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  :چکیده
از نامدارترین سرایندگان پیشگام شعر نو عربی در عصر حاضر است ) 1999 -1926(عبدالوهاب بیاتی 

به طرح » الحیاة فی الموت«از دفتر » المقدونی اإلسکندر موت«ي سروده -ویژه در متن فاخر سوگکه به
در ادبیـات  . اي شکست ابرمرد معاصر عراقی در هیئت اسکندر مقـدونی پرداختـه اسـت   سیر سوگواره

ه «ي بشـکوه  وارهدر سراسر داسـتان ) 1369 -1307(معاصر فارسی نیز مهدي اخوان ثالث  ي شـهر  قصـ
ی آیینی، تراژدي شکست ابرمرد اساطیري ایران یا همـان  در بزرگداشت» از این اوستا«از دفتر » سنگستان

  . گویدشهریار شهر سنگستان را بازمی
اي عبدالوهاب بیاتی و مهـدي  این جستار طی خوانش تطبیقی دو سروده، به تبیین الگوي سوگواره

این دو هاي ها و ناهمسانیپرداخته و کوشیده است تا همگانی» شکست ابرمرد«اخوان ثالث در تصویر 
غمنامه را در چگونگی روایت شکست قهرمان بازنماید؛ براي دستیابی به این هـدف، نگارنـده پـس از    

سـروده را بـا    -گذري کوتاه بر زندگی و آثار پدیدآورندگان دو متن، در آغاز، عناصر مطرحِ دو سـوگ 
توجـه قـرار داده و در   هاي آن، تصویر ابرمرد و اندیشه و بینش او مورد تأکید بر طرح داستانی و سازه

ها به تحلیل گفتار دو متن، سبک، لحن و تکنیـک و  اي آنهاي سیر سوگوارهادامه، براي برابریابی سازه
ي راوي را به شناسانه و پیشگویانهپردازد و در بخش پایانی، رویکرد فرجامشنو میواکنش روانی روایت

ي ي هر دو گونهگیري دو پدیدآور از عناصر برجستهنشیند؛ برآیند نهایی پژوهش حاضر، بهرهتماشا می
تراژدي و داستان است که در راستاي تبیین روشن آرمان جاودانگیِ نهفته در ضمیر خودآگاه با ترسـیم  

  . هاي مرگ و نیستی در سیري سوگوارانه، نسبتاً موفق بوده استنگاره
  

  . عبدالوهاب بیاتی، مهدي اخوان ثالث اي،آرمان جاودانگی، ابرمرد، بینش سوگواره :ها کلیدواژه
                                                                                                                                               

  .باشد مصوب دانشگاه فردوسی مشهد می 28126نگارنده با کد  ي حاضر مستخرج از طرح پژوهشی مقاله -1
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  مقدمه. 1
 اإلسـکندر  موت«ي سروده-ي این جستار، دو سوگترین عواملی که سبب شد نویسندهاز مهم

ي را به منظور بـازخوانی و بررسـی برگزینـد، در درجـه    » ي شهر سنگستانقصه«و » المقدونی
ي ادبیات همگانی و تطبیقی، تـاکنون  گسترهنخست رویارویی با این واقعیت بود که نه تنها در 

اي علمـی و در  اي بـه شـیوه  جستار تطبیقی قابلی که دو سروده را به عنـوان متـونی سـوگواره   
راستاي تحلیل شکست ابرمرد، تحلیل و ارزیابی کند، نگاشته نشده اسـت، در ادبیـات معاصـر    

شعر عبـدالوهاب البيـاتی يف   «تاب ي بیاتی مانند کشده دربارههاي انجامعربی با وجود پژوهش
ي نوشـته » الرمـز و القنـاع فـی الشـعر العربـی الحـدیث      «از دکتـر خلیـل رزق،   » دراسة أسلوبية

رمزگرایـی در  «ي اثر حامد ابواحمـد، رسـاله  » عبدالوهاب البیاتی فی اسباینا«محمدعلی کندي، 
بـا کمـال تأسـف بایـد     ... کی واز علی نجفی ایو» شعر عبدالوهاب البیاتی و مهدي اخوان ثالث

این شاعر مورد توجه محققان، قرار نگرفتـه  » موت اإلسکندر المقدونی«ي گرانبار گفت چکامه
رموز المـوت و  «ي دکتر حسن خاقانی با عنوان است تا بدانجا که جز چند سطري که در مقاله

ان چنـد سـطر کـه دکتـر     ي این شعر آمده و جز همـ درباره »الحیاة و ما بینهما فی شعر البیاتی
-عرفات ضاوي نیز در کتاب خود آورده است، نگارنده در بررسی، خوانش و تبیین این سوگ

نیز در » ي شهر سنگستانقصه«خوانش . ي باشکوه به هیچ اثر دیگري دست نیافته استسروده
و » بازگشـت بـه ریشـه   «کـه پدیـدآورش بـا     -»ي داسـتانی ناخودآگـاه  یک سـوگواره «جایگاه 

خواندن بنیادهاي آیینی، اساطیري، فولکلوریک و آرکائیسم از ژرفاي روان ناآگاه خویش بـه  فرا
تـاکنون مـورد اهتمـام     -بـدیل در ادب پارسـی اندیشـیده اسـت    ي بیافکندن یک سوگوارهپی

هرچند پژوهشگرانی ماننـد دکتـر علـی    . هاي اخوان ثالث قرار نگرفته استپژوهندگان سروده
، عبـدالعلی دسـتغیب در   »رمز و رمزگرایی در اشعار مهـدي اخـوان ثالـث   «احمدپور در کتاب 

دریغ و با تمـام  بی... و» برگیباغ بی«، مرتضی کاخی در کتاب »شاعر شکست«جستاري با نام 
ي او ادا کننـد و از  هاي اخوان ثالث، حق مطلب را دربارهاند تا با بررسی سرودهوجود کوشیده

  . هایش، راز بگشایندي سرودهنوشتهژرفاي ارجمند و گرانسنگ نا
ي حاضر، یافتن پاسخی بسامان براي این پرسش بنیادین بوده است عامل دیگر نگارش مقاله

شکست ابرمرد و حضور ماندگار گوهر تراژدي، یعنی ستیز با سرنوشت گریزناپذیر چگونه : که
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هاي داستان،  تراژدي و سازه گیري از عناصراي مطرح در دو متن حاضر با بهرهدر الگوي سوگواره
گیري از تحلیل و نمود یافته و قابل تبیین است؟ روش نگارنده براي دستیابی بدین مقصود، بهره

هاي اي و تراژیک در بخشهاي بینش سوگوارهمعناشناختی و روانشناختی سازه -برابریابی نشانه
نظر به خوانش هرمنوتیک و بر  سروده است با تأکید بر این دستاورد نو که -گون دو سوگگونه
ها به شکل روند تا عناصر داستانی در آني فرم و شاکله، دو متن یادشده، داستان به شمار نمیپایه

معهود پیش روي خواننده مجسم شده باشد و تراژدي نیز به معنـاي دقیقـی کـه ارسـطو بـراي      
هاي داستان ت؛ ولی هم شاخصهسرایان ترسیم کرده، نیسي همخوانی دستهروزگاران کهن با هم

ها قابل ردیابی است؛ بدین ترتیب نظر به اینکه هاي تراژدي در آنرا دارد و هم روح و دیگر سازه
هاي داستان مدرن، نظیر خودگـویی، نـامعلوم بـودن    در دو سوگواره از یک سو برخی شاخصه

ی نمود یافته است و از سوي روشني استعاره و نماد بهترتیب زمانی رویدادها و کاربرد گسترده
قهرمان، اندیشه معادل پندار و رفتار قهرمان داستان هاي بنیادین تراژدي مانند پیرنگ، سازهدیگر، 
هاي اساطیري و فرآیند مایهي بیان یا گفتار موزون و سنگین، واکنش روانی مخاطب، بنو شیوه

ي ست تا این دو مـتن را ذیـل گونـه   حضور دارد، نگارنده بر آن اها پیشگویی و مکاشفه در آن
  . مورد خوانش قرار دهد» هاي داستانیسوگواره«
  
  ثالث اخوان و بیاتی آثار و زندگی بر گذري. 2

الشیخ بغداد زاده ي بابم در محلّه 1926عبدالوهاب احمد جمعه خلیل البیاتی در دسامبر سال 
ي کارشناسـی  دوره 1951در سـال  وارد دانشسراي عـالی بغـداد گشـت و     1946در سال . شد

به عنوان معلم، مشـغول بـه   » الرمادي«ي زبان و ادبیات عربی را به اتمام رساند و در شهر رشته
در دمشق بدرود حیات گفت و در جوار آرامگاه مرادش،  1999وي سرانجام در سال . کار شد

ین دفترهاي شـعر بیـاتی   از مشهورتر) 13 -7: 1995رزق، (. الدین عربی به خاك سپرده شدمحیی
 ،»اليأيت و يأيت الذي« ،»المتوت كلمات« ،»احلياة يف املوت« ،»الزيتون و لألطفال اد«: انـد از عبارت

  .... و »بوابات العامل السبع على حب قصائد« ،»الثورة و الفقر سفر«
 1326در سـال  . ش در توس چشم بـه جهـان گشـود   . ه1307مهدي اخوان ثالث در سال 

ي آموزگـاري  ي آهنگري را در هنرستان مشهد به پایان رساند و سپس در تهران در پیشـه دوره
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ي درگذشت و در کنـار مـزار فرزانـه    1369وي در فرجام در شهریور سال . مشغول به کار شد
تـرین  از برجسـته ) 30 -27: 1370کـاخی،  (. توس، حکیم ابوالقاسم فردوسی، به خاك سپرده شـد 

، »زمسـتان «، »ارغنـون «، »از این اوسـتا «، »آخر شاهنامه«توان به اخوان ثالث میدفترهاي شعري 
  . اشاره کرد» ترا اي کهن بوم و بر دوست دارم«و » در حیاط کوچک، پاییز در زندان«

