
 

 

  
  

يران بازنويسي داستان آرش كمانگير در ادبيات معاصر ا
 متن تراژيكمتن حماسي تا پساز پيش

   "(دانشيار دانشگاه حكيم سبزواري) زادهآذين حسين
  (دانشيار دانشگاه حكيم سبزواري) كتايون شهپرراد

  چكيده
متن و متن مرجع را پيش اوتر باشد. تواند بازنويسي متني قديميباور ژرار ژنت، متن ادبي ميبه

هـاي پرشـماري   متن دسـتخوش دگرگـوني  مد. در بازنويسي، پيشنامتن ميبازنويسي آن را پس
هايي اسـت  ها به نوع ادبي اثر مربوط است. آرش كمانگير از زمرة داستانشود كه يكي از آنمي

كه در طول اعصار بارها بازنويسي شده است. در اين مقاله، با تكيه بر تعاريف ژنت و بررسـي  
توسط سياوش كسرايي در قالب شعر و بهرام بيضايي به  بازنويسي اين داستان در دوران معاصر
ماية حماسي داشت، داستان آرش كه در اصل بنمتن پيش در قالب نمايشنامه، نشان خواهيم داد

هـاي  چگونه پس از پرداخت كسرايي در همـين چـارچوب، در بازنويسـي بيضـايي از شـاكله     
 ادبشـود؛ چـه، اگـر بـارزة اصـلي      گيرد و به نوع ادبي تراژدي نزديك مـي حماسي فاصله مي

، گيـرد  قـرار مـي   حماسي پرداختن به هويت جمعي و ملي است و فرد آگاهانه در خدمت جمع
 شـود و بـدين  ي فردي متمركز مـي يپاسخ و ترديدهاهايي بيدر نوع تراژدي، اثر ادبي بر پرسش
  .ايستد ميسان قهرمان ناگزير در برابر جمع 

  
  ي، آرش كمانگير، كسرايي، بيضايي، ژنتحماسه، تراژد :ها كليدواژه
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  مقدمه
گويي سخن گفتن از  است، هاي ادبي قرار گرفتهبازنويسي در ايران كمتر موضوع پژوهش

 ومعني پذيرش برتري متن الگـو   در خلق آثار ادبي بهاز پيشينيان بازنويسي و الگوبرداري 
شـكلي   ه چنين رويكردي، بـه ك كهتري متن بازنوشته و جنبة تقليدي آن است و يادآور اين

باور بسـياري   كه به ضمني، نشانگر ناتواني نويسنده است در خلق اثري نو و بديع. حال آن
نـوعي   پردازان حوزة نقد ادبي معاصر، از جملـه ژرار ژنـت، همـة آثـار ادبـي بـه      از نظريه

ي متون . در ادبيات غرب، در دوران قديم، بازنويس"شوندبازنوشتة آثار پيشين محسوب مي
كـه پيـروان مكتـب كالسيسيسـم در فرانسـه بـه        بـود؛ چنـان   پسـنديده گذشتگان رايـج و  
نگريستند، با اين انگـاره كـه اگـر چنـان     ديد ارزش ادبي مي به پيشينيانالگوبرداري از آثار 

امروز مانده، ما نيز همچون آنـان بنويسـيم تـا مانـدگار شـود. در دوران       اند كه تا بهنوشته
جيمز جـويس   اوليسبراي نمونه،  .ازنويسي و الگوبرداري همچنان رواج داردمعاصر نيز ب

يا داسـتان   ،كندهومر را در قالب رمان مدرن بازنويسي مي ةاوديس در كه ماجراهاي اوليس
سپس نويسندگان متعـددي بارهـا    آفريند و ميدر قالب حماسه آن را اوديپ كه ابتدا هومر 

در طي اعصار  ي اوديپهادست بازنويسيمشهورترين اينكنند؛ از شمار  اش مي بازنويسي
هاي سوفوكل (تراژدي، پنجم پيش از مـيالد)، كـورني (تـراژدي، قـرن     متن توان به پسمي

قرن بيسـتم) اشـاره كـرد.    نمايشنامه، هفدهم)، آندره ژيد (درام، قرن بيستم) و ژان كوكتو (
افتد كه نـوع ادبـي نيـز دسـتخوش     مي متن بسيار اتفاقمتن به پسبينيم در گذر از پيشمي

براي نمونه، چنانكه در باال نيز اشاره كرديم، نوع ادبي حماسه به تراژدي تبديل  .تغيير شود
هاي مشهوري است كه نويسندگان بـه  شده است. در ايران، آرش كمانگير از شمار داستان

انـد. در تمـامي ايـن    هاش كردمتن يا متن الگو نگريسته و بارها بازنويسيپيش چشم آن به
 برخـواني  :، مگر در يك مورداست پيرنگ همواره حفظ شده ، جوهر حماسيِهابازنويسي

شود. براي تحليل اين بهرام بيضايي كه در آن، نوع ادبي حماسه به تراژدي تبديل مي آرش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ايم اما اين بريم كه در تحليل خود از ابزارهاي انتقادي او استفاده كردهما به اين دليل در اينجا از ژنت نام مي .1

توان  رويكرد را نزد بسياري از ساختارگرايان، از جمله كلود لوي استروس، تزوتان تودوروف يا اومبرتو اكو نيز مي
  شاهده كرد.م
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 اثـر سـياوش   دواي ميـان  ، مقايسـه #دربارة ترامتنيت "دگرگوني، با تكيه بر آراي ژرار ژنت
مـتن  هاي حماسه، در پسانجام خواهيم داد تا ببينيم چگونه شاكلهو بهرام بيضايي كسرايي 

  .  $شودمتن بيضايي تبديل ميهاي تراژيك در پسكسرايي، به شاكله

  ة پژوهشپيشين
هاي  دهد كه مقاالت متعددي با رويكردهاي گوناگون، دربارة روايتجوها نشان ميو جست

 و در مجـالت علمـي پژوهشـي     و چـه معاصـر،   كهـن  روايـات   مختلف داستان آرش، چه
 همنتشر شده است. از اين ميان، دو مقاله بيش از بقيـ  نامهپايان و همچنين در قالب سخنراني

بررسي هويت، قدرت «ي كه با عنوان ا مقالهند. نخست، هست مرتبط حاضربا موضوع تحقيق 
در  ،سـين خسـروي و احمـد ابومحبـوب    ، به قلم ح»بهرام بيضايي سه برخوانيو دانش در 

. در ايـن مقالـه،   اسـت  ) منتشـر شـده  üďü ċûýăĀدانشگاه گـيالن (  نقد و نظرية ادبينشرية 
اسـاطيري و   مايـة   درونمـتن بيضـايي،   در اند كه جاي تحقيق خود گفتهنويسندگان در جاي

ته اي داشـ گويي هر آنچـه خاسـتگاه اسـطوره    ،)ĀĀ( حماسي داستان آرش حفظ شده است
گونه است كه نويسـندگان، هرچنـد از جابجـايي اسـطوره      حماسي است. اين ناگزيرباشد 

ن ممكـن اسـت نـوع ادبـي نيـز      ميـا پردازند كـه در ايـن   ، به اين نمي)þý( كنندصحبت مي
 ،ماية اثـر  با حفظ درون، كار بيضاييدارند يا در جايي ديگر عنوان مي .دستخوش تغيير شود

گوينـد  گـاه مـي   .به چه معناسـت » لون ديگر«گويند اين ) اما نميþā» (از لوني ديگر است«
گويند قهرمان و پهلوان است اما نه از گاه مي و )þĂ( اي نيست پهلوان اسطورهآرش بيضايي 

كه نويسندگان بنا را بر اين  باشدن آي شايد انگ). علت اصلي اين دوگĀĀنوع خوني و ارثي (
بنـابراين،   ،) وþĂ» (همزمان با آرش كسرايي نوشته شـد  اًآرش بيضايي تقريب«اند كه گذاشته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gérard Genette 

)، intertextualitéكنـد: بينامتنيـت (  ) را به عناصر زير تقسـيم مـي  transtextualité، ترامتنيت (هانگاره رد. او در كتاب 2
). hypertextualitéمتنيـت ( ) و پـس architextualité)، ابرمتنيـت ( métatextualité)، فرامتنيت (paratextualitéپيرامتنيت (

شناسـي ميـراث عاشـورا در آثـار داسـتاني محمـود       بينـاخوانش تـا بينامتنيـت، روايـت    «راي اطالعات بيشـتر، نـك:   ب
  .ûúû đûüú)، صص. ûýăþ(پاييز  Āÿ، ش پژوهي ادبيمتن، »آبادي دولت

را  ، الگوهاي حماسيآرش در قلمرو ترديد. ناگفته نماند نادر ابراهيمي نيز در بازنويسي داستان آرش، با عنوان 3
كند اما چون اين دگرگوني در چارچوب بحث تغيير حماسه به شكند و آرش را ضدقهرمان معرفي ميدرهم مي

