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 بهبهانی، نیستانی، بهمنی و منزویهای نوغزلتلمیحات در  پیراییاسطوره
 

 1دکتر احمد کنجوری
 2دکتر علی نوری

 3دکتر محمدرضا روزبه

 چکیده

کلی ترک کند و تواند بهپذیرد و نه میشان میها را در هیئت ظاهریانسان مدرن نه اسطوره

ای سرایان، از تلمیحات اسطورهنوغزل ویژهبهشاعران امروز، رهایی یابد. گروهی از  هاآناز 

انگیز و رازآمیز، بسیار استفاده ای معرفتی و عرصه و فضایی خیالسرمایه و پشتوانه عنوانبه

سورایان، ازجملوه بهاهوانی، نیسوتانی، ی این جستار، آن است که نووغزلاصل مسئلۀکنند. می

را  هواآنکننود توا هو  ای چگونه رفتار میها و تلمیحات اسطورهبهمنی و منزوی با اسطوره

الضومیر ای برای طرح و بیان موافیچونان خمیرمایه هاآنکنند و ه  از پذیرفتنی و روزآمد 

ین است که شاعران یادشده رویکردی دوگانه به تلموی  و ؟ مفروض مقاله اسود برند ،خود

ند؛ اما گاه به تغییر نکنمی اعمال مهمی چندان تغییر تلمیحات، اساطیر تلمیحی دارند: گاه در

ای، تلفیو  و یوا کو  و زیواد ها و تلمیحات اسوطورهدر عناصر ساختاری و بنیادین اسطوره

-اسطوره»الجمله در این مقاله آن را ن که فیهای گوناگوبه روش هاآنهایی از کردن بخش

یافتوه در دهود کوه در تلمیحوات بازتوا آورند. نتایج نشان میای ، روی میخوانده« پیرایی

سازی عناصور اصولی وارونه»هایی چون پیرایی به شیوهاین چهار شاعر، اسطورههای نوغزل

-اهمیتتقویت ابعاد و عناصر ک »، «هاآنهای دوگانه در جایی اولویت تقابلجابه»، «اساطیر

و « ای از ماهیوت خوویشتهوی شودن عناصور اسوطوره»، «تغییر طرح اسطوره»، «تر اساطیر

 .رخ داده است« ها در شرایط امروزیناکارآمد دانستن برخی از اسطوره»

  .زویپیرایی، تلمی ، بهاهانی، نیستانی، بهمنی، منغزل نو، اسطوره، اسطوره :هاکلیدواژه
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 مقدمه

ای اسوت معور  اسوطوره واژه»نظرهای مختلفی ارائه شده است. برخی بر آنند که  ،دربارۀ واژۀ اسطوره

به معنای بررسوی کوردن  Historianبه معنای جستجو، آگاهی و داستان از مصدر  Historiaاز یونانی 

« ر و قصه گرفته شوده اسوتدر انگلیسی به معنای شرح، خا mythو شرح دادن. واژۀ اروپایی برابر آن 

: 1311الیواده، ) «سمقد یخرتاروایتگور  ره،سطوا»تووان گفوت: می طورکلیبه .(ودوستیب: 1322)بهار، 

( mythاسوطوره )»دارد. ها را بیوان مویو داستانی است که سرگذشت قدسوی و مینووی نخسوتینه( 32

شوده اسوت؛ اموا کهنی است که زمانی در نزد اقوام باستانی حقیقت تلقی می هایداستانهمچنین شامل 

باور ندارد؛ چنانکه ایون معنوا از نسوات اسوطوره بوا تواریخ و  هابدانای یافته و کسی امروز جناۀ افسانه

اسطوره زمانی تاریخ )هیستوری( بوده است و اموروزه جناوۀ داسوتانی )اسوتوری( »آید: داستان نیز برمی

 هاانسوانو آرزوهوای قوومی و جمعوی  هاآرمانها ریشه در اسطوره .(233: 1331)شمیسا، « ته استیاف

تورین الیواده مه  میرچوا. انودگوناگونگاه باورهای دینی، ملّوی، عامیانوه و... اقووام و ملول دارند و جلوه

هوای معنوادار لیتهوا و فعاوار هموۀ آیینهای نمونوهکشف و آفتابی کردن سرمشو »کارکرد اسطوره را 

 .(13: 1322 داند )الیاده،می« آدمی؛ از تغذیه و زناشویی گرفته تا کار و تربیت، هنر و زندگی

 هوایآرمان و و امیودها گاه نمادین بوی جلوه و بشری روان نهان اساطیر، تالور خرد جمعی، بازتا 

هوا نسواتی هنور اقووام و ملوت هوا بوا شوعر ونظران، اسطورهبرخی از صاحب باور. به اندمختلف اقوام

پوشواند و بودان شوکوه و جا بوه شعر بر قامت اسطوره لااس نوآیین می»برانگیز دارند: دوسویه و تأمل

، طورکلیبوهرسواند. و رسالت شعر مودد می ییرسابخشد و در برابر، اسطوره به گسترش معنوی و می

دمی ایون دو، در اد ، رابطوۀ مسوتقی  بوا قوکیفیت تلقی شعر از اساطیر و چگونگی رویارویی و یا ه 

یعنوی همیشوه ؛ نحوۀ نگرش شاعر به محیط بیرون و شیوۀ واکونش او در برابور زنودگی داشوته اسوت

ها و زمینوۀ کواربرد آن معویّن کورده های محیط بوده که تکلیف شاعر را در برابر نوع اسوطورهضرورت

ای بوه در متون نقد و بلاغت قودی ، اشواره»به تعایر برخی دیگر  آنکهحال .(336 :1332 )یاحقی،« است

تووان موضووع اسوطوره را در  یول آن گنجانود، جایگاه اسطوره در شعر نشده است؛ تنها ماحثی که می

ها را از زموره های اسوطورهصناعت تلمی  است؛ بدین معنی که بلاغیان، آوردن اشارات و عناصر افسانه

 .(231: 1312)فتوحی، « اندشمردهتلمی  می

 



  63...                     یبهاهان هاینوغزل حاتیدر تلم ییرایپاسطورهسال پنجاه و دوم                        

 

 سؤالات پژوهش

در این تحقی ، دو پرسش اساسی مد نظر است. نخست آنکه نگاه و رویکرد بهاهانی، نیسوتانی، بهمنوی 

بوه اسواطیر چگونوه اسوت؟ دیگور آنکوه  -شوانهاینووغزلدر تلمیحات منودر  در  ویژهبه- و منزوی

 کدامند؟ های آناندر نوغزلپیرایی های اسطورهها و شیوهترین گونهمه 

 هافرضیه

 یکوردیرو .1: دارنود دوگانوه رویکردی ایاسطوره و تلمیحات اسطوره به غالااً ،پردازنوغزل شاعران-1

 .هنجارشکنانه یکردیرو .2 ای؛کلیشه و رایج

 ۀخورو  از حووزهای گونواگونی همچوون بوه شویوههای شاعران یادشده در نوغزلپیرایی اسطوره -2

 خویشوکاری دادن رییتغ ،ایبرخورد ساختارشکنانه با روایت اسطوره ،دادهاویخاص از ر یتیااقتدار روا

 کند.جلوه می و... ایاسطورهعناصر 

 اهداف و ضرورت تحقیق 

با بررسیِ یکوی ای، پردازان به اسطوره و تلمیحات اسطورهضمن اشاره به رویکردهای نوغزلاین مقاله، 

فرهنگوی بوه سوخن  و معنوایی فکری، توسعۀ و اثرگذاری بخشی،عم  شاعرانۀ ها و شگردهایاز شیوه

زوایوای کو  و بویش ناگشووده و هوای شواعران یواد شوده، در نوغزلهای آن(، پیرایی و گونه)اسطوره

هوای های معنایی و ظرافوتظرفیت بهتر درک و شناخت سازد و درمی روشن را نو غزل ای ازناشناخته

 اطاان غزل نو تأثیری آشکار دارد.، در التذا  هنری مخساختاری شعر و به تاع آن

 روش تحقیق

تلمیحوات در  را ایویپیراسوطوره هایتوصیفی، وجوه و روش -روش تحلیلی به که برآنی  مقاله این در

 و ترینموفو  از کوه هریوب بوه لحواظی- بهاهانی، نیسوتانی، بهمنوی و منوزویهای نوغزلموجود در 

خوور توجوه نیز درای به اسطوره و تلمیحات اسطوره آنانرویکرد و  پردازندنوغزل شاعران گذارتریناثر

 و سواختارگرانقود ادبوی  هوایتوبمک ماوانیگیوری از بوا بهوره بور ایون اسواس،بررسی کنی .  -است

ضومن بیوان رویکردهوای شواعران  هوا،کلیشه عامّبینامتنیت و نظریۀ نظریۀ  با نگاهی بهو  پساساختارگرا
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بندی و پردازان، اسوتخرا ، دسوتهدر تلمیحات ایون نووغزلپیرایی های اسطورهگونهیادشده به اسطوره، 

 .شودمیبررسی 

 پیشینۀ تحقیق

در  .ای دربوارۀ تلمیحوات آموده اسوتمااحث ارزنده فرهنگ تلمیحاتدر مقدمۀ کتا  ( 1331) سایشم

در  (1313) یمحمودمحمدحسوین  .اسوتای شرح داده شوده متن کتا  نیز برخی از اشارات اسطوره

 ایتلمیحوات اسوطورهدخل و تصور  در از  هایینمونه ،فرهنگ تلمیحات شعر معاصرکتا  پیشگفتار 

 را آورده است.

