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Abstract
The present study deals with the investigation of the time theme in the images existing
in the Arash Kamangir (Arash Bowman) epic epopee written by Siavash Kasraei. The
research is based on Gilbert Durand’s theory. Durand divides the images into daily
and night epopees by the images classification. Some parts of the images and symbols
show the fear of time passage and death and another part associates the attempt to
overcome this fear. This research, written in descriptive-analytical method, is trying
to answer the question of which of the artistic images with its symbolic features in
this work show the fear of the time passage and the death occurrence as well as the
attempt to overcome this fear with regard to the imaginative biography of Kasrai in
Arash Kamangir’s work. The result of this research indicates that although fear of
time passage and death exists in Arash Kamangir, this fear and anxiety do not lead to
hopelessness and despair dominance, but the Kasrai thought is more oriented towards
the daily epopee of imaginations along with positive valuation and it indicates that the
poet softens the death image in his imagination and tries unconsciously to overcome
the fear of time passage by the tendency toward the positive symbols.
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تحلیل داستان «آرش کمانگیر» سیاوش کسرایي با تکیه بر
تخیل «ترس از زمان» از منظر ژیلبر دوران
دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار،

مجید فرحانیزاده


استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران

چکیده
کمانگير ا ر سياو

پژوهش حاضر به بررسي درونمایة زمان در تصاویر موجود در منظومة حماسي آر

کسرایي ،ميپردازد .این پژوهش ،بر بنيان نظریة ژیلبر دوران استوار است .دوران با طباهبندي تصاویر ،آنها
را به منظومههاي روزانه و شبانه بخش ميکند .بخشي از این تصاویر و نمادها ترس از گرر زمان و مرگ را
توصيفي -تحليلي نگار

یافته با توجه به زیستجهان تخيلي کسرایي در ا ر «آر

کمانگير» سعي دارد به

این پرسش پاسخ دهد که کدامیک از تصاویر هنري با ویژگيهاي نمادین خود در این ا ر ،ترس از گرر
زمان و وقوع مرگ و نيز تال

براي غلبه بر این ترس را نشان ميدهند؟ نتيجه حاصل از این جستار ،بيانگر

آن است که هراس از گرر زمان و مرگ در آر کمانگير وجود دارد ،اما این ترس و اضطراب به غلبة
نااميدي و پوچي منتهي نميشود ،بلکه اندیشة کسرایي ،بيشتر متمایل به منظومة روزانة تخيالت و با
ناخودآگاه با گرایش به نمادهاي مثبت ،سعي دارد تا بر ترس از گرر زمان چيره شود.

کلیدواژهها :آرش کمانگیر ،تخیل ،تصویر ،ترس ،زمان.
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ارز گراري مثبت بوده و گواه آن است که شاعر ،تصویر مرگ را در تخيل خود تلطيف کرده و بهطور

تاریخ پذیرش0931/02/29 :

نشان ميدهند و بخشي دیگر تال

براي غلبه بر این ترس را تداعي ميکنند .این پژوهش که به رو

تاریخ دریافت0931/20/02 :

علی تسنیمی

ایران
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مقدمه
تخيل یکي از ویژگيهاي اساسي و مهم در آ ار هنري و ادبي بهشمارميرود و به عنوان عنصر
اصلي شعر ،عالوه بر انعکاس اندیشه و احساس و عواطف هنرمند ،تجارب حسي او را به
تجارب عاطفي انتاال ميدهد .بنابراین «مجموعة این تصویرهاي حاصل از انواع خيال در
دیوان هر شاعري ،کم و بيش گزارشگر لحظههایي است که با درون و جهان دروني او سر
و کار دارد» (شفيعي کدکني.)6873 ،
عالم تخيل و تصاویر ،رهن هنرمندان را روي زیستجهان ژرف و فراخي گشوده و سبب
شهود زیبایي و آفرینش هنري ميشود .چنانکه «تصویر ،هم فرزند نگر و عاطفه است و
هم وظيفة مجسم ساختن محتواي عاطفي و احساسي و فکري تجربة شاعران را بر دو
ميکشد  ...کشف تصویرهاي بنيادین در آ ار هنرمند و ترسيم خوشههاي تصویري ،کليد
ورود به جهان درون هنرمند را در دستان ما ميگرارد» (فتوحي.) 6831 ،
یکي از رو هایي که امروزه در ناد جدید در زمينة تخيالت ادبي براي تحليل متون
بکار ميرود ،نظریة تحليل صورخيال از منظر ژیلبر دوران 6است .او فيلسوفي است که بخش
بزرگي از فعاليتهاي خود را به موضوعاتي نظير اسطورهشناسي ،نمادشناسي ،خيالپردازي،
مرگاندیشي و کنترل زمان اختصاص داده است.
یکي از مسائل در خور اهميت در نظریة دوران که در پيوند با تخيل قرار دارد ،مسأله
زمان است .انسان در طول زندگي مفهوم زمان را درميیابد و گرر آن را احساس کرده و
رفتهرفته با گرر آن ،پيري و خطر نابودي را لما ميکند؛ بنابراین ،دچار ترس از گرشت
زمان و وقوع مرگ ميشود .تخيالت آدمي به صورت ناخودآگاه مجالیي براي ظهور همين
احساسات ترس از زمان و مرگ است .بنابراین ،با بررسي تخيالت موجود در ا ر ادبي یک
نویسنده ،ميتوان ميزان تأ يرپریري از احساس ترس از زمان و پيوند با مرگ را سنجيد.
یکي از ویژگيهاي آ ار حماسي تاابل ميان قهرمان و ضدقهرمان و مبارزه ميان خير و
شر است .در منظومههاي حماسههاي ملي و مرهبي ،نمادهاي مشترک تصویري دیده ميشود
که بر حسب کارکردشان منعکاکنندۀ این تاابلند )رحماني و شعبانيخطيب .)6869 ،در
واقع وجود ضدقرمان ،روایتگر پليدي و ویراني و عامل رنجهاي یک قوم و ملت است که
با تصاویر منفي و تاریکي در آ ار حماسي نمود یافته است .همچنين وجود قهرمان ،روایتگر
1. Durand, G.
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خير و ایثار و نجاتبخشي قوم و ملت است که در آ ار حماسي در قالب تصاویر مثبت و
روشن پدیدار است.
در واقع جدال ميان نيکي و بدي به نوعي گویاي جایگاه مبارزۀ زمان است؛ از این رو،
در تفسير دنياي حماسي که داراي ویژگيهاي تضادگونه است ،ميتوان ارعان کرد که تاابل
ميان گرشت زمان و فرار از آن و تال براي حفظ زندگي به وسيلة عناصري چون تصاویر،
رنگها ،اشکال ،شخصيتها و فضاهاي متاابل به تصویر درآمدهاند (همان).
در این مااله سعي شده تا درونمایة زمان در تخيل سياو کسرایي ،شاعر معاصر براساس
رو ژیلبر دوران مورد بررسي قرار گيرد .از آنجا که منظومة آر کمانگير به عنوان ا ري
حماسي ،قابليت انعکاس تصویرهاي دو قطبي (مثبت و منفي) را دارد؛ از این رو ،این پژوهش
بر آن است تا با نگاهي نو ،تصویرهاي خيالي این منظومه را بر اساس نظرگاه دوران ،تحليل
کند.
هدف این مااله پاسخ به این پرسش اساسي است که چه رابطهاي ميان تخيل کسرایي با
مفهوم زمان وجود دارد؟ بهطورکلي زمان با چه صورتهایي در رهن او ظاهر ميشود؟
همچنين براي به تصویر کشيدن تخيل زمان تا چه اندازه از صورخيال فارسي استفاده کرده
است؟ نتيجة کلي بيانگر این نکته است که اندیشة این شاعر ،بيشتر متمایل به منظومة روزانه
و با ارز گراري مثبت است؛ این امر گواه آن است که کسرایي ،سختي تصویر مرگ را
در تخيل خود رقيق و هموار ساخته و شدت آن را زدوده است .همچنين تصاویر مرتبط با
صورخيال بالغي ،بسامد باالتري نسبت به صور غيربالغي دارند.

