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چکیده
تخیّل ،در تمام نمودهای مذهبی ،اسطورهای و ادبی ،دارای اين قدرت متافیزيکی است كه
آثاری علیه زوال ،مرگ و سرنوشت خلق كند به اعتًاد « يلبر دوران» شورش علیه مرگ از يک
طرف ،و كنترلِ آن از طرف ديگر ،مانند یشت و روی يک سکّهاند او اعتًاد دارد كه در یشت اين
تصويرهای ذهنی ،موتوعِ زمان نهفته است بر اساس اين موتوع ،وی تخیّهت را به دو منظومة
روزانه و شبانه تًسیم كرده است بیشک ،شاعر بهترين كسی است كه میتواند اين مًولهها را در
قالب تصاوير ادبی به ما نشان دهد از آنجا كه خون نامة خا دارای تصاوير دو قطبی (مّبت و
منفی) است ،لذا هدف اين یژوهش آن است تا با نگاهی نو ،صورتهای خیالیِ اين كتاب را طبق
نظريّة يلبر دوران ،بررسی كند و یاسخ اين یرسش را بیابد كه :بارزترين صورتهای خیالی شعر
نصراهلل مردانی ،متعلّق به كدام منظومة تخیّلی است؟ نتیجة كلّی بیانگر اين نکته است كه انديشة
اين شاعر ،بیشتر متمايل به منظومة روزانة تخیّهت و با ارزشگذاریِ مّبت میباشد اين نشان
دهندة آن است كه مردانی ،تصوير مرگ را در تخیّل خود تلطیف كرده و وحشت آن را گرفته
است
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 ،تخیّهت ،يلبر دوران

-1مقدّمه
بدون ترديد ،تخیّل در تمام نمودهای مذهبی ،اسطورهای و ادبی ،دارای اين قدرت
متافیزيکی است كه آثاری علیه زوال ،مرگ و سرنوشت خلق كند شاعر ،از جهانِ واقعی
زمینهای میسازد و آن را ماية كار خويش قرار میدهد س س آن را با تخیّل یرورده ،به
گونة يک «آرمان» ارائه میدهد اين آرمان ،به زندگی او وسعت و جاودانگی میبخشد از
اين رو كه شاعر آفريننده است و هنر ،آفريدة او يکی از اين زمینهسازیها تخیّل است امّا
خیال و تخیّل چیست؟ «رتا براهنی» چنین مینويسد« :قدرت تخیّل ،يعنی شور و هیجانی
كامل ،كه به كار میافتد تا احساسات ،اشیا و تجربیّات مختلف و متعلّق به زمانها و
مکانهای مختلف را در يک لحظة خاص در كنار هم جمعكند و يا بر روی يکديگر
منطبق نمايد و در لحظهای ،زمانی بیكران و در مکانی محدود ،سرزمینی یهناور را ارائه
دهد » (براهنی )06:4312،به بیانی ديگر« ،خیال ،تصويری است كه در خواب يا بیداری ،در
ذهنِ انسان حاصل میشود » (ابنمنظور )4121:4320 ،تخیّل كه در زبانانگلیسی
 imaginationترجمه میشود ،مشتق از فعلِ التین  imaginariبه معنای «تصوير»
است اين ريشهيابی نشاندهندة «خودیژواكیِ» تخیّل ،با تأكید بر آن به عنوان يک قلمرو
شخصی میباشد كه طیف معنايی خاصّی را دربر میگیرد ،از جمله« :قدرت ذهن»« ،توانايی
خلّاق ذهن»« ،خود ذهن زمانی كه شروع به فعّالیت میكند»« ،فرايندی از ذهنِ مورد استفاده
جهت تفکّر»« ،طرح ريزی»« ،تدبیر كردن»« ،به خاطر س ردن»« ،خلق كردن»« ،خیال واهی
كردن» و «خلق عًیده»
«اوّلین مسئلهای كه به طور كلّی در بررسی معنايی تخیّل ،جلبِ نظر میكند ،اين است
كه تخیّل ،تداعیگرِ مفهومی دوگانه است اوّلین صورت اين دوگانگی ،به مفهوم «عدمیِ»
آن اشاره دارد ،به گونهای كه اين اصطهح ،اغلب همراه با داللتی در نظر گرفته میشود
كه مفهومِ ذهنی آن ،با واقعیّت چیزها مطابًت نمیكند درست همانطور كه در محاورات
روزانه از اين وا ه مفهومِ «یوچی و خیالی» استنباط میگردد امّا صورت ديگر آن ،وجه
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«وجودی» نزد فیلسوفان و اديبان و به طور كلّی ،اصحابِ علوم انسانی است به طوری كه
در اين حوزهها ،تخیّل «بستری برای رهور» به شمار میآيد» (بلخاری)11:4311،
تخیّل ،عهوه بر معنایِ توانايی خلقِ تصاوير ذهنی ،يا توانايی ذهن جهت آفرينش ،و يا
مبتکر بودن ،متضمّن قدرت تفکّری است كه واقعیّتی را بازسازی كند ،تا بتواند به گونهای
تحًّق خارجی يابد و يا به اصطهح ،به خودیِ خود ممکن باشد چنانكه گفتهاند« :تصوير،
هم فرزند نگرش و عاطفه است و هم وریفة مجسّم ساختنِ محتوای عاطفی و احساسی و
فکری تجربة شاعران را بر دوش میكشد

كشف تصويرهای بنیادين در آثار هنرمند و

ترسیم خوشههای تصويری ،كلید ورود به جهانِ درون هنرمند را در دستان ما میگذارد»
(فتوحی )12:4316،به بیانی ديگر ،فرهنگ تداعیِ خوشههای خیال ،عبارت است از «يک
فکر ،موتوع يا درون مايهای كه در قالب كلمات و عبارات خاص ،تصاوير خیال ،حتّی
اشخاص ،اعمال ،مکانها و

