
  نامة خاک نقد و بررسي خون  ٣٦٣

  نامة خاک نقد و بررسي خون

  مرداني شاعر صبح و سپيدي
همين است . نور و ظلمت در فرهنگ ايران از دوران گذشته نشانگر نيکي و بدي است

ان نور و زم ةطليع به که شاعران و نويسندگان در ادبيات انقالب اسالمي نمود انقالب را
  :کنند شب تعبير مي  به پهلوي را

ـ  اندام شب مي   آيـد از ميعـاد خورشـيد    روح فلق مي  اد خورشـيد لرزد از فري
ــان   ــد خروش ــي آم ــاه تيرگ   ١سردار پيروز سحر همـزاد خورشـيد    از رزمگ

 گاناي ستاره در دل شب خوشه ،شاعر صبح و سپيدي و پيوسته بيدار ،مرداني
  :گويد تازد و مي بيند و بر سياهي شب مي شگفته را مي

ـ  به   هـاي اخترهـا   شگفته در دل شـب خوشـه     ٢عشـق  ةکهکشان پر ابهـام و جاودان
 ،آفتاب  با تيغ و شمشير و نيزه کهخورشيد رمزي وي غارتگر شب پهلوي است 

  :آيد د و با سپاه فاتح روز کنار صبح ميرد را مي ،پهلوي ضحاک زمان
  ٣پهلوي ضحاک زمان حداد خورشيد  د بـا نيـزه نـور   در در عمق ظلمت مي

*  
ــرکش   ــور بـ ــزرگ نـ ــير بـ   ٤بح گــل از غــالف خورشــيداي صــ  شمشـ

  :صبح برايش هزاران جلوه دارد

                                                   
  .۱۹۷-۹۸، ص ة خاکنام خون  .١
  .۲۰۰همان، ص   .٢
  .۱۹۸ ، صهمان  .٣
  ۲۷ همان، ص  .٤



  ٣٦٤  قند پارسي

  ١سحرگه پيک نسيم آيد از ديـار افـق    ز خاک تشنه برويد دوباره سـبزه نـور  
*  

  ٢صـبح  ةشالل گيسوي مهتاب روي شـان   اســت يکنـار نهــر ســپيده ســحر تماشــاي 
  :برد ترساند و وحشت را از بين مي شب را مي که برايش صبح کاروان نور است

  ٣د در کام وحشـت ور کاروان نور گويي مي  افکنـد فريـاد تنـدر    اندام شب مـي  بر   لرزه
  :از ديد او سحر تنها درياي روشنايي نيست بلکه پيکي با پيام فتح و پيروزي است

  ٤تــاريخ اي امــام هاي فــاتح هميشــ  آيي از مدار سـحر بـا پيـام فـتح     مي
  :سرايد ديگر مي يجاي

ــر دهــ     ــيم فجــر پيــام ظف   ٥خـون  ةطاغوت در شرار ةکه سوخت خيم  د يــاراننس
  :نويسد همين صبح بر ديوار بلند روزگار شعر آزادي را مي

  ٦فشـان  فـردا صـبحگاه خـون    يشعر آزاد  روي ديــوار بلنــد روزگــار  ســد ينو يمــ
تگرگ و رگبار شاعر را بسيار تحت تأثير قرار داده  ،آفتاب ،مهتاب ،ستاره ،خورشيد

اين نقّاش سپيدي شهيد را آواز مرگ براي گور . باشد هايش مي يشهو ابزار بيان اند
  :داند روح زمستان زمان مي تگرگ براي باغ سرد و بي را ها و صداي گام رگبار لحظه

ــه   ــور لحظ ــه گ ــي  ب ــا آواز مرگ ــاده   ه ــگ ب ــه جن ــي  ب ــاد برگ ــا فري   ه
ــي  ــاغ ســرد و ب ــه ب ــي   روح زمســتان ب ــار تگرگـ ــام رگبـ ــداي گـ   ٧صـ

 نمايشبين است و در اشعارش فضايي سرشار از اميد را  خوششاعري  ،مرداني
چيز برايش بسيار زيبا و در  هکند که هم زندگي مي يفضاي با نشاط چناندر  د وده مي

  :حالت رقص و شادي است
ــار دره ــاي کهکشــــاني  بهــ ــي   هــ ــرزمين بـ ــروب سـ ــاني غـ   نشـ

                                                   
  .۲۰۴، ص خاک ةنام خون  .١
  .۲۰۶همان، ص   .٢
  .۱۷۹همان، ص  .٣
  .۷۷، ص مانه  .٤
  .۶۱همان، ص   .٥
  .۷۱همان، ص   .٦
  .۲۲۸همان، ص   .٧



  نامة خاک نقد و بررسي خون  ٣٦٥

  کــــران آســــماني خلــــيج بــــي  طلــوع خنــده و رنگــين کمـــاني   
ــاغ نســتر ــه ب ــادي ن ب   ١دل عطـــر يـــادي  ةدرون کلبـــ  هــا رقــص ب

