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چکيده
حضور گستردة اسطوره و بازآفرینی آن در ادبیّات معاصر جهان ،از جمله ادبیّات فارسی و عربی ،سبب نووآوری
و غنای ادبیّات گردیده است .اسطورة یونانی «پرومته» یکی از ایو اسوطورههاسوت کوه شواعران ادا فارسوی و
عربی برای بیان مفاهیم سیاسی و اجتماعی ،از آن به عنوان نماد سرکشوی ،اعتورا  ،مقاوموت ،رهوایی و ...بهوره
گرفته اند .پژوهش حاضر بر آن است تا ای گونة ادبی را که از قلمروهوای شواص ادبیّووات تطبیقوی بووه شومار
میآید ،در شعر برصی از شاعران برجستة ادا فارسی از جمله « :احمد شاملو»« ،نادر نادرپور»« ،سیاوش کسرایی»
و برصی شاعران چیرهدست ادا عربی از جمله «عبدالوهّاا بیاتی»« ،بدر شاکر السّیّاا» « ،ابوو القاسوم شوابی» و...
بررسی نماید .به طور کلّی ،شاعران مذکور بنا بر انگیزهها و اهداف سیاسی – اجتماعی صوویش ،اسوطورة پرومتوه
را در آثار صود بهکار بردهاند و از ای اسطوره برای بیان احساسات صود ،بوورانگیخت ملّوت ،اعتورا نسوبت بوه
واقعه ای نامطلوا و ...سود جستهاند  .تحلیل علل کاربرد ای اسطوره در شوعر معاصور فارسوی و عربوی و بررسوی
چگونگی بازآفرینی آن و نیز بیان وجوه اشتراک و افتراق ای بازآفرینی ،از محورهای بنیادی ای جستار است.
واژگان کليدی :اسطوره ،پرومته ،ادبیّات تطبیقی ،شعر معاصر عربی و فارسی.
 .1تاریخ دریافت1332/4/22 :
 .2رایانامة نویسندة مسئولt_zinivand56@yahoo.com :
 .3رایانامهAkbar463@yahoo.com :
 .4رایانامهarash_karami_36@yahoo.com :

تاریخ پذیرش1332/6/11 :
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مقدّمه
«اسطوره»  1در زبان التی و یونانی به معنای سخ و صبر راست؛ یا جست و جوی راسوتی اسوت (تهوانوی،
 .)16 /1 :1336اسطوره در قرآن کریم  3بار تکرار شده و به معنای افسانه یا داستان یوا صیوال آموده کوه در
ای جا به بعضی از ای آیات اشاره میکنیم؛ از جمله آیه (انفالَ ﴿ )31 /وِإذاَتُىْتلى َعل ْىِْ َْْياتتُاىتَقىتُُااَقى ْ َمى ِْ ْااتَ
( )1
ِ
ِ
ِ
ْرَ
متطْر ْ
َاْل َّوُْنَ ﴾ و در (نحل﴿ )24 /وإِذاَقْلَُ ُِ َْْمتذاَأنىْزلَربُّ ُك َْْقتُُااَأمىتط ُ
شتءَُقُلْاتَمثْلَهذاَإِ ْنَهذاَإِالََّأ ُ
ُ ْا َن ُ
ْاْل َّوُِىْنَ﴾( )2در تمام ای آیات نه گانه ،قورآن نخسوت در پوی اثبوات حقوایقی اسوت کوه اسوطوره نیسوتند و

علت اینکه افرادی چنی نسبتی به آن دادهاند ،کفر و توثثیر اعموال زشوت ایشوان اسوت .ایو واهه در زبوان
عربووی دچووار دگرگووونی در معنووا شووده و معووادل واهة « »mytheبووه کووار گرفتووه شووده؛ در حووالیکووه واهة
« »historiaدر زبوان فرانسووه « »histoireو در انگلیسووی « »storyبووه معنووای توواریخ ،داسووتان و قصّووه اسووت و
معنای آن با اصل واهه « »historiaحفو شوده اسوت .اسوطوره در زبوان پارسوی دری ،ماننود زبوان عربوی بوه
جووای واهه « »mytheبووه کووار موویرود و معووادل بوورای « »mythosاسووت .واهة « »mytheاز اصوول یونووانی
« »muthosبه معنای سخ و افسانه ،گرفته شده است .ریشوة ایو واهه را موی تووان « »mudهنود و اروپوایی
دانسوت کوه اندیشویدن معنوا مویدهود( .بهوار )344 :1321 ،ایو واهه در لغوتناموههوا و فرهنو

هوا معوانی

مختلفی دارد؛ از جمله در لغتنامة «دهخدا» به معنای سخ بیهوده و پریشوان ،سوخ باطول و افسوانه اسوت
(دهخدا :1361 ،اسطوره) و در فرهنو
افسوانه و سووخ باطوول و در فرهنو

«آننودراج» بوه ضوم اوّل و ثالو  ،هموان «اسوطاره» اسوت بوه معنوی
«وبسووتر» :داسووتانی اسوت کووه ریشووه در اعتقوادات و ادیووان باسووتان و

موقعیتهای انسانها دارد و مربوو بوه صودایان و صودا بوانوان یوا پدیودههوای طبیعوی یوا چیوزی صیوالی و
تصویری است.
اسطوره در اصطالح ،آیینة روح بشور و تجلّوی حقوای انسوانی اسوت کوه در طوول تواریخ اداموه دارد و
«اسوطوره شناسوی دانشووی اسوت کووه بوه بررسووی روابوا میووان افسوانههووا و جایگواه آنهووا در دنیوای امووروز
میپردازد» (داسل هینلوز .)22 :1323 ،پژوهشوگران دربواره منشوث ،ماهیّوت ،کواربرد و دالیول وجوودی آن،
نظرات مختلفی ارائه میکنند؛ با ای حال ،در ای مورد اتّفاقنظر دارند که اسوطوره ،نوبواوگی عقول بشور و
یک رؤیای جمعی است که در نزد تمام ملل به یک شکل است و منشث و اساس آن معلوم نیسوت و بورای
پیدایش و پدید آ وردنش نموی تووان تواریخ معویّ کورد .اسوطوره در ادبیّوات ملول مختلوج وجوود دارد و
1. Historia
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موی توووان اسووطوره و ادبیوات را دارای صاسووتگاه مشووترکی دانسووت« .اسوطوره در مفهوووم کلّ وی و فراگیوور،
محدودة صاصی از رؤیاها و واقعیّت هاسوت کوه در فرهنو

هور جامعوه دیوده مویشوود و انسوجام بخوش

هویت ملّی و حاصل آشوا شورانگیز صیال ملّت ها در جهوت ترسویم مسوائل انسوانی یوا بیوانی نموادی در
هیئت الههها و راالنوعهای باستانی است .از مفاهیمی است که همواره با ادبیّات پیونود تنگواتنگی داشوته؛
چنانکه به باور برصی ،سرنوشت یکی وابسته به دیگری است» (روتون.)14 :1312 ،
«اسووطوره در هوور زمووان ،شووکل و نقووش و کوواربرد ویووژهای دارد و در جریووان زمووان و در مرزهووای
جغرافیایی و در میان مردمان گونواگون ممکو اسوت دسوتخوش دگورگوونیهوایی شوود و نقوش توازهای
بپوذیرد» (سورکاراتی .)213 :1312 ،اسوتفاده از رموز و اسوطوره ،از بوارزتری مسوائل فنوی در شوعر معاصور
فارسی و عربی میباشد .برصی از ادیبان و شواعران معاصور ،بنوا بور فکور و فرهنو

و زمینوههوای ذوقوی و

اندیشگی صویش به ساصت اسطورههای امروزی دسوت زده انود و آن را متناسوب بوا تجربوة شوعری صوود
درآورده اند .شاعران معاصر فارسوی و عربوی از گذشوتههوای دور تواکنون ،برصوی اندیشوههوای صوود را بوا
بهره گیری از اسطوره بیان میکردهاند .اسطوره در شعر کالسیک ،کمتر با کلّ یت شوعر ترکیوب مویشود و
فضای اسطوره ای جدیدی را ایجواد نموی کورد .گواهی شواعر بورای توزیی شوعر یوا ارائوة معلوموات صوود
اسطوره را به کار میگرفت؛ امّا امروزه شاعر معاصر ،صود را مکلّج نمیداند کوه بورای بیوان احساسوات و
عواطج صود ،همان مسیری را برگزیند که گذشوتگان طوی نموودهانود و صوود بویآنکوه چیوزی از مفواهیم
عش بکاهد ،دست به صل اسطوره می زند تا جووهر عشو را در وجوود او بوه تماشوا بنشویند .از ایو رو ،در
شعر معاصر می توان حیات اسطورههای پیشی را که دسوتمایوة کوار نویسوندگان و شواعران قورار گرفتوه
است ،مشاهده کرد « و شاید بتوان گفت که امروزه ،نه تنها از ارزش اسوطورههوا کاسوته نشوده؛ بلکوه درک
بسوویاری از آثووار نویسووندگان و شوواعران تنهووا بووه واسووطة آگوواهی از دانووش اسووطوره امکووانپووذیر اسووت»
(اسماعیلپور.)4 :1322 ،
امروزه ،اسطوره به عنوان یک گونة ادبی جهانشمول ،یکی از قلمروهوای برجسوتة ادبیّوات تطبیقوی بوه
شمار میآید .ای گونه ادبی در بستر تاریخ ادبی بشری از فرازهوا و فورودهوای گونواگونی بورصووردار بووده
است .گذر از قالب و شکل شفاهی به شوکل نوشو تاری ،تبودیل شودن بوه عنووان یوک گونوة ادبوی ،ایجواد
معنی و جهت در ادبیّات ،ترکیب شدن در جهان ادبیّات به عنووان یوک قالوب جدیود «داسوتان» و ...برصوی
از ای تغییرها به شمار میآیند.
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ریموند تروس  ،1ایو شورل  ،2پی یر برونل  ،3رنه ولوک  ،4نوورتروا فورای  ،1میرچوا الیواده  ،6فردریوک
شولین

