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  چكيده
بازشناسي من و جهان، از طريق ديگري، يكي از مفاهيم بنيادين گفتمان تقـابلي غـرب را   

شناسي آدمي است و عينيت بخشيدن بـه  ي خويشتندهد، چرا كه خودي فرضيهشكل مي
يابد. از اين روست كه سپهر چه در درون خودي وجود دارد، با حضور ديگري تبلور ميآن

، ادبيات، و فلسفه بسط يافته است. در ايـن  شناسيجامعههاي در حوزه“ديگري”	انديشگي
وراني چون هوسـرل،  پژوهش، ابتدا سير فكري و تاريخي مفهوم دگربودگي از نظر انديشه

شـود. سـپس، بـا روش تحليـل و توصـيف      هايدگر، لويناس، باختين، و كريستوا ارائه مي
گردد تا روند ديگرآيينـي در  زاد بازنمايي ميفرخهاي دگرانگاري در اشعار محتوا، رهيافت

هـا،  هـاي آن اشعارش نشان داده شود. در اين راستا، مرزهاي ديگري و من، براساس كنش
زن ”، “ي ديگـري مثابـه معشـوق بـه  ”تـوان بـه   ها ميي آنشوند كه از جملهبندي ميطبقه
ي ايـن بررسـي آشـكار    نتيجـه ... اشـاره كـرد. در    ، و“ديگري آرماني”، “ي ديگريمثابه به
ديگري هاي مرتبط با حضور و غياب خود و ديگري، فرضيهشود كه شاعر با استفاده از  مي

كوشد بر جامعه و مي سازد. او با استفاده از ادبيات زنانهجنسيتي را در اشعارش نمايان مي
ت/ديگري قابل چه در تحليل شعر فروغ، با پيش فرض غيريفرهنگ مردساالرانه بشورد. آن

شـود كـه شـاعر از    رسد، اين است كه ديگري هنگامي به حاشيه رانده مـي نظر ميتامل به
  كند.شگرد حديث نفس يا خودسرايي استفاده مي

  .زادخود، ديگري، غياب، حضور، فروغ فرخ :ها واژهكليد
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  مقدمه و بيان مسئله .1
وارد گفتمـان  ويژه از مشروطه به بعد، همراه با شناخت دنيـاي غـرب،   ، بهايران عصر جديد

شـناختي و  معرفـت  شـناختي گرديـد كـه محصـول رويكـرد     شناختي و انسـان جهان يتازه
اي ترديد شعر معاصر فارسي نيز در بستر تجارب شاعرانهشناختي انسان مدرن بود. بي هستي

ا ادبيات و آثار كهن حكايت داشـت. از ايـن   ي متفاوت بي زيستهشكل گرفت كه از تجربه
اي از دستاوردهاي فلسـفي،  ي معاصر فارسي يا تحت تأثير مستقيم پاره، شاعران برجستهرو

اي انداز تازهطور غيرمستقيم، چشم... به آفرينش شعري همت گماردند يا بهوشناختي، جامعه
يكـي از مفـاهيم جديـدي كـه نقطـه       را نسبت به جهان و انسان نشان دادند. در اين ميـان، 

شناسي، و ادبيات بـود، مفهـوم   شناسي، روانعزيمت توجه به آن، فلسفه و به تبع آن جامعه
گفتمـان تقـابلي غـرب را     “خـودي ”) در مقابل the other( “ديگري”است. مفهوم » ديگري«

بـه   شناسي آدمي است و عينيت بخشـيدن ي خويشتندهد، چرا كه خودي فرضيهشكل مي
  يابد. بنابراينچه در درون خودي وجود دارد، با حضور ديگري تبلور ميآن

ي شخصي، خودي ذهني تقابل خود/ديگري مبتني بر اين فرض است كه در دل تجربه
سازد. اين تقابل... گاه ، از خود بيگانه مي“ديگري”ي وجود دارد كه هر چيزي را به مثابه

شـود  /حاشـيه و غالب/سـركوب شـده بيـان مـي     با اصـطالحات متفـاوتي ماننـد مركز   
  ). “خودي/ديگري”: ذيل 1390، هاي ادبيي نظريهنامه دانش(

گيـرد.  و با شروع و اختتام رخداد شكل مـي “ من”از اين روست كه ديگري در تقابل با 
  بر اين اساس، نگاه خودي به ديگري با نوعي شناخت و آگاهي همراه بوده است.

تـوان  ي زماني را مـي تاريخي مفهوم ديگري/غيريت در غرب دو دورهدر باب خاستگاه 
ي غربي تا قرن نوزدهم هاي نخستين تكوين فلسفهانداز، سدهمفروض گرفت: از يك چشم

هـاي  ، از آغازين تحوالت عصر مدرن تا زمان حاضر. چرا كه نخستين نمونهاز منظر ديگرو 
، شود (ر. ك.: افالطونهاي افالطون ديده ميلمهي غيريت و ديگري در مكانديشهتوجه به ا

ها شكل گرفته است و تـا اواسـط   ي منطق تقابلاي كه بر پايه). انديشه480- 419/ 1: 1367
  ).217: 1386يابد (نجوميان، قرن نوزدهم نيز ادامه مي

يافت كه تحـوالت مدرنيتـه    ي معاصرتر در دورهتوان بيشاما سير فكري ديگري را مي
ي ي ديگري و غيريت در ايـن عصـر فـراهم نمـود. شـالوده     مينه را براي گسترش انديشهز

ويـژه  شناسـي، ادبيـات، و بـه   شناسي، روانهاي مختلف جامعهديگري در اين عصر با دانش
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هاي هايدگر، هوسرل، لويناس، باختين، هاي آن را در نظريهفلسفه عجين شده است و بارقه
اي بـراي شـناخت و آگـاهي    ي سويهمثابهي مدرنيته ديگري را بهفهيابيم. فلسو كريستوا مي

  كند. فردي يا من معرفي مي
ي خود و ديگري يكي است. هوسـرل ديگـري را بـدل از خـود     در نظر هوسرل تجربه

  نويسد:پندارد. هوسرل ميي من و ديگري را الگوي تبييني از غيريت نميداند و تجربهنمي
كـنم و بنـابراين، او را   ي بدل خودم، غيرمسـتقيم درك نمـي  مثابههمن ديگري را صرفاً ب

هـاي  ي خـودم يـا داراي پديـده   اي همانند حوزهي اصيل خودم يا حوزهصاحب حوزه
تر بـه مطلـب   دانم؛ بلكه اگر دقيقاند، نميمربوط“ جااين”فضايي متعلق به خودم كه به 

رفتم مي“   جاآن”كنم كه اگر خودم به هايي درك ميعنوان صاحب پديدهبنگرم، او را به
ها ي سوژهمثابهها را داشته باشم... من، ديگري را  بهتوانستم آن پديدهبودم مي “جاآن”و

هايي كه اين جهان، يعني همين جهـاني  كنم. سوژهيا فاعالني براي اين جهان تجربه مي
: 1386كنند. (هوسرل، تجربه  ميكنم و بنابراين، مرا كنند كه من تجربه ميرا تجربه مي

  )180و 146

عالوه بر اين، از نظر هوسرل، من موضوع يا فاعل استعاليي است كه از آن بـه وجـدان   
  شود: ياد مي

هوسرل همان موضوع يا فاعل استعاليي و همان وجدان محض است. بدين  “من”اين 
، پس هسـتم نيسـت؛   كنمفكر مي ergo sumcogito، ديگر cogitoي صحيح وجه، ضابطه