با اين حال ترديدي نيست که شاعر سپيدي و سحر چون جامعه را در حصار شب 
سرود سرخ شهادت  ،بلند صبح ةشهيد را در حالي که بر منار ،بيند جنگ اسير مي

سازد که  شکن مطرح مي عنوان پير شب  به را )ره(کند و امام خميني تصور مي ،خواند مي
  :سرايد رود صبح ظفر ميس

  خوانــد بــر منــاره مــي ،آور خــون پيـام   شب ةسرود سرخ سحر در حصار بست
  ٢خوانـد  مـي  هآشکار ،سرود صبح ظفر  توحيد پيـر شـب شـکنان    ةبه اوج قلّ

*  
  ٣ظهور روح مهتاب سـپيدي   لهيب رود خورشـيد اميـدي  

وش بين همه چيز شود ولي اين شاعر خ وسيع عموماً تيرگي ديده مي يها در جنگل
 و باغ بلور ،درخت نقره ،بسيط جنگل زرين نورممدوح خود را  .بيند را نوراني مي

  :داند يها م گوش شاخه به برگ يرا نجوا زار رگبار تگرگ در روح بيشه
  درخـــت نقـــره و بـــاغ بلـــوري  بســـيط جنگـــل زريـــن نـــوري
ــي   ــار تگرگ ــه رگب ــه روح بيش   ٤ها نجـواي برگـي   گوش شاخه به  ب

آن هم  ،زمين است به نگرد و اگر مايل شاعر آسمان است و بر زمين نمي ،نيمردا
 ،ها در ديار افق طنين گام ،صداي گام برداشتن بر زمين. خالي از ارتباط آسماني نيست

  :کند يي از قلمرو افق را تداعي مينوا ،شرشر آبشار و بهار افق ،ها سرود خنده
  ٥خنـده تـو رويـش بهـار افـق      سرود  طنين گام تـو پيچيـده در ديـار افـق    

*  
ــي    ز دره ــتاره م ــد س ــاي بلن   ٦صداي ريزش مرطـوب آبشـار افـق     آيــد ه

*  
                                                   

  .۲۲۴-۵، ص نامة خاک خون  .١
  ۱۰۵ همان ص  .٢
  .۲۲۵همان ص   .٣
  .۲۲۵، صهمان  .٤
  .۲۰۳همان، ص   .٥
  .۲۰۴همان، ص   .٦



  ٣٦٦  قند پارسي

  ١بر محـور هسـتي عبـور کهکشـاني      در خواب رنگين زمين مـيالد عشـقي  
 اهللا طالقاني نيز سپيدي و آفتاب را کنار نگذاشت و آن را آيت ةدر مرثي يمردان

  :دعنوان مظهر لطافت و پاکي بيان کر  به
  غسال آفتـاب کـه در ايـن عـزا گريسـت       عمق چشمه گل در سپيدي داد به غسلت

ــود  ــور ب ــاد و ن ــو عصــاره فري   ٢هميشـه برايـت خـدا گريســت    ةاي زنـد   در خــون ت
سياهي برايش  ،اي گسترده و آزاد اي باز و انديشه شاعري است با ديده ،مرداني

 ها افق و يا نيست بلکه موجها موج در موج. کرانه است عميق و شب جلگه خاموش بي
حسن و زيبايي . معشوقش از آفاق عشق و قايقش نور و ساحلش درياي آفتاب است

زار و نهرهايش  اش شفق بيشه ،برکه از باغسار فلق ،يعني گل نور ،محبوب شکل شهاب
کران  و آن هم در مرز بي ،است چيزي که محدوديت دارد فقط عمر. خورشيد است

  :ذردگ زمان پر شتاب مي
  ٣عمر پر شـتاب منـي   ،کنار مرز زمان  هـايي  به سرزمين بهاران سـرود گـل  

  :همه چيز در قاب خيال وي جاري و ساري ولي ماورايي است
  ٤روح دنيايي و در دايـره عرفـاني    آميزي جان دريايي و با خاک نمي

خواهد بيرق سبز  او مي. شود فراز آسمان ديده مي برحتي درفش سياره وي 
  :بام عالم برافرازد رني را بمسلما

  ٥درفش اين همه سياره بر فراز سپهر
*  

  ٦بزن بر بـام عـالم بيـرق سـبز مسـلماني       بخوان در سنگر توحيد با ياران سرود فتح
شکي  ،خون ةهاي جوان است يا بر قلّ اگر رايتش در اهتزار است تنها بر گور الله

  :تر است فرازتر و بر افراشتهنيست که گور شهيد از حصن و حصار هر پادشاهي سر
                                                   

  .۲۰۲، ص خاک ةنام خون  .١
  .۱۰۷همان، ص   .٢
  .۲۰۸، صهمان  .٣
  .۲۱۰، ص همان  .٤
  .۵۵همان، ص   .٥
  .۱۱۶همان، ص   .٦