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

اسطوره و جهان ادبیّات ،دیدگاههای قابل تثمّلی ارائه نمودهاند .چکیدة سخ ایو پیشوروان را شواید بتووان
ای گونه تعبیر نمود که اسطوره و ادبیّات نه تنها دو مقولة جدا از یکدیگر نیسوتند ،بلکوه «جهوان اسوطوره و
جهان ادبیّات ناگزیر از تالقی با یکدیگرند» (علوی و علیاکبرپور .) 21 :1332 ،سوبب ایو پیونود و تالقوی
را نمی توان در عامل واحدی تفسیر نموود؛ بلکوه عوامول گونواگون در ایو زمینوه دصالوت دارنود :اسوطوره
دارای نشانههایی است که از ادبیّات وام گرفته و همچنی ادبیّات نیز بورای جوان بخشویدن بوه رؤیواپردازی
و تقویت عنصر تخیّل صود ،باید به دنبوال اصول و ریشوهای مویبوود کوه جودای از صرافوه و دروش باشود و
سبب پر باری و تکامل آن شود.
اسطورهها بو مایوه و ریشوة پنهوان و قودیمی بسویاری از متوون ادبوی و داسوتانی بوه شومار مویآینود .در
حقیقت ،اسطورهها داستانها یی هستند که از صورت شفاهی نقلی بوه صوورت مکتووا ادبوی متحووّل شوده
و راه داسوتانپوردازی را بورای اموروز بشوریت همووار نموودهانود .در حقیقوت ،ادبیّوات اموروز نیوز در برابوور
کارکرد معنا بخشی و جهتدهی اسطوره ،به احیاء و بازآفرینی اسوطورههوا پرداصتوه و آنهوا را در شوکل،
قالب و داستانهای تخیّلی ریخ ته است .تالش ادبیّات تنها منحصر به ایو رویکورد نبووده اسوت؛ بلکوه «بوا
تغییراتی در آنها ،گویی اسطورههای جدیدی نیز میسازند و حتّی بوه بعضوی از شخصویّتهوای تواریخی،
شوکل و کووارکرد اسوطورهای موویبخشوند» (بهووار)313- 312 :1321 ،؛ بنوابرای  ،احیوواء تغییور در کووارکرد
اسطوره و ن یز اهتمام به فرهن

شفاهی در پژوهشهای ادبی ،پیونود میوان اسوطوره و چوالشهوای سیاسوی،

اجتماعی و حتّی فردی انسان ،تبدیل داستان شفاهی و بویمرجو و بوی تواریخ اسوطورهای بوه داسوتان ادبوی
مکتوا ،نمونه هایی از صدمات ادبیّات اموروز بوه جهوان اسوطوره اسوت .رنوه ولوک در بواا پیونود متقابول
فرهن

شفاهی که اسطوره بخش جداییناپذیر آن است ،با پژوهشهوای ادبوی چنوی مویگویود :موا بایود
1. Raymond Trousson
2. Yves Chevrel
3. Marie-Pierre Brunel
4. Rene Wellek
5. Northrop Frye
6. Mircha Elyadeh
7. Frédèric shalenge
8. August she-legal
9. Johann Herder

بررسی تطبیقی بازآفرینی اسطورة پرومته در شعر معاصر عربی و فارسی (با تثکید بر شاعران برجسته) 21 /

ای نظر را بپذیریم که مطالعة فورهن

شفواهی ،بخش جداییناپذیر پژوهش ادبی ،اسوت؛ زیورا نموی تووان

آن را از مطالعة آثار مکتوا جودا کورد؛ و بوی ادبیّوات مکتووا و شوفاهی ،پیوسوته توثثیر متقوابلی وجوود
داشته اسوت (ولوک .)42- 41 :1313 ،وی در جوایی دیگور ،بور ارتبوا میوان ادبیّوات یونوان کوه آبشوخور
اصلی اش برگرفته از اسطورههاست ،بوا ادبیّوات معاصور و مودرن اروپوا و تحلیول آن از زاویوة دیود ادبیّوات
تطبیقی ای گونه مینویسد :دلیل مهمّ حقّانیت ادبیّات تطبیقی یا همگوانی یوا ادبیّوات بوه طوور مطلو  ،باطول
بودن اعتقاد به ادبیّات ملی محدود به صود است .ادبیّات مغورا زموی الاقول کلّ یوت و تموامیتی را تشوکیل
میدهد .نمی توان پیوستگی بی ادبیّات یونانی و روموی و ادبیّوات قورون وسوطایی مغورا زموی و ادبیّوات
امروزی را انکار کرد (همان.)41 :
پيشينة تحقيق
در رابطه با اسطوره و کارکرد آن در شعر معاصر عربوی و فارسوی پوژوهشهوای مسوتقلّی صوورت پذیرفتوه
شىارَاُْاتصىر از «أسووعد رزوق» ( )1332پژوهشووی کووه بووه فرآینوود
کوه بووه شوورح زیوور اسووت :اْلمىوار َفى َاُ ّ
به کارگیری اسطورهها در شعر شاعران تموزی پرداصته اسوت .در اثوری دیگور ،اْلمىتطْر از «احمود کموال»
( ) 1311مطالبی را پیرامون تطبی تمدّنهای مختلوج ،بوه لحواک کواربرد اسوطورههوا در آثارشوان در صوود
شارَاُاربيَاُح اث از «انس داود» ( ) 1332به بح پیراموون اسوطوره و شوعر
جای داده است .اْلموار َفيَاُ ّ
معاصر عرا و ارتبا ای دو بوا یکودیگر مویپوردازد .مضىْانَاْلمىوار َفىيَاُفکىرَاُاربىي از «احمود صلیول»

( )1326به بررسی نمادها و مضامی اسطورهای زاییودة افکوار شواعران عورا اصتصوار دارد و افوزون بور
َاُتّراثْى از «علوی
شخصىْت َ
آن ،صفحاتی از کتااهای زیر به ای موضوع اصتصوار یافتوه اسوت :امىت عتءَاُ َّ
عشری زاید» ( ،)1331اثری که مباحو کلّوی پیراموون بوازآفرینی شخصویّتهوای اسوطورهای را در صوود
شارَاُارب َاُْاتصر از «عزّ الدّ ی اسماعیل» ( )1321مباح
جای داده و کتاا اُ ّ

کلّی پیرامون شوعر معاصور

شىارَاُاربى َاُحى اث از «سولمی
عرا و کاربرد اساطیر در آن ذکر شوده اسوت؛ و اإلَتّجتهىت َواُحراىت َفى َاُ ّ
صضراء الجیوسی» ( )2221بوه تحلیول جهوتگیوریهوای شواعران معاصور سووری در کواربرد اسوطوره در
آثارشان می پردازد و مقواالتی هوم در ایو زمینوه در کشوور نوشوته شوده کوه عبارتنود از« :بررسوی تطبیقوی
اسطورة سندباد در شعر بودر شواکر السّویّاا و صلیول حواوی» از «علوی سولیمی و پیموان صوالحی» ()1332
نام بردگان ،کاربرد اسطورة سندباد را در شعر دو شاعر مذکور بررسوی و وجووه افتوراق و اشوتراک را بیوان
نمودهاند .در مقالهای دیگر با عنووان «اسوطورههوای برجسوته در شوعر عبودالوهّاا البیواتی» از «علوی نجفوی
ایوکی» ( )1323اسطورههای شاص

که از جانب بیاتی در شعرش بوه کوار رفتوه ،معرّفوی و موورد بررسوی
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ىوار َتْىا َعاى َروا َاُ ّشىارَاُحى اثَفى َمىاراتَواُاىرا » از «شووهریار
قورار گرفتوه اسوت .در مقالوهای دیگور« :ام َ
نیوازی و عبوداح حسوینی» ( ) 1326پژوهشوی کوه پیراموون کواربرد اسوطورههوای تمووز در شوعر پیشوگامان
معاصر سوری و عراقی میباشد .با بررسی پژوهشهای یاد شده ،مشخّ

میگوردد کوه تواکنون پژوهشوی

به صورت تطبیقی در باا اسطورة «پرومته» و بازتاا آن در شوعر شواعران معاصور صوورت نگرفتوه اسوت.
نگارندگان ای پژوهش در پی آن هستند که ضم معرّفی اسطورة پرومته و بیوان ررفیوتهوای آن در بیوان
عواطج و معانی شاعران و با مدّنظر قرار دادن فرضیة «اسطورة پرومتوه در شوعر معاصور عربوی و فارسوی بوا
رویکردی سیاسی و اجتماعی بازآفرینی شده است» به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
 .1اسطورة پرومته در شعر معاصر فارسی و عربی چگونه بازآفرینی شده است؟
 .2وجوه اشتراک یا افتراق ای بازآفرینی در شعر فارسی و عربی چگونه است؟
 .3اسطورة پرومته حاوی چه پیامها یی برای مخاطبان امروزی است؟
اسطوره در شعر معاصر فارسی
اسطوره در ادبیّات معاصر فارسوی جایگواهی ویوژه و پیشوینهای طووالنی دارد و ادبیّوات موا شواهد حضوور
چشمگیر اسطورههای بیگانه و نشثت گرفته از ادبیّات صارجی؛ اعم از شورق و غورا بووده اسوت .در دورة
معاصر ،همزمان با حکومت سلسلة قاجار ،ایرانیان شناصت بیشتری از فرهنو

