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 چکیده

 
ای و ادبی، دارای اين قدرت متافیزيکی است كه تخیّل، در تمام نمودهای مذهبی، اسطوره

علیه مرگ از يک  شورش«  يلبر دوران»تًاد آثاری علیه زوال، مرگ و سرنوشت خلق كند  به اع
اند  او اعتًاد دارد كه در یشت اين آن از طرف ديگر، مانند یشت و روی يک سکّهكنترلِ طرف، و 

نهفته است  بر اساس اين موتوع، وی تخیّهت را به دو منظومة  زمانتصويرهای ذهنی، موتوعِ 
ها را در تواند اين مًولهترين كسی است كه میشک، شاعر بهتًسیم كرده است  بی شبانهو  روزانه

دارای تصاوير دو قطبی )مّبت و  خون نامة خا جا كه قالب تصاوير ادبی به ما نشان دهد  از آن
های خیالیِ اين كتاب را طبق منفی( است، لذا هدف اين یژوهش آن است تا با نگاهی نو، صورت

های خیالی شعر یرسش را بیابد كه: بارزترين صورتنظريّة  يلبر دوران، بررسی كند و یاسخ اين 
گر اين نکته است كه انديشة نصراهلل مردانی، متعلّق به كدام منظومة تخیّلی است؟ نتیجة كلّی بیان

باشد  اين نشان گذاریِ مّبت میو با ارزش منظومة روزانة تخیّهتاين شاعر، بیشتر متمايل به 
 مرگ را در تخیّل خود تلطیف كرده و وحشت آن را گرفتهدهندة آن است كه مردانی، تصوير 

 است 
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 نصراهلل مردانی ، خون نامة خا  ، تخیّهت،  يلبر دوران  های کلیدی:واژه
 

 مهمقدّ-1

ای و ادبی، دارای اين قدرت  بدون ترديد، تخیّل در تمام نمودهای مذهبی، اسطوره

خلق كند  شاعر، از جهانِ واقعی   متافیزيکی است كه آثاری علیه زوال، مرگ و سرنوشت

دهد  س س آن را با تخیّل یرورده، به سازد و آن را ماية كار خويش قرار میای میزمینه

بخشد  از می دهد  اين آرمان، به زندگی او وسعت و جاودانگیارائه می« آرمان»گونة يک 

است  امّا  تخیّلها سازینهاين رو كه شاعر آفريننده است و هنر، آفريدة او  يکی از اين زمی

قدرت تخیّل، يعنی شور و هیجانی »نويسد: چنین می« رتا براهنی»خیال و تخیّل چیست؟ 

ها و افتد تا احساسات، اشیا و تجربیّات مختلف و متعلّق به زمانكامل، كه به كار می

 كند و يا بر روی يکديگرهای مختلف را در يک لحظة خاص در كنار هم جمعمکان

 كران و در مکانی محدود، سرزمینی یهناور را ارائهای، زمانی بیمنطبق نمايد و در لحظه

خیال، تصويری است كه در خواب يا بیداری، در »( به بیانی ديگر، 06:4312)براهنی،« دهد 

 انگلیسیكه در زبان لتخیّ( 4121:4320منظور، )ابن« شود ذهنِ انسان حاصل می

imagination   التین شود، مشتق از فعلِمیترجمه   imaginari تصوير»به معنای »

كید بر آن به عنوان يک قلمرو أ، با تتخیّل« خودیژواكیِ» ةدهنديابی نشاناست  اين ريشه

توانايی »، «قدرت ذهن» :از جمله ،گیردمی ی را دربرباشد كه طیف معنايی خاصّشخصی می

مورد استفاده  يندی از ذهنِافر»، «كندالیت میه فعّخود  ذهن زمانی كه شروع ب»، «اق ذهنخلّ

خیال واهی »، «خلق كردن»، «به خاطر س ردن»، «تدبیر كردن»، «طرح ريزی»، «رتفکّ جهت 

 « خلق عًیده»و « كردن

اين است ، كندنظر می جلبِ تخیّل، ی در بررسی معنايیای كه به طور كلّلهئلین مساوّ»

 «عدمیِ» مفهوم به دوگانگی، اين صورت  اوّلینگانه است  دومفهومی  گرِتداعی ،لكه تخیّ

شود می گرفته نظر در داللتی با همراه اغلب اصطهح، اينای كه آن اشاره دارد، به گونه

طور كه در محاورات درست همان  كندنمی مطابًت چیزها ت واقعیّبا  ،آن ذهنیكه مفهومِ 

 ديگر آن، وجه  ا صورت امّ  گردداستنباط می« الییوچی و خی» مِاز اين وا ه مفهوروزانه 
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به طوری كه   علوم انسانی است اصحابِ، ینزد فیلسوفان و اديبان و به طور كلّ «یوجود»

  (11:4311)بلخاری،« آيدبه شمار می« بستری برای رهور» تخیّل ،هادر اين حوزه

يا  ش، ونايی ذهن جهت آفرينيا توا ،تصاوير ذهنی توانايی خلقِ عهوه بر معنایِ تخیّل،

ای بتواند به گونه تا را بازسازی كند، تیكه  واقعیّ استری ن قدرت تفکّمبتکر بودن، متضمّ

