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  چكيده
شناسي و روانكاوي، نظريات نويني هاي دو حوزة زبان ها و همپيوندي ژوليا كريستوا با تكيه بر همگرايي

هاي ده از كنكاشكه برآم» انگاريآلوده«او در نظرية . در باب تحليل متون ادبي ارائه كرده است
مثابه فاعل سخنگو از خالل زباني  پساساختارگرايانة اوست، بر اين عقيده است كه آفرينشگر ادبي به

كند و سپس براي تطهير خويش هاي جهان پيرامون خود اعالم برائت مياي از نابسامانيشاعرانه و نشانه
  .آورد وجوي راه حل روي مي ها، به جستو جامعة پيرامون از آلودگي

هاي فراواني مورد بررسي قرار داده كريستوا امكان كاربست اين نظريه را به ادبيات اروپايي با مثال
انگاري بر ادبيات  ما در اين مقاله براي مطالعة موردي كاربست ابزارهاي تحليلي نظرية آلوده. است

م و دو هدف كاركردي عمده را اي فروغ فرخزاد را انتخاب كرده» سوزددلم براي باغچه مي«فارسي، شعر 
» انگاري نظرية آلوده«اندازي جامع از آنچه امروز تحت عنوان  ايم؛ نخست چشم مورد توجه قرار داده

انگاري،  كنيم و سپس با تكيه بر مباني و ابزارهاي واكاوانة نظرية آلوده شود را ارائه مي كريستوا مطرح مي
آوريم و درصدد پاسخ به  اين شعر فرخزاد را به بوتة آزمون ميهاي بديع از  پذيري و خوانش امكان تأويل

اين پرسش هستيم كه آيا امكان كاربست چنين رويكردي در خوانش اشعار فروغ فرخزاد و ديگر شاعران 
  معاصر فارسي وجود دارد يا نه؟

  
  . سيانگاري، خوانش شعر، فروغ فرخزاد، شعر معاصر فاركريستوا، نظرية آلوده: واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
پردازي در حوزة رويكردهاي هاي برجسته و مؤثر نظريهاز چهره) 1941(ژوليا كريستوا 

او و . رود شمار مي شناسي، ادبيات و مطالعات فرهنگي روزگار ما به  پساساختارگرايانه در زبان
و ناپذير  عنصري دگرگون«مثابه  ديگر همفكرانش در آثارشان از مفهوم ساختگرايي به 

-Levi(روند فراتر مي» تصويري ايستا از يك نظام ثابت زبان در يك برهة زماني مشخص

Strauss, 1978: 8 .(هاي زبان در را منوط به وجود پويايي نظام» معنا«ها دست يافتن به  آن
. كنندمطرح مي» پساساختارگرايي«دانند و اين رويكرد را معموالً تحت عنوان بستر زمان مي

موجود «بر زبان، به  كنند كه در پساساختارگرايي عالوه وسته بر اين مسئله تأكيد ميها پي آن
  .شودكرده نيز توجه ميتاريخي كه او در آن زندگي مي - و شرايط اجتماعي 1»ناطق

كتابي به نام  1974به دنبال اين تحول در برداشت و شناخت از زبان، كريستوا در سال 
» سوژة سخنگو«هاي خود را در باب كند كه در آن نظريهمنتشر مي را انقالب در زبان شاعرانه

كند و سپس در شود، عنوان ميظاهر مي) آفرينشگر متن ادبي(كه در هيئت نويسنده يا شاعر 
  .گيردميكار  به هاي خود را براي تحليل آثار برخي از نويسندگان همين كتاب رهيافت
آورد و اين گرايش بر انه در حوزة ادبيات روي ميرفته به مطالعات روانكاوكريستوا رفته

كه مجالي براي ) 1980( قدرت وحشتاو در . گذاردرويكردهاي تحليلي آتي او اثر فراوان مي
اي ادبيات و روانكاوي است، به مباحثي بسط و شرح نظريات جديد او در باب مطالعات بينارشته

 سفر به انتهاي شبكاربست اين مفهوم در تحليل پردازد و سرانجام با مي» انگاريآلوده«نظير 
عنوان رويكردي نو در  خود را به» انگارينظرية آلوده« ،)1961 ,1894(اثر لويي فردينان سلين 

هايي از كند با نشان دادن مثالاز اين پس كريستوا سعي مي. كند نقد و مطالعات ادبي مطرح مي
هايي قلمداد كند كه عنوان سوژه سنده يا شاعر را بهكاربست اين نظريه در ادبيات اروپايي، نوي
  .اندهاي وجود خويش و جهان پيرامون قرار دادهآثار خويش را مجالي براي افشاي بحران

ايم؛ نخست گزارشي تا حد  در مقالة حاضر دو هدف كاركردي عمده را مورد نظر قرار داده
در » انگاري كريستوانظرية آلوده«ان توان تحت عنوامكان جامع و مبسوط از آنچه امروز مي

ها  وجوي پاسخ به اين پرسش كنيم، ارائه كند و سپس در جست خوانش شعر مطرح مي
توان به خوانشي  ها و ابزارهاي تحليلي اين نظريه ميآييم كه آيا با تكيه بر بايسته برمي

دست پيدا ) 356: 1383فرخزاد، (» سوزددلم براي باغچه مي«كريستوايي، خالق و بديع از شعر 
  

1
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اي  رود، پاره كرد و آيا چنين خوانشي كه در مطالعات ادبيات معاصر ايران بديع به شمار مي
  را پيش روي ما قرار خواهد داد؟  پذيري شعر او شده تأويل هاي كمتر شناختهديگر از قابليت

  