  گنجد، به تحليل آن نخواهيم پرداخت.تراژدي نمي
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در  .فاصله وجود داردبيست سال ن نگارش اين دو اثر مياكه  يدر حال ؛ها يكي استدغدغه
هـاي فراوانـي شـد. از    سال، فضاي سياسي و اجتماعي دستخوش دگرگوني بيستطي اين 

ن دو باشـد.  آيا تشابه بازنويسي تواند مترادف همساني سوي ديگر، معاصر بودن دو اثر نمي
 ه،وجود تيزبيني و اشـارات پراكنـد   كه نويسندگان، با هاي اين مقاله و اينبه هرسان، كاستي

بـا   ،را اي تـازه تا ديدگاه  داشتبر آن ما را  ،اندمتوجه تغيير نوع ادبي اين دو بازنويسي نشده
  به اين تحقيق بيفزاييم. ،تكيه بر نظريات ژنت
نخـي حسـنيه،    است: همقالاين منزلة پيشينه تلقي شود، تواند بهكه مي پژوهش دومي

» بهـرام بيضـايي   آرشبررسي روايت و عناصر داستاني در نمايشـنامة  «زاده مريم، شعبان
هـاي نـوين   چهارمين كنفرانس جهاني و اولين كنفرانس ملي پژوهش شده در  ارائهمقالة (

كه باز هم شايد  ،)ûýăĀ ،بداري و علوم انسانيايران و جهان در مديريت، اقتصاد و حسا
هـاي  هـاي ميـان بازنويسـي   ها يا تفاوتچون از نوع تطبيقي نيست، دغدغة يافتن قرابت

و تمركزي است از اين رو، تنها به اثر بيضايي پرداخته  ،مختلف داستان آرش را ندارد و
 شود.بر نوع ادبي در آن مشاهده نمي

  مباني نظري پژوهش
حاضر بر مبناي نظريات بازنويسي در نقد نو و، بيش از همـه، بـا تكيـه بـر دو     پژوهش 

هـا،  نگاره رددر كتاب آنها را كه ژرار ژنت تدوين شده است متن  متن و پسمفهوم پيش
هـاي  بـا اسـتناد بـه نمونـه     ،در اين كتـاب  ژنتمطرح كرده است.  "ادبيات در مرتبة دوم
 اولـيس متنـي، ماننـد   شود و هر پـس دبيات زاده ميدهد كه ادبيات از امختلف، نشان مي

هومر تكيه دارد. ما در اين مقاله نشان خـواهيم   اوليسمتني مانند جيمز جويس، بر پيش
هـاي  ترين روايات از داستان آرش، در دوران معاصر، بسـته بـه بايسـته   داد چگونه كهن

نويسـندگانِ موضـوع    ن، هر يـك از مياشود و، در اين اجتماعي و سياسي، بازنويسي مي
عنوان  تحقيق ما، يعني كسرايي از سويي و بيضايي از سوي ديگر، نوع ادبي خاصي را به

  شناسي دريافت، خوانش نويني، چه بـه  سان، از ديدگاه زيبايي گزينند تا بدينقالب برمي
  لحاظ شكلي، عرضه دارند. چه به و حيث فحوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Palimpsestes, La littérature au second degré 



  23  
مقاله ă/û ادبيات تطبيقي

  ...بازنويسي داستان آرش كمانگير در 
 

 

  جايگاه بازنويسي در ادبيات
بـاختين آن را اصـل    .پردازان نقد ادبـي اسـت  ي از نظريهوع بحث بسياربازنويسي موض

است  آن را بينامتنيت نام نهاده #يستواوليا كري، )ýý (باختيننامد ميان متون مي "ايمكالمه
). بـا وجـود تفـاوت در    ûýđûþژنـت  گويـد ( و ژنت به آن ترامتنيت مي) ûþÿ(كريستوا 

متون مهمي كه اساس تمدن و فرهنگ سرزميني بر بر اين باورند آنان نامگذاري، همگي 
بازنويسـي   ،هـاي مختلـف  هها شكل گرفته، ممكن است بارها و بارهـا، در دور مبناي آن

انـد،  شان، جزئي از حافظة جمعي نو متون ديني، وراي عملكرد نخستي هاشوند. اسطوره
زنويسـي و بـازتعريف   هاي زمان خـود، با اقتضاي بايستهقابليت را دارند تا، بهاين يعني 

دهد متون مورد بحث، افزون بـر مفهـوم نخسـتين خـويش،     شوند. اين قابليت نشان مي
ز هـر بـار، بـا اسـتفاده ا     ،بيني در خود نهان دارنـد كـه  پيش ي ضمني و غيرقابليتفسيرها

تك اين دست گونه است كه تك ا را آشكار ساخت. اينهتوان آنابزارهاي نقد نوين، مي
د كه، بسته به مقطع تاريخي بازنويسي اثر، ني را طرح كنا تازههاي د پرسشننتوامي متون

  اي خواهد انجاميد.هاي تازه به پاسخ
يكي از ساختارگراياني كه اين مبحث را وارد گسترة نقد ادبي كـرد،  در مقام ژرار ژنت، 

اين موضوع و  به تحليلها، نگاره رداي به بازنويسي دارد و در اثر معروف خود،  توجه ويژه
شـده وجـود دارد. ژنـت    ن متن مرجع يـا الگـو و مـتن بازنويسـي    مياپردازد كه اي ميرابطه

پندارد كه بيانگر چندوچون گـذر از  نام ترامتنيت ميتر بهاي كليبازنويسي را جزئي از مقوله
تن پـردازد كـه هـر مـ    متني به متن ديگر است و، از اين رهرو، به تبيين روابط گوناگوني مي

 $متن بندي خويش، متن مرجع را پيشدهد. وي در تقسيمنخستيني را به متن دومي پيوند مي
بندي خود، به اينجا نهد و، در ادامة تقسيمنام مي &متنشود پسو متني را كه از آن منبعث مي

متن، در حـين بازنويسـي، ممكـن    مثابة اعمال دگرگوني در پيش به ،)تمتنيرسد كه پسمي
داستان قديمي  پيرنگ، و وجهه داشته باشد: نخست دگرگوني مستقيم كه در طي آناست د

اقتضاي ذوق ادبي خويش، يـا  موازات آن، نويسنده بهشود، اما بهتر منتقل ميبه عصر جديد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. dialogisme 
2. Kristeva 
3. hypotexte 
4. hypertexte 
5. hypertextualité 
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مانند آنچـه   ،دهده ميئاي از داستان مرجع اراكند، برداشت تازهدوراني كه در آن زندگي مي
شود كه گوسـتاو فلـوبر   ديده مي افسانة ژولين قديسگفتيم يا آنچه در  ساوليپيشتر دربارة 

هـاي  اي بـا مضـمون   ماجرايش را از متون ادبي كهن مذهبي وام گرفته و از آن داستان تـازه 
هاي مختلفي كه از داستان خسرو و شيرين در ادبيات ، يا برداشتاست شناختي ساختهروان

 سـبك دگرگوني غيرمستقيم يا تقليد از   متنيت پس يگرد  گونة .كالسيك ايران موجود است
دهد و اثر جديـدي بـر   سبك اثر ادبي كهني را الگو قرار مي است كه در طي آن، متن جديد

با پيرنگ اوليه كاري ندارد و بر تقليـد سـبك متمركـز    يعني كند،  مبناي متن مرجع خلق مي
كه  يدئانشود، يا حماسة نوشته ميسعدي  گلستانتقليد از  جامي كه به بهارستانمانند  ،است

  ده است.پديد آمهومر  اوديسةو  ايليادبه تقليد از 

متن اهميت بسزايي دارد، بازنويسـي   متن به پستبديل پيش هايي كه دريكي از مقوله
حيـث پيرنـگ، از چنـان جـذابيتي برخوردارنـد كـه       از   ها، اسطورههاست، چون اسطوره

 خـود  هـاي عصـر  و بـا دغدغـه  دهنـد   مينها را مرجع خود قرار بسياري از نويسندگان آ
  ند.كن ميشان بازنويسي و عرضه

  هاي گوناگون داستان آرشها يا روايتمتنپس
تـوان  سـان، از داسـتاني واحـد مـي     روايت يعني شـيوة تعريـف كـردن داسـتان. بـدين     

دست اسـت.   در هاي متعددروايت كه از داستان آرش شمار داشت، چنانهاي بي روايت
 كـه در آن، آرشِ  شـود مشاهده مـي اوستا » يشت هشتم«ها در متون كهن در نخستين آن

ن ايـران و  ميـا شود كه در هنگامـة نبـرد   عرفي ميدستي مچيره آرياييِ كشِكمان كمانگير
 يايزد گيـاه و مهـر، مسـافت   مدد اهورامزدا، ايزد آب،  به و تيرشكند يتيري رها م توران
  پيمايد.مي يطوالن بسيار

ابوريحان  آثارالباقيةتوان به پردازد مياز ديگر متون كهني كه به نقل داستان آرش مي
پردازي، بلكـه توضـيح   بيروني اشاره كرد. انگيزة بيروني از نقل داستان آرش، نه حماسه

