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Abstract
Women play an important role in the intellectual and behavioral dynamics of
society. Therefore, examining their thoughts is effective in the cognitive
development of society. Forough Farrokhzad, as an influential personality in
contemporary Persian literature, has represented his inner feminine in the
form of his poems. Part of which is related to the category of "self" in
Freud's psychology. The use of Freud's opinions has an effect in rereading
Farrokhzad's intellectual layers. Therefore, in the present research, citing
library sources and descriptive-analytical method, The time periods of his
poetic life have been examined based on the concepts of "Self, Super-Ego
and Id". The main research question is, according to Freud's theory, how is
Forough's true "Self" interpreted and understood in his poems? The results
show that Forough did not achieve the real "Self" as the ultimate goal of life
in his early poems; Because in his youth, "Id" plays a more important role in
his intellectual and biological life, which results in the distortion of his
realistic view of society. In the stage of his poetic perfection, Forough goes
further and finds his true "Self" in the tension between "Self" and "Id",
which results in reaching social love and a critical and responsible attitude
towards people and society.

Keywords: Woman, Society, Forough Farrokhzad, Love, Ego, Super-ego,
Id.
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چکیده
زنان ،نقش مهمی در پویایی یا اضمحالل فکری و رفتاری جامعه دارند .ازاینرو ،بررسی افکار آنها در رشد شناختی
جامعه اثرگذار است .فروغ فرخزاد به عنوان شخصیتی پویا و جریانساز در گسترۀ ادبیات فارسی معاصر ،درونیهای
زنانۀ خود را در قالب اشعارش بازنمایی کردهاست که بخشی از آن با مقولۀ «خود» در روانشناسی فروید ارتباط دارد.
استفاده از آرای فروید در بازخوانی الیههای فکری فرخزاد تأثیر شایانی دارد .بهه ایهن اعتبهار ،در په وهش اضهر بها
استناد به منابع کتابخانهای و روش توصیفیه تحلیلی ،دورههای زمانی یات شعری او بهر اسهات توجهه بهه مفهاهی
«خود ،فراخود و نهاد» بررسی شدهاست .سؤال اصلی تحقیق این است که طبق نظریۀ فروید« ،خود» واقعی فروغ در
سرودههای او چگونه تفسیر و معنا میشود؟ نتایج ،اکی از آن است که فروغ در اشعار اولیهاش به «خود» واقعی به
عنوان هدف نهایی زندگی ،دست نیافتهاسهت؛ زیهرا در دورۀ جهوانی« ،نههاد» در یهات فکهری و زیسهتی وی نقهش
مه تری دارد که برآیند آن ،مخدوش شدن نگاه واقعبین او نسبت بهه جامعهه اسهت .فهروغ در مر لهۀ کمهال شهعری
خویش ،پا را فراتر مینهد و در تنش میان «فراخود» و «نهاد»« ،خود» واقعی خویش را پیدا میکنهد کهه اصهن آن،
رسیدن به عشق اجتماعی و نگرش انتقادی و مسئوالنه نسبت به مردم و جامعه است.
واژههای کلیدی :زن ،جامعه ،فروغ فرخزاد ،عشق ،خود ،فراخود ،نهاد.
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 .1مقدمه
زنان ،یکی از دو قطب اصلی جنسیتی در هر جامعهای محسهو میشهوند و در راه رشهد و تعهالی
جامعهای که در آن زندگی می کنند و ضور دارند ،نقشی اساسی را بر عههده دارنهد .اگهر زنهان بهه
خودباوری دست یابند و دغدغههای اصلی خود را بشناسند و برای رسیدن به آن تالش کنند ،نههتنها
سطح کیفی زندگی و شخصیت خود را ارتقا میبخشند ،بلکه قطب دیگر جامعه ،یعنهی مهردان نیهز
گام در مسیر شکوفایی میگذارند .بنابراین ،زنهان در پویهایی و تعهالی بخشهیدن بهه جامعهه ،نقهش
محوری دارند .بررسی الیهههای فکهری و شخصهیتی زنهان برجسهته در ههر جامعههای ،زمینههها و
بسترهای الزم را برای شکوفایی ارکان دیگر فراه میآورد .روانشناسی به عنوان عل مطالعهۀ رفتهار
انسان و شرح چگونگی شکن گیری فرایندهای ذهنی و ساختار آن در میهان علهوم انسهانی ،جایگهاه
درخور توجهی دارد و در شناسایی ،جهتدهی و تعالیبخشی افکار اهمیت دارد .لذا «میتوانی از
پ وهشهای روانشناختی انتظار داشته باشی که از سویی ،چگونگی شکن گرفتن یک کار هنری را
تبیین کند و از سوی دیگر ،عواملی را مشخص کنهد کهه فهرد را از لحهار هنهری ،خهال میکنهد»
(هنریک و استاوتسکستون.)137 :1375 ،
در جامعۀ ایرانی ،شخصیتهای زن بسیاری ظهور پیهدا کهردهانهد کهه بها پشهت سهر گذاشهتن
فرایندهای شناختی ،به خودباوری رسهیدهاند و تحهوالت شخصهیتی متنهوعی را تهربهه کردهانهد و
سرانهام ،به افرادی زبده و برجسته بدل شده اند .شمار زنانی از این دست در دوران معاصر افزونتر
بودهاست .یکی از این زنان« ،فروغ فرخهزاد» اسهت کهه در عرصهۀ اد و شعرسهرایی ،جریانسهاز
بودهاست ،بهگونهای که تحقیقات گسترده ای دربارۀ کیفیهت افکهار و آثهار او انههام گرفتهاسهت .او
الگوی بسیاری از زنان جامعۀ ایرانی است و فراز و نشیبهای درونی بسیاری را در آیینهۀ آثهار خهود
بازتا دادهاست .او فرایندی خودشناسانه را آغاز کرد ،تها بها کنهار زدن ضهع های شخصهیتی ،در
سال های پایانی عمر زیستی و ادبی خود ،به فردی برجسته در گسترۀ شعر معاصر بدل شود .او برای
بهبود و رونق هرچه بیشتر اشعارش در کنار مؤلفههای عینیتیافته ،از صورتهای ذهنهی و تخیلهی
کمک میگرفت که این عناصر به الیههای ناخودآگاه ( )Unconsciousذهن مربوط میشهود .بهه ایهن
اعتبار ،بسترهای الزم بهرای بررسهی الیهههای پیچیهدۀ افکهار فرخهزاد بها اسهتفاده از دسهتاوردهای
زیگموند فروید فراه میشود؛ زیرا این روانشنات برجستۀ معاصهر ،نظریهههای مسهتند و علمهی
مهمی در شناخت زوایای مختل خودآگاه و ناخودآگاه ارائه کردهاست.
تحقیقههاتی از ایههن دسههت را میتههوان از نههوا میانرشههتهای برشههمرد؛ زی هرا بهها کاربسههت یافتههههای
روانشههناختی ،بازکههاوی شخصههیت زنانههۀ یههک شههاعر تسهههین میگههردد؛ چنانکههه «قههدمت دوسههتی
روانشناسی و سایر رشتهها به زمان جوانی آنها برمیگردد و آسان بودن پیوندشان به مسأله یا منابع
مشترک میان آنها بسهتگی دارد» (کهرین .)47 :1383 ،تهاریخ روانکهاوی و نقهد ادبهی روانکاوانهه در
جهان ،با فروید و نقشۀ تازۀ او در سپیدهدم قرن بیست آغاز میشهود و «در ایهن نقشهۀ تهازه ،روان دو
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قلمرو به نام خودآگاه و ناخودآگاه و سه کارگزار به نامهای نهاد ( ،)Idخود ( )Egoو فراخهود (Super-