كنم است، يعني فكر بـدون محتـوا و   من فكري را فكر مي cogitatum cogito ego بلكه 
  ).109: 1394(جباري، » ي امري استشود و هميشه دربارهمتعلق نمي

چون هايدگر و سارتر نيز به مفهـوم ديگـري   هايي همدر سنت غربي، اگزيستانسياليست
عنوان بعدي تري نشان دادند و آن را بهي بيششناختي توجهشناختي و هستيدر بعد معرفت

شـناختي يـا    بـودي هسـتي  اساس همطوري كه، آن را براند. بهاز وجود انسان در نظر گرفته
ي هايـدگر، ديگـري جهـان    ). در انديشـه 203: 1984داننـد (تينيـثن،   بودي انضمامي مي هم

ايـن جهـان،   «گيرد: طريق ديگري صورت ميپيرامون من است و بازشناسي من و جهان از 
جان كه با تحقق دادن بـه  جهاني رؤيايي نيست؛ بلكه جهاني است برخوردار از وجودي بي

 ). 142: 1387(مصلح، » صورت امكان عادي پرداخته و سازمان يافته استديگرانِ ديگر به

ز زدوده بسـط داده  ي مركـ ي سوژهي پساساختارگرايان مفهوم كوگيتو به ايدهدر انديشه
اين سوژه موجودي مسـتقل و خودمختـار نيسـت كـه قـدرت      «ي مايزر، گفتهشده است. به
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جا با هـم  هاي رقيب در آني يك ساختار گفتمان است كه گفتمانداشته باشد... بلكه نتيجه
ه ي گفتمان، عالو نتيجه). 56: 1393(مايزر، » آيندميسخن درتالقي كرده و از طريق سوژه به

. اين انديشه، كه است“ همان”ميان نفس من و  بر باخبر شدن از وجود ديگري، حفظ تمايز
معروف گشته اسـت. در نظـر    “دگربودگي”ي  فلسفهشود، به هاي لويناس ديده ميدر نظريه

با ديگـري   از راه گفتماني مركززدايي سوژه برابرنهادي از ديگري است كه لويناس، انديشه
كند. لويناس معتقد اسـت كـه ديگرآيينـي (پاسـخ بـه ديگـري) مقـدم بـه         ميبرقرار رتباط ا

كوشد تا غيريت غير خودآييني است و ديگري مبناي اوليه و مقدم بر خود است. لويناس مي
من و ويژه آراي بوبر در كتاب ها و به). اين نظريه79- 78: 1388را پاس بدارد (ر. ك.: عليا، 

اي را در برابر ميخائيل باختين گشـود.  افق تازه» ديگري«يت ) در تكوين ماه1380(بوبر، تو
سازي شكل گرفت. در ايـن تئـوري،   االذهانيت) باختين براي تقابلطرح من و ديگري (بين

انديشـم، پـس   مـي ”ي دكارتي هاي ما خارج از خود و ديگري نيستند. باختين انديشهدانسته
د، چرا كـه مـن همـواره در رويـارويي بـا      تغيير دا“ تو هستي، پس من هستم”را به “ هستم

شود و صداها و گفت و گوها بدون حضور ديگري معناي كاربردي خود ديگري ساخته مي
تـوان  ) را مـي Dialogism“ (منطق مكالمـه ”هاي باختين در مورد دهند. نظريهرا از دست مي

  ي ديگري دانست. به اعتقاد اودي،ي تفكر او دربارهبسط يافته
و گويي در پارادايم انديشگي باختين امري ذهني نيست؛ بلكه امري عيني و  منطق گفت

، حرف اول و آخر وجود ندارد. اصل گفـت و گـويي   تحقق يافته است. در نظر باختين
  ).71: 1999تأكيد بر پيوستگي ميان خويشتن خويش و ديگري است (اودي، 

ي منحصـر بـه بـاختين نيسـت.     ي ديگري در ابعاد ادبي و مطالعات فرهنگبرآيند انديشه
 بيگانه بـا خويشـتن  ي اين حوزه است. كتاب او با عنوان ژوليا كريستوا نيز از متفكران زبده

)L'Etranger à nous-mêmeهاي كريستوا در مهاجرت به فرانسه و آمريكا ) بازنمايي از تجربه
 “زبـان ”، و “تبـار ”، “هويت”، “مهاجرت”ي هاي خود از پديدهبوده است. كريستوا در نوشته

يـا   “بيگانـه ”عنوان نـوعي  كند و ديگري را بهياد مي “تن بيگانه”يا  “ديگري بودن”ي مثابهبه
) امـا در  118: 1384خواند (سليمي كوچي و سـكوت جهرمـي،   ) ميDiaspora( “دياسپوزا”

ديگـري، پـل ريكـور طريـق     /شناختي ناظر به غيريـت مقابل گفتمان غالب فلسفي و جامعه
)  Oneself as Another( چـون ديگـري  خويشـتن هـم  در كتـاب  . ريكـور  گزيندديگري برمي

، زمينـه را بـراي   دنبال اعاده حيثيت از من انساني در مقابل ديگري است. او در اين جهت به
ايـن   .ي ديگـري بنيـاد آن اسـت   مثابـه گشايد كه من آدمي بهيك متافيزيك اخالقي تازه مي
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و گابريـل   ، لوينـاس، شود به متفكراني چون بـاختين ي واكنشي محسوب مينوعپژوهش به
شـناختي و  شود و از جهت معرفـت مارسل، كه بر اين باور بودند اخالق با ديگري آغاز مي

   ).1992كردند (ر. ك.: ريكور، ديگري تعريف ميشناختي من انساني را در ذيل هستي
ويژه در آراي هوسـرل،  و به، توجه و تأمل كانوني به مفهوم ديگري از قرن بيستم باري

تـدريج بـه سـاير    يابـد و بـه  ... مجال طرح و شرح مي، و، لويناسهايدگر، ميخائيل باختين
، شناسـي ، روان، علـوم اجتمـاعي  ، اعـم از علـوم سياسـي   هاي مختلف علوم انسـاني  حوزه
، بخشي ي ادبياتالمثل در حوزهفي، كند. در اين ميانگسترش پيدا مي، و... بسط و ادبيات

اي از كه در شـعر دهـه هفتـاد پـاره    . چنانانداز آثار ادبي آگاهانه بر اين اساس شكل گرفته
- . از طرف ديگر، با توجه به تغيير نظـام هسـتي  انداشعار با الهام از اين مفهوم سروده شده

طور خودآگـاه يـا   ، يكي از مفاهيمي كه بهيِ انسان در دنياي جديدشناختشناختي ومعرفت
. در نمود پيدا كرده، مفهوم ديگري است - رمان، داستان، و شعر  - ناخودآگاه در آثار ادبي 

عنـوان يكـي از مباحـث    هاي ادبي معاصر در ايران نيز مفهوم ديگري و غيريت بـه پژوهش
ي محققـان قـرار گرفتـه اسـت. گسـترش مفهـوم       هاي ادبي مورد توجهمهم نقد و  نظريه

خواننـد، ايـن   چه ادبيات مردانه و زنانـه مـي  ديگرانگاري در اشعار مدرن و تفاوت ميان آن
عنـوان يـك اصـل مهـم از     كند كه آيا زنان شاعر ما مفهوم ديگري را به مسأله را مطرح مي

هـاي  ا نگرش زنانـه، ديگـري  اند ياند و در آثار خود منعكس كردهدنياي مردساالنه پذيرفته
اي شد تـا ديگـري را در   شان بازتاب نموده است؟ اين موضوع دغدغه متفاوتي را در متون

