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اسطورهپیرایی در تلمیحات نوغزلهای بهبهانی ،نیستانی ،بهمنی و منزوی
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چکیده
انسان مدرن نه اسطورهها را در هیئت ظاهریشان میپذیرد و نه میتواند بهکلی ترک کند و
از آنها رهایی یابد .گروهی از شاعران امروز ،بهویژه نوغزلسرایان ،از تلمیحات اسطورهای
بهعنوان سرمایه و پشتوانهای معرفتی و عرصه و فضایی خیالانگیز و رازآمیز ،بسیار استفاده
میکنند .مسئلۀ اصلی این جستار ،آن است که نووغزلسورایان ،ازجملوه بهاهوانی ،نیسوتانی،
بهمنی و منزوی با اسطورهها و تلمیحات اسطورهای چگونه رفتار میکننود توا هو آنهوا را
پذیرفتنی و روزآمد کنند و ه از آنها چونان خمیرمایهای برای طرح و بیان موافیالضومیر
خود ،سود برند؟ مفروض مقاله این است که شاعران یادشده رویکردی دوگانه به تلموی و
اساطیر تلمیحی دارند :گاه در تلمیحات ،تغییر چندان مهمی اعمال نمیکنند؛ اما گاه به تغییر
در عناصر ساختاری و بنیادین اسطورهها و تلمیحات اسوطورهای ،تلفیو و یوا کو و زیواد
کردن بخشهایی از آنها به روشهای گوناگون که فیالجمله در این مقاله آن را «اسطوره-
پیرایی» خواندهای  ،روی میآورند .نتایج نشان میدهود کوه در تلمیحوات بازتوا یافتوه در
نوغزلهای این چهار شاعر ،اسطورهپیرایی به شیوههایی چون «وارونهسازی عناصور اصولی
اساطیر»« ،جابهجایی اولویت تقابلهای دوگانه در آنها»« ،تقویت ابعاد و عناصر ک اهمیت-
تر اساطیر»« ،تغییر طرح اسطوره»« ،تهوی شودن عناصور اسوطورهای از ماهیوت خوویش» و
«ناکارآمد دانستن برخی از اسطورهها در شرایط امروزی» رخ داده است.
کلیدواژهها :غزل نو ،اسطوره ،اسطورهپیرایی ،تلمی  ،بهاهانی ،نیستانی ،بهمنی ،منزوی.
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مقدمه

دربارۀ واژۀ اسطوره ،نظرهای مختلفی ارائه شده است .برخی بر آنند که «اسوطوره واژهای اسوت معور
از یونانی  Historiaبه معنای جستجو ،آگاهی و داستان از مصدر  Historianبه معنای بررسوی کوردن
و شرح دادن .واژۀ اروپایی برابر آن  mythدر انگلیسی به معنای شرح ،خار و قصه گرفته شوده اسوت»
(بهار :1322 ،بیستودو) .بهطورکلی میتووان گفوت« :اسطوره ،روایتگور تاریﺦ مقدس» (الیواده:1311 ،
 )32و داستانی است که سرگذشت قدسوی و مینووی نخسوتینهها را بیوان مویدارد« .اسوطوره ()myth
همچنین شامل داستانهای کهنی است که زمانی در نزد اقوام باستانی حقیقت تلقی میشوده اسوت؛ اموا
امروز جناۀ افسانهای یافته و کسی بدانها باور ندارد؛ چنانکه ایون معنوا از نسوات اسوطوره بوا تواریﺦ و
داستان نیز برمیآید« :اسطوره زمانی تاریﺦ (هیستوری) بوده است و اموروزه جناوۀ داسوتانی (اسوتوری)
یافته است» (شمیسا .)233 :1331 ،اسطورهها ریشه در آرمانها و آرزوهوای قوومی و جمعوی انسوانها
دارند و جلوهگاه باورهای دینی ،ملّوی ،عامیانوه و ...اقووام و ملول گوناگونانود .میرچوا الیواده مه تورین
کارکرد اسطوره را «کشف و آفتابی کردن سرمشو های نمونوهوار هموۀ آیینهوا و فعالیتهوای معنوادار
آدمی؛ از تغذیه و زناشویی گرفته تا کار و تربیت ،هنر و زندگی» میداند (الیاده.)13 :1322 ،
اساطیر ،تالور خرد جمعی ،بازتا نهان روان بشری و جلوهگاه نمادین بوی و امیودها و آرمانهوای
اقوام مختلفاند .به باور برخی از صاحبنظران ،اسطورههوا بوا شوعر و هنور اقووام و ملوتهوا نسواتی
دوسویه و تأملبرانگیز دارند« :شعر بر قامت اسطوره لااس نوآیین میپوشواند و بودان شوکوه و جا بوه
میبخشد و در برابر ،اسطوره به گسترش معنوی و رسایی و رسالت شعر مودد میرسواند .بوهطورکلی،
کیفیت تلقی شعر از اساطیر و چگونگی رویارویی و یا ه قودمی ایون دو ،در اد  ،رابطوۀ مسوتقی بوا
نحوۀ نگرش شاعر به محیط بیرون و شیوۀ واکونش او در برابور زنودگی داشوته اسوت؛ یعنوی همیشوه
ضرورتهای محیط بوده که تکلیف شاعر را در برابر نوع اسوطورهها و زمینوۀ کواربرد آن معویّن کورده
است» (یاحقی .)336 :1332 ،حالآنکه به تعایر برخی دیگر «در متون نقد و بلاغت قودی  ،اشوارهای بوه
جایگاه اسطوره در شعر نشده است؛ تنها ماحثی که میتووان موضووع اسوطوره را در یول آن گنجانود،
صناعت تلمی است؛ بدین معنی که بلاغیان ،آوردن اشارات و عناصر افسانههای اسوطورهها را از زموره
تلمی میشمردهاند» (فتوحی.)231 :1312 ،
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سؤالات پژوهش

در این تحقی  ،دو پرسش اساسی مد نظر است .نخست آنکه نگاه و رویکرد بهاهانی ،نیسوتانی ،بهمنوی
و منزوی -بهویژه در تلمیحات منودر در نووغزلهایشوان -بوه اسواطیر چگونوه اسوت؟ دیگور آنکوه
مه ترین گونهها و شیوههای اسطورهپیرایی در نوغزلهای آنان کدامند؟
فرضیهها

-1شاعران نوغزلپرداز ،غالااً به اسطوره و تلمیحات اسطورهای رویکردی دوگانوه دارنود .1 :رویکوردی
رایج و کلیشهای؛  .2رویکردی هنجارشکنانه.
 -2اسطورهپیرایی در نوغزلهای شاعران یادشده بوه شویوههای گونواگونی همچوون خورو از حووزۀ
اقتدار روایاتی خاص از رویدادها ،برخورد ساختارشکنانه با روایت اسطورهای ،تغییر دادن خویشوکاری
عناصر اسطورهای و ...جلوه میکند.
اهداف و ضرورت تحقیق

این مقاله ،ضمن اشاره به رویکردهای نوغزلپردازان به اسطوره و تلمیحات اسطورهای ،با بررسیِ یکوی
از شیوهها و شگردهای شاعرانۀ عم بخشی ،اثرگذاری و توسعۀ فکری ،معنوایی و فرهنگوی بوه سوخن
(اسطورهپیرایی و گونههای آن) ،در نوغزلهوای شواعران یواد شوده ،زوایوای کو و بویش ناگشووده و
ناشناختهای از غزل نو را روشن میسازد و در شناخت و درک بهتر ظرفیتهای معنایی و ظرافوتهوای
ساختاری شعر و به تاع آن ،در التذا هنری مخاطاان غزل نو تأثیری آشکار دارد.
روش تحقیق

در این مقاله برآنی که به روش تحلیلی -توصیفی ،وجوه و روشهای اسوطورهپیرایوی را در تلمیحوات
موجود در نوغزلهای بهاهانی ،نیسوتانی ،بهمنوی و منوزوی -کوه هریوب بوه لحواظی از موفو ترین و
اثرگذارترین شاعران نوغزلپردازند و رویکرد آنان به اسطوره و تلمیحات اسطورهای نیز درخوور توجوه
است -بررسی کنی  .بور ایون اسواس ،بوا بهورهگیوری از ماوانی مکتوبهوای نقود ادبوی سواختارگرا و
پساساختارگرا و با نگاهی به نظریۀ بینامتنیت و نظریۀ عامّ کلیشههوا ،ضومن بیوان رویکردهوای شواعران
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یادشده به اسطوره ،گونههای اسطورهپیرایی در تلمیحات ایون نووغزلپردازان ،اسوتخرا  ،دسوتهبندی و
بررسی میشود.
پیشینۀ تحقیق

