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 سوت کوه شواعران ادا فارسوی و    هایکی از ایو  اسوطوره   «پرومته» گردیده است. اسطورة یونانی ادبیّاتغنای  و

ره رهوایی و... بهو  ، مقاوموت ، اعتورا  ، از آن به عنوان نماد سرکشوی  ،عربی برای بیان مفاهیم سیاسی و اجتماعی
ه شومار  وتطبیقوی بو   ادبیّووات ای شواص   وقلمروه اند. پژوهش حاضر بر آن است تا ای  گونة ادبی را که ازگرفته
 «سیاوش کسرایی»، «پورنادر نادر»، «احمد شاملو»: ادا فارسی از جمله در شعر برصی از شاعران برجستة، آیدمی

و...  «ابوو القاسوم شوابی   »، «السّیّاابدر شاکر »، «اتیبی عبدالوهّاا»ادا عربی از جمله  دستچیرهو برصی شاعران 
پرومتوه   اسوطورة  ،اجتماعی صوویش  –ها و اهداف سیاسیشاعران مذکور بنا بر انگیزه ،یبررسی نماید. به طور کلّ

اعتورا  نسوبت بوه    ، ملّوت رانگیخت  وبو ، و از ای  اسطوره برای بیان احساسات صود اندهبرد کارهرا در آثار صود ب
. تحلیل علل کاربرد ای  اسطوره در شوعر معاصور فارسوی و عربوی و بررسوی      اندجستهای نامطلوا و... سود واقعه

 ی بنیادی  ای  جستار است.هااز محور ،بازآفرینیآن و نیز بیان وجوه اشتراک و افتراق ای   بازآفرینیچگونگی 
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 مقدّمه
، )تهوانوی  جوی راسوتی اسوت   یا جست و ؛التی  و یونانی به معنای سخ  و صبر راستزبان در  1«اسطوره»

کوه در   آموده  بار تکرار شده و به معنای افسانه یا داستان یوا صیوال   3 کریم اسطوره در قرآن (.16/ 1: 1336

َْْياتتُاىتَِإذاَتُىْتلى وَ ﴿ (31/ )انفال از جمله آیه ؛کنیمبه بعضی از ای  آیات اشاره می جاای  ِِ ْْ ْااتََع ل ى ِْ ى قىتُُااَق ىْ َم 

ُْنَ  أ متطُْرَاْْل وَّ َن شتُءَُ ُقْلاتَِمْثل َهذاَِإْنَهذاَِإالََّ ىتِطُْرَ﴿( 24/ و در )نحل (1)﴾ُ ْا َْْق تُُااَأ م  َر بُُّك َْْم تذ اَأ نْىز ل  ُِ ِإذ اَِقْل َُ  و 

نَ  ُِْى و  ندکوه اسوطوره نیسوت    اسوت پوی اثبوات حقوایقی     نخسوت در  قورآن ، یات نه گانهتمام ای  آ در (2)﴾اْْل وَّ

زبوان   ایو  واهه در  .کفر و توثثیر اعموال زشوت ایشوان اسوت      ،اندافرادی چنی  نسبتی به آن داده اینکهعلت 

 ةکووه واهحووالی در؛ بووه کووار گرفتووه شووده  «mythe» ةعربووی دچووار دگرگووونی در معنووا شووده و معووادل واه 

«historia» ر زبوان فرانسووه  د«histoire» انگلیسووی  و در«story» و  اسووت قصّووه داسووتان و، بووه معنووای توواریخ

ماننود زبوان عربوی بوه     ، اسوطوره در زبوان پارسوی دری    حفو  شوده اسوت.    «historia»معنای آن با اصل واهه 

 اصوول یونووانی  زا« mythe» ةواهاسووت.  «mythos»رود و معووادل بوورای  موویبووه کووار   «mythe»جووای واهه 

«muthos» تووان  ریشوة ایو  واهه را موی    است. گرفته شده، به معنای سخ  و افسانه«mud»  اروپوایی   هنود و

هوا معوانی   و فرهنو   هوا ناموه لغوت در ایو  واهه   (344: 1321، . )بهوار دهود دانسوت کوه اندیشویدن معنوا موی     

 اسوت  افسوانه  و   باطول سوخ ، سخ  بیهوده و پریشوان  به معنای «دهخدا» نامةلغتجمله در از  ؛مختلفی دارد

اسوت بوه معنوی     «اسوطاره »هموان  ، ثالو   و اوّلبوه ضوم    «آننودراج »فرهنو    و در اسطوره(: 1361، )دهخدا

اعتقوادات و ادیووان باسووتان و   کووه ریشووه دراسوت  داسووتانی : «وبسووتر»فرهنو    و درافسوانه و سووخ  باطوول  

 هوای طبیعوی یوا چیوزی صیوالی و     دیوده بوانوان یوا پ   دارد و مربوو  بوه صودایان و صودا     هاهای انسانموقعیت

 است.   تصویری

 حقوای  انسوانی اسوت کوه در طوول تواریخ اداموه دارد و        یتجلّو  روح بشور و  ةآیین، اسطوره در اصطالح 

 هووا در دنیوای امووروز  جایگواه آن  هووا وشناسوی دانشووی اسوت کووه بوه بررسووی روابوا میووان افسوانه      اسوطوره »

، دالیول وجوودی آن   و کواربرد ، تماهیّو ، ثپژوهشوگران دربواره منشو    (.22: 1323، )داسل هینلوز  «پردازدمی

 نوبواوگی عقول بشور و   ، دارند که اسوطوره  نظرفاقاتّای  مورد  در ،حال با ای  ؛کنندنظرات مختلفی ارائه می

بورای  اساس آن معلوم نیسوت و   و منشثو  در نزد تمام ملل به یک شکل استکه جمعی است ی یاؤیک ر

ادبیّوات ملول مختلوج وجوود دارد و      اسوطوره در    کورد. تووان تواریخ معویّ   وردنش نموی پیدایش و پدید آ

                                                                 
1. Historia 
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، ی و فراگیووراسوطوره در مفهوووم کلّوو ». ادبیوات را دارای صاسووتگاه مشووترکی دانسووت  اسووطوره و توووانموی 

انسوجام بخوش    وشوود  هاسوت کوه در فرهنو  هور جامعوه دیوده موی       ها و واقعیّتصاصی از رؤیا محدودة

ها در جهوت ترسویم مسوائل انسوانی یوا بیوانی نموادی  در        ملّتصیال  شورانگیزاصل آشوا ح وی هویت ملّ

 ؛از مفاهیمی است که همواره با ادبیّات پیونود تنگواتنگی داشوته    باستانی است. هایالنوعراها و هیئت الهه

 .(14: 1312، )روتون «سرنوشت یکی وابسته به دیگری است ،به باور برصی کهچنان

دارد و در جریووان زمووان و در مرزهووای    ایویووژهشووکل و نقووش و کوواربرد  ، در هوور زمووان  اسووطوره» 

 ایتوازه نقوش  هوایی شوود و   گوونی جغرافیایی و در میان مردمان گونواگون ممکو  اسوت دسوتخوش دگور     

 شوعر معاصور   در از بوارزتری  مسوائل فنوی   ، اسوطوره  اسوتفاده از رموز و   .(213: 1312، )سورکاراتی  «بپوذیرد 

 و ذوقوی  هوای زمینوه  و فرهنو   و فکور  بور  بنوا ، برصی از ادیبان و شواعران معاصور   باشد.می عربیفارسی و 

انود و آن را متناسوب بوا تجربوة شوعری صوود       های امروزی دسوت زده به ساصت  اسطوره صویش اندیشگی

ا هوای صوود را بو   برصوی اندیشوه   ،هوای دور تواکنون  . شاعران معاصر فارسوی و عربوی از گذشوته   انددرآورده

شود و  یت شوعر ترکیوب موی   کمتر با کلّ، . اسطوره در شعر کالسیکاندکردهمیاز اسطوره بیان  گیریبهره

کورد. گواهی شواعر بورای توزیی  شوعر یوا ارائوة معلوموات صوود           ای جدیدی را ایجواد نموی  فضای اسطوره

ای بیوان احساسوات و   داند کوه بور  صود را مکلّج نمی، امروزه شاعر معاصرامّا  ؛گرفتاسطوره را به کار می

چیوزی از مفواهیم    آنکوه یبو انود و صوود   که گذشوتگان طوی نمووده    ندیبرگزهمان مسیری را ، عواطج صود

در ، زند تا جووهر عشو  را در وجوود او بوه تماشوا بنشویند. از ایو  رو       دست به صل  اسطوره می، عش  بکاهد

نویسوندگان و شواعران قورار گرفتوه     کوار   مایوة دسوت های پیشی  را که توان حیات اسطورهمعاصر میشعر 

بلکوه درک   ؛هوا کاسوته نشوده   نه تنها از ارزش اسوطوره ، و شاید بتوان گفت که امروزه» دکرمشاهده ، است

 «اسووت پووذیرامکووانآگوواهی از دانووش اسووطوره   ةبسوویاری از آثووار نویسووندگان و شوواعران تنهووا بووه واسووط  

   .(4: 1322، پورلیاسماع)

یکی از قلمروهوای برجسوتة ادبیّوات تطبیقوی بوه      ، شمولجهانادبی  ةان یک گوناسطوره به عنو، امروزه 

صووردار بووده   هوای گونواگونی بور   هوا و فورود  ادبی در بستر تاریخ ادبی بشری از فراز گونهای آید. شمار می

ایجواد  ، ادبوی  تبودیل شودن بوه عنووان یوک گونوة      ، تاریگذر از قالب و شکل شفاهی به شوکل نوشو   .است