اشعار مدرن فارسي بررسي نماييم و با توجـه بـه تـأثير فـروغ در ادبيـات معاصـر و بعـد        
زيـرا  زاد اختصاص داديـم،  هاي فرخي حاضر را به واكاوي ديگريزنانگي اشعار او، مقاله
- زاد صورت نگرفته است. بيشي ديگرانگاري در اشعار فروغ فرختاكنون پژوهشي درباره

شناختي چـون سـبك شـعري، الگوهـاي     هاي زبانهاي مرتبط با فروغ به حوزهتر پژوهش
پردازند. از اين روست كه نگارندگان اين وزني، و يا مباحثي چون نوستالژي و اسطوره مي

زاد بـه ايـن پرسـش    در اشـعار فـرخ   “ديگري”ررسي نمودهاي گوناگون مقاله برآنند تا با ب
ي كند؟ آيـا نگـرش زنانـه   پاسخ دهند كه، چه عواملي ديگري را در شعر فروغ برجسته مي

هاي او تأثير داشته است؟ و مرز ميان خودي و ديگري در اشـعار  فروغ در ساخت ديگري
  فروغ كدام است؟  

  
  



 زاد در اشعار فروغ فرخ »ديگري«نمودهاي مفهوم    130

  . پيشينه و روش تحقيق2
تـوان بـه   ها مـي ي اين تحقيقهايي انجام شده است كه از جملهي ديگري پژوهشمينهدر ز
هـاي  بررسـي شخصـيت  «ي ابراهيم سليمي كوچي و فاطمه سكوت جهرمي با عنـوان  مقاله

ثريـا  ”سيماي ديگري در رمان «، »كريستوا“ تن بيگانه”از منظر  “اناربانو و پسرهايش”داستان 
ي فريـده اميـري   نوشـته » اثر عالء االسـواني “ شيكاگو”صيح و رمان اثر اسماعيل ف“ در اغما

تصويرشناسي ديگري در ادبيات خودي با تكيه برداستان خسي در ميقـات از  «دهنوي، و يا 
هـا، مبحـث ديگـري از منظرهـاي     از عبداهللا آلبوغبيش اشاره كرد كه در آن» جالل آل احمد

كوشند تا در پرتو رويكـردي  ارندگان ميحاضر، نگ مختلف بررسي شده است. در پژوهش
... پردازاني چون هايدگر، باختين، لويناس، كريستوا، والهامي و براساس آراي نظريه - تأليفي

 –مقصـود از تـاليفي   به كليتي از حد و مرزهاي خود و ديگري در اشعار فروغ دست يابند. 
نمودهاي ديگري شعر فـروغ در  هاي الهامي بودن روش پژوهش اين است كه تقسيم بندي

، محصـول ابتكـار و   ها كه بر پاية نظريه لويناس صـورت گرفتـه  اين مقاله جز بخشي از آن
. بـر ايـن   پـردازان قـرن بيسـتمي اسـت    خالقيت (تاليف) نويسندگان مقاله  با الهام از نظريه

تا كوشيم مي اساس، ابتدا به معرفي فروغ خواهيم پرداخت و سپس، با بررسي آثار اين شاعر
  اند؟مشخص نماييم كه عناصر ديگرانگاري در اشعار فروغ كدام

  
  زاد . مفهوم ديگري در اشعار فرخ3

ي نوگراي فارسي دانسـت كـه بـا پيـروي از     توان جزو شاعران برجستهزاد را ميفروغ فرخ
، ديـوار ، نعصيا، اسيراست. فروغ با انتشار پنج دفتر  قواعد شعر نيمايي، آثار خود را سروده

ي شاعران مـؤثر و مهـم در عصـر    از زمره ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد، و ديگر تولدي
زاد با برهم شكستن قواعد فرهنگي، سه دفتر اول خود را بر مبناي آيد. فرخشمار ميمدرن به

عشق زنانه سروده است. او در اين سه دفتر كوشيده است تا با توصيف مضامين عاشقانه بر 
ي زن نسبت به معشوق خويش ي مردساالر بشورد و با زباني لطيف از دنياي عاشقانهمعهجا

سخن براند. استفاده از زبان محاوره و واژگان عاميانه آثار فروغ را به زبان گفتـاري نزديـك   
، ظهـور  زنـد. در شـعر فـروغ   بندي ساختار اشعار او را رقم مـي نموده است كه وجوه پيكره

كـه گـاه ميـان خـودي و ديگـري      گيرد. چنـان روندي يكنواخت شكل نمي سوژه و ابژه در
رانـد تـا برتـري    شود و حضور ديگري را به كناري ميساز حاكم ميشكافي از عناصر منفي

توان روند ممتدي از حضور ديگري را طلبي خودي را بر ديگري نشان دهد. از اين رو، نمي
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تـوان در  حضور ديگري در اشعار فـروغ را مـي   در اشعار فروغ مشاهده نمود. با اين وجود،
هايي چون سـيال بـودن، راوي،   بندي نمود و ويژگيها سطحزبان شعري و مضامين ادبي آن

الگو را عوامل متني دانست كه حضور خود و ديگري را در ذهن نوستالژي، اسطوره، و كهن
  نمايند.مخاطب متصور مي

  
  ديگري ةمثاب معشوق به 1.3

يابـد. وجـود راوي و   هاي داستان در متن حضـور مـي  بندي شخصيتجه به سطحراوي با تو
دهد، زيرا هنگامي حضور هاي اصلي داستان تعامل ميان خود و ديگري را شكل ميشخصيت

يابد كه نويسنده از قالب من يا خويشتن خود خارج شود و من را در انعكاسي ديگري معنا مي
  نويسد:  باره مينقل از باختين در ايندوروف بهاز شخصيت مقابل بازنمايي كند. تو
ي هنري برسـاند  تواند شخصيت را بپروراند و به فرجام شايستهنويسنده تنها زماني مي

كه خارج از اين شخصيت فرا گرفته باشد. نويسنده همان غيري است كه عناصـر بـين   
  ).155: 1393فردي مورد نياز شخصيت براي كامل شدن را با خود دارد (تودوروف، 

اگر جايگاه راوي در اشعار فروغ مالك قرار داده شود، راوي اين اشعار را من يا خودي 
آورد. اين نوع اشعار ها و سخنان او زمينه را براي حضور ديگري فراهم مييابيم كه كنشمي

يابـد.  عنوان معشـوق يـا قهرمـان داسـتان نمـود مـي      معموالً با تخاطب قرار دادن ديگري به
شـود و همـه هسـتي    هاي شاعر در توازني از ضماير من و تو ايجاد مـي طوري كه، قياس به

ي معشـوق را  دانـد. سـخنان فـروغ دربـاره    خود را منوط به حضور ديگري (معشوق) مـي 
گونـه  ديگـري را آن  “مـوج ”اي از اين ديگرانگاري پنداشت. فـروغ در شـعر   توان نمونه مي

چـون مـوجي   ). او معشـوق را هـم  “تو در چشـم مـن  (”بيند كند كه خود   ميتوصيف مي
  خواند: سركش مي

  چو موجيتو در چشم من هم«
  خروشنده و سركش و ناشكيبا

  سوييكشاند بهات ميكه هر لحظه
  نسيم هزار آرزوي فريبا...
  تو دانم به خود در ستيزي

  يتو هرگز نداري سكون
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  گريزيمي تو دانم ز خود
  » ي نيلگونيتو آن ابر آشفته

  ). 148- 147: 1379زاد، (فرخ

گويـد و بـه برتـري او اذعـان دارد.     در اين شعر راوي آگاهانه از تو (ديگري) سخن مي
ايمان بياوريم به آغاز شود، اما در دفتر تر ديده ميگونه اشعار در سه دفتر اول فروغ بيشاين