 )egoداشت» (یاوری .)23 :1385 ،فروید به سهال  1856مهیالدی ،در یکهی از شههرهای جمههوری
چههک بههه دنیهها آمههد و در جههوانی ،رشههتۀ پزشههکی را بههه صههورت آ کادمیههک ادامههه داد و بعههد از
فارغالتحصههیلی ،بههه عنههوان عصبشههنات بههالینی مشههاول فعالیههت شههد و از طریههق مطالعههه روی
بیمارانش ،اسات نظریۀ خود را بنا نهاد که در مشهخص شهدن ابعهاد ناشهناختۀ شخصهیت فهردی و
اجتماعی افراد مؤثر بودهاست .نظریۀ فروید دربارۀ ساختار شخصیت انسان است و سه نظام را برای
آن در نظر میگیرد که عبارتاند از:
 .1نهاد :بزرگترین بخش شخصیت و منبع نیازها و امیال زیستی انسان است و تمام انرژی الزم
برای دو بخش دیگر شخصیت را فراه میکند .2 .خود یا من :نمایندۀ منطق و عقن و رابط بین
ً
نهاد و محیط خارج است .3 .فراخود یا فرامن :هدف فرامن این است که کامال مانع
درخواستهای لذتجویی نهاد شود .فرامن نه برای لذت تالش میکند و نه برای دستیابی به
اهداف منطقی ،بلکه تنها برای کمال اخالقی میکوشد» (فروید.)77-76 :1392 ،

این رویکرد فروید شاکلۀ اصلی نظریۀ او را بنا نهاد .او پیش از این ،شخصیت را بهه سهه سهطح
ً
کامال متمایز یعنی هوشیار ،ناهوشیار و نیمههوشیار تقسی کرده بهود (همهان ،)66-60 :امها بعهدها
آرای خود را اصالح کرد و به جمعبندی سهگانۀ «نهاد ،خود و فراخود» رسید.
1ـ .1بیان مسئله

در این پ وهش ،با تأکید بر مفاهی «خود ،فراخود و نهاد» ،کیفیهت زنهدگی ادبهی فهروغ فرخهزاد و
تاییرات شخصیتی و فکری او در بازههای زمانی مختل بررسی میشود .برای رسیدن به نتیهههای
متقن و روشمند ،از آرای فروید در وزۀ شخصیت استفاده شدهاست ،تا سرانهام ،به این پرسشها
پاسخ داده شود:
ال  .با تأکید بر مفهوم «خود» ،چه عوامن درونی ،زمینهساز برجسته شهدن فهروغ فرخهزاد بهه
عنوان یک زن در جامعۀ ایرانی شدهاست؟
 .فههروغ فرخ هزاد چههه تحههوالت شخصههیتی را در دورههههای مختل ه شههاعری خههود تهربههه
کردهاست؟
ج .کاربست آرای فروید در بازنمایی و تحلین افکار فرخهزاد چهه تهأثیری داشتهاسهت؟ فرضهیۀ
تحقیق بر این اصن استوار است که «خود» واقعی فروغ از یک طرف به طایانگریهای آغاز جوانی
او ثبات و آرامش میبخشد و از طرف دیگر ،آرمانهای او را در جهت واقعگرایی و عشق اجتمهاعی
سو میدهد.
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1ـ .2روش و پیشینۀ تحقیق