برصوی  و...  «داسوتان »ترکیب شدن در جهان ادبیّات به عنووان یوک قالوب جدیود     ، جهت در ادبیّاتمعنی و 

 آیند.ها به شمار میاز ای  تغییر
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فردریوک  ، 6میرچوا الیواده  ، 1نوورتروا فورای  ، 4رنه ولوک ، 3یر برونلپی، 2ایو شورل، 1ریموند تروس  

مانی هسوتند کوه بور پیونود میوان جهوان       و... در شومار پیشوگا   3یوهوان هوردر  ، 2آگوسوت شولیگل  ، 1شولین  

سخ  ایو  پیشوروان را شواید بتووان      ة. چکیداندنمودهلی ارائه های قابل تثمّدیدگاه ،اسطوره و جهان ادبیّات

جهوان اسوطوره و   »بلکوه  ، تعبیر نمود که اسطوره و ادبیّات نه تنها دو مقولة جدا از یکدیگر نیسوتند  گونهای 

(. سوبب ایو  پیونود و تالقوی     21: 1332، اکبرپورعلی)علوی و  «قی با یکدیگرنداز تال جهان ادبیّات ناگزیر

اسوطوره  : بلکوه عوامول گونواگون در ایو  زمینوه دصالوت دارنود        ؛توان در عامل واحدی تفسیر نموود را نمی

 پردازیدبیّات نیز بورای جوان بخشویدن بوه رؤیوا     هایی است که از ادبیّات وام گرفته و همچنی  ادارای نشانه

بوود کوه جودای از صرافوه و دروش باشود و      موی  ایریشوه باید به دنبوال اصول و   ، ل صودو تقویت عنصر تخیّ

 سبب پر باری و تکامل آن شود.  

در  .آینود پنهوان و قودیمی بسویاری از متوون ادبوی و داسوتانی بوه شومار موی          ةو ریشو  مایوه بو  ها اسطوره 

ل شوده  شفاهی نقلی بوه صوورت مکتووا ادبوی متحووّ     یی هستند که از صورت هاداستان هااسطوره، حقیقت

ادبیّوات اموروز نیوز در برابوور     ،انود. در حقیقوت  را بورای اموروز بشوریت همووار نمووده      پوردازی داسوتان و راه 

، را در شوکل  هوا هوا پرداصتوه و آن  اسوطوره  بازآفرینیبه احیاء و ، دهی اسطورهکارکرد معنا بخشی و جهت

بوا  »بلکوه   ؛ته است. تالش ادبیّات تنها منحصر به ایو  رویکورد نبووده اسوت    لی ریخهای تخیّقالب و داستان

، هوای تواریخی  شخصویّت ی بوه بعضوی از   سازند و حتّهای جدیدی نیز میگویی اسطوره، هاتغییراتی در آن

احیوواء تغییور در کووارکرد  ، بنوابرای  ؛ (313-312: 1321، )بهووار «بخشوند موویای اسوطوره  کووارکردشوکل و  

، هوای سیاسوی  پیونود میوان اسوطوره و چوالش    ، های ادبییز اهتمام به فرهن  شفاهی در پژوهشاسطوره و ن

ای بوه داسوتان ادبوی    تواریخ اسوطوره  مرجو  و بوی  تبدیل داستان شفاهی و بوی ، فردی انسان حتّیاجتماعی و 

قابول  هایی از صدمات ادبیّات اموروز بوه جهوان اسوطوره اسوت. رنوه ولوک در بواا پیونود مت         نمونه ،مکتوا

موا بایود   : گویود هوای ادبوی چنوی  موی    با پژوهش ،ناپذیر آن استیبخش جدای فرهن  شفاهی که اسطوره
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تووان  زیورا نموی  ؛ اسوت  ،ناپذیر پژوهش ادبییبخش جدای، اهیورهن  شفوف ةای  نظر را بپذیریم که مطالع

متقوابلی وجوود    توثثیر پیوسوته  ، و بوی  ادبیّوات مکتووا و شوفاهی    ؛ آن را از مطالعة آثار مکتوا جودا کورد  

بور ارتبوا  میوان ادبّیوات یونوان کوه آبشوخور         ،ی دیگور ی(. وی در جوا 42-41: 1313، داشته اسوت )ولوک  

بوا ادبّیوات معاصور و مودرن اروپوا و تحلیول آن از زاویوة دیود ادبّیوات          ، ستهااز اسطوره برگرفته اشاصلی

باطول  ، ی یا همگوانی یوا ادبیّوات بوه طوور مطلو       انیت ادبیّات تطبیقحقّ دلیل مهمّ: نویسدمی گونهای  تطبیقی

یوت و تموامیتی را تشوکیل    بودن اعتقاد به ادبیّات ملی محدود به صود است. ادبیّات مغورا زموی  الاقول کلّ   

توان پیوستگی بی  ادبیّات یونانی و روموی و ادبّیوات قورون وسوطایی مغورا زموی  و ادبّیوات        میدهد. نمی

 (.41 :)همان کرد انکارامروزی را 

 تحقيق پيشينة
ی صوورت پذیرفتوه   هوای مسوتقلّ  در رابطه با اسطوره و کارکرد آن در شعر معاصر عربوی و فارسوی پوژوهش   

( پژوهشووی کووه بووه فرآینوود  1332) «أسووعد رزوق»از  اُْاتصىرَاُّشىارفى ََاْلمىوار : کوه بووه شوورح زیوور اسووت  

 «احمود کموال  »از  اْلمىتطْر ،دیگور ها در شعر شاعران تموزی پرداصته اسوت. در اثوری   اسطوره کارگیریبه

در صوود   آثارشوان هوا در  بوه لحواک کواربرد اسوطوره     ،های مختلوج تمدّن( مطالبی را پیرامون تطبی  1311)

( به بح  پیراموون اسوطوره و شوعر    1332) «انس داود»از  اُح اثَياُاربَاُّشارَياْلموار َفجای داده است. 

انَاْلمىوار َفىپوردازد.  معاصر عرا و ارتبا  ای  دو بوا یکودیگر موی     «احمود صلیول  »از  ياُفکىرَاُاربىَيمضْى

افکوار شواعران عورا اصتصوار دارد و افوزون بور        زاییودة  ایاسطورهها و مضامی  ( به بررسی نماد1326)

ت َاُتَّامىت عتءَاُشَّ: های زیر به ای  موضوع اصتصوار یافتوه اسوت   صفحاتی از کتاا ،آن علوی  »از  راثْى خصْى

ای را در صوود  ی اسوطوره هوا شخصویّت  بوازآفرینی ی پیراموون  اثری که مباحو  کلّو   ،(1331) «عشری زاید

پیرامون شوعر معاصور    کلّی( مباح  1321) «ی  اسماعیلالدّ عزّ»از  اُارب َاُْاتصرَاُّشارجای داده و کتاا 

سولمی  »از  اُاربى َاُحى اثَاُّشىارجتهىت َواُحراىت َفى َتَّاإل و؛ عرا و کاربرد اساطیر در آن ذکر شوده اسوت  

اسوطوره در   کواربرد شواعران معاصور سووری در     هوای گیوری جهوت ( بوه تحلیول   2221) «صضراء الجیوسی

بررسوی تطبیقوی   »: پردازد و مقواالتی هوم در ایو  زمینوه در کشوور نوشوته شوده کوه عبارتنود از         می آثارشان

( 1332) «حیعلوی سولیمی و پیموان صوال    »از  «و صلیول حواوی   السّویّاا در شعر بودر شواکر    سندباد ةاسطور

را در شعر دو شاعر مذکور بررسوی و وجووه افتوراق و اشوتراک را بیوان       سندباد ، کاربرد اسطورةبردگاننام

علوی نجفوی   »از  «البیواتی  عبودالوهّاا شوعر  ی برجسوته در  هوا اسوطوره » ای دیگر با عنووان اند. در مقالهنموده

و موورد بررسوی    معرّفوی  ،بوه کوار رفتوه   های شاص  که از جانب بیاتی در شعرش ( اسطوره1323) «ایوکی
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شووهریار »از  «اُحى اثَفى َمىاراتَواُاىرا َاُّشىارتْىا َعاى َروا ََ امىواَر» :ای دیگور قورار گرفتوه اسوت. در مقالوه    

هوای تمووز در شوعر پیشوگامان     ( پژوهشوی کوه پیراموون کواربرد اسوطوره     1326) «نیوازی و عبوداح حسوینی   

گوردد کوه تواکنون پژوهشوی       میمشخّ ،های یاد شدهپژوهشباشد. با بررسی معاصر سوری و عراقی می

و بازتاا آن در شوعر شواعران معاصور صوورت نگرفتوه اسوت.        «پرومته» تطبیقی در باا اسطورة به صورت

هوای آن در بیوان   پرومته و بیوان ررفیوت   معرّفی اسطورةنگارندگان ای  پژوهش در پی آن هستند که ضم  

پرومتوه در شوعر معاصور عربوی و فارسوی بوا        ةاسطور» نظر قرار دادن فرضیةعواطج و معانی شاعران و با مدّ

 :  ی زیر پاسخ دهدهابه پرسش «شده است بازآفرینیرویکردی سیاسی و اجتماعی 
 شده است؟ بازآفرینیپرومته در شعر معاصر فارسی و عربی چگونه  اسطورة. 1
 و عربی چگونه است؟در شعر فارسی  بازآفرینیوجوه اشتراک یا افتراق ای  . 2
 یی برای مخاطبان امروزی است؟هاپرومته حاوی چه پیام ةاسطور. 3

