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  هاي تجربه زنانه از زندگي اجتماعي در ادبياتروايت
  زادموردي: فروغ فرخ مطالعه 

  
   2جميل ناصري 1جمال محمدي

  
  چكيده

روايت در ادبيات چگونه است كه زنان زندگي اجتماعي خود را اين مسئله دنبال واكاوي اين پژوهش به    
دهندة هويت شخصي و تجربة هاي اصلي شكلروايت هر فرد از زندگي خود اساساً حاوي مؤلفه .اندكرده

-كه ميپذيرد، طوريو هويت شخصي و تجربة زيستة فرد بسته به متغير جنسيت تفاوت مي زيستة او است

آراي  با تكيه بر واكاوي تجربة زنانه در ادبياتدر اين پژوهش  توان از مقولة تجربة مردانه/ زنانه سخن گفت.
روش كيفي مورد استفاده تحليل روايت است. نتايج  صورت گرفته است.در باب روايت هويت شخصي گيدنز 

براي  تر از زندگياي انسانيتجربه تحققوي  ،حاكم بر اشعار او مفرط يأسرغم بهدهد كه تحقيق نشان مي
هايي قوي از اميد و مايه داندپذير ميرا امكان و رهايي آنها از الزامات و قواعد سركوبگر جامعة مردساالر زنان

  او اشعارگونه كه از آن. هاي مضمر اشعار او نهفته استها در آينده در اليهها و روزنهبه واگشايي امكان
ي حاكم بر نان داشته و محل بازتوليد سلطهاه زگجاي كردندر فرودست نقشي مؤثر فضاي شهري ،آيدبرمي
. از ديد وي شهر فضايي است كه با توليد و تكثير نگاهي جنسي به زنان، آنان را به سوي پذيرش استآنان 
ترتيب، حالتي ها و بروز استعدادهاي آنان گشته است. بدينهاي انفعالي سوق داده و مانع از رشد توانايينقش

هاي پيشرفت متكي به مردان آنان در پيمودن راه سبب شده در زنان پديدار گشته كهنفس اعتمادبهاز عدم
  گردند. 
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  طرح مسئله
چه زندگي اجتماعي افراد را انسجام ي تجلي و تحقق هستي انساني، اجتماع است و آنعرصه تريناصلي  

ي اصلي طوري كه اين روايات را هستهبه ،داردبخشد رواياتي است كه هر فرد از تاريخ خويش عرضه ميمي
ها مورد در شناخت و كاوش زندگي انسان معموالً چهآن لذا). 1392:113اند (گيدنز، دانسته يهويت شخص

ي ديگران با اين روايات اجههسازند. موگيرد رواياتي هستند كه افراد از زندگي خويش برميارجاع قرار مي
هاي ارتباطي جديدي با اجتماع د پلدهد كه هم مولّها را در معرض انبوهي از تجربيات با واسطه قرار ميآن

 تاريخ است. مختلفها در ادوار ي انسانشناخت از جوامع و نقاط مورد منازعهاست و هم موجب گسترش 
وجود ما هماني نيست كه هستيم، بلكه چيزي است كه از خويشتن حقيقت «رأي باشيم كه اگر با گيدنز هم

تحقق حقيقت وجود ما خواهد داشت. روايت سهم مهمي در ) در آن صورت، 111-112(همان، » سازيممي
هر شخص را نه هويت «سازيم روايت آن چيزي است كه معتقديم كه هستيم. شتن مييزيرا آنچه كه از خو

ي هاي ديگران، بلكه در توانايي و ظرفيت وي براي حفظ و ادامهكرد و نه در واكنشدر رفتار او بايد جستجو 
بنابراين هويت هر شخص بسته به روايتي است  ) نهفته است.84(همان، » اشنامهروايت مشخصي از زندگي

و  روايتي كه حول عناصر مركزي زندگي اجتماعي شخص، در طول زمان شكل گرفته ،كه از تاريخ خود دارد
   .سازداش را تثبيت ميهويت

تر از جمله قوميت، نژاد، طبقه و بخش هويت شخصي تابع فاكتورهايي كالنهاي قوام، ويژگيسوي ديگراز   
ي تفاوت در تجارب زندگي روزمره به اين دليل پديدآورنده ،تراند. تبعيت از اين فاكتورهاي كالنجنسيت

الزاماتي به همراه دارد. در اين ميان، جنسيت يكي از عوامل  مقوالتاست كه قرارگرفتن ذيل هر يك از اين 
هاي هويتي صورتي گسترده ريشه در ديگر مؤلفهنيرومند در تحديد و تشكيل تجارب انساني بوده كه به

در يك سري از تجاربرا  ها، نژادها و طبقات مختلفقوميت در جنسمه دوانده و افراد گرداند.مشترك مي 
زندگي  وبندي قرار بگيرند تأثير الزامات اين بخشاست كه زنان به عنوان نيمي از آحاد جامعه تحت طبيعي

هاي زنانه از الجرم اهميت اين موضوع كه تجربه ند.نكتجربه  مخالفنحوي متفاوت از جنس اجتماعي را به
-هايي است يا اينكه زنان چهگيعي، به عنوان نيمي از تشكيل دهندگان جامعه، داراي چه ويژزندگي اجتما

به هويت شخصي  دهيي خود از زيستن در جامعه را روايت كرده و از خالل آن سعي در شكل گونه تجربه
هايي راه دسترسي به اين تجارب و واكاوي آن، مراجعه به روايت يك، بر كسي پوشيده نيست. دارندخويش 

توان در قالب داستان، رمان، فيلم، شعر و يا حتي مياست كه زنان از زندگي خويش دارند. اين روايات را 
روايت كه غالباً ساختارگرا هستند بيشترين تأكيد را  . هرچند نظريات كالسيككردعكاسي و نقاشي جستجو 
اند اما در همان دوران بودند كساني چون روالن بارت كه روايت را بسي فراتر از بر متون داستاني گذاشته

 هاي جديدهايي كه توسط نظريهز بعدها با تبيينكردند و نيالب ادبي مشخص تصور ميجايگيري در يك ق
مسئلة اصلي اين نوشتار تحليل روايت تجربة زيستة زنانه  ، اين تأكيدات كمتر نيز گشت.مطرح گشت روايت

و تجربة  فرديادبيات (هنر)، هويت  تزاد است. و لذا الزم است پيش از هر چيز مقوالدر اشعار فروغ فرخ
  پردازي كنيم. زنانه را مفهوم

  
  هنر و جامعه
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بحثي در  تر هنر است، مستلزمي گستردههاي عرصهي ادبيات، كه خود يكي از شاخهآمدن مقولهميانبه  
دانند كه اي هنر را ساحتي ميي آن با انسان و جامعه است. عدهگي رابطهباب ماهيت اثر هنري و چگون

دهي است. فعاالن در اين حوزه معتقدند آثار هنري مصنوعات برگرفته از جامعه از نوع شكلارتباط آن با 
ي تاريخ بشري پيمودهاهاي نهاي افراد نابغه و خالقي هستند كه با فراروي از مناسبات وضع موجود، راهايده

دهي به عاليق، در شكل ي كليديتأثير قرار دادن جامعه توسط آثار خودشان، نقشرا ترسيم كرده و با تحت
هاست كه وجه مشترك اي از نظريهي طيف گستردهدربرگيرنده«ساليق و باورهاي جامعه دارند. اين رويكرد 

). در 84: 1390(الكساندر،  »گذاردي اصلي است كه هنر بر جامعه تأثير ميها اين عقيده يا استعارهآن
ي آثار هنري وجود دارد كه قائل به خصلت بازتابنده گي اين رويكرد به جهان هنري، رويكرد ديگريهمساي

توان به است. به اين معنا كه آثار هنري بازتاب تأثيرات جامعه بر شخص هنرمند بوده و با بررسي آن مي
» بازتاب«شناسي هنر به رويكرد هاي اجتماعي پي برد. اين رويكرد در جامعهچيستي و ماهيت كشاكش

 ).54(همان، » گويدي جامعه به ما ميه استوار است كه هنر همواره چيزي در بارهبر اين ايد«شهرت دارد و 
ترتيب بدين د.نگيري دوم جاي مي، در حوزهشناسي ادبياتدر جامعه ي گئورگ لوكاچهاي برجستهپژوهش

اگر متن ادبي اما گيرد. اي است كه در بطن آن شكل ميي اوضاع اجتماعياز نظر وي، اثر ادبي بازتاب دهنده
ست؟ آيا كجااي باشد كه نويسنده در آن زيسته است، جايگاه خالق اثر ادبي ي جامعهدهندهصرفاً بازتاب

لوكاچ معتقد است كه هر ي خود است؟ هاي زمانهبنديي رونوشتي از شرايط و صورتمنتقل كننده صرفاً
كه اين آگاهي جمعي زد و قدر مسلّم اينساگروه اجتماعي آگاهي خود را در پيوند با شرايط عيني برمي

اي يكه هاي يكايك افراد خاص وجود ندارد. افرادي كه هر يك با عضويت در چند گروه، آميزهبيرون از آگاهي
د. بنابراين آگاهي جمعي تنها حالتي بالقوه در آگاهي هر يك از نسازو خاص از مجموع آگاهي جمعي مي

ي آگاهي ممكن تنها در لحظات معدودي از تاريخ به گرچه اين بيشينهافراد است نه واقعيتي تجربي. ا
هاي يابد اما ممكن است در تفكرات مفهومي و آفرينشباالترين سطح از انسجام با واقعيت بيروني دست مي

