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چکیده
افسانهگردانی ریشه در افسانهگرایی رمانتیست ها در اواختر دت ه هجت ه متییدد داردد در وا ت
رمانتیکها بودن که افسانهگرایی را که گونهاد از بازنویسی و بازآفرینی افسانهها بتود آاتاز کردنت د
اما دمبولیس ها در ارائه افسانهگرایی و حتی افسانهگردانی ج دتر عمل کردن د میان افستانهگرایی
و افسانهگردانی تفاوتی بنیادد به چش میخورد؛ بازآفرینی افسانه و افسانهگرایی توجهی آشکار بته
افسانه داش درحالیکه افسانهگردانی به دگردیسی بینامتنی و مبه افسانه مینگریس که گتاهی
خوانن ه نمیتوانس رد پایش را در افسانه بجوی د در ایران نیما یوشیج نخستین شاعرد ادت کته
افسانهگردانی را آنه با طرز کار ویژه خود در شعر آزاد به کار بردد ه ف این مقالته معرفتی روایت
افسانهاد در الیههاد درونتی شتعر نیمتایی ادت و از نتتایج آن ورود زنتانگی و دترپیزی از زبتان
دردخ مردانه اد د این مقاله به برردی داختار شتعر آزاد نیمتا بتویژه شتعر «بترف» از دیت گاه
افسانهگردانی میپردازدد
واژگان کلیدی :شعر آزاد نیمایی افسانهگردانی افسانهگرایی ابهام برفد
1د دانشیار زبان و ادبیات فاردی دانشگاه گیین
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 -1مقدمه

نظریات نیما پراکن ه و مبه اد د او خود بارها گفتهاد اگر تهیددتی و گردتنگی بگترارد بته
آنها انسجام میده د فشرده دخنهاد نیما درباره طترز کتار و کدیت وا ههاد پیرامتونیاش چتون
تکنیک فرم دبک الت ،ترکیت ،توفتیط طترر و روایت مومتوا میت ان زنت گی و و
احساس که مق مه افسانهگردانی او هستن ب ین رار اد :
نیما تشبیه را به شیوه کیدیک و دد ک با آن دن هاد ادبی بته نقت میکشت د «تشتبیه
براد وت دادن به مقصود اد د تشبیهات مکرر بسیار زنن ه وا ت شت ه هتن را دور میکنت »
(یوشیج )151 :1931د شیوه کار این اد که از یک عنصر چون تشبیه به گونهاد دیگر بهرهبتردارد
کنی ؛ از تشبیهات کهن و تکرارد خوددارد کنی و حتی از ان ازه تشتبیهات تتازه بکتاهی و اگتر
تشبیهی بته کتار میبتری ه نشتینهتاد متفتاوتی داشتته باشت د «کدمتات بته ختودد ختود
کارفورتب ه نیستن د نبای فری ،خوردد اثرد که ما درمییابی در ترکی ،اد [ددد] بایت دانست
این مقررات را در کجا و چطور و براد چه به کار میبری و من بتاز همتان طترز کتار را بته شتما
گوشزد میکن » (همتان)712 :د این دخن نیما به کارکرد وا گان در جمده و متتن بتازمیگردد کته
شیوهاد فرمالیستی و داخ گرایانه دارد؛ همنشینی ان اموار اثرگرار و برجستهدتاز وا گتاند هتر
وا هاد بای وا ه دیگرد را پوشش ده و همگی در دم ودود درونمایته شتعر باشتن د وا گتان
بای با ه با موموا و مضمون و معنی و با وزن هماهنگ باشن د خاندرد تتولدی و بستیارد وزن
و معنی را نمیشنادن و «افال طرز کار را از دد میدهن [ددد]د کار هیچک ام از ایتن اشتخا
در ال ،افدی یعنی دازگار با معنی نیس » (یوشیج )99 :1955د تنها تازگی یکی از آنها ه شتر
نیس همگی با ه با طرز کار پیون مییابن د «شما موموا و مضمون را تازه گرفتهای امتا طترز
کار همان طرز ی اد » (یوشیج )157 :1931د
از شیوههاد پرداختن به درونمایه تازه وفط و روای تازه اد د توفیط بیانگر حاالت
و ففات شخصی ها و فضاد اثر اد که از درع روایت متیکاهت د در برابتر آن روایت
معموالً با فعلهایش متن را به پیش میران ولی وفتط در جمدتههاد ادتنادد خودنمتایی
میکن و خوانن ه را منتظر نگاه میداردد این انتظار گاهی اثرگرار اد و نبای بهدتادگی از
آن گرش د نیما در نامهاد به ه ای گونهاد از وفط را انکار و گونته دیگترش را میپتریرد:
«اگر بنا بر ددیقه من باش من این وفط را ه نمیپسن م( :در باز ش دختر رنگپریت هاد
هرادان بیرون آم )د از رود همهچیز به وادطه بیحوفدگی جستن ش هاد د حت انستان
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افطکاک پی ا میکن به تنسیق ففات یمیها نه به د مرتت ،و بتا مت اراد نویستن ه
امروزد» (یوشیج )893 :1939د ود توفیط در دادتانهاد رئالیستی را منادت ،میدانت کته
آنها معموالً تشبیهات کمترد دارن اگرچه گاهی وفط را به شتیوه فرمالیستتی در حرکت
دادتان نمیپسن د ولی در شعر به آن گرایش نشان میده (نکد یوشیج )191 :1931د
تخیل و ابهام در وا گان ترکیبات و مفتاهی افستانهاد و ادتطورهاد طترز کتار بنیتادد
نیماد که نتیجه آن دمبولیستیش ن اثر اد ؛ او بر این باور اد که ابهام هتر کشتورد
در افسانهها و اداطیر آن ریشه داردد اگر اداطیر آنها مجس ب گونه و عینی باش نویسن ه
و شاعر بای در ابهامدازداش بیشتر تیش کن د
در یونان چون از اول خ ایان اداطیرد آنها داراد اشکال ظاهرد و معین بودن مثیً پرومتته کته
در کوههاد فقاز مقی و عقابی از کب او تغریه میکرد و هرکول وت عضیت خود را میبایست
نشان ب ه اولین د هنرد ه تمثال معین را از آنها بته وجتود آورد طترز کتار آنهتا بته هتیچ
ابهامی برنمیخورد کوچکترین خطی معنی معین داش د در مودیقی با ف ا تعبیتر میشت در
نقاشی با رنگد با این نظر آپولون خ اد شعر و هنرهاد زیبا همیشه به رود پا ایستاده و بر بتاالد
در حیواناتی رار گرف [ددد]د در فورتی که براد ما از ی ترین گرشتههاد تتاریخی بته عکت
بودهاد اهورامزدا بر تخ روشنایی خود و فرشتگانش در پیش رود او فتورتهاد ظتاهرد و
معینتر از این نمیتوانستن داشته باشن و اهریمن آن جن ب کار با شکل دی هنشت نی ختود
در دنیا آواره مان د از همین رهگرر همهچیز دمبول وا شت د آهنگهتاد مودتیقی احسادتات
شعرد تصویرهایی را که نقاشهاد ما (مینیاتوردازها) زمینه براد کار خود رار دادن بتا ابهتام و
ودع ارتبا پی ا کرد (همان)81-13 :د