 .9پیشینة پژوهش
پيشينة پژوهش در دو بخش قابل ارائه است :بخش نخست به مااالتي اشاره دارد که در زمينة
توصيف تخيل زمان بر مبناي نظریة ژیلبر دوران و تحليل برخي آ ار ادبي بر این اساس نگاشته
شدهاند .نظير ماالة «طباهبندي تخيالت ادبي بر اساس ناد ادبي جدید» (عباسي« ،)6838،ترس
از زمان ،نزد شخصيتهاي روایي محمود دولتآبادي» (شریعتي« ،)6839 ،تحليل
صورتهاي خيالي در شعر پایداري براساس ناد ادبي جدید» (شریفيولداني و شمعي،
 )6868و «تحليل صورتهاي خيالي خوننامة خاک ا ر نصراهلل مرداني طبق نظریة ژیلبر
دوران» (محمدیان و آرمان .)6861 ،بخش دوم نيز شامل مااالتي است که در زمينة مفهوم
زمان در منظومة آر کمانگير کسرایي با رویکرد روایتشناسي نگار یافتهاند؛ نظير
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«تحليل روایت اسطورهاي آر کمانگير» (داوديمادم )6865 ،و «بررسي تداوم زمان در
منظومة آر کمانگير» (اسداللهي و همکاران.)6869 ،
منظومه آر کمانگير کسرایي که ا ري حماسي در دوران معاصر است ،داراي
ساختاري دو قطبي (مثبت و منفي) براي نمایش صورخيال است .از این رو ،ا ر یاد شده
قابليت بررسي به رو ژیلبر دوران را که رویکردي نو به متن در ناد ادبي است ،دارد.
بنابراین ،ضرورت این پژوهش از آن روست که ميتواند بيانگر آن باشد که تخيل و تصاویر
خيالانگيز در این ا ر تا چه اندازه در پيدایش نظام رهني شاعر ناش دارند .همچنين نشان
ميدهند که با رویکردهایي تازه و نگاهي نو ميتوان به کندوکاو زوایاي پنهان متون ادبي
پرداخت.

 .6مباني نظری
ژیلبر دوران (متولد  ،)6626فيلسوف و نظریهپرداز و اسطورهپژوه فرانسوي است که
پژوهشهاي فراواني در زمينة تخيل انجام داده است .هندسة فکري ژیلبر دوران بر
اسطورهشناسي ،مردمشناسي و تخيل بنا شده است .او در آ ار تأکيد زیادي بر اهميت
اسطوره داشته و با رو بدیهي اسطوره را با تخيالت پيوند ميدهد (عباسي .)6838،بنابراین،
ميان اسطورهها و تخيل قرابتي نزدیک وجود دارد؛ زیرا «مهمترین تجلي تخيل در زبان،
اسطورههاست  ...اسطوره با حضور زبان روایي ،مجسمترین شکل تخيلي نيز محسوب
ميشود» (نامورمطلق .)6862 ،از نظر او «تخيل در کليتش شامل تال انسان براي ایجاد کردن
اميدي پایدار نسبت به جهان عيني مرگ است و این اميد ،انگيزۀ ژرف همة نمادهاست»
(عباسي.)6868 ،
یکي از مفاهيم کليدي در نظریة دوران ،مفهوم زمان است .حيات بشر با مفهوم زمان
پيوندي عميق دارد .زندگي به وسيلة مدت زماني که از تولد تا مرگ طول ميکشد در زمان
تعریف ميشود؛ ازاین رو ،زمان با محدود کردن زندگي آدمي ،ظهور خود را اعالم ميکند.
زمان با حيات انسان آغاز شده و در طول زندگي بشر جریان یافته و با مرگش پایان ميیابد.
بشر رفتهرفته با گرر زمان و کهولت سن دچار اضطراب ،ترس و غم ناشي از زمان از دست
رفته و فرارسيدن مرگ ميشود .از آنجا که ترس یاد شده ،ترس از مرگ است ،از این رو،
«بين مرگ و زمان رابطهاي برقرار است .پا مرگ زماني است که او قادر نبوده است زمان
را کنترل کند» (عباسي.)6838 ،
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همچنين به عايدۀ دوران ،زمان خود را به وسيلة تصاویر نمایان ميسازد .در واقع
ساختارهاي تشکيلدهندۀ صورتهاي تخيلي همگي بر محور زمان استوارند؛ یعني تصاویر
نشاندهندۀ ترس از زماناند؛ زیرا براساس نظریة او ،در پا هر ترسي ،ترس از مرگ نهفته
است و در پا هر مرگي ،ترس از زمان .انسان ميان ترس و زمان پيوندي ایجاد ميکند و
درميیابد که با گرر زمان به کام مرگ ميرود .بنابراین ،ميهراسد و سبب ميشود که
گروهي از تصاویر در خيال او شکل گيرد (قائميان 6839 ،و عباسي« .)6838 ،ناخودآگاهي
او این چنين ترس از «زمان» را با یک یا چند تصویر ترسناک و وحشتناک نشان ميدهد»
(عباسي.)6838 ،
دوران با تاسيمبندي تخيالت به منظومة شبانة تخيالت و منظومة روزانة تخيالت به بررسي
ویژگيهاي تخيل و تصاویر موجود در آ ار ادبي پرداخته و سعي داشته تا «تصاویر را در
مجموعه فعاليتهاي انساني ببيند» (عباسي.)6866 ،
منظومة روزانة تخيالت نيز دو گروه بزرگ از تصاویر را در ماابل یکدیگر قرار ميدهد:
گروه نخست با ارز گراري منفي بوده و تصاویري است که نشاندهندۀ ترس زیاد از
گرشت زمان و فرارسيدن مرگ است و سه صورت نمادهاي ریخت حيواني ،ریخت تاریکي
و ریخت ساوطي را توليد ميکنند .تصاویر گروه دوم با ارز گراري مثبت است؛ تصاویر
و تخيالتي است که نشاندهندۀ آرزوي پيروزي و غلبه بر اضطراب و ترس از زمان و ميل به
گرر از شرایط انساني و فرار از مرگ است که به سه صورت نمادهاي ریخت عروجي،
ریخت تماشایي و ریخت جداکننده متجلي ميشوند (عباسي.)6868 ،
بر این اساس منظومة روزانة تخيالت ،منظومهاي است دیالکتيکي ،داراي قطبهاي متضاد
که شامل تصاویر ترسناک باارز گراري منفي و غيرترسناک باارز گراري مثبت است؛
مانند هستي در ماابل نيستي و نور در ماابل تاریکي (سعيدي و دیگران.)6865 ،
منظومة شبانة تخيالت برخالف مجموعة روزانة تخيالت ،حالتي ترکيبي دارد؛ دو قطب
به جاي آنکه ماابل یکدیگر قرار بگيرند ،در دل یکدیگر جاي ميگيرند .به عنوان مثال،
هستي در دل نيستي و یا نور در دل تاریکي قرار ميگيرند و برعکا (محمدیان و آرمان،
« .)6861مهمترین خصوصيت منظومة شبانه ،تعدیل کردن ،آرام کردن و برعکا ارز هاي
نمادي منظومة روزانه است» (عباسي.)6868 ،
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 .3معرفي داستان آرش
آر  6یکي از قهرمانان حماسة ملي ایران است که با پرتاب تير  ،مرز ميان ایران و توران
مشخص شد و جنگ طوالني ایران در برابر دشمنانش پایان یافت .او جان خویش را فداي
این هدف خطير کرد .محوریت این داستان گویاي نجات یک ملت و استاالل یک سرزمين
به سبب جانفشاني یک تن است .با توجه به اینکه تاریخ اسطورۀ آر به پيش از اسالم
ميرسد؛ از این رو ،اطالع از روایتهاي حماسي روزگار او به «توصيفهاي کوتاه اوستا،
در برخي یَشتهاي این کتاب خالصه ميشود» (رضي .)6851 ،ظاهراً نخستين بار نام او در
یشت هشتم رکر شده و «قدیميترین منبعي است که در آن نام قهرمان آمده است» (تفضلي،
.)6873
اسطورۀ آر تا حدودي در اشعار شاعران ادب فارسي انعکاس یافته ،اما حضور این
روایت در شاهنامة فردوسي بيفروغ بوده است «بهطوري که وي از داستان تيراندازي آر ،
رکري نکرده است» (رستگار فسایي )6816 ،و تنها از آن به بيان نامي بسنده شده است.
منظومة آر کمانگير کسرایي ،خوانش دوبارۀ روایتي از حماسة ملي ایران است .او با
بازآفریني مجدد این روایت ،توانسته روو این اسطورۀ ملي را در دورۀ معاصر زنده کند .از
این رو ،ميتوان ا ر یادشده را از نخستين اشعار حماسي معاصر که به شيوه و نگاهي نو سروده
شده ،تلاي کرد (مرادي.)6862 ،
با بررسي زیرساختهاي اجتماعي -رواني کسرایي ميتوان ارعان کرد که دو مسألة مهم
در رهنيت و روان کسرایي تأ يرگرار است :نخست اینکه او متأ ر از رویدادهاي زمانة خویش
است .فضاي اجتماعي دوران کسرایي ،فضاي تاریک و غمناک همراه با نااميدي ناشي از
غلبة کودتاست که همة روشنفکران جامعه را در این دوره فراگرفته است؛ از این رو ،منظومة
آر  ،عالوه بر شرو پهلواني قهرمان داستان ،انعکاسدهندۀ جریان اجتماعي و سياسي زمانة
شاعر است و به نوعي در قالب آمال نسلي سرگردان و شکستخورده نمود یافته که خالي از
هرگونه انگيزۀ مبارزه در انتظار معجزهاي شگرف نشستهاند (روزبه .)6838 ،دوم اینکه
کسرایي شاعري متعهد است و رواني آرمانگرا دارد .او با الهامگرفتن از موضوع انتظار
ظهور منجي ،ظهور آر را اميد و آرزوي همة جهان معرفي ميکند .در واقع در رهنيت
شاعر ،آر «اسطورۀ اميد و انتظار است؛ اميد به ظهور منجي و مصلح بزرگ ملي تا با تيري
1. Eraxsa
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از ترکش تدبير و ارادۀ آهنين خود ،قلمرو آزادي و رهایي ملت را تا آفاق دور آرماني
گستر دهد» (مرادي .)6862 ،با این توصيف ،او در سرودن این ا ر ،تنها به تصویر مرگ و
نااميدي از فضاي اجتماعي زمانه بسنده نکرده و دنبالة شعر سرشار از اميد براي ادامة
زندگي و تال براي سرفرازي و تغيير است .بنابراین ،ا رپریري حاصل از دالیل اجتماعي،
شخصيتي و رواني شاعر ،دوگانگي و تاابلي را به منظومة آر بخشيده است .این تاابل که
در قالب تصاویر مثبت و منفي در این منظومه نمود یافته با دوگانگياي که در نظریة دوران،
صورتهاي گوناگون تخيل زمان را نشان ميدهد ،تناسب معنيداري دارد.