این تحقیق از نوا میانرشتهای است و با تکیه بر اسناد کتابخانهای و روش توصیفیه تحلیلی تنظی
شده است .جامعۀ آماری تحقیق ،اشعار فروغ فرخزاد است .برای تحلین دیدگاههای او از آرای
فروید در ارتباط با مفاهی «خود ،فراخود و نهاد» استفاده شدهاست .همچنین ،ابزار پ وهش،
فیشنویسی و یادداشتبرداری بودهاست .ساختار تحقیق به این شکن است که ابتدا ابعاد مختل
مربوط به آرای فروید ذکر شده است و در ادامه ،اشعار فروغ فرخزاد ذین سه عنوان مهزا بازنمایی و
برای تقویت تحلینها از منابع معتبر تحقیقی استفاده شدهاست.
بررسیها نشان میدهد که تاکنون پ وهشی دربارۀ سیر تحهول مفههوم «خهود» در سهرودههای
فرخزاد و تأثیر آن در رویکردهای اجتماعی و فراشخصی وی انهام نشدهاسهت .بنهابراین ،په وهش
اضر تالش دارد به این مقوله بپردازد ،بهوی ه آنکه فرخزاد در اثر این تحوالت شهناختی و درونهی،
جایگاه خود را در عرصۀ شعر فارسی و نیز در میان زنان معاصر ارتقا دادهاست و به الگویی مناسب
برای ه جنسان تحولخواه خود بدل شدهاست .با این ال ،در چند په وهش ،از دیهد اجتمهاعی و
روانشناختی ،آراء و شخصیت فرخزاد بازنمایی شدهاست که به مه ترین آنها پرداخته میشود.
ه دهقان و قاسمی ( )1391در مقالۀ «نقهد روانشهناختی آثهار فهروغ فرخهزاد بهر اسهات مبهانی
روانکاوی فروید و آدلر» به این نتیهه رسیدهاند که در سرودههای او ،انواا مکانیزمههای دفهاعی در
برابر اضطرا های درونی وجود دارد و انواا انگیزههای روانی در سبک زندگی ،رشد و تعالی شعور
و شعر وی و تاییر مسیر فکری او از پرداختن به مسهائن شخصهی بهه دغدغهههای اجتمهاعی قابهن
مشاهده است.
ه اجیآقا بابایی و صالحی ( )1395در مقالۀ «عشق و کارکردهای آن در اشعار فهروغ فرخهزاد»
به این نتیهه رسیدهاند که در طی زمان ،عواملی موجب تاییر دیدگاه وی نسبت به عشق شدهاست و
ً
آن را از مفهومی شخصی و صرفا عاطفی به مقولهای متعالی و جامعهمحور بدل کردهاست.
ه کیانی بارفروشی و باقری خلیلی ( )1395در مقالۀ «بازشناسی دگردیسی فکریه عاطفی فروغ
فرخزاد در بستر گزارههای پرسشی» به این نتیهه رسیدهاند کهه بها توجهه بهه گزارهههای پرسشهی در
اشعار فروغ ،عشق که محور اصلی پرسشگری در دو دفتر نخست اوست ،بهتدریج محوریت خهود
را در دفترهای بعدی از دست میدهد و پرسهشهای او دربهارۀ عشهق دگرگهون میشهود و جنبههای
اجتماعی پیدا میکند.
 .2خود ،فراخود و نهاد در روانشناسی فروید
در نقد روانشناسی شخصیت ،آرای فروید پیرامون سه کارگزار به نامهای «نهاد»« ،خود» و
ّ
«فراخود» معنا و شکن پیدا میکند .در نگاه او ،نهاد بخش غریزی ،لذتجو و ضد عقالنی در روان
ّ
انسان است و از آن به بخش یوانی نیز یاد میکنند .نهاد ،مرکب از غرایز ،تمایالت و خواستههای
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شخص است و بر ارضای بی قید و شرط این تمایالت اصرار دارد .به اعتقاد فروید ،نیروی محرکۀ
رفتارهای انسانی ،نیروی جنسی است و « اگر این بخش بیش از د فعال شود و از سوی خود یا
فراخود کنترل نشود ،فرد مبتال به نوعی بیماری روانی میشود و به فردی بوالهوت و بیبندوبار در
جامعه بدل میگردد» (فروید« .)3 :1382 ،نهاد با واقعیت تمات ندارد .با این ال ،همواره میکوشد
با ارضا کردن امیال غریزی ،تنش را کاهش دهد» (فیست ،جس و گریگور .)40 :1388 ،نهاد ،طبق
اصن لذت عمن کرده ،در جهت افزایش لذت و دوری از درد عمن میکند و ساختاری خودخواه،
لذتجو و لهوج دارد و « ما را به دفاا از نیازهایی چون گرسنگی ،گریز از خطر و نظایر آنها
وامیدارد» (کریمی.)75 :1373 ،
خود برخالف نهاد ،منطقی و واقعبین است و بر پایهۀ اصهن واقعیهت کهار میکنهد و خواسهتار
برآورده شدن نیازهای انسان است ،اما به واقعیتها توجه نموده ،بر پایۀ منطق ،اخال و قهانون کهار
میکند .در قیقت « ،خود یا من ،نمایندۀ دنیای خارجی [است] و بر واقعیت تأکیهد دارد و تهالش
میکند واقعیت را جایگزین ّس ّ
مادی و لذتی کند که بهر نههاد سهیطره دارد» (فرویهد.)42 :1394 ،
خود جنبۀ روانی شخصیت است و بهرای کاسهتن نارا تیهها و کسهب خوشهی ،از عقهن اسهتمداد
میطلبد (شالچیان .)224 :1373 ،خود میکوشد درخواستهای نهاد را به صهورت منطقهی بهرآورده
ً
کند و اگر با واقعیت هماهنگی ندارند ،آنها را به تعویق انداخته یا مهددا هدایت کند و با قوۀ تفکر
به ن تناقض بین نهاد و فراخود بپردازد .پس «نباید آرام باشد و همیشه باید منتظهر کشهمکش بهین
نهاد و فراخود باشد و فاصلۀ بین آنها را ک کرده ،یا از بین ببهرد» (فرویهد .)94 :1394 ،خهود مرتهب
سعی میکند میان درخواستهای نامعقول نهاد و فراخود با درخواستهای معقهول دنیهای بیرونهی
سازش برقرار کند:
«زمانی که خود از سه طرف بهه وسهیلۀ نیروههای متفهاوت و متخاصه محاصهره میشهود ،بهه
صورت قابن پیشبینی واکنش نشان میدهد .از آن پس ،مهبور میشهود بهرای دفهاا از خهودش در
برابر این اضطرا  ،از سرکوبی و سایر مکانیس های دفاعی اسهتفاده کنهد» (فیسهت ،جهس و گریگهور،

.)42 :1388
طبق نظر فروید ،فراخود آخرین بخش از شخصیت انسان اسهت و در واقهع« ،نماینهدۀ درونهی
ارزشهای فرهنگی اجتماعی و اخالقی است که به وسیلۀ خانواده به کودک انتقال مییابد» (شهاملو،

 .)34 :1370فرویههد بخههش فراخههود روان را وجههدانیات نامگههذاری میکنههد و کههار آن را سههرکو
تقاضاهای نهاد میداند .فرا خود در سنین سه تا شش سالگی از تعامن با والدین بهه وجهود میآیهد؛
زیرا آنها تأکید دارند کودکان باید از ارزشهای جامعه پیروی کننهد .در واقهع« ،کودکهان از طریهق
تنبیه و تحسین یاد میگیرند که چه رفتارهایی را والدین آنان خو یها بهد میداننهد .رفتارههایی کهه
کودکان برای آنها تنبیه میشوند ،یک قسمت از فهرامن ،مهن وجهدان را تشهکین میدههد» ( Jung,

 .)1969: 376فراخود شامن رفتارهای خو است که کودکان برای آنها تحسهین شهدهاند .فهرامن از
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نظر جدیت ،غیرمنطقی بودن ،پافشاری برای اطاعهت ،بیشهباهت بهه نههاد نیسهت (فرویهد:1392 ،

65ه.)66
 .3تحلیل اشعار فروغ فرخزاد بر اساس مبانی روانشناسی فروید
در این بخش ،با توجه به سه مقولۀ خود ،فراخود و نهاد ،اشهعار فهروغ فرخهزاد بهه سهه دورۀ شهعری
تقسی شدهاست ،تا ذین این دستهبندی نشان داده شود که سیر تحهوالت شخصهیتی و فکهری او بهه
چه شکن بودهاست و او چگونه از سیطرۀ نفوذ نهاد در ابتدای شاعری بهدر آمدهاسهت و بها گهذار از
فراخود در میانه های دوران شاعری ،در مرا ن کمال و شهکوفایی ادبهی و فکهری بهه خهود رسهیده،
اشعاری مردمی و همراه با خویشکاریهای ادبی و اجتماعی سرودهاست.
 .1-3دوران نخست :تجربۀ عشق درونگرا ،منفعل و غیراجتماعی

