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 دانشگاه گيالن
 چکيده

های ادبی معاصر است که در ایران نيز عمدداا    بينامتنيت یکی از مباحث مهم در نظریه
ها و  گيری ی بررسیِ وام ی پژوهشی ایرانيان در زمينه به سبب هماهنگی با سابقه و ذائقه
های ادبدی نشسدت و در کدانون اوبده بسدياری از       اأثير و اأثر متون، در صدر نظریه

گيری  احليلی و بهره این مقاله، با استفاده از روش اوصيفیدر . پژوهشگران قرار گرفت
اراباط متدون در دو  )ی بينامتنيت قوی  ویژه دیدگاه ژنی درباره از رویکرد بينامتنيت، به
ی اضطراب اثرپذیری، پيوندهای متنوع و  و آرای بلوم درباره( سطح صورت و مضمون

اخدوان  « خدوان هشدتم  »سرایی و ک« گير آرش کمان»ی  های فراوان دو منظومه مشابهت
. ی اخوان از کسرایی به اثبات رسديده اسدت   کشف و احليل شده و اثرپذیری گسترده

دهد که ميان این دو منظومه پيوند مستحکم بينامتنی وبدود   نتایج این بررسی نشان می
، از نظر «اداوم»محوری بر  ی حماسه و اسطوره این پيوند از نظر اشتراک در گونه. دارد

ابتماعی، فضاسازی آغازین، راوی و موسيقی بيروندی   ی سياسی مایه شتراک در درونا
استوار اسدت  امدا اخدوان    « اکامل»بندی بر  و از نظر ساختار زبانی و پایان« اطابق»بر 

ی کسرایی  برای رهایی از اضطراب اثرپذیری االش کرده است شعر خود را از منظومه
 . ممتاز و متمایز نشان دهد

«ِ خذاان هشذتم  »اضطراب اثرپذیيري،   کسرايي،«ِگير آرش کمان»بينامتنيت،  :های کليدی واژه
 .اخاان ثالث

 مقدمه. ۱
هذاي   ي نخست آن، با حماسه ي دوم شعر فارسي همانند آغاز هزاره دوران آغازين هزاره

اجتماعي ايذران،   تشابه وضعيت سياسي. هاي حماسي ارتباط تنگاتنگ دارد ملي و منظامه
 ر ذذگرايي در اين دو مقطع زماني، در اين رويكرد بسيار مؤث طلبي و ملي ظر استقاللاز ن
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تذرين   ي معاصذر، سذياوش کسذرايي و مهذدي اخذاان ثالذث بذزر         در دوره. باده است
« خذاان هشذتم  »و « گير آرش کمان»اند که با خلق دو شاهكار  پردازانِ شعر نيمايي حماسه

 .اي ناين احيا کنند ي دوم شعر فارسي به شياه زارهي حماسه را در آغاز ه تاانستند گانه
ي حماسي نذا   کسرايي، نخستين و اثرگیارترين منظامه« گير آرش کمان»شعر روايي 

تذرين و فراگيرتذرين شذعر نذا فارسذي از زمذان        شذده  است و حتي برخي آن را شذناخته 
ن منظامذه از  اي .(۳39: 593۱شمس لنگرودي، )اند  دانسته 5917پيدايش شعر نا تا سال 

همان آغاز در کانان تاجه ديگر شاعران قرار گرفته و برخي را به سرودن شعر حماسذي  
ي  اخاان ازجملذه شذاعراني اسذت کذه زيذر تذنثير منظامذه       . در قالب نا برانگيخته است

که بازآفريني داسذتان مذر    « خاان هشتم» روايي کسرايي قرار گرفته و در سرودن شعر
 .پیيرفته استرستم است، از آن اثر 

کاربسذت    تحليلذي و  با اسذتااده از روش تاصذياي  هدف پژوهش حاضر آن است تا 
آورد، مناسذبات ماجذاد    ترِ متان را فراهم مي ي دقيق ي بينامتنيت که امكان مقايسه نظريه

هاي مشذتر  ميذان    و گزاره را بررسي کند« خاان هشتم»و « گير آرش کمان»در دو شعر 
هذاي   تاانذد شذك    ايذن بررسذي مذي   . محتاا و صارت تاضيح دهدرا در دو سطح  ها آن

گاناگان ارتباط متان ادبي معاصر را با هم بنماياند و مشخص کند که شاعران برجسذته،  
کاشند تا خاد را متمذايز و گذاه برتذر نشذان      چگانه ضمن اثرپیيري از آثار ديگران، مي

عنذاان   بذه ، «خذاان هشذتم  »و « گيذر  آرش کمذان »پرداختن به دو شعر براين،  افزون .دهند
اصذر ايذران،   جايگاه شعر نا حماسي را در ادبيذات مع  هاي حماسي نا، ترين منظامه مهم

 .سازد بيشتر آشكار مي
ي اشعار اخذاان بذا اشذعار برخذي شذاعران معاصذر        ي مقايسه هايي در زمينه پژوهش

 همانند واالس زبان  فارسي مانند فروغ فرخزاد و شاملا و همچنين شاعران غيرِفارسي
، ايليا اباماضي، عبدالاهاب البياتي، بدر شذاکر السذياب و   (Wallace Stevens)استيانس 

ي مضامين سياسذي و اجتمذاعي    ها به مقايسه بلند الحيدري انجام شده است که اغلب آن
ي اشذعار کسذرايي بذا     اشعار اخاان با ديگر شاعران اختصاص دارد؛ اما تذاکنان مقايسذه  
ي  ي هر يك از دو منظامه ديگران در کانان تاجه محققان قرار نگرفته است؛ البته درباره

« نگذاهي بذه خذاان هشذتم    »: مقاالتي معدود همچذان « گير آرش کمان»و « خاان هشتم»
صذارت جداگانذه    بذه ( 59۳۳)« ها در اشعار سياوش کسذرايي  تحلي  اسطاره»و ( 59۳9)

ي پژوهش نشذان   ي پيشينه ي ندارند؛ بنابراين مطالعها ي مقايسه منتشر شده است که جنبه
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ي  ي کسذرايي و اخذاان ناشذته شذده، تذاکنان دربذاره       دهد با وجاد آثاري که درباره مي

يكذي  . اثري مستق  منتشر نشده است« خاان هشتم»و « گير آرش کمان»ي بينامتني  رابطه
سياري از اشذعار مافذق   ، همچان ب«خاان هشتم»ترين دالي  اين امر آن است که  از مهم

قرار گرفته و کمتر در کانان تاجذه   آخر شاهنامهو  زمستانالشعاعِ دو دفترِ  اخاان، تحت
 .پژوهشگران باده است

 

 بينامتنيت  از مباحث نظری اا کاربرد. ۲
ي ادبذي معاصذر و    در نظريذه  اصذطالحات رايذ   يكذي از   (ntertextuality)« بينامتنيت»

شذناختي فردينذان دو ساسذار     هذاي زبذان   شناسي متن اسذت کذه عمذدتار در نظريذه     زبان
(Fredinandde Saussure)     و آثذار ميخاييذ  بذاختين(Mikhail Bakhtin)  ريشذه دارد .

ي شصت، با بررسي آرا و افكذار بذاختين    در اواخر دهه (Julia Kristeva)ژوليا کريستاا 
هذاي   و کاشذش بذراي تلايذق ديذدگاه     (گذريِ او  در بحث پيرامان اص  مكالمذه  ويژه به)

ي بينامتنيذت را   ي زبان و ادبيات، نخستين اسباب تبيذين نظريذه   ساسار و باختين درباره
ي ادبي فرانسذه کذرد    ي نقد و نظريه را وارد عرصه« بينامتنيت»فراهم ساخت و اصطالح 

 (.59: 59۳1؛ آلن، 72: 59۳۳مكاريك، : نك)
بينامتنيت بر اين انديشه مبتني است که مذتن، نظذامي بسذته و مسذتق  و خادبسذنده      

اين متان ممكن است ادبي يا غيرِادبي، . نيست؛ بلكه با متان ديگر پياندي تنگاتنگ دارد
هاي پيشين باشند؛ درواقع، از نظر کريستاا، هيچ متني  معاصرِ همان متن يا متعلق به سده

در اين صارت، تاسيري که يذك  »(. 72: 59۳۳مكاريك، : نك)نيست  از متان ديگر آزاد
دهد، بستگي به تشذخيصِ مناسذبات  آن مذتن بذا      ي معين از هر متن به دست مي خااننده

بنابراين، هرگز خاانشي قطعي از يذك مذتن وجذاد نذدارد؛ زيذرا هذر       ... متان ديگر دارد
شذاد کذه    ي از چارچابي بدل مذي آفريند؛ متني که خاد به بخش اي مي خاانش، متنِ تازه

 (.72: 59۳7ويك،  ادگار و س )« شاد متن اوليه در چارچاب آن تاسير مي
پذردازان نسذ  اول    نيذز از نظريذه   (Roland Barthes)جذز کريسذتاا، روالن بذارت     به

شذدن   آيد که بذا آراي نذا و اصذي  خذاد نقشذي مهذم در نهادينذه        بينامتنيت به شمار مي
ترين دستاوردهاي بذارت در ايذن زمينذه، بينامتنيذت      يكي از بزر . بينامتنيت داشته است

ي داد، راهذ  او با تاجه به اهميتي که به مخاطب و خاانش مذي . خاانشي و دريافتي است
آن ( Michael Riffaterre)ناين را در بينامتنيت گشاد که محققاني مانند ميكائي  ريااتر 

 (.25۲و251: 593۱نامارمطلق، : نك)را ادامه دادند 
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ي تذنثير و تذنثرِ آثذار، تاذاوت      کريستاا و بذارت ميذانِ ماهذام بينامتنيذت و مطالعذه      
کذردنِ بينامتنيذت،    مخذال  کذاربردي  کريستاا . کردند گیاشتند و نقد منابع را انكار مي مي
همذين امذر ماجذب شذد تذا بينامتنيذت        . وجا بذراي يذافتن منذابع آن بذاد     ويژه جست به

پردازان نس  دوم بينامتنيذت، ماننذد لذاران ژنذي      کريستاايي، صرفار نظري باشد؛ اما نظريه
(Laurent Jenny)     شذي  اي ص ذرف، بذه رو   و ريااتر کاشذيدند تذا بينامتنيذت را از نظريذه

هذا بهذره    ي روابط مذتن  اي براي مطالعه عناان ابزار و شياه کاربردي ارتقا دهند و از آن به
ي بينامتنيت ضذعي    بحث دربارهازجمله نظريات ژني، (. 22۳و229و573: همان)برند 

کذه ارتبذاط بينذامتني در دو مذتن در دو سذطحِ       چنذان »و قاي باده است؛ بر اين اسذاس  
گيرد، بينامتنيت قاي است؛ اما اگر ايذن روابذط در يذك سذطح     صارت و مضمان انجام 

