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چکیده
مسئله خود و دیگری از مباحثی هست که در حوزه نقد ادبی مورد توجه قرار گرفته است.ویژگی هاای اساسای یاخ شا
که او را از دیگر اش اص متمایز می کند خود را تشکیل می دهد ،و خود در کنار دیگری مفهاو و منناا دیادا مای کناد و باه
عبارتی وجود هیچ خودی بدون در نظر گرفتن دیگری یا دیگران امکان دذیر نیست و رابطه ای که بین ایان دو مفهاو برقارار
است بر دایه ی تنامل یا تقابل بین این دو شکل می گیرد و این تنامل یا تقابل سبب این می شود که مرز بنادی باین خاود و
دیگری آشکار گردد.
در این نوشتار سنی براین است خود در اشنار فروغ فرخزاد مورد بررسی قرار گیرد و اینکه اشنار او تحت چاه شارایو و
ساختار اجتماعی و ویژگی و تجربه های فردی شکل گرفته است و اینکه در تنامل یا تقابل با دیگری یا دیگران چگونه رابطاه
ای داشته است و درنهایت منجر به چه تحولی در ادبیات مناصر ایران گشته است.
واژگان کلیدی :خود ،دیگری ،تقابل ،تنامل ،فروغ فرخزاد

.

مقدمه
در این نوشتار سنی شده است تا باه بررسای و تحلیال مفهاو خاود ودیگاری در اشانار فاروغ فرخازاد باا رو
توصیفی_تحلیلی و با رویکرد درون متنی درداخته شود وعلت و عوامل و شرایطی که سبب شده اسات تاا مرزبنادی
هایی بین خود ودیگری در شنر فروغ فرخزاد نمایان شود،مورد بررسی قرار می گیرد .
به این ترتیب سه سؤال مطرح است:
سؤال اول اینکه خودی که در اشنار فروغ شکل گرفته است تحت چه شارایو فاردی و در چاه سااختار اجتمااعی
ددید آمده است؟
سؤال دومی که مطرح است این است که خود شکل گرفته در آثار فروغ چه نوع رابطه ای (تنامل یا تقابل )با دیگری
یا دیگران دارد؟
سؤال سو که مطرح خواهد شد این است که شکل گیری خود و دیگری در آثار فروغ باعث چه تحاولی در ادبیاات
مناصر ایران شده است؟
براساس این درسش ها اولین فرضیه ای که مطرح است این است که زندگی فردی فروغ و تجربیاات او از زنادگی و
همچنین شرایو و ساختار جامنه ای که فروغ در آن زندگی می کند و شنر می سراید باعث باه وجاود آمادن خاود
فردی و جمنی فروغ شده است.فرضیه ی دو مطرح شده این است که تنامل و تقابل فروغ با زنادگی فاردی و باا
شرایو و ساختار اجتماعی که فروغ در آن می زیسته است سبب به وجود آمدن مرزبندی خود فاردی و جمنای باا
دیگری فردی و جمنی می شود .و بند از این دو فرضیه ،فرضیه ی سو این است که شکل گیری خود و دیگاری
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در اشنار فروغ و تنامل و تقابل و مرزبندی ایجاد شده بین آن دو سبب این شده است که اشنار فروغ نقش مها و
تاثیر گذاری در ادبیات مناصر ایران داشته باشند.
متن اصلی
خود ساختاری روانی است که از خالل تجربیات فرد  ،شکل می گیرد و سازمان و تداو می یاباد و خاود محلاول
خاود
افکار و احساسات و تجربه های آدمی است و مستقل از آن نیست ،به عبارتی به موجودیت فردی یخ ش
که او را از دیگر اش اص متمایز می کند خود را تشکیل می دهاد و
گفته می شود  .ویژگی های اساسی یخ ش
است.در واقع خود عامل اندیشه ها و کردار فرد است و خود سرشات
آگاهی هر فرد از موجودیتش خود آن ش
است که در گذر زمان آگاهی فرد را شکل می دهد و منسج می کند «.خود انسان عباارت اسات
اصلی یخ ش
از یخ واقنیت مرکب چند وجهی که عقل ،حس  ،عاطفه ،غریزه و رؤیا جنبه ها و جهات متفاوت این جهان مرکاب
را تشکیل می دهند(».روشنی)۹۲ :۳۱۳۱ ،
الز به ذکر است هیچ خودی بدون در نظ ر گرفتن رابطه با دیگری امکان وجاود دیادا نمای کناد و باه عباارتی هار
خودی ،دیگری را در بطن دارد .اگر ما خودی را قائل شوی حتما در بیرون از مرز های آن دیگری وجود دارد که از
خود جدا نیست ،به طور کلی میان خود و دیگری مفهو دیوند وجود دارد یننی این دو مفهو باه تنهاایی و جادا از
ه قابل درک نیستند.بلکه مفهو خود و دیگری بر این دایه استوار است که هیچ خودی بدون در نظر گارفتن مفهاو
دیگری به وجود نمی آید«. .خود و دیگری مبتنی بر این فرض است که در دل تجربه ش لای خاود ذهنای موجاود
است که هر چیزی را به مثابه دیگری از خود بیگانه می سازد (».مدرسی ،)۳۴۱ :۳۱۲۱،حال رابطه ی بین این دو گااه
مبتنی بر تنامل و گاه مبتنی بر تقابل یا تنارض است.