فروغ در سه دفتر اولش (اسیر ،دیوار و عصیین ) ،دختر نوجوانی است که میخواهد عشقی رمانتیهک را
تهربه کند؛ عشقی خام که آمیخته با ا ساسات تند جوانی است و «بدون شک میتوان گفهت ایهن
سه دفتر فروغ ،اصن عشقی سرکش و خرا شدن دنیای ذهنی پاک و سهرخوردگیهای اوسهت»
(جوکار و شههبازی .)64 :1388 ،این بخش از زندگی فروغ بر پایۀ نهاد بنیهاد گذاشهته شدهاسهت؛ زیهرا
نهاد مبتنی بر اصن لذت کار میکند و این لذت برای فروغ هنگامی پدید میآید که نیازهای زیسهتی
و نخستین دوران خامی وی برآورده شود .عشق در اشعار اولیۀ فروغ طایان میکند .سه دفتر اول او،
اوی پیامهای ا ساسی و فردی وی در دوران جوانی است که نگاه زنانۀ او را به مفهوم عشق نشهان
میدهد .دوری از معشو  ،از مضامین پرتکرار سرودههای فروغ در این دوران است.
یکی از ملزومات عشق که همزمان با دوث آن رخ میدههد ،شهور و هیههان وصه ناپذیری
است که موجب بروز افکار و اندیشههای رمانتیک و دور از واقعیت میشود .این ،جزئی از طبیعت
عشق است و تنها معنی آن عبارت است از دل به دریا زدن و خود را به دست تقدیر سهپردن (بهاومن،

36 :1387ه .)37فروغ در سرودههای اولیهاش ،به عنوان عاشقی دیوانه قصد دارد دل به دریا بزند و از
همه چیز بگذرد؛ زیرا این عشق را دوست دارد ،اما نمیتواند آن را بیابد .بنابراین ،بر اسات شعرهای
این دوره ،نشانی از خود در زندگی و ذهن او نیست .شخصیت فروغ در این سالها ،مرا ن بدوی و
بیتهربۀ خود را میگذراند و تهربهای جز هیهانها و تنشهای درونی را پیش روی ندارد .در ایهن
ً
دوره ،مفهوم عشق به صورت کامال کمالنیافته ،شخصی و منفعهن بهاقی میمانهد .در عاشهقانههای
فههروغ ،نمههودی از جامعههه و دنیههای اطهرافش دیههده نمیشههود و اشههاره بههه خواسههتههای سههطحی و
لذتمحور ،تعری او از عشق و عاشقی است:
عاشقی دیوانه میخواه که زود
بگذرد از جان و مال و آبرو
 ...من صفای عشق میخواه از او
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تا فدا سازم وجود خویش را (فرخزاد)22 :1383 ،

ً
کامال جسمانی در سرودههای فروغ غوغا میکند و همگی ّ
مبین
در این مر له ،عشقی سوزان و
اوج تسلط نهاد در سرودههایش است .در واقع ،اصرار نهاد در اشعار این سالها ،بر تسلط تمایالت
بیقیدوشرط ناشی از تحریک نیروی جنسی صحه میگذارد .فروغ دورانی را تهربه میکنهد کهه در
آن ،الیههای ابتدایی عشق نمایان شده ،هنوز با مرا ن کمال و شکوفایی فاصلهای بسهیار دارد .ایهن
ً
عشق پیوندی با دنیای بیرون شاعر ندارد و صرفا به عینیسازی خواستههای شخصهی و درونهی وی
محدود می شود .این عشق با رسالت اجتماعی شاعر و ضور معنهوی و واقعهی او در بطهن و مهتن
ً
جامعه سنخیتی ندارد .شخصیتهای اضر در شعرهای این دوره ،متنوا نیسهتند و غالبها فهروغ بهه
عنوان راوی از معشوقی خیالی سخن میگوید .بنهابراین ،شهعرهای ایهن دوره را بایهد تهکوجهی و
عاری از سویههای اجتماعی دانست:
تههو را میخههواه و دانهه کههه هرگههز

بههه کههام دل در آغوشههت نگیههرم
(همان)29 :

نهاد در این بخش از سرودههای فروغ ،تابع اصن لذتجویی است .او خواهان وصهال اسهت و
همه چیز را در گرو تحقق این خواسته میبیند و تمام تمنایش را با ابراز ا ساسهات عاشهقانه نشهان
می دهد .فروغ در این دوران ،شخصیتی وابسته و ناخودباور است .او را زنی صا ب انگیزه و اعتماد
َْ
به نفس نمی بینی  .همواره در انتظار کسی است که در زندگی خود اضر شود و زمینههای رهایی و
سعادت وی را فراه کند .او به لحار شخصیتی تحتتأثیر نهاد قرار دارد و این امر ،مانع نگریسهتن
وی به افقهای فکری گستردهتر شدهاست .افقهایی که در آن ،روشنایی و سرور به دسهتان خهودش
محقق میشود و بیرون آمدن از منهال ناامیدی با تالش او انهام میپذیرد .جمود و انفعال فکری
ً
و رفتاری فروغ در اشعار این دوران کامال هویداست:
در میان تاریکی تو را صدا کردم
سکوت بود و نسی (همان)40 :
من از تو میمردم
اما تو زندگانی من بودی
تو با من میرفتی
تو با من میخواندی (همان)147 :

نهاد در وجود فروغ ،مانند دیگ جوشانی است که محتویهات آن ،امیهال و گرایشههای جهوانی
طایانگر است و این امیال پیوسته و بیمحابا خواهان نفوذ در واقعیت بیرونی هستند .فهروغ در ایهن
دوره ،به هیچ عنوان قابلیتهای خود را جدی نمیگیرد .او که همه چیز را سیاه و منفی میبیند ،تنها
فریاد برمیآورد و از تنهایی خود مینالد .او تحتتأثیر شکستهای پیاپی عاشهقانه کهه بهه واسهطۀ
عشق هیهانی برآمده از نهاد روی داده ،خود را باختهاست و اعتماد و اعتقهادی بهه خهویش نهدارد.
ا سات گناه در او ریشه دوانیده ،فرصت تفکر را از وی درربودهاست .فروغ نهتنها خود را گناهکهار
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میداند ،بلکه شرایط خود را به دیگر زنان جامعه ه توسع میبخشد که بازنمایی این دیدگاه ،بیانگر
عدم ضور خود و تسلط نهاد بر اوست:
دیههر آمههدی و دامههن از کهه رفههت