  كريستوا »انگاريآلوده«رئوس مقدماتي و مبنايي نظرية . 2
  سوژه. 2 - 1
يستوا تا به امروز براي مطالعه و نقد آثار ادبي از سه حوزة متفاوت، اما همپيوند كر
-ها و پژوهشبهره برده است؛ اما آنچه در همة رهيافت» فلسفه«و » روانكاوي«، »شناسي زبان«

است؛ به ديگر سخن، فاعل » فاعل سخنگو«عنوان مفهومي كليدي و مبنايي مطرح است،  هاي او به
  ).27- 13: 1384آفي، مك(هاي كريستوا است ماية تمامي پژوهشو بن سخنگو مضمون

او با تكيه بر اين . رودميكار  به »اشخاص«نزد كريستوا براي داللت بر » سوژه«اصطالح 
منسجم اشاره دارد، از  2به موجودي كامالً خودآگاه با هويتي» خود«دليل كه اصطالح 

به ميان » خود«از نظر او هرگاه مفهوم . ورزدب مياجتنا 3»خود«كارگيري اصطالح مرسوم  به
شود، اما عنوان حاكم هستي خود فرض مي آل از خويش بهآيد، انسان با تصوري ايدهمي

هاي فرهنگي، اجتماعي، زباني و غيره است، شخصي است كه تابع انواع پديده» سوژه«برعكس، 
). 14: همان(اش آگاهي كاملي داشته باشد گيريها بر شكلبدون اينكه از اثر تمامي اين پديده

شود، بلكه به صورت كامالً عالوه بر اين، هويت سوژه، منسجم و همبند در نظر گرفته نمي
شناسي كريستوا همان در اصطالح» سوژه«. هاي زيادي در خويش داردطبيعي گسست

داشته باشد؛ تواند به مؤلف يا شاعر اشاره است كه هنگام نقد يك متن ادبي مي» شخص«
  :رو اين از

پردازد؛ كسي كه مولد معنا  ژوليا كريستوا در آثار خود به سياست سوژة سخنگو و نويسنده مي
باورانه در  كريستوا با مردود شمردن پندارهاي انسان. شد است و از نظر كريستوا، همواره در فرا

نامد، به مي» زبان شعري« كوشد از طريق آنچه اوثابت و نظام زباني منسجم، مي» خود«مورد 
مكاريك، (بررسي امكانات اساسي سوژة داللتگر براي متالشي ساختن نظم نمادين بپردازد 

1383 :392.(  
  
  

  

2
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  سوبژكتيويته. 2- 2
اين . برگردانده شده است» فاعليت«يا » عامليت«، »ذهنيت«در فارسي به » سوبژكتيويته«اصطالح 

زبان كه . چيز ناظر به رابطة ميان انسان و زبان استاصطالح در نظريات كريستوا بيش از هر 
دهد، مؤكد تقابل مبنايي از نظر كريستوا همواره عوامل روحي و جسمي سخنگو را نشان مي

كه ابزار و وسيلة بيان است، در حالي» خود«زبان در دست . شودمي» سوژه«و » خود«ميان 
. كندگيري و ايجاد آن نقش مؤثر ايفا ميلشود و زبان در شكرفته تابع زبان ميرفته» سوژه«

كريستوا نقش سوبژكتيويته يا به تعبير ديگر، اثر زبان بر سوژه و تبعيت سوژه از زبان را به 
- شمار مي به » شناختيحاصلي از فرايندهاي زبان«طور كلي سوژه را  داند كه بهحدي بديهي مي

  ).51: همان(آورد 
  
  
  
  

گيرد؛ زيرا رابطة بين ويته هرگز شكل مشخص و قطعي به خود نميالبته از نظر او سوبژكتي
توان فرض كرد كه ابتدا عنوان مثال كودكي را مي به. ماندگاه ثابت نميزبان و انسان هيچ

ها و عوامل تأثير پديده همين كودك تحت. كنند تا نيازهايش را بيان كنداصوات به او كمك مي
ها از كه اختالالت تكلمي نداشته باشد، در سني ديگر، واژهكند و در صورتي  محيطي رشد مي

رو،  اين دهند؛ ازشوند و كالم و معنا را شكل مي ذهن و روان او بر زبانش جاري مي
  .كندسوبژكتيويته پويا و در حال تكامل است و هرگز شكل ثابتي پيدا نمي

  
  اي و امر نمادينامر نشانه. 2- 3

گيرد و عملكرد آن را در دو وجه عمده از فرايندي داللتي در نظر ميعنوان  كريستوا زبان را به
طور كلي بر استفادة  كند كه بهزبان را مطرح مي» وجه نمادين«او ابتدا . دهديكديگر تمييز مي

ها داللت دارد؛ بدين معنا كه در اين وجه زباني فرد بدون هيچ ابهامي معمولي و منطقي از واژه
مثال بارز استفادة محض از وجه نمادين زبان، در زبان آموزش . كندمي منظور خود را بيان

را سعي » امر نمادين«توان رو مي شود، از اين علومي نظير رياضي، فيزيك و شيمي ديده مي

  

 رابطة ميان سوژه و زبان

 سوبژكتيويته
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  .اي و ثابت زبان دانستخودآگاهانة فرد در استفادة رايج و معقول از نظام نشانه
آن است كه بر جنبة عاطفي زبان داللت » ايه نشانهوج«دومين وجه زبان از نظر كريستوا، 

هاي سوژه ريزي و آشكارسازي دغدغهدر اين وجه عملكرد زبان به صورت برون. دارد
: چنين تعريف كردتوان را نيز مي» ايامر نشانه«گيرد؛ بنابراين انجام مي...) احساسات، غرايز و (