خواني او به مضمون ديگريشاعر در جست و جوي منبع اليزالي الهي نيست و ، فصل سرد
گردد. اين ويژگي عدم وحـدت راوي را در شـعر   هاي او از معشوق باز ميتداعيگذشته و 

شـود و اسـاس   دهـد كـه مـرز مشخصـي ميـان مـن، تـو، و او ديـده نمـي         فروغ نشان مي
ي او در نوسـان اسـت. نيكبخـت در    هاي ساخته شدهپردازي ميان خود و ديگري شخصيت

 - بر محور سه چهـره مـن (راوي   « ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد: شعر سدينو يمباره اين
يار امروز و همسـر ديـروز)، و او (مـردي كـه از كنـار...) و       نيتر گانهزن)، تو (مخاطب و ي

 ).137: 1373(نيكبخت، » رسد يمبه ساختار نهايي خود  ها آنشدن  ي و يكيابي شكلفرآيند 
چنـين  ترين يار خود را اينآميزد و يگانهوق را درهم ميفروغ خصايص منفي و مثبت معش

  داد:مخاطب قرار مي
  يار نيتر گانهي يار، اي يا ي بودچه مهربان «

  يگفت يمچه مهربان بودي وقتي دروغ 
  يبست يمرا  ها نهيآي ها پلكچه مهربان بودي وقتي كه 

  را ها چلچراغو 
  يديچ يمي سيمي ها ساقهاز 

  » يبرد يمي چراگاه عشق سو بهو در سياهي ظالم مرا 
  ).418: 1379زاد، (فرخ

هاي دنياي مدرن، تلقـي متفـاوتي از عشـق و    پرواضح است كه فروغ تحت تأثير انگاره
ي مثابـه گونه نيسـت كـه در معشـوق بـه    معشوق در مقايسه با شاعران كالسيك دارد و اين

ين رو، به نقصان و كمال معشوق نيز اذعـان دارد و  ديگري جز خوبي و نيكويي نبيند. از هم
چه كه در شعر شاعران كالسيك بـا آن مواجـه هسـتيم و    . برخالف آنكندها اشاره ميبه آن

. از »هيچ عاشق سخن تلخ به معشـوق نگفـت  «جايگاه معشوق بر اين اصل استوار است كه 
و شعر كالسيك نيسـت بـه    ي حاضر در صدد مقايسه ديگري در شعر فروغجا كه مقالهآن



 133   مائده واقعه دشتي  سيدهو فرزاد بالو 

عنـوان ديگـري (در   كنيم. با اين وجود، در شعر فروغ نقش معشوق بـه همين اشاره اكتفا مي
“ از راهي دور”جايگاه مثبت يا منفي) همواره مورد توجه بوده است كه براي مثال، در اشعار 

  توان جست.  برخي از اين مفاهيم را مي“ معشوق من”و 
  
   ديگري ةمثاب زن به 2.3

كـار  سازي جنسيتي معموالً براي حفظ موقعيت و هويت فرهنگي شخص بـه فرآيند ديگري
عنوان راهكار مقاومتي در برابر عناصر اجتماعي قابل بررسي است. رود. نقش جنسيت بهمي
ي شود، چرا كه ايـن آثـار مـنعكس كننـده    تر در ادبيات زنانه ديده ميگونه مباحث بيشاين

انـد. از  اي هستند كه در مقابل صداي غالب فرهنگي مسكوت مانـده ه راندهصداي به حاشي
گويد، چرا كه زنان در عصـر او  اين روست كه فروغ با افسوس از زن بودن خود سخن مي

 ‘زن’گفتم كه بانگ هستي خود باشم/اما دريغ و درد كه”ي خود را ندارند (اجازه بيان انديشه
  جا، زن. در اين“)بودم

شود. زن نسـبت بـه    مي ي موجودي داراي جنسيتي متفاوت بر نر آشكاراصوالً به مثابه
؛ زن در برابرِ اصل، فرعـي در نظـر   ، نه مرد نسبت به زنشودمرد تعريف و متفاوت مي

: زن ديگـري  يا سوژه) اسـت، مطلـق اسـت    subject. مرد، نفسِ مدرك (شودگرفته مي
  ).20- 1/19: 1380آيد (دوبووار، شمار مي به

سازي جنسيتي در اشعار فروغ بيش از موضوعات ديگـر قابـل بررسـي    بنابراين، ديگري
شود. بازسازي هويت زن ترين محوري است كه در اين گروه مطرح مياست. زن بودن مهم

سازي جنسيتي است. در ها از عوامل اصلي ديگريي آندر برابر مردان و جامعه مردساالرانه
چشم انگاري به، اين ديگري“عصيان”و “ خسته”ويژه در شعر ي فروغ، بهاوليه تر اشعاربيش
  خواند مي “مغرور”و  “موجود خودخواه”مرد را  “عصيان”خورد. فروغ در شعر مي

  بيا اي مرد اي موجود خودخواه”(
  بيا بگشاي درهاي قفس را

  اگر عمري به زندانم كشيدي
  ).“رها كن ديگرم اين يك نفس را

جايي كه تخاطبي اسـت،   شعر از ديدگاه زن (خود شاعر) قابل بررسي است و از آناين 
، شخصـيت مـرد   “راز مـن ”نقش مرد برجستگي چنداني ندارد. برخالف اين اثـر، در شـعر   
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خواني شعر قرار دهيم. اگر از ديد شخصـيت مـرد بـه    توان الگوي ديگريداستان را هم مي
عنـوان  شويم كـه چگونـه زن را بـه   ساالرانه مواجه ميبنگريم، با فرهنگ مرد “راز من”شعر 

كوشد تا زن را از نظر دهد. در اين اثر، شاعر ميي خود (مرد) نشان ميديگري تعريف يافته
زن ”( “زن اكنون”) با “دختر ديروز”( “زن گذشته”مرد داستان تعريف كند، زيرا از نظر مرد، 

او، ديگري است كه با شخصيت پيشينش ) تفاوت دارد. گويي شخصيت زن اكنون “افسرده
خـواهي مـرد   (تعريف مرد از زن در گذشته) در تضاد است. اين موضوع، اگر چه بر نيرنگ

تـري دارد.  ي ديد مرد) تأكيـد بـيش  انگاري (از زاويهكند، اما بر الگوهاي ديگريداللت  مي
ين شاعر شـكل  با ديگري مواجه است كه در تقابل با شخصيت پيش “راز من”مخاطب شعر 

  گردد:گيرد و اين تفاوت در سخن ديگران مشهود ميمي
  نالد به نزد ديگرانگاه مي«
  “كو دگر آن دختر ديروز نيست”
  “آه، آن خندان لب شاداب من”
  “...اين زن افسرده مرموز نيست”

  دوزم به راهمن پريشان ديده مي
  چه هستصدا نالم كه: اين است آنبي

  وهم ز چيستدانم كه اندخود نمي
  »زير لب گويم، چه خوش رفتم ز دست
   ).74- 73: 1379زاد،  (فرخ

پردازي اين موضوع زماني قابل بررسي خواهد بـود كـه مـا از ديـدگاه مـرد،      شخصيت
نيـز ديـده   “ خسـته ”ديگري ساخته شده در شعر را بيابيم. اين موضوع در قسـمتي از شـعر   

  :خواندلوح ميشود كه مرد زن را ساده مي
  تأمل گفت،هر جا نشست بي« 
  “»و يك زن ساده لوح عادي بودا”