نظر به اینکه ترسیم شکست ابرمرد و ستیز او با سرنوشت گریزناپـذیر و در ادامـه، آرمـان    
ي یـک الگـوي   دهنـده هاي شـکل رح در دو متن به عنوان سازهبازگشت و دیگر فرآیندهاي مط

اي و تراژیک مورد توجه قرار دارند، پیش از آغاز خوانش تطبیقی دو سروده، گـذري  سوگواره
هـاي  ي مختصات و شاخصي مدخلی دربارههرچند کوتاه و اجمالی بر مبحث تراژدي و ارائه

  . رسدآن ضروري به نظر می
  
  1تراژدي. 3

در ادبیات و هنر دیرین پارسـی  است که  هاي کهن نمایشیکی از شکل تراژديي غربی گونه
هاي یونـان و روم باسـتان رواج داشـته اسـت،     ي ارسطویی، که نزد ملتشدهبه مفهوم شناخته

نظرانی مانند دکتر شمیسـا نیـز کـه عقیـده     اي کاربردي یا الگویی مستقل ندارد و صاحبنمونه
را بـراي آن پیشـنهاد   » غمنامـه «ایم، معادل دراما تنها داستان نمایشنامه را داشتهدارند ما به جاي 

ي این مقاله در صورت برگردان ایـن نـوع بـه    هرچند نگارنده )150 -149: 1383شمیسا، (اند کرده
 تراژدي رودگمان می) دهدهایی مانند سوگواره یا سوگنامه را ترجیح میزبان فارسی، برساخته

برگـزار   3دیـونیزوس  يبـه افتخـار خـدا    که 2دیترامبیعنی  مذهبی یونانیان کهن يهراز جشنوا
از حیث  ،معنی آواز بزه ب 4اصطالح تراژدي« گروهی معتقدند که. سرچشمه گرفته باشد، شد می

گیرد که براي خداي بـاروري و زراعـت، دیونـوس    کردن بزي مایه میتاریخی از مراسم قربانی
» .پرداختنـد  سـرایی مـی  سرایان بـه اجـراي ترانـه و نغمـه     آن مراسم، هم گرفت که درانجام می

  )125: 1387؛ داد، 42 -41: 1978ري، یالنص(

                                                                                                                                               
1- Tragedy 
2- dithramb 
3- God Dionysus 
4- tragoidia 
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دادن و اجراي رخـدادهاي مهمـی اسـت کـه بـه      تراژدي در معناي کالسیک، معادل نمایش
 )153،150: 1383شمیسـا،  (. گـردد  مـی  سقوط، شکست و مرگ جانگـداز قهرمـان اصـلی منتهـی    

 1پیرنگ: اند ازهاي تراژدي ارسطویی، که در دو متن یادشده نمود دارد، عبارتترین سازه بنیادي
، اندیشـه معـادل پنـدار و    2معادل طرح منظم و منطقی رویدادهاي داستان، قهرمانان و اشخاص

ي بیان یا گفتار موزون و سنگین، واکنش روانی مخاطـب هنگـام   رفتار قهرمانان داستان و شیوه
هاي اسـاطیري  مایهشدن دو حس دلسوزي و هراس، وجود بنویارویی با تراژدي و برانگیختهر

  . و فرآیند پیشگویی و مکاشفه
  
  متن دو در ابرمرد شکست تراژیک/ ايسوگواره سیر هايسازه برابریابی. 4
  پیرنگ یا طرح داستان. 4-1
طرحی است که نقاشان بر روي کاغـذ  شده و به معناي ي پیرنگ از هنر نقّاشی، وام گرفتهواژه«

ي پیرنگ به معنی روایت حوادث داستان در داستان، واژه. کنندکشند و بعد، آن را تکمیل میمی
به روایت بوطیقاي ارسطو، پیرنگ، سه بخش آغازه، میانه و پایانه . ي علّیت استبا تأکید بر رابطه

اي از رویدادها برآمده و بـا  میانه از دل رشته آغازه الزاماً پیامد رخداد دیگري نیست؛ ولی. دارد
 -99: 1387داد، (. شود و پایانه نیز پیامد طبیعی رخدادهاي پیشین استحوادث دیگري نیز دنبال می

ي که ادوین میور در کتابچهها و بنیاد طرح داستان است؛ چنانپیرنگ درواقع، شرح چرایی )101
اصـطالح پیرنـگ، اصـطالحی ادبـی اسـت بیـانگر       « کند کهروشن می» ساخت رمان«ارزشمند 

اي از حوادث و رویدادهاي داستان و مبنایی که این حوادث بر آن اساس درهـم تنیـده    زنجیره
پیرنگ متناسب با رخدادهاي مرتبط درون متن یا رویدادهاي نامرتبط «؛ )48: 1389دیپل، (» .شوند می

  )73: 1979نجم، (» .گردده تقسیم میي پیوسته و گسستو شکسته از یکدیگر به دو گونه
در جایگاه اثري روایتـی و بـه عنـوان یـک     » موت اإلسکندر المقدونی«ي سرودهمتن سوگ

اش،  گانه هاي مبهم سهي ناخودآگاه، پیرنگی رؤیاگونه و گسسته دارد که در سراسر بخشسوگواره
کشاند؛ بخش آغازین این می ترین سطح خود به چالشنیروي تخیل و پندار خواننده را در عالی

                                                                                                                                               
1- plot 
2- character 
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ي بر صلیب رفتن اي از حادثهي نگارهدهندهآید، نمایشي آن نیز برمیکه از آستانهسوگواره، چنان
ومرج و مرگ اسکندر در هیئت مسیح ناصري و پیوستنش به جهان نیستی، بروز نابسامانی و هرج

ي مرگ اسکندر کبیرِ دیروزها در  هزد ي طبیعت پیرامونش است که سوگوار و ماتمهاي زندهسازه
یافتن ایام شکوه و ي امروز هستند و گویا از سر دلسوزي بر پایانخوردهجایگاه ابرمرد شکست

ي مرگ تدریجی کنند و با مشاهدهنوایی می دردي و همروزگاران فتح و غرور است که با او هم
وجودشان، ریشه دوانـده و همـراه بـا    ي پایان در ژرفاي ابرمرد روایت، هراس فرارسیدن لحظه

  :شوند شکست و مرگ ابرمرد، رهسپار دیار عدم می
لكي / اجر الطيور/... يزدحم الشارع باملوتى و باللصوص/ يسقطُ حتت قدم املسيح تاج الشوك

ها هو ذا اإلسكندر : يصدح عندليب/ تعوي كالب املوت يف املغيب/... متوت يف مساء العامل األخري
/ تأكل حلم يده القطط/ مبلّالً بِعرقِ احلُمى و عطر الليل/ ينام يقظانَ على جواده أراه/ األكرب يف املرآة

  )61 -60: 1971البیاتی، ( ...و الريح يف التالل و القدر/ يتبعه القمر
آلـود، رؤیاگونـه و مـبهم از    ي بیاتی، تصویري مـه سرودهبخش میانی و پسین پیرنگ سوگ

ي متن، سپردن اسکندر مقدونی و رستاخیز او و بازگشتش به زندگی را پیش روي خوانندهجان
اي سـبز،  سازد؛ زیرا گوهر هستی و روح اسکندر در پـی تناسـخ، در هیئـت خوشـه    پدیدار می

اش را گرانِ در گل فرورفتـه هاي خاکستر ستیزهدیگربار به جهان زندگان بازگشته است و کمان
او، که اکنون به شمار مردگان پیوسته، نصیبی نیسـت؛ زیـرا جـانش در آغـوش      از کالبد خاکی

ي زندگی و عشق، جاي گرفته است؛ هرچند که فراران مـرگ و خـواهش نیسـتی،    ایشتار، الهه
گشتن شخصـیت مؤلّـف مـتن یعنـی بیـاتی بـا       با همسان -جسمش را که در این بخش از متن

کـارگیري سـاخت گویشـور    گویی و بهگونه به تکشدن بیان روایتشخصیت قهرمان و تبدیل
ي زمینی و مادي وجود نـوع بشـر اسـت، تسـخیر کـرده اسـت،       معادل نیمه -)متکلم(نخست 

گرایی انسانی و بازگشـت بـه جهـان زنـدگان     هایی از آرمان زندگی دوباره و دوران کمال نشانه
  :شودهمچنان در گفتارهایش دیده می

باقةً من » الفرات«تاركةً على / الفجر/ لكن كلب املوت يعوي فتغيب يف ظالم/ تتبعه النجوم... 
ها هو ذا اإلسـكندر األكـرب يف هيكلـها    . / تاجاً إىل عشتار/ حيملها كلّ صباح طائر النهار/ زهر

عبيـد   حيمله لـزورق املـوتى  / ترف حول وجهه سنبلةٌ خضراء/ جيود يف أحضاا بالروح/ مطروح
/... ينتظرونَ عربات الفجـر / ملطخونَ بوحول النهر/ و هم بأقواس الرماد و ثياب األسر... / الريح
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و داعيب قيثـارةَ  / يف األبد السحيق/ ضمي رفات النورسِ الغريق/ يا شعلةَ األوملب يا مراكب اإلغريق
  )64 -62: همان( ...و علِّميين لغة اإلنسان/ الريح على الشطآن

خورده که درحقیقـت،  ي بیاتی در فرجام با ترسیم آرزوي رستخیز ابرمرد شکستسوگواره
یابد؛ هرچند زمانیِ اساطیر پیوسته است، پایان میهمان مؤلف متن یا اسکندرِ درگذشته و به بی

ي وجـودش  گشتهي عناصر طبیعت به یاريِ گوهر دیگرگونبخشی دوبارهآرمان او براي زندگی
سـازد؛ آرزوي سـترونی کـه بـه اعتبـار      هن خواننده یا شنونده را به خود مشغول میهمچنان ذ