البته نیما و و احسادات شاعر را معیار کار دانستته و در ارزش احسادتات در زنت گی
هنرپیشگان بارها اشاره کرده و نیز همه این شیوهها را در نق و نظرات خود از جمده دربتاره
ادماعیل شاهرودد و شین پرتو ارائه دادهاد د
این مقاله به ترکی ،نظریات خودآگاهانه (طرز کار) و ناخودآگاهانته نیمتا کته متن آن را
افسانهگردانی مینام میپردازد و آنگاه شعرهایش را از این دی گاه مرور میکن د
 -1-1پیشینه تحقیق

درباره آثار نیما مقاالت کتابها و ردالههاد فراوانی نوشته ش هاد که یادآورد آنها مفیت
به نظر نمیرد زیرا در میان آنها هیچک ام با نام و مقصود افسانهگردانی نه در آثتار نیمتا و
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نه در آثار دیگران دی ه نمیشودد اما میتوان پیشینه عمدی افسانهگردانی نیما را تا حت د در
اروپا آن ه به گونهاد متفاوت جس وجو کرد تا رون ت وین این ان یشه را تومیح دادد
 -1-1-1فرایند تاریخی افسانهگردانی

در اواخر د ه هج ه و اوایل د ه نوزده رمانتیکهتا بته افستانهگرایتی رو آوردنت و گتاه
نامستقی به افسانهگردانی نزدیک شت ن د افستانهگرایتی گونتهاد از بازنویستی و بتازآفرینی
صههاد پریان اد نمونهاش روای هاد متفاوت افسانههتاد فاودت ادت د امتا گوتته تتا
ح د از افسانهگرایی ج ا ش هاد د گوته در فاودت ختود صتههایی را کته دینهبهدتینه
درباره شخصی فاود گفته ش هاد بته روایت میکشت امتا فاودت او وارونته آنزته
گفتهان نجات مییاب تا خوشفرجامیِ افسانهوارش ر خوردد گوته در اینجا همتان کتارد
را میکن که نیما با ماندی کردهاد د گوته روایات شفاهی را هنرمن انه ارائه داده و تا حت د
به افسانهگردانی رو آوردهاد د
دمبولیس ها و اکسپردیونیس ها در اواخر د ه نوزده به همهچیز از جمدته افستانهها
گوش و پود ِ تخیل دادن و در شعر به افسانهگردانی روآوردنت د آنهتا تخیتل و نمتاد را از
نظریهپردازان رمانتیک اخر کردن و عمیً به نمادپردازد تخیل ابهام و هنی نیرومن ترد
رو آورن ()1د مسخ کافکا دیگر یک افسانهگرایی از مسخ اُوی یا صههاد هزار و یتک شت ،یتا
افسانههاد محدی نیس د در اینجا افسانهگردانی با تخیل و ابهام همراه اد د این اثر مسخ را
وارد حیطههاد ادبی اجتماعی خانوادگی محتی کتار و دیادت میکنت د تمثیلهتاد آن
دیگر یک تمثیل دادهاد که رمانتیکها در برابر نماد میگرارن نیس د الیتوت یتک مفهتوم
مرهبی دترون را در درزمین بیحافل با بستیارد از ادتطورهها و افستانهها متیآمیتزد؛ بتا
صههاد مسیحی کیدیک و افسانههاد محدی با زبانی نمادیند گرایش بیشتتر نویستن گان
برجسته دمبولیس درایش شعر بودد بودلر رمبو ورلتن و ماالرمته در شتعر افستانهگردانی
میکردن (گاهی کسانی چون موری مترلینگ در نثر نیز همین کتار را میکردنت )د «رمبتو
صههاد پریان را به طور گسترده در شعر روایی تجربیاش به تصویر میکشت تتا ایتن انتر
دنتی را دگرگون دازد» ()Galens, 2002: 302د
چ ویک درباره شعرد از رمبو تحدیدی ارایه میده و در آن از جهان آرمانی و افستانهوار مترد
و زنی با جهان مردانه و زنانه هر یک دخن میگوی و بیان میدارد که این شتعر نمتاد آشتکارد
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ن اردد ود میگوی  :شاه و مدکه در وا خود رمبو و دودتتش یتا آنزنتان کته بعت ها میگفت
«همراهش در دوزخ» ورلنان که میکوشتن جهتانی آرمتانی بستازن و کوتاهمت تی هت موفتق
میشون و آن هنگام بهرهمن دشان از موفقی هایی اد که پردههتاد اراتوانی و نخلهتا نمتاد
آنان [ددد]د یادآورد لحظه گرارد مو تی که دو انسان بسیار متفاوت یکی پر از فیب و اعتمتاد
دیگرد با درشتی مردد و اداداً زنانه پ از تقییی طوالنی به آن دد یافتن د اما حتی در ایتن
دطح ه باز خوانن ه مختار اد که نمادهاد شعر را تأویل کن و دریاب که مضتمون آن فقت
وفد شتاهی و مدکتهاد در دترزمینی دور نیست (چت ویک )11-11 :1928د چت ویک در اینجتا
تقریباً به همه ویژگیهایی که براد افسانهگردانی برمیشماری اشاره کتردهادت ؛ جهتان آرمتانی
زمینههاد خانگی و رودتایی فضاهاد افسانهاد و زنانه و ابهتام و نمتاد در تأویتل آند کتابهتایی
چون پرن ه آبی ،دوءتفاه ف دال تنهایی فی زلآال در آمریکا اگر شبی از شبهاد زمستتان
مستتافرد و پاککنهتتا و نیتتز بستتیارد از شتتعرهایی کتته گتتاه ماننتت آنهتتا دمبولیستتتی
اگزیستانسیالیستی م رنیستی رمان نویی یا متو نتویی پسام رنیستتی و پسادتاخ گرایانهان
نیز آثار افسانهگردانن که نمونهوار به نمایشنامه دوءتفاه اشاره خواه کردد
 -2-1چارچوب نظری