درست در همين نقطه است كه  ).54- 55: 1390طور تجربي تبلور يابد (گلدمن، تخيلي تعدادي از افراد به
سازد. لوكاچ معتقد است كه آثار بزرگ هنري ميدان منازعه اهميت محوري خود را نمايان مي ادبيات

 اند.آرايي كردهديگر صفي آگاهي ممكن درمقابل هماي است كه از طريق مفهوم بيشينهنيروهاي اجتماعي
كارگيري روش خاص ا بهنيز بو ، »كليت«و » امر نوعي«مي چون يگيري از مفاهبا بهره اگرچه اكثر آثار لوكاچ

را، در  هاي مهم وي در باب ادبياتبصرت توانميقرار داده است، اما  مداقهرمان را محور اصلي  خود،
  . دادمطمح نظر قرار  ،شودهايي غير از روش خود وي انجام ميهايي كه با روشپژوهش

  
  برساخت و روايت هويت فردي

آنچه هويت  برد.مي بررسي چيستي و چگونگي تشكل و تكوين هويت شخصي سوياين مسئله ما را به  
هايي است كه در گذر زمان گيري ما در مورد جريانات، اتفاقات و محركي جهتسازد، شيوهشخصي ما را مي

است؛ گيدنز » هويت شخصي«نقش فعال كنشگر، ركن اساسي فرآيند برساختن با ما برخورد داشته و دارند. 
هاي اي از خصيصهي متمايز، يا حتي مجموعههويت شخص نوعي خصيصه«گويد يف اين مفهوم ميدر تعر

متمايز، نيست كه در اختيار فرد قرار گرفته باشد. هويت شخصي در حقيقت همان خود است كه شخص آن 
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زمان و مكان است:  معناي تداوم فرد در. در اينجا نيز هويت بهپذيرداش ميعنوان بازتابي از زندگينامهرا به
عمل آورده صورت بازتاب تفسيري كه شخص از آن بهولي هويت شخصي عبارت است از همين تداوم اما به

كنند كه از ما ترسيم ميي ما به مسائل مختلف، مختصاتي گويهاي پاسخشيوه. )82: 1392(گيدنز، » است
ري است كه بايد آن را طي مدتي كه ي مسيهويت براي ما شكل دهنده«بخشد. شمايل خاصي به ما مي

  ). 32 همان،( »هاي نهادين تجدد بپيماييمالي قرارگاهشود از البهناميده مي» طول عمر«
اساساٌ بيروني اوضاع اجتماعي  و يستاوضاع و احوال اجتماعي از زندگي شخصي افراد جدا ن در اين ديدگاه  

). 29- 30همان،يابد (مسائل زندگي خصوصي ساخت مي . جهان اجتماعي از خالل درگيري افراد باندنيست
هاي متقابل عوامل فردي است كه سازد برآيند كنشبنابراين آنچه سطوح كالن واقعيات اجتماعي را برمي

بودن » انسانيموجود «عاملين اجتماعي دارد.  هايِ بودنِهاي شخصي يا همان شيوهاين نيز ريشه در هويت
بازتابندگي  ريشه دراست كه  بازانديشانه ،اين نوعي آگاهي واعمال و رفتار است  منوط به آگاهيِ مدام از

» اضطراب«جزء الينفك هستي اجتماعيِ فرد در عصر مدرن،  ).59: 1392(گيدنز،  داردنهادين دوران مدرن 
رس فرق با ت«آگاهي تعبير هايدگر، ترسگره خورده است. اضطراب يا، به» امنيت وجودي« كه به مقولةاست 

 .....ترسيم. ترس در برابرِكند ميدارد. ما همواره از اين يا آن موجود معين كه از اين يا آن نظر ما را تهديد مي
اما نه در برابر اين يا آن .....آگاهي ترسي است در برابرِالبته ترسدر هر مورد ترس از چيز معيني است... 

-صرف فقدان تعين نيست، بل عدم امكان ذاتي تعينترسيم آن ميروي آن و از .. آن نامتعيني كه ما فراچيز.

داند آنچه در برابر آن مضطرب است اضطراب نمي« عبارت ديگر،به ).173: 1386(هايدگر، » ي استرپذي
فرد در صدد مهياكردن آن است كه است خاطري ِبا امنيت مرتبطاضطراب  ).247: 1389(هايدگر: » چيست

ترسيم، دقيقاً از علت هنگامي كه ما مي يعني، بازشناخت. ترس موضوع  معيني دارد و بايدآن را از ترس
ي معين است. اضطراب كيفيتي موضوع فاقد اضطراب اما ،ترسيمترس خود آگاهيم و از چيز مشخصي مي

اضطراب با حمله به  .)70: 1392كه به موضوع مشخصي ارجاع ندارد (گيدنز،  استپراكنده و سيال در فضا 
-گيويژه«از  »خود«، آگاهي از هويت شخصي را با مخاطره مواجه كرده زيرا آگاهيِ»خود«ي مركزي هسته

   ).72همان،» (شودآلود ميختاري دنياي عيني رفته رفته كدر و ابهامهاي سا
و تمايز » شرمسارياحساس «و » احساس گناه«، مفهوم »خود«مفهوم ديگرِ مرتبط با روايت و برساخت    
اي آشكار و علني، وجهه دارد و شرمساري اي خصوصيوجهه با رد اين تمايز كه گناهگيدنز هاست. آن بين

شرمساري را بايد در « .سازد كه انسان ممكن است در تنهايي هم احساس شرمساري كندخاطرنشان مي
ها استاريككه احساس گناه معلول اشتباهمورد بررسي قرار داد، حال آن خود ارتباط با جامعيت «

آيد كه وجود مياحساس تقصير معموالً هنگامي به«كنند كه پيرس و سينگر نيز اشاره ميچنان ).98همان،(
نمايد كه به هدف مطلوب كه شرمساري هنگامي رخ مياز حد و مرز معيني تجاوز كرده باشيم، حال آن

آمد شرمساري از بين ). پي142: 1953 (پيرس و سينگر،» نرسيم و... نوعي كوتاهي و اهمال در كار باشد
واره همراه با ترس از تنهاماندن و به انزوا رفتن است؛ اين بي اعتمادي هاي اعتماد است زيرا همرفتن ريشه

نفس را از بهگرداند و الجرم اعتمادمي ت بلكه كل جهان پيراموني را متشتتصرفاً در رابطه با ديگران نيس
  برد.بين مي



5 

 

معبر پيوند ما با جهان و  تريناصلياست. » بدن«ترين مفهوم مرتبط با هويت، مقولة ر مرتبطو دست آخ   
بنابراين بدن تنها يك شييء است. » بدن«سازند هايي كه هويت شخصي را بر ميكانون همگرايي ديگر مؤلفه

هاست كه از خالل اي از كنش و واكنشبلكه مجموعه مادي نيست كه تحت مالكيت ما باشد،صرفاً خارجي و 
» نماي ظاهري«مشاركتي فعال دارد. يكي از وجوه بدن  ،زندگي روزمره در فرآيند تشكل هويت شخصي افراد

ي يهارؤيت فرد است و افراد ديگر آن را چون نشانههاي سطحي و قابلي تمام ويژگيآن است كه دربرگيرنده
 چگونگي »كردار«از نظور است. م» كردار«وجوه بدن گيرند. يكي ديگر از كار ميبراي تفسير اعمال ما به
مديريت  چگونگيي پرداخت ما از بدنمان و هاي روزمره است. پيداست كه شيوهبكارگيري بدن در فعاليت

هاي ساخت بدن و ها و آمال ما دارد. از نظر گيدنز، سياستآن، پيوند وثيقي با هويت ما و به طبع آن خواسته
ترين ابزارهايي هستند كه كنند مهمتبعيت مير از الگوهاي برگرفته از هوسناكي بدن كنترل ظاهر كه بيشت

- 146: 1392كنند (گيدنز، هاي اجتماعي مدرن را بر كانون پرورش و حتي آفرينش بدن متمركز ميبازتاب
144.(  

  
  زنانه ة زيستةتجرب

سخن گفت؟ » ي زنانهتجربه«چيزي به اسم توان از مناقشات بسياري حول اين موضوع درگرفته كه آيا مي   
ي زناني از طبقات، نژادها و آيا جنسيت به عنوان عاملي مشترك اين توان را دارد كه تجارب پراكنده

كه هاي متفاوت را حول محوري مشخص سازمان دهد كه بتوان آن را تجارب زنانه نام نهاد؟ يا اينفرهنگ
تي چون نژاد، طبقه و فرهنگ، به حدي است كه مانع از شناسايي يك زير تأثير مقوال تجارب زنانگي گسترد

نظريه پردازان فمينيست، در اين مورد، آراي متفاوت و شود؟ از حاملين اين تجارب مي» ي آرمانينمونه«
شتت آرا در مورد موضوعي كه ظاهراً اهميت بنياديني براي اين نوع اين ت .اندگاهاً متضادي را ابراز داشته

توان فمينيسم را به ي فمينيستي خود بر اين باور است كه نمينظريهجاي شگفتي نيست و مطالعات دارد 
- به همين دليل هم ).6: 1383مدد يك رشته مفاهيم جوهري تعريف و مورد شناسايي قرار داد (فريدمن، 

  توان از انواع فمينيسم ياد كرد.شود ميمن يادآورميكه فريدچنان
ها را به شكلي اي است كه تجربيات انسانكنند جنسيت مقولهآن دسته از نظريات فمينيستي كه تأكيد مي

