

   بینش اساطیریو  اسطوره .6-8

انرد و  ای تازی دانسرته پسندیده و کاربستۀ آنان است، اسطوره را واژه سان که شیوة نویسان تازی، بدانفرهنگ»

هایی دیگر نیرز چرون ارجروزه    اند. این ریّت را در واژه برآمده از ریشۀ سطر شمرده« افعوله»آن را در ریّت 

ن، اند ، در ریّرت اسسرطیره   واژه در آن زباتوان دید. این از رجز، اضحوکه از ضح  یا اغلوطه از غلط می

هرا و سرّنان   کار برده شده است. جمع این هر دو واژه، اساطیر است. معنی این واژه نیز در ترازی، افسرانه  نیز به

 .(6: 5611 ر. :کزازی،« )آور است که به نگارش درآمده باشد.بنیاد و شگاتبی

سکزازی اسطوره را بیانی نمادین  اسطوره، تاریّی اسرت  » فهمیده است می داند:تین از عال  میازآنچه بشر ّن

« خودآگراه »شرده اسرت. آنچره در    « ناخودآگاه»که درونی شده است؛ راه به ژرفاهای نهاد مردمان برده است؛ 

 (.6: 5611)کزّازی، « سازد.مردمی در درازنای زندگی آن مردم بازتافته است، اسطورة آنان را می
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پذیرنرد و معتقرد هسرتند کره اسرطوره       نام بین  اساطیری را، از اسا ، نمیای به مقوله طور کلّیبه گروهی

ستین نیسرت؛ امّرا امرروزه     بافی چیزی جز خیال بیرن  اسراطیری دارای نظرامی اسرت خراد کره       » های اقوام ّن

یسرت،  فقط منطب، با اصول عقی اسرتداللی ن کند. این ساحت نه وجود حکایت می اصوالً، از ساحت دیگری از

(. ایرن  561 :5636)شرایگان،   «د.طی کامی برر عقری اسرتداللی دار   آن است و در برخی از موارد تسلّ بلکه ضدّ

ستین نیست؛ یعنی نمی واسرطۀ  توان مدّعی شد که انسان امرروز، بره   رویکرد به عال ، البتّه، تنها مربوط به اقوام ّن

ای از عرال  را بره    ای نیسرت و در  اسرطوره   ورههای علمی و تجربی، دیگر بینشی دارای بینشری اسرط   پیشرفت

ناسره،   داد؛ معنرایی کره جهران، فری     اسطوره... در هر جامعه و فرهنگ به جهان، معنری مری  »کناری نهاده است. 

شرد و کرالً، بره هرر چیرزی از مقولرۀ فرهنرگ بره ماهروم           ندارد و به آشاتگی و پریشانی، نظام و سرامان مری   ّب

 (61: 5665)ستاری، « داشت. مزی منسوب میشناختی کلمه، معنایی ر مردم

 معاصر فارسی و عربی . اسطوره در شعر6-6

برر  هرا را در تیاهرا و واقعیّر  هرا، ر  از آرمران ای خراد  عرصره  ،تیاسطوره در شعر معاصر ایران همانند شعر سنّ

هرای  سرطوره هرایی میران ا  وجود تاراوت یابرد. برا  گیرد و به گستردگی در فرهنگ ایرانی معاصر بازتاب می می

هرا  ها و ماهیت و سرشرت اسرطوره  آوردن شاعران ایرانی به اسطورهجامعۀ گذشته و معاصر ایران، اهداف روی

های شاعر ایرانری آگراه و روشرناکر اسرت کره      یکسان است. اسطوره در شعر معاصر ]فارسی[، بازتابنده آرمان

 (5615 ،ساسانیو  علوی مقدمر. : بیند. )در آن آرزوها و ر یاهای خود را می

 در اسراطیر  کرارگیری به ،سازدمی متمایز کهن شعر از را عرب معاصر شعر که بارزی های صهمشّّ از یکی 

براور ایشران، در سرشرت    بره  .کنرد مری  صدو یونانی هایاسطوره کارگیریبه دربارة آن ترینمه  که است آن

در ژرفرای ایرن تجربره را نداشرت.     یی غرور  انسان عربی، در  این تجربرۀ خرادّ تعبیره نشرده برود و او توانرا      

قسراوت  شرد، بلکره در محریط خشرن و پر     ی نمری خالف شاعران یونان، شاعر عرب به نیروهای غیبری متوسّر  بر

و برا دشرمنان، گراه تنهرا و گراه       کرد و در مبارزه با سرنوشت صحرا بر کاایت و قدرت فردی خوی  تکیه می

شرد،   دسرت معجرزه گشروده نمری    در کارهرا بره   هیچ گرهری  ،این رواز  شد؛ هر میاش ظا میان عشیره و قبیلهدر

ا امّر  ؛برود  ای معتقدند که ملّت عررب ماننرد سرایر ملری، صراحب میراثری اسرطوره        پووهشگرانای دیگر از  عدّه

نظرر گروهری دیگرر    مهری واقع شد و محرو گردیرد. از   رد بیمو ،المیسبب مغایرت محتوای آن با عقاید اس به

سرایر ملری از آن قبیری     ویری در ادب کهن عربی ناشی از آن است کره میران ملّرت عررب     کمبود مااهی  اساط

هرای   هایی است که حکایت از قهرمانی ساز رشد و شکوفایی ویوگی نگرفته که زمینهای در ورههای اسط جنگ

ر. : ) داخلری بروده اسرت   ها منحصر به جنگ میان قبایری   های آن بلکه جنگ ه دارد؛العادّ ای و خارو اسطوره
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   (.63: 5615 رجاعی،

 در را هرا تملّر  که بود اجتماعی و اقتصادی ،سیاسی ،فکری دمتعدّ مساوی یتجلّ خواستار عرب معاصر شعر 

 برا  را خروی   حرکرت  زمران آن در شراعران  از شرماری  داشرت. می مشغول خود به تاریّی مّتلس هایدوره

 اروپاییران  و هرا عررب  برین  گسرتردة  هرای ارتبراط  دلیری به بیست  قرن آغاز از ساختند. سوه  شعری تازة نهضت

ر. : )شردند   معاصرر  شرعر  وارد غربی هایاسلوب و هاویوگی از بعضی ،ادبیّات ازجمله مّتلس هایدرزمینه

 نسری  شراعران  رویکررد  در تغییرر  عامی تریناساسی که باورند این بر ( منتقدان16 :5636 ،و همکاران وندزینی

 خصرود  به غربی شاعران از ثیرپذیریتأ ایاسطوره هایچهره ویوهبه تیسنّ هایچهره و تسنّ به ،عرب جدید

 .(588-581 :5311 جیرده، ر. : ) اسرت  بروده  (5356-5111) 5الیروت . ا .تری  آمریکرایی  - انگلیسری  شاعر

 مراعی اجت هرای اسرطوره  بره  اشراره  رهگذر از خوانندگان تودة با را خود پیوند شاعر که مواردی است بسیار چه

 و باشرد  مارکسیسرتی  خواه است، شگات و تازه ایپدیده خود عرب معاصر شعر در کار این و کندمی تصویر

 .(35-31 :5616 کدکنی، شایعیر. : ) رمزگرایانه. خواه

 6ایای یا چرخه. زمان اسطوره6-3

 یبرونر  زمران  را آن کره  است یّیتار زمان یکی: کرد  یتوانیم ّب  گونه دو به را زمان، از یآدم برداشت»

 .یخطّر  و« درراسرتا » اسرت  یزمان و دارد کاربرد ینیزم یشمارگاه در زمان نیا. خواند  یتوانیم زین گیتیگ ای

 شرود یمر  بّر   نرده یآ و اکنون گذشته، ةپار سه به که است آن یّیتار زمان نیادیبن و یساختار یهایوگیو

 بره  هرگز اکنون. ّتیآم تواند یدرنم یگرید با کدامچیه و ندیجدا و گسسته گریکدی از یزمان ةپار سه نیا و

 .داشت تواند ینم یوندیپ اکنون با نشود، یاکنون و فرانرسد تا ندهیآ و گشت تواندینم باز گذشته