ادغام اساطیر ایرانوی و نیوز ورود عناصور بیگانوه بوه  از دگرگونی، شکستگی و( 1333مهرداد بهار )

در  پیرایوی و خردگرایویاسوطوره ( موواردی از1316)الودین کوزازی جلوالبحث کرده است. میر هاآن

 است. شاهنامه را بررسی کرده

 بهاهوانی سویمین و منزوی حسین هایغزل در تلمی  انواع( 1313) زادهکاظ  رقیه و مدرسی فاطمه

 بوه ؛ امواانودکرده بندیدسوته( تواریخی و اسواطیری دینوی، قرآنی، مرکزی، تلمیحات) حوزه پنج در را

هوایی از تقویوت و بوه نمونوه (1313سولاجقه ) پوروین .اندهای این شاعران اشاره نکردهپیراییاسطوره

در در شعر دو شاعر یادشده اشاره کورده اسوت کوه الاتوه  شکنی()اسطوره ایتضعیف نمادهای اسطوره

 هو منتخوب، هو  شواعران در برخوی مفواهی ،  بوا وجوود شوااهتتطای  با مقالۀ حاضر، باید گفوت 

های ( نیوز بوه نمونوه1333فیض شریفی ). است گرگونهیدو  متفاوت و ه  روش بررسی هابندیدسته

نظیور و نگوین بیهای حسوین منوزوی اشواره کورده اسوت. ی در سرودهزدایشماری از اسطورهانگشت

-نالگوهوایی همچوون جادودرموانی، انسواهوا و کهن( با تکیه بر سرنمون1336دارلو )محمدعلی خزانه

بیوژن نجودی  هایداسوتان زدایی درهایی از اسطورهزایی و نمونهمادر به اسطوره-درخت، آنیما و زمین

در شوعر  شوکنیشوالوده ابعاد و چنود و چوون نیز( 1333) یکنجور احمد و نوری علی .است پرداخته

 اند.حسین منزوی را تایین کرده

بوا مقالوۀ  (111-113: 1311 کواظمی،) مواه یانقره سیب کتا از  «منزوی غزل در اسطوره» ماحث

  کور بوه اسوطوره، دربوارۀ کلوی مطوالایآوردن  از پس کاظمی که صورتنیبد؛ حاضر اشتراکاتی دارد

بسونده انود زدایانهاز جهواتی آشونایی هواآنکه فقط دو سه موورد از  ایاسطوره تلمی  دارای بیت پانزده
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توا کنوون  اند؛ امواای در غزل نو را نمایاندهتلمیحات اسطورهدیگران نیز ابعادی از اشارات و  .کرده است

 پوژوهش بهاهانی، نیستانی، بهمنوی و منوزوی،های نوغزلپیرایی در تلمیحات موجود در اسطوره دربارۀ

 .است نشده انجام و قابل توجهی مستقل

 بحث و بررسی

 مبانی نظری

 در های نقود ادبویترین شویوهشناسانه در خوانش متون از مه زبان هاینظریهها و یافتگیری از رهبهره

شناسی در نقد ادبی، تکیه بر خوود موتن و های زبانگیری از یافتهاز نتایج بهرهیکی . اخیر است هایدهه

 متوأخر هایشناخت صورت است. فرمالیسوت منظوربهو واحدهای سازندۀ روایت  1«هاسازهه »تعیین 

.« باشود ادبوی اثور سواختاری سیسوت  و شوکل بایود ادبی منتقد کار آغازگر» که برآنند یانساختارگرا و

 انود:؛ چنانکه گفتوهدندار اجزایی و ساختار نیز ایاسطوره اتو تلمیح هااسطوره (113: 1330 احمدی،)

 بوه را تلموی  سواخت هواآن نشوینیه  کوه دارد وجود اجزایی و هاخشت یا هاسازهه  تلمی ، هر در

 .(62: 1331 شمیسا،) آوردمی وجود

 ویژهبوه-بوه متوون  شناسوانهو روایت از رویکردهای مه  سواختارگرایانه 2«بینامتنیت»امروزه نظریۀ 

 فردینوان شناسوینشانه در بایود را بینامتنیوت نظریوۀ سرچشومۀ. هاستآنو نقد و بررسی  -متون ادبی

 ژولیوا بواختین، میخائیول .(22: 1310 صوفوی،) ستج سوئیسی شناسزبان (1313-1133دوسوسور )

 بور. رونودمی شومار به «بینامتنیت» رویکرد پردازاننظریه ترینمه  از و ژرار ژنت بارت رولان ،کریستوا

 یوا بینوامتنی. »اسوت ارتااط در پیشین متون با بلکه نیست؛ خودبسنده متنی هیچ بینامتنیت، نظریۀ اساس

 در ایرابطوه چنوین. دارد وجوود دیگور هوایمتن بوا متنی میان که کندمی صحات ایرابطه از متنیمیان

ژرار ژنوت بینامتنیوت را بوه دو دسوته تقسوی   .(13: 1311 میرصوادقی،) «است مؤثر متن فه  چگونگی

پنهوان  -2 ؛ماننود تضومین، گفتواورد )نقول قوول(، اقتاواس و... ؛بینامتنیت آشوکار )صوری (-1کند: می

 ,Genette) ای از بینامتنیوت اسوت کوه کمتورین صوراحت را داردگونوه تلمی  ژنت باوربه )ضمنی(. 

 فقطنوهای بورای از نظر ژنت، تلمی  بینامتنی جناۀ سوازندگی و تکووینی دارد؛ زیورا شویوه» .(8 :1982

                                                           
1. Syntagm 

2. Intertextuality 
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)نوامور « کنودهوای توازه نیوز کموب میحضوری یب متن در متن دیگر است بلکه بوه زایوش متنه 

 .(22 :1333مطل ،

های زبوانی را در معنوای سوازه 1«هانظریوۀ عوام کلیشوه»شناسان فرانسوی، در اوایل قرن بیست  زبان

کوه  هاعوام کلیشوه ۀنظریو .(Rozhdestvensky, 1979: 259سواخته مطورح کردنود )پویش و آمواده

 ادبیوات واحودهای سواختاری تحلیول در پوی بیشوتر ،دارد عامیانوه ادبیات به گرایانهصورت رویکردی

 2پرمیواکو . ال. است. جوی -(افسانه) واحد ترینبزرگ تا( المثلضر ) واحد ترینکوچب از -عامیانه

و بوا عنووان فرعوی « عامیانوه یهاقصوه توا لثَومَ از» کتوا  نوشوتن بوا روسوی، نویسندۀ و شناسزبان

 وی ارائوه کورد. را نظریوه ایون نظوری چوارچو ( 1321) «هاکلیشوه عام نظریۀ دربارۀ هایییادداشت»

 و قوالای عاوارات طورکلیبوهلطیفه و  ، قصه، افسانه،کنایه چیستان، کلمات قصار، حکایت، ،المثلضر 

های یوا انتقوال بوه نسول هاآنگیری از بهره» که دیزبان )کلیشه( نام بازتولیدی زبان را عناصر ساختۀپیش

زاده میرعلوی و )حسون« پذیر اسوتکردن امکاننبعدی، فقط از راه بازتولید، یعنی به خاطر آوردن و بیا

 .(33: 1333دیگران، 

 ,Rozhdestvenskyگیورد )قورار می زبوان، خلّاقانوۀ و تولیودی متوون در برابر عناصر بازتولیدی،

1979: 258-68). 