ن و روان را همزمان در فرآيند زبان آزاد روشي ناخودآگاه است كه انرژي ذهن و جسم و ت
توان به صورت شكل زير تعاريف ذكرشده در اين قسمت را مي). Kristeva, 1984: 27(كند  مي

  :نشان داد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  اي و امر نمادينتعامل امر نشانه. 2- 4
به عقيدة . ددانمي» اي و نماديننشانه«كريستوا متون ادبي را همزمان واجد دو نوع وجه زباني 

به همين . گيردشكل مي 4اي است كه در متن ادبي معنازايياو از تعامل امر نمادين و امر نشانه
طور كلي  اما به. تفكيك از يكديگر نيستند طور كامل قابل گاه بهدليل در آثار ادبي اين وجوه هيچ

خواهد بود و اگر امر  5»ريمتن ظاه«اي از زبان متن باشد، آن متن، اگر امر نمادين شالودة عمده
  ). 86: همان(خواهد بود  6»متن زايشي«اي در آفرينش متن دخيل باشد، آن متن،  نشانه
  
  

  

4
 . Signifiance 

5
. Phenotext  

6
. Genotext   

  

كاربرد منطقي و رايج زبان

  

  :امر نمادين
روش خودآگاه در بيان 
 منطقي و صريح سوژه

  

 وجه نمادين
  

  

  كاربرد عاطفي 
 زبان

  :اي امر نشانه
روشي ناخودآگاه و 

انگيخته در بيان احساسات 
 سوژه

وجه 

 اي نشانه
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  7انگارينظرية آلوده. 3
دهد و اي كه در باب سوژه و سوبژكتيويته ارائه ميهاي نوجويانهكريستوا با توجه به تلقي

برد، در ميكار  به وان فرايندهاي داللتيعن شناختي كه در باب وجوه زبان به مفاهيم زبان
پردازد؛ بدين معنا كه مي» فاعل سخنگو«يا » سوژه«ها و نظرياتش به مفهوم محوري پژوهش

شناختي، روانكاوي و فلسفي نزد او كشف، توضيح و تحليل ابعاد متنوعي غايت مطالعات زبان
سوژة «ستوا نظرية زباني خود را رو، قابل درك است كه چرا كري از مفهوم سوژه است و از اين

تنها سوژه يا همان فاعل سخنگو را موضوع محوري  او نه. كندنامگذاري مي 8»در فرايند
در نظر » سوژه«مثابه  هايش انسان را به  دهد، بلكه در همة پژوهشمطالعات خويش قرار مي

  .آيدد سوژه بر ميانگاري نزهايي نظير آلودهگيرد و از اين منظر درصدد تبيين پديده مي
اي رواني است كه در دوران طفوليت قبل از پديده» انگاريآلوده«طبق نظرية كريستوا، 

شود؛ يعني زماني كه ، يعني قبل از دورة شش تا هشت ماهگي در كودك آغاز مي9ايمرحلة آينه
راي رشد اين مرحله ب. دهدعنوان موجودي يگانه و منفك از ديگران تشخيص مي طفل خود را به

انگاري را فرايند پس كريستوا آلوده. رواني كودك، استقالل ذهني و نيز حفظ حيات او الزم است
انگاري تنها يك مرحله پس آلوده. آيدشمار مي داند كه آلوده به زدن و طرد كردن آن چيزي مي

كند مي سوژه همواره تالش. مانداز رشد نيست، بلكه منشي است كه همواره در شخص باقي مي
خواهد از حريم او با اين تمهيد مي. از مورد آلوده دوري كند و آن را از خود بيرون براند

طور كامل از بين  اما نكتة قابل توجه اين است كه آلودگي هرگز به. سوبژكتيويتة خود دفاع كند
، از آنجا كه مورد آلوده هميشه به نوعي وجود دارد. شودرود و دفع يا سركوب نمينمي

آرامش سوژه را » امر آلوده«حضور. شود كشمكشي هميشگي ميان سوژه و آلودگي برقرار مي
جا و  كند كه هيچكند و اين نگراني و ترس را در او ايجاد مي از پاك بودن خود متزلزل مي

توان از آلودگي در امان ماند؛ بنابراين سرايت تجاوزآميز آلودگي به سوژه و وقت نمي هيچ
كند كه شخص هرگز خود را مصون از ة او، پاكي و تطهير او را چنان تهديد ميسوبژكتيويت
  .بيندآلودگي نمي

را در عرصة مطالعات ادبي » فاعل سخنگو«مثابه  انگاري نزد سوژه به  كريستوا مفهوم آلوده
داند و پاسخ به اين سؤال را كه چرا اين پديدة روانكاوي در مطالعات ادبي نيز قابل طرح مي

به عقيدة او از . كندادبيات اشاره مي» نقش پااليندگي«بيند و به شود، چندان دشوار نمي طرح ميم
  

7
. Abjection  

8
. Le sujet en procès  

9
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گلفام و (است » شناخت هنر، زبان و ادبيات«انگاري نوعي رويكرد براي  سويي نظرية آلوده
ان نوبة خود زمينة مطرح كردن و نماي و از سويي ديگر هنر و ادبيات نيز به ) 1: 1391همكاران، 

كنند و به دنبال آن سوژه براي دور كردن، نابودي و  ها را براي سوژه فراهم ميكردن آلودگي
آفرينشگر ادبي در طي خلق اثر . كندانگيزند، تالش مي ها كه ترس و تنفر او را برميآلودگي زوال

رتيب اثر ادبي بدين ت. كندها مبرا مي ها، سوبژكتيويتة خود را از وجود آنريزي آلودگيبا بيرون
آفي، مك(كند  و هنري حتي ناخواسته و ندانسته، نويد پاكي و تطهير را به روح انسان عرضه مي