گاهی ممکن است خود به صورت جمنی باشد و مرزهایش گستر یابد یننی افارادی کاه دارای ایادئولوهی هاا و
باورها و تجربیات مشترک هستند در تنامل یا تقابل با دیگری یا دیگران قرار گیرند اثر هر نویسنده یا شاعر ه مانند
هر هنر دیگری بیان مجدد احساسات و تجربه های زندگی اوست و چون از زندگی مایه می گیرد طبینی است کاه
باید هماهنگ با ماهیت متغییر وتاثیر دذیرآن باشد .شنر مناصر نیاز مولاود شارایو زنادگی مناصار و ترسای کنناده
این زندگی است ،به عبارت دیگر ،اندیشه شاعر یا نویسانده ،متااثر از محایو زنادگی و روزمرگای
خطوط مش
اوست و می توان این تاثیر را به گونه های م تلفی در خود شکل گرفته در آثاار یافت.جهاان ناه از یاخ دیادگاه
واحد و یکنواخت انسانی بلکه از دیدگاه های متفاوت مورد بررسی قرار می گیرد و بنابراین برداشت های م تلفی از
جهان وجود دارد و انسان ها به علت قرار گرفتن در موقنیت های متفاوت ،تجارب جداگانه ای از زندگی اجتمااعی
دارند.
اگر شنر را آیینه ای بدانی که هر کس نقد حال خود را در آن می بیند دس باید تفاوت باین شانر زن و مارد را نیاز
باور داشته باشی  ،تفاوتی که در کال زن و مرد وجود دارد ناشی از تمایزاتی است که از نظر نقش اجتمااعی ،مساائل
روانی و فرهنگی بین این دو گروه وجود دارد .به عبارت دیگر زنان دنیای ویژه خود را دارند و از رهگاذر احسااس
ها خاص خود به تجربه هایی می رسند که مردان به دلیل نداشتن چنین شرایطی ،نمی توانند باه ادراکای مشاابه آنهاا
برسند .
گفتن این نکته در اینجا خالی از اهمیت نیست که تأکید بر جنسیت و خود جمنی در آثار شااعران مارد باه نادرت
دیده می شود انگار مرد است که انسان تلقی می شود و از قبل تنریف و منرفی شده است و این زن است که الجر
نیاز به دیده شدن و به شمار آمدن و تشریح خود دارد.
فروغ فرخزاد در دانزده دی ماه  ۳۱۳۱شمسی در تهران متولد شد  ،آشنایی او درویز شادور نقطه عطفی در زندگی و
شنر فروغ محسوب می شود ،مادر فروغ و درویز دختر خاله بودند و شادور گاهی به همراه مادر به خانه ی فاروغ
می آمد  .به نظر می رسد ظاهر آرا  ،منقول ،آراسته و شوخ طبنی شادور برای دختر نوجوانی چون فاروغ جاذابیت
داشت ،اما از آغاز همه با این دیوند به دلیل اختالف سن زیاد شادور م الف بودند از این رو این دو باه ناماه نگااری
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های عاشقانه رو آوردند و سرانجا در سال  ۳۱۱۱دس از قوس و کش های زیاادی باا یکادیگر ازدوار کردناد یاخ
سال بند  ،یننی سال ۳۱۱۳مقارن با تولد تنها فرزندشان ،کامیار ،فروغ ن ستین مجموعه اشنار با نا «اسایر» شاامل
 ۴۱شنر را منتشر کرد .به نظر می رسد از همین سال و همین کتاب اختالفاات ایان دو آغااز مای شاود ،زیارا فاروغ
دیوسته به مجالس و م حافلی که روشنفکران و شاعران مرد در آن رفات و آماد داشاتند مای رفات و شاادور باا ایان
موضوع م الف بود ،برخی از محققان بر این باورند که موضوع اصلی مجموعه «اسایر» اختالفاات فاروغ باا شاادور
است .دومین مجموعه شنر فروغ «دیوار» شامل ۹۲شنر در سال ۳۱۱۲چاپ شد و باه دلیال برخای گساتاخی هاا و
سنت شکنی ها مورد نقد و سرزنش ادبا قرار گرفت .فروغ علی رغ مالمت های ش لیت های ادبی یخ ساال بناد
یننی سال۳۱۱۱سومین مجموعه شنر خود به نا «علیان» شامل  ۳۱شانر را چااپ کارد و در ساال  ۳۱۴۳مجموعاه
«تولدی دیگر» شامل ۱۲شنر و در سال  ۳۱۴۹مجموعه «ایمان بیاوری به آغاز فلل سرد» مشتمل بر  ۱شنر را منتشار
کرد .این مجموعه ها اشناری بودند زنانه،سرکش ،رمانتیخ ،و بحث بر انگیز...فروغ همان طور که خیلی زود ازدوار
کرد خیلی زود ه در سال  ۳۱۴۱از همسر جدا شد .می توان گفت این عشق در شور فروغ به شاادور و شکسات
بند از آن که جز جدایی نادذیر زندگی فروغ است در شنر او تاثیر زیادی دارد.
خود فردی
ابتدا در اشنار فروغ خود فردی شکل گرفته را در برخورد با دیگری جنس م الف خود یننی مرد بررسی می کنای
که از یخ سو در تنامل و عشق ورزیدن به آن و از یخ سو در تقابل با آن است.
