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مقاله پژوهشي

تحلیل ویژگيهای امیدبخشي اسطورۀ آرش کمانگیر با نگاهي به اصل امیدِ ارنست بلوخ
فریده داودی مقدم

چكیده
اسطورههای اقوام گوناگون سرشار از مفاهيم ژرف و ارزشمندی است که روايتگر عميقترين کششها و حاالت درونی انسانی
است .اين اسطورهها در عين اشتمال بر امور غيرواقع ،بيانگر حقايقی نهفته در ورای آنهاست که در جلوههايی پنهان و آشکار خويشتن
را باز می نمايانند .از جملة اين حقايق ،ميل و اميد انسان به داشتن جهانی واال و زيباست که در کنشهای قهرمانهای اساطير و ديگر
موضوعهايی چون عشق و جاودانگی نمود میيابد« .آرش کمانگير» از اسطورههای کهن ايرانی است که بيشتر با مضمون ميهنپرستی و
جانبازی قهرمان در راه وطن گره خورده است و شاعران بسياری به شکل تلميحی يا آشکار و مستقل به بازگويی آن دست يازيدهاند که
میتوان گفت مفصل ترين و زيباترين آنها شعر آرش کمانگير سياوش کسرايی است .در اين پژوهش به تحليل يکی از مفاهيم اساسی
اين شعر که ناظر به اميدبخشی و رسيدن به گسترۀ واالتر و زندگی پربارتر است ،پرداخته میشود .موضوع اميد و درک آرمانشهر انسانی
از موضوعاتی است که ارنست بلوخ -فيلسوف و اديب آلمانی که معروف به فيلسوف اميد است -بدان پرداخته است .در نهايت اين
نتيجه به دست آمد که مفاهيم طرح شده در شعر آرش کمانگير همسو با آرای بلوخ ،در بافتی شاعرانه و باورپذير از سوی مخاطبان قرار
دارد و آرمانشهر ارنست بلوخ همان بهار (روايتگويی عمو نوروز) و جهان روشن و اميدوارانة کسرايی است .اميدوار بودن يعنی
نپذيرفتن واقعيت موجود و گذر از آن که بلوخ مطرح میکند ،در شعر آرش کمانگير با قدرتِ بسيار جريان دارد .گذار از واقعيتِ
وحشتناک هستیسوز با ترسيم روزگاری که عشق و اميد و زيبايی و لبخند به فراموشی سپرده شده است ،با باور به نيروی پهلوانی که
نه در جسم ،بلکه در جان آدمی است ،همگی بيانگر اين معناهای عميق هستند که در کل شعر تکرار میشود.
کلیدواژهها :اميد ،آرش کمانگير ،سياوش کسرايی ،اسطوره ،ارنست بلوخ.
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 .1مقدمه
از جمله گرايشهای تعبيهشده در نهاد انسان که همواره از پس دشواریها و تنگناهای حيات انسانی در اين کرۀ خاک ،رخ
مینماياند ،اميد است که از موضوعات مهم ادبيات غنايی نيز به شمار میرود .باور به اين نيروی خارقالعاده در اسطورههای
ملل مختلف به اشکال گوناگون وجود دارد .گاه در فرجامِ نيکِ قهرمان روايت ،گاه در اعتقادات و نيايشهای آيينی و گاهی
هم به شکل مصداقی و عينی در اسطورههايی چون جعبة پاندورا بيان میشود .اين مفهوم ژرف در ادبيات معاصر فارسی ،در
ارجاع و اشاره به کهن الگوهای ملی و اسطورههای کهن جلوههای زيباتری میيابد.
اين پژوهش به شيوۀ تحليل محتوای کيفی مضمونی ،به واکاوی مضمون اميد در شعر سياوش کسرايی ،از شاعران و فعاالن
سياسی معاصر ايران ( ،1374-1305متولد اصفهان-درگذشته در وين) با نام آرش کمانگير میپردازد و در اين مسير نگاهی
نيز به آرای ارنست بلوخ ( ) 1977-1885از فيلسوفان معاصر دارد که معروف به فيلسوف اميد است و درصدد القای اميد به
جامعة انسانی معاصر است.
 .1-1پیشینۀ پژوهش
دربارۀ شعر آرش کمانگير ،سرودۀ سياوش کسرايی پژوهشهای زيادی انجام گرفته است که ذکر آنها از مجال اين پژوهش
فراتر است ،اما به چند نمونه که صبغة اسطورهای دارند ،میتوان اشاره کرد .از جمله داودی مقدم ( )1394در مقالة «تحليل
روايت اسطورهای آرش کمانگير» نتيجه گرفته است که شاعر از راويان متعدد ،در جهت پيشبرد روايت و برجستهسازی شرايط
حاکم بر جامعه از طريق شرح کنش کانونیسازان و کانونی شوندگان پويايی استفاده کرده است که در شکلگيری طرحی
قهرمانانه و اسطورهای به گونهای مؤثر عمل کردهاند .همين روايتپردازی مناسب و هماهنگی آن با بافت حماسی و توصيفات
غنايی متن ،موجب تأثير و تشخص کارکرد اساطيری ،جامعهشناسانه و ادبی اثر ماندگار کسرايی شده است .نيکروز و خليلی
جهرمی ( )1396در مقالة «دگرديسی اسطوره مهر در شعر «آرش کمانگير» سروده سياوش کسرايی» به بررسی اساطير آيين
مهری در شعر آرش کمانگير میپردازد .نگارندگان در اين پژوهش به اين نتيجه رسيدهاند که قدرت شگفتانگيز آرش در
دفاع از وطن و شکستن بنبست ها و تحقير دشمن با استفاده از ابزار خاص اهورايی حاصل اين دگرديسی بوده و توانسته
کارکرد مشابهی در عصر شاعر داشته باشد .کوپا و همکاران ( )1394در مقالة «کهن الگوی قهرمان در منظومة آرش کمانگير
سياوش کسرايی» نشان دادهاند ،آرش که کهنالگوی قهرمان در شخصيّت او حاکم است ،با طی کردن فراز و فرودهای مختصّ
اين کهنالگو ،مسير خودشناسی را به سرانجام رسانده و به «خود» واقعی اش پی برده است .در بُعد اجتماعی نيز ايرانيان به
شناخت نسبت به هويّت جمعی و خودِ قومی و ملّی خويش رسيدهاند.