در درون يک اثر هنری ،نمود ییدا میكند و غالباه بیانگر

ذهنیّت و حساسّیت هنرمند ،نسبت به يک موتوع يا یديدهای خاص است ،به گونهای كه
اين كلمات به صورت ملکة ذهنی او درآيد» (شفیعیكدكنی)004:4304،
اگرچه منشأ و مشروعیّت تخیّل ،قرنها تنها در عرصة هنر و ادبیّات ینداشته میشد
يعنی ،آنجا كه سخن از خیاالت ،یندارها ،مجازهاست و از واقعیّت عینی فاصله دارد از
قديمیترين تعاريفی كه تاكنون از شعر صورت گرفته ،تخیّل همواره به عنوان یاية اساسی
شعر و جوهر شعر شناخته شدهاست امّا تخیّل منحصر به حوزة ادبیّات ،شعر و هنر نیست،
بلکه عرصه ای وسیع دارد و مرزهای آن ،نامشخّص و نامحدود است خیال ،خواب،
اسطوره ،خاطره ،آرمانشهر ،امید ،ايدئولو ی و

همگی ،جلوههای گوناگون تخیّلِ

انسانی ،و مفاهیمی است كه به كاركردهای متفاوت تخیّل ،مربوط میشود «توجّه اساسی
به فرايند تخیّل در زندگی اجتماعی ،در یی كشف ناخودآگاه در روانشناسی رویداد كه
در همة حوزههای معرفت بشری ،اثری شگرف گذاشت» (شريعتی)461:4313،
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 -1-1بیان مسئله
يکی از روشهايی كه امروزه برای تحلیل متون به كار میرود ،استفاده از آرای نظريّه
یردازانی است كه مبانی آن را به صورت مشخّص ،ارائهكردهاند يکی از كسانی كه در
زمینة نًد ادبی و به ويژه تخیّهت ادبی ،ییشرو بوده و تخیّل را ارج نهاده « ،يلبر دوران»
( )gilbert Durandاست يلبر دوران ،در يکی از نظريّههای خود با عنوان «ر يم
روزانة تخیّهت و ر يم شبانة تخیّهت»  ،به تحلیل كاركردهای تصويری و تخیّلی هنرمندان
یرداختهاست از آنجا كه خیال ،عنصر اصلی شعر شمردهمیشود و تخیّل ،دريیهای از
تجربیّات ذهنی شاعر است كه از آن به جهان مینگرد و شاعر ،تخیّل خود را در شکلهای
متنوّعِ صورخیال نشان میدهد ،در اين مًاله به علّت ارزش و اهمّیّت تصويرسازی،
نگارندگان بر آنند تا با جستار در ساختار صورتهای خیالیِ «خون نامة خا » ،با تکیه بر
نظريّة يلبر دوران ،گونههای خیالی و خوشههای تصويریِ شعر «نصراهلل مردانی» را مورد
تحلیل قراردهند
-2-1پیشینة تحقیق
در یژوهش های زبان و ادبیّات فارسی ،در زمینة كاركرد تخیّهت ادبی ،بر مبنای نظريّة
يلبر دوران ،مًالههايی در خصوص داستانها و متون ديگر نوشته شده است :علی عبّاسی
( )4312در مًالهای با عنوان «طبًهبندی تخیّهت ادبی بر اساس نًد ادبی جديد» و سارا
شريعتی ( )4311در مًالهای با نام «جامعه ـ انسانشناسی تخیّل اجتماعی» به تحلیل و تفسیر
«منظومة روزانه و منظومة شبانه» از ديدگاه يلبر دوران یرداختهاند عبدالرّسول شاكری
( )4310در مًالهای با عنوان «ترس از زمان ،نزد شخصیّتهای روايتیِ محمود دولتآبادی»
به اين نتیجه رسیده است كه شخصیّتهای روايتی دولتآبادی ،از گذر زمان میترسند و
اين ترس به شکلِ تصاوير حیوانی ،تاريکی و سًوطی نشان داده شده است غهمحسین
شريفی ولدانی و میهد شمعی ( )4312در مًالهای تحت عنوان «تحلیل صورتهای خیالی
در شعر یايداری براساس نًد ادبی جديد» به تحلیل صورتهای خیالی در شعر شاعران
جنگ با تکیه بر نظريّة يلبردوران یرداختهاند امّا تاكنون تحًیق مستًلّی در مورد بررسی
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مردانی بر اساس نظريّة دوران مشاهده نشده است ،لذا اين تحًیق در نوع