شمیسا ( )1331در مقدمۀ کتا فرهنگ تلمیحات مااحث ارزندهای دربوارۀ تلمیحوات آموده اسوت .در
متن کتا نیز برخی از اشارات اسطورهای شرح داده شوده اسوت .محمدحسوین محمودی ( )1313در
پیشگفتار کتا فرهنگ تلمیحات شعر معاصر ،نمونههایی از دخل و تصور در تلمیحوات اسوطورهای
را آورده است.
مهرداد بهار ( )1333از دگرگونی ،شکستگی و ادغام اساطیر ایرانوی و نیوز ورود عناصور بیگانوه بوه
آنها بحث کرده است .میرجلوالالودین کوزازی ( )1316موواردی از اسوطورهپیرایوی و خردگرایوی در
شاهنامه را بررسی کرده است.
فاطمه مدرسی و رقیه کاظ زاده ( )1313انواع تلمی در غزلهای حسین منزوی و سویمین بهاهوانی
را در پنج حوزه (تلمیحات مرکزی ،قرآنی ،دینوی ،اسواطیری و تواریخی) دسوتهبندی کردهانود؛ اموا بوه
اسطورهپیراییهای این شاعران اشاره نکردهاند .پوروین سولاجقه ( )1313بوه نمونوههوایی از تقویوت و
تضعیف نمادهای اسطورهای (اسطورهشکنی) در شعر دو شاعر یادشده اشاره کورده اسوت کوه الاتوه در
تطای با مقالۀ حاضر ،باید گفوت بوا وجوود شوااهت در برخوی مفواهی  ،هو شواعران منتخوب ،هو
دستهبندیها و ه روش بررسی متفاوت و دیگرگونه است .فیض شریفی ( )1333نیوز بوه نمونوههای
انگشتشماری از اسطورهزدایی در سرودههای حسوین منوزوی اشواره کورده اسوت .نگوین بینظیور و
محمدعلی خزانهدارلو ( )1336با تکیه بر سرنمونهوا و کهنالگوهوایی همچوون جادودرموانی ،انسوان-
درخت ،آنیما و زمین-مادر به اسطورهزایی و نمونههایی از اسطورهزدایی در داسوتانهای بیوژن نجودی
پرداخته است .علی نوری و احمد کنجوری ( )1333نیز ابعاد و چنود و چوون شوالودهشوکنی در شوعر
حسین منزوی را تایین کردهاند.
ماحث «اسطوره در غزل منزوی» از کتا سیب نقرهای مواه (کواظمی )111-113 :1311 ،بوا مقالوۀ
حاضر اشتراکاتی دارد؛ بدینصورت که کاظمی پس از آوردن مطوالای کلوی دربوارۀ اسوطوره ،بوه کور
پانزده بیت دارای تلمی اسطورهای که فقط دو سه موورد از آنهوا از جهواتی آشوناییزدایانهانود بسونده
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کرده است .دیگران نیز ابعادی از اشارات و تلمیحات اسطورهای در غزل نو را نمایاندهاند؛ اموا توا کنوون
دربارۀ اسطورهپیرایی در تلمیحات موجود در نوغزلهای بهاهانی ،نیستانی ،بهمنوی و منوزوی ،پوژوهش
مستقل و قابل توجهی انجام نشده است.
بحث و بررسی
مبانی نظری

بهرهگیری از رهیافتها و نظریههای زبانشناسانه در خوانش متون از مه ترین شویوههای نقود ادبوی در
دهههای اخیر است .یکی از نتایج بهرهگیری از یافتههای زبانشناسی در نقد ادبی ،تکیه بر خوود موتن و
تعیین «ه سازهها» 1و واحدهای سازندۀ روایت بهمنظور شناخت صورت است .فرمالیسوتهای متوأخر
و ساختارگرایان برآنند که «آغازگر کار منتقد ادبی بایود شوکل و سیسوت سواختاری اثور ادبوی باشود».
(احمدی )113 :1330 ،اسطورهها و تلمیحات اسطورهای نیز ساختار و اجزایی دارند؛ چنانکه گفتوهانود:
در هر تلمی  ،ه سازهها یا خشتها و اجزایی وجود دارد کوه ه نشوینی آنهوا سواخت تلموی را بوه
وجود میآورد (شمیسا.)62 :1331 ،
امروزه نظریۀ «بینامتنیت» 2از رویکردهای مه سواختارگرایانه و روایتشناسوانه بوه متوون -بوهویژه
متون ادبی -و نقد و بررسی آنهاست .سرچشومۀ نظریوۀ بینامتنیوت را بایود در نشانهشناسوی فردینوان
دوسوسور ( )1313-1133زبانشناس سوئیسی جست (صوفوی .)22 :1310 ،میخائیول بواختین ،ژولیوا
کریستوا ،رولان بارت و ژرار ژنت از مه ترین نظریهپردازان رویکرد «بینامتنیت» به شومار میرونود .بور
اساس نظریۀ بینامتنیت ،هیچ متنی خودبسنده نیست؛ بلکه با متون پیشین در ارتااط اسوت« .بینوامتنی یوا
میانمتنی از رابطهای صحات میکند که میان متنی بوا متنهوای دیگور وجوود دارد .چنوین رابطوهای در
چگونگی فه متن مؤثر است» (میرصوادقی .)13 :1311 ،ژرار ژنوت بینامتنیوت را بوه دو دسوته تقسوی
میکند-1 :بینامتنیت آشوکار (صوری )؛ ماننود تضومین ،گفتواورد (نقول قوول) ،اقتاواس و...؛  -2پنهوان
(ضمنی) .به باور ژنت تلمی گونوهای از بینامتنیوت اسوت کوه کمتورین صوراحت را دارد ( Genette,

« .)1982: 8از نظر ژنت ،تلمی بینامتنی جناۀ سوازندگی و تکووینی دارد؛ زیورا شویوهای بورای نوهفقط
1. Syntagm
2. Intertextuality
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ه حضوری یب متن در متن دیگر است بلکه بوه زایوش متنهوای توازه نیوز کموب میکنود» (نوامور
مطل .)22 :1333،
زبانشناسان فرانسوی ،در اوایل قرن بیست «نظریوۀ عوام کلیشوهها» 1را در معنوای سوازههای زبوانی
آمواده و پویشسواخته مطورح کردنود ( .)Rozhdestvensky, 1979: 259نظریوۀ عوام کلیشوهها کوه
رویکردی صورتگرایانه به ادبیات عامیانوه دارد ،بیشوتر در پوی تحلیول سواختاری واحودهای ادبیوات
عامیانه -از کوچبترین واحد (ضر المثل) تا بزرگترین واحد (افسانه) -است .جوی .ال .پرمیواکو

2

زبانشناس و نویسندۀ روسوی ،بوا نوشوتن کتوا «از مَثَول توا قصوههای عامیانوه» و بوا عنووان فرعوی
«یادداشتهایی دربارۀ نظریۀ عام کلیشوهها» ( )1321چوارچو نظوری ایون نظریوه را ارائوه کورد .وی
ضر المثل ،چیستان ،کلمات قصار ،حکایت ،کنایه ،قصه ،افسانه ،لطیفه و بوهطورکلی عاوارات قوالای و
پیشساختۀ زبان را عناصر بازتولیدی زبان (کلیشه) نامید که «بهرهگیری از آنها یوا انتقوال بوه نسولهای
بعدی ،فقط از راه بازتولید ،یعنی به خاطر آوردن و بیانکردن امکانپذیر اسوت» (حسونزاده میرعلوی و
دیگران.)33 :1333 ،
در برابر عناصر بازتولیدی ،متوون تولیودی و خلّاقانوۀ زبوان ،قورار میگیورد ( Rozhdestvensky,
.)1979: 258-68

