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  مقدمه - 1
 انـد در شعر معاصر فارسي، اشعار روايي بسياري وجود دارند كه با بياني ماهرانه ارائه شـده 

هـا، آرش كمـانگير   يكـي از ايـن منظومـه   . شناسي قابل بررسي هستند و از ديدگاه روايت
هـاي سـي، چهـل و    است كه همانند ديگر شاعران معاصر خود در دهـه  سياوش كسرايي

فضــاي بســتة آن دوران، بــا اســتفاده از  ةواســط بــه) مــرداد 28پــس از كودتــاي (پنجــاه 
ايـن موضـوع از آن    .كندروزگار خود را مطرح مي نمادپردازي، مسائل سياسي و اجتماعي

مـا در جريـان فهميـدن متنـي خـاص، از      « مطـابق نظـر بـال،   جهت ارزشمند است كـه  
كمـك گرفتـه و بـراي     انـد، متني ناشي شـده  هاي بروناطالعاتي كه از واقعيت يا موقعيت

واقعـي  متنـي يـا دانـش جهـان      اي با عنـوان دانـش بـرون   تفسير متون، از منابع گسترده
دانش خواننده و ارزيـابي  ) عمق و دقت(دهي از جهت كيفيت اين تأثير. شويممند مي بهره

   .)157: 1386 توالن،( »تفسيري وي از آن دانش، در افراد مختلف، متفاوت است
در آخـر   منوچهرمطابق آن، هاي ايران باستان است كه داستان آرش، روايتي از روايت

نخسـت غلبـه   . با فرمانرواي توران، افراسياب، ناگزير شـد  حكمراني خويش از جنگ ةدور
پس بر آن نهادند كه دالوري ايراني تيري . افراسياب را بود و منوچهر به مازندران پناه برد

 ةآرش، پهلـوان ايرانـي، از قلـ   . بيفكند و بدانجاي كه تير فرود آيد، مرز ايران و توران باشد
نيمروز رفت و به كنار جيحون فرود آمد و جيحون مرز دماوند تيري افكند كه از بامداد تا 

  .ايران و توران شناخته شد
ايـن تيـر   « :تير و كماني به آرش داد و گفـت ) اسفندارمذ( النوع زمين به روايتي، رببنا

آرش با اين آگاهي تن به مرگ  .»جاي بميردلكن هركس آن را بيفكند، در. دورپرتاب است
: 1352 صـفا، ( ي گستردگي و آزادگي ايران بيفكند و در حال مـرد داد و تير اسفندارمذ را برا

. فرسنگ مسافت بوداز جاي گشاد تير تا آن درخت هزارگويند كه «). 285: 1362 ؛ پيرنيا،588
صلح منوچهر و افراسياب بدين شكل صورت گرفت و پرتاب كردن اين تير در روز سيزدهم 

  .)220:1353 بيروني،( »جشن گرفتندماه يعني تيرروز بوده و از اين جهت آن را 
هاي فرهنگـي  روايت در تمام جلوه« ،مانند روالن بارت ،شناسان از ديد بعضي از روايت

و در يك كالم جامعـه   شودديده مي... بشري اعم از داستان و نمايش و اسطوره و تاريخ و
توانـد طبيعتـي   يشود و مـ اين ژانر، به اشكال گوناگوني بيان مي. بدون روايت وجود ندارد

  .)10:1371اخوت، .نك( »پويا داشته باشدايستا يا 
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ملموسـي از   تـوالي «: كنـد طور تعريف مـي  مايكل توالن، مختصر و مفيد روايت را اين
انسان  و نوعاً مستلزم وجود انسان، شبه تصادفي در كنار هم آمدهحوادث كه به صورت غير

گر است كه ما از تجربـه آنهـا درس   بهشعور به عنوان شخصيت تجرو ديگر موجودات ذي
روايت از راهكارهاي اوليه بشر براي شناخت «به بيان ديگر، ). 19: 1386 توالن،( »گيريممي

قوانين عـام قـرار دارد و    ؛ راهكاري كه در تقابل با تشريح علميِزمان، فرايند و تغيير است
جـاي   جوي دليل بـارش بـرف بـه    علم با استناد با تغييرات. تر از آننه در جايگاهي پايين
ـ  باران را توضيح مي   زدن در يـك پـارك جنگلـي پوشـيده از      قـدم  ةدهد؛ حال آنكـه تجرب

را تنهـا در قالـب    2007به غروبِ اواخر پـاييزِ   هاي پانخورده، در يكي از عصرهاي روبرف
  ).24: 1393 هرمن،( »توان بيان كردداستان مي

هايي به شمار آورد كه در آن شاعر روايت ةا در زمرتوان آرش كمانگير ربا اين ديد مي
دهد كه مخاطـب را در عقيـده و    اي ارائه ميگونه با كنار هم چيدن گشتارها، حوادث را به

شدن گروهي در بوران با زيبـايي زنـدگي و     شايد در ظاهر گم. انديشه با خود همراه كند
اي اسـت  گونه ينش قطعات روايت بهاما چ ،ارتباط باشد اي مثل آرش، بيماجرايي اسطوره

سياسي و نيز ملي از جامعه و روزگـار شـاعر و روزگـاران     - كه برآمد اثر، شرحي اجتماعي
هـا مـتن را بـه    ها و دادهزبان، نشانه« به عبارت ديگر،. كندمشابه پس از آن را ترسيم مي

ها و ساير ملهتنها فقط حروف، كلمات، جآورد و نهميدرپي به نمايش در شكل خطوط پي
چيند، بلكه ادراك اطالعات مـتن را  اي متصل كنار هم ميموارد متن را به صورت زنجيره

  زمـان ارائـه   دهد، حتي وقتـي اطالعـات بـه صـورت هـم     ذره به خورد خواننده مي نيز ذره
 ).53: 1979 1ي،پر( »شوندمي

هـاي سياسـي،   آرش كمانگير نقدهاي متعددي انجام شده كه بيشتر بـر جنبـه   ةدربار
   از جعفـر پـايور   »آرش كمانگير، آرش ستوربان«. بالغي و يا اساطيري آن متمركز هستند

از  »)كمـانگير سـياوش كسـرايي    نگـاهي بـه آرش  (شناسي يك منظومه آسيب« ؛)1369(
 از حسـن  »ها در اشعار سياوش كسـرايي تحليل اسطوره« ؛)1386(يكتا محمدعلي شاكري

از  »شـاهنامه غيبـت آرش كمـانگير در   « ؛)1388(يلي مـراد  آالشتي و حسـين اسـماع  پور 
معناشـناختي شـعر آرش    -  تحليـل نشـانه  «و  )1391(سوسن جبـري و خليـل كهريـزي    

                                                 
1. peery 
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مواردي نيـز ماننـد    .از اين گروه هستند )1392(از فريده داوودي مقدم » كمانگير و عقاب
وجـود دارد   )1391( از فرزاد كريمي و ديگران »شناسي روايت در شعر اخوان ثالث سبك«

اما طي جستجوهاي خود بـا مـوردي   . اندشناسي برخي اشعار روايي پرداخته كه به روايت
  .مواجه نشديم ،شناسي نگريسته باشد آرش كمانگير را از منظر روايت ةكه منظوم

  
  گير در سه سطح روايتآرش كمان ةهاي روايت منظوم ويژگي - 2

داستاني يا فراداستاني اسـت كـه   سطح رو :شودياين داستان در سه سطح روايي روايت م
داستاني است كه عمونوروز در اين سطح نويد  سطح ميان ،راوي آن سياوش كسرايي است

نهايت سطح زيرداستاني كه آرش راوي ايـن سـطح   دهد و درپيروزي را به نسل آينده مي
اي مضـموني  ه ها و تفاوت شباهت(ها  حركت از بين اين سه سطح و رفت و برگشت. است

  .است است كه به اين منظومه شكل داده) اين سطوح
  

  )راوي فراداستاني(داستاني سطح رو - 1- 2
آرش، آن  ةبدون تغيير در اسطوراو . استراوي فراداستاني اين منظومه، سياوش كسرايي 

است و از روايتگري عمونوروز كـه   روزگار خود كرده ةرا به شكلي نمادين وارد فضاي جامع
 ، هـاي آن اسـت  گرفتن صولت زمسـتان و سـختي    ن مخاطب ايراني، روايتگر پاياندر ذه