 فارسی معاصراسطوره در شعر 
شواهد حضوور   ادبیّوات موا   و طووالنی دارد  ای پیشوینه  معاصر فارسوی جایگواهی ویوژه و   ادبیّات  در اسطوره

 ةدر دوراسوت.   اعم از شورق و غورا بووده    ؛های بیگانه و نشثت گرفته از ادبیّات صارجیورهچشمگیر اسط

اروپوا پیودا کردنود     تمودّن ایرانیان شناصت بیشتری از فرهنو  و  ، قاجار همزمان با حکومت سلسلة، معاصر

ار دادنود.  الگووی صوود قور    توری  مهوم اروپوا و بوه ویوژه فرانسوه را     ، و در تالش صود برای گذار به مدرنیتوه 

 ةسویطر ، معاصور  و ترجموه بوود. در دورة   آمووصتگی دانوش بیشوتر از طریو     ،غرا تمدّنآشنایی ایرانیان با 

گوذارد.  رسد و شعر نوی فارسی یا شعر نیمایی پوای بوه عرصوه ادبیّوات موی     هزار ساله شعر که  به پایان می

و پوا بوه پوای ادبیّوات جهوان در       زنود در مضومون نیوز دسوت بوه نووآوری موی      بلکوه   ؛شعر نو نه فقا در قالب

شوعر ایو     هوای مهومّ  ویژگوی  از»کند. های نوی  مضمونی حرکت میشگردگیری از و بهره سازیمضمون

شواعران ایو     ةدانو گرایانوه و متعهّ جامعوه  اشوعار شوود  میسبب که  شیوة بیان نمادی  است استفاده از، دوره

حالوت   از عمو  و وسوعت بیشوتری پیودا کنود و     ، شوعر  انسانی تبدیل شووند و  به اشعاری اجتماعی و ،دوره

بوزر   شواعران   شعوور  (26-21: 1313، )هینلوز  «گوردد  قابل تفسیر معنایی صارج شود و یک عدی وبُ یک

 فارسوی بوا شوعر    نقا  پیوند شوعر معاصور   تری اصلی ازو  مندو باور دارریشه، جتکلّ تعارف وبی، معاصوور

ای و نموادی  در پوردازش مفواهیم شوعری     اسوطوره ، تواریخی ، منود بواور  ایاندیشوه وجود ، زمی ایرانکه  

. اسواطیر  1: تووان بوه چنود بخوش تقسویم کورد      انود موی  که در شعر معاصور بوه کوار رفتوه     را یریاساط .است

file:///G:/newindex.aspx
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. 6شوهر   ة. اسوطور 1. اسواطیر طبیعوی   4. اسواطیر موذهبی   3. اسواطیر اقووام دیگور    2ی حماسی و قومی و ملّو 

   .عرفانی معاصر ة. اسطور2عش   ةاسطور .1اجتماع  ةاسطور

حضوور چنودان    ،هوای غربوی  اسوطوره  ویژهبو ی ایرانی در قیاس با همتایان غیر ایرانوی صوود و   هااسطوره 
تووان بورای توجیوه    اقل در نزد برصی از شاعران معاصر ایران ندارنود. دالیول گونواگونی موی    حدّ ایگسترده

باسوتانی نگاشوته    زبوان و صواّ  هوای ایرانوی بوه    است که اسطوره ای ، ساسی/یک دلیل ا .برشمردای  پدیده 

معاصور   شواعران دورة ، انود. از سووی دیگور   در گذشته با ای  زبان بیگانه بووده  حتّیو شاعران ایرانی  اندشده
 - هوای غربوی یوا هموان یونوانی     انود و گورایش بوه اسوطوره    های صارجی آشونا بووده  ایران کم و بیش با زبان

اغلب شاعران معاصر فارسی که بوه صوورت پراکنوده و دارای شودت وحودت هسوتند دیوده         رومی در آثار
هایی در ادبیّات معاصر به کار رفته کوه شوناصته شوده هسوتند و در آثوار ادبوی       عموماً اسطوره»، البتّهشود. می

ا و آشویل.  تورو ، پرومتوه ، سویزیج ، هرکول، ونوس: از جمله ؛گیرندسایر کشورها نیز مورد استفاده قرار می
لة جهوانی اسوت و فقوا محودود     ی اروپایی یک مسثهاای  نکته را نیز باید افزود که گسترش نفوذ اسطوره

 (.32-31: 1312، )رشیدیان «به ایران نیست

 اسطوره در شعر معاصر عرب
اسواطیر در آن   کوارگیری بوه ، سوازد های بارزی که شعر معاصر را از شعر که  متموایز موی  صهیکی از مشخّ

جنبشوی  ، کنود. شوعر معاصور عورا    های یونانی صدق میاسطوره کارگیریبه ةآن دربار تری مهمست که ا

پرداصوت. شوعر   تفکری که تنها به مهم جلووه دادن جایگواه فورد در جامعوه موی      ؛است علیه تفکّر رمانتیک

را در  هوا ملّوت اقتصوادی و اجتمواعی بوود کوه     ، سیاسوی ، فکوری  متعدّدی مسائل معاصر عرا صواستار تجلّ

کوت صوویش را   حر، داشت. شماری از شواعران در آن زموان  ی مختلج تاریخی به صود مشغول میهادوره

و  هوا هوای گسوترده بوی  عورا    بوه دلیول ارتبوا     ،سو ساصتند. از آغاز قورن بیسوتم  شعری هم با نهضت تازة

هوای غربوی وارد شوعر    هوا و اسولوا  بعضوی از ویژگوی  ، هوای مختلوج از جملوه ادبیّوات    اروپائیان در زمینه

عامل تغییر در رویکرد شواعران نسول جدیود عورا بوه       تری اساسیباورند که  ای  بر. منتقدان ندمعاصر شد

بخصوور شواعر    ؛از شواعران غربوی   تثثیرپوذیری ، ایهای اسطورهچهره ویژهبه ی سنتّی و هات و چهرهسنّ

 کوارگیری بوه ( 144-142: 1322، جْى  . )( بوده اسوت 1222 -1361) 1الیوت اس. آمریکائی تی. - انگلیسی

از اسوطوره بوه شوکلی مکوانیکی و      گیوری بهوره یکوی  : اسوت  اسطوره در شعر معاصر عرا دو جنبه داشوته 

در ، اوّل ةاسوطوره بوه شویو    کوارگیری بوه اسطوره بوه شوکل ارگانیوک و درونوی.      کارگیریبهدوّم و  بیرونی

                                                                 
1. T.S.ELiOT 



 1332تابستان ، 12شمارة ، سال سوّم، نامة ادبیّات تطبیقیکاوش/ 22
 

شواعر   او انفصال دائم قائم اسوت و وریفوة   شاعر و شعرکند و میان جلوه می ناهماهن ، های معاصرتجربه

 ؛درآوردنثور گونوه آن را بوه نظوم      ةزیبا بپوشواند و واقعو   ایجامهشود که به اسطوره محدود می، در ای  امر

اشواره بوه اشوخار یوا     ، اسوطوره  کوارگیری بوه دوّم کنود. در وضوعیت   شعری او صودمتی نموی   به تجربةامّا 

کننود و بور   حرکوت موی   یکنوواصتی ها در سطح معنایی و تشوبیهی  ای  اشاره .تای اسی اسطورههارویداد

شووند و در ایو  حالوت     درآمیختوه ای به وجود آورند و بوا کنوه شوعر    توانند فضایی اسطورهای  اساس نمی

 ایتجربوه اسطوره به شکلی نیست که بتواند در روح شعر تجلی کند و اسطوره فقا به عنووان شواهد بورای    

کننود. در شوعر معاصور    در نتیجه هر دو طرف شوعر و اسوطوره جودا از هوم حرکوت موی       ؛نشیندمیمعاصر 

کننود و هور دو دارای موهبوت و    شاعر و اسوطوره سواز در یوک جهوان زنودگی موی       اصتةس ، اسطورةعرا

بوه آن زنودگی درونوی و     تور پویش  اینکوه مگور   ؛کننود تثمول نموی   ایلهمسوث ای  دو در  .اندتوانایی تشخی 

بلکوه   ؛کننود اکتفوا نموی   شخصویّت بوه صلو    ، ی شعر معاصر عورا هااسطوره» نسانی بخشیده باشند.اشکلی 

( از م 1326 –1346شواعر عراقوی )  ، السّویّاا برای مثوال در شواکر    ؛توانند یک روستا یا یک شهر باشندمی

 .(11: 1336، )حمود «که زادگاه اوست جیکور قریة

 پرومته اسطورة

 و  یتور قصوالّ  و از یونوان اسوت   در اسواطیر « آتوش  ةفرشوت »یا  «صدا اطلس»برادر  و «هاپت»پسر ، 1پرومته 

األربواا   هوا را شکسوت دهود و راّ   با کمک وی توانسوت غوول   2«زئوس» کهبوده  (3)هاتری  تایتانباهوش

را بوه   هموه چیوز  را برگزیود توا    او، هوا انسوان  آفورینش  عصور در ، صدای صدایان، (4)«زئوس» و؛ جهان گردد

بوه   ؛هوا را ببینود  توانسوت نواراحتی و رنون آن   نموی ها به صاطر عشقش به انسانپرومته . جز آتش ؛سان بدهدان

بوه فرموان او و    ،وقتوی صبور بوه زئووس رسوید     . را بوه انسوان داد   «آتوش » زئووس از چشوم   همی  علت به دور