قوالای و  هایی از اشاره به متوونصورتکه  متنی، ازجمله تلمیحاتهای پیشتمام روایت طورکلیبه

. در زموان یوادآوری و نودها را دارقابلیت بررسی شدن در چارچو  نظریۀ کلیشوه هستند،ساخته پیش

متوداول، همگوانی و ، اگر تغییرات در خور توجهی در معنا و ساخت های جدیددر متن هامتنبیان پیش

در غیور ایون  ؛و هسوتی رسواخته )کلیشوه( روبوهپیش ایجاد نشود، بوا متنوی قوالای و هاآن ۀشدپذیرفته

 است.پیش روی مزدایی( ، متنی تولیدی )دارای آشناییصورت

 و مفروضوات برجسوته، ادبوی که آثوار بود معتقد بنام، ساختارگرایان از( 1310-1313) بارت رولان

 فکوری هوایانگاره با ازآنجاکه» خلّاق متون بارت نظر به. کشندمی چالش به را ثابت و  هنی هایانگاره

 عطوا یافتوهتوسع و تازه دیدی او به زمان هر و هرلحظه و پردازندمی چالش به فهی  فرهنگی خوانندۀ و

 هایدیودگاه کشف با مدام خواننده چراکه کنند؛می پیشکش وصف قابل غیر ایسرمستی او به کنند،می

                                                           
1. General theory of clichés 

2. Permyakov, G.L 
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 جوهیدرنت و گشووده را لاینحل معمایی زمان هر در گویی ،هامدلول و هادال پایانبی بازی بر اساس تازه

 .(31: 1312 فر،شایگان« )کندمی احساس عمی  لذتی

 از شوخ،، ایون شووند ومی بوازگو شخصوی لهیوسبه بلکه افتند؛نمی اتفاق صرفاً» چون هاروایت

ممکون اسوت دسوتخوش تغییور  ،(112: 1313 لایهان، و گرین« )کندمی نقل را وقایع خاصی دید زاویه

، تکامل تمودن و فرهنوگ روند رشد و تحول زیستی و فکری و اند. آدمی درها نیز چنینشوند. اسطوره

رشود نشوان داده اسوت؛ بوه ایون هوایی متفواوت و روبوهای، واکنشغالااً در مواجهه با روایات اسطوره

هوا و سو،س، سفی و فکوری در اسوطورهباوری منفعل، به سوی تأمل فلاز اسطوره، تدریجصورت که به

 هواآنزدایوی( یوا نقود و تحلیول و بوازخوانی اسوطوره) هواآنای و رازآمیوز نفی و انکار جناۀ اسوطوره

، هو  از ایاسوطورهتلمیحوات اساطیر و روی آورده است. رویکرد شاعران هر دوره به  (پیراییاسطوره)

 ادوارکند و هو  پوژواک روح و روحیوۀ مسولط بور میحکایت  هاآنتویِ روان سرایندگان و راویان نُه

ها بوا تفکور ها و نیوز بورای سوازگار کوردن اسوطورهامروزه برای ملموس کردن اسطوره مختلف است.

و مینووی  قدسوی ۀجناو کننود و حتوی گواههایی دیگر ارائه میها و قالبها را در قا امروزی، اسطوره

پیرایی تعایری است ناظر به نگاهی دیگرگونه به اساطیر کوه طوی اسطوره شود.انکار یا فراموش می هاآن

شووند و اند، پذیرفتوه نمویگونه که به ما رسیدهآن، برخلا  رویکرد تقلیدی و منفعل سنتی، اساطیر، آن

 و شواعر یوا روایتگر خاص دید که زاویۀگیرند؛ بلکه با توجه به اینمانای تفکر و حتی تخییل قرار نمی

 شودن دور سوابممکن اسوت  تأثیر عوامل متعدد فردی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی، نویسنده تحت

شوود و ایون نیوز تردیود موی هواروایتایون  وسوق صحتشود، در اصالت ساختار و اصل روایت  از

 ای و عرضوۀ تصواویریروایوات اسوطوره دیگرگونه و غالااً هنرمندانوۀ ارائۀ و به بازآفرینییا وضعیت، 

خووانی ایون روایوات و وارونوه رازوارگوی نفی تقلیل، یا به انجامدمی هاآنستیز از عادتهنجارشکن و 

 .دشونجر میم

 اییادشده به تلمیحات اسطوره انیکردهای شاعررو

شان درمجموع، دو رویکرد کلی به اسطوره دارنود: رویکورد ایدر تلمیحات اسطورهسرا، شاعران نوغزل

 .شودپرداخته می در ادامه بدانای و رویکرد فعال و ابتکارآمیز؛ که منفعل و کلیشه
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 ایرویکرد منفعل و کلیشه

شوعر  فضوای و موضوع محتوا، تناسب به پردازان عموماً و شاعران یادشده خصوصاً، در مواردینوغزل

 کننود.می اسوتفادهاسواطیری  تلمیحات از ،ایکلیشه و رایج هایشیوه و نگاه همان با و نیز نوع اسطوره،

 اعموال مهموی چنودان تغییور تلمیحوات، در امین است که اصطلاحبه روایتگری شاعر، رویکرد، این در

-گیرند؛ مثلاً در ایون نمونوهکند و این تلمیحات را صرفاً چونان بستری برای تصویرسازی به کار مینمی

 :ها

                                      سور توادو مار بود ضحاکی دو شاهرگ روان 

 

 پالوا بوه بووی مغوز آگواه گشوده کوام خوون 

 (331 :1312)بهاهانی،                              

کنند و گاه با حدیث نفس، برآننود سرایان گاه به مقایسه و تشایه بسنده میدر چنین مواردی، نوغزل

 اند:چنینهای زیر نیز ای از خویشتن بسازند. نمونهوارهکه اسطوره

 وار بیوورون آموودم از امتحووان گرچووه            سوویاوش

 

 چه آتش بود بوا خودداشوتسانت هردل سودابه 

 (663: 1333)بهمنی،                               

 مووون دیوووو شووودم بوووه آسووومان رفوووت 

 

 موووون دود کووووه تووووا سووووتارگان رفووووت  

 (333: 1333)نیستانی،                              

ای در هور دوره»پوذیری دارنود و تأویل جوهیدرنتها، ظرفیت شاعرانه، نموادین و ها و افسانهاسطوره

توانند بار معوانی جدیود را ب،ذیرنود و از طریو  توأویلی شرایط و اوضاع خاص اجتماعی، می برحسب

 جدید، سمال بعضی افکار و حوادث نو در زمینۀ رخودادهای سیاسوی و اجتمواعی جامعوه و عواطوف

ها و اساطیر نیز بسوتگی مسوتقی  بوه و افسانه هاداستانشخصی گردند. برداشت سمالیب و استعاری از 

ی و احووال روحوی و عواطفی وی با زیر و ب  رویودادهای اجتمواع هاآنقدرت تخیل شاعر در تطای  

آمیوزد و در مواردی، اسطوره و تغوزل و دیود اجتمواعی در هو  موی .(212: 1311)پورنامداریان،  «دارد

 کند: اجتماعی جلوه می-عش  در بستری از مااحث سیاسی

 رودابووۀ موون رودگووری کوون کووه فتادنوود

 

غادان زمووووان تهمتنانووووت   در چوووواه شووووَ

 (63: 1333)منزوی،                                 

استفاده از عناصر س،اهیگری در تشایه ابرو بوه کموان و موژه بوه تیور در غوزل اموروز، در بیت زیر، 

های عصور غزنویوان )شوفیعی کودکنی، سوروده ویژهبوهای ادبیات کهن فارسی و کلیشه یادآور تصاویر
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و  پردازان مورد بحث، در عوین نوونگری و نووآوریدهد نوغزلکه نشان می ( است312 - 306: 1332

 عناصور ایون نیز به ادبیات کهن فارسی دارنود. (نوستالژیب) غمیادوار از قواعد شعر امروز، میلی پیروی

؛ شود که تصوویری نووآیین اسوتزمینه و بهانۀ تشایه معشوق یا همسر به آرش کمانگیر می س،اهیگری،

بوازآفرینی نشوده  ، این اسطورهاما در عناصر ساختاری داستان سیاوش، تغییری ایجاد نشده و به تعایری

 :است

 ابوورو کمووان تیوور مووژه  مرزمووان کجاسووت؟

 

 آمووودیای زن کوووه پاکااختوووه چوووون آرش  

 (23)همان:                                          

 آمیزرویکرد فعال و ابتکار

تلموی  ای رویگوردان اسوت و اسوطوره اشاراتدر این رویکرد، شاعر از نقل امانتدارانه و بدون تصر  

 هواآنها گرفته تا تاریخی و واقعی دانسوتن از تلفی  و آمیزش اسطوره-با طیفی از تغییراتای را اسطوره