بهطورکلی تمام روایتهای پیشمتنی ،ازجمله تلمیحات که صورتهایی از اشاره به متوون قوالای و
پیشساخته هستند ،قابلیت بررسی شدن در چارچو نظریۀ کلیشوهها را دارنود .در زموان یوادآوری و
بیان پیشمتنها در متنهای جدید ،اگر تغییرات در خور توجهی در معنا و ساخت متوداول ،همگوانی و
پذیرفتهشدۀ آنها ایجاد نشود ،بوا متنوی قوالای و پیشسواخته (کلیشوه) روبوهرو هسوتی ؛ در غیور ایون
صورت ،متنی تولیدی (دارای آشناییزدایی) پیش روی ماست.
رولان بارت ( )1310-1313از ساختارگرایان بنام ،معتقد بود که آثوار ادبوی برجسوته ،مفروضوات و
انگارههای هنی و ثابت را به چالش میکشند .به نظر بارت متون خلّاق «ازآنجاکه با انگارههوای فکوری
و فرهنگی خوانندۀ فهی به چالش میپردازند و هرلحظه و هر زمان به او دیدی تازه و توسعیافتوه عطوا
میکنند ،به او سرمستیای غیر قابل وصف پیشکش میکنند؛ چراکه خواننده مدام با کشف دیودگاههای
1. General theory of clichés
2. Permyakov, G.L
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تازه بر اساس بازی بیپایان دالها و مدلولها ،گویی در هر زمان معمایی لاینحل را گشووده و درنتیجوه
لذتی عمی احساس میکند» (شایگانفر.)31 :1312 ،
روایتها چون «صرفاً اتفاق نمیافتند؛ بلکه بهوسیله شخصوی بوازگو میشووند و ایون شوخ ،،از
زاویه دید خاصی وقایع را نقل میکند» (گرین و لایهان ،)112 :1313 ،ممکون اسوت دسوتخوش تغییور
شوند .اسطورهها نیز چنیناند .آدمی در روند رشد و تحول زیستی و فکری و تکامل تمودن و فرهنوگ،
غالااً در مواجهه با روایات اسطورهای ،واکنشهوایی متفواوت و روبوهرشود نشوان داده اسوت؛ بوه ایون
صورت که بهتدریج ،از اسطورهباوری منفعل ،به سوی تأمل فلسفی و فکوری در اسوطورههوا و سو،س،
نفی و انکار جناۀ اسوطورهای و رازآمیوز آنهوا (اسوطورهزدایوی) یوا نقود و تحلیول و بوازخوانی آنهوا
(اسطورهپیرایی) روی آورده است .رویکرد شاعران هر دوره به اساطیر و تلمیحوات اسوطورهای ،هو از
نُهتویِ روان سرایندگان و راویان آنها حکایت میکند و هو پوژواک روح و روحیوۀ مسولط بور ادوار
مختلف است .امروزه برای ملموس کردن اسطورهها و نیوز بورای سوازگار کوردن اسوطورهها بوا تفکور
امروزی ،اسطورهها را در قا ها و قالبهایی دیگر ارائه میکننود و حتوی گواه جناوۀ قدسوی و مینووی
آنها انکار یا فراموش میشود .اسطورهپیرایی تعایری است ناظر به نگاهی دیگرگونه به اساطیر کوه طوی
آن ،برخلا رویکرد تقلیدی و منفعل سنتی ،اساطیر ،آنگونه که به ما رسیدهاند ،پذیرفتوه نمویشووند و
مانای تفکر و حتی تخییل قرار نمیگیرند؛ بلکه با توجه به اینکه زاویۀ دید خاص روایتگر یوا شواعر و
نویسنده تحت تأثیر عوامل متعدد فردی ،اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی ،ممکن اسوت سواب دور شودن
از اصل روایت شود ،در اصالت ساختار و صحتوسوق ایون روایتهوا نیوز تردیود مویشوود و ایون
وضعیت ،یا به بازآفرینی و ارائۀ دیگرگونه و غالااً هنرمندانوۀ روایوات اسوطورهای و عرضوۀ تصواویری
هنجارشکن و عادتستیز از آنها میانجامد یا به تقلیل ،نفی رازوارگوی و وارونوهخووانی ایون روایوات
منجر میشود.
رویکردهای شاعران یادشده به تلمیحات اسطورهای

شاعران نوغزلسرا ،در تلمیحات اسطورهایشان درمجموع ،دو رویکرد کلی به اسطوره دارنود :رویکورد
منفعل و کلیشهای و رویکرد فعال و ابتکارآمیز؛ که در ادامه بدان پرداخته میشود.
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رویکرد منفعل و کلیشهای

نوغزلپردازان عموماً و شاعران یادشده خصوصاً ،در مواردی به تناسب محتوا ،موضوع و فضوای شوعر
و نیز نوع اسطوره ،با همان نگاه و شیوههای رایج و کلیشهای ،از تلمیحات اسواطیری اسوتفاده میکننود.
در این رویکرد ،شاعر ،روایتگری بهاصطلاح امین است که در تلمیحوات ،تغییور چنودان مهموی اعموال
نمیکند و این تلمیحات را صرفاً چونان بستری برای تصویرسازی به کار میگیرند؛ مثلاً در ایون نمونوه-
ها:
دو مار بود ضحاکی دو شاهرگ روان توا سور

گشوده کوام خوونپالوا بوه بووی مغوز آگواه
(بهاهانی)331 :1312 ،

در چنین مواردی ،نوغزلسرایان گاه به مقایسه و تشایه بسنده میکنند و گاه با حدیث نفس ،برآننود
که اسطورهوارهای از خویشتن بسازند .نمونههای زیر نیز چنیناند:
سوویاوشوار بیوورون آموودم از امتحووان گرچووه

دل سودابهسانت هرچه آتش بود بوا خودداشوت
(بهمنی)663 :1333،

مووون دیوووو شووودم بوووه آسووومان رفوووت

موووون دود کووووه تووووا سووووتارگان رفووووت
(نیستانی)333 :1333،

اسطورهها و افسانهها ،ظرفیت شاعرانه ،نموادین و درنتیجوه تأویلپوذیری دارنود و «در هور دورهای
برحسب شرایط و اوضاع خاص اجتماعی ،میتوانند بار معوانی جدیود را ب،ذیرنود و از طریو توأویلی
جدید ،سمال بعضی افکار و حوادث نو در زمینۀ رخودادهای سیاسوی و اجتمواعی جامعوه و عواطوف
شخصی گردند .برداشت سمالیب و استعاری از داستانها و افسانهها و اساطیر نیز بسوتگی مسوتقی بوه
قدرت تخیل شاعر در تطای آنها با زیر و ب رویودادهای اجتمواعی و احووال روحوی و عواطفی وی
دارد» (پورنامداریان .)212 :1311 ،در مواردی ،اسطوره و تغوزل و دیود اجتمواعی در هو مویآمیوزد و
عش در بستری از مااحث سیاسی-اجتماعی جلوه میکند:
رودابووۀ موون رودگووری کوون کووه فتادنوود

در چوووواه َشووووغادان زمووووان تهمتنانووووت
(منزوی)63 :1333،

در بیت زیر ،استفاده از عناصر س،اهیگری در تشایه ابرو بوه کموان و موژه بوه تیور در غوزل اموروز،
یادآور تصاویر کلیشهای ادبیات کهن فارسی و بوهویژه سورودههای عصور غزنویوان (شوفیعی کودکنی،
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 )312 - 306 :1332است که نشان میدهد نوغزلپردازان مورد بحث ،در عوین نوونگری و نووآوری و
پیروی از قواعد شعر امروز ،میلی غمیادوار (نوستالژیب) نیز به ادبیات کهن فارسی دارنود .ایون عناصور
س،اهیگری ،زمینه و بهانۀ تشایه معشوق یا همسر به آرش کمانگیر میشود که تصوویری نووآیین اسوت؛
اما در عناصر ساختاری داستان سیاوش ،تغییری ایجاد نشده و به تعایری ،این اسطوره بوازآفرینی نشوده
است:
ابوورو کمووان تیوور مووژه مرزمووان کجاسووت؟

ای زن کوووه پاکااختوووه چوووون آرش آمووودی
(همان)23 :