چارچوب بنیتادد بحتب بتا دریافت افستانهگردانتی و کدیت وا ههتاد وابستته بته آن چتون
«افسانهگویی» «افسانهگرایی» «افسانهت زنانه» و «ناهمجن کشی زنانه» روشتن متیشتودد
افسانهگردانی در برابر افسانهگویی و افسانهگرایی رار داردد افسانهگتویی بیتان وردتیونهتا و
روای هاد نزدیک یک افسانه اد مانن روایات مربو به «شتنگول و منگتول» کته بتز در
جایی با گرگ و در جایی با شغال میجنگ د براد تفهی بیشتر بای گف که این حالت بته
بازنویسی نزدیک اد د «افسانهگرایی» را که براد فه بیشتر به بتازآفرینی ماننت متیکنی
آن اد که صهاش را گسترش دهی و حتی آن را در ان ازههاد فید دینمایی کودکان یا
دادتان و شعرد تازه بنویسی د مثال دیگر براد افسانهگویی و افستانهگرایی اوراشتیما دت د
اوراشیما ترجمه ه ای ( )1981یکی از وردیونهاد اوراشیمایی اد کته در اپتن روایت
می شودد افل این ترجمه افسانهگویی اد چراکه خود بهگونتهاد بازنویستی و روایتتی از
اوراشیمایی دیگر اد د اما هنگامی که نیما در شعر«متاندی» بته روایت آن متیپتردازد تتا
ان ازههایی افسانهگرایی کرده و در برخی موارد به افستانهگردانی نزدیتک شت هادت ؛ بتراد
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نمونه شخصی در پایان روای ماندی به گونهاد ابهامآمیز به دریا مینگترد امتا اوراشتیماد
اپنی به دریا بازنمیگردد و در داحل میمیرد و البته این تفاوت براد افستانهگردانی کتافی
نیس د از همینرو بای این کار را میانجی افسانهگرایی و افسانهگردانی و نقطهعطفتی بتراد
افستانهگردانی دانست د ایتتن منظومتته اگتر بتته اوراشتتیما وفتتادارتر متیشت عنصتتر اتتالبش
افسانهگرایی بود اما افسانهگردانی به معنی وا گتونکردن و دگرگوندتاختنِ افستانه و ایتر
افسانه و حتی ادطوره در اثر ادبی اد ؛ بهگونهاد کته یتادآور افستانه و بینامتنیت آنهتا در
عین داشتن ابهام باش د این کار با بازنویسی و بازآفرینی صهها کته گونتهاد از افستانهگرایی
اد تفاوت داردد ادطورهگردانی نیز همین کتار را انجتام میدهت بته شترطی کته یتادآور
بینامتنی ادطورهها باش و همزنین به روای افسانهاد ب ل نش ه باش د اگر ادطورهها نیز به
روای افسانهاد نزدیک شون باز ه افسانهگردانی اد د ادبیات بهویژه شعر توانتاییِ ایتن کتار را
دارد تا آنجا که با دی ایتر رفنگتر نمیتتوانی بستیارد از آثتار افستانهگردان را دریتابی د بایت
تکتترارکنی کتته افستتانهگردانی هتت افستتانهها را بتتا شتتگردهاد فرمالیستتتی دمبولیستتتی و
پساداختگرایی و به زبتان کریستتوا نشتانهاد و انقیبتی ( )Vide. kristeva, 1984: 23دگرگتون
میکن ( )7و ه ایرافسانهها را به افسانهها نزدیک میدازدد در هتر حتال نشتانههایی از افستانهها
چون روای زنانه خانگی زن گی عمدی و مانن آن در متن با ی میمان د بنتابراین افستانهگردانی
نه افسانهگرایی و نه افسانهزدایی اد د افسانهگردانی ده شکل دارد؛  -1شعرهایی کته بتهروشتنی
از افسانهها گرفته ش هان و گاه به بازآفرینی نزدیک میشون مانن «ماندی» و «خانه دتریویدی»؛
 -7آثارد که عنافر افستانهوارش نامستتقی بته چشت میختورد؛ ماننت «متادرد و پسترد» و
«خانواده درباز»؛  -9آثارد که افسانهوار بودنشان دیریاب اد مانن «ردرا»د ود بتا بینامتنیت
پیزی ه دگردیسی وا گونی وادازد و انه ام و بازدازد ابهامآمیز افسانهها و نیز با وا گونکتردن
مفاهی دیگر به دود افسانه و برعک به این کار ددت متیزنت د چگونته متیتتوان گفت کته
شعرهاد پیشرفته نیما چتون «بترف» بتیهتیچ وا گتونی و ابهتامی بته افستانههتاد برادرکشتی
پسرکشی و ناه جن کشی اشاره دارد؟ وا گونی افستانه در شتعرهاد نیمتایی گتاهی بته حت د
اد که بسیارد از خوانن گان درنمییابن که افسانهاد در میان اد د
افسانهها زنانهان زیرا افسانهها بیشتر در خانهها بتازگو میشتون د از نشتانههتاد آن نیتز
خانگیبودن زمینهها دادگی ماجراهاد تربیتی کمرنگی می انهاد جنگ و هرمانی بتومی
بودن فضاها و داده بودن خ روای ها در آنها اد در برابتر آن ادتطورههتا هستتن کته

ساختار افسانهگردانی در شعر آزاد نیما

نقد و نظریه ادبی /سال پنجم ،دوره دوم ،پاییز و زمستان 9311

19

معموالً به د مردان نوشته میش د در افستانههتا متردان کت رنتگ هستتن و زنتان بتازیگر
می انان و اگر روایتی عدیه زنتان (نامتادرد و مادرشتوهر) شتنی ه شتود آن هت از دیت گاه
عروس نادخترد و هوو د نه مرداند زیرا مردان خود عامل پی ایی مادرشتوهر و نامتادرد
هستن (شوهر چهبسا با مادرش جنگی ن ارد و همین شوهر اد که هوو و نامادرد به خانه
میآورد) و ب گویی از آنان جز از زبان زنان نیس د براد گترر از ایتن بحتب در ایتن فرفت
ان ک از خود نیما کمک میگیرم:
هیز نرود ز یاد کانجا
پیرهزنکی رفیق خانه
میگف براد من همه ش،
نقدی به پسن بزگانه
تا دی ه من به خواب میرف (یوشیج )53 :1931د