 .0بحث
منظومة آر کمانگير به سبب ظرفيتهاي حماسي و اسطورهايا  ،ساختاري دوقطبي
دارد؛ یعني داراي قطبهاي متضاد که شامل تصاویر ترسناک با ارز گراري منفي و
غيرترسناک با ارز گراري مثبت ميشود .بنابراین ،قابليت بررسي با رویکرد منظومة روزانة
تخيالت را ميیابد .همچنين کندکاو در ا ر یادشده از منظر رژیم روزانة تخيالت ،با دو گونه
از تصاویر و نمادها قابل بررسي است :نخست ،تصاویر و نمادهایي با ارز گراري منفي؛
مانند :ریختهاي ساوطي ،تاریکي و جداکننده که گویاي وحشت و اضطراب رهني از گرر
زمان و رسيدن به نابودي است .دوم ،تصاویر و نمادهایي با ارز گراري مثبت؛ مانند:
ریختهاي عروجي ،تماشایي و جداکننده که به نوعي واکنشي رهني عليه ترس و دلهره
ناشي از گرر زمان و رسيدن به مرگ است.
از منظر صورخيال فارسي نيز در این ا ر با دو دسته از تصاویر روبهرو هستيم؛ نخست،
گزارههایي که صرفاً در قالب تصاویر عيني از طبيعت و اشيا منعکا شده ،رهن را به برداشت
مفهومي نمادین رهنمون ميسازند .دوم ،گزارههایي داراي تصاویر خيالي است که در آن
شاعر به مدد ابزارهاي بياني نظير استعاره و تشبيه و کنایه  ...تصاویري خلق کرده که عموماً
وجهشبه آنها با الگوي نمادین دوران در تناسب است.

 .9-0تصاویر با ارزشگذاری منفي
نمادها و تصاویر با ارز گراري منفي که برگرفته از منظومة روزانة تخيالت است به نوعي
بازتاب مفهوم زمان را نشان ميدهد .این تصاویر که به شکل ریختهاي ساوطي ،جدا کننده
و تاریکي در ا ر کسرایي حضور دارند ،انعکاسدهندۀ ترس ناشي از مرگ و نيستي هستند.
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مرگ نيز به نوعي با مفهوم سپري شدن زمان در پيوند است ،زیرا گرشت زمان انسان را به
کام مرگ ميبرد؛ ازاین رو ،تصاویر و تخيالت ناخوشایند و ترسناک به نوعي بازتاب
گوناگون گرر زمان را نمودار ميسازند.