تصوير، »اند: كه گفته  چنانبه خودیِ خود ممکن باشد ،و يا به اصطهح يابدق خارجی تحًّ

و احساسی و  هم فرزند نگرش و عاطفه است و هم وریفة مجسّم ساختنِ محتوای عاطفی

كشد      كشف تصويرهای بنیادين در آثار هنرمند و فکری تجربة شاعران را بر دوش می

« گذاردهای تصويری، كلید ورود به جهانِ درون هنرمند را در دستان ما میترسیم خوشه

يک »های خیال، عبارت است از به بیانی ديگر، فرهنگ  تداعیِ خوشه  (12:4316)فتوحی،

ای كه در قالب كلمات و عبارات  خاص، تصاوير خیال، حتّی ع يا درون مايهفکر، موتو

كند و غالباه بیانگر ها و     در درون يک اثر هنری، نمود ییدا میاشخاص، اعمال، مکان

ای كه ای خاص است، به گونهذهنیّت و حساسّیت هنرمند، نسبت به يک موتوع يا یديده

   (004:4304كدكنی،)شفیعی« درآيد اواين كلمات به صورت ملکة ذهنی 

شد  ها تنها در عرصة هنر و ادبیّات ینداشته میاگرچه منشأ و مشروعیّت تخیّل، قرن

جا كه سخن از خیاالت، یندارها، مجازهاست و از واقعیّت عینی فاصله دارد  از يعنی، آن

ه عنوان یاية اساسی ترين تعاريفی كه تاكنون از شعر صورت گرفته، تخیّل همواره بقديمی

است  امّا تخیّل منحصر به حوزة ادبیّات، شعر و هنر نیست، شعر و جوهر شعر شناخته شده

ای وسیع دارد و مرزهای آن، نامشخّص و نامحدود است  خیال، خواب، بلکه عرصه

های گوناگون تخیّلِ جلوهشهر، امید، ايدئولو ی و    همگی، اسطوره، خاطره، آرمان

 اساسی توجّه»شود  و مفاهیمی است كه به كاركردهای متفاوت  تخیّل، مربوط میانسانی، 

 كه دادروی شناسیروان در ناخودآگاه كشف یی در اجتماعی، زندگی در تخیّل فرايند به

   (461:4313شريعتی،) «گذاشت شگرف اثری های معرفت بشری،همة حوزه در
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 بیان مسئله -1-1

 رود، استفاده از آرای نظريّهوزه برای تحلیل متون به كار میهايی كه امريکی از روش

اند  يکی از كسانی كه در كردهیردازانی است كه مبانی آن را به صورت مشخّص، ارائه

«  يلبر دوران»ويژه تخیّهت ادبی، ییشرو بوده و تخیّل را ارج نهاده، زمینة نًد ادبی و به

(Durand gilbert) ،ر يم »های خود با عنوان در يکی از نظريّه است   يلبر دوران

، به تحلیل كاركردهای تصويری و تخیّلی هنرمندان «روزانة تخیّهت و ر يم شبانة تخیّهت

ای از شود و تخیّل، دريیهمیجا كه خیال، عنصر اصلی شعر شمردهاست  از آنیرداخته

های ر، تخیّل خود را در شکلنگرد و شاعتجربیّات ذهنی  شاعر است كه از آن به جهان می

دهد، در اين مًاله به علّت ارزش و اهمّیّت تصويرسازی، متنوّعِ صورخیال نشان می

، با تکیه بر «خون نامة خا »های خیالیِ نگارندگان بر آنند تا با جستار در ساختار صورت

را مورد « انینصراهلل مرد»های تصويریِ شعر های خیالی و خوشهنظريّة  يلبر دوران، گونه

 دهند  تحلیل  قرار

 

 پیشینة تحقیق -1-2

های زبان و ادبیّات فارسی، در زمینة كاركرد  تخیّهت ادبی، بر مبنای نظريّة در یژوهش

ها و متون ديگر نوشته شده است: علی عبّاسی هايی در خصوص داستان يلبر دوران، مًاله

و سارا « هت ادبی بر اساس نًد ادبی جديدبندی تخیّطبًه»ای با عنوان ( در مًاله4312)

به تحلیل و تفسیر « شناسی تخیّل اجتماعیجامعه ـ انسان»ای با نام ( در مًاله4311شريعتی )

اند  عبدالرّسول شاكری از ديدگاه  يلبر دوران یرداخته« منظومة روزانه و منظومة شبانه»

« آبادیهای روايتیِ محمود دولتصیّتترس از زمان، نزد شخ»ای با عنوان ( در مًاله4310)

ترسند و آبادی، از گذر زمان میهای روايتی دولتبه اين نتیجه رسیده است كه شخصیّت

اين ترس به شکلِ تصاوير حیوانی، تاريکی و سًوطی نشان داده شده است  غهمحسین 

ای خیالی هتحلیل صورت»ای تحت عنوان ( در مًاله4312شريفی ولدانی و میهد شمعی )

های خیالی در شعر شاعران به تحلیل صورت« در شعر یايداری براساس نًد ادبی جديد

اند  امّا تاكنون تحًیق مستًلّی در مورد بررسی دوران یرداختهجنگ با تکیه بر نظريّة  يلبر
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مشاهده نشده است، لذا اين تحًیق در نوع  دورانبر اساس نظريّة  مردانیخون نامة خا   

 بتکاری است خود ا

 

 یّت تحقیقاهمضرورت و  -1-3

با توجّه به اين امر كه نصراهلل مردانی از شاعران معاصر حوزة مًاومت است و تاكنون 

نامة خا ، از نگاه نًّادان و یژوهشگران دور مانده  اين ترورت اثر ارزشمند وی، خون

ا نگارندگان اين یژوهش شود تا از زوايای مختلفی به اين اثر نگريسته شود  لذاحساس می

 بر آن شدند تا اين اثر را بر اساس نظريّة  يلبر دوران بررسی كنند 

 

 بحث  -2

 انسان ،شناسی و به تبع آنجامعه ةرشت ،آگاهدناخو كشف یس از  شناسیروانرشتة 

حًیًی از  و به وجود يک زيربنایِ نموددر زندگی اجتماعی  تخیّل،فرايند  ه شناسی را متوجّ

 جايش را به یوزيتیويسمیِ ،كه هنر و خیال فضای فکریآن در   دكرآگاه  ،ح جمعیرو

به  ،«باشهر»و  «يونگ» یگیری از آرا يلبر دوران با بهره ،منطًی داده بود گرايی()تحصّل