هوا، رویودادها و دیگور عناصور اسواطیری و اصولاح و تحریوف و زدایی(، تغییر در شخصیتاسطوره)

در  -شوکنیپیرایی( و حتی واسازی و سواختاسطوره) یریاساطاصطلاحاً بازخوانی و بازسرایی عناصر 

ز فروعات رویکرد فعال و ابتکوارآمیز اسوت و در ایون ، ا«پیراییاسطوره»بنابراین،  ؛کندسخنش در  می

 شود.مقاله،  یل همین عنوان بررسی می

ای و از رهگذر رویکرد متفاوت بوه اسواطیر و تلمیحوات اسوطوره در موارد متعددی، سرایاننوغزل

 یگاه تقلیل و نفوی رازوارگو ها و، به دناال نوآوری در ساخت و سامان اسطورههاآندخل و تصر  در 

دخول  بوا در این رویکرد و هستند« پیراییاسطوره»به عاارت بهتر، در پی  و هاآن سازیو حتی واژگون

 آفرینند.می ستیز، روایتی نوآیین و عادتهاآنپیرنگ  و طرح و تصر  در اساطیر و تغییر

های اساطیری از کونش متعوار  خوویش تهوی و از ماهیوت و در غزل نو، گاه نمادها و شخصیت

از عناصور  های توازه و دیگرگونوماتکر برآنند که با ترسی  چهوره پردازاننوغزلشوند. هویتشان جدا می

ای، تلمیحاتی تازه و تصاویری نغز بیافرینند؛ به همین دلیول گواه ابعواد و محورهوای خاصوی از اسطوره

 کنند.می اساطیر را تقویت یا تضعیف

)ماننود داسوتان حضورت  های شاعران مورد بحث، گواه تعموداً تلموی  دینوی غیرایرانویدر نوغزل

شوود و از رهگوذر ایون نمای کیخسرو( تلفیو  میای ایرانی )مانند جام جهانسلیمان( با تلمی  اسطوره
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هوای اجتمواعی زاممقتضویات و الکوه بوا  شودگر میبرانگیز جلوهآمیزی تلمیحات، تصویری تأملبا ه 

 دارد:خوانی ه  سرایندهروزگار 

 بینینیافتوووه اسوووت بووودان دیووودۀ جهوووان

 

 بین به دسوت اهورمن اسوتجام جهان اگرچه 

 (123: 1333)منزوی،                               

 است.« خات  سلیمان»و « جام کیخسرو»پیرایی در این بیت، رهاورد تلفی  دو اسطورۀ اسطوره

افزاینود توا کنند و ابعاد جدیدی بودان مویرنگ میهایی از اسطوره را ک پیرایی، جناهاسطورهگاه در 

؛ مانند بیت زیر از سویمین بهاهوانی کوه زنوده بوودن ضوحاک زموان افزایی به اساطیر شوندساب مفهوم

 :اسطوره را محتمل دانسته است

 ای کوه ای بند ضحاک شواید کوه آن توازی

 

 خاک ظلمش به فرموان هسوتست و در ظلمت زنده 

 (333: 1312)بهاهانی،                                          

در موواردی، ایون نووع  ای،شاعران امروز در مواجهه با تلمیحات اسطورهتوان گفت: می طورکلیبه

 کننود؛ و درروایات را منفعلانه، با اغراض مختلف و بدون دخل و تصر  در ساختار و محتوا نقول موی

تورین دارند کوه مه  دستۀ دوم رویکردهای متفاوت و متنوعی شاعران کنند.فعالانه عمل می دیگر موارد

 شود. در ادامه آورده می هاآن

 سرایانپیرایی نوغزلهای اسطورهها و شیوهگونه

هوایی از دخول و تصور  و سرایانی چون بهاهوانی، نیسوتانی، بهمنوی و منوزوی، نمونوهدر آثار نوغزل

تر اسواطیر، تغییور اهمیتشود. تقویت ابعاد و عناصر ک پیرایی( دیده میدستکاری در تلمیحات )اسطوره

ای از ماهیوت هوا، تهوی کوردن عناصور اسوطورهجایی اولویت تقابولسازی، جابهطرح اسطوره، وارونه

 .اندهای کهن در شرایط امروزی از آن جملهخویش و ناکارآمد دانستن برخی از اسطوره

 تر اساطیر اهمیتتقویت ابعاد و عناصر کم

سورایانی چوون بهاهوانی، نیسوتانی، در جهان صنعتی امروز، از جهاتی ابزار بر انسان تفوق دارد؛ نووغزل

 یجابوهپیرایی و برای همسویی و همنوایی با مقتضیات زمانوه، بهمنی و منزوی نیز گاه در روند اسطوره

ای دیگرگوون، مووارد، شواعر از دریچوه گونوهنیاکنند. در برجسته میای، ابزار او را شخصیت اسطوره
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تور آن، نووآوری تر اسطوره و تضعیف بعد مسولط و مهو اهمیتنگرد و با تقویت بعد ک اساطیر را می

 کند:می

 بینیود  تا بر هد  چون تیر بنشیند ابزار یا بازو چه می

          

 اندیشوید  گرید یکمانباید  گرید یآرششاید به جای  

 (111: 1333)منزوی،                                    

کوافی ندانسوته و ناوود رخوش، او را برانگیختوه اسوت توا از  ییتنهابوهبهاهانی نیز وجود رست  را  

 رستمی دیگر افسانه بگوید:  

 بایووود افسوووانه گفوووت از دیگووور رسوووتمی

 

 اینجووا گوور رسووتمی رخشووی امووا کجووا؟ 

 (313: 1312 )بهاهانی،                             

 تغییر طرح اسطوره

در طوول تواریخ » هاآنبرخی از منتقدان ادبی معتقدند که در ادبیات فارسی، تلمیحات و عناصر داستانی 

ها معمولواً همسوازه جوهیدرنتتصر  نشده است و  هاداستانتغییر چندانی نکرده است؛ زیرا در ساخت 

پوردازان در اسوتفاده از تلمیحوات و اما رویکورد نووغزل .(63: 1331)شمیسا، « اندبدون تغییر باقی مانده

در دیدگاهی کلی، این روش منحصوراً از آن  هرچندکند. ای، این نظر را رد میتلمیحات اسطوره ویژهبه

ل مطلای که آن را شنیده یا خوانوده اسوت در آن معمولاً هر  هنی هنگام نقل قو»سرایان نیست و نوغزل

ها از چنود حالوت خوار  نیسوت؛ کنود. ایون دخول و تصور ، دخول و تصور  میینوعبوهمطلب، 

شوود؛ و یوا در شوود؛ یوا چیوزی از آن کاسوته میکه یا چیزی بر مطلب اصولی افوزوده می بیترتنیابه

. شاعران یادشوده، گواه طورح و سواخت (13: 1313)محمدی، « شودهایی از آن تغییر ایجاد میقسمت

   کنند:اسطوره را دیگرگون می

 گوید:سیمین بهاهانی، خطا  به کولی می

 ات نور نوشیدسیمرغ بودی که خورشید از سینه

 

 در خاکسار حضیضی او  آفرین شوه،رت ریخوت 

 (263: 1312)بهاهانی،                                   

در اینجوا نیوز بوا  .(132: 1333)وانت،  «داندجزء لاینفب هنر ناشی از ناوغ میتغییر شکل را »کانت 

کوه بوه جوای زال، خورشوید از سوینۀ سویمرغ  صوورتنیبد؛  یموواجهای از تغییر طرح تلموی  گونه



 جستارهای نوین ادبی )ادبیات و علوم انسانی ساب (                          شمارۀ سوم                                  32

 

ابیات، توأمان ه  شاهد زدودن ابعواد و عناصوری از اسوطوره و  گونهنیا)=کولی( نور نوشیده است. در 

 هستی . هاآنه  بازآفرینی دیگرگونۀ 

 « آی گورگ»من آن شاان  که گر شای فغان برآرم کوه 

 

 امبه روز دشمن یقین کند که گورگ را دوش خوورده 

 (1032)همان:                                         

هوای ازو  در بیت اخیر، تغییر طرح تلمی  )اشاره به قصۀ چوپان دروغگو که اصول آن در افسوانه 

 کند. آمده است(، شاعرانگی و تأثیرگذاری را دوچندان می

زده اسوت، شواعر، شوب زع بوهدر شعر دیگری از بهاهانی نیز، در همسویی با وضوع موجوود کوه 

 شود: رخدادها میاسطورۀ آرش دچار دگرگونی طرح و روند 

 بینوود نشووان  از کمووانگیر شووهابش کووس نمووی

 