رویکرد فعال و ابتکارآمیز

در این رویکرد ،شاعر از نقل امانتدارانه و بدون تصر اشارات اسوطورهای رویگوردان اسوت و تلموی
اسطورهای را با طیفی از تغییرات-از تلفی و آمیزش اسطورهها گرفته تا تاریخی و واقعی دانسوتن آنهوا
(اسطورهزدایی) ،تغییر در شخصیتهوا ،رویودادها و دیگور عناصور اسواطیری و اصولاح و تحریوف و
اصطلاحاً بازخوانی و بازسرایی عناصر اساطیری (اسطورهپیرایی) و حتی واسازی و سواختشوکنی -در
سخنش در میکند؛ بنابراین« ،اسطورهپیرایی» ،از فروعات رویکرد فعال و ابتکوارآمیز اسوت و در ایون
مقاله ،یل همین عنوان بررسی میشود.
نوغزلسرایان در موارد متعددی ،از رهگذر رویکرد متفاوت بوه اسواطیر و تلمیحوات اسوطورهای و
دخل و تصر در آنها ،به دناال نوآوری در ساخت و سامان اسطورهها و گاه تقلیل و نفوی رازوارگوی
و حتی واژگونسازی آنها و به عاارت بهتر ،در پی «اسطورهپیرایی» هستند و در این رویکرد بوا دخول
و تصر در اساطیر و تغییر طرح و پیرنگ آنها ،روایتی نوآیین و عادتستیز میآفرینند.
در غزل نو ،گاه نمادها و شخصیتهای اساطیری از کونش متعوار خوویش تهوی و از ماهیوت و
هویتشان جدا میشوند .نوغزلپردازان ماتکر برآنند که با ترسی چهورهای توازه و دیگرگونوه از عناصور
اسطورهای ،تلمیحاتی تازه و تصاویری نغز بیافرینند؛ به همین دلیول گواه ابعواد و محورهوای خاصوی از
اساطیر را تقویت یا تضعیف میکنند.
در نوغزلهای شاعران مورد بحث ،گواه تعموداً تلموی دینوی غیرایرانوی (ماننود داسوتان حضورت
سلیمان) با تلمی اسطورهای ایرانی (مانند جام جهاننمای کیخسرو) تلفیو میشوود و از رهگوذر ایون
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با ه آمیزی تلمیحات ،تصویری تأملبرانگیز جلوهگر میشود کوه بوا مقتضویات و الزامهوای اجتمواعی
روزگار سراینده ه خوانی دارد:
نیافتوووه اسوووت بووودان دیووودۀ جهوووانبینی

اگرچه جام جهانبین به دسوت اهورمن اسوت
(منزوی)123 :1333 ،

اسطورهپیرایی در این بیت ،رهاورد تلفی دو اسطورۀ «جام کیخسرو» و «خات سلیمان» است.
گاه در اسطورهپیرایی ،جناههایی از اسطوره را ک رنگ میکنند و ابعاد جدیدی بودان مویافزاینود توا
ساب مفهومافزایی به اساطیر شوند؛ مانند بیت زیر از سویمین بهاهوانی کوه زنوده بوودن ضوحاک زموان
اسطوره را محتمل دانسته است:
ای کوه ای بند ضحاک شواید کوه آن توازی

زندهست و در ظلمت خاک ظلمش به فرموان هسوت
(بهاهانی)333 :1312 ،

بهطورکلی میتوان گفت :شاعران امروز در مواجهه با تلمیحات اسطورهای ،در موواردی ،ایون نووع
روایات را منفعلانه ،با اغراض مختلف و بدون دخل و تصر در ساختار و محتوا نقول مویکننود؛ و در
موارد دیگر فعالانه عمل میکنند .شاعران دستۀ دوم رویکردهای متفاوت و متنوعی دارند کوه مه تورین
آنها در ادامه آورده میشود.
گونهها و شیوههای اسطورهپیرایی نوغزلسرایان

در آثار نوغزلسرایانی چون بهاهوانی ،نیسوتانی ،بهمنوی و منوزوی ،نمونوههوایی از دخول و تصور و
دستکاری در تلمیحات (اسطورهپیرایی) دیده میشود .تقویت ابعاد و عناصر ک اهمیتتر اسواطیر ،تغییور
طرح اسطوره ،وارونهسازی ،جابهجایی اولویت تقابولهوا ،تهوی کوردن عناصور اسوطورهای از ماهیوت
خویش و ناکارآمد دانستن برخی از اسطورههای کهن در شرایط امروزی از آن جملهاند.
تقویت ابعاد و عناصر کماهمیتتر اساطیر

در جهان صنعتی امروز ،از جهاتی ابزار بر انسان تفوق دارد؛ نووغزلسورایانی چوون بهاهوانی ،نیسوتانی،
بهمنی و منزوی نیز گاه در روند اسطورهپیرایی و برای همسویی و همنوایی با مقتضیات زمانوه ،بوهجای
شخصیت اسطورهای ،ابزار او را برجسته میکنند .در اینگونوه مووارد ،شواعر از دریچوهای دیگرگوون،
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اساطیر را مینگرد و با تقویت بعد ک اهمیتتر اسطوره و تضعیف بعد مسولط و مهو تور آن ،نووآوری
میکند:
تا بر هد چون تیر بنشیند ابزار یا بازو چه میبینیود

شاید به جای آرشی دیگر باید کمانی دیگر اندیشوید
(منزوی)111 :1333 ،

بهاهانی نیز وجود رست را بوهتنهایی کوافی ندانسوته و ناوود رخوش ،او را برانگیختوه اسوت توا از
رستمی دیگر افسانه بگوید:
بایووود افسوووانه گفوووت از دیگووور رسوووتمی

اینجووا گوور رسووتمی رخشووی امووا کجووا؟
(بهاهانی)313 :1312 ،

تغییر طرح اسطوره

برخی از منتقدان ادبی معتقدند که در ادبیات فارسی ،تلمیحات و عناصر داستانی آنها «در طوول تواریﺦ
تغییر چندانی نکرده است؛ زیرا در ساخت داستانها تصر نشده است و درنتیجوه همسوازهها معمولواً
بدون تغییر باقی ماندهاند» (شمیسا .)63 :1331 ،اما رویکورد نووغزلپوردازان در اسوتفاده از تلمیحوات و
بهویژه تلمیحات اسطورهای ،این نظر را رد میکند .هرچند در دیدگاهی کلی ،این روش منحصوراً از آن
نوغزلسرایان نیست و «معمولاً هر هنی هنگام نقل قول مطلای که آن را شنیده یا خوانوده اسوت در آن
مطلب ،بوهنوعی ،دخول و تصور میکنود .ایون دخول و تصور ها از چنود حالوت خوار نیسوت؛
بهاینترتیب که یا چیزی بر مطلب اصولی افوزوده میشوود؛ یوا چیوزی از آن کاسوته میشوود؛ و یوا در
قسمتهایی از آن تغییر ایجاد میشود» (محمدی .)13 :1313 ،شاعران یادشوده ،گواه طورح و سواخت
اسطوره را دیگرگون میکنند:
سیمین بهاهانی ،خطا به کولی میگوید:
سیمرغ بودی که خورشید از سینهات نور نوشید

در خاکسار حضیضی او آفرین شوه،رت ریخوت
(بهاهانی)263 :1312 ،

کانت «تغییر شکل را جزء لاینفب هنر ناشی از ناوغ میداند» (وانت .)132 :1333 ،در اینجوا نیوز بوا
گونهای از تغییر طرح تلموی موواجهی ؛ بدینصوورت کوه بوه جوای زال ،خورشوید از سوینۀ سویمرغ
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(=کولی) نور نوشیده است .در اینگونه ابیات ،توأمان ه شاهد زدودن ابعواد و عناصوری از اسوطوره و
ه بازآفرینی دیگرگونۀ آنها هستی .
من آن شاان که گر شای فغان برآرم کوه «آی گورگ»

به روز دشمن یقین کند که گورگ را دوش خووردهام
(همان)1032 :

در بیت اخیر ،تغییر طرح تلمی (اشاره به قصۀ چوپان دروغگو که اصول آن در افسوانههوای ازو
آمده است) ،شاعرانگی و تأثیرگذاری را دوچندان میکند.
در شعر دیگری از بهاهانی نیز ،در همسویی با وضوع موجوود کوه بوهزع شواعر ،شوبزده اسوت،
اسطورۀ آرش دچار دگرگونی طرح و روند رخدادها میشود:
از کمووانگیر شووهابش کووس نموویبینوود نشووان