ماهوی و  تبا تکیه بر مًوال ،شناسانه از تصاوير و نمادهاای ساختاری و نشانهتوسعه

، الگوها و تصاويربندی از كهنهمزمان يک طبًه با هدف ساخت  و های كهن الگويینًش

  را دوباره به انسان جامعه شناسی وارد كند )تخّیل( كند امر شاعرانهزند و سعی میمی دست

مورد « نامة خا خون»های خیالی كتاب در اين مًاله از الگوی ساختاری دوران، صورت

 گیرد نًد و بررسی و تحلیل قرار می

 

 الگوی ساختاری ژیلبر دوران-1-2

، استوار شناسی و تخیّهت -شناسی، مردماسطورهدر واقع، نظريّة  يلبر دوران، بر مّلّث  

دهد، تعريفی سنّتی نیست، بلکه تعريفی است كه است  تعريفی كه دوران از تخیّل ارائه می

 سه عنصر ،ر دورانتفکّدر نظام »است  شدهشناسی گرفتهشناسی و نشانهاز موتوعات مردم

ها همان نیروها هستند  نیروهايی كه كهدارند  محرّ وجود الگوها و نمادهاكهن ها،كهمحرّ
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كنند  به طور خودشان را ییدا می بیايند، سمبل و نماد كه به چشمآنیآيند و براینمچشمبه

عداد نمادها بی شمار و از میل به یرواز باشد  ت تواند سمبل و نماد كه می ،بال یرنده ،مّال

ین ه همب  داشته باشد یعلم ةتواند یايینم ،بنابراين  ر استفرهنگی به فرهنگ ديگر متغیّ

دهد، زيرا ثابت كهن الگوها انجام می یهت را بر روتخیّ یطبًه بند ،دلیل است كه باشهر

تًسیم بندی را  ا دوران كه شاگرد باشهر است، اينامّ  كننداند و تغییر نمییجهانو 

   (1:4311)عبّاسی،« گذاردها می كهیذيرد و اساس را بر محرّنمی

و « زمان»كند كه بین ، تأكید می«شناسی تخیّهتساختارهای مردم»دوران، در كتاب 

 ،داندزمان می خوردة زخم را انسانوی  ای ناگسستنی و متًابل وجود دارد ، رابطه«مرگ»

د تا از تولّ ،زندگی  داردوجود، اعهم می خود را با محدودكردنِكه زمان، رهورِ طوریبه

ثیر اين أكوشد تا تدوران با چنین فرتی می ،بنابراين  شودمرگ، در زمان تعريف می

موتوع اساسی )زمان( را بر ذهن انسان ییدا كند  زيرا به اعتًاد اسطوره شناسان، زمان برای 

با شدن، درد،  ،جا كه زمانشد تا آنمیفی درنظرگرفتهتی منهای نخستین، چون واقعیّانسان

ازلی  ةشود  با ارجاع همیشگی زمان به حادثمرتبط می ،مرگ ،رنج وجودی و در نتیجه

برای رسیدن به  و «كشنده زمان» كردن مغلوب برای اسطوره، )تشکیل و آغاز جهان(،

 از ،«مرگ»دوران، شورش علیه به اعتًاد  يلبر  گیرد می ی برعهدهفنانایذيری، نًش مهمّ

و  زمانعلیه  انسانالعملی دفاعی از طرف عکس ديگر، طرف از زمان كنترل و طرف، يک
نمايان  ،تصاوير ةخود را به وسیل ،معتًد است كه زمان(  وی 401)همان: است مرگ

دوران،  ةچرا كه بر اساس نظريّ ،نداترس از زمان ةنشان دهند ،كه تصاويريعنی اين  سازدمی

وجود دارد و یشت هر مرگی ترس از زمان  انسان بین « ترس از مرگ»یشت هر ترسی، 

شود كه با گذر زمان، به طرف مرگ ه میكند و متوجّمیرابطه برقرار ،ترس و زمان

در واكنش به گذر و ذهن او  تخیّلترسد و در نتیجه يک سری تصاوير در یس می ،رودمی

از تصوير، آن چیزی است كه انسان يا اديب يا هنرمند، از آن در  مراد»شود  زمان راهر می

چه از تجاربِ متنوّع حس های مختلف و تعابیر غیرمتناهی و در رساندنِ آنخلقِ تركیب

   (413: 4306)فاتلی، « گیردكند، كمک میمی
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، تصاوير را به دو مجموعة شناسی تخیّهتساختارهای مردمدوران، در همان كتابِ 

كند  در یشت اين تًسیم می مجموعة روزانة تخیّهت و منظومة شبانة تخیّهتزرگ به نام ب

، بر اساس تعريف منظومهنهفته است   زمانتصاوير ترسنا  و غیر ترسنا ، موتوعِ 

دوران، يک ساختار كلّی و عمومی است كه در آن، يک گروه از تصاوير، از يک تخیّل 

ای ، منظومهمنظومة روزانة تخیّهت  (14:4311)عبّاسی،« ندكنمشتر  و مشابه استفاده می

های متضاد كه شامل تصاويرِ ترسنا  )ارزش گذاری منفی( است ديالکتیکی، دارای قطب

در  نیستی و نوردر مًابلِ  هستیبه عنوان مّال،   و غیر ترسنا  )ارزش گذاری مّبت( است

   تاريکیمًابلِ 

، حالتی تركیبی دارد، دو قطب مجموعة روزانة تخیّهت بر خهف منظومة شبانة تخیّهت

گیرند  به عنوان مّال، كه مًابلِ يکديگر قرار بگیرند، در دلِ يکديگر جای میبه جای آن