  ).62(همان، 

بندي ي ردهدهندهنشان“ زن”و “ مرد”در اين شعر، تمايزهاي ميان من و ديگري در قالب 
ي ديگـري از ايـن ديگرانگـاري    نمونه “ي تلخافسانه”جنسيتي ديگري و من است. در شعر 
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ديگري شكل گرفته است. فـروغ در ايـن شـعر از تمـايز     ي جنسيت طلبي است كه بر پايه
  راند:  فرهنگي جامعه و باور مردان نسبت به خلقت زنان سخن مي

  به او جز از هوس چيزي نگفتند«
  ي ظاهر نديدنددر او جز جلوه

  به هر جا رفت، در گوشش سرودند
  »كه زن را بهر عشرت آفريدند
  ).35(همان، 

 “خـواهر ”سـازي جنسـيتي را بتـوان در شـعر     ديگري يترين بخش در حوزهشايد مهم
راند تا برتري طلبـي ديگـري را بـر    جست كه شاعر آشكارا حضور ديگري را به كناري مي

  كوشد تا اين برتري را از بين ببرد:خودي نشان دهد و مي
  خيز از جا كه بايد زين پس«

  خون مردان ستمگر نوشي
  د اي خواهر منكن طلب حق خو

  ضعيفت خوانند از كساني كه
  از كساني كه به صد حيله و فن

  » ي خانه تو را بنشانندگوشه
  ).463: 1379زاد، (فرخ

ساز حـاكم  بينيم كه شاعر ميان خودي و ديگري شكافي از عناصر منفيدر اين متن مي 
ساخته تا با برانگيختن احساسات زنانه، از دنياي مردانه بيزاري بجويد. اين موضوع در تقابل 

گيرد. اگر ايـن ديـدگاه شـاعر را بـا موضـوع      معشوق (در معناي جنس مخالف) قرار مي با
تـوان رونـد ممتـد و مشخصـي از     طور واضح نميديگري از منظر معشوق مقايسه كنيم، به

حضور ديگري را (در معناي مرد) در اشعار فروغ نشان دهيم، زيرا جنسيت طلبي در شـعر  
  فروغ متعدد و سيال گونه است.
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  ديگري ةمثاب سايه به 3.3
تـايپي  ها با مفـاهيم آركـي  ) بخش پنهان شخصيت انسان است كه در داستانShadowسايه (

)Archetypeشناسي يونـگ  ترين مباحث در روانعنوان يكي از مهم ) درهم آميخته شده و به
د شناسي روابط انساني همواره سايه با خـود يـا مـن در تضـا    مشهور گشته است. در هستي

  ي شميسا، سايه گفتهاست. به
اي از ي تاريك شخصـيت كـه مجموعـه   ي پنهان شخصيت يا نيمهبخش دروني و اليه

نظرهاي ذهن خودآگاه يعني  ي عناصر روح شخصي و جمعي است. سايه با نقطه همه
گويـد: سـايه پنهـان و سـركوفته اسـت، زيـرا       ) ناسازگار است. يونـگ مـي  Egoبا من (
گناهكارترين بخش شخصيت است... پس سايه، آن چهره و سوي ديگر ترين و  داخلي

انسان در ناخودآگاه است. طرف مقابـل پرسوناسـت. او كسـي اسـت كـه مـا نيسـتيم        
  ).71: 1383(شميسا، 

ويژه در آثـار صـادق هـدايت و در    ، ويژگي وجود ِسايه يا همزاد را بهدر ادبيات معاصر
 . بـه توان يافـت روشني ميبه بوف كور، و پردهعروسك پشت ، سه قطره خونآثاري چون 

» هـاي هـدايت هسـت   رنگ از انديشهتأثراتي كم«اعتقاد مشرف آزاد تهراني، در شعر فروغ 
دنيـاي  ”). همين ويژگي سايه يا همزاد اسـت كـه شـعر    1/116: 1387، (مشرف آزاد تهراني

از تفكيك سـايه از تـن سـخن     “هادنياي سايه”نمايد. فروغ در فروغ را برجسته مي“ هاسايه
هاي ما ز ما گويي گريزانند/دور از ما در نشـيب  ي نمناك سايهشب به روي جاده«گويد: مي

). اما اين تفكيك سايه از تـن بـه   187: 1379زاد، فرخ(» لغزدراه/در غبار شوم مهتابي كه مي
همزادي است  چون. گويي سايه هممعناي مفارقت و جدايي ذاتي نيست، بلكه عرضي است

كه نه فروغ را ياراي رهايي از آن است و نه فروغ سر ِآن دارد از خيال سايه كـه بـه هيـأت    
خـواني سـايه، پرسـش    ي اين ديگـري زاد در ادامه. فرخهمزادش درآمده است، تبري جويد

گم كرده است و پيوسته  - چون ديگري هم - ي خود را كند. گويي سايهمبهمي را مطرح مي
  گردد:ال او ميدنببه

  با خود اماي بسا من گفته«
  بازد؟هامان رنگ ميزندگي آيا درون سايه”

  “هاي خويشتن هستيم؟يا كه ما خود سايه
  اي هزاران روح سرگردان
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  گرد من لغزيده در امواج تاريكي
  من كو؟... يسايه

  خواهممن نمي
  اي از خود جدا سازم...ام را لحظهسايه

  آه... اي خورشيد
  »سازي؟ام را از چه از من دور ميسايه

  ).190- 189(همان، 

، سايه در نقش ديگري ظاهر شده كه هشياري و بيداري سوژه (فروغ) در اين شعر فروغ
كند. براي . گاه سايه نقش شخصيت پنهان و منفي را در شعر فروغ بازي ميبه دست اوست

  است: اي از اين نوعنمونه“ صبر سنگ”مثال، سايه در شعر 
  كشتظلمت زندان مرا مي« 

  باز زندانبان خود بودم
  ي عاصيآن من ديوانه

  كردهاي و هو   مي در درونم
  كوفتمشت بر ديوارها مي

  كردروزني را جست و جو مي
  پيموددر درونم راه  مي

  چو روحي در شبستانيهم
  افكنددر درونم سايه مي

  » چو ابري بر بيابانيهم
  ). 97- 96(همان، 

نيز شاعر حجاب سياهي را مانع ميـان خـود و ديگـري (خـدا)     “ در برابر خدا”در شعر 
  خواهد كه منِ خويشتنش را از جسم رهايي ببخشد: داند. فروغ از خدا مي مي

  گرد پيكر من بشكافيكدم ز «
  بشكاف اين حجاب سياهي را

  ي من بينيشايد درون سينه
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  ي گناه و تباهي را...اين  مايه
  خدا چگونه تو را گويمآه، اي 

  و بيزارم كز جسم خويش خسته
  جالل تو هر شب بر آستان
   »دارم دگرگويي اميد جسم 

   ).83- 82: 1379زاد، فرخ(

از  “ديـو ”و  “مـادر ”كاري نيز با اذعان تضاد ميان پاكي و گنه “ديو شب”زاد در شعر فرخ
 پـرده   - خوانـد  مـي  “ديو شب”كه او را  -  “مرد”و  “مادر”شخصيت دروني يا كاراكتر خود

كوشند تا با متهم ساختن يكديگر، از هاي اصلي داستان ميدارد. در اين شعر، شخصيتبرمي
  ديگري پنهان هم سخن بگويند: 

