
 

 تیری از زمین تیره تا گیهان

 تحلیل گفتماننظریۀ بیضایی، مبتنی بر  "آرش"خوانشی از 

 

 معصومه بوذری

 

 

آن هم  ،است ناپذیرتمایل اجتنابدوستدار میراث و تاریخ کهن، یک ۀ ها، برای نویسندگام نهادن در دنیای اسطوره

برای بهرام بیضایی ای بینش و پیشینهچنین ای بزرگ شده باشد متعلق به این میراث. که در خانواده اینویسنده



نه فقط در همان اوان جوانی که برآیند نگاه ژرفش به اسطوره، بخشیده است  بینیی وسیعی از روشنچنان گستره

 .کندمایه اسطوره را دگرگون و بن؛ ختهدراندا طرحی نوتوانست که بل ،دیانجام در بافت اسطوره آثاری به آفرینش

نو  گفتمانی، را از او ستاندهای اسطورهآرش  هایانگاره بارهیکبهطرحی نو که  :از این دست است "آرش"برخوانی 

 و با واسازی هژمونی و شکستن ثبات معنای اسطوره، دال گفتمانی جدیدی را بازتعریف کرده است. آفریده 

البته ) سالگیبیستبه نگارش درآورده است؛ در ابتدای  1342و  1337را در سال  "برخوانی آرش"، بهرام بیضایی

با احساس و  استشخصیتی خلق کرده که تلفیق عقالنیت  ،اثردر این . او (بوده است 1356در سال  آنانتشار 

طبیعت درون خود و با این اثر، با  اسرسر گوییم هستی، زیرا شخصیت آرش درمی کهاین. از هستی یدرک عمیق

 تکرارو از نظرها محو.  ؛شودمییگانه  آنمستقیم دارد و در پایان نیز با  ایمواجههو به اعتباری با کل جهان، 

های بسامد واژه :مؤید این مدعاست ،بینیممی طبیعتمواجهه آرش و  از متن سراسردر  که یهایوصف نظیربی

یهان، گآذرخش، هفت آسمان، ماه، توفان، ، جاده، باد، ابرها، زمین، دریا، اناسپکوه، البرز، خورشید، برف، مه، "

 . "های مشابهدشت، سنگ، تاریکی، و بسیار واژه رمه، سپیده،

روایت برای روایت، رستم بازی، و دیگر " و)معادلی برای نقالی(  "برخوانی" آن را نویسنده به لحاظ گونه نمایشی،

را ای پرشور و جذاب حماسه، حکم نمایشی متنهم  متن خواندنی و به عنوان . این اثر هماستنام نهاده  "اجراها

از زبان راوی که بدانیم شرح حالت یا شرح صحنه  توانیمبخش اعظم آن را می. نظیرکم هایآفرینی تصویر دارد با

  .کمتر استصرف،  یک متن نمایشی   به نسبتگوی اشخاص وگفت در نتیجه،؛ شودمیبیان  )نویسنده(

ان باستایران  هاینوشتهدستو ها یادآور کتیبهبرای مخاطب  ایاسطورهیش از هر چیز در این اثر حماسی و پآنچه 

زبان  ی ازتعابیرکارگیری هبنویسی آن است. پیراستن متن از لغات عربی و کاربرد واژگان فارسی کهن و سره است

خواننده  کند؛ و شنونده یاطی میبه خوبی یک فاصله زمانی را در حد فاصل تاریخ اسطوره و امروز  ؛ کهآرکائیک

شویم که اصطالحاً ای از زبان مواجه میدر آثار بهرام بیضایی با شیوه به طور کلی، .شودبه اعماق تاریخ دعوت می

ایشان،  هایمتندر  هاداستانمعروف شده است؛ که البته با توجه به تاریخ و دوران وقوع  "بیضایی وار"به سبک 



مرگ "با  توانمیبه این لحاظ این متن را . کندمیتغییر  هاآنلغات عربی یا پالودن متن از  کارگیریبهمیزان 

 مقایسه کرد.  "بیدخش رکارنامه بندا"، و "اژدهاک"، "یزدگرد

اجرای تک، نمایش  گویی. با قابلیت تلفیق چند گونه قصهیادآور نقل و نقالی و  و نیز قابل تأمل است.فرم اثر 

که از متن اصلی  ،یهر اجرای رسدمی، به نظر حالبااین. گذاردمیکه دست کارگردان را باز  ؛شنیداری، و ایصحنه