گیرد و بالعکس  در اين گروه از هستی در دلِ نیستی و يا نور در دلِ تاريکی قرار می

 شود و ترس موجود در آن تعديل شدهتصاوير، حالت  اعتدالی ترس از زمان مشاهده می

، خود به سه دستة: منفیگذاری با ارزش منظومة روزانة تخیّهتاست  ساختارهای 

شود  تمام اين موارد در يک نًطة همسان تًسیم میهای سًوطی، تاريکی و حیوانی ريخت

 رزشبا اتخیّهت  منظومة روزانةاند  ساختارهای و هم شکل، يعنی ايجاد ترس، مشتر 

بندی ، طبًههای عروجی، تماشايی و جداكنندهريختنیز به سه دستة:  مّبتگذاری 

ها، غلبه بر حسّ ترس، با ساختارهای گوناگون شکلِ اين ريختسان و همشود  نًطة هممی

را شکل « سًوطی، تاريکی و حیوانی»های منفیِاست  در حًیًت، ترس از زمان، صورت

را یديد « عروجی، تماشايی و جداكننده»های مّبت  زمان، صورتدهد و غلبه بر ترس از می

 آورد می

توان از مجموعة الگوی ییشنهادی  يلبر دوران، مبنی بر ساختارهای تخیّهت، می

ییاده كرد  زيرا  نصراهلل مردانی، اثر خا  نامةخوناو را بر روی  منظومة روزانة تخیّهت

( است و در شعر وی جدال و كشمکشِ تصاويرِ شعر وی دارای تصاوير دوقطبی )متضاد
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شود  اين دوقطبی )متضاد(، مانند: مرگ و نجات، نور و رلمت، فنا و بًا و     مشاهده می

 های بیانی در شعر مردانی، نمايان شده است نوع تصاوير در اغلب صورت

 غريق خستة غرقاب درتهاجم موج 

 

 كوشدبه كام مرگ برای نجات می 

 (423: 4361)مردانی،                         

های تری دارند، آفرينش صورتاند، با تخیّل رابطة عمیقهنرمندان از آن رو كه عاطفی»

خیالی، متعلّق به عرصة هنر است  هنر يعنی انديشیدن با صور خیالی  شاعران، بیش از هر 

« سازندای مین تازهانديشند و به مدد آن جهااند و با خیال میكسی مستغرق در خیال

  (11:4316)فتوحی،

 

 های سقوطی و عروجیتصویرآفرینی در ریخت -2-1-1
اوج به حضیض را  ةمراد از تصاوير سًوطی، تصاويری است كه افتادن از بلندی يا نًط»

اين ريخت از قطب روزانه، در خون   (326:4312)شريفی ولدانی و شمعی،« دهدنشان می

از نفس افتادنِ ستاره در افق، ماه در چاه افتادن، باد از ركیباتی چون: نامة خا ، از طريقِ ت

ريختن، تیرِ غم از چرخ فروريختن، مهتابِ خونین از یرتگاه  نفس افتادن، خون از سحر

شده است  ، به زبانِ شعر نشان دادهافتادن سهرابآسمان در گودالِ شب افتادن، در گور

كه نا نیست كه كسی از آسمان بیفتد، تخیّل سًوط يعنی اينتخیّلِ سًوط، حتماه به اين مع»

باشد  به عنوان مّال  سرگیجه يا سردرد، حسّ سًوط نويسنده يا انسان حسّ سًوط را داشته

 دهند: ابیات زير حاالت سًوط را به زيبايی نشان می  (13:4312)عبّاسی،« كندرا ايجاد می

 ستاره در افـق هـول از نفـس افتـاد     -

ــاغ  شــغال ــة ب ــار حصــار كهن ــاد كن  ب

 

 بــــه چــــاه تیــــرة شــــب، مــــاه دادرس افتــــاد  

 ز بــس كــه زوزه كشــید آخــر از نفــس افتــاد     

 (31: 4361)مردانی،                                            

 ريزدهای سحرخون سايه میزینجه-

 

ــاد    ــنة عســـس افتـ ــب دشـ ــردة شـ ــه گـ ــر بـ  مگـ

 (31)همان:                                                      

ــی       كمان چرخ ندانم چرا به سیــنة مـا   - ــزون م ــم ف ــر غ ــه تی ــار ب ــه روزگ ــتب  كاش
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 (11)همان:                                                             

های تخیّلیِ رو به یايین كه در ابیات باال مشاهده شد، حركتی قابل كنترل اين حركت

ها در واقع يک نوع سًوط تخیّلی است كه در انتها، به تصوير نیست، بلکه اين حركت

شود   يلبر دوران، معتًد منجر می« تاريکی»و « به خا  مذلّت افتادن»، «مرگ»، «ويرانی»

كند و باشهر، سًوط، به عنوان جوهر واقعی هر نیروی تاريک و سیاهی جلوه می»است: 

      Durand). ،4110:400)«ا ببیندلیّه و بديهی رای اوّحق دارد كه در محرّكة سًوط، استعاره

نا  باشد، به طور خودكار دهد، ترساگر تصويری كه نويسنده در اثر خود ارائه می

خواهد بود  بنابراين، اگر بخواهیم  منفیهای گذاریبا ارزش ر يم روزانة تخیّهتمتعلّق به 

اكی كه در سننیم، تمام تصاوير تركاوانه، اين قسمت را طبق الگوی دوران تفسیر كروان

دهندة اين حًیًت هستند كه شاعر در هنگام سرودن اين شوند، نشانابیات باال ديده می

ابیات، از لحاظ روانی، حالت خوبی نداشته است  يا بهتر است كه بگويیم، او در هنگام 

رسِ او، ترس از اش غلبه كند  زيرا تسرودن اين ابیات، نتوانسته بر ترس و اتطراب وجودی

ای برقرار است  یس مربوط به طور كه گفتیم، بین مرگ و زمان، رابطهمرگ است و همان

زمانی است كه او قادر نبوده زمان را كنترل كند  ناخودآگاهی او اين چنین، ترس از زمان 

   نشان داده است تناا  و وحشسنرا با تصاويری تر

های عروجی وجود دارد  مراد از ريخت هایهای سًوطی، ريختدر مًابلِ صورت»