1384 :77 - 83.(  
انگاري در حوزة متون ادبي، حضور واژگان و مفاهيمي نظير  يكي از موارد عمدة آلوده

عنوان مثال مسئلة  بهجنازه، مرگ، خون، عفونت، بيماري و مواردي از اين قبيل در متن است؛ 
طلب اوست، مورد توجه عموم نويسندگان و نهايتميرايي انسان كه هميشه تهديدي بر ذات بي

عنوان امري  است، براي سوژه به مرگ كه همواره در تضاد با زندگي. شاعران قرار گرفته است
ها، ديدن مرگ انسانحقيقت، نويسنده يا شاعر با  در. شود آلوده عليه حيات و ادامة بقا تصور مي

هاي زندگي بشري و شكنندگي و تزلزل زندگي انسان را مورد توجه قرار   كوتاه بودن فرصت
آورد و دردها و  هايي از اين قبيل روي ميآفرينشگر ادبي در كالم خود به پردازش رنج. دهدمي

عرانة خود داند، در كالم ادبي و شاهاي خود را كه از مشتركات سرنوشت بشري ميناكامي
پردازد تا رنجي را انگار مي ، به مضاميني آلوده»سوژه«مثابه   نويسنده يا شاعر به. دهدبروز مي

ها و ها، ناخوشيها، تزلزلكه روح او از آلودگي متحمل شده، كاهش دهد و بدين ترتيب آلودگي
  . دردها را از روح و روان خود بزدايد

دليل انحراف از ماهيت زندگي و پويايي، در سوبژكتيويتة  البته عالوه بر مرگ كه به نوعي به
اثر  طاعونآيد و مضمون بسياري از آثار ادبي همچون شمار مي فاعل سخنگو امري آلوده به 

انگاري نيز با افشاي نابساماني و آلودگي نهادها گيرد، موارد ديگري از آلودهآلبر كامو قرار مي
اثر ژان پل سارتر كه آلودگي و انحراف طبقة  تهوع؛ شوندهاي اجتماعي مطرح مي و نظام

توان گفت مي. دهد، از اين گروه استبورژوازي را در دنياي مدرن پيش روي خواننده قرار مي
كه از منظر نظرية كريستوا، سارتر و كامو با خلق چنين آثاري سعي در حفظ سوبژكتيويتة 

توان براي تأييد رابطة هاي ديگري كه ميمثال. نداها داشتهها و انحرافخود از خطر اين آلودگي
هاي ادبي انگاري، به مثابه يك پديدة عام رواني و چيستي و چرايي آفرينش عميق ميان آلوده
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  .ارائه كرد، كم نيستند
انگار را فعاليتي پراهميت و شايان توجه در بطن فرهنگ به هر روي، كريستوا ادبيات آلوده

هاي انساني  ترين فاجعههاي اجتماعي و جديترين بحرانقادر است درونيداند كه يك جامعه مي
  .Kristeva, 1982: 208)(هاي جهان پيرامون را بيان كند و نابساماني

  

  انگاري كريستوا بر اشعار فروغ فرخزادامكان كاربست نظرية آلوده. 4
هاي  ، از حيث واكاويطور كه مخاطبان فراواني دارد همان) 1345 - 1313(شعر فروغ فرخزاد 
شمار فراوان . رود شمار مي  مطالعه قرار گرفتن نيز از آثار پر توفيق به پژوهشي و مورد 

هاي تحليلي متفاوت، شعر او را مورد  مطالعاتي كه با رويكردهاي متنوع و با تكيه بر نظريه
نظير   ا عنوان كتابه توان به ده از اين ميان مي. اند، مؤيد اين واقعيت است بررسي قرار داده
خداباوري در شعر ، فروغ؛ ياغي مغموم، رمانتيسم در شعر فروغ فرخزاد، پريشادخت شعر

نگاري در باب  و صدها مقاله و تك دربارة زندگي و شعر فروغ فرخزاد  :زني تنها، فروغ
ر كاربست نظرية مايكل ريفاتر ب: شناسي شعر نشانه«هاي شعر او نظير  ها و ويژگي درونمايه

شناسي رنگ ماكس لوشر در نقد و  كاربرد نظرية روان«، »فروغ فرخزاد» اي مرز پرگهر«شعر 
» بررسي تطبيقي شعر و انديشة فروغ فرخزاد و سيلويا پالت«و » تحليل شعر فروغ فرخزاد

ويژه از منظر نظرية  با اين حال، شعر او تا به امروز با تكيه بر نظريات كريستوا و به. اشاره كرد
        .    مورد مداقه قرار نگرفته است» انگاري لودهآ«

اش معموالً وام جمله شاعران نوگراي ادبيات معاصر ايران است كه كالم شاعرانه فروغ از
نمايي ساختار سهولت واژگاني و آسان. گرفته از واژگان معهود و سنتي شعر فارسي نيست

» فاعل سخنگويي«عنوان شاعر،  او به. رود يشمار م  هاي مشهود شعر او به اشعار او از ويژگي
شود، به اي به وضوح ديده مياست كه در اشعارش تعامل خودانگيختة امر نمادين و امر نشانه

او در بازنمايي . اي دارنداي كه در اشعارش هر دو وجه زبان، كاركردهاي مؤثر و ويژهگونه
ترتيب   گيرد و بدينعاطفي زبان قرار مي تأثير كاربرد منطقي و هاي خويش معموالً تحت دغدغه

