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Abstract 
Trans-legendism is rooted in the legendism of the Romantics in the late 
eighteenth century. Romantic poets were the first to begin legendism 
which is a kind of rewriting and recreating legends. But Symbolists took 
a step further in presenting legendism and even trans-legendism. There 
is a fundamental difference between legendism and trans-legendism: 
whereas recreating legends and legendism had been openly concerned 
with legends, trans-legendism was interested in the ambiguous and 
intertextual transmutation of legends to such an extent that sometimes 
the readers could not trace it back to the original legend. In Iran, Nima 
Yushij was the first poet to use trans-legendism in a singular manner in 
his free verse. The aim of the present article is to introduce narrative 
legends in the inner layers of Nima’s poetry, which leads to the advent 
of femininity and resistance to the rigid masculine language. Finally, 
following the trans-legendism theory, the article investigates the 
structure of Nima’s free verse, specifically in the poem “Snow”. 
 
Keywords: Legendism, Trans-legendism, Ambiguity, Niama, Free Verse, 
Snow 
 
Extended Abstract 
 
1. Introduction 
The Romantics were among the first to try to recreate legends in their 
poetry. However, symbolists took it to a higher level and brought about 
greater transformations in them. Legends are either recreated, with the 
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legend keeping a central role, or fully transformed, resulting in the 
intertextual metamorphosis of the legend. In Iran, Nima Yushij is the 
first poet to make legends undergo profound transformations in his 
poetry. The present article examines the structure of Yushij’s free verse, 
and his poem “Snow” in particular, with a focus on transformations in 
legends in his poetry. 
 
2. Theoretical Framework 
Transforming legends is different from recreating them in different 
ways. The degree of changes made in them, the artistic means used in 
this transformation, and the use of ambiguity, symbolism and 
intertexuality are among these differences. In the present study attempt 
is made to identify transformations in the legends that appear in Yushij’s 
poetry. 
 
3. Methodology 
In the present paper Nima Yushij’s poetry is studied using a feminist 
deconstructionist approach with a focus on the legend or how it is 
treated in his poetry. 
 
4. Findings 
In some of his modern poems, such as “The King of Conquest”, “He and 
His Dream”, “The Moonlight”, “Wicked Hope”, “In the Cold Winter 
Night”, “Rira”, and “Snow”, Nima Yushij has transformed some popular 
legends. For example in “Snow” (1955) we read: 
 
Yellow hasn’t become red for no reason  
the red hasn’t cast its color  
upon the wall for no reason.  
 
Morning has come from that side of the Azakoo Mountains but  
Vazena Mountain is not clear.  
The power of the dimly-lit snow works all its chaos  
on every window-pane it settles.  
 
Vazena is not clear;  
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from this, I have a heavy heart;  
the guest-killing guesthouse’s day is dark  
every soul jumbled together aimlessly:  
some sleepy people  
some uncouth people  
some simple people.  
 
In the legends of the region, Azakoo is sister to another mountain called 
Damavand. Here it seems that Vazena is Azakoo’s brother and is loved 
by him. The mother and her daughter are tired and pale, waiting for 
their brother to come back, a man who they love. Love and hatred are 
both red, which will cover the pale face of those who are waiting. The 
mother and daughter cannot fulfill their love for their brother and the 
story should end in death. Yushij has, consciously or otherwise, used this 
intertextuality to transform the legend. He has turned the legend of 
Azakoo into a non-legend, has made ambiguous symbols out of the 
colors yellow and red, and has produced a different intertextuality out 
of Mazandarni legends. 
 
5. Conclusion 
When symbolist and formalist techniques entered literature, 
ambiguities started to appear, in which complex traditions and old 
narratives were present. Traditions and their legends are no longer 
recreated simply. They undergo intertextual transformations in a way 
that they are closely intertwined with other legends or take on new 
forms so that they are no longer easy to recognize or extract. These 
narratives are usually hidden within the text because the transformation 
they have gone through makes it impossible for them to be studied like 
other common narratives or their predecessors. Many modern literary 
works can be studied from this perspective. 
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 چکیده

هجت ه  متییدد داردد در وا ت   هها در اواختر دت گرایی رمانتیست گردانی ریشه در افسانهافسانه

ها بتود  آاتاز کردنت د اد از بازنویسی و بازآفرینی افسانهگونهگرایی را که ها بودن  که افسانهرمانتیک

گرایی تر عمل کردن د میان افستانهگردانی ج دگرایی و حتی افسانهافسانه هها در ارائاما دمبولیس 

ی آشکار بته گرایی توجهینی افسانه و افسانهخورد؛ بازآفرگردانی تفاوتی بنیادد به چش  میو افسانه

نگریس  که گتاهی گردانی به دگردیسی بینامتنی و مبه  افسانه میکه افسانه   درحالیافسانه داش

نخستین شاعرد ادت  کته  یوشیج نیماایران پایش را در افسانه بجوی د در  توانس  ردخوانن ه نمی

ایت  خود در شعر آزاد به کار بردد ه ف این مقالته معرفتی رو هه  با طرز کار ویژگردانی را آنافسانه

یی ادت  و از نتتایج آن ورود زنتانگی و دترپیزی از زبتان نیمتاهاد درونتی شتعر اد در الیهافسانه

از دیت گاه « بترف»ویژه شتعر بت نیمتادردخ  مردانه اد د این مقاله به برردی داختار شتعر آزاد 

 دپردازدمیگردانی افسانه
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 مقدمه -1

ددتی و گردتنگی بگترارد بته تهی اد  اگراو خود بارها گفته دپراکن ه و مبه  اد  نیما نظریات

اش چتون پیرامتونیهاد طترز کتار و کدیت وا ه هدربار نیما هاددخن هده د فشردها انسجام میآن

تکنیک  فرم  دبک   الت،  ترکیت،  توفتیط  طترر و روایت   مومتوا  میت ان زنت گی   و  و 

   :ب ین  رار اد گردانی او هستن  افسانه هکه مق ماحساس 

تشتبیه » د شتکمی بته نقت هاد ادبی ک  با آن دن دد کیدیک و  هرا به شیو تشبیه نیما

« کنت بیهات مکرر  بسیار زنن ه وا ت  شت ه   هتن را دور میبراد  وت دادن به مقصود اد د تش

بتردارد بهره اد دیگرگونهبه کار این اد  که از یک عنصر چون تشبیه  هد شیو(151: 1931 )یوشیج 

بکتاهی  و اگتر  تتازهتشتبیهات  هان ازو حتی از  خوددارد کنی  تکراردکنی ؛ از تشبیهات کهن و 

کدمتات بته ختودد ختود  » دشت با متفتاوتی داشتته هتادننشتیه بتری   تشبیهی بته کتار می

بایت  دانست   [ددد] یابی  در ترکی، اد ب ه نیستن د نبای  فری، خوردد اثرد که ما درمیفورتکار

بری  و من بتاز همتان طترز کتار را بته شتما این مقررات را در کجا و چطور و براد چه به کار می

کته گردد میبتاز به کارکرد وا گان در جمده و متتن یمان این دخن (د712 )همتان:« کن گوشزد می

دتاز وا گتاند هتر وار  اثرگرار و برجستهگرایانه دارد؛ همنشینی ان امفرمالیستی و داخ  ادشیوه

وا گتان  ن دباشتشتعر  همایتدرون دودودم دیگرد را پوشش ده  و همگی در  هاد بای  وا وا ه