و تمودّن اروپوا پیودا کردنود

و در تالش صود برای گذار به مدرنیتوه ،اروپوا و بوه ویوژه فرانسوه را مهوم توری الگووی صوود قورار دادنود.
آشنایی ایرانیان با تمدّن غرا ،بیشوتر از طریو دانوشآمووصتگی و ترجموه بوود .در دورة معاصور ،سویطرة
هزار ساله شعر که به پایان میرسد و شعر نوی فارسی یا شعر نیمایی پوای بوه عرصوه ادبیّوات مویگوذارد.
شعر نو نه فقا در قالب؛ بلکوه در مضومون نیوز دسوت بوه نووآوری مویزنود و پوا بوه پوای ادبیّوات جهوان در
مضمون سازی و بهرهگیری از شگردهای نوی مضمونی حرکت میکند« .از ویژگویهوای مهومّ شوعر ایو
دوره ،استفاده از شیوة بیان نمادی است که سبب میشوود اشوعار جامعوهگرایانوه و متعهّدانوة شواعران ایو
دوره ،به اشعاری اجتماعی و انسانی تبدیل شووند و شوعر ،عمو و وسوعت بیشوتری پیودا کنود و از حالوت
یک بُ عدی و یک معنایی صارج شود و قابل تفسیر گوردد» (هینلوز )26- 21 :1313 ،شعوور شواعران بوزر
معاصوور ،بی تعارف و تکلّج ،ریشه دار و باورمند و از اصلی تری نقا پیوند شوعر معاصور فارسوی بوا شوعر
که ایرانزمی  ،وجود اندیشوهای بواورمنود ،تواریخی ،اسوطوره ای و نموادی در پوردازش مفواهیم شوعری
است .اساط یری را که در شعر معاصور بوه کوار رفتوهانود موی تووان بوه چنود بخوش تقسویم کورد .1 :اسواطیر
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حماسی و قومی و ملّوی  .2اسواطیر اقووام دیگور  .3اسواطیر موذهبی  .4اسواطیر طبیعوی  .1اسوطورة شوهر .6
اسطورة اجتماع  .1اسطورة عش  .2اسطورة عرفانی معاصر.
اسطورهها ی ایرانی در قیاس با همتایان غیر ایرانوی صوود و بوویژه اسوطورههوای غربوی ،حضوور چنودان
گسترده ای حدّ اقل در نزد برصی از شاعران معاصر ایران ندارنود .دالیول گونواگونی موی تووان بورای توجیوه
ای پدیده برشمرد .یک دلیل ا/ساسی ،ای است که اسطورههوای ایرانوی بوه زبوان و صواّ باسوتانی نگاشوته
شده اند و شاعران ایرانی حتّی در گذشته با ای زبان بیگانه بوودهانود .از سووی دیگور ،شواعران دورة معاصور
ایران کم و بیش با زبانهای صارجی آشونا بوودهانود و گورایش بوه اسوطورههوای غربوی یوا هموان یونوانی -
رومی در آثار اغلب شاعران معاصر فارسی که بوه صوورت پراکنوده و دارای شودت وحودت هسوتند دیوده
میشود .البتّه« ،عموماً اسطوره هایی در ادبیّات معاصر به کار رفته کوه شوناصته شوده هسوتند و در آثوار ادبوی
سایر کشورها نیز مورد استفاده قرار میگیرند؛ از جمله :ونوس ،هرکول ،سویزیج ،پرومتوه ،توروا و آشویل.
ای نکته را نیز باید افزود که گسترش نفوذ اسطورههای اروپایی یک مسث لة جهوانی اسوت و فقوا محودود
به ایران نیست» (رشیدیان.)32- 31 :1312 ،
اسطوره در شعر معاصر عرب
یکی از مشخّصه های بارزی که شعر معاصر را از شعر که متموایز مویسوازد ،بوهکوارگیری اسواطیر در آن
است که مهم تری آن دربارة بهکارگیری اسطورههای یونانی صدق میکنود .شوعر معاصور عورا ،جنبشوی
است علیه تفکّر رمانتیک؛ تفکری که تنها به مهم جلووه دادن جایگواه فورد در جامعوه مویپرداصوت .شوعر
معاصر عرا صواستار تجلّی مسائل متعدّد فکوری ،سیاسوی ،اقتصوادی و اجتمواعی بوود کوه ملّوتهوا را در
دورهها ی مختلج تاریخی به صود مشغول میداشت .شماری از شواعران در آن زموان ،حرکوت صوویش را
با نهضت تازة شعری هم سو ساصتند .از آغاز قورن بیسوتم ،بوه دلیول ارتبوا هوای گسوترده بوی عوراهوا و
اروپائیان در زمینههوای مختلوج از جملوه ادبیّوات ،بعضوی از ویژگویهوا و اسولواهوای غربوی وارد شوعر
معاصر شدند .منتقدان بر ای باورند که اساسی تری عامل تغییر در رویکرد شواعران نسول جدیود عورا بوه
سنّت و چهرههای سنتّی و به ویژه چهرههای اسطورهای ،تثثیرپوذیری از شواعران غربوی؛ بخصوور شواعر
انگلیسی  -آمریکائی تی .اس .الیوت  )1222 - 1361( 1بوده اسوت( .جْى  )144- 142 :1322 ،بوهکوارگیری
اسطوره در شعر معاصر عرا دو جنبه داشوته اسوت :یکوی بهورهگیوری از اسوطوره بوه شوکلی مکوانیکی و
بیرونی و دوّم بهکارگیری اسطوره بوه شوکل ارگانیوک و درونوی .بوهکوارگیری اسوطوره بوه شویوة اوّل ،در
1. T.S.ELiOT
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تجربههای معاصر ،ناهماهن

جلوه میکند و میان شاعر و شعر او انفصال دائم قائم اسوت و وریفوة شواعر

در ای امر ،محدود میشود که به اسطوره جامهای زیبا بپوشواند و واقعوة نثور گونوه آن را بوه نظوم درآورد؛
امّا به تجربة شعری او صودمتی نمویکنود .در وضوعیت دوّم بوهکوارگیری اسوطوره ،اشواره بوه اشوخار یوا
رویدادهای اسطورهای است .ای اشارهها در سطح معنایی و تشوبیهی یکنوواصتی حرکوت مویکننود و بور
ای اساس نمی توانند فضایی اسطوره ای به وجود آورند و بوا کنوه شوعر درآمیختوه شووند و در ایو حالوت
اسطوره به شکلی نیست که بتواند در روح شعر تجلی کند و اسطوره فقا به عنووان شواهد بورای تجربوهای
معاصر مینشیند؛ در نتیجه هر دو طرف شوعر و اسوطوره جودا از هوم حرکوت مویکننود .در شوعر معاصور
عرا ،اسطورة ساصتة شاعر و اسوطوره سواز در یوک جهوان زنودگی موی کننود و هور دو دارای موهبوت و
توانایی تشخی

اند .ای دو در مسوثلهای تثمول نمویکننود؛ مگور اینکوه پویش تور بوه آن زنودگی درونوی و

شکلی انسانی بخشیده باشند« .اسطورههای شعر معاصر عورا ،بوه صلو شخصویّت اکتفوا نمویکننود؛ بلکوه
می توانند یک روستا یا یک شهر باشند؛ برای مثوال در شواکر السّویّاا ،شواعر عراقوی ( 1326 – 1346م) از
قریة جیکور که زادگاه اوست» (حمود.)11 :1336 ،
اسطورة پرومته
پرومته  ،1پسر «هاپت» و برادر «اطلس صدا» یا «فرشوتة آتوش» در اسواطیر یونوان اسوت و از صوالّقتوری و
باهوش تری تایتانها( )3بوده که «زئوس»  2با کمک وی توانسوت غوولهوا را شکسوت دهود و راّ األربواا
جهان گردد؛ و «زئوس»( ،)4صدای صدایان ،در عصور آفورینش انسوانهوا ،او را برگزیود توا هموه چیوز را بوه
انسان بدهد؛ جز آتش .پرومته به صاطر عشقش به انسانها نموی توانسوت نواراحتی و رنون آنهوا را ببینود؛ بوه
همی علت به دور از چشوم زئووس «آتوش» را بوه انسوان داد .وقتوی صبور بوه زئووس رسوید ،بوه فرموان او و
کمک چند ت از صدایان ،پرومته را تحت مراقبت درآورد و با میانجیگری بور سور قلّوة قواف «در قفقواز»
بردند و بوا زنجیور بوه تختوهسونگی بسوتند توا او را بوه جوزای اعموال صوود برسوانند .هور روز صوبح ،عقوابی
غول پیکر و تیزچن

بر سرش فرود میآمد و پهلویش را میدرید و جگورش را موی صوورد و چوون شوب

میشد ،جگر از نو میرویید( .گریمال )122- 113 :1312 ،پرومتوه نماینوودة رنون تموام انسوانهوواست و در
تک گویی ابراز میکند :م بذر آتوش را کوه در سواقهای نهوان بوود /و سرچشومة هموة هنرهوا /و کواردانی
بزر

آدمیان است ،ربودم (مسکوا )114 - 123 :1323 ،وی تکمیولگور وضو دردنواک صوود اسوت :و
1. PROMÉTHÉE
2. Zeus
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نصیب م صخرهای باشد تنها و دور» ای شکنجة هراسانگیز باید هوزار سوال طوول مویکشوید؛ امّوا چوون
سی سال بدی منوال گذشت ،روزی «مرکور»  1که سورور او ،لمو  ،شوادمان و سورحال بوود ،فرموان عفوو
پرومته را از زئوس گرفت و بدی سان او را به زندگی عادّی بازگرداند .دربوارة پرومتوه چهوار افسوانه نوشوته
شده است :بنا بر افسانة نخست ،از آنجا که او ،راز صدایان را بوه نفو بشور آشوکار کورد ،صودایان بور کووه
قفقازش آه کوا کردند و عقااها یی بوه جوانبش گسویل داشوتند توا جگورش را کوه هور دم از نوو رشود
میکورد بدرنود و بخورنود .بنوا بور افسوانة دوّم ،پرومتوه از درد منقوارهوای جگرصوراش ،آنقودر صوود را بوه
صرسن

فشرد که سرانجام با صرسن

یکی شد .بنا بر افسانة سوّم ،پس از گذشوت هوزاران سوال ،صیانوت

پرومته کمکم از یادها رفت .صودایان آن را فرامووش کردنود .عقابوان آن را فرامووش کردنود .او صوود نیوز
آن را فراموش کرد .بنا بر افسانة چهوارم ،آدموی از آنچوه سوبب و بنیواد صوود را از دسوت داده بوود ،ملوول
گشت ،صودایان ملوول گشوتند؛ عقابوان نیوز .زصوم از سور ماللوت بوه هوم برآمود .آنچوه بوه جوا مانود کووه
صرسن