تیرهایش را که بشکست و کموانش را کوه بورد؟
(بهاهانی)661 :1312 ،

گفتنیست ،در همۀ موارد این بیت ،مرجع ضمیر پیوستۀ «ش» ،شب است.
گاه نیز شاهدِ دره آمیزی اسطورهها و تغییر عناصر تلمیحی موجود در آنها هستی :
بوووه زخووو تیشوووۀ فرهادهوووای فریوووادش

به سایهسوار هو الاورز ،بویکموان بشکسوت
(نیستانی)331 :1333،

در این بیت علاوه بر بهرهگیری از اضافۀ تشایهی –در ترکیب موسیقیایی «تیشۀ فرهادهوای فریواد»-
واژۀ «فرهادها» -که نشانۀ جمع دارد -هنجارگریزانه است؛ نیز با در کنار هو قورار دادن فرهواد و کووه
الارز – به جای بیستون -طرح داستانی متن تغییر یافته و قرائتی جدید آفریوده شوده اسوت کوه یوادآور
اسطورۀ آرش نیز هست .همین تلفی و با ه آیی تلمیحاتِ بهظاهر نواهمگون فرهواد و آرش ،تلمیحوی
عاشقانه-حماسی را نیز با جلوهای غمگنانه شکل داده است.
در بیت زیر:
زانووو زده بوور سووینۀ سووهرابیام ای عشوو

زخ از تو چه زخمی است که من این همه شونگ
(بهمنی)313 :1333 ،

عش به رست شااهت داده شده است که در حال زخ زدن بر سوینۀ سوهرا وار شواعر (عاشو )
است .در ادامه با تغییر طرح روایت ،سخن از شنگی سهرا در عین زخ خوردن به میان آموده اسوت.
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اینجاست که عش با تشایه تفضیل بر رست برتری داده شده است .پنهان بودن این تفضویل ،شواعرانگی
بیت را افزوده است.
بهمنی ،در بیت زیر اگرچه از ضوحاک نوامی نمیبورد ،ویژگوی او را بوه روزگوار نسوات میدهود؛
بهگونهای که میتوان ادعا کرد که بهمنی ،ماردوش آدمکش را به روزگوار کوه «اشوتهای موار بوه دوش»
است ،تأویل میکند یا آنکه روزگار به ضحاک تشایه میشود:
با این همه ما را بوه کوام خوویش میخواهود

ایوون روزگووار ایوون اژدهووای مووار بوور شووانه
(بهمنی)631 :1333،

در اینجا «روزگار» برخلا اسطورۀ ماردوش کوه فقوط مغوز جوانوان را بوه خوورد مواران مویداد،
ماردوشی است که همگان را به کام خویش میکشد.
گاه عناصر اسطورهای تأویلی عاشقانه میشوند:
باین که وقوت جهوانبینی اسوت و جوانبینی

کنون که آینۀ چش دوست جوام جو اسوت
(منزوی)211 :1333،

در این تلمی  ،ابتدا چش دوست به آینه تشایه شده؛ س،س این اضافۀ تشایهی (آینۀ چش ) بوا «جوام
ج » یکی دانسته شده است .الاته جانبینی را در کنار جهانبینی از ویژگیهای چش دوسوت برشومرده
است تا با مفهوم افزایی به عناصر تلمی اسطورهای ،تصویری نوآیینتر خل کند .گفتنی اسوت منوزوی
به تأسی از ادبیات کلاسویب فارسوی جوام کیخسورو را بوه جمشوید نسوات داده اسوت .ایون انتسوا
نادرست ،در بیت زیر از بهمنی نیز هویداست:

تا بویش و کو شووق و غمو را بشناسو

هوور آینووه ،هوور آینووه جووام جو موون شوود
(بهمنی)322 :1333،

با توجه به انعکواس تعوابیر و ترکیاواتی چوون «آیینوۀ سوکندر» در تووازن بوا «جوام جو » و «جوام
کیخسرو» ،در سنت و امهات متون ادبی ،میتوان گفت در دو بیت اخیر ،غیر مستقی بوه آیینوۀ سوکندر
نیز اشاره شده است؛ یا دست ک آیینۀ سکندر را نیز به هن تداعی میکند.
منزوی گاه مخاطب شعر را به عناصر و اموری دینوی و اسوطورهای سووگند میدهود کوه کمتور در
ادبیات کلاسیب و معاصر دیده شده است:
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بووووه رمووووز پووووروری خووووات سوووولیمانی

شمارۀ سوم

بووه رازگسووتری جووام جوو بوواخش موورا
(منزوی)106 :1333،

در این بیت ضمن با ه آیی دو گونه تلموی ایرانوی و غیرایرانوی ،تقابول و تضواد کوارکرد عناصور
تلمیحی (رمزپروری خات سلیمان در برابور رازگسوتری جوام کیخسورو) میتوانود معناهوای گونواگون
بدهد؛ گویی مخاطب را «به همه چیز» سوگند میدهد .در اینجا نیز شاهد آنوی کوه جوام کیخسورو بوه
جمشید نسات داده شده است.
گاه برای بیان مسائل سیاسی-اجتماعی و عواقبِ تفرقه ،به تقابل رست و سهرا اشاره مویشوود و
با تغییر طرح داستان ،پدران ،تهمتنهایی ناجوانمرد تلقی میشوند کوه دانسته بوه پسرکشوی روی آورده
اند؛ و بدینسان ضمن اسطورهپیرایی و بوازآفرینی اسوطوره ،او دردنواک بوودن رخودادها بوه تصوویر
کشیده میشود:
دانسوووته بوووس پووودر دل فرزنووود بردریووود

کوواری کووه هوویچ تهمتنووی بووا پسوور نکوورد
(منزوی)122 :1333،

در بیت زیر با شیوهای مشابه ،مرگ پاکان و آزادیخواهان بیشوماری بوا داسوتان سویاوش
سنجیده میشود؛ اما بر خلا پیرنگ اصلی اسطورۀ سیاوش ،امروزه تهمتنی نیست که بوهپاس
خون سیاووشها و آزادگان ،از تورانیان زمانه انتقام بگیرد:
شد طشت پر ز خون سیاووشها ولی

یب تون بوه پوایمردی اینوان خطور نکورد
(همانجا)

در بسیاری ازاینگونه تلمیحات ،طنین تکورار واژگوانی چوون «ایون بوار»« ،دیگور»« ،ولوی»
و...آغازگر و نشاندهندۀ گونههایی از اسوطورهپیرایی ،هنجارشوکنی و عوادتسوتیزی در کلوام
شاعر است.
در هن سراینده ،ضحاک پس از انقلا کاوه ،باز ه زمام امور را در دست دارد و انقلوا
و اقدام کاوه را فراموش کرده است .این ضحاک زمانه ،خفقانی ایجاد کورده و آزادی بیوان را از
همگان گرفته است:
ضوووحاک زموووان ز یووواد بووورده اسوووت

آن را کوووه درفوووش کاویوووان گفوووت
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نتووووان بوووه زبوووان واژگوووان گفوووت
(بهمنی)322 :1333،

وارونهسازی

وارونه کردن جایگاه و رفتار عناصر و شخصیتهای اسطورهای ،از دیگر شیوههوای اسوطورهپیرایوی بوا
تغییر طرح است.
نوغزل «صورتگر چیرهدست» با مطلع:
صووورتگر چیوورهدسووت نقشووی پدیوودار کوورد

وین هرچه هستی که هست وارونه انگوار کورد
(بهاهانی)332 :1312 ،

اسطورهپیرایی در خور تأملی دارد؛ چنانکه در اینجا ه با وارونهسازی و جابهجا کوردن تقابولهوا و
ه با تغییر طرح اسطوره مواجه هستی :
آن کاویووانی درفووش در دسووت ضووحاک داد

نقش فریودون کشوید بور دوش او موار کورد
(همان)332 :

در این نمونه ،اسطورۀ ضحاک ،برای هماهنگی با نیت سراینده و بورای بیوان وضوع و حوال زمانوه،
کاملاً دچار تغییر ساختار شده و نمودی دیگرگون یافته است.

