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گونههای حضور اسطوره«اورفئوس»
در شعر آدونیس ،محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی
علی نجفی ایوکی ،1جواد

جرنگیان2

 .1دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
تاریخ پذیرش1394/02/15 :

تاریخ دریافت1393/02/23 :

چکیده
این پژوهش می کوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی ،به نقد و بررسی چگونگی حضور
شخصیت اسطوره ایِ «اورفئوس» و شیوه های فراخوانی و به کارگیری آن از سوی سه شاعر
نام آشنا و معاصر عربی بپردازد؛ شاعران موردبررسی عبارتند از« :آدونیس» ( متولد ،)1930
«محمد فیتوری» ( ،)2014-1929و « عبدالوهاب بیاتی» ()1999-1926؛ نامبردگان برای
القای مفاهیم مورد نظر خود به مخاطب ،از این چهرۀ اسطوره ای بهره ها بردند و کوشیدند
با کمک آن و دخالت دهیِ گونه های مختلف ادبی ،رمزگونه به ترسیم دغدغه های خود
بپردازند .چنین استنباط می شود که این شاعر ان از اسطورۀ یادشده خوانشی سیاسی ـ
اجتماعی داشته اند و با الهام گیری از تجربه های وی ،در پی بازگرداندنِ «یوریدیس» معاصر
خویش یعنی تمدن ،عزت ،و آزادی ازدست رفته هستند « .اورفئوس» د ر شعر آنان
شخصیتی پردغدغه است که از دردی مشترک می نالد و همچون پیش ،می کوشد تا به
خواسته اش دست یابد؛ گ رچه همچون گذشته دچار شکست میشود .از سویی دیگر آنان
به کمک این اسطوره تالش دارند اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماع ی کشورهای عربی را
به چالش بکشن د و در همان حال می کوشند با بیان سمبولیک ،ادبی ت متن شعری خود را
دوچندان کنند.

کلیدواژهها :اسطوره؛ اورفئوس؛ شعر معاصر عربی؛ خوانش سیاسی ـ اجتماعی.
نویسندۀ مسئول

najafi. ivaki@yahoo. com
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مقدمه
بررسیها نشان میدهد که «اسطورهشناسانتاکنونبه تعریفی واحد و دقیق در مورد اسطوره و
مفهوم آن نرسیدند وهمچنان پیرامون پیدایش و گسترش آن اختالفنظرهای فراوانی وجود
دارد» (الموسی .)18 :2003 ،بااینهمه میتوان گفت« :اسطوره روایت یا داستانی است که در آن
خدایان یا ارباب ا نواع یک یا چند نقش اساسی دارند و این نقش بیدار کردن انسان وشکستن
پوسته یا غالفی است که مانع از رؤیت باطنی شخص است تا بتواند چیزها را همانگونه که
هستند ببیند» (ستاری .)13 :1381 ،برخی از اسطورهشناسان ،آن را دین تمدنهای اولیه در دوران
پیش از گسترش ادیان توحیدی میدانند و میگویند :اسطوره ،بیان شفاهیِ تاریخ مقدس است
(گریمال .)11 :1367 ،اهمیت اسطوره از آنجاست که بشر باستانی بدان اعتقاد راسخ داشت.
درواقع اساطیرِ باقیماندۀ امروزی ،ادیان بشرِ بدوی محسوب میشوند .به نظر «الیاده»
دینشناس معروف رومانی« ،اسطوره بیانگر تاریخی مقدس و سرگذشتی قدسی است.
شخصیتهای این سرگذشت ،همیشه برتر از انسانند و در نظر معتقدانِ بدان ،این روایات
بیانگر حقایقند نه تخیالت»

(14 :1362و بعد ازآن).

اسطوره در اصل ،شکل نخستین شعر است؛ «منتقدان شعر و اسطورهشناسان هر دو گروه بر
این امر اتفاقنظر دارند که شعر در پیدایش نخستین خود با اسطوره پیوند داشتهاست ،نه بدان
خاطر که اسطوره ،قصة خرافیِ سرگرمکنندهای باشد ،بلکه بدین خاطر که تفسیری برای طبیعت
و تاریخ ،روح و اسرار آن است ،و مفهومِ تفسیر ما از اساطیر این است که رمزهای اشیاء را در
آن کشف کنیم .اساطیر ،چیزی جز اندیشههای تغییریافته در شکل شعری نیست»

( ر.

ک:عشریزاید .)174 :2005 ،این است که از دیرباز اسطوره و شخصیتهای اسطورهای الهامبخش
شعر شاعران بوده و هست و بهنوعی شهروند دائمیِ شعر شاعران جهان شدهاست.
شعر معاصر عربی نیز ازجمله شعرهای پویایی است که شاعران آن ،عالقة شگرفی به
الهامگیری از اسطوره نشان دادهاند .پژوهشها حکایت از این دارد که نسل نخست شعر معاصر
عربی «تنها به بازنویسیِ ساده و کودکانة اسطورهها در شعرشان بسنده کردند و
نتوانستندآنچنانکه درخور یک شاعر اسطورهگراست به شخصیتهای اسطورهایِ خود بُعد
نمادین و سمبولیک دهند و ذهن مخاطب را برای دریافت مفهوم شعریشان درگیر کنند و در
همان حال جنبة نمایشیِ متن ادبیِ خود را تقویت کنند .به همین سبب باید پذیرفت :اسطوره
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در شعرشان امری تزیینی و جدای از بافت متن است و سهمی در یکپارچگیِ درونی شعر
ندارد» (الورقی 143 :1984 ،و علی.)25 :1984 ،

اسطورهگرایی هنرمندانة شاعران معاصر عرب از زمانی آغاز شد که نظامهای سیاسی و اجتماعی
حاکم بر کشورهای عربی ،محیطی پر از ترس و تهدید برای مردم رقم زدند .بهویژهبا شکست
،1948شاعران دچار نوعی بیگانگی ،گریز ،ناآرامی ،سرخوردگی ،و نارضایتی شدند و هویت و
تمدن خود را بربادرفته یافتند« .در این عصرِ پر از تشویش و اضطراب ،آنان به دنبال دستمایهای
برآمدند تا با کمک آن به ترسیم رؤیاهای خود بپردازند و با زبانی رمزگونه و غیرمستقیم به نقد و
انتقاد از جامعة عربی و زمامداران آن همت گمارند که البته اسطوره میتوانست یکی از بهترین ابزار
برای این هدف باشد» (الجیوسی .)718-717 :2001 ،این رویکرد زمانی شدت گرفت که شاعران
احساس کردند در جامعة خود مورد ستم واقع شدهاند و غریب افتادهاند و در همان حال تالششان
برای اصالح وضع موجود به هدر رفته است (موریه.)362 :2003 ،

گفتنی است بیشتر شاعرانِ اسطورهگرای شعر معاصر عربی ،وامدار مضمون کتاب شاخة

زرّین نوشتة «جیمز فریز» (ر .ک:عباس130 :2001 ،و داود )191 :1980 ،و نظریهپردازیِ شاعر و منتقد
مشهور انگلیسی ـ امریکایی«تی .اس الیوت» هستند؛ «طرح ایدۀ دعوت به میراث گذشته و
الهامگیری از آن به شیوههای گوناگون از سوی این منتقد و نیز تأکید وی بر لزوم
درنظرگرفتنِ«اشتراک عینی» در بیان مفاهیم ذهنی ،موجب شد تا شاعران معاصر عرب ،آگاهانه
به شخصیتهای کهن و آرکائیک و بهویژه شخصیتهای اسطورهای روی آورند و سرودههای
معروف و مشهور خود را بر اساس آن سازه بنا

نمایند» (کندی2003:148 ،و داود.)187-188 :1980 ،

در کنار مهمترین اسطورههایی که شاعران معاصر عربی در شعرشان از آنها الهام گرفتهاند
(ر .ک :عباس ،)130-128 :2001 ،اسطورۀ یونانیِ «اورفئوس»سهم عمدهای از شعر معاصر عربی را
به خود اختصاص دادهاست .این اسطوره بهوسیلة شاعران عصر حدیث در مرحله نخستینِ
اسطورهگراییِ عربها نیز حضور یافتهاست .برای مثال «ابراهیم عبدالقادر المازنی» در سرودۀ
«الراعی المعبود»تنها به بازگوییِ سرنوشت این شخصیت و معشوقهاش میپردازد بیآنکه اندکی
جنبة نمادین به وی بخشد ،یا «احمد زکی ابوشادی» در سرودۀ «اورفئوس و یوریدیس» ضمن
ابراز آگاهی از اصلِ یونانی داستان ،تنها به استفاده از عناوین وشخصیتهای آنازجمله
اورفئوس ،یوریدیس ،برسفون و سربروس بسنده میکند« .علی محمود طه» نیز در سرودۀ بلند
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خود به نامِ «ارواح و اشباح» با تصریح به نامِ بسیاری از اسطورهها ،اشارهای گذرا به این چهره
میکند و پس از آن رهایش میسازد .بهکارگیریهنرمندانة اسطوره اورفئوس ،نه در شعر شاعران
نسل نخستین عرب ،که در شعر شاعران نسل دوم آنازجمله «آدونیس»« ،محمد الفیتوری» و
«عبدالوهاب البیاتی»،به وقوع پیوست که البته پژوهش حاضر میکوشد به تحلیل و مقایسه
شیوههای فراخوانی اسطورۀ موردنظر در شعر شاعران یادشده بپردازد.