خاستگاه اعياد گونـاگون نـزد پارسـيان اسـت. بـدين ترتيـب، در فصـل نهـم از كتـاب          
، نويسنده دو سـبب بـراي   »جشن نيلوفر در خرداد ماه و عيد تيرگان«عنوان  با آثارالباقيه

    .)ýýþđýýÿبيروني ها تيراندازي آرش است (كند كه يكي از آنعيد تيرگان نقل مي
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هنگـام شـرح   بـه  الصـفا، ةضـ رونيز در كتـاب   (ميرخواند) محمدبن خاوندشاه بلخي
دهـد،  دست مياز ماجراي آرش بهسلسلة پيشداديان و پادشاهي منوچهر، ذكر مختصري 

موريت او أهاي قهرماني شخصيت تيرانداز يا دخالت نيروهاي الهي در مآنكه بر جنبهبي
  ).Āþû سخني بگويد (خاوندشاه بلخي

اسـت. در   البيعـ شـاهنامة ث  پردازده به روايت داستان آرش ميمتون كهني كديگر از 
در جنـگ ميـان   كـه  خـوانيم  مـي » بپادشـاهي زوتهماسـ  «فصلي از اين كتاب با عنوان 

مرز ميان ايران و  آرش فرمان داد با رها كردن تيري افراسياب و ايرانيان، پادشاه ايراني به
  ).Āú ثعالبيتوران را مشخص كند (

نيـز بـه    ،تاريخ بلعمـي ترجمة فارسي آن،  و ، تاريخ طبريو القصص التواريخمجمل
خاطر تنهايي و بهداستان آرش به اين روايات يك از اند. در هيچداستان آرش اشاره كرده

  اش اهميت ندارد.جنبة داستاني
معاصر داستان آرش را بازنويسي كرد احسان يارشـاطر   روزگارنخسيتن كسي كه در 

هـاي  تعـدادي از داسـتان  ) ûýýĀ(هاي ايـران باسـتان   داستاناست. او در كتابي با عنوان 
ز بازنويسـي كـرد. آرش نخسـتين داسـتان ايـن      دوران باستان را به زبـان فارسـي امـرو   

متن، آن را عنوان پيشبهآثارالباقيه، و  مجموعه است و يارشاطر با استناد به متن اوستايي
  . است نگاشته

هاي بعد، دو شاعر معاصر ماجراي آرش را موضوع دو شعر بلند كردند: ابتدا در سال
، مهـرداد  ûýþþبعـد، در سـال    ) و چنديآرش كمانگير( ûýýāسياوش كسرايي در سال 

  . حماسة آرشاوستا در منظومة بلندي با عنوان 
آرش شيواتير براي نمونه،  است. داستان آرش در قالب نمايشنامه نيز بازنويسي شده

در انتهـاي ايـن    ،). البته، نويسـنده ûýÿā( افسانة اوستاييقلم ارسالن پويا با زيرعنوان  به
كند كه تـاريخ نگارشـش دو سـال    ه ميئز از داستان اراديگري ني ، روايت كوتاهبرداشت

  از نگارش نمايشنامه است.  پيش
) ûýÿĀ(قلم بهـرام بيضـايي    بهآرش آخرين بازنويسي اين داستان در دوران معاصر، 

اژدهاك، آرش و كارنامـة  «با سه زيرعنوان  ،سه برخوانيبعدها با عنوان  . اين كتاباست
 رسيد.) به چاپ ûýāĀ(» بندار بيدخش
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  بحث و بررسي
امروز از داستان آرش كمـانگير در   هايي كه از گذشته تا بهتمامي بازنويسيدر وبيش كم

 نگريسـته شـده  اثـر  هـاي اصـلي   مثابة يكي از بارزه دست است، به خصلت حماسي به
ها، ماننـد  متنروست كه تنها در شمار اندكي از پساز آن وبيش، گوييم كم. اگر مياست
ديگـري   هاي لتشود و جاي خود را به خصرنگ مييي، خصلت حماسي كمبيضا آرش
كه پيشتر گفتيم، بررسي دو بازنويسي داستان آرش  . هدف ما در اين مقاله، چنان"دهدمي
خواهيم ديـد در بازنويسـي كسـرايي،     .يضايي استتوسط سياوش كسرايي و بهرام ببه 

 كه در بازنويسي بيضايي، اين وجـه  آشكار است، حال آن حماسي كامالً وجهپايبندي به 
  دهد.  جاي خود را به تراژدي مي

مـرداد   üĂاز كودتـاي   پـس سـال   پنجكسرايي  آرش كمانگيرشعر بسيار معروف 
ûýýü خواهانة نسل آن دوران نوشته شد. بيضـايي   هاي آزاديو در پي شكست آرمان

. آنچـه از  #نامـد مـي » برخواني«روايتي به نثر از اين داستان نوشت كه خودش آن را 
آيـد، تكـرار شـدن و قـوام يـافتن عناصـر حماسـي در        مقايسة اين دو روايت برمـي 

برداشت كسرايي و كمرنگ شدن همين عناصر در برداشت بيضايي و تغيير ماهيت و 
سوي نوع ادبي تراژدي است. نوع ادبي حماسـي، در مقايسـه بـا    ها بهسوق يافتن آن

هـا  البتـه در دل ايـن حماسـه    داشـته اسـت.   يبيشـتر ال اقبدر ادبيات ايران  ،تراژدي
دست رستم) هايي نيز هست كه بار تراژيك دارد (مانند كشته شدن سهراب بهداستان

اما در ادبيات ايران، برخالف آنچه در يونان باسـتان يـا فرانسـة دوران كالسيسيسـم     
ميد. فراموش نكنيم شود، اثري نداريم كه بتوان آن را تمام و كمال تراژدي نا ديده مي

هاي شد، در حالي كه تمام داستانشدن نوشته مي تراژدي، در ابتدا، براي نمايش داده
توسـط  بـه  كه بـار تراژيـك دارد،    شاهنامههايي از تراژيك ادبيات ايران، مانند بخش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـود و  نادر ابراهيمي است كه آرش در آن بـه ضـدقهرمان بـدل مـي     به قلم يدآرش در قلمرو تردنمونة ديگر، . 1

وطني باور چون به مرز معتقد نيست و به جهان ،دهد براي دفاع از مرز و بوم كشورش جانفشاني كندرضايت نمي
  .)1351دارد (بر اساس مدارك سازمان ملي اسناد، ناشر نامشخص، 

بررسي هويت، قدرت و دانش در سه «يادشده با عنوان مقالة  :نك» برخواني«براي اطالعات بيشتر در بارة واژة  2.
  .42، ص »برخواني بهرام بيضايي
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شـده و  هاي حماسي، براي جمع شنوندگان، برخواني مينقال و درست مانند داستان
  شود.مي

هـا در دو  نوع ادبي حماسه و تراژدي و بازيابي آن نهاي بنيادي، ابتدا به ويژگياكنون
هنگـام  نويسندگان، به گاهديدچگونه بينيم سپس مي پردازيم وميبازنويسي داستان آرش 

آنكه خـود آگـاهي   بسا بيمتن، بسته به شرايط اجتماعي و سياسي، چهگيري از پيشالهام
سـئلة  شود كه مدهد. حماسه هنگامي زاده ميداستان را تغيير مي داشته باشند، بار معنايي

كنـد. تـراژدي   شعر كسرايي از اين قاعده پيروي مـي  ؛هويت ملي يا جمعي مطرح باشد
داند، يـا بـرآوردن   نتيجة تجلي فرديت قهرمان در ميان جمعي است كه او را محكوم مي

يست؛ آرش بيضايي نمونة كامل نوع اش ساخته نطلبد كه از عهدهاي را از او ميخواسته
 دوم است. فراموش نكنيم در نوع ادبي حماسه، شخصيت داستان، براي نمونه آرش، بـه 

اراده كه با اشراف كامل بااش، فردي است ممتاز و هاي جسماني و معنويواسطة ويژگي
از روي گيرد، گذارد و تصميمي اگر ميميدان ميدهد، پا بهبه آنچه در پيرامونش رخ مي

آگاهي است. اما شخصيت تراژيك (كه آرش بيضـايي بازنمـاي آن اسـت) از درايـت و     
اي ندارد، دچار ترديد است، با چرايي اعمالش مشكل دارد و درك قهرمان حماسي بهره

  داند فرجام كار كجاست.نمي

  نوع ادبي حماسه و عملكرد قهرمان
ند كه در مواجهـه  ا شخصيت ممتازيهاي ها و دالوريها همواره روايت قهرمانيحماسه

از همـين   .رهاننـد شـوند و مردمـان را مـي   د ميوارد صحنة نبر يا ملتي فرضي با دشمن
قـوم دارد. از ديگـر سـو، روايـت      هـر سه رابطة مستقيمي با حافظة ملي روست كه حما

هنگام اند و، بهوبيش به آن خو گرفتههايي است كه خوانندگان كمحماسي داراي ويژگي
ها در روايت آنچه حماسه دهند. براي نمونه، همةراحتي تشخيصش ميمواجهه با آن، به