رو خواننده در  اين كند، ازتا حد ممكن از كتمان افكار، عواطف و احساسات خود پرهيز مي
. شود هاي شاعر آشنا ميخوانش نخستين اشعار او تا حد زيادي با افكار، احساسات و نظرگاه

  :كنيم رجوع مي» سرد ايمان بياوريم به آغاز فصل«براي مثال به قسمتي از شعر 
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  گذردو مردي از كنار درختان خيس مي«
  هايشهاي آبي رگمردي كه رشته

  مانند مارهاي مرده از دوسوي گلوگاهش
  اندباال خزيده
  هاي منقلبش آن هجاي خونين راو در شقيقه
  كنندتكرار مي

  ).330: 1383فرخزاد، ( »سالم - 
د از كنار درختان خيس و سالم گفتن او تابع در اين پاره از شعر، شاعر در بيان گذشتن مر

از قوانين رايج » سالم«و » گذردمردي از كنار درختان خيس مي«. شودزبان مي» وجه نمادين«
-وجه نشانه«كند، اما شاعر در شناساندن مرد و بيان خلقيات او تابع و متعارف زبان تبعيت مي

باال خزيدن مارهاي «و » هاي منقلبشقيقه تكرار كردن هجاهاي خونين در«. زبان شده است» اي
ها را نشان احساس سوژه در مقابل مرد و بيان نوع رابطة بين آن» مرده از دو سوي گلوگاه

  .دهد مي
همواره در هم » متن ظاهري«و » متن زايشي«توان گفت كه در اشعار فروغ بنابراين مي

شود كه اين موضوع بيشتر نمايان مياند؛ هرچند گاهي متن زايشي نسبت به متن ظاهري  تنيده
دهد  همچنين شاعر از اين طريق نشان مي. شده استباعث سادگي و در عين حال عمق شعر او 

نگرد و از مسائل روزمره و وقايع عادي تصاويري ارائه كه چگونه به مسائل به شيوة نويني مي
  .م هستنددهد كه بسيار متفاوت، گزنده و در عين حال ساده و قابل فهمي

علت ديگر انتخاب اشعار فروغ براي اين جستار، عالوه بر زبان او، مضاميني است كه به 
هاي هميشگي او در اشعارش فقر اعم از مادي و دانيم، دغدغهطور كه مي همان. پردازدها مي آن

مرگي كه شاعر از آن . فرهنگي، يأس و نااميدي، خشونت روابط انساني و خصوصاً مرگ است
آورد، هميشه به معناي پايان زندگي مادي انسان نيست، بلكه گاه به معناي بت به ميان ميصح

رو  اين از. مسخ آدمي و تهي شدن او از اميد، از كرامت انساني و از عاطفه و اعتماد است
هاي پربسامد واژگاني چون مرگ، جنازه، عزا، قبرستان، گور، اعدام، خون و طناب دار از واژه

  :را خواند» بعد از تو«توان قسمتي از شعر  براي مثال مي. ر فروغ هستنددر اشعا
  ها رو آورديم بعد از تو ما به قبرستان



  ...انگاري كاربست نظرية آلوده                                                           و همكار  ابراهيم سليمي كوچي 
 

98 

  كشيدو مرگ، زير چادر مادربزرگ نفس مي
  و مرگ، آن درخت تناور بود

  هاي اين سوي آغازكه زنده
  بستندهاي ملولش دخيل ميبه شاخه
  هاي آن سوي پايانو مرده
  ).349: همان(زدند  اش چنگ مياي فسفريهبه ريشه

  

  انگاري بر شعر فروغ فرخزادكاربست نظرية آلوده. 5
دلم براي «انگاري بر آثار فروغ فرخزاد شعر براي نشان دادن امكان كاربست نظرية آلوده

- انتخاب كردهايمان بياوريم به آغاز فصل سرد  را از آخرين دفتر اشعار او» سوزد باغچه مي

در . ايم هايي از آن را در اين نوشتار آوردهلبته به علت طوالني بودن اين شعر تنها قسمتا. ايم
» ايامري نشانه«عنوان  شود و اثر او بهمطالعه مي» سوژه«عنوان  اين رويكرد فروغ فرخزاد به

» ادينامر نم«زبان، معموالً بيش از » ايامر نشانه«شود، زيرا در كالم شاعرانه در نظر گرفته مي
  .كند اي زبان توجه ميشود، زيرا شاعر در سرودن شعر بيشتر به وجه نشانهيافت مي

اند كه از خالل انگاري هاي آلودهها نمونهها و ماهيدر اين شعر احتضار باغچه، مرگ گل
  :اي به مرگ، زوال و فروپاشي تماميت زندگي اشاره دارندامري نشانه

  ها نيستكسي به فكر گل«
  ها نيسته فكر ماهيكسي ب

  خواهدكسي نمي
  ).356: همان( »ميردباور كند كه باغچه دارد مي

است كه  خانه اصوالً مكاني. زندرا كنار مي» خانه«نقاب زيباي مكاني به نام » مرگ باغچه«
دوانده در خانه، مانع  كند، اما تصوير آلودة بيماري و عفونت ريشهآسايش سوژه را فراهم مي

همراه  در خود تصويري از قبر و گورستان را به » مرگ باغچه«. شوديال سوژه ميآسودگي خ
همچنين، . دارد، مخصوصاً زماني كه تهي از سبزينگي گياهان است و تنها از خاك پر شده است