 .9-9-0ریختهای سقوطي
ماصود از ریختهاي ساوطي «تصاویري است که افتادن از بلندي یا ناطة اوج به حضيض
را نشان ميدهد» (شریفي ولداني و شمعي .)6868 ،در منظومة آر کمانگير ا ر کسرایي،
ریختهاي ساوطي در تصاویر ساوط تخيلي «باد»« ،تير»« ،برف»« ،مرگ»« ،نور» که نشان از
وقوع مفاهيمي ناخوشایندند ،تبلور یافتهاند« .تخيل ساوط ،حتماً به این معنا نيست که کسي
از آسمان بيفتد ،تخيل ساوط؛ یعني اینکه نویسنده یا انسان حا ساوط را داشته باشد .به
عنوان مثال ،سرگيجه یا سردرد ،حا ساوط را ایجاد ميکند» (عباسي.)6838 ،

 .9-9-9-0برف
بار برف ،به عنوان تصویري عيني از طبيعت ،یکي از مصادیق ریختهاي ساوطي در
منظومة آر کمانگير است که مفهوم ساوط را با احساسي ناخوشآیند ،نمایش داده است:
برف ميبارد به روي خار و خارا سنگ (کسرایي)6838 ،

 .6-9-9-0باد
فرود باد یکي دیگر از نمودهاي ریختهاي ساوطي در ا ر کسرایي است که با ترکيب
خيالانگيز نظير« :پَر ریختن اد» ،تجلي یافته است :اد پر ميریخت روي دشت باز دامن البرز
(کسرایي.)6838 ،
در این گزاره شاعر با بهکارگيري استعارۀ مکنيه «باد» را به پرندهاي تشبيه کرده که قابليت
پرواز کردن و ریخته شدن پرهایش به سوي زمين را دارد .ازاین رو ،پر ریختن وجهشبه این
استعاره بوده و با الگوي ریختهاي ساوطي دوران تناسب یافته است.

 .3-9-9-0اشک
تصویر تخيلي از وجهشبه آویخته شدن و فرود آمدن در ترکيب تشبيهي «پردههاي اشک» از
جمله مصادیق دیگري است که با ریختهاي ساوطي در منظومة کسرایي تناسب دارد.
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پردههاي اشک پيدرپي فرودآمد ()21

6

این حرکتهاي تخيلي رو به پایين که در ابيات باال مشاهده شد ،حرکتي قابل کنترل
نيست ،بلکه یک نوع ساوط تخيلي است که در انتها به تصویر «ویراني»« ،مرگ»« ،به خاک
مرلت افتادن» و «تاریکي» منجر ميشود .دوران معتاد است« :ساوط به عنوان جوهر واقعي
هر نيروي تاریک و سياهي جلوه ميکند و باشالر ،حق دارد که در محرکة ساوط ،استعارهاي
اوليه و بدیعي را ببيند» (.)Durand, 1992

 .6-9-0ریختهای تاریکي
ماصود از ریختهاي تاریکي «صورتهایي است که حاالت بيمناکي را از طریق توصيف
با توضيح فضاي تاریک و سازههاي وابسته به تاریکي الاا ميکند» (شریفي ولداني و شمعي،
 .)6868در آر کمانگير کسرایي ،صورتهایي چون «تيرگي»« ،خاموشي»« ،زندان و بند»
و «مرگ» که مفهومي بيمناک و ناخوشایند دارند بر ریختهاي تاریکي داللت دارند.

 .9-6-9-0تیرگي
تيرگي یکي از نمودهاي ریختهاي تاریکي در ا ر کسرایي است که به دو گونه نمود یافته
و فضاي تاریک و ترسناکي را پدید آورده است .نخست ،به گونة توصيف تصویر عيني از
طبيعت مانند« :درههاي برفآلوده»« ،سفالين بامهاي مهگرفته» و « بياختر شدن آسمان».
وندرون درههاي برفآلودي که ميدانيد ()23
زیر ساف این سفالين بامهاي مه گرفته ()68
آسمان الماس اخترهاي خود را داده بود از دست ()63
دوم با ترکيباتي خيالانگيز نظير« :بخت تيره»« ،سرد و سيهگشتن زندگي»« ،کوري آرزو»،
«تاري روان زندگي» فضاي تارک و ترسناکي را پدیدار آوردهاند:
بخت ما چون روي بدخواهان ما تيره ()69
 .6اعداد داخل پرانتز درج شااده در انتهاي هر بيت ،مربوط به شاامارۀ بيت منظومة آر
( )6838است.

کمانگير ،سااياو

کساارایي
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زندگي سرد و سيه چون سنگ ()69
آرزومان کور ()67
ولي آن دم که ز اندوهان روان زندگي تار است ()28
در دوگزارۀ نخست و دوم تشبيه معاول به محسوس است؛ یعني بخت را به روي
بدخواهان تشبيه کرده و وجهشبه تيره و تاریک بودن و نيز زندگي را به سنگ تشبيه کرده و
وجهشبه سياهي و تيرگي را برایش در نظر گرفته است.
گزارۀ سوم و چهارم استعارۀ مکنيه است و در آن آرزو را به انساني مانند کرده و وجهشبه
کور بودن و نيز زندگي را به روان انساني تشبيه کرده که وجهشبه تاري و تيرگي را برایش
در نظر گرفته است .از این رو ،همة گزارههاي بيان شده ،وجهشبههایشان با ریختهاي
تاریکي در تناسب است.

 .6-6-9-0بند
از دیگر تصاویري که مصداق ریختهاي تاریکي شمرده ميشود ،تصویر بند و زندان است
که با ترکيباتي نظير «در بند بودن آزادگان و در بند بودن غيرت» در این ا ر نمود یافته است:
گرمرو آزادگان در بند ()67
در گزاره بيان شده ،شاعر با توصيف تصویر اسارت و در بند بودن آزادگان گرمرو،
تصویري عيني از ترس و اضطراب ناشي از اسارت و در بند بودن را نمایش داده است.
بنابراین ،بند و زندان نمودي از ریخت تاریکي محسوب ميشود.
غيرت اندر بندهاي بندگي پيچان ()69
در مصرع اخير نيز شاعر با استفاده از شکردهاي صورخيال ،غيرت را به مثابة انسان اسير
ميداند که در بند مخوف و تاریک بندگي به زنجير کشيده شده است .وجهشبه اسارت و
پيچان بودن دربند نيز به نوعي احساس درماندگي و رنج و ترس در محيطي تاریک و خشن
را به رهن متبادر ميسازد که با الگوي ریختهاي تاریکي همپوشاني دارد.
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 .3-6-9-0مرگ
مرگ یکي دیگر از تصاویر سهمناک و اضطرابانگيزي است که مفاهيمي تاریک و تيره
چون نابودي و پایان زندگي را به رهن متبادر ميسازد؛ از این رو ،در ا ر کسرایي از مصادیاي
شمرده ميشود که داللت بر ریختهاي تاریکي دارد .چنانکه در منظومة آر کمانگير با
ترکيباتي نظير «بيماري دلمردگي»« ،بيبرگي باغهاي آرزو» و «نااب سهمگين مرگ» تجلي
یافته است.
باغهاي آرزو بيبرگ ()67
عشق در بيماري دلمردگي بيجان ()69
ز پيشم مرگ /ناابي سهمگين بر چهره ميآید /به هرگام هراسافکن /مرا با دیدۀ خونبار
ميپاید ()22
در گزارۀ نخست ،شاعر با بهکارگيري تشبيه معاول به محسوس ،آرزو را به منزلة باغ
دانسته و برایش وجهشبه بيبرگي و مجازا مرگ و نابودي قائل است .در گزارۀ دوم نيز براي
عشق تشخيص قائل شده و آن را به مثابة انساني ميداند که دچار بيماري و مرگ (وجهشبه)
است .در گزارۀ سوم شاعر عالوه بر شخصيتبخشي به مرگ (که از نمادهاي ریخت تاریکي
است) ،برایش ناابي قائل شده و چهرۀ پوشيده و ترسناکش را به تصویر ميکشد .بنابراین،
ترکيبهاي تخيلي در هر سه گزاره با وجهشبة رکر شده ،مفهوم مرگ و سياهي و تباهي
ناشي از آن را نمایش ميدهد و با ریختهاي تاریکي در نظریة دوران تناسب دارند.
در ابيات اخير مشاهده شد که در تخيل سياو کسرایي تاریکي با سياهي ،ویراني ،غم
و ترس در پيوند است .در واقع ،در تخيل این شاعر ،ریخت تاریکي در پيوند با فرارسيدن
مرگ و بدبختي است .دوران معتاد است« :شب و نيمه شب ،آ ار وحشتناکي را همراه خود
دارد ،ساعتي که در آن حيوانات شيطاني و هيوالي اهریمني ،اجساد و ارواو ست را به
تصرف درميآورند» (.)Durand, 1992