 كنند، چنانكه به قهرمان حماسي بعـدي فراانسـاني و  مبالغه مي ،وبيشكم است، رخ داده
بخشند. بدين ترتيب، قهرمان حماسـه فـردي ممتـاز،    العاده ميفوق شكوهي به اعمال او

شود. شجاعت، قدرت جسماني و جنگاوري ايـن قهرمـان    يبرگزيده و مسئول معرفي م
عهده گيرد و سرنوشتشان را رقم زند. افـزون   فرماندهي قوم يا ملت را بر شود باعث مي
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جوانمردي و دار است: راي نيز برخوبر اين، قهرمان حماسي از سجاياي اخالقي برجسته
بـراي نجـات قـومش    سـد و  شود از مواجهه با خطـر نتر مي موجبگذشتگي او از جان

دانـد جـالل و   چـه، مـي   ،گريزان نيست عملگاه از  قهرمان حماسي هيچ .فداكاري كند
بـا شكسـت    ،توانـد شوكت و بزرگي قوم و ملتش در گرو عمل اوسـت و فقـط او مـي   

دشمنان، نظم جديدي را ايجاد و، چنانچه نياز شد، جانش را نيز در اين راه فدا كنـد. او  
همگان به او تكيـه دارنـد و تحسـينش     .ظة جمعي ملتش استقوم و ضامن حاف الگوي

كمـك قهرمـان   بـه  نيـز هاي كهن، نيروهاي غيبي و فرابشـري  كنند. در اغلب حماسهمي
تر از همه، قهرمان حماسي نمايانگر رستم). مهم هسيمرغ بكمك آيند (مانند  حماسي مي

او  .انسانيت است ، عشق به آب و خاك وهاي آشكار و روشني همچون مردانگيارزش
كنـد مطمـئن   جنگد باور دارد، از كاري كـه مـي  خاطرشان ميهايي كه بهبه ارزش عميقاً

داند نبـردش نبـرد خيـر در برابـر شـر      است، وجداني آسوده دارد و دودل نيست. او مي
از  ،پـس از مـرگ   ،هاي حماسي، شهرت و آبـروي قهرمـان  است. در بسياري از داستان

  شود. ر ميت آنچه بود، پررنگ
كـار  هاي سـبكي مشخصـي بـه   گيحيث شيوة نگارش، در نوع ادبي حماسي، ويژاز 

شـكلي  براي نمونه، از لحن غنايي براي باشكوه جلـوه دادن كـنش قهرمـان، بـه     .رودمي
هاي انكاري، منادا، همچنين غلوها، هاي تعجبي و پرسششود و جملهمستمر استفاده مي

بسزا در ايجاد فضاي حماسي و ممتـاز جلـوه دادن قهرمـان     ها نقشيها و استعارهتشبيه
  كنند.  ايفا مي

  نوع ادبي تراژدي و عملكرد قهرمان
در يونان باستان كه خاستگاه تراژدي است، ايـن نـوع ادبـي در فاصـلة كوتـاهي، يعنـي       

، بـه اوج رسـيد و،   "سال، در پايان قرن ششم پيش از مـيالد شـكل گرفـت    هفتادحدود 
 بوطيقـا ميان رفت. وقتي ارسطو در قرن چهـارم پـيش از مـيالد در كتـاب     از  ،وبيش كم

، #يـر ورنـان  نظر ژان پيبه .شد، ديگر اثر تراژيكي نوشته نمينظرية تراژدي را تبيين كرد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در آن » فـرد «شـود،  دليل ساختار سياسي يونان باستان كه وقتي مفهومي بـه نـام جمهـوري مطـرح مـي     بيشتر به .1

  يابد.مسئوليت مي
2. Vernant 
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متخصص برجستة يونان باستان، در آن زمان حتي خود ارسـطو نيـز درك صـحيحي از    
حماسه و شعر غنايي  نان، تراژدي پس ازباور ور ). بهüûورنان قهرمان تراژيك نداشت (

  رود. د و مدتي بعد، در دوران شكوفايي فلسفه، از بين ميآيبه عرصه مي
بـراي نمونـه، داسـتان     .گيـرد هـا وام مـي  سههايش را از حماتراژدي موضوع داستان

 است و هاي يونان باستان در قرن هفتم پيش از ميالد روايت شدهاوديپ هم در حماسه
"شعرهاي غنايي پينداروس هم در

 درامـا بازنويسـي آن    .در قرن پـنجم پـيش از مـيالد    
در  كـه تـراژدي   آن ضـمن  ،شـود توسـط سـوفوكل انجـام مـي    ديرتر و به قالب تراژدي، 

 كند كه يكي بـه ماية حماسي دارد تغييرات بنياديني ايجاد مي هايي كه بناخت داستاندپر
  به سازوكار خود داستان.ديگري  و شيوة روايت داستان مربوط است

پـيش از  كـه  هنگام صحبت از شيوة روايت حماسه و تـراژدي، بايـد توجـه داشـت     
نوندگان صـورت شـفاهي، بـراي جمـع شـ      بـه  ،هـا هـا را نقـال  پيدايش تراژدي، حماسه

شـد.  توسـط بـازيگران اجـرا مـي    بـه  بر روي صـحنه و   تراژدي اما .كردندبازخواني مي
ها، سپس شدند: نخست قهرمانباستان، به دو دسته تقسيم ميبازيگران تراژدي در يونان 

دانسـت،  داستان و آنچـه را قهرمـان تراژيـك نمـي     برخي از اتفاقاتگروه برخوانان كه 
  داشتند. #داستانيدر نوع حماسي، نقش بروننقاالن  همچونند. برخوانان، دكربازگو مي

ار دارد. البته او نيـز، ماننـد   قهرمان تراژيك درست در نقطة مقابل قهرمان حماسي قر
ت از قدرت بدني يا سـجاياي  اما اين تفاو ها تفاوت داردسي، با ديگر انسانقهرمان حما

و دهـد  ش رخ مـي ا بلكه ريشه در اتفاقاتي دارد كه در زندگي ،شودناشي نمي او اخالقي
كنـد.  ميرا تجربه  تنهايي گونه است كه ناگزير اين .انجامدبه منفك شدنش از جمع مي

چشم ديگران  الگو نيست، بلكه به زيداي كه در آن مينه تنها در جامعه قهرمان تراژيك
ايـن قهرمـان را نيـز، ماننـد آنچـه در حماسـه        ست. سـازوكار تـراژدي  ه نيزساز مشكل

اش گويي ارادهكند كه چنان او را بازنمايي مياما  دهدينيم، در موقعيت عمل قرار ميب مي
و عملـش هـم    ،قهرمان تراژيك نه فردي مسـتقل اسـت، نـه مسـئول     .است سلب شده

شود، در نگرش تراژيك، رسد. برخالف آنچه در حماسه مشاهده مينظر ميحاصل به بي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pindarus ترين شاعر غنايي يونان باستان بزرگ)þýĂđÿûĂ هاي پهلواني را بسط داد.كه چكامه )قبل از ميالد  

2. hétérodiégétique 
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از همـين  يابـد و   پاسخي نمي شكند كه برايپرسشي ذهن قهرمان را مشغول ميهمواره 
براي نجـات سـرزمين و   داند دودل است. اين در حالي است كه قهرمان حماسي مي رو

گزيند و جز آن چيست و اطمينان دارد راه درستي برميمردمش چه بايد بكند، تكليفش 
  گزينة ديگري ندارد.   راه

زند، تا چه انـدازه آزادي عمـل دارد،   كاري ميداند چرا دست بهقهرمان تراژيك نمي
كـه   آند. او، بـي گـردن گيـر  تواند مسئوليت آنچـه را رخ خواهـد داد بـه    مي ميزانتا چه 

بـر  محكوم اسـت. افـزون    داند در هر حالكار شود اما خوب ميبخواهد، بايد دست به
از همين رو نيز معني  ؛اوست وراي خواست و شخصيت كنداين، او آگاه است آنچه مي

حماسـه، نتيجـة اصـلي    ماند. پس در كنش تراژيك، بـر خـالف   كارش برايش گنگ مي
كه در نهايت دريابد چه انـدازه تـاب و    و به خود اوست، اينشناساندن ا عملكرد قهرمان

 ،كه در تمـام ايـن مراحـل   است  آن توجه قادر به چه كارهايي است. جالبتوان دارد و 
  چرا بايد وارد عمل شود. داندمي، نه خواهدميقهرمان تراژيك نه 

 بـه ادبي  هاي حماسه و تراژدي و عملكرد قهرمان را در اين دو نوعكه ويژگي اكنون
به مقايسة دو روايت سياوش كسرايي و بهرام بيضايي از اين منظـر   ،اختصار شرح داديم

  پردازيم. مي

  بيضايي آرشكسرايي تا   آرشاز 
را در قالب شعر آزاد سرود. فحواي داسـتان او بـا    كمانگير آرشسياوش كسرايي منظومة 