 «قفقواز  در»ة قواف  بور سور قلّو   گری و با میانجیدرآورد تحت مراقبت را  پرومته، کمک چند ت  از صدایان

 عقوابی ، هور روز صوبح  . دنرسوان باو را بوه جوزای اعموال صوود      توا  ندبسوت  یسونگ تختوه بوا زنجیور بوه    و  ندبرد

صوورد و چوون شوب    درید و جگورش را موی  آمد و پهلویش را میبر سرش فرود می زچن یتو  کریپغول

 در و ستاوهو دة رنون تموام انسوان   وپرومتوه نماینو   (122-113: 1312، . )گریمالروییداز نو می جگر، شدمی

کواردانی   و/ هنرهوا  ةسرچشومة همو   و/ نهوان بوود   یاسواقه آتوش را کوه در    م  بذر: کندمی ابراز ییگوتک

 و: وضو  دردنواک صوود اسوت     گور تکمیول  یو( 114 -123: 1323، )مسکوا ربودم، است بزر  آدمیان

                                                                 
1. PROMÉTHÉE 

2. Zeus  
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چوون  امّوا   ؛دیکشو موی اید هوزار سوال طوول    ب زیانگهراس ةای  شکنج «دور باشد تنها وای نصیب م  صخره

 عفوو  فرموان ، بوود  سورحال و  شوادمان ، لمو  ، او که سورور  1«مرکور» روزی، سی سال بدی  منوال گذشت

افسوانه نوشوته    پرومتوه چهوار   ةدربوار  .بازگرداند عادّیسان او را به زندگی بدی  و گرفتزئوس پرومته را از 

کووه   صودایان بور  ، راز صدایان را بوه نفو  بشور آشوکار کورد     ، که او جاآن از، نخست ةافسان بنا بر: است شده

رشود   نوو  دم از یی بوه جوانبش گسویل داشوتند توا جگورش را کوه هور        هاکردند و عقاا کواآه قفقازش 

صوود را بوه    قودر آن، جگرصوراش ی هوا پرومتوه از درد منقوار  ، مدوّ ةافسوان  بنوا بور  . بخورنود  کورد بدرنود و  می

صیانوت  ، پس از گذشوت هوزاران سوال   ، مسوّ ةافسان بنا بر. با صرسن  یکی شدصرسن  فشرد که سرانجام 

او صوود نیوز   . عقابوان آن را فرامووش کردنود   . صودایان آن را فرامووش کردنود   . از یادها رفت کمکمپرومته 

ملوول  ، سوبب و بنیواد صوود را از دسوت داده بوود      چوه آنآدموی از  ، چهوارم  ةفسانا بنا بر. آن را فراموش کرد

بوه جوا مانود کووه      چوه آن .برآمود زصوم از سور ماللوت بوه هوم      . عقابوان نیوز   ؛صودایان ملوول گشوتند    ،گشت

پرومتوه   ی بوه ران نگواه صاصّو  و متفکّو  نویسوندگان بیشتر  (.14-13: 1322، )کات ناپذیر بود صرسن  تفسیر

 را بررسووی پرومتوه   ةیشوان اسووطور هابوه دیوودگاه  توجّوه هوا از منظوور صوویش و بووا   کوودام از آن هور و  داشوته 

تفاسویر قورن   : نویسود موی  کوات  .یان کات و کامو شلی و بایرون تا کافکا و مارکس و گوته و از ؛اندکرده

یوا   ؛او روح را .صواندنود موی  مقودّس کوارگر   و مقودّس کواربو نواریوس   ، پرومته را شویطان مقودّس  ، نوزدهم

بوار بور    دوصوودش   بنوا بوه گفتوة    وطاغی اسوت   یک عصیانگر و، پرومته(. 11: )همان «بشریت را رهایی داد

  اعتورا   «زئووس » صودایان  صودای  عودالت یبو بوه جامعوة   و  کنود عصویان موی  ، نظوام موجوود آسومانی    ضدّ

 نظوور بووه   (11: 1322، )کووامو .دگرگووونی اسووت و هوودفش  صواهووان عوودالت و صوولح اسووت  او .کنوودمووی

یکوی از  پرومتوه   ةاسوطور  ،بووده  شوعرا  توجّوه معاصر فارسی و عربوی موورد   ی صاصی که در شعر هاررفیت

در شوعر معاصور    «احمود شواملو  »و  «پورنوادر نوادر  »های مهم و پرکاربرد در شعر شواعرانی همچوون   اسطوره

در  «السّویّاا بودر شواکر   »، «ابوالقاسوم شوابی  »، «البیواتی  عبودالوهّاا »از جملوه   دستیچیرهو شاعران  فارسی

 بیونش اجتمواعی و شوعری صوود از آن بهوره      بنوا بوه جهوان دینوی و      کوه هور کودام    اسوت شعر معاصر عربی 

 اند.گرفته

 پرومته ةپور و اسطورنادر نادر
 هوا بوه طوور گسوترده از آن   و  هوای یونوانی نشوان داده   گرایش زیوادی بوه اسوطوره   در شعرش  (1)پورنادر نادر

، مصوداق بوارز احسواس در بودری     ،«بازپسوی  شوام  »و  «دزد آتوش »هوایی همچوون   شوعر بهره گرفتوه اسوت.   

                                                                 
1. Marko arts  
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ای دارنود بوه پرومتوه کوه     اشواره  هاای  شعر نماد شاعر است. هادر آن پرومته. هستندگی و غربت شاعر کالف
 :  آتش صدایان را دزدید و به انسان داد

مرهم زصمم کوه چوون شوکاف درصوت     / کای  همه درد مرا امید دوا نیست/ بسته زصمی پیرم پای به زنجیر

ترکانود حبواا زصوم تونم     موی / زهر از ونریز صارهای پرص نشتر/ مس جوشان آفتاا صدا نیست جز/ است

کورکس پیوری کوه آفتوابش     / مکود آهسوته شویرة بودنم را    موی / دهانوة ایو  زصوم    صاک به صون تشنه از/ را

 تو  هور   نواص  تیوزم شکسوته در   / سن  به سینة هر امفروبردهپنجه / بیضة چشم مرا شکسته به منقار/ صوانند

توا بوه زموی  پاشود آسومان      / از تو  مواری   یاریشو ، چون به ش  تر/ زنجیر مانده به کتفم نشانی از صا/ صار

صشوم صودایان مورا بوه     / دزد آتشوم کوه سورانجام    مگور آن مو   / دماری، مهاصم شانهز از برکشد/ نمک نور

دل مو    بور / مویخ بوال دوصوت    سوتونم بوه چوار    چوار / ای  صخرة شکسوتة تقودیر   سر بر/ شعلة صود سوصت

سرم ای سرنوشوت  کورکس پیوری     بر/ چارة دگرم نیست، چه به جز مر  گر/ حرام است، آرزوی مر 

آا / مغوز سورم را بوه کرکسوان هووا ده     / آفتواا بسووزان   موم تنم در/ طعمة او غیر پارة جگرم نیست/ است

 .فنا ده صاک وجود مرا به باد/ آتش دل ریز دو چشم مرا بر

 :  گویدمی «شام بازپسی »در شعر 

دل از  کوه آنبوه جوای   / ی زموی  کوبود از کرانوة روز   هوا بوه صوخره  / شوینش را شبانگهان کوه شوف  مووج آت   

اگور تهوی   / اگور رهوا کنود ایو  بواور شوگفت مورا       / ر است هنوزگمان برم که طلوعش میسّ/ رمیبرگآفتاا 

در آتووش  کوه آفتواا بسووزاندم   / گریوزم از دل شوهر  موی سووی افو    ه چنوان بو  / نافرجوام شوود از ایو  امیود    

 روزگوار هیسو مو  آن اسویر   / ؟از ایو  صیوال چوه سوود    / گونه در سور اسوت هنووز   ای مرا صیالی از / صویش

مورا بوه رجعوت صورشوید     / آه چرا در شوبی چنوی  تاریوک    وگرنه/ ایمانم ریناپذم  آن مریض شفا / امیدم

 (123: 1323، نادر پورباور است هنوز...؟ )

 پرومته احمد شاملو و اسطورة
کوار و عقیوده    او از نظور طورز   .اسوت  آوری در شعر معاصر فارسوی نو به صاطر (6)اصلی احمد شاملو شهرت

شوامل   ی اوهوا شوعر . گیورد ی بوه صوود موی   شکل صاصّو  قافیه ،او در شعر .با شاعران دیگر تفاوت بسیار دارد

، یوی گراانسوان آزادی و ، عشو  . اسوت  های عامیانوه های که  نظیر قصیده و نیز ترانهنو و برصی قالب اشعار

 هوای هترجمو  و یتحقیقو  یکارهوا ، شوعر  شواملو عوالوه بور    .های شاملو هستندهای آشکار سرودهیویژگ از

موردم   ةاثور پژوهشوی در بواا فرهنو  عامیانو      توری  بزر  ،او ةکوچمجموعه کتاا . دارد یاشدهشناصته

را بووده  ادبیّوات غو   تثثیرتحت  ،شاملو شاعری است که در باا اسطوره و کاربرد آن در شعر. استایران 
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ی غربوی و  هوا نیست که بیشتری  رجوع را به اسوطوره  انگیزشگفتای  موضوع چندان  ت به ای  ترتیب،اس

 ةاز مجموعوو «تنهووا» در شوعر  او( 242: 1321، نامووداریانرومووی داشوته باشوود. )پوور    -ویژه اسوواطیر یونوانی بو 

 :  نویسدمی «هوای تازه»