برد و بين اميدي كه در پس جانفشـاني آرش بـراي مـيهن وجـود     روايي مناسب مي ةبهر
  ارتبـاط همگـوني ايجـاد     ،دهـد هاي آينـده مـي  دارد با آنچه عمونوروز نويد آن را به نسل

  . كندمي
ي گونـاگون اتفـاق   هـا در روايت شوندههاي تكرارويژگيشناسان در وجود اغلب روايت

گـو   بودن، داشتن سير مشخص، داشتن راوي يـا قصـه   بودن، تكراري مصنوعي. نظر دارند
ـ   بردر و) چند به صورت ضمني و ناپيداهر( يي زمـاني در بازنمـايي   جـا  هداشتن نـوعي جاب

  پـري، ( هـا هسـتند  ژگـي ايـن وي  هـاي تـازه، از زمـرة   نتيجه رسيدن به تركيبحوادث و در
 1979 :12.(  

طـوري كـه    بـه  ،شده استاي ازپيش تعيينآرش كسرايي داراي طرح و برنامه منظومة
بـارش بـرف،    .شـود پرداز انجام مـي  ها هم در راستاي اهداف روايتشخصيت ةحتي مكالم

ن ونوروز، مخاطب قرار گـرفت گويي عماي روشن، قصهرو شدن با كلبه هها، روبخاموشي كوه
هـاي او،  خـواني هـا و رجز ان آخرين گفتار و نيايش، توصيف شرايط روزگار وي، بيكودكان
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اوضاع حـاكم و كنشـگري شـاعر؛ همـه و      آرش، شرح دوبارة رتاب تير و عاقبتسرانجام پ
  .كنندبودن روايت حاضر را تأييد مي  همه ادعاي مصنوعي

طبيعـي يـا انسـاني در ذهـن      عالوه بر آن كسرايي با اسـتفاده از مضـامين و نمادهـاي   
  كنند، ويژگي تكـراري هاي انديشگاني مشتركي را به ذهن متبادر ميمخاطب، كه سررشته

بـه عنـوان مثـال    . هاي تيپيك را نيز در خود داردبودن حال، فضا و شخصيت بودن يا آشنا
نوان يك عتنها بهنه ،شدن گروهي از افراد سرماي زمستان و كوران و برف و گمشرح و بسط 

كنـد، بلكـه در   سـرعت بـا مـتن درگيـر مـي      طبيعي، حسي و تصويري مخاطب را به ةنمون
عنوان شاخصي آشنا كه مضمون بهـار و  حضور عمونوروز به. استفضاسازي نيز بسيار مؤثر 

گرفتن همراه دارد، و نيز قراربه يم مرتبط اي وسيع از مفاهحيات و طراوت را به همراه دايره
  . كندشدت تقويت مي بودن منظومه را به  ر كانون روايت، گمان نمادينآرش د ةاسطور

  از شـرايط بحـران يعنـي گـم     ،ارت ديگـر خط سير داستان از حالتي نامتعادل و به عب
، حقيقت شاداب و فروزان حيات و در سخنان عمونوروز .گرددشدن راوي در برف آغاز مي

شـود و سـپس، روايـت بـا     يادآوري مـي هستي و نقش انسان در حفظ تعادل آغازين آن، 
گشـايي و  خـود، يعنـي جانفشـاني آرش، درصـدد گـره      خوردن به قسمت قهرمانانة پيوند

داند كه آنچه مسلم است شاعر دقيقاً مي. آيدميبازگشت به شرايط اولية پيش از بحران بر
شـدن وي در ذهـن آينـدگان و كنشـي       يد در اوج حضـور قهرمـان و جاودانـه   روايتش با

پذيري را ا تركيبي از شگفتي، تحسين و الگوتأثيرگذار از جانب راوي اول، به پايان برسد ت
  . در ذهن خواننده ايجاد نمايد

اي كه ميان گوينده و شنونده ارتباط مسـتمر  گونه جايگاه راوي، به فراخور شرايط و به
ص كـه شـاعر بنـا    الخصو علي. شودجا مي هو نزديكي ايجاد و حفظ شود، تغيير يافته و جاب

گردد و آنچـه  اي يك ملت بازميتاريخي يا اسطوره ةدارد ميان يك نماد ملي كه به گذشت
تمام  ،رو از اين ؛امروز در جريان است، ارتباطي مستقيم، عميق و پويا ايجاد كند ةدر جامع

توان خود را براي ايجاد حس همگوني و همانندي ميان قهرمان اصلي و مخاطبان به كـار  
اي و نمـادين شخصـيت آرش بـراي الگوسـازي مخاطبـان      گيرد و به پرداخت اسطورهمي

. زنـد العاده مـي رساند و براي همين منظور است كه آرش دست به رفتاري خارقمي ياري
ني تبـديل شـود، يعنـي    اگر قهرمان اصلي داستان واقعاً به شخصيت معي« از نظر باختين
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  ماننـد قهرمانـان    ،معـين شـده انطبـاق كامـل يابـد      اگر با جايگاه و سرنوشتي كه بـرايش 
  .)74: 1391( »يابداي، همة استعدادهاي انساني او در قالب شخصيت اصلي تحقق ميگونه

  
  آرش از منظر راوي فراداستاني پيرنگ منظومة - 2- 2
اولـي  . شـود  آرش، يك خط روايي اصلي و يك نمونه فرعـي، پـي گرفتـه مـي     ةمنظوم در

ــت ــه رواي ــوط ب ــه آرشاســطوره مرب ــاجراي راوي گمشــده و  ،اي و قهرمانان و ديگــري م
رغـم در خـواب    آورده و علـي   ماندن به اين روشنايي پناه  اي است كه در پي زنده سرمازده

هـاي موجـود روشـن    هاي حيات را با هيمه، شعلهو عمونوروز) نسل آينده(ن كودكان بود
گشايي قطعي و حتمـي   اجه هستيم كه گرهپيرنگي بسته مو در روايت اول با. داردنگاه مي

اما در روايت دوم، طرح  .يابدميو نظم ساختگي حوادث بر پيشرفت طبيعي آن غلبه  دارد
هـا و  گذاريرغم نشانه داستان داراي پايان نسبتاً بازي است كه چگونگي پيشرفت آن، علي

  .گي دارداي و انتخاب مخاطب و خواننده بستهاي راوي، به دانش زمينههدايت
بردن گروهي در سرماي زمسـتان و    شدن و پناه اگرچه روساخت روايت آرش، شرح گم

اي امن و گرم است؛ اما با سپردن به داستاني خيالي و اساطيري از زبان صاحب كلبه  گوش
نامـد،  اسـطوره مـي   تر متن كه اسـتراوس آنهـا را خـرده    دقت در اجزا و رويدادهاي كوچك

رو هستيم كه بخش  هاي دوگانه و معاني استعاري روبهيتي سرشار از تقابليابيم با روا ميدر
كند اي، ذكر مياسطوره ةلوي استراوس هنگام تحليل قص .دهندپوياي روايت را تشكيل مي

: هـر قصـه داراي دو سـاختار اسـت    كه بر هر قصه، منطق مفـاهيم دوگانـه حـاكم بـوده و     
هاي معنايي هماننـدي  تقابل يي قصه بوده و ازاري و طرح معناساخت كه معناي استع ژرف

  .)55- 57 :1371، اخوت( متشكل است و ديگري، روساخت كه معناي ظاهري قصه است
سـامان بـودن سـرحدات، پرجـوش بـودن       هاي تـرس و مـرگ، بـي   افراشته بودن بال

ها و باروهاي ملك، تحقيـر، بـارش بـرف روي    گاه دشمن و گذشتن دشمنان از برج خيمه
روزي و اسـارت و حقـارت    هايي از بدي و پلشتي و تيـره به تمامي حاوي استعاره... برف و

هاي ديگري در مقابل نمونه. اندهستند كه قسمت زيادي از متن را به خود اختصاص داده
  .كنندنيز وجود دارند كه نمودار مورد نظر ما را تكميل مي

روي تپه،  ةلغزان، روشني كلب ةاي امن، سوسوي چراغ، وجود رد پا روي جاددود كلبه
ن نـام آرش در  پياپي خواند مرد بودن آرش، ها، زيبايي زندگي، آزادهگشودن در و مهرباني
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مقابل گـروه  در همگي ... دادن و راهنمايي وي براي آيندگان وتمام پهنة البرز، نقش اميد
  .كنندروشني بيان مي شاعر را به اول قرار گرفته و زيرساخت انديشة