«درشنر فروغ ،این من فروغ است که همواره محور شنرهای او شده است و اغلب شنرهایش بار اسااس آن شاکل
می گیرد(».نیکب ت  ، )۱۱: ۳۱۱۱،همچنین «روانشناسان و نظریه داردازان ش لایت  ،هویات را در درجاه ن سات
امری فردی /ش لی می دانند و منتقدند هویت به ویژگی های ش لیتی و احساسای فارد منطاوف اسات(».گال
محمدی)۳۳ :۳۱۳۱.
خود فردی فروغ در اشنار به دیگری فردی مرد عشق می ورزد و او یکی از برجسته ترین شاعران زنی است که
در اشنار به بیان بی درده حس های خود فردی می دردازد که شاید شاعران دیگر از گفتن و درداختن باه آن داروا
داشته اند .او به صراحت این حس های فردی را در ازای عشق و عاطفه به دیگری جنس م الف است بیان می کناد
ودر شنر بوسه این حس دنهان زنانه را در یخ رابطه نشان می دهد:
در دوچشمش گناه می خندید/بر رخش نور مااه مای خندیاد/در گاذرگاه آن لباان خمو /شانله ای بای دنااه مای
خندید/شرمناک و در از نیازی گنگ/با نگاهی که رنگ مستی داشت /در دو چشمش نگاه کرد و گفت/باید از عشاق
حاصلی برداشت/سایه ای روی سایه ای خ شد/در نهانگاه رازدرور شب /نفسی روی گونه ای لغزید/بوسه ای شانله
زد میان دو لب(فرخزاد )۱۲ :۳۱۱۱،
بنابراین در اشنار فروغ  ،زنی شنر می گوید که در تنامل و عاشق و وصف کننده دیگری مرد است و احساس خود
را بی درده بیان می کند .ودر بنضی از اشنار از این دیگری به خوبی یاد می کند :
خلوت خالی و خامو مرا/تو در از خاطره کردی ای مرد/شنر من شنله احساس من است/تو مرا شااعره کاردی ای
مرد (همان)۲۱ :
و حتی گاه از محدویت هایی که از آنها رهایی یافته و آرزوی آن را در سر داشت بر می گردد:
دای مرا دوباره به زنجیر ها ببند /تا فتنه و فریب ز جای نیفکند(همان)۱۳ :
و همچنین در جای دیگری از خاطراتش با مرد مورد عالقه ا با حسرت یاد می کند:
باااز تلااویری غبااار آلااود/زان شااب کوچااخ ،زان شااب میناااد/زان اتااا کوچااخ سرشااار/از ساانادت هااای باای
بنیاد(همان)۳۱۳:
خود فردی فروغ همان طور که عاشق مرد و تنامل با دیگری اوست از سویی در تقابل با دیگری مارد اسات ،و باه
عبارتی چهره ای که از دیگری مرد در ذهن او شکل گرفته ،چهره ای منفی ودر تقابل او قرار دارد .برای نمونه:
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بیا ای مرد ای موجود خود خواه/بیا بگشای درهای قفس را/اگر عمری به زندان کشیدی/رها کن دیگر این یخ نفس
را(همان )۴۱ :
و نسبت به این دیگری اعتراض می کند ،برای نمونه این نامه فروغ به درویز شادور بسیاری از این اعتراض ها را بیان
می کند:
« تو نمی دانی من چقدر دوستت دار و بر خالف مقررات و آداب و رسو و بار خاالف قاانون و افکاار و عقایاد
مرد رفتار می کن  .ولی بند هایی بر دای من است که مرا محدود می کند .روح من ،وجود من و اعمال من در چهاار
دیواری قوانین بی مننی اجتماعی محبوس مانده است .و من دیوسته فکر می کن که هر طور شده بایاد یاخ قاد از
سطح عادی ات باالتر بگذار  .من این زندگی خسته کننده و در از قید و بند را دوست ندار ( »...فرخزاد ،دوران:۳۱۳۳ ،
)۱۱
همچنین ،فروغ در نامه ای به ابراهی گلستان این گونه می نویسد...«:آن عشق و ازدوار مضاحخ در شاانزده ساالگی
دایه های زندگی آینده من را متزلزل کرد(»...مرادی کوچی)۴۱۲: ۳۱۱۲،
« در شنر اسیر،اسارت در زندان خانه است و شنر از زبان یخ زندانی بیان می شود که نه امید رهایی دارد و نه تاوان
گریز.
در این فکر من و می دان که هرگز/مرا یارای رفتن زین قفس نیست/اگر ها مارد زنادانبان ب واهاد /دگار از بهار
درواز نفس نیست. (».آزاد)۱۱ :۳۱۱۱،
و همچنین در شنر علیان آنجا که میگوید :به ایوان می رو و انگشتان را  /بر دوست کشیده شب می کشا  /چاراغ
های رابطه تاریکنند/چراغ های رابطه تاریکنند/کسی مرا به آفتاب منرفی ن واهد کرد/کسی مرا به مهماانی گنجشاخ
ها ن واهد برد(.فرخزاد)۴۱۱-۴۱۱ :۳۱۱۱،
این ابیات حاصل روابو فروغ با درویز شادور است که به انجامی خو نرسید وآنها نتوانستند زندگی شیرینی با ها
داشته باشند.