خاندرد  تتولدی و بستیارد وزن  باشن د هماهنگ نی و با وزنبای  با ه   با موموا و مضمون و مع

ک ام از ایتن اشتخا  د کار هیچ[ددد]دهن افال  طرز کار را از دد  می»شنادن  و و معنی را نمی

ها ه  شتر  تنها تازگی یکی از آن (د99: 1955)یوشیج  « در  ال، افدی یعنی دازگار با معنی نیس 

ای   امتا طترز شما موموا و مضمون را تازه گرفته»یابن د پیون  می نیس   همگی با ه  با طرز کار

 (د  157: 1931 )یوشیج « کار همان طرز   ی  اد 

حاالت  گرتوفیط بیان اد د تازه  وفط و روای  تازه همایهاد پرداختن به دروناز شیوه

  روایت   آن در برابتر د کاهتروایت  متیاز درع   ها و فضاد اثر اد  کهو ففات شخصی 

هاد ادتنادد خودنمتایی ران   ولی وفتط در جمدتهمتن را به پیش می هایشمعموالً با فعل

دتادگی از داردد این انتظار گاهی اثرگرار اد  و نبای  بهنگاه میمنتظر کن  و خوانن ه را می

: ردپتریدیگترش را می هاد از وفط را انکار و گونتگونه ی ه ااد به در نامه نیماآن گرش د 

اد پریت هپسن م: )در باز ش   دختر رنگمن باش  من این وفط را ه  نمی هاگر بنا بر ددیق»

اد د حت  انستان حوفدگی جستن ش هبی هچیز به وادطهرادان بیرون آم (د از رود همه
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 هها  نه به د   مرتت، و بتا مت اراد نویستن کن  به تنسیق ففات   یمیافطکاک پی ا می

دانت  کته میرا منادت، هاد رئالیستی دادتاندر ود توفیط  (د893: 1939  )یوشیج« امروزد

فرمالیستتی در حرکت   همعموالً تشبیهات کمترد دارن   اگرچه گاهی وفط را به شتیوها آن

 (د191: 1931یوشیج  نکد )  دهدر شعر به آن گرایش نشان میولی پسن د  دادتان نمی

اد طترز کتار بنیتادد اد و ادتطورهفتاهی  افستانهابهام در وا گان  ترکیبات و متخیل و 

و بر این باور اد  که ابهام هتر کشتورد اش ن اثر اد ؛ آن دمبولیستی هنتیج که د نیما

گونه و عینی باش   نویسن ه ها مجس   ب طیر آن ریشه داردد اگر اداطیر آنها و ادادر افسانه

 دتیش کن  اش بیشتردازدو شاعر بای  در ابهام
ها داراد اشکال ظاهرد و معین بودن   مثیً پرومتته کته ان چون از اول خ ایان اداطیرد آنیون در

بایست  کرد و هرکول  وت عضیت خود را میهاد  فقاز مقی  و عقابی از کب  او تغریه میدر کوه

چ هتا بته هتید آورد  طترز کتار آنها بته وجتو د  هنرد ه  تمثال معین را از آننشان ب ه   اولین 

شت   در ترین خطی معنی معین داش د در مودیقی با ف ا تعبیتر میخورد  کوچکابهامی برنمی

نقاشی با رنگد با این نظر آپولون خ اد شعر و هنرهاد زیبا همیشه به رود پا ایستاده و بر بتاالد 

عکت  هاد تتاریخی بته ترین گرشتهد در فورتی که براد ما از   ی [ددد] در حیواناتی  رار گرف 

هاد ظتاهرد و اد   اهورامزدا بر تخ  روشنایی خود و فرشتگانش در پیش رود او  فتورتبوده

نشت نی ختود توانستن  داشته باشن   و اهریمن  آن جن  ب کار  با شکل دی هتر از این نمیمعین

هتاد مودتیقی  احسادتات چیز دمبول وا   شت د آهنگدر دنیا آواره مان د از همین رهگرر همه

هاد ما )مینیاتوردازها( زمینه براد کار خود  رار دادن   بتا ابهتام و عرد  تصویرهایی را که نقاشش

 د(81-13 )همان:ودع   ارتبا  پی ا کرد 

در زنت گی  ارزش احسادتاتدر و  دانستتهمعیار کار  را  و  و احسادات شاعر نیماالبته 

 هدر نق  و نظرات خود از جمده دربتار ها رااین شیوه هو نیز همه بارها اشاره کرد هنرپیشگان

 اد دارائه داده شین پرتوو  ادماعیل شاهرودد

کته متن آن را  نیمتا هناخودآگاهانت این مقاله به ترکی، نظریات خودآگاهانه )طرز کار( و

 کن دپردازد و آنگاه شعرهایش را از این دی گاه مرور مینام   میگردانی میافسانه

 

 تحقیق هپیشین -1-1

اد  که یادآورد آنها مفیت  هاد فراوانی نوشته ش هها و ردالهمقاالت  کتاب نیماآثار  هربارد

و  نیمتاگردانی  نه در آثتار ک ام با نام و مقصود افسانهرد   زیرا در میان آنها هیچبه نظر نمی
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تا حت د در را  نیما گردانیعمدی افسانه هتوان پیشیناما می شوددنه در آثار دیگران دی ه نمی

 تا رون  ت وین این ان یشه را تومیح دادد وجو کردجس   متفاوتاد به گونهآن ه    اروپا

 

 گردانیفرایند تاریخی افسانه -1-1-1

گرایتی رو آوردنت  و گتاه هتا بته افستانهنوزده  رمانتیک ههج ه  و اوایل د  هاواخر د  در

اد از بازنویستی و بتازآفرینی رایتی گونتهگگردانی نزدیک شت ن د افستانهنامستقی  به افسانه

تتا  گوتتههتاد فاودت  ادت د امتا هاد متفاوت افسانهاش روای هاد پریان اد   نمونه صه

دتینه بههایی را کته دینهختود  صته فاودت در  گوتهاد د گرایی ج ا ش هح د از افسانه

آنزته  هوارونت  فاودت  او کشت   امتااد  بته روایت  میفاود  گفته ش هشخصی   هدربار

جا همتان کتارد در این گوتهوارش ر   خوردد فرجامیِ افسانهیاب   تا خوشان   نجات میگفته

 تا حت د روایات شفاهی را هنرمن انه ارائه داده و گوتهاد د با ماندی کرده نیماکن  که را می

  دادرو آوردهگردانی افسانه به
ها چیز از جمدته افستانهنوزده  به همه هد  ها در اواخراکسپردیونیس  ها ودمبولیس 

هتا تخیتل و نمتاد را از دنت د آنروآورگردانی افسانه به گوش  و پود ِ تخیل دادن  و در شعر

 نیرومن ترد ن  و عمیً به نمادپردازد  تخیل  ابهام و  هنی کرد اخر پردازان رمانتیکنظریه

یتا   هزار و یتک شت، هاد صهیا  اُوی  مسخ گرایی ازدیگر یک افسانه کافکا مسخد (1)رو آورن 

را  مسخاد د این اثر   همراهگردانی با تخیل و ابهام جا افسانهد در ایننیس هاد محدی افسانه

 آن هتادکنت د تمثیلهاد ادبی  اجتماعی  خانوادگی  محتی  کتار و دیادت  میوارد حیطه

یتک مفهتوم الیتوت  گرارن   نیس دها در برابر نماد میکه رمانتیک اددیگر یک تمثیل داده

د؛ بتا آمیتزها متیها و افستانهبا بستیارد از ادتطوره حافلدرزمین بیمرهبی دترون را در 