 تیرهایش را که بشکست و کموانش را کوه بورد؟ 

 (661 :1312 بهاهانی،)                             

 ، شب است.«ش»ست، در همۀ موارد این بیت، مرجع ضمیر پیوستۀ گفتنی

 هستی :  هاآنها و تغییر عناصر تلمیحی موجود در آمیزی اسطورهگاه نیز شاهدِ دره 

 بوووه زخووو  تیشوووۀ فرهادهوووای فریوووادش

 

 کموان بشکسوتسوار هو  الاورز، بویبه سایه 

 (331: 1333)نیستانی،                             

 -«تیشۀ فرهادهوای فریواد»در ترکیب موسیقیایی –گیری از اضافۀ تشایهی در این بیت علاوه بر بهره

هنجارگریزانه است؛ نیز با در کنار هو  قورار دادن فرهواد و کووه  -که نشانۀ جمع دارد-« فرهادها»واژۀ 

طرح داستانی متن تغییر یافته و قرائتی جدید آفریوده شوده اسوت کوه یوادآور  -به جای بیستون –الارز 

نواهمگون فرهواد و آرش، تلمیحوی  ظاهربهآیی تلمیحاتِ و با ه اسطورۀ آرش نیز هست. همین تلفی  

 ای غمگنانه شکل داده است.  حماسی را نیز با جلوه-عاشقانه

 در بیت زیر:

 ام ای عشوو زانووو زده بوور سووینۀ سووهرابی

 
 

 زخ  از تو چه زخمی است که من این همه شونگ  

 (313: 1333)بهمنی،                                      

وار شواعر )عاشو ( عش  به رست  شااهت داده شده است که در حال زخ  زدن بر سوینۀ سوهرا 

است. در ادامه با تغییر طرح روایت، سخن از شنگی سهرا  در عین زخ  خوردن به میان آموده اسوت. 
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بودن این تفضویل، شواعرانگی اینجاست که عش  با تشایه تفضیل بر رست  برتری داده شده است. پنهان 

   بیت را افزوده است.

دهود؛ بورد، ویژگوی او را بوه روزگوار نسوات میاز ضوحاک نوامی نمی اگرچهبهمنی، در بیت زیر 

« اشوتهای موار بوه دوش»کش را به روزگوار کوه توان ادعا کرد که بهمنی، ماردوش آدمکه می یاگونهبه

 شود:ک تشایه میکند یا آنکه روزگار به ضحااست، تأویل می

 خواهودبا این همه ما را بوه کوام خوویش می

 

 ایوون روزگووار ایوون اژدهووای مووار بوور شووانه 

 (631: 1333)بهمنی،                                

داد، برخلا  اسطورۀ ماردوش کوه فقوط مغوز جوانوان را بوه خوورد مواران موی« روزگار»در اینجا 

 کشد. ماردوشی است که همگان را به کام خویش می

 شوند:ای تأویلی عاشقانه میگاه عناصر اسطوره

 بینیبینی اسوت و جوانباین که وقوت جهوان

 

 کنون که آینۀ چش  دوست جوام جو  اسوت 

 (211: 1333)منزوی،                                

جوام »در این تلمی ، ابتدا چش  دوست به آینه تشایه شده؛ س،س این اضافۀ تشایهی )آینۀ چش ( بوا 

های چش  دوسوت برشومرده بینی از ویژگیبینی را در کنار جهان. الاته جانشده استیکی دانسته « ج 

منوزوی گفتنی اسوت تر خل  کند. ، تصویری نوآیینایاسطوره اصر تلمی عن افزایی به است تا با مفهوم

ایون انتسوا   به تأسی از ادبیات کلاسویب فارسوی جوام کیخسورو را بوه جمشوید نسوات داده اسوت.

 نادرست، در بیت زیر از بهمنی نیز هویداست:

 تا بویش و کو  شووق و غمو  را بشناسو 

 

 هوور آینووه، هوور آینووه جووام جوو  موون شوود 

 (322: 1333)بهمنی،                            

جوام »و « جوام جو »در تووازن بوا « آیینوۀ سوکندر»با توجه به انعکواس تعوابیر و ترکیاواتی چوون 

سوکندر  ۀینویبوه آ توان گفت در دو بیت اخیر، غیر مستقی ، در سنت و امهات متون ادبی، می«کیخسرو

 .کندر را نیز به  هن تداعی می؛ یا دست ک  آیینۀ سکندشده است نیز اشاره

دهود کوه کمتور در ای سووگند میمنزوی گاه مخاطب شعر را به عناصر و اموری دینوی و اسوطوره

 ادبیات کلاسیب و معاصر دیده شده است:
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 بووووه رمووووز پووووروری خووووات  سوووولیمانی

 

 بووه رازگسووتری جووام جوو  بوواخش موورا 

 (106: 1333)منزوی،                                

، تقابول و تضواد کوارکرد عناصور ایرانوی و غیرایرانوی آیی دو گونه تلموی این بیت ضمن با ه در 

توانود معناهوای گونواگون تلمیحی )رمزپروری خات  سلیمان در برابور رازگسوتری جوام کیخسورو( می

دهد. در اینجا نیز شاهد آنوی  کوه جوام کیخسورو بوه سوگند می« به همه چیز»بدهد؛ گویی مخاطب را 

 ید نسات داده شده است. جمش

شوود و اجتماعی و عواقبِ تفرقه، به تقابل رست  و سهرا  اشاره موی-گاه برای بیان مسائل سیاسی

بوه پسرکشوی روی آورده دانستهشوند کوه هایی ناجوانمرد تلقی میبا تغییر طرح داستان، پدران، تهمتن

، او  دردنواک بوودن رخودادها بوه تصوویر اسوطوره یی و بوازآفرینیپیراسان ضمن اسطورهاند؛ و بدین

 شود:کشیده می

 دانسوووته بوووس پووودر دل فرزنووود بردریووود

 

 کوواری کووه هوویچ تهمتنووی بووا پسوور نکوورد 

 (122: 1333)منزوی،                              

شوماری بوا داسوتان سویاوش خواهان بیای مشابه، مرگ پاکان و آزادیدر بیت زیر با شیوه

 پاسبوهامروزه تهمتنی نیست که  اما بر خلا  پیرنگ اصلی اسطورۀ سیاوش،؛ شودسنجیده می

 ها و آزادگان، از تورانیان زمانه انتقام بگیرد:خون سیاووش

 یب تون بوه پوایمردی اینوان خطور نکورد  ها ولیشد طشت پر ز خون سیاووش

 جا()همان                                        

 «ولوی» ،«دیگور» ،«بوار ایون» چوون واژگوانی تکورار طنین تلمیحات، گونهنیازابسیاری  در

 کلوام سوتیزی درعوادت و هنجارشوکنی پیرایی،اسوطورههایی از گونه دهندۀنشانآغازگر و ...و

 .است شاعر

در  هن سراینده، ضحاک پس از انقلا  کاوه، باز ه  زمام امور را در دست دارد و انقلوا  

ضحاک زمانه، خفقانی ایجاد کورده و آزادی بیوان را از این رده است. ک فراموشو اقدام کاوه را 

 همگان گرفته است:

 آن را کوووه درفوووش کاویوووان گفوووت  ضوووحاک زموووان ز یووواد بووورده اسوووت
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 از پوووووووارۀ واژگونوووووووه دیگووووووور

 

 نتووووان بوووه زبوووان واژگوووان گفوووت

 (322: 1333)بهمنی،                           

 سازیوارونه

پیرایوی بوا هوای اسوطورهشیوهدیگر ای، از های اسطورهرفتار عناصر و شخصیتوارونه کردن جایگاه و 

 تغییر طرح است.

 با مطلع:« دستصورتگر چیره»نوغزل 

 دسووت نقشووی پدیوودار کووردصووورتگر چیووره

 

 کورد وین هرچه هستی که هست وارونه انگوار 

 (332: 1312 )بهاهانی،                                 

هوا و جا کوردن تقابولسازی و جابهوارونه اه  ب چنانکه در اینجا ؛در خور تأملی داردپیرایی اسطوره

 :ه مواجه هستی رطوتغییر طرح اس اه  ب

 آن کاویووانی درفووش در دسووت ضووحاک داد

 

 نقش فریودون کشوید بور دوش او موار کورد 

 (332)همان:                                         

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. 