خود جمنی
به وجود آمدن خود جمنی مبتنی بر احساسات مشترک و سرنوشات مشاترک اسات . .سابخ زناناه در شانر فاروغ
فرخزاد در کاربرد واهه های خاص زنانه و بسامد آنها قابل توجه است .همچنین توصیف ها و تلویر های زناناه کاه
مردان کمتر به تلویر کردن آنها درداخته اند .و قهرمان شنر های فروغ ،خود او یا زنان دیگر هستند؛دختران ،زناان و
مادران ( .تنامل با دیگری زنان و به وجود آمدن خودجمنی)
ودختری که هنوز آنجا/در آستانه در عشق ایستاده /سالمی دوباره خواه کرد(.همان)۱۲۳ :
این من زنی تنها /در آستانه فللی سرد/در ابتدای درک هستی آلوده ی زمین (همان  )۱۱۱ :و خواهر دوسات گلهاا
بود/و حرف های ساده قلبش را /وقتی که مادر او را می زد /به جمع مهربان و ساکت آن ها می برد (همان)۱۲۹ :
یکی از نمود های مشترک «خود جمنی » زنان در شنر فروغ  ،توجه به حس مادری است  ،موضاوع ماادر در شانر
فروغ از دو دیدگاه قابل بررسی است  :اول از دیدگاه حس مادر به فرزند و بند دیدگاه فرزند به مادر .در شنر هاای
دوره ی اول فروغ حس اول (مادر نسبت به فرزند)مشهود تر است .احساس مشترک رنج یخ مادر در هنگا بیمااری
کودکش در شنر زیر آشکار است تا حدی که دعا می کند بمیرد اما کودکش رنج نکشد :
طفلی غنوده در بر من بیمار  /با گونه های سرخ تب آلوده /با گیسوان در ه آشفته  /تا نیمه شب ز درد نیاسوده /هر
د میان دنجه ی من لرزد  /انگشت های الغر و تب دار  /من ناله می کن کاه خداونادا  /جاان بگیار و کا باده
آزار (همان )۱۲ :
در شنر دیگری که فروغ در آن از فرزند کامیار یااد مای کناد و سرشاار از احساساات مشاترک مادراناه اسات و
احساس گناه و ناامیدی در این شنر مشهود است.این شنر مربوط به دورانی است کاه فاروغ باا همسار اخاتالف
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داشته و از نظر روحی در وضنیت خوبی نبوده است ولی به هر حال این حس مادرانه که تاوم باا احسااس گنااه و
ناامیدی است در شنر زیر به خوبی به تلویر کشیده شده است:
الی الی ای دسر کوچخ من  /دیده بر بند که شب آمده است  /سر به دامان من خسته گذار  /گو کن باناگ قاد
هایش را  /نه برو دور شو ای بد سیرت  /دور شو از رخ تو بیزار  /کی توانی که و بربائیش از من  /تا که من در بار
او بیدار  /ناگهان خاموشی خانه شکست  /دیو شب بانگ بر آورد که آه  /دامنت رنگ گناه است گناه  /دیو اماا تاو
ز من دیو تری  /مادرو دامن ننگ آلوده /آه بردار سر از دامن  /طفلخ داک کجا آسوده  /بانگ می میرد و در آتاش
درد  /می گدازد دل چون آهن من  /می کن ناله که کامی کامی  /وای بردار سر از دامن من (همان )۴۱-۴۴ :
فروغ این حس مشترک زنانه را با نگاهی رویایی و آرزومندانه ،آن گونه که در ذهن هر زنی زیبا و لذت ب ش اسات
بیان می کند:
مرا دناه دهید ای زنان ساده کامل  /که از ورای دوست ،سر انگشت های نازکتان  /مسیر جنابش کیاف آور جنینای را
دنبال می کند  /و در شکاف گریبانتان  /همیشه هوا به بوی شیر تازه در می آمیزد( .همان )۱۹۱ :
حتی آن جایی که فروغ از منظر فرزند به مادر می نگرد و س نش لحنی فیلسوفانه و انتقادی به خاود مای گیارد بااز
حس مشترک زنانه را بیان می کند:
مادر تما زندگی ا سجاده است گسترده  /در آستان وحشت دوزخ  /مادر همیشه در ته هر چیزی  /به دنبال جاای
دای منلیتی می گردد /و فکر می کند که باغچه را کفر یخ گیاه آلوده کرده است  /مادر گنااه طبینای اسات  /ماادر
تما روز دعا می خواند  /و فوت می کند به تما گل ها  /و فوت می کند به تما ماهی هاا  /و فاوت مای کناد باه
خود  /مادر در انتظار ظهور است(همان )۱۲۱ :
با توجه به این مطلب که احساسات و تجربیات مشترکی بین زنان وجود دارد این خود شکل گرفته در اشنار فاروغ
قابل گستر به خود جمنی زنان است که از طرفی در تنامل با دیگری مردان است و از طرفی در تقابل.