 نویستن گانهاد محدی با زبانی نمادیند گرایش بیشتتر   کیدیک و افسانهمسیحیهاد  صه

گردانی افستانه در شتعر بودلر  رمبو  ورلتن و ماالرمتهدمبولیس   درایش شعر بودد  هبرجست

 رمبتو»د کردنت (می را کتار همین در نثر نیز ی چون موری  مترلینگ)گاهی کسان کردن می

کشت  تتا ایتن  انتر میاش به تصویر هاد پریان را به طور گسترده در شعر روایی تجربی صه

 (دGalens, 2002: 302)« دنتی را دگرگون دازد

وار مترد جهان آرمانی و افستانهدر آن از  وده  میتحدیدی ارایه شعرد از رمبو  هدربارچ ویک 

دارد که این شتعر نمتاد آشتکارد گوی  و بیان میهر یک دخن می هبا جهان مردانه و زنان  و زنی



 11   9311پاییز و زمستان ، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی  نیماگردانی در شعر آزاد ساختار افسانه

 

گفت   کته بعت ها می زنتانو دودتتش  یتا آنشاه و مدکه در وا   خود رمبو گوی : ن اردد ود می

مت تی هت  موفتق هتانی آرمتانی بستازن  و کوتاهکوشتن  جان  که میورلن« همراهش در دوزخ»

هتا نمتاد هتاد اراتوانی و نخلهایی اد  که پردهشان از موفقی من دشون  و آن هنگام بهرهمی

گرارد مو تی که دو انسان بسیار متفاوت  یکی پر از فیب  و اعتمتاد   هد یادآورد لحظ[ددد] ان آن

ز تقییی طوالنی به آن دد  یافتن د اما حتی در ایتن دیگرد با درشتی مردد و اداداً زنانه پ  ا

دطح ه   باز خوانن ه مختار اد  که نمادهاد شعر را تأویل کن  و دریاب  که مضتمون آن فقت  

چت ویک در اینجتا د (11-11: 1928 )چت ویک اد در دترزمینی دور نیست  وفد  شتاهی و مدکته

ادت ؛ جهتان آرمتانی    اشاره کتردهیشماربرمی گردانیهایی که براد افسانهویژگی هتقریباً به هم

 هتاییکتابابهتام و نمتاد در تأویتل آند  و اد و زنانههاد خانگی و رودتایی  فضاهاد افسانهزمینه

اگر شبی از شبهاد زمستتان   آال در آمریکافی   زل  ف  دال تنهایی  تفاه وءد، آبی هپرن چون 
هتتا دمبولیستتتی  ه گتتاه ماننتت  آنعرهایی کتتو نیتتز بستتیارد از شتت هتتاکناکپ و مستتافرد

ان   گرایانهاگزیستانسیالیستی  م رنیستی  رمان نویی یا متو  نتویی  پسام رنیستتی و پسادتاخ 

 اشاره خواه  کردد تفاه دوء نامهنمایش وار بهگردانن  که نمونهافسانه نیز آثار

 

 چارچوب نظری -1-2

 هتاد وابستته بته آن چتونکدیت وا ه انتی وگردچارچوب بنیتادد بحتب بتا دریافت  افستانه

شتودد روشتن متی «کشی زنانهناهمجن »و  «زنانه تافسانه»  «گراییافسانه»  «گوییافسانه»

هتا و گتویی بیتان وردتیونگرایی  رار داردد افسانهگویی و افسانهگردانی در برابر افسانهافسانه

کته بتز در  «شتنگول و منگتول»مربو  به   مانن  روایات هاد نزدیک یک افسانه اد روای 

جنگ د براد تفهی  بیشتر بای  گف  که این حالت  بته جایی با گرگ و در جایی با شغال می

کنی   را که براد فه  بیشتر به بتازآفرینی ماننت  متی «ییگراافسانه»بازنویسی نزدیک اد د 

ید  دینمایی کودکان  یا هاد فاش را گسترش دهی  و حتی آن را در ان ازهآن اد  که  صه

دت د  مایاوراشت گرایی گویی و افستانهدادتان و شعرد تازه بنویسی د مثال دیگر براد افسانه

هاد اوراشیمایی اد  کته در  اپتن روایت  یکی از وردیون  (1981) ه ای  هترجم اوراشیما

و روایتتی از اد بازنویستی گونتهکه خود بهگویی اد   چرااین ترجمه  افسانهافل  می شودد

تتا  پتردازد بته روایت  آن متی «متاندی»در شعر نیمااما هنگامی که اوراشیمایی دیگر اد د 

بتراد  ؛ادت گردانی نزدیتک شت هو در برخی موارد به افستانهگرایی کرده افسانه هاییان ازه
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شتیماد نگترد  امتا اوراآمیز به دریا میاد ابهامنمونه  شخصی  در پایان روای  ماندی به گونه

گردانی کتافی میرد و البته این تفاوت براد افستانهمیدر داحل گردد و  اپنی به دریا بازنمی

عطفتی بتراد گردانی و نقطهگرایی و افسانهرو  بای  این کار را میانجی افسانهاز همین دنیس 

شتت   عنصتتر اتتالبش ایتتن منظومتته اگتر بتته اوراشتتیما وفتتادارتر متیگردانی دانستت د افستانه

دتاختنِ افستانه و ایتر کردن و دگرگونبه معنی وا گتون گردانیگرایی بود  اما افسانهسانهاف

در  هتاکته یتادآور افستانه و بینامتنیت  آناد گونهبه ؛افسانه و حتی ادطوره در اثر ادبی اد 

گرایی اد از افستانهها کته گونتهباش د این کار با بازنویسی و بازآفرینی  صه عین داشتن ابهام

دهت   بته شترطی کته یتادآور گردانی نیز همین کتار را انجتام میاد   تفاوت داردد ادطوره

ها نیز به اگر ادطورهاد ب ل نش ه باش د ها باش  و همزنین به روای  افسانهبینامتنی ادطوره

ر را ویژه شعر  توانتاییِ ایتن کتاگردانی اد د ادبیات بهاد نزدیک شون   باز ه  افسانهروای  افسانه

 بایت گردان را دریتابی د تتوانی  بستیارد از آثتار افستانهنگتر نمی رف یتردارد  تا آنجا که با دی  ا

ها را بتتا شتتگردهاد فرمالیستتتی  دمبولیستتتی و گردانی  هتت  افستتانهکتته افستتانه کنی تکتترار

رگتون دگ  (Vide. kristeva, 1984: 23)و انقیبتی  ادپساداختگرایی و به زبتان کریستتوا  نشتانه

ها هایی از افستانهدازدد در هتر حتال  نشتانهها نزدیک میها را به افسانهو ه  ایرافسانه (7)کن می

  گردانیمان د بنتابراین افستانهچون روای  زنانه  خانگی  زن گی عمدی و مانن  آن در متن با ی می

روشتنی شعرهایی کته بته -1گردانی ده شکل دارد؛ افسانه دزدایی اد گرایی و نه افسانهنه افسانه

؛ «دتریویدی هخان»و « ماندی»  مانن  شون و گاه به بازآفرینی نزدیک می ان ها گرفته ش هاز افسانه

و « متادرد و پسترد»ختورد؛ ماننت  وارش نامستتقی  بته چشت  میآثارد که عنافر افستانه -7

ود بتا بینامتنیت  «د رارد»نن  وار بودنشان دیریاب اد   ماآثارد که افسانه -9؛ «درباز هخانواد»