آرش، در پي شكست ايرانيـان از  شود تفاوتي ندارد. رواياتي كه در متون كهن مشاهده مي
شود با انـداختن تيـري مـرز ايـران را مشـخص كنـد و چـون قـدرت         مور ميأتورانيان، م

خرد. امـا كسـرايي از   جسماني و ايمان بااليي دارد با فداكردن جانش آبروي ايرانيان را مي
 .كنـد ميمتن خود استفاده اي در شيوة روايت يا، به ديگر سخن، در پسعناصر روايي تازه

نخست خود شاعر كـه هنگـام قـدم زدن در سـرزميني      :براي نمونه، شعر او دو راوي دارد
داستان آرش را از زبـان   ديگري عمو نوروز كه شاعر ،رسدنوروز مي زده به كلبة عمو برف
 .هـاي اوينـد  نـوروز، بچـه   غير از شاعر، مخاطب اصلي عمو كند. بهشنود و نقل مياو مي
زمـين را بـه   ة گذشتة غرورآميز ايـران حافظاي را دارد كه ينجا نقش واسطهنوروز در ا عمو
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 ؛ چه، همانبخشدكند و، از اين رهرو، به داستان بعدي حماسي ميتر منتقل مينسل جوان
، حماسه با هويت ملي و حافظة گذشتة قوم يا ملت ارتبـاط مسـتقيم   گفتيمگونه كه پيشتر 

اي هـ  ان روايت اولي كه در آن شاعر به سفر خود در دشتيا هم "دارد. روايت دربرگيرنده
يوس أاي است ضمني به فضاي دلمرده و متعبير ما، اشارهكند، بهزده و سرد اشاره ميبرف
شود، سخن گفـتن شـاعر   از كودتا. در پايان منظومه، وقتي روايت عمونوروز تمام مي پس

ه چرخـة حماسـي بسـته شـده و     شـود كـ  از برف و سرماي بيرون، بار ديگر، يـادآور مـي  
توانـد نشـاني از بقـاي    ن، روشن ماندن آتـش مـي  ميادلسردي همچنان پابرجاست. در اين 

  حافظة جمعي گذشته و اميد تلقي شود.     
 بـه  آرششـدة  ابتدا با عنوان كوتاهرا از داستان آرش كمانگير بهرام بيضايي روايتش 
توانـد نشـاني باشـد از    مـي  مان در عنوانه تيرانداز بودن قهرچاپ رساند. اشاره نكردن ب

تـوان مـدعي   ه شود. حتي ميئتي كه قرار است از اين ماجرا ارامتن و پرداخت متفاوپس
نشانگر اهميت فرديت شخصيت  ي به نام شخصيت در عنوانشد كه بسنده كردن بيضاي

سـر   ي بـه در موقعيتي بحران ايران ش در تيراندازي. در روايت او نيزاست، نه ممتاز بودن
هاي پيشين ديـديم، شخصـيت اصـلي داسـتان،     ولي، بر خالف آنچه در برداشت بردمي

دانـد. او در سـپاه ايـران،    يعني آرش، عاري از صفات قهرماني است و تيرانـدازي نمـي  
كـه   آنكند بـي فردي است فرودست و ستوربان و اين بازي سرنوشت است كه كاري مي

رقم بخورد. در برابر او، شخصيت ديگري قرار  شدستش بخواهد، آيندة ايران بهآر خود
نام كشواد كه از لحاظ قدرت بدني، مهـارت در تيرانـدازي و سـابقة جنگجـويي     دارد به

و بايد در است فردوسي نوة كاوة آهنگر معرفي شده  شاهنامةشهره است. كشواد كه در 
محدوديت قـدرت   خواهي و جنگاوري پيشگام باشد، در روايت بيضايي، چون بهآزادي

چنين است كـه آرش،   رود و اينانداختن طفره مي بيني از تيرخويش آگاه است، با واقع
آنكه راه انتخاب ديگري داشته باشد، از سوي دشمن برگزيـده  برخالف ميل باطني و بي

شـود تـا   ختن تير مشخص كند. همين شگرد دشمن باعـث مـي  اشود تا مرز را با اندمي
  نشاندة تورانيان بخوانند.خائن و دست ايرانيان، آرش را

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. enchassant 
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  كنش دو داستان
اسـت،   "تحليـل كـنش   ردو اث راي بررسي تطبيقي بازنويسيِيكي از بهترين رويكردها ب

 آرشتواند كنش داستان را از حماسي به تراژيك تغيير دهـد. بازنويسـي   متن ميچون پس
برخوردار اسـت،   ،ها ياد كرديمكه پيشتر از آن ،هاي روايت حماسي كسرايي از تمام شاكله

دليل كم و كيـف همـين   به رستهرچند برخي شاعران مانند اخوان ثالث و رضا براهني، د
آن انـدازه كـه    ،ند و آن راا هايي را بر آن وارد دانستهها و كاستيهاي حماسي، نقصشاكله

  دانند. اخوان ثالث معتقد است:  حماسي نمي ،بايد و شايد
بسـيار زيبـا، در    آخر آن كه خوب است و انصـافاً  و جز اول و  ،زبان حماسي ندارداين اثر آنچنان 

كار برده نشده است. زبان حماسي بايد استحكام، درشتناكي و اعتال داشـته  بقية آن زبان حماسي به
اي با تمام معنا بجا بنشيند و ما قادر به تعويض و قرار دادن چيز ديگري بـه جـاي    باشد و هر كلمه

حماسـي نيسـت. [...]    شـعر وزن وزن اثـر او  [...] در  ،طور نيسـت  اما شعر كسرايي اين .باشيمآن ن
افتـاد كـه در زبـان     فهمند. اين مضمون اگر به دست كسي مـي  نادرستي زبان آن را تنها اهل فن مي

آمد، اما اين شعر شاهكار لنگاني است كـه بـه    حماسي بيشتر ورزيده بود، شايد يك شاهكار درمي
ل مضمون زيبا، برداشت خوب و تأثير ابتدا و انتهاي يك شعر و نيز عـدم درك مـردم از ايـراد    دلي

هـاي بهتـري    آن، موفق و در ميان مردم پذيرفته شده است. هرچند من در اشـعار كسـرايي نمونـه   
  .)53 اخوان ثالثيك اين تازگي مضمون را بدين شكل ندارند ( ام اما هيچ ديده

طـال در  در كتاب  داند ومي رمانتيككه حماسي باشد،  يش از آنبراهني اين اثر را، ب
  نويسد:  دربارة آرش كمانگير و شيوة شاعري كسرايي مي مس

 دارد ايـدئولوژيك  شعارهاي به شباهت بيشتر كه ـموقعي كه كسرايي پس از رجزخواني آرش  
 بـا  شـدن  رو روبـه  از عمالً برساند، اوج به را آرش حماسي قصة خواهد مي ـ اصيل رجزهاي تا

 يقهرمـان  يرش كسرايآ ]...[كند.  اكتفا مي رمانتيك حالتي گفتن به فقط و شود مي روگردان اوج
يك قهرمـان رجزخـوان    كه ذاتاً جاي آنخواند، به يرجز م يشكل رمانتيك و اجتماعاست كه به

  .)þÿă ċþĀû براهنيباشد (

يي، با توجـه بـه   يم داد شعر كسرابندي، نشان خواهدور از هدف مرتبهما در اينجا، به
اي كـه  حيث نظري برشمرديم، از هر جهت حماسي است و در برهـه از هايي كه شاكله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. action 
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گونـه كـه    ثالث نبوده، اما همان ند در حد انتظار شاعري چون اخوانسروده شده، هرچ
دليـل  درسـت بـه   ، »در ميان مردم پذيرفته شـده «نيز اظهار داشته، اگر  خوان ثالثخود ا

  تر، اشاره به هويت ملي و قومي.حماسي است و، از همه مهم ين وجههم
نخستين عاملي كه نشانگر كنش حماسي است، وجود راوي دوم، يعني عمونـوروز،  

اش، در گفتمـاني  گر حافظة ملي است. او، پـيش از آغـاز قصـه   مثابة پاسدار و روايت به
و مقـام واالي او. شـيوة كـار     ستايش انسـان  گويد وزيبايي و شور زندگي مي غنايي، از

انند هومر م ، زيراسرايان باستان شباهت داردحماسه كسرايي، از اين جهت، به شيوة كار
 عمـو پـردازد.   ميداستان اصلي به حكايت سپس كند و  مي چينييا فردوسي، ابتدا مقدمه

ا بـراي  دانـد آن ر ياد دارد، وظيفة خود مـي  عنوان كسي كه داستان آرش را بهه نوروز، ب
گونـه   ميهني باشد. همـان  ترها بازگويد و، از اين رو، حافظ بخشي از ميراث ملي/جوان

  ترين كاركرد حماسه است.اصلي با حافظة مليگفتيم، مرتبط بودن  كه پيش از اين
هـاي  هاي سبكي و آرايـه كارگيري ويژگيشاهد بهكسرايي روايت  افزون بر اين، در

  ند:مختص حماسه نيز هستيم، مان
  تكرار. 1

سوي كس كس دستي به هيچورزيد / دل مهري نمي هيچاندوخت / اي دربر نميسينه كينه هيچ
  )āÿý كسرايي( خنديدگر كس نميكس در روي ديهيچآورد / نمي

  مبالغه. 2
  )āÿÿ(همان  دشت نه، دريايي از سرباز...

