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  چكيده 

ويژه نمادهاي باروري و كارگيري نماد و بههاي شعر معاصر، بهيكي از برجستگي
. ت و قصايد تي در نظريا شعر را ديدگاهِ نمادگرايانه بهنمودِ بارزِ. ناباروري، در آن است

حدودِ زيادي  اليوت تا. اس. نمادپردازي در شعر تي. بينيم انگليسي مياليوت، سرايندة. اس
 از آيين مذهبي تا رومنس و نيز  كتابِ جورج فريزر  نوشتة زرينِِ شاخسارِريشه در كتاب

ي و هاي بارورها نمادها و اسطورهمبحث اساسي در اين كتاب. ، داردجسي وستون نوشتة
هم پيوستگي عينيِ  بهاليوت در قصيدة دشتِ سترون، در چارچوب نظرية. ستروني هستند

اين شيوه كاربرد نماد و اسطوره در دشتِ سترون، . به اين نمادها پرداخته استخود، 
اي گونهبدرشاكر السياب، به. ز عربي شد بسياري از منتقدان و سرايندگانِ غربي و نيةسرلوح
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        دشتِ سترون تأثيرپذيرفته است كه هم پيوستگي عيني و نيز شعرنامستقيم از نظرية به
 سرودِ باران، نمود يافته ويژه قصيدةطورِ ز قصايد وي و بهها و نيي در ديدگاهصورت عينبه 

اليوت، به . اس. هم پيوستگي عيني تي بهر بر آن است تا ضمنِ تعريف نظريةاين جستا. است
گرا، اي عينعنوان سرايندهتأثيرپذيري بدر شاكر السياب از اين نظريه پرداخته و وي  را به

  . دمعرفي كن
. اس. پردازي، تيهم پيوستگي عيني، نمادگرايي، اسطورهبه: واژه هاي كليدي
  .اليوت، بدرشاكر السياب

  مقدمه -1
   بيانِ مسأله و اهميتِ آن-1-1

 ،شناسيدانشمندانِ انسان. شعرِ معاصر استة هاي برجستپردازي از ويژگياسطوره
ها طوره در بابِ پژوهش در اسايازهلِ ت، فص) 2( جسِي وستونو)1(مانند جيمز جورج فريزر

دارِ  منتقد نام-ر، شاع1اليوت. اس.  زماني آغاز شد كه تياين تأثيرِ شگرف. گشودند
بيانِ باستاني شعر اليوت، ريشه در . را منتشر كرد2 مشهورِ دشتِ سترون انگليسي، قصيدة

      . م برده استها نا، از آنساخشار زرينهايي دارد كه فريزر در كتاب اسطوره
 ناميرايي، آيتس و اوزيرس كه نمادهاي باروري و هايي چون آدونيس، الهةاسطوره

   3 گريلاش را از افسانةهازمان، و نمادگرايي سروداليوت، مضمون، س«.اندرويشِ دوباره
 نوشتة 4اين افسانه در كتابِ از آيين مذهبي تا رومنس. گرفته است) جامِ حضرت مسيح( 
 5دارِ كتابِ شاخسارِ زرينوي همچنين، خود را وام. روايت شده است5نسي وستوج

 در بابِ آيين باروري و رويشِ هاي باستاناليوت، اسطوره. داندمي6 جيمز فريزرنوشتة
ها به عيسويت  و آيينهاخانم وستون وابستگي اين اسطوره. گياهي را در اين كتاب يافت

 و كهن الگويِ باروري را در اسطورةا. استگرفتهمقدس را پي گريلِ ويژه افسانةو به
 خشكي و ته است كه مرگ و ناتواني جنسي اوياف 7گير و يا فيشركينگپادشاه ماهي

ها و جانوران با  نيروي باروري در ميان انسان،پريشاني به بار آورد و به همين سبب
گر شود كه سلحشورِ كاوشده ميسرزمين نازايِ نمادين هنگامي زن. رو شدشكست روبه

كه 9 برود و جوياي دو آيينِ جام و نيزه،كه در دل آن سرزمين است8يبه معبد خطرناك
 هاي او به بازگشت باروري درست پرسششيوة. اروري زن و مرد هستند، شودنمادهاي ب

هاي ن تمددر«.)442: 1387،ابجديان.(انجامد فيشركينگ ميبه سرزمين نازا و توّلد دوبارة
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 جامي كه حضرت مسيح در واپسين شب زندگي از آن نوشيد و گوناگون ميان اسطورهة
اين اسطوره در چارچوبِ . اي وابستگي پديد آمدآيين باروري و پرستش مذهبي گونه

اليوت با پيروي از خانم « ) همان. ( »آيدميرد و از خاك برميايزدي شكل گرفت كه مي
هاي مذهبي را به كار مي گيرد تا دشتِ سترون بي و آيينوستون ، اساطير شرقي و غر

در جهانِ عربي گروهي از ). همان( »كنوني و نياز به زنده كردن آن را به انگار آورد
، ابراهيم .)م1964- 1889(عباس محمود العّقاد: جوي، مانندسرايندگانِ رومنتيك

ها  به اسطوره،.)م1955-1892(و احمد زكي ابو شادي.) م1949- 1889(المازني
 در خورِ توجه در اين ميان اين است كه اين شاعران، تنها روساختِ پرداختند؛ ولي نكتة

هاي  تنها به ذكر نام شخصيتهايشانجه قرار داده و در سرودهها را مورد تواسطوره
ها كه هاي رمزي اسطورهنمادين بسنده كردند و از توجه به ژرفِ ساختِ معنايي و جنبه

كارگيري رساختِ بهاين شاعران از زي. شود، غفلت ورزيدندايه و اساس شعر تلّقي ميپ
هايش  اليوت منتقدي است كه سروده.اليوت، غافل شدند. اس.  نزد تينماد و اسطوره

هم  بهوي قصيدة دشتِ سترون را در چارچوبِ نظرية. دهندقدي وي را نشان مي نشيوة
اين نظريه بسياري از سرايندگان تموزي مانندِ .تخود، سروده اس11پيوستگي عيني

ادونيس، جبرا ابراهيم جبرا ، صالح عبدالصبور، خليل حاوي، يوسف الخال و بدر شاكر 
 هاي عيني كاربرد نماد و اسطورههاين سرايندگان به جنب. السياب را تحتِ تأثير قرار داد

  . توجه كردند
. آيدشمار ميعطفي در دگرگوني شعر معاصرِ عربي به ياب نقطة    شعرِ  بدر شاكر الس

  ولي بعدها با؛جو، آغاز كرد خود را در كسوتِ شاعري رومنتيكيسياب زندگي شعر
د، دريافت كه شعر  شعر و نقدِ ادبي انگليس بونگرشي موشكافانه كه حاصلِ مطالعة

. يز بود كه مانند تيستسياب شاعري رومنتيك.  پايانِ خود رسيده استنقطةرومنتيك به
اليوت از جدايي احساس و انديشه، گريزان بود و خواستارِ شعري بود كه در آن . اس

 اين است كه پيش از سياب، سرايندگانِ نكتة مهم. استوار باشد  12اي بايستهاحساس بر زمينه
، روشي ازدس سياب را متمايز ميچه شيوة؛ ولي آناندنماد و اسطوره پرداختهديگري نيز به

 سرود باران، ويژه قصيدةاليوت، در قصايدش و به دشتِ سترون است كه تحتِ تأثير قصيدة
هم پيوستگي عيني اليوت دريافت كه  بهوي تحتِ تأثير نظرية. جسته استهاز آن  بهر

 هاي مختلفِ زندگي بشري و چيزي فراتر از داستاناسطوره و نماد، بيانِ نماديني از جلوه
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نخستين شاعرِ « :گويدمي.) م1963(هاي مطبوعاتيش در سالِ وي در يكي از مصاحبه. است
نظر از روساختِ آن، مورد توجه قرار ها را صرفهاي رمزي اسطورهعربي هستم كه جنبه

ل ها بيانگرِ مسايكه هر چند اسطورهاين نكته واقف بود  سياب به،از سويي ديگر. »دادم
هاي فرهنگي، اجتماعي، اي بايد بنا بر تفاوت ولي هر سراينده؛دعمومي جوامع بشري هستن

       . ، از نمادهايي بهره جويد كه آشناي ذهنِ خوانندگان باشد...شناختي،مذهبي و روان
  .ها عراق بود، پرداختهاي بابلي كه محلّ پيدايش آن اسطوره سياب به،همين جهتبه

. اس. يهم پيوستگي عيني ت به و تبيينِ نظريةعريفت اين جستار برآن است تا نخست به
اليوت بپردازد و آنگاه، بازتابِ اين . اس.  دشتِ سترون تياليوت و نمودِ آن در قصيدة

انِ وي مورد نقد و واكاوي  سرودِ بار هاي بدر شاكرالسياب و قصيدةهنظريه را در ديدگا
. كندگرا معرفّي ميستيز و عيناي رومنتيكهعنوان سراينددهد و در پايان سياب را بهقرار 

يدگاهِ كارگيري نماد در د بهآيا شيوة: دهد كه اساسي پاسخ مياين پرسشِاين پژوهش به
  .اليوت است. اس. هم پيوستگي عيني تي بهبدر شاكر السياب، بر پاية نظرية

  فرضيه پژوهش  -1-2

ديدگاهِ بدرشاكر كارگيري نماد، در  به شيوةآيا: كهن مقاله مبني بر اين پرسشِ ايبر پاية
ا بر اين اصل  ماليوت است؟ فرضية. اس. گي عيني تيهم پيوست بهالسياب، بر پاية نظرية

هم  به ديدگاه بدرشاكر السياب، بر پاية نظريةكارگيري نماد دربهشيوة : استوار است كه
  .اليوت است. اس. پيوستگي عيني تي

  هدفِ پژوهش  -1-3

هم  به عمليِ بدرشاكر السياب از نظريةهدفِ اين پژوهش اثباتِ تأثيرپذيري نظري و
  .اليوت است. اس. پيوستگي عيني ت

  روشِ پژوهش    -1-4
هاي نقدِ ادبي و نيز تجزيه و تحليلِ محتوا است  مكتبروش تحقيق در اين مقاله بر پاية

هاي قصيدههاي بررسي، و نمونه؛اليوت. سا. هم پيوستگي عيني تي به، نظريةو واحدِ تحليل
  .باشنددشتِ سترون اليوت و سرود باران سياب مي
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   پژوهشپيشينة-1-5
ويژه در خصوصِ تأثيرپذيري مستقيم و نا مستقيمِ منتقدان و سرايندگان عربي و به

هاي زير سالهنامه و رها، پايانها، مقالهطور ويژه بدرشاكر السياب، كتابشاعرانِ تموزي و به
  :نگارش درآمده استبه

اثرِ عبد الحميد جيدة، به .) م1980( اإلتّجاهات الجديدة في الّشعر العربي المعاصر  . 1
بر روي شاعران تموزي پرداخته  سرزمين هرزِ وي ويژه قصيدةاليوت و به. اس. ت تيتأثيرا
  .داندن هرز اليوت مي سرزمية اين شاعران به اسطوره را قصيدهآوردن و عّلت روياست
.) م1997 (يوسف الحالوي در كتابِ المؤّثرات األجنبية في الّشعر العربي الحديث  .2
 تأثيرپذيري مستقيم و نامستقيم برخي شاعران معاصر عربي از اي هرچند گذرا براشاره

  .اليوت و نظام فكري وي داشته است
به .) م1985( »  حركة مجلة شعرتجربة الحداثة في «محمد جمال باروت در مقالة. 3

  .سازي شعر عربي معاصر پرداخته استروند مدرن
.) م1981 ( »اليوت في االدب العربي الحديث. س. أثر ت «  در مقالةماهر شفيق فريد. 4

پذيري شعرِ معاصرِ عربي، از  ميزان تأثيرهاي پراكندة نّقادان گوناگون را دربارةديدگاه
اليوت وي بر اين باور است كه، . گرفته است پيژه، اليوت ويربي و بهپيشگامان شعر نوينِ غ

بدرشاكرالسياب، صالح عبدالصبور، جبرا ابراهيم جبرا، خليل : بر شاعرانِ معاصر عربي مانند
 ولي بيشترين تأثير وي بر سياب و ؛حاوي، يوسف الخال و ادونيس تأثير داشته است

 چراكه آبشخور فكري وي ؛ونيس تأثير چنداني نداشته استعبدالصبور بوده است و بر اد
  .بيشتر فرانسوي بوده است

     ، .)ش. هـ1389(»هاي برجسته در شعر عبدالوهاب البياتياسطوره« اي با نامِمقاله. 5
كارگيري  بهپذيري برخي شاعرانِ معاصر از شيوةاي گذرا بر تأثيرصورتِ نقلِ قول، اشارهبه

  .كنداليوت، مي. اس. ه توسطّ شاعرانِ غربي و نيز تينماد و اسطور
بررسي پيوند ميان صورت و اي با عنوانِ ُفرمِ دراماتيكِ شعر نوي سياب، بهمقاله. 6 

  .محتوا پرداخته است
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 كارشناسي ارشد خود با عنوان اسطورة الموت و نامة در پايانخانم رِيتا عوض . 7
گرايي در شعر نمادپردازي و اسطوره.) م1974(ديث اإلنبعاث في الّشعر العربي الح

داند و بر نظر بدرشاكر السياب و ديگر شاعران تموزي را مربوط به ناخودآگاه بشري مي
كه قصيدة .) م1959(كساني چون أسعد رزوق در كتاب االسطورة في الّشعر المعاصر

انسته است، اشكال وارد  براي نمادپردازي شاعران معاصر دسرزمين هرز اليوت را يك الگو
  .كندمي

كارگيري نماد  بهاي كه تأثيرپذيري عملي بدرشاكر السياب از شيوةنون مقاله   ولي تاك
. اس. هم پيوستگي تيوري و سَتروني، در چارچوبِ نظرية به نمادهاي بار،طور ويژهو به

 با در نظر داشتنِ فقر پژوهندگان اين مقاله.  واكاوي كند، به نگارش درنيامده استاليوت را
     ضرورتِ اين مقاله از. انجام اين تحقيق آوردندپژوهشي موجود در اين بستر، روي به

روي پژوهشگران نقدِ ادبي و نيز معاصرِ عربي خواهد اي نوين بهجايي است كه دريچهآن
  . گشود
  هم پيوستگي عيني بهريةاليوت و نظ. اس.  تي-2
  اليوت. اس.  تي -2-1
در شهر سنت لوئيس .) م1888(روز بيست و ششم سپتامبر سال13اليوتاسترنز امس ت

به دانشگاه هاروارد .) م1906(وي در سال . جهان گشودآمريكا چشم به14ايالت ميزورئي
همين به. پذيرفتستيز بود، تأثير، كه استادي رومنتيك15جا از اِروينگ ِببيترفت و در آن
اين حقيقت كه شاعران و « . باشندستيزي او ميي رومنتيكهايش گوياسبب، سروده

گردانند  روي)3( ويكتورياران رومنتيك و شاعران روزگار ملكهمنتقدان كنوني از شعرِ شاع
، دانته و برخي از شاعران فرانسه )5(، شاعران متافيزك)4(و به شاعران روزگار ملكه اليزابت

اِليوت با   «.)399: 1387ابجديان، ( » ها است ناند، گوياي تأثير اليوت برآآوردهروي
هاي انقالبي در بابِ زبان و مضمونِ شعر بود،  كه سرشار از انديشه)6( پاوندكمك ازرا

 .)397- 398:همان( » توانست ذوق ادبي روزگار خود را دگرگون كند

  
  اليوت. اس. هم پيوستگي عينيِ تي به  نظرية-2-2

جنگيد و خواهانِ شعري بود كه در آن، احساس  مي16انديشهاليوت با جدايي احساس و 
اي با عنوانِ همِلت و وي در مقاله. استوار باشد )هم پيوستگي عينيبه( ي بايستهابر زمينه
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 شكلي هنري اين است كهيگانه راه بيانِ احساس به: نويسدچنين مي.) م1919( 1مشكالتش
در  رويدادها كهاي از، همراه با زنجيرهاي از اشياوعهمجم: ا تعريف كنيمپيوندي عيني رهم

 شوند، آن احساسقِ بيروني ذكر ميحقايوقتي طوري   كهيابد، بهراه مي اين احساسِ خاص
إلقاي « مراد از اين نظريه ). Eliot:1971,p789( شودذهن متبادر ميبي درنگ به

ها ها، وقايع، صحنهاي از موقعيت سلسلهلةوسيصورتي نامستقيم و بهبهه احساسي در خوانند
 عيني  بايد از راه استفادةهنرتر، بيان سادهبه). 68: 1375اليوت، (» و موضوعاتِ عيني است

 بستةهم« پس. صي، آفريده شودت شخاز نمادهاي جامع و فراگير و نه از راه بيانِ احساسا
گر چيزي نمايش عيني گسترش يا خويشاوندِ نزديكِ نماد است، تصويري ملموس كه

باورِ اليوت به). 147 : 1386هارلند، (» سازدناملموس است و چيزي وراي خود را نمايان مي
يي  ارزشمندي آن در الگو؛ بلكهارزشِ شعر، در بيان احساسات و عواطف سراينده نيست

شاعر در شعر، شخصيتي « پس . سازدمي احساساتِ خود، براي ديگران است كه سراينده از
 كه تنها وسيله است و نه يك شخصيت را در اي خاص؛ بلكه وسيلهبراي بيان كردن ندارد

روشي باشند، بهيز اهميت ميهايي كه براي آدمي حااختيار دارد كه در آن تأّثرات و تجربه
ها كه در يابند كه چه بسا در شعر، جايي نيابند و آنَتَظر با يكديگر تركيب مي و نامنخاص

يِ انسان، دارا باشند و چيز در زندگشوند، ممكن است سهمي ناميبرخوردار شعر از اهميت
هاي ناگهاني و تازه كنار هم قرار  تغييرِ مستمرِ زبانِ شعر و كلماتي كه در تركيبچنين است

 وجه تمايزِ ت،اليو. اس.  ديدگاهِ تيبر پاية. )67:همان(» دهندميشعر رويگرفته و در 
   در چيستيِ  ،عبارتِ ديگر به؛ در بيانِ موضوعاتِ گوناگون نيستشاعران از يكديگر

. مايه است اين درون ارايةكارگيري زبان و چگونگي بيان، به؛ بلكه در شيوةمايه نيستدرون
   اختالفِ كهن و : ن است، چني 17 رومئو و ژوليت اثرِ شكسپيرماية، درونعنوانِ نمونهبه

يست شكسپير تنها كسي ن. انجامدمرگِ تراژيكِ دو دلداده ميبه دو خانواده كهتوزانةكينه
اين اثر پس از چندين سده، چه سبب شده است كه ن ولي آاين مضمون پرداخته است؛بهكه

 كارگيري زبان و شيوة ارايةيان، روشِ بهشته باشد، چگونگيِ بطرفدارانِ و مقّلدانِ بسيار دا
     .ر نيز وجود داردمايه در آثارِ ديگكه چيستي اين درونرغم اين به؛مايه استدرون
 سرود باران بدرشاكر السياب كه بر مرگ و رستاخيز داللت دارد، در نزد مايه قصيدةدرون
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، سازدچه اين قصيده را برجسته مي ولي آن؛شودديگر شاعرانِ تموزي نيز يافت مي
كارگيري عناصر شعري از  ارايه و بهچگونگي بيان و ورزيدگي استادانة شاعر در شيوة

اليوت، شعرِ . اس. هم پيوستگي عيني تي بهپس بر پاية نظرية. است... قاع، تكرار و جمله اي
 بيان احساسات و عواطف  آن به جاي، شعري است كه سرايندةمعناي امروزي آننو به

چه در  ولي آن؛بيانِ عواطف و احساسات جمعي و دردهاي اجتماع  بپردازدفردي خود، به
اي را برگزيند  اين است كه  سراينده براي بيانِ مضامين، بايد زبان ويژه،اين ميان مهم است

ادگرايي،  نم توانهايي اين زبان مياز ويژگي. كه با زبان منطقي علوم متفاوت است
  . را نام برد... انگيزي و زدايي، ابهامپردازي، آشنايياسطوره

  اليوت. اس. هاي دشتِ سترون تيتحليلِ بخش -2-3
    يكديگرارتباط بهسامان و بي دشتِ سترون نا بههاي گوناگون قصيدةهر چند بخش

ند كه اجزاي يك همان اندازه از انسجام و يكپارچگي قرار دار ولي به؛رسندنظر ميبه
دليل باشد كه اليوت پيش از شايد اين آشفتگي به اين . ساختمان با يكديگر پيوند دارند

كوششِ انتقادي، بخش اعظمِ شعر : گويدخودِ اليوت مي« . كه شاعر باشد، منتقد استآن
آميختن، سازمان دادن، حذف كردن، ويراستاري كردن و باشد، زحمتِ واكاوي، درهممي

        »آفرينشنقد است كه بهش كردن ؛ اين زحمت وحشتناك همان اندازه وابسته بهآزماي
  ن  زحمتِ ويراستاري و حذف كرد، كه اشاره شدهمچنان). 441: 1387ابجديان، ( 

آيا : از اليوت پرسيدند.) م1959(در سالِ .  اِزرا پاوند بودهايي از اين قصيده بر عهدةبخش
نه، :  شعر را دگرگون نكرده است؟ او پاسخ دادرِ انديشمندانةهاي پاوند، ساختافحذ

ست كه اين معنا ني به،چه گفته شدآن. سازمان بود بيهمين اندازه اصلي نيز بههاينسخه
ر  تفسيلكه وي بر اين باور است كه تجربة ب؛ خود آگاه نيستهاي سرودةمايهاليوت از بن
كه ازرا پاوند، اين قصيده، پس از اين.  آن است سرودناي متفاوت با تجربةشعر، تجربه

  :هايي از آن را حذف كرد، پنج بخش داردبخش
ميرد و  ولي نمي؛شودگويي است كه پير مي، پيرزنِ غيب18 سيبوالآغاز قصيده، دربارة

: پرسندها در آغاز قصيده از سيبوال ميپسر بچه.  وجود نداردامكان توّلد دوباره نيز، براي او
  ).443: همان( »خواهم بميرممي« : دهديبوال، چه آرزويي داري؟ سيبوال پاسخ ميس
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هاي نازايي و ستروني نام دارد كه اليوت، نماد 19سپاري مردگان   بخش نخست، خاك
 ماه: شوداين بخش با اين مصراع آغاز مي. را در آن، در شكلي پيچيده بيان كرده است

 آوريل، ماهِ وابسته به مصلوب واژة«) روياندمي( پروراند ميهاست،آوريل ستمگرترين ماه
شدن حضرت مسيح، عيد پاك و رستاخيز حضرت مسيح است، ماهي كه يادآور آيين 

اما ماه آوريل . ، ايزدِ باروري در اساطيرِ مصر و مراسمِ بهاريِ باروري است20ريسعوسي
جز ، بهاند و از رستاخيز و توّلد دوبارهها مردهزيرا زنده. اكنون ستمگرترين، ماه شده است

  .)449: همان( »  حضرت مسيح و جشن باروري اساطيري، خبري نيستخاطرة
ويژه در ازدواج  جنسي بدون عشق، به نام دارد كه رابطة21بخش دوم، بازي شطرنج

وت و مرگِ عشق، در آن براي مضمون اين بخش است و نمادهاي دنيوي شدن، جشنِ شه
   ). همان(اندكارگرفته شدهر در آوردن دشتِ سترون كنوني، بهابه انك

 حضرت بودا اشاره ةموعظگذاري، بهاليوت با اين نام.  است22آتش  بخش سوم، موعظة
هاي نفساني، سدي در راه كند كه از ديد حضرت بودا، آتشِ شهوت و ديگر خواستهمي

 آتش دربابِ سوختنِ نازاي شهوت موعظةهاي گوناگون صحنه« .اره استارشاد و توّلد دوب
 قيد و بندها رها كرده و در آتشِ تجربه به خاطر اشند، انسان امروزي خود را از همةبمي

  ). 477: همان( »سوزدتجربه، نه به خاطر عشق و زايش، مي
بر عكسِ بخش سوم  عنوان اين بخش است كه 23آبوسيلة   بخش چهارم، مرگ به

  . زدايدشويد و ميها را مي آب ناپاكي،جا ناپاكي و شهوت بود، در اينندةكه آتش، سوزان
ويري از برهوتِ دنياي كنوني واپسين بخش سروده است كه تص24چه تُندر گفت  آن
هاي تُندر را حقيقتِ تلخ اليوت در آن به اساطير مذهبي هند چشم دوخته و گفته«  كه است

  ).480: نهما(»پنداردِروزگار ِكنوني مي
هم  به  تحليل و نقدِ قصيدة سرزمين ِ هرز اليوت بر پاية نظرية-2-4

  اليوت. اس. پيوستگي عيني تي
سوي مرگ از شتابِ روزافزونِ تمدنِ غربي به اليوت در دشتِ سترون خود. اس. تي

يار و ارزش است كه معقهرمانِ دورانِ بدون  بيحماسة« دشتِ سترون .داردپرده برمي
ها و انگيز دنياي مادي مدرن، مفهوم سّنتآلود و حرص هوساهر فريبندة تجمالت ظو

بردن به يپ).5: 1351اليوت، ( »ي سپرده استحكمت گذشته را به طاقِ فراموشي و نيست
   تمامي منتقداني كه به اين شعر .  مردم كاري ناممكن استمعناي سروده براي عامة
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اند و سروده را مبهم و هاي آن سخن گفتهها و پيچيدگيبهامپيوسته از ا« ،اند پرداخته
دانند ميهايي از روزگارانِ تاريخي يهها و الرازگونه با صداهاي ناهماهنگ، سلسله  تلميح

هاي نويسانِ سدهنامه نمايششكسپير،، دانتهويژه  به،و براي كسي كه با تاريخ ادبيات اروپا
 آشنا است، شناسيمادگرايان فرانسه و دانشِ فلسفي و انسان، شاعرانِ متافيزيك، ن17و 16

گيري پاياني  دشتِ سترون پيرنگ و نتيجهسرودة« ). 440: 1387ابجديان، (  . معنا دارد
        ي مداوم هايتكرار و تنوع آهنگ و تلميح و يا اشاره. آن وحدت بخشندندارد كه به

. بخشدآن وحدت مي مرگ و توّلدِ دوباره، بهويژه اسطورةاسطورة زيربنايي آن، بهبه
ي اين سروده، نقد). 448: همان( »بيندخواننده در انتظارِ سرود باران است و راه حلّي نمي

. بخشندمي 25 اين قصيده، يگانگيهاي مرگ و زندگي بههواژ. اجتماعي بر دنياي نوين است
 پير زني است كه توانايي و دربارة قصيده كامال تناسب دارد آغاز قصيده نيز با محتواي

 ولي  غفلت از خود سبب شد كه آروزي جواني ؛بيني آينده را داردگويي و پيشغيب
 ؛ابدي نكند، پس به پيرزني دگرگون شد كه به سببِ درد و رنج پيري،آرزوي مرگ دارد

اين . ت هميشگي اسميرد؛ لذا درد و رنج پيري او نميالعمر است،ولي از آنجايي كه دائم
 و  مقاله اشاره شد، اليوت مضمونكه در مقدمةهمچنان. ر زندگي استزندگي، مرگ د
از آيين مذهبي  جامِ حضرتِ مسيح، گرفته است كه در كتابِ اش را از افسانةسازمانِ قصيده

 اين قصيده مرهونِ كتابِ بيست ،چنينهم. ، روايت شده استجسي وستون اثرِ تا رومنس
اني در بابِ هاي باست  اسطوره به مربوط است كهجيمز فريزر  نوشتةرينشاخسارِ زجلدي 

اليوت، با پيروي از خانمِ وستون، اساطير شرقي و غربي و « .  استآيينِ باروري و رويش
      زنده شدن را حاصلِ كنوني و نياز بهگيرد تا سرزمينِ بيكار ميهاي مذهبي را بهآيين
دليل، پوچي، گويد كه با تنهايي، ترسِ بيحشتِ آن زندگي سخن مياو از و. انگار آوردبه

اي باستاني، اليوت، اسطوره« ).442:همان( »پريشاني و كاربرد نادرستِ سكس همراه است
همين سبب، به. سازمانِ كنوني آورده استزندگي آشفته و بيجهاني و سازمان يافته را به

اش مرگ در مايهبنانجامد، زيرا خندگي نميفر بهاش دشوار و بي نظم است وسروده
 اي است كه  تضاد و دوگانگينكتة درخورِ توجه در قصيده). 443: همان(»زندگي است

دشوارتر است كه درك معناي قصيده را هاي گوناگون ايجاد كرده  ميان  پديدهسراينده
    زندگي: هستيمرو  مرگ روبهدر دشتِ سترون، با دوگونه زندگي و دو گونه. كندمي
زندگي بخش و رسيدن بهها، حيات ولي جان فداكردن در راه ارزش؛معنا، مرگ استبي
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 دركِ صحيحي از نيك و بدي هاجايي كه انسانتِ سترون از آناما در دش. دوباره است
 مردمان در دشتِ سترون مردگاني متحرّك بيشتر پس همة. ندارند، گويي زنده نيستند

اين معناي متضاد مرگ و  به گوي،وت در آغاز قصيده نيز، در داستانِ پيرزنِ غيبالي. نيستند
  .زندگي اشاره دارد

  هم پيوستگي به بدرشاكر السياب و نظرية-3
   بدرشاكر السياب  -3-1

  كشور عراقدر روستاي جيكور از حوالي بصره در.) م1925(سالِبدر شاكر السياب به
، انتشار .)م1947(تين ديوانِ او با عنوانِ أزهار و اساطير در سالِ نخس. جهان گشودچشم به
أنشودةُ المطرِ، المعبد الَغريقِ و منزلُ : هايهاي خود را در ديوانترين سروده وي ژرف.يافت

.) م1964(چاپ رساند تا اينكه آخرين ديوان او با نامِ شناشيلُ إبنةِ الجلبي، به سالِ األقنانِ به
نازك بسياري از منتقدان بدرشاكر السياب و . چاپ رسيد پيش از وفاتِ شاعر بهچند روز

ر شعرِ معاصرِ عراق گامان جنبشِ نوگرايي دعنوانِ پيش منتقدِ عراقي را، بهالمالئكة، شاعر
 باران، در محافلِ گوناگونِ ادبي سر و صداي دومين ديوانِ شاعر با عنوانِ ترانة. دانندمي
اين ديوان از چندين .  شاعر در جهانِ عربي شدكرد و سببِ شهرتِ فزايندةپا ي بهزياد

ساختي نماد و اسطوره و كارگيري درون  بهواسطةنخست به:  داراي اهميت بودجهت
  .هاي جامعه استواقعيتسببِ پرداختنِ شاعر بهبهديگري 
 هم پيوستگي عيني در ديدگاه بدرشاكر السياب                                                                                                                                                                                                                   به  نظرية-3-2

خستين شاعري بود كه نمادهاي اليوت، ن. اس.  تي،آن اشاره شدهمچنان كه در مقدمه به
وي بر اين . كار برد بههم پيوستگي عينيِ خودوري و ستروني را در چارچوب نظرية بهبار

26گراييمندي شعر، در ميزانِ دوري شاعر از احساسباور بود كه كانونِ ارزش
. فردي است 

شخصي خود فاصله تواند از عواطف و احساساتِ تر باشد، بهتر ميسراينده هر اندازه پخته
.  بينشِ كلّيِ تاريخي داشته باشدشعرِ سرايندگانِ پيش از خودد بهشاعر باي ،از طرفي. بگيرد

، گذشته و بيانِ ديگربه. موقعيت خود آگاهي يابدتواند بهدر اين صورت است كه شاعر مي
يرد، در  گذشته توسطِ حال دگرگوني پذاي كهگونه به؛يكديگر باشندحال بايد محك 

هاي  اليوت، شعرِ جديد در قضاوتبر پاية نظرية.  حال را گذشته رهبري كندعينِ حال ،
. اس.  تيگفتةاي اگر بخواهد بنا بهرايندهپس هر س. كند قديمِ سرايندگان، تجديد نظر مي

جنان شاعر بماند، بايد از  همپنج سال از عمرشاليوت، در سنينِ پختگي و گذشتِ بيست و 
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شعرِ گذشته تا زمانِ خودِ شاعر، ... هاي زباني، بياني، واژگاني، زيباشناختي و گيويژ
    خودِ او است، ويژةزبان و ادبياتي كه خود، بههاي ها را در سرودهپيدا كند و آنآگاهي

  . كارگيردبه
 كرد، تحصيل ميسراي عالي در رشتة زبانِ انگليسي زماني كه در دانشبدرشاكر الِسّاب
اي ر طي مصاحبهد.) م1957(سياب در سالِ. اليوت آشنا شد. اس. هاي تيبا شعر و ديدگاه

 اليوت قرار گرفته كند كه تحتِ تأثير شعر و نظريةي شعر، تصريح ممطبوعاتي در مجلة
ها، افسانهآوردن بهيكي از مظاهر شعرِ امروزي، روي« :گويدباره ميوي در اين. است

ما در جهاني .  نماد و اسطوره در شعر نبودتر نياز چنداني بهپيش. ادها استها و نماسطوره
هاي حاكم بر منظورم اين است كه ارزش. كنيم كه در آن، شعر وجود نداردزندگي مي

 شده و شعري كه گرايي سپري رومنتيكيعني دورة. ( هاي غيرِ شعري هستندرزشجامعه ا
پس . كندشد، دردي از دردهاي اجتماع را درمان نمي عواطف فردي سراينده بابيان كنندة

 شعر جاي روحِ شعر، مادة امروزي، به كليدي براي شعرِواژة). ها پرداختواقعيتبايد به
امروز ) اي را برگزيدها و دردهاي جامعه، زبان ويژهيعني بايد براي بيان واقعيت. ( است
ها را وجهِ تمايز  و آنسرودواطف خود مي بر احساسات و عهايي كه خودِ شاعر و بناچيز

 زندگي حاشيةفروپاشيده است يا بهاز هم شمرد، يكي پس از ديگري خود از ديگران مي
پس . هيچ وجه شعر نخواهد بود بهپرده از غيرِ شعر،مستقيم و بيلذا تعبيرِ . رانده شده است

ها برگردد ها و افسانهاسطورههبطبيعي است كه سراينده، تكليفِ شاعر در اين ميان چيست؟ 
ها، بخشي از زندگي زيرا كه اين نماد. اندكه هنوز حرارت و داغي خود را حفظ كرده

 ها، جهاني بسازد كه درآنگيري از ها بازگشت تا با بهرهنمادپس شاعر به. امروزي نيستند
است كه اين ديدگاهِ فته پيدناگ). 68: 1997حالوي، (». مبارزه كندآن با منطقِ طال و آهن

وي نيز مانندِ . اليوت است. اس. هم پيوستگي عيني تي بهسياب تعبيري نا مستقيم از نظرية
     مندي آن  نه در كانونِ ارزش. اليوت بر اين باور است كه شعر، تنها وسيله است

 شعر  از اين روي،.سازيمهاي خود ميهاي ما، بلكه در الگويي است كه از احساساحساس
 او د احساسِ سراينده از صافي انديشةدر شعرِ امروزي باي. اي بايسته استوار باشدبايد بر زمينه

 از ديدگاه اين جنبه. باشددور گرايي فردي افراطي بهشعرِ معاصر بايد از احساس. بگذرد
شناختي وانمعناي نقدِ رگاه به ولي هيچ؛ اليوت اشاره داردشناختي نظريةان روجنبةسياب به
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بلكه اين ، نيست؛ اي كه شعر را تعبيري از عواطف فردي سراينده بدانيمگونهشعر، به
  . داندديدگاه در مقابلِ مكتب رومنتيك قرار دارد كه شعر را حديثِ نفس مي

 سّنت و استعدادِ ية سّنت است كه اليوت در  مقالةنظر ديگرِ ديدگاهِ سياب، ناظر بهجنبة
ادبيات پيش از خود ديدِ كّلي  اين نظريه، شاعر بايد به بر پاية. كنداشاره ميبه آن 27فردي

كه اين معنا است  بلكه به؛معناي نقدِ تاريخي شعر نيست ولي اين به؛تاريخي داشته باشد
بينيم، جذب و هضم كه بيشتر در آثارِ اديبانِ درگذشته، ميهاي ادبي پيش از خود را سّنت
هاي ادبي، نمادهاي باروري و ستروني هستند كه در آثارِ  اين سّنتاز جملة. نمايد

عنوان  نمادها، به امروزي با قرار دادن ايناز اين روي، سرايندة. اندد يافتهگذشتگان نمو
آفريند كه وي را از  احساسات و عواطفِ خود، جهانِ جديدي ميزيربنا و زمينة

 اين است ،آن اشاره كرد كه در اين ميان بايد بهاينكته. سازدديگرسرايندگان، متمايز مي
 بلكه ؛گرايي شاعر نيستمعناي رومنتيك هر شاعر، بهجا از جهانِ ويژةمرادِ ما در اينكه 

 اين ارةتعبيرِ درست، درب. گرايي قرار دارداين ديدگاه در جهتي مخالف با رومنتيگ
هايي فراتر از ن نمادها جنبهت كه ايسياب نيز درياف. ستيزي سراينده استديدگاه رومنتيك

. يرساختي اين نمادها پرداختهاي زجنبه وي به،از اين روي.  رمزي و نمادي دارند جنبة
سياب در اين . هم پيوستگي عيني اليوت است به سياب، نمودِ عيني نظريةسرودِ بارانِ قصيدة

را از جسته است كه اين قصيده  هاي ويژه از نمادهاي باروري و ستروني، بهرگونهقصيده به
اين قصيده، آغازِ كاربردِ عيني و واقعيِ نماد در . سازد برجسته ميشعرِ ديگرِ سرايندگان

 تحولّي بنيادين در كاربرد كه دشتِ سترون اليوت نقطة؛ همچنانشعرِ معاصرِ عربي است
هم پيوستگي عيني  بهيةواكاوي قصيدة سرود باران بر پاية نظراينك به. طوره استنماد و اس
  .پردازيماليوت مي

هم  بهنقد و واكاوي ِ قصيدة سرودِ باران سياب بر پاية نظرية-3-3
  پيوستگي عيني اليوت

منظورِ فرار از چنگالِ عمالِ حكومت وقتِ عراق، بدرشاكر السياب به.) م1952(در سالِ
 ،اين قصيده.  باران را سرود سرودِدر اين روزگار بود كه قصيدة.  كردبه كويت مهاجرت

سياب در اين قصيده، نماد را . رودشمار ميسرآغازِ تحولي بنيادين در شعرِ معاصر عربي به
در اين قصيده سياب با زباني ويژه، . بندي شعرِ خود قرار داده استزمينه بايسته و استخوان
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 در اين جهت از نمادهاي وي. تصوير كشيده استباروري طبيعت را پس از ناباروري آن به
جسته  اي نامستقيم بهرهگونه بهويژه ايزدِ مرگ و رستاخيزِ اليوتباروري و ناباروري و به

نمايش گذاشته  بها را پس از دورانِ ركود و سترونيهاين شيوه خيزشِ تمدنسياب به. است
ين قصيده انسجام و  سياب، باروري و ناباروري هستند كه به اادهاي اساسي قصيدةنم. است

  : شودقصيده، با بياني خطابي آغاز مي. بخشندمي 28يگانگي
عيناكِ ِحينَ تَبسمانِ / أو ُشرفَتانِ راح ينأي عنهما الَقمر/ عيناكِ  َغابتا َنخيلٍ ساعةَ السحر

  ).  253، 1ج: 2000سياب، . (تُورِقُ الُكروم
ها است و نخل، درختي است كه نخلجنگلِ  مخاطبِ شاعر زني با چشماني شبيه به

جا نمادِ ميهنِ زن در اين. نشيندبار مي يعني عراق، به،بيش از ديگرِ درختان در سرزمينِ شاعر
بشر از روزگارانِ . زن در نگاهِ اساطيري همواره نمادِ باروري و ميهن بوده است. شاعر است

در اين قصيده نيز مانند دشتِ .  پيوند ميانِ زن، زمين و باروري آگاه بوده استدور به
  :خوردچشم ميسترون اليوت، تضاد ميانِ نيكي و بدي به
كَأّنما تنبض في / يرجه المِجذاف وهناً ساعةَ السحر/ و َترقص األضواء ُ كاألقمارِ فِي نَهرٍ

/ وَقه المساءَكالبحرِ سرّح اليدينِ َف/ و تغرقانِ في ضبابٍ مِن أسي َشفيف/ غَوريهما النُّجوم
  ).همان(.الموت، و الميالد، و الظّالم، و الضّياء/ دِفء الشِّتاء فيه، و إرتعاشةِ الَخريف

. رستاخيز در نهادِ كودكي كه نمادِ فطرتِ پاكِ بشري است، همواره وجود دارداميدِ به
  باراني كهخورد و از آبِ ميه مادرش زنده است و از خاكِ گورشكودك اعتقاد دارد ك

ترين نمادِ قصيده است كه در فواصلِ  باران اساسيواژة. نوشدبارد، ميبر مزارش مي
شود و بر اعتقادِ كاملِ مردمانِ دشتِ سترون سياب، بر باروري و گوناگونِ قصيده تكرار مي
كه اين باور، در ناخودآگاهِ مردمانِ دشتِ سترون همچنان. كندرستاخيز دوباره تأكيد مي

  . اليوت نيز وجود دارد
نامهذي قَبلَ أن يي ه: كَأنّ ِطفالً باتنذُ عامٍ- بأنَّ أُمِفي /  الّتي أفاقَ م لج ِجدها، ثمَفلم ي

  ).همان (.البد أن َتعود/ »بعد َغدٍ َتعود« ! قالوا له/ السوال
 سكونت  سوريهاد سامي بودند و در عراق وهاي گذشته، مردماني كه از نژدر دوران

اين مناسبت اين مردمان هر ساله به. پرستيدندداشتند، تموز يا آدونيس، ايزدِ باروري  را مي
 بر را كه نمادي از مرگ بود،اي در اين مراسم، مجسمه. كردندهايي باشكوه، برپاميجشن

مادِ سرسبزي و ها ناين ميوه. آراستندهاي تازه مينهادند و پيرامونِ آن را با ميوهطبقي مي
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 درونِ دريا يا رودكردند و بهميآنگاه مرداني اين طبق را حمل . بخشندگي طبيعت بودند
. سالي شكسته مي شد به باورِ اين مردمان، با افكندنِ اجساد در آب، طلسمِ قحط. ريختندمي

سامي اين اسطوره در نزد مردمانِ . اين باور با نمادِ دشتِ سترون، پيوندي مستقيم دارد
ن دور، اژدهايي كه در تنها رودِ رادر روزگا: گونه روايت شده استسرزمين سياب اين
 محروم ساخت، پس اين دمان آن ديار را از نعمتِ آب رودكرد، مرمنطقه زندگي مي

 در آب اي راد كه هر ساله دوشيزهستروني گراييد تا اينكه مردم برآن شدنسرزمين به
با مرگِ . هاي خشك، روان سازدسوي سرزمينها را بهها، آبرودخانه بيفكنند تا اژد

سياب نيز با  ).17: 1387ابجديان، (دشتِ سترون بازگشتدوشيزگان، باروري دوباره به
سرزمينِ خود را هاي سامي، بر آن است تا ستروني و ناباروي بهرگيري از روحِ كلّي اسطوره

ه مردمان را در چنگالِ يأس و گرسنگي هاي حاكمان ك ها و كژرفتاري زشتيدر نتيجة
  :  نمادهايي چون، كالغ و ملخ نمادِ ستروني و نازايي هستند. اند، به انگار آوردگرفتار كرده

و تطحنَ / لَِتشبع الِغربانُ و الِجراد/ و ينثرُ الغاللَ فيهِ موسم الحِصاد!/ و فِي العراقِ جوع
  ).254، 1ج: 2000سياب،  (!حوَلها بشر...  الحقولِ رحي تدور فِي/ الشّوان و الحجر

              ايمان.  بر نمادهاي ستروني برتري دارند، هموارهنمادهاي باروري در قصيده
سياب در پايانِ قصيده كودكي . خوردچشم ميرستگاري و باروري در سرتاسرِ قصيده بهبه

 اين مادر همچنان. دنِ شير مادرِ خويش استكشد كه با لبخند در حالِ نوشيتصوير ميرا به
ارمغان سرزميني كه زندگي را براي فرزندانش به. كه گفته شد، نمادِ سرزمينِ عراق است

  :گيردبارد و عراق زندگي را از سرمي باران مي، در پايانِ قصيدهسرانجام. آوردمي
و كلِّ دمعةٍ مِن الجياعِ و / زّهرحمراء أو صفراء ِمن أجنّةِ ال/ في ُكلِّ قطرةٍ مِن المطر

حلمةٌ « أو/ »ِفي إنتظارِ مبسمٍ جديدٍ« َفِهي إبِتسام / و ُكلِّ َقطرةٍِ ُتراقُ ِمن دمِ العبيدِ/ العراةِ
  ).همان (.و يهطلُ المطرُ/ فِي الَغد الفتي، واِهب الحياةِ/ »تَوردت علي فمِ الوليدِ

   نتيجه گيري -4
ورزد كه در  بر اين نكته تأكيد مياليوت در نقدِ ادبي. اس. عيني تيپيوستگي همه بنظرية-1

 وجودآورندةهاي اجتماعي به زمينهخودِ اثر توجه داشت و شرحِ حالِ مؤّلف ونقدِ اثر بايد به
سازد كه اثرِ  مكتب نقدِ نو را ميدةاين اصل، شالو. اثر، از اهميت چنداني برخوردار نيستند

هاي دروني و ذاتي برآمده داند كه بايد با محك  مستقلّ مياي خودبسنده وي را پديدهادب
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يعني روابط ، از خود اثر، چون پيچيدگي و ابهام، انسجامِ متن و ارتباط اجزاي آن با هم 
  .  بررسي كرد رااش، تماميت و كمالِ آنميانِ عناصر متشّكله

. عيني تي پيوستگي هم بهر و كاركردِ آن، از نظريةيتِ شع در تعريفِ ماه شاكر السياببدر
ستيز و نمادگرا تيك منتقدي رومن- وي همانند اليوت، شاعر. اليوت تأثير پذيرفته است. اس
از اين . اي بايسته استوار باشد شاعر بايد بر زمينهبر پاية ديدگاهِ شعريِ سياب، انديشة. است
ي بشري بپردازد هابازتابِ  آرماندي، رهايي يابد و بهگرايي فر،شعر بايد از احساس، روي

 بر از سوي ديگر، وي چون اليوت،. نمايش گذارد از جهانِ پيرامون بهو تصويري عيني را
  . امروزي، بايد رمزآلود و نمادگونه باشداين باور است كه زبانِ قصيدة

مثابه انعكاس اين ه دشتِ سترون، درست باليوت در قصيدةبازتابِ عملي رويكردِ  -2
وضعيت بشرِ امروزي و در قصايد هر دو شاعر، به. نظريه، در قصايدِ بدرشاكرالسياب است

  هر دو سراينده، با توجه به. شده استچگونگي پيوندِ وي با جهانِ پيرامون، پرداخته
ها، قعيتهاي فرهنگي خود، از نمادهاي گوناگونِ سَتروني و باروري، براي بيان واتفاوت

باشند، ولي در  برخوردار مياين نمادها در نزد اليوت، از پيچيدگي بيشتري. اندبهره  جسته
 .   سياب، نمادها از پيچيدگي كمتري برخوردار هستندقصيدة

هاي دروني كه در باال گفته شد، از جهاتِ قصايدِ هر دو شاعر، عالوه بر پيوستگي-3
زندگي : در اين قصايد، مرگ و زندگي دو معنا دارند. ارندديگري نيز با يكديگر، تناسب د

هاي متعالي، زندگي  ولي مرگ در راه ارزش؛همراه با شهوت و دنيا پرستي، مرگ است
 اميد به رستگاري بشر و اصالحِ جهان وجود كههمچنان. رستگاري استرسيدن بهدوباره و 

ري و اصالح جهان، نمادهاي نازايي و  اليوت با وجودِ اميد به رستگا؛ ولي در قصيدةدارد
يابند و در پايانِ قصيده، جهان همان گونه  برتري ميروني بر نمادهاي زندگي و رستاخيزسَت

بيشترِ قصايدِ نشيند و پايان  سياب، اميد مردم به ثمر مي؛ اما در قصيدةماند باقي مي،كه بود
  .انجامدميفرخندگي وي به

   سرودِ باران كه نمادِ دشتِ سترون ِ شاعر است، نمادها را  قصيدة بدرشاكر السياب در-4
گيري از وي با بهره. كارگرفته است كه با سرايندگان پيش از او متفاوت استاي بهشيوهبه
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داخته ها و دردهاي سرزمين خود پرواقعيتبهساختي نمادهاي باروري و ستروني،توانِ درون
  .گونه است نماد در نزد ِ اليوت نيز اين كاربردِكه شيوةهمچنان. است

  

  پيشنهادهاي پژوهش -5
اليوت مانند . اس. هم پيوستگي عيني تي بههاي گوناگونِ نظريةجنبهوجه به با ت

 و -آن پرداخته شده است كه در اين مقاله به- سّنتزدايي و نظريةنمادگرايي،  شخصيت
- انگيزي، آشناييگرايي، ابهامگرايي، واقعتگرايي، سّناسطوره: هاي ديگري چونجنبه

توان پيشنهاد كرد كه ساختارهاي زباني و ادبيِ  شعرِ سرايندگان ، مي...زدايي، زبانِ ويژه و
ادونيس، خليل حاوي، يوسف الخال، جبرا ابراهيم : ويژه شاعرانِ تموزي چونعربي و  به

 ، نيز بر پايةاندكار گرفته شدهل گوناگون به، كه در طرحِ مساي...د الصبور و جبرا، صالح عب
  .اليوت، موردِ تحقيق قرار گيرد. اس. هم پيوستگي عيني تينظريه به

  ياد داشت ها

ي اوليه مطالعاتِ مدرن، در هامردم شناسِ انگليسي در دوره.) م1854-1941(30جيمز جورج فريزر. 1   
 وي، يك پژوهش فرهنگي تطبيقيِ وسيع 13شاخسار زرينب كتا. شناسي و اديان تطبيقي بود اسطورهزمينة

 د به نحوِ تقريبي وجه مشترك همةخواهاين اثر مي.منتشر شد.) م1890(در اسطوره و دين است كه در سال
 اديان در اصل، است كه همةتزِ كتاب اين . شان دهداديان ابتدايي را با هم و با اديان مدرن مسيحيت ن

رواي مقدس كه تجسد اند، متمركز بر گردِ پرستشِ قرباني كردن ادواري فرمانهاي باروري بودهآيين
مرد و به وقت داد و هنگام خرمن مي زمين تن ميونده بود و به وصلتي رمزي با الهةشخدايي ميرنده و زنده
اين كتاب بر .  اساطير عالم است همةي است كه اين افسانه عصارةزر مدعفري. يافتبهار تجسد دوباره مي

  ).7 : 1384خدادوست، ( تأثير فراوان گذاشت تي اس اليوتو  توماس مان، جيمز جويسنويسندگاني نظير 

ها در كتاب از آيين مذهبي تا رومنس، به وابستگي ميان اسطوره.) م1850-1928( 32 خانم جسي وستون.2  
اين كتاب مرجع بسياري از شاعران معاصر ). 442: 1387ابجديان، ( ها با دينِ مسيحيت پرداخته استو آيين

  .پردازي در شعر نو شده استاز جمله اليوت، در بابِ اسطوره
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3.1901(ملكـه ويكتوريـا  پادشـاهي    اي گفته مي شود كه در دورة     ثارِ ادبي  ويكتوريا، به آ   ات دورة ادبي-
 رومنتيـك بـه ادبيـات بـسيار         يـسندگان دورة  ا، پـل و گـذاري از نو        ويكتوريـ  دورة. انـد آفريده شده .) م1837

 . ويكتوريا است از برجسته ترين رمان نويسان دورةچارلز ديكنز. متفاوت قرن بيستم است

نـام وي  ي است كه به مناسبت سلطنت بسيار آبرومند ملكه اليزابـت بـه         ا  ادبي  ادبي اليزابت، دورة   دورة.4
ددِ ادبي و علمي انگلستان است و چـون در ايـن عـصر بـذرهاي      تج دورة، دنبالة موسوم شده است، اين دوره    

 ، بارور گشته و همة فنون ادب و معرفت، درجـة دانش و معرفتي كه دانشمندان اروپا و انگلستان كاشته بودند      
انـد   تجددِ ادبي جدا ساخته، تاريخ اين دوره را از دورةاندكمال يافته است و استادان بسيار بزرگ پديد آمده   

 ).291: 1384گر، صورت(واقعي ادا شده باشد به، اين عصرندقام كساني مانند شكسپير كه پروردةحقّ متا 

 و پيروانش در قرن هفدهم بودند كه در اشعار خود، با    33شاعران متافيزيك يا ماوراء الطّبيعه، جان دان      . 5
 ).  40: 1384پور، سعيد(  پرداختندطرح مسايل بنيادين و إلهياستفاده از زبان محاوره و مجازهاي بعيد به

گـان  ؛ ولـي هـم    او منتقدين زيـادي داشـت     . ترين شخصيت در گسترشِ نوگرايي است     اِزرا پاوند مهم  . 6
هـاي  پاونـد سرشـار از انديـشه   . انـد اهميت نوآوري وي را در فنّ شعر و نفوذش بر ديگرِ شـاعران را پذيرفتـه              

او اليـوت را در  . كـرد و از شاعران جوان و بـا اسـتعداد پـشتيباني مـي    انقالبي در بابِ زبان و مضمون شعر بود  
 بلكـه  ،تنهـا نويـسندگان  او نـه .  يـاري داد هايش و جويس را در انتـشار رمـانِ يوليـسيس   انتشار نخستين سروده 

  ).36: 1387ابجديان، ( گرم كرددانان را در پيروي از نوگرايي دلنگارگران، پيكرتراشان و موسيقي
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