 (.297: همان)« گردد متاق  شاد، بينامتنيت ضعي  تلقي مي( اليه)
ژنذت   (Metatextuality)« فرامتنيذت  »ي  گيري نظريه تحقيقات ژني و ريااتر در شك 

(Genette) ي نمادهاي  ژنت اصطالح فرامتنيت را براي اشاره به همه. اثرگیار باده است
، (Paratextuality)ي بينامتنيذت، پيرامتنيذت    ي بينامتني وضع و آن را به پن  مقاله پديده

و زبرمتنيذذذذذذت  (Architextuality)، سذذذذذذرمتنيت (Transtextuality)ورامتنيذذذذذذت 
(Hypertextuality) او بينامتنيت را به حضار همزمان دو يا چند متن . تقسيم کرده است

زبرمتنيذت نيذز بذه نظذر ژنذت،      . ن در متني ديگر فروکاسته استو حضار بالاع  يك مت
( زيذرمتن )« ال »را با متن پيشين ( زبرمتن)« ب»متضمن هر گانه مناسبتي است که متن 

آنچه ژنت با عنذاان زيذرمتن از   . باشد« ال »تاسير متن « ب»آنكه متن  دهد؛ بي پياند مي
در تاضذيح  . نامنذد  آن را بينامتن مذي  کند، همان چيزي است که بيشتر منتقدان آن ياد مي
ي  دهنذده  ي ديگر فرامتنيت نيز بايد گات که از ديدگاه ژنذت، پيرامتنيذت نشذان    سه مقاله

گيرنذد و دريافذت خااننذدگان را از مذتن      ي مذتن قذرار مذي    عناصري است که در آستانه
اسذت و  ي تاسيري يك متن با متني ديگذر   ورامتنيت، رابطه. کنند دهي و کنترل مي جهت

هذاي گاتمذان،    سرمتنيت نيز ک  مجماعذه مقذاالت عمذامي يذا فرابذادي، يعنذي سذن        
گيذرد   هاي ادبي، است که هر مذتن مناذردي از آن نشذئت مذي     هاي گزارش و گانه شياه
 (.51۲-5۳7: 59۳1آلن، : نك)

نگرد و آن را  شناختي مي به بينامتنيت از ديدگاه روان( Harold Bloom)هارولد بلام  
بذا  »اضذطراب اثرپذیيري   . دانذد  مي( Anxiety of Influence)ي اضطراب اثرپیيري  زاده

تذري را   جايانذه  ساختنِ رقابت در مقاب  همكاري ادبي، رويكرد جديذد و سذتيزه   برجسته
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ي  ي تعام  مهربانانه دهنده نشان از نظر بلام، تنثير ادبي. کند نسبت به بينامتنيت عرضه مي

گشذتن بذر    اکنان و گیشته نيست؛ بلكه نشانگر نبرد اوديپيِ شاعران متذنخر بذراي چيذره   
ي  بلام با اسذتااده از نظريذه  (. 9۳: 59۳۳مكاريك، )« هاست متقدمان يا ايجاد تغيير در آن

اعران گايذد کذه شذ    سذخن مذي  « پدرشعري»ي اوديپ، از  ي عقده درباره( Freud)فرويد 
براساس اين نظريه، شعر شاعران متذنخر از دو  . متنثر از اويند( پسر: به تعبير بلام)بعدي 

بذادن و   مي  بذه اصذي   . 2؛ (شاعر متقدم)تقليد از شعرِ آن پدر . 5: گيرد انگيزه نشئت مي
جذاي   ي شذاعرانِ مشذتاب بذه چنذان اصذالتي، بذه       ايستادگي در برابر اين ديدگاه که همذه 

هذاي محذاريِ    کذارگيري انگذاره   به نظر بلام، شاعران با بذه . پردازند تقليد مي ناآفريني به
هاي تازه، ايذن   ها به شياه دهي و بازتنوي ِ آن اشعار گیشته و سپس دگرگاني و بازجهت

: 59۳1آلذن،  : نذك )نان زير تنثير شذعر پيشذينيان نيسذت   کنند که شعر آ تصار را ايجاد مي
ي بينامتنيذت، از مذدل    هذاي ماجذاد در حذازه    يان نظريذه در اين مقاله، از م (.532-53۳

آرش »و « خذاان هشذتم  »مطالعاتي بلام و ژني براي بررسذي روابذط بينذامتنيِ دو شذعر     
منظار، تعري  ژني از بينامتنيت قاي، معياري بذراي    بدين. استااده شده است« گير کمان
هذا یيذ  دو    ي بينامتني آن ابطهبندي عناصر بينامتني در اين دو منظامه قرار گرفته، ر طبقه

هذايي ماننذد    از نظذر محتذاا مؤلاذه   . مبحث  کلي محتذاا و صذارت بررسذي شذده اسذت     
هذاي کهذن، و از نظذر صذارت نيذز       اجتمذاعي و بذازآفريني اسذطاره    ي سياسي مايه درون
گيذري از زبذان و ماسذيقي کذالم، فضاسذازي آغذازين،        ي بهذره  شذياه : هايي چان مؤلاه
خذاان  »ي ديد بررسي شد تا معلذام شذاد کذه بنيذان زبذرمتنِ       ي و زاويهبندي، راو پايان
 .استاار است( زيرمتن)« گير آرش کمان»ي  بر منظامه« هشتم
 

 «خوان هشتم»و « گير آرش کمان»ی  بررسی پيوندهای بينامتنی منظومه. ۳
هذاي حماسذي نذا و     در ميذان منظامذه  « آرش کمذانگير »ي  با تاجه به پيشگامي منظامذه 

ي کسرايي را در اين منظامه با شاعران نذاپردازِ   رگیاري آشكار آن بر آثار مشابه، رابطهاث
بذارزترين نذاع ايذن    . ي پدر و پسري دانست حماسيِ پس از او، به تعبير بلام بايد رابطه

 .تاان يافت اخاان مي« خاان هشتم»رابطه را که ريشه در اضطراب اثرپیيري دارد، در 
 در حيذاط کاچذك پذاييز در زنذدان    يكي از معدود اشعار مافق دفتذرِ  « خاان هشتم»
و پياندهاي آشكار اين دو « خاان هشتم»بر « گير آرش کمان»تقدم زماني . است( 5972)

ي  و رابطذه « خذاان هشذتم  »ي اين منظامه بر  اثر در محتاا و صارت، از تنثيرات گسترده
ناشذته شذده،   « گير آرش کمان»ي  ان نقدهايي که دربارهدر مي. دهد ها خبر مي بينامتني آن
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ي اخاان  ترين نقدها از اخاان است که سطرهاي آغازينِ آن بر تاجه ويژه يكي از جالب
گير کسرايي دارم که اگذر آن را   من يك نسخه از آرش کمان»: به اين منظامه داللت دارد

 (.239: 59۳2خاان ثالث، ا)« هاي صاحات را از انتقاد سياه کردم ببينيد، حاشيه
ي  شناسذانه  براسذاس نگذاه روان  « گير آرش کمان»ي  هاي اخاان درباره بررسي ديدگاه

ي آن اسذت کذه پيشذاهنگي و تافيذق      دهنذده  ي اضطراب اثرپیيري او، نشذان  بلام و ايده
اي نذاب و سرشذار    گيري او از اسطاره ويژه بهره هاي حماسي نا و به کسرايي در منظامه

دوستانه، ناعي حس رقابت را در عين تقليذد و اثرپذیيري در اخذاان     سات ميهناز احسا
ي آرش، نذه   که اخاان حتي از اينكه مضمان بكري مانند اسطاره ايجاد کرده است؛ چنان

ايذن مضذمان اگذر بذه     »: خارد به دست او که به دست شاعري ديگر افتاده، حسرت مي
آمد؛  ورزيده باد، شايد يك شاهكار درميافتاد که در زبان حماسي بيشتر  دست کسي مي

دلي  مضمان زيبا، برداشت  خاب و تنثير ابتذدا و   اما اين شعر شاهكار لنگاني است که به
 شذده  م پیيرفتهميان مردباده و در  عدم در  مردم از ايراد آن، مافق انتهاي يك شعر و نيز

 .خاد  اوست،«کسي»ازهاي فاب مقصاد اخاان  گمان در عبارت بي(.23۳: همان)«است 
و تمجيذد از ابتذدا و انتهذاي ايذن     « گيذر  آرش کمان»ي  اخاان با وجاد اقرار به جایبه

ي  کارگيري همذه  کاشد تا با به منظامه، در عين اثرپیيري از آن، در رقابت با کسرايي مي
ي کسذرايي برهانذد و    ي منظامه ، خاد را از سيطره«خاان هشتم»هاي خايش در  ظرفيت
زايذيِ   تالش اخاان بذراي زدودنِ اضذطراب  . خاد را اثري خالقانه و اصي  نشان دهداثر 

را در جايگذاهي فروتذر از   « گيذر  آرش کمذان »کسرايي، به حذدي اسذت کذه حتذي گذاه      
نشاند؛ براي نمانه، با آنكه حميد مصذدب خذاد را در    مي هاي حماسيِ پس از آن  منظامه
ي ايذن منظامذه    دانذد، اخذاان در مقدمذه    مذي ، مديان کسرايي «درفش کاويان»ي  منظامه

در مقدمذه ديذدم کذه خذاد را مذديان سذياوش کسذرايي        »: گايذد  خطاب به مصدب مذي 
گير کسرايي به نظذر مذن    ات از آرش کمان اي؛ تا هيچ ديني به او نداري و منظامه دانسته
ان خذا »و « گيذر  آرش کمذان »با تاجه بذه اينكذه   (. ۳: 5977مصدب، )« آميزتر است تافيق
هذا   ي بينذامتنيِ آن  با يكديگر در ارتباطند، رابطه در هر دو سطح محتاا و صارت« هشتم

 . ژني از ناع بينامتنيت قاي استداراي ابعادي بسيار گسترده و به تعبير 
 

  پيوند بينامتنی در محتوا. ۱ .۳
 های کهن بدون دگردیسی بازآفرینی اسطوره. ۱ .۱ .۳

 ي  هذراهيابي مااهيمي سياسي مانند وطن و مليت، به جامعي مشروطيت و  پس از دوره
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. اي چشذمگير افذزايش يافذت    گانذه  هاي کهن ايرانذي بذه   ايران، تاجه شاعران به اسطاره

هاي پارداوود و محققان پذس از او، بذراي بذازخااني و تحقيذق در      براين، کاشش افزون
شايعي کدکني، : نك)ؤثر باد اساطير ايراني نيز، در تاجه شاعران معاصر به اين اساطير م

تذرين شذاعراني هسذتند کذه از      در اين ميان، کسرايي و اخاان از برجسذته (. 555: 5912
هاي خايش بهره گرفته و حتي گاه کذ    ميهني براي غنابخشي به سروده هاي ملي اسطاره