رس جـايم / مـرا تيـر اسـت     هچشم آفتاب تـاز وايم / بهأشهاب تيزرو تيرم / ستيغ سربلند كوه م
  )āÿĀآتش پر، مرا باد است فرمانبر (همان 

  هايي از رجزخواني معمول قهرمانان حماسي نيز قلمداد كرد. توان جلوهها را ميمبالغه
 ترتيب  . 3

  )āÿþ(همان  موج افتاد...آمد، خروشان شد، بهجوش به
  اعداد. 4

  )āÿþ(همان  ن غمگين كنار دره بر روزن، مادرابام، دختران بنشست كودكان بر
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ديگر از حماسـي بـودن روايـت كسـرايي     يكـ ها در كنـار   استفاده از تمامي اين آرايه
كه پيشتر گفتيم، لحـن غنـايي نيـز در حماسـه نقـش مهمـي دارد و        حكايت دارد. چنان
  كند:جاي روايت خود از آن استفاده ميكسرايي نيز در جاي

خـون  افشارمش در چنگ / دل اين جام پر از كين و پر از ميگيرم / و دلم را در ميان دست مي
  )āÿÿ(همان  تاب خشم آهنگرا / دل اين بي

در ضمن، آرش كسرايي، همچون بسياري از قهرمانان حماسي، از نيروهاي فرازميني 
هاي قهرمـاني  آزمون ياري سيمرغ در بسياري از، رستم بهشاهنامهگيرد. در  كمك مي نيز

تـر، از عناصـر مختلـف طبيعـت ماننـد      آرش كسرايي اما، در قالبي مدرن ؛شودپيروز مي
  دهد:گيرد و طبيعت هم به نداي او پاسخ ميهاي كوه و زمين كمك ميآفتاب و قله

اي اي، مـن تشـنه  برآ اي آفتاب، اي توشة اميد! / برآ اي خوشة خورشيد! / تو جوشـان چشـمه  
هـاي سـركش خـاموش / [...]    / [...] شما اي قلـه تاب / برآ سرريز كن تا جان شود سيراب  بي

اميدم را برافرازيد / [...] غرورم را نگه داريد / زمين خاموش بود و آسمان خاموش / توگـويي  
  .)āÿĂ(همان  ين جهان را بود با گفتار آرش گوشا

تـرين كـنش داسـتان باشـد      انداختن كه شايد مهم در بازنويسي كسرايي به لحظة تير
رفتن آرش را از كـوه تعريـف   اي كوتاه، باال متن، در جمله. اين پساست دهاي نشاشاره
. پيكـر آرش  است داند آن باال و هنگام تيرانداختن چه روي دادهاما خواننده نمي كندمي

تناور «هاي كهن، بر متنمطابق با پيش ،يابند و تيرش همشود، كمانش را بازميناپديد مي
رفت، آرش در  گونه كه از روايتي حماسي انتظار مي . هماننشيندفرو مي» ساق گردويي

كند. صرف نظر از آنچه در اينجـا  شود و خطر را از سر ايرانيان دور ميكارش موفق مي
هايي برخوردار اسـت كـه   عنوان قهرمان حماسي، از بارزه ذكر كرديم، آرش كسرايي، به

  يل بدانها خواهيم پرداخت.تفصبه ،»كسرايي قهرمان حماسي«عنوان  زيرادامه، در 
، در كنـار  است انجام رساندهكه وظيفة احياي حافظة ملي را به ،نوروز در پايان، عمو

نـوروز اسـت، بـار ديگـر از      گر قصة عمـو كه روايت ،اما شاعر روديخواب مها بهبچه
 اوست كه بـا روشـن نگـاه    اما اين بار .هاتاريكي راهگويد و از برف و  سرماي بيرون مي

  پردازد. به پاسداري از حافظة ملي مي داشتن آتش
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شـود كـه ايرانيـان از دشـمن     بازنويسي بيضايي از داستان آرش از جـايي آغـاز مـي   
 .مرز ايران را مشـخص كنـد   گيري كماندانند قرار است مياند و شكست سختي خورده

مـتن  پـس تصـاص دارد. بيضـايي در   درنتيجه، كنش بخش آغازين به انتخاب تيرانداز اخ
شخصيت كشواد را قرار  كند و در كنار شخصيت آرشعمال مياي اتغييرات عمده خود
دهد كه تيراندازي ماهر و از افراد باتجربة سپاه است. همه انتظار دارنـد كشـواد تيـر    مي

عنـوان قاصـد    كه ستوربان است، بـه  ،شود. ايرانيان آرش راپرتاب كند اما او حاضر نمي
بـا كمـك هومـان، يكـي از      امـا فرمانـدة دشـمن    د تا زنهار بخواهدفرستندشمن مي نزد

نويسـد و در آن  فارسـي بـراي ايرانيـان مـي     اي بهنامه هاي خود در سپاه ايران،جاسوس
عنوان تيرانداز برگزيده است. در بازگشت، آرش بـه خيانـت مـتهم     گويد آرش را به مي
ـ خـورد خوانـدن و نوشـتن نمـي    ميشود و هرچه قسم مي كسـي حـرفش را بـاور     ددان
دانست چه انتخابي  كند. آرش، برخالف ميل باطني و برخالف آرش كسرايي كه مي نمي

شـود. البتـه بيضـايي،    انداختن مي به تير مجبوركرده و آگاهانه در اين راه قدم برداشت، 
اي بسـيار شـورانگيز توصـيف    انـداختن آرش را در صـحنه   برعكس كسرايي، لحظة تير

آينـد.  ن درميخدمت پهلوا دهد طبيعت و عناصر چهارگانه چگونه بهن ميكند و نشا مي
 ايستد. اگـر در بازنويسـي كسـرايي   گاه از حركت باز نمي اما هيچ شودتير آرش رها مي
ر اينجـا، نامشـخص   شـود، د سان چرخة حماسه كامل مـي  د و بدينخورتير به هدف مي
م وارا تـد  انتظـار د و مفهـوم  كنـ الگـوي حماسـي را تخريـب مـي     تيـر  بودن سرنوشت

. وقتي اسيران به ايـران  نشاني نيستآرش از اما  كنندمردم هفت روز صبر مي .بخشد مي
و راوي نيـز  اسـت  اند تير هنـوز در حركـت بـوده    ديدهكه كنند گردند تعريف ميبازمي

  گاه از حركت بازنايستاده و انتظار همچنان ادامه دارد:   كند كه تير هيچكيد ميأت
رفت. روز از پي روز، و شب از پس شب! بنـديان كـه آمدنـد آن را در شـتاب ديـده      و تير مي

ها. آوارگان دشت به ديدة خود باور نداشتند؛ و هنگامـه در آنـان افتـاد كـه از     بودند؛ و گروگان
گفـت؛ پسـر بـا پسـر، بـرادر بـا بـرادر، و زن        هاي ويرانه سربرآوردند. و هركس از آن ميپشته
ها افتاد؛ از تيره به تيـره، از سـينه بـه    با شوي. و شور برخاست، و افسانة تير در دهانمند  شوي

  .)ĀĂ(بيضايي  است اين تير رفته است سينه، از پشت به پشت. و تا گيهان بوده
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نظـر،  ها دارد و بـه متندر برداشت بيضايي، تير كنشي فراتر از كنش حماسي در پيش
كنـد  جـانش را فـدا مـي    گزيركه ناخواسـته و نـا   اهميتش در برابر شخصيت خود آرش

سـرانجام  انـداختن در ايـن داسـتان در قالـب كنشـي بـي       كمرنگ شده است. كنش تيـر 
بازنمايي شده و، از اين حيث، تمثيلي است از نااميدي حاكم بـر فضـاي سياسـي دوران    

  نگارش اثر. 