 ،و در شوماره / ایود شومایان کوه در منظوری بوه تماشوا نشسوته       گوش کنیود ای / برنداکنون مرا به قربانگاه می

بهشوت شوما در   / با شما مرا هرگز پیونودی نبووده اسوت   / است  ترافزونیتان از گناهان نکردة م  هاحماقت

بوه دوزخ   چنوان آنتوا آتشوی   / انجام دوزخ صواهود شود  م  در تب دوزصی انتظاری بی برکشیدنآرزوی به 

ای گووارا  که از تج آن دوزصیوان مسوکی  آتوش پیرامونشوان را چوون نوشوابه      / صوف انگیزتان ارمغان برم

فرزنودان  از / کونم موی پیوندی با شما داشوته نفورت    چهآناز هر  ؛م  از هر چه با شماست چراکه/ سر کشند

از قهور  / یتان که دست مرا چه بسیار کوه از سور صدعوه فشورده اسوت     هااز دستو از پدرم بوی ناک تان و/ 

/ مو  از دوری و از  های شما شباهتی به رواهر بورده اسوت   از پیکر ناصواستهکه صویشتنم/ و از  تانانیمهربو 

کوه از   نوامرادم  ی« پرومتوه » مو  / بی دادگر صواهد بخشید «سیزیج»صداوندان شما به نزدیکی در وحشتم/ 

توا بوه هور    / سوت غورور مو  در ابودیت رنون مو  ا     / امگسوترده ای سرنوشت را سفرهکالغان بی ،صسته جگر

 ، از بوسوة بور پوارة جگورم    اینیوزه نویش  / صود احساس کنم جگرگاهسالم و درود شما منقار کرکسی را بر 

و صواری در موردم   / از لبان شوما هرگوز سوخنی جوز ناراسوتی نشونیدم       چراکه/ لبان شما مستی بخش تر بود

ه جوز نگواه صواحبی بو     ،شما در م نگاه  گاههیچبدان صاطر که / ترصفابخش تانصریداریدیدگانم از نگاه 

ی هوا مو  از صداونودی کوه در   / تورم مایلاز مردان شما آدم کشان را و از زنانتان به روسبیان / صود نبود بردة

و هوم بسوتری    پرهیزگواران بوا   نشوینی هوم / ترمصوشدلبه لعنتی ابدی / بهشت را بر روی شما صواهد گشود

/ کوه کالغوان   رادموامو ون ی« پرومتوه »  ومو / ارزانوی شوما بواد    نچنوا آندر بهشوتی  / دست نا صورده دصترانبا 

ان کوه در منظوور  وایو ووش کنیود ای شم وگو / امجواودان گسوترده   ایسوفره از جگور صسوته   / سرنوشوت را بوی 

 .(326با شما مرا هرگز پیوندی نبوده است )همان :/ ای که منمبه تماشای قربانی بیگانه/ ایدنشسته

علیوه  ی و اعتراضو  فریاد، ایمان و مشترک با همه اسوت رصوردگی، یثس، س، عصیان سراسر املوش شعر 

کوه بعودها چنوان زبانوه     ای شوعله . کشود سرد وجودش شوعله موی   زیر صاکستر که ازاست  گذشته صویشت ِ

 شواعر  بینویم موی  و نودارد  را بووی گذشوته   رنو  و  او دیگراشعار  نیست. شدنی صاموش دیگر کهکشد می

گیورد  و تووانش را بوه کوار موی     گویود برای توده و اجتماع شعر می و شودردم میم ةسرایند ،پس از عصیان

از کوه  و توانشوان نیسوت    انود که امید رهایی از کج داده تا شعری بسراید برای همه؛ برای انسان؛ برای آنان

کوه چشمانشوان بوه سویاهی رلموت عوادت کورده و نوور روز و روشونایی           بورای آنوان  . بند و اسوارت برهنود  
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اجتمواعی   سیاسوی و  باشود و نسوبت بوه هور واقعوة     د موی شاعر از پیروان مکتب تعهّ آزارد؛نشان را میچشما

احسواس   «پرومتوه »صوود را   کشود کوه شواعر   شعله در قلب شاعر چنان زبانوه موی   ای دهد. واکنش نشان می

ه احسواس کموک شواعر بو    و  صودایان شود   ابودیِ  ای کوه بورای کموک بوه انسوان، محکوومِ      پرومته ؛کندمی

 :شودنمایان میاو  «شبانة»به صصور در  او در اشعارش ةفکرانبشریت و نقش روش 

شوعری   شوبانه / تا هوم از قلوب مو  سوخ  بگویود. هوم از بوازویم؟       / شبانه شعری چگونه توان نوشت/ شبانه

مو  آن دریوای   / سوت هاشوعلة هموه عصویان   / که در مو   سردم صاکسترم  آن / چگونه توان نوشت؟ چنی 

/ سوت هاآتوش هموه ایموان   / آن سرداا تواریکم کوه در مو     م / ستهافریاد همه توفان/ م  آرامم که در

سووزدم  موی / بوه رنون   امزنوده مو   / .در زصم قلب م  بتکانیود / دردتان را بار و/ یتانهابا درد/ بیاییدیاران م  

)هموان   در زصوم قلوب مو  بچکانیود    / دتوان را در و زهور / یتوان هابوا درد / بیاییود یاران مو   / چراش ت  از درد

311.) 

 پرومته ةسياوش کسرایی و اسطور

فوراوان بوه چشوم     ،ل و تصوویر تغوزّ  او هوای در شوعر  اسوت. شواعری اجتمواعی    اساسواً  (1)کسورایی  سیاوش

تووان  موی و هوای باسوتان سوود جسوته     از افسانه ،ای از زندگی اجتماعیبرای نشان دادن دوره. وی دنصوریم

 ییغنوا . در شوعر او روح  اجتماعی شعر نو پارسوی دانسوت   -های حماسی گشای منظومهای  نظر راه را از او

هوای ویوژه و زبوان    دیودگاه ، التو تغوزّ  هوا ابداع در توصویج ، های بسیار زیباتعبیرات و تصویر، و حماسی

کسورایی  . کنود متموایز موی   النشنسو همد که او را از نرور او به شمار میعهای شویژگی از پیرایهیب و ساده

ادبیّوات غورا    توثثیر در باا اسطوره و کاربرد آن در شوعر تحوت    ،صود ةدورهمنیز همچون دیگر شاعران 

هوای غربوی و بوه ویوژه     نیسوت کوه بیشوتری  رجووع را بوه اسوطوره       انگیزشگفتبوده و ای  موضوع چندان 

آرش کموانگیر هموان   ، «زنودگی زیباسوت   -گیرآرش کموان »در منظومة داشته باشد. رومی  -اساطیر یونانی 

. شواعر  نشوده اسوت  عو   هاآن مایة جان واسطوره هیچ تغییری رخ نداده  ای  دودر ماهیت است. پرومته 

بوه   جوا ایو  ( در 612: 1322، گویود. )وحودت  آرش زده و از زبوان او سوخ  موی    ةنقاا پرومته را بور چهور  

 : کنیمابیاتی از ای  منظومه اشاره می

کووره افسورده جوان     در یاکنوده / کاینجاسوت  هوا بوس نکتوه   یاناگفتوه گفته و / ه بودم زندگی زیباستگفت

/ کورد لوب آهسوته بوا صوود گفتگوو موی       زیر/ کردجو می ی کومه جست وهایش در سیاهیهاچشم/ افکند

ی روییوده  جنگول ا / ای انسوان  جنگلی هسوتی توو  / را هیمه سوزنده هاشعله/ فروزنده زندگی را شعله باید بر



 33/ بررسی تطبیقی بازآفرینی اسطورة پرومته در شعر معاصر عربی و فارسی )با تثکید بر شاعران برجسته( 

 

ی توو  هوا در سوایبان  هوا چشومه / توو جاویود   سرانگشتان بر هاآشیان/ دام  هاافکنده روی کوه دریغیب آزاده

و سوبز بواش ای جنگول     سوربلند / آتوش  زارصودمتگ  جان توو / آفتاا و باد و باران بر سرت افشان/ جوشنده

زنودگی آتشوگهی دیرنوده    / سوت آری آری زنودگی زیبا / گرم شعله بست  و یرگدام  یاهایرؤدل به  انسان

ورنوه صواموش اسوت و صاموشوی گنواه      / کوران پیداسوت   هر در اششعلهگر بیفروزیش رق  / پابرجاست

ی هوا هونودرون درّ / بینیود مغموم و صاموشی که موی  ةقلّ وی  سراسر/ دلتن  هاهدرّ/ صاموش هاکوه/ ماست

 نووام آرش را پیواپی در دل کهسووار   /ماننود راه مووی یی کوه شوب در  هووارهگوذر / دانیوودبورف آلوودی کووه موی   

 از فوراز و  کندشوان یمو / دهود پاسوخ  ی کوه آرش میهابا دهان سن / صواهندو نیاز صویش می صوانندمی

 (.121: همان) نماید راهمی/ یددهد امّمی/ آگاه هااز نشیب جاده

در  ویژهبو  ؛زنود در اشعار کسرایی آرزوی دگرگوونی زنودگی و رسویدن بوه فوردای درصشوان مووج موی         

 مردگوی دلکشد که سرشوار از دلتنگوی و دل سوردی و    آرش کمانگیر که محیطی را به تصویر می ةمنظوم

صوود را  ، دانود و بوا اندیشوه و شوور و انقالبوی     با ای  حال امید صود را عی  غورور و سوربلندی موی   امّا  ؛است

 ارمغان بیاورد. کند تا صوشبختی را برای مردم صویش بهبرای رهایی از بند ستم رها می

 پرومته اسطورةو  السّيّاببدر شاکر 

ای و دینوی یونوانی همچوون پرومتوه بوه      ی اسوطوره هایش از نامهادر بسیاری از سروده (2)السّیّاا شاکر بدر 

گورداا   صوویش کوه در   ةمعو جا ناو وضوعیت نابسوام   نسوبت بوه زنودگی   او قصد تشوبیه بهوره بورده اسوت.     