 .اند اي کهن اختصاص داده ي شعري را به بازآفريني اسطاره يك منظامه
گيذري کسذرايي از    ، بهذره «گيذر  آرش کمذان »ي  دالي  تافيق منظامه ترين يكي از مهم

هذاي ملذي و قهرمذاني بسذيار      اي که از سايي داراي زمينه ي آرش است؛ اسطاره اسطاره
است و از ساي ديگر، با وجاد ديرينگي و اهميتش، استااده از آن در طذال تذاري      غني

بنذابراين، کسذرايي نخسذتين     ادبيات فارسي به تلميحاتي معذدود منحصذر بذاده اسذت؛    
ي ديرسذال پاشذاند و آن را احيذا     شاعري است که کسات شعر را بر قامت اين اسطاره

 . اش کافي باد کرد و همين امر براي شهرت او و منظامه
دلي  خاد اسذطاره اسذت و نذه     از نظر برخي منتقدان، بيشترِ زيبايي شعر کسرايي، به

اخاان نيز بكربادن مضمان را يكي از نقذاط  (. ۲9: 59۳7شايعي کدکني، : نك)هنر شعر 
جذز در اول و آخذرش داراي دشذااري و    ... شذعر کسذرايي  »: دانذد  قات اين منظامه مي

صذارت بسذيار    منتهذا بذه  -مشك  است؛ اما مضمان آن بكر باده است کذه در شذاهنامه   
 و در اساطير مذا وجذاد دارد؛ امذا کسذرايي قصذه را زيبذا درسذت کذرده اسذت؛          -کاتاه
هذاي بهتذري    هر چند من در اشعار کسذرايي نمانذه  ... اي که گيرايي و جایبه دارد گانه به

 (. 23۳: 59۳2اخاان ثالث،)«شك  ندارند هيچ يك اين تازگي مضمان را بدين ام؛ اما ديده
ي  ي بسذيار او بذه اسذطاره    ي شعر کسرايي بيانگر عالقذه  اظهارِنظرهاي اخاان درباره

عصري او با کسرايي و خطر تكرار مضمان نباد،  که شايد اگر هم اي گانه آرش است؛ به
ي شذعر   نظذر اخذاان دربذاره   . پرداخت اخاان خاد بار ديگر به بازآفريني اين اسطاره مي

ي خذايش   ي او دربذاره  ناعي بازتاب همين دغدغه مهرداد اوستا نيز، به« ي آرش حماسه»
د که حرف روز آن زمان باد و کتذاب  اوستا براي بار دوم مضماني را انتخاب کر»: است

او بعد از شعر کسرايي منتشر شد؛ يعني زماني که مردم سر گ  را چيده بادند و تجديذد  
 (. همان)« کردن کار بسيار خطرناکي باد مطلع

هذاي حماسذي    ترين منظامه که بايد آن را از پرصالبت« خاان هشتم»اخاان در شعر 
دهذد؛ داسذتاني    ي کار خايش قرار مي مايه را دست نا به شمار آورد، داستان مر  رستم
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ي آرش برخذاردار نبذاده و    رو، از باکرگي اسطاره تاصي  در شاهنامه آمده و ازاين که به
 .کرده است همين امر، کار اخاان را در سرايش اين منظامه دشاارتر مي

اني هستند کذه  کسرايي و اخاان هر دو روايتگر پايانِ کار قهرمان بنا بر آنچه گاته شد،
ترين قهرمان حماسذي   اي و ديگري بزر  ايِ غيرِشاهنامه يكي نامدارترين قهرمان اسطاره

، عذدم تغييذر و   «خاان هشتم»و « گير آرش کمان»يكي ديگر از اشتراکات . شاهنامه است
ي معاصر، گذاه شذاعران بذراي     در دوره. هاست ي آرش و رستم در آن دگرديسي اسطاره
اجتماعي معاصر به تغيير شذك  و کذارکرد    ي کهن با وضعيت سياسي هانطباب يك اسطار

انذد کذه از ظرفيذت     هذايي را برگزيذده   پردازند؛ اما اخاان و کسرايي هر دو، روايت آن مي
اين انطباب و نيذز  . پیيري با وضعيت سياسي و اجتماعي عصرشان برخاردار باشد انطباب

هاي میکار شذده اسذت؛    ها در منظامه آن شهرت فراگير هر دو داستان، سبب تغييرنيافتن
ي هر دو شاعر به اصذ    هايي که افزوده ها و تصايرپردازي اي که اگر از فضاسازي گانه به

آيد، بگیريم دگرديسذي و تغييذري اساسذي     اسطاره است و تصرفي شاعرانه به شمار مي
ش، ي آر ترين تصذرف کسذرايي در اسذطاره    مهم. در اص  اسطاره صارت نگرفته است

ناپديدشدن پيكر اين قهرمان پس از رهاکردن تير است که ايذن دخذ  و تصذرف، بذراي     
ترکردن ماجرا و اثرگیاري بيشتر آن صارت گرفتذه و هذدف نهذايي کسذرايي از      حماسي

 .ي مردم باده است تاده  هاي بازي و فناي مطلق در راه مبارزه و آرمان آن، دعات به پا 
 ابتماعی رویکردهای سياسی. ۲ .۱ .۳

ويذژه کادتذاي    هذاي سذي و چهذ  و بذه     با تاجه به وقاع تحاالت مهم سياسي در دهذه 
اجتماعي، رويكرد غالذب در شذعر ايذن دو     هاي سياسي گيري ، جهت5992مرداد سال 2۳

مذرداد و شكسذت نهضذت ملذي، از نظذر سياسذي و       2۳کادتاي . دهد دهه را تشكي  مي
ي ايران پيامدهاي مناي در پي داشذت؛ امذا از نظذر ادبذي زمينذه را       اجتماعي براي جامعه

 .براي خلق شاهكارهاي معاصر فراهم آورد
بذه شذمار     در اين ميان، کسرايي و اخاان از نامدارترين شاعران سياسي اين دو دهه 
تذرين   صريح»و « ي سي ترين شاعر انقالبي دهه مطرح»اي که کسرايي را  گانه روند؛ به مي
: 593۱شذمس لنگذرودي،   )« ي ايران در گرماگرم نهضذت ملذي   ر پرشار حزب تادهشاع
ي  سذاله  چه  نماي نقاط عط  تاري  سي ي تمام آيينه»دانسته و اشعار اخاان را نيز ( ۳5۳

کسرايي نخستين شاعري اسذت کذه   . اند به شمار آورده( 11: 597۲حقاقي، )« اخير وطن
ايذن روش  . جايد اجتماعي بهره مي امالر سياسيهاي حماسي نا براي اهداف ک از منظامه
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درفذش  »ي  کسرايي، بر شاعران شاخص اين دو دهذه ماننذد حميذد مصذدب در منظامذه     

ي  گذیارد؛ بنذابراين، رابطذه    بسذيار اثذر مذي   « خاان هشتم»ي  و اخاان در منظامه« کاويان
حتي فضاي اجتماعي و  از نظر رويكرد سياسي« خاان هشتم»و « گير آرش کمان»بينامتني 

 . استاار است« تطابق»، بر (تقاب  بين اميد و نااميدي)فكري غالب بر اين دو منظامه 
اي که در گاتمذان ادبذي معاصذر بذه قطعيذت معنذا رسذيده، عمامذار          زير تنثير گزاره 
دانند، اخذاان   شاعران اميدوارِ پس از کادتا مي اي از اند  گانه که کسرايي را نمانه همان

آورنذد   ي تام شعر شكست به شذمار مذي   ار خي  شاعران منياس و نمايندهرا نيز پرچمد
؛ اما حقيقت آن است کذه اخذاان بذا وجذاد تاصذي       (۲9: 59۳7شايعي کدکني، : نك)

هايي از اميد را در اشعار خاد بذر جذاي    آلاد جامعه، همااره نشانه ي فضاي ينس گسترده
نيذز  « خاان هشتم»ي  ين امر در منظامها. گیارد؛ بنابراين نااميدي او ينس مطلق نيست مي
اي که بايد گات فضاي فكري غالب بذر ايذن شذعر اخذاان      گانه خابي نمايان است؛ به به

 .، تقاب  بين اميد و نااميدي است«گير آرش کمان»ي  همانند منظامه
انذد تذا يذنس و     از آغاز در پي آن« گيرآرش کمان»و « خاان هشتم»ي  هر دو منظامه

ر خايش را به تصاير کشند؛ تعابير و مضامين ماجاد در هذر دو شذعر نيذز    تلخي روزگا
اين يذنس  . دهد را تشكي  مي  ها ي اصلي آن مايه بيانگر آن است که تقاب  ينس و اميد بن

ها بر کشار  و تسلط آن( آمريكا/ تاران)و تلخي در شعر کسرايي ناشي از ناای بيگانگان 
دشمنان بر جذان  / ت ما چان روي بدخااهان ما تيرهبخ/ روزگار تل  و تاري باد»: است

/ هذاي پريشذان داشذت    بر زبذان بذس داسذتان   / خارده هیيان داشت؛ شهرِ سيلي/ ما چيره
 (.51: 59۳9کسرايي، )« روزگار ننگ/ روز بدنامي،/ زندگي سرد و سيه چان سنگ

ي تذرس و مذر ، اسذارت      ي اين چيرگي، سذردي و سذياهي زنذدگي، سذلطه     نتيجه
نيز اين فضاي تلذ ، برآينذد    « خاان هشتم»در شعر . گان و درکاربادن نامردمان استآزاد

اخذاان بذا   . يابنذد  شرمي دشمناني است که در قالب شغاد تجسم مذي  تزوير و پستي و بي
براي تاري ، اين فضاي تل  را به ک  تذاري   « شده ي نارين ويرانه»: کاربرد تعبيراتي چان

قمذريِ  / آبذاد،  بام بامِ اين خذراب  /ي تاري  شده ي نارين يرانهجغد اين و»: دهد تعميم مي
 (. 7۲: 5972اخاان ثالث، )« کاکاسُرايِ قصرهاي رفته بر بادم

هاي اميذدواري در هذر دو شذعر     هاست که نشانه ها و نااميدي در تقاب  با همين تلخي
را آشذكارتر و   ي اوسذت، ايذن اميذدواري    که شياه چنان نماياند؛ البته کسرايي آن روي مي

بذا زبذان   « »گيذر  آرش کمذان »ي  ي کسذرايي، منظامذه   گاتذه  به .کشد پرده به تصاير مي بي
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اسذت؛  ( 715: 59۳7کسذرايي،  )« وجاي پاسخي بذه نااميذدي   روزگار خايش، در جست
اين منظامذه کذه آن را حذدود پذن  سذال و هاذت مذاه پذس از کادتذاي           بنابراين، او در

ي  گيذري از اسذطاره   کاشذد تذا بذا بهذره     سذروده، مذي   5997مرداد، يعنذي در اسذاند   2۳
بخش آرش، احساس اميد و شار مبارزه را در دوران اوج تسذليم و شكسذت، در    رهايي