خود ابتکاری است
 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
با توجّه به اين امر كه نصراهلل مردانی از شاعران معاصر حوزة مًاومت است و تاكنون
اثر ارزشمند وی ،خون نامة خا  ،از نگاه نًّادان و یژوهشگران دور مانده اين ترورت
احساس می شود تا از زوايای مختلفی به اين اثر نگريسته شود لذا نگارندگان اين یژوهش
بر آن شدند تا اين اثر را بر اساس نظريّة يلبر دوران بررسی كنند
 -2بحث
رشتة روانشناسی یس از كشف ناخودآگاه ،رشتة جامعهشناسی و به تبع آن ،انسان
شناسی را متوجّه فرايند تخیّل ،در زندگی اجتماعی نمود و به وجود يک زيربنایِ حًیًی از
روح جمعی ،آگاه كرد در آن فضای فکری كه هنر و خیال ،جايش را به یوزيتیويسمیِ
(تحصّلگرايی) منطًی داده بود ،يلبر دوران با بهرهگیری از آرای «يونگ» و «باشهر» ،به
توسعهای ساختاری و نشانهشناسانه از تصاوير و نمادها ،با تکیه بر مًوالت ماهوی و
نًشهای كهن الگويی و با هدف ساخت همزمان يک طبًهبندی از كهنالگوها و تصاوير،
دست میزند و سعی میكند امر شاعرانه (تخّیل) را دوباره به انسان جامعه شناسی وارد كند
در اين مًاله از الگوی ساختاری دوران ،صورتهای خیالی كتاب «خوننامة خا » مورد
نًد و بررسی و تحلیل قرار میگیرد
-2-1الگوی ساختاری ژیلبر دوران
در واقع ،نظريّة يلبر دوران ،بر مّلّث اسطورهشناسی ،مردم -شناسی و تخیّهت ،استوار
است تعريفی كه دوران از تخیّل ارائه میدهد ،تعريفی سنّتی نیست ،بلکه تعريفی است كه
از موتوعات مردمشناسی و نشانهشناسی گرفتهشدهاست «در نظام تفکّر دوران ،سه عنصر
محرّكهها ،كهنالگوها و نمادها وجود دارند محرّكهها همان نیروها هستند نیروهايی كه
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بهچشمنمیآيند و برایآنكه به چشمبیايند ،سمبل و نماد خودشان را ییدا میكنند به طور
مّال ،بال یرنده ،كه میتواند سمبل و نماد میل به یرواز باشد تعداد نمادها بی شمار و از
فرهنگی به فرهنگ ديگر متغیّر است بنابراين ،نمیتواند یاية علمی داشته باشد به همین
دلیل است كه باشهر ،طبًه بندی تخیّهت را بر روی كهن الگوها انجام میدهد ،زيرا ثابت
و جهانیاند و تغییر نمیكنند امّا دوران كه شاگرد باشهر است ،اين تًسیم بندی را
نمییذيرد و اساس را بر محرّكه ها میگذارد» (عبّاسی)1:4311،
دوران ،در كتاب «ساختارهای مردمشناسی تخیّهت» ،تأكید میكند كه بین «زمان» و
«مرگ» ،رابطهای ناگسستنی و متًابل وجود دارد وی انسان را زخم خوردة زمان میداند،
بهطوریكه زمان ،رهورِ خود را با محدودكردنِ وجود ،اعهم میدارد زندگی ،از تولّد تا
مرگ ،در زمان تعريف میشود بنابراين ،دوران با چنین فرتی میكوشد تا تأثیر اين
موتوع اساسی (زمان) را بر ذهن انسان ییدا كند زيرا به اعتًاد اسطوره شناسان ،زمان برای
انسانهای نخستین ،چون واقعیّتی منفی درنظرگرفتهمیشد تا آنجا كه زمان ،با شدن ،درد،
رنج وجودی و در نتیجه ،مرگ ،مرتبط میشود با ارجاع همیشگی زمان به حادثة ازلی
(تشکیل و آغاز جهان) ،اسطوره ،برای مغلوب كردن «زمان كشنده» و برای رسیدن به
فنانایذيری ،نًش مهمّی برعهده میگیرد به اعتًاد يلبر دوران ،شورش علیه «مرگ» ،از
يک طرف ،و كنترل زمان از طرف ديگر ،عکسالعملی دفاعی از طرف انسان علیه زمان و
مرگ است (همان )401:وی معتًد است كه زمان ،خود را به وسیلة تصاوير ،نمايان
میسازد يعنی اينكه تصاوير ،نشان دهندة ترس از زماناند ،چرا كه بر اساس نظريّة دوران،
یشت هر ترسی« ،ترس از مرگ» وجود دارد و یشت هر مرگی ترس از زمان انسان بین
ترس و زمان ،رابطه برقرارمیكند و متوجّه میشود كه با گذر زمان ،به طرف مرگ
میرود ،یس میترسد و در نتیجه يک سری تصاوير در تخیّل و ذهن او در واكنش به گذر
زمان راهر میشود «مراد از تصوير ،آن چیزی است كه انسان يا اديب يا هنرمند ،از آن در
خلقِ تركیبهای مختلف و تعابیر غیرمتناهی و در رساندنِ آنچه از تجاربِ متنوّع حس
میكند ،كمک میگیرد» (فاتلی)413 :4306 ،
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دوران ،در همان كتابِ ساختارهای مردمشناسی تخیّهت ،تصاوير را به دو مجموعة
بزرگ به نام مجموعة روزانة تخیّهت و منظومة شبانة تخیّهت تًسیم میكند در یشت اين
تصاوير ترسنا

و غیر ترسنا  ،موتوعِ زمان نهفته است منظومه ،بر اساس تعريف

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

و مشابه استفاده میكنند» (عبّاسی )14:4311،منظومة روزانة تخیّهت ،منظومهای

است ديالکتیکی ،دارای قطبهای متضاد كه شامل تصاويرِ ترسنا
و غیر ترسنا

(ارزش گذاری منفی)

(ارزش گذاری مّبت) است به عنوان مّال ،هستی در مًابلِ نیستی و نور در

مًابلِ تاريکی
منظومة شبانة تخیّهت بر خهف مجموعة روزانة تخیّهت ،حالتی تركیبی دارد ،دو قطب
به جای آن كه مًابلِ يکديگر قرار بگیرند ،در دلِ يکديگر جای میگیرند به عنوان مّال،
هستی در دلِ نیستی و يا نور در دلِ تاريکی قرار میگیرد و بالعکس در اين گروه از
تصاوير ،حالت اعتدالی ترس از زمان مشاهده میشود و ترس موجود در آن تعديل شده
است ساختارهای منظومة روزانة تخیّهت با ارزشگذاری منفی ،خود به سه دستة:
ريختهای سًوطی ،تاريکی و حیوانی تًسیم میشود تمام اين موارد در يک نًطة همسان
و هم شکل ،يعنی ايجاد ترس ،مشتر اند ساختارهای منظومة روزانة تخیّهت با ارزش
گذاری مّبت نیز به سه دستة :ريختهای عروجی ،تماشايی و جداكننده ،طبًهبندی
میشود نًطة همسان و همشکلِ اين ريختها ،غلبه بر حسّ ترس ،با ساختارهای گوناگون
است در حًیًت ،ترس از زمان ،صورتهای منفیِ«سًوطی ،تاريکی و حیوانی» را شکل
میدهد و غلبه بر ترس از زمان ،صورتهای مّبت «عروجی ،تماشايی و جداكننده» را یديد
میآورد
از مجموعة الگوی ییشنهادی يلبر دوران ،مبنی بر ساختارهای تخیّهت ،میتوان
منظومة روزانة تخیّهت او را بر روی خوننامة خا  ،اثر نصراهلل مردانی ییاده كرد زيرا
شعر وی دارای تصاوير دوقطبی (متضاد) است و در شعر وی جدال و كشمکشِ تصاويرِ
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دوقطبی (متضاد) ،مانند :مرگ و نجات ،نور و رلمت ،فنا و بًا و

