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Abstract: 

There are various methods for criticizing a work of art that critics use to critique 
and analyze works of art and literature. Today most critics have focused on the 
outside world of the author the work itself as well as the author's influence on the 
story. This study seeks to examine the findings of psychological studies on the 
collective subconscious mind and the use of its contents and possibilities in the 
creation of a work of art; Therefore, the main purpose of this research is to answer 
the question: what role did the factors and elements belonging to the subconscious 
mind play in literariness or in giving literary status to "Daa" and "Kaleydar"? This 
research has been done by documentary analysis method and descriptive analytical 
method. The result shows that not every text with any level can provide the 
appropriate context and conditions for playing the role of archetypes and myths. 
Texts that are only the product of the intellect and the five senses cannot go beyond 
reason; However, the freer the sense and imagination, the more literary and 
mythologically rich the text. 
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 چکیده:

پردازند. تا به امروز، ها به نقد و تحلیل آثار هنری و ادبی میهای مختلفی وجود دارد که منتقدین با به کارگیری آنبرای نقد یک اثر هنری روش
. این پژوهش سعی است هگرفته بیشتر متوجة دنیای بیرون نویسنده، نفس اثر به تنهایی و همچنین اِعمال نفوذ نویسنده بر داستان بود نقدهای صورت

رو این از، در خلق اثر هنری را بررسی کند؛ از محتویات و امکانات آن ضمیر ناخودآگاه جمعی و استفاده شناختی دربارةهای مطالعات رواندارد یافته
 «کلیدر»و « دا»بخشیدن حیثیت ادبی به  ضمیر ناخودآگاه در ادبیت یا عوامل و عناصر متعلق به هدف اصلی این پژوهش، پاسخ به این سوال است که

متنی با هر سطحی دهد که هر توصیفی انجام گرفته است. نتیجه نشان می -چه نقشی داشته است؟ این پژوهش به شیوه تحلیل اسنادی و روش تحلیلی 
پروردة عقل و حواس پنجگانه باشد،  متونی که تنها. فراهم سازد الگوها و اساطیر را در خودبرای ایفای نقش کهن تواند بستر مناسب و شرایط الزمنمی
در  ترتر و از لحاظ اساطیری، غنیدبیتوانند پا را فراتر از عقل بگذارند؛ این در حالی است که هر چه حس و تخیل آزادتر گذاشته شود، متنی انمی

 اختیار خواهیم داشت.

.الگو، کلیدر، دا، مصیبت، ادبیتضمیرناخودآگاه جمعی، کهن ها:کلیدواژه  
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 . مقدمه1

مندی به علم علت عالقه ادبی بیش از هر زمان دیگری به روانشناسی جلب شده است.های اخیر توجه منتقدین آثار در دهه
تحلیل و نقد آثار به مرزهایی ورود کند که تا قبل از آن برای منتقدین بسته بوده است.  ةروانشناسی این است که توانسته در زمین

های مشترک استفاده شده در اثر نویسنده، ساختن رشته تواند با آشکارکارلونی عقیده دارد این نقد روانشناختی است که می
شناختی کشف استعداد غالب نویسنده، کشف آن حیات روحی اصلی نقد روان ةوظیف»:هم مرتبط کندهرا بهمه افراد بشریت 

افراد بشر را  شمار، متفاوت و در همههای بیمسلط و مقاوم است، به طریقی که نیازهای قابل تحسینی را آشکار سازد که رشته
پردازد، غالبا به قلمرو که منتقد به تفسیر ماهیت یک اثر ادبی میوقتی» :بر این اساس .«(1368:42پیوندد )کارلونی،به هم می

. «(1379:516گردد)دیچز،آن حالت ذهنیی که آفرینش ادبی از آن ناشی می ةشود؛ یعنی به بحث دربارروانشناسی کشانده می
هایی از آن هایی کشف کنند و دروازهاز جمله روانشناسانی هستند که توانستند بین ادبیات و روان انسان رابطهفروید و یونگ 

شناسی منحصرا تا زمان فروید روان»ها و دستاوردها ضمیر ناخودآگاه بود. را بر روی جهانیان باز کنند. یکی از این دروازه
هیچ چیز در درون »عقیده داشتند که  داد و بسیاری مانند ویکتورکوزنمیه قراروجدان ظاهر یا ضمیر خودآگاه را مورد مطالع

دادند که حیات نفسانی انسان  ؛ اما به تدریج مطالعات و تحقیقات نشان«گذرد، مگر اینکه به آن آگاهی داشته باشیمما نمی
فروید . «(1370:8)پل شاریه،اندآگاهی خارجهای روانی از قلمرو خودمنحصر به ضمیر خودآگاه نیست؛ بلکه بعضی از پدیده

ذهن ما ساختاری دوپاره :»فروید ابتدا اظهار داشت که  ،داشت که ذهن انسان باید از دو بخش یا حوزه تشکیل شده باشد بیان
نظریه را عقالنی(. وی بعدها این ی غیری عقالنی( و ضمیر ناخودآگاه )حوزهدارد و متشکل است از ضمیر خودآگاه )حوزه

ای کامال خودآگاه یا کامال ناخودآگاه نیست و در عوض به حاالتی از خودآگاه یا مورد بازنگری قرار داد و گفت هیچ اندیشه
یونگ در تکمیل نظرات فروید، ناخودآگاه را به دو بخش فردی و جمعی تقسیم . «(1368:176ناخودآگاه قائل شد)کارلونی،
های دی که خاص و مختص افراد است و بخش دوم: ناخودآگاه جمعی که حاصل زندگی نسلکرد: بخش اول: ناخودآگاه فر

ناخودآگاه فردی » :از نظر یونگوجه مختص فرد نیست و در همگان به عینه وجود دارد. مان است و به هیچنمتمادی نیاکا
 ةدلیل فراموش شدن یا سرکوب شدن، از محدود ای بهاند؛ اما در دورهاساسا از محتویاتی تشکیل شده که زمانی خودآگاه بوده

شوند و بنابراین هرگز به صورت خودآگاه نمی ةاند؛ در حالی که محتویات ناخودآگاه هرگز وارد حیطخودآگاه خارج شده
ها تشکیل شده است؛ در شوند، و وجودشان منحصرا به وراثت بستگی دارد. ناخودآگاه فردی عموما از عقدهفردی کسب نمی

در همین راستا ایستوپ بیان داشت («. 1396:56الگوها تشکیل گردیده است)یونگ،الی که ناخودآگاه جمعی اساسا از کهنح
خود آورده  "ناخودآگاه". وی در کتاب که امکان شناخت ماهیت ناخودآگاه جمعی جز از راه غیر مستقیم ممکن نیست

رفتاری که  کرد،توان مشخصمی - و بخصوص رفتار زبانی او -انسان های رفتارماهیت ناخودآگاه را با تحلیل ویژگی»:است
یعنی فرآیند ناخودآگاه( تنها به طور غیر ) این فرآیند ممکن نیست. ،ا جز بر اساس این نظر که ناخودآگاهی هستهفهم آن

-ایی که پژوهشگران و محققان نمیاز آنج با توجه به مطالبی که عنوان شد و .«(1388:10ایستوپ،) شودمستقیم بر ما عیان می

توانند به طور مستقیم به ضمیر ناخودآگاه دسترسی داشته باشند، به ناچار باید با بررسی آثار برآمده از آن، به ماهیت ناخودآگاه 



 

  

ویات ضمیر اندازهایی هستند که به هنگام بررسی تاثیر محتترین مباحث و چشمعمده« الگوکهن»و « اسطوره»، «خیال»پی برند. 
اند. مسالة اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال گیری آثار هنری مطلوب مورد توجه منتقدین واقع شدهناخودآگاه در شکل

جمعی  ناخودآگاه ضمیر ریو تصاو هاهیدرونما است که آیا پدیدآورندگان آثار موسوم به ادبیات پایداری در خلق آثار خود از
با انتخاب مضمونی محدود و قابل پژوهش  ،اند؟برای پاسخ به این سوالهنری اثر خود بهره بردهها در غنای نو ظرفیت آ

مذکور به تبیین نقش ناخودآگاه در به وجود آمدن آثار هنری  یاندازهاقصد داریم به کمک چشم "واکنش نسبت به مصیبت"
؛ که در این پژوهش به طور ویژه به مصیبت از دست دادن ای را در بر داردو ادبی بپردازیم. مصیبت معانی و مفاهیم گسترده

 عزیزان پرداخته شده است.

 

 

 

 . مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته2

: 1348ی مخیَّل جهان از حیث آنکه خواهان آزادی بشری است )سارتر،ارائه»:از نظر سارتر اثر هنری چنین تعبیر شده است 
کند، از دیرباز و محوری، اگر چه مرموز و اسرارآمیز، را در خلق و آفرینش هنری ایفا میتخیل نقشی مرکزی »اینکه . «(94

و اظهار خیال و تخیل را از هم جدا  در تکمیل این نظریات، کالریج اما؛ «(1386:186مورد اذعان و تصدیق بوده است)حکمت،
در نظر  یبعد دو ایهپدید را ما تخیلا؛ آوردمی ستدبه  تداعی فرایند طریقاز  دهماو آ حاضررا  دخو ادمو ةهم ل،خیاکرد که 

 ،تیرعبا به یاو ادراک و  حس نمیا میانجیو  حیاتی وینیر ،لیهاو تخیل» .کندبروز پیدا می ثانویهو  لیهاو رتصو دو به که گرفت
 ست( تخیلیایگر د یچیز ماولز نهو )لیه او شکلاز  یباالتری مرتبه که ثانویه تخیل ماا؛ ستانسانی ادراک ا عنو هر صلیا عامل
اراده،  ،ثانویه تخیلدر باشند(.  دهمر یا ثابت (تموضوعا رعتباا به)موضوعاتش  یهمه گرامیباشد )حتی  هندز ساساو ا قخال

 ستا عیاتددار وام که نیز لخیا. اردند دجوو لیهاو تخیلدر  معنا ینا که حالیدر  ؛ستا فرینندگیو آ خالقیت عامل گاهانهآ
بر طبق این نظرات، عامل اصلی خالقیت و همچنین . «(1387:2بلخاری قهی؛ست) ا وتمتفا ،ستا خالقیت که عامل تخیل با

داند، بلکه هایی دارد. کالریج  تخیل اولیه را از تخیل ثانویه جدا نمیپدیدآور اثر هنری، تخیل عنوان شده که آن با خیال تفاوت
هنر »:گرفته که بتواند در آن، تفاوتی میان هنرمند و افراد دیگر قائل شود. وی اعتقاد دارد آن را مرتبه و مقامی باالتر در نظر

تواند کار و اثر هنری بیافریند که بتواند در یابد و آدمی میزمانی تحقق می -به معنای دقیق کلمه  –انسان و خالقیت هنری او 
در این مورد  کالریج یاتاز نظر .(«226)همان: ل خاص خود برساند.ی خود روح متناسب با آن را بدمد و آن را به کماآفریده

تواند روح متناسب با اثر را به آن بدمد که بتواند فارغ از خواست و ارده خود، خیال را فردی می شود که،اینگونه برداشت می
از  دانستند؛را نیز مؤثر می روهای دیگریآفرینش ادبی نی و در خلق به مرتبه باالترتخیل وصل کند؛ اما بودند افراد دیگری که

منبع الهام و دارای قدرت تلقی کرده و نویسنده را کسی دانسته است اشاره کرد که غریزه را  توان به پروستجمله این  افراد می
پروست، برخالف عقل از دیدگاه :»بردن از آن و آمیختن با عوامل درونی و بیرونی، اثر هنری خود را خلق کند که بتواند با بهره

های تواند آزادی کامل را در امر آفرینش ادبی به نویسنده اعطا کند و در مسیر پر پیچ و خم کاوشکه بنا بر ذات خود نمی
های آزادی بخش دارند. اند که در خلق اثر، قدرتآن الطاف الهی ةروح و ذهن راهنمای او باشد، غریزه و سرشت او از جمل



 

  

هایی ی مردم به ودیعه گذاشته شده است؛ اما نویسنده کسی است که آن را با احساسات، تاثرات و برداشتهاین غریزه نزد هم
-بخشدشود که شور و هیجان واقعی به او میای در وجودش روشن میی بارس: شعلهآمیزد، و به گفتهمیهماز دنیای بیرونی در

شود. وی در کتاب ی حواس دریافت میجسمانی عنوان کرده است که به وسیله ییونگ غریزه را کشش .(«1381:7)کریمیان؛
کنند و ها هم بروز میپردازیی خیالغرایز بوسیله»:الگو یکی دانسته و بیان داشته است کهانسان و سمبولهایش غریزه را با کهن

ام )یونگ؛نامیده« الگوکهن»همین بروز غرایز را  سازند. و منهای نمادین، حضور خود را آشکار میی نمایهاغلب تنها بوسیله
کند و خود را نشان الگو نیز مانند غریزه بروز میالگو نامیده است که کهندر واقع یونگ از این نظر غریزه را کهن («. 1377:96

 کند. ش نمود پیدا میالگو نیز به صورت غریزی و خودجودهد؛ و به همان اندازه که غریزه خودجوش و محرک است، کهنمی
های فقط به آن دسته از ساحت»اشاره دارد؛ زیرا « های جمعینمایه»مستقیما به « کهن الگو»یونگ معتقد است که اصطالح 

واسطة حاصل از تجربة روانی های بیاند و در نتیجه، دادهروان اشاره دارد که هنوز به طور آگاهانه تفسیر نشده
الگوهای موجود را زیرمجموعه به سه قسمت تقسیم کرده و هر یک از کهنالگوها را گورین کهن .(«1396:12هستند)یونگ،

. است الگویی و ژانرهای ادبیهای کهنها یا نظاممایهتصاویر، نقشبندی شامل ها قرار داده است. این تقسیمیکی از این قسمت
-های کهنها یا نظاممایهخورشید، اعداد مقدس و... و نقش های جهانی مشترکی چون دریا،تصاویر شامل معقوالت و سمبل»

: 1370الگویی شامل فناناپذیری و مفاهیم مربوط به دالوری و جنگاوری قهرمان داستان و تحول و رستگاری او است) گورین،
تعلیمی، پاییز: حماسی و زمستان: بهار: ژانر غنایی، تابستان:  .ندة ژانری دانسته استانهای موجود را نمایو هر کدام از فصل («238
گیرند، جای سوال فراوان وجود دارد؛ اما یونگ معتقد است کنند و چگونه شکل میالگوها چگونه عمل میدر اینکه کهن طنز.

-کهن»و همانگونه که در باال اشاره شد، نمودی غریزی و خودمختار دارند: که آنها دارای نیروی خاص و ابتکار عمل هستند

توانند هم تعبیر پر مفهوم خود را به شکلی نمادین داشته باشند ها میباشند. آنالگوها ابتکار عمل و نیروی خاص خود را دارا می
برسلر به ویژگی تکرار («. 1377:111های خاص خود مداخله کنند) یونگ،و هم در مواقع مناسب با قوای محرکه و اندیشه

-الگو، به الگوی پیرنگ، تصویر، توصیف یا شخصیت داستانی تکرارکهن»:و عقیده دارد پرداخته استالگوها کهنشوندگی 

گردد. این دانش که محصول های قوی؛ اما غیرمنطقی در خوانندگان میشود که موجب برانگیختن واکنشای اطالق میشونده
یی، فصول سال و غیره، بیدار و موجب ظهور تواند توسط تصاویر مربوط به تولد، مرگ، نوزاتجربیات مکرر نوع بشر است، می

ترین بروز را دارند، رویاها و الگوها در آن بیشیونگ، جایی که کهن. («333: 1386عواطف عمیقی در خواننده گردد )برسلر،
ون یک الگوها همچکهن»( و شایگان این بروز را در قالب سمبل و رمز عنوان کرده است:  1396:51داند )یونگ،توهمات می

الگو همچون نیروی بالقوه در دریای کنند. به نظر وی، کهنرود، هر سه زمان گذشته، حال و آینده را به یکدیگر مربوط می
آید؛ زیرا در واقع سمبل، خواهد ظاهر شود، به قالب سمبل و رمز در میالگو میضمیر ناآگاه نهفته است. هنگامی که کهن

الگو را برآمده از ضمیرناخودآگاه جمعی یونگ که کهن .(«9-208: 1381ت )شایگان،الگوی ناپیدا اسصورت عینی کهن
ای متوجه رابطة نزدیک رویا و اسطوره و هنر شد؛ زیرا هر سه نقش رسانه» دانست و برای آن خاصیت غریزی  قائل شده بود،می

به گفتة یونگ هنرمند بزرگ انسانی است کند. پذیر میالگوها را برای ضمیر هشیار دسترسرا بر عهده دارند که کهن
-الگویی و استعداد سخن گفتن با تصاویر ازلی که قادرش میهای کهن، حساسیتی خاص در برابر انگاره«پندارة ازلی»دارای

بر اساس  .(«180: 1385)گرین و دیگران،منتقل کند« جهان بیرونی»ی خود بهرا به مدد شکل هنر« جهان درونی»سازند تا تجارب
توان را می ،اندها و تصاویر برآمده از ضمیر ناخودآگاه جمعی که در آثار هنری خود را نشان دادهمایهدرونمطالب عنوان شده، 

الگوهای استفاده شده در متون، ردیابی کرد و دریافت که بستر مناسب نمود این تصاویر کدام متن هنری است. از طریق کهن
میزان قرار دادن هر چیزی غیر از خود ضمیر ناخودآگاه جمعی دور از منطق علمی به نظر  برای دست یافتن به چنین مهمی،



 

  

رسد. حال اگر خود این ضمیر را ترازویی در نظر بگیریم، برای سنجش، باید آثاری را با هم قیاس کرد که در شالوده خود، می
شوند و شر در مقابل یکدیگر ظاهر می اهی و خیر ود. همانگونه که شب و روز، سفیدی و سیندر دو طرف این طیف قرار بگیر

برای درک هر کدام از این مفاهیم، باید دیگری را درک کرد؛ در این پژوهش نیز دو اثر در دو کفه ترازوی سنجش قرار 
ری نگاشت است که جایگاه عقل و عینیت است و دیگاطره. یکی پرچمدار نوع خدارندگرفته است که در مقابل یکدیگر قرار 

  .بردالگو که خواننده در خوانش اول به نمود بسیار آن پی میرمانی پرمایه از کهن

 

 

 

 . مطالعات پیشین 2-1

به بررسی «تاثیر ضمیر ناخودآگاه در خلق یک اثر هنری»نامهآموختة دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر، در پایان(دانش 1393مبرا)
 به وجود آمدن اثر هنری پرداخته است.ضمیر ناخودآگاه و دنیای درون نقاش در 

به «عالم مثال افالطون، ناخوداگاه جمعی یونگ و عالم دل مولوی»ای تحت عنوان(در مقاله 1395پورنامداریان، تقی)
بررسی عالم مثال افالطون و ناخوداگاه جمعی و عالم دل مولوی کرده است و این نتیجه را بر خوانندگان القا کرده است 

 امین در اصول و پایه مشترکات فراوانی دارند.که این مض

کاری برای این پژوهش با بررسی ضمیر ناخودآگاه از جوانب مختلف و تاثیر آن بر پیدایش اثر هنری سعی در ارائه راه
های پیش از این صورت نگرفته است و یا به طور ناقص و مجزا از رسیدن به اثر هنری مطلوب دارد؛ کاری که در پژوهش

 انجام شده است. هم

ها و تصاویر ناخودآگاه در مایهدر پیشینة این پژوهش، مطلبی موید این نظر که تحقیقی مستقیما حول محور تبیین درون
نامة خانم سارا مبرا که در حوزه نقاشی به مقولة ناخودآگاه گیری اثر هنری به ویژه داستانی باشد، یافت نشد؛ مگر پایانشکل

ان مباحث ناخودآگاهی را در آثار نقاشی چند هنرمند بررسی کرده و نتیجه کار منتهی به اذعان نقش پرداخته است، ایش
مهم ضمیر ناخودآگاه در به وجود آمدن آنها شده است. پژوهنده در نظر دارد که این مهم را در ادبیات داستانی مورد 

 ن عرصه را بررسی کند. مطالعه قرار داده و نمود ناخودآگاه در آثار به وجود آمده در ای

تر به نقد آثار .با گسترش تحقیقات پیرو این موضوع، نقادان آثار ادبی اصولی1شود: روشن شدن این مطلب باعث می
.به آثار به وجود آمده در عرصه پایداری، به دید دیگری نگریسته شود و غنی سازی بخش ادبی این قسم از آثار 2بپردازند؛ 

 ام گیرد. با سهولت بیشتری انج

 



 

  

 

 

 . جامعه پژوهش3

 

 

 

 .کلیدر3-1

آباد و سپس در اش را در دولتهای ابتدایی زندگیآباد سبزوار است. وی سال؛ در دولت1319آبادی، متولد محمود دولت
هرچند قبل های هنری کرد، آبادی در تهران شروع به فعالیتراه زندگی به تهران مهاجرت کرد. دولت اوان جوانی برای ادامه

دستی او فقط چیره»دست است ای چیرهآبادی نویسندهنویسی محک زده بود. دولتاز آمدن به تهران هم، خود را در داستان
ها نیست؛ بلکه در گرایش صادقانه به واقعیت است که نویسی و هنر مجسم کردن صحنههای داستانبرداری از فندر بهره
آبادی محمود دولت(«. »1337:24غیب،جوش و خروش و گیرا از آب درآورده است)دسترهای او را این اندازه پداستان

سال زمان 15آن را به پایان برد. در مجموع، نگارش کتاب، نزدیک به  1362آغاز کرد و در  1347نوشتن کلیدر را در سال 
پردازد. هر کس به فراخور ها میشخصیت صفحه که به زندگی همه 2836کلیدر کتابی است با . («1370:104برده است)دباشی،

در آغاز رمان، زن جوانِ زیبا »کشاند. آبادی را به سمت خود مینام و نشان خود و به اندازة روح بلند و یا حضیض، نگاه دولت
اش و نزد عمه کندآید. بعد شهر را ترک میو دلیری به نام مارال برای دیدار پدر و نامزد خویش که در زندانند، به سبزوار می

محمد، و یک دختر محمد و بیگمحمد، گلهای خانرود تا با آنها زندگی کند. عمة او بلقیس است که سه پسر دارد به ناممی
در مثلثی با اضالع سبزوار،  -ها ها و مکانیابد، و شخصیتبه نام شیرو. شوهر بلقیس، کلمیشی است از اینجا داستان گشایش می

های کلیدی کلیدر که ما با آنها بیشتر در تماسیم، به قرار شخصیت(«. 106شود)همان:در هم بافته می –حیدریه نیشابور و تربت
شود و همراه آن به سوی پایانی تراژیک محمد مردی روستایی است که ناخواسته به آشوب تاریخ کشانده میگل»:زیراند

در مقایسه با («. »878: 1377دهد)میرعابدینی،ر صحنة مرگ بروز میرود. او قهرمانی است که سرشت رومانتیک خود را دمی
محمد سرشتی محمد، خانقلب و حساس؛ در حالی که در قیاس با گلمحمد شخصیتی است آرام، خوشمحمد، بیکگل

حافظ دهنده و مبلقیس شخصیتی که خوب ساخته شده، نیروی تمرکز(«. »1370:108دل و خشن دارد)دباشی،بدگمان، سنگ
 –دار خانة بابقلی بن–درویش به قلعه چمن محمد[ که همراه ماهشیرو]خواهر گل(«. »1377:870خانواده است)میرعابدینی،

شوند و بعد از کند که نوکر و کلفت بابقلی میرود و چنان خوارشان میمحمد در پی آنان میگریزد؛ اما برادرش بیکمی
-گم –ارباب هستی باخته  –نادعلی («. »870شوند)همان:روند، نابود میه کام سیاهی میجسارت عاشقانه، مانند اشباحی که ب

ستار[کسی است که هستة («.»]1377:871اندیشی است)میرعابدینی،ای در عرصة زندگی و تجسمی از مرگ و مرگگشته
محمد و ستار در وجود قهرمانانی چون گل آبادی توانسته استدولت. »(«871دهد)همان:ها را در منطقه شکل میمخالفان ارباب

های خوش و آغاز دوران پایان یافتن آن دوران»روح دوران را بگنجاند و حسرت بر پندارهای بر باد رفتة یک نسل را بنمایاند. 



 

  

و همواره  سالی است که سر پر بادی داردعمو، برادر کلمیشی، مرد میانخان. («878کلنجارهای روحی با خویش)همان:«بحرانیِ
 لب به خنده و دل در امید نگاه داشته است. او نماینده شادخواری در رمان است.

 

 

 

 .دا3-2

به همراه  1347در بصره به دنیا آمد و در پنج سالگی؛ یعنی در سال 1342سیده زهرا حسینی راوی کتاب دا است که در سال
به عراق مهاجرت 1330در وی از کردهای ایرانی بودند که در سال اش به ایران آمد و در خرمشهر ساکن شدند. پدر و ماخانواده

صفحه، خاطرات همان روزگاری است که زهرا در خرمشهر بود و خرمشهر در محاصره  831کرده بودند. این کتاب، در 
زمانی است  شود؛ ولی بخش اعظم کار مربوط بهخاطرات خانم حسینی از دوران کودکی ایشان آغاز می»ها قرار گرفت. عراقی

پور، افتد)اصالنروز مقاومت در خرمشهر اتفاق می 34اند و هفتاد درصد از حجم کتاب در که خانم حسینی هفده ساله بوده
هایی هستند که تا انتهای دو نوع شخصیت حضور دارد. دسته اول شخصیت« دا»در خاطره نگاشت(«. 34: 1387رامهرمزی، 

کنند. از جمله افرادی که تا پایان حاضرند، اصی هستند که نقشی گذرا را در متن ایفا میروایت حضور دارند و دسته دوم اشخ
شود. دیگری پدر توان به شخصیت علی ،برادر زهرا )راوی(، اشاره کرد که در اوان جوانی به درجه رفیع شهادت نائل میمی

در کتاب ایجاد کرده است که با تفکرات و رفتار  ایهای تاثیرگذار روایت است و بار معنوی ویژهزهرا است که از شخصیت
 گذارد. و شخصیت بعدی دا است که مادر زهرا و نماد صبر و مقاومت برای وی است.خود تاثیر بسزایی را بر راوی می

 

 

 

 . تحلیل4

ها عیان ی انسانهایش در زندگجمعی و میوه ها در ناخودآگاههایی هستند که ریشه آنچون درختالگوها و اساطیر همکهن
شناسائی و تحلیل  است. پس برای درک و تبیین نقش ناخودآگاهی در خلق آثار ادبی گزیری نیست جز اینکه از طریقشده 
الگو را بر اساس الگوها و اساطیر وارد قلمرو و دنیای آثار ادبی شویم. گرین و دیگران در پژوهش خود اسطوره و کهنکهن
-کنند. نخست در قالب تصاویر مانند مرگ، آب، مادر و... که این دسته گستردهبندی و شرح میی دستهها و تصاویر مختلفمایه

الگویی مانند خلقت، جاودانگی، اسطوره قهرمان و .. است های کهنها یا انگارهگیرد. دوم، مایهمیبرترین نمادهای معین را در
تری نیز کنند، در ترکیبات باز هم پیچیدههایی ظهور میورت تصاویر و مایهالگوها، عالوه بر اینکه به صو سرانجام آنکه کهن



 

  

ی . اسطوره2ی بهار: کمدی، اند:. اسطورهی فصول مطابقشوند که با مراحل اصلی چرخهگر میهای ادبی جلوهمثل نوع یا گونه
طبق این اصول ما («. 67 -162:  1385ودیگران؛  ی زمستان: طنز)گرین. اسطوره4ی پاییز: تراژدی و . اسطوره3تابستان: رمانس،

با انتخاب مواردی که رابطه مستقیمی با مضمون انتخاب شده دارند و تبیین نقش ناخودآگاه و تاثیر محتویات آن در خلقِ 
« دا» و« کلیدر»، در دو اثرِ «مصیبت از دست دادن عزیزان»انداز محدود و مشخصِ واکنش به های انتخاب شده از چشممتن
 پردازیم: می

 

 

 

 . تصاویر کهن الگویي 4-1

 

 

 

 . مرگ4-1-1

الگویی در صدر تصاویر کهن ،الزمة صبر بر مصیبت، روی دادن مصیبت است و مرگ مصیبتی است که در متون مورد بررسی
الجرم مرگ نیز با وی متولد گذارد، الگویی است. انسانی که پا به عرصة وجود میهای کهنترین نمایهقرار دارد. مرگ از کهن

و به هر طریقی در  داده شده ترجیح شود. در کلیدر چهار تصویر از مرگ ارائه شده است. در نوع اول، زندگانی بر مرگمی
زار زندگانی گرفتار آمده است؛ اما باز هم به شود که در لجنشود. این تصویر توسط شخصیتی ترسیم میحفظ آن تالش می

آلود. مرگ، خود زشت هست؛ اما چنین مرگ؛ مرگی زشت و نفرت»:آن استحفظ زند و خواستار نگ میآن زندگی چ
بار است. مرگ زشت؛ حد تحقیر آدمی؛ مرگ! به چه کاری در بارترین آدمیان هم حتی منظری نفرتمردنی در چشم نفرت

آلود. پس داشته باشد. آن هم مرگی چنان ننگتوانست مرگ را دوست خاک باید شدن؟! نه! عباسجان کربالیی خداد هم نمی
بیش از  -که بس به حرمت تپیدن و جنبیدن -جست. راهی از درون این همه آوار پلشتی و ادبارروزنی به زندگانی باید می

ی؛ نه ست. زنده بودن، نه اگر زیستن. زنده بودن به خیال زندگاننجات فقط در زندگانی... پذیر بود. ترین مرگ، تحملشکیل
 .(«2080: 1386آبادی،اگر حتی به عشق آن. رهیدن از مرگ؛ از عذاب مرگ. زندگانی؛ کجاست زندگانی؟)دولت

به زندگی برتری دارد و  نسبت تصویر دوم، تصویری است که در نقطه مقابل تصویر اول قرار دارد. در این تصویر، مرگ 
در کتاب، شود که مایه توسط شخصیتی بازگو می. این درونآوردرا دوام میشخص برای رسیدن به آن است، که زندگی 

لغزد و گاهی مرگ و زندگی قرار دارد و گاهی به درون آن می بر لبةکه  است مرگ است. نادعلی شخصیتی فلسفه دارپرچم



 

  

روید؛ یعنی م که میدحتی برگ، یک برگ همان... »:باز مسحور مرگ»:و نه در آن قرار دارد و نه در این آرام به درون این
کند؛ آورد و آن را با خودش حمل میشود، یعنی که مرگ را هم با خود به دنیا میدم که زنده میشود. و همانکه زنده می

های این درخت و... مرگ. چیست این مرگ. چیست این مرگ و مرگ را همه جا و همه دم با خودش همراه دارد! برگ
خواهم بگویم؟ من... من دانی چه میمی. »(«1982بینمش؟! چیست این مرگ؟! )همان:میتر از خود زندگانی که عیان

ای آید. هر برگی که از شاخهافتد، بدون یک لحظه غفلت، مرگ و نیستی آن طفل در نظرم میچشمم به هر طفلی که می
بینم. راه افتد، من کارد را روی گلویش میای که از تن گوسفند بیرون میبینم. هر برهزند، من پاییز درخت را میجوانه می

آورد. مرگ و نیستی، نیستی و مرگ. آنچه من را در قالب خودش گرفتار رفتن، قبل از هر چه، افتادن را به ذهن من می
 . («1991کرده، مرگ است)همان: 

توان گفت یرفته است. میدهد. شخصیتی که هم مرگ را و هم زندگی را به یک رویه پذستار ارائه می ،تصویر سوم را
مرگ یا زندگی برای ستار به یک میزان اهمیت دارد، چیزی که اهمیتش از هر دوی اینان بیشتر است، هدف است. اگر او 

مرگ و  . در ظرفِتر خواهد داشت؛ همچنین است در رابطه با مرگهدفی واال در زندگی بیابد، پس زندگی را دوست
شاید خودم را » :گوید کدام ظرف را برداردود دارد، این هدف واال است که به او می، برای ستار یک خوراک وجزندگی

دانم. شوم؛ شاید دلخوشم به اینکه خود را مغلوب مرگ نمیدارم به اینکه با چشم باز دارم رویاروی مرگ میدلخوش می
جویم. در واقع هواداری از زندگانی میروم؛ در این کار خود من یک جور دلگرمی من اینست که ندانسته رو به مرگ نمی

محمد! تو هم دانسته و با جور که خود تو... گلدهم؛ همانست که من دارم تن به مرگ میبه عشق و احترام به زندگانی
  .(«2488شوی)همان:چشم باز داری با مرگ مقابل می

دهد که به محمد مرگی را ارائه می. گلکننده همة موارد گفته شده استمایه آخر، تصویری است که تکمیلدرون 
من به اندازة تو از مرگ بیزار نیستم. مرگ برای من چیزی مثل دنبالة یک راه است. »:نوعی تصویری آرمانی از آن است

کنم. من مرگ را ام و پیش از آنکه لگدمال بشوم، دارم مرگ را، اگر پیش بیاید، قبول میمن از ترک زندگانی فرود آمده
محمد خواستار گل. («2488ام)همان:ام؛ چندیست که من مرگ را قبول کردهام قبولش کردهقسمتی از زندگانیمثل 

اندیشان است و ایمان زندگی ایمان مرگ»خواهد. دهد به سرافکندگی. او زندگانی را در اوج میزندگانی است؛ اما تن نمی
اگر شرایط به اوج ماندن رضایت نداد، باکی برای او . («4: 1372)معتمدی؛ساز مرگی شایسته خواهد بود به زندگی زمینه

-»:پذیرد، خواه در زندگانی خواه در مرگطلبد. او مرد شرایط پلشت نیست. ادبار را نمینیست؛ مرگ را در اوجش می
جایی. مرگ و  تر آنست که چون چنار بشکند؛ که زندگانی جایی دارد و مرگ همرسد، مردانهشکست مرد که درمی

باد مرگ. وقتی پا بشود، پس زندهزندگانی هر کدام جای و شأن خود را دارند. وقتی که زندگانی به راه پلشتی خواست کله
عمو زندگانی را شیرین و شایسته دوست که زندگانی شایسته دست رد به سینة مرد گذاشت، پس خوشا مرگ. من و تو خان

خواهیم. مرگ پلشت، سزاوار زندگانی پلشت است. چون نکبت زندگانی پلشت را ه میایم؛ پس مرگ را هم شایستداشته
ما را »:دهندة زندگیستمحمد مرگ، راهی است که ادامهبرای گل. («1387:2481آبادی،تواند بشوید )دولتخون هم نمی

که کشته شدن برای من بشوم. چون ایم؛ پس من اگر پیش بیاید، ناچارم که کشتهبینی سر در کار این بازی گذاشتهکه می
این عقیده در نمادگرایی سرلو نسبت به مرگ به خوبی مشهود . («2488ام)همان:دنبالة راه و کاریست که در پیش گرفته

مرگ، خود، سرچشمة زندگی؛ نه تنها زندگی معنوی، که رستاخیز جسم است. انسان باید خود را در زندانی تاریک »:است
(«. 1389:712تا در نور و شفافیت، زندگی دوباره بیابد. مرگ یک آزادی متعالی است)ادواردو سرلو،تسلیم مرگ کند 



 

  

دست آوردن دوباره روزهای کامرانی، حتی جوید. راهی برای بهبرای نجات از سرافکندگی میمحمد با مرگ خود راهی گل
کنم. ام را طلب میمن در کشته شدن خودم نجات زندگانی»:و فقط نامی از او باقی بماند ای ببرداگر خود نباشد که از آن بهره

-شدم)دولتخواستم که زنده بمانم، شاید نکبت و تباه میام. من اگر میاین ناچاری من است، ناچاری از کاری که داشته

 («.1387:2489آبادی،

شان در راهِ اعتقاد های داستانها یا شخصیتی بر اهدافی است که قهرماننگرش نویسندگان به مرگ مبتن« دا»و « کلیدر» در
راوی دو هدف را برای مرگ و مردن ارائه کرده « دا»آیند. در کتاب دهند و مطلوب نویسندگان به شمار میبه آنها جان می

که خود نویسنده یا راویِ خاطرات ای دینی دارد و در راه خدا، وطن و مردم است و مطلوب دوم است. مطلوب اول که وجهه
به شهادت رسیدن  کند، راهی برای رهایی از دوری عزیزانش است. دوریئی که به واسطة جنگ وبا آن دسته و پنجه نرم می

ای برای رسیدن به هدف خود که همان پیوستن مرگ را وسیله ،راوی ؛نزدیکان راوی بر وی عارض شده است. به بیانی دیگر
دالیل امنیتی،  بنا بر ،ت. در قسمتی از روایت که راوی راباشد، قرار داده اسمسئولیت زندگی می و گریز از سختیِ به عزیزان 

برند؟ احساس دانند که چطور مرا از اینجا میآیا بابا و علی می»:داردکنند، وی اینگونه بیان میمجبور به بازگشت از منطقه می
ها مرا ببرند. خواست فریاد بکشم. بابا توروخدا بیا مرا برگردان. نگذار اینکنند. دلم مینگاه می اند و از دور مراکردم ایستادهمی

گفتم: کنند. میها با من وداع میکنی؟ توی ذهنم مجسم کردم آنعلی تو که همیشه پشتیبان من بودی، چرا االن کاری برایم نمی
رانید. خواهید. هر دوی شما مرا تنها گذاشتید. حاال هم از خودتان مین را نمیخواهم به شما ملحق بشوم؛ اما انگار شما ایمن می

دیدم. باالی پل به آب گفتم: کاش تو مرا همان روزها که ریخت. طوری که دیگر هیچ کجا را نمیهایم میگفتم و اشکمی
توان این نوع از مرگ را با می. («1388:529بردی )حسینی؛آمدم، با خودت میمتالطم بودی و من برای بردن آب کنارت می

ی پایان یک دوره است، به ویژه هنگامی که به شکل قربانی دهندهمرگ از جهت نمادین، نشان»:این گفته از سرلو یکی دانست
این آرزوی مرگ («. 711: 1389های غیرقابل تحمل درآید)ادواردو سرلو، شدن یا آرزوی خودکشی، در رویارویی با تنش

ئه شده توسط راوی، گذر از دوران با هم بودن و وارد شدن به دوران جنگ و دوری از آسایش و گرمی خانواده را به وضوح ارا
ای زنده است. مرگ خود، جزئی از زندگی است و تقابلی با آن ندارد. مرگ چیزی نیست دهد. در کلیدر مرگ پدیدهنشان می

مرگ پایان نیست. مرگ جریان دارد و ساری است. نویسنده، مرگ را از نیاکان گرفته  ؛که بیاید و بهم بریزد و تمام کند و برود
و در انتقال آن، تمام قدرت نویسندگی خود را به کار گرفته است تا بتواند آن را به نمایش بگذارد و به آیندگان بسپارد. همچنان 

نویسنده پایدار بودن آن را به تصویر کشیده  ،متن نیز که مرگ از دیرباز از نسلی به نسل دیگر به ارث رسیده است. در این
؛ و مرگ همانند زندگی، مرکبی در نظر گرفته شده است که قهرمان از ترک اولی پایین آمده و برای ادامة راه خود بر است

ست. من از ترک ی یک راه ای تو از مرگ بیزار نیستم. مرگ برای من چیزی مثل دنبالهمن به اندازه" شود:دیگری سوار می
کنم. من مرگ را مثل قسمتی از ام و پیش از آنکه لگدمال بشوم دارم مرگ را، اگر پیش بیاید، قبول میزندگانی فرود آمده

از جهت دیگر، مرگ («. 10:2488ج،1387آبادی؛ دولتام)ام؛ چندیست که من مرگ را قبول کردهام قبولش کردهزندگانی
ای که در هر مرگ رسد که به شهادت ختم شود. الگو و نمونهوی، وقتی به کمال مطلوب می روایتدر نظر راوی دا و در 

حسین)ع( و یاران ایشان و صبر حضرت زینب )س( است. وی برای تسکین خود و اطرافیان،  کند، شهادت امامراوی ترسیم می
های ه نکنید. بابا راه امام حسین رو رفته. به راه خدا رفته. بچهها گفتم: گریبه بچه»:پردازدبه طور مداوم به بیان این مطالب می

مگه بابا از امام («. »1388:197هاشون رو آتیش زد)حسینی،یاد. دشمن باباشون رو شهید کرد. خیمهامام حسین رو یادتون می
. («197زینب گفتم)همان: های حضرتحسین عزیزتره یا ما از حضرت زینب بهتریم؟ بعد بغلش کردم و در گوشش از مصیبت



 

  

خیلی دلم گرفت. یاد غریبی سیدالشهدا افتادم و پیکرهایی که روی زمین مانده بودند. حضرت را نه تنها تشییع نکردند، »
اش را هم به اسیری بردند. پس غریبی بابا در برابر آن غریب و مظلومیت چیزی های مطهرشان هم تاختند و خانوادهروی بدن

؛ این درحالی است که در کتاب کلیدر، مظلومیت («200یبی حضرت زینب افتادم و از او کمک خواستم)همان:نبود. یاد غر
امام حسین و یارانشان نه به طور مستقیم و به شیوة کتاب دا؛ بلکه به طور غیر مستقیم و در البه الی خطوط و در عمق ترسیم 

این («. 2583: 1387آبادی،دولتپشتم، پشتم شکست عمو جان!)»:کشدشده است و به نوعی آن مصائب را به تصویر می
محمد که دربارة کشته شدن برادرش ابراز شده، یادآور سخن امام حسین)ع( به هنگام شهادت رسیدن حضرت جملة گل

عباس)ع( است که دست به کمر گرفتند و فرمودند: االن، کمرم شکست. جای دیگری از متن، که تشنه به شهادت رسیدن 
ای خار رها شد، شیب کشانید و چون پشته ستار با ماندة رمقش تن به لبه»:کندآن حضرت و یارانشان را به اذهان متبادر می

های های خونین بر لبمحمد آب خونالوده را از پنجهغلتید و روی در آب چشمه ماند، به آب نگاه کرد و مرد. گلفرو
مرگ، مضمونی پر تکرار در هر («. 2586گنگی پندارها از هوش برفت)همان:  خشکیدة ستار چکانید و خود نیز در وهم و

اما در کلیدر این نوع  ؛دو  کتاب است با این تفاوت که در کتاب دا ظواهر امر و نبودن جسم در دنیا، دستمایة راوی است
 شود. های کتاب دیده نمیهای فرعی ارائه شده و برای قهرماننگاه برای شخصیت
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کند هایی عنوان میها و سختیای دلیل نامگذاری کتاب را رنجبه معنای مادر است. خانم حسینی در مصاحبه« دا»عنوان کتاب 
هایی که در جای جای کتاب با غم از دست دادن عزیزان عجین شده ها و سختیکه مادرش در طول زندگی کشیده است. رنج

-، سوی چپ و شبانة زندگی؛ یعنی سرچشمة آب زندگی است«جمعی»در نماد ناخودآگاه یونگ بر آن است که ما»است. 

های است. او مانند همة زن ها بودهدر متن کلیدر بلقیس همواره مرکز ثقل زندگی کلمیشی(«. 77-676: 1389)ادواردو سرلو،
دهد. ری و مادری به نحو احسن انجام میکند. همسری دارد و فرزندانی که همواره وظایف خود را در همسدیگر زندگی می

نشیند و های دیگر به سوگ میاو در مرگ برادر خود، مدیار، که در جنگی خودخواسته جانش را ازدست داده، مانند تمام زن
 تکانی مالیم به این سوی و آن سوی -سوگوار -بلقیس کناری نشسته، پاشنة سرش را به دیوار داده بود و»:کندعزاداری می

های ها، بر گونهکشیدنها، غّیهنشین شده در او بود. پسلة غریوها، خروشداشت. خاموش بود. سوگوار و خاموش. رنجی ته
اش ها بر جا بود. اینکه او آرام بود و آرامش یافته بود از این بود که تن خستهکبود و تکیدة بلقیس هنوز خراش جای ناخن

خراشیدن. ناله و هایش را به اتمام انجام داده بود. موی برکندن و سینهشت. خودآزاریدیگر یارای تالش و واکندن خود ندا
حال دا خیلی بد بود. قدش خمیده »:این تصویر به کرات در کتاب دا نیز تکرار شده است(«. 183: 1،ج1386آبادی،)دولت نفرین

شروع کرد به جیغ («. »209: 1388بیاید)حسینی،بود. دستانش را محکم توی شکمش و دور کمرش گرفته بود تا بتواند راه 
های دور و برش را توی سرش ریخت. موهایش را چنگ زد و صورتش را خراشید. بعد کشیدن و خودش را زدن. خاک

پیچید؛ اما سوخت و به خود میها غلت خورد و پاهایش را تکان داد. بیچاره میها انداخت و مثل بچهخودش را توی خاک
بلقیس برای مرگ برادرش مانند تمام  سوگواری(«. 120کرد. بعد از هوش رفت)همان:این کارها آرامش نمی هیچکدام از



 

  

هایی است که در کتاب دا نیز به برخی از آنها اشاره شده است. اما، اما وقتی قرار است قهرمان های دیگر است، مانند تمام زنزن
الگوی مادر برگردد. آنجاست که بلقیس ی بودن را کنار زند و به اصل خود، کهنقربانی شود، پس بلقیس نیز باید نقاب زن عاد

توانست مانست که بادش میرفت تا دور بشود، به یک پر کاه میاو هیچ جزع نکرده بود، اما هنگامی که می»:کنددیگر جزع نمی
داشت اش را راست گرفته بود، استوار گام بر میتکیدهنمود. قد تر از همیشه میبلقیس رشید(«. »1387:2582آبادی،دولت)ببرد 

توانست بگرید. ماهک نمی(«. »2595خیزاند و در پی بلقیس به راه افتاد)همان: رفت. ماهک جماز را بررو به سوی بیابان می
ماهک نیز شاید بیم از بلقیس مانع گریستن او می شد، گر چه بلقیس در این خصوص لب نگشوده بود. بلقیس برخاست. 

دمی دیگر بلقیس و ماهک و جماز درون سیاهی شب محو شدند و شاید که بادی ایشان را برد)همان: » («.2595برخاست)همان: 
2595»). 

های مثبت مادر زمین (: متداعی با اصل حیات، تولد، گرما، مادر نیک )جنبه»:نامندنمادپردازی شب را نیز مادر نیک می
پس اگر شب خود، مادری است که بر همه («. 67-162: 1385رشد، فراوانی)گرین و دیگران، پرورش، حمایت، باروری،

گسترده شده است، بی معنی است که بلقیس نیز حضور داشته باشد. برای همین است که بعد از نبرد با شروع شب، که بازماندگان 
ینند، حضور بلقیس که وارد تاریکی و بیابان و باد نششوند و هر کدام به نوعی در عزای از دست رفتگان به سوگ میجمع می

شود. این از آن است که او خودِ درد است. او خودِ عزا است. او خودِ شب است. او خودِ باد است. او شده است، رویت نمی
و همه  خودِ بیابان است، چشمه، کوه، خاک. او همه چیز است و هیچ نیست. او ذره ذره در تمام مکونات حلول کرده است

چشمه، از شب و از گرفت. باید او را از بیابان، از باد، از کوه، از شیرینذرات در او متبلور شده است. بلقیس را اما باید بازپس
آید که پا در میگرفت. و این کار فقط از زن اساطیری دیگری براند، باید بازپستمامی عناصری که او را در خود حل کرده

یابم، من مادرمان را از دست باد خواهم ستاند. من نخواهم گذاشت من]مارال[ بلقیس را می»:شتن او را نهراساندمیدان اساطیر گذا
رفتند به هر کجای های باد میگمشدگان، بلقیس و باد و بادی که در دست(«. »2597: 1387آبادی،دولتتا باد بلقیس را ببرد)

هایی ذرات را یافت و دوباره در کار زندگانی کرد. مادر در هر دو متن، انسان باید این گمشدگان در(«. 2601که بروند)همان،
ها با مرگ قهرمان به اوج هستند که رنج و سختی بسیار، آنها را مطیع و رامِ زندگی کرده است. اما در کتاب کلیدر این رنج

ود زندگیش با جسم و روح قهرمان در هم تنیده آید که تار و پمیهای زنی برخود رسیده است و تحمل این سختی فقط از شانه
  شده است.
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های انجام شده که منجر به از دست رفتن عزیزی شده در تاریکی شب صورت گرفته در دو متن مورد بررسی، بیشتر عملیات
الگویی برآمده از توان آن را به کهنهای نظامی بوده است و نمیاست. هر چند در کتاب دا، این اتفاق عموما به خاطر تاکتیک

تر را در خود به ودیعه دارد. ناخودآگاه جمعی ربط داد، اما در کتاب کلیدر سیاهی و تاریکی شب معانی و مفاهیمی عمیق



 

  

کناری ای بهرهتوان یکی را در نظر گرفت و دیگری را بیاند و نمیشده الگویی رنگ سیاه در هم تنیدهالگویی شب با کهنکهن
باشد. رنگ سیاه کننده ترس و دشمنی و غم و اندوه و ماتم و مرگ میسیاه، رنگ رمزآلودی است که منعکس»گذاشت. 

رنگ سیاه در واقع وجود ندارد و این عدم نور است که باعث («. 33: 1387تواند نشانگر تاسف و خشم نیز باشد)حجاری،می
اند. پس در واقع ذات سیاه پوچ است و پوچی. تحریم نور، سیاه است. سیاه گذاشته شود ما رنگی نبینیم و رنگ ندیدن را ناممی

اگر شب سیاه است چون خورشیدی نیست. اگر خورشید را مایه حیات و تحرک و سرچشمه نور بدانیم، باید شب را در تضاد 
وز تقسیم کنیم، پس روز قسمت آن؛ یعنی مرگ و سکون عدم نور در نظر بگیریم. اگر درون آدمی را به دو بخش شب و ر

خودآگاهی آن و شب سمت ناخودآگاهی آن است؛ اما نه در معنای مرگ و سکون؛ بلکه در معنای عدم وجود نورِ تعقلِ بشری 
در زبان متداول ما رنگ سیاه یا مشکی گاه برای نشان دادن عمق فاجعه »شود همچنان ناشناخته باقی بماند. در آن، که باعث می

هنجاری نیست. هنجاری نیست »:عمق فاجعه جایی است که دیگر در آن هنجاری نیست(«. 33: 1387،رود)همانکار مینیز به 
نویسنده («. 1387:2596آبادی،دولتای وجود تپنده، ای گوهر آفتاب و آتش و خاک و آب، هنجاری نیست. شب را بجوی)

کند که به دنبال هنجار نباشد. که هر چه او باید بیابد را، در ی مییا دانای کل یا سخنگوی ضمیرناخودآگاه، شیرو را راهنمای
شب، منسوب »:چیزی است که شیرو باید بجوید و بیابد؟ اشاره کردیم که شب نماد مادر نیک استشب باید یافتن. در شب چه

نیان بر این باور بودند که شب و نامیده است؛ زیرا یونا« مادر خدایان»به اصل منفعل، تأنیث و ناخودآگاه است. هسیود آن را 
بیان کنندة باروری، نیروهای  –همانند آب  –سیاهی، پیش از آفرینش تمامی موجودات، وجود داشته است. از این رو، شب 

شیرو باید به دنبال مادر زمین باشد تا غم مرگ قهرمان را دوام آورد. («. 19 - 518: 1389بالقوه و تکثیر است)ادواردو سرلو،
ای که قربانیان های سیاه و شبکهاند. هوراس مرگ را با بالهای یونانی، مرگ را دختر شب و خواهر خواب دانستهاسطوره در»

فرستد که تاریکی شیرو را بدان سان به دنبال سیاهی شب می(«. 13-712اندازد، تصویر کرده است)همان:خود را با آن به دام می
شب است و شب چه سیاه است، شب است و شب چه بلند »:برد در خودبلعد و فرو میدر را میبلعنده است. اگر دیر بجنبند ما

حتی («. 2596شب است و شب چه سیاه است، شب است و شب چه سنگین و چه سرد)همان:»(«. 2596: 1387آبادی،دولتباال)
دارد را حس نمود. بدون هیچ تحرکی و آور وجود توان سکوت و سکونی که در این شب خفقاناز ظاهر این جمالت هم می

آت زند شب و با گیسوان مارال، زنها، زنها، زنها. مارال قرهست؛ شب را چه قامتی! تن با قره میشب را چه قامتی»:پستی و بلندی
است که در محمد سردار رود. ای شب قیرین، این بانوی گلرا بازیافته است، پسرش را بر پشت بسته دارد و به سوی قتلگاه می

جوید. مارال روح خود را در قتلگاه به جا گذاشته است و اکنون اوست تار و پود تو سرگردان مانده است و روح خود را می
مارال نیز که زن اثیری است به جستجوی روح («. 2597کند)همان: های خود حمل میکه در تنگنایی قیرگون شب را بر شانه

؛ («19- 518: 1389پردازی، همان مفهوم مرگ و رنگ سیاه را داراست)ادواردو سرلو،نماددر محدودة نظام »خود است. شب 
اما مارال مانند بلقیس که باد او را برده است، با شب همراه نشده و شب او را با خود نبرده است. او در سرگردانی گرفتار آمده 

تاریک، روزی سپید در ادامه خواهد داشت. در اقوام مختلف، است؛ اما امید به بازگشت او وجود دارد؛ چرا که هر شب تیره و 
ها، نوازش و فریب بود. در ها شب شامل خواب و مرگ، رویاها و نگرانیبرای یونانی»:شب نمادهای گوناگونی پذیرفته است

ی شب ناخودآگاه ای مشابه دارد. شب تصویر ناخودآگاه است، و در رویانگارهمیان مایاها شب، اندرون زمین و مرگ، حرف
و بیش  پذیر و قابل بیان است،شناسی عرفانی، شب نماد غیبت کامل آگاهی معین؛ یعنی آگاهی تحلیلشود. در یزدانآزاد می

مارال در چنین شبی . («31-29: 4،ج1382های روانی است)شوالیه،گربران،از آن نشانة فقدان هر گونه امر بدیهی و حمایت
در »گردانِ یافتن مادر، سرگردانِ یافتن روح خود. او در ناخودآگاه خود اسیر و سرگردان شده است. است. سر سرگردان شده
و مرج، ناشناخته، مرگ، دانش ازلی اند از: ظلمت، هرج باشد. که عبارتتاپ رنگ سیاه دارای معانی خاص میمبحث آرکی



 

  

که کس را جز خود یارای کمک نیست. قهرمان نیست که سرگردانیی . («1370:175ناخودآگاه، تنهایی)گورین و همکاران،
حامی او باشد. پس او خود باید همت کند و خود را و مادر را، و پدر را، و ماهک را، و شیرو را از شب، از تاریکی، از بیابان، 

پویند. شب چه ان میشب است و مردمانی که در بیاب» آت است که همراه وی است.از باد باز پس گیرد، در این بین فقط قره
 .(«2595: 1387آبادی،دولتباال بلند است و چه ژرف)
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هایش تاریک شده، گویی درخشد، نه فقط در آسمان ظاهری که در قلب آدمی، که با هوسستاره می»در آسمان تاریک شب 
خصوص برخورد میان دو مادهای روح، و بهور است. در عین حال، خصوصیت آسمانی ستاره آن را جزء ندر شب معانی غوطه

این در حالی . («548 -536: 3؛ ج1382کند)شوالیه،گربران،نیروی باطنی و ظاهری یا معنوی و مادی؛ یعنی نور و ظلمت می
 ستاره در هیچ معنیی به غیر از معنی معمول آن استفاده نشده است. شوالیه ستاره را نماد نور در دل "دا"است که در کتاب

ها در تاریکی اند. ستارهاند و همواره راهنمای مردمان راه گم کرده بودهراهنمایانی قدیمی که از ازل بوده»داند. تاریکی می
ای .»(«548-3:536؛ ج1382درخشند)شوالیه،گربران،های دریایی هستند که در شب ناخودآگاه میکنند، آنها فانوسنفوذ می

یونگ . («1387:2596آبادی،دولترود)ست که چنین سرگشته میسالخوردگان، این پیر ما کلمیشیستارگان قدیمی، یاران 
درخشد)ادواردو رود و از میان ژرفناها میای هستم که با تو میمن ستاره»:کندگفتاری را از آیین مهرپرستی نقل می

کند که دستگیر همگان است. ژرفناها طیری نمود پیدا میدر این نقل قول یونگ، ستاره به سان راهنمایی اسا. («1389:471سرلو،
صداهایی بس دور و بس گنگ، چیزی »:شودگشتگان در آن میهمان ناخودآگاهی است که نور ستارگان باعث راهیابی گم

انوج باژگونه های خلوت پگاه در بشبیه خیال. بوی باروت آشنا بود و هوا آشفته بود و آسمان در خون و دود نشسته بود و ستاره
نهایت پیر های بیهای پیر بلقیس، دستشد و دستهای دور، سربندی سرخ کشیده میخوردند و در خط فاصل ستارهتاب می

ها و زمختی و زبری کف های برآمدة پشت دستهای برآمده و بندبند برجستة انگشتان و رگو کشیدة بلقیس با استخوان
دادند تا به خانه ها را درون پیشالو خود جای میهای ستارهچیدند و خوشهافتاده بودند و خوشه میها در میان آسمان براه دست

ایستادند و ها در میان آسمان بودند و باز نمیکردند؛ اما دستهای پیر بلقیس را با تبر قطع میببرند و کفمال کنند؛ ساق دست
چیدند تا به خانه ببرند؛ و جهن خان ها را میهای دود باروت و خون، ستارههپیمودند و در پشت پردهمچنان آسمان نیلی را می

نمودند، آنقدر که جلو کرده میسردار و سرهنگ بکتاش باال سر مردها در میان زمین و هوا ایستاده بودند و بسی بزرگ و ورم
رسد به نظر می. («1387:2584آبادی،دولتیاورد)ها را بند برفت تا نفسشان میهای سنگینبستند و سایهنگاه به آسمان را می

ای گذرد. اگر نیک در متن بنگریم، خواهیم یافت که این خالصهمحمد میکه مضمون این قسمت، در خواب و بیداری بر گل
کند ها جمع میکند. ابتدا بلقیس ستارهمحمد که در مقابل چشمانش گذر میاز کتاب کلیدر است. تصویری گذرا از عمر گل

تر از کند که زمین به علت خشکسالی تنکگذارد تا در خانه آنها را کفمال کند. به تصاویری اشاره میو در پیشالو خود می
ای که از تواند برای درو کردن دو خالشهمحمد زبان به شکایت باز کرد و گفت نمیجایی که گلبود، بود. همانآنچه باید می



 

  

هایی است که ها نماد گندمپایبند زمین شود و راه چوپانی را در پیش گرفت. در این تصویر، ستارهزمین روییده است، مدام 
کرد. تصویر بعدی که شامل قطع کردن دستان پیر و کشیده بلقیس است، هنگام چیدن شود و بلقیس آنها را کفمال میدرو می

ها را با مادر گیتی قطع کردند؛ اما دستان را که رابطة آنکند؛ چمحمدها اشاره میستاره در آسمان، به مرگ قهرمان و گل
الگویی بلقیس اشاره آمد و به دنبال ستاره بود. این تصویر به وضوح به نقش کهنبلقیس همچنان در آسمان به گردش درمی

تابید)همان: ار مییک ستاره راست در چهرة آرام ست»های اساطیری مادر ازلی را به ارث برد. دارد که توانسته است قدرت
298»). 

تابد، قطعا این ای بر گور ستار میشود که ستارهاشاره کردیم که ستاره نماد روح است. وقتی در متن دوبار تاکید می
انگیزد میدارای معانی پنهانی است که در بین خطوط پنهان شده است. اینکه روحی بر گور ستار تابیده شود، سوالی را بر

تابد، به این دلیل که ستار ؟ در جواب باید گفت که شاید روح ازلی خود ستار است که بر قبر خود میکه روح چه کسی
تواند مردمان را راهنمایی کند و ابدی و ازلی باشد، این ای است که راهنمای سایرین است. اگر زندة ستار میخود ستاره

یک ستاره، راست بر گور »مایی را در پی داشته باشد. تصور دور از ذهن نیست که بتواند با روح خودش هم این راهن
 . («2600تابید)همان:می
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ها نام برده است.با اشاره دیگری که ما را به این مطلب راهنمایی کند که گور از قبر به عنوان جایی برای دفن مرده "دا"راوی 
کنار قبر، دخترها خودشان را "است: ای از این موارد آوردهنمونهنمادی دیگر غیر از مورد ذکر شده دارد مواجه نشدیم. در 

گفت: رولَه قیطاس. رولَه کرد و به زبان کردی میرفت. پدرشان گریه میانداختند. مادرشان از حال میروی پیکر برادرشان می
کندند. وقتی بیژن و از او دل نمی گذاشتندخواستند پیکرش را توی قبر بگذارند، مادر و خواهرهایش نمیقیطاس ... وقتی می

را توی قبر گذاشتند و روی صورتش را باز کردند، خواهر کوچک بیژن که به نظر تفاوت سنی چندانی با او نداشت، فریاد 
بینیم که در این می. («96: 1388خواست خودش را توی قبر بیندازد)حسینی؛ گفت: منو جای بیژن بذارید. میکشید و میمی

نماد تن؛ یعنی »یچ نمادی استفاده نشده و راوی آنچه را که روی داده، بیان کرده است. این در حالی است که گور مطلب ه
ماده و نماد تغییر شکل دادن و نیز نماد ناخودآگاه است. گاه نیز گور، نماد مادرانه و زنانة یک نوع؛ یعنی نماد جنسیت 

اند، از گردد. گور را نماد ناخودآگاه دانستهور نیز به نوعی به ناخودآگاه برمیالگوی گکهن. («1389:662است)ادواردو سرلو،
بندد. نماد مادرانه است؛ چرا گیرد و راه دسترسی به وی را میمیبرای خالی و تاریک است که شخص را درآن جهت که چاله

محمدها را زمین مادر همگان است. پس گلگیرد. که همانند مادری که فرزند را در آغوش بگیرد، شخص را در آغوش می
پروراند و دوباره به زندگانی باز اگر چنان حقیر به گور سپردند، باکی نیست، که این گور زهدان مادری است که آنها را می

جای ای کندند و مردان کلمیشی را بی غسل و بی کفن در خاک به دستور آقای شهردار، دور از دیوار رباط چاله»:گرداندمی



 

  

دادند، گور را پوشانیدند، هموار کردند و دلوی آب بر خاک صاف گور پاشیدند و دور شدند. بلقیس افسار جماز را باال سر 
آفریند. رویاند و می؛ خاک می(«2595: 1387آبادی،دولتای حیوان را کنار گور خسبانید)گور فرزندان کشانید و برای لحظه

مرا دریاب ای مرد، مرا دریاب ای »:داند و آفریدناند و مادر حمایت کردن میبه مادر سپرده میرد؛ چرا که او راقهرمان نمی
؛ باز هم مونولوگی که («2598همان:)کس که دست یاری تو بس به کندن گور باز گذاشته شده است، در این شب هول

اند، این صدا به گوش رسیده است. ط داشتهالگوی مادر ربهایی که به نوعی با کهناش مشخص نیست. در تمام بخشگوینده
لغزد به درون تاریکی و گاهی نیز به شب، تاریکی، بیابان و گور. نادعلی شخصیت مرگ است. او بر لبه ایستاده است و گاه می

آید و یبینیم که از دل تاریکی بیرون مدرون روشنایی. او به تار و پود مرگ خو گرفته است. از همین رو است که گهگاه می
همان: )نادعلی چارگوشلی از دل تاریکی پیش آمد، بیل برگرفت و به گور درون شد و به کندن گور»:خیزدباز به درون همان می

2598»). 
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های لم یزرع در بر گرفته و گورستان و زمین دشتخوزستان است که بخش بزرگی از استان را  "دا"محل زندگی راوی کتاب 
»  ای از این نماد در طول داستان نشده است. با این وجود بیابانهای اطراف شهر قرار داشته که هیچ استفادهدر بیابان شهر

یکتاپرستی، مذهب بیابان است)ادواردو  :اند کهکند و به همین سبب گفتهمساعدترین جایگاه دریافت وحی الهی را تایید می
ها و دولت، بیابان همان نیز بیابان محل زندگی قهرمان است. تا قبل از وقوع نبرد کلمیشی "کلیدر"در کتاب . («1389:202سرلو،

شوند، بیابان دیگر دارد. محلی برای زندگی. اما زمانی که قهرمان و یارانش کشته می "دا"کیفیتی را داراست که در کتاب 
دارد و به داخل آن میبلقیس به سمت بیابان قدم بر گیرد. در موردی محلی برای زندگی نیست بلکه نقش نمادی به خود می

این . («1387:2595آبادی،دولترفت.)داشت رو به سوی بیابان میمیاش را راست گرفته بود، استوار گام برقد تکیده»:رودمی
رسد؛ اما جسمی از او وجود ای از او به گوش میخواسته از وی پیامبری ساخته است که هر از گاهی صدایی و جملهعمل خود

آیا بلقیس با قدم نهادن در بیابان، گم شده گاهی شده است؟ چشم دید. آیا بلقیس سخنگوی ناخودآندارد که بتوان او را با 
نمایی که خود آگاه به مصائب راه است، دیگران را راهی بنمایاند است یا اینکه وی راه را یافته است و قصد دارد به سان راه

کوتهان)همان:او در بیابان خود گم شده است، راهش بنمایید ای دست»اند؟ نجات از مصیبتی که در آن گرفتار آمدبرای 
گویندة این مونولوگ نیز مشخص نیست؛ اما مشخص است که برای چه کسی گفته شده؛ این جمله برای کلمیشیی . («2596

کند در این جمله از کتاب، گوینده طلب یاری می گذاشت.ا تنها نمیادا شده است که بلقیس همواره نگران حال او بود و او ر
آید و حال باز به صدا در میاما با این، نامدکوته میو آنها را دسترا ندارند داند یارای مدد رسانی به دیگری از کسانی که می

 کند چرا که کِس عزیزی در حال غرق شدن و گم شدن در خود است.طلب یاری می
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گیر بازماندگان از یک مصیبت از دست دادن هوش و فکر معاش یکی از عواقبی است که ممکن است به صورت مقطعی دامن
الگوهای آشنایی است که در از کهن ،ایم. گم شدنبشود. این اتفاق را به اصطالح گم شدگی از خود در نظر گرفته بزرگ

ی گم شدن با احساس گناه همراه با نگرانی نسبت به تزکیة نهایی، یا با زیارت و سفر معنا»شود. جای جای کلیدر یافت می
هایم)همان:ام از پس سرگردانیمن ما هستم و زایرم که به دیدار خود آمده(«. »60-659: 1389ارتباط دارد)ادواردو سرلو،

تی اگر نکوهش کردن آن یا علت این احساس گم شدن همان احساس فراموش شدن و مرگ است و بنابراین ح(« »2598
احساس به مسائل ثانوی بازگردد؛ اما علت اساسی آن همواره در فراموشی از مبدأ و بریدن وابستگی انسان از اصل خویش 

خاندان کلمیشی به سان تسبیحی به هم پیوسته بود که بند آن و عامل گرد هم آمدنشان («. 60-659: 1389است)ادواردو سرلو،
محمد که باز شد، مادر نیز از هم باز شد. مادر که باز شد، خانواده از محمد بود. گره گلبود. گره توان مادر، گل( )مادر بلقیس

دهد. گم شدنی که کم از مرگ و نیستی ندارد. اگر کسی دوباره شدنشان خود را نشان میهم گسست. گسستن خانواده در گم
شیرو، شیرو، ای سرو سوخته در کجای سرماهای ثقیل شبانه به سرگردانی »کم بر آن نزند. ها پر نکند و گرة محبند را از مهره

(«. 2596همان:)کوتهاناو در بیابان خود گم شده است، راهش بنمایید ای دست(« »1387:2598آبادی،کنی؟)دولتگویه می
ن بسیار دردناک است، مفاهیمی برابر با مرگ و ای که گم شدن آ«شی گم شده»تصویر گم شدن و خود را بازیافتن یا مفهوم »

آی خان محمد تو در کجای جهان گم شدی؛ کس را خبری از او »، («60-659: 1389رستاخیز را داراست)ادواردو سرلو،
گردد. شده در تاریکی خود میدر اینجا سمن به دنبال شوی گم(«. 2597: 1387آبادی،دولتهست؟ هیچ نشانی، ای برادران؟)

محمد مانند کرمی که در پیله رود و منتظر ماند که پروانه بیرون آید، به درون ها تفاوت دارد. خانشدنشدنی که با سایر گمگم
تاریکی پا گذاشته است و منتظر زمان پروانه شدنش است. او خودخواسته در تاریکی رفته و سراپا چشم شده است تا با آتش 

ن را بسوزاند. در چارچوب ساختار دوگانة روح انسان، گم شدن، با توازن ضمیر ناخودآگاه، انتقام خود، همة مسببین مرگ قهرما
« شدنگم احساس»با سویة وجودی محض زندگی و نادیده انگاشتن جنبة جاودانگی آن برابر است و این است آنچه در پشت 

من ناچارم بروم و گم بشوم خواهرم، اال همراه . »(«60-659: 1389هدفی یا نمادپردازی گم شده قرار دارد)ادواردو سرلو،یا بی
است. او خود را  بلوچ شخصی بود که از بنیاد و ثقل خود یعنی ستار ، جدا شدهقربان(«. 1387:2600آبادی،دولتآمدم)تو می

 کرد؛ اما االن در نبود او به پوچی رسیده است. به همان احساس گم شدن.در ستار معنی می

انگار هوش و حواسش را از دست داده بود. همین طور »:کشدشدگی را از نگاه سوم شخص به تصویر میکتاب دا گم 
رفت. دیگر سروصدایی شد و توی سردرگمی خودش بین قبرها راه میها، بلند میافتاد روی خاکرفت، میکه راه می

ای است که در فراد نسبت به مصیبت به گونهواکنش برخی از ا(«. 1388:97ای داشت)حسینی؛کرد و حالت بهت زدهنمی
ای است برای مقابله کردن با غم و نشکستن. راوی دا در جای شوند. این در واقع راه چارهبهت و ناباوری خود غرق می

ای داد زدم: اِ اینکه علی زدهنگاهش کردم و با صدای بهت»:کنددیگری که خود در همین بهت است، اینگونه توصیف می
زنی؟ علی کیه؟ گفتم: علی! علی خودمون دیگه! مگه تو ! یکی از پرستارها به طرفم برگشت و گفت: خانم چرا داد مییه؟



 

  

کرد. شوکه شده بودم. خودم را به طرف جنازه پرت کردم. دستمال پیشانیش را باال شناسیش؟! زن هاج و واج مرا نگاه مینمی
ها گفتم. دانم چقدر گذشت. چهکنم... نمیکار میود. دیگر نفهمیدم چهزدم. خوب نگاهش کردم. خودش بود. خود علی ب

کنند، سوزند. دو، سه نفر زیر بغلم را گرفته از جنازه جدا میهایم به شدت میچه کارها کردم. فقط یک لحظه حس کردم گونه
زنم. فریادرسی نیست. یجه دست و پا میام و بی نتام. توی اقیانوسی افتادهکردم گم شدهفهمیدم چه خبر است... حس مینمی

دیدم... اند. همه جا را خاکستری میکردم همه چیز مرده، همه جا گرد غم پاشیدهچقدر من تنها بودم.... با این حال احساس می
 گرفت،نشستم، طاقتم نمیشد. میکردم. اشکم خشک شده بود. ضعف داشتم. کمرم راست نمیدانم دیگر گریه نمیفقط می
زدم. فکر با اینکه همه جا آفتاب بود، من در یک تاریکی و سیاهی دست و پا می»دارد زهرا، در جایی بیان می«. شدم...بلند می

تفاوت « شومکند. اگر من از علی جدا شوم، نابود میکردم همه چیز یخ زده و تنها وجود علی است که همه چیز را گرم میمی
کند تا با کند، اما کلیدر خوانندگان را با خود همراه میایتگری است. دا به زبان ساده بیان میدا و کلیدر در همین نوعِ رو

کند که مرگ برادر او را به درون تاریکی برده است. های کتاب قدم در تاریکی بگذارند. در اینجا راوی اقرار میشخصیت
هر دو از جنس ناخودآگاه است و به طور تقریبی هر دو محمدها هم درون تاریکی گم شده بودند. تاریکی بازماندگان گل

ای است که بارها و بارها باید آن را خواند و با زوایای آن آشنا شد. کتاب سعی در بیان یک واقعه دارند؛ اما بیان کلیدر به گونه
در هر خوانش گرهی از بند  شود؛ زیرابرای همین است که تکرار در خوانش آثار ادبی مطلوب سببِ فزونیِ هیجان خواننده می

کند. در کتاب دا تصویر گم شدن در تاریکی را به نحو خیلی ساده و قابل شود و خواننده بیشتر با آن احساس قرابت میباز می
کنند و دیگر هیجانی برای بازخوانی آن درکی بیان کرده است که همگان در خوانش اول تمام احساساتشان را نثار متن می

 ندارند.
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نیز به آن اشاره  "دا"شروع حملة عراق به کشورمان، و محاصرة شهر خرمشهر، در ابتدای فصل پاییز بوده است که راوی کتاب 
الگو یاد نشده است و اگر از کلمه باد استفاده شده و راوی به آن ک کهنر هیچ جای کتاب از باد به عنوان یکرده است. اما د

( الگوی باد تصویری است که با نمایة بلقیس )مادرکهن "کلیدر"کن در کتابیاقتضای فصل بوده است. لاشاره کرده است به 
ایم، اکثر مواقع باد به همراه بلقیس های موجود که در زیر مجموعة مفاهیم انتخابی بدست آوردهیکی شده است. در شاهد مثال

توانست مانست که بادش میبه یک پر کاه می»؛ («2589 و شاید که بادی ایشان را برد.)همان:»:آورده شده است
آورندة طوفان است باد، در برترین حالت فعالیت، پدیدار»:؛ سرلو عقیده دارد که باد قدرت باروری دارد(«2595ببرد)همان:

اگر باد را دارای . («81-1389:180، که دارای قدرت باروری و زایش است)ادواردو سرلو،()ترکیب و اتحاد عناصر چهارگانه
نیروی باروری بدانیم علت همراه شدن بلقیس را با آن درک خواهیم کرد. بلقیس مادری است که باید با باد همراه شود و 

طلبد و آن جسم بلقیس است. در جاهایی بها را میقهرمانان زیادی را در سراسر زمین برویاند؛ اما این عمل خود چیزی گران
محمد؛ هرگز هی باوفای گلهی بادی، هیهی»:ای وجود دارد که مشخص نیست گویندة آن کیستختههای ناشنامونولوگ



 

  

محمد در دست بلقیس و ماهک دانیم که افسار بادی گلما می(«. 2597: 1387آبادی،دولتزمان گریستن نیست. ما را با باد ببر!)
من موسی هستم و من »:ویندة جمله بعدی نیز مشخص نیستگونه که گاست؛ اما گویندة این جمله مشخص نیست، همان بوده

روم، به هر کجا که بروم. من ما هستم و زایرم که به دیدار شیرو هستم و من مارال هستم و منم ای بلوچ که در دستان باد می
مشخص نیست؛ اما با  رود،گویندة منم ای بلوچ، کسی که در دستان باد می. («2598هایم)همان: ام از پس سرگردانیخود آمده

رسد که آن بلقیس است که در روح کائنات به تبلور رسیده است و دیگر نیاز به جسم توجه به قراین موجود در متن به نظر می
کنندة توازن جهانی و اخالقی را بر عهده دارد. باد در سنت اوستایی در ایران باستان، باد نقش پشتیبان جهان، و تنظیم»ندارد. 

پس («. 11 -6؛1382لهی)شوالیه،گربران،با نفخه است و در نتیجه مترادف است با روح و جوهر روحی از مبدأیی امترادف 
شود و به نظاره کار بازماندگان نهد و جسمش با کائنات یکی میشود و به تاریکی قدم میمی گامبلقیس با باد و بادی هم

 دهد.خود تسلی میپردازد و به نوعی اینگونه بر مصیبت وارده به می

 

 

 

 الگویيهاي کهنها یا انگاره. مایه4-2
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ها طبق میل اند، ولی معلوم نیست این قهرمانیسازی کردهها اسطورهاند و با این قهرمانها قهرمان خواستهدر طول تاریخ، ملت»
سازی زمان و شرایط اش را هم پذیرفته باشند. اسطورهفرضیهپذیرند که ای را میتودة مردم انجام گرفته باشد. مردم اسطوره

از («.  184: 1393طلبد تا باعث رشد تمدن و فرهنگ ملی شود، نه موجب رکود و شکست آن )اکبری بیرق؛ خاص خود را می
از مردم برخاسته باشد  شد و خود قهرمان نیزمردم با برایافتد که قهرمانی سازی وقتی اتفاق میسازی و اسطورهاین رو، قهرمان

بالگردان یا قهرمان که »ها جان خود را نثار کند و با خون خود بالگردان آنها شود. درد و رنج آنها را بداند و برای همان و
 خیزی را به زمین برگرداند )گرین وسعادت قبیله یا ملت به او وابسته است، باید بمیرد تا کفارة گناهان مردم را بدهد و حاصل

آورد. در قبال زندگیی که نثار کند، نامیرایی را به دست میقهرمان در قبال خونی که اهدا می. («67-1385:162دیگران؛ 
آورند. اینست معادلة آورد ومردم نیز در قبال این ایثار وی، توانایی ادامه زیست را بدست میکند، قداست را بدست میمی

ترین چیزی که دارد: آدمی با فدا کردن شخصی» دهند:از نسلی به نسلی دیگر انتقال می قهرمان و مردمی که قهرمانی او را



 

  

بخشد. در فرهنگ عامة همة اقوام جهان، آفریند و به دیگران هستی میخون، آب پشت، اندیشه و تصور و جان، حیات می
پراکنند تا موجب باروری خاک گردند)پیر زمین میکنند و در سراسر پاره میرود که پیکرهایشان را پارههایی میسخن از انسان

شود. کتاب دا سرشار از مطالبی به کرّات دیده می بخشیدن در هر دو کتاب، مقوله کشته شدن برای حیات .(«1376:44بایار،
شود. تکه میهتکهایشان زیر باران تیر و خمپاره دهند و بدناست که مردم جان خود را برای نجات میهن و دیگران از دست می

ها را به رشته تحریر درآورده است و در تقریر آنها نگاهی به وجهه این مطالب از خاطرات نویسنده نشأت گرفته و او آناما 
کننده تضمین سپارد تاالگویی ندارد. در طرف دیگر اما، نویسنده کلیدر خون و جسم قهرمانان را به آب و خاک میکهن

رفت تا زمین بود و جاری بود و میچشمه درآمیخته خون با شیرین» دواندن آنان در خاک و آب باشد.باروری زمین و ریشه 
(. 2586: 1387آبادی،)دولت«گذشتکند، و این عشق بود که بر بستر خاک میسر باروررا، دشت را، بیابان را و خاک را سربه

در کتاب مقدس آمده: خون زندگی است. بر طبق سنتی کلدانی، شود. میخون به طور کلی به عنوان محملِ زندگی ملحوظ »
شدنِ خون حیوانی در هنگاِم شد، مخلوقات را به وجود آورد. در کامبوج باستان، پخشخونِ خداوند وقتی با خاک مخلوط 

خوشبختی  خیزی، فراوانی وجنگ با حیوانی دیگر، یا پس از قربانی حیوانات، باعث حاصل
های ریخته شده از شود که خونبا صراحت کامل بیان می ای از متِن کلیدر(. در پاره1382:135؛3،گربران،جشوالیه«)شودمی

جوی سرگشتگی گذرد از هزار بادیه؛ پیرود و میگذر تپندة خون در شریان بیابان که می»هستند: ویژگی تقدس برخوردار 
گردد که آبش همراه با چشمه برمیمتن، گذر تپندة خون به شیرین  (. در این2596: 1387آبادی، دولت «)جنون مقدس خود

گذرد تا قداستش را به ها یکی شده و آبش، قداست خون او را گرفته است. آبی که سرگشته شده و در بیابان میخون قهرمان
هایی که به کند. دستمیهای خونی خود کند کاری است که ستار با دستهزار بادیه ببخشد. تصویر بعدی که جلب توجه می

(. خونی که از 2580همان: «)های خونین خود با خاک پاک کرد، واپس نشست دست»است. محمد آغشته شدهخون گل
محمد بر دست ستار نشسته، خونی است که نباید هدر برود؛ آن خون یا باید با آب شسته شود تا برود و در خاک بنشیند و گل

کنندگی و رویانندگی دارند. با خاک یکی شود و پربار کند آن را. خاک و خون هر دو خاصیت پاک برویاند، یا باید مستقیم
کهن الگویی قهرمان به دو »:نویسندگان کتاب مبانی نقد ادبی عقیده دارند که  . یز مانند آب و خون منبع حیات استخاک ن

انسان با تسلیم –پایان دَوری: مضمون مرگ و باززایی بی وری عرفانی در زمانغوطه-2گریز از زمان -1گردد. نوع روایت می
یابد)گرین و شدن به آهنگ اسرارآمیز و وسیع چرخة ابدی طبیعت و بویژه چرخة فصول به نوعی جاودانگی دست می

تو »ز زمان:در همین راستا، در کتاب کلیدر شاهد این دو روایت از قهرمانی  هستیم. نوع اول، گریز ا («.67-162: 1385دیگران،
ای تا باز زاده شوی، تا تمام نمرده باشی، تا ناتمام نمانده باشی، صد بار، صدصد بار ای و بمردهصد بار از مادر بزادهصد بار، صد

رساند. ستار قهرمانی است که در هر جا و هر زمان به وی نیاز باشد، خود را می. («7:1794،ج1387زادن و مردن)دولت آبادی،
وری عرفانی در و نوع دوم غوطهگردد. رایی است که با هر بار مردن، در جای دیگری جوانه میزند و باز به زندگی بازمیاو نامی

 غهامر یسو به باشتیناز  که میدرا د ارانسو ستمبرخا قتی. ومشد فعیا هرز رچاد کجادر  یا دبو هنددر  نمدا»نمی :زمان دَوری
گشتم. کشته  تسنّن با ،کشتمتشیع با  .مشدیع کشته تش با ،کشتم تسنن با... دمکردار  بر که دبو نجارا آ دخو سر من. ندزمیتا

و  هستم نبایجادر آذر که میدد... برخاستم که قتی. ودمبو تشنهو  ربا ینا مشد شهیدارس  رکنادر  من... کشتم و کشته شدم
 («.1792: 7،ج1387دولت آبادی،)کنمدوزی می پینهدارم 

گرد دوزی دورهطبقه عامه اشاره کرد. ستار پینه برخاسته شدن آنها از توان به، می«کلیدر و دا»های قهرمان در ویژگیدیگر از 
محمد کشاورزی کند. گلگردی به شب وصل میرساند و روز را به دورهها به صبح میخانهها را در گوشه قهوهاست که شب



 

  

ها دربند بودن کشاورزی به دامن دشتدهد. او از اسارت و پایسمت چوپانی سوق میاست، که پرمایه نبودن زمین او را به 
محمد از مقام یا مرتبه واالی اجتماعی برخوردار نیستند. او نه شاه است نه برد. پدر و مادر گلو یله بودن همراه گله پناه می

منشی و پاکی را گرفته است. ودیعه دارد و از او بزرگنشینی است که روح و خصلت بیابان را در خود به شاهزاده. او بیابان
گذارد. نیاز نیست برای قهرمان بودن پول و مال اش به نمایش میگرمای بیابان را در قلبش و وسعت آن را در جوانمردی

-ی گلهاهایش جاری باشد. شایسته ماندن و شایسته رفتن از خصلتفراوان داشته باشد. نیاز نیست خونی شریف در رگ

محمد است که از او قهرمان ساخته است. قهرمان در کتاب دا، شخصی خاص و منحصربفرد نیست. تمام افرادی که در 
آیند. هیچکدام از آنها بر دیگری برتری ندارد و هر یک با روایت راوی حضور دارند، به نوعی قهرمانان کتاب به شمار می

مکانی زمانی یا فراآید. قهرمان شخصیتی فرایش، قهرمان روایت به حساب میکردن جان و مال خود، در راه هدف واالایثار
کنند. با اینکه بخشی از قهرمانان کتاب را شهدا ندارد. تمام شهدا، قهرمانانی هستند که جان خود را با آگاهی، ایثار می

یشینه و حمایتی از گذشتگان با خود داشته گیرند، و آنها فارغ از مکان و زمان هستند؛ اما جای خالی این که آنها پدربرمی
 شود.باشند و امیدی باشند برای آیندگان، در روایت احساس می

 

 

 

 «. نوع )ژانر ادبي(4-3

ها بر اساس نوع بدین گونه است که هر کدام از ژانرهای ادبی را با یک فصل از سال همخوان بندی اساطیر و اسطورهدسته
: 1385بیاورند. بهار، ژانر غنایی؛ تابستان، تعلیمی؛ پاییز، حماسی؛ و زمستان، طنز)گرین و دیگران، دانسته و آن را در یک دسته 

رسد این دسته بندی نه با کتاب کلیدر و نه دا، همخوانی ندارد. فصلی که رویدادهای واقع شده در کتاب به نظر می(«. 67-162
قسمت اعظم حوادث بعد از محاصرة خرمشهر است که فصل پاییز و  دا اتفاق میفتد انتخابی از طرف نویسنده نبوده است و

بندی صورت گرفته، گیرد که طبق دستهمیمحمدها در زمستان صورتگیرد و در کتاب کلیدر نیز مبارزه گلمیبرزمستان را در
 گیرد. میدر تضاد با ژانر طنز قرار

 

 

 

 گیري:نتیجه

در بخشیدن  الگوییمضامین و تصاویر کهن و نقش« دست رفتنِ عزیزان مصیبتِ از»از نظرگاه واکنش نسبت به  مقایسة دو کتاب 
است که ای تدوین شده دهد که در برخی مضامین و تصاویر، روایت هر دو اثر به گونهنشان میها حیثیت ادبی و هنری به آن



 

  

سازند؛ از الگویی و برآمده از قلمرو ضمیر ناخودآگاه را فراهم برای خوانش کهنتوانند کمابیش ظرفیت و قابلیت بیشتری می
؛ و همین طور این نتیجه به نوعی تنها محدود به این دو کتاب و «گم شدگی»و « مادر»، «مرگ»الگوییِ جمله در تصاویر کهن

های بیشتری صورت لعات روشمند و با نمونهگیری قطعی و قابل تعمیم الزم است مطانظرگاه انتخاب شده است و برای نتیجه
عمق و تنوع بیشتری برخوردار است و به همین نسبت  رسد ویژگی ذکر شده در روایتِ کلیدر ازپذیرد، با این همه، به نظر می

واند و در هر خوانش توان آن را خای است که بارها و بارها میخواننده را بیشتر با خود همراه سازد؛ بیان کلیدر به گونه تواندمی
شود؛ با زوایای بیشتری از آن آشنا شد. برای همین است که تکرار در خوانش آثار ادبی مطلوب، باعث فزونی هیجان خواننده می

های باریک این باب، نکته کند؛ با اینکه درشود و خواننده بیشتر با آن احساس قربت میزیرا در هر خوانش گرهی از بند باز می
بتوان گفت کتاب دا به انداز انتخابِی خاص و محدود مد نظر است؛ شاید نی قابل طرح است و مقایسة این دو اثر در چشمفراوا

آگاه وابستگی زیادی دارد؛ از این نگاشت است و در هسته و مادة اولیة خود به واقعیت و جهان خودخاطر نوع آن که خاطره
گری نشان از این موهبت محروم است این دو نوع متفاوت از روایت روایتِ خود، در نمود و گزارش نخستین رو، دست کم

داد که تاثیر برخورداری از محتوایِ ناخودآگاه در رسیدن یک اثر ادبی به جایگاه مطلوب خود، که همانا ارتباط مداوم با 
الگویی به واسطه به کار گرفتن عناصر کهن خواننده است، حائز اهمیت است و توانایی کلیدر در برقراری ارتباط با خواننده،

در جای جای روایت و وصل کردن روح و ناخودآگاه خواننده با این مضامین، بیشتر است. الزم به گفتن نیست که صرف به 
در  رسد، یکی از قلمروهایی که الزم استبه نظر می به هیچ روی مد نظر نیست. از این روکار بردن غیر خالق این عناصر، 

الگویی و اساطیری آن ها و تصاویر کهن، ضمیر ناخودآگاه و درون مایهخلق آثار ادب پایداری بیشتر مورد توجه قرارگیرد
نگاشت افرادی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در صحنه نبرد است؛ چرا که بخش بیشتری از آثار این عرصه، خاطره

شوند و ها و نبردها مواجه میخواندن اثر با مخاطرات و حوادث مربوط به آن در جنگ اند. مخاطبین این آثار باحضور داشته
شود؛ اما این غلیان احساسات مداوم و پیوسته نیست و بعد از مدتی در اکثر مواقع باعث برانگیخته شدن احساسات آنی آنان می

ها نویسنده یا راوی به ضمیر ناخودآگاه جمعی نظر داشته باشد و خود نگاشتنشیند؛ حال آنکه اگر در این نوع خاطرهفرو می
را با خیال آزاد به آن وصل کند، در ذهن مخاطب ماندگاری بیشتری خواهد یافت و تاثیر آن فرامرزی خواهد شد. ضمن آنکه 

گذارد. ضمیر ناخودآگاهی به  هاست، فراترحستواند پا را از عقلی که مفسر آن اثری که در بند حواس پنجگانه باشد، نمی
عث به کند، با ورود به دنیای نامحدود آن، تصاویری ناب بگزیند و با آنها آثار خود را کمالی بخشد که بانویسنده کمک می

 شود.وجد آمدن خواننده 
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