رويي اميد و نااميدي، حقارت و غرور، سكوت و انفعال در برابر جوشش و حركت، ررود
 لگو وارگي پيشـينيان، ذات و شـالودة  سرما و گمگشتگي در مقابل جريان گرم طبيعت و ا

 همين دوگانگي بوده و در دو قلة حقيقت طرح داستان متشكل ازدر. كنداثر را آشكار مي
لـف در  مؤ. روزي و سعادتمندي قرار دارنـد  دو نماد از تيره عنواناين تقابل، برف و آتش به

آرش بهـره   ت روشني و گرما، از كنش قهرمانانةتالش است با تشويق براي حركت به سم
البته استفاده از واژگاني چون كار، پيكـار، خلـق،   . برده و آن را در روزگار خود تسري دهد

جاي اهورا و خداونـدگار،   با طبيعت به كردن نسب نجستن و فرزند كار و رنج بودن، نيايش
يه زندگي بـه آتشـگهي كـه    حضور عمونوروز، پرداختن به عنصري ملي چون آرش و تشب

برجاست؛ نيز از اين جهت جالب توجه است كه شعر و شخصيت كسرايي، متـأثر  ديرنده پا
ن شـب سـرمازده و   هاي ماركسيستي، كورسوي اميد خود را بـراي نجـات از ايـ   از گرايش

  .است ديدهميهني و ملي گذشتگان خود مي رگبار در پشتوانةم
  
  نوروز و راوي زيرداستاني آرشداستاني عمو روايت راوي درون - 3
  اجزا و حركت طرحِ روايت - 1- 3

حركـت، مشـكل، راه    )1(:اسـت  زير تشكيل شده كه از اجزاي داندطرح را نظامي مي 1پاول
به عبارت . مشكل و دو پيشوند موافق و مخالف دهنده، آزمون حل، فعل كمكي و افراد ياري

شود و براي رفع اين مشكل به دنبال يافتن راه حل  رو مي هقهرمان قصه با مشكلي روب ،ديگر
زنـد و مشـكل را حـل     دست به عمـل مـي   ،حل مناسبي پيدا كند كه راه است و در صورتي

طـور  نـاميم كـه بـه    يهمه، ما تنها كنشي را حركـت مـ   با اين. خورد كند يا شكست مي مي
  .)17: 1985 پاول،( طرح قصه به عهده داشته باشد توسعة مستقيم يا غيرمستقيم نقشي در

در داستان آرش، حركت، جنگي است كه بـين ايرانيـان و تورانيـان صـورت گرفتـه و      
حـل كـه از    راه. مشكل، شكست ايرانيان است و نااميدي و فضاي وحشتبار حاكم بر مردم

ائه شده و با هدف تحقير بيش از پيش مردم ايران و دلبستگان به آيـين  طرف دشمنان ار

                                                 
1. Pavel 
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همـان   حـل  ايـن راه . رحدات با پرتـاب تيـر اسـت   ها و ستعيين مرز ،شود بهي طراحي مي
شـود و وي بـا   پيك سپاه ايران يعني آرش گـذارده مـي   آزمون مشكلي است كه بر عهدة

هاي رواني مردم  بهرمندي از حمايت ياري غيرت و سربلندي ذاتي خود، ايثار و بذل جان،
موافقان و مخالفـان قهرمـان داسـتان در    . دهدو ايمان راستينش به آزادگي، تن به آن مي

  .اين جريان، مردم ايران و دشمنان نمادين ايرانيان يعني سپاه توران هستند
دل بـه راه دادنشـان   اما در ماجرايي كه متعلق به راوي است، حركت، سـفر ايشـان و   

روشن و گرم روي تپه است كه بـه   كلبةبردن به  حل، پناه كوالك و راه غلبة ،مشكل. ستا
مهربـاني سـاكنان كلبـه در مقابـل     . شود مدد ردپاي رهجويان و روشنايي كلبه، ميسر مي

 . دهـد  خشم حاكم بر طبيعت داستان قرار گرفته و دو گروه موافق و مخالف را شـكل مـي  
زنـدگي  پـاي  داشـتن آتشـگاه دير    است، همانا روشن نگـاه اما آزمون مشكلي كه در پيش 

در سـلكان او   ها و مخالفان و موافقان ديگري را در پيش روي راوي و هـم كه آزمون است
شود  ق به راوي به نوعي اثري محسوب ميواقع داستان متعلدر. قرار خواهد داد اين مسير
  هــاي ن و متكــي بــر انديشــهخواننــدگا ةبــردن آن بــر عهــد  دادن و بــه پايــان  كـه ادامــه 
  .ايشان است

گيري وجود دارد؛ شخصيت در طرح داستان و روايت كسرايي از آرش، نوعي اصل پي
گر يا مخالف عناصر طبيعي در جايگاه ياريو  آرش، عمونوروز، راوي(هاي او اصلي يا كنش

، )ذشـت هـاي آن از جـان گ  هدفي واال كه بايد براي حفظ زيبايي و حتي زندگي به منزلة
عنصـر درونـي    منزلـة شوند و هم بهگذاري ميبخش نامهاي فرديتهم با استفاده از شيوه

  فاعـل، مبتـدا، گـزاره يـا مفعـول آن بنـد حفـظ         منزلةي مانده و جايگاه خود را بهبند باق
هاي اصلي چون آرش و عمونوروز و وقـايع اصـلي ماننـد بـارش بـرف،      شخصيت. كنندمي

ها و مقدس نيندوختن سينه ها و كينةخورده، مهر نورزيدن دل يهذيان داشتن شهر سيل
كردن ساكنان كلبه، آمدن، دويـدن،  و نيز گشودن در و مهرباني ،روزي ديگر نمادهاي تيره

ورزيدن و ديگر نمودهاي زندگي شادمانه و همراه با آزادگي، به صـورت فعـل    رفتن، عشق
 ةبه مدد هنر نويسنده و با بهرمندي از پشتوان، عمونوروز و آرش در اين اثر. آينداصلي مي

اند در اولين حضور  توانسته ،فرهنگي و تاريخي مشخصي كه در اذهان عموم ايرانيان دارند
  .شخصيت اصلي به خواننده معرفي شوند منزلة، نام خود را ثبت كنند و بهخود در متن
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 ؛اي داردو حركتي مقوله پيرنگ هر دو داستان، از وسط و با حالتي نامتعادل آغاز شده
بـه نظـر   . اسـت  زمان طراحي شده يعني به صورتي عمودي و براي بررسي شخصيت در بي

كه جرالد  )2(آرش، از ميان سه طرح داستاني ِالحاقي، متناوب و انضمامي رسد منظومةمي
ود كسرايي درواقع دو اپيز. اقي وفادار استالح ةكند، بيشتر به گونبه آن اشاره مي پرينس
داستاني را با عناصر و حروف ربطي به هم متصل نموده و اپيزود مركبي را تشـكيل   سادة
وار در پايان داسـتان بـه نقطـة آغـازين     عالوه روايت طي حالتي مارپيچ و دايره به. دهدمي

هـاي روايـت عمونـوروز    بعد از آن بـه ميانـه  . شودگشته و بارش برف را يادآور ميخود باز
شده، به تقليد از عمونوروز، شعله را كـه نمـادي از آتشـگاه    بار راوي گماينزند و نقبي مي

  .داردروشن و فروزنده نگاه مي ،زندگي است
  

  طرح از منظر كنش، شخصيت و تفكر - 2- 3
به طرح داستاني نگـاه كـرده و هـر     راز سه منظر ِكنش، شخصيت و تفك 1مننورمن فريد

  ):147- 165: 1967( است دههاي گوناگوني تقسيم نمويك را به دسته
انگيـز، قهرمـاني، منـتقم و     هاي كنشي، ترحمطرح از نظر كنش داستاني به گونه) الف

 ؛تر قهرمانانـه و شـورانگيز اسـت   آرش، طـرح بيشـ   ةدر اسـطور . شوداحساسي تقسيم مي
گيـرد در مقابـل تورانيـان بـه     اي كه آرش طي يك حركت قهرمانانه تصـميم مـي  گونه به