 .3-9-0ریختهای حیواني
در ادامه این نمادها ،نماد دیگري وجود دارد به نام نمادهاي ریخت حيواني که ترس از
حيوانات و چيرهاي پرجنبوجو است .در حايات ،از طریق تصاویر پر جنبوجو و
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پرسر و صدا ميتوان وجود ترس و اضطراب را در ا ر هنري تشخيص داد (عباسي.)6838 ،
ریختهاي حيواني داراي ویژگيهایي چون تحرک و پویایي و درندگي هستند؛ از این رو،
تخيل کنش و واکنش آنها باعث ایجاد ترس و اضطراب در رهن و روان آدمي ميشود.
گفتني است این دسته از نمادها ،ویژگيهاي منفي حيوانات را برجسته ساختهاند ،از این رو،
تصاویر مربوط به حيوانات وحشي و درنده یا ویژگيها و اعمال منسوب به آنها از قبيل:
غریدن ،دریدن و بلعيدن و ...در پيوند با ریختهاي حيواني هستند.
ریختهاي حيواني در داستان آر کمانگير کسرایي به دو گونه نمود دارد :نخست
بيان تصویر محسوس و عيني از حيواني ترسناک:
از ميان درههاي دور گرگي خسته ميناليد ()63
دوم بيان مفهوم مرگ که به کمک شگردهاي صورخيال به سيماي حيواني درنده و
خطرناک بدل شده است:
که مرگِ اهرمنخو ،آدميخوار است ()28
چو پا در کام مرگي تندخو دارم ()25
ترس بود و بالهاي مرگ ()61
آنچه مسلم است شاعر به مدد استعاره مکنيه (تشخيص) ،مرگ را در هيأت حيواني درنده
و وحشي داراي کام و بالهاي سهمگين و با وجهشبههایي چون «اهریمنخویي ،آدمخواري،
تندخویي ،هجوم و »...به تصویر کشيده است .این امر حکایت از غلبة ترس و اضطرابي ناشي
از مرگ در روحيه و روان شاعر دارد که به طور ناهوشيار 5و غيرارادي در تخيل او رسوخ
کرده و در ا ر جاري شده است.
با توجه به رویکرد روانکاوانه به نمونههاي انتخاب شده ،ميتوان ارعان کرد که تصاویر
یادشده در ریختهاي ساوطي ،تاریکي وحيواني ترسناک و اضطرابانگيزند .این امر
حکایت از آن دارد که شاعر هنگام آفرینش این ابيات به لحاظ رواني حالت مناسب و روحية
مساعدي ندارد و قادر نيست بر اندوه و ترس درونيا غلبه و آن را کنترل کند .چنان که
براساس نظریة دوران ،در پا هر ترسي ،ترس از مرگ نهفته است و در پا هر مرگي ،ترس

 | 02متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 90بهار 0010

از زمان .انسان ميان ترس و زمان پيوندي ایجاد ميکند؛ بنابراین ،ترس از «زمان» در
ناخودآگاه او با تصاویر سهمناک و اضطرابانگيز نمود ميیابد.

 .6-0تصاویر با ارزشگذاری مثبت
نمادها و تصاویر با ارز گراري مثبت که برگرفته از منظومة روزانة تخيالت است ،به نوعي
بازتاب مفهوم ماابله با ترس از زمان و کنترل آن است« .شور عليه مرگ از یک طرف و
کنترل مرگ از طرف دیگر ،هر دو پشت و روي یک سکه هستند .در حايات این دو عمل،
نيروهاي تخيل بوده و عکاالعملي دفاعي از طرف انسان عليه زمان و مرگ هستند» (عباسي،
 .)6838بنابراین ،هنرمند سعي ميکند با بهکارگيري تصاویر در قالب ریختهاي عروجي،
تماشایي و جداکننده که ظرفيتهاي مثبت و خوشایند دارند به نوعي ترس از مرگ و گرر
زمان را تلطيف کرده و سهمناک بودن آن را بزداید.

 .9-6-0ریختهای عروجي
ریختهاي عروجي «تصاویري است که از حضيض به اوج رسيدن را به خوبي نشان ميدهند»
(شریفي ولداني و شمعي )6868 ،و در ماابل صورتهاي ساوطي ،قرار ميگيرند .به طور
کلي ،نمادها و تصاویر وابسته به ریختهاي عروجي را به دو گونة کلي ميتوان تاسيم کرد:
نخست ،تصویر پدیدههایي که کنش و تحرکشان به سوي بلندي و عروج است و دوم،
پدیدههایي که خودشان نماد عروج هستند.
نمادهاي نوع نخست ،تصویر حرکت برخي از پدیدههاي پویا است که سر به سوي تعالي
و عروج دارند ،مانند حرکت «دود»« ،روو»« ،تير»« ،شعله» و «گياه» که به سوي آسمان (مکان
بلند و باال) در اهتزاز و جنبوجوشند.

 .9-9-6-0دود
در این نمونه تصویر دود به عنوان پدیدهاي محسوس است که از بامها بر شده و به سوي
آسمان حرکت ميکند .در این تصویر ،حرکت دود از پستي به سوي بلندي نمایان است:
بر نميشد گر ز بام کلبهها ،دودي ()66
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 .6-9-6-0جان
از مصادیق دیگري که بر ریخت عروجي داللت ميکند ،کنش و حرکت روو و جان آدمي
است که پا از مرگ از تن جدا شده و در آسمان به پرواز و عروج ميکند و باال ميرود.
این مصداق در ا ر کسرایي مالزمتي تخيلي با پرتاب شدن تير دارد .گویي تير به روو و جان
گره خورده و هنگام پرتاب شدن از کمان با همراهي روو به سوي باال عروج ميکند.
مالزمت تير و جان در این ا ر با ترکيباتي چون «پري از جان» و «جان در تير کردن» و «افکندن
تير جان» ،نمود یافته است.
پري از جان بباید تا فرو ننشيند از پرواز ()26
که آر جان خود در تير خواهد کرد /پا آنگه بيدرنگي خواهد افکند ()22
آري آري جان خود در تير کرد آر  /کار صدها صد هزاران تيغة شمشير کرد آر

()27

جان که در نمونة نخست به گونة مجاز به معناي تيري از جنا جان و در دو نمونة بعد به
معناي کنایي جانفشاني کردن است ،تصویر حرکتي از فرود به فراز را نمایش ميدهد که با
ریختهاي عروجي همخوان است .از این رو ،مفهوم مرگ و نابودي در بندهاي باال به
گونهاي غيرترسناک جلوه یافته است .این امر حاکي از آن است که شاعر ترس و سختي آن
را زدوده وآن را گوارا ساخته است.