  نامة خاک نقد و بررسي خون  ٣٦٧

  ١هاي جوان داد خواه گـل  بر گور الله  اهتـزار  بـه  آرد دوباره رايـت خـونين  
*  

ــو ــه بگ ــرازد   ب ــر اف ــا ب ــروز ت ــاوه پي   ٢باره خـون  به درفش وحدت رزم آوران  ک
  :حظه استفقط يکبار نگون شده آن هم قابل مال اوبيرق عشق 

  ٣ت سودابه گل خون سياووش نسـيم ريخ  هـول  ةبيرق عشق نگون بادکـه در ورطـ  
تابد ولي  خورشيد مي. در زمان جنگ تحميلي اندوهگين است ،شاعر با نشاط

اند شاعر در اينجا گرماي جنوب  هاي سر سبز تشنه درخت. خورشيد فصل بهاران نيست
ايران را تصوير کرده که دفاع و شهادت جوانان ايران در آن جريان دارد و در نتيجه 

  :شوند و بيت داراي معنايي بليغ است خون شهيدان سيراب مي ها با گل
  ٤نوشـد  خون خاک مي ،درخت تشنه گل  به زير بارش خورشيد پر خروش جنـوب 

 ةپذيرد و از يک طرف خود را در ها را براي خود مي در حالت اندوه تمام بدبختي
باغ خشک  ،عصيان ةهاي تشن بوته ،پاييز ةعصر غمگنان ،مرداب ةشاخه شکست ،سياه

مرگ  ،شاعر ديار خموش ،گرداب  به زورق شکسته ،حرمان ةآسمان تير ،زمستان
رود نيلگون  ،امتلخي حکايت اي ،ابهام ةهاي کهن واژه ،زار کوير شوره ،جانگداز غريب

موج  و آخرين وداع دو دلدار ،هاي پريشان روح برگ ،آلود مه غفرو شام بي ،شب
از سوي ديگر . سرايد مي “ندوهمامن مطلع قصيده ”گويد و  انگيز مي هاي غم گريه

معشوقش آبشار  .ريزد روحيه شاد وي همه اميد و آرزويش را در وجود معشوق مي
گلپرجواني  ،اختر آب باران ،صبح گلفشان بهار ،شاداب ةشگفت  غنچه ،روشن مهتابي
هاي  قصه ،هاي سرکش طوفان موج ،هاي خروش روح چشمه ،اميد ةپرتو ستار ،خورشيد

آفتاب  ،خيام ةتران ،شکوفه رو ةخند ،خداي غزل ،دوران ةبهترين حماس ،شاد خدايان
 ةجويبار باد و طاليي ةلحظ ،باغ گياهان ةعطر کوچ ،گاهانپ سار هچشم ،روشن الهام
در  يو .صبح از مرداني روي نگردانيده است ،در نهايت حالت اندوه هم .لبخندي است

                                                   
  .۹۷، ص نامة خاک خون  .١
  .۶۱همان، ص   .٢
  .۳۱همان، ص   .٣
  .۱۰۳همان، ص   .٤



  ٣٦٨  قند پارسي

در  شوريده و دردمند او شناور ةموج انديش. است ناک اندوهشعر زير بسيار غمگين و 
  :بيند شّط خون است و بر دوش صبح نعش شهيد را مي

  ١ورد از ورطه گاه شـام تـار سرنوشـت   آه ک  روي دوش صبح اين نعش کدامين اختر اسـت 
ال فع ،او شهيدي است رزمنده ،شهيد شاعر طوري نيست که در مزار خفته باشد

باز خون  ،و زماني که در مزار خويش خفته است ناناپذيرف ،صاحب جنب و جوش
  :سپيد و روشن وي انفجاري ديگر دارد

  ٢ي خـونين  که انفجار دگر دارد اين سپيده  شهيد عزيـز مـا مسـپاريد    ،به گرگ خاک
اي برپا کند  پس از شهادت هم انتظار دارد که شرر تازه و آرمان مرداني است ،شهيد

امير صبح و  ،شهيد پويا و در حال تالطم .عشق خود بيارايدو زمين پست را از خون 
 ةنسيم خفت ،روح رستاخيز ،رسول راستين ،جوهر هستي ،پگاه جاودان ،آور شبگير رزم

  :نامه تاريخ است خون ةبوستان خاموشان و امضا کنند
  گاه تنگ دنيـا کـن   به خون عشق آذين ورطه  شوري تازه برپا کن ،بپا خيز اي شهيد زنده

  طنين طبل طوفان خواب دريا کـن  پريشان با  بپا خيز اي سوار مـوج اي سـردار دريـايي   
ــاد  اي رزم آور شـبگير  ،بپا خيز اي امير صـبح  ــور را آم ــردا کــن ةســمند ن ــدان ف   ٣مي

ياد خالد اسالمبولي و يارانش عوض  به اي بينيم که لحن شاعر در منظومه يکباره مي
خواهد بگويد که شهادت خالد  مي. وزون استاگرچه شعر آهنگين و م. شود مي

شهيداني که مانند ستاره و ماه . همه سوگوارند .اسالمبولي باعث رکود کائنات است
  :خاموش شدند و ماه از خستگي و ضعف در چاه تيره شب افتاد ،بودند