شماره11

مشاهده میشود اين

نوع تصاوير در اغلب صورتهای بیانی در شعر مردانی ،نمايان شده است
غريق خستة غرقاب درتهاجم موج

به كام مرگ برای نجات میكوشد
(مردانی)423 :4361 ،

«هنرمندان از آن رو كه عاطفیاند ،با تخیّل رابطة عمیقتری دارند ،آفرينش صورتهای
خیالی ،متعلّق به عرصة هنر است هنر يعنی انديشیدن با صور خیالی شاعران ،بیش از هر
كسی مستغرق در خیالاند و با خیال میانديشند و به مدد آن جهان تازهای میسازند»
(فتوحی)11:4316،
 -1-1-2تصویرآفرینی در ریختهای سقوطی و عروجی
«مراد از تصاوير سًوطی ،تصاويری است كه افتادن از بلندی يا نًطة اوج به حضیض را
نشان میدهد» (شريفی ولدانی و شمعی )326:4312،اين ريخت از قطب روزانه ،در خون
نامة خا  ،از طريقِ تركیباتی چون :از نفس افتادنِ ستاره در افق ،ماه در چاه افتادن ،باد از
نفس افتادن ،خون از سحر ريختن ،تیرِ غم از چرخ فروريختن ،مهتابِ خونین از یرتگاه
آسمان در گودالِ شب افتادن ،در گورافتادن سهراب ،به زبانِ شعر نشان دادهشده است
«تخیّلِ سًوط ،حتماه به اين معنا نیست كه كسی از آسمان بیفتد ،تخیّل سًوط يعنی اينكه
نويسنده يا انسان حسّ سًوط را داشتهباشد به عنوان مّال سرگیجه يا سردرد ،حسّ سًوط
را ايجاد میكند» (عبّاسی )13:4312،ابیات زير حاالت سًوط را به زيبايی نشان میدهند:
 -ستاره در افـق هـول از نفـس افتـاد

بــــه چــــاه تیــــرة شــــب ،مــــاه دادرس افتــــاد

شــغال بــاد كنــار حصــار كهنــة بــاغ

ز بــس كــه زوزه كشــید آخــر از نفــس افتــاد
(مردانی)31 :4361 ،

-زینجه های سحرخون سايه میريزد

مگـــر بـــه گـــردة شـــب دشـــنة عســـس افتـــاد
(همان)31 :

 -كمان چرخ ندانم چرا به سیــنة مـا

بــه روزگــار بــه تیــر غــم فــزون مــیكاشــت
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(همان)11 :
اين حركت های تخیّلیِ رو به یايین كه در ابیات باال مشاهده شد ،حركتی قابل كنترل
نیست ،بلکه اين حركتها در واقع يک نوع سًوط تخیّلی است كه در انتها ،به تصوير
«ويرانی»« ،مرگ»« ،به خا

مذلّت افتادن» و «تاريکی» منجر میشود يلبر دوران ،معتًد

است« :سًوط ،به عنوان جوهر واقعی هر نیروی تاريک و سیاهی جلوه میكند و باشهر،
حق دارد كه در محرّكة سًوط ،استعارهای اوّلیّه و بديهی را ببیند»(.(Durand،4110:400
اگر تصويری كه نويسنده در اثر خود ارائه میدهد ،ترسنا

باشد ،به طور خودكار

متعلّق به ر يم روزانة تخیّهت با ارزشگذاریهای منفی خواهد بود بنابراين ،اگر بخواهیم
روانكاوانه ،اين قسمت را طبق الگوی دوران تفسیر كنیم ،تمام تصاوير ترسناكی كه در
ابیات باال ديده میشوند ،نشاندهندة اين حًیًت هستند كه شاعر در هنگام سرودن اين
ابیات ،از لحاظ روانی ،حالت خوبی نداشته است يا بهتر است كه بگويیم ،او در هنگام
سرودن اين ابیات ،نتوانسته بر ترس و اتطراب وجودیاش غلبه كند زيرا ترسِ او ،ترس از
مرگ است و همانطور كه گفتیم ،بین مرگ و زمان ،رابطهای برقرار است یس مربوط به
زمانی است كه او قادر نبوده زمان را كنترل كند ناخودآگاهی او اين چنین ،ترس از زمان
را با تصاويری ترسنا

و وحشتنا

نشان داده است

«در مًابلِ صورتهای سًوطی ،ريختهای عروجی وجود دارد مراد از ريختهای
عروجی ،تصاويری است كه از حضیض به اوج رسیدن را به خوبی نشان میدهند» (شريفی
ولدانی و شمعی )326:4312،تصاوير عروجی با وا گانی چون فرشته ،نماز ،شهادت ،دعا،
توحید ،معراج ،آسمان ،سیمرغ ،فنا و تركیباتی مانند :به عرش شعله رفتن ،به دار سرخ
اناالحق رفتن ،فردای فتح ،قیام نماز ،در افقهای شهادت به خدا ییوستن ،به قاف نور رفتن،
گل آفتاب را چیدن ،شکوه یر سیمرغ را در خود ديدن ،از قلّههای شرف سرفراز آمدن ،از
دامن خا

رستن ،سجّادهبرافقگستردن و در خون نامة خا

مردانی به تصوير كشیده

شده اند در برخی موارد نصراهلل مردانی با ابیاتی به هم ییوسته ،چگونگی اين عروج را در
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هر بیت به زيبايی به تصوير میكشد نمونههای زير حاالت عروج را به زيبايی نشان
میدهند:
سمندصاعًه زين كن سـواره بايـدرفت