)شريفی « دهندعروجی، تصاويری است كه از حضیض به اوج رسیدن را به خوبی نشان می

فرشته، نماز، شهادت، دعا، تصاوير عروجی با وا گانی چون   (326:4312ولدانی و شمعی،

به دار سرخ به عرش شعله رفتن، : تركیباتی مانند و توحید، معراج، آسمان، سیمرغ، فنا

های شهادت به خدا ییوستن، به قاف نور رفتن، اناالحق رفتن، فردای فتح، قیام نماز، در افق

های شرف سرفراز آمدن، از گل آفتاب را چیدن، شکوه یر سیمرغ را در خود ديدن، از قلّه

و    در خون نامة خا   مردانی به تصوير كشیده گستردن افقبردامن خا  رستن، سجّاده

اند  در برخی موارد نصراهلل مردانی با ابیاتی به هم ییوسته، چگونگی اين عروج را در شده
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های زير حاالت عروج را به زيبايی نشان كشد  نمونههر بیت به زيبايی به تصوير می

  دهند:می

 زين كن سـواره بايـدرفت  سمندصاعًه

 گويــدشــهید زنــدة  تــاريخ عشــق مــی 

 

 رفـت  بايد ارهست با شعله سحر عرش به 

 به دار سرخ اناالحق دوبـاره بايـد رفـت   

 (1: 4361)مردانی،                             

 طنـین بانـگ اذان آيـد ازمنـارة شـهر     ـ 

 به سوی قبلة ايّار ايـن چـه غوغايسـت   

 خوانــددوبـاره خطبــة فــردای فــتح مــی 

 

 جهــان خفتــه بــه یاخاســت باقیــام نمــاز 

ــاز   ــام نم ــتاق در نظ ــردم مش  حضــور م

 ییمبرانــه بــه محــراب خــون امــام نمــاز 

 (11)همان:                                       
ــق- ــتی  دراف ــه خداییوس ــهادت ب ــای ش  ه

 

 رازجاويدشدن معنی بودن ايـن اسـت   

 (404)همان:                                         

 ـ دالوران سحر اسب بـاد زيـن كردنـد   

 ـدندبـه قــاف نـور گــل آفتـاب را چیـــ   

ـــاز مــی   آينــدكنــون ز قبلــة دل از نمــ

 

 وتوزخون جبین دریگاه ديـن كردنـد   

 شکوه سی یرسیمرغ را به خـود ديدنـد  

 آيـــــند های شـرف سرفــــرازمی  زقلّه

 (434)همان:                                       

ــوزان    ـــش  س ـــاد و دو آذرخـ ــ هفتـ  ـ

ـــور  ـــمة نــ ـــد بـــه ســــوی چشـ  رفتنــ

 

ـــ  ـــند از دامـــ ــا  رستـــ ــر خــ  ن ابــ

ــتند   ــت، هســ ـــه هســ ــا دور زمانـــ  تــ

 (431)همان:                                       

 ـ گسترده بـه محـراب افـق وقـت نمـاز     

 

 روحــــانی آفتــــاب، ســــجّادة عشــــق 

 (411)همان:                                      

: نماز، دعا، ايمان، ستاره، های باال مشاهده شد، وا گانی مانندگونه كه در نمونههمان

« میرچا الیاده»هستند  ییامبر، سیمرغ، آسمان، محراب و    ، نمادهای عروجی و آسمانی

نه تنها آسمان، بلکه به تبع آن، بلندی هم از تًدّس برخوردار است زيرا بلندی، »نويسد: می

موجودات برتر از ق به ای است كه انسان به خودی خود به آن دسترسی ندارد و متعلّمًوله

  (31:4311)الیاده،« انسان است
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از بسامد بااليی  های سًوطیريختدر خون نامة خا ، نسبت به  های عروجیريخت

برخوردار هستند  نصراهلل مردانی، شاعری است دارای روحیّه و روانی عروجی  وی نمونة 

عمومی و با نمادهای عروج، با يک حركت »است   عمودگرا و صعودیكامل يک شاعرِ 

تر  كردن قطب مخالف خود كه همان مکان یايین )جايگاه شیطان، جای كّیف، بدبو، 

ها جايگاه كنند به باال )جايگاه خداوند يکتا يا بر اساس اسطورهجهنّم و   ( است، سعی می

طبق اين   (44:4312)عبّاسی،« ، خوش بو ، بهشت و   ( صعود كنندخدايان، مکانی تمیز

منظومة روزانة گرفته از های عروجی، نشئتكه دوران انجام داده است، ريخت بندیتًسیم
ا  هستند  سن  يعنی دارای تصاويری خوشايند و غیر تراندگذاری مّبتارزشبا  تخیّهت

در زمان  مردانیكاوانه اين قسمت را طبق الگوی دوران تفسیر كنیم،  اگر بخواهیم روان

انی، حالت بسیار خوبی داشته است و با تخیّلِ چنین سرودن اين ابیات، از لحاظ رو

كه كردن اين وانمود»تصاويری، به طور ناخودآگاه، سعی كرده كه زمان را كنترل كند  

توان زمان را كنترل كرد، مانند همان رفتاری است كه حیوان در مًابل خطر، فرار انجام می

دهد و مل دفاعی را از خود بروز میدهد  بدين صورت كه انسان با كنترل زمان، يک عمی

گذرد خود را نجات بدين وسیله سعی دارد از اتطراب همیشگی نسبت به زمانی كه می

 ( 12)همان:« دهد

 

 های تاریکی و تماشاییتصویرآفرینی در ریخت -2-1-2

 های تاریکی الف: ریخت

از طريق اكی را منهايی است كه حاالت بیهای تاريکی، صورتمنظور از ريخت»

)شريفی « كندهای وابسته به تاريکی الًا میتوصیف يا توتیح فضای تاريک و يا سازه

مرگ، گردابِ خون، ملحدان، (  وا گان و تركیباتی نظیر: 320:4312ولدانی و شمعی،

های بار تیرگی، صحرای رلمت، دخمهنعش شبح، د خیمان، بیداد مرگبار، هجوم هول

اند  اين ريخت را در خون نامة خا ، به تصوير كشیده ترسنا  و گورستان ارواح،

 دهند:را نشان می تیرگی و تاريکیهای زير حالت نمونه
 ســـیرتان در بیشـــة یرشـــیر مـــاخیـــل روبـــه  مرگ را با چشم خود ديدند در گرداب خـون  -
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 (10: 4361)مردانی،                                