نیما هیزگاه در نوشتههایش به راود یا نقال مرد در افسانهها و صتههتاد پریتان اشتاره
نکرده و در این باره تنها از روای زنانه یاد کردهاد د در نامتهاد بته ختواهرش متینویست :
«ش،ها مادرم براد این دختر کوچک نقتالی متیکنت » (یوشتیج )58 :1939د در جتاد دیگتر
مینویس « :با پیرزنهایی ه فحب میشوم که فحب هاشان ممدو از افستانههتاد دلکتش
دیو و جن و پرد اد » (همان)781 :د ناگفته نمان اگر مردان گاهی افسانه بگوین باز ه بته
تأثیر از زبان زنانه اد د هنگامیکه زبان زنان گویاد متردان اهمیتتی ن ارنت چنانکته در
د مردان که ادتطورههتا را متینگارنت زنتان کت اهمیت هستتن د بنتابراین بته گونتهاد
ناهمجن کُشی یا ناهمجن دتیزد شکل میگیردد یادمان باش که شوهران دتب ،بیتزارد
از نامادران هستن د
ناه جن کشی در برابر ه جن کشی فروی د رار دارد()9د فرویت در کشتتن متادر بته
دد الکترا و اورد به الکترا تکیه میکن اما در این مقاله بته اوردت تکیته متیکنتی د
فروی در اینباره از عشق الکترا به پ ر یاد میکن و عق ه الکترا را پیشنهاد میکن اما ایتن
مقاله از منظر اورد به «عق ه اورد » میپتردازدد فرویت عشتق و نفترت را در ر ابت بتا
ه جن طرر میکن و نتیجه آن را ه جن کشی به شمار میآورد؛ نویستن ه ایتن مقالته
همان ر اب را با ه جن در نظر میگیرد؛ عد هر دود این کار میل به محتارم ادت ؛ در
ه جن کشی کشتن ه جن براد ردی ن به ناه جن اد بهخاطر عشق بته او و در
ناه جن کشی کشتن او براد نفرت از اود و این نفرت در ادامه همان عشق اد که بته
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خاطر تصاح ،دیگران بر اوبژه ناه جن دو هبودن و تصتاح ،ختود را از ددت میدهت د
بسیارد ظاهربینانه میگوین که در این افسانهها هیچ میدی به محارم دی ه نمیشود همگی
از در ناشناختگی اد اما نمیپردن که چرا این افسانهها شکل میگیرنت و چگونته میتل
ناخودآگاه در این افسانهها ناگفته میمان د نغز آنکه ناه جن کشی در دادتان دتیاوش بته
نامادرد نسب داده ش ه اد تا زشتی این میل در جامعه و خانواده پنهان مان د هرجتا کته
پاد میل جنسی به محارم خونی و نَسَبی در میان اد بهگونهاد میتل جنستیاش ناگفتته
میشود و هرجا که میل جنسی به زبان میآی نَسَبی بودن آن نگفته میمان تا پاد محتارم
دَبَبی و ایرخونی به میان آی و صه و صهگو مورد انتقاد نباشن د فروی میل بته محتارم را
بیان کرده و مطرود ش هاد (نکد هدر )177 :1953د ود این بخش از شتعر فاودت گوتته را
میپسن ی :
از هرچه بگرری بهترین چیزهایی که میدانی
به بزه گفتن نمیتوانی (فروی )187 :1955د

تکرار میکنی که ر اب با ه جن گاهی باعب میشود که ناه جن کشته شتود و ایتن
کار با پسرکشی پ رکشی و ه جن کشی تفاوت داردد عنصر اال ،ادطورهها ناه جن کشی
مردانه اد اما در افسانهها بیشتر به ناه جن کشی زنانه برمیخوری ؛ نام پ ر محتو و گتاهی
پ ر کشته میشودد بعضی از فمینیس ها تا ح دتیزهجویی و دترپیزی در برابتر مترد پتیش
میرون د شای ناه جن کشی زنانه نیز با ب د پایان مییاب اما گاه چاره نیس بتهویژه آنجتا
که پ ران تبهکتار باشتن د در افستانهها زنتان و دختتران بته نتاه جن دتتیزد پرداختهانت د
درافسانه گیینی «حدقه ازدوا » (نکد تستدیمی  )151 :1931یتا وردتیون مازنت رانیاش «دختتر
یهودد» پ ر که میخوادته با دختر ازدوا کن دختر میگریزد و با شاهزاده ازدوا متیکنت
تا پ ر مجازات و کشته شتود (نتکد دتادات اشتکورد )772-779د ناه جن کشتی زنانته در برابتر
«عق ه اورد » رار دارد اما در افسانهها برخیف ادطورهها که معموالً دختران نام ن ارنت تتا
ناه جن کشی زنانه به نامشان باش چه بای کرد؟ نام این عق ه را در اینجا «عقت ه افستانه»
بای گراش د زیرا افزون بر اینکه «افسانه» در ایران نام زنان اد صته زنانته نیتز افستانه نتام
داردد از دویی منظومه «افسانه» نیما نیز نام زن و معشو ی ادت کته در آن گتاهی بته معنتی
صه ه اشاره میشود« :تو یکی صهاد؟»  /افسانه« :آرد آرد»د
براد روشنتر ش ن مطد ،بازگو میکن که افسانهگردانی بای این ویژگیها را داشته باش :
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 -1افسانه را ناافسانه نشان ده و هرچه افستانه را کت رنتگتتر و نامستتقی تر بته نمتایش
بگرارد هنردتر اد تا آنجا که گویی افسانهاد در میان نیس د خواهی دی که «او» در شتعر
«در ش ،درد زمستانی» زنی اد که خود « صه» و افسانه اد « :تو یکی صتهاد؟ افستانه:
آرد آرد»د راه دیگر این اد که ناافسانه را به افسانه نزدیک کن ؛ شعرهایی چتون «متادرد و
پسرد» که باز ه ب ان اشاره میکنی افسانه نیستن ولی تنهایی متادر جست وجود نتان و
زنتت گی و فضتتاد رودتتتایی و درد دلهتتاد زنانتتهاش دادتتتان را افستتانهوار میدتتازد؛ پتت
افسانهگردانی گردش و چرخش افسانه به ناافسانه و نیز وارونه آن اد د
 -7ابهام و تخیل دمبولیستی داشته باش ؛ ابهام دمبولیستی داراد ابهام یتا بهتتر بگتویی
ایهام کیدیک نیس د متن آن به دادگی بسته نمیشود و چهبسا همواره باز ادت و از دتویی
فق یک نماد کدی و منفرد نیس که در ارتبا با وا ههاد دیگر متن دردختی نشتان دهت و
همهجا داراد یک مفهوم یا مفاهی نزدیک به ه باش د خواهی دی کته زرد و رمتز در شتعر
برف در همنشینی با ازاکو وازنا و مانن آن یک مفهتوم دیگترد هت پیت ا میکنت و شتای از
دی گاهی دیگر مفهوم دیگرد نیز داشته باش د ابهام فرمالیستتی و پسادتاختگرا هت میتوانت
جانشین آن باش د
 -9بینامتنیتی که کریستوا میگوی داشته باش ؛ بینامتنی از دی گاه کریستتوا دگردیستی
یک متن دیگر در متن حامر اد ( )Vide. kristeva, 1984: 60نه بهرهگیرد فرف از متنتی
دیگرد بینامتنی وا عتی و کریستتوایی تتا حت د ماننت تفتاوت آختر شتعر «متاندی» در برابتر
«اوراشیما» و از آن مه تر آنزه در شعر «برف» میبینی اد ؛ بینامتنی دگردیستییافته آن
افسانه مازن رانی و نمایشنامه کامو که خود متأثر از متون کیدیک دانسته میشتون در شتعر
برف به چش میخوردد
 -1زنانه بودن شعرها به تأثیر از گرایش نیما به افسانه؛ افسانهها از آنجا کته روایت زنانته و
خانگی دارن زنانهان و شاعرد که ب ان میگرای به افسانهگرایی و افستانهگردانی رو میکنت د
از ویژگیهاد زنانه بودن افسانهها ناهمجن کشی زنانه اد د در ادطورهها کته متردان و زبتان
مردانه راود آنها هستن ناهمجن کشی مردانه اال ،ادت ماننت عقت ه اوردت ادت کته
مادرش را میکش اما چنانکه نشان دادهای در افسانهها وارونهاش اال ،اد ؛ زنان و دختران
محارم مرکر را میکشن د
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اثر ادبی و شعرد که حتی یکی از این ویژگیها را نت ارد از افستانهگرایی دور ادت د متا
این مفهوم را عمدیتر روشن میدازی د
 -2نگاهی به شعرهای نیما و بررسی شعر برف