تفسیر ناپذیر بود (کات .)14- 13 :1322 ،بیشتر نویسوندگان و متفکّوران نگواه صاصّوی بوه پرومتوه

داشوته و هور کوودام از آنهوا از منظوور صوویش و بووا توجّوه بوه دیوودگاهها یشوان اسووطورة پرومتوه را بررسووی
کردهاند؛ از گوته و شلی و بایرون تا کافکا و مارکس و کامو و یان کات .کوات موینویسود :تفاسویر قورن
نوزدهم ،پرومته را شویطان مقودّس ،کواربو نواریوس مقودّس و کوارگر مقودّس مویصواندنود .او روح را؛ یوا
بشریت را رهایی داد» (همان .)11 :پرومته ،یک عصیانگر و طاغی اسوت و بنوا بوه گفتوة صوودش دو بوار بور
ضدّ نظوام موجوود آسومانی ،عصویان مویکنود و بوه جامعوة بویعودالت صودای صودایان «زئووس» اعتورا
موویکنوود .او صواهووان عوودالت و صوولح اسووت و هوودفش دگرگووونی اسووت( .کووامو )11 :1322 ،نظوور بووه
ررفیتهای صاصی که در شعر معاصر فارسی و عربوی موورد توجّوه شوعرا بووده ،اسوطورة پرومتوه یکوی از
اسطورههای مهم و پرکاربرد در شعر شواعرانی همچوون «نوادر نوادرپور» و «احمود شواملو» در شوعر معاصور
فارسی و شاعران چیره دستی از جملوه «عبودالوهّاا البیواتی»« ،ابوالقاسوم شوابی»« ،بودر شواکر السّویّاا» در
شعر معاصر عربی اسوت کوه هور کودام بنوا بوه جهوان دینوی و بیونش اجتمواعی و شوعری صوود از آن بهوره
گرفتهاند.
نادر نادر پور و اسطورة پرومته
نادر نادرپور( )1در شعرش گرایش زیوادی بوه اسوطورههوای یونوانی نشوان داده و بوه طوور گسوترده از آنهوا
بهره گرفتوه اسوت .شوعرهوایی همچوون «دزد آتوش» و «شوام بازپسوی » ،مصوداق بوارز احسواس در بودری،
1. Marko arts
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کالفگی و غربت شاعر هستند .پرومته در آنها نماد شاعر است .ای شعرها اشواره ای دارنود بوه پرومتوه کوه
آتش صدایان را دزدید و به انسان داد:
پای به زنجیر بسته زصمی پیرم /کای همه درد مرا امید دوا نیست /مرهم زصمم کوه چوون شوکاف درصوت
است /جز مس جوشان آفتاا صدا نیست /نشتر صونریز صارهای پر از زهر /موی ترکانود حبواا زصوم تونم
را /صاک به صون تشنه از دهانوة ایو زصوم /مویمکود آهسوته شویرة بودنم را /کورکس پیوری کوه آفتوابش
صوانند /بیضة چشم مرا شکسته به منقار /پنجه فروبردهام به سینة هر سن

 /نواص تیوزم شکسوته در تو هور

صار /مانده به کتفم نشانی از صا زنجیر /چون به ش تر ،شو یاری از تو مواری /توا بوه زموی پاشود آسومان
نمک نور /برکشد از زصم شانههام ،دماری /مو مگور آن دزد آتشوم کوه سورانجام /صشوم صودایان مورا بوه
شعلة صود سوصت /بر سر ای صخرة شکسوتة تقودیر /چوار سوتونم بوه چوار مویخ بوال دوصوت /بور دل مو
آرزوی مر  ،حرام است /گر چه به جز مر  ،چارة دگرم نیست /بر سرم ای سرنوشوت کورکس پیوری
است /طعمة او غیر پارة جگرم نیست /موم تنم در آفتواا بسووزان /مغوز سورم را بوه کرکسوان هووا ده /آا
دو چشم مرا بر آتش دل ریز /صاک وجود مرا به باد فنا ده.
در شعر «شام بازپسی » میگوید:
شبانگهان کوه شوف مووج آتشوینش را /بوه صوخرههوا ی زموی کوبود از کرانوة روز /بوه جوای آنکوه دل از
آفتاا برگیرم /گمان برم که طلوعش میسّر است هنوز /اگور رهوا کنود ایو بواور شوگفت مورا /اگور تهوی
شوود از ایو امیود نافرجوام /چنوان بوه سووی افو مویگریوزم از دل شوهر /کوه آفتواا بسووزاندم در آتووش
صویش /مرا صیالی از ای گونه در سور اسوت هنووز /از ایو صیوال چوه سوود؟ /مو آن اسویر سویهروزگوار
امیدم /م آن مریض شفا ناپذیر ایمانم /وگرنه آه چرا در شوبی چنوی تاریوک /مورا بوه رجعوت صورشوید
باور است هنوز...؟ (نادر پور)123 :1323 ،
احمد شاملو و اسطورة پرومته
شهرت اصلی احمد شاملو( )6به صاطر نوآوری در شعر معاصر فارسوی اسوت .او از نظور طورز کوار و عقیوده
با شاعران دیگر تفاوت بسیار دارد .در شعر او ،قافیه شکل صاصّوی بوه صوود مویگیورد .شوعرهوای او شوامل
اشعار نو و برصی قالبهای که نظیر قصیده و نیز ترانههای عامیانوه اسوت .عشو  ،آزادی و انسوانگرایوی،
از ویژگی های آشکار سرودههای شاملو هستند .شواملو عوالوه بور شوعر ،کارهوای تحقیقوی و ترجموههوای
شناصته شده ای دارد .مجموعه کتاا کوچة او ،بزر

توری اثور پژوهشوی در بواا فرهنو

عامیانوة موردم

ایران است .شاملو شاعری است که در باا اسطوره و کاربرد آن در شعر ،تحت تثثیر ادبیّوات غورا بووده
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اس ت به ای ترتیب ،ای موضوع چندان شگفتانگیز نیست که بیشتری رجوع را به اسوطورههوای غربوی و
بوویژه اسوواطیر یونوانی  -رومووی داشوته باشوود( .پوور نامووداریان )242 :1321 ،او در شوعر « تنهووا» از مجموع وة
«هوای تازه» مینویسد:
اکنون مرا به قربانگاه میبرند /گوش کنیود ای شومایان کوه در منظوری بوه تماشوا نشسوتهایود /و در شوماره،
حماقتها یتان از گناهان نکردة م افزونتر است  /با شما مرا هرگز پیونودی نبووده اسوت /بهشوت شوما در
آرزوی به برکشیدن م در تب دوزصی انتظاری بیانجام دوزخ صواهود شود /توا آتشوی آنچنوان بوه دوزخ
صوف انگیزتان ارمغان برم /که از تج آن دوزصیوان مسوکی آتوش پیرامونشوان را چوون نوشوابهای گووارا
سر کشند /چراکه م از هر چه با شماست؛ از هر آنچه پیوندی با شما داشوته نفورت مویکونم /از فرزنودان
و از پدرم بوی ناک تان و /از دستها یتان که دست مرا چه بسیار کوه از سور صدعوه فشورده اسوت /از قهور
و مهربانیتان و از صویشتنم /که ناصواسته از پیکرهای شما شباهتی به رواهر بورده اسوت /مو از دوری و از
نزدیکی در وحشتم /صداوندان شما به «سیزیج» بی دادگر صواهد بخشید /مو «پرومتوه» ی نوامرادم کوه از
جگر صسته ،کالغان بیسرنوشت را سفرهای گسوتردهام /غورور مو در ابودیت رنون مو اسوت /توا بوه هور
سالم و درود شما منقار کرکسی را بر جگرگاه صود احساس کنم /نویش نیوزهای بور پوارة جگورم ،از بوسوة
لبان شما مستی بخش تر بود /چراکه از لبان شوما هرگوز سوخنی جوز ناراسوتی نشونیدم /و صواری در موردم
دیدگانم از نگاه صریداریتان صفابخش تر /بدان صاطر که هیچگاه نگاه شما در م  ،جوز نگواه صواحبی بوه
بردة صود نبود /از مردان شما آدم کشان را و از زنانتان به روسبیان مایل تورم /مو از صداونودی کوه درهوای
بهشت را بر روی شما صواهد گشود /به لعنتی ابدی دلصوشترم /هومنشوینی بوا پرهیزگواران و هوم بسوتری
با دصتران دست نا صورده /در بهشوتی آنچنوان ارزانوی شوما بواد /موو «پرومتوه» ی نواموورادم /کوه کالغوان
بویسرنوشوت را /از جگور صسوته سوفرهای جواودان گسوتردهام /گوووش کنیود ای شموایووان کوه در منظوور
نشستهاید /به تماشای قربانی بیگانهای که منم /:با شما مرا هرگز پیوندی نبوده است (همان .)326
شعر شاملو سراسر عصیان ،سرصوردگی ،یثس ،فریاد ،ایمان و مشترک با همه اسوت و اعتراضوی علیوه
صویشت ِ گذشته است که از زیر صاکستر سرد وجودش شوعله مویکشود .شوعلهای کوه بعودها چنوان زبانوه
میکشد که دیگر صاموش شدنی نیست .اشعار او دیگر رنو