  نه برو، دور شو اي بد سيرت«
  دور شو از رخ تو بيزارم

  مناش از كي تواني به  ربايي
  تا كه من در بر او بيدارم

  شكستناگهان خامشي خانه 
  ديو شب بانگ برآورده كه آه

  ن كه نترسم از توبس كن اي ز
  دامنت رنگ گناه است، گناه
  ديوم اما تو ز من ديوتري

  »مادر و دامن ننگ آلوده!
  ).45- 44(همان، 

  
  تجسم ديگري ةمثاب آينه به 4.3

 شناسي در ادبيات مطرح شده است، زيـرا آينـه  عنوان يكي از مظاهر خويشتنآينه همواره به
ي شميسا، آينه سمبل ذهن و دل و خاطرات است. گفتهنمادي از خويشتن شخص است. به

ي خودانديشـي و انعكـاس   آينه سمبل تخيل و وهم و انديشه است. از نظر فالسفه، وسيله«
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). 121- 120: 1372(شميسـا،  » جهان است... در نزد مردم بدوي، آينه سمبل تكثر روح بـود 
يابيم كه شاعر تصـوير  در اشعاري ميهاي تمايز خودي را لوهدر اين پژوهش هم يكي از ج

ـ بيند. يكي از نمادهاي مهم اشعار فروغ آينه است. تسـليمي  خود را در آينه مي   ا اشـاره بـه  ب
و  كنـد  يمـ ثبـت   نديب يم چه آنو  نگرد يمخود را در آينه  زاد فرخ: «سدينو يمهيلمن  سخن 

» رديـ گ يكـارم  بـه در شـعر   اش يمعرفـ ، بـراي  اعتنـا  يبي را دست دمصادقانه بسياري از اشياء 
). در مضامين شعري فروغ، راوي گويي بـا خـود واقعـي در سـتيز يـا      95: 1387(تسليمي، 

مـن در  ”يـا  “ كردمتمام روز در آينه گريه مي”گويد: تعامل است. براي مثال، هنگامي كه مي
بر اين دوگانگي خودي تأكيد دارد. در “ ديدمش/كه مثل آينه پاكيزه بود و روشن بودآينه مي

  خوانيم:فروغ مي“ گمشده”شعر 
  بينم كه، وايليك در آينه مي« 

  » چه بودم نيستماي هم ز آنسايه
  ). 124: 1379زاد، (فرخ

بيند، به يكي از مفاهيم بنيادين لوينـاس در توصـيف   چه در آينه ميتوصيف فروغ از آن
ي ، رد، و نشـانه ، اثـر شود. در نظـر لوينـاس، چهـره   بسيار نزديك مي “چهره”ديگري؛ يعني 

ناپذيري ديگري و ، يكتايي، و جانشيننشانِ خاص فرديت و خاص بودگي«غيريت است و 
به آفتاب سالمي دوباره خواهم ”. براي نمونه، شعر )122: 1388(عليا، » معناي خاص اوست

بيند، خود ديگـري اسـت و   چه در آينه ميد كه آندهخوبي اين مشخصه را نشان ميبه“ داد
تـر بـه   زاد بـيش توان گفت كه مفهوم آينه در اشعار فرخخود حقيقي او نيست. در نتيجه مي

بـه آفتـاب   ”ديگري يا تو اشاره دارد كه جانشين معناي خودي شده است. فـروغ در شـعر   
د و ميان خـود و تصـوير آينـه    كنتعبير مي“ مادر”اين ديگري را “ سالمي دوباره خواهم داد

  شود: تمايز قائل مي
  كردبه مادرم كه در آينه زندگي مي«

  » و شكل پيري من بود
  ). 389: 1379زاد، (فرخ
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  ديگري خودانگيخته 5.3
گاه حضور راوي تنها شخصيت داستان است و در ظـاهر، مخاطـب يـا ديگـري نقشـي در      

  تعبير لويناس،   بهشود. عنوان ديگري شناخته ميداستان ندارد و مرز ميان خودي است كه به
طلبد... در كنـار زيـر سـوال    برد و به معارضه ميديگري خودانگيخته مرا زير سوال مي

يـا خويشـتن،   “ مـن ”بردن خودانگيختگي، از زير سوال رفتن آگـاهي، اختيـار، هويـت    
، رضـايت از  “جهان به دست مني تملك سرخوشانه”، “جايگاه مركزي من در جهان”

كند ي ديگري تحقق پيدا ميگويد كه از ناحيهميخويش، و خودبسندگي من نيز سخن 
  ). 99: 1388(عليا، 

هـاي در  گيرد و با ديگـري گونه سخنان در تنهايي و ذهنيات راوي شكل ميمعموالً اين
خـودي، نـوعي    معناي سايه يا شخصيت پنهان در تضاد است، زيـرا در شخصـيت مسـتتر    

گرايي شخصيتي يا ناخودآگاهي وجود دارد كه شخص از بعد منفيِ شخصيت خويش منفي
كند، اما خودانگيختگي نوعي خودآگاهي تعمدي هست كه فرد با منِ خويشتن آن را بيان مي

شود. به تعبيـري ايـن خـودانگيختگي    گويد و ميان اين من و خود مرزي قائل ميسخن مي
چه در تحليل شعر فروغ با پـيش فـرض   آنحديث نفس يا خودسرايي است. برابرنهادي از 

 رسد، اين است كه ديگـري هنگـامي بـه حاشـيه رانـده     نظر ميغيريت/ديگري قابل تامل به
كنـد. ايـن مشخصـه در    حديث نفس يا خودسرايي اسـتفاده مـي  شود كه شاعر از شگرد  مي

حال زدايي همراه است. سوژه نوعي شود و باراوي اول شخص و در من يا خود پديدار مي
بايد گفت كه چگونگي ارتباط حديث نفس با ديگري در چيست؟ در اين نوع آثـار، شـاعر   

سازي خـودي و ديگـري، بـراي خـود     دهد و با همسانخود را در جايگاه ديگري قرار مي
گويـد. گويـا شـاعر خـود خويشـتن را دو فـرد       سخن مـي  “خود مجازي”خويش يا همان 

. اين شاخصه انديشدشود، ميچه ديگري خويش قلمداد مينگاه خودي به آنانگارد و با  مي
زاد ي طاهباز، فرخ گفته بهيابيم كه شگرد شعري فروغ نيز هست و گويي دروني ميرا در تك

ي دريافـت  هـا  يژگـ يوخـويش، هـم    اتيـ دروني بيروني و ها تيواقعبه كمك آن با بيان «
(طاهباز، » رساند يمو هم خصايص جامعه و روزگارش را به ثبت  كند يمرا بيان  تشيشخص
  گويد: مي “رطيل”به  “چشم خود”با تشبيه  “دريافت”فروغ در شعر ). 67- 66: 1376

  هاي كج و معوج سقفروي خط«
  ديدمرا  چشم خود
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  چون رطيلي سنگين
  قانشد در كف، در زردي، در خفخشك مي

  هايمداشتم با همه جنبش
  راكدمثل آبي 

  » شدم آرام آرمنشين ميته
  ). 283- 282: 1379زاد، (فرخ

كند كه به چشمان مضطربش  هم زندگي را به شخصيتي تشبيه مي“ وهم سبز”او در شعر 
  خيره مانده است: 

  نگاه من تمام روز«
  خيره گشته بود امهاي زندگيچشمبه 

  مضطرب ترسان دو چشمبه آن 
  گريختند نگاه ثابت منكه از 

  چون دروغگويانو 
   »آوردندها پناه ميبه انزواي خطر پلك

   ).350- 349(همان، 

فضاي شعري فروغ، فضايي رازآلود و آميختـه بـا   «كند: كه عاملي رضايي اشاره ميچنان
روشـني در شـعر   انـد بـه  ي وي توانسـته ابهام و حيرت است... احساسات گنگ و ناشناخته