ها، از سویی نشانۀ ارادۀ شواعر بورای نهایوت تغییور و زدنباژگون ها و نعلِزداییمفهوم این

نموود  سوو گوریدسوازی در اسوطورۀ تلمیحوی اسوت و از نجاناه تا حد واژگودستکاری همه

خوانی و عصیانی است که در تار و پود زندگی متجدد نفو  کرده و به تاوع نگری، مخالفمنفی

ادبیوات مودرن، »گوید: نیز آنجا که می 1یونل تریلینگ. فرضیۀ لآن در هنر مدرن بروزیافته است

ارکوان و  ناپذیر بهجاناه و آشتیای همههجمهادبیات خشونت و دشنام، اخلال و تخریب است؛ 

در باورهوا و ( گویوای ایون بوازنگری 123: 1336)فِلسوکی، « سوتهای فرهنگی بشوریبنیان

 بازگویی هنجارشکنانۀ روایات پیشین است. 

ای هنرمندانوه و نیز در بیوت زیور جلووه« رویش گل از خون سیاوش»ایِ وارونگی در باور اسطوره

 :نوآیین دارد

                                                           
1. lionel Trilling 
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 است امّوا  این داستان که از خون گل بیرون دمد خوش

 

 تر که سر برون آرد خون از گل سیاووش  خوش 

 (      133: 1333)منزوی،                              

 است. ای آفریدهپیرایی، گویی اسطورۀ تازهبیت، در عین اسطورهمنزوی در این 

 هاجایی اولویت تقابلجابه

بوه نظور سواختارگرایان، اساسواً تفکور »سواختارگرایی اسوت.  احث درترین مدوگانه، اساسیهای تقابل

است: شب/ روز، سوفید/ سویاه...  نیچنه زیاا... در طایعت  خو ، زشت/ انسانی بر این بنیاد است: بد/

 کند: چراغ قرموز/ چوراغ سواز )علاموت توقوف وبشر در نظامات اجتماعی ه  از این منط  استفاده می

های دوگانه بوود... یکوی حرکت(، سیگار کشیدن ممنوع/ آزاد... پس باید در آثار ادبی ه  به دناال تقابل

 .(113: 1331 )شمیسوا،« هوای دوگانوه اسوتاز عوامل بسیار مه  در فه  متون همین توجوه بوه تقابول

انی )سلسله مراتاوی( جوای همواره در پایگ»... های دوگانه شکنان، از جمله دریدا برآنند که تقابلشالوده

دارند که در آن ارزش یکی برتر از دیگری است: نیکی از بودی و زیاوایی از زشوتی برترنود؛ یعنوی بوا 

   .(316: 1310)احمدی، « ترندارزش

ای بووده ترین نظریۀ دریدا این است که نگرش انسان به موضوعات مختلف همیشوه از زاویوهمه »

شکنی کرد؛ یعنوی امور بودیهی توان شالوده. از نظر دریدا می[...]است [...]است که آن را بدیهی انگاشته 

را رها کرد و از سویۀ غایب و مغفول یا حتوی خوار  از ایون دو سوویه بوه جهوان نگریسوت. در ایون 

شکنان به دناال تغییور ساخت .(200: 1312فر، )شایگان« یابدصورت است که نگاه ما به جهان تغییر می

های دوتایی یاد شده هستند. آنوان، توانوایی ایجواد تزلوزل در اجوزای سازی اولویت میان تقابلیا وارونه

بهوام شکند و چنودگانگی و امعنای قطعی متن در ه  می»ثابت ساختارهای کهن را دارند. با این روش 

 .(31: 1311)کلیگز، « شودجایگزین وضوح و منط  می

 .(623: 1310 احمدی،) «ان اندیشه فلسفی و سخن ادبیت میشکنی مناساتی اسشالوده» رونیازا
جوایی اولویوت شوکنان، در پوی جابوه، گواه در تلمیحوات، همچوون شوالودهیادشده سرایاننوغزل

هوا، جایی و تغییور کوارکرد قطبزدایی از تفکر دوقطای و حتوی جابوههای دوگانه هستند. آشناییتقابل

اش شکسته است، سالاری یوب وجوهِ دلالوت بور که شالودهدر متنی »ضمن تفکرآفرینی، نوآیین است. 

: 1310)احمودی،  «شوودبوه ایون اعتاوار چنود سواحتی میرود. متن های دیگر دلالت، از میان میسویه

311). 
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ای خوونین و چشومی بوا شویهه سوار آمود/خورده بیباز آن سمند زخ »منزوی، در غزلی با مطلع 

را از جهواتی بوه هو  « رسوت / اسوفندیار»فاجعه، اولویت تقابل دوگانه برای تأکید بر عم  « آمداشکاار 

 ریزد:می

 بفکن پر سیمرغ در آتش که رخوش ایون بوار

 

 صووواحب از هنگاموووۀ اسوووفندیار آمووودبی 

 (113: 1333منزوی،)                          

زرتشوت اسوت  در اساطیر کهن، برتری و اولویت از سویی با اسفندیار است که حامی و مالغ دیون

شوود. بوا بخش و پشت و پناه ایرانیوان محسوو  مویپهلوان، تا با رست  است که جهان سو گریدو از 

اند، نزد بیشینۀ مردم ایوران و حتوی شوخ، فردوسوی، رسوت  اینکه هردو در روایت شاهنامه نیز گرامی

: 1313، )حمیودیان اسوتر اسفندیار ناستوده و ناپسند همچنان گرامی و ستودنی است و دست ک  رفتا

شوکنی زده رست  و اسفندیار، از جهواتی دسوت بوه شالوده« ۀنامرزم»بندی منزوی در پایان .(231-232

 :شودسر معرفی میشکنی کامل و واسازانه نیست و همچنان اسفندیار خیره؛ هرچند این شالودهاست

 ایوون بووار رفووت رسووت  و اسووفندیار مانوود

 رین امیوودو آن تیوور گووز بووه ترکشوومان آخوو

 

 سوویمرغ نیووز مکوور و فسووونش اثوور نکوورد 

 ایوون بووار اثوور بووه دیوودۀ آن خیووره سوورنکرد

 (662)همان:                                    

بورای بیوان نموادین وضوعیت  ،در هر دو تلمی  یاد شده، از اشاره به فرجام نارد رسوت  و اسوفندیار

ایون  هاآنموجود استفاده شده و در هر دو، حماسه با نگاهی تازه به عرصۀ غزل کشانده شده است. در 

شوان را احسواس اند کوه دوگوانگی و بیگانگیدو )حماسه و غزل( چنان اسوتادانه در هو  تنیوده شوده

 گویووای درجوواتی از -«بووار ایوون» عاووارتِ تکوورار طنووینبووا  ویژهبووه–کنی . تغییوور طوورح داسووتان نمووی

   .است شاعرانه پیرایی و هنجارشکنیاسطوره

 ای از ماهیت خویشتهی کردن عناصر اسطوره

بهاهانی، نیستانی، بهمنی و منزوی، گاه در محور جانشینی و استعاری، از عناصور اسواطیری بورای ابوراز 

هوا هموراه و همسواز اسوت، از نمادهوای گیرند و با ماالغه که همواره با اسطورهمقاصد خویش بهره می

ای، بسویار کنند و وضعیت موجود را در برابر وضع و حال عناصور اسوطورهزدایی میای مفهوماسطوره

 دانند:تر و دشوارتر میتر، دردناکسهمگین
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 با سرشت گرسویوزی وه چوه نابکواری کنود  صد مغاک خامش در او، خون صد سیاوش در او

 (331: 1312 )بهاهانی،                         

هوا، ، خفقوانهادر بیان تاریکیهای معنایی آن. است با مفهوم نمادین و هاله« شب» مرجع ضمیر او،

خون صود »شده است. تعایر  پردازیمضمون« خون سیاوش»اجتماعی، با  -سیاسی کشتارها و وضعیت

های بهاهانی است. منوزوی ای در نوغزلاسطورهزدایی از عنصر مفهوم ای ازنهآمیز و نموماالغه« سیاوش

ای، بوا اغوراق شواعرانه و آوردن همین تعایر، با اندک شمردن ویژگی شخصیت اسوطوره نیز با

 زدایی، تقویت معنا را به ارمغان آورده است:مفهوم

 تووا نایوون  و ناوووی  و نگویمووت بووه کووس

 

 خون صود سیاوشو  گشووده از رگ حوواس 

 (312: 1333)منزوی،                      

دانسوته « گمشوده در وادی هفتواد خوان» ، انسوان اموروز«خانهفت» ازپیرایی در غزل نو، با اسطوره

 شود:می

 این توو بوه توویی نیسوت شواید خانهفتبا 

 

 موووا گووو  شوووده در وادی هفتووواد خوووانی  

 (11)همان:                                      

: عنصور نامیودنمادسووزی  تواا  ن  اامواجه هستی  کوه موی پیراییاسطوره ازای با گونهدر این بیت، 

با تمام ظرفیت دلالتی و توش و توان معنایی و نمادین خوود در بیوان وضوعیت « خانهفت»ای اسطوره

 امروزین، ک  رم  و ناتوان نموده شده است. 

