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 چکیده
هن و نو، اختصـاص   ک يها ها، اعم از اسطوره     را به اسطوره   يا ژهیگاه و یشورِ ما جا  کات و فرهنگ    یادب

ر ین شـاهد حضـور چشـمگ      ین سـرزم  یات معاصر ا  ی، ادب یرانی ا يها  اسطوره یرغم گستردگ یعل. داده است 
ن مقالـه،   یـ در ا . بـوده اسـت   ، اعم از شرق و غـرب        یات خارج یگانه و نشأت گرفته از ادب     ی ب يها اسطوره

 را در عرصـۀ نقـد   ینیرد نـو یکـ ه روکـ ر برونـل    یـ نظـرات پ    از يریـ گ اند تـا بـا بهـره       دهیوشکپژوهندگان  
 در متـون شـعر و ادب   یرانیر ای غيها گاه اسطورهیت نقش و جا یرده است، به اهم   ک ارائه   یشناخت اسطوره
ه، هم به   یپ سِل یلی به نقل از ف    یالح اسطورة ادب  ن، تالش شده تا با استفاده از اصط       یهمچن.  بپردازند یفارس

ات یـ ه در ادب  کـ  –د  ی نوپد ی ادب يها ن و هم اسطوره   یشی پ يها  به جا مانده از نسل     یرانی ا ی ادب يها اسطوره
ن یجۀ ا ینت. ردی قرار گ  ی مورد بررس  یات فارس یها در ادب   زان نفوذ آن  ی اشاره شود و م    –شه دارند   ی ر یخارج

رده و کـ شـورمان آگـاه   کر یـ ات سدة اخیگانه در ادبی بيها طرة اسطورهیت نفوذ و سیمطالعات ما را از اهم  
 بـه رغـم     يرین اثرپـذ  یـ ه ا کـ سـازد    یار م ک در عرصۀ شعر معاصر را آش      یرانی ا يها ز اسطوره یگاه ناچ یجا

گانـه  یرفته اسـت، هـر چنـد ورود عناصـر ب         یر، انجام پذ  ی از اساط  يریم نظ کران از مجموعۀ    ی ا يبرخوردار
 .ت و اصالت آن گرددیا موجب از دست رفتن هوی فراهم آورد و يشتری بيات غنای ادبيواند برات یم

 .بی، صلیسیوسف، عی،  اوستا،شاهنامهات، شعرنو، یاسطوره، ادب :يدیلک يها واژه

                                                           
  E-mail:falavi@ut.ac.ir، 021-88634500: ، دورنگار021-61119013: تلفن ∗
 E-mail:reza5071@hotmail.com، 021-88634500: ، دورنگار021-77692776: تلفن ∗∗



 1390 بهار، 61شمارة  ، ادبیات معاصر جهانپژوهش  42

 مقدمه
ـ     حضور اسـطوره    اتیـ ان اسـطوره و ادب یـ ونـد م یگـر پ یعبـارت د   و بـه یهـا در متـون ادب

ـ ز ا یـ تر ن شیست و پ  ی ن يدیموضوع جد   ی منتقـدان  یشـناخت   اسـطوره  يهـا  تـاب کن موضـوع در     ی
ـ  يهمچون نُرتـروپ فـرا     ـ ا ژرژ دومِز  ی ـ  ل بـه  ی  متـر کامـا آنچـه     .  شـده اسـت    ی بررسـ  یفراوان

 البتـه .  خـاص اسـت   يشـور کات  یـ  در ادب  ی خـارج  يهـا  آن پرداخته شده، حضـور اسـطوره       به
ـ و  و به  ی در متون ادب   یمر بو ی غ 1)هیسل به. ك. ر (ی ادب يها استفاده از عناصر و اسطوره     ژه شـعر   ی

 اتیـ امـا در ادب   . شـود  ی محسـوب مـ    ی مبادلـه فرهنگـ    یست و نـوع   ی منطقه، دور از ذهن ن     یک
متـر بـه آن پرداختـه    کتش، یرغم اهم یه علک وجود دارد  يا تهکژه شعر معاصر، ن   یو ، و به  یفارس

 يهـا  سـطوره  ا ك در برابر شـمار انـد      ی خارج يها شده، و آن حضور پرشمار و پررنگ اسطوره       
ـ ه اک است ین در حال  یا.  است یمل  هکـ  و پـر مغـز اسـت    یار غنـ ی بسـ يریران صـاحب اسـاط  ی

ـ ت ا یـ واقع.  اسـت  یه شـگفت  ی ما یات فارس یاربرد آن در ادب   کعدم   ـ ات ا یـ ادبه  کـ ن اسـت    ی  رانی
 نـۀ یزم امـا پـژوهش در    . هـا بـوده اسـت      ر اسـطوره  یش چشـمگ  یم و ب  کرباز شاهد حضور    یاز د 
ـ      و یات فارسـ یـ ونـد ادب یپ  هــا در طـور معمـول اسـطوره   ه اسـطوره چنـدان گسـترده نبـوده و ب

 هرچنــد. انــد  مــورد مطالعــه قرارگرفتــهی باســتانيهــا  فرهنــگ و زبــانيهــا  پــژوهشةگســتر
ـ دانند، اما اگـر تعر     ی م یرانی ا يها ن منبع اسطوره  یان شاهنامه را مهمتر   یرانیا اده از  یـ رچـا ال  یف م ی

 بـه  شـاهنامه  از کیوچکـ ه تنهـا بخـش   کـ د یم رسیه خواهجین نتیا م، بهیاسطوره را مبنا قرار ده   
ـ رد، روا یـ گ یبرمـ  ن اثر بـزرگ را در     ی از ا  يا ه حجم گسترده  ک آن   یپردازد و باق   یاسطوره م   یاتی
ـ تعر بنـابر ). 171-283بـه صـفا     . ك. ر( اسـت    یخی و تار  یحماس اسـطوره  «: ادهیـ رچـا ال  یف م ی
ـ اک را ح  يا ند؛ واقعه ک ی را نقل م   ينوی م یداستان ن، در زمـان    یزمـان نخسـت    ه در کـ نـد   ک یت مـ  ی
دهـد، جـز در      ی مـ  ياما آنچه در شـاهنامه رو     ) 15اده  یال(» . اتفاق افتاده است   »آغازها« يا افسانه

 اسـت از ماجراهـا و   یتـ یشتر روا یش ندارد و ب   یدای با موضوع پ   یوند چندان یۀ آن، پ  یصفحات اول 
ن مـتن   یتـر  یتوان اصل  یاده، م یرچا ال یف م ی را بنابر تعر    اوستا اما  . یخی و تار  ی پهلوان يها داستان
ج پس از اسـالم و      یه متفاوت بودن خط و زبان آن با زبان را         کران دانست، هرچند    ی ا يا اسطوره

                                                           
چنـد  . پـردازد  یف آن مـ یتوص  به»ست ؟ی چیاسطورة ادب« با عنوان يا ه در مقاله  ک است   یسکن  یه اول یپ سل یلیف -1