اما مقالهای که بيشترين قرابت را با پژوهش حاضر دارد ،از حقبين و طلوعی ( )1389است با نام «تحليل منظومة آرش
کمانگير سياوش کسرايی بر اساس بنماية اميد» که در آن همانند بسياری از پژوهشهای ديگر ،نگاهی سياسی-اجتماعی به
فضای بعد از کودتای  28مرداد دارد .در اين مقاله ،نويسندگان بر اين باورند که سياوش کسرايی با نااميدی صرف به همه چيز
نمینگرد .او سعی دارد خود را از جو اختناق بيرون بکشد و به سوی اميدواری برود .با اين که سرزمين شاعر سرزمين بالخيز
اندوه است و سرچشمة محنتبار دلتنگی ،اما با اين همه شاعر اميدهای خود را هرگز از دست نمیدهد و تسليم نوميدی و
افسردگی نمی شود .قابل ذکر است که رويکرد مقالة حاضر با مقالة مذکور تفاوت زيادی دارد و بيشتر ناظر بر جلوههای
هستیشناسانة اميد در شعر آرش است.
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 .2بحث
 .1-2اسطورۀ آرش کمانگیر
اسطوره ،کهنترين و باشکوهترين آفريدۀ ادبی و خالقانة ذهن بشر است که از تاريکیهای تاريخ و از آن سوی هزارههای
خاکگرفتة عمر آدمی سربرمیآورد و دوردستهایِ ناديدنیِ فرهنگ و انديشه را در آيينهای پُررمزوراز به تصوير میکشد.
اسطورهها روايتهايی هستند دربارۀ رخدادهای بزرگ در گذشتههای بسيار دور که معموالً از منشأ و چگونگی پيدايش دنيای
کنونیِ ما ،پديدهها و موجودات گوناگون سخن میگويند (الياده .)6 :1386 ،برخی نيز «اسطوره را داستان و سرگذشتی مينويی
دانستهاند که معموالً اصل آن معلوم نيست و شرح عمل ،عقيده ،نهاد يا پديدهای طبيعی است بهصورت فراسويی که دستکم
بخشی از آن ،از سنتها و روايتها گرفته شده است و با آيينها و عقايد دينی پيوندی ناگسستنی دارد .در اسطوره ،وقايع از
دوران اوليه نقل میشود؛ بهعبارت ديگر ،سخن از اين است که چگونه هر چيزی پديد میآيد و به هستی خود ادامه میدهد»
(آموزگار.)3:1374 ،
همچنين اسطورهها نشاندهندۀ تفکرات انسان دربارۀ هستی و شيوۀ شناخت جهان و رويدادهای آن هستند و ديدگاههای آدمی
را نسبت به خويشتن و جهان و آفريدگار بيان میکنند« .کار اسطوره تبيين يا حل و فصل امور ،هدايت امور يا مشروعيت
بخشيدن به آنهاست  ...اسطورهسازی ظاهراً از کارهای عام و ابتدايی ذهن بشر است که در مورد نظم کيهانی ،نظم اجتماعی و
معنای زندگی فرد به دنبال بينشی نسبتاً منسجم است» (کوپ .)6 : 1390،با مطالعة اسطورهها میتوانيم تاريخ رشد تمدن و تحول
فرهنگ هر قوم را بشناسيم و سرچشمه و منشأ بسياری از سنتها و باورهايی را که با تجربة عقلی و منطقی همسو نيستند
دريابيم.
اهميّت اسطوره از دو روست :نخست اهمّيت و فايدهای که اسطوره برای انسان عصر اساطيری داشته است و دوم اهميّت
و فايدۀ اين دانش و شناخت آن برای انسان عصر امروزی .از ديدگاه انسان عصر اساطيری ،اين دانش اهميّت حياتی داشته
است به نحوی که بدون آن از پاسخگويی به بسياری از رازهای دنيای پيرامون خود ناتوان بوده است .در زمانی که هنوز دانش
بشری در حدی نبود که بتواند پديدههای ساده يا پيچيدۀ هستی را توضيح دهد و توجيه کند ،اسطوره پاسخگوی همة پرسشها
بود .به همين دليل است که سازوکار اسطوره با واقعيت های ملموس و دانش تجربی تفاوت دارد .اساطير برای انسان عصر
اسطوره «بهمثابة پلی است ميان وی و پديده های جهان پيرامونش که از طريق ذهنی پيوند او را با جهان برقرار میسازد و
بهصورت بنيادی عقيدتی در پيوند با آيين ها ،رفتارها ،اخالقيات و مقررات نظام سنتی اجتماعی و خانوادگی ،انعکاس خارجی
و عينی میيابد» (بهار .)372 :1387 ،از اساطير در شناخت روان پر پيچ و خم آدمی نيز میتوان ياری گرفت .بر اساس
روانشناسیِ تحليلی يونگ ،بيشترين نمود کهنالگوها در اساطير است و شناخت اساطير به درک عوامل شکلدهنده به روح
و روان انسان کمک خواهد کرد.