 .3-9-6-0شعله
آتش شعلهور از نمادهاي دیگري است که به سبب جنبوجو و تحرکش ،وابسته به ریخت
عروجي بوده و با اوصافي چون« :باال رفتن» و «پرواز کردن» در این ا ر تجلي یافته است.
شعله باال ميرود پرسوز ()26
شعلههاي کوره در پرواز ()21
گر بيفروزیش رقص شعلها در هر کران پيداست ( 68و )65
در گزارۀ نخست ،شاعر تصویر حرکت شعلة آتش به سوي باال را به صورت محسوس و
عيني ترسيم کرده است؛ درحالي که در نمونههاي بعد براي بيان این مفهوم از صنعت خيال
مدد گرفته و براي شعله تشخيص قائل شده است؛ چنانکه درگزارۀ دوم آن را به پرندهاي
مانند کرده که به سوي آسمان در پرواز است .درگزارۀ سوم شعلة را به انساني تشبيه کرده
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که در تکاپو و رقصان به سوي باالست .از این رو ،وجهشبه این دو متناسب با ریختهاي
عروجي است.

 .0-9-6-0رویش گیاه
رویش گياه یکي دیگر از نمادهاي ریخت عروجي است که تصویر حرکت آن را به سوي
باال با اوصافي چون «سر برون آوردن از خاک» و «دامن افکندن روي کوه» نمایش ميدهد؛
گویي گياه به سوي آسمان در حال صعود است.
سر برون آوردن گل از درون برف ()62
جنگل اي رویيده آزاده /بيدریغ افکنده روي کوهها دامن ()65
در نمونة نخست ،تصویر رویش گل به سوي باال ،نااشياي از پدیدۀ طبيعت حسي است،
اما در گزارۀ دوم جنگل به گونة تشخيص به مثابة انساني در نظر گرفته شده که روي کوهها
دامن افکنده است؛ یعني رویيدن در بلنديها (مکان باال) که در وجهشبه با ریختهاي
عروجي همسو شده است.
نمادهاي نوع دوم ،تصاویري که خود نماد بلندي و اوج هستند ،مانند «کوه» و«آفتاب»
که در بلندي جاي دارند .بنابراین ،واژگاني مانند آسمان ،کوه ،آفتاب نماد عروجي و آسماني
هستند .چنانکه الياده 6گوید« :نهتنها آسمان ،بلکه بهتبع آن ،بلندي هم از تادس برخوردار
است ،زیرا بلندي ،ماولهاي است که انسان به خودي خود به آن دسترسي ندارد و متعلق به
موجودات برتر از انسان است» (الياده.)6835 ،

 .5-9-6-0کوه
تصویر کوه نماد بلندي و عروج است که در این منظومه با تصاویري از طبيعت حسي مانند
«برستيغ کوه مأوا داشتن» و «از شکاف دامن البرز باال رفتن» تجلي یافته است.
ستيغ سر بلند کوه مأوایم ()26
آر اما همچنان خامو  /از شکاف دامن البرز باال رفت ()21
1. Eliade, M.
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 .6-6-0آفتاب
از نمادهاي دیگري که در این منظومه داللت بر ریخت عروجي دارد ،آفتاب است که به
عنوان مکان و مأواي عروج مطرو شده است.
به چشم آفتاب تازهرس جایم ()26
ریختهاي عروجي در منظومة آر کمانگير ،نسبت به ریختهاي ساوطي از بسامد
باالیي برخوردار هستند« .نمادهاي عروج ،با یک حرکت عمومي و با ترک کردن قطب
مخالف خود که همان مکان پایين (جایگاه شيطان ،جاي کثيف ،بدبو ،جهنم و )...است ،سعي
ميکنند به باال (جایگاه خداوند یکتا یا براساس اسطورهها جایگاه خدایان ،مکاني تميز،
خو بو ،بهشت و )...صعود کنند که این صعود کردن ،هميشه با نور که متعلق به نمادهاي
تماشایي است ،پيوند ميخورد (در بلندي کوهها به راحتي ميتوان نور خورشيد را دید»
(عباسي .)6838 ،بنابراین ،بسامد بيشتر ریختهاي عروجي بر ساوطي ،گواه آن است که
سياو کسرایي شاعري عمودگرا با زیستجهان رهني عروجي و تعاليگرا است.

 .3-6-0ریختهای تماشایي
ریختهاي تماشایي ،ریختهایي هستند که به نوعي ،صورتي از نور و روشنایي را به همراه
دارند .البته مصادیق ریختهاي تماشایي تنها منحصر به تصاویر مرتبط با روشنایي محسوس
نيست ،بلکه شامل تصاویر نامتعارفي است که وابسته به معناي کنایي و نمادین از روشنایي
شود .بنابراین ،در منظومة آر کمانگير برخي تصاویر مانند «صبح ،مهتاب ،شعله ،آب،
خورشيد ،چراغ» ضمن اینکه بر تصویر محسوس از روشني و نور داللت دارند ،معناي روشني
را اعتال بخشيده و رازآلود و نمادین ساختهاند.

 .9-3-6-0صبح
تصویر صبح به اعتبار سپيدي و روشني با ترکيب استعاري «دهان صبح» در ا ر یاد شده جلوه
یافته است.
بينفا ميشد سياهي در دهان صبح ()63
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در این نمونه ،شاعر صبح را به منزلة جانداري دانسته که دهان داشته و در حال بلعيدن سياهي
و شب است .این گزاره جدا از بالغت فارسي ،طبق نظریة دوران جزو الگوهاي ریخت
روشنایي بوده و به نوعي واکنش شاعر در برابر ترس از تاریکي مرگ بوده است.

 .6-3-6-0مهتاب
روشني و نورانيت ،تصویر ماه در شب تيره با ترکيب تشبيهي «چشمة مهتاب» از مصادیق
دیگر ریختهاي تماشایي در این ا ر محسوب ميشود.
خواب گندمزارها در چشمة مهتاب ()62
در این گزاره ،شاعر مهتاب را که روشنکنندۀ فضاي شب است به چشمهاي روشن و
جوشان و جاري تشبيه کرده است (محسوس به محسوس) و بدین ترتيب روشني را براي
مهتاب اعتال بخشيده و آن را پویا و فراگير توصيف کرده است.

 .3-3-6-0آتش
آتش نيز از نمادهاي دیگري است که داللت بر ریختهاي روشني دارد و با اوصافي چون
«فروزندگي و سوزندگي» در این ا ر نمود یافته است.
زندگي را شعله باید بر فروزنده /شعلهها را هيمه سوزنده ()65
در این گزاره شاعر با بهکارگيري استعارۀ مکنيه ،زندگي را همچون مادۀ سوختني انگاشته
که به وسيلة شعلة آتش افروخته و روشن ميشود .در واقع وجهشبه این استعاره داللت بر
روشني و افروختگي دارد که با ساختهاي ریخت روشنایي در تناسب است.

 .0-3-6-0آب
از دیگر نمودهاي ریخت روشنایي ،تصویر آب است که در ا ر کسرایي به صورت تصاویر
حسي طبيعت نظير «بلور آب»« ،سبوي تازه»« ،چشمة جوشنده و جوشان» و نيز تصویر تشبيهي
«موج روشنایي» نمودار شده و مفهوم روشني و زاللي و پویایي را الاا کرده است.
تاب نرم رقص ماهي در بلور آب ()62
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جرعههایي از سبوي تازه آب پاک نوشيدن ()68
چشمهها در سایبانهاي تو جوشنده ()65
تو جوشان چشمهاي من تشنه اي بيتاب /برآ سر ریز کن تا جان شود سيراب ()25
به موج روشنایي شستوشو خواهم ()25
جدا از چهار نمونة نخست که تصویري عيني از آب زالل و پاک و چشمة خروشان
است ،ميتوان رمزي از روشنایي و درخشش دانست ،اما در نمونة آخر که تشبيه حسي به
حسي است ،جدا از لفظ مشبهٌبه (روشنایي) ،وجه شبه آن که طهارت و پاکي است ،تأویالً با
ریختهاي روشنایي ماارنت دارد.