آثار نیما به شیوههاد گوناگون به افسانهها نظر دارن د ایتن آثتار گتاهی بته زبتان نیمتا گوشت و
پودتی چن ان بر صهها ن ادهان ؛ «روبتاه و ختروس» «خریت » «کزبتی» و حکایتات تمثیدتی
دیگر چون برخی از «انگادی»هاد در صه نخس روباه خروس را با ریاکارد میفریبت د در دومتی
خر نمیتوان مانن فیل از آب بگررد و در دومی کزبی که میخواد راه عقاب را به آشتیانهاش
ط کن پل را خراب میکن و راه خودش ط میشودد آثار یادش ه هرچن نتتایج اجتمتاعی و
دیادتتی دارن ت معمتتوالً افستتانهگویی بتته شتتیوههاد کیدتتیکان و گتتاه بتته افستتانهگراییهایی
میانجامن د اما افسانهگردانی نیما همراه با فرمگرایی و نمادگرایی به ده شیوه اد :
شیوه نخس شعرهایی را در بر دارد که مستقی از افسانهها و صتهها بهتره میگیرنت ؛
مانن «خانه دریویدی» «ماندی» «پتی دارو چوپتان» «پریتان» و « قنتوس»د شتعر «خانته
دریویدی» که نیما اینگونه شعرهاد روایی را گاه دادتان مینام روایتتی افستانهوار ادت د
نیما میگوی :
دریویدی شاعر با زنش و دگش در دهکت ه ییی تی ناحیته جنگدتی زنت گی میکردنت د تنهتا
دلخوشی دریویدی به این بود که توکاها در مو کوچکردن از یتیی بته شتی در فتحن
خانه باففاد او چن فباحی اترا کترده میخوان نت د امتا در یتک شت ،توفتانی وحشتتناک
شیطان به پش در خانه او آم ه امان میخواه د دریویدی مایل نیست [ددد]د بتاالخره شتیطان
راه مییاب و در دهدیز خانه او میخواب و مود و ناخن خود را کن ه بستر میدازد [ددد]د فتبح
از هر روز دلگشاتر درآم ولی مود و ناخن شیطان تب یل بته متاران و گزنت گان متیشتون و
دریویدی به جاروبکردن آنهتا میپتردازدد او همینطتور تمتام ده را پتر از متاران و گزنت گان
میبین و براد نجات ده میکوشت [ددد] خانته دتریویدی ختراب میشتود و دتالها میگترردد
مراان فبح گل با منقار خود از کوهها آورده خانه او را دوباره میدتازن د دتریویدی دوبتاره بتا
زنش و دگش به خانه خود بازمیگرددد اما افسوس دیگر توکاهتاد شتنگ در فتحن خانته او
نخوان ن و او براد همیشه امگین مان (یوشیج )917 -911 :1931د