به عرش شعله سحر با ستاره بايد رفـت

شــهید زنــدة تــاريخ عشــق مــیگويــد

به دار سرخ اناالحق دوبـاره بايـد رفـت
(مردانی)1 :4361 ،

ـ طنـین بانـگ اذان آيـد ازمنـارة شـهر

جهــان خفتــه بــه یاخاســت باقیــام نمــاز

به سوی قبلة ايّار ايـن چـه غوغايسـت

حضــور مــردم مشــتاق در نظــام نمــاز

دوبـاره خطبــة فــردای فــتح مــیخوانــد

ییمبرانــه بــه محــراب خــون امــام نمــاز
(همان)11 :

-درافــقهــای شــهادت بــه خداییوســتی

رازجاويدشدن معنی بودن ايـن اسـت
(همان)404 :

ـ دالوران سحر اسب بـاد زيـن كردنـد

وتوزخون جبین دریگاه ديـن كردنـد

بـه قــاف نـور گــل آفتـاب را چیـــدند

شکوه سی یرسیمرغ را به خـود ديدنـد

كنــون ز قبلــة دل از نمـــــاز مــیآينــد

زقلّههای شـرف سرفــــرازمیآيـــــند
(همان)434 :
رستــــــند

ـــ هفتــــاد و دو آذرخــــش ســوزان

از دامــــــن ابــــر خــــا

رفتنـــــد بـــه ســــوی چشــــمة نـــــور

تــــا دور زمانــــــه هســــت ،هســــتند
(همان)431 :

ـ گسترده بـه محـراب افـق وقـت نمـاز

روحــــانی آفتــــاب ،ســـجّادة عشــــق
(همان)411 :

همانگونه كه در نمونههای باال مشاهده شد ،وا گانی مانند :نماز ،دعا ،ايمان ،ستاره،
ییامبر ،سیمرغ ،آسمان ،محراب و  ،نمادهای عروجی و آسمانی هستند «میرچا الیاده»
مینويسد « :نه تنها آسمان ،بلکه به تبع آن ،بلندی هم از تًدّس برخوردار است زيرا بلندی،
مًولهای است كه انسان به خودی خود به آن دسترسی ندارد و متعلّق به موجودات برتر از
انسان است» (الیاده)31:4311،
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ريختهای عروجی در خون نامة خا  ،نسبت به ريختهای سًوطی از بسامد بااليی
برخوردار هستند نصراهلل مردانی ،شاعری است دارای روحیّه و روانی عروجی وی نمونة
كامل يک شاعرِ عمودگرا و صعودی است «نمادهای عروج ،با يک حركت عمومی و با
كردن قطب مخالف خود كه همان مکان یايین (جايگاه شیطان ،جای كّیف ،بدبو،

تر

جهنّم و ) است ،سعی میكنند به باال (جايگاه خداوند يکتا يا بر اساس اسطورهها جايگاه
خدايان ،مکانی تمیز ،خوش بو  ،بهشت و ) صعود كنند» (عبّاسی )44:4312،طبق اين

تًسیمبندی كه دوران انجام داده است ،ريختهای عروجی ،نشئتگرفته از منظومة روزانة
تخیّهت با ارزشگذاری مّبتاند يعنی دارای تصاويری خوشايند و غیر ترسنا

هستند

اگر بخواهیم روانكاوانه اين قسمت را طبق الگوی دوران تفسیر كنیم ،مردانی در زمان
سرودن اين ابیات ،از لحاظ روانی ،حالت بسیار خوبی داشته است و با تخیّلِ چنین
تصاويری ،به طور ناخودآگاه ،سعی كرده كه زمان را كنترل كند «وانمود كردن اينكه
می توان زمان را كنترل كرد ،مانند همان رفتاری است كه حیوان در مًابل خطر ،فرار انجام
میدهد بدين صورت كه انسان با كنترل زمان ،يک عمل دفاعی را از خود بروز میدهد و
بدين وسیله سعی دارد از اتطراب همیشگی نسبت به زمانی كه میگذرد خود را نجات
دهد» (همان)12:
 -2-1-2تصویرآفرینی در ریختهای تاریکی و تماشایی
الف :ریختهای تاریکی
«منظور از ريختهای تاريکی ،صورتهايی است كه حاالت بیمناكی را از طريق
توصیف يا توتیح فضای تاريک و يا سازههای وابسته به تاريکی الًا میكند» (شريفی
ولدانی و شمعی )320:4312،وا گان و تركیباتی نظیر :مرگ ،گردابِ خون ،ملحدان،
نعش شبح ،د خیمان ،بیداد مرگبار ،هجوم هولبار تیرگی ،صحرای رلمت ،دخمههای
ترسنا

و گورستان ارواح ،اين ريخت را در خون نامة خا  ،به تصوير كشیدهاند

نمونههای زير حالت تیرگی و تاريکی را نشان میدهند:
 -مرگ را با چشم خود ديدند در گرداب خـون

خیـــل روبـــهســـیرتان در بیشـــة یرشـــیر مـــا
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(مردانی)10 :4361 ،

-از دشنـــــة ملـــــحدان ینـــــهان در شـــب

سیــــهبة خــون ز هــر كــران مــیآيــد
(همان)12 :

 -غريــق خســتة غرقــاب در تهــاجم مــوج

بــه كــام مــرگ بــرای نجــات مــیكوشــد
(همان)423 :

 -دهان حادثه در لحظههـای زخمـی هـول

هجــای فاجعــه را بــا اشــاره مــیخوانــد
(همان)421 :

 -سکــــوت بــود و سیــــاهی و ســوز ســرما

به چشم رلمتــیان نًــش مرگ ییــدا بـود
(همان)401 :