  ). 59: 1380(عاملي رضايي، » منعكس شوند و يك طرف تشبيه قرار گيرند
  
  ديگري در مفهوم انسان از خودبيگانه 6.3

) انسان مدرن ديگر در پي آن نيسـت  Alienation( “اليناسيون”در بينش از خود بيگانگي يا 
و بـه آن تسـليم    ابـد ي يمـ ي حاكم غلبه كند، بلكه خود را تابع جبـر زمانـه   ها قدرتكه بر 

. اين نكته را بايد در نظر گرفت كه، تعبير از خـود بيگـانگي بـا نـوعي پـوچي يـا       شود يم
توان مرز مشخصـي ميـان   نمايد و ميانزواطلبي فرد همراه است كه در برابر جامعه رخ مي

چون سايه يا خودسرايي در نظر گرفت. اين انديشـه  اين نوع از دگربودگي با مفاهيمي هم
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ي مدرن اسـت.  شود كه برآيندي از جامعههويتي فرد خوانده ميسازي و بينوعي بيگانهبه
  ي شريعتي،  گفتهبه

 شود يم، قدرت انتخاب از او سلب كند يمانسان به ميزاني كه در اين تمدن جديد رشد 
و شديدتر، تابع جبري است كه اختيار او  تر شيب، و هر روز تر شيبو هر چه  شدت بهو 

. اين يكي از عوامـل بيگانـه شـدن انسـان امـروز اسـت از خويشـتن        كند يمرا قرباني 
  ).108: 1387(شريعتي، 

ي فردي نهفته است، كه با جدايي انسان از اجتماع و ها تجربهبنابراين، كانون حقيقت در 
. ايـن  دگـرد يمـ ان عيني وي ايجاد ، شكافي ميان جهان دروني و جهها ارزش شدن يشخص

ي احمدي، گفتهفواصل سبب شدند كه هنرمند مدرن بيش از پيش احساس تنهايي كند و به
آمدي كه منجر به از خود بيگانگي، ). پي44: 1373اين تنهايي را آرمان خود بداند (احمدي، 

  : سدينو يم بارهاين درشود. احمدي تنهايي، و بحران هويت در فرد مي
(جهان، ديگري، ديگريت) است كـه بنـا بـه آن بايـد      “غير من”با  “من”ي  رابطهبحران 
ي شكل گيرد. اين بحران همواره در جريان زير سوال بردن فرديت شخص ا تازههويت 
ـ . هويت با اين پرسـش  كند يمجلوه  ي  نامـه  يزنـدگ و پيوسـته مـرتبط اسـت.     ريـ گ يپ

خودنوشته و خاطرات روزانه دو شكل ادبي مهم هستند كه اين تالش در سـاختن مـن   
ي مـداوم نمايـان   گـر  پرسـش يكه يا شخصيت مركزي و هويـت ثابـت را در كنـار آن    

ي فرويد مطـرح شـده   كاو رواني فرد در  پاره پاره. يك نمونه از شناخت هويت كنند يم
  )49: 1388است. (احمدي، 

ايمـان بيـاوريم بـه    نهايي، و تهي شدن زندگي از معنا مضامين اشعار از خود بيگانگي، ت
هويت را اي از انسان مدرن و بيسازد. فروغ در اين اشعار چهرهفروغ را ميآغاز فصل سرد 

يابـد و هويـت خـويش را انكـار      ي خود را گسسته ميكشد. انساني كه شناسهتصوير ميبه
شـود و او انسـاني پـوچ و    ز ديگري او پنداشته ميكند. در چنين فضايي هويت، بخشي امي
  ، ي مختاريگفتهگردد. بههدف قلمداد ميبي

داشته است. شعر فروغ تصوير فضاي بيمار است كه آدمي را از هويت خويش دور مي
شوق به زندگي و عشق به آفرينش، چنان در تقابل بـا ايـن فضـاي پـر از بيگـانگي و      

ي آن و بـا هـر   زوال است كه درگير شـدن در هـر گوشـه   بيهودگي و مرگ و ابتذال و 
  ).614: 1379(مختاري،  ي آن ناگزير استپديده
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اي از غيبت و مستتر كـردن  ، كه نشانه“او”به ضمير غايب  “انسان”تغيير ديدگاه شاعر از 
  دهد: خوبي نشان ميسازي است، اين دوگانگي و پوچي را بههويت افراد جامعه يا بيگانه

  انسان پوك«
  انسان پوك پر از اعتماد

  شيها دنداننگاه كن كه 
  خوانند يم چگونه وقت جويدن سرود

  شيها چشمو 
  درند يمچگونه وقت خيره شدن 

  گذرد يمو او چگونه از كنار درختان خيس 
  صبور
  سنگين

  » سرگردان
  ). 35- 34: 1374زاد، (فرخ

اي مواجه هستند و ظاهر آنان نشـانه در نظر فروغ، افراد جامعه با نوعي تضاد شخصيتي 
پندارنـد.  ها خود را ديگري يا هويت خارجي در جامعه مـي شان نيست. آني نهاناز انديشه

هاي داند و انسانچون ديگري، عنصري جدا از خود ميبراي مثال، فروغ مردانگي را،     هم
  خواند:مدرن را تهي از آن مي

  نامرد، در سياهي«
  »را پنهان كرده استاش فقدان مردي

  ).92(همان، 

دهد، با تصوير هاي عصر مدرن در آثارش نشان ميي زيستي انسانچه فروغ از تجربهآن
ي ترين مشخصـه مهم اعتماديها و بيارزشكند. در شعر فروغ واژگوني ديگري برابري مي

  كندياد مي “ناآشنا”ها با عنوان انگاري افراد است كه شاعر از آن ديگري
  گويم اي ناآشنامن به او مي”( 

  ).“امبگذر از من، من تو را بيگانه
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شوند كه هايي كه گويي متعلق به سرزمين خويش نيستند و بيگانگاني محسوب ميانسان
  پندارند. برند و زيستن را تباهي خويشتن ميسر ميهميشه در ترديد و شك به

  
  ديگري آرماني 7.3

ي در انديشـه گرايي نوعي تقابل زماني ميان دنياي واقعي و دنياي تخيلي اسـت.  تبيين آرمان
شـود.  هاي دنياي واقعي ايجاد ميها و ناكاميشاعر، تصور دنياي آرماني براي رهايي از رنج

گيـرد. بـر ايـن    هاي كنوني او شكل ميهاي پيشين شاعر و فقداناين تصور از انباشت لذت
را  هـاي پيشـين يـا نوسـتالژي    گونه به انديشـه گذشته و پيوند سيالگرايش شاعر به اساس، 

انگاري دانست، زيـرا تصـور ديگـري آرمـاني،     يابي به ديگريتوان از جمله موارد دست مي
گردد كه از دسترس دنياي عيني شاعر خارج است و حركت محسوب مي او“ ديگريِ دور”

 پناه بردن به گذشته،دهد. بر اين اساس، به سمت آن در جريان زماني حال به گذشته رخ مي
هسـتند.   شـاعر اصلي تشكيل دنياي ديگر  رويكردهايوضعيت كنوني  انزجار از و اسطوره،

  ايم.اين روند را با توجه به بعد زماني و مكاني، به ديگريِ دور و ديگريِ نزديك تقسيم كرده

  ديگريِ دور 1.7.3
نوعي تخيل گيرد و بهرا در بر مي طوالني، بعد زماني گاه به گذشته و پناه بردن به خاطراتن