به بیان خود فروغ...«:دیگر شنر را تنها در بیان یخ احساس منفرد درباره ی خود نمی دانست بلکه هر چه بیشاتر در
من رسوخ می کرد ،من دراکنده تر می شد (»...زمانی ننمت سارا  )۴۳: ۳۱۳۱،فاروغ در ابتادا در اشانار باه بیاان
مسائل خلوصی می درداخت (خود فردی) ،اما اندک اندک دنیای «خود»را وسانت داد و دیادگاهش رناگ فلسافی
بیشتری گرفت ،آنچنان که به عمق مسائل حیات و اجتماع توجه کرد و ک ک از خاود فاردی زناناه ی خاویش باه
سمت خود جمنی زنان حرکت کرد .
فروغ آگاهانه زبان زنانه را در شنر خود به کار می برد و به برجسته کردن آن تنماد داشات« :شانر مان یاخ مقادار
حالت زنانه دارد ،خب این خیلی طبینی است که به علت زن بودن است .من خوشب تانه یخ زن اما اگر دای ارز
های هنری دیش بیاید فکر می کن دیگر جنسیت نمی تواند مطرح باشد .طبینی است که یاخ زن باه علات شارایو
جسمانی،حسی و روحیش به مسائلی توجه کند که شاید مورد توجه یخ مارد نباشاد و یاخ دیاد زناناه نسابت باه
مسائلی بدهد که با مال مرد فر کند (».فرخزاد ،نقل از جاللی )۳۱۱۱ :۳۱۴،و در جای دیگر می گوید « :من یاخ زن
هست و تلمی دار که در شنر همچنان یخ زن باقی بمان و به هیچ وجاه خیاال بازگشات نادار  (».لنگارودی،
)۳۳۲: ۳۱۱۱
فروغ از ظرفیت چند شکلی شدن زبان وتلویر واهگان استفاده می کند تا به جنسایت(خاود جمنای زناان) تلاویر
ب شد.و این گونه کار آگاهانه فروغ در آمی تن شکل و محتوا با هسته نوشتن زنانه باعث می شود شنرهایش جلاوه
زنانه داشته باشد و با توجه این که عاطفه یکی از مه ترین عناصر شنری است  ،بنابراین وجاود احسااس و عاطفاه
زنانه مشترک در شنر باعث می شود که سایر عناصر شنری نیز تحت تاثیر قرار گیرند  .زنان با اساتفاده از تجرباه
ها و اندیشه های خاص خود به هنگا س ن گفتن واهه هایی را بر می گزینند کاه در کاال ماردان کااربرد دیگاری
دارد.
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آیا دوباره روی لیوان ها خواهی رقلید؟/آیا دوباره زنگ در مرا به انتظار صادا خواهاد بارد؟(فرخازاد-۱۱۳ :۳۱۱۱،
)۱۱۹
گرایش به جنس م الف و عشق نسبت به او احساس و تجربه مشترکی است که بین زنان وجود دارد فروغ در شنر
فارسی از احساس های نهانی زنان نسبت به دیگری جمنی مردان س ن گفت و هویت دگرگوناه ای را از زن بیاان
کرد و صداقت زنانه ا را به نمایش گذاشت و اینجاست که تنامل خود جمنی زنان و دیگاری ماردان مطارح مای
شود.
منشو من/گاویی ز نسال هاای فراماو گشاته اسات  .../او ماردی اسات از قارون گذشاته /یااد آور اصاالت
زیبایی(همان)۹۳۱ :
و از طرفی ه « خود جمنی» زنان در تقابل با جامنه مرد ساالر و ایادئولوهی هاای حااک بار جامنه،باه ویاژه در
ادبیات کالسیخ ایران هستند،که فروغ در مقابل این دیگری جمنی به مارز بنادی احساساات و اندیشاه و تجربیاات
مشترک زنانه خود دست می زند وسنی دارد تا به مقابله با این ایدئولوهی های حاک به حقاو خاود جمنای زناناه
برسد .وبه عبارتی خود جمنی زنان را در مقابل دیگری مردان قرار می گیرد« .یکی از مش لات شنر جدید فارسی
توجه صریح و آگاهانه به مسائل اجتماعی است ،در ادبیات قدی ماه توجه به اوضااع احاوال اجتمااعی و سیاسای
دیده می شود  ،اما هرگز صراحت وشمول و گستردگی ادبیات جدید را نادارد...فروغ م لوصاا نسابت باه مساائل
اجتماعی دوره ی خود دیدی حساس و انتقادی دارد ،یکی از درگیری هاای او باا قاوانین و عرفیااتی اسات کاه در
مجموع به ضرر زنان است.او گاهی در مقا یخ زن عاصی و سرکش و از طرفی روشن فکار کاه حاضار نیسات باه
زندگی عادی و مظلومانه زن ایرانی تن دهد .با قوانین و عرف درگیر می شود و این یکی از زمینه های اصالی شانر
اوست(».شمیسا ۳۱۲ :۳۱۱۱،و )۳۱۱
فروغ زنی شاعر است که با جسارتی ویژه از فکر های خانگی بیرون زد و جهاان وسایع تاری را در اندیشاه ا باه
خدمت گرفت و در برابر سنت فرهنگی قیا کرد و او تبری به دست گرفت و گاهی بی محابا ضربه هاایی باه دیاوار
های محک تنلبات دیگری جمنی جامنه مرد ساالر زد و اندیشه ا ه چیزی جز خراب کردن کامل ایان دیاوار
ها نبود .