 -رها به دشت و دمن گرگ و گله بیچویـان

نبــــود لًمــــة نــــانی بــــه ســــفرة دهًــــان
(همان)401 :

-در دوزخ ننـــــــگ بـــــــار نیرنـــــــگ

ســـــوزان همـــــه ملحـــــدان بـــــدكار
(همان)412 :

 -مانـــده در چنگـــال شـــب خورشـــیدمان

تیرگــــــی بگرفتــــــه بُعــــــد ديــــــدمان
(همان)461 :

-تصـــــــوير جـــــــاودانگی وحشـــــــت

نعــــــش شــــــبح بــــــه درّة رلمــــــانی

تلـــــخ اســـــت در همیشـــــگی غربـــــت

مرگـــــی غريـــــب در شـــــب بـــــارانی
(همان)461 :

-ايــن جیــغ جغــد قهًهــه ،چنگیــز اســت

بـــــر بـــــرجهـــــای كهنـــــة ويرانـــــی

كشــــــــتار وحشــــــــیانة د خیمــــــــان

گســـــترده بـــــا خشـــــونت حیـــــوانی

بیــــــداد مرگبــــــار حکومــــــتهــــــا

آشــــــــوبی از دسیســــــــة شــــــــیطانی
(همان)404 :

 -بــا هجــوم هــولبــار تیرگــی در شــام وحشــت

آيد از صحرای رلمت ،گرگ خونآشام وحشت
(همان)401 :

 -بــا نهیــب مــرگ مــیآيــد هیــوالی تبــاهی

در فضای مرگ میییید صدای گام وحشت
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سركشــند از دخمــههــای ترســنا

177

روزگــاران

ديوهــای خفتـــة تـــاريخ در اوهـــام وحشـــت

میرود افتان و خیزان باد زخمـی لنـگ لنگـان

تــا ز گورســتان ارواح آورد ییغــام وحشــت
(همان)401 :

در ابیات باال مشاهده شد كه در تخیّل نصراهلل مردانی« ،تاريکی» با «سیاهی»« ،ويرانی» و
«غم» در ییوند است در واقع ،در تخیّل اين شاعر ،ريخت تاريکی ،در ییوند با فرا رسیدن
«مرگ و بدبختی» است يلبر دوران معتًد است «شب و نیمه شب ،آثار وحشتناكی را
همراه خود د ارد ،ساعتی كه در آن ،حیوانات شیطانی و هیوالهای اهريمنی ،اجساد و ارواح
را به تصرّف در میآورند» ( )Durand،4110:11ريختهای تاريکی در خون نامة خا ،
نسبت به ريختهای تماشايی ،از بسامد كمتری برخوردار هستند
ب :ریختهای تماشایی
ريختهای تماشايی ،ريختهايی ه ستند كه به نوعی ،صورت و تصويری از نور و
روشنايی را به همراه دارند وا گانی مانند :خورشید ،فروغ مهر ،قافلة نور ،چراغ انديشه،
بذر نور ،باران نور ،لبان رفر ،تیغ رفر ،سیمرغ ستیغ روشنايی ،مشعل اسهم ،قلّههای رفر،
رسوالن راستین ،كهکشان روشنايی ،بارش نور ،سهم نماز ،قبلة ايّار ،سرزمین يًین ،عروس
دهکدة صبح ،میش نور ،زالل چشمة ايمان ،چراغ دانش و دين ،مشعل قرآن ،خورشید
عشق ،طلوع فجر خدايی ،چشمههای روشن ،قلّههای روشن وحی ،فروغ يزدانی ،دَمِ ال اله
اال اهلل ،درخت روز ،درفش نور ،س اه فاتح -خورشید و نشانگر اين ريختها در خون
نامة خا

اثر نصراهلل مردانی هستند:

 -امیـــر قافلـــة نـــور مـــیدهـــد فرمـــان

بــه عرصــه گــاه شــهادت همــاره بايــد رفــت
(مردانی)6 :4361 ،

 -طلوع بركة خورشید تابنا

دل اسـت

ســـتارهای كـــه ز آفـــاق ديـــده مـــیآيـــد
(همان)40 :

 -ستارههای صـبوری كـه روح ايّارانـد

بــه دشــت تیــرة شــب بــذر نــور مــیكارنــد
(همان)43 :

 -شکوفههـای طلـوعانـد در یگـاه يًـین

كـــه بـــا سـ ـ یده ،گـــل آفتـــاب مـــیآرنـــد
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(همان)43 :
 -شد جلوهگر ز مشرق جـان آفتـاب عشـق

بـــاران نـــور ،در شـــب يـــاران خجســـته بـــاد

ســیراب شــد كــوير دل از چشــمهســار نــور

بـــر دشـــت تشـــنه ريـــزش بـــاران خجســـته بـــاد

بشــکفته بــر لبــان رفــر غنیــههــای فجــر

ای میـــر عشـــق ،فـــتح ســـواران خجســـته بـــاد
(همان)02 :

 -كلید راز بزرگی است هر كـهم نمـاز

چــه باشــکوه و عظــیم اســت ازدحــام نمــاز

نسیم بارش نـور اسـت در كـوير وجـود

ســـحر بـــه مســـجد آدينـــههـــا ســـهم نمـــاز
(همان)11 :

 -به سرزمین يًین ،خون عشـق مـیجوشـد

ســـتاره در دل شـــب ،رخـــت نـــور مـــییوشـــد

عــروس دهکــدة صــبح ،در حصــار نســیم

كنـــار بیشـــة شـــب ،مـــیش نـــور مـــیدوشـــد
(همان)420 :

 -فرشته آمـد و افروخـت مشـعل قـرآن

ز خشــم خلــق خروشــان گريخــت ديــو یلیــد
(همان)444 :