در پیوندی  - غیرمستقیمنقل قول مستقیم و  -زیرا تمامی جمالت  ؛دهدمیفاصله گرفته باشد، چیزی را از دست 

 نویسنده/راوی متن جدا کرده و پیش از آن جمله  بتوان دیالوگی را از بافت سختیبه؛ که ریتمیک و موزون قرار دارند

 . حذف کردرا 

 بند دقت کنیم: نمونه، به این  طوربه

شنود و از دل غبار آرش می –های سخت بلندش در غبار . با گامشودمی، و مرد دور افکندمی سرآرش با شرم »

 ، و این جز دیدبان برج چوبین نیست:کندمیخوانند. گوش تیز که او را به نام می

و پیغام  دانیمیجویند. من گفتم که تو زبان دشمن را نیک پیک مردی می جایبهی آرش، ایشان ا -

 ، اینک بازگرد و در غبار بنگر. بریمی وکاستکمبی

انگشت. و او پیش خواند با نشانه میگرداند، و این سردار است که از دل غبار او را پیش می پس آرش سر

 «.رودمی

از زبان راوی بردارد و  جمالتی را از شرح صحنه و حاالتشویم اگر کارگردان با دقت به همین بند، متوجه می

 . رودمیکفایت کند به دیالوگ بازیگر، بخشی از زیبایی متن از دست 

 خش این تحلیل است. ب تریناصلی؛ که قصه یا داستانو امّا 

، آن تعیین مرز وطن است؛ امّا مضمونداستان پرتاب تیر و عمل قهرمانی در همان تکرار در این متن موضوعیت 

حفظ میراث کهن تا حدّ ایثار در راه وطن،  وتکرار داستان آرش کمانگیر رو هستیم با هروب ،ظاهربهچیست؟  دقیقاً 



فکر اصلی  مایهبن)که این افسوس برای ایران در بسیاری آثار بیضایی  و اینکه دریغ است ایران که ویران شود

کشف معنایی  لها به دنبااین رسد بیضایی ورای همه به نظر میهی نشانه شناسانه به عمق متن، با نگاامّا  ؛است(

ها و مرزهای از پیش توجه او به فراسوی محدوده آگاهی بخشی به مخاطب است وتر هم بوده است. و آن عمیق

زندگی آرش، به شکلی استعاری  مرزیبیمرزنشینی و  که با موقعیت . این استی موروثیو باورهاتعیین شده 

عمل قهرمانی و اندیشه ورزی. آرش در اینجا یک فرد عامی و تنهاست؛ که فرانگری، کند میان ایجاد میهمخوانی 

است و دارای ایمانی درونی به انسانیت. ، و واالمنش آزاداندیشرها، هیچ دوستی ندارد، امّا کامالً  کندمیاحساس 

تعیین حدود، بیانگر ضدّیت و مفهوم مرز و دالّ مرکزی در این گفتمان است.  مثابهبهپرتاب تیر  پس عمل قهرمانانه

و در اینجا تسلط بر  شودشناخته می هاگفتمانو غیریت است؛ که در نظریۀ تحلیل گفتمان، رکن اساسی تعارض 

 زمین و سرزمین. 

آن هم در « ؟توانیممیما اینک چه »شود که ، آغاز می"مردان جنگی، این مردان ایران" نمایشنامه با این پرسش  

. این آغاز نمایش است. و در پایان چه اتفاقی "بود کش پاک ریشه خشکیده زدهتوفانگیاهی  ،هر مرد" موقعیتی که

)و تیر  رودمی تیر او کماکان پایان ندارد. .بنشیندبر زمین  بینیم کهنمی در این نمایشنامهرا تیر آرش  ؟افتدمی

و در ها افتاده و تا گیهان بوده است این تیر رفته است. تیر است که در دهانو این افسانه  . و باد از پی او.(رفتمی

مرز پیشین ایران و توران، سواران هر دو طرف جنگ از تیر بازماندند و کنار درختی که مرغی از آن برخاست 

 1. "به این نشان فرود آمدند"ابر، سواران  سویبه

 
 :خوانیمیماز احسان یارشاطر، چنین « ایران باستان یهاداستان»کتاب  نیست. در گونهیناحالی که در اسطوره  در 1

و از کوه و دره و دشت  رفتیمباد فرمان داد تا تیر را نگهبان باشد و از آسیب نگهدارد. تیر از بامداد تا نیم روز در آسمان  "هرمزد، خدای بزرگ، به فرشته 

 .گذشتیم

از آن در عالم نبود نشست. آنجا را مرز ایران و توران قرار دادند و هر سال به یاد آن روز  تررگبزدرخت گردویی که  روز در کنار رود جیحون بر ریشه  نیم

 جشن گرفتند.