اي است که  ترين هنر کسرايي انتخاب اسطاره مهم .ي مردم برانگيزاند روشناكران و تاده
خذاد سرشذار از    ي آرش در یات در تطابق کام  با هذدف او قذرار دارد؛ زيذرا اسذطاره    

 .دوستيِ ملت ايران است اميدواري، شار رهايي و ميهن
ي اميدآفرينِ آرش، با کاربست   بر مددگيري از اسطاره کسرايي در اين منظامه، افزون

او . ي خذايش بيازايذد   شگردهاي ديگذر کاشذيده اسذت تذا بذر تذنثير کذالم اميدوارانذه        
از رستاخيز و نذازايي طبيعذت اسذت،    هاشمندانه، عماناروز را که قاصد بهار و نمادي 

راوي اين اسطاره قرار داده که خاد براعت استهاللي بر پايذان زمسذتان و اميذد رهذايي     
گايي آرش، بذا آوردن   ويژه در تك همچنين شاعر در پن  بخش از اين منظامه، به. است
ندهاي پاياني خصاص که در ب کند؛ به بادن آن را به خااننده القا مي ، کاناني«اميد»ي  واژه

هذا جذاري و او را تذا هميشذه، اميذدبخش و       ي زمذان  با بياني نمذادين، آرش را در همذه  
نذام آرش را  / ماننذد  رهگیرهايي که شب در راه مذي »: داند گرفتگان مي ي شب نماينده راه

هذاي کذاه آرش    با دهان سنگ/ خااهند و نياز خايش مي/ خاانند پياپي در دل کهسار مي
« نمايذد راه  مذي / دهد اميد، مي/ ها آگاه کُندشان از فراز و از نشيب جاده يم/ دهد پاس  مي
 (.2۳: 59۳9کسرايي، )

اخاان حاکي از آن است کذه اميذدواري، در ايذن    « خاان هشتمِ»ي دقيق شعر  مطالعه
در دوران پرالتهاب سياسي ايران و حدود « خاان هشتم». شعر نيز نمادهايي آشكار دارد

، خلذق  59۳۲ماه ، يعني در دي59۳2خرداد51اه پس از سرکابي قيام چهار سال و هات م
رضذا تختذي سذروده شذده      اين منظامه، به قال خاد  اخاان، براي شهادت غالم. شاد مي

اي بذراي سذرايش    ، امذا درواقذع، ايذن امذر انگيذزه     (292: 59۳2اخاان ثالث، : نك)است 
بذر   خرداد، افزون51ه شكست قيام ويژه ک اجتماعي باده است؛ به اي کامالر سياسي منظامه

را نيذز در روح   92مذرداد سذال   2۳تنثيرات خاد، تجربيات تل  شكست نهضت ملي در 
واقعيذت آن اسذت کذه در ايذن      با وجاد اين،. شاعر و روح جمعي ملت ايران زنده کرد

شعر نه تنها نااميدي مطلق وجاد ندارد، بلكه شاعر غيرمستقيم، روح اميد را بذه خذاد و   
شذاد؛ زيذرا    هاي اين اميد از همان آغاز در شذعر آشذكار مذي    نشانه. کند جامعه تزريق مي
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ستن اي گرم و روشن براي پناه جُ خانه راوي در اوج ينسِ ناشي از سرماي زمستان، قهاه

ليك، خاشبختانه آخر، / بادبرف و ساز وحشتنا !/ و چه سرمايي، چه سرمايي»: يابد مي
خانذه گذرم و    قهذاه / گرچه بيرون تيره باد و سرد، همچان تذرس / سرپناهي يافتم جايي

 (. 75: 5972اخاان ثالث، )« روشن باد، همچان شرم
. کنذد  روشذني ترسذيم مذي    دو مصراعِ پاياني بند باال، تقاب  ميان يذنس و اميذد را بذه    
خانذه و مذردمِ حاضذر در آن، ايذن      براين، تاصذي  دقيذق اخذاان از فضذاي قهذاه      افزون

دادن دقيذق   حضار پرشار مردم به گ رد نقال و گاش. دهد تر نشان مي اميدواري را روشن
خااهي در جامعذه، بذا وجذاد     گرايي و وطن ادن شار مليب ي زنده به سخنان او نيز نشانه

هذاي اميذد در    يكي ديگر از بارزترين نشذانه . هاي سياسي و اجتماعي است ي تالطم همه
شاد، پيش از مر ، شغاد را که  آن است که قهرمان اگرچه خاد کشته مي« خاان هشتم»

 .وردآ گران و دشمنان داخلي ملت است، از پاي درمي نمادي از تاطئه
پشذتي دشذمنان، کاشذش بذراي      هذاي مشذتر  ايذن دو شذعر، هذم      از ديگر مضمان

ي  در منظامذه . ها و رفتار تحقيرآميز بذا آنذان اسذت    زدن به ملت به دست خاد آن آسيب
، دشمنان با رايزني با يكديگر در پي يافتن راهي هستند کذه ايرانيذان را   «گير آرش کمان»
رو پيشنهاد پرتذاب تيذر را بذراي تعيذين مذرز       ازاينها شكست دهند؛  ي خاد آن وسيله به

ي اين پيشنهاد، تحقيذر و سذرافكندگي ايرانيذان     کنند؛ زيرا يقين دارند که نتيجه مطرح مي
تا به تذدبيري کذه در   / ها گرد هم آورد دشمن؛ رايزن/ ها کرد دشمن، انجمن»: خااهد باد

آخذرين فرمذان، آخذرين    ..[/ ].هم به دست مذا شكسذت مذا برانديشذند    / دل دارند، ناپا 
 (.57: 59۳9کسرايي، )« !دهد سامان مرز را پرواز تيري مي.../ تحقير
کننذد، رسذالت    اما قهرمان برخالف پنداشت  دشمناني که با ريشخند او را بدرقه مذي  

گردانذد؛ زيذرا بذا     ها را به خادشان برمذي  رساند و تحقير آن تاريخي خاد را به فرجام مي
 دهد و  شهر، درواقع غرور دشمنان را هدف قرار مي تي در مرز ايراندوختن تير بر درخ

 . کند ي تاري  ثبت مي ها و عزت و جاودانگي خاد و ملتش را در پهنه حقارت آن
خذاان  »ي  ي فردوسي، در منظامذه  با تاجه به روايت اصلي داستان رستم در شاهنامه

زدن به  براي آسيب( شغاد)ي و داخل( پادشاه کاب )نيز همكاري دشمنان خارجي « هشتم
ي بذرادر، دقيقذار    ملت مشهاد است؛ به عبارتي ايذن داسذتان و مذر  قهرمذان بذا تاطئذه      

ها به دست نيروهاي خذادي   تصايرگر کاشش دشمنان براي نابادي ملت و قهرمانان آن
، «گير آرش کمان»ي تاجه آن است که در اين شعر نيز همانند شعر  ي شايسته نكته. است
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کذرد و   که درون چذه نگذه مذي   / او شغاد، آن نابرادر باد»: رفتاري تحقيرآميز دارددشمن 
اخذاان ثالذث،   )« پيچيذد  سذارِ گذاش مذي    اش در چاه و صداي شام و نامردانه/ خنديد مي

پاسذذ   ي اخذذاان نيذذز قهرمذذان ايذذن تحقيرهذذا را بذذي  البتذذه در منظامذذه (.۳5و ۳۱: 5972
دوزد، بلكذه اگرچذه بنذا بذر      با تير بر درخت مذي گیارد؛ زيرا نه تنها جسم دشمن را  نمي

تاانست خاد را از چاه غدر دشمن رهايي دهذد، تذن بذه     تصايرسازي پايان منظامه، مي
تر بذر دشذمن وارد    اي کاري ترتيب، ضربه گزيند تا بدين دهد و مر  را برمي اين کار نمي

ي زمذان جاودانذه    کند و تزوير و ناجاانمردي او و مظلاميت خاد و ملتش را در عرصذه 
کذه دو بذار نيذز قذبالر     « خااسذت  تاانست او، اگر مي مي»بندي شعر با عبارت   پايان. سازد

 .تكرار شده باد، مؤيد اين مطلب است
ويژگي ديگر مبارزان سياسي و اجتماعي که در هر دو شعر به روشني نمايانده شده، 

، قهرمذان بذراي   «گيذر  مانآرش ک»ي  در منظامه. فداکاري و ترجيح ديگران بر خاد است
هيچ چشمداشذتي   دانند، بي وطناني که او را پيك اميد خايش مي حاظ ميهن و رهايي هم

نيز قهرمان حتي هنگامي کذه خذاد   « خاان هشتم»ي  کند؛ در منظامه جان خاد را فدا مي
اش معطاف بذه رخذش    ي تاجه خارده است، هيچ تاجهي به خايش ندارد و همه زخم 

هذا، در ايذن شذعرِ     عناان همراه هميشذگي رسذتم در حماسذه    که رخش، بهويژه  است؛ به
 . رود اخاان نمادي از همراهان قهرمان در راه مبارزه با ستم و استبداد به شمار مي

آن « گيذر  آرش کمذان »و « خذاان هشذتم  »هاي  ترين همانندي براين، يكي از مهم افزون
ي مسذتقيم بذه    ا اند، اشذاره  شدهي سياسي مشخصي خلق  است که اگرچه هر دو در برهه

شذكنند و   هيچ يك از رويدادهاي سياسي معاصر ندارند؛ بنابراين، مرز زمان را در هم مي
اجتماعي مشذابه را دربذر    ي رويدادهاي سياسي ها و همه ي زمان ها همه ي شمال آن دايره
ن دو منظامه اين گستردگيِ قلمروِ داللت، يكي از عاام  مقباليت و پايندگي اي. گيرد مي

ي  ي جمعيِ قام ايراني، يعنذي روحيذه   ترين روحيه ها با ژرف ويژه که هر دو آن است؛ به
 .اند حماسي، پياند خارده

 پيوند بينامتنی در صورت. ۲ .۳
روايت، زبذان،  : هايي گاناگان چان در بررسي صارت و ساختار آثار ادبي، عمدتار مؤلاه

در ايذن بخذش، از ميذان ايذن     . گيرنذد  جه قذرار مذي  مايه در کانان تا تصايرپردازي و بن
هاي روايي، زباني و ماسيقايي که آشكارا و بسيار بيشتر  ها، صرفار آن دسته از مؤلاه مؤلاه
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و « گيذر  آرش کمذان »ي  ي پياندهاي بينذامتني دو منظامذه   دهنده هاي ديگر، نشان از مؤلاه

 .شاند هستند، بررسي و تحلي  مي« خاان هشتم»
 های روایی مؤلفه. ۱ .۲ .۳
ي آن شذرحي   يافتگِي زبذان در قالذب سذاختاري اسذت کذه بذه واسذطه        روايت، سازمان»