داستان آرش روايتی اسطورهای از روايتهای ايران باستان است که برای نخستين بار به اختصار در يشتهای اوستا از آن
يادکرده شده است (تفضلی .) 51 :1378 ،خالصة آن چنين است که منوچهر ،پادشاه ايرانی ،در اواخر دورۀ حکمرانی خويش
ناگزير از جنگ با فرمانروای توران ،افراسياب شد .نخست غلبه افراسياب را بود و منوچهر به مازندران پناه برد .پس بر آن
نهادند که دالوری ايرانی تيری بيفکند و بدان جای که تير فرود آيد ،مرز ايران و توران باشد .آرش ،پهلوان ايرانی ،از ستيغ
دماوند تيری افکند که از بامداد تا نيمروز رفت و به کنار جيحون فرود آمد و جيحون مرز ايران و توران شناخته شد .بنا به
روايتی ،ربالنوع زمين (اسفندارمذ) تير و کمانی به آرش داد و گفت« :اين تير دورپرتاب است ،لکن هر کس آن را بيفکند،
در جای بميرد» .آرش با اين آگاهی تن به مرگ داد و تير اسفندارمذ را برای گستردگی و آزادگی ايران بيفکند و در حال مرد
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(صفا588 :1352 ،؛ پيرنيا .)285:1362 ،بنا بر روايت تاريخ طبری تيرِ ارشباطير يا همان آرش از طبرستان تا رود بلخ رسيد
(طبری ،1375 ،ج .) 289 :1گويند که از جای گشاد تير تا آن درخت هزار فرسنگ مسافت بود .صلح منوچهر و افراسياب
بدين شکل صورت گرفت و پرتاب کردن اين تير در روز سيزدهم ماه يعنی تير روز بوده و از اين جهت آن را جشن گرفتند
(ابوريحان بيرونی.)220:1353،
 .2-2مختصری دربارۀ ارنست بلوخ
ارنست بلوخ فيلسوف و اديب آلمانی ( )1977-1885در مجموعة کامل خود با عنوان «اصل اميد» در پی آن است تا اميد
را به مثابة مؤلفهای انسان شناختی مطرح کند .به اين معنا که اميد امر ذاتی هر انسان است .ارنست بلوخ نخستين فيلسوفی
است که پس از جنگ جهانی دوم از منظری هستیشناختی بدان پرداخت .اميد چونان مفهومی فلسفی؛ نه تنها بهمثابة رؤيای
زندگی بهتر بلکه چونان اصل خود هستی که بهمثابة هستیِ «نهـهنوز» ( )Noch-Nichtاست ،قصد شده است .احتماالً بلوخ
تنها فيلسوفی در قرن بيستم بود که کل حيات فکریاش را به مفهوم اميد و ديگر مفاهيم همبسته با آن اختصاص داد و تحليلی
سيستماتيک عرضه کرد .واقعيت برای بلوخ فرآيندی است در مقابلِ واقعيت مستقر و جهان به مثابة امری کاملشده،
غيرقابلتغيير و ايستا .فرآيندی که بلوخ به آن نظر دارد از هر گونه آلودگی به يادآوری ( )anamnesisمبراست .آموزۀ يادآوری
معرفت را به امری از قبل حاضر تقليل میدهد ،يا مدعی است صور و مفاهيم جهان آغازهای متافيزيکی دارند و اين صور به
صورت بالقوه مشمول در اين آغازه است؛ جهان از قبل معينشده است و در طی تاريخ امر بالقوه به بالفعل بدل میشود .نکتة
مهم در آموزۀ يادآوری اين است که ديگر هيچ آيندۀ حقيقتاً جديدی وجود نخواهد داشت ،آينده بازتاب و بالفعلشدگیِ
گذشته است .اگر قرار است فلسفه معطوف به آيندۀ حقيقتاً جديدی باشد ،بايد خودش را از دست آموزۀ يادآوری برهاند؛
بلوخ در جلد سوم اصل اميد چنين فلسفهای را سيستمِ باز يا گشوده مینامد؛ زيرا اگر واقعيت کامالً صلب و بسته باشد هر
گونه حرکت و «رويدادی» ناممکن خواهد بود .واقعيت بسته و کامل نيست؛ جهان امری ناتمام است و واقعيتش هنوز محقق
نشده است .جهان «هنوز» آن چيزی نيست که بايد باشد (ر.ک :شعبانی.)127-125 :1394 ،
آزموده در نوشتاری کوتاه دربارۀ اهميت آرای بلوخ در عصر حاضر مینويسد« :واقعيت اين است که برای ما ساکنان جهان
سومی دهههای آغازين سدۀ بيست و يکم که در عصر فروپاشی همة آرمانها به سر میبريم و همة روزنههای گشوده به آينده
و اميد را مسدود میبينيم ،ارنست بلوخ با وجود همة کاستیها و ضعفهايش در همراهی با رژيمهای توتاليتر ،فيلسوف اميد
است؛ نويدبخش اتوپيا يا همان ناکجاآباد .بلوخ بنياد متافيزيک جهان را اميد میداند .مادهای نامتعين و بدون شکل که ذات
بدون ذاتش ما را به آينده فرامیخواند و تحقق پيدايش اصيل را نه در گذشته ،بلکه در سرانجام تصوير میکند .به نظر بلوخ
فيلسوف حق ندارد بدبين باشد (آزموده.)14 :1397 ،
وين هادسن -نخستين مفسر بلوخ به زبان انگليسی -او را در شش مشخصه چنين نشانگذاری میکند .1« :متفکر و شاعری
غيرسيستماتيک که به واسطة سبک و آثار ادبی غريبش شناخته شده است؛  .2فيلسوف مارکسيست نوع بشر که منظری
ارادهگرايانه با تم انسانشناسانه را تعقيب میکند؛  .3فيلسوف مارکسيست اتوپيا و اميد و آينده؛  .4يک عارف مارکسيست؛ .5
مارکسيستی مسيانيست يا بازيابی توماس مونتسر؛  .6رمانتيک نابهنگام که فرمی از متافيزيک هويتمحور را با روح جهان
ماترياليست درهم میآميزد» (صدرآرا.)14 :1397 ،
نکتة قابل ذکر اينکه که بيان آرای بلوخ در باب اميد به اين معنا نيست که در فرهنگ ايرانی -اسالمی ما نظير چنين
ديدگاههايی وجود ندارد .چنانکه توصيف آرمانشهر انسانی و اميد به آيندهای بهتر از مهمترين بسامدهای آثار ادب فارسی
است .شرح نظريات بلوخ به عنوان فيلسوف اميد و واکاوی معانی آن در شعری همانند آرش کمانگير نشان از وجودِ چنين
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آموزهها و ارزش هايی در بافت شاعرانة اين متن دارد .بدون اينکه سرايندۀ اين شعر نظريات بلوخ را بداند و از آن تأثيری
پذيرفته باشد.
 .3-2تحلیل شعر آرش کمانگیر
توصيف هنری يک کنش طبيعی در آغاز شعر آرش کمانگير و ابهام زمانی -مکانی رويداد در آن که از ويژگیهای بيان
اسطورهای است ،ناظر به وصف کليتی همگون با پيام اصيل و همواره جاری شعر است .در واقع ،جهان سرد و زمستانی
روايت کسرايی ،در سطحی فراتر از اشاره به جامعة خفقانزدۀ روزگار خويش ،روايتگر جهانها و روزگارانی است که
روزنههای اميد در آن بسته شده است و در عين حال به شکلی کامالً بالقوه در بطن خويش ظرفيت سير به سوی بهاران و
روشنای اميد را دارد .فهم و دريافت اين ظرفيت ناظر به توصيفات و نشانههايی است که در ارجاع به جهان آشنای ذهن
مخاطب و زمينة انديشگانی وی به سادگی شکل میگيرد و به نرمی و زيبايی دريافت میشود:
برف میبارد،
برف میبارد به روی خار و خارا سنگ.
کوهها خاموش،
درهها دلتنگ،
راهها چشمانتظار کاروانی با صدای زنگ.
...