 کتردنبا وا گون نیزها و آمیز افسانهابهام  وادازد و انه ام و بازدازد وا گونی پیزی ه  دگردیسی 

کته  گفت تتوان متی گونتهزنت د چبه این کار ددت  متی دیگر به دود افسانه و برعک  مفاهی 

هتاد برادرکشتی  ه افستانههتیچ وا گتونی و ابهتامی بتبتی «بترف»چتون  نیما هشعرهاد پیشرفت

یی گتاهی بته حت د نیمتاکشی اشاره دارد؟ وا گونی افستانه در شتعرهاد جن پسرکشی و ناه 

 میان اد د  اد دریابن  که افسانهاد  که بسیارد از خوانن گان درنمی

هتاد آن نیتز ن د از نشتانهشتوها بتازگو میدر خانه ها بیشترافسانه زیرا  ان ها زنانهافسانه

هاد جنگ و  هرمانی  بتومی ها  دادگی ماجراهاد تربیتی  کمرنگی می انبودن زمینهانگیخ

کته هستتن  هتا ادتطورهآن برابتر  در  د ا هاآنها در روای خ  بودن فضاها و داده بودن 
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رنتگ هستتن  و زنتان بتازیگر هتا متردان کت ش د در افستانهبه  د  مردان نوشته می معموالً

روایتی عدیه زنتان )نامتادرد و مادرشتوهر( شتنی ه شتود آن هت  از دیت گاه ان  و اگر می ان

عروس  نادخترد و هوو د  نه مرداند زیرا مردان خود عامل پی ایی مادرشتوهر و نامتادرد 

 مادرش جنگی ن ارد و همین شوهر اد  که هوو و نامادرد به خانه بسا باهستن  )شوهر چه

بان زنان نیس د براد گترر از ایتن بحتب در ایتن فرفت  آورد( و ب گویی از آنان جز از زمی

 :گیرمکمک می نیماان ک از خود 

 جاهیز  نرود ز یاد کان

 زنکی رفیق خانهپیره

 گف  براد من همه ش،می

 نقدی به پسن  بزگانه

 د(53: 1931)یوشیج رف  من به خواب می هتا دی 

هتاد پریتان اشتاره هها و  صتفسانههایش به راود یا نقال مرد در اهیزگاه در نوشته نیما

نویست : اد بته ختواهرش متینامته اد د درتنها از روای  زنانه یاد کرده در این باره نکرده و

در جتاد دیگتر  (د58: 1939 )یوشتیج  «کنت ها مادرم براد این دختر کوچک نقتالی متیش،»

هتاد دلکتش فستانهاز ا هاشان ممدوشوم که فحب فحب  میهایی ه با پیرزن»نویس : می

ناگفته نمان  اگر مردان گاهی افسانه بگوین   باز ه  بته  د(781)همان:  «دیو و جن و پرد اد 

که زبان زنان گویاد   متردان اهمیتتی ن ارنت   چنانکته در هنگامیثیر از زبان زنانه اد د أت

د اونتهاهمیت  هستتن د بنتابراین بته گنگارنت   زنتان کت هتا را متی د  مردان که ادتطوره

گیردد یادمان باش  که شوهران دتب، بیتزارد دتیزد شکل میشی یا ناهمجن کُناهمجن 

 از نامادران هستن د

در کشتتن متادر بته فرویت  د (9)د  رار داردفروی  یکشجن کشی در برابر ه جن ناه 

 دنتی کمتیبته اوردت  تکیته  این مقالهدر کن   اما به الکترا تکیه می  دد  الکترا و اورد 

ایتن  اماکن   الکترا را پیشنهاد می هو عق کن  یاد میباره از عشق الکترا به پ ر در این فروی 

در ر ابت  بتا  نفترت راعشتق و  فرویت  پتردازددمی« اورد  هعق »به از منظر اورد   مقاله 

 ؛ نویستن ه ایتن مقالتهآوردکشی به شمار میجن آن را ه  هنتیجکن  و جن  طرر میه 

؛ عد  هر دود این کار میل به محتارم ادت ؛ در دگیریجن  در نظر مان ر اب  را با ه هم

و در   عشق بته او خاطربهجن  اد   جن  براد ردی ن به ناه کشی  کشتن ه جن ه 

همان عشق اد  که بته  هکشی  کشتن او براد نفرت از اود  و این نفرت در ادامجن ناه 
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دهت د بودن و تصتاح، ختود را از ددت  میجن   دو هناه  هبژخاطر تصاح، دیگران بر او

  همگی شوددی ه نمیها هیچ میدی به محارم گوین  که در این افسانهمی ظاهربینانهبسیارد 

چگونته میتل  و گیرنت شکل میها پردن  که چرا این افسانهاز در ناشناختگی اد   اما نمی

کشی در دادتان دتیاوش  بته جن که ناه مان د نغز آنها ناگفته میفسانهناخودآگاه در این ا

 د هرجتا کته پنهان ماننامادرد نسب  داده ش ه اد  تا زشتی این میل در جامعه و خانواده 

اش ناگفتته اد میتل جنستیگونهپاد میل جنسی به محارم خونی و نَسَبی در میان اد   به

مان  تا پاد محتارم بودن آن نگفته می آی   نَسَبیو هرجا که میل جنسی به زبان می شودمی

بته محتارم را  لیم  ین د فرومورد انتقاد نباشگو  صه و  صه و خونی به میان آی دَبَبی و ایر

را  گوتته فاودت این بخش از شتعر  ود د(177: 1953)نکد هدر  اد  د ش هوطرمکرده و  انیب

 :پسن ی می
 دانیاز هرچه بگرری   بهترین چیزهایی که می

 د(187: 1955)فروی    توانیه بزه گفتن نمیب

جن  کشته شتود و ایتن شود که ناه می باعبجن  گاهی ر اب  با ه  کنی  کهتکرار می

کشی جن ها ناه عنصر اال، ادطوره کشی تفاوت دارددجن با پسرکشی  پ رکشی و ه  کار

و گتاهی  محتوخوری ؛ نام پ ر رمیکشی زنانه بجن ها بیشتر به ناه مردانه اد   اما در افسانه

جویی و دترپیزی در برابتر مترد پتیش ها تا ح  دتیزهاز فمینیس  بعضیشودد پ ر کشته می

جتا ویژه آن  اما گاه چاره نیس   بتهیاب کشی زنانه نیز با ب د پایان میجن ناه  شای رون د می

انت د جن  دتتیزد پرداخته ها زنتان و دختتران بته نتاهکه پ ران تبهکتار باشتن د در افستانه

دختتر » اش یتا وردتیون مازنت رانی (151: 1931 تستدیمی  )نکد «ازدوا  هحدق» گیینی هدرافسان

کنت  گریزد و با شاهزاده ازدوا  متیخوادته با دختر ازدوا  کن   دختر می  پ ر که می«یهودد

کشتی زنانته در برابتر  جند ناه (772-779)نتکد دتادات اشتکورد   تا پ ر مجازات و کشته شتود

ها که معموالً دختران نام ن ارنت  تتا ادطوره   برخیفها رار دارد  اما در افسانه« اورد  هعق »

« افستانه هعقت »در اینجا شان باش   چه بای  کرد؟ نام این عق ه را کشی زنانه به نامجن ناه 

زنانته نیتز افستانه نتام  هان اد    صتدر ایران نام زن« افسانه»که د زیرا افزون بر اینبای  گراش 