هذر دو  (. 519: 59۳7ويك،  ادگار و س )« شاد سامان از رخدادها بيان مي پياسته و به هم
قذال اسذكالز    انذد؛ زيذرا بذه    ، متنذي روايذي  «خاان هشذتم »و « گير آرش کمان»ي  منظامه

(Scholes ) گال  و(Glock) :«که داراي دو خصاصيت وجذاد  [ را]ي متان ادبي  کليه
: 5977محمذدي آملذي،   )« تاان يك متن روايذي دانسذت   گاست، مي قصه و حضار قصه

ي روايتگذري اسذت،    ترين شاعران معاصر در زمينه با آنكه اخاان يكي از برجسته(. 233
هذاي   تااده از برخذي مؤلاذه  در نذاع اسذ  « گيذر  آرش کمان»ي  ي کسرايي در منظامه شياه

بندي، چنان در نظر اخذاان   ديد و پايان ي  روايي، يعني فضاسازي آغازين، راوي و زاويه
بهره جسته است؛ بذه  « خاان هشتم»زيبا و مافق جلاه کرده که او نيز از همين شياه در 

د ي روايذت، ايذن چنذ    هاي مرتبط با شذياه  همين سبب، در اين دو منظامه، از بين مؤلاه
  .شاد مؤلاه بررسي مي

در شعر و داستان، فضا حاص  عناصذري متعذدد، ماننذد    . فضاسازی آغازین. ۱ .۱ .۲ .۳
فضاسذازي  (. 295: 59۳1ميرصذادقي،  : نك)آهنگ است  آرايي و تاصي  و ضرب صحنه

آغازين در اثر امروزي، به حسن مطلع و براعذت اسذتهالل بسذيار شذبيه اسذت؛ زيذرا از       
آغازي و درنتيجه ترغيب خااننده و افزايش تاجذه او بذه کذ  اثذر      خاشسايي، ماجب 

 .شاد و از ساي ديگر، با مقصاد اصلي و فضاي کلي اثر تناسب دارد مي
بذا فضاسذازي و تاصذيااتي    « خذاان هشذتم  »و « گير آرش کمان»هاي  در آغاز منظامه

بذا  « گيذر  مذان آرش ک»ي  منظامذه . رو هستيم که به يكديگر شذباهت فذراوان دارنذد    روبه
راوي و همراهانش در کاال  و کاشش بذراي   -تاصي  بارش برف و سردرگمي شاعر

راوي را بذه   -ساساي چراغ و ردپاهذاي روي جذاده، شذاعر   . شاد يافتن سرپناه آغاز مي
کند که عماناروز در آنجذا سذرگرم نقذ  داسذتان آرش      اي گرم و روشن هدايت مي کلبه

و « ساسذاي چذراغ  »هذايي ماننذد    فضاسذازي، نشذانه  در ايذن  . هاي خاد است براي بچه
هنگذام داللذت دارد؛ البتذه بذا دقذت در شذعر        ، بر وقذاع مذاجرا در شذبا   «اي روشن کلبه»

مان  يا که ساساي چراغي گر پيامي»در دو مصراعِ « ما»و « مان»يابيم که ضميرهاي  درمي
، (55: 59۳9رايي، کسذ )« سذرد   ي دم آشذاته  کرديم در کاال  دل ما چه مي»و « آورد نمي
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بيانگر آن است که شاعر همراهاني نيز داشته؛ اما درادامه فقط خاد  شذاعر اسذت کذه بذه     
آنذك، آنذك   »: آيذد  برد و ديگر سخني از سرناشت همراهان او به ميان نمذي  کلبه پناه مي

 (.همان)« ها نمادندم مهرباني./ در گشادندم.../ روي من روي تپه، روبه/ اي روشن کلبه
قاعدتار نبايد جمذع  »راوي  -کند؛ زيرا شاعر امر ساختار شعر را از آغاز متزلزل مياين 
ي روشذن   را در بافتار روايي خاد فراماش کند؛ اما درست با ديذدن کلبذه  « ما»ي  گمشده

پيرنذگ شذعر نيذز    (. 72: 59۳۲شاکري يكتذا،  )« شاد در تمامي متن گم مي« ما»روي تپه، 
بذردن او را بذه    راوي از همراهان خاد و پناه -داشدنِ شاعراي نيست که بتااند ج گانه به

با وجاد اين، فضاسازي آغازين کسرايي در اين منظامذه، تذنثيري ژرف   . کلبه تاجيه کند
، «گيذر  آرش کمذان »ي  بر اخاان گیاشته؛ زيرا از نظر او، يكي از دالي  مافقيذت منظامذه  

بنذابراين،   ؛(23۳: 59۳2اخاان ثالذث،  : نك)تنثير ابتدا و انتهاي آن بر مخاطب باده است 
جايد؛ با ايذن تاذاوت کذه     از همين فضاسازي بهره مي« خاان هشتم»اخاان نيز در آغاز 

، «خذاان هشذتم  »در . نشذاند  ي روشن و عمانذاروز مذي   جاي کلبه خانه و نقال را به قهاه
وشن پناه اي گرم و ر خانه راوي در شبِ سرد زمستاني، از سرما و کاال  به قهاه -شاعر
برد که در آنجا نقال مشغال نق  داستان مر  رستم براي مردمي است که به گذردش   مي

هذا و تاصذي  زمذان و مكذان در      آرايي ها، صحنه صارِخيال، تصايرپردازي .اند حلقه زده
تذر از فضاسذازي    تر و زنذده  تر، دقيق که شگرد اخاان است، گسترده اين فضاسازي، چنان
خانذه   راوي را در قهذاه  -اي که خااننذده نذه تنهذا حضذار شذاعر      هگان کسرايي است؛ به

 .بيند پیيرد، بلكه گايي خاد را نيز در آنجا و در ميان جمع مي مي
بذا زمذان سذرايش    « خاان هشذتم »و « گير آرش کمان»هاي  فضاسازي آغازينِ منظامه

اي سذرد  ها در فص  زمستان مطابقت دارد، اما هدف هر دو شاعر تاصي  نمادينِ فض آن
گيذري   ويژه که افزون بر بهره اجتماعي حاکم بر جامعه باده است؛ به و ناخاشايند  سياسي

سردي کاال  در  ها و دم ها، دلتنگي دره خاماشي کاه: آنان از نماد شب، تصاويري چان
گانذه از   بذه  ي مشذبه  زايي بادبرف و نيذز اسذتااده   و بيداد سرما، وحشت« گير آرش کمان»

، بذر تيرگذي و   «خذاان هشذتم  »خانه در  راي تاصي  فضاي بيرون از قهاهي ترس ب واژه
 .آور افزوده و براعت استهاللي زيبا را رقم زده است استبداد  اين فضاي خاقان

و « گيذر  آرش کمذان »ي  بارزترين شباهت دو منظامذه . ی دید راوی و زاویه. ۲ .۱ .۲ .۳
ها از دو راوي است؛ راوي نخست  ي روايت، برخارداري آن از نظر شياه« خاان هشتم»

کنذد و   يا راوي ک ، خاد  شاعر است که منظامه را با تاصي  سرماي زمستان آغذاز مذي  
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دهذد و   مذي ( راوي دوم)بردن به مكاني گرم، جاي خاد را به شخصيتي ديگر  پس از پناه

و در ، عماناروز «گير آرش کمان»اين راوي در . گیارد روايت اص ِ داستان را به او وامي
هايي ويژه و در پياند بذا اعصذار کهذن، در     نقال است که هر دو شخصيت« خاان هشتم»

 .فرهنگ ملي ايرانيان هستند
در هر دو منظامه، راوي ک  پس از سپردنِ روايت داستان به راوي دوم، ماقتار خذاد  

که گايا بخااهذد هذم فرصذت     کند؛ اما در برخي از نقاط اوج منظامه، چنان را حیف مي
وهذااي مخاطذب ايجذاد کنذد، روايذت        ناسي به راوي دوم بدهد و هم تغييري در حالت

کنذد و بذه تاصذي  حذاالت و رفتذار او هنگذام روايذت داسذتان          راوي دوم را قطع مذي 
کسرايي در چهار ماضع و اخاان نيز در سه ماضذع از شذعر، از ايذن شذگرد     . پردازد مي

ان از حذاالت و احساسذات نقذال، بسذيار     جايند که در اين ميان، تاصياات اخا بهره مي
 :ز حذاالت و احساسذات عمانذاروز اسذت    تذر از تاصذياات کسذرايي ا    پرشارتر و دقيق

هذايش در   چشذم / جذان افكنذد   ي افسذرده  اي در کذاره  کنذده / پيرمرد، آرام و بذا لبخنذد،  »
« کذرد  وگذا مذي   زيذر لذب آهسذته بذا خذاد گاذت      / کرد وجا مي هاي کامه جست سياهي

  (.5۳: 59۳9کسرايي، )
و / استاد گاه مي./ زد گات و قدم مي گات و مي همچنان مي./ آمد رفت و مي همچنان مي»

 (.7۳: 5972اخاان ثالث، )« داد دستش را تكان مي چاب/ غُراند به سايي چشم مي
شذاد، بذا آن نيذز پايذان      گانه که با روايت  راوي ک  آغاز مذي  همان« گير آرش کمان»
کند؛ اما در پايذانِ   ، شاعر در پايان شعر هم حضار خاد را اعالم ميترتيب يابد و بدين مي
شاد و منظامه بذا اتمذامِ روايذت  نقذال، بذه       ، راويِ ک  دگر باره ظاهر نمي«خاان هشتم»

البته بايد تاجه داشت که در هر دو منظامه، عماناروز يذا نقذال درواقذع    رسد؛  پايان مي
هماني خذاد بذا نقذال     ن با صراحتي بيشتر به اينخاد  شاعر است؛ با اين تااوت که اخاا

دانذد و مذاث نيذز     و او را اه ِ تاس مي« ماث»کند؛ زيرا از زبان نقال، نام او را  اشاره مي
من / کنم اکنان من روايت مي/ خاانِ هشتم را» :هاي نام مهدي اخاان ثالث است سرواژه

 (.همان)« کند اينك ت ميراويِ تاسي رواي/ ماث/ آري خاان هشتم را/ که نامم ماث
هاي اين دو منظامه، آن است کذه راوي دوم پذيش از روايذت      يكي ديگر از همساني

، «گيذر  آرش کمذان »اين روايت فرعذي در  . پردازد اص ِ اسطاره، به بيان روايتي فرعي مي
هذاي زنذدگي و تعهذد اجتمذاعي انسذان از زبذان        ي زيبذايي  اي دربذاره  مشتم  بر خطابه
ي آرش، ارتبذاطي   ت که با هدف اين منظامذه و اميذد حذاکم بذر اسذطاره     عماناروز اس
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گر ./ گهي ديرنده پا بر جاست زندگي آتش./ آري، آري، زندگي زيباست»: تنگاتنگ دارد
ورنه، خاماش است و خاماشي گنذاه  ./ اش در هر کران پيداست بياروزيش، رقص شعله