تـوان گفـت،   كنـد. از ايـن روسـت كـه مـي     ي شـاعر ايجـاد مـي   را در انديشه ديگريِ دور
از دست رفـتن  ها و آرزوها پيوند عميقي دارند. هاي دور و آرماني فروغ با نوستالژي ديگري

  “ آن روزها”زدگي يا نوستالژي همراه است، در اشعار معصوميت كه با حسرت و غربت
  رفتند آن روزها”(

  پوسندآن روزها مثل نباتاتي كه در خورشيد مي
  از تابش خورشيد پوسيدند

  “)و گم شدند
ي شگفت عزيمت/بعد از تو هر چه رفت، در  لحظهاي هفت سالگي/اي ”“ (بعد از تو”و 

خـورد. هـدف شـاعر از پـرداختن بـه      چشم ميهفروغ ب “)انبوهي از جنون و جهالت رفت
هم  ايمان بياوريم به آغاز فصل سرددر  “اقاقي  گل”، و “ستاره”، “كوچه”هايي چون مشخصه

  است:  هاي دور در گذشتهمرور ديگري
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  من به درد رسيدم و نطفه شكل گرفتآن شب كه «
  ي اقاقي شدمها خوشهآن شب كه من عروس 

  » آن شب كه اصفهان پر از طنين كاشي آبي بود
  ).32: 1374زاد، (فرخ

هاي دور تنها در گذشته نيسـتند؛ بلكـه بعـد زمـاني آينـده را نيـز در بـر        اما اين ديگري
گويـد تنهـا بـه گذشـته     گيرند. وقتي فروغ از دنياي ديگري يا آرمـاني خـود سـخن مـي     مي
كشد و منتظـر ايجـاد   تصوير مي ا در شعر خود بههاي اين دنياي آرماني رنگرد. او سازه نمي

  اي از اين ويژگي است: نمونه “كس نيستكسي كه مثل هيچ”آن است. شعر 
  آيدام كه كسي ميمن خواب ديده«

  ام ي قرمز را ديدهمن خواب يك ستاره
  پردو پلك چشمم هي مي

  شوندهايم هي جفت ميو كفش
  و كور شوم

  » اگر دروغ بگويم
  ).80(همان، 

  گويد كه آرزوهاي مردم را برآورده خواهد كرد:او در اين شعر از منجي سخن مي
  اندازد يمو سفره را « 

  كند يمو نان را قسمت 
  كند يمو پپسي را قسمت 

  ..كند يمو باغ ملي را قسمت 
  كند يمو هر چه را كه باد كرده باشد قسمت 

  »دهد يمو سهم ما را هم 
  ).88- 87: 1374زاد، (فرخ
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  ديگري ِنزديك 2.7.3
اي از خوشي نيست؛ بلكه فلسفه مبنايهاي كهن تنها بر جست و جو در خاطرات و انديشه

چـه شـاعر از   نارضايتي شاعر و اعتراض او به وضعيت موجود را با خود به همراه دارد. آن
ا آن شوند كه مهاي هستند كه در اطراف او ديده ميكند، ديگريدنياي كنوني خود ارائه مي

   “هاي سبز تابستاندر آب”ناميم. اين ويژگي در اشعار هاي نزديك او ميرا ديگري
  ما بر زميني هرزه روييديم”(

  ميبار يمما بر زميني هرزه 
  ،)“ديديم ها راهرا در ‘ هيچ’ما 

  “ هاي زمينيآيه”
  هااما در حواشي ميدان”(

  ديدياين جانيان كوچك را مي
  اندكه ايستاده

  اندخيره گشتهو 
  هاي آببه ريزش مداوم فواره

  شايد هنوز هم
  ، در عمق انجمادهاي له شدهدر پشت چشم

  ي مغشوشيك چيز نيم زنده
  ،“)بر جاي مانده بود

در سرزمين شعر و گل و بلبل/موهبتي است زيستن، آن هم/وقتي ”“ (اي مرز پر گهر”و 
تـري يافتـه   نمود بـيش “) شودرفته ميهاي سال پذيكه واقعيت موجود بودن تو پس از سال

گويـد كـه در آن ديـوان همـه جـا      از سرزميني سخن مي“ شعري براي تو”است. فروغ در 
  هستند:“ زاهدان ظاهرساز”هاي او حضور دارند و ديگري

  جا نشسته بر سر راهياين
  ديو دروغ و ننگ و ريا
  بينم در آسمان تيره  نمي

  نوري ز صبح روشن بيداري...
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  اين گروه زاهد ظاهرسازبا 
  دانم كه اين جدال نه آسان است

  شهر من و تو، طفلك شيرينم
  ديري است كه آشيانه شيطان است

  ).199- 197: 1379زاد، (فرخ
  

  گيري . نتيجه4
در اين پژوهش به بررسي عوامل ديگري در شعر فـروغ، نقـش ديـدگاه زنانـه در سـاخت      

اشعار وي پرداختيم. بررسي مفهوم ديگري در شعر ديگري، و مرز ميان خودي و ديگري در 
، ظهور سـوژه و ابـژه در رونـدي    زاد اين نكته را بر ما روشن ساخت كه در شعر فروغفرخ

گيرد و شناخت جهان فروغ حاصل گفتمان تقابلي در بستر پارادوكسي يكنواخت شكل نمي
ساز حاكم كافي از عناصر منفيكه گاه ميان خودي و ديگري شيابد. چناناز من و تو معنا مي

راند تا برتري طلبي ديگـري را بـر خـودي نشـان     شود و حضور ديگري را به كناري ميمي
ي مثبـت و منفـي قـرار    طوري كه معشوق (در معناي جنس مخالف) در دو حـوزه دهد. به

 گويد و يا گاهي از لحن زنانـه وام خواهي جنسيتي سخن ميگيرد و شاعر گاه از ديگري مي
كند. اين مشخصه در عنـاويني چـون   گيرد تا احساسات زنانه را عليه دنياي آنان تقويت مي

سايه ”هاي خورد. در بخشچشم ميبه “ي ديگريمثابهزن به” و “ي ديگريمثابهمعشوق به”
ديگـري در  ”، “ديگـري خودانگيختـه  ”، “ي تجسـم ديگـري  مثابهآينه به”، “ي ديگريمثابهبه

هـاي خودآگـاه (در   نيز از مفـاهيم ديگـري  “ ديگري آرماني”و  ،“از خودبيگانهمفهوم انسان 
ديگري خودانگيخته يا خودسرايي)، ديگري ناخودآگاه (در سايه يا شخصيت مسـتتر و گـاه   

هويت (ديگري در مفهوم انسان از خودبيگانه) سخن گفتيم، زيـرا  منفي افراد)، و ديگري بي
 دهـد، بـا تصـوير ديگـري    هاي عصر مدرن نشان مـي ساني زيستي انچه فروغ از تجربهآن

اين انديشه در  پندارد.هويت را نمادي از ديگري مدرن ميهاي بيكند. او انسانبرابري   مي
و  هستند و دغدغه “سازي آرمانيديگري”، كه برگرفته از “ديگري نزديك”و  “ديگري دور”

كند. عالوه بر اين، نماد آينـه  بيان مي دهند،واكنش شاعر را نسبت به عصر خويش نشان مي
تر به تو اشاره دارد و اين مضمون بيشدهد كه تجسم ديگري در اين در شعر فروغ نشان مي

 - نـوعي بـا ايـن تعبيـر لوينـاس      است كه به دهتو يا ديگرانگاري جايگزيني براي خودي ش
  يابد.همخواني مي - ديگرآييني مقدم به خودآييني است 
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