 ی اسطورة ادب  يه و آندره دبز   یات سل ینظر  با اشاره به   ی ادب يها نامۀ اسطوره  لغتر برونل در مقدمۀ     یاز او، پ  سال پس   
برونـل  . (» جامعـه یـک  در یت خـاص انسـان  یـ  موقعیکنندة ک رهین و خ  یر نماد یتصو«: ندک یف م یگونه توص  نیرا ا 

1988 ،13( 
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ات یز در ادب  ی ناچ يریثأتاب ت کن  یه ا ک اند  به اسالم موجب شده    یان از زرتشت  یرانین ا یر د ییز تغ ین
 .ران داشته باشدیا

 و  ی بررسـ  یهـن فارسـ   کات  ی در ادب  یرانیر ا یر غ یۀ حضور اساط  نیشیدر مقالۀ حاضر ابتدا پ    
د کیـ أگـر بـا ت    یشتر، و آثار چهار شاعر معاصـر د       یسپس آثار سه تن از شاعران معاصر، با بسط ب         

 مقالـه،   يدر انتهـا  . رنـد یگ یها مورد مطالعه قرار مـ      زان حضور و منشاء اسطوره    یمتر از لحاظ م   ک
رد از  یـ گ ی خوانندگان قرار مـ    يش رو یپد،  ی جد يندازهاا ۀ چشم ی مطالب، با هدف ارا    يبند جمع

توان  یلۀ آن م  یوس ه به کشنهاد خواهد شد    ی پ يارک  به عنوان راه   ینامتنی ب یوة بررس یش هک نیجمله ا 
جـاد  یهـا در ا  شـور و نقـش آن  ک یک ی در متون ادب  ی خارج يها رد عناصر و اسطوره   کارکنحوة  
 .ار نمودکد را آشی جديم و نمادهایمفاه

 یث و بررسبح

 یات فارسی به ادبیرانیا ری غيها  ورود اسطوره-1
ندر کنان اسیه جانشکان کیومت سلوکطره حی تحت سی مدت رانیش از اسالم، ا   یدر دوران پ  

 هـر . ردندک برقرار   یونانی با فرهنگ و زبان      یکی نزد ان رابطۀ یرانی ا  آن یه ط کبودند، قرار گرفت    
ده و آنان را مغلوب خود سـاختند، امـا در دوران آنـان            یان شور کیه سلو یعل ان بر یانکه اش کچند  

ـ   ی گسترده ادامه    يا گونه  به یونانیفرهنگ  ز توجه به    ین ن پادشـاهان   یه نخسـت  کـ   يطـور ه  افـت، ب
 ی حتـ .)315شـمن  یگر(دند ینام ی م(Philhellène)دوست  ونانیها خود را     هک س ي بر رو  یانکاش

ه کـ  آن« یعنـ ی، (Théopatoros) خود نام تئوپـاتروس     ان بر کید از سلو  یفرهاد، پسر مهرداد، با تقل    
ـ یه هـر ا   کـ  بـود    يحد  به یونانیر فرهنگ و زبان     ی و تأث  نفوذ.  گذاشته بود  ،»پدرش خداست   یران

.  بـود  یونانیر از آموختن زبان     ی ناگز يارک يها شرفتیل به پ  ی و ن  یوانی د يها ار در بخش  ک يبرا
سـت  که خبر شکشود  یگفته م. اند ردهک یز مطالعه مینونان را   یات  ی ادب ةان آن دور  یرانیجه ا ینت در
ان ها در ر پارتکراسوس از لشک د رسیزمان نبرد حرّ ر ادشـاه  همـان پ یان می و درباريه وکد ی به اُ

ردنـد  ک یرا تماشـا مـ    ) Euripide(د  یپیاثر اور ) Bacchantes (ائهکبا شنامۀیارمنستان بودند و نما   
ـ ول کـ ل هریهـا شـما    آنيه روکافت شده ی ییها هکز سیران نیشرق ا  در). 21ل  یبو( ا آپولـون  ی
 ).24همان ( شده است کح

 را گرفـت و     ی مـذهب زرتشـت    ي جـا  ی اسـالم  شـۀ یدست اعـراب، اند    ران به یپس از فتح ا   
رجـوع بـه اسـطوره،    .  آشنا شـدند  یحی مس – يهودی يها ن اسالم با اسطوره   یق د یطر ان از یرانیا
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رد یگ ی انجام م  يا ق فن شاعرانه  یات ازطر یربرد آن در ادب   اک است و    یات فارس یهن در ادب  ک یسنت
گوشـه چشـم اشـاره        بـه  یعنـ یح  یتمل«: دیگو ی م یین هما یالد جالل. نامند یم» حیتلم«ه آن را    ک
ـ  یالم بـه داسـتان  کضمن  نده دریه گوکع آن است   یردند؛ و در اصطالح بد    ک ـ ی ـ  یا مثَل ـ ا آی ه و ی

ـ  در تعر  یین همـا  یالـد  اللج) 328 ییهما(» ...ند،  ک معروف اشاره    یثیحد  لمـۀ کف خـود بـه      ی
داسـتان  «: جملـه   نـام بـرده اسـت، از      هـا   نمونه یرده است، اما در ادامه از برخ      کاسطوره اشاره ن  

  ،»وسـف یراهن  یداستان پ «،  »ندندکه او را در آتش اف     کل اهللا   یم خل یداستان حضرت ابراه  » «خایزل
ـ یداسـتان شـاهزاده ا    «،»مانی حضـرت سـل    يا انگشتر ی جم   يداستان انگشتر « و » اووشی سـ یران

واقـع   م، در ینـ کر برونل استناد    یف پ یه اگر به تعر   ک) 328-330همان  (» سیداستان بلق «سرانجام  
ن و  یر نمـاد  یتصـو «ه برونـل اسـطوره را       کـ  نـد چـرا   ا یرانی و ا  ی سام يها  از اسطوره  ییها نمونه
ـ تعر) 13،  1988برونـل    (» جامعه یک در   یت خاص انسان  ی موقع یکنندة  ک رهیخ نـد و   ک یف مـ  ی

ـ آ(حسـاب آورد    ق آن به    یتوان از مصاد   یز م ی ن ادشده را یموارد   مان و  یم، سـل  یوسـف، ابـراه   یا  ی
). سـتند؟ ی ن» جامعـه یک در یت خاص انسانیننده از موقعکره ین و خی نماديریتصاو«اووش  یس

 يز سـازگار یـ  ن،ر شـد که در مقدمه ذکاده یرچا الیف میاد شده با تعر ی يها گر، نمونه ی د ياز سو 
 اتفـاق  »نیزمان نخسـت  ه درک«نند ک ی م»تیاک را ح  يا واقعه« اند و هم     »ينویم«ه هم   کدارند چرا 