معنتی نیز نام زن و معشو ی ادت  کته در آن گتاهی بته  نیما «هافسان» هداردد از دویی منظوم

 «ددآرد آر»افسانه: « / اد؟تو یکی  صه»شود: اشاره میه   صه 

 :  ها را داشته باش ی بای  این ویژگیگردانافسانهکن  که تر ش ن مطد، بازگو میبراد روشن
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نمتایش تر بته تتر و نامستتقی رنتگافسانه را ناافسانه نشان ده  و هرچه افستانه را کت  -1

در شتعر  «او»که   ید  یخواهنیس د اد در میان جا که گویی افسانهتر اد  تا آنبگرارد  هنرد

اد؟ افستانه: تو یکی  صته»و افسانه اد :  « صه»زنی اد  که خود   «در ش، درد زمستانی»

متادرد و »د راه دیگر این اد  که ناافسانه را به افسانه نزدیک کن ؛ شعرهایی چتون «دآرد آر

وجود نتان و کنی   افسانه نیستن   ولی تنهایی متادر  جست که باز ه  ب ان اشاره می «پسرد

پتت  ؛ دتتازدوار میاش دادتتتان را افستتانههتتاد زنانتتهزنتت گی و فضتتاد رودتتتایی و درد دل

 آن اد د هافسانه به ناافسانه و نیز وارونو چرخش  گردش  گردانیافسانه

ابهام و تخیل دمبولیستی داشته باش ؛ ابهام دمبولیستی داراد ابهام یتا بهتتر بگتویی   -7

بسا همواره باز ادت  و از دتویی شود و چهآن به دادگی بسته نمی ایهام کیدیک نیس د متن

هاد دیگر متن دردختی نشتان دهت  و وا ه فق  یک نماد کدی و منفرد نیس  که در ارتبا  با

جا داراد یک مفهوم یا مفاهی  نزدیک به ه  باش د خواهی  دی  کته زرد و  رمتز در شتعر همه

کنت  و شتای  از برف در همنشینی با ازاکو  وازنا و مانن  آن  یک مفهتوم دیگترد هت  پیت ا می

توانت  تی و پسادتاختگرا هت  میدی گاهی دیگر مفهوم دیگرد نیز داشته باش د ابهام فرمالیست

 جانشین آن باش د

گوی  داشته باش ؛ بینامتنی  از دی گاه کریستتوا دگردیستی بینامتنیتی که کریستوا می -9

گیرد فرف از متنتی نه بهره ( Vide. kristeva, 1984: 60) یک متن دیگر در متن حامر اد 

در برابتر  «متاندی»وت آختر شتعر دیگرد بینامتنی  وا عتی و کریستتوایی تتا حت د ماننت  تفتا

آن  هیافتبینی  اد ؛ بینامتنی  دگردیستیمی «برف»زه در شعر تر  آن  و از آن مه «اوراشیما»

شتون   در شتعر کامو که خود متأثر از متون کیدیک دانسته می همازن رانی و نمایشنام هافسان

 خورددبرف به چش  می

جا کته روایت  زنانته و ها از آنبه افسانه؛ افسانه نیماش زنانه بودن شعرها به تأثیر از گرای -1

کنت د گردانی رو میگرایی و افستانهگرای   به افسانهان  و شاعرد که ب ان میخانگی دارن   زنانه

کته متردان و زبتان  هاکشی زنانه اد د در ادطورهها ناهمجن هاد زنانه بودن افسانهاز ویژگی

دت  کته اوردت  ا هاال، ادت   ماننت  عقت  کشی مردانهها هستن   ناهمجن مردانه راود آن

اش اال، اد ؛ زنان و دختران ها وارونهای   در افسانهکه نشان دادهکش   اما چنانمادرش را می

 کشن دمحارم مرکر را می
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 گرایی دور ادت د متاها را نت ارد  از افستانهاثر ادبی و شعرد که حتی یکی از این ویژگی

 دازی د تر روشن میاین مفهوم را عمدی

 

 و بررسی شعر برف نیمانگاهی به شعرهای  -2

گوشت  و  نیمتازبتان  گتاهی بته ها نظر دارن د ایتن آثتارهاد گوناگون به افسانهبه شیوه نیما آثار 

و حکایتات تمثیدتی « کزبتی»  «خریت »  «روبتاه و ختروس»ان ؛ ها ن ادهپودتی چن ان بر  صه

فریبت د در دومتی نخس   روباه خروس را با ریاکارد می ههاد در  ص«انگادی»برخی از  دیگر چون

اش خواد  راه عقاب را به آشتیانهتوان  مانن  فیل از آب بگررد و در دومی کزبی که میخر نمی

نتتایج اجتمتاعی و  یادش ه هرچن شودد آثار کن  و راه خودش  ط  می ط  کن   پل را خراب می

هایی گراییو گتتاه بتته افستتانه ان هاد کیدتتیکبتته شتتیوه ییگوافستتانه   معمتتوالً نتتردیادتتی دا

  :گرایی و نمادگرایی به ده شیوه ادهمراه با فرم نیما گردانیاما افسانهانجامن د می

 ؛گیرنت ها بهتره میها و  صتهاز افسانه مستقی که را در بر دارد  شعرهایینخس    هشیو

 هخانت»شتعر «د  قنتوس»و « پریتان»  «دارو چوپتان پتی»  «ماندی»  «یدریوید هخان»مانن  

د ادت وار ی افستانهروایتتنام   گونه شعرهاد روایی را گاه دادتان میاین نیماکه « دریویدی

 گوی :می نیما
کردنت د تنهتا جنگدتی زنت گی می هییی تی ناحیت هدریویدی شاعر  با زنش و دگش در دهکت 

کردن از یتیی  بته  شتی  در فتحن ن بود که توکاها در مو   کوچخوشی دریویدی به ایدل

خوان نت د امتا در یتک شت، توفتانی وحشتتناک  ففاد او چن  فباحی اترا  کترده میبا هخان

بتاالخره شتیطان  [دددد] خواه د دریویدی مایل نیست او آم ه امان می هشیطان به پش  در خان

فتبح  [دددد] دازد  و مود و ناخن خود را کن ه  بستر میخواباو می هیاب  و در دهدیز خانراه می

شتون  و از هر روز دلگشاتر درآم   ولی مود و ناخن شیطان تب یل بته متاران و گزنت گان متی

طتور تمتام ده را پتر از متاران و گزنت گان پتردازدد او همینهتا میکردن آندریویدی به جاروب

گترردد ها میشتود و دتالدتریویدی ختراب می هخانت [ددد] کوشت بین  و براد نجات ده میمی

دتازن د دتریویدی دوبتاره بتا او را دوباره می هها آورده خانمراان فبح  گل با منقار خود از کوه

او  هگرددد اما افسوس دیگر توکاهتاد  شتنگ در فتحن خانتخود بازمی هزنش و دگش به خان

 (د917 -911: 1931)یوشیج   نخوان ن  و او براد همیشه امگین مان 

که به این دلیل   اما بیش از یک بازآفرینی اد د از جمده وارد داردافسانه هجنبشعر  این

اد دیگتر دارد کته ریشه در افستانه« ماندی» د شعر دنیمااد از خود دریویدی شاعر ادتعاره
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گتردد  کته برمی  و هنگامیمانتیک پرد دریایی می نزداوراشیماد ؛ مردد داعاتی از ش، 