این شعر جنبه افسانهوارد دارد اما بیش از یک بازآفرینی اد د از جمده به این دلیل که
دریویدی شاعر ادتعارهاد از خود نیماد د شعر «ماندی» ریشه در افستانهاد دیگتر دارد کته
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اوراشیماد ؛ مردد داعاتی از ش ،نزد یک پرد دریایی میمانت و هنگامیکته برمیگتردد
میبین که رنها از عمر زمین دپرد ش هاد د مرد همانجا میمیترد (نتکد هت ای )1981
اما شعر نیما آن ب فرجامی را ن اردد شعر «پتی دارو چوپتان» کته صته چوپتانی کمانت ار و
جوان رعناد جوان چوپان آهویی را با تیر زخمی میکن و آهو بته زنتی زخمتی تبت یل
میگردد که چوپان ناچار میشود او را درمان و از او نگه ارد کن د این افسانه بتاورد ایجتاد
کردهاد که میگوی  :اگر کسی آهو (شوکا) شکار کن بای درپی درمانش باشت امتا ایتن
زن در شعر نیما ددتیار چوپان میشود و دادتان شتاعرانه و نیمتهتمام بته پایتان میردت د
«پریان» یادآور فاود اد و نیما ادعا دارد که آن را بر پایه ان یشه خیتامی دتاختهادت ؛
شیطان میخواه پریان را کامیاب کن اما پریان امگینان و در آن با ی میمانن د
شیوه دوم شامل شعرهایی اد که عنافر افسانهوار را نامستقی میتتوان در آنهتا دیت ؛
شعرهاد «محب » «خانواده درباز» «مادرد و پسرد» و « دعه دِقری » از این گروهان د
نیما در شعر «محب » از فقیرد زن انی به نام کَرَم با دو بزه که یکی از آنهتا دختتر دمبخت
بود دخن میگوی د او از دت امی طغیان میکن و دخنان تن د به او میگوی و بته محتب
گرفتار میشودد این نشانه بیپ رد و زنان بیشوهر در افسانهها با مستائل اجتمتاعی درمیآمیتزدد
در خانه «خانواده درباز» نیز خبرد از مردِ خانه نیس ؛ مرد به دربازد رفته و زنی تنهتا در برابتر
جهانی مردداالر و بیتفاوت به او درمان ه ش ه و در خانه مان هاد ؛ زنی با دو فرزنت کته یکتی
شیرخواره و دیگرد دهداله اد د این ختانواده هت ماننت ختانواده شتعر «محتب » ادت امتا
فضاهاد افسانهوارترد دارد؛ فضتاهاد رودتتایی ختانگی کودکانته و نیتز بختش اعجتابآور آن
گف وگود زن و شوهر در رؤیاد زن که با این کار به این افسانهوارگی پود و گوشت امتروزد
داده میشودد شعر «مادرد و پسرد» نیز همین دم ودو را دارد؛ وجتود متادر و پستر کته پایته
صههاد پریان اد د مادر در جست وجود «نتان» و «نقشته زنت گی» رودتتایی ادت ؛ همتان
زن گی روزمره و عمدید همزنین منظومه کیدتیک و بدنت دعته «دتقری » را بایت از کارهتاد
کیدیک عرفانی و مردانهاد دانس که انسان ناکامل را به جاد انسان کامل معرفی کن د
شیوه دیگر دربردارن ه شعرهایی اد که در الیههاد درونی و ابهامها و دمبولهایش پیت ا
میشتتودد شتتعر پیشتترفته در درون ختتود چیتتزد را دگرگتتون و معمتتوالً افستتانهگردانی و
ادطورهگردانی میکن اما کیفی ها و کمی هاد آن متفاوت اد د شعرهاد «پادشتاه فتتح»
«او به رؤیایش» «گل مهتاب» «امی پدی » «چراغ» «در ش ،دترد زمستتانی» و «ردرا» از
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این گروهان د شعر «ردرا» هنوز از برترین شعرهاد معافتر ادت کته فضتایی افستانهاد دارد؛
ف ایی که میگوی « :ردرا» کته روشتن نیست از آدم ادت یتا طبیعت فضتایی پتردوار و
افسانهاد پ ی میآوردد ردرا هرچه باش دد ک زنی اد که آن روز در ایق بتا ترانتههاد
محدی او را ف ا میکردن یا به دنبالش بودنت و امتروز افستانه درون نیمادت کته در رؤیتاد
بی ارش خودنمایی میکن د «ردرا» کفه ترازویی اد که این دویش نیمادت د ردرا هت وزن
نیما و نیمه دیگتر ود و همتواره زنتگ و فت ایش بتا اودت د برختی از نویستن گان پافشتارد
میکنن که ردرا زن نیس اما این وا ه را آنیما یا زن درون گوین ه شعر میدانن (نتکد فدکتی
)19 :1931د این فضاها در شعرهاد دیگر نیمتا از جمدته «در شت ،دترد زمستتانی» نیتز دیت ه
میشود« :و ش ،درد زمستان بود /باد میپیزی با کا  /در میان کومهها خاموش /گ شت او
از من ج ا زین جاده باریکد /و هنوزم صه بر یاد اد د /وین دخن آویزه ل /:،که میافتروزد؟
که میدوزد؟ /چه کسی این صه را در دل میان وزد؟» (یوشیج )298 -291 :1931د هنگتامیکته
باد میپیز روی ادد روای میشود روایتی از دل توفتیط فقت نیمادت کته اینگونته بتا
توفیط روایتش را آااز میکن د در دطر بع د ه توفیط اد ه روای « :گ ش او از متن
ج ا زین جاده باریک»د باد ادطوره ویرانی و مرگ و نیز افسانه زن گی و زناشویی اد ؛ افسانه
عشق و زن گی دیگر پایان خوش ن ارد؛ زنی که بای در ش ،درد و دراز زمستانی خانه گوین ه
را گرم کن و برایش صهاد باش در تاریکیها ناپ ی میشود تا افسانه اینبار بت فرجام باشت د
این صه که میتوان ه افسانه ش،هاد دیگرش باشت و هت دادتتان ایتن جت ایی از روان
گوین ه پاک نمیشودد پ اکنون که آن زن از صه گوین ه رفتتهادت «کته میافتروزد؟ کته
میدوزد؟» فق چراغ خانگی اود که میدوزد حتی خورشی و ماه ه نمیتوانن احستاس
آن ش ،درد زمستانی را زن ه کنن د شعر «برف» ( )1991را از این دی گاه میخوانی :
زردها بیخود رمز نش هن
رمزد رنگ نین اخته اد
بیخودد بر دیوار
فبح پی ا ش ه از آن طرف کوه «ازاکو» اما
«وازنا» پی ا نیس د
گرته روشنی مرده برفی همه کارش آشوب
بر درِ شیشه هر پنجره بگرفته رار
وازنا پی ا نیس
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من دل دخ گرفتهد از این
میهمانخانه مهمانکش روزش تاریک
که به جان ه نشناخته ان اخته اد :
چن تن خوابآلود
چن تن ناهموار
چن تن ناهشیار (یوشیج )225 :1931د