 یشرمار  گاه در زمان نیا .دینام  یتوانیم زین ینویم ای یدرون زمان را آن که است یااسطوره گرزمانیدود 

 نیر ا در ،گرر ید یسرّن بره  .یّیترار  زمران  یپرارگ سه از راستهیپ و نهیچنبر است یزمان و دارد کاربرد ییفراسو

 نیر ا چنبرر  در .شرد  تواننرد  یمر  دگرگون گریهمد به و ندارند ییجدا گریکدی از ندهیآ و اکنون و گذشته زمان

 یاگونره بره  ،ینردگ یآ از آن در یگذشتگ و بود تواند یم زین فرجام است آغاز که هنگام همان در آغاز، زمان،

 و یااسرطوره  زمران  در درراسرتا،  و یّیتار زمان وارونه که روستنیهم از ستین گسسته ر،یناگز و یساختار

 (38: 5616 ،یکزاز)« .شد توانند یم تکرار و داد توانندیم رخ گربارید رخدادها نه،یچنبر

 در. اسرت  یکر ی ان یپا و آغاز  ؛یپ نه و دارد پا نه که است یا چرخه یحرکت یدارا یااسطوره زمان 

 فررو  کره  اسرت  ییر متما نیا به یا اسطوره یآگاه رایز ماند؛ینم زیمتما گریکدی از ندهیآ و حال گذشته، » آن
                                                                                                                                                          
1. Thomas Stearns Eliot 

2. Circular Time 
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گراه  هریچ »زمان اسراطیری   .(511: 5616 رر،یکاس)« .کند کاسه ی را ها آن و ببرد انیم از را زمان مراحی انیم

برحسرب وقرایعی کره در آن رخ     سرت، بلکره کانکریرت و کیاری اسرت و     بعردی و متجرانا نی  انتزاعی و ی 

 (.  561: 5663)رحیمیان، « دهد، متااوت است. می

 نیر ا برر  او شرمارد یبرمر  مرمروز  و گونراگون  اتیر ایک و کیخصرا  و مملو یزمان را اسطوره زمان گانیشا

 قابری  و یکمّر  متجرانا  یتمردّ  صورتبه که یمنطق و یعلم زمان برخالف یااسطوره زمان» :که است دهیعق

 یزمران  ۀلحظر هر که. مرموز و گوناگون اتیایک و کیخصا از مملو است یزمان کند، یم جلوه اعداد به انطباو

 را مّصرود  ۀلحظر  آن که ردیپذیم مرموز و خاد یتیّایک ،ینید ۀواقع ای ،ینییآ ۀحادث فالن دادیرو سبببه

 .  (588: 5611) «.کندیم زیمتما گرید لحظات از

شود، نه با ثانیه، دقیقره، روز، هاتره، مراه،    همیشه با آنچه در آن ساری و جاری است، سنجیده می»ین زمان ا

به سرشت خرود،  ای بنازمان اسطوره» (.618: 5636محمّدی و افشار،  و 65: 5616، شهپر )صادقی« سال و قرن.

کره چره مردّت زمران بررآن       کنرد نمری  مطلقاً همان که بوده، باقی خواهد ماند. پا فرقری  ناپذیر است وتجزیه

 (518: 5611)آقانبی قلهکی، « باشد.مانند پایان میمانند آغاز و آغاز بهگذشته است، در آن پایان به

 ای در شعر فارسی و عربی. مفهوم زمان اسطوره6-3

در بیرن    هر  هرای م  کره یکری از اسرطوره   دادنرد تاجرایی   نشران مری   توجّره بسیار  زمان مسئلۀ اسطورة ایرانیان به

بود. زُروان، ایزد زمان است که سرشرتی جاودانره و دوگانره دارد و دو بررادر تو مران       «5زُروان»ها اساطیری آن

(. اندیشیدن به ماهروم زمران منجرر بره     636: 5636سعادت، ر. : ) درپرو اورمزد و اهریمن را در بطن خود می

هسرتی از آغراز ترا     ،براور آنران  اند؛ بهدانستهزارساله میهایرانیان کهن چرخۀ هستی را زمانی دوازده»آن شد که 

« ایسرال اسرطوره  »تروان  سرالِ برزرگ را مری    هرزار کشیده است. این دوازدهسال به درازا می هزارانجام دوازده

هزارسراله  ای نیرز زمران دوازده  شماری اسطورهسال چهار ّب  )فصی( دارد، در گاهسان که هر. به همانشمرد

سرتین کره هر    ین  پرا از سره  پاید. آفرهزارسال می شود، هر دوره سه می (ّب )وره به چهار د چیرز  هرزارة ّن

. 5 گرذرد: )بالقوّه( اسرت و هنروز بره کرردار آورده نشرده اسرت، از سره دورة جردا از یکردیگر مری          « در توان»

ستین؛«: بندهشن»  جدایی.  «: ویچارِشن. »6 آمیزش؛«: گومیچِشن. »6 آفرین  ّن

جهان روشنی و تیرگی، سرزمین نیروهای مزدایی و اهریمنی، نیکری و بردی، آسرمان و زمرین از     در آغاز، 

رسرید. روزگراری نیروهرای تراریکی،     ه  جدا بود. سرزمین فروغ از نیمروز )جنوب( به سررزمین تیرگری مری   

و آزار، بسرتر  سان گومیچِشرن، زمانرۀ رنرج و انردوه     بدین دیوان به ساالری اهریمن، به سرزمین روشنی تاختند.

                                                                                                                                                          
1. zorvan 
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انرد.  آمیّتره « ناسراز »های این جهان از دو نابودی و مرگ آغاز گرفت. جهان هنوز در گومیچِشن است. پدیده

و « جران »، از «گیتری »و « مینرو »ای اسرت شرگات از   ویوه در آدمی، این ناسازی آشکارتر است. آدمی آمیرزه به

« جران »کین و کشاک  ایران با توران، ستیز همروارة  ... ،«زمین»و « آسمان»، از «میرایی»و « جاودانگی»، از «تن»

؛ نبرد روشنی است با تیرگی؛ پیکار نیکی است با بدی؛ و نیز آویزش جاودانگی اسرت برا میرایری،    «تن»است با 

شردن کرار در   پاید تا پیرروزی فرجرامین، ترا یکسرره    هیچ سستی و درنگ مین. این کشمک ، بیدر گومیچِش

ه  کوبد و از کار و کوش و تروان و تروش   زمان که ایران و توران را در؛ تا آن«ویچارِشن»ن  آمیّته، تا آفری

 (56: 5665)کزّازی، .« بیندازد؛ تا کیّسروی برآید و افراسیاب را از پای درافگند

و  ؛«گذشرته »یعنری   –دور شدنی مستمر و پیوسرته از اصری    منابۀدر شعر قدی  عرب، زمان حرکتی است به 

ای کره خرود، همران گذشرته     آید، نمونهحساب نمیانحطاط نسبت به نمونه و سرمش، بهجز « آینده» و« اکنون»

از گذشرته   تا حردّ امکران  را « آینده»و « اکنون»همین دلیی در شعر کهن کوش  شاعر بر این بود که به – است

 .(68: 5616 شایعی کدکنی،ر. : )سرمش، است، سرشار کند. که همان اصی و 

 السّمّان ةغادو  فرّخزاددر شعر فروغ  ایاسطوره هوم زمانمف .6-3

ماننرد انسران   هوم زمان اسراطیری اسرت. ایرن دو بره    أثیر مااز زمان، تحت ت ،السّمّان ةغادو  فرّخزادفروغ در  

 یمشرترک  گیرری ماراهی    مان اساطیری سبب شکید. این در  از ماهوم زنبین وار می ای، زمان را دایره اسطوره

 .شود ها باه  مقایسه می ترین آن شده است که درادامه مه  السّمّان ةغادفروغ و  در شعر

 انتظار. 6-3-8

و سرب  زنردگی    بره روحیّرات شراعر    توجّره برا   اشود، امّروشنی دیده میدر شعر فروغ به حضور ماهوم انتظار