ات یـ  در متـون ادب    یر ادب ی اساط يجستجو  مقاله به  ادامۀف، در   ین تعار یبر اساس هم  . افتاده است 
 سـو   یـک ف از   یه مطـابق آن تعـار     کد  یاوکم  ی را خواه  ي عناصر یعنیم پرداخت،   ی خواه یفارس
ـ  از روينـو ی میتـ یگر، روای دي، و از سو   یت خاص انسان  ی از موقع  ينماد  در زمـان بـدو   يدادی
 .ش باشندیدایپ

ـ  يها ک به سب  یران را با نگاه   یات ا ی در ادب  ییگرا ر اسطوره ی س یبررس  قـرون گذشـته     ی ادب
وز ه هنـ  کـ رد  یـ گ یبرم  را در  يا  دوره ی خراسان کسب). 375-387 یبه حقوق . ك. ر(م  یریگ یم یپ

ن ی مهمتر  اند،  توجه داشته  یرانی ا يها  بود و شاعران به اسطوره     يانه در آن قو   یگرا یاحساسات مل 
 قـرآن ه در کـ  يهـود ی يها اسطوره اما شاعران به.  استی فردوسشاهنامهنه همان ین زم یاثر در ا  

 : استکیر از رودیات زیاب. اند ردهکها اشاره شده، رجوع  آن ز بهین
 عمر اندر وسف را بهیراهن سلب بوده است یسه پ ه گاه محنت و راحتکدستم ینا شن ینگار
 عقوب را از بوش روشن گشت چشمِ تریسوم   از تهمتكد شد پرخون، دوم شد چاکی از یکی

 )27 کیوان رودید(
داسـتان حضـرت    . وسف اشاره شده اسـت    ی حضرت   یسه مرحله از زندگ    به   ن شعر یدر ا 

ـ ، آ وسفی سورة (قرآنو  ) 50 تا   37 يها اب، ب شیدایسفر پ  (تاب مقدس کوسف در   ی  تـا   4ات  ی
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تـاب  کدر م ین قصص را به طور مستقی ایرانیاعران اه شکن احتمال یر شده است، اما ا  کذ) 101
ه کـ  اسـت     آن يباً نامحتمل است و احتمال قـو      یف و تقر  یار ضع ی بس ،ده باشند رک مطالعه   مقدس
  ده باشـد،  ی رسـ  یرانی به دست شاعران ا    ی و متون قرآن   یق سنت اسالم  یطر ور از ک مذ يها داستان
 . م استک حایات فارسیادب بهافته ی راه يها  بر داستانیاسالم یه نگاهکژه یبه و

ردن کـ  ی از داستان قربـان    ی قرآن یتی روا  رود، یشمار م   به ی عراق که از شاعران سب   ک يمولو
 :دهد یه میم ارایفرزند توسط ابراه
 ندک یم ار چه قربان میچینپسر   م خودیل ز ابراهیما چو اسمع

 )1283 ي معنويمثنو(
ز سـخن   یـ آن اشـاره رفتـه، ن       بـه   تـورات  ه در کـ ردن اسـحق    ک یز از قربان  ی ن یی درجا اما او 

 :دیگو یم
 زند یل و اسحق میغ را بر حلق اسماعیت م مجنون گشت اندر شوق اویجان ابراه

 )269 يزیات شمس تبریلک(
 . چندان هم ناآگاه نبوده استيهودی از سنت يدهد مولو ی نشان مهک

 آن مملـو از     يم و در برابر، متون شعر     کار  ی بس یرانی ا يها اسطوره  توجه به  ی عراق کدر سب 
ـ  ا نندةکد  یید تأ یر شا ی ز يها مثال.  است ی اسالم ی اما با نگرش   یحی مس – يهودی يها اسطوره ن ی

 :دن باشتهکن
 وسف به زندانمیه با ک خواهم یم نيمن آزاد  با دوست در خلوت، به از صدسال در عشرتیدم

 )300 يات سعدیغزل(
 ختهیهن زو نو شده وز نخل خرما رکنخل   حش آمدهیده رفته مسکم از عصتمیچون مر

 )264 یخاقان(
 اند  نهادهیو آنگاه دل در آتش موس  اند شتهکاضت بیر فرعون نفس را به

 )230عطار (
  حوا نهاد در آدم ویجنبش  ختی رك بر خايا از خمستان جرعه

 )74 یعراق(
 خا رایه عشق از پردة عصمت برون آرد زلک وسف داشت دانستمیه کمن از آن حسن روزافزون 

 )2حافظ (
ل به  ی، تبد نیشی پ يها  استفاده شده در دوره    يهودی – یحی مس يها  اسطوره ي هند کدر سب 

 :ها عبارتند از شهیلک از یبرخ. رندیگ ی مورد استفاده قرار میفراوان  شوند و به یشه میلک
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ماننـد چـاه    (وسـف   یداستان  انه، اشارات مختلف به     یمان و مور  یح، گنج قارون، سل   یمِ مس د
نـدن او توسـط   کژه در آتش افیوبه  (م  ی ابراه یو زندگ ...)  عقوب،یوسف،  یخا،  ینعان، زندان، زل  ک

 . از لطف نخواهد بودیر خالی زيها مثال  بهی نگاه).لیردن اسماعک ینمرود و قربان
 ب مرگ تالش دوا بسستیآمد طب  دل مردگان گذار ح بهیض دمِ مسیف

 )136 یاشانک(
 شینده است در زندان خوکه افکوسف ما را ی  میشک یخا میعقوب و گه ناز زلیگه غم 

 )355دل یب(
 ها شعار اوست ردن دلکه زنده کنسان یز   نیح همانا در آستیدارد دم مس

 )953 1365، يزیصائب تبر(
 بازگشت ک مدرن، سبه دورة  مهم تا قبل از تحوالت دوران معاصر و ورود ب          کن سب یآخر

ـ ا  . ات نهـاد  یـ  ادب  بـه عرصـۀ    يزدهم پا ی در قرن س   ي هند که پس از افول سب    کاست    ن دوره از  ی
 يهـا  زبـان ه بـه    کـ  ی همچون قـاآن   يشاعر.  است هی شب ی عراق کسبها به     اسطوره یلحاظ فراوان 

 يهـود ی – یحی مسـ يهـا  ه به اسـطوره ک یلماتکاست، بارها از   ز آشنا بوده    ی و فرانسه ن   یسیانگل
امـا  . ونس، حوا و داود   یمان،  ی، سل یسیوسف، ع ینوح،  : ازجمله. رده است ک استفاده   ،اشاره دارند 
ان آمـده  یـ  بـه م یز نـام یـ  نی ملـ يمن و اسطوره هایدون، رستم، اهری از آرش، فریدر شعر قاآن  

 :است
  شود زنده عاذرکیح اگر نبود یمس

 )274 یوان قاآنید(
 نعان راکوسف یبدرود گو چو   شتنکا یز مصر جهان ی عزیخواه

 )35همان (
 ستی نكد بای جوكنه از ضحاکیدون یگر فر

 )748همان (

 رانیات معاصر ایر در ادبی اساط-2
 از فرهنـگ  يشـتر یان شناخت بیرانی ا ومت سلسله قاجار،کزمان با ح     معاصر و هم   در دورة 