کامو نمایشنامهاد به نام دوءتفاه دارد که اداد دینی اد به ترا ددهتاد ادتطورهاد
کیدیکد ان که بیس دال از مادر و خواهرش دور بوده به مهمانخانه آنهتا برمیگتردد و
آنها او را که خوابآلوده اد میکشن د متادر پت از دیت ن مت ارک فرزنت و شتناختن او
خودکشی میکن و خواهر با همسر ان روبهرو میشود و درانجام او نیتز ختود را میکشت د
این روای عیوه بر فضاهاد افسانهاد به ناه جن کشی نیتز اشتاره داردد گفتتهام کته ایتن
رهیاف در ادامه ان یشههاد فروی در میل به محتارم و ر ابت بتا هت جنستان ادت د نیمتا
خودآگاهانه با این میل فروی د میانهاد ن ارد و دریادداش هایش بیان میدارد که «به جاد
اشتهاد فروی بای همه زن گی را گراش » ( )71 :1955و خوادتش از این دخن ناکارآم د
امر جنسی بر همه امور زن گی اد د این مقاله نیز نظرد به این دخن دارد امتا هنگامیکته
به ناخودآگاه به افسانههایی که رنها بر ما و نیما اثر گراشتهانت توجته کنتی ناچتاری در
اینباره درنگ بیشترد داشته باشی د چنانکه خود نیما در ارزش احسادتات فقت بتا تعمتی
این امر مخالف میورزد و میگوی « :طالبات ب نی که فروی با اطمینانی کامتل بته آن وارد
ش هاد و پ از آن یکدن ه در خصو آن فکر کرده و نتیجه میگیرد از لوازم الینفتک
وجود جسمانی انسان اد نه از لوازمی که آن را شتر وا عتی بتراد پیت ایش احسادتات
هنرمن ان بتوان در نظر گرف » ()93-95 :1931د افسانه نیز از انستان عتامی و نته هنرمنت ان
پ ی آم هاد د البته بر ناخودآگاه هنرمن ان بیتأثیر نیس د افسانه به فورت پنهانی و مبه
در نهاد انسان نفو میکن د در تفستیر نمایشنامته کتامو نیتز ابهتامی افستانهوار بته چشت
میخورد؛ مادر و خواهر بهظاهر براد دزدی ن پتول مترد ناشتناس او را میکشتن امتا الیته
افسانهاد و ادطورهاداش این تفسیر نمادین را پریراد که مرد ناشتناس بیست دتال بته
مادر و خواهر بیتوجه بوده و اکنون با زنی دیگر آم هاد د
گمتتان متتیرود کتته نیمتتا ایتتن نمایشنامتته را خوانت ه و در شتتعر «بتترف» بتتا نشتتانههاد
«ناشناخته» «خوابآلود» «مهمانخانه» و «به جان ه افتادن» نشان کردهاد د شای این

21

علی تسلیمی

نقد و نظریه ادبی /سال پنجم ،دوره دوم ،پاییز و زمستان 9311

کار خودآگاهانه نباش اگر ه باش شعرد مستقل نیرومن و از آن خود نیماد د این شعر
دو گونه بینامتنی دارد؛ با افسانه مازن رانی و نیز با اثر افسانهگردان کامود این شعر را نبایت
فق مانن شعر دهههاد پیش و روزگار نیما خوان و با این تفسیر از طرز کار شعر نود نیمتا
بیگانه بود؛ مرگ برادر در مهمانخانه بهگونهاد نمادین ناه جن کشتی زنانته داردد پیشتتر
نیز یادآور ش ی که ه جن کشیها چهبسا ناشتناخته و ناخوادتته فتورت میگیرنت ؛ امتا
همانها ناگفتهاد دارن که نمیخواه میل به محارم را که ناپسن اد افشتا کنت د فرویت
میدان که در افسانهها و ادطورههایی چون اودیپ در تل پ ر و ردت و کاووس در کشتتن
پسر طرفین یک یگر را نمیشنادن اما میدان که افستانهها چهبستا بستیارد از مطالت ،را
گفتن نمیتوانن د افسانه اما خوب میدان که چه ان یشه و کار نابههنجارد پنهان ش هادت د
ناه جن کشیها نیز ناشناخته فورت میگیرد و دد ک پاد ه جنسی دیگر ماننت «زنِ
ان» در میان اد د وا ههاد ناشناخته و خوابآلود به ما یارد میده که این دو اثتر را بته
شیوه فروی د بنگری زیرا چنانکه گفتی و باز ه جه توجه بیشتر تأکی میکنی فروی
به ناخودآگاهِ افسانهها و ادطورهها مینگردد با این حتال اینکته اودیتپ ناشتناخته پت رش را
کش ناهوشمن ان را ب ان واداشته اد که میل به محارم فروی د را نفتی کننت د آنهتا بته
ناخودآگاهِ روای اهمی نمیدهن د اما فروی همان ناشناخته را ناخودآگاهی میدانت کته در
نهاد انسان نیرومن تر از خودآگاه اد د نغز آنکه نیما وا ه «ناهشیار» را که وا ه دیگرد بتراد
ناخودآگاه اد به کار میبرد؛ ولی نمیتوان وا ه روانکاوانه ناخودآگاه را نه فق براد وزن
به خاطر شاعرانه نبودنش در باف این شعر به کار گیتردد در برابتر آن ناهشتیار همنشتینی
پسن ی هاد با خوابآلود و ناهموار دارد و در همین حال «نشناخته» را در فراینت د لغزنت ه
به ناخودآگاه گره میزن ؛ چرا مهمانکش و مهمانِ کشتهش ه همگی ناهشیارن ؟ زیرا افستانه
رؤیاد جمعی اد و رؤیا جهان ناهشیاردد با این دخن هنوز ممکن ادت گفتته شتود کته
تأکی نیما بر وا ه جنگ ناشناخته و ناهشتیار نشتانه آن ادت کته شتعر فقت اجتمتاعی و
دیادی اد ؛ زیرا بسیارن که از جنگهاد بیدب ،بیزارن د ولتی بتاز ایتن یتک رود تتاس
شش جهتی اد د ناهشیارد در این بحب روانکاوانه نیز بار منفی دارد؛ بیجهت نیست کته
فروی ت میخواه ت از ناهشتتیارد نقب تی بتته هشتتیارد بزنتت تتتا بیمتتارد را درمتتان کن ت و
ه جن کشی و ناه جن کشی را ریشهکن دازدد این اد شیوه کارد که نیما مت عی آن
اد و برآین این کار نماددازد و پیزی گی اد د
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بنابراین چرا با شعر «برف» تنها به دراغ کشور چین بروی که رمزد کمونیس شتورود
بر دیوارش افتاده باش ؟ شعر به این مفهوم نیز اشاره دارد اما به معنتاد م کمونیستتیاش
زیرا نیما با لینین و کمونیس شورود بهویژه ادتالین دشمنی داش و میتل داشت پودت
لینین و ادتالین را بکن د ود آنها را ناهشیار میدانس د حکومتی که بیهوده به جتان همته و
حتی مردمش افتاده بود؛ به زبان دیگر زمانی این ان یشه را حاک کرده بودن کته ایتن شتعر
پشتیبانی از کمونیس اد ؛ اما نیما خود میگوی که هیچگتاه کمونیست نبتوده و تتودهاد
بودن من تهم بزرگی اد د بنابراین اگر با نی احتمالی نویستن ه و نیتز چتین و شتورود
بودن نشانههاد زرد و درخ به این متن بنگری بای گزارشتی خنثتی یتا مختالط کمونیست
عرمه کنی د این گزارش با بهرهگیرد از همان نمادها داده میشودد اما میتوان با بهرهگیترد
ازافسانهگردانی نمادهاد زرد و درخ را در همنشینی با وازنا و ازاکو گونهاد دیگر دی د ازاکتو
(آزاد کوه) در فراین د لغزن ه و دمبولیستی میتوان زنتی منتظتر و از همتین رو زردچهتره
باش د زردد نشانه دود داشتن اد و این رنگ تنها یک نماد کدی کیدیک نیس بدکته
با ه نشینی با ازاکو و درخی عشق وازنا وارد یک فاجعه ش هاد د ازاکو در افسانههاد مردم
پیرامونش خواهر کوهی دیگر به نام دماون ادت د «ازاکتو همزتون ختواهرد کوچتکتر از
بتترادر گتتردنش را کتتج کتترده و بتتا ابتتراز محبت و بیتتان احسادتتات مفار ت و هجتتران بتتا
دلشکستگی و ان وه از این مفار و فافده مظدومانه به برادر باالبدن ش چش دوختهادت
و او را به خود میخوان » (عدیاکبتر مهجوریتان نمتازد بته نقتل از مستیح )1111 :1937د در اینجتا
«وازنا» برادر «ازاکو» توان بود و «ازاکو» به این برادر عشق میورزد که یتادآور نفرتتی ادت کته
پ از آن میآی د چنانکه در دوءتفاه مادر و دختر زردگون و خستهان و منتظر بترادر و متردد
که در ناخودآگاه نشان عشق به ناه جن دارن د عشق و نفرت هر دو رمزنت کته بتر چهتره زرد
منتظران خواه نشس د برادر بهره خواهر و مادر این دو ناه جن نیس و کتار بایت بتا نفترت
خونین مرگ پایان یاب د بام ادان که عشق وا عی (همسر) ان به مهمانخانه میآی تتا شتوهرش
را ببین خواهر ان همزون «ازاکو»د ابرد و خشمگین هس اما برادرش «وازنا» پی ا نیست د
نیما میگوی « :هر و ده آزادکوه را ابر بگیرد وازنا پی ا نیس » (یوشتیج )977 :1955د نیمتا بایت
نمایشنامه دوءتفاه را خوان ه باش و تکرار متیکتن کته ود بتا ایتن بینامتنیت ِ خودآگتاه یتا
ناخودآگاه از نمایشنامه و ادطورهاد که در آن اد افسانهگردانی رفی کردهادت د ود بته ایتن
افسانهگردانی چاشنیِ افسانهها و چش ان ازدهاد رودتاد خود را زدهاد د این شتعر نته افستانه
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گرایی و نه بازآفرینی اد بدکه افسانهگردانی اد ()1د زیرا همه نشتانههاد آن را دارد؛ 1د افستانه
ازاکو را به فورت ناافسانه نشان دادهاد 7د زرد و درخ را به دمبولهاد مبه ب ل کردهادت
9د بینامتنیتی وا گونداز و متفاوت از آثار کیدیک و افسانههاد مازن رانی داختهاد 1د اثترد
زنانه از جمده ناه جن کش آفری هاد د
 -7نتیجهگیری