البته  (1379ایران باستان، انتشارات علمی و فرهنگی،  یهاداستان، 4)ص « که در میان ایرانیان باستان معمول بود از اینجا پدید آمد.« تیرگان»گویند جشن 

سم بازمانده استانی تیرگان است. مراجشن ب د. جشن تیرماه سیزه شو بازمانده رش ربطی به جشن تیرگان ندارآ ، اسطورهپوریلاسماعناگفته نماند که طبق نظر دکتر 

پیوندی عمیق میان باران خواهی و کشاورزی و تقدس آب است. مورخان قدیم با تکیه بر روایت بیرونی در آثارالباقیه، برای جشن تیرگان دو   دهندهنشاناین جشن 



ه نتیجپایان: نیز تغییر داده است به پروازی بیشود که چرا بیضایی پایان کار تیر را با این اوصاف، بر ما معلوم می

بدانیم تیر آرش که  است این( هاانسان/ هاایرانی)ما ما و سکون و توقف حرکت تیر در باد برای همیشه و ماندن 

 "از خون ما؛ با لبخند زشت"ایم و در برابرمان دشمنانی در پای البرز ایستاده کماکانما همواره در گشتن است و 

در  دوگانگی طورکلیبهدشمنی و که همانا توهم  کندتبیین میرا  انکارناپذیر واقعیتیک  تضاد،این  .اندایستاده

ما و دشمنان که این  ،دوگانگی لبخند و زشتی همین :توأمان دو امر متناقض است نشینیهمعین پیوستگی یا 

و در  گشت بازخواهدآرش  گویندمیهنوز آن مردمانی که  و محو شدن آرشاین  ،از یک خون هستیم مقابلمان

را  جدید یک کل واحدبرساخت  تا گیرندمیکنار هم قرار هایی دارد که در همه نشان از دوگانگی هااین ؛انتظارند

و شاید بتوانیم آن را  سازدیک گفتمان جدید میکه ، کل واحد، از دو امر متناقض یک ؛ندنمعرفی کبه مخاطب 

 . حقیقت تعبیر کنیم پایانبییا جستجوی  ک فرانگریی

که هستی آدمی در گرو  بپذیریمتوانیم ها نگاه کنیم میها و جنگرزبندیوقتی از فراسوی نیک و بد و فراسوی م

طبیعت بشر  جنگ بخشی ازاند و هستند. و ها بودهنگری است، حال آنکه همواره روی زمین مرزها و جنگکل

، آوردمیمتضاد پدید  یگفتمانجایگاه و دو  شودموجب جنگ و تخاصم میاست که  نگری و ریزبینیاست. جزئی

تلقی  نامنیکگاه فردی  ؛مانو، مثل هشودمیگاه فردی جاسوس  شود:ها تعیین میها در این جایگاهو موضع آدم

آید؛ است که پر سیمرغ به سراغ تیرش میو تنها آرش شود و حکم پیر مرشد و راهنما برای آرش، مثل کشواد. می

 ندارد نه به آن سوی مرز و نه به این سو.  خاطریتعلقزیرا از همه دل بریده و هیچ 

یوسته میان آدمیان پ دو گفتمان همیشگی و صورتبهجنگ و تخاصم ، به پدیده سالگیبیستمان اوان بیضایی در ه

 :استهمواره در پرواز  اندیشد؛ که این تیردر واقع، فراسوی مرزها به آن می و کندنگاه می

 
خواهی. پژوهندگان متأخر خاستگاه این جشن آریایی را در اسطوره آرش، و باران  یسالخشکمبارزه با  -2تیراندازی آرش کمانگیر؛  -1: اندکردهمناسبت ذکر 

  .انددانستهبا طلوع ستاره تیشتر،  زمانهمکشت و طلب باران، 



افتاد، از تیره به تیره،  هادهانو افسانه تیر در  ..ها.ا[ در شتاب دیده بودند، و گروگانبندیان که آمدند آن را ]تیر ر»