ـ و   تـه، اروپـا و بـه      یمدرن  گذار به  يتالش خود برا   ردند و در  کا  دیو تمدن اروپا پ    ژه فرانسـه را  ی
 یق دانش آمـوختگ یطر شتر ازیان با تمدن غرب ب یرانی ا ییآشنا.  خود قرار دادند   ين الگو یرمهمت

 .و ترجمه بود
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د مثـل   ی جد ی ادب يها  از جمله گونه   (یجذب عناصر خارج   به   ی فارس اتیب ادب ین ترت یبد
اما . پردازد یگر م ی د ي از سو  ی خارج يها   سو و اسطوره   یکاز  ) وتاهکمان و داستان    شنامه، ر ینما

طرة هزارسـالۀ شـعر    ی سـ  ن دوره، یدر ا :  است یابد، شعر فارس  ی یز تحول م  یش از همه چ   یآنچه ب 
. گـذارد  یران مـ یات ای ادب به عرصۀ  ي پا ییامیا شعر ن  ی ی فارس يرسد و شعر نو    یان م یپاهن به   ک

ز نـه تنهـا بـا       یها ن  اسطوره. شود  ی م یز دچار دگرگون  یه در مضمون ن   کقالب،   رشعر نو نه فقط د    
. شوند یز دچار تحول م   یها ن  ه خود آن  کپردازند بل  ی نقش م  يفایا به   ن تحوالت یورود خود در ا   

 نشـان از سـه    ،انـد   شـاعران بـزرگ معاصـر انجـام داده         ين مقاله رو  یسندگان ا یه نو ک يا همطالع
 : داردی در شعر فارسی خارجيها  حضور اسطورهش عمده در گسترةیگرا

گـر ماننـد دوران گذشـته از منظـر     یه د کـ  يهـود ی – یحی مسـ  يها اسطوره ش به یگرا -1
ژه اسطوره مصلوب شدن    ی، به و  است واسطه یه به صورت رجوعِ ب    ک بل ، نبوده یاسالم
  ح؛ی مسیسیع

ز اسـت و فقـط   یار نـاچ یان شاعران بسـ یم ه درک یرانی ای باستانيها اسطوره ش به یگرا -2
  دامن زده است؛آنه به ک اخوان ثالث است يمهد

 يدارانـده و    کصـورت پرا  ه  ه ب ک یروم -یونانیا همان   ی ی غرب يها  اسطورهش به   یگرا -3
  شود؛یده میت است، اما دراغلب شاعران دشدت و حد

شـتر  یه بکـ  اسـت  ين نمود آن آثار سهراب سپهر  یه مهمتر کها   ر اسطوره یسا ش به یگرا -4
 . توجه نشان داده استي هنديا ر اسطورهعناص  به

ـ ه در ا  کر معاصر   ی سه شاعر شه   يا  اسطوره يها شیدر ادامه گرا   رگـذارتر و   یثأن گسـتره ت   ی
 مـورد   ، اخـوان ثالـث    ي، احمد شاملو و مهد    ي سهراب سپهر  یعنی،  ندا نیریتر از سا   شناخته شده 

 . ز در ادامه خواهد آمدیگر نیتر بر آثار چند شاعر د ی اجمالينظر. ردیگ ی قرار میبررس

 ي شعر سهراب سپهری اسطوره شناختی بررس-2-1
 ییبا سـنا  د بتوان   یشا را   ي سپهر .ها دارد  باورها و اسطوره    به ي اشارات متعدد  تابکهشت  

 نمـود   یهن فارس که عرفان را وارد شعر      ک بود   ين شاعر ی اول ییه سنا ک چرا   ،ردکسه  ی مقا يغزنو
 ي به سه گروه عمده قابل دسـته بنـد         يرفته در شعر سپهر    ارک ه ب يها اسطوره). 22زاده   اشرف(

 :است
وفـور در آثـار      بـه    ي هنـد  يهـا  هـا و اسـطوره      نشانه :یی بودا ی ادب يها  اسطوره -2-1-1
در .  اسـت  ی متن آن فارسـ    ی، ول یسیانگله عنوان آن به     ک دارد   ياو شعر . ندشو یده م ی د يسپهر
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 :روده شده استن سی چن، نام دارد bodhiه کن شعر ی ايانتها
 ای، دريهر رود
 )239 يسپهر. (، بودا شده بوديهر بود
 : پررنگ در اشعار سهراب داردي بنارس، حضوریعنی   هند،ي از شهرهایکی

  عرفان نشان تبت را گوشوارةو 
 ن دختران بنارسیآذ ی گوش بيبرا
 )321همان ( سرنات شرح دادم ةنار جادک

تـاب مقـدس    که  کند  ک یارا اشاره م  کش دارد و آش   یها  از هند و اسطوره    یقیاو شناخت عم  
 :رده استکهندوان را مطالعه 
 )343همان (خوانم  یو من ودا م
 :بخشد ی ها به او طراوت موداه خواندن کند ک ین القاء میز چنی نییو در جا

 ها» ودا «  سرود صبح يبه دوش من بگذار ا
 تمام وزن طراوات را

 )321همان ( گفتارم یه من دچار گرمک
 :دیگو یه مک يد شعر سپهریشا
 آموزند یمن م  محوشدن را بهكودها رمز پاو ر

 )320همان (من  فقط به
 .نندکاف ی سند مستر مردگان خود را در رودخانۀک خاهکرسم هندوها باشد   بهيا اشاره

 از هنــد و يشــتری بيهــا م، نشــانهی بپــردازتــابکهشــت شــتر در ی بيجســتجواگــر بــه 
 :افتیم یهش خوایها اسطوره

 »هی ادوجادة«نار ک، يزدیهنوز تاجر 
 )322همان (رود از هوش  ی امتعه هند ميبو به
تـاب  کمتـون    بـه    میمسـتق به طـور     ی شاعر گاه  :يهودی-یحی مس ي اسطوره ها  -2-1-2

ـ هـن ا  ک يها ن گفته شد، شاعران دوره    یشیسطور پ ه در   کگونه    آن. رده است کمقدس اشاره    ران، ی
امـا  . انـد  ار بـرده  کسته و در آثار خود ب     ی نگر ی اسالم ي را از منظر   یحیمس -يهودی ياسطوره ها 

ه نـه تنهـا     کدهد   ی بر اشعار او نشان م     يمرورها دارد و     ن اسطوره یاواسطه به    ی ب ی نگاه يسپهر
 :ها مأنوس بوده است رده و با آنک را مطالعه تاب مقدسکه ک ها بلودا
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 1ریر آسمان مزامیگر، در زیو بار د
  بابله لب رودخانۀک در آن سفر