 (.5۳و59: 59۳9کسرايي، )« ماست
ي اخذاان از   شذاد، دفاعيذه   نيز که از زبان نقال بيذان مذي  « شتمخاان ه»روايت فرعي 

درد و دفاع از شعر متعهد است و بذا   ي روايتگري خاد، انتقاد از شاعرانِ بي شعر و شياه
بذازگايم،  / ام آري، ام مذن، راوي  راوي»: اجتماعي اين منظامه پيانذد دارد  رويكرد سياسي
 (.7۲: 5972اخاان ثالث، )« اي رفته از يادمه راويِ افسانه./ ام باري همچنان که گاته
هذاي   ي ديذد راوي  زاويه. ي ديد راوي است هاي مهم در روايت، زاويه يكي از مؤلاه

و ديذد متغيذر    ي  اسذت؛ هذر دو اثذر زاويذه      اين دو منظامه نيز بسيار بذه يكذديگر شذبيه   
پذس از سذپردن   آغذاز و  ( شذخص  اول)ي ديد درونذي    با زاويهزيرا  دارند؛ جاشانده جابه

شذاند؛   بازگا مذي ( داناي ک / شخص سام)ي ديد بيروني   روايت به راوي دوم، از زاويه
/ آرش)وگاهاي مستقيم از زبان راوي دوم و نيذز قهرمذان داسذتان     البته نق  برخي گات

 .کند شخص نزديك مي ديد را از داناي ک  به اول ي  در ميان روايت، گاه زاويه( رستم
گذا يكذي از اجذزاي اصذلي روايذت اسذت، در ايذن دو منظامذه، از         و با آنكه گاذت 

، «گيذر  آرش کمذان »وگاهذا در   زيباترين گات. وگاي واقعي و دوسايه اثري نيست گات
ي آرش بذا دشذمنان و عناصذر طبيعذت اسذت کذه گذاه رنگذي از          سذايه  گاتن يك سخن
از  هذاي رسذتم بذا خذاد در چذاه نيذز       گذايي  تذك . گيذرد  گايي دروني بذه خذاد مذي    تك
هذاي   وگذا   آيد که بسذيار کمتذر از گاذت    به شمار مي« خاان هشتم»هاي زيباي  وگا گات

در هر دو منظامه، ظاهرار سذه صذدا، يعنذي صذداي راوي کذ ، راوي دوم و       .آرش است
بينذيِ   سه صدا از آنِ شاعر است که مُهر جهذان رسد، اما درواقع، هر  قهرمان، به گاش مي

گانذه کذه    رو، هذر دو منظامذه، همذان    بان زده است؛ ازايذن ايدئالاژيك  خاد را بر ک  ز
، آثذذاري (217و21۲: 59۳۳هارلنذذد، : نذذك)کنذذد  ي شذذعر قضذذاوت مذذي بذذاختين دربذذاره

اند که در تسلط صداي فرديِ يك سبك شعري خاص  وگامندي صدايي و فاقد گات تك
 .ابدي ناپیير روشني مي ها با نار گاتماني يگانه و بحث قرار دارند و جهان آن

« حسن مقطذع »پاياني که در نقد ادبي قديم از آن با عناان  خاش. بندی پایان. ۳ .۱ .۲ .۳
هاي مهم در مقباليت و پايندگي آثار ادبي است؛ زيذرا ضذمن    شده، يكي از مؤلاه ياد مي

دارد و بذر التذیای هنذري او     اثرگیاري ماندگار بر مخاطب، او را به درنگ و تنمذ  وامذي  
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، بيذانگر آگذاهي   «خاان هشذتم »و « گير آرش کمان»هاي  بندي منظامه پايان ناع. افزايد مي

 . کام  هر دو شاعر از اهميت اين بخش از کالم است
ي  ايذن نشذانه  . رسذند  بذه پايذان مذي   « سه نقطذه »هر دو منظامه با عالمت سجاونديِ 

  گيرد و دست مخاطذب را در در  را از شعر مي( پايان قطعي=close)بستار »نگارشي، 
گیارد؛ يعني مخاطب را در فرايند خاانش شعر، فعاالنذه مشذارکت    و دريافت پيام باز مي

ي خذاد،   بندي منظامذه  کسرايي در پايان(. 9۲: 59۳7نسب،  زاده و شري  ايران)« دهد مي
کذه بنذد آغذازين     جايد؛ چنان ي پاياني، از شگرد رد المطلع نيز بهره مي بر سه نقطه افزون

بذارد بذه روي    برف مي./ بارد در برون کلبه مي»: کند پاياني آن تكرار مي منظامه را در بند
انتظار کارواني بذا صذداي    ها چشم راه/ ها دلتنگ، دره/ ها خاماش، کاه/ خار و خاراسنگ

گذیارم   مذي ./ در خذااب اسذت عمانذاروز   / انذد،  کادکان ديري است در خااب.../ زنگ
 (.23و2۳: 59۳9کسرايي، )« ...د پرسازرو شعله باال مي/ اي هيزم در آتشدان کنده

ي بارش برف در پايان منظامه، دو مصذراع پايذانيِ شذعر     با تاجه به تاصي  دگرباره
سذه  . تااند تمثيلي از کاشش شاعر در مبارزه با شرايط سياسي حاکم بر جامعه باشذد  مي
ي  يذره ي پايانِي آن نيز تذداوم افذروزِش شذعله و نذار اميذد را در فضذاي سذرد و ت        نقطه

 . کند اجتماعي در یهن خااننده تداعي مي سياسي
شذايم؛ زيذرا شذاعر     رو مذي  نيز با ناعي ردالمطلذع روبذه  « خاان هشتم»ي  در منظامه

قصذه  »: رساند کند، با آن هم به پايان مي گانه که اين منظامه را با سه نقطه آغاز مي همان
تاانسذت او، اگذر    کذه مذي   همچنذان / اين برايش سخت آسان باد و ساده بذاد / گايد مي
و بينذدازد بذه بذاال، بذر درختذي،      / کان کمند  شصت خَم خذايش بگشذايد  / خااست، مي
شذك راسذت    قصذه بذي  / وَر بپرسي راست، گذايم راسذت  ./ و فراز آيد/ اي، سنگي گيره
 (.۳9: 5972اخاان ثالث، )« ...ليك./ خااست تاانست او، اگر مي مي/ گايد مي
ويذژه   هذاي پذيش از آن و بذه    و مصراع« ليك»ي  ي پاياني همراه با واژه اين سه نقطه 

که براي تنکيد، سه بذار در بخذش پايذاني ايذن     « خااست تاانست او، اگر مي مي»عبارت  
آرش »بنذدي   تر از پايان تر و بالغي را هنري« خاان هشتم»بندي  پايانمنظامه تكرار شده، 

اي جز درنگ و تنم  بذراي   يرا خااننده پس از پايان شعر، چارهساخته است؛ ز« گير کمان
ترتيب، شاعر بذا بذاز گیاشذتن     بدين. ي قهرمان از رهانساختن خايش ندارد يافتنِ انگيزه

دارد و حتي آفرينش بخش پاياني شعر را کامالر بذه   منظامه، خااننده را در تعليق نگه مي
اي روايذي کذه از بذافتي نمايشذي نيذز       نظامهاين شگرد اخاان در م. گیارد تخي  او وامي
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ها  نايسان در واگیارکردنِ پايان فيلم به گرايش نامه برخاردار است، به تكنيك برخي فيلم
 .و تخيالت و افق انتظار بيننده، شباهت بسيار دارد

 ی موسيقایی مؤلفه. ۲ .۲ .۳
از نظر « خاان هشتم»ي  ، منظامه(بيروني، کناري، دروني و معناي)از بين انااع ماسيقي 

اثر پیيرفته است و حتذي کاشذيده   « گير آرش کمان»ي  از منظامه( وزن)ماسيقي بيروني 
 .در اين زمينه با آن رقابت کند

و ( قافيذه و رديذ   )رنذگ ماسذيقي کنذاري     در شعر نيمايي، با تاجه به حضار کذم 
بذراي انسذجام   ( وزن)ي مناسب از ماسيقي بيروني  ها، استااده نبادن طال مصراع مساوي

رو، شاعران معاصر در اين زمينه بذه ابتكذاراتي    يابد؛ ازاين ماسيقايي اثر اهميت بسيار مي
گذردد؛ امذا از    آغذاز مذي  « فذاعالتن »بذا وزن  « گيذر  آرش کمذان »ي  منظامذه . اند دست زده

گايي او، بذر وزن   هاي شعر، يعني چند مصراع پيش از ظهار آرش در صحنه و تك  ميانه
جذز يذك مصذراع، در همذين وزن      گايي، به ي بخش تك همه. شاد سروده مي« مااعيلن»

بذه  / خلذق، چذان بحذري برآشذاته،    ./ پچ خاته کمك در اوج آمد پچ کم»: بيان شده است
از سذينه  / بُرش بگرفت و مردي چان صذدف / به ماج افتاد؛/ خروشان شد؛/ جاش آمد؛
 (. 53: 59۳9کسرايي، )« -شمنچنين آغاز کرد آن مرد با د -/ منم آرش،./ بيرون داد

گايي آرش، شعر دوباره بذر وزن فذاعالتن    يافتن تك از ششمين مصراع، پس از پايان
سروده شده؛ البته از اينجا تا پايان شعر نيز، گاه در مااردي معذدود، وزن از فذاعالتن بذه    

اد هذاي گانذاگان وجذ    ي اين دوگانگي وزنذي، ديذدگاه   درباره .مااعيلن تغيير يافته است
براهني، )هاي بزر  اين منظامه دانسته است  براهني اين دوگانگي را يكي از عيب. دارد
ي شعر نيمذايي،   برخي نيز اين چرخش وزني را نه هاشيارانه و نه بر پايه(. 5527: 59۳۱

ي نخستش دچار آن بذاده   دو مجماعه دانند که کسرايي در يكي بلكه از سر تسامحي مي
عبار »نظر خانلري، در اين منظامه  ؛ اما در مقاب ، از(75و7۱: 59۳۲شاکري يكتا، )است 

کسذرايي،  )« گيذرد  از يك وزن به وزن ديگر در بيشتر ماارد با استادي و آگاهي انجام مي
حقيقت آن است که کسرايي به ايذن دو پذارگي و چذرخش وزنذي آگذاهي       (.13: 59۳9

مزمذان بذا ظهذار آرش در ايذن     کام  دارد؛ زيرا چرخش وزن از فاعالتن به ماذاعيلن، ه 
ي اوج، از  منظامه، مؤيد آن است که او به تناسب ماضاع و رسذيدن منظامذه بذه نقطذه    

ي  ي حماسذي دارد و هذم پيشذينه    وزن مااعيلن که در ادبيات کهن فارسذي هذم پيشذينه   
گيرد تا احساسات حماسي و رمانتيك را با يكديگر درآميذزد و بذر تذنثير     غنايي، بهره مي
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ي  ي کسرايي را به ترانذه  هاي وزني، منظامه همچنين، اين چرخشيش بيازايد؛ سخن خا