شاعر روی جانب عشو  دارد و او را گر است. در بیت زیر نیز جلوه« هفتاد خان»آمیز ترکیب اغراق

 داند:یاریگر خویش برای غلاه بر وادی پر خو  و خطر هفتاد خان می

 بلکه از هفتاد خان ه  گذشوتی « خانهفت»تنها نه از   السحر هر مکر و هر خدعه کردی  نام تو را باطل

 (121)همان:                                                   

 مایۀ تلمی  هستی :و بن پیرنگدر تصویر شاعرانه و عاشقانۀ زیر شاهد تغییر 

 بوور سوور راهووش ای پووری تهمووتن ار نیوواوری

 

 مکون نیوا سنگ چه افکنی دگر بر سر بیژن؟ 

 (221: 1333)منزوی،                               

از ماهیوت و هویوت اصولی  -عاشو  برای همسویی با وضعیت شواعر/–در اینجا، منیژه )معشوق( 

 شده است.عاش  / بیژنخود )دلداری و پرستاری( تهی شده و اکنون آزار دهندۀ 
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سازی از خویشتن، با تشایه مضمر و تفضیل، از منیژه نمادزدایی مویسیمین بهاهانی، در پی اسطوره

 کند:

 نامۀ عاشقانه نویس  توا ز شوور قصوۀ عشوق 

 

ۀ    منیووژه و بیووژندر زمووان ز سووکه بیفتوود قصووّ

 (122: 1312)بهاهانی،                         

ایِ ایرانوی  هن منزوی، در تلمی  زیر، ضمن بررسی تطایقی دو داستان دینیِ غیرایرانوی و اسوطوره

های معشووق، و سیاوش(، بر آن است که حتّی ایون دو شخصویت نیوز در برابور وسوسوه )ع()یوسف 

پیرایی از ریوزد. اسوطورهسان طرح و پیرنگ هر دو روایوت بوه هو  میرام خواهند بود و بدین ناچاربه

 :نمایان استبیت زیر در ای از ماهیت خویش و نمادسوزی، مسیر تهی شدن عناصر اسطوره

 پرهیز اگور ز یوسوف اگور از سویاوش اسوت  شودهای تو میناچار رام وسوسه

 (32: 1313)منزوی،                                   

 اثورها و عناصر اموروزی بیهای بارز عناصر اساطیری در مقایسه با جلوهزیر نیز ویژگی دو بیتدر 

 یابد:می میزآگردد و تأکیدی اغراقشود و از این رهگذر معنا تقویت میمی

 ای کوووهپوسووو  از حسووورت درون خانوووهموووی

 

 خوانود                          پوروا بوه مهموانی  میسان که بیلات زین 

 

 دلتنگووی و حسوورت بووه چوواه بیووژن آموخووت 

 (33)همان:                                                

 سیاوش نیز اگر باش  ز کوف رفتوه اسوت پرهیوزم 

 (10)همان:                                                  

 

زدایوی شوده اری سویاوش مفهوومگوها از چاه بیژن )نماد تنگی و تاریکی( و نیز پرهیزدر این نمونه

فریاایی لاان محاوو  خوود تأکیودی ماالغوه تا شاعر بدین شیوه، بر تاریکی و دلتنگی خانه و نیز ؛است

 آمیز کند.

 های کهن در شرایط امروزیناکارآمد دانستن برخی از اسطوره

( شاعران مورد بحوث، 210: 1333« )های طی شده نیستزمان، زمان افسانه»محمدعلی بهمنی،  گفتۀبه 

کننده و پاسخگوی نیازهای روانوی خوویش و بسیاری از تلمیحات کهن را با همان ریخت و طرح اقناع

در زموین و  هواآنو از خشوت  زنودیریفرومورا  هواآندانند؛ بنابراین گاه انسان امروزی نمی طورکلیبه

 سازند:فضای امروز، بنایی نو می
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 هووا افسووانۀ مهجوووری اسووتمجنووون بیابووان

 

 هووالیلووای موون اینووب موون، مجنووون خیابووان 

 (102: 1333)منزوی،                         

و  زیسووتعادت یریتصوواو، سووازیپیرایی و اسطورهاسووطورهدر مقووام  گوواه سوورایندگان غووزل نووو،   

را بوه  یعادت شوده و تکورار اتیکهن و روا یهاموارد، باورداشت گونهنیادر  .دنکنیهنرمندانه ارائه م

 در رییوتغ اعموالبوا  ایو دادهایورو یو گسستن روند منطق تیو با شکستن ساختار روا دنکشیچالش م

ها و شوگرد نیوبوا ا و دنوکنیامروز، منطا  مو یهامشترک انسان یهارا با تجربه هاآن ،یحیعناصر تلم

 یدر انوزوا دنیوخز ،پوردازان معاصورغزل انگری. روان عصدنزنیرا رق  م یشناختاایز یکارکردها شیوه

انسوان  یروانو یازهاین یکهن را پاسخگو حاتیاز تلم یاریو بس تابدیو مکرر را برنم یاشهیکل ریاساط

 :داندینم یامروز

 دیشوویاند گوورید یزبووان دیوودم زدن از عشوو  با یبوورا گوورید

 هاها آن کهنوه عاشو ها؟  آن خستههمان عذرا و وام  یک تا

 تا چند شویرین داسوتان باشود؟ افسوونگری نامهربوان باشود

 گوریداستان د نیاست ا یتکرار گر،یهرکه و از هر زبان د از

          

 دیشویاند گورید یانیوب دیوپرداخت با یگریکلام د دیبا 

 دیشویاند گورید یوانگوانید زیون ابوانیب نیوا یبرا دیبا

 باید برای دل شکسوتن نیوز نامهربوانی دیگور اندیشوید

 دیشویاند گرید یداستان ایبرد در طرحش  دیدست با ای

 (33: همان)                                                    

ی و... ، نشان دهندۀ تغییر شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگو«دیگر» تکرار واژۀدر این ابیات، 

 زند. لزوم تغییر و نوآیین شدن را فریاد می« باید»جهان امروز است؛ و مکرر شدن قید 

و از « بورگ و نووا افتوادهبی»اجتماعی سیمین بهاهانی، چرم آهنگر انقلابی شاهنامه، -در نگرۀ سیاسی

 کاوه نشانی نیست:

 بوورگ و نوووا افتووادهایوون چوورم رهووا افتوواده بووی

 

 پرسد: پس کواوۀ آهنگور کوو؟گویی که ز خود می 

 (313: 1312)بهاهانی،                                     

انود، شورایط اساطیر کوه هموراه و ملوازم غیرمنفوب بووده در این موارد، با جداسازی اجزای پیوستۀ

از ناوود وضوعیت  ،روشنفکر، با استفهامی انکواری عنوانبهشود. سراینده کنونی اجتماع شاعر آینگی می

در هنرمنود و شواعر اموروز  ویژهبوهو  انسوان معاصورتوان گفوت می طورکلیبهکند. مطلو  شکوه می

انسوان مودرن نوه »دارد: زدایانه آشوناییفعالانه و برخوردی  -از جمله اسطوره-با هرچیز  بسیاری موارد،
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ب،ذیرد. اسوطوره هموواره بوا موا  تواند آن را در شکل ظاهریشتواند از اسطوره خلاص شود و نه میمی

 .(101: 1333)ریکور، « خواهد بود؛ امّا همیشه باید با آن برخوردی انتقادی داشته باشی 

 ای گیری از تلمیحات اسطورهبسامد بهره

های مختلفی دارد. سیروس شمیسا تلمیحات را بر اساس خاستگاه، بوه ایرانوی، سوامی و تلمیحات گونه

تووان بوه لحوا  از اینهوا را موی هرکدام»هندی( تقسی  کرده است و بر آن است که جز اینها )یونانی و 

دو  هو یروبور »بر آن اسوت کوه  یکدکن یعیشف .(1: 1331)شمیسا، « غنایی و حماسی نیز تقسی  کرد

هوای غنوایی و دیگور توان یافت؛ نخسوت اسوطورهگونه اسطوره، در میان اساطیر مورد نظر شاعران می

قهرمانی و حماسی. این دو نوع اساطیر به دو نوع دیگور نیوز قابول تقسوی  اسوت: اسواطیر های اسطوره