ـــهان در شـــ  - ـــحدان ینــ ـــة ملــ  باز دشنــ

 

ــی     ــران م ــر ك ــون ز ه ـــهبة خ ــدسیـ  آي

 (12)همان:                                             

ــوج   - ــاجم م ــاب در ته ــتة غرق ــق خس  غري

 

ــرای نجــات مــی   ــه كــام مــرگ ب  كوشــدب

 (423)همان:                                               

 هـای زخمـی هـول   دهان حادثه در لحظه -

 

 خوانــده مــیهجــای فاجعــه را بــا اشــار    

 (421)همان:                                              

 سکــــوت بــود و سیــــاهی و ســوز ســرما -

 

 به چشم رلمتــیان نًــش مرگ ییــدا بـود  

 (401)همان:                                              
 چویـان رها به دشت و دمن گرگ و گله بی -

 

ــا    ــفرة دهًــ ــه ســ ــانی بــ ــة نــ ــود لًمــ  ننبــ

 (401)همان:                                           

ــگ - ــار نیرنـــــ ــگ بـــــ  در دوزخ ننـــــ

 

 ســـــوزان همـــــه ملحـــــدان بـــــدكار     

 (412)همان:                                                  

 مانـــده در چنگـــال شـــب خورشـــیدمان -

 

 تیرگــــــی بگرفتــــــه بُعــــــد ديــــــدمان 

 (461)همان:                                            

ــت - ــاودانگی وحشـــــ ــوير جـــــ  تصـــــ

 تلـــــخ اســـــت در همیشـــــگی غربـــــت 

 

ــانی    ــه درّة رلمــــ ــبح بــــ ــش شــــ  نعــــ

ــارانی  ــب بـــ ــب در شـــ ــی غريـــ  مرگـــ

 (461)همان:                                                  

ــت    - ــز اس ــه، چنگی ــد قهًه ــغ جغ ــن جی  اي

ــان  ــیانة د خیمــــــ ــتار وحشــــــ  كشــــــ

ــت   ــار حکومــــ ــداد مرگبــــ ــابیــــ  هــــ

 

ــرج   ــر بـــ ــة و بـــ ــای كهنـــ ــیهـــ  يرانـــ

ــترده بـــــا خشـــــونت حیـــــوانی      گســـ

 آشــــــــوبی از دسیســــــــة شــــــــیطانی  

 (404)همان:                                                  
ــول  - ــوم ه ــا هج ــت  ب ــام وحش ــی در ش ــار تیرگ  ب

 

 آشام وحشتآيد از صحرای رلمت، گرگ خون 

 (401)همان:                                                     

ــا نه - ــی ب ــرگ م ــب م ــاهی ی ــوالی تب ــد هی  ییید صدای گام وحشتدر فضای مرگ می  آي
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 هــای ترســنا  روزگــارانسركشــند از دخمــه

 رود افتان و خیزان باد زخمـی لنـگ لنگـان   می

 

 ديوهــای خفتـــة تـــاريخ در اوهـــام وحشـــت 

 تــا ز گورســتان ارواح آورد ییغــام وحشــت   

 (401)همان:                                           

و « ويرانی»، «سیاهی»با « تاريکی»در ابیات باال مشاهده شد كه در تخیّل نصراهلل مردانی، 

، در ییوند با فرا رسیدن تاريکی در ییوند است  در واقع، در تخیّل اين شاعر، ريخت « غم»

شب و نیمه شب، آثار وحشتناكی را »است   يلبر دوران معتًد است « مرگ و بدبختی»

ارد، ساعتی كه در آن، حیوانات شیطانی و هیوالهای اهريمنی، اجساد و ارواح همراه خود د

در خون نامة خا ،    های تاريکیريخت(  Durand،4110:11« )آورندرا به تصرّف در می

 ، از بسامد كمتری برخوردار هستند های تماشايیريختنسبت به 

 های تماشاییب: ریخت 

ستند كه به نوعی، صورت و تصويری از نور و هايی ههای تماشايی، ريختريخت 

خورشید، فروغ مهر، قافلة نور، چراغ انديشه، روشنايی را به همراه دارند  وا گانی مانند: 

های رفر، بذر نور، باران نور، لبان رفر، تیغ رفر، سیمرغ ستیغ روشنايی، مشعل اسهم، قلّه

ماز، قبلة ايّار، سرزمین يًین، عروس رسوالن راستین، كهکشان روشنايی، بارش نور، سهم ن

دهکدة صبح، میش نور، زالل چشمة ايمان، چراغ دانش و دين، مشعل قرآن، خورشید 

های روشن وحی، فروغ يزدانی، دَمِ ال اله های روشن، قلّهعشق، طلوع فجر خدايی، چشمه

ها در خون گر اين ريختو    نشان خورشید -اال اهلل، درخت روز، درفش نور، س اه فاتح

 نامة خا  اثر نصراهلل مردانی هستند: 

ــانامیـــر قافلـــة نـــور مـــی  -  دهـــد فرمـ

 

ــت    ــد رف ــاره باي ــه عرصــه گــاه شــهادت هم  ب

 (6: 4361)مردانی،                                       

 طلوع بركة خورشید تابنا  دل اسـت  -

 

ــتاره  ــی   سـ ــده مـ ــاق ديـ ــه ز آفـ ــدای كـ  آيـ

 (40)همان:                                                  

 های صـبوری كـه روح ايّارانـد   ستاره -

 

ــی     ــور م ــذر ن ــب ب ــرة ش ــت تی ــه دش ــدب  كارن

 (43)همان:                                                 