پیشینه پژوهش
درباره اسطوره و کارکرد آن در شعر معاصر عربی در کشورهای عربی پژوهشهای مستقلی صورت
پذیرفته که به این شرح است:األسطوره فی الشعر المعاصر از «أسعد رزوق» ،مضمون األسطوره فی الفکر
العربی از «أحمد خلیل» ،األساطیر از «أحمد کمال» ،أسطوره الموت و اإلنبعاث فی الشعر العربی الحدیث

از «ریتا عوض» ،األسطوره فی شعر السیّاب از «عبدالرضا علی» ،األسطوره فی الشعر العربی الحدیث از
«أنس داود» ،األسطوره فی الشعر العربی و األسطوره فی الشعر العربی المعاصر از «یوسف حالوی» ،الرمز

األسطوری فی شعر بدرشاکر السیّاب از «علی عبدالمعطی البطل» ،و األسطوره المحوریّه از «مختار علی
ابوغالی» .افزون بر آن صفحاتی از کتابهای زیر به این موضوع اختصاص یافتهاست :الشعر العربی

المعاصر از «عزالدین اسماعیل» ،اإلتجاهات و الحرکات فی الشعر العربی الحدیث از «سلمی خضراء
الجیوسی» ،اتجاهات الشعر العربی المعاصر از «احسان عباس» ،استدعاء الشخصیّات التراثیّه از « علی
عشری زاید» ،الحداثه فی الشعر العربی المعاصر از «محمد العبد الحمّود» ،و تخصیب النصّ از «محمد
الجزائری».
تنها کتابی که در کشور به موضوع اسطوره در شعر معاصر عربی اختصاص یافته اسطورههای

رهایی از «نجمه رجایی»است که به اسطوره «تموز» در شعر چند شاعر پرداختهاست .مقاالتی
هم که در این زمینه در کشور نوشته شده عبارتند از« :خوانشهای متفاوت از افسانه سندباد در
شعر معاصر عربی» و «بررسی تطبیقی اسطوره سندباد در شعر بدرشاکر السیّاب و خلیل حاوی»
از علی سلیمی و پیمان صالحی« ،اسطوره و اسطورهگرایی در شعر عبدالوهّاب البیاتی»،
«اسطورههای برجسته در شعر عبدالوهاب البیاتی»« ،بازآفرینی اسطورۀ عولیس در شعر معاصر
عربی»« ،نقد تطبیقی اسطورۀ سندباد در شعر خلیل حاوی و بدرشاکر السیّاب» و «اسطوره
أودیس فی الشعر العراقی المعاصر» از علی نجفی ایوکی« ،نقد توصیفی ـ تحلیلی اسطوره در
114

گونههای حضور اسطوره «اورفئوس» در شعر آدونیس.........

علی نجفی ایوکی ،جواد جرنگیان

شعر بدرالشاکر السیّاب» از یحیی معروف و پیمان صالحی« ،أسطوره تموز عند روّاد الشعر
الحدیث فی سوریا و العراق» از شهریار نیازی و عبداهلل حسینی« ،األسطوره عند شعراء مصر
المعاصرین» از عدنان طهماسبی و علیرضا شیخی و «تجلی ققنوس در اشعار آدونیس» از هادی
رضوان و سید حسن آریادوست.
بررسیها نشان از آن دارد تنها پژوهشی که به اسطوره «اورفئوس» در شعر معاصر
اختصاص یافته ،کتابی با عنوان األورفیة و الشعر العربی المعاصر نوشته علی الشرع است که تمام
تمرکز نویسنده آن است تا به مخاطب القا کند :شاعران مورد بررسی در بهکارگیری اسطوره
اورفئوس ،کامالً تحت تأثیر شاعر رومانیایی به نام «اوید» بودهاند (الشرع .)1999:169 ،درواقع
نویسنده سعی کرده با بررسی تطبیقی ،بین شعر اسطورهای برخی از شاعران معاصر عربی و آن
شاعر رومانیایی ،وجوه اشتراک و افتراق را برجسته نماید که البته تحقیق و بررسی ما کامالً با
آن متفاوت است؛ چراکه این پژوهش صرفاً بر متن سرودههای این سه شاعر تمرکز میکند و
ضمن تحلیل و مقایسه شگردهای مختلف آنها در فراخوانی این شخصیت اسطورهای ،از ابعاد
تجربههای کهن و جدید اورفئوس سخن میگوید و در پی برجستهسازی مقایسه خوانشهای
آنان است و نه تطبیق آن سرودهها با سرودۀ شاعر رومانیایی.
نکتهای که در اینجا بیانش ضرورت دارد این است که اصرار «علی الشرع» بر الهامگیری
شاعران عربی از «اوید» سبب شده تا در موارد بسیاری ،تحلیلی نادرست از شعر شاعران ارائه
دهند؛ برای نمونه مسئلة تأثیرپذیری عبدالوهاب البیاتی از زندگی و شعر خیام و جستوجوی
وی برای عائشه از نگاه نویسنده به دور میماند که البته این موضوع در مقالة «عائشة الخیام
ودالالتها الرمزیة عند البیاتی» نوشته فرامرز میرزایی و خلیل پروینی به مخاطبان یادآوری شد
(ر .ک:مجله اتحاد الجامعات العربیة لآلداب.)2013:1653 ،

پرسشها و فرضیههای پژوهش
بر اساس آنچه گفته شد ،اینپژوهش میکوشد تا به موضوع گونههای حضور اسطوره اورفئوس
در شعر شاعران یادشده بپردازد و ضمن تحلیل و واکاوی سرودهها ،به این پرسشها پاسخ گوید:
اورفئوس در اصل اسطورهای خود چه درونمایه و مضمونی دارد؟ هدف از بازآفرینی این
اسطوره از سوی شاعران چه بوده؟ کدام بُعد از داستان اورفه و معشوقهاش بیشتر مورد توجه آنان
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قرار گرفتهاست؟ تا چه اندازه دستاویز قراردادن اسطوره اورفئوس ،شاعران را در رسیدن به هدف
یاریگر بوده است؟و ...فرضیة ما نیز بر این امر استوار است که گرچه اسطورۀ اورفئوس در اصلِ
خود ،بُعدی فردی و بنمایة عاشقانه دارد ،بااینهمه شاعران معاصر عربی به آن بُعد جمعی و
بنمایة سیاسی ـ اجتماعی بخشیدهاند و از رهگذر آن کوشیدند تا ضمن ابراز هنرمندی خود،
اوضاع ناهمگون و ناهمساز زمانة خود را به چالش بکشند.