ي فاجعـه و سرنوشـت غمبـار،    ها و قراین واژگانی مـتن حاضـر، تنهـا در حـد مشـاهده     نشانه
ي مانـد؛ زیـرا اگرچـه در صـحنه    ي داستان باقی مـی برگشتهسوگوارانه و مجهول قهرمان بخت

ي ابرمـرد داسـتان اسـت، نقـاب زده و در پوششـی      گشتهگرگوني دیپایانی، سواري که چهره
شود، آنقدر خسته و شکسته شـده  ي کشتزارها و کوهستان و باران پدیدار میناشناس، با رایحه

شود و ماه نیز با ها ناپدید میسپارد و در پس کوههیچ پاسخی به آواي درون، ره میاست که بی
ها در محاق شود و با دیدگانی اشـکبار، چشـم بـر راه    پشت تپهرود تا آرام آرام در کوچ او می

  :ي ابرمرد باشدظهور دوباره
/ يعدو على تراب قربي فارس جمهـول /... و عاملٍ يولد من جديد/ أُسطورةً أعيش بني عاملٍ ميوت

/ متعباً لكنه ارحتل ناديته و هو مير/... و املطر/ تفوح من معطفه رائحةُ احلقولِ و اجلبالِ/ ملثّم نعسان
  )66 -64: همان( ...و قمراً يبكي على التالل/ ه آثار أقدامٍ على الرمال خملِّفاً وراء/ و غاب يف اجلبل

ي پیرنگ در متن حاضر، بیانگر این حقیقت است که گانههاي سهبررسی و بازخوانی بخش
مرد، یعنـی شکسـت و نیسـتی    ي سرنوشت گریزناپذیر ابردهندهمیان رویدادها و حوادث شکل

هـاي داسـتان، پیونـد زمانمنـد بسـامانی دیـده       مؤلّف متن برخالف بسـیاري از گونـه  / اسکندر
هاي متعدد، گفتارهاي رمزآلود و زبـان نمـادین و   شود، بلکه در سیري باژگونه، وجود ابهام نمی

سـازد کـه   رو مـی بهي این سوگواره، خواننده را با پیرنگی گسسته، شکسته و نامعلوم روپیچیده
ي اندیشیدن او و آفرینشگري نیـروي خیـالش را فـراهم سـاخته و بنیـاد ایسـتاي پیرنـگ        مایه

  . سازددار میي ارسطویی را در ذهنش خدشهپیوسته
شده در متن شبه داسـتان اخـوان ثالـث، طرحـی     در جایگاه مقایسه و تطبیق، پیرنگ ترسیم

اي از رویدادهاي منطقی زمانمند است که از پی راي رشتهکامالً از پیش اندیشیده، خودآگاه و دا
ي اخوان ثالث را شکل بخشیده و پیوند علّیت و انسجام سروده -یکدیگر، کالبد داستانیِ سوگ
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سـازند؛ بـه   ي متن، پدیدار مـی روشنی در برابر چشم خوانندهنیرومند میان حوادث داستان را به
هـاي سـنتی پیوسـته و    ي پیرنـگ اخـوان ثالـث از گونـه   شده در متن دیگر گفتار، پیرنگ مطرح

  . منسجم است
ي مؤلّـف از قهرمـان داسـتان بـه     گونـه تصویر روایت» ي شهر سنگستانقصه«ي متن آغازه

هـاي مکـرر اسـت؛    اي بـا طـرح پرسـش   سبک کالسیک و سنتی و از زبـان دو کبـوتر افسـانه   
ي متن، ملمـوس  داستان را براي خوانندههایی که سراینده قصد دارد با طرح آن، فضاي  پرسش

ي سدري کهنسال سازد و از همین روست که به روایت گفتمان میان دو کبوترِ نشسته بر شاخه
ي مـرد رو بـه آسـمان خفتـه    «ي کیسـتیِ  پردازد؛ گفتمان با پرسش یکی از دو کبوتر دربـاره می

ي ا بیان تصورات دو کبوتر دربارهشود، بآغاز می» دیدگانِ اشکبارش را با دو دست نهان ساخته
مرگـان دیـن زردشـت    این پریشانگرد غریب و سرگذشت او که نشان از نامیرایان یا همان بـی 

تراشی هنري مؤلّف و تالش کبوترانِ خودآگـاه  افکنی و مشکلشود و با گرهدارد، پی گرفته می
  :رسدن میي داستابرگشته به میانهگشایی از کار این بختذهن او براي گره

اینکـه خوابیـده   ! نگفتی، جان خـواهر ... /ي سدر کهنسالیاند روي شاخهنشسته/ دو تا کفتر
پریشـانی غریـب و   ... /دستان فروپوشانده چشـمان را  ستان خفته ست و با /ست اینجا کیست

 وگرنـه تـاجري کـاالش را دریـا    / ها خوردهاش را گرگشبانی گله/ کرده را ماندخسته، ره گم

 )137 -136: 1390اخوان ثالث،(/ ... هاي کوه و بیابانو شاید عاشقی سرگشته/ فروبرده

هـاي  ي اخوان با شناسایی ابرمرد توسط کبوتران و یـادآوري جریـان  بخش میانی سوگواره
یابنـد کـه ایـن همـان     کبوتران درمی. شوداي که بر سر او گذشته است، آغاز میدرهم شکننده

ي است که قلمروش توسـط دزدان و بیگانگـان بـه یغمـا رفتـه و مـردمش       فرمانروا و شهریار
انـد؛ پـس سـراینده در    هایی سرد و سخت از رویارویی با دشمنان، دریغ ورزیدههمچون سنگ

برگشته را در بازگشت به اساطیر جاودانگی ي راه گریز، رهایی و رستگاري ابرمرد بختاندیشه
کند و چاره را وجو میهاي کیش مهر جستي آییندیگربارهمرگی ایران باستان و برپایی و بی

اي روشـن  هاي خـویش را در چشـمه  مردگیها و دلبیند که شهریار، غبار افسردگیدر این می
هـاي چشـمه را بـه    بشوید و به آیین پرستش زرتشت روي آورد و هفت ریگ مقدس از ریگ

  :درون چاه بیندازد تا آب روان، بخت وي را دگر سازد
به شهرش / بیچاره است او که شبی دزدان دریایی يهمان شهزاده/ بجاي آوردم او را، هان... 
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اي پس از این کـوه تشـنه دره  /... ؟بگو آیا تواند بود کو را رستگاري روي بنماید/ حمله آوردند
چنین بایـد کـه شـهزاده در آن    /... اي روشندر او نزدیک غاري تار و تنها، چشمه/ ژرف است

/ امشاسـپندان را  ایـزدان و  اهـورا و / بزدایـد  ها دلمردگی از خویشغبار قرن/ چشمه بشوید تن
در آن / هاي چشمه برداردیگرپس از آن هفت ریگ از / سزاشان با سرود سالخورد نغز بستاید

پس آنگه هفت ریگش / زد و او را نمازي گرم بگزاردروآذري اف کنارش/ ها چاهی ستنزدیک
  )144 -141: همان(... ازو جوشید خواهد آب/ هفت امشاسپندان در دهان چاه اندازد یاد به نام و/ را

ي اخوان ثالث، تغییر ساخت روایتی متن به گویشـور  پایانه و فرجام بخش پیرنگ سوگواره
هاي درونی شهریار شهر سنگستان از ذهن مؤلّف و با گفتـاري  نخست به منظور بیان خودگویه

از و حسرت بر سرنوشت گریزناپذیر سیاه و تهی از هرگونـه بختیـاري و   سرشار از سوز و گد
ي نومید، رقم خورده تا بدانجا که چنگ درزدنش بـه  رستگاري است که براي این ابرمرد خسته
هفت تن مقدس جاویدان و در آیین زرتشت نـام   –دامان اهورا و زردشت و هفت امشاسپندان

شود؛ بخش نهایی این ساز نمینیز دیگر چاره -)159: 1386 یاحقی،(ترین فرشتگان مزدیسنا بزرگ
مهري تـاریخ و نومیـد   ي تصویري از قهرمان خسته از جفا و بیکنندهپیرنگ در حقیقت، ترسیم

از امکان هرگونه بهبودي است که اندوه دیرین خویش را بـا نـوایی حـزین بـر سـر غـار آوار       
افکنـد و بـا   ي جانش طنین مـی ژرفاي سراچه خورده درسازد و پژواك این رستگاري زخم می

وار از سرگذشت همـراه بـا شکسـت ابرمـرد     ي این چنین پیرنگی است که نقشی سایهمشاهده
ي سـوگواره،  بیند، در ذهن خواننـده ي شوخگین، که اکنون اصالتش را نیز بر باد رفته میژولیده

  :گیردجان می
ببخشا گر غبـارآلود  ... /پیر و پژمرده ستمن مرده ست و اصلم اسب سخن پوشیده بشنو، 

 /باد خاموشـید  فروزان آتشم را /درخشان چشمه پیش چشم من خوشید /راه و شوخگینم، غار
سـخن  ... /آواز دادم لیـک  همـه امشاسـپندان را بـه نـام    / ها را یک به یک در چـاه فکندم ریگ

بگو آیا مرا دیگر  /ویم، غارغم دل با تو گ... /گفت، سر در غار کرده، شهریار شهر سنگستان می
 )146 -144: 1390اخوان ثالث،( آري نیست؟:/ دا نالنده پاسخ دادص /نیست؟ امید رستگاري

ي بیـاتی، در بخـش آغـازین    درواقع، اخوان در این اثر در رهیافتی نزدیک به سیر سوگواره
اي آهنـگ  گونـه قهرمان، بهاي سیاه و آکنده از اندوه، نومیدي و حسرت زمینهمتن با ترسیم پس

. آن دارد تا در همان بخش نخستین پیرنگ، گره اصلی و پرسش بنیادین داستان را مطـرح کنـد  
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وجوي پاسخ و راه گریزي در راستاي گشودن گره از در بخش میانی، ذهن خواننده را به جست
بـودن  ی و حتمـی شود و در بخش پایانی پیرنگ، با زبانی گویـا، از نهـای  کار ابرمرد رهنمون می