آنک آنک کلبهای روشن،
روی تپه ،روبروی من ( ...ر.ک :کسرايی.)43 :1386 ،
صحنة برف آلود و زمستانی آغازين روايت آرش ،در الية نخستينِ خويش حاکی از سرما و کدورت و دلگيری جوّ حاکم
بر روزگار و در الية ژرف آن ،آنجا که چشمانتظار کاروانی با صدای زنگ میشود ،بيانگر پويايی و حرکت به سوی جلو و
آگاهی و نشاط دارد .نشانههايی چون کاروان و زنگ دالّهايی هستند که ناخواسته مدلولهايی چون :حرکت ،صدا و هياهوی
شادیآفرين را به ذهن میرسانند .به خصوص آنجا که توصيف کلبة روشن و سوسوی چراغ و ردّ پاها ،در نظام نشانهشناسی
شناختی ،همگی معرف معناهای تصاوير اميد است که در قلبِ کوالک دلآشفتة دم سرد به موازات روايت سرما پيش میروند.
دره های دلتنگ ،نماد تنگی عصر شاعر و دنياهای انسانی است که تنگناها و محدوديتهای خويش را برای تمامی آدميان از
ديرباز تاکنون به نمايش گذاشته است ،اما همين هستی ،ظرفيتهايی را برای انسان فراهم میآورد تا به کمک آن بتواند بر
تنگناها پيروز شود .بايد توجه داشت که اين ما هستيم که اجازه میدهيم تحقق اين پيروزی در ساحت وجودی ما بارور شود
و به بار نشيند با نيرويی چون اميد که شايد بتوان گفت همچون سختیها و رنجهای اينجهانی ناگزير و اصيل است؛ درست
همانجايی که فکر میکنيم ،چاره ای جز تسليم شدن در برابر روزگار وجود ندارد .داستان آرش از همين باور و کردار شگفت
حکايت می کند .آنجا که به ظاهر دشمنان با نيروی فراوان چيره گشتهاند و حتی تدبير آنان نيز به سوی تنگی و محدوديت
ايرانيان رقم می خورد .وقتی که راهی جز پذيرش اين تدبير نيست ،درست در قلب اين تنگنا و عسرت ،اميد چهره مینماياند.
به عقيده مارسل ،اميد راهی است برای استعال جستن از تنگناهای زندگی .اين تنگناها ،برای نمونه ،میتوانند شکل مرض،
جدايی ،غربت و بندگی را به خود بگيرند« :اميد در درون قالب تنگنا شکل میگيرد و نه تنها با آن مطابق است ،بلکه واکنش
تمام عيار وجود ما را نيز تعيين می کند .تنگناهايی چنين ،علت و انگيزۀ بالقوه نوميدی هستند که اشخاص در چنبرۀ آنها از پا
میافتند و يا خود را میبازند .بدين سان ،هيچ اميدی بدون وسوسه (تسليم شدن به) نوميدی در کار نخواهد بود؛ يعنی فقط
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آنجا که وسوسة تسليم به نوميدی هست ،اميد میتواند جوانه زند و مارسل اميد را کنشی میداند که شخص به دستاويز آن،
بر اين وسوسه (تسليم شدن به) نوميدی فعاالنه و يا پيروزمندانه غلبه میکند .مارسل به نوع اصلی اميد همچون ترجمان منزلت
انسانی می نگرد؛ يعنی به مثابه توانايی برای استعال جستن از تمنيات و اميال شخصی و در انتظار طرحی مشترک بودن .در
اينجا اميد از نفع شخصی استعال میجويد» (ر.ک :شعبانی.)127-125 :1394 ،
از جمله بارزترين صحنههای آغازين شعر ،قصهگويی عمو نوروز است .روايت نوروزی که در فرهنگ ايرانيان هميشه
يادآور شادمانی و اميد به رويش و رسيدن به طراوت بهار و نوشدن است؛ تغيير کردن و گذشتههای سرد و تاريک را به
شکوفايی بهاران زندگی پيوند زدن .از آنجا که هستی انسان امری است پيشرونده و بدون توقف ،همانند تمام اجزای کيهان
و طبيعت پيرامون دائم در حال تغيير و صيرورت است .همچنان که زمستان ،هرساله به بهار میرسد .بهاری که روايت عمو
نوروز را در درون خويش دارد و سرمايی که با جان هيزمهای در آتشِ برافروخته به جهانِ امن کلبة گرم پيوند زده میشود:
زود دانستم ،که دور از داستان خشم برف و سوز،
در کنار شعلة آتش،
قصه میگويد برای بچههای خود ،عمو نوروز ( ...کسرايی.)44 :1386 ،
سخن از زيبايیهای زندگی و وصفهای بینظير عناصر طبيعت از زبان کسرايی ،مخاطب را در مواجههای کامالً طبيعی با
پيرامون خويش قرار میدهد:
آسمان باز؛
آفتاب زر؛
باغهای گُل،
دشتهای بیدر و پيکر؛
سر برون آوردن گُل از درون برف؛
تاب نرم رقص ماهی در بلور آب؛
بوی عطر خاک بارانخورده در کهسار؛
خواب گندمزارها در چشمة مهتاب (همان)44 :
اين توصيفات به شکلی ناخودآگاه ،از آنجا که سخن از روشنايی ،وسعت و بیکرانگی دارند ،اذهان را متوجه همة
استعدادهايی می کنند که اطراف انسان وجود دارد .فقط بايد به آنها توجه کند و خود اميدآفرين وجود خويشتن باشد.
کسرايی ،تنها به وصف طبيعت در بافتی فانتزی و شاعرانه بسنده نمیکند ،بلکه با روايتگری جلوههای مختلف زندگی و
مايههای گوناگون غم و شادی در آن که امر اجتنابناپذيرِ حيات آدمی است ،خواننده را به پذيرش تمام اين سويهها با نگاهی
مثبت فرا میخواند:
آمدن ،رفتن ،دويدن؛
عشق ورزيدن؛
در غمِ انسان نشستن؛
پابهپای شادمانیهای مردم پای کوبيدن ( ...همان.)45-44 :
کار کردن ،آرميدن و همنوا شدن با گوسفندان در سحرگاهان کوهساران و با بلبالن کوهی آواره ،آواز خواندن و به فکر
رهايی آهوبچگانِ اسير بودن و در پناه دره دمی آسودن ،همه و همه همان تصاوير واقعی از طبيعت هستند که در ارجاع با
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ذهن مخاطب نشانههايی از شادی و آرامش خلق میکنند و زمينه را برای روايت اصلی آماده میکنند .ايجاد اين بستر نيز وقتی
با بيان مظاهری از طبيعت همراه میشود ،تأثير کالم وی را دوچندان میکند:
گاهگاهی،
زير سقفِ اين سفالين بامهای مهگرفته،
قصههای درهم غم را ز نمنمهای باران شنيدن (همان.)45 :
در گزارههای ديگر ،کسرايی از ظرفيتهای زندگی با تشبيه «آتشگهی ديرنده» ياد میکند و اينکه ما بايد بياموزيم و بخواهيم
که چگونه اين آتش را روشن نگه داريم و خاموشی و نااميدی گناه ما انسانهاست .چنانکه بلوخ ،مسألة مهم اصل اميد را در
اين جمله خالصه میکند« :مهمترين چيز آن است که بياموزيم چگونه اميد داشته باشيم» (فريدزاده )199 :1395 ،و کسرايی
نيز به صراحت اين اصل را در شعرش میآورد:
آری ،آری ،زندگی زيباست.