و بووی گذشوته را نودارد و مویبینویم شواعر

پس از عصیان ،سرایندة مردم میشود و برای توده و اجتماع شعر میگویود و تووانش را بوه کوار مویگیورد
تا شعری بسراید برای همه؛ برای انسان؛ برای آنان که امید رهایی از کج دادهانود و توانشوان نیسوت کوه از
بند و اسوارت برهنود .بورای آنوان کوه چشمانشوان بوه سویاهی رلموت عوادت کورده و نوور روز و روشونایی
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چشمانشان را میآزارد؛ شاعر از پیروان مکتب تعهّد مویباشود و نسوبت بوه هور واقعوة سیاسوی و اجتمواعی
واکنش نشان میدهد .ای شعله در قلب شاعر چنان زبانوه مویکشود کوه شواعر صوود را «پرومتوه» احسواس
میکند؛ پرومته ای کوه بورای کموک بوه انسوان ،محکوومِ ابودیِ صودایان شود و احسواس کموک شواعر بوه
بشریت و نقش روش فکرانة او در اشعارش به صصور در «شبانة» او نمایان میشود:
شبانه /شبانه شعری چگونه توان نوشت /تا هوم از قلوب مو سوخ بگویود .هوم از بوازویم؟ /شوبانه شوعری
چنی چگونه توان نوشت؟ /م آن صاکستر سردم که در مو  /شوعلة هموه عصویانهاسوت /مو آن دریوای
آرامم که در م  /فریاد همه توفانهاست /م آن سرداا تواریکم کوه در مو  /آتوش هموه ایموانهاسوت/
یاران م بیایید /با دردهایتان /و بار دردتان را /در زصم قلب م بتکانیود /.مو زنودهام بوه رنون /مویسووزدم
چراش ت از درد /یاران مو بیاییود /بوا دردهایتوان /و زهور دردتوان را /در زصوم قلوب مو بچکانیود (هموان
.)311
سياوش کسرایی و اسطورة پرومته
سیاوش کسورایی( )1اساسواً شواعری اجتمواعی اسوت .در شوعرهوای او تغوزّل و تصوویر ،فوراوان بوه چشوم
می صورند .وی برای نشان دادن دورهای از زندگی اجتماعی ،از افسانههوای باسوتان سوود جسوته و موی تووان
او را از ای نظر راهگشای منظومههای حماسی  -اجتماعی شعر نو پارسوی دانسوت .در شوعر او روح غنوایی
و حماسی ،تعبیرات و تصویرهای بسیار زیبا ،ابداع در توصویجهوا و تغوزّالت ،دیودگاههوای ویوژه و زبوان
ساده و بی پیرایه از ویژگیهای شعر او به شمار میروند که او را از همنسوالنش متموایز مویکنود .کسورایی
نیز همچون دیگر شاعران همدورة صود ،در باا اسطوره و کاربرد آن در شوعر تحوت توثثیر ادبیّوات غورا
بوده و ای موضوع چندان شگفتانگیز نیسوت کوه بیشوتری رجووع را بوه اسوطورههوای غربوی و بوه ویوژه
اساطیر یونانی  -رومی داشته باشد .در منظومة «آرش کموانگیر  -زنودگی زیباسوت» ،آرش کموانگیر هموان
پرومته است .در ماهیت ای دو اسطوره هیچ تغییری رخ نداده و جان مایة آنها عو

نشوده اسوت .شواعر

نقاا پرومته را بور چهورة آرش زده و از زبوان او سوخ مویگویود( .وحودت )612 :1322 ،در ایو جوا بوه
ابیاتی از ای منظومه اشاره میکنیم:
گفته بودم زندگی زیباست /گفته و ناگفتوهای بوس نکتوههوا کاینجاسوت /کنودهای در کووره افسورده جوان
افکند /چشمها یش در سیاهیهای کومه جست و جو میکرد /زیر لوب آهسوته بوا صوود گفتگوو مویکورد/
زندگی را شعله باید بر فروزنده /شعلهها را هیمه سوزنده /جنگلی هسوتی توو ای انسوان /جنگول ای روییوده
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آزاده بی دریغ افکنده روی کوهها دام  /آشیانها بر سرانگشتان توو جاویود /چشومههوا در سوایبانهوای توو
جوشنده /آفتاا و باد و باران بر سرت افشان /جان توو صودمتگزار آتوش /سوربلند و سوبز بواش ای جنگول
انسان دل به رؤیاهای دام گیر و گرم شعله بست  /آری آری زنودگی زیباسوت /زنودگی آتشوگهی دیرنوده
پابرجاست /گر بیفروزیش رق

شعلهاش در هر کوران پیداسوت /ورنوه صواموش اسوت و صاموشوی گنواه

ماست /کوهها صاموش /درّهها دلتن

 /وی سراسر قلّة مغموم و صاموشی که مویبینیود /ونودرون درّههوای

بورف آلوودی کووه مویدانیوود /رهگوذرهووا یی کوه شوب در راه موویماننود /نووام آرش را پیواپی در دل کهسووار
میصوانند و نیاز صویش میصواهند /با دهان سن

های کوه آرش میدهود پاسوخ /مویکندشوان از فوراز و

از نشیب جادهها آگاه /میدهد امّید /مینماید راه (همان.)121 :
در اشعار کسرایی آرزوی دگرگوونی زنودگی و رسویدن بوه فوردای درصشوان مووج مویزنود؛ بوویژه در
منظومة آرش کمانگیر که محیطی را به تصویر می کشد که سرشوار از دلتنگوی و دل سوردی و دلمردگوی
است؛ امّا با ای حال امید صود را عی غورور و سوربلندی مویدانود و بوا اندیشوه و شوور و انقالبوی ،صوود را
برای رهایی از بند ستم رها می کند تا صوشبختی را برای مردم صویش به ارمغان بیاورد.
بدر شاکر السّيّاب و اسطورة پرومته
بدر شاکر السّیّاا( )2در بسیاری از سرودهها یش از نامهای اسوطوره ای و دینوی یونوانی همچوون پرومتوه بوه
قصد تشوبیه بهوره بورده اسوت .او نسوبت بوه زنودگی و وضوعیت نابسوامان جامعوة صوویش کوه در گورداا
عقب ماندگی ،جهول و اسوتبداد غورق بووده ،بوه شودّت بودبی بوود؛ در نتیجوه ،بوا بوهکوارگ یری اسوطوره در
شعرش ،از آن به عنوان ابزاری مناسب برای بیان واقعیتهای تلخ جامعه پرداصوت .در شوعرهوای «رؤیوای
سال  1316م» و «رودصانه و مر » نقاا پرومته را بدون نام بردن از او بر چهوره مویزنود و رؤیاهوای صوود
را از زبان پرومته بازگو میکند .وی توانسته تجربوة صوود و پرومتوه را بوا بهورهگیوری از تجربوة ضومیر اوّل
مفرد ،به یگانگی برساندَ :
أاِتَاُصقرَاإلُِيَاُغراب َ/أاِتَاُْاقضَمنَأوُْبَفْصْتَاُْستءَ/رافاتَروحىيَْلطاىت َاُسىْتءَ/رافاىتَروحىيَياْْْى اَ
جراحىت َ/صىتُاتَعْاىيَتْىا اَمىىْحتَ/أاِىتَاُصىقرَاإلُِىيَترفّى َ/إنَروحىيَتتْىز  َ/إنِىتَعىىت َهشىْْتَاىاأَأنَأمسىْتَراحىىت

(همان.)412 :
ترجمه :ای عقاا شگفت الهی /که در سکوت شبانگاهی از اولم

فرود مویآیوی /و روح مورا بورای طبو هوای

آسمان میبری؛ روح مرا غنیمتی زصمی را /و بردار میکشی چشومان مورا تمووز و مسویحا را /ای عقواا الهوی
مهربان باش /که روح م از هم میگسلد /روح م آن روز ویرانهای است که سست شده است.

 /34کاوشنامة ادبیّات تطبیقی ،سال سوّم ،شمارة  ،12تابستان 1332

َاُسىحر َ/مرهفى َاُغصىانَواُوْىارَ
واُْىاأَحىْنَاواى َاُ ى أَ/وأم ّ
ىتقرَفىيَاُسىرارَ ونَأنَأنىتأَ/وأرهى َاُضىْْرَ وحى َإُى ّ
ااضحِنَاُاتَُْاُح َزان َ/أجراسَمات َفيَعروقيَترعشَاُرنْنَ/فْ َُِْفيَ ميَ
أحسَبتُ ّ متءَواُ ماعَكتُْورَ/
ّ
واُثْرّ َ/

َثلجِتَاُزؤاأ َ/أعْىت َصى ركَكىتُجحَْْاشىالَاُا ىتأَ/أو َُىاَعى و َأعضى َاُْكىتفحْنَ/أشى ّ َ
حاْنَ/إُ َرصتص َاش
ّ
ىتيَثىَْاصىفلَاُقى ر َ/أو َُىاَيرقىتَفىيَ مىيَإُى َاُقىرارْ َ/لحْىلَاُاىبَمىلَاُاشىرَ/وأباىثَاُحْىت َإنَمىات َانتصىىتر
قاض ّ

(همان.)416 :

ترجمه :و ای روزها تاریکی همهجا را گرفته است /م بیصواا بر تخت افتادهام /امّوا با گوشهای تیز وجودانم
میشنوم چونان درصت تناوری که با شاصههای حسّاس و پرندگان و بر

و بارش به صبح سورآغاز مویپیونودد/

صون و اشکهای ریزان را حس میکنم که چونان باران /بر جهان اندوهگی فرومیبارند /ناقوسهای تبواهی در
عروقم طنی میاندازند /و در صونم اشتیاقی تاریک میشود /در حسرت گلولهای کوه انجمواد مرگبوارش /مثول
دوزخ که استخوانها را میسوزاند ،روحم را از هم میشکافد /میصواهم برگردم و در ای کشاکش به مبارزان
دیگر بپیوندم /مشتم را گره کنم و به صورت سرنوشت بکوبم /میصواهم در اعماق صونم غرقه شوم /با بشور درد
بکشم و بار از دوشش بردارم /تا زندگی متولّد شود /و ای گونه مرگی پیروزی است.