در واقع ،مردانی ،از طريق نماد نور ،عوالم عالی فرشتگان ،ییامبران و همینین صعود
به قلمرو الوهیّت و عالم ملکوت را بر اساس تجارب خود تشريح میكند به گونهای كه
میتوان گفت ،نماد نور و روشنايی در خون نامة خا  ،نمادی مًدّس و معنوی است «اللَّهُ
نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْکَوةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ» (نور،)31/
«خدا نور آسمانها و زمین است مََّل نور خداوند همانند چراغدانى است كه در آن
چراغى(یرفروغ) باشد ،آن چراغ در حبابی قرار گیرد » ريختهای تماشايی در خون نامة
خا  ،از باالترين بسامد برخوردار هستند قابل ذكر است كه «خرد و دانش» در آينة تخیّلِ
مردانی ،همیشه همراه با «نور و روشنايی» است بنابراين ،خرد و دانش را  -كه روشنی
بخش است -بايد در زيرمجموعة ريختهای تماشايی قرار داد
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-3-1-2تصویرآفرینی در ریختهای حیوانی و جدا کننده
الف :ریختهای حیوانی
ريختهای حیوانی ،ريختهای یر جنبوجوش ،حمله بَرنده و تازنده هستند كه با
تحريک و تحرّ

خود ،انسان را هراسان میكنند در واقع اين گروه از تصاوير را

نمادهايی تشکیل میدهند كه خصوصیّات منفی حیوانات را نشان میدهند تمام حیوانات يا
موجوداتی كه ترس و وحشت را ايجاد میكنند يا فعلهای وابسته به اين حیوانات ،مانند:
دريدن ،بلعیدن ،غرّيدن و جنگیدن ،در اين دسته جای میگیرند
«اين تصاوير تخیّلی بیانگر دو ويژگی از زمان هستند :ويژگی نخست ،گذر و حركت
زمان و ديگری ،نابود كردن همه چیز از طريق گذر زمان تصوير حیوان ،تخیّلی دارای دو
ويژگی است -4 :حیوان چیزی است كه دارای جنب و جوش است ،فرار میكند و
نمیتوان او را گرفت  -0از طرفی حیوان همان چیزی است كه میدرد و یاره میكند و
میخورد و در نتیجه میكشد» (عبّاسی )11 :4312،موارد زير نمونههايی از اين گونه
تصاويرهستند:
 -گرگ شب میش س ید ماه را دزديد و بـرد

آســـمان هـــم بـــیخبـــر باشـــد ز كـــار سرنوشـــت
(مردانی)31 ::4361 ،

 -به گرگ خا  ،شهید عزيز ما مس اريد

كـــه انفجـــار دگـــر دارد ايـــن ســـ یدة خـــونین

مــــــرداب بیکرانــــــه شــــــب بلعیــــــد

يــــــــک آســــــــمان ســــــــتارة نــــــــورانی
(همان)402 :

 -با هجوم هولبار تیرگی در شام وحشـت

آيد از صحرای رلمت گرگ خونآشام وحشـت
(همان)401 :

 -ا دهای رعد میغرّد به بام آسمانها

لحظهای صد سال نوری میشود ايّـام وحشـت
(همان)401 :

 -كنــار جنگــل انبــوه ســنگ مــیغـرّد

یلنـــگ زخمـــی شـــب از نظـــارة آشـــوب

غبــار فاجعــه یوشــیده بــاز چهــرة شــهر

نهنــــگ حادثــــههــــا در كنــــارة آشــــوب
(همان)412 :
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گرفتـــه بغـــض زمـــان تنـــگ در حصـــار افـــق
(همان)012 :

به طور كلّی ،كهن الگوی حیوانی و تصاوير حیوان ريختی ،در تخیّل نصراهلل مردانی،
دارای هر دو ارزشگذاری مّبت و منفی است برای نمونه ،از حیوانات با ارزشگذاری
منفی میتوان گرگ ،ا دها و نهنگ را نام برد و از حیوانات با ارزشگذاری مّبت میتوان
به اسب و آهو اشاره كرد جالب اينجاست كه یلنگ در تخیّل اين شاعر ،هم دارای ارزش
گذاری مّبت و هم دارای ارزش گذاری منفی است
يونگ معتًد است« :جنبة ناخودآگاهانة هر رويدادی به شکل صورت خیالی و نمادين،
در رؤياها آشکار میشود» (يونگ )01:4311،خاطر نشان میشود كه در اين جستار فًط از
ريختهایِ حیوانی سخن به میان آمد كه در خودآگاهی نصراهلل مردانی ،تولید ترس
میكنند
ب :ریختهای جدا کننده
نًطة مًابل ريختهای حیوانی ،ريختهای جدا كننده است كار اصلی ريختهای
جدا كننده ،واكنش علیه ريختهای حیوانی و دفاع از حیات و زندگی و محافظت از جسم
و جان است تمامی ابزار و وسايلی كه به نوعی باعث محافظت در برابر خطرات است ،در
اين گروه جای میگیرند (شريفی ولدانی و شمعی )321:4312،وا گانی مانند :اسب ،دار،
تیغ و نیزه كه نوعی ابزار برای محافظت از جان در برابر خطرات هستند نیز ،در اين دسته
جای میگیرند:
آدمخــوار مــیزد

 -اســبِ زمـــان ،سُـــمهـــای یـــوالدين و ســـنگین

بــر گُــردة ايــن خــا

ســــرهای بــــیتــــن در هــــوا یــــرواز مــــیداد

مردی كه در خود ديوِ «من» بر دار می زد

بـــا تیـــغ خـــون تـــاريخ فـــردا فـــتح مـــیكـــرد

ییــری كــه فــال عشــق در انظــار مــیزد
(مردانی)31 :4361 ،

 -در عمـــق رلمـــت مـــیدرد بـــا نیـــزة نـــور

یهلوی تحّا

زمان ،حـدّاد خورشـید
(همان)411 :
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قابل ذكر است كه نصرااهلل مردانی ،از وا گانی چون «بسم اهلل» و «نصر منَ اهلل» كه رمز
يگانگی و يکتايی و مرز جداكنندگی میان هستی و نیستی است ،بسیار استفاده كرده در
نتیجه ،اين گونه وا گان را بايد زيرمجموعة ريختهای جداكننده دانست نمونههای زير از
اين موارد است:
 -لشگر انبوه شـیطان در مصـاف مـا گريخـت