اسوطوره در   یریکوارگ بوه بوا  ، در نتیجوه  ؛ت بودبی  بوود  بوه شودّ  ، رق بووده اسوتبداد غو   جهول و ، یماندگعقب

ی یوا رؤ»ی هوا در شوعر پرداصوت.   ی تلخ جامعههاابزاری مناسب برای بیان واقعیتاز آن به عنوان  ،ششعر

صوود   رؤیاهوای زنود و  نقاا پرومته را بدون نام بردن از او بر چهوره موی   «رودصانه و مر »و  «م 1316سال 

 اوّلضومیر   ةگیوری از تجربو  صوود و پرومتوه را بوا بهوره     ه تجربوة کند. وی توانستمی بازگون پرومته را از زبا

َ:  به یگانگی برساند، مفرد
ْبَفْصْتَاُْستء/َأاِتَاُصقرَاإلُِيَاُغراب تء/َأاِتَاُْاقضَمنَأُو رافاىتَروحىيَياْْْى اَ/َرافاتَروحىيَْلطاىت َاُسْى

حت/َجراحىت تَراحىىت/َإنَروحىيَتتْىز /َصىقرَاإلُِىيَترفّىى أاِىتَاُ/َصىتُاتَعْاىيَتْىا اَمىْى ْتَاىاأَأنَأمسْى  إنِىتَعىىت  َهشْى
 .(412: )همان

ی هوا و روح مورا بورای طبو    / آیوی که در سکوت شبانگاهی از اولم  فرود موی / ای عقاا شگفت الهی: ترجمه

عقواا الهوی     ای/ کشی چشومان مورا تمووز و مسویحا را    می بردار و/ زصمی را تیروح مرا غنیم ؛بریآسمان می

 است که سست شده است. اییرانهوروح م  آن روز / گسلدمیروح م  از هم  که/ مهربان باش
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نَاواى َاُ ى أ ْرَ وحى َإُى َاُّسىحر/َوأمىتقّرَفىيَاُسىرارَ ونَأنَأنىتأ/َواُْىاأَحْى مرهفى َاُغصىانَواُوْىارَ/َوأرهى َاُضْى
َكتُْور/َواُثْر َْاُحَزَ/أحّسَبتُّ متءَواُ ماع فْ َُِْفيَ ميَ/َأجراسَمات َفيَعروقيَترعشَاُرنْن/َانااضحِّنَاُاتُ
َكىتُجحَْْاشىالَاُا ىتأ/َإُ َرصتص َاش َثلجِتَاُّزؤاأ/َحاْن أشىّ َ/َأو َُىاَعى و َأعضى َاُْكىتفحْن/َأعْىت َصى رك

 وأباىثَاُحْىت َإنَمىات َانتصىىتر/َْلحْىلَاُاىبَمىلَاُاشىر/َأو َُىاَيرقىتَفىيَ مىيَإُى َاُقىرار/َقاضىتّيَثىَْاصىفلَاُقى ر
 .(416: انهم)

ی تیز وجودانم  هابا گوشامّوا  /امبر تخت افتاده صواایبم  / را گرفته است جاهمهتاریکی  هاو ای  روز: ترجمه

/ پیونودد موی  سورآغاز اس و پرندگان و بر  و بارش به صبح ی حسّهاشنوم چونان درصت تناوری که با شاصهمی

ی تبواهی در  هاناقوس/ بارندیفرومبر جهان اندوهگی  / نکه چونان بارا کنمیمی ریزان را حس هاصون و اشک

مثول  / کوه انجمواد مرگبوارش    یاگلولهدر حسرت / شودو در صونم اشتیاقی تاریک می/ اندازندعروقم طنی  می

برگردم و در ای  کشاکش به مبارزان  صواهمیم/ شکافدروحم را از هم می ،سوزاندیمرا  هادوزخ که استخوان

با بشور درد  / صواهم در اعماق صونم غرقه شوممی/ مشتم را گره کنم و به صورت سرنوشت بکوبم/ دمدیگر بپیون

 مرگی پیروزی است. گونه یاو / د شودتا زندگی متولّ/ دارمبکشم و بار از دوشش بر

 ابو القاسم شابی و اسطورة پرومته

اهیم واال و مضوامی  هرف و  مفو ه نسوت بیوان صوود توا  غنوی شواعرانه و قودرت     احسواس  با (3)ابو القاسم شابی

نشْى َ» ةایو  روحیّوه را در قصوید    .شوعر صوویش بیافرینود   هوا در  اسوطوره  کوارگیری بوه با انسانی را  ةجاودان
هوا پنجوه   هوا و دشومنی  کنود کوه بوا درد   موی تشبیه  بلندپروازصود را به شاهینی . کندبه صوبی بیان می «اُجّاىتر

کوه هموواره بووه    سوعادتمندانه و  صواهانوه آزادیزنودگی  ؛ دهود موویکنود و بوه زنودگی صوود اداموه      نورم موی  

، غوالی ) اسوت  بیوزار ، صواکی بوودن دارد   مردگوی و ، نشوان از رکوود   چوه آن از هر کند وصورشید نظاره می

کنایووه از پرومیسوویوس یووا پرومتووه اسووت کووه زئوووس    ، سووتمگر، او «نشىْى َاُجاىتر» ة(. در قصووید11: 1366

آمود و جگور   موی  کم به زندان وی در باالی کوه الم  داد. هر صبح کرکسوی ح، الهه یونانیان تری بزر 

شود. دلیول   شود. ایو  کوار هور روز بوه طوور موداوم تکورار موی         صورد و پس از آن دوباره زنده میاو را می

انسوانی   ی صدای وارگوان را از کموک بوه جامعوة    زئوس تمام کهی ا رغمیعلقضاوت ای  بود که حکم و 

 هوا بوه آن  ؛هوا کموک کورد   آتش و دانش و معرفت هدیه کرد و به انسوان ، به انسان «پرومته» ،من  کرده بود

زئووس او را در  ، لو  نموود. بوه هموی  دلیول     وارگوان مطّ ها را از کارهوا و اهوداف صودای   آتش بخشید و آن

زئووس بوا   ، ل کنود. در پایوان  وارگان سورزنش کورد و حکوم کورد کوه زنودان و دار را تحّمو       ة صدایجامع

کووه برگشوت.    ةش یعنوی قلّو  اه اصولی ابوار دیگور بوه منزلگو     صودای وارگوان او را بخشوید و    گوری نجییام

 :  کندای  فصل از شعرش را چنی  آغاز می (12: 1331، )الشابی
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اِءَواْل عى اءَِ ْ َاُى َّ ىتءَِ/َم أعُْشَر ْيى َّْ ىِ َاُشَّ َّْ َاُِق ِْْسَاُ/َكتُاَّْسىرَفىا   ى ةِ َهت َِأْرنُىاإُ َاُشَّ ِضْى ْحىىِبََوُْ بتُسُّ /َاْل موىىتِرَواْل نىىااءَِئىىتَ 
َاَّىىىذك َُلصَّىىاِ َاإِلُِىىيَّ ُُ َاْل ْصىىى اءَِ/َوُأصْى َفتنَّىىى َُ/َُاْحْىىيَبقلاىىىيَم َّْىىت  كانَمثىىل َاُصَّخىىىر َ/َفتهىى ْأَفىيا كَمىىتَامتواىىت  مْى

ىىىتءَِ َّْ ُاحىى َّ َ ائْىىىتَ /َاُصَّ ُشَجاَّىىىتراَ  ْ َاُىىىرَّ  َ/َاْنشىىىرعلْ َاُرُّعىىبَوانثىىرَفاقىىى َو/َبىىتُفجِرَاُجْْىىىِلَاُاَّىىتئيَ...بىىتُفجر/َوااىْى ُرُجىى
َاُاأمتءََِو َجاانحيَفى ا  أ َأخش َاُسَّْر َفيَاُ لْتءَِ/َصااع    (446)همان  اُاُّارَفيَقلايَوبْن 

بوه صورشوید تابوان    / بلند زندگی صواهم کورد  ةهمچون عقاا بر بلندای قلّ/ درد و رنن و دشمنان باوجود: ترجمه

ها بازتااکه / دهمو به صدای الهی گوش می/ مگیرسخر میبه تمها را ها و بارانکه ابریدر حال/ امچشم دوصته

 پابرجوا سوخت   یاصوخره که آن بسوان  / توانی قلبم را ویران نماتا می/ دنکندلم زنده می و انعکاسات مرده را در

تورس را بورم  بگسوتران و    / شوود صبح صیوره موی   دوردستزیبایی  ةهمچون انسان قدرتمند به سپید/ صواهد بود

ای  چورا از  بنوابر ؛/ ام اسوت میان سوینه  نور در قلب و/ ی بدبختی را بر م  عر  ک هاصاعقه ی مر  وهاشهاا

 ؟حرکت در تاریکی بترسم

 - سیاسو   لبریز از نیرو و قدرت است و از اشوعار ، «نشْى َاُجاىتر» ةقصید، کنیدمیکه مشاهده  طورهمان 

ایجواد رسوتاصیز در    و ملّوت بورانگیخت    قصود ، سرودن ای  قصیده شاب  با. رودم  به شمار اجتماع  شاعر