ابو القاسم شابی و اسطورة پرومته
ابو القاسم شابی( )3با احسواس غنوی شواعرانه و قودرت بیوان صوود توانسوته مفواهیم واال و مضوامی هرف و
جاودانة انسانی را با بوهکوارگیری اسوطورههوا در شوعر صوویش بیافرینود .ایو روحیّوه را در قصویدة «نشىْ َ

اُجاىتر» به صوبی بیان میکند .صود را به شاهینی بلندپرواز تشبیه مویکنود کوه بوا دردهوا و دشومنیهوا پنجوه
ّ
نورم مویکنود و بوه زنودگی صوود اداموه موویدهود؛ زنودگی آزادیصواهانوه و سوعادتمندانه کوه هموواره بووه
صورشید نظاره میکند و از هر آنچوه نشوان از رکوود ،مردگوی و صواکی بوودن دارد ،بیوزار اسوت (غوالی،
 .)11 :1366در قصوویدة «نشىىْ َاُجاىتر» او ،سووتمگر ،کنایووه از پرومیسوویوس یووا پرومتووه اسووت کووه زئوووس
بزر

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

او را می صورد و پس از آن دوباره زنده می شود .ایو کوار هور روز بوه طوور موداوم تکورار مویشود .دلیول
حکم و قضاوت ای بود که علیرغم ای که زئوس تمامی صدای وارگوان را از کموک بوه جامعوة انسوانی
من کرده بود« ،پرومته» به انسان ،آتش و دانش و معرفت هدیه کرد و به انسوانهوا کموک کورد؛ بوه آنهوا
آتش بخشید و آنها را از کارهوا و اهوداف صودای وارگوان مطّ لو نموود .بوه هموی دلیول ،زئووس او را در
جامعة صدای وارگان سورزنش کورد و حکوم کورد کوه زنودان و دار را تحمّول کنود .در پایوان ،زئووس بوا
میانجی گوری صودای وارگوان او را بخشوید و بوار دیگور بوه منزلگواه اصولیاش یعنوی قلّوة کووه برگشوت.
(الشابی )12 :1331 ،ای فصل از شعرش را چنی آغاز میکند:

بررسی تطبیقی بازآفرینی اسطورة پرومته در شعر معاصر عربی و فارسی (با تثکید بر شاعران برجسته) 31 /

ِ
ِ
سَاُْ ِ
َبتُس ْحى ِ
ىااءَ/
ىبَ َواْلموىىترَِواْلنى َِ
َّْ َِ
َّسىرَفىا َاُقِ َّْى َِاُش َّ
ضىْة َِهتَِئىىت ُّ
م ُ
َّىْ ِ ُ
ىتءْ َ/أرنُىاإُ َاُش ْ
أعْش َريْىَْاُى َّاءَواْلعى َاءَ/كتُا ْ
ىيَاَُّىىذكَ/اُ ْحْىىيَبقلا ىىيَمَّْىىتَاْلصْى ى َِاءَ/فته ى أَْفىيا كَمىىتَامتواىىتَفتنىَّ ى ََُ/مىْكانَمثىىلَاُصَّخ ىىر َ
وأُصىْ َُُُلصَّىىا ِ َا ِإلُِى َّ
َاُرعىىبَوانثىىرَفاقى ى ُ َ/ر ُجىىَْاُ ى َّىر َ
اُصَّ َّْ ى َِ
ىْشَجاَّ ىىتراَاُح ى َّ َ ائْ ىىتََ/بىىتُفجرَ...بىىتُفجرَِاُجْْ ى ِىلَاُاَّىىتئيَ َ/وانْش ىىرعلْ ُّ
ىتءَ/وااى ُ
لْتء (همان )446
َاُسْرَفيَاُ َِ
َِ
َوصااع
َاُاأمتءَ/اُاُّارَفيَقلايَوبْن َجاانحيَفىا أَأخش َّ
ترجمه :باوجود درد و رنن و دشمنان /همچون عقاا بر بلندای قلّة بلند زندگی صواهم کورد /بوه صورشوید تابوان
چشم دوصتهام /در حالیکه ابرها و بارانها را به تمسخر میگیرم /و به صدای الهی گوش میدهم /که بازتااها
و انعکاسات مرده را در دلم زنده میکنند /تا میتوانی قلبم را ویران نما /که آن بسوان صوخرهای سوخت پابرجوا
صواهد بود /همچون انسان قدرتمند به سپیدة زیبایی دوردست صبح صیوره مویشوود /تورس را بورم بگسوتران و
شهااهای مر

و صاعقههای بدبختی را بر م عر

ک  /نور در قلب و میان سوینهام اسوت؛ /بنوابر ای چورا از

حرکت در تاریکی بترسم؟

همان طور که مشاهده میکنید ،قصیدة «نشىْ َاُجاىتر» ،لبریز از نیرو و قدرت است و از اشوعار سیاسو -

اجتماع شاعر به شمار م رود .شاب با سرودن ای قصیده ،قصود بورانگیخت ملّوت و ایجواد رسوتاصیز در
میان آنان را دارد .گوی با سرودن آن م صواهد روح جدیود را در کالبود صسوتة ملّتو بدمود و بوا نفوس
مسیحای صویش ،آرزوها مورده را دوبواره زنوده کنود .در ایو قصویده ،نوزاع و درگیوری میوان شواعر و
جامعه را روایت میکند؛ مانند اسطوره که درگیری میان پرومیسویوس و زئووس و دیگور صودای وارگوان
را توضیح میدهد .قصیده دربردارندة شخصیّت پرومیسیوس است؛ شخصیّتی کوه همّوت واالیوی دارد؛ بور
هر مشکلی چیره میشود و مصمّ م است رسالت بزر

صود را به انجام برساند.

عبدالوهّاب البياتی و اسطورة پرومته
عبدالوهّاا البیاتی( )12ازجمله شواعرانی اسوت کوه اسوطوره در شوعرش ،حضووری فعّوال دارد؛ از بسوامدی
باال برصووردار اسوت و سوازة اصولی تفسویرپذیرتری سورودههوا یش را تشوکیل مویدهود .او بوا فراصووانی
اسطورههای که و دصل و تصرّف در آنها ،در پی آن است تا ضوم اصوالت بخشوی بوه اثور ادبوی صوود،
پوشیده تر و ادبیتر به ابراز ایدههایش بپردازد .کار او نقول سواده اسوطوره نیسوت؛ بلکوه برداشوت جدیود و
متفاوتی از آن دارد و با زبدگی چشمگیر ،تفسیر تازه تر و عمی توری از اسوطورههوا بوه نموایش مویگوذارد.
او با انعطاف پوذیر سواصت و آشونایی زدایوی در چهورة آنوان ،تجربوههوای معاصور صوود را بور آنوان حمول
می کند .روانشناسی اسطورههوای شواعر نشوان از آن دارد کوه شخصویّتهوای اسوطورهای ،درواقو هموان
«م » های صود شاعرند که به شکلهای گوناگون از نیّوتهوا ،آرزوهوا ،اشوتیاقهوا و انگیوزههوای وی صبور
می دهند .شخصیّتهای اسطورهای بیواتی همگوی دغدغوة سیاسوی  -اجتمواعی دارنود و از دردی مشوترک
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مینالند و صواهان آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی هستند .در نگاهی کلّی می تووان گفوت :اسوطورههوای
بیاتی عهده دار اندیشة فداکاری ،زندگی در مور  ،صوارشودگی عواطفی ،مواجراجویی ،احسواس غربوت و
همزادپنداری اند .او تمایل صاصی به اساطیر غورا ،از جملوه اسوطورة یونوانی پرکواربرد «پرومتوه» داشوته و
ىتَُْاُسىال» «قصاید عش بر دروازههای جهان هفوتم» صوود را بوه جوای
بَعليَباابت َاُا
َح ّ
در دیوانش «قصتئ ُ
ّ
پرومسیوس «پرومته» قرار میدهد .در ای جا به ترجمة ابیاتی چند از ای دیوان میپردازیم:
احْلَالَُْل َمنَجالَ «قفقت »َهذهَاُاترَ/أصرخَبتالباا َ/وم ع َاُثارا َ/ف َاُاطنَاُغىتر َفى َاُاىاسَمىنَاُْحىْ َ
ُلخلْجَ/واُااأَوَاُص َ/:أما َحىتالَهىذهَاُى وا َ/وهىذهَاُواْاى َاُصىتمت َاُخرمىتء َ/مىنَفقىراءَاُْى نَاُْر ى َ/ومىنَ
حثتُ َاالماا َمنَاالراتفَُ/کاا َأصلبَمنَموللَاُفجرَ/عل َاْلماارَ(البیاتیَ )11– 43 :1321 ،
ترجمه :هر شب از کوه قفقاز ای آتش را حمل میکنم /با بوقها فریاد میزنم /مدیحة م انقالاها هسوتند /در
وط غرق شده در بیچارگی /و بدبختی در محیا صلین /و صواا و نماز /ای چهار پایان حالشوان بهتور اسوت /و
ای طبیعت صاموش و گن

 /از فقیران موریض شوهرهوا /و از بواقی مانودة مردگوان در روسوتاهوا /امّووا در آغواز

سپیدهدم /بر دیوارها به دار کشیده میشوم.