امـا در  . اش پايان داده و شرايط را به نفع ايشان تغييـر دهـد  اي زندگي جامعههنابساماني
رو هستيم كـه گويـا    هانگيز روب شده در كوالك، بيشتر با طرحي ترحممورد روايت مرد گم

  .است شخصيت اصلي داستان در به وجود آمدن آن حوادث نقشي نداشته
شود و تغيير و نش تلقي ميتر از كطرح از نظر شخصيت كه در آن شخصيت مهم) ب

  بـه چهـار دسـتة بـالغ،      ،كنـد تحول از ناپختگي بـه سـمت بلـوغ و پختگـي حركـت مـي      
آرش شخصيت آزموني و بالغي است كه بـا  . شودطلب، آزموني و منحط تقسيم مياصالح

. آمده و رو به سوي كمال دارد سربلند بيرون اشانتخاب خود از دشوارترين آزمون زندگي
يت وي شخصــ. مــذكور را برگــزينيم وي شــايد نتــوانيم يكــي از چهــار گونــةامــورد ردر

پذيري از قهرمان بالغ بوده و به جبر زمانـه محكـوم بـه    صدد الگوطلبي است كه در اصالح

                                                 
1. Freedman 
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اطرافيان وي و جو كلي جامعه رو به انحطاط داشـته و در سـرماي بـرف و    . استشكست 
وي منظومه نه ايماني چون آرش دارد و نـه  توان گفت راچند ميهر. اندبوران گرفتار آمده

اي  مانـده راه بلكه بيشتر به از ؛استشسته از جان خويش همچون قهرمان محبوبش دست
انـد،  گـزار بـاغ آتـش بـوده    هاي پشينياني كه به جـان خـدمت  ماند كه به شنيدن قصهمي

  .ازداندها ميدلخوش است و از هيمة همانان بهره برده و هيزمي در ميان شعله
 فكري، احساسات، باورها و وجهةاي از وضعيت عنوان مجموعهطرح از نظر تفكر به) ج
 در منظومـة آرش،  .شـود كننده و نامتوهم ميشخصيت، شامل تفكر فرهيخته، آشكارنظر 

هاي اصلي داستان، يعني راوي، عمونوروز و آرش در گروه تفكـر فرهيختـه   تفكر شخصيت
ري راوي تا چه حد بتواند در اما اينكه فرهيختگي فك. ل داردقرار گرفته و رو به سوي كما

هـاي پويـا و مـؤثري را رقـم بزنـد، بـه       اطرافش اثر كرده و كنش جامعة خفته و سرمازدة
  .مخاطب و تصميم وي بستگي خواهد داشت

  
  آرش كمانگير پردازي راويان منظومةشخصيت - 4

شـمگير مشـابه ديـدگاه    اي بسـيار چ گونـه ها و برخي ساختارگرايان بـه ديدگاه فرماليست
شـناختي   ه روايت بايد فارغ از طبايع روانبه باور اينان نظري. شخصيت است ارسطو دربارة

هـا  آن. تواند ابعاد شخصـيت را نشـان دهـد   فقط كاركردهاست كه مي. شخصيت عمل كند
گونه  آنشناختي يا اخالقي و درواقع  اساس برخي معيارهاي روانجاي اينكه بخواهند بر به

انـد  فقط در پي تحليل اين نكتـه  ،ببرند دهند به كنه ماهيت آنها پيكه اشخاص نشان مي
  ).146- 147: 1392 حري،( زندميه در داستان چه عملي از ايشان سرك

هـاي افـراد   وضوح شاهد ارزشمندي كنش و نتيجة عملي انديشـه  آرش به در منظومة
شكلي است كه كرختي و سكون سـرمازده   حتي فضاسازي آغازين داستان هم به. هستيم

كردن در شادي بـاز . كندعنوان يك شخصيت يا موقعيت منفي به خواننده منتقل ميرا به
هاي زندگي است، و مهرباني نمودن اهل خانه با آغاز داستان عمونوروز كه پيرامون زيبايي

پويا و حركتي  هاي ها نقطة ثقل سخن، بر دوش فعلسو شده و در توصيف اين زيباييهم
  هـا را در روشـن نگـاه   رسد كـه دوام ايـن زيبـايي   لف به جايي ميتأكيد مؤ. گيردقرار مي

گنـاهي نابخشـودني تلقـي    صان آن ديـده و خاموشـي را   هاي رقداشتن و افروختن شعله
هـا و جسـتجوي حيـات در آن    مورد راوي گمشده در سرما نيز، توجه به نشانهدر. كند مي
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در روايـت آرش،  . اسـت  حيات ايشان و نجاتشان دانسته شـده مل ادامه محيط سرمازده عا
وي و جـان بـر سـر     ةآنچه ملك و وطن را از تحقير و نابودي رها نمود، كنشگري قهرمانان

چنـد كوچـك،   ي و عميق متن نيز انجام حركتي هرپيام درون. ايمان و اعتقاد نهادن او بود
   ،رغـم در خـواب بـودن اطرافيـان     انـد علـي  نامي بـود كـه بتو   در هر محيط سرمازده و بي

  .هاي حيات را روشن و گرم نگاه داردشعله
اساس مدل گريماس، فرستنده و هدف در هـر دو داسـتان آرش و گمشـده، ماننـد     بر

. گيرنـد امـور انتزاعـي قـرار مـي     در دسـتة  ،بيش از آنكه عيني باشندهاي امروزي داستان
گمشـده سـخني نرانـده و بيشـتر بـر دو      روايـت  لف در مورد اين دو مقوله در هرچند مؤ

شخصـيت   اما ساخت داستان و فضا و پيشـينة  ،است جريان مددكار و مخالف تأكيد كرده
وار بيـان  اي تمثيلها در خالل شرح رشادت آرش به گونهگفتهاي است كه ناگونه شاعر به

جنگ با اهـريمن  فاعل در روايت اول، آرش؛ فرستنده، حس آزادگي و تمايل به . شوندمي
جو؛ مفعول يا هدف، پرتاب تير و تعيين مرز و موفقيـت در پيكـار ميـان نيكـي و     پرخاش

زمين؛ مددكار، دل خلق و اميدهاي مـردم خـاموش؛ و مخـالف،     بدي؛ گيرنده، مردم ايران
  .تورانيان هستند

 شـود كـه در درجـة   عنوان موجود پويايي به مخاطب شناسانده مـي شخصيت آرش به
وي گرچه از طرح . است گفتني كه منجر به كنش شود، خلق و ايجاد شده اي سخناول بر

 ،گويـد گيرد و با آنچه ميكند، اما خود ابتكار عمل را به دست ميكلي داستان پيروي مي
بينـي و زبـان شـاعر     آيد او بيشتر بـا جهـان  چند به نظر ميهر. شودتعريف و شناخته مي

از طريـق روايـات ديگـر بـه مـا      اش معمـول بـوده و   نـه گويد تا آنچه كه در زماسخن مي
  . است رسيده

در  اي آن، كـامالً هـاي اسـطوره  پردازي اين منظومه با ديـدگاه  از اين منظر، شخصيت
هـا در داسـتان آرش و   شخصـيت  .رسـاند پيوند است و به پيشبرد و فهم روايت ياري مـي 

گمشـده،  . شـدني هسـتند   قياسها هاي تمثيلي و تيپگمشدگان، به شكل بارزي با چهره
ها و حتي مردم زمانة آرش، حول يك مفهوم يا ويژگي منفرد شـكل  آرش، عمونوروز، بچه

بندي ظرايفي را كـه در ارائـة يـك     البته اين تقسيم. ندا گرفته و در يك جمله قابل تعريف
نهايت طور مثال شخصيت آرش دربه. گيردبر نميشود، درشخصيت به خواننده لحاظ مي

و اوج ماجراي خود و پس از طي مراحلي كه بيشتر به يك سير دروني و انديشگاني شبيه 
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است، اصول عقايد و رئوس اعتقادات خود را به شكل رجز در برابر همگان اعالم نمـوده و  
هاي آينده  ستيزي در ذهن نسل آن افكار به عنوان نمونة راستين ظلم كردن پس از عملي

  . شودثبت مي
اش آزارديـدن از فضـاي    يـا راوي كـه در حـال حاضـر بـارزترين ويژگـي       مرد گمشده