  قهرمان حماسي كسرايي
هـاي جسـماني و اخالقـي    ممتاز با ويژگـي  چنانكه گفتيم، در حماسه، قهرمان فردي است

ند هايي را پشت سر گـذارد و بـا نيروهـايي كـه نمـاد بـدي و شـرّ       برجسته كه بايد آزمون
وارد عمـل   يقـين قلبـي  گيـرد، بـا   كـار مـي  بجنگد. او در راه نبرد، تمام توان خويش را به

هـاي  د، ارزشجنگـ خاطرشـان مـي  هايي كه او بهكند. ارزشنمي ترديدگاه  شود و هيچ مي
پرستي، صـداقت،  وطناي نيست، مانند شان هيچ شبههواال و روشني است كه در درستي

مـتن  همچنين در پـس و هاي كهن، متن. شخصيت آرش در پيششهامت، دالوري، ايمان
كه نشان دهد قهرمانش ممتاز و  هاست. كسرايي براي ايندست ويژگيكسرايي، پيرو همين

كند كه اغلب با دريا مرتبط است. ها استفاده مياي از استعارهسلسلهفرد است، از  همنحصرب
دهـد  خورد و صدفي بيرون مـي مردم در نگاه شاعر مانند دريايي خروشانند كه شكاف مي

آيـد، امـا دردانـه اسـت و     كه همان آرش است. درست است آرش از دل مردم بيرون مـي 
نيروهـاي غيبـي    آگاه استر ماهري است و تيرانداز بسيا ،براي نمونه .جوهري ممتاز دارد
). او در āÿĀ(كسرايي » مرا تير است آتش پر، مرا باد است فرمانبر«كنند: نيز به او كمك مي

دارد: صراحت آمـادگي خـويش را اعـالم مـي    و به كنددرنگ نميكاري كه در پيش دارد 
). āÿÿ(همان » ينك آمادهمرد آزاده / به تنها تيرتركش آزمون تلختان را ا منم آرش، سپاهي«

اش چيست، راه حق كدام است و قرار اسـت در ايـن   وظيفهداند آرش حماسي خوب مي
سـاز، پـري از   سوز سـامان در اين ميدان، بر اين پيكان هستي« :راه جانش را از دست بدهد

 رود، چـون  استقبال مـرگ مـي  به آگاهانه). او āÿĀ(همان » جان ببايد تا فروننشيند از پرواز
هزاران چشم گويا و لب خاموش «داند با اين كار ضامن بقاي مردم و سرزمينش است: مي

  ).  āÿā(همان » دانند/ مرا پيك اميد خويش مي
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هـايي همچـون   متنسان بسياري از قهرمانان پيشافزون بر اين، آرش كسرايي نيز، به
آوري و لـزوم  رزم پـردازد و از گـوهر و نـژاد،   مـي  رجزخوانياز نبرد به  پيش شاهنامه،

گويد، با ايـن تفـاوت كـه در اينجـا، بـرخالف آنچـه در       جنگيدن و اداي دين سخن مي
سـان،   بـدين  است. بينيم، دشمن در پيش روي آرش صف نكشيدههاي كهن ميحماسه

گـويي   ،دهـد رواني بر دشمن است از دست ميرجزخواني كاركرد معمولش را كه غلبة 
از رجزخواني، اطمينان بخشيدن  خواننده است و هدف جاي دشمن،به مخاطب قهرمان،

جـاي پـرداختن بـه كـنش     و قوت قلب دادن به ايرانيان. كسرايي در بازنويسي خود، بـه 
اختصـاص  گفتـار  اصلي، بخش زيادي از شعر را بـه رجزخـواني آرش، در قالـب تـك    

پرستي و وع كودتا، احساسات ميهناز دلسردي ناشي از وق پسدهد، با اين هدف كه  مي
  ه دارد.  ن در دل ايرانيان معاصر بيدار نگرق ملي را همچناع

  قهرمان تراژيك بيضايي
اي آشـكار  عنوان اثر، با نشـانه ز همان چنانكه پيشتر گفتيم، بيضايي از همان ابتدا، يعني ا
كنـد.  هاي داستان آرش باخبر ميمتنخواننده را از متفاوت بودن بازنويسي خود از پيش

قهرمـاني  دهـي بـه   اي است براي شـكل ، در عنوان كتاب، مقدمهياز كمانگيرحذف امتي
تـرين   پردازيم. نخسـتين و مهـم  هايش ميبه بارزترين ويژگي غيرحماسي كه ما در اينجا

آرش در  .اوسـت  گيمايدون يبيضايبه روايت نشانة غيرحماسي بودن شخصيت آرش 
توربان سـپاه ايـران   نيـز سـ  و اكنون  چوپان بوده نبردپيش از  اين روايت جنگاور نيست.

و « رانيـان انـدوهگين اسـت   همچون همة ايرانيـان از شكسـت در برابـر تو    آرشاست. 
رسد در خـود  نظر مي اما به )ýû (بيضايي» اندهان هر مرد در دل او به سنگيني البرز بود

 همچون زني او بين، اين در بيند كه در جبران اين شكست كاري كند.توان يا قابليتي نمي
 تـاوان  نـاگزير  و كشـد مـي  دوشبـه  را جمع اندوه بار تنه،يك تراژيك، قهرمانان تمامي
 در ايـران  بزرگان و سربازان همه، از بيش بلكه خودش، نه كه دهدمي را شكستي تلخي

يـاد   مـا را بـه   دارد، كـه  تراژيكـي  بـار  تمام با بيضايي، داستان از بخش اين. سهيمند آن
كه بيماري طـاعون شـهر را فـرا گرفتـه بـود و همـه        د، هنگامياندازمي اوديپتراژدي 

سـان، بـار    و بايد مقصر را يافت. بـدين است كسي گناهي مرتكب شده  گفتند حتماً مي
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قـدر   بيضايي همان آرش دار شود.يك نفر عهده بايدتاوان باليي جمعي را، در تراژدي، 
  سوفوكل. اوديپتراژيك است كه 

د كه بر خالف او، صاحب همة امتيازات دارشخصيت كشواد قرار  در نقطة مقابل آرش،
)، ýü(همـان  » بازويش به ستبري ده بازو«هاي جسماني: حيث قابليتاز قهرماني است، هم 

هـم  و (همـان)،  » تيـرت بـال سـيمرغ دارد   « :لحاظ استمداد از نيروهاي وراي طبيعي هم به
بـود.   و نـوة كـاوة آهنگـر    شاهنامهرمانان هاي تباري، چون پيشتر گفتيم كشواد از قهويژگي

هـاي بـدني   ، قهرمانان سـجاياي اخالقـي و توانـايي   شاهنامهبيني  دانيم در جهانهمچنين مي
كش سپاه ايران است، كه نيرومندترين كمان ،برند اما كشوادارث ميبه شانخويش را از پدران

يقين دارد تيرش يك فرسخ  ا، زيررودكنشي ضدحماسي دارد، يعني از تيرانداختن طفره مي
  نام او ثبت شود:  به فقطبيشتر نخواهد رفت و حاضر نيست ننگ شكست 
ايم! و گر من تير بيندازم نفرين آن مراست. فردا شكست را يك تن نخورده است. ما همه باخته

  ). 33(همان  دشمن واگذاشتير كشواد ما را بهنالند كه تانبوه ميها كه در گرواند، انبوهآن

 گـويي سرنوشـتش را ايـن    ،شـود ير نبرد و ماجراهاي آن ميدرگ اتفاقي آرش كامالً
گار را چنـان پـيش بردنـد كـه     روز دند، درست مانند اوديپ كه خدايانگونه رقم زده بو

انـداختن،   پدرش را كشت و با مادرش ازدواج كرد. يك روز پيش از موعـد تيـر   ناگزير
دانـد، نـه   شود، چـون نـه جنگـاوري مـي    تاده ميسوي دشمن فرسعنوان پيك بهآرش به

از با شـاه تـوران، آرش پـيش     كه تيمارش كند. در نخستين مالقاتاست ستوري مانده 
عنوان تيرانداز انتخاب تمسخر به بگويد پيك است، از سوي شاه و به يابدكه فرصت  آن
به  چارنا به نيزكند و او شود. دست سرنوشت، در هيئت دشمن، آرش را تيرانداز ميمي

  دهد: ريشخند سرنوشت تن مي
گويـد: مـن مـردي نـاچيزم؛ و     نگرد؛ دشوار مـي پس آرش با درنگ در زهرخند او [پادشاه] مي
  ريشخند مردي ناچيز به شاهان برازنده نيست.

 ن ريشخند را سـروران تـو پذيرفتنـد   دهي؟ پس آرام، ايكشد: به من پند ميشاه توران غريو مي
  ).39(همان 
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ص قهرمانـان  كند، او بايد تنهـاييِ خـا  بار سرنوشتي كه برشانة آرش سنگيني ميجز 
محض بازگشت نزد گويد، بهطور كه پادشاه توران مي چون، همان ،تراژيك را نيز برتابد
  كنند: چشم بيگانه نگاه مي ايرانيان، همه به او به

نگـري كـه   ن بـازگردي، مـي  جنبد: برو آرش، زودتر بـاش! چـو  كينه ميشاه توران دو لب را به
  اند!دوستانت با تو بيگانه گشته

(همـان   دانـد هـا چيـزي نمـي   ديشـد؛ و از آن اناينك آرش دور رفته است. او به اين سخنان مي
þü.þý  .(  

اسـت  ها، هنـوز درك درسـتي از آنچـه بـر او رفتـه      آرش، هنگام بازگشت نزد خودي
ور اسـت،  ن تراژيك در نوعي ناآگاهي غوطـه هاي يونان باستان نيز قهرما ندارد. در تراژدي

داننـد كـه   داند چرا بايد تاوان گناهي ناكرده را بدهد و چرا بقيه او را مسئول باليي مينمي
شود كـه نقشـي   . آرش در حالي گناهكار خوانده مياست گرفتنش نقشي نداشته در شكل