بيشتر متعلق  ،گذراننددهد و افراد متعلق به جنسي مشترك تجربيات مشابهي را از سر ميخاص سامان مي
هاي كه به از سرگيري فعاليت اي زماني استدوره» موج دوم. «فمينيسم هستند »موج دوم«به جريان 

كه ). چنان273: 1392؛ سيدمن، 10: 1383اشاره دارد (فريدمن،  به بعد 60ي فمينيستي از اواخر دهه
ها با مخالفان آن بر سر موضوعي بسياري از فمينيستاز اولين روزهاي موج دوم... «كند سيدمن اشاره مي

شود كه گفته مي هاي بنياديني ميان مردان و زنان وجود دارد.اند: تفاوتاساسي با يكديگر توافق داشته
هاي متفاوت و حتي متضادي، با ند و به شيوههاي متفاوتي دارمردان و زنان انديشه، احساس و خواسته
ر زنان و در مردان، يكساني يا كنند. و به رغم تنوعات موجود دديگران و جهان اجتماعي ارتباط برقرار مي

ي مردان قرار جا كه زير سلطههويت بنياديني ميان مردان و ميان زنان وجود دارد... بر اين اساس زنان از آن
  ).273: 1392(سيدمن، » ها و منافع مشتركي دارنداند، تجربيات، ارزشدارند و خواهان رهايي از آن
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ي تحليل ترين مقولهص مطالعات فمينيستي، جنسيت را بنياديهاي شاخدوروتي اسميت، يكي از چهره  
 دهد. وي، فرهنگ و ديگر نهادهاي اجتماعي را شكل مي»خود« داند و معتقد است كه جنسيتاجتماعي مي

هايي كه به مدد طبقه، نژاد، فرهنگ و ديگر مقوالت اجتماعي در زنان و مردان نمود با وجود آگاهي از تفاوت
معرفت متفاوت زنان دارد و آنان را داراي حكايت از  تفاوت ميان زنان و مردان،يابد، معتقد است كه مي

 داندداند و در نتيجه زنان را برخوردار از تجربيات جنسيتي مشتركي ميخود مي خاصِ شناخت هايِروش
ي دست زنان باشد. از نظر اي بود كه ساختهشناسيريزيِ جامعه اسميت به دنبال پي .)274-275همان، (

شناسي عمومي بركشيده است و شناسي، مقوالت جامعه شناسي مردانه را به سطح جامعهي جامعهوي، رشته
شناسي نقطه شروع جامعه كهنه كرده است. اينزندگي خود بيگابا طرح مقوالت انتزاعي، زنان را از 

گيرد زنان باشد، از اين باور اسميت سرچشمه مي هاي خاصمحيط، روابط اجتماعي و فعاليتبايد فمينيستي 
  ). 277همان، ؛ به نقل از 23: 1990(اسميت، » گيردديدگاه زنان هرگز از امر واقعي فاصله نمي«كه 
پردازان جنبش اي از فعاالن و نظريهي موج دوم از جنسيت، توسط عدهگرايانهاين نوع برداشت ذات   

 د. برخي از فعاالن فمينيست با اشاره به تجارب متفاوت و گاهاً متضاد زنانِفمينيستي مورد انتقاد واقع ش
ها اعمال شان بر آنسفيد پوست جنسانها و نژادها، به ستمي اشاره كردند كه گاهاً از جانب همديگر فرهنگ

هاي فمينيستگان مدعي شدند كه اين نويسند و خواهان به رسميت شناخته شدن اين ادعاها گرديدند. شده
ي گذارند و در اين ميان در بارهشود به بحث ميي زنان اعمال ميستم مشتركي را كه بر همهسفيد پوست 

در مورد مبارزات  1نمونه، عزيز كنند. برايشوند سكوت ميستم متفاوتي كه زنان سياه پوست متحمل مي
هاي زنان سياه در ا كه بسياري از تالشاين واقعيت ر«كند اشاره مي 1970ي مدافعان سقط جنين در دهه

زده است به شان دور ميي توليدمثل پيرامون حق حفظ و از قوه به فعل در آوردن توانايي باروريزمينه
گان فمينيست ). يكي ديگر از نويسنده126: 1383؛ به نقل از فريدمن، 70: 1997(عزيز، » حساب نياوردند
ي م عمل فمينيستي بايد اعتراف كنند كه زنان سفيد در يك رابطههم نظريه و ه«سازد خاطر نشان مي
). 127: 1383؛ به نقل از فريدمن، 46: 1997(كارباي، » گران زنان سياه هستندسركوبي قدرت به منزله

 گانشود بلكه شماري از نويسندههاي نژادي محدود نميگذارياين گونه انتقادات صرفاً به مواردي از سرپوش
بندي اروپا محوري و استعمار سامان گذارند كه حول قطبي زنانه انگشت ميابلي ديگر در جهان تجربهبه تق

- يافته و قائل به ستمي هستند كه از جانب زنان سفيد پوست ملل استعمارگر به زنان مستعمرات تحميل مي

سازد جهان داشته، خاطر نشان مي، كه تحقيقاتي در رابطه با تأثير استعمار بر زنان سراسر 2انلوسينتيا شود. 
اند... بقيه مثل آشپز و لَله راني در خدمت مردان خارجي بودهزنان مستعمرات به صورت وسايل شهوت«كه 

اند. اين زنان به احساس برتري اخالقي زنان سفيد با پذيرفتن براي همسران همان مردان خارجي كار كرده
ي نمونه ).131: 1383؛ به نقل از فريدمن، 44: 1990(انلو، » انددادهها بال و پر دين و تعاليم اجتماعي آن
كند اخراج دختران مسلمان مدارس فمينيستي كه فريدمن به آن اشاره ميريه ديگري از اروپا محوريِ نظ

فرانسه به دليل رعايت حجاب اسالمي است. برخي از فعاالن جنبش فمينيستي با پيش فرض قرار دادن 
از اين ي ديني مردساالر و بدون رجوع به خواست واقعي زنان مسلمان، از اسالم به مثابه تصورات غربي

                                           
1. Aziz, R. 
2. Enloe, C. 
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گرايي و متعاقب آن تعميم از ذاتاگرچه اين انتقادات  ).133: 1383كنند (فريدمن، قوانين دفاع مي
قبل  ليكن .پاسخ نماندنداما بي ،به درستي مطرح شدندي متوسط غربي هاي زنان سفيدپوست طبقهخواست

فمينيستي. اين بدان دليل است  يمدرن در نظريهافكنيم به چرخش پستها، نظري مياز پرداختن به پاسخ
  هاي زيادي هستند.داراي شباهتهاي داده شده به كل اين انتقادات كه پاسخ

مدرن جستند. هاي پستبحران پديد آمده را در نظريهپردازان فمينيست راه برون رفت از برخي از نظريه  
؛ سيدمن، 138: 1383كنند (فريدمن، يك هويت ثابت زنانه را رد ميمدرن وجود هاي پستفمينيست

اي نيست هويت جنسيتي پديده«ها براي رد هويت مشترك بدين گونه است كه استدالل آن .)285: 1392
- ي تمايالت رواني، ارزشيهكه طبيعت يا جامعه آن را تثبيت كرده باشد. هيچ هويت جنسيتي مركزي بر پا

كه زنان را به دقت از مردان متمايز كند. جنسيت  يا جايگاه اجتماعي مشترك وجود ندارد ،هاي فرهنگي
جاري اجتماعي است... در  همواره واجد معاني متعدد، متعارض و متغير است. جنسيت موضوع كشمكش

ي هويتي به كار گرفته يا كنار گذاشته كدام مقولهكنند اند كه تعيين مينهايت، اين داليل عملي يا سياسي
مدرن با تكيه بر رويكردهاي پساساختارگرايانه نسبت به هاي پستفمينيست ).285: 1392(سيدمن، » شود

گيرند. بدين مي» هاي دروني تفاوتنسبت«شان را از انسجامهاست كه زبان، معتقدند زبان نظامي از نشانه
ي گيرد، افادهاي تقابلي با مرد قرار ميز آن رو كه در يك نظام زباني خاص در رابطها» زن«ي ترتيب، واژه

ي ). و اين نظام زباني خود بزرگترين حامل فرهنگ و مهمترين توليد كننده285همان، كند (معنا مي
توان ارائه داد ي اين فعاالن هيچ تعريف واحدي از هويت زنانه نميبنا به گفته ).23: 1391معناست (هال، 
  گي آن را به حاشيه نراند.ل عام هويت زنانه، تنوع و چندگونكه ضمن شمو

اين  طور كه وعده داده شد،و همان سترو گشتهامدرن با انتقاداتي روبهآراي انديشمندان فمينيست پست  
 كنيم؛ زيرا با وجودبه عمل آمده است، مطرح مي گراييمخالفان ذات انتقاداتي كه ازانتقادات را همراه با 

ي ها در يك مسئلهگي آنهم ،گرايي وجود دارداين اين انتقادات به ذات هايي كه در روش و محتويتفاوت
توان ارائه داد كه تمام وجوه ند: هيچ تعريفي از هويت زنانه نميامتفق -كه قبالً نيز به آن اشاره شد–بنيادي 

اي كند، برگرفتن نمونهمطالبه مي» هويت زنانه«فمينيستي از مفهوم ي اما آنچه نظريه آن را در بر بگيرد.
، نه شمول »ي آرمانينمونه«هاي زن بودن است و از سويي هدف خود وبر از پرداخت مفهوم آرماني از داللت

موضوع در اركان اساسي به عينيت درآوردن و قابل بررسي ساختن تام و تمام موضوع مورد بررسي، كه 
گي الجرم به معني ساخت اي آرماني از زنان. بنابر اين، ترسيم نمونه)141: 1384(وبر،  ي استساحت نظر