دیهههر آمهههدی و غهههر گنهههه گشهههت
(همان)25 :

بهههس کهههن ای زن کهههه نترسههه از تهههو

دامنهههت رنهههگ گنهههاه اسهههت گنهههاه
(همان)45 :

در اثر تهربههای تلخ و مواجهه با شکستهای عاطفی ،درونمایۀ پارهای از اشعار فروغ ،رنهگ
و بوی عشقی پایمال به خود میگیرد .او این عشق تلخ را از خهود دور نمیکنهد و همهواره در فهرا
هس ّ
معشو جسمانی خود میسوزد و ناله میکند .بنابراین ،بها غلبهۀ نههادّ ،
مهادی در اشهعارش،

جایگزین ّس منطقی میشود .او هرگز در رابطه با معشو خود از عنصر عقالنی بههره نمیگیهرد؛
زیرا اصن را بر پایۀ لذت بنا کردهاست .تداوم این خط فکری باعث میشود فروغ آرزو کند تا عشهق
ابدی و جاودانه نصیبش شود؛ همان عشقی که او را به کامهویی و لذت نهاد میرساند و از رسیدن
به خود دور میسازد .چیرگی نهاد ،نگاه به پیش رو را برای فروغ مختن کهرده ،خواسهتههای او را در
سطح اقنهاا امیهال شخصهی و برآمهده از قهوای شههوانی و غریهزی تقلیهن دادهاسهت .او در تبیهین
دیدگاههای خود ،پویا و با افق دید وسیع عمهن نمیکنهد و بهقهدری تنشهها و ترتههای ناشهی از
شکست عاشقانه در او رخنه کردهاست که مفهوم عمیقی چون عشق را در بند میخواهد؛ زیهرا بهی
از دست دادن عشق ،وجودش را میآزارد .او تهربههای پیشین خود را در نظر میآورد و بهر اسهات
این پیشانگارههای نامبارک ،به جستهوی عشقی محصور و محدود میرود و به عشق از لونی دیگر
نمیاندیشد:
با کدام دست میتوان
عشق را به بند جاودان کشید (همان)115 :
من به پایان دگر نیندیش
که همین دوست داشتن زیباست (همان)110 :

 .2-3مرحلۀ دوم :دوران گذار

در مقابن همۀ طایانها و شورهای جوانی ،عشق او پس از جدایی از همسرش ،بهتدریج بها پهوچی
آمیخته میشود و ا سات او نسبت به این پدیده دگرگون میشود .آن همه شور و هیهان در نشستن
بر کشتی عشقی تلخ و بیمنطق ،یکباره متحول میشود و او را از عشقی که پایانش ناکهامی و انهدوه
است ،آگاه میکند ،تا از آن دور شود .او ناامید از عشق میشود ،اما راهش را هنوز پیدا نکردهاست.
در واقع ،در این دوران ،تنها ا سهات ناامیهدی در عشهق پرشهور و بیمنطهق جهوانی بهر نگاهههای
غیرمنطقی او غلبه میکند .او تی آیندۀ خود را با تصویری از جدایی از معشو و پایان ایهن عشهق
تلخ ترسی میکند ،ولی همچنان راه واقعی خود را نیافتهاست .بنابراین ،میتهوان ایهن دوران را دورۀ
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گذار و بینابین دانست .از طرفی ،میداند که عشق در معنای کنونی برای او خوشهایند نیسهت و ایهن
گونه راه به جایی نخواهد برد و از طرفی ،سویههایی از تهربۀ قبلی را هنوز در وجود خهود ا سهات
میکند .فروغ در این دوران گذار ،سعی میکند با گسستن از گذشتۀ تلخ و منفعن ،به دنبال آینهدهای
متفاوت باشد ،اما چهارچو های این آینده هنوز برای او روشن نیسهت .فهروغ بهتهدریج در مسهیر
جدا شدن از عشهقورزی انفعهالی قهرار میگیهرد و آمهادۀ ورود بهه جهادۀ عشهقورزی اجتمهاعی و
متعهدانه میشود .او ابتدا به انکار عشق نوا اول میپردازد و آن را نکوهش میکند:
غربهههههت سهههههنگین از دلهههههدادگی

شهههور تنهههد مهههرگ در همخهههوابگی
(همان)271 :

و عشق و مین و نفرت و دردم را
در غربت شبانۀ قبرستان
موشی به نام مرگ جویده است (همان)278 :

در دوران گذار ،خود واقعی فروغ از خوا غفلت بیدار میشهود و در تکهاپو بهرای ایههاد هد
وسط بین نهاد و فراخود برمیآید .فروغ از یک طرف ،زخ خوردۀ دورانی است که نههاد بهر او غلبهه
داشت و از طرف دیگر ،در تالش برای ی افتن راه آرامش پس از عبور از فراخود بود .توجه به فراخود،
تاییراتی شناختی را در فروغ به وجود آورده ،از او زنی آرمهانگرا و ایهدهآلطلب سهاخته بهود .او بها
رویکردی نوستال یک ،به دوران خردسالی خود اشاره میکند و به رؤیهای کهودکی و فضهای پهاک و
سرشار از آرامش و امنیت ایهن دوران پنهاه میبهرد .بنهابراین ،بخشهی از آرمانههای فهروغ در دوران
کودکی شکن گرفتهاست؛ یعنی زمانی که تحتتأثیر نهاد ،وجود خود را با عشقی هیهانی و غریزی
آلوده نکرده بود .سهالهای کهودکی او ّ
مفهری بهرای گریهز از صهحنههای دردانگیهز نابسهامانیها و
خشونتهای و شتناک امروزش بوده است .بنابراین ،فراخود در دوران گهذار ،نقهش خهود را بهرای
کمک رساندن به فروغ ایفا میکند و آرمانهایی را در ذهن او ایهاد میکند که اگرچه به گذشتههای
دور تعلق دارند ،اما بسترهای الزم را برای دور شدن این زن افسرده و منفعن از دوران تاریک کنهونی
فراه میآورند:
میسهههوزم از ایهههن دورویهههی و نیرنهههگ

یهههههکرنگی کودکانهههههه میخهههههواه

ای مهههههرگ از آن لبهههههان خاموشهههههت

یههههک بوسههههۀ جاودانههههه میخههههواه
(همههان)37 :