این مفهومزداییها و نعلِ باژگونزدنها ،از سویی نشانۀ ارادۀ شواعر بورای نهایوت تغییور و
دستکاری همهجاناه تا حد واژگونسوازی در اسوطورۀ تلمیحوی اسوت و از دیگور سوو نموود
منفینگری ،مخالفخوانی و عصیانی است که در تار و پود زندگی متجدد نفو کرده و به تاوع
آن در هنر مدرن بروزیافته است .فرضیۀ لیونل تریلینگ 1نیز آنجا که میگوید« :ادبیوات مودرن،
ادبیات خشونت و دشنام ،اخلال و تخریب است؛ هجمهای همهجاناه و آشتیناپذیر به ارکوان و
بنیانهای فرهنگی بشوریسوت» (فِلسوکی )123 :1336 ،گویوای ایون بوازنگری در باورهوا و
بازگویی هنجارشکنانۀ روایات پیشین است.
وارونگی در باور اسطورهایِ «رویش گل از خون سیاوش» نیز در بیوت زیور جلووهای هنرمندانوه و
نوآیین دارد:
1. lionel Trilling

20

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی ساب )

این داستان که از خون گل بیرون دمد خوش است امّوا

شمارۀ سوم

خوشتر که سر برون آرد خون از گل سیاووش
(منزوی)133 :1333 ،

منزوی در این بیت ،در عین اسطورهپیرایی ،گویی اسطورۀ تازهای آفریده است.
جابهجایی اولویت تقابلها

تقابلهای دوگانه ،اساسیترین ماحث در سواختارگرایی اسوت« .بوه نظور سواختارگرایان ،اساسواً تفکور
انسانی بر این بنیاد است :بد /خو  ،زشت /زیاا ...در طایعت ه چنین است :شب /روز ،سوفید /سویاه...
بشر در نظامات اجتماعی ه از این منط استفاده میکند :چراغ قرموز /چوراغ سواز (علاموت توقوف و
حرکت) ،سیگار کشیدن ممنوع /آزاد ...پس باید در آثار ادبی ه به دناال تقابلهای دوگانه بوود ...یکوی
از عوامل بسیار مه در فه متون همین توجوه بوه تقابولهوای دوگانوه اسوت» (شمیسوا.)113 :1331 ،
شالودهشکنان ،از جمله دریدا برآنند که تقابلهای دوگانه « ...همواره در پایگانی (سلسله مراتاوی) جوای
دارند که در آن ارزش یکی برتر از دیگری است :نیکی از بودی و زیاوایی از زشوتی برترنود؛ یعنوی بوا
ارزشترند» (احمدی.)316 :1310 ،
«مه ترین نظریۀ دریدا این است که نگرش انسان به موضوعات مختلف همیشوه از زاویوهای بووده
است که آن را بدیهی انگاشته [ ]...است[ .]...از نظر دریدا میتوان شالودهشکنی کرد؛ یعنوی امور بودیهی
را رها کرد و از سویۀ غایب و مغفول یا حتوی خوار از ایون دو سوویه بوه جهوان نگریسوت .در ایون
صورت است که نگاه ما به جهان تغییر مییابد» (شایگانفر .)200 :1312 ،ساختشکنان به دناال تغییور
یا وارونهسازی اولویت میان تقابلهای دوتایی یاد شده هستند .آنوان ،توانوایی ایجواد تزلوزل در اجوزای
ثابت ساختارهای کهن را دارند .با این روش «معنای قطعی متن در ه میشکند و چنودگانگی و ابهوام
جایگزین وضوح و منط میشود» (کلیگز.)31 :1311 ،
ازاینرو «شالودهشکنی مناساتی است میان اندیشه فلسفی و سخن ادبی» (احمدی.)623 :1310 ،
نوغزلسرایان یادشده ،گواه در تلمیحوات ،همچوون شوالودهشوکنان ،در پوی جابوهجوایی اولویوت
تقابلهای دوگانه هستند .آشناییزدایی از تفکر دوقطای و حتوی جابوهجایی و تغییور کوارکرد قطبهوا،
ضمن تفکرآفرینی ،نوآیین است« .در متنی که شالودهاش شکسته است ،سالاری یوب وجوهِ دلالوت بور
سویههای دیگر دلالت ،از میان میرود .متن بوه ایون اعتاوار چنود سواحتی میشوود» (احمودی:1310 ،
.)311
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منزوی ،در غزلی با مطلع «باز آن سمند زخ خورده بیسوار آمود /بوا شویههای خوونین و چشومی
اشکاار آمد» برای تأکید بر عم فاجعه ،اولویت تقابل دوگانه «رسوت  /اسوفندیار» را از جهواتی بوه هو
میریزد:
بفکن پر سیمرغ در آتش که رخوش ایون بوار

بیصووواحب از هنگاموووۀ اسوووفندیار آمووود
(منزوی)113 :1333،

در اساطیر کهن ،برتری و اولویت از سویی با اسفندیار است که حامی و مالغ دیون زرتشوت اسوت
و از دیگر سو با رست است که جهانپهلوان ،تا بخش و پشت و پناه ایرانیوان محسوو مویشوود .بوا
اینکه هردو در روایت شاهنامه نیز گرامیاند ،نزد بیشینۀ مردم ایوران و حتوی شوخ ،فردوسوی ،رسوت
همچنان گرامی و ستودنی است و دست ک رفتار اسفندیار ناستوده و ناپسند اسوت (حمیودیان:1313 ،
 .)232-231منزوی در پایانبندی «رزمنامۀ» رست و اسفندیار ،از جهواتی دسوت بوه شالودهشوکنی زده
است؛ هرچند این شالودهشکنی کامل و واسازانه نیست و همچنان اسفندیار خیرهسر معرفی میشود:
ایوون بووار رفووت رسووت و اسووفندیار مانوود

سوویمرغ نیووز مکوور و فسووونش اثوور نکوورد

و آن تیوور گووز بووه ترکشوومان آخوورین امیوود

ایوون بووار اثوور بووه دیوودۀ آن خیووره سوورنکرد
(همان)662 :

در هر دو تلمی یاد شده ،از اشاره به فرجام نارد رسوت و اسوفندیار ،بورای بیوان نموادین وضوعیت
موجود استفاده شده و در هر دو ،حماسه با نگاهی تازه به عرصۀ غزل کشانده شده است .در آنها ایون
دو (حماسه و غزل) چنان اسوتادانه در هو تنیوده شودهاند کوه دوگوانگی و بیگانگیشوان را احسواس
نموویکنی  .تغییوور طوورح داسووتان –بووهویژه بووا طنووین تکوورار عاووارتِ «ایوون بووار» -گویووای درجوواتی از
اسطورهپیرایی و هنجارشکنی شاعرانه است.
تهی کردن عناصر اسطورهای از ماهیت خویش

بهاهانی ،نیستانی ،بهمنی و منزوی ،گاه در محور جانشینی و استعاری ،از عناصور اسواطیری بورای ابوراز
مقاصد خویش بهره میگیرند و با ماالغه که همواره با اسطورههوا هموراه و همسواز اسوت ،از نمادهوای
اسطورهای مفهومزدایی میکنند و وضعیت موجود را در برابر وضع و حال عناصور اسوطورهای ،بسویار
سهمگینتر ،دردناکتر و دشوارتر میدانند:
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صد مغاک خامش در او ،خون صد سیاوش در او

شمارۀ سوم

با سرشت گرسویوزی وه چوه نابکواری کنود
(بهاهانی)331 :1312 ،

مرجع ضمیر او« ،شب» است با مفهوم نمادین و هالههای معنایی آن .در بیان تاریکیها ،خفقوانهوا،
کشتارها و وضعیت سیاسی -اجتماعی ،با «خون سیاوش» مضمونپردازی شده است .تعایر «خون صود
سیاوش» ماالغهآمیز و نمونهای از مفهومزدایی از عنصر اسطورهای در نوغزلهای بهاهانی است .منوزوی

نیز با آوردن همین تعایر ،با اندک شمردن ویژگی شخصیت اسوطورهای ،بوا اغوراق شواعرانه و
مفهومزدایی ،تقویت معنا را به ارمغان آورده است:
تووا نایوون و ناوووی و نگویمووت بووه کووس

خون صود سیاوشو گشووده از رگ حوواس

(منزوی)312 :1333 ،
در غزل نو ،با اسطورهپیرایی از «هفتخان» ،انسوان اموروز «گمشوده در وادی هفتواد خوان» دانسوته
میشود:
با هفتخان این توو بوه توویی نیسوت شواید