ــی    انـد در یگـاه يًـین   هـای طلـوع  شکوفه - ــاب مـ ــل آفتـ ــ یده، گـ ــا سـ ــه بـ ــدكـ  آرنـ
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 (43)همان:                                                  

 گر ز مشرق جـان آفتـاب عشـق   شد جلوه -

 ســار نــورســیراب شــد كــوير دل از چشــمه

ــه    ــر غنی ــان رف ــر لب ــکفته ب ــر بش ــای فج  ه

 

 بـــاران نـــور، در شـــب يـــاران خجســـته بـــاد      

 بـــر دشـــت تشـــنه ريـــزش بـــاران خجســـته بـــاد

ــاد    ــته بـ ــواران خجسـ ــتح سـ ــق، فـ ــر عشـ  ای میـ

 (02)همان:                                                   

 كلید راز بزرگی است هر كـهم نمـاز   -

 نسیم بارش نـور اسـت در كـوير وجـود    

 

ــاز      ــام نم ــت ازدح ــیم اس ــکوه و عظ ــه باش  چ

ــا ســـهم نمـــازســـحر بـــه مســـجد آدينـــه   هـ

 (11)همان:                                                   
 جوشـد به سرزمین يًین، خون عشـق مـی   -

ــیم    ــار نس ــبح، در حص ــدة ص ــروس دهک  ع

 

ــور مـــی   ــتاره در دل شـــب، رخـــت نـ  یوشـــدسـ

ــی    ــور مـ ــیش نـ ــب، مـ ــة شـ ــار بیشـ ــدكنـ  دوشـ

 (420)همان:                                                  

 فرشته آمـد و افروخـت مشـعل قـرآن     -

 

 ز خشــم خلــق خروشــان گريخــت ديــو یلیــد  

 (444)همان:                                               

 

، عوالم عالی فرشتگان،  ییامبران و همینین صعود نور ، از طريق نماد مردانیدر واقع، 

ای كه كند  به گونهبه قلمرو الوهیّت و عالم ملکوت را بر اساس تجارب خود تشريح می

اللَّهُ »است  توان گفت، نماد نور و روشنايی در خون نامة خا ، نمادی مًدّس و معنویمی

 (،31)نور/« نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْکَوةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ

چراغدانى است كه در آن  همانند خداوندمََّل نور   ها و زمین استخدا نور آسمان»

های تماشايی در خون نامة تريخ« حبابی قرار گیرد آن چراغ در )یرفروغ( باشد، چراغى

در آينة تخیّلِ « خرد و دانش»خا ، از باالترين بسامد برخوردار هستند  قابل ذكر است كه 

كه روشنی  -است  بنابراين، خرد و دانش را « نور و روشنايی»مردانی، همیشه همراه با 

 های تماشايی قرار داد بايد در زيرمجموعة ريخت -بخش است

 

 



 179 «مردانی نصراهلل»اثر «خاک نامة خون» یِالیخ یهاصورت لیتحل             69بهار و تابستان 

 های حیوانی و جدا کننده فرینی در ریختتصویرآ-2-1-3

 های حیوانیالف: ریخت

جوش، حمله بَرنده و تازنده هستند كه با وهای یر جنبهای حیوانی، ريختريخت

كنند  در واقع اين گروه از تصاوير را تحريک و تحرّ  خود، انسان را هراسان می

دهند  تمام حیوانات يا نشان می دهند كه خصوصیّات منفی حیوانات رانمادهايی تشکیل می

های وابسته به اين حیوانات، مانند: كنند يا فعلموجوداتی كه ترس و وحشت را ايجاد می

 گیرند دريدن، بلعیدن، غرّيدن و جنگیدن، در اين دسته جای می

گذر و حركت هستند: ويژگی نخست،  زمان اين تصاوير تخیّلی بیانگر دو ويژگی از»  

  تصوير حیوان، تخیّلی دارای دو ی، نابود كردن همه چیز از طريق گذر زمانزمان و ديگر

كند و حیوان چیزی است كه دارای جنب و جوش است، فرار می -4ويژگی است: 

كند و درد و یاره میاز طرفی حیوان همان چیزی است كه می -0توان او را گرفت  نمی

هايی از اين گونه موارد زير نمونه  (11: 4312)عبّاسی،« كشدخورد و در نتیجه میمی

 تصاويرهستند:

 گرگ شب میش س ید ماه را دزديد و بـرد  -

 

ــی    ــم بـ ــمان هـ ــت  آسـ ــار سرنوشـ ــد ز كـ ــر باشـ  خبـ

 (31:: 4361)مردانی،                                            

 به گرگ خا ، شهید عزيز ما مس اريد -

 مــــــرداب بیکرانــــــه شــــــب بلعیــــــد

 

ــار   ــه انفجـ ــونین   كـ ــ یدة خـ ــن سـ ــر دارد ايـ  دگـ

ــورانی   ــتارة نــــــ ــمان ســــــ ــک آســــــ  يــــــ

 (402)همان:                                                  

 با هجوم هولبار تیرگی در شام وحشـت  -

 

 آشام وحشـت آيد از صحرای رلمت گرگ خون 

 (401)همان:                                                 

 هاغرّد به بام آسمانمی ا دهای رعد -

 

 شود ايّـام وحشـت  ای صد سال نوری میلحظه 

 (401)همان:                                              

 غــرّدكنــار جنگــل انبــوه ســنگ مــی -

 غبــار فاجعــه یوشــیده بــاز چهــرة شــهر

 

 یلنـــگ زخمـــی شـــب از نظـــارة آشـــوب     

ــه  ــگ حادثــ ــوب نهنــ ــارة آشــ ــا در كنــ  هــ

 (412)همان:                                               
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 گلوی روز به چنگال مست زنگی شب -

 

ــق      ــار افـ ــگ در حصـ ــان تنـ ــض زمـ ــه بغـ  گرفتـ

 (012)همان:                                                  