  «.پشتبهپشت، از سینهبهسینهاز 

ترین نکات این است که یکی از کلیدی، "بودههمین  بوده کار جهان تا"که مضمون  این فرانگری و این تأیید در 

گفتمان جدیدی  نویسنده. دارد، که ستوربانی مرزنشین است، با آرش اسطوره فرق بیضایی اجتماعی آرش طبقه 

 هایالیهعمل قهرمانی از  اکنون و ؛ت کافی استیادآور شود تکرار آن سنّخواهد به مخاطب امروز می است و آفریده

این خود ساختارشکنی کامل در اندیشه و باورهای . خواهد بودمیسر  بینی،، و به طرزی غیر قابل پیشزیرین جامعه

 پیشینی است.

، برکفجانبه یک مبارز  شودیمهمچنین با دقت در رفتار و خلقیات آرش که ناگهان از یک مرد عامی تبدیل 

بدیل خود، خواسته یا ناخواسته، در پی تثبیت هویتی نیز مثل سایر آثار بی اینجابهرام بیضایی شویم که متوجه می

لبته . و اشودیماست که از نگاه نویسنده با دریغ و افسوس، از آن یاد  گذشته یایران بر اثر ،امروز یویژه برای ایران

 . است و دست به عمل زدن قهرمان تحول و تعرفدرک موقعیت، دهد، راهکاری که در آرش ارائه می

توانیم بر اساس نظریه هانا آرنت هم معنایابی کنیم. آنجا که آرنت، فیلسوف آلمانی، در را می قهرمانانهاین عمل 

بیند که از آغاز سیاسی کند؛ عمل را حرکتی میرا بیان می« عمل»، و «کار»، «حمتز» گانهسه، "وضع بشر"کتاب 

تلفیق اندیشه و عمل( و  خودباوری؛ و عمل او از لحظه تغییر رأی، یک حرکت سیاسی )اینجا آرش تنهاستاست. 

 : بینیمشیماهل اندیشه  شناسیمیمکه او را  آغاز روایتشود. گرچه از همان محسوب می

( مانستیمای دراز بود. پیشانی پرچین، به سراپرده دور )که به لبخند مرد پست در اندیشه –آرش ستوربان  –و او »

از زمین جنگ  نگردیمچشم دوخته. او دمی پیش کالبد اسپی خونین را در خاک کرده است. و اینک غبار سرخ را 

 «.بردیمبرخاسته، ک ش باد 



، و ناامید است )شکست را یک یندازدبتیر  تواندینمبیش از یک فرسنگ  داندیمکه  - و درست زمانی که کشواد

 شوداز سوی سردار مأمور میآرش  - نفرین آن مراست( ندازمیب. امّا اگر من تیر یماباختهتن نخورده است. ما همه 

داند. زبان طرفین را میمرزنشین بوده و  ،. آرشبه عنوان پیک برود پیغام را به دشمن )افراسیاب؛ شاه توران( بدهد

. و این گفتگوی شاه و در نظر گرفته استو فراخور  تناسببهیک قاصد واسط را  موقعیتبیضایی در این گفتمان، 

 آرش چرخش در روند ماجراست:

 تیرانداز ما خسته است.  -»

 : تیرانداز؟ مگر تو نیستی؟نگردیمشاه در وی 

 این گوید: من مردی ستوربانم.

 : اما شنیدم که گفتی توئی!روشدخیمو شاه 

 : من نگفتم.لرزدیمآرش بر خویش 

 خواند؟: این کیست که مرا دروغزن میآشوبدیبرمو او 

 «دهد.و آرش پاسخ نمی

یعنی ابتدا، آرش در  شود.، آغاز حرکت قهرمان میگیردیمرت صو قدرتمندکه از سوی حاکم نابرابر این گفتمان 

 -»خواهد: یی نیست؛ و شاه توران همین را میداند تیرانداز نیکوزیرا که آرش می قرار دارد. یگفتمان گونگحوزه 

عدم توازن نقطه عطفی که بر پایه « !یندازبکوتر! پس تو تیر ام. شاه گوید: اینت نینه من هرگز تیراندازی نیکو نبوده

قراری پس بیختم خواهد شد.  )آرش( فرودستبه سود  نهایتاً. و البته همین تصمیم گیردیمطرفین گفتگو شکل 

 گفتمان مسلط )شاه توران(، از همان ابتدا مشخص است. 