نهفته در آثار  تكثرگرايي متوجهرا انتقاد ديگري 1اليزابت اسپلمنالگويي به تمامي فراگيرنده نيست. از طرفي، 
اند، يا از اگر نتوانيم در مقام زن از سركوبي كه زنان با آن مواجه« داند:مي»زن محور«منتقدان فمينيسم 

» ماند؟ي زن در مقام زن، صحبت كنيم آيا فمينيسم، بدون شالوده، بدون يك كانون مشخص، نميتجربه
-چنان ميفهرست اين سواالت چالش برانگيز را هم.)137: 1383؛ به نقل از فريدمن، 171: 1988اسپلمن، (

ها از قرابت منافع و عالئق يا مدرنيستمدرن معتقدند كه گيريم پستمنتقدان چرخش پست«امه داد. توان اد
اند. وانگهي، آيا اي انتزاعي و مبهمكننده گويند، اما اين سخنان به طرز ديوانههاي هم پيمان سخن ميسوژه

شان ند، يك بار ديگر، هويتبخش به دست آوررود هنگامي كه زنان صدايي فراگير و قدرتگمان آن نمي
                                           

1. Spelman, E.V. 
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اي سياسي و هنجاري، دقيقاً همان ادعاي اي خيالي، مقولهي پديدهي زنان به منزلهآيا ايده انكار شود؟
  )292: 1392(سيدمن، » منتقدان فيمينيسم نيست؟

زنانه، كه اي آرماني از هويت نمونهعدم وجود  پايان نظري بر سر وجود يارغم مجادالت بيدر نهايت، علي
وجود  ي اقشار مختلف زنان باشد، تحقيقات تجربي بسياريي تجربهبتواند به نحوي قابل قبول بازنماياننده

، بكارگيري اين مفهوم را »ي زنانهتجربه«ها و مناقشات نظري بر سر مفهوم گيدارند كه ضمن بحث از پيچيد
اي تحت عنوان نمونه، اباذري و ديگران، در مقاله اند. برايكوشيدهجايز دانسته و در جهت بسط و تدوين آن 

ي نتيجه«سازند ، متعاقب بحثي نظري در اين باره خاطر نشان مي»احساسناامنيدرتجربهزنانهاززندگيروزمره«
توان از هاي قابل توجه در انديشه زنانه، ميرغم اذعان داشتن به وجود تفاوتاين بحث اين است كه علي

گيرد، اما داراي سخن بگوييم كه اگرچه بر روي طيفي قرار مي»  تجربه زنانه«عنوان  آل تايپي تحتايده
(اباذري و  »شود آن را ذيل يك عنوان كلي بگنجانيماي است كه موجب ميهاي منطقيها و انسجامشباهت

  ).85: 1387ديگران، 
  

  شناسيروش
ايم. اهميت روايت به شناسي استفاده كردهروايتهاي تجربه زنانه، از روش در بررسي خود بر روي روايت  

ها ي هستن انسانرسي به تاريخ و شيوهي خود اهميت تاريخ و هستي انسان است. زيرا تنها راه دستاندازه
 روايت يكي از كاركردهاي مهمهايي هستند كه بشريت از خود به يادگار گذاشته است.در گذر تاريخ، راويت

از «گي جوامع دارند. و از اين طريق نقش مهمي در پيوستها را به هم پيوند داده سانتجارب ان اين است كه
اين كاركرد روايت در كنار پيوند آن با  ).21: 1388(مكوئيالن، » شود!ارتباط ممكن مي ،طريق توليد روايت

جامعه، در پيوندي شود اقشار و طبقات مختلف ، موجب مي- كه پيشتر از گيدنز نقل كرديمچنانهم–هويت 
ش با هويت شخصي منظور نظر دارد، اديگر قرار گيرند. هرچند كه گيدنز، روايت را در ارتباطتنگاتنگ با يك

: 1387 دارند (بارت، ي مختص به خودتاهاي انساني، روايگروهطبقات اجتماعي و تمام بارت معتقد است اما 
نون مدنظر فالسفه و انديشمندان بوده است، اما گسترش و ي روايت از يونان باستان تا كاگرچه نظريه ).27

ها را گردد. اولين تالشاش به عنوان روشي بران قرائت متون، به قرن بيستم برميي آن در بكارگيريتوسعه
به ثمر  هاي پريانشناسي قصهريختدر اين زمينه كساني چون والديمير پروپ در كتابي تحت عنوان 

اي با مطالعات ساختارگرايان فرانسوي در باب هاي فرماليستي پيوندهاي گستردهاين كوششبعدها، رساندند. 
تالش برند. شناسي كالسيك اسم ميها را تحت عنوان نظريات روايتكه هر دوي آنبه طوري يافتروايت 
ار و قوانين عام ي متون روايي، به ساختپردازان كالسيك روايت بر اين بوده است كه با بررسي گستردهنظريه

شناسي كالسيك تمايز گذاري بين رويدادهايي كه گي روايتبارزترين ويژهجهان روايت دست پيدا كنند. 
ي روايت كردن آن رويدادها (فرم روايي) است شوند (محتواي روايي) با نحوهتوسط يك روايت گزارش مي

) و سيوژت fabulaهاي فبيوال (واژهها اين جدايي مفهومي را با فرماليست).14: 1388(مكوئيالن، 
)sjuzhetهاي داستان (كنند و ساختارگرايان، به ترتيب، واژه) بيان ميstory) و گفتمان (discourse ( را

- شود و سيوژت/گفتمان شيوهدر اين ميان، فبيوال/داستان عبارت از رويدادي است كه گفته ميبرند. بكار مي

معتقدند كه كه قائل به ثنويتي در متن روايت شده هستند، پردازان نظريهاين . ي گفته شدن آن رويداد است
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ها جدا تواند از آن داللتي ساختاري كه مياي از داللت خودبنياد بر پايههر روايت مشتمل است بر اليه
د روايت، پردازان جديجا شوند. در مقابل، نظريهي ديگر جابهاي به رسانهگشته و بدون تغيير، از رسانه

ي محور جانشيني زبان تواند صرفاً بر پايهمعتقدند كه هيچ كنش گفتاري و به تبع هيچ نوع توليد معنا، نمي
جايي كه . و از آننشيني زبان نيز استصورت گيرد؛ بلكه هر پاره گفتاري براي توليد معنا وابسته به محور هم

گيريم كه معنا وابسته به آن در جمله است نتيجه مي كند معناي واژه عبارت از محلويتگنشتاين تصريح مي
تواند وجود داشته اين بدان معني است كه بيرون از كاربرد بيناذهني زبان هيچ معنايي نمي كاربرد است.

 ديگر هستندهايي كه در ارتباط با يكعملي بيناذهني است بين شناسنده باشد. به عبارتي ديگر، كاربرد
  .)14- 20همان، (
- ها همان فرم گريزناپذيري هستند كه ارتباط بين سوژهروايت«ند شناسي جديد معتقدروايت پردازاننظريه  

به تعبيري خاص، نوعي عدول از  -ترين عمل زبانيبه عنوان كم–... اين تعريف از روايت گيردها به خود مي
واقع، دستور زبان روايتي كه اين گونه است... در » هرمنوتيكي«، يا »فرماليستي«، »ساختارگرايانه«الگوهاي 

ي نوعي مفهوم سازي يا تجسم كمابيش بي دردسر از رمان به عنوان سرمشق كنند... بر پايهالگوها توليد مي
هاي بازنمايي روايي شكلهاي روايي (ادبي و غير آن) استوار است. با اين حال، رمان تنها يكي از ي كنشهمه
آشكارا روايت است،  »ترين عمل زبانيكم«ن با تأكيد مكرر بر اين مسئله كه مكوئيال ).21همان، (» است

بر هر واحد معنايي داللت » روايت«ي واژه«تواند حامل روايت باشد. مي» واژه«دهد كه حتي يك نشان مي
 اي است كه معنا راترين واحد معناست هم آن فرآيند شناختيروايت هم كم«)؛ 23همان، » (خواهد كرد
ي اي از تجربهام، عالمتي كه نمونهكه من آن را عالمت تعريف كرده-روايت «).24همان، » (سازدممكن مي

 ).26همان، » (شودهر شكل از كمترين عمل زباني يا كالمي را شامل مي -كندبيناذهني را شناختني مي
زندگي اجتماعي در ادبيات، با تكيه بر ي زنانه از هاي تجربهبراي بررسي روايت حاضرترتيب، در تحقيق بدين
زاد حضور آييم. دليل انتخاب آثار فرخزاد برميشناسي، در صدد قرائت اشعار فروغ فرخي جديد روايتنظريه

  ).37: 1377اند (جاللي، اشعار وي را صداي زن دانستهكه پر رنگ عناصر زنانه در آثار وي است به طوري
  

  هاي تحقيقيافته
گونه عمل شد شود. در تحليل روايت اين اشعار بديننتايج تحليل روايت اشعار فروغ ارايه ميقسمت در اين   

بندي شد، سپس از بطن ها) در اشعار او دستهها و تمها، موتيف(عناصر، مايهمشترك  كه ابتدا مقوالت خُرد
گذاري نامها استنتاج شد. روايتدهندة تر و در نهايت مفاهيم اصلي شكلاين مقوالت خُرد، مقوالت كلي

ويژه نظريات گيدنز، و هم شناسي، بهمفاهيم هم با رجوع به گنجينة مفاهيم مطرح در ادبيات جامعه
-اي ابداعي صورت گرفته است. در هر دو صورت تالش بر اين بوده است تا مفاهيم انتخابشيوهتاحدودي به