نبایرد آن را فرامروش کررد.    کارکردی مهر  دارد کره    امید به هر ترتیب، سو است. ادّ او، تو م با امیدی ک خ

شد و توان و کوشر    می  واقع، عنصری است که حال افراد را معنی، بهامید کنرد   امرری مری   توجّره را م آنران ّب

آرمان شّک شراعر یرا فراترر از آن جامعرۀ معاصرر       ،کند. یا اینکه حاصلی و رخوت دور می که امروز را از بی

 گوید: زبان دخترکی می از« ر یا»وی در شعر کند.  شاعر را گزارش می

 ّ سر  های شهر/ ضرربۀ  فرش کوچه خورد بر سنگ ای مغرور/ می زاده رسد شه گمان روزی ز راهی دور/ می بی»

کشر  همرراه او زیرن شرهر غمگرین       خورشید/ بر فراز تاج زیبای / .../ مری  درخشد شعلۀ ستور بادپیمای / می

 (.518-515  :5616) .«رخت

غررور سروار برر اسرب     م زادةشاعر است. گرویی فرروغ، آمردن شره    سویِ  امیدِ ک  عنوان این شعر، خود گویای

در شرعر خرود برازگو    را ای دیگر از انتظار  ، جنبه«آرزو»عنوان او در شعر دیگری باداند.  می« ر یا» ساید را تنها
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ی آرمرانی  هرا  گرر جنبره   ردازد کره حکایرت  پ نتیجه به مساولی میست شّصی. درکند، این انتظار، انتظاری ا می

 وجود وی است:

افتراد/ بره سرراپای ترو لرب       جا گذرت مری عطر مرموز گیاهی بودم/ چو بر آن کاش بر ساحی رودی خاموش/»

 .(68: 5661) «. سودم... می

و برا ایرن امیرد    باشد « زن»خواهد  های شّصی او گاه، نوایی است نو در ادب فارسی. فروغ آگاهانه می خواسته

 نظ  موجود حاک  بر زنان را دره  شکند:این خواسته، گیری و انتظار که با پی

گناه تو چون لغزد/ بر ایرن کتراب    بودم/ چشمان بی« زن»گات  که بانگ هستی خود باش / امّا دریغ و درد که »

ها را/ بینی در دل هر آواز/ ... با ایرن گرروه زاهرد ظاهرسراز/ دانر  مرن و        دار زمان آغاز/ عصیان ریشه در ه  بی

 .(558 )همان: «.ست ست کاشانۀ شیطان   شیرین / دیریتو، طال

درسرتی معتقرد اسرت کره بررای انتظرار       درنهایت باید گات که فروغ، تاحدّی در بند زمان حال اسرت. وی بره  

 ای نداری  جز ساختن اکنون: آیندة روشن، چاره

شین خرام  فرشرتگان   ام/ ی  ستاره در سراب آسمان شوم. یا چو روح برگزیدگان/ همن هرگز آرزو نکرده»

ام/ با تن  که منی سراقۀ گیراه/ براد و     ام/ روی خا  ایستاده ام/ با ستاره آشنا نبوده شوم/ هرگز از زمین جدا نبوده

 (.561-581 :)همان «...مکد که زندگی کند آفتاب و آب را/ می

شراعری نروپرداز اسرت و     ه  گره خورده است. ویهای  به فروغ، امیدها و ناامیدی چون، نیز همالسّمّان غادة

هرا و   آلههرا و ایرد   کوشرد صردای خرواه     مری ، السّرمّان  اسرت.  هرای روشرن آینرده    پرداز، نراظر افر،  شاعر نو

آوردنر  ترابویی عظری  اسرت، یکری از      . در این شررایط، عشر، کره برزبران    های زن معاصر عرب باشد آرمان

اسرت. ایرن    درابتدا رشد و تعرالی فرزنردش   ،نالسّمّا ةغادهای پرتکرار شعر اوست. انتظار مقدّ  شعر  مضمون

   انتظار و خواسته، انتظاری بدیع در شعر زنانه است:
/ مثو  ذییفوف را//وف/ ولوالک.../ لوال حلمي احملموم بک/ لوال یقیين بوالدک شاابً مفرتساً/ لووال اتظاوا/ک/ التوعل  لوش اليءوا ي »

 (16: 6991) «مل تصب هدرها...
ار ترو  ظر زاده خواهی شد/ اگرر انت  با  یای من با تو گرم نبود/ اگر مرا یقین نبود که تو جوانی بیاگر تو نبودی/ اگر ر »

 (.53-51: 5616، همان) «افتادم/ همچون بمبی یاوه/ که به هدف نّورده است. میحی فرو/ بر سانبود

ر از سرعادت اسرت.   ای سرشا است. ارمغان عش، برای وی آینده السّمّان ةغادعش،، مضمونی پرتکرار در شعر 

روشرن   بینرد. درنظرر او آینرده    در مسریر رشرد و تعرالی مری    ااقات را وار از زمان، خطّ سیر اتّ وی با درکی دایره

 کند: یابد و مشروع جلوه می ترتیب انتظار معنی میاست. بدین

اتبووم مووو  أ /الفووعا قووا  و اللء ووسووم میووان البهووع بوو   ووف  / ...حببظوو أالظهبووب بوو  و / ت وواكأعك و تووی ء أ لووا ار ووع بوو   لموو  »
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/ ائم ویان  لوا  وفف الفوعا  الودء یقظله خبجع البء و / ذامف  لا  فف اللقا  امل ظمعختبقه اإل/  أن حببا /... فواأ/ع  و أهي ب  و اليء 
: 2991ان  )هوو« ...ؤى واملبوواهب بوو  تلووم والالووعء الكوووابیل و و  /حوو مامل ووكوتف اباووواال واأ/ مادیووفه یزدهووع ا املبةقووف العء ولكبءوو
65.) 
،/ از ترو ملتهرب شردم و دوسرتت داشرت / و در دل      «بررم  از یرادت مری  »و « به یرادت دارم »بر پی میان دو کلمۀ »

آیر /   شروم و برال مری   جوی / غرقه می های رود، بر ساحی دیدار و فراو/ مرگ دلّواه  را که توست می آب

/ و دشرنۀ نسریان برر    را/ گلروی فشررده اسرت    چنان است که گویی/ ماندن بر ساحی دیدار/ همرواره، عشر، مرا   

هرا   شکاد/ درمیران گمران   ساحی فراو مدام/ جان  را ستانده است/ امّا این عش،/ در منطقۀ خاکستری من/ می

 (.85: ب5616، السّمّان) «ها/ شادمان در میانۀ/ آری یا نه. ها و خواب و ر یاها/ و کابو 

افکنرد و او   های زنردگی شّصری او سرایه مری     تظاری که گاه بر جنبهاست. ان یانتظار بزرگ دربند السّمّان ةغاد

 ةغراد انتظرار آزادی اسرت.    ،دانرد. آن خواسرته   هرای شّصری خرود مری     تحصیی آن خواسته را برتر از خواسته

 :زنی است عاش، آزادی ،السّمّان

و ن حبیيب .. / ال ت لين.يا اان اهمه: أو/اذ.. /بء  ن و ين ال ت لين» و. ون أي ../ ال ت ولين. ویانهموه: البء ا اوان ا.. /بء ا اوان .. /بء
 (611: 6991) «...یفعء احل واهمها.. داً ایء  أ عرها وحدها...  أمءي  ن ت لين ال.. / .بفاهمه: الغع 

بسرا کره نرام ، فراموشری     هرای  باشرد.../ از معشروق  مپرر .. چره      از وطن  جویا مشو... باشد کره نرام ، ورو  ترجمه: )

شناسر / نرام     پرر ... تنهرا او را خروب مری    م/ از مرادرم  ..بسا که نام ، غربت اسرت. .. چه.مپر  است.../ نام پدرم را

   (.18: ب 5616، )السّمّان (.آزادی است

 دیرکردگی. 6-3-6

 دهد که: میشود و شاعر ناامیدانه شکوه سر میانتظار، تبدیی به دیرکردگی  ،در شعر فروغ

اند/ آن بادپرا سروارانند؟/ پرا راسرت اسرت،       ای چوبی خود تکیه دادهه پا این پیادگان که صبورانه/ بر نیزه»