شود به سردار و سرکردگان خودی، متهم می و آرش از سوی ؛گیرد، کشمکشی دیگر درمیپایان امّا پیش از آن

توانیم  که میها و بیهودگی دشمنی است که بیضایی تأکید دارد. سی. این گفتمان همان، تخاصم خودیجاسو

و  شودفشار اتهام به جاسوسی درمانده میآرش در این مرحله از شدت های شناور بشناسیم. دال عنوانبهها را آن

« ای مرد، ای ستوربان، اگر بتوانی اندکی چون هومان باش.»گویند: به او می نظرتنگاین سپاهیان اینکه  بارترتأسف

هومان و نیز با  تفاوت آرش باداند که هومان زنده است و به دشمن پیوسته. س جز آرش نمیکحال آنکه هیچ

اینکه در یک سرزمین با تکثر نیروهای توانیم با منطق تفاوت و زنجیره هم ارزی نیز تعبیر کنیم. را می وطنانشهم

 خود بیانگر منطق تفاوت است.  ،داریم سروکاراجتماعی 

 تابلوی این برخوانی: 23اندازیم به کل بیضایی، نگاهی می "آرش"های تمانفرآیند گفبهتر برای درک 

هامان شکسته گویند: کمانیمبار خودشان ؛ که با دل اندوهگویدیمراوی )نویسنده( از مردان جنگی ایران  -1

که گفتگو موکول شده  بینیمیمدر همین ابتدا  "نشان خورده، و بازوهایمان سست است.و تیرهامان بی

 عملی است.که نشانگر تنهایی و بی. ؛ دل اندوهبار خودمیان مردان با دل خود

، از «پیش کالبد اسپی خونین را در خاک کردهدمی »، «ای دراز بوددر اندیشه»که  گویدیمراوی از آرش  -2

 ،البرز سر از خواب برداشته»، و همپای او «نگردیممردان را »کند در مورد شکست، یاد می «پدرش»

؛ و نگاه او به موقعیت جنگ شودیمتأکید تنهایی آرش در اینجا  باز: «ماندیم. و خاموش بیندیمجنگ را 

 . هم نگاه جهان است به انسان و تنهایی و خاموشی البرز

 رسانییامپگفتگوی سردار با کشواد؛ گفتگوی کشواد با آرش در یک لحظه؛ و گفتگوی سردار با آرش برای  -3

 و درخواست مهلت از شاه توران

 یهاخانهآنک زمین. و زمین تیره. و بر زمینی چنین تیره، روزگاری »این تابلو تنها همین چند واژه است:  -4

 . کندیمکه در نهایت اختصار، یک میان پرده ایجاد « بود. ما روئیده



به لحاظ قدرت و نیز موقعیت اجتماعی هیچ توازنی شاهد گفتگوی نامتوازن آرش و شاه توران هستیم.  -5

؛ به لحاظ رودیمبه نفع آرش پیش در داستان ترازو  شود؛ ولی کفه ینمدیده  طرف گفتمانبین دو 

 گفتگوی شاه با هومان، گفتگوی آرش با هومان؛ و بازگشت آرش.معنوی. و در ادامه 

و آرش غمگین در این نیستان سوخته بازگشته است. و با دل خود « .رودیمر چون باد کبوتری سپید پ» -6

گرفتار شده است. و در ادامه گفتگوی با این مأموریت گفتگو دارد که مردی چوپان و رها بوده و حاال 

 سردار با آرش: توهم توطئه و جاسوسی. و کشمکش. 

به سوی آرش « اندخستهجنگ »سرکردگان با سردار برای سنگسار آرش؛ گروهی از سپاهیان که از  یزنیرا -7

این است « .تازندیم یرکششمشبه مشت، و این آغاز سنگسار، و ایشان  هاپارهسنگ؛ دزدانه، با روندیم

است با گفتمانی که با دشمن داشت و به  یسهمقاقابل. که زبانانهمو  وطنانهمگفتمان مسدود در میان 

چالش و یا رقابت حذف هستیم؛ که  ن تابلو، شاهد صحنه در ای. سخن بگوید توانستیم زبان ایشان

 برگردند.  به گفتمان پیشین خود خواهندیم بارخشونتسرکردگان و سپاهیان با سرکوب 

پست شده است. اینجا آرش « چون کرم خاکی»با آرش، که به خاک افتاده، که  بانیدهدگفتگوی مرد  -8