« در جامنه ی سنتی دهه سی ،ظهور کال عریان فروغ غیر منتظره بود .ساخت فرهنگی ایران آن روز داذیرای چناین
بیانی از جانب یخ زن نبود .اما در برابر الگوهای تحمیلی زن ایرانی متوجه دنیای دیگری شد .و فاروغ نمایناده زنای
است که حتی در برابر قرارداد های دست و دا گیر علیان کرد(».مدنی۳۲۱: ۳۱۳۲ ،و)۳۲۳
فروغ در شنر خود جمنی زنان را به نمایش می گذارد و به دیرامونش خوب نگاه می کند ،این خود جمنی فاروغ
منترض به قواعد و رفتارهای سنت شده اجتماعی است.
باید توجه داشت که جسارت و بی دروایی فروغ در این است که با تما محدودیت ها ی جامنه مارد سااالر و یاخ
جامنه سنتی برای اولین بار به نیازهای زنانه توجه می کند و همچنین اهمیت کاار شانری فاروغ در ایان اسات کاه
ن ستین زنی است که در ایران از شورها و عواطف خود و ه جنسانش به روشنی س ن می گوید:
در شاارار آتااش دردی نهان/نغمااه ی من...همچااو آوای نساای داار شکسااته /عطاار غ ا ماای ری اات باار دل هااای
خسته(فرخزاد)۱۲۹ :۳۱۱۱،
به این ترتیب شنر فروغ فرخزاد شنر علیان و بحران در مقابل دیگری جمنای اسات .فاروغ باا جهاانی کاه در آن
زندگی می کند و مانع رهایی او می شود سر ستیز دارد .فروغ شاعری است که شرایو اجتماعی او را به یااس و باد
بینی می کشاند .او در مقا یخ زن آنقدر از اجتماع نا بسامان خود آزار دیده و از اوضاع ناخشنود است که در بیشاتر
اشنار ،در دشت مضمون های ظاهری،یخ درد عمیق و باطنی را نیز می توان احساس کرد.

بررسی «خود » و «دیگری» در شعر فروغ فرخزاد 7 /

س نی باید گفت /چه فراموشی سنگینی .../آه/در سر من چیزی نیست/جز چارخش ذرات غلایس سارخ /و نگااه /
مثل یخ حرف دروغ شرمگین است و فرو افتاده .../من دل می خواهد /که باه طغیاانی تسالی شاو  /مان دلا مای
خواهد /که ببار از آن ابر بزرگ /من دل می خواهد  /که بگوی نه نه نه (همان )۹۲۲-۹۲۳:
بررسی خود جمنی زنان و جایگاه آنان در اشنار فروغ در مقابل نگاه سنتی به جنس مونث است که فروغ نه به طاور
کامل ولی به حد نسبتا زیادی در صدد جداسازی زن از جایگاه سنتی و ارتقاا مقاا زن اسات و همچناین باه دنباال
شکستن عرف ها و تنلبات آن روز جامنه ایران نسبت به جنسیت است .نگاه او  ،نگاه انتقادی به جامنه مرد سااالر
است.
فروغ نسبت به وضنیت موجود جامنه منترض است و زندگی دیگری مردان را در تقابل با احساساات زیباای زناناه
می داند و نسبت به زندگی مشترک و کال جنس م الف نظر چندان مساعدی ندارد .و شکوه های بسیاری از رابطه با
دیگری جنس م الف دارد .او نسبت به ازدوار رویکردی کامال سیاه دارد و در شنر حلقه به این موضوع می داردازد
و ازدوار را نوعی بردگی و بندگی می داند:
دخترک خنده کنان گفت که چیست /راز این حلقه زر /راز این حلقه که انگشت مرا  /این چنین تناگ گرفتاه اسات
به بر /راز ا ین حلقه که در چهره ی او  /ایان هماه تاابش و رخشاندگی اسات  /مارد حیاران شاد و گفات /حلقاه
خوشب تی است،حلقه زندگی است /همه گفتند مبارک باشد /دخترک گفت دریغا کاه مارا  /بااز در مننای آن شاخ
باشد /سالها رفت و شبی /زنی افسرده نظر کرد بر آن حلقه زر /دید در نقش فروزنده او /روزهایی که به امیاد وفاای
شوهر /به هدر رفته ،هدر /زن دریشان شد و نالید که وای /وای این حلقه که در چهره او /باز ه تابش و رخشاندگی
است /حلقه بردگی و بندگی است(.همان)۲۲-۲۴ :
فروغ در اشنار  ،سنت ستیز و شالوده شکن است،شنر فروغ خود جمنی زن مناصر در مقابل دیگری تماا سانت
ها و قردادهای محدود کننده ی زن است .فروغ در بیست سالگی می گوید  «:آرزوی من آزادی زنان ایران و تسااوی
حقو آنها با مردان است .من به رنج هایی که خواهران در این مملکت در اثر بای عادالتی ماردان مای برناد کاامال
واقف هست و نیمی از هنر را برای تجس دردها و آال آنها به کار می بر ،آرزوی من ایجاد یخ محیو مساعد برای
فنالیت های علمی ،هنری و اجتماعی بانوان است .آرزوی من این است که مردان ایرانی از خوددرستی دست بکشاند
وبه زنها اجازه دهند که استنداد و ذو خودشان را ظاهر سازند( ».جاللی )۳۱۱۱ :۲۲،واین همان خود جمنی زناان
اس ت که فروغ آن را در مقابل دیگری بی توجه ای جامنه مردان نسابت باه زناان و نادیاده گارفتن توانمنادی هاا و
احساسات و اندیشه زنان مطرح می کند.