  بدمود و بوا نفوس    ملّتو  ةصواهد روح جدیود  را در کالبود صسوت   م  آنان را دارد. گوی  با سرودن آن میان

نوزاع و درگیوری میوان شواعر و      ،. در ایو  قصویده  آرزوها  مورده را دوبواره زنوده کنود    ، مسیحای  صویش

مانند اسطوره که درگیری میان پرومیسویوس و زئووس و دیگور صودای وارگوان       ؛کندمعه را روایت میجا

بور   ؛ی کوه همّوت واالیوی دارد   شخصیّت ؛پرومیسیوس است شخصیّت ةدربردارنددهد. قصیده را توضیح می

 م است رسالت بزر  صود را به انجام برساند.شود و مصمّهر مشکلی چیره می

 اتی و اسطورة پرومتهالبي عبدالوهّاب

 بسوامدی  ازدارد؛ ال فعّو  حضووری ، شوعرش  در اسوطوره  کوه  شواعرانی اسوت   ازجمله (12)البیاتی عبدالوهّاا

 فراصووانی او بوا   .دهود یش را تشوکیل موی  هوا پذیرتری  سوروده اصولی تفسویر   سوازة  واسوت  صووردار  بر باال

، اصوالت بخشوی بوه اثور ادبوی صوود      پی آن است تا ضوم    در، هاآن ف درتصرّ دصل و ی که  وهااسطوره

بلکوه برداشوت جدیود و     ؛هایش بپردازد. کار او نقول سواده اسوطوره نیسوت    به ابراز ایده ترادبیو  ترپوشیده

. گوذارد هوا بوه نموایش موی    اسوطوره  از توری عمی  تر وتازه تفسیر، با زبدگی چشمگیر متفاوتی از آن دارد و

 صوود را بور آنوان حمول     هوای معاصور  تجربوه ، آنوان  ةچهور  در یزدایو آشونایی  و سواصت   پوذیر انعطافاو با 

هموان   درواقو   ،ایاسوطوره  هوای شخصویّت آن دارد کوه   نشوان از  هوای شواعر  اسطوره یشناسروان. دکنمی

ی وی صبور  هوا و انگیوزه  هوا اشوتیاق ، هوا آرزو، هوا تهای گوناگون از نیّو های صود شاعرند که به شکل «م »

 مشوترک  دردی از و دارنود  اجتمواعی  - سیاسوی  ةهمگوی دغدغو   ای بیواتی رههای اسطوشخصیّت. دهندمی
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هوای  اسوطوره : تووان گفوت  ی میکلّ ینگاه هستند. در اجتماعی و عدالت سیاسی آزادی صواهان و نالندمی

احسواس غربوت و   ، مواجراجویی ، عواطفی  صوارشودگی ، مور   در زندگی، کاریفدا ةاندیش دارعهده بیاتی

داشوته و   «پرومتوه » پرکواربرد یونوانی   اسوطورة از جملوه  ، تمایل صاصی به اساطیر غورا  او. اندهمزادپنداری

صوود را بوه جوای     «های جهان هفوتم قصاید عش  بر دروازه» «قصتئ َُحّبَعليَباابت َاُاىتَُْاُّسىال» دیوانشدر 

 :  مپردازیابیاتی چند از ای  دیوان می ةبه ترجم جاای  دهد. درقرار می «پرومته»پرومسیوس 

َالَُْل َمنَجالَ ف َاُاطنَاُغىتر َفى َاُاىاسَمىنَاُْحْى َ/َوم ع َاُثارا /َأصرخَبتالباا /َهذهَاُاتر«َقفقت »احْل
ومىنَ/َمىنَفقىراءَاُْى نَاُْر ى /َوهىذهَاُواْاى َاُصىتمت َاُخرمىتء/َأما َحىتالَهىذهَاُى وا :/َواُااأَوَاُص  /َُلخلْج

َ(11–43: 1321)البیاتی، َعل َاْلماار/َلَاُفجرُکاا َأصلبَمنَمول/َحثتُ َاالماا َمنَاالراتف
 در/ هسوتند  هام  انقالاة مدیح/ زنمفریاد می هابا بوق/ کنمکوه قفقاز ای  آتش را حمل می شب از هرترجمه: 

 و/ پایان حالشوان بهتور اسوت    ای  چهار/ نماز و صواا و/ و بدبختی در محیا صلین/ وط  غرق شده در بیچارگی

آغواز   درا وامّو  /هوا مردگوان در روسوتا  ة مانود از بواقی  و/ هوا از فقیران موریض شوهر  / گن  وش وای  طبیعت صام

 .شومها به دار کشیده میدیوار بر/ دمسپیده

لموس  اسوت کوه   ی یهوا رنون موردم عوراق و    ،حوال صوود  شرح ،به تصویر کشیده جاای شاعر در  چهآن 

قورار   بوا  . شواعر ندسوت ه شواعر  عصور  و اجتمواعی حواکم در   اوضاع مشابه سیاسیبیانگر  هابیتای  . اندکرده

 ،اسووت روا داشووته هوواکووه اسووتعمار بوور آن  رارلووم و سووتمی  (پرومتووه)بووه جووای پرومسوویوس  دادن صووود 

 کند.بیان میحسرتمندانه 

 نتيجه

نوای  های مختلفی چون تاریخ و ادبیات رشد کرده و موجب غهمواره در بستر ،تاکنونزمان پیدایش  ها ازاسطوره

هوا هور   آن گنجینوه  دوران گذشته نقوب زده و از  آلودابهامهای گنجینه ، بهاسطوره ةاسطبه و . شاعراناندآثار شده

 نووآوری هوای  یکوی از نموود  . اندساصته داشعار صو بخشزینت، اندرا مناسب تجربیات شعری صویش دیده چهآن

هوا و  ای از افسوانه پاره ،. شعر معاصر امروزسطوره استا کارگیریبه ،معاصر فارسی و عربی زنده و پیشرودر شعر 

گورایش بوه   ، ه. در ایو  میوان  صوود جوای داد   نموود دیگوری از پیونود بوا اسوطوره را در     و نهفته در صود را اساطیر 

شواعران   شوود. رومی در آثار اغلب شاعران معاصر فارسی و عربی دیوده موی   - های غربی یا همان یونانیاسطوره

هوای  گیرند. پرومته یکوی از اسوطوره  میها را به کار اجتماعی اسطوره –ها و اهداف سیاسی ا بر انگیزهای  دوره بن

در شوعر معاصور فارسوی و شواعران      «احمود شواملو  »و  «پورنوادر نوادر  ». استدر شعر ای  شاعران  پرکاربردمهم و 

بوه ایو     ،در شعر معاصور عربوی   «السّیّاااکر بدر ش» و «ابو القاسم شابی»، «البیاتی عبدالوهّاا»از جمله  دستیچیره

، احسواس در بودری   ی ازمصوداق بوارز   ،نوادرپور  «چوارة »و  «دزد آتوش »های اند. پرومته در شعراسطوره پرداصته
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، سورصوردگی ، عصویان  سراسور  شاملو کوه  «ةشبان»و  «تنها» های. در شعراستشاعر  صودِ، کالفگی و غربت و نماد

پرومتوه ای کوه   ؛ کندمیاحساس  «پرومته»صود را شاعر ، است علیه صویشت  گذشتهی راضاعتایمان و ، فریاد، یثس

او در  ةفکرانو روشو  احساس کمک شواعر بوه بشوریت و نقوش      و محکوم ابدی صدایان شد، برای کمک به انسان

نوه و  رودصا»و  «م 1316 سوال ی رؤیوا »ی هوا در شوعر  السّویّاا . بدر شاکر شودنمایان می خصور در اوب اشعارش

 جهول و ، مانودگی عقوب گورداا  غورق در   ةمعجا ناو وضعیت نابسام نسبت به زندگی که جاآناز صود،  «مر 

صوود را از   رؤیاهایزند و نقاا پرومته را بدون نام بردن از او بر چهره می ،هت بدبی  بودبه شدّ، استبداد غرق بوده

بوه یگوانگی   ، مفرد اوّلضمیر  از تجربة گیریبهرهته را با صود و پروم ةکند. وی توانسته تجربمی بازگوزبان پرومته 

اجتمواع    - سیاسو   اشوعار  و از اسوت  لبریز از نیورو و قودرت  که  «اُجاترَنشْ » برساند. ابو القاسم شابی در قصیدة

 ةدربردارنود او  . قصویدة آنوان را دارد  و ایجواد رسوتاصیز در میوان    ملّوت  بورانگیخت   قصود  ،رودمو   شاعر به شمار

م اسوت  شوود و مصومّ  ی که همّت واالیی دارد و بور هور مشوکلی چیوره موی     شخصیّت ،پرومیسیوس است خصیّتش

 جوو ستیزه، عاطفی، اندوهناکغالباً شعری که شعرش است بیاتی  سرانجام،رسالت بزر  صود را به انجام برساند. 