و نگاه « هومان در ذهن ما زنده است.»: کندینم باور بانیدهدکه هومان زنده است. و  کندیمرازگشایی 

   «.رودیمآرش تیری چون باد  آنک در اندیشه »البرز. و آنگاه؛ به  بانیدهد

ای آرش پیش ». و آرش در حال رفتن به سوی دشمن است. و همه با فریاد که: شودیمکوبیده  هاطبلبر  -9

و تا آن سوی گیهان تورانیان لبخند زشت « - ماندیمکه گروهشان به گروه دیوان  – برو، به سوی تورانیان

 . شودیمآغاز جا گفتمان حماسی زدند. این

مردی که تا آن سوی گیهان به او لبخند  –آرش  –و او »یک تابلوی میان پرده است با همین دو جمله:  -10

 « برود؟ تواندیم: تیر من تا کجا گویدیمخود  باراندوهزشت زده بودند، با دل 

 ارتباط طبیعت و قهرمان.به خورشید.  اشیرهخنگاه گذرای آرش به کوهپایه و نگاه  -11



و شک « .داندینمکه او تیر انداختن  یاخوردهتو سوگند »گفتگوی شاه توران با هومان؛ مبنی بر اینکه  -12

بدین ترتیب، هژمونی  «.کشدیماگر تیر آرش فراتر رود هومان را »با هومان؛ که او شاه. و آغاز کشمکش 

 . شودیمو به حاشیه رانده  دهدیمگفتمان مسلط )شاه توران( در اینجا تداوم خود را از دست 

ستوهد ]خسته است[: آرش می»اور ندارد به بازوی آرش. باریک، گفتگوی کشواد و آرش. کشواد ب در جاده  -13

کشواد »: یابدیمو کشمکش ادامه « .یااندهم.[ همه گفتند، تنها تو بیندیمبگو پهلوان. ]خود را پهلوان 

؟ و آرش افکنییم: ای آرش، تو تیراندازی نیکو نئی، پس چرا تیر لرزدیمکه راست  نگردیمدست او را 

که از  دهدیمرا نشان  آرشاین جمالت اوج ناامیدی « : به امید آنکه بمیرم!کندیمفریاد  – خویشیب –

 روی عجز و درماندگی چنین تصمیمی گرفته.

 یکیچه یهاگام. افتندیمبه راه »آرش با خودش، پس از رفتن کشواد. و اینکه هر دو آرش با هم  جهه موا -14

که آرش به دو بیضایی با این تمهید، « .وزدیماز دیگری بلندتر نیست، و باد در گیسوی هر دو به یکسان 

اگر "کشاند. زیرا یمو او را به سوی امید  دهدیمبین بیم و امید، قرار ن خود را قهرماآرش تبدیل شده، 

، "خنده"باز اینجا برای توصیف  "از این نیستم که اینک هستم. ترینننگگیهان بر من زار بخندد،  همه 

 را به کار برده که پارادوکس دارد.  "زار"قید حالت 

این کیست که تیری  پرسدیمو از خود  آیدیمکه به سویش  بیندیمو آرش را  زندیمالبرز ابرها را کنار  -15

و سر پر اندیشه.  ،و آرش هم لب از گفتار خاموش گویدیماینجا البرز با خود سخن « با پَر  سیمرغ دارد؟

 که حال خشک شده است. یاچشمهو در خاطرش یاد دختری کنار 

تا  تازندیمکه بر او ]آرش[  اندخوردهاین سپاهیان سوگند »: گویدیم؛ که گفتگوی سردار و مرد آتشبان  -16

که « آیا ما تورانیان را وانهادیم تا یکدیگر را پاره کنیم؟»از هم جدا کنند. و این پرسش که:  بند بندش

 مفهومی است که بیضایی منظور دارد. ترینیدیکل

 اندکردهبه تو پشت  کسهمه»: گویدیمدر مه، که همانا روح پدرش باید باشد. که  اییهساگفتگوی آرش با  -17

و « : و بیشتر از دوستکندیماین فریاد  -از دشمن؟  –: من بیزارم. خروشدیمتو تنهایی. آرش  –آرش 



گفتمانی « نه بازوی خود. یندازبای آرش، این تیر اگر که بتوانی با دل خود »این گفتگو این است:  ادامه

. و این پند پدرانه وطنانشهماز  اشیزاریبکلیدی دارد. احساس غربت آرش و  که شکل گرفته دو نکته 

 "این دل بیزار، بیشترین نیرو خواهد بود."که بنیاد خویش کاری قهرمان است: 

؟ که تیز کردییمبگو در دل کوه فریاد با که »که  پرسدیمتورانی از آرش  بانیدهددر شکافی از کوه،  -18

که: کژدم  آوردیمو آرش در دل خود پندی دیگر از پدر را یاد « بنگریستیم و جز تو آنجا کسی نبود.