 )316همان (هوش آمدم  به
 :دیگو یمگر ی دییو در جا
 یحی مسكر سفر راهبان پایو در مس

 ی نبيای خاموش اَرمسمت پردة به
 ردندک یاشاره م

 و من بلند بلند
 )316همان (خواندم  یتاب جامعه مک
 را در 2»مانی سـل  جامعـۀ « و   »ی نبـ  يایـ اَرم«تاب  که شاعر دو    کشود    یار م کب آش ین ترت یبد

ن ی دي معنوي در فضا  یکرده است و از نزد    کاند مطالعه     حضور داشته  یحیه راهبان مس  ک یانکم
شناخته است و    ی م یز به خوب  یهود را ن  ین  یه د کت  یحیاو نه فقط مس   . ت قرار گرفته است   یحیمس

 :دیسرا ین میلذا چن
 نی فلسطكت خای درختان زی تماميو ا

 دینک من خطابه خود را به یوفور سا
 دیآ یاحت اطراف طور میه از سکن مسافر تنها یابه 

 )321همان (م در تب و تاب است یلکو از حرارت ت
 و  یان حضـرت موسـ    یـ ه م ک است   ییم گفتگو یلکت. ندک یوه طور اشاره م   ک ت آخر به  یدو ب 
 . ان داشته استیوه طور جرکخدا در 
 يهـا   اشاره ير آثار سپهر  چند د   هر :ي در شعر سپهر   یرانی ا يها  اسطوره ك اند -2-1-3
 مشـهود اسـت     ي اما حداقل دو اسطوره در شعر و       ، شده است  یرانیرای غ يها اسطوره  به یفراوان
اورد، ی را ب  شاهنامهتاب  که نام   ک آن یشاعر ب .  است اوستا از   يگری و د  شاهنامه برگرفته از    یکیه  ک

 :تاب را خوانده استکه آن کند ک یاشاره م
 د،یشراب بده
 رد،کد یشتاب با

                                                           
 .دهد یل مکیتاب مقدس را تشک از یه بخشک، است »رمزمو« 150حضرت داود، مشتمل بر زبور  همان ریمزام -1
 اند تاب مقدسک از ییها ن دو، بخشیا -2
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 میآ ی حماسه میکاحت در یمن از س
 و مثل آب
  سهراب و نوشدارو راتمام قصۀ

 )315همان (روانم 
ـ  بدان اشـاره شـده، بـا پا        تابکهشت  ه در   ک ی مل ن اسطورة یدوم ـ ان جهـان، مطـابق د   ی ن ی
ـ  جهـان بـه پا     ی، وقتـ  ی زرتشـت  يا م اسطوره یبراساس تقو . وند دارد ی پ یزرتش      یـک ان خـود نزد   ی

ـ  از ساللۀ زرتشـت در در يزه ایة سه هزارساله، دوشن دوریدر چهارم  یعنیشود   یم  هـامون  يای
 : جهان خواهد شدیرد و آبستن ناجکشنا خواهد 
 :يشنو یرانه هامون هنوز مکو در 
 .ن را فرا گرفتی تمام زميبد

 .سال گذشت هزار
 .امدیگوش ن  بهیردنک ی آب تنيصدا
 )322ن هما. (افتادی در آب نيا زهیر دوشیکس پکو ع
انـد، امـا سـهم       ار رفتـه  کـ    بـه  ي در آثـار سـپهر     یفراوان    به ی خارج يها چند اسطوره  رــه
 :ونان شده استی  اشاره بهیکز است و تنها یار ناچی در آن بسی غربيها اسطوره

 )284همان (رفت  یونان می وچۀکنظم در 
 :ردک خالصه ين شعر وی را در ايد سهراب سپهرید بتوان مجموعه عقایشا

 :نم خوابیب یل، بستر من تورات، و زبرپوشم اوستا، می سرم، بالش من انجيقرآن باال
 .لوفر آبی در نییبودا

 )238همان ... (دم ی من چ ش رست،یای نيها هرجا گل

  غرب در آثار احمد شاملويها اسطوره ش بهیگرا -2-2
سـت  یز نیـ انگ ات غرب بوده است و چندان شگفتیر ادبیثأه تحت ت  ک است   يشاملو شاعر 

 . نموده باشدیرانیرای و غی غربيها ن رجوع را به اسطورهیشتریه بک
ر ی سـو، اسـاط    یک از: در آثار شاملو بوده است     يا ، الهام بخش نگاه اسطوره    یدو منبع اصل  

ـ   یحیمسـ  -يهودی يها  گر، اسطوره ی د ي و از سو   یروم -یونانی ـ وه   و ب ب و  یژه اسـطورة صـل    ی
حسـاب آورد    بـه    ی غرب يها  اسطوره ها را جزو   توان همه آن   یه م کح  یردن مس ک مصلوب   هصحن
  ه از غـرب داشـته،     کـ  ییها ق دانسته یطر م از یه مستق ک بل یها را نه از منظر اسالم        آن يه و کچرا  
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 .مورد استفاده قرار داده است
تب تعهد اسـت    کروان م ی شاعر از پ   : در آثار شاملو   یروم -یونانی يها  اسطوره -2-2-1

سـت در   یمونک رهبـر    13ه  کـ  یزمـان . دارد ینش وا م  کوا او را به     ی و اجتماع  یاسی س  واقعۀ و هر 
 :ن نوشتیونان اعدام شدند، شاملو چنی

 ولکزده هری، سیزده قربانیس
 ستر شدندکونان خایبر درگاه معبد 

 زدهیو آن س
 )237شاملو (من بودم 

و قـدرتش معـروف   خاطر فتوحـات  ه به کاند  ه شدهیول تشبکان به هر ی قربان  ات،ین اب یدر ا 
 آن   از يا ر گوشـه  ی ز يها ه نمونه کار فراوان است    ی در آثار شاعر بس    یونانیر  یحضور اساط . است
 :اندینما یرا م

 دیدادگر خواهند بخش یف بیز یس شما به خداوندان
 من پرومته نامرادم

 ه از جگر خستهک
 )306همان (ام   گستردهيا سرنوشت را سفره یالغان بک
 وشتن سرنیدان خونیم

 لی آشبه پاشنۀ
 )727همان . (درنَوشت

ـ ه در زک دارد کی انديها ز اشارهین) نیا التی (ی روميها اسطورهگر به ی ديشاملو از سو  ر ی
 :مینیب ی آن را منمونۀ

 گرتی ديآن رو
  استيبار تک هالیزشت
 )974همان (ات بخش ژانوس یرخ ح می نيا

 رو بـه  یکـی : ها بود و دو رخ داشـت    ه نگهبان در  کان روم باستان است     ی خدا یکیژانوس  
  1. بودید بخش زندگیه نوکنده یآ رو به يگری و دردک یه مرگ را القاء مکگذشته 
 یسـ یت حضـرت ع   ی اشاره شد، شخص   هک گونه   همان: بی صل  شاملو و اسطورة   -2-2-2