مخاطبان امـروز عمونـوروز را    ،، يا كودكاني كه به عنوان نسل آيندهاستاطراف  سرمازدة
 .انـد داشتهرا الگوپذيري، انتخاب و كنشگري   دهند؛ كساني هستند كه فرصتتشكيل مي

هـا  در خـالل كـنش   تواننـد مـي ند كـه  شـو اي در نظر گرفته مـي هاي سادهشخصيت آنها
جـاي اينكـه محـور     رسد بهبه نظر مي .ب بيش از يك ويژگي گردندپيشرفت كرده و صاح

و بـه جزئيـات تغييرهـا     ودتمامي در متن دنبال شآرش به ها در منظومةتكامل شخصيت
ان در كودكـ . يابد ديگر تغيير مي اي به چهرة و از چهره استدر روايت پنهان  گردد،اشاره 
كساني كه در مسـير  بعد راوي گمشده در جايگاه . صفر و پيش از حركت قرار دارند نقطة

سپس آرش به عنوان الگو و عالمتـي بـراي   . است خورند، معرفي شدهميخود به مشكل بر
تاريخي ملت ايران است كه در  در اين ميان عمونوروز حافظة. شودآيندگان شناسانده مي
  .استبيدار ماجرا مهربان و روايتگر شب شرايط مختلف، ميزبان

رود و ت كه در آخر بـه خـواب مـي   عمونوروز راوي هدايتگري اس در منظومة كسرايي،
اي كـه در  معنـايي ويـژه   ةمشخصـ  ةولي به واسط ،خود كنش مؤثر ديگري ندارد خودي به

  . اي از اميـدواري و شـادابي اسـت   است، به شكلي نمـادين، تمثيـل برجسـته    نامش نهفته
طـوري  به ؛گويندها از زبان نويسنده و با گويش او سخن ميشخصيت ةبلكه هم ،تنها اونه

. كنـد مـي  غيير گوينـده، مخاطـب را راهنمـايي   رساني از تكه تنها راوي است كه با اطالع
 »آرش مردانة هاي استوار و طنين گام«هاي نشانداري چون بردن واژهكار هموست كه با به

معنايي موجود در كنش هاي بار عاطفي و مشخصه »هاي دشمن تدبير ناپاك انجمن«و يا 
پهلـواني پيـروز و    منزلةآرش نيز به. نمايدهاي گوناگون را برجسته ميشخصيت و انديشة

در  ،كف كـه در دنيـاي بيـرون از مـتن و در ذهـن مخاطـب زنـده و جـاري اسـت         بر جان
رسـانندة    انجـام   با اين تفاوت كه آرش، عملگـر و بـه  . وروز قرار داردجايگاهي مشابه عمون

  .رفتة خويش استهاي جامعة فسرده و در سكون فروآمال و آرمان
 ها و امتيازات ظاهري را ناديـده گرفتـه و  عمد ويژگي ها بهمؤلف در توصيف شخصيت

را به داشـتن   ه مخاطبتوج كند و عمدةگذاري آنها را در نيل به مقصود، نفي ميحتي اثر
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تـا آنجـا كـه آرش در     نمايد؛قوي در خدمت روايت اصلي جلب مي آرمان روشن و انگيزة
رهايي بـا تـن پـوالد و نيـروي     / چاره امروز زور پهلواني نيست«: گويداوج حضور خود مي

و در جـاي   )66: 1386 كسـرايي، ( »پري از جان ببايد تا فرو ننشـيند از پـرواز  / جواني نيست
درواقع . »فرزند رنج و كار/  وييدم نسبمج/ مرد آزاده منم آرش سپاهي« :گويدگري ميدي

هـاي  توانـد بـا پويـايي خيـال، ويژگـي     و مـي  تجسم اشخاص آزاد است مخاطب در نحوة
اي با عملكرد افراد آن زمانه سـنجبده و  ها را در هر دورهشده براي هر يك از شخصيتياد

 ،يات سر و شكل و اندام افراد اهميت ماهوي نـدارد هرچند جزئعالوه  به .سازي نمايد شبيه
هـا  آسمان/ داند اين رازمين مي« :عيب و نقص بودن جان و جسم مورد توجه استاما بي

نـه ترسـي در   / نـه افسـوني  / نه نيرنگي به كار مـن / عيب و جان پاك است كه تن بي/ نيز
  .)همان( »نه در دلم باك است/ سرم

ن داستان نيز تا حدود زيادي توانسته است به سـاختن شخصـيت و   توصيف فضا و مكا
يند روايتگري كمك كند و مثل يك شخصيت جاندار در واداشتن اشخاص داسـتان بـه   افر

فتـد  ااي كه داستان در آن اتفاق ميتوجه به منطقه و زمينه .رفتارهاي گوناگون مؤثر باشد
داستاني مساوي با يـافتن   ةه تغيير زمينگا .فرد آن مؤثر است در رمزگشايي مجاز منحصربه

ترين عنصر در زمينة ترين و مهمشايد خانه، به عنوان معمول. حلي براي مشكالت است راه
دادن بـه   و شـكل ، مركزي براي كل روايت و جوالنگاهي اساسي براي تعيين حالت داستاني

  .)164- 169 و205- 208: 1386 توالن،. نك( ها و وقايع به شمار رودداستان، شخصيت
كه پيش و چنان مشهود است كسرايي، تأثير مكان و پرداختن به فضا كامالً در سرودة

نمـاد سـرما و    هايي كه منجر به رمزگشاييِاز اين نيز اشاره كرديم، يكي از بارزترين نشانه
هايي است كه ميـان شـرايط راوي بـا    شود، مشابهتشدن كاروانيان و باقي داستان مي گم

داسـتاني و ورود راوي بـه    عالوه تغيير زمينـة  به. خموده و منفعل آرش وجود دارددوران 
هـاي نـو در برابـر نگـاه     شدن افقاي براي پديدارگرم و روشن عمونوروز نيز دستمايه ةكلب

  .استهاي آينده نمودن راه نسل  وي و نيز مسيري براي روشن ةسرمازد
  

  ير كانون راويان روايت منظومه آرش كمانگ - 5
 ،زمـاني و مكـاني دارد   گريزناپذير و فراوانِ تقريباً ياتيند گفتن يك روايت، كه جزئادر فر

ديـدي اسـت كـه از آن، وقـايع      ةانـداز همـان زاويـ    اين چشم. اندازي را برگزيد بايد چشم
ساز يا  ناپذير مفهوم كانون منطقي و اجتناب نتيجة. شود مكاني مشخص روايت مي - زماني
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ينـد  اسازي اين است كه حتماً بايد شخصي يا چيزي به عنوان مفعول ايـن فر  فاعل كانون
  .)107- 110: همان( شونده است وجود داشته باشد كه همان كانون
ز يــا انــداشــود، شــاهد اتخــاذ چشــمآرش روايــت مــي در طــول مــدتي كــه منظومــة

سـت  هاي مختلفي هستيم كه بين افراد گوناگون حاضر در صحنه، دست بـه د  گيري جهت
ديدي است كه وقايع به طور صريح و  ةزاوي لةمنزسازي اين اثر به درحقيقت كانون. شودمي

در تمام لحظات خواننـده،  . شوندمي ، ديده، احساس، فهميده و ارزيابياز رهگذر نگاه راوي
 سازي كه گاه مرد سرمازده اسـت راوي و كانوني ؛شنودداستان را با ايدئولوژي راوي آن مي

عمونـوروزي كـه   . عنوان كـانونيگر بيرونـي  گر دروني و گاه عمونوروزاست بهن كانونيعنوابه
و هرآنچه از غم و  داردتاريخ حضور  لحظة گر فرازماني و جمعي در لحظهعنوان يك كانوني به

  .كندبراي شنوندگانش روايت مي ،است شادي و احساسات انساني و ظلم و مبارزه ديده
گاه تورانيان هستند و  ،شوندساز توصيف مي كه از منظر كانوني ندگان بيروني،شوكانوني
گاه فضـاي  گيرد و گاه قهرمان در مركز ديد قرار مي. ايرانيان هاي مختلف جبهةگاه قسمت
 ولـي نكتـة  . د و گـاه مـردان و دختـران   شـون گاه زنان جامعه برجسته مـي . بيرون سرمازدة