مرد و مردان  ۳۲بار در دیوان فروغ به کار رفته است و صفاتی که برای مرد می آورد نشان دهنده ی آن است که مرد
چهره خوبی در ذهن و اندیشه فروغ ندارد .صفاتی از قبیل مرد خود خواه،هوس ران ،مغرور و...
به لبهای مزن قفل خموشی /که در دل قله ای ناگفته دار  /ز دای باز کن بند گران /کزین سودا دلای آشافته دار /
بیا ای مرد ای موجود خودخواه /بیا بگشای درهای قفس را /اگر عمری به زندان کشیدی /رها کن دیگار ایان یاخ
نفس را (فرخزاد)۴۱ : ۳۱۱۱،
آرزویی است مرا در دل  /که روان سوزد و جان کاهد /هر د آن مرد هوس ران را /با غ اشخ و فغان خواهد(همان
)۲۱ :
و خود را سرزنش میکند که:
چرا امید بر عشق عبث بست /چرا در بستر آغو او خفت /چرا راز دل دیوانه ا را  /به گو عاشقی بیگانه خاو
گفت(همان)۱۲ :
و در جایی دیگر ه از نگر مرد نسبت به خود شکوه می کند:
هر جا که نشست بی تامل می گفت /او یخ زن ساده لوح عادی بود(همان )۱۱ :
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فروغ در اشنار خود جمنی را بر دایه مولفه های جهان ذهنی مشترک زنان دایه مای نهاد و موفاق مای شاود زن
مدرن را ط راحی و به جامنه منرفی کند و بند ه به دفاع از او بر می خیزد .به عبارتی فروغ به خود جمنی زنان می
دردازد و سپس آن را در مقابل دیگری جمنی جامنه (کلیت جامنه) و مردان قرار می دهد که برای رسیدن به حقو
خود جمنی شان در تال هستند و سنی دارند تا با مقابله با این ساختار به اهداف خود برسند .
فروغ دیگری جمنی جامنه مرد ساالر را به چالش می کشد و اعال می دارد که خود جمنی زن نه تفریح است و ناه
طنمه و شی ،بلکه زن قطبی است که وجود برای وجود قطب دیگر ضروری است.
شاید این را شنیده ای زنان /در دل آری و نه به لب دارند /ضنف خاود را عیاان نمای ساازند /راز دار و خماو و
مکارند /آه من ه زن ،زنی که دلش  /در هوای تو می زند در و بال(همان )۳۴۴ :و گااه از ایان احساساات مشاترک
زنانه خود افسوس می خورد :گفت که بانگ هستی خود باش  /اما دریغ و درد که زن بود (همان)۳۳۳ :
و گاهی نیز از این که زن تنها وسیله ای برای کامجویی دیگری مردان قرار می گیرد ،دلگیر است:
به او جز از هوس چیزی نگفتند /در او جز جلوه ظاهر ندیدند /هر جا رفات در گوشاش سارودند /کاه زن را بهار
عشرت آفریدند(همان)۱۳ :
فروغ در اندیشه و اشنار تحولی عمیق به وجود آورد و در این سیر تحول است که ن ست با جسارت باه در ها
شکستن سد و بند تنلبات و ساختار و ضابطه های دیگری جمنی جامنه مرد ساالر درداخت.ساد و بناد هاایی کاه
نیمی از انسان ها را به سبب زن بودن نه تنها جنس دو که به آد دست دو و باا محرومیات هاای عظای فرهنگای
،اجتماعی،سیاسی و ....تبدیل کرده بود.
ما متوجه این می شوی که شاعر با شجاعتی بسیار و آگاهی فراوان این دوسته ی تنلبات را می شکافد و سنی دارد
تا برای گرفتن حقو خود جمنی و رسیدن به جایگاه اصلی و با ارز خود جمنی زنان باا هار آنچاه در مقابال او
سد و مانع است مبارزه کند .تولد دیگر او را از زنی که به تنبیر خود ساده و احمق به یخ انسان و عاشق در شاور
زندگی که برای رسیدن به حقو خود جمنی تال می کند تبدیل می کند که می خواهد به علیان بر ضد دیگاری
جمنی مناسبات و تنلبات غیر بشری جامنه ی مرد ساالر بپردازد و تا توان دارد در این راه ب روشد.
فروغ بند از نیمایوشیج و در کنار احمد شاملو و مهدی اخوان ثالث از دیشگامان شنر مناصر فارسی محسوب مای
شود که نوع نگاه او بر جنسیت امکان تحلیل و تبیین تحول جدی در رویکرد خود جمنی زناان ایرانای را در مقابال
دیگری جمنی بستر جامنه مرد ساالر و سنتی و همچنین دیگری ادبیاات کالسایکی کاه محوریات اصالی آن فقاو
احساسات و اندیشه های مردانه بوده است فراه کرد .البته باید به این نکته توجه کرد که سااختار جامناه مردسااالر
عد رهایی کامل فروغ از قید و بند ها و عرف و عادت های حاک بر جنسیت در ساختار سنتی ایران شد.