زندگی آتشگهی ديرنده پا برجاست.
گر بيفروزيش ،رقص شعلهاش در هر کران پيداست.
ورنه ،خاموش است و خاموشی گناه ماست» (کسرايی.)45 :1386 ،
اينجاست که عمو نوروز صدا سر میدهد؛ بايد در خاموشیهای نهفته در زير آتش حيات ،پنهان در کورههای هستی و
وجود ،صدا سر داد و از نوروز و بهاری سخن گفت که آرش مثالی وجود انسان و آرش قهرمانِ جامعه نويدبخش آن خواهد
بود .مخاطب روايتِ عمو نوروز کودکان هستند .ک ودکان بر خالف بزرگساالن که مدام حسرت گذشتههای ناکام و آرزوهای
بربادرفتة خويش را میخورند ،نگاهشان فقط به سوی آينده است و جهانی که قرار است برای خويش بسازند.
کودکان ،بر بام،
دختران ،بنشسته بر روزن،
مادران ،غمگين کنارِ در (همان.)49 :
تصاويرِ کودکانِ بر بام و دخترانی که از روزن نگاهی اميدوارانه به هستی دارند و مادرانی که چشم به گشايش درهای اميد
بستهاند ،همه از تصاوير الهام بخشی اميد در اين شعر هستند و در عين حال روايتگر انتظاری خاموش و در اصل شورانگيز
هستند که واقعيت هستی را نه در اکنون مرارتبار بلکه در گشودگی و روشنای آينده میيابند.
بلوخ در اين باره میگويد که اميد نيروی محرّک بشر و معطوف به آيندهای بهتر و نو است .اميد اگرچه در واقعيتِ امر
حاضر قرار می گيرد ،اما از آنجايی که مشتاق امر آتی است ،با اکنون بالفعل در تقابل قرار میگيرد و چونان نيروی نفی در
درون آن عمل می کند .آدمی در اکنون موضوع محروميت ،پريشانی و درد است .اميد در واقع ،آرزو برای تعالی از اين اکنون
به آينده ای است که متفاوت ،نو و هماره بهتر است .اميد نه تنها قابل تقليل و ترجمه به واقعيت نيست ،بلکه نفی واقعيت و
گشودگی به امکانات بالقوۀ آتی است ،از اينرو اميد همواره رو به آينده دارد .به همين دليل است که اميد بيشتر در فرآيندهايی
نمود میيابد که استعارهگرايی و واقعيتگريزی ذاتیِ آنهاست ،مثلِ فرآيندهای آرمانشهری ،دينی و هنری .پس اميد همساية
نقد و ای بسا نفی جهانِ واقع است ،برخالف علم که توجيه ،تبيين و پذيرش واقعيت مستقر و تثبيت شده است .واقعگريزی
در کنه اميد قرار دارد ،پس فرد اميدوار همواره رو به جهان ديگری دارد و همين نکته به اميد ،طعمی دينی میدهد؛ چرا که
دعوتی است به ديگر جهان .اميد ،تعالی از جهان واقعی و نفی واقعيتِ برقرار است ،از اينروست که آرمانشهر بیاميد معنايی
ندارد؛ اميد رؤيا ديدن با چشمان گشوده در روز است .در عصر نيهيليسم و بحران بنيادها ،اميد و اشتياق انسان به جای
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جهتگيری با خيالهای واهی بی بنياد و انتزاعی بايد با اميد تقويت شود .اميدوار بودن فراتررفتن و پيشیگرفتن از وضع
موجود است .اميد به مثابة اشتياقی اتوپيايی و راديکال ،هم در مقابل پيشرفت پوزيتيويستی قرار دارد و هم در مقابل نيهيليسم.
بلوخ اين دو را دو روی يک سکه میخواند .درحالیکه علمگرايی با چيزی به غير از واقعيات صرف مواجه نمیشود ،نيهيليسم
پس از آنکه نقاب ارزشهای نادرس ت را به کنار نهاد ،چيزی به جز نيستی را در نظر نمی گيرد .اگرچه انديشيدن از سلب،
فقدان و نياز شروع می شود ،با هر نتيجة نيهيليستی متفاوت است .سلب و نفی ،نيستیِ مطلق نيست (ر.ک :شعبانی:1394 ،
)127-125
در شعر آرش ،رفتن به سوی مرگ به معنای نيستی نيست ،بلکه خلق جهانی است که در آن تاريکی اندوه و نااميدی ،جای
خويش را به گسترۀ اميد بخشيده است .آنچنانکه آرش به عنوان نماد قهرمان درون و بيرون انسان سخن میراند:
دلم از مرگ بيزار است؛
که مرگِ اهرمنخو آدمیخوار است.
ولی آندم که ز اندوهان روانِ زندگی تار است؛
ولی ،آندم که نيکی و بدی را گاهِ پيکار است،
فرو رفتن بهکامِ مرگ شيرين است ( ...کسرايی.)52 :1386 ،
نيروی زندگی و اميد به زيستی بهتر ،امکان نهراسيدن از مرگ و نابودی را برای يک قهرمان فراهم میآورد:
به نيرويی که دارد زندگی در چشم و در لبخند
نقاب از چهرۀ ترسآفرين مرگ خواهم کند ( ...همان).
اين بزرگ ترين پيام داستان آرش در عصر اسطوره و جهان امروز ماست .اين همان جهان آرمانی آرش و نتيجة تالشهای
انسان و پذيرش زندگی با همة فراز و فرودهايش است .همان اتوپيايی که بلوخ و ديگر متفکران شرق و غرب از آن سخن
گفتهاند .اتوپيای بلوخ ،جهانی عاری از هراس و نگرانی است .وی ،فلسفة هايدگر را فلسفهای در ضديت با اتوپيا میداند و
در هستی و زمان هايدگر تصريح می کند که در اميد و آرزوست که دازاين هستی خويش را به سوی امکانات فرا میخواند.