 (658: 5616) «.راست که انسان/ دیگر در انتظار ظهوری نیست

واقرع، خرود   حالی اسرت کره وی، بره   حدّی، واکنشی شدید است. این در  شاعر به این انتظار طوالنی، تاواکن

دسرت خرود افرراد. در هرر     شود یرا بره   سی ساخته میست کدای روشن است. حال این آینده، به در انتظار آینده

ایرن اسرت کره او انتظرار نردارد کسری        تنها چیزی که دگرگرون شرده،   جاست.حال، برای او ماهوم انتظار پابر

اش از ایرن دیرکردگری اشراره کررده      فرروغ، بارهرا بره ناامیردی    شرود.   کار میدهد؛ بلکه خود دست به  نجات

 گوید: می« اوری  به آغاز فصی سردایمان بی»است؛ وی در شعرِ 

هرا را   مراه اسرت/ مرن راز فصری     زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت/ چهرار برار نواخرت/ امرروز اوّل دی    »

دهنرده در گررور خاتره اسرت/ و خرا ، خرا  پذیرنررده/       فهمر / نجرات   هررا را مری  دانر / و حررف لحظره    مری 
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 (651و  613: همان) «.ست به آرام  اشارتی

که شور و نشراط زنردگی   یوجودباو فروغ در واکن  به دیرکردگی، مشتر  است.  السّمّان ةغاداحساسات 

  جرراری شررده اسررت، گرراه آثررار آن بررر کلمررات زنررد و غلیرران مرری ، همچررون فررروغ،السّررمّان ةغرراددر وجررود 

 دهد: ی را در آستانۀ شکست قرار میچه منتظرش بوده است ودیرکردگی آن
 (611: 6996) «بکا ؟ال  لش أبواهبا وأ/لقب الفظو/  إلش  عدتبا/ اربان مد/سف وأنء /   احلبء  دررت ا ةبا مل تلد جنید القعا أتء »
سروی کسرالت/ طررد کررده/ و     خواند/ و مدرسۀ اشتیاو/ ما را بهگمان ما دیگر/ دفتر عش، را نیکو نّواهی   بیترجمه: )

   (.66: الس 5616، همان) (درهای  را بر گریه بسته است؟

کنرد.   ی به مررگ عروم مری   آورد و شور و نشاط زندگی جای  را با می میدی او را از پای درمیگاه هجوم نو

دهد که خالف جریان کلّی شعر اوست. واضرح اسرت کره نقطرۀ      سمتی سوو میدیرکردگی ر یاها، وی را به

 :است شاعر به دیرکردگی شدید و عاطای میی به مرگ است. این واکن  ،مقابی زندگی
گ/ اختیاری نیسرت// از  توانست / به یکی ضربۀ قلب / مرگ  را از پای درآورم.../ امّا مرا در نپذیرفتن مر ه ای کاش میآ»

   (.66: 5636، السّمّان) «ام. شدن، بردة مرگِ محتومِ خویشتن گردیدهآغازِ زاده

 گذشتة بازگشتنی. 6-3-3

ید به بازگشت این گذشرتۀ  شود و ام فراوان دیده می در شعر او نی  دانسته شده است و ، در شعر فروغگذشته

زیبایی گذشتۀ نیر  و امّیرد بره بازگشرت  را توصریس      ، به«یادِ ی  روز»طور. شاعر در شعر  ه  همین آرمانی

 کند: می

آسمان از عطر روز آکنرده برود/ گررد مرا گرویی      ... خزید خاته بودی  و شعاع آفتاب/ بر سراپامان به نرمی می»

.../ آه... کراش آن لحظره پایرانی نداشرت/ در غر  هر  محرو و رسروا         ای نیلوفری افکنده بود/  ا/ پردههحریر ابر

 (566و  568: 5616) «.شدی  ها می رنگ اف،آمیّتی / کاش ه  شدی / کاش با خورشید می می

نرد کره   ک آرزو مری کنرد و در دل   میدی خود را از رسیدن به پایان خط اعرالم مری  ، نو«بازگشت» فروغ در شعر

 گردد:کاش به گذشته باز

ه پایان یافت/ من رسریدم ز ره غبرارآلود/ تشرنه برر چشرمه ره نبررد و دریرغ/ شرهر مرن گرور           عاقبت خط جادّ»

   (511)همان:  .«آرزوی  بود

 زنی تنهاست:« اکنون»گوید که وی،  نهایت میکند و در ای خوبِ گذشته اشاره میشدنِ آن روزه سپری

های پر از پولر / آن شاخسراران    وزهای خوب/ آن روزهای سال  سرشار/ آن آسمانآن روزها رفتند/ آن ر»

 (  536: همان) «پر از گیال ...

 واقع اکنون آرزوی بازگشت  را دارد:  کند که در اشاره می« فردا»مه به ادادر
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و برا   شرد/  / حج  ساید لیز./ با خر  و خر  چرادر مرادربزرگ آغراز مری      -کردم به فردا، آه/ فردا و فکر می»

 «فرردا...  .../رکررد در احسرا  سررد نرو     مغشوش او، در چارچوب در/ که ناگهان خود را رهرا مری   ظهور سایۀ

 (536)همان: 

را در  هرا وی  آل آوردن ایرده دسرت در بره  شدن آیندة روشرن و دیرکردگری  ،انتظار شاعر برای محقّ ،نهایتدر

نده و بازگشت آن گذشتۀ خوب امیردوار نیسرت و   گویی چندان به آی اندازد. ورطۀ ش  و تردید به آینده می

 گوید: در انتهای شعر می

هرای گریج از عطرر     آن روزها رفتند/ آن روزها منی نباتاتی که در خورشید، پوسیدند/ و گ  شدند آن کوچره »

   (536)همان:  .«برگشت های بی ها/ در ازدحام پر هیاهوی خیابان اقاقی

ط دیرکردگری برر   سربب تسرلّ  کنرد، بره   بارها از آن یاد می روغ بارها وآن گذشتۀ نیکی که ف که توان گات می

، این گذشرتۀ نیر  را ترا پری  از     «بعد از تو»پذیر نیست؛ شاعر حتّی در شعرِ  دیگر بازگشت ذهن شاعر، گویی

. ندیرده اسرت   زمران، دیگرر چیرزی جرز جنرون و نرادانی      پرا از آن برد و معتقد است کره   اش می سالگی هات

. جهانی سراسر صداقت و پاکی و پرر از  است که جهان آرمانی فروغ، جهانی کودکانه شودده میدیروشنی  به

انرد بیگانره    سراالن بردان آلروده    های معمول و مرسرومی کره برزرگ    مهر و محبّت. جهانی که در آن با آلودگی

 :است

جهالرت رفرت/ بعرد    سالگی/ ای لحظۀ شگات عزیمت/ بعد از تو هرچه رفت، در انبوهی از جنون و  ای هات»

ای بود سّت زنرده و روشرن/ میران مرا و پرنرده/ میران مرا و نسری / شکسرت/ شکسرت/            از تو پنجره که رابطه

 (.666: 5616) .«شکست

نظرر او نیرز آن دنیرای آرمرانی، کره در کرودکی تجربره        . دردانرد  ز گذشته را نی  و فرخنده مینی السّمّان ةغاد

 که از هرگونه آلودگی و پلشتی دور است:   کرده است، دنیایی مطلوب است. دنیایی

 توزا  ال  الءو موف./ سو  تلوک جن/..أرللوه أسوظمع بلود املووتش املظکوعء  يی  حظاَم أ/اض جبعحش املکوابع / وموا الءويال ت لبش ای صدیق»
 (66: 6996) «.یفب مال ء  ذعیظها حضن ا ةملارا  فلف ال / تومض

رم/ ادامره دهر / از   دوم/ چه کن  تا بعد از مرگ مکرّ جو/ با زخم  می ه ستیزهاز من مپر / مادام ک /ای دوستترجمه: )