ك نزد تورانيـان فرسـتاده   عنوان پي يعني پيش از اينكه به ،در شكست نظامي ايرانيان ندارد
ديگـر  به .انددانستند ايرانيان شكست خوردهمي ،شود، همه، از جمله كشواد و پادشاه توران

 .شـود سخن، در بازنويسي بيضايي، آرش، همچون اوديپ، مرتكب گناهي ناخواسـته مـي  
كـه   آنكشد و بـا مـادرش ازدواج مـي كنـد؛ آرش هـم، بـي      اوديپ ناخواسته پدرش را مي

تبـع آن  و بـه  ،عنوان تيرانـداز برگزيـده  گذارد، بهبداند، پاي در دام ميدليلش را هد و بخوا
  شود.  محكوم به خيانت مي

نـه قـدرت    :هاي قهرمان حماسي تهي اسـت بينيم آرش بيضايي از تمام ويژگيمي
بدني دارد، نه نام و شهرت، متهم به دروغ و خيانت است، به خودش ترديد دارد، بقيه 

گيـرد، چـون تيـر بينـدازد يـا      تراژيك قرار مـي  دوراهياو ترديد دارند، بر سر هم به 
گونه است كه آرش بيضايي، ماننـد تمـامي    پايان تلخي در انتظارش است. اين يندازدن

قهرمان حماسي، ملتي  بر خالف ،كند ومي تنهاييهاي تراژيك، مدام احساس قهرمان
قهرمان تراژيك را بيضـايي در بنـد    نگيدوگابيند. حمايت نميرا پشت سر خويش به

دهـد:  خوبي نشان ميگيرد بهدرمي دو آرشداستان، در طول جدالي كه بين چهاردهم 
» افتنـد نگرد، و هر دو به راه ميايستد. در وي مياينك او ـ آرش ـ در برابر آرش مي  «
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روست  هوبهاي معمولي كه قهرمان تراژيك با آنها ر). تمام تضادها و پرسشÿÿ(همان 
  : سخره گرفتهبازي سرنوشت كه او را به؛ هم گوي دروني بازنمايي شدهو در اين گفت

گشت تا بر سـري فـرود آيـد؛ دانسـتم پـي تـو       دم، بخت سياه را ديدم در آسمان مياين سپيده
  .)ÿĀ (همان تو را برگزيد تا به خندگاني گيردگردد [...] اينك گيتي  مي

  نااميدي:  م باأتو هم شك و دودليو 
جوشـد؟ ايـن نيـرو    هـايم مـي  كند؟ اين چيست كـه در رگ ام ره باز مياين چيست كه در سينه

 (همـان  بيانديش آرش؛ آيا نااميدي نيسـت؟  آرش؟ اين نيرو چيست؟ ـ نيك  ايچيست در من، 
ÿĀ.ÿā(  

گفتاري نهايي، بـر فـراز كـوه    ، آرش پيش از تير انداختن، در تكويكم بيستدر بند 
كند. ايـن بخـش   نقش خود را در داستان تفسير و سرنوشت خويش را تشريح ميالبرز، 

هـاي يونـان و دوران   گفتارهـاي رايـج در تـراژدي    كه معادل تـك  ،از بازنويسي بيضايي
دهد شخصيت آرش چگونه در مدتي كوتـاه و  خوبي نشان ميكالسيك فرانسه است، به

 گنـاه  ساده و بيانساني ردوبدل شد، از  اي كه بين او و پادشاه تورانواسطة چند جملهبه
او در ايـن   .كنـد، هـم مفهـوم دروغ را   را درك مـي بدل شد كه هم معني كينه  انسانيبه 

جـاي اينكـه بـه هـدفي واال، يعنـي      داند گريزان است و بـه ها، از آنچه مي واپسين لحظه
  را در سر دارد:   يشبينديشد، سوداي نابودي خو ،نجات ايران

نام كه مرا به ننگ نام خويش آلوده م، از مردكي به من نزديك و از من دور، پليدي آرشاينك به درد
ـ سوي زمين، بر ستيغي ايستاده است؛ چون آيينه است. او در آن روي مـن؛ و دل خـونين او    هاي روب

آور كه از او خوردن سوگند دريغ داشـتند، يـا گذشـتن از    نشانة من است. پلشتي چنان ناپاك و ننگ
داند از گيتي چنـد؛ و فريـاد او   . آرش منم؛ آن كه اين پگاه، نادانكي بود آزاد؛ و اينك چيزها ميآتش

  ).    Āÿدانستم (همان بلند كه كاش نمي

شود توجيهي اسـت،  ه ميئانداختن ارا تير نتيجةاي كه از اميدي و تفسير تازههمين نا
شـود، نـه   افتادن تير گفته مـي  فرو متن بيضايي، نه چيزي ازكه در پايان پس شايد، بر اين

آورنـد كـه از دشـمن و    يابـد. پـس از هفـت روز پيغـام مـي     كسي پيكر آرش را بـازمي 
آنـان كـه تيـر را دنبـال      .روددر اين ميان، تير همچنان مي .شان نيز اثري نيستيها خيمه
 كننـد. فـرو  دار تيـر را گـم مـي    مانند و در كنار درختي سـترگ و سـال  كنند عقب مي مي
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سرانجام آرش است، گويي كارش بي ناتمام ماندن كنش قهرمانانةمعناي  نيفتادن تير به
لح نمايـد، در واقـع بعـدي تراژيـك دارد. صـ     آنچه در نگاه نخست حماسي مي .ماندمي

گويـد، هسـتند   گونـه كـه راوي مـي    امـا همـان   است. شود، چون دشمن رفتهبرقرار مي
خندند. آنان كه اسير دشمن بودنـد، در بازگشـت،   دشمناني از جنس خود ما كه به ما مي

مـردم   .شـود آرش بـه افسـانه تبـديل مـي     .رودبيننـد كـه همچنـان مـي     ر هوا ميتير را ب
گـردد، هرچنـد   ند و ايـن اميـد هسـت كـه روزي بـاز     كنسينه داستانش را نقل مي به سينه

  نگرند. همچنان با لبخند زشت خود به ما مي دشمنان

  گيرينتيجه
اند كه در اعصار گوناگون، شتههاي كليدي و جذاب ادبي همواره قابليت اين را داانداست
فراخور ذوق، فضاي اجتماعي و هدف نويسندگان بازنويسـي شـوند. در بسـياري از     به

شود. تحليل اين دگرگوني در دو روايت از ها ايجاد ميمتنهايي در پسموارد، دگرگوني
هاي نوع ادبي حماسـه در بازنويسـي كسـرايي بـه     اكلهداستان آرش نشان داد چگونه ش

شـود. آرش كسـرايي قهرمـاني اسـت     متن بيضايي تبديل مـي هاي تراژيك در پسشاكله
اش دانـد كيسـت و چـه كـاري از عهـده     حماسي با هويتي محكم و مشـخص كـه مـي   

آيد. او به قدرت بدني خويش اطمينان دارد، حاضر اسـت جـانش را بـراي هـدفي      برمي
اي در اين كـار  ضامن بقاي هويت قوم و ملتش باشد و لحظه تنه ص فدا كند و يكمشخ

اي. امـا  هاسـت، آرش اسـطوره   دهد. اين آرش همـان آرش حماسـه  دل راه نميترديد به
بول خودش را ق سان، آرش بيضايي بدين .است پاسخهاي بيتراژدي محل طرح پرسش

بينـد هـم آدم   ويش هم آدم نيـك مـي  شقه؛ در وجود خندارد و هويتش مبهم است و دو
كند تا بـه مـردم   ها، برهنه نميپليد، مردد است و دودل؛ بدنش را، همچون آرش حماسه

عيب و نقص است، از كاري كه بايد انجام دهد مطمئن نيست، خود را بـر  نشان دهد بي
 .برگزينـد، تلخكـامي نصـيبش خواهـد شـد     كه  راهيداند هر بيند و ميسر دوراهي مي

عملي زند كه براي آن ساخته نشده و  اجبار دست به كند تا بهت سرنوشت كاري ميدس
كند تا بازنويسي بيضايي بـه  از همين رو هراسان و نااميد است. فرونيفتادن تير كاري مي
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سان، درست ماننـد يونـان باسـتان، حماسـه بـه       نويسي حماسه بدل شود و بديننقيضه
  يابد.سوي تراژدي سوق مي

هـا  نشـان دادن سـرانجامي خـوش بـراي ايرانيـان اسـت، رمـه        شاسـة آر هدف حم
رود امـا در  خواب ميو عمونوروز آسوده بهاند و دشمنان رفته ندها سبزچرند، دشت مي

رسد، كار معناست؛ تير به تنة درخت گردو نميپايان خوش بي پرداخت تراژيك بيضايي
. اسـت  تـرس از خطـر از ميـان نرفتـه     ماند، دشمنان همچنان هستند وقهرمان ناتمام مي
  شود. متن تراژيك تبديل ميمتن حماسي به پسبدين ترتيب، پيش
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