در بین شاعران نوین کشور ما ،فروغ فرخزاد با زنانه گویی خاصای کاه تکارار ناشادنی مای نمایاد و نگااهی زناناه،
احساسات و ادراکات مشترک زنان را در اشنار خود آشکار می سازد و از روح و احساس زن در اشانار اساتفاده
می کند تا در عرصه ادبیات نوین ایران زن ایرانی چون گذشته در دستوی انزوا تنها به مرد شادن نیاندیشاد .و فاروغ
سنی دارد در مقابل تلویر تحقیرآمیز و نقش منفنل و توصیف غیر واقنی زن در بیشتر آثار ادبی گذشته ،باه آشاکار
کردن تلویر خود زنانه ،نمایش دادن چهره ی واقنی و بی نقاب زن و شفاف کردن هویت و حقایق زنانه و دریافات
بازتاب تجربه ها و صدای زنانه در ادبیات ایران بپردازد.
فروغ نظا ادبیات کالسیخ ایران را که در آن محوریت احساس و اندیشه فقو ماردان بودناد و زن در آن جایگااهی
نداشت را در ه شکست او با این تحول کاه در ادبیاات مناصار ایاران ایجااد کارد راه را بارای اباراز اندیشاه هاا،
احساسات ،و تجربیات خود جمنی زنان که تاکنون سابقه و جایگاهی در ادبیات ایران نداشاته اسات بااز کارد  .باه
عبارتی تاثیر به سزایی در ورود خود جمنی زنان نه تنها در ادبیات مناصار بلکاه در سراسار ادبیاات ایان سارزمین
داشت.
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نتیجه گیری
خود شکل گرفته هر فرد محلول افکار و احساسات و تجربه های اوست و مساتقل از آن نیسات و باه موجودیات
که او را از دیگر اشا اص متماایز مای کناد
خود گفته می شود .ویژگی های اساسی یخ ش
فردی یخ ش
خود را تشکیل می دهد و خود عامل اندیشه ها واعمال فرد است و هیچ خودی بدون در نظر گرفتن رابطه با دیگری
امکان وجود دیدا نمی کند ،هر خودی  ،دیگری را در کنارمی بیند.اگر خودی وجود داشته حتما دیگری ها خواهاد
بود .و رابطه ی شکل گرفته بین این خود و دیگری گاه بر دایه تنامل و گاه مبتنی بر تقابل است .گاهی ممکن است
خود به صورت جمنی باشد و مرزهایش گستر یابد یننی افرادی که دارای ایادئولوهی هاا و باورهاا و تجربیاات
مشترک هستند در تنامل یا تقابل با دیگری جمنی قرار گیرند .
اثر هر شاعری بیان احساسات و تجربه های زندگی اوست و چون از زنادگی نشاأت گرفتاه اسات بناابراین نشاان
دهنده ی خود شاعر است .که این خود شکل گرفته در اشنار هر شاعر ناشای از تماایزاتی اسات کاه از نظار نقاش
اجتماعی ،مسائل روانی و فرهنگی بین آنها وجود دارد.
شنر فروغ فرخزاد ه آیینه است که احساسات و تجربه های م لوص خود او در آن دیده می شود،با بررسی شنر
فروغ ابتدا خود فردی شکل گرفته در اشنار او را در برخورد با دیگری جنس م الف خود یننی مرد می بینی که از
یخ سو در تنامل و عشق ورزیدن به آن و از یخ سو در تقابل ودر اعتراض به آن می یابی .
سپس با توجه به این مطلب که احساسات و تجربیات مشترکی بین زنان وجود دارد ایان خاود شاکل گرفتاه در
اشنار فروغ قابل گستر به خود جمنی زنان است که از طرفی در تنامل با دیگری مردان است ،چرا در گارایش
و عشق به جنس م الف احساس و تجربه ی مشترکی بین زنان است و از طرفی ه خود جمنی زنان با جامنه مرد
ساالر و ایدئولوهی های حاک بر جامنه و به ویژه در ادبیات کالسیخ ایران در تقابل است.و در مقابل ایان دیگاری
جمنی به مرز بندی احساسات و اندیشه و تجربیات مشترک زنانه خود دست می زند وسنی دارد تا به مقابله با ایان
ایدئولوهی های حاک به حقو خود جمنی زنانه برسد .به عبارتی شنر فروغ خود جمنی زنان را در مقابل دیگاری
مردان قرار می دهد.و شنر فروغ نه تنها به بیان اندیشه ها و احساسات و تجربه های خود فردی مای داردازد ،بلکاه
صدای خود جمنی زنان را در دیگری جامنه و ادبیات کالسیخ طنین انداز می کند  .در این راه فروغ تال بسیار و
موثری انجا داد و باعث شد زن به عنوان یخ خود جمنی در جامنه و ادبیات مناصر و به بیان بهتر در کل تااری
ادبیات ایران دیده شود.
این تحولی که فروغ در ادبیات ایجاد کرد باعث شد راه برای ابراز خود فردی و خود جمنی زن در ادبیاات مناصار
ایران تا حد زیادی گشوده شود .جایگاه فروغ فرخزاد در ادبیات مناصر ایران و بناد از دوره ی نیما،جایگااهی ویاژه
است ،اما این ممتاز بودن را می شود به کل تاری شنر فارسی ه تسری داد .چرا که فروغ صدای خود جمنی زنانه
ای در تاری سراسر مردانه شنر فارسی است.
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