   هاي اشعار فروغ باشند. لتشده به بارزترين وجه بازنماگر معناها و دال
  

  شهرهراسي
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دهد شكل اي مؤثر تجربيات انسان را در جهت پذيرش هويتي جنسيتي قالب مياي كه به شيوهاولين مقوله  
- معتقد است كه سازه -كاواننيز، با اشاره به نظرات ديگر روان-كاو اجتماعي، ، روان1شهر است. بري ريچاردز

ا از نواحي كه تصور مهاي روستايي با جنس مؤنث ارتباط دارند. خاصه اينسازههاي شهري با جنس مذكر و 
گي مادي ما به آن نواحي و نيز اشكال مادي آن، مشابه حسي است كه به بدن مادر روستايي به سبب وابست

هاي ازهدارد. اگر س ي زنانهآمدهايي براي تجربهگمان پي). اين مسئله بي107- 109: 1388داريم (ريچاردز، 
شهري تجسم جنس مذكر باشد، اين فضا ناهمساني قدرت زنان و مردان را تشديد كرده و بدين ترتيب 

به همين دليل است كه زنان كل زندگي شخصي و «كند. دسترسي زنان به فضاهاي عمومي را محدودتر مي
هاي زندگي مراحل و موقعيت ها در بسياري ازكنند. آناجتماعي خود را به نحو متمايزي از مردان تجربه مي

-ها ديكته مياي كه متعلق به آنان نيست و قوانين خود را به آنبا احساس هراس از مواجهه با دنياي مردانه

-گي). بدين ترتيب، ترس و هراس به عنوان يكي از ويژ87: 1387(اباذري و ديگران، » شوندكند، مواجه مي

زاد به چشم شت از فضاهاي عمومي شهري به شكلي بارز در آثار فرخاين وح آورد.هاي تجربه زنانه سر برمي
ي انساني از هستي خود داند كه سوژهي مي»تاريخ«ي گم شدن خورد. وي ازدحام مكان شهري را عرصهمي

  فراچنگ آورده است:
هاي بي خيابانهياهوي در ازدحام پر/ هاهاي گيج از عطر اقاقيو گم شدند آن كوچه/ .../ آن روزها رفتند«

اكنون زني / اكنون زني تنهاست/ زد، آهداني رنگ ميهاي شمعبا برگ/ هايش راو دختري كه گونه/ برگشت
  .)294: 1377زاد، (فرخ »تنهاست

هاي آن، ساختار جنسيتي توزيع قدرت در جامعه در خيابان مرد زني يكبيند كه پرسهرا فضايي مي شهر يو
  گويد:اش سخن ميآرماني گونه از معشوقبه اين دليل است كه اين .كندبازتوليد ميرا به نفع مردان 

هاي كند/ با پارهاو پاك ميي نامسكون/ ي سالم/ در عمق يك جزيرهاو وحشيانه آزاد است/ مانند يك غريزه«
  ).346همان، » (ي مجنون/ از كفش خود، غبار خيابان راخيمه
داند بلكه فضاي خيابان را ه مسلط در ساخت قدرت را صرفاً ذاتي رفتار مردانه نميزاد در شعر فوق، جايگافرخ

مواجهه با فضاي ي مردي كه خود را از تجربه داند كه در تثبيت اين نظم نقشي مؤثر دارد.اي ميمؤلفه
كه فارغ از ي »مجنون«ي خيمهتواند عشق فروغ را برانگيزد. نميباشدنپالوده خيابان، كه نماد شهر است، 

مردبروبد تا  كفشخيابان از غبار بايد ، است پايان به معشوقهاش مبتني بر تعهدي بيو عشق ي شهريتجربه
اش نظر وي فضاي مورد تعرض قرار گرفتن عناصر معنا بخش زندگي درشهر زيرا متعلق عشق فروغ گردد.

  است:
  ).446همان، » (كردندهاي مرا تكه تكه ميو در تمام شهر/ قلب چراغ«

 توان يافت كه شهر در آن داللتي مثبت داشته باشد.است كه در تمام آثار فروغ، موردي نميدليل  به همين
-هاي انفعالي توسط زنان شده و آنان را به اشغال موقعيتفرودستي زنان در فضاي شهري موجب ايفاي نقش

 را بهزن  ،يشهرفضاي از نظر وي، گرداند.ميدهد، محدود را امكان مي» ي ميل مردانه شدنابژه«هايي كه 
  تقليل داده است:ي ميل جنسي ابژه

  ).404همان، » (... و پشت جلد و هنر.شهر ستارگان گران و زنِ ساق و باسن و «
                                           

1. Barry Richards 
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ي از اين گهاي جنسيتي موجب بروز نوعي بيگانكردن نقشي فضاي شهري، و قالبترتيب، هجوم مردانهبدين
كه موجب  دهد. اين هراسرا در استفاده از آن در وضعيتي آكنده از هراس قرار ميفضا شده كه زنان 

  است:شكلي گسترده در اشعار فروغ بازنمايانده شده به زدن به تنهايي او نيز است،اعتمادي و دامناحساس بي
گي جسم بيگانهمه دست/ و از تگي اينترسم/ من از بيهودمن از زماني/ كه قلب خود را گم كرده است مي«

  ).454-455همان، » (ترسمهمه صورت مياين
  ).307 همان،» (ست/ .../ من به نوميدي خود معتادمي ويرانيدر شب كوچك من دلهره«
ام خيره گشته بود/ به آن دو هاي زندگيگنجد/ .../ تمام روز نگاه من/ به چشمام نميي تنهاييام به پيلهتن«

اي گونه ناتمامي قلبم بزرگ شد/ و هيچ نيمهگريختند/ .../ چهنگاه ثابت من ميچشم مضطرب ترسان/ كه از 
  ).378-380همان، »(اين نيمه را تمام نكرد!

گي موجب بيگان كند،اين اضطرابي كه در چشمان زندگي فروغ است، چشماني كه با آن اجتماع را نظاره مي
-، اين اضطراب، ترس نامشخصي در وي پديد ميكه پيشتر گفته شدچنانوي با جهان و اجتماع است. هم

معلق «] ما Angstآگاهي [اضطراب/ در ترس«كند. گان وي تار و مبهم ميآورد كه كليت جهان را در ديد
آورد، چرا كه كليت موجودات را از كفمان آگاهي ما را به حالت تعليق در ميروشنتر بگويم: ترس» مانيممي
ي ديگر موجودات موجود را نيز در زمره نيز مضمون است كه ما خودمان اين انسانِربايد. در اين امر اين مي

ي ناتمام قلب فروغ را تمام اي اين نيمه). از اين روست كه هيچ نيمه174: 1386(هايدگر، » دهيماز كف مي
ك براي وي اي تار، مبهم و تاريي عرصهبه مثابهگرايد و به پوچي مي كند و مضاف بر آن، كل هستينمي

  گويد:گردد كه بارها از آن سخن مياي مهم ميبدل به مسئله
  ). 284همان، » (ام كه هنوز/ با همه پوچي از تو لبريزم آه اي زندگي من«
  ).415همان، » (ستي تاريكيي هستي من آيههمه«
  .)423همان، » (زميني ي فصلي سرد/ در ابتداي ادراك هستي آلودهام/ زني تنها/ در آستانهو اين من«
  ).433همان، » (ام؟چنين به بوي شب آغشتهآيم؟/ كه اينآيم؟/ من از كجا ميمن از كجا مي«
اي ي تجربهترتيب، شهرفضايي است كه تجارب زنانه در آن تباهي يافته و ترس و تنهايي را به مثابهبدين  

تجربه فضايي اين تجارب موجب شده كه فروغ شهر را در هيأت . دزنگي پيوند ميغير قابل انفكاك به زنانه
   كند:كه توانايي تحرك را از وي سلب ميكند 

  ).437همان، » (كنمسالم اي غرابت تنهايي/ اتاق را به تو تسليم مي«
  ).427همان، » (وقت گرم نخواهم شدمن سردم است/ من سردم است و انگار هيچ«
-تفاوت يك تصوير/ كه آرزوي دور دست تحرك/ در ديدگان كاغذيش آب مي بر او ببخشاييد/ بر خشم بي«

  ).321همان، » (شود
  

  مداريديگري
فسي كه مانع از تسخير اين فضا عدم اعتماد به نمتعاقب آن، شهري و ي مردانهگي با فضاي احساس بيگانه  

مقابل براي بهره برداري از اين فضا شود، زنان را ناگزير از توسل به جنس ي  زنانه ميدر جهت بسط تجربه
- سازد و همهاي خود را با چالش مواجه مياست كه تصور زن از توانايي »ديگري مداري«. اين نوعي كندمي
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دهد. زاد اين برداشت از رابطه با ديگري را مورد بازانديشي قرار ميتر خواهيم ديد فرخچنان كه اندكي پيش
ي ناب قرار گيرد، اما ي نخست در تقابل با درك وي از الزامات رابطهوهله اگرچه ممكن است اين مسئله در

-اي غايتچنان تا آخرين آثارش معتقد به رابطهزاد همنمايد كه فرختر با مسئله اين را مياي جديمواجهه

كند ميبندي گرايي صرف از آن نوع كه گيدنز از ماهيت روابط امروزي مفصلشناسانه است كه در دام لذت
تضادي با اعتقاد به روابطي » سازهاي فاعلامكان«ي مذكر براي مصادره نفي اتكا به ديگريِ . بنابرايننيست