                                                           
 .ح داده استیار رفته در اشعارش را در پایان مجموعه آثارش توضیک بي از اسطوره هایشاملو برخ -1
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ه ردن و نفس روح بخش او مورد استفاده قرار گرفتکواسطه زنده   شتر به یران ب یهن ا کات  یدر ادب 
مـرگ  «در شـعر  . ار رفته اسـت کشتر به   یه ب کب است   ین صحنه صل  یااست، اما در اشعار شاملو      

 چهارگانه يها لی را مطابق آنچه در انجیسیردن ع ک مصلوب    شاعر صحنۀ  )612همان  (» يناصر
ر یه در ز  کح اشاره نموده    ی مس  به اسطورة   چند یی شاملو در شعرها   1.ده است یشکر  یتصوآمده به   

 :میخوان یاز آن را م ییها مثال
 )392همان . (جاستکت اللحم یراه ب! میرگان اورشلک بايا

  رامیهر مر
 ب استی بر صلییسایع
 ب و ی تاج خار و صلیب

 جتا جل
 )582همان (وار عدالت یان و دیالت و قاضی پیب

 و هر شام 
 چه بسا شام آخر است

 نگاه و هر
 )583همان  (ییهودایه نگاه کچه بسا 

 و یرومـ  -یونانی يها برخالف اسطوره:  در آثار شاملوی ادبيها ر اسطورهی سا -2-2-3
ـ ی و ای ملـ يهـا   نند، اسطوره ک ی را در آثار شاملو اشغال م      یگاه مهم یه جا ک یحیمس ـ  در ایران ن ی
ل، آدم  یـ ل و قاب  یهاب: رفته در شعر شاملو، عبارتند از      ارکر ب ین گروه از اساط   یسوم. ندا بیان غا یم

و ) انیـ نـام خداونـد نـزد عبران      (هوه  یز  یش انسانند و ن   یدایاسطوره پ به  ربوط   م یه همگ کو حوا   
 :ادشده آمده استیر یارتباط با اساط  از شاملو درير اشعاریدر ز. طانیش

 (...) ستیش درنگریجفت خو آدم، ابوالبشر، به
 )432همان . (دیل را دیرد قابکش نظر ی خويقفا ل بهیپس چون هاب

 افتی چنان بتواند يریتصو
 )462همان (راث برده باشد یمهوه به ی از یه شباهتک
 طانیه شک

                                                           
بـاب  (، لوقـا  )27باب  (ی متيها لیح با شعر شاملو به انج  یردن مس ک صحنۀ مصلوب    یلیت انج یق روا ی تطب يبرا -1

 .رجوع شود) 19و18 يها باب(وحنا یو ) 15و14 يها باب(، مرقس )23



 53  ...هاي ادبی خارجی  اسطورهحضور
 

 فرشته برتر بود
 )756همان (دم مجاور و هم

ه کـ دهـد   ین امـر نشـان مـ   یا. ه مورد نظر شاملو بوده، اسطورة بوداست    کگر  ی د يا اسطوره
 :فرهنگ هندوان، تنها نبوده است به  در پرداختنيسپهر

 اندوه
 (...) ردیگ یش را دربرمیسراپا
 روانایو ن

 )513همان (بودا را 
ـ  ،اشاره نموده » انیخدا «لمۀک از اشعارش به     ین شاملو در برخ   یچنهم  مشـخص   هکـ  آن ی ب

 :دام اسطوره اشاره داردکند به ک
 تیها انِ همه آسمانیخدا
 )227همان (اند   افتادهكخا بر
رد، یـ گ یت قرار مـ    نخس  رتبۀ  در یر غرب یاساطب شاملو از لحاظ تعداد رجوع به        یتن تر یبد

 .گر شاعرانیار از دیآن هم با فاصلۀ بس

  در آثار اخوان ثالثیرانیر ای اساطی بازخوان-2-3
-55 یحقـوق  (كران باستان و زرتشت و مـزد یا اخوان ثالث در اثر عالقه او به يآثار مهد 

 به  ی اجمال یاهنگ. ل شده است  ی تبد یرانی ا يها  رشد اسطوره  ي برا يبستر مساعد ، به   )52 و   53
از ، آخـر شـاهنامه  :  استی مل يها قبال اسطوره   او در  يها شیدهندة گرا   آثار او نشان   يها عنوان
 .هن بوم و بر دوست دارمک ي اراو تو  کخوان هشتم و آدم، ن اوستایا

ـ یانـواع ا   اخوان ثالث منحصر بـه       يها رفته در نوشته   ارک ر به یالبته اساط  سـت و   ی آن ن  یران
دو گـروه   توان به    ی م  را ها ه آن ک يطوره  اند، ب  افتهیطه راه   ین ح یا ز به یه ن گانیب ی ادب يها اسطوره
 .یرانیرای و غیرانیر ایاساط: ردکم یتقس

ن یشـ ی در سـطور پ    : در اشعار اخـوان ثالـث      ی مل يها  حضور پررنگ اسطوره   -2-3-1
از  يرگـ ی و دآخر شاهنامهها   از آنیکیه کر شد  ک از مجموعه اشعار اخوان ثالث ذ      یعنوان برخ 

ان ثالث خـود از دو گـروه         آثار اخو  یرانی ا يها ه اسطوره کتوان گفت    ین م یبنابرا. ستن اوستا یا
هـا و     اسـطوره   ،يگـر ی و د  ی زرتشـت  شـۀ ی برگرفتـه از اند    يهـا   اسـطوره  یکـی شوند،   یل م کیتش

 .شاهنامه گردآمده از يها حماسه
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ـ یاواقع تنها شاعر      اخوان ثالث در   :ی زرتشت يها اسطوره -2-3-1-1  ه بـه  کـ  اسـت    یران
دهـد   ین امر نشـان مـ  یا. رده استک در آثارش استفاده   یرانیل ا ی اص يها م از اسطوره  یمستقطور  
سـراغ متـون    رده است و به     ک بسنده ن  شاهنامه ، تنها به  يا  با فرهنگ اسطوره   یی آشنا ي برا يه و ک

ثالـث بـه    ن   اخـوا  يه در شعرها  ک يا ان اشخاص و عناصر اسطوره    یم در. ز رفته است  ی ن یزرتشت
انه و زرتشـت    ی و مشـ   یم، مش یمن، هفت اقل  یندان، اهر توان به اهورا، امشاسپ    یخورد م  یچشم م 
 :ادشده استی يها  اسطورهیارتباط با برخ  درییها د مثالیآ ی میآنچه در پ. ردکاشاره 

 ندان رازدان و امشاسپیاهورا و ا
 )178اخوان ثالث (د ییسزاشان با سرود سالخورد نغز بستا

 )330همان (زدانت پرستم یزد و هم ام ارمه
رفتـه در    ارک ب يها ن گروه از اسطوره   ی دوم : برگرفته از شاهنامه   يها  اسطوره -2-3-1-2