اگر هايدگر را فيلسوف ترس و دلهره بناميم ،در مقابل بايد ارنست بلوخ را فيلسوف اميد بناميم .بلوخ در مقابل هايدگر می
گويد :اميد در برابر ترس با چنان قدرتی رخ مینمايد که گويی اميد ،ترس را در خويش غرق میکند (فريدزاده.)194 :1395 ،
به اعتقاد کسرايی ،که به وضوح در گزارههای شعرش منعکس شده است ،ترس پيامدهايی دارد که در تقابل با اميد بسياری
از ويژگیها و رويکردهای مثبت و شوقبرانگيز را در جامعه از بين میبرد و در ساحت فردی و اجتماعی ،آفتهای بیشماری
دارد:
ترس بود و بالهای مرگ؛
کس نمیجنبيد ،چون بر شاخه برگ از برگ
سنگر آزادگان خاموش؛
خيمهگاه دشمنان پُر جوش
...
هيچ سينه کينهای در بر نمیاندوخت.
هيچ دل مهری نمیورزيد.
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هيچکس دستی به سوی کس نمیآورد.
هيچکس در روی ديگر کس نمیخنديد ( ...کسرايی)47 :1386 ،
اما وجود اين کاستی ها ،انسان نيرومند را که به زندگی طبيعی خويش نظر دارد و هستی خود را در جهان پذيرفته است ،نه
تنها منفعل و افسرده نمیکند ،بلکه پديداری نيروهايی شگفت و غريب را در وی سبب میشود؛ چرا که کمبودها ،نابسامانیها
و بیبرگیهای جهان انسانی ،تفوق نامردمان بدکار و عزلت نيکان عالم بايد انسانها را به مقاومت و اميد برای ساختن جهانی
بهتر سوق دهد .نه اينکه با پذيرش فض ای حاکم و تن دادن به قطعيت شرايط موجود نااميد شود و دست از هرگونه تالش
بردارد .در آثار ادبی و بهخصوص اسطورههای قهرمانی ،اميد در بزنگاهها پديدار میشود و قهرمان داستان در موقعيتهای
خاص اعمالی خارقالعاده انجام میدهد که شکست قطعی تلقی میشود .اين فرآيند از دو منظر قابل توجه است :يکی از منظر
هستیشناسی و ذاتی وجود انسان و ناخودآگاهیهای کهنالگويی :انسان ذاتاً ،هرگز نمیخواهد شکست را بپذيرد و پيروزی
بر دشواریها و ناکامیهای کيهانی نهايت آرمان و آرزوی وجودی اوست ،پس شروع به روايتآفرينی میکند .ضدروايتهايی
را میآفريند که بر روايتهای بهظاهر اجنتاب ناپذير عصر خويش چيره شود .دوم از منظر تالش حداکثری برای از بين بردن
وضع موجود و واقعيت قاهر .واقع گريزی که در اينجا نه به معنای تصور جهان فانتزی و خيالی است ،بلکه به معنای نپذيرفتن
وضع موجود است .روايت کسرايی در بافتی شاعرانه و غنايی جريانی پويا دارد .آرش ،از هر دو منظر دست به رفتاری شگفت
میزند و در پايان داستان به هر دو افق ديدگاه خويش دست میيابد .اسطوره برخالف علم که کارش تبيين و پذيرش واقعيت
مستقر و تثبيت شده است ،به نقد و نفی جهان واقع میپردازد و همين امر است که سبب میشود روايتآفرينی کند و در
برخی موارد به خلق کنشهايی بپردازد که بيش از اندازه اميدآفرين هستند.
از نظر ارنست بلوخ ،وظيفة اصلی تفکر اتوپيايی نقد اساسی به وضعيت موجود است که آماج آن وضعيت حاکم بر جامعة
حاضر است (فريدزاده .)192 :1395 ،در شعر آرش ،چنانکه به نمونههايی از آن اشاره شد ،اين نقد به وضعيت موجود در
گزارههای گوناگون با توصيفات مفصل و تأثيرگذار ديده میشود.
در شعر آرش کمانگير ،همانند بسياری از کنش های اساطيری و مفاهيم فنای عارفانه ،مرگ نه تنها به معنای نيستی و نابودی
و هراس از ميرايی جسمانی نيست ،بلکه اميد رسيدن به دنيای بهتر در آن موج میزند .سير روايت داستان ،نه گفتن به زور و
سلطه و خمودگی و نااميدی است و فرجام آن پاسخ گفتن به تمام آنهايی است که مسير زندگیشان را به فراموشی سپردهاند.
اين همان معنای تمايز ميان نه و نيستی است که بسيار ی از انديشمندان جهان و نوابغ و عارفان ايرانی هم از آن ياد کردهاند.
چنانکه در منظومة منطقالطير استقبال پرندگان از نه گفتن به وضعيت و عادتهای معهود و کليشهای است که آنها را به سطح
چنان افقی از بينش میرساند که در آيينة جان خويش ،مستعد و مستحق ديدار سيمرغ میشوند« .طبق نظر اسپينوزا و هگل،
نه و نيستی ،بايد تا جای ممکن متمايز شوند؛ کل ماجرای تعيّن بين آنها قرار دارد .نيستی از قبل بيانگر نابودی و فناست ،در
حالی که نه نفیِ نفی را به پيش میراند و معين میکند؛ يعنی نفیِ يک فقدان اوليه را (نفی تعين-اسپينوزا) .نه طبيعتاً تهی است،
اما همزمان انگيزهای است برای خروج از آن؛ در گرسنگی ،در حرمان ،اين تهیبودگی است که علتی برای تحقق بخشيدن به
تعينات بعدی است و نه مطلقسازی نقص جزئی (ر.ک :شعبانی.)127-125 :1394 ،
اين همانست که کسرايی از آن تعبير به پيکار و کار میکند .کاری که اميدی خاموش اما نهادينه شده و ساری و ذاتی در
بطن هستی آن را به پيش میراند:
در اين پيکار،
در اين کار،
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دلِ خلقی است در مُشتم.