 .5-3-6-0خورشید
تصویر نور خورشيد در منظومة کسرایي دربر دارندۀ صورت تخيلي از روشني است و بهعنوان
یکي از گونههاي ریخت تماشایي شمرده ميشود و با صورت اضافة تشبيهي «خوشة خورشد»
در ا ر کسرایي تصویر شده است.
برآ اي آفتاب اي توشة اميد  /برآ اي خوشة خورشيد ()25
در این نمونه که تشبيه حسي به حسي است ،جدا از لفظ مشبه (خورشيد) که مظهر
روشنایي است ،وجهشبه آن که انبوهي و کثرت است ،حالت و شدت روشنایي به تصویر
ميکشد.

 .2-3-6-0چراغ
تصویر چراغ و گرهخوردگي آن با مفهوم آگاهي در شعر کسرایي ،نمود دیگري از
ریختهاي تماشایي است که داللت بر روشني و زدودن تاریکي دارد:
یا که سوسوي چراغي گر پياميمان نميآورد ()66
بنابراین چراغ رمز آگاهيبخشي است و روشنایي حاصل از چراغ دراین مثال اعتال یافته
و مفهومي نمادین ميیابد.
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چنانچه از گزارههاي باال مشهود است ،کسرایي با بهکارگيري برخي پدیدههاي طبيعي
چون «صبح»« ،مهتاب»« ،آتش» و «آب» « ،چراغ» و «خورشيد» تصویري محسوس از روشنایي
و نور آفریده است به گونهايکه همگي مفهومي کنایي و رمزي از اميد و تداوم زندگي
یافتهاند .این نمادها در آینة تخيل کسرایي ،همواره روشنيبخش ،آسماني و مادسند و در
جرگة ریختهاي تماشایي بهشمارميآیند.

 .0-6-0ریختهای جداکننده
ناطة ماابل ریختهاي حيواني ،ریختهاي جداکننده است .کار اصلي ریختهاي
جداکننده ،واکنش عليه ریختهاي حيواني و دفاع از حيات و زندگي و محافظت از جسم
و جان است .تمامي ابزار و وسایلي که به نوعي باعث محافظت در برابر خطرات است در این
گروه جاي ميگيرند (شریفي ولداني و شمعي .)6868 ،ریختهاي جداکننده در داستان
آر کمانگير کسرایي با نمادهایي مانند «بازوي پوالدین»« ،تير»« ،کمان» و «جامة رزم» که
نوعي ابزار براي محافظت از جان در برابر خطرات هستند ،ظهور یافتهاند.

 .9-0-6-0تیر
تصویر تير یکي از نمادهایي است که داللت بر ریختهاي جداکننده دارد و با ترکيباتي
مانند« :تنها تير در ترکش»« ،شهاب تيزرو» « ،تير آتشپر» و «پيکان هستيسوز سامانساز» در
ا ر کسرایي متبلور شده است.
به تنها تير ترکش آزمون تلختان را ()66
در این ميدان /بر این پيکان هستيسوز سامانساز ()26
مرا تير است آتشپر ()26
شهاب تيزرو تيرم ()26
شاعر در نمونة نخست تنها به تصویر عيني از تير در ترکش اکتفا ميکند .در نمونة دوم
براي توصيف تير از اغراق استفاده کرده و ترکيب «پيکان هستيسوز سامانساز» را تصویر
کرده است .در نمونة سوم با بهکارگيري ترکيب کنایي «تير آتشپر» تيزروي و نافر بودن را
لحاظ کرده است .همچنين در نمونة چهارم از شگرد تشبيه استفاده کرده و تير را به مثابة
شهاب تيزرو و نافر (وجهشبه) تصویر ميکند.
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 .6-0-6-0کمان
کمان و کمانداري از ابزار و رفتار جنگ و شکار است و این تصویر نمادي دیگر از
ریختهاي جداکننده است که عليه رختهاي حيواني قرار دارند.
کمان کهکشان در دست /کمانداري کمانگيرم ()26
با کمان و ترکشي بيتير ()27
در نمونة نخست شاعر با استفاده از شگرد بالغي و اغراق ،قوس قزو را کمان آر
معرفي ميکند .در واقع کمان کهکشان استعاره از قوس قزو است ،اما نمونه دوم تنها به
تصویر حسي از کمان اکتفا کرده است.

 .3-0-6-0جامة رزم
از دیگر نمادهایي که به عنوان مصداق ریختهاي جداکننده در ا ر کسرایي نمود دارد،
تصویر رزمجامه است که از جسم و جان آدمي محافظت ميکند و شاعر براي توصيفش تنها
به تصویر حسي و عينيا بسنده کرده است.
مبارک باد آن جامه که اندر رزم پوشند

()28

 .0-0-6-0بازوی -پنچه
گاه تصویر اندامهاي جسماني انسان که در نبرد کاربرد دارند از جمله مصادیاي هستند که
در واکنش عليه ریختهاي حيواني براي محافظت از آسيب ،نمود یافتهاند .از این رو،
اینگونه تصاویر در ا ر کسرایي با ترکيبات تشبيهي «بازوي پوالدین» و «سرپنجة ایمان» بهکار
رفتهاند.
آه ...کو بازوي پوالدین
و کو سر پنجة ایمان ؟ ()63
در هر دو مصداق نمونة باال ،وجهشبه استحکام و استواري براي اندامهاي جسماني پهلوان
جهت نبرد لحاظ شده است .از این رو ،وجهشبه یادشده کامالً در پيوند با ریختهاي
جداکننده محسوب ميشود.
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با توجه به اینکه جنبة ناخودآگاهانة هر رویدادي به شکل صورت خيالي و نمادین در
رؤیاها و آ ار ادبي انعکاس ميیابد (یونگ)6896 ،6؛ از این رو ،با رویکرد روانکاوانه به
نمونههاي انتخابشده ،مي توان ارعان کرد که تصاویر یادشده در ریختهاي عروجي،
روشنایي و جداکننده غيرترسناک و خوشایندند .این امر نشان از آن دارد که کسرایي
هنگام سرودن این ابيات و بندها به لحاظ رواني حالت بسيار خوب و روحية مساعدي دارد
و با تخيل این تصاویر به طورناخودآگاه سعي داشته بر اندوه و ترس درونيا غلبه و زمان
را کنترل کند و بدین وسيله توانسته از اضطراب هميشگي نسبت به زماني که ميگررد
خود را نجات دهد.

 .5بسامد ریختهای منظومة روزانة تخیالت
نمادهای مثبت

نماد های منفی
نمادها

سقوطی

تاریکی

حیوانی

مجموع

صعودی

روشنایی

جداکننده

مجموع

مصادیق

3

32

4

39

32

31

9

33

%2

%24

%1

%31

%24

%21

%31

%22

درصد
فراوانی

 .2مصادیق ریختهای منظومة روزانة تخیالت
سقوطی
تاریکی
حیوانی

برف ،باد ،اشک
تیرگی ( ،)7بند ( ،)2مرگ
() 3
گرگ ،حیوان درنده ()3

عروجی

دود ،جان ( ،)3شعله ( ،)3رویش گیاه ( ،)2کوه (،)2
آفتاب

تماشایی

صبح ،مهتاب ،آتش ،آب ( ،)5خورشید ،چراغ

جداکننده

تیر ( ،)4کمان ( ،)2جامة رزم ،بازو ،سرپنجه

1. Jung, C.
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 .7نمادهایي از تصاویر بالغي
گزارههای استعاری

وجه همسانی

گزارههای تشبیهی

باد پر میریخت روی

پرواز کردن و

پردههای اشک

دشت باز دامن البرز

پر ریختن

پیدرپی فرود آمد

آرزومان کور

کوری

آن دم که ز اندوهان روان

تاری و

زندگی سرد و سیه

زندگی تار است

تیرگی

چون سنگ

غیرت اندر بندهای بندگی

اسارت و

پیچان

پیچان بودن

عشق در بیماری دلمردگی

بیماری و

خواب گندمزارها در

بیجان

مرگ

چشمة مهتاب

مرگ ...نقابی سهمگین بر

نقاب ترسناک

به موج روشنایی

چهره میآید..