گههههاه مینالههههد بههههه نههههزد دیگههههران

کهههو دگهههر آن دختهههر دیهههروز نیسهههت

آه ،آن خنهههههدانلب شهههههادا مهههههن

ایههههن زن افسههههردۀ امههههروز نیسههههت
(همان)57 :

فروغ در شعر «در غروبی ابدی» از مهموعۀ تولدی دیگیر ،بها تمهام قهوای ذهنهی ،بهه گذشهته
برمیگردد و در آنها برای مدتی ماندگار میشود .او در این رفتوبرگشتهای زمانی که به صهورت
انتزاعی و ذهنی صورت میگیرد ،در جستهوی شرایطی ایدهآل است .او به موضهوعاتی میاندیشهد
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که مطلو و زندگیبخش هستند و به یات و زیست او تعالی میبخشهند .اسهتفاده از خوشهههای
واژگانی « ماه ،شعر ،چشمه ،خاک ،گندمزار ،نان ،عطر ،درخت و اقاقی» نشان از آن دارد که شهاعر
به دنبال خوشیهای کودکانه میگردد ،تا ّردپهای آن را در زنهدگی کنهونی خهود بازیابهد .در مقابهن،
رگههایی از شرایط ال در شعر او و واژگانی چون «بیداری تلخ و ُبهت» دیده میشود .او هنهوز بهه
خط مشی فکری منسهمی از زمان ال دست پیدا نکردهاست:
من به یک ماه میاندیش
من به رفی در شعر
من به یک چشمه میاندیش
من به وهمی در خاک
من به بوی غنی گندمزار
من به افسانۀ نان
من به معصومیت بازیها و به آن کوچۀ تاریک دراز
که ُپر از عطر درختان اقاقی بود
من به بیداری تلخی که پس از بازی
و به ُبهتی که پس از کوچه
و به خالی طویلی که پس از عطر اقاقیها ( ...همان)238 :

 .3-3مرحلۀ سوم :تسلط خود بر نهاد و فراخود و رسیدن به خویشتنباوری

در مقابن این هیاهویی که نهاد و فراخود در وجود فروغ جوان و خام به پا کردهاست ،عاقبهت ،خهود
در وجود او نمود پیدا میکند و او را به ضوری پویا ورای مرزهای درونهی دعهوت میکنهد .فهروغ
اینک آمادۀ ورود به عرصههای جدید شناختی شدهاست؛ عرصهههایی کهه در آن نشهانی از مسهائن
سطحی و پیش پاافتاده نیست و مقوالت اجتماعی و شناخت عمیهق ،جهایگزین موضهوعات فهردی
میشود .او مردم و جامعه را در اشعار خود دخالت میدهد و ذهن خود را از عشق محدود و منفعن
پاک میکند و در تحلینهای شاعرانۀ خود ،به نوعی کمال و انسههام فکهری دسهت مییابهد .او در
مهموعۀ تولدی دیگر ،برخالف مهموعۀ اسیر ،عشق را نردبانی بهرای صهعود معنهوی و شخصهیتی
قرار میدهد؛ عشقی که او را به آسمان نزدیکتر میکند و به وی تشخص میبخشد:
بهههههه راه پرسهههههتاره میکشهههههانیام

فراتههههههر از سههههههتاره مینشههههههانیام

نگهههاه کهههن مهههن از سهههتاره سهههوخت

لبالههههب از سههههتارگان شههههب شههههدم
(همان)177 :

با ضور و تبلور خود واقعی در شخصیت افهراد« ،فراینهدهای هوشهیار و ناهوشهیار هماهنهگ
میشوند ،تا معیارهای اخالقی متعادل و مشخصی بروز کند» (شولتز ،دوان و سیدنی آلن.)116 :1390 ،
فروغ در دفتر تولدی دیگر ،به خود واقعی به عنوان هدف نهایی زندگی دست پیدا میکند و صا ب
معیارهای اخالقی مشخصی میشود که در هیچ یک از موقعیتهای قبلی ،موفق به تهربۀ آن نشده
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بود .ضور خود در این دوره از زندگی فروغ ،نشانۀ ممانعت وی از تکانهههای نههاد نیسهت ،بلکهه
میخواهد به آن کمک کند ،تا کاهش تنشهای ناشی از ناامیدیها و سرکو های عشق نافرجامش
را کسب کند ،چون خود فروغ ،اینک از تمام واقعیتههای زنهدگی وی آگهاه اسهت .اینهاسهت کهه
«خود» تصمی میگیرد چگونه و چه وقت غرایز «نهاد» را به بهترین شکن که مبتنی بر عقن و منطق
است ،ارضا کند.
در این مر له از دوران شعر فروغ« ،خود» با توجه به ضروریات واقعیت بیرونی و عینی ،مسهیر
زندگی و اعمال او را تاییر میدهد و با ایهاد محیطی عملی و واقعبینانه ،سازگار با منطق مشخصهی
عمن میکند .نمود این تاییر نگهرش ،در سهال  1342بها چهام مهموعهۀ تولیدی دیگیر برجسهته
میشود؛ آنها که فروغ در این مهموعه نشان میدهد که به مسائن جامعه تهوجهی خهاص دارد .در
این دوره« ،فروغ نمایشگر روشنفکر آوانگارد و پیشرو طراز اول ادبیات دهۀ چهنپنههاه سهال اخیهر
است؛ با همۀ خصلتهایی که یک روشنفکر دارد ،بها همهۀ نقهاط م بهت و منفهی» (شهفیعیکدکنی،