گوید با این تفاوت که پیرنگ متن بیاتی بر بنیـاد  انگیز و نامعلوم ابرمرد سخن میسرنوشت غم
ي ي علیـت هسـته  بندي بسامان است و رابطههاي یادشده از نوع گسسته و بدون زمانشاخص

هـاي آن،  شود؛ ولی پیرنگ اخوان از نوع پیوسته بوده و میان سـازه کالسیک در آن مشاهده نمی
  . علیتی نیرومند و انسجامی استوار برقرار است

  
  قهرمان داستان. 4-2

قهرمان، شخصیت اصلی تراژدي کالسیک است و ارسطو گـزینش درسـت ابرمـرد تـراژدي را     
رو در قهرمان تراژدي در عین داند و از اینشدن هراس و دلسوزي مخاطب میي برانگیختهمایه

ي شکسـت،  ضعفی اخالقی مانند غرور وجود داشته باشد تـا زمینـه  عظمت و شکوه باید نقطه 
اش را فراهم آورده و واکنش روانی مخاطب از نوع ترس و شـفقت را در  بختیسقوط و نگون
  )382: 1387داد، (. پی داشته باشد

ي روانشناختی نیز شخصیت قهرمان در خالل انکشـاف خودآگـاه فـردي، امکـانی     از جنبه
ي آن منِ خویشتن بتوانـد سـکون ناخودآگـاه را درنـوردد و از تمایـل      وسیلهبهاست نمادین تا 

رو در بیشتر الگوهاي اساطیري، ابرمرد بر اهریمن ي بازگشت، رهایی یابد و از اینگرایانهواپس
شدن او و فـرورفتنش در بحـر   هایی مانند یونس و نهنگ، تسلیمشود، گرچه در نمونهپیروز می

  )176 -175: 1391یونگ، (. مرگ است ظلمات، نمایانگر
ي مورد پژوهش در این جستار جز حقیقت درونی شاعرِ آگاه از قهرمان واقعی دو سوگواره

ايِ گریزناپذیر و در ستیزِ با آن براي رسیدن به رهایی، فرد دیگـري نیسـت؛   سرنوشت سوگنامه
الث در هیئت شهریار شـهر  ذوالقرنین و اخوان ث/ قهرمانی که بیاتی در پوشش اسکندر مقدونی

اند و از نظر اند و سرگذشت دوران فرودش را بازگفتهدکتر مصدق، پدیدارش ساخته/ سنگستان
در تراژدي ادیپ شاه و نظایر آن قهرمان از افراد واالمقام و برجسته برگزیـده  «که الگویی، چنان

 )45: 1978النصـیري،  ( »بختی گشـته اسـت  شده است و در سیري غمبار و تراژیک، گرفتار نگون
اند؛ ي برتر اجتماع و از میان شهزادگان و اشراف انتخاب شدهقهرمان دو متن حاضر نیز از طبقه
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زیرا در واقعیت تاریخ، اسکندر کبیر از تبار نیمه خـداي هرکـول بـوده اسـت و شـهریار شـهر       
  . دکتر محمد مصدق از نسل فتحعلی شاه قاجار/ سنگستان

وانشناختی، کشمکش و ستیز منِ خودآگاه قهرمان در جایگـاه ابرمـرد   همچنین در کنشی ر
ي روان ناهشـیار او در  آگاه آرزومند بازگشـت بـه دوران شـکوه بـا سـایه     ي مرگبرگشتهبخت

سـروده،   -سراسر هر دو متن، مشهود است؛ واقعیت این است که آفرینشگران این دو تـراژدي 
خدایانی اند؛ همان نیمهکهن انسان بدوي به تماشا نشسته خویشتن را از جایگاه قهرمانان اساطیر

بودن خویش به ستیز که از آغاز با آگاهی از سرنوشت سوگبار محتوم و با دریافت گوهر انسان
ي میان مرگ و زندگی به بحران اصلی داستان آنان اند و کشمکش پیوستهبا سرنوشت برخاسته

ي بودن ذات و گوهر زندگی نهفته است و آدمی تشنه تراژدي در«رو که بدل گشته است؛ از آن
است، گویا براي ماندن، زاده شده است و شگفت آنجاست که پیوسته نیسـتی، وجـود او را در   

  )75: 1389ضیمران، (» . دهدمعرض یورش قرار می
از نظر الگوي روانشناختی، ابرمرد هر دو سـوگواره، هماننـد قهرمـان فرورفتـه در ظلمـات      

نهنگ، قهرمانی است تسلیم که در مـتن بیـاتی، خسـته و نومیـد از امکـان رسـتگاري       یونس و 
شـود و در شـبه   فرسا با خویشتن خویش در پس کوه ناپدید مـی دوباره پس از کشمکشی جان

تر پس از آوردي داستان اخوان پس از پنجه درافکندن با نیروهاي سرنوشت یا به گفتار درست
در غار فروبرده و پژواك نومیدش که هرگونه امکان رهـایی را منتفـی    نابرابر با جبر تاریخ، سر

از بعد شخصیتی نیز، شخصیت قهرمان در هر دو سوگواره، از نوع . پیچددانسته، در دل غار می
مؤلّف در متن بیاتی و تالش / ثابت و ایستا تصویر شده است؛ زیرا با وجود آرمانگرایی اسکندر

اخـوان بـراي   / رغم تالش شهریار شهر سنگسـتان ها و علیز روزمرگیاو به منظور فراتررفتن ا
شود ها در بخش پایانی، اثري از دگرگونی و تغییر شخصیت ابرمرد مشاهده نمیگذر از ناکامی

  . سازدو این تغییرناپذیري، ابرمرد دو سوگواره را در جایگاه قهرمان سوگنامه مطرح می
  
  گفتار. 4-3

ي تـراژدي و داسـتان کـه بایسـته     ي گفتار در هر دو گونهدهندههاي شکلترین سازهاز برجسته
ي واژگـان،  سبک دو اثر شامل تیره: اند ازي حاضر، بررسی شوند، عبارتاست در دو سوگواره
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ي دید و فضا و ها شامل موسیقی و آهنگ گفتار، زاویهلحن آن ،...کاربرد نماد، تشبیه، استعاره و
ي آغــاز داســتان، کاررفتــه در دو مــتن شــامل شــیوهازي تکنیــک بــهرنــگ بــه همــراه گویاســ

ي دید که مجموع این عناصر در واقعیت امر، نمـودي  پردازي و تغییر یا عدم تغییر زاویه صحنه
  . دهدي تصاویر متن قرار میگویا از اندیشه، پندار و کردار قهرمان تراژدي را فراروي بیننده

  
  بازخوانی سبک دو اثر. 4-3-1

گیـرد و  اي است که نویسنده در نوشتن از آن بهره میسبک، درواقع الگوي سنجیده و اندیشیده
در پدیـدآوردن آن، نقـش   ... هاي زبـانی، زبـان مجـازي و   بر این اساس، گزینش واژگان، سازه

کـردن هـر منظـوري، آن اسـت کـه میـان زبـان و        محوري دارند و بهترین سبک بـراي مطـرح  
  )507 -506: 1390میرصادقی،(. بیق کاملی ایجاد کندهاي فرد، تط اندیشه

معتقد است که سبک، بسته به قدرت ) 1951 -1885(ي امریکایی، سینکلر لوئیس، نویسنده
احساس در تعریف سینکلر لوئیس، معادل کیفیتی است کـه  . ي اوستاحساس نویسنده و مایه

اي اسـت کـه بیشـتر    همـان گنجینـه  تواند آن را در هیچ مکتبـی بیـاموزد و مایـه،    نویسنده نمی
  )507همان، (. هاي تغییرپذیر حافظهآید تا کیفیتهاي بیرونی به دست میي برداشتواسطه به

ي واژگـانی و  با نظر به تیره» مرگ اسکندر مقدونی«ي سبک عبدالوهاب بیاتی در سوگواره
سبکی است در جستجوي واقعیت کاررفته در متن، معناشناختیِ به -ي نشانهرویکرد نمادگرایانه

برتر و سوررئالیستی که تصاویري غریب، ناشناخته و فراواقعی از پندارها و اوهام نگارنده را پیش 
آگاه متن بـه عنـوان یکـی از    ي مرگسازد؛ زیرا فرانمود مرگ در زبان سرایندهچشم مجسم می

عی، ناشناخته و شگفت دنیـاي  هاي گریزناپذیر جهان طبیعت در کنار رخدادهاي فراطبیواقعیت
بـار و تراژیـک   خیال ترسیم شده است و درست به سبک سوررئالیسم، حکایتگر رویکرد اندوه

حاصل او به دگردیسـی انسـانی   روان نگارنده، نسبت به هستیِ رو به افول نوع بشر و آرمان بی
مضـامین   ي نمادهـاي مسـتور صـورتگر   است؛ طیف واژگانِ کاربردي ایـن سـوگواره از گونـه   

ي او بـا  ي احساسات رمزآلود بیاتی و رؤیاهاي رازگونهايِ ناخودآگاه است و بازتابندهسوگواره
  . ها همچنان ناشناخته و مجهول برجاي مانده استهایی ناهمشوند که طبیعت آنکارگیري سازه به

مـع  هاي مصـدر، ج است که با ساخت» موت«ي بیاتی، سروده -ي سوگپربسامدترین واژه
ي اسـتعاري و شـبه فعـل در آسـتانه و     ي تشبیهی، سـاخت اضـافی، سـازه   مکسر، فعل، اضافه
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ي هـاي متعـدد دربردارنـده   بار، بازگو شده است و این رقم، افزون بـر سـازه   10ي متناندرونه
پـرواز و کـوچ   : تهـاجر الطیـور  : اند ازها عبارتترین آنمفهوم مرگ در متن شعر است که مهم

: ي مرگ مسـیح اسـت، المسـاء األخیـر    ه در بافت حادثه، تأکید نماد صلیب و نشانهپرندگان ک
عشاي ربانی، یزدحم الشارع بالموتی و باللصوص، یسقط تحت قدم المسیح تـاج الشـوك کـه    