خود را در بررسي فضا كه نمادي از جامعـه  توجه اين است كه شاعر بيشترين تمركز  جالب
حقيقت بر نقش در. است هاي دروني صرف كردهاست و نيز واكاوي رفتارهاي افراد در جبهه

قصـد داشـته بيـداري     و كـرده اتحاد و عملگري جامعه در مقابل بيگانگان و ظالمان تأكيد 
و نابودي فر و شكوه  هاي گوناگون براي از بين بردن آيين بهيكردن انجمندشمن و برقرار

كنند، به بينند گزارش ميدو، صرفاً آنچه را ميشاعر و عمونوروز هر. ا گوشزد كندايرانيان ر
هاي ظاهري به احساسات افراد پـي بـرده و   ها راه ندارند و از عالئم و نشانهدرون شخصيت

را از  خواهـد واكـنش مـردم   حتي عمونوروز در قسمتي كـه مـي  . نمايندآنها را توصيف مي
و نجواهـاي   اينكه بدون واسطه بـه شـرح درون   جاي يدن فرمان تورانيان نشان دهد، بهشن

 :كنـد كـه  مـي  د؛ آن را به صورت گفت و شنود زيرگوشي ميان افراد نقلقلبي ايشان بپرداز
گـر بـه   /دهد سـامان  مرز را پرواز تيري مي/ كردگوشي بازگو ميوين خبر را هر دهاني زير«

  .)64: 1386كسرايي، ( »آرزومان كور/ هامان تنگ خانه/ دنزديكي فرودآي
  

  ة آرشزمان روايي منظوم  - 6
گاه مناسـبتي  ن است كه ضمن تعقيب هدف اصلي، هردانيم هنر ادبيات داستاني در ايمي

اي مناسـب، در  انـدازه و بـا شـيوه     كند، گلچيني از حوادث سطح داستان را بـه ايجاب مي
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بـه   ،نـاگزير خطـي اسـت    از آنجا كه زمان متن به .)268: 1392 حري،(سطح متن ذكر كند 
گيرد، نوعي خلل آشكار و بر مييش از يك خط زماني داستاني را درمحض اينكه روايت ب

به تعبيـري ايـن خلـل    . آني در همبستگي بين زمان واقعي و زمان متن پديد خواهد آمد
داسـتان بـر مجموعـه     رنـدة ب آيد كه بيش از يك مجموعه شرايط پيشوقتي به وجود مي

  .)78: 1386توالن، ( نهد هاي مختلف تأثير ميشخصيت
ايـن  . است هاي زماني استفاده كردهها يا نابهنگاميكسرايي در اثر منظوم خود از بازي

شود خواننده همواره بداند در كجا قرار گرفته و دقيقاً چـه اتفـاقي در   نوع روايت باعث مي
خـود را از زمـان حـال سـنجيده و بـه       ةدائماً فاصلخواننده اين بنابر. دادن است  حال رخ

به . پردازدارزيابي موقعيت كنوني خويش و تطبيق با آنچه كه در داستان جريان دارد، مي
رسد در اين شيوه به نقش هدايتگري روايت مرجع اهميت بيشـتري داده شـده و   نظر مي

طور كه پيش از اين در قسـمت   مي، همانديگري از نابهنگا نمونة. گردداي ميتأكيد ويژه
درواقع درست . شودطرح اشاره كرديم، به آغاز داستانِ اول از ميانه و گره خود مربوط مي

آيـد، بـا   مـي شـدن راوي بر كردن مشكل سرما و گم صدد برطرفدر جايي كه خواننده در
شـدن   و پديـدار گشـايي  عمونوروز، نوعي گـره  ةها و راه يافتن به خانديدن روشنايي كلبه

  .افتدهاي تازه اتفاق ميافق
وط به دخل و تصـرف در  اصلي مرب كت از سطح داستان به متن، سه جنبةژنت در حر
 نظم و ترتيب، ديـرش يـا تـداوم و بسـامد    : دكنبيان آن را از هم متمايز مي زمان يا شيوة

تيب واقعي بازنمايي نظم و ترتيب به روابط توالي مفروض وقايع در داستان و تر .)79 :همـان (
از اين جهت بايد گفت كه كالً پرداختن عمونوروز به داستان آرش . آنها در متن اشاره دارد

شود كه در ذات خود با قصد نگر بيروني محسوب ميي نابهنگامي و تأخر از نوع گذشتهنوع
عامل ايجـاد  خر أاين ت. افتدايجاد نوعي از تقدم و پرش به جلو يا همان الگووارگي اتفاق مي

. گيري ساختار روايي داستان بسيار مؤثر استزماني بوده و در شكل جايي گستردة هيك جاب
گويد نيز، نسبت به آنچه در اكنون و هاي زندگي ميعالوه بر اين، آنچه عمونوروز از زيبايي

سپس يك جهـش اتفـاق   . گيردنگر بيروني قرار ميزمان حال جريان دارد، در گروه گذشته
جنگل هستي «و بعد در بند  دهدميمنفرد خود را نشان  و نابهنگامي در يك جملة افتدمي
 ةشـود و در حـين افكنـدن هيمـه در كـور     نوروز وارد زمان حال ميعمو. يابدادامه مي »تو

واضح است كه ايـن ورود بـه   . گويدآهسته با خود از جنگل بودن انسان سخن مي افسرده،
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نگـر   همان دانستن آن با روايت گذشـته بيق شرايط فعلي و اينميزان در تطزمان حال چه 
عالوه هيمه افكندن وي در پيوند با نجواهايش و بعـد بازگشـت بـه     به. عمونوروز مؤثر است

داسـتان،   نوروز با بيان ايـن موكند كه عها، خواننده را مجاب ميداستان از مسير همان واژه
اين اتفاق در پايان داستان . زندگي است وزندةداشتن شعلة فر  همچنان مشغول روشن نگاه

نگـر درونـي، از فضـاي     مندي از يك نگاه گذشـته  لف با بهرهيعني مؤ. دهدآرش نيز رخ مي
...  /هـا دلتنـگ  دره/ ها خـاموش كوه« :كندتاريخ خارج شده و به كلبه و بيرون آن توجه مي

د از يادآوري آنچه در حـال  و بع »در خواب است عمونوروز/ كودكان ديري است در خوابند
اي هيـزم  گذارم كندهمي« :كند به همان آرمان و هدف نهايي روايت اشاره مي ،جريان دارد
  .)68: 1386، كسرايي( »رود پرسوزشعله باال مي/ در آتشدان

شود وقايع عمالً بـه خـود   روابطي است بين مقدار زماني كه فرض ميديرش يا تداوم 
واقع تداوم به در. شود همان وقايع صرف مي ةار متني كه براي ارائاند و مقداختصاص داده

دهد كه چه اندازه از زمان سطح داستان در سطح مـتن نمـود پيـدا    اين پرسش پاسخ مي
كشـد و طـول مـتن چقـدر     ژنت با توجه به اينكه داستان چه مدت بـه درازا مـي  . كندمي

اسـاس همـين   بر. گيرددر نظر ميتغييري را براي ديرش متن   است، سرعت ثابت و بدون
سـرعت حـداكثر، حـذف و سـرعت     . يابـد  معيار، سرعت قرائت متن، افزايش يا كاهش مي

نمايشي قـرار   نهايت نيز، خالصه و صحنة ميان اين دو بي. حداقل درنگ توصيفي نام دارد
در درنـگ  . ازايـي در مـتن نـدارد   اي از تداوم داسـتان هـيچ مابـه    پاره ،در حذف. گيردمي

تـر از   تداوم مـتن كوتـاه   ،در خالصه. ن استتر از تداوم داستا توصيفي، تداوم متن طوالني
داننـد، تـداوم    ترين شكل آن مـي نمايشي كه مكالمه را ناب در صحنة. تداوم داستان است

   .)270: 1392 حري،( داستان و متن تقريباً برابر است
شدن خود و  اما مؤثر، ماجراي گم گويي، با توصيفي گذراكسرايي با استفاده از خالصه

يـات  او جزئ. كنـد يافتن به كلبه را بيان مي  همراهانش را منتقل كرده و با همان شيوه راه
حـذف كـرده و صـرفاً بـه      ،ارزشي را كه در جريان انتقال مفاهيم اصـلي وزنـي ندارنـد    كم