شااهت نظر شوفیعی کودکنی و شمیسوا در ایون  .(261: 1332، شفیعی کدکنی« )سامی و اساطیر ایرانی

 ها آشکار است.بندیدسته

دینوی و عرفوانی  ادبی،اساطیری، تاریخی،  هایتوان به گونهبر اساس محتوا و مضمون، تلمی  را می

های تلموی ، تورین گونوهبندی و هر یب را به دو نوع ایرانوی و غیور ایرانوی تقسوی  کورد. از مه دسته

هوای بهاهوانی، نیسوتانی، بهمنوی و منوزوی، بسوامد ای اسوت. در نوغزلتلمیحات و اشوارات اسوطوره

 ای چنین است: تلمیحات و اشارات اسطوره
 

 نیستانی، منوچهر بهبهانی، سیمین هاینوغزل ای دراسطوره تلمیح از گیریدرصد بهره. 1 جدول

 .منزوی حسین و بهمنی محمدعلی 

 پردازنوغزل
 سیمین

 بهبهانی

 منوچهر

 نیستانی
 بهمنی محمدعلی

 حسین

 منزوی

 بیت 3226 بیت 1021 بیت 331 بیت 3130 هاتعداد ابیات نوغزل

 22 3 3 61 ایتعداد تلمیحات اسطوره

 1223 1231 1231 1223 ایبه کارگیری تلمیحات اسطورهدرصد 

 
ها گویای آن است که از بین شاعران موورد بررسوی، بیشوترین درصود بهورهفراوانی و بسامد نمونه

 گر است.منزوی جلوه های حسینای در نوغزلگیری از تلمیحات اسطوره
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بهاهانی، بوه ترتیوب، بیشوترین درصود بهمنی و سیمین  نیستانی، محمدعلی پس از منزوی، منوچهر

 پردازان که پشوتوانۀ فرهنگویِاین نوغزل اند.ای را به خود اختصاص دادهگیری از تلمیحات اسطورهبهره

در مواردی بوا نووآوری  و گرفته کار به شعر معنوی حوزۀ و عاطفی زمینۀ هنرمندانه در خدمت تلمی  را

نیوز  انود، خوودبخشویدهدی خیال را گیرایی، زیاایی و انسوجام کارگیری تلمی ، محور افقی و عمودر به

 شوند. محسو  می شاعران و دیگر پیروان برای فرهنگی ایپشتوانه
 

 نیستانی، منوچهر بهبهانی، سیمین هاینوغزل ای دراسطوره تلمیح هایاز گونه گیریبسامد بهره .2 جدول

 .منزوی حسین و بهمنی محمدعلی

 درصد بسامد ایهای تلمیح اسطورهگونه تعداد ابیات سراینده ردیف

 بیت 3130 بهاهانی سیمین .1
 1203 36 ایرانی

 0222 3 غیر ایرانی

 بیت 331 منوچهر نیستانی .2
 1211 6 ایرانی

 0223 1 غیر ایرانی

 بیت 1021 بهمنی محمدعلی .3
 0236 10 ایرانی

 0233 6 غیر ایرانی

 بیت 3226 منزوی حسین .6
 1233 31 ایرانی

 0230 11 غیر ایرانی

 

ای ایرانوی را بوه خوود گیری از تلمیحوات اسوطورهاز شاعران یاد شده، منزوی بیشترین درصد بهره

انود دارد؛ از آن جمله ایرانی بوی و رنگ منزوی ایتلمیحات اسطوره اعظ  اختصاص داده است. بخش

 خوان، کواوه، منیوژههفت ضحاک، آرش، سیمرغ، اسفندیار، رست ، اساطیری همچون: سیاوش، به اشاره

. به نسات تعداد ابیات، محمدعلی بهمنی در فراخوانی عناصور غیرایرانوی، گووی سواقت را ربووده  ...و

هوای ایرانوی انعکواس یافتوه در های وی اشاره به ققنوس پربسوامد اسوت. از اسوطورهاست. در نوغزل

 توان نام برد.نما، شغاد، رست ، گردآفرید، سیاوش و سیمرغ را میجهان جامتوان های بهمنی میسروده

اسوطوره . است یمنزوهای غیرایرانی، پس از بهمنی از آن بیشترین درصد فراخوانی عناصر اسطوره

هوای که در نووغزل است یرانیا ریغهای سیزیف، زیگفرید، آشیل، اطلس، ابوالهول و... از جمله اسطوره

 گرند.جلوهمنزوی 
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 از که نیستانی بدان توجه کرده است. برخوی است یرانیاای غیر تنها تلمی  اسطوره« چشمۀ حیوان»

نمونوۀ آن هموین  داد؛ جوای تلمیحوات از چندگونوه یوا دو  یول در توانمی را تلمیحی عناصر و اعلام

 اسواطیری تلمیحوات جزو توانمی است که...( و خضر چشمۀ/خضر آ / حیات آ ) «حیوان چشمۀ»

 .  آورد حسا به عرفانی یا و دینی یا

اجتماعی، عناصر مربوط بوه -های سیمین بهاهانی به دلیل بسامد بالای موضوعات سیاسیدر سروده

 اسطوره کاوۀ آهنگر مکرر است.

های شاعران یادشده، گونۀ ایرانی بور غیور ایرانوی، ای به کار رفته در نوغزلدرکلِ تلمیحات اسطوره

یرگی دارد. یب دلیل آن، این است که غزل نو، به عاطفوۀ فوردی و احساسوات سوطحی و رمانتیوب چ

پردازان و شاعران معاصر، برخلا  بیشوتر شواعران کهون، لزومواً فوردی توجه مفرط دارد و اکثر نوغزل

عرفوان، هوای خوود از تواریخ، فاضل، حکی  و دانشمند نیستند؛ بنابراین به جای نمایوان کوردن دانسوته

دهند به اشارات و تلمیحات آشنا برای مخاطوب )معشووق/ خواننوده( ادبیات و... سایر ملل، ترجی  می

بوه -ای برگرفته از فرهنوگ ایرانوی حسی بیشتری ایجاد شود. توجه به عناصر اسطورهبسنده کنند تا ه 

تور بوا و صومیمانه ساب ایجواد ارتاواطی موؤثرتر -دلیل زنده بودن این عناصر در  هن خواص و عوام

 شود.مخاطب می

 گیرینتیجه

 :  دارند دوگانه رویکردی ،ایبه اسطوره و تلمیحات اسطورهسرایان غالااً نوغزل -

 تغییور رویکورد، ایون .کنندبرخورد میاساطیری  تلمیحات با ایکلیشه منفعل و شیوۀ و نگاه همان با گاه

؛ رویکردی فعالانوه دارنودنیز گاه ؛ ندکننمی متن( ایجاد)پیش ساختار و محتوای روایت در مهمی چندان

یوا بوا تلفیو   و زدایی(اسوطورههوا )الگویی اسوطورهبدین معنی که یا با نفی جناۀ رازآمیز، پرمعنا و کهن

-پیرایی( نووآوری موی)اسوطوره هواآناساطیر و دستکاری و تحریف و اصطلاحاً بازخوانی و بازسرایی 

 کنند. 

کهون و  یها، باورداشوتپیراییاز رهگذر اسوطورهپردازان، نوغزل ،ستیزفعال و عادت یکرددر رو -

خواص از  یتیوااقتودار روا ۀخورو  از حووز او بو دنکشیرا به چالش م یعادت شده و تکرار اتیروا

نقوش  رییوو تغ ییجابا جابه ای دادهایرو شدۀتثایتروند  تأمل درو  تیاشکستن ساختار روا ،هااسطوره
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 و معموول مشوترک یهارا بوا تجربوه هاآن ،یحیعناصر تلم گریفضاها و د ها،تیشخص و خویشکاری

زده، غالاواً را رقو   یشوناختاایز یکوارکردها، ها و شیوهشگرد نیبا او  دنکنیامروز، منطا  م یهاانسان

   .دنکنمیارائه  زیستعادت و هنجارشکن ی نوآیین،ریتصاو

-بهاهانی، نیستانی، بهمنی و منزوی بوه شویوههای نوغزلکاررفته در تلمیحات به درپیرایی اسطوره -

، «هواآنهوای دوگانوه در جوایی اولویوت تقابولجابوه»، «سازی عناصر اصلی اساطیروارون»هایی چون 

ای از تهوی شودن عناصور اسوطوره»، «تغییر طرح اسطوره»، «تر اساطیراهمیتتقویت ابعاد و عناصر ک »

   .رخ داده است« ها در شرایط امروزیناکارآمد دانستن برخی از اسطوره»و « خویشماهیت 
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