اوه، رسـتم،   کـ : جملـه  انـد، از   ده شـده  ی برگز شاهنامهان قهرمانان و عناصر     یآثار اخوان ثالث از م    
 شـعر    در يری اساط يها  جلوه نی از ا  يا حجم گسترده . اوش و شغاد  یمرغ، رخش، س  یسهراب، س 

 :شود یچند مثال بسنده مبه ش گرفته و یجاز در پی راه اریار رفته و ناگزکاخوان ثالث به 
 ز،یرستم دستان و سهراب دالور ن

 )287همان (م، ما برزو یما فرامرز
 .هاست یره بختیم تین گلیا
 )275. (ها اوشیس خوان سهراب و سیخ

 او شغاد، آن نابردار بود
 )281همان (د یخند یرد و مک یرون چه نگاه مه دک
چنـد اخـوان ثالـث خـود را           هر :یرانیرای غ يها  اخوان ثالث و معدود اسطوره     -2-3-2

ـ ح، گری مس اسطورةيها ز از جاذبه ی اما او ن   ،دهد ی جلوه م  یرانی ا يها وارث اسطوره   نداشـته  يزی
 :است

 )100 همان! (نکیرهن چریر پی پي ترسايا!  جوانمرد منيحایمس
 )298همان (د طفل خدا را ییه زاکم، آن زن یم تر از مریمر

 :استتورات لمۀ ک  اررفته،که در آثار اخوان به ک يهودیفرهنگ  يها  از معدود نامیکی
 )344همان (توب کهن مکمانده بر اوراق تورات 

د نهن ینار هم مکاوش را در  یوسف و س  یظرافت دو اسطوره     از اشعارش به     یکیاخوان در   
ه کـ  است   یشناخت ه اسطور يها قیمعدود تطب   از یکین  یا. یرانی ا يگری است و د   يهودی یکیه  ک
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 : ردیگ یات انجام میدر بطن ادب
 ام، همچو گل گذشته از آتش، یاوشیوسف سیآن 

 ،یچ گناهین باغ هیترکآن راز روز، پا
 . استینون دوباره زندانکا

 )354ان هم. (ی غار تباهين قعرهایتر اهی از سیدر چاه
 م و آن اسـطورة یبـر  ی میز در آن پی نیحضور اسطوره سوم به م،ینکن شعر دقت    یاگر درا 

 :ه گل آن سرشته شدکآدم است 
د و آدم   یـ ات دم یـ  روح ح  ي و ینـ ین سرشت و در ب    ی زم كخداوند خدا پس آدم را از خا      «

 )7، باب دوم، »شیدایسِفر پ«، تاب مقدسک(» .نفس زنده شد

 ر شاعرانی در آثار سایرانیاری غيها اسطوره -2-4
ست ی ن رشدهکشاعران ذ  محدود به    ی رفته در شعر معاصر فارس     ارک ب یرانیرای غ يها اسطوره

آنچـه در   . اند  آورده ي رو ی و غرب  ی خارج يها اسطورهبه   موارد   یز در برخ  ی ن يگری شاعران د  و
 . استیر در شعر معاصر فارسیگونه اساط نیا  بهی اجمالید نگاهیآ ی میپ

ها استفاده نموده اسـت و        اسطوره  از يا طور گسترده  ن شاعر به  ی ا : نادر نادرپور  -2-4-1
 : فراوانندي در آثار ویحیمس -يهودی يها ه اسطورهک یونانی يها نه تنها اسطوره
 دیشک سر برون یز صدفک» ونوس«همچون 

 )175نادرپور  (يشان ز جام شرابم برآمدکدامن 
 امه سرانجکمن مگر آن دزد آتشم 

 )231همان ( خود سوخت ان را به شعلۀیخشم خدا
ـ ان دزدی را از خـدا آتشه کاسطوره پرومته  است به يا ن شعر اشاره  یا .  دادد و بـه انسـان  ی
 :اسطوره تروآ اشاره دارده به کد یآ ی میپ ن شاعر دریا  ازيگریمثال د

 ن فربه رایه اسب چوبک ینسل
  شطرنج خود نهاد به عرصۀيا چون مهره

 اده زادی پیسوار، گروه ی اسب بو آن
 )758همان (ها نشاند  ادگان را در خانهی، پیک یک

نمونـه از آن     ه چنـد  کز حضور دارند    ی ن یحیمس -يهودی يها در آثار نادر نادرپور اسطوره    
 :دیآ یر میدر ز
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 )176همان (د ی فرو خزیه در دل ماهک یونسیچون 
 ح تازه نفسی مسيا بهار، اال ایآ
  رایباته مردگان نک

 يردک زندگان ک، رشيا من معجزهیبه 
 )535همان  (يا همار را شفا دادینهال الغر ب

وفـان  ت«:  اسـت، ازجملـه   يا ها اسـطوره    عنوان آن  یه حت ک دارد   یین شعرها ینادرپور همچن 
 .»سیس و تائیپار«و » م تا سدوماز ر«، »نیشام بازپس«، »نوح

ـ  در آثار ا   :ی صالح یدعلی س -2-4-2  هماننـد   یرومـ  -یونـان ی يهـا  سـطوره ن شـاعر، ا   ی
 : در آن فراوان استیحیمس -يهودیها و عناصر  ند، اما اسطورها بی غایرانی ايها اسطوره

  مرگ و در آستانۀ
 یر زندگیمزام

 )34 یصالح(ام  دهیتنها تو را برگز
 بت چاهیه از مصک یراهنیپ
 مشام گرگ و زمستان در
 )44همان (شود  یده میپوس
ندنـد،  کدر چـاه اف    را   يه و کـ  برادران او پس آن   : وسفیداستان   ست به  ا يا ن شعر اشاره  یا

ه کـ عقـوب نشـان دادنـد و گفتنـد     یپدرشان   ردند و به  ک آغشته   يخون گوسفند راهن او را به     یپ
 .ده استیوسف را گرگ دری

در خـواب   «،  »حیمس«:  دارند يا  اسطوره ییها ه عنوان ک دارد   ییز شعرها ی ن ی صالح یدعلیس
ددهنـده و   ی تعم يایحی  است به  يه اشاره ا  ک( »  مجمر مرگ  ياوش از تماشا  یسرود س  «،  »نیمرسل
 :  نمانده است غافلز از بودای نيو). یسیع

 )834همان (ان یبامشتن بودا به ک از یخواه یگر چه مید
هـا از    ن شاعر نادرنـد، امـا آن      یها در آثار ا    ه اسطوره کچند    هر :ی نصرت رحمان  -2-4-3

 :اند  گرد آمدهای دنچهار گوشۀ
 میه اسبکم یستیما مرد ن

 »تروا«اسب شهر 
 )274 یرحمان(ف بر لب کف و کغ بریمردان ت

 ب آنگاهین چو صلیاز چوب، خون
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 )124همان ( همراه ي، تو ایبرآن تو مصلوب
 دام عشقک يدر جلجتا

 خواهم آموخت
 سرانجام

 )73همان  (1 اسمم رايندا
 .است» پاندور«ن ه عنوان آک دارد ين شعری همچنیرحمان

 ی در آثار رضا براهن    یونانی و   یحیمس -يهودی يها  بودا و اسطوره   :ی رضا براهن  -2-4-4
 :اند  استخراج شده استيزیار خوش چیتاب کر از ی اشعار ز حضور دارند،

 !زنده باد نو
 ییزنده باد پسر چشم بودا

 )252 یبراهن(زنده باد هوا 
 (...)ل یاسماع
  سنگ بگذاريسر رو
 )263همان (س نتر

 )233همان ( آمد یته باال خواهیگفتم تو از اعماق مثل آفرود
 جا بودک» پ یاود« سه راه 
 )232همان . (دندیلرز یتظار ما مانم دوردست به ی شعر در نسيها الهه

 جهینت
 خـود و  یرانیرایان غیاس با همتایق  دریرانی ايها ه اسطورهکدهد   یپژوهش حاضر نشان م   

ـ  شاعران معاصر ای حداقل در نزد برخ يا  حضور چندان گسترده   ی غرب يها هژه اسطور یوه  ب ران ی
ه کن است   ی، ا یل اساس ی دل یک. ده برشمرد ین پد یه ا ی توج يتوان برا  ی م یل گوناگون یدال. ندارند
گذشـته بـا     دری حتـ یرانیاند و شاعران ا  نگاشته شدهیزبان و خط باستان     به یرانی ا يها اسطوره

ـ گر، شاعران دوره معاصـر ا ی د ياز سو . اند  بوده گانهین زبان ب  یا ـ ی  يهـا  م بـا زبـان  کـ ش و یران ب
 ی خـارج يها ه تواتر اسطورهکرد کن فرض را مطرح ینجا ایتوان در ا یاند و م  آشنا بوده یخارج

ز یـ گانـه و ن   ی ب يهـا   آن شاعر با زبـان     ییزان آشنا ی وابسته است به م    ي شاعر تاحدود  یکدر آثار   
                                                           

 .جتا نوشته است ل جلکشاملو جلجتا را به ش -1
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. دهند یها نشان م    به اسطوره  يادی ز  عالقۀ یدر نادرپور و نصرت رحمان    نا. يالت و یسطح تحص 
ه بـا   کـ  يا  گسـترده  یی آشـنا  ه واسـطۀ   بوده، اما ب   یکادمکالت آ یچند فاقد تحص   احمد شاملو هر  

 در ییهـا  عموماً اسـطوره البته . گانه استی بيها  داشته، آثارش مملو از اسطوره    ی خارج يها زبان
ز مـورد اسـتفاده   یـ شورها ن کر  ی سا یبتراند و در آثار اد     ه شناخته شده  ک ار رفته ک ات معاصر به  یادب

 .لیف، پرومته، تروا و آشیزیول، سکونوس، هر:  ازجملهرند،یگ یقرار م
، یروم -یونانی یعنیشود،  یده م ی د یات معاصر فارس  یه در ادب  کان سه گروه اسطوره     یدر م 

لحـاظ   ه از کـ ند  ا یحیمس -يهودی يها  اسطوره یعنیر،  ین گروه اخ  یا. یحیمس -يهودی و   يهند
 يهـا   انتهـا اسطـــوره     و در  یرومـ  -یونـان ی يهـا  بعد از آن اسطوره   . ر دارند تواتر در صدر قرا   

ـ در ا.  اسـت يون آثار سـهراب سـپهر  یز مدی ني هنديها  سوم اسطورهه البته رتبۀ  کاند   يهند ن ی
م یات قـد  یها در ادب   سطورهن ا یا. اند  شده ی دچار تحول خاص   یحیمس -يهودی يها ان اسطوره یم

 يا ات دوران معاصـر چهـره  یـ ه ادبک اند، حال آن  مورد استفاده قرار گرفته  یدگاه اسالم یمتأثر از د  
 .رده استکها ارائه   غرب از آنیمتفاوت و متأثر از نفوذ فرهنگ

ـ  ش را بـه یشـور خـو  ک يهـا   اسطورهیرانیه شاعران اک مسلم آن است  يبه هر رو    یـخوب
ـ گو یند و مـ   ک یاشاره م » دروج «لمۀک شاملو به . ندا شناخته ینم ـ  ا هکـ د  ی مـا بـه    یلمـه را از ن    کن  ی
» دروجـان «وهـا را    ی د ی زرتشـت  يهـا  ه در اسـطوره   ک یحال ، در )766شاملو  (ت گرفته است    یعار
نـام دارد،   ) 266همـان   (» سـانا کر«ه  کشعر خود   به  گر، شاملو ضمن اشاره     ی د ییدرجا. اند دهینام
سانا را من   کر. ر بود ی ما سخت فق   يها فرهنگ شعر   آن وقت . من داد ما به   یا ن سانا ر کر«: دیگو یم

 بعـدها پـس از   ،ل شـده ی تبـد کروشن و روشـن  جاً به   یه تدر ک پنداشته بودم    ییتا اوس ۀلمکابتدا  
همـان  (» ... اسـت  ک روشـن  یونـان ین تلفظ   یه ا کافتم  ی در ، داشتم ی و فردوس  یه با نظام  ک ییآشنا
266( 

 ی جهـان  مسـالۀ یـک  یی اروپايها ه گسترش نفوذ اسطورهکد افزود   یز با ینته را   کن ن یالبته ا 
ـ ات و چـه در سا یـ نـون سراسـر جهـان چـه در ادب       کست و ا  یران ن یاست و فقط محدود به ا      ر ـی

 .ها و فرهنگ غرب است  اسطورهنما شاهد حضور گستردةیلم و سی ف همچونيهنر يها عرصه
ـ گو یه مـ کـ ر برونل ی پياز سوف ارائه شده یپژوهش حاضر با استناد به تعر    اسـطوره،  «د ی

ه کـ  اسـت  ییها  از متنیکینده بوده و کش از متن وجود داشته، اما در متن پرا     یه پ ک است   یزبان
ـ   ک پرا يهـا  حضور آن مـتن     به )61 ،1992 برونل(» رد دارد کارکدر بطن متن      ینـده در متـون ادب

توان نقـش    ی م ینامتنیل ب ی تحل یکا در   ها از لحاظ منشاء پرداخته است، ام        آن يبند ران و دسته  یا
هـا   ب اسـطوره ین ترتیبد.  قرار دادیابیزبان مورد ارز  ی م  فرهنگ ي را در غنا   ندهک پرا يها ن متن یا
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 يهـا  توانند به مثابه حامل    ی م کنی را به عهده داشتند ا     ی اجتماع يها  نقش انتقال آموزه   یه زمان ک
 .رندی مطالعه قرار بگ موردیا چند حوزه فرهنگیان دو ی میعناصر فرهنگ
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