بخش است و ازدحـام مردگـانی   شدن مسیحِ زندگیعبارت نخست، معادل انتشار خبر مصلوب
بخشید و دزدانـی کـه مسـیح، بـه راه رسـتگاري رهنمونشـان       که مسیح، آنان را زندگی دوباره 

افتادن تاج خـار از بلنـداي   شدن مسیح و پاییني پایانی مصلوبساخت و عبارت پسین، صحنه
اش ترسیم پوچی زندگی بشـري  هاي خاکستر که نمادگراییکمان: صلیب اوست، أقواس الرماد

  .... است و غاب فی الجبل و
کند جز تحلیل آرمان جاودانگی ي واژگان در متن حاضر دنبال مینمادگرایانهآنچه رویکرد 

آگاه آلود ابرمرد مرگهاي مرگ و ترسیم بینش حسرتي نگارهکارگیري طیف گستردهبشر با به
ي قصـاید بیـاتی،   در آینـه «ویـژه کـه   ها چیز دیگري نیست؛ بهنومید از بازگشت به جهان بودن

ودانگی در تنشی دیالکتیک بیش از هر چیز دیگري نمایان بود و وي متأثر ي مرگ و جادغدغه
الیوت و ویلیام باتلر ییـتس زبـان اسـاطیري را بـراي بیـان      . اس. سازانی همچون تیاز اسطوره

» .اي جاودان مبـدل شـود  و بر آن بود که آدمی قادر است به اسطوره... امیدها و آرزوها برگزید
را که در جایگاه » موت«ي ي شعر، واژهروست که در همان آستانهز همینو ا )221: 1383فوزي، (

نمادین، وجه پایانی و نابودشدنی هستی است و تصویرگر رخداد فاجعـه و چیرگـی نیروهـاي    
آورد که نماد نیرویی فراطبیعی و فرابشـري اسـت کـه    می» اسکندر مقدونی«سرنوشت در کنار 

بـه  ) ع(ي آب زندگانی بـه همـراه خضـر   وشیدن از چشمهسرگذشتش با ذوالقرنین، که براي ن«
  )103: 1969محمد حسنین، (» .دریاي ظلمات رفت، درآمیخته است

کنـد،  ي رویکرد نمادین متن سوگواره تأیید مـی ي این جستار را دربارهآنچه ادعاي نگارنده
ـ  ع، اسـکندر  بازنمایی شخصیت اسکندر مقدونی در هیئت ذوالقرنین توسط بیاتی است و درواق

گیـرد و طـی فرآینـد    ي زنـدگی، جـاي مـی   ي همین بازنمایی در آغوش ایشتار، الهـه واسطهبه
اي سبز، روحش زنـدگی  ها به شکل خوشهگرایان و سوررئالیستدگردیسی مطرحِ نزد فراواقع

  :یابددوباره می
تاجـاً إلـی   / النـهار حيملها کلَّ صباح طائر / تارکةً على الفرات باقةً من زهر/... تتبعه النجوم
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ترف حول وجهـه  / جتود يف أحضاا بالروح/ ها هو ذا اإلسکندر األکرب يف هيکلها مطروح/ عشتار
  )62: 1971البیاتی، ( ...سنبلةٌ خضراء
گرا و سوررئالیست سوگواره، دیگربـار در آن در قالـب   هایی که آفرینشگر فراواقعاز بخش

ساخته، نخست درآمیختن شخصیت اسـکندر و مسـیح    ي مرگ، آرمان رستاخیز را مطرحنگاره
ي آغازین داسـتان  هاي این دو براي یکدیگر یا در کنار یکدیگر در پارهمصلوب و ذکر ویژگی

که گویی مسیح مصلوبِ آغاز شعر، همان اسکندر مقدونی اسـت کـه پرنـدگان در    است؛ چنان
تاریخ و مغلوب زمان، همان  اند و گویی اسکندر فاتحي مرگ را حس کردهشام آخرش رایحه

مسیح مصلوب است که تاج افتخار بر سر، بازگشته اسـت و ایـن در کنـارِ درآمیخـتن تصـویر      
ي داستان است؛ دیگر بیان فراواقعیِ شعر، عباراتی است اسکندر در آینه با تصویر مرگ در میانه

مـرغ دریـایی   / هگویی شاعر در قالب خودگـویی از زبـان اسـکندرِ درگذشـت    ي تکدهندهنشان
اش در آن است که کالبد مـرده از  بیند و خرسنديشده که جسمش را در چنگال مرگ می غرق

هـاي فـرات بـاقی    بابِل به یونان منتقل شود؛ ولی روح رستاخیز یافته در زادگاهش و بر کرانـه 
ش اسـت،  که گیتار باد، که در ادبیات عربی رمز خیزبماند و زندگی انسانی داشته باشد درحالی

  :شودنواخته می
ضمي رفات النورسِ / يا شعلةَ األوملب يا مراکب اإلغريق/... أراه کلَّ ليلة أراه/ املوت فی املرآة

  )64 -63همان، (... و علِّمينی لغةَ اإلنسان/ و داعيب قيثارةَ الريح على الشطآن/ يف األبد السحيق/ الغريق
ي بیاتی در متن حاضر است، افزون بر گرایانهک فراواقعهایی که نمایانگر سباز دیگر سازه

نمـایش درونـی و   «بنیادهاي اساطیري، نمادهاي ضمیر ناخودآگاه است؛ ایـن دسـته از نمادهـا    
ي وقـایع  شده در آیینهیعنی منعکس -ناآگاه روان است که براي آگاهی انسان به طریق فرافکنی

ي ي ایـن نمادهـا در سـروده   از جملـه  )353: 1390میرصادقی، (» . گردندقابل وصول می -طبیعت
نمـادگرایی آن بـا   «کـه  » کلب الموت«و» کالب الموت«سگ در ترکیب : بیاتی عبارت است از

مرگ، جهنم و دنیاي مردگان در ارتباط است و در کاربرد اساطیري، بلد انسان اسـت در شـب   
الليـل  «، »عطر الليل«، »احلرائق الليلية«هاي در سازه ، شب)601: 3، ج1385شوالیه و گربران، (» . مرگ

که نووالیس در سـرود  تصویر ناخودآگاه است چنان«که »  ...أراه کلَّ ليلة«و » الذي يليه ألف ليل
نورش بازتاب روشناي «ماه که : ، القمر)29 -24همان، (» . داندشب، خواب و رؤیا را نماد شب می

ي رؤیا و گذاري نمادهاي شبانه، نشانهانعکاسی است و در ارزشخورشید بوده و نماد معرفتی 
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سرنوشـت  : ي قَدرویژه که در شعر بیاتی با واژهبه )134، 133-123: 4همان، ج(» . ناخودآگاه است
، سلطان خدایان مصر، که بـه معنـاي خـداي پوشـیده و نهـان از      »آمون«نشین شده است و هم

  . هاست دیده
سـبکی اسـت   » ي شـهر سنگسـتان  قصه«ي سبک اخوان ثالث در سوگوارهدر مقام مقایسه، 
هـاي تمثیلـی و نمـادین و همچنـین از جهـت      کارگیري واژگان و نگـاره حماسی که از بعد به

ــالت و    رویکــرد حســرت ــتالژیک اص ــرح نوس ــن و ط ــران که ــاخر ای ــه مظــاهر و مف ــود ب آل
وایی، که برخی آن را بهترین روایـت  اش با متن بیاتی همانندي دارد؛ در این متن ر شکوهمندي

 -)44: 1388فـروتن،  (انـد  هاي معاصر فارسی بـه شـمار آورده  ترین سرودهاخوان و در تراز موفق
هاي اساطیري ایران باستان گیري از مایههاي معاصر و بهرهمؤلّف با بازآفرینی نمادین شخصیت

پردازي متن به سبک ور در کنار جلوهي نمادهایی مرسوم و مستواسطهدر ساختاري تمثیلی و به
ي آرمانی میهنِ ویران کنونی که مردمانش بـه سـنگ بـدل    هاي فولکلوریک براي گذشتهداستان

روست که ذهن اخوان چنان به زبان شعر کهـن  گوید و شاید از همیناند، سرود سوگ میشده
: 1387دژي، شاهین(کند میخو گرفته است که هیچ ترکیب و بافت واژگانیِ آن را غریبه احساس ن

ي ي ارجمنـد، نمـود گسـترده   ي زبانی و سـبکی ایـن سـروده   ترین شاخصهبلکه برجسته )316
هـا و  گرایی و یا هنجارگریزي زمـانی در سـطوح مختلـف واژگـان، سـاخت     آرکائیسم، باستان

درخشـان چشـمه پـیش چشـم مـن      : هایی مانندگرایی فعلی با آوردن گونهعبارات است؛ کهن
همـه  / یـک در چـاه  بـه هـا را یـک  ریـگ » فکنـدم «/ »خاموشید«فروزان آتشم را باد / »خوشید«

: هـاي اسـاطیري همچـون   گرایی واژگانی با کاربرد نمونه، کهن»به نام آواز دادم«امشاسپندان را 
هاي آیینی نظیـر اهـورا، ایـزدان،    بن نوذر، گرشاسپ، نمونهبهرام ورجاوند، گیوبن گودرز، توس

  .... امشاسپندان و واژگان ادبی کهن مانند زمهریر، انیران، درفش کاویان، همگنان، آبخوست و
گـراي شـاعر در   هـاي تمثیلـی و نمـادینی کـه در بیـان روایـیِ اسـطوره       ترین سـازه از مهم

  :هاي ذیل یاد کردتوان از نمونهشود، میدیده می» ي شهر سنگستانقصه«ي  سوگواره
نماد سـفیران  : ي دوران شاعر، دو کفترایران استعمارشده و استبدادزده نماد: شهر سنگستان