 اجتمواعی  - سیاسوی  وةدغو ومگوی دغ ه ،«هوپرومتو »او از جمله ای اسطوره هایشخصیّتباشد. می گرایانهآرمان و

َ» دیووانش اجتمواعی هسوتند. در    و عدالت سیاسی آزادی و صواهان نالندمی مشترک از دردی ؛دودارن قصىتئ َحىب 
 قورار   «پرومتوه »صود را به جوای پرومسویوس   او  ،«ی جهان هفتمهاقصاید عش  بر دروازه» «عل َباابىت َاُاىتَُْاُسىال

 .دگرداجتماعی می عدالت و سیاسی آزادی د و صواهاندهمی
 

 هانوشتپی
بخواهیم مثل آن را  ما هم اگر؛ (چیز مهمی نیست) شنیدیم»: گویندمی، شودها صوانده میکه آیات ما بر آنو هنگامی (1)

 (آورندمثل آن را نمی هرگز و گویند)ولی دروش می «ی پیشینیان است هاها همان افسانهای ؛ گوییممی

هموان   (ها )وحوی الهوی نیسوت   ای : گویندمی پروردگار شما چه نازل کرده است؟»: ها گفته شودکه به آنهنگامیو  (2)

 «های دروغی  پیشینیان است افسانه

هوا  بگیرنود. آن  به دسوت صواستند صودشان قدرت را کردند و میحکومت می هاصدایانی بودند که بر انسان هاتایتان (3)

صواهود کوه   موی  هازئوس از هادس یکی از فرزندان تایتان .پوزیدون و هادس هستند، ی زئوسهابه نامدارای سه فرزند 

زئووس فرموانروای آسومان و پوزیودون      ،هارا نابود کنند. بعد از سقو  تایتان هاموجودی قدرتمند بسازد تا با آن تایتان

فرستد تا در آنجا عذاا بکشد. را به دنیای مردگان میدهد و او ولی زئوس هادس را فریب می ؛شودفرمانروای دریا می

 شود.و صدایان شروع می هاو جن  میان انسان شونداز صدایان ناراضی می هاانسان ینکهاگذرد تا هزاران سال می

اساطیر  رد وبود  کرونوس ورئا فرزند تری کوچک اواست. مربو  « درصشان»به معنی  dios یونانی ةنام زئوس به کلم (4)

اسوت. او  در کووه المو    ی واقو   هوا صدای آسمان رصشان و توفان و فرمانروای تمام زیارتگواه ، صدایان پادشاه، یونانی

 هاله او را رهبر روحانی صدایان و انسانثای  مس .نمودعدالت و معنویت را تعیی  می، قانون بود و فرماحکم تری بزر 
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 اینکهعقاا و سپر او )ساصته شده از پوست بز املتیا( اشاره کرد و ، عصای سلطنتی وان بهتی زئوس میهااز نشانه قرار داد.

 .کرداو را بسیار صشمگی  می شکنیپیمانو  گوییدروش

. او از شاعران صمیمی در آمریکا از دنیا رفت 1313در بهار سال و  زاده شددر تهران  1322در سال ، نادر نادرپور (1)

 ةتجرب بازآفرینیشاعر گرفته و در حقیقت  روزمرهکثر اشعار او مایه و مال  صود را از تجربیات زندگی ا روزگار ما بود.

 و وسیلة ، سرگردانیاضطراا، اندوه، اندیشیانگاری، مر پوچ، بینی تیره، یثس اند.تاریخی ةصادقانه و درونی یک دور

غم  ،معاصر دورةدر  .یة شاعری اوستاوّلهای در دوره مخصوصاً ؛های عمومی شعر نادرپوراز ویژگی ،رهایی از غربت

 .(341 :2 ، ج1311، )براهنی دبینیدر اشعار او می وضوحغربت را ب

 1313 مورداد  2 در تواریخ ، رنن و بیمواری  هال سالپس از تحمّ و شد متولد تهران در 1324 آذر 21 احمد شاملو در (6)

 اییدهپد ،در تاریخ فرهن  و ادبیات معاصر ایراناو  شد. به صاک سپرده امامزاده طاهر کرج و پیکرش در درگذشت

 ی انسانی معاصر بوه هااز دغدغه مانندییبتصویر ، اشیاجتماعی سیاسی و هاشعرو  بود و ماندگار یرگذار، تثثاستثنایی

مدام با سیاهی و جهل در ستیز است و جنگی پایان  .دناغلب محتوای اجتماعی و سیاسی دار اوی هاشعر .گذاردنمایش می

 (.31-36: 1314، )محمدی آغاز کرده است هارا با پلیدی

 32 ةده زا و وی سرودن شعر را از جوانی آغاز کرد .در اصفهان زاده شد 1321سیاوش کسرایی در پنجم اسفند سال  (1)

 ةی سیاسی )حوزا توود  هاعمری را به تکاپو، ی ادبی و سرودن شعرهاتالیّبه گروه شاگردان نیما پیوست و عالوه بر فعّ

 ،سرانجام به دلیل مشکالت و مسائل سیاسیاو  .دندوامیونگروهی او را شاعری مردمی می ،به همی  دلیل ؛گذراند ایران(

 ،سالگی 63 در س ّ و 1314وی در سال  .از کشور محبوا صود و در تبعید گذراندی پایانی عمر صویش را دور هاسال

 .(412: 1324، زندگی را بدرود گفت و در گورستان مرکزی وی  )بخش هنرمندان( به صاک سپرده شد )لنگرودی

. به دنیا گشوددر عراق چشم  بصره در روستای جیکور در جنوا شرقی 1326دسامبر  24در روز  السّیّاا شاکر بدر (2)

تحوّل بسیاری را در ساصتار و زبان شعر ، در عمر کوتاه صودامّا  ؛گذشتسالگی و در جوانی در 32 وی در س ّ اگرچه

برای  که در شعر صود از رمز و اسطوره بهره فراوان برده و استشعر نو  گذارانیانبناز  ای  شاعر .معاصر عرا ایجاد نمود

 .(13: 1324، )عباس بردسطوره پناه میی صویش به اهابیان اندیشه

 زاده شود  ،کشوور توونس   «تووزر »یکوی از نوواحی    ،«ابیهالشّو »روسوتای   در ،1323سوال   ةفوری 24در  شابی القاسم ابو (3)

ای با آفریدن آثار شعری و نثری صود توانست جایگاه ویژه، وی با وجود عمر کوتاهی که داشت (124: 1366، )الفاصوری

د و برای رکبلکه برای جامعه صود تالش می ؛بردملّت صود را از یاد نمی گاههیچاو  .ران معاصر عرا پیدا کنددر میان شاع

 «.ستصواآل و آرمانی میایدهزندگی ، هم نوعان صود

قبره یخ بغداد در نزدیکی مسجد و مباا الشّ ةدر محلّ 1326دسامبر سال  13در  ،الوهاا احمد جمعه صلیل البیاتی عبد (12)

یک اومانیسوت  او  .اج دیده به جهان گشودشاگردان حلّ تری برجستهالقادر الجیالنی صوفی معروف و یکی از  شیخ عبد

 ةهای شعر عرا در حیط  بخشیدن به ررفیتدر توسّ ؛ واستدر عراق شعر نو  آغازگر و طلبیآزادمبارزی ، آوراعجاا

 .شودپیشرو شاعران محسوا می ،به شکل معاصر ی اساطیریهاررافت یریکارگبهو  بیان و معانی

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_(%DA%A9%D8%B1%D8%AC)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_(%DA%A9%D8%B1%D8%AC)
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ْت »إعت  َاُا رَإُ َأموار َ َبروم َاُاربيَواُفترميَاُْاتصر« َفيَاُشار
عل َفحالَاُشاراء   1)تأاْ اَ 

 2ون تارجَ ااي

   ادعربی   آداهبا، جامع  رازيي قسم ادلغاألستاذ املشارک 
احْ كعلي  3اااَر

 جامع  بیام نور، کرمانشاهساعن ي قسم ادلغ  ادعربی   آداهبا، املستاذ األ

 4يرشَارمي

 ادعربی   آداهبا، جامع  رازي ادلغ  فرعاملاجستت ي 

 اُْلّخص

إستنعاء األدباء دألساطت علی نطاق  اسع  إعادة ادنظر فیها علی صعین األدب ادعاملي مبا فیه األدب ادفارسلي  ادعلرمم اّلا أّدی 
جتماعیل  أسلطورة بر میتل   اإلشلعراء اإل رانّیلون  ادعلرب  لم  بیلاقم ادقضلا ا ادسیاسلی     ّظف اد إدی إثراء األدب  کّرة اإلبناع فیه.

 رمي هذا املقال إدی حتلی  هذه ادظاهرة األدبی    ادصمود  احلرّ  . کأسطورة م  األساطت ادیونانی  اّديت ترم  إدی ادتمرّد  االحتجاج
کأمحلن شلاملو  نلادر نلادربور  سلیا ش   ؛ ادکبلارقارن  ذد  ي أشعار اإل رانینیاّديت تأيت ي سیاق ادنراسا  املتمّی ة ي األدب امل

إّن کلاّل  مل  هلؤالء ادشلعراء هلذا    ادبیايت  بنر شلاکر ادسلّیاب  أمم ادقاسلم ادشلامم. عبنادوّهابکسرا ي  ادشعراء ادعرب ادعمادق  ک
حتر ل  ادشللع  نف ادتعبلت عل  مشلاعره ادذاتیل    تماعیل  هبلجاإلاسلتدنم أسلطورة بر میتل  إنطالقلا  مل  د افعله  أغرا له ادسیاسلی    

 حتجاج علی األحناث ادّسیئ .اإل  
حتلیل  أسلباب توظیلف أسلطورة بر میتل  ي ادشلعر ادعلرمم  ادفارسللي  دراسل  عملیل  إعلادة ادنظلر فیهلا  تبیلنی نقلا  االشلل اک 

 ال. االف اق فیها م  أهّم احملا ر األساسی  اّديت  ن ر حوهلا هذا املق

  ادشعر ادعرمم  ادفارسي املعاصر. األسطورة، بر میت ، األدب املقارن، : ُْلَّْاُکلْت َاُ َّ
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