، »ها در شب صداي سرفة ماهي«، »كردگي قلب باغچه در زير آفتابورم«تصاويري چون 
حكايت از درد و عذابي دارد كه در روان » فقر باغچه«و » هاة ماهيجناز«، »تنهايي حياط خانه«
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ها بر شاعر و توجه همزمان او به مسائل و نفوذ و تأثير اين نابساماني. شاعر حلول كرده است
اي كه ديگر شعر او را گونه شود، بههاي ديگر در عين وحدت باعث تعدد معناي شعر ميرنج
- انگاري زوال هويت و فرو كند از خالل اين آلودهعر سعي ميشا. معنا دانستتوان تكنمي

او در صدد زدودن ناپاكي و آلودگي رخنه كرده . هاي مقبول را از خود دور كندريختگي ارزش
رو در اين  اين سنجد؛ ازآيد، اما در اين مسير، واكنش ديگران را نيز ميدر آشيانة خويش برمي

ها نزد پنداري البته آلوده. شودگر اعضاي خانواده نيز ديده ميانگاري نزد دي شعر فرايند آلوده
  :ها با يكديگر تفاوت دارندهاي رهايي از آلودگياين اشخاص و راه

  :است مرگ باغچه براي پدر اهميتي ندارد، او به داشتن حقوق بازنشستگي راضي
  :گويدپدر به مادر مي«

  لعنت به هرچه ماهي و هرچه مرغ
  ميرم ديگروقتي كه من ب
  كند كه باغچه باشدچه فرق مي

  يا باغچه نباشد
  .)358 - 357: همان(» ستبراي من حقوق تقاعد كافي

دغدغة او به هيچ وجه حيات يا مرگ باغچه . شوندانگاشته مي» آلوده«ماهي و مرغ نزد پدر 
او آزرده  .شودتوجه خالصه مي  گويي كليت زندگي او در همين امر مالي نه چندان قابل. نيست

برده پناه  التواريخ ناسخو  شاهنامهبار زندگي به خواندن از پيري و خسته از گذران ماللت
مرغ، (» هاآلودگي«اي و كهن گذشتگان او را از اين گويي خواندن اساطير و تاريخ افسانه. است

شمرده شده  مادر به نوبة خود، معصيت، گناه و هر عملي را كه حرام. رهاند مي) ماهي و باغچه
كند بيماري بيند و فكر مياو افول باغچه را از معصيت و گناهان مي. پندارد است، آلوده مي

  :هاي باغچه استباغچه، تاوان معصيت يكي از گل
  مادر هميشه در ته هر چيزي«

  گردددنبال جاي پاي معصيتي مي
  كند كه باغچه را كفر يك گياهو فكر مي

  ).358: همان( »آلوده كرده است
او به نوبة . ورزي را انتخاب كرده استاو براي بيرون راندن و زدودن اين آلودگي، راه دين
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عالوه بر . ترسد كه مبادا معصيتي مرتكب شود و روزي تاوان گناهان خود را پس دهدخود مي
ترسد تاوان گناه باغچه و گياهان به مرز سوبژكتيويتة او وارد شود و هويت شخصي  اين او مي

  :كند تا از فروپاشي در امان بماندو را متالشي كند و به همين دليل براي سالمتي باغچه دعا ميا
  خواندمادر تمام روز دعا مي«

  هاكند به تمام گلو فوت مي
  هاكند به تمام ماهيو فوت مي
  .)همان( »كند به خودشو فوت مي

هاي دين، ان به خدا، باور به وعدهبيند و با توسل به ايماو راه رستگاري را در دينداري مي
. تطهير كند» هاآلودگي«كند خود را از اين دعا خواندن و عمل به دستورات و آيين ديني سعي مي

كند؛ او حتي در مقابل  اند، انتخاب نميهاي تهذيبي را كه پدر و مادر در پيش گرفته برادر راه
او كه از همان . گزيند برمي» هاآلودگي«كند و راه ديگري را براي گسستن از  ها شورش مي آن

خواند، هر تقاليي براي نجات و رستگاري را از ابتدا محكوم به  ابتدا باغچه را گورستان مي
  :داندشكست مي

  گويد قبرستانبرادرم به باغچه مي«
  .)359: همان( »خنددها ميبرادرم به اغتشاش علف

رفته با نااميدي انس افتد و رفتهيأس فرو مي پنداري به ورطة او براي رهايي از اين آلوده
او كه . كندبرخالف برادر، خواهر الزاماً در مقابل سنت خانواده سرپيچي نمي. گيرد مي

معصوميت دوران كودكي را از دست داده است، به تصنع زندگي متأهلي روي آورده و به 
ها و حيات ديگر طبيعت گلبراي او اصوالً . حاصل و روزمرة آن عادت كرده است تكرار بي

  :باغچه اهميتي ندارد
  ]خواهرم[او«

  آيدهروقت كه به ديدن ما مي
  شوندهاي دامنش از فقر باغچه آلوده ميو گوشه

  .)360: همان( »گيردحمام ادكلن مي
ها و تعفن باغچه را از خود اجساد گل» آلودگي«او با حفظ آراستگي ظاهر، به تصور خويش 

-آنكه نگران وضعيت تأسفدهد، بيآرامشي ساختگي به زندگي خود ادامه مي كند و دردور مي



 1393بهار ، )17پياپي ( 1 ه، شمار5دوره                                                                            جستارهاي زباني

 

101 

پندارد، از فقر باغچه بيزار است و از اينكه اين فقر مي» آلوده«او كه فقر را . بار خانة پدري باشد
برد، به همين دليل ثروت و وصلت با به وجود او نيز رسوخ كند در هراس دائمي به سر مي

  .دانسته است» آلودگي«تنها راه ممكن براي گريز از اين  مردي ثروتمند را
انگاري را دائماً در دنياي اطراف خود احساس آلوده) فاعل سخنگو(به اين ترتيب شاعر 