هنگامیکه شگردهاد دمبولیستی و فرمالیستی وارد ادبیات و شعر گردی ابهامهایی با حضتور
پیزی ه دن ها و روای هاد کهن پ ی آم د دن هتا و افستانههتایش در زبتان مت رن دیگتر
بهدادگی بازآفرینی نمیشون بدکه آنها با وا گونی و دگردیسی بینامتنی خویش گتاهی چنتان
در الیههاد درونی و رفداخ متن پیون طبی مییابن که نمیتوان بهآدانی ادتخراجشان
کردد حتی چهبسا خود شاعر یا نویسن ه ان ازههاد بهرهبردارد از آنها را نمیدان د زیترا آنهتا در
ناخودآگاه و نیمهخودآگاهشان نهفتهانت د بته زبتان دیگتر ایتن روایتات در درون متتن نتامرئی
مینماین زیرا چنان وا گتون متیشتون کته بتا روایت متعتارف پیشتین دتنجی نی بته نظتر
نمیردن د خوانن ه تنها با رفنگرد خود میتوان آنها را تشخیص ده و با ایتن کتار از متتن
لرت بیشتر و متفاوتترد ببردد طرز کار نیما از جمده در این شیوه خودنمایی میکن د شیوهاد
که زنان و روایات زنانه از الیههاد درونی به پیشزمینه میآی و زبتان مردانته بته پت زمینته
میرود و آن یکی از نشانههاد تحول ادبی و در نتیجه اجتماعی اد د اما برختی از خواننت گان
و شاعران ارزش شعر نیما را با ظاهرنگرد کاهش داده و نق هاد کت مایته نوشتته و بته تقدیت
شعرهاد شبهنیمایی گفتهان د نیما راه افسانهگردانتی و نته افستانهگرایتی را در ایتران گشتود و
کسانی نیز هستن که این طرز کار نیما را ادامه دادن تا خود را به جنبههایی از جهانیان یشتی
و ادبیات جهانی نزدیک کنن د
پینوشت
 -1نمتتاد و تخیتتل ( )imaginationدر برابتتر خیتتال ( )fancyتترار دارد کتته در متنتتی پیزی ت ه
دره تنی ه و مبه به چش میخوردد اگر بتوان تکتک نشانهها را بهدادگی درک کترد خیتال
اد نه تخیلد ابت ا رمانتیس ها بودن که به این امر اشاره کردن د کولریج متیگویت  :آفریننت ه
اثر ادبی «لحن و محتواد یکپارچهاد میآفرین که با ترکی،گتر جتادویی همتهچیتز را بتا هت
درمیآمیزد که من آن را تخیل مینام » ()Hall, 1964: 84د

ساختار افسانهگردانی در شعر آزاد نیما
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 -7منظور از امر نشانهاد دالهاد لغزن ه اد که م لولها و معناهاد شناور و مبهمی داردد
 -9فروی مستقیماً به ه جن کشی اشاره نمیکن د بدکه اودیپ و الکترا که به ترتی ،به کشتن
پ ر و مادر پرداختهان به ه جن کشی رو آوردهان د
 -1بازآفرینی صه گونهاد از افسانهگرایی اد نه افستانهگردانتید زیترا در بتازآفرینی رد پتاد
صه پیشین آشکار اد د امتا در افستانهگردانتی بتا دتاز و کارهتاد ابهتام تخیتل طترز کتار و
پیزی گی دیریاب اد د چه کسی میتوان بگوی شعرهاد یادش ه در نوا دوم از نیمتا یتا ایتن
بخش از شعر تول د دیگر فروغ فرختزاد :متن /پترد کوچتک امگینتی را /متیشنادت کته در
ا یانودی مسکن دارد [ددد] /و دحرگاه از یک بوده بته دنیتا خواهت آمت (فرختزاد )113 :1929د
بازآفرینی صه خافی نیس ؟
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