 زيري فروغ براي دسترسي به فضاهايي كه پايدار مبتني بر تعهدات ديرپا نخواهد داشت. ديگري مداري اوليه
  :ن استيامادر موارد زير ن اندقرار گرفته همردانهاي ي منشسيطره

/ .../ تو آمدي شودام خراب ميشود/ .../ تمام هستيگونه قطره قطره آب ميام/ چنگاه كن كه غم درون ديده«
ها، ز ابرها، بلورها/ مرا ببر اي مرا كنون به زورقي/ ز عاجز دورها و دورها/ ز سرزمين عطرها و نورها/ نشانده

  ).298- 299همان، » (شورهااميد دلنواز من/ ببر به شهر شعرها و 
گي روابط دوران ي كه گيدنز آن را ويژه»ي نابرابطه«اي كه فروغ آن را مد نظر دارد، از جنس اما رابطه
اي است با حد اقل چه فروغ مد نظر دارد رابطهگيرد نيست. آنداند و باومن آن را به باد انتقاد ميتجدد مي

- ديگري، امتداد آن ايثاري بدون چشمعشقي بي پايان به يĤن مبناكه اي انتظارات و حد اكثر تعهد. رابطه

  داشت و انجام آن، ذوب در ديگري است:
زندگي گر هزار باره بود/ بار ديگر تو.. بار خواهم؟/ من تو باشم.. تو.. پاي تا سر تو/ داني از زندگي چه مي«

  ).70- 71: 1377زاد، (فرخ» ديگر تو
من/ جز از او از همه كس بگسستم/ كس اگر گفت چرا؟ باكم نيست/ فاش گوييد كه در ببنديد و بگوييد كه «

  ).110: 1377زاد، (فرخ» عاشق هستم
است، فروغ به عنوان يك زن، به حضور يك مرد در زندگي و تكيه » اسير«ي در اين قطعات، كه از مجموعه

ي گام برداشتن در جهت نيل د به نفسي كه الزمههاي زنانه و اعتماكند. باور به تواناييبر او احساس نياز مي
  هاست، هنوز در وي شكل نگرفته:به خواسته

ام/ بگشاي در كه در همه دوران ام كه خسته ز دام فريب و مكر/ بار دگر به كنج قفس رو نمودهاكنون من«
تا فتنه و فريب ز ام/ پاي مرا دوباره به زنجيرها ببند/ هاي قفس خوش نبودهعمر خويش/ جز پشت ميله

: 1377زاد، (فرخ» هاي رنگ رنگ/ بندي دگر دوباره به پايم نيفكندام نيفكند/ تا دست آهنين هوسجاي
125-124.(  

  
  دلربايي

ي ديگري است كه آن را عشوه گري و دلربايي ي ضروري مقولهبستهاين احساس نياز به جنس مخالف، هم  
هاي فعاليت در اجتماع به وجود و جنس مؤنث براي حضور در عرصهبديهي است مادامي كه خوانيم. مي

ي مرد، بدن خود را مورد آوردن اين نياز و برانگيختن عالقههمراهي يك مرد احساس نياز كند، در جهت بر
چه در اين ميان ميلِ جنسِ مقابل قرار گيرد. آن متعلقِدهد تا از اين طريق بتواند كنترل و مديريت قرار مي

گري از خالل ساز و كارهاي آيد اين است كه دلربايي و عشوهزاد برميايان توجه است و از اشعار فرخش
وي اهميت اين موضوع را است.  هاترين آنمديريت بدن اگر كه تنها راه جلب نظر جنس مخالف نباشد، مهم



13 

 

يك موضوع در يك متن  تكرارِسازد كه لوته خاطرنشان ميچناندهد. با استفاده از تكنيك تكرار نشان مي
ي نخست كه مبتني برتكرار كلمات و . از نظر لوته تكرار بر سه گونه است: گونهگرداندتر ميروايي، آن را مهم

ي سوم تكرار يك موضوع يا شخصيت يا و گونه ،ي دوم تكرار موضوعي در متنمفاهيم در يك اثر است؛ گونه
چون هم ،زاد بر اين عنصرتأكيدات فراوان فرخ). 84: 1388لوته، ( فضا در آثار متعدد يك نويسنده است

-كه مهمي زمان شاعر نيز بوده است. اينگر نوع نگاه غالب به زنان در جامعه، بيانبخشي از ناخودآگاه زنانه

ست ، خود دليل ديگريباشدشكلي فريبا بهظاهري بدن هاي مديريت جلوهي يك مرد، ترين راه كشش عالقه
. دانستزنان مي شدنِجنسي واقع ي ميلِفضاي شهر را فضاي ابژه با ديدي انتقادي، زاد كهادعاي فرخ اينبر 

براي جلب نظر ديگري  و بكار بردن آن مديريت بدنوجود دارد كه داللت بر  اوشعار هاي بسياري در انمونه
  كند:مي

/ باز اي دارمهاي نهفتهباز هم چون به تن كنم جامه/ فتنهاي دارم/ هاي نگفتهام/ قصهباز هم در نگاه خاموش«
ام/ پشت پا بر جهان توان در آغوشچنگي از روي عشق و مستي زد/ باز هم ميتوان به گيسويم/ هم مي

  ).105: 1377زاد، (فرخ» هستي زد
ام مادر/ حاصل كار آيدم اين زيبايي/ بشكن اين آينه را اياش به رخم حيران نيست/ به چهتا دو چشم«

  .)110همان، » (چيست ز خود آرايي؟
  ).115همان، » (ام را ناز كنان سرمه كشاندمعطر آوردم بر سر و بر سينه فشاندم/ چشمان«
  ).117همان، » (گويي، دل چون آهني دارمدانم/ چرا بيهوده ميست و ميام ز ره بردهترا افسوم چشمان«
گي و نرمي و لطف/ گونه را چون گل وحشي و درهم و زيبا سازم/ بايد از تازهشانه كو، تا كه سر و زلفم را/ «

  ).129همان، » (رؤيا سازم
ي ديدم/ خيره بر جلوهخزيدم به دلت پر تشويش/ ناگهان چشم تو را ميانگيز زني/ ميكاش چون ياد دل«

  ).193همان، » (زيبايي خويش
  

خواستن درد  
چه عنصر ناب صداقت شود كه آنهاي مثالي، متوجه اين مسئله ميدنبال عشقها گشتن به پس از مدتاما   

اين ها كاري بيهوده است. جوي آن در ميان انساني عشق است و جستو زيبايي را در خود دارد تنها ايده
 ها از عالم عيني و واقعاً موجود، خواهش نفس براي وصال ديگري آرماني را بهشقاق و جدايي جهان ايده

ي عشق اش با مقولهزاد را به بازانديشي در نوع نسبتكند. مواجهه با اين مسئله فرخبدل مي» درد خواستن«
ي دوران تجدد تا حدي در اعماق انسان ريشه دوانيده كه گيدنز معتقد است كه خصلت بازانديشانهدارد. وامي

از طريق كنكاش » خود«جديد، دگرگوني  آيد. در دورانبه صورت نوعي تصوير بازتابي در مي» خود«در آن 
دهي و بازسازي گيرد و بايد اين دگرگوني را از طريق بازسازمانمداوم شخصي در تجربيات گذشته صورت مي

ارتباط متقابل خود و جامعه به شكلي مداوم تحقق بخشيم. گيدنز به نقل از والرشتاين و بليكزلي خاطر نشان 
بخشي از فرآيند بسيج بازتابي هويت شخصي است و اين پديده » تجربيات بازگشت به نخستين«سازد كه مي

). 56- 57: 1392نه فقط مختص نقاط بحراني زندگي بلكه از اركان اساسي زندگي اجتماعي است (گيدنز، 
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-برد كه عشق مردم زمانهمفهوم عشق را مورد بازانديشي قرار داده و پي به اين نكته مي زادفرخبدين ترتيب، 

  وي، عشقي بيمار و ناكامل و عقيم است:ي 
ها/ سينه آلودن به دل سينهست درد خواستن/ رفتن و بيهوده خود را كاستن/ سر نهادن بر سيهدرد تاريكي«

  ).331- 332همان، ( »ها/ در نوازش، نيش ماران يافتن/ زهر در لبخند ياران يافتنچرك كينه
  ).352همان، » (نگردهاي بي مجنون ميبياباناي كوتاه/ به تنهاست و از پنجره- عشق؟/ - «
- هاي مبتني بر سود و زيان شخصي شكل گرفتهگريي حساباي را كه بر پايهگرايانهزاد روابط مصرففرخ 

ي عصر خويش گرايانهبا استفهامي انكاري، از منطق نهفته در روابط مصرف . ويگيرداند، به باد انتقاد مي
بيند؛ اين انسان هنگامي كه مورد مهرباني گرا هر چيزي را به ديد مبادله ميمصرف دارد. انسانپرده برمي

چه نگرد و مدام در اين توهم است كه آيا در قبال آني ظن به اين سخاوت ميگيرد، با ديدهديگري قرار مي
منطق  كهگذارد شود؟! اما فروغ بر اين مسئله انگشت ميبه وي هديه شده، چه چيزي از وي طلب مي

 تواند باشد؟ميهاآنگي در تثبيت احساس سرزنده چه چيزي غير ازها ي محبت در روابط انسانمبادله
  گاه انسان در برابر تنهايي دوران تجدد است:احساسي كه آخرين پناه

بخشد/ جز درك حس زنده بودن از تو حرفي به من بزن/ آيا كسي كه مهرباني يك جسم زنده را به تو مي«
  ).448همان، » (خواهد؟ه ميچ
  