به طور كلّی، كهن الگوی حیوانی و تصاوير حیوان ريختی، در تخیّل نصراهلل مردانی، 

گذاری حیوانات  با ارزشگذاری مّبت و منفی است  برای نمونه، از ارزش دارای هر دو

توان می گذاری مّبتتوان گرگ، ا دها و نهنگ را نام برد و از حیوانات  با ارزشمنفی می

در تخیّل اين شاعر، هم دارای ارزش  یلنگجاست كه اشاره كرد  جالب اين اسب و آهوبه 

 است  گذاری منفیمّبت و هم دارای ارزش  گذاری

جنبة ناخودآگاهانة هر رويدادی به شکل صورت خیالی و نمادين، »يونگ معتًد است:  

شود كه در اين جستار فًط از خاطر نشان می  (01:4311)يونگ،« شوددر رؤياها آشکار می

نصراهلل مردانی، تولید ترس  هایِ حیوانی سخن به میان آمد كه در خودآگاهیريخت

 كنند می

 های جدا کننده     : ریختب

های كننده است  كار اصلی ريختهای جدا های حیوانی، ريختنًطة مًابل ريخت

های حیوانی و دفاع از حیات و زندگی و محافظت از جسم جدا كننده، واكنش علیه ريخت

و جان است  تمامی ابزار و وسايلی كه به نوعی باعث محافظت در برابر خطرات است، در 

: اسب، دار، (   وا گانی مانند321:4312گیرند )شريفی ولدانی و شمعی،گروه جای میاين 

كه نوعی ابزار برای محافظت از جان در برابر خطرات هستند نیز، در اين دسته  تیغ و نیزه

 گیرند: جای می
 هـــای یـــوالدين و ســـنگیناســـبِ زمـــان، سُـــم -

ــی ــرهای بــ ــی ســ ــرواز مــ ــوا یــ ــن در هــ  دادتــ

ــار   ــون تـ ــغ خـ ــا تیـ ــی بـ ــتح مـ ــردا فـ ــرديخ فـ  كـ

 

ــن خــا  آدم   ــردة اي ــر گُ ــیب  زدخــوار م

 بر دار می زد« من»مردی كه در خود ديوِ 

ــی     ــار م ــق در انظ ــال عش ــه ف ــری ك  زدیی

 (31: 4361)مردانی،                            

ــت مـــی  - ــور در عمـــق رلمـ ــزة نـ ــا نیـ  درد بـ

 

 زمان، حـدّاد خورشـید   تحّا یهلوی  

 (411)همان:                                  
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كه رمز « نصر م نَ اهلل» و« بسم اهلل»قابل ذكر است كه نصرااهلل مردانی، از وا گانی چون 

يگانگی و يکتايی و مرز جداكنندگی میان هستی و نیستی است، بسیار استفاده كرده  در 

های زير از ههای جداكننده دانست  نموننتیجه، اين گونه وا گان را بايد زيرمجموعة ريخت

 اين موارد است:

 بر اساس نظریّة دوران خون نامة خاکنمودار ساختار تخیّالت 

            

   

          

   
          

   

           

  

           

  

             

  

 
 

 گیرینتیجه-3

تخیّل، كوششی ثمربخش، در راه بهروزی انسان در جهان، و هنر،  قیام و عصیانِ آدمی 

یرداز و هنرمند، عاملی برای ايجاد ل، برای انسانِ خیالدر برابر مرگ و فراموشی است  تخیّ

عنصر بسیار فعّالی  ،، تخّیلمردانیاثر  خون نامة خا تعادل روانی و اجتماعی است  در  

است كه از لطافتی خاص و صادقانه برخوردار است  زيرا هنگام خواندن اشعار او، آن را 

ن نامة خا   مردانی، تخیّهتی زيبا نهفته توان لمس كرد و در ذهن تجسّم نمود  در خومی

مند هستند  ساختار بیشتر تصاوير است كه اغلب از اتّحاد  هنری و تصويریِ زيبايی بهره

 لشگر انبوه شـیطان در مصـاف مـا گريخـت     -

 

  مــــا تیـــغ بســــم الّــــه بـــه كــــف دارد دالور ییــــر   

 (10)همان:                                                         

 ســـوار ســـنگر اســـهم، قلـــب اهـــريمن -

 

ــد     ــه دريــ ــنَ اهلل، فاتحانــ ــرُ م ــ ــغ نصــ ــه تیــ  بــ

 (444)همان:                                                    



 282 11نشریّة ادب و زبان                                                  شماره                                                                      

گذاری مّبت )غیرترسنا  و های منظومة روزانه، با ارزشتخّیلی مردانی، از نوع ريخت

یوانی با ارزش های سًوطی، تاريکی و حخوشايند( است  در خون نامة خا ، ريخت

كننده با ارزش گذاری مّبت، مشاهده های عروجی، تماشايی و جداگذاری منفی و ريخت

هاست و نشان از های تماشايی، بیشتر از ساير ريختگرديد كه از اين میان، بسامد ريخت

كه در منظومة روزانة  -آن دارد كه  شاعر توانسته است از اتطرابِ ناشی از گذر زمان 

خود را نجات داده و اين،  نتیجة  -استشدهگذاری منفی  نشان داده، با ارزشتخیّهت

است  زيرا  آن عالم، مکانی است بی زمان  « فنای فی اهلل»و « ملکوت»گرايشِ وی به  عالمِ 

، شخصیّتی است كه انديشة  يلبر دوران، نصراهلل مردانیبنابراين، با در نظر گرفتن الگوی 

 یذيرد  معنای مرگ را تلطیف كرده، وحشت آن را گرفتهرا نمی یمرگ به معنای نیست

يا همیون مسافرت از مکانی به مکانی ديگر « شدن»است  برای مردانی، مرگ، نوعی 

 با ارزش گذاری مّبت، منظومة روزانة تخّیهتاست  زيرا انديشة اين شاعر، بیشتر متعلّق به 

 است 
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