  (1981)نتکد هت ای    میتردجا میهماناد د مرد از عمر زمین دپرد ش ه هابین  که  رنمی

چوپتانی کمانت ار و  هکته  صت« پتی دارو چوپتان»آن ب فرجامی را ن اردد شعر نیما  اما شعر 

آهو بته زنتی زخمتی تبت یل  کن  وزخمی میآهویی را با تیر  چوپان  جوانجوان رعناد   

نگه ارد کن د این افسانه بتاورد ایجتاد  از اوشود او را درمان و ناچار میگردد که چوپان می

درمانش باشت   امتا ایتن  درپیگوی : اگر کسی آهو )شوکا( شکار کن   بای  اد  که میکرده

ردت د تمام بته پایتان میشود و دادتان  شتاعرانه و نیمتهددتیار چوپان می نیما زن در شعر

ادت ؛ خیتامی دتاخته هان یش هادعا دارد که آن را بر پای نیما و یادآور فاود  اد « پریان»

   دمانن ان  و در آن با ی میخواه  پریان را کامیاب کن   اما پریان امگینشیطان می

هتا دیت ؛ تتوان در آنوار را نامستقی  میهکه عنافر افساناد   شعرهاییدوم شامل  هشیو

  داناز این گروه« دِقری  ه دع»و « د و پسردمادر»  «درباز هخانواد»  «محب »شعرهاد 

بخت  هتا دختتر دمیکی از آن کهدو بزه با از فقیرد زن انی به نام کَرَم « محب »شعر در نیما 

و بته محتب   گوی و دخنان تن د به او می کن طغیان مید او از دت   امی گوی دخن میبود  

آمیتزدد ها با مستائل اجتمتاعی درمیهر در افسانهشوپ رد و زنان بیبی هنشاند این شودگرفتار می

نیز خبرد از مردِ خانه نیس ؛ مرد به دربازد رفته و زنی تنهتا در برابتر « درباز هخانواد» هدر خان

اد ؛ زنی با دو فرزنت   کته یکتی درمان ه ش ه و در خانه مان ه  به او تفاوتجهانی مردداالر و بی

ادت   امتا « محتب »شتعر  هاین ختانواده هت  ماننت  ختانوادداله اد د شیرخواره و دیگرد ده

آن   آوراعجتابوارترد دارد؛ فضتاهاد رودتتایی  ختانگی  کودکانته و نیتز بختش فضاهاد افسانه

وارگی  پود  و گوشت  امتروزد وگود زن و شوهر در رؤیاد زن که با این کار به این افسانهگف 

 هودو را دارد؛ وجتود متادر و پستر کته پایتدم  نیز همین« مادرد و پسرد»شودد شعر داده می

رودتتایی ادت ؛ همتان « زنت گی هنقشت»و « نتان»وجود هاد پریان اد د مادر در جست  صه

کارهتاد بایت  از را « دتقری » هکیدتیک و بدنت   دعت هعمدید همزنین منظوم روزمره و زن گی

 دمعرفی کن  انسان کاملبه جاد انسان ناکامل را  دانس  که ادکیدیک  عرفانی و مردانه

پیت ا هایش ها و دمبولهاد درونی و ابهامکه در الیهاد  شعرهایی  هدیگر دربردارن  هشیو

گردانی و ختتود  چیتتزد را دگرگتتون و معمتتوالً افستتانهدرون د شتتعر پیشتترفته در شتتودمی

  «فتتحپادشتاه »اد د شعرهاد  متفاوتهاد آن ها و کمی کن   اما کیفی گردانی میادطوره

از « رارد»و « در ش، دترد زمستتانی»  «چراغ»  «امی  پدی »  «گل مهتاب»  «او به رؤیایش»
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اد دارد؛ هنوز از برترین شعرهاد معافتر ادت  کته فضتایی افستانه« رارد»ان د شعر این گروه

وار و کته روشتن نیست  از آدم ادت  یتا طبیعت   فضتایی پترد« رارد»گوی : ف ایی که می

هاد ک  زنی اد  که آن روز در  ایق بتا ترانتهرا هرچه باش   دد آوردد ردپ ی  می ادافسانه

  کته در رؤیتاد دتنیمادرون  هکردن  یا به دنبالش بودنت  و امتروز افستانمحدی او را ف ا می

 وزنرا هت  د رددتنیماترازویی اد  که این دویش  هکف« رارد»کن د بی ارش خودنمایی می

برختی از نویستن گان پافشتارد  در ود و همتواره زنتگ و فت ایش بتا اودت دیگت هو نیم نیما

نتکد فدکتی  ) دانن شعر می هیا زن درون گوین  نیمارا زن نیس   اما این وا ه را آکنن  که ردمی

نیتز دیت ه  «در شت، دترد زمستتانی»جمدته  از نیمتاد این فضاها در شعرهاد دیگر (19: 1931

گ  شت  او / ها خاموشدر میان کومه/ پیزی  با کا  باد می/ دو ش، درد زمستان بو»ود: شمی

افتروزد؟ که میل،:/  هوین دخن آویز  د/و هنوزم  صه بر یاد ادریکد/ با هاز من ج ا  زین جاد

 کتههنگتامی (د298 -291: 1931)یوشیج  « ؟ان وزدچه کسی این  صه را در دل می/ دوزد؟که می

گونته بتا دت  کته ایننیمافقت    از دل توفتیط یروایت  شودمیروی ادد روای   یز  پباد می

گ  ش  او از متن »: دطر بع د ه  توفیط اد  ه  روای  در دکن توفیط روایتش را آااز می

 ه؛ افساناد  زن گی و زناشویی هویرانی و مرگ و نیز افسان هباد ادطورد «باریک هج ا  زین جاد

گوین ه  هزمستانی خان دراز که بای  در ش، درد و زنیدیگر پایان خوش ن ارد؛ عشق و زن گی 

 بار بت فرجام باشت دتا افسانه اینشود ها ناپ ی  میاد باش   در تاریکیرا گرم کن  و برایش  صه

هاد دیگرش باشت  و هت  دادتتان ایتن جت ایی  از روان ش، هتوان   ه  افساناین  صه که می

افتروزد؟ کته کته می»ادت   گوین ه رفتته هز  صشودد پ  اکنون که آن زن اگوین ه پاک نمی

توانن  احستاس دوزد  حتی خورشی  و ماه ه  نمیفق  چراغ خانگی اود  که می« دوزد؟می

  :خوانیرا از این دی گاه می (1991« )برف»شعر  د آن ش، درد زمستانی را زن ه کنن
 ن خود  رمز نش هزردها بی

  رمزد رنگ نین اخته اد 

 دیوار خودد بربی

 اما« ازاکو»فبح پی ا ش ه از آن طرف کوه 

  دپی ا نیس« زناوا»

 برفی همه کارش آشوب هروشنی مرد هگرت

 هر پنجره بگرفته  رار هبر درِ شیش

 وازنا پی ا نیس 
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 د  از اینمن دل  دخ  گرفته

 کش روزش تاریکمهمان هخانمیهمان

 د :که به جان ه  نشناخته ان اخته ا

 ودآلچن  تن خواب

 چن  تن ناهموار

 د(225: 1931 )یوشیج چن  تن ناهشیار 

اد هتاد ادتطورهبه ترا دد اد  که اداد دینیدارد  تفاه دوءبه نام د انمایشنامهکامو 

گتردد و آنهتا برمی هخانبه مهماندور بوده  بیس  دال از مادر و خواهرش  کهکیدیکد  ان 

  و شتناختن او ادر پت  از دیت ن مت ارک فرزنت کشن د متآلوده اد  میها او را که خوابآن