هاي عذاطاي و تنذاع    اي که تغييرات ريتم در آن، بر جنبه کند؛ يعني ترانه لَنگ نزديك مي
هاي مهم ايذن منظامذه را    گايي کسرايي در نظر داشته تا بخش. افزايد ماسيقايي ترانه مي

 .آهنگ و وزن ارائه کند تناع در ضرباي حماسي با  صارت ترانه به
ويذژه   ي وزن اين منظامه آن است که از نظر برخي منتقذدان، بذه   ي ديگر درباره نكته 

: نذك )اخاان، هماهنگي وزن و محتاا در اين اثر رعايت نشده و اثر وزن حماسي ندارد 
وزن را در « خذاان هشذتم  »اخاان بذرخالف ايذن اظهذارِنظر،    (. 23۳: 59۳2اخاان ثالث، 

درواقذع، انتخذاب ايذن وزن از    . سرايد است، مي« گير آرش کمان»ي  فاعالتن که وزن پايه
ساي اخاان به سه دلي  باده است؛ نخست آنكه اخاان خااسته با گزينشِ وزني مشذابه   

اش را در اسذتااده از وزنذي غيرِحماسذي بذراي      ، قدرت و هنر شذاعري «گير آرش کمان»
ترتيب در مقام مقايسه، برتري خاد را بذر کسذرايي در    دينمضماني حماسي بنماياند و ب

دلي  دوم آنكذه وزنذي ماننذد فذاعالتن بذا      . هاي حماسي به اثبات برساند سرودن منظامه
کيايذت  »که در بسياري ماارد  ي رواييِ اين شعرِ اخاان بيشتر همخااني دارد؛ چنان شياه

هذاي سذاده از    به سذاي وزن  روايتي شعرهايش، مجبارش کرده است که تماي  بيشتري
ها، گسترش بيشتر بذراي   در اين قبي  وزن. قبي  فاعالتن، مااعيلن و يا مستاعلن پيدا کند

وگا که از لذاازم هذر روايتذي اسذت،      ي گات ي حاالت قاب  انعطاف روايت و ارائه ارائه
ي  ك منظامذه ي ي تاان روايتي را که زمينه ها مي براين، با اين قبي  وزن عالوه. وجاد دارد

: 59۳۱براهنذي،  )« منذد کذرد   کامذ  بهذره  کاتاه يا بلنذد قذرار گرفتذه اسذت، از يكدسذتي      
هاي فذاعالتن و ماذاعيلن    انتخاب وزن بنا بر آنچه گاته شد، يكي از عل (. 5۱2۲و5۱21
ي روايي ايذن منظامذه    تااند تطابق اين اوزان با شياه کسرايي نيز مي« گير آرش کمان»در 
ي اخاان از وزن فاعالتن نيز آن است که او يكي از دالي  اقبذال   م استاادهدلي  سا .باشد

: 59۳2اخذاان ثالذث،   : نك)داند  نبادنِ وزن آن مي ي کسرايي را حماسي مردم به منظامه
کاشد تا به تافيقي همچذان تافيذق کسذرايي در     ؛ بنابراين، با انتخاب اين وزن مي(23۳

 .جلب اقبال عمامي دست يابد
 ی زبان مؤلفه. ۳ .۲ .۳

کذه بذه    ي فرم و حتي محتااي اثر ادبذي اسذت؛ چنذان    زبان يكي از عناصر مهم در حازه
سازي و فهم ساختار شعر زير کنترل زبذان   شناسان زبان و معناشناسان، ماهام اعتقاد روان
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هذايي ويذژه    ؛ همچنين، زبان هر شاعر داراي مشخصه(51۳: 59۳۳مكاريك، : نك)است 
 .گيري سبك شخصي او دارند نقشي عمده در شك  است که غالبار

او اين زبذان را در  . بادن آن است ترين ويژگي زبان کسرايي، تغزلي و رمانتيك اصلي
که در اين منظامذه   گيرد؛ چنان نيز به کار مي« گير آرش کمان»ي حماسي  آفرينش منظامه

: آرکائيذك )گرايانذه   واژگان و ترکيبات پرصالبت و باستان: از عناصر زبان حماسي چان
Archaic )تذرين ايذراد    رو، عمذده  هاي کهن نحاي چندان اثري نيست؛ ازايذن  و ساخت

. ترينِ اين نقدها از اخاان است يكي از مهم. منتقدان، متاجه زبانِ اين منظامه باده است
قدرها زبان حماسي نذدارد و جذز اول و آخذر آن کذه خذاب       آناين اثر »به باور اخاان، 

زبذان  . ي آن زبان حماسي بذه کذار بذرده نشذده اسذت      است و انصافار بسيار زيبا، در بقيه
جذا   اي با تمذام معنذا بذه    حماسي بايد استحكام، درشتناکي و اعتال داشته باشد و هر کلمه

ه جاي آن نباشيم؛ اما شعر کسرايي بنشيند و ما قادر به تعايض و قراردادن چيز ديگري ب
 ي سذرحدات، در  بذراي مثذال، کلمذه   طار نيست و حتي در آن غلط هم وجذاد دارد؛  اين
 (.239: 59۳2اخاان ثالث،)«اما غلط استاند، کار برده ا بهکه بسياري از بزرگان آن ر حالي

عتقذاد  بذه ا . شذده در ميذان محققذان اسذت     تناسب زبان با محتااي اثر، اصلي پیيرفته
. زبان را بايد متناسب با اثري که در دست است، برگزيد (Thomas Gary)تاماس گري 

خاانند، حادثه، منش، انديشذه   مي (decorum)بر مبناي اين اص  که آن را حُسن سلا  
کسرايي نيذز بذا   (. 99۲و555: 59۳۲کادن، : نك)و زبان همگي بايد با هم متناسب باشند 

، در برخي مااضع، کاشيده تا زبذان  «گير آرش کمان»ي  منظامهآگاهي از همين اص ، در 
کنذد؛ امذا عناصذر محذدود حماسذي او در برابذر عناصذر          اثر را به مضذمان آن نزديذك  

کارگيري واژگذان   اين تالش بيش از آن که شام  به. بازد ي تغزلي شعر، رنگ مي گسترده
ن نحذاي را دربذر   هذاي کهذ   و ترکيبات کالسيك و حماسي باشذد، مذااردي از سذاخت   

گيرد که حتي اگر به ضرورت وزن باده باشد، زبان منظامذه را گذاه بذه مضذمان آن      مي
بر سر افعال « ب»آوردن : اند از هاي نحاي عبارت ترين اين ويژگي عمده. کند نزديك مي

و حذذروف ( فروديدنذد، بازناميدنذد  )، اسذتااده از افعذال پيشذاندي    (بشكسذته، بگیشذته  )
در معني حرف اضافه و فك اضافه، کذاربرد  « را»، استعمال (در، وندرونان)ي کهن  اضافه

، بسذامد بسذيار ضذماير متصذ  ماعذالي و      (شد بر همي)ساخت  قديم ماضي استمراري 
متممي و نيز تقدم و تنخر عناصر نحذاي کذالم؛ همچنذين، اسذتااده از کلمذات مخاذ        

و برخذي  ( وسذپي نامردمذان  رو آزادگذان، ر  گرم)هاي مقلاب  ، ترکيب(گه، وندرون آتش)
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هاي خاص زباني اين اثر  از ويژگي( آهنگ، اندوهان خشم)واژگان و ترکيبات پرصالبت 

ي حماسذي   ا هذا بذراي منظامذه    ي ماردات و ترکيبات است که اگرچه بسامد آن در حازه
 .گزا نيست ها تصنعي و دل بسيار اند  است، حضار آن
نكردن کسرايي  ، استااده«گير آرش کمان»تافيق  يكي از دالي ِ البته بايد يادآور شد که

از زبان حماسي است؛ زيرا زبان کسرايي یاتار تغزلي و رمانتيك است، بنابراين اگذر او در  
ورزيد، زبانش شكلي کامالر تصذنعي   اين منظامه براي استااده از زباني حماسي اصرار مي

مانذد؛   نصذيب مذي   م مذردم بذي  يافت و تا حدي چشمگير، از تافيق ناای در ميان عما مي
ي غنذايي شذعر    همچنين اگر اين نكته را در نظر بگيريم کذه بذا تاجذه بذه وزن، مقدمذه     

را بايذد بيشذتر   « گيذر  آرش کمذان »ي  ي زندگي و صذارِخيالِ تغزلذيِ آن، منظامذه    درباره
 کاررفتذه  رسيم که زبان به گاه به اين نتيجه مي حماسي بدانيم، تا حماسيِ ص رف، آن تغزلي

گانه که اخاان اشذاره   حال، همان در اين اثر، حداق  با بخشي از آن متناسب است؛ بااين
نظير تبدي  کنذد   تاانست اين اثر را به شاهكاري بي کرده، ورزيدگي در زبان حماسي مي

 (.23۳: 59۳2اخاان ثالث، : نك)
خصي ترين عنصر صاري در سبك ش در مقاب ِ زبان کسرايي، زبانِ اخاان که برجسته

ي حماسي اسذت و ايذن امذر     گرا و داراي جاهره آيد، یاتار کالسيك، سنت او به شمار مي
بيشترين اضطراب اثرپذیيري اخذاان   . است« خاان هشتم»ترين عام  مافقيت او در  مهم

ي  اخاان که زبذان کسذرايي را در منظامذه   . شاد از کسرايي نيز در عنصر زبان نمايان مي
داند و بيشترين انتقذاد خذاد از ايذن منظامذه را حذال       سي مي، غيرِحما«گير آرش کمان»

گيذري از انذااع    کنذد تذا بذا بهذره     تالش مذي « خاان هشتم»در دهد،  همين محار قرار مي
ترتيب، خذاد   بيازايد و بدين هاي حماسي لحن خاد ها، بر جنبه امكانات و هنجارگريزي

ي  کنذد و بذا ارائذه    خذارج  ي او کسذرايي و شذهرت منظامذه   ي پدرشعريِ  را از زير سايه
بر اثبات برتري خذايش بذر کسذرايي،     هاي حماسي نا، افزون الگايي زباني براي منظامه

ي فراخِ واژگان خاد را بذه رخ   شاعران معاصر را به مبارزه بطلبد و قدرت زباني و دامنه
 .آنان و خاانندگان بكشد

خراسذاني، زبذان نيمذا،     ، تلايقي از عناصرِ زباني سذبك «خاان هشتم»زبان اخاان در 
ها و ترکيبذات حماسذي و    که در کنارِ واژه زبان رسمي امروز و زبان محاوره است؛ چنان
، قرار گرفتذه و  «ها طالكي»و « يادم آمد هان»کهن، اصطالحات و تعبيرات امروزي، مانند 