محيط همچون مرگ، افول و بيماري پرده » امور آلودة«بر اينكه از  او عالوه . تجربه كرده است
ها  ها و ماهيبه مرگ باغچه، بيماري گل» ايانهامور نش«وسيلة  دارد و در شعرش به  برمي

هاي منتخب و متفاوت شود؛ از نظر او راهانگاري ديگري نيز مي كند، گرفتار آلوده اشاره مي
شده نظير فقر، زوال و مرگ نيز خود مصداق  اعضاي خانواده در برابر امور آلوده شمرده

رنج او را مضاعف كرده و تلخي كالم انگاري،  اين دومين آلوده. است» آلودگي«ديگري از 
-ها و فلسفهبينيهاي تهذيب و تطهير برآمده از جهانگويي اين راه. كندشاعرانة او را تشديد مي

به زعم شاعر . اندشده» آلوده«نوبة خود  هاي اجتماعي هستند كه بهها، ظواهر و روساخت
ندگي زناشويي خواهر به ناكفايتي، كژي، انگاري برادر، نهاد ازدواج و زانفعال پدر، فلسفة نيست
كند كه ممكن است هر لحظه اين شاعر مدام اين هراس را احساس مي. اندسستي و خرافه آلوده

انگاري همزمان، تجربة دو آلوده. كند» آلوده«آلودگي به سوبژكتيويتة او نفوذ و هويتش را 
يتة شاعر از طرفي توسط مرگ و سوبژكتيو. كند ها را نزد شاعر دشوارتر ميزدودن آلودگي

هاي پااليش كه به نوبة خود از آلودگي در امان خطر فروپاشي و از طرف ديگر توسط راه
اين وضعيت نگراني سوژه از موقعيت خود و همچنين موقعيت انسان . شوداند، تهديد مينمانده

رو به  اين ، ازكندهايي همچون زوال زندگي و فروپاشي را دوچندان ميدر برابر واقعيت
آورد و دغدغة رهايي انسان از اين وضعيت را وجوي راهي براي نجات و رهايي روي مي جست

هاي رهايي از آلودگي ديگران را ها و شيوهاو از يك سو روش. دهدوجهة همت خويش قرار مي
و بار مرگ  بيند و از سوي ديگر خود را در مقابل تراژدي تكرارشدني و مصيبتناكافي مي

  . بيندوانهادگي تنها مي
در آلودگي » ديگران«يابد و از اينكه مثل انديش و همپيوندي نمياو در ميان اطرافيان، هم

از اينجا است كه . ترسدغرق شود و بدون هيچ كشمكش جدي با آن همزيستي داشته باشد، مي
-را مشخص مي» آلودگيديگران و «و » من«انگاري مرز ميان خود به معناي  در اين فرايند آلوده

 - خود را » من« - هايش در طول شعر، روان و ذهن خود راگونه با پرداختن به دغدغه كند و اين
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  :كندها پاك مياز اين آلودگي
  من از تصور بيهودگي اين همه دست«

  ترسمو از تجسم بيگانگي اين همه صورت مي
  آموزيمن مثل دانش

  اش راكه درس هندسه
  دارد، تنها هستممي وار دوستديوانه

  ).362: همان(» شود به بيمارستان بردكنم كه باغچه را ميو فكر مي
اي داند، چارهاي براي بهبودي باغچه ميكنندهرا راه حل قانع» بردن باغچه به بيمارستان«او 

هر، شود و راه حلي كه با اخالق، مها ميها و ماهيكه مانع سرايت آلودگي و بيماري به ديگر گل
اي كه قداست نهفته همچنين شاعر ترس خود را از زيستن در زمانه. عاطفه و عالقه آميخته است

- در عواطف را در برابر زندگي ماشيني و اسير روزمرگي شدن از دست داده است، پنهان نمي

  :كند
  من از زماني«

  ).همان( »ترسمكه قلب خود را گم كرده است، مي
ي وابسته است كه همچنان در »خاطرات سبز«يات باغچه به برد كه جان و حشاعر پي مي

  :كند شود و محو شدن خاطرات سبز از ذهن باغچه با مرگ او برابري ميذهن باغچه مرور مي
  و ذهن باغچه دارد آرام آرام«

  . )همان( »شوداز خاطرات سبز تهي مي
اصلي را ايفا  يادوارة روزهايي است كه سبزينگي در حيات باغچه نقش» خاطرات سبز«
رفتي از فناپذيري زندگي و شكنندگي و او دوست داشتن و مهر ورزيدن را برون. كرده است مي

ها و داشتن داند و بر اين باور است كه مهرورزي و خاطرات دوست زوال انسان مي
  .را از هويت انساني دور كنند» آلودگي«توانند مسخ و فروريختگي و  ها ميشدن داشته دوست
نهادهاي «و » وضعيت انساني«، »مرگ«پنداري انگاري، يعني ابتدا آلودهفرايند آلوده اين
حلي براي پاكي و رهايي از اين آلودگي از طريق مهر و در مرحلة دوم يافتن راه» اجتماعي

براي مثال در شعر . شودورزيدن و دوست داشتن ديگران، در ديگر اشعار فروغ نيز ديده مي
-انگاري و آلوده هم در آخرين دفتر اشعار او آمده است، دقيقاً همين روند آلودهكه آن » پنجره«
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  :دهدزدايي را پيش روي ما قرار مي
  هاي مضطرب آرزوي منو از شقيقه«

  پاشيدهاي خون به بيرون ميفواره
  وقتي زندگي من ديگر

  تاك ساعت ديواري چيزي نبود، هيچ چيز به جز تيك
  يددريافتم بايد، بايد، با

  ). 353: همان( »وار دوست بدارمديوانه
انگاري نزد هايي هستند كه بر آلودهواژه» هاي خونفواره«و خصوصاً » شقيقة مضطرب«