 د شتکشود و درانجام او نیتز ختود را میرو میو خواهر با همسر  ان روبهکن  کشی میخود

ام کته ایتن گفتتهکشی نیتز اشتاره داردد جن اد به ناه فضاهاد افسانه عیوه بر روای این 

 نیمتاجنستان ادت د  ابت  بتا هت هاد فروی  در میل به محتارم و ران یشه هرهیاف  در ادام

به جاد »دارد که هایش بیان میاد ن ارد و دریادداش خودآگاهانه با این میل فروی د میانه

ناکارآم د   و خوادتش از این دخن( 71: 1955)« زن گی را گراش  هاشتهاد فروی  بای  هم

کته رد امتا هنگامیامور زن گی اد د این مقاله نیز نظرد به این دخن دا هامر جنسی بر هم

انت   توجته کنتی   ناچتاری  در اثر گراشته نیماها بر ما و هایی که  رنافسانهبه به ناخودآگاه 

فقت  بتا تعمتی   ارزش احسادتاتدر  نیماباشی د چنانکه خود  داشتهباره درنگ بیشترد این

ل بته آن وارد طالبات ب نی که فروی  با اطمینانی کامت»گوی : ورزد و میاین امر مخالف  می

گیرد  از لوازم الینفتک دن ه در خصو  آن فکر کرده و نتیجه میاد  و پ  از آن یکش ه

وجود جسمانی انسان اد   نه از لوازمی که آن را شتر  وا عتی بتراد پیت ایش احسادتات 

د افسانه نیز از انستان عتامی و نته هنرمنت ان (93-95: 1931) «هنرمن ان بتوان در نظر گرف 

تأثیر نیس د افسانه به فورت پنهانی و مبه  اد د البته بر ناخودآگاه هنرمن ان بیم هپ ی  آ

وار بته چشت  افستانه یابهتامکتامو نیتز  نامتهدر تفستیر نمایشکن د در نهاد انسان نفو  می

 هکشتن   امتا الیتظاهر براد دزدی ن پتول مترد ناشتناس او را میبه مادر و خواهرخورد؛ می

بیست  دتال بته  مرد ناشتناس  که  دپریرااش این تفسیر نمادین را ادادطورهاد و افسانه

 داد توجه بوده و اکنون با زنی دیگر آم همادر و خواهر بی

 هادنشتتانهبتتا  «بتترف»در شتتعر  خوانتت ه ونامتته را ایتتن نمایش نیمتتارود کتته گمتتان متتی

شای  این اد د نشان کرده« به جان ه  افتادن»و « خانهمهمان»  «آلودخواب»  «ناشناخته»
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این شعر د د نیماکار خودآگاهانه نباش  اگر ه  باش   شعرد مستقل  نیرومن  و از آن خود 

نبایت  گردان کامود این شعر را اثر افسانه مازن رانی و نیز با هافسان   دارد؛ بابینامتنیدو گونه 

 نیمتا شعر نود طرز کارسیر از ن  و با این تفخوا نیماروزگار هاد پیش و دههمانن  شعر فق  

پیشتتر  کشتی زنانته دارددجن اد نمادین ناه گونهبه خانهبرادر در مهمان مرگ ؛دوبیگانه ب

امتا  ؛ نتگیربسا ناشتناخته و ناخوادتته فتورت میها چهکشیجن   که ه ییادآور ش نیز 

فرویت   د   افشتا کنت دخواه  میل به محارم را که ناپسن  ااد دارن  که نمیها ناگفتههمان

ردت  و کاووس در کشتتن  واودیپ در  تل پ ر هایی چون ها و ادطورهدان  که در افسانهمی

بستیارد از مطالت، را بستا ها چهدان  که افستانهاما می  شنادن یک یگر را نمی   طرفینپسر

ادت د ش ه پنهان هنجارددان  که چه ان یشه و کار نابهخوب میاما توانن د افسانه گفتن نمی

زنِ »جنسی دیگر ماننت  ک  پاد ه گیرد و دد ها نیز ناشناخته فورت میکشیجن ناه 

ده  که این دو اثتر را بته آلود به ما یارد میهاد ناشناخته و خوابدر میان اد د وا ه « ان

 فروی  ی  کنکی  میأکه گفتی  و باز ه  جه  توجه بیشتر تچنانبنگری   زیرا  فروی د هشیو

اودیتپ ناشتناخته پت رش را  کتهبا این حتال ایننگردد ها میها و ادطورهبه ناخودآگاهِ افسانه

هتا بته د آن  ناهوشمن ان را ب ان واداشته اد  که میل به محارم فروی د را نفتی کننت کش 

در  دانت  کتههمان ناشناخته را ناخودآگاهی می فروی دهن د اما ناخودآگاهِ روای  اهمی  نمی

دیگرد بتراد  هرا که وا « ناهشیار» هوا  نیماکه ه اد د نغز آننهاد انسان نیرومن تر از خودآگا

ناخودآگاه را نه فق  براد وزن   هکاوانروان هتوان  وا ولی نمی ؛بردناخودآگاه اد   به کار می

همنشتینی به خاطر شاعرانه نبودنش در باف  این شعر به کار گیتردد در برابتر آن  ناهشتیار 

را در فراینت د لغزنت ه  «نشناخته»آلود و ناهموار دارد و در همین حال اد با خوابپسن ی ه

ش ه همگی ناهشیارن ؟ زیرا افستانه کش و مهمانِ کشتهزن ؛ چرا مهمانبه ناخودآگاه گره می

با این دخن هنوز ممکن ادت  گفتته شتود کته رؤیاد جمعی اد  و رؤیا جهان ناهشیاردد 

آن ادت  کته شتعر فقت  اجتمتاعی و  هجنگ ناشناخته و ناهشتیار  نشتان هبر وا  نیماتأکی  

دب، بیزارن د ولتی بتاز ایتن یتک رود تتاس هاد بیزیرا بسیارن  که از جنگ ؛دیادی اد 

جهت  نیست  کته جهتی اد د ناهشیارد در این بحب روانکاوانه نیز بار منفی دارد؛ بیشش

ی بتته هشتتیارد بزنتت  تتتا بیمتتارد را درمتتان کنتت  و خواهتت  از ناهشتتیارد نقبتتفرویتت  می

مت عی آن  نیماکارد که  هاین اد  شیوکن دازدد کشی را ریشهجن کشی و ناه جن ه 

  داد  و برآین  این کار نماددازد و پیزی گی اد
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تنها به دراغ کشور چین بروی  که  رمزد کمونیس  شتورود « برف»چرا با شعر  بنابراین

  اشه باش ؟ شعر به این مفهوم نیز اشاره دارد  اما به معنتاد م کمونیستتیبر دیوارش افتاد

 و میتل داشت  پودت  داش  دشمنیویژه ادتالین کمونیس  شورود بهلینین و با  نیمازیرا 

د حکومتی که بیهوده به جتان همته و دانس ها را ناهشیار میلینین و ادتالین را بکن د ود آن

زبان دیگر زمانی این ان یشه را حاک  کرده بودن  کته ایتن شتعر ؛ به حتی مردمش افتاده بود

اد و تتوده گتاه کمونیست  نبتودهگوی  که هیچخود می نیمااما  ؛پشتیبانی از کمونیس  اد 

بودن من تهم  بزرگی اد د بنابراین اگر با نی  احتمالی نویستن ه و نیتز چتین و شتورود 