کمذك،   کذم )با تاجه به اينكه تعبيذرات عاميانذه   . اند کامالر طبيعي با يكديگر پياند خارده
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عناان يكذي   ، از اين هنجارگريزيِ سبكي بايد به گير نيز به کار رفته در آرش کمان( پچ پچ
هاي بالغي و عذاطاي   ي کاربرد و جنبه از وجاه شباهت اين دو اثر ياد کرد؛ هرچند دامنه

 .تر است برجسته« خاان هشتم»اين تعبيرات، در 
ي واژگذان و   متعذدد هذم در حذازه   از امكانات « خاان هشتم»براين، اخاان در  افزون

کذردنِ زبذان خذايش بهذره      هاي نحاي، براي حماسي ي ساخت ترکيبات و هم در حازه
هاي زماني، واژگذاني، آوايذي    ترين اين امكانات که مصداب هنجارگريزي عمده. جايد مي

اسذتعمال  : نذد از هذا در ايذن منظامذه زيذاد اسذت، عبارت      اند و عمامار بسذامد آن  و نحاي
، مشذددکردنِ حذروف   (ا سذتاد، چَذه  )و کلمات مخاذ   ( نبهره، ماندر)هاي آرکائيك  هواژ

، اسذتااده از صذاات    (ژرف فرامشزار، تاريذك )، ساختنِ ترکيبات تازه (امّيد، خمِّ)مخا  
مذرد،   گرامي)هاي مقلاب  و لغات جنگي فراوان و ترکيب( گُنداومند، شيرافكن)حماسي 
و ( از بذراي، بهذرِ  )ي کهن  ع اضافات، کاربرد حروف اضافهحروفي و تتاب ، هم(بد برادندر

، (يْ خذاب  هريذاه )ي اضذافه   ، تسذكين کسذره  (سذت  افكنذده )ساخت  قديم ماضي نقلي 
 .الصاات و تقدم و تنخر عناصر نحاي کالم تنسيق

خذاان  »حال، خاد نيز در  داند؛ بااين اخاان زبان کسرايي را در برخي مااضع غلط مي
کنذد،   ضرورت وزن، از هنجارهذاي نحذاي عذدول مذي     مصراع، ظاهرار بهدر چند « هشتم
در « روسذتاييان »جذاي   به« روستايان»استعمال . اي بالغي بر آن مترتب باشد آنكه فايده بي

و نيز مطابقت صات ( 72: 5972اخاان ثالث، )« بسته چانان روستايانِ خراساني»مصراعِ 
هذاي زبذاني    ش از لغذز « هذزاران يادهذا  »و « دردان ناآيينان بذي »و ماصاف در دو ترکيب 
چنذان فخذيم و   « خاان هشتم»با وجاد اين، زبان اخاان در  .اخاان در اين منظامه است

هذاي   هاي بالغي است که ضذع   پرصالبت و سرشار از عناصر حماسي و هنجارگريزي
 .دهد ار ميپاشاند و زبان اثر را در هماهنگي کام  با محتااي آن قر اند   زباني او را مي

خذاان  »و زبذان حماسذي   « گيذر  آرش کمذان »بنا بر آنچه گاته شد، ظاهرار زبان تغزلي 
ي زبذان   ها در حذازه  در تقاب  با يكديگر قرار دارند؛ اما درواقع، پياند بينامتني آن« هشتم

هذا از کسذرايي    هاي حماسي نا که سذرايش آن  بر تكام  استاار است؛ زيرا زبان منظامه
 .رسد اخاان به کمال مي« خاان هشتم»شاد، در  ميآغاز 

 

 گيری نتيجه. ۴
هذاي   اخاان و شذباهت « خاان هشتم»کسرايي بر « گير آرش کمان»ي  تقدم زماني منظامه

ي اخاان از کسذرايي   ها در دو سطح محتاا و صارت، بيانگر اثرپیيري گسترده فراوان آن
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در سذطح محتذاا، ايذن رابطذه از     . ه استو وجاد پياند قاي بينامتني ميان اين دو منظام

و از « تذدوام »بذر  ( حماسذه )ي واحذد   هاي کهن و استااده از گانه نظر بازآفريني اسطاره
استاار است؛ زيرا رويكرد يادشده، وجه غالذب  « تطابق»اجتماعي، بر  نظر رويكرد سياسي

سذطح صذارت    همچنين، پياند بينامتني اين دو اثر در .دهد در هر دو شعر را تشكي  مي
هذاي   نظر از تااوت صرف )ي فضاسازي آغازين، راوي و ماسيقي بيروني  و در سه مؤلاه

ها و تاصياات  فضاسازي بنا شده است؛ بر اين اساس،« تطابق»بر ( ها ماجاد در ميان آن
هاي فراوان با يكديگر دارند؛ ضمن آنكه هر دو شذعر، از   دو منظامه، همسانيآغازين هر

و   ي ديد متغير و روايتي فرعي پيش از روايت اص ِ اسطاره بهره جسذته   يهدو راوي، زاو
ي ايذن آثذار از نظذر دو     براين، رابطذه  افزون. اند استااده کرده( فاعالتن)از وزني مشتر  

خذاان  »معناکذه زبذان    اسذت؛ بذدين  « تكامذ  »بندي، از نذاع   ي صاريِ زبان و پايان مؤلاه
تذر   بندي آن نيز بالغي ي حماسي آن قرار دارد و پاياندر هماهنگي کام  با محتاا« هشتم
ي بينامتنيِ اين دو  حال، با تاجه به اينكه رابطه بااين. است« گير آرش کمان»بندي  از پايان

، تكذرار  «خاان هشذتم »تاان نتيجه گرفت که در  منظامه بيشتر بر تطابق استاار است، مي
هاي گسترده از کسرايي،  كرار و اثرپیيرياخاان با وجاد اين ت .بر خالقيت چيرگي دارد

هذاي   هاي ادبي خايش و نيذز جبذران ضذع     با استااده از شگردهاي بالغي و تاانمندي
ويژه در بخش زبان، در پي آن است تا خاد را از اضطراب اثرپیيري و تقليد  کسرايي، به

در مقذامي  از کسرايي رهايي دهد؛ اصالت و هايتي مستق  به اثر خايش بخشد و آن را 
بنشاند؛ اما ارزيابي اين دو شذعر از نظذر گسذترش در جامعذه،     « گير آرش کمان»فراتر از 

ي ارزش يذك اثذر، حذاکي از تذداوم      ترين معيارهاي داوري دربذاره  عناان يكي از مهم به
هذاي   اسذت؛ زيذرا ايذن منظامذه بذا وجذاد گسذتردگِي جنبذه        « گير آرش کمان»ي  سيطره
عنذاان اثذري    ي مذردم بذه   ي متاسذط و تذاده   نخبگان، طبقذه  اش، در هر سه سطحِ تغزلي

، با وجاد سذاخت و پرداخذت  کذامالر    «خاان هشتم»حماسي ناای يافته است؛ حال آنكه 
ي  ي متاسط قرار گرفته، امذا در ميذان تذاده    اش، در کانان تاجه نخبگان و طبقه حماسي

 .مردم شهرت پيدا نكرده است
 منابعفهرست 

 .مرکز: ي پيام يزدانجا، تهران ترجمه. بينامتنيت(. 59۳1. )آلن، گراهام
 .بزرگمهر[: تهران. ]در حياط کاچك پاييز در زندان(. 5972) .اخاان ثالث، مهدي
 ،ي مرتضذي کذاخي   زير نظر و بذا مقدمذه  . صداي حيرت بيدار(. 59۳2. )ذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 . زمستان؛ مرواريد: تهران
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ي مهذران   ترجمذه . ي فرهنگذي  مااهيم بنيادي نظريذه (. 59۳7. )ويك ادگار، اندرو و پيتر س 
 .آگه: تهران ،مهاجر و محمد نباي

بالغذي سذجاوندي در    کاربرد تصذايري »(. 59۳7. )نسب اهلل و مريم شري  زاده، نعمت ايران
  .13-95، صص1ماره، ش2ال، سپژوهي ادب ي فصلنامه. «شعر معاصر فارسي

 .زرياب: تهران ،2ج. طال در مس(. 59۳۱. )براهني، رضا
ها در اشذعار سذياوش    تحلي  اسطاره»(. 59۳۳. )پار آالشتي، حسين و مراد اسماعيلي حسن

 .5۱۲-۳3، صص3ماره، ش9ال، سپژوهي ي ادب فصلنامه. «کسرايي
 .نگاه: تهران. ؛ مهدي اخاان ثالث2شعر زمان ما(. 597۲. )حقاقي، محمد

 .5۱2-73صص،91مارهش،ي پارسي نامه. «نگاهي به خاان هشتم»(. 59۳9).یوالاقاري، حسن
گيذر   شناسي يك منظامه؛ نگذاهي بذه آرش کمذان    آسيب»(. 59۳۲. )شاکري يكتا، محمدعلي

 . 71-۲۳، صص5۱ماره، ش5ال، سکتاب ماه ادبيات. «سياوش کسرايي
، خذذرد و کاشذذش. «انذذااع ادبذذي و شذذعر فارسذذي»(. 5912) .شذذايعي کذذدکني، محمدرضذذا

  .553-3۲، صص52و55مارهش
. ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقاط سذلطنت (. 59۳7. )ذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 .سخن: تهران
 .مرکز: تهران ،2ج. شعر ناتاري  تحليلي (. 593۱. )شمس لنگرودي، محمد

: تهذران  ،ي کاظم فيروزمنذد  ترجمه. تاصياي ادبيات و نقدفرهنگ (. 59۳۲. )اي. کادن، جي
 .شادگان

هذاي نايسذندگان و    گير؛ به همذراه نظرهذا و تحليذ     آرش کمان(. 59۳9. )کسرايي، سياوش
 .کتاب نادر: تهران. منتقدان

 .نگاه: تهران. ي اشعار؛ از آوا تا هااي آفتاب مجماعه(. 59۳7. )ذذذذذذذذذذذذذذذ 
 .ثالث: تهران.زندگي و شعر مهدي اخاان ثالثآواز چگار؛(.5977).آملي، محمدرضا محمدي

 . زمستان: تهران ،ي مهدي اخاان ثالث با مقدمه. درفش کاويان(. 5977. )مصدب، حميد
ي مهران مهذاجر و   ترجمه. هاي ادبي معاصر ي نظريه نامه دانش(. 59۳۳. )مكاريك، ايرنا ريما

 .آگه: تهران ،محمد نباي
 .کتاب مهناز: تهران. ي هنر شاعري نامه واژه(. 59۳1. )ميرصادقي، ميمنت
 .سخن: تهران. درآمدي بر بينامتنيت(. 593۱. )نامارمطلق، بهمن
ي  ترجمذه . ي ادبي از افالتان تذا بذارت   درآمدي تاريخي بر نظريه(. 59۳۳. )هارلند، ريچارد

 .چشمه: تهران، علي معصامي و همكاران
 