 .)70 :1382در این دوره ،دیدگاه جامعهشناختی مبتنی بر دو مؤلفۀ اصلی ،یعنی مظلومیت زن ایرانی
در جامعۀ مردساالر و مشکالت و نابرابریها بهرای همهۀ مهردم اسهت .مه تهرین چیهزی کهه او در
شعرهای اجتماعی خویش در این دوره ،در پهی مطهرح کهردن آن اسهت ،نابرابریههای اجتمهاعی،
تباهی و زوال ارزشها ،عدم دوستی انسانها ،تضهاد و تبعیضهها در جامعهه اسهت .او در جههانی
زندگی میکند که ارزشها مدام در ال فروریختن است (دسهتایب .)51 :1384 ،بنهابراین ،عشهق از
مفهومی شخصی و منفعن ،به مقولهای فراگیر و مردمی بدل میشود و همۀ مظاهر جامعهه را در بهر
میگیرد؛ افرادی که در شرایط زیستی نامطلوبی زنهدگی میکننهد و از هداقنهای زنهدگی محهروم
هستند .فروغ در این دوره ،دغدغۀ خویش را در پهایینترین سهطح جهای میدههد و سهعی میکنهد
نیازها و خواستههای همگانی را در اولویت قرار دهد؛ به عبارت دیگر ،در شهعرهای ایهن دوره ،مهن
فردی منفعن رنگ میبازد و من گروهی متعهد نمود مییابد .در الیههای ژرفساخت و روسهاخت
ً
این تاییرات ،رویکردهای انتقادی فروغ کامال برجسته است.
کسی که از آسمان توپخانه در شب آتشبازی میآید،
و سفره را میاندازد،
و نان را قسمت میکند،
و پپسی را قسمت میکند،
ّ
و باغ ملی را قسمت میکند،
و شربت سیاهسرفه را قسمت میکند،
و روز اس نویسی را قسمت میکند،
و نمرۀ مریضخانه را قسمت میکند،
و چکمههای الستیکی را قسمت میکند،
و سینمای فردین را قسمت میکند،
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درختهای دختر سیدجواد را قسمت میکند،
و هرچه را که باد کرده باشد ،قسمت میکند،
و سه ما را میدهد،
من خوا دیدهام! (فرخزاد)119-118 :1383 ،

از دید روانشناسان فرویدی« ،یک خود نیرومند میتواند تأثیر متعادل داشته باشهد و جنبهههای
شخصیت را در تعادل نگه دارد» (اسهنودن )86-85 :1387 ،و نگاه واقعبینانه را بهه او ببخشهد .در اثهر
چیرگی خود ،فرد میتواند وادیهای جدیدی را تهربه کند و غیر از خودش ،دیگران را هه در نظهر
داشته باشد .فروغ در این دوره از زندگی ،خود واقعی خویش را میشناسد و برای رسیدن به فردیت،
خودشکوفایی و عشق متعالی و تکامنیافته تالش میکند .تحقق خود در شاعر ،شامن جههتگیری
وی از گذشته به سوی آینده ،دانش و درک دقیق از خویشتن و موقعیت کنهونی اسهت .در ایهن دوره،
فروغ تمام موانع شناختی را که بر َسر راهش قرار دارد ،کنار میگهذارد و لحظههای از تصهمی خهود
برای درک و دریافت شرایط جامعه و بازنمایی آن غافهن نمیشهود .او بها بازنمهایی محرومیتههای
جامعهای که در آن زندگی میکند ،بازتعریفی از عشق ارائه میکند که جنبهای اجتماعی دارد .او در
ً
اشعار این دوره ،عشق را صرفا در مناسبات بینفردی عاشق و معشو خالصه و محهدود نمیکنهد،
بلکه جامعه را در این مناسبات در اولویت قرار میدهد و نیازهای مهردم و فریهاد فروخهوردۀ آنهان را
بازنمایی میکند .مردمی که در نگاه او به م ابۀ گن و ماهی هستند و با بیتوجهی از سوی اکمیهت
وقت ،پ مرده شهده ،در معهرم مهرگ قهرار گرفتهانهد .ازایهنرو ،فهروغ کهه چنهین خطهری را درک
کردهاست ،آن را فریاد میزند:
ُ
کسی به فکر گنها نیست