رمـز  : ي از شهر خـود رانـده  رمز دیرندگی سرزمین ایران، شهزاده: شرق و غرب، سدر کهنسال
رسد و در زمـان سـرودن   دکتر محمد مصدق که نسبش از سوي مادر به فتحعلی شاه قاجار می

هـاي  نمـاد ابرقـدرت  : برد، دزدان دریایی و قوم جادوانیدر تبعید به سر م 1339شعر در سال 
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ي شـکوهش  رمزي تمثیلی از تمدن باستانی ایران با همـه : استعمارگر، ز اسب افتاده او نز اصل
هـا و  هـا و کشـتی  ، و کشـتی )172: احمدپور، دت(. که اکنون جز نامی و یادي از آن نمانده است

ساختاري تمثیلی که با زبان رمز، تصویرگر غارت منابع : هاها و بردنها و بردنها، و بردنکشتی
تمثیلی از وضعیت ایران که همچنان زیر چپاول غرب : نفتی ایران در دوران شاعر است، طلسم

  .... و )176همان، ( و شرق مانده است
اند هاي رمزي و نمادینی که بافت و ساختار حماسی این سوگواره را فرابردهافزون بر سازه

هاي ادبیات فولکلوریک نیز بهره اند، اخوان ثالث در این سروده از جلوهي غناي آن شدهمایهو 
گیـري  بهـره : واره، عبـارت اسـت از  هاي فولکلوریک ایـن داسـتان  ترین جلوهجسته است؛ ناب

-هاي عامیانهکه در افسانه -هاي عامیانه مانند شهزادههاي مطرح در افسانهسراینده از شخصیت

و دو  -نیز شخصیت اصلی داستان است» فداکار«و » خون برف«، »ملک محمد«فارسی مانند ي 
هاي داستان اخوان هستند و در شعر او افزون بر مضمون سنتی کفتر سخنگو که دیگر شخصیت

شدن زبان عوامانه با زبان فاخر ، آمیخته)347 -346: 1387کارگر، (اند خود، معنایی نمادین نیز یافته
هـاي  کـه رنـگ و لحـن قصـه     -ي دو کبوترکارگیري گویش صمیمانهانه توسط شاعر با بهادیب

خطـاب ار هسـت خـواهر    : هایی ماننددر قالب سازه -عامیانه را بر داستان، حاکم ساخته است
گیـري از  و بهره... بگو با مهربان خویش درد و داستان خویش/ جوابش جان خواهر جان/ جان

هـاي  هاي شعر بـا مکـان  هاي پسین سروده، همانندي مکانی در بخشبیانی اساطیري و حماس
اي ژرف، غـاري تـار و   پیکـر، دره کارگیري واژگان وصفی سدر کهنسال، کوه قـوي ها با بهقصه

هایی نظیر ملـک  ي آب، درخت، چاه و دره در قصهکه یادآور چشمه... اي روشن وتنها، چشمه
هـا از  ، کاربرد اصطالحات و مضامین رایج در قصـه )353، 348همان، (محمد و خون برف است 

اگر نفرین اگر افسـون اگـر   : شدن در سطوري مانندنوع افسون، طلسم، تقدیر و شیطان و سنگ
همراه بـا  ... صدایی برنیامد از سري زیرا همه ناگاه سنگ و سرد گردیدند/ ... تقدیر اگر شیطان

نـه دارد انتظـار هفـت تـن جاویـد      : ماننـد  هـایی اساطیري عدد هفت در سازه -پرداخت دینی
نام و یـاد هفـت امشاسـپندان در    هاي چشمه بردارد، بهورجاوند، پس از آن هفت ریگ از ریگ

  )357-355همان، (دهان چاه اندازد، مگر آن هفت انوشه خوابشان بس نیست؟ 
است کـه   ي همانندهاي بسیاريدهندهکاررفته در متن دو سوگواره، نشاني سبک بهمقایسه

ي نماد، رمز و تمثیل به شکل مسـتور  ها از بعد زبانی و واژگانی، کاربرد گستردهترین آناز مهم
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آوردن هـر دو  در اثر بیاتی و در هر دو قالب مستور و مرسوم در متن اخوان است و دیگر روي
اسـکندر  « ،»عشـاي ربـانی  «، »تـاج خـار  «، »مسیح«هاي آیینی و اساطیري مانند پدیدآور به مایه

در شـعر بیـاتی و در   » ي آمـون اسطوره-و خدا» آتش المپ«، »بانوي ایشتار -خدا«، »ذوالقرنین
پـر  «و » زال زر«، »هفت تن جاویـد ورجاونـد  « ، »بهرام ورجاوند«، »امشاسپندان«، »اهورا«قالب 

شخصیت ي مشابه در ترسیم گونهگیري از بیان روایتي اخوان در کنار بهرهدر سروده» سیمرغ
هـا هـو ذا   «و » ها هو ذا اإلسکندر األکرب فی املـرآة «: اصلی داستان یعنی اسکندر در شعر بیاتی

ي همان شهزاده/ به جاي آوردم او را هان«که معادلش در متن اخوان به شکل » المنتصر المهزوم
دو مؤلّـف   باز آمده است، گفتار هـر » ي از شهر خود راندههمان شهزاده«و » ... بیچاره است او

خوردن سرنوشت محتـوم و شکسـت ابرمـرد    ي جاودانگی و رقمنایافتهدر واکنش به آرمان کام
داستان در قالب آرزوي نیستی و نابودي به دست نیروهاي طبیعت مانند آتش، سیالب و آوار و 

بـا  ي اخـوان ثالـث   در متن بیاتی با ساخت ندا و امـر و در سـروده  (انهدام و با الگویی انشایی 
  :این چنین تصویر شده است) ساخت پرسشی

کجـایی  =  ..قيفی األبد السح/ قيضمی رفات النورسِ الغر/ قيا مراکب اإلغريا شعلةَ األوملب ي
  اي حریق، اي سیل، اي آوار؟

کارگیري لحنی همراه ي متن با بهي حاضر در بازگذاشتن پایانهدیگر همانندي دو سوگواره
البته تقویـت احتمـال و امکـان شکسـت نهـایی ابرمـرد و رویـارویی او بـا          با تردید و ابهام و

سرنوشت محتوم و غمبار در ذهن خواننده است که در متن بیاتی به شـکل ناپدیدشـدن سـوار    
ها و برجاي ماندن ماهی گریان که نماد تاریکی رؤیا و ي ناشناس و آزرده در پس کوهزدهنقاب

ي نومید و در متن اخوان نیز با سر در غار فروبردن شهزاده ناخودآگاه است، تصویر شده است
ي امکان رستگاري دوباره در عمق غار، که بـه عنـوان نمـادي    و بازتاب پرسش منفی او درباره

بگو آیا مرا / غم دل با تو گویم غار: دوسویه در این شعر، رمز سیاهی و ظلمت ناخودآگاه است
  )146: 1390اخوان ثالث،(آري نیست؟ / نده پاسخ دادصدا نال/ دیگر امید رستگاري نیست؟

  
  بررسی لحن. 4-3-2

لحن یا آهنـگ گفتـار نگارنـده کـه بـه معنـی طـرز برخـورد نویسـنده نسـبت بـه موضـوع و             
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هاي سبک یعنی زبان، واژگان، معناشناسـی،  ي سازهرود با همهکار میهاي داستان، به شخصیت
. گیـرد هـا بهـره مـی   بـراي آفـرینش لحـن داسـتان از آن    پیوند یافتـه و نویسـنده   ... موسیقی و

شود تراژدي باید لحنی شـکوهمند،  پردازي داستان گفته میدر لحن )524 -521: 1390میرصـادقی، (
  . فاخر و سنگین داشته باشد

گرا و سوررئالیسـتی  ي بیاتی در بخش آهنگ گفتار، متناسب با سبک فراواقعلحن سوگواره
ماندن آرمـان بازگشـت و جـاودانگی، لحنـی اسـت      ت قهرمان و سترونسراینده، فراگرد شکس

ي مسـتفعلن کـه در راسـتاي زبـان     ي تفعیلـه اي و تراژیک و حماسی بر پایهسنگین، سوگواره
روایی سوگواره و ایستابودن شخصیت آن از آغاز تا پایان متن بـا رویکـردي یکنواخـت ادامـه     

ي شهر بودن قصهي اخوان نیز نظر به رواییسروده -یافته است؛ در جایگاه تطبیق لحن تراژدي
ماندن امکان رستگاري، از بعد ي داستان و عقیمسنگستان، فراگرد شکست ابرمرد عاري از پویه

آلود به پایـان رسـیده   موسیقایی با تکرار مفاعیلن آغاز گشته و با همین نواي سنگین و حسرت
ي گرامـون از همـان آغـاز شـعر، فرجـام      نظریه هاي تکریري انبوه مطرح درخوانهم«است و 

  )72: 1383قویمی، ( ». دارنداي آواره را اعالم میناخوش شهزاده
مـوت اإلسـکندر   «و » ي شـهر سنگسـتان  قصه«سروده یعنی  - نظر به این که عناوین دو تراژدي

ان شـهر  گونـه و تعریـف داسـت   کـارگیري زبـانی روایـت   گویاي قصد مؤلّف به منظور بـه » المقدونی
ي دید بیرونـی اسـت کـه در    ي دید نیز زاویهسنگستان و داستان مرگ اسکندر مقدونی است، زاویه

متن بیاتی در بیان روایت از زبان راوي سوم شخص در جایگاه داناي کل و در فضـایی فراواقعـی و   
عنصر گفتگو به ي داستان زبان رواییِ یک طرفه و تهی از سوررئالیستی نمود یافته و درست در میانه

ي اخوان نیز روایت دو کبـوتر و  وارهدر داستان. گویی قهرمان از نوع خودگویی تغییر کرده استتک
 - ي دیـد دانـاي کـل و در فضـایی اسـاطیري     ها از زبان راوي سوم شخص و بـا زاویـه  گفتگوي آن