 ود راوي كـلِ حقيقت اگر قرار بدر. كندهاي كليدي در ذهن خواننده بسنده ميكدگذاري
اما با آغاز سـخنان  . يافتهنگ متن سرعتي بيش از اين ميآداستان كسرايي باشد، ضرب
هـاي  رود، با درنـگ گو انتظار مي كه از يك قصهكند و همچنانعمونوروز، شرايط تغيير مي

  . شويمرو مي ههاي نمايشي دقيقي روبتوصيفي و صحنه
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توصيف زندگي شادمانه و مصاديق آن، توضيح هايي چون عمونوروز با استفاده از شيوه
انـد و  زمان با كنش آرش اتفاق افتادهآرش، شرح رويدادهايي كه هم ةبار زمان شرايط نكبت

هـاي  گوهـا و نيـايش  است و البتـه گفت  مربوط به واكنش اطرافيان پيش از پرتاب تير بوده
ن اصلي افزايش داده و در عـين  زمان گفتار را به دو يا سه برابر زما ،...بيعت وقهرمان با ط

افتاده و حذف آنها، ديرش را كوتاه پا ل پيشاز مسائكردن نظر  حال مانند كسرايي با صرف
  . كند مي

افتد، در مقايسه بـا تعـداد   اي در داستان اتفاق ميبسامد تعداد دفعاتي است كه واقعه
: شـود ي تقسـيم مـي  به سه نـوع اصـل  بسامد . شوددفعاتي كه آن واقعه در متن روايت مي

مكـرر،   ؛اسـت  بار در داستان اتفاق افتاده بار آنچه يك  مفرد، نقل يك. مفرد، مكرر و بازگو
بار آنچه چند بار   بازگو، نقل يكو  ؛است بار در داستان اتفاق افتاده بار آنچه يك نقل چند

  .)272 :همان( است در داستان اتفاق افتاده
مؤلف دو بار در آغاز منظومه و دو بار هـم  . ادامه دارد بارش برف از ابتدا تا آخر روايت
نـوروز هـم ادامـه    سخنان عمو اين تأكيد در ميانة. گويددر پايان، از تداوم بارش سخن مي

 »سـاييد پيرمرد، اندوهگين، دسـتي بـه ديگـر دسـت مـي     « دارد و كسرايي از فرصتي كه
، )همـان ( »باريـد  رف روي بـرف مـي  ب«استفاده كرده و باز هم با عبارت  )65: 1386كسرايي، (

جالب اين است كه كلمه برف و  نكتة .كندا به خواننده يادآوري ميتسلط سرما و كوران ر
نيز ) كه همان حافظة تاريخي ملت ايران است(تصاوير مربوط به آن در سخنان عمونوروز 

 :همـان ( »دانيـد آلودي كـه مـي   هاي برف وندرون دره«گويد حتي در جايي مي. وجود دارد
اي است كه مخاطب كودك هـم از تسـلط سـرماي سياسـي در     گونه يعني شرايط به ؛)67

و  كل اثر ةتوجه، سوگيري اميدواران جالب ةنكت. باخبر است هاي گوناگون تاريخ ايراندوره
سـر  « هايبه عنوان مثال عبارت .است تر روايت داشتن اين اميد در اجزاي كوچك  جريان

ياهاي دامنگير دل به رؤ/ ها نشستنپيش آتش/ شب برفي«يا  »ون برفبرآوردن گل از در
شـاعر بـا    ةمواجه ةعالوه صحن به. مؤيد اين مطلب هستند، )60: همان( »و گرم شعله بستن

اي  آنك آنك كلبه« :هاي پيش رو استروشن نيز نمادي از اميد به آينده و روشنايي ةكلب
  .)59: همان( »...روي من هروشن، روي تپه، روب

گفته بودم زنـدگي  « بينيم كه وي پس از آوردن جملةدر ابتداي حضور عمونوروز مي
سطر يا مصراع را بـه بيـان    سي و بيش از ا. كندشروع به شرح آن مي، )همان( »زيباست
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دار بـودن   هاي زندگي پرداخته و در اين مسير بيشتر از مصادر كه خود نماد ادامـه  زيبايي
روزي دوران آرش نيـز اتفـاق    همين اتفاق در بيـان تيـره   .بردهره مياين جريان هستند، ب

. ، به اين مضـامين اختصـاص دارد  سطر و شايد بيشتر پنجاهاي كه حدود گونه به ؛افتدمي
و  اسـت واقع از آنجا كه بار اصلي داستان بر دوش دو عنصر طبيعي يعني آتش و بـرف  در

كـدام از ايـن   يافته، و نيز الزمة حيـات هر سترش داستان با استفاده از همين دوسويگي گ
اسـت كـه امتـداد آنهـا را در      گوناگون كوشيده دو عنصر نيز تداوم آنهاست؛ شاعر به انحاء

به عنوان مثـال  . حس نمايد خواننده همراهي با آن دو را كامالً ند تاتمام داستان حفظ ك
هـاي  شـعله «در كلبـه،   ،رودياوج داستان كه آرش براي پرتاب تير از البرز باال م در نقطة

  .  است »كوره در پرواز
در سخنان عمونوروز از بسامد بازگو در موارد مرتبط با گذر ساليان و براي بيان تـداوم  
يك وضعيت، استفاده شده و بيشترين تكيه نيز بر عوامل طبيعي مثل مـاه و خورشـيد و   

سر بـه هـر    / ...ماهتاب«و  »ر زدها بر بام دنيا پاكشان سسال / ...آفتاب« :شب و روز است
نـام آرش را  « خرهو بـاأل  »ها بگذشتسال/ آفتاب و ماه را در گشت«يا  »ايوان و هر در زد

  .)67: 1386كسرايي، ( »خوانندپياپي در دل كهسار مي
  

  پذيري راويانو ميزان دريافت سطوح روايي منظومه - 7

كـه  نـوعي ارتبـاط روايـي اسـت     آنچه در متن مهم اسـت  . متن نمود عيني داستان است
. شـود لف در مقام گوينده، به خواننده در مقام مخاطب مـي شامل فرايند انتقال پيام از مؤ

مؤلـف  + مؤلـف واقعـي  : دهـد گونه ارائه مـي  سيمور چتمن الگوي ارتباط روايي خود را اين
ــد) + روايــت شــنو) + (راوي+ (مســتتر ــد+ مســتتر ةخوانن ــان،ريمــون ( واقعــي ةخوانن  كن

120:1387(.  
فشـردن بـر     نهادن در راه آزادگي و پاي  پيام اين روايت همان مبارزه با دشمن و جان

. شـود لف حقيقي به خواننده منتقل ميكه از جانب راويان اثر و همان مؤ اين آرمان است
اي از هنجارهاي تلويحي است كـه خواننـده آن را از   آرش، مجموعه مؤلف مستتر منظومة

اي از راوي گمشـده،  مجموعـه  ؛كنـد بندي مـي هاي متن استنباط و سرهمدل تمام مؤلفه
متن بر روي كاغذ، گـاهي فـرد گمشـده اسـت و      راوي يا گويندة. ونوروز و حتي آرشعم

بينـيم،   وروز مينكه ما آرش را از منظر و نگاه عمورسد آنگاه گاهي عمونوروز و به نظر مي
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. است هايش روايتگري را بر عهده گرفتهكردنها و نيايشخوانيخود آرش است كه با رجز
مخصوصاً . شنو نيز در اين داستان هم كودكان هستند، هم گمشده و هم نوع انسان روايت

سـربلند و سـبز بـاش اي جنگـل     «و  »جنگلي هستي تو اي انسـان « گويددر آنجا كه مي
  .)62: 1386كسرايي، ( »انسان

فـرد  . اليـه دارد  ايـن نظـر سـطوحي اليـه    ت و از آرش كمانگير، گونة روايـت در روايـ  
كند و عمونوروز ماجراي آرش كلبه و حاالت عمونوروز و اطرافيانش را روايت مي ،گمشده

اي خـود  اي است كه در آن هر روايت مياني تابع روايت درونـه گونه چيدمان داستان به .را
داسـتاني، سـطح   نـد و راوي بافـت   كراوي فراداستاني، سطح داستاني را روايت مـي . است
مراتبي، فـرد گمشـده در جايگـاه راوي فراداسـتاني،      در اين ساختار سلسله. داستاني رازير