ری   بای  گزارشتی خنثتی یتا مختالط کمونیست  هاد زرد و درخ به این متن بنگبودن نشانه

گیترد توان با بهرهمی اماشودد گیرد از همان نمادها داده میعرمه کنی د این گزارش با بهره

ازاکتو  اد دیگر دی دگردانی  نمادهاد زرد و درخ را در همنشینی با وازنا و ازاکو گونهازافسانه

چهتره و از همتین رو زرد توان  زنتی منتظتری می)آزاد کوه( در فراین د لغزن ه و دمبولیست

دود  داشتن اد  و این رنگ تنها یک نماد کدی کیدیک نیس   بدکته  هزردد نشانباش د 

هاد مردم ازاکو در افسانه اد دنشینی با ازاکو و درخی عشق وازنا وارد یک فاجعه ش هبا ه 

تر از همزتون ختواهرد کوچتک ازاکتو»پیرامونش خواهر کوهی دیگر  به نام دماون  ادت د 

بتترادر  گتتردنش را کتتج کتترده و بتتا ابتتراز محبتت  و بیتتان احسادتتات مفار تت  و هجتتران بتتا 

ادت  مظدومانه به برادر باالبدن ش چش  دوخته هشکستگی و ان وه از این مفار   و فافددل

جتا در این (د1111: 1937  مستیحاکبتر مهجوریتان نمتازد بته نقتل از عدی)« خوان و او را به خود می

تتی ادت  کته ورزد که یتادآور نفربه این برادر عشق می« ازاکو»توان  بود و « ازاکو»برادر « وازنا»

ان  و منتظر بترادر و متردد مادر و دختر زردگون و خسته دوءتفاه که در آی د چنانپ  از آن می

زرد  هکته بتر چهتر جن  دارن د عشق و نفرت هر دو  رمزنت که در ناخودآگاه نشان عشق به ناه 

جن  نیس  و کتار بایت  بتا نفترت خواهر و مادر  این دو ناه  همنتظران خواه  نشس د برادر بهر

آی  تتا شتوهرش خانه میخونین مرگ پایان یاب د بام ادان که عشق وا عی )همسر(  ان به مهمان

پی ا نیست د « ناواز»اما برادرش   د ابرد و خشمگین هس «ازاکو»   همزونرا ببین   خواهر  ان

بایت   نیمتاد (977: 1955  ج)یوشتی «آزادکوه را ابر بگیرد وازنا پی ا نیس  ههر و    د»گوی : می نیما

کتن  کته ود بتا ایتن بینامتنیت ِ خودآگتاه یتا متی را خوان ه باش  و تکرار دوءتفاه  هنامنمایش

ادت د ود بته ایتن کرده ی رف یگرداناد که در آن اد  افسانهنامه و ادطورهناخودآگاه از نمایش

 د این شتعر نته افستانه ادهاد رودتاد خود را زدهان ازدها و چش گردانی  چاشنیِ افسانهافسانه
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 هد افستان1هاد آن را دارد؛ نشتانه هزیرا همد (1)گردانی اد گرایی و نه بازآفرینی اد   بدکه افسانه

ادت   هاد مبه  ب ل کردهد و درخ را به دمبولد زر7اد   ازاکو را به فورت ناافسانه نشان داده

د اثترد 1اد   هاد مازن رانی داختهداز و متفاوت از آثار کیدیک و افسانهد بینامتنیتی وا گون9

 اد دکش آفری هجن زنانه از جمده ناه 

 

 گیرینتیجه -7

هایی با حضتور م   ابهاگردیکه شگردهاد دمبولیستی و فرمالیستی وارد ادبیات و شعر هنگامی

هتایش در زبتان مت رن دیگتر هتا و افستانههاد کهن پ ی  آم د دن ها و روای دن  هپیزی 

شون  بدکه آنها با وا گونی و دگردیسی بینامتنی خویش گتاهی چنتان دادگی بازآفرینی نمیبه

اجشان آدانی ادتخرتوان بهیابن  که نمیداخ  متن پیون   طبی میهاد درونی و  رفدر الیه

دان د زیترا آنهتا در میبردارد از آنها را نهاد بهرهبسا خود شاعر یا نویسن ه ان ازهکردد حتی چه

ی ئانت د بته زبتان دیگتر  ایتن روایتات در درون متتن نتامرشان نهفتهخودآگاهناخودآگاه و نیمه

ر شتون  کته بتا روایت  متعتارف پیشتین دتنجی نی بته نظتنماین  زیرا چنان وا گتون متیمی

متتن  با ایتن کتار از توان  آنها را تشخیص ده  ونگرد خود میردن د خوانن ه تنها با  رفنمی

اد کن د شیوهاز جمده در این شیوه خودنمایی می نیماترد ببردد طرز کار لرت بیشتر و متفاوت

زمینته آی  و زبتان مردانته بته پت زمینه میهاد درونی به پیشکه زنان و روایات زنانه از الیه

هاد تحول ادبی و در نتیجه اجتماعی اد د اما برختی از خواننت گان رود و آن یکی از نشانهمی

مایته نوشتته و بته تقدیت  را با ظاهرنگرد کاهش داده و نق هاد کت  نیماو شاعران ارزش شعر 

ود و ایتران گشت گرایتی را درگردانتی و نته افستانهراه افسانه نیماان د یی گفتهنیماشعرهاد شبه

ان یشتی هایی از جهانیرا ادامه دادن  تا خود را به جنبه نیماکسانی نیز هستن  که این طرز کار 

 و ادبیات جهانی نزدیک کنن د

 

 نوشتپی

دارد کتته در متنتتی پیزیتت ه   تترار  (fancyدر برابتتر خیتتال )( imaginationنمتتاد و تخیتتل ) -1

دادگی درک کترد  خیتال ها را بهتک نشانهکخوردد اگر بتوان تتنی ه و مبه  به چش  میدره 

 هگویت : آفریننت ها بودن  که به این امر اشاره کردن د کولریج متیاد  نه تخیلد ابت ا رمانتیس 

چیتز را بتا هت  گتر جتادویی همتهآفرین  که با ترکی،اد میلحن و محتواد یکپارچه»اثر ادبی 

 د(Hall, 1964: 84)« نام آمیزد که من آن را تخیل میدرمی
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 ها و معناهاد شناور و مبهمی داردد م لول کههاد لغزن ه اد  اد  دالمنظور از امر نشانه -7

کن د بدکه اودیپ و الکترا که به ترتی، به کشتن کشی اشاره نمیجن فروی  مستقیماً به ه  -9

 ان د کشی رو آوردهجن ان   به ه پ ر و مادر پرداخته

گردانتید زیترا در بتازآفرینی  رد پتاد گرایی اد  نه افستانهاد از افسانهگونه بازآفرینی  صه  -1

گردانتی بتا دتاز و کارهتاد ابهتام  تخیتل  طترز کتار و پیشین آشکار اد د امتا در افستانه ه ص

ایتن یتا  نیمتاتوان  بگوی  شعرهاد یادش ه در نوا دوم از پیزی گی دیریاب اد د چه کسی می

شنادت  کته در متی/ پترد کوچتک امگینتی را/ متند: فروغ فرختزا گرتول د دی شعر بخش از

 د(113: 1929)فرختزاد   و دحرگاه از یک بوده بته دنیتا خواهت  آمت / [ددد] ا یانودی مسکن دارد

 س ؟نیخافی  هبازآفرینی  ص
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