  ٤شب ماه دادرس افتـاد  ةاه تيرچبه   ستاره در افق هـول از نفـس افتـاد   
يعني  ،از نفس افتادن. اي خالد و عالمت روشني و مظهر اميد استستاره استعاره بر

. دهد ثباتي را نشان مي حالت فنا و بي ،شود خاموش شدن و چراغ از نفس کشته مي
ها افتاد و  گويد که با مرگ او انقالب در دام تيرگي يعني اين رکود حرکت خالد را مي

                                                   
  .۳۴ ، صنامة خاک خون  .١
  .۶۹، ص همان  .٢
  .۳۹-۴۰، ص همان  .٣
  .۳۵، ص همان  .٤



  نامة خاک نقد و بررسي خون  ٣٦٩

داد و ياري  به ني کشور بود ومبارزي که همچو ماهي درخشان سبب روش .ف شدمتوقّ
پس در مصرع  .شهادت رسيد به در چاه تيره مرگ سقوط کرد و ورسيد ا مظلومين مي

استعاره است براي خالد که اگر مبارزه او  ،شب افتاده ةدوم ماه دادرسي که در چاه تير
 ولي چاه تيره معناي ديگر توانست دادرس مظلومان و ستمديدگان باشد شد مي پيروز مي
چاه تيرگي عالمت جهل و استبداد است و معناي منفي دارد شايد  .رساند نيز بهم مي

  .نگاه شاعر دنبال جناس و ماه نخشب بوده است
  :شود شغال شنيده مي ةاو از ديد شاعر مثل نال ةوزد صداي زوز تندي مي به باد چون

د از ديدن خور و بع شغال حيواني است الش. شغال دارد ةزوز  به صداي باد شباهت
مقام و کجا  .که موهن است ،دهد اي ديگر را نشان مي جلوه ،سکوت شغال ،نعش شهيد

  .هاي شغال پليد کجا نالهو منصب باالي شهيد
ــ   ــار کهن ــار حص ــاد کن ــغال ب ــاغ ةش   ١ز بس که زوزه کشيد آخر از نفس افتاد  ب

سرانجام  باد بسيار وزيد اما. ظاهراً هدف شاعر اين است که باد مظهر دشمن است
لرزه  به خون شهيد کاينات را. خسته و درمانده شد، يعني دشمن از پاي درآمد

  .گردد زندگي ابدي مي ةماي که کند توفاني برپا مي و آورد ميدر
وادي مرگ در  ،ماند گويد که هر که از کاروان حقيقت دور مي در شعر ديگر مي
  :شود اسير غول بيابان مي

  ز کاروان حقيقت هـر آنکـه پـس افتـاد      ادي مـرگ و بـه  اسير غول بيابان شـود 
  ٢دل آتـش هـوس افتـاد    ةخيم به يقين  خـون  ةهاي تن آيد هـوار کوچـ   ز کوچه

در ابيات باال شاعر با ابزارهاي کالمي و صنايع بالغي هنر طنزپردازي را نشان داده 
گردد و  نهضت متوقف مي ،خواهد بگويد که بر بناي شهادت راهنما مي است يا

قبل  که شهيد .شيوه بيان از نظر من ادبي و هنري نيست پسشوند  مراهيان گمراه ميه
قدم در راه حق نهاده هيچ وقت نه خودش در وادي مرگ اسير غول بياباني مرگ از 

مرگ عالمت جمود و شهادت نشانگر حرکت و عمل است و  .است نه پيروانش
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يچگاه در وادي مرگ اسير غول بيابان بنابراين آنها ه. اند ل حياتمرحله اودر شهيدان 
  .لذا نبايد آنها را پسماندگان کاروان حقيقت بدانيم. نخواهند شد

  ١لـب خنـده جنـون دارد    به اي که ستاره  در آسمان دروغين فشـانده نـور فريـب   
آميزي که شاعر براي آن  ستاره در اينجا نماد مظاهر حکومت است و با خنده جنون

اين ستاره اگرچه نور فريبنده و . اندازد ياد ديو و اهريمن مي  به را خواننده ،تصوير کرده
خواهد مردم  تواند آن چنان که مي ند اما نميکپرا دروغين را در آسمان خيال خود مي

  :جامعه را فريب دهد و جاي شهيدان و رزمندگان واقعي را بگيرد
ـ گر آفتاب پير خـورد خـون     در حکم دادگاه طبيعت گناه نيسـت    ٢را اکت

. کلي خوبي دارد و زيبايي تصوير در مصرع دوم قابل توجه است مبيت مذکور پيا
  :اهللا طالقاني است همين طور در بيت پايين که از همان مرثية آيت

  ٣و نسيم رها گريست کوه و درخت و ابر  اي ابـوذر دوران چريـک پيـر    تدر سوگ
 و اند آمده اد عشاير و قبايل گردجنگجوياني که از افر ،سربازان داوطلب تعليمک يچر
توان  يم يعني .يعني قشون غير منظم .شوند ياري سربازان تعليم ديده فرستاده مي  به