یی تغییـر  گـویی او در قالـب خودگـو   خورده و تکي شکستحماسی آغاز گشته و با ورود شهزاده
ي راوي سـوم شـخص و   کرده است با این تفاوت که بخش پایانی متن اخوان بـا بازگشـت دوبـاره   

  . خورده رنگ روایت و زبان داناي کل را بازیافته استوصف حال قهرمان شکست
  

  واکاوي تکنیک. 4-3-3
داسـتان،  ي آغاز تکنیک در داستان، نمایشگر فرم و ساختار روایت بوده و عناصري مانند شیوه
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در آن بـه وقـوع   » عمـل داسـتانی  «یعنی مکـان و زمـان و محیطـی کـه      -پردازي داستانصحنه
  )447: 1390میرصادقی،(. دهدي دید را مورد توجه قرار میو تغییر یا عدم تغییر زاویه -پیوندد می

گشتن ي مصلوبي رخداد حادثهي آغاز داستان در متن بیاتی، روایت تصویريِ صحنهشیوه
کـه در  هـاي طبیعـت اسـت؛ چنـان    ي مرگ و نیستی در میان سـازه سیح و فراگیرشدن اندیشهم

-ي اخوان ثالث نیز داستان با زبانی روایی و صمیمانه و توصیف دو کبوتري که بر شاخهسروده

زمان و مکان داستان نظر به نمادگرایانه و . شوداند، آغاز میي سدري کهنسال به گفتگو نشسته
گرا و حماسی اخـوان،  ودن زبان هم در سبک فراواقعی بیاتی و هم در سبک اسطورهبسمبولیک

ي توان با رازگشایی نمادها و تفسیر رمزهاي اختصاصی مـتن، صـحنه  نامشخص است؛ ولی می
کـه  ي شصت و هفتاد قرن بیسـتم قلمـداد کـرد؛ چنـان    داستان بیاتی را کشور عراق در دو دهه

و برکنـاري و   1332مـرداد   28ان ثالث نیز ایران پـس از کودتـاي   ي داستان اخوبرآورد صحنه
که در بخش پیشین گفتـار اشـاره   ي دید داستان نیز چنانتبعید دکتر محمد مصدق است؛ زاویه

  . شد در هر دو سوگواره از روایت داناي کل به خودگویی قهرمان تغییر یافته است
  
  بررسی واکنش روانی مخاطب. 4-4

اي و تراژیک در بوطیقاي ارسطو، نمایش سرگذشت کامل یک قهرمان است از سوگوارهداستان 
شدن بر روي صحنه را داشـته باشـد و بـا    آغاز تا فرجام که بایسته است توانش و قابلیت بازي

: 1380برقی کیوان،(. ي روانی انسان گردددردي و اضطراب، سبب تخلیهي همبرانگیختن دو غریزه
ي تراژیک، تماشاگر یا مخاطب، خود را به جـاي قهرمـان قـرار داده و    یان قصهدر جر )17 -16

شود، از یـک  رو زمانی که قهرمان گرفتار مصیبت میشود و از اینبا او می» من همانی«گرفتار 
شـود کـه   سوزاند و از سوي دیگر، دچار هراس مـی دردي کرده و بر او دل میسو احساس هم

دهـد کـه   او رقم خورده باشد؛ لذت تراژیک او نیز زمانی دست می مبادا چنین سرنوشتی براي
یابد که حادثه از او درگذشته و تنها گریبـانگیر قهرمـان   بیند و اطمینان مییافته میکار را فرجام

  )19 -18همان، (. تراژدي شده است
دردي مخاطب بر سرنوشـت  اگرچه احساس هم» موت اإلسکندر المقدونی«ي در سوگواره

اي ضـعف و  ترین کشورگشا و فاتح تاریخ در سراسر متن با گونـه م و مرگ جانگداز بزرگشو
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شدت سایه افکنده است و احساس هراس او نیز بـه همـان انـدازه از گرفتارشـدن در چنگـال      
هـاي قهرمـان   چنین سرنوشتی برانگیخته شده است، در بخش میانی داستان که بیان خودگویـه 

شدن تصویر آغازین اسکندر با تصویر مرگ در آینه، احسـاس  یخورده است هنگام یکشکست
شکست نهایی او و فراخواندن نیروهاي طبیعت بـراي نـابودکردنش اسـت کـه ایـن احسـاس       

يا شـعلةَ  /... أراه کلَّ ليلة أراه/ املوت فی املرآةُ: رسددردي و هراس مخاطب به اوج خود می هم
  )64: 1971البیاتی، ( ...يف األبد السحيق/ رفات النورسِ الغريقضمي / األوملب يا مراکب اإلغريق

احساس لذت تراژیک و اطمینان خاطر مخاطب از اینکه شکسـت و سرنوشـت ناخجسـته    
تنها براي قهرمان داستان رخ داده و با فرجام یافتن تراژدي به پایان رسیده است نیـز در بخـش   

خورده و خسته در هیئتی ناشناس در قهرمان شکستگردد؛ آنجا که ي داستان ملموس میپایانه
ناديته و هو ميـر  /... ملثّم نعسان/ تعدو على تراب قربي فارس جمهول: شـود ها ناپدید میپس کوه

  )66 -65همان، ( ...و غاب يف اجلبل/ متعباً لکنه ارحتل
آغاز داستان بـا  دردي و هراس مخاطب تقریباً از همان در متن اخوان ثالث نیز احساس هم

ي آواره در ي شــهزادهي سرگذشــت غمگنانــهروایــت پنــدارها و تصــورات دو کبــوتر دربــاره
برگشته به متن داسـتان و گفتـار تلـخ و    روزِ بختي تیرهمخاطب، جان گرفته و با ورود شهزاده

 دردي کـه، خـدا را از  رسد؛ احساس هـم اش در بخش پایانی سوگواره به اوج خود مینومیدانه
ي بینوا شده است و احساس هراس که بختی که گریبانگیر این شهزادهاین همه ناکامی و نگون

سخن پوشیده : انگیزي در انتظار من نیز باشدمبادا چنین مردمانِ نامردم و چنین سرنوشت رقّت
کجـایی اي  ... /غم دل با تـو گـویم غـار   / بشنو، اسب من مرده ست و اصلم پیر و پژمرده ست

  )144: 1390اخوان ثالث،(اي سیل، اي آوار؟ حریق، 
ماندنش از سرنوشت محتوم اطمینان خاطر روایت شنو، لذت تراژیک او و احساس در امان

شـود؛  یافتن تراژدي و در بخش پایانی داستان ملمـوس مـی  قهرمان در متن اخوان نیز با فرجام
سـوگواري، سـر در غـار نومیـدي     خورده با نوایی سراسر اندوه و آنجا که تنها شهریار شکست

  :بیندفروبرده و آواي درونش، هرگونه امکان رستگاريِ دوباره را منتفی می
حـزین آواي او در غـار   ... /گفت سر در غـار کـرده شـهریار شـهر سنگسـتان     سخن می... 

صدا / بگو آیا مرا دیگر امید رستگاري نیست؟/ غم دل با تو گویم غار/ کردگشت و صدا می می
  )146همان، (آري نیست؟ / نالنده پاسخ داد
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  بررسی فرآیند پیشگویی و مکاشفه. 4-5
هاي یونـانی  اي پیشگویی و مکاشفه است که این رویکرد در تراژديي گونهتراژدي دربردارنده

ي ي گروهـی، واژه بـه عقیـده   تـري یافتـه اسـت؛   با حضور خدایان در داسـتان، نمـود روشـن   
پیشگویی، به معناي رؤیا و شهود و اشـراق اسـت و نخسـتین بـار در      آپوکالیپس معادل یونانی
کار گرفتـه شـد و بـر راز آشـنایی و آگـاهی      ي رؤیاهاي دانیال پیامبر بهادبیات یهودي و درباره

ي آینـده اطـالق   هـایی نهـان و غیبـی دربـاره    شخص از راهی فراانسانی و غیرطبیعی از دانسته
  )9: 2009بشور، (. گردید

بیاتی از همـان آغـاز، آسـتانه و عنـوان مـتن بـا       » موت اإلسکندر المقدونی«ي ارهدر سوگو
اي ي گونـه خبردادن از مرگ اسکندر مقدونی، فاتح و کشورگشاي بـزرگ تـاریخ، دربردارنـده   

ي پیرنـگ داسـتان تکمیـل    شده در بخش نخست و آغازهپیشگویی است که در تصاویرِ ترسیم
گ قهرمان تراژدي، یعنی اسکندر، در پوشـش مسـیح مصـلوب،    شود و گویی انتشار خبر مرمی

بینـی  هاي طبیعت پیرامون قهرمـان، پـیش  احتمال وقوع مرگی فراگیر را در تمام عناصر و سازه
ویژه در سطوري که از پرواز پرندگان بـراي رهسپارگشـتن بـه جهـان مـرگ و آواي      کند؛ بهمی

  :گویدپنهانی پارس مرگ سخن می
... / لکي متوت يف مسـاء العـامل األخـري   / اجر الطيور/ إشاعةٌ مسمومة/ دينةتدور يف امل... 