اميد مردمی خاموش همپُشتم ( ...کسرايی.)50 :1386 ،
در دنيای نشانههای عادی ،چشم خاموش است و نظاره میکند و لب گوياست ،اما در جهان روايت آرش ،چشم سخنگو
و لب خاموش است .اين نشانه ها ،جدای از اشارۀ آنها به روزگاری است که سخن گفتن ميسر نيست ،روی آوردن به
ناديدنیهايی است که تنها در افقی وسيع تر و در جهان جان انسان امکان ديدار برايش فراهم است و گاه به سادگی نمیتوان
از آنها سخن گفت؛ زيرا به نظر می رسد که هر کس فهمی متناسب با اقتضائات و تجربيات زيستة خويش از آن دارد .اين
جهان وسعتی به اليتناهی اميد دارد:
هزاران چشمِ گويا و لبِ خاموش،
مرا پيکِ اميدِ خويش میداند.
هزاران دستِ لرزان و دلِ پُر جوش
گهی میگيردم ،گه پيش میراند ( ...همان).
در صحنه های پايانی روايت ،وقتی که آرش برای فداکردن جان خويش که نشانهای از صرف تمام ظرفيتهای بالقوۀ وی
برای آفرينش نور و اميد است گامهای نهايی را برمیدارد ،دوباره عناصر حيات بخش طبيعت چون آفتاب و خورشيد به کمک
روايت شاعر میآيند تا نظام نشانهشناسی وی را به بهترين وجه در ذهن خوانندگان ترسيم و القا کنند .چنانکه آرش اينگونه
با خورشيد سخن میگويد:
چو پا در کامِ مرگی تُندخو دارم،
چو در دل جنگ با اهريمنی پرخاشجو دارم،
بهموجِ روشنايی شستشو خواهم،
ز گلبرگِ تو ،ای زرينهگُل ،من رنگ و بو خواهم ( ...همان.)53 :
در ادامه ،قلههای کوه که دالهايی آشنا برای مدلول مقاومت و سربلندی و سرافرازی هستند ،به ياری روايت کسرايی میآيند
تا اميدش را برافرازند و غرورش را نگاهبان باشند:
شما ،ای قلههای سرکشِ خاموش،
که پيشانی به تُندرهای سهمانگيز میساييد؛
...
غرور و سربلندی هم شما را باد!
اميدم را برافرازيد،
چو پرچمها که از بادِ سحرگاهان بهسر داريد.
غرورم را نگه داريد،
بهسان آن پلنگانی که در کوه و کمر داريد ( ...همان).
در اين بخش از روايت است که هستی با عزم آرش همنوا میشود و مصمم است تا اميد و آرزوی آرش محقق شود و
تصويرِ کودکان ،بر بام ،دختران ،بنشسته بر روزن ،مادران ،غمگين کنارِ در؛ و البته مردان و مردانگی که در راه هستند ،به شکل
معنادار و تعمدی آشکار با باال رفتن آرش از قله تکرار میشود .کنشی که در قالب هيچ آهنگی سروده نمیشود:
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کدامين نغمه میريزد،
کدام آهنگ آيا میتواند ساخت،
طنين گامهای استواری را که سوی نيستی مردانه میرفتند
طنين گامهايی را که آگاهانه میرفتند ( ...همان.)54 :
اين آگاهی ،همان آگاهی پيش رونده به فرداهايی است که رؤياها و اميدهای واال و زندگی بهتر از اکنون را میسازد .عمو
نوروز غرقه در رؤيا میشود و خنده بر لب ،از سخن گفتن باز میماند ،اما کودکان شگفتزده همچنان اين قصة اميد را دنبال
میکنند:
بست يکدم چشمهايش را عمو نوروز،
خنده بر لب ،غرقه در رؤيا.
کودکان با ديدگان خسته و پیجو،
در شگفت از پهلوانیها ( ...همان).
تير آرش که ساعتها در پرواز است ،پيکری که هرگز يافت نمیشود ،سخن گفتن و تصويرسازی از امکان دورترهايی
میگويد که در سپهر ديد اکنونِ هر انسانی نيست .تير دورپرواز شعرِ آرش ،در بافتی اساطيری به ذهن مخاطبش امکان تصور
آيندهای بهتر را میبخشد .آيندهای که درک فراتر رفتن از تعلقات کليشهای و انديشههای تنگ و تاريک را فراهم میآورد و
گذشتة تار و حال محدود را که در شعر کسرايی در قالب مرزبندی سرزمين آمده است ،وسعت میدهد و جهانی اميدوار و
پويا را ترسيم میکند .اين همان جهان امکان هستیشناسانة انسان است:
شامگاهان،
راهجويانی که میجستند ،آرش را بهروی قلهها ،پیگير،
باز گرديدند.
بینشان از پيکر آرش،
با کمان و ترکشی بیتير ( ...همان.)55-54 :
بلوخ برای پر کردن شکاف بين امر ايستا و امر نو ،تفسير هستیشناختیِ خاصی از مقولة امکان مطرح میکند .مفهوم امکان
برای بلوخ ديگر محدود به سپهرشناختی نيست و سر از سپهر هستیشناختی درمیآورد .تلقی بلوخ از مقولة امکان پیآمد
تلقی وی از هستی است؛ هستی امری است رو به تکامل ،گشوده و ازپيشتعييننشده .جهان مملو از واقعياتی است که وضعيت
هستیشناختی آنها را میتوان به مثابة «هستیـنهـهنوز» فهم کرد .حدی از وجود را میتوان به اين امکانات منسوب کرد حتی
اگر هنوز به طور کامل به فعليت دست نيافته باشند .اميد (به مثابة نهـهنوز) از زندان يادآوری -که مشخصة تاريخ فلسفه
است -رها می شود .از اين پس ديگر آينده بازتاب گذشته نيست و اميد محملش را خواهد يافت .همينجاست که اميد همساية
خطر میشود (ر.ک :شعبانی.)127-125 :1394 ،
آرش ،بزرگترين خطر تمام هستیاش را در اين آزمون به نمايش میگذارد؛ با تنها تير ترکش خود که نماد و نسخهای ديگر
از همان آخرين کورسوی اميد در اسطورۀ جعبة پاندوراست .وقتی همة شرارتها ،نقصها  ،بيماریها و زشتیها جهان را
فرامیگيرد؛ اين اميد است که میتواند به فرياد انسان برسد .فقط بايد نور آن را ،هرچند کمتوان در جعبة زندگی خويش ديد،
بايد آن را فهم کرد؛ آنچنانکه آرش در پس همة سياهیها به آن انديشيد و واقعيت پليد روزگارش را دگرگون کرد.