 و این تعبیر استعاری وضعیت اوست.« .زندیمکوچک هنگام که در بند آتش است به خود نیش 

گفتگوی آرش در باالی کوه با مردی که پشت سرش آمده، و او کشواد است. و تعبیر زیبای بوی سبزه    -19

که در  پراکنیینم: تو تخمی شنودیمو  شکوهدنظیر است؛ آرش مییب یااستعارهو برف زمستانی که 

 .رویدیموباره و در بهار د میردیمست، مثل درخت که در زمستان . تو خود خواهی رُسر برآوردهمه جا 

تند، بارش مرگ، تا  انگیزمیبرمای آرش، اگر تو بخواهی، اگر تو بخواهی، بادی »گفتگوی البرز به آرش:  -20

اینجا نیز گفتگوی « .سپردیمو راه  گفتینمکه در مردی تمام بود، هیچ  –آرش »و « بر دشمنت فروریزد.

 رفته و زیر پای او آسمان.یکسویه طبیعت با آرش است؛ که به باالتر از ابرها 

مادرم زمین،  -کمانش را به ابرها تکیه داد:  –آرش  –او »گفتگوی درونی آرش با خودش، و شناخت خود:  -21

 «بود، و مهر به او دلی آتشین داده بود. داررمهاین تیر آرش است. که آرش مردی 

زه را با نیروی تمام  –آرش آدمی  –او »تا رها کند:  گذاردیمتوصیف لحظاتی که آرش تیر را در کمان  -22

  «زه را با نیروی دل کشید. –فرزند زمین  –کشید، و خروش بادها برخاست. و او، آرش 

بلند  سبزند. گزندی نیست. شادی هست، دیگران راست. آنک البرز؛ هادشت»توصیف روزگار گردون؛ که:   -23

، و در برابرمان دشمنانی از خون ما؛ با ایمیستادها. و ما در پای البرز به پای سایدیماست و سر به آسمان 

 « لبخند زشت.

 گیرییجهنت عنوانبهالکال و موفه(،  "تحلیل گفتمان"نظریۀ با این خوانش بر اساس نظریۀ تحلیل گفتمان )

رو هستیم. یکی سطحی از گفتمان که هگفتمانی روببیضایی، با دو مواجهه  "آرش"در  بگوییم توانیمیم



بیضایی با مخاطب و دوران خود برقرار کرده است و دیگری درون متن و داستان. در سطح نخست، قدرت 

موجب ساختارشکنی در فهم جامعه از روابط  یااسطورهبیضایی در شکستن باورهای پیشین و قواعد 

ت به عمل که مطابق با نظرات هانا آرنت، خود دس شودیم هازدنو دست به عمل  هایقهرمانقدرت و 

و بیضایی چنین عملی داشته است. در سطح دوم نیز، که درون سیاسی است زدن یک حرکت قهرمانانه 

اصر داستان، چه میان انسان با انسان و چه میان انسان و میان اجزاء و عن یهاگفتمانمتن رخ داده است 

عمل قهرمانانه  تواندیمیکه و تنهاست. قهرمانی که تنها با دل خود  طبیعت، بیانگر خودباوری قهرمان 

کشد یمداشته باشد. همچنین ساختارهای اجتماعی و طبقاتی درون داستان نیز، روابط قدرت را به چالش 

کما . دهدیمرا که باوری پیشینی بوده است مورد تردید جدّی قرار « دشمن –ست دو» و نیز دوگانه 

 آرش خورد که در اصل اسطوره یمخود  وطنانهمروحی و جسمی بسیاری از  یهاضربهآرش،  ینکها

اسطوره، تماماً نو شده است؛ خویش کاری قهرمان داستان و شالوده  ،ن نبوده است. بدین ترتیبچنی مطلقاً

تا گیهان بوده است این تیر رفته "که  ؛است« مرزییب –مرز »نیز پیام داستان که همانا توجه به دوگانه و 

  "است.
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