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پژوهشی انجمن ایرانی زیان و  -مجلة علمی

 2015هـ.ش  1394 پاییز، 36ادبیات عربی، شماره 

111-134م، صص  

 «اورفئوس»اسطوره های حضورگونه

 بیاتیفیتوری و عبدالوهاب محمد ، آدونیسدر شعر 

 2جواد جرنگیان ،1علی نجفی ایوکی

 گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان دانشیار. 1
 و ادبیات عربی دانشگاه کاشان کارشناسی ارشد زبان جویدانش. 2

 15/02/1394 تاریخ پذیرش:  23/02/1393تاریخ دریافت: 

 چکیده
چگونگی حضور به نقد و بررسی ، تحلیلی ـ با روش توصیفیکوشد پژوهش میاین 

آن از سوی سه شاعر  کارگیریبههای فراخوانی و و شیوه« اورفئوس»یِ اهاسطور شخصیت

، (1930متولد ) «آدونیس»موردبررسی عبارتند از:  شاعران؛ بپردازد معاصر عربی آشنا ونام

برای نامبردگان ؛ (1999-1926) «عبدالوهاب بیاتی»و ، (2014-1929) «فیتوریمحمد »

ها بردند و کوشیدند ی بهرهاهاز این چهرۀ اسطور، نظر خود به مخاطبالقای مفاهیم مورد

های خود رمزگونه به ترسیم دغدغه، ادبیهای مختلف دهیِ گونهبا کمک آن و دخالت

 ان از اسطورۀ یادشده خوانشی سیاسی ـشود که این شاعرچنین استنباط می. بپردازند

معاصر « یوریدیس»در پی بازگرداندنِ ، ویهای گیری از تجربهو با الهاماند اجتماعی داشته

ر شعر آنان د« اورفئوس». رفته هستندو آزادی ازدست، عزت، خویش یعنی تمدن

کوشد تا به می، نالد و همچون پیشاست که از دردی مشترک میدغدغه شخصیتی پر

از سویی دیگر آنان . دشورچه همچون گذشته دچار شکست میگ؛ اش دست یابدخواسته

ی کشورهای عربی را اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماع دارندبه کمک این اسطوره تالش 

ت متن شعری خود را ادبی، ولیکبا بیان سمب کوشندمید و در همان حال به چالش بکشن

 .چندان کننددو

 

 .اجتماعی خوانش سیاسی ـ؛ یعرب شعر معاصر؛ اورفئوس؛ اسطوره: هاواژهکلید

                                                                                                                                        
 مسئولنویسندۀ          najafi. ivaki@yahoo. com 
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 مقدمه
تعریفی واحد و دقیق در مورد اسطوره و شناسانتاکنونبه اسطوره»دهد که ها نشان میبررسی

اوانی وجود نظرهای فرآن اختالف گسترشو  پیدایشپیرامون  همچنانمفهوم آن نرسیدند و

آن  اسطوره روایت یا داستانی است که در»: توان گفتمیهمه اینبا. (18: 2003، الموسی) «دارد

نواع یک یا چند نقش اساسی دارند و این نقش بیدار کردن انسان وشکستن خدایان یا ارباب ا

که  گونههمانواند چیزها را از رؤیت باطنی شخص است تا بتپوسته یا غالفی است که مانع 

ه در دوران های اولی، آن را دین تمدنشناسانبرخی از اسطوره. (13: 1381، ستاری) «ببیند هستند

 بیان شفاهیِ تاریخ مقدس است ه،راسطو: گویندو میدانند از گسترش ادیان توحیدی می پیش

. اسطوره از آنجاست که بشر باستانی بدان اعتقاد راسخ داشتت اهمی. (11: 1367، گریمال)

« الیاده»به نظر . دنشوادیان بشرِ بدوی محسوب می، امروزی ۀماندباقی اساطیرِدرواقع 

. اسطوره بیانگر تاریخی مقدس و سرگذشتی قدسی است»، شناس معروف رومانیدین

این روایات ، نظر معتقدانِ بدانهمیشه برتر از انسانند و در ، های این سرگذشتشخصیت

 .و بعد ازآن(14: 1362) «بیانگر حقایقند نه تخیالت

شناسان هر دو گروه بر منتقدان شعر و اسطوره»؛ شکل نخستین شعر است، اسطوره در اصل

نه بدان ، استخستین خود با اسطوره پیوند داشتهدارند که شعر در پیدایش ن نظراتفاقاین امر 

بلکه بدین خاطر که تفسیری برای طبیعت ، باشد ایکنندهقصة خرافیِ سرگرم، اسطورهخاطر که 

تفسیر ما از اساطیر این است که رمزهای اشیاء را در  و مفهومِ، روح و اسرار آن است، و تاریخ

. ر) «یافته در شکل شعری نیستهای تغییرچیزی جز اندیشه، اساطیر. آن کشف کنیم

بخش ی الهاماههای اسطوراین است که از دیرباز اسطوره و شخصیت. (174: 2005، زایدعشریک:

 .استشعر شاعران جهان شده دائمیِشهروند  نوعیبهشعر شاعران بوده و هست و 

عالقة شگرفی به ، است که شاعران آن شعرهای پویایی ازجملهر معاصر عربی نیز شع

نخست شعر معاصر نسل حکایت از این دارد که ها پژوهش. اندان دادهگیری از اسطوره نشلهاما

شعرشان بسنده کردند و ها در سیِ ساده و کودکانة اسطورهتنها به بازنوی»عربی 

عد خود بُ یِاههای اسطورگراست به شخصیتدرخور یک شاعر اسطوره کهچناننتوانستندآن

و در  نددرگیر کن شاننمادین و سمبولیک دهند و ذهن مخاطب را برای دریافت مفهوم شعری

اسطوره : به همین سبب باید پذیرفت. همان حال جنبة نمایشیِ متن ادبیِ خود را تقویت کنند
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ینی و جدای از بافت متن است و سهمی در یکپارچگیِ درونی شعر تزیدر شعرشان امری 

 .(25: 1984، یعلو  143: 1984، الورقی) «ندارد

های سیاسی و اجتماعی که نظام شدزمانی آغاز  از عربشاعران معاصر هنرمندانة گرایی اسطوره

با شکست ویژههب. زدندرقم  پر از ترس و تهدید برای مردممحیطی ، حاکم بر کشورهای عربی

تی شدند و هویت و و نارضای ،سرخوردگی، ناآرامی، گریز، دچار نوعی بیگانگی،شاعران 1948

ای به دنبال دستمایه آنان، پر از تشویش و اضطراب در این عصرِ». رفته یافتندتمدن خود را برباد

مستقیم به نقد و ردازند و با زبانی رمزگونه و غیرهای خود بپرؤیابا کمک آن به ترسیم  برآمدند تا

بهترین ابزار توانست یکی از که البته اسطوره می عربی و زمامداران آن همت گمارند جامعة از انتقاد

این رویکرد زمانی شدت گرفت که شاعران . (718-717: 2001، الجیوسی) «برای این هدف باشد

اند و در همان حال تالششان ند و غریب افتادهاهدر جامعة خود مورد ستم واقع شد کردنداحساس 

 .(362: 2003، موریه) الح وضع موجود به هدر رفته استاص برای

شاخة مضمون کتاب  داروام، عربیگرای شعر معاصر یشتر شاعرانِ اسطورهگفتنی است ب

شاعر و منتقد پردازیِ و نظریه (191: 1980، و داود130: 2001، عباسک:. ر) «جیمز فریز»تة نوش زرّین

طرح ایدۀ دعوت به میراث گذشته و »؛ هستند« لیوتا اس. تی»مریکاییمشهور انگلیسی ـ ا

وی بر لزوم  تأکیدو نیز  های گوناگون از سوی این منتقدوهگیری از آن به شیالهام

آگاهانه ، موجب شد تا شاعران معاصر عرب، در بیان مفاهیم ذهنی« اشتراک عینی»گرفتنِدرنظر

های روی آورند و سروده ایاسطورههای شخصیت ویژهبههای کهن و آرکائیک و به شخصیت

 .(187-188: 1980، و داود2003:148، کندی) «معروف و مشهور خود را بر اساس آن سازه بنا نمایند

 نداههایی که شاعران معاصر عربی در شعرشان از آنها الهام گرفتترین اسطورهدر کنار مهم

ای از شعر معاصر عربی را سهم عمده«اورفئوس»اسطورۀ یونانیِ  ،(130-128: 2001، عباس: ک. ر)

شاعران عصر حدیث در مرحله نخستینِ  وسیلةبهاین اسطوره . استدادهبه خود اختصاص 

در سرودۀ « المازنیابراهیم عبدالقادر » برای مثال. استنیز حضور یافته هاگراییِ عرباسطوره

 یآنکه اندکد بیپردازاش میمعشوقهاین شخصیت و سرنوشت  بازگوییِتنها به «الراعی المعبود»

ضمن « اورفئوس و یوریدیس»در سرودۀ « احمد زکی ابوشادی» یا، بخشد ویجنبة نمادین به 

 ازجملهآنهای به استفاده از عناوین وشخصیتتنها ، یونانی داستان آگاهی از اصلِابراز 

بلند  ۀدر سرودنیز « علی محمود طه». کندبرسفون و سربروس بسنده می، وریدیسی، اورفئوس
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ای گذرا به این چهره شارها، هابسیاری از اسطورهبا تصریح به نامِ « شباحارواح و ا» خود به نامِ

نه در شعر شاعران ، اسطوره اورفئوسهنرمندانة کارگیریبه. دسازرهایش میپس از آن د و کنمی

و « محمد الفیتوری»، «آدونیس» ازجملهآن نسل دومکه در شعر شاعران  ،نسل نخستین عرب

مقایسه  کوشد به تحلیل ومی پیوست که البته پژوهش حاضربه وقوع ،«عبدالوهاب البیاتی»

 .نظر در شعر شاعران یادشده بپردازدهای فراخوانی اسطورۀ موردشیوه

 

 پیشینه پژوهش
های مستقلی صورت درباره اسطوره و کارکرد آن در شعر معاصر عربی در کشورهای عربی پژوهش

مضمون األسطوره فی الفکر ، «أسعد رزوق»از  المعاصراألسطوره فی الشعر :شرح است این پذیرفته که به

 أسطوره الموت و اإلنبعاث فی الشعر العربی الحدیث، «أحمد کمال»از  األساطیر، «أحمد خلیل»از  العربی

از  األسطوره فی الشعر العربی الحدیث، «عبدالرضا علی»از  األسطوره فی شعر السیّاب، «ریتا عوض»از 

الرمز ، «یوسف حالوی»از  األسطوره فی الشعر العربی المعاصرو  فی الشعر العربی األسطوره، «أنس داود»

مختار علی »از  األسطوره المحوریّهو ، «علی عبدالمعطی البطل»از  األسطوری فی شعر بدرشاکر السیّاب

 الشعر العربی: استیافتههای زیر به این موضوع اختصاص افزون بر آن صفحاتی از کتاب. «غالیابو

سلمی خضراء »از  اإلتجاهات و الحرکات فی الشعر العربی الحدیث، «عزالدین اسماعیل»از  المعاصر

علی » از  استدعاء الشخصیّات التراثیّه، «احسان عباس»از  اتجاهات الشعر العربی المعاصر، «الجیوسی

محمد »از  یب النصّتخصو ، «محمد العبد الحمّود»از  الحداثه فی الشعر العربی المعاصر، «عشری زاید

 .«الجزائری

های اسطورهدر شعر معاصر عربی اختصاص یافته تنها کتابی که در کشور به موضوع اسطوره 

مقاالتی . استدر شعر چند شاعر پرداخته« تموز» که به اسطوره است«نجمه رجایی»از  رهایی

های متفاوت از افسانه سندباد در خوانش» :هم که در این زمینه در کشور نوشته شده عبارتند از

« ویبررسی تطبیقی اسطوره سندباد در شعر بدرشاکر السیّاب و خلیل حا»و « شعر معاصر عربی

، «گرایی در شعر عبدالوهّاب البیاتیاسطوره و اسطوره»، از علی سلیمی و پیمان صالحی

اسطورۀ عولیس در شعر معاصر  بازآفرینی»، «های برجسته در شعر عبدالوهاب البیاتیاسطوره»

اسطوره »و  «حاوی و بدرشاکر السیّابلیل نقد تطبیقی اسطورۀ سندباد در شعر خ»، «عربی

 ه درتحلیلی اسطور نقد توصیفی ـ»، از علی نجفی ایوکی «فی الشعر العراقی المعاصر ودیسأ
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روّاد الشعر  أسطوره تموز عند»، از یحیی معروف و پیمان صالحی« شعر بدرالشاکر السیّاب

ره عند شعراء مصر األسطو»، از شهریار نیازی و عبداهلل حسینی «الحدیث فی سوریا و العراق

از هادی « آدونیسی ققنوس در اشعار تجل»و  از عدنان طهماسبی و علیرضا شیخی« المعاصرین

 .رضوان و سید حسن آریادوست

در شعر معاصر « اورفئوس»که به اسطوره  پژوهشیتنها  ها نشان از آن داردبررسی

است که تمام  نوشته علی الشرع و الشعر العربی المعاصر األورفیةکتابی با عنوان ، اختصاص یافته

اسطوره  کارگیریبهشاعران مورد بررسی در : تمرکز نویسنده آن است تا به مخاطب القا کند

درواقع . (1999:169، الشرع) اندبوده« اوید»شاعر رومانیایی به نام  تأثیرتحت کامالً ، اورفئوس

برخی از شاعران معاصر عربی و آن  ایاسطورهبین شعر ، تطبیقی بررسینویسنده سعی کرده با 

را برجسته نماید که البته تحقیق و بررسی ما کامالً با وجوه اشتراک و افتراق ، شاعر رومانیایی

و  کندمیاین سه شاعر تمرکز  هایمتن سرودهصرفاً بر این پژوهش که چرا؛ آن متفاوت است

از ابعاد ، ایاسطورهدر فراخوانی این شخصیت  آنهاشگردهای مختلف تحلیل و مقایسه  ضمن

های سازی مقایسه خوانشو در پی برجسته گویدمیهای کهن و جدید اورفئوس سخن تجربه

 .شاعر رومانیایی سرودۀها با و نه تطبیق آن سروده استآنان 

گیری بر الهام« علی الشرع»ای که در اینجا بیانش ضرورت دارد این است که اصرار نکته

تحلیلی نادرست از شعر شاعران ارائه ، یبسیار سبب شده تا در موارد« اوید»ی از شاعران عرب

ی وجوجستپذیری عبدالوهاب البیاتی از زندگی و شعر خیام و تأثیرمسئلة نمونه  برای؛ دهند

عائشة الخیام »ماند که البته این موضوع در مقالة وی برای عائشه از نگاه نویسنده به دور می

 به مخاطبان یادآوری شد نوشته فرامرز میرزایی و خلیل پروینی« تها الرمزیة عند البیاتیودالال

 .(2013:1653، بادآلل العربیةاتحاد الجامعات  مجلهک:. ر)

 

 پژوهشهای ها و فرضیهپرسش
اسطوره اورفئوس  های حضورگونهکوشد تا به موضوع پژوهش میاین ،آنچه گفته شدبر اساس 

: ها پاسخ گویدبه این پرسش، هاتحلیل و واکاوی سرودهدر شعر شاعران یادشده بپردازد و ضمن 

این مایه و مضمونی دارد؟ هدف از بازآفرینی خود چه درون ایاسطورهاورفئوس در اصل 

اش بیشتر مورد توجه آنان عد از داستان اورفه و معشوقهچه بوده؟ کدام بُاز سوی شاعران  اسطوره
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شاعران را در رسیدن به هدف ، دادن اسطوره اورفئوساست؟ تا چه اندازه دستاویز قرارگرفتهقرار 

اورفئوس در اصلِ  ۀگرچه اسطور ة ما نیز بر این امر استوار است کهفرضی... یاریگر بوده است؟و

عد جمعی و بُ به آن همه شاعران معاصر عربیاینبا، مایة عاشقانه داردعدی فردی و بنبُ، خود

، ضمن ابراز هنرمندی خوداند و از رهگذر آن کوشیدند تا بخشیده ـ اجتماعی مایة سیاسیبن

 .را به چالش بکشند ة خوداوضاع ناهمگون و ناهمساز زمان

 

 «اورفئوس»معرفی اسطورۀ 
و مادرش  «تراکیا»هل است که پدرش اباستان یونان ای افسانه شاعر و نوازندۀیا اورفه اورفئوس

که خدای هنرهای طنزگونه ـ « آپولو»نزد  «برناس»مدتی را در کوه . یگری داشتبازو پیشة «کلیوبی»

به شگفت آمد و گیتاری  آپولو از اورفهگویند . دگذران بعضی از روایات پدر اوست ـ بنا بر

رنگ را به او هدیه داد و نواختن پیانو را به وی آموخت و خود نیز از مادرش سرودن شعر طالیی

 .شدبدیل دانی بیه تبدیل به شاعر و موسیقیتا جایی ک گرفت؛موسیقی را فرانواختن همراه با 

یستاده و به پا اها با آهنگش نواخت صخرهچنگ می اورفئوس آن هنگام که اندآورده

گوش  گرفتند و به سازشآمدند و گرد او را میبه وجد می اهلیاهلی و غیرحیوانات 

. اند و خوابیده را بیدار سازدداشت که بیدار را بخواب توان را ساز او این آهنگِ. دادندمیفرا

دختری به ، داددمید و آواز سر میکجا که اورفه در شیپور موسیقی میهردر اساطیر آمده»

این در پی ، گفتندنیز می «اوریپید»و  «اوریدیکه»که به وی «یوریدیس»یا«1اوریدیس»نام 

هیچ آرزویی جز  کهشیفته وی و چنگش شده بود  چنانو کردایحرکت مینوازندۀ افسانه

با به عشق خود رسید و در فرجام کارنداشت تا اینکه در سر عشق و عالقه به اورفئوس 

 .(306: 1367، و گریمال 81-82: 1997، ایفسلن) «ازدواج کردرفئوس او

. گیردزند و جان وی را مینیش می ،یوریدیس،اشمعشوقهماری به  ید کهپامیدیری ن

و  رودمی« هادس»فرمانروای جهان فرودین به قلمرو برای بازگرداندن او  شکستهدلفئوس اور

، بیریلین) شودرو میهجهنم( روب ۀنگهبان دروازسر و سگ سه) موانعی چون سربروسگرچه با 

انگیزد تا اجازه دهد مینوازد و این ایزد را برچنگی می هادسآنجا برای اما در(297: 1386

وی از عالم فرودین  اینکه تا پیش از خروجِ مشروط بر، به سرزمین زندگان برگرددهمسرش 

                                                                                                                                        
1. Eurydis 
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. دو به سالمت از آنجا خارج شوند تا اینکه هرکند پشت سر نگاه حق ندارد برگردد و به

الم در هنگام خروج از ع وجههیچگردد بهپذیرد و متعهد میمیعاشق شرط را  اورفئوسِ

وسوسه اورفه ناگاه ، رسندچون به انتهای راه خروجی می. دمردگان به پشتِ سر نگاه نکن

 ای کهلحظه در همانو  کندنمی داریخویشتن. اش پشتِ سرش نباشدمعشوقه که مباداشود می

و اورفئوس  شودپدید میناهمیشه یوریدیس برای ، نگردبه قصد دیدن معشوقه به پشت سر می

ها شهره در اسطوره« خدای رنجبر»به عنوانِ گردد و و ناکام به دنیای زندگان برمیشکستهدل

تکه تکه تراکیاییبه دست ماینادهای شدن با پیشامدهایی عجیب  رویاروو پس از ا». شودمی

به  انداخته شد و «1سوهبر»شود که سرِ اورفئوس به رود گفته می. (86: 1383، اسمیت) «دشومی

جا آورده جایی که چنگش را نیز آب بدان« لبسوس»در  آوازخوانان به دریا رسید و، گونههمان

رفت و با وساطت آپولون و  هابه آسمان اند که چنگآورده. آنها را به خاک سپردند، بود

 .شد «لیرا»صورت فلکی ، های شعر و موسیقیالهه

دانستند شاعر پیش از هومر می ترینبزرگرا اورفئوس ، یونانیان باستاناست  ذکرشایان

ها برخداشناسی آنان این سروده اعتقاد دانند که بهاو منسوب می و قطعاتی چند را به

ایهنوز یکی از معماهای ناگشودنی در اورفه و این آموزۀداشته  تأثیر2هاکیش پیتاگوریو

مفهوم و ، جبران آنبه  ه دارای ویژگی حس گناه و نیازآیینی ک؛ تاریخ یونان باستان است

، کندیدیکسون ) «جاودانگی استیک باور پنهان به اورفئوس(و) خدای رنجبریک انسان ـ 

1385:117-116). 

 بسانِرا  «فالطونا»یونان  نامیِفیلسوف ، شناسیعرصة اسطوره برخی از پژوهشگرانِ

العاده در موسیقی داشته و ان جهت که افالطون نیز قدرتی خارقبد؛ یابنداورفئوس می

 آنهاشدت و به به خنده یا گریه واداردموسیقیِ خود را  شنوندگانتوانسته در عین واحد می

-89: 1999، العظمه) استهدرمان بیماران خود بهره گرفتاو از موسیقی برای . را متأثر سازد

قدرت و ، باید دید که شاعران معاصر عرب از سحر و افسونِ چنگ اورفه ،هررویبه. (88

تالش برای ، به معشوق بستگیدل، ورزیعشق و عشق، توان وی در برانگیختن جامدات

                                                                                                                                        
1 . Hebrus  
2. pythagoreans 
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و  شکستگیدل، شکست در عین قدرت، وسوسة هوای نفس شدن، بازیابی معشوق

 و چگونه؟ اندکردهای از این داستان توجهبیشتر بر چه جنبه... و رنجوری

 (1930متولد ) آدونیسئوس در شعر رفوا
ادبی است و تالش هایفنو رمزی  سرشار از مضامین آنهاشعری  دفترهایشاعرانی که  ازجمله

همو که با انتخاب نام . ستا«علی احمد سعید»، دنگویب سخن در پردهنوعیبهکنندمی

استفاده ازمیراث کهن و قهرمانان ، هاو گرایش به فراخوانی شخصیت« آدونیس»ایاسطوره

همانند دیگر  آدونیس. (1383:31، عربک:. ر) اصلی شعرش قرار داد هایسازهاساطیری را یکی از 

برده و با ای پی اش به روش اسطورهساس نیاز انسان معاصر و نیازمندیمعاصرانش به اح

رداند در پی وضع معادل جدیدی است که زندگی را برای وی مقبول و مفهوم گ، فراخوانی آن

به آن  خودالشعر العربی المعاصردر کتابِ  «الدین اسماعیلعز»است که  ایلهمسئو این همان 

یی از آن را جوو مدد ایاسطورهاسلوب ، عرب اکثر شاعران امروزیِ»: گویدمی تصریح کرده،

افشان نیز آنان را در تحقق اهد رویکرداند و این خود به کار بسته دورۀبرای ساخت اساطیر هم

 .(224-1998:225اسماعیل، ) «استیاری نموده

 توجهقابل« اورفئوس»اسطوره ، آدونیسشده از سوی کارگرفتهههای بدر میان اسطوره

ی اورفئوساز خود « تجرید»گیری از آرایة ادبی با بهره« روفییس مرأة أل»سرودۀدر  شاعر. نمایدمی

توان آن را ندارد  که شماردبرمیگیتاری  مثابهبهمستقیم شعرش را نماید و به شکل غیرانتزاع می

، نیرنگداند که چگونه در این دنیای پرآشوب و پرینم. تا اصل و اساس امور را دگرگون سازد

اورفئوس نیز  سایه افکنده و خودِ جاهمهو نیستی بر  مرگ، بساط عشق و دوستی پهن نماید

دید قرار  گسترۀدر ، انگیز اورفئوسسحرآمدی قدرت ناتوانی و ناکار. شودزده میمرگ

 :شکندشود و گیتارش در هم میاورفئوس معاصر دیده نمی ۀشور و شوقی برای آیند؛گیردمی

ُ  جي/ ةاخلمي  يعجز أن يغّير / س أروفیی، ن  قیثافک احلزي یی / ةأن يصنع للحبیبة األسي  له
روالزمن / أروفییس ، ميست  من ميست  / ةحٍب حينّ أرو زندين أرو ضفي  رر قفص املستی سري

 (1) ينکسر القیثاف/ رويف يديک، يکبس/ الرّاکض  يف عینیک
 (1996:435، سأدرونی)

و صاحب آن نوازد نغمه غم می، اورفئوس ایاسطورهآید گیتار میکه از متن بر گونههمان

یر است و کاری از دست محبوبه در عالم مردگان اس. استشده تصوروان و نادان به مسائل نات
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بدبینی نسبت به آنچه امید . استبه عبارت دیگر شاعر در این متن بدبین . آیدنمیاورفئوس بر

 :دهدگونه ادامه میدر چرخة دیگر این آدونیس. داشت و دیگر امیدی به آن نیست

ُ   ککسٍت / غنککا    روکککُّ زةککرةٍ ، فأسکک / فافضّککالأحملککک ا ن علککی  أمسعککک / رو املککا   مثکک
 (2)... بدأ الطسافيفرّ من مداف رو ي/ ا ن أفاک ظّلا 

 (مهان)

در این چرخه از شدت ، تار به تصویر کشیده شدهوتیره اگر در چرخة نخستین فضا کامالً

تالش مجدد در  نماید وو رخ میگیرد ورفئوس معاصر جان میا نوعیبهگردد و آن کاسته می

پاسخ بی، ه یا حذفبا کاربست عالمت سه نقطشودا اینکه در نهایت چه میام، دستور کار دارد

حسب دریافتش از سروده و فرهنگ و دهد تا بربه مخاطب این امکان را می»این نشانه . ماندمی

توان گفت که شاعر خواهان آن است تا ابعاد همچنین می. داش آن را پُر کنحالت درونی

ناگفته . (2000:119، حوم) «تری به آن بدهدهای افزوناش را عمق بخشد و داللتدیدگاه شعری

ای بینامتنی برقرار رابطه نماند که شاعر در این قسمت با بخش به رود انداختن سر اورفئوس

 .(116: 1385، دیکسون کندیک:. ر) استکرده

ئوس معاصر خود را اورف آدونیسچنین است که  ایاسطورهاین متن  زیرساخت، هررویبه

ای این افسونگر افسانه، د که با توجه به شرایط حاکم بر جامعة عربیکنجهان عرب معرفی می

تواند به نمی است ـهای شاعر عد جدید همان سرودهکه در بُـ  اشبا گیتار غمگین و شکسته

در  آدونیسبا این تفسیر . اش یوریدیس برسداش دست پیدا کند و به محبوبهخواسته

کند که در عالم مردگان( بازی می) خود نقش راهبری را در جهان عرب ناخودآگاهِ

چیز دیگری ، رفته( جز شکست و ناکامیاحیای تمدن ازدست) ی یوریدیس خودوجوجست

 .(رويبدأ الطساف) آغازددوباره کارش را میو شود مید نمیوی نو همهبااین. شودنصیبش نمی

با ویژگی روحی این شاعر ، خود را اورفئوس زمانه یافته آدونیساینکه »: باید گفت

اش بروز کرده ای در دفترهای شعریبدان دلیل که شخصیت وی به گونه؛ همخوانی دارد

هد در نای تمدن خوامی، تغییر استخواهان دگرگونی و ، پذیردکه ایستایی نمی

شکن است و ای که دارد هنجارهبا غرور شاعران، احیایش کندرفته بدمد و ازدست

مرزی را برای تجدد  آدونیس»شعر وی  و به گواه منتقدانِ (407-2003:408، جحا) «پذیرخطر

گشاید و شناسد و بر این باور است که شاعر در هر لحظه مرزی تازه و افقی نو مینمی
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همین ویژگی . (1380:206، شفیعی کدکنی) «زیدرز میان شکستن و آفریدن میهمواره در م

خود را اورفئوسی ببیند که عاشقانه در « أروفییس »سبب شده که در سرودۀ دیگری به نام 

چرخ تمدن و  درآوردنِحرکت به  جهان عرب( خواهانِ) سیاهیِ جهان فرودین امروز

و بر آن است تا با شعر سحرآمیز خود در نای این جهان گرفتار بدمد و  فرهنگ است

 :هستی و روشنایی برایش به ارمغان آورد

مکککککع  يل مسعککککداا  إنّ / ضکککککی   حجکککککراا غککککي أنّککککی أ/ محرج یکککککی عامککککات ا حککککیعاشککککت  أتککککد
 إننّکی لغکة  /. شکراف   روغنکاي / اةاحلیک هتکز   اح  فيک کلمکاي/  قکدمال لک  ر اإلیی سري/ الکاةنات  
 (3) الغباف ساحر   إنين/ ی   إلل  جي

 (1996:187، سادرونی)

تصویری از تالش اورفئوس معاصر در یافتن « مرآةألروفییس »سرودۀ  گرچه الیة رویین

بیشتر از شکست وی  کوشیده و تمدن و فرهنگ( فرادید مخاطب قرار نداده) محبوبة خویش

دغدغه و تعهد الیة زیرین متن حکایت از »اما ، و همان را نقطة پرگار قرار دهد سخن گوید

نکتة دیگر اینکه . (1999:105، العظمة) «داردنسبت به یوریدیس معاصر ( آدونیس) اورفئوس معاصر

اورفئوس ، رنجبر و ناکام است اشمعشوقهدر یافتن خود  ایاسطورهعد اگر اورفئوس در بُ

 .خوردسرنوشت برایش رقم میمعاصر نیز همین 

را با  آدونیسکیفیت فراخوانی اسطوره اورفئوس نزد ، گفتنی است برخی از منتقدان ادبی

کنند و بر این شاعر رومانیایی قیاس می« 1اوید»های کاربست این اسطوره در سروده ۀنحو

البته با ، بیش از هر چیز برگرفته از اشعار این شاعر است آدونیسمضامین شعری »باورند که

تنها یک مقلد صرف نیست و در فراخوانی خویش از این  آدونیساقرار به این مسئله که 

مراتب بیش از و تصاویر برگزیده در شعر او به همتکی نشد« اوید»های اسطوره تنها به ایده

تمام عناصر داستان اورفئوس و  ،های خودرودهخصوص که در سهب؛شاعر رومانیایی است

 .(85-1999:86، شرع) «کندهمسویی با شکل معاصر آن بیان می برایاتفاقات قصه او را 

 

 (1929-2014) فیتوریاورفئوس در شعر محمد 

                                                                                                                                        
1. ovidus 
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در شعرش محوریت یافته  هاوتراژدی غمبار آن افریقادرد و رنج ملت که شاعرانی  ازجمله

وی که از شاعران عرصه پایداری در این . مسلک سودانی استشاعر صوفی، محمدالفیتوری

عبداهلل »، «یدالعباسیسعمحمد » به همراه شاعرانی چون، رودشمار میه خطه نیز ب

آمده در سودان و مخالفت با باربرداری از فجایع بهدر پرده« القادرصالح عبد»و«الرحمنعبد

کسانی  ن شاعرانای». داران استقراوالن و طالیهیشنشاندگان آن در زمرۀ پبداد و دستاست

بودند که به میراث قومی و تمدنی عرب و کشور سودان اهتمام ورزیدند و نقشی مهم و 

ای که در های ملی و مردمی داشتند و با وحدت و یکپارچگیها و خیزشاساسی در شورش

خدمت مقاومت و  داشتند تا شعر را به ورده بودند تالشهای شعری به وجود آمضمون

 .(2001:27، موسی) «آورندیستادگی در برابر یوغ استعمار درا

بینی جهان، اشبینی وی در سرتاسر دفترهای شعریجهان»، شعر فیتوری به گواه منتقدانِ

عیار است و معشوقة عاشق تمام، ایاسطورهبدین شکل که او بسان اورفئوس ؛ اورفئوسی است

ی وجوجستدر ای خود که اورفئوس در اصل اسطوره گونههمان. ستافریقااش نیز واقعی

فیتوری نیز برای به دست آوردن ، گردداش یوریدیس دچار رنج و مشقت فراوان میمحبوبه

محمد ) «خرد تا به بهشت برین خود دست یابدهای زیادی را به جان میرنج ،یوریدیسِ خود

استناد « حساف قدم عن ألف لیلة رو لیلة»توان به سرودۀ برای اثبات این ادعا می. (1999:208، منصور

در این سروده فیتوری از . بنا نهاد« اورفئوس»اسطورۀ اش را بر سازۀ اصلیجست که شاعر 

گوید و با میسخن ،یوریدیس() وطن ،اشاورفئوس( و معشوقه) فراق و فاصلة بین خود

 :آغازدسخنش را چنین می، گوییتککاربست تکنیک 

أفککُ بکاب / ابیی سساحُ الغیک/ یی قسایُ اهلجرة/ ُأنا ألذي يسکن یی مداين الرحی
یکی ررقکات املکدن  مکسغلا / فایعاا فاية حزنی رو انفکراد / رو أماط  ظلهر جسادي/ خیميت
 (4)  ناصب املست أمامیج ة يرو / ةالقدمي

 (1979:122، اسف الفی)

معاصراست که شده تصویری از کوشش اورفئوس آید بندهای ذکرکه از متن برمیهمچنان

 چنگاز را خویش وطن تا  کندمیتالش  اینکه چگونه. است در پیِ یافتن محبوبة خویش

عالم مردگان و  بهکشورش را  آیند ومیـ که در هر زمان به شکلی در استعمارگران تاراجگر

اند در ناگاه همانان که نمود مرگ و نیستیاما به، بیرون بکشد اند ـهتبدیل ساختجهان فرودین 
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رسیدن اورفئوس زمانه ( و مانع از به نتیجه یج ة يناسب املست أمام رو ) کنندبرابرش قد علم می

گیری از فن دیالوگ یا با تغییر شیوۀ بیان و بهرهچون چنین شد اورفئوس معاصر . گردندمی

 :گویدخطاب به یوریدیس خویش میدر  وگوگفت

رو تبکدرو ، سقط الضکس يرو / ةیج ة تناصب اهلزميرو / سسف لن أفجع من درونک يا حبیبيت
ن درونکککک يکککا سکککسف لکککن أفجکککع مککک/ لکککن  کککرّ .. ب أيلهکککا الغريککک.. لکککن  کککرّ / خکککساة احلکککاف 

/ املر ککعة افقالبیکک رو/ األسککساف رو احلککرّا  مسکککبا/ أخککس ، س ککد بابکک بینمککا ي/ باککیحبی
 (5) ا األشیاحلیاة ییأشعُروکاإلل 

 (1979:123، اسف الفی)

اش شوند تا او محبوبهمانع وی می، سرهای سهودانی وقتی دید که سربروساورفئوس س

دهد با هر ترفندی که شده وی را از دست آن به او قول می، وطن را از دستشان نجات دهد

آزادی وطن برای فیتوری . اش باز نگرددبدون معشوقه دیگرباردهد و نگهبانان نابکار نجات 

کند تا کشورش را از چنگ ای که دارد تالش میاو با دغدغة سیاسی و اجتماعی؛اهمیت دارد

من / روأغر  النجسم يف حديقة الظلهية»: به ارمغان آورد (هنر النیُ) یغماگران برهاند و برای آن آزادی
 .«يا حبیبيت هنر النیُ يف عینیک/ أجُ أن أبصر

های خود و رنج و عذابی که از دست در گام بعدی فیتوری با همان اسلوب نمایشی از مصیبت

 اینکه چگونه آن نگهبانان؛ راندبیند سخن می( میامروزیی افریقا) نگهبانان جهان فرودین

 یوریدیسوس زمانه در جهت رهایی کمر همت بستند تا مانع اورفئ نشاندگانِ استعمار(دست)

عد جدید در بُ، گرددتکه میخود توسط ماینادهای تراکیایی تکهایاسطورهاورفئوس اگر در بعد . شوند

 :شودبه آنان میپیشنهاد زیر در خصوص وی افتد که خود به دست نگهبانانی می

أرو / أرو عّلقککس  فايککة یککی ةککسدج اخللیفککة/ فککةیکک لقس  علککی سککجادة اخللی/ إن شککمام، خککذرو 
یقکککد أبطککک   عکککن ، روامضکککس/ أرو قمکککراا يف  کککدف اخللیفکککة/ نکککادفة يف ماحکککف اخللیفکککةقطعکککة 

 (6) مسعد اخللیفة
 (1979:125، اسف الفی)

تر شده اورفئوس پررنگ امروزیعد این است که بُ ذکر شوداست ای که در اینجا الزم نکته

« خلیفه» بارۀ واژۀکه البته کاربست پنج استیافتهاجتماعی متن نمود بیشتری  ـ مایة سیاسیو بن

خواه و مصلح اجتماعی( میهن) القاگر این نکته است و حکایت از آن دارد که اورفئوس جدید

توان در تفسیر دیگر نیز می. های زیادی در پیش داردهای کشورش سختیدر تحقق آرمان
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محیطی که شاعر در آن ست که القاگر این امر ا« خلیفه»دهی واژۀ کثرت تکرار و دخالت: گفت

حضور دارند و مانع  جاهمههای حاکم در پر از ترس و وحشت است و وابسته، بردبه سر می

، شده در متن فوقکارگرفتهبه ریتمدیگر اینکه واژگان و . شوندمی خواهیآزادیاز هر حرکت

 احلاق آنجا که خداوند کریم در سورۀ مبارکة ، گیری شاعر از متن قرآن کریم استوام نشانگر

همه اورفئوس نامیراست و بدخواهان اینبا. (31-30) «خذرو  یغّلس  مث ا حیمر سّلس »: بفرمود

آزادی ) به یوریدیس خود اوای اقدام کنند که توانند وی را از سرِ راه بردارند و یا به گونهنمی

رابطة و  شبهزارویکهای با فراخوانی شخصیت عرلذا فرجام شعر شا. مردم وطن( نیندیشد

 :خوردگونه رقم میبینامتنی با آن کتاب این

مککککن غفلککککة  تضککککحکب عجبککککاا /ی لفیاککککک مثل / حتّسسککککاک يف قلککککي/... روحینمککککا مضککککسا
يسکککقط اننکککسن رو / علکککی حکککسايط النلهکککاف/ تاکککدلی روفدة ال کککمس/... ُبعکککد قلیککک/ اخللیفکککة
 (7) احلسافرويناله  / ر شلهرزادیسق سري/ افشلهري

 (125-1979:126، اسف الفی)

بر  ایاسطورهکه در تحلیل پایبند است؛ ساختاری 1به ساختار دوگانه یا تقابل دوگانه باالمتن 

حضور گروهی  ،بدین شکل که یک طرف. (2010:94، محمود خلیل) شودفراوان می تأکیدآن 

 و هراس از خلیفه ستم و دیوانگی و ترس، تیرگی شب، جدایی عاشق و معشوق، ستمگر

احساس حضور ، گیرد و در دیگر سوی و با از بین رفتن گروه نخستشهریار( قرار می)

صفت قرار غفلت و فروافتادن حاکم دیوانه، افشانی خورشید بر دیوارۀ روزپرتو، معشوقه

دوگانه در متن دال بر این است که متکلم متن صاحب  نظامدخالت دادن همین . گیردمی

 .ای داردی است و خواستهایدئولوژ

حساف قدم عن ألف لیلة رو »که بخش پایانی سروده با عنوان آن یعنی  کنیمیادآوری  است الزم
نوعی به مخاطب ، بهچراکه با تصریح به نام شهرزاد و شهریار؛ یابدتری میپیوند روشن« لیلة

از طرف . بینامتنی دارد رابطة شبهزارویکهای کتاب سروده با داستاند که این کنمی ییادآور

زمین زمین و مغربدر این سروده بین میراث مشرقآید فیتوری قصد دارد به نظر می دیگر

و فدادهی با شهریار ازدواج  فشانیجانکه با اندیشة گو را ـ شهرزاد قصه»و  کندپیوند ایجاد 

 «دهدنجات می و جلّاد جوکامة خود و دیگر دختران را از شر آن خلیف، کند و بازیرکیمی

                                                                                                                                        
1. Binary System 
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و آزادی نجات  منظوربهقرار دهد که امروزه  ایاسطورهمعادل اورفئوس  ـ (2-1383:21، عاملی)

در پرتو همین تعهد و پایبندی شاید . پذیردو خطر را می زندمی فشانیجاندست به ، دیگران

محمود »را با فیتوری در نحوۀ کاربست اسطوره و توجه وی به وطن است که منتقدان او 

برخی از ناگفته نماند . (1999:210، منصورمحمد ) اندشاعر معاصر فلسطین همانند دانسته« درویش

اند که اورفئوس در این بافت به این نتیجه رسیده، این سروده شعر فیتوری با بررسی منتقدانِ

کوشند آن ند و میهمانانی که در پی خیزش و نهضت؛ است افریقانماد فرزندان غیور ، شعری

که اکنون اسیر  است« یوریدس»نیز معادل  افریقا، در پی این تفسیر. را از بحران رها سازند امت

 .(2007:49، الشعار) دکوشند تا آزادش کنندان غیور میو دربند است و فرزن

 

 (1926-1999) بیاتیاورفئوس در شعر عبدالوهاب 
 شاعرهر تر از وهنرمندانهگراست ذاتاً اسطوره شاعری، بیاتی شاعر معاصر عراقعبدالوهاب 

هایی که بیاتی در شعر یکی از چهره. استشعر معاصر عربی به کار بستهاسطوره را در ، یدیگر

برخی از ناقدان بر این البته . استوس اورفئ رۀوی الهام گرفته اسطو ایاسطورهعد خود از بُ

تنسی »اثر« فئوسهبوط اور»نامةنمایشنگاهی هم به نیم هابیاتی در این نوع سرایش»باورند که 

به . دارد و میان این دو و نگاهشان به آن اسطوره همخوانی فکری فراوانی وجود دارد «ویلیامز

دادن آن با همسو قرار، رفئوس نزد بیاتیوا عد رمزیِ اسطورۀنظر آنان هدف نهایی از کاربست بُ

تعامل فکری میان خالق  ۀکننداست که بیان «اورفئوسهبوط »نامةنمایشدر « ولنتاین»چهرۀ 

 .(1999:169، شرعال) «هاستو اثر است و اشاره به باورهای ضداستعماری آنهرد

های تاریخی بیش گرفتن بیاتی از اساطیر و شخصیتیاریکه اهمیت داردذکر این نکته نیز 

این عقیده تحت »منتقدان به باور گیرد و وی سرچشمه می صوفیگریةاز روحی هرچیزاز 

و اشاره به  استشدهمعاصروارد شعر عربی او  وسیلةبه« الصسییة الثسفية»یا « الصسییة امللازمة»عنوان

آنگاه که از طریق جمع میان آن دو سعی در تعبیر از  ،و سیاسی شاعر دارد انهصوفیتجارب 

 .(2013:1650ی،میرزایی و پروین) «داردتجارب معاصر و عقاید ناپذیرای خود 

به فراخوانی « ةبسط أروفییس  إلی عامل السفل »بیاتی در سرودۀ ، که گفته شد گونههمان

آلود آغاز با یک موقعیت تراژیک و حزن ازدر این سروده . پردازدشخصیت اورفئوس می

اینک باد  ،اندجنگجویان آن به نبرد و ستیز سهمگین شهره، آشور که در تاریخ؛ هستیم روروبه
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که به دور از آن جان ، نه در میدان جنگ، پوشوزد و سوارکارِ زرهمرگ و فنا در آن می

که ـ  ای نیزگاو خرافه. گرددپراکنده می هاچالسیاهخاکسترش در ، سپرد و زیرِ باروی شبمی

ها و معابد را بر عهده ها با دو بال خویش وظیفة تزیین و حفاظت از ورودیِ کاخدر اسطوره»

آویخته در  و به خورشیدِ آیددرمیبه پرواز  موقعیتدر این  ـ(9-1379:18، کالمک ) «داشت

آوازخوانان شاهد این . طلبد(را میاو نیز به دنبال آزادی است و آن) زندآسمانِ هستی شاخ می

ست( به خاک ا معادل خورشید که نمادی از آزادی) ماجرایند و در برابر آتش برافروخته در افق

 :ندکنآن را ستایش می افتند ومی

رو / درون أن ي لهکککزرمر يف احلکککرب ميکککست/  کککلسات الکککريو يف آشکککسفر روالفکککاف  يف دفف احلديکککد
يف قرنک  نارحکاا / حتت سسف اللیُ روالثسف اخلکرايف يطکي/ ق سفي ذفَّ  يف الديامیس فماداا رو 

اف الکيت أروقکدةا روإلی الن/ رواملغنّسن شلهسد/ ال مس اليت عّلقلها الکاةن يف سقف السجسد
(8) الرعیان يف األیت سجسد

 (1990:203، البیاي)

، گوید که اوضاعیمدر ادامه او. ترسیم کندرا تری م شاعر سعی کرده فضایِ تیرهدر گام دو

دهند که در تبعیدگاه و ای را اکنون شهر و دیاری تشکیل میاسطوره جهان فرودینِنابسامان است و

بسانِ مردگان عالم  امروزیمردمان شهرهای . آینددر قعر دریاها یا تحت حکومت شب به وجود می

چون جهان . اندقبرند و مانند گنجشکان بر دیوار نور نشستهفرودین هستند که در سحرگاهان بی

 کاربهدستاورفئوس  ،اندزده شدهمرگ نوعیبهو همگی  عرب( چنین استجهان امروز ) امروزی

در نای این هستی ، سازنواختن  به جای اینبار، این امت شود و با پذیرش مسئولیت خیزشِمی

 :مردگان را برانگیزد و به هستی جان دوباره بخشد، ه همچون پیشدمد به آن امید کمی

روينکککام النکککا  يف / حتکککت قکککاف البحکککر أرو قکککاف لیالیلهکککا تغکککسفمکککدن  ت سلرکککد  يف املنفکککی روأخکککر  
عصکسٍف روأنکا ألللهکم یکسق جبیکين مکن / کالعصکایي علکی حکايط نکسف/  أسکحافةا درون قبکسف

(9) أنفخ يف ناي السجسد، أفتدي أمساهلم/ لعصسف

 مهان()

برآید و تواند از عهدۀ کار اورفئوس معاصر عراقی نمی، امّا در این عصر یخبندان و نابسامان

های زیادی بر تن دارد که زیرا جراحت؛ خیزش امت عربی( دست یابد) به یوریدیس خویش

فایده هرگونه تالش وی برای یافتن یوریدیس بی»بنابراین، تا لبة مرگ و نیستی کشاندهوی را 
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جهان امروز عرب و معادل همان جهان ) تنهایی درون غاربیهوده است که به؛ نمایدمی

ای تصویر گاو خرافه ،به امید رستاخیز و سرسبزی( در پیِ یوریدیس بگردد و ایاسطورهفرودینِ

پوشد و ارگان را برتن میهای آووی بیهوده ژنده. (1995:101، رواشده) «کندرا بر باروها نقاشی 

آزادی و رهایی( باشد و ) ی گیسویِ خورشیدرؤیادر  اواینکه . کوشدبرای رهایی آنان می

 :ها بنشیند ره به جایی نخواهد بردراه تولد و خیزش مجدد انسانبهچشم

یلمکااا أنکت / عصکر ا لیکد/ نزیت ککُ جراحاتکک حاکی املکست يف یجکر السکل ت رويف
/ ترسککم الثکککسف اخلکککرايفَّ علککی ا کککدفان بالنکککاف روتلاککّف ب مسکککا  ال کککريد/ يف الکلهککف روحیکککد 

/ حاملککاا عککل اللیککايل بالرحیکککُ/ روتبکککک  مسککاحیُ، حککاملا خصککلةر شرککعر ال ککمس تبکیلهککا
(10) روب طآن عصسٍف ي سلد ا نسان ییلها من جديد

 (1990:203، البیاي)

شخصیتی دیگر انتزاع کرده  ،از خود «تجرید»گیری از فن بیاتی با بهره، اگر در چرخة قبلی

مطرح هایی پرسش، و حلول در شخصیت وی ایاسطورهو با نقاب زدن به چهرۀ اورفئوس 

در گام بعدی نیز با ، بردمی سؤالتالش خود را( زیر درواقع و ) و تالش اورفئوس را کندمی

 :گویدمی چنیناینورزد و می تأکیداتخاذ همان اسلوب بر بیهودگی کار 

ت بعکککککل يف ککککککُ ، ترتکککککدي أمسکککککاهلم/ روملککککااا أنکککککت يف املنفکککککی مکککککع املکککککست روأروفاق اخلريککککف 
رونعککلک ، تاجککک ال ککسک  / يککدرر ، حممسمککاا ، اإلبککرةالقککع عککن سرم   باحثککاا يف ک کک/ العصککسف
(11) روخطا ساعات  يف مدن النمُ حريت/ تصرخ یاللیُ رسيُ عبثاا / ا لید

 (204، مهان)

برد زده در تبعیدگاه به سر میبیاتی( مرگ) آید اورفئوس معاصر عراقکه از متن برمی گونههمان

ر کاه انبابسانِ کسی که در ؛ بیندکارش را بیهوده می همهاینبا، پروراندغدغة دیگران را در سر میو د

بسان حضرت مسیح که دشمنان وی پس از به ؛شدهزده است و راندهگردد! تببه دنبال سوزن می

باری او بیهوده . برداو نیز در چنین وضعیتی به سر می ،تاج خار بر سرش نهادند، صلیب کشیدنش

 .شب پابرجا و طوالنی است، ن فرودینچراکه در این جها؛ در پی روشنایی است

گشته می اشگشتهگمکه اینک نقاب اورفئوس را بر چهره زده و به دنبال شاعر ـ ، در گام بعدی

ایِ عشتار یا ایشتر اد تجربه اسطورهبه ی اش خویشتن را سرزنش کرده ـبیهوده خاطر کاره و بارها ب

، مک کال) «استسفر به جهان زیرین را تجربه کردهاو نیز در سرگذشتش »که چرا؛ افتدمی النهرینیبین
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ها وی بیاید یخ گوید که اگر عشتار به یاریشود و به خود میای امیدوار میلحظه. (1373:98-95

ه کاهنی با کهمچنان. گیردد و گرمی و روشنایی آن جهان تیره و تاریک را در بر میشوذوب می

 :آوردمینماید او چون نوزادی فریاد برنهفته در کفن را تبرک  مردۀ، پاک وآبینان

روانطکککست يف حلظکککة ککککُ / ااب ا لیکککد، کّلمکککا نادتکککک ع کککااف مکککن القکککل رومکککّدت يکککدةا
روإاا باملیّککککت امل ککککدفرج يف أکفانکککک  يصککککرخ  / روإاا باللیککککُ ينلهککککاف رو تنلهککککاف السککککدرود/ العصککککسف

(12) باملا  الطلهسفبعد أن بافک  الکاةن باخلبز رو / کالطفُ السلید

 (1990:204، البیاي)

، ای به نجات یوریدیس خود از عالم مردگان امید بستگرچه اورفئوس معاصر لحظه

های خود در کنار بار وحشت شبآید و دیگردی پیشین به سراغش میسرعت ناامیبه همهبااین

در برگرداندن یوریدیس بر عجز و ناتوانی خود فرادید مخاطب قرار داده و را باروهای آشور 

سازی شکست کند و با برجستهمی تأکیدها و برگرداندن تمدن گذشته( خیزش عرب) خویش

 :گویددر دستیابی به هدف می

روأنکککا أ کککعد مکککن عامللهکککا / آ  مکککا أروحکککع لکککیلي علکککی أسکککساف آشکککسفر مکککع املکککست روأروفاق اخلريکککف
أيلهککا الثککسف اخلککرايف  الّککذي یککسق / احلديککدمیّاککاا أ بعککل  يف دفف / السککفل   ککس النککسف روالفجککر البعیککد

عبثکککاا تصکککرخ یالعکککامل يف األشکککیا  رواألحجکککاف / أيلهکککا النکککسف  ال ککلهید/ دخککان املکککدن الککککل  يطکککي
عبثکککاا   سکککک / رواحلضکککافات  کککست/ روالصکککبايا روالفراشکککات رو بیکککت العنکبکککست/ رواللحکککم ميکککست

(13) رريد، مسماا حم، باحثاا يف ک سرم القّع عن اإلبرة/ خیط النسف يف کُ العصسف

 مهان()

نگاه کلی به سرودۀ بیاتی حاکی از این است که وی با حلول در شخصیت ، هررویبه

یوریدیس جدیدش یعنی تمدن  یابد که در پیخود را اورفئوسی می، ایاورفئوس اسطوره

جهان معاصر عرب ، در اینجانظر شاعر مورد ایاسطورهجهان فرودین . گرددرفته میازدست

در پرتو . شناسنداخیز نمیتخروشیدن و رس ی را در خود جای داده کهاست که مردگان متحرک

خدای رنجبر »اجتماعی است که صفت  اورفئوس عراقی یک فعال سیاسی ـ، این برداشت

نتوانسته به مراد ایاسطورهرا از اورفئوس کهن به ارث برده و همسو با همان شخصیت « بودن

پوش از جهان فرودین رهای زتر از گذشته بسانِ مردهناکام راینبناب؛ خویش دست یابد

 .(مّیااا أ بعل يف دفف احلديد... روأنا أ عد من عامللها السفل ) گرددبرمی
 



 1394. پاییز 36شماره  مجلة علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

128 

 گیرییجهتن
معاصر در دستیابی  توان به این نتیجه دست یافت که شکست و ناکامی شاعراناز آنچه گفته شد می

آنان را واداشته تا ، نابسامان جهان عربی و رنج و عذاب انسان معاصرنظر و اوضاع به اهداف مورد

های معاصر و تجربه تلف از اسطورۀ اورفئوس الهام بگیرندهای مخدر بستر شعر خود به گونه

هر سه شاعر با کاربست . خویش را از رهگذر این چهرۀ کهن فرادید مخاطبان شعری قرار دهند

« یوریدیس»اش و ناکامی اورفئوس در برگرداندن محبوبه بر شکست، شگردهای مختلف ادبی

است که مسئله در پرتو این . اندپرگار شعرشان قرار داده اند و همان تجربه تلخ را نقطةردهتمرکز ک

های شعری شاعران عموماً منفی است و در خدمت تجربة شکست و بینیم واژگان و ترکیبمی

 .استیأس عبدالوهاب البیاتی بیشتر از دیگر شاعران  ناکامی و هرچند، ناکامی قرار گرفته

حاکی از این است که این اسطوره بیشتر در خدمت  یادشدهشعر سه شاعر مضمون بررسی 

نسل خود را  کمک کرده تا دغدغة جمعیِ نااجتماعی آن شاعران بوده و به آن تجربة سیاسی و

 روازاین. اجتماعی از آن داشته باشند و خوانشی سیاسی ـ ندخواننده ترسیم کنبرای هنرمندانه 

متعهد و پردغدغه که به مسائل کشور و ، پایداراورفئوس در شعر این شاعران شخصیتی است 

این است که . کوشد آنان را از بحران حاکم نجات دهدسرنوشت مردمانش پایبندی دارد و می

 .مردی رنجور برشخواهآرماناورفئوس شاعران معاصر عربی را توان می

اورفئوس به شاعران این فرصت را داده که شعرشان را به  از لحاظ ساختاری نیز اسطورۀ

هر . و از طرح موضوعات متعدد بپرهیزند صورت یکپارچه و منسجم به مخاطب ارائه دهند

، از رهگذر آن اند واز تکنیک نقاب بهره گرفته، بُعد رمزی متن باالبردنبرای سه شاعر 

مخاطب  جاییکه اند تاشاعر( را کم کرده) و چهره معاصر اورفئوس() سنتی میان چهرهفاصلة 

دیگر اینکه ساختار دوگانه یا . گویدکند این همان اورفئوس است که سخن میگمان می

واژگان مثبت و ، ناکامی و کامیابی، همچون تقابل شکست و پیروزیایاسطورهتقابل دوگانة 

بینامتنی در  رابطة کاربستضمن اینکه . حضوری پررنگ دارددر شعر هر سه شاعر ... و منفی

ای اصیل برای آن شان شده و پشتوانهبخشی به متون شعریشعر هر سه شاعر سبب اصالت

 .آیدمتون به حساب می

عد فردی دارد و نمایانگر دغدغة شخصی آن چهره اگر تالش اورفئوس یونانی بُ، هررویبه

گیرد و تالش و کوشش وی القاگر تجربه و عد جمعی به خود میبُاورفئوس عربی ، است
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اش عد کهن خود کوشیده تا محبوبهاگر این چهره در بُ. ستواجتماعی ا ـ دغدغه سیاسی

رفته و آزادی و عزت پیشین نک برای بازگرداندنِ تمدن ازدستای، یوریدیس را بازگرداند

تعهد به از روی اگر دیروز . کامی استسهمش شکست و نا گرچه در هر دو تجربه، کوشدمی

روی کند و سربروس در پیش می سفر به عالم هادس یا عالم فرودین را تجربه، اشمحبوبه

صفتانی با سربروس، به سبب تعهد به انسان عربی و کشورش، امروز در جهان عرب، دارد

اینکه برداشت فرجام سخن . ستروروبهنشانده و استعمارگرانی بدخو چون حاکمان دستهم

نخست اینکه : توان تابع دو چیز دانستو طرز تلقی شاعران معاصر از اسطوره اورفئوس را می

دوم به میزان هنرمندی و ، گرددسیاسی و اجتماعی و محیط آنان برمی از نظر تاریخی به جوّ

 .تخیلشان قدرت

 

 نوشتپی

داند از اینکه برای مین/ مایه را تغییر دهدبنناتوان است از اینکه / حالتگیتار شوریده، ای اورفئوس. 1

یا گیس  آتشزنهدر دام مردگان بستر عشقی بسازد که شیفتگی به بار آورد یا دو / رفتهاسارتمحبوبة به

و در دستت ، خوردبه زمین می/ و زمان دونده در چشمت/ ای اورفئوس، میردمیرد میآنکه می/ بافته

 .شکندگیتار می

اکنون ترا / و آب بسانِ صدا/ هها آوازخوان شدو تمامی شکوفه/ بینمسری می، بر ساحل اکنون ترا. 2

 .آغازدو طواف را می/ گریزدکه از مدارش می/ بینمای میشنوم ترا سایهمی
گمان قراری با بی/ کنمهمه من روشنگری میینبا / دغلطانام که در تیرگی جهنم سنگی را میعاشقی. 3

و سرودم / دارندسخنانم بادهایی هستند که زندگی را به تحرک وامی/ در بستر خدای کهن/ دارم نکاهنا

 .من افسونگر غبارم/ راهاستام برای خدایی که در من زبانی/ شراره است

ام را در خیمه/ های نیستیدر کرانه/ های هجرتدر کاروان/ من همانم که ساکن شهرهای کوچ است. 4

در مسیرهای / گیرمام را باال میپرچم اندوه و تنهایی/ شومت اسبم سوار میو بر پش/ زنملگد می

 .نمایدو ناگهان مرگ برابرم رخ می/ برمشهرهای کهن یورش می

و نور / کندو ناگهان مرگ در برابرم قد علم می/ تو برنخواهم گشتام دیگربار بیای محبوبه. 5

/ دررفتای غریبه هرگز نخواهی . دررفتهرگز نخواهی / نمایدنگهبان رخ می خودکالهو ، افتدفرومی

به نگهبانان ، به نام تو/ بنددو در همان حال که درش را می/ تو برنخواهم گشتام دیگربار بیای محبوبه

 .سازمور میشعله و بسان خداوند، زندگی را در اشیا/ آورمزرکوب حمله میهای و دیوارها و بیرق
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خلیفه  ن پرچمی در کجاوۀیا همچو/ ندازیدوی را بر فرش خلیفه بی/ اگر خواستید، دستگیرش کنید. 6

؛ و بروید/ خواب خلیفهیا ماهی در اتاق/ خلیفه بگذاریدش در موزۀ کمیابای یا قطعه/ آویزانش کنید

 .خیر داریدچراکه نسبت به قرار خلیفه تأ

از روی تعجب بر غفلت / یافتمت همچون من/ احساس نمودمترا در قلبم / و هنگامی که رفتند. 7

و شهریار دیوانه / بر دیوارهای روز/ تابدپرتو خورشید به پایین می/ پس از مدتی/ خندیخلیفه می

 .رسدبه فرجامش می وگوگفتو / شهرزاد تختخوابهمچون جسدی بر باالی / افتدبه زمین می

جان ، آنکه در جنگ تن به شکست دهدبی/ پوشرکار زرهدرود باد در آشور راه یافته و سوا. 8

ای به و گاو افسانه/ پراکندها میخاکستر و پوسته، زیر باروی شب، هاچالسیاهو در / سپردمی

/ زندشاخ می، کاهن وسیلةبهآویخته بر سقف هستی  در همان حال که به خورشیدِ/ آیدمیپرواز در

به ، اندور ساختهو در برابر آتشی که چوپانان در افق شعله/ اندنشستهها به نظاره و آوازخوان

 .افتندسجده می

هایش زیر ژرفای دریا یا ژرفای شب، آیند و برخی دیگربرخی شهرها در تبعیدگاه به وجود می. 9

و / بسانِ گنجشکانی بر دیوار نور/ روندبه خواب می قبرو مردم آن در سحرگاهش بی/ روندفرو می

، کنممی برتنهایشان را ژنده/ کنمام از عصری به عصری دیگر با خود حمل میمن آنان را بر پیشانی

 .دممدر نای هستی می

پس از چه / ریزی داشتدمِ زنجیرها و در عصر یخبندان خونهای تو تا مرگ در سپیدهتمام زخم. 10

/ پیچیهای آواره میکنی و به ژندهنقاشی می ای را بر دیوارگاو افسانه، با آتش/ روی در غار تنهایی؟

و البته بر امری محال گریه ، گرییمی برآنکنی و مویِ خورشید را با خود حمل میکه دستهدرحالی

دوباره در آن یِ کرانة عصرهایی که انسان رؤیاو / ی کوچیدن داریرؤیا، هاآنسوی شب/ کنیمی

 .شودمتولد می

در تمام ، پوشیهایشان را میژنده/ های پاییز تنهایی؟تبعیدگاه با مرگ و برگاز چه روی تو در . 11

بیهوده فریاد / گردیای از کاه به دنبال سوزن میدر پشته، زده و آوارههیجان/ شویعصرها متولد می

 .افکندها آتش میمورچه های ساعتش در شهرِو گام/ که شب طوالنی استچرا؛ آوریمیبر

در یک لحظه / شودیخ ذوب می، از قبر فراخواند و دستش را دراز نمایدرا و تعشتار  هر زمان. 12

، ردۀ نهفته در کفنم بارهیکبهو / ریزد و سدها نیزیناگهان شب فرو م/ پیچدتمامی عصرها در هم می

 .تبرک دادپاک  وآبنانبعد از آنکه کاهن وی را با / افتدبسان نوزاد به گریه می

و من / های پاییز ترسناک استهای من بر دیوارهای آشور با وجود مرگ و برگچقدر شبآه! . 13

وار مرده، در زره آهن/ دمِ دوردست به سمت باال در حرکتماز عالم فرودینش به سوی نور و سپیده

/ ای نور شهید/ ای که بر باالی دود شهرهای بزرگ در پروازیای گاو افسانه/ شومبرانگیخته می
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ها و دکان و پروانهو کو/ میردها و گوشت میو سنگ چراکه هستی در اشیا؛ آوریوده فریاد برمیبیه

زده و هیجان/ زنیبیهوده در تمامی عصرها به رشته نور چنگ می/ میرندها میو تمدن/ عنکبوتخانة 

 .گردیای از کاه به دنبال سوزن میدر پشته، آواره

 کتابنامه

 الف( فارسی
 .معاصر فرهنگشهال برادران، تهران: مترجم: روم،  واساطیر یونان فرهنگ (، 1383) ژوئلاسمیت، 

 .، مترجم: جالل ستاری، تهران: توساندازهای اسطورهچشم(، 1362) الیاده، میرچاه

 .، مترجم: عباس مخبر، تهران: مرکزهای موازیاسطوره(، 1389) ف. بیریلین، ج

 .بهزادی، تهران: طهوری، مترجم: رقیه و روم اساطیر یوناندانشنامه ، (1385) دیکسونکندی، مایک

 .، تهران: مرکزشناسیجهان اسطوره(، 1381) ستاری، جالل

 .، تهران: طرح آیندهشبهزارویک(، 1383) عاملی، حمید

 .، مشهد: دانشگاه فردوسیشعر و نقد معاصر عرب در عرصهآدونیس (، 1383) عرب، عباس

 .، مترجم: احمد بهمنش، تهران: امیرکبیرفرهنگ اساطیر یونان و رم(، 1367) پیرگریمال، 

 .، مترجم: عباس مخبر، تهران: مرکزالنهرینیهای بیناسطوره (،1379) مک کال، هنریتا
 

 ب( عربی
 هاکتاب. 1

 .قرآن کرم

 .داف العسدة(، الشعر العربی المعاصر، بیروت: 1998) امساعیُ، عزالدين

 .، مرتجم: حّنا عبسد، دم ت: روزافة الثقایةو الوحوشو اآللهة میثولوجیا و االبطال (، 1997) برنافد ايفسلن،

 .رو الن رللثقایة دم ت: داف املد  مهیار الدمشقی، الشعریة، أغانی االعمال (، 1996) آدرونیس

 .انلد الثانی،بيروت: داف العسدةالدیوان، (، 1990) البیاتی، عبدالسةاب

 .، بيروت: داف العسدةالحدیثالعربی اعالم الشعر (، 2003) حا، می ُج
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، بيروت: مرکز دفاسات السحدة الحدیثالشعر العربی فی  و الحرکاتاالتجاهات (، 2001) خضرا ا یسسی، سلمی
 .العربیة

 .الثقایة روا علم، مصر: ا دافات دايرة ادوات جدیدة في التعبیر الشعري المعاصر(، 2000) حسم، عل 

 .، ررابلس: املن  ة ال عبیة للن ر روالاسزيعاالسطورة فی الشعر العربی الحدیث(، 1980) دارود، أنس

 .األفدن: روزافة الثقایةشعر عبدالوهاب البیاتی و التراث، م(، 1995) فرواشد ، سامو

 .ة الثقایة، افدن: من سفاة روزاف األورفیة و الشعر العربی المعاصر(، 1999) ال رف، علی

 .، أررروحة نسق ت يف جامعة مؤت «التراث فی شعر محمد الفیتوری»(، 2007) شعاف، سلطان عیسی

 .، عمان، داف ال رق للن ر رو الاسزيع«اتجاهات الشعر العربی المعاصر»(، 2001) عبا ، احسان

 .ة: داف الغريب، القاةر المعاصرالشعر العربی  فی التراثیهالشخصیات (، 2006) زايد، علیع ر 

 .، دم ت: من سفاة روزافة الثقایةالتغریب والتأصیل فی الشعر العربی الحدیث(، 1999) العظمة، نذير

 .، بيروت: داف الرايد العربیاالسطورة فی شعر السیاب(، 1984) علی، عبدالرضا

 .، انلد الثانی، بيروت: داف العسدةدیوان(، 1979) الفیاسف ، حممد

 .، بيروت: داف الکاب ا ديدةالحدیثو الرمز فی الشعر العربی  القناع(، 2003) کند ، حممدعلی

 .، القاةر : داف ا مبالشعر و التصوف(، 1999) حممدمنصسف، ابراةیم

، عمان: داف املسية للن ر رو الاسزيع رو النقد األدبی الحدیث من المحاکاة إلی التقلید(، . م2010) حممسدخلیُ، ابراةیم
 .عةالطبا

 .، الرتمجة روالاعلیت: شفیع السید رو سعد مصلسح، القاةر : داف الغريبالشعر العربی الحدیث(، 2003) مسفي ،  

 .، دم ت: احّتاد الکّااب العرببنیة القصیدة العربیة المتکاملة(، 2003) املسسی، خلیُ

 .الفکر العربی ، بيروت: دافشاعر الحس والوطنیة والحبمحمد الفیتوری (، 2001) مسسی، منیف

 .، بيروت: داف النلهضة العربّیة للطباعة رو الن رلغة الشعر العربی الحدیث(، 1984) السفقی، سعید

 

 مقاالت. 2

 .26–25، جملة الفصس ، العدد «مالمح األورفیة و مصادرها فی شعر آدونیس»(، 1987) ال رف، علی
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، افدن: جملة احتاد ا امعات «عاي ة اخلیام رو د  هتا الرمزية عند البیاتی»(، 2013) ميزايی، یرامرز رو برروينی، خلیُ
 .انلد العاشر، العدد الثانی، بالعربیة لآلداب، 
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 استدعاء أسطورة أورفیوس في الشعر العربي المعاصر

 2یانجواد جرنج ،1علی نجفی ایوکی

 یی قسم اللغة العربّیة رو آداهبا جبامعة کاشان م افکأسااا . 1
رالب ماجساي يف اللغة العربیة رو آداهبا جبامعة کاشان. 2

 صالملخ  
رو أشکا  اسادعايلها رو تسظیفلها « أروفییس »تاعاری ةذ  الدفاسة کیفّیة حضسف أسطسفة 

رو « حممد الفیاسفي»، «أدرونیس»يف شعر ثلثة من ال عرا  العرب املعا رين کک 
حمارولب أن يرمسسا ، ا لنقُ ما يف باهلم إلی املالّق روظّفس  إا إهّنم؛ «عبدالسةاب البیاي»

رو يابّب أّن هلس   ال عرا  قرا ة سیاسّیة رو اجاماعّیة بالنسبة إلی ةذ   ب کُ فمزّي قلقلهم
املعا رة رو ة  حضافهتم املفقسدة « يسفيديس»حیل يبذلسن جلهدةم إلعادة ، األسطسفة

مضایاا إلی الک یإّن أروفییس  يف جتربالهم ال عريّة شخصّیة رورنّیة . حرّيّالهم املکبستةرو 
ةذا رو إّن ةؤ   سعسا أن ياحّدروا من خلهلا الظرروف السیاسّیة رو . قلقة تعاين أملاا م رتکاا 

رو من جرّا  الک فّکزروا ب سلسهبم الرمزّي علی إثرا  ، ا جاماعّیةاملضطربة للبلد العربّیة
 .بّیة نصس لهم ال عريّةأد
 

 .ا جاماعّیةک  القرا ة السیاسّیة؛ال عر العربی املعا ر؛أروفییس ؛األسطسفة:الکلمات الرئیسة
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