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فهم درست اميد مبتنی بر ايهام لحظة زيسته و هرمنوتيک اميد است .اگر واقعيت منفی و ناخوشايند است ،اين امر اصالتاً
حقيقی نيست ،صرفاً واقع بودگی است (متناظر با پارامترهای علوم دقيقه و نه نياز انسان به جهانی بهتر و نامشروط) .اتوپيا از
بحران حقيقت زاده میشود؛ اتوپيا مبتنی بر تقابل امر واقع ،امر معقول و امر الوهی نيست .مسئله بر سر مفهوم اساساً جديدی
از حقيقت است :حقيقت امری از پيش موجود از حيث هستیشناختی نيست ،بلکه گرايشی اتوپيک به سمت تکميل سرشت
انسانی و مادی است .هم در انسان و هم در جهان ،حقيقتی حلولی وجود دارد ،حقيقتی که هنوز عرضه نشده ،بلکه با خود
هستی قصد شده است .فرآيند انديشه در ابهام بی واسطگی قرار دارد ،در بداهتی که قادر به دريافت آن نيستيم ،قادر به ديدن
خودمان در حين زيستن مان .آدمی در مرز بين هستی و نيستی ،جهان مرئی و نامرئی ،واقعيت و رؤيا ،هشياری و ناهشياری،
خاطره و پيشگويیست .هستی او همواره بين نوميدی و اميد نوسان میکند .وقتی پی میبريم که قادر به مالکيت بر تجربة
زيستة لحظه نيستيم ،سرشار از حس فقدان میشويم .در لحظة کنونی که بين پيشپيدايیِ آينده در گذشته و خاطرۀ گذشته در
آينده مخفی است ،چيستانی پنهان است .ترس از خالء ،اندوه و اضطراب ژرفترين راز وجود است که مقوّم هستی ماست.
اين پرسش اگزيستانسيال بالدرنگ به پرسشی متافيزيکی تبديل می شود .هر دمی ،چون هنوز محتوايش را نشان نداده است،
جايگاهی است که در آن سرچشمة جهان همواره به صورت نو به نو فوران میکند ،تا اينکه اين لحظة نامعين و بیواسطه از
طريق گامهای فرآيند جهان معين شود (همان).
در صحنة آخر داستان آرش کمانگير ،نمايش حضور و ظهور اين اميد تا همة فرداهای ممکن در بافتی اساطيری و الزمانی
به نمايش گذاشته میشود .بيشتر برای تمام آنهايی که از محدوديتهای درههای تنگ به وسعت پهنههای اميد بينديشند و اين
اميد و قدرت حاصل از کنشگری را در آنها خلق کند که به وااليی قلهها بپيوندند .همينجاست که آرشِ مثالی درونشان در
سرگشتگی و تاريکی شناختی هستی به آنها ياری خواهد رساند:
سالها بگذشت.
سالها و باز،
در تمام پهنة البرز،
وين سراسر قلة مغموم و خاموشی که میبينيد،
وندرون درههای برفآلودی که میدانيد،
رهگذرهايی که شب در راه میمانند؛
نامِ آرش را پياپی در دل کُهسار میخوانند،
و نيازِ خويش میخوانند.
با دهان سنگهای کوه ،آرش میدهد پاسخ؛
میکندشان از فراز و از نشيب جادهها آگاه،
میدهد اميد.
مینمايد راه ( ...کسرايی.)56-55 :1386 ،
بنا بر نظر بلوخ ،وجود از حيث تقويمی به سمت ثبات و فروگشايی ژرفتر و گستردهتر و به سوی آينده پيش میرود،
چون فقط در بعد زمانی آينده میتوانيم اميد به وعدههای گذشته را محقق کنيم و فقدانی را که در آن زندگی میکنيم ،پر کنيم
و به کمک آن می توانيم به حضور پنهان امر مبهم ،لحظة اتوپيک که در آن معنای غايی هنوز پوشيده و مضمر است ،نائل شويم
و آن را بسط دهيم .بنياد فرجامشناختی متافيزيک بلوخ در اينجا آشکار میشود :سرچشمه که هستیِ نهـهنوز است ،حاوی
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امکان بالقوۀ امر انجامين (غايت) و معنای آن است و تحقق آن همواره در انتها حاصل میشود .به همين دليل انسان نمیتواند
از طريق کنش عقالنی مثل يادآوری به سرچشمه دست يابد ،بلکه از طريق نوعی خاطرۀ اميدوارانه که تحقق مجدد سرچشمه
از منظر انجامين است ،اين امر ممکن میشود .حقيقت به مثابه اتوپيا نمیتواند صرفاً امکانی انتزاعی باقی بماند ،بلکه بايد خود
را به اميد تبديل کند (همان).
 .3نتیجهگیری
در اين پژوهش نشان داده شد که در جهان روايی شعر آرش کمانگير ،اميد به موازات ترسيم تمام نابسامانیها و کاستیهای
روزگار شاعر و در سطحی وسيعتر جهان کلی همعصر وی و موضوعات ژرف هستیشناسانه پيش میرود .اين توصيفات
وقتی با بيان روشن و دلپذير اجزای پويا و زيبای طبيعت و ضرورتها و حاالت و مقامات پيرامون آدمی قرين میشود؛ از
آنجا که در هستی ذاتی و اصيل انسان ريشه دارد ،سبب انگيزش معناهای ناخودآگاهی و پيدايش معرفتهای خودآگاهی
میشود .همچنين با ذکر گوشه هايی از آرای ارنست بلوخ نشان داده شد که مفاهيم و گزارههای طرحشده در شعر آرش
کمانگير در سويههای همگرا با ديدگاه های اين فيلسوف اميد ،در بافتی شاعرانه و باورپذير از سوی مخاطبان قرار دارد و
میتوان گفت اتوپيای ارنست بلوخ همان بهار (روايتگويی عمو نوروز) و جهان روشن و اميدوارانة کسرايی است .گفته شد
که از نظر بلوخ ،اميدوار بودن همپايه است با نپذيرفتن واقعيت مستقر و گذر از آن ،اين درونمايه در شعر آرش با قدرتِ
بسيار جريان دارد .گذار از واقعيتِ وحشتناک هستیسوز با ترسيم روزگار ی که عشق و اميد و زيبايی و لبخند به فراموشی
سپرده شده است ،با باور به نيروی پهلوانی که نه در جسم ،بلکه در جان آدمی است ،همگی بيانگر اين معناهای عميق هستند
که در کل شعر تکرار می شود .همچنان که جان گداختة آرش در سرمای نااميدی ،گرمای اميد میآفريند .اميد ،به مثابة نه-
هنوز در کورهراههای کوهستانهای بنبست ،از امکان وجود مسيرهايی سخن میگويد که حتماً وجود دارد ،ولی فقط با نيروی
اميد بايد به آنها ايمان داشت.
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