معرفی اسطورۀ «اورفئوس»
اورفئوسیا اورفه شاعر و نوازندۀ افسانهای یونان باستان است که پدرش اهل «تراکیا» و مادرش
«کلیوبی» و پیشةبازیگری داشت .مدتی را در کوه «برناس» نزد «آپولو» خدای هنرهای طنزگونه ـ که
بنا بر بعضی از روایات پدر اوست ـ گذراند .گویند آپولو از اورفه به شگفت آمد و گیتاری
طالییرنگ را به او هدیه داد و نواختن پیانو را به وی آموخت و خود نیز از مادرش سرودن شعر
همراه با نواختن موسیقی را فراگرفت؛ تا جایی که تبدیل به شاعر و موسیقیدانی بیبدیل شد.
آورده اند آن هنگام که اورفئوس چنگ می نواخت صخره ها با آهنگش به پا ایستاده و
حیوانات اهلی و غیراهلی به وجد می آمدند و گرد او را می گرفتند و به سازش گوش
فرامیدادند .آهنگِ ساز او این توان را داشت که بیدار را بخواب اند و خوابیده را بیدار سازد.
« در اساطیر آمدههر کجا که اورفه در شیپور موسیقی می دمید و آواز سر میداد ،دختری به
نام «اوریدیس»1یا«یوریدیس»که به وی «اوریدیکه» و «اوریپید» نیز میگفتند ،در پی این
نوازندۀ افسانه ایحرکت می کرد وچنان شیفته وی و چنگش شده بود که هیچ آرزویی جز
عشق و عالقه به اورفئوس در سر نداشت تا اینکه در فرجام کار به عشق خود رسید و با
اورفئوس ازدواج کرد»

(ایفسلن 81-82 :1997 ،و گریمال.)306 :1367 ،

دیری نمیپاید که ماری به معشوقهاش،یوریدیس ،نیش میزند و جان وی را میگیرد.
اورفئوس دلشکسته برای بازگرداندن او به قلمرو فرمانروای جهان فرودین «هادس» میرود و
گرچه با موانعی چون سربروس (سگ سهسر و نگهبان دروازۀ جهنم) روبهرو میشود

(بیریلین،

)297 :1386اما درآنجا برای هادس چنگی مینوازد و این ایزد را برمیانگیزد تا اجازه دهد
همسرش به سرزمین زندگان برگردد ،مشروط بر اینکه تا پیش از خروجِ وی از عالم فرودین
1. Eurydis
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حق ندارد برگردد و به پشت سر نگاهکند تا اینکه هر دو به سالمت از آنجا خارج شوند.
اورفئوسِ عاشق شرط را میپذیرد و متعهد میگردد بههیچوجه در هنگام خروج از عالم
مردگان به پشتِ سر نگاه نکند .چون به انتهای راه خروجی میرسند ،ناگاه اورفه وسوسه
میشود که مبادا معشوقهاش پشتِ سرش نباشد .خویشتنداری نمیکند و در همان لحظهای که
به قصد دیدن معشوقه به پشت سر مینگرد ،یوریدیس برای همیشه ناپدید میشود و اورفئوس
دلشکستهو ناکام به دنیای زندگان برمیگردد و به عنوانِ «خدای رنجبر» در اسطورهها شهره
میشود« .او پس از رویارو شدن با پیشامدهایی عجیب به دست ماینادهای تراکیایی تکهتکه
میشود» (اسمیت .)86 :1383 ،گفته میشود که سرِ اورفئوس به رود «هبروس »1انداخته شد و به
همانگونه ،آوازخوانان به دریا رسید و در «لبسوس» جایی که چنگش را نیز آب بدانجا آورده
بود ،آنها را به خاک سپردند .آوردهاند که چنگ به آسمانها رفت و با وساطت آپولون و
الهههای شعر و موسیقی ،صورت فلکی «لیرا» شد.
شایان ذکر است یونانیان باستان ،اورفئوس را بزرگ ترین شاعر پیش از هومر میدانستند
و قطعاتی چند را به او منسوب می دانند که به اعتقاد آنان این سروده ها برخداشناسی
وکیش پیتاگوریها2تأثیر داشته و این آموزۀ اورفه ایهنوز یکی از معماهای ناگشودنی در
تاریخ یونان باستان است؛ آیینی ک ه دارای ویژگی حس گناه و نیاز به جبران آن ،و مفهوم
یک انسان ـ خدای رنجبر (اورفئوس)و یک باور پنهان به جاودانگی است»

(دیکسون کندی،

.)116- 1385:117

برخی از پژوهشگرانِ عرصة اسطوره شناسی ،فیلسوف نامیِ یونان «افالطون» را بسانِ
اورفئوس می یابند؛ بد ان جهت که افالطون نیز قدرتی خارق العاده در موسیقی داشته و
می توانسته در عین واحد شنوندگان موسیقیِ خود را به خنده یا گریه وادارد و بهشدت آنها
را متأثر سازد .او از موسیقی برای درمان بیماران خود بهره گرفته است

(العظمه-89 :1999 ،

 .)88به هرروی ،باید دید که شاعران معاصر عرب از سحر و افسونِ چنگ اورفه ،قدرت و
توان وی در برانگیختن جامدات ،عشق و عشق ورزی ،دل بستگی به معشوق ،تالش برای

1 . Hebrus
2. pythagoreans
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بازیابی معشوق ،وسوسة هوای نفس شدن ،شکست در عین قدرت ،دل شکستگی و
رنجوری و ...بیشتر بر چه جنبه ای از این داستان توجهکرده اند و چگونه؟

اورفئوس در شعر آدونیس (متولد )1930
ازجمله شاعرانی که دفترهای شعری آنها سرشار از مضامین رمزی و فنهایادبی است و تالش
میکنندبهنوعیدر پرده سخن بگویند« ،علی احمد سعید»است .همو که با انتخاب نام
اسطورهای«آدونیس» و گرایش به فراخوانی شخصیتها ،استفاده ازمیراث کهن و قهرمانان
اساطیری را یکی از سازههای اصلی شعرش قرار داد (ر .ک:عرب .)1383:31 ،آدونیس همانند دیگر
معاصرانش به احساس نیاز انسان معاصر و نیازمندیاش به روش اسطورهای پی برده و با
فراخوانی آن ،در پی وضع معادل جدیدی است که زندگی را برای وی مقبول و مفهوم گرداند
و این همان مسئلهای است که «عزالدین اسماعیل» در کتابِ الشعر العربی المعاصرخود به آن
تصریح کرده ،میگوید« :اکثر شاعران امروزیِ عرب ،اسلوب اسطورهای و مددجویی از آن را
برای ساخت اساطیر همدورۀ خود به کار بستهاند و این رویکرد نیز آنان را در تحقق اهدافشان
یاری

نمودهاست» (اسماعیل.)224-1998:225 ،

در میان اسطورههای بهکارگرفتهشده از سوی آدونیس ،اسطوره «اورفئوس» قابلتوجه
مینماید .شاعر در سرودۀ«مرأة ألروفییس » با بهرهگیری از آرایة ادبی «تجرید» از خود اورفئوسی
انتزاع مینماید و به شکل غیرمستقیم شعرش را بهمثابه گیتاری برمیشمارد که توان آن را ندارد
تا اصل و اساس امور را دگرگون سازد .نمیداند که چگونه در این دنیای پرآشوب و پرنیرنگ،
بساط عشق و دوستی پهن نماید ،مرگ و نیستی بر همهجا سایه افکنده و خودِ اورفئوس نیز
مرگزده میشود .ناتوانی و ناکارآمدی قدرت سحرانگیز اورفئوس ،در گسترۀ دید قرار
میگیرد؛شور و شوقی برای آیندۀ اورفئوس معاصر دیده نمیشود و گیتارش در هم میشکند:

يغير اخلمية /جيلهُ أن يصنع للحبیبة األسية /یی
قیثافک احلزين ،أروفییس  /يعجز أن ّ
قفص املستی سرير ٍ
حب حينّ أرو زندين أرو ضفية /ميست من ميست ،أروفییس  /روالزمن
ر
الراکض يف عینیک /يکبس ،رويف يديک /ينکسر القیثاف ()1
ّ

(أدرونیس)1996:435 ،

همانگونه که از متن برمیآید گیتار اسطورهای اورفئوس ،نغمه غم مینوازد و صاحب آن
ناتوان و نادان به مسائل تصور شدهاست .محبوبه در عالم مردگان اسیر است و کاری از دست
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اورفئوس برنمیآید .به عبارت دیگر شاعر در این متن بدبین است .بدبینی نسبت به آنچه امید
داشت و دیگر امیدی به آن نیست .آدونیس در چرخة دیگر اینگونه ادامه میدهد:

أحملککک ا ن علککی الضّکفاف /فأسک  ،روکککُ زةککرٍة غنککا  /رو املککا مثککُ ک ٍ
کست /أمسعککک
ّ
ا ن أفاک ظل /يفر من مداف رو يبدأ الطساف)2( ...
ّا ّ
(مهان)

اگر در چرخة نخستین فضا کامالً تیرهوتار به تصویر کشیده شده ،در این چرخه از شدت
آن کاسته میگردد و بهنوعی اورفئوس معاصر جان میگیرد و رخ مینماید و تالش مجدد در
دستور کار دارد ،اما اینکه در نهایت چه میشودبا کاربست عالمت سه نقطه یا حذف ،بیپاسخ
میماند .این نشانه «به مخاطب این امکان را میدهد تا برحسب دریافتش از سروده و فرهنگ و
حالت درونیاش آن را پُر کند .همچنین میتوان گفت که شاعر خواهان آن است تا ابعاد
دیدگاه شعریاش را عمق بخشد و داللتهای افزونتری به آن بدهد» (حوم .)2000:119 ،ناگفته
نماند که شاعر در این قسمت با بخش به رود انداختن سر اورفئوس رابطهای بینامتنی برقرار
کردهاست (ر .ک:دیکسون کندی.)116 :1385 ،