  معنا كردن زندگي به ياري هنر
رفت در فضاي نياز به جنس مقابل، براي تحرك، فعاليت و پيش احساسِ تر نيز اشاره شد،كه پيشچنان 

با طرح » ماندتنها صداست كه مي«گيرد. در شعر بعدها توسط فروغ مورد بازانديشي قرار مي ي شهر،مردانه
در اين  گيرد.وضع موجود و سكون نهفته در آن را به پرسش مي» چرا توقف كنم؟«پرسش كه مداوم اين 
مند است اي ايستا و غيرهدفشيوهي آن مصرف جهان و زمان بهزاد سكون و انفعالي كه تنها نتيجهدوره، فرخ

وي در اين شعر با  كند.زدايي ميگرانه از نسبت خود با جهان مصرفرا پشت سر نهاده و با نيتي آفرينش
بيرون جهيدن و  يدرانديشه ،وارفواره اش حركتيو حركت ستحركت وي افقي عمودي اشاره به اينكه افقِ

بدون اش را تبع، در اين دوره، حركتدر اين شعر و به زادفرخ گاه فرودست زنان است.سر نهادن جايپشت
  آغازد:، مياز گرداب تنهايي، نوميدي و ترس برهاندرسان يا كسي كه مانند سابق وي را اتكا به يك ياري

اند/ افق عمودي است/ افق عمودي است و جوي جانب آبي رفتهها به جستپرندهچرا توقف كنم، چرا؟/ «
  ).463همان، » (وارحركت فواره

موجب اش بسنده شود، اي كه تنها به نگارشانديشه حركتي كه صرفاً در انديشه رخ دهد و وي معتقد است
  ند كه اين حركت بايد در عمل باشد:كحركت نتواند بود و با حقير خواندن اين انديشه براين نكته تأكيد مي

ي حقير را نجات كاري حروف سربي/ انديشهكاري حروف سربي بيهوده است/ همچرا توقف كنم؟/ هم«
  ).464-465همان، ( »كندام ميي درختانم/ تنفس هواي مانده ملولنخواهد داد/ من از سالله

كند، آشكارا ساختار فرادست/فرودست قدرت گونه كه در قطعات انتهاييِ اين شعر بيان ميزاد، آنفرخ 
سعي  داندي ميل جنسي ميجنسيتي را مد نظر دارد. وي با به چالش كشيدن آن نوع نگاهي كه زن را ابژه

  دارد:وان يك زن، و جامعه ي خود، به عندر بازسازي رابطه
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كار/ كار/ مرا به حركت حقير كرم در خالء گوشتي چهي دراز توحش/ در عضو جنسي حيوان چهمرا به زوزه«
  ).466همان، » (دانيد؟ها ميها به زيستن متعهد كرده است/ تبار خوني گلمرا تبار خوني گل

  
  مادرانگي

ي مادري است. مقولهت مورد منازعه بوده ها به شدكه از سوي فمينيست، ي زنانهيكي ديگر از عناصر تجربه
ترين ي مادري در گرفته است، ترديدي نيست كه يكي از اصيلمناقشاتي كه حول تجربهتمامي رغم علي

ي ها، اين تنها زنان هستند كه توانايي تجربهي زنانه است زيرا بنا به وضعيت بيولوژيكي انسانابعاد تجربه
اي رواني است. انديشمندان فمينيست، مادر شدن براي دختران پديده برخيادر شدن را دارند. از نظر م

پردازد كه به شرح اين مسئله مي ،، اثر نانسي كودوروفبازتوليد مادريكه سيدمن با اشاره به كتاب چنان
ادر ها را به مكند و آنكنند كه به مثابه نوعي نيروي رواني عمل مياي كسب ميزنان هويت جنسيتي زنانه«

-ها است. به عبارت ديگر، رفتار مادر شدن به منزلهي آندارد... مادر بودن جزئي از خويشتن زنانهشدن وامي

 با اما ).289: 1392ن، (سيدم» اي است كه از جامعه كسب شده استي بيان و تجلي هويت جنسيتي زنانه
است، اي بسيار لذت بخش براي زنان هربها تجاز نگاه برخي فمينيستاينكه مادر شدن و مادري كردن وجود 

  ).110: 1383يد رفع شود (فريدمن، از ديد برخي ديگر بخشي از ستمي است كه با
اش هاي شعر وي، در ارتباطي تنگاتنگ با زندگي شخصيي مادري، همانند ديگر جنبهنگاه فروغ به تجربه

- كشيد. تنها يادگار وي از زندگي مشترك جداييي فروغ از زندگي مشترك، ديري نپاييد و به تجربه است.

ي سنگين ي ديدن وي را نيافت. سايهاش پسري به اسم كاميار بود كه پس از جدايي از همسر، هرگز اجازه
). 23: 1377(جاللي، داد اين جدايي از فرزند، بر سراسر زندگي فروغ افتاده بود و تا پايان زندگي آزارش مي

گي را يكي از ز نظريات فمينيستي است كه مادرانه، در تقابل آشكاري با آن دسته اي مادراننگاه وي به تجربه
اي و وظيفه، عشقآيدكه از آثار فروغ برميچنان، گيمادران انند.دموانع زنان در رسيدن به حقوق برابر مي

  :گويدي فرزندش چنين ميكه در يكي از اشعارش در باره. چنانپايان استنامشروط و بي
كنم كه خداوندا/ جانم بگير و كم دارش/ من ناله ميهاي الغر و تبي من لرزد/ انگشتهر دم ميان پنجه«

  ).463: 1377زاد، (فرخ» بده آزارش
د و بر آن است كه قابليت بيولوژيك اگرچه شرط زنگي را با معصوميت و پاكدامني خاصي پيوند ميوي مادران

هاي بيولوژيك و خصايل اخالقي گي از تجميع ويژگيكه مادراندن نيست! بلالزم، اما شرط كافي براي مادر بو
-است كه مي» اسير«ي ، از مجموعه»ديو شب«گردد. بيان صريح اين نوع نگاه را در شعر است كه پديدار مي

  بينيم:
كن، پنجه به  آيد/ بانگ سر داده كه كو آن كودك/ گوشلرزد/ تا كه او نعره زنان ميها ميي پنجرهشيشه... «

سايد/ .../ نه برو، دور شو اي بد سيرت/ دور شو از رخ تو بيزارم/ كي تواني بربائيش از من/ تا كه من در در مي
از تو/  آورد كه آه/ بس كن اي زن كه نترسمبر او بيدارم/ ناگهان خامشي خانه شكست/ ديو شب بانگ بر

ري/ مادر و دامن ننگ آلوده!/ آه، بردار سرش از دامن/ دامنت رنگ گناه است، گناه/ ديوم اما تو ز من ديوت
كنم ناله كه كامي، من/ مي گدازد دل چون آهنميرد و در آتش و درد/ ميطفلك پاك كجا آسوده؟/ بانگ مي

  ).91-92همان، » (كامي/ واي بردار سر از دامن من
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يابد بلكه ند بيولوژيك مادر و كودك نميگي را تنها در پيوادرانخوانيم، فروغ، مكه در قطعات فوق ميچنانهم
موجب گسستن آن صفات، مندي از آن بيند كه عدم بهرهآن را در پيوندي تنگاتنگ با صفاتي اخالقي مي

دهد كسي كه نشان مي» واي بردار سر از دامن من«گويد [كاميار] مي» كامي«كه به چنانپيوند شده و آن
  تواند پذيراي نقش مادري باشد.اش به رنگ گناه آلوده باشد نميو دامن برخوردار از آن صفات اخالقي نباشد

  
  ساريشرم

تر اشاره كرديم خواهيم رسيد. مفهومي كه از نظر گيدنز، همراه بدين ترتيب، به مفهوم شرمساري، كه پيش
شرمساري « كه از پيرس و سينگر نقل كرديمچناني هويت است. همبا احساس گناه، يكي از وجوه برسازنده

كوتاهي و اهمالي  ».نمايد كه به هدف مطلوب نرسيم و... نوعي كوتاهي و اهمال در كار باشدهنگامي رخ مي
- مرتكب شده است باعث مصداقيت نيافتن مفهوم مادر در شخصيت وي مي» ديو شب«كه آن زن در شعر 

ي وجودش از خود، به دليل دن پارهگويد كه سر از دامن من بردار و با جدا كرشود و ناگزير به فرزندش مي
گيِ مادرانه تحقق د. بدين ترتيب، نوعي از خود گذشتدان، خود را مستوجب عقاب مياهمال در مادري كردن

ش سر به دامن كسي گذاشته كه نتوانسته مصداق حقيقي مفهوم مادر باشد، به به دليل اينكه فرزند يابد:مي
سر فرزند ود را از لذتخگي، به خاطر فرزند، از خود گذشت در نهايتاش بردارد و كند سر از دامنفرزند امر مي

هاي ديگري از حس شرمساري در آثار فروغ وجود دارد كه از آن نمونه .سازدمحروم مي در دامن داشتن
  توان به موارد زير اشاره كرد:جمله، مي

  ).87همان، » (به خود آبرو دهمرفتم كه ناتمام بمانم در اين سرود/ رفتم كه با نگفته «
  گويد:يا در شعر ديگري كه خطاب به خود مي

  ).385همان، »(اشي انسانياش/ شرمگين چهرهي پنهانيناشناس نيمه«
شود. بدين هاي اجتماع ميي گناهي است كه مانع چنگ زدن به ارزشاين احساس شرم، برآمده از تجربه