   .اهللا طالقاني است نشان دهنده زندگي سراسر مبارزه آيت» چريک پير«گفت که 

  تصويرسازي
نماهاي رنگارنگ طلوع خورشيد را  يو .مرداني شاعر پرخروش تصويرساز است

  :ماهرانه ارائه داده است
ــيد  ــکاف خورش ــب ش ــزه ش   خون ريخته بـر کـالف خورشـيد     از ني
ــيراب   ــت س ــتاره گش ــوي س   ٤از برکـه ژرف و صـاف خورشــيد    آه

هنگامي . عاشق دميدن خورشيد و آفتاب و طلوع بهار است ،مرداني شاعر طبيعت
اي پرخون ه کردند و بچه ها پرواز مي هاي آتش و جنگ بر فراز ايراني که عقاب
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شاخه  به کبوترهاي معصوم در تالش پناهي و پناهگاهي در آسمان چمن شاخه
  :مسجد مناره گل است. بهار و خزان رنگ و بوي ديگر دارد ،پريدند مي

  ١شگفت غنچه و تکبير با اشارة گـل   بالل نور برآمد چـو بـر منـاره گـل    
شان بلبالن  مادران .باغ خاک است ،هاي جاروزده بمب منطقه ،و صداي تکبير غنچه

محبوب شان  هنانيهم م آغوش به خون شهيدان راو خاک هاي باد که  صبور و موج
ذوق شعري و قريحه بديع  .برد ها را مي پرپر شده ةدوشي است که نعش پار ،دنبر مي

  :ان استينما شعرن يا وي در
  گـل  ةرقص آمد از نظـار  به نسيم خسته  هاي شقايق کنار جنگـل سـنگ   به جاده

ــبزه   شگفت کوکب شـبنم در آسـمان چمـن    ــق س ــد در اف ــتار دمي ــا س ــل ةه   گ
ــزار    هـاي هـزاران بهـار خـوش اسـت      ترانه ــکوفايي ه ــرخ ش ــرود س ــل ةس   گ

ــار    آيـد از کنـاره ابـر    چو روح صـاعقه مـي   ــروي ب ــاران ب ــنه ب ــوار تش ــل ةس   گ
ــاک ب  ــاغ خ ــه ب ــبالن صــبور بيب ــد بل ــار     ني ــش پ ــاد رود نع ــه دوش ب ــل ةب   گ

  ٢گـل  ةتـن دارد از شـرار   به رداي شعله  در فصل سبز بهاران درخت خـرم کـوه  
شعر مرداني تابلوي نقّاشي است که با صميميت قلب و روح مزين شده است که 

  :کند و هم شورانگيز و قابل لمس دروني است هم احساس چشم و نظر را تغذيه مي
  ٣گـل  ةرگـاهوا  هب که خفته کودک شبنم  ي منـادي خورشـيد  کوس سحر به مزن
در مصراع اول . سازد مي» ستارة آشوب« عاشقانه   تصوير ديگري در قطعه يو
در مصراع بعد حالت تسليم  و تعبير نموده ،ردوآ آشوب که بالها را مي ةستار به را چشم

  :کند ها را نمايان کرده است و هم بيماري آشوب چشم را اظهار مي و شوق آفت
  ٤هاي تو مطلوب اسـت  آشوب چشم  تآشــوب اســ ةچشــمان تــو ســتار

سرايد  نما تصوير رزمگاه را مي خونين و مژگان ناوک ةکمک چشم به در بيت بعدي
اي  دل عاشق را چنان زخمي کرده است که انگار پرنده ،شکار ةهاي مژگان آماد که ناوک
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  :شکار شده و پرخون است
ــاف نــاوک مژگانــت     ١ترين پرنده مغلـوب اسـت   خونين  دل در مص

 و است قصيده در قالب که استشده قبل از انقالب سروده  ،»اسب سرخ يال فلق«
  :کشد مي ريتصو  به آمدن سحر را يکمک نمادهاي انقالب  به

  کشد بهـم  ابروي خويش ابر سيه مي  وقتي که آسمان شود از تيرگـي دژم 
  ٢سـپيده دم  ،هاي سياهي هاز پشت قلّ  رسـد ز راه  با اسب سرخ يال فلق مي

  ويژگي سبکي
. هاي تمام ملّت ايران پديد آورد انقالب اسالمي تحول بزرگي در افکار و انديشه

نصراهللا مرداني چندين بار اين موضوع را در . مهمترين درس آن دوره نفي خويشتن بود
  :شعر خود جا داده است

  “ديگر اهريمن من ها نفريبد دل ما”
 را بيات زير شاعر از خودگذشتن و ايثاردر ا. اي است داراي افکار انقالبي منظومه

ديده و  ،داند و اصالً تاکيد بر اين است که اين گونه احساسات سنجش فتح و ظفر مي
ک رزمي نبود که مردم را طرف تنها تحر .کرد ميروز دانسته با آمادگي کامل و چشمي ب

  :کشيد ه ميهجب
ــي     هـاي سـرخ ايثـار    منصور گل بـر صـخره   ــا دل ــالحق ب ــگ ان ــي بان ــدار م   زد بي

ــرواز مــي  ســرهاي بــي   ٣زد دار مـي  بر ،ديو من ،مردي که در خود  داد تــن در هــوا پ

  عنقش امام حسين
داشتن تسليحات و ديگر امکانات رزمي  .کربال بهترين مثال است ةواقع ،ايثار ةدر زمين
ولي آنهايي . براي عقب ماندگان و مستضعفان بسيار دشوار است ،در جنگ يروزيدر پ
 مدد سرپنجه ايمان و نيروي يقين به ،اند را الگوي خود دانسته عحسينامام ه ک
اند و در  خون شکسته ةهاي زمين را با تيش اند که آنها چگونه بت جهانيان نشان داده  به
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دارند و اينگونه  مظلومانه سالح عدم خشونت را در دست  ،برابر توپ و تانک استبداد
ن يطناين طرز فکر در گوش رزمندگان دلير . شکنند ميديو منيت و استبداد را درهم 

عهده گرفت و با   به دستي اين رسالت را شاعر با چيره. الذله هيهات منا :افکن است
  :ديبخش  زيبايي تمام کربالي خاکي و شب تاريک را روشنايي

  هاي زمين در شب روشن شکنيم همه بت  خون ةراه حسين است که با تيش ،راه ما
  ١نيروي يقين لشکر آهـن شـکنيم   به ما  انديشه درين کشور خون آمده خصمبه چه 

*  
ــا لشــکر عظــيم امــاميم و روز رزم      نهــايتيم در کــربالي روشــن خــون بــي  م
ــتين  ــوالن راسـ ــام رسـ ــا وارث تمـ   ٢بر عرش پر صالبت خـون در عبـادتيم    مـ

ت سبک سرايي دارد يکي از مختصا اين گونه اشعار حماسي که رنگ و بوي مديحه
رشکوه و پاي  با لهجهو  آنچنان جذاب و گيرا ،نصراهللا مرداني با ابتکار. اين دوره است

  :زيبا سروده است که طنين کالم وي براي رزمندگان محرک است
  ٣هـا در صـالي يـاراني    پيام رابطـه   خلوص خالص پويندگان راه يقـين 

  هاي نمادي واژه
  رزمگاه= کربالي ايثار 

  رزمندگان حق ،لتمردان رسا= حسين 
  شهيد= روشن چراغ خون 

  زن متعهد= زينب 
  ايران اهل حق مظلومان و= هابيليان 

  مجاهد= مردان صبح 
  مجاهد= سواران سحر 

  عراقيها و اهل باطل= قابيليان 
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  رزمندگان ،مجاهد= سربداران 
  شهيد= ستاره 

  ها ها و آمريکايي عراقي  به اهل باطل اشاره= خيمه طاغوت 
  بحنماز مست=  نماز سبز

  ديشه= گل 
  .امام خميني= حکيم خون/کاوه پير/تهمتن

  شهيد= الله 
  .يگانگي ةفلسف= درفش وحدت 
  مجاهد= مرغ رويين بال 

  رضا شاه پهلوي= جالد تاريخ 
  قبر شهيد= گور سرخ 
  حکومت پهلوي= طلسم ديو 
  زمان پهلوي= گرگ شب 

  اهل باطل کنايه دشمن= سواران سزا 
  انقالب اسالمي= بار رگ ،صبح سپيده

  نهضت اسالمي ،عالمت وحدت= فلق  ،شعله ،خورشيد ،نور
  امام خميني= رهبر /پير

  رزمنده ،مجاهد= چراغ آسمان 
  ظلم و سياهي= سايه /پيراهن ابر

  انفجار
 مرداني را ةانفجار دنياي انديش ةواژ .داشت بسيار ثيرأانفجار بمب در زندگي آن منطقه ت

در گرد و غبار انفجار گم  ولي شوق شهادت و عشق خونين او. تلرزه در آورده اس  به
شعر ظفر و پيروزي  ،ايمانباو  زمان هشيار و با شهامتراو هميشه مانند هم. شود  نمي
  :افرازد خواند و پرچم وحدت را بر قلعه نور مي مي
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ــون     هاي روشن فردا نوشـته اسـت   در کوچه ــليم خ ــعور س ــار ش ــاريخ انفج   ١ت
*  

  ٢طنين صاعقه و انفجار طوفان اسـت   و در قحـط سـالي فريـاد   تقيام سرخ 
*  

ــر  ــه اکبـ ــره اللّـ ــين نعـ ــاران طنـ   ٣هـا پيچيـد   در انفجـار صـداي گلولـه     يـ
*  

ــاريخي   ــار تـ ــه انفجـ ــوع واقعـ   ٤ظهور صبح در اقلـيم شـب کنـاراني     وقـ
* 

  ٥گشـايد پـر   مرغ فکـر تـو مـي     هـاي يقـين   بلند ابر بلنداي قلعه
  تغزل

غزلي که نشانگر عشق و . نمونه خوبي از غزل است ،هاي وي بعضي از منظومه
  :صميميت است
ــ  ــت کتيب ــت  ةدل ــاران اس ــيد روزگ   هـاي قـرآن اسـت    صداي خون تو در آيـه   خورش

ــي    ــتاره م ــدامين س ــار ک ــو از دي ــي ت   که در نگاه تو دريـاي نـور جوشـان اسـت      آي
  جـان اسـت   ةبيا که شهد کالمـت عصـار    پيـــام آمـــدنت را نســـيم خـــون آورد   
  ٦به ديدگان تو صـد آفتـاب پنهـان اسـت      چه غم که روح سحر در حصار شب فرسود

کند که جز عشق و روشنايي  در اشعار حماسي خود چنان محيطي درست مي ،مرداني
. برند سر مي  به طبيعت در عشق اتتمام موجود. گيرد عشق همه جا را فرا مي .تنيس

در  ،زند خورشيد زبانه عشق مي. ددرخش مياي است که در مسير وي  معشوق وي ستاره
پرستوها  ،سازند ها آشيانه مي کفند و مرغان صحرايي بر روي شاخهش ها مي دل شب ستاره

  .عشق است ةفسان ،هاي خاموش است سرايند و سکوتي که بر لب عشق مي ةتران
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  ابتکار در شعر مرداني
مخصوصاً . وره استهاي اشعار شاعران اين د هاي وصفي و اضافي از ويژگي ترکيب

موصوف   به هاي موصوفي که در ظاهر آن صفت متعلق آوردن صفت براي ترکيب
گور  ،اذان سرخ ،سرود سرخ، نماز سرخ ،قيام سرخ ،فرياد سرخ ،باشد مثل آواز آبي نمي
که شايد تقليد از برخي شاعران سبک هندي مانند بيدل و  ،دار سرخ ،شعر سرخ ،سرخ

  :غيره و ،يق بنفششعر نو است بطور مثال ج
ــالک را     آوازهـــاي آبـــي مرغـــان مـــوج بـــود ــرود ه ــات س ــاحل حي   ١در س

*  
  ٢جوشـد  صداي سبز تو چون رود بـاد مـي    به ميهن دشت خزان اي بهار سير انديش

  :سرايد يا جاي ديگر مي
ــار روشــن ســنگر کــن   خواند مسلسل با طلوع خون اذان سرخ مي ــا شــعله رگب   بيــا ب

است که  يخروشد ولي مرداني شاعر صدا ندارد و ستاره نميخون هيچ موقع سر و 
  :خروشد و ستاره مي. زند نعره مي شهيد کند خون يمتصور 

  اي که خروشيد بر قبيله شـب  ستاره  زنـد  خون شهيد نـام تـرا نعـره مـي    
  :است معرفي شده هاي نصر اهللا مرداني در ابيات زير يبرخي نو آور

  باده سبز دعا در خم جوشنده دل
  :شور در انديشه افتادن

  در انديشه ما شور تو افتاد شکفت رتا
  :نام شکفتن

  ٣نام نوراني تو در افق ياد شکفت
  .ست براي شهيدا ييغروب سرخ؛ اصطالح زيبا

  طلوع آغـازم  ،که ديده صبح نخستين  دانـد  غروب سرخ من آن جاودانه مـي 
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  نامة خاک نقد و بررسي خون  ٣٧٧

 ييهاي زيبا غيره ترکيب و باره خون افراختن  به درفش ،قهقهه از مناره خون آمدن
  .است که در کالم وي تازگي دارد

. شود در سخن مرداني اشتباهاتي هم ديده مي ،و جذابيتوجود اين همه زيبايي   با
شاعر فرصتي نداد تا   به تحول بزرگ فرهنگي بوده که هاشايد علّت اينگونه کمبود
ولي بيانش . شد ت کند ناچار اسير اضطراب و مغلوب عاطفهخوب در اين زمينه دقّ

  .قوي است
 ،اليه مسئله تقدم و تاخر را در نظر ندارد شاعر گاهي در بکار بردن مضاف و مضاف

  :در مصراع
  ١تهمتني که در قفل اين حصار شکست

اگر . اليه است بايد قفل اول باشد سپس در اگر مضاف و مضاف ،ترکيب در قفل
کسته بود طلسم در حصار را گويد تهمتن در قفل را نش جاي ورود کليد را در مي

اگر قفل را بجاي بسته استفاده کرده است کالم بليغ نيست زيرا که قفل ابزاري . شکست
جاي قفل در بسته زيباتر بود البته اگر براي سوراخ  به پس. است و معني بسته ندارد
  .بود مي يبرد ترکيب خوب کار مي به قفل اينگونه ترکيب را

قلعه شيطان بزرگ را مانند علي فاتح خيبر   د که در افسانهگوي در بيت زير شاعر مي
جمله  .ميشکن در قلعه شيطان را مي ما ،يعني چنانکه علي در خيبر را شکست. شکنيمب

معناي پيچ و خم زلف يا چروک لباس  به شکن. شکن ندارد به حاال نياز. کامل است
کن تن معادل پيچ و خم تن است که اصالً با تن ارتباط ندارد و عالوه بر اين اگر ش
البته فاتح خيبر و خيبرشکن دو . است پس اين هم در ندارد و اين واژه اضافي است

اصطالح يا ترکيب جداگانه است فاتح خيبرشکن يعني کسي که خيبر شکن را فتح 
  :کند که اصالً ناروا است مي

ــزرگ   ــيطان بـ ــه شـ ــانه قلعـ   ٢چون علي فاتح خيبر شکن تن شـکنيم   در افسـ
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  ٣٧٨  قند پارسي

چسپد در شعر  شکند که بهم نمي هاي لفظي را طوري مي ها ترکيب عضي وقتب
  :سرايد پايين مي

  ١با اسـم آفتـابي اعظـم در ايـن قيـام       اي ظلمت شکسـته  ةصدها طلسم بست
اسم اعظم اصطالحي است براي . شکنند درست است که طلسم را با اسم اعظم مي

خواهد  کار برده است و مي  به راچون شاعر در مصرع اول واژه ظلمت  .اسماي الهي
صفت  کهرا آورده  »آفتابي«لفظ پس بين اسم اعظم . بگويد که اسم اعظم نور است

چه خوب بود که  ،لذا اگر بر بناي تقاضاي شعري در وسط آفتابي آوردن الزم بود ؛است
  .»آفتابي و اعظم«يعني  ،بود مي» و«بجاي اضافه 

 ،مناسبت در مصرع دوم آفتابي آورده  ير بناو ب کار برده  به ظلمت را واژه لاو يو
آفتابي صفت است پس دو صفت يکي . شايد مقصود از آفتابي بودن اسم نوري است

حرف ربط باشد د يبا» و«لذا براي آوردن دو صفت . آفتابي و دوم اعظم را آورده است
  .ه استشد رايجدر ادبيات معاصر  يدستور اشتباه شايد اين گونه. نه عالمت اضافه

جهان  ،ديد ديده ،عيب تنافر صوتي هم در شعرهاي وي هست مانند شب بگريزد
  .با بيرق ،نور

  يديـده عــالم قـوام بيــدار   ،کـه ديــد   بگريـزد از مـا   ،تا گرگ زخمـي شـب  
  ٢تا در جهان نور ببيني صـفاي خـون    اجـان بيـ   يخلوت دنيا به از جگر تن

  زالل خون
بايد  ،خون زالل= زالل خون .ضافه مقلوب استا. ترکيب درست است و مشکلي ندارد

ها را طوري جا بجا  شايد در بيت زير براي درستي وزن واژه. باشد ،خون زالل زمين
  :طور مثال به افتد مي يدستور ةکند که از قاعد مي

  ٣زالل خون زمـين در رگ بهـاراني    هاي ناب غـزل  عبور عاطفه در واژه
  :ست و ناهموار و جاي خطرناک است در مصرعمعني زمين پ  به ورطه» ورطه گاه«
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  نامة خاک نقد و بررسي خون  ٣٧٩

  ١به خون عشق آذين ورطه گاه تنگ دنيا کن
  .گاه نيست  به از لحاظ دستوري نياز. کند ترکيب ورطه گاه بالغت شعري را کم مي
کار برده و  به شاعر عموماً هر دو را ،کند واژه سپيد و سپيده از لحاظ معني فرق مي

  .خته استهاي زيبايي سا با سپيده ترکيب
  :تر است در اينجا سپيد مناسب .نظير داردال صخره سپيده که با ساحل روز مراعات

ــيده  هاي سپيده کنار ساحل روز به صخره ــاراني  قص ــان آبش ــاي خروش   ٢ه
ر مصراع دوم بيرق پس اينجا د. در مصراع اول بيت زير جمعه سياه آورده است

  :بايد سپيد باشد
  ٣اه عظيم خـون پبا بيرق سپيده س  اهآمد ز بطن فاجعه در جمعـه سـي  

سپيد معني   بهند شاعر گاهي هر دو را ک واژه سپيد و سپيده از لحاظ معني فرق مي
نويسد  ميمرداني بيرق سپيده . گويند و سپيده صبح صادق را مي برد کار مي  به يعني ابيض

  .ت، ولي براي رنگ سپيد درست نيساگر براي صبح صادق استعاره کرده خوب است
گرچه . هاي دوازده ساله شاعر است حمتحاصل زمجموعه شعري خاک  ةنام خون

لحن سخن در اين  ،شود هماهنگي زماني ديده مي ،از لحاظ سبک بيان و انسجام انديشه
  .زمان کوتاه در ميان عامه مردم فرق نکرده است
. است متين و پر نشاط ،بلند آهنگ يدر آخر بايد بگويم که نصراهللا مرداني شاعر

هاي آسماني پيش چشمش  ماند ولي جلوه بر زمين مي. نور و روشنايي را دوست دارد
سرايد و  شعرهاي حماسي ميو رسالت انقالب اسالمي را بر عهده گرفته . زند برق مي
  .وبت کالم و مالحت بيان استذداراي ع
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