  )61 -60: 1971البیاتی، ( ...تعوي کالب املوت يف املغيب/ مصلوبةَ يف النور
کارگیري کند بهسروده تقویت می -آنچه رویکرد مکاشفه و پیشگویی بیاتی را در این سوگ

ویژه در بخشی که از زبـان  برانگیز است؛ بهبا حالتی اضطراببیشتر افعال در ساخت مضارع و 
ي احتماالت پس از مرگ قهرمان تراژدي، به پیشگویی مرگ او و ترسیم تصورات ابرمرد درباره

خوانی اسکندر بـه  پردازد، وي این بخش از پیشگویی را با ذهنگراییدن جسمش میو به تباهی
آغـاز  » استهزاء بنظرة حيدجنی /أراه کلَّ ليلة أراه/ املرآة يف املوت«مدد فرآیندي دیـداري در گفتـار   

ي آینده و گذر از جهان نیستی و رستاخیز دوباره در نگاه مجهـول  کرده و با احساس رؤیاگونه
ينبض / و بالظالم احلي/ أُحس بالعصارة احلّية تسري يف عروق األرض«: قهرمان به پایان برده اسـت 

  )66 -65همان، ( ...احلضارات اليت تقوضت و استسلمت للموتو ب/ يف نواة کلِّ شيء
در متن سوگ اخوان ثالث نیز رویکرد مکاشفه در قالب گفتگوي دو کبوتر، که سرگذشـت  
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کـردن بـه او و تفسـیر افعـال و     بخـت را بـا نگـاه   ي نگونخوردهي شکستو وضعیت شهزاده
  :یابدکنند، نمود میافکارش پیشگویی می

وگرنـه  / هـا خـورده  اش را گـرگ شبانی گله/ یب و خسته، ره گم کرده را ماندپریشانی غر
  )137: 1390اخوان ثالث،(... تاجري کاالش را دریا فرو برده

هاي اساطیري و آیینـی در کنـار باورهـاي    ي سراینده از مایهگیري گسترده و آگاهانهبا بهره
-اي روشن آغاز میابرمرد، پیشگویی آیندهنمودن عوامانه و آمیخته با افسانه و افسون جهت ره

  :یابدشود که با بینش نهایی شکست و عدم امکان رستگاري، پایان می
ش طلسـم بسـته   کلیـدي هسـت آیـا کـه    / بگو آیا تواند بود کو را رستگاري روي بنماید؟

ا، در او نزدیک غـاري تـار و تنهـ   / اي ژرف استپس از این کوه تشنه دره/ تواند بود/ بگشاید؟
حـزین آواي او در غـار   / ... چنین باید که شهزاده در آن چشمه بشـوید تـن  / اي روشنچشمه

آري : صدا نالنده پاسخ داد/ بگو آیا مرا دیگر امید رستگاري نیست؟... :/کردگشت و صدا می می
  )146، 143همان، (نیست؟ 

قیقت نهفته است کـه  ي پیشگویی در متن بیاتی و اخوان ثالث در این حتفاوت میان پدیده
ي نیستی، شکست و عدم بار و سوگوارانههاي اثر بیاتی از همان آغاز با رویکرد اندوهپیشگویی

آگاه، پایان پذیرفته است؛ ولـی  امکان رستاخیز همراه گشته است و با همان بینش تراژیک مرگ
ي که در عنـوان و در  اگونهي اخوان، سیر پیشگویی تراژدي با نوسان همراه است؛ بهدر سروده

دادن راه ي داسـتان هنگـام نشـان   در میانـه . بخش آغازین آن، پیشگویی، رویکردي سـلبی دارد 
ي روشن و درخشان آینده، حالتی مثبت به خود گرفته و در فرجام به همـان بیـنش پیشـگویانه   

  . منفی در آغاز داستان بازگشته است
  
  یجانت

بیـاتی و  » موت اإلسکندر المقدونی«ي سوگ دو سرودهروانشناختی  -خوانش و تحلیل تطبیقی
معناشناختی هر دو متن به  -گرفتن رویکرد نشانهاخوان ثالث با در نظر» ي شهر سنگستانقصه«

ي این حقیقت است که هر دو مؤلّـف در جایگـاه   دهندهي ناخودآگاه، نشانعنوان دو سوگواره
انـد آرمـان جـاودانگی نهفتـه در ضـمیر خودآگـاه       آگاه توانستهاندیش و مرگسرایندگانی مرگ
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انگیز ناخودآگاه از مرگ، نیستی، فرود و شکست و هاي هراسخویش را با پدیدارساختن نگاره
ي تـراژدي و داسـتان تبیـین    ي هر دو گونـه گیري تقریباً موفق از عناصر برجستهویژه با بهرهبه

د در پیرنـگ هـر دو سـوگواره بـا ترسـیم      اي شکسـت ابرمـر  اي که سیر سوگوارهگونهکنند؛ به
شنو با پرسش بنیادین متن آغاز ي سیاه و آکنده از حسرت قهرمان و رویارویی روایتزمینه پس

بـودن  گشایی از کار ابرمرد ادامـه یافتـه و بـا ایمـان بـه حتمـی      گشته است، با تالش براي گره
ایـن تفـاوت کـه پیرنـگ در مـتن       اي و تراژیک ابرمرد پایان پذیرفته است؛ باسرنوشت غمنامه

  . بیاتی، گسسته و در اثر اخوان، پیوسته است
گرا و سوررئالیستی و سبک اخوان ثالـث،  ي بیاتی، سبکی فراواقعسبک داستان در سوگواره

گیـري از بنیادهـاي آیینـی و    ي نمادگرایی، بهـره اساطیري است که در گستره -سبکی حماسی
ي کارگیري لحن سنگین، سرشار از سوگ و همراه با ابهام، زاویهبهگونه، اساطیري، بیان روایت

ي هاي بسیار دارند؛ همچنین در حوزهدید بیرونی و تغییر آن به خودگویی با یکدیگر همانندي
شـنو بـر   بودن زمان و مکان داستان، احساس شفقت و هراس روایـت فضا و رنگ و سمبولیک

، احساس لذت تراژیک و اطمینـان خـاطر او، هـر دو    ي قهرمان و در ادامهسرنوشت ناخجسته
اند؛ با این تفاوت که فرآیند اي و رویکرد داستانی همسانی را پی گرفتهسوگواره، سیر سوگواره

پیشگویی و مکاشفه در اثر بیاتی از همان آغاز با رویکردي اندوهبار و سوگوارانه همـراه شـده   
ي اخوان، سیر ز پایان پذیرفته است؛ ولی در سرودهاست و با همان بینش غمگنانه و تراژیک نی

ي پیشگویی تراژدي با نوسان همراه است و در بخش آغازین، رویکردي سـلبی دارد، در میانـه  
  . داستان، رنگی مثبت به خود گرفته و در فرجام به بینش منفی آغاز داستان، بازگشته است
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  :ملخص
من أبرز رواد الشعر العريب احلديث يف العصر احلاضر و قد عاجل يف مرثيته ) ۱۹۹۹املتويف (يعد البيايت 

فکرة املسري املأسـاوي  » املوت يف احلياة«موت اإلسكندر املقدوين من جمموعة «القيمة حتت عنوان 
-۱۳۶۹(مهـدي اخـوان ثالـث    ي هيأة اإلسکندر املقدوين؛ و حيکهلزمية البطل العراقي املعاصر يف

يف األدب الفارسي احلديث أيضاً مأساة هزمية البطل األسطوري اإليراين أي أمـري املدينـة   ) ۱۳۰۷
) ي شهر سنگستان قصه(احلجرية يف خمتلف أجزاء شعره القصصي الفاخر املسمی بقصة املدينة احلجرية

  . و إحيائهاو الطقوس يف اجتماع لرعاية التقاليد و قد ألقي هذا الشعر 
تناول هذا البحث تبيني النموذج املأساوي لصورة هزمية البطل لدى عبدالوهاب البيايت و مهـدي  

 لـدی خوان ثالث يف قراءة مقارنة للمرثيتني و حاول أن يربز وجوه التشابه و االفتراق يف املـرثيتني  أ
قد اهتم الباحث بالعناصـر املوجـودة يف   فط البطل؛ و حتقيقاً هلذه الغاية کيفية رواية الشاعرين لسقو

النصني املأساويني مرکِّزاً على الفکرة القصصية و أجزائها، صورة البطل و رؤيته بعد نظرة خاطفة إىل 
ـ حياة الشاعرين و أعماهلما مثّ يعلِّق الباحث على احلديث املستخدم يف النصني، األسلوب، اإل اع، يق

التقنية اللغوية و رد الفعل النفسي للمتلقّي فيهما للعثور على العناصر املتشاة يف املسري املأسـاوي و  
ة يف النهاية؛ تؤدي هذه الدراسة إىل توظيف املبدعني الناجح ألبرز ی الضوء على نظرة الراوي النبوييلق

 حلم اخللود، الکامن يف الوعي الذايت بتصـوير  عناصر النوعني األدبيني، املأساة و القصة و ذلك لتبيني
  . نقوش املوت يف مسري مأساوي

  

  . خوان ثالث، الرؤية املأساوية، البطل، أمل اخللودأعبدالوهاب البيايت، مهدي  :ةيالرئيس كلماتال
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Abstract: 
Abd al-Wahhab al-Bayyati (1926-1999) is one of the most famous Arabic 
new poetry pioneers in the current age who deals with the design of Iraqi’s 
contemporary superman tragic failure plunge in the form of Alexander 
Maghdooni in his distinguished tragic poetry "Mavto- al-Eskandar al-
Maghdooni" text from "Al-Mavto fi Al-Hayate", In Persian literature, also 
Mahdi Akhavan Sales (1307-1369) in all his magnificent fiction-like 
"Sangestan City" Story from "Az in Avesta" text interprets the tragic failure 
of Iranian mythicized superman or the very Sangestan city's king in a ritual 
veneration. 

This essay, by comparative reading of both tragic poems, deals with Abd 
al-Wahhab al-Bayyati and Mahdi Akhavan Sales tragic model in superman 
failure picture, and tries to reveal these two elegies homogeneity and 
heterogeneity in the narration of the heros' failure. 

For reaching this aim, the author after reviewing briefly the life and 
works of these two text's creators, initially considers the significant elements 
in these tragic works by emphasis on the story plan and their stractures and 
the picture and thought and vision of a superman. Then for finding tragic 
circulation parallelism, he engages in analizing both texts' speech and 
techniques and the hearer' mental interaction in them. In the final part, he 
observes the narrators' teological and predictive. The final result of the 
current research is a relatively successful utilization of these two creators of 
both versions of tragedy and fiction along with determining explicitely the 
latent eternity goal in conscious mind with drawing death and nihility figures 
in a tragic and mournful circulation. 
 
Keywords: Abd al-Wahhab al-Bayyati, Mahdi Akhavan Sales, Tragic 
vision, Superman, The wish of eternality, 
 
  