تیـــغ بســــم الّــــه بـــه كــــف دارد دالور ییــــر مــــا
(همان)10 :

 -ســـوار ســـنگر اســـهم ،قلـــب اهـــريمن

بــــه تیــــغ نصــــرُ مــــنَ اهلل ،فاتحانــــه دريــــد
(همان)444 :

نمودار ساختار تخیّالت خون نامة خاک بر اساس نظریّة دوران

-3نتیجهگیری
تخیّل ،كوششی ثمربخش ،در راه بهروزی انسان در جهان ،و هنر ،قیام و عصیانِ آدمی
در برابر مرگ و فراموشی است تخیّل ،برای انسانِ خیالیرداز و هنرمند ،عاملی برای ايجاد

تعادل روانی و اجتماعی است در خون نامة خا

اثر مردانی ،تخّیل ،عنصر بسیار فعّالی

است كه از لطافتی خاص و صادقانه برخوردار است زيرا هنگام خواندن اشعار او ،آن را
میتوان لمس كرد و در ذهن تجسّم نمود در خون نامة خا

مردانی ،تخیّهتی زيبا نهفته

است كه اغلب از اتّحاد هنری و تصويریِ زيبايی بهرهمند هستند ساختار بیشتر تصاوير
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تخّیلی مردانی ،از نوع ريختهای منظومة روزانه ،با ارزشگذاری مّبت (غیرترسنا

و

خوشايند) است در خون نامة خا  ،ريختهای سًوطی ،تاريکی و حیوانی با ارزش
گذاری منفی و ريختهای عروجی ،تماشايی و جداكننده با ارزش گذاری مّبت ،مشاهده
گرديد كه از اين میان ،بسامد ريختهای تماشايی ،بیشتر از ساير ريختهاست و نشان از
آن دارد كه شاعر توانسته است از اتطرابِ ناشی از گذر زمان  -كه در منظومة روزانة
تخیّهت ،با ارزشگذاری منفی نشان دادهشدهاست -خود را نجات داده و اين ،نتیجة
گرايشِ وی به عالمِ «ملکوت» و «فنای فی اهلل» است زيرا آن عالم ،مکانی است بی زمان
بنابراين ،با در نظر گرفتن الگوی يلبر دوران ،نصراهلل مردانی ،شخصیّتی است كه انديشة
مرگ به معنای نیستی را نمییذيرد معنای مرگ را تلطیف كرده ،وحشت آن را گرفته
است برای مردانی ،مرگ ،نوعی «شدن» يا همیون مسافرت از مکانی به مکانی ديگر
است زيرا انديشة اين شاعر ،بیشتر متعلّق به منظومة روزانة تخّیهت ،با ارزش گذاری مّبت
است
فهرست منابع
الف)کتابها
 4قرآن حکیم.ترجمة آيت اهلل ناصر مکارم شیرازی
 0ابن منظور ،جمال الدّين محمّد مکّرم ( )4121لسان العرب .قم :ادب حوزه
 3الیاده ،میرچا ( )4311اسطورۀ بازگشت جاودانه ترجمة بهمن سركاراتی تهران :طهوری
 1براهنی ،رتا ( )4312طال در مِ .جلد 4تهران :زرياب
 1رامین ،محمّدعلی فانی ،كامران سادات ،محمّدعلی ( )4311دانشنامةدانشگستر .تهران:
مؤسّسة دانش گستر روز
 6شفیعی كدكنی ،محمّدرتا ( )4302صور خیال در شعر فارسی .چاپ چهارم تهران:آگاه
 0صدری افشار ،غهمحسین حکمی ،نسرين حکمی ،نسترن ( )4311فرهنگ اعالم .تهران:
فرهنگ معاصر
 1مردانی ،نصراهلل ( )4361خون نامة خاک (مجموعه شعر) چاپ اوّل تهران :كیهان
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 1فاتلی ،محمّد ( )4306دراسه و نقد فی مسابل بالغیّه هامّه .چاپ اوّل تهران :مؤسّسة
چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
 42فتوحیرودمعجنی ،محمود ( )4316بالغت تصویر .تهران :سخن
 44كمبل،جوزف ( )4311قهرمان هزار چهره .ترجمة شادی خسرویناه مشهد:گل آفتاب
 40يونگ ،كارل گوستاو ( )4311انسان و سمبلهایش .ترجمة ابوطالب صارمی تهران :امیر
كبیر
ب) مقالهها
 4اردو بازارچی ،نازنین «رؤيا و معنويّت» نشريّه علمیتخصّصی اطّهعات حکمت و معرفت
شمارة  4311 1صص 41-41
 0بلخاری ،حسن « تخیّل هنری از ديدگاه شیخ اشراق» ماهنامة خبرنامة فرهگستان هنر سال 1
شماره  13تیرماه  4311صص 11-11
 3شاكری ،عبدالرّسول « ترس از زمان نزد شخصیّتهای روايی محمود دولتآبادی» یژوهشنامة
علوم انسانی شمارة  10بهار  4311صص 031-040
 1شريعتی ،سارا «جامعه شناسی تخیّل» فصلنامة ناقد شمارة  1سال دوم  4311صص -461
411
 1شريفیولدانی،غهمحسین شمعی ،میهد « تحلیل صورتهای خیالی در شعر یايداری بر اساس
نًد ادبی جديد» نشريّة ادب یايداری سال دوم شمارة  1بهار  4312صص 304-011
 6عبّاسی ،علی « يلبر دوران منظومة شبانه ،منظومة روزانه» نشريّة كتاب ماه كود

و نوجوان

مردادماه  4312صص 11-11
« ------------ 0طبًهبندی تخیّهت ادبی بر اساس نًد جديد» یژوهش نامة علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی شمارة  01صص00-4
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