ي دست جامعه هستند، احساس كوتاهي، اهمال و شرمي را كه ساخته هاييمندي از ارزشترتيب، عدم بهره
هاي متفاوتي در درون جوامع وجود البته ساز و كار ي گناه است.تجربه ،انگيزد كه اساس آندر انسان برمي

كنند كه حتي گذارد. اباذري و ديگران، به مواردي اشاره ميساري را بيشتر بر دوش زن ميدارد كه بار شرم
اما فروغ  ).87- 89: 1387(اباذري و ديگران،  انددانستهقرباني را مقصر  ر مورد تجاوز جنسي عليه زنان، زنانِد
گناه را گاه پرت كند كه راه در افتادن بهگذارد و اشاره ميي عصر خود انگشت ميتضادي نهفته در جامعه رب

  نهد:انسان مي سازد، پيش رويهاي اخالقي را برمياي كه ارزشهمان جامعه
اش سرودند/ كه زن ي ظاهر نديدند/ به هرجا رفت در گوشبه او جز از هوس چيزي نگفتند/ در او جز جلوه«

  ).84: 1377زاد، (فرخ» را بهر عشرت آفريدند
  
  

  رابطه تاريك
شان از هم باطنداند كه ظاهر و هايي ميگيرد و آن را آكنده از انسانوي جامعه زمان خود را به باد انتقاد مي

 ،برند تا بعد از در افتادن در منجالب تيره روزيگاه راه ميي پرتديگر را به لبههايي كه همجدا است. انسان
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هاي . زندگي فروغ از دو رويي و تضاد ظاهر و باطن اين مردم لطمهآنان را مورد سرزنش و شماتت قرار دهند
. در شعر ) 18: 1377(جاللي،  شوداش مين زندگي مشتركگسيختكه موجب از همتا حدي بيند بزرگي مي

- كه پيشرغم ايناش اشاره دارد، علي، كه به ماجراي جدايي از همسر سابق»اسير«ي از مجموعه» بازگشت«

  داند:اش ميشان را قفس دانسته بود، خود را قرباني تضاد ظاهر و باطن اطرافيانتر زندگي
ولي چه بگويم كه قبل از اين/ آگاهي از دو روئي مردم مرا نبود/ دردا كه اين جهان فريباي  ،گفتم قفس«

  .)124: 1377زاد، (فرخ» باز/ با جلوه و جالي خود آخر مرا ربودنقش
، در جاي جاي آثار وي و تا واپسين كه فروغ نسبت به جامعه و محيط خود داردرا اعتمادي  عدمِ احساسِ
ي »ي محافظپيله«اعتمادي سبب گسسته شدن توان پي گرفت. اين احساس ناامني و بيهايش ميسروده

- به بحث مي در اين رابطه يكي از مفاهيمي كه گيدنز دهد.است كه احساس امنيت وجودي را سامان مي

 شك، يكي از وجوه فراگير عقل نقاد امروزين، به عمق زندگي روزمره و«است. از ديد گيدنز » شك«گذارد 
كند و نوعي ساحت وجودي عام  براي دنياي اجتماعي معاصر به چنين به ژرفاي وجدان فلسفي نفوذ ميهم

آفريند، يعني عدم ). وي از خالل وضعيتي كه اين شك بنيادين مي17: 1392(گيدنز، » آوردوجود مي
ي الزامي بستهه همسازد. پيداست كرا برجسته مي» خطر كردن«و » اعتماد«قطعيت، مفاهيم ديگري نظير 

يابي به وضعيتي كه مبتني بر عدم قطعيت باشد چيزي غير از اين نخواهد بود. گيدنز كاركرد اعتماد را دست
ي است كه »ي محافظپيله«بدين معنا، اعتماد ضرورتي اساسي براي «داند. نوعي احساس امنيت وجودي مي

ي پيله«افزايد ). وي اندكي بعدتر مي18همان، » (دارد هاي روزانه بدان احتياجدر رويايي با واقعيت »خود«
توانند تماميت جسماني يا ي سرپوش گذاشتن بر تمام رويدادهاي محتملي است كه ميحفاظتي به منزله

ها نظير ترس و ترديد و تجربهانبوهي از در نهايت، حمل ). 66همان، » (رواني فرد انساني را به خطر بيندازند
  سراياند:گونه به شاعر  ميس تنهايي اينناامني و احسا

ي ماران مانند است/ و اين آيم/ و اين جهان به النهها و صداها ميتفاوتي فكرها و حرفمن از جهان بي«
بوسند/ در ذهن خود طناب دار تو را چنان كه تو را ميست/ كه همجهان پر از صداي حركت پاهاي مردمي

  ).429: 1377زاد، (فرخ» بافندمي
  گويد:داند و ميشان ميي بايستهروابط امروزي را فاقد جوهره ادليل در آخرين اثرش آشكارهمينبه
  ).467همان، (» اندهاي رابطه تاريكاند/ چراغهاي رابطه تاريكچراغ«
  

  گيرينتيجه
فروغ، روايتي كه  سازي مقوالت محوري اشعارقصد اصلي اين جستار اساساً آن بود كه با كشف و برجسته    

دهد، واكاوي شود. در دست مياو از هويت شخصي، زندگي اجتماعي و تجربة زيستة خود در جهان مدرن به
پردازي مفاهيم هويت شخصي، زندگي اجتماعي و تجربة زيسته از آراي گيدنز استفاده اين مسير، براي مفهوم

دهد ر فروغ بررسي شود. نتايج تحقيق نشان ميشد و سپس با تكيه بر روش تحليل روايت تالش شد تا اشعا
 ،بيندروشن مي تر از زندگياي انساني، افق راه را به روي تجربهوي گي مفرطرغم نوميدي و افسردعليكه 

شان را تحقق ها و استعدادهاتوانايي ،مردساالر جامعةهاي سنتي كه در آن زنان بتوانند فارغ از نقشافقي 
ي در وحله ،ي خودشبه گفته ،آيدهرچند ديد وي نسبت به شعر و مسائلي كه در آن به بيان درمي .بخشند
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گير موجود عناصر زنانه در آثار وي به شكلي چشم ها وگينساني و مقدم بر جنسيت است اما ويژهاول ديدي ا
گي نبوده بلكه به اين در آثارش است به معني تأخر زنان كه وي قائل به تقدم بازنمايي مسائل انسانياين است.

كه از داند و چناندليل است كه زنان را نيز مانند مردان و به شكلي برابر در ساخت اين تجارب سهيم مي
-ميگاهي فرودست زنان را در جاي داند كهاي ميي زمان خود را جامعهآيد وي جامعهبررسي فوق برمي

- بيند كه حاصل باور داشتن به توانايياه رهايي از اين فرودستي را در تحرك و فعاليتي ميرزاد فرخنشاند. 

را به  ا آن نوع نگاه مردانه است كه زناناولويت وي به چالش طلبيدن و مبارزه بدر اين راه، هاي خود است و 
- در سراسر آثار فروغ نميبديهي است كه اين نوع نگاه و بينش را  د.سازهاي ميل جنسي برميي ابژهمثابه

كه . به طوريدهدبازانديشي در تجارب شخصي زندگي است كه اين امكان را به شاعر مي ،توان يافت و اين
زاد گونه كه از آثار فروغ فرخآن .گرددتر مياين نوع نگاه پررنگ شويمتر ميهرچه به آثار متأخرش نزديك

ي را محل بازتوليد سلطه شهره و نقشي مؤثر داشتگاه زنان آيد، فضاي شهري، در فرودست بودن جايبرمي
كند. از ديد وي شهر فضايي است كه با توليد و تكثير نگاهي جنسي به زنان، آنان را حاكم بر آنان قلمداد مي
ها و بروز استعدادهاي آنان گشته است. هاي انفعالي سوق داده و مانع از رشد تواناييبه سوي پذيرش نقش

هاي پيشرفت ودن راهمترتيب، حالتي از عدم اعتماد به نفس در زنان پديدار گشته كه آنان را در پيبدين 
ي انسان اما با گذشت زمان، كسب تجارب جديد و بازانديشي در سرشت رابطه متكي به مردان گردانده است.

از خود دارد، نيازي به اتكا به ي روايتي كه رفت و توسعهو اجتماع وي را به اين اعتقاد رسانده كه براي پيش
-باور و اعتقاد بي سازد.جنس مخالف نيست. اگرچه اين مسئله، اهميت ارتباط را از ديد وي مخدوش نمي

ضمني گرداني حتي رويزاد است. ي روابط انساني يكي از عناصر اصلي شعر فرخپايان وي به قدرت سازنده
 ش به اسمراشعيكي از آخرين ادر  ،ني و تأكيد به حركت فرديروابط انساي وي از ايمان به تأثير سازنده

هاي انساني روابطي برابر و سازنده مبتني بر ارزشتحقق  ، به دليل نااميدي وي از»ماندتنها صداست كه مي«
فرم  هجوم محتواي منفعت پرستانه بهازكه است ابطي ورمنظور وي است.  ي شاعردر شرايط آن روز جامعه

تر و از همه مهم -خوردي امروز ما نيز به چشم مياي در جامعهمشكلي كه به شكل گسترده–بردهرنج رابطه 
 اش.و تهي گشتن آن از رسالت تاريخيي انساني رابطه؛ نه عدم كارايي نگاهي جنسي به زن هستند يآلوده

نشان از اين دارد كه » اندهاي رابطه تاريكچراغ«گويد ي وي در آخرين اثرش كه ميكه اين اشارهبه طوري
از دست  -گونه كه هستندگونه كه بايد باشند، نه آنآن–به تأثير مثبت روابط انساني باورش را وي هنوز هم 

  نداده است.
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