موووا گووو شوووده در وادی هفتووواد خوووانی
(همان)11 :

در این بیت ،با گونهای از اسطورهپیرایی مواجه هستی کوه مویتواا ن اا نمادسووزی نامیود :عنصور
اسطورهای «هفتخان» با تمام ظرفیت دلالتی و توش و توان معنایی و نمادین خوود در بیوان وضوعیت
امروزین ،ک رم و ناتوان نموده شده است.
ترکیب اغراقآمیز «هفتاد خان» در بیت زیر نیز جلوهگر است .شاعر روی جانب عشو دارد و او را
یاریگر خویش برای غلاه بر وادی پر خو و خطر هفتاد خان میداند:
نام تو را باطلالسحر هر مکر و هر خدعه کردی

تنها نه از «هفتخان» بلکه از هفتاد خان ه گذشوتی
(همان)121:

در تصویر شاعرانه و عاشقانۀ زیر شاهد تغییر پیرنگ و بنمایۀ تلمی هستی :
بوور سوور راهووش ای پووری تهمووتن ار نیوواوری

سنگ چه افکنی دگر بر سر بیژن؟ ایون مکون
(منزوی)221 :1333،

در اینجا ،منیژه (معشوق) –برای همسویی با وضعیت شواعر /عاشو  -از ماهیوت و هویوت اصولی
خود (دلداری و پرستاری) تهی شده و اکنون آزار دهندۀ بیژن /عاش شده است.
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سیمین بهاهانی ،در پی اسطورهسازی از خویشتن ،با تشایه مضمر و تفضیل ،از منیژه نمادزدایی موی
کند:
نامۀ عاشقانه نویس توا ز شوور قصوۀ عشوق

در زمووان ز سووکه بیفتوود قصّوۀ منیووژه و بیووژن
(بهاهانی)122 :1312 ،

هن منزوی ،در تلمی زیر ،ضمن بررسی تطایقی دو داستان دینیِ غیرایرانوی و اسوطورهایِ ایرانوی
(یوسف (ع) و سیاوش) ،بر آن است که حتّی ایون دو شخصویت نیوز در برابور وسوسوههای معشووق،
بهناچار رام خواهند بود و بدینسان طرح و پیرنگ هر دو روایوت بوه هو میریوزد .اسوطورهپیرایی از
مسیر تهی شدن عناصر اسطورهای از ماهیت خویش و نمادسوزی ،در بیت زیر نمایان است:
ناچار رام وسوسههای تو میشود

پرهیز اگور ز یوسوف اگور از سویاوش اسوت
(منزوی)32 :1313،

در دو بیت زیر نیز ویژگیهای بارز عناصر اساطیری در مقایسه با جلوهها و عناصر اموروزی بیاثور
میشود و از این رهگذر معنا تقویت میگردد و تأکیدی اغراقآمیز مییابد:
مووویپوسووو از حسووورت درون خانوووهای کوووه

دلتنگووی و حسوورت بووه چوواه بیووژن آموخووت
(همان)33:

لات زینسان که بیپوروا بوه مهموانی میخوانود

سیاوش نیز اگر باش ز کوف رفتوه اسوت پرهیوزم
(همان)10 :

در این نمونهها از چاه بیژن (نماد تنگی و تاریکی) و نیز پرهیزگواری سویاوش مفهوومزدایوی شوده
است؛ تا شاعر بدین شیوه ،بر تاریکی و دلتنگی خانه و نیز فریاایی لاان محاوو خوود تأکیودی ماالغوه
آمیز کند.
ناکارآمد دانستن برخی از اسطورههای کهن در شرایط امروزی

به گفتۀ محمدعلی بهمنی« ،زمان ،زمان افسانههای طی شده نیست» ( )210 :1333شاعران مورد بحوث،
بسیاری از تلمیحات کهن را با همان ریخت و طرح اقناعکننده و پاسخگوی نیازهای روانوی خوویش و
بهطورکلی انسان امروزی نمیدانند؛ بنابراین گاه آنهوا را فرومویریزنود و از خشوت آنهوا در زموین و
فضای امروز ،بنایی نو میسازند:

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی ساب )
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لیلووای موون اینووب موون ،مجنووون خیابووانهووا
(منزوی)102 :1333،

سوورایندگان غووزل نووو ،گوواه در مقووام اسووطورهپیرایی و اسطورهسووازی ،تصوواویری عادتسووتیز و
هنرمندانه ارائه میکنند .در اینگونه موارد ،باورداشتهای کهن و روایات عادت شوده و تکوراری را بوه
چالش میکشند و با شکستن ساختار روایت و گسستن روند منطقی رویودادها یوا بوا اعموال تغییور در
عناصر تلمیحی ،آنها را با تجربههای مشترک انسانهای امروز ،منطا مویکننود و بوا ایون شوگردها و
شیوهها کارکردی زیااشناختی را رق میزنند .روان عصیانگر غزلپوردازان معاصور ،خزیودن در انوزوای
اساطیر کلیشهای و مکرر را برنمیتابد و بسیاری از تلمیحات کهن را پاسخگوی نیازهای روانوی انسوان
امروزی نمیداند:
دیگوور بوورای دم زدن از عش و بای ود زبووانی دیگوور اندیش وید

باید کلام دیگری پرداخت بایود بیوانی دیگور اندیشوید

تا کی همان عذرا و وام ها؟ آن خستهها آن کهنوه عاشو ها

باید برای ایون بیابوان نیوز دیوانگوانی دیگور اندیشوید

تا چند شویرین داسوتان باشود؟ افسوونگری نامهربوان باشود

باید برای دل شکسوتن نیوز نامهربوانی دیگور اندیشوید

از هرکه و از هر زبان دیگر ،تکراری است این داستان دیگور

یا دست باید برد در طرحش یا داستانی دیگر اندیشوید
(همان)33 :

در این ابیات ،تکرار واژۀ «دیگر» ،نشان دهندۀ تغییر شرایط اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگوی و...
جهان امروز است؛ و مکرر شدن قید «باید» لزوم تغییر و نوآیین شدن را فریاد میزند.
در نگرۀ سیاسی-اجتماعی سیمین بهاهانی ،چرم آهنگر انقلابی شاهنامه« ،بیبورگ و نووا افتواده» و از
کاوه نشانی نیست:
ایوون چوورم رهووا افتوواده بوویبوورگ و نوووا افتوواده

گویی که ز خود میپرسد :پس کواوۀ آهنگور کوو؟
(بهاهانی)313 :1312 ،

در این موارد ،با جداسازی اجزای پیوستۀ اساطیر کوه هموراه و ملوازم غیرمنفوب بوودهانود ،شورایط
کنونی اجتماع شاعر آینگی میشود .سراینده بهعنوان روشنفکر ،با استفهامی انکواری ،از ناوود وضوعیت
مطلو شکوه میکند .بهطورکلی میتوان گفوت انسوان معاصور و بوهویژه هنرمنود و شواعر اموروز در
بسیاری موارد ،با هرچیز -از جمله اسطوره -برخوردی فعالانه و آشوناییزدایانه دارد« :انسوان مودرن نوه
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میتواند از اسطوره خلاص شود و نه میتواند آن را در شکل ظاهریش ب،ذیرد .اسوطوره هموواره بوا موا
خواهد بود؛ امّا همیشه باید با آن برخوردی انتقادی داشته باشی » (ریکور.)101 :1333 ،
بسامد بهرهگیری از تلمیحات اسطورهای

تلمیحات گونههای مختلفی دارد .سیروس شمیسا تلمیحات را بر اساس خاستگاه ،بوه ایرانوی ،سوامی و
جز اینها (یونانی و هندی) تقسی کرده است و بر آن است که «هرکدام از اینهوا را مویتووان بوه لحوا
غنایی و حماسی نیز تقسی کرد» (شمیسا .)1 :1331 ،شفیعی کدکنی بر آن اسوت کوه «بور رویهو دو
گونه اسطوره ،در میان اساطیر مورد نظر شاعران میتوان یافت؛ نخسوت اسوطورههوای غنوایی و دیگور
اسطورههای قهرمانی و حماسی .این دو نوع اساطیر به دو نوع دیگور نیوز قابول تقسوی اسوت :اسواطیر
سامی و اساطیر ایرانی» (شفیعی کدکنی .)261 :1332 ،شااهت نظر شوفیعی کودکنی و شمیسوا در ایون
دستهبندیها آشکار است.
بر اساس محتوا و مضمون ،تلمی را میتوان به گونههای اساطیری ،تاریخی ،ادبی ،دینوی و عرفوانی
دستهبندی و هر یب را به دو نوع ایرانوی و غیور ایرانوی تقسوی کورد .از مه تورین گونوههای تلموی ،
تلمیحات و اشوارات اسوطورهای اسوت .در نوغزلهوای بهاهوانی ،نیسوتانی ،بهمنوی و منوزوی ،بسوامد
تلمیحات و اشارات اسطورهای چنین است:
جدول  .1درصد بهرهگیری از تلمیح اسطورهای در نوغزلهای سیمین بهبهانی ،منوچهر نیستانی،
محمدعلی بهمنی و حسین منزوی.
نوغزلپرداز