اي هستند كه قادرند از مرز سوبژكتيويتة  رو چنين مفاهيمي امور آلوده اين سوژه داللت دارند، از
ها و دوري جستن از تيرگي. دسوژه عبور كنند و استقالل ماهوي او را متزلزل سازن

كند،  سوي تهذيب نفس و آرامش روان هموار مي هاي زندگي روزمره هرچند راه را به  نابساماني
نزد فروغ فرخزاد ) تهذيب نفس سوژه(به مرحلة دوم ) پنداري آلوده(اما دورة گذار از مرحلة اول 

تلنگر زدن به «. شود حاصل مي هابا احترام به انسانيت، شفقت و مهر ورزيدن به ديگر انسان
بركت و (» فروشانه و به دور از شعار ناخودآگاه فرهنگي به شكلي دردمندانه و نه فضل

، از خصوصيات بارز اشعار فروغ فرخزاد است كه در اين شعر نيز قابل )126: 1389افتخاري، 
  . رؤيت است

  

  گيرينتيجه. 6
ش در حوزة پساساختارگرايي و روانكاوي، ژوليا كريستوا با تكيه بر مطالعات مبسوط خوي

انگار را نمود آورد و ادبيات آلودهشمار مي  را امري طبيعي در روان آدمي به» انگاري آلوده«
هاي جهان پيرامون هاي اجتماعي و نابسامانياز بحران) آفرينشگر متن ادبي(افشاگري سوژه 

ارسي، شعر فروغ فرخزاد را بيش از ديگر ما براي كاربست اين نظريه بر شعر معاصر ف. داندمي
رو با تكيه بر رويكرد او  اين شاعران معاصر، مستعد بازخواني و واكاوي از اين منظر ديديم؛ از

اي از اشعار فروغ فرخزاد در آخرين دفتر اشعار او، خصوصاً در  چنين عنوان كرديم كه پاره
كند كه رخوت، اي را ترسيم ميي جامعه، از خودبيگانگي اعضا»سوزد دلم براي باغچه مي«شعر 
و به همين دليل  كاري منفعالنه از خصوصيات مشهود آنان است تفاوتي، يأس و سازشبي
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  .ها از ميان رفته است شوق زندگي و اميد در آن
» پنجره«و » سوزددلم براي باغچه مي«انگاري در دو شعر  طور كه ديديم فرايند آلودههمان

، عملكردي تقريباً مشابه ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد ي او در دفترهمچون ديگر شعرها
انگاري برادر با زباني انگاري و بيهودهكاري پدر و مادر و فلسفة نيست شاعر از سازش. دارد

ها ها، نيستي و فروپاشيدگيسوبژكتيويتة او با افكاري كه در برابر اين آلودگي. كند تلخ انتقاد مي
در ) شاعر(پس از آن سوژه . گيردها قرار مي كند و در تضاد با آن كند، مخالفت مي مقابله نمي

تواند مورد اتفاق كند كه ميوجوي تطهير خود و جهان پيرامون خود، رهيافتي را دنبال مي جست
  .همگان واقع شود؛ سرودن براي تجليل مهر و شفقت بر آدمي

شود كه او در اشعار فروغ فرخزاد گاه باعث مي انگاري در البته نبايد از ياد برد كه آلوده
- اما به هر حال او با نگاهي نقادانه مي. نشان دادن سوية تاريك زندگي آدميان راه افراط بپيمايد

سرايد و از آنجا كه از عجز و رخوت بيزار است، كند و از وراي همان نگاه ميبيند؛ قضاوت مي
از سوية روشن و اميدوارانة زندگي آدميان نيز غافل  رود و بنابراينحل ميوجوي راه به جست

  .ماندنمي
هايي كه در رسد نوشتار حاضر در پرتو تحليلنظر مي سخن پاياني اين است كه به

وسيلة خوانش كريستوايي از شعر فروغ فرخزاد صورت  و به » آلوده انگاري«چارچوب نظرية 
هاي  پيش روي مخاطبان قرار دهد و به پرسشپذيرفت، توانسته نمايي مبسوط از اين نظريه را 

طور كه ديديم، شعر فروغ فرخزاد مطابق رويكرد  همان. شده در پيشگفتار پاسخ دهد مطرح
انگاري در شعر قابل بررسي و بازخواني است و  كريستوا مبني بر استفاده از فرايند آلوده

ر فارسي امكان كاربست هاي صوري و محتوايي شعر معاص توان گفت با توجه به ويژگي مي
اين نظريه بر ديگر اشعار فروغ فرخزاد و ساير شاعران معاصر ايران وجود دارد و چه بسا در 

  .پرتو چنين رويكردهايي در مطالعة ادبيات معاصر ايران نتايج بديع و نغزي حاصل شود
  

  ها نوشت پي. 7
1. speaking subject  

شناختي آن نيست، بلكه به  شناختي يا مردم ح جامعهمرادمان از هويت، هويت جمعي و ملي در اصطال .2
 :Foucault, 2001(اند  معناي هويت و تماميت فردي است؛ چنانكه سارتر و فوكو از آن سخن گفته

227.( 
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3. self  
4. signifiance 

5. phenotext  
6. genotext  
7. abjection  
8. le sujet en procès  

اقل در شش ماهگي با ديدن خود در آينه ، فيلسوف فرانسوي، كودك حد»ژاك الكان«طبق نظرية  .9
  ).Lemaire, 1977: 223(يابد دهد و به ادراكي يكپارچه از خود دست ميچهرة خود را تشخيص مي
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