بههرروی ،زیرساخت این متن اسطورهای چنین است که آدونیس خود را اورفئوس معاصر
جهان عرب معرفی میکند که با توجه به شرایط حاکم بر جامعة عربی ،این افسونگر افسانهای
با گیتار غمگین و شکستهاش ـ که در بُعد جدید همان سرودههای شاعر است ـ نمیتواند به
خواستهاش دست پیدا کند و به محبوبهاش یوریدیس برسد .با این تفسیر آدونیس در
ناخودآگاهِ خود نقش راهبری را در جهان عرب (عالم مردگان) بازی میکند که در
جستوجوی یوریدیس خود (احیای تمدن ازدسترفته) جز شکست و ناکامی ،چیز دیگری
نصیبش نمیشود .بااینهمه وی نومید نمیشود و دوباره کارش را میآغازد (رويبدأ الطساف).
باید گفت« :اینکه آدونیس خود را اورفئوس زمانه یافته ،با ویژگی روحی این شاعر
همخوانی دارد؛ بدان دلیل که شخصیت وی به گونه ای در دفترهای شعری اش بروز کرده
که ایستایی نمی پذیرد ،خواهان دگرگونی و تغییر است ،می خواهد در نای تمدن
ازدست رفته بدمد و احیایش کند ،با غرور شاعرانه ای که دارد هنجارشکن است و
خطرپذیر» (جحا )407- 2003:408 ،و به گواه منتقدانِ شعر وی «آدونیس مرزی را برای تجدد
نمی شناسد و بر این باور است که شاعر در هر لحظه مرزی تازه و افقی نو می گشاید و
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همواره در م رز میان شکستن و آفریدن میزید» (شفیعی کدکنی .)1380:206 ،همین ویژگی
سبب شده که در سرودۀ دیگری به نام «أروفییس » خود را اورفئوسی ببیند که عاشقانه در
سیاهیِ جهان فرودین امروز ( جهان عرب) خواهانِ به حرکت درآوردنِ چرخ تمدن و
فرهنگ است و بر آن است تا با شعر سحرآمیز خود در نای این جهان گرفتار بدمد و
هستی و روشنایی برایش به ارمغان آورد:

عاش ککت أت ککدحرج یک ککی عام ککات ا ح ککیم /حجک کراا غ ککي أنّککی أضک ککی  /إ ّن يل مسع ککداا مک ککع
الکاةنات /یی سرير اإل لک القکدم /کلمکاي فيکاح هتکز احلیکاة /روغنکاي شکراف/ .إننّکی لغکة
إلل جيی  /إنين ساحر الغباف ()3
ّ
(ادرونیس)1996:187 ،

گرچه الیة رویین سرودۀ «مرآةألروفییس » تصویری از تالش اورفئوس معاصر در یافتن
محبوبة خویش (تمدن و فرهنگ) فرادید مخاطب قرار نداده و کوشیده بیشتر از شکست وی
سخن گوید و همان را نقطة پرگار قرار دهد ،اما «الیة زیرین متن حکایت از دغدغه و تعهد
اورفئوس معاصر (آدونیس) نسبت به یوریدیس معاصر دارد» (العظمة .)1999:105 ،نکتة دیگر اینکه
اگر اورفئوس در بُعد اسطورهای خود در یافتن معشوقهاش رنجبر و ناکام است ،اورفئوس
معاصر نیز همین سرنوشت برایش رقم میخورد.
گفتنی است برخی از منتقدان ادبی ،کیفیت فراخوانی اسطوره اورفئوس نزد آدونیس را با
نحوۀ کاربست این اسطوره در سرودههای «اوید »1شاعر رومانیایی قیاس میکنند و بر این
باورند که«مضامین شعری آدونیس بیش از هر چیز برگرفته از اشعار این شاعر است ،البته با
اقرار به این مسئله که آدونیس تنها یک مقلد صرف نیست و در فراخوانی خویش از این
اسطوره تنها به ایدههای «اوید» متکی نشده و تصاویر برگزیده در شعر او بهمراتب بیش از
شاعر رومانیایی است؛بهخصوص که در سرودههای خود ،تمام عناصر داستان اورفئوس و
اتفاقات قصه او را برای همسویی با شکل معاصر آن بیان

میکند» (شرع.)85-1999:86 ،

اورفئوس در شعر محمد فیتوری ()1929-2014

1. ovidus
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ازجمله شاعرانی که درد و رنج ملت افریقا وتراژدی غمبار آنها در شعرش محوریت یافته
محمدالفیتوری ،شاعر صوفیمسلک سودانی است .وی که از شاعران عرصه پایداری در این
خطه نیز به شمار میرود ،به همراه شاعرانی چون «محمد سعیدالعباسی»« ،عبداهلل
عبدالرحمن»و«صالح عبدالقادر» در پردهبرداری از فجایع بهبارآمده در سودان و مخالفت با
استبداد و دستنشاندگان آن در زمرۀ پیشقراوالن و طالیهداران است« .این شاعران کسانی
بودند که به میراث قومی و تمدنی عرب و کشور سودان اهتمام ورزیدند و نقشی مهم و
اساسی در شورشها و خیزشهای ملی و مردمی داشتند و با وحدت و یکپارچگیای که در
مضمونهای شعری به وجود آورده بودند تالش داشتند تا شعر را به خدمت مقاومت و
ایستادگی در برابر یوغ استعمار

درآورند» (موسی.)2001:27 ،

به گواه منتقدانِ شعر فیتوری« ،جهانبینی وی در سرتاسر دفترهای شعریاش ،جهانبینی
اورفئوسی است؛ بدین شکل که او بسان اورفئوس اسطورهای ،عاشق تمامعیار است و معشوقة
واقعیاش نیز افریقاست .همانگونه که اورفئوس در اصل اسطورهای خود در جستوجوی
محبوبهاش یوریدیس دچار رنج و مشقت فراوان میگردد ،فیتوری نیز برای به دست آوردن
یوریدیسِ خود ،رنجهای زیادی را به جان میخرد تا به بهشت برین خود دست یابد»

(محمد

منصور .)1999:208 ،برای اثبات این ادعا میتوان به سرودۀ «حساف قدم عن ألف لیلة رو لیلة» استناد
جست که شاعر سازۀ اصلیاش را بر اسطورۀ «اورفئوس» بنا نهاد .در این سروده فیتوری از
فراق و فاصلة بین خود (اورفئوس) و معشوقهاش ،وطن (یوریدیس)،سخن میگوید و با
کاربست تکنیک تکگویی ،سخنش را چنین میآغازد:

أنا ألذي يسکن یی مداين الرحیُ /یی قسایُ اهلجرة /یی سساحُ الغیکاب /أفککُ بکاب
خیميت /رو أماط ظلهر جسادي /فایعاا فاية حزنی رو انفکراد  /مکسغلا یکی ررقکات املکدن
القدمية /رویج ة يناصب املست أمام ()4
(الفیاسف )1979:122 ،

همچنانکه از متن برمیآید بندهای ذکرشده تصویری از کوشش اورفئوس معاصراست که
در پیِ یافتن محبوبة خویش است .اینکه چگونه تالش میکند تا وطن خویش را از چنگ
استعمارگران تاراجگر ـ که در هر زمان به شکلی درمیآیند و کشورش را به عالم مردگان و
جهان فرودین تبدیل ساختهاند ـ بیرون بکشد ،اما بهناگاه همانان که نمود مرگ و نیستیاند در
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برابرش قد علم میکنند (رویج ة يناسب املست أمام ) و مانع از به نتیجه رسیدن اورفئوس زمانه
میگردند .چون چنین شد اورفئوس معاصر با تغییر شیوۀ بیان و بهرهگیری از فن دیالوگ یا
گفتوگو در خطاب به یوریدیس خویش میگوید:

سسف لن أفجع من درونک يا حبیبيت /رویج ة تناصب اهلزمية /رويسقط الضکس  ،رو تبکدرو
خککساة احلککاف  /لککن ککرّ  ..أيّلهککا الغري کب  ..لککن ککرّ /سککسف لککن أفجککع م کن درونککک يککا
حبیباککی /بینمککا يس ککد باب ک  ،أخککس  /بامسککک احلککراّ رو األس کساف /رو البی کافق املر ککعة/
روکاإلل أشعُاحلیاة ییاألشیا ()5
(الفیاسف )1979:123 ،