داشتن

شستوشو خواهم

که مرگ اهرمنخو،

اهرمنخو،

برآ ای خوشة

آدمیخوار است

آدمیخواری

خورشید

تندخویی

شهاب تیزرو تیرم

حسی -حسی

بال داشتن

آه ...کو بازوی پوالدین

حسی -حسی

کو سر پنجة ایمان ؟

حسی -عقلی

استواری

رقصیدن

گزارهها

نوع تخیل

شرح

دامن افکندن

مرا تیر است آتشپر

کنایه

تیزرو و نافذ

بینفس میشد سیاهی در

خوردن،

جان خود در

دهان صبح

محوکردن،

تیرخواهد کرد

زندگی را شعله باید

روشن شدن

جان خود درتیر کرد

برفروزنده...

با شعله

آرش

چو پا در کام مرگی تندخو
دارم
ترس بود و بالهای مرگ
شعلههای کوره در پرواز
رقص شعلهاش در هر کران
پیداست
جنگل ...بیدریغ افکنده
روی کوهها دامن

کمان کهکشان در دست..

در پرواز
بودن

(مصرحه)
انحنای

بخت ما چون روی
بدخواهان ما تیره

باغهای آرزو بیبرگ

پری از جان بباید...

نوع تشبیه
حسی -حسی

وجهشبه
آویخته شدن و
سرازیری

عقلی -حسی

تیرگی

عقلی -حسی

سردی و سیاهی

عقلی -حسی
حسی -حسی
حسی -حسی
حسی -حسی

کنایه
کنایه
مجاز

بیبرگی و
مجازا نابودی
پویا و فراگیری
و انتشار
طهارت و پاک
شدن
انبوهی و شدت
نافذ و تیزرو
بودن
محکم و استوار
بودن

جانفشانی
کردن
جانفشانی
کردن
تیری از جنس
جان
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بحث و نتیجهگیری
بررسي مفهوم ترس از زمان در داستان آر کمانگير ا ر سياو کسرایي با تکيه بر نظریة
ژیلبر دوران ،گویاي آن است که این ا ر به سبب ویژگيهاي حماسيا  ،قابليت انعکاس
تصویرهاي دوقطبي با ارز گراري مثبت و منفي داشته و ساختار بيشتر تصاویر آن ،با الگوي
منظومة روزانة تخيالت منطبق است.
تصاویري که در این منظومه با ارز گراري منفي نمود یافتهاند ،عبارتند از :ریختهاي
ساوطي با تصاویري چون «باد ،برف و اشک» ،ریختهاي تاریکي با تصاویري چون
«تيرگي ،بند ومرگ» و ریختهاي حيواني با تصاویري چون «گرگ و اوصاف و رفتار حيوان
درنده» .تصاویر یادشده نشاندهندۀ ترس از مرگ و نيستي و به تبع آن ترس از گرر زمان
است که در نمادهاي ساوطي و تاریکي و حيواني تجلي یافته است .این امر نشانگر ترس و
اضطرابي فراگير از گرر زمان در رهن و روان شاعر است که به شکل نمادهاي منفي ظهور
یافته است.
همچنين تصاویري که با ارز گراري مثبت در این ا ر انعکاس دارند ،عبارتند از:
ریختهاي عروجي با تصاویري مانند «دود ،جان ،شعله ،گياه ،کوه و آفتاب» ،ریختهاي
تماشایي با تصاویري مانند «صبح ،مهتاب ،آتش ،آب ،خورشيد و چراغ» و ریختهاي
جداکننده مانند «تير ،کمان ،جامة رزم و وصف اعضاي انسان در نبرد مانند بازو ،سرپنجه».
تصاویر یادشده نشاندهندۀ مااومت و واکنش در برابر ترس از مرگ و تال براي غلبه بر
گرر زمان است که در نمادهاي عروجي ،تماشایي و جداکننده پدیدار شده است .این امر
نمایندۀ تال براي کنترل ترس از گرر زمان در رهن و روان کسرایي است که در هيأت
نمادهاي مثبت و خوشایند تصویر شده است.
با بررسي گزار دادههاي آماري از تصاویر و نمادهاي موجود در منظومة یادشده،
ميتوان ارعان کرد که بيشترین بسامد قابل توجه از ریختهاي دوقطبي منظومة روزانة
تخيالت ،مربوط به نمادهاي مثبت است که حدود  86گزاره با فراواني  12درصد است .در
حالي که نمادهاي منفي حدود  66گزاره با فراواني  83درصد را تشکيل ميدهند .اختالف
ميان نمادهاي مثبت و منفي اختالفي معنادار است .نتيجة حاصل از این جستار ،نشانگر آن
است که نمادهاي هراس از گرر زمان و مرگ در شعر آر کمانگير وجود دارد ،اما این
ترس و اضطراب به غلبة نااميدي و پوچي منتهي نميشود ،زیرا گرایش ناهوشيار کسرایي بر
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تصاویر و نمادهاي مثبت و استعمال بسامد باالتر آنها در این ا ر ،تمایل او را به منظومة روزانة
تخيالت ،با ارز گراري مثبت آشکار ميکند .این امر گواه آن است که شاعر ،تصویر
مرگ را در تخيل خود تلطيف کرده و توانسته بر اضطراب و ترس ناشي از گرر زمان چيره
شود .بنابراین ،از منظر کسرایي ،مرگ قهرمان به معناي نيستي و نابودي نيست ،زیرا ایثار و
فدا کاري براي حفظ سرزمين و مردم ،به نوعي ارزشمند و متعالي شمرده شده و در حکم
حياتي دیگر و تولدي دوباره است.
طبق نتایج آزمون آماري بهدست آمده ،در ميان  98گزارۀ انتخاب شده از این ا ر26 ،
گزاره نماد منطبق با ریختهاي منظومة روزانة تخيالت را در قالب تصویر اشيا و پدیدههاي
عيني طبيعت منعکا کردهاند .حدود  26گزاره ،نماد منطبق با ریختهاي منظومة روزانة
تخيالت را در قالب تصاویري برگرفته از صورخيال فارسي منعکا کردهاند .این تصاویر
تخيلي مشبه یا مشبهٌبه آنها متناسب با منظومه روزانة تخيالت بوده و یا به نوعي وجهشبهشان
با نمادهاي مورد نظر در پيوند است .بيشترین تصاویر خيالي با کاربرد استعاره (غالباً مکنيه و
تشخيص) نمود یافته است .سپا تشبيه (غالباً حسي به حسي) نمود دارد .کمترین نوع صورت
خيالي نيز به کنایه و مجاز اختصاص دارد .این امر حاکي از آن است که در رهن و ا ر
کسرایي ،تصاویري که تخيل مرگ را نشان ميدهند با صورخيال بالغت فارسي نمود بيشتري
نسبت به صور غيربالغي دارند.
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