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رمزگرايي يا سمبولیسم يا به عربي الرمزية يكي از مهمترين مكاتب و جريانات ادبي در دوره معاصر است که بعد        

وارد پهنه ادبیات شرق از  تي اس الیوتاز پیدايش آن در ادبیات غربي با آثاری چون سرزمین هرز يا بي حاصل از 

رويكردها خود به تبعیت و تقلید از ادبیات غربي پرداخته  جمله ادبیات عربي شد. اديبان عربي که در ديگر جريانات و

بودند، آثار متعدد و متنوعي در چارچوب اين مكتب ادبي جديد به نگارش در آوردند. آثاری که در اين حوزه به 

طوره و استفاده از رموز و اس نگارش در آمده بدلیل برخورداری از اليه های پنهان معنايي و ساختاری جديد و رمزگونه

های آن مورد واکاوی و زوايای آن مشخص و اليه مختلف بیش از ديگر آثار به تحقیق و پژوهش نیاز دارد تا های

تحلیل قرار گیرد. در میان نويسندگان عربي رمزگرا سعید عقل سرشناس ترين چهره اين جريان است که اشعار و 

ن آنها نمايشنامه قدموس است که با اقتباس از اسطوره مشهورتري، از جمله را پديد آورده های سمبلیكينمايشنامه 

های فنیقي و حوادث مربوط به آن به رشته تحرير در آورده است. اين پژوهش با هدف تحلیل اسطوره های فنیقي در 

ند اين نمايشنامه به نحوه کاربرد و کارکردهايي که اين اسطوره و ديگر اساطیر مرتبط با آن در نمايشنامه القاء مي ک

به برررسي آن مي پردازد. در اين پايان نامه کاربست اساطیر فنیقي مورد تحلیل قرار گرفت و ايده های که سعید عقل 

 در به کارگیری آنها در نظر داشته به همراه کارکردهای موجود اين اساطیر در بوته نقد قرار گرفت. نتیجه نشان مي

م هدف زيباشناختي دارد که ناشي از گرايش او به مكتب رمزگرايي دهد که سعید عقل در به کارگیری اين اساطیر ه

و استفاده از اساطیر است و هم هدف جامعه شناختي دارد که با انطباق دادن اين اساطیر با جريانات روز معاصر سعي 

 شد.تحلیلي مي با –در حل ارائه معضالت جامعه و سپس حل آن دارد. روش به کارفته در اين پژوهش توصیفي 

   ضمني ياصلي  و معن يسعید عقل، نمايشنامه، معن : اسطوره،هاواژه کلید
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 پیشگفتار   

سرنوشت آدمها را تحت  حقیقتى زنده است که گويا در زمانهاى آغازين به وقوع پیوسته، و از آن پس جهان و اسطوره

 تین بود که واقع ني. ابسازد آل دهيدلخواه و ا يتا آنها را بپرورد و به شكل بود يم يو توان يدست دي. فقط با  تأثیر قرار داده است

. شناعران  انسان در ارتبناط هسنتند   یاز ابعاد وجود يكياز آنها با  کيپرداختند که هر  ييها چهره دنيو رمز، به آفر لیو تخ

. از اين رو تحنوالت سیاسني و    پرداختند شيخو نیسرزم  معاصر با استفاده از اسطوره به بیان مصائب و درد و رنجهای مردم

هستند کنه   ييمعاصر شعرها يي. بهترين شعرهانستاتوان بهترين انگیزه ورود اسطوره به شعر درا، مي اجتماعي دوره معاصر

تصناوير  پیام فلسفي و اخالقي يا اجتماعي و سیاسي خود را مستقیماً بیان نمي کنند، بلكه بنا کمنک گنرفتن هنرمنداننه از     

هنای  سطورهادهند چه بسیار مواردی که شاعر پیوند خود را با توده خوانندگان از رهگذر اشاره به شعری اين کار را انجام مي

 يلبننان  . سعید عقل شاعرمعاصنر   کشد و اين کار در شعر معاصر عرب خود پديده تازه و شگفت استاجتماعي به  تصوير مي

هنا پرداختنه   هنری خويش به ساختن اسطوره ذوقي وهای بلكه براساس فكر و فرهنگ و زمینهنبوده،  يامر مستثن نياز ا زین

. وی از تحنوالت   تنر جلنوه دهند   هننری  و تنر شنعرش را فنني  در آورده اسنت، تنا    شيخو یها را متناسب با تجربه شعرو آن

و بنرای  ها مسوول دانست، دن در برابر آنعكس العمل نشان دا در برابر اين تحوالت، و خود را پیرامونش چشم پوشي نكرد و

هنا توانسنت پنس از مرحلنه     آن ردکارببا  نكهيملل مختلف کمک گرفت، تا ا ریازاساط شيخو ياخالق و ياسیرساندن پیام س

 از هنر برسد.      ييبه سطح باال دیتقل

 یدین کل میبنر مفناه   هیتك با . وميپردازيپژوهش م اتیشده است، که در فصل اول به کل میپژوهش در چهار فصل تنظ نيا 

 يمعرفن مسأله ابتدا بنه   انیمنظور در بخش ب ني. بدداد میاز موضوع مورد بحث ارائه خواه ييابتدا يحیپژوهش، توض موضوع

. سنپس در فصنل دوم بنه صنورت     شود ياسطوره پرداخته م فيبه تعر او به صورت گذر ش،يسبک شعر و عقل و آثار دیسع

بنه   نیو همچنن  يقیفن یهااسطوره ييشناسا آن و رامونیپ اتينظر ریاسطوره و روند س يو اصطالح یلغو يخالصه به بررس

 .ميپردازيآن م خچهيتار و شينما

 هين ثانو و هین مفهوم اولعقل بر اساس  دیسع« قدموس» شنامهيبه کار رفته در نما يقیفن یهااسطوره يفصل سوم به بررس در

 .  ميکرد انیب يبه دست آمده از پژوهش را به صورت کل جيدر فصل آخر نتا پرداخته، و

 را از نظنر دور نداشنته و   يملن  شننامه يمطلب هستند که شاعر نما نيها نشانگر اافتهي ر،یاساط نيا يپژوهش با بررس نيدر ا

اسنت بنه    دین . کنه ام را، مورد نظر قرار داده است يقیفن یهااسطوره میمستق ریغ و میاقتباس مستق هايبند میتقس نیدرهم

 .     میده پاسخ هيو ثانو هیم اولیهامفدر مورد  تاز ابهاما یبه تعداد میخداوند بتوان یاري

پژوهش در  ني. چرا که ااست کيموضوعات نزد اياندک بودن منابع مرتبط با موضوع و قیتحق نيا یرو شیاز مشكالت پ

کم بودن منابع باعث شده تا  جهی. در نتکه به آن کمتر پرداخته شده ديآيبه حساب م یبكر یهاواقع از جمله پژوهش

.لب از منابع دست اول استفاده شوداغ
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 مسأله بیان  -1-1 

 در ماروني و کاتولیک خانواده يک در میالدی 5352 سال در که است لبنان معاصر شاعران مشهورترين از عقل سعید      

 فضای در و شد شهره فكری هایآوری نو و ادبي خالقیت به جواني آغاز از مسیحي اديب اين. آمد دنیا به لبنان زحله

 پس و شد مشغول خود زادگاه در تدريس و نگاری روزنامه کار به ابتدا وی. گذاشت جدی بسیار تاثیر لبنان ادبي و فرهنگي

 دوستي و محبت دين از بزرگ، درسهايي .کرد تحصیل اسالمي فقه و تاريخ رشته در 5391 دهه در بیروت به عزيمت از

 آنچه هر زکات و است جهانیان همه پروردگار خداوند که گرفتم ياد اسالم از: » گويدمي او. بست کار به زندگي در و آموخت

 قرآن آسماني کتاب در مادر از تعريف زيباترين و بهترين: »افزايدمي همچنین« کرد پرداخت بايد کند مي اعطا خداوند که

 را خود اشعار نخستین دانشگاه، دوران همان در نامبرده . «است مادران پای زير بهشت فرمايدمي که است آمده کريم،

. دارد ادامه همچنان که است کرده ثبت خود نام به عرب برجسته اديبان وتشويق انتخاب برای را ایساالنه جايزه و سروده،

 ايفای به نیز سیاسي و اجتماعي موضوعات در نظر صاحب و متفكر يک عنوان به گذار اثر و فعال ادبي حضور بر عالوه او

 به نگارش برای را لبنان نشريه و داشت، تاملي قابل سهم لبناني گويش به شعر سرودن و نگارش ترويج در و. پرداخت نقش

 و «قدموس»نامهای به شعری نمايشنامه دو. است نوشته صیاد مجله در هم را هايي مقاله وی. منتشرکرد لبناني محلي زبان

 .  دارد «يفتاح بنت»

 5399( شعرية ملحمة) المجدلیه او عربي کارهای و م، 5395 عام«صدر الذهب: »دارد فرانسه زبان به هم شعری ديوان      

 م، 5399( اللبنانیة بالعامیة) خماسیات م،5315(شعر ديوان) الیاسمین أجراس م، 5311( اساطیر و تاريخ) حكي إن لبنان م،

 (.  254:  5991 خورشا،) م،5315( اللبنانیه بالعاصیه) يارا

 چیست؟ اسطوره 

 اما. است شدهمي تلقي حقیقت باستاني، اقوام نزد در زماني که است کهني داستانهای. است تخیل آفريده اسطوره

 هایقصّه يا طبیعت ناشناخته هایپديده تبیین فرآيند در اسطوره. ندارد باور را آنها کسي و يافته ایافسانه جنبه امروزه

 فوق و آسماني همزاداني ناشناخته گاه و زمیني هایپديده برای باستان انسان. دارد قرار پهلواني هایافسانه و کننده سرگرم
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 دنیايي که داشت تالش و ساخته، برقرار عمیقي پیوند معنوی جهان و مادی جهان میان ديگر بیاني به آفريد،مي طبیعي

 .درآورد خود اختیار در را ناپیدا

 مجموعه است بوده آيین و اسطوره برابر در باستان جهان در شودمي نامیده فرهنگ عنوان به امروزه که آنچه واقع در

 مجموعه اين درون از که نبود رفتاری و انديشه چون جامعه، آن فرهنگ از است عبارت ابتدايي جامعه در آيین و اسطوره

: 5995دوست، واحد) گرفتمي جای آيیني و ایاسطوره مجموعه اين در باستان انسان تفكر و اعمال تمام پس باشد خارج

95 . ) 

 وی، مادی و رواني نیازهای سويي از و بوده او پیراموني جهان از آدمي شناخت و برداشت نمايانگر سويي از اسطوره

 امروزه که است دانشي مانند قديم در اسطوره ديگر زباني به گرفت، مي بر در را جهان ناشناخته هایپديده با برخورد در

 پاسخگوی و گرفتمي شكل جهان حقیقت و ساختار باورها اين اساس بر و سازدمي روشن جهان از را آدمي ديدگاه

 يزدان، درباره نمادين ایجلوه يا روايت از است عبارت اسطوره گفت بايد واقع در. بود او پاسخ بي پرسشهای و کنجكاويها

 مي کار به هستي از خود تفسیر برای قوم يک که است شناختي جهان کلي طور به و طبیعي فوق موجودات فرشتگان،

 . (همان) بندند

 برای محدود بیندمي ایچوبه چهار را آن که) قديم ادب موازين با تواند نمي که است معتقد معاصر دوره شاعر

 مي احساس را روزگار اين در آنچه( مكرر و عاشقانه حالتي بیان حداکثر و خان يا امیر ستايش يا دمن و اطالل و گريستن

: 5991کدکني، شفیعي) کشاندمي جديد شعری هایقالب جستجوی به را او نیازها و قلمرو وسعت همین و کند بازگو کند،

15. ) 

 خود سیاسي و اجتماعي يا اخالقي و فلسفي پیام که است شعری معاصر شعرهای بهترين گفت توانمي ديگر سوی از

 که مواردی بسیار چه دهدمي انجام را کار اين شعری تصاوير از هنرمندانه گرفتن کمک با بلكه کندنمي بیان مستقیماً را

 معاصر شعر در کار اين و کشدمي تصوير به اجتماعي هایاسطوره به اشاره رهگذر از خوانندگان توده با را خود پیوند شاعر

 (.35:  همان) است شگفت و تازه پديده خود عرب

 مي گر جلوه ایاسطوره ایگونه به جهان از آنها تفسیر و ابتدايي جوامع بینش. است شهودی بینش اسطوره نهايت در

 انسان ديني باورهای. است متفاوت آن با اما گیردمي قرار پريان هایقصه و افسانه، حماسه، رديف در چند هر و شود

 و دين عبارت يک به اسطوره. گیردمي شكل اديان گونه به متاخرتر هایدرزمان بعدها و گرددمي آغاز هااسطوره از نخستین

 . (همان) اوست معنوی هایداشته و نخستین انسان دانش
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  عقل سعید پردازی اسطوره 

 تشكیل با. داد نسبت 11 دهه آغاز و 41 دهه پاياني سالهای به توانمي را اسطوره از معاصر شاعران استفاده آغاز

 مردم رنجهای و درد و مصائب بیان به اسطوره از استفاده با تا شدند آن بر عرب شاعران 5349 سال در اسرائیل حكومت

. شعردانست به اسطوره ورود در انگیزه، بهترين توانمي را ايام آن اجتماعي و سیاسي تحوالت رو اين از بپردازند فلسطین

 حد از بیش خود شخصي هایاحساس به عقل سعید بود گرايي واقع مكتب برابر در واکنشي عقل سعید شعر در نمادگرايي

 و مناظر و طبیعت زای ماتم و اندوه حالتهای عقل سعید. زدمي سرباز فصاحت و بالغت قواعد به توجه از و داد،مي اهمیت

 نه که قوانیني و آهنگ و سمبولها و اشكال به. کرد مي بیان را است انسان ترس و نگراني و عذاب و ياس مايه که را حوادثي

 طور به را آن همه که کردمي فراهم را جوی خوانندگان برای. داشت توجه بود پذيرفته را آنها احساسات بلكه منطق و عقل

 کردمي درک را متفاوتي معني خويش ادراک میزان و روحي وضع به بنا خواننده هر بلكه کردندنمي درک متشابه و عادی

 تصوير به هیجان و رنگ و آهنگ با و کلمات موسیقي با کامل آزادی میان در را روحي حاالت تخیل و احساس مدد به او

 با متناسب را آن و پرداخته اسطوره ساختن به خويش هنری و ذوقي هایزمینه و فرهنگ و فكر بنابر عقل سعید. کشیدمي

 سیاسي اخالقي، فلسفي، پیام رساندن برای او. دهد جلوه ترهنری و ترفني را شعرش تا است آورده در خود شعری تجربه

 پذيرفته تاثیر غربي بزرگ شاعران از راه اين در و گرفته کمک هااسطوره مانند هنرمندانه و مستقیم غیر هایروش از خود

 که تحوالتي از وی. است رسیده خود شعر در اسطوره بكارگیری با هنر از بااليي سطح به تقلید مرحله از پس و است

 و. دانست مسوول آن برابر در دادن نشان العمل عكس و تحوالت، اين برابر در را خود و نكرد پوشي چشم داد رخ پیرامونش

 او آوردن روی داللتهای از بازبیني و نوزايي و رستاخیز. نمايد استفاده متفاوتي روشهای از خويش مقصود بیان برای توانست

 تاريخ به بازگشت و فنیقي تعصب قدموس نمايشنامه در فنیقي هایاسطوره از عقل سعید گیری بهره. است بوده نمادها به

 دور برای شاعر تالش نوعي را مساله اين بتوان شايد. است بوده جهان در تمدن مراکز از مرکزی که است، قديم لبنان

 میان که کردند ياری را وی هنری بعد از دارند خاصي جاذبه عقل سعید فنیقي هایاسطوره. دانست لبناني فرهنگ از نشدن

 اسطوره. سازد رها محض تغزل از را شعر و دهد پیوند حاضر زمان با را گذشته زمان و کند برقرار ارتباط اشگذشته و روياها

 صاحب ملتهای میان در يونان دارند شعرش در ارزشمندی کارکرد کهن میراث هایشالوده از يكي عنوان به يوناني های

 آداب و اديان در ملت اين ایافسانه هایشخصیت که جايي تا است ملل ساير آمد سر(  حماسه – اسطوره) زمینه در تمدن

 اساطیر قدموس نمايشنامه در عقل سعید (يونان هستند ریاز اساط ي)زوش و اعم. اندپرداخته خودنمايي به اقوام ديگر

 درارائه جديد روشي و مفاهیم بیان در نو ایشیوه عنوان به را اساطیر او. کرده است بررسي خاصي هدف برای را اغريقیه

 توسط رفته کار به هایاسطوره پیگیری با. است برده کار به شعريش تصويرگری در مفید ابزاری نیز و قلبیش مكنونات



1 

 

 و فنیقي ایاسطوره شخصیتهای به وابسته شودمي مربوط گذشته به که رمزی عناصر بیشتر که شودمي آشكار عقل سعید

 شكلي به رمز و اسطوره کارگیری به زمینه در مخصوصا اروپايي شعرای تاثیر تحت عرب معاصر شعر آنكه با. است يوناني

 شايد مساله اين اروپايي شعر در. است کاربردآن و سرچشمه جهت از آن و است دو اين میان بزرگي فرق ولي است جديد

 طلب آرزوی و فاسد واقعّیت بر انقالب نتیجه شعرعرب در رمز که حالي در است واقعیت ماوراء به واقعیت از فرار نتیجه

 ( .914:   2112شعث، جبر) است نمونه و الگويي واقعّیت

 زمره در کنوني نسل پیشرو شاعران و جوان نويسندگان که است اين معاصر شاعران بر الیوت فراوان تاثیر دلیل

 آدنیس، چون کساني نوشتند تفسیر آن بر و کردند ترجمه عربي به را آنها و خواندند را الیوت آثار که بودند کساني

 شفیعي)شود مي ديده لبنان شعر در واضح طور به الیوت شعر در اسطوره گرفتن بكار تاثیر... و الخال يوسف بدرشاکر،

 ( . 35:  5991 کدکني،

  پژوهش( های سؤال) سؤال -1-2 

 است؟ ديگر هایاسطوره از ترشاخص قدموس مسرحیه در فنیقي هایاسطوره چرا -5

 چیست؟ عرب جهان امروز مسايل دربیان هااسطوره اين کارکرد -2

 پژوهش( های فرضیه)فرضیه  -1-3 

 .نوشت را اشنمايشنامه سالگي بیست در که بود، لبناني ملیت و زبان هويت، سرسخت مدافعان جزو عقل سعید

 . بود قديم لبنان تاريخ به بازگشت و فنیقي تعصب قدموس در فنیقي هایاسطوره ازطرحش هدف

 و ورنج درد بیان به اسطوره از استفاده با تا گرفت کار به عرب جهان امروز مسايل برای ایوسیله را اسطوره شاعر 

 .است گرفته بهره اسطوره مستقیم غیر روشهای از اخالقي و سیاسي پیام رساندن برای وی. بپردازد مردم مصائب

 پژوهش( اهداف) هدف -1-4 

 ما کشور در زيرا هاستاسطوره بردن بكار در عقل سعید شعری توانايي دادن نشان موضوع انتخاب از من هدف

 پژوهش اين رو اين از. است نشده اشعارش در هااسطوره بررسي و عقل سعید شخصیت با ارتباط در جامعي پژوهش تاکنون

 .سازد روشن فنیقي هایاسطوره بكارگیری در را عقل سعید شخصیت قدموس،  نمايشنامه در بررسي با تواندمي
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 پژوهش اهمّیت و ضرورت -1-5 

 تبیین را قدموس نمايشنامه به مربوط هایاسطوره و رمزها و معنايي داللتهای که کندمي ماکمک به موضوع اين

 اين .بشناسیم بهتر را عرب معاصر شاعران متنوع و متفاوت هایديدگاه عقل، سعید هایاسطوره تحلیل سايه در و کنیم

 .است شده گرفته قرار توجه مورد ضرورتي چنین به پاسخ در جديد پژوهش

 پژوهش ی پیشینه -1-9

 باشدمي اندک بسیار شده پرداخته عقل سعید لبنان معاصر شاعر پردازی اسطوره مورد در که تحقیقاتي و هاپژوهش

 الجیوسي خضراءسلمي الحديث، العربي الشعر في الحرکات و االتجاهات) کتاب به توانمي زمینه اين در پژوهش نزديكترين

 .برد نام( 959 الي 939:  2115

 کتاب از بايد. برد نام را( 254 ص خورشا، صادق مدارسه، و الحديث العربي الشعر مجاني) کتاب بايد آن از پس

 بررسي به تنها کرد ياد( 41 ،93 ،99 ،94 ،99 ص ،2111 الضاوی، عرفان احمد عرب، معاصر شعر در سنت کارکرد)

 .است پرداخته هااسطوره

 به( 211 ،245 ،221 ،253 ،259 ،511 ،544 ص عباس، احسان دکتر عرب، معاصر شعر) کتاب از بايد ادامه در

 .است پرداخته هااسطوره بررسي

 دکتر از عرب معاصر شعر در اسطوره) است شده پرداخته هااسطوره بررسي به مجالت و مقاالت از برخي در همچنین

 ( .جعفرورزی محمد

 اسفند و بهمن فرهنگي، کیهان: مجله: سیدی حسین سید اسماعیل، عزالدين عرب، معاصر شعر در اسطوره و رمز

 .521 شماره -5994

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبانی نظری پژوهش
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 مقدمه  

 ابتدا است، حاضر پژوهش موضوع عقل سعید «قدموس» نمايشنامه در فنیقي هایاسطوره کاربست اينكه به توجه با       

 چگونه که، شود روشن تا دهیممي قرار بررسي مورد را ادبیات با اسطوره ارتباط و آن، تاريخچه و اسطوره واژه تعريف به

 یهااسطوره اقتباس از آنجايي که سعید عقل با از. دارد حاضر تحقیق یمسأله تعريف در کاربردی چه و است آمده بوجود

ته در اين نمايشنامه اساطیر فنیقي به کار رف در آورده است. ريتحراين نمايشنامه را به رشته و حوادث مربوط به آن  يقیفن

 شخصیت به نگاهي فصل، درپايان. بريم مي نام را آن هایمجموعه زير و تعريف، را نمايشنامه سپس. کنیمرا معرفي مي

 خود برای تا است، بخشیده اساطیری و شاعرانه بويي و رنگ  واقعیتي، هر به که اندازيممي شعريش سبک و عقل، سعید

 در فنیقي هایاسطوره کاربست به منظور بدين پس. نمايد تفسیر خاص ای گونه به را، هستي و خود دنیای و بیابد توجیهي

 پردازيم.مي داشته، ابراز هااسطوره اين قالب در را هايشانديشه و افكار شاعر که قدموس، نمايشنامه

 اسطوره واصطالحی لغوی بررسی -1 -2

 :دارند نظر دو اساطیر، آن جمع و اسطوره کلمه ىريشه درباره شناسان لغت

 ابن) است شده ساخته ثالثي همان از اُفعُولَه وزن بر اُسطورَه آن، مفرد صیغه و آيدمى سَطر مجرد ثالثى از اساطیر -5

 ( . سطر ذيل: م5331منظور،

 در کلمه اين. است تاريخ و شرح و روايت و راست سخن و خبر معناى به( Historia)يونانى کلمه معرّب اسطوره -2

( Myth) انگلیسي درزبان واژه اين اروپايي همتای. است آمده( داستان, )story تاريخ   history( شكل دو به انگلیسى

 به( muth)انگلیسي واژه با هم آن احتماالً که شده گرفته قصّه و افسانه سخن، معني به( Mythos) يوناني واژه از که است

 ( .94: 5991دريابندی،) دارد خويشاوندی روايت، و بیان دهان، معنای

 و بیهوده سخن معنای به «دهخدا» نامه لغت در: جمله از دارد مختلفي معاني هافرهنگ و هانامه درلغت واژه اين       

 ( .91:  5911دهخدا،) است افسانه و باطل سخن پريشان،
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« وبستر» فرهنگ در و باطل سخن و افسانه معني به است« اُسطاره» همان اول، ضم به «آنندراج» فرهنگ در        

-پديده يا بانوان خدا و خدايان به مربوط و دارد انسانها هایموقعیت و باستان اديان و اعتقادات در ريشه که است داستاني

 معنای به اُفعولِه وزن بر دانسته، تازی ایواژه را اسطوره تازی نويسان فرهنگ. است تصويری و خیالي چیزی يا طبیعي های

 ( . 5: 5992، کزازی) باشند آمده در نگارش به که آور، شگفت و بنیاد بي سخنان و هاافسانه

 اسطوره.  «است اُسطاره آن واحد: »گويد مي عبیده ابو و « واحد باشدبي جمعي اساطیر: »گويدالمزهرمي در سیوطي 

 برده کار به کرد منتشر 5354 سال در جبران خلیل جبران که لقا روايي قطعه در «ابتسامه و دمعه» کتاب در بار اولین

 ( .  934: 2115، الجیوسي الخضرا) شده

 در وی مادی و رواني نیازهای سويي از و بوده او پیراموني، جهان از آدمي شناخت و برداشت نمايانگر سويي از اسطوره       

 ديدگاه امروزه که است دانشي مانند قديم در اسطوره ديگر زباني به گرفت،مي بر رادر جهان ناشناخته هایباپديده خورد بر

 کنجكاويها پاسخگوی و گرفت مي شكل جهان وحقیقت ساختار باورها اين اساس بر و سازد مي روشن جهان از را آدمي

 موجود هایپديده و هستي کالم تفسیر در باستان انسان تالش نشانگر اسطوره سخن ديگر به. بود او پاسخ بي وپرسشهای

 ( .21:2112 خورشید) است بوده آنها با انسان ارتباط و آنها در

 اساطیر صورت به جمع صیغه به کريم قرآن در لفظ اين. است رفته کار به معنا همین به اسطوره واژه نیز، قرآن در

 به قرآن قصص درباره حارث نضربن نام به مكه مشرکان از يكى بار اوّل که، است تعبیرى اين که اندگفته. است آمده االولین

-داستان نیست من هاىداستان از بهتر محمّد داستان: »گفتمى (ص) خدا رسول دعوت برابر در که صورت اين به. برد کار

 ( . 535:  5991دريابندی،« ) است األوّلین اساطیر مُشتى او هاى

 لو سَمِعنا قد قالوا آياتَنا علیهم تتلي اذا و( 95آيه) انفال: از عبارتند هاسوره اين. است آمده سوره 3 در اساطیر واژه

 و(  االوَّلین اَساطیر قالوا ربَكم اَنزلَ ماذا لهم قیلَ اِذا و) -(24) آيه نحل سوره(  االَولین الَااَساطیرُ هذا اِن هذا مثلَ تقلنا ءُ نشا

 سوره و – 51 آيه قلم سوره - 59 آيه احقاف سوره - 1 آيه فرقان سوره - 99 آيه مومنون سوره -21 آيه انعام هایسوره در

 اينكه دوم نیست، آنها به اعتمادی اينكه نخست که است اخباری و روايات قرآن نظر از اساطیر مفهوم. 59 آيه مطففین

 . (22:5331، النعیمي) اند شده اقتباس گذشتگان از سوم، و نیستند وحي

. است جاهلى عرب نزد باستانى هاىافسانه و هاداستان وجود ىنشانه کريم قرآن در لفظ اين تكرار حال هر در

 و  اشیا اگر .نماست آرمان و زا آرمان. است بیداری و عبرت جنس از. است مافوق است، تلمیح  است، رمز جنس از اسطوره

 برای است زباني خود اسطوره. اند تنبه و آگاهي منشأ و قداست دارای ها اسطوره اند، تملک و وری بهره برای موجودات

 چهره اساطیر  پذيرند، مي تصوير و شكل حقايق، بشروقتي تخیل و توان از برون حقايق و بشر دروني حقايق حقايق،
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 تلقي حقیقت باستاني، اقوام نزد در زماني هستندکه  کهني داستانهای اساطیر بنابراين. شوند مي عجین تاريخ با و نمايند مي

 قرار تاثیر تحت را هاآدم سرنوشت و جهان پس آن از و پیوسته وقوع به آغازين هایزمان در که حقیقتي . است شده مي

 جنبه اسطوره امروزه. است کرده فراهم انسان خود با انسان پیرامون گوناگون هایپديده میان را متقابلي ارتباط و است داده

 بر است، يكي storyو history با که ایاسطوره لغت خود از معنا، اين که چنان. ندارد باور را آنها کسي و يافته ایافسانه

 درک بلكه است؛ نشده کاسته هااسطوره ارزش از تنها نه حاضر، درحال. است بوده( هیستوری) تاريخ زماني، اسطوره. آيدمي

 ینحوه که گفت توان مي ...است پذير امكان اسطوره دانش از آگاهي واسطه به تنها شاعران و نويسندگان آثار از بسیاری

 معماهای توضیح جهت در کوشش و است، داشته راز و رمز یجنبه او برای معموالً که ها، پديده از کهن اعصار بشر تلقي

 ( .   213 - 291: 5999شمیسا،) است دوران آن زندگاني

 نگرش اساس بر آنان از يک هر و اندداشته اسطوره به نسبت متفاوتي هاینگاه شناسان اسطوره و متفكران اصوالً

 . داد ارائه کاملي و جامع تعريف نتوان شايد دلیل همین به اند، پرداخته اسطوره تعريف به خاصي

 اسطوره انواع -2 -2

 زندگي صحیح یشیوه آموزش برای مهم هایدرس و هاتجربه از انگیزی شگفت دنیای قومي هر فرهنگ ورای در       

 بي و يافت شودمي روايت گذشتگان زندگي از که هاييافسانه و هاداستان در توانمي را درسها و هاتجربه اين دارد وجود

 اين در را نقش بزرگترين کنند،مي رابیان قوم آن مهم ارزش و باورها عقايد، ها،افسانه اين از بسیاری شخصیتهای شک

 زمان درطول که هستند حقايقي واقعیت، و عقل از دور به حتي و فراوان اغراقهای وجود با بسا چه دارند عهده به عرصه

 از.  نمايندمي يكسان اختالف و تغییر کمي با مختلف اقوام و ملل میان در گاه که اندشده تحريف حتي و تغییر دچار

 معاني حاوی که اندمانده جاودانه ها،افسانه آن واقعي قیافه شدن مسخ وجود با است ما دسترس در امروز که آنچه داستانها

 تفسیر و توضیح شكل، تنها. است يكي ها اسطوره گوهر و اصل. هستند استعاری و رمزی سیمای و نماد و اجتماعي عمیق

. کشد مي تصوير را آنها رمز به آدمي که باشند شخصیتهايي سمبل و مظهر توانند مي ها اسطوره. است متفاوت آن

. خاص نیروی يک سمبل گاه و نیرو چندين از آمیخته گاه اند، متناقض و متفاوت نیروی دو از آمیخته گاه که شخصیتهايي

 انسان صورت هر به. ندارد همساني و همخواني عقالني متعارف اصول با  آنها، در مضمر راز و رمز و اساطیری، بینش

هنرمند  خواه، قتیحق ،لبط یماجراجو، برتر ساز، يمعن  جوگر، مشوق، و  و جست نيرمزآفر  ق،یدق و کنجكاو ،است موجودی

  ( .   95:  5995دوست،واحد)

 حاوی اساطیر گاهي .خوردارند بر کاریافسون و جادوگری و سحر و خرافات و مذهبي هایانديشه از هااسطوره 

 خارق طبیعي هایپديده که اساطیری. دارند عارفانه ورزيهای عشق و شاعرانه تشبیهات زماني و هستند حكم و مواعظ
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 خاندان و قهرمانان نصب و اصل به که اساطیری. کنند مي روايت را خدايان خاستگاه که اساطیری. کنند مي رابیان العاده

. گويندمي را فصول آمد و رفت و تغییرات که اساطیری .کنندمي گو باز را طبیعت هایپديده که اساطیری.  پردازند مي ملل

. دهندمي توضیح را هاپديده شكل تغیییر که اساطیری. کنندمي تعیین را آدمیان نَصب و جانوران اصل که اساطیری

 سخن غوالن و ديوان زندگي درباره که اساطیری. کنندمي معرفي را مردگان جايگاه و مرگ از پس زندگي که اساطیری

 سايل و ساختن يا اجتماعي نهادهای پیدايش که اساطیری. دهندمي شرح را تاريخي رويدادهای که اساطیری .گويندمي

 از ملتها کهن فرهنگ و اقتصاد و تجارت حتي – عقايد و هاسنت – عادات و آداب. دانندمي خدايان يا قهرمانان از را، کار

 معابد و کهن هایخطه اعماق از. هند مقدس هایرودخانه و فارس خلیج و اژه دريای سواحل تا گرفته نیل های کرانه

-) آتن و (corinthe) کُرِنت يا بود آسماني باليای پناهندگان مامن روزگاری که ((acropoleآکروپُل نظیر ایافسانه

athene )وتیرِنت (tirynth  )مِیسِن (mycenes )مي يا ورزيدندمي عشق شناخته نا موجودات به مردمیكه ايمان نور-

 ها سرود آن دالوری و شجاعت و قهرماني از سازان سرود يا نهادندمي بنا برکشیده بفلک سر معابد آن بخاطر و هراسیدند

 که دارد هاييافسانه و داستانها خود ملي و جمعي خاطره در ملتي و قوم هر بسا چه. است درخشان هنوز ساختند،مي

 ( . 543:   5331 ، النعیمي) آورندمي وجود به ملت، آن برای را خود به بالیدن و افتخار موجبات هاقصه آن قهرمانان

 اسطوره پیدایش عوامل -3 -2

 برقرار ارتباط زيست مي آن در که دنیايي و افراد محیط، با ای گونه به بايد گذاشت، وجود عرصة به پا بشر وقتي

 اسرارآمیز، کلید اين با و شكست را تنهايي طلسم  کلمه، با انسان. آفريد را «کلمه» خداوند که بود گونه بدين و کرد مي

 صدد در بشر گوش است هنوز که هنوز و  گشود خود نوعان هم و خود روی به را نیاز و حال و شور احساس، از دنیايي

 را ای تازه پنجرة و بگشايد ای عقده بنمايد، راهي کند، تصوير را ناديده دنیايي او روی به باز که است ای کلمه و صدا شنیدن

 در وقتي برد پناه آن به باز و گريخت طبیعت از و  ترسید و شد آشنا طبیعت اسرار با  انسان وقتي. دهد قرار رويش فرا

 ظهور های جوانه اندک، اندک داشت، هستي چهرة از که استنباطي در باالخره و کرد تالش بايدها ايجاد و نبودها  همة آرزوی

 کرد، تجربه و لمس را ها اسطوره گاه و شد اسطوره خود انسان گاه. برآورد سر و گرفت ريشه انسان درون و ذهن در اساطیر

 کشیدند مي نفس آدمي درون و ذهن در که بودند متفاوت قابلیتهای با موجوداتي مانند به ها اسطوره. آفريد و ساخت را آنها

 که بود اين. بسازد آل ايده و دلخواه شكلي به و بپرورد را آنها تا بود مي تواني و دستي بايد فقط. طلبیدند مي را شدن بارور و

 بود ارتباط در انسان وجودی ابعاد از يكي با آنها از يک هر که پرداختند هايي چهره آفريدن به رمز، و تخیل و واقعیت

 ( .   912: 5995بهار،)
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 که است مرموزی قدرتهای مقابل در وی تسلیم و پذيرش گناه، قبول از بشر گريز اساطیر، پیدايش علل از يكي

 اند، حاکم بشر سرنوشت بر و زنند مي رقم کنند، مي عمل او اختیار بي که دستهايي و قدرتها.  اند وی نابودی و انهدام درصدد

 فوق قدرتهای با َست دورد فضاهای از که موجوداتي. است آنان بودن ماورايي اساطیر، گونه اين بارز های خصیصه از يكي

 دست به عجیب و رمزآمیز ای گونه به نیز آنان مرگ بشرند دست ساخته اساطیر چون حال، اين با. کنند مي عمل بشری

 و هستي طبیعت بر حاکم های پديده و قوانین تفسیر و تبیین توانند مي ها اسطوره که چنان است، شده طراحي و ابداع بشر

 اليزال آمدهای پي و ها پديده و قوانین اين حاکمیت منكر توانند نمي گريزند مي نیز مذهب از که آنان و باشند بشری طبیعت

 تعريف و توصیف باشند، طبیعت توجیه و تبیین آنكه جای به اساطیر که اند پذيرفته را تعريف اين عكس اگرچه. باشند آنها

 هم از و دارند تداخل يكديگر در ديني و دنیوی و نیست مرزی طبیعي مافوق و طبیعي میان زيرا. اند طبیعت مافوق

 ( .919: 5995بهار،) مندند بهره

 آن بر سعي ،شعريشان نگرش و ديدگاه تغییر با نیز و غرب شعری هایجريان از و بیش کم آگاهي با معاصر شاعران

 عمیق، مبهم، شعری ساختار و بافت خلق شعر، در هاآن اهداف واقع در. بیفزايند شعرخويش عمق و ابهام بر تا داشتند

 تک حالت از شعر حرکت نتیجه در و شعر، معنای آفرينش جهت در مخاطب دادن شرکت مخاطب، در تأثیرگذار شعری

 معاصر شعرهايي بهترين. است شعر مفهوم و معنا بر تأمل و درنگ به خواننده واداشتن و معنايي، چند سوی به معنايي

 گرفتن کمک با بلكه کنندنمي بیان مستقیماً را خود سیاسي و اجتماعي يا اخالقي و فلسفي پیام که هستند شعرهايي

 رهگذر از خوانندگان توده با را خود پیوند شاعر که مواردی بسیار چه دهندمي انجام را کار اين شعری تصاوير از هنرمندانه

 .است شگفت و تازه پديده خود عرب معاصر شعر در کار اين و کشدمي تصوير  به اجتماعي هایاسطوره به اشاره

 شعر و ادبیات با اسطوره رابطه -4 -2

 با است، شده تعريف رخداد و ماجرا» آنكه سبب به اسطوره دارد، نشدني جدا و تنگاتنگ ارتباطي ادبیات با اسطوره       

 است ديگری زمان هر از بیش حاضر عصر در ارتباط اين و دارد نزديكي ارتباط گويي، داستان و پردازی روايت ادبیات، قلمرو

 ( .591:  5999 پور، کهنمويي« )

 آورده واحددوست از نقل به باباخاني. کنند مي ظهور کتبي و شفاهي هایقصّه و هاحكايت قالب در هااسطوره اغلب

 5993، خاني بابا« )قصّه قالب در است، آدمي قومي و ناهشیار وجدان یناخودآگاهانه لذا، و خودجوش تجلّي اسطوره» :است

:55. ) 

 داستان راه و شده متحول ادبي مكتوب صورت به نقلي شفاهي صورت از هستندکه داستانهايي هااسطوره حقیقت، در       

 و احیاء به اسطوره، دهيجهت و بخشي معنا کارکرد برابر در نیز امروز ادبیات. اندنموده هموار بشريت امروز برای را پردازی
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 اين به منحصر تنها ادبیات تالش. است ريخته تخیلي هایداستان و قالب شكل، در را آنها و پرداخته هااسطوره آفريني باز

 هایشخصیت از بعضي به حتي و سازندمي نیز جديدی هایاسطوره گويي آنها، در تغییرات با بلكه است؛ نبوده رويكرد

 ( .999-992: 5995، بهار) بخشندمي ایاسطوره کارکرد و شكل تاريخي،

 تغییر احیاء بنابراين، آيندمي شمار به وداستاني ادبي متون از بسیاری قديمي، و پنهان یوريشه مايه، بن هااسطوره

 ادبیات خدمات از هايينمونه انسان، فردی حتي و اجتماعي سیاسي، هایچالش و اسطوره میان پیوند اسطوره، کارکرد در

 ناپذير جدايي بخش شفاهي، فرهنگ مطالعه که بپذيريم را نظر اين بايد ما: »گويدمي ولک رنه. است اسطوره جهان به امروز

 تاثیر پیوسته شفاهي، و مكتوب ادبیات بین و کرد؛ جدا مكتوب آثار یمطالعه از را آن تواننمي زيرا است، ادبي پژوهش

 ( .42-45: 5999 ولک،« )است داشته وجود متقابلي

 حاضر، عصر همچون زماني هیچ در. است داده اختصاص خود به را فراواني گسترة نیز شعر دنیای با اسطوره ارتباط

 شكل و بیان و زشتي و زيبايي و لوازم. است شعر جنس از اسطوره جنس. است نبوده نزديک اسطوره روح به اينقدر شعر

 های شیوه به که يكساني پیامهای باشد، داشته تواند مي شعر آن که است پیامي است مهم که آنچه  نیست، مهم شعر

 . (91: 5991، روتون) «اندنشدني جدا هم از و هستند يكي شعر و اسطوره: »نويسد مي اشلگل. شود مي بیان گوناگون

 .  (93:،ص همان) «است شعرناپذير پوشي چشم زيرساخت اسطوره»: دارد اعتقاد نیز شورِر مارک       

 :کرد استناد زير خصیصة دو به توان مي ادبیات و اسطوره میان پیوند در اما       

 مديون را خود آفرينش از بخشي شعر، مانند نیز اسطوره که ای گونه به ها؛ اسطوره در شعريت جوهر و خصیصه: اول       

 .  است هنرمندانه تخیل نیروی

 ،امامي)کند  حاصل ادبي شكل و هیأت خويش، ذات در ای اسطوره هر تا شده باعث که ها؛ اسطوره داستانوارگي و روايي: دوم

 (.252 :ص5999

 که کندمي تجلّي ایگونه به معاصر شاعران شعر در آن توفیق و مختلف رمزهای برای متنوع های اسطوره تعدّد       

 است نمادين و رمزی زبان همین نیازمند ادبیات در اسطوره حضور: »گفت بايد بنابراين برترين عنوان به اسطوره به اکنون»

 صرفاً را ها اسطوره حالي، چنین در و بود نخواهیم آن واقعي مفهوم درک به قادر دريابیم، را اسطوره زبان نتوانیم اگر و

 ( .252:  5999 امامي،) «دانست خواهیم انساني تخیّل محصول و شاعرانه تعابیری الاقل يا و نازل و بدوی داستانهای

 گرفته قرار تفسیر و بحث مورد همیشه آن، از بخشي در يا همه در واقعیت عدم جنبة همان داشتن علت به اسطوره

 نشانه زبان ایگونه به نماد زبان و است نمادين اسطوره، زبان. »آيد مي حساب به سمبولیک آثار جزو کنوني دوره در و است

 چه است داده رخ زمان گذشت با اسطوره، گشتن نمادين. دارد ای،رونهد و رُويه اسطوره که است زبان همین گذر از. هاست
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 اسطوره گرفت، فرا را آن دور زمان هاله وقتي ولي. نبود بگويد، سخن پوشیده که اين انديشه در هرگز نخستین انسان آنكه،

 دير نتیجه در. نشد آنها درونه شناخت مَحرم کسي هر رفته رفته و گشت واره، رمز و رازآلود آغازين، مردم باورهای اين ها

 ديده از که کنند مي کوشش و اند پرداخته آن پژوهي درون به خود روش به هرکدام، مكتبي هایديدگاه که نیست زماني

 ( .95:  5995 دوست، واحد) «بپردازند آن تفسیر و توجیه به و بازجويند را آن خود،

  فنیقی های اسطوره -5 -2

 مساحت، اين شمال در. دارد قرار آسیا غربي جنوب در مربع، کیلومتر 111/594 حدود وسعتي با شام يا سوريه 

 که فلسطین جنوب، در لبنان کوه و دريا میان است باريكي ناحیه که فنیقیه مرکز، در ارتفاع کم است فالتي که علیا سوريه

 مي اداره ایمديترانه نژاد از زبان سامي اقوام را ناحیه اين ...است جاری آن در اردن رودخانه و دارد قرار آن در بحرالمیت

 مرکز، در وفنیقي دمشق دولت بعدها. نیاوردند مقاومت تاب نداشتند حمالت برابر در چنداني قدرت چون اما کردند؛

 . (2:2،ج 5991چانلو، قره) شدند تشكیل سرزمین اين جنوب در آنها، همسايگان و يهود دولتهای

 خاورمیانه شرقي شمال از میالد از پیش سال پانصد و هزار دو در تقريباً که بودند تبار سامي اقوام از يكي ها فنیقي 

  فنیقیه نامیدن، مي کنعانیان را خود فنیقیان. گزيدند سكني لبنان در مديترانه دريای های کرانه در بعدها و برآورده سر

 نام با هم شايد و است ارغواني رنگ معنای به احتماالً و اند داده مملكت اين به يونانیها که است نامي( phoinike)معرب

 دريای ساحل در که متعدد شهرهای از. داشت بیبلوس و صیدا و صور قبیل از شهرهايي فنیقیه. باشد داشته پیوند کنعان

 يا صیدا. بودند يكديگر دشمن زماني و متحد و دوست گاه شهرها اين. شدند معروف شهر چندين، بودند کرده بنا مغرب

 تل هایکتیبه در صیدونو صورت به شهر اين. مديترانه ساحل در کنوني لبنان در قديمي است بندری و شهر صیدون

 و ارغواني رنگهای مخصوصا، زماني و بوده دادوستد مهم مراکز از همواره صیدا. است آمده م. ق 5411 به مربوط العمارنه

 عهد و هلنیستي دوره در نیز و ايرانیان حكومت دوره در اسالم، از قبل شهر اين. است بوده مشهور آن ایشیشه ظروف

 ( . 2:2،ج 5991چانلو، قره) است بوده مهمي بندر رومیان،

 شهرهای مشهورترين از يكي و شده واقع( مديترانه) روم دريای ساحل در صیدا شهر جنوب در توروس يا صور 

 ويژگیهايي و صنايع... است بوده پررونق شهری م. ق 5411 در ولي نیست، معلوم شهر بنای تاريخ. است فنیقیه باستاني

 ( . 11: همان) دارد  بصره مانند

 از زيادی فنون و علوم بودند واقع ها بابلي و ها مصری يعني قديم، متمدن ملت دو بین چون ها فنیقي تمدن حیث از 

 به ها فنیقي. پرداختندمي خراج مصر فراعنه به و بودند مصريان استیالی تحت و ناتوان عمدتا فنیقیها. کردند اقتباس ها آن

 قرن در بعد گرديد، ها مصری تابع بار چندينسرزمین اين. دهند تشكیل واحدی دولت نشدند موفق داخلي نفاق واسطه
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 آن از پس درآمد، ها بابلي تصرف به( میالد از پیش) ششم قرن اوايل در و ها آشوری تسلط تحت در( میالد از پیش) هشتم

 به سامیان مهاجرت با که هستند کنعانیان از بخشي و هافنیقي بازماندگان لبنانیها[ 2.]گرديد ايران تابع کوروش زمان در

 ساير با فنیقي اساطیر بین فراواني همبستگي دلیل همین به و يافتند شكل سوريه، صحرای و مديترانه دريای میان محدودِ

 است شده دقیقشان ترجمه در دشواريهايي موجب ها، آن بودن ناتمام دلیل به ها کتیبه قرائت  متاسفانه. دارد وجود سامیان

 مصر انحطاط .نظرهستند مد حدسیات راستا اين در که دارد خود از قبل هایترجمه با چشمگیر تفاوتي تازه ترجمه هر. 

 خشكي، جانب از که فنیقیها .بازيابند را خود دسترفته از استقالل فنیقیها م،. ق 5211 سال حدود در که شد موجب

 بازرگاني پس، آن از و شدند خاطر آسوده نیز دريايي رقیبان از کِرت دريايي امپراتوری نابودی با بودند يافته خاطر آرامش

 دوردست، نواحي به فنیقیها پرداختند وآمد رفت به شرقي مديترانه سراسر در و دادند توسعه انگیزیشگفت وضع به را خود

 قبیل از شهرهايي و تجارتي نمايندگیهای جا همه در و رفتند اسپانیا و افريقا هایکناره و ساردني جزيره سیسیل، جمله از

 اين شرقي سواحل طول در شده، اطلس اقیانوس وارد تهور و جرأت با سرانجام و نهادند بنیاد را قادس و کارتاژ پانورم،

.  بجنگند بومي مردم با شدند،مي مجبور گاه فنیقیها. رسیدند بود معروف آن قلع که«سیلي»تريد، کاسي جزاير به اقیانوس

 غالم عنوان به ديگر جای در ربوده، مختلف نواحي از را افرادی و میزدند دست راهزني و غارت به اغلب هم آنان خود

 جواهرات، صنعتي، محصوالت و خريدندمي را خوشبو مواد و عاج فلزات، اولیه، مواد برده، تجارت بر عالوه آنان. میفروختند

 مي اقوام ديگر به را سدر چوب و شراب جات، میوه زينتي، محصوالت همچنین و ایشیشه اشیاء رنگ، ارغواني هایپارچه

 ( .2:9،ج 5991چانلو، قره) فروختند

 ساخته دوره آن در فنیقي، اساطیر بنای  که بود اين .شد آغاز آنان افتخار و قدرت دوره استقالل، به فنیقیه رسیدن با

 به کشتیهايي با که است معروف حتي و کردند کشتیراني نیز سرخ دريای در عبريان و مصر با اتحاد نتیجه در بعدها،. شد

 و داشت توسعه نیز آنان زمیني بازرگاني عالوه، به. اند داده انجام افريقا دور به مسافرتي مصر، فرعون دوم، نخائوی دستور

 .  (4: 2،ج5991، چانلو قره)  داشتند فعالیتهايي النهرين بین و سوريه در بازرگانیشان کاروانهای

 اين. هستند پادشاهان يا خدايان نژاد و نسل از آنها اغلب که است اين فنیقي، هایاسطوره قهرمانان بارز خصیصة دو

 خود اغلب آنكه ديگر و. گمنام و نسب و اصل بي و فقیر های خانواده از نه و اند زبون و پست تبار و تخمه از نه قهرمانان

 به  فنیقي  اساطیر. کند مي احساس آنان به نسبت عظیم، ينيد  و حق ّت مدنی و ّت انسانی. هستند  تمدن مؤسس و گذار بنیان

 و سالمت زندگي، و مرگ با ارتباط در سالي، خشک و باران، بارش به اشاراتي شامل. هستند ارتباط در يكديگر با نوعي

 صورتي به ها اسطوره اين. شدندمي اجرا مراسمي طي در ها اسطوره اين که پیداست .هستند قهرمانان و خدايان بیماری
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 روحانیان از گذشته. داد دست به ها اسطوره ساير با ها، آن از مطلوبي مقايسه توان نمي لحاظ، بدين و اند مانده جای بر ناقص

 ( . 1: 2،ج5991، چانلو قره) اند داشته اشتغال کرامت، و کشف و گويي پیش به زمان آن مردم از ای عده فنیقي،

 قدموس( کرد فرار کرت جزيره به او با و خورد را زوش فريب که فنیقي شاهدخت) اورب: فنیقي هایاسطوره جمله از

 اورب دايه) مری(  قدموس نوه) پتئوسنِ( کرد ازدواج افروديته و آرس دختر هارمونیا با که است اورب برادر و فنیقیه پادشاه)

 و موت و علیین اسطوره. باشندمي عشتروت و آدونیس و موت و علیین فنیقي، اساطیر ديگر از و باشد.مي (قدموس و

 معشوقان حامي و زيبايي و عشق الهه سومری، اينانای يا ايشتر. دارند «ايشتر» و «تموز» اسطوره با فراواني شباهت آدونیس

. شدمي داده نمايش بود ايستاده شیر پشت بر و کرد،مي حمل خود با جنگي هایسالح حالیكه در اغلب او بود جنگجويان و

 نیز بابل شهر معروف دروازه. داشت النهرين بین شهرهای اغلب در فراواني هایپرستشگاه و بود لیل ال خواهر انو، دختر او

 ( .51:  5999، پناه محمد) بود شده نامگذاری الهه اين افتخار به

 به امروزی «الشمرا راس» يا - فنیقیه شمال در کوچک شهری - «اوگاريت» هایويرانه از موت و علیین اسطوره الواح

 به را رودها و بود کنعان سرزمین کل فرمانروای که( خورشید ايزد) ئل که شود مي معلوم چنین آن مبنای بر و آمده دست

 بعل او از پس و داشت قرار خدايان راس در کرد،مي تضمین را زمین باروری صورت بدين و نمود مي جاری اقیانوس سوی

 ابرها در تندر همچون صدايش که بود آور باران ايزدی او. بود طوفان و ابرها فضا، خدای که شدمي محسوب ايزد بزرگترين

 جنگ به و دارند فرزند و کنندمي ولد و زاد ايزدان که، بینیممي مناطق از بسیاری اساطیر در که همچنان. پیچیدمي

 عنات و (Aleyin)علیین و دارد نام «عاشره» نیز او که، همسری و «دريا عاشره» نام به دارد مادری نیز او روند،مي يكديگر

 وحشي، گراز هشت و مالزم هفت( ابرهاست بر سوار که کسي معني به) علیین. شوندمي محسوب آنها فرزندان جمله از که

 مي نیرو رويند،مي باران فصل در که گیاهاني به و هاست چشمه روح او. است آب کردن فراهم اشويژه وکار دارد همراه به

 و باران خدای دختر مقام در البته و است جنگاوری و جنگ بانوی ايزد چیز هر از پیش -  عنات - خواهرش اما و بخشد

 روح» که دارد( Mot) موت نام به محبوبي فرزند «ئل» طرف آن از. دارد نقش نیز گیاهان روياندن در آب، خدای خواهر

 5991حكمت،) است بارانبي هایجلگه او قلمرو. اند شده خشک سوزان آفتاب زير که است کشتزاراني فرمانروای و «درون

:512 . ) 

 (.ای حاصلخیزی استخد) سیهمانا اسطوره آدون دارد، یکه شباهت تام با افسانه تموز یگريد يقیاسطوه فن  

. است «خداوند» معنای به «آدون»کنعاني اصل از ، من سرور و خداوند( Adoni) آدوني سامي واژه Adonis))آدونیس

 مي استفاده «آدونای» کلمه از «يهوه» لفظ جای به پرهیزندمي خداوند نام بردن از مذهبي داليل به بنا يهوديان هنوز

 اساطیر، در که .است آدونیس -فینیقي خدای عنوان معني زيبا، جوان يا خورشید: قرآن( طالوت) تالوت اساطیری نام .کنند
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 قرآن و تورات در که. است گرفته قرار پهلوان يا فلسطینیان - عبرانیان ها،کرده وطن جالی يعني عربي به جالوت نام مقابل

  از هم تنديسي. شودمي کشته پیشگويي، و روشنايي خدای  آپولون توسط آدونیس .است شده مطرح منقلب نحوی به

 قره) شودمي نگاهداری لوور یموزه در اکنون که کرده پیدا لبنان تريپولي بندر در را آن دوسو رنه که( خورشید خدای)مهر

 . (1: 2،ج5991، چانلو

  نمایشنامه -9 -2 

 در و است بوده خود زمان انسان نیازهای نمای  تمام آيینه و تاريخي های دوره در بشر مبارزه و رنج نمودار نمايش،

 اصلي یريشه به اگر است، بوده جاودانه حضورش تاريخ، سیر و تمدن ساختار در و داشته جانبه همه تاثیری او زندگي

 را آن واقعیت و هدف درآغاز بپردازيم، امروز به تا ابتدايي جوامع نخستین تكوين از ضرورتش و بقا وجودی، علت نمايش،

 انگیخته خود حرکات نخستین. است حقانیت از سرشار سبب همین به. يابیم نمي بدوی های انسان نیازهای از جدا، ای پديده

 راستای در... و اساطیری خدايان احترام به که، هايي رقص مراسم سپس و کرد ريزی پي را نمايش اساس شكارگران، شكار

 مهر برانگیختن و حیات تداوم به رساندن ياری هدف با که بخشید تداوم را آن رفتند مي کار به نخستین، انسان رساني سود

 داد دست از را خود سودرساني ويژگي نمايش، که زماني. است شده مي پا بر مردگان بزرگداشت و زندگي ستايش و خدايان

 خارج مذهبي و شفاهي روايت قالب از و درآمد سرگرمي و تفريح صورت به نبود، معاش کسب راستای در ای وسیله ديگر و

 نمايش به بشری عواطف با همراه و شد تجهیز... و موسیقي نمايش، ادبیات، به و گرفت خود به مكتوب و مدون شكل و شد

 .  (53: 5999راهگاني،) شد نامیده( يوناني زبان به) تئاتر که پرداخت... و ها سرگذشت ها، داستان

 اساطیری انگیز شگفت انسان یانديشه جهان به راهي توان مي آن بافت از که است وسیعي انعكاس نمايش واقع در

 و ادبیات در اسطوره بروز و ظهور. يافت راه طرابشاناض پر جهان و نیكان اعتقادهای گذشتگان، افكار به و گشود وکهن

 معدود و ادبیات، و هنر بر اساطیر تاثیر به غرب متفكران تاکیدات از مواردی به آن که است وروشن بديهي امری نمايش

 و محتوا به خود، ظهور و حضور آغاز همان از نويسي، نمايشنامه  غربي ادبیات و هنر در. دارد اشاره آن موثر مصاديق

 را تعمق و انديشه و نكردند قناعت روايت و انعكاس به تنها قالب اين در و بخشیدند، تازه معنايي و رنگ هااسطوره مضامین

 افزوده اساطیر غنای و عمق بر پیوسته نويسي نمايشنامه. افزودند اساطیر موضوع و محتوا به خود ذاتي خصلت عنوان به

-اسطوره درون به را عصری هر فلسفه و نگرش و کرده، نوزايي را آن است بخشیده تازه و روز به وجاليي رنگ آن به و است

 است نويسنده ناخودآگاه ضمیر از منبعث گاهي و پذيرفته، صورت تعمدی و آگاهانه گاهي تجلي، اين. است داده رسوخ ها

-درنمايشنامه ایاسطوره مضامین و موضوعات ظهور و بروز شاهد همواره ما رو اين از. است شده منتقل نمايشي آثار به که

 هایاليه درون در پیچیده، گاهي و آشكار صورت به گاهي ايم، بوده غرب نمايشي ادبیات در گذشته دوران تمامي های
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. است بوده رسوم و آداب فرهنگي، هایويژگي ها، سنت انتقال مهم عوامل از تئاتر و نمايش.  هاستنمايشنامه متن پنهان

 از. کندمي ارائه را ایحرفه اجرای يک که است جمعي ديدار يک نمايش زيرا است عمیق پیوند مخاطب، با نمايش پیوند

 تحريک ديگری با ارتباطش طريق از را فرد و نموده بررسي را فكری و عاطفي مسائل که است اجتماعي پديده ديگر طرف

 (.99:  5991 ثمیني،) سازدمي

 که دارند وظیفه بازيگران و. کندمي بیان را خود تفكرات و عقايد درآن و نويسدمي را  نمايش متن نويس نمايشنامه

 شرح به داستان مانند به نمايش فن که آنجايي از شوند، خوانده متنها  فقط که نیست گونه اين کنند اجرا را گفتگوها

 به برای ابزاری اين که گفتگو، اسلوب دارای و اجرا بل قا است، داستاني اين اما است  داستان خود، پردازدمي زندگي حوادث

 درنمايش، پويايي و حرکت شودمي استفاده توصیف برای فقط گفتگو از قصه، در اما. است نمايش ماجرای کشیدن تصوير

 مي نامیده نمايشنامه باشد، نمايش هنر از نوع اين دارای که اثری هر. سازدمي روشن داستان هنر با را آن یعمده تفاوت

 آشنايي، و تمرکز در قدرت تجربه، وسعت غريزه، و استعداد و کمال و رشد به نیاز ادبي فنون ساير میان در فن اين. شود

. بزند کنار را حقايق آن هایپرده کند،مي تالش و انديشدمي انساني حقايق هایريشه به زيرا دارد انساني مسائل و بازندگي

 مي زندگي آنها با که مردمي بر و کند درک خوبي به را ديگران احساسات بتواند بايد که است هنرمندی نويس نامه نمايش

 به و است دشوار اشنويسنده برای همه، از بیش فنون ساير میان در همچنین .باشد تاثیرگذار گیرد،مي تاثیر آنها از و کند

   )العشماوی، ارتباط برقرار کند ... و الوگهايد گر،يباز جمله قصه، فن از نيعناصر ا نیتا بتواند ب نیاز دارد خاصي فني مهارت

،5399 :59 . ) 

و رفتار و کردار  کنديگفتگو م رود،ياست که انسان در آن راه م ييایدن نیکوچک از هم يگاه يتجل شيسن نما 

و رفتار و کردار  رندگیيرا به عهده م يواقع ييداستانها گاهيتفاوت که هنرمندان، جا نيبا ا سازد،يم انيرا نما شيخو

 نيا ری. گاه سآورنديدر م و تماشاگران به اجرا نندگانیب بلحرکت، درمقا گفتگو و یلهیبه وس را يواقع هایتیشخص

به خواننده انتقال  يو با توجه به متن، احساسات خاص ردگیيم یجا ،يشينما يدر متن سندهيتوسط نو ،يشينما ييرخدادها

 ( .  99: 5991،ينی)ثم ابدييم

 بیشتر عقیده به بنا. پردازدمي زندگي از ایصحنه تصوير به که است انساني هایکنش از تقلید هنرنمايشي،

 زيبايي به صحنه روی بر نمايشي، متن که گونه اين به دارد، وجود نمايشي هنر و هنر میان تنگاتنگي ی رابطه پژوهشگران،

 صحنه روی بر اجرا و حرکت شكل، با کشمكش و گفتگو يعني نمايش مهم عنصر دو که چرا يابدمي دست خود هنری

 امكان نمايشي، متن یمطالعه سیر با صرفاً که حالي در انگیزدمي بر بیشتر را تماشاگران احساسات و شودمي نمايان بیشتر
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 نمايشي متن یمطالعه نظران، صاحب از ديگر ایدسته وجود، اين با. نیست پذير امكان موقعیتها و هاصحنه تمامي تجسم

 .  (511:،ص5399، غنیمي)  دانندمي کافي اثر زيبايي درک برای را

 رادر...  و بننازی دلقننک و تعزيننه ملننودرام، کمنندی، تننراژدی،: مانننند نمايشنني هنرهننای انننواع عننام، معنننای در درام

 جملننه از نمايشنننامه. اسننت «کمیننک -تننراژدی» نمايشنني هنننری اصننطالح خننود، خنناص مفهننوم در ولنني گیننرد،منني بننر

 داسننتان و عملكردهايشننان، شخصننیتها گفتگوهننا و سننخنان خننالل از. رودمنني شننمار بننه ادبیننات در علمنني فعالیتهننای

مقابننل ابننزار  ايننتننوده مننردم  دگانينندر مقابننل د ش،ينمننا ایصننحنه روی بننر را، داسننتان شننود بننازيگرانمنني روايننت

  ( .  99: 5992،ييورضا 511: 5333هالل، يمی)غن کشنديمريتصو به ونيزيهمچون تلو یريتصو

 اتیادب ،یو هنر يادب یدستاوردها نینخست شيدایمهم است. ازآغاز پ ياز انواع ادب يكي(ةی)المسرح شنامهينما

از  توانديم يشينما اتیادب ،يفنون ادب ريمورد توجه قرار گرفته است. برخالف سا يادب یاز گونه ها يكيبه عنوان  يشينما

 شيو هنرنما يشينما اتیادب لیدل نیخود استفاده کند به هم میمفاه انیب یصحنه تئاتر برا يعني ،يرونیب ريزبان تصو

ی تئاتر، رخ دهد بازتابي از تحوالت در متن نمايش است و هر تحولي که در صحنه با هم دارند يارتباط تنگاتنگ

 (591: 5999)دادخواه،

  :دارد عمده بخش سه ادبیات

 .هستند «شنیدني» که... و فولكوريک ،اشعار عامیانه هایافسانه ها، مثل مانند – شفاهي ادبیات -5

 . هستند «خواندني» که... و رمان قصه، شعر، مانند – مكتوب ادبیات -2

 ( .  591:  5999 ، دادخواه) است ادبیات از بخش اين جزء «نمايشنامه»و است «ديدني» که نمايشي ادبیات -9

 رمانتیسنم،  کالسیسنم،  مكتنب  چنون  فلسنفي  و ادبني  مكاتنب  هنای نشنیب  و فنراز  مسنیر  در نمايشني  ادبینات  رفتنه  رفته 

 .       شد نوپا هایانديشه و افكار نقد و ترويج برای ای،وسیله و گرفت قرار ...سمبولیسم،

  نمایشی وهنر نمایشی ادبیات مهم عناصر -7 -2 

 مي را عناصر ايندارد  وجود نمايشي شكل يک ايجاد برای گوناگوني عناصر داستان، هنر همانند نمايش، ساختار در       

 نمود. تقسیم کشمكش و مكالمه شخصیتها، نمايشي، هایصحنه ها،پرده گانه، سه وحدتهای نمايشي، به عمل توان

 نمایشی عمل -2-7-1

 عمل در. شودمي شامل را حادثه پر رويداد يک در موجود رخدادهای و حوادث از ایمجموعه نمايشي کنش يا عمل       

 در تغییراتي آن، دنبال به و دهدمي قرار تاثیر تحت را نمايشي هایشخصیت و دهدمي رخ هم پي در حوادثي نمايشي

 است اين نمايشنامه درست شكل. شودمي ختم نمايش فرجام به پايان در که آيدمي پیش نمايشي هایشخصیت موقعیت
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 يا شروع نقطه است ( پايان اوج، آغاز،) نقطه سه دارای که است عملي تام، عمل از منظور. شود آغاز کامل و تام عملي با که

 نمايشي، موضوع ابتدايي درک در و دارد اختصاص حوادث برخي بیان و نمايشي هایشخصیت کامل معرفي به نمايش آغاز

 روحیات با راحتي به مخاطب تا باشند وآشكار روشن کامالً بايد بخش اين حوادث رو اين از رساند،مي ياری مخاطب به

 حادثه اين: »ارسطو یگفته به بنا آيدکهمي میان به سخن حادثه از مرحله، همین درآغاز شود، آگاه نمايشي هایشخصیت

 در.  «آفريندمي را جديدی حوادث خود دنبال به و شودمي انتخاب نمايش آغاز سر عنوان به و است مقدمات از دور به

 از مرحله اين. گرددمي آغاز «طرح در فراز فرار عمل» ديگر بیان به يا و افكني وگره میاني يا اوج ینقطه دوم، یمرحله

 خلق نیز را دشواری وضعیت و آفريند،مي را جديدی حوادث خود دنبال به و آمده وجود به قبلي حوادث ینتیجه در نمايش

 تغییر داستان گیرینتیجه در را، مخاطب احتمالي نتايج و هاانديشه تمامي گاه انتظار، از دور به و تازه ها حادثه اين. کندمي

 هیجان .آوردمي بوجود را کشمكش عامل و گیردمي قرار متضاد عوامل برابر در نمايشي شخصیت مرحله، اين در. دهدمي

 و کشمكش اوج، ینقطه در. دهدمي رخ صحنه همین در نمايش «اوج» آن هنری تعبیر به و نمايش بخش ترينانگیز

 در. کندمي درک روشني به را آن بیننده يا خواننده و رسدمي خود حد باالترين به داستان، حوادث میان احساس برخورد

 اصلي قهرمان خوب يا بد سرانجام. رودمي کار به برآن نیز«  فرود عمل » و«  گرهگشايي » اصطالح که نمايش پايان بخش

 که شد آور ياد را نكته اين بايد. گیردمي صورت معماها حل و گرددمي آشكار نمايشي هایشخصیت هایموقعیت و

. گیردمي صورت «پیرنگ يا نمايش طرح» عنصر طريق از حوادث انسجام و ترکیب و تام فعل مختلف، مراحل سازماندهي

 که طرح اين «کندمي تنظیم عقالني طور به را داستان حوادث میان موجود وابستگي پیرنگ: »گفت توانمي آن تعريف در

 اشاره نمايش بازگويي روش و حوادث میان انسجام و ترتیب چگونگي به برد،مي نام« تراژدی روح» عنوان به را آن ارسطو

 حذف يا و ضروری غیر حوادث آوردن از روش اين با و پردازدمي حوادث میان به «معلولي» و «علّي»یرابطه با و دارد

 بر رويداده حوادث مجموع که باشد آل ايده تواندمي زماني پیرنگ،. کندمي جلوگیری داستان ینتیجه در موثر رويدادهای

 میر) سازد مجسم عكس بر ويا خوشبختي به بدبختي از را نمايش قهرمان انتقال امكان بتواند، راحتي به نمايش یصحنه

 ( .2 9-9 9: 5991، صادقي

 لحن وحدت و گانه سه های وحدت -7-2 -2

 کندمي پیروی «مكان» و «زمان» و «موضوع» يعني گانه سه هایوحدت مباني و اصول از اجرا طول در نمايش عمل 

 هم به اجزايي دارای حادثه اين که است فرد يک زندگي از کامل ایحادثه و موقعیت بررسي موضوع، وحدت از مقصود. 

 نمي بزرگ و کوچک رخدادهای تمامي گیر در بیننده، يا خواننده انديشه و ذهن بخش، اين در. باشدمي هماهنگ و پیوسته

 یحادثه زمان مدت را  آن: »زمان وحدت تعريف در ارسطو. کندمي توجه داستان، اصل و مهم یحادثه به تنها بلكه شود،
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 اين نويسان نمايشنامه از برخي اصل، اين وجود با.  «کندمي محدود کامل روز يک به را زمان مدت اين و داند،مي نمايشي

 مورد ارسطو سوی از« مكان وحدت» گانه سه هایوحدت میان در. کنندنمي رعايت رخدادحادثه در را زماني محدوديت

 وحدت از مقصود. آورد وجود به را فراواني نظر اختالف عرصه، اين پژوهشگران میان در مساله اين اما. نگرفت قرار توجه

 ( .2 9-9 9: 5991، صادقي میر) کنندنمي رعايت حادثه رخداد در را، زماني

 مكان يک به را داستان حوادث رخداد پژوهشگران، از برخي که است حادثه اتفاق جايگاه مكان، وحدت از مقصود

 در مختلف نظرات اين طرح وجود با. دانندمي پذير امكان را مكان تغییر محققان، از ديگر برخي اما. نمايندمي محدود ثابت،

 . (همان) رودنمي فراتر شهر يک یمحدوده از مكاني یحیطه اين زمینه، اين

.  شد افزوده گانهسه هایوحدت به کالسیکدوران در که است، نمايشي هنرهای در موجود عناصر ازديگر لحن وحدت       

 حزن موضوعات به نويس، نمايشنامه بايد يا. داند مي نمايشي هایگونه تداخل عدم در را لحن وحدت رم، شاعر « هوراس »

 نمايش ساختار تداخل امكان تعريفي، چنین براساس .بپردازد دارخنده موضوعات به تنها آنكه يا بپردازد تراژيک و انگیز

 میان اين در و شد، سپرده فراموشي به« رمانتیسم» دوران در بعدها  لحن، وحدت مساله. ندارد وجود کمیک هایصحنه

 ( .2 9-9 9: 5991، صادقي میر) نهادند عرصه به پای « کمیک – تراژدی » عنوان با هايينمايشنامه

 (  acts)نمایشی های فصل یا ها پرده -2-7-3 

 ها،پرده از کدام هر. شودمي تقسیم فرعي و اصلي بخش چند به ديگر عبارتي به يا و پرده چند به نمايش، متن 

 تمام نیمه حرکتي يا سخن ها،پرده از کدام هر در زيرا مرتبطند، هم با موضوع نظر از ولي هستند جداگانه اجزايي دارای

 پرده، هر اجرای فواصل در نمايش سن برروی تئاتر اجرای هنگام در. گرددمي کامل بعدی هایپرده در که شود مي اجرا

 تماشاچیان، استراحت وقت و زماني یاصله اين در. است همراه موسیقي و آواز با که گیردمي صورت کوتاهي استراحت

 به نمايش متن در البته. کنندمي آماده بعدی پرده نمايش برای را خود يا و پردازندمي صحنه تغییر به پرده پشت عوامل

 نمايشي آثار نخستین خواستگاه که باستان يونان دوران در. شودمي اشاره هاهنرپیشه استراحت زمان به نوشتاری، شكل

 9-9 9: 5991، صادقي میر) شدمي اجرا وقفه بي و فاصله بدون هانمايش و نبود رايج نمايش، هایپرده تعداد تعیین. است

2. ) 

. کرد تعیین را کدام هر به مربوط موضوعات و کرد پیشنهاد را ایپرده پنج ساختار که بود فردی نخستین« هوراس»

 در .است نمايش اصلي یصحنه به ورود برای ایديباچه پرده، اين که گرفت نام نمايش آغاز ینقطه نمايش نخست یپرده

 به شدت به نمايش، چهارم و سوم پرده. گرددمي آماده داستان ینتیجه در افكني گره برای حوادث تمامي دوم یپرده

 بد يا خوب فرجام نمايش، پاياني یپرده در. رسدمي فرا نمايش اوج وقوع زمان و کندمي اشاره حوادث میان درگیری
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 باقي ثابت اصلي صورت به بود، مطرح تراژدی نمايش در بیشتر که ایپرده پنج هاینمايش ايجاد. شودمي مشخص قهرمان

 9-9 9: 5991، صادقي میر)  شد ايجاد ایپرده تاپنج (one – actplay) ی اپرده تک هاینمايشنامه آن دنبال به و ماند

2. ) 

 ( Scene – Stag) نمایش یصحنه -2-7-4

 در خاصي اتفاقات و حوادث با بازيگران از هريک که آنجا از. است موقعیت و صحنه تعدادی دارای نمايش پرده هر

 نیز اتفاقات رويداد مكان به ديگر معنايي در صحنه. آفريندمي کدام هر برای ایويژه صحنه حوادث، اين هستند، ارتباط

 ( .514-519: 5334الخطیب،) دارد اشاره

 ( (Characterنمایش شخصیت -2-7-5

 حوادث برابر در و افتدمي جريان به آنان توسط نمايشي حوادث که است قهرماناني و هاشخصیت دارای نماشنامه،        

 ( . همان) زندمي سر آنان از متفاوتي واکنشهای و رفتارها آمده، پیش

 عربی نمایشنامه - 8 -2  

 یعرصه پژوهشگران از بسیاری نقّادی و بحث مورد عربي هایسرزمین در نمايشي هنرهای آغاز تاريخ يابيريشه

 هنر با نوزدهم یسده نیمه از پیش تا عربي ادبیات که باورند اين بر محققان از گروهي .است گرفته قرار نمايشي هنرهای

 عمل عنصر يا و تماشاچي و بازيگر مانند نمايشي عنصر دو يا يک به اکتفا با گروه اين واقع در. است داشته آشنايي نمايشي،

 اسواق و سرايیها حماسه اسالم، از پیش دوره اشعار ، گروه اين نظر بنابر. نهادند آثار اين بر را نمايش عنوان به حرکت و

 و رقص عنصر با که العرب، ايام و کردندمي بررسي و نقد را شعرشان داوران و کردندمي مدح را شاعران آن، در که العرب

 تعزيه، شب، هزارويک هایافسانه مقلدان، وجود آن، کنار در و نهد بنا را نمايشي هنر هایپايه توانست بوده همراه موسیقي

  ( .21-24: 5339مندور،) گیرد جای نمايشي آثار رديف در عنصر، دو يا يک بودن دارا با الظل خیال

 یاز پژوهشگران عرصه یاریبس یمورد بحث و نقّاد يعرب هاینیدر سرزم يشينما یآغاز هنرها خيتار يابيشهير

نوزدهم با هنر  یسده مهیاز ن شیتا پ يعرب اتیباورند که ادب نياز محققان بر ا يقرار گرفته است. گروه يشينما یهنرها

عنصر عمل  ايو  يو تماشاچ گريمانند باز يشيدو عنصر نما اي کيبه  کتفاگروه با ا نيداشته است. در واقع ا ييآشنا ،يشينما

و اسواق  هايیاز اسالم، حماسه سرا شیگروه ، اشعار دوره پ نيبنابر نظر اآثار نهادند.  نيرا بر ا شيو حرکت به عنوان نما

 العرب، که با عنصر رقص و  اميو ا دکردنيم يو داوران شعرشان را نقد و بررس کردنديالعرب که در آن، شاعران را مدح م



 

Family name: Madani gilavan                                    Name: Seyyedeh Tahereh 

Title of Thesis The function of fenevi myths in saeed agls "ghodmus" drama

Supervisor(s): Javad  Garjami (ph.D)         

Advisor(s): Shahryar Giti (ph.D)        

Graduate Degree M.Sc. / M.A.                                 Major: Persian language and literature                                                                                    

 Specialty: Comparative                                          Faculty: literature and Human sciences   

University: Mohaghegh Ardabili                           Number of pages: 165       

Graduation date: Arabic Literature                         

Abstract: 

     Coderbolism or symbolism, or in Arabic, is one of the most important contemporary 

literary schools and cultures that came to the Eastern literary scene, including Arabic 

literature, in western literature with works such as the land of the Tz Eliot Elliot. Arabic 

scholars who, in their other currents and approaches to follow and imitate western 

literature, wrote many works in the framework of this new literary school. The works 

written in this area due to the existence of new hidden and semantic layers and the new 

codecs and the use of phrases and symbols more than other works need research and 

research to its angles and its layers analyzed and analyzed To be placed. Among the Arabic 

writers, the cryptographed Sa'id Aql is the most prominent figure in the story, which has 

produced various poems and plays of symbols, one of the most famous of which is the play 

of Ghademos, which has been adapted from a Phoenician mythology and related events. . 

The purpose of this research is to analyze the mythology of Phoenix in this play as to how 

the function and function of this myth and other related myths are induced in the play. In 

this thesis, the use of Phoenician mythology was analyzed and the ideas that Sa'id'All 

considered in their application, along with the existing functions of these myths, was 

criticized. The result shows that Saeed'AgL has an aesthetic purpose in applying these 

myths, which is due to his tendency to the code of cognition and the use of mythology, and 

also has a sociological goal that, by adapting these myths to contemporary days, attempts 

have been made to solve the problems of society And then solves it. 

Keywords:Myths,  Saeed Agl, Drama, The main meaning, Implied meaning                       

    

 



 

 

 

 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of literature and Humanities  

Department of of Arabi c language and literat   

 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of     

 M.A. In the  field of Arabic language and literat  

  

Title: 

 The function of fenevi myths in saeed agls "ghodmus" drama 

 

Supervisor(s):                     

                                                            Javad  Garjami                   

Advisor(s):     

Shahryar Giti    

 

By:                                      

Seyyedeh Tahereh Madani gilavan   

 February 2018 

 


	فهرست مطالب
	کلیات پژوهش
	1-1-  بیان مسأله
	اسطوره چيست؟
	اسطوره پردازي سعيد عقل

	1-2- سؤال (سؤال های) پژوهش
	1-3-  فرضیه(فرضیه های) پژوهش
	1-4- هدف (اهداف) پژوهش
	1-5- ضرورت و اهمّیت پژوهش
	1-6- پیشینهی پژوهش
	مبانی نظری پژوهش
	مقدمه
	2- 1- بررسی لغوی واصطلاحی اسطوره
	2- 2- انواع اسطوره
	2- 3- عوامل پیدایش اسطوره
	2- 4- رابطه اسطوره با ادبیات و شعر
	2- 5- اسطوره های فنیقی
	2- 6- نمایشنامه
	2- 7- عناصر مهم ادبیات نمایشی وهنر نمایشی
	2-7-1- عمل نمایشی
	2- 7-2- وحدت های سه گانه و وحدت لحن
	2-7-3- پرده ها یا فصل های نمایشی(acts )
	2-7-4- صحنهی نمایش (Scene – Stag)
	2-7-5- شخصیت نمایشCharacter))

	2- 8 - نمایشنامه عربی