بعد  و در وهلة كندميبازگو  ،افتندكه در اين سطح اتفاق ميرا روايت خود و رخدادهايي 
  .شودداستاني ظاهر ميعنوان روايتگر سطح زيرستاني، بهعمونوروز در جايگاه راوي دا

 ؛آرش هم كاركرد كنشي دارد و هم مضـموني و توضـيحي   يت زيرداستاني منظومةروا
بـرد، سـطح داسـتاني را    اي كه كنش نخستين روايت را ادامه داده يا به پيش مـي گونه به

دهد كه چه رخدادهايي موقعيت كنـوني را ايجـاد   تبيين كرده و به اين پرسش پاسخ مي
، سـطح زيرداسـتاني   بط قياسيِ متكي بر مشابهت و تضاداو نهايتاً با استفاده از رو .اندكرده

  .)125- 128: همان( آوردميرت آينه و رونوشت سطح داستاني دررا به صو
تـر  ارزش هاي آشكارگي راوي در متون كـم نشانه، )132- 137: همان(كنان ريمون از نظر  
اصلي يعنـي  د گمشده و هم راوي آرش، هم راوي اول يعني مر ةدر منظوم. شمار استبي
حتـي عمونـوروز پـا را    . كننـد نوروز، آشكارا در متن حضور داشته و آن را هدايت مـي عمو

را مخاطـب قـرار    - هـاي بعـدي   يعنـي نسـل  -  فراتر گذاشته و مانند يك آموزگار، كودكان
نقد يا نظر خويش را بـراي ايشـان بيـان           كند وميهايش را به آنان منتقل آموزه ؛دهد مي
آيـد و  اشـخاص داسـتان بـه شـمار مـي      ل اطالعات دربارةمونوروز، منبع مستقع. كندمي

هـاي  هاي گونـاگون، تعيـين هويـت شخصـيت    توصيف مكان ةاطالعات متعددي در زمين
رو، توصـيف شخصـيت آرش و مردمـان     هاي گذشته يا پيشمثبت و منفي، خالصة زمان

ران حامي قهرمان و يا دشـمنان  ها مثالً زنان و دختوي و گزارشي از آنچه شخصيت ةزمان
تنهـا  او با اين كار نـه . دهداند، به مخاطب ارائه مياو به ذهن خطور نداده يا بر زبان نرانده
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هـاي ذهـن   بلكـه بـه پرسـش    ،دهـد شناخت خود را از اشخاص داستان نشـان مـي   پيش
در كنار ها همين مقوله. كند پردازي را تكميل مي و شخصيت دهد ميشنو نيز پاسخ  روايت

يـك   كنـد و مـي ستتر را تا حد زيادي روشـن  لف مضع اخالقي وي و مؤقضاوت راوي، مو
  .دهدها تعميم ميموقعيت خاص را به گروه عظيمي از انسان

  
  گيرينتيجه - 8

رو هستيم كه خط سـير آن   هپرداخته روبو آرش كسرايي، با يك روايت ساخته در منظومة
صدد خود، در ةقهرمانانخوردن به قسمت  پس، با پيوندگردد و سآغاز مي از شرايط بحران

روايـت، سرشـار از   . آيـد مـي گشايي و بازگشـت بـه شـرايط اوليـة پـيش از بحـران بر      گره
. كننـد اثـر را آشـكار مـي    عـاني اسـتعاري اسـت كـه ذات و شـالودة     هاي دوگانه و م تقابل

ن تقابـل، بـرف و   حقيقت طرح داستان متشكل از همين دوگانگي بوده و در دو قلة ايـ در
ت روشـني و گرمـا، از   لف در تالش است با تشويق براي حركت به سممؤ. دارندآتش قرار 

  . و آن را در روزگار خود تسري دهد كنش قهرمانانة آرش بهره برد
 ،نـد و مؤلـف  ا شـدني  ها قيـاس هاي تمثيلي و تيپ، به شكل بارزي با چهرههاشخصيت

قـوي جلـب    ةن، به داشتن آرمان روشـن و انگيـز  توجه مخاطب را در توصيف ايشا ةعمد
هايي كـه  مكان اهميت زيادي در پرداخت روايت دارد و  يكي از بارزترين نشانه. نمايدمي

هاي نـو در  شدن افقة داستاني و پديدارشود، تغيير زمينمنجر به رمزگشايي از نمادها مي
شـود، شـاهد   روايـت مـي   آرش در طول مدتي كه منظومة. استراوي  برابر نگاه سرمازدة

هاي مختلفي هستيم كـه بـين افـراد گونـاگون حاضـر در      گيريانداز يا جهت اتخاذ چشم
ديدي اسـت   ةزاوي منزلةسازي اين اثر بهحقيقت كانوندر .شودصحنه، دست به دست مي

 .شوند كه وقايع به طور صريح و از رهگذر نگاه راوي، ديده، احساس، فهميده و ارزيابي مي
اي اسـت كـه   گونـه  اليه دارد و روايت زيرداستاني آن بـه  ل، اين سروده سطوحي اليهدر ك

كنـد و بـا اسـتفاده از    دهد، سطح داستاني را تبيين ميكنش نخستين روايت را ادامه مي
همچنـين   .اسـت  ة سـطح داسـتاني  كنندروابط قياسيِ متكي بر مشابهت و تضاد، منعكس

ساخت اثر همگوني مناسـبي بـا ابعـاد اسـاطيري و      پردازي در روساخت و ژرف نوع روايت
در عين حال كه توصيفات غنايي روايت بر زيبايي و تأثير كـالم  . كاركرد حماسي آن دارد

  .است كسرايي افزوده و موجب ماندگاري و فخامت آن شده
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  نوشتپي
 ح،بوطيقاي طرتوماس پاول، استاد ادبيات دانشگاه كبك در مونترآل و نويسندة كتاب  - 1

است تا دستور زباني ساختاري تدوين كند تا بتواند به كمك آن اشـكال مختلـف    كوشيده
هاي روايتـي   پاول مدل. را تحليل كند... نمايشنامه و ايت از قبيل قصه، داستان، حكايت،رو

داند كه اينها تنها به كـنش  كساني چون گريما، برمون  و تودوروف را از اين نظر ناقص مي
هاي مذكور فاقـد يـك الگـوي نحـوي      مدل ،از سوي ديگر. اندان توجه كردههاي داست آدم
خوبي نشان دهد و با مطالعـة   تواند ارتباط ميان شخصيت و كنش را بهبنابراين نمي. است

به عقيدة پاول همين اشكال در . توان به ساختار طرح داستان پي برداين الگوها دقيقا نمي
به اين معنا كه گرچه گريما و برمون، . هم صادق استهاي داستاني  مورد تحليل شخصيت

اند، ولي اشكال هاي مختلف آنها وضع كردهشناسي كاملي براي بازيگران قصه و نقش شكل
بـراي  (اند، نه به انگيـزة آنهـا   ها توجه كردهنظريه آنها اين است كه تنها به كنش شخصيت

  ).47و  46: 1371 اخوت،. هاي پاول نك اطالعات بيشتر دربارة نظريه
: شناس امريكايي، سه نوع ساختار براي طرح داستاني قائل اسـت  جرالد پرينس، روايت - 2

ديگـري بـا    ةداستاني به اپيـزود سـاد   ةاگر يك اپيزود ساد 3.انضماميو  2متناوب 1،الحاقي
آن را الحـاقي   تشكيل دهـد، عناصر ربطي و يا حروف ربط متصل شود و اپيزود مركبي را 

آينـد و  ر متناوب پشت سـر هـم مـي   طواپيزودهاي متضاد به ،در طرح متناوب. ندخوانمي
افتد كـه تعـادل   اي اتفاق ميحادثه اما بعداً ؛حقيقت، وجود يكي وابسته به ديگري استدر

طرح انضمامي ابـزاري  . دهدچيز را در حالت نابساماني قرار مي زند و همهاوليه را بر هم مي
اپيزودي را در وسط اپيـزود ديگـر قـرار داد، اپيـزودي كـه از نظـر       توان است كه با آن مي

  .)1982س، نيپر. نك( با دو اپيزود ديگر متفاوت است وضعيت داستاني كامالً
  

  
  
  
  

                                                 
1. conjoining 
2. alternation 
3. embedding 
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