کسی به فکر ماهیها نیست
کسی نمیخواهد
باور کند که باغچه دارد میمیرد
که قلب باغچه در زیر آفتا ورم کردهاست
که ذهن باغچه دارد آرامآرام
از خاطرات سبز تهی میشود
و س باغچه انگار
چیزی مهردست که در انزوای باغچه پوسیدهاست
یاط خانۀ ما تنهاست
یاط خانۀ ما
در انتظار بارش یک ابر ناشنات
خمیازه میکشد
و وم خانۀ ما خالی است (فرخزاد)294 :1383 ،
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یکی از وی گیهای اصلی خود ،این اسهت کهه «در دوران پرآشهو زنهدگی ههر فهرد ،فعهالتر
میشود» ( .)Jung, 1961: 206این بدان معناست که خود ،سطحی از شهناخت را در فهرد بهه وجهود
میآورد که نسبت به شرایط محیطی ساتتر میشهود و درون و بیهرون خهویش را بها ژرفنگهری
بیشتری دنبال میکند؛ به عبارت دیگر ،خود واقعی ،انسان را از صهار بسهتۀ خهودنگری بیثمهر و
منفعالنه رها میکند.
هنگامی که فروغ خود واقعی خویش را پیدا میکنهد ،نگهاه او متوجهه جامعهه و نیازههای مهه
خودش میشود .البته در این فرایند ،خودانتقادی و دیگرانتقادی در منظومۀ فکری او نقشی برجسهته
و مه دارد .فروغ با توجه به عصهر پرتالطمهی کهه در آن میزیسهت ،در بیهان مشهکالت جامعهه،
بیمحابا عمن میکرد و در قالب شاعری متعهد و مردمگرا به سرایش میپرداخهت .او در شهعرهای
این دوره ،یک دیدگاه جامعهشناختی منسه دارد .شعرهایی که بیهانگر اوضهاا آشهفتۀ اجتمهاعی و
روایتگر ناهنهاریهای زمانه هسهتند .هاال درد اصهلی او ،عشهقورزیهای بیفایهدۀ جسهمانی و
هیهانی نیست ،بلکه دردمندی نسبت به نابودی و تباهی اجتماعی همۀ وجهودش را فراگرفتهاسهت.
او به بازنمایی جامعهای میپردازد که اعضای آن هیچ ا سات مسهئولیتی در قبهال خهود و دیگهران
ندارند و گرفتار مسائن سطح پایین هستند .در چنین جامعۀ دلمهرده و فسهردهای ،نشهانی از عشهق
قیقی نیست و همگی به غار تنهاییهای خود پناه بردهاند و کسانی در نگاه و نظر مردم تبلهور پیهدا
میکنند که به تعبیر فروغ« ،دلقکان َپست» هستند.
موهبتی است زیستن ،آری
در زادگاه شیخ ابودلقک کمانچهکش فوری
و شیخ ،ای دل ،ای دل تنبکتبار تنبوری
شهر ستارگان گرانوزن سا و باسن و پستان و پشت جلد و هنر
گهوارۀ مؤلفان فلسفۀ «ای بابا به من چه ولش کن»
مهد مسابقات المپیک هوش
آه
جایی که دست به هر دستگاه نقلی تصویر و صوت میزنی ،از آن
بو نبوغ ناباهای تازهسال میآید (فرخزاد)238-237 :1383 ،
دیگر کسی به عشق نیندیشید
دیگر کسی به فتح نیندیشید  ...در غارهای تنهایی
بیهودگی به دنیا آمد
خون بوی بنگ و افیون میداد (همان)290 :
در دیدگان آینهها گویی
رکات و رنگها و تصاویر وارونه منعکس میگشت
و بر فراز َسر دلقکان َپست (همان)291 :
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 .3نتیجه
در این پ وهش ،دورههای سههگانۀ تحهوالت شخصهیتی فهروغ فرخهزاد در آیینهۀ اشهعار او بررسهی
شدهاسههت و تاییههر نگههرش او از پههرداختن بههه مسههائن سههطحی شههخصمحور ،تهها ژرفنگههری در
موضوعات اجتماعی مورد نقد و بررسی قرار گرفتهاست .به این منظور ،از آرای فروید در ارتبهاط بها
خود ،فراخود و نهاد استفاده شده است .طبق نظریۀ فروید ،هر سه بخهش نههاد ،خهود و فراخهود بها
ّ
شخصیت انسان ارتباطی مستقی دارند و روی هه اثهر میگذارنهد کهه نمهود ایهن تهأثیر و تهأثر در
الیههای فکری ،رفتاری و گفتاری افراد دیده میشود .نتایج تحقیق نشان میدهد که نههاد در وجهود
فروغ فرخزاد میخواهد به عشقی پایدار ،فوری و بیدرنگ دست یابد و از این راه ،به لهذت برسهد.
نهاد فروغ او را به سوی خامی ،تندی و طایان در طی مسیر عشقورزی سو دادهاسهت .در اشهعار
این دوران ،ما شاهد شخصیتی درونگرا ،منفعن و سطحینگر هستی  ،فهروغ تهوجهی بهه جامعهه و
ً
دنیای واقعی ندارد و صرفا به افق دید محدود خود میاندیشد .او دغدغههای اجتماعی ندارد و تنهها
خواهان رسیدن به عشقی زمینی و بینافردی است.
در دورۀ دوم شعری ،فراخود فرصت ظهور مییابد .در این دوران است که فروغ خسته و نهادم از
دورۀ قبن ،به دنبال دنیایی آرمانی و مطلو میگردد .او تحقق رؤیاهای سرکو شهده در دورۀ اول را
دنبال میکند و به این منظور ،به سالهای کودکی خود پناه میبرد .این دورۀ شعری فروغ را میتهوان
دوران گذار دانست .در این دوران نیز هنوز شاهد تبلور افکهار جامعههمحور در اشهعار وی نیسهتی .
بینش و شناخت فروغ از دنیای اطهراف او عمیهق نیسهت و تنهها بهه اقنهاا خواسهتهها و آرمانههای
فروخفتۀ خویش می اندیشد .بنابراین ،ساختار فراخود در شعر فهروغ شهامن رؤیاهها و آرمانههایش
میشود .این آرمان دربرگیرندۀ استانداردها ،اصول و قوانینی است که فرد برای رفتارهای خهو دارد
و از نظر فروغ ،به پاداش میانهامد و به او ا سات رضایتمندی میدهد .در مر لۀ سوم ،خهود کهه
در مر لۀ دوم ،تا دودی فرصت ظهور پیدا کرده بود ،به طور کامهن ظهاهر میشهود و بهر افکهار و
اشعار فروغ تأثیر مطلوبی میگذارد .اصلیترین ایهن تاییهرات ،در نگهرش جامعههمحور او پدیهدار
میشود و اینک شخصیت متفاوتی از این شاعر میبینی  ،به طوری که او بهجای پرداختن به مسائن
سطح پایین شخصی ،از مقوالت مه اجتماعی سخن میگوید .او به انسهامی فکری میرسد و با
نگاه انتقادی خود ،جامعه و کاستیهای آن را میکاود و در اشعارش نمودار میسازد .در ایهن دوره،
من فردی در افکار و شخصیت فروغ کمرنگ میشود و من اجتماعی اهمیت مییابد .در ایهن دوره،
نه از دنیای درونی منفعن فروغ در دورۀ اول نشانی است و نه از دنیای آرمانی دورۀ دوم ،بلکه شهاعر
مطابق با دنیای واقعی خویش شعر میسراید و مردم را به صورت محسوت در قالهب سهرودههایش
ً
دخالت میدهد؛ مردمی که غالبا متعلق به الیههای ضعی جامعه و مربوط به طبقات پایین هستند
و از شرایط زیستی مطلوبی برخوردار نیستند .در مهموا ،فروغ در دورۀ سوم شاعری خویش ،میان
نهاد ،فراخود و خود هماهنگی ایهاد کردهاست .خود واقعی فهروغ از یهک طهرف ،امیهال غریهزی،
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بوالهوسانه و طایانگر دوران جوانی او را رام میکند و با منطق ،آن عشق را به عشقی اجتمهاعی بهدل
میسازد و از طرف دیگر ،به فراخود آرمانگرای وی جهتگیری معقول ،منطقی و مبتنی بر واقعیهت
میدهد.
بررسی سیر تحوالت فکری و ادبی فروغ فرخزاد بر اساس توجه به نهاد ،خود و فراخود
مراحل فکری و ادبی
تهربۀ عشق درونگرا،
منفعن و غیراجتماعی

تسلط و

نوع رویکردها

نفوذ

 .1پرداختن به مسائن ک اهمیت شخصی .2 ،کمرنگ بودن
چیرگی نهاد

مقولۀ جامعه و مردم در اشعار .3 ،ترسی و تعری

عشق به

عنوان هیهانی غیرپویا
 .1رفتوبرگشتهای انتزاعی به دوران کودکی .2 ،جستهو
ضور

دوران گذار

برای رسیدن به آرمانهای سرکو شده در مر لۀ اول شاعری،

همزمان نهاد  .3باور به سالهای کودکی به عنوان شرایط ایدهآل .4 ،تالش
و فراخود

برای محو کردن تهربههای تلخ در سایۀ آرمانگرایی و
رؤیاپردازی.
 .1ضور در عال واقعیت .2 ،پیوند خوردن با نیازهای

شکوفایی و خویشتنباوری

چیرگی خود

جامعه .3 ،بازنمایی محرومیتهای مردم در شعرها .4 ،اتخاذ
نگاه انتقادی نسبت به وضعیت زیستی و فکری مردم.5 ،
برجسته شدن رسالت ادبی در شعرها.

چیرگی
خود

مر لۀ سوم

تنش
نهاد و
فراخود

مر لۀ دوم

چیرگی
نهاد

مر لۀ اول
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