آن سررتاره بپررر / کرره همررواره در درخشرر  اسررت/ چونرران چشررم  دخترکرری آسرروده/ در آغرروش دهکرردة          

 .(61: الس 5616، همان) (ای. نشده راموشف

وار  برآمده از ماهوم زمران دایرره   ، همیشه منتظر بازگشت آن روزهای نیکو و فرخنده است. انتظاری کهالسّمّان

چرخرد و دور بردی و پلشرتی گرذران اسرت و       که زمانه بر ی  مردار نمری  در بین  اساطیری است. مگر نه این

سراخت ذهنری، برا ایمرانی قروی،       شاعر با این ژرفها بازخواهد گشت.  ها و نکویی ها و نیکی آن خوبی دوباره
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 های نی  است: ار آن گذشتهرمنتظر تک

ممکن است/ کشتی ر یا، از شطرنج تسنس  آب جامعره/ دوبراره لنگرر بکشرد؟/ آیرا ممکرن اسرت/ پرنردة         آیا »

ام دروغین وظایس/ شادی مهراجرت  را دنبرال کنرد؟/ آیرا ممکرن اسرت شرادی، دوبرار]ه[/ برر          ددرافتاده در 

 .(66-66: 5616) «..درخت غربت/ به گسی بنشیند/ در ی  فصی اندوه

نظرر او دوران  نگررد. در  آن مری همواره برا حسررت بره     داند، گذشته را سّت نیکو می ،نالسّمّا ةغادازآنجاکه 

، همان دورانری اسرت کره    فرّخزادمانند فروغ . آن دوران آرمانی در ذهن وی، بهگذشته، دورانی آرمانی است

   کودکی را تجربه کرده است:

اعایل / والوو/  اأبویض مبودی  الویء ...بدميو. «الکوی  جیوفخد» مد/سوف ا لوف وود  فأاللظیو..../ « الکوبیا» م ح  أاظب بقلو »
 (691: 6999) «.جنفف به دموع احلب  من أو  ال ةع

و ورو  ...در دمشر،/  « خدیجرۀ کبررا  »نویس / دخترری کروچک / در دبسرتان     آنگاه که با مداد کپی قدیمی میترجمه: )

-66: 5615، همران ) (کنری .  ل پا  می/ از سطر اوّهای دلتنگی را سپید کاغذ/ دستمال خاطرات است/ که با آن/ اش 

65.)   

یرایی،  اهرد گشرت. بازگشرت آن گذشرتۀ ر     خواست و آنچه رفته برود، دوبراره باز  داند زمان دورانی  شاعر می

 انگیزد: فراوانی را در وجود شاعر برمی شادی

 حو   وتوه و/ذوي موعک  أوء  هإتءو: و عرظوه املعاوب ذلوک شواهدل/ البیضوا   ةابرزیوع  احملیةوف / الزء  اأمواج ب  البحع  حف لش صف»
 «مووان الغووابع...وملءووا یبظوو  مبووی ذلووک الزء  ابا/اووف صووامداً  ملاليءوو حتووب یووعذ  یووزا    ال اووان... البحووع ا بووه وذوویذب  فلووف ابووب
 (11: 6999ان  مء )ال ء 
/ آن زورو را دیردم و  ای سرپید را در خرود گرفتره اسرت     های نیلگون/ کره جزیرره   میان موجبرگسترة دریا، درترجمه: )

رقصرید/   شناخت / نّستین زورقی که در کودکی ساخت ، از کاغذ/ و به دریای  افکندم/ هنوز در تراب  خورشرید مری   

   (.88-86: 5615، همان) (چونان کشتی جنگی/ محک  و استوار/ که هنوز در گذر زمان/ آب بدان راه نیافته بود.

هرا،   هرا و دوسرتی   ر بین  اساطیری است، محتمری اسرت کره آشرنایی    برای انسانی که تحت تأثیر ماهوم زمان د

هرای ایرن    دنبال یافتن ریشه، وی بهبر همین اسا  ؛تر از آن چیزی است که در ذهن داری  ای کهن دارای سابقه

 هاست: آشنایی

موان/ /وحواً ت وولش أان أسوع  خوا/ج الزء  / وهوابقصوع احلموعا   فاحملیةو    الغعان یوفهوین الوظء  بوی ذوعون / ابوا الظقیبوا مأ وع  أتء  ينلکبءو»
 (19-16: 6999  هان) «.إلش أتفاسک األفیه

/ کره کراخ    هرای غرناطره   های / در این تپّر  های پی  یکدیگر را دیدار کرده کن / که ما از قرن امّا من اعتراف می)ترجمه: 

های آشنای ترو   سوی نااده / که به یزمان/ روحی را سیر مالحمرا را در خود گرفته است/ هان این  من / که بیرون 

 (.68: 5615، نهما) (شتابد. می
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 حال تکراری. 6-3-3

تنهرا از زمران حرال ناراضری     دهد که نه و نشان می دهد میلِ تکراری شکوه سراز حا« درد نغمۀ»فروغ، در شعرِ 

نالرد، برا ایرن حرال      محوری(. شاعر اگرچه از ایرن حرالِ تکرراری مری     است، بلکه نگران آینده نیز هست )آینده

 نگران است که وضعیّت حالِ حاضر او تغییر کند:

وگرو/ ترو نشسرته گررم      سوی غیر/ بهر مرن نمانرده راه گارت   ات به ه ز من جدا/ با منی و دیدههم در منی و این»

مرن/   خبرر ز  قرار/ وای از آن دمی که بی تو بی قرار و بی تپد/ با تو بی وگوی غیر/ غرو غ  دل  به سینه می گات

 (516  :5616) .«برکشی تو رخت خوی  از این دیار

بینرد. وی در شرعرِ    ترار مری  دهرد و دنیرا را تیرره و     میفروغ شاعری است که همواره از زمران حرال شرکوه سرر    

برد که چرا دیگر با او بر سر مهر نیست؛ یعنی در گذشته )گذشرتۀ نیر (،    ، به الهۀ شعر ه  شکایت می«قربانی»

 محوری( ه  باز با او دل خوش کند: بر سر مهر بوده و امید دارد که در آینده )آیندهالهۀ شعر با او 

ام ز وسوسرۀ الهرام/ جران  از ایرن ترالش بره تنرگ آمرد/ ای شرعر... ای الهرۀ            امشب بر آستان جالل تو/ آشاته»

 .«هسرتی  خونخوانی/ دان  که باز تشنۀ  ی را/ در گوش من به مهر نمیآشام/ دیری است کان سرود خدای خون

  (.555: همان)

در شرعر فرروغ، نشرانۀ دیگرری از ایرن نارضرایتی از زمران حرال اسرت. وی در شرعرِ           « کاش»بسامد باالی واژة 

 گوید: چنین معنایی دارد( می و ه )خود واژة آرز« آرزو»

ب افتراد/ بره سرراپای ترو لر      کاش بر ساحی رودی خاموش/ عطر مرموز گیاهی بودم/ چو بر آنجا گذرت مری »

 (558: 5616) «. خواندم/ به نوای دل دیوانۀ تو... سودم/ کاش چون نای شبان می می

از زمران حرال و امیردِ     ناخرسرندی خروی    ،کنرد  هایی که برای اشعارش انتّاب مری  فروغ حتّی در عنوان

عر چنرین  را به پسرش تقدی  کرده و زیر عنوان شر « شعری برای تو»دهد. وی شعرِ  ناچیزش به آینده را نشان می

بررد   سرر مری  هرایی کره در آن بره   گویی فروغ بره روز «. به امید روزهای آینده»و « کامیار»به پسرم »نوشته است: 

 دهد.   به امید روزهای آینده، به خودش دلّوشی می هموارههیچ امیدی ندارد و 

دگی گریرزان اسرت.   گی معمرول زنر  های متاکّر، از روزمرّ همچون انسان از حال تکراری بیزار است و السّمّان

 (53)همران:  « روزهای راکرد »از  خواند ( می61: 5616« )واقعیّت چرکین روزانه»، حال تکراری را السّمّان ةغاد