سیمین

منوچهر

بهبهانی

نیستانی

محمدعلی بهمنی

حسین
منزوی

تعداد ابیات نوغزلها

 3130بیت

 331بیت

 1021بیت

 3226بیت

تعداد تلمیحات اسطورهای

61

3

3

22

درصد به کارگیری تلمیحات اسطورهای

1223

1231

1231

1223

فراوانی و بسامد نمونهها گویای آن است که از بین شاعران موورد بررسوی ،بیشوترین درصود بهوره
گیری از تلمیحات اسطورهای در نوغزلهای حسین منزوی جلوهگر است.
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پس از منزوی ،منوچهر نیستانی ،محمدعلی بهمنی و سیمین بهاهانی ،بوه ترتیوب ،بیشوترین درصود
بهرهگیری از تلمیحات اسطورهای را به خود اختصاص دادهاند .این نوغزلپردازان که پشوتوانۀ فرهنگویِ
تلمی را هنرمندانه در خدمت زمینۀ عاطفی و حوزۀ معنوی شعر به کار گرفته و در مواردی بوا نووآوری
در بهکارگیری تلمی  ،محور افقی و عمودی خیال را گیرایی ،زیاایی و انسوجام بخشویدهانود ،خوود نیوز
پشتوانهای فرهنگی برای پیروان و دیگر شاعران محسو میشوند.
جدول  .2بسامد بهرهگیری از گونههای تلمیح اسطورهای در نوغزلهای سیمین بهبهانی ،منوچهر نیستانی،
محمدعلی بهمنی و حسین منزوی.
ردیف

سراینده

تعداد ابیات

.1

سیمین بهاهانی

 3130بیت

.2

منوچهر نیستانی

 331بیت

.3

محمدعلی بهمنی

 1021بیت

.6

حسین منزوی

 3226بیت

گونههای تلمیح اسطورهای

بسامد

درصد

ایرانی

36

1203

غیر ایرانی

3

0222

ایرانی

6

1211

غیر ایرانی

1

0223

ایرانی

10

0236

غیر ایرانی

6

0233

ایرانی

31

1233

غیر ایرانی

11

0230

از شاعران یاد شده ،منزوی بیشترین درصد بهرهگیری از تلمیحوات اسوطورهای ایرانوی را بوه خوود
اختصاص داده است .بخش اعظ تلمیحات اسطورهای منزوی رنگ و بوی ایرانی دارد؛ از آن جملهانود
اشاره به اساطیری همچون :سیاوش ،رست  ،اسفندیار ،سیمرغ ،آرش ،ضحاک ،هفتخوان ،کواوه ،منیوژه
و . ...به نسات تعداد ابیات ،محمدعلی بهمنی در فراخوانی عناصور غیرایرانوی ،گووی سواقت را ربووده
است .در نوغزلهای وی اشاره به ققنوس پربسوامد اسوت .از اسوطورههوای ایرانوی انعکواس یافتوه در
سرودههای بهمنی میتوان جام جهاننما ،شغاد ،رست  ،گردآفرید ،سیاوش و سیمرغ را میتوان نام برد.
بیشترین درصد فراخوانی عناصر اسطورههای غیرایرانی ،پس از بهمنی از آن منزوی است .اسوطوره
سیزیف ،زیگفرید ،آشیل ،اطلس ،ابوالهول و ...از جمله اسطورههای غیر ایرانی است که در نووغزلهوای
منزوی جلوهگرند.
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«چشمۀ حیوان» تنها تلمی اسطورهای غیر ایرانی است که نیستانی بدان توجه کرده است .برخوی از
اعلام و عناصر تلمیحی را میتوان در یول دو یوا چندگونوه از تلمیحوات جوای داد؛ نمونوۀ آن هموین
«چشمۀ حیوان» (آ حیات /آ خضر/چشمۀ خضر و )...است که میتوان جزو تلمیحوات اسواطیری
یا دینی و یا عرفانی بهحسا آورد.
در سرودههای سیمین بهاهانی به دلیل بسامد بالای موضوعات سیاسی-اجتماعی ،عناصر مربوط بوه
اسطوره کاوۀ آهنگر مکرر است.
درکلِ تلمیحات اسطورهای به کار رفته در نوغزلهای شاعران یادشده ،گونۀ ایرانی بور غیور ایرانوی،
چیرگی دارد .یب دلیل آن ،این است که غزل نو ،به عاطفوۀ فوردی و احساسوات سوطحی و رمانتیوب
توجه مفرط دارد و اکثر نوغزلپردازان و شاعران معاصر ،برخلا بیشوتر شواعران کهون ،لزومواً فوردی
فاضل ،حکی و دانشمند نیستند؛ بنابراین به جای نمایوان کوردن دانسوتههوای خوود از تواریﺦ ،عرفوان،
ادبیات و ...سایر ملل ،ترجی میدهند به اشارات و تلمیحات آشنا برای مخاطوب (معشووق /خواننوده)
بسنده کنند تا ه حسی بیشتری ایجاد شود .توجه به عناصر اسطورهای برگرفته از فرهنوگ ایرانوی -بوه
دلیل زنده بودن این عناصر در هن خواص و عوام -ساب ایجواد ارتاواطی موؤثرتر و صومیمانهتور بوا
مخاطب میشود.
نتیجهگیری

 نوغزلسرایان غالااً به اسطوره و تلمیحات اسطورهای ،رویکردی دوگانه دارند:گاه با همان نگاه و شیوۀ منفعل و کلیشهای با تلمیحات اساطیری برخورد میکنند .ایون رویکورد ،تغییور
چندان مهمی در ساختار و محتوای روایت (پیشمتن) ایجاد نمیکنند؛ گاه نیز رویکردی فعالانوه دارنود؛
بدین معنی که یا با نفی جناۀ رازآمیز ،پرمعنا و کهنالگویی اسوطورههوا (اسوطورهزدایی) و یوا بوا تلفیو
اساطیر و دستکاری و تحریف و اصطلاحاً بازخوانی و بازسرایی آنهوا (اسوطورهپیرایی) نووآوری موی-
کنند.
 در رویکرد فعال و عادتستیز ،نوغزلپردازان ،از رهگذر اسوطورهپیرایی ،باورداشوتهای کهون وروایات عادت شده و تکراری را به چالش میکشند و بوا خورو از حووزۀ اقتودار روایواتی خواص از
اسطورهها ،شکستن ساختار روایات و تأمل در روند تثایتشدۀ رویدادها یا با جابهجایی و تغییور نقوش
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و خویشکاری شخصیتها ،فضاها و دیگر عناصر تلمیحی ،آنها را بوا تجربوههای مشوترک و معموول
انسانهای امروز ،منطا میکنند و با این شگردها و شیوهها ،کوارکردی زیااشوناختی را رقو زده ،غالاواً
تصاویری نوآیین ،هنجارشکن و عادتستیز ارائه میکنند.
 اسطورهپیرایی در تلمیحات بهکاررفته در نوغزلهای بهاهانی ،نیستانی ،بهمنی و منزوی بوه شویوه-هایی چون «وارونسازی عناصر اصلی اساطیر»« ،جابوهجوایی اولویوت تقابولهوای دوگانوه در آنهوا»،
«تقویت ابعاد و عناصر ک اهمیتتر اساطیر»« ،تغییر طرح اسطوره»« ،تهوی شودن عناصور اسوطورهای از
ماهیت خویش» و «ناکارآمد دانستن برخی از اسطورهها در شرایط امروزی» رخ داده است.
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