آنچه شاعر در ای جا به تصویر کشیده ،شرححوال صوود ،موردم عوراق و رنونهوایی اسوت کوه لموس
کردهاند .ای بیتها بیانگر اوضاع مشابه سیاسی و اجتمواعی حواکم در عصور شواعر هسوتند .شواعر بوا قورار
دادن صووود بووه جووای پرومسوویوس (پرومتووه) رلووم و سووتمی را کووه اسووتعمار بوور آنهووا روا داشووته اسووت،
حسرتمندانه بیان میکند.
نتيجه
اسطورهها از زمان پیدایش تاکنون ،همواره در بستر های مختلفی چون تاریخ و ادبیات رشد کرده و موجب غنوای
آثار شدهاند .شاعران به واسطة اسطوره ،به گنجینههای ابهامآلود دوران گذشته نقوب زده و از آن گنجینوههوا هور
آنچه را مناسب تجربیات شعری صویش دیدهاند ،زینتبخش اشعار صود ساصتهاند .یکوی از نموودهوای نووآوری
در شعر زنده و پیشرو معاصر فارسی و عربی ،بهکارگیری اسطوره است .شعر معاصر امروز ،پاره ای از افسوانههوا و
اساطیر را در صود نهفته و نموود دیگوری از پیونود بوا اسوطوره را در صوود جوای داد ه .در ایو میوان ،گورایش بوه
اسطوره های غربی یا همان یونانی  -رومی در آثار اغلب شاعران معاصر فارسی و عربی دیوده مویشوود .شواعران
ای دوره بنا بر انگیزهها و اهداف سیاسی – اجتماعی اسطورهها را به کار می گیرند .پرومته یکوی از اسوطورههوای
مهم و پرکاربرد در شعر ای شاعران است« .نوادر نوادرپور» و « احمود شواملو» در شوعر معاصور فارسوی و شواعران
چیره دستی از جمله «عبدالوهّاا البیاتی» « ،ابو القاسم شابی» و «بدر شاکر السّیّاا» در شعر معاصور عربوی ،بوه ایو
اسطوره پرداصته اند .پرومته در شعرهای «دزد آتوش» و «چوارة» نوادرپور ،مصوداق بوارزی از احسواس در بودری،
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کالفگی و غربت و نماد ،صودِ شاعر است .در شعرهای «تنها» و «شبانة» شاملو کوه سراسور عصویان ،سورصوردگی،
یثس ،فریاد ،ایمان و اعتراضی علیه صویشت گذشته است ،شاعر صود را «پرومته» احساس میکند؛ پرومتوه ای کوه
برای کمک به انسان ،محکوم ابدی صدایان شد و احساس کمک شواعر بوه بشوریت و نقوش روشو فکرانوة او در
اشعارش بخصور در او نمایان میشود .بدر شاکر السّویّاا در شوعرهوای «رؤیوای سوال  1316م» و «رودصانوه و
مر » صود ،از آنجا که نسبت به زندگی و وضعیت نابسامان جامعة غورق در گورداا عقوب مانودگی ،جهول و
استبداد غرق بوده ،به شدّت بدبی بوده ،نقاا پرومته را بدون نام بردن از او بر چهره میزند و رؤیاهای صوود را از
زبان پرومته بازگو میکند .وی توانسته تجربة صود و پرومته را با بهرهگیری از تجربة ضمیر اوّل مفرد ،بوه یگوانگی

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

شاعر به شمار مو رود ،قصود بورانگیخت ملّوت و ایجواد رسوتاصیز در میوان آنوان را دارد .قصویدة او دربردارنودة
شخصیّت پرومیسیوس است ،شخصیّت ی که همّت واالیی دارد و بور هور مشوکلی چیوره مویشوود و مصومّم اسوت
رسالت بزر

صود را به انجام برساند .سرانجام ،بیاتی است که شعرش غالباً شعری اندوهناک ،عاطفی ،ستیزهجوو

و آرمان گرایانه میباشد .شخصیّتهای اسطورهای او از جمله «پرومتووه» ،ه مگوی دغودغووة سیاسوی  -اجتمواعی
دارنود؛ از دردی مشترک مینالند و صواهان آزادی سیاسی و عدالت اجتمواعی هسوتند .در دیووانش «قصىتئ َحىبَ

عل َباابىت َاُاىتَُْاُسىال» « قصاید عش بر دروازههای جهان هفتم» ،او صود را به جوای پرومسویوس «پرومتوه» قورار

میدهد و صواهان آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی میگردد.

پینوشتها
( )1و هنگامیکه آیات ما بر آنها صوانده میشود ،میگویند« :شنیدیم (چیز مهمی نیست)؛ ما هم اگر بخواهیم مثل آن را
میگوییم؛ ای ها همان افسانهها ی پیشینیان است » (ولی دروش میگویند و هرگز مثل آن را نمی آورند)
( )2و هنگامیکه به آنها گفته شود « :پروردگار شما چه نازل کرده است؟ میگویند :ای ها (وحوی الهوی نیسوت) هموان
افسانههای دروغی پیشینیان است »
( )3تایتانها صدایانی بودند که بر انسانها حکومت میکردند و می صواستند صودشان قدرت را به دسوت بگیرنود .آنهوا
دارای سه فرزند به نامها ی زئوس ،پوزیدون و هادس هستند .زئوس از هادس یکی از فرزندان تایتانها موی صواهود کوه
موجودی قدرتمند بسازد تا با آن تایتانها را نابود کنند .بعد از سقو تایتانها ،زئووس فرموانروای آسومان و پوزیودون
فرمانروای دریا میشود؛ ولی زئوس هادس را فریب می دهد و او را به دنیای مردگان میفرستد تا در آنجا عذاا بکشد.
هزاران سال میگذرد تا اینکه انسانها از صدایان ناراضی میشوند و جن

میان انسانها و صدایان شروع میشود.

( )4نام زئوس به کلمة یونانی  diosبه معنی « درصشان» مربو است .او کوچکتری فرزند کرونوس ورئا بود و در اساطیر
یونانی ،پادشاه صدایان ،صدای آسمان رصشان و توفان و فرمانروای تمام زیارتگواههوا ی واقو در کووه المو
بزر

اسوت .او

تری حکمفرما بود و قانون ،عدالت و معنویت را تعیی مینمود .ای مسثله او را رهبر روحانی صدایان و انسانها
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قرار داد .از نشانهها ی زئوس میتوان به عصای سلطنتی ،عقاا و سپر او (ساصته شده از پوست بز املتیا) اشاره کرد و اینکه
دروشگویی و پیمانشکنی او را بسیار صشمگی میکرد.
( )1نادر نادرپور ،در سال  1322در تهران زاده شد و در بهار سال  1313در آمریکا از دنیا رفت  .او از شاعران صمیمی
روزگار ما بود .ا کثر اشعار او مایه و مال صود را از تجربیات زندگی روزمره شاعر گرفته و در حقیقت بازآفرینی تجربة
صادقانه و درونی یک دورة تاریخی اند .یثس ،تیره بینی ،پوچ انگاری ،مر

اندیشی ،اندوه ،اضطراا ،سرگردانی و وسیلة

رهایی از غربت ،از ویژگیهای عمومی شعر نادرپور؛ مخصوصاً در دورههای اوّلیة شاعری اوست .در دورة معاصر ،غم
غربت را بوضوح در اشعار او میبینید (براهنی ،1311 ،ج .)341 :2
( )6احمد شاملو در  21آذر  1324در تهران متولد شد و پس از تحمّل سالها رنن و بیمواری ،در تواریخ  2مورداد 1313
درگذشت و پیکرش در امامزاده طاهر کرج به صاک سپرده شد .او در تاریخ فرهن

و ادبیات معاصر ایران ،پدیده ای

استثنایی ،تثثیرگذار و ماندگار بود و شعرها ی سیاسی و اجتماعی اش ،تصویر بیمانندی از دغدغهها ی انسانی معاصر بوه
نمایش میگذارد .شعرها ی او اغلب محتوای اجتماعی و سیاسی دارند .مدام با سیاهی و جهل در ستیز است و جنگی پایان
را با پلیدیها آغاز کرده است (محمدی.)31- 36 :1314 ،
( )1سیاوش کسرایی در پنجم اسفند سال  1321در اصفهان زاده شد .وی سرودن شعر را از جوانی آغاز کرد و از دهة 32
به گروه شاگردان نیما پیوست و عالوه بر فعّالیّتها ی ادبی و سرودن شعر ،عمری را به تکاپوها ی سیاسی (حوزا توودة
ایران) گذراند؛ به همی دلیل ،گروهی او را شاعری مردمی مینوامیودند .او سرانجام به دلیل مشکالت و مسائل سیاسی،
سالها ی پایانی عمر صویش را دور از کشور محبوا صود و در تبعید گذراند .وی در سال  1314و در س ّ  63سالگی،
زندگی را بدرود گفت و در گورستان مرکزی وی (بخش هنرمندان) به صاک سپرده شد (لنگرودی.)412 :1324 ،
( )2بدر شاکر السّیّاا در روز  24دسامبر  1326در روستای جیکور در جنوا شرقی بصره در عراق چشم به دنیا گشود.
اگرچه وی در س ّ  32سالگی و در جوانی درگذشت؛ امّا در عمر کوتاه صود ،تحوّل بسیاری را در ساصتار و زبان شعر
معاصر عرا ایجاد نمود .ای شاعر از بنیانگذاران شعر نو است که در شعر صود از رمز و اسطوره بهره فراوان برده و برای
بیان اندیشهها ی صویش به اسطوره پناه میبرد (عباس.)13 :1324 ،
( )3ابو القاسم شابی در  24فوریة سوال  ،1323در روسوتای « الشّوابیه» ،یکوی از نوواحی «تووزر» کشوور توونس ،زاده شود
(الفاصوری )124 :1366 ،وی با وجود عمر کوتاهی که داشت ،با آفریدن آثار شعری و نثری صود توانست جایگاه ویژه ای
در میان شاعران معاصر عرا پیدا کند .او هیچگاه ملّت صود را از یاد نمیبرد؛ بلکه برای جامعه صود تالش میکر د و برای
هم نوعان صود ،زندگی ایده آل و آرمانی میصواست».
( )12عبد الوهاا احمد جمعه صلیل البیاتی ،در  13دسامبر سال  1326در محلّة باا الشّیخ بغداد در نزدیکی مسجد و مقبره
شیخ عبد القادر الجیالنی صوفی معروف و یکی از برجستهتری شاگردان حلّ اج دیده به جهان گشود .او یک اومانیسوت
اعجاا آور ،مبارزی آزادیطلب و آغازگر شعر نو در عراق است؛ و در توسّ بخشیدن به ررفیتهای شعر عرا در حیطة
بیان و معانی و بهکارگیر ی ررافتها ی اساطیری به شکل معاصر ،پیشرو شاعران محسوا میشود.
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کتابنامه
الف :کتابها
 قرآن کریم

 .1اسماعیلپور ،قاسم ()1322؛ تحوّل اسطوره های ایرانی ،تهران :افکار.
 .2امساعیل  ،عل ادلن ()1891؛ اُ ّشىارَاُاربىيَاُْاتصىرَ(قضىتاتهَوَوىااهرهَاُفاْى َوَاُْااااى  ،ادطّبعل ادّّادّل  ،بللت  :دار
ادعودة.
 .3براهنی ،رضا ()1311؛ طال در مس ،تهران :نویسنده.
َاُاتَُْاُسال ،ادطّبع ادّّادّ  ،بت  :دار ادشر ق.
بَعل َباابت
َح ّ
 .4ادبیايت ،عبنادوهاب ()5891؛ قصتئ ُ
ّ
 .1پورنامداریان ،تقی ()1321؛ سفر در مه :تأمّلی در شعر احمد شاملو ،تهران :نگاه.
شتفَاصو حت َاُفاان ،ادطّبع األ دی ،مكتب دبنان ناشر ن.
 .6هتانوي ،حممن علي فار غي ()1886؛ ا َّ

 .7جینة ،عبن احلمین ()5891؛ اإلَتّجتهت َاُج ا َفيَاُ ّشارَاُاربيَاُْاتصر ،ادطّبع األ دی ،بت  :موسسه نوف .
 .9اجلیوسی ،سلمی خضراء ()2115؛ اإلَتّجتهت َ َواُحرات َفيَاُ ّشارَاُا َرب َاُح اث ،بغناد :دار ادرساد .
ادشرک ادعاملی دلکتاب.
 .8محود ،حممن ()1886؛ اُح اث َفيَاُ ّشارَاُاربيَاُْاتصر ،ادطّبع األ دی ،بت ّ :
 .51خلی  ،امحن ()5891؛ مضْانَاْلموار َفيَاُفکرَاُاربي ،بت  :دار ادطلیعه.

 .11داسل هینلز ،جارو ()1323؛ شناخت اساطير ایران ،ترجمه و تثلیج باجالن فرّصی ،چاپ اوّل ،تهران :قطره.

اْلموار َفيَاُ ّشارَاُاربيَاُح اث ،ادطّبع ادّّادّ  ،ادقاهرة :دار املعارف.
َ
 .12دا د ،انس ()5882؛
 .13دهخدا ،علیاکبر ()1361؛ لغتنامه ،تهران :مؤسّسة لغتنامه.

 .54رز ق ،أسعن ()5881؛ اْلموار َفيَاُ ّشارَاُْاتصر ،دار احلمراء دلطباع ادنشر.
 .11رشیدیان ،بهزاد ()1312؛ بي نش اساطيری در شعر معاصر فارسی ،تهران :گستره.
 .16روتون ،ک.ک)1312( .؛ اسطوره ،ترجمة ابوالقاسم اسماعیلپور ،تهران :مرکز.
َاُتراثْ َفيَاُ ّشارَاُاربيَاُْاتصر ،مصر :ﺩﺍﺭ ﺍدﻔكﺭ ﺍدعﺭبی.
شخصْت َّ
 .57زا ن ،علی عشری ()1881؛ امت عتءَاُ َّ
 .59زکی ،امحن کمال ()5871؛ االمتطْر –َ رام َحضترا َمقترن  ،ادقاهرة :دار ادعودة.
 .13سرکاراتی ،بهم ()1312؛ سایه های شکار شده ،تهران :قطره.
 .21ادشابی ،ابو ادقاسم ()5887؛ ااانَتالْ َاحْ َشتمي ،ادطّبع األ دی ،بت  :دار ادﻔکر ادعربی.
ادسّیاب ،بنر ()2111؛ اُ ااان ،بت  :دار ادعودة.
 .25شاکر ّ
 .22شاملو ،احمد ()1323؛ مجموعه آثار ،تهران :نگاه.
 .22شکری ،غادی ()1266؛ أ

َاُْقتوم  ،ترمجه حممن حسنی ر حانی ،هتران :نشر نو.

 .22ادشیخ ،غر ن ()1888؛ ااانَشتبي ،ادطّبع األ دی ،بت  :مؤ ّسس األعلمی دلمطبوعا .
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 .21عباس ،احسان ()1324؛ رویکرد های شعر معاصر عرب ،ترجمة حبیباح عباسی ،تهران :سخ .
 .26ادﻔاخوری ،حنا ()1886؛ تتَراَُاْل َفيَاُْغر َاُاربي ،ادطّبع األ دی ،بت  :دار اجلی .
 .21فر خ ،عمر ()1891؛ اُشتبيَ شتعرَاُحبَ َواُحْت  ،ادطّبع ادّانی  ،بت  :دار ادعلم دلمال نی.،
 .22کات ،یان ()1322؛ تفس يری بر تراژدی های یونان باستان  -تناول خدایان ،ترجموة داوود دانشوور و منصوور
ابراهیمی ،چاپ چهارم ،تهران :سمت.

 .23کسرایی ،سیاوش ()1321؛ مجموعه آثار ،تهران :نگاه.
 .32کامو ،آلبر ()1322؛ انسان طاغی ،ترجمة مهبد ایرانی طلب ،تهران :قطره.
 .31گریمال ،پیر ()1312؛ فرهنگ اساطير ایران و روم ،ترجمة دکتر احمد بهمنش ،چاپ چهارم ،امیر کبیر.
 .32لنگرودی ،شمس ()1324؛ تاریخ تحليلی شعر نو ،جلد دوّم ،تهران :نشر مرکز.
 .33محمدی ،محمد حسی ()1314؛ فرهنگ تلميحات شعر معاصر ،تهران :میترا.
 .34مسکوا ،شاهرخ ()1323؛ پرومته در زنجير ،تهران :فوگون.
 .31مهرداد ،بهار ()1321؛ پژوهشی در اساطير ایران ،تهران :نگاه.
)1321( -------- .36؛ پژوهشی در اساطير ایران (پاره نخست و دوم) ،تهران :آگاه.
 .31نادرپور ،نادر ()1323؛ مجموعه آثار ،تهران :نگاه.

 .32وحدت ،فرزی ()1322؛ رویارویی فکری ایران با مدرنيت ،ترجمة مهدی حقیقتصواه تهران :ققنوس.
 .33ولک ،رنه و استی  ،وارن ()1313؛ نظریه ادبيّات ،ترجمة ضیاء موحّود و پرویوز مهواجر ،چواپ اوّل ،تهوران:
علمی و فرهنگی.
 .42هینلز ،جان ()1313؛ شناخت اساطير ایران ،ترجمة هاله آموزگار و احمد تفضّ لی ،تهران :چشمه.

ب :مجلّهها
 .41سلیمی ،علی و پیمان صالحی ()1332؛ «بررسی تطبیقی اسطورة سندباد در شعر بودر شواکر السّویّاا و صلیول
حاوی» ،مجلّة ادبيّات و علوم انسانی سابق ،شمارة  ،4ص

34.- 11

 .42علوی ،فریده و رضا علیاکبرپور ()1332؛ «ح ضور اسطوره هوای ادبوی صوارجی در شوعر معاصور فارسوی»،
پژوهش ادبيات معاصر جهان (پژوهش زبان های خارجی) ،شمارة  ،61ص
 .43نجفی ایوکی ،علی
سابق ،شمارة  ،2ص

.61- 41

( ) 1323؛ «اسطوره های برجسته در شعر عبدالوهّاا البیاتی» ،مجلّة ادب يّات وَعلـوم انسـانی

.26- 1

ادشلعر احللن ف ي سلور ادعلراق » ،مجلّى َاُجْاْى َ
 .44نیازی ،شهر ار عبناهلل حسینی ()5891؛ « أسلطورة ولوز عنلن ر اد ّ
اُالْْ َاالارانْ َُ ّلَ غ َاُاربْ َوي ابِتَ،ش  ،7صص .12- 45
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َ
إعت َاُا رَإُ َأموار َ«برومْت » َ فيَاُشار َاُاربيَواُفترميَاُْاتصر َ
(تأاْ اَعل َفحالَاُشاراء

1

تارجَ اايون

2

األستاذ املشارک ي قسم ادلغ ادعربی آداهبا ،جامع رازي

عليااارَاحْ ك

3

األستاذ امل ساعن ي قسم ادلغ ادعربی آداهبا ،جامع بیام نور ،کرمانشاه

يرشَارمي

4

املاجستت ي فرع ادلغ ادعربی آداهبا ،جامع رازي

اُْل ّخص
إستنعاء األدباء دألساطت علی نطاق اسع إعادة ادنظر فیها علی صعین األدب ادعاملي مبا فیه األدب ادﻔارسلي ادعلرمم اّلا ّأدی
انیلون ادعلرب لم بیلاقم ادقضلا ا ادسیاسلی اإلجتماعیل أسلطورة بر میتل
إدی إثراء األدب کّرة اإلبناع فیه .ظّف ادشلعراء اإل ر ّ
احلر  .رمي هذا املقال إدی حتلی هذه ادظاهرة األدبی
ادتمرد االحتجاج ادصمود ّ
کأسطورة م األساطت ادیونانی ادّيت ترم إدی ّ
املتمی ة ي األدب امل قارن ذد ي أشعار اإل رانینی ادکبلار؛ کأمحلن شلاملو نلادر نلادربور سلیا ش
ادّيت تأيت ي سیاق ادنراسا
ّ
عبنادوهاب ادبیايت بنر شلاکر ادس ّلیاب أمم ادقاسلم ادشلامم .هلذا إ ّن ک ّلال مل هلؤالء ادشلعراء
کسرا ي ادشعراء ادعرب ادعمادق ک
ّ
اسلتدنم أسلطورة بر میتل إنطالقلا مل د افعله أغرا له ادسیاسلی اإلجتماعیل هبلنف ادتعبلت عل مشلاعره ادذاتیل حتر ل ادشللع
ادسیئ .
اإلحتجاج علی األحناث ّ
حتلیل أسلباب توظیلف أسلطورة بر میتل ي ادشلعر ادعلرمم ادﻔارسللي دراسل عملیل إعلادة ادنظلر فیهلا تبیلنی نقلا االش ل اک
أهم احملا ر األساسی ادّيت ن ر حوهلا هذا املقال.
االف اق فیها م ّ
اُکلْت َاُ َُّْلَّْ  :األسطورة ،بر میت  ،األدب املقارن ،ادشعر ادعرمم ادﻔارسي املعاصر.

 .1تارخ ادوصول1282/2/22 :
 . 2ادعن وان اإلدک ين دلکات

املسئولt_zinivand56@yahoo.com :

 . 2ادعن وان اإلدک ينAkbar463@yahoo.com :
 . 2ادعن وان اإلدک ينarash_karami_36@yahoo.com :

تارخ ادقبول1282/6/11 :