 ،همرین سربب  بره و گویرد   ( سرّن مری  36)همران:  « همررگ روزمررّ  »؛ حتّری فراترر از آن، وی، از   شاکی اسرت 

 آور حال بگریزد: واسطه از تکرار ماللکوشد لحظه را بارور کند تا بدین می
سرت/ کره در    یگانه هنر این آیا با من بر این باور نیستی/ که دریا/ در همان لحظه که ماهی را/ در بند عش، خود کشید/»
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 (.66-65: 5616) «را بکشی/ یا به مرگ  بمیری.« لحظه»آنکه  از عهده برآیی/ بی«/ لحظۀ گریزپا»کردنِ گرفتار

 ااقرات نیر  و  منتظرر تکررار و بازگشرت اتّ    السّرمّان کنرد.   خاطر مری  آزردهآور، وی را سّت  های مالل تکرار

شرود.   آور و نامطلوب شاعر است که تکرار مری  فرخندة گذشته است؛ امّا برخالف انتظارش، این گذشتۀ مالل

 های مکرّر وی است: این امر سبب ناخشنودی و شکایت

 «!ياووودء  ة بوووا    ابظکوووا/اً شاصووویاً / ال دخووووالً اا/اً اوووم  بووولووون یکوووون تکوووع  ي  ../ و موووع يشووو ذبووو  اووو ء  شوووعن أن أاوووون ذا »
(6999 :666) 
ام،/ تکررار آنران نره/ کره      چیرز/ بروده باشرد/ و زنردگانی    ام پری  از هر  / بدین شرط که هسرتی خواه ... امّا نمیترجمه: )

   (.85-81: 5615، همان) (آفرینشی از آن خویشتن خوی  باشد/ و دیگر به زیر عبای نیای / به در نشوم/

 محوریآینده. 6-3-3

تا حردّ زیرادی بره آینردة نیر       تبع آن احسا  نارضایتی عمی، از حال، بهها و  آرمان نشدن،حقّدلیی مفروغ به

چره گذشرته نیکرو و آرمرانی اسرت،      کو  است. نگاه فروغ به آینده، همچون نگاه او به گذشته نیست. هرمش

واهرد داشرت.   رّرِ ناخوشرایند، آینردة مطلروبی در   که حالِ مک آلود و ظلمانی است. طبیعی است آینده مه  پری ّن

 اشاره شد، انتظرار وی تبردیی بره نومیردی    تر ه  که پی است و چناناشعار فروغ پر از ناامیدی نسبت به آینده 

« ایمران بیراوری  بره آغراز فصری سررد      »مرأیو  اسرت. وی در شرعرِ    « دیرکردگری »شده و کامالً نسبت به ی  

 گوید: می

هرا   ها را بناشه خرواه  کاشرت؟/ و شرمعدانی    آیا دوباره گیسوان  را/ در باد شانه خواه  زد؟/ آیا دوباره باغچه»

 (.655: 5616) «...دیگر تمام شد»به مادرم گات : را/ در آسمان 

« کرا نیسرت   هریچ  کسی که منی»رساند که  نهایت، فروغ را به این نتیجه میاین ش ، پایۀ ایمانی است که در

 وار در ذهن آدمی است: الخره خواهد آمد. این امر برآمده از ساختار زمان دایرهبا

پررد/ و   ام/ و پلر  چشرم  هری مری     آید/ من خواب یر  سرتارة قرمرز دیرده     ام که کسی می من خواب دیده»

شوند/ و کور شروم/ اگرر دروغ بگروی / مرن خرواب آن سرتارة قرمرز را/ وقتری کره           های  هی جات می کا 

 .(661-666: 5661) «...آید ام/ کسی می م دیدهخواب نبود

ساختار زمران اسراطیری،    است. السّمّان ةغادآینده مضمونی پرتکرار در شعر  ساختن امیددر  ،کردن حالبارور

 شود که آدمی آینده را نیکو بداند: میسبب 

د شب و انتظار.../ و ر یا بایرد کره   شریان باید که همواره در ضربان باشد/ آونگ در میانۀ حضور و غیاب/ بر باروی بلن»

 «مرال نکنرد.   هرا/ ترا واقعیّرت چررکین روزانره/ آن را پری       همواره در دوردست باشد/ همچون بارش برف برفرراز بلنردی  

(5616 :61.) 
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موترور محرّکری   دانرد. ایرن عشر، سرشرار،      کردن زمان حال را منوط به داشتن عشقی سرشار می، بارورالسّمّان

ای آرمانی و سرشار از عش، و شرادی. در ذهرن    که باید باشد، خواهد ساخت. آینده چنان ناست که آینده را آ

حردّی متعرالی اسرت کره گراه      اخت؛ امّرا ایرن عشر،، بره    کره بایرد خواهرد سر     چنران  شاعر، عش،، زندگی را آن

 نماید: نیافتنی می دست

 الیوووم./ أی  لوون حبوواً  أاندي/  فالدميووقیء  جمووفالبء  حفسووا ا بیوو  شووعرف  لووش یوو اللء   وووا  وذهوواابً  ئووفمبووی ألووف  ووام ابووب أ/وا  ای»
 «!أی  لوون حوبء   وون حبثواً / ...روذهوا یوو اللء   ووا   جیووي و یوعو  لا  موا شووبحيو  الفضوا   ا مللءقووف رفع مووا لالوب اليءو  و املببوش هودموا

(6999 :19) 
در میدان کوکبی دمشر،/ و عشرقی    ام/ آمدم/ بر بالکن خانه رفت  و می سال بود/ که در درازنای شب/ می هزارترجمه: )

ا آن برالکن همچنران در فضرا معلّر، اسرت/ و      اند/ امّر  ام را ویران کرده آمد/ امروز، خانه کردم/ که هرگز نمی را فریاد می

 (وجروی عشرقی کره هرگرز نّواهرد آمرد.       آمد اسرت.../ در جسرت   و شبح من همچنان/ در امتداد شب بر آن/ در شد

   (.85: 5615، همان)

 ، موجب مالل اوست:کردن زندگیعش،، سپریبدون 

ان  هو)« .ةااع ارمیو  بوواب  الویء  لوش موو إ :/ شوا/ع یقووديحوش يلمغاو/ .../ وحودن اع   / صهیلک  ابع سبی  اک لیل يلح بء »
6999 :619) 

سرت در  ات رهگرذری ا  من نیست/ شیهه من نیست.../ عشقت از آنِ دارم از آنِ تمامی چیزهایی که دوست میترجمه: )

 (دهرد.  سروی مررگ زیبرای / برا وبرای خراطره/ سروو مری        ز آن من است:/ خیابانی که مرا بهغارهای من.../ تنها زخم  ا

   (.56: 5615، انهم)

ای روشرن اسرت کره وطرن      وارانه، در انتظار آیندهامید، «های بسیار و عشقی یگانه غربت»، در شعر السّمّان ةغاد

 و معشوو خود را بازیابد:

 حاتووف إلووش /بالوودء  ا  ووائم وأتووب/  واهظووک؟ جتهوو   وأتبمشالیووف أو/وبیووف ذةووا/ال فحمةءوو ا بووف/ اآبووه الغع يَب یوموواً مثلووهوو   يوو»
 إذا/ یاع؟الضءوو ربود  ا مادیوفالعء  و/عرظوک مواديالعء  املةلوم بو  ةد/ب مقفوع  ا لوب یومواً صوول تيویجکهم هو / املةوع؟ ا  وائلف
 (61: 6999) «.بریول وإلش إلیک  ةابللود رعح  مد  یوماً  تد/ک رلن تفل   مل ابب

یرابی؟/   و تو راهرت را نمری  ... ای؟/ اندوه غربت/ در ایستگاه قطارهای اروپای شمالی آیا روزی چون من زیسته)ترجمه: 

ای/  هر،ِ خویشرتن را شرنیده   ای؟/ آیرا روزی ترو صردای هر،     ای گمشده در براران/ گر  شرده    خانه که تو در میدرحالی

خیابران(؟/ پرا    خانۀ گمشدگان )هتری   لی از رهگذران/ میان رستوران خاکستری/ و اتاقت را در مهماندرگذرگاهی خا

، همران ) (گرردم/ و بره بیرروت.    سوی تو بازمیا نّواهی یافت/ هنگامی که بهای/ هرگز روزی شادی مر اگر چنین نبوده

5615 :31-35) 

سرت. او گراه دردی دارد بره وسرعت تراری       هرای شّصری شراعر ا    ترر از دغدغره   ی گراه گسرترده  میرد دامنۀ نو
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بار زن در میران عررب. گرویی فرامروش نکررده اسرت کره عررب، از شررم داشرتن دخترر، دخترران را              مصیبت

 کرده است: گور می به زنده

 ع صوو ا وصووعل/  اراهلیووف صووحا/  حتووب ةموووؤود ابووب/ .. ! عبیووف ةامووعأ أتءووين/ مووا بلبووش لجنیووف ة/ أان امووعأالبیضووا  //ووم بيوو »
 (91: 6991) «املظوا/ث االحظقا/ /ما  حتب ةموؤود/ القمع رو  امليي

 معنرایی مرن زنری زنگری و سریاه / زیررا مرن زنری عررب .../ در زیرر صرحراهای           با آنکه پوست  سپید است/ بره ترجمه: )

ریگزارهای حقرارت  گورم/ در زیر بهسطح کرة ماه/ من همچنان زنده رفتن برگور بودم/ و در عصر راهبهجاهلیّت/ زنده

   (.56: ب 5616، انهم) (موروثی.

 اه برا کنرد. گر   بار عرب در قرن بیست  وی را دچرار بحرران و غر  و انردوه مری      میدی از سرنوشت فالکتگاه نو

: 5636، السّرمّان )شرناخته اسرت، حارن کنرد      خواهد خاطرة بیروتی را که مری  مشتی و خا  و ماسۀ ساحی می

 سوزاند: می دل گاه بر کالبد شکاف خود (.68
شکی نقشۀ جغرافیرای جهران   تشریح خواهد کرد:/ او قلب  را بهسوزد/ که پا از مرگ کالبدم را  دل  برای پزشکی می»

همران:  ) «...شده، مجروح است/ و در کانی از ی  پیچیرده شرده اسرت   فراموش رهای شبهعرب خواهد یافت/ که از شعا

66.) 

 گیری نتیجه. 3
های اعتقراد بره زمران    ای خوب، همه از نشانهشتۀ زیبای بازگشتنی، حال تکراری و امید به آیندهانتظار، دیرکردگی، گذ

شوند. این دو شراعر، اگرچره نسربت بره اوضراع و      ه  دیده می السّمّان ةغادو  فرّخزاداساطیری هستند که در شعر فروغ 

 طرور گوینرد، امّرا بره   ایرن مسراوی شرعر مری    خود ناراضی هستند و در اعترام بره  عصر  احوال سیاسی و اجتماعی جامعۀ

هرا اسرت. اگرر آنران نسربت بره       ای آن کنند که همگی برخاسته از بین  اسرطوره سّنانی بر زبان جاری می ،ناخودآگاه

حاکمیّت زمران خرود معتررم هسرتند، بره گذشرتۀ نیکری کره در ضرمیر ناخودآگاهشران نهاتره اسرت و در اسراطیر و              

کنند و به آیندة زیبایی که همۀ ایرانیان بدان معتقد بوده و هستند، چشر   د، رجوع میشوهای ایرانی ه  دیده می حماسه

 دوزند.می

و سب  زندگی خادّ او،  به روحیّات شاعر توجّها با شود، امّروشنی دیده میدر شعر فروغ به حضور ماهوم انتظار 

« زن»خواهد  . فروغ آگاهانه میاست ادب فارسی های شّصی او گاه، نوایی نو در سو است. خواسته تو م با امیدی ک 

 گیری این خواسته، نظ  موجود حاک  بر زنان را دره  شکند.و با این امید و انتظار که با پیباشد 

های  به ه  گره خورده است. وی شاعری نوپرداز است و شراعر   میدی، نیز همچون فروغ، امیدها و نوالسّمّان ةغاد

هرر حرال، کرارکردش زنرده     جتمراعی، بره  روشن آینده است. حال این انتظار شّصری باشرد یرا ا   های  نوپرداز، ناظر اف،

ای  است. ارمغان عش، برای وی آینرده  السّمّان ةغاد. عش،، مضمونی پرتکرار در شعر است داشتن امید در دل شاعر نگاه

 .بیند مسیر رشد و تعالی میااقات را در وار از زمان، خطّ سیر اتّ سرشار از سعادت است. وی با درکی دایره
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ترِ اوضاع را دارند و گاه نیز این انتظرار بره ناامیردی    نالند و انتظار بهبودِ سریعگاهی از ی  دیرکردگی میو شاعر د

کرارکرد  داننرد.  دهند و گاه نیز دوباره انتظار را تنها راه ممکن برای زندگی مری میرسد و از حالِ تکراری شکوه سرمی

فررد خرود    کوشند صدای منحصرربه میدو شاعر دل است. هرداشتن امید در نگهزنده ،عر این دو شاعردر شماهوم انتظار 

نظیر است، صدای زنانره اسرت؛ صردایی کره در دوران     در ادب فارسی و ه  در ادب عرب ک باشند، این صدا که ه  

 های زنان بود. کردن دغدغهالت اجتماعی و درپی بازگومعاصر درپی تحوّ

 بعمنا
 .516-516(، 566، )کتاب ماه هنر(. زبان تصویری: زمان و مکان اساطیری و نمادهای آن. 5611آقانبی قلهکی، مینا )

، چرا   ۀ ارغنرون مجلّاهلل پاکزاد. . ترجمۀ بهاره مّتاریان و فضیبررسی ساختاری اسطوره(. 5615استرو ، کلود لوی )

 .555-566دوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

ادب  ۀپووهشرنام  .(. اسرطوره در شرعر شرعرای تمروزی معاصرر عررب      5636زاده ) اله تقری زاده، مسعود و هدایتاکبری
   85-66(، 66) 56، غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان

   . ترجمۀ بهمن سرکاراتی. تهران: قطره.اسطورة بازگشت جاودانه(. 5666) رچایم اده،یال

 .تهران: تو  ی. چا  اوّل.جالل ستار ۀترجم .اسطوره دازهایانچش  .(5636) --------

 .نوفل ةسسّ مؤ بریو :  األولی، ةبعالطّ  .املعهاصر العريب الشعر يف ةهااها  ادجددداإلتّ  .(0891) عبداحلمید ،ةجید
ادب فصرلنامۀ  السّرمّان.   ة(. عصریان و هنجرارگریزی در شرعر فرروغ و غراد     5636داوودی مقدم، فریده و طاهره افسری )

 .556-36(، 6) 1، عربی

 .565-565(، 85، )فصلنامۀ هنر. های فلسایزمان در هنر مقدّ : زمان در اندیشه(. 5663رحیمیان، مهدی )

   .تهران: گستره ،. چا  اوّلدر شعر معاصر یریاساط ن یب(. 5661بهزاد ) ان،یدیرش

ی برازآفرینی اسرطورة پرومتره در شرعر معاصرر      (. بررسی تطبیق5636اکبر احمدی و آرش کرمی )وند، تورج؛ علیزینی

 .515-15(، 51) 6، تطبیقی ادبیّات نامۀکاوش .عربی و فارسی

 تهران: نشر مرکز. . چا  اول،اسطوره در جهان امروز(. 5665) ستاری، جالل

 ادب فارسی.تهران: فرهنگستان زبان و  . جلد اوّل. چا  دوم،دانشنامۀ زبان و ادب فارسی(. 5636) سعادت، اسماعیی

 .الّسّمهان غهادةمنشورا   :بریو  ة،ابعالرّ  ةبع. الطّ عهاشقة يف حمربه(؛ 0891السّمهان، غهادة )
 .الّسّمهان غهادةمنشورا   :بریو . الطّبعة الثهانیة، أشهد عکس الرّدح .(9112) --------
 .الّسّمهان غهادةمنشورا   :بریو  ،ابعةبعة الرّ . الطّ رسهائل احلنني علی الیهامسني .(9111) --------
 .مطبعة دار الکتب :بریو  الّسهادسة،بعة . الطّ اعتقهال حلظة اهاربة .(9111) --------
 .الّسّمهان غهادةمنشورا   :بریو  ،بعة األولیالطّ حلظة حب.  ةاألبدد .(9111) --------
 مه.تهران: چش ،. ترجمۀ عبدالحسین فرزاد. چا  چهارم کمان کردن رنگیندربند(. 5616) --------

 تهران: چشمه. ترجمۀ عبدالحسین فرزاد. چا  دوم، .ابدیّت، لحظۀ عش،(. 5615) --------
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 تهران: چشمه. رجمۀ عبدالحسین فرزاد. چا  چهارم،. تزنی عاش، در میان دواتالس(. 5616) --------

 . ترجمۀ عبدالحسین فرزاد. تهران: چشمه.ها ای برای یاسمن نامه غ ب(.  5616) --------

 تهران: چشمه. ترجمۀ عبدالحسین فرزاد. چا  اوّل،. عاش، آزادی(. 5636) --------

 یر.کبری. تهران: امیازل ةو خاطر یذهن یها بت(. 5611) وشیدار گان،یشا

 .تهران: سّن .شعر معاصر عرب(، 5616شایعی کدکنی، محمّدرضا )

-58(، 616، )رسانی و کتابرداری فرهنگری  اطاّلعۀ رینش .هانیما و دنیای آرمانی سمبولیست(. 5616صادقی شهپر، رضا )

56. 

 تهران: هرما. چا  پنج ، .گذار از جهان اسطوره به فلساه(. 5636) ضیمران، محمّد

مطالعرات  فصرلنامۀ   هرا در شرعر معاصرر.   (. بررسی تطبیقی برازآفرینی اسرطوره  5615علوی مقدم، مهیار و مری  ساسانی )
 .556-586(، 6، )تطبیقی جیرفت ادبیّات

هرایی  انضرمام نوشرته  بره  فرّخرزاد ها و گاتگوهرای فرروغ    فروغ جاودانه، مجموعۀ شعرها و نوشته(. 5661) ، فروغفرّخزاد
 تهران: تنویر. کوش : عبدالرّضا جعاری. چا  اوّل،. بهدربارة فروغ

   نگاه.  . چا  دوم، تهران:اشعارمجموعه(. 5616) ---------

 .تهران: هرما یداهلل موقن. . ترجمۀهای سمبلی  ه صورتفلسا( 5661کاسیرر، ارنست )

 . چا  اوّل، تهران: نشر مرکز.ر یا، حماسه، اسطوره(. 5666الدّین ) کزّازی، میرجالل

 تهران: روزنه. ل،. چا  اوّپرنیان پندار(. 5665) ---------------

 . چا  دوم، تهران: نشر مرکز.ب ایرانجستارهایی در فرهنگ و اد. ای دیگر ازگونه(. 5611) ----------------

 . تهرران: (یسنجشر  یشناسر یمعن در یجستار) زمان چنبرجستاری به نام . جان درآسمان(. 5616) ---------------

 .نیمع

 6، فصرلنامۀ نقرد ادبری   ای در سرینمای بیضرایی.    (. ترجمان تصویری زمان اسطوره5636محمدی، ابراهی  و مری  افشار )
(66 ،)516-651. 

 چا  دوم، تهران: تو .   اسطورة زال.(. 5663مّتاری، محمد )

 ،تطبیقری  ادبیّرات مطالعات فصلنامۀ تطبیقی و تطبی، شعر معاصر عرب و شعر معاصر ایران.  ادبیّات( 5615مدنی، نسرین )

(6)، 553-511. 

 فصرلنامۀ  .فرّخرزاد روغ السّرمان و فر   ة(. ماهروم درد و رنرج در اشرعار غراد    5636نادری نواد، عات و گرجی، مصرطای ) 
 .516-566 ،(65، )تطبیقی ادبیّاتمطالعات 

 



 

 األدب المقارن یبحوث ف 
https://jccl.razi.ac.ir/ 

 6565-5656 :اعةـوحد للطبـي املـدولـرقيم الـالت

 6565-5666 :الرتقيم الدويل املوحد اإللكرتوين
 

  لمیءفمقالف 

 حبوث ا اأدب املقا/ن )اأدب  اللعي والفا/سي(
 16-11ص .   6116 خعیف  (11) 1ااملف /الي  ال ءبف الظءاسلف  اللدد 

 و/ادة ال ءمءان رعءخزادزءمن اأسةو/ي ا شلع رعوغ ال

 2 لری ا شهعسظاي
 درانإخرم آابد،  ،احلرّة اإلسالمّیة آابدخرمهالب الدّکتوراه يف فرع الّلغة الفهارسّیة وآداهبها، جهامعة ط

 1يمریا   الدءین ازءال 
 درانإخرم آابد،  ،اإلسالمّیة احلرّة آابدخرمأستهاذ مدعو يف قسم الّلغة الفهارسّیة وآداهبها، جهامعة 

 درانإهران، ط، يم  طبهاطبهادعاّل  ّیة األدب الفهارسي والّلغها  األجنبّیة،جهامعةيف قسم الّلغة الفهارسّیة وآداهبها، کلّ  ذستهاأ
 3يوتدم لود سپه

 درانإخرم آابد،  ،احلرّة اإلسالمّیة آابدخرمجهامعة   قسم الّلغة الفهارسّیة وآداهبها،أستهاذ مسهاعد يف

 02/4/0440 القبو :  5/2/0440 الوصو :

 امللاء 
شمهاعرنن معهاصمرنن جّسمدن أحالمهممها يف نطمهاّ الّشمعر احلمّر مم  بقهااالمها علمی اقلتمزام ابلعقلیّمة الّشمرقّیة.  ّ إّن فهمهممها  وغهادة الّسمّمهان فّرخزادفروغ 

ّمنیّممة ملسممةلة الممزّما دکممهاد دهممهااي فهممم الّشممعراا املهاسممیني اممها. يف الّسممیهاّ املّترممل، دممدور الممزّما يف رددممة الّشممهاعر ني يف حرکممة اسممتداردة  بممدأ  ممما نقطممة 
البشممر  مما فممیهم عیّنممة ودتنتهممي يف نقطممة ذاهممها. اممله احلرکممة الّدائردّممة للممزّما  تکممّرر کممّل دممومم لتتشممّکل عرباممها مفممهاایم مکممّررة دتسممهاو  فهمهممها لممد  أبنممهاا م

لمددب املقمهارن، إلمی دراسمة  والّسّمهان.  رمي اله الورقة البحثیة اعتمهاداً علی املنهج الوصفي الّتحلیلي ويف سوا املدرسمة األمردکیمة فّرخزادالّشهاعرنن 
والّسمّمهان فهمم مشمملس ملسمةلة المزّما يف کثمری مما ا راا  فّرخمزادمفهوم الزّما ما منظمور الّشمهاعر ني واّمها  وصملنها إلیم  عمرب املا البحمل، أّن للّشمهاعر ني 

عممهاد واحلممالّممع عممرّبن عنهممها يف غهممون شممعرالها والّممع 
 
هال الممّرو ني والّتطلّمم  إلممی املسممتقبل ومممها إلممی ذلمم  ممما  تمحممور حممول اقنتظممهار والتّممةّخر واملهاسممي امل

 مفهاایم أسطوردة  نهاولنهااها يف مقهالنها الا ابلبحل والّدراسة.

  ، غهادة الّسّمهان.فّرخزاداألدب املقهارن، رددة أسطوردّة، الّزما األسطور ، فروغ ف: املفعدال العءئی ی
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 Mjkazzazi@yahoo.com                       :  العنوان اإللکملوين للکها ب املسؤول. 2

 Masood.sepahvandi@yahoo.com                         العنوان اإللکملوين:. 1
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