اورفئوس سودانی وقتی دید که سربروسهای سهسر ،مانع وی میشوند تا او محبوبهاش
وطن را از دستشان نجات دهد ،به او قول میدهد با هر ترفندی که شده وی را از دست آن
نگهبانان نابکار نجات دهد و دیگربار بدون معشوقهاش باز نگردد .آزادی وطن برای فیتوری
اهمیت دارد؛او با دغدغة سیاسی و اجتماعیای که دارد تالش میکند تا کشورش را از چنگ
یغماگران برهاند و برای آن آزادی (هنر النیُ) به ارمغان آورد« :روأغر النجسم يف حديقة الظلهية /من
أجُ أن أبصر /هنر النیُ يف عینیک يا حبیبيت».
در گام بعدی فیتوری با همان اسلوب نمایشی از مصیبتهای خود و رنج و عذابی که از دست
نگهبانان جهان فرودین (افریقای امروزی) میبیند سخن میراند؛ اینکه چگونه آن نگهبانان
(دستنشاندگانِ استعمار) کمر همت بستند تا مانع اورفئوس زمانه در جهت رهایی یوریدیس
شوند .اورفئوس اگر در بعد اسطورهایخود توسط ماینادهای تراکیایی تکهتکه میگردد ،در بُعد جدید
خود به دست نگهبانانی میافتد که در خصوص وی پیشنهاد زیر به آنان میشود:

خککذرو  ،إن شککمام /ی ک لقس علککی سککجادة اخللیفککة /أرو علّقککس فايککة یککی ةککسدج اخللیفککة /أرو
قطعککة نککادفة يف ماحککف اخللیفککة /أرو قم کراا يف ککدف اخللیفککة /روامضککس ،یقککد أبط ک عککن
مسعد اخللیفة ()6
(الفیاسف )1979:125 ،

نکتهای که در اینجا الزم است ذکر شود این است که بُعد امروزی اورفئوس پررنگتر شده
و بنمایة سیاسی ـ اجتماعی متن نمود بیشتری یافتهاست که البته کاربست پنجبارۀ واژۀ «خلیفه»
القاگر این نکته است و حکایت از آن دارد که اورفئوس جدید (میهنخواه و مصلح اجتماعی)
در تحقق آرمانهای کشورش سختیهای زیادی در پیش دارد .در تفسیر دیگر نیز میتوان
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گفت :کثرت تکرار و دخالتدهی واژۀ «خلیفه» القاگر این امر است که محیطی که شاعر در آن
به سر میبرد ،پر از ترس و وحشت است و وابستههای حاکم در همهجا حضور دارند و مانع
از هر حرکتآزادیخواهی میشوند .دیگر اینکه واژگان و ریتم بهکارگرفتهشده در متن فوق،

نشانگر وامگیری شاعر از متن قرآن کریم است ،آنجا که خداوند کریم در سورۀ مبارکة احلاق
حیم سلّس » ( .)31-30بااینهمه اورفئوس نامیراست و بدخواهان
بفرمود« :خذرو یغلّس مث ا ر
نمیتوانند وی را از سرِ راه بردارند و یا به گونهای اقدام کنند که او به یوریدیس خود (آزادی
مردم وطن) نیندیشد .لذا فرجام شعر شاعر با فراخوانی شخصیتهای هزارویکشب و رابطة
بینامتنی با آن کتاب اینگونه رقم میخورد:

روحینم ککا مضک کسا/ ...حتسّس ککاک يف قل ککي /ی لفیا ککک مثل /تض ککحکب عجب ککاا م ککن غفل ککة
اخللیف ککة /بع ککد قلی کُ/ ...تا ککدلی روفدة ال ککمس /عل ککی ح کسايط النله ککاف /رويس ککقط انن ککسن
شلهرياف /یسق سرير شلهرزاد /رويناله احلساف ()7
(الفیاسف )125-1979:126 ،

متن باال به ساختار دوگانه یا تقابل دوگانه 1پایبند است؛ ساختاریکه در تحلیل اسطورهای بر
آن تأکید فراوان میشود (محمود خلیل .)2010:94 ،بدین شکل که یک طرف ،حضور گروهی
ستمگر ،جدایی عاشق و معشوق ،تیرگی شب ،ستم و دیوانگی و ترس و هراس از خلیفه
(شهریار) قرار میگیرد و در دیگر سوی و با از بین رفتن گروه نخست ،احساس حضور
معشوقه ،پرتوافشانی خورشید بر دیوارۀ روز ،غفلت و فروافتادن حاکم دیوانهصفت قرار
میگیرد .دخالت دادن همین نظام دوگانه در متن دال بر این است که متکلم متن صاحب
ایدئولوژی است و خواستهای دارد.

الزم است یادآوری کنیم که بخش پایانی سروده با عنوان آن یعنی «حساف قدم عن ألف لیلة رو
لیلة» پیوند روشنتری مییابد؛ چراکه با تصریح به نام شهرزاد و شهریار ،بهنوعی به مخاطب
یادآوری میکند که این سروده با داستانهای کتاب هزارویکشب رابطة بینامتنی دارد .از طرف
دیگر به نظر میآید فیتوری قصد دارد در این سروده بین میراث مشرقزمین و مغربزمین
پیوند ایجاد کند و «شهرزاد قصهگو را ـ که با اندیشة جانفشانی و فدادهی با شهریار ازدواج
میکند و بازیرکی ،خود و دیگر دختران را از شر آن خلیفة کامجو و جلّاد نجات میدهد»
1. Binary System
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(عاملی )2-1383:21 ،ـ معادل اورفئوس اسطورهای قرار دهد که امروزه بهمنظور نجات و آزادی
دیگران ،دست به جانفشانی میزند و خطر را میپذیرد .شاید در پرتو همین تعهد و پایبندی
فیتوری در نحوۀ کاربست اسطوره و توجه وی به وطن است که منتقدان او را با «محمود
درویش» شاعر معاصر فلسطین همانند دانستهاند (محمد منصور .)1999:210 ،ناگفته نماند برخی از
منتقدانِ شعر فیتوری با بررسی این سروده ،به این نتیجه رسیدهاند که اورفئوس در این بافت
شعری ،نماد فرزندان غیور افریقا است؛ همانانی که در پی خیزش و نهضتند و میکوشند آن
امت را از بحران رها سازند .در پی این تفسیر ،افریقا نیز معادل «یوریدس» است که اکنون اسیر
و دربند است و فرزندان غیور میکوشند تا

آزادش کنند (الشعار.)2007:49 ،

اورفئوس در شعر عبدالوهاب بیاتی ()1926-1999
عبدالوهاب بیاتی شاعر معاصر عراق ،شاعری ذاتاً اسطورهگراست وهنرمندانهتر از هر شاعر
دیگری ،اسطوره را در شعر معاصر عربی به کار بستهاست .یکی از چهرههایی که بیاتی در شعر
خود از بُعد اسطورهای وی الهام گرفته اسطورۀ اورفئوس است .البته برخی از ناقدان بر این
باورند که «بیاتی در این نوع سرایشها نیمنگاهی هم به نمایشنامة«هبوط اورفئوس» اثر«تنسی
ویلیامز» دارد و میان این دو و نگاهشان به آن اسطوره همخوانی فکری فراوانی وجود دارد .به
نظر آنان هدف نهایی از کاربست بُعد رمزیِ اسطورۀ اورفئوس نزد بیاتی ،همسو قراردادن آن با
چهرۀ «ولنتاین» در نمایشنامة«هبوط اورفئوس» است که بیانکنندۀ تعامل فکری میان خالق
هردو اثر است و اشاره به باورهای ضداستعماری

آنهاست» (الشرع.)1999:169 ،

ذکر این نکته نیز اهمیت داردکه یاریگرفتن بیاتی از اساطیر و شخصیتهای تاریخی بیش
از هرچیز از روحیةصوفیگری وی سرچشمه میگیرد و به باور منتقدان «این عقیده تحت
عنوان«الصسییة امللازمة» یا «الصسییة الثسفية» بهوسیلة او وارد شعر عربی معاصرشدهاست و اشاره به
تجارب صوفیانه و سیاسی شاعر دارد ،آنگاه که از طریق جمع میان آن دو سعی در تعبیر از
تجارب معاصر و عقاید ناپذیرای خود

دارد» (میرزایی و پروینی.)2013:1650،

همانگونه که گفته شد ،بیاتی در سرودۀ «ةبسط أروفییس

إلی عامل السفل » به فراخوانی

شخصیت اورفئوس میپردازد .در این سروده از آغاز با یک موقعیت تراژیک و حزنآلود
روبهرو هستیم؛ آشور که در تاریخ ،جنگجویان آن به نبرد و ستیز سهمگین شهرهاند ،اینک باد
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مرگ و فنا در آن میوزد و سوارکارِ زرهپوش ،نه در میدان جنگ ،که به دور از آن جان
میسپرد و زیرِ باروی شب ،خاکسترش در سیاهچالها پراکنده میگردد .گاو خرافهای نیز ـ که
«در اسطورهها با دو بال خویش وظیفة تزیین و حفاظت از ورودیِ کاخها و معابد را بر عهده
داشت» (مک کال)9-1379:18 ،ـ در این موقعیت به پرواز درمیآید و به خورشیدِ آویخته در
آسمانِ هستی شاخ میزند (او نیز به دنبال آزادی است و آنرا میطلبد) .آوازخوانان شاهد این
ماجرایند و در برابر آتش برافروخته در افق (معادل خورشید که نمادی از آزادی است) به خاک
میافتند و آن را ستایش میکنند:

ککلسات ال کريو يف آش ککسفر روالف ککاف يف دفف احلديککد /درون أن يله ککزرمر يف احل ککرب مي ککست /رو
ذف يف الديامیس فماداا روق سف /حتت سسف اللیُ روالثسف اخلکرايف يطکي /نارحکاا يف قرنک
ي َّ
ال مس اليت علّقلها الکاةن يف سقف السجسد /رواملغنّسن شلهسد /روإلی الناف الکيت أروقکدةا
الرعیان يف األیت سجسد ( )8

(البیاي)1990:203 ،

در گام دوم شاعر سعی کرده فضایِ تیرهتری را ترسیم کند .اودر ادامه میگوید که اوضاع،
نابسامان است وجهان فرودینِ اسطورهای را اکنون شهر و دیاری تشکیل میدهند که در تبعیدگاه و
در قعر دریاها یا تحت حکومت شب به وجود میآیند .مردمان شهرهای امروزی بسانِ مردگان عالم
فرودین هستند که در سحرگاهان بیقبرند و مانند گنجشکان بر دیوار نور نشستهاند .چون جهان
امروزی (جهان امروز عرب) چنین است و همگی بهنوعی مرگزده شدهاند ،اورفئوس دستبهکار
میشود و با پذیرش مسئولیت خیزشِ این امت ،اینبار به جای نواختن ساز ،در نای این هستی
میدمد به آن امید که همچون پیش ،مردگان را برانگیزد و به هستی جان دوباره بخشد:

مککدن تسلرککد يف املنف ککی روأخککر حت ککت قککاف البحککر أرو ق ککاف لیالیلهککا تغ ککسف /روينککام الن ککا يف
أسکحافةا درون قبکسف /کالعصکایي علکی حکايط نکسف /روأنکا ألللهکم یکسق جبیکين مکن عصکسٍف
لعصسف /أفتدي أمساهلم ،أنفخ يف ناي السجسد ( )9
(مهان)

امّا در این عصر یخبندان و نابسامان ،اورفئوس معاصر عراقی نمیتواند از عهدۀ کار برآید و
به یوریدیس خویش (خیزش امت عربی) دست یابد؛ زیرا جراحتهای زیادی بر تن دارد که
وی را تا لبة مرگ و نیستی کشانده ،بنابراین«هرگونه تالش وی برای یافتن یوریدیس بیفایده
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مینماید؛ بیهوده است که بهتنهایی درون غار (جهان امروز عرب و معادل همان جهان
فرودینِاسطورهای) در پیِ یوریدیس بگردد و به امید رستاخیز و سرسبزی ،تصویر گاو خرافهای
را بر باروها نقاشی کند» (رواشده .)1995:101 ،وی بیهوده ژندههای آوارگان را برتن میپوشد و
برای رهایی آنان میکوشد .اینکه او در رؤیای گیسویِ خورشید (آزادی و رهایی) باشد و
چشمبهراه تولد و خیزش مجدد انسانها بنشیند ره به جایی نخواهد برد:

نزیت ککُ جراحاتکک حاکی املکست يف یجکر السکل ت رويف /عصکر ا لیکد /یلمکااا أنکت
کف ب مسککا ال کريد/
يف الکلهککف روحیککد  /ترسککم الثککسف اخل کرايفَّ علککی ا ککدفان بالنککاف روتلاک ّ
حککاملا خصککلةر شرککعر ال ککمس تبکیلهککا ،روتبک ک مسککاحیُ /حاملککاا عککل اللیککايل بالرحیککُ/
روب طآن عصسٍف يسلد ا نسان ییلها من جديد ( )10
(البیاي)1990:203 ،

اگر در چرخة قبلی ،بیاتی با بهرهگیری از فن «تجرید» از خود ،شخصیتی دیگر انتزاع کرده
و با نقاب زدن به چهرۀ اورفئوس اسطورهای و حلول در شخصیت وی ،پرسشهایی مطرح
میکند و تالش اورفئوس را (و درواقع تالش خود را) زیر سؤال میبرد ،در گام بعدی نیز با
اتخاذ همان اسلوب بر بیهودگی کار تأکید میورزد و اینچنین میگوید:

رومل ککااا أنک ککت يف املنفک ککی مک ککع املک ککست روأروفاق اخلري ککف  /ترتک ککدي أمسک ککاهلم ،تبعک ککل يف کک ککُ
العصککسف /باحثککاا يف ک کسرم القککع عککن اإلبککرة ،حممسمککاا ،رريککد /تاجککک ال ککسک ،رونعککلک
ا لید /عبثاا تصرخ یاللیُ رسيُ /روخطا ساعات يف مدن النمُ حريت ( )11
(مهان)204 ،

همانگونه که از متن برمیآید اورفئوس معاصر عراق (بیاتی) مرگزده در تبعیدگاه به سر میبرد
و دغدغة دیگران را در سر میپروراند ،بااینهمه کارش را بیهوده میبیند؛ بسانِ کسی که در انبار کاه
به دنبال سوزن میگردد! تبزده است و راندهشده؛بسان حضرت مسیح که دشمنان وی پس از به
صلیب کشیدنش ،تاج خار بر سرش نهادند ،او نیز در چنین وضعیتی به سر میبرد .باری او بیهوده
در پی روشنایی است؛ چراکه در این جهان فرودین ،شب پابرجا و طوالنی است.
در گام بعدی ،شاعر ـ که اینک نقاب اورفئوس را بر چهره زده و به دنبال گمگشتهاش میگشته
و بارها به خاطر کار بیهودهاش خویشتن را سرزنش کرده ـ به یاد تجربه اسطورهایِ عشتار یا ایشتر
بینالنهرینی میافتد؛ چراکه «او نیز در سرگذشتش سفر به جهان زیرین را تجربه کردهاست» (مک کال،
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 .)95-1373:98لحظهای امیدوار میشود و به خود میگوید که اگر عشتار به یاری وی بیاید یخها
ذوب میشود و گرمی و روشنایی آن جهان تیره و تاریک را در بر میگیرد .همچنانکه کاهنی با
نانوآبی پاک ،مردۀ نهفته در کفن را تبرک نماید او چون نوزادی فریاد برمیآورد:

کلّم ککا نادت ککک ع ککااف م ککن الق ککل روم ک ّدت ي ککدةا ،ااب ا لی ککد /روانط ککست يف حلظ ککة ک ککُ
العص ککسف /روإاا باللی ککُ ينله ککاف رو تنله ککاف الس ککدرود /روإاا باملی کّکت امل ککدفرج يف أکفانک ک يص ککرخ
کالطفُ السلید /بعد أن بافک الکاةن باخلبز رو باملا الطلهسف ( )12
(البیاي)1990:204 ،

گرچه اورفئوس معاصر لحظهای به نجات یوریدیس خود از عالم مردگان امید بست،
بااینهمه بهسرعت ناامیدی پیشین به سراغش میآید و دیگربار وحشت شبهای خود در کنار
باروهای آشور را فرادید مخاطب قرار داده و بر عجز و ناتوانی خود در برگرداندن یوریدیس
خویش (خیزش عربها و برگرداندن تمدن گذشته) تأکید میکند و با برجستهسازی شکست
در دستیابی به هدف میگوید:

آ مککا أروحککع لککیلي علککی أس کساف آشککسفر مککع املککست روأروفاق اخلريککف /روأنککا أ ککعد مککن عامللهککا
السککفل ککس النککسف روالفجککر البعیککد /میّاککاا أبعککل يف دفف احلديککد /أيلهککا الثککسف اخلکرايف الکّکذي یککسق
دخککان املککدن الکککل يطککي /أيلهککا النککسف ال ککلهید /عبثککاا تصککرخ یالعککامل يف األشککیا رواألحجککاف
رواللح ککم مي ککست /روالص ککبايا روالفراش ککات رو بی ککت العنکب ککست /رواحلض ککافات ککست /عبث ککاا س ککک
خیط النسف يف کُ العصسف /باحثاا يف کسرم القعّ عن اإلبرة ،حممسماا ،رريد ( )13
(مهان)

بههرروی ،نگاه کلی به سرودۀ بیاتی حاکی از این است که وی با حلول در شخصیت
اورفئوس اسطورهای ،خود را اورفئوسی مییابد که در پی یوریدیس جدیدش یعنی تمدن
ازدسترفته میگردد .جهان فرودین اسطورهای موردنظر شاعر در اینجا ،جهان معاصر عرب
است که مردگان متحرکی را در خود جای داده که خروشیدن و رستاخیز نمیشناسند .در پرتو
این برداشت ،اورفئوس عراقی یک فعال سیاسی ـ اجتماعی است که صفت «خدای رنجبر
بودن» را از اورفئوس کهن به ارث برده و همسو با همان شخصیت اسطورهاینتوانسته به مراد
خویش دست یابد؛ بنابراین ناکامتر از گذشته بسانِ مردهای زرهپوش از جهان فرودین
برمیگردد (روأنا أ عد من عامللها السفل  ...میّا ا أبعل يف دفف احلديد).
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نتیجهگیری
از آنچه گفته شد میتوان به این نتیجه دست یافت که شکست و ناکامی شاعران معاصر در دستیابی
به اهداف موردنظر و اوضاع نابسامان جهان عربی و رنج و عذاب انسان معاصر ،آنان را واداشته تا
در بستر شعر خود به گونههای مختلف از اسطورۀ اورفئوس الهام بگیرند و تجربههای معاصر
خویش را از رهگذر این چهرۀ کهن فرادید مخاطبان شعری قرار دهند .هر سه شاعر با کاربست
شگردهای مختلف ادبی ،بر شکست و ناکامی اورفئوس در برگرداندن محبوبهاش «یوریدیس»
تمرکز کردهاند و همان تجربه تلخ را نقطة پرگار شعرشان قرار دادهاند .در پرتو این مسئله است که
میبینیم واژگان و ترکیبهای شعری شاعران عموماً منفی است و در خدمت تجربة شکست و
ناکامی قرار گرفته ،هرچند ناکامی و یأس عبدالوهاب البیاتی بیشتر از دیگر شاعران است.
بررسی مضمون شعر سه شاعر یادشده حاکی از این است که این اسطوره بیشتر در خدمت
تجربة سیاسی و اجتماعی آن شاعران بوده و به آنان کمک کرده تا دغدغة جمعیِ نسل خود را
هنرمندانه برای خواننده ترسیم کنند و خوانشی سیاسی ـ اجتماعی از آن داشته باشند .ازاینرو
اورفئوس در شعر این شاعران شخصیتی است پایدار ،متعهد و پردغدغه که به مسائل کشور و
سرنوشت مردمانش پایبندی دارد و میکوشد آنان را از بحران حاکم نجات دهد .این است که
میتوان اورفئوس شاعران معاصر عربی را آرمانخواهی رنجور برشمرد.
از لحاظ ساختاری نیز اسطورۀ اورفئوس به شاعران این فرصت را داده که شعرشان را به
صورت یکپارچه و منسجم به مخاطب ارائه دهند و از طرح موضوعات متعدد بپرهیزند .هر
سه شاعر برای باالبردن بُعد رمزی متن ،از تکنیک نقاب بهره گرفتهاند و از رهگذر آن،
فاصلة میان چهره سنتی (اورفئوس) و چهره معاصر (شاعر) را کم کردهاند تا جاییکه مخاطب
گمان می کند این همان اورفئوس است که سخن میگوید .دیگر اینکه ساختار دوگانه یا
تقابل دوگانة اسطورهایهمچون تقابل شکست و پیروزی ،ناکامی و کامیابی ،واژگان مثبت و
منفی و ...در شعر هر سه شاعر حضوری پررنگ دارد .ضمن اینکه کاربست رابطة بینامتنی در
شعر هر سه شاعر سبب اصالت بخشی به متون شعریشان شده و پشتوانه ای اصیل برای آن
متون به حساب میآید.
بههرروی ،اگر تالش اورفئوس یونانی بُعد فردی دارد و نمایانگر دغدغة شخصی آن چهره
است ،اورفئوس عربی بُعد جمعی به خود میگیرد و تالش و کوشش وی القاگر تجربه و
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دغدغه سیاسی ـ اجتماعی اوست .اگر این چهره در بُعد کهن خود کوشیده تا محبوبهاش
یوریدیس را بازگرداند ،اینک برای بازگرداندنِ تمدن ازدسترفته و آزادی و عزت پیشین
میکوشد ،گرچه در هر دو تجربه سهمش شکست و ناکامی است .اگر دیروز از روی تعهد به
محبوبهاش ،سفر به عالم هادس یا عالم فرودین را تجربه میکند و سربروس در پیش روی
دارد ،امروز در جهان عرب ،به سبب تعهد به انسان عربی و کشورش ،با سربروسصفتانی
همچون حاکمان دستنشانده و استعمارگرانی بدخو روبهروست .فرجام سخن اینکه برداشت
و طرز تلقی شاعران معاصر از اسطوره اورفئوس را میتوان تابع دو چیز دانست :نخست اینکه
از نظر تاریخی به جوّ سیاسی و اجتماعی و محیط آنان برمیگردد ،دوم به میزان هنرمندی و
قدرت تخیلشان.

پینوشت
 .1ای اورفئوس ،گیتار شوریدهحالت /ناتوان است از اینکه بنمایه را تغییر دهد /نمیداند از اینکه برای
محبوبة بهاسارترفته /در دام مردگان بستر عشقی بسازد که شیفتگی به بار آورد یا دو آتشزنه یا گیس
بافته /آنکه میمیرد میمیرد ،ای اورفئوس /و زمان دونده در چشمت /به زمین میخورد ،و در دستت
گیتار میشکند.
 .2اکنون ترا بر ساحل ،سری میبینم /و تمامی شکوفهها آوازخوان شده /و آب بسانِ صدا /اکنون ترا

میشنوم ترا سایهای میبینم /که از مدارش میگریزد /و طواف را میآغازد.
 .3عاشقیام که در تیرگی جهنم سنگی را میغلطاند /با ینهمه من روشنگری میکنم /بیگمان قراری با
کاهنان دارم /در بستر خدای کهن /سخنانم بادهایی هستند که زندگی را به تحرک وامیدارند /و سرودم
شراره است /من زبانیام برای خدایی که در راهاست /من افسونگر غبارم.
 .4من همانم که ساکن شهرهای کوچ است /در کاروانهای هجرت /در کرانههای نیستی /در خیمهام را
لگد میزنم /و بر پشت اسبم سوار میشوم /پرچم اندوه و تنهاییام را باال میگیرم /در مسیرهای
شهرهای کهن یورش میبرم /و ناگهان مرگ برابرم رخ مینماید.
 .5ای محبوبهام دیگربار بیتو برنخواهم گشت /و ناگهان مرگ در برابرم قد علم میکند /و نور
فرومیافتد ،و کالهخود نگهبان رخ مینماید /هرگز نخواهی دررفت .ای غریبه هرگز نخواهی دررفت/
ای محبوبهام دیگربار بیتو برنخواهم گشت /و در همان حال که درش را میبندد /به نام تو ،به نگهبانان
و دیوارها و بیرقهای زرکوب حمله میآورم /و بسان خداوند ،زندگی را در اشیا شعلهور میسازم.
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 .6دستگیرش کنید ،اگر خواستید /وی را بر فرش خلیفه بیندازید /یا همچون پرچمی در کجاوۀ خلیفه
آویزانش کنید /یا قطعهای کمیاب در موزۀ خلیفه بگذاریدش /یا ماهی در اتاقخواب خلیفه /و بروید؛
چراکه نسبت به قرار خلیفه تأخیر دارید.
 .7و هنگامی که رفتند /ترا در قلبم احساس نمودم /یافتمت همچون من /از روی تعجب بر غفلت
خلیفه می خندی /پس از مدتی /پرتو خورشید به پایین می تابد /بر دیوارهای روز /و شهریار دیوانه
به زمین می افتد /همچون جسدی بر باالی تختخواب شهرزاد /و گفت وگو به فرجامش می رسد.
 .8درود باد در آشور راه یافته و سوا رکار زره پوش /بی آنکه در جنگ تن به شکست دهد ،جان
می سپرد /و در سیاه چال ها ،زیر باروی شب ،خاکستر و پوسته ها می پراکند /و گاو افسانه ای به
پرواز درمی آید /در همان حال که به خورشیدِ آویخته بر سقف هستی به وسیلة کاهن ،شاخ می زند/
و آوازخوان ها به نظاره نشسته اند /و در برابر آتشی که چوپانان در افق شعله ور ساخته اند ،به
سجده می افتند.
 .9برخی شهرها در تبعیدگاه به وجود میآیند و برخی دیگر ،زیر ژرفای دریا یا ژرفای شبهایش
فرو میروند /و مردم آن در سحرگاهش بیقبر به خواب میروند /بسانِ گنجشکانی بر دیوار نور /و
من آنان را بر پیشانی ام از عصری به عصری دیگر با خود حمل میکنم /ژندههایشان را برتن میکنم،
در نای هستی میدمم.
 .10تمام زخم های تو تا مرگ در سپیده دمِ زنجیرها و در عصر یخبندان خونریزی داشت /پس از چه
روی در غار تنهایی؟ /با آتش ،گاو افسانهای را بر دیوار نقاشی میکنی و به ژندههای آواره میپیچی/
درحالیکه دسته مویِ خورشید را با خود حمل میکنی و برآن میگریی ،و البته بر امری محال گریه
میکنی /آنسوی شبها ،رؤیای کوچیدن داری /و رؤیا یِ کرانة عصرهایی که انسان دوباره در آن
متولد میشود.
 .11از چه روی تو در تبعیدگاه با مرگ و برگ های پاییز تنهایی؟ /ژندههایشان را میپوشی ،در تمام
عصرها متولد میشوی /هیجانزده و آواره ،در پشته ای از کاه به دنبال سوزن میگردی /بیهوده فریاد
برمیآوری؛ چراکه شب طوالنی است /و گام های ساعتش در شهرِ مورچهها آتش میافکند.
 .12هر زمان عشتار تو را از قبر فراخواند و دستش را دراز نماید ،یخ ذوب میشود /در یک لحظه
تمامی عصرها در هم میپیچد /ناگهان شب فرو می ریزد و سدها نیز /و بهیکباره مردۀ نهفته در کفن،
بسان نوزاد به گریه میافتد /بعد از آنکه کاهن وی را با نانوآب پاک تبرک داد.
 .13آه! چقدر شب های من بر دیوارهای آشور با وجود مرگ و برگ های پاییز ترسناک است /و من
از عالم فرودینش به سوی نور و سپیده دمِ دوردست به سمت باال در حرکتم /در زره آهن ،مردهوار
برانگیخته میشوم /ای گاو افسانه ای که بر باالی دود شهرهای بزرگ در پروازی /ای نور شهید/
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بیهوده فریاد برمیآوری؛ چراکه هستی در اشیا و سنگ ها و گوشت میمیرد /و کودکان و پروانهها و
خانة عنکبوت /و تمدنها میمیرند /بیهوده در تمامی عصرها به رشته نور چنگ میزنی /هیجانزده و
آواره ،در پشته ای از کاه به دنبال سوزن میگردی.
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ايفسلن ،برنافد ( ،)1997میثولوجیا و االبطال و اآللهة و الوحوش ،مرتجم :حنّا عبسد ،دم ت :روزافة الثقایة.
آدرونیس ( ،)1996االعمال الشعریة ،أغانی مهیار الدمشقی ،دم ت :داف املد للثقایة رو الن ر.
البیاتی ،عبدالسةاب ( ،)1990الدیوان ،انلد الثانی،بيروت :داف العسدة.
جحا ،می ُ ( ،)2003اعالم الشعر العربی الحدیث ،بيروت :داف العسدة.
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ا یسسی ،سلمیخضرا ( ،)2001االتجاهات و الحرکات فی الشعر العربی الحدیث ،بيروت :مرکز دفاسات السحدة
العربیة.
حسم ،عل ( ،)2000ادوات جدیدة في التعبیر الشعري المعاصر ،مصر :ا دافات دايرة الثقایة روا علم.
دارود ،أنس ( ،)1980االسطورة فی الشعر العربی الحدیث ،ررابلس :املن ة ال عبیة للن ر روالاسزيع.
فرواشد  ،سامو (1995م) ،شعر عبدالوهاب البیاتی و التراث ،األفدن :روزافة الثقایة.
ال رف ،علی ( ،)1999األورفیة و الشعر العربی المعاصر ،افدن :من سفاة روزافة الثقایة.
شعاف ،سلطان عیسی (« ،)2007التراث فی شعر محمد الفیتوری» ،أررروحة نسق ت يف جامعة مؤت .
عبا  ،احسان (« ،)2001اتجاهات الشعر العربی المعاصر» ،عمان ،داف ال رق للن ر رو الاسزيع.
ع ر زايد ،علی ( ،)2006الشخصیات التراثیه فی الشعر العربی المعاصر ،القاةرة :داف الغريب.
العظمة ،نذير ( ،)1999التغریب والتأصیل فی الشعر العربی الحدیث ،دم ت :من سفاة روزافة الثقایة.
علی ،عبدالرضا ( ،)1984االسطورة فی شعر السیاب ،بيروت :داف الرايد العربی.
الفیاسف  ،حممد ( ،)1979دیوان ،انلد الثانی ،بيروت :داف العسدة.
کند  ،حممدعلی ( ،)2003القناع و الرمز فی الشعر العربی الحدیث ،بيروت :داف الکاب ا ديدة.
حممدمنصسف ،ابراةیم ( ،)1999الشعر و التصوف ،القاةر  :داف ا مب.
حممسدخلیُ ،ابراةیم (2010م ،) .النقد األدبی الحدیث من المحاکاة إلی التقلید ،عمان :داف املسية للن ر رو الاسزيع رو
الطباعة.
مسفي ،

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

املسسی ،خلیُ ( ،)2003بنیة القصیدة العربیة المتکاملة ،دم ت :احتّاد الکاّاب العرب.
مسسی ،منیف ( ،)2001محمد الفیتوری شاعر الحس والوطنیة والحب ،بيروت :داف الفکر العربی.
السفقی ،سعید ( ،)1984لغة الشعر العربی الحدیث ،بيروت :داف النلهضة العربیّة للطباعة رو الن ر.
 .2مقاالت
ال رف ،علی (« ،)1987مالمح األورفیة و مصادرها فی شعر آدونیس» ،جملة الفصس  ،العدد .26–25
132

گونههای حضور اسطوره «اورفئوس» در شعر آدونیس.........

علی نجفی ایوکی ،جواد جرنگیان

ميزايی ،یرامرز رو برروينی ،خلیُ (« ،)2013عاي ة اخلیام رو د هتا الرمزية عند البیاتی» ،افدن :جملة احتاد ا امعات
العربیة لآلداب ،انلد العاشر ،العدد الثانی ،ب.
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استدعاء أسطورة أورفیوس في الشعر العربي المعاصر
جرنجیان2

علی نجفی ایوکی ،1جواد
 .1أسااا م افک یی قسم اللغة العربیّة رو آداهبا جبامعة کاشان
 .2رالب ماجساي يف اللغة العربیة رو آداهبا جبامعة کاشان 

الملخص
تاعاری ةذ الدفاسة کیفیّة حضسف أسطسفة «أروفییس » رو أشکا اسادعايلها رو تسظیفلها
يف شعر ثلثة من ال عرا العرب املعا رين کک «أدرونیس»« ،حممد الفیاسفي» رو
«عبدالسةاب البیاي»؛ إا ّإهنم روظّفسا لنقُ ما يف باهلم إلی املال ّق  ،حمارولب أن يرمسسا
يابب أ ّن هلس ال عرا قرا ة سیاسیّة رو اجاماعیّة بالنسبة إلی ةذ
فمزي قلقلهم رو ّ
ب کُ ّ
األسطسفة ،حیل يبذلسن جلهدةم إلعادة «يسفيديس» املعا رة رو ة حضافهتم املفقسدة
حريّالهم املکبستة .مضای ا إلی الک یإ ّن أروفییس يف جتربالهم ال عريّة شخصیّة رورنیّة
رو ّ
قلقة تعاين أمل ا م رتک ا .ةذا رو إ ّن ةؤ سعسا أن ياح ّدروا من خلهلا الظرروف السیاسیّة رو
الرمزي علی إثرا
جرا الک فّکزروا ب سلسهبم
ّ
ا جاماعیّةاملضطربة للبلد العربیّة ،رو من ّ
أدبیّة نصس لهم ال عريّة.
الکلمات الرئیسة:األسطسفة؛أروفییس ؛ال عر العربی املعا ر؛القرا ة